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பதிப் ைர 
 
    ெசந்தமிழ் ெமாழியிற் சிறந்  விளங்குகின்ற பைழய  ெப ங் காப்பியங்கள் ஐந் . 
அவற் ள் சீவக சிந்தாமணி ஒன் . 
 
    சமண சமயத்தவனான சீவகன் என் ம் அரசன  வரலாற்ைற இ  விளக்குகின்ற . 
ெசாற்சுைவ ெபா ட்சுைவ வாய்ந்  நனி சிறந்த இலக்கியமாகப் பண் ெதாட்ேட 
அறிஞர்களால் யாண் ம் ேமற்ேகாளளாக வழங்கப்ப ம் ெப ைம கனிந்த . இந் ல் 
ஏறக்குைறய ஆயிரம் ஆண் கட்கு ன் இயற்றப்பட்டதாயி ம், இ  ன்ைனச் சங்க  

ல்களின் தமிழ் நலம் நன்கு வாய்ந்  திகழ்கின்ற . பிள்ைளக் காப்பிய ல்கட்கும் 
பல ைககளில் இ  வழி திறந்  உதவி யி க்கின்ற . 
 
    மக்கள் வாழ்க்ைகக்குப் பயன்படக்கூ ய சிறந்த அற ணர் கள் பல ம் இதன்கண் 
நன்கு விளக்கப்பட் க்கின்றன. சமண சமயக் ெகாள்கைள அறிந் ெகாள் தற்கும் 
இந் ல் உத ம். 
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    இதைன இயற்றிய ளிய ஆசிாியர், தி த்தக்கேதவர் என் ம் சமண சமய ப் 
ெபாியார். உைரயாசிாியர் நச்சினார்க்கினியர் இதற்கு அாியேதார் உைர 
எ தியி க்கின்றார். 
 
    இனிக்குந் தீங் காப்பியமான இத்தைகய அாிய ல் வாயிரத் க்கு ேமற்பட்ட 
ெசய் ட்க ைடயதாயி க்கின்ற . ஆதலால், ல் ைம ம் ப த்  நலம் கர  
மைல ேவார்க்கு அதன் கைதத் ெதாடர் ம் இனிைமக ங் குைறயாத ைறயில் ஒ  
‘சு க்கப் பதிப் ’ இ ப்பின், எல்ேலா ம் எளிதில் ப த்தறிந் ெகாள்ள 
உதவியாயி க்கும். ஆங்கிலம் த ய ெமாழிகளில் இத்தைகய சு க்கப் பதிப் க்கள் 
பல ெவளிவந்தி க்கின்றன. தமிழ் ெமாழியி ம் அம் ைற பின்பற்றப்ப வதனால் 
தமிழ் ெமாழிக் கல்வி ெப கப் பர வதற்கும், ைலக் கற்க ஆர்வெம தற்கும் 
இட ண்டாகும். 
 
    இச் சு க்கப் பதிப் ,  ல் ஏறக்குைறயக் காற்பங்களவாக ெவளிவ கின்ற ; 
இதனால், அம் ற் க த்ைத எல்லா ம் இதன் கமாக எளிதிற் ப த்தறிந்  
ெகாள்ளலாம். 
 
    கைதப் ேபாக்குக் ெகடாமல் இனிய ெசய் ட்கைளத் திரட் க் ேகாத் , 
இைடயிைடேய வி க்கப்பட்ட பாட் க்களின் ெதாடர்ைபச் சு க்கமாக அங்கங்கும் 
எளிய உைரநைடயில் எ திச்ேசர்த் , ஒவ்ெவா  பக்கத்தி ம் அ யில் ெதளிவான 
உைரக் குாிப் க்க ங் ெகா த்  விளக்கமான ஓர் ஆராய்ச்சி ன் ைரேயா  
இந் ல் பதிப்பிக்கப்பட் க்கின்ற . பாட் க்கள் சீர்பிாித் ம் சந்திபிாித் ம் உாிய 
தைலப் க்க டன் அைமக்கப்பட் க்கின்றன. நச்சினார்க்கினியர் உைரேயா  
ைவத் ப் பயில்வதற்கும் இந் ம் உைர ம் உத ம். 
 
    இதைன இத்தைன நலம்ெபறத் ெதாகுத்தியற்றியவர், ெசங்கம் ேபார்  உயர்நிைலப் 
பள்ளித் தமிழாசிாிய ம் சங்க ற் லவ மான வித் வான் தி . ஒளைவ சு. 

ைரசாமிப்பிள்ைள அவர்கள். அவர்கட்குத் தமி லகம் ெபாி ங் கடைமப் 
பட் க்கின்ற : அவர்கட்கு எங்கள் அகமார்ந்த நன்றிையப் லப்ப த்திக் 
ெகாள்கின்ேறாம். 
 
    ைசவ சித்தாந்த ற்பதிப் க் கழகத்தார். 
    --------------------------------- 
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ெபா ளடக்கம் 
     ஆராய்ச்சி ன் ைர 
     கட ள் வாழ்த்  
    1.  நாமகள் இலம்பகம் 
    2.  ேகாவிந்ைதயார் இலம்பகம் 
    3.  காந்த வதத்ைதயார் இலம்பகம் 
    4.  குணமாைலயார் இலம்பகம் 
    5.  ப ைமயார் இலம்பகம் 
    6.  ேகமசாியார் இலம்பகம் 
    7.  கனகமாைலயார் இலம்பகம் 
    8.  விமைலயார் இலம்பகம் 
    9.  சுரமஞ்சாியார் இலம்பகம் 
    10.  மண்மகள் இலம்பகம் 
    11.  மகள் இலம்பகம் 
    12.  இலக்கைணயார் இலம்பகம் 
    13.  த்தி இலம்பகம் 
     பாட்  தற்குறிப்பகராதி 
---------------   
 

ன் ைர 
 
ெபா  
 
    சீவக சிந்தாமணி ெயன்ப  சமண னிவர்கள் தமிழில் ெசய் ள்ள காவியங்க ள் 
தைலயாய . தமிழில் வழங்கும் காவியங்க ள் ெப ங்காவியம், சி காவியம் என 
இ வைக ண் . இைவ வைகக்கு ஐந்  காவியங்களாகக் கூறப்ப ம். 
ெப ங்காவியம் ஐந்த ள், வைளயாபதி, குண்டலேகசி என்ற இரண்ெடாழிய, 
சிந்தாமணி, சிலப்பதிகாரம், மணிேமகைல ெயன்ற ன் ம் அச்சாகி ெவளி 
வந்தி க்கின்றன. சி  காவியம் ஐந்த ள் நாககுமார காவியம், யேசாதர காவியம் 
என்ற இரண்ெடாழிய, ஏைன, சூளாமணி, நீலேகசி, உதயணன் ெப ங்கைத என்ற 

ன் ம் அச்சாகி ெவளிவந் ள்ளன; யேசாதர காவியம் ெந நாட்க க்கு ன்  
அச்சாகி ெவளிவந்த ண் ; இப்ேபா  கிைடப்ப  அாி ; நாக குமார காவியம் 
கிைடக்கேவயில்ைல. 
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    தமிழ்ெமாழிப் பயிற்சிக்கண் இ ந்த ஆர்வக்குைறவா ம் தமிழ் ப ப்பவர் ெதாைக 
குன்றி யி ந்த டன் தமிழ் ல் ஆராய்ச்சி மக்கள் மனக் கண்ணிற்கு உயர்வாகத் 
ேதான்றாைமயா ம் தமிழ் ல்கள் பல ெவளிவரத் தைட ற்றன; ெவளி வந்தைவ 
ம பதிப்  எய்த மாட்டா  ம யலாயின. 
 
    இக்காலத்ேத தமிழ் லாராய்ச்சி சிறி  உயர்  ெபற்  வ கிற ; தமிழ் கற்ேபா ம் 
ெப குகின்றனர்; மக்கட்கும் தமிழிடத் ம் தமிழ் ல்களிடத் ம் பற்  உண்டாகி 
வ கிற . திங்கள் ெவளியீ க ம், கிழைம ெவளியீ க ம், நாள் ெவளியீ க ம் 
பல்கி யி ப்பெதான்ேற, யாம் கூறிய க த்ைத வ த் வதாம். 
 
    இப்ேபா , இனிய தமிழ் ல்கள் பல எளிய விைலயில் அழகுற அச்சிட்  
ெவளியிடப்ப கின்றன. பதிைனந்தாண் கட்கு ன் இ ந்த தமிழ் ல்ளின் 
ெதாைகயி ம் இப்ேபா  அத்ெதாைக பன்மடங்கு ெப கி இ க்கிற . ப ப்ேபார் 
திர ம் மிகுந்ேத யி க்கிற . இந்நிைலயில், உண்ைமயாகேவ தமிழ்த்ெதாண்  ாி ம் 
நன்மக்க ம், கழகங்க ம் ேமற்ெகாண்  ாியத்தக்க பணிெயான்ேற உள ; 
அஃதாவ , உயாிய ல்கைள யாவ ம் ெபறத்தக்க ைறயில் ெவளியி வ ம், 
அவற்றின் அாிய க த் க்கைள எளிய வைகயில் சு க்கி ம் வ த் ம் உைரப்ப த் ம் 
ெமாழி ெபயர்த் ம் மக்கள் தமிழ்ேவட்ைக மிகக் ெகாள் மா  ெசய்வ மாம். 
இத் ைறயில் பல கழகங்கள் ேவைல ெசய்கின்றன. அவற் ள் இச் ைசவ சித்தாந்த 

ற்பதிப் க் கழகம் அவ்ெவல்லாவற்றிற்கும் ற்பட் க்கிற  என்ப  ஒ தைல. இக் 
கழகம் இப்ேபா  சீவக சிந்தாமணிையச் சு ங்கிய வ வில் தமி லகிற்கு 
வழங்குகிற . 
 
    லாசிாியர் 
 
    சீவகசிந்தாமணிைய யியற்றிய ஆசிாியர், தி த்தக்க ேதவர் என் ம் சமண 

னிவராவர். நாி வி த்தம் என நில ம் சி ம் இவர் இயற்றியேத ெயன்பர். சீவக 
சிந்தாமணி பதின் ன்  இலம்பகங்களாக வகுக்கப்ெபற்  * வாயிரத்  ற்  
நாற்பத்ைதந்  ெசய் ட்கைளக் ெகாண் ள்ள ; சீவகன் என் ம் அரசகுமரன் 
வரலா  கூ ம் வாயிலாகச் சமண் சமயக் க த் க்கைள ம் உடன் உைரக்கும் திறம் 
உைடய . 
 
    இந் லாசிாியரான தி த்தக்க ேதவர் பிறந்த ஊர், குலம், காலம் த யன 
ெவளிப்பைடயாக ஒன் ம் ெதாியவில்ைல. ைசனர் மட் ல் ேகள்வி வழியாகப் ெபற்ற 
ஒ  குறிப்ைப ைரக்கின்றனர். 
    ---------- 
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    * தி த்தக்கேதவர் ெசய்தைவ இரண்டாயிரத்  எ  என்ேற சிந்தாமணியின் 
ஓம்பைடச் ெசய் ள் உைர ெதாிவிக்கின்ற ; மிகுந்த நா ற்  நாற்பத்ைதந்  
ெசய் ட்க ம் கந்தியாரால் ெசய்யப்பட்டைவ ெயன்பர். 
 
    "தி த்தக்க ேதவர் ேசாழர் குலத்திற் பிறந்தவர். இளைமயிேலேய ெதன்ெமாழி, 
வடெமாழிெயன்ற இ  ெமாழியி ம் நிரம்பிய லைம ெபற்றவர். அப்ேபாேத, ற  

ண்  சமண்சமயத் க்குாிய ல் பல ம் கற் ச் சீாிய சமண னிவராய் 
விளங்கினவர். இவர் காலத்ேத ம ைரயி ந்த சங்கப் லவ டன் இவர் நட் ற் ப் 
பைழய தமிழ் ல்கைள இனிதாராய்ந்தனர். அச் சங்கப் லவர், "சமண் சமயத் ப் 

லவர் பலர்க்கும் றவிைன வியந்  பாடத் ெதாி ேமயன்றி, இன்பச் சுைவ கனியப் 
பாடல் இயலா  ேபா ம்" என்றனர். அ ேகட்ட இவர் இச் சீவகசிந்தாமணிைய 
ெய தி அவர் க த்  மாறச் ெசய்தனர்." 
 
    இக் ேகள்வி வரலாற்ைற ேநாக்கின் இவர் ேசாழநாட்டவர் என் ம், ேசாழர் 
குலத்தவர் என் ம், பாண் நாட் ல் தம் லைம நிரம்பப்ெபற் , இவ்வினிய தமிழ்க் 
காவியத்ைத யியற்றினர் என் ம் ஓராற்றால் உணரலாம். இவர் காலத்தி ந்த ம ைரத் 
தமிழ்ச் சங்கம், சிலப்பதிகாரம் இைறயனார் அகப்ெபா ள் என்ற இவற் ட் கூறப்ப ம் 
கைடச்சங்கம் அன்  என்ப , இந் ற்கு உைரகண்ட நச்சினார்க்கினியர  உைரக் 
குறிப்பால் ெதாிகின்ற . அவர் இந் ைல "பின் ள்ேளார் ெசய்த சிந்தாமணி 

த யனவாம்" என்  குறிக்கின்றார். இனி, இத் தி த்தக்க ேதவர  காலத்ைத 
ஆராய்ந்  காண யன்ற ஆராய்ச்சியாளர் "இவ ைடய காலம் கி.பி.900- அல்ல  
அதற்கு பிந்தியதாக இ க்கலாம்"* என்  கூ கின்றனர். 
        --------- 
        *PP.375 Ancient India By Dr. S.K.Iyengar. 
 
    ல் வரலா  
 
    தமிழ் நா ல் சமண சமயத்தவ ள், இச்சிந்தாமணிேயயன்றிச் சத்திரசூடாமணி, 
கத்திய சிந்தாமனி, சீவந்தர நாடகம், சீவந்தர சம்  என்பன வடெமாழியி ம், 
மகா ராணம், ராணம் என்பன மணிப்பிரவாள நைடயி ம் உள்ளன என்பர். 
இவற் ள் ேதவாியற்றிய சிந்தாமணிக்குக் காலத்தால் ற்பட்டன இைவ, பிற்பட்டன 
இைவ என்ப  நன்கு காணப்படவில்ைல. ைசன ட் சிலர் கத்திய  சிந்தாமணி இதற்கு 

தல் ல் என்கின்றனர். மற் , இதைனத் ேதவ ம் எ த்ேதாதேவயில்ைல. 
"சிந்தாமணியின் சாிதம் சிதர்ந்ேதன்", இதைனத் "ெத ண்டார்" ஏற் க் ெகாண்டனர் 
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என்ேற கூ தலால், சீவகன் வரலா  ேதவர் காலத்ேத சமண லகத்தில் பயில 
வழங்கிய ெதன்ப மட் ல் இனி  ெதாிகின்ற . 
 
    சீவகன் பிறப்  
 
        ேகாடாத ெசங்ேகால் குளிர்ெவண்குைடக் ேகாைத ெவள்ேவல் 
        ஓடாத தாைன உ க்குரல் ஓைட யாைன, 
        வாடாத ெவன்றிமிகு சச்சந்தன் என்ப மன்னன்; 
        டாத கற்பின் அவன்ேதவி விசைய ெயன்பாள். 
 
    இதன்கட் கூறிய சச்சந்த க்கும் விசையக்கும் பிறந்த  மகன் சீவகன். இவன் பிறந்த 
அன்ேற சச்சந்தன் இறந்தான்; இவ ம் தன்ைனப் ெபற்ற தாைய விட் ப் பிாிந்  
கந் க் கடன் என்பவனால் வளர்க்கப்பட்டான். அச்சணந்தி என்ற  ெபாிேயான்பால் 
எல்லாக் கைலக ம் கற்றான்; ஒப்பா ம் மிக்கா ம் இல்லாத உயர்தனித் 
ேதான்றலாய்ச் சீவகன் விளக்க ற்றான். விசைய ெதய்வெமான்றின் ைணயால் 
தண்டக வனத் த் தவப்பள்ளியில் தன் மகன் வாழ்க என  ேநான்  ேநாற்க ற்றாள். 
 
    வளர்ப்  
 
    சீவகன் கைலபல ம் கற்றபின், ஆசிாியனால் தன் பிறப்  வரலா  உணர்ந்தான். 
ஆசிாியன் பணித்ததனால், ஏற்ற காலம் வ மள ம், தன் பிறப்  உண்ைமயிைன 
ெவளிப்படாவா  மைறத் க் ெகாண்டான். தந்ைதயாய் வளர்த்த கந் க்கடன்பா ம், 
அவன் மைனவி சுநந்ைதபா ம் மாறா அன்  ண்ெடா கினான். இவ க்குாிய 
அரசுாிைமையத் தனக்ேக யாக்கிக்ெகாண்ட கட் யங்காரேன ஆட்சி ெச த்தி 
வந்தான். அந்த நகாின்கண்ேண சீவக ம் வளர்ந்  சிறப் ற்றான். 
 
    ேகாவிந்ைத தி மணம் 
 
    சீவகன் சிறப் ற்  வ ம் நாளில், இராசமா ரத்  ஆயர் நிைரகைளக் கவர்ந்  
ெசன்ற ேவடர் கூட்டத்ைத அரசன் தாைன ரர் ெவல்லமாட்டா  கிட்ேடாட, 
சீவகன் தன் ேதாழ டன் ெசன் , "ஆளற்ற மின்றி" ேவட டன் ெபா  ரத்திவிட் , 
ஆனிைரைய மீட் த் தந் , ஆயர் தைலவனான நந்தேகான் என்பவன் மகள் 
ேகாவிந்ைத ெயன்பவைளத் தன் ேதாழ ள் ஒ வனான ப க க்குத் தி மணம் 
ெசய்வித்தான். 
 
    காந்த வதத்ைத தி மணம் 
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    அவ்விராசமா ரத்ேத வாழ்ந்த சீதத்தன் என் ம் வணிகன், தன்பால் க ழேவகன் 
என் ம் விஞ்ைசயர் ேவந்தன் அைடக்கலப்ப த்திய அவன் மகள் காந்த வதத்ைதைய 
இைசப்ேபார் ெசய்  ெவற்றி ெப ேவா க்குத் தி மணம் ெசய்  த வதாகத் 
ெதாிவிப்ப, அப்ேபாாில் அரசர் பல ம் ேதாற்ற  கண் , சீவகன் ெசன்  அவைளத் 
ேதால்வி வித்  மணம் ெசய்  ெகாண்டான். 
 
    குணமாைல தி மணம் 
 
    அந் நகரமாந்தர் ேவனிற்காலத் ெதா நாள் ெபாழில் விைளயா ப் னலாட்டயர ஒ  

ம்ெபாழி க்குச் ெசன்றி ந்த ெபா , குணமாைல சுரமஞ்சாி என்ற இரண்  ெசல்வ 
மங்ைகயர், சுண்ணப்ெபா  காரணமாகத் தம் ள் நட்  மா பட் ப் பிாிந்ேதகினர். 
அவ ள் சுண்ணத்தால் ேமம்பட்ட குணமாைல நீரா விட்  வ ம்ேபா , அசளிேவகம் 
என் ம் அரச யாைன, மதம் மிக்க அவைளக் ெகால்ல ஓ வரேவ, அ  கண்ட சீவகன், 
அவ் யாைனைய அடர்த் , அவைள உயி ய்வித்தான். பின்  அவன் அவள் மீ ம் 
அவள் அவன்மீ ம் க த்ைதப் ேபாக்கிக் காதல் மிகுந்  மணம் ெசய் ெகாண்டனர். 
இதற்குள் அரசன் யாைன அடர்க்கப்பட்ட  ெதாிந் , சீவகைனப் பற்றிக் 
ெகாண மா  ரைரப் பணிப்ப, அவர் ேபாந் , அவைனக் ெகாண்ேடகுங்கால், 
ெப ம் ய ம் மைழ ம் வந்  ேமாதிப் ேப ப்ப, அதனிைடேய வந்த சுதஞ்சணன் 
என் ம் நன்றி மறவாத் ேதவன், சீவகைனத், தான் வா ம் மைல க்குக் 
ெகாண் ேபாயினன். 
 
    ப ைம தி மணம் 
 
    பின்னர், சீவகன், அத் ேதவன்பால் சிலநாள் தஞ்கிப் பின்ேவ  நா கைளக் காண 
ேவட்ைகெகாண் , விைடெபற் ப் பல மைலகைள ம், கா ைடயிட்ட நா கைள ம் 
கடந் , பல்லவ ேதயத் ச் சந்திராபெமன் ம் தைல நகைரயைடந்தான். அந் 
நகரேவந்தன் மகன் உேலாகபாலன் என்பா டன் நட் ற்றான்; அவன் தங்ைக ப ைம 
என்பவைளப் பாம்  தீண்ட, அவள் அறி ேசார்ந்தாள். பல ம் பலவைகயால் 

யன் ம் ஒ பய ம் எய்தவில்ைல. வில் சீவகன் நஞ்சிைனப் ேபாக்கி அவட்கு 
நலம் ெசய் , அவைள மணந்  ெகாண்டான். சின்னாள் கழிந்த ம், சீவகன் 
ஒ வ க்கும் ெசால்லாமல், ேவற் க்ெகாண் , அந்நாட்ைட விட் ப் 
ேபாய்விட்டான். 
 
    ேகமசாி தி மணம் 
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    ேபானவன், தக்க நாட்ைடயைடந்தான். அந்த நாட் க் ேகமமா ரத்தில் வாழ்ந்த 
சுபத்திரன் என் ம் வணிகன் நாேடா ம் ெசய் வந்த வி ந் க்குச் ெசன்றான். 
அவ க்குக் ேகமசாி என்  ஒ  மகளி ந்தாள். அவள் பிறந்த நாைளக் குறித்த காலக் 
கணக்கர் "இவட்குக் கணவனாவான் எவேனா அவனன்றிப் பிற ஆடவர் எவ ம் இவள் 
கண்ணிற்கு ஆடவராகத் ேதான்றமாட்டார்" என்  உைரத்தி ந்தனர். சீவகைனக் 
கண்ட ம் அவள் நாணித் தைல கவிழ்ந்  நிற்ப, இவ ம் அவள்பால் ேவட்ைக 
ெகாண்டான்; இ வர்க்கும் தி மணம் இனி  நடந்த . அங்ேக சிலநாளி ந்த சீவகன் 
அவளிடத் ம் பிறர் எவாிடத் ம் கூறாமல், பிாிந்ேதகி, எதிர்ப்பட்ட ஒ வ க்குத் தன் 
அணிகலைன ஈந்  அறம் சில பகர்ந்  ஏகினான். 
 
    கனகமாைல தி மணம் 
 
    பின்  சீவகன் மத்திமேதயத்  ஏமமா ரத்ைத யைடந்  அந் நகரத்  ேவந்தன் 
மக்கட்குப் பைடக்கலம் பயில்விக்கும் ஆசிாியனாய் அமர்ந் , வில் வாள் த ய 
பைடப் பயிற்சி நல்கிவந்தேதா , அவ்வப்ெபா  அறெநறி ம் அறி த்தி வந்தான். 
அவ்வரசன் மகள் கனகமாைல என்பா க்கும் சீவக க்கும் க த்ெதா ைம எய்த, 
அரசன் தன் மக்கட்கு இவன் வழங்கி ள்ள பயிற்சிச் சிறப் க்கண்  வியந் , தன் 
மகைள மணம் ெசய் ெகா த்தான்; இங்ேக ம் சீவகன் சின்னாேள தங்கினான். 
இதற்கிைடேய இவன் உயிேரா ப்பைத இராசமா ரத்ேத யி ந்த காந்த வத்ைத தன் 
விஞ்ைசயா ணர்ந் , சீவகன் தம்பியான நந்தட்டன் என்பவைன விஞ்ைசயால் 
ஏமமா ரத்ைத அைட மா  ெசய்தனள். நந்தட்டன் சீவக டன் இ ந்  வந்தான். 
ப கன் த ய (சீவகன்) ேதாழர்கள் இவைனத் ேத வ ங்கால், தண்டக வனத் த் 
தவப்பள்ளியில் விசையையக் கண்  அளவளாவிக்ெகாண்  இவ் ேவமமா ரத்ைத 
யைடந் , நிைர கவர்வார்ேபால் ேபார் ெதாடங்கிச் சீவகைனயைடந்  தாம் 
விைசையையக் கண்ட ெசய்திையக் கூறினர். சீவகன் அவர் அைனவைர ம் 
அரச க்கும், அவன் மக்கட்கும், கனகமாைலக்கும் அறிவித்  அவர்பால் 
விைடெபற் வந்  விசைய ய  ழ்ந்  வணங்கினன். 
 
    விமைல தி மணம் 
 
    மகைனக் கண்  மனம் மிக மகிழ்ந்த விசைய, சீவகைன உடேன விைரந்  ெசன் , 
மாமனான ேகாவிந்தராசைனக் கண் , அவன் ைணெபற் க், கட் யங்காரைன 
ெவல்ல ேவண் ெமனப் பணித்தனள். அப் பணிைய ேமற்ெகாண்டணம், ராணம் 
என்பன மணிப்பிரவாள நைடயி ம் உள்ளன என்பர். இவற் ள் ேதவாியற்றிய 
சிந்தாமணிக்குக் காலத்தால் ற்பட்டன இைவ, பிற்பட்டன இைவ என்ப  நன்கு 
காணப்படவில்ைல. ைசன ட் சிலர் சத்திய  சிந்தாமணி இதற்கு தல் ல் 
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என்கின்றனர். மற் , இதைனத் ேதவ ம் எ த்ேதாதேவயில்ைல. "சிந்தாமணியின் 
சாிதம் சிதர்ந்ேதன்", இதைனத் "ெத ண்டார்" ஏற் க் ெகாண்டனர் என்ேற கூ தலால், 
சீவகன் வரலா  ேதவர் காலத்ேத சமண லகத்தில் பயில வழங்கிய ெதன்ப மட் ல் 
இனி  ெதாிகின்ற . 
 
    சீவகன் பிறப்  
 
    ேகாடாத ெசங்ேகால் குளிர்ெவண்குைடக் ேகாைத ெவள்ேவல் 
    ஓடாத தாைன உ க்குரல் ஓைட யாைன, 
    வாடாத ெவன்றிமிகு சச்சந்தன் என்ப மன்னன்; 
    டாத கற்பின் அவன்ேதவி விசைய ெயன்பாள். 
 
    இதன்கட் கூறிய சச்சந்த க்கும் விசையக்கும் பிறந்த  மகன் சீவகன். இவன் பிறந்த 
அன்ேற சச்சந்தன் இறந்தான்; இவ ம் தன்ைனப் ெபற்ற தாைய விட் ப் பிாிந்  
கந் க்கடன் என்பவனால் வளர்க்கப்பட்டான். அச்சணந்தி என்ற  ெபாிேயான்பால் 
எல்லாக் கைலக ம் கற்றான்; ஒப்பா ம் மிக்கா ம் இல்லாத உயர்தனித் 
ேதான்றலாய்ச் சீவகன் விளக்க ற்றான். விசைய ெசய்வெமான்றின் ைணயால் 
தண்டக வனத் த் தவப்பள்ளியில் தன் மகன் வாழ்க என  ேநான்  ேநாற்க ற்றாள். 
 
    வளர்ப்  
 
    சீவகன் கைலபல ம் கற்றபின், ஆசிாியனால் தன் பிறப்  வரலா  உணர்ந்தான். 
ஆசிாியன் பணித்ததனால், ஏற்ற  காலம் வ மள ம், தன் பிறப்  உண்ைமயிைன 
ெவளிப்படாவா  மைறத் க்ெகாண்டான். தந்ைதயாய் வளர்த்த கந் க்கடன்பா ம், 
அவன் மைனவி சுநந்ைதபா ம் மாறா அன்  ண்ெடா கினான். இவ க்குாிய 
அரசுாிைமையத் தனக்ேக யாக்கிக்ெகாண்ட கட் யங்காரேன ஆட்சி ெச த்தி 
வந்தான். அந்த நகாின்கண்ேண சீவக ம் வளர்ந்  சிறப் ற்றான். 
 
    ேகாவிந்ைத தி மணம் 
 
    சீவகன் சிறப் ற்  வ ம் நாளில், இராசமா ரத்  ஆயர் நிைரகைளக் கவர்ந்  
ெசன்ற ேவடர் கூட்டத்ைத அரசன் தாைன ரர் ெவல்லமாட்டா  கிட்ேடாட, 
சீவகன் தன் ேதாழ டன் ெசன் , "ஆளற்ற மின்றி" ேவட டன் ெபா  ரத்திவிட் , 
ஆனிைரைய மீட் த்தந் , ஆயர் தைலவனான நந்தேகான் என்பவன் மகள் 
ேகாவிந்ைத ெயன்பவைளத் தன் ேதாழ ள் ஒ வனான ப க க்குத் தி மணம் 
ெசய்வித்தான். 
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    காந்த வதத்ைத தி மணம் 
 
    அவ்விராசமா ரத்ேத வாழ்ந்த சீதத்தன் என் ம் வணிகன், தன்பால் க ழேவகன் 
என் ம் விஞ்ைசயர் ேவந்தன் அைடக்கலப்ப த்திய அவன் மகள் காந்த வ 
தத்ைதைய இைசப்ேபார் ெசய்  ெவற்றி ெப ேவா க்குத் தி மணம் ெசய்  
த வதாகத் ெதாிவிப்ப, அப்ேபாாில் அரசர் பல ம் ேதாற்ற  கண் , சீவகன் ெசன்  
அவைளத் ேதால்வி வித்  மணம் ெசய்  ெகாண்டான். 
 
    குணமாைல தி மணம் 
 
    அந் நகரமாந்தர் ேவனிற்காலத் ெதா நாள் ெபாழில் விைளயா ப் னலாட்டயர ஒ  

ம்ெபாழி க்குச் ெசன்றி ந்த  ெபா , குணமாைல சுரமஞ்சாி என்ற இரண்  ெசல்வ 
மங்ைகயர், சுண்ணப்ெபா  காரணமாகத் தம் ள் நட்  மா பட் ப் பிாிந்ேதகினர். 
அவ ள் சுண்ணத்தால் ேமம்பட்ட குணமாைல நீரா விட்  வ ம்ேபா , அசனிேவகம் 
என் ம் அரச யாைன, மதம் மிக்க அவைளக் ெகால்ல  ஓ வரேவ, அ  கண்ட சீவகன், 
அவ் யாைனைய அடர்த் , சீவகன், இராசமா ரத்ைத யைடந் , ேதாழைர ஓாிடத்ேத 
இ க்கைவத் த் தான் ேவற் க்ெகாண்  நகர்க்குள் ைழந்தான். ைழந்தவன், அந் 
நகரத் ச் சாகரதத்தன் என் ம் வணிகன் கைடைய அண்மினான். அப்ேபா , அவ் 
வணிகன் மகள் விமைல ெயன்பவள், பந்தா க்ெகாண் ந் தவள், சீவகைனக்கண்  
ேவட்ைக ெகாண்டாள். இவ ம் அவள்பால் ேவட்ைக மிகுந்தான். இதற்குள் அவன் 
கைட யில் விைலயாகாம ந்த சரக்கு விைலயாகிவிட்ட . "மகட் குக் கணவன் 
வ ங்கால் விைலயாகாப் பண்டம் விைலயாகி வி ம்" என்  சாகரதத்தன் மகள  
குறிப் க் குறித்ேதார் கூறியி ந்தைமயின், அவன் சீவக க்கு அவைள மணம் 
ெசய் ைவத்தான். சீவகன் அவ டன் இரண்  திங்கள் இ ந்தான்.  
 
    சுரமஞ்சாி தி மணம் 
 
    பின்  அவன் தன் ேதாழைர யைடந்தான். அவர்கள், குணமாைல டன் பிணங்கி 
நீங்கிய சுரமஞ்சாி "ஆடவர் கத்ைத ம் பாேரன், அவர் ெபயைர ம் ெசவிெகா த் க் 
ேகேளன்" என்  ேநான்  ண் ப்பைதத் ெதாிவித்  அவைள மணந்  வ மா  

ண் னர். சீவகன் தியெவா  ேவதியன் வ ெகாண்  சுரமஞ்சாியின் கன்னிகா 
மாடம் அைடந் , கவர் ெபா ள்பட இனிய ெசால்லா , பாட் ைசத் , அவைளக் 
காமன் ேகாட்டத் க்குச் ெசல்வித் த் தா ம் உடேன ெசன்  ேதாழர் சூழ்ச்சியால் 
மணந்  ெகாண்டான். 
 
    இலக்கைண தி மணம் 
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    பின் , சீவகன் குதிைர வாணிகன் வ ண்  விைதய நாட் ைனயைடந் , தன் 
மாமன் ேகாவிந்தராசைனக் கண் , கட் யங்காரைன ெவல்லற்கு ேவண் யைதச் 
சூழ ற்றான். ேகாவிந்தராச ம் கட் யங்காரன் தனக்கு வஞ்சைனயாக வி த்தி ந்த 
ஓைலையக்காட் னான். பின்னர் திாிபன்றிெயான்ைற நி வி, "இதைன அம்ெபய்  

ழ்த் பவர்க்கு என் மகள் "இலக்கைண உாியள்" என்  ேகாவி்ந்தராசன் அரசர்கட்கும் 
கட் யங்கார க்கும் ஓைல வி த்தனன். அரச ம் கட் யங்கார ம் அவன் மக்கள் 

ற் வ ம் வந்  கூ  அத் திாிபன்றிைய ழ்த்தமாட்டாராய் ெம ற்றனர். சீவகன் 
அதைன ழ்த்தி ெவன்றிெகாண்டான். அவன் இன்னான் என்பைதக் ேகாவிந்தராசன் 
ேவந்தர் பல க்கும் அறிவித்தான். வானிடத்ேத, ஓர் இயக்கன் ேதான்றி, "சீவகன் 
என் ம் அாிமா கட் யங்காரன் என் ம் யாைனயின் உயிைரச் ெசகுக்கும்" என்  
கூறினான். கட் யங்காரன் சினங்ெகாண்  ேபா க்கு எ ந்தான். அவன் 
பைடெய ந்த ; மக்கள் எ ந்தனர். ேபார் மிகக் க ைமயாக நடந்த . ேபாாில் 
கட் ங்காரன் பட்டழிந்தான். அவன் தாைன பட்ட . மக்க ம் பட்டனர். விசைய 
ேகட்  மிக்க மகிழ்ச்சி எய்தினாள். 
 
    பின்  சீவகன் ஏமாங்கத நாட் க்கு அரசனாய் மணி  ைனந் ெகாண்  
தம்பியர்க்கும் ேதாழர்க்கும் ெசய்தற்குாிய சிறப் கைளச் ெசய்தான். ேகாவிந்தராசன் 
மகள் இலக்கைணயாைர ம் அரசற்குாிய ைறப்ப ேய தி மணம் ாிந்தான். 
 
    சீவகன் ற  
 
    சீவகன் நாடாட்சி ாிந்  வ ைகயில் விசயமாேதவி ற  ண்டாள். சீவகன் 
மைனவியரான காந்த வதத்ைத தல் இலக்கைண ஈறாக உள்ள மைனவியர்பல ம் 

ைறேய நன்மக்கைளப் பயந்தனர். அவர்க ம் ெசவ்வியராக வளர்ந்  
சிறப்ெபய்தினர். சீவக க்கும் ைம ெயய்த ற்ற . ஒ நாள் ேசாைல க்கு 
இனிதி ந்த சீவகன் ஆங்கு நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சி ெயான்ைறக் கண்  ற  ணத் 
ெதாடங்கினான். தன் த்தமகன் சச்சந்தைன அரசனாக்கி, ஏைனத் தம்பியைர 
அவ க்கு உாியராக்கினான். பின்  னிவர்கைளக் கண்  நல்லறம் ேகட் , நற் ற  
ேமற்ெகாண் , ேநான்  பல ஆற்றி, கைடயிலா இன்ப நிைலயாகிய சிவகதி ெபற்றான். 
அவன் மைனவிய ம் அவன் பிாி  ஆற்றா  வ ந்திப் பின்  ற  ண்டனர். 
 
    ன் ேநாக்கம் 
 
    இனி, இந் லாசிாியர் இந் ைலச் ெசய்தற்குக்ெகாண்ட ேநாக்கம் இஃ  எனக் 
காண்டல் ேவண் ம். தி த்தக்க ேதவர் இந் ைலத் ெதாடங்குங் காலத்ேத, தம் 
ஆசிாியர் அ ள் ெபற் ப் பா , வில் அவர்கட்குக் காட்ட, அவர் இந் ன் 
ெசாற்ெபா ள் நலங் கண்  வியந் , "சிந்தா மணி ேயாதி ணர்ந்தார் ேகட்டார் 
இந்நீரராய் உயர்வர்" " ந்தாமைரயாள் காப்பாளாம்" என்  பாராட் னர். ேதவ ம் 
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"ஐயேன நின்பாதம் ஏத்தி, சிந்தாமணியின் சாிதம் சிதர்ந்ேதன்; ெத ண்டவர் 
நன்ெறன்  ேமற் ெகாண்டனர்" என்  கூறினர். ன் வில் இவ்வா  ேதவ க்கும் 
அவர்தம் ஆசிாிய க்கும் இன்ப ைரயாட்  நிகழக் காண்கின்ேறம். ன் 
ெதாடக்கத் ம் ல்ெசய் ம் தம் க த்ைத ம் ேதவர் இனி  விளங்கக் 
கூ கின்றாாில்ைல. 
 
    ேகள்வி வழியாக வழங்கும் வரலா  "சமண னிவர் காமச்சுைவ ற் ம் கனியக் 
கவிபா ம் வன்ைம ைட யார்" என்பதைன நிைலநாட் வ  க த்தாகக் ெகாண்  
ேதவர் இந் ைன எ தினார் என்  கூ கின்ற . இ ேவ ேதவர்க்குக் 
க த்ெதன்பதைன அவர் தாேம எவ் விடத் ம் இனி  விளங்கக் கூறினாாில்ைல. ற் 

ணர்ப் ம் அக் க த்ைத வற் த்தவில்ைல. 
 
    ற் ணர்ப்  ஆராய்ச்சி 
 
    சச்சவந்தன் விசையபா ம், கட் யங்காரன் அநங்கமாைல என் ம் பரத்ைதபா ம் 
சீவகன் காந்த வத்ைத த ய மகளிர்பா ம் ேதசிகப் பாைவ த ய 
பரத்ைதயர்பா ம் காமவின்பம் ய்த்த ெசய்திேய இச் சிந்தாமணிக்கண் காணப்ப ம் 
காமப் பகுதிகளாகும். காமக் காத ற்ற இ வர், ஒ வைரெயா வர் காண்ட ம் காதல் 
ெகாள ம் இைடயீ ன்றிக் கூட ம் நிகழ்த் வேரல் அவர  இன்பம் ேகட்ேபா க்கும் 
கற்றறிேவா க்கும் சீாிய இன்பம் த வதாகா . காத வர் தம்மிற்கூ  இன்பம் 
சிறத்த ம்,. இைடயீ பட் த் ய த ம், பின்னர் அ  நீங்க ம், இ வ ம் கூ  
இன் த ம், காமச்சுைவ கனிய யாக்கும் ல் யாப் க்குச் சிறந்தனெவன்ப  
யாவ ம் கண்ட ற் ணர்ப்பாகும். இப்ெபற்றித்தாய ற் ணர்ப்  இந் ற்கண் 
யாண் ம் இல்ைல. காம வயப்பட்ட காதலர் ஒ வ ம் தம் காதெலா க்கம் 
இைடயீ பட்டதாக இந் ல் கூ கின்றதில்ைல. காதற்காம ெநறியாகிய கள 
ெவா க்கத்ேத பல ட் ப்பா  நிகழாதவழி, இன்பம் சிறவா  என்ற ெமய்ம்ைம 
ெநறிையத் தமிழ் இலக்கணம் இற்ெசறிப் , ேசட்பைட த யவற்ைற இைடயீடாகத் 
ெதா த் க் கூ கிற . "பல் ட் ன்றால் ேதாழிநம் கனேல" எனப் பரணர் 

தலாயினா ம் விளக்கி ள்ளனர். ேமனாட்  ஜான்ஸன் த ய ேபராசிாியர்க ம் 
இக் க த்ேத இன்பச் சுைவ மிக ைரக்கும் ற் ணர்ப் க்கு இன்றியைமயாதெதன 
இயம்பியி க்கின்றனர். * தமிழ் ல் ைற ம் பிர வடெமாழித் ைற ம் நன்கு 
உணர்ந்த ேதவர்க்கு, இந்ெநறி ெதாியாததன் . ஆகேவ, தி த்தக்க ேதவர், " 
சமண னிவர்க்குக் காமச்சுைவ கனியப்பா ம் திற ண் " என்பைத நிைலநாட்டப் 
பா னார், என் ம் ெசய்தி சிறி ம் ெபா ந் வதன் . அஃ  உண்ைமயாயின், 
தி த்தக்கத்ேதவர் "காமச்சுைவ கனியத் ெதாடர்நிைலச் ெசய் ள் யாக்கும் ைறயில் 
ப ேதால்வி எய்தினார்" என்பேத ணிவாம். சீவகன், சச்சந்தன், ப கன், 
கட் யங்காரன் தலாயினார் காமவின்பம் ய்த்தெநறி கூ மிடத் ம் ேதவர  

லைமத்திறம் கற்பார் அறிவிற்கு அறிவின்பம் த ம் ெநறியில் அைமயவில்ைல. 
இதனா ம் ேதவர் காமச் சுைவ கனியப் பாடேவண் ெமன இந் ைலப் பா னர் 
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என்ப  ெபா ந்தாைம இனி  ணியப்ப ம். ஈண்  அப் ெபா ந்தாைமயிைன 
எ த்ேதாதின் ெப கும். 
        --------- 
        * Johnson's preface to Shakespeare. 
 
    மண ல் என் ம் ெகாள்ைக 
 
    இனி, இந் ைல, " மண ல்" என்  அறிஞர் வழங்குவர். சீவகன் காந்த வதத்ைத 

த ய மகளிைரத் தி மணம் ெசய்  ெகாண்ட ெசய்தி ெபாி ம் கூறப்ப வேதயன்றி, 
அவன் கல்விப யின்  சிறந்த ெசய்தி கூ மிடத் ம்; சிவெநறி ெபற்ற ெசய்தி 
கூ மிடத் ம், அவற்ைறத் தி  மணமாகேவ கூறி ள்ளனர். சீவகன் கல்வியறி  
ெபற்ற ெசய்திைய, "குைழ க ஞான ெமன் ம் குமாிையப் ணர்க்க ற்றார்" என் ம், 
அவன் ஏமாங்கத நாட் ன் அரேசற்  ைனந்  ெகாண்ட ெசய்திைய, "ெபா வில் 

மகட் ணர்ந்தனன்" என் ம் அவன் சிவெநறிக்குாிய பாி நி வாண  ெமய்திய 
ெசய்திைய 
 
        "ேகவல மடந்ைத ெயன் ம் ேகழ்கினர் ெந ய வாட்கன் 
        லவர் ல்ைலக் கண்ணிப் ெபான்ெனா  பாக மாகக் 
        காவலன் தாெனார் கூறாக் கண்ணிைம யா  ல்  
        ல குச்சி யின்பக் கட ள் ழ்கி னாேன" 
 
    என் ம் கூறியி த்தலால், இதைன "மண ல்" என  அறிஞர் வழங்கும் ெபயர் மிகப் 
ெபா த்தமாகேவ ள . 
 
    இல் ந்  ெசய்தற்குாிய இல்லறத்ைத ம், அதைனத் றந்  ெசய்தற்குாிய 

றவறத்ைத ம் காமக்கூட்டமாக  ைவத் ப் ணர்த்த திறத்தால் காமச்சுைவ கனியப் 
பா னார் தி த்தக்க ேதவர் என்ப  க த்தாயின், காமக் கூட்டத்தின் சிறப்ைப அவர் 
நன்கறிந்  பா னாாில்ைல என்பேத ணிபாம். இைடயீ ல் வழிக் காமம் 
சிறவாெசன்ப , "அல ாிற் ேறான் ம் காமத்திற் சிறப்ேப" என்ற ற்பாவிைன கி 
ேநாக்கியவழிப் லனாகும். 
 
    சமய ண் ெபா ள் கூறல் 
 
    இனி, ேதவர  க த் த்தான் யாேதா ெவனின் கூ ம்: ேதவர் காலத்ேத ேவத 
வழக்ெகா  பட்ட ைவதிக  சமயம் தமிழ் நாட் ல் நன்கு ேவ ன்றி ேவற் ச் சமயங்கள் 
இடம் ெபறாவைகயில் தைகந் ெகாண் ந்த . மக்கள் மனத்ேத அவ்ைவதிகெநறி 
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பற்றிய வரலா க ம் ெகாள்ைக க ேம பதிந்தி ந்தன. அகப்பாட்டாராய்ச்சி ம், 
அதன் வழிப்ெப  மின்ப ம் அறிஞர் அறிைவப் பணிெகாண் ெடாழி ன. அவைரத் 
தம் வயமாக்கி அவ ள்ளத்ேத தா ணர்த்த க் க திய சமண்சமயக் க த் க்கைள 

ணர்த் தற்கு ேவ  வாயில் காணா , இந் ற் ண ர்ப்பிைனத் ேதவர் 
ேமற்ெகாண்டனர் என்ப  ணிபாம். 
 
    இனி, ேதவர், இத் ெதாடர்நிைலச்ெசய் ள் யாப்பின்கண் இைடயிைடேய பல்வைக 
நிைலயாைமகைள ம் விைனத்ெதாடர் பின் பாட் ைன ம் ெதளித் ச்ெசன்  
சீவகன் த்தி ெபற்ற ெசய்தி கூ ம் இலம்பகத்ேத அவற்ைற நன்கு வற் த்திச் சமண் 
சமயக் க த் க்கைள இனிய பாக்களால் அாிய ெசாற்ெபாழி  ெசய்  க்கின்றார். 
 
    மணிேமகைலயில் ஆதிைர என்பான  கணவன் சா வன் என்ேபான் நாகர்வாழ் 
மைலப்பக்கம் சார்ந்  அவர் பான்ைமயனாகியேபா  நாகர் தைலவ க்கும் 
சா வ க்கும் கள் ம் ஊ ம் உண்டைலப் பற்றியெதா  ெசால்லாட்  நிகழ்கின்ற . 
அவ்வாேற சீவகன் சுதஞ்சணன்பால் விைட ெபற் ப் பல்லவ நாட்ைட ேநாக்கி 
வ ங்கால், காட் ைடேய ேவட் வர் தைலவன் ஒ வைனக் கண் ,அவேனா  
கள் ண்டல், ஊ ண்டல் என்பவற்ைறப் ேபசி அவைனத் ெத ட் கின்றான். 
 
    கிைளக் கைதத் ெதாடர்  
 
    இவ்வா , இந் ற்கண் கிைளக் காைதகள் சில வ கின்றன. நாய் ேதவனான , 
ேவட் வர் தைலவைனக் கண்ட , அரங்கமா ைன அலமந்  ெத ண்ட , 
ேதசிகப்பாைவ அனங்கமாைலபால் ேதாழியாய் அைமவ  த யனவாகும். 
இவற்ைறச் சீவகன் வரலாற் டன் இைணக்கும் திறம் ஆசிாியர  லைம நலத்ைத 
மிகுவிக்கின்ற . நாய் ேதவனான கைத சுதஞ்சணனால் சீவகன் கட் யங்காரன் 
ைகயகப்படா  நீங்கி ஏைன மகளிைர மணத்தற்கு வாயிலைமக்கின்ற . அசனிேவகம் 
மதம்பட்ட , குணமாைலக்கும் சீவகற்கும் காத ண்டாக்கியேதா  , கட் யங்காரற்குச் 
சீவகன்பால் ெசற்றம் நிகழ்விக்கிற . ேவட் வர் தைலவைனச் சீவகன் காண்ப ம், 
அனங்கமா ைண அலமந்  ெத ள்வ ம் சீவகன் வரலாற்றிற்கு நயம்பயக்கும் 
இைய ைடயதல்ல. சீவகன் ப ைமயாைர மணந்த கைதக்கு, ஆசிாியர் சீவகைனக் 
கூத்தரரங்கத்ேத கண்  நி த்தி, ேதசிகப்பாைவயின் சிந்ைதைய ெநகிழ்வித் , 
அ வாயிலாக, சீவகற்கும் உேலாகபாலற்கும் ெதாடர்  உண் பண் கின்றார். 
இன்ேறல், சீவகன் ப ைமைய மணத்தற்கு ஏ  அைமயா  ேபா ம்! அநங்கமாைல 
சீவகன்பால் காத ற்றாைள வ திற் பற்றிக் கூ னான் கட் யங்காரன் என்றவர், 
ேதசிகப் பாைவ சீவகன்பாற் ெகாண்ட காதற்ெப க்ைக, ப ைமைய மணந்தி ந்த 
ஞான்  காவிற்கூ க் கைரகண் , சீவகன் மணி  சூ  அரசி ந்த 
நாளில்அநங்கமாைலயின் ேதாழியாய்ப் ேபாந்  அவைனக் கூ த் தணித் க்ெகாள்ளச் 
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ெசய்கின்றார். பல்ேவ  கைத நிகழ்ச்சிகளால் எ த்த வரலாற்ைறச் சிக்குப் ப த்தி, 
ப ப்ப யாக அச் சிக்கைலய த்  ெவய் விக்கும் ற் ணர்ப்  ைற இக் காவிய 
காலங்களிலாதல், பின் வந்த ராண காலங்களிலாதல் நம் நாட் ல் லவர் மனத்ேத 
இடம் ெபறவில்ைல. சங்க காலத்தி ந்த இைடயீட் ச் சிக்கல் ெநறி எதனால் இவற் ள் 
இல்லாதாயிற்  என்ப  விளங்கவில்ைல. இைட  ப த ம் அ  நீங்கித் 
ெதளி த ம் அறி க்கு இன்பந்த வன ெவன்ப  காவிய ஆராய்ச்சியாளர் க த் . 
 
    ஆடவர் ெபண் ர்களின் குணஞ்ெசயல் காண்டல் 
 
    இக் காவியத்தின்கண் வ ம் சிறப் ைடய ஆடவர் ெபண் ர்களின் பண்பிைனச் 
சிறி  காண்பாம். 
 
    சச்சந்தன்: 
 
    சச்சந்தன் என்பான் சீவக க்குத் தந்ைத. இவன், 
 
        "த மன் தண்ணளி யால்; தன  ஈைகயால் 
        வ ணன்; கூற் உயிர் மாற்ற ல்; வாமேன 
        அ ைமயால்; அழ கில்கைண ையந் ைடத் 
        தி மகன்; தி  மாநில மன்னேன" 
 
    அ ைமயால் இவன் வாமேனயாயி ம், ெபண்ணின்பத் ள் ழ்கி, அரசியற் ம் 
தன் உ ெதாழிைலத் தாங்கமாட்டா , அைமச்சன்பால் ைவத்  உயிர் றக்கின்றான். 
அைமச்சனான கட் யங்காரைன அரசனாக்குதற்ெகண்ணி, அவன்பால் தன் க த்ைதச் 
ெசால் ங்கா ம், ெபண்ணின்பத்ைதேய ெபாி ம் நிைன ம் நிைனவால், தன் 
மைனவி விசைய, 
 
        "வைசயிலாள் வரத்தின் வந்தாள்; 
        வான்சுைவ யமிர்தம் அன்னாள்; 
        விைசையையப் பிாித லாற்ேறன்" 
 
    என்ேற விதந்ேதாதி, "நீ ேவந்தனாகி ைவயம் காத்தல் ேவண் ம்" என்கின்றான். 
இவைன, ஏைன யைமச்சர் ெத ட் ய காலத்தில், காமச் ெச க்கால் க த்திழந் , 
 
        "எனக்குயி ெரன்னப் பட்டான் என்னலால் பிறைர யில்லான் 
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        ைனத்திறம் க்கி ன்ேன ெமாய்யமர் பல ம் ெவன்றான் 
        தனக்குயான் ெசய்வ ெசய்ேதன் தான்ெசய்வ ெசய்க ஒன் ம் 
        மனக்குஇன்னா ெமாழிய ேவண்டா வாழியர் ஒழிக" 
 
    என்  கூ கின்றான். பின்  விசைய கன  கண்  கூறிய  ேகட் , "எந்திர ர்தி 
யியற் மின்" என ஏற்பா  ெசய்த இவன  அறி , இப்ேபா  ம ங்கியதற்கு, அவன  
காமக் களிப்ேப காரணமாகின்ற . "காதல் மிக்குழிக் கற்ற ம் ைகெகாடா வாதல் 
கண்ணகத் தஞ்சனம் ேபா மால்" (சீவக. 1632) எனப் பிறிெதா  காலத்ேத சீவகன் 
ெதளிந்  தனக்குள் உைரத் க்ெகாள் ம் இலக் கணத் க்கு இவன் 
இலக்கியமாகின்றான். ஆயி ம் இதற்கு ஏ க் கூறப்ேபாந்த தி த்தக்கேதவர், 
 
        "இனமா ெமன் ைரப் பி ம்ஏ தெமணான், 
        னமா கியபான் ைம ைளத் ெதழலால்; 
        னமா மலர்ேவய் ந ம் ங் குழலாள் 
        மனமா ெநறிேயா யகா வலேன" 
 
    என்கின்றார். 
 
    இவ்வா  தற்கண் ம ங்கிய சச்சந்தன் அறி , விசைய கண்  கூறிய கனவால் 
எந்திர ர்தி இயற்றச் ெசய்தேத யன்றிக் கட் யங்காரைன விலக்கி அரசுாிைம 
அைடவியா ெதாழிகின்ற . கட் யங்காரன் வைளத் க்ெகாண்ட ேபா தான் 
சச்சந்தன் ெதளிவைடகின்றான். ெசல்வம், யாக்ைக இளைம த யவற்றின் 
நிைலயாைம அவற்குப் லனாகின்ற . "நங்ைகநீ நடக்கல் ேவண் ம்; நன்ெபா ட் 
கிரங்கல் ேவண்டா", "உாிைம ன் ேபாக்கி யல்லால் ஒளி ைட மன்னர் ேபாகார்; 
க மம் ஈ " என்ெறல்லாம் கழறிக் கூ கின்றான். 
 
    சீவகன்: 
 
    இனி, சச்சந்தன  காமக் கள்ளாட் ன் பயனாகத் ேதான்றிய சீவகன் வரலா  

ம் அக்காமக் கூத்ேத ெபாி ம் நைடெப கிற . சீவகைன வளர்த்த கந் க்கடன் 
தன் மைனவி சுநந்ைத டன் கூ ச் சீவகற்குக் கல்வி கற்பித்த ெசய்திைய ம், காமக் 
குறிப்ேப நிலவத் தி த்தக்கேதவர் "மழைலயாழ் ம ட் ந் தீஞ்ெசால் மதைலைய, 
மயிலஞ் சாயல் குைழ க ஞான ெமன் ம் குமாிையப் ணர்க்க ற்றார்" என்ேற 
கூ கின்றார். இவ்வா  கல்வி ெபற்ற சீவகன் காந்த வதத்ைதைய ெவன்  மணந் , 
"அலமரல் இலாத இன்பக் கடலகத் த ந்தி" னவன், குணமாைலைய அசனி 
ேவகத்தினின் ம் காத்  உயிர் வழங்கித் தன் மைனேயகி அவன  உ வெம திக் 
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காமக் கனலால் ெவ ம் கின்றான். ஆண் ப் ேபாத ம் தத்ைத அவ்  கண்  
லந்த ேபா , 

 
        "பாைவநீ லவியில் நீடல் பாவிேயற்கு 
        ஆவிெயான்  இரண் டம் பல்ல " 
 
    எனப்ெபாய் ம் கவர் ெபா ம் எய்தப் ேபசுகின்றான். பின் , ப ைமைய ேநாக்கி, 
அவ ற்ற விடேநாய் நீக்கி நலஞ் ெசய்தவன், அவள் பார்ைவயால் காமக் ெகாதிப் 
ெபய்தி, 
 
        ேபா  லாஞ்சிைல ேயாெபா  ேவற்கேணா 
        மா  லாெமாழி ேயாமட ேநாக்கேமா 
        யா ம் நானறி ேயன்அணங் கன்னவன் 
        காத லால்கைட கின்ற  காமேம. 
 
