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தி வாவ ைறக் கச்சியப்ப னிவர் 
அ ளிய காஞ்சிப் ராணம் - இரண்டாங் காண்டம் 

தி . த் க்குமாரசாமி அவர்கள் உைர டன் 
 
    தி ச்சிற்றம்பலம் 
 
    Source: 
    காஞ்சிப் ராணம் 
    தி க்ைகலாயபரம்பைரத் தி வாவ ைறயாதீனத் மஹாசந்நிதானம் 
    ல  அம்பலவாணேதசிக சுவாமிகள் கட்டைளயிட்ட ளியப  
    சித்தாந்த சரபம்- அஷ்டாவதானம் 
    ைவ-க யாணசுந்தர த யாரவர்கள் மாணவ ம் ம ைரத்  
    தமிழ்ச்சங்கத் ப் லவ ம்,ெமய்கண்டசித்தாந்த ஞானசாத்திரப்  
    பிரசாரக் மாகிய வண்ணக்களஞ்சியம் சி.நாக ங்க த யாரவர்களால், 
    பலபிரதி பங்கைளக்ெகாண்  பாிேசாதித்  
    ெபாியெமட் - ேவங்கடாசலஞ் ெசட் யாரவர்கள் குமாரர் ஆதி லஞ்ெசட் யாரால் 
    ெசன்ைன: கலாரத்நாகரவச்சுக்கூடத்தில் பதிப்பிக்கப்ெபற்ற . 
    சாதரண வ - ைவகாசி- 1910 
    ---- 
 

காஞ்சிப் ராணம் - உள்ளடக்கம் 
             படலம்  ெசய் ள் 
        1. பாயிரம்  4 
        2. தி க்கண் ைதத்தபடலம்  281 
        3. க வாய்ப்படலம்  423 
        4 அந்த ேவதிப்படலம்  80 
        5. நகேரற் ப்படலம்  279 
        6. தீர்த்தவிேசடப்படலம்  158 
        7. பன்னி நாமப்படலம்  455 
        8. இ பத்ெதண்டளிப்படலம்  433 
        ஆகெமாத்தம் தி வி த்தங்கள் 2110 
-------------   
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காஞ்சிப் ராணம் : இரண்டாங் காண்டம் 
அந்த ேவதிப்படலம் 80 (710 - 790) 

 
    க நிைலத் ைற 
 
    ேமக ட்  வி ப் னல் சிந் ம்வி ைரப்ெபாழில் 
    நாக ட்  டன்றம ராற்றந கிற் ைண 
    ஆக ட்டர மாதர்கள் ேநாக்கினர் ஆட்டயர் 
    மாக ட் வ ளர்ந் யர் நந்திவ ைரக்கேண.          1 
 
    [நகில் ைண மார்பில் ட்  வளர் ேதவ மாதர்கள் கண் ற்  வி ம்பி 
விைளயா ம் ெகான்ைற மரங்கள் ெந ங்கிய ேசாைலகைள ைடய விண் லகத்ைத 

ட்  உயர்ந்த நந்திமைலயின் கண்ேண.     நகிற் ைணஆக ட்டர மாதர்கள் 
ேநாக்கினர் ஆட்டயர் மாக ட்  வளர்ந் யர் ேமக ட்  வி ப் னல் சிந் ம் 
விைரப்ெபாழிைல,நந்தி வைரக்கேண , மாகம்-ஆகாயம். ட் - தடவி நந்திவைர- 
நந்திமைல. கம்ைபயா  (பாலா  உற்பத்தியாகும் இடம்). நாகம்- ெகான்ைற. ] 
 
    மாத வத்தி யர்ந்தவ சிட்டன்ம கத்தி க் 
    ேகத மில்சுைவத் தீம்பய மீந்தி  ேத வங் 
    ேகாத நஞ்ச மிடற்றவ ர்விைட ேயற்றிைனக் 
    காத லாெலா  நாள்விழி ந் றக் கண்டதால்          2 
 
    [ ெபாிய தவத்தில் உயர்ந்த வசிட்ட னிவர் ெசய் ம் ேவள்விக க்கு குைறவற்ற 
இனிய பால்தைனத் தந்தி ம் காமேத ப் பசு நஞ்சுண்ட கண்டனின் வாகனமாகிய 
விைடேயற்றிைனக் கண்  காதல் ெகாண்ட . பயம்- பால். ேத - பசு, காமேத . 
ஏ - ஆண்பா ற் சிறந்தவர். விழி ந் றக் கண்ட - ன்ேன வரக் கண்ட ] 
 
    கண் மீ மிைசமிக் குலவாெத  காமேநாய் 
    ெகாண்  ெநாந் விம் மாந் ெம ந் கு ைழந் பால் 
    மண்  ெச த்த ம் வற்றி  லர்ந்ததால் 
    அண்டர் யா  ப்பில டங்கிய ேத ேவ          3 
 
    [ ேதவர்கள் யாவைர ம் தன் உடம்பின் உ ப்பில் அடக்கிய காமேத , 
விைடேயற்றிைனக் கண்  காமேநாய் மிக்கூர்த னால் உடல் வா  பால் மிகுத் ம் 
ம ம் வற்றி உலர்ந்த .     மீமிைசக் குலவாெத  காமேநாய்- ேம ம் ேம ம் ெப கி 
வளர்கின்ற காமேநாய். உலவா - குைறயா . ெச த்தல்- ம . ] 
 
    அன்ன தன்ைமவ சிட்டன றிந் த ப்ைபைய 
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    மன்  மாம  வாெலா  கன்றின்வ ரச்ெசய்  
    ன்ன ய்த்த ம் ேமாந் ட னக்கி  கிழ்த்ெத  
    நன்ன ரன்பின்ந யந்த  காமந ந்தேத          4 
 
    [காமேத வின் காமேநாய் வ த்தத்ைத அறிந்த வசிட்ட னிவர் த ப்ைபப் ல்ைல 
மந்திாித் க் கன்  ஒன்றிைன வ வித் க் காமேத ன் வரவிட்டார். காமேத  
அக்கன்றிைன ேமாந்  நக்கி அன்  ெசய்த . காமேநாய் ெம ந்  நீங்கிய ] 
 
    மைழெய லாங்கு  மிச்ெசாாி மாண்ெபன ேவாைகயாற் 
    கழிய நீண் ைல தாைரகள் கான்றன கான்றபால் 
     ேமார்நதி யாயவ ணின் ந் நீர்ப் குந்  
    அழிவி ம்ப  மாட்டயர் தீர்த்தம தாயேத.          5 
 
    [ ேமகெமலாம் கு மி மைழையப் ெபாழி ம் தன்ைமையப் ேபால காமேத வின் 

ைலகள் பா ைனச் சுரந்  தாைரயாகப் ெபாழிந்தன. ெபாழிந்த பால் வ ம் ஒ  
நதியாகப் ெப கி அங்கி ந்  கட ற் குந்  மரணமிலாத் ேதவ ம் ஆ ம் னித 
தீர்த்தம் ஆய . ஓைக- உவைக. ] 
 
    பரைவ நீ ல ேகத்திய வத்தகு பா யின் 
    கைரயின் மல்கிய கண் தல் கச்சமில் ைவப்பி ள் 
    இ ைள யீர்க்கும் வராக வி ம் ர ண்டதில் 
    அரவின் ேமற் யின் மா ம் மலர்த்தைல யண்ண ம்          6 
 
    [பரைவ- கடல். கச்சம் இல் ைவப் - அளவில்லாத தலம். வராக இ ம் ரம்- தாமல் 
என் ம் நகரம்.     உலகம் ேபாற் ம் அத்தைகய பா யாற்றின் கைரயில் 
சிவெப மான் எ ந்த ளி ள்ள அளவில்லாத தலங்களில் தாமல் என்ெறா  தலம் 
உண் . அதில் அரவின்ேமல் யி ம் அண்ணலாகிய தி மா ம் தாமைர 
மலர்த்தவிசின்ேமல் அண்ணலாகிய பிரம ம்] 
 
    த க்கி யானிைற யானிைற ெயன்றனர் தம் ேள 
    ைரத்  டன்றம ராற் ழி யங்க  ளச்ெச க் 
    கிாித்த டக்கிய ெவம்ெப  மாெனாி வண்ணமாய்ப் 
    ெபா க்ெக னப் வ னங்கள டங்கநி மிர்ந்தனன்          7 
 
    [த க்கி- ெச க்கி. அமர்- ேபார். இாித் - ெக த் . அடக்கிய- ெசய்யிய என் ம் 
வாய்பாட்  விைனெயச்சம். அடக்கும் ெபா ட் . ெபா க்ெகன- விசுக்ெகன. 
    ெச க்குக் ெகாண்  ‘யானிைற, யானிைற’ என்  சண்ைடயிட் க் ெகாண்டனர். 
அவர்க ைடய ெச க்கிைனக் ெக த்  அடக்கும் ெபா ட்  எம்ெப மான் 
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ெபா க்ெகன ெந ப் வ வமாக வனங்கள் எல்லாம் தன் ள் அடங்க நிமிர்ந்  
எ ந்தான்] 
 
    அண்ணல் வார்கழல் கா வ ெலன்றாி வன்றியாய் 
    மண்ண கழ்ந்  குந்தனன் வான்  ேநாக்குவா 
    ெனண்ணி ேயாதிம மாகிெய ந்தன னான் கன் 
    கண்  ள்ள ம் மாழ்கினர் காணலர் மீண்டனர்.          8 
 
    [கா வல்- காண்ேபன், அல் ஈற் த் தன்ைம ஒ ைம விைன ற் . வன்றி- பன்றி. 
ஓதிமம்- அன்னம். மாழ்கினர்- அறிவிழந்தனர். காணலர்- காணாராகி.] 
 
    அ த்த வவ் ேவா ெடா தீர்த்த மகழ்ந் மண் 
    ெண த்  நாட் மி ந் திறன்மால் வராேகசைனத் 
    ெதா த்த வன் ம் ைச ெதாடங்கினான் 
    ைடத்ெத ஞ் சிைறேயாதிம மான த் ேத ேம.          9 
 
    [பன்றி உ டேனேய தி மால் ஒ  தீர்த்தம் அகழ்ந்  வராேகசைன அன்  

ம்பப் சைன ெசய்யத் ெதாடங்கினான். அவன் அைமத்த ேகாவில் வராகீச்சுரம். 
ஓதிம உ க் ெகாண்ட பிரம ம்] 
 
    அன்னத் தீர்த்த மகழ்ந் தழகார் பிரமீசைன 
    நன்னர்ப் ைசயி யற்றிந யந்தனன் நாத ம் 
    ன்னர்த் ேதான்றி  குந்த  ேவத  மின் ற 
    இன்னற் றீவிைன யீர்ந்த  ளீத் ம ைறந்தனன்.         10 
 
    [அன்னதீர்த்தம் என ஒ  தீர்த்தம் அகழ்ந்  அ கில் பிரமீசைன நி வி நன்கு சைன 
ெசய்தனன். இ  பிரமீச்சுரம். இைறவ ம் அவர் ன்னர்த் ேதான்றி அவர்கள் இன் ற 
இன்னல்ப க்கும் தீவிைன நீக்கி அ ளீந்  மைறந்தனன்.] 
 
    அைனய சூழ  னன்னவர் சைன யாற்றிய 
    கைன  நீள்கட னஞ்சு  கர்ந்தக ளத்தைன 
    நிைனய வல்லவ ேரத் நர் தாழ்பவர் நித்த  
    மிைன ம் வல்விைன யின்றி இ ங்கதி ெயய் வார்.          11 
 
    [அத்தைகய சூழ ல் தி மா ம் பிரம ம் சைன ஆற்றிய ஒ க்கும் கட ல் எ ந்த 
நஞ்சிைன கர்ந்த கண்டத்திைன ைடய இைறவைன நிைனய வல்லவர், 
(வராேகசைன ம் பிரமீசைன ம்) வழிப ேவார், வணங்கியவர் ஆகிேயார் நா ம் 
வ த் ம் வ ய விைனகள் ஒழிந்  நற்கதி ெப வர்.] 
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    ெகாச்சகக்க ப்பா 
    ெச ங்கிரண வ ைறக்குந் திங்கள்பல வண்டெமலாம் 
    வி ங்கியேப ெராளிப்பிழம்பாம் வித்தகைன வழிபட் க் 
    ெகா ங்க க்ைகச் சைடக்கணியாங் ேகாத ேசா மீச்சரெமன் 
    ெறா ங்கியவக் கைரத்தைலயி ெனா தலம் ற் றி க்குமால்.          12 
 
    [ேபெராளிப் பிழம்பாம் வித்தகன் – இைறவன். அவ்ெவாளி அவ்ெவாளி 
ெச ங்கிரணமாகிய அ தத்திைனத் ளிக்கும். சந்திரனின் அண்டங்கள் பலவற்ைற ம் 
வி ங்கி, ம ங்கச் ெசய் ம். அத்தைகய ேபெராளி.    அப்ேபெராளியாகிய இைறவைன 
வழிபட்  இைறவனின் வளமான ெகான்ைறமாைலைய அணிந்த சைடக்கு 
அணியாகும் ேபற்றிைனச் சந்திரன் ெபற்ற ேசாமீச்சரம் என் ம் தலம்கைரயில் 
உள்ள . ] 
 
    சலந்தரனா யிர்ப குஞ் சக்கரம்ேவட் யர்தி மால் 
    நலந்தவழ்  சைனக்ெக த்த நாண்மலெரான் ெறஞ்சுதலால் 
    அலர்ந்தவிழி யிடந்த ச்சித் தஞ்ச த்  ேநர்நிற்கும் 
    ெபாலஞ்சைடவித் தகன்றி மாற் ேபெறான் ெபா ெவய் ம்          13 
 
    [சலந்தராசுரன  உயிைரப் ப கும் சக்கரா தத்ைத வி ம்பித் தி மால் சைன 
ெசய்வதற்கு எ த்த ஆயிரமலர்களில் ஒன்  குைறந்ததால், தாமைரமலர்ேபால் அலர்ந்த 
தன் விழிையேய இடந்  அர்ச்சித்  அஞ்ச த்  வழிபட்ட தி த்தலம் தி மாற்ேப  
அழகுடன் இ க்கும்.    ெபாலன்சைட- ெபான்னிறத்தசைட, அழகிய சைட மாம். 
ெபாலஞ்சைட வித்தகன் - சிவெப மான்.] 
 
    தி ம  மரசர்குலஞ் ெசகுத்தி க்கும் ெபா ட்டறங்கூர்ந் 
    ெதா பரசி ராமெனயி த்தவைன வழிபட் ப் 
    ெப குெமாளித் தழற்பரசு ெப ஞ்சீர்ைமத் தா ள  
    வி கல் பரசிராேமச் சரெமன்ெறா  தானம்.          14 
 
    [அரசர்கள் குலத்ைத அழிக்கும் ெபா ட் ப் பரசுராமன் ப் ரம் எாித்த சிவபிராைன 
வழிபட்  ஒளிெப கும் பரசு என் ம் ம வா தத்ைதப் ெபற்ற , க ைடய 
பரசிராேமச்சரம் என் ம் ஒ தலம் அங்குண் ] 
 
    இன் மரன் மகிழ்ந்த  ெமண்ணாிய சிவாலயங்கள் 
    தன் ைடய ெந ங்கைரயிற் றழீஇக் காஞ்சித் தி நகர்க்கு 
    மன் ெமழில் விைளத்ெதா கு மணிப் னற் ந் தடம்பா  
    நன்னதியின் ேமன்ைமெயலா நவிற் வா ெரவரம்மா          15 



 7

 
    [ இன் ம் இைவேபால அரன் மகிழ்ந்  எ ந்த ம் சிவாலயங்கள் பலவற்ைறத் 
தன் ைடய ெந யகைரயில் த விக்ெகாண் , காஞ்சித் தி நக க்கு அழகிைன 
விைளவித்ெதா கும் நன்னீர்த் தடம் பா யாற்றின் ேமன்ைம எல்லாவற்ைற ம் 
யாரால் ெசால்லவிய ம்? ] 
 
    ெபா தார காசுரைனப் ெபான்றமலர்ப் ெபாகுட்டைணயின் 
    ஒ ேத ம் பாப்பைணயி த்தம  வானவ ங் 
    க தார் ப் ரங்கடந்த கண் தல்சீ ர ள்வாய்ந்  
    ெப கார்வத் ெதா ங்கு மிப் ேப சிவா கம ைறயின்          16 
 
    காச சீர் வளக்காஞ்சி க நக க் காயிரமாம் 
    ேயாசைனயிற் சுேம ெவ ம் ஓங்க ைட ைமயீன்ற 
    மாசின்மணி ேவற்கரத்  வள்ளைலச்ேச னாபதியா 
    வாச நீ ராட் னா ரத்தீர்த்தஞ் ேசயாறாய்          17 
 
    [ேபா க் ெக ந்த தாரகாசுரைன அழிக்கப் பிரம ம் தி மா ம் ேதவர்க ம் 
சிவெப மானின் அ ள் வாய்ந்  மிக்க அன் டன் சிவாகம ைறயில் குற்றமற்ற ெப  
வள ைடய காஞ்சிமாநக க்கு ஆயிரமாம் ேயாசனி ரத்தி ள்ள சுேம  என் ம் 
உயாிய மைலயினிைட உைமயம்ைம ஈன்ற ேவற்கரத்  வள்ளலாம் கப் 
ெப மாைன ேதவேசனாபதியாக அபிேடகம் ெசய்தனர். அத்தீர்த்தம் ேசயாறாய்... 
    மலர்ப் ெபாகுட்  அைணயின் ஒ  ேத - தாமைரயாகிய தவிசில் இ க்கும் பிரமன். 
பாப்பைண- பாம்பைண உத்தமன் -தி மால்.ேசயா - இப்ெபா ெசய்யா என 
வழங்குகிற . ] 
 
    அ சீர்க்கழிெந லாசிாிய வி த்தம் 
    தல ம ங்கு ேபாந்  ெபாலஞ்சைட க்கண் ர்த்தி 
    சீதவா னிழ ன் ைவகித் ேதவைர னிவர் தம்ைம 
    ேயா வித் த  ேமாத்  ைழச்ெசன்  கடம்பர்ேகாயிற் 
    காதரத் ேதா ம் க்கு வட க மாகிப் பின்னர்          18 
 
    [ தலம்- நில லகு. ெபாலஞ்சைட- ெபான்னிறமானசைட, அழகியசைட. சீதம்- 
குளிர்ச்சி. வானிழல்- ெப ைமமிகு நிழல்(மாவ ). ஓத் ர்- தி ேவாத் ர். ஆதரம்- 
வி ப்பம்.     ேசயா  லகுக்கு வந்  சிவெப மானின் குளிர்ந்த் தி வ  நீழ ல் 
தங்கி, ேதவர் னிவர் த ேயாைர ஓ வித்த ம் தி ேவாத் ைழச் ெசன்  
கடம்பர்ேகாயி ல் வி ப்பத் டன் குந்  ] 
 
    பிரளய வின் மீளப் பிரமெனவ் லகுந் ேதாற்றத் 
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    ாிச  ேவதங் காணான் விப்ேபா ரகம் ண்ட 
    பரசிவன் ைச யாற்றிப் பழமைற ய ளப் ெபற்  
    வரம  கின்றேவத ர ைவப்பி ெனய்தி          19 
 
    [பிரளய வில் உலகம் எவற்ைற ம் பிரமன் மீளப் பைடக்க யல்ைகயில் 
குற்றமற்ற ேவதத்ைதக் காணாமல் ேத ப் ேபாய், பாம்பணி பரமசிவைனப் ைச 
ெசய்  பழமறகள் அ ளப் ெபற்  வரங்கள் எளிதில் கிட் ம் ேவத ர ரம் 
(தி மாகறல்) தலத்ைத எய்தி. ேதாற்ற- ேதாற் விக்க. ாிசு- குற்றம், மயக்கம். வி- 
ேத . உரகம்- பாம் . ] 
 
    கிளந்தவப் பதியினின் ங் கிழக்கிைன ேநாக்கிச் ெசன்  
    வளம்பயில் னித ேவக வதிமணிக் கம்ைப கூ  
    விளங்கிய கூட்டத் ெதய்தி விராவிய த க் கூடல் 
    களங்க த் தா  ேனார்க்குக் கண்ணிய வரங்க ணல்கும்          20 
 
    [ ெசான்ன அந் ர ரத்தி ந்  கிழக்காகப் பாய்ந்  ண்ணிய ேவகவதி, கம்ைப 
ஆ க டன் கூ , அம் ன் நதிக ம் கூ ம் க்கூட ல் உள்மாசு நீங்க 
நீரா ேனா க்குக் க திய வரங்கைள அ ம்.] 
 
    ம மலர்க் குைவயல் ெகாட்கும் வளந்திைரப் பா  ெயன்றா 
    உ ெக  மணிக ந்தி ஒ கு ஞ் ேசயாெறன்றா 
    வி வைக நதி ங் காஞ்சி ெயழினகர் வடபாற் ெறன்பால் 
    ம வி  ெமல்ைலயாகித் தீர்த்தமாய் வயங்கு மன்ேற          21 
 
    [மண ள்ள மலர்கூட்டம் சுழ ம் வள ைடய பா யா ம், நிற ைடய மணிகைள 
உந்திவ ம் அழகிய ேசயா ம் ஆகிய இ வைக நதிக ம் அழகிய காஞ்சிமாநக க்கு 

ைறேய வடக்கு, ெதற்கு எல்ைலயாகி ம் தீர்த்தமாகி ம் விளங்கும். 
    ெகாட்கும்- சுழ ம். என்றா- எண்ணிைடச்ெசால். நிரல் நிைரேய ெபா ள் ெகாள்க. ] 
 
    அச்ெச  நதிக ணாப்ப ணந்த  ேவதி யாகி 
    ெயச்சமில் ய ைன கங்ைக யிைடப்ப  மந்தர் ேவதிக் 
    குச்சமாய் வ தாெயவ் ழி ம் அழிவின் ேறாங்குங் 
    கச்சிமா நகர மங்க ணிகழ்சில காைத ெசால்வாம்          22 
 
    [நாப்பண்- ந வில். அந்த ேவதி.> அந்தர்+ேவதி- உ:சாாிைய. ஆற்றிைடக்குைற 
என்  ெபா ள். இ ேவ இப்படலத்தின் ெபயராயிற் .   அந்த இ நதிக க்கும் 
இைடேய அந்தர்ேவதியாக, குைறவற்ற ய ைன கங்ைக ஆகிய 
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இ நதிக கிைடப்பட்ட (அலகாபாத், பிரயாைக) அந்தர்ேவதிக்கு உயர்வாக 
ேமம்பட்ட எவ் ழிக் காலத் ம் அழிவின்றி ஓங்குவதாகிய கச்சி மாநகரத்தில் நிகழ்ந்த 
சில கைதகைள இனிச் ெசால் வாம்} 
 
    எாிமணி ேமா த் ேதவ ாியக்கர்க ரக ேரைனக் 
    க டர்காந் த வர் தங்கள் கன்னிய ராேனா ெரல்லாம் 
    தி வளர் தத்தம் ைவப்பிற் றீர்த்தநீர் ழ்கி நா  
    ம மலர்ப் ெபாழில்சூழ் கச்சி மாநகர் வைரப்பி ெனய்தி          23 
 
    [எாி- ஒளி. ேமா - . உரகர்- நாகர். ைவப் - தலம்.    ஒளிமிக்க மணிகள் பதித்த 
மகுடங்கள் அணிந்த ேதவர்கள் இயக்கர்கள் நாகர்கள் ஏைனக் க டர் கந்த வர் 
ஆகியவர்களின் மகளிர்கள் அைனவ ம் மங்கலமிக்க தத்தம் இடங்களில் உள்ள 
தீர்த்தங்களில் நீரா  நா ம் மணமிக்க ேசாைலகள் சூழ்ந்த கச்சிமாநகாிைன 
அைடந் .] 
 
    ெப ெகாளிப் பரமா னந்தப் பிலத்தினி தி க்குந் ெதய்வ 
    வைரயணங் குைமயாள் பாதம் வலம் ாிந் திைறஞ்சி வாழ்த்தித் 
    தி வ ள் கிைடத் ச் ெசல்வார் ெசல் நா ெளா நாட் சாலப் 
    பாிெவா  வணங்கிப் ேபாற்றிப் பன் ைற பழிச்சி நின்றார்.          24 
 
    [ெப கு ஒளிப் பரமானந்தப் பிலத்தி க்கும் ெதய்வ அணங்காம் உைமயாள் 
தி வ ைய வலம் வந்  இைறஞ்சி வாழ்த்தி, இைறவியின் தி வ ள் ெபற் ச் 
ெசல்பவர்கள், அவ்வா  வணங்கிவ ம் ஒ நாளில் இைறவிைய மிக ம் பல ைற 
அன் டன் வணங்கிப் ேபாற்றி வழிபட்  நின்றார்.] 
 
    அளியின ரன்  சும் அம்மல ரலங்கற் கூந்தற் 
    களிமயி லைனய காமக் கண்ணிமற் றவைர ேநாக்கி 
    ெயாளிநைக மட  ெரன்ேன ங்க த் ைரமி ெனன்னத் 
    தளிர் ைர ெசங்ைக கூப்பித் தாழ்ந் விண் ணப்பஞ் ெசய்வார்.          25 
 
    [ அளி இனம்- வண் க் கூட்டம். ரன் - ஒ த் . சும்- ெமாய்க்கும். அலங்கல்- 
மலர்மாைல.     வண் க்கூட்டம் ெமாய்க்கும் மலர்மாைலயணிந்த கூந்தைல உைடய 
களிமயில் ேபான்ற சாயலளாகிய காமாட்சி அவர்கைள ேநாக்கி, நீங்கள் வி ம்பிய  
யா  உைரமின் என்ன, அவர்கள் சிவந்த கரங்கைளக் கூப்பித் தாழ்ந்  வணங்கி 
விண்ணப்பம் ெசய்தனர்] 
 
    அதிாிைடக் குவ க் ெகாங்ைக யன்ைனயிவ் லகத் ள்ள 
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    நதிநத தலாந் தீர்த்த வ  நா  நா ம் 
    விதி ளிப் ப ந்  ேபாற் ம் விைழவிேனம் விைழ  ற்ற 
    திர ட் கைடக்க ணல்ெகன் றிரத்த   மீன்றாள் .         26 
 
    [ அதிர்- அச்சம். அதிாிைட – அச்சத்திற்கு ஏ வாகிய இைட; ைலப்பாரத்தினால் 
சிற்றிைட இற்  ஒ ந்  வி ேமா என்ற அச்சம். நதி- ேமற்கி ந்  கிழக்கு ேநாக்கி 
ஓ ம் ஆ . நதம் – கிழக்கி ந்  ேமற்கு ேநாக்கி ஓ ம் ஆ .     அன்ைன! 
இவ் லகத்தில் உள்ள நதி நதம் தலா ள்ள தீர்த்தம் வ ம் நா ம் நா ம் 
விதி ைறப்ப  ப ந்  நின்ைனப் ேபாற் ம் வி ப்பம் உைடயவர்களாக ள்ேளாம். 
அந்த வி ப்பம் நிைறேவறக் கைடக்கண் பா த்த ளல் ேவண் ம் என்  இரக்கேவ, ] 
 
    க ைணகூர்ந் த ளி ேயார்பாற் ைககுவித் திைறஞ்சி நின்ற 
    வ ணன்ேமற் கைடக்கண் சாத்தமற்றவ னாங்காங் ெகய்தித் 
    தி த ைறவி யாைண ெசப்ப ங் கங்ைக யாதிப் 
    ெபா னற் றீர்த்த ெமல்லாம் ெபா க்ெகனத் திரண்  வந் .          27 
 
    [ உலகம் ம் ஈன்ற தல்வி, ஒ பக்கத்தில் ைககைளக் கூப்பி இைறஞ்சி நின்  
ெகாண் ந்த வ ணேதவைன ேநாக்கினாள். அவன் குறிப் ணர்ந்  ஆங்காங்கு 
ெசன்  இைறவியின் ஆைணையக் கூற ம், கங்ைக தலாகிய தீர்த்தங்கல் எல்லாம் 
ேவகமாகத் திரண்  வந் ] 
 
    வ விைனப் பிறவி மாற் ம் பிலமதன் வடேமல் பாங்கர் 
    ஒ தடங் கட ட் ெபாய்ைக வமாய்த் திகழ்த ேலா ங் 
    க கிற் கூந்தன் ெமன்ேறாட் கன்னியர் ெதா  ேபாற்றி 
    ய ளினா லந்நீர் ழ்கி யளப்ப ங் களிப்  மிக்கார்.          28 
 
    [வ ம் பிறவிக்குக் காரணமான விைனகைளப் ேபாக்கும் பிலமதன் வடபால் ஒ  
ெபாிய ெதய் கத் தடாகமாகத் திகழேவ, ேதவகன்னியர் த ேயார் ெதா  ேபாற்றி 
இைறவியின் அ ளினால் அந்நீாில் ழ்கி அளவிலாத களிப்  மிக அைடந்தனர்.] 
 
    அங்கதிற் ப ந்ேத கம்பத் த கைளத் ெதா ேவார் யார்க்கும் 
    ெவங்ெகாைலத் தீைம யாதி ட் நாற் பய  ெமய் ந் 
    ங்கநல் வர  மீந்தாள் சுாிகுழற் பிராட்  யந்தப் 
    ெபாங்குநீர் ச வ தீர்த்தப் ெபயாினாற் ெபா ற் ேறாங்கும்          29 
 
    [அத்ெதய் கத் தடாகத்தில் ப ந்  நீரா , தி ேவகம்பத்த கைளத் ெதா ேவார், 
ெகா ய ெகாைலப்பாவம் த யவற்ைற ஒழித்  அற தலாகிய நாற்பய ம் 
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அைட ம் ேமலான வர ம் ஈந்தாள், இைறவி. அந்த ெபாங்கு நீர்த் தீர்த்தம் 
ச வதீர்த்தம் என்ற ெபய டன் ெபா  ெபற்  ஓங்கும்.] 
 
    ன்ெனா  நாளிற் ெசவ்ேவள் க ம் விண்ணா டா  
    மன்ன  ண்ட ேபாாில் வலாாிதன் மீதி ேலாச்சும் 
    மின்னவிர் கு சத் தண் ன் றழித் ைமயாள் ஈன்ற 
    பின்னவன் ைடத்தான் றன்ைகப் பி த்தெவங் கு சத்தண்டால்          30 
 
    [ ன்ெபா  நாளில், கப்ெப மா ம் ேதேவந்திர ம் தம் ள் ண்டேபாாில், 
ேதேவந்திரன் கன்மீ  தன் ைடய வச்சிரப் பைடையச் ெச த்த, அப்படயின்  
அழி மா  உைமயாள் ஈன்ற ைமந்தர்களில் பின்னவன் தன்ைகக் கு சத்தண்டால் 

ைடத்தான்.    வலாாி- வலன் என்ற அசுரைனக் ெகான்றைமயால் இந்திர க்கு 
வலாாி என்  ெபயர். கு சம்- வ ரா தாம் கன், இந்திரன் இ வாிட ம் 
கு சப்பைட உண் . பின்னவன் – இைளேயான். உைம ெபற்ற சி வர்களில் 
பின்னவன் கன்.] 
 
    வானவர்க் கரச ேனா  ம கிமா ழாந்  ர்ச்சித் 
    தீன ற் றிரங்கும் ெவள்ைள யிபெமா  சி வன் ைகயால் 
    யா ெமன் னிைற ம் பட்ேடம் மின்னவ ர்தி யாகில் 
    ஊனெமான் றாெதன் ெறண்ணி ெயாப்ப ங் காஞ்சிெயய்தி          31 
 
    [மாழாழ்ந் - மயங்கி. ெவள்ைள இபம்- ெவள்ைளயாைன, ஐராவதம். மின்னவன் – 
தி மால்.    வானவர்க்கு அரசனாகிய இந்திரேனா  வ ந்தி மயக்கெமய்தி ர்ச்சித்  
இழி ற்  இரங்கும் ெவள்ைளயாைன, ஒ சி வனின் ைகயால் யா ம் என் ைடய 
இைறவ ம் அழிந்ேதம்; தி மா ன் வாகன மாேனாெமனில் இழிெவான் ம் வாரா  
என்  எண்ணி ஒப்பற்ற காஞ்சிைய அைடந் ] 
 
    வம்பலர்ந் ல ம் ேவக வதிப் னற் றி த்த மா  
    யம்பிைக பாகற் ேபாற்றி ய ள்ெப  நீலேமனி 
    ம்பைன மைலயிற் ேபாற்றி யவ்வர ற்ற தற்றா 
    னம் மக் கிாிைய யத்தி கிாிெயன நவி  வாரால்          32 
 
    [வம் - மணம். அலர்-மலர். நீலேமனி உம்பன் -காிய ேமனியனான தி மால். 

மணம் சும் மலர்கைளத் தாங்கிப் பா ம் ேவகவதி ஆற்றின் ன ல் தீர்த்தமா  
அம்பிைக பாகனாகிய ஏகம்பைனப் ேபாற்றி வழிபட்  அ ள்ெபற்ற 
நீலேமனியனாகிய தி மாைல அவ ைடய மைலயில் ேபாற்றி அவ க்கு 
வாகனமாகும் வரத்திைனப் ெபற்ற .    ெவள்ைளயாைன தி மா க்கு வாகனமாம் 
வரம் ெபற்ற மைலைய இக்காரணத்தினால் அத்திகிாி என அைழப்பர்] 
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    தானவர் ேகா  ேயாைரத் த குடர் சாியக் ெகான்  
    மானெவங் கு திச் சூல வார் தி ேயற் ம் பாவம் 
    ஈன ற் றிாிக்கு மா  சண் ைக ெயண்ணி வல்ேல 
    கானமர் ேகா  தீர்த்தங் கண்டனள் காண்ட ேலா ம்          33 
 
    [தானவர்- அசுரர். த - மாமிசத் ண்டம். கான் -மணம்.மணமலர்கைளக் குறித்த . 
    ேகா க்கணக்கான அசுரர்கைளத் ண்டாக்கிக் குடர்சாியக் ெகான்  
அவர்க ைடய கு திையத் தன் ைடய சூலத்தின் மீேதற் ம் பாவமாகிய இழிைவ 
ஒழிக்குமா  சண் ைக எண்ணி விைரவில் மணமலர் மிக்க தீர்த்தம் எ த்தனள். 
எ த்த டன் ] 
 
    ெதாட்ட ள் குளிர் ந் தீர்த்தச் சுடர்மணிக் கைரயின் பாங்கர் 
    எட்  ைடய ர்த்தி யி ங்கமாய்ச் சுயம்  வாக 
    ட்டவழ் க ைணேயா  ைளத்தனன் உதனால் யா ம் 
    ெபட்டல்ெசய் தான்ேறான் றீசெமனப் ெப ம்ெபயர் ெபற்ேறாங்கும்          34 
 
    [தீர்த்தம் எ த்  அக்குளிர் ந் தீர்த்தக் கைரயின் பக்கத்தில் எட்  ைடய 

ர்த்தியாகிய பரேமசுவரன் இ ங்கவ வாய்ச் சுயம் வாக அகத் ள் தவ ம் 
க ைணேயா  ைளத்தனன். அதனால் யா ம் வி ம்பத் தான்றீச்சுரம் எனப் 
ெப ம்ெபயர் ெபற்  ஓங்கும்.    எட் - அட்ட ர்த்தி; ஐந் தங்கள் நில  பகேலான் 
உயிர் என எட் வ வம். சுயம் - தாேன ேதான்றிய . உள்+ தவழ்= உட்டவழ். 
உதனால்- அதனால். ெபட்டல் ெசய்தல்- வி ப்பம் ெகாள்ளல். ] 
 
    இ விைன சவட்  யா ம் எம்பிரான் பயந்த ெசம்மல் 
    ெபா திறற் சூர னாண்ைம ெபான்றிய கப் த்ேதள் 
    அ ள்விழிப் பார்ைவ தன்னால் அணிெகாள்ேமற் றளியிற் ெசந்ேதன் 
    கவிழ் ளபத் தண்டார் குந்தேனா ாி ங்க மானான்          35 
 
    [சவட் - அழித் . ெபான்றிய- ெக த்த. ேமற்றளி- தி ேமற்றளி. 
    நல்விைன தீவிைன இரண் ைன ம் அழித்  ஆ ம் எம்பிரான் ெபற்ற ெசம்மல், 
ேபார்த்திறமிக்க சூரைன அழித்தவனாகிய கப் ெப மான் அ ள்விழிப் 
பார்ைவ டன் அழகாக அமர்ந் ள்ள தி ேமற்றளியில் குளிர்ந்த ளசிமாைல அணிந்த 
தி மால் ஓர் இ ங்கமானார். தி ஞானசம்பந்தர் இத்தலத்தில் தி மா க்குச் 
சிவசா ப்பியம் அளித்தார் எனக் காஞ்சிப் ரானம் தற்காண்டம் கூ ம். ] 
 
    வ ங்கைட நாளின் மா ம் மைரமலர்ப் ெபாகுட்  ளா ம் 
    ஒ ங்கு ட் ன்பந் ய்ப்பான் உன்னினர் சங்க தீர்த்தஞ் 
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    சு ங்குறா த ந்  பட்ட குண் ைக தீர்த்தந் ெதாட் ப் 
    ப ங்கனி ங்கும் வில்வம் பலாசிவற் ற யி ெனய்தி          36 
 
    [கைடநாள்- ஊழி இ திக்காலம். மைர- தாமைர- தற்குைற. மைரமலர்ப் 
ெபாகுட் ளான் -பிரமன். சு ங்குறா - விாிந் . அ ந் பட்ட- ஆழம்ெகாண்ட. 
    ஒ  ஊழியின் இ தியில் தி மா ம் பிரம ம் ஒ ங்ேக கூ  ட் ன்பம் கர 
வி ம்பினர். சங்கதீர்த்தம், குண் ைகதீர்த்தம் ஆகியவற்ைற அகழ்ந்  வில்வம் 
பலாசமரம் இவற்ற யில் தங்கி.] 
 
    வடம் ரள் குவ க் ெகாங்ைக மால்வைர யீன்ற நங்ைக 
    கடம்பணி காைளேயா ம் இைறவைனக் க த்திற் ேபணிப் 
    படம்ப ம் ஆரம் ண்ட பண்ணவ ெவம்ைம யின்ேன 
    டம்பட நின  காயத் த் ெகன் றிைறஞ்சி ேநாற்றார்          37 
 
    [வடம்- கச்சு. குவ - திரண்ட. படம்ப ம் ஆரம்- பாம் . காயம்- உடல். உடம்பட்- 
ஒ ேசர. உ த் க- ெபா த் க. உைமயம்ைமேயா ம் கடம்பணி கேனா ம், 
இைறவைன மனத்தில் வழிபட் , பாம்பணி ண்ட இைறவேன எம்ைம ஒ ேசர 
உம் ைடய உட ல் ெபா த்திய க என்  இரந்  வழிபட்டனர். ேசாமா கந்தராக 
இைறவைன வழிபட்டனர்.] 
 
    அ க  மவ க் கவ்வா ற ளினன் அதனால் அந்தக் 
    க ப  நகர்கா யாேரா கணெமனப் ெபயர் ண் டன்  
    மி ெகட வங்க ேணாற்ேபார் கயிைலைய ெமய்ேயா ெடய்திக் 
    கு ெகா  மாற்றினா மப்ெபயர் ெகாண்ட தாமால்.          38 
 
    [சுவாமிகள் பிரம க்கும் மா க்கும் அவ்வாேற அ ளினர். அவர்க ைடய 
உடைலத் தன் ட டன் ஒ ங்கு ெபா த்திக் ெகாண்ட இடமாத ன் அந்நகர் 
காயாேராகணம் எனப் ெபயர் ண்ட . அங்கி ந்  ேநாற்ேபார் கயிைலைய 
உட டன் எய்தி அங்குக் கு ெகா ம் ேப ம் எய் வர் ஆத னா ம் காயாேராகணம் 
எனப் ெபயர் ெகாண்டதாம். 
    காயம்- உடல். ஆேராகணம்- ஏற் க்ெகாள் தல். ண்டன் - உ தியாகப் 

ண்ட . மி - வ ைம. இங்குத் தி வ ளாகிய ெசல்வம் இன்ைமயாகிய அஞ்ஞானம் 
குறித்த .] 
 
    குல சீர் மயான ைவப்பிற் ெகா ஞ்சுடர்க் கன  நாவில் 
    அலகில்பல் லகு ெமஞ்சா தாகுதி யாக்கிப் ேபாக்கி 
    யிலகுமா விரத ெமன் ஞ் சாத்திர மினி  ேதாற்றி 
    நிலவிய ேயாக பீடத் தி ந்தனன் நிமல ர்த்தி          39 
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    [சீர் குல  மயான ைவப் - தி க்கச்சி மயானம். ெகா ஞ்சுடர்க் கன - ெகா ந்  
விட்  எாி ம் ேவள்வித் தீ. ஆகுதி- ேவள்வித் தீயில் இ ம் அவிசு. தி க்கச்சி மயானத் 
தலத்தில் அளவில்லாத பல் யிர் உலகுகைள ேவள்வித்தீயி க்கு ஆகுதியாக்கி 
ஒழித் , மாவிரதம் என் ம் சாத்திரத்ைதப் பைடத்  நிமல ர்த்தி ேயாக பீடத்தில் 
இ ந்தனன்.] 
 
    திைரெயறி கம்ைப யாற்றின் ெதன் லத் ம்பர் ேம ம் 
    விைரகமழ் கடப்பஞ் சூழல் ேவலவன் ைவப்பி னந்தக் 
    குைரகழற் குமர ேவட்குக் ேகாதிலா ஞானந் தன்ைன 
    வைரகுைழத் த ெமங்கள் வள்ளல்மிக் க ளிச் ெசய்தான்         40 
 
    [அைல சுகின்ற கம்ைபயாற்றின் ெதன்ேமற்கில் மணங்கமழ் கடப்பமரச்ேசாைல 
சூழ்ந்த ேவலவன் தலத்தில், ஒ க்கின்ற கழல்கைள யணிந்த குமரேவ க்குக் 
குைறவிலாச் சிவஞானத்ைத மைலைய வில்லாக வைளத்த இைறவன் அ ளிச் 
ெசய்தான்.] 
 
    ைமயவிர்ந் தைனய தன்ேகழ் மாசுடல் கழிப்பான் க்கண் 
    ஐயைன வரங்க ணல்கு மமலைனக் கமலப் ேபாதாற் 
    ைகயினாற் கா ற் விக் கசிந் ள கி ேயத்திச் 
    ெசய்யவண் பவளவண்ணம் ெபற்றனன் றி மா ெலன்பான்          41 
 
    [க ைம இ ள் பிரகாசித்த  ேபான்ற நிற ைடய தன் மாசுைடய உடைலக் 
கழிக்கும்ெபா ட்  க்கண் ஐயனாகிய சிவபிராைன, ேவண் ம் வரங்கள் நல்கும் 
மலமற்றவைனத் தாமைரமலர் ெகாண்  ைகயினால் அவ ைடய கா ல் 

விக்கசிந்  உளம் உ கி ஏத்திச் ெசய்ய வளமான பவள வண்ணம் ெபற்றனன், 
தி மால் என்ப்வன்} 
 
    கடல்கைடந் ெத ந்த நஞ்சாற் காெலனப் ெபயர்ந்  மீண்ெடம் 
    அ கேளா சரணெமன் னாஅைடக்கலம் க்க ெவாண்ேகழ் 
    ெந  யமரர்க் ெகல்லா நின்மலன் விடேவ கத்தின் 
    ெகா ைமைய ங் காற்றிக் குளிர்வித்  மா  மாைல.          42 
 
    [காெலன- காற்ெறன. காற்றி- நீக்கி. மா ம்- மயங்கும். மாைல- மாைல ேநரத்தில். 
    பாற்கடல் கைடந்  எ ந்த நஞ்சால் காற்  எனச் ச தியிற் ெபயர்ந்  
சிவெப மானிடம் அ கேளா சரணம் என்  அைடக்கலம் குந்த பிரகாசிக்கும் 
ெந  அமரரக் ெகலாம் நிமலனாகிய இைறவன் விடேவகத்தின் ெகா ைமைய 
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ம் நீக்கிக் குளிர்வித்  மகிழ்ச்ெசய்த மாைல ேநரத்தில்] 
 
 
    சுந்தர யிற் றிங்கட் ணிப ம் அமிழ்தந் தன்னால் 
    ெவந்தேதார் இ ந்ைத ேபா ம் ெமய்ெயலாங் குளிர்வித் தங்கு 
    ந் றத் ெதா  நிற்பப் பணித்தனன் அந்த ெமாய்ம்பாற் 
    சந்திர கண்டமாய தப்ெப ந் தானம் மாேதா          43 
 
    [தன்னிடம் அைடக்கலம் குந்த ேதவர்கைளத் தன் அழகிய யில் உள்ள பிைறச் 
சந்திரனின் அ தத்தினால் இைறவன் காிந்த காிக்கட்ைடகள் ேபா ந்த ேதவர்களின் 
உடல்கைள எல்லாம் குளிர்வித்  பண்ைடேபால் ேமனியராய் அங்கு ெதா  நிற்கப் 
பணித்தனன். அந்தச் சிறப்பால் அத்தானம் சந்திரகண்டம் என்ப் ெபயர் 
ெப வதாயிற் .] 
 
    கச்சணி ைலயாள் பங்கன் கழ ைண ைச யாற்றிக் 
    கச்சப வ  நீங்கிக் கார் கில் வண்ணன் ேமனாட் 
    கச்சமி ன்பந் ய்த் க் களித்தன னாத லாேல 
    கச்ச பாலயெமன் ேறார்ேபர் ெபற்றதக் கட ட் டானம்          44 
 
    [கச்சபம்- ஆைம. கச்சம் அள .     உைமபங்கனின் கழ ைணகைளப் சித் க் 
கச்சமப வ  நீங்கப் ெபற் க் கார் கில் வண்ணனாகிய தி மால், ன்ைன நாளில் 
அளவற்ற இன்பந் ய்த்  மகிழ்ந்தனன். ஆதலாேல, அவன் கச்சபவ வம் நீங்கிய 
ெதய்வத்தானம் கச்சேபச்சுரம் அஎனப் ெபயர் ெபற்ற .] 
 
    அத்தி  வைரப்பில் தீர்த்தம் அ ள்த ங் கச்ச ேபச 
    த்தமன் ைச யாற்  ேமாதிமக் கட  ளா ச் 
    சித்திகள் ெபறலா ட்ட சித்திெயன் றாய தின்  
    த்திேயா ட்டசித்தி கிழ்த்தி  மா  ேவார்க்ேக          45 
 
    [ஓதிமக் கட ள்- அன்ன வாகனனாகிய பிரமன்.   அக்கச்சேபசத் தலத்தி ள்ள 
தீர்த்தத்தில் பிரமன் நீரா  கச்சேபசைனப் சித்  சித்திகள் ெபற்றதனால் அத்தீர்த்தம் 
இட்டசித்தி எனப்பட . இன் ம் இட்டசித்தியில் கிக் கச்சேபசைன 
வழிப ேவா க்கு இட்டசித்திகள் கிழ்த்தி ம்.] 
 
    தாழ்ந்தவ ெர ன் றாழ்ந்ேதார் தங்களா லீட் ம் பாவம் 
    ழ்ந்  ேபா யணங்கச் ெசய் ம் வித்தகன் கச்ச ேபசத் 
    தாழ்ந்ததன் குற்றந் தீர்ப்பா ன ட்குறி ேவ ண் டாக்கி 
    வாழ்ந்தமாந் தாதா ெவன்பான் வழிபட்டான் வகுத் ச் ெசால்வாம்          46 
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    [பாவம் ெசய்த இழிந்தவர்கள் இழிவினின் ம் எ வதற்கு ன் அவர்களால் 
ஈட்டப்பட்ட பாவங்கைள அழியச் ெசய் ம் வித்தகனாகிய கச்சேபசனின் 
அ ட்குறிையத் (இ ங்கம்) தான் தாழ்வைடவதற்குக் காரணமான குற்றத்ைதத் தீர்க்க 
ேவண்  உண்டாக்கி வாழ்ந்த மாந்தாதா என்பான் வழிபட்டான். அவ்வரலாற்ைற 
வகுத் ச் ெசால்வாம்] 
 
    இரவிதன் வழியின் வந்தா னிகல்க ந் திலகும் ேவலான் 
    பரவிய கழான் ைவயம் பாாித்த யத்தின் ைவத்தான் 
    கரவிைனக் கரக்கு நீரான் காமர் மாந்தாதா ெவன் ம் 
    அைரயேனார் தினத்திரா வினமளியிற் கனவி னாேன.          47 
 
    [சூாிய குலத்தில் வந்தவன்; பைகைய ஓட்  விளங்கும் ேவ ைன உைடயவன்; 
பரவிய கைழ உைடயவன்; உலகத்ைதத் தன் ப த்த யத்தில் ைவத் த் தாங்குபவன்; 
வஞ்சைன அற்றவன்.; அழகிய மாந்தாதா என் ம் அரசன் ஒ நாளிரவில் ஒ  
கனாக்கண்டான். ேதாள்வ யால் நாட்ைடக் காத்த னால் ேதாளில் தாங்கினான் 
எனக் கூ தல் கவி மர .] 
 
    வி ந்தபின் ந நீ ரா  விதி ளி க ம ற்றி 
    மடந்த  குரவ னான வசிட்டைனக் கூவி ையவர்க் 
    கடந்தமா தவேன யான்மன் கனவிய கனைவக் ேகெளன் 
    றடர்ந்ெத  மார்வம் ெபாங்க வன்னவற் குைரக்க ற்றான்          48 
 
    [வி ந்தபின் , விதிப்ப  ந நீரா , விதிப்ப  நித்திய க மங்கைள த் , 
அறியாைமைய அழிக்கும் கு வாகிய வசிட்டமா னிைய அைழத் ,’ லைனந்ைத ம் 
ெவன்றவேர! யான் கண்ட கனெவான்றிைனக் கூ கின்ேறன். ேகட்ட ள்க’ என்  
ஆர்வம் ெபாங்க அவ க்கு உைரக்க ற்றான்] 
 
    க வி த்தம் 
    ைவயக ம்ைம ம் வந்  தாழ்ெதா ம் 
    ஐயேமா யின்மணி ய த்தித் ேதய்த்தலால் 
    ஒய்ெயனத் த விய த ம்பிேனா ஞ் 
    ெசய்யதா மைரெயனச் சிவந்த தாளினான்          49 
 
    [ லகத்தவ ம் வந்  தாழ்ந்  வணங்குந்ெதா ம் அவர்கள் சிரசின்ேமல் 
அணிந்தி க்கும் மகுடங்களில் பதித்தி க்கும் மணிகள் அ ந்தப் ப வதினால் ஏற்ற 
த ம்பிேனா  அழகிய சிவந்த தாமைர மலெரனச் சிவந்த தாள்கைள ைடயவன்] 
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    அாியினம் எதிாி ம் அதிர்ப்பத் தாக்கு ஞ் 
    ெசாாிமதக் களி ேதர் ரகந் தாைனேயா 
    ாியல்கண் டைரயைர யிரங்கத் தாண்மிைச 
    வாிகயிற் கழெலா  வயங்குஞ் ெசவ்வியான்          50 
 
    [அாி- சிங்கம். எதிாி ம்- ேபா க்கு வாி ம். ரகம்- குதிைர. இாியல்- ற கிட்  
ஓ தல். கழல்- ரகண்ைட. சிங்கக் கூட்டம் ரணிப் பைக டன் வந்தா ம் அதைன 
ந ங்கத் தாக்கும் ஆற்ற ைடய மதம் ெசாாி ம் யாைனப்பைட, ேதர்ப்பைட, 
குதிைரப்பைட, காலாட்பைட டன் ற கு காட்  ஓ ேயார் ெகஞ்ச, தன் தாளின் 
மீ  ரக்கண்ைட விளங்கும் நிைலைமயன்.] 
 
    ெமல் ைழப் பட் ைட விாித்  த் ேமல் 
    வல் ற க்கிய மணிக்கச் சூ ேகாத் 
    ெதல் மிழ் சுாிைகயா ேனந்த கட் னிற் 
    கல்லணி தரபந் தனங்ெகாள் காட்சியான்          51 
 
    [ெமல் ைழயிலான பட்டாைடைய விாித்  உ த் , அதன்ேமல் இ க்கக்கச்சிைன 

க்கி, அக்கச்சின் ஊேட ஒளிம் சும் சுாிைகைய உைடயவன். அகட் னில் மாணிக்கக் 
கற்கள் பதித்த உதரபந்தனக்ெகாள் காட்சியவன். சுாிைக- உைடவாள். அக - வயி . 
உதரபந்தனம்- அைரப்பட் ைக.] 
 
    சந்தனங் கலைவகள் தைதந்  தண்பனிக் 
    கந்தநீ ெரா க்கிேமற் கம ந்தா றீஇச் 
    சுந்தர மணிவடந் லங்கி ெவற்ெபன 
    ைமந்த ைமந்தகன்  ேபார்மைலந்த மார்பினன்          52 
 
    [குளிர்ந்த ந மணங்கம ம் பனிநீாிலா , சந்தனக் கலைவகள் சி , அதன்ேமற் 
கம ம் ெபா கள் அப்பி, அழகிய மணிமாைலகள் விளங்க, மைலெயன அைமந்த 
அகன்  ேபார்மைலந்த மார்பிைன உைடயவன். ேபாக ம் ர ம் உைடைம 
கூறிய ] 
 
    ெபான்ைன ந் கிைல ம் ெபா வில் பண்டேமா 
    ெடன்ன  மிரப்பவர்க் கீந்  ேசப் றீஇத் 
    தன் ைடத் தாளினிற் றாழ்வ தல்லேதார் 
    மன்ன  தாழ்கலா மலர்ந்த தைகயினான்          53 
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    [ ெபான்ைன ம் கிைல ம் மற் ம் ஒப்பில்லாத பிற பண்டங்கேளா  எவற்ைற ம் 
இறப்பவர்க்கு ஈந்த சிவந்  மலர்ந்த ைகயினான்; தன் ைடத் தாளினிற் பிறர் 
தாழ்வதல்ல  தான் பிற மன்னர்களின் அ ைய வணங்காதவன். ைக ழந்தாளள  
தாழ்ந்த ைகயினன் என மாம். இ  அங்க லட்சணம். ] 
 
    அளவ  ரர்க ெளறிந்த ஆய்த ம் 
    இளமயி லைனயவ ெரண்ணி லாெரலாம் 
    உளமகிழ் டெனறி ெயாண்க ணாய்த ந் 
    ைளபட விய ெதாங்கற் ேறாளினான்          54 
 
    [அளவற்ற ரர்கள் எய்த ஆய்தங்க ம் இளமயிலைனய சாய ைடய இளமகளிர் 
தம் கண்களாகிய ஆ த ம் ைளபட உ விய, மாைல அணிந்த மார்பினன். 
ஆற்ற ம் அழகும் உைடயவன் என்றவா . ] 
 
    அைடந்தவர்க் கமிழ்  மா யி  மாய  
    யிைடந்தவர்க் கால  ெமாி  மாகிய 
    சுடர்ந்தெசந் தாமைர ைண ங் கண்ணினான் 
    மடந்ைதய யி ம் வதனத் திங்களான்.          55 
 
    [தன்ைன அைடக்கலமாக அைடந்தவ க்கு அமிழ் மாய் உயி மாயவன்; 
பைகத்தவ க்கு நஞ்சும் எாி மாகியவன். ெசந்தாமைர ஒக்கும் கண்ணினன். 
மடந்ைதயர்களின் உயிாிைன உண் ம் அழகிய கச்சந்திரன். ] 
 
    ஒளிர்கதிர் பி ற் ெமான் பதிற் க் ேகாள்க ந் 
    தைள த் தியெதனத் தயங்கு பன்மணி 
    யளவ  விைலயின வைமத்தி ைழத்தேதார் 
    வளம  ெயா  வயங்கு ெசன்னியான்          56 
 
    [ஒளிக்கதிர்கைள உமி ம் நவேகாள்க ம் பதித்தெதன விளங்கும், விைலமதிப்பாிய 
பன்மணிகள் அ த்தி இயற்றியெதா  வளமான மகுடம் விளங்கு ெசன்னியான்] 
 
    அற் த வினா னலகில் சீர்த்தியான் 
    றற்பணி லெகலாந் தவிர்ந்த ேதசினான் 
    பற்பல தீைம ம் பாிந்த பண்பினான் 
    ெபாற்பமர் தி ெவலாம் ெபா ந்த சீாினான்          57 
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    [உலகி ல்லா அழகிய உ வினான். அளவிலாத க ைடயான். தன்ைனப் பணி ம் 
உலெகல்லம் தங்கிய ஒளி உைடயான். தீைமகள் நீங்கிய பண்பினன். ெபா ைடய 
எல்லச் ெசல்வங்க ம் ெபா ம் ெப ைம உைடயவன். அற் தம்-உலகில் 
இல்லாக்காட்சி. சீர்த்தி- கழ். தவிர்ந்த- தங்கிய. ேதசு- ஒளி, ஆைண, கட ட்டன்ைம] 
 
    இன்னவன் வரவி ம்  த் ேளன் 
    அன்னவன் யாவனீ யைறதி ெயன்ற ங் 
    கன்னைல யமிழ்ெதா  கலந்திட் டாெலன 
    மன்னவன் மகிழ் ற வசிட்டன் கூ வான்          58 
 
    [ இத்தைகயவைன யான் கனவிற் கண்ேடன்; அதிசயம் த் ேளன்; அன்னவன் 
யாவன்? நீ கூறி ய ள்வாய்’ என்ற ம், வசிட்டன், மன்னவன் மகிழ் ற அமிழ்த ம் 
ேத ம் கலந்தெதனக் கூ வான்] 
 
    ெகாச்சகக்க ப்பா 
    உர மணிக் கடலாைட ெயா மகைளப் ணர்ந்ேதாய்ேகள் 
    பர கழ் நிைனத்த ம்  பதி வனா சுவெனன்பான் 
    விர ெமா  குைடநிழற்கீழ் ேமதினிெய லாங்குளிர 
    இரவகற்றிக் கு ேயாம்பி யினிதி க்கு மந்நாளின்          59 
 
    [கடைல ஆைடயாகத் தாித்த ஒ மகளாகிய மாேதவிையப் ணர்ந்தவேன ! ேகள்! 
பரவிய க ைடய அரசன் வனாசுவன் என்பவன் தன் ைடய ஒ குைட நீழற்கீழ் 
உலகெமல்லாம் குளிர வ ைமைய அகற்றிக் கு கைளப் பா காத்  இனி  வா ம் 
அந்தநாளில். மிைய ஆ ம் அரசனின் மைணயாளாகக் கூறல் மர . ணர்தல்- 
அதனால் வ ம் பயைனக் ெகாள் தல். பதி- அரசன். குளிர- தங்க. இர - வ ைம.] 
 
    ெந நாள் த் திர யிரா நிரப்பினால் வான்கதியில் 
    வி ேமன்ைமப் த்திரகா ேமட் ெய ந் தனியாகம் 
    வ ழ்த்த னிவரைர வளர்த்த ள ஏயினான் 
    அ ேவகப் லனவித்த வந்தண  ம ாிந்           60 
 
    [நீண்ட நாட்கள் த்திரன் இல்லாத வ ைமயினால் வ ந்தி, தன்ைன நல்லகதியில் 
வி க்கும் ேமன்ைம ைடய த்திரைனப் ெப ம் ெபா ட் ப் த்திரகாேமட்  எ ம் 
சிறந்த யாகத்ைதச் ெசய்ய குற்றம் கைளந்த னிவரர்கைள யாகம் வளர்க்க ஏவினான். 
ஐம் லைன ம் ெவன்ற அந்தணர்கள் அ  ாிந் . நிரப் - வ ைம. வான்- -ேமன்ைம. 
வ - குற்றம். ஏயினான் -ஏவினான். அ ேவகம்- மனபரபரப் . ாிந் - வி ம்பி.] 
 
    ந்ைதமைன யாட்குதவ ேநான்ைமசால் மைறம வான் 



 20

    மந்திாித்த ந ம் னைல மணித்தவிசின் அைமத்தி த்திச் 
    சந்திெசய்வா னவர்நீங்குஞ் ெசவ்வியினிற் றனிேவந்தன் 
    ந் றப்ேபாய்த் தன்னியல்பின் மரக்காட் டகம் குந்           61 
 
    [அந்தணர்கள் உன் ைடய தந்ைதயின் மைனயா க்கு உத ம் ெபா ட்  ஆற்றல் 
வாய்ந்த ேவதம்ந்திரங்களால் மந்திாித்த ந ம் னைல அழகிய தவிசின்மீ  அைமத்  
இ த்திவிட் ச் சந்தி அ ஷ்டானம் ெசய் ம்ெபா ட்  நீங்கினர். அப்ெபா  உன் 
தந்ைதயாகிய தனியரசன், ற்பட் ப்ேபாய் தன்னியல்பில் பழைமயான மரங்கள் 
ெசறிந்த காட்டகம் குந் . 
    ந்திறப் ேபாய்த் தன் இயல்பின் காட்  விலங்குகள் நாட் மக்க க்கு எத்தைகய 
ெதால்ைல ம் தரா  வா ம்ேபா , அரசன் தன்னிச்ைசயாக, எக்காரண ம் இன்றி. 

மரக்கா - பைழைமயான வயதான மரங்கைள உைடய கா .] 
 
    காி ைவ மைர ளியங் கைவய யல் கவாி ைழ 
    அாிபாிசல் யம்வ ைட யைவ தல பலபல ஞ் 
    சாிகுடாி டல்பதறித் தைலத்தைல ழ்ந் யிர்விளியப் 
    ாித ேவட் ைடயி னிைளத் ப் ேபாந்தனன் அவ்வாச்சிரமம்          62 
 
    [காி- யாைன. உ ைவ- . மைர-மான். உளியம்- கர . கைவயம்-மாட் ப்பசு 
கவாி-மானின் ஒ வைக. உைழ- மானின் வைக. அாி- சிங்கம். பாி- குதிைர. சல் யம்- 

ள்ளம்பன்றி. வ ைட- மைலயா .  அவன் காட்  விலங்குகைள அைலத்  வ த்திக் 
குடர் சாிய உயிர்பறித் க் ெகான்  , ேவட்ைடக் கைளப்பினால் னிவர்கள் வா ம் 
அச்சிரம்த் க்கு வந்தான்.] 
 
    க வைனய நீர்ேவட்ைக கவற்ற வறல் கிைடயாைமப் 
    ைடவ வான் றைனேநாக்கிப் ாித்  மந்திாித்த 
    குடெமனெவய் யாததைனக் ெகாணர்மதிெயன் றவன்ெகாணர 
    விடவிழியங் கா வ  ெமண்ணாமற் ைகக்ெகாண்டான்          63 
 
    [க - விடம். விடத்தின் ேவகம் நீர் ேவட்ைகயின் க ைமையக் குறித்த . கவற்ற- 
வ த்த. அறல்- நீர். இடவிழி ப்ப  ஆ க்குக் ெகட்ட சகுனம்.  விடம்ேபான்  
நீர்ேவட்ைக வ த்த நீர்கிைடயாைமயால் அ கில் வ ேவாைன விளித்  ாித்  
மந்திாித்த நீர் எனக் க தா  அக்குடநீைரக் ெகாணர்தி என ப்பணித்தான். அவன் 
ெகாண் வர, இடவிழி ப்பைத ம் க தானாகி அக்குடத்ைதக் ைகக்ெகாண்டான்.] 
 
    அ ெதாிந்  மந்திாித்த வறல்ப கல் ப கெலனக் 
    க ெமனயான் கு ன்னங் க மவசத் தான்ம த்தான் 
    அ மலர்த்தார் ம ேவந்ேத மங்ைகநலாள் தனக்கைமத்த  
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    இ ம த்தாய் நின்வயிற்றிற் க ப்பமிையந் த ெவன ம்          64 
 
    [அரசன் ெசய்ய ைன ம் தவைறத் ெதாிந்  மந்திாித்த நீைர நீ ப காேத 
எனச்ச தியில் யான்(வசிட்டன்) கு ன்னம் பண்ைட விைன வசத்தால் அவன் 
அதைனக் கு த்தான். ‘அரசேன!, அ  மங்ைகநல்லாளாகிய அரசி ப குவதற்கு 
மந்திாித்  அைமத்த . அதைன நீ ம த்தாய். அதனால் நின் வயிற்றில் க ப்பம் 
இையந்த ’ என ம்.] 
 
    ப ளக்கா ெத ப் யத்திற் பாித்த வ னாசுவ ம் 
    ளக்கி யான் க ைற ளிெசங் ேகாேலாச்சி 
    மி ளக்குங் கான் ைளேய ேவண் ெமனக் களிகூர்ந்  
    க ளிக்குந் ேதங்கிளவி கட் ைரக்கு மைமயத்தில்          65 
 
    [ப - மி. ளக்கா - ந ங்கா , கலங்கா . எ - ண். எ ப் யம்- ண்ேபான்ற 
திரண்ட வ ய திண்ணிய யம்; கைணய மர மாம். . பாித்த- தாங்கிய.  ளக்கி- 
தைலைய அைசத் . சம்மதம் ெதாிவிக்கும் குறிப் .கான் ைள- வாாிசு. 
    உலகமக்கள் கலங்கா  தாங்கும் ண்ேபான்ற யத்ைத உைடய வனாசுவன் 
என் ம் அவ்வரச ம் யைசத் த் தன் சம்மதத்ைதத் ெதாிவித்தான். ‘யான் இறக்க, 

ைறயாகச் ெசங்ேகால் ெச த்தி வ ைமைய ஓட் ம் வாாிேச எனக்கு ேவண் ம்’ 
எனக் களிகூர்ந்  இனிைம பயக்கும் ெசால்ைலக் கூ ம் சமயத்தில் ] 
 
    ப காத னலசும்பி ைடநாற்றம் பயின்றி க்கும் 
    ம வா ங் குழ யர்தம் ேயானிவழி வாரா  
    தி வா  மணிம மச் ெசல்வன்மல ந்தியினால் 
    உ வாகி வந்தனெமன் ள் மயன் ற க்கவிய          66 
 
    [ப காத னல்- இடக்கரடக்கலாகி மாதர் ேயானி வழி ெவளிேய ம் நீைரக் 
குறித்த . அசும்பி- ஊறி. ைடநாற்றம்- மலநாற்றம். தி - இலக்குமி. உள் ம்- 
நிைனக்கும். த க்கு- கர்வம்.      ைடநாற்றம் சும் மகளிர்தம் ேயானி வழி வாராமல் 
தி மகள் வா ம் மணிமார் ச் ெசல்வனாகிய தி மா ன் தாமைர மலர் உந்தியில் 
உ வாகி வந்தனம் என் ம் பிரமனின் கர்வம் ெகட] 
 
    ெவண் ன ஞ் ெசம் ன ம் விரவாம ெலா ணின் 
    மண் கழ வந்தனெமன் றி மாக்கு மாயவ ம் 
    விண் க  நிைனப்ேபால விளங்கு யர் திைணயிடத்தின் 
    நண் மத் திைண தாய் நண்ணிலெமன் ற க்க ப்ப.         67 
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    [ெவண் னல்- சுக்கிலம். ெசம் னல்- சுேராணிதம். நரசிங்க ர்த்தி அஃறிைண 
உயர்திைண ஆகிய இ திைண ம் கலந்த ர்த்தி. இ பால் கலந்த அ ப்பா ம் 
ேப ம் குைற ைடயனவாகக் க தப்ப தல் ேபால இ திைணக்கலப் ம் 
குைற ைடயதாம்.     சுக்கில ம் சுேராணித ம் கலவாமல் ஒ ணில் மண் லகம் 

கழ வந்தனம் என்  கர்வம் ெகாள் ம் தி மா ம் விண் லக ம் க ம் 
உன்ைனப்ேபால உயர்திைணயாகிய வி ப்ப ம் அவ் யர் திைண தாய்ப் 
ெபா ந்திலம் என்  அ க்கா  ெகாள்ளத் ணாகிய அஃறிைணயில் 
ெதான்றியைம ம் இ திைணவ வமாக இ ப்ப ம் இ குைற. அவ்விரண் ம் 
அரசனின் மக க்கு இன்ைம அவன்ேமல் தி மா க்குப் ெபாறாைம ேதாறக் காரணம்} 
 
    தைரயளித் ப் கழ்ெப க்கித் தாியலைரத் ெத ந்ைத 
    யைரயர்குலந் தைனத்ேதாளி னளித்த  தற்கட ள் 
    ைரயமணி மார்பகழ்ந்  த்தைனநீ மன்னவ ந் 
    திைர மணிக் கட லகி யிர்வா ஞ் ெசயெலாழிந்தான்          68 
 
    [தைர- லகம். ந்ைத- உன் ைடய தந்ைத. அைரயர்- அரசர். அரசர் குலத்ைதச் 
சிவபிரான் ஆைணயின்ப  இல ைத ேதாளில் அளித்தல், காஞ்சிப் ராணம் 

தற்காண்டம் தி ேவகம்பப் படலம் ெசய் ள்12ல் கூறப்பட்ட .  லகத்ைதக் 
காத் ப் கழ் ெப க்கிப் பைகவைர ஒ த்  உன் ைடய தந்ைத, அரசர் குலத்ைதத் 
தன் ேதாளில் அளித்த ம் தற்கட ளாம் பரமசிவ ைடய  ேபான்ற உந்ைதயின் 
மணிமார்  அகழ்ந்  பிறந்தைன நீ. நீ பிறந்த டன் உன் தந்ைத உலகில் உயிர் வா ம் 
ெசயெலாழிந்தான்.} 
 
    அ சீர்க்கழிெந லாசிாிய வி த்தம் 
    குலத்தி னாலன்றி நின்ைனக் ெகா த் யிர் விளித லா  
    நலத்தி னா யர்ந்த ந்ைத நைகவலம் ாிைய ெயாத்தா 
    னிலத்திைட யரசர் ெசன்னி நித்த  மிதித்  நீ ம் 
    வலத்தி னி யர் தலா ம் வலம் ாி மணிைய ெயாத்தாய்          69 
 
    [‘வலம் ாி த்தின் நலம் ாி குல ம்’ என்றதனால் நற்கு ப்பிறப் க்கு வலம் ாிச் 
சங்கு உவைமயாகக் கூறப்ப ம். வலம் ாிச் சங்கு த்தீன்  உயிர் வி ம். அதனா ம் 
உவைமயாயிற் . உயர்ந்த குலத்தினால் அன்றி ம் நின்ைனப் பிறப்பிக்கச் ெசய்  
உயிர் வி த்தலா ம் எல்லா நலத்தினா ம் உயர்ந்த உன் தந்ைத ஒளி ைடய 
வலம் ாிைய ஒத்தான். நிலத்திைட அரசர்க ைடய ெசன்னிைய மிதித்  நீ ம் 
ெவற்றியில் உயர்தலான் வலம் ாி ஈன்ற மணிைய ஒத் ள்ளாய். ( த்ைத ேமல் 
அணிவர். மன்னர். தம்  இவனின் கா ல்பட வணங்குவர். ைட  நா ம் 
தன்ன ைய வணங்குதலா ம் வலத்தின் உயர்தலா ம் இவன் வலம் ாி மணியிைன 
ஒத்தான்).] 
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    அற்ைறநா ளண்டம் விள்ள வ தைன ய ேகட் டங்கண் 
    உற்றயன் பதினா றாட்ைடப் ப வ நிற்குதவிப் ேபாகக் 
    ெகாற்றமார் கு சத் ேதான்றல் கு கிநிற் காப்பார் யாேர 
    ெதற்ெறன ெமாழிேமா ெவன்  ெசப்ப ந் தாதா ெவன்றாய்          70 
 
    [நீ பிறந்த அந்தநாள் அண்டம் பிளக்கும்ப யான ேபெரா டன் அ தைன. அ  
ேகட்  அங்கு பிரமன் வந்  பதினா  வய  பிராயத்ைத உனக்கு உதவினான். 
ெவற்றி ைடய கு சப்பdaiயனான இந்திரன் உன்ைன அைடந்  உன்ைனக் காப்பவர் 
யார்? ெதளிவாகெமாழிவாயாக? என்  கூற ம், நீ, ‘தாதா’ என்றாய்.] 
 
    ஆத ன் மாந்தா தாெவன் றைறதரப் பட்  ஞாலந் 
    தீத  ெசங்ேகா ேலாச்சிச் ெசல்வனாய் வா நின்ைனத் 
    தாைத ந் தா ந் தாேன யாகி நிற்றந்த ேவந்தன் 
    காத ற் காணப் ேபாந்தான் காண் ெயன் றியம்பிப் பின் ம்.          71 
 
    [ஆத ன் மாந்தாதா என்  அைழக்கப்பட்  உலகத்ைதக் குற்றமற ெசங்ேலாச்சிக் 
காத் ச் ெசல்வனாய் வாழ்கின்ற நின்ைனத் தா ம் தந்ைத ம் தாேனயாகி உன்ைனத் 
தந்த ேவந்தன் உன்ைனக் காணப் ேபாந்தான். அறிவாயாக என்  கூறிப் பின் ம்.] 
 
    ஐயேன ந்ைத மார்ப மகழ்ந்  நீபிறந்த நீரா 
    ெனய்திய ெவய்ய பாவ மிாித்தி ங் க வாய் வாய்ப்பப் 
    ெபாய்ய  ேமன்ைம சான்ற ண்ணிய வைரப்பிற் ேபாந்  
    ெசய்யெபாற் சைடயான் ைச ெசய்திட ேவண்  ெமன்றான்          72 
 
    [ஐயேன! உன் ைடய தந்ைதயின் மார்பிைனப் பிளந்  நீ பிறந்  வந்தைமயான் 
எய்திய பாவம் நீங்கி ம் வைகயில் பாிகாரம் வாய்ப்பப் ண்ணியதலெமா க்குச் 
ெசன்  ெசய்யெபாற்சைடயானாகிய சிவபிராைனப் சைன ெசய்திட ேவண் ம் 
என்றான்.} 
 
    என் ைடக் குரவ நன்ேற யியம்பிைன ெயறிநீர்க் கங்ைகப் 
    ெபான்னவிர் சைடயான் ைச ேபாற் தற் குாியர் யாவர் 
    அன்னவன் ைச ெயந்த வாற்றினாற் ாிவ ெதன்  
    மன்னவன் கடாவ வாசான் மயரற வி க்கு மன்ேற.          73 
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    [ என் ைடய ஆசாாியேன! எனக்கு நன்ேற கூறிைன. சிவபிரான் வழிபா  
ெசய்தற்குாியர் யாவர்? அவ்விைறவனின் ைச எந்த ைறயினல் ாிவ ? என்  
அரசன் ேகட்க ஆசான், சந்ேதகம் அறக் கூ வான்.] 
 
    பர மான் மார்த்த ேமா  பரார்த்த ெமன்றி ரண்டாம் ைச 
    ம விெயல் லா ஞ் ெசய்தற் குாிய தான்மார்த்த ைச 
    யி ைம  ாிய வாகுெமழிற்சிவ தீக்ைக ேசர்விப் 
    பிரர்தமக் காக மங்கள் ேப ம் வழியா ெலன்றான்         74 
 
    [ ைச ேபாற்றற்குாிய ஆன்மார்த்தம், பரார்த்தம் என இரண்டாம். ெபா ந்தி 
எல்லா ம் ெசய்தற்குாித்  ஆன்மார்த்த ைச. எழிற் சிவதீக்ைக உைடய 
சிவப்பிராமண க்குஆன்மார்த்தம், பரார்த்தம் இரண் ம் ஆகமத்ைதப் ேப ம் 

ைறயில் உாித் . ஆன்மார்த்தம்- தன்பயன் க திச் ெசய்யப்ப வ . பரார்த்தம்- 
உலகநலன்க திச் ெசய்யப்ப வ . விப்பிரர்- அந்தணர்.] 
 
    இன்னணம் விதந்  கூ ங் குரவைன யிைறஞ்சி ேயத்தி 
    யன்னணம் ைச யாற்  மார்வஞ் ெசன்றீர்ப்ப ேவகி 
    மின்னணங் ெகழில்ேசர் மாட வியன்றி க் காஞ்சி ர்ப் 
    ெபான்னணங் கிவ ந் ேதாளான் குந்தனன் மகிழ்ச்சி ப்ப          75 
 
    [ இவ்வா  ெதளிந்  கூ ம் ஆசாாியைன வணங்கி ஏத்தி, அவர் கூறியவண்ணம் 
சிவைன வழிபட ஆர்வமீர்ப்ப அரசன் எழில்ேசர் மாட காஞ்சி ாிைன மகிழ்ச்சி டன் 
அைடந்தான். ெபான் அணங்கு இவ ம் ேதாளான் – ெசல்வத் தி மக ம் ெவற்றித் 
தி மக ம் வி ம் ம் ேதாளான்.] 
 
    அந்தணர் பயின்  வாழ வம்ெபான் மாளிைகக ளாக்கிக் 
    கந்தமார் தடங்க ெதாட் க் க மலர்ப் ெபா ம்பர் ைவத் ப் 
    பந்தேநா ய க்கு க்கட் பரன்பணி பல  மாற் ஞ் 
    சிந்ைதயி வைக ெபாங்கத் தி த்தக த்த பின்னர்.          76 
 
    [அந்தணர்கள் நிைலத்  வாழ அழகிய மாளிைககள் ஆக்கினான். ந நீர்த்தடங்கள் 
ெதாட்டான். மணமலர்ச் ேசாைலகள் ைவத்தான்.     மலம க்கும் சிவெப மானின் 
தி ப்பணிகள் பல ம் ஆற் ம் வி ப்பத் டன் அைனத்ைத ம் தி த்தமாகச் ெசய்  

த்தபின்] 
 
    இட்டசித்தி யினீரா  ெயம்பிரான் கச்ச ேபசத் 
    ெதட்  ைடய ெபம்மா னி ங்க ெமான்றி வி யங்கண் 
    உட்டவ ழார்வம் ெபாங்க ைற வழா  ைச 
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    ெபட்டன னியற்றிக் கண்ணீர் ெப க்கினன் பழிச்சி நின்றான்         77 
 
    [இட்டசித்தி தீர்த்தத்தில் நீரா னன். கச்சேபசத்தில் எட் வம் உைடய ெபம்மான் 
இ ங்கம் ஒன்  நி வினான். உள்ளத்தில் ஆர்வ டன் விதி ைற வ வாமல் 
வி ப்பத் டன் கண்ணில் நீர் ெப க வழிபாடாற்றினன்.] 
 
    ஆயிைட வானி லண்ன ல ளி ேனார்வாக்கு ந்ைத 
    யவான் றக்கம் க்கான் கள  பயனீ ெபற்றாய் 
    கா ம்ேவ லரச ெவன்  கா ற ெவ த ேலா ம் 
    நாயகன் க ைண ேபாற்றி நயத்தகு வாழ்க்ைக ெபற்றான்          78 
 
    [ அப்ெபா , ஆகாயத்தில் இைறவன் எ ந்த ளி, உன் ைடய தந்ைத ேமலான 

ட் லகம் எய்தினான்; நீ ம் குற்றம் நீங்கும் பயன்ெபற்றாய். என்  ஓர் வாக்கு 
அரசன் கா ற எ தேலா ம் இைறவனின் க ைணையப் ேபாற்றி நல்லெதா  
வாழ்க்ைக ெபற்றான்] 
 
    இவ்வைக யின்  மாங்க ெணண்ணில வரங்கள் ெபற்ேறா 
    ரவ்ெவலா ற்றக் கூறெலம் மேனாரளைவத் ேதேயா 
    ெவவ்வேநாய்ப் பிறவி  மித்தகும் அந்தர் ேவதித் 
    ெதய்வத வைரப்பின் ைவகப் ெப நேர சிவத்ைதச் ேசர்வார்          79 
    [இப்ப  இன் ம் அவ்விடத்தில் எண்ணீல வரங்கள் ெபற்ேறார் அைனவைர ம் 

ற்றக் கூறல் எம்மேனாரால் இய ேமா? பிறவியாகிய ெகா  ேநாையப் 
ெபா யாக்கும் இந்த அந்தர்ேவதி எ ம் ெதய்வத் தலத்தில் தங்கும் ேப  ெபற்ேறாேர 
சிவேலாகத்ைதச் ேசர்வர்.] 
 
    ஒளிவள ரந்தர் ேவதிச் சிறப்ெப த் ைரத்தல் ெசய்தாம் 
    களி  தண்ட ேவந்தாற் கானமாங் காஞ்சி தன்ைனத் 
    ெதளிமதி யணிந்த ேவணிச் சிவன ள் வாய்ந்த சீர்த்தி 
    வளர்க  காலன் ன்ேபால் வளநக ராக்கல் ெசால்வாம்          80. 
    [ பிரகாசமான அந்தர்ேவதி நகாின் சிறப்பிைன எ த் ைரத்தைலச் ெசய்தாம். இனி 
தண்டன் என் ம் அரசைனக் ெகாண்  கானகமாக இ ந்த காஞ்சிைய பிைறசூ ய 
ெப மானின் அ ள் வாய்க்கப் ெபற்ற க காலன் ன்ேபால் வளநகராகியைதச் 
ெசால்வாம்.] 
 
    அந்த ேவதிப் படலம் ற்றிற் . 
    ஆகத் தி வி த்தம் 788. 
    -------   
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தி வாவ ைறக் கச்சியப்ப னிவர்  அ ளிச்ெசய்த 
காஞ்சிப் ராணம் : ன்றாவ  காண்டம் - நகேரற் படலம் (789- 1067) 

 
    அ சீர்க்கழிெந லாசிாியவி த்தம் 
 
    ஆ சூ ய ேவணி நாத ரமர்ந்த கச்சி நகர்த்தைல 
    ேதாற்ற வதிந்  காவல் விைளத்த ேவந்தர்க ெளண்ணிலார் 
    கூ மன்னவர் தம்  ேளார்குல மன்னவன் கு கார்தைம 
    ஈ ெசய்தி  தண்டெனன் பவேனக வாைண ெச த் நாள்          1. 
 
    [ஆ - கங்ைகயா . கச்சி நகர்த்தைல- நகாில். தைல- ஏழாம் ேவற் ைம 
இடப்ெபா ட் . - பிறவற் க்கில்லாத சிறப் . கு கார்- பைகவர். ஈ - அழி . ஏக 
ஆைண- உலகம் பல க்கும் ெபா  என்ற நிைல நீக்கித் தனக்ேக உாிைமயாகக் 
ெகாள் தல். கங்ைகயாற்ைறச் சைடயில் சூ ய சிவெப மான் வி ம்பி அமர்ந் ள்ள 
காஞ்சி நகாில் தம் ெப ைமெயல்லாம் ேதான்ற வாழ்ந்  காவல் ண்ட ேவந்தர்கள் 
கணக்கிலாதவராவர். அன்னவர்தம் ள் ஓர் குல மன்னவன் பைகவர்கைள 
ேவரழிப்பவன், தண்டன் என் ம் ெபய ைடயவன் ஆட்சி ெசய்  வ ம் நாைளயில்] 
 
    ஒ தினந்த னில்ேவட்ைட யா ய ன்னி யில்வயின் ற் ங் 
    க மநன்கு த்த பின்  கமழ்ந்த ண்  கர்ந்  
    ம நிலா வியகுஞ்சியம் ெபான்மணிக் கயிற்றி னி க்கியாத் 
    தைரயின்வார் சுடர்க்கச்சு க்கி ய க்கி ங்கழல்ேசர்த்தனன்         2  
 
    [ஒ தினந்தனில், ேவட்ைடயா தைல வி ம்பி, தன் ட் ல் ெசய்ய ேவண் ய 
நாட்க மங்கைள த்த பின் , மணங்கமழ் உணவிைன உண் , மலாின் 
மணங்கமழ்கின்ற குஞ்சிையப் ெபாற்கயிற்றினால் இ க்கக் கட் , இ ப்பில் 
பிரகாசமான கச்சிைன இ க்கி, கா ல் கழல் ேசர்த்தனன்.     ஆ ய- ஆ ம்ெபா ட் ; 
ெசய்யிய என் ம் வாய்பாட்  விைனெயச்சம். க மம்- நீராடல் த ய நாட்கடன்கள். 
குஞ்சி- ஆண்களின் தைலமயிர். கச்சு- இ ப்பில் கட் ம் பட்ைட. காற்சட்ைட என் ம் 
கூ வர்.] 
 
    வில் மம்  மிலங்கு ேவ  மிளிர்ந்த வாள்க  மாழி  
    ெமால்ைல ேயா  ெயா க்கு நா ம் வைலக்குலங்க  ர்தி ம் 
    பல் யங்க  ெமல்ைல யில்லன ெபௗவெமன்ன வைளந் ற 
    வல் யம் ைர மன்ன ராதியர் வந்  வாய்த ெனாிந்தனர்.          3 
 



 27

    [வில் ம் அம் ம் ேவ ம் வாள்க ம் சக்கர ம் ேவகமாக ஓ  விலங்குகைள ஒ ங்கு 
கூட் ம் நாய்க ம், விலங்குகைளப் பி க்கும் வைலத் திரள்க ம், வாகனங்க ம் 
விலங்குகைள எ ப் ம் வாத்தியங்க ம் கணக்கிலாதன மற் ம் கடெலன 
விலங்குகைள வைளக்கப் கள் ேபான்ற ர ைட மன்னர்கள் த ேயா ம் வந்  
வாச ல் திரண்டனர்.] 
 
    ேவதேவதிய ரங்ைக யாம்விைர சூழ்ந்த கஞ்சம் விாிந்திடச் 
    ேசாதிநீண்  ேயந்  ேவந்தர் ைணக்ைக மாமலர் கூம்பிட 
    மாதரானன அம்  யங்கள் மலர்ந்  நாணி வணங்கிடப் 
    ேபா ெவங்கைண யாளி ெநஞ்சு ங்கு ெபாற்பின ேனகுவான்         4 
 
    [மைறேயா ம் அந்தணர்கள் தங்க ைடய அகங்ைகயாகிய மணம் நிைறந்த 
தாமைரமலர் விாிந்திட(ைகைய விாித்  ஆசி வழங்கி மங்கலம் கூற), ஒளிநீண்ட 

ைடய அரசர்களின் ைககளாகிய மலர்கள் கூம்பிட(வணங்கும்ேபா  இ ைக 
கூம் ம்), மகளிாின் கமாகிய தாமைரகள் மலர்ந்  நாணத்தினால் (தைல கவிழ) 
வணங்க, மலர்ப்ேபா களாகிய ெகா ய கைணயாளி (மன்மதன்) ெநஞ்சு ங்க, 
அழகினனாகிய தண்டன் ேவட்ைடக்கு ஏகினான்.     தன்ைனக்காட் ம் அரசன் 
அழகினனாக இ த்த ன் மன்மதன் மனம் ங்கினான். மனப் க்கம் 
ெபாறாைமயினால் விைளவ . அந்தணர் ஆசி வழங்கல், அறம்; அரசர்கள் 
வணங்குவ , ெபா ள். மகளிர் நாணத்தினால் தைல தாழ்த் வ , இன்பம். 
இம்ம ன் ம் நிரம் தற்குாிய வழியில் தண்டன் நின்றான் என்ப  குறிப் . சூாியன் 

ன் தாமைர அ ம் த ம் மலர்த ம் கூம் த ம் வா த ம் இயல் .] 
 
    ஒ திைசக்கட ெலா திைசக்கட ேலா  ேசர்குவ ெதாப் ற 
    காிச த்தி  காஞ்சிமாநகர் க  நீங்கிேயார் காவிைன 
    அரசர்சூழ்த  தண்ட ேனகிய தண்  றத்தினி ெலங்க ம் 
    ரைசமால்காி ேதர்கண் மற் மிாீஇ குந்தன ள்ளேரா          5 
 
    [ஒ திைசயி ள்ளகடல் மற்ெறா  திைசயி ள்ளகட டன் கலத்தைலப் ேபான்  
குற்றமற்ற காஞ்சி நகாிைனக் விைரந்  நீங்கி ஒ காட் ைன, அரசர் சூழ்த் தண்டன் 
ஏகியதன்பின், யாைன, ேதர்க டன் யாவ ம் குந்தனர் உள்ேள.] 
 
    ெசற்றிமான்குலம் ைவகுெமல்ைல ெதாிந்  வம்மி ெனனச்ெசா  
    ெயாற்றர் தம்ைமவி ப்ப வன்னவ ேரா  ெயங்க  ேநாக்கிவந் 
    தற்றமின்றி  றந்த சூழ ைரப்ப வவ் ழி ேயகினான் 
    ெவற்றிவார் சிைலநாாி ேயற்றினன் ெவய்ய வாளிெத ாிந்தனன்.          6 
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    [ெசற்றி- ெசறிந் . மான்குலம்- மான் கூட்டம். உறந்த சூழல்- உைற ம் இடம். நாாி- 
வில்நாண். வாளி- அம் .     தண்டன், மான்கூட்டம் ெசறிந்  தங்கும் இடத்ைத அறிந்  
வர ஒற்றர்கைள அ ப்ப அவர்கள் ஓ  எல்லா இடங்களி ம் பார்த் வந் ப் 
பிைழயின்றிக் கூற, வில் ல் நாேணற்றி, அம் கைளத் ெதாிந்  ெகாண்  ஏகினான். } 
 
    கைலகளாதி திரண்  ெசற்றிய கான ற்றிய த்தனர் 
    வைலவளாவின ெரா ெய றிந்தனர் வாெரா க்கின ெராய்ெயனக் 
    குைலகுலா  சுணங்க ேனவினர் குைரயி யங்களி யம்பினார் 
    சிைலவலா  ெமன்னவார்த்தனர் ெசன்  மாக்க ெள ப்பினார்.         7 
 
    [கைல- கைலமான். ெசற்றிய- திரண்ட. வளாவினர்- வைளத்தனர். ஒ  எறிதல்- 

தர்கைள ஒ த்  வழி ெசய்தல். வார் ஒ க்கல்- வைல விாித்தல். சுணங்கன் நாய். 
குைல குலா  சுணங்கன் -குைலையக் கலக்கும் நாய். கைலமான் த ய விலங்குக் 
கூட்டம் ெசறிந்த கானகத்திைன ற் ைகயிட்  ெந ங்கினர். வைலகைள விாித்தனர். 
ஒ  எறிந்தனர். வார் ஒ க்கினர். ஒய்ெயனக் குைலைய ந ங்கச்ெசய் ம் நாய்கைள 
ஏவினர். க விகைள ழக்கினர். வில் ரர்கள் இ ெயன ழங்கினர். விலங்குகைள 
அவற்றின் இ ப்பிடங்களி ந்  எ ப்பினர்.} 
 
    மாென ந்தன வல் யங் கண்மறங் ெகா திப்ப ெவ ந்தன 
    யாைன பாய்ந்தன ெவண்கு பாய்ந்தன யாளி பாய்ந்தன ஆர்ப்ெபா  
    கானேமதி ெபயர்ந்த பல்கவயங் கனன்  ெபயர்ந்தன 
    ஏைன மாக்க ெமங்குெமங்கும் எ ந்ெத ந்  குதித்தன         8 
 
    மான்கள் எ ந்தன. கள் ரம் ெகாதிப்ப எ ந்தன. யாைனகள் பாய்ந்தன; 
கர கள் பாய்ந்தன; சிங்கங்கள் பாய்ந்தன. காட்  எ ைமகள் ேபராரவாரத் டன் 
ெபயர்ந்தன. கவயங்கள் (அசுணமா) ேகாபத் டன் அகன்றன. ேவ ள விலங்குக ம் 
அங்கும் இங்கும் எங்குமாகக் குதித்  எ ந்தன.] 
 