    என்  தன் ட் கத கின்றான். இவ்வண்ணேம ெசன்ற விடெமங்கும் பல மகளிைர 
மணந்  கூ யவன், சுரமஞ்சாி என்பவைள ம் தன் ேதாழரால் "காம திலகன்" என்ற 
சிறப் ப்ெபய ெரய் வதற்காக, ேவற்  வ வம் ெகாண்  ெசன்  காதற்காமம் சிறந்  
க மணம் ெசய் ெகாள் கின்றான். வில் சீவகன், பாி நி வாணெமன் ம் ேகவல 
ஞானத்ைத ெயய்தியைத ம் ஆசிாியர் ேகவல மடந்ைத ெயன் ம் மங்ைகையக் 
"கண்ணிைமயா  ல் , லகுச்சி யின்பக் கட ள் ழ்கி னாேன" என்கின்றார். 
 
    இவ்வா  காமேம கன்றிய உ வினனாக வ ம் சீவகன் பால் அறம் திறம்பிய காமம் 
சிறி ம் இல்ைல ெயன்ப  அநங்கமா ைணெயன்பாள் வரலாற்றா ம், ேகாவிந்ைத 
யாைரப் ப க க்கு மணம் ெசய்த வரலாற்றா ம் விளங்குகின்ற . ேம ம், 
அந்தணர்க்காக்கிய ேசாற்ைற நாய் க விற்ெறன அவர்கள் அதைனப் ைடத் க் 
ெகான்ற ம்; அதற்குாிய களிமகன் அந்தணைர அைலத்த ம் சீவகன் கண் , 
அந்தணைரக் காத் ம், களிமகைன விலக்கி ம், நாய்க்கு அ மைற வழங்கி ம் தன் 
உயர் குணத்ைத ெவளிப்ப க்கின்றான். ேகமசாிைய மணந்  அவளிடம் ெசால்லா  
பிாிந்  ெசன்ற சீவகன் வழிப்ேபாக்கன் ஒ வற்கு அறம் கூறித், தன் 
ஆைடயணிகலன்கைளக் ெகா த்  நீங்குகின்றான். இவற்றாெலல்லாம் இவன  
அற ணர்ச்சி விளங்கு ேம ம், சித்திரகூடத் த் தவப்பள்ளியில் மகளிெரா  வாழ்ந்த 

றவிகட்கும், வழிப்ேபாக்க க்கும், பவதத்த க்கும் மகளிாின் மனப் ன்ைம கூறித் 
ெத ட் ய இச் சீவகன், தான் மட் ல் பலமகளிைரக் கண்  காமத்தால் நயந்  மணந்  
கூ ச் சிலர்பால் ெசால் ம், சிலர்பால் ெசால்லாம ம் பிாிந்ேத கின்றான். இவன் 
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மனப் ன்ைமைய ஆசிாியர் எ த்ேதாதாெதாழிவ  என்ேனா? ைடத் 
தைலமகன்பால் குற்றம் காண்டல் கூடா  என்ப  பற்றிப் ேபா ம்! 
 
    இனி, சீவகன  ேபார்வன்ைம மிக இனிதாகக் கூறப்ப கிற . குணமாைலைய 
யழித்தற்குச் ெசன்ற அசனிேவகம் என்கிற யாைனையச் சீவகன் அடர்த்த திறம், 
 
        மல்லல் நீர்மணி வண்ணைனப் பண்ெடார்நாள் 
        ெகால்ல ேவா ய குஞ்சரம் ேபான்ற அச் 
        ெசல்வன் ேபான்றனன் சீவகன் ெதய்வம்ேபால் 
        பில்கு ம்மத ேவழம் ெபயர்ந்தேத. 
 
    எனக் கண்ணன் ேமல் வந்த குவைலயாபீடெமன் ம் களிற்ைற அவன் ெவன்ற 
ெசய்தியால் உவமித் க் காட்டப் ப கிற .சீவகன  வில்வன்ைமைய வியந்த விசயன் 
என்பான், "மராமர ேம  ெமய்த வாங்குவில் தடக்ைக வல்வில், இராமைன 
வல்லெனன்ப  இைசயலாற் கண்டதில்ைல; உராமணம் இவன்கண் இன்றி உவக்குமா 
ெசய்வல்" எனத் தன க்குள் கூறிக் ெகாள்வதனா ம், நிைர கவ ர்ந்த ேவட் வைரச் 
சீவகன் "ஆளற்றமின்றிப்" றங்காண்பதனா ம், கட் யங்காரைன, "ைமயார் 
விசும்பின் மதி ழ்வ ேபால" ழ்த்தலா ம் அவன  வில்வன்ைம விளக்கப்ப கிற . 
இைவ தவிர, ஒ  காவியத் தைலவற்குாிய தைலைமப் பண் கள் பல ம் 
பல்லாற்றா ம் உைரக்ப்கப கின்றன். 
 
    சீவகன் விசயமாேதவி ற  ண்  தண்டாரணியத் த் தவப்பள்ளியி த்தைலத் 
ேதாழரா ணர்ந் , ஆங்குச் ெசன்  கண்  வணங்கி நின்றேபா , விசையக்குத் 
    ேதற்றர  கூ வான்: 
 
        "ெகடல ங் குைரய ெகாற்றம் 
        ெகடப்பிறந் த  மன்றி 
        கடைல ள் அ கள் ைவக  
        நட் ைட யவர்கள் ைநய  
 
        இைடமகன் ெகான்ற இன்னா 
        மரத்திேனன் தந்த ன்பக் 
        கடலகத் த ந்த ேவண்டா 
        கைளக இக்கவைல ெயன்றான்" 
 
    இதைனக் ேகட்ட விசைய, ஒ வா  ேதறி, 
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        "யானலன் ஒளைவ யாவாள் சுநந்ைதேய ஐயற் ெகன் ம் 
        ேகானலன் தந்ைத கந் க் கடன்எனக் குணத்தின் மிக்க  
        பானிலத் ைற ந் தீந்ேதன் அைளயவாய் அமிர்த ற  
        மானலங் ெகாண்ட ேநாக்கி மகன்மனம் மகிழச் ெசான்னாள்" 
 
    என்  கூறியைதத் ெதளி றக்ேகட்  உளம்ெகாண்ட சீவகன், பின் , விசைய டன் 
சுநந்ைத ம் ற  ண்  அவைன நீங்கியேபா , அவன் சுநந்ைதைய ேநாக்கி, 
 
        "அ கேளா றக்க ஒன் ம் உற்றவர் யா  மல்லர்; 
        சு யர் என்கட் ெசய்தாய், சுநந்ைதநீ ஓளைவ யல்ைல 
        ெகா ையநீ ெகா ய ெசய்தாய், ெகா ையஓ ெகா ைய என்னா 
        இட ற்ேறார் சிங்கம் தாய் ன் இ ந்த  கின்ற " 
 
    ேபாலக் கூறினான். 
 
    சீவகன் தன் மைனவியர் ஊடல் தீர்த்தற்கும், பிறவற்றிற்குமாக  நிகழ்த் ம் ெசாற்கள் 
மிக்க இன்பம் பயப்பனவாகும். அவற் ள், சீவகன் ேகமசாிையப் பிாியக்க திய  அன் , 
அவன் கூ ம் ெசாற்க ம், விமைலையக் கூ யி ந்த  ஞான்  ேவட்ைக 
ேம ட் ைரப்ப ம், சுரமஞ்சாி டன் ெசால்லாட்டயர்த ம், பிற ம் ப க்குந்ேதா ம் 
மிக்க இன்பந் த வன வாகும். 
 
    இன்பத் ைறயின் கண்ேண யன்றி, ேவ  ைறயின் கண் ம், அஃதாவ  
அற ைர வழங்கல், ய ற்றாைரத் ெதளிவித்தல், உயர்ந்ேதாைர வழிபடல், ேதாழைர 
யளித்தல் 
    த ய ைறயின்கண் ம் சீவகன  ெதளிந்த அறி  நலம் இன்பம் பயக்கின்ற . 
 
    நந்தட்டன்: 
 
    சீவக டன் கந் க்கடன் மைனயில், அக் கந் க்கடற்கு மகனாய்ச் சீவகன் 
வந்தைடந்த பின் பிறந்த நந்தட்டெனன் பான் ஒள்ளிய தம்பியர்க்குாிய உயர்குண ம், 
கடைம ணர் ம் மிகக்ெகாண்  விளங்குகின்றான். 
 
    குணமாைலைய மணந்தபின் சீவகன் காணாமற்ேபான  கண் , அவன் தம்பிய ம் 
ேதாழ ம் கலக்க ற் றி க்ைகயில், நந்தட்டன் காந்த வத்ைத மைனைய யைடந்  
சீவகனி ப்ைப அறியக் க தியேபா , அவன், கவைலயின்றியி ப்ப  கண்  
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வியப் ம் ம ட்ைக ம் ெகாண் , ன்  விற்கிைட நீளத்ேத நின் , உயாிய 
உணர் ம் ஒ க்க ம் ேதான்ற, 
 
        "ெபாறிகுலாய்க் கிடந்த மார்பின் ண்ணியன் ெபான்றி னாேனல் 
        ெவறிகுலாய்க் கிடந்த மாைல ெவள்வைள த்தம் நீக்கி 
        ெநறியினால் ேநாற்றல் ஒன்ேறா நீள்எாி குதல் ஒன்ேறா 
        அறியெலன் ெகா நன் மாய்ந்தால் அணிசுமந் தி ப்ப ?" 
 
    என்  வின கின்றான். இவன் தம்பிமாரான ந ல வி லர்க ம் ேபாரற ெநறியி ம் 
பிறவற்றி ம் நிகாின்றி விளங்குகின்றனர். 
 
    சீவகன் ேதாழர்: 
 
    சீவகன் ேதாழன்மா ள் ப கன், த்திேசனன் என்ற இ வ ம் சீவகைனக் 
காண்டற்குச் ெசய் ம் சூழ்ச்சிக ம், ேபார் ெசய் ந் திறங்க ம் ப க்கின்றவர் 
உள்ளத்ேத ெப மிதத்ைதப் பயக்கின்றன. 
 
    கட் யங்காரன்: 
 
    இனி, கட் யங்காரன் சச்சந்த க்கு உயிர்த் ைணவனாய் இ ந்தவெனன்ப  
"எனக்குயிர் என்னப்பட்டான் என்னலால் பிறைரயில்லான்" என்  அவனால் ேபாற்றப் 
ப தலால் ெதாிகிற . இவன  "ெவளிறிலாக் ேகள்வி" சச்சந்தைனக் 
ெகால்லற்குச்ெசய் ம் சூழ்ச்சியில் அத் ைணச் சீாிதாகத் ேதான்றவில்ைல. 
 
        "மன்ன வன்பைக யாயேதார் மாெதய்வம் 
        என்ைன வந்திடல் ெகாண்  அஃ  இராப்பகல் 
        ன்னி நின்  ெசகுத்தி  நீெய ம் 
        என்ைன யான்ெசய்வ! கூ மின்" 
 
    என்  கட் யங்காரன் சச்சந்தைனக் ேகாறற்கு ஏ க்காட் கின்றான். இவ்வாேற, 
சீவகன் குணமாைலைய மணந்தி க்கு ஞான் , அவைனப் பற்றிக் ெகாண மா  
மதனைனப் பணித்த காைலயில், யாைனப்பாகன், அசனிேவகம் சுளித்  வ ந்தி 
நிற்றற்கு ஏ  "இற்ெறன உைரத்தல் ேதற்ேறன், இைறவநின் அ ளி னாங்ெகால், 
ெசற்றமிக் குைடைமயால் ெகால், சீவக னின்ன நாளால், மற்றிதற்கு உடற்சி ெசய்ய 
மதமி  ெசறித்த " என்ற ேவ ெகாண் , 
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        "மாண்டதில் ெசய்ைக சூழ்ந்த 
        வாணிகன் மகைன வல்ேல 
        ஆண்திறன் கைளவன் ஓ ப் 
        பற்  தம்மின்" 
 
    என்  கூ கின்றான். சீவகன் தத்ைதைய மணந்த காலத் ம், "வானினான் மைலந்  
ெகாள்ளின் வாழ்க ம் கைல  மாேதா" என்  ஏைன யரசைரக் கட் யங்காரன் 

ண் வி கின்றான். இவ்வண்ணம் சீவகன் பிறப்  வரலா  அறியா ன்ேப இவன் 
சீவகன்பால் பைகைம ேகாடற்குக் காரணம் ேவண் மன்ேறா? அதற்கு லாசிாியர் 
அநங்கமாைலைய அவன் வ திற் பற்றிக் கற்பழித்த காலத்ேத, அவள் "சீவக சாமிேயா" 
என வாய்ெவ வினாள்; அ ெகாண்ேட அவற்குச் சீவகன்பால் பைகைம பிறப்பதாயிற் 
ெறன் ம், சீவகன் ேவடைரப் றங்கண்  அவர் கவர்ந்த ஆனிைரைய மீட்ட  ேகட்  
அ க்கா  மிக்கு, அரசிைன "இழந்தனன்" ேபாலக் க தி "என்ைன ெவௗ ம் 
வாயில்தான் என் ம் சூழ்ச்சி" ேய ெகாண் ந்தாெனன் ம் கூ கின்றார். 
 
    கட் யங்காரன் சச்சந்தைனக் ெகான்றபின் விசைய இ ப்ைப நாடா 
ெதாழிகின்றான்,. அவைனப்பற்றி ஒ  சிறி ம் எண் கின்றானிலைல. அவள் 
உடன்பிறந்தவ ம் விைதயநாட்டரச மான ேகாவிந்தராச க்கு ஒ  தி கம் 
வி க்கின்றனன். அதன்கண், அசனிேவகம் மதம்பட் ப் பாகர் ற் வைரக் 
ெகான்ேறா யகாைல சச்சந்தன் அதைன யடக்கிக் கந்திற் பிணிக்குப்ேபா  அவ் 
யாைனயாற் குத் ண்  இறந்தான் என்பவன், "இனி நீேய இந்நாட் ற்கு 
இைறவனாதல் ேவண் ம்.; யான் உயி ம் ஈேவன்; நீ வாின் பழி ம் நீங்கும்; வ க" 
என்  எ வதனால் இவன  மனப் ன்ைம ம் ெதளிவின்ைம ம் இனி  விளங்கும். 
 
    இவன் சீவகேனா  ெபாரநின்றேபா  அவன  சின மிகுதி ம் தன் மக்கள் 
மாண்ட ங் கண்  கட் யங்காரன், அறி , ெதளி ைடயவன்ேபால் 
 
        "நல்விைன ைடய நீரார் நஞ்சுணின் அ த மாகும் 
        இல்ைலேயல் அ ம் நஞ்சாம்; இன்னதால் விைனயினாக்கம்" 
 
    என் ம் "அகப்ப  ெபாறியினாளா ஆக்குவர் யாவர்?" "மிகப்ப  ெபாறியினாைர 
ெவறியராச் ெசய்யலாேமா?" என் ம் "இ விைன ெசன்  ேதய்ந்தால் பாி ற் க் 
    ெகடாமல் ெசல்வம் பற்றி யார் ைவப்பார்?" என் ம் கூ வ  வியப் த் த கின்ற . 
இதைன நன்கறிந்த சீவகன், எயி  ேதான்ற எள்ளி நைகத் , "நீ அஞ்சினாய்" 
என்கின்றான். இச்ெசால்லாட்டால், கட் யங்காரன் "ெமாய்யமர் பல ம் ெவன்றான்" 
எனச் சச்சந்தன் பாராட் ய பாராட்ைட ம் ெபாய்ப்ப த்திவி கின்றான். 
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    மதனன்: 
 
    இனி, மதனன் என் ம் ரன் கட் யங்காரற்கு ைமத் னன். சச்சந்தைனக் ெகால்லக் 
க வ  ைறயன்ெறனத் த மதத்தன் கூறக்ேகட்ட ம், இவன் சினம் மிகுந் , 
"ேதாளினால் வ யராகித் ெதாக்கவர் தைலகள் பாற, வாளினால் ேபசலல்லால் 
வாயினால் ேபசல் ேதற்ேறன்" என இைய பின்றிப் பிதற் கின்றான். சீவகைனப் 
பற்றிக் ெகாணரப் ேபாந்த மதனன், அவைனக் குணமாைல மைனயி ந்  
ெகாணர்ைகயில், ேதவனால் காணாமற் ேபானதால் கலங்கி, ெவறி  ெசால் ன் 
அரசன் ெவகுள்வன் என ேவெறா வைனக் ெகான்  ெபாய் ெசால்வ  அவன  
வ க்குைடய ரத்திற்குச் சான்  பக கின்ற . 
 
    ஏைனேயார்: 
 
    இனி, சீவகைன வளர்த்த தந்ைதயான கந் க்கடன், தாய் மாமனான ேகாவிந்தராசன், 
சீவகற்கு மகட்ெகாைட ேநர்ந்தவர் த ேயார் நலங்க ம் இவ்வண்ணேம பலதிறத்த 
    வாய்ப் பகுத்  ேநாக்குதற்கண் இன்பந் த கின்றன. 
 
    விசைய: 
 
    இனி, ெபண்மகளி ள் விசைய தலாயினா ைடய குண நலங்கைளச் சிறிேத 
காண்பாம். விசைய இளைமயிேலேய நல்ல அறி  ல்கைள ஆராய்ந் ள்ளாள். தான் 
கண்ட கனைவத் தன் கணவற்கு உைரக்கப் ேபாங்கால், அவள் வாமைன வணங்கிச் 
ெசல்வ  அவள  சமய ெவா க்கத்ைதப் லப்ப த் கின்ற . கட் யங்காரன் 
ெகாைல க தி வந்த  ேகட் , அவள் ந ங்கக்கண்ட சச்சந்தன், "வாமனால் வ த்த 

ண் ல் உண்  ைவத்தைனய நீ" என் ம், "ஒண்ெடா  நீ வ ந் வ  தகுவதன் " 
என் ம் கூறக்ேகட் த் ெதளிந்தைமகின்றாள். 
 
    சீவகன் சு காட் ல் பிறந்தேபா  அவள் லம் ம் லம்பல் கல் ம் உ க்கும் 
கனி ைடயைவ.; அவள் தவப் பள்ளியில் இ ந்தேபா  சீவகன் மைறந்த ம், ேதாழர் 
ேத  வந்த ம் ேகட் ப் லம் ம் லம்பைல ஒ ங்கு ைவத்  ேநாக்கின், ஆங்ேக 
அவன  உள்ளம் இடச்சார்பால் ற ப் பான்ைம க வி நின்றைமயின் அத் ைணக் 
கனி  இல்ைல. சீவகைனக் கண்டேபா  "நினக்குத் தாய் சுநந்ைதேய; தந்ைத 
கந் க்கடேன" என்பைவ இராமாயணத்ேத, சுமித்திைர இலக்குவைன இராம டன் 
காட் ற்கு வி த்தேபா , "மாகாதல் இராகவன் அம்மன்னவன், ேபாகா உயிர்த்தாயர் 

ங்கழற் சீைத" என்ற ெசாற்கைள நிைன த் கின்றன. பின்  அவள் சீவகன் பிறந்த 
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சு காட்ைட அறக்ேகாட்டமாக்கிய ம், சீவக க்கும் அவன் மைனவியர்க்கும் 
கூ வன ம் மிக்க உ க்க ைடயனவாகும். தத்ைத தலாயினாைர ேநாக்கி 
"சி வர்ப் பயந்  இைறவற் ெறளி ர்" என்ப ம், பிற ம் இ ம்  பயக்கின்றன. 
 
    சீவகன் மைனவியர்: 
 
    சீவகன் மைனவிய ள் குணமாைலயின் திறேம சிறி  விாியக் கூறப் ெப கின்ற . 

தல் மைனவியாகிய காந்த வதத்ைத விஞ்ைச வன்ைம ம், எ வாி ம் ஏற் த் 
தாங்கிச் ெசய்வன ெசய்தற்கண் ஊக்கம் குன்றாைம ம் உ வாகக் ெகாண்  
விளங்குகின்றாள். கனகமாைலபால் மகிழ்ந்தி ந்த சீவகற்கு அவள் வி க்கும் தி கம் 
உண்ைமக் காதன்ைம ஒ றம் லப்ப க்கி ம், அவள  மான உணர்ச்சிைய 
மைறத்தில . 
 
        "பட்டபழி ெவள்ளிமைல ேமல்பரத்த லஞ்சித் 
        ெதாட் வி த் ேதன் அவைனத் பிற ெசால் ப் 
        பட்டபழி காத் ப் க ேழபரப்பி னல்லால் 
        விட்டலர்ந்த ேகாைதயவ ரால்விைளவ ண்ேடா!" 
 
    என்ற இச் ெசாற்கள் அவள  உள்ளப்பான்ைமைய ஒளியா  ெதாிவிக்கின்றன. 
குணமாைலயின் பிாிவாற்றாைமைய இத்தத்ைதேய எ த் ைரப்பைத ேநாக்கின் 
குணமாைலயின் குணச் சிறப் ம், தத்ைத ஏைன மகளிர்பால் ெகாண் ந்த அன் ம் 
நாம் நன்குணர விளக்குகின்றன. இவர்கள் ஒவ்ெவா வ ைடய குணநலன்கைளத் 
தனித்தனிேய எ த்  ேநாக்க வி ம்பின், இந் ற்கண் ைழந்  கண்  இன் தல் 
தக்கேதயன்றி ேவறில்ைல. 
 
    இ தியாக, இந் ற்கண், தி த்தக்கேதவர் தம் சமய ற் ெபா ைள 
வற் த் வேத ெப  ேநாக்கமாகக் ெகாண் ளார் எனி ம், ெபண்கட்கு ஆடவர் 
ஏற் ழித்தக்க ைண ாிய ேவண் ெமன்பைதப் பலவிடங்களில் வற் த் கின்றார். 
சீவகன்பால் கட் யங்காரன் ெசற்றங் ெகாண்டைத யறிந்  அவ ள்ளத்ைத மாற்ற 
நிைனந்த கந் க்கடன், நாண்ெமய்க்ெகாண் டீட்டப் பட்டார் ந க்கு  நைவைய 
நீக்கல், ஆண் மக்கள் கடன்" என்  கூ கின்றான். குணமாைல அசனி ேவகத்தின் 

ற்பட்டைதக் கண்ட சீவகன் "ெபண் யி ரவலம் ேநாக்கிப் ெப ந்தைக வாழ்விற் 
சாதல்" என்  எண் கின்றான். 
 
    ேதவ ம் ெபண்ைம ம்: 
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    இவ்வண்ணம் ேதவர் க தினாெரனி ம், ெபண்மனம் ன்ைம ைடயெதன் ம், 
ெபண்ணால் ஆண் மகன் காக்கப் ப தல் உயர்வன்ெறன் ம் குறிப்பிக்கின்றார். 
இவ்வி  க த்ைத ம், ெபண்ணின்பேம ெபாி ம் வி ம்பி நின்ற சீவகன் வாயிேல 
ைவத்  வழங்குகின்றார். பவதத்தைனத் ெத ட் யேபா  சீவகன், 
"ெபண்ெணனப்ப வ ேகண்ேமா பீ ல பிறப்  ேநாக்கா, உண்ணிைற ைடய வல்ல 
ஒராயிரம் மனத்த வா ம்." என் ம், பிறிேதாாிடத்தில் "ெபண்இடர் வி ப்ப வாழ்விற் 
சாதேல ெபாி  நன் " என் ம் கூ கின்றான். 
 
    இவ்வண்ணேம ஏைனேயார் குணஞ்ெசய்ைககைள ம் எ த்  வகுத்ேதாதின், இம் 

ன் ைர மிக விாி ம் என அஞ்சி அறிஞர் அவற்ைற இந் ற்கண் ைழந்  
    கண் ன் மா  வி த் , இந் ைல யாத்தற்குத் ேதவர் ைணக்ெகாண்ட 

ல்க ட் சிலவற்ைறக் கூறி இரண்ேடா ெர த் க்காட் கைள வழங்குேவன். 
தி க்குற ம், எட் த்ெதாைக ம், பத் ப்பாட் ம் இந் ன் ஆக்கத்திற்குச் ெசால் ம் 
ெசாற்ெறாட ம் க த் ம் உதவியி க்கின்றன; பல க த் க்கைள விளக்குதற்குச் சங்க 
இலக்கியத் க் க த க்கள் சில உவ மமாக ம் ைண ெசய் ள்ளன. 
 
    ன் ஆக்கத்திற்குத் ைண ெசய்த தமிழ் ல்கள்: 
 
    'பாைன ேசாற் க்கு ஒ  ேசா ' பதம் காண்ப  ேபால் இனத் க்கு ஓெரான்  
காட் ம்: 
 
        'ெசய்க ெபா ைளச் ெச நர் ெச க்க க்கும் 
        எஃகுஅதனில் கூாிய  இல்' 
 
    என்ப  தி க்குறள். இதைனத் ேதவர் 'ெசய்த ெபா ள் யா ம் ெச வாைரச் 
ெச கிற்கும், எஃ  பிறிதில்ைல இ ந்ேத உயி ம் உண் ம், ஐயமிைல இன்பம் 
அறேனா  அைல ம் ஆக்கும், ெபாய்யில் ெபா ேள ெபா ள் மற்றல்ல  பிறெபா ேள' 
என அைமத் க் ெகாள் கின்றார். 
 
        'ெதா தைக உள் ம் பைடஒ ங்கும் ஒன்னார் 
        அ தகண் ணீ ம் அைனத் ' 
 
    என்ற தி க்குறள், 'ெதா ததங் ைகயி ள் ந்  யகத் ஞ்ேசார, 
அ தகண்ணீாி ள்  மணிகல த்தகத்  மாய்ந் , ப கண்ணாிந்  ெகால் ம் 
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பைட ட ெனா ங்கும் பற்றா, ெதாழிகயார் கண் ந் ேதற்றம் ெதளிகுற்றார். விளிகுற் 
றாேர' என இைழத் க்ெகாள்ளப்ப கின்ற . இவ்வண்ணம் பல உள. 
 
        'காய்ெநல் அ த் க் கவனங் ெகானிேன 
        மாநிைற வில்ல ம் பன்னாட் காகும்; 
        ெச  வாயீ ம் தமித் ப் க் குணிேன 
        வாய் கு வதனி ங் கால்ெபாி  ெக க்கும்." 
 
    என வ ம் றப்பாட் , 'வாய்ப்ப ங் ேக  மின்றாம் வாிைசயினாிந்  நா ங், 
காய்த்தெநற் கவளந் தீற்றிற் களி தான் கழனி ேமயின், வாய்ப்பட ன்றிப் ெபான் ம் 
வல்லனாய் மன்னன் ெகாள்ளி, னீத்தநீர் ஞால ெமல்லா நிதிநின்  சுரக்கு மன்ேறா' 
என் ம், 
 
        கால்பார் ேகாத்  ஞாலத் தியக்குங், 
        காவற் சாகா ைகப்ேபான் மாணின் 
        ஊறின் றாகி யாறினி  ப ேம, 
        உய்த்த ேறற்றா னாயின் ைவக ம், 
        பைகக்கூழ் அன்னற்பட்  
        மிகப்பல் தீேநாய் தைலத்தலத் த ேம". 
 
    என் ம் றப்பாட்  "ஆர்வலஞ் சூழ்ந்த வாழியைனமணித் ேதைர வல்லா, 
ேனர்நிலத்  மாயி னீ பல் காலஞ் ெசல் , ர்நில மறிதல் ேதற்றா ேமன் 

றிந்  ந்தார்நில மார்ப ேவந்தர் தன்ைம  மன்னதாேம " என் ம் உதவி 
யி க்கின்றன. 
 
    பழெமாழிகள், வழக்கா கள்: 
 
    இனி, "பழம்பைக நட்பாதல் இல்ைல", "குன்றின் ேம ட்ட விளக்கு" என்பன த ய 
பழெமாழிகள், "பாட் ைனக்ேகட்ட ேலா ம் பழம்பைக நட்  மாேம" என ம் 
"ேதான்றினான் குன்றத் ச்சிச் சுடர்ப்பழி விளக்கிட்டன்ேற" என ம் இந் ன்கண் 
ைகயாளப்ப கின்றன. கார்த்திைக விளக்கீ , ேவனில் விழா த ய வழக்கா கள் 
பல ஆங்காங்கு விளக்கப்ப கின்றன. மகளிர் பந்தா தல், நீரா தல், ல்ைலக்ெகா  

த யன ைவத்  வளர்த்  அைவ தைலப்  மலர்ந்தவிடத் ச் சிறப் ச் ெசய்தல், 
சி வர்க்கு எ த்தறிவித்தல் த ய ெசய்ைககள் அவ்வவ் விடங்களில் நன்கு 
சிறப்பிக்கப் ெப கின்றன. 
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    கைதக்குாிேயார் நிைலக்ேகற்பச் ெசால் வழக்கம் ெசய்தல்: 
 
    மக்களின் வாழ்க்ைக நிைலக்ேகற்ப அவர் வழங்கும் ெசாற்க ம் அைமந்தி க்கும். 
அவர் ெசாற்களில் வ ம் உவம ம் அவர் பயி ம் ெபா ள்கேள யாகும். இந்ெநறி 

ற் ம் பாவலர் பாக்களில் சிறந்  நிற்கும். தி த்தக்க ேதவர் ம் இவ் 
ண்ைமக்குச் சான்  காட் கின்ற . சீவகன் ேவட் வர் தைலவைனக்கண்  நீ 

வா ம் மைல யா  என்  வினவ, அவற்கு அத் தைலவன் "இதா ேதான் கின்ற 
ேசாைல சூழ்மைல" என்கின்றான். நந்தேகான் தன் மகள் ேகாவிந்ைதயின் நலம் 
கூற ற் , 
 
        "ெவண்ெணய்ேபான்  ஊறிணியள் ேமம்பால்ேபால் தீஞ்ெசால்லள் 
        உண்ண உ க்கிய ஆன்ெநய்ேபால் ேமனியள் 
        வண்ண வன ைல மாதர் மடேநாக்கி 
        கண் ம் க விளம் ேபாதிரண்ேட கண்டாய்" 
 
    என்  ெசால்கின்றான். இவன் ெசால் ல் ெவண்ெண ம் பா ம், ெநய் ம், 
க விளம் ேம உவமங்களாக வ தல் காண்க. இவன் ெசால்ைல ஏற் ச் சீவகன் 
விைடயி த்தற்குள்ேள விைரந்  இவேன, 
 
        "குலம் நிைனயல் நம்பி ெகா ங்கயற்கண் வள்ளி 
        நலன் கர்ந்தா னன்ேற ந ந்தார் கன்; 
        நிலமகட்குக் ேகள்வ ம் நீள்நிைரநப் பின்ைன 
        இலவலர்வாய் இன்னமிர்தம் எய்தினா னன்ேற" 
 
    என்  ேபசுகின்றான். இவ்வாெறல்லாம் ேபசுவ ம் பிற ம் அவர்தம் 
வாழ்க்ைகப்பண்ெபனக் காட் ம் லைமநலத் க்கு எ த் க் காட்டாம். இவ்வா  
வ வன பல இந் ற் கண் மிளிர்கின்றன. 
 
    இன்ேனாரன்ன நலம்பல ம் விளக்கிக் கற்பார்க்குக் கழிேபாின்பம் நல்கும் ெசந்தமிழ் 
இன்பக் க லமாக , இச் சிந்தாமணி நந்தா வளங்ெகாண்  திகழ்கின்ற . ேசாழன் 
அநபாயன் என்பான் இந் ன் தமிழ் நலம் ெப க உண் ம் வி ப்பினால் அல் ம் 
பக ம் இதைனேய ப த்  வந்தான் என் ம் அவன் க த்ைத மாற்றேவ ேசக்கிழார் 
ெபாிய ராணத்ைதச் ெசந்தமிழ் நலம் சிறக்கச் ெசய்தனர் என் ம் வ ங்கைத ஒன்  
தமிழ்நாட் ல் வழங்குவ ண் . அஃ  உண்ைமயாயின், இதன் ெப ைம 
அளவிட் ைரப்பெதன்ப  அாிதாம். கம்பன  இராமாயண ம் தணிைகப் ராணம், 
ேச ராணம் த ய தமிழ்நலங் ெக மிய தல ராணங்க ம் ேதான்றி 
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நம்மேனார்க்கு இன்பம் சுரந்  வ தற்கு வழிகாட் யாகிய ஏற்றம் இச் சிந்தாமணிக்கு 
உண்  என்பைத ஈண்  நாம் நிைன  கூர்தல் ேவண் ம். 
 
    ப் ைர: 
 
    இனி இச் சிந்தாமணிக்கு ஆசிாியர் நச்சினார்க்கினியர் அழகியெதா  நல் ைர 
எ தி ள்ளார். அவ் ைரைய வியந்  மகிழ்ந்த ைறமங்கலம் சிவப்பிரகாச அ கள் 
"சிந்தாமணி ம், தி க்ேகாைவ ம் எ திக்ெகாளி ம் நந்தா உைரைய எ தல் 
எவ்வா  நவின்ற ேள" என்  பாராட் ள்ளார். 
 
    இத்தைகய சிறப் மிக்க ெப ங்காவியமாகிய இச் சீவக சிந்தாமணியின் 
ெப நலைன மக்கள ைனவ ம் அறிந்  ய்த்  இன் தற்கு வாயிலாக வ ம் 
இதைனத் தமி லக ேமற் ப் பயன் ெகாள் மாக! 
 
        "ெதன்த மிழ்க்கைல ெதாிந்தவர் ெபா ந்திய ேத ர் 
        அன்பன் ேசவ  யைடந்தனம் அல்லல்ஒன் றிலேம. 
    --------------   
 

சீவகசிந்தாமணி - சு க்கம் 
சீவக சிந்தாமணி - கட ள் வாழ்த்  

 
    சித்தர் வணக்கம்  
 
    வா தலா உலகம் ஒ  ன் ம் ஏத்தத் 
    தாவாத இன்பம் தைல ஆய  தன்னின் எய்தி 
    ஓவா  நின்ற குணத்  ஒள் நிதிச் ெசல்வன் என்ப 
    ேதவாதி ேதவன் அவன் ேசவ  ேசர் ம் அன்ேற.          1 
 
    அ கர் வணக்கம் 
 
    ெசம்ெபான் வைர ேமல் பசும் ெபான் எ த்  இட்டேத ேபால் 
    அம் ெபான் பிதிர்வின் ம  ஆயிரத்  எட்  அணிந்  
    ெவம் ம் சுடாின் சுட ம் தி ர்த்தி விண்ேணார் 
    அம் ெபான்  ேமல் அ த்தாமைர ெசன்னி ைவப்பாம்.          2 
 
    ள்ளி. ெவம் ம் சுடாின் சுட ம் - ேமல் ெசல்லச் ெசல்ல ெவ ப் ம் ஞாயிற்றி ம் 
மிக விளங்கும். ெவம் ம் சுடர் - இள ஞாயி . ெசம்ெபான் மைலயில் பச்ைச நிறப் 
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ெபான்னால் எ திட்ட ேபால் வண்ண ேவ பா  ெகாள்ளக் கூடாெதன்பர் 
நச்சினார்க்கினியர். 
 
    தன்ம சரணம்; சா  சரணம் 
 
    பன்மாண் குணங்கட்கு இடனாய்ப் பைகநண்ெபா  இல்லான் 
    ெதால்மாண் பைமந்த ைன நல்லறம் ன்னி நின்ற 
    ெசால்மாண் பைமந்த கு வின்சரண் ெசன்  ெதாக்க 
    நன்மாண்  ெபற்ேறன் இ  நாட் தல் மாண்  ெபற்ேறன்.          3 
 
    3. ள்ளி நின்ற - ேமற்ெகாண் ந்த. ெசான் - கழ். கு  - ஆசிாிய உபாத்தியாய 
சா க்கள். ெதாக்க நன்மாண்  - ேசர்ந்ததனால் உளதாகும் நல்விைனப் ேப . 
நாட் தல் - கூ தல். நாட் தல் மாண்  - நாட் தலாகிய நல்விைனப் ேப . 
 
    இல்லாதான் கூறிய குணங்கட்கு இடனாய், அறம் ள்ளி நின்ற, கு வின் சரண் 
என்  இைய ம். பன்மான் குணமாவன, எண்பத் நான்கு இலக்கம் குணவிரதம், 

ேகா  மகா விரதம், ஆயிரத்ெதண்  சீலாசாரம் என்பர். 
 
    அைவயடக்கம்  
 
    கற்பால் உமிழ்ந்த மணி ம் க வா  விட்டால் 
    நற்பால் அழி ம்; நைகெவண் மதிேபால் நிைறந்த 
    ெசாற்பால் உமிழ்ந்த ம ம் மதியாற் க உவிப் 
    ெபாற்பா இைழத் க் ெகாளற்பாலர் லைம மிக்கார்.          4. 
 
    4. கற்பால் - கல் ன் பகுதி. உமிழ்ந்த - தந்த. நற்பால் - அதன் நன்ைமப் பகுதி. 
என்ற  ஒளி. அழி ம் - ெக ம். நிைறந்த - கைல நிைறந்த. ெபாற்பா - அழகாக. 
இைழத் க் ெகாளற்பாலர் - அைமத் க் ெகாள் தற்குாியர். 
    --------------------------- 
 

1. நாமகள் இலம்பகம்: 
 
    நாமகள் இலம்பகம்: நாமகள் - கைலமகள்; இலம்பகம் - ன் ஓர் உ ப் ; சீவகன் 
நாமகைளக் கூ ன இலம்பகம் என்ப  ெபா ள். 
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    ( இதன்கண், சீவகன் தந்ைதயான சச்சந்தன், விசையைய மணந் , 
இராசமா ரத்ேதயி ந் , ஏமாங்கத நாட்ைட ஆண் வந்த தன் ஆட்சிையக் 
கட் யங்காரன் என் ம் அைமச்சன்பால் ைவத் ப் பின் அவன் சூழ்ச்சியால் இறந்  
பட்ட ம், அவனால் மயிற் ெபாறியில் ஏற்றிவி க்கப்பட்ட விசைய சு காட் ல் 
நள்ளிரவில் சீவகைனப் ெபற் , ேதாழி வ விற்ேபாந்த ெதய்வம் ைணயாகத் 
தண்டகாரணியத் தவப்பள்ளி யைடந்த ம், சீவகைன இராசமா ரத் க் கந் க்கடன் 
என்பான் எ த் ச்ெசன்  வளர்த்த ம், அச்சணந்தி ெயன்பவன்பால் சீவகன் 
கைலத் ைற பல ம் கற் த் ேதர்ந்த ம் பிற ம் கூறப்ப கின்றன. ) 
 
    ஏமாங்கத நாட்  வளம் 
 
    காய்மாண்ட ெதங்கின் பழம் ழக் க கின் ெநற்றிப் 
    மாண்ட தீந்ேதன் ெதாைடகீறி வ க்ைக ேபாழ்ந்  
    ேதமாங் கனிசிதறி, வாைழப் பழங்கள் சிந் ம் 
    ஏமாங் கதம்என்  இைசயால் திைச ேபாய ண்ேட.          5 
 
    இந்த நாட் ல் ேவண் ங்காலத் ப் ெபாய்யா  ேவண் மள  ெதாிந்  ெபாழி ம் 
மைழக் கூட்டம், கடல் நீைர கந்  ெசன்  மைல ச்சியில் தங்கிய . 
 
    5. ெதங்கின் பழம் - ெதங்கின் ற்றிய காய். ழ - ழ்ந்ததனால், க கு - பாக்கு 
மரம். மாண்ட தீந்ேதன் ெதாைட -அழகிய மாட்சி ைமப்பட்ட ேதன்ேபால இனிய 
நீைர ைடய தா  (குைல). கீறி - கிழித் . வ க்ைக - பலாவின் பழம். ேபாழ்ந்  - 
பிளந் . என்  - என்  ெபயர் கூறப்பட் . இைசயால் - கழால். திைர ேபாய  - 
எல்லாத் திைசயி ம் ெபயர் பரவிய . 
 
    மைழ ெபய்தல் 
 
    ேதன்நி ைரத் யர் ெமாய்வைரச் ெசன்னியின் 
    ேமல்நி ைரத்  விசும் ற ெவள்ளிெவண் 
    ேகால்நி ைரத்தன ேபால்ெகா ந் தாைரகள் 
    வான்நி ைரத்  மணந்  ெசாாிந்தேவ.          6 
 
    இவ்வா  ெபய்த மைழயால் மைலகளில் அ விகள் ெப கி இழிந்ேதா ன. 
 
    6. ேதன் நிைரத்  - ேதன் இறால் வாிைசப்படக் கிடந் ; வைரச் ெசன்னி - 
மைல ச்சி. ெவள்ளி ெவண்ேகால் - ெவள்ளியால் ெசய்த ெவண்ைமயான ேகால். 
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நிைரத்தன ேபால் - வாிைசயாக நாட் ய  ேபால. தாைர - மைழத்தாைர. மணந்  - 
தம்மில் கூ  ; வான் - மைழ. 
 
    ெவண்ேகால்கைள விசும் ற நிைரத்தன ேபால் வான் தாைரகைள நிைரத்  மணந்  
ெமாய்வைரச் ெசன்னியின் ேமல் நிைரத் ச் ெசாாிந்தன என்க. 
 
    அ விகள் ழ்தல் 
 
    குழவி ெவண்மதித் ேதா ழக் கீண் ேதன் 
    ழவின் நின்றதிர ெமாய்வைரச் ெசன்னியின் 
    இழி ம் ெவள்ள  வித்திரன் யாைவ ம் 
    கு வின் மாடத் கிற்ெகா  ேபான்றேவ.          7 
 
    மைலய ையச் ேசர்ந்த அ விநீர், பல கால்களாய்ச் ெசன் கூ , சிற்றா களா ம் 
ேபாியா களாகி ம் ஏமாங்கத நாட் ல் படர்ந்த . 
 
    7. குழவி ெவண்மதிக் ேகா  - பிைறத் திங்களின் ேகா . உழ - கிழிப்பதால். கீண்  - 
கிழிப் ண் . ழவின் - ழவின் ழக்கம் ேபால, அதிர் - ழங்கும். ெமாய்வைர - 
அ க்க க்காய் நிற்கும் மைலக்கூட்டம். கு வின் மாடம் - கூட்டமாய் உள்ள மாட 
மாளிைககள். 
 
    மைலயி ந்  இழி ம் அ விகள் யா ம். பிைறத் திங்களால் கிழிப் ண்  இழி ம் 
ேதன வி ம், உயாிய மாடங்களில் ெதாங்கும் ெவண் கிற் ெகா ம் ெசந் கிற் 
ெகா ம் ேபால இ ந்தன. 
 
    யா  நாட் ற் பாய்தல் 
 
    ல் பட் னம் ெவௗவிய ேவந்ெதனக் 
    கா  ைகயாிக் ெகாண்  கவர்ந் ேபாய் 
    ேமா  ெகாள் னல் ாி ெந ங்கடல் 
    நா  ற்றிய ேதாஎன நண்ணிற்ேற.          8 
 
    இவ்வண்ணம் நண்ணிய ெப நீர் ஏமாங்கத நாட் ற் பா ம் சர  நதியிற் கலந்த . 
 
    8. ல் பட் னம் - வி தல் இல் பட் னம்; கு கள் விட்  நீங்குவதில்லாத 
பட் னம்,  - தனிைல திாிந்த ெதாழிற் ெபயர். ெவௗவிய - ெகாள்ைளெகாண்ட, 
ைகயாிக்ெகாண்  - ைகயால் அாித் க் ெகாண் . ேமா  ெகாள் னல் - ெப ைம 
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(மிகுதி, ெப க்கு) ெகாண்ட அ வி நீர். ாி - வ ய. ற்றியேதா என – 
வைளத் க்ெகாண்டேதா என்  கண்ேடார் ெசால் மா .. 
 
    பட் னெமான்ைறக் ெகாள்ைள ெகாண்ட ேவந்தன் ஒ வைனப் ேபால, காட்ைடக் 
கவர்ந் , அத ட் கிடந்த ெபா ள்கைள வாாிக்ெகாண்  ெசன் , கடல் நாட்ைட 
வைளத் க்ெகாண்டேதா என் மா  அ வி நீர் ெப கிச் ெசன்ற  என்க. 
 
    அந்த நீைரச் சர  நதி ெகாண்  ெசல் தல் 
 
    திைரெபா  கைனகடற் ெசல்வன் ெசன்னிேமல் 
    ைரெய  மாைலைய கரச் சூட் வான், 
    சைரெய ம் ெபய ைடத் தடங்ெகாள் ெமம் ைலக் 
    குைர னற் கன்னிெகாண்  இழிந்த ெதன்பேவ.          9 
 
    சர  ெகாணர்ந்த ெவள்ளம் நாட் ல் பாய்வதால், உழவர்கள், ெநல் ம் க ம் ம் 
விைளவிக்கலாயினர். 
 
    9. திைர -அைல. கைன கடல் - ழங்குங் கடல், ெசல்வன் - கணவன். சூட் வான் - 
வானீற்  விைனெயச்சம். சர  என்ப  சைர என வந்த . சைரெய ம் ெபய ைடத் 
தடங்ெகாள் ெவம் ைலக் குைர னற் கன்னி - சைரெயன் ம் ெபயர்கைள ம், 
தடமாகிய வி ம்பிய ைலயிைன ைடய ஒ க்கின்ற னலாகிய கன்னி. தடம் - 
ம . தடம் ைலேபாற் சுரத்த ன் ைலயாயிற் . கன்னி ெயன் ஞ் ெசால்ைலப் 

னல் என்ப  இைணந்  அஃறிைணயாக்குதலால், இழிந்த  என அஃறிைண விகுதி 
ெகா த்தார். என்ப - அைச. சர  என் ம் ெபய ைடய னற்கன்னி, கடற் 
ெசல்வனாகிய தன் கணவன் ெசன்னிேமல் ைரெயன் ம் மாைலையச் 
சூட் வதற்காக, அ விநீர் ெகாணர்ந்த ெபா ள்கைள ம் ைரைய ம் 
சுமந் ெகாண்  ெசன்ற  என்க. 
 
    உழவர் உழ  ெசய்ய ஒ ப்ப தல் 
 
    ெநறிம ப் ெப ைமயின் ஒ த்தல் நீளினம் 
    ெசறிம ப் ேபற்றினம் சிலம்பப் பண் றீஇப் 
    ெபாறிவ ாி வரா னம் இாியப் க்குடன் 
    ெவறிகமழ் கழனி ள் உ நர் ெவள்ளேம.          10 
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    10. ெநறிம ப்  - அறல்பட்ட ெகாம் , ஒ த்தல் - கடா. ெசறி ம ப்  - ெந  
ெசறிந்த ெகாம் . ஏற்றினம் - எ களின் கூட்டம். சிலம்ப - ழங்க, பண் றீஇ - 
ஏாில் ட் , இாிய - நீங்க, ெவறி - மணம். 
 
    எ ைம யினத்ைத ம் எ தினத்ைத ம் எாிற் ட் க் கழனியிேலவரால் மீனினம் 
நீங்கிேயாட உ ேவார் ெதாைக ெவள்ளெமன் ம் எண்ணாம் என்க. 
 
    நாற்  வி தல் 
 
    ேசறைம ெச வி ள் ெசந்ெநல் வான் ைள 
    ெறா  விைளகஎனத் ெதா  வித் வார் 
    நாறி  பதெமனப் பறித்  நாட்ெசய்வார்: 
    கூறிய கைடசியர் குழாங்ெகாண் ேடகுவார்.          11 
 
    11. ேசறைம ெச  - ேச  பதம்பட்ட வயல். ெறா  விைளக - சிறப் ற விைளக. 
ெதா  - நிலமகைளத் ெதா . நா  - நாற்  ந தல்.நாட் ெசய்வார் - நாள் பார்த்  
ந வார். கூறிய கைடசியர் - இத் ைண நிலத்திற்கு இத் ைணப் ேபர் என்  ெகாண் , 

ன்னாேள ெசால்  ைவத்த நட மகளிர். 
 
    வய ல், 'நன்கு விைளக' என விைதப்பவர், ந தற்குப் பதமி  எனத் ெதாிந்  
பறித் , நட க்குாிய நாள் க தி ைவப்பர்; உழவர் மகளிர் கூட்டங் ெகாண்  ெசன்  
வய ல் ந வார் என்க. 
 
    கைள ெய த்தல் 
 
    கண்ெணனக் குவைள ம் கட்ட ேலாம்பினார்; 
    வண்ணவாள் கெமன மைரயின் உள் கார்; 
    பண்ெண த் தியல்படப் பரப்பி யிட்டனர்; 
    தண்வயல் உழவர்தம் தன்ைம யின்னேத.          12 
 
    12. ஓம்பினார் - நீக்கினார். உள் கார் - அ குஞ் ெசல்வார். வண்ணம் - அழகு. வான் 
- ஒளி. ப ண் - இராகம்; இதைன வட லார் சம் ரண  ராகம் என்பர். எ த்தியல் பட - 
எ த்தின் வ  ேதான்ற. கட்டல் - கைள ெய த்தல். கைளெய க்கச் ெசன்றவர், 
குவைள காத யின் கண்ேபால் மலர்ந்தைமயின், அதைன ம் தாமைர அவர்தம் 
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கம்ேபால இ ந்தைமயின் அதைன ம் கைளயாராய்ப், பண்ைண எ த்தின் 
வ ேதான்ற இனி  பா னர்; உழவர் ெசய்ைக இ  என்க. 
 
    ெநல் விைளதல் 
 
    ெசால்ல ம் சூற்பசும் பாம்பின் ேதாற்றம்ேபால் 
    ெமல்லேவ க வி ந் தீன் , ேமலலார் 
    ெசல்வேம ேபால்தைல நி வித், ேதர்ந்த ல் 
    கல்விேசர் மாந்தாின் இைறஞ்சிக் காய்த்தேவ.          13. 
 
    காய்த்த ெநல்ைல உழவர்கள் அாிந்  மைலேபாலப் ேபாாிட்டனர். 
 
    13. ெசால் -ெநல். சூல் - க . அ ஞ் சூல் - சூ ண்  என்  ெசால் தற்கு அாிய. 
ேதர்ந்த - ெமய்ப்ெபா ைள யாராய்ந்த. காய்த்த - விைளந்தன. 
 
    ெநல், சூற்பாம் ேபால் க த்தாங்கி, ெசல்வம்ெபற்ற கீேழார்ேபால் தைல நிமிர்ந்  
நின் , கற்ற நல்ேலார்ேபால் விைளந்  வைளந்  கிடந்தன என்க. 
 
    ெநற் ெப ைம 
 
    ஈ சால் ேபார்  அழித்  எ ைமப் ேபாத்தினால் 
    மா றத் ெதழித் , ைவ கைளந் , கா றீஇச் 
    ேச றக் கூப்பிய ெசந்ெநற் குப்ைபகள் 
    ேகா யர் ெகா ம்ெபானின் குன்றம் ஒத்தேவ.          14. 
 
    விைளந்த ெநல்ைல இ  ெசய்தாராக, விைளந்  ற்றிய க ம்ைப ஆைலயில் இட்  
ஆட் ச் சா  ெகாண்டனர். 
 
    14. ேபார்  - கட் ப்ேபார். ஈ  - இ தல். ேபாத்  - கடா. மா  - பக்கம். ெதழித்  - 
உரப்பி. ைவ - ைவக்ேகால். கால் உறீஇ - காற்றில் ற்றி. ேச  - ெப ைம. ேகா  - 
உச்சி. குப்ைப - குவியல்கள். 
 
    ேபாாிட்ட ெநற்சூட்ைடத் தள்ளி, எ ைமயால் ைணய த் , ைவக் ேகாைலக் 
கைளந் , காற்றில் ற்றிக் குவித்த ெநற்குவியல் ெபாற்குன்றம் ேபான்  இ ந்தன. 
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    க ம்ப தல் 
 
    க ம் கண் உைடப்பவர் ஆைல ேதாெறலாம் 
    வி ம்பிவந் தைடந்தவர் ப கி விஞ்சிய 
    தி ந் சா ற ழிப் பிறந்த தீம் ைக 
    பரந் விண் குத ன் ப தி ேசந்தேத.          15 
 
    பண்ப த்திய ெநல்ைல ம் க ம்பட்ட கட் ைய ம் பல்ேவ  பண் களில் ஏற்றி 
மிக்க ஆரவாரத் டன் ஊர்க க்குக் ெகாண்  ேபாயினர். பல்லாறாகத் ய்த்தற்குாிய 
வளம் பல ம் மல்கியி த்தலால், ஊர்கள் மிக்க சிறப் ற்றி ந்தன. 
 
    15.க ம்  கண் உைடப்பவர். - க ம்ைபக் க விேல ெவட் ெவட்  
ஆைலயி ட் ச் சா  காண்ேபார். விஞ்சிய - உண்ட  ேபாக மிக்கு நின்ற. அ ழி - 
காய்ச்சுமிடத்தில். தீம் ைக - இனிய ைக. பரந்  - விாிந் . விண் குந்  பரத்த ன் 
என இையக்க. ேசந்த  - சிவந்த . 
 
    க ம்பாைல ேதா ம் வந்தைடந்தவர் ப க., மிக்கு நின்ற சாற்ைறப் பாகு 
ெசய் மிடத்ேத எ ம் ைக விண்ணிேல ெசன்  பரத்தலால், ஞாயி  சிவந்த  என்க. 
 
    ஊர்ச் சிறப்  
 
    விலக்கில் சாைல யாவர்க்கும் ெவப்பின் ப்ப ழச்சுைனத் 
    தைலத்தணீர் மலரணிந்  சந்தனம்ெசய் பந்த ம், 
    ெகாைலத்தைலய ேவற்கணார் கூத் மன்றி, ஐம்ெபாறி 
    நிைலத்தைலய ப்ெபலாம் நிைற ம்  ர்கேள.          16 
 
    16. யாவர்க்கும் விலக்கு இல்சாைல - இன்ன சாதியார்க்ேக உாியைவ என 
வைரய த் ப் பிறைர விலக்குவ  இல்லாத உண ச் சாைல. ெவப்  - ெவப்பம். 
சுைனத்தைலத் தண்ணீர் - சுைனயிற் ெகாணர்ந்த தண்ணீர். ெகாைலத்தைலய 
ேவற்கண்ணார் - ெகால் ம் ேவல் ேபான்ற கண்கைள ைடய நாடக மகளிர். கூத்  - 
கூத்தா மிடம். ப்  - கர்ெபா ள். நிைற ம் ம்- நிைறந்  த ம் ம். 
 
    யாவர்க்கும் விலக்குதல் இல்லாத அட் ற் சாைல, தண்ணீர்ப் பந்தர், மகளிர் கூத்தா  
மிடம் என்ற இைவ ெயாழிய, ஏைனய எவ்விடத் ம் ஐம் ெபாறிகளா ம் கரப்ப ம் 
ெபா ள் பல ம் ஊர்களிடத்ேத நிரம்பி யி ந்தன என்க. 
 