    வில்வைளத்தனர் வாளி ெதாட்டனர் ேவெல றிந்தனர் கூற்ெறனப் 
    பல்வகுப்  சூலம் ஓக்கினர் பாசம் சினர் பற்பல 
    மல்வைளக்குலம் வாங்கி விட்டனர் வச்சி ரத்த  ேயாச்சினார் 
    ெசால்விைளத்தி  வாள்கள்ெகாண்  ணிக்க ற்றனர் மீளிகள்         9 
 
    [மீளிகள்- ரர்கள். விற்கைள வைளத்  அம்  ெதா த்தனர். ேவல்கைள எறிந்தனர். 
எமன்கைளப் ேபால உயிைர வவ் ம் பல்வைகச் சூலங்கைள ஓச்சினர். பற் ம் 
கயி கைள சினர். வ ைமயான சக்கரங்கைள வாங்கி விட்டனர். வ ைமயான 
கு ந்த களால் அ த்தனர். க ைடய வாள்களால் ண் த்தனர். ஆ தங்க க்கு 
ஏற்ற மர  விைனச் ெசாற்கைளக் குறிக்ெகாள்க] 
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    கால்கு ைறப்பன ெசன்னி யீர்வன காதி ப்பன நீண் தாழ் 
    வால்குைறப்பன கண்கள் சூழ்வன மார்  கீழ்வன வன்ைமசால் 
    ேதால்கிழிப்பன ண்டம் ழ்ப்பன ேசாாி ழ்ப்பன ண்ெணன 
    ேமெல ந்  குதிக்கு மாக்களின் மீளிேயார் வி  மாய்தேம.         10 
 
    [ேவட்ைட ரர்கள் வி ம் ஆ தங்கள் திடீெரன ேமேல எ ந்  குதிக்கும் 
விலங்குகளின் கால்கைளக் குைறப்பன; தைலகைள அாிவன; கா கைள அ ப்பன;; 
கண்கைளக் குத் வன; மார் கைளத் ைதப்பன; வ ய ேதால்கைளக் கிழிப்பன; 

திக்ைககைள ழ்ப்பன; கு திைய ஒ கச் ெசய்வன. ண்டம்- க்கு; இங்கு க்கும் 
ைக ம் ஒ ேசர இ க்கும் திக்ைகையக் குறித்த . ] 
 
    இாிந்  ழ்வன சீறி ன்ன ெர ந்  ழ்வன ேவாெவனப் 
    பாிந்  ழ்வன வா ழ்வன பாய்ந்  ழ்வன கண்ணினீர் 
    ெசாாிந்  ழ்வன ஏங்கி ழ்வன சுற்றி ழ்வன நீள்குடர் 
    சாிந்  ழ்வன மீளியாய் தமடர்ந்  சா ய மானினம்         11 
 
    [இாிந் - சிதறி. மானினம்- விலங்குகள். ேவட்ைட ரர்கள் ஆய்ந்  அடர்ந்  சா ய 
விலங்குகள் சில சிதறி ஓ  ழ்ந்தன; ேகாபத் டன் சீறி எ ந் , எ ந்த 
ேவகத்திேலேய ழ்ந்தன. ‘ஓ’ெவன வ ந்தி ழ்ந்தன; ேசார்ந்  ழ்ந்தன; பாய்ந்  

ழ்ந்தன; கண்ணில் நீர் பாய ழ்ந்தன; ஏங்கி ழ்ந்தன. சுழன்  ழ்ந்தன; நீண்ட 
குடர் சாிந்  ழ்ந்தன]; 
 
    வால த்  மயங்கி மாய்வன வாய்பி ளந் யிர் மாய்வன 
    கா ைதந்  கறங்கி மாய்வன கண்சு ழன் யிர் மாய்வன 
    சாலநாக்கள் க த்  மாய்வன தைலதிாித் யிர்மாய்வன 
    ேகாலெமய்கள் பைதத்  மாய்வன குன்றி மண்வி  மாக்கேள.         12 
 
    [வ  குன்றி மண்ணின்ேமல் வி ம் விலங்குகளில் சிலதைரேமல் வால த்  
மாய்வன; சில வாய் பிளந்  உயிர் மாய்வன; சில கா ைதந்  மாய்வன; சில 
கண்சுழன்  உயிர்மாய்வன; சில நாவிைனக் க த்  மாய்வன; சில தைல தி கி 
உயிர்மாய்வன; சில அழகிய உடல்கள் பைதத்  உயிர்மாய்வன] 
 
    ேவ  
    பல் ய ெமங்கும்ஒ த்திடப் பற்பல நாய்கள் வைளத்திட 
    வில் ைட மீளிக ெளய்தேகால் ெமய்  ஞ்சில மாக்குலம் 
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    ஒல்ைலெய திர்ப்ப  தம்மினத் ெதான்றைன ெயான்றி  ேவெகாலாம் 
    அல்லல்வி ைளத்தெத னச்சின அடெலா  பற்றி யடர்ப்பன.          13 
 
    [இைசக் க விகள் எங்கும் ஒ த்திட, பலப்பல நாய்கள் விலங்குகைள சுற்றி 
வைலத்திட, ரர்கள் வில் னின் ம் எய்த அம் கள் உடைல உ வ சிலவிலங்குகள் 
தம்ெமதிர் ேதான் ம் தம்மினத்ெதா  விலங்காகிய இ ேவ தனக்குத் ன்பம் 
விைளத்தெதன்  சினத் டன் அைதப் பி த் த் தாக்கின.] 
 
    ம ண்ெட  கின்றவ யப்  வந்ெததிர் மான்கைல ெவளவில 
    ெவ ண்ெட  சிங்கம தக்கயம் த்தில ஏன ம் இன்னேவ 
    ெத ண்ெடா  ம்ைம மலங்க ஞ் சீறிய மாதவ ெராத்தன 
    இ ண் வ ளம்ப  கானிைட யிாித ம் அத்தகு மாக்குலம்.         14 
 
    [ம ட்சி- மயக்கம். ெவ ட்சி- திைகப் . இ ளால் வளம் ெபற்ற அக்காடதனில், சிதறி 
ஓ ம் விலங்குகளில், ம ண்  எ கின்ற வ ய  எதிர்ப்ப ம் கைலமானிைனப் 
பற்றில ; ெவ ண்ட சிங்கம் எதிர்ப்ப ம் மதயாைனைய ழ்த்தில . பிற 
விலங்குக ம் ம ட்சியினா ம் ெவ ட்சியினா ம் எதிர்ப்ப ம் தமக்குப் பைக 
விலங்ைகக் ெகால்லாமல் ம்மலங்கைள ம் ஒழித் மாதவைர ஒத்தன. மாதவ க்குப் 
பைகேயா நட்ேபா இல்ைல. விலங்குக ம் அத்தைகய மனநிைலயில் இ ந்ததாகக் 
கூ வ  நயம்.] 
 
    அம் ைத ெவம்  தம்ெமதிர் ஆர்ந்தகி த்தெந ந்த த் 
    தம்பழ மானிட ேநர்வ  தன்ைன ன் ேனாக்கி யைலத்தி ம் 
    ெவம்பைக மானிடர் ேபான்ெமன ெவ ண்  ைடத்  நிலத்தினிற் 
    பம்ப  குத் யி ெராய்ெயனப் பா வ ெவங்க ம் எங்க ம்.         15 
 
    [ அம்  ைத ெவம் - அம்பினால் ைதக்கப்பட்ட ெகா ய . கி த்தம்- கி த்தம் 
என்ப  ஒ வைக மரம். இதன் பழத்தின் வ வம் மனிதைரப் ேபால இ க்கும் என்பர். 
அம்  ைதக்கப் பட்ட ெவம்  எதிாில் கி த்த ெந ய மரத்ைத ம் அதி ள்ள 
கனிகைள ம் கண்  அைவ தன்ைன வ த்தி ம் ெவம்பைகயாகிய மானிடர் ேபா ம் 
எனச் சினந்  , மரத்ைதப் பலமாகத் தாக்கிக் குதித்  ஒய்ெயன உயிர்வி வன 
எங்க ம்.] 
 
    ைகம்ம  ேவ  வளர்த்தி ங் காைளயர் வாளி ைளத்த  
    ெமாய்ம்மகண் மாக்குலம் ஐெயன ர்ச்சைன யாயின ேசணிைட 
    ெமய்ம்ம  ேசாாி யைலத்ெதழ ழ்வன கண் வ னத் வாழ் 
    ைமம்ம  கண்ணியேரா ெவனமாழ்கி யிரங்குகின் றார்சிலர்         16 
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    ேவ - ேவட்ைடத் திறன். ைகம்ம  ேவ ேவட்ைடயா ம் ைகவந்த திறன். ைக – 
கற்ெபா க்கம். ேவ - ேவட் வர் மகளிர் என மாம் .மகண்மா- ஒ வைக விலங்கு. 
மக்கட் குழந்ைதையப் ேபால இ க்கும் என்பர்.ேவட்ைடயா ம் திற டன் வளர்ந்தி ம் 
காைளயர் விட்ட அம் கள் ைளக்கேவ மகண்மாக்குலம் ர்ச்சித்  ழ்ந்தன. 
உட ந்  கு தி வழிய ம் அந்தமகண்மாக்கைளக் கண்ட க ங்கண்ணியராகிய 
ேவட் வமகளிர் ‘ஓ’ ெவன மயங்கி இரங்குகின்றார் சிலர். ] 
 
    உளிய ேமதி ம் யாைன  ெமா ெசய் க மான்க ம் 
    ெநளிய ெந ங்கைண கீழ்ந்த ண் ெண ப் றழ் ேசாாிநி லத் க 
    வளியி னிாிந் கு ழாங்ெகா  மண்  யதிர்ப்பன ேகான்றி  
    விளிவ காட் ெநய்த் ேதார்மைழ சு  கிற்குல ெமாத்தன.         17 
 
    [இ ெயா  ெசய் ம் க ம் எ ைமக ம் யாைன ம் க மான்க ம் (Black bug 
கி ஷ்ணமான்) ெநளிந்  க்கக் கிழித்த ண்ணி ந்  ெந ப் ப் ேபாலச் 
ெசந்நிறமான இரத்தம் நிலத்தில் வழிய, காற்றிைனப் ேபால க கி ஓ க் குழாம் ஆக 
ெந ங்கி அதிர்ப்பன, இைவ அரசன  ெசல்வம் ெக ம் குறி காட் ம் இரத்த 
மைழேபான்  இ ந்தன. காிய விலங்குகள் கார் ேமகம். அவற்றினின் ம் இழி ம் 
இரத்தம் மைழ. ேகான் - அரசன். தி - ெசல்வம். விளிவ - ெக வ . ெகட்டசகுனம்.} 
 
    வைலயற றி விைரந் ெசல் வன்றிகண் மன்னவ ேனவிய 
    ெகாைலெக  வாளி  ைளத் ழ் ெகாள்ைகத மா கு லத்தவர்க் 
    குைல  ேபாிட ற் ழித் தம் யி ய்திறம் நா ேவார் 
    அைலகடல் ைவப்பினி ெலாய்ெயன வழி  ெபற்றிெத ளிக்குமால்.   18 
 
    [வைலகைள அ த் க்ெகாண்  விைரந்  ெசல் ம் பன்றிகள், மன்னவன் 
ெச த்திய அம் கள் ைளத்  இறந்  ழ்ந்த காட்சி, தம  குலத்தவர்க்குப் ேபாிடர் 
வந்தேபா  தாம்மட் யிர் பிைழக்க வழி ேத ேவார், இந்த உலகில் விைரவில் 
அழிவர் என்ற உண்ைமையத் ெதளி த்திய ] 
 
    அரெசன ேவார்ெபயர் ெபற்றத னாியெச யற்கிைய ந்ெதாழிற் 
    ர ெச யா வி லங்ெகலாம் ெபான்ற விளித்  கர்ந்தி ம் 
    பாிசுநி ைனந் ெவ குண்ெடனப் பாழியி ம் ய மன்னவன் 
    விர ம டங்கல ைனத்ைத ம் ெவங்கைண ண்  யி த்தனன்         19 
 
    [காட் க்கு அரசன் சிங்கம் என் ம் அாிய ெபற் ம் தன் ெபய க்கு இையய 
விலங்குகைளக் காத்தல் ெசய்யா  விலங்குகள் அழியக் ெகான்  தின் ம் இயல்  
நிைனந்  ேகாபம் ெகாண்ட ேபால் வ ய ெபாிய யங்கைள உைடய மன்னவன் 



 32

சிங்கங்கள் அைனத்ைத ம் ெவங்கைண ண்  அழித்தான். ர  ெசயல்- ரத்தைலச் 
ெசயல்,காப்பாற் தல். கர்ந்தி ம்- தின்றி ம். பாழி- வ ைம. இ ம்- ெபாிய. 
மடங்கல்- சிங்கம்.] 
 
    கவளம ளித் யிர் ேபாற்றைமக் காத்த ள் பாகைன ங்ெகா ந் 
    தவறின ெவன்  னிந்ெதனத் தந்திய ைனத் ம த்தனன் 
    இவறிம ைறந் வ திந் பாய்ந் ெதவ்ெவவைவ ங்ெகாைல ெசய் ம் 
    அவ  ரம்ெவ த்ெதன வடல்ெக  ேவங்ைக ெசகுத்தனன்         20 
 
    [உண க் கவளம் அளித் , உயிர்ேபால் தம்ைமக் காத்த கின்ற பாகைன ம் 
ெகால் ம் பிைழைய உைடயன என்  சினந்தான் என யாைனகள் அைனத்ைத ம் 
ம யச் ெசய்தான். மைறந்தி ந்  எவ்ெவெவவ் வைகயான விலங்குகைள ம் தாக்கி 
வி ம்பிக் ெகான்  தின் ம் பழி ைடய ரத்ைத ெவ த்த ேபால் ேவஙைகப் 

ைய அழித்தான். கவளம்- ேசாற் த் திரள். தந்தி- தந்தத்ைத உைடய , யாைன. 
இவறி- வி ம்பி. அவ  ரம்- பழிப ம் ரம், அடல்- ெவற்றி.] 
 
    இன்பம ளிப்பன ேபா ட ெலங்க  நக்கி யி ம்ப  
    ன்ப மளிப்பன வாெமனச் சூழ்கவ யங்கள்கு ைமத்தனன் 
    வன்பினி ங்ெகாைல ேய ாி மற யி ர்தியி னங்கெளன் 
    றம்ப  வன்க  ேமதிக ளாவிய ங்கவி ளித்தனன்         21 
 
    [கவயம்- ஒ வைக காட் விலங்கு. பசுேபான்  இ க்கும் பிற விலங்கிைன, நக்கி 
பாிச இன்பளிப்ப ேபாலக் ெகால் ம். இன்பம் அளிப்பன ேபால் உடெலங்க ம் 
நக்கி ஊற்றின்பம் அளித்தைலப்ேபாலத் ன்பளிப்பனவாம் என்  கவயங்கைளக் 
குைமத்தனன்.(அழித்தான்). வன்ைமயாகக் ெகாைலேய ாிகின்ற எம ைடய 
ஊர்தியின் இனங்கள் என்  வ ய க ேமதிகளின் உயிர்கள் வ ந்தக் ெகான்றான். 
குைமந்தனன், விளித்தனன் – ெகான்றான். மற - எமன். ேமதி- எ ைம] 
 
    ேம ம ந்திறல் ேவட்ைடயின் ேமயினனாட விலங்குகள் 
    சால யிர்க்கும் வித்தாெகனத் தப்ப வி ப்ப  ேபாற்கமஞ் 
    சூ ைடப் பன்மி  கங்க ஞ் சூ மி ளம்ப  வத்த ம் 
    மா  ேநா ைட மாக்க ம் வன்ெகாைல ெசய்திலன் விட்டனன்.         22 
 
    [ ேம ம் அாிய ேவட்ைடயாட வி ம்பிய அரசன், வித் க்கு எனப் பயிர்கைள விட்  
ைவப்பைதப் ேபான் , நிைற சூ ன ம், இளம்ப வத்தின ம், மயக்கும் 
ேநா ைடயன ம் ஆகிய விலங்குகைளக் ெகால்லா  உயி டன் வாழ விட்டனன். 
கமஞ்சூல்- நிைற சூல். 
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    க நிைலத் ைற 
    இன்னவா  வளர்ந்ெத  ேவட்ைட த்தபின் 
    மன்னர்மன்னன் வளம்பதிக் ெகய்திய ெவண்ணினா 
    னன்ன ேவட்ைடயி னா யிைளத்த வயர்ப்பினாற் 
    ன்னி நீர்நைச மிக்கு வ த்தந் வன்றினான்.         23 
 
    [ இவ்வா  ேம ம் ேம ம் வளர்ந்ெத ம் ேவட்ைடைய த்தபின், அரசன் 
தன் ைடய நக க்குத் தி ம்ப எண்ணினன். ேவட்ைட ஆ  இைளத்த கைளப்பினால் 
மிக்க நீர் ேவட்ைகயினால் வ ந்தி வா னான்.] 
 
    ேவட்ைட மீதிெல ந்த மறக்கனல் ெவய்ெதனக் 
    கூட் ண் டாெலன நாவினி  குளிர்ச்சி ம் 
    வாட்ட ற்ற வா ம் வறன்ற  வாெலாளி 
    யீட் ரல் காிந்த குழிந்தன ேவர்விழி         24 
 
    [ேவட்ைட மீ  எ ந்த ரக் கனல் ெகா ைமயாக ண்  உண்ட  
எனக்கூ ம்ப யாக நாவினில் ஊ ம் குளிர்ச்சி ம் வா  வற்றிய . வா ம் வறண்ட ; 
ஒளி ைடய ரல் ெசய் வாய் காிந்த .; அழகிய கண்க ம் குழிந்தன. மறம்- 
த கண்ைம, ரம். கூட் ணல்- ெகாள்ைளெகாளல். வாெலாளி- ெவண்ைமயான ஒளி. 

ைர- பற்கள். ஏர்- அழகு.] 
    தி ந்  நீர்நைச கண்டவர் சிற்சிலர் திக்ெகலாம் 
    இாிந்  ேந னர் ஈர்ம் னல் காணலர் மீண்டனர் 
    வ ந்  ேவந்த  ெமன்ெமல ேவகுழி மாதவம் 
    ெபா ந்  பார்க்கவ நன் னி ைவகிடம் க்கனன்         25 
 
    [அரசனின் மிக்க நீர்ேவட்ைகக் கண்ட சிற்சிலர் திக்ெகங்கி ம் ஓ ப்ேபாய் நீர் 
ேத னர். னல் எங்கும் காணாதவராகித் தி ம்பி வந்தனர். நீர்ேவட்ைகயால் வ ந்திய 
ேவந்த ம் ெமன்ெமல நடந்  மாதவம் ெபா ந்திய பார்க்கவ னிவர் என் ம் 
நன் னி வாழிடம் வந்  ேசர்ந்தான். தி ந்  நீர்நைச- ைமயான ேவட்ைக. நைச- 
ேவட்ைக. இாிந் - பிாிந் . ேந னர்- ேத னர். ] 
 
    ஆய காைல ய ங்குைச யாதிெகா ணர்ந் றப் 
    ேபாய மாதவன் மீண் ல னாகப் ெபாலங்ெகா த் 
    ய பன்னிவி ந்  ைனந்  ெதாகுத்தனள் 
    ேமய மன்ன யங்கு வ த்தம் விளிந்தேத.         26 
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    [அச்சமயத்தில் பார்க்கவ னிவர் த ப்ைப த யன ெகாண் வர ேபாயவன் 
இன்னம் தி ம்பி வாராததனால், அவன் மைனவி வி ந்  விைரவாக அைமத்  
உபசாித்தனள்; அரசனின் வ த்த ம் நீங்கிய .] 
 
    ேதெமா ழிக்குயி லன்னவள் ெசய்த வி ந்தினா 
    னாம நீர்நைச நீங்கிப் பின் வி நாயகன் 
    றாம நீள்குழல் கட்ெடழில் கண்மலர் சாத்தினான் 
    காம நீர்நைச ள்ளங் கவற்ற ெவ ம் வான்,          27 
 
    [ னி பத்தினி ெசய்த வி ந்தினால் அச்சம் விைளக்கும் நீர் ேவட்ைக நீங்கிய அரசன் 
அவ ைடய கட்ெடழில் மீ  கண் சாத்தினான்; காமேவட்ைக வ த்த ெவ ம்பினான்.] 
 
    அ சீர்க் கழிெந லாசிாிய வி த்தம் 
    பற்பல ைவகல் ேதா ம் ப கிடப் பட்  விம்மித் 
    தற்ெப  வயி  வாட்டத் தாிக்கில தாகிச் சீதப் 
    ெபாற்பமர் வதனத் திங்கள் ெபா க்ெகன ெவளிக்கான் றிட்ட 
    விற்ெபா  யி ேள ெயன்ன விளங்கிய குழ ன் சீ ம்         28 
 
    [பலநாள்கள் உண்  தன்வயி  தாங்காமல் விம்மிப் ப த்த குளிர்ந்த அழகிய 

கமாகிய சந்திரன், ெபா க்ெகன ெவளியில் உமிழ்ந்திட்ட ஒளி ம் இ ேள என்ன 
விளங்கிய கூந்த ன் ெப ைம ம். க ம் கத்ைதன் ேம ண்ட கூந்த ம் 
உ வகிக்கப்பட்டன.] 
 
    ெவ ள்படத் தன்ைன நா ம் விளித்தி ம் பைகைம ேநாக்கி 
    யி ளினந் ெதாடர்ந்  தாக்க விளம்பிைற குழவி ேயா ப் 
    ெபா ள்ப  தனக்குத் தாயாம் ணாியிற் ேசற ேலய்ப்பச் 
    சு ள்ப  குழல்க ணாப்பட் சுடர்ந்த வா த ன் சீ ம்          29 
 
    [ெவ ள்- அச்சம். விளித்தி ம்- அழித்தி ம். ணாி- கடல். நாப்பண்- ந . தல்- 
ெநற்றி. பிைற ெநற்றிக்கு உவைம. அஞ்சும்ப யாகத் தன்ைன நா ம் அழித்தி ம் 
விேராதத்தால் இ ட்கூட்டம் ெதாடர்ந்  தன்ைனத் தாக்க, இளம் பிைறயாகிய குழவி 
ஓ ப்ேபாய் தனக்குச் சார்பாகிய தாயாகிய கட ல் ேசறப் ெபா ந்திய ேபால், 
சு ள்கள் ெபா ந்திய குழல்கள் ந வில் சுடர்வி ம் ெநற்றியின் சீ ம். பிைற 
பாற்கட ல் பிறந்த  எனல் ராணமர . அதைனெயாட்  இங்கு ெநற்றி 
க ங்கடலான கூந்தலாகிய தாையச் சார்ந்த  எனப்பட்ட . கூந்த ல் அழகாக 
அைமந்த சு ள்கள் அைலகள் ேபான்றன] 
 



 35

    ேபாக்கு  ாிைச ன் ம்ெபா ப த் த ம் ெபம்மான் 
    தீக்ெகா ம் பகழிேகாப்ப வாசுகித் தி நாண் க்கும் 
    ேமக்குயர் இைமய வில் ம் நா ற விழிக ெளன் ம் 
    ஏக்குல நாணின் ெறய் ம் வவி லங்கு சீ ம்          30 
 
    [ேபாக்கு – இயங்குதல், குற்றம்.(ேபாக்க  ப வல். ெதால்.பாயிரம்). பகழி – அம் . 
ேகாப்ப- ெச த்த. எ- அம் . நாண்- சிேலைடயாக வில் ன் நாைண ம் நாணமாகிய 
ெபண்குணத்ைத ம் உணர்த்திற் . குலநாண் -நாணம் நற்குலப்ெபண் ாின் குணம். 
    இயங்குமியல் ம் குற்ற ம் உைடய ப் ரங்கைள ம் ெபா ெசய்த ம் 
ெப மான் தீைய உமி ம் ெகா ய அம்பிைனக் ேகாக்கும் ெபா ட்  வாசுகி என் ம் 
பாம்பாகிய அழகிய நாணிைன இ க்கிக் கட் ம் ெபா ட்  மிக உயர்ந்த 
இமயமைலயாகிய வில் ம் நாணம் அைடய, விழிகள் என் ம் அம் கைளக் 
குலஞ்சிறந்த நாணில் நி த்தி எய் ம் வவில் விளங்குகின்ற சிறப் ம். இைமய வில் 
நாண் ட்டப் ெபற் ம் தி ரத்ைத அழிக்கும் ெவற்றிைய ெபற யலவில்ைல. அதனால் 
நாணம் ெகாண்ட . வம் வில்லாக ம் விழி அம்பாக ம் நாணம் நாணாக ம் 
உ வகிக்கப்பட்ட . நாணத் டன் பார்க்கும் பார்ைவ ஆடவர் மனத்ைதத் ைதக்கும்] 
 
    ெபா ந் ேபார்க் களத்திற் ேபாந் ம் ெபா வலார் விலக்கித் தப் ம் 
    ெப ந்தவ ைடய வாளி பீடற ஆவந் ங்க 
    இ ந் ழி யி ந்த வாேற யிைளஞர்தம் யிைரத் தப்பா 
    த ந்தி மீட்  மிழாவாகும் அயில்விழிக் கைணயின் சீ ம்          31 
 
    [ெபா ந் - எதிாிட் . ெபா வலார்- பைகவர். ெபா த ல் வல்லவர். விலக்கித் 
தப் ம்- பிைழப ம் குறி .ஆவம்- அம்பறாத் ணி. ங்க- தங்க, இ க்க. பீ அற- 
ெப ைம இழக்க. அயில் விழி- கூாிய விழி.     ேபார்க்களத்தில் எதிாிகைள எதிாிட் க் 
கண்  எய்த குறிக்குத் தப்பிய தவ ைடய அம்பின் ெப ைம அழிய, 
அம்பறத் ணியில் இ ந்தவாேற இைளஞர்க ைடய உயிைரத் தப்பவிடா  உண்  
உமிழாத கூாிய விழியாகிய அம்பின் சிறப் ம். கண் இ ந்த இடத்தி ந்ேத பார்ைவக் 
கைணயால் இைளஞர் உயிைர வ த் தல் அம்பறத் ணியில் இ ந்தவாேற ெகாைலத் 
ெதாழிைலச் ெசய் ம் அம்பின் ெசயலாகக் கூறப்பட்ட . ] 
 
    ெதாழில்நனி தி ந் ம் வண்ணஞ் சுடர்ந் வில் உமிழ்ெபான் மாைமக் 
    கழிநிறக் குமிழ்ம்  ன்னர்ப் பைடத் க்ைக பழகிப்பின்னர் 
    வழிம ப் பி ற்றிச் சீர்க்கும் வட்டவாய்க் கமலப் த்ேதள் 
    இழிவற வ ந்திச் ெசய்த ெவழில்குலா க்கின் சீ ம்.         32 
 
    [ேதன் பி ற் ம் அழகியவட்டமான தாமைரத் தவிசின் மீ  இ க்கும் பிரமேதவன், 
தன் பைடப்  தி த்தமாக அைம மா  ஒளி உமி ம் ெபான்ேபான்ற மாைம நிறத்தில் 
குமிழம் க்கைளப் பல ைற பைடத் ப் பழகிய பின்னர் குைறவற யன்  ெசய்த 
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எழில் குல கின்ற க்கின் அழகும். பிரமன் குமிழம் ைவப் பல ைற பைடத் க் 
ைகவந்த பின்ன ம் வ ந்திேய க்ைகப் பைடத்தான் என க்கின் சிறப்ைபக் 
கூறினார்.] 
 
    ேசயிதழ்த் வ  ரல் ெதள்ெளாளி மணி ஞ் ெசவ்வாய்ப் 
    பாயித ழாம்பற் ேபா ம் படர்விழிக் குவைளப் ம் 
    மாயி ங் குைழேசர் கா  வள்ைள ங் கவினப் த்த 
    ேதா நீர் நிைலேய ெயன்னச் சுடர்க ட் ைணயின் சீ ம்         33 
 
    [ வர்- பவளம். ரல்- பற்கள். ெதள்ேளாளி மணி- த் . க ள்- கன்னம். க ைள 
நீர் நிைல என்றதற்ேகற்ப நீர்நிைலயில் ேதான் ம் ெபா ள்களாகிய பவளம் எனச் 
ெசவ்வித ம் பற்கள் மணிெயன ம் வாய் ஆம்பற்ேபாெதன ம், விழி 
குவைளமலெரன ம் கா  வள்ைளக் ெகா ெயன ம் கூறப்பட்ட  ெசவ்விதழாகிய 
பவள ம், ரலாகிய மணி ம் ெசவ்வாயாகிய ெசவ்வாம்பல் மல ம், , விழியாகிய 
குவைளமல ம், காதாகிய வள்ைள ம் அழகுறப் த்த நீர்நிைல எனச் சுடர் வி கின்ற 
இ  கன்னங்களின் சிறப் ம்] 
 
    எண்ணிலா யி  ண்ணப் பட் ைற விடமாம் ஆற்றாற் 
    கண்ெணன ஒ ேபர் வாய்ந்த க ங்ெகாைல விழிேவ ேலா  
    விண்ண  மழியா வண்ணம் ெவய்யகூர் கத்தி ட்ட 
    திண்ணிய தைடயாய் ைவகுந் ேதசிகச் ெசவியின் சீ ம்.          34 
 
    [(மண்ணின்மீ ) எண்ணில்லாத அாிய உயிர்கைள உண் , விடம் உைறந்  கண் 
என ஒ  ெபயர் வாய்த்த க ங்ெகாைல விழியாகிய கூர்ேவல் விைரந்  ெசன்  
விண்ணவைர ம் அழித்திடாத வண்ணம் ஆைசையத் ேதாற் விக்கின்ற கத்தில் 
இட்ட வ ைமயான தைடயாகத் தங்கி இ க்கும் ஒளி ைடய காதின் சிறப் ம். 
காதளேவா ய விழி என்பர். விழி பாய்வைதத் த த்  நிற்கும் தைடயாகக் கா  
உள்ள  என்றார்.] 
 
    வளங்ெக  கூந்த ெலன் ம் வார்மணிக் கலாபம் மின்ன 
    உளங்கவர் பன்னி ெயன்ன ெவாளிர்ந்த ம் பசிய மஞ்ைஞ 
    ளங்கு  கு கப் பட் ன் ணிநிகர் ேகாபம் வவ்வி 
    விளங்கியாங் கழகு த்  வில் ம் அதரச் சீ ம்.          35 
 
    [கலாபம்- ேதாைக. பன்னி- பத்தினி மஞ்ைஞ- மயில். கூந்தல் என் ம் ேதாைக 
பத்தினிெயன் ம் மஞ்ைஞ. கு கம்- இங்கு கம்; தற்குைற. ேகாபம்- இந்திரேகாபப் 

ச்சி. இங்கு க நிறத்ைதக் ெகாண்ட . இங்கு கத்தின் நிறமான ெசந்நிறம் ெகாண்ட 
இந்திர ேகாபப் ச்சி ெசவ்வித க்கு உவைம.  வளமான கூந்தல் என் ம் நீண்ட 
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நீலமணி நிறத் ேதாைக ஒளிவிட, உளங்கவர் பத்தினி என விளங்கும் பச்ைசமயில் 
இங்கு கப் பட் ன் ண் ைன நிகர்த்த இந்திரேகாபப் ச்சிையப் அலகால் 
வவ்வியைதப் ேபான்  அழகு த்  ஒளிவி ம் அதரத்தின் அழகும்] 
 
    ஒள்ளிய வதனத் திங்க டனமர் கலவி யாற் ங் 
    கள்ளிவர் கு த ெமன்னக் கதிர்த்தவா யழகுந் திங்கள் 
    ெதள்ளிய அமிழ்தந் ள்ளித் ெதறித் ழ் திவைல யாம்பல் 
    நள்ளிைட விறந்தா லன்ன நைகமணி ெயாளி ஞ் சீ ம்         36 
 
    [தாமைர மல க்குக் கணவன் சூாியன் என்பைதப் ேபாலக் கு தமல க்குத் 
தைலவன் சந்திரன் என்ப  மர . அதனால் திங்க டன் கலவியாற் ம் கு தம் 
என்றார். கத்தில் வாய் கூ  இ ப்பைதக் ‘கலவியாற்றி’ என்றார். கள்- ேதன். 
கு தமாகிய வாயில் ஊ ம் ேதன் எச்சில். திங்களில் ஊ ம் அமிழ்தம் ெதாித்  ம் 
திவைல ( ளிகள்) ஆம்ப ன் ந வில் ெசறிந்த  ேபான்ற பற்களாகிய த்தின் 
அழகும். வாய்- ஆம்பல் என ம் வாயில் உள்ள பற்கள் ஆம்பல் மலாிைடச் ெசறிந்த 
ெவண் ங்கள் அ தத் திவைலகள் என ம் உ வகிக்கப்பட்ட .] 
 
    ெபற்றவர் குணங்கள் தத்தம் பிள்ைளபால் விர  ெமன் ம் 
    அற்றமில் உைரவா யாக அமிழ்ெதா  நஞ்சு கா ம் 
    எற் நீர்த் தரங்க ேவைல யீன்ெற  வதனத் திங்கள் 
    ெசாற்றனி யமிழ்ேதா ண்கட் சு விடங் ெகாழிக்குஞ் சீ ம்.         37 
 
    [ெபற்றவர்களின் குணங்கள் மக்களிடத் ம் காணப்ப ம் என்ற ெசால் குற்றமிலாத 
உண்ைமேய. பாற்கட ல் திங்கள் ேதான்றிய ேபா  அத டன் அ த ம் ஆலகால 
நஞ்சும் ேதான்றின. அ ெதா  நஞ்சிைன ம் உமி ம் அைலகைல ைடய கடல் ஈன்  
எ த்த திங்களாகிய கத்தில் ெசாற்களாகிய ஒப்பற்ற அ த ம் ைம ண்ட 
கண்ணாகிய சு  விட ம் ெகாழிக்கும் ெப ைம ம். கா கர்கைளப் ெபண்களின் 
ஓரப்பார்ைவ நஞ்சிைனப்ேபால வ த் ம் என்பர். அதைன ேநாய் ேநாக்கு என்பார் 
தி வள் வர்] 
 
    இளிவ  ேயானி யாக்ைக இைறயிடத் தி ப்ப நாணி 
    ெதளிநிதிக் கஞ்ச மீண் த் தி க ெமன்ன மாறி 
    ஒளிதர வைள  மவ்வா ணர்ந்தத ன கு ேபாந்  
    களிவ  சிறப்பின் ைவகி யைனயெவாண் க த்தின் சீ ம்          38 
 
    [பிறப்பிறப் க்க ைடய இழிவான ேயானியில் பிறந்த ேதவர்களிடத்தில் 
இ ப்பதற்கு நாணி தாமைர (குேபரனின் ப மநிதி) மீண் ம் அழகிய கமாக மாறி 
ஒளி ச, அவனிடத்தி க்கும் சங்கும், (சங்கநிதி) தாமைர, கமாக மாறிச் ெசன்றைத 
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உணர்ந்  அத ைடய அ கில் ேபாந்  மகிழ்ச்சி டன் தங்கிய  ேபான்ற ஒள்ளிய 
க த்தின் சிறப் ம். இளிவ  ேயானியாக்ைக இைறவன் இந்திரன்] 
 
    க்கணா ெனாித்த ஞான்  ைனத்தேவள் ெகா யி ேலற் ம் 
    மிக்கசீர் மகர மீ ம் ெவஞ்சிைலக் க ம் ந் தப்பித் 
    ெதாக்கசீ ாிவள்பாற் ேசமத் ைணெயா ஞ் சரண மாகப் 
    க்கினி தமர்ந்தா ெலன்னக் கூர்ப்பரம் யத்தின் சீ ம்          39 
 
    [சிவெப மான் மன்மதைன எாித்த அன்  அவைரப் பைகத்த மன்மதன் 
ெகா யிேலற் ம் மகரமீ ம் ெகா ய வில்லாகிய க ம் ம் எாிக்குத் தப்பி 
இவளிடத்தில் ேசமத் ைண டன் ேசர்ந்  அைடக்கலமாகி அமர்ந்த ேபான்ற 

ழங்ைககள் அழகும் ேதாள்களின் அழகும்.     காமேவளின் ெகா  மகரக் ெகா . 
ேசமத் ைண- ஏற்ெகனேவ ஒன்  பயன்பாட் ல் இ க்க, ேவண் ம்ேபா  பயன் 
ப த்திக்ெகாள்ள அதிகமாக ைவத்தி ப்ப } 
 
    ஆதன மாகி நா  மயன்றைனப் பாித் ந் திங்கட் 
    ேகத ற் றஃகா வண்ண மீந்தில ெனன்  நீத் ப் 
    ேபைததன் கரமாய்க் கஞ்சம் ெப ந்தவப் பணிக ளாற்றி 
    மாதர்ெவண் மதிக்குக் கூம்பா வளைமெபற் றிலகுஞ் சீ ம்.         40 
 
    [ மகளிர் ைகக்குத் தாமைர உவைம. பிரமன் ெவண்டாமைர மலாில் இ ந்  
உலைகப் பைடக்கின்றான். அவன் பைடப் க் க த்தாவாக இ ந் ம் நா ம் அவைன 
தாங்கிவ ம் தன்ைனச் சந்திரனால் ேக ற் ச் சு ங்கா வண்ணம் காத்திலன் என்  
அவைன விட்  நீங்கி, ெப ந்தவங்களாற்றிப் ேபைதயாகிய இப்ெபண்ணின் கரமாய்ப் 
ெபா ந்தி அழகிய ெவண்மதிக்குக் கூம்பாத வளைம ெபற்  விளங்கும் சிறப் ம்] 
 
    கயத்தி  ெள ந்  த்த க மலர்க் கமலந் தாேம 
    வியத்தகு கரங்க ெளன்  விைழதக விளக்க அந்தப் 
    பயத்  களிற்  மீன்கள் பத்தியிற் ெசறிந்  நின்  
    நயத்தக விளங்கி யாங்கு நலங்ெக  விர ன் சீ ம்          41 
 
    [குளத்தி ள் எ ந்  த்த மணமலராகிய தாமைரேய வியக்கத் தக்க கரங்கல் என்ன 
விளங்க அந்த நீாில் வா ம் களிற்  மீன்கள் வாிைசயாச் ெசறிந்  அழகாக 
நின்ற ேபால் விளங்கும் அழகிய விரல்களின் சிறப் ம்] 
 
    அதிர்த் வண் ள ங் கூந்த லரக்ெகறி யாிக்கட் பன்னி 
    ெயதிர்த் வந் திைசவா தா  மி ங்கிளி வாையப் பற்றி 
    விதிர்த்திட ெவா த்  ெவன்ற ெவற்றிையத் ெதாிப்பான் ைகயிற் 
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    கதிர்த்தநீள் விரல்ைவத் ெதன்னக் கவினிய கிாின் சீ ம்          42 
 
    [அதிர்த் - ஆரவாாித் . உள ம்- ேகா ம். அரக்கு எறி- இங்கு கம் ஊட் ய; இ  
நகச்சாயம்.. பன்னி- பத்தினி. உகிர்- நகம்.ைக நகத்திற்குக் கிளியின் ெசவ்வலகு 
உவைம. ஒ த்  வந்  வண்  ேகா ம் கூந்தைல ம் சிவந்த வாிகைள ைடய 
கண்ணிைன ம் உைடய னி பத்தினி தன் ைடய ெமாழிக்கு எதிர்த்  வந்  
வாதா ம் ெபாிய கிளிையப் பற்றி, அ  ந ங்கிட வாையப் பற்றி ஒ த் , அதன் 
அலகிைன, ெவன்ற ெவற்றிையத் ெதாிவிக்கும் ெபா ட் த் தன் ைகயின் நீண்ட 
விர ல் ைவத்த  ேபான்ற நகத்தின் சிறப் ம்.] 
 
    வண்சிைறச் சேகாரப் ட்ேபான் மதியமிழ் ண்ண ேவட் த் 
    தண்ெசறி வதன ேநாக்கிச் சந்திர ெனனக்கீ ெழய்தி 
    ஒண்சிைற ேநமிப் ள் த் ைணெயா  ைறவ ேதய்ப்பக் 
    கண்ெசறி தைலேம ேனாக்கிக் கதிர்த்த ண் ைலயின் சீ ம்          43 
 
    [ ைலக்குச் சக்ரவாளப் பறைவ உவைம. சக்ரவாளம்- ேநமி சேகாரம் 
இரட்ைடயாகேவ வா ம்.. சேகாரம். சேகாரம் மதியின் ஒளியில் உள்ள அமிழ்தத்ைத 
உண்  வா ம் என்பர். 
    சேகாரப் ள்ளிைனப்ேபால் சந்திரனின் அமிழ்தத்ைத உண்ண வி ம்பிகுளிர்ந்த 

கத்ைதச் சந்திரெனனக் க தி அதன் கீழ் சக்கரவாளப் பறைவ தன் ைணெயா ம் 
உைறவ  ஒப்ப, ( ைலக்)கண் ேமல் ேநாக்கி இ மாந்த ண் ைலயின் சிறப் ம்] 
 
    மா ைனச் சுமக்க லாற்றா ைடந்தெதன வட ந் தீம்பால் 
    ேவைலவார் திைர  மின்னாள் ம வைர வயிறாய் ேமவி 
    யா ய வனப்  மன்ேனா னஃதறிந் தைணந்த வற்றின் 
    ேமல்விழி வளர்ந்த காட்சி ழ்மயி ெரா ங்கின் சீ ம்          44 
 
    [தி மா ைனச் சுமக்கல் ஆற்றா  ேதாற்ற  என ஆ ைல ம் பாற்கடல் 
அைல ம்(திைர) னி பத்தினியின் வயி ம் வயிற்றின் ம ப் மாய்ப் ெபா ந்தி, அ  
ஆ ைலேபாலத் தைழத்த வனப் ைடயதாக இ த்தைலக் கண்  தி மால் 
அவற்றின்மீ  அைணந்த  ேபான்ற காட்சி டன் கூ ய மயிர் ஒ ங்கின் சிறப் ம்] 
 
    கவினதி நீத்தம் சுங் கதிர்த்திைர ம க ளாகக் 
    குவி ைல ெமாக்கு ளாகக் ெகாட்  சுழியிற் ேறான்றிப் 
    விநிைற யிைர ெயல்லாம் குத்தி ந் ர்த்தல் ெசல்லா 
    திவறிவிண் யி ம் வாங்க இடங்ெகா  ந்திச் சீ ம்          45 
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    [கவின் நதி- அழகிய நதி. நீத்தம்- ெவள்ளம் திைர- அைல ம களாக- வயிற்றின் 
ம ப் கள். ெகாட் - சுழ கின்ற வயிற்றி ள்ள ம ப் கேள நீரைலகள். ைல- நீர் 
ெமாக்கு. நீர்ச்சுழி- உந்தி, ெகாப் ழ். நீர்ச்சுழியிைன ஒத்த ெகாப் ழ் மண்ணவர் 
உயிைரெயல்லாம் வி ங்கி ம் நிரம்பாமல் விண்ேணார் உயிைர ம் ெகாள் ம் 
இட ைடய சிறப் ம்] 
 
    ைல ரச மல்குன் க்குைட கம்வில் வார்த்ைத 
    வ கைண ேமனி ைககான் மதர்விழி நைகமால் யாைன 
    ெந ய ங் கூந்த லாக்கி ெந ந்தைகப் ெப மாற் கஞ்சிக் 
    ெகா யேவ  மா ங் ெகாள்ைகேநர் ம ங்குற் சீ ம்          46 
 
    [ மன்மத க்குக் கடல் ரசம், சந்திரன் குைட, க ம்  வில், மலர்கள் அம் , இ ள் 
யாைன மாம்.     சிவெப மா க்கு அஞ்சிய மன்மதன் ெபண் க் ெகாண்  னி 
பத்தினியாக மாறினான். அவ ைடய மகுடம் ைலயாக ம், ரசம் அல்குலாக ம், 
சந்திரனாகிய குைட கமாக ம், க ம்  வில் ெசால்லாக ம், அம்பாகிய தாமைரமலர் 
ேமனி, ைக காலாக ம், ல்ைல அ ம்  பற்களாக ம் குவைளமலர் கண்ணாக ம் 
யாைனயாகிய இ ள் கூந்தலாக ம் மாறியைத ஒத்தன. மன்மதன் இைறவ ைடய 
சினத்தால் வ விலாத அநங்கன் ஆயினான். அவன் அநங்கன் ஆயினைமயால் இவள் 
இைட ம் அநங்கமான சிறப் ம்] 
 
    அடர்சிைறப் பசிய மஞ்ைஞ யச்ச ற் ற கல் ெசல்லா 
    விடமிெதன் றிய  நாசி ெயனப்ப ங் காம பி 
    வ வ  ேநாக்கி யங்கண் வாளராக் கவற்சி யின்றிப் 
    படம்விாித் தமர்ந்த காட்சி பைடத்தக லல்குற் சீ ம்.          47 
 
    [பாம்  மயி க்கு அஞ்சும். மயில் காம பிையஅஞ்சும். காம பி- பச்ேசாந்தி. 
பச்ேசாந்தி மகளிாின் க்குக்கு உவைமயாகக் கூறப்ெப ம். மயில் அச்ச ற்  
அ காத இடம் இெதன்  இய ம் க்கு எனப்ப ம் காம பி வ வத்ைத ேநாக்கித் 
தனக்குப் பா காப்  இஃெதன்  அச்சமின்றி படம் விாித் த் தங்கிய  ேபான்ற 
காட்சிையப் பைடக்கும் அல்கு ன் சிறப் ம். அல்குலாகிய பாம் , மயில் அஞ்சி 
அ காத க்கு எனப்ப ம் பச்ேசாந்திைய அ த்  படம் விாித்தி ந்த  ] 
 
    ெகா மடன் மலர்க ளார்ந்த ெகா யகம் ைர  மல்குல் 
    வழிமதக் களிநல் யாைன மத்தகத் தியற் ம் ேவதன் 
    ெச மத் தகத் க் ேகய்ந்த திரண்மணிக் கர  மாங்குப் 
    ப தற வகுத்தா லன்ன படெராளிக் குறங்கின் சீ ம்.         48 
 



 41

    [மதயாைனயின் மத்தகத்திைனப் ேபால அல்குைல இயற் ம் ேவதன், 
அம்மதகத் க்குப் ெபா த்தமான திக்ைககைளப் ேபால அைமத்த ெதாைடகளின் 
சீ ம். மணிக்கரம்- திக்ைக] 
 
    கலம்ப  பாைவ யல்குல் கதிர்மணிப் பணிைய யஞ்சி 
    நலம்ப  தன்பால் தஞ்சம் நண்ணிய கைணக்கா ெலன் ங் 
    குலம்ப  வரான்ேமற் பாந்தள் கு கி ன் ணிப்ப ன்னி 
    வலம்ப ம் அலவன் ன்னாய் வதிந்ெதன ழந்தாள் சீ ம்         49 
 
    [கலம்- நைககள். பணி- பாம்பின் படம். வரால் மீன் கைணக்கா க்கு உவைம. 
பாந்தள்- பாம் . ணிப்ப- ண் க்க. உன்னி- நிைனந் . அலவன் -நண் . நண்  

ழங்கா க்கு உவைம. பாைவ ேபான்றவளின் அணிகலன்கள் அணிந்த அல்குலாகிய 
பாம் க்கு அஞ்சித் தன்பால் தஞ்சம் குந்த கைணக்கால் என் ம் வரால் மீனின் ேமல் 
பாம்  ெந ங்கி ன், ண் ப த்தல் நிைனந்  ெவற்றி ைடய நண்  
கைணக்கா க்கு ன்பாய்த் தங்கிய  எ ம் ழந்தாள் சீ ம்] 
 
    ேவட்டவர் யி ேல  ேமன்ைமயான் நிகர்க்கு ேம ம் 
    பாட்டளி சி  ப த்திட வாட லா  
    நாட்டங்கள் ைதக்குங் கங்குல் நைக கங் கூம்ப லா ந் 
    ேதாட்டலர்க் கமலந் தாழ்க்குந் ைணய க் கமலச் சீ ம்         50 
 
    [ேவட்டவர்- காதலர். ஊடைலத் தணிக்கக் காதலர் காத யின் கால்கள் தம் 
தைலேமற்ப மா  வணங்குவர். தாமைர னிபத்தினியின் பாதத்திற்கு நிகர் என்  
ெசால்லப்ப வ  இங்கு ம க்கப்ப கின்ற . காத த்தவாின் தைல யின் ேமல் 
ஏ தல் பற்றிப் பாதத்திைனத் தாமைர மலர் நிகர்க்கும் என்றா ம், இைசக்கும் 
வண் க்கூட்டம் ெமாய்த்தலால் வா தலா ம், கண்கைளப் ெபாத் ம் இ ள் வர ஒளி 
இழந்  கூம் தலா ம் நிகராகா  தா ம்.      இதழ்கள் விாிந்த தாமைர மலர் தா ம் 
இ பாதங்களின் சீ ம். ேவட்டவர்- வி ப்பம் ெகாண்டவர், காதலர். சி- ெமாய்த் , 
மிதித் . நாட்டம்- கண். ேவட்டவர் ேமல் ஏறல் இரண் க்கும் ெபா ப் பண் . 
அளிகள் ெமாய்ப்ப வாட ம், இ ளில் கூம்ப ம் தாமைரக்குத் தாழ் . அவ்விரண் ம் 
இல்லாத  னிபத்தினியின் ைணய க க்குச் சிறப் .} 
 
    மாந்தளிர்க் குல மீெதன்ன மதிப்பவர்க் கஃேத யா ங் 
    ேதந்தளிர்ச் ெசயைல ெயன்னச் சிந்திப்பார்க் கஃேத யா ங் 
    காந்திெகாள் கனக ெமன்னக் க வார்க் கஃேதயா ங் 
    ந்தைழக் க க்ைக ஞானப் ெபா ள்நிகர் ேமனிச் சீ ம்          51 
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    [யார் யார் எத்தன்ைமத்தாகக் க கிறார்கேளா அத்தன்ைமத்தாகேவ இ க்கும் 
ெகான்ைறப் மைலயணிந்த சிவபரம்ெபா ைளப்ேபால, மாந்தளிாிைன ஒத்த  என 
நிைனப்பவ க்கு அ ேவயாக ம், அேசாகந்தளிர் நிகெரன நிைனப்பவர்க்கு 
அ ேவயாக ம், ஒளி ைடய ெபான் நிகர்த்த  என நிைனப்ேபா க்கு 
அ ேவயாக ம் ஒளி ம் உடலழகும். அ யவர் நிைனந்தவ விேல அவர்க க்கு 
அ வ  இைறவனின் பண் .] 
 
    இ ெளலாங் கு மி நீண்ட ெதனம ள் அளக மாகக் 
    க கிற் குழாத்ைதப் பற்றிக் கண்டநாள் வற் ந் தீங்கள் 
    தி மலர்ப் த்ேத ளந்தச் ெசல் ைடத் த த்ைத வாங்கி 
    உ ெவனச் ெசய்தா ெலன்ன வளர் டக்கச் சீ ம்          52 
 
    [அளகம்- கூந்தல். கண்டநாள்- பைடத்த நாள். ெசல்- ேமகம். த த் - மின்னல். 

டங்க- வள. வற் ம் – ளிக்கும்.     இ ெளல்லம் திரண்  ஒ ங்கு ேசர்ந்த  என 
ம ம் எனக் கார்ேமகத்ைதக் ைகபற்றிக் கூந்தலாகப் பைடந்த அந்த நாளில், ேதன் 

ளிக்கும் தாமைரமலத் ேதவாகிய பிரமன், அந்தக் கார்ேமகத்தின் இைடயில் இ ந்த 
மின்னைலக் ைகப்பற்றி ஓர் உ வாகச் ெசய்த சீர்ைம ைடய இைட டங்கும் அழகும்] 
 
    ஓங்கிய வி ள்கால் சீக்கும் ஒளி மிழ் கனகக் குன்றம் 
    ஈங்கிைவ ெயன்  ெகாம்ைம யிள ைலப் பார ேநாக்கி 
    ேவங்ைகயம் ேபா  ேபார்த்  விராவிநின் ெறாளிர்வ ேதய்ப்பக் 
    ேகாங்கன ைலயிற் த்த ேகாமளத் திதைலச் சீ ம்          53 
 
    [இ ள் கால் சீக்கும்- இ ைள அவ்விடத்தி ந்  ேபாக்கும். கனகம்- ெபான். 
ேவங்ைக குறிஞ்சி நிலத்  மரம் அதன்  மஞ்சல் நிறம். ேகாங்கு அன- ேகாங்கு 
அைனய. ேகாமளம்- அழகு திதைல- ேதமல்.     இ ளிைன ஓட் ம் ஒளிைய உமி ம் 
ெபான்மைலகள் இைவ என்  ெப த்த ைலகைளப் பார்த்  ேவங்ைகப் மலர்கள் 
விரவி நின்  ஒளிர்வ  ஒப்ப, ேகாங்கு அைனய ைலேமல் அழகிய ேதமல் 
படர்ந் ள்ள சிறப் ம்] 
 
    தனித்தனி கண்க ெளன் ந் தடங்ைகயான் ெமாண்  ெகாண்  
    மனத்திைட யைமயாக் காதல் வளர்தலாற் றண்ட ெனன்பான் 
    கைனத் வண் மி ங் கூந்தற் கற் ைடப் பன்னி ள்ளம் 
    பனித் ற வ ந்  ெசங்ைக பற்றின னீர்த்தல் ெசய்தான் .          54 
 
    [தன் ைடய கண்கள் என் ம் ைககளால் னிபத்தினியின் அழைகத் தனித்தனிேய 
ெமாண்  ேமாண்  அ ந்தி ம் மனத்தில் அைமயாத காமம் வளர்த னால் தண்டன் 
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கற் ைடப் பத்தினியின் உள்ளம் ந ங்க அவ ைடய கரத்ைத வ தில் பற்றி 
ஈர்த்தான்.] 
 
    ன்றிய வ த்த ேமாம்பித் ெதாைல யிர் நி விக் காத்த 
    நன்றி  ேநாக்கான் கற்  ந விக்கும் பழிபா வங்க 
    ெளான்ைற  ேநாக்கா ேனாற்கு த்தமத் தவத்தார் ேமன்ைம 
    ெவன்றி  ேநாக்கா னந்ேதா விதியிைன ெயவேர ெவல்வார்         55 
 
    [ பசி நீர்ேவட்ைகயாகிவற்றால் ெபாி ம் வ ந்திய வ த்தம் தீரத் தன் உயிைரக் 
காப்பாற்றியைத ம் அவன் நன்றி டன் நிைனக்கவில்ைல. கற்பிைன ந விப்பதால் 
வழிம் பழிபாவங்கள் ஒன்ைற ம் நிைனந்  அஞ்சவில்ைல. உத்தம தவத்தினாின் 
ேமன்ைமயான ஆற்றைல ம் ேநாக்கான். விதியிைன யார்தான் ெவல்ல ம்?] 
 
    அடங்க ஞ் சீற்றத் ப்பின் அாியினத் யர்ந்த ஏற்  
    மடங்கெலான் றண்மிப் பற்  மடப்பி  ெயன்ன ெநஞ்சின் 
    இடங்ெகாளா ெவ ட்சி யீண்  யி சரண் கரந்தள் ளா த் 
    தடங்கணீர் ெசாாிந்  பன்னி தளர்ந் டல் பத  ேமல்ைவ          56 
 
    [அடங்காத சீற்ற ம் வ ைம ம் உைடய சிங்க இனத்  உயர்ந்த ஏ  ஒன்  
ெந ங்கி மடப்பிைணெயான்ைறப் பற்றிய  ேபால ெநஞ்சில் தாங்க வியலா அச்சம் 
மிக, இ ர்கால்க ம் ைகக ம் தள்ளா த் தடங்கண்ணீல் நீர் ெசாாிந்  னிபத்தினி 
உடல் தளர்ந்  பத கின்ற அச்சமயத்தில்.  ப் - வ ைம. அாி இனம்- சிங்அ இனம். 
ஏ - ஆன்பா ல் உயர்த்ததன் மர ப் ெபயர். மடங்கல் சிங்கம். ெவ ட்சி- அச்சம். 
ஏல்ைவ- சமயத்தில்] 
 
    த ப்ைபக ளாதி ெகாண்  சார்த  னிவன் கண்டா 
    ென ப்ெபன ெவகுளி ள்ள நீண் வார் வங் ேகாட 
    ப்ெபா  விழிகள் ேசப்ப லெகலாம் ெவ வ ேவதத் 
    தி ப்ெபா  பவளச் ெசவ்வாய் ப்பமற் றிதைனச் ெசான்னான்.         57 
 
    [ த ப்ைபகள் த யன ெகாண்  மீண் வ ம் னிவன் தண்டகன் ெசயைலக் 
கண்டான். ெந ப்ெபன ெவகுளி ள்ள, நீண்  வார்ந்த வங்கள் வைளய, அழகிய 
விசிகள் சிவப்ப, உலெகலாம் அச்சம் ெகாள்ள, ேவதமந்திரங்கள் ெபா ம் தி வாய் 

ப்பச் சினங்ெகாண்  இவ்வா  கூறினான்.] 
 
    ந வ  கற்பினாைள நச்சிய தண்டா வின்ேன 
    அ  வாகநீமற் றவாவிேமற் ெசல்  நின்ைன 
    ெம வற விலக்கா விட்ட வைமச்ச ம் ேவடனாக 
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    ெவா ெக  ெசல்வ ெமல்லா ெமாழிகெவன் த்தான் சாபம்.         58 
 
    [குைறவற்ற கற்பினாைள வி ம்பிய தண்டேன! நீ இப்ெபா ேத அ  
அைடவாய்! அவள் மீ  தவறான ஆைசெகாண்  ெசல் ம் உன்ைன உ தியாக 
விலக்கா  விட்ட உன் அைமச்ச ம் ேவடன் ஆகுக.! உன் வளமான ெசல்வெமல்லம் 
ஒழிக! என்  சாபம் இட்டான்.} 
 
    ெகாந்ெதாி வைளக்கப் பட்ட குஞ்சரக் குழாைநந் ெதன்னச் 
    சிந்ைதயிற் யரம் நீ த் தி த்தகு னிவன் றாளில் 
    வந்தைன ாிந்  சிந்  ேமத  மன்னன் றா  
    ெமந்ைதநீ ெபா த்தல் ேவண்  ெமன்றன ாிரத்த ேலா ம்          59 
 
    [ெகா ந்  விட்  எாி ம் ெந ப்பினால் சூழப்பட்ட யாைனக் கூட்டம் வ ந்திய 
ெதன்னச் சிந்ைதயில் யரம் ெகாண் , தவ னிவன் தாளில் ழ்ந்  வணக்கம் ெசய் , 
அைமச்ச ம் மன்ன ம் ‘ எந்ைதேய! நீ ெபா த்தல் ேவண் ம்’ என்  இரந்தனர். 
அவர்கள் இரக்கேவ] 
 
    விைழந்தவிப் பிைழயா னீயிர் விைழந் ைற காஞ்சி ைவப் ம் 
    அளந்தறி வ ஞ்சீர்த் தீர்த்தஞ் சிவாலய மன்றி ெயல்லாம் 
    வளந்தப ெந நாள் காடாய் மன்னிமற் றதைனக் காப்பான் 
    இளந்தனித் திங்கள் சூ  ெமம்பிரா ன ளினாேல         60 
 
    விறற்க  காலன் ேசாணாட் டவதாித் தீண்  ேம ந் 
    திறற்பைட யவைனக் காணிற் றீ மிச் சாப ெமன்றவ் 
    வறப்ெப  னிவ னில்லா ெளாி ட னங்க ணீங்கி 
    றற்க ம் பனிசூழ் ெபாற்ேகாட் ேடாங்கைல யைடந்தா னன்ேற.         61 
 
    [ நீவிர் வி ம்பிச் ெசய்த இந்த பிைழயினால், நீங்கள் வி ம்பி வா ம் காஞ்சி 
நகர ம் அங்குள்ள அளத்தலாிய தீர்த்தங்க ம் சிவாலயங்க ம் அன்றி 
மற்றெவல்லாம் வளைம ெகட்  காடாய் நிற்கும். அவற்ைறக் காக்கும்ெபா ட் , 
இளம்பிைற சூ ம் எம்பிரா ைடய அ ளினாேல, ெவற்றி ைடய க காலன் 
ேசாணாட் ல் அவதாித்  இங்கு வ வான். அவைனக் காணில் இச்சாபம் எல்லாம் 
தீ ம் என்  உைரத் விட் த் தன் சிவாக்கினி ட ம் பத்தினி ட ம் யா ம் அைடய 

யாத பனிசூழ் கயிலாயமைலைய அைடந்தான்.] 
 
    வ யினாற் பிறர்தா ரத்ைத வவ்வின ம்ைம யிம்ைம 
    ய  வாவ ெரன் ம் பழெமாழி யவலங் கூரப் 
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    ெபா வ  மற்ைற நாேளய ப் ண்டான் மன்ன 
    ன ெசய் ேவட யாக்ைக நண்ணினா னைமச்சன் மன்ேனா         62 
 
    [வலாத்காரமாகப் பிறர் மைனவிையக் ைகப்பற்றினர் வ ம் பிறப்பி ம் 
இப்பிறப்பி ம் அ வாவர் என் ம் பழெமாழிக்கு ஏற்ப அவலம் மிக மன்னன் 
அந்த நாேள அ ப் ண்டான்; உயிர்கைள ந ெசய் ம் ேவட உடம் ெகாண்  
அைடந்தனன் அைமச்ச ம்] 
 
    ேவள்வி ந் தவ ந் ய வி ந்  மீைக  ேமதக்க 
    ேகள்வி ந் தி ம் வாய்ைமக் கிளர்ச்சி  நன்ைம சான்ற 
    தாள்விைனத் திற  ெமன் ந் தணப் றாக் காஞ்சி தா  
    நீள்விைரப் ெபா ம்பர் மல்கு ெந வன மாயிற் றம்மா          63 
 
    [ ேவள்விக ம் தவ ம் ய வி ந் ம் ெகாைட ம் உயர்ந்த கல்விேகள்விக ம் 
ெசல்வ் ம் சத்தியத்தில் இன்ப ம் நல்ல யற்சிக ம் ஆகியன என் ம் பிாியாத 
காஞ்சிமாநகர்தா ம் நீள்வனக் காடாயிற் ] 
 
    ேவ  
    க யி ணங்கிய கா ங் கமல வாவிகள் ற் ம் 
    பட  ெமாண் னல் யா ம் பரைவ ெவண்மணற் குன் ங் 
    ெகா யி ணங்கிய மாடக் குமாி ேமனில ைவப் ம் 
    மடமடந் ைதய ரா ம் வளெமா ங்கின மாேதா.          64 
 
    [காஞ்சியின் வளத் டன் பிற ம் ஓ ங்கினைம கூறிய . க - மணம், ைம மாம். 
பரைவ- கடல். குமாி ைவப் - அழியாைம ைடய நிலம்.  மணமிக்க ேசாைலக ம், 
தாமைரத் தடாகங்க ம் இ தி வைர பா ம் ஒள்ளீய னல் உைடய ஆ ம், கடற்கைர 
ெவண்மணற் குன் ம், ெகா டன் கூ ய என் ம் அழியாத மதி ைடய நகர ம் 
இளமகளிர் ஆ ம் பண்ைணக ம் ஆகியன வளெமா ம் ஒ ங்கின. மகிழ்ச்சிேய 
இல்ைல ெயனப்ப வதாயிற் ] 
 
    பந்தம் ஈர்கைல ேத ம் பட்  மண்டப ேமா  
    ந்தி வானவர் ைவகு ாி மண்டப மன்னர் 
    அந்தி நண்பகல் காைல யம  மண்டப ெமங்கும் 
    ைமந்த ரண்மி ெந ங்கும் வனப்பி றந்தன மன்ேனா          65 
 
    [அறியாைமயாகிய விலங்ைக அாி ம் கல்வி ேத ம் பட்  மண்டபெமா , 
வானவர்கள் வந்  தங்கும் ெபாிய மண்டபம், மன்னர்கள் ப்ேபா ம் அம ம் 
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மண்டபங்கள் எைவ ம் ைமந்தர் வந்  கூ ம் வனப்பிைன இழந்தன.மன்ேனா- 
அைசச்ெசால். இரக்கக் குறிப் .] 
 
    பாட ேலாம்பின மாதர் பண்பி னாடவர் தம்ேமா 
    டேலாம்பின வவ  கி வந்த  தாழ்ந்  
    கூட ேலாம்பின கூ ங் ேகாதி ன்பப் ெப க்கி 
    னீட ேலாம்பின ெவங்கு நிரந்தர பள்ளி யிடங்கள்          66 
 
    [ஓம்பின- பாிகாித்தன, ஒழித்தன.   இைசபா தல் மகளிைர விட்  நீங்கின. நற்பண்  
ஆடவைரப் பாிகாித்த . ஊட ம் ஊடல் நீக்குத ம் பின் கூட ம் நீங்கின. பள்ளீ 
இடங்கள் எங்கும் நிரந்தரமாக இன்பப் ெப க்கு நீங்கிய .] 
 
    அட் ல் வாய்ப் ைக ந்த வாிைவ மார்குழ ேலற்  
    மட் லாம் ைக ந்த மாட மாளிைக ட்  
    ட்  வார் ைக ந்த ைறயி னாகுதிச் ெசந்தீப் 
    பட்ட ம் ைக ந்த ைபம்ெபான் மாமைன ெயங்கும்          67` 
 
    [ ந்த- ஒழிந்த.சைமயற்கட் ந்  வ ம் ைக இல்லா  ஒழிந்த . மகளிர் 
குழ க்கு ஏற் ம் மண ள்ள ைக ஒழிந்த . மாடமாளிைககளில் ப ட் ம் ைக 
இல்லா  ஒழிந்த . ேவள்வி ஆகுதிப் ைக இல்லா  ேபாயிற் . மாமைன ெயங்கும்.] 
    ர  நர் மாண் ம் கழ் விைளக்குநர் மாண் ம் 
    இர  தீர்ப்பவர் மாண் ம் இய  மாதவர் மாண் ம் 
    பர  பத்திைம மாண் ம் பல  மாறின மன்ேனா          68 
 
    [வி ந்திைன வரேவற்பவர் ெப ைம ம், தி மணம் ெசய்பவர் ெப ைம ம், 
ஆதாிப்பவர் ெப ைம ம், கழ் விைளப்பவர் ெப ைம ம், இரத்தைலத் தீர்ப்பவர் 
ெப ைம ம், பத்திெசய்த ன் ெப ைம ம் இத்தைகய பல ம் ஒழிந்தன. மாறின- 
இல்லா  ேபாயின.] 
 
    விழாவி ழந்தன தக்ைக ெவம்  தண் ைம பம்ைப 
    ழாவி ழந்தன ேதவர் னிவர் மா டர் கூ ங் 
    குழாமி ழந்தன சின்னங் ேகா  தீங்குழல் ைண 
    ெயழா  ழந்தன ெவன்ப ம கு திக ெளல்லாம்          69 
 
    [ெத  திகள் எல்லாம் விழக்கைள இழந்தன; தக்ைக த ய மங்கலக் க வி 
ஒைசைய இழந்தன; ேதவர்கள் மனிதர்கள் னிவர்கள் கூ ம் கூட்டம் இழந்தன; 
சின்னம், சங்கு ேகா  த ய மங்கல ஒ கள் எழால் இழந்தன] 
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    ேவத ேமா  நயப் ம் ேவள்வி நல்விைன யாற்றி 
    ேயத மீ  நயப்  மிைறவ னின்ன ள் கூ ங் 
    காைத ேகட்கு நயப் ங் கண் தற் ெப மான்ெபாற் 
    பாத ேமத்  நயப் ம் பாிந்த ேவதியர் தி.          70 
 
    [நயப் - பயன். பாிந்த- அற் ப்ேபாயின. மைறேயா த ன் பய ம், ேவள்வியாகிய 

ண்ணியத்ைதச் ெசய்  தீங்கிைன நீக்கும் பய ம் இைறவனின் இன்ன ள் கூ ம் 
ராணக் கைதகைளக் ேகட்கும் பய ம் சிவெப மானின் தி ப்பாதத்ைத ஏத் ம் 

வழிபாட் ன் பய ம் இல்லாெதாழிந்தன, ேவதியர் திகள். பிறவிடங்களில் 
இல்லாதேபாதி ம் இவற்ைறக் காப்பற்றிப் ேப ம் கடப்பா ைடய ேவதியர்கேள 
இவற்ைற இழந்தனர் என்  வறட்சியின் ெகா ைம கூறப்பட்ட .] 
 
    ெவற்றி யாைனகள் ேபாாின் ெவகுள ட் ம் வனப் ம் 
    ெபாற்ற நீண்மணித் ேதர்கள் ெபா த ந்  வனப் ங் 
    கற்ற ைவங்கதி மாக்கள் கலாம் விைளக்கு வனப்  
    மற்  மற்றன ர மன்னர் வாழ்மணி தி          71 
 
    [அரச திகள் ேபாாில் ெவற்றிையத் த ம் யாைனக க்கு ெவகுளி ட் ப் 
ேபார்ப்பயிற்சி த ம் வனப் ம், ேதர்கள் ஒன்ைறெயான்  ேபாட் யில் ந்தப் பயி ம் 
வனப் ம், ஐந் கதிகளி ம் வல்ல குதிைரகள் தம் ள் ெவல்ல விைளக்கும் கலக ம், 
இன்னபிற அரசர்க க்குாிய ர வனப் கைள இழந்தன] 
 
    மதைல யிற்ெபா ள் வந்த வாங்கு ேமாைத வியப் ம் 
    எதிாி ம்ெபா ள் வங்கம் ஏற்றி ய்க்கும் வியப் ம் 
    பதியி ள்ளவர் ெகாள்ளப் பாத்  விற்கும் வியப் ங் 
    க  மற்ைற வியப் ங் கழன்ற நாய்கர் ெத க்கள்.         72 
 
    [ வணிகர் ெத க்கள் கப்ப ல் வந்த ெபா ள்கைள வாங்கும் ஓைச வியப் ம் , 
தம்மிடம் உள்ள ெபா ள்கைள வங்கத்தில் ஏற்றிச் ெச த் ம் ஓைசவியப் ம் நகாில் 
உள்ளவர் வாங்கப் ெபா ள்கைளப் பகுத்  விற்கும் வியப் ம் ெபா ந் ம் 
இைவேபான்ற பிற வியப் க ம் இல்லா  நீங்கின. வியப் - ேமன்ைம, சிறப் .] 
 
    பக  ேபாற் ம் இைசப் ம் பண்ைணயிற் ெபா ைபங்கூழ் 
    அக  வாய்ந்த மகத்தி னாக்கும் அன் ம் வி ந்தின் 
    இக ல் காட்சியர் தம்ைம யினி  ேப ஞ் சிறப் ம் 
    அகல நீங்கின பின்ேனா ரமர்ந்  வாழ்தி  தி          73 
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    [பின்ேனார்- வணிகாின் பின்ேனாராகிய ேவளாளர். பக - எ கள். அக - வயி . 
மகம்- ேவள்வி. இக ல் காட்சியர்- ஞானியர். கால்நைடகைளப் ேபாற்றி வளர்க்கும் 
ஓைச ம், களத்தில் ெபா ம் ெநல் ைன வி ந்தினாின் வயிற்றில் உணவாகிய 
அவிசாக இ ம் ேவள்வியிைன ஆற் ம் அன் ம், ஞானியைர இனி  ேப ம் சிறப் ம் 
விட்  நீங்கின ேவளாளர் ெத க்க ம் திக ம்.] 
 
    ேவ  
    ெவண்ணி லாவிளம் பசும்பிைறக் குழவியின் விாிசுடர்ச் சைடக்கற்ைற . 
    யண்ண லா ைம டனமர் கச்சி மாநகர் வயினமர் கின்ேறா 
    ண்ணி லாஞ்சிவ வ ேதார்ந்தா யிைடத் தா ேமார் தவமாற்ற 
    நண்ணி னாெலன ெவ ந்த  விைரகுலாய் நைறெபாழி கானம்          74 
 
    [ெவண்ணில ஒளி சும் இளம்பிைறச் சைடக்கற்ைற அண்ணலார் உைமயம்ைம ட 
னமர்ந் ள்ள கச்சி மாநகாில் வதிேவார் உயி க்குயிராம் சிவத்ைத அைடவார் என்ப  
அறிந்  அவ்விடத் த் தா ம் ஒ  தவம் ஆற்ற நண்ணீய  ேபால எ ந்த , மணம் சி 
ேதன்ெபாழி ம் அடர்ந்த கானம். கானம்- ெந ங்கிய அடர்ந்த கா ] 
 
    க த்  ழாவிய க மிடற் றிைறவர்தங் கழெறா  ெப ங்காதல் 
    ெதா த்த ெகாள்ைகயின் நித்த ங் காஞ்சியந் ெதால்ைல மாநகர் வாழ்க்ைக 
    வி த்தி டாதமால் ெசயலறிந் தவன்தனித் ெதய்வத ெமனேமவி 
    ய த்த தா ம்அங் கைணந்தேத ேபா மிக் கடர்ந்ெத  ெப ங்கானம்     75 
 
    [ ழாவிய- கலந்த. தனித் ெதய்வம்- ஒப்பற்ற ெதய்வம். 
    நஞ்சு கலந்த காியகண்டத்  இைறவனின் கழல் ெதா பத்தி டன் நா ம் 
காஞ்சியாகிய பழம்ெப  மாநகாின் நீங்கா  வா ம் தி மா ன் ெசயல் அறிந்  
சிவேன தனித் ெதய்வம் என அங்குப் ெபா ந்தி அ த் த் தா ம் அங்கு அைணந்தேத 
ேபால மிக்கு அடர்ந்த , ெப ங்கானம்.] 
 
    எ ந்த தம்வ  காளியா ல ங்குவித் தி த  னிகல்ெகாண்  
    ெகா ந்  ெவண்மதி மிைலச்சினார் தி நகர் குைலப்பமீட் டன்ேறாங்கி 
    ய ந்  பட்டபல் கடல்க ம் வைளந்த ம் ஆகும்பன் னிறப்ேபா ம் 
    வி ந்  வண் ன ழக்க வாய்விள்ளேம னிமிர்ந்ெத  க ங் கானம்         76 
 
    [கிளர்ந்  எ ந்த தம் ைடய வ ையக் காளியினால் ஒழித்ததனால் பைக ெகாண்  
பிைறயணிந்த ெப மானின் நகைர அழிக்க மீண் ம் மா பட்  ஓங்கிப் பலகடல்க ம் 
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வைளந்  ற் ைக இட்டதாகும், பலநிற மலர்க ம் வி ம்பி வண் களின் கூட்டம் 
ஒ க்க வாய்திறந்  ேமேல நிமிர்ந்  எ ம் ெப ங்கானம்.] 
    < காிதி ைளத் வா ழிடந்ெதா ங் காிகேள க தலர் சிரங்ேகாட் ம் 
    பாிதி ைளத் வா ழிடந்ெதா ம் பாிகேள பயி ய கைவக் ேகாட் ப் 
    ெபாிய ேமதிவா ழிடந்ெதா ம் ேமதிேய பிறங்கி வாழ்ந்தன வம்மா 
    ாிய தத்தம தினம் பயி டெமன ற  ெகாண்  மாேபால்         77. 
 
    [ தத்தம  இனம் வாழ்ந்த இடம் என் ம் உாிைமயால், வளர்ப்  மி கங்கள் வாழ்ந்த 
இடங்களில் காட்  விலங்குகள் கு  குந்தன. யாைனகள் மகிழ்ந்  வாழ் 
இடந்ெதா ம் காட்  யாைனகள் காணப்பட்டன. பைகவர்கள் ேதால்வியால் 
தைலையத் ெதாங்கச் ெசய் ம் பாிகள் வாழ்ந்த இடங்களில் காட் க் குதிைரகேள 
வாழ்ந்தன. ட் ல் பயின்ற எ ைமகள் வாழிடங்களில் காட்ெட ைமகள் தங்கின. ] 
 
    அரசு ற்றி ந் தாண்ட மாளிைக ெதா  மரசு ற்றி ந் த ங் 
    காிசில் காட்சி யிற்கணிகள் வாழிடந் ெதா ங்கணிக ெளண்ணில வா ந் 
    தைரப ரா சீர்த் தளிெதா ஞ் சம் ைவச் சம் ேவ ெதா ேதத் ம் 
    விாி  ழாயணி யாிபயி டந்ெதா  மாியினம் விராய்ப் ேபாற் ம்.         78 
 
    [அரசு- அரசர்க க்கும் அரச மரத் க்கும் சிேலைட. கணி- அறிவர்கள், ேவங்ைக 
மரம், ேவங்ைகப் . சம் - சிவன், நாி. அாி- தி மால், சிங்கம். அரசர்கள் ற்றி ந்த 
இடங்கள்ேதா ம் அரசமரங்கள் ற்றி க்கும். க்கால நிகழ்ச்சிகைள ம் ெதளி பட 
அறி ம் கணியர்கள் வாழ் இடந்ெதா ம் கணிகளாகிய ேவங்ைக மரங்கள் ேவங்ைகப் 

கள் எண்ணில வா ம். சம் வாகிய சிவன் ேகாயில்கள் பாழ்பட்  அங்கு 
சம் வாகிய நாிகள் சம் ைவத் ெதா ம். ழாய் அணி அாி வாழ்தி க்ேகாவில்கள் 
ெதா ம் அாி(சிங்கங்கள்) தங்கி அாிையப் ேபாற் ம்.] 
 
    ெகா நி லாெய ந் தா ேகா ரந்ெதா ங் ெகா நி லாயைசந் தா ந் 
    ெதாட  மன்பர் ெமய்ப்பணி வளாிடந் ெதா ஞ்சுடர் மணிப்பணி வா ம் 
    வி க திர்ப்ெபாலங் காஞ்சிைவப் பிடந்ெதா ம் விைரத்தகாஞ் சிகணீ ம் 
    பட  மம்  தவ ேம ைடகெடா ம் பா மம் மல்கும்         79 
 
    [ெகா - ணிக்ெகா , காகம். பணி- ெதாண் , பாம் . காஞ்சி- இளமகளிர் 
இைடயில் கட் ம் அணிகலன், காஞ்சி மரம். அம் - திங்கள், அழகிய  என் ம் 
விலங்கு. ெகா கள் நிலவி எ ந்தா ம் ேகா ரங்கள் ேதா ம் காகங்கள் நிலவி 
அைசந்தா ம். அன்பர்கள் உடலால் ெசய் ம் இைறபணி வள் ம் இடந்ெதா ம் 
சுடர்மணி ெகாண்ட நாகங்கள் வா ம். ஒளிவி ம் காஞ்சிகள் இ ந்த மாடங்கள் 
ெதா ம் இப்ெபா  காஞ்சி மரங்கள் எ ந்தன. அழகிய அம் யாகிய நிலா பட ம் 
மாடங்கள் இ ந்த இடங்களில் இப்ெபா  பா ம் கள் ம ந்  இ ந்தன. ] 
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    இ ண்ட கார்விட மயின்றவர்க் கலெர த் தவயா வ மின்ைம 
    ெத ண்  தாங்கேள த வா னைணந்ெதனச் சிவபிரான் றளிச்சுற்றின் 
    உ ண்ட காய்பசுங் கூவிளம் ல்ைலெயாண் குமிழ்மகிழ் வைழகூந்தன் 
    ம ண்ட தீங்கனி ெகான்ைறயா திகெளலா மன்னிநின் றல ழ்க்கும்         80 
 
    [விட ண்ட கண்ட க்கு மலர் எ த்  உதவ யா ம் இல்லாைம ெதாிந்  தாங்கேள 
உத வப் ெபா ந்திய  என் ம்ப யாக சிவபிரான் தி க்ேகாவி ன் தி ச்சுற்றில், 
உ ண்ட காய்கைள உைடய பசிய வில்வம், ல்ைல, குமிழ் ேபான்ற மகிழம், 
சுர ன்ைன, , கூந்தல் என ம ட் ம் கனிகைள ைடய ெகான்ைற த யன நின்  
மலர்கைளச் ெசாாி ம். ] 
 
    தங்கண் ெமய்ப்ப  ப்பிைன ேமதகத் தழீஇய  தைனேநாக்கிப் 
    ெபாங்கு நட் ேமல் ெகாண்டைணந் தாெலனப் ெபா விலா வணந் ேதா ங் 
    ெகாங்கு விம் ங் குங்குமஞ் சந்தனங் ேகாழைர யகில்வாசம் 
    எங்கும் ெமாய்த்ெத ங் கப் ர மிலவங்க ேமலமா திகள் சூ ம்  81         
 
    [ஆவணம்- கைடத்ெத . ன்  தங்கள் உடம்பின் உ ப் கைள வி ம்பித் 
த விய தைனக் க தி, மிக்க நட் க் ெகாண்  ெபா ந்திய  ேபால், ஒப்ப்ல்லாத 
கைடத் ெத க்கள் ேதா ம் மணமிக்க குங்குமம், சந்தனம், வாைழ, அகில், த ய 
மரங்க ம், வாசம் எங்கும் ெமாய்த்  எ ம் கர்ப் ரம், இலவங்கம், ஏலாதிக ம் சூ ம். 
தம் ைடய உ ப் க்கள் (இைல,காய், கனி, சா  த யன்) விற்கப்பட்ட இடத்தில் 

தல்கேள ேதான்றின.] 
 
    காெட லாமர சாட்சி ெசய்தாமைரக் கண்ணனப் க்கா ம் 
    நீ  ேதாரணம் ைவத்ெதன நிைரபட நிைலஇய பன்மரந் ேதா ம் 
     ேபாந்திணர்ப் பசுங்ெகா  பட மவ் ம்பனாங் கரெசய் ம் 
    பீ  ேபான்மலர்ப் ைவகள் நிலவி ம் ெபட் ற விடந்ேதா ம்          82 
 
    [கா , ல்ைல நிலம். அதற்குத் ெதய்வம் ெசந்தாமரக் கண்ணனாகிய தி மால். க் 
கான் - திய கானகம். நிைரபட- வாிைசயாக. நிைலஇய- நிற்கின்ற. இணர்- ெகாத் . 
உம்பன் -தைலவன். ைவ- காயாம் . இ  க நிறமான . தி மால் காயாம்  
நிறத்தவன்.  காெடலாம் அரசாட்சி ெசய்கின்ற கண்ணன் அப் க் கானகத்தில் நீண்ட 
ேதாரணம் ைவத்த ேபான்  வாிைசயாக நிற்கும் பல்வைகய மரங்கள்ேதா ம் 
மலர்க்ெகாத் க்கைள ைடய ெகா கள் பட ம். அத்தைலவன் அங்கு அரசாட்சி 
ெசய்கின்ற ெப ைமேபால காயாம் க்கள் இடந்ேதா ம் வி ப்ப ண்டாக 
மலர்ந்தி ம்.] 
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    எழில்ெசய் தம் ைட ப் ேநர் உ ப் ைட ஏைழயர்தைமக் காண 
    விைழ ங் காத ற் ைரகிைளத் தாெலன வியன்மைனத் தைலேதா ம் 
    வழி ம் ம்மதக் களிற்ெறா  பி க ம் வயந்திகழ் அாிமா ம் 
    உைழ ம் ைவக ம் ைழவன பயில்வன ழித வன மன்ேனா.          83 
 
    [மகளிாின் நைடக்குப் பி  நைட ம் நகி க்குக் களிற்றின் மத்தக ம், இைடக்குச் 
சிங்கத்தின் இைட ம் பார்ைவக்கு உைழ ம் உவைமயாகக் கூறப்ப ம். அழகிய 
தம் ைடய உ ப் க க்கு நிகரான உ ப் ைடய மகளிைரக் காண வி ப்பத் டன் 

கள் இ ந்த இடந்ெதா ம் ம்மதம் வழி ம் களிற் டன் பி க ம், வ ைம ைட 
சிங்கங்க ம்,உைழ ம் நாள் ெதா ம் ைழவன, தங்கியி ப்பன, அைலவன. 
மன்ேனா- அைச. அங்கு மகளிர் இல்லைமயால் அைவ அைட ம் ஏமாற்றத்திற்கு 
இரங்கிய குறிப் ம் ஆம்.] 
 
    ளிவி ராவிய ேதைனமா ாியிற்ெபாலஞ் சுடர்வி  தி ேமனி 
    அளியின் ஆட்  குரங்குசா ைகயினிைல ய ைவயா ேமெலாற்றி 
    நளிம லர்த்திரள் உய்ந ம் பழ ணா நல்கிநீண் மரக்கா ந் 
    தளிெதா ஞ்சிவ ங்க  சைனதினந் தைகெபறப் ாிகிற்கும்.          84 
 
    [ேகாயில்கள் இ ந்த இடங்களில் இப்ெபா  மரக்கானங்கேள இ ந்தன. 
மரக்கானகங்க ம் தளிகளில் சிவ ைச ாிந்தன. எப்ப ெயனில், மைழத் ளி டன் 
கலந்த ேதைன, மைழநீர் ேபால, ஒளிவி ம் இ ங்கத் தி ேமனிைய அளியினால் 
ஆட் , வைளந்த கிைளகளில் உள்ள இைலகளாகிய ணியால் ேமனிைய ஒற்றி, 
குளிர்ந்த மலர்த்திரள்கைளத் வி, ந ம் பழமாகிய ைநேவத்தியத்ைத நல்கி, 
மரக்கானக ம் தளிேதா ம் சிவ ங்க சைனையத் தினம் தைகெபறப் ாி ம். அளி- 
அன் , வண் கள். குரங்கு- வைளந்த. சாைக – கிைள. அ ைவ- ஒற்றாைட. பழ ணா, 
பழமாகிய உண , ைநேவத்தியம். தளி- ேகாயில்.] 
 
    ப யின் ேமதகும் ஆயிைட ன்குலாம் பல் யத் ெதாைகேபால 
    ெந ய யாைனக லம்பிய சும்ைம  நிைரப  மாிேயற்றின் 
    இ யி னார்த்ெத  ழக்க ம் ேவங்ைகக ளிரங்குேமா ைத மல்கி 
    வி ய னண்பகன் மாைலெயக் கால  விராெய  மிடந்ேதா ம்          85 
 
    [உலகில் ேமம்பட இ ந்த அந்தக் காலத்தில் ன்  பலவாச்சியங்கள் ஒ த்தைதப் 
ேபால, இப்ெபா , உயர்ந்த யாைனகள் பிளி ம் ேபெரா ம், கூட்டமான 
ஆண்சிங்கங்களின் இ ேபால ஆர்த்ெத ம் ழக்க ம், ேவங்ைகப் களின் 
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உ ம ம் நிைறந்  வி யற்காைல, நண்பகல், மாைலெயன எக்கால ம் கலந்  
எல்லா இடங்களி ம் எ ம். ப - மி. ேமதகும்- சிறப் டன் விளங்கும். பல் யம்- 
வாத்தியங்கள். உலம்பிய- ஒ த்த. இரங்கும்- உ ம்.] 
 
    ெகாம்பி ழ்த்தலர் மலர்களி னிழிந் வார் குலநதிெயன ேவா ம் 
    வம்ப றாத ந் ேதறைலப் னெலன ம த் ளர் மகண்மாக்கள் 
    அம்ெபான் ஆலயத் ணின்ஆண் பாைவைய யாடவ ெரனச்சால 
    நம்பி ேநாக்கிய ேநாக்குமா றாவதன் நலந்ெதாித் தி மாேபால்         86 
 
    [ஊழ்த்  அலர்- த்  மலர்ந்த. வார்- ஒ கும். வம் - மணம். ேதறல்- ேதன். உளர்- 
அைலக்கும். .மகண்மா- ெபண்வ வங்ெகாண்ட ஒ வைக விலங்கு. 
(ெலக்சிகன்).மக்கட் குழந்ைதையப் ேபால இ க்கும் என்பர் நம்பி- வி ம்பி. ேநாக்கிய 
ேநாக்கு- பார்த்த பார்ைவ. மரக்ெகாம் களில் த்  மலர்ந்த மலர்களி ந்  வற்றாத 
நதிெயன ஒ கும் ந்ேதைனப் னெலனப் ப கி அைலத்  மகி ம் மகண்மாக்கள் 
ஆலயத் ள் ணில் இ க்கும் ஆண் சிற்பத்ைத வி ம்பி ேநாக்கும் ேநாக்கு அதன் 
சிறப்ைப ஆராய்வ  ேபா க்கும்] 
 
    நீண்ட ேவய்நரன் க்கபன் த்த ம் ெந ம்பைக யாிதாக்க 
    மாண்ட யாைனயின் மத்தகங் கீழ்ந் கு மணிக ந் ெத த்ேதா ங் 
    காண்டகக் கிடந்தி ைமப்பன கலவியிற் கன்னியர் ைலக்ேகாட் ப் 
    ண்ட நித்திலம் பாிந்  ழ்ந்த விெராளி ெபாங்குமத் திறங் காட் ம்     87 
 
    [உயர்ந்த ங்கில்கள் உராய்ந்  உகுத்த த் க்க ம், நீண்ட பைகயால் சிங்கம் 
தாக்க மாண்ட யாைனயின் மத்தகத்தி ந்  உகுத்த மணிக ம் ெத த்ேதா ம் 
காட்சிெகாளக் கிடந் , கலவியின் ேபா  மகளிாின் ைலேமல் ண்ட 

த் மாைலகள் அ ந்  ழ்ந்  ஒளி ம் அத்தன்ைமயக் காட் ம். சிறப்பாக இ ந்த 
அக்கால நிகழ்ச்சி இப்ெபா ம் காணக் கிைடப்பதாகக் கூ ம் நயம். நரன் - ஒ த் . 
உராய்கின்றேபா  எ ம் ஓைச. பாிந் - அற் . அாி- சிங்கம். சிங்கத் க்குப் பைக 
யாைன. சிங்கம் யாைனைய மத்தகத்தில் அைறந்  ெகால் ம் என்பர்.} 
 
    எம்பி ரான்றி  நகெரழில் றபவடர்ந் தி வெதன் ெனனநம்பன் 
    அம்ெபான் வார்கரத் தழ ம் ெவங்கனல் படர்ந்தழித் திடெவ ந் தன்னப் 
    பம் நீள் பசுங்கைழக் குல ாிஞ்ச ற்பவித்த ெவாள்லழ ேலா  
    ம்ப ேராங்கு கானழித் றப் குந் தஃெதா க்கு ேதற ற் சாம் ம்.      88 
 
    [எங்கள் தைலவனின் அழகிய நகாின் எழிைல அழிக்கப் படர்வ  ஏன் என 
இைறவனின் தி க்கரத்தில் உள்ள எாி ம் ெந ப்  கானகத்ைதப் பற்றிப் படர்ந்  
அழித்திட எ ந்த  என்ன ங்கிற் தர் உராய்ந்  ேதாற்றிய ெந ப்  ஓ  வானள  
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உயர்ந்த கானகத்ைத அழிக்க ற்பட்டேபா , அக்கானகம் ஒ க்கும் ேதனால் 
அந்ெந ப்  அழி ம். பம்  நீள்பசுங்கைழக் குலம்- பம்  கைழ- கல் ங்கில். 
உள்ெதாைள சிறிதாக இ க்கும் ஒ வைக ங்கில்.] 
 
    இன்ன வாெறலாந் ெற  வனம்பட இ நகர்த் தனித்ெதய்வக் 
    கன்னி ேநாக்கினள் அ ந் யர் உழந்தனள் கம்ைப ைவப்பினில் ேவணிச் 
    ெசன்னி யா ைம டன்றனித் ைறத ற் ெசவ்விெபற் றிலளாகி 
    நன்னர் ெவள்ளியங் கயிைலமால் வைரத்தைல நண்ணினாள் இடர்தீர்வாள்.        89 
 
    [இவ்வாெறலாம் தராக வனம் ேதான்ற, இப்ெபாியநகாின் காவல் ெதய்வமான 
ெகாற்றைவ ேநாக்கினள். மிக ம் யர் எய்தினள். கம்ைப நதிக்கைரயில் 
கங்காதரராகிய ெப மான் உைமயம்ைம டன் தனித் ைறத னால், அவைரக் காணச் 
ெசவ்வி ெபறாமல் கயிைலமைலைய அைடந்தாள். ] 
 
    அங்கண் வள்ளலா ர யிைண ெதா ெத ந் த கி நின் ைர ெசய் ந் 
    திங்கள் ேவய்ந்தெபாற் ாிசைடக் கட ேளா தி ம நகர்க் காஞ்சி 
    ெபாங்கு மாதவத் ெதா னி சபித்தலாற் ெபா க்ெகன வளங்குன்றி 
    ெயங்கு நீ ய ெந ப  கான்ெபாதிந் தி ம்ைப ற்ற  மன்ேனா.         90 
 
    [கட ேளா- ‘ஓ’ அவலக்குறிப் . ெபா க்ெகன- விைர க் குறிப் . அவ்விடத்தில் 
இைறவனின் அ யிைணைய ெதா  எ ந்  அ கில் நின்  உைர ெசய்வாள்.” 
சந்திர ேசகரேர! அழகும ந்த காஞ்சிமாநகர் மாதவத்ெதா  னிவர் சபித்தலால் 
வளங்குன்றி எங்கும் நீண்  சிள்வண் கள் ஒ க்கும் காடாகிப் ெப ந் ன்ப ற்ற . ] 
 
    ெவள்ைள ேயாதிமக் குழாங்க  மின்ெனன மிளிர்ந்த ெமய்மட வா  
    ள்ள மீக்ெகா ங் களிப்பினி லாட்டய  ெக  தடந் ேதா ங் 
    கள்  லாஞ்சிைனக் கான்வளர் ேகாழி ங் க ழி ம்மத ெவள்ளங் 
    ெகாள்ைள வண் னங் கூட் ங் குஞ்சரக் குழாங்க ந் ைளந்தா ம்   91 
 
    [ெவள்ைள அன்னப்பறைவக் குழாங்க ம் மின்னல் என மிளிர்ந்த ஒளி நிறம் 
வாய்ந்த இளமகளி ம் மிக்க களிப் டன் ஆட்டம ம் அழகிய நீர்த்தடங்கள்ேதா ம், 
ேதன்கூ கள் உள்ள கிைளகளில் வளர்கின்ற காட் க் ேகாழிக ம் ஒ கும் 

ம்மதெவள்ளத்ைத வண் கள் கூட் ம் காட்  யாைனக் குழாங்க ம் கி 
ஆ ம்] 
    ேதறல் வார்ந்ெதன ம ரமிக் கசும்பிய திவவியா ழிைசப்பாட்  
    நா  ங்குழன் மகளிர்க ளிைச ட னடவிய குரற்பாட் ம் 
    ேவ  ேவ சூ ழிடந்ெதா ஞ் சுவாகதம் விாிசிைற மணிப் ைவ 
     தீஞ்சுைவக் குயி ன மிழற்றிய ேவாங்கு பாட் ைச மல்கும்          92 
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    [சுவாகதம்- கிளி. ேதன் வார்ந்த்  என இனிைம மிக்கு வழி ம் திவ யாழ்ப் பாட் ம் 
மகளிர் இனிய இைச டன் மிழற் ம் குர ைசபாட் ம் நிகழ்ந்த ேவ  ேவ  
இடந்ெதா ம் கிளிகள், மணிப் ைவகள் குயி னம் மிழற் ம் ஓங்கு பாடல் நிைற ம்.] 
 