    அ சில் ைவகல் ஆயிரம், அறப் ற ம் ஆயிரம், 
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    ெகா ய னார்ெசய் ேகால ம் ைவகல் ேதா ம் ஆயிரம், 
    ம வில் கம்மி யர்கேளா  மங்கல ம் ஆயிரம், 
    ஒ வி ைலெவ றாயிரம் ஓம்  வாாின் ஓம்பேவ.          17 
 
    17. ைவகல் அ சில் - எப்ேபா ம் உண ள்ள உண ச்சாைல. அறப் றம் - 
அறச்சாைலக ம் அறத்திற்கு விட்ட இைறயி  நிலங்க ம். ெகா யனார் - 
ெகா ேபா ம் மகளிர். ேகாலம் - ேகாலம் ெசய் ெகாள் மிடம். ம வில் கம்மியர் - 
ெதாழி ல் ம தல் இல்லாத கம்மியர் , மங்கலம் - தி மணம். ஓம் வாாின் ஓம்ப - 
பா காப்பார் காத்தைலச் ெசய்ய. ேவ  ஆயிரம், ெவறாயிரம் என வந்த . ஓ வில்ைல 
- தவிர்தல் இல்ைல. 
 
    அ சிற் சாைலக ம், அறச்சாைலக ம், மகளிர் ேகாலம் ெசய்  
ெகாள் மிடங்க ம், கம்மிய ம், தி மண ம், இைவ ேபால்வன ேவ ம் 
ஆயிரமாயிரம் ஊர்க்கண் உண்  என்க. 
 
    இராசமா ரத்தின் சிறப்  
 
    நற்ற வம்ெசய் வார்க்கிடம் தவம்ெசய் வார்க்கு மஃதிடம்; 
    நற்ெபா ள்ெசய் வார்க்கிடம், ெபா ள் ெசய்வார்க்கு மஃதிடம்; 
    ெவற்ற வின்பம் விைழவிப்பான் விண்  வந்  ழ்ந்ெதன 
    மற்ற நா  வட்டமாக ைவகும் மற்ற நாடேரா.          18. 
 
    இவ்வினிய நாட் ன் தைலநகரான இராசமா ரத்தின் சிறப்  இனிக் கூறப்ப கிற . 
இந்த நகரம் றநகர், அக நகர் என இ  கூறாய் விளங்கும். றநகர்க்கண் நால்வைகப் 
பைட ர ம், யாைன, குதிைர த யன ம் உள்ளன. இ  கடந்  ெசல் ன், அக ம் 
மதி ம் காணப்ப கின்றன. அகழின்கண் நீர்நிரம்பி தைல த ய நீர் வாழ் வன ம் 

ள்ளின ம் ெசறிந்தி க்கும். 
 
    18. நற்றவம் -  ேப  குறித்த தவம். தவம் - ம ைம குறித்த இல்லறம். 
நற்ெபா ள் - நற்ெபா ைளப் பயக்கும் கல்வி. ெபா ள் -இம்ைமயில் ெப ம்பயன் 
பயக்கும் ெசல்வம். ெவற்ற இன்பம் - ெவற்றியால் வ ம் இன்பம். விண்  - 
விண்ணவ லகம். உவந்  ழ்ந்ெதன - மகிழ்ந்  நில லகின் ேமேல ழ்ந்  கிடந்த 
ெதன் மா . வட்டமாக - எல்ைலயாக. ைவகும் - இ ந்  விளங்கும். ழ்ந்தெதன - 

ழ்ந்ெதன விகாரமாயிற் . 
 
    விண் உவந்  ழ்ந்தெதன ைவகும் நா . நற்றவம் த யவற்ைறச் ெசய்வார்க்கு 
இடம் என்க. 
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    இராசமா ரத் க் கிடங்கின் சிறப் . 
 
    ேகாட்சுறா இனத்ெதா  தைலக் குப்ைபகள் 
    ஆட்ெபறா திாிதர அஞ்சிப் பாய்வன, 
    ேமாட் றாப் பனிக்கிடங்கு உழக்க ெமாய்த்ெத ந்  
    ஈட்டறாப் ள்ளினம் இரற்  ெமன்பேவ.          19 
 
    19. ேகாட் சுறா - ெகால் தைல ைடய சுறாமீன். தைலக் குப்ைப - தைலக் 
கூட்டம். ஆட்ெபறா - ஆட்கள் எதிர்ப்படப்ெபறா . திாிதர - திாிவதால். ேமாட்  இறா - 
ெபாிய இறால் மீன். உழக்க - கலக்க. ஈட்டறா - கூட்டம் குைறயாத, இரற் ம் - 
ஒ க்கும். 
 
    நிைரகதிர் நித்திலம் ேகாத்  ைவத்தேபால் 
    விைரகமழ் க கின்ேமல் விாிந்த பாைள ம், 
    குைரம க் குவைளகள் கிடங்கிற் த்த ம் 
    உைரயின்ஓர் ஓசைன உலாவி நா ேம.          20 
 
    இனி, அதன் அ ேக நிற்கும் மதில் பலவைகப் ெபாறிகைளக் ெகாண்  விண்ெதாட 
உயர்ந் ள்ள . ற் வைரக் ெகால் , விற்ெபாறி, கற்ெபாறி, அாி ல் த ய பல 
எந்திரங்கள் ைவக்கப்ெபற் ள்ளன. 
 
    20. நிைரகதிர் நித்தியம் - வாிைச ற ஒளிவிட்  விளங்கும் த் . விைர - ந  மணம். 
விைர கமழ் பாைன என இையக்க. குைர கிடங்கில் த்த ம க்குவைள - ஒ க்கின்ற 
அகழியில் த்த ேதன் நிைறந்த  குவைள. உைரயின் - கழினால். நா ம் - மணம் 
கம ம். 
 
    மதிற் சிறப்  
 
    வயிரவைர கண்விழிப்ப ேபான்  மைழ க ம், 
    வயிரமணித் தாழ்க்கத  வாயில் கமாக, 
    வயிரமணி ஞாயில் ைல, வான்ெபாற் ெகா க்கூந்தல், 
    வயிரக் கிடங்காைட மதிற்கன்னி ய கவிேன.          21 
 
    இவ் வகநகர்க்கண் மிகப் பலவாகிய ெசல்வ திகளில் உள்ள  ெசல்வர் மைனச் 
சிறப்  
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    21. வயிரவைர - வயிரம் ெபா ந்திய மைல. மைழ க ம் - ேமகம் தவ ம். 
வயிரமணித் தாழ் - வயிரமணியால் ெசய்த தாழ். வான் ெபாற்ெகா  - 
வானளாவியைச ம் அழகிய கிற்ெகா . வயிரக் கிடங்கு - வன்ைம ெபா ந்திய 
கிடங்கு. கவின் - அழகு. 
 
    மைழ க ம் வாயில் கமாக. ஞாயில் ைலயாக, ெபாற்ெகா  கூந்தலாக, கிடங்கு 
ஆைடயாக, மதிலாகிய கன்னிய  கவின் இ ந்த  என்க. 
 
    நைற ம் நான ம் நா ம் ந ம் ைக 
    விறகின் ெவள்ளி ய ப்பின்அம் ெபாற்கலம் 
    நிைறய ஆக்கிய ெநய்பயில் இன்ன  
    உைற  மாந்தர் வி ந்ெதா ம் உண்பேவ.          22 
 
    22. நைற - நைறக்ெகா , நானம் - கு. விறகின் - ந ம் ைக கம ம் 
விறகுகளால். ெவள்ளிய ப்  - ெவள்ளியாலான அ ப் . ெபாற்கலம் - ெபான்னாற் 
ெசய்யப்பட்ட அட் ற்கலம். நிைறய - மைட ல் விதியிற் குைறபடாமல். 
வி ந்ெதா ம் உண்ப - வி ந்  ெபறற்கு அ ைம ேதான்ற நிற்ற ன், உம்ைம 
சிறப் ம்ைம. 
 
    அ கன் ேகாயில் உண்ைம 
 
    திங்கள் க்குைட யான்தி  மாநகர் 
    எங்கும் இங்கும் இடந்ெதா ம் உண்ைமயால், 
    அங்கண் மாநகர்க் காக்கம் அறாதேதார் 
    சங்க நீள்நிதி யால்தைழக் கின்றேத.          23 
 
    23 திங்கள் க்குைடயான் - திங்கைளப்ேபா ம் குைட ன்  ைடய அ கன். 
குைட ன் மாவன: சந்திராதித்தம், நித்திய விேனாதம், சகலபாசனம் என்பன. எங்கும் 
- ெத ெவங்கும். இங்கும் - மைனயிடத் ம். இடந்ெதா ம் - நகாின் தக்க 
இடந்ேதா ம். நிதியால் - நிதிேயா . நிதிேயா  அறாதேதார் ஆக்கம் தைழக்கின்ற  
என்க. சங்கநிதி - சங்கம் என் ம் எண்ணளவான நிதி. 
 
    இராசமா ரத்தின் ெபா  வனப்  
 
    ேதன்தைலத் வைல மாைல, ைபந் கில், ெசம்ெபான் த் , 
    ஞான்றன வயிர மாைல, நகுகதிர் த்த மாைல, 
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    கான்றமிர் ேதந்தி நின்ற கற்பகச் ேசாைல, யார்க்கும் 
    ஈன்ற ள் சுரந்த ெசல்வத்  இராசமா ரம தாேம.          24 
 
    இந்நகாின் ந ேவ அரசன  ேகாயி ள . அதைனச் சுற்றி அக ம் மதி ம் இ ப்ப, 
மதி ற் கட் ய ெகா கள் வானத்ேத விளங்குகின்றன. 
 
    24. ேதன்தைலத் வைலமாைல - ேதைனத் தைலயிேல வைலயாக ைடய 
மாைல. ஞான்ற வயிர மாைல - ெதாங்குகின்ற வயிர மாைல. கான்  -ேதாற்  வித் . 
அமிர்  - ேபாகம். அ ள் - ஈன் . ெசல்வம் சுரந்த இராசமா ரம் என இைய ம். 
 
    இராசமா ரம் என் ம் ெபயைர ைடய இவ் ர், மாைல ம் கி ம் ெபான் ம் 

த் , வயிரமாைல ம் த்த மாைல ம் கான் , அமிர் ேதந்தி நின்ற கற்பகச் 
ேசாைலயாகும் என்க. 
 
    அரசன் ேகாயி ன் ெகா  வனப்  
 
    இஞ்சி மாக ெநஞ்சுேபாழ்ந்  எல்ைல காண ஏக ன், 
    "மஞ்சு சூழ்ந்  ெகாண்டணிந்  மாக நீண்ட நாக ம், 
    அஞ்சும் நின்ைன" என்ற ன் ஆண்  நின்  நீண்டதன் 
    குஞ்சி மாண்ெகா க்ைகயால் கூவி விட்ட ெதாத்தேத.          25 
 
    25 இஞ்சி - மதில். மாகம் - விண். எல்ைல - விண் லகின் எல்ைல. மஞ்சு - ேமகம். 
மாகம் நீண்ட நாகம் - வா லகத்ேத உயர்ந்த நாக ல கம். ஆண்  நின்  - ேமக 
மண்டலத்தி ந்ேத. நீண்ட ெகா க் ைகயால் - நீண்ட ெகா யாகிய ைகயால். குஞ்சி 
மாண் ெகா க்ைக - குழியிடத்ேத நின்  மாட்சிைமப் பட்ட ெகா . குஞ்சி - 
மதி டத்ேத ெகா நாட் ம் குழி. கூவியிட்ட  ஒத்த  - கூவியிட்ட தன்ைமைய 
ெயாத்த . 
 
    அரசன் ேகாயில் இந்திரன் ேகாயில்ேபால் சிறத்தல் 
 
    கந்  மாம ணித்திரன் கைடந்  ெசம்ெபான் நீள்சுவர்ச் 
    சந்  ேபாழ்ந்தி யற்றிய தட்  ேவய்ந்  ெவண்ெபானால் 
    இந்தி ரன்தி நகர் உாிைம ேயா ம் இவ்வழி 
    வந்தி ந்த வண்ணேம அண்ணல் ேகாயில் வண்ணேம.          26 
 
    26 கந்  - ேதாண். சந்  - சந்தனம். தட்  - ெந ங்ைக. ண் மணித்திரளால் 
கைடயப்ப தலா ம். சுவர் ெபான்னாலாகி யி த்தலா ம் சந்தனத்ைதப் பிளந்  
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ெந ங்ைக ெசய்  ெபான்ேவய்ந் தி த்தலா ம், ேகாயில் வண்ணம், இந்திரன் தி நகர் 
வந்தி ந்தவண்ணம் என்க. உாிைம - இந்திர ைடய உாிைம மகளிர். 
 
    சச்சந்தன் என்ற அரசன் சிறப்  
 
    நச்சு நாகத்தின் ஆரழற் சீற்றத்தன் 
    அச்ச ற்றைடந் தார்க்கமிர் தன்னவன் 
    நச்சு லாம் ைல யார்க்கணங் காகிய 
    சச்சந் தன்எ ம் தாமைரச் ெசங்கணான்.          27. 
 
    27. நச்சு நாகம் - நஞ்ைச ைடய பாம் . ஆர் அழல் - மிக்க ெவம்ைம. அமிர்  
அன்னவன் - அமிர்  ேபால நலம் ெசய்பவன். அணங்காகிய - காம வ த்தத்ைதச் 
ெசய் ம். தாமைரச் ெசங்கணான் - தாமைரப் ப் ேபால இயல்பாகேவ சிவந்த 
கண்ைண ைடயவன். 
 
    த மன் தண்ணளி யால், தன தீைகயால் 
    வ ணன் கூற் உயிர் மாற்ற ன் வாமேன 
    அ ைம யால் அழ கில்கைண ஐந் ைடத் 
    தி ம கன் தி  மாநில மன்னேன.          28 
 
    இவ்வா  அரசன் வாழ்ந்  வ நாளில், விைதய நாட்டரச க்கு விசைய என்ற 
மகெளா த்தி உ ம் தி ம் பிற நலங்க ம் மிக ைடயளாய் இ ந்  வந்தாள். 
அவ்வரசன் சச்சந்த க்கு மாமன். விசையயின் அழகும் குண ம் பிறநலங்க ம் 
ேகள்வி ற்ற சச்சந்தன் அவள் மீ  ெப ங்காதல் ெகாண்  தி மணம் ெசய் ெகாள்ள 
நிைனத்தான். சான்ேறார் சிலைர அவன்பாற் ெச த்தி மணம் ேபசுவித்தான். 
 
    28. த மன் - அறக்கட ள். கூற்  - எமன். உயிர் மாற்ற ன் - ெசற்றார் உயிைரத் 
தப்பாமல் ெகால் தலால். வாமன் - அ கன். தி  மகன் - தி மகட்கு மகனாகிய 
காமன். உைர கூ மிடத் த் த மைன ெயாப்பன்; வ ணைன ெயாப்பன் என 
இவ்வா  கூ க. 
 
    சச்சந்தற்குத் தி மணம் ெசய்தல் 
 
    ம மகன் வலந்த ம், மங்ைக யாக்க ம் 
    அ மதிச் சூழ்ச்சியின் அைமச்சர் எண்ணிய 
    க ம ம் கண் , அவர் கலத்தற் பான்ைமயில், 
    ெப மகற் ேசர்த்தினார் பிைணய னாைளேய.          29. 
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    29. ம மகன் - சச்சந்தன். வலந்த  - கூறிய . ஆக்கம் - சச்சந் தன்பால் 
ெகாண் ள்ள அன் . அ மதிச் சூழ்ச்சியின் - பிறரால் காணற் காியவற்ைற 

னித்தறி ம் அறி ம் ஆராய்ச்சி ைடய. க மம் - விசைய யின் உடன் 
பிறந்தவனான ேகாவிந்தராச க்கு இச் சச்சந்தன் ைணயாதல். கலத்தற் பான்ைம - 
ெபண் ெகா த்தற்குாிய ைற. பிைண - ெபண்மான். 
 
    சச்சந்த ம் விசைய ம் இன்பவாழ்  நடாத் தல் 
 
    தன்னமர் காத லா ம் ைதய  மணந்த ேபாழ்தில் 
    ெபான்னனாள் அமிர்த மாகப் கழ்ெவய்ேயான் ப கி யீட்டான் 
    மின்னவிர் ணி னாைன, ேவற்கணார்க் கியற்றப் பட்ட, 
    மன்னிய ம வின் வாங்கி மாத ம் ப கி யிட்டாள்.          30 
 
    30. அமர் - வி ம் கின்ற. ெபான்னனாள் - தி ைவ ெயாக்கும் விசைய. 
ப கியிட்டாள் - ப கினாள். ஒ  ெசால். மின்னவிர் - ஒளி விளங்கும். ணினாைன - 

ண் அணிந்த சச்சந்தைன. மன்னிய ம  - மிக்க ம . வாங்கி - அவன் காட்டக் கண் . 
 
    மலர்ப் பிைணய ம், சூட் ம் சுண்ண ம், 
    ந மலர்க் கண்ணி ம், நா சாந்த ம், 
    அ நிலத் தமிர்த ம், அகி ம், நாவி ம் 
    ெப நிலம் பிணித்திடப் ெபாியர் ைவகினார்.          31 
 
    இவ்வா  ைவகும் நாளில் விசையபால் பிறந்த ஆராக் காதலால், சச்சந்த க்கு 
அவள் இ க்கும் உவளகத்ைத விட் , அரசி க்ைக மண்டபத்திற்குப் பிாிந்  ேபாவ ம் 
ெந ம்பிாிவாய்த் ேதான்றிற் . அவேளா  இைடயறவின்றிக் கூ யி ந்  க ம் 
இன்பேம சிறந்  ேதான்ற, அவன், அரசா தைலக் க த்திற் ெகாள்ளானாயினான். 
 
    31. மலர்ப் பிைணயல் - க்கள் ெந ங்கத் ெதா த்த மாைல. சூட்  - 
ெநற்றிக்கட் . ஒ வைக யணி. கண்ணி - மாைல. சாந்தம் -சந்த னம். அ நிலத் 
தமிர்தம் - அ சுைவ ய தம். நாவி - கத் ாி. ெப  நிலம் - ேபாகம் க ம் இடமாகிய 
ஐம்ெபாறிகைள ம். மிக்க இன்பம் கர்த ன். "ெபாியர்" என்றார். ெப ைம, மிகுதி. 
 
    சச்சந்தன் அரசாட்சியில் க த் ன்றாைம 
 
    மண்ணகம் காவ ல் வ க்கி, மன்னவன், 
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    ெபண்ன ங் கல த்ெதா  பிைணந்த ேபர ள், 
    விண்ணகம் இ ள்ெகாள விளங்கு ெவண்மதி 
    ஒண்ணிற ேராணிேயா ெடாளித்த ெதாத்தேத.          32 
 
    சச்சந்தன் விசையயின் காத ன்பத்தில் ழ்கித்திைளத்தற்கு அரசு ாி ம் ெதாழில் 
தைடயாக இ க்கிறெதன்  நிைனந் , அவ்வரசிைனத் தன் அைமச்ச ள் 
தைலவனான கட் யங்காரன்ேமல் ைவத் , தான் ெபண்ணின்பத்தில் இைடயீ ன்றித் 
திைளத்தி க்கத் ணிந்தான். 
 
    32. காவ ன் - காத்த ந் . வ க்கி - தவறி. நா  காத்த ல் க த்ைதச் 
ெச த்தா  என்றவா . ெபண்ண ங்கலம் - விசைய. பிைணந்த - கலந்  
மயங்கிக்கிடந்த. ேபர ள் - கழிகாமம். விண்ணகம் -வானம். ஒண்ணிற உேராணிேயா  
- ஒள்ளிய நிறம் பைடத்த உேராகிணிேயாேட கூ . திங்கள் உேராகிணிேயா  கழி 
காமங் ெகாண்ெடா கிய காரணத்தால் ேதய் ற்றான் என்ப  கைத. உேராகிணி – 
உேராணிெயன வந்த  விகாரம். 
 
 
    சச்சந்தன் கட் யங்காரைனத் தனியாக அைழத் த் தன் க த்ைத ைரத்தல் 
 
    "அைசவிலாப் ரவி ெவள்ளத்  அாிஞ்சயன் குலத் ள் ேதான்றி, 
    வைசயிலாள் வரத்தின் வந்தாள் வான்சுைவ அமிர்த மன்னாள் 
    விைசையையப் பிாித லாற்ேறன், ேவந்தன்நீ யாகி ைவயம் 
    இைசபடக் காத்தல் ேவண் ம் இலங்கு ண் மார்ப!" என்றான்.          33 
 
    ேகட்ட கட் யங்காரன், தற்கண் உடன்படான் ேபால் ந த் , "யாைனயின் 
க த்தின்ேமல் ைவத்தற்குாிய தவிசிைன நாயின்ேமல் ைவப்ப  கிைடயா ; 
அ ேபால ள  அ ேயன்ேமல் ேதவாீர் சுமந்  ேபாந்த அரசிைன ைவப்ப " என்  
கூற, அரசன் "நீ ம த்  ெமாழியற்க" என்றான். 
 
    33. அாிஞ்சயன் அைசவிலாக் குலத் ள் - அாிஞ்சயன் என்பான  குற்ற மற்ற 
குலத்தில் பிறந் . அாிஞ்சயன் - விசையயின் பாட்டன். ரவி ெவள்ளம் - குதிைரகைள 
ெவள்ளக் கணக்கில் உைடய, வைச - குற்றம். வரத்தின் வந்தான் - ற் பிறப்பில் என் 
ேவண் ேகாட்கு இரங்கி இப் பிறப்பில் எனக்கு மைனவியாக வந்தாள். இைசபட - 

கழ் உண்டாக. இலங்கு ண் - விளங்குகின்ற ண். 
 
    கட் யங்காரன் உடன்பட் ைரத்தல் 
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    எ த  ப தி மார்பன் இற்ெறன இைசத்த ேலா ம் 
    ெதா த  பணிந்  ெசால் ம்: " ன்னலர்த் ெதாைலத்த ேவேலாய்! 
    கழிெப ங் காத லாள்கண் கழிநலம் ெப க; ைவயம் 
    பழிபடா வைகயிற் காக்கும் ப கம் ண்பல்" என்றான்.          34 
 
    34. எ த  ப தி மார்பன் - எ கின்ற ஞாயி  ேபான்ற விளக்க 
    மைமந்த மார்ைப ைடய சச்சந்தன். இற் என - தன் க த்  இன்ன  
    என் , ன்னலர் - பைகவர். ெதாைலத்த ேவேலாய் என்றதனால், தன்பால் அரசு 
ைவப்பின் தான் ன்னி நின்  நன்றி மறவா  ஒ குவதாகக் கட் யங்காரன் தன் 
உடன்பாட் க் குறிப்  நன்கு எய்தக் கூ தல் காண்க. கழிெப -ஒ  ெபா ட் 
பன்ெமாழி. இனி, ன்னவர்த் ெதாைலத்த ேவேலாய் என்றதற்கு, " பைக ெயன்  
கூறப்ப ம் பைகவைர ெயல்லாம் ெகான்ற ேவேலாய்" என்  நச்சினார்க்கினியர் 
கூறினார். 
 
    இதைனயறிந்  நிமித்திகன் த ய அைமச்சர்கள் த த் ைரத்தல் 
 
    வலம் ாி ெபாறித்த வண்ைக மதவ  வி ப்ப ஏகிக் 
    கலந்தனன் ேசைன காவல் கட் யங்காரன் என்ன, 
    "உலந்த  ேதாளினாய்! நீ ஒ வன்ேமல் ெகாற்றம் ைவப்பின் 
    நிலம்தி  நீங்கும்" என்ேறார் நிமித்திகன் ெநறியிற் ெசான்னான்.  35 
 
    35. வலம் ாி-சங்க ேரைக, ெபாறித்த-பிறவியிேல ெபாறிக்கப்பட்ட, மதவ -மிக்க 
வ ைம ைடய சச்சந்தன், வி ப்ப- ைகயாேல காட்  வி ப்ப, என்ன-என்  
அைனவ ம் ெசால்ல, உலந்த  ேதாளினாய்- ண் ேபால் உயர்ந்த ேதாைள ைடயாய், 
ெகாற்றம்- அரசியல், நிலந்தி -நில ம் தி ம், என்  ஓர்-என்  அறிவாயாக என, 
ெநறியின்-நீதியால். 
 
    சச்சந்தன் கூறல் 
 
    "எனக்குயிர் என்னப் பட்டான்: என்னலால் பிறைர யில்லான்; 
    ைனத்திறம் க்கி ன்ேன ெமாய்யமர் பல ம் ெவன்றான்; 
    தனக்குயான் ெசய்வ ெசய்ேதன்; தான்ெசய்வ ெசய்க; ஒன் ம் 
    மனக்கினா ெமாழிய ேவண்டா; வாழியர், ஒழிக" என்றான்,          36 
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    36. என் அலால் பிறைர இல்லான்-என்ைன ெயாழியப் பிறைர உயிர்த் ைணவராக 
இல்லாதவன், ைனத் திறம்-பைகவர் ேபார் ைனக் கண் ெசய் ம் சூழ்ச்சி வைக. 

க்கி-ெக த் , ன்ேன-யான் இச் சிறப்ைபச் ெசய்வதற்கு ன்ேன, ெமாய்யமர்-
ெந ங்கிய ேபார், தனக்கு-அவன் றனக்கு; அவ க்கு, ெசய்வ-ெசய்யக்கூ யைவ, 
ஒன் ம்-சிறி ம், மனக்கு-மனத்திற்கு, இன்னா-ெபாறாைம, வாழியர்-நீ ம் நின் 
நிைலயில் வாழ்க, ஒழிக-இனி, இவ்வா  கூ வைதத் தவிர்க 
 
    நிமித்திகன் ேம ம் கூறல் 
 
    "காவல! குறிப்பன் ேற ம் க மம் ஈ , அ ளிக் ேகண்ேமா; 
    நாவலர் ெசாற்ெகாண் டார்க்கு நன்கலால் தீங்கு வார? 
    வலர் ெகா ய னார்கண் ேபாகேம க மி, ேம ம் 
    பாவ ம் பழி  ற்றார் பற்பலர்; ேகள்இ " என்றான்          37 
 
    என்றவன் பிரமன் திேலாத்தைம ெபா ட்  நான் கனாகிய ம், அரன் மங்ைக 
பங்கனாகிய ம், மாேயான் ேகாவியர் கில் கவர்ந்  கு ந்ெதாசித் ச் சி  ெசால் 
ெபற்ற ம், த்தன் ெபண் க ைதயாகி இழிக்கப்பட்ட ம் எ த் க் கூறினான். 
 
    37 குறிப்பன்ேற ம் - தி ள்ளமன்றாயி ம். க மம் ஈ  - ெசய்யத்தக்க க மம் 
இ ேவ; அஃதாவ  ஒ வன்ேமல் ெகாற்றம்ைவத்தலாகா . ேகண்ேமா - ேகட்க. 
நாவலர் - அைமச்சர். நன்கு - நலம். வலர் ெகா யனார் - க்கள் த் ள்ள ெகா  
ேபா ம் மகளிர். ேபாகேம க மி - ேபாகத்திேல ழ்கி மயங்கி, பாவ ம் பழி ம் 
உற்ேறார் - ம ைமயில் பாவ ம், இம்ைமயில் பழி ம் ெகாண்டவர். 
 
    ெபண்ணின்பத்தால் அரசாட்சிைய ெநகிழ்த்தல் நன்றன்  என அவேன வற் த்திக் 
கூறல். 
 
    "ப பழி மைறக்க லாேமா? பஞ்சவர் அன்  ெபற்ற 
    வ ைர யாவர் ேபர்ப்ேபார்? வாய்ப்பைற அைறந்  ற்றி, 
    இ வேத யன்றிப் பின் ம் இ க்குைடத் தம்ம; காமம் 
    ந நின் லக ேமாம்பல் நல்லேத ேபா ம்" என்றான்.          38 
 
    38 ப பழி - காமத்தால் பிறந்த பழி. பஞ்சவர் - பாண்டவர். வ ைர - பழிெமாழி; 
ஒ த்திைய ஐவர் மைனவியாக்கிக் ெகாண்டனர் என்ப . ேபர்ப்பார் - நீக்குவார். 
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வாய்ப்பைற யைறந்  – பல ம் நன்கு அறி ம்ப  ெவளிப்படச் ெசால் . 
ற்றியி வேதயன்றி - ற் வேத யன்றி. பின் ம் - ம ைமயி ம். இ க்குைடத்  – 

நரகம் த யவற்ைற எய் விக்கும் குற்ற ைடத் . ந நின்  - ந நிைலயில் 
நின் . ேபா ம் - ஒப்பில் ேபா . 
 
    உ த்திரதத்தன் கூறல் 
 
    ஆரறி விகழ்தல் ெசல்லா 
    ஆயிரம் ெசங்க ணா ம், 
    கூரறி ைடய நீரார் 
    ெசாற்ெபா ள் ெகாண்  ெசல் ம்; 
    ேபரறி ைடைய நீ ம்; 
    பிைணயனாட்கு அவலம் ெசய் ம் 
    ஓர்அறி ைடைய என்றான் 
    உ த்திர தத்தன் என்பான்.          39 
 
    39. ஆர் அறி  இகழ்தல் ெசல்லா - ெபாிய அறி ைடைமயால் பிறரால் 
இகழப்படாத. ஆயிரஞ் ெசங்கணன் - இந்திரன். கூர் அறி ைடய  நீரார் - கூர்த்த அறி  
பைடத்த அைமச்சர். நீ ம் - இந்திரைனப் ேபால  நீ ம். பிைணயனாட்கு - விசையக்கு. 
அவலம் - பின்னர் நிகழ்வதாகிய  ன்பம். தன் கணவன் தன் ெபா ட்டால் அரசு 
காவ ல் இ க்கினான் என எ ம் பழியால் உளதாகும் வ த்த மாம். ஓரறி  - சி  

ல்லறி . 
 
    சச்சந்தன் விைடயி த்தல் 
 
    அளந் தாம் ெகாண்  காத்த அ ந்தவ ைடய நீரார்க்கு 
    அளந்தன ேபாக ெமல்லாம்; அவரவர்க்கு அற்ைற நாேள 
    அளந்தன வா ம் நா ம்; அ எனக் குைரயல் என்றான் 
    விளங்ெகாளி மணிகள் ேவய்ந்  வி சுடர் இைமக்கும் ணான்.          40 
 
    40. தாம் அளந் ெகாண்  காத்த அ ந் தவம் - தம்மால் இயல்வ  
    என வைரந் ெகாண்  காத்த அாிய தவம். அற்ைற நாேள - க வில் 
    பதிநின்ற ெபா ேத. அளந்தன - அ தியிடப ட்  உள்ளன. அ  - அந்த 
நிைலயாைம. "நிலந்தி  நீங்கும்" (34) என நிமித்திகன் கூறிய ெசல்வ  
நிைலயாைமைய ம், உ த்திரதத்தன் கூறிய யாக்ைக நிைலயாைமைய ம் நிைல 
யாைம ெயன ஒ ைமயாக்கி, "அ " என்  ஒ ைமயாற் கூறினான். உைரயல் 
என்றான். நிமித்திகைன ேநாக்கி; அவன் உாியனாத ன். உைரயல் - ெசால்லற்க. 
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    நிமித்திகன் ற  
 
    " ாித்ேதந் தாாி னாய்!நீ, னியி ம், உ தி ேநாக்கிப் 
    பாாித்ேதன் த ம ண் ல்; வழக்குஅ  வாத ல் கண்ேட; 
    ேவாித்ேதங் ேகாைத மாதர் வி ந் னக் காக இன்பம் 
    ாித்ேதந் திைளய ெகாங்ைக ணர்க; யான் ேபாவல்"          41 
 
    என்றான் 
 
    அைமச்சர்கள் நீங்கிச் ெசல்ல, கட் யங்காரன் அரச பாரத்ைதத் தான் சுமந்  ஆட்சி 

ாிந்  வ கின்றான். சச்சந்தன் தன் மைனவி விசையயின் காத ன்பத்தில் ழ்கிக் 
களித்தி க்கின்றான். இவ்வா  நாட்கள் ெசல்ல, விசைய ஒ நா ளிர  தீக்கன  
காண்கின்றாள். 
 
    41. ாித் ேதந் தாாினாய் - ாித் தாாினாய் என இையத் , வன்ைம ைடய 
தாாினாய் என்  ெகாள்க. ேதந் தார் - ேதன் ெபா ந்திய மாைல. னியி ம் - 
ெவகுளி ம். பாாித்ேதன் - விாித் க் கூறிேனன். த ம ண் ல் - த மத்ைதச் 
ெசால் ம் ண்ணிய க த் க்கைள ைடய ல். வழக்கு - அைமச்சர் இயல் . ேவாி - 
மணம். 
 
    மாதர் இன்பம் உனக்கு வி ந்தாக. ெகாங்ைக ணர்க என்  க்க. இன்பம் 
கூ ந்ேதா ம் தி  ப த ன் "வி ந்தாக" என்றான். " ணர்ந்தால் ண ந்ெதா ம் 
ெப ம் ேபாகம் பின் ம் திதாய். மணந்தாழ் ாி குழலாள் அல்குல் ேபால 
வளர்கின்றேத" என்  தி க்ேகாைவ யார் கூ தல் காண்க. ாித்  - ப த் . ஏந்  - 
உயர்ந்த. அரசன் ேபா என்னாமல், தாேன ேபாேவ ெனன்றல் நீதியன்ைமயின், ற  
உட்ேகாளாயிற் . 
 
    விசைய தீக்கனாக் கண்  சச்சந்தன்பால் உைரத்தற்கு எ தல் 
 
    பஞ்சி ய ப்பவ ளத் வர் வாயவள், 
    ஞ்சு மிைடக்கன ன்றைவ ேதான்ற ன், 
    அஞ்சி ந ங்கினள் ஆயிைழ; ஆயிைட 
    விஞ்சுடர் ேதான்றி வி ந்தைத யன்ேற.          42 
 
    42. பஞ்சிய  - பஞ்சி ேபா ம் ெமல் ய அ . பவளத் வர் வாய் - பவளம்ேபாற் 
சிவந்த வாய். அ ைய ம் வாைய ைடய விசைய. கனா ன்  - கண்ட கனாக்கள் 
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ன் . அைவ - அம் ன் ம். ேதான்ற ன் - ெநஞ்சில் நின்  நனவில் 
ேதான் தலால். ஆயிைட - அக்காலத்ேத. ெவஞ்சுடர் - ஞாயி . வி ந்தைத - வி ந்த . 
விைனத் திாிச்ெசால். வி யவில் ேதான் ங் கனா பயன் ெசய் ம் என்ப. "இைவ 
பிற்பயக்குங் கனவாத ன், பின் ம் ெநஞ்சில் ேதான்றின" 
 
    அ கைனப் பர தல் 
 
    பண்ெக  ெமல்விர லால்பைணத் ேதாளிதன் 
    கண்க உச் ெசய்  கைலநல தாங்கி 
    விண்ெபாழி மைழ ெவல்கதிர் ேநமிய 
    வண் கழ் மால  வந்தைன ெசய்தாள்.          43 
 
    43. பண்ெக  ெமல்விரல் - யாழ் பயி ம் ெமல்விரல். பண், ஆகு ெபயர். 
பைணத்ேதாளி - ங்கில் ேபா ம் ேதாைள ைடய விசைய. கண் க உச் ெசய்  - 
கண்ைணக் க வி. கைல - உைட. நல தாங்கி - நல்லைவ த் . விண் - 
விண்ேணார்கள். ெவல் கதிர் ேநமி - தீவிைனைய ெவல் ம் அறவாழி. ேநமிய - 
குறிப் ப் ெபயெரச்சம். வண் கழ் மால் - வளவிய கைழ ைடய அ கன். குலமகளிர் 
தம் கணவைனத் தவிர ேவ  ெதய்வம் பரவாராயி ம். "ெதய்வ மஞ்சல்" என் ம் 
ெமய்ப்பாட் யற் சூத்திரம். அதற்கும் ஓராற்றால் விதியாதலால் அைம ம் என அறிக. 
 
    சச்சந்தைன யைடந்  வழிப தல் 
 
    இம்பாி லாந ம் ெவா  சாந் ெகாண்  
    எம்ெப  மான க் ெகய் க என்ேறத்தி 
    ெவம்பாி மான்ெந ந் ேதர்மிகு தாைனஅத் 
    தம்ெப  மான  சார்ந்தன ளன்ேற.          44 
 
    44. இம்பர் இலா - இவ் லகில் நிகாில்லாத. ந ம்  - மணமிக்க . எம்ெப மான் - 
விளி. எய் க - ெபா ந் வனவாக. ெவம் பாி மான் - க ய ெசலைவ ைடய குதிைர. 
அத் தம் ெப மான் - தம் ைடய அப் ெப மானான அரசன். அ - உலகறிசுட் . 
 
    தானமர் காத  தன்ெனா , மாவ  
    வானவர் ேபால்மகிழ் ழற்றபின், வார்ந ம் 
    ேதெனனப் பாெலனச் சில்லமிர் ற்ெறனக், 
    கானமர் ேகாைத கனாெமாழி கின்றாள்.          45 
 
    45. தான் அமர் காத  - தான் ேம கின்ற காத . மாவ  - மிக்க வ  பைடத்த 
சச்சந்தன். அன்ெமாழித் ெதாைக. மதவ  என்றாற் ேபால. வானவர்ேபால் 
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மகிழ் ற்றபின் - ேதவர் ேநாக்கத்தால் கர்ந் தாற்ேபால இவ ம் கண்ணாேல பார்த்  
மனமகிழ்ச்சி ற்ற பின் , வார் ந ந்ேதன்; ஒ குகின்ற நறிய ேதன். கான் - மணம். 
ேகாைத - மாைல ஈண் , அக் ேகாைத யணிந்த விசைய ேமற் . ேதன் - ன்ேன 
இனிைம விைளத் ப் பின் தீங்கு விைளவிப்ப . பால் - ய்ைம காட் வ . அமிர்  - 
உயிர்காப்ப . 
 
    கனாைவ ைரத்தல் 
 
    ெதாத்தணி பிண்  ெதாைலந்தற ழ்ந்த எண் 
    த்தணி மாைல க்கிட னாக, 
    ஒத்ததன் தாள்வழி ேய ைன ேயாங்கு  
    ைவத்த ேபால வளர்ந்தைத யன்ேற.          46 
 
    46 ெதாத்  அணி பிண்  - ங்ெகாத் களால் அழகு ெகாண்ட அேசாகமரம். 
ெதாைலந்  - ெகட் . அற ழ்ந்த . தா ம் ேநராக ழ்ந்த . எண் மாைல - எட்  
மாைல. த்தணி மாைல - த் ப்ேபான்ற ெவள்ளிய மாைல.  இடனாக - க்கு 
இ ப்பிடமாக. ஓங்கு  - ஓங்கி. ைவத்த  - நட்  ைவத்த . "பிண் ... ழ்ந்த " - 
இைதச் ெசால் ங்கால் அவன் ெசால் க்குத் ேதன் உவைமயாயிற் . 
    "எண் ... மாைல" - இதற்குப் பால் உவமம். சீவக க்குப் பின் ண்டாகும் 
ஆக்கத்திற்கு அமிர்  உவைமயாயிற் . இதனால் அரசற்கும் சுற்றத்திற்கும் 
ேக ண்டாதல் எய்திற் . 
 
    பிண்  ெதாைலந்  அற ழ்ந்த . அதன் தாள் வழிேய எண் மாைல க்கிடனாக 
நட்  ைவத்த  ேபால ஒ  ைன ஓங்கு  வளர்ந்த  என்க. 
 
    சச்சந்தன் கனாவின் பயன் கூறல் 
 
    நன்  நின்மக னாம்; ந  மாைலகள் 
    அன்னவ னால்அம ரப்ப ந் ேதவியர்; 
    நன் ைள நின்மக னாக்கம தாம்;எனப் 
    பின்னத னாற்பயன் ேபசலன் விட்டான்.          47 
 
    47. நின் மகனாம் - நினக்குப் பிறக்கும் மகனாம். அமரப்ப ம் - காத க்கப்ப ம். 
ஆக்கமதாம் - ஆக்கமாம். அ . பகுதிப் ெபா ள் விகுதி. பின்ன  - பிண்  ெதாைலந்  
அறேவ ழ்ந்த ெசய்தி. ேபசலன் - ேபசலனாய். 
 
    "இற்றத னாற்பயன் என்? என "ஏந்திைழ! 
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    உற்ற இன் ேனஇைட எனக்கு" என்ற ம், 
    மற் ைர யாடல ளாய்,மணி மாநிலத்  
    அற்றேதார் ேகாைதயின் ெபாற்ெறா  ேசார்ந்தாள்.          48 
 
    இவ்வா  ேசார்ந்  ழ்ந்த விசையையச் சச்சந்தன் தகுவன கூறித் ேதற்றினன். 
அவள் காதலன் அன்பால்ேதறி இனிதி க்ைகயில், க க்ெகாண்டாள். 
 
    48. ஏந்திைழ - விளி. எனக்கு இன்ேன இைட  உற்ற  - இதன்கண் "இன்ேன 
ெயன்ற  உதாசீனம்ேபால் நின்ற " உற்ற  என இறந்த காலத்தாற் கூறினான். 
ெதளி பற்றி; "இல்ைல, கனா ந் றாத விைன" என்ப  பழெமாழி. 
உைரயாடலனாய் - ஒன் ம் ேபச மாட்டா . ேகாைதயின் - ேகாைத ேபால. மணி மா 
நிலத்  - மணி நிலத்தில். ெபாற்ெறா  - ெதா , வைள; ெதா ைய ைடய விசைய. 
 
    விசையயின் க ப்பநிைல 
 
    க ம்பார் ேதாள் த்தம் கழன் , ெசவ்வாய் 
    விளர்த் க், கண்பசைல த்த, காமம் 
    வி ம்பார் ைலக்கண் காிந் , திங்கள் 
    ெவண்கதிர்கள் ெபய்தி ந்த ெபாற்ெசப் ேபேபால் 
    அ ம்பால் பரந் , சுப் ம் கண்ணின் 
    லனாயிற் ; ஆய்ந்த அனிச்ச மாைல, 
    ெப ம்பார மாய்ப்ெபாி  ைநந் , நற்சூல் 
    சலஞ்சலம் ேபால், நங்ைக நலம்ெதாைலந் தேத.          49 
 
    விசைய கண்ட கனவின்ப ேய தனக்கு ஏதம் வ ம் என் ம் எண்ணத்தனாய்ச் 
சச்சந்தன் இ ந்  வ ைகயில், தான் அைமச்சர் காட் ய ெநறிைய ேமற்ெகாள்ளா 
ெதாழிந்த சி ைம நிைனந்  வ ந் ம் அவன  அறிவில் ஒ  விறகு ேதான்றிற் . 
தீங்கு ேநர்ந்தேபா  தன் காத  விசையைய அப் றப்ப த்த எண்ணி, ஓர் எந்திரத்ைதச் 
சைமக்கத் ணிந்தான். 
 
    49. க ம்பார் ேதாள் - க ம்  ேபா ம் ேதாள்; க ம்ெப திய ேதாள் என் மாம். 
விளர்த்  - ெவ த் . த்த, விைன ற் . வி ம்  ஆர் ைலக்கண் - வி ம் தற்குப் 
ெபா ந்திய காரணமான ைலக்கண். ெபய்  இ ந்த - ெபய்  ைவத்தி ந்த . சுப்  - 
இைட.. கண் க்குப் லனாகாதி ந்த இைட. இ ேபா  கண்ணின் லனாயிற்  
என்க. ஆய்ந்த - ண்ணியதாய் ஆய்ந்  ெதா த்த. பாரமாய் - பாரமாக. ெபாி ம் - 
மிக ம். சூற் சலஞ்சலம் - சூல்ெகாண்ட சலஞ்சலம் என் ம் சங்கு. 
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    ேதாள் கழன் , வாய் விளர்த் , கண் பசைல த்தன; ைலக்கண் காிந் , பால் 
பரந் , சுப் ம் லனாயிற் ; நலம் ைநந்  ெதாைலந்த  என க்க. 
 
    மயிற்ெபாறி சைமத்தல் 
 
    அந்தரத் தார்மய ேனஎன ஐ ம் 
    தந்திரத் தால்தம ல்கைர கண்டவன் 
    ெவந்திற லான்,ெப ந் தச்சைனக் கூவி,"ஓர் 
    எந்திர ர்திஇ யற் மின்" என்றான்.          50 
 
    50. அந்தரத்தார் மயேன என ஐ ம் - ேதவர்க ம் ெதாழில் கண்  தம் லகத் த் 
தச்சனாகிய மயேன எனத் ணிந் , வ கண்  ேவேற எவேனா என ஐய ம். 
தந்திரத்தால் - ெதாழிேலா . தம ல் - தம் தச்சு ேவைலக்குாிய ல். ( ல் - Theory; 
தந்திரம் - Practice.) கைரகண்டவன் - ற்றக் கற்றவன். கூவி - அைழத் . எந்திர ர்தி 
- எந்திரத்தால் வானத்ேத ெசல்லக்கூ ய ஓர் ஊர்தி. இயற் மின் - இயற் க. ஒ ைம 
பன்ைம மயக்கம். 
 
    பல்கிழி ம்,பயி ம், கில் ெலா  
    நல்லரக் கும்,ெம  கும்,நலம் சான்றன, 
    அல்லன ம்,அைமத்  ஆங்குஎ  நாளிைடச், 
    ெசல்வெதார் மாமயில் ெசய்தனன் அன்ேற.          51 
 
    51 கிழி - சீைல. பயின் - பிசின் (ஒட் ப் ெபா ள்) கில் ல் - ெவள்ளிய ல். 
நலஞ்சான்றன -நல்லன. அைமத்  -கூட் . எ நாளிைடச் ெசய்தனன் - ஏ  நாட்களில் 
ெசய்  த்தான். 
 
    ெசய்யப்ப  மயில் தாேன ெசல்லாதன்ேற; இ  தாேன ெசல்வ  ஒன்றற்குச் 
"ெசல்வேதார் மாமயில்" என்றார். ஒ த்தைர நன்கு சுமக்க ேவண் யதாக ன், 
"மாமயில்" எனப்பட்ட . மா, ெப ைம. 
 
    நன்ெனறி ல்நயந் தான்நன்  நன்றி ; 
    ெகான்ெநறி யிற்ெபாி யாய்!இ  ெகாள்ெகன, 
    மின்எறி பல்கலம் ேமதகப் ெபய்தெதார் 
    ெபான்னைற தான்ெகா த் தான், கழ் ெவய்ேயான்.          52 
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    52. நன்ெனறி ல் - தச்சுத் ெதாழிற்குாிய நற்ெபா ைள ணர்த் ம் ல். நயம் - 

ட்பம். ெகால் ெநறியிற் ெபாிேயாய் - ெகாற்ெறாழி ல் ெபாிேயாேன. மின் எறி - 
மின்ெனாளிையக் ெக க்கும். ெபான்னைற - ெபான் நிைறந்த அைறயிற் கிடந்த ெபான் 

ம். கழ் ெவய்ேயான் - கைழ வி ம் ம் சச்சந்தன். 
 
    சச்சந்தன் விசையக்கு மயிற்ெபாறி ஊர்ந்  ெசல் ம் வைகையக் கற்பித்தல் 
 
    ஆ யல் மாமயி ர்திைய, அவ்வழி 
    மாட ம் கா ம் ம த்ெதார்சின் னாள்ெசலப், 
    பாட ன் ேமன்ேமல் பயப்பயத், தான் ரந்  
    ஓட க்கி உணர்த்த ணர்ந்தாள்.          53 
 
    இஃ  இங்ஙனமி க்க, அரசு ேமற்ெகாண் ந்த கட் யங்காரன் அவ்வரசுாிைம 

ற் ம் தாேன கவர்ந் ெகாள்ளக் க தி, அதற்குத் தைட சச்சந்தன் உயிேரா ப்பேத 
என்ெறண்ணி அவைனத் ெதாைலத் விட ஒ  சூழ்ச்சி ெசய்ய ற்றான். 
 
    53. ஆ  இயல் - பறந்  விைளயா தற்கு இயன்ற. மாட ம் கா ம் அ த்  - 
மாடத் க்கும் காவிற்கும் பறந்  ெசன்  பயின் . பாட ன் - பாட்  ேமன்ேமல் 
எ தல் ேபால. ரந்  - ெச த்தி. 
 
    கட் யங்காரன் அைமச்சர்கட்குத் தன் சூழ்ச்சிைய ைரத்தல் 
 
    மன்ன வன்பைக யாயெதார் மாெதய்வம் 
    என்ைன வந்திடங் ெகாண்  அஃ  இராப்பகல் 
    ன்னி நின் , ெசகுத்தி  நீஎ ம்; 
    என்ைன யான்ெசய்வ? கூ மின் என்னேவ.          54 
 
    54. மன்னவன் பைக - மன்னவ க்குப் பைக. இடங்ெகாண்  - இ ப்பிடமாகக் 
ெகாண் . ன்னி - ெந ங்கி. எ ம் - என் ெசால் கின்ற . என்ன - என்  
கட் யங்காரன் அைமச்சைரக் ேகட்க. 
 
    இச்ெசாற்கைளக் ேகட்  உளம் ந ங்கிய அைமச்சர்க ள் த மதத்தன் என் ம் 
அைமச்சன் கழ தல் 
 
    "தவைளக் கிண்கிணித் தாமைரச் சீற க் 



 52

    குவைள ேயயள ள்ள ெகா ங்கணாள், 
    அவைள ேய,அமிர் தாகஅவ் வண்ண ம் 
    உவள கம்தன தாக ஒ ங்கினான்;          55 
 
    55. அவ்வண்ணல் - சச்சந்தன். சீற  - சிறிய அ . ெகா ங் கண்ணாள் - ெகா விய 
கண்ைண ைடயளாகிய அவ் விசைய. அமிர்தாக - அமிர்தாகக் ெகாண் . உவளகம் - 
அந்தப் ரம். ஒ ங்கினான். –பிறநா  காவல் த யவற்றின் ேவட்ைகயின்றிச் 
சு ங்கினான். 
 
    "தன்ைன யாக்கிய தார்ப்ெபா  ேவந்தைனப் 
    பின்ைன ெவௗவின் பிறழ்ந்தி ம் மகள்; 
    அன்ன வன்வழிச் ெசல் ன்இம் மண்மிைசப் 
    பின்ைனத் தன்குலம் ேபர்க்குநர் இல்ைலேய;          56 
 
    56. தார்ப்ெபா  ேவந்தன் - தாரால் ெபா ற்ற ேவந்தன் அறிவினால் 
ெபா கின்றா னல்லன் என்ப  குறிப் . ெவௗவின் - உயிைரக் கவர்ந்தால். மகள் 
- தாமைரப் வில் இ க்கும் தி மகள் பிறழ்ந்தி ம் - நீங்கிவி வாள். அவன் - தன்ைன 
அரசு காவற் குாியனாக்கிய அவ்ேவந்தன். ேபர்க்குநர் - ெபயர்ப்பவர். 
 
    "தீண்  னார்தைமத் தீச்சு ம்; மன்னர்தீ 
    ஈண்  ம்கிைள ேயா ம் எாித்தி ம்; 
    ேவண் ல் இன்னமிர் ம்நஞ்சு மாதலால் 
    மாண்ட தன் நின் வாய்ெமாழித் ெதய்வேம;          57 
 
    57 ஈண் ம் - திரண்ட. கிைள - சுற்றத்தார். ேவண் ல் - அரசன் வி ம் வானாயின். 
நஞ்சுமாதலால் -வி ம்பானாயின். தன் பைகைமயாகிய நஞ்சினால் தன்னால் 
வி ம்பப்படாதவைர யழிப்பனாதலால். மாண்ட  - மாட்சிைமப்பட்ட . வாய்ெமாழி 
ெதய்வம் - உ தி கூ தைல ைடய ெதய்வம். 
 
    "ேவ ன் மன்னைன விண்ணகம் காட் ,இஞ் 
    ஞால மாள்வ  நன்ெறனக் ெகன்றிேயல் 
    வா  தன் " எனக் கூறினன். வாள்ஞமற்கு 
    ஓைல ைவத்தன்ன ஒண் ற லாற்றலான்.          58 
 
    58. விண்ணகம் காட்  - ெகான் யிட் . என்றிேயல் - என்  ெசால்வாயாயின். 
வா  அன்  - நன்றன் . வாள் நமற்கு ஓைல ைவத்தன்ன ஒண்திறலாற்றலான் - 
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வாள் வன்ைமயால் "வல்லவனாயி ம் வந்  ஒ ைக பார்க்கட் ம்" என்  எம க்கும் 
ஓைல வி க்கும் ஒள்ளிய திறல் பைடத்தவனான த மதத்தன். 
 
    "பிைறய  வளரத் தா ம் வளர்ந் டன் ெப கிப் பின்னாள் 
    குைறப  மதியம் ேதயக் கு யல் ேதய்வ ேதேபால், 
    இைறவனாத் தன்ைன ஆக்கி யவன்வழி ெயா கின் என் ம் 
    நிைறமதி இ ைளப் ேபா ம் ெந ம் கழ் விைளக்கும்" என்றான்.          59 
 
    59 பிைறய  வளரத் தா ம் வளர்ந்  - பிைறவளர, அ  தா ம் வளர்ந் . அ  - 

யலாகிய களங்கம். குைறப  மதியம் - ேதய்தற்குக் கால ண்டான த் திங்கள். 
கு யல் - சிறிய யலாகிய களங்கம். ஆக்கியவன் - சச்சந்தன். இ ைளப் ேபா ம் 
நிைறமதி என மாற்றி. இ ைளப் ேபாக்கும்  மதி ேபால என க்க. 
அவ்ெவா க்கம் கழ் விைளக்கும் என்  உைரக்க. 
 
    மதனன் கூறல் 
 
    தார்ப்ெபா  த ம தத்தன் தக்கவா ைரப்பக் குன்றில் 
    கார்த்திைக விளக்கிட் டன்ன க கமழ் குவைளத் ைபந்தார் 
    ேபார்த்ததன் அகல ெமல்லாம் ெபான்ெனன வியர்த் ப் ெபாங்கி 
    நீர்க்கடல் மகரப் ேபாழ்வாய் மதனன்மற் றிதைனச் ெசான்னான்.          60 
 
    60 தார்ப் ெபா  த மதத்தன் - வாைக மாைலயால் ெபா ம் த மதத்தன். 
தக்கவா  - அைமச்சர்க்கும் அரசர்க்கும் தக்க ைறப்ப . குன்றில் கார்த்திைக 
விளக்கிட்டாற்ேபால என்ற , மதனன் அணிந்தி ந்த குவைளப் ைபந்தா க்கு உவைம. 
குவைளப் ைபந்தார் - குவைளப் வால் ெதா க்கப்பட்ட பசிய மாைல. ேபார்த்த - 
சூ ய. அகலம் - மார் . ெபான்ெளன வியர்த்  - க க வியர்த் . ெபாள்ெளன - குறிப்  
ெமாழி. (குறள்: 487) நீர்க்கடல் மகரப் ேபழ்வாய் மதனன் - நீர் நிரம்பிய கட ல் உள்ள 
மகர மீனின் பிளந்த வாயிடத்ெத ம் ழக்கம் ேபா ம் ெசால்ைல ைடய மதனன். 
மகரவாய் ேபா ம் ெபாிய வாைய ைடய மதனன் என் மாம். 
    : 
    "ேதாளினால் வ ய ராகித் ெதாக்கவர் தைலகள் பாற 
    வாளினால் ேபச லல்லால், வாயினால் ேபசல் ேதற்ேறன்; 
    காளேம கங்கள் ெசால் க் க ைனயாற் குைழக்குங் ைககள் 
    வாளமர் நீந் ம் ேபாழ்தில் வ வ த் ெதாழி  ெமன்றான்"          61 
 
    61. ெதாக்கவர் - பலராய்ச் ேசர்ந்  வ ம் பைகவர்.பாற - சிதற. வாளினால் ேபசல் - 
வாளினால் ெவட்  ழ்த்திச் ெசய்ைகயில் காட் வதன்றி. ேதற்ேறன் - அறிேயன்; இ  
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தன்விைன; "ேதற்றாய் ெப ம ெபாய்ேய" ( றம்.19) என்றாற் ேபால. காளேமகங்கள் 
ெசால்  - இ ண்ட ேமகம் ேபால ழக்கமிட் ச் ெசால் . க ைணயால் - ெபாாிக் 
கறிகேளா . குைழக்கும் - ேசாற்ைறப் பிைச ம். அமர் நீந் ம் ேபாழ்  - ேபாராகிய 
கடைலக் கடக்கும் காலத்தில். வாள் வ  வ த் ெதாழி ம் - வாள் வ க்கி ம். இக் 
கவி ன்னிைலப் றெமாழி; ன்னிற்பாைரப் படர்க்ைகயில் ைவத் ப் ேபசுதல். 
 
    இவற்ைறக் ேகட் க் கட் யங்காரன் ெவகுண்  கூ தல் 
 
    "என்னலால் பிறர்கள் யாேர 
            இன்னைவ ெபா க்கும் நீரார்? 
    உன்னலால் பிறர்கள் யாேர 
             உற்றவற்கு உறாத சூழ்வார்? 
    மன்னன்ேபாய்த் றக்கம் ஆண்  
            வானவர்க் கிைறவ னாக, 
    ெபான்ெனலாம் விைளந்  மி 
           ெபா ய யான் காப்பல்" என்றான்.          62 
 
    62 இன்னைவ - க ய ெசாற்கள். உற்றவற்கு - சச்சந்த க்கு. உறாத - ேபாக 

கர்ச்சிக்குாிய ெபான் லைகத் தாரா , ன்பத் க்குாிய மண் லக கர்ச்சிகள். 
ஆக - ஆகுக. மிெயல்லாம் ெபான் விைளந்  ெபா ய யான் காப்பல் என இையக்க. 
 
    மதனன் த ேயார் அஞ்சி அைமந்  ெமாழிதல். 
 
    விைளக; ெபா க; அஃேத; உைரத்திலம்; ெவகுளல் ேவண்டா; 
    கைளகம், எ கம் இன்ேன; காவலற் கூற்றம் ெகால் ம்; 
    வைளகய மடந்ைத ெகால் ம்; தான்ெசய்த பிைழப் க் ெகால் ம்; 
    அளவ  நிதியம் ெகால் ம்; அ ள் ெகால் ம்; அைமக, என்றான்.          63 
 
    அைமச்சர் பல ம் தன் க த் க்கு இைசந்த  கண்  கட் யங்காரன் பல்வைகப் 
பைடேயந்திய நால்வைகத் தாைன சூழச் சச்சந்த னி ந்த தி நகைர வைளந்  
ெகாண்டான். 
 
    63. விைளக, ெபா க - நீ கூறியவாேற ெபான்ேன விைளக, ெபா க. அஃேத - 
எமக்கு நிைன ம் அ ேவ. கைளகம் எ கம் - அரசைனக்; ெகான்  கைளதற்கு 
எ ேவம். அரசன் ெசய் ம் ெகாைல. "கைளகட்டதேனா  ேநர்..- ஆத ன் "கைளகம்" 
என்றான். வைள கய மடந்ைத - சங்கு வா ம் குளத்தில் க்கும் தாமைரயில் இ க்கும் 
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தி மகள். காவலைனக் ெகால் ம் கூற்றம் என மாற்றி, மடந்ைதயாய், பிைழப்பாய். 
நிதியமாய், அ ளாய்க் ெகால் ம் என க்க. மடந்ைத - விசைய. பிைழப்  - அரசு 
காவல் வ க்கிய ; நிதியம் - அரச ேபாகம். அ ள் – கட் யங்காரன்பாற் காட் ய 
ேபர ள். 
 
    கட் யங்காரன் ேபார்க்ெக ந்தைத வாயிேலான் சச்சந்த க்குக் கூறல் 
 
    "நீணில மன்ன, ேபாற்றி; 
    ெந க் கு சில், ேபாற்றி; 
    ணணி மார்ப, ேபாற்றி; 
    ண்ணிய ேவந்ேத, ேபாற்றி; 
    ேகான்நிைனக் குறித்  வந்தான் 
    கட் யங் காரன்" என்  
    ேசண்நிலத் திைறஞ்சிச் ெசான்னான் 
    ெசய்யேகால் ெவய்ய ெசால்லான்.          64 
 
    64. ேகாள்- ெகாைல. ேசண் நிலத்  - ேசய்ைமயான இடத்ேத நின் . ெசய்ய ேகால் - 
ேநாிய ேகால். ெவய்ய ெசால்லான் –ெவய்ய ெசால்ைலக் கூ தைல ைடய 
வாயிேலான். ேபாகத்திேல ழ்கிக் கிடக்கின்றைம " ணணி மார்பம்" கூறப்பட்ட . 
இனி, பைகவர் தம் மார்பிற் கவசமணிதற்குக் காரணமான மார்ப என் மாம். இப் 
ேபாகம் ற்பிறப்பிற் ெசய்த ண்ணியத்தின் பயனாத ன் " ண்ணிய ேவந்தன்" 
எனப்ப கின்றான். நீணில தலாக நான்கு கூறிய . நிலத்திற்கும் குலத்திற்கும் 

ரத்திற்கும் அறத்திற்கும் நின்ைன ெயாழிய இல்ைல ெயன்  இரங்கிய  என்பர். 
 
    சச்சந்தன் ேகாயில் ரர்க்கு உைரத்தல் 
 
    "திண்ணிைலக் கதவ ெமல்லாம் 
            தி ந் தாழ் உ க்க; வல்ேல 
    பண் க பசும்ெபான் ேத ம் 
            ப மதக் களி ம் மா ம்; 
    கண்ணகன் ாிைச காக்கும் 
             காவலர் அைடக" என்றான்.; 
    விண் ம் ஏ  ேபான் : 
            ெவ பட ழங்கும் ெசால்லான்,.          65 
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    65 திண்ணிைலக் கதவம் - திண்ைமயான நிைலயிைன ைடய கத கள். தாழ் 
உ க்க - தாழி க. வல்ேல - விைரந் . கண் அகல் ாிைச - இடமகன்ற தைல 
யகல ைடய மதில். உ ம் ஏ  - இ . ெவ பட - ெவ த்த ண்டாக. 
 
    அவன் விசையக்கு ேவண் வ கூறி ெவளிேயற்றல் 
 
    "நங்ைகநீ நடக்கல் ேவண் ம்:நன்ெபா ட் கிரங்கல் ேவண்டா; 
    கங்குல்நீ அன்  கண்ட கனெவலாம் விைளந்த" என்னக் 
    ெகாங்கலர் ேகாைத மாழ்கிக் குைழ கம் ைடத்  ழ்ந்  
    ெசங்கயற் கண்ணி ெவய்ய தி மகற்கு அவலம் ெசய்தாள்.          66 
 
    66. கனெவலாம் - கன  ற் ம். விைளந்த - ப க்க ற்றன. நன் ெபா ள் - 
தனக்குளதாகிய ேக . மங்கல ெமாழியாற் கூறினான் விசைய ேசார்  எய்தாைமக்கு. 
இனி, வயிற்றி க்கும் பிள்ைள என் மாம். ெகாங்கு- ேதன். மாழ்கி - மயங்கி. கம் 
குைழயப் ைடத் . ேகாைத - ேகாைத ேபால. ெவய்ய - வி ம்பிய. தி மகற்கு - 
அரச க்கு. இனி, வயிற்றி க்கும் பிள்ைளக்கு என் ங் கூ ப. அவலம் - வ த்தம். 
 
    சாத ம் பிறத்தல் தா ம் 
    தம்விைனப் பயத்தி னாகும்; 
    ஆத ம் அழி  ெமல்லாம் 
    அைவெபா ட் கியல்  கண்டாய் 
    ேநாத ம் பாி  ெமல்லாம் 
    ண் ணர் வின்ைம யன்ேற! 
    ேபைதநீ; ெபாி ம் ெபால்லாய்; 
    ெபய்வைளத் ேதாளி! என்றான்.          67 
 
    67. விைனப்பயத்தினாகும் - விைனப் பயனால் உண்டாம். ேநாத ம் - அழி க்கும் 
சாதற்கும் வ ந் த ம். பாிதல் - மகிழ்தல். ேபைத - அறிந்திைல. ெபால்லாய் - அவலம் 
ெசய்கின்றாய். ேபைத, ேதாளி இரண்ைட ம் விளியாக்க ம் உண் . அப்ேபா  
ெபால்லாய் என்றதற்கு அறி வி யாய் இ ந்தாய் என்  ெபா ள் கூ க. 
 
    ெதால்ைலநம் பிறவி ெயண்ணில் 
    ெதா கடல் மண ம் ஆற்றா 
    எல்ைலய; அவற்  ெளல்லாம் 
    ஏதிலம் பிறந் ; நீங்கிச் 
    ெசல் மக் கதிகள் தம் ள் 
    ேசரலம்; ேசர்ந்  நின்ற 
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    இல் ள் இரண்  நாைளச் 
    சுற்றேம; இரங்கல் ேவண்டா;          68. 
 
    68 ெதால்ைல - பைழய. பிறவி - மக்கட் பிறப் . ஆற்றா - எண் ணிடப்பட் ச் சி  
ெதாைகயாகும். எல்ைலய - அளவினவாம்.பிறந் ம் ஏதிலம் - பிறந் ம் ேவ பட் 

ந்ேதம். நீங்கி -இவ் டம்ைப நீங்கி. ேசரலம் - ேசரமாட்ேடம். இரண்  நாள் - சிறி  
நாெளன் ம் ெபா ட் . சுற்றம் - உற . 
 
    வண் ெமாய்த் தரற் ம் பிண்  வாமனால் வ த்த ண் ல் 
    உண் ைவத் தைனய நீ ம் உணர்விலா நீைர யாகி, 
    விண் கண் ண வி ேசார விம் யிர்த் திைனைய யாதல் 
    ஒண்ெடா  தகுவ தன்றால்; ஒழிகநின் கவைல ெயன்றான்.          69 
 
    69. வ த்த - ெதளி ைரக்கப்பட்ட. ண் ல் - ன் ண் ெபா ள். 
உண் ைவத்த அைனய - ற்ற ம் உணர்ந் ள்ள; நீைரயாகி - தன்ைமைய 

ைடயளாய். விண்  - என்னின் ேவ பட் . இைனையயாதல் - இவ்வா  அறிவிலார் 
ேபால அ ம் தன்ைம ைடயளாதல். 
 
    உாிைம ன் ேபாக்கி யல்லால் ஒளி ைட மன்னர் ேபாகார், 
    க மமீ  எனக்கும் ஊர்தி சைமந்த ; கவல ேவண்டா; 
    ாிநரம் பிரங்கும் ெசால்லாய்! ேபாவேத ெபா ள்மற்  என்றான், 
    எாி யங் கிலங்கு வாட்ைக ேயற்றிளஞ் சிங்க மன்னான்.          70 
 
    70. உாிைம - உாிைமமகளிர் ஒளி - விளக்கம். இ  - இப்ேபா . நின்ைனப் 
ேபாக்குதல். எனக்கும் என்ற உம்ைமயால் விசையக்கும் ேபாதல் க மம் 
என்றானாயிற் . சைமந்த  - உன* . மற்  - தாழ்ப்ப  தீ  என்  உணர்த்தி 
நின்ற . எாி யங்கு இலங்கு வான் - ெந ப் க் கலந்  விளங்கும் வாள். ஏற்றிளஞ் 
சிங்கம் - இளஞ் சிங்க ேவ ; இைளய ஆண் சிங்கம். பிள்ைளயால் கதிெப த ம், 
பைக ேவற ம் க தி இ வர்க்கும் க ம ெமன்றான். கவைல - இ தைலக் 
ெகாள்ளியிடத்  எ ம் ேபால் கணவைன ம் மகைன ம் ேநாக்கிக் கவ தல். 
 
    விசைய ெவளிேயறல் 
 
    என் ெநக் கு கி உள்ளம் ஒ கு  ேசார, யாத்த  
    அன் மிக் கவ த் தாற்றா ஆ யிர்க் கிழத்தி தன்ைன, 
    இன்பமிக் குைடய சீர்த்தி இைறவன தாைண கூறித் 
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    ன்பமில் பறைவ ர்தி ேசர்த்தினன், ைணவி ேசர்ந்தான்.          71 
 
    71. என்  ெநக்கு கி - எ ம்  குைழந்  உ கும்ப , யாத்த - பிணித்த. ஆற்றாத - 
பிாிவாற்றாத, கிழத்தி - மைனவியாகிய, இன்பம் மிக்குைகய சீர்த்தி இைறவன் - 
அனந்த சுகம் மிகுதலாேல சீர்த்திைய ைடய  அ கன். சீர்த்தி - மிகு கழ். ஆைண - ஓம் 
நேமா அரஹந்தாணம் என் ம் மைற ெமாழி. ன்பமில் - ன்பம் பயத்தல் இல்லாத. 
திடீெரன இறங்கி ம். "ேதாைக கண்டவர் ம ள ழ்ந்  கால்* குவித்தி க்கும்" 
(சிந்தா. 239) ஆத ன், " ன்பமில் பறைவ" ெயன்றார். இனி, தீதற்ற பறைவ 
என் மாம். கூறி - கூற. ஆைண கூறச் ேசர்ந்தான் என்க. ேசர்ந்த விைர  ேதான்ற. 
ேசர்ந்த திறம் கூறிற்றிலர். 
 
    சச்சந்தன் ழ்ச்சி 
 
    விசைய ெசன்ற பிாி த் யைர ஒ வா  ஆற்றிக் ெகாண்ட ேவந்தன் 
ேபார்க்ேகாலம் ண் , பைட ரர் சூழ்ந் வரப் ேபார்க் களம் குந்  ெப ம் ேபார் 
உடற் கின்றான். இ திறத் ம் பலர் மாண்  ழ்கின்றனர்; கு தி ெவள்ளம் 
ெப க்கிட் ேடா கிற . வில் கட் யங்கார ம் சச்சந்த ம் ேநர் நின்  
ெபா கின்றனர். இ தியாக, கட் யங்காரன் எறிந்த ெந ேவல் மார்பிற் பட் வ, 
ேவந்தன் ழ்கின்றான். 
 
    ேதாய்ந்த விசும்ெபன் ம் ெதான்னாட் டகம்ெதா  
    லம்ெபய்தி ைமந்தர் மாழ்க, 
    ஏந்  ைலயார் இைனந்திரங் கக்ெகா ங்ேகால் 
    இ ள்பரம்ப, ஏஎ, பாவம்! 
    ஆய்ந்த கு குலமாம் ஆழ்கட  ள் ைளத்த 
    அறச்ெசங்ேகால் ஆய்கதிாிைன, 
    ேவந்தர் ெப மாைனச் சச்சந்தைன மந்திாி 
    மாநாகம் உடன்வி ங்கிற் றன்ேற.          72 
 
    72. ேதாய்ந்த - மக்கள் ெசறிந்த. விசும்ெபன் ம் ெதான்னாட்டகம் - 
விண் லேகெயனச் சிறப்பித் ைரக்கப்ப ம் ஏமாங்கத ெமன் ம் பைழய 
நாட்டகத் ச் சான்ேறார். ஏந்  ைலயார் - கற் ைடய மகளிர். ெகா ங்ேகால் இ ள் - 
ெகா ங்ேகாலாகிய இ ள். பரம்ப - பரவ. அறச் ெசங்ேகால் - அறத்ைதச் ெசய் ம் 
ெசங்ேகான்ைம. ஆய்கதிர் - இளஞாயி . ஆய்கதிர் - இ ைள யாய்ந்  ெக க்கும் 
ஞாயி . ஆய்தல் – சு ங்குத  மாத ன், இ ள் குன்றச் ெசய் ம் கதி மாம். மந்திாி மா 
நாகம் - மந்திாியாகிய க  நாகம். மா - க ைம. உடன் வி ங்கிற்  - அரச 
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ாிைமெயல்லாம் ெகாண்டான்; நாகத்திற்ேகற்ப, "வி ங்கிற் " என்றார். ஏஎ - 
குறிப் ெமாழி. இதனால் அவன் ஆண்டைகைம குைறந்ததற்கு இரங்கினார். 
 
    கட் யங்காரன் அரசுாிைம எய் தல் 
 
    ெசங்கண் கு நாி ஓர்சிங்க ேவற்ைறச் 
            ெசகுத்தாங்கு அதனிடத்ைதச் ேசர்ந்தா ெலாப்ப, 
    ெவங்கண் களியாைன ேவல்ேவந்தைன 
             விறெலாியின் வாய்ப்ெபய் தவன்ெபயர்ந் ேபாய், 
    ைபங்கண் களிற்றின்ேமல் தன்ெபயாினால் 
             பைறயைறந்தான் ேவல்மாாி ெபய்தா ெலாப்ப, 
    எங்க ணவ ம் இைனந்திரங்கினார். 
             இ ள்மனத்தான் மகைள எய்தி னாேன.          73 
 
    73. ஓர் - நிகாில்லாத. ெசகுத்  - ெகான் . ஆங்கு - அப் ெபா ேத. ேசர்ந்தால் ஒப்ப - 
ேசர்ந்தால், அச்சிங்கத்தின் ெதாழிைலச் ெசய்யா  தன் ெதாழிைலேய ெசய்வ  ேபால, 
ெவங்கண் களியாைன ேவய் ேவந்தைன - ெவய்விய கண்கைள ம் மதக் 
களிப்பிைன ைடய யாைனப் பைட ம் ேவற்பைட ைடய ேவந்தனான 
சச்சந்தைன. ெபயர்ந்  ேபாய் - சு காட் னின் ம் ேபாய். ேவல்மாாி -ேவலாகிய 
மைழ. எங்கணவ ம் - எவ்விடத்  மக்க ம். இைனந்  - அ . இ ள் மனத் தான் - 
கட் யங்காரன். மகள் - நாட்டரசு. 
 
    நாி சிங்கேவற்ைறச் ெசகுத்  - அதனிடத்ைதச் ேசர்ந்தா ெலாப்ப, ேவந்தைன 
எாியின்வாய்ப்ெபய் . ெபயர்ந் ேபாய், மகைள ெயய்தினான். தன் ெபயாினால் 
பைற சாற்றினான். எங்கணவ ம் ேவல் மைழக்கு இரங் கினாற்ேபால இைனந்  
இரங்கினார் என க்க. 
 
    சீவகன் பிறப் . 
 
    இனி, மயி ர்தி இவர்ந்  ெசன்ற விசைய கட் யங்காரன  பைறேயாைச 
ேகட்ட ம் தி க்கிட்  மனம்கலங்கி, அறி  ேசார்ந்  அப் ெபாறிமீேத சாய்ந்தனள். 
அப்ெபாறி ம் ேமேல பறத்தைல விட்  ெமல்ல இறங்கி நிலத்ைத யைடந்த . 
அவ்விடம், அந் நகர்ப் றத் ச் சு காடாகும். 
 
    ஆயி ம் அவ்விடத்ைத யைடந்த விசையக்கு மகப்ெப  ேவதைன ண்டாயிற் ; 
சிறி  ேபாழ்தில் ஓர் ஆண் மக  பிறந்த . வ த்தம் சிறி  நீங்கிய ம், விசைய அக் 
குழந்ைதையக் காண்கின்றாள். 
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    ங்கழல் கு சில் தந்த 
            தல்வைனப் கன்  ேநாக்கித் 
    ேதங்கம ேழாதி திங்கள் 
            ெவண்கதிர் ெபாழிவ ேதேபால் 
    ங்கிள ைலகள் விம்மித் 
           திறந் பால் பி ற்ற ஆற்றாள், 
    வாங்கு  திலகம் ேசர்த்தித் 
            திலகைனத் தி ந்த ைவத்தாள்.          74 
 
    74 ங்கழல் - த் ெதாழில் அைமந்த கழல். கு சில் - சச்சந்தன். தல்வைன - 
மகைன. கன்  - வி ம்பி. " தல்வன் ெபா ட்  இவைளப் ேபாக்குத ன், கு சில் 
தந்த தல்வைன ெயன்றார். ஓதி - கூந்தல்; ஈண்  ஓதிைய ைடய விைசையேமற் . 
திங்கள்....ஆற்றாள் - ைலகள் திங்களின் கதிைரத் தாம் ெபாழிவ ேபாலப் பால் 
ெசாாி ம் ப வத்தள ம் ெபாறாளாய்ப் பாைல வாங்கி ெயன்க" என்ற  மகப் 
ெப வார்க்குப் ெப ம்ெபா  பால் சுரவாதாதலால் , வாங்கு  - வாங்கி திலகம் 
ேசர்த்தி - திலகமிட் . திலகைன - சிறந்தவனான சீவகக் குழவிைய தி ந்த - சீர் ெசய் . 
 
    கிடத்திய மகன  நிைல நிைனந்  விசைய லம் தல் 
 
    அ ம்ெபாற் ம் ஆர ம் இைமப்பக் 
    கணிகள் அகன்ேகாயில் 
    ஒ ங்கு கூ ச் சாதகம்ெசய் ேதாைக 
    யரசர்க் குடன் ேபாக்கி 
    க ங்ைகக் களி ம் கம்பல ம் காசும் 
    கவிகள் ெகாள சி 
    வி ம்பப் பிறப்பாய். விைனெசய்ேதன் 
    காண இஃேதாஒ பிறக்குமா.          75 
 
    75. அ ம் ெபாற் ண் - ெபறற்காிய ெபான்னாலாகிய அணிகள். இைமப்ப - ஒளி 
ெசய்ய. கணிகள் - ேசாதிடர்கள். ஒ ங்கு - ேசர. சாதகம் ெசய்  - சாதகம் குறித்தைலச் 
ெசய்ய. ஓைக - உவைக. ேபாக்கி - ஓைல ேபாக்கி. க ங்ைகக் களி  - ெபாிய 
ைகயிைன ைடய யாைன. காசி - ெபாற்காசு. கவிகள் - மங்கலம் பா ம் கவிஞர்கள். 

சி - ெகா த் . வி ம்ப - அரசன் மகிழ்ச்சி மிகுந்  இவற்ைற வி ம்பிச் ெசய்ய. பிறப் 
- பாய்- பிறக்கும் நீ. விைன ெசய்ேதன் - தீவிைன ெசய்த யான். இஃேதா பிறக்குமா - 
இ ேவா பிறக்குமா . விகாரம் . ஓஓ இரக்கக் குறிப் . 
 
    ெவவ்வாய் ஓாி ழவாக, விளிந்தார் ஈமம் விளக்காக, 
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    ஒவ்வாச் சு காட் யர் அரங்கில் நிழல்ேபால் டங்கிப் ேபயாட 
    எவ்வாய் ம ங்கும் இ ந்திரங்கிக் கூைக குழறிப் பாராட்ட 
    இவ்வா றாகிப் பிறப்பேதா? இ ேவா? மன்னர்க்கியல், ேவந்ேத!          76 
 
    76 ெவவ்வாய் ஓாி - ெகா ய வாைய ைடய நாியின் கூப்பீ . விளிந்தார் - 
இறந்தவர். ஈமம் - சு காட்  எாி. ஒவ்வா - பிறப்பார்க்கு ஒவ்வாத. உயர் அரங்கில் - 
உயர்ந்த ேமட் டத்ேத. டங்கி - அைசந் . எவ்வாய் ம ங்கும் எவ்விடத் ம். கூைக - 
ேபராந்ைத. "இவ்வா  என்ற  தந்ைத வி ம் மா  நல்விைன ைடய தன்ைமைய; 
இ  என்ற  ெசய ன்றித் தாய் வ ந் ம்ப  தீவிைன ைடய தன்ைமைய. 
 
    பற்றா மன்னர் நகர்ப் றமால்; பாயல் பிணம்சூழ் சு காடால்; 
    உற்றார் இல்லாத் தமிேயனால்; ஒ ங்க லாகத் ங்கி ளால் 
    மற் இஞ் ஞால ைடயாய்! நீ, வள  மா ம் அறிேயனால்; 
    எற்ேற இ கண் ேடகாேத, இ த்தி யால், என் இன் யிேர.          77 
 
    77. பற்றா மன்னர் - பைக ேவந்தர். பாயல் - ப த் க் கிடக்கு மிடம். உற்றார் - 
உசா தற்குத் ைணயாவார். இல்லா - இல்லாமல். ஒ ங்கலாகா - நின்ைனக் 
ெகாண் ேபாகக் க தின் ேபாகெவாண்ணாத. ங்கி ள் - மிக்க இ ள். இஞ்ஞாலம் - 
இந்த ஏமாங்கத நா . இ  கண்  - இச் ெசய்தி கண் ம். ஏகா  - நீங்காமல். என் - 
இதற்குக் காரணம் என்ேனா. மற்  - விைன மாற் . எற்ேற - இ ம் அறிந்ேத. 
உயிெரான்  தவிரத் ைண பிறிதின்ைமயின், அதைன, இன் யிேர ெயன்றான். 
 
    பிறந்த நீ ம் ம்பிண் ப் ெப மா ன கள் ேபரற ம் 
    றந்தந் ெதன்பால் யர்க்கடைல நீந் ம் ைணமற் றாகாக்கால் 
    சிறந்தா ளேரல் உைரயாயால்; சிந்தா மணிேய கிடத்தியால்; 
    மறங்கூர் ங்ேகான் ெசாற்ெசய்ேதன் மம்மர் ேநாயின் வ ந் ேகா.         78. 
 
    78. பிறந்த நீ ம் - என் வ த்தம் நீக்கப் பிறந்த நீ ம். ெப மான கள் - அ கன். 

றந்தந்  - பா காத் . நீந் ம் ைண - நீந் தற்குாிய ைண (ெதப்பம்). ஆகாக்கால் - 
ஆகாதேபா . சிறந்தார் - ைண யாவதற்குச் சிறந்தவர். சிந்தாமணிேய, விளி. கிடத்தி - 
உைரயாடா  கிடக்கின்றாய். மறம் - ரம். ெசால் - ெசால் ய க மம். மம்மர் மயக்கம். 
வ ந் குஓ - வ ந் ேவன். 
 
    ஒ  ெதய்வம் சண்பகமாைல ெயன் ம் கூனிய  வ வில் வந்  ைண ெசய்தல் 
 
    விம்  வி ம ெவந்ேநாய் அவ ைற ெதய்வம் ேசரக் 
    ெகாம்ெமன உயிர்த்  ெநஞ்சில் ெகாட்  கவைல நீங்க: 
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    எம்மைன! தமிைய யாகி இவ்விடர் உற்ற ெதல்லாம் 
    "ெசம்மலர்த் தி வின் பாவாய்! யான்ெசய்த பாவம்" என்றாள்.          79 
 
    79. விம்  - மீகும். வி ம ெவந்ேநாய் - ேதவிய  வி மத் தாேல ேநாைய 

ைடயதாகிய ெதய்வம். ெகாம்ெமன - ெபா க்ெகன. ெகாட்  கவைல - கலகத்ைதச் 
ெசய் ம் கவைல. எம் அைன - எம் அன் னாய். தமிையயாகி - தனிைமப்பட் . 
ெசம்மலர் - ெசந்தாமைர. நீங்க - வியங்ேகாள் விைன ற் . தி வின் -இன், அைச. 
ெதய்வம் கூனியாய் நிற்ற ன் உயர்திைணயாற் கூறினார். 
 
    வி ற் பிறந்த ேதான்றற் ண்ணியன் அைனய நம்பி 
    நாவி ள் உலக ெமல்லாம் நடக்கும்; ஒன் றா  நின்ற 
    ேகாவிைன அடர்க்க வந்  ெகாண் ேபாம் ஒ வன்; இன்ேன 
    காவியங் கண்ணினாய்! யாம் மைறவ  க மம் என்றாள்.          80. 
 
    ேகட்ட பின் , விசைய அக் குழந்ைதைய ஓாிடத்ேத ெசவ்விதாக ைவத் , அரசன் 
ெபயர் ெபாறித்த மணியாழிைய அதேனா  ேசர்த் , கண் க ழ, உள்ளம் க்க 
உடல் பனிப்ப, கூனி வ வில் நின்ற ெதய்வத்ேதா  ஒ  பக்கத்ேத மைறந்  
நிற்கலானாள். 
 
    80. வி ள் - தாமைரப் வில். ேதான்றல் - தைலைம. ண் ணியன் - கன். 
நாவி ள் - ெசால் ம் ெசால் ேல. ஒன்றா  நின்ற ேகாவிைன - அவ்வா  
நடத்தற்குப் ெபா ந்தா  நின்ற கட் யங்காரைன. அடர்க்க - பின்ேன 
ெகால் ம்ப யாக. காவி - நீலமலர். 
 
    கந் க்கடன் வர  
 
    இவன் இராசமா ரத்ேத அரசரால் சிறப் ற மதிக்கப் ெபற்ற ெப வணிகன். அன்  
பிறந்  இறந்த தன் மகைன ைவத்தற்குச் சு காட் ற்கு வ கின்றான். 
 
    நாெளா  நடப்ப  வ க்கி மின்ெனா ர் 
    ேகாெளா  குளிர்மதி வந்  ழ்ந்ெதனக் 
    கானக ைடயினன் கந்  நாம ம் 
    வாெளா  கைனயி ள் வந்  ேதான்றினான்.          81 
 
    வந்தவன் தன் மகைனப் ைதத் விட்  நீங்குங்கால், அச் ெசறி யி ளில் கிடந்த 
அரசக் குழவிையக் கண் ற்றான். 
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    81. நாள் - நாண்மீன். ஊர்ேகாள் - ஊர்கின்ற (ெசல்கின்ற) ேமகம். கந்  நாமன் - 
கந் க்கடன். உம்ைம, சிறப் .கானக ைட - க ைமைய இடத்ேத ைடய உைட. 
கைனயி ள் - மிக்க இ ள். திங்கள் நாண் மீன்கேளா  நடப்ப  வி த் , ேகாேளா  
வந்  ழ்ந்த  ேபாலக் கந் க்கடன் ேதான்றினான் என்க. 
 
    கந் க்கடன் சீவகக் குழவிையக் காண்டல். 
 
    அ ப்பின ைலயவர்க் கனங்க னாகிய 
    ம ப்பினம் பிைற தல் மதர்ைவ ெவங்கதிர் 
    பரப்  கிடந்ெதனக் கிடந்த நம்பிைய 
    வி ப் ள மிகுதியின் விைரவின் எய்தினான்.          82 
 
    82 அ ப்  - அ ம் . அனங்கன் - மன்மதன். ம ப்  - ேகா . மதர்ைவ - மயக்கம். 
ெவங்கதிர் - இள ஞாயி . பரப்  - கதிர் தன் கிரணங்கைளப் பரப்பாநின் . 
கிடந்தெதன என்ப  கிடந்ெதன என விகாரமாயிற் . வி ப்  உளம் மிகுதியின் - 
வி ப்பத்ேதா  கூ ய உள்ளத்தின் மிகுதியினால். கண்ட மாத்திரத்ேத வி ப்  
உள்ளத்ேத மிகுந்தெதன்க. 
 
    சீவகன  அைடயாள ேமாதிரத்ைத மைறத் க்ெகாண்  குழவிைய எ த்தல் 
 
    ைனகதிர்த் தி மணிப் ெபான்ெசய் ேமாதிரம் 
    வைனமலர்த் தாாினான் மைறத்  வண்ைகயால் 
    ைனகதிர் கந்ெதன கப்பத் ம்மினான்; 
    சிைனமைறந் ெதா குரல் சீவ என்றேத.          83 
 
    83. ைன கதிர்த் தி மணிப் ெபான்ெசய் ேமாதிரம் - அழகிய கதிர்கைள ைடய 
உயர்ந்த மணி யிைழத்த ெபான்னாற் ெசய்யப்பட்ட ேமாதிரம். வைன மலர் - ைகயால் 
ஒப்பைன ெசய்த மலர். தாாினான் - கந் க்கடன். ைன கதிர் - இ ைள நீக்குதற்கு 
விைரகின்ற கதிர். கப்ப - எ ப்ப. "எல்லாப் லன்க க்கும் வி ப்பம் ேசற ன் 

கப்ப என்றார்" ம்மினான் - " ம் தல் நன்னிமித்தம்" சிைன - ஒ  மரத்தின் 
கிைளயிேல. சீவ - சீவிப்பாயாக. "ேதவி அச்சத்தால் தன் ள்ேள வாழ்த் த ன் "ஒ  
குரல்" என்றார். 
 
    விசைய மகைன வாழ்த்தல் 
 
    என்ெப ந் கு  ேசார ஈண் ய 
    அன்ெப ந் தரச க் கவ த் ைதயைன 
    ன்பழம் பைகதவ  வாெயன 
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    இன்பழக் கிளவியின் இைறஞ்சி ேயத்தினாள்.          84 
 
    84. என்ெப ந் கு  ேசார ஈண் ய அன்  - "எ ம் க் குள்ேள ெய ந்  
உட கி அவசமாக வளர்ந்த அன் " அரச க்கு அவ த்  - அரச க்கு மகன் 

கங்கா ம் நல்விைன யின்ைம கண்  வ ந்தி. ன் - திைசச்ெசால். தவ - ெகட; மிக 
என் மாம்.  வாய் - அழிப்பாய். இன் பழக் கிளவியின் - இனிய பழம் ேபா ம் 
இனிய ெசால்லால். அன்  எ ந்ததனால், அவ த் , வாெயன ஏந் னாள் என்க. 
 
    கந் க்கடன் குழவிையத் தான் ெகாண்ேடகுதல் 
 
    ஒ க்கிய வ ந்தவத் டம்  நீங்கினார் 
    அழிப்ப ம் ெபான் டம் பைடந்த ெதாப்பேவ 
    வ க்கிய தல்வனங் ெகாழிய மாமணி 
    வி த்தகு மகெனா ம் விைரவின் ஏகினான்.          85 
 
    85. ஒ க்கியல் அ ந்தவம் - ஒ க்கத்தால் இயன்ற அழிக்க  யாத தவம். 
அழிப்ப ம் - அழியாத. ெபான் டம்  - நல்விைனயாற் ெபற்ற உடம் . வ க்கிய 

தல்வன் - இறந்த மகன். மாமணி வி த் தகு மகன் - மாமணிேபால வி த்தக்க 
(ேமம்பட்ட) சீவகனாகிய மகன்,. தவ டம்ைபக் கந் க்கடன் மக க் குவைம 
கூறினார். அவனாேல சீவ கைனப் ெப த ன். 
 
    கந் க்கடன் மகவிழந்  வ ந் ம் தன் மைனவி சுநந்ைதக்குக் 
    குழந்ைதையத் தந்  அவள் உளம் களிப்பித்தல் 
 
    ெபா ந்திய உலகி ள் கழ்கள் கூ ய 
    அ ந்ததி அகற்றிய ஆசில் கற்பினாய் 
    தி ந்திய நின்மகன் தீதின் நீங்கினான் 
    வ ந்தல்நீ, எம்மைன! வ க என்னேவ.          86 
 
    86. ெபா ந்திய - உலகி ள் ெபா ந்திய. கழ்கள் கூ ய - கெழல்லாம் கூ ய. 
அகற்றிய - கற்பால் நிகாில்ைல ெயன விலக்கிய. ஆசில் - குற்றமில்லாத. தி ந்திய - 
நல்விைன தி ந்திய. தீதின் - சாக் காட் னின் . வ ந்தல் - வ ந்தற்க. எம்மைன - 
எம்மில்லாேள. 
 
    கள்ளைலத் திழித ம் களிெகாள் ேகாைததன் 
    உள்ளைலத் ெத த ம் உவைக ர்தர 
    வள்ளைல வல்விைரந் ெதய்த நம்பிைய 
    ெவள்ளிைல ேவ னான் விரகின் நீட் னான்.          87 
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    கந் க்கடன் தனக்குப் தல்வன் பிறந்தனெனன மங்கலம் ழங்க. ெப ஞ் சிறப் ச் 
ெசய்ய, அரசனாகிய கட் யங்காரன் ேகட் த் தா ம் அக் கந் க்கட க்குப் ெப  நிதி 
நல்கிச் சிறப்பித்தான். கந் க்கடன் மைனயில் அக் குழந்ைத வளர்ந்  வரலாயினான். 
 
    87. கள் அைலத்  இழித ம் களிெகாள் ேகாைத - ேதன் இதைழ யைலத்  
இழிதற்குக் காரணமான களிப்பிைனக் ெகாண்ட மாைலைய ைடய சுநந்ைத. உள் 
அைலத்  - உள்ளத்ேத நிைறந்  அைலெகாண் . ஊர்தர - மிக்கு வழிய. வள்ளைல - 
சீவகனாகிய குழவிைய. வல் விைரந்  எய்த - சுநந்ைத மிக விைரந்  வாங்கச் ெசல்ல. 
நம்பிைய - சீவகைன . ெவள்ளிைல ேவல் - ெவள்ளிய இைல வ விற்றான ேவல். விரகு 
– ேதவியிட்ட திலகத்ைத மாற்றின . 
 
    ெதய்வம் தண்டாரணியத் க்கு விசையையக் ெகாண்ேடகக் க தி ைரத்தல். 
 
    மகப் பிாிவாற்றா  தள ம் விசையக்குத் ெதய்வம் அக் குழந்ைதக்கு எதிர்வில் 
நிகழவி க்கும் சிறப் க்கைளக் கூறித் ேதற்றித் தாம் ெசல்லவி க்கும் ெநறியின் இயல்  
    கூற ற்ற . 
 
    மணியைறந் தன்ன வாியறல் ஐம்பால் 
    பணிவ ம் கற்பின் பைடமலர்க் கண்ணாய். 
    ணியி ட் ேபார்ைவயில் ன்  ேபாகி, 
    அணிமணற் ேபர்யாற் றமாிைக சார்வாம்;          88 
 
    88. மணிவாி அறல் அைறந் ள்ள ஐம்பால் - நீலமணியிேல வாி ெபா ந்திய 
க மணைல அ த்தினா ெலாத்த கூந்தல். பணிவ ம் கற்  + உலகிலாம் தன  ஏவ ல் 
வ தற்குக் காரணமான கற் . பைட மலர்க் கண் - ேவற்பைட ேபா ம் மலெராத்த 
கண். ணியி ள் ேபார்ைவ - திரண்ட இ ளாகிய ேபார்ைவக்குள் மைறந் . ன்  - 
ெந ங்கி. பைக நிலமாத ன் இ ட் ேபார்ைவயில் மைறந்  ெசல்வாம் என்கின்றான். 
அணிமணல் - அழகிய மணல். சார்வாம் - சார்ந்  அயர்ச்சி தீரலாம். 
 
    அமாிைகக் ேகாசைன ஐம்ப  ெசன்றால் 
    குமாிக் ெகா மதில் ேகா ர ர் 
    தமாிய ேலாம் ம் தரணி திலகம் 
    நமர  மற்ற  நண்ணல மாகி.          89 
 
    89 ஓசைன - ேயாசைன. வடெசாற் சிைத . குமாிமதில் - பிறரால் பற்றப்படாத 
மதில். தமர் இயல் ஓம் ம் - உலகிற் ெகல்லாம் தமராகும் இயல்ைபக் ெகாண் க்கும். 
நமர  - நம் தமர்க்கு உாிய . "ேதவி ேநாற்றற்குத் தாபதப்பள்ளி ேவண் தலா ம், 
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அரசைன அமாில் நீத் , தல்வைனப் றங்காட் ல் நீத் , தமாிடத் ச் ேசறல் 
ஆகாைமயா ம் 'நண்ணலமாகி' என்றான்". 
 
    வண்டார் குவைளய வாவி ம் ெபாய்ைக ம் 
    கண்டார் மனம்கவர் கா ம் கஞ ய 
    தண்டா ரணியத் த் தாபதப் பள்ளிெயான்  
    உண் ; ஆங் கத ள் உைறகுவம் என்றாள்.          90 
 
    அவட்கு விசைய உடன்படேவ, இ வ ம் அமாிைக யாற்றில் தங்கி ம நாள் 

றப்பட் த் தண்டாரணியஞ் ெசன்  ஆங்ேக இ ந்த தவமகளிர் பள்ளிைய எய்தினர். 
 
    90. குவைளய - குவைளகைள ைடய. வாவி - ஆற்றில் இ க்கும் ஓைட. ெபாய்ைக - 
மக்களால் ெசய்யப்படாத இயற்ைக நீர்நிைல. கா - ேசாைல. கஞ ய - ெந ங்கிய. 
தண்டாரணியம் - தண்டகாரணியம். ஆங்கு - அத ள் தாபதர் உைறகுவ  ேபால. 
 
    தவமகளிர் விசையையத் தவத்திற் ப த்தல். 
 
    வா ைற ெந ங்க ணாைள மாதவ மகளி ெரல்லாம் 
    ேதா றப் ல்  வார்ேபால் ெதாக்ெகதிர் ெகாண்  க்குத் 
    தா  வ த்த ேமாம்பித் தவெநறிப் ப க்க ற்  
    நா றத் திங்க ர நல்லணி நீக்கு கின்றார்.          91 
 
    91. வான் உைற ெந ங்கணாள் - வாளின் தன்ைம ன்ேன தங்கின நீண்ட 
கண்ைண ைடயளான விசைய; ன்ேன தங்கின எனேவ, இப் ேபா  இல்ைல 
ெயன்க. விைனத்ெதாைக இறந்த காலத்தில் வந்த . உற - ெபா ந்த. ல் வார் ேபால் 
- த வார் ேபால. மாதவம் ெசய்வார்க்குப் ல் தல் ஆகாைமயின் " ல் வார் 
ேபால்" என்றார். தான் உ  வ த்தம் - நடந்  ெசன்ற அ க க்கு உண்டான 
வ த்;தம். தவ ெநறிப்ப க்க ற்  - ேமல் தலத்தில் ெசறற்குாிய ெநறியாகிய 
ேநான்ைப உண்டாக்கி, தவம் - கணவைன இழந்ததற்கும், தல்வன் வாழ்தற்கும் 
ெபா ந்திய ேநான்  . நா*ள் உற - நல்ல நா*ள் வந்  ெபா ந்த. திங்கள் ஊர - 
நாேடா ம் திங்கள் ஒ  கைல ஏறிவர. நீக்கு கின்றார். "ேதவி நீக்குகின்ற வற்ைற அவர் 
ேமேலற்றினார். ஏவினாைரக் க த்தாவாக; "அரசெர த்த ேதவ குலம்" ேபால. 
 
    ெணாழித் த் தவெநறி ண்ட விசையயின் நிைல 
 
    பா ைட யமிர்தம் ைபம்ெபான் கலத்திைடப் பாைவயன்ன 
    ல  சுப்பின் நல்லார் ஏந்த ம் ேநர்ந்  ேநாக்காச் 
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    ேசல  கண்ணி காந்தள் தி மணித் ப்  ன்ைக 
    வாலட க ளிச் ெசய்ய வனத் ைற ெதய்வ மானாள்.          92 
 
    92. பா ைடயமர்தம் - பால் கறந்த அ சில். ல  சுப்  - ைல ெவன்ற 

ண்ணிய இைட. ேநர்ந்  ஏந்த ம் - உண  ம த்தாெளன வ ய எ த்ேதந்த ம்; 
ேநாக்காத - ஏறிட் ப் பார்க்காத. ேசல  கண்ணி - ேசல் மீைன ெவன்ற 
கண்ைண ைடயளா யி ந்த விசைய; காந்தன் ப்  ைக - காந்தட் ப்ேபான்ற ைக. 
காந்தள் மலர் ப் ப். ேபாத ன்., ' ப் ' என்றார். ன் தி மணி ைக - 

ன்ெபல்லாம் தி மணி ண் ந்தைக. வால் அடகு - ய இைலக்கறி. அ ளி - 
அ ள. ெசய்ய - சிவந்த. 
 
    தவெநறி நிற் ழி ம், விசைய தன் மகன் நிைன  அறாதி த்தல். 
 
    ெமல் ரல் ெம யக் ெகாய்த குனெநல் ம் விைளந்த ஆம்பல் 
    அல் ம் உணங்கும் ன்றில் அணில்விளித் திாிய ஆமான் 
    ல் ய குழவித் திங்கள் ெபாழிகதிர்க் குப்ைப ேபா ம் 
    நல்ெலழிற் கவாி ஊட்ட நம்பிைய நிைனக்கு மன்ேற.          93 
 
    கூனி வ வில் நின்ெறா கிய ெதய்வம் விசையையத் தவமகளிர்பால் 
அைடக்கலமாக ைவத் த் தான் நீங்கிப் ேபாக ற்ற . 
 
    93. ஆம்பல் அல்  - ஆம்பலாிசி. உணங்கும் - உல ம். விளித்திாிய - 
கத்திக்ெகாண்  நீங்கிேயாட. குழவி - கன் . கதிர்க் குப்ைப ேபா ம் நல்ெலழில் கவாி 
- கதிர்களின் திரட்சி ேபா ம் நல்ல மயிரால். அழகு ெபற்ற கவாிமான். 
 
    கவாிமான் தன்ைனப் *ல் ய (ேசர்ந்த) ஆமான் கன் க்கு ைல ட் ம் என்க. 
அ கண்  விசைய ம் சீவகன் பிறர் ைல ண்  வளர்தைல நிைனக்கின்றாள் 
என்ப . "குஞ்சரம் ெப ேம குழவிப் ெபயர்க்ெகாைட (ெதால். மர . சூ.19) என்றத ள் 
"ெகாைட" ெயன்றதனால், ஆமான் குழவி ம் ெகாண்டவா ணர்க" என்பர் 
நச்சினார்க்கினியர்;. 
 
    ெதய்வம் விைட ெப தல் 
 
    ெபண்ைமநாண் வனப் ச் சாயல் ெப மட மா  ேபசின் 
    ஒண்ைமயின் ஒ ங்கு கூ  உ ெகாண் டைனய நங்ைக 
    நண்ணிய ங்கட் ெகல்லாம் அைடக்கலம் என்  நா ம் 
    கண்ணிய குல ம் ெதய்வம் கரந் ைரத் ெத ந்த தன்ேற.          94 
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    94. ெபண்ைம - அைமதித்தன்ைம. நாணம் -- இயல் க்கும் தகு திக்கும் ஒவ்வாத 
ெசால் ம் ெசய ம் கா மிடத்  உள்ளம் சு ங்குதல். வனப்  - அழகு. சாயல் - 
ெமன்ைம. மடம் - ெகா த்தக்ெகாண்  ெகாண்ட  விடாைம. ேபசின் - கூற 
நிைனந்ேதாமாயின். ஒண்ைமயின் ஒ ங்குகூ  உ ெகாண்டைனய நங்ைக. - 
விளக்கம் காரணமாகச் ேசரக் கூ  ஒ  வ  ெகாண்ட ேபா ம் நங்ைக. எல்லாம் 
நண்ணிய ங்கட்கு - நற்குணெமல்லாம் ெபா ந்திய ங்கட்கு. கண்ணிய - க திய. 
கரந்  உைரத்  - மைறத்  ேவ  ெபயர் படக் கூறிவிட் . 
 
    கூனிக்கு விசைய விைட யீதல் 
 
    உ தி சூழ்ந்தவண் ஓட ன் ஆயிைட 
    ம வில் ெவண்குைட மன்னவன் காதலஞ் 
    சி வன் தன்ைமையச் ேசர்ந்தறிந் தில்வழிக் 
    கு க வம்ெமனக் கூனிையப் ேபாக்கினாள்.          95. 
 
    கூனிவ விற் ேபாந்த ெதய்வம் இராசமா ரத்ேத வந்  அைடந்த . அதன் வரைவ 
நிைனந்  விசைய ம் தவப்பள்ளியில் இ ந்  வ வானாயினள். 
 
    95. உ தி சூழ்ந்  - விசையக்கு உ தியானவற்ைற அத்ெதய்வத்தின் உள்ளம் 
ஆராய்ந்  ெசய் , அவண் ஓட ன் - இவ்விடத்ைத விட் த்தான் உைற மிடத் க்குச் 
ெசல் தலால், ஆயிைட - இராசமா ரத்தில். ம  - குற்றம். மன்னவன் - சச்சந்தன். 
தன்ைமைய - ெசய்திைய, கு கவம்ெமன - சு க்காக வ க என் . ேச ைய 
வம்ெமன்  உயர்த் க் கூறினாள். தான் நிற்கின்ற தவநிைலக்கு அ  தகுதியாக ன். 
 
    கந் க்கடன் குழந்ைதக்குச் சீவகன் எனப் ெபயாிடல். 
 
    கூற்றம் அஞ்சும் ெகான் ைன ெயஃகின் இைனயா ம் 
    மாற்றம் அஞ்சும் மன்னிய கற்பின் மடவா ம். 
    ேபாற்றித் தந்த ண்ணியர் கூ ப் கேழாைனச் 
    சீற்றத் ப்பின் சீவகன் என்ேற ெபயாிட்டார்.          96 
 
    96. ெகால் ைன எஃகின் - எதிர்த்தாைரக் ெகால் கின்ற ைன ைய ைடய ேவல்; 
வா மாம். இைனயான் - கந் க்கடன். மாற்றம் அஞ்சும் மன்னிய கற்  - 
ெசால்லப் கின் ெசால் ம் ஒன்  ெசால்லற்கு அஞ்சக்கூ ய நிைலெபற்ற கற் . 
மடவாள் - இைளயளாகிய சுநந்ைத. ேபாற்றித் தந்த - வி ம்பி யைழத் ப் ேபாந்த. 

கேழான் - கைழ ைடயவன். சீற்றத் ப்  - சீற்ற ம் வ ம். சீவகன் , 
சீவித்தைல ைடய வன் என்  ெதய்வம் வாழ்த்தினைமயின், அ ேவ ெபயராயிற் . 
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    சீவகன் வளர்ந்  வ தல் 
 
    ேமகம் ஈன்ற மின்னைன யாள்தன் மிளிர்ைபம் ண் 
    ஆகம் ஈன்ற அம் ைல யின்பால் அமிர்ேதந்தப் 
    ேபாகம் ஈன்ற ண்ணியன் எய்த கைணேயேபால் 
    மாகம்ஈன்ற மாமதி யன்னான் வளர்கின்றான்.          97 
 
    97. ேமகம் ஈன்ற மீன் - ேமகம் தான் பயந்த மின்னற்ெகா . ஆகம் - மார் . இன் பால் 
- இனிய பாலாகிய. ேயாகம் ஈன்ற ண்ணியன் - தான் சத்தி ம் சிவ மாய் 
உலகத் க்ெகல்லாம் ேபாகத்ைத ண்டாக்கின சிவெப மான். " ண்ணியன் என்றார், 
திாி ரத்ைத யழித் ம் அைலகடல் நஞ்சுண் ம் பல் யிர்கைள ம் காத்த ன். எய்த 
கைண - எய்த அம்பாகிய தி மால்." கைண வள மா  வளர்கின்றாெனனேவ, அவன் 
ஆய்ப்பா யிேல நந்தேகான் மைனயிேல ம,ைறய வளர்ந்த  உவைமயாம். மாகம் - 
விசும் . மா மதி - அழகிய பிைறத்திங்கள். 
 
    சீவக க்குக் கல்வி கற்பித்தல் 
 
    ழெவனத் திரண்ட திண்ேடாள் ாிெவஞ் சிைலயி னா ம் 
    அழெலனக் கன ம் வாட்கண் அவ்வைனத் ேதாளி னா ம் 
    மழைலயாழ் ம ட் ந் தீஞ்ெசால் மதைலைய மயிலஞ் சாயல் 
    குைழ க ஞான ெமன் ம் குமாிையப் ணர்க்க ற்றார்.          98 
 
    98. ழெவன - ழ ேபால. சிைல - வில். சிைலயினான் - கந் க் கடன்,. அழல் 
எனக் கன ம் வாட்கண் - அழல்ேபால ெந ப் க் கக்கும் வாைளப்ேபான்ற கண்,. 
அழெலனக் ககன ம் - வா க்கு அைட. யாழ் ம ட் ம் மழைலத் தீஞ்ெசால். ம ட் ம் 
- ஒக்கும். மழைல - நிரம்பா ெமாழி. மதைல - சீவகன்,. மதைலேபால் கு ையத் 
தாங்குத ன் மகைன "மதைல" ெயன்றார். குைழ க ஞானெமன் ம் குமாி - "குைழயப் 
பண் கின்ற க ைடய ஞானெமன் ம் குமாி. ேவ  தன் க த்ைத யறிவாாின்றி 
இவேன தன் க த்தறியத் தான் அழியாதி த்த ன் குமாி ெயன்றார்." 
 
    அ ம்ெபா ம் மணி ம் த் ம் காண ம் கு ணி யாகப் 
    பரந்ெதலாப் பிரப் ம் ைவத் ப் ைபம்ெபான்ெசய் தவிசி ச்சி 
    இ ந் ெபான் ஓைல ெசம்ெபான் ஊசியா ெல தி ேயற்பத் 
    தி ந் ெபாற் கண்ணி யாற்குச் ெசல்விையச் ெச த்தினாேர .          99 
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    99 காணம் - ெபாற்காசு . கு ணியாக - கு ணியளவாக. பிரப்  - பிரப்பாிசி. ைவத்  
- ைவக்க. பரந்  - பரந்த; விகாரம். த சின் உச்;சியி ந்;  - ஆசிாியன் த சின்ேமல் 
இ ந் . ஓைல - ஓைலயிேல. ெபான் சி - எ த்தாணி. ஏற்ப - ெபா ந் ம்ப . 
ெசல்விைய - கல்வியாகிய நாமகைள. 
 
    ஆசிாியனாகிய அச்சணந்திெயன்பவன் சீவகற்கு 
    அற ம் பிறப்  வரலா ம் கூறல் 
 
    ெனறி வைகயி ேனாக்;கி ண் தி ைழந்  தீைமப் 
    பாெனறி பல ம் நீக்கிப் பாிதியங் கட  ளன்ன 
    ேகாெனறி த வி நின்ற குணத்ெதா  ணாின் மாேதா 
    நாெனறி வைகயில் நின்ற நல் யிர்க் கமிர்தம் என்றான்.          100 
 
    100 ல்ெநறி - ஆகமம் கூறிய வழி. வைக - நன்ைம தீைம. ண்ணிதின் ைழந்  - 
கூாிய ெபா ளிடத்ேத ெநஞ்சு ெசன் . தீைமப் பால் ெநறி - தீய வழி. ப தியங் கட ள் 
- ஞாயி . நிறத்தா ம் இ ள் நீக்கத்தா ம் உவைம. ேகான் - அ கன்,. குணம் -
நன்ஞானம், நற்காட்சி, நல்ெலா க்கம் நால்ெநறி - நால்வைகக் கதி. நரகர். விலங்கு, - 
மக்கள், ேதவர். 
 
    அறிவினாற் ெபாிய நீரார் அ விைன கழிய நின்ற 
    ெநறியிைனக் கு கி இன்ப நிைறகட லகத்  நின்றார்; 
    ெபாறிெய ம் ெபயர ஐவாய்ப் ெபாங்கழ லரவின் கண்ேண 
    ெவறி லங் கன்றி நின்றார் ேவதைனக் கட ள் நின்றார்.          101 
 
    இவ்வைகயால் அறம்பல ம் ெபா வாய்க்கூறி,  ேபற் க்கு உாிய அற ம் 
இல்வாழ் க்குாிய அற ம் சிறப் றச் ெசால் , சீவகைனத் தனியிடத்ேத ெகாண்  
ெசன் , ஆசிாியன் அவன் பிறப்  வரலா  கூ கின்றான். நாட்டரசனான சச்சந்தன் 
விசையபால் ஆராக்காத ல் அ ந்திய ம், கட் யங்காரன் எ ச்சி ம், அரசன் 

ழ்ச்சி ம் , விசைய சீவகைன ஈன்ற ம், வணிகன் அச்சி வைனக் ெகாண் ெசன்  
வளர்த்த ம் பிற ம் கூறப்பட்டன. 
 
    101. நீரார் - தன்ைம ைடயவர். அ விைன கழிய நின்ற ெநறி - தீவிைன கழிய 
நின்ற ெநறி; சன்மார்க்கம். இன்ப நிைறகடல் - அனந்த சுகம். ெபாறி...கன்றி நின்றார் - 
ேவட்ைகயாகிய நஞ்ைச ைடய உடம் ெபன் ம் பாம்பிடத்தில் ெபாறி ெநன் ம் 
ெபயைர ைடயவாகிய ஐந்  வாயிடத்ேத களிப்ைபச் ெசய்கின்ற விடயங்களிேல 
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அ ப்பட்  நின்றார். நின்றார் எனேவ, அவர் ன்பத்தி ந்  நீங்குத ன்ைம 
ெபற்றாம். 
 