    ேகாைத வார்குழற் கூட் ய ந ம் ைக குலாவிய விடந்ேதா ஞ் 
    சீத நித்திலம் உகும்பைண ாிஞ்சிய ெச ங்கனல் வைளந்ேதறிப் 
    ேபாத ளாமகில் சந்தன ெமாித்ெத  ம் ைகக் ெகா ந் ம் 
    மாத ரார்நடங் குயின்றேமல ரங்ெகலாம் மயி னம் நடமா ம்.          93 
 
    [ நீண்ட கூந்த க்கு ஊட் ய ந ம் ைக கலந்தி ந்த இடங்கள்ேதா ம் குளிர்ந்த 

த் க்கள் உகுக்கும் ங்கில்கள் உராய்ந்ததால் எ ம் ெசந்தீ ேபாந்  அளாவி அகில், 
சந்தனம் மரங்கைள எாித்  எ ம் ைகக் ெகா ந்  ஊ ம். மகளிர் மகிழ்ச்சி டன் 
நடனமா ய இடங்களிெலல்லாம் மயிற்கூட்டம் நடமா ம்.] 
 
    ம ந்  ேபால்வ ம் வி ந்திைன ெயதிர்ெகா ம் வயின்ெறா  மதேவழம் 
    ெபா ந்  வா ைள மடங்கல் ெவங்குடா வ  மைர ைழ யாதி 
    தி ந்  ேவறி ங் கானக நின்ெறாாீஇச் ெசற்றி வந்தைவ தம்ைமப் 
    பாிந்  தத்தம தினெமன ெவதிர்ெகா ம் பகட் ன தலாய          94 
 
    [ம ந் - அமிழ்தம். அமிழ்தம் ேபால வ ம் வி ந்திைன எதிர்ெகாள் ம் 
இடந்ேதா ம் இப்ெபா  மதேவழம் ெவண்ைமயான பிடாிைய உைடய சிங்க ம் 
ெகா ய கர ம் ம் மான், உைழ த யன ேவ  கானகங்களினின் ம் நீங்கி 
வந்தனவற்ைறத் தத்தம் இனெமன எதிர்ெகாள் ம் விலங்குகைள உைடயனவாயின. 
பக - யாைன. பகட் ன தலாய- யாைனக் கூட்டம் தலாய விலங்குகளாயின.] 
 
    பரத்ைத மாெரா ங் கிழத்தியர் தம்ெமா ம் பாழியம் யைமந்தர் 
    க த்  ேமதக ஆட்டயர்ந் தின்  க மலர்ப் ெபாழில்ேதா ம் 
    ெப த்  நீள்கரப் பி டன் ேவழ ம் ெபட்ைடக டன்மாைன 
    வ த் ம் வா ைள மடங்க  மளவளாய் மதன்கைல ைறேதற் ம்.    95 
 
    [பரத்ைதய ட ம் இற்கிழத்திய ட ம் வ ய அழகிய யங்கைள உைடய 
ைமந்தர்கள் வி ப் டன் ேகளிக்ைக விைளயாட் க்கள் ஆ  இன் ற்ற 
மணமிக்கெபாழில்கள் ேதா ம் ெபாிய நீண்ட திக்ைக பி க டன் ேவழ ம் 
ெபட்ைடக டன் மாைன வ த் ம் ெவண்பிடாி ைடய ஆண்சிங்கங்க ம் கலந்  
மன்மதக் கைலகைளப் பயிற் விக்கும்.] 
 
    இளம கார்விைள யா ய ெத த்ெதா ம் இழிமதக் களிறீன்ற 
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    களப நின் லா யாட்டயர் த ளக் கனிெவா  நற்றாயர் 
    வளநி லாவிய ணாச்ெச ஞ் சிறார்கைள வாய் குத் தகந்ேதா ம் 
    அளவின் மாக்குலந் தத்தம் மழவிைன யயிற் வ குளகாதி.          96 
 
    [ இளமகார்கள் விைளயா ய ெத த்ெதா ம் மதநீர் இழிகின்ற களி  ஈன்ற 
கன் கள் நின்  விைளயாட்  அய ம். உளக்கனிேவா  நற்றாயர்கள் ெச ைமயான 
உண கைள சிறார்கைள ஊட் ம் அகந்ேதா ம் அளவிலாத பி க்குலம் தத்தம் 
குழவிக க்கு இைல ணவிைன ஊட் வன. குளகம்- இைலதைழ உண ] 
 
    பந்தர் ேபாகிெமன் னிழல்ெச ம் தி ம் பண்ணவர் பலர்வாழ்க்ைக 
    நந்  மன்ற ம் ெபாதியி ஞ் ச க்க  நனிமரனிழல் ெசய்வ 
    வந்தி ேலாங்கிவிண் ணா ய ெகா நிைர யமன்ற மாளிைக யாரஞ் 
    சிந்  ேவயினங் கிைளத் வா னளந் நின் றா வ திரண்மல்கி          97 
 
    [பந்தர்- பந்தல். ேபாகி- ேவய்ந் . பண்ணவர்- ேதவர். நந் - ெபா ந் . மன்றம்- 
ஊரவர் கூ ம் ெபா  இடம். ெபாதியில் – அம்பலம். கவைல- நாற்சந்தி. அந்தில்- 
அைச. மரந் மரம். மகரத்திர்கு னகரம் ேபா . அமன்ற- ெந ங்கின. ஆரம்- த் . 
    பந்தல் ேவய்ந்  ெமன்னிழல் ெசய்த தி ம் ேதவர்கள் பலர் வாழ்க்ைக ெபா ந் ம் 
ெபா  மன்ற ம். ெபாதியி ம், ச க்க ம் இப்ெபா  மரங்கள் மிக ம் நிழல் 
ெசய்வதாயின. விண்ணளாவிய ெகா  ெந ங்கிய மாளிைககள் இப்ெபா  த் ச் 
சிந் ம் ங்கி னம் ெசழித்  வளர்ந்  திரண்  நிைறந்  வான் அளந்  
ஆ வனவாயின.] 
 
    ெபான் ம் ெவள்ளி  நவமணித் திரள்க ம் யெலனக் ெகா ப்ேபார்கள் 
    நன்ன ரங்ைகநீ ெரா க்கிய ெப ெவள்ள நிைறந்தநல் ட ற்  
    மின் ம் வாெளயிற் றடல்வ  யாியினம் ேவட்டஞ் ெசய் யிர் சாய்க்குங் 
    ெகான் ம் வாரணத் ெதாகுதிெநய்த் ேதா ராய்க் குளெமன நிைற நிற்கும்.        98 
 
    [ெபான் ம் ெவள்ளீ ம் நவமணித் திரள்க ம் ைகம்மா  க தா மாாிெயனக் 
ெகா க்கும் வள்ளல்கள் ஏற்ேபார் அகங்ைகயில் ஒ க்கிய நீராகிய ெப ெவள்ளம் 
நிைறந்த இட ற் ம் இப்ெபா , மின் ம் கூாிய எயி ைடய வ ைம வாய்ந்த 
சிங்கக் கூட்டம் ேவட்ைடயா  உயிர்சாய்த்த யாைனக் கூட்டத்தின் கு தி ஊர்ந்  
குளெமன நிைறந்  நிற்கும். அங்ைக- அகங்ைக, உள்ளங்ைக. எயி - பல். ெகான் ம்- 
மிகுதியான. வாரணம்- யாைன.] 
 
    காட்  னாடகங் குயிற் மப் ெபா நின் கழெறா  டன்கூ  
    ஆட்டம் ேம ெவம் ேபய்க்கண நீயமர் அணிநகெரன வாங்குக் 
    கூட்டம் வாய்ந் நின் ேகாயில்காப் வேபாற் குழிவிழிச் சு ட்குஞ்சி 
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    ேமாட்  ம்ெப  க்குைட யலைககண் ழங்கியாட் டயர்கிற்கும்         99 
 
    [சங்காரகாலத்தில் சு காட் ல் நாடகம் ஆ ம்ேபா  நின் கழல் ெதா  உன் டன் 
ஆட்டம் ெசய் ம் ேபய்க்கணம்,நீவி ம் கின்ற அழகிய நகெரன அங்கு கூட்டமாக 
நின் ைடய ேகாயிைலக் காப்பனேபால ேபால குழிந்த விழி ம் சு ண்ட தைலமயி ம் 
ெப வயி ம் ெபாிய க்கும் உைடய ேபய்கள் ேபெரா டன் கூத்தா  மகி ம்.] 
 
    கு கு தாக்கலாற் பைதபைதத் யிர்த ங் ேகாளாிச் ெச ந்ேதா ம் 
    ெப கு ாிய மடங்க றாக்குற யிர்பிாி நைடமைலத் ேதா ம் 
    ெபா  வார்மதக் களிற்றினந் தாக்கிடப் ெபான் ன் த் ேதா  
    ெமா வ ெவங்க  நின் ைடப் ேபார்ைவக ணங்கினா ெலனமல்கும் 100 
 
    [கு கு- சரபம். நைட மைல- யாைன. சரபப் பறைவ தாக்கியதால் உயிாிழந்த 
நரசிங்கத்தின் ேதா ம், ெப கும் ர ைடய சிங்கம் தாக்கியதால் உயிர் பிாிந்த 
யாைனயின் ேதா ம், ேபாாில் மதெமா கும் யாைனக் கூட்டம் தாக்கிட இறந்த 

த்ேதா ம் எங்கும் நின் ைடய ேபார்ைவகள் ெவயி ல் உலர்த் வனேபாலக் 
கிடக்கும்.] 
 
    மாந்த ெரன்பவ ெரா வ  மின்றிைம யாந்தவந் நகர்ேநாக்கி 
    ஏந்  மார்பகத் தணிெயன வணிந்தைப ெயழிலரா வினெமல்லாம் 
    ேபாந்  நின் ைட வைரப்ெப  ாிைமயாற் ெபாற்பெவங் க மல்கிக் 
    காந்  பன்மணிப் பஃறைல விாித்ெதாளிக் கதிர்விளக் கி நா ம்.         101 
 
    [ைமயாந்த – மயங்குதற்கு ஏ வாகிய) மனிதர் என்பவர் ஒ வ ம் இன்றித் 
தனிைமப்பட்ட அந்த நகர் ேநாக்கி உன் ைடய மார்பகத்  அணிெயன அணிந்த 
நச்சுப்ைப உைடய பாம்பின் இனெமல்லாம் வந்  உன் ைடய இடம் என் ம் 
உாிைமயால் எங்கும் நிைறந் , அவற்றின் பலமணிக ம் பலஇடங்களி ம் ஒளி சும்] 
 
    மிளி ம் அங்கி ந் த ப்ைப ஞ் சமிைத ம் ேவதியர் ெத க்காட் ங் 
    களி ங் கானலந் ேதர்க ம் ரவி ங் காவலர் ெத க்காட் ம் 
    வள ந் ேதன்க ம் குங் கத் ாி ம் வணிகர்தந் ெத க்காட் ம் 
    பிளி ங் கான்க  ேமதி ம் ெபற்ற ம் பின்னவர் ெத க்காட் ம்.         102 
 
    [மிளி ம் அங்கி- பாம் ச்சட்ைட. த ப்ைப- ல். சமிைத- சி  கப்பிகள். கானல் அம் 
ேதர்- கானல் நீர்.,ேபய்த்ேதர். கான் க ேமதி- காட்ெட ைம. பிரகாசிக்கும் பாம் ச் 
சட்ைடகளாகிய அங்கி ம் த ப்ைபப் ல் ம் சமித் க் குச்சிக ம் ேவதியர் 
ெத க்காட் ம். களி ம் கானல் அம் ேத ம் குதிைரக ம் அரசர் ெத க் காட் ம். 
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வள ம் ேதன்கூ க ம் கு( ைன) கத் ாி ம் (மான் கு ஒ வைகக் 
காட் ப் ைனயிட ம் கத் ாி கத் ாிமானிட ம் ெப வ ) வணிகர்களின் 
ெத விைனக் காட் ம். காட்ெட ைம ம் காட் ப் பசுக்க ம் ேவளாளர் ெத விைனக் 
காட் ம்.} 
 
    உ த்திடாத பல்கைல தினஞ்சூழ் த ங்கற் றவ யர் நாவிற் 
    ப த்திடாத பல்கவிக்குலம் பயிற் ம் பண் ைடப் ெபாிேயாராற் 
    ெறா த்திடாத பல்கடா விைடெதா த் தி ந்ேதாைக யன்னவர் ெநஞ்சி 
    ன த்தி டாத வன்கற்  மிக்கைணத் தி மைனய நீள்வன மன்ேனா.         103 
 
    [அத்தைகய நீள் வனத்திைட உ த்திடாத பல்கைல சூ ம்.( உ த்தி ம் கைல, 

ணி. உ த்திடாதகைல, கைலமான்.). கற்றவர் உயர் நாவில் ப த்திடாத பல் கவி-
(நாவில் ப த்தி ம் கவி- ெசய் ள்கள். ப த்திடாத பல்கவி- குரங்குக் கூட்டம்) பயி ம். 
ெபாிேயாரால் ெதா த்திடா கடா விைட (கடா விைட- ேகள்வி ம் விைட ம்) 
எ ைமக்கடா ம் ஏ ம். அங்கு ேம ம். ேதாைகயர்- மங்ைகயர். ேதாைகயர் ெநஞ்சில் 
அ த்திடாத கற்  ல்ைலக்ெகா  ஆகியன அவ்வனம் அைணத்தி ம்.] 
 
    பா ம் ேவங்ைககள் பாய்ந்திடா ேவங்ைகயிற் பயி ம்வார் மதநீாிற் 
    ேறா ம் ேவழங்க ேடாய்ந்திடா ேவழ ன் வன்  மா யிர் மாழ்கக் 
    கா  நாகங்கள் காய்ந்திடா நாகத்திற் கஞ  ெமங்க ங் ெசன்  
    ேம ஞ் ேசவின ேமய்ந்திடாச் ேச ைழ ேம மா லவெணந்தாய்          104 
 
    [பா ம் ேவங்ைககள்- கள். பாய்ந்திடா ேவங்ைக- ேவங்ைகமரம். பா ம் 
ேவங்ைககளான கள் பாயா ேவங்ைககளான மரங்கள யில் வசிக்கும். மதநீாில் 
ேதா ம் ேவழங்கள்- யாைனகள். ேதாய்ந்திடா ேவழம்- ங்கில். மதநீாில் ேதா ம் 
ேவழமாகிய யாைன, ேதாயாத ேவழமாகிய ங்கிற் தைரச் சூ ம். உயிர் கா ம் 
நாகம்- நாகப் பாம் கள். உயிர் காயாநாகம்- சுர ன்ைன. நாகப்பாம் கள் சுர ன்ைன 
மரத்திற் சுழ ம். ேம ம் ேசவினம்- காைளகள். ேமய்ந்திடாச் ேசவினம்- ேச என் ம் 
மரவைக ெசம்மரம் எனப்ப ம். ேம ம் ேசவினம் ேமயாத ேச இனமாகிய 
மரங்களின யில் தங்கும்.] 
 
    தி கு ேகாட்டவன் கைல ழக் கல்ல  ெச ங்கைல ழக்கில்ைல 
    ெப கு ப்  மாண்குல மல்ல  ெப ைம யாண்குல மில்ைல 
    யி ம் வல் யாற் சிைறப  ெமகினலா ெல ஞ்சிைற ெயகினில்ைல 
    கு கு மாப்பயி ல் லமல்லா லவட்கு கள்வா ழிலமில்ைல.         105 
 
    [தி கு ேகாட்ட வன் கைல- க்கிய ெகாம்பிைன உைடய கைலமான். 
ெச ங்கைல- வளமான அறி க்கைல. அங்கு கைலமானின் ழக்கம் அல்ல  
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அறி க்கைல ழக்கமில்ைல. ஆண் என்ப  ஒ வைக மரம். க்கும் ஆண்களின் 
கூட்டம் அல்ல  ெப ைம ைடய ஆண்குலம் இல்ைல. எகினம்- ளிய மரம்., 
அன்னம். ெகா களால் சுற்றப்பட் ச் சிைறப்ப ம் எகின மரமல்லால், அன்னமாகிய 
எகினப்பறைவகள் இல்ைல. பறைவகள் வாழ் இல்லமரமல்லாமல் அங்கு மக்கட்கு கள் 
வாழிடமில்ைல இல்லம்- ேதற்றான் மரம்] 
 
    மணங்கு லாவிய கி த்தமா டமலான் மற்ைறமா டமில்ைல 
    அணங்கு ங்குர யிர்த்தெபண் மகவலா ல மக வினமில்ைல 
    பிணங்க ளார்ெப  வாய்க்கண மல்ல  ெபாியவர் கணமில்ைல 
    இணங்கு வண் ன்வாய்ச் ெசவ்வழி யல்லதங் ெகய்  ெசவ்வழி யில்ைல. 106 
 
    க ழி வார்மதக் கமழ் னல் களிற்றின மாட் டக் க ப் ர 
    நில  சாந்  குங்கும தல்விைர ெயலாெந  மரம்எ த் ேதந்த 
    விலகு சாமைர மானமா சேவ யினமணித் திைறநல்க 
    ெவா கு லாவிய ெந வன மாயிைட யரசு ெசய் ைற கிற்கும்.         107 
 
    [க ழி- கலங்கிய நீர்.க ழி, காட்டாற்  நீர். க ழி நீைரெயாத்த மதநீரால் 
களிற்றினம் தி மஞ்சனமாட் டக், கர்ப் ரம், சந்தனம், குங்குமம் த ய 
ந மணப்ெபா ள்கைள உயர்ந்த மரங்கள் எ த்  வழங்கி நிற்க,. விசாலமான 
சாமைரைய கவாிமான் எ த்  ச , ங்கில் தர் மணிகளாகிய திைறகைள நல்க 
ெந வனம் அவ்விடத்தில் அரசு ெசய்  நிற்கும் மானமா- கவாிமான். ேவய்- ங்கில்] 
 
    தீய தீர்க்கும் ெவண் தி த் ளனஞ் ெசய் வற் கைலசூழ்ந்  
    பாய ெவாள்ளழல் நாப்பண் ற் றி ந் பல் வளெமலாந் றந்தங்கண் 
    ேமய பன்மர குத்த ெமன்ச குகள் விர காற் றிைன ண்  
    ய காஞ்சி  ம ந்தவ யல்வ  சூழ்ந்த கானிைட மாேதா.          108 
 
    [ெவண் தி- தி நீ , சாம்பல். உத் ளனம். தி நீற்றிைன நீாினிற் குைழயா  
உடம்ெபலாம் சுதல். சந்நியாசிகள், றவிகள் ெசய்வ . வற்கைல- மர ாி. 
ெவண் திைய ேமனி ம் உத் ளனமாகப் சி, மர ாி உ த்  ெசல்வங்கைளத் 

றந் , பலமரங்க ம் உகுத்த ச குகள், மற் ம் காற்றிைன உணவாக உண்  ய 
காஞ்சி ம் அ ந்தவம் அக்கானிைடச் ெசய் ம்.] 
 
    இன்ன வாயபல் ெப ந் ய ற் ேள னிைறவநீ யறியாய்ேபான் 
    மன்  கிற்றியான் கைளகணில் லவெரன மாழ்குவ தழேகேயா 
    கன்னி பாகெவன் றிரந் நின் றியம்பிய காஞ்சிமா நகர்த்ெதய்வந்தன்ைன 
    ேநாக்கினன் கு நைக கிழ்த்தனன் தம்பிரா னி சாற் ம்         109 
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    [ இத்தைகய பலெபாிய யரங்கைள அைடந் ள்ேளன். இைறவேன! நீ இதைனச் 
சற் ம் அறியாய்ேபால் இ க்கின்றாய். யான் பற் க்ேகா  ஒன் ம் இல்லாதவைரப் 
ேபால ம குவ  உனக்கு அழேகா? கன்னி பாகேன! என்  இரந்  ெகஞ்சிய 
காஞ்சிமாநர்க் காவல் ெதய்வத்ைத ேநாக்கி இைறவன் கு நைக கிழ்த்தனன். பின் 
இவ்வா  ெசால்வான்] 
 
    ெகாண்ட ெவந் ய ெராழியினி வனம்ப  குலநகர்த் தி க்காஞ்சி. 
    பண்  ேபால்வளம் ப த்தநம் மாைணயிற் பனிமலர்த் ெதாைடேமா  
    யண்டர் ேகானவண் வ வனீ ெசல்ெகன வ ள்விைட ெகா த்ேதவித் 
    திண் றற் பைடவ லாாிையத் தி ளஞ் ெசய்தனன் ெசயேலா ம்         110 
 
    [ நீ ெகாண்ட ெவந் யைர ஒழிநீ. வனமாக மாறிய காஞ்சித் தி நகைர ன் ேபால் 
வளநகராகச் ெசய்ய நம் ைடய ஆைணயில் ேதேவந்திரன் வ வன். நீ ெசல்க 
எனவிைடய ளி, வச்சிரப்பைடயாளியாகிய வலாாிைய மனத்தில் நிைனத்தான். 
நிைனத்த ம். வலாாி- இந்திரன்.] 
 
    க வி த்தம் 
    மங்ைகயர் சாமைர ச மணிக்ேகழ் 
    ெபாங்கிய ெமல்லைண ேமற்ெபா  த்ேதள் 
    திங்கணி லாவிய ெசஞ்சைட ேயான் ன் 
    அங்ைக தைலக்கண் கிழ்த்தைட ற்றான்.         111 
 
    [அரம்ைபயர் கவாி ச மணிெயாளி சும் ெமல்லைண ேமல் ற்றி க்கும் ேதவன் 
இந்திரன் சந்திரேசகரனாகிய இைறவன் ன் அழகிய கரங்கைளச் சிரேமல் கூப்பி 
அைடந்தான்.] 
 
    ஐந்தி  ெமட்  மார வணங்கிச் 
    சிந்ைதயி னன்  திைளப்ப ெவ ந்  
    ந் ற நிற்ற  க்கணன் ேநாக்கி 
    ைமந்த விக்கண் வயங்கு ம ப்பால்.         112 
 
    [ அட்டாங்க பஞ்சாங்க எ ம் ைறப்ப  வணங்கினான். சிந்ைதயில் அன்  
திைளப்ப எ ந்  இைறவன் ன் ற நிற்ற ம் க்கண் ைட இைறவன் 
இந்திரைன ேநாக்கி, “ ைமந்தேன! நீ மியின்ேமல் விளங்கு மக்கள் இனத்தில். 
    இந்திரைன இைறவன் அன்பால் ைமந்த என்  அைழத்தான் ம - மக்கட் குலம்] 
 
    உதித்  வளர்ந் யர் காஞ்சிைய ன்ேபாற் 
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    திக்கி வழாவைக ேபாற்ெறன ேலா  
    மதிக்க ணயர்ந்  பின்மாநகர் ேமலாக் 
    கதிப்ப  ேதர்ந்  கவற்சியி னீங்கி         113 
 
    [பிறந்  வளர்ந்  உயர் காஞ்சி மாநகைர ன்ேபால் க்கி, அ  நீங்கா வைக 
ேபாற் வாயாக என ம் மண்ணில் ேமற் பிறக்க ேவண் ேம என த ற் கலங்கிப் 
பின், காஞ்சி மாநகைர ேமல்நிைலக்குக் ெகாண்  வ வ  குறித் க் கவைலைய விட்  
நீங்கி. கதிப்ப- உயர்த்த. கவற்சி- கவைல.] 
 
    உண்ணிைற காத ளத்திைன யீர்ப்ப 
    வண்ணைல ேயத்தி ய ள்விைட ெபற்  
    மண்ணர சாள்ம  மங்ைக வயிற்றில் 
    விண்ணர சாள்பவன் ேமவின னன்ேற.         114 
 
    [ உள்ளத்தில் நிைறந்த பத்தி உள்ளத்ைத ஈர்ப்ப சிவபரம்ெபா ைள ஏத்தி, 
அ ள்விைட ெபற் , மண் லகத்ைத ஆள்கிகின்ற அரசகுல மங்ைக வயிற்றில் 
விண்ணரசாள்பவன் ெபா ந்தினான்.] 
 
    அ சீர்க்கழிெந  லாசிாிய வி த்தம் 
    ெபா ந் சீர்க் க ப்பம்நீ ப் ெபா த ம் னேவய் ெவன்ற 
    அ ந்திறற் ேறா மா  னழகிய வயி ந் தம் ட் 
    ெப ந்தனிப் ப ப் ஞ் சாய்ந்த ெபற்றி  மாற்றிக் ெகாண்டாங் 
    கி ந்தன ெம ந்  ங்கி யிளமயிற் சாய லாட்ேக.         115 
 
    [நீ - தங்கி. ப ப் - ப த்தல். சாய்ந்த ெபற்றி- ெம ந்த நிைலைம. மாற்றிக் 
ெகாள்ளல்- பாிவர்த்தைன ெசய்  ெகாள்ளல்  அழகிய கர்ப்பம் தங்கேவ, ெபா வில் 

ங்கிைல ெவன்ற ேதா ம் ஆ ைலயின் அழகிய வயி ம் தம் ள் ப ைமைய ம் 
ெம ைவ ம் பாிமாறிக் ெகாண்டாற்ேபால ப த்த ேதாள் ெம ய ெம ந்த வயி  
ப த்த , மயிலன்ன சாயல் உைடயவ க்கு.] 
 
    ெச ங்க  கால ெனன் ஞ் ெசங்கதிர் மண்ேமற் றீய 
    அ ங்க வந் யிர்க்குங் கால ம த்தலா ைனய கஞ்சக் 
    ெகா ங்கதிர் ைக ம் விள் ெமனக் குழீஇச் சு ம்பர் ெபாய்த்தாங் 
    ெக ங்குடக் ெகாங்ைக ச்சி க த்ெதழில் பைடத்த மாேதா.         116 
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    [க காலன் என் ன் சூாியன் மண்ேமல் தீயனெவல்லாம் ஒழிய வந்  பிறக்கும் 
காலம் வந் ற்றதால் தாமைர ைக ம் விாி ம் எனக் கு மிக் க வண் கள் 
ெமாய்த்தைதப்ேபால் குடம்ேபா ம் ெகாங்ைக உச்சி(கண்) க த்  அழகு பைடத்த . 
    க காலன் -காிகாலன். அ ங்க- அழிய. உயிர்க்கும்- பிறக்கும். இைனய-இத்தைகய, 
ஒத்த. கஞ்சம்- தாமைர. ] 
 
    கறங்குெவண் ைரசூழ் ேவைலக் கடல்வைள மண்ைண ெயல்லாம் 
    அறங்ெகாள் ன் ைறயிற் றாங்க வ ம்ெபறற் க விற் றாேன 
    பிறங்குேதாள் பழகு மா  ெபய்வேபாற் ைகேய ண்ட 
    நிறங்கிளர் மண்ைண ண் ம் வயாநிைறந் திட்ட தன்ேற.          117 
 
    [ ஒ க்கின்ற கடலால் சூழப்பட்ட மண் லைகெயல்லாம் ெசங்ேகால் 

ைறைமயினால் தாங்க அ ம்ெபறல் க வில் அவ ைடய ேதாள் மண்ேணா  பழகப் 
ெபய்வ  ேபால் ஒளிமிகு மண்ைண உண் ம் வயாேநாய் பிறந்த . வயா- மசக்ைக. 
க ற்ற மகளிர் மசக்ைகயின்ேபா  மண் உண்பர் என்பர். வயா- க ற்ற மகளிர்க்கு 

கரப்ப ம்ெபா ள்ேமல் ெசல் ம் ேவட்ைக.] 
 
    க வி த்தம் 
    சீர்த்தசூல் ெபண்மக ேளெகால் தீ தீர் 
    ஏர்த்தவாண் மகன்ெகாெலன் றீண் ம் ஆர்வத்தாற் 
    பார்த்திட ள் றப் படர்கின் றாெலனக் 
    கூர்த்தேவற் குலவிழி குழிந்த ெவன்பேவ.          118 
 
    [ெப ைம ைடய க வில் இ ப்ப  ெபண்குழந்ைதேயா அல்ல  தீைமைய 
ஒழிக்கும் ெப ைம ைடய ஆண்மகன்ெகாேலா என்  அறியத் ேதான்றிய ஆைசயால் 
பார்த்திட உள் ேநாக்கிச் ெசல்வைதேபால் கூர்த்த ேவல்ேபான்ற விழிகள் குைழந்தன] 
 
    தடங்ெகா ம் வயிற்றினிற் றவிர்ந்த கான் ைள 
    யிடங்ெகாள வளர்த  மியல்  ேபான்மணி 
    வடங்கிளர் ைலகளின் வாசத் தீம்பயம் 
    அடங்க ங் க வி ந் த ம்பி மிக்கேத.         119 
 
    [பரவிய வயிற்றினில் தங்கிய பிள்ைள வள ம் இயல் ேபால் கச்சணிந்த ைலகளில் 
வாசமிகு தீம்பா ம் க வி ந்  அ ம்பி மிக்க . தடம்- பரப் . தவிர்ந்த- தங்கிய. 
கான் ைள- குழந்ைத. பயம்- பால். ] 
 
    அணியி ம் அணிய  மகெவான் ேறெயனத் 
    திணிநிலந் ெதளி றத் ெதாிப்ப ேதய்ப்ப ள் 
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    தணிவற வளர்மகத் தளர்வி னாலணி 
    பிணிமலர் க ெமா உம் ெபற்றி வாய்ந்தேத.         120 
 
    [அணிகளில் எல்லாம் சிறந்த அணி மக  ஒன்ேற என மண்திணிந்த உலகம் 
ெதளிவாக அறியத் ெதாிவிப்ப  ேபால, வயிற்றி ள் மக  வளர்கின்ற தளர்வினால் 
அணிக ம் மலர்க ம் நீங்கும் தன்ைம ெபற்றன.] 
 
    இன்னணங் க க்குறி யிலங்கத் தீ தீர் 
    நன்னர் நாடைலவர நைவயில் ேகாள்க ந் 
    ன்னிய ேவாைர ந் லங்கு ேயாக  
    ெமன்ன  நலம்ெபற விையந்  ேநாக்குற.          121 
 
    [இவ்வா  அரசியின் க க் குறி விளங்க, நல்ல நா ம் குற்றமில்லாத ேகாள்க ம் 
ஓைர ம் ேயாக ம் இைவேபான்ற ம் எத்தன்ைமய ம் நல்லனேவ அளிக்குமா  
ேநாக்க,] 
 
            மறப்ெப ந் தீயன மாழ்கிச் சாம் ற 
    அறப்ெப ந் யன அலங்கி ேம டத் 
    திறப்ெப ம் பைகெயலாந் ெத மந் தாழ்தர 
    உறப்ப ங் கிைளெயலா வைக ெபாங்கிட.          122 
 
    [ெகா ைமேய ெசய் ம் தீயன ெகட்  ஒ ங்க ம், மிக ம் யன ஒளி சி 
ேமற்பட ம் வ ைம ைடய பைகெயலாம் சுழன்  தாழ்ந்  ேபாக ம், திரண்ட 
சுற்றெமலா வைக ெபாங்கிட ம்.  மாழ்கிெகட் . சாம்ப- ஒ ங்க. அலங்கிக- ஒளி சி. 
ெத மந் - சுழன் . உறப் - ெசறிந்த, திரண்ட, மிகுதிையக் குறித்த ] 
 
    சிைறப ம் அரசர்தந் திைகப்  நீங்குறக் 
    கைறெகாடா லகஞ்சில் வ டங் கா ற 
    மைறயவர் கவி தன் மாந்தர் வான்ெபா ள் 
    நிைறய ெநாண்டனர் ெகா நிரப்  நீ ற.         123 
 
    [ சிைறப்பட்ட அரசர்க ைடய கலக்கம் நீங்குற ம், திைறெகாடா  உலகம் 
சிலவ டம் மகிழ, மைறயவர் கவிஞர் தல் மக்கள் பல ம் மிக்க ெசல்வம் நிைறய 

கந்  ெகாண்  வ ைம தீர ம்.   திைகப் - கலக்கம். கைற- திைற. கா ற- மகிழ. 
வான்ெபா ள்- சிறந்தெபா ள். ெநாண் - கந் . நிரப் - வ ைம.] 
 
    பிறந்தன னிைறமகன் பிைழத்த ேவந்தர்ேமன் 
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    மறந்திகழ் ேவ ைட மன்னர் மன்ெனனச் 
    சிறந்தநற் றாைத ஞ் ெசய்வ ெசய்தனன் 
    அறந்திகழ் விழாெத த் ேதா  மார்ந்தேவ.          124 
 
    [அரசன் பிறந்தனன். தவறிய அரசர்கள் ேமல் ெவற்றிெகா ம் ேவ ைடய மன்னர் 
மன்ன ம் ெநய்யணிவிழா, சாதக கன்மாதி த ய ெசய்யேவண் ய கன்மங்கள் 
எல்லாவற்ைற ம் ைறயாகச் ெசய்தனன். ெத த்ேதா ம் அரசகுமாரன் பிறந்த விழா 
நிைறந்த .] 
    ெகாச்சகக்க ப்பா 
    தி ந் மவ யவந்தி த்திச் சிலதியர்வாய் குத் வன 
    அ த்திெயா ம் வாய் குத்தி யாிசனத்தண் வி தாதி 
    த்தைதயத் திமிர்ந்தாட்  ெயாளிர்நீற் க் காப்பணியக் 
    கு த்தைத  மிளமதியின் ெகா ந் ேபால் வளர்கின்றான்.         125 
 
    [தி ந் ம் அவயவம் தி த்தி- தட் ம் உ வி ம் பி த் ம் அவயவங்கைள வ  
ெபறச் ெசய்தல். சிலதியர்- ேச யர். அ த்திெயா - அன் டன். அாிசனத் தண் வி - 
மஞ்சள் கலந்த ெவண்ெணய். திமிர்ந் - அப்பி.     அவயவங்கைளத் தி த்திச் ேச யர் 
அன் டன் வாயில் ஊட் விடத்தக்கவற்ைறப் குத்தி ம் அாிசன வி திைன உடல் 

ம் அப்பி நீராட் ம் தி நீற் க் காப்பணிந் ம் ேபண, ஒ ைடய இளமதியின் 
ெகா ந் ேபால அரசகுமாரன் வளர்கின்றான்., 
 
    ெகா ங்கனக விசும்பாளக் ெகாற்றவவம் ெம மமரர்க் 
    க ங்குமணிப் னற்காஞ்சி யணிதி த்தி யல்லாலங் 
    ெக ங்க த்தின் ெறனவவைர ெயதிர்ேநாக்கி ம ப்ப ேபாற் 
    ெச ங்கமல கநிமிர்த் ச் ெசங்கீைர யா னான்.          126 
 
    [ெபான் லகாகிய ேதவேலாகத்ைத ஆள ‘வம்’ என அைழக்கும் அமரர்க்கு வளமிக்க 
காஞ்சி மாநகர் பண்ைட அழகு ெபறத் தி த் வதல்லால் ெபான் லகுக்கு எ வ  நம் 
க த்தன்  எனச் ெசந்தாமைர கத்ைத ேமல் நிமிர்த் ச் ெசங்கீைர ஆ னான். 
குழந்ைத கத்ைத இ ற ம் அைசத்தா தல் ெசங்கீைரயா தல் எனப்ப ம். 
‘ஒ தா ந்தி எ ந்தி ைக ம் ஒ ங்கு பதித்  நிமிர்ந்  தி கம் அைசந்  அைசந்  
ஆ வ ’ெசங்கீைர] 
 
    எம் ைடய வைலப்பட்ேடா ாிவ்வாேற யைலவெரன 
    மம்ம லகிைனத் ெதளிக்கு மாண் ேபான் மழக்கூந்தற் 
    ெகாம்ைம ைல மடவார்கள் ெகா ங்கனக வட ழ்கிச் 
    ெசம்ைமமணித் ெதாட் னிற் றாலாட்டக் களிசிறந்தான்.         127 
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    உயங்குநிரப் பினர்தமக்கும் உயர்ந்தவர்க்குங் கவிக க்கும் 
    வயங்கிள ங் ெகாைடெகா ப்ப ெம யாைம வ பைடக்கும் 
    பயங்க வப் ைடத்தாற்றல் பயிற் வேபா ெலாளி ம்பித் 
    தயங்குமி  கரமலராற் சப்பாணி ெகாட் னான்.          128 
 
    [உயங்கு நிரப் - வா வதற்குக் காரணமான வ ைம. வயம்- வ ைம பயம் – பயன். 
க வ- ெபா ந்த. வா வதற்குக் காரணமான வ ைம உைடயவ க்கும் கல்வி 
கைலஞானத்தில் உயர்ந்தவர்க க்கும் கவிக க்கும் வ ைம த ம் ெசல்வமாகிய 
ெகாைடையக் ெகா ப்பதற்குாிய வ ைம பைடக்கும் பயன் ெபா ந்தப் ைடத்  
ஆற்றல் பயி வ  ேபால ஒளி ம் ம் இ ைகமலரால் சப்பாணி ெகாட் னான். 
ெபா ைடைம வ ைடைம ஆதலால் வயங்கிள ம் ெகாைட என்றார். ெகா ப்பச் 
ச யாமல் கரம் வ ைம ெப ம் ெபா ட் ப் ைடத்  ஆற்றல் பயிற்றினான்] 
 
    எல் மி ந் தன  கெம ஞ் ேசாம நாயக  
    ெமல் ய லார்வாய்க் கு த விளங்கிைழப் ட்கிழத்திய ம் 
    ல்  யி மாப் பனேபாற்ற ைலக்கிைடந் ெதாசி ம் 
    வல்  யிைடமாதர் வாய் த் தங்ெகாள வளித்தான்          129 
 
    [எல்- ஒளி. ேசாம நாயகன் - சந்திரன். வாய்க் கு தன்= வாயாகிய ெசவ்வல்  
மலாிதழ். ட்கிழத்தியர்- ண் அணிந்த மகளிர். ல் - த வி. இ மாப் - 
மகிழ்ச்சி.மகளிர் குழந்ைதைய வாய் த்தமிட்டனர். அ  எப்ப  யி ந்தெதனில் 
சந்திரனாகிய நாயக ம் அவன் மைனவியாகிய மகளிாின் வாய் இதழாகிய ெசவ்வல்  
இத ம் ல்  இ மாப்பனேபால் இ ந்த . இ  த்தப்ப வம். ] 
 
    ெப நிலத்தி ெலவெரதைனப் ெபட்பி மற் றஃ த ந் 
    த நிகர்த்த தனதியல்ைபத் தண்டா  ெதாிப்ப ேபால் 
    வ கவ  ெகனவிளிக்கு மங்ைகய ரானன மலர்த்தித் 
    தி வளர்கிண் கிணிெயா ப்பத் திாிந் விைள யா னான்         130 
 
    [இப்பரந்த லகத்தில் எவர் எைத வி ம்பினா ம் அதைன அளித்  உத ம் 
கற்பகத  நிகர்த்த தன  இயல்ைபக் குைறயாமல் ெதாிவிப்ப ேபால ‘வ கவ க’ என 
அைழக்கும் மங்ைகயர் கத்ைத மகிழ்ச்சியால் மலர்த்திக் கிண்கிணிெயா ப்பத் திாிந்  
விைளயா னான். இ வ ைகப்ப வம்.] 
 
    ைபங்கிரண குத் லகிற் பயிர்வளர்ப்ேபாய் வ கவிவன் 
    ெபாங்ெகாளியா னினக்குயர்ந்தா னக்குெமாளி ணர்த்த ஞ் 
    ெசங்கதிேரான் மர ைடயான் ெறவ்வ ேகாக் காண் ெயன 
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    மங்ைகயெராக் கைலயி வி மதிவிளிப்ப மகிழ்கூர்ந்தான்.         131 
 
    [பசிய ஒளிக்கதிர் உகுத்  உலகில் பயிாிைன வளர்ப்ேபாய்! வ க! இவன் ெபாங்கும் 
ஒளியால் உன்ைனக் காட் ம் உயர்ந்தவன்; உனக்கும் ஒளிையக் கூட் ம் சூாிய 
மரபினன். பைகைய அ ம் அரசன் என்பைத அறிவாயாக என மங்ைகயர் இைடயில் 
இ த்திச் அம் ைய அைழப்ப மகிழ்ச்சி மிகுந்தான். இ  அம் ப் ப வம். 
இப்பாட ல் சாம தான ேபத தண்டம் ஆகிய நான்கு உத்திக ம் உள்ளன.] 
 
    அற்றமில்யான் அரசாள்ேபா தைனவ ம் ெபான்னவிர்மணிசூழ் 
    ெபாற்றமைன வயினன்றிப் ண ம்விைள யாட்டா  
    மற்ைறமைன வயினி த்தல் வ ெவன்  சிைதப்ப ேபாற் 
    சிற்றிெலலாஞ் சி மடவார் சினந்தலறச் சிைதத்திட்டான்.          132 
 
    [அற்றம்- ேக . இரகசியம்., வஞ்சைன. ெபாற்றமைன- ெபான்னாலான . வ - 
பிைழ. வஞ்சைனயற்ற நான் அரசா ம்ேபா  அைனவ ம் ெபான் நிகர் மாளிைகயில் 
வசித்தலல்ல  விைளயாட் ற்குங் கூட பிற மைனயில் இ த்தல் குற்றம் என்  
சிைதப்ப ேபால் சிற்றிெலல்லாம் சி மியர் ேகாபித் க் கூக்குரெல ப்பச் 
சிைதத்திட்டான். இ  சிற்றிற்ப வம்] 
 
    அலகில் கழ்த் தன் யத்ைத யைணெசவ்வி பார்த்தி நீர் 
    நிலவைரப்பின் வந்ெதா சார் நிற்குெமா  கைலமகைள 
    மலர்மகைளச் சயமகைள வ கெவன வைறவ ேபாற் 
    றிலகெமன யர்சி வன் சி பைறகண் ழக்கினான்.          133 
 
    [ அளவிட யாத கைழ உைடய தன் ைடய ேதாைள அைணவதற்குக் கடலால் 
சூழ்ப்பட்ட ெபாிய நிலவைரப்பின் ஒ  பக்கத்திேல வந்  நிற்கும் கைலமகள், 
மலர்மகள் ெஜயமகள் வைர ம் வ க என அைழப்ப ேபால உயர் சி வன் 
சி பைறைய ழக்கினான்.அரச க்குக் கல்வி, ெசல்வம், ெவற்றி ஆகியன 
மைனவியர் என்  கூ வ  மர . ] 
 
    ப த்தமணிப் ெபாலஞ்சகட் ப் பாழியந்ேதர் பற்பல ங் 
    க த்திைச ந் திைச வக் கடவியம ழந் பைக 
    வ த் வதற் கி ெமா  வ ெயன்ன ம குெதா ந் 
    தி த்தகுெபாற் கூவிரத்த சி மணித்ேத ட் னான்.         134 
 
    [ப த்த- ெபாிய. ெபாலம்- ெபான். சக - சக்கரம். பாழி- வ ைம. அந்ேதர்- அழகிய 
ேதர். கடவி- ெச த்தி. ம கு- ெத . கூவிரத்தம்- ெகா ஞ்சி, ேதாின் ஒ  உ ப் . 
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    ெபாிய மணிகைள ம் சக்கரத்ைத ம் உைடய ெபான்னாலான பல்வைகயான 
ேதர்கைள வி ம் ம் திைசகள் அைனத்தி ம் ெச த்திப் பைகவர்கைள வ த் வதற்கு 
இ ம் ஒ  பயிற்சி, வ ைம என் ம் ப யாக அழகிய ெபான்னாலான ெகா ஞ்சி ம் 
சி மணி ம் உைடய சி ேதாிைன உ ட் னான். இ  சி ேதர்ப்ப வம்] 
 
    இவ்வண்ணம் விைளயா மிளம் ப வத்தியல் ெபாழிந்த 
    வவ்ெவல்ைல லகெமலா மதிசயிப்ப விழாெவ த் ச் 
    ெசவ்வண்ணக் கு ன்னர்ச் ெச ங்கைலகள் பயில்விப்பார் 
    ெபளவங்ெகாண் ரசதிரப் பள்ளியினில் ைவத்தார்கள்.          135 
 
    [இவ்வா  விைளயா ம் இளம்ப வத்  இயல்ெபாழிந்த அந்த கால எல்ைலயில் 
உலகம் எல்லாம் அதிசயிப்ப விழாெவ த் ச் ெசம்ைமயான கு வின் ன்னிைலயில் 
கைலகள் பயிலப் பள்ளியில்ைவத்தார்கள்.] 
 
    அடல்வ த்திண் ம ப்பைடயா னயன்றைலெயான் கிாினிற்ெகாய் 
    திடறியநாண் தற்றனக்ேகா ாிடமிறந்த ெத ம்பாி  
    கடலைனய பைடத்தாைனக் க காலனா வகத்ைதத் 
    தடமைனயாக் ெகாண்ெடாழிந்தா டவளமலர்ச் ேசக்ைகயினாள்         136 
 
    [இைறவனின் ஆைணயால் வயிரவர் அயன் தைல ஐந்தில் ஒன்ைறக் ைக 
நகத்தினால் ெகாய்  தள்ளீய நாள் தல் தனக்கு என ஓாிடம் இல்ைல எ ம் 
கவைலைய, கடல்ேபாற் பரந்த இரக்கம் பைடத்தவனாகிய க காலனின் நாவகத்ைதத் 
தன்னிடமாகக் ெகாண்  ஒழிந்தாள், தவளமலர்ச் ேசக்ைகயினாள்- ெவண்டாமைரத் 
தவிசினாளாகிய கைலமகள். 
 
    நிழ யிர்க்கு மணிக்கச்சு நிரம்பவிைடத் தலம் க்கிக் 
    கழ யிர்க்கு ேநான்றாளான் கதிர்ப்பலைக நாந்தகம்ெவவ். 
    வழ யிர்க்கும் ேவலாதிப்பைடத் ெதாழி  மைடயார்ெநஞ் 
    சுழ யிர்க்குங் களிறாதி ர் ெதாழி ந் ெதாடங்கினான்.         137 
 
    [நிழல்- ஒளி. மணிக்கச்சு- இைடயில் கட் ம் பட் . கழல் உயிர்க்கும்- கழல் ஒ க்கும். 
ேநான்றாள்- வ ைம உைடய ேதாள். கதிர்ப்பலைக- ேகடயம். நாந்தகம்- வாள். 
அைடயார்- பைகவர். 
    க காலன் ேபார்க்கைல கற்றைலக் கூறிய . ஒளிஉயிர்க்கும் மணிக்கச்சிைன 
இைடயில் கட்  கா ல் கழல் ஒ க்கும் வளிய தாளான், ேகடயம், வாள் மற் ம் 
ெகாதிக்கும் கூாிய ேவல் த ய ேபார்க்கலன்களின் பைடத் ெதாழி ம் பைகவர்களின் 
ெநஞ்சு அச்சத்தால் சுழ ம் வைக களி  த யனவற்ைற ஊ ம் ெதாழி ம் கற்கத் 
ெதாடங்கினான்.] 
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    கயிற்கழலா ெனவர்யா  கண்ணி ந்தா ழாதளிக்குஞ் 
    ெசயற் ைம தைனேநாக்கிச் ெசயிர்த் ட  மமர்க்களத்தி 
    யிர்ப்ப ேவட் ெடா மைல  ெமாவ்வாத யமைலயிற் 
    சயப்ெப ஞ்சூர் மடக்ெகா ந் த கெணா ம் ற்றி ந்தாள்.         138 
 
    [கயில்- ஆபரணத்தின் கைடப் ணர் , clasp of necklace. கண்ணி ம்- 
நிைனந்தா ம். தாழா - தாமதியா . ெசயிர்த் - சினந் . உட ம்- ேபாாி ம். சயப் 
ெப ஞ்சூர் மடக்ெகா -அச்சத்ைதத்த ம் ெவற்றித்தி , ெகாற்றைவ, ெஜயலட்சுமி. 
    ரக்கழலணிந்த க காலன், எவர் எைத வி ம்பினா ம் காலம் தாழ்க்கா  
அளிக்கும் ெசய்ல் ரத்ைத ேநாக்கி, ேகாபித் ச் சண்ைட ெச ம் ேபார்க்களத்தில் 
உயிர்ப்ப  வி ம்பி, உலகில் எந்தமைல ம் ஒவ்வாத அவ ைடய யமைலயில் 
பைகவ க்கு அச்சத்ைதவிைளக்கும் ெவற்றித் தி மகள் ரத் டன் ற்றி ந்தாள்] 
    உாியதி ப் ப வத்தி ப நயனச் சடங்கியற்றி 
    யாில க்கு மைறபயிலக் குசனாப நாச்சிரமத் 
    ெதாிதவ  மிலங்கிைலேவ ந்தாைத ய்ப்பவவண் 
    வாிகழற்காற் க காலன் மைறேயாதி வளர்நாளில்         139 
 
    [உாிய ப வத்தில் உபநயனச் சங்கு ெசய்  குற்றம் அ க்கும் மைற பயிலக் 
குசநாபன் ஆச்சிரமத்தி  தந்ைத ெச த்த அங்கு க காலன் ேவதேமாதி வள ம் 
நாளில்.] 
 