    சீவகன் அச் சி வன் யாவன் என அறிய விைழதல் 
 
    காியவன் கன்னற் கன்  
            பிறப்பிைனத் ேதற்றி யாங்கப 
    ெபாியவன் யாவன்? என்ன 
            நீஎனப் ேபச ேலா ம் 
    ெசாாிமலர்த் தா ம் ம் 
            ஆர ம் குைழ ம் ேசாரத் 
    தி மலர்க் கண்ணி சிந்தத 
            ெத மந்  மயங்கி ழ்ந்தான்.          102 
 
    102. காியவன் - கண்வான். ேதற்;றியாங்கு - உணர்த்திய ேபால. அப் ெபாியவன் - 
அறிவாற் ெபாிய அச் சி வன். என்ன - என்  சீவகன் வினவ. எனப் ேபசேவா ம் - 
என்  ஆசிாியன் கூறிய டன். - இ  உடனிகழ்ச்சி. ெசாாிமலர் - ேதைனச் ெசாாி ம் 
மலர். குைழ - காதணி. ேசார - ழ. தி  - அழகு. கண்ணி - தைலமாைல. ெத மந்  - 
கலங்கி. 
 
    மயங்கி ழ்ந்த சீவகன், ஆசிாியன் ேதற்றத் ேதறல் 
 
    இைனையநீ யாய ெதல்லாம் எம்மேனார் ெசய்த பாவம்; 
    நிைனயல் நீ. நம்பி! என்  ெந ங்கண்நீர் ைடத்  நீவிப் 
    ைனயிைழ மகளிர் ேபாலப் லம்பல்; நின் பைகவன் நின்றான். 
    நிைனெவலாம் நீங்கு ெகன்ன ெந ந்தைக ேதறினாேன.          103 
 
    ேதறிய சீவகன் சினம் மிகுந்  கட் யங்காரைன இன்ேன ெசன்  ெபா  
அழிப்ேபன் எனக் கிளர்ந்  நிற்க, அச்சணந்தி யாசிாியன் அவைன ெமல்லத் த த்  
விட்டான். 
 
    103 நீ இைனையயாய  - நீ இத் தன்ைமயனாகிய . எம்மேனார் - எம்ேபால்வார். 
ெசய்த பாவம் நீங்குவ  காரணமாக ஆகும். நம்பி - விளி. இைழ ைன மகளிர் ேபால - 
இைழயால் தம்ைமப் ைனந்  ெகாள் ம் மகளிைரப் ேபால. லம்பல் நிைனயல் - 

லம் வைத இனி நிைனயாேத. நின் பைகவன் நின்றான் - நின் பைகவனான 
கட் யங்காரன்; ெகடா  இன்ன ம் உள்ளான். நீவி - உடம்ைபத் தடவி., ெந ந்தைக 
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- சீவகன், "நீர் ைடத் " என்ற  அரற்  என் ம் ெமய்ப்பா . நிைனெவலாம் 
என்ற  அவலம். 
 
    சீவகன் ஆசிாியன் ஆைண ேமற்ெகாள்ளல் 
 
    "ேவண் வன், நம்பி, யான்ஓர் 
            வி ப்ெபா ள்" என்  ெசால்ல, 
    "ஆண்டைகக் குரவிர்! ெகாண்மின்: 
            யா நீர் க திற்" ெறன்ன, 
    "யாண் ேநர் எல்ைல யாக 
            அவன்திறத் தழற்சி யின்ைம 
    ேவண் வல்" என்  ெசான்னான்; 
            வில்வலான் அதைன ேநர்ந்தான்.          104 
 
    104. வி ப்ெபா ள் - இ ம்ைபையத் த வெதா  காாியம். ேவண் வல் - 
அல்லீற் த் தன்ைமச் ெசால்; சந்தியால் னகரம் வந்த . குர ர் என வரற்குாிய , 
"குரவிர்" என இர் ஈ  ெகாண்ட ; "ேகளிர் வாழிேயா," (கு ந். 280) என்றாற்ேபால. 
"ஆண்டைகைம கூறிற் , ெகாைலைய விலக்குவேரா என்  கற்பித்த கத்தான்; 
அரசன் என்  உணர்ந்தான்," அவன் திறத்  - கட் யங்காரன  குலத்தின்பால். 
அழற்சி - ெவளிப்படத் ேதான்ற நிற்கும் ெவகுளி. இன்ைம - இல்லா. அச்சணந்தி தன் 
பிறப்  வரலா  கூறல் 
 
    ெவள்ளிெவற்ைபச் சார்ந்த வாரணவாசி என் ம் ேப ாி ந்  அரசு ாிந்த 
உேலாகபாலன் என் ம் ேவந்தன், தன் மக க்கு அரசு தந்  தான் தவேவடம் ண்  

றவறம் ெசய்யத் தைலப்பட்டான். சின்னாளில் அவ க்குப் பாவம் வந்  ேசர, அதன் 
பயனாக அவன் யாைனத் தீ என் ம் ேநாய்வாய்ப் பட் ச் ேசா  ேவண்  நாெடங்கும் 
திாிந்  இவ் ைர யைடந்தான்; (உடேன சீவகன், அப்ெபாியவன் யாவன்? என்  
வினவ, ஆசிாியன், "யாேன" என்றான். என்ற ம் மகிழ்ச்சி மிக்க சீவகன், "ேமேல 
ெசால் க" என்றான். அச்சணந்தி நைக மகிழ்ச்சி கத்திற் ெகாண்  
ெசால்ல ற்றான்.) அவ்வா  ேபாந்த யான் இக் கந் க்கடன் ெப மைனைய 
அைடகின்றேபா , அவன் உண்டற்கி ந்தான். என்ைனக் கண்ட ம், அவன் எனக்கும் 
ெப ஞ்ேசா  பைடக்குமா  பணித்தான். எனக்கும் இட்டனர். தான் ேபால ஒ குந் 
தன்ைம. வில்வல்லான் - விற் ேபாாில் வல் நனாகிய  சீவகன். ேநர்ந்தான் - 
ேநர்தற்காிய அதைன ேநர்ந்  உடன்பட்டான். 
 
    அச்சணந்தி கந் க்கடன் மைனயில் தான் அ ண்ட  கூறல் 
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    ைககவி ந ெநய் ெபய்  
            கன்னலங் குடங்கள் கூட் ப் 
    ெபய்ெபய்என் ைரப்ப யா ம் 
            ெப ங்கடல் ெவள்ளிக் குன்றம் 
    ெபய் ர்க் கின்ற வண்ணம் 
    விலாப் ைடப் ெபாி ம் ங்க  
    ஐயன த னி னால்யான் 
            அந்தணர் ெதாழிேல னாேனன்.          105 
 
    105. ைககவி ெநய்ெபய்  - அைம ம். இனி ம் ேவண்டா எனக் ைகைய விாித் க் 
கவிக்கு மள  ெநய்ையச் ெசாாிந் . கன்னல் - ச க் கைர; கண்ட சர்க்கைர. ேதவர் 
காலத்ேத பாகுேபால் இள கி மணல் ேபால் இ க்கும் குைழபாகு குடங்களில் 
ைவத்தி க்கும் வழக்கு உண்  என்க. என்  உைரப்ப - என்  கந் க்கடன் கூற; 
ெவள்ளி..... வண்ணம் - ெவள்ளிமைலைய அள்ளி ெயறிந்  கடைலத் ர்க்கின்ற  
ேபால. விலாப் ைட - விலாப்பக்கம் ; ங்க - ெப க்க. ஐயன  அ ளினால் - 
ஐயனாகிய நின்ன ளாேல. அந்தணர் - அறேவார். ெதாழிேலனாேனன் – ெதாழிைல-

ைடயவனாயிேனன். 
 
    தான் சீவகைனக் கண்ட  கூறல் 
 
    நிலம்ெபா க் கலாத ெசம்ெபான் நீள்நிதி ந்ைத யில்லம் 
    நலம்ெபா க் கலாத பிண்  நான் கன் தமர்கட் ெகல்லாம் 
    உலம்ெபா க் கலாத ேதாளாய்! ஆதலா  க்ேகன், 
    கலம்ெபா க் கலாத சாய லவ ைழ நின்ைனக் கண்ேடன்.          106 
 
    106. ெபா க்காத - சுமக்கமாட்டாத. நீள்நிதி - நீண்டதிரள். இல்லம் - ெபாிய மைன. 
நலம் ெபா க்கலாத - தன் நலத்ைதேய தாேன ெபா க்கமாட்டாத. "எல்லா ர்த்த ம் 
இவனாத ன், 'நான் கன், என்றார்; 'ஆதி ேவதம் பயந்ேதாய் நீ' (சீவக. 1242) 
"மலேரந்  ேசவ ய மாெலன்ப' (1610) என்ப ேம ம்." தமர் - றந்தவர். உலம் - ண். 
ஊ  - உள்ேள. கலம் - அணிகலம். சாயலவர் - சாயைல ைடய  மகளிர் - உைழ - 
ஏழாம் ேவற் ைமப் ெபா ள்பட வந்த இைடச் ெசால். 
 
    தான் யாைனத் தீ நீங்கப்ெபற்ற  கூறல் 
 
    ஐயைனக் கண்ணிற் காண யாைனத்தீ அதகம் கண்ட  
    ைபயணல் நாகம் ேபால வட்கயான் ெபாி ம் உட்கித் 
    ெதய்வம்ெகால் என்  ேதர்ேவற் கமிர் லாய் நிமிர்ந்த ேதேபால் 
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    ெமாய்குரல் ரசம் நா ம் தழங்குரல் ழங்கக் ேகட்ேடன்.          107 
 
    107. ஐயைன - ஐயனாகிய நின்ைன. காண - கண்ேடனாக. அதகம் - ம ந் . 
ைபயணல் நாகம் - படத்ைத யர்த் ம் பாம்பின  நஞ்சு. நாகம், ஆகுெபயர். வட்க - 

ற்ற ம் ெக தலால். உட்கி - அஞ்சி. ேதர்ேவற்கு - மனத்தின்கண்ேண ஆரா ம் 
எனக்கு. அமிர்  நிமிர்ந்த ேபால் உலாய் என இைய ம். உலாய் - உலாவப்பட் . 
ெமாய் குரல்; ரசம் - ெந ங்கிய குரைல ைடய ரசு. தழங்கு குரல் - ஒ க்கின்ற 
குரேலாைச. தழங்கு குரல், தழங் குரல் என விகாரம். 
 
    ேகாளியங் கு ைவ யன்ன ெகா ஞ்சிைல ழவன் ேகட்ேட 
    "தானியல் தவங்கள் தாயாத் தந்ைதநீ யாகி என்ைன 
    வாளியங் கு வப் ேணாய்! பைடத்தைன வாழி" என்ன 
    "மீளியங் களிறினாய்! யான் ெமய்ந்ெநறி நிற்பல்" என்றாள்.          108 
 
    108. ேகான் இயங்கு உ ைவ - ெகாைலத் ெதாழி ேல நடக்கின்ற . சிைல 

ழவன்; - வில் வல் நனாகிய சீவகன், தான் இயல் தவங்கள் - யற்சியால் பிறந்த 
தவங்கள். நீ தந்ைதயாகி என மா க. வாள் - ஒளி. பைடத்தைன - "நல்விைனயால் இக் 
கைலகைளக் கற் த் தான் ேவெறா  பிறப்பானைம கூறினான்" என்ன - என்  
சீவகன் கூற, மீளி - வ ைம. ெமய்ந்ெநறி - தவெநறி. 
 
    சீவகன் விைடயளித்தல் 
 
    ம வற மைனயின் நீங்கி மாதவம் ெசய்வல் என்றால் 
    பிறவறம் அல்ல ேபசார் ேபரறி ைடய நீரார்; 
    றவறம் ணர்க என்ேற ேதான்றல்தாள் ெதா  நின்றான்; 
    நறவற மலர்ந்த கண்ணி நன்மணி வண்ணன் அன்னான்.          109 
 
    அச்சணந்தி பின் கந் க்கட க்கும் அவன் மைனவி சுநந்ைதக்கும் சீவகன  
கல்வி ம் தீக்ைக ம் ெசால் த், தான் ற  ேமற்ெகாண்டைத ம் உைரத்  
விைடேவண் னன். 
 
    109. ம  - குற்றம். நீங்கி - நீங்கிச்ெசன் . அறமல்லபிற - அறமல்லனவாகிய 
பிறவற்ைற; ெசல  விலக்கும் ெசாற்கைள. றவறம் ணர்க - றவறத்ைதக் கூ க. 
ேதான்றல் - சீவகன். நற  அற மலர்ந்த கண்ணி - ந மணம் அறேவ தன்னிடத் க் 
ெகாண்ட கண்ணி. 
    சுநந்ைத விைடயளித்தல் 
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    அழ  ெவண்ெணய் ேபால அகம்குைழந்  உ கி யாற்றான் 
    குழ  கிளவி ேசார்ந் , "குமரைனத் தமிய னாக 
    நிழ  மதியம் அன்னாய்! நீத்திேயா? " என ம் நில்லான், 
    பழவிைன பாிய ேநாற்பான் விஞ்ைசயர் ேவந்தன் ெசன்றான்,.          110 
 
    110. குழ  கிளவி குழல்ேபா ம் இனிய ெசாற்கைளப் ேபசும் சுநந்ைத. தமியனாக 
- தனிைமப்ப ம்ப . நிழ  மதியம் - குளிர்ந்த ஒளி ைட திங்கள்; கைல 

ம் நிரம்பிய த் திங்கள். தன் மக க்குக் கற்பித்த கைலத் ெதாைக கண் ம் 
ேகட் ள்ளாளாத ன் , ஆசிாியைன இவ்வா  கூறினாள். நீத்திேயா - நீங்கிச் 
ெசல்கின்றாய் ேபா ம். நில்லான் - அச்சணந்தி யாசிாியன் நில்லானாகி. பாிய - 
ெக ம்ப . ேநாற்பான் - தவம் ெசய்ய ேவண் . விஞ்ைசயர் ேவந்தன் - அச்சணந்தி 
யாசிாியன். 
    --------------------------- 
 

2. ேகாவிந்ைதயார் இலம்பகம் 
 
    (ேகாவிந்ைதயார் இலம்பகம்: இ  சீவகன் ேதாழர்களில் ஒ வனான ப கன் 
என்பான் ேகாவிந்ைத என் ம் ஆயர் மகைள மணந் ெகாண்டைதக் கூ ம் 
இலம்பகம்.) 
 
    இதன்கண், இராசமா ரத் க்கு அ கி ந்த குன் களில் வாழ்ந்த ேவட் வர், நகரத்  
ஆய ைடய ஆனிைரகைளக் கவர்ந்ேதகிய ம், ஆயர் ைறயீ  ேகட் க் கட் யங் 
காரன் தன் ரைர வி ப்ப அவர் நிைரமீட்க ஆற்றா  றமிட்ேடா ய ம் பின்  
நிைரமீட்டா க்குத் தன் மகைளத் தி மணம் ெசய்  ெகா ப்பதாக நந்நேகான் 
ெவளியி வ ம், சீவக ம் ேதாழ ம் ெசன்  ேவடர்க்குச் சிறி ம் தீங்கு நிகழாத 
வைகயில் ெவன்  நிைர மீட்ட ம், ப க க்கு அந்த நந்தேகான் தன் மகள் 
ேகாவிந்ைதையத் தி மணம் ெசய்விப்ப ம், பிற ம் உைரக்கப்ப கின்றன. 
 
    அச்சணந்தி யாசிாியன் ேதவனாதல் 
 
    ஆர்வ ேவர் அாிந் தற்ற ணந்திேபாய் 
    ரன் தாள்நிழல் விளங்க ேநாற்றபின் 
    மாாி ெமாக்குளின் மாய்ந்  விண்ெதாழச் 
    ேசார்வில் ெகாள்ைகயான் ேதாற்றம் நீங்கினான்.          111 
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    111. ஆர்வேவர் - ஆைச ெயன்கிற ஒபிறவி ேவர். அாிந்  - நீக்கி. ரன் -  
வர்த்தமான சுவாமிகள் . தாள் நிழல் - சமவசரவணம். மாாி ெமாக்குளின் - மாாிக் 
காலத்ேத மைழ ெபய் ங்கால் நீாில் உண்டாகும் குமிழிேபால.  ெப ங்கால் 
தி ேமனி டேன மைறவதற்கு ெமாக்குள் மைறதல். மாய்ந்  - மைறந் . ேசார்வில் 
ெகாள்ைகயான் - வ தல் இல்லாத ேநான் ைடயவன். ேதாற்றம் - பிறவி. 
 
    இப்பால் ேசவகன் கைலநலம் பல ம் ெகாண்  விளங்குதல் 
 
    கைலயின தகல ம் காட்சிக் கின்ப ம் 
    சிைலயின தகல ம் ைணச் ெசல்வ ம் 
    மைலயினின் அக ய மார்ப னல்ல  இவ் 
    லகினில் இைலெயன ஒ வ னாயினான்.          112 
 
    இராசமா ரத் க்குப் றம்ேப யி ந்த குன் களில் உைற ம் ேவடர், இந்நகரத்  
ஆயர்களின் ஆனிைரகைளக் கவர்வ  குறித்  ஒ ங்குகூ ச் சூழ்வாராயினர். 
 
    112. கைலயின  அகலம் - கல்வி காரணமாகப் பிறக்கும் ஞானம். காட்சிக்கு இன்பம் 
- அப்ப வத்தில் பிறக்கும் அழகு. சிைலயின  அகலம் - பைடக்கலம் பயின்றதனால் 
அப்ேபா  பிறக்கும் ரம். ைண - தாளத்ேதா  கண்டத்தி ம் க வியி ம் பிறக்கும் 
பாட் . இைச நாடகம் காமத்ைத விைளத்த ன், அவற்றால் பிறக்கும் காமத்ைத 
" ைணச் ெசல்வம்" என்றார். மைலயினின் - மைலேபால. அக ய - விாிந்த. இைல - 
    இந்நான்கிற்கும் உைறவிடம் ேவேற இல்ைல. என - என் ம்ப  
 
    இதனால் சீவக க்குப் பதிைனந்தாண்  ெசன்றபின் நல்விைனயால் பிறக்கின்ற 
குணங்கைளக் கூ கின்றார். 
 
    ஒ வன் ள் நிமித்தம் கண்  கூறல். 
 
    "அைட ம் நாம்நிைர; அைடந்த காைலேய 
    குைட ம் பிச்ச ம் ஒழியக் ேகான்பைட 
    உைட ம்; பின்னேர ஒ வன் ேதாினால்; 
    உைட ம், சு வில்ேதன் உைடந்த வண்;ணேம"          113. 
 
    113. நாம் நிைர அைட ம் - நாம் ஆனிைரைய அ த் க் கவர்ந் ெகாள்ேவாம்,. 
அைடந்த காைல, ேகான் பைட வந்  ெபா . குைட ம் பிச்ச ம் ஒழிய உைட ம் 
என இையக்க. ேகான் - அரசன். குைட - ெகாற்றக்குைட. பிச்சம் - பீ யால் கட் வ . 
உைட ம் - ேதாற்ேறா ம். உைட ம் - ேதால்விஇைடேவாம். சு வில் - சு தலால். 
ெந ப்  ட் ப் ைகெய ப் தலால். ேதன் உைடதல் - ேதைனயீட் யி ந்த ஈக்கள் 
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ேதனைடைய விட்  நீங்குவ . வண்ணம் - ேபால. சு  - தனிைலத் ெதாழிற்ெபயர். 
ேதனினம்ேபாலக் ெக ேவாம் எனேவ ேவ வராகிய தமக்குப் பா ன்ைம கூறினான். 
 
    ேவடர் கூறல் 
 
    என்  கூற ம் "ஏைழ ேவட் ர்! 
    ஒன்  ேதாினால் ஒ வன் கூற்றேம 
    என்  கூறி ம், ஒ வன் என்ெச ம்? 
    இன்  ேகா ம் நாம்? எ க" என் ேறகினார்.          114 
 
    114. ஏைழ ேவட் ர் - இகழ்ச்சிக் குறிப் . ஒன்  ேதர் - ஒற்ைறத் ேதர். ஒ வன் 
கூற்றேம என்  கூறி ம் - ஒ வைன எமன் என்ேற உலகத்தார் கூ வதாயி ப்பி ம், 
ேகா ம் – ஆனிைரையக் ெகாள்ேவாம். 
 
    இராசமா ரத்  ஆயர் கூட்டத் , நிமித்தம் நிகழ்தல் 
 
    த்த ேகாங்குேபால் ெபான்சு மந் ளார் 
    ஆய்த்தி யர்நலக்கு ஆெசல் ணனான்; 
    ேகாத்த நித்திலக் ேகாைத மார்பினான்., 
    வாய்த்த அந்நிைர வள்  வன் ெசானான்.          115 
 
    115. த்தேகாங்கு - க்கைள நிரம்பப் த்தி க்கும் ேகாங்குமரம். ெபான் - 
ெபான்னாலாகிய பணிகள். நலக்கு - நலம் கர்தற்கு. ஆ ெசல் ண் - ஆ தீண்  குற்றி; 
ஆனினம் தின  ேதய்த் க் ேகாடற்காக நாட்டப்ப ம் ண். நித்திலம் - த் . ேகாைத 
- மாைல. நித்திலமார்பன் - ேகாைதமார்பன் என இைய ம். இவன் - நந்தேகான். 
வாய்த்த - தப்பாத. 
 
    நிமித்தம் கூறல் 
 
    "பிள்ைள ள் குந் தழித்த தாதலால் 
    எள்ளன் மின்நிைர இன்  நீர்" என, 
    ெவள்ளி வள்ளியின் வினங்கு ேதான்நலார் 
    ள்கும் ஆய ம் ெமாய்ம்ெபா  ஏகினார்.          116 
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    116 பிள்ைள - காாிெயன் ம் பறைவ. அழித்த  - தீங்குண்ெடனத் ெதாிவித்  
மனவைமதிையக் ெக த்த . என்னன்மின் – மிக்க விழிப் டேனயி ந்  காப்பீராக. 
ெவள்ளி வன்னி - ெவள்ளியாற் ெசய்த வைளகள். நல்லார் - மகளிர். ள்கும் ஆயர் - 
கூ ம் மணவாளப் பிள்ைளகள். 
 
    நிைரெயா  ெசன்ற ஆயர் ேவடர்க்கு ஆற்றா  நிைரயிழந்  பின்னிடல் 
 
    காய மீன்எனக் கலந்  கான்நிைர 
    ேமய ெவந்ெதாழில் ேவடர் ஆர்த் டன் 
    பாய மாாிேபால் பகழி சிந்தினார், 
    ஆயர் மத்ெதறி தயிாி னாயினார்.          117 
 
    117 காயமீன் - ஆகாயத்தி ள்ள மீன்கள். கான் - காட் ல். இைரேமய - இைரைய 
ஆனிைரகள் ேமய்ந் ெகாண் க்கேவ. ெவந் ெதாழில் ேவடர் - ெவவ்விய ெகாைலத் 
ெதாழிைல ைடய ேவடர். பாய மாாி - பரந்த மைழத்தாைர. பகழி - அம் . மத்  எறி 
தயிாின் - மத்தால் கைடயப்பட்ட தயிர்ேபால. ஆயினார் - சிதறிேயா னர்,. 
 
    தாயிழந்தல ம் கன்றினங்கைளக் கண்  ஆயர்; மகளிர் அ  அரற் தல் 
 
    எம்மைன மார்! இனி எங்ஙனம் வாழ்குவிர்? 
    ம்மைன மார்கைள ேநாவல க்கி, 
    ெவம் ைன ேவட் வர் உய்த்தனர் ஓஎனத் 
    தம்மைனக் கன்ெறா  தாம் லம் ற்றார்.          118 
 
    118. எம் அைனமார் - எம் அன்ைன மாேர, (கன் கைள விளித் க் கூ தல்) ம் 
அைனமார் - ம் ைடய தாய்மாைர. ேநாவ அ க்கி - ேநா ம்ப  அ த் க்ெகாண் . 
ெவம் ைன ேவட் வர் - ெவவ்விய ேபாைரச் ெசய் ம் ேவடர். உய்த்தனர் - 
ெகாண் ய்த் ச் ெசன்றனர். மைனக்கன்  - மைன யிடத்ேத ள்ள ஆண்கன் . 
உவப்பின்கண் அஃறி ைணைய உயர்திைணயாற் கூறினார். 
 
    அரச க்கு நிைரயிழந்தைம ெதாிவித் வ ம் ஆயர் நகரவர்க்கும் ெதாிவித்தல் 
 
    ெகா மர எயினர் ஈண் க் ேகாட் மில் ஏ  சூழ்ந்த 
    ப மணி நிைரைய வாாிப் ைபந் கில் அ வி ெநற்றி 
    ெந மைல அத்தஞ் ெசன்றார் என் ெநய் ெபாதிந்த பித்ைத 
    வ மலர் ஆயர் சல் வளநகர் பரப்பி னாேர          119 
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    119. ெகா மரம் - வில். எயினர் - ேவடர். ேகாட்  இமில் ஏ  - ெகாம் ம் 
ெகாண்ைட ைடய ஆேன . ப மணி நிைர - ஒ க்கின்ற மணிகட் ய ஆனிைரைய. 
வாாி - ேசரக் ெகாண் . ைபந் கில் அ வி ெநற்றி - பசிய கில் ேபான்ற அ வி 
யிழி ம் உச்சிைய ைடய. அத்தம் - சுரத் வழி. பித்ைத - தைலமயிர். வ மலர் - 
அழகிய . சல் - ஆனிைர யிழந்த சல். 
 
    ஆயர், ைறயீ  ேகட்ட கட் யங்காரன் நிைரமீட்க எனத் தன் ரர்கைள ஏ தல் 
 
    கூற்றின் இ க்கும் ெகாைலேவலவன், ேகாவலர்வாய் 
    மாற்றம் உணர்ந் , மறங்கூர் கடல் தாைன ேநாக்கி 
    காற்றின் விைரந்  ெதா மீட்க எனக் காவல்மன்னன் 
    ஏற்ைற யாிமான் இ ேபால இயம்பினாேன.          120 
 
    120. இ க்கும் - ெவ ம். மாற்றம் - நிைரயிழந்த ெசய்தி மறம்கூர் கடல்தாைன- 

ரம் மிகுந்த கடல்ேபான்ற தாைன. காற்றின்- காற்றி ம் க க. ெதா  - ஆனிைர. 
காவல் மன்னன் - கட் யங்காரன். ஏற்ைறயாிமான் - சிங்கேல . இ  - ழக்கம். 
 
    சீவகன் ெசன்ற ேதர் ழக்க ம், கட்படல ம்மிகுந்  ேவடர் கூட்டத்ைதத் 
திைகப்பிக்கேவ, அவர்கள் ேவெறா  றத்ேத கூ  அம் கைள மைழேபால எய்தனர். 
அவற்ைறெயல்லாம் விலக்கி, அவர்க ள் ஒ வர்க்கும் உயிாி தி எய்தாவைகயில் சமர் 
ெசய்  சீவகன் ெவ ட்டேவ, அவர்கள் ஆனிைரகைளக் ைகவிட்  நீங்கினர். 
 
    ேவடர் சிதறி ேயா தல் 
 
    ஐந்   தைலயிட்ட ஆறா யிரவர் 
    ெமய்ந்   திெவங்கைண வி ேவடர் 
    ைகந்  வில் ம் கைண ம் ம த்தான்; கணத்தின் 
    ைமந்  ேவற்கண் மடவார் மனம்ேபால மாய்ந்தார்.          126 
 
    126. ஐந்   தைலயிட்ட ஆறாயிரவர் - ஐம்பத்தாராயிரம் ேபர். ெமய்  

ம் - ேபர் ெமய்ைய ஒ  ெதா ப்பில் அழிக்கும். தி - கூர்ைம. கைண - அம் . 
வி - அவ்வா  றாதப  எய் ; மிகச் ெசாாிந் . ைக  வில் ம் - ைகயிடத்ேத 

யி ந்  பிறைர யழிக்கும் வில் ம். அ த்தான் - அற் விழச் ெசய்தான். ைமந்  
ேவற்கண் - ெமௗ தீட் ய ேவல் ேபான்ற கண்; ைமயாகிய . (  - ெபா ) 
"மனம்ேபால" என்றார். நிைல நில்லா  ெக த ன். மாய்ந்தார் - ஓ  ெயாளித்தனர் . 
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"தம் உயிர்க்கு ஊ  ெசய்யா , அம்  எய்தைம கண்  கீேழ ேபாட் வி த ன், 
தலால் அ த்தான் " என்றார். 

 
    சீவகன  ெவற்றி ேகட்ட கட் யங்காரன் உள்ளத்ேத பைகைம ெகாள் தல் 
 
    ஆளற்ற மின்றி யலர்தாரவன் ேதாழ ேரா ம் 
    ேகா ற்ற ேகாவன் நிைரமீட்டனன் என்  கூற 
    வா ற்ற ண் ள் வ ேவெலறிந் திட்ட ேதேபால் 
    நா ற் லந்தான் ெவகுண்டான்; நகர் ஆர்த்த தன்ேற.          127 
 
    127 அற்றமின்றி - உயிாிழத்த ன்றி. ேதாழர்க்குப் ேபார் இல்ைல யாயி ம் கூட 
நின்றதனால் "ேதாழேரா ம்" என்றார். ேகான் உற்ற - ேவடரால் ெகாள்ளப்பட்ட. 
ேகாவன் - ஆயனாகிய நந்தேகான். வா ற்ற ண் - வாளால் உண்டான ண். 
வ ேவல் - வ த்த ேவல். வ ேவல் கூறிய  ஆழமாகப் பா ம் என்றற்கு. தான் 
ேதாற்றதன்ேமல் சீவகன் ெவற்றி நிைலநின்ற . கட் யங்கார க்குப் ண் ள் 
வ ேவ ெலறிந் திட்ட ேபால் ஆயிற் . நா ற் வந்தான் - கட் யங்காரன். சீவகன் 
அரச ாிைம எய் ம் நாள் வந் தலால், அவைன அவ்வா  கூறினார். ெவ ண்ட  - 
ேகட் ற்கு அறிகுறி. 
    : 
    ெவற்றித் தி டன் மீ ம் சீவகைனக் கண்ட நகரமகளிர் ேபசிக்ெகாள் தல் 
 
    ெகாைட ம் ஒ வன்; ெகால் ம் கூற்றி ம் ெகா ய வாட்ேபார்ப் 
    பைட ம் ஒ வன் என்  பயங்ெக  ப வல் ண் ல் 
    நைட ளார் ெசால் ற் ெறல்லாம் நம்பிசீ வகன்கட் கண்டாம் 
    ெதாைடயலங் ேகாைத ெயன்  ெசால்  ெதா  நிறபார்.          128. 
 
    128. கூற்றி ம் - கூ பாட் ம். எமனி ம் என் மாம். பைட ள் - ப க்கும் 

ர ள் . பயம் ெக  - பயன் ெபா ந்திய. ப வல் - ஆராய்ச்சி. நைட - ஒ க்கம். 
ஒன்றல்லனெவல்லாம் பலவாதல் பற்றி "எல்லாம்" என்றார்.. ெதாைடயலங்ேகாைத - 
கட் தைல ைடய அழகிய மாைல ைடயாய். மக உ ன்னிைல: லார் கூற் . 
 
    ெகாைடயி ம் ஒ வேன ெகா ப்பன்; பைடயி ம் ஒ வேன ெக ப்பன்; 
இவ்விரண் ம் ஒ வனிடத்ேத நில்லா; ஆயி ம் இைவ யிரண் ம் ேசவகனிடத்ேத 
கண்ேடம் என்  ெசால் த் ெதா  நிற்பா ராயினர். உம்ைம, சிறப் . 
 
    விண்ணகத் ளர்ெகால் மற்றிவ் ெவன்றிேவற் கு சில் ஒப்பார். 
    மண்ணகத் திவர்கள் ஒவ்வார்; மழகளி றைனய ேதான்றல், 
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    பண்ணகத் ைற ம் ெசால்லார் நன்னலம் ப க ேவண்  
    அண்ணைலத் தவத்தின் தந்தார் யார்ெகாேலா அனியர் என்பார்.          129 
 
    129 கு சில் - ேதான்றலாகிய சீவகன். விண்ணகம் - ேதவ லகம். மற் , 
விைனமாற் . இவர்கள் - மக்களாய்ப் பிறந்தார். மழகளி  - இைளய களி . 
பண்ணகத் ைற ம் ெசால்லார் - பண்ேபால இனிய ெசாற்கைளச் ெசால் ம் மகளிர். 
நன்னலம் - இவன  ெப தற்காிய நலம். தவத்தின் - தவத்தால்.. யார் ெகாேலா 
அனியர் – அவர் யாவராயி ம் அளிக்கத் தக்காராவர். 
 
    சீவகைனக் கந் க்கட ம் சுநந்ைத ம் வரேவற்றல் 
 
    தா யர் மிக்க தந்ைத வந்ெததிர் ெகாண்  க்குக் 
    காய்கதிர் மணிெசய் ெவள்ேவல் காைளையக் காவ ேலாம்பி. 
    ஆய்கதிர் உமி ம் ைபம் ண் ஆயிரச் ெசங்க ணான்தன் 
    ேச யர் உலக ெமய்தி யன்னேதார் ெசல்வ ற்றார்.          130 
 
    130 உயர் மிக்க தந்ைத.- பிள்ைள யர்ச்சி மிகுதற்குக் காரணமான தந்ைத; - 
கந் க்கடன். காய் - விளங்குகின்ற. காவல் ஓம்பி - ஆலத்தி த யவற்றால் 
கண்ேண  கழித் . ஆய்கதிர் - இனிய ஒளி. ஆயிரச் ெசங்கணான் - இந்திரன் . ேசய் 
உயர் உலகம் - மிக்க ேசய்ைமயி ள்ள றக்கம். எய்தியன்ன - அைடந்தாற் 
ேபால்வ . ஓர் - சிறந்த. 
 
    நந்தேகான் ேபாந்  சீவகற்குச் சச்சந்தன் வரலா  கூறித் தன் வரலா  கூ தல் 
 
    ேகா க்குற்ற ஞான்ேற ெகா  வைரெயான் ேறறிக் 
    கா க் குற்  ழ்ந்ேத க ந்தைல கைளய ற்ேறன்; 
    மால்வழி ளதன் றாயின் வாழ்விைன ப்பல் என்ேற 
    ஆலம்வித் தைனய ெதண்ணி அழிவி ள் அகன்  நின்ேறன்.          131 
 
    131. ேகால் இ க்குற்ற ஞான்ேற - ெசங்ேகால் ேவந்தனான சச்சந் தன் இறந்த 
அன்ேற. ெகா  - ெந ய உச்சி. கால் இ க்குற்  ழ்ந்  - கால் சாிந்  

ழ்ந்ேதெனன்  பிறர் கூ மா  தைலகீழாக ழ்ந் . க ந் தைல - ெபாியதைல. 
அரசேனா  இறவாைமயால் பயனில்லாத என் தைலைய. கைளய ற்ேறன் - ேபாக்கிக் 
ெகாள்ள ற்ற யான். மால்வழி - அரசற்கு வழித் ேதான்றல். உளதன்றாயின் - இ ப்ப  
இன்றாகுமாயின்; "ேதவிக் குப் பிள்ைள ண்ைம யறிவானாக ன் இ  கூறினான். 
" ப்பல் - அழிப் ேபன்; ஆலம் வித்தைனய  - ஆலம் விைத ேபால்வெதா  சி  
நிைன . அழிவி ள் அகன்  - உயிர் வி த ந்  விலகி. 
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    குலத்ெதா  ந்த ேகான்தன் கு வழி வாரா நின்ேறன் 
    நலத்தகு ெதா வி ள்ேளன். நாமம்ேகா விந்த ெனன்ேபன் 
    இலக்கண மைமந்த ேகாதா வாிஎன இைசயிற் ேபாந்த 
    நலத்தகு மைனவி ெபற்ற நங்ைகேகா விந்ைத ெயன்பாள்.          132 
 
    குலம் ேதான் த ல ைம பற்றிப் பின் ம் " ந்த" என்றான். தன் குலெமல்லாம் 
தானாய் நிற்ற ன், வாராநின்ேறன் என்றான். 
 
    132 நலத்தகு ெதா வின் - நலம்ெபா ந்திய இைடயாிைடேய. இலக்கணம் - 
ெபண்ைமக்குாிய இலக்கணங்கள். இைசயிற் ேபாந்த – கற் பால் எய் ம் கழ் பரவிய. 
நலத்தகு நங்ைக - நலத் க்குத் தக்க நங்ைக. 
 
    நந்த ேகான் த ன் மகள் நலம்கூறிச் சீவகைன மணம் ெசய் ெகாள் மா  ேவண்டல் 
 
    ெவண்ெணய்ேபான் றினியள், ேமம்பால்ேபால் தீஞ்ெசால்லள்; 
    உண்ண உ க்கிய ஆெனய்ேபால் ேமனியள்; 
    வண்ண வன ைல மாதர் மடேநாக்கி; 
    கண் ம் க விளம்ேபா திரண்ேட கண்டாய்.          133 
 
    133. ஊ  இனியள் - பாிசத்தால் இனியள். ேமம் பால் - உண்டற்கு ேம ம் இனிய 
பால். உண்ண - சிவக்கக் காய்ச்சிய. வண்ணம் - அழகு. க விளம் ேபா  - க விளம் 

க்கைள நிகர்க்கும். 
 
    ேசதா ந ெநய் ம் தீம்பால் சுைமத்தயி ம் 
    பாதால ெமல்லாம் நிைறத்தி வல், ைபந்தாேராய்! 
    ேபாதார் ைனேகாைத சூட் உன் அ த்திைய; 
    யாதாவ ெதல்லாம் அறிந்த ளி என்றான்.          134 
 
    134. ேசதா - ெசம்ைமயான ஆ. சுைமத் தயிர் - ஆைடத் தயிர். பாதலெமல்லாம் - 
பாதாளமட் ம். ேபா  - . ேகாைத சூட்  - மண  மாைலையச் சூட் க. அ த்தி - 
அ யான். யா  ஆவ  - இதனால்வ ம் குைற என்ைன? 
 
    குலம்நிைனயல் நம்பி, ெகா ங்கயற்கண் வள்ளி 
    நலன் கர்ந்தா னன்ேற ந ந்தார் கன்; 
    நிலமகட்குக் ேகள்வ ம் நீள்நிைர நப்பின்ைன 
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    இலவலர்வாய் இன்னமிர்தம் எய்தினா ன ன்ேற.          135 
 
    135. நிலமகட்குக் ேகள்வன் - கண்ணன். ேகள்வன் - கணவன். நீள்நிைர நப்பின்ைன 
- மிக்க ஆனிைரகைள ைடய நப்பின்ைன என்பவள், "பின்ைன, அவள் ெபயர்; 
ந.சிறப் ப் ெபா ணர்த் வேதார் இைடச் ெசால்; நச்ெசள்ைள, நப்பாலத்தன், 
நக்கீரன் என்றாற்ேபால." இல  அலர் - இலவம் . 
 
    ேகாவிந்ைத ப க க்குத் தக்கவள் எனத் தன் மனத்தில் எண்ணிய சீவகன் 
நந்தேகானிடம் இரட் றெமாழிந்  மணவிைனக்கு இைச  கூறிவிடல் 
 
    ேகாட் ளங் களி  ேபால்வான் நந்தேகான் கத்ைத ேநாக்கி, 
    ேமாட் ள ைலயி னாள்நின் மடமகள் எனக்கு, மாமான்! 
    சூட்ெடா  கண்ணி யன்ேற! என்ெசய்வான் இைவகள் ெசால்  
    நீட் த்தல் குணேமா? என்  ெநஞ்சகம் குளிர்ப்பச் ெசான்னான்.          136 
 
    நந்தேகான் ேகாவிந்ைதைய மங்கல  நீராட்  மணவணி ைனந்  ெகாணர்ந் , 
ஆய ம் பிற ம் சூழநின்  சீவகன் ைகயில் ப க க்காக நீர் ெபய்  ெகா த்தல். 
இனி, "மாமான் எனக்குச் சூட்ெடா  கண்ணியன்ேற என்ற , தனக்கு ஆகாைமயின் 

லா ம், ப கற்கு ஆத ன் மாகக் க தினா ெனன் மாம். இனி, ஆமான் 
சூட் மாம்; இனி, மா, வட ெசால்லாக்கி ஆகாெதன் ம் உைரப்பர். ேகாட் ளங்களி  - 
ெகாம் கைள ைடய இளய யாைன. ேமா  - ெப ைம. மடமகன் - இளயவன். 
மாமான் - விளி. மாமன் - ெபயர். "சூட்ெடா  கண்ணியன்ேற என்ப . 
இ ந்தன்ைமயன்றிச் சூட் ந்தன்ைமேயா  கூ ய கண்ணியல்லேவா என் ம், 
ெநற்றிச் சூட் ம் கண் ணி மல்லேவா என் ம் இரண்  ெபா ணர்த் ம்; 
உணர்த்தேவ, மார்பிற்கு மாைலயி க என் ம், தைலக்கு மாைல சூட் க என் ம் 
ெப ம்பான்ைம ம் வழக்கு நடத்த ன், தைலேமல் ைவக்கப்ப ம் 
கண்ணிெயன்றானாக நந்தேகான் க தினானாம். ெநற்றி சுட்  ஆடவர்க் காகாத 
தன்ைம ம், கண்ணி ஆடவர்க்கு ஆம் தன்ைம ம் ேபால, தன்குலத் திற்கு ஆகாைமயின் 
சூட் ன் தன்ைம ம், ப கன் குலத்திற்குச் சிறி  ெபா ந் த ன் கண்ணியின் 
தன்ைம ம் உைடயெனன்  சீவகன் கூறினா னாம்." இைடயாி ம் வணிகம் 
ெசய்பவர் உண் . ெசய்வான் என் என்  மா க. நீட் த்தல் - காலம் கடத்தல். 
விைரயப் ப க க்கு மணம் ெசய்வாம் என்றானாயிற் . 
 
    ேகாவிந்ைதையப் ப க க்குத் தி மணம் ெசய்வித்தல் 
 
    ஏறங்ேகாள் ழங்க ஆயர் எ த் க்ெகாண் ேடகி ர்ச் 
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    சாெறங்கு மயரப் க்கு நந்தேகான் தன்ைக ேயந்தி 
    யர் கலச நன்னீர் ெசாாிந்தனன்; ரன் ஏற்றான், 
    பா ெகாள் ப தி ைவேவல் ப க குமரற்கு என்ேற.          137 
 
    137. ஏறங்ேகாள் - ஏ ேகாட் பைற. எ த் க்ெகாண்  - ேகாவிந்ைதைய 
எ த் க்ெகாண் . சா  - உலா. க்கு – கந் க்கடன் மைலயிற் குதலால். ரன் 
ஏற்றான் - ரனாகிய சீவக ம் ப க க்கு என்  ஏற்றான். “  - 
ேவெறான்றற்கில்லா அழகு” 
 
    ப கன் மகிழ்தல் 
 
    கள்வாய் விாிந்த க நீர்பிைணந் தன்ன வாகி 
    ெவள்ேவல் மிளிர்ந்த ெந ங்கண்விைர நா  ேகாைத 
    ள்வாய் எயி  றமிர்தம் னி யா  மாந்திக் 
    ெகாள்ளாத இன்பக் கடற்பட்டனன், ேகாைத ேவலான்.          138 
 
    138. கள்வாய் விாிந்த - ெதன் வாயிேல பரந்த. பிைணந்தன்னயாகி - ேசர்ந்தாற் 
ேபான்ற தன்ைம ைடயவாய். ேவல் மிளிர்ந்த - ேவல்ேபால் பிறழ்ந்த. விைர - மணம் 

ள்வாய் எயி  - ள்ைளப்ேபால் கூாிய பற்கள். னியா  - ெவ ப்பின்றி. மாந்தி - 
உண் . ெகாள்ளாத இன்பக்கடல் - உள்ளிடம் ெகாள்ளா  கைர ரண்ேடா கின்ற 
இன்பக்கடல். 
 
    ேகாவிந்ைதயார் இலம்பகம் ற் ம். 
    ------------------ 
 

3. காந்த வதத்ைதயார் இலம்பகம் 
 
    [காந்த வதத்ைதயார் இலம்பகம்: சீவகன் காந்த வதத்ைத ெயன்பாைளக் கூ ன 
இலம்பகம் என விாி ம்.] 
 
    [இதன்கண், இராசமா ரத்  வணிக ள் ஒ வனான சீதத்தன் என்பான், ெகட்ட தன் 
ெபா ைள ஈட் தற் ெபா ட் , மரக்கல மைமத் த் திைரகட ற் ெசன்ற ம், தரன் 
என் ம் விஞ்ைசயன் சூழ்ச்சியால் மயங்கிக் க ழ ேவகன் என் ம் விஞ்ைச 
ேவந்தன்பால் அவன் ெசல் த ம், க ழேவகன் மகன் காந்த வதத்ைதக்கு 
இராசமா ரத்ேத தி மணம் நடக்குெமனச் ேசாதிடர் கூறக் ேகட் ந்தைமயின், 
சீதத்தன்பால் அவைள ெயாப் வித்  அவைள ைணயில் ெவல்வா க்கு மணம் 



 85

ெசய்  த மா  பணித்  மணி ம் ெபான் ம் மிதப்ப நல்கி வி த்த ம், தரனால் அச் 
சீதத்தன் தன் கலத்ைத ம் ேதாழைர ம் கண்  அவ டன் தி ம்பப் ேபாந்  அரசன் 
உடன்பா  ெபற்  ைணப்ேபார் ெவளியிட ம், மன்னர் பலர் அப் ேபாாில் ெவன்றி 
ெயய்தமாட்டா ெதாழியச் சீவகன் ெவல் த ம், கட் யங்காரன் ெபாறாைமெகாண்  
சீவகைன அடர்க்குமா  மன்னர்க்குப் பணிப்ப அவ ம் ெபா  ேதாற்ேறா ய ம், 
சீவகன் தத்ைதையத் தி மணம் ெசய் ேகாட ம், பிற ம் விாித் க் கூறப்ப கின்றன.] 
 
    இராசமா ரத்  வணிக ள் யவதத்தன் என்பான  வழியின் சீதத்தன் என்ெறா  
வணிகன் ப ைம ெயன்பாைள மணந்  இல் ந்  அறம் ெசய் வ ம் நாளில், 
தன்பால் ெபா ள் ெகட்டதாக, தன் கு  ெகட்டெதன் ம் ெசால் நிகழாைமப் 
ெபா ட் த் திைரகடேலா ச் ெசல்வம் ஈட்  வரக் க தினான். 
 
    சீதத்தன் ேபாதல் 
 
    ங்குசிைற வாவ ைற ெதான்மரங்க ெளன்ன 
    ஓங்குகுலம் ைநய,அத ட்பிறந்த ரர், 
    தாங்கல்கட னாகும்; தைல சாய்க்கவ  தீச்ெசால் 
    நீங்கல்மட வார்கள்கடன் என்ெற ந்  ேபாந்தான்.          139 
 
    139. ங்கு வாவல் - தைல கீழாகத் ெதாங்கும் ெவௗவால். ெதான்மரம் - 
பைழைம ைடய ஆலமரம். ஓங்கு குலம் - உயர் குலம். ைநய - தளர. அத ள் - 
அக்கு யில். தாங்கல் கடனாகும் - ஆல் தான் தளர, அதன் வி  தாங்குவ ேபாகக் 
கு ையத் தாங்குவ  கடனாகும். தைல சாய்க்க - நாணத்தால் தைல கவிழ. தீச்ெசால் - 
இவன் பிறந்  இக் கு  ெகட்ட  என் ம் பழிெமாழி. நீங்கல் - ைநந்த கு ையத் தாங் 
கா  ேபாய்வி தல். மடவார்கள் - ேபைதகள். கடன் - ெசயல். என்  - ெபா ள் வயிற் 
ெசல்வேத கடன் என்  நிைனந் . 
 
    சீதத்தன  மரக்கலம் கட ற் ெசல் தல் 
 
    திைரகள்த ம் சங்குகலம் தாக்கித்திரள் த்தம் 
    கைரகட ட் காலக்கைண பின்ெனா க ந்நீர் 
    வைரகிடந்  கீண்டெதனக் கீறிவளர் தீவின் 
    நிைரயிடறிப் பாய்ந்திாிய ஏகிய  மாேதா.          140. 
 
    140. திைரகள் த ம் சங்கு - அைலயிடத்ேத மிதக்கும் சங்குகள். கலம் தாக்கி - 
மரக்கலம் தாக்குவதால். கைர கட ள் திரள் த்தம் கால - ஒ க்கின்ற கட ல் அச் 
சங்குகள் தம்மிடத்ேத திரண்ட த் க்கைளச் ெசாாிய. கைண - கலத்தின் பின்ேன 
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கத ேபால் நின்  ெநறிப்ப த் ம் கைணயம் (Rudder). கடற்கைரயில் வாழ்நர் 
இன் ம் இதைனக் கைணயம் என்ேற வழங்குகின்றனர். கைணெயாழிய என்  
ெகாண் , ேம ந்  எய்த அம்  பின்ேன கழியக் கலம் ன்ேன ெசன்ற ; இதனால் 
க கின விைச கூறினார் என்பர் நச்சினார்க்கினியர். வைர ந்நீர் கிடந்  நீண்ட  என 
- மைலயான  கட டத்ேத நில்லாேத கிடந்  கிழித்த ெதன் ம்ப . தீவின் நீைர 
இடறிப் பாய்ந்  - சிதறிக் கிடக்கும் தீ களின் ஒ ங்ைக இடறிக் குதித் . இாிய - 
பிற்பட்  நீங்க. மா , ஓ அைச. 
 
    அவன  கலம் ெபான்விைள தீப மைடதல் 
 
    மின் மிளிர் ங்ெகா  ெமன்மல  ெமாப்பார், 
    அன்னெமா  ேதாைகநைட சாயலமிர் தன்னார் 
    ன்னியினி தாக ைற ப் ரவின் மிக்க  
    நன்ைம ைட நன்ெபான்விைள தீபமைடந் தஃேத.          141 
 
    இத் தீபத்தின்கண் ஆ  திங்கள் இ ந்  தான் ெகாண்  ேபாந்த பண்டங்கைள மிக்க 
ெபான் க்கும் மணிக்குமாக  மாறி, பின்  அத் தீபத்  அரசன்பால் விைடெபற் த் 
தன் ர்க்கு வரேவண் த் தன் வங்கத்ைதச் ெச த்திக் ெகாண்  வ வானாயினன். 
அத் தீபத்ைத நீங்கி ஐஞ்  ேயாசைன கடந்த ம், ெப மைழ ம் இ ம் விரவிப் 
ெப ம் யல் வந்  ேமா வதாயிற் ; கல ம் நிைலகலங்க, கலத்தவர் உள்ளம் 
கலங்கலாயினர். சீதத்தன் அவர்கட்குத் ேத தல் கூற ற்றான். 
 
    141. மின் ம் மிளிர் ங் ெகா ம் ெமன் மல ம் ஒப்பார் - மின்னல் விளக்கத் க்கும், 
ெகா  அைசதற்கும், மலர் ெமன்ைமக்கும் உவைம. ேதாைக - மயில். அன்ன நைட; 
மயில் ேபான்ற சாயல், ன்னி - ெந ங்கி. ப் ர  - கர்தற்குாிய ெபா ள்கள். 
அைடந்தஃ  - அைடந்த ; "ெசய்வஃேத ைற" என்றாற் ேபால. 
 
    சீதத்தன் ெதளியத்தகுவன கூறல் 
 
    இ க்கண்வந் ற்றகாைல எாிகின்ற விளக்குப் ேபால  
    ந க்கெமான் றா  மின்றி ந கதாம்; நக்க ேபாழ் அவ் 
    வி க்கைண அாி ம் எஃகாம்; இ ந்த  யாவர் உய்ந்தார்; 
    வ ப்ப வ ெதன்ைன யாண்ைம? வ பவந் ங்கள் அன்ேற.          142 
 
    142. விளக்குப்ேபால - விளக்கு அைசவ ேபால, ஒன்றா ம் - சிறி ம், தாம் - அைச. 
இ க்கைண அாி ம் எஃகு ஆம் - ன்பமாகிய வைலைய அாிந்  தள் ம் வாளாகும். 
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இ ந்  - ந காமல் இ ந் . உய்ந்தார் - இ க்கண் நீங்கின வர். ஆண்ைம வ ப்ப த்  
என்ைன - இ ந்த  ஆண்ைமக்கு மாசு ேத க் ெகாள்வதால் உண்டாகும் பயன் 
யா ? வ ப - வ பைவ. வந் ங்கன் - வந்ேத தீ ம். கள், விகுதி ேமல் விகுதி; அைச 
ெயன் ம் கூ ப. 
 
    சீதத்தன் அ கைன நிைனந்  அஞ்சாைம ேமற்ெகாண்மின் என்றல் 
 
    விைனய  விைளவின் வந்த  வ ந் ன்ப ன்னீர்க் 
    கைனகட ல வம் நீந்திக் கண்கனிந் திரங்கல் ேவண்டா; 
    நைனமலர்ப் பிண்  நாதன் நலங்கிளர் பாத லம் 
    நிைன மின் நீவி ெரல்லாம்; நீங்குமின் அச்சம் என்றான்.          143 
 
    143 விைளவின் - பயனாகி. வ ம் ன்பம் - நீக்குதற்காிய ன்பம். ன் நீர்க் 
கைன கடல் அ வம் - பைழய நீைர ைடய ஒ க்கின்ற கடற் பரப் . கண் கனிந்  - 
கண் குைழந் . நைன - ேதன்; அ ம் மாம். நலம் கிளர் பாத லம் - நலம் பயக்கும் 
பாதமாகிய லப்ெபா ைள. ன்பம் நீங்குதற்குக் காரணமாத ன், லம் என்றார். 
 
    குறிப் :--- நலம் ப வதாக ம், அவர் வ ந் வதாக ம் சீதத்த க்குத் 
ேதான்றியதன்றி, உண்ைமயன் . "அச்சேம கீழ்கள  ஆசாரம்" (குறள்) என்பவாக ன் 
"அச்சம் நீங்குமின்" என்றான். 
 
    கலம் சிைதந்  கட ள் மைறதல் 
 
    ப மித்த களிற னா ம் ைபெயனக் கவிழ்ந்  நிற்ப 
    கு மித்  மதைல ெபாங்கிக் கூம்பிறப் பாய்ந்  வல்ேல 
    நி மித்த வைகயி ேனா  நீர்நிைறந் தாழ்ந்த ேபாதில் 
    உ மி த் திட்ட ெதாப்ப உள்ளவர் ஒ ங்கு மாய்ந்தார்.          144 
 
    144 ப மித்த - ஆயத்தம் ெசய்யப்பட்ட. ைப ெயன - ெமல்ெலன. கு மித்  - ழங்கி. 
ஒ ந் வி ம் ஓைச கு மித்தல் எனப்ப ம் . கூம்  - பாய் மரம். இற - றிய. நி மித்த - 
ஏற்ப த்தின. மாய்ந்தார் - மைறந்தனர். உ ம் - இ . 
 