    விண் லகந் தடந்ேதாளின் ேமதகைவத் த ள்ேவந்தன் 
    மண் லகி யிர்த்தைமயான் ம ேவந்தா யவ் லகி 
    னண்ணியர சா தற்ேக நடப்பான்ேபா லகெமலாங் 
    கண்ணிைறநீர் ெசாாிய டல் கழித் ம  விண் குந்தான்.          140 
 
    [விண் லகத்ைதத் தன் வ ய ேதாளில் ைவத் த் தாங்கிய ம் ேவந்தன் 
மண் லகில் க காலனாகப் பிறந்தைமயால் மாற்  ேவந்தாய் அவ் லகில் ெசன்  
அரசா தற்குச் ெசல் வாைனப் ேபால உலகெமலாம் கண் நிைறந்த நீர் ெசாாிய 
உட ைனக் கழித்  அரசன் விண் லகம் குந்தான்] 
 
    நம் ைடய மகற்ற  நைகமணிப்  ணயிராணி 
    விம் ைலப் ணர்வ ம் ேமதைகக்ெகாண் ணாெதன்னக் 
    ெகாம்ெமனப்ேபா மிைறவைனப்பின் கு கிவிலக் கு வாள்ேபா 
    லம்மலர்ப் ங் குழன்மா  மழன் ழ்கி டன்ேபாந்தாள்.          141 
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    [நம் ைடய மகைனத் த ம் நைகயணி மார் , இந்திராணியின் விம் ம் 
ைலையப் ணர்வ  உம் ைடய ெப ைமக்கு ஒவ்வா  என விைரந்  ெசன்  

அரசைன விலக்குபவள் ேபால அரசி ம் ெந ப்பில் ழ்கி உடன்ேபாந்தாள் இந்திர 
பதவி வகிப்பவ க்கு இந்திராணிஉாியள். இந்திரன் காிகாலனாய்த் 
ேதான்றியைமயினால் ம  என் ம் அரச க்கு இந்திராணி ம மகள் ஆயினாள். 
ம மகளாம் அவைளத் த தல் ஆகா  என விலக்குவாள் ேபால அரசி ம் உடன் 
ெசன்றாள்.] 
 
    தந்ைததா யி வர்க ந் தாரணியின் வாழ்ெவாழிந்  
    கந்தரஞ்ேசர் விண் குதத் வன்றிெய ந் தாியலர்கள் 
    சிந் மணிப் னர்ெபான்னிச் ேசாணா  ெதவ் த  
    மந்திாிக ளரசின்றி மனந்தள  மவ்ேவைல        142 
 
    [கந்தரம்- உச்சி. வன்றி – நிைறந் . தாியலர்- பைகவர்கள். ெதவ் தல்- 
ைகப்பற்றிக் ெகாள் தல்.     தந்ைத தாய் இ வர்க ம் உலகவாழ்விைன ெயாழித்  
விண் லகம் க பைகவர்கள் அைனவ ம் ஒன்  திரண் , காவிாிபாய் 
ேசாழநாட்ைடக் ைகப்பற்றிக் ெகாள்ள, அைமச்சர்கள் தம்ைமத் தைலைம ஏற்  
வழிநடத் ம் அரசாின்றி மனந்தள ம் அச்சமயத்தில்] 
 
    கவலாதிர் ம ப்பயந்த கான் ைளதா ளன்கண்டீர் 
    அவமா ங் களிற்றரைசத் தைளயவிழ்த்  வி மினஃ 
    வராழிப் விவியப்பக் ெகாண ெமன யர்விசும்பிற் 
    சிவவாய்ைம ெமாழிெயான்  திகழ்ந்ெத ந் த ேகளா.          143 
 
    [கவலாதிர்- கவைல ெகாள்ளாதிர். ம ப்பயந்த கான் ைள- ம  என் ம் அரசன் 
ெபற்ற மகன். அவம் மா ம். ேகட் ைனப் ேபாக்கும். களிற்  அரசு- பட்டத்  யாைன. 
    கவைல ெகாள்ளாதிர்! ம  என் ம் அரசன் ெபற்ற மகன் உளன். ேகட் ைன 
நீக்கும். பட்டத்  யாைனைய தைள நீக்கி வி மின் அ  கடலால் சூழ்ப்பட்ட 
இவ் லகம் வியப்ப அவைனக் கண்  ெகாண ம் எனச் சிவவாய்ைம ெமாழி ஒன்  
அசாீாியாகத் திகழ்ந்த  அதைனக் ேகட் ] 
 
    விம்மாந்  பைக லம்ப ேவேரா  மிாித் லகிற் 
    றம்மாவித் ைணேவந்தன் சக்கரஞ்ெசன் றி நாளிற் 
    ெசம்மாந்  களி ங்கிச் சிவெப மா ன ள்வ த்தி 
    யம்மார்ந்த கடக்களிற்ைற யலங்காித்  வி த்தார்கள்.          144 
 
    [ விம்மாந்  பைக லம்ப- பைகவர்கள் ெபா மி அழ. இாித் - அழித் . தம்- ஆவித் 

ைண ேவந்தந் தம் ைடய உயிர்த் ைணயாகிய ேவந்தன். சக்கரம்- ஆைணச் 
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சக்கரம்.  பைகவர்கல் ெபா மி அழ அவர்கைள ேவ டன் அழித்  உலகில் 
உயிர்த் ைணயாகிய ம ேவந்தனின் ஆைணச் சக்கரம் நிலவிய நாளில் ெசம்மாந்  
களி ங்கியைதப் ேபால மகிழ்ந்  சிவெப மானின் அ ைள வ த்தி அழகு நிைறந்த 
கடகளிற்ைற அலங்காித்  வி த்தார்கள்.] 
 
    மணியி ப்பாற் கலகலப்ப மதசலங்கள் சலசலப்ப 
    அணிபல ங் கதிர்கதிர்ப்ப அைடயலர்கள் விதிர்விதிர்ப்பத் 
    திணி லகம் வி வி ப்பத் ேதவர்க ங் கு கு ப்பப் 
    பணில த யமியம்பப் படர்ந்த ெவங் கதக்களி .          145 
 
    [ெவங்கதம்- ெகா ய சினம். மணி இ ப் - இ ம் ச் சங்கி யில் கட்டபட்ட மணி. 
மதசலம்- மதநீர். அணி-ெநற்றிேயாைட த ய அணிகளன்கள். அைடயலர்கள் 
விதிர்விதிர்ப்ப- பைகவர்கள் ந ந ங்க. வி வி ப்ப- ஆச்சாியப்பட. கு கு ப்ப- 
கு கலம் ெகாள்ள. பணிலம்- சங்கு. இயம்- மங்கலவாத்தியங்கள். இயம்ப- ஒ க்க. 
படர்த - ெசன்ற ] 
 
    ட கும் ெப ங்காதன் மீக்ெகாண்ட விைனெயாப் க் 
    கூ னவர் கு த்ேத க் ெகாட் றல்ேபாற் றிைசதிைசேபாய் 
    நா மவர் கு ப்ேபால ந ப்பவைர விலக்குதல்ேபா 
    லீ ெலதிர்ப் ப மரசர் யாவைர ம் வி த்ேதகும்          146 
 
    [  ேபற்றிைன அைடயப் ெப ேவட்ைக ேமற்ெகாண்ட இ விைன ஒப்பிைன 
அைடந்தவர் நற்கு ைவ நா த் ேத ச்சுழ வ  ேபால ம் அவ்வா  நா மவர் 
கு விைனப்ேபால ந ப்பவைர விலக்குதல் ேபால ம் அப்பட்டத்  யாைன 
எதிர்ப்ப ம் அரசர்கள் யாவைர ம் வி த் ச் ெசல் ம். இ விைனெயாப் - இன்பம் 

ன்பம் இரண் ன்மீ ம் பற்ேறா ெவ ப்ேபா இல்லாத மனநிைல..கூ ம் அன்பினில் 
கும்பிடேலயன்றி ம் ேவண்டா மனநிைல.] 
 
    விைரவி ைலப் ைரகிைளத்  விறல்ேவழங் குசநாபன் 
    ைரய சீ ராச்சிரமம் குந்தாங்கு ற்றி ந்த 
    அைரயர்குலத் தி மகைன யண் த  டன்பயி ங் 
    கைர மைற னிவர்சிறார் ைகயகன்றஞ் சினாிாிந்தார்.         147 
 
    [ேவகமாக அப்பட்டத் யாைன குசநாபனின் குற்றமிலாப் ெப ைம ைடய ஆச்சிரம 

குந்  அங்கு ற்றி ந்த அரசர்குலத் தி மகைன ெந ங்கிய டன், உடன் பயி ம் 
அந்தணச் சிறார்கள் அச்ச டன் சிதறி ஓ னர்] 
 
    ெவண்ணிறக்குஞ் சரங்கட ங் றைமயங் குசந்தன  
    தண்மலர்க்ைகத் தைலெயான்றித் தயங்குதல்ேபாற் கிடந்ெதாளி  
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    ெமாண்ணிறவங் குசவாியா ேலாச்சியிவர் வான் ய ந் 
    திண்ணியமன் னைனவணங்கித் ெத காிேமற் பாிந்தேத.          148 . 
 
    [ெவண்ணிறக் குஞ்சரம்- அயிராவதம். - சிறப் . அங்குசம் – யாைனையச் 
ெச த் ம் ேதாட் . அங்குசம் அாி- அழகிய த ப்ைப ச்சு ஆகிய பைட.. ெத - 
அழிக்கின்ற.  ெவள்ைளயாைனயாகிய அயிராவதத்திைனக் கடா கின்ற சிறப் ைடய 
அங்குசம் தன  மலர்க்ைகயில் விளங்குதல் ேபாலக் கிடந்  ஒளி ம் த ப்ைப ல் 
ஆகிய பைடயால் ஓச்சி ேமல் இவர ய ம் மன்னைனப் பைகவைரத் ெத ம் 
காிதன்ேமல் ஏற்றிக் ெகாண்ட ] 
 
    அண்ணல்மதக் களியாைன யார்ங்கண்ணி ேவந்ைதப் 
    ண்ணியஞ் ெசய்தன்ென த்த மிைசத்தாங்கும் ெபாைறயாற்றி 
    ெயண்வைகமா திரந்தாங்கு மினக்காிகள் ெபாைறநீவி 
    ண்ணில ங் களி ங்க தவிவழங் கியதன்ேற.          149 
 
    [ஆர்ங்கண்ணி- ஆத்திமாைல, ேசாழர்களின் அைடயாள மாைல.எ த்தம்-பிடர். 
ெபாைற- பாரம். மாதிரம்- திைச. காிகள்- யாைனகள். நீவி- விலக்கி. பட்டத்  யாைன, 
    ஆத்திமாைல அணிந்த ேவந்தைனப் ண்ணியஞ் ெசய்த தன் பிடாிமிைசத் தாங்கி, 
எட் த் திக்கி ம் தாங்கும் யாைனகளின் பாரத்ைத நீக்கி, உள்ளத்தி ள் நில ம் 
மகிழ்ச்சி நிைலக்க உதவி வழங்கிய . அன்ேற- அைச ] 
 
    க ேமக மிைசவி யற் காைலெய ஞ் ெசங்கதிர்ேபால் 
    ஒ ேவழ மிைசத்ேதான்  ெமான்னலர்சூ ளாமணிதன் 
    இ பாதந் ெதா திபத்தின் பின்னைணந்த ெவல்ேலா ங் 
    கு நாட்பங் கயமலர்க்ைக கூப்பி  ேகாட் னார்.          150 
 
    [காிய ேமகத்தின் ேமல் வி யற்காைலயில் எ ம் ெசஞ்ஞாயி ேபால் ஒப்பற்ற 
அண்ணல் யாைனயின் ேமல் ேதான் ம் பைகவர் தைலேமல் சூ ம் சூளாமணியின் 
இ பாதங்கைள ம் யாைனயின் பின் வந்த அைனவ ம் சூாியைனக் கண்ட 
அன்றலர்ந்த தாமைரமலர்ட் ேபான்ற ைககள் கூப்பித் தைல வணங்கினர். கு  – நிறம். 
நாட்பங்கயமலர்- அன்றலர்ந்த தாமைரமலர். ேகாட் னர்- வணங்கினர்.] 
 
    ந்ைதபணி ேகட்ேடங்கள் ன்பணி ங் ேகட்பவிவண் 
    வந்தனெமன் ேறத் தல்ேபால் வயிர்வைளேவய்ங் குழல் ைண 
    ந் பிதண் ைம ழவந் ெதாகு  தகுணிச்ச 
    ெமந்தவைக யியங்க ன் னியம்பியேவழ் கடல ங்க          151 
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    [ உன் ைடய தந்ைதயின் ஆைணவழி நடந்ேதம். இனி உன் ைடய ஆைண 
ேகட்  அதன்வழி உன் ைடய பணி ம் ேகட்  அதன்வழி நடக்க இங்கு வந்தனம் 
என்  ஏத் தல் ேபால் சங்கு ேவய்ங்குழல், ைண ந் பி தண் ைம ழவம் ெதாகு 

, தகுணிச்சம் த ய எந்த வைக இைசக்க விக ம் ஏழ்கடெலா ம் 
அ ங்குமா  ஒ த்தன.] 
 
    ைமவண்ணக் கரடமத மைலவணங்கிப் பிடேரற் ஞ் 
    ெசவ்வண்ண மலர் கத்ேதான் ெசம்மாந்  களிப் ற ம் 
    ெபளவங்ெகாள் வியகத்ேதார் பயின்மகிழ்ச்சித் தைலநின்றார் 
    எவ்வண்ண மிைறயானா னவ்வண்ண லகாமால்.          152 
 
    [ைமவண்ணம்-காியநிறம். கரடம்- மத தாைர, மதம்ெபாழிந்த சுவ . மதமைல-
யாைன. ெசவ்வண்ண மலர் கத்ேதான் ம வின் அரசிளங்குமரன். ெபளவம்- கடல். 
அரசயாைன வணங்கித் தன் பிடாில் ஏற் ம் அரசிளங்குமரன் அகமலர்ந்  
மகிழ்ச்சி ற ம் கடல்சூழ் உலகத்தவ ம் மகிழ்ச்சியின் எல்ைலயில் நின்றார். அரசன் 
எவ்வழிஅவ்வழி மக்க ம் என்பதற்ேகற்ப.] 
 
    கண்டவர்கண் கவனசக் க மல  மகமல ம் 
    விண்டலர்ந்  களி ங்கி விளங்கிய  ெமா கேழா 
    தண்டரளப் ண்மார்பிற் றார்ேவந்த னி ள்சீத்  
    மண்டலெம லாம்விளக்கு மிரவிம  மாெனன்னில்          153 
 
    [ குளிர்ந்த த் மாைல அணிந்த தார்ேவந்தன் இ ளிைன ஓட்  உலகெமலாம் 
ஒளிபரவச்ெசய் ம் இரவிகுலத்  வந்ேதான் எனில், கண்டவர்களின் கத்தாமைர ம் 
மகிழ்ச்சிெகாண்  அகம் மல ம் அகத்தாமைர ம் இதழ் விண்  மகிழ்ச்சி ெபாங்கிய  
ஒ  வியப்ேபா? வியப்பன்  என்றவா ] 
 
    ெதா ந்தைகைமப் ேபரைமச்சர் ெதால் லகம் ாிதவத்தின் 
    ெகா ந்தைனய ெசம்பியர்தங் குலவிளக்ைகப் பைகெவ வ 
    ெவ ந்தசினக் களிற்ெற த்த மிைசநின்  மிழிச்சினார் 
    ெச ந்தரள மணித்ெதாங்கன் கவிக்குந் திறம் ாிவார்.          154 
 
    [ெதா ந் தைகைம- ெதாழத்தக்க ெப ைம ெதாழத்தக்க ெப ைம உைடய 
ேபரைமச்சர் பழைமயான உலகம் ெசய்த தவத்தின் ெகா ந்  ேபான்ற ேசாழர்தம் 
குலவிளக்ைகப் பைகவர்கள் அஞ்ச எ ந்த சினக்களிற்றின் ேம ந்  இறக்கி 
மணி  கவிப்பதற்கு ஆவன ெசய்யத் ெதாடங்கினர்.]. 
 
    பாயினவிண் ணவர்தத்தம் பதியி ந்தாங் கி ந்தரசன் 
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    மாயி மண் மகட் ண ம் வளேநாக்க வைமப்பார்ேபாற் 
    ேசயிரவி தலான ேதவர்பதி ேமனிழற்ற 
    வாயிைடேய விதி ளிப்ெபான் னலங்ெகாளிமண் டபஞ்ெசய்தார்.         155 
 
    [விண்ணவர்கள் தங்க ைடய பதியிேலேய இ ந்  அரசன் நிலமகைள மணம் 
ெகாள் ம் சிறப்ைப ேநாக்க அைமப்பவர்கைளப் ேபால ெசஞ்சூாியன் தலான 
ேதவர்களின் நகரங்கள் ேமல் ஒளிெசய்ய அவ்விடங்களில் ெபான்னாலான 
மண்டபமைமத்  அலங்காித்தார்.] 
 
    மின்னசும் ம் இைழமடவார் ெவகுண் ப்பாற் றைமத்ெத தன் 
    மன்னவன் ன் ைறயி வான் வந்தனேபாற் கனிவாைழ 
    ன் பசுங் க ம்பிளநீர் ெதாகுங்க கு தலாய 
    ெபான்னவிர் ண் ெடா நிைறத் ப் ெபாற்பநனி யலங்காித்தார்.         156 
 
    [ ஒளி ம் ம் அணிகைள அணிந்த இளம் ெபண் ர் ெவகுண்  தம் 
உ ப் க்களால் தம்ைம அழித்தைல அரசன் ன் ைறயி வைதப்ேபால் வாைழ, 
க ம் , இளநீர், க கு தலாயனவற்ைற ெபான்ெனாளி சும் ண்கள்ெதா  
நிைறத் ப் ெபா வாக அலங்காித்தார். மகளிர் உ ப் க்க க்கு உவைம: ைட- 
வாைழ. ெமாழி- க ம் . ெகாங்ைக- இளநீர். க த் - க கு] 
 
    ண்தவழ்ேவற் பைடத்தங்க ளிைறவன்ெபாற் பிைனேனாக்க 
    அண்டர்குலம் அண்ைமயினில் அண்மிெந ங் கியேதய்ப்பக் 
    கண்தவழச் சித்திாித்த காம பட் டாதிகளான் 
    மண்டபெமங் க ம்அலங்கி வளங்ெகாழிப்ப விதானித்தார்.          157 
 
    [ ண் தவழ் ேவல்- பைகவர்கைளக் குத் வதால் அவர்க ைடய தைச தங்கும் ேவல். 
    தங்கள் அரசனின் ெபா விைனக் காண்பதற்குத் ேதவர்கள் கூட்டம் அ கில் 
ெந ங்கியைதப் ேபால இடெமங்கும் பட் த் ணிகளால் மண்டபெமங்கும் விதானம் 
எ ம் ேமற்கட் யால் அலங்காித்தார்] 
 
    ந ம்  மலர்த்தா  நைகெயாளிர்ெபாற் சுண்ணெமா  
    றம்ேபாதச் சிந்தியகிற் ைக ைகத்  விண்ணவ  
    மி ம்  ெகாள ள்ளா ெலழி யகம்பலம் விாித்திட் 
    ம்ேபாக நில மதற் ெகாவ்வாைமக் கவின்ெசய்தார்.          158 
 
    [ந மண ள்ள மலர்கைள ம் மலர்களின் தா க்கைள ம் ஒளி சும் 
சுண்ணப்ெபா டன் கலந்  றத்ேத சிந்தி, அகில் ைக ைகத் , ேதவர்க ம் 
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அதிசயம் ெகாள்ள அழகிய கம்பலம் விாித்திட் , ேபாக மி ம் தனக்கு ஒவ்வாதவா  
அலங்காித்தார்.] 
 
    ஊற்றி ந்  கவின் ம்  ெக மண் டபெமன்  
    ேமற்றம  மகன்மார்பி லங்குமணிப் பணிெயன்ன 
    நாற்றிைச  மதிசயிப்ப நாப்பணவ மணித்திரளால் 
    ற்றி க்குஞ் ெச ந்தவிசு விற்பயிலக் குயிற்றினார்.          159 
 
    [அழகு ஊற்றி ந்  ம் ம் மண்டபம் என் ம் அகன்ற மார்பினிடத்  விளங்கும் 
மணிப் ண் என்ன நாற்றிைசயி ள்ேளா ம் அதிசயிப்ப் மண்டபத்தின் ந வண் 
நவமணித்திரளால் அரசன் ற்றி க்கும் ஆசனம் ஒளி தவழச் ெசய்தைமத்தார்] 
 
    கடக்களிற்ைறக் கண்கட் க் காவலைனக் ெகாணர்பாக்கு 
    வி த்தனர்க ளைமச்செர  மிகுெமாழிேய விறல்ேவந்தற் 
    க த்தமணி சூட்ட வி டங்க லாக்ெகாண்  
    ெதா த்தவிழா வணிகாண யாவ ந்ெதாக் காரன்ேற.          160 
 
    [ பட்டத்  யாைனயின் கண்ைணக் கட்  நாடா ம் அரசைனக் ெகாணர்வதற்கு 
அைமச்சர்கள் வி த்தனர் எ ம் மிகு ெமாழிேய அரசனின் சூட்  விழாவிற்கு 
வி த்த அைழப்ெபனக் ெகாண்  விழாவிைனக் காண மக்கள் யாவ ம் வந்  கூ னர். 

டங்கல்- ஓைலச்சு ள். தி கம். மிகுெமாழி- மக்கள் தம்மிைடேய பாிமா ம் 
ெசால்.ெதா த்த- ெதாடங்கிய ] 
 
    காட்டகத் ம் இைறமகற்குக் கைறவாங்குந் திறேமய்ப்பப் 
    பாட்டளிசூழ் மலர்ச்சூதப் பசுந்தைழ ந் த ப்ைபக  
    மீட்ட  சமிைதக  ேமைனய ங் ைகக்ெகாண்  
    நாட் மைற யந்தணர்க ணலங்கிளரத் திரண்டைணந்தார்.         161 
 
    [காட் ந் ம் அரச க்குத் திைற வாங்கும் ெசயல் ேபால, வண் கள் ெமாய்த்  
ஒ க்கும் மாம்பசுந்தைழக ம் த ப்ைபக ம் சமிைதக ம் ஏைனய பிற ங்ெகாண்  
மைறைய நிைலக்கச் ெசய் ம் அந்தணர்கள் நன்ைம விைளயத் திரண்  வந்தனர். 
சூதம்- மா.] 
 
    ஐயனி ேதாண் மணந்தவ ரரமகளிர் பிாிவாற்றார் 
    ெதாய்யின் ைல ேவற் வாய்த் ெதாக்க கி த்தனேபான் 
    ெமாய்யிைழசூழ் ெபாற்கரக ாிமணிக் கும்பங்கள் 
    ைபயவிதி ளிநி ம் பாங்கெரலா நி வினார்.          162 
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    [இந்திரனின் இ ேதாள்கைள ம் த விய அரமகளிர் அவ ைடய பிாிவிைன 
ஆற்றாமல் அவர்க ைடய ெதாய்யில் எ தப்ெபற்ற இள ைல ேவற் க்ெகாண்  
ஒன்  கூ த் தங்கின ேபால மாவிைல சூழ் ெபாற்கலசங்கள் ேவள்விச்சாைலயில் 
விதிப்பட்  எங்ெகங்கு அைமக்க ேவண் ேமா அங்ெகல்லாம் நி வினர். 
 
    ஐயன் -தைலவன், இந்திரன். ெதாய்யில்- இளம் ெபண்களின் ைலேமல் காதலர்கள் 
சாந்தினால் எ ம் ஓவியம். இன்ைறய tatoo ேபான்ற . ெதாக்கு- கூ . இ த்தன- 
தங்கின. ாி- ெபாிய, வ ய. விதி ளி- விதிப்ப  பாங்கர்- இடம். ] 
    மன்னென  ாிைமயினான் மைழேமகம் வான்கங்ைக 
    ன்னியதீர்த் தங்ெகாணர்ந்தாற் ைணயமதக் காிெய த்தின் 
    மின் மணிக் குடத் வ  விைரப் னல்ெபய் த ச்சித்தார்         163 
 
    [தன் ைடய அரசனாகிப் ெபான் லைக ஆண்ட மன்னன் என் ம் உாிைமயினால் 
மைழேமகம் ஆகாயகங்ைகநதியின் தீர்த்தத்ைதக் ெகாண் வந்த்ெதன யாைனயின் 
பிடாியின்ேமல் ஒளி சும் அழகியெபாற்குடத்தில் வந்த ந மணப் னல் ெபய்  
அ ச்சைன ெசய்தனர்.] 
 
    மடங்கெல ழ்ப் பிடர்பிதிர மன் மணித் திரள்குயின்ற 
    விடங்ெகா மா தனம் ைச யியற்றியதற் ெகழில்ெசய்தாங் 
    கடங்க ந் ப் பயி ைலேவ லண்ணைலேம வர்வித் த் 
    தடங்ெக  ெதய்வக்கலசத் தண்விைரநீ ராட் னார்.          164 
 
    [சிங்கத்தின் பிடாியின் ேமல் நி த்திய நவமணிகள் பதித்  இயற்றிய பரந்த 
ஆதனத்திற்குப் சைன ெசய்  , அழகு த்தி, அதன்மீ , பைகவர்களின் உயிைர 
அ ந் ம் கூாிய இைலேபான்ற ேவல் ஏந் ம் அண்ணைல ஏற்றி, ெபாிய, ெதய்வக்கலச 
குளிர் நன்னீர் ஆட் னார்.  கலசங்கள் மந்திரங்களால் அ ச்சிக்கப்பட்டைமயினால் 
ெதய்வக் கலசங்கள் ஆயின. அடங்கு- பைக] 
 
    ெமல் ய ண் னிைழத் கிலான் ெமய்யீரம் லர்த்தியபி 
    னல் மி ங் கைறக்கண்டத் த க  நீறன்றி 
    ெயல் மி  மணிசிறவாெதன்பார் ேபான் ன் த ன் 
    வில் மிழ்நீ றணிந்தணிகள் ெமய்  மலங்காித்தார்.          165 
 
    [ெமல் ய ண் இைழயால் ஆன ஒற்றாைடயால் உட ன் ஈரத்ைதப் லர்த்தியபின், 
நீலகண்டத்  அ கள் தி நீ ேபால பிற அணிகள் சிறவா என்  கூ வார் ேபால 

த ல் ஒளி ைடய நீறணிவித் ப் பின் பிற அணிகள் உடல் ம் அணிவித்தார்] 
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    ேகாள்பல  மிைறமகற்குக் ேகா மா ெறா காைலத் 
    தாள்பிறழத் தங்கி ந் தங்குெமனநிைனந் தவற்ைற 
    வாள்பயில ைறபிணித்  ைவத்தனேபான் மணிகுயின்ற 
    நீள்பசும்ெபாற் கதிர்ேமா  நிலம்வியப்ப கவித்தார்.          166 
 
    [மணிமகுடம் நவமணிகள் பதித் ச் ெசய்யப்பட்ட  அ  நவேகாள்கைள ம் 
சிைறப்ப த்திக் கட் ப த்திய  ேபான்றி ந்த . கிரகங்கள் பல ம் அரச க்கு 
ஒ காலத்தில் அவ ைடய யற்சிக க்கு இைட றாகத் தங்க ம் கூ ம் என்  க தி 
அவற்ைற மகுடத்தில் ஒளி சி இங்ேக இ ங்கள் எனப் பிணித்த  ேபால் 
நவமணிக ம் குயின்ற பிரகாசிக்கும் மணிமகுடத்ைத உலகிேனார் வியப்ப  
கவித்தார்.] 
 
    அைனயெச ங் ேகாள்பிணிப்பி னகன் விசும் பைடயாமற் 
    ைனகழற்கால் வளவர்பிரான் கழ்வைளந்  காப்பெதன 
    நிைனவாிய ெப ங்காட்சி நீ ெமாளி மணிக்காம்பின் 
    கைனகதிர் த் தவிர்கவிைக கவின் ம்ப ேமற்கவித்தார்.         167 
 
    [ ேகாள்கள் பிணிப்  அகன்  விசும்பிைன அைடயாமல் ேசாழமன்னனின் கைழச் 
சூழ்ந்  காப்ப ேபால் எண்ணிப்பார்ப்பதற்கு அாிய கண்ெகாள்ளா ஒளி தங்கும் 
காம்பின்ேமல் த் க்கள் பதித்த த் க் குைட அழகு த ம்ப ேமல் கவித்தனர்.] 
 
    தி க ந் தடங்கர ஞ் ெச ங்கழ  ெம ங்கமல 
    ம மல ள் உயர்ந்ததனில் வாழ்க்ைக ற யர்ச்சிெதாிந் 
    தி ற ந் ைணயன்னம் இைடெதாியா தைலவ ேபாற் 
    கு நிலவி ெயாளி குக்குங் ேகாமளச்சா மைரயைசத்தார்.          168 
 
    [அன்னம் தாமைர மலாின் மீ  ற்றி த்தைல வி ம் ம். அரசனின் தி கத் 
தாமைர, தடங்கரத் தாமைர, ெச ங்கழலணிந்த தி வ த் தாமைர இவற்றில் 
உயர்ந்ததனில் ற்றி க்க வி ம்பி,இவற்றில் எ  உயர்ந்த  எனத் ெதளிவைடயாமல் 
இ அன்னங்கள் அைலவ ேபால் , இ ற ம் அழகிய ெவள்ேளாளி சும் கவாிைய 
அைசத்தார்.] 
 
    கண்டவர்க ளதிசயிப்பக் கதிர்த்ெத ந்த இைற யத்  
    விண்டல  மலர்த்ெதாைடயல் விைரகம  ம நைசயால் 
    மண் வ ந் ேதனின ம் வாிச்சு ம்  மகற் வேபாற் 
    றண்டரள வடஞ்சூழ்ந்த சாந்தாற்றி ம ங்கைலத்தார்.          169 
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    [ பார்த்தவர்கள் அதிசயிக்குமா  ைடத்  எ ந்த அரசனின் ேதாள்களின் மீ  
கிடந்த மணமலர்மாைலகளில் உள்ள ம விைன உண் ம்ெபா ட்  ெமாய்க்கவ ம் 
வண் க்கூட்டத்ைத ம் ேதனிக்கூட்டத்ைத ம் அகற் வைதப்ேபால் இ ற ம் 

த் மாைலகள் சூழ்ந்த சாந்தாற்றிகைள அைசத்தார், சாந்தாற்றி- ெபாிய விசிறி] 
 
    ப தில்கர கங்கள்ெதா ம் பாவித்த ெதய்வதத்தின் 
    ெச வளைம தன்னிடத்திற் ெசறிந்ததிறன் ெதாிப்ப ேபால் 
    ஒ கிைமயா டா யிர்ேம ேலாங்கும்அ ள் ேநாக்குதவி 
    எ தாிய தி வ வி னிைறமக ம் ற்றி ந்தான்          170 
 
    [மந்திரங்களால் ெதய்வசக்திைய ஏற்றிய கரகநீரால் தி மஞ்சனமா ய அரசன், 
அத்ெதய்வத்தின் ெச வளைம தன்னிடத்தில் ெசறிந்தி க்கும் திறத்ைதத் 
ெதாிவிப்ப ேபால் ஒ கி இைம ஆடா  உயிர்களின்ேமல் அ ட்பார்ைவ ெச த்தி 
ஒவியத்தா ம் எ தவியலாத அழகிய வ டன் ற்றி ந்தான். ] 
 
    ம ேவந்த யிர்நீங்கி வானைண ம் அன் தல் 
    னிவாய யர்கூர்ந்த ண்டகப் ந் தனிச்ேசக்ைகக் 
    கனிவாய்ச் ெசந்தி மா ங் க காலப் ெப வளவன் 
    தனிமார்பம் ணர்ந்தின்ப சாகரத்தி ன ந்தினாள்         171 
 
    [ம ேவந்தன் உயிர் நீங்கி வா லகம் அைடந்த அன் தல் தன்ைன ெவ த்த 

யரம் மிகுந்த தி மக ம் இப்ெபா  காிகாற் ெப வளவனின் ஒப்பற்ற 
தி மார்ைபப் ணர்ந்  இன்பக்கட ல் அ ந்தினாள்.   னி - ெவ ப் . இந்த 
ெவ ப்  தான் மகிழ் டனி க்க இடமில்லாைமயால் நிகழ்வ ] 
 
    பணிேவந்தன் ெபாைறெயாழிந்  பஃறைல  மயர் யிர்த்தான் 
    றணியாத பசிெயாழிந்தா ெமனவமரர் தளர்வகன்றார் 
    மணிேமா ப் பைகயரசர் மனத்த க்கு தவிந்த 
    பிணியா  ெமாழிந் லகம் ேப வைக ெயய்தியதால்          172 
 
    [காிகாலன் மியத் தாங்கும் ெபா ப்ைப ஏற் க் ெகாண்டதால், ஆதிேசடன் தான் 
நிலப்ெபாைற ஒழிந்தாம் எனப் ெப ச்சு விட்டான். இ வைர ேவள்விகள் 
நைடெபறாைமயால் பசித்தி ந்த ேதவர்கள், காிகாலம் அரசனானபின் 
ேவதேவள்விகள் நைடெபறத் ெதாடங்கியைமயினால், நாம் இனிப் பசி ஒழிந்ேதாம் 
எனத் தளர்ச்சி நீங்கினர். பைகயரசர்களின் மனத்த க்கு ஒழிந்  காிகாலனால் 
காக்கப்பட்ட உலகம் ேப வைக எய்திய .] 
 
    க நிைலத் ைற 
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    ரைச மால்களிற் டல்ெநளி தரப்ெபாதி ெகாணரா 
    அரசர் ன்ெசாாி ைக ைற யைனத் மந் தண ம் 
    பரசு நால்வைகக் கவிக ம் பாண ம் கவர்ந்தார் 
    ரசம் ஆர்த்ததன் னவர்க  பைற நிகர.          173 
 
    [ ரைச – யாைனயின் க த்திற் கட் ம் கயி . உடல் ெநளிதர – கு குழி ம்ப . 
ெகாணரா – ெகாண் வர. ைக ைற - காணிக்ைக. க  – வ ைம. பைற- 
சாப்பைற. 
    சிற்றரசர்கள் யாைனகளின் கு குழி ம்ப ப் பாரப்ெபாதிகளாகக் ெகாண் வந்  
அரசன் ன்னிைலயில் ெசாாிந்த காணிக்ைககைள, அரசைனப் ேபாற் ம் ஆசு, ம ரம், 
வித்தாரம், சித்திரம் எ ம் நாற்கவிக ம், பாணர்க ம் ெகாண்  ெசன்றனர். 
அவர்க ைடய வ ைம இன்ேறா  ஒழிந்த  என வ ைமக்குச் சாப்பைற ஓயா  
ஒ த்த .] 
 
    ண்ெடா ந்தம தலர்விழி த்தைம ெதாியார் 
    ஈண்  ெமய்ெயலாம் விழிகளா யி ந்தெவன் ெறண்ணிக் 
    காண்ெடா ம்பிரான் வலாாிெயன் றியாவ ங் கைரந்தார் 
    ஆண்ட மன்ன  மறிந்தன ேராெவன வயிர்த்தான்.          174 
 
    [அரசன் அணிந் ள்ள அணிகலன்களிெலல்லாம் தங்க ைடய விாித்த விழிகள் 
பிரதிப ப்பைத அறியாராகி, உடெலல்லாம் கண்ணாய் இ த்தைல ேநாக்கி, 
அரசைனக் காண்ெதா ம் இந்திரன் என்  கூறினார்கள். அதைனக் ேகட்ட அரச ம் 
அவர்கள் உண்ைமைய அறிந்தனேரா என ஐ ற்றான்.  வலாாி- இந்திரன். கைரந்தார்- 
கூறினார். இந்திரேன இைறவன் ஆைணயால் காிகாலனாய் வந்தி த்த ன் , 
அறிந்தனேரா என ஐய ற்றான். ஓகாரம், ஐயப்ெபா ள .] 
 
    உலகி லீண் ய க யிைனத் ரந் ெசன் ேறாப்பி 
    விலகு காவலாய்த் திைசயி ம் விண்ணி ம் பரந்  
    நிலவ ற்ற  ெநறி ைற யரசு ண் ைறவன் 
    குல  மற்ைறநா ளவ ைழக் ெகாழித்ெத ம் கேழ.        175 
 
    [ெநறி ைற அரசு ண்  அரசனிடத் க் ெகாழித்ெத ம் கழ் உலகில் திரண் ந்த 
வ ைமயிைன ஓட் ச் ெசன்  ரத்தி விலக்கும் காவலாய் எத்திைசயி ம் 
விண்ணி ம் பரந்  நிலவ ற்ற . காரணமாகிய ெநறி ைற அரசியல் உள்ளவழிக் 
காாியமாகிய கழ் நிக ம்மாத ன், அப் கழ் நிலவ ற்ற  என ம், 
அந்ெநறி ைறக்குப் பைகயாகிய பசி, பிணி, பைக(க ) த ய தைல காட்டா 
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ஆக ன் அவற்ைற விலக்கித் ரத்தி ஓட் க் காவலாக நிலவிய  என ம் ஆசிாியர் 
கூறினர். ஈண் ய- திரண்ட. ரந் - ஓட் . ஓப்பி- விலக்கி. க - வ ைம] 
 
    இன்ன வா மண் மகளிைன மணந்தபின் னிைறஞ்சி 
    மன்னர் மன்னநின் மர ேளா ரரசு ற் றி ந்த 
    ெபான்ன ளாவிய வி க்ைகயிற் கு க ெவன்னா 
    நன்னர் மந்திரக் கிழவர்க ணவின்றனர் ேகளா          176 
 
    [இவ்வா  அரசன் மண்மகளிைன மணந்தபின், ( நா காவல் ண்டபின்] அைமச்சுச் 
சுற்றத்தார், ‘ மன்னர் மன்னேன! நின் ன்ேனார் அரசு ற்றி ந்த அரசுகட் ல் 

ற்ற ள்க” என நவின்றனர். அதைனக் ேகட் . ] 
    ரவி ேதர்காி பண் க ரவலர் யா ம் 
    உர  வாய்ந்ததம் ஊர்தியிற் சூழ்ந் டன் உ க 
    இரவ லாளர்க ளி நிதி ெப கெவன் ேறவிக் 
    குரவன் ேசவ  பணிந்த ள் கூர்விைடெகாண்டான்.         177 
    . 
    [குதிைர, ேதர், யாைன த யவற்ைற ஊர்வதற்கு ஆயத்தம் ெசய்க. ரவலர்கள் 
யாவ ம் தத்தம் ஊர்தியில் சூழ்ந்  உடன் வ க. இரவலாளர்கள் ெப ஞ்ெசல்வம் 
ெப க என்  பணித் விட் , ஆசிாியன் ேசவ ையப் பணிந்  ஊர்வலத்திற்கு 
அ மதி ெபற்றான். ஊர் வலத்திற்கு ன்னர் ெசய் ம் தானத்ைத யாத்திராதானம் 
என்பர்.] 
 
    சங்கம் ஆதிகள் ழங்கவார் ெகா நிைர தைதயப் 
    ெபாங்கு தாைனகள் விெநளி தரப் ைட சூழத் 
    திங்கள் வா தல் மங்ைகயர் தி நடம் ாியத் 
    ெவண்க ளிற்றணி ெய த்தேமல் ெகாண் ெசன் றைணந்தான்         178 
 
    [சங்கு த ய வாத்தியங்கள் ஒ க்க, நீண்ட ெகா கள் ெந ங்க, திரண்ட 
நால்வைகச் ேசைனகள் நிலம் ெநளிய பக்கங்களில் சூழ்ந் வர, சந்திரைனப் ேபான்  
ஒளி சும் க ைடய மகளிர் தி நடம் ாிய ஐராவதம் ேபான்ற களிற்றின் பிடாியின் 
ேமல் அமர்ந் ெசன்றைடந்தான்.} 
 
    அ ம்  விண்டலர் கயங்க ம் மலர்ெசாாி ெபாழி ங் 
    க ம் ஞ் ெசந்ெந ங் கத ங் கஞ ய பைண  
    ம ங்கு பம்பிய வளம் னற் ெபான்னிநா ெடய்தி 
    ெந ங்கு மாளிைகத் தன் ைட ெந நகர் குந்தான்.         179 
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    [ அ ம் கள் விாிந்  அலர்கின்ற தடாகங்க ம், மலர்கைளச் ெசாாிகின்ற 
ேசாைலக ம் க ம் ம் ெசந்ெநல் ம் வாைழ ம் ெந ங்கிய வயல்க ம் 
எப்பக்ககங்களி ம் ெசறிந்த நீர்வளம் மிக்க ெபான்னி நாெடய்தி மாளிைககள் 
ெந ங்கிய தன் ைடய நீண்ட நகாிைன அைடந்தான்] 
 
    பந்தர் ேதாரணம் ரண குடம்பல ெகா கள் 
    எந்த ெவண்ணில வளங்க ம் நிரம்பி ேயர்வயங்கும் 
    அந்தண் மாநகர் திகள ளவில்கடந்  
    ந்ைத ேயார்பயில் ேகாயி ன் அைடந்தனன் ைறயால்         180 
 
    [பந்தல், ேதாரணம், ரணகும்பம், ெகா கள் மற் ம் எண்ணிலாத வளங்க ம் 
நிரம்பி எழி டன் விளங்கும் அழகிய குளிர்ந்த நீண்ட ெத க்கள் அளவில்லாதன-
வற்ைறக் கடந் , தன் தாைதயர்கள் வாழ்ந்த அரண்மைனயிைன ைறயாக 
அைடந்தான்.] 
 
    அரசு ற்றி ந் தாலயத் ெதம்பிராற் கான 
    வாிைச யாைவ ம் ஊர்ெதா ம் வழாவைக நடத்திப் 
    ாிைச சூழ்ந்த ெபான்னகர் ெச த் தரசி ம் ெபா யக் 
    காிெசலா ம த்தாண்டனன் கைளகணா லகம்.         181 
 
    [இவ்வா  அரசு ற்றி ந் , தி க்ேகாயில்களில் இைறவ க்கான வழிபாட்  

ைறகள் யாைவ ம் ட் ன்றி நடக்குமா  ெசய் , மதில்கள் சூழ்ந்த 
அமராவதியிலாட்சி ெசய் ம் இந்திரைனக் காட் ம் சிறந்  விள்ங்கக் 
குற்றங்கைளந் , உயிர்க க்குச் பற் க்ேகாடாக இ ந்  அரசாண்டனன்] 
 
    வணங்கு மன்னவர் தமக்ெகலாந் தன வண் குைடக்கீ 
    ழிணங்கு மண்டலம்பாத் தளித்த ளின னிைறஞ்சா 
    தணங்கு ேபார்க்களத் ேதற்றவர் தமக்கு ன் னாண்ட 
    கணங்ெகாள் கற்பக நாட் ைனக் ைகக்ெகாள வி த்தான்         182 
 
    [ தன்ைன வணங்கிய மன்னவர்க க்ெகலாம் தன  ஆ ைகயின் கீழ் உள்ள 
நாட் ைனப் பகுத்  அளித்  ஆட்சி ெசய் வ ம்ப  அ ளினான். பைகத் ப் 
ேபாேரற்  வந்த மன்னர்க க்கு ன் தான் ஆண்ட கற்பகநாடாகிய ேதவேலாக 
ஆட்சியிைனக் ைகக்ெகாள வி த்தான். ேபாாிேல ரமரணம் அைடந்தவர்கள் 
ேதவேலாகம் ெசல்வர் எனக்கூ தல் மர .] 
 
    காழிலா வ பத் நான் ெக ங் கைலயா ம் 
    வாழிெவன்  ெவன்றைல கடல்வைரப் ெபலாநாட் ங் 
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    ேகழில்வாைகய மதைல ங் கிளர்மைற ைறயான் 
    ேவழ்வி யாற்றிய ப ம் விறந்தன அேநகம்.         183 
 
    [காழ்- குற்றம். வாழி- அைச. ேகழில்- ஒப்பில். வாைக- ெவற்றி,. மதைல- ண். 
ேவழ்வி- ேவள்வி- எ ைகேநாக்கி விகாரப்பட்ட . பம்- ேவள்விப்பசு 
கட் ம்யாகத் ண். விறந்தன- ெசறிந்தன. குற்றமற்ற அ பத்  நான்கு கைலகளா ம் 
ெவன்  கடலால் சூழ்ப்பட்ட நிலவைரப்ெபங்கும் நாட் ய ெவற்றித் ண்க ம், 
ேவதவிதிப்ப  ேவள்வியாற்றியதற்கு அைடயாளமாக நாட் ய பங்களிம் 
எண்ணிக்ைகயற்றன ெசறிந்தன.] 
 
    வா  நாெளா  காலத் க் காவிாி ம நீர் 
    ஆழி யாெமன நாெடலாம் பரத்த ம் அலகில் 
    சூழி யாைனேவன் மன்னவர் யாைர ந் ெதாகுத் ப் 
    பாழி நீள்கைர ப த் நீ ெரா ங்குறப் பணித்தான்.         184 
 
    [இங்ஙனம் வா ம் நாளில் ஒ  காலத்தில் காவிாியாற்றில் ெவள்ளம் ெப கிக் கடேல 
எ ம்ப  நாெடலாம் நீர் பரந்த . அவ்வா  பரக்கேவ, அளவில்லாத, கபடாம் 
அணிந்த யாைனப்பைடகைள உைடய அரசர்கைளெயல்லாம் திரட் க் காவிாிக்கு 
வ ைம மிக்க கைர அைமத்  நீர் ஒ ங்காகப் பா மா  பணித்தான். சூழ்- கபடாம். 
பாழ்- வ ைம. ] 
 
    கயிைல நாயக ன ளிய ஆைணையக் க திப் 
    பயி ங் காஞ்சிையக் கா ெகான் றி நகர் ப ப்ப 
    இய ம் வாஞ்ைசயிற் ேபா வா ைழயைர ேயவிச் 
    சயநி லாவிய தாைனையத் த ெகனக் கிளந்தான்.         185 
 
    [கயிைல நாயகன் அ ளிய ஆைணைய நிைனந்  தான் வா ம் காஞ்சியில் 
காடழித் த் தி நகர் அைமக்கும் வி ப்பத்தில் எ ந்த வானாகிய அரசன், 
உைழயைர ஏவிச் ேசைனையத் த க எனக் கூறினான். உைழயர்- அைமச்சர். உைழ- 
பக்கம். உைழயர்- அரசனின் அ கில் என் ம் இ ப்பவர். சயம் நிலாவிய தாைன- 
ெவற்றிையேய த கின்ற பைட.] 
 
    ஒ ைக மார்பகம் பிணித் மற் ெறா ைகவாய் ைதயா 
    அ ம் வாய்ெமாழி யஞ்ெசவி நிைறத்த அவ்வியவர் 
    விைரவி ேனகினர் விறற்கழல் ேவந்த  ெம ந்  
    தி வ னார்பயில் தமனியக் ேகாயி ற் ெசன்றான்          186 
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    [ இட ைகைய மார்பகத்ேதா  ேசர்த்  வல  ைகயால் வாயிைனப் ெபாத்தி அரசன் 
அ ம் வாய்ெமாழிையத் தம் ெசவியில் நிைறத்த அவ்ேவவலர், விைரந்  ெசன்றனர். 
அரச ம் தன் ைடய தி மகள் அைனய உாிைமமகளிர் தங்கியி க்கும் 
ெபாற்ேகாயி க்குச் ெசன்றான்.] 
 
    விசும்பின் நின்றிழி ேவந்தைனத் தாதியர் விைழவாற் 
    பசும்ெபாற் பீ ைக யி வினர் பனிகுலாம் விைரநீர் 
    தசும்பின் ஏந்தினர் ஆட் னர் தணத்தனர் ஈரம் 
    அசும்  சந்தனக் கலைவெமய் யழகுற வணிந்தார்.         187 
 
    [விண்ணி ந்  இறங்கிவந்த ேவந்தைனத் தாதியர் வி ப்பத் டன் 
ெபாற்பீ ைகயில் இ த்தி, குளிர்ந்த மண ள்ள நீாிைனக் குடத்தில் ெமாண்  
ெகாண்  ஆட் னர். ஈரத்ைத உலர்த்தினர். சந்தனக் குழம் க் கலைவைய உட ல் 
அழகுற அணிந்தார். பீ ைக- ஆசனம். தசும் - குடம். தணத்தனர்- லர்த்தினர். அசும் - 
ேச .] 
 
    சூ  வி  சுைவ மார் நால்வைக ண்  
    ஓ வாளாித் தடங்கணின் உயிரனார் ஒண்ேகழ் 
    பா  தங்குெபாற் கலத்தினிற் பண்ெபா  ஊட்ட 
    ஆ  நீள்ெகா க் ெகாற்றவன் கர்ந்தணி யணிவான்         188 
 
    [அ வைகச்சுைவ ெபா ந்திய நால்வைக உண் யிைன வளர்த் 
தடங்கண்ணினராகிய உயிரைனய அன் ெகாண்ட மகளிர் ெபாற்கலத்தினில் 
பண் டன் ஊட்ட ெகாற்றவன் உண்  அணிகள் அணிவான்] 
    க வி த்தம் 
    க கிற் குலெமனக் க தி வந் மின் 
    ம விநின் றிைமப்பன மானப் ெபாங்குெநய் 
    கவிழ் சிைகயிைன த்  வில்வி ம் 
    ெபா வ  காஞ்சனப் ாியின் யாத்தனன்.         189 
 
    [காிய கிற்கூட்டெமனக் க தி மின்னல் வந்  ெபா ந்திநின்  இைமப்பன ேபால 
ைதலம் சி மணங்கமழ் சிைகயிைன த்  ஒளிவி ம் ஒப்பற்ற ெபாற் ாியினால் 
கட் னான். இைமப்பன- ஒளிவி வன. ெநய்- ைதலம். கு- மணம். சிைக- கு மி. 
வில்- ஒளி. காஞ்சனம்- ெபான் ாி- கயி ] 
 
    பந்தியிற் ெசறித்தபன் மணியின் ேகாைவையக் 
    கந்தரம் வாக்கிய காமர் வில்ெலன 
    மந்தர மைனயேதாள் மன்னர் மன்னனச் 
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    சுந்தரச் சிகழிைக சூழ்ந்திட் டானேரா         190 
 
    [கந்தரம்- வானம். வாங்கிய – வைளந்த. காமர்வில்- இந்திரவில். சிகழிைக- மயிர் . 
வாிைசயாகக் ேகாத்த பலமணிகளின் ேகாைவைய, வானத்தில் உண்டாகிய இந்திரவில் 
என மந்தரமைல ேபான்ற ேதாளினனாகிய மன்னர்மன்னன் அவ்வழகிய சிகழிைகைய 
வைளத்  இட்டான்.] 
 
    தி மகள் தனெதனச் சினந்  ெவற்றிெகாள் 
    ஒ மகள் தனெத ம் உலங்ெகாள் ேதாளினான் 
    ெப மைழ வற்றிய ெபற்றி ேபாலவண் 
    கு மலர் அலங்கற் ேறன்ெகாழிப்ப ேவய்ந்தனன்.          191 
 
    [இலக்குமி தன  என் ம் ெவற்றித் தி மகள் தன  என் ம் உாிைம ெகாண்டா ம் 
கல்ேபால் திரண்ட ேதாளினான், மைலையப்ெப மைழ நைனத்தைதப் ேபால 
நிற ைடய மலர்மாைலகள் ேதன் ெசழிப்ப அணிந்தனன். உலம்- திரண்டகல். ெகாள்- 
ேபால எ ம் ெபா ளில் வ ம் உவம உ . அவண்- அவ்விவிடத்தில். ேதாளாகிய 
மைலயில். கு - நிறம். அலங்கல்- மாைல. ெகாழிப்ப- ெசழிப்ப.] 
 
    மாதரார் உயிாிைன வாங்கும் வல்ைலயின் 
    ஈ தான் எனமனத் ெதண்ணி னான்ெபாரப் 
    ேபாதளாஞ் சிகழிைக மைறயப் ெபான்குலாஞ் 
    சீதவான் மணி  ெசன்னி ேயற்றினான்.         192 
 
    [வல்ைலயில்- விைரவில். மகளிாின் உயிைர விைரவில் வாங்குவ  இ தான் என 
மனத்தில் எண்ணினான் ேபால, மலர்கள் சூ ய சிகழிகி மைறயப் ெபான்னால் ஆன 
மணிமகுடத்ைதச் சூ னான்..] 
 
    ஈட் ய ெச ம்பிர தாப எல் னால் 
    வாட்ட ற் றைடந்த விண்மணிையத் தன்குலச் 
    ேசட்ெடாளிக் கதிெரனத் தாங்குஞ் ெசய்ைகேபால் 
    ஓட்ெடாளிப் பட்டம் ஒண்குளத்தில் க்கினான்.         193 
 
    [பிரதாபம்- பைகவைர ெவன்றதால் வ ம் கழ். எல்- ஒளி. விண்மணி- சூாியன். 
ேச - ெப ைம. தான் ஈட் ய பிரதாபத்தின் ஒளியினால் வாட்டமைடந்த சூாியைனத், 
தன்குலத்தின் ெப ைமைய ஒளி சும் கதிெரனத் தன் ன்ேனானின் வாட்டத்ைதப் 
ேபாக்கத் தாங்குதைலப் ேபால அரசன் ெநற்றியில் ஒளி சும் பட்டத்ைதக் கட் னான். 
ேசாழர்கள் சூாிய வம்சத்தினர்.] 
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    அழெக ந் ேதன்வழிந் ெதா கும் ஆனனச் 
    ெச மணித் தாமைரச் ெசய்ய வின்ேமல் 
    வி மிய தி மகள் ற்றி ந்ெதன 
    ஒ ெகாளித் திலத  மாங்கு த்தினான்         194 
 
    [அழகு என் ம் ேதன் வழிந்  ஒ கு கமாகிய ெசந்தாமைரப் வின்ேமல் 

க ைடய தி மகள் ற்றி ந்தைதப் ேபால ஒளி ைடய திலக ம் அங்கு 
இ த்தினான்] 
 
    சுந்தர வினால் ேதாற்ற ேவள்விட 
    வந்தி ம் அவன்ெகா  ம ங்கு நண்  
    மந்தண மிைசப்ப  மானக் காதினில் 
    ெகாந்ெதாளி மகரகுண் டலங்ெகா த்தினான்.         195 
 
    [மன்மதனின் ெகா  மகரக் ெகா . ஆடவர் காதில் இ ம் குண்டலம் மகரவ வின . 
மகரகுண்டலம் எனப்ப ம். காிகாலனிடத்தில் மன்மதன் அழகில் ேதாற்றனன். 
ேதாற்றவர் ெகா ைய ெவன்றவர் ைகப்பற் வர். அழகில் ேதாற்ற மன்மதனின் 
ெகா யில் உள்ள மகரம் அ கில் வந்  இரகசியம் ேபசுவைதப் ேபாலக் காதில் 
மகரகுண்டலம் இட்டான்] 
 
    காாிைக மடந்ைதயர் க ங்கட் கூர்ங்கைண 
    ேபாாியன் ெறய்வன ெபா ப்ப வச்சிரச் 
    சீாிய கவயேமற் ேசர்த்திட் டாெலன 
    ேவாிய லங்கதந் ேதாளி ேலற்றினான்.          196 
 
    [அழகிய மகளிர் தங்க ைடய கூாிய கண்களாகிய கைணகைள காமப்ேபார் 
ெதா க்க வந்  எய்தால் அதைனத் தாங்க வச்சிரகவசம் தாித்தைதப் ேபால அழகுமிக்க 
வாகுவலயம் தாித்தான் கவயம்- கவசம். ஏாிைய- அழகிய. அங்கதம்-வாகுவலயம். 
ேதாளணி] 
 
    இ ந்திறல் தன்பிர தாப ெமங்க ம் 
    பரந்  வைளத்தைம ெதாிக்கும் பான்ைமயின் 
    உரந்தைழ ேதாளினான் ஒளிர்ந்த ெசம்மணி 
    நிரந்தெபாற் கடகக்ைக நிலவ ேவற்றினான்.         197 
 
    [பிரதாபம் பைகவர்கைள ெவல்வதால் வ ம் கழ். அ  ெசம்ைம நிறத்த  என்பர். 
இ ந்திறல்- மிக்க ஆற்றல், ரம். உரம்- திண்ைம. கடகம் – கங்கணம். தன் ைடய 
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பிரதாபம் திைச எங்க ம் ெசன்  வைளதைமையத் ெதாிவிக்கும் பாங்கினில் 
திண்ணிய ேதாளினனாகிய அரசன் ெசம்மணி பதித்த ெபாற் கடகத்ைதக் ைககளில் 
நிலவ விட்டான். வாகுவலயம் ேதாேளா  ெபா ந்திநிற்ப . கடகம் ைகயில் உலவ 
இ வ .] 
 
    உ வினிற் சிறியராய் உற்  ேநாக்குழிப் 
    ெபாியராந் தவத்தினிற் ெபாிய மாந்தர்ேபால் 
    உ வினிற் சிறியவா லெகலாம் ெபறாப் 
    ெப விைல ேமாதிரம் பிறங்க விட்டனன்.          198 
 
    [உ வினில் சிறியராக, கூர்த்  ேநாக்கும்ேபா  தவத்தினில் ெபாிேயார்களாக 
இ க்கும் மாந்தர்கைளப் ேபால உ வினிற் சிறிதாக இ ந் ம் விைலமதிப்பிற் 
ெபாிதாகிய ேமாதிரம் விர ல் விளங்க இட்டனன்.] 
 
    மின் றழ் ேவணியாற் க ைம ேதாற் வான் 
    தன் ைடக் குலத்தவர் தாித்த வார்ந்ெதாைடப் 
    ெபான்னாி மாைல ம் வின் மாைல ம் 
    பின்னிய மார்பினிற் பிைணயச் சாத்தினான்.         199 
 
    [மின்னல்ேபால் பிரகாசிக்கும் சைட ைடேயானாகிய சிவபிரா க்குத் தன் ைடய 
அ ைமத்தன்ைம ேதான் மா  தன் ைடய ேசாழகுலத்தவர் தாித்த ெபான்னாலான 
ஆத்திமாைல ம் மலர்மாைல ம் ஒன்ேறாெடான்  பிைணய மார்பில் சாத்தினான். 
ஆத்திமாைல ேசாழகுலத்தவர்க க்கு அைடயாள மாைல. சிவ க்கும் உகந்த . 
சிவைன ஆத்திசூ  என்பர்] 
 
    ளிக்கும்ெநய்க் க ங்குழற் ேறாைக மா யிர் 
    விளிக்குெமன் றல்குைல மைறத்த ேமதகு 
    பளிக்குெவள் ைடயின்ேமற் பசும்ெபா னம்பரங் 
    களிக்கும்ேவன் மன்னவன் கவினச் சுற்றினான்.         200 
 
    [மயில் ேபான்ற சாய ைடய மகளிாின் ஆ யிைர வாட் ம் என்  அல்குைல 
மைறத்த பளிங்கு ெவள் ைடயின்ேமல் பீதாம்பரம் அழகுறச் சுற்றினான். பசும்ெபான் 
அம்பரம்= பசுைம- ெமன்ைம. அம்பரம் – ஆைட. ெபான் அம்பரம்- பீதாம்பரம்] 
 
    மறக்ெகா ந் தாைனகள் ம ந்  ற்றி ம் 
    றக்ெகாைட கண்டலாற் ேபாாின் நீங்கலாத் 
    திறற்குாித் ெதாழின்ைமையச் ெசப்பி நின்ெறன 
    நிறக்க ங் கழெலா  நிகழ்த்தக் கட் னான்.         201 
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    [ ரக் ெகா ந்ெதாழில் மிக்க தாைனகளின் ற கு கண்டலால் ேபாாி ந்  
நீங்குவதில்ைல என ேபா க்குாிைம ைடய ெதாழின்ைமையச் ெசப்பி நிற்றல்ேபாலக் 
கா ல் கழல் ஒ க்கக் கட் னான். ெசப்பி நிற்றல்- ஓயா  கூ தல். க ைம- ெப ைம.] 
 
    மற்ைறய அணிக ம் வயங்க ெமய்ப்ப த் 
    ற்றவச் சூழைல ெயா வி மற்ெறா  
    ெபாற்ற ஞ் சூழ ற் க்கு ேவதியர்க் 
    கற் நல் கூர்ந்தவர்க் கம்ெபான் சினான்.         202 
 
    [பிற அணிகலன்கைல ம் விளங்க உட ல் அணிந்த அச்சூழைல நீங்கி, ேவெறா  
சூழ ற் ெசன் , ேவதியர்க க்கும் வ ைம ற்றவர்க க்கும் ெபான் அள்ளிக் 
ெகா த்தான். சினான் – மிகுதியாகக் ெகா த்தான் என்றவா .] 
 
    இைழக  மணிக  ெமண்ணில் ெபான்க ம் 
    மைழநிகர் களத்தவர் மகி ங் ேகாயி க் 
    குைழயைரக் கூய்க்ெகா த் ற் ச் சங்ெகா  
    தைழ றக் ேகாயின் ன் வாயில் சார்ந்தனன்         203 
 
    [அணிகலன்க ம் இரத்தினமணிக ம் அளவிலாத ெபான்க ம் நீலகண்டராகிய 
இைறவர் மகிழ்ந் ைற ம் தி க்ேகாயி க்கு ஏவலைரக் கூவி அைழத் க் ெகா த் , 
சங்ெகா  ழங்க அத் தி க்ேகாவி ன் வாயிைல அைடந்தனன்.] 
 
    ஏவல ைரத்தலா ேலற்  வல்ைலயிற் 
    காவலர் ெதாகுதி ங் களி ந் ேதர்க ம் 
    வா மாத் திரள்க  மள்ள ாீட்ட ந் 
    தாவ  மைமச்ச ந் தைதந்த பாங்க ம்.         204 
 
    [ அரசனின் ஏவலர் உைரத்தைத ஏற்  விைரவில் காலாட்பைட ம் யாைன ேதர் 
குதிைரப்பைடயின ம் மள்ளர்களின் கூட்ட ம் பிாியாத அைமச்சர்க ம் ெந ங்கிய 
ேதாழர்க ம்] 
 
    இைளய ம் பாண ம் ஏைன ேயார்க ம் 
    அளவிலர் வன்றின ராங்கு ேநாக்கினான் 
    ஒளி மிழ் ப மவல் ெலா த்தல் யாைனேமற் 
    களிமயின் கனிற் காண ேவறினான்.         205 
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    [இைளயர்- பணியாட்கள். பணியாட்க ம் பாண ம் ஏைனயவர்க ம் 
கணக்கற்றவர் ெந ங்கிக் கூ யவர்கைள அங்கு அரசன் ேநாக்கினான். ஒளி சும் 
மத்தக ைடய வ ய களிற்றின் ேமல் கைனப் ேபாலக் காட்சியளிப்ப ஏறினான். 

க க்கு யாைன வாகனம் உண் . கனின் யாைனக்குப் பிணி கம் என்  
ெபயர்.] 
 
    க நிைலத் ைற 
    சழங்க நின் கழ் மதிெயைனச் சமர்விைளத் தைலக்கும் 
    பழங்கண் தீர்மதி ெயனப்படர்ந் ெதாளிர்பணிக் கிரணம் 
    வழங்கு ெவண்மதி விடா டன் ெதாடர்வ  மானக் 
    குழங்கன் மாைலசூழ் மிைசக் கு உக் குைடநிழற்ற         206 
 
    [ெகாைட த யவற்றால் வ ம் கழ் கீர்த்தி எனப்ப ம் என் ம் அ  ெவண்ைம 
நிறம் என் ம் கூ வர். பிரதாபம் சூாியைனப்ேபாலச் ெசந்நிறம்; கீர்த்தி 
சந்திரைனப்ேபால ெவண்ணிறம். ெவண்மதியாகிய என்ைன நின் கழ் சழங்க 
அைலக்கும். சழங்க அைலக்கும்- தளர் ர வ த் ம் அந்தத் ன்பத்ைதத் தீர்ப்பாயாக 
என ெவண்மதி விடா  ெதாடர்தல் வ தல்ேபால ெவண்ெகாற்றக் குைட ேமல் 
நிழைலச் ெசய்ய] 
 
    ப ப்  வாய்ந் ேசர்ந் ெதா கிய பைனக்ைகைய ெந க்கு 
    ம ப்  வாய்ந்ெத ம் அரசுவா ெவ மணி தயங்கும் 
    ெபா ப்  வாய்ந்தி  றத் ம்ெவள் ள வி ள் ளியேபால் 
    வி ப்  வாய்ந் நின் றிரட் சா மைர ைட விளங்க.         207 
 
    [ப ப் - ப ைம. அரசு உவா- அரசர்கள் ஏ வதற்கு உாிய யாைன. ெபா ப் - 
மைல. ப த்  பைனமரம் ேபான்  நீண்ட திக்ைகயிைன ெந க்கி தந்தம் வாய்ந்த 
அரசுவா எ ம் மணிவிளங்கும் மைலயின் இ ற  ெவள்ளிய அ விகள் ள்ளிப் 
பாய்வ  ேபால் ெவண்சாமைரகள் இ ற ம் இரட்ட] 
 
    அசும்  ங்கதிர்ப் ெபாலங்கல ெனாளியினால் யாக்ைக 
    பசும்ெபான் மாநிறம் பைடத்தைக மாவி ம்பர்கள்சூழ் 
    இசும்பின் ேம வி னிலங்கு மத்திறம் ெபாரெவ ந்  
    விசும்  ைதவ ம் க்ெகா  வயங்கி ன்ேமவ.         208 
 
    [அசும் - திவைலேபாலச் சித தல். ைகம்மா- யாைன. இசும் -வ க்கு. 
ஏறவியலாைம என ம் கூ வர். ைதவ ம்- தட ம்.ெபான் அணிகலன்கள் சித கின்ற 
ஒளித் திவைலயால் உடல் பசும்ெபான்நிறம் பைடத்த யாைன, ெதவர்கள் சூழ்ந்த, ஏறி 
இழிதற்காிய வ க்க ைடய ேம மைலயிைனப் ேபாலப் ெபா ம். 
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ேம மைலயின்ேமல் ெபாறிக்கப் பட்ட  இலச்சிைனேபால விண்ைணத் தடவி 
க்ெகா  ன்ேன விளங்க. ேசாழர்கள் ேம மைலயின்ேமல் ப்ெபாறி 

ெபாறித்தனர் என்ப  வரலா ] 
 
    கி கு சூழ்மணித் ேதர்கெளண் ணிலகிள ெராளியிற் 
    ைடெய லாெநாி தரக்களி றவற் ைடப் றத்தின் 
    அைடய வாம்பாி யவற் ைட ம ங்ெகலா மடரப் 
    பைடகள் யாைவ  மவற் ைடப் பாங்காிற் பரவ.         209 
 
    [கி கு- ேதாற்ேகடயம். வாம் பாி- வா ம் பாி, வா தல் குதிைரயின் நைட 
வைககளில் ஒன் . த ல் ேதர்ப்பைட, அதன்பின் யாைனப்பைட, அதன்பின் 
குதிைரப்பைட அதன்பின் பிற பைடகள் யாைவ ம் பரந்  ெசல்ல] 
 
    இயங்க ளாதிய தழங்ெகா  யி க்குரல் காட்டக் 
    கயங்க ற்றிய கடமைழத் தாைரையக் காட்ட 
    வயங்கி யா நன் மாதரார் மின்னிைனக் காட்டத் 
    தயங்கு பன்னிற கில் ெபா ங்குழாத் ெதா ஞ்சார்ந்தான்.        210 
 
    [இயம்- இைசக்க விகள். தழங்ெகா - ேபெரா .கயம்- கஜம், யாைன. கடம்- 
மதநீர். ெபா ம்- ஒக்கும். பல்வைக இைசக்க விகளின் ேபெரா  இ யின் குரைலக் 
காட்ட, யாைனகள் ஊற்ெற த்த மதநீர் மைழத் தாைரையக் காட்ட, ஆ கின்ற மகளிர் 
மின்னைலக் காட்ட இவ்வா  விளங்குகின்ற பலநிற ேமகத்திைன ஒக்கும் குழா டன் 
சார்ந்தான்.] 
 
    த்தி ர்தி ங் கவிைக  ாியங் ெகா ம் 
    பத்தியாய் மிைடந்ெதங்க ம் பக க் கரந்த 
    மத்த யாைனயின் மன்னனா மிரவி மற்ெறான்ேற 
    தத்  நீர்ப் விக் கைம ெமன் ெறாழிப்ப  தைகய.         211 
 
    [ த் ச்சிவிைக ம் த் க் குைட ம் ெபாிய ெகா ம் ஆகியன வர்ைச 
வாிைசயாகச் ெசறிந்  எங்கும் சூாிய ஒளிைய மைறத்தன; மத்த யாைனயின்ேமல் 
வ ம் ஞாயி  ஒன்ேற இவ் லகுக்கு அைம ம் ேவெறான்  ஒளி ெகா க்கத் 
ேதைவயில்ைல என்  ஒழிப்ப  ேபான்றதாம். மற் - அைசநிைல.] 
 
    மகர ேதாரணம் ரண கும்பங்கண் ம ந்  
    சிகர மாளிைக ெசற்றிய தி மக ைறதன் 
    நகர தியிற் குந்தனன் நடத்த ங் கா ந் 
    தகர வார்குழற் ைறயலா ாிைவயிைவ ெசய்வார்.         212 
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    [மகர ேதாரணம்- மகரமீனின் வ வில் அைமந்த ேதாரணம். சிகரம்- உச்சி. தகரம்- 
மகளிர் கூந்த க்குப் சும் வாசைனக் குழம் . மகரேதாரணங்கள், ரணகும்பங்கள் 
நிைறந் , உயர்ந்த மாளிைககள் ெசறிந்த, தி மகள் வா ம் நகரத்தின் தியில் அரசன் 

குந்தனன். தகரம் சப் ெபற்ற கூந்தைல ைடய மகளிர் இைவயிைவ ெசய்வார்.] 
 
    தாள்வ ாிந்தெபாற் கழ னான் றன்ெனாளிக் கஞ்சி 
    வா  லாங்கணார் வாழ்மைன ட் குந் ெதாளிக்குங் 
    ேகள லார்பிர தாபத்ைதக் ெகழீஇக்ெகாணர்ந் தி த்தாங் 
    கா ம் ேவந்தன் ன் னரக்குநீர் சூழ்த்திமண் கவிழ்ப்பார்.         213 
 
    [தாளில் ெபாற்கழல் கட் ய அரசனின் ஒளிக்கு அஞ்சி மகளிர் வா ம் கட் ள் 

குந்  ஒளிந் ெகாள் ம் பைகயரசர்களின் பிரதாபத்ைதப் பற்றிக் ஒண்  வந்  
கவிழ்ப்ப  ேபால உலகா ம் ேவந்தன் ன் அரக்கு நீர் சுற்றி நிலத்தில் ஊற் வார். 
அரக்கு நீர்- குங்கு ய நீர். ெசந்நிறம். பிரதாபம் ெசந்நிறம் என்ப  பலவிடங்களி ம் 
வந் ள்ள . அயினி நீர் என் ம் கூறப்ப ம். இ  கண்ேண  கழித்தல் அல்ல  
தி ஷ்  கழி தல் எனப்ப ம்.] 
 
    பரந்த மன்னவன் கழிைனப் பயந்திலந் ேதா ங் 
    கரந்த ேவற்றவர் கைழ ங் கவர்ந்தனர் ெகாணர்ந்தாங் 
    குரந்த வாக்களிற்ற யின் கீழ்ப்ப த் ெதாழிப்பார்ேபால் 
    நிரந்  மண்ெணலா மைறதர ெவண்ெபாாி நிைறப்பார்         214 
 
    [காிகாலனின் பரந்த கழி க்குப் பயந்  களில் மைறந்  வா ம் 
பைகவர்களின் கைழ ம் கவர்ந்  ெகாண் வந்  வ ைம நீங்காத களி களின் 
கா ல் நசுக்கி ஒழிப்பார்கைளப் ேபால் நிலெமலாம் மைற ம் ப  ெவண்ெபாாி 
சித வார். ெவண்ெபாாி வி வாழ்த் தல் மர . அட்சைத இ தல் என்பர். கீர்த்தி 
ெவண்ைம நிறம். உரம்- வ ைம. தவா- நீங்கா.] 
 
    வண்  சூழ்பசுந் ழாய்த்ெதாைட இன் மார் பகத்திற் 
    ெகாண்ட தீர்ஞ்ெச ஞ் சாந்தணி யாதலாற் குனிேகா 
    தண்ட வார்சிைல யானல னிவன்றடக் ைகயிேவல் 
    கண்ட லா ைம கான் ைள ேபா ெமன் றைறவார்.         215 
 
    [இவ ைடய மார்பகத்தில் வண்  ெமாய்க்கும் ழாய் மாைல இல்ைல; குளிர்ந்த 
சந்தனேம உள்ள . இவ ைடய வ ய கரத்தில் ேகாதண்டம் இல்ைல; ைகயில் ேவல் 
காணப்ப தலால் இவன் உைமயின் மகேன ேபா ம் என்  கூ வார்] 
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    ேகாழி யான்கு  கா யிர் குைழதரச் ெச த் ம் 
    ஆழி யாெனன வி ெத ந் தார்த்தலா வைன 
    வாழி ேவெளன மதித் ேமா காஞ்சியிற் றவத்தாற் 
    காழி னீங்குமா ெலன் ேமா ெவன்றனர் கைரவார்.         216 
 
    [ேகாழியான், ஆழியான் என்பன சிேலைட. ேகாழி என்ப  உைற ர், உைற க்கு 
உாிைம ைடய ேசாழன். இ  ஒ  ெபா ள். ேகாழிக்ெகா ைய உைடய கன். ஆழி 
கடல், சக்கரம். ேகாழிக் ெகா யன், அன்பினால் அ காதவர் உயிைரக் குைழவிக்கும் 
க ணகிக்கடல்.( கன்) பைகவர்களின் ஆ யிைர வ த் ம் ஆைணச்சக்கரத்ைத 
உைடயவன் ( ேசாழன்) என வி  எ ந்  ஒ த்தலால், இவைன கன் என 
மதிப்ேபாேமா? அல்ல  ன்ைனத் தவத்தால் காஞ்சியில் குற்றத்தின் நீங்கி (க ைம 
நீங்கி ெவண்ணிறம் ெபற்றைம) சிவசா ப்ம் ெபற்ற தி மாெலன்ேபாேமா? (இந்த 
வரலா கள் தற் காண்டத்தில் உள்ளன] 
 
    ேவட்ட யாைவ  மிரக்கு ன் சி ந் திறத்தாற் 
    ேகாட்டந் தீர்மனப் ெப ந்தைக தவத்தினாற் குைழந்  
    வாட்ட ற்றலால் வரங்ெகாடா வானவர் தம்மால் 
    ஈட்ட ம் கழ் பைடத்தேவற் றமரேன ெயன்பார்.         217 
 
    [ேவட்ட- வி ம்பிய. சி ம்- வாாிக்ெகா க்கும். ேகாட்டம்- குற்றம். வி ம்பின 
யாவற்ைற ம் ேகட்கும் ன்னர் அள்ளி வழங்கி ம் ெப ைம ைடேயான், 
மனக்ேகாட்டம் நீங்கிய தவத்தினால் வ ந்தினால் அல்லாமல் வரங்ெகாடாத ேதவர்கள் 
தம்மால் இட்ட யாத க ைடய ேவல் ரன் கேன. ேவல்+ + அமரன்= 
ேவற்றமரன்.குறிப்  விைனயாலைண ம் ெபயர்.] 
 
    க ேவள்களி ரவம் கைனத் தணவாத் 
    தி வில் சிய கலாவமா மஞ்ைஞபின் ேசறல் 
    ெபா வ ேவலவன் குஞ்சரத் திம்பேரார் ெபாலங்ெகாம் 
    வ னாள்குழ லைலய மால்ெகாண் டன் படர்வாள்.         218 
 
    [தணவா- நீங்காத. தி வில்- இந்திரவில். கலாவம்- ேதாைக. கேவள் களிற்றிைன 
ஊர, அவைர என் ம் பிாியாத இந்திரவில் ேபான்ற கலாபத்ைத உைடய மாமயிேல  
பின்ெதாடரல் ேபால, ேவலவன் ( அரசன்) உலாவ ம் யாைனயின் பின் 
ெபாற்ெகாம்பிைனப் ேபான்ற உ வ அழகினள் ஒ த்தி தன் கூந்தல் அைலய 
அரசன்ேமல் மயக்கம் ெகாண்  உடன் ெதாடர்வாள்] 
 
    ெகா  ேதனிமிர் ெதாைடயலங் ேகானவ னழகு 
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    ங் காணிய தம்ெமதிர் ன்னெவங் களிற் க் 
    ெக  ெதாய்யிைலக் க ம்பிேதா ெவன் காட் நர்ேபாற் 
    ப தி லாமணிக் கச்சுக நிற்பர்கள் பல்லார்         219 
 
    [ெதாய்யில், க ம் - இளமகளிர் பண்ைடநாளில் மார்பில் குங்குமக் குழம்பால் 
எ ம் ஓவியம். இ  பண்ைடய மகளிாின் ஒப்பைன வைகளில் ஒன் . வண் கள் 

சும் ேதன்ெசாட் ம் மாைலயணிந்த அரசனின் அழைக ம் கா ம்ெபா ட்  
தம்ெமதிர் வ ம் களி க்கு தம் ெதாய்யிைலக் க ம்  இேதா என்  காட் வார்ேபால் 
தம்மார் க் கச்சு கழன்  கீழ் விழ நிற்பார், பல்ேலார். யாைன க ம்பிைன வி ம்பி 
உண் ம். கச்சு உகுதல் காமத்ைதக் காட் ம்.] 
 
    இ ம்  பாய்ந் ண் ணிணங்கிய மத்தகந் தம  
    ெப ம்ெபான் ேமகைல யல்குன் மத்தகத்ெதழில் ெபறாைம 
    சு ம்  சிய கடகாிக் குணர்த் வார் ைணய 
    வி ம்  நீவி மிழ்ந்தனர் ெவறியராய் நிற்பார்.         220 
 
    [இ ம் - அங்குசம். யாைனயக் கடாவச் ெச த் ம் ஆ தம். நீவி- ெகாய்சகமாக 
உ த்த ஆைட. ெவறியர்- ெவற் டம்பர். அங்குசத்தால் குத்தப்பட் ப் ண்வாய்ந்த 
மத்தகம் தம  ெபான்ேமகைல அணிந்த அல்கு ன் மத்தகத்தின் அழகிைனப் ெபறாமல் 
இ ப்பைத அரசன் ஏறிவ ம் யாைனக்கு உணர்த் வார்ேபால் வி ம்பியணிந்த 
ஆைட ம் ந வ ெவற் டம்பினராய் நிற்பார்] 
 
    களி ேதர் பாி த ய ேவண் னர் கவரக் 
    குளி வார் ரசிைறக்கு நங்கு  மணிக்கச்ேசா 
    ெடாளி வாள் வைளகைல கவர்ந் த விடாேதகும் 
    ெவளி  மாத்திைர யி ந்த ெதம்விதிப் பயெனன்பார்.         221 
 
    [யாைன, ேதர், பாி த ய பாிசில்கள் வி ம்பியவர்கள் ைகக்ெகாள ழங்குகின்ற 
ெகாைட ரசுைடய அரச க்கு நம் ைடய நிற ைடய மணி( ைல)க் கச்ேசா  
சங்குவைள, ஆைட கவர்ந் ெகாண்  நமக்கு உதவிடா  ெசல் ம் அறியாைம 
இ ந்த  எம் ைடய விதிப்பயன் என்பார். பிற க்ெகல்லாம் ஈபவன் நம் ைடயைதக் 
கவர்ந்  ெகாண்  உதவாமல் ெசல்வ  தம்விதியின் பயெனன்  ெநாந் ெகாள்வார். 
குளி  ரசு- ஒ க்கின்ற ரசு. வால்- ெவண்ைம. வைள-சங்கு. ெவளி - அறியாைம.] 
 
    வள்ளல் காம க் கு டன் மதனி ந் தாேன 
    ள்ள மாழ்குவ ெனனனிைனப் கழ்ந்தன தற்ேக 
    ள்ள வாந்ெதாைடப் யத்தவப் ேபார்மதன் ெவகுண்  
    கள்ள வார்கைண ெதா த்தனன் காண்மதி ெயன்பார்.          222 
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    [வள்ளல்- காிகாலன். காமர்- அழகிய. மாழ்குவன் -வ ந் வன். உதற்ேக- அதற்ேக. 

ள் அவாம் ெதாைட- வண் கள் வி ம் ம் மலர் மாைல. கள்ள வார் கைண- சிேலைட. 
வஞ்சகமான கைண, ேத ைடய மலர்க்கைண. ெதா த்தனன் -எய்தனன். 
    வள்ளலாகிய காிகாலேன! மன்மதன் உ ைடயனாக இ ந்தால், உன் ைடய 
அழகிைனக் கண்  இவ்வழகு தனக்கு இல்ைலேய என வ ந்தியி ப்பான் என 
உன்ைனப் கழ்ந்ேதாம். அதற்ேக, மன்மதன் எங்கள்ேமல் ம மலர்க்கைணகைள 
எய்தனன். கா வாயாக] 
 
    தீய மன்னவன் உறி ம் ஆடவர்க்கலாற் றீங்கு 
    பாய ேமகைல மாத க் கியற்றிடான் பழிதீர் 
    ய னாகி ம் எங்கைளத் யர்ெசய லழேகா 
    கா ம் ேவலவ கைடக்கணித் த ெளனக் கசிவார்.          223 
 
    [ தீயமன்னவன் வந்  எதிர்ப்பி ம் ஆடவவர்க்கு அல்லாமல் மகளி க்குத் தீங்கு 
ெசய்யான் என்  நீ(காிகாலன்) பழியற்ற யவனாக இ ந் ம் எங்கைள வ த் தல் 
அழேகா? எம்மீ  கைடக்கண்ண ள் ெசய்த ள்க’ என உ குவார்.] 
 
    நைடயி னானிைன நைகத்தி  நங்கள்பான் மற க் 
    ெகாைடயி னா யர் குமரைனக் ெகாணர்ந்ெதம ளங்கள் 
    உைட  மா கண் டாய்தகுந் தகு னக் ெகன்னாப் 
    ைட  லாவிய குஞ்சர ேநாக்கினர் கல்வார்.          224 
 
    [மாதர் நைடக்குக் களிற்றின் நைட உவமமாகக் கூறப்ப ம். தங்களின் நைட 
யாைனயின் நைடையக் காட் ம் அழகாக இ த்த னால் யாைனயின் நைடயிைன 
இம்மகளிர் இழித்  நைகத்தனர். அதனால் விேராதங்ெகாண் , யாைன இக்குமரனக் 
ெகாண் வந்  தங்கள் உள்ளம் உைட மா  ெசய்த  என் ம் தங்கள் 
இழிெசய க்குத் தண்டைனயாக அ  தகும் தகும் என்  யாைனைய ேநாக்கிப் 

கல்வர். மற - மா பட் , பைகெகாண் . தகும் தகும் என்ற  தக்க  என் ம் 
குறிப்பிைன உைடய .] 
 
    மற  யா ய மன்னைர மற ைக யா ந் 
    திறல்ெசய் வாெனழி ேனாக்கு ன் ஒழிதிேயற் சினவி 
    யற ன் வார்மதக் க ளினா யலர் ைலக் ேகாட்டால் 
    விற  லாவைக ேவ நின் ேகாட் ைன ெயன்பார்.          225 
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    [மற - பைக, ரண்பா . மற - எமன். ைகயா ம்- பாராட் ம். ஒழிதிேய- 
நீங்குவாெயனில். அறல்- நீர் ஒ க்கு. விறல்- ெவற்றி. ‘விற லாவைக நின் 
ேகாட் ைன ேவ ம்’ என க்க. ேவ ம்- ெவல் ம். பைக ெகாண்ட அரசைர, 
எம ம் பாராட் ம் வண்ணம் அழிக்கும் திறத்ைதச் ெசய்வா ைடய எழிைல ம் 
ேநாக்கும் ன்னம் எங்கள் பார்ைவயி ந்  அக ைவேயல், சினந் , 
நீெரா க்குேபால் ஒ கும் மதநீ ைடய க ளினாய் (களிேற), எம் ைடய ைலக் 
ெகாம்பினால், ( ைலக்கு யாைனத் தந்தத்ைத உவைமயாகக் கூ வர்.) உன் ைடய 
தந்தங்களின்  அழி ம்ப யாக ெவல் ேவாம்.] 
 
    பி க ளாெமனத் தம்ைமேய ெபட்ட  கைணந்த 
    ெகா ய ேபார்சவட் டரசுவாக் ெகா ந் ைளக் கரத்தாற் 
    ெறா குலாவிய ேதாளிைனக் க ம்ெபனச் சுழிப்ப 
    வ கள் பா ட ெவ ப்பதா ெமனவகங் களிப்பார்.          226 
 
    [(நைட ஒப் ைமயால்) பி களாம் என்  நிைனந்  வி ம்பித் தம் அ கில் அைணந்த 
அரசு உவா(அரசன் ஊ ம் களி ) தன் ைடய நீண்ட ெதாைள ைடய திக்ைகயால், 
ெதா கள் அைச ம் ேதாளிைனக் க ம்  என வைளக்க ( ேதாளில் எ வ  க ம் . 

ைலயில் எ வ  ெதாய்யில்) களி  தம்ைம அரசனிடத்தில் ேசர்ப்பதற்கு அவ்வா  
ெசய்கின்ற  என உள்ளம் மகிழ்வர். சவட் தல் – காலால் ேதய்த்  அழித்தல். சுழிப்ப- 
வைளக்க. அ கள்- தைலவன். அரசுவா- அரரசன் ஏ ம் யாைன.] 
 
    அலகி லாதபல் யிர்க ம் விம்மித மைடய 
    லெக லாங்குளிர் ெசய் மிக் காவலர்க் குவைம 
    விலகு தன் ைட வனப்பினால் விைனயிேன ளத்தில் 
    இலகு காமெவந் ெந ப்பிட ைசவேதா ெவன்பார்.          227 
 
    [அளவிலாத பல் யிர்க ம் இன்பம் அைட மா  உலகுக்ெகல்லம் குளிர்ச்சிையச் 
ெசய் ம் இவ்வரசர் ெப மான், உவைமயிலாதன் அழகினால், பாவிேயங்கள் உளத்தில் 
காமத்தீயிைன இ தல் அவ ைடய க ைண உள்ளத் க்கு இைசவேதா என்பார்.] 
 
    கைனக திர்ப்ெபாலந் தாாினான் காமேவ டற்ற 
    இைன  நம் கம் ேநாக்கலன் இவன்றி க் காஞ்சி 
    வனம ழித்ெதழில் ாிந்தலான் மடந்ைதயர்ப் பாரா 
    நிைன  ண் யர் விரத ேநர்ந் தான்ெகாேலா ெவன்பார்.          228 
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    [ஒளி சும் ெபான்மாலத் தாாினானாகிய காிகாளன், காமேவள் வ த்தத் ன் ம் 
நம் ைடய கத்ைதப் பார்க்கான். காட் ைன அழித்  அழகிய நகரம் அைமத்தலான் 
மகளிைரைரப் பாராத விரதம் ண் ளாேனா என்பார்] 
 
    வட்ட ெவண்குைட மதிக்குைட யாகுமன் னவ ம் 
    பட்ட ேவ ப் பைடத்தவ னாெமனப் படர்ந்  
    ெமாட்  லா ைலக் கைணப் யக் க ப் வின் ைறயாம் 
    ெபட்  நின்கரத் தைணப்ப  ெப மெவன் றைணவார்.          229 
 
    [மன்னவன் , இைறவனின் ெநற்றிக் கண்ணால் எாிந்  அழிந்த ெவண்மதிக் 
குைடயன் மன்மதனின் உ விைனப் பைடத் ள்ளான். ஆைகயால் எங்கள் 

ைலயாகிய தாமைர ெமாட்டம் அம்பிைன ம் க ம்  வில்லாம் ேதாளிைன ம் 
அைணப்ப  ெபா த்தம் என்பார். மன்மத க்குச் சந்திரன் குைட. ] 
 
    இ  லாங்குழன் மாதர்கள் பல மிவ் வா  
    ம  லாமதன் கைணக்கிலக் காயினர் வ த்தத் 
    ெத  லாந்திறன் மன்னவன் றிண்களி ைகத் ப் 
    ெபா  லாந்தன தணிநகர்க் கடந்தனன் ேபாந்தான்          230 
 
    [ மாதர்கள் பல ம் இவ்வா  மயக்கஞ்ெசய் ம் மன்மத ைடய கைணக்கு 
இலக்காயினராகித் திக்க, மன்னவன் களிற்றின் மீ ர்ந்  வளம் நிைறந்த தன் 
அணிநகர் கடந்  ேபாந்தான்.] 
 
    கதிெகாள் ேசைனயின் ழக்கிைனக் காெரனக் க தி 
    வதியின் பாங்கம ாிலஞ்சிேயா திமங்கள்வான் குவ 
    திெகாள் இந்திரன் வியினி லரசுெசய் ேதாற்றம் 
    நிதிெகாள் வானவர்க் குைரத்திடப் ேபாவ  நிகர்ப்ப          231 
 
    { கதி- காலாட்பைடயின் நைட வைக. இலஞ்சி- வாவி.  வாவியில் இ க்கும் 
தாமைரமலர்களின் ேமல் வதி ம் அன்னங்கள், பைடயின் நைட ஒ  ழக்ைகக் ேகட்  
இ ெயன அஞ்சி வானிற் பறந்தன. அ  வணக்கத்திற்கு உாிய இந்திரன் 
மண்ணரசாள்கின்ற ேதாற்றத்ைத விண்ணவர்க க்கு உைரத்திடப் ேபாவ  
ேபா ந்த .] 
 
    ெபான்னி மாமைன யாடைனப் ணர்ந்திடா திகந்த 
    ெதன்ைன ேயாமனக் குறிப்பிைன யறி ெமன் ெறண்ணிக் 
    ெகான் ம் வார்கடல் கு கினா ெலனப்பைடக் குழாத்ேதா 
    டன்ன மா ங் காவிாி கு கியங் ககன்றான்.          232 
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    [ெபான்னி- காவிாி. காவிாி யாகிய மைனயாள் தன்ைனப் ணர்ந்திடாமல் 
தவிர்ந்தைமக்குக் காரணம் என்னேவா, அவள் மனக் குறிப்ைப அறிேவாம் என்  
எண்ணி, ஒ க்கின்ற கடல், பைடக் குழாத்ேதா  ெசல்வ ேபால், அன்னம் ஆ ம் 

ஞ்ேசாைலயாகிய காவிாி அ கி அகன்றான்.. ஆ க க்குக் கணவன் கடல் என்ப  
மர . ேசாழநா  பைகமன்னர்கள் ஆட்சிக் குட்பட் ந்தைமயால் ணரவில்ைல 
என்ப  குறிப் . கா- ேசாைல. ] 
 
    நா ம் பற்பல கான  நகர ங் கடவா 
    ேவாைட யாைனயி ெனா குைட மன்னவ னைடந்தா 
    னீ  மன்பர்க ளத்தி ஞ் சிரத்தி  நி த்த 
    மா  மண்ணலார் காஞ்சிமா நகரணித் தாக          233 
 
    [அன்பர்க ைடய உள்ளத்தி ம் சிரத்தி ம் என் ம் கூத்தா ம் இைறவாின் 
காஞ்சிமா நக க்கு அணித்தாக, நா ம் பற்பல கானகங்க ம் நகரங்க ம் கடந்  
யாைனயின் ேமல் ஒப்பற்ற ெவண்ெகாற்றக் குைடக்கீழ் மன்னவன் அைடந்தான். ] 
 
    ெகாச்சகக்க ப்பா 
    ெபான்னாடர் ேகான்வ வா ெனனப்ெப மான் கன்றெமாழி 
    ன்ேனெபற் ங்காஞ்சி ெமாய்குழற்ெறய் வதமின்  
    ெமன்ேனவந் திலெனன்  தைனவானத் திைட வத் 
    தன்னார்ைகத் தலநிமிர்த்தாற் ேபான்றதளிர் வனங்கண்டான்.          234 
 
    [வானநாட்டரசன் இந்திரன் காஞ்சி நகைர அைமக்க வ வான் என இைறவன் 

கன்ற ெமாழி. காஞ்சியின் அதிேதவைத இன் ம் ஏன் ெபான்னாடர்ேகான் வந்திலர் 
என்  ஆகாயத்ைதத் வக் ைகத்தலத்ைத நிமிர்த்தியைதப் ேபாலத் தளிர்த்த 
மலர்ச்ேசாைலகைளக் கண்டான்] 
 
    பர ெப  மான ளால் காஞ்சிவளம் பயிற்றவ ம் 
    வர ணர்ந்தவ் வயின் ன்ேன தைனக்காண வந்தி க்கும் 
    அரமகளிர் காண்ட நின் றாட்டயர்வ ெதனவளிபாய் 
    குரவமலர்க் ெகா பல ங் குைழந் டங் குவகண்டான்.         235 
 
    [பரேமசுவரன் அ ளால் காஞ்சிைய வளம் ெபறச் ெசய் ம் வரம் ெபற் ள்ள 
தன்ைனக் காண வந்தி க்கும் ேதவமகளிர் கண்ட டன் மகிழ்ந்  ஆ வைதப்ேபால 
காற்  அைலக்க குரவமலர்க் ெகா கள் பல ம் குைழந்  அைசவைதக் கண்டான்.] 
 