    சீதத்தன் கூம்பின் ண்டத்ைதப்பற்றி மிதந்  ெசன்  மணல்திட்  ஒன்ைறச் ேசர்தல் 
 
    நாவாய் இழந்  ந வா மில் யாமம் நீந்திப் 
    ேபாவாய், தமிேய, ெபா ைளப்ெபா  ெளன்  ெகாண்டாய்; 
    வாய் என் ன் பைடயாய் பைடத்தாய் விைனெயன் 
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    பாவாய்! எனப்ேபாய்ப் ப ெவண்மனல் திட்ைட ேசர்ந்தான்.          145 
 
    145 நாவாய் - மரக்கலம். ஆ ம் இல் ந யாமம் – ைணயா ம் இல்லாத 
நள்ளிரவில். ெபா ைளப் ெபா ள் - ெபா ைள உ திப்ெபா ள். ெகாண்டாய் வாய் 
என ன் பைடயாய் பைடத்தாய் - ெகாண்ட நீ இறப்பாயாக என ன்ேன 
பைடக்காமல் இப்ேபா  பைடத்தாய். விைனெயன் பாவாய் - விைனெயன்  
ெசால்லப்ப ம் பாைவேய. ப  மணல் திட்ைட - ெகாழிக்கின்ற மணல் ேம . இ  
கடலைலயால் ஒ க்கப்பட் க் கிடந்த கைரயின் ேம . 
 
    சீத த்தன் மணல் திட்ைடயின் ந ன்னிமித்தம் கண்  உள்ளம் ெதளிதல் 
 
    ஓ ந் திைரகள் உைதப்ப உ ண் ண்  
    ஆ ம் அலவைன அன்னம் அ ள்ெசய, 
    நீ ய ெநய்தலங் கானல் ெந ந்தைக 
    வா  யி ந்தனன் வ ங்க லம் ேநாக்கா.          146 
 
    இவ்வாறி க்ைகயில், ேதாள்வ  பைடத்த காைளெயா வன் அங்ேக ேதான்றச் 
சீதத்தன் அவைனக் கண் , அவன்பால் தனக்குற்ற தீங்குகைள ைரத்தான். அ  
ேகட்ட தரன் என் ம் ெபயைர ைடய அவ் ரன் உைரக்க ற்றான். 
 
    146. ஓ ம் திைரகள் - கைரைய ேமாதிவிட்  நீங்கும் அைலகள்: ஒன்றன்பின் 
ஒன்றாய்ச் சு ண்ேடா ம் அைல மாம். உைதப்ப - தள்ள. ஆ ம் - அைலக்கப்ப ம். 
அலவன் - நண் . நீ ய - ெந தாய்க் கிடந்த. ெநய்தல் அம் கானல் - ெநயதல் நிலத் க் 
கானற் ேசாைல. வா  - வ ந்தி. வ ங்கலம் - அவ்வழிேய கலேமேத ம் வ ம் என, 
ேநாக்கா - ேநாக்கி. காணாைமயால் வா யி ந்தான் என்க. "அன்னம் ெகால்லா 
தி ந்தைம, தான் பற் க்ேகாடாக வாழ்வாைரக் காலால் உைதத் க் கடல் நம் ன்ேன 
தள்ள ம், ேபாக்கற் ப் பின் ம் அதனிடத்ேத ெசல்லா நின்றெதன்  ேநாக்கி அதற்கு 
அ ளினாற்ேபாேல யி ந்தெதன்க." அன்னத்தின் ெசயல் ந ன்னிமித்தமாகக் க திச் 
சீதத்தன், வ ம் கலம் ேநாக்கியி ந்தான். 
 
    தரன் உைரத்தல் 
 
    விஞ்ைசகள் வல்ேலன்; விளித்தநின் ேதாழேரா  
    எஞ்சிய வான்ெபா ள் எல்லாம் இைமப்பி ள் 
    வஞ்செமான் றின்றி மறித்ேத த குவன், 
    ெநஞ்சிற் குைழந்  நிைனயன்மின் என்றான்.          147 
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    என்றவன், ேம ம் தகுவன சில கூறிச் சீதத்தைனத் ெதளிவித் த் தன்ேனா  
வ மா  கூட் க்ெகாண்  ேசணில் ேதான்றிய மைலச்சார க்குக் ெகாண்ேடகினான். 
 
    197. விஞ்ைச - வித்ைத. விளிந்த - மாய்ந்த. எஞ்சிய - ஒழிந்த. வான்ெபா ள் - மிக்க 
ெபா ள். மறித்  - உண்டான ெக திைய நீக்கி. குைழந்  - பல கா ம் நிைனந்  
கலங்கி. "நிைனயன்மின் – ஒ வைரக் கூ ம் பன்ைம." 
 
    சீதத்தன் பசிநீங்கிக் குளிர்தல் 
 
    கண்டால் இனியன காண்டற் காியன 
    தண்டா மைரயவள் தா ம் தைகயன 
    ெகாண்டான் ெகா ங்கனி ேகாட் ைடத் ங்குவ; 
    உண்டான் அமிழ்ெதாத்  உடம்  குளிர்ந்தான்.          148 
 
    அவ்விடத்திற்கு ஒ  காதத்தில் ேதான்றிய அழகிய நகரத்ேத அத் தர ைடய 
ெப மைன யி ந்தைமயின், அதைன இ வ ம் ெசன்றைடகின்றனர். 
 
    148 தா ம் தைகயன - வி ம் ம் தன்ைம ைடயன. ேகாட் ைட அமிழ்  ஒத் த் 

ங்குவ - ெகாம்பிேல அமிழ்தின் திரள்ேபால் ெதாங்குகின்ற கனிகள். பசியா ம் 
வ த்தத்தா ம் உடம்  ெவ ம்பியி ந்தைமயின் "உண்டான் உடம்  குளிர்ந்தான்" 
என்றார். 
 
    தரன் வி ந்  ெசய்தல். 
 
    நன்னகர் ேநாக்கி நாய்கன் நாகம்ெகால் குந்த ெதன்னப் 
    ெபான்னகர் ெபா யப் க்குப் ெபாங்குமா மைழகள் தங்கும் 
    மின்னவிர் ெசம்ெபான் மாடத் தி வ ம் இழிந்  க்குப் 
    பின்னவன் வி ந்  ேபணிப் ேபசினன் பிறங்கு தாரான்.          149 
 
    வி ந் ண்  இனிதி ந்த சீதத்த க்குத் தரன் "இந்நகரத்தரசனான 
க ழேவக க்குக் காந்த வதத்ைத ெயன்ெறா  மகள் உளள். அவள் பிறந்தநாளில் 
சாதகம் கணித்த கணிகன் அவட்கு எய்தக் கடவ நல்விைனப் பயன்கெளல்லாம் 
இராசமா ரத்ேதயாம் என்  கூறி ளர். அதனால் அரசைனயைடந்  அவன் திறம் 
அறியலாம். வ க" என, அவைனக் க ழேவகன் ேகாயி க்கு அைழத்ேதகினன். 
அரசன் சீதத்தைன வரேவற்  அவன  தந்ைத தாய், மைனவி, மக்கள் த ேயார் 
நலம் வினவி மகிழ்வித்தான். 
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    149 நாய்கன் - மரக்கல வணிகனான சீதத்தன். நாகம் ெகால் - ேதவ லகத்  
அமராவதிேயா. என்ன - என்  தரைனக் ேகட்க. ெபான்னகேரா என ஐ ற்றவன், இ  
ெபான்னகர் ேபால்வதன் , ெபான்னகேர எனக் க தினைம ேதான்ற. 
நன்னகெரன்றவர் "ெபான்னகர்" என்றார். இனி, வாளா சுட்டாக்கி மாம். மைழகள் 
தங்கும் மாடம் - ேமகம் தங்கும் உயாிய மாடம். "ெவள்ளி மைல ேமகபதத் க்குேமல் 
என்றாேர ம். ேமகம் எங்கும் உள ". மைழகள் தங்கும் இ வர் என இையத் , "தரன் 
கதியால் தங்குத ம், சீதத்தன் ெகாைடயால் தங்குத ம்" எனக் ெகாள்ள ம் ஒன் . 
பின் - பின் . அவன் - தரன். ேபணி - ெசய் , பிறங்கு தார் - உயர்ந்த மாைலயணிந்த 
தரன். ேபசினன் - ஒ  ெமாழி உைரத்தான். 
 
    க ழேவகன் ேம ம் கூறல் 
 
    இன்ைறயதன்  ேகண்ைம எமர் மர் எ வர் கா ம் 
    நின்ற  கிழைம, நீங்கா வச்சிர யாப்பி ழால்; 
    அன்றி ம் அற ம் ஒன்ேற அரசன்யான்; வணிகன் நீேய 
    என்றிரண் ல்ைல; கண்டாய்; இ நின தில்லம் என்றான்.          150 
 
    150. இன்ைறய  - இன்  உண்டான . ேகண்ைம - நட் . எ வர் - ஏ  
தைல ைறயினர். கிழைம - நட் ாிைம. வச்சிரயாப்பின் நீங்கா ஊழால். - என 
இையக்க. வச்சிரயாப்  - வச்சிரத்தால் தைலயில் இட்ட எ த் . அறன் - சமயம் 
(Religion) என்  இரண்  இல்ைல - என்  உயர்  தாழ்  இல்ைல. 
 
    சீதத்தன் இ ேவ என் தந்ைதக்குத் தந்ைத கூறினான் என்  அவன் கூறிய 

ைரத்தல்; 
 
    ெவள்ளிேவ தண்டத் தங்கண் வில்ெதன் ேச ப் பா ல், 
    கள்ளவிழ் ைகைத ேவ க் காசில்காந் தார நாட் ப் 
    ன்னணி கிடங்கின் விச்சாேலாகமா நகாிற் ேபாகா 
    ெவன்னிேவற் க ழ ேவகன் ேவதண்ட ேவந்தர் ேவந்தன்.          151. 
 
    151. ெவள்ளி ேவதண்டம் - ெவள்ளி மைல. வில் – ெக தல் இல்லாத . ெதன்ேச  - 
ெதன்பகுதியி ள்ள ேச க்கூற் . இக்கூற்றில் உள்ள  காந்தாரநா . ன்னணி 
கிடங்கு - ன்னினம் நீங்காைமயால் அழகு ெபா ந்திய அகழி. ேபாகா - நகாினின்  
நீங்கா  நிைலெபற் ள்ள. 
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    சங்குைடந் தைனய ெவண்டா மைரமலர்த் தடங்கள் ேபா ம் 
    நங்கு த் ெதய்வம், கண்டீர்! நமரங்காள்! அறிமின் என்னக் 
    ெகாங்குைட ல்ைலப் ைபம்ேபாதி வடம் கிடந்த மார்ப 
    இங்க  பிைழப்ப த ன்றால் எங்குலம் என்  ெசான்னான்.          152 
 
    இ  ேகட்  உவைக மிக்க க ழ ேவகன் சீதத்த க்குத் தன் மைனவி தாரணிைய ம், 
மகள் காந்த வதத்ைதைய ம் காட் ச் சிறப்பித் ப் பின் , தன் மகள் பிறப்  
வரலாற்ைறக் கூறினன். 
 
    152. சங்கு உைடந்தைனய ெவண்டாமைர - சங்கு பாதியாக  உைடந்தாற்ேபால 
மல ம் ெவண்டாமைர. சங்கு தாமைரக்கும், தாமைரேயா  கூ ய தடம் கு க்கும் 
உவைம. அ த் வர வைமயன் . இனி, உைரகாரர் "தட ங்களிேல உைடந்த 
தன்ைமயவாகிய  மல ம் சங்கும் ேபா ம் நம் கு ; இஃ  ய்ைமக்கு உவைம; இனி 
சங்கு சுட்டா ம் நிறம் ெகடாத ேபாலக் ெகட்டா ம் தன் தன்ைம ெகடாத கு மாம்; 
நத்தம்ேபாற் ேக ம் (குறள், 235) என்ப" என்பர். நமரங்காள் - நம் மவர்கேள. ---- இ  
சீதத்தன் பாட்டன் கூற் . ெகாங்கு - ேதன். இ  வடம் - அரச ல்ைல ம் 
காவல் ல்ைல மாகிய இ  மாைல. அ  - நின் தி வ . ெசான்னான் சீதத்தன் என்க. 
 
    க ழ ேவகன் சீதத்தன்பால் காந்த வதத்ைதயின் ெபா ட் ச் ெசய்ய ேவண் வன 
கூறல் 
 
    நின்மகள் இவ*ைள நீேய நின்பதி ெகாண்  ேபாகி, 
    இன்னிைச ெபா  ெவல்வான் யாவேன யா  மாக 
    அன்னவற் குாிய ெளன்ன அ ப்பணி ெசய்வல் என்றான், 
    தன்ன மர் ேதவி ேகட் த் தத்ைதக்ேக தக்க ெதன்றாள்.          153 
 
    153. யாவேனயா மாக - யாவனாயி மாக. உாியன் என்ன - உாியவனாவன் 
என்  க ழ ேவகன்ெசால்ல, அ ப்பணி – அ ைமப் பணி. என்றான் - என்  சீதத்தன் 
ெசான்னான். தன்னமர் ேதவி - க ழ  ேவகனால் காத க்கப்பட்ட தாரணி ெயன் ம் 
மைனயாட் . தத்ைதக்ேக தக்க  - தத்ைதக்குத் தக்கேத என ஏகாரம் பிாித் க் கூட் க. 
 
    தாரணி இவ்வா  ெசய்வேத தக்க  என்ற  ேகட்ட  க ழேவகன் மீட் ம் சில 
கூ கின்றான். 
 
    க ழேவகன் தத்ைத தி மணம் குறித் ச் ெசால் தல் 
 



 92

    னிவ ம் ேபாக மிப் ேபாக ட் டா  ெபற் ம் 
    தனியவ ராகிவாழ்தல் சா ய ரதனி னில்ைல; 
    கனிப  கிளவி யார்தம் காதலர் கவானில் ஞ்சின், 
    பனியி  விசும்பிற் ேறவர் பான்ைமயிற் ெறன்  ெசான்னான்.          154 
 
    154. னி  அ ம் - யாவ ம் ெவ த்தற்காிய. ேபாக மிப் ேபாகம் - ேபாக மியில் 
ெப கின்ற ெப ம் ேபாகம். ட்டா  - குைறயா . ெபற் ம் - ெபற்ற வழி ம். 
தனியவராகி - மணமின்றித் தவித் . சா யர் - (மகளிர்க்கு) இறக்கும்ேபா ண்டாகும் 
ேநாய். "சாத ன் இன்னாததில்ைல" என்பர் தி வள் வர். அதனின் இல்ைல - அச் சா 

ய ம் மகளிர் தனித்  வாழ்தல்ேபாலத் யர் த வதில்ைலயாம். கனிப  கிளவியார் - 
இனிைம நிைறந்த ெசாற்கைளப் ேபசும் மகளிர். கவான் - ைட. சுஞ்சின் - 

ஞ்சுதைலப் ெப வாராயின். பனி - குளிர்ச்சி. இ விசும்  - ெபாிய வானம். 
வானத்தில் உயரச் ெசல்லச் ெசல்ல குளிர்ச்சி மிகுத ன். "பனியி  விசும் " என்றார். 
ேதவர் பான்ைமயிற்  – மகளிர்க்கு அவ்வா  ஞ்சுதலால் பிறக்கும் இன்பம் 
ேதவாின்பத்தின் பகுதிைய ைடத் . 
 
    க ழேவகன் தன் உட்ேகாள் கூ தல் 
 
    ற்ப  லவன் ெசான்ன ண்ெபா ள் ைழந்தி யா ம் 
    ேவற்கடல் தாைன ேவந்தர் ழ்ந்திரந் தா ம் ேநேரன்; 
    ேசற்கைட மதர்ைவ ேநாக்கின் சில்லாித் தடங்கண் நங்ைக 
    பாற்ப  காலம் வந்தால் பான்ைமயார் விலக்கு கிற்பார்.          155 
 
    155. ற்ப லவன் - ேசாதிட ேல கண் ம் க த் ம் உள்ளவனாகிய  

லவன். ைழந்  - க த்ைதச் ெச த்தித் ணிந்தைமயின். ேவற்கடல் தாைன - 
கடல்ேபால ேவேலந்திய தாைன. ழ்ந்  – அ யில் வணங்கி. ேநேரன் - மகன் 
ெகா த்தற்கு உடன்பேடனாயிேனன். ேசற்கைட மதர்ைவ ேநாக்கின் சில்லாித் 
தடங்கன் - ேச ன் கைடேபான்ற கைடயிைன ம், மதர்த்த ேநாக்கிைன ம், சிலவாகிய 
அாிகைள ைடய கண். நங்ைக - காந்த வதத்ைத. பாற்ப காலம் - ஒ வன் 
பகுதியிேல ப ம் காலம். பான்ைம - விதி. 
 
    பின்  தத்ைதையச் சீதத்த டன் இராசமா ரத் க்குச் ெச த்தக்க திய 
க ழேவகன், தத்ைதக்குத் ேதாழியாகிய ணாபதி ெயன்பாைள ம் உடன்ெசல்ல 
வி க்கின்றான். 
 
    வி ப்பவன் ணாபதிக்குக் கூறல் 
 
    உடம்பிேனா யிாிற் பின்னி ெயா வயின் நீங்கல் ெசல்லா 
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    ெந ங்க ம் ேதா ம் ேபா ம் ேநாிைழ யாிைவ! நீநின் 
    தடங்கணி தனிைம நீங்கத் தந்ைத ம் தா  மாகி; 
    அடங்கல ரட்ட ேவலான் ஆைணயி ராமின் என்றான்.          156 
 
    சீதத்த க்கு அளவிறந்த ெபான் ம் மணி ம் தந் , தத்ைதக்கு ேவண் ம் 

ைணகள் பல ம் பிற ம் ெகா த்  மிக்க சிறப் டன் வி ப்ப, விைடெபற வணங்கிய 
தத்ைதயின் பிாிவாற்றாத தாரணிக்குக் க ழேவகன் ேதற்றர  கூறிநின்றான். 
 
    156. உடம்பிேனா  உயிாின் பின்னி - உடம்ேபா  உயிர் பின் மா  பின்னி. 
ஒ வயின் - ஓாிடத் ம். நீங்கல் ெசல்லா அாிைவ - நீங்காத அாிைவேய. அாிைவேய - 
விளி. கண் ம் ேதா ம் ேபா ம் அாிைவ. அறிவால் கண் ம் உதவியால் ேதா ம் 
ேபா ம் அாிைவ. தடங்கணி - ெபாிய கண்ைண ைடய தத்ைத. ஆதி - ஆகுக. 
அடங்கலர் - பைகவர். ஆைணக்கு அடங்காைமயின். பைகவர் அடங்கலர் 
எனப்பட்டனர். அட்ட ேவலான் - அழித்த ேவைல ைடயனான சீதத்தன். 
ஆைணயீராயின் – ஆைணவழி நிற்பீராக. 
 
    க ழேவகன் தன் மைனவிக்குக் கூ தல் 
 
    வலம் ாி யீன்ற த்தம் மண்மிைச யவர்கட் கல்லால் 
    வலம் ாி பயத்ைத ெயய்தா . அைனயேர மகளிர் என்ன 
    நலம் ாிந் தைனய காதல் ேதவிதன் நைவைய நீங்கக் 
    குலம் ாிந் தைனய குன்றிற் கதிபதி கூறி னாேன.          157 
 
    157. வலம் ாி - வலம் ாி ெயன் ம் ஒ வைகச் சங்கு. மண்மிைசயவர் - மண்ணில் 
வா ம் மக்கள். வலம் ாிச் சங்கு கட ல் வாழ்வ . வலம் ாி - அந்த வலம் ாிச் சங்கு. 
பயத்ைத - சங்கினாலாகும் பயைன. மகளிர் அைனயர் - ெபண்க ம் தம்ைமப் ெபற்ற 
தாய க்கு அம் த் ப் ேபால்வர். நலம் ாிந்தைனய ேதவி - நலெமல்லாம் திரண்  
வ  ெகாண்டாற்ேபான்ற ேதவி. குலம் ாிந்தைனய அதிபதி - குலம் வ  
ெகாண்டாற்ேபான்ற அதிபதி. (க ழேவகன்). 
 
    தத்ைத டன் ெப ஞ் ெசல்வ ம் ெபற்றவ ம் சீதத்தேனா  தரன் என்பான் வந்தான். 
கடற்கைரைய ெந ங்கியேபா  அவன் சீதத்த க்கு ன்  அவன் கலம் கவிழ்ந்  

ன் ற்ற  தன் வஞ்செமன்  கூறி நிகழ்ந்த  ெசால்ல ற்றான்: "காந்த வதத்ைதயின் 
ெபா ட்  நா ம் பல மன்னர் வந்  இரத்தலால் க ழேவகன் மனம் அைலப் ண் , 
கணி ெசான்ன வண்ணேம இராசமா ரத்திற்ேக அவைள அ ப்பிவிடத் 

ணிந்தி க்ைகயில் நீ கட ன்கண் வந் ெகாண் ப்பைத ணர்ந்  நின்ைனக் 
ெகாணர்க என என்ைனப் பணித்தான்; யான் என் விஞ்ைசயால் நின் ேதாழர்கைள 
இன் த்தி நின்ைனத் ன் த்திப் பற்றிேனன்" என்றான். 
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    தரன் கூ தல் 
 
    ன்ப ற்ற வர்க்கலால் 
    இன்ப மில்ைல யாத ன் 
    அன்ப! மற்  யான்நிைனத் 
    ன்பத் தால்ெதா டக்கிேனன்.          158 
 
    158. ன்ப ற்றார்க்கு அலால் இன்பமில்ைல – ெதாடக்கத்தில் ன்பம் 
அைடபவர்க்குப் பின்  இன்ப ண்டாகும். ஆதலால் – இந்த உலகுைரப்ப ேய, 
நிைனத் ன்பத்தால் ெதாடக்கிேனன். – உனக்குத் ன்பம் ெசய்  பிணித்ேதன். 
உன்ைன ெயாழிந்தவர்க்கு இன்பேம ெசய் ள்ேளன் என்க. 
 
    ஆழ்ந்த மரக்கலத்ைதச் சீதத்த க்குக் காட் தல் 
 
    பீைழெசய்  ெபற்றனன் 
    வாழிெயன்  மாக்கடல் 
    ஆழ்வித்திட்ட அம்பிையத் 
    ேதாழர்ச் சுட் க் காட் னான்.          159 
 
    பின்  சீதத்தன் தன் ைணவைரக் கலத்ேதா  கண்  மிக்க மகிழ்ச்சிெகாண்  
அவர்களிடம் நிகழ்ந்த  கூறினான்; அவர்கள் அறி  மயங்கியி ந்தைமயால் நிகழ்ந்த  
உணராராய், "நாங்கள் கண்ட  நாடகம்" எனக் ைகெகாட்  மகிழ்ந்தனர். விைரவில் 
அவர் ெசன்ற வங்க ம் இராசமா ரத்ைத யைடந்த . சீதத்தன் தத்ைத டன் தன் 
ெப மைன யைடந்  நிகரற்ற ெசல்வ ைடயவனாய்த் திகழ ற்றான். சீதத்தன் 
மைனவி ம் தத்ைதையத் தன்மகேள ேபால் காத த்  ஓம்பினள். ம நாேள சீதத்தன் 
கட் யங்காரைனச் சிறப் டன் கண்  காந்த வதத்ைதயின் மணம் குறித் க் 
கன்னிமாடம் சைமத் க்ெகாள்ளக் காப் விைட ெபற் ப் ேபாந் , நன்னாளில் மாடம் 

ைனவித்  அாிய காவ ம் ஏற்ப த்தி அதன்கண் தத்ைதைய இனி தி க்கச் ெசய்  
நகரமாந்தர் அறிய ரசைறவித்தான். 
 
    159. பீைழ - ன்பம். ெபற்றனன் - நின் நட்ைபப் ெபற்ேறன். அம்பிைய - 
மரக்கலத்ைத. ேதாழர் - ேதாழர்கைள ம். உம்ைம ெதாக்க . ஆழ்வித்திட்ட - 
சீதத்த ைடய கண்ணிற்கு ஆழ்ந் விட்ட  ேபாலத் ேதான் மா  மைறத்தி ந்த. 
சுட்  - இேதா மரக்கலம். இவர்கள் நின்ேதாழர்கள் என் . 
 
    வள் வன் ரசைறதல் - வாழ்த்  
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    வான்த  வளத்த தாகி ைவயகம் பிணியீல் தீர்க; 
    ேதன்த  கிளவி யா ம் கற்பினில் திாித ன்றி, 
    ஊன் க; ஊழி ேதா ம் உலகி ள் மாந்த ெரல்லாம் 
    ஈன்றவர் வயத்த ராகி இல்லறம் ணர்க நா ம்.          160 
 
    160. வான்த  வளத்ததாகி - மைழத ம் எல்லா வளங்கைள ம் உைடயதாகி. 
பிணியில் தீர்க - பிணி த யவற்றினின்  நீங்குக. ேதன்த  கிளவியார் - ேதன்ேபால் 
இனிய ெசாற்கைள ைடய மகளிர். ஊன் க - நிைலெப க. ஈன்றவர் வயத்தராகி - 
ெபாற்ேறார் ெசால்வழி நின் . 
 
    அற ைர 
 
    தவம் ாிந் தடக்கி ேநாற்கும் தத் வர்த் தைலப்பட் ேடாம்பிப் 
    பவம்பாி ெகமக்கு ெமன்  பணிந்தவ வப்ப மின்; 
    அவம் ாிந் டம்  நீங்கா த ந்தவம் யல்மின் யா ம் 
    சிவம் ாி ெநறிையச் ேசரச் ெசப் மிப் ெபா ம் ேகண்மின்.          161 
 
    161. அடக்கி - லன்கைள யடக்கி. தத் வர் தைலப்பட்  - தத் வ ணர் ைடய 
ெபாிேயார்கைள ய த் . எமக்கும் பவம் பாிக - எங்கட்கும் பிறப்  அ தல் ேவண் ம். 
உவப்ப ஈமின் - அவர் வி ம் வனவற்ைற நல்குக. அவம் ாிந்  – பிறப்  
அறாைமக்குாிய ண் ெசயல்கைளச் ெசய் . நீங்கா  - ெகடா . உடம்  அ ந்தவம் 

யல்மீன் - உடம்ைபக்ெகாண்  அாிய தவத்ைதச் ெசய்க. சிவம் ாி ெநறி –  
ேபற்ைறத் த ம் நன்ெனறி. 
 
    ரசு ெமாழி ம் ெபா ள் 
 
    அம்மல ரனிச்சத் தம்ேபா தல் ேயா டணியின் ெநாந்  
    விம்  சுப்  ைநய ற்றி ந் தணங்கு ேசர்ந்த 
    ெவம் ைலப் பரைவ யல்குல் மிைடமணிக் கலாபம் ேவய்த்ேதான் 
    ெசம்மலர்த் தி வின் சாயல் ேதெமாழி தத்ைத ெயன்பாள்;          162 
 
    162. அம் மலர் - அழகிய மலர்கைள ைடய. அல் ேயா  அணிந்  - உள்ளிதழ் 
உதிரா வண்ணம் அணிந் . விம்  சுப்  - மிக வ ந் ம் இைட. அணங்கு 

ற்றி ந்  ேசர்ந்த ெவம் ைல - அழகுத் ெதய்வம் சிறப்பாக ற்றி ந்த ம் 
வி ப்பத்ைதச் ெசய் ம் ைல. பரைவ - பரந்த. கலாபம் - ேமகைல. ெசம்மலர் - 
ெசந்தாமைர. தத்ைத - காந்த வதத்ைத. 
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    மற்றவள் தந்ைத நாய்கன் வண்ைகச்சீ தத்தன் என்பான், 
    ெகாற்றவன் குலத்தின் வந்தான்; கூறிய ெபா ள்இ தாகும்; 
    ற்றவ ைடய ளாகி ாி ற் கைலக ெளல்லாம் 
    கற்றவன் கணங்ெகாள் நல்யாழ் அனங்கைனக் களிக்கும் நீராள்.          163 
 
    163. ெகாற்றவன் - க ழேவக ைடய. ற்றவம் - ற்பிறப்பில் ெசய்த தவம். ாி 

ல் கைலகள் - ெபாிய இைச ல் கூறப்பட்ட கைலகள்;. கணங்ெகாள் நல்யாழ் - 
நரம் களின் கூட்டம் ெகாண்ட நல்ல யாழ். யாழ் - யாழால்; அனங்கைன ம் - உம்ைம 
வ விக்க. 
 
    தீந்ெதாைட மகர ைணத் ெதன்வினி எ ப்பித் ேதற்றிப் 
    ந்ெதா  யாிைவ தன்னிற் லமிகுத் ைடய நம்பிக்கு 
    ஈந்தி ம்; இைறவ ராதி வைகக் குலத்  ளார்க்கும் 
    ேவந்த  கு தி ேவற்கண் விளங்கிைழ தாைத என்றான்.          164 
 
    இச்ெசய்தி நாெடங்கும் பரவேவ அத்தின ரத்  அரச குமாரன் காம்பீ  நாட் ப் 
பாலகுமாரன், வாரணவாசி மன்னன் தலாக அேயாத்தி யரசன் ஈறாகப் பல அரச 
குமரர் இராசமா ரத்ேத வந்  நிரம்பினர். ஏைனச் ெசல்வ மக்கள் எண்ணிறந்ேதா ம் 
ஈண் னர். 
 
    164. தீந்ெதாைட - இனிய இைசையச் ெசய் ம் நரம் . மகர ைண - பத்ெதான்ப  
நரம்  கட் ன மகர யாழ். ெதள் விளி – ெதளிந்த இைச. எ ப்பி - எ ப்பி. ந்ெதா  
யாிைவ - த்ெதாழில் சிறந்த வைளைய அணிந்த தத்ைத. லம் மிகுத் ைடய நம்பி - 
அறி  மிக ைடய ஆடவ க்கு. இைறவராதி வைகக் குலத் ள்ளார் - அரசர், 
அந்தணர், வணிகர் என்ற வைகக் குலத் ட் பிறந்தவர். ேவந்த  கு தி ேவல் - 
    பைக ேவந்தைரக் ெகால் ம் கு திப ந்த ேவைலப் ேபான்ற. விளங்கு இைழ - 
விளங்குகின்ற இைழயணிந்த தத்ைத. 
 
    காந்த வதத்ைத இைசயரங்குக்கு வ தல் 
 
    ைபம்ெபான் இமிர்ெகா  பாைவ 
            வனப்ெபன் ம் தளிைர ஈன் , 
    ெசம்ெபான் மலர்ந்  இைளயார் கண்ெணன் ம் 
            சீர்மணி வண் ழலச் சில்ெலன்  
    அம்ெபான் சிலம்பரற்ற அன்னம்ேபால் 
            ெமல்லேவ ஒ ங்கி யம் ஞ் 
    ெசம்ெபாற் ாிைச யைடந்தாள்ெசந் 
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            தாமைரேமல் தி ெவா ெடாப்பாள்.          165 
 
    165 ெபான்இமிர் ெகா  - ெபான்னாய் வளர்ந்த ஒ  ங்ெகா . உழல - உலவ. 
அரற்ற - ஒ க்க,. ஒ ங்கி - நடந் . ாிைச – மதிற் றம். ெகா , தளிைர யீன் , 
ெபான்மலர்ந் . வண்  உழல, சிலம்  அரற்ற ஒ ங்கி, ாிைசயைடந்தாள். தி ெவா  
- ஓ  எண்ெணா . ெகா ெயா ம், பாைவெயா ம், தி ெவா ம் ஒப்பாள் என 
இைய ம். 
 
    அைவப் பாிசாரம் பா தல் 
 
    பட் யன்ற கண்டத் திைர வைளத் ப் 
            பன்மலர்நன் மாைல நாற்றி 
    விட்டகலாச் சாந்தின் நிலெம கி 
            ெமன்மலர்கள் சிதறித் மம் 
    இட் இைன*ய ேரத்த இைமயார் 
            மடமகன்ேபால் இ ந்  நல்யாழ் 
    ெதாட்ெடழீஇப் பண்ெணறிந்தாள் கின்னர ம் 
            ெமய்ம்மறந்  ேசார்ந்தா ரன்ேற.          166 
 
    166 பட்  இயன்ற - பட்டாலாகிய. கண்டத்திைர – பல்வைக வண்ண ைடய திைர. 
விட்டகலா சாந்  - மணம் விட்  நீங்குதல் இல்லாத சந்தனம். மம் - அகிற் ைக. 
ெதாட்  எழீஇ - எ த் ப் பண்ைண ெய ப்பி. அைவப் பாிசாரம் - கூ யி க்கும் 
அைவக்கு கமனாகப் பா ம் பாட் . 
 
    பாட்  
 
    ன்காஞ்சித் தா தன் றம் ைதயக் கிளிெயனக்கண்  
    அன் ெகாள் மடப்ெபைட அலமந்  ஆங் ககல்வதைன 
    என் கு குரல ைழஇ இ ஞ்சிறகர் குைலத் குத் த் 
    தன்ெபைடையக் குயில்த வத் தைலவந்த திளேவனில்;          167 
 
    167. றம் - கு. ைதய - மைறதலால். காஞ்சியின் பச்ைசத் தா  ப தலால். 
குயிற் க ைம மைறந்  பச்ைச நிறத்தால் கிளிெயனத் ேதான்றிற் . அலமந்  - அறி  
ம ண் . என் கு குரல் - என் க எ ந்த அன்  கனிந்த குரலால். அைழஇ - 
அைழத் . சிற கர் குைலத்  - சிறைக யைசத் . உகுத்  - காஞ்சித் தா கைள திர்த் . 
 
    தண்காஞ்சித் தாதா த் தன்நிறம் கரந்ததைனக் 
    கண்டானா மடப்ெபைட கிளிெயனப்ேபாய்க் ைகயகல, 
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    ண் வி யிளஞ்ேசவல் ேநாக்ேகா  விளிபயிற்றித் 
    தண்சிறகால் ெபைடத வத் தைலவந்த திளேவனில்;          168 
 
    168. கரந்ததைன - மைறந்த குயிற் ேசவைல. ஆனா - ெபாறாத. ைகயகல - ைகவிட்  
நீங்கேவ. ேநாக்ேகா  - இனிய பார்ைவ டன். விளிபயிற்றி - அன்  குைழய 
அைழத் . 
 
    கு த்தாட் குயிற்ேசவல் ெகா ங்காஞ்சித் தாதா  
    ெவ த்தாங்ேக மடப்ெபைட விைழவ கன்  நடப்பதைன 
    ம த்தாங்ேக சிறகுளர்ந்  மகிழ்வானாக் ெகாளத்ேதற்றி 
    உ ப்பினா ல பணியத் தைலவந்த திளேவனில்          169 
 
    திைரக்குள்ேள யி ந்  தத்ைத இப் பாட்ைடப் பா  த்த ம், ணாபதி ெயன் ம் 
ேப  அரங்கில் நின் , "இங்ேக ற்றி க்கும் ரர் இனி யாழ்வைகையப் 
பா வார்களாக; அதற்கு இையயாராயின், இக்காந்த வதத்ைத யாழ் இைசப்ப, 
அதற்ேகற்பப் பா வார்களாக" என்  ன்ெமாழிந்  திைரக்குட் ெசன்றான். சிறி  
ேபாதில், தத்ைத திைரைய நீக்கி, ெவளிேய அரங்கிற் ேபாந் , ஓாிடத்ேத யமர்ந்  
பாடத் ெதாடங்கினாள். 
 
    169. கு த் தாள் - கு கிய கால். விைழ  - கூடற்கினிய அன் . ம த்  - த த் . 
உளர்ந்  - உதறி. மகிழ்  ஆனா ெகாள – மகிழ்ச்சி குன்றாமல் ெகாள் மா . 
உ ப்பினால் - தைலயால். 
 
    இம் ன் ம் நிைல ெயன் ம் இைச வைகையச் ேசர்ந்தைவ. மணத் க்குாிய 
காலவர ம், தைலவிய  ேவ பா ம் சுட் த் ேதாழி தைலவைன வைர  கடா தற் 
ெபா ளில் வந்த ெகாச்சக ெவா ேபாகு. 
 
    பாட் ன் பயன் 
 
    சிைலத்ெதாழில் சி தல் ெதய்வப் பாைவேபால் 
    கைலத்ெதாழில் பட எழீஇப் பா  னாள்;கனிந்  
    இைலப்ெபாழில் குரங்கின; ஈன்ற ண் தளிர் ; 
    நிலத்திைடப் பறைவெமய்ம் மறந்  ழ்ந்தேவ.          170 
 
    170. சிைலத்ெதாழில் சி தல் - அம்  ஏறிவிட்ட வில்ைலப் ேபான்ற சி  ெநற்றி. 
ெதய்வப்பாைவ - ெதய்வத்தால் ெசய்யப்பட்ட ெகால் ப்பாைவ. கைலத்ெதாழில் - 
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பண்ணல், பாிவட்டைண, ஆராய்தல், ைதவரல், ெசல , விைளயாட் , ைக ழ், 
கு ம்ேபாக்கு என்ற எட் . இைலப்ெபாழில் - இைலகள் ெசறிந்த ேசாைல. குரங்கின - 
வைளந்தன. ண் தளிர் ஈன்றன - ண்க ம் ளிர்த்தன. பறைவ - கின்னர 
    மி னங்கள். 
 
    க ங்ெகா ப் வ ேமறா; கயல்ெந ங் கண்  மாடா? 
    அ ங்க  மிட ம் விம்மா ; அணிமணி எயி ம் ேதான்றா; 
    இ ங்கடற் பவளச் ெசவ்வாய் திறந்திவள் பா  னாேளா! 
    நரம்ெபா  ைண நாவின் நவின்றேதா! என்  ைநந்தார்.          171 
 
    171. ெகா ப் வம் - ஒ ங்குைடய வம். ஏறா- ெநறியா, அ ங்க  மிட  - 
அாிய விளக்கம் அைமந்த க த் . விம்மா – ெப க்கா . ைண நரம்ெபா  நாவின் 
நவின்றேதா - யாேழ தனக்குாிய நரம்ேபாேட சாாீர ைணக்குாிய நாவா ம் 
பா ற்ேறா. ைநந்தார் - வ ந்தினார். 
 
    இைசப் ேபார் 
 
    இைசத்திறத் த னங்கேன ய ைனய நீாினார் 
    வைசத்திற மிலாதவர் வான்ெபான் யாழ்எழீஇ 
    இைசத்த வர் பாட ன் ெவ விப் ள்ெளலாம் 
    அசிப்பேபான் றி விசும் ப ைடந்த என்பேவ.          172 
 
    172. இைசத்திறத்  -இைசபா ம் ைறயில். நீாினார் - தன்ைம ைடயவர். 
வைசத்திறம் இலாதவர் - குற்றமில்லாதவர். நீரனாராகிய வைசயில்லாதார். வான் - 
ெப ைம. இைசத்  அவர் பாடேவ , அப்பாட் ைசயால். ள் - கின்னர மி னம். 
ெவ வி - அஞ்சி. அசிப்ப ேபான்  - சிாிப்ப ேபால. பாிகசிப்ப ேபால என் மாம். 
அசித்தல் - வடெசாற் சிைத . 
 
    மாதர்யாழ் தடவர வந்த; ைமந்தர்ைகக் 
    கீதத்தால் மீண்டன ேகள்விக் கின்னரம்; 
    ேபாதரப் பா னாள்; குந்த ேபாயின, 
    தாத லர் தாாினார் தாங்கள் பாடேவ.          173 
 
    இவ்வைகயால் தற்கண் அரச ம், பின்  மைறய  வ ம், வில் வணிக ம் பா த் 
ேதால்வி எய்தினர். 
 



 100

    173. மாதர் - காந்த வதத்ைத. தடவர - இைசக்க. வந்த - வந்தன. மீண்டன - 
தி ம்பப் ேபாய்விட்டன. ேபாதர - தி ம்ப வ மா . குந்த - அவள் பாடலால் உள்ேள 

குந்த அப் பறைவகள். தாதலர் தார் - ேத ைடய வால் ெதா த்த மாைல. 
 
    கட் யங்காரன் கூறல் 
 
    "ேத யர் மகர ைணத் தீஞ்சுைவ யிவைள ெவல்வான், 
    வா யர் ம ைக வாட் ம் வார்சிைலக் காம னாகும்; 
    ஊ யர் திெகாள் ேவலீர்! ஒழிக; ஈங் கில்ைல" என்றான்; 
    கா யர் அலங்கல் மாைலக் கட் யங் காரன் என்பான்.          174 
 
    174. ேதன் உயர் மகர ைணத் தீஞ்சுைவ யிவைள - ேதனி ம் மிக்க இன்பம் த ம் 
மகர ைணயால் தீவிய இைசய  வழங்கும் இத்தத்ைத ெயன்பவைள. வான் உயர் 
ம ைக - வாேனார  உய ர்ந்த அறி  வன்ைம. வாட் ம் - ெக க்கும். வார் சிைல - 
நீண்ட வில். ஊ யர் தி ெகாள் ேவலீர் - பைகவர் தைச மிக்க னிையக்ெகாண்ட 
ேவல் ஏந் ம் ரர்காள் . கான் - மணம். அலங்கல் மாைல - அலங்கலாகிய மாைல. 
 
    இவ்வா , இவ் விைசப்ேபார் ஆ நாள்கா ம் நடந்த . இச்ெசய்தி சீவக க்கு 
எட்டேவ அவன் தன் ேதாழ ள் ஒ வனான த்திேசனன் என்பாைனக் கந் க் 
கடன்பால் ெச த்தித் தன் க த்ைதத் ெதாிவித்  வரச்ெசான்னான். த்திேசனன் 
அவ்வாேற கந் க்கடன்பால் ெதாிவிப்ப, அப்ேபாழ்தில் அவன் மனம் இைசயானாக, 
நாக மாைல ெயன்பாள் ஒ த்தி ஓைல ெகாணர்ந்தாள். அதன்கண், "சீவகன்பால் 
கட் யங்காரன் ெப ஞ் சினங்ெகாண்  அவைனக் ெகால் தற்குக் க தி 
யி க்கின்றான்; ஆதலால் அவைனக் காத் க்ேகாட ல் ேவண் ம்" என்ெறா  குறிப் 
பி ந்த . நாகமாைல கத்தி ம் ஏேதா உைரக்க ம் குறிப் ம் இ ந்த . அதைன 

ணர்ந்த கந் கன் த்தி ேசன க்கு அதைனச் ெசால்ெலனப் பணிக்க, அவள் 
உைரக்கத் ெதாடங்கி, - " ன்ெபா நாள் அனங்கமாைல என் ம் நாடகமகள் 
அரங்ேகறியேபா , அவ்வரங்கிற்கு, அரசர் குலத்தவனாத ன் சீவக ம் 
வந்தி ந்தான். அனங்கமாைலக்குச் சீவகன்பால் காதல் பிறந்த ; அதைனச் சீவகன் 
அறிந்திலன். கட் யங்காரன் அவள்பால் ேவட்ைக மிகக்ெகாண் , அவட்குத் தன்பால் 
காத ன்ைம ணர்ந் ம் வ திற்ெகாண் ெசன்  கன்னியழித்தான். அக்காலத்ேத 
அவள் 'சீவக சாமிேயா' என்  வாய்ெவ வினாள்; அ கி ந்த வர் அவன  அ ம், 
வ ம், அழகும் எ த்ேதாதிப் பாராட் னர்; அ தல் அவன் சீவகன்பால் 
க ெகாண் ள்ளான்" என்  ெசால்  த்தாள். கந் க்கடன் அவட்கு ேவண் ம் 
ெபான் ம் மணி ம் ெப கத் தந் , பின்  நிகழ்வைத ம் ஒற்றி ந்  அறிந் வ மா  
வி த்தான். 
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    கந் க்கடன் த்திேசனற் குைரத்தல் 
 
    இன்னன் என்ன இன் றான்; இழந்த னன்அ ரசுஎன 
    என்ைன ெவள ம் வாயில்தான் என் ம் சூழ்ச்சி தன் ளான்; 
    அன்ன தாத ல் அாில்தப அறிந்  கூத்தி கூறினாள் 
    இன்ன தால்ப ைடய ைமத்  எ மின் என்றியம்பினான்.          175 
 
    இ  ேகட் ச் சீவகன் தற்கண் நைகத் ப் பின்  தந்ைத ெசாற்ப , 

க்குழாம்ேபாலத் ேதாழ ம் ர ம் சூழ்வர அழகிய யாைன மீேதறி 
இைசயரங்கிற்குச் ெசன்றான். 
 
    175.இன்னன் என்ன - சீவகன் மிக்க வ யன்; உதவி ம் ெசய்தான் என்  பல ம் 
கட் யங்கார க்குச் ெசால்ல. அவன் இன் றான் - அவன் அதனால் இன் றானாய். 
என- என்  நிைனத் க் ெகாண் . ெவள ம் வாயில்தான் என்ைன - சீவகன் உயிைரக் 
கவ ம் வழிதான் யா  சூழ்ச்சிதன் ளான் - ஆராய்ச்சிக்கண்ேன 
யாழ்ந்தி க்கின்றான்.அன்ன  ஆதல் - அவன் க த்  அ வாதைல. அாில் தப - 
குற்றமற. இன்னதால் - இக்காாியம் இத்தன்ைமயாக இ க்கின்ற . எனேவ, இைசப் 
ேபாாில் ேதாற்ேறா ம் கட் யங்கார ம் பைகப்பார்ேபாலேவ இ ந்த  என்றானாம். 
பைடய ைமத்  - ேபார்க்குாிய பைடயைமத் க்ெகாண் . எ மின்- ெசல்க. 
 
    சீவகைனக் கண்ட மகளிர் தம் ட் ேபசிக்ெகாள் தல் 
 
    ேதாற்றனள் மடந்ைத நல்யாழ் ேதான்ற க் ெகன்  நிற்பார்; 
    ேநாற்றனள் நங்ைக ைமந்தன் இளநலன் கர்தற் ெகன்பார்; 
    ேகாற்ெறா  மகளிர் ெசம்ெபான் ேகாைத ம் குைழ  மின்ன 
    ஏற்றன ெசால்  நிற்பார் எங்க  மாயி னாேர.          176 
 
    176. மடந்ைத - காந்த வதத்ைத. சீவகன  கல்வி ணர்  மிகுதி யாவ ம் 
அறிந்ததாத லால், "ேதற்றனள் " எனத் ெதளி பற்றி இறந்த காலத்தாற் கூறினார். 
ேதான்றல் - சீவகன். ேநாற்றனள் - ற்பிறப்பில் தவம் ெசய் ள்ளாள். ேகால் ெதா  - 
திரண்ட வைள யணிந்த. ெசம்ெபான் குைழ ம் ேகாைத ம் மின்ன என இைய ம். 
ஏற்றன - தங்கள் தங்கள் மன க்கு ஒத்தவற்ைற. 
 
    இைசயரங்கில் சீவகன் வந்தி ந்தைதக் கண்ட  காந்த வதத்ைத காதல் மிகல் 
 
    கண்ெண ம் வைலயி ள்ளான் ைகய கப்பட் ந்தான்; 
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    ெபண்ெண ம் உழைல பா ம் ெப வனப் ைடய நம்பி , 
    எண்ணின்மற்  யாவ னாங்ெகால்? என்னிதிற் ப த்த ஏந்தல் 
    ஒண்ணிற உ வச் ெசந்தீ ெகாண் டைனய ேவலான்:          177 
 
    177. கண்ெண ம் வைலயி ள்ளான் - ஞானக்கண் என்கின்ற  வைலைய சிக் குல 

த யெவல்லாம் ேநாக்கும்ப  அவ் வைலக்குள்ேளயி ந்தான். அந்த ஞானத்தால் 
எல்லாம் உணர்த ன். "ைகய கப்பட் ந்தான்" என்றாள். ெபண்ெண ம் உழைல 
பா ம் - ெபண்ைம ெயன் ம் உழைல மரத்ைதக் கடந்  உள்ேள பா ம். உழைல - 
கிட் . வழிகளில் கு க்ேக இடப்ெப ம் மரம். எண்ணின் - ஆராயின். என் இதிற்ப த்த 
ஏந்தல் - என்ைன இவ் வ த்தத்திேல அகப்ப த்தின உய ர்ந்ேதானாகிய  இவன். ஒள் 
நிற உ வச் ெசந்தீ - ஒள்ளிய நிறத்ைத ைடய சிவந்த  ெந ப் . தீ உ  
ெகாண்டைனய ேவலான்- ெந ப்  ேவ ன் வ  ெகாண்டாற்ேபான்ற 
ேவைல ைடயவன். 
 
    யாவேன யா  மாக அ நிைறக் கதவம் நீக்கிக் 
    காவல்என் ெநஞ்ச ெமன் ம் கன்னிமா டம்  குந்  
    ேநாவஎன் உள்ளம் யாத்தாய்; நின்ைன ம் மாைல யாேல 
    ேதவாிற் ெசறிய யாப்பன் சிறிதிைடப் ப க என்றாள்.          178 
 
    178 .யாவேனயா ம் - யாவனாயி ம்; ேதவனாயி ம் மகனாயி மாக. 
அ நிைறக் கதவம் - திறப்பதற்கு அாிய நிைற ெயன் ம் கத . காவல் ெநஞ்சம் - 
காக்கப்ப ம் ெநஞ்சம். யாத்தாய் – பிணித்  விட்டாய். ேதவாிற் ெசறிய யாப்பன் - 
ேதவைரப்ேபால இைமயா  ேநாக்கும்ப  ெசறியப் பிணிப்ேபன். சிறி  இைடப்ப க - 
சிறி ெபா  கழிக. 
 
    பின் , தத்ைத ேதாழிவாயிலாக யாெழான்ைறச் சீவகனிடம் ெகா த்தாள். அவன் 
அதன்கண் குற்றம் காட் னான்; இவ்வாேற பல யாழ்கள் தரப்பட்டன; அவனால் 
அைவ குற்ற ைடயைவ என நாட்டப்பட்டன. வில் நல்லயாெழான்ைற நல்கினாள் 
தத்ைத; அதனிைட ம் குற்ற ண்ெடனக் காட் வான், சீவகன் அதைன ைடத் , 
அத ள் மயிர் இ த்தைலக் காட் னான். இ தியாக அவன் தன் தம்பி ந லன் 
ைவத்தி ந்த நரம்  ெகாண்  யாைழத் தி த்தி இைசக்க ற்றான். 
 
    சீவகன் பாட்  
 
    கன்னி நாகம் கலங்க மலங்கி 
    மின் ம் இரங்கு மைழெயன் ேகாயான்; 
    மின்  மைழயின் ெம ம் அாிைவ 
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    ெபான்னாண் ெபா த ைலெயன் ேகாயான்;          179 
 
    179.கன்னி நாகம் - கன்னியாகிய நாகம். மலங்கி - மயங்கி. மைழ மின் ம் - மைழ 
ேமகம் மின்னாநிற்கும்; இரங்கும் - ழங்கும். ெபான்நாண் - ெபாற்கச்சு. மின்  
மைழயின் - மின்னேலா  கூ ய மைழயால். ெம ம் - ெம வாள். 
 
    இ  தல் ன் ம், கூதிர்ப்ப வம் குறித் ப் பிாியக்க திய தைலவைனத் ேதாழி 
ெசலவ ங்குவித்தல். 
 
    க வி வானம் கான்ற ய ன் 
    அ வி ய ரற்  மைலெயன் ேகாயான்; 
    அ வி ய ரற்  மைலகண் ட ங்கும் 
    ம வார் சாயல் மனெமன் ேகாயான்;          180 
 
    180. க வி வானம் - ஒ ங்கு ெதாக்க ேமகங்கள். கான்ற யல் - ெபய்த மைழ. 
அ விய ரற் ம்-அ விகள் ழங்கும். ம வார் சாயல் மனம் அ ங்கும் - ம தல் 
நிைறந்த சாயைல ைடய தைலவி மனம ங்குவாள். 
 
    வான மீனின் அ ம்பி மலர்ந்  
    கானம் த்த காெரன் ேகாயான்; 
    கானம் த்த கார்கண் ட ங்கும் 
    ேதனார் ேகாைத பாிந்ெதன் ேகாயான்;          181 
 
    181. வானமீனின் - வானத்  மீன்கைளப்ேபால. கார் - கார்வர வால். கானம் - 
காட் டத்ேத க்கள். த்த - த் ள்ளன . ேதனார் ேகாைத- ேதன் ெசாாி ம் 

வாலாகிய மாைலேபால்வாள். பாிந்  - வ ந்தி. அ ங்கும் - வ ந் வள். 
 
    பாட் ன் பயன் 
 
    விண்ணவர் வியப்ப விஞ்ைச ரர்கள் வி ம்பி ேயத்த 
    மண்ணவர் மகிழ வான்கண் பறைவெமய்ம் மறந்  ேசார, 
    அண்ணல்தான் அனங்கன் நாணப் பா னான்; அரச ெரல்லாம் 
    பண்ண ைமத் ெத தப் பட்ட பாைவேபா லாயினாேர.          182 
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    182. விஞ்ைச ரர் - வித்தியாதரர். வான்கண் பறைவ - வானத்திற் ப ந்  
ெகாண் ந்த கின்னர மி னங்கள்; பண்ண ைமத் ெத தப் பட்ட பாைவ - 
எ ம்ப அமர்வித்  எ தப்பட்ட பாைவேபால. 
 
    காந்த வதத்ைத பாடத் ெதாடங்குதல் 
 
    ேகாைத றந்தாழக் குண்டல ம் ெபாற்ேறா ம் 
    காதி ெனாளிர்ந்திலங்கக் காமர் தல்வியர்ப்ப 
    மாதர் எ த்தம் இடம்ேகாட்  மாம ர 
    கீதம் இைடயிலாள் பாடத் ெதாடங்கினாள்.          183 
 
    183. றந் தாழ - கிடத்ேத கிடந்தைசய. ஒளிர்ந்திலங்க - மிக விளங்க. காமர் - 
அழகிய. வியர்ப்ப - ேவர்ைவய ம்ப. மாதர் - தத்ைத. எ த்தம் இடம் ேகாட்  - 
க த்ைத இடப்பக்கத்ேத வைளத் . இைடயிலாள் - ஒப்பில்லாத அவள். 
 
    பாட்  
 
    இைலயார் எாிமணிப் ண் ஏந்  ைல ம் 
    சிைலயார் தி த ம் ெசம்பசைல ழ்க, 
    மைலயார் இலங்க வி வாள்ேபால மின் ம்; 
    கைலயார் தீஞ் ெசால் னாய்! காணார்ெகால் ேகள்வர்.          184 
 
    184.இைலயார் ண்,எாிமணிப் ண். இைலயார் ண் – இைலத் ெதாழில் 
ெசய்யப்பட்ட ண். எாிமணிப் ண்- விளங்குகின்ற ஒளியிைன ைடய மணிகள் 
ைவத்  இைழக்கப்ெபற்ற  ண். ெசம்பசைல - ெசவ்விய பசைல, மைலயார் இலங்கு 
அ வி - மைலயிடத்ேத விளங்கும் அ விகள். மின் ம் - ஒளிவி ம். கைலயார் 
தீஞ்ெசால் - இைசக்கைல நிைறந்த ெசால். 
 
    தைலமகள் குறித்த இளேவனில் வர  கண்  ஆற்றாளாய தைலவி ேதாழிக்குக் 
கூறிய  ெபா ளாக இ  தல் ன்  பாட் க்க ம் வ கின்றன. 
 
    பிைறயார் தி த ம் ேபரம ண்கண் ம் 
    ெபாைறயார் வன ைல ம் ம்பசைல ழ்க, 
    நிைறவாள் இலங்க வி நீள்வைரேமல் மின் ம்; 
    கைறேவ ண் கண்ணினாய்! காணார்ெகால் ேகள்வர்.          185 
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    185.பிைறயார் - பிைறேபால். உண்கண் - ைமதீட் ய கண். ெபாைறயார் - கனம் 
ெபா ந்திய. வாள் நிைற இலங்க வி – ஒ  நிைறந்த விளங்குகின்ற அ வி. 
கைறேவல் - கு திக்கைற ப ந்தேவல். 
 