    தம வ ெமா காைலத் தழீஇக்ெகாண்ட ெந விசும்பின் 
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    அமரர்கள் நாயகன் வந்தாெனனத் தைனக்கண் டார்வெமா  
    குமாிமயிற் குல மி ள் கூர்நிறத்த குயிற்குல ம் 
    இமிழிைச  நாடக  ெமங்க  மீட் வ கண்டான்.          236 
 
    [இந்திரன் மயிலாகிப் ேபார்க்களத்தில் கப் ெப மாைனத் தாங்கினான்; 
தக்கயாகத்தில் ரபத்திர க்கஞ்சிக் குயிலாயினன். இவ்வா  தம வத்ைத 

ன்ெனா  சமயத்தில் த விக் ெகாண்ட அமரர் நாயகன் வந்தான் என அவைனக் 
கண்  ஆர்வ டன் இளமயிற்கூட்ட ம் இ ள்நிறம் கூர்ந்த குயில் கூட்ட ம் இனிய 
இைசபா வைத ம் நாட் யம் ஆ வைத ம் கண்டான்] 
 
    இந்திரன்வந் தடவிெயலா மி க்குெமன இைறமாற்றந் 
    தந்த ணர்ந் ெதனக்கா  சினஞ்ெசய்  தா ஞ் 
    சுந்தரவா கனமாகிச் சுல க  கி னத்ைத 
    அந்தரத்தி னியங்குெதா  மடர்ந் ெந க் குவகண்டான்          237 
 
    [இ க்கும்- இ திெசய் ம், அழிக்கும். இந்திரன் வந்  காட் ைன அழிக்கும் என்  
இைறவன் வாக்குத் தந்தைமையக் கா  உணர்ந் , தான் வாகனமாகத் தன்ேமல் ஏற்றி 
வ ம் காிய ேமகம் அடர்ந்  ெந ங்குவைதக் கண்டான். வனம் அடர்ந்  உயர்ந்  
இ ப்பதால் அதன்ேமல் கார்ேமகம் தங்கியி ப்பதால், வனத்ைத ேமகத்ைதத் தாங்கும் 
வாகனமாகக் கூறினார்.] 
 
    விட குக்கும் பணப்பாந்தள் விமலர்தி  மார்பகத்  
    படவரவத் ெதா ற  பாராட் ப் பிலவழிேய 
    யிட ைடத்தம் பாதலத் க் ேககுவேபாற் றைனேநாக்கித் 
    தடெந ம் ற் றைளகெடா ஞ் சார்ந் கரப் பனகண்டான்.          238 
 
    [ விடத்ைத உமி ம் பட ைடய பாம் கள் இைறவாின் அகன்ற மார்பகத்தில் 
அணிகளாகத் தவ ம் பாம் க டன் உற  பாராட் ப் பிலத்தின் வழிேய தம் ைடய 
பாதலத் க்குச் ெசல் வைதப்ேபால், தன்ைன ேநாக்கிய பாம் கள் ெந ம் ற்றில் 
அைமந் ள்ள வைளகள் ேதா ம் ெசன்  மைறவைதக் கண்டான்.} 
 
    ஆளவ ந் தைனேநாக்கி யழி தமக் குற்றெதன 
    ைளயி  கின்றனேபா ெலாளி மிழ்மண் லமைறய 
    நீ மி ட் கானகத்  நிரந்தர மலர்த்த  ங் 
    காளகெமன் சு ப்ேபாைத காட் யைச வனகண்டான்          239 
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    [ஆளவ ம் தன்ைனப் பார்த்  தமக்கு அழி  வந் ற்ற  என ஊைளயிட்  அ வ  
ேபால் சூாிய மண்டலெமலாம் மைறய நீண்  இ ள் பரந்த கானகத்தில் நிரந்தரமாக 
மலர்ந்த மரங்கள் ெதா ம் கார்ேமகம் எனக் க வண் கள் ஓைசகாட்  அைசவைதக் 
கண்டான்.] 
 
    இலகுமரக் ெகாளிபைடத்த பின்ன மீர்ந் ளவணிந்த 
    தைலவனவன் றைமநிகர்ப்பத் தாங்க மங் குயர்தவத்தா 
    னில மரக் கு வாய்ந்  நிற்பனேபாற் ைவெயலாங் 
    குலவியேகாங் குமிழ்தாதிற் குளித்ெதாளி ங் கவின்கண்டான்.          240 
 
    [தி மால் தன் ைடய உயர் தவத்தால் காிய நிறம் நீங்கிப் பவளவண்ணம் 
ெபற்றான். இந்தவரலா  தற்காண்டத்தில் கூறப்பட்ட . தி மால் தன் தவத்தால் 
காிய நிறம் நீங்கிப் பவள நிறம் ெபற்றைதப் ேபால, ைவகள் எல்லாம் அரக்கு உ வம் 
வாய்த்தி ந் , ேகாங்கம் க்கள் க்கள் உதிர்த்த தாதில் குளித் ப் ெபான்னிறம் ெபற்ற 
கவிைனக் கண்டான்] 
 
    ஓங்கு ளி னத்தாிக த்தழித்த காிக்ேகா  
    தங்குெபாலம் ங்க க்ைக பிைறதவ ஞ் சைடத்ேதைவ 
    ங்கியவன் பாற்ெறா  ேமவாிய தவ ஞற்றி 
    யாங்க யர் சா ப மைடந்தவர்ேபால் வனகண்டான்.         241 
 
    [ ளினம் –மணல்ேம , ஆற்றிைடத்திட் . அாி- அாித்தல், வாிகள். ெசம்மணற் 
குன் களின் ேமல் காிக் ேகா கள் தங்கிய ெகான்ைறக் காய்கள், பிைறதவ ம் சைடத் 
ேதைவ அன்பால் ெதா  அாிய தவம் ெசய்  சிவசா பம் ெபற்றவர்கைளப் ேபால 
இ த்தைலக் கண்டான். ெகான்ைறயின் காய்கள் சிவனின் சைட ையப் ேபான்  
இ த்தைலப் ெபாிய ராணம் ஆனாய நாயனார் வரலாற்றில் காண்க.] 
 
    வனமழிப்ப அைடந்தி ந்தன் வரவறிந்  ன்னாகச் 
    சினெமா தம் டல்தாேம சிைதத்திறப்ப ெதனவிலங்கின் 
    இன  ெமான்ேறாெடான் றிக யி ஞ் சமர்விைளயா 
    அன ெநய்த் ேதார்கான் றாவிவிளி வனகண்டான்.          242 
 
    [காட்ைட அழிக்கும்ெபா ட்  அைடந்தி ந் தன் வரவிைன அறிந் , ன்னதாக, 
சினத் டன் தம் டைலத் தாேம சிைதத்  இறப்ப  என, விலங்கினங்கள் ம் 
ஒன்ேறாெடான்  ேபாாிட்  ெந ப் ப் ேபான்ற ெசந்நீர் ெசாாிந்  இறக்கும் 
காட்சிையக் கண்டான். சமர்- சண்ைட. ெநய்த்ேதார்- இரத்தம்.] 
 
    அ சீர்க்கழிெந லாசிாிய வி த்தம் 
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    இவ்வைக வளங்க ேணாக்கி வனம் கு ெமல்ைல ேய  
    பவ்வெமன் றயிர்க்குந் தாைனப் படெரா  ேகட்ட ேலா ம் 
    அவ்விய ேவடராகி யணங்கிய சிந்  ேமதன் 
    ெறவ்வ  திறன்மா ேமதன் இ வ ஞ் சீற்றங் ெகாண்டார்.          243 
 
    [ இத்தைகய காட்சிகைளக் கண்  ெகாண்ேட காட் ள் கும்ேபா , 
ஏ கடல்களின் ஒ ெயன பைடெய ச்சியின் ேபெரா ையக் ேகட் , கான 
ேவ வர்களின் தைலவர்களாகிய சிந் ேமதன். மாேமதன் என்பார் இ வ ம் க ங் 
ேகாபம் ெகாண்டனர். பவ்வம்- கடல். அயிர்க்கும்- ஐ ம். அவ்விய ேவடர்- வஞ்சக 
ேவடர். அவ்வியம்- மனக்ேகாட்டம். அணங்கிய- வ த்திய. ெதவ்- பைக.} 
 
    நம் ைட வனத்தஞ் சா  நண்ணிய பைடக ெளல்லாம் 
    இம்ெம  ன்னர்க் ேகா ம் எனத்ெதழித் ெத ந்  வல்ேல 
    தம்மினத் தவைரக் கூவத் தைலத்தைல நின்ற வாண்ைமத் 
    ெதம் ைன ய ேவார் ேவடர் திரண்டனர் ஒல்ைல மாேதா          244 
 
    [ெதழித் - ஒ த் .அதட்  வல்ேல, ஒல்ேல- விைரவில். நம் ைடய வனத்தில் 
அஞ்சா  வந்  ெபா ந்திய பைடகைலெயல்லாம் இம்ெம ம் ன்னம் 
ெகால் ேவாம் எனக் கூவி எ ந்  விைரைவல், தம் ைடய இனத்தவர்கைள-
ெயல்லாம் அைழக்கேவ, ஆங்காங்ேக நின்ற பைகவைர ெவல் ம் ஆண்ைம ைடய 
ேவ வர்கள் விைரவில் திரண்டனர்.] 
 
    காட் னிற் சாிக்கும் ேவழக் கணங்கள் கண்டைனயர் ேதாற்றத் 
    தீட் வன் ேயறன்ன பாய்த் ள ெரதிெரான் றின்றி 
    மாட் தற் றிறத்திற் சிங்க வ யின ெரவர்க்கு ட்கு 
    ட் ம் ெவகுளித் தீயான் ாியஞ் சரப மன்னார்.          245 
 
    {காட் ல் சஞ்சாிக்கும் யாைனக் கூட்டங்கைளக் கண்டைதப் ேபான்ற ேதாற்றத்ைத 
உைடயவர்கள்; வ ய  ஏற்றிைனப்ேபால பாய்ச்சைல ைடயவர்கள்; தனக்கு 
எதிரானெதா  விலங்கும் இல்ைலெயன ெவல் ம் திறத்தில் சிங்கம்ேபான்ற 
வ ைமைய உைடயவர்கள்; எவர்க க்கும் அச்சத்ைத ட் வதி ம் ெவகுளியாகிய 
தீயா ம் ெபாிய சரபத்ைத அைனயவர்கள்] 
 
    விைளத்தி ம் ேவட்ைட தண்டா விைனயினால் மடங்க ங் 
    களிற் டற் லா ம் ேவங்ைகக் காழ்ப  நிண  நீ ங் 
    குளித்ெதாளிர் ேவ ம் வா ங் ேகால்க ம் வைள ந் தண் ந் 
    திைளத்த ைகயினராய் ன்னர்ச் ெசன்றனர் ெச வின் ண்டார்.          246 
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    [ெசய்கின்ற ேவட்ைடத் ெதாழி னால் சிங்கத்தின் ஊ ம் களி களின் லா ம் 
ேவங்ைகயின் நிண ம் கு தி ம் ேதாய்ந்  ஒளிர்கின்ற ேவ ம் வா ம் அம் க ம் 
வைள ம் தண் க ம் ெகாண்ட ைகயினராய் ன் ெசன்  சண்ைட ெசய்ய 

ற்பட்டனர்.] 
 
    சிைலயிைன ேநாக்கி னார்கள் ெதாிகைண ேநாக்கி னார்கள் 
    மைலெயனத் திரண்ட ேதாள் ைடத்  வாய்ம த் த் தின்றார் 
    அலர் க ேராமங் ைகயிற் றி க்கினா ரழற்கண் ேசந்தார் 
    ெகாைல கக் கூற்ற ெமன்னக் ெகாம்ெமனத் ள்ளிப் பாய்ந்தார்.          247 
 
    [வாய் ம த் த் தின்றார்கள்- வாயிதைழக் க த்தார்கள். க ேராமம்- மீைச. 
ேவடர்கள் தங்க ைடய வில்ைல ேநாக்கினார்கள்; அம்பிைன ேநாக்கினார்கள். 
மைலெயனத் திரண்ட தங்க ைடய ேதாைளப் ைடத்  வாயிதைழக் க த்தார்கள். 
மீைசைய க்கினார்கள். ெந ப் ப் ேபான்ற கண்கள் ேம ம் சிவந்தார்கள். 
ேபார்க்களத்தில் கூற்றத்ைதப் ேபாலத் ள்ளிப் பாய்ந்தார்கள். இைவெயல்லாம் 
சினத்தினால் வ ம் ெமய்ப்பா கள். வில் ைன ம் அம்பிைன ம் கா தல், 
அவற்றின் வ ைமைய ெமச்சி ஆராய்தலாம்.] 
 
    யின மார்ப்பக் கா ற் ெறா கழ லார்ப்ப வானின் 
    இ ெயன லம்பி யார்த்தா ெர ெமா  ேகட்ட ேலா ங் 
    கடெலன ழக்கம் யா  காண்ெகன மன்னன் கூற 
    வ வ  ெமாற்றேரா  வந்தனர் ளிஞ ெரன்றார்.          248 
 
    [உலம்பி- ேபெரா  ெசய் . கள் ஆர்ப்ப, கா ற் கட் ய கழல் ஆர்ப்ப, வானில் 
இ ெயன ேபெரா  ஆர்த்தார் எ ப் ம் ஒ யிைனக் ேகட்ட டேன கடெலா  
ேபான்ற ழக்கம் யா  காண்க என மன்னன் கூற ஒற்றர்கள் ஒட் ச்ெசன்  
கண் வந்  கான ேவடர்களின் ேபாராரவாரம் என்றனர்.] 
 
    பைடெயா  தைலவர் தம்ைமப் பற்றினிர் தம்மி ெனன்னா 
    வி த ம் அவ ம் விட்டார்த் ேதகினார் விைளந்த சல் 
    இைடப  மர ந்  ெமறிந்ெதறிந் திரண்  காதம் 
    க ைகயி னகற்றினார்கள் கணிச்சியிற் காலாண் மாக்கள்.         249 
 
    [பைடெயா  அவ்ேவடர் தைலவர்கைளப் பற்றிக் ெகாண்  வ க என்  மன்னன் 
கூற, ரர்க ம், விைளத்த , சண்ைட. இைடப்பட்ட மரங்கைள ம் தர்கைள ம் 
ேகாடாியால் விைரவில் ெபா தில் அகற்றினர்] . 
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    எ சீராசிாிய வி த்தம் 
    திாிந்ததா  யாி க்கு கச்சினர் வாிந்த திண்கழ னார்மறஞ் 
    ெசாாிந்தவாய் தவைகயா  ேமந்  மி ேதாளர் சா ைகெகாள் ெமய்யினார் 
    ாிந் ேபாாி ைடயாதவாற் ற னர் ெபாள்ெளனக் கட  ேளத்தினார் 
    இாிந் கூற்  ளமஞ்ச நாெணா  ெய ப்பி னார்கைண ெதாிந்தனர்.   250 
 
    [ க்கிய தா ைய உைடயவர்கள், இைடயில் இ க்கிக் கட் ய கச்சிைன 
உைடயவர்கள், கா ல் வாிந்த கழ ைன உைடயவர்கள், ெகாைலையச் ெசாாி ம் 
பைடக்கலன்கள் பல ம் ஏந்திய இ  ேதாளிைன உைடயவர்கள், கவசமணிந்த 
உடம்பினர், வி ம்பிச் ெசய் ம் ேபாாின் இைடேய ச க்காதவர்கள், சட்ெடனக் 
கட ைள ஏத்தினர், எம ம் மனம் அஞ்சிேயா ம்ப  வில் ைன ஒ த்  நாேணற்றி 
அம் கைளப் ெபாழிந்தார்கள்} 
 
    கங்கர்ெகால் லர்க நாடர் மாகதர் கடாரர் குச்சரர் க ங்கர்கள் 
    ெகாங்கர்சீனர் கு நாட ெராட் யர் கு ங்கர் ெகாங்கணர் விேதகர்கள் 
    வங்கர்மாளவர் ெத ங்கர் பல்லவர் மராடர் பப்பரவர் கன்னடர் 
    அங்கர்சிங்களர் களாதி ேயா  டனார்த் ெத ந்தன ெரா ங்கேரா.           251 
 
    [கங்கர் த ய பிற நாட்  ரர்க ம் ேசாழமன்ன டன் ஒ ங்கு ேசர்ந்  ஆர்த்  
எ ந்தனர்.] 
 
    ேதர்க ர்ந்தனர் மதத்த யாைனகள் ெச த்தினார் பாிக ந்தினார் 
    காெரனப்பைடவ ழங்கினார் பைடக னன்  ேவட ம் வழங்கினார் 
    ஆர்களற்ற ம சு மற்றக  னங்க ளற்றவிசி கச்சுடன் 
    வார்களற்றவின நாெடா ணாவைக மைலந்  ளாாி  திறத்த ம்.         252 
 
    [ேதர்கள் ஊர்ந்தனர், மதயானகைளச் ெச த்தினர், குதிைரகேமல் ஏறி வந்தனர். 
கார்கால மைழையப் ேபாலப் பைடகைளச் ெச த்தினர். கனல் ேபாலச் சினந்  
ேவடர்க ம் பைட வழங்கினர். ேதர்களின் ஆைரக் கால்கள் அற்றன. சுப்பைடகள் 
அற்றன. இ க்கிய கச்சுக டன் விசித்த வார்க ம் அ ந்  ேபாயின. இனம் 
அைடயாளம் காண யாதப  இ திறத்தவர்க ம் ேபாாிட்டனர்.] 
 
    கூம்  ைடப்ெபாிய ேத  ைடந்தனகு ழாங்ெகாள் குஞ்சர மவிந்தன 
    வாம்ப ாித்திரள்வி ந்த மள்ளர்கள் மலங்கி ழ்ந் சிலர் மாய்ந்தனர் 
    ேதாம்ப ைடத்தமற ேவட ஞ்சிலர்  த்  ழ்ந்தனர்ெப ம்பிண 
    மாம்ப றந்தைலயி ேனாாி கங்கமல ைககுலம் பிற  மார்ந்தன          253 
 



 100

    [கூம் - ேதாின் ெகா ஞ்சி எ ம் உ ப்  Cone-shaped pinnacle of a chariot. 
அவிந்தன- அழிந்தன. வாம்- வா ம், தாவிச் ெசல் ம். மள்ளர்கள்- ரர்கள். ேதாம்- 
குற்றம். பறந்தைல- ேபார்க்களம். ஓாி- நாி. கங்கம்- க கு. அலைக- ேபய், 
ெகா ஞ்சி ைடய ேதர்கள் உைடந்தன. கூடங்கூட்டமாக யாைனகள் இறந்தன. தாவி 
ஓ கின்ற குதிைரகள் வி ந்தன. ரர்கள் மயங்கி ழ்ந்  சிலர் மாண்டனர். 
குற்ற ைடய ேவடர்கள் சில ம் த்  ழ்ந்  இறந்தனர். பிணங்கள் நிைறந்த 
அந்தப் ேபார்க்களத்தில் நாிக ம் க குக ம் ேபய்க்கூட்டங்க ம் ஆரவாாித்தன] 
 
    கரமி ழந் ரமி ழந்  காெறாைடயி ழந்  கண்சிரமி ழந் ெசங் 
    கு தி ெபாங்கவய மள்ள ெரண்ணில ைடந்  ெகாட்குமைம யந்தனிற் 
    ெபாி  ெவஞ்சமர் விைளந்த ேதார்ந்  பிைறமா ம ப் ைட ெயா த்தன் மால் 
    காிைய ர்ந் காி கால ங் க திேனகி னானவர்கள் கண்டனர்.          254 
 
    [ைகயிழந் , மார்பிழந்  கால் , ெதாைட இழந்  கண், தைல இழந்  ெசவ்விரத்தம் 
ெபாங்க வ ய ரர்கள் கணக்கிலாதவர்கள் ேதாற்  சுழ ம் அந்த ேவைளயில் 
ெபாியெதா  ேபார் நிகழ்ந்தைத அறிந்  பிைற ேபான்ற ெகாம்பிைன ைடய ெபாிய 
களிற்றிைன ஊர்ந்  காிகால ம் அங்கு வந்தான். அவன் வந்தைத அவர்கள் 
கண்டனர். உரம்- மார் . வயமள்ளர்கள்- வ ைம ைடய ரர்கள். ஒ த்தல்- களி .] 
 
    அ சீர்க்கழிெந லாசிாிய வி த்தம் 
    அறங்கிடந் திைமக்கும் ேவந்ைதக் காண்ட  மளவா ரத் 
    திறங்கிடந் திைமக்குஞ் சீற்றந் தீர்ந்  நின்வர  ேநாக்கி 
    நிறங்கிடந் திைமக்கும் ணாய் ெந திவ ைறந்ேதஞ் சாப 
    மறங்கிடந் திைமக்குங் காஞ்சி வளம்படப் ரத்தி ெயன்றார்.          255 
 
    [அறேம வ வாக விளங்கும் ேவந்தைனக் கண்ட டன், ரேம வ வான ேவடர்கள், 
சீற்றம் தணிந்  மார்பில் ஒளி ம் ணிைன உைடயாய்! நின் ைடய வரவிைன 
எதிர்ேநாக்கி இங்கு வாழ்ந்ேதம். சாபத்தின் ெகா ைம தங்கிவிளங்கும் 
காஞ்சிப்பதியிைன வளம்ப த்திக் காப்பாயாக என்றனர். இைமக்கும்-விளங்கும். உரம்- 
மார் . அளவா- அறியப்படாத.] 
 
    கச்சிமா நகைர ன்ேபாற் கவின்ெபறத் தி த்  கின்றாம் 
    அச்சிவ ரத் க் கா  காட் மின் ஆங்கண் உள்ள 
    எச்ெச  வள ஞ் ெசான்மின் என்றிைற யியம்ப ேலா ம் 
    நச்சிய ளத்தாற் ேபாற்றி நவிற் வான் சிந்  ேமதன்.          256 
 
    [காஞ்சி மாநகைர ன்ேபால அழகுெபற அைமக்கின்ேறாம்; சிவ ைறகின்ற 
அந்நகரத் க்கு வழி காட் மின்; அங்குள்ள சிறப் க்கைளெயல்லாம் எ த் ச் 
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ெசால் ங்கள் என அரசன் கூற வி ம்பிய உளத் டன், சிந் ேமதன் கூறத் 
ெதாடங்கினான்.] 
 
    அண்ணலங் க ைணத் ேதாற்றத் த ந்தவ ாி வர் நா ம் 
    நண்ணிவாழ்ந் தி க்கின் றார்கள் நாசியி யிர்க்குங் காலால் 
    எண் ன் றிேயாசைனக்கு ளிைடப்ப  யிைர ெயல்லாந் 
    ண்ெணன ர்த் த் தின்  ளக்குேமார் த ண்டால்          257 
 
    [இைறவனின் க ைணேய ேபான்ற வ வத் டன் அாிய தவத்ைதப் ாி ம் இ வர் 
இங்குத் தங்கி வாழ்ந்தி க்கின்றார்கள். ச்சுக் காற்றால் ன்  ேயாசைன 

ரத் க்குள் இைடப்ப ம் உயிைரெயல்லாம் ஈர்த் த் தின் ம் த ம் ஒன்  
உண் .] 
 
    வனப்பினிற் சிறந்த ெபண்ைம வ ளன் ஒ வன் உள்ளான் 
    எனப்பிற பல ஞ் ெசால்  ேமல்ைவயில் அ யாந் தண்டன் 
    அனப்ெபா  நைடேயா சிங்கத் தணிநைட ேயாெவன் ள்ளக் 
    கனற்பைட மன்னன் ன்னர்க் க வந் தைடந்தான் மன்ேனா.          258 
 
    [ அழகில் சிறந்த ெபண்ைம வ ைடய ம் ஒ வ ளன் எனப் பிற பல ம் 
ெசால் ம் ேவைளயில் அ யாகிய தண்டன், அன்னத்தின் நைடேயா, அல்ல  
சிங்கத்தின் அழகு நைடேயா என்  நிைனக்கும்ப யாக மன்னன் ன்னர் விைரந்  
வந்தைடந்தான்] 
 
    மன்னைனக் காண்டேலா ம் வன்னியிற் பஞ்சிட் ெடன்னக் 
    ெகான் ம்வாய் னிவன் சாபந் தீர்ந்  ன் வங் ெகாண்டான் 
    தன்னிகர் சிந்  ேமதன் றா ந்ெதால் வம் ெபற்றான் 
    ெபான்னவில் ேதாளி னா ம் ந்தியின் மகிழ்ச்சி த்தான்          259 
 
    [மன்னைனக் கண் ற்ற டேனேய ெந ப்பில் இட்ட பஞ்சுேபால னிவன் இட்ட 
சாபந் தீர்ந்  ன்ைனய உ வம் ெபற்றான். தனக்குத் தாேன நிகரான சிந் ேமத ம் 
பண்ைடய உ வம் ெபற்றான். அழகிய ேதாளினனாகிய அரச ம் உள்ளத்தில் 
மகிழ்ச்சி ெகாண்டான்.] 
 
    அவெரா ம் அளவ ளாவி யணிநகர்க் காஞ்சி க்குக் 
    கவைலதீர் க ப்பத் தான வதிெய ங் காளி தன்ைனத் 
    தவல  விதியிற் சித் தவள்த ந் தனிவாள் ைகக்ெகாண் 
    வறிநின் யிர்ப்பினீர்க்கும் த ன் ெனதிர்த் தேலா ம்.          260 
 



 102

    [அவர்கேளா  உைரயா க் ெகாண்  காஞ்சி நகர் குந் , கவைலயி ஒழிக்கும் 
க ப்பத்தானவதி என் ம் காளிைய விதிப்ப ப் சித்  அவள் தந்த ஒப்பற்ற 
தனிவாைளக் ைகக்ெகாண் , வி ப்பத்ேதா  ச்சுக் காற்றினில் ஈர்க்கும் தத்ைத 

ன்னின்  எதிர்க்கேவ. தவல ம்- குற்றமற்ற. தனி வாள்- நிகர் அற்ற வாள். இவறி- 
வி ம்பி. ] 
 
    அஞ்சியப் தம் யான்வாழ் வைரப்பினி லைடந்திட் ெடன்ைன 
    நஞ்ெசன வழன்  ேகாற னன் ெகா னினக்ெகன் ேறாத 
    ெவஞ்ச ல் ைவய ெமல்லாம் யானர சளிக்குங் காைல 
    வஞ்ச நின்னைன ேயார்க்ெகங்கண் வாழ்விட ெமனவப் தம்.          261 
 
    [ அஞ்சி அப் தம், யான் வாழ்கின்ற இடத்தில் வந்  என்ைன நஞ்ெசன ெவ த் க் 
ெகால் தல் உனக்கு அழேகா என்  ேகட்க, அரசன், உலக வைத ம் யான் 
அரசளித் க் காக்கும் ேவைளயில் உன்ைனப் ேபான்ற வஞ்சகர்க்கு இங்கு எங்கனம் 
வாழ்விடம் அைம ம் என்  கூர், அப் தம்.] 
 
    மாயி ந் திறேலா யன்ன தாக மா டமாண் ெடான்றற் 
    காயிரம் ப தா ெவன்னப் பத்  றவைர யீேவ 
    னீயைவ ேகா  மற்  நீ யி ரைலத்தி யாயிற் 
    காெயாி வாளி னீர்வல் காண்  ெயன்  த்  நீக்கி          262 
 
    [மிக்க ெப ந்திற ைடயவேன! அங்ஙனமாயின் மா ட ஆண்  ஒன்றற்கு ஆயிரம் 
ப தா என்  அப் தம் ேவஎண் ற் . அரசன் ஆயிரம் ேபைர ஈேவன், நீ 
அப்ப யிைனக் ெகாள் தி!, அதன் பின் ம் இங்கு நிைலத்தியாயின் சினமிக்க 
இவ்வாளால் நின்ைனப் பிளப்ேபன்’ என்  அச்சு த்தி அப் தத்ைத விலக்கினான்.] 
 
    ாிதிைர சு ட் ந் ெதண்ணீர் கவிழ் கம்ைப ழ்கி 
    ெயாியவிர்ந் தைனய ெசங்ேக ழிணர்விாி மாவின் லத் 
    தாியயன் பரசிக் காணா அண்ணைலப் ைச யாற்றி 
    ாிய ேபாின்ப ெவள்ள ற்ெறழத் ெதா  ேபாந்  .          263 
 
    [ ாிதிைர- சு ண்  ம் அைல. - ந மணம். ெசங்ேகழ்- ெசந்நிறம். மணம் 
கமழ் கம்ைபயாற்றின் ெதளிந்த நீாில் ழ்கி ெந ப் ப் ேபான்ற ெசந்தளிர்க் 
ெகாத் க்கள் விாி ம் மாவின் அ யில் தி மா ம் பிரம ம் காணவியலாத 
அண்ணைலப் சித்  ேபாின்பெவள்ளம் உள்ளத்தில் ஊற்ெறழத் ெதா  மீண்டான்.] 
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ெசவ்விேசர் காமக் ேகாட்டத் தி த்தலம் குந்  கண்ேடார் 
ஔவியம் இாிக்கும் பஞ்ச தீர்த்தநீ ரா  ஆங்குக் 
ெகாவ்ைவவாய் உைமையப் ேபாற்றிக் ேகாமைள அ ளால் யா ம் 
இவ்ெவன அறியா ேமன்ைம எழிலறச் சாைலகள் கண்டான்.         264 

[ெசவ்வி- அழகு. ஔவியம்- மனக்ேகாட்டம். அழகுமிக்க காமக்ேகாட்டமாகிய 
தி த்தலத்திற்குச் ெசன்  அங்கு மனக்ேகாட்டத்திப் ேபாக்கும் பஞ்ச தீர்த்தத்தில் நீரா , 
அங்கு எ ந்த ளியி க்கும் உைமயம்ைமையப் ேபாற்றி வழிபட் , அவள ளால் 
இத்தைகயெவன அறிய யாத ேமன்ைமகைள ைடய அழகிய அறச்சாைலகைள 
அைமத்தான்] 
 
    மங்கலநகர் ன்ேபால வளம்ெபறக் காண்பான் ன்னச் 
    சங்காி வளர்த்த நாெலண் த மசாைலக ம் ெபான்னாற் 
    ெபாங்ெகாளி மணியாற் ெசய்  க்கு  பின்னர் மாசித் 
    திங்கள்ேசர் மகத்திற் கம்பந் தி நகர் நாப்ப ணட்டான்          265 
 
    [மங்கலம் மிக்க காஞ்சிமாநகைர ன்ேபால வளம்ெபறப் ப்பிப்பதற்கு ன்னர், 
இைறவி வளர்த்த ப்பத்திரண்  அறங்கள் த மசாைலக ம் ஒளிெபறச் சைமத் ப் 

க்கிப் பின்னர் மாசி மாதம் மகநாளில் ெவற்றிக்கம்பம் தி நகாின் ந வில் நட்டான்.] 
 
    ல்வழி தி ேபாக்கி ெநாச்சிவிண் ாிஞ்சக் கண்  
    ேமல்வள லகம் நாண ேமதகு நகர மாக்கி 
    நால்வைக வ ணந்ேதா ம் நான்கு  வாயிரத்த 
    சால்  கு க ேளற்றித் தாபித்தான் பிற  மன்ேனா.          266 
 
    [ ல்- மயன் ல். வா . ெநாச்சி- மதில். மயன் ல் விதித்தப த் ெத க்கள் 
அைமத்தான். ஆகாயத்ைதத் தட ம்ப  மதிலைமத்தான். இந்திரேலாகம் 
நா ம்ப யான அழகிய நகரம் ஆக்கினான். நால்வைக வ ணத்தார், வ ணந்ேதா ம் 
நாற்பத்  வாயிரம் ேமன்ைம ைடய கு கைளக் கு ேயற்றினான். பிறகு கைள ம் 
இவ்வாேறஏ கு கச் ெசய்தான்.] 
 
    தி வ நீணகாி னாட் ந் ேதசிகக் ெகா க ேளாங்கித் 
    வனார் பிணித் ச் சுற் ஞ் சூத்திரந் தட்பக் ெகாட்கு 
    வவான் ேகா  நா ம் அைசவற ம்பர் நிற்பப் 
    ெப நகர்ப் ைம ேநாக்கும் ெபட்ெபா  நின்றான் மான.          267 
 
    [தி வம்- ெசல்வம், அம்சாாிைய. வனார்- ய்ைமயானவர்கள். அந்தணர். தட்ப- 
த க்க. ெகாட்கும்- சுழ ம். ேதசிகம்- ஒளி, ேதஜ  என்பதன் தமிழாக்கம். நாள்- 
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விண்மீன்கள்.நட்சத்திரங்கள். ெசல்வ வளத்ைத காஞ்சி மாநகாில் நாட் ய ஒளிவி ம் 
ெகா கள் ஓங்கி, அந்தணாளர்கள் பிணித் ச் சுற் ம் ல் த க்க, விண்ணில் சுழன்  
திாி ம் ேகாள்க ம் நட்சத்திரங்க ம் ஆகாயத்தில் ெப நகாின் ைமைய 
வி ப்பத் டன் காண நின்றாற்ேபால அைசவற நிற்ப,] 
 
    பாங்காி ல ந் ேதா ம் பதாைகயின் திைய ேமல்ெகாண் 
    ேடாங்கிய கிரணம் பற்றக் கீ  கிரண லந் 
    தாங்கவிண் சுடர்கள் நாப்பண் தயங்குவ கைழயிற் ேகாத் த் 
    ங்கிய கயிற்றி ேன ம் ெபா நர்கள் ைண  மாேதா.          268 
 
    [பதாைக- ெபாிய ெகா . விண்சுடர்கள்- சூாிய சந்திரர்கள். நாப்பண்- ந வில். கைழ- 

ங்கில். ெபா நர்கள்- கூத்தா கள். ெகா யின் ேமல் னிைய ேமல் 
ெகாண்ேடாங்கிய ஒளிக்கதிர் பற்ற, கீழ் னிையக் கீ  கிரண லம் தாங்க, 

ங்கி ற் ேகாத் த் ெதாங்கிய கைழக் கூத்தா கைளப் ேபால விண்ணில் 
ெகா க்கம்பத்தின் ெகா  அைச ந் ெதா ம் விண்சுடர்கள் இ  பக்கங்களில் 
விளங்கும்.] 
 
    ெகா யைலந் ெதறி ங் காற்றாற் ெகாட்  வளியா தாரக் 
    க ப  நாக நா  கம்பியா நிற்குந் ேதாற்றம் 
    வ வினிற் சிறந்த காஞ்சி கீ ற வதிய நாெமப் 
    ப மிைச வதிவ ெதன் ம் பயத்தின் ெமய்விதிர்ப்ப ேதய்க்கும்.          269 
 
    [ எறி ம் – சும். ெகாட் - சுழ ம். வளி- ெப ங்காற் . கம்பியா நிற்கும்- 
ந க்கெமய்தி நிற்கும். ப - மி.  ெகா  அைலந்  எறி ம் காற்றினால் சுழன்  எ ம் 
காற்  அைசப்பதால், ெகா க்கம்பத்தின் ஆதாரமாகும் காவல் மிக்க நாகேலாகம் 
ந ங்கும். அத்ேதாற்றம், வ வழகிற் சிறந்த காஞ்சி கீ ற வசிக்கும் நாம் எப்ப  

மியின் ேமல் வசிப்ப  என் ம் பயத்தில் உடல் ந ங்குவெதாக்கும்] 
 
    கங்ைகநீர்த் திவைல வக் கற்பகம் வாசம் சத் 
    திங்க ங் கதி ங் கீழாச் ெசன் ற யர்ந்தெசம்ெபான் 
    ெபாங்குேம னிைலயின் ைமந்தர் ைவய ேரா ம் ல்  
    யங்கண்வா னமர ெரன்ன வ ம்ெபறற் ேபாகந் ய்ப்பார்.          270 
 
    [காஞ்சி மாநகாில் மாளிைககளின் உயர்ைவக் கூ வ  இப்பாடல். மிக உயர்ந்த 
மாளிைகயின் மாடங்கைளல் ஆகாசகங்ைக நீர்த் திவைலகைளத் ம்; ேதவேலாகக் 
கற்பகமரத்தின் மலர்கள் வாசம் சும்; சந்திர ம் சூாிய ம் மாடங்க க்குத் தாழ 
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உலவ உயர்ந்த ெசம்ெபான்ெனாளி சும் ேமனிைலமாடங்களில் 
வானத்தமரர்கெளன்ன ைமந்தர்கள் மகளிைர அைணந்  ேபாகந் ய்ப்பர்.] 
 
    காிச  கம்ைப யா க் கற்பகக் கா  ளா  
    வ ெப ந் ேதவர் மாந்தர் ேவற் ைம யறிய மாட்டார் 
    சுரர்க டம்மி க்ைக ெயன்  மாந்தர் சூழ்மாடஞ் ேசர்வார் 
    நரர்க டம்மிடெமன் ம்பர் நயந் ைற மாடஞ் ேசர்வார்.          271 
 
    [குற்றமற்ற கம்ைப நதியில் நீரா , கற்பகச் ேசாைலயில் விைளயா  வ ம் ேதவர்கள், 
மாந்தர்கள் ேவற் ைம அறிய மாட்டார்கள். ேதவர்கள் தம் ைடய இ க்ைகெயன்  
மாந்தர்க ைடய மாடம் ேசர்வார். மாந்தர்கள் தம் ைடய இ க்ைகெயன்  
ேதவர்களின் மாடஞ் ேசர்வார். இவ்வா  ேதவ ம் மாந்த ம் ேவற் ைம அறியா  
வாழ்வர்.] 
 
    நக ைட வனப்  ேநாக்க நா ேயா நயந்  ேவட்ட 
    தக ற வளிக்கு மாவின் றனி த ைறவன் பாத 
    மக  மன்பிற் ேபாற்ற ன்னிேயா வறிேயாம் நா ம் 
    கழ்ெப  குந்த னாதிப் லவராங் கைண ந் ேதாற்றம்.          272 
 
    [காஞ்சி மாநக ைடய வனப்பிைனக் கண்  களிக்கேவா, தாம் வி ம்பியைதப் 
ெப ைம டன் அளிக்கும் மாவ த் தனி தல்வனாகிய இைறவனின் பாதத்ைத 
அக ம் அன்பினால் வணங்க எண்ணிேயா அறிேயாம், நாள்ேதா ம் தி மால் 

தலாய ேதவர்கள் அங்கு கூ ம் ேதாற்றம்] 
 
    கணங்ெகா ம் கற்ப நாட் க் கன்னியர் குழ ற் காஞ்சி 
    யணங்கனார் கூந்த ட்  மகிற் ைக நிவந்  சூழ்ந்  
    மணங்கமழ் கின்ற நீற்ைம மதித்திடா ாியற்ைக வாச 
    மிணங்கிய ெதன்றன் ேனாைர ேயத் வ ரறிய வல்லார்.          273 
 
    [கற்பக நாடான ேதவேலாகத்தில் ேதவமகளிர் கூந்த ல், காஞ்சியில் வா ம் 
ெதய்வமகளிர் ேபான்ற ெபண்கள் ஊட் ம் அகிற் ைக ேமேனாக்கிச் ெசன்  சூழ்ந்  
மணக்க, அதன் உண்ைமயான காரணத்ைத அறிய மாட்டாதவர்கள், அந்த மணம், 
ேதவமகளிர் கூந்த ன் இயற்ைக மணம் என்பர். வல்லார்- வல்லைம இல்லாதவர்கள். 
எதிர்மைற ஆகாரம் ணர்ந்  ெகட்ட .] 
 
    ேவள்வியி ண்ணப் க்க ேவந் தன் மீட்சி ேநாக்கி 
    வாழ்வேதா ெகா ப்ேபார் ைகயின் வண்ைமையக் கவர நன்கு 
    சூழ்வேதா வறித ேறற்ேறஞ் சுடர்மணிச் சிகரம் விண்ணப் 
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    ேபாழ்வளம் பைடத்த மாடப் ெபா ப்பினிற் றவ ம் ேமகம்.          274 
 
    [ேவந்தன் - இந்திரன். சுடர்மணி- ஞாயி . ஞாயி  ஊ விச் ெசல் ம் ெசல்வமிக்க 
மாடங்களாகிய குன் களின் மீ  தவ ம் ேமகக் கூட்டம் சூழ்ந்  நிற்ப , ேவள்வியில் 
அவிைச உண்ணப் ேபான ேவந்தனின் மீண்  வ தைல எதிர் ேநாக்கி வாழ்வேதா, 
அல்ல  மாடங்களில் வதிேவார் ெகா க்கும் ைகவண்ைமயக் கவரேவா அறிேயாம் 
ஓகாரம் ஐயப் ெபா ளன.] 
 
    ைலெயலாங் கிள் க் ெகாள்ளா ெமாய்குழன் மடவா ாில்ைல 
    தைலெயலம் லவி மாதர் தாள்படாக் ெகா ந ாில்ைல 
    கைலெயலாங் கற்  வல்லாக் கவிப  லவ ாில்ைல 
    சிைலெயலாந் வள ெவய்யாத் திறல்ப  ர ாில்ைல.          275 
 
    [தி மணமாகாத மங்ைகயர் இல்ைல. இல்லறவாழ்வில் ஊடல் இன்பம் ய்க்காத 
ஆடவாில்ைல.கைலெயல்லாம் கற் க் கவிபாடா லவாில்ைல.( அைனவ ம் எல்லாக் 
கைலக ம் கற்ற லவர்கேள) பைடக்கலம் எய்யாத ரர்கள் இல்ைல. (அைனவ ம் 

ரர்கேள) 
 
    மின் கு கனக ேம  மீமிைசக் ெகா ைய நாட்  
    மன்னனா லக ெமல்லா மலர  ப த்  நீ ம் 
    ெபான் ல கிைறவன் றாேன க்கினா ெனன்னி லந்தக் 
    ெகான் ைட நகாின் காமர் கூறலாம் ப ய ேதேயா.  276 
 
    [மின்ெனாளி உமி ம் ெபான் ேம வின் ேமல் ெகா ைய நாட்  தான் ஒ வேன 
மன்னனாய் உலகைனத்ைத ம் தன் அ க்கிழ்ப் ப த்  ஆ ம் ேதவேலாகத்  
அரசேன இந்நகைரப் க்கினான் என்றால் அந்த ேமலான நகாின் அழகிைன 
வார்த்ைதயினால் கூறலாகுேமா?] 
 
    இைமயவர் யின்றா ேர  ெமழின்மணி ரசந் ஞ்சா 
    வைம ைடக் காஞ்சி ைவப்பி ன ம்ெபறற் காம ேநாக்கி 
    ைமெயா ங் கம்பவாணர்க் ெகா விழா நடாத்திப் பாாின் 
    சுைமெபா த் தினி  வாழ்ந்தான் ெறா கழற் காிகாற் ேசாழன்.          277 
 
    [இைமயாத கண்ைண இைமயவர்கள் இைமத் த் யின்றார்கள் எனி ம் 
காஞ்சிமாநகாின் ரசந் ஞ்சா . அத்தைகய அைம ைடய காஞ்சிமாநகாில் 
காமக்கண்ணி உைமயம்ைமெயா  ஏகம்பவாண க்கு ஒளிமிக்க விழ்ழக்கள் நடாத்திப் 

பாரம் சுமந்  காிகாற்ேசாழன் ெந நாள் இனிதாக வாழ்ந்தான். இைமயவர்கள்- 
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ேதவர்கள். அவர்க ைடய கண் இைமத்தல் இல்ைல. அதனால் யில்வ மில்ைல. 
ரெசா ப்ப  காவல் மிகுதிையக் காட் ம்.] 

 
    அன்றினா ராவி வல்ேல யழிதக வல் ேகாட்  
    ெவன்றிெகாண் லகங் காக்கும் விறற்காி கால னந்நாள் 
    மன்றலங் காஞ்சி ர் மத்தியி னாட் ந் ைண 
    யின் ெமவ் லகுங் கச்சிக்கல் ெலனவிைசக்கு மாேலா.          278 
 
    [அன்றினார்- பைகவர். பைகவர்களின் ஆவிைய சிாித்ேத விைரவில் அழித்  
உலகங்காக்கும் ெவற்றி ைடய காிகாற்ேசாழன் காஞ்சிமா நகாின் மத்தியில் நாட் ம் 

ைண இன் ம் எவ் லகும் கச்சிக்கல் எனப் ேபாற் ம். வல் எள்ளலால் 
ேதான்றிய .] 
 
    இ விைனப் பிறவி ற் ம் இாித்த ள் ெகாழித்  த்திப் 
    ெப நலம் இனி  நல்கும் பிரமாண்ட ராணந் தன்னின் 
    ம மலர்ப் ெபாகுட்  வாழ்க்ைக வானவன் சனற்குமாரற் 
    க ளிய காைத மற்றிங் கைறந்தனம் பிற ஞ் ெசால்வாம்.         279 
 
    [இ விைனகளால் ேதான் கின்ற பிறவிைய ற் ம் ஒட்  அ ள் தைழத்  த்திப் 
ேபற்றிைன இனிதாக நல்கும் பிரமாண்ட ராணத்தில் ெவண்டாமைரப் ெபாகுட்டாகிய 
தவிசில் ற்றி க்கும் பிரமேதவன் சனற்குமார னிக்கு அ ளிய காைதைய இங்குச் 
ெசான்ேனாம். ேம ம் ெசால் வாம்.] 
 

நகேரற் ப் படலம் ற்றிற் . 
ஆகத் தி வி த்தம் 1067 

 