    அ ம்ேபர் வன ைல ம் ஆட ைமெமன் ேறா ம் 
    தி ந்ேதர் பிைற த ம் ெசம்பசைல ழ்க 
    ெந ங்கார் மணிய வி நீள்வைரேமல் மின் ம்; 
    க ம்பார் தீஞ்ெசால் னாய்! காணார்ெகால் ேகள்வர்.          186 
 
    186.அ ம்ேபர் - அ ம்  ேபான்ற. ஆட ைம ெமன்ேறாள் - அைசகின்ற ங்கில் 
ேபான்ற ெமல் ய ேதாள். தி ந்  ஏர் பிைற தல் - தி ந்திய அழகிய பிைற ேபான்ற 

தல். ெந ங்கு ஆர்மணி அ வி - ெந ங்கக் ேகாத்த த் மாைல ேபா ம் அ வி. 
க ம்பார் தீஞ்ெசால் - க ம்  ேபான்ற தீவிய ெசால். 
 
    காந்த வதத்ைத இைசயில் ேதால்வி றல் 
 
    பண்ெணான் , பாடல ெவான் ; பல்வைளக்ைக 
    மண்ெணான்  ெமல்விர ம் வாண ரம்பின் ேமல்நடவா; 
    விண்ணின் றியங்கி மிட  ந ந ங்கி 
    எண்ணின்றி மாதர் இைசேதாற் றி ந்தனேள.          187 
 
    187. பண்ெணான்  பாடல் ஒன்  - அவள் பா ன பாட் ம் அத ற்ேகற்ற யா ம் ஒ  
திறம். அ ெவான்  - அவன் பா ன பாட் ம் யா ம் ேவெறான் . மண்ெணான்  
ெமல்விரல்- யாழ் இைசத்தற்குப் ெபா ந்தப் பண்ணிய ெமல்விரல். வாள் நரம்  - 
ஒளி ைடய  நரம் . நடவா - யா ம் பாட் ம் இைசய நடந்தில. விண்ணின் - 
விண்ணிேல நின் . மிட  ந ந ங்கி - க த்திேல கம்பித்தலால், எண் இன்றி - 
க த்ைத யிழந் . இைசேதாற்  - இைசயிேல சிறி  குைறந்  ேதாற் . 
 
    இச் ெசய்தி கண்  யாவ ம் வியப் ற்றி க்க, தத்ைத ெபான்மாைல ெயான்ைற 
ெய த் ச் சீவகற்குச் சூட்  அவன் அ யில் ழ்ந்  இைறஞ்சினாள். சீவகன் அவள  
வ வழகு ற் ம் ப குவான்ேபால ேநாக்கிப் ெப ேவட்ைக ெயய்தினான். 
 
    ேதாழியர் திைர ழ்த்தல் 
 
    ேகாைத ம் ேதா  மின்னக் குண்டலம் தி வில் ச 
    மாதரம் பாைவ நாணி மைழமினின் ஒசிந்  நிற்பக் 
    காதலந் ேதாழி மார்கள் க ங்கயற் கண்ணி னாைள 
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    ஏதெமான் றின்றிப் ம்பட்  எந்திர ெவழினி ழ்த்தார்.          188 
 
    188.ேதாட் ன் ஒளி ேகாைதயிேல விளங்குதலால், "ேகாைத ம் ேதா ம் மின்ன" 
என்றார். தி  வில் - அழகிய ஒளி. மாதரம்பாைவ - மாதராகிய பாைவேபா ம் 
காந்த வதத்ைத. மைழ மின்னின் - கி டத்ேத ேதான் ம் மின்னைலப் ேபால, 
ஒசிந்  நிற்ப - டங்கி நிற்க. ஏதம் ஒன்  இன்றி - இறந் ப வ  இன்றி. எந்திர 
எழினி – எந்திரத்தால் வி ம் திைர. 
 
    கட் யங்காரன் ெபாறாைம ற்  அரசகுமாரர்க்கு உைரத்தல் 
 
    வடதிைசக் குன்ற ம ன்ன வான்குலம் மாசு ெசய்தீர் 
    வி கதிர்ப் ப தி ன்னர் மின்மினி விளக்க ெமாத்தீர்; 
    வ ைர ெயன்  மா ம் வாள மர் அஞ்சினீேரல் 
    றந் த ளியிர் ேபாகி னிவனம் குமின் என்றான்.          189 
 
    189.வடதிைசக் குன்றம ன்ன வான் குலம் - வடதிைசக் கண்ண தாகிய 
ேம மைலேபால் நிைலகுைலயாத ெபாிய அரசகுலம். அரசன் மகைள வணிகன் 
ெகாண்டான் என்ற குற்றம். வி கதிர்ப் ப தி - மிக்க ஒளிவி ம் கதிர்கைள ைடய 
ஞாயி . வ ைர - இகழ்ச்சி பயந்த ெசால். அளியிர்- அளிக்கத் தக்கீர்; விளி. னி 
வனம் குமின் - னிகளாய்க் காட் ேல ெசன்  வாழ்மின். 
 
    தி மக ளிவைளச் ேசர்ந்தான் ெதண்திைர யாைட ேவ  
    இ நில மகட்கும் ெசம்ெபான் ேநமிக்கும் இைறவனாகும்; 
    ெச நிலத் திவைன ெவன்றீர்! தி வி க் குாியீர் என்றான்: 
    க மனம் நச்சு ெவஞ்ெசால் கட் யங் காரன் அன்ேற.          190 
 
    190.தி  - கண்டார் வி ம் ம் அழகு. ெதன்திைர ஆைட ேவ  - ெதளிந்த 
அைலகைள ைடய கடைலச் சூழ ைடய. ேநமி - ேநமிமால் வைர. (சக்கரவாள மைல). 
ெச  நிலத்  -ேபார்க்களத்தில். தி வி க்கு - தி மகளாகிய இக் காந்த வதத்ைதக்கு. 
க மனம் - ெகா ய மனம். நச்சு ெவஞ்ெசால்- நஞ்சாகிய ெகா ஞ்ெசால். 
 
    அ ேகட் ச் சினம் ண்ட அரசர்கள் தத்தம் ெப ஞ்ேசைன டன் சீவகேனா  
ெபா தற் ெக ந்தனர். இதைன ன்னேர எண்ணிச் சீவகன் ேதாழர் பல ம் 
வந்தி ந்தனர். அவ ள் ப கன் என்பான் அரசர்கட்குச் சில  ெசால்ல ற்றான். 
 
    ப கன் ெந ெமாழி 
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    இைசயினில் இவட்குத் ேதாற்றாம் யாைனயால் ேவ ம் என்னின் 
    இைசவெதான் ற ன் ; கண்டீர்; இதைனயான் இரந்  ெசான்ேனன்; 
    வைச ைடத் த ரசர்க் ெகல்லாம்; வழி ைற வந்த வாேற 
    திைச கம் படர்க வல்ேல; தீத்ெதாட்டால் சு வத ன்ேற.          191 
 
    191. ேதாற்றாம் - ேதாற்ற நாம். யாைனயால் ேவ ம் - இைசக்குத் ேதாற்கும் 
யாைனயால் ெவல் ேவாம். என்னின் - என்  க தின். வைச - பிறர்க்கு 
உாியவளாகிய இவைள இனி நீ ர் வி ம் வதாகிய குற்றம். வழி ைற - அைடேவ. 
வல்ேல படர்க - விைரயச் ெசன்  ேசர்க. 
 
    மத்திாிப் ைடய நாகம் வாய் வழி கடாத்த தாகி 
    உத்தமப் பி க்கண் நின்றால் உடற் தல் களபக் காேமா? 
    பத்தினிப் பாைவ நம்பி சீவகன் பால ளானால், 
    அத்திறம் க தி க்கல் அரசிர் காள்! ங்கட் காேமா?          192 
 
    192. மத்திாிப்  - ெசற்றம். நாகம் - யாைன. உத்தமப் பி க்கண் - உயர்ந்த 
பி யாைனகட்கு இைடேய. உடற் தல் - அதைனக் ெக ப்ப . களபக்கு - யாைனக் 
கன்றிற்கு. அத் திறம் - அவ*ைனப் ெப மா . க தி க்கல் - க திப் ேபார் ய தல். 
ஆேமா - தகுேமா. "அரசராத ன் இவைளப் ெப தற்குறியீ ராயி ம் கைலகளா ம் 
ஆண்ைம த யவற்றா ம் குைறபா ைடைமயின் ெபறலாி  என்றான்." 
 
    இச் ெசாற்கைளக் ேகட் ம் அடங்காத அரசர் தாைன நன்கு சூழ்ந் ெகாண்ட ; 
அ கண்ட  சீவ கன் காந்த வ தத்ைதையத் ேதற்றி அவள் ேதாழி டன் இ த்திவிட்  
அவ க்குக் காவலாகப் ப கைன நி த்தினான். ஏைனப் த்திேசனன் த ய 
ேதாழ ம், ந ல வி லர் என்ற தம்பிமா ம் தன்ேனா  வரச் சீவகன் ேபார்க்களம் 

குந்தான். 
 
    அரசர்கள் சீவகைன எள் தல் 
 
    வாணிக ெமான் ம் ேதற்றாய்; தெலா ம் ேக  வந்தால், 
    ஊணிகந் தீட்டப் பட்ட திய ெவா க்கின் ெநஞ்சத்  
    ஏணிகந் திேலசு ேநாக்கி இ தல் ெகடாைம ெகாள்வார்; 
    ேசணிகந் ய்யப் ேபாகின் ெசறிெதா  ெயாழிய ெவன்றார்.          193 
 
    193. வாணிகம் - வணிகன் சி வனாகிய நினக்குாிய வாணிக ைற. ஊண் இகந்  
ஈட்டப்பட்ட ஊதிய ஒ க்கின் - நல்ல உண ம் ெகாள்ளா  ஈட்டப்ப ம் 
ஊதியத்ைதேய க திய ஒ க்க ைடய. ெநஞ்சத்  எண் இகந்  - ெநஞ்சின் 
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திண்ைமையக் ைகவிட் . இேலசு - சி  ஊதியம். இ  தல் - ெபாிய தல். 
ஊதியத் க்ேகயன்றி த க்கும் ேக  வந்தால். ஊதியத்ைதக் க ம் க த்ைத 

தல்ேமல் ஊன்றி அ  ெகடாதவா  பா காப்ப  வணிக ைற.”ஆக்கம் க தி 
த ழக்கும் ெசய்விைன, ஊக்கார் அறி ைடயார்” (குறள்: 468) உடம் , தல்: 

ஊதியம், தத்ைத. ஊதியமாகிய தத்ைதையக் ைகவிட் , தலாகிய உடம்ைபக் 
ெகாண்  உய்ந்  ேபா என்றார் என்ப . 
 
    சீவகன் மாற்றம் கூறல் 
 
    தம் ைடயப் பண்டந் தன்ைனக்ெகா த்  அவ டைம ேகாடல் 
    எம் ைட யவர்கள் வாழ்க்ைக; எமக்குமஃ ெதாக்கு மன்ேற: 
    அம்  யரசிர்க் ெகல்லாம் என்ைகயில் அம்  தந்  
    ம் த் தி ம் ேதசும் ேநாக்குமின் ெகாள்வல் என்றான்.          194 
 
    194. எம் ைடயவர்கள் - எம் குலத்ேதார். வாழ்க்ைக – வாழ்க்ைக ைற. அம்  
யரசிர்க்கு எல்லாம் - அழகிய  சூ ய அரசராகிய ங்கட்ெகல்லாம். தி  - ரத்தி . 
ேதசு - கழ். ேநாக்குமின் - வன்ைமயி ப்பின் உங்கைளக் காத் க்ெகாண்மின். 
 
    ேபார்த் திறம் 
 
    கலந்த  ெப ம்பைட கைணெபய்ம் மாறி ய்; 
    இலங்கின வாட்குழாம்; இ ளி ஏற்றன; 
    விலங்கின ேதர்த்ெதாைக; ேவழம் காய்ந்தன; 
    சிலம்பிய இயமரம்; ெதழித்த சங்கேம.          195 
 
    195. கைண ய் - அம் கைளச் ெசாறிந் . வாட் குழாம் - வாளின  கூட்டம். இ ளி 
ஏற்றன - குதிைரகள் ஒன்ைறெயான்  ேபாேரற்றன.விலங்கின - கு க்கிட் த் 
த த்தன. இயமரம் - ஒ வைக இைசக் க வி. ெதழித்த - ஒ த்தன. 
 
    ேதவதத்தன், க ல வி லர், சீதத்தன் த ேயார் ஒ ைட நின்  ேபார் ெசய்யப் 

த்திேசன ம் அவ டன் கலந்  ெப ம்ேபா டற்றினன். மற்ெறா  பக்கத்ேத 
சீவகன் நந்தட்ட டன் கூ ப் ேபார் ெசய் ங்கால், அவ க்கு ரமந்திரம் இரண்  
கற்பித் ப் ேபார்க்குச் ெச த்தினான். அவன் ேதர் ஒ றம் ெசல்ல , சீவகன் ேத ம் 
கறங்ெகனத் திாிந்  அம் கைளச் ெசாாிய ற்ற . 
 
    சீவகன் ேபார் 
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    ங்கைள ைண ெவன்ற ர வ யி னான்தன் 
    ெவங்களித் தடங்கண் கண்டீர் வி ந்ெததிர் ெகாண்மின் என்னா, 
    அங்களி ய ரசர்க் ெகல்லாம் ஓெரான் ம் இரண்  மாகச் 
    ெசங்களிப் பகழி ெயாப்பித் ள்ளவா ட் னாேன.          196 
 
    196. ைண - ைணயால். ரம் - சிலம் . ெவங்களித் தடங்கண் - யான் வி ம் 
இவ்வம் கள் அம்பல்ல: ெவவ்விய களிப்  மிக்க ெபாிய  கண்களாம். வி ந்  எதிர் 
ெகாண்மின் - இவற்ைற வி ந்தாக வந்  ஏற் க் ெகாண்மின். என்னா - என்  
ெசால் . ெசங்களிப் பகழி - சிவந்த  ெச க்கிவ ம் அம் கைள. ஒப்பித்  - 
வி க்கா ட் . ஊட் னான் - உட ல் பட்  ஊ வச் ெச த்தினான். 
    "வி ந் " என்றதற் ேகற்ப "ஊட் னான்" என்றார். 
 
    நன்மன ேவந்தர் தங்கள் நைகமணி மார்பம் நக்கிப் 
    ன்மன ேவந்தர் தங்கள் ெபான்ன ணி கவசம் கீறி 
    இன் யிர் கவர்ந்  தீைம யினிக்ெகாள்  டம்பி னா ம் 
    ன்னன்மின் என்ப ேவேபால் சு சரம் பரந்த வ ன்ேற.          197 
 
    197. பிறர்மைன நயத்தல் நன்மனேவந்தர் தங்கட்கு நைகயாம்: இவர் பிறர்மைன 
நயக்கும் ன்மன ேவந்தைரக்கண்  எள்ளி நைகயா வர் என்பதாம். நல்ேவந்தர்க்கு 
நைகயாய்த் ேதான்ற ன், இனிக்ெகாள் ம் உடம்பி ம் இத்தீைம ன்னன்மின் 
என்ப  ேபால், சீவகன் விட்ட  சு சரம், ன்மன ேவந்தர  மணிமார்பம் நக்கி, கவசம் 
கீறி, உயிர் கவர்ந்  பர ந்ேதா ன. நக்கி - தீண் . ன்னன்மின் - ெபா ந்தாதீர்கள். 
சு சரம் -சு கின்ற தீையக் கக்கிவ ம் அம் கள். ன்மனம் – பிறர் மைனைய மயக்கும் 
இழிநிைன  ெகாண்ட மனம்: நன் மனம் அஃதில்லாத  நல்ல மனம். 
 
    இவ்வா  நிகழ்ந்த இப் ேபாாின்கண் அைனவ ம் தத்தமக்கு இயன்ற திறெமல்லாம் 
இைடயீ ன்றிப் ேபார் ெசய் , எதிர்த்த அரசர் தாைனையக் ெகான்  
அவ்வரசர்கைள ம் பிறக்கிட்ேடாடச் ெசய்தனர். 
 
    ேபார்  
 
    குைழ ைட கத்தி னான்கண் ேகாைணப்ேபார் ெசய்த மன்னர் 
    மைழயிைட மின்னின் ெநாய்தர மைறந்தனர்; விஞ்ைச ேவந்தர் 
    ைழயிைடச் சிங்க மன்னான் ெமாய்யம ேரத்தி யார்த்தார்; 
    விழ ைட தி ர் வி ப்ெபா  ம ந்த தன்ேற.          198 
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    198. கத்தினான் கண் - கத்திைன ைடய காந்த வதத்ைத ெபா ட்டாக. 
ேகாைணப்ேபார் - மா பாட்ைட ைடய ேபார். மைழ- கில். ெநாய்தா மைறந்தனர் - 

குந்தவிடத் ெதாியாதவா  மைறந்தனர். ைழயிைடச் சிங்கம் - ைழஞ்சில் வா ம் 
அாிமா. ெமாய்யமர்- ெந ங்கிச் ெசய் ம் ேபார்த்திறம். ர் - ாி ள்ளவர். 
வி ப்ெபா - சீவகைனக் கா ம் வி ப்பத் டன். 
 
    பின்  சீவகன் காந்த வதத்ைதைய யைழத் ச் ெசன்  மைனயகம் க்கான்; 
ேதாழ ம் தம்பிய ம் உடன் ேபாந்தனர்; ப கன் ண் ற்ற தன் மார்பில் 
சீைலயிட்  எ  மயிர்ச் சட்ைட யணிந் ெகாண்டான். மைனக்கட் குந்த சீவகன், 
ேபார்ச் ெசயலால் பிறந்த பாவம் ேபாக, ெபான்னால் உ வம் ெசய்  தானம் 
ெசய்தான். பின்  ேகாயிற்குச் ெசன்  வழிபட்  மைனயைடந்தான். 
 
    சீவகன் தத்ைதைய மணத்தல் 
 
    இன்னிய ழங்கி யார்ப்ப ஈண்ெடாி திகழ ேவதம் 
    ன்னினர் பலாசிற் ெசய்த ப்பின்ெநய் ெசாாிந்  ேவட்ப, 
    மின்னியல் கலச நன்னீர் ெசாாிந்தனன்; ர ேனற்றான்.; 
    ன்  விளங்கு ெவன்னி ைளத்ெதழ க னன்றான்.          199 
 
    199 இன் இயம் - இனிய மண இயங்கள். எாி திகழ - ேவள்வித் தீ எாிய. ேவதம் 

ன்னினர் - ேவத ணர்ந்த பார்ப்பனர். பலாசிற் ெசய்த ப்  - பலாசக் 
ெகாம்பினால் ெசய்த ேவள்வித் ப் . மின்னியல் கவசம் - மின் ேபால் ஒளிவி ம் 
கலம். ெசாாிந்தனன் –சீதத்தன் நீர் வார்த்தான். ரன் - சீவகன். ன்  - க தி. 
ெவள்ளி - ெவள்ளியாகிய ேகாள். 
 
    க ழேவகன் ஓைல வி த்தல் 
 
    சீவகன் தத்ைத டன் கூ  இனிதி க்கும் நாளில் ஒ  நாள் அவ டன் அவன் 
இளமரக்கா ஒன்றிற்குச் ெசல்ல, அங்ேக ஒ வன் ேதான்றி, சீவகன்பால் 
ஓைலெயான்ைற நீட் னான். அதன்கண் சீவகன் தத்ைதைய ைணயால் ெவன்ற ம், 
கட் யங்காரனால் ேபார்நிகழ்ந்த ம், பின்  மணம் நடந்த ம் தரன் என்பானால் 
தனக்குச் ெசால்லப் பட்டன எனக் க ழேவகன் பாராட்  எ தியி ந்தான். ேம ம், 
 
    எள் நர்கள் சாயஎன ேதாளிரண் ம் ேநாக்கி 
    ெவள்ளி  ங்ெகா  எ த்த இக ேலத்தி 
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    கள்ெசய்மலர் மார்பன்உ  காப்பிகழ்த ன்றி 
    உள் ெபா ள் எம் ணர்த்தி யன்றி ன் ேவண்டா;          200 
 
    200. எள் நர்கள் - இகழ்ந்தி க்கும் பைகவர். சாய - ெக ம்ப . இகல் ஏத்தி - 
ேபாைரப் பாராட் . ெகா  எ த்த  - விழா எ த்த . கள்ெசய் மலர்மார்பன் - 
சீவக க்கு விளி. உ காப்  - மிக்க காவல். இகழ்தல் இன்றி - ேசார்ந்தி ப்பதின்றி. 
உள்  ெபா ள் – க ம் ெபா ள். எம் உணர்த்தியன்றி உளேவண்டா - எமக்கு 

ன்னர் உணர்த்தியன்றிச் ெசய்யக் க த ேவண்டா. 
 
    ஆம்ெபா ள்க  ளாகும்அ  யார்க்குெமாழிக் ெகாண்ணா; 
    ேபாம்ெபா ள்கள் ேபாகுமைவ ெபாறியின்வைக வண்ணம்; 
    ேதம் னைல நீர்க்கட ம் ெசன் தர ன்ேற; 
    ங்கு னல் யா மைழ ேவண் யறி யாேத.          201 
 
    என்  இவ்வா  எ தியி ந்த ஓைலையப் ப த்த  சீவகன் மிக மகிழ்ந்  அக் 
க ழேவகனான மாமன் அ ையத்திைச நீக்கி விணங்கி, அன்  மிக ைடயனாய் 
நின்ற  தர க்கு விைட ெகா த்தான். பின்  க ழேவகன் வி த்த  இனிய ெபா ள் 
பலவற்ைற ம் சீவகன் காந்த வதத்ைதக்குத் தந்  களிப்பித்தான். 
 
    201. அ  - அழிக்க ெவாண்ணா  ஆகும் தன்ைம. அைவ – ஆவன ம் 
ேபாவன மாகிய அைவ. ெபாறியின்வைக வண்ணம் – இ விைனயின் கூறாகிய 
இயல் . ேதம் னைல...இன்ேற - உப்  நீைர ைடய கடல் இனிய நீைரத் தாேன 
உலகிற்குப் ேபாந்  ெகா ப்பதில்ைல; என்ற  தீேயார் பிறர்க்கு இனிைம ெசய்யார் 
என்ப . ங்கு னல் யா ..... அறியாேத - ேமகம் யாற் க்கு மிக்க நீைரக்ெகா க்க 
வி ம்பி யறியா ; என்ற , "உவர்த்த நீைர நன்னீராக்கி யாற் க்குக் ெகா ப்ேப 
ெனன் ம் க த் " கி க்கு இல்லாைம அதற்கு இயல் . 
    ---------------- 
 

4. குணமாைலயார் இலம்பகம் 
 
    [ குணமாைலயார் இலம்பகம்: இ  குணமாைலையச் சீவகன் மணந் ெகாண்ட 
ெசய்திையக் கூ ம் இலம்பகம். குணமாைல ம் சுரமஞ்சாி ம் நீர் விைளயாடச் 
ெசன்ற ம், அவர்கள் இ வ ம் சுண்ணம் காரணமாகப் பிாிந்  நீங்கிய ம், 
குணமாைல நீரா  வ ங்கால் அசனிேவகம் என் ம் அரசுவா மதம்ெகாண்  
அவைளக் ெகால்லச் ெசன்ற ம், சீவகன் அதைனயடர்த்  அவைளக் காத்த ம், 
அ ேவ வாயிலாக அவள் சீவகன்பால் க த்ைதப் ேபாக்கிய ம், கிள்ைளையத் 
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விட, சீவகன் மணத் க்கு இைசந்த ம், குணமாைல மண ம், கட் யங்காரன் 
சினம் ெகாண்  சீவகைனப் பற்றி வ மா  மதனைன ஏவிய ம், மதனன் 

தலாயினார் அவைனக் ெகாண்ேடகுங்கால் ேதவன் இ ம் மைழ ம் காற் ம் 
வ வித்  மயக்கி, சீவகைனக் ெகாண்ேடகிய ம், பிற ம் இதன்கண் 
கூறப்ப கின்றன.] 
 
    இராசமா ரத்ேத சீவகன் காந்த வதத்ைத டன் இனி  இ ந்  வ நாளில் 
ேவனிற்காலம் வந்த . 
 
    காச  றவின் மிக்க கட ளர் சிந்ைத ேபால 
    மாச  விசும்பின் ெவய்ேயான் வடதிைச யயண ன்னி 
    ஆசற நடக்கும் நா ன் ஐங்கைணக் கிழவன் ைவகிப் 
    பாசைறப் பாி தீர்க்கும் பங்குனிப் ப வம் ெசய்தான்.          202 
 
    202. காச  ற  - குற்றமற்ற றவறத்தில் சிறந்த னிவரர். மாச  விசும்பின் - 
மாசற்ற வானத்தில். ெவய்ேயான் - ஞாயி .வடதிைச அயனம் - வடதிைசச் ெசல  
(உத்தராயணம்). ன்னி - க தி. ஆசற- குற்றமற. ஐங்கைணக் கிழவன் - காமன். ைவகி 
- ைவக; தங்கும்ப . பாசைறப் பாி  - பாசைறக்கண் தங்கும் வ த்தம். கூதிர் 
    ெதாடங்கிப் பா  ட் ந்  இளேவனிற்கண் இன்ப கர்தற்கு மீள் வராத ன் 
"பாசைறப் பாி  தீர்க்கும்" என்றார். பங்குனிப் ப வம் - இளேவனில். 
 
    ெபாழில்களில் மர ம் ெச ம் ெகா ம் இனிய க்கைளப் த்  ந மணம் 
கமழ்ந்தன; த் தளி ம் இைல ம் தைழத்  இனிய நீழல் ெசய்தன; ெதன்றல் 
ெபாழில்களில் ைழந்  ேபாந்  ேவனில் ெவப்பத்ைத மாற்றித் தண்ைம பயந்  
ெமல்ெலன ச ற்ற . குயிேலாைச ம், வண் ைச ம் மாைலப் ேபாதில் மக்கட்குப் 
ேபாின்பம் தந்தன. 
 
    நகர மக்கள் ெபாழிற் ேககுதல் 
 
    நாக நாண்மலர் நா  க நகர் 
    ஏக வின்பத் திராச ரத்தவர், 
    மாக நந்  மணங்கமழ் யாற்றயல் 
    ேபாக ேமவினர் மரக் காவிேன.          203 
 
    203. நாகம் - ன்ைன, நா ம் - மணம் கம ம். ஏக இன்பத்  இராசமா ரத்தவர் - 
இைணயிலா வின்பத்ைத ைடய இராசமா ரத்  மக்கள். மாகம் நந் ம் - வானள ம். 
மாகநந்  மரக்கா என இைய ம். ேபாகம் ேமவினர் - ேபாக கர்ச்சிைய மனத்தால் 
ெபா ந்தினர். 
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    வாச ெவண்ெண ம் வண் மிர் சாந்த ம் 
    சு சுண்ண ம் உண் ம் அ சி ம் 
    காசில் ேபாகக் கலப்ைப ம் ெகாண்டவண் 
    மாசில் மாசனம் வாயில் ம த்தேவ.          204 
 
    204. வாச ெவண்ைண ம் - ந மணம் ஊட் ய எண்ெண ம். இமிர் - ஒ க்கும். 
சாந்தம் - ச ந்தனம். அ சில் - ேசா . ேபாகக் கலப்ைப - ேபாகத்திற்குாிய யாழ் 

த யவற்ைறப் ெபய்த ெபட் . மாசனம் - மிக்க மக்கள். காசு, மாசு - குற்றம். 
 
    பாட ேலாைச ம் பண்ெணா  ேயாைச ம் 
    ஆட ேலாைச ம் ஆர்ப்ெபா  ேயாைச ம் 
    ஓைட யாைன ரற்ெறா  ேயாைச ம் 
    ஊ  ேபாய்யர் வா ல குற்றேவ.          205 
 
    205. பாடேலாைச - பா தலால் பிறந்தஓைச. பண்ெணா  - யாழ் ஓைச. 
ஆர்ப்ெபா  - ஆரவாரம். ஓைட யாைன - கப்பட்ட மணிந்த யாைன. உரற்ெறா  - 
பிளி ம் ஓைச. ஊ ேபாய் - தம்மிற் கலந்  ேபாய். 
 
    மகளிர் இ ந்த ெபாழிற் சிறப்  
 
    குவைள ம் தாமைர ம் நிரம்பித் ெதளிந்த நீர் ெபா ந்திய குளம் ஒ  றம் விளங்க, 

ம் தளி ம் சுமந்  தர்கள் அழகு ெசய்ய, வாைழ ம் பலா ம் மா ம் பிற ம் 
இனிய கனிகைளச் சுமந்  இன்பம் ெசய்ய, நகர மகளிர் ெபாழில் உள் ம் ற ம் 
நிைறந்தி ந்தனர். 
 
    கூறப் பட்டவக் ெகாய்ம்மலர்க் காவகம் 
    ஊறித் ேதன் ளித் ெதாண்ம  வார்மணம் 
    நாறி நாண்மலர் ெவண்மணல் தாய்நிழல் 
    ேதறித் ெதண்கயம் க்க  ேபான்றேத.          206 
 
    206. கூறப்பக்க - ன்ேன கூறிய. ெகாய்ம்மலர் – ெகாய்யப்ப ம் மலர். காவகம் - 
காவின் உள்ளாகிய இடம். ேதன் ஊறித் ளித்  - ேதன் சுரந்  ளியாகச் ெசாாிந் . 
வார் ஒண் ம  - ஒ குகின்ற ஒள்ளிய ேதன். மணல் தாய் - மணல் பரவி. காவகம், 
கயம் க்க  ேபான்ற  என்க. 
 
    குணமாைல ம் சுரமஞ்சாி ம் ேமவியி த்தல் 
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    காவிற் கண்டத் திைரவைளத் தாயிைட 
    ேமவி விண்ணவர் மங்ைகயர் ேபான் தம் 
    ைவ ம்கிளி ம்மிழற் றப் குந்  
    ஆவி யந் கி லாரமர்ந் தார்கேன.          207 
 
    207. காவில் - அக் காவகத்தில். கண்டத் திைர - பல்வண்ணத்திைர. ஆயிைட - அந்த 
உள்ளாகிய காவிேல. மிழற்ற - ேபச. ஆவிய ந் கிலார் - பாலாவி ேபா ம் 

கிைல ைடய மகளிர். இவர்கள் சுரமஞ்சாி ம் குணமாைல மாவர். கிலார், காவில், 
திைரவைளத்  ஆயிைட ேமவி, மிழ ற்ற, குந் , மங்ைகயர் ேபான்  அமர்ந்தார்கள் 
என்க. 
 
    ெபௗவ நீர்ப்பவ ளக்ெகா  ேபால்பவன் 
    ெமௗவ லங்குழ லாள்சுர மஞ்சாி 
    ெகாவ்ைவ யங்கனி வாய்க்குண மாைலேயா  
    எவ்வந் தீர்ந்தி ந் தாள்இ  கூ வாள்.          208 
 
    208. பவளக்ெகா  ேபால்பவ ம், மல் ைக மலர் சூ ய குழலா மான சுரமஞ்சாி 
என்க. எவ்வம் தீர்ந்தி ந்தாள் - ன்  ஒ  ெவ ப் ம் இன்றியி ந்தவள். இ  - 
இதைன ேமற் கூ கின்றார். 
 
    குணமாைல, குேபரமித்திரன் என் ம் நாய்க க்கு அவன் மைனவி விநயமாைல 
என்பாட்குப் பிறந்த மகள்; சுரமஞ்சாி என்பவள் குேபரதத்தன், சுமதி என்ற இ வர்க்கும் 
பிறந்த மகள்; இவ ம் குணமாைல மரைபச் ேசர்ந்தவள்; குணமாைல ம் சுரமஞ்சாி ம் 
இளைம ெதாட்ேட பிாியா நண்பர்கள். ேவனில் விைளயாட் க்குறித் , இ வ ம் 
சுண்ணம் ெசய்  ெகாணர்ந் ள்ளனர். 
 
    சுரமஞ்சாி குணமாைல சுண்ணத்ைத இகழ்தல் 
 
    சுண்ண ெமன்பேதார் ேபர்ெகா  ேசார்குழல் 
    வண்ண மாைல சுப்  வ த் வான் 
    எண்ணி வந்தன கூறிைவ ேயாெவன 
    நண்ணி மாைலைய நக்கன ெளன்பேவ.          209 
 
    209. ேபர்ெகா  - ெபயைர ஏறட் க்ெகாண் . நக்கனள் - இகழ்ந்தாள். ேசார் குழல் 
வண்ண சுப் மாைல, விளி. ேசார் குழல் - தாழ்ந்த கூந்த ம். வண்ண சுப்  மாைல - 
அழகிய இைட ைடய மாைலேய. என்ப - அைச. நக்கனள் சுரமஞ்சாி. 
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    குணமாைல உளம் ெகாதித் க் கூறல் 
 
    ைபம்ெபான் நீ ல கன்றியிப் பார்மிைச 
    இம்ப ெரன்சுண்ணம் ஏய்ப்ப உளெவனில் 
    ெசம்ெபாற் பாைவயன் னாய்!ெசப்  நீஎனக் 
    ெகாம்ப னா ம் ெகாதித்தி  கூறினாள்.          210 
 
    210. ைபம்ெபான் நீ லகு - ேதவ லகு. ெபான் என்றதற் ேகற்பப் "ைபம்ெபான்" 
என விேச க்கப்பட்ட . இம்பர் - இவ்விடத்ேத. ஏய்ப்ப - ஒப்பன. உள - ேவ  சில 
உண் . எனில் -அறி ைடேயார் கூ வாராயின். என - என்  குணமாைல ெசால்ல. 
ெகாம்பனாள் - ங்ெகாம்  ேபான்றவளாகிய சுரமஞ்சாி. ெபாற்பாைவ - ெபான்னாற் 
ெசய்த ெகால் ப்பாைவ. இைவ சுண்ணம் என்பேதார் ேபர்ெகா  வ த் வான் 
எண்ணி வந்தனேவா கூ  என நண்ணி நக்கனள் என்க. 
 
    சுரமஞ்சாி சினந்  கூறல் 
 
    சுண்ணம் ேதாற்றனம் தீம் ன லாடலம் 
    எண்ணில் ேகா ெபான் ஈ ம்ெவன் றாற்ெகன 
    வண்ண வார்குழ ேலைழயர் தம் ேள 
    கண்ணற் றார்கமழ் சுண்ணத்தின் என்பேவ.          211 
 
    211. ேதாற்றனம் - ேதாற்ேபாமாயின். னல் ஆடலம் – நீாில் விைளயாடக் 
கடேவமல்ேலம். ெவன்றாற்கு - லன்கைள ெவன்ேறானாகிய அ கன் ேகாயி க்கு. 
ேகா  ெபான் -ேகா  ெயன் ம் எண்ணளவாகிய ெபான். எண்ணில் - மாற்றில்லாத. 
என -என்  சுரமஞ்சாி கூறியைமந்தாளாக. வார்குழல் - நீண்டகூந்தல். ஏைழயர் -
மகளிர். சுண்ணத்தின் - சுண்ணம் காரணமாக. கண்ணற்றார் - நட் க் குைலந்தனர். 
ேதாற்றனம் - ற்ெறச்சம். 
 
    இ வர் ேதாழிய ம் தனித்தனிேய இ வர் சுண்ணத்ைத ம் எ த் க்ெகாண் , 
இவற் ள் நல்ல  ெதாிதல் ேவண்  ஆடவர் இ க்கும் சூழ க்குச் ெசன்  
காட் கின்றனர். அவர்கள் அத் ைறயில் லைம மிக்கவன் சீவகேன; அவன்பாற் 
காட் மின் என வி க்க, அவைனச் ெசன்றைடகின்றனர். 
 
    சீவகன் ேதர்ந்  குணமாைல சுண்ணம் நன்ெறன உைரத்தல் 
 
    "சுண்ணம் நல்லன சூழ்ந்தறிந் ெதங்க க்கு 
    அண்ணல்! கூற  ேயம்குைற" என்ற ம் 
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    கண்ணிற் கண்  "இைவ நல்ல; க ங்குழல் 
    வண்ண மாைலயி னீர்!" எனக் கூறினான்.          212 
 
    212. சூழ்ந்  - ஆராய்ந் . கூ  -கூ க. அ ேயம் குைற- இ ேவ 
அ ச்சிமார்களாகிய எம  ேவண் ேகாள். கண் -கூர்ந்  ேநாக்கி. இைவ நல்ல -
(குணமாைலயி ைடய) இச் சுண்ணம் நல்லனவாம். மாைலயினீர் - மாைலயிைன 

ைடயீர் 
 
    சுரமஞ்சாியின் ேதாழி கூறல் 
 
    "மற்றிம் மாநகர் ைமந்தர்கள் யாவ ம் 
    உற் ம் நாறி ம் கண் ம் உணர்ந்திைவ 
    ெபாற்ற சுண்ணம் எனப் கழ்ந் தார்; நம்பி 
    கற்ற ம்அவர் தங்கெளா ேடெகாேலா.          213 
 
    213. உற் ம்- ெமய்யால் ெதாட் ம். நாறி ம் -மணம் பார்த் ம், இைவ -
(சுரமஞ்சாியி ைடய) இச் சுண்ணத்ைதேய. ெபாற்ற சுண்ணம் - சிறந்த சுண்ணம். நம்பி 
-நம்பியாகிய நீ. அவர்தங்கெளாேட ெகாேலா - அவர்கேளாேடயன்ேறா. அவாின் 
ேவ ப வ ெதன்ைன என்பதாம். 
 
    ஐய ேனஅறி ம்என வந்தனம் 
    ெபாய்ய தன்றிப் லைம க்கிநீ 
    ெநாய்தின் ேதர்ந் ைர, ற்கடல்" என் தம் 
    ைகயி னால்ெதா  தார்கமழ் ேகாைதயார்.          214 
 
    214. அறி ம் - ேவ பாட்ைட யறிகுவன். ஐயன் –ஐயனாகிய சீவகன். என -என்  
பிறர் ெசால்லக் ேகட் . ெபாய்யதன்றி –ெபாய்யாகாமல் ெமய்யாமா . லைம 

க்கி -அறிைவக் கூாிதாக்கி. ெநாய்தின் - விைரவாக. ற்கடல் -விளி. ற்ெபா ள் 
பல ம் நிரம்பிய கடல் ேபான்றவேன. ேகாைதயார் -ேகாைதயணிந்த ேதாழியர். 
 
    சீவகன் அவர்கைளத் ெதளிவித்தல் 
 
    நல்ல சுண்ணம் இைவ; இவற் றிற்சிறி  
    அல்ல சுண்ணம்; அதற்ெகன்ைன ெயன்றிேரல் 
    ல்  ேகாைடய, ெபாற் ைடப் ஞ்சுண்ணம்; 
    அல்ல சீதம்ெசய் காலத்தி னாயேவ.          215 
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    215. என்ைன ெயன்றிேரல் - காரணம் என்ைன என்  ேகட்பீராயின். ல்  
ேகாைடய -சுண்ணமி த்தற்குப் ெபா ந்திய ேகாைடக் காலத்தில் இ த்தைவ யாகும். 
அல்ல -நல்லவல்லாத இச் சுண்ணம், சீதம் ெசய் காலம் -மாாிக்காலம். சீதம் -குளிர். 
 
    சுரமஞ்சாி ேதாழி மீட் ம் கூறல் 
 
    "வாரம் பட் ழித் தீய ம் நல்லவாம் 
    தீரக் காய்ந் ழி நல்ல ம் தீயவாம்; 
    ஓ ம் ைவயத் தியற்ைகயன் ேறா?"எனா 
    ர ேவல்ெந ங் கண்ணி விளம்பினாள்.          216 
 
    216. வாரம் பட் ழி - ஒ வர்ேமல் அன் ற்ற காலத்ேத. தீரக் காய்ந் ழி - அன்  
இலதாகிய வழி. ஓ ம் - நீேர நிைனந்  பா ம். ஓ ம் என் ம் ற் ச்ெசால் நிகழ்கால 
உம்மீறன்றி எதிர்கால ணர்த் ம் ன்னிைலப் பன்ைம; இஃ  ஒ வைரக் கூ ம் 
பன்ைமக் கிளவி. ரேவல்- ரம் ெபா ந்திய ேவல் ேபான்ற. 
 
    சீவகன் ம ப ம் வண் ண்ணக் காட் ச் சுண்ணம் ெதாிவித்தல் 
 
    மங்ைக நல்லவர் கண் ம் மன ம்ேபான்  
    எங்கும் ஓ  இட ம் சு ம் காள்! 
    வண்  காள்! மகிழ் ேதனினங் காள்!ம  
    உண்  ேதக்கி ம் ஒண்ஞிமி றீட்டங்காள்.          217 
 
    217. மங்ைக நல்லவர்.....சு ம் காள் - கண் ம் மன ம்ேபான்  ேசர்ந்  எங்கும் 
க தாக ஓ த் திாி ம் ச ம் கேள. ச ம் - வண் . ேதன், மிஞி  -வண் ன் வைக. 
மகிழ்ேதன் - கள்ளால் மயங்கிய ேதன் வண் . ம  உண்  ேதக்கி ம் ஒன்ஞிமி  - 
ம ைவ நிரம்ப ண்  ேதந்ெநறி ம் ஒள்ளிய ஞிமி கேள. ஈட்டம் -கூட்டம். 
 
    ேசாைல மஞ்ைஞ சுரைமதன் சுண்ண ம் 
    மாைல ெயன் ம் மடமயில் சுண்ண ம் 
    சால நல்லன தம் ம் மிக்கன 
    ேகாலமாகக் ெகாண் ண்மின் எனச்ெசான்னான்.          218 
 
    இவ்வா  ெசால் ச் சீவகன் இ வர் சுண்ணத்ைத ம் அள்ளி விண்ணிேல 

வினான்; சுரமஞ்சாி சுண்ணம் கீேழ ழ்ந்ெதாழிய குணமாைல சுண்ணத்ைத 
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வண் னம் உண்ெடாழிந்தன. அைதக் கண்ட ம் சீவகன் சுரமஞ்சாியின் ேதாழிைய 
ேநாக்கி, "இதைனச் ெசன்  ம் தைலவியர்க்கு உைரமின்" என்றான். இச்ெசய்தி 
ேகட்ட சுரமஞ்சாி ெபாி ம் அவல ற்  ேவ  உைரெயான் ம் ஆடா  வாளா 
இ ந்ெதாழிந்தாள். அவள் யரங்கண்ட குணமாைல மனம் ெபாறா , அச் 
சுரமஞ்சாிையத் ேதற்ற நினந்  தகுவ  ெசய்ய ற்றாள். 
 
    218. மஞ்ைச - மயில். சுரைம - சுரமஞ்சாி. மஞ்ைசேபான்ற  சுரமஞ்சாி என்க. மாைல - 
குணமாைல. சால நல்லன - மிக ம் நல்லேவயாயி ம். தம் ம் - இவற்றி ம். 
ேகாலமாக - நன்றாக. "ெவறாதி த்தற்கு இ வைர ம் மயில்" என்றான். 
 
    குணமாைல இரத்தல் 
 
    திங்க ளங்கதிர் ெசற் ழக் கப்பட்ட 
    பங்க யப்ப  ெவாத் ைள, பாவாய்! 
    நங்ைக ெயன்ெனா ைரயாய்; நனிெயால்ேல 
    இங்கண் என்ற  ழ்ந்திரந் திட்டாள்.          219 
 
    219.ெசற் ழக்கப்பட்ட - பைகத் க் கலக்கப்பட்ட. பங்கயப் ப  - தாமைரம . 
ஒத் ைள - ேபால உள்ளாய். ஒல்ேல - க க. இங்கண் - இவ்விடத் . இனி, ஒத் ைள 
பாவாய் - ேபால வ ந் கின்ற பாைவேய என் மாம். 
 
    சுரமஞ்சாி கூறல் 
 
    மாற்ற ெமான் ைர யாள்,"மைழ வள்ளல்என் 
    ஏற்ற சுண்ணத்ைத ஏற்பில என்றெசால் 
    ேதாற்  வந்ெதன் சிலம்ப  ைகெதாழ 
    ேநாற்பன்; ேநாற்றைன நீ" என ஏகினாள்.          220 
 
    220.மாற்றம் - ம மாற்ற ம். மைழ வள்ளல் - மைழ ேபால  வன்ைமயிைனச் ெசய் ம் 
சீவகன். ஏற்ற சுண்ணம் - நல்ல சுண்ணம். ஏற்பில - நல்லைவயல்ல. ைக ெதாழ - 
ைகெதா  ஏத் ம்ப யாக. ேநாற்றைன - ன்ேன ேநாற்றி கின்றாய். 
 
    இவ்வா  ெசன்ற சுரமஞ்சாி தன்மைனயகத்ேத வா யி ந்தனள்; அவள் 
வாட்டத் க்குக் கார ணமாராய்ந்த ெபற்ேறார் ெசய்வ  யாெதன ஆரா மளவில், 
சுரமஞ்சாி தனக்ேகார் கன்னிமாடமைமத்  அதன ேக ஆடவர் எவ ம் கு காதவா  
காவலைமத்தல் ேவண் ம் என ேவண் ன ள். இைதக் ேகட்ட குேபரதத்த ம், 
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கட் யங்காரன  ஆைண ெபற் , அவள் வ ம்பியவண்ணேமஆடவர் 
கு காஅ ங்க யைமந்த கன்னிமாடம் க திற் சைமத் த் தந்தான். 
 
    சுரமஞ்சாி ேநான்  
 
    ெசன்  காலம் கு கி ம் சீவகன் 
    ெபான் ஞ் சாகம் ெபா ந்தில் ெபா ந் க; 
    அன்றி என்நிைற யார்அழிப் பாெரனா 
    ஒன்  சிந்ைதய ளாகி ெயா ங்கினாள்.          221 
 
    221. காலம் ெசன்  கு கி ம் - வாழ்நாள் எல்ைல ற்றிக் குைறந்த ேபாழ் ம். 
ெபான் ஞ்சு ஆகம் - தி மகள் தங்குகின்ற மார் . அன்றி - அவைனயன்றி. ஒன்  
சிந்ைதயளாகி - ஒ  மனத்ைத ைடய ளாய். ஒ ங்கினாள் - அைமந்ெதாழிந்தாள். 
 
    குணமாைல சுரமஞ்சாி பிாிவாற்ற  வ ந் தல் 
 
    இன்பக் காரண மாம்விைள யாட் ள் 
    ன்பக் காரண மாய்த் றப் பித்தி ம் 
    என்ப ேதநிைனந் தீர்மலர் மாைலதன் 
    அன்பி னால்அவ த்த  திட்டாள்.          222 
 
    222. றப்பித்தி ம் - ெக த்ெதாழித் வி ம். இன்பக் காரணம் - இன்பத் க்கு 

தலாகிய க நட் . விைளயாட் ள் - சி  விைளயாட்  வாயிலாக. ன்பக் 
காரணம் - பைக. ஆய் - ேதான்றி. என்பேத - க ந ட் ப் பைகயாக்கும் என்ற 
பழெமாழிையேய. விைளயாட்ேட விைனயாம் என்ற பழெமாழி ெகாண்  
அைமக்கி மாம். ஈர் மலர் - குளிர்ந்த மலர். அவ த்  - வ ந்தி. 
 
    குணமாைல, பிாிவாற்றாைமயால் தன் தீவிைனக்குக் க வாய் ெசய்தல் 
 
    தண்ண ம் தீம் ன லா ய தண் மலர் 
    வண்ண வார்தளிர்ப் பிண் யி னான க்கு 
    எண்ணி யாயிர ேமந் ெபாற் றாமைர 
    வண்ண மா மலர் ஏற்றி வணங்கினாள்.          223 
 
    223.தண்ணம் தீம் னல் - குளிர்ந்த இனிய நீர். ஆ ய - ஆட  ேவண் . வார் தளிர் - 
ஒ கிய தளிர். எண்ணி- சுரமஞ்சாி டன் தன்பால் இ ந்த நட்பிைனப் பிாித்த தீவிைன 
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நீங்கும் வழி இ  என்  எண்ணி, ஆயிரம் தாமைர. ஏந்  ெபாற்றாமைர - உய ர்ந்த 
ெபாற்றாமைரப் . வண்ண மலர் - அழகிய . இைவ ஆயிரத்தின் ஒழிந்த க்கள். 
    ஏற்றி - வி. 
 
    இஃதிங்ஙனமி க்க, ேவனில் வி ப்பால் ெபாழில் விைளயாடப் குந்த நகர மக்கள், 
ெபாழில் விைளயாட் ற் ெபா  ேபாக்கி, நீர் விைளயாடைலக் க தினர். பலர் பல  
வைகத் தானங்கைளச் ெசய்தனர், நந்தட்டன், த்திேசனன் த ேயார், 
தம்மிைடேயஇ ந்த சீவகைனத் தனிப்பவிட் , விைளயாட் க் காண வி ம்பி 
ேவறிடங்கட்குச் ெசன்றனர். ஒ  பக்கத்ேத ைமந்த ம் மகளி ம் ெபாழி ம் நீாி ம் 
விைளயாட் டயர்ைகயில், ஒ பக்கத்ேத அந்தணர் ெபா ட் ேவதியர் சிலர் ேசா  
சைமத்  ைவத்தி ந்தனர். அதைன ஒ  நாய் வந்  ெதாட்டதாக, அவர்கள் அதைனத் 

ரத்திய த் க் ெகாண்ேடா னர். அஃ  அவர்களால் தாள் றிந்  கயத் நீாில் 
வி ந்த ; அம் ர்க்கர் அதைன வைளத் க்ெகாண்டனர். 
 
    களிமகன் வர  
 
    மட் குடம் அல்லன மதியின் ெவள்ளிய 
    கட்குடக் கன்னியர் இ வ ேரா டன் 
    ட்ெகன யாவ ம் ந ங்கத் ய்ைமயில் 
    உட்குைடக் களி மகன் ஒ வன் ேதான்றினான்.          224 
 
    224.மதியின் ெவள்ளிய குடம்- திங்கள்ேபால் ெவண்ணிறத் தனவாகிய ெவள்ளியாற் 
ெசய்த குடம். இக் குடம் கட் குடம். இைவ மட்குடமல்ல. கள்ளின் க ைம ெபா த்தற்கு 
ெவள்ளியாற் சைமத்த  குடம். குடக்கன்னியர் - குடம் தாங்கிய மைனவியர். யாவ ம் 

ட்ெகன ந ங்க - காண்ேபார் அைனவ ம் ண்ெணன அஞ்சி ந ங்க. ய்ைமயில் 
உட்குைட - ய்ைமயில் உள்வாங்கிய; ய்ைமயில்லாத. ய்ைமயில்லாத 
உ விைன ைடய என் மாம். 
 
    களிமகன் கூறல் 
 
    ைடத்ெதன் நாயிைனப் ெபான் வித் தீர்; உயிர் 
    க க்கப் ேபர்த்தனிர்; தம்மின்; கலாய்க்குறின் 
    தடக்ைக மீனிைம தாங்குமின்; அன்ெறனின் 
    உைடப்ெபன் கட்குடம் என் ைர யா னான்.          225 
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    இவ்வா  இவன் வ த்தக் கண்ட ம், சீவகன் விைரந்  அவனிடம் ேபாந்  
நாயிழந்  நிற்கும் அவன  யைரத் ேதற்றி, அந்தணர்க்குத் ைணெசய்  
அகற்றினான். பின்  அச் சீவகன் தன் ேதாழ டன் நாய் கிடந்தவிடம் அ கி, அதன் 
மனத்ேத மறம் இல்லாைம ணர்ந் , அதன் ெசவியில் மந்திரேமாத ற்றான். 
 
    225. ைடத்  - அ த் . ெபான் வித்தீர் - உயிர்ேபாக்கினீர். ேபர்த்தனிர் தம்மின் - 
மீட் த் த ராக. க லாய்க்க உறின் – கலாம் ெசய்ய நிைனக்கின். தடக்ைக மீளிைம - 
ெபாிய ைகயின  வ . கட்குடம் உைடப்ெபன் - கட்குடத்ைதப் ேபாட்  உைடப்ேபன். 
 
    நாய் ேதவனாதல் 
 
    "நா டம் பிட் வண் நந்திய ேபெராளிக் 
    காய்கதிர் மண்டலம் ேபான்ெறாளிக் கால்வேதார் 
    ேச டம் ெபய் ைவ; ெசல்கதி மந்திரம் 
    நீ டம் பட் நி ைனமதி" என்றான்.          226 
 
    226. இட்  - நீங்கி. நந்திய - வளர்ந்த. காய்கதிர் மண்டலம் - நில  கா ம் 
கதிர்கைள ைடய திங்கள். கால்வ  ஓர் - விளங்குவதாகிய  ஒ . ேச டம்  - 
ெபாிய டம் . ெசல்கதி மந்திரம் – உயர்கதிக்கு உய்ப்பெதா  மந்திரம். உடம்பட்  - 
ஒ ப்பட் . 
 
    இ  கூறக்ேகட்ட அந்த நாய் வால்குைழத் த் தன் உள்ளத்  உவைகையப் 

லப்ப த்திற் . அதன் ெசவியில் ஐந் ெமாழிகளாலாகிய மந்திரத்ைத ஓதிப் பின் 
வ மா  கூறினான். 
 
    உ தி ன் ெசய்த தின்றி ெயா கிேனன் என்  ெநஞ்சின் 
    ம கல்நீ; பற்ெறா  ஆர்வம் விட் ; மரண அச்சத்  
    இ கல்நீ; இைறவன் ெசான்ன ஐம்பத அ த ண்டால் 
    ெப திநற் கதிைய என்  ெப நைவ அகற்றினாேன.          227 
 
    227. ன் உ தி ெசய்ததின்றி - ன்  உயிர்க்கு உ தி த ம் விைனெசய்யாேத. 
ம கல் - மனத்ேத கலக்கம்ெகாள்ள  ேவண்டா. பற்  - உள்ள ெபா ள்ேமற் ெசல் ம் 
ஆைச. ஆர்வம் - ெபறக்கடவ ெபா ள் ேமற்ெசல் ம் ஆைச. விட்  -.விட்ெடாழிக. 
மரணவச்சத்  இ கல் - இறத்தற்கண் உள்ள ேநாய்வாய் ழ்ந்  நிைலெபறாேத. 
இைறவன் - அ கன். ஐம் பத வ மிர்தம் - ஐந்  பதமாகிய அமிர்தம்; பஞ்சா தி 
    காயம் என் ம் மந்திரம். ெப தி - ெப க. நைவ - ன்பம். 
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    மனத்திைடச் ெச ம்  நீங்கி மறவைல யாகி ஐந் ம் 
    நிைனத்தி ; நின்கண் நின்ற நீனிற விைனயின் நீங்கி, 
    எைனப்பகல் ேதா ம் விள்ளா இன்பேம பயக்கும் என்றாற்கு 
    அைனப்பத வ மிர்தம் ெநஞ்சின் அயின் விட் ட கன்ற த ன்ேற.          228 
 
    228.ெச ம்  -ெசற்றம். நீங்கி - நீக்கி. மறவைலயாகி -மற வாமல். நீனிற விைன - 
காிய தீவிைன. எைனப் பகல்ேதா ம் – உள்ளநாள் எத் ைண அத் ைண 
நாெளல்லாம், விள்ளா - நீங்காத, அைனப் பத வ மிர்தம் - அந்த ஐந்  பதமாகிய 
மந்திரம். அயின்  - நிைனத் . விட் - நா டம்ைப விட் . 
 
    நா டம் விட்  நீங்கித் ேதவவ  ெபற்ற ம், அத்ேதவன் சீவகன் ன்ேன 
ேதான்றித் தன் நன்றி கூ கத்தால் தான் சுதஞ்சணன் என் ம் ேதவன் என் ம், 
தன் லகும் உலகிற் ேபாக ம் சீவ கன் அ யில் ைவப்பதாக ம் ெசான்னான். 
அவைனக் கண் ம் உைரையக் ேகட் ம் வியப் ம் நன்மதிப் ம் ெகாண்  சீவகன், 
தனக்குப் பிறவாற்றால் ஒ  குைற ம் இல்ைலெயன் ம், ஒ கால் தன்ைனப் பைகவர் 
வைளத் க் ெகாள் மிடத் த் தனக்குத் ைண ெசய்வ  அைம ம் என் ம் 
விைடயி த்தான். 
 
    ேதவன் விைடெபற்ேறகல் 
 
    இன்னிழல் இவ ம் ணான் இ விசும் பிவர்த ற் ப் 
    ெபான்ென  வ ைனய ேதாளாற் ல் க்ெகாண் னிய கூறி 
    "நின்னிழல் ேபால நீங்ேகன்; இடர்வாின் நிைனக்க" என்  
    மின்ென உப் பறப்ப ெதாத்  விசும்பிவர்ந் தமரன் ெசன்றான்.          229 
 
    229. இன்நிழல் இவ ம் ணான் - இனிய ஒளி திக ம் ண்கைள யணிந்  
ேதான் ம் சுதஞ்சனன். இ  ேதவ டம்பின் ெபா . இவர்த ற்  - ேபாகக் க தி. 
ெபான் எ  அைனய ேதாளான் - ெபாற் ண் ேபா ம் ேதாைள ைடய சீவகன். 
நிைனக்க - என்ைன நிைனக்க. எ உப்பறப்ப  - மைறயாமல் எ ந்  பறப்ப . 
இவர்ந்  - உய ர்ந் . 
 
    ேதவன் ெசன்ற ம் சீவக ம் அவ ைடய ேதாழ ம் அவ்விடத்  நின் ம் 
ேபாய்விட்டனர். நகரமக்கள் நீர் விைளயாட்  ந்த ம் நகரத்திற்குச் 
ெசல்ல ற்றனர். சிவிைக ர்ந்  ெசல்வார் பலர்; ேதர்மீ  ெசல்வார் பலர்; ேவ  பலர் 
ஏைன ஊர்தி இவர்ந் ம் ஏக ற்றனர்.ெசல் ம் ெபா  அரசன  பட்டத்  
யாைனயாகிய அசனிேவகம் என்ப  மதம்பட் ப் பாகர் அடக்க அடங்கா  பிளிறிக் 
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ெகாண்  ஓட ற்ற . கூ யி ந்த ஆடவ ம் மகளி ம் நாற்றிைச ம் ற்  ற்றாக 
ஓ  உயிர் தப் வாராயினர். அவ் யாைன குணமாைல ம் அவள  ேதாழி ம் இ ந்த 
பக்கத்ைத ேநாக்கி வரத்ெதாடங்கி விைரந்  ெந ங்குவ தாயிற் . இந் ெந க்க யில் 
விைரந்ேதாட மாட்டா  குண மாைல ெநஞ்சு கலங்கினாள். 
 
    குணமாைலயின் ேதாழி யாைன ன் நிற்றல் 
 
    க ந்தடங் கண்ணி தன்ேமல் கா கர் உள்ளம் ேபால 
    இ ங்களி ெறய்த ேவாடச் சிவிைகவிட் ைளய ேரக 
    அ ம்ெபற ல வட்குத் ேதாழி, ”ஆடவர் இல்ைல ேயா?" என்  
    ஒ ங்*ைக ச்சிக் கூப்பிக் களிற்ெறதிர் இைறஞ்சி நின்றாள்.          230 
 
    230.க ந்தடங் கண்ணி - காிய ெபாிய கண்கைள ைடய குண  மாைல. எய்த ஓட - 
அ கச் ெசன்றதாக. இைளயர் - சிவிைக சுமந்  வந்த ஆட்கள். விட்  - கீேழ 
ைவத் விட் . அ ம் ெபறல் அவட்கு - சீவகைனயன்றிப் பிறர்க்குப் 
ெப தற்காியவளாகிய அக் குணமாைலக்கு. என்  - என்  கூப்பா  இட் . இைறஞ்சி 
- தைல கவிழ்ந் . 
 
    நின்றவள  க த்  இ ெவன்றல் 
 
    "என்ைனக்ெகான் றிவள்க ேணா ம் எல்ைலயில், ஒ வன் ேதான்றி 
    இன் யிர் இவைளக் காக்கும்; அன்ெறனில் என்கண் மாய்ந்தால் 
    பின்ைனத்தான் ஆவ தாக" என்ெறண்ணிப் பிைணெகாள் ேநாக்கி 
    மின் ப்ேபால் டங்கி நின்றாள், தைத ெகாம்ெபா ெடாப்பாள்.     231 
 
    231. இவன்கண் ஓ ம் - இவனிடத்ேத ேயா ம். எல்ைலயில் - அமயத்தில். இன் 
உயிர் இவைளக் காக்கும் - இனிய உயிர்ேபா ம் இக் குணமாைலையக் காப்பான். 
என் கண் மாய்ந்தால் - என் உயிர் மா மாயின். ஆவதாக - ஆவ  ஆகுக; அ  பற்றிக் 
கவைலயில்ைல. பிைண ெகால் ேநாக்கி - மான்பிைண ேபா ம் பார்ைவைய ைடய 
ேதாழி. டங்கி - ந ங்கிக்ெகாண் .  தைத ெகாம்  - க்கள் நிைறந்த ெகாம் . 
 
    குணமாைல நிைலையச் சீவகன் காண்டல் 
 
    மணியி  தைல ம் ேசர்த்தி வான்ெபானின் இயன்ற நாணால் 
    அணியி ங் குஞ்சி ேயறக் கட் யிட் டலங்கல் சூழ்ந்  
    தணிவ ம் ேதாழர் சூழத் தாழ்குைழ தி வில் சப் 
    பணிவ ம் குாிசில் ெசல்வான் பாைவய  இடைரக் கண்டான்.          232 
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    232. இ தைல ம் மணிேசர்த்தி - இ பக்கத்தி ம் மணிய த்தி. வான்ெபானின் 
இயன்ற நாண் - உயர்ந்த ெபான்னால் ெசய்யப்பட்ட கயி , குஞ்சி - தைலமயிர். 
ஏறக்கட்  - க்கிக்கட் . தணிவ ம் ேதாழர் - அன்  குைறயாத ேதாழர். வில் - ஒளி. 
பணிவ ம் குாிசில் – பிறரால் வணக்கலாகாத சீவகன். 
 
    சீவகன  உட்ேகாள். 
 
    ெபண் யிர் அவலம் ேநாக்கிப் ெப ந்தைக வாழ்விற் சாதல் 
    எண்ணினன் எண்ணி ெநாய்தா இனமலர் மாைல சுற்றா, 
    வண்ணப்ெபாற் கடகம் ஏற்றா, வார்கச்சில் தாைன க்கா, 
    அண்ணலங் களிற்ைற ைவயா ஆர்த் ேமல் ஓ னாேன.          233 
 
    233. ெபண் உயிர் அவலம் - ெபண்ெணா த்தி உயிர் இழப்ப  ேநாக்கி, வாழ்வின் 
சாதல் எண்ணினன் - பார்த் ப்பின் இ ந்  வாழ்த ம் தான் சாவேத 
ெப ந்தைகைம என எண்ணினான். அவன் ெப ந்தைகயாத ன். ெநாய்தா - உடேன 
(விைரவாக) ெபாற்கடகம் - ஆடவரணி ம், ெபான்னால் ெசய்த ஒ வைகத் ெதா . 
வார் கச்சின் – நீண்ட கச்சினால். தாைன - உைட. க்கா - இ கக் கட் க்ெகாண் . 
ைவயா - ைவ ெகாண் . ஆர்த்  - ஆர்ப்பாித் . ேமல் - களிற்றின்ேமல். 
 
    குணமாைல ேம ம் அவள் ேதாழிேம ம் பார்ைவைவத் ச் ெசல் ம் யாைன 
ேவ பக்கம் தி ம் மா  அதன் மத்தகத்திற் பாய்ந்  அவர்கைளச் சீவகன் உய்வித்தல் 
 
    படம்விாி நாகம் ெசற் ப் பாய்த  க ழன் ேபால 
    மடவர லவைளச் ெசற்  மதக்களி  இைறஞ்சும் ேபாழ்தில், 
    குடவைர ெநற்றி பாய்ந்த ேகாளாி ேபான்  ேவழத்  
    உடல்சினம் கடவக் குப் ற்  உ ெமன உரறி யார்த்தான்.          234 
 
    234 நாகம் - நாகப்பாம் . ெசற்  - சிைதத் . க ழன் - க டன். மடவரலவைள - 
இைளயளாகிய ேதாழிைய. ெசற்  – ெச த்  இைறஞ்சும் ேபாழ்தில் - சிறி  தைல 
குனி ம்ெபா . குடவைர - ஞாயி  ேமற்றிைசயில் மைற ம் மைல. ெநற்றி - உச்சி. 
ேகாளாி - சிங்கம். உடல் சினம், விைனத்ெதாைக. குப் ற்  - குதித் . உ ம்- இ . 
உரறி - ழங்கி. 
 
    கூற்ெறன ழங்கிக் ைகயால் ேகாட் ைடப் ைடப்பக் காய்ந்  
    காற்ெறன ரறி நாகம் கடாம்ெபய்  கன ன் சீறி 
    ஆற்றலங் குமரன் தன்ேமல் அ களி ேறாட, அஞ்சான் 
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    ேகாற்ெறா ப் பாைவ தன்ைனக் ெகாண் ய்யப் ேபாமின் என்றான்.     235 
 
    235 ேகாட் ைடப் ைடப்ப - இ  ெகாம் கட்கும் இைடேய ைகயால் ைடக்க. 
காய்ந்  - (களி ) சினந் . காற்ெறன –சூைறக் காற் ப்ேபால. நாகம் - யாைன. 
கடாம்- மதநீர். கன ன் – ெந ப் ப் ேபால. ஆற்றல் அம் குமரன் - வ மிக்க 
இைளயனான சீவகன். அஞ்சான் -அஞ்சானாய். ற்ெறச்சம். ேகாற்ெறா ப் பாைவ - 
குணமாைல. 
 
    ேதாழிேம ம் குணமாைல ேம ம் ெசல்கின்றெதன்  அஞ்சினவன், அக் களி  
தன்ைன ேநாக்கித் தி ம்பிவிட்டைமயின் அஞ்சானாயினன், குணமாைலையக் 
ெகாண்  ெசல்வார் அவள் ேதாழிைய ம் உடன்ெகாண்  ேபாவராத ன் 
ேகாற்ெறா ப் பாைவையக் கூறினான். 
 
    சீவகன் யாைனெயா  ெபா  அதைனக் ெகால்லா  ெந ந்ெதாைல  
ெசல்லவி த்தல் 
 
    மதியி க் கிவர்ந்த ேவக மாமணி நாகம் வல்ேல 
    பதியைம ப தி தன்ேமல் படம்விாித் ேதா  யாங்குப் 
    ெபாதியவிழ் ேகாைத தன்ேமல் ெபா களி றகன்  ெபாற்றார்க் 
    கதியைம ேதாளி னாைளக் ைகயகப் ப த்த தன்ேற.          236 
 
    236. மதியி க்கு - திங்கைளக் ைகயகப்ப த்தற்கு. இவர்ந்த- வி ம்பிய. மாமணி 
நாகம் - க ம்பாம் . வல்ேல - சட்ெடன. பதியைம ப தி - ேபாகின்ற ஞாயி ; இ த்தல் 
தவிர்ந்த ப தி, ெபாதியவிழ்ேகாைத - அ ம்பவிழ்ந்த வால் ெதா த்த மாைலயணிந்த 
குணமாைல. அகன்  - ேபாவ  நீங்கி. கதி அைம ேதாளினான் - வன்ைமக்கு இடமாய் 
அைமந்த ேதாளிைன ைடய சீவகன். ைகயகப்ப த்த  - ைகக்குள்ேள 
அகப்ப த்திற் . 
 
    ைகயகப் ப த்த ேலா ம் கார்மைழ மின்னி ெனாய்தா 
    ெமாய்ெகாளப் பிறழ்ந்  த்தார் ம ப்பிைடக் குளித் க் காற்கீ 
    ைழெயன அடங்கி வல்லான் ஆ ய மணிவட் ேடய்ப்பச் 
    ெசய்கழற் குாிசி லாங்ேக கரந் ேசண் அகற்றி னாேன.          237 
 
    237. கார்மைழ மின்னின் ெநாய்தா - கார் கி ல் மைற ம் மின்னைலப்ேபால 
விைரவாக. ெமாய்ெகாளப் பிறழ்ந்  – உடம்  ெமன்ைமெகாண்  வைளந்  ாிந் . 
ம ப்பிைடக் குளித்  – ெகாம் களின் இைடேய ைழந் . ஐெயன அடங்கி - 
கண்ேடார் வியப்ெபய் மா  ஒ ங்கி. வல்லான் - வட்டா வதில் வல்லவன். ஏய்ப்ப - 
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ஒப்ப.ெசய்கழல் குாிசில் -ெசவ்விய கழலணிந்த குாிசிலாகிய சீவகன். ஆங்ேக - 
அப்ெபா ேத. ேசண் - ெதாைலவிேல. வட்ேடய்ப்பக் கரந்  ேபாய்ச் ேசணகற்றினான் 
என்க. 
 
    இங்ஙனம் யாைன ேசணிற் ெசன்ற ம் சீவகன் குணமாைலைய ேநாிற் கண்  
அவள  அழகில் தன் க த்ைத யிழந்  தனிேய உய்யானத்ைத யைடந்தான். இப்பால் 
குணமாைலைய ம் அவள் ேதாழியர் தம் க  மைனக்குக் ெகாண்ேடகினர். அவள் 
மனத் ம் சீவகன்ேமல் ெப ங் காதல் எ ந்  வாட்ட ற்ற . இதன் உண்ைமயறியாத 
அவள் தாய் விநயமாைல " ெந  விைளயா யதனால் இவட்கு இம் ெம  
உளதாயிற் ப்ேபா ம்" என்  நிைனந்  தகுவன பல கூறி, குணமாைல வளர்த்த 
கிளிைய அவட்குக் காட் , "நின்ைன நின் கிளி அைழயாநின்ற ; ெசன்  பா ட் க" 
என்  ெசால் விட் ச் ெசன்றாள். தனித்தி ந்த குண மாைல ள்ள த்ேத சீவகன் 
ெபா ட்  எ ந்த ேவட்ைகத் தீ அவள  உள்ளத்ைத ம் உயிைர ம்உடைல ம் 
ெவ ப்ப, அவள் ெபாி ம் ஆற்றாளாயினள். பின்  அவள் தனக்குள்ேள பலவா  
நிைனக்க ற்றாள். 
 
    குணமாைல ெபண் பிறப்ைபப் பழித்தல் 
 
    ைகயி னால்ெசாலக் கண்களிற் ேகட் ம் 
    ெமாய்ெகாள் சிந்ைதயின் ங்ைக  மாயிேனன்; 
    ெசய்த வம் ாி யாச்சிறி யார்கள்ேபால் 
    உய்ய லாவேதார் வாயி ண் டாங்ெகாேலா.          238 
 
    238. ைகயினால் ெசால்ல- ைகயாற் காட் ம் ைசைகயால் மனக் குறிப்ைப 
ெவளிப்ப த்த. அவற்ைறக் கண்ணாற் கண்ேட அறிய ேவண் தலால், "கண்களில் 
ேகட் ம்" என்றார். ெமாய் ெகாள் சிந்ைத – குைறெயல்லாம் ெசறி  ெகாண்ட மனம். 

ங்ைக - ஊைம. ெசய்தவம் ாியா- ெசய்தற்குாிய தவத்ைதச் ெசய்யாத. சிறியார் - 
சி ைம ைடயவர். சிறியார்கள்ேபால் ங்ைக மாயிேனன் என க்க. வாயில் - 
ெநறி ணர்த்தித் ைண ெசய்பவர். 
 
    கண் ம் வாள் அற்ற; ைகவைள ேசா மால்; 
    ண் ம் ேபான்  லம் ம்என் ெநஞ்சேரா; 
    எண்ணில் காமம் எாிப்பி ம் ேமற்ெசலாப் 
    ெபண்ணின் மிக்க  ெபண்ண ல  இல்ைலேய.          239. 
 
    239.வாள் அற்ற - ஒளியிழந்தன. ண் ம் ேபான்  லம் ம் - ெநஞ்சம் 

ண் ற்ற  ேபால வ ந் ம். எண்ணில் – ஆராய்ந்  பார்க்குமிடத் . எாிப்பி ம் - 
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க்க நின்  சுட் க் ெகா த்தினா ம். ேமற் ெசலாத - ேமெலான் ம் 
ெசய்தற்கில்லாத. ெபண்ணின் மிக்க  - ெபண் பிறப்பி ம் ெகா ய . ெபண் பிற ப்பின் 
ெகா ைமக்கு ஒப்ப ம் மிக்க ம் ேவெறான் ம் இல்ைல என்பதாம். 
 
    இவ்வாற்  எண்ணமிட் க்ெகாண் ந்த இக்குண  மாைலக்கு ஒ  நிைன  
ேதான்றிற் : தன் கிளிையச் சீவகன் பால் விட நிைனத்தாள். அதைன அக் 
கிளியிடம் உைரப்ப, அ ம் அதற்குடன்பட்  அவன் இ க்குமிடம் ெசன்ற . 
    ஆங்ேக, சீவகன் அரசவா ன் அஞ்சி ந ங்கித் வண்ட  குணமாைல வ ேவ அவன் 

தன் தலாகப் ெபற்ற காட்சியாதலால், அதைனேய மனக்கண்ணிற் கண்  
ெப ேவட்ைக ற் , ேமனி ெம ந் , அவ் விைனத் தாேன ஒ  கிழியில் எ தி 
அதன் அழகிைட யீ பட் ந்தான். அ ேபா  அவ ன்பால் அழ ெகா கும் 
வ வின ளாய காந்த வ தத்ைத வந்தாள். அவைளக் கிளி கண்ட . 
 
    கிளி தனக்குள் எண் தல் 
 
    "சிலம்ெபா  ேமகைல மிழற்றத் ேதனினம் 
    அலங்க ண்  யாழ்ெச ம் அம்ெபாற் ங்ெகா  
    நலம்பட நன்ன ைட கற்ற ெதாக்கும்இவ் 
    விலங்க ாித் தடங்கணாள் யாவ ளாங்ெகாேலா.          240 
 
    240. மிழற்ற - ஒ க்க. ேதன் இனம் - வண் னம் அலங்கல் உண்  - மாைலயி ள்ள 
ேதைனக் கு த் . யாழ் ெச ம் – யாழ்ேபால் ர ம். ங்ெகா  நைட கற்ற  ேபால 
நடந்ேதகும் இத் தடங்கணாள் யாவேளா என்ப . விலங்கு அாித் தடங்கணாள் - 
கு க்கிட் ப் பரந்த  ெசவ்வாிகைள ைடய ெபாிய கண்ணிைன ைடயாள். 
 
    யாவேள யாயி மாக; மற்றிவள் 
    ேமவிய ெபா ெளா  மீண்ட பின்ன லால் 
    ஏவலாற் ேசர்கேலன்" என்  ைபங்கிளி 
    வ லர் சண்பகம் ெபா ந்திற் ெறன்பேவ.          241 
 
    241. ேமவிய ெபா ெளா  - வந்த ெசய்திைய த் க்ெகாண்  பின்னலால் - 
பின்ேன யன்றி. ஏவலால் - குணமாைல ஏவியவாேற உடேன. வல ர் சண்பகம் - 

மலர்ந் ள்ள சண்பக மரம். 
 
    காந்த வதத்ைத சீவகன் எ தி மகி ம் ஓவியத்ைதக் கண்  லந்  அவேனா  
உைரயா தல் 
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    "இ என உ ?"என, "இயக்கி" என்ற ம், 
    " தி இ , ந் கில் குழல்கள் ேசார்தலால்; 
    ம விாி ேகாைதயம் மாைல நின்மனம் 
    அ ைற இயக்க ன் இயக்கி யாகுேம."          242 
 
    242. என உ  என - என்ன உ வம் என்  காந்த வதத்ைத ேகட்க. என்ற ம் - 
இயக்கியின் உ வம் என்  சீவகன் ெசான்ன டன், தி  - ைம ைடயதாக ள . 
இயக்கிக்குத் கி ம் குழ ம் ேசார்வ  கிைடயா . ம  - ேதன். அம் மாைல - அக் 
குணமாைல. மனம் ைற இயக்க ன் - மனத்ைத ைறேய ஆற்றாைம மிகும்ப  
இயக்குத லால். இயக்கியாகுேம - இயக்கிேய யாகும்: ஆகும் - ஆவாள். சீவகன் கூறிய 
இயக்கி என் ம் ெசால் வடெசாற் சிைத . யஷி ேதவைத. தத்ைத கூறிய  
தமிழ்ச்ெசால். 
 
    சீவகன் அவள் சினம் தணிவிப்பான் கூ தல் 
 
    பாைவநீ லவியில் நீடல்; பாவிேயற்கு 
    ஆவிெயான்  இரண் டம் ப ல்ல ; ஊற் நீர்க் 
    கூவல்வாய் ெவண்மணல் கு கச் ெசல் ேம 
    ேமவிப் ங் கங்ைக ள் விைழந்த அன்னேம?          243 
 
    243. லவியில் நீடல் - லத்தைல நீட் யாேத. பாவிேயற்கு – பாவியாகிய எனக்கு. 
ஆவிெயான்  - நின் உயிேர எனக்கும் உயிராவ . நம்மி வர்க்கும் உயிெரான் : 
உடம்  இரண் . கங்ைக ள் ேமவி விைழந்த அன்னம் - கங்ைக யாற்ைற ேமவி 
அதைன வி ம்பி ைற ம் அன்னம். கூவல்வாய் ெவண்மணல் ஊற்  நீர் - 
குளத்திடத்  ெவண்மண ல் சுரந்  நிற்கும் ஊற்  நீர். ெசல் ேம - ஏகாரம் வினா. 
 
    அக் கூற்றால் அவள் லவி மிகுதல் 
 
    ேபாி ம் ெபண் ைரப் ெபாறா  சீ வாள், 
    ேநர்மலர்ப் பாைவைய ேநாக்கி, ெநய்ெசாாி 
    கூர ழல் ேபால்வேதார் லவி கூர்ந்தேத, 
    ஆர்  கணவன்மாட் ட மிர்தின் சாயற்ேக.          244 
 
    244. ெபண் ைரப் ேபாி ம் - ேவ  ெபண் ாின் ெபயர் ெசான்னா ம். சீ வாள் - 
சீ கின்றவளாகிய தத்ைத. ேநர் மலர்ப் பாைவைய - ஒத்த மலர் சூ ய பாைவ ேபான்ற 
குணமாைல வ வத்ைத. ேநாக்கி - பார்த்ததனால். ெநய் ெசாாி கூர ழல் - ெநய் 
ெசாாிவதால் மிக்கு எ ம் ெந ப் . ஆர்  கணவன்- மிக்க காத ைடய கணவனாகிய 
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சீவ கன். அமிர்தின் சாயல் - அமிழ்தம் ேபா ம் ெமன்ைமயிைன ைடய 
காந்த வதத்ைத. 
 
    இ  கண்  சீவகன் ஆற்றா  பல பணிெமாழிகள் இரந்  கூறினன்; அவள் சினம் 
தணியா  அவைனத் தனிப்பவிட் த் தன் உைற ைள ய ைடந்தாள். "இ ேவ தக்க 
காலம்" என ணர்ந்த அக் கிளி அவைன யைடந்த . அவ ம் அதைன அன்ேபா  
வரேவற் , வரவின் காரணம் வினவினன். 
 
    கிள்ைள விைட யி த்தல். 
 
    ைமயலங் களிற்ெறா  ெபா த வண் கழ் 
    ஐயைனச் ெசவ்விகண் ட றிந்  வம்ேமனப் 
    ைபயர வ ல்குெலம் பாைவ ெதா  
    ைகயிலங் ெகஃகினாய்! காண வந்தேத.          245 
 
    245.ைமயல ங்களி  - மதம்பட்  மயங்கிப் ேபாந்த யாைன. வண் கழ் ஐயன் - 
வளவிய கழ் பைடத்த சீவகன். ெசவ்வி - கால ம். வம் என - வ க என் . ைப அர  
அல்குல் - படத்ைத ைடய பாம்பின் படம் ேபான்ற அல்குல். இலங்கு எஃகினாய் - 
விளங்குகின்ற ேவைல ைடயாய். 
 
    சீவகன் வின தல் 
 
    ெவஞ்சின ேவழ ண்ட ெவள்ளி ன் ெவறிய மாக 
    ெநஞ்ச ம் நிைற ம் நீல ெந ங்கணாற் கவர்ந்த கள்வி 
    அஞ்சனத் வைல யா  ந ங்கினாள் நிைலைம ெயன்ைன? 
    ைபஞ்சிைறத் தத்ைத! என்னப் பசுங்கிளி ெமாழி  ம ன்ேற.          246 
 
    246. ேவழ ண்ட ...........ெவறியமாக - யாைனத்தீ ெயன் ம் ேநா ற்ற விளாம்பழம் 
உள்ளகம் ெவ விதாவ ேபால ெநஞ்சம் நிைற த யன இன்றி ெவ விதமா . நீலம் 
- க ைம. பிறர் அறியாமல் கண்ணினால் கவர்ந் ெகாண்டாளாத ன் "கள்வி" 
ெயன்றான். யாைன ன் குணமாைல ந ங்கி நின்ற காலத்தில், அவள் கண் க ழ்ந்  
நீர் அ ம்ப ெமய் வியர்ைவ ெபா ப்பக் கண்ட  நிைனவில் இ ப்பதால், "அஞ்சனத் 

வைலயா  ந ங்கினாள் " என்றான். ைபஞ்சிைறத் தத்ைத- பசிய சிறகுகைள ைடய 
கிளிேய. 
 
    குணமாைலயின் ேவட்ைகமிகுதி ம் ஆற்றாைம ம் ெசால் , ேம ம் அக் கிளி 
கூறல் 
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    "கன்னிய ற்றேநாய் கண்ண  னார்க்கும்அஃ  
    இன்னெதன் ைரயலர், நாணி னாதலான்; 
    மன் ம்யான் உணரேலன்; மாதர் உற்றேநாய் 
    ன்னி நீ அறிதிேயா ேதான்றல்!" என்றேத.          247 
 
    247. உற்ற ேநாய் - தாம் உற்ற  காம ேநாைய. கண்ண னார்க்கும் - கண்ேபான்ற 
ேதாழியர்க்கும். இன்ன  - இத்தன்ைமத் . நாணின் ஆதலால் - உயிாி ம் சிறந்த 
நாணம் ேதான்றித் த ப்பதனால். மன் ம்- மிக ம். ன்னி - ெந ங்கிச் ெசன் . 
அறிதிேயா - அறிவாேயா. 
 
    சீவகன் கூ வ  ேகட் க் கிளி கூறல் 
 
    ெசால்ம ந் தந் தாய்! ெசால் ம் நின்மனத்  
    என்அ மர்ந்த  உைரத் க் ெகாள் நீ" என, 
    "வில்நி மிர்ந்தநின் ங்ெகழில் ேதாள்,அவட்கு 
    இன்ம ந் ; இைவ ேவண் வல்" என்றேத.          248 
 
    248.ெசால் ம ந்  - ெசால்லாகிய ம ந் . குணமாைல ெசால் ம் ெசால்ைல 
ம ந்ெதன்றான். சீவக ம் ேவட்ைக ற்  ெம ந்தி க்கின்றானாத ன். அமர்ந்த  
என் உைரத் க்ெகாள் – ெபா ந்திய  எ ேவா அதைன உைரத் க்ெகாள். என - 
என்  சீவகன் ெமாழியேவ. வில் நிமிர்ந்த நின் ங்கு எழில் ேதாள் - வில் சுமந் யர்ந்த 
நின் ைடய  ெபாிய அழகிய ேதாேள. இைவ ேவண் வல் - ெசால் ேவண்டா; இத் 
    ேதாள்கைளேய அவட்கு ேவண் ெமன ேவண் ேவன். 
 
    சீவகன் தன் உடன்பா  உைரத்தல் 
 
    "ெபாற்குன் றாயி ம் ம்பழ னங்கள்சூழ் 
    ெநற்குன் றாம்பதி ேநாி ம் தன்ைனயான் 
    கற்குன் ேறந்திய ேதாளிைண கண் றீஇச் 
    ெசாற்குன் றா; ணர் ேகன்;ெசால்  ேபா" என்றான்.  249 
 
    249.ெபாற்குன்  - குன்றளவாகிய ெபான். ம் பழனங்கள் - க்கள் நிரம்பிய நீர் 
நிைலகள். ெநல் குன்றாம் பதி - ெநல் குன்றளவாகக் குவி மா  விைள ம் ஊர். 
ேநாி ம் - தரேவண் ெமனி ம். கற்குன்  ஏந்திய ேதாள் இைண - மைலேபால் 
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உயர்ந்த இ  ேதாள்கள். கண் றீஇ - ேசர்த்தி. ணர்ேகன் - ண ேவன். 
ெசால்குன்றா - இச் ெசாற்கள் தவற மாட்டா. 
 
    கிளி ஓைல ெபற் ப் ேபாதல் 
 
    "ேசைல ெவன்றகண் ணாட்குஇைவ ெசப்பாி ; 
    ஓைல ெயான் எ  திப்பணி நீ" என, 
    மாைல மார்பன் ெகா ப்பத் திைனக்குரல் 
    ஓைல ேயா ெகாண் ேடாங்கிப் பறந்தேத.          250 
 
    250.ேசைல ெவன்ற - ேசல் மீைன ஒத்த; ெசப்  அாி  – கூ  தல் யா . எ திப் 
பணி- எ தித் தந்த ள்க. என - என்  கிளி ேகட்கேவ. திைனக்குரல் ஓைலேயா  - 
திைணக்கதிாில் ைவத் ச் சு ட் த் தந்த ஓைல டன். ஓங்கி - உயர்ந் . 
 
    கிளி நீங்கிய பின் சீவகன் தத்ைதயி ந்த ெப மைனக்குச் ெசன்  காண, அவள் 

ம் டைவ ெயான்றால் தன் "கிழவி ன்னர்த் தற் கழ் கிளவி, விைளவயின் உாிய  
ெவன்ப" (ெதால்.கற் ,40) என்பதன் க த்தால், சீவகன் தன் ேதாைளக் 
"கற்குன்ேறந்திய ேதாள்" என்ற  அைம ம். 
 
    ேமனி வ ம் ேபார்த் க்ெகாண்  லவியால் கண் டா  விழித் க் கிடந்தாள். 
அவன் அவள  லவி தீர்த்  மகிழ்வித்தான். இப்பால், 
 
    கிளிையத் வி த் க் குணமாைல வ ந்தி நிற்றல் 
 
    தன் ைணவி ேகாட் யினில் நீங்கித் தனியிடம்பார்த்  
    இன் ைணவற் ேசர்வான் இ ந்த ெகால்! ேபாந்த ெகால்! 
    ெசன்ற ெகால்! ேசர்ந்த  ெகால்! ெசவ்வி யறிந் உ கும் 
    என் ைணவி மாற்றம்இஃ  என்ற ெகால்! பாவம்!!          251 
 
    251. ேகாட் யினில்-கூ யி க்கும் இ ப்பி ந் , ேசர்வான், இடம் பார்த்  
இ ந்த ெகால் என இைய ம். ைணவி-காந்த வதத்ைத. ேபாந்த  ெகால்-ெசவ்வி 
ெபறாைமயால் வறிேத வந்  விட்டேதா. ெசன்ற  ெகால்-காலம் பார்த் ப் ெபா த் ச் 
ெசன்றேதா. உ கும்-காமத்தீயால் உ கும். ைணவி-ஈண்  குணமாைல ேமற் . 
    பாவம்-என் கிளிப்பிள்ைள ம் யா ம் பட்ட  என் என் ம் குறிப் . 
 
    ெசந்தார்ப் பசுங்கிளியார் ெசன்றார்க்ேகார் இன் ைரதான் 
    தந்தாேரல் தந்தார்என் இன் யிர்: தாம் தாராேரல் 
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    அந்ேதா குணமாைலக்கு ஆ!தகா  என்  உலகம் 
    ெநாந் ஆங்கு அழ யன்  ேநாற்றா ம் எய் வேன.          252 
 
    252. ெசந் தார்-கிளியின் க த்தில் ேதான் ம் வைரகள். கிளியார், உயர்த்தற்கண் 
வந்த . என் இன் உயிர் தந்தார்-நீங்கும் நிைலயி ள்ள என் இனிய உயிர் நீங்கா 
வைகையத் தந்தாராம். தகா -குண மாைலக்கு இவ் விறந் பா  தகாேத என் . 
ெநாந்  அழ-உளம் வ ந்தி அழ இறப்ேபன். ஆங்கு யன்  ேநாற்றா ம் எய் வன்-
சரமஞ்சாிேபால யன்  தவஞ்ெசய்தாயி ம் அவைர எய் ேவன். 
 
    கூட ைழத்தல் 
 
    ெசன்றார் வைரய க மம் ெச ேவலான் 
    ெபான்தாங் கணியகலம் ல்லப் ெபா ந் ேமல், 
    குன்றா  கூ கஎனக் கூறி த்த வார்மணல்ேமல் 
    அன் ஆங்கு அணியிைழயாள் ஆழியிைழத் தாேள.          253 
 
    253. ெசன்றார் வைரய க மம்-ஒ  விைனயின் விைள  அதைன க்கப் 
ேபானா ைடய அறிவின் அளவாயி க்கும். ெச ேவான்-சீவகன். ெபான் தாங்கு 
அணி-ெபான்னாற்ெசய்த ண். அகலம்-மார் . ல்லப் ெபா ந் ேமல்-த தல் 
கூ மாயின், த்த வார் மணல்- த் க்களாகிய ஒ கிய மணல்ேமல். அன்  ஆங்கு- 
அன்ேற அப்ெபா ேத. ஆழி-வட்டம் (கூடல் வட்டம்). 
 
    கிளி வ தல் 
 
    பாகவைர வாங்கிப் ப தாகில் பாவிேயற்கு 
    ஏகுமால் ஆவி; எனநிைனப்பப் ைபங்கிளியார் 
    மாகேம ேநாக்கி மடவாேள அவ்வி ந்தா 
    ளாகும்யான் ேசர்வல் எனச்ெசன் றைடந்தேத.          254 
 
    254. பாகவைர வாங்கி - வட்டத்தில் பாதியளவில் கீறி. ப தாகில் -இக் கூடல் 
கூடாதாயின். நிைனப்ப - குணமாைல நிைனக்ைகயில். மாகம் - வானம். ேநாக்கி 
அவ்வி ந்தாள் – பார்த் க்ெகாண் ந்த அவள். மடவாேள - மடப்பம் ெபா ந்திய 
குணமாைலேய. நான் நீங்கிய காலத்தி ம் தி ம்ப வ ங்காலத்தில் அவள் ேமனி மிக 
ேவ பட் ந்தைமயின், கிளி இவ்வா  ஐ ற்றைடவதாயிற் . 
 
    கிளிைய இனி  வரேவற்றவள் அ  ெகாணர்ந்த ஓைலையக் காண்டல். 
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    தீம்பா லமிர் ட் ச் ெசம்ெபான் மணிக்கூட் ல் 
    காம்ேபர் பைணத்ேதாளி ெமன்பறைவ கண்ப ப்பித்  
    ஆம்பால் மணிநாம ேமாதிரந்ெதாட் ைடெயன்னத் 
    ேதம்பா எ த்ேதாைல ெசவ்வேன ேநாக்கினாள்.          255 
 
    255. தீம்பால் - இனிய பால். காம்  ஏர் பைணத்ேதாளி – ங்கில் ேபா ம் ப த்த 
ேதாைள ைடய குணமாைல. ஆம் பால் - ஆகும் பகுதியிைன ைடய. நாம ேமாதிரம் - 
சீவகன் ெபயர் ெபாறித்த கைணயாழி. ஐெயன்ன - விைரவாக. ேதம்பா எ த்  ஓைல - 
ேதம்பாைமக் (வ ந்தாைமக் ) ேக வாகிய எ த் கைள ைடய ஓைல. 
 
    சீவகன் வி த்த ஓைல 
 
    ெகா ஞ்சிைலயான் ஓைல: குணமாைல காண்க! 
    அ ந் யரம் உள்சுடெவந்  ஆற்றாேதன் ஆற்ற 
    வி ந்த சி கிளியால் விம்மல்ேநாய் தீர்ந்ேதன்; 
    ெந ங்கணாள் தா ம் நிைனவகல்வா ளாக.          256 
 
    256. ெகா ஞ்சிைலயான் - இவ்வா  சீவகன் தன்ைனக் கூ தற்கு அைமதி 
"ெபாற்குன்றாயி ம் " (ெசய். 249) என் ழிக் கூறினாம். இன்னார் ஓைல இன்னார் 
காண்க என்றல் ைற. அ ந் யரம் - வ த் ம் காமேநாய். ஆற்றாேதன் - 
ஆற்ேறனாகிய யான். வி ந்த- வி த்த. ; விகாரம் விம்மல் மிக்க நிைன  - மிக்க 
வ த்தம். 
 
    ஈட்டஞ்சால் நீள்நிதி ம் ஈர்ங்குவைளப் ைபந்தடஞ்சூழ் 
    ேமாட்  வளம்சுரக்கும் ஊ ம் தீந்  
    ேவட்டார்க்கு ேவட்டனேவ ேபான்றினிய ேவய்ெமன்ேறாள் 
    ட்டார் சிைல தலாட் ல்லா ெதாழிேயேன.          257 
 
    257.ஈட்டம் சால் - அறெநறிேய ஈட் தற்கைமந்த. நீள்நிதி - மிக்க ெசல்வம். ஈர்ங் 
குவைள - குளிந்த குவைளகள். ைபந் தடம்- பசிய  நீர்நிைல. ேமாட்  வளம்* - ெபாிய 
வளம்.  ஈந்  – வி ம் மாேற குைறவறக் ெகா த் . ேவட்டார்க்கு ............... 
ெமன்ேறாள்- அாிய ெபா ள்கைள வி ம்பினா க்கு வி ம்பியவாேற அவற்ைறப் 
ெபற்றாற்ேபால இனிய  வாகிய ெமல் ய ேதாள். ட்டார் சிைல தல் - நாணால் 

ட்டப்பட்ட  வில்ேபா ம் தல். 
 
    குணமாைல மனந்ேதறித் ெதய்வம் பர தல் 
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    "பால வி ம் ம் ைக ம் ப சாந் ம் 
    கால வியாப் ெபான்விளக்கும் தந் ம்ைமக் ைக ெதா ேவன்; 
    ேகால வியா ெவஞ்சிைலயான் ெசாற்குன்றா னாகஎனேவ 
    ல ைவயார் ேபால்நீங்கள் ேநாக்குமிேன" என்றாள்.          258 
 
    258.பாலவி - பாற் ெபாங்கல். சாந்  - சந்தனக் கலைவ. கால் அவியா விளக்கு - 
காற்றால் அவியாத விளக்கு: மணி விளக்கு. உம்ைம- எ த் க்களாகிய ெதய்வங்கைள. 
ேகால் அவியா ெவஞ்சிைல- அம்  இைடவிடாமல் எய்கின்ற ெகா ய வில். ெசாற் 
குன்றானாக - எ த் க்களாகிய தஞ்ெசால் தவறானாயி ம். ல ைவயார் ேபால் - அற 

ல்கைள ேயாதிய ெபாிேயார்ேபால. ேநாக்குமின் - இைட றின்றிச் ெசால் ய வாேற 
ெசய்வானாக ெவன்  க தி ேநாக்குமின். "நீங்கள் என்ற  எ த் க்கைள; அவற்றின் 
தன்ைம ம் வ ம் ஆசிாியர்க்கல்ல  உணரலாகாைமயின், ல் (இலக்கண 

ல்) விளங்கக் கூறிற்றிலேர ம், சமய  லகளிற் கூ த ன், 
அவ்ெவ த் க்கைளத் ெதய்வெமன்ேற ெகாள்க." இவ்ெவ த் க்கள் சீவகன் 
ஓைலயில் எ திய எ த் க்கள். அவற்ைறப் பார்த்ேத இ  கூ கின்றாள். 
 
    இஃ  இவ்வாறாக, குணமாைலயின் ெபற்ேறார், அவள  தாய்க்கு த்த தைமயன் 
மக க்கு அவைள மணம் ணர்க்கக் க தினர்; இச் ெசய்திைய யறிந்த ெசவி த்தாய் 
குண மாைலக்குக் கூறினள். இதைனக் ேகட்கப்ெபாறாத குணமாைல தன் 
இ ைகயா ம் இ கா கைள ம் ெபாத்திக்ெகாண்  வ ந்தினாள். 
 
    குணமாைல ம த் ைரத்தல் 
 
    "மணிமதக் களி  ெவன்றான் வ த்தச்ெசாற் கூ  யாக  
    அணிமதக் களிற னா க்கு அ ப்பணி ெசய்வ தல்லால், 
    ணிவெதன்? சு ெசால் வாளால் ெசவி தல் ஈரல்' என்றாள். 
    பணிவ ம் பவளப் பாைவ பாி ெகாண் டைனய ெதாப்பாள்.          259 
 
    259. மணி மதக் களி  - பக்கத்ேத மணி க ட் ய மத யாைன, ெவன்றவன் - ெவன்ற 
சீவகன். வ த்தச் ெசால் கூ யாக – யாைனைய அடர்த்த காலத்தில் இவைனக் 
"ெகாண் ய்யப் ேபாமீன்" (ெசய். 235) என்ற ெசால் ற்குக் கூ யாக. அ ப்பணி - 
தாழ்ந்  ஏவல் ெசய்வ . சு  ெசால் வாள் - சு  ெசால்லாகிய வாளால். ெசவி தல் 
ஈரல் - ெசவியிடத்ேத அ க்க ேவண்டா. பணி........ஓப்பான் - சீவகைனத் தவிரப் பிறர் 
எவைர ம் பணிதல் இல்லாத, பவளத்தாற் ெசய்த பாைவ வ த்தம் ெகாண்ட 
தன்ைமைய ெயாத்தவளான குணமாைல. 
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    "கந் கப் ைடயிற் ெபாங்கும் க னமா வல்லன் காைளக்கு 
    எந்ைத ம் யா ம் ேநரா ராய்வி ன் இறத்தல் ஒன்ேறா, 
    சிந்தைன பிறிெதான் றாகிச் ெசய்தவம் யறல் ஒன்ேறா, 
    வந்த தால் நாைள" என்றாள் வ ெவனக் கிடந்த கண்ணாள்.          260 
 
    260. கந் கப் ைடயில் - பந்தின  ைடத்தல் ெபான் . க ன மா - வார் கட் ய 
குதிைர. வல்லன் - வல் நனான, ேநராராய் வி ன் - மணம் ெசய்  தாராராயின். 
பிறிெதான்  - ேவெறான் . ஆகி - ஆக. வந்ததால் - இரண் ல் ஒன்  எய்திவிட்ட . 
வ  - மாவ . பிறி  ஒன்றாதலாவ  ெபற்ேறார் நிைன  ைககூடா  ேவறாய்ப் 
ேபாவ . தவம் யறல், தான் சீவகைனப் ெப தற்கு. 
 
    குணமாைலயின் க்குைற  ேகட்ட ெசவி , மகளின் கற்  நலத்ைத வியந்  
மகிழ்ந்  அவள  ெபற்ேறார்க்குச் ெசால்ல, அவர்க ம் அவள் வி ம்பியவாேற 
சீவக க்குக் குணமாைலைய மணம் ாிவிக்கத் ெதாடங்கிச் சான்ேறார் நால்வைர 
ம கட்ேகாள் உைரத்தற்குக் கந் க்கடன்பால் வி த்தனர். கந் க்கடன் தற்கண் 
அவர்கைள இனி  வரேவற்  மிக்க சிறப் ச் ெசய்தான். 
 
    சான்ேறார் மகட்ெகாைட ேநர்ந்  உைரத்தல் 
 
    "யாம்மகள் ஈ ம்; நீர்மகட் ெகாண்மீன் எனயா ம் 
    தாம்மகள் ேநரார்; ஆயி ம் தண்ெணன் வைரமார்பில் 
    மகள் ைவகும் ண்ணியப் ெபாற்குன் ற ைனயா க்கு 
    யாம்மகள் ேநர்ந்ேதாம் இன் " என நாய்கற் க வர்ெசான்னார்.          261 
 
    261.மகட்ெகாண்மின் - எம் மகைள மணம் ெசய்  ெகாண்மின், ேநரார் - வ யக் 
ெகா ப்ப  இல்ைல. தாம் மகள் - தம்மகள்; விகாரம். வைரமார்  - மைலேபால் 
உயர்ந்த மார் . மகள் - தி மகள். ண்ணியக் குன்  - ண்ணியமாகிய மைல. இன்  
ேநர்ந்ேதம் - இன்   ைறயாகத் தந்ேதாம். நாய்கன் - கந் க்கடன். அவர் - ெசன்ற 
சான்ேறார். அவர் கூறியவாேற இச் ெசய் ள் கூ கின்ற . 
 
    கந் க்கடன் மகிழ்ந் ைரத்தல் 
 
    "சுற்றார் வல்வில் சூ  ெசம்ெபான் கழலாற்குக் 
    குற்ேறல் ெசய் ம் காைள ம் யா ம்; ெகா யாைள 
    மற்ேசர் ேதாளான் தன்ம  மா க் க ள்ெசய்யப் 
    ெபற்ேறன்" என்னப் ேபசினன் வாசம் கமழ்தாரான்.          262 
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    262. சுற்றார் வல் வில் - வாிந்  கட்டப்ெபற்ற  வ ய வில். சூ  - நன்கு 
காய்ச்சப்பட்ட. குற்ேறல்- குற்ேறவல். ெசய் ம் – ெசய்யக் கடேவம். ெகா யாைள - 
ெகா ேபான்ற குணமாைலைய. மல் ேசர் ேதாளான் - மற்ேபார் பயின்ற 
ேதாைள ைடய குேபரமித்திரன். அ ள் ெசய்யப் ெபற்ேறன் - ெகா க்கப் ெபற்ேறன். 
வாசம் - ந மணம். தாரான் - தாைர ைடய கந் க் கடன். 
 
    குேபரமித்திரன் தாேன மகட்ெகாைட ேநர்தலா ம், ெகாள்வார் தாழேவ 
ேவண் தலா ம் இங்ஙனம் கூறினார். 
    பின்  அச் சான்ேறார் கந் க க்குச் சீவகன் யாைனைய அடர்த் க் 
குணமாைலையக் காத்த ம், அவள் அவன்பால் க த் ற்றைத ம் விள ங்கக் கூறி 
விைடெபற் க் குேபர மித்திரைனயைடந்  நிகழ்ந்தவைனத் ம் ெமாழிந்தனர். பின்  
மணம் ேநர்ந்த ெசய்தி சீவகற்கும் குணமாைலகும் ெதாியவரேவ, இ வ ம் ெப  
மகிழ்ெவய்தினர். மண நாள் குறிக்கப்ெபற்ற  
 
    தி மணம். 
    . 
    கைரெகான் றிரங்கும் கட ன்க  ெகாண் கல்ெலன் 
    ரசம் கறங்க ழவிம்மெவண் சங்கமார்ப்பப் 
    பிரசம் கலங்கிற் ெறனமாந்தர் பிணங்கேவட்டான் 
    விைர ெசன் ற ைடந்த குழலாைளஅவ் ேவனிலாேன.          263 
 
    263. கைரெகான்  இரங்கும் - கைரைய யைலத்  ழங்கும். க  ெகாண்  - 
ஆரவாரம் ெகாண் ; கறங்க - ழங்க. ழவிம்ம - ழேவாைச மிக. ெவண் சங்கம் - 
தவளச் சங்கு; இ  மங்கல ழக்கம். பிரசம் கலங்கிற்ெறன - வண் ன் கூட்டம் 
கலங்கிய  ேபால. பிணங்க - ெந ங்க. விைர - மணம். அவ் ேவனிலான்- தல் 
விழிக்கு அழியாத  காமன் ேபான்ற சீவகன்; அழிந்த காம க்கு உ வில்ைலயாத ன் 
இங்ஙனம் கூறினார். 
 
    லவி க்கம் சீவகன் மகிழ்ந் ைரத்தல் 
 
    வார் னலாட் ள் ந ஞ் சுண்ணம் 
    பாவாய் பைணத்ேதாள் சுரமஞ்சாி ேதாற்றாள்; 
    காவாத வள் கண்ணறச் ெசால் ய ெவஞ்ெசால் 
    ஏேவா அமிர்ேதா எனக்குஇன் ? இ  ெசால்லாய்.          264 
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    264. வார் னல் - க்கள் மிதக்கும் தண்ணீர்.  - அழகிய. பைண - ங்கில். 
காவா  - ெசாற்பயன் ேநாக்கா . கண் அற - இரக்க மின்றி. ெவஞ்ெசால் - ெவவ்விய 
ெசால். ஏேவா - ன்பம் த வேதா, அமிர்ேதா - இன்பம் த வேதா. ெவன்றவேர 

னலா க என்றதனால், குணமாைல னலா ய ம், யாைன ெயதிர்ப்பட்ட ம், 
சீவகைனக் காண்ப ம், பின்  கூட்ட ம் ெப த ன், "காவா  அவள் ெசால் ய" 
என்றான். 
 
    குணமாைல லத்தல் 
 
    நற்ேறாள வள்சுண் ணநலம் ெசா வான் 
    உற்றீர், மறந்தீர்; மனத் ள் உைறகின்றாள்; 
    ெசற்றால்அாி தால்; ெசன்மின்; ேபாமின் தீண்டா ; 
    எற்ேறஅறி யாதஓர் ஏைழெய ேனாயான்?          265 
 
    265. நற்ேறாளவள் - நல்ல ேதாைள ைடய சுரமஞ்சாி.ெசா வான் உற்றீர் - 
ெசால் தற்ேக தற்கண் க தினீர். உைறகின்றாள் - இ க்கின்றாள். ெசற்றால் அாி  
- அவன் சினங் ெகாண்டால் அதைனத் தீர்ப்ப  அாி . ெசன்மின் - 
இவ்விடத்ைதவிட் ச் ெசல் மின். இவ்வா  ெசான்ன ம் சீவகன் அவைளத் 
தீண்ட ற்றைமயின், " தீண்டா  ேபாமின்" என்றாள். எற்ேற - என்ேன. அறியாத - 

மக்கு வ ம் வ த்தம் நினந்  வ ந்தாத. ஏைழ - அறிவி . 
 
    மம்கமழ் ந் கில் ேசார அைசயாத் 
    தாமம்பாிந் தா தண் சாந்தம் திமிர்ந்திட்  
    ஏமன்சிைல வா தல் ஏற ெந க்காக் 
    காமன்கைண ேயர்கண் சிவந்  லந்தாள்.          266 
 
    266. மம் - அகிற் ைக. ேசார - சிறி  ெநகிழ. அைசயா - இ க த் . தாமம் - 
மாைல. பாிந்  - அ த் . ஆ  சாந்தம்- சிய சாந்தம். ஏமன் சிைல - அம்  
ெதா க்கப்ப ம் வில். தல்-ஈண் ப் வத்தின் ேமற் . காமன் கைணேயர் - மலர் 
அம்  ேபா ம். 
 
    சீவகன் லவி தீர்த்தல் 
 
    மின்ேனர் இைடயாள்அ  ழ்ந் ம் இரந் ம் 
    ெசால்நீர் அவள் அற்பழ ட்ெசாாிந் தாற்ற, 
    இந்நீரன கண் ைட விட்டகன்  இன்பம் 
    மன்னார்ந்  மதர்ப்ெபா  ேநாக்கினள் மாேதா.          267 
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    267. இரந் ம் - ேவண் ம். ெசால்நீர் - ெசால்லாகிய தண்ணீர். அன்  அழ ள் - 
அன்பாகிய ெந ப்பிடத்ேத. ஆற்ற - ஆ ம்ப  ெசய்ய. இந் நீரன - இத்தன்ைமயான 

லவிகைள. கண் ைட விட்டகன் - கண்களின் மதர்ப்ேபா  பக்கத்ேத ேநாக்கிக் 
ைகவிட் . கண் மதர்ப்ேபா  ைகவிட்  என இையக்க. மன் ஆர்ந்  - மிக நிைறதலால். 
 
    அன்  நீர்விைளயாட் க் காலத்ேத மதம் மிக்குக் குணமாைலையக் 
ெகால்லப்ேபாந்த அசனிேவகம் என் ம் அரசுவா, தான் சீவக க்குத் ேதாற்ேறா  
வந்த மானத்தால், மதம் தணிந் , உண  ெகாள்ளா  நா ம் ெம வதாயிற் . 
அதைன யறிந்த ேவந்தனாகிய கட் யங்காரன், "உற்ற  என்?" என்  பாகைர வினவ, 
அவன் குறிப்பறிந்  அப் பாகர், "நீர் விைளயா ய நாளில் சீவகன் இதற்குச் 
சின ண்டாக்கி யடர்த்தான்., அன் தல் இஃ  இவ்வா  ெம வதாயிற் ." 
என்றனர். ேவ வைர ெவ ட்  அவர் கவர்ந்  ெசன்ற ஆனிைரையச் சீவகன் 
மீட்ட தல் கட் யங்கார க்குச் சீவகன்பால் பைகைம ண்டா யி ந்தைமயின், தன் 

ரைர விளித் ச் "சீவகைன இன்ேன பிணித் க் ெகாணர்மின்" என்  பணித்தான். 
ரர் பலர் சீவகன் இ ந்த மைனைய ேநாக்கி வந்தனர். 

 
    ரர் வரைவச் சீவகன் அறிதல் 
 
    திங்கள்ேசர் யி னா ம் ெசல்வி ம் ேபான்  ெசம்ெபான் 
    இங்குவார் கழ  னா ம் ேகாைத ம் இ ந்த ேபாழ்தில், 
    சிங்கேவ ெறள்ளிச் சூழ்ந்த சி நாிக் குழாத்திற் சூழ்ந்தார்; 
    அங்க  கண்ட தாதி ஐய க் கின்ன ெதன்றாள்.          268 
 
    268. திங்கள் ேசர் யினான் - பிைறத் திங்கைளச் சூ ய ைடய சிவன். 
ெசல்வி - பார்வதி. ெபான் இங்கு கழல் - ெபான்னாலாகிய கழல். எள்ளி - மதியா  
இகழ்ந் . குழாத்தின் - கூட்டம்ேபால. இன்ன  - இவ்வா  சூழ்ந்  ெகாண்டனர். 
 
    சீவகன் ரைர வினாதல் 
 
    க கிய இைளயர் ேநாக்கும் கண்ணிய ெபா ம் எண்ணி 
    அ சிைல யழல ேவந்தி ஆ யிர் ப கற் ெகாத்த 
    வி கைண ெதாிந்  தாைன க்கற விசித்  ெவய்தாத் 
    ெதா கழல் நரல க்கிச் "ெசால் மின் வந்த " என்றான்.          269 
 
    269. க கிய இைளயர் - அரசேனவலால் க கி வந்த ரர். கண்ணிய ெபா ம் - 
அரசன் எண்ணிவி த்த ெசய்ைக ம். எண்ணி- சீவகன் தான் எண்ணி. அ  சிைல - 
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பைகவைரத் தப்பா  ெகால் ம் வில். அழல - சினந் . தாைன க்கற விசித்  - 
இ காெதன் ம் உைடையக் கட் . ெவய்தா - ெவய்தாக. நரல - ஒ க்க. க்கி - கட் . 
 
    ரர் தைலவனான மதனன் தான் வந்த  ெசால் த ம் அ  ேகட் ச் சீவகன் 
சினந் ைரத்த ம் 
 
    "அ நிழல் த க என்ெறம் ஆைணேவந் த ளிச் ெசய்தான்; 
    வ மலர்த் தாாி னாய்நீ வ "ெகன வானின் உச்சி 
    இ  ேமற்றின் சீறி யி நிலம் சு தற் ெகாத்த 
    க மதில் ன்  ெமய்த கட ளின் கனன்  ெசான்னான்:          270 
 
    270. அ நிழல் த க - ரர் தம் அரசன் ெகாணர்க என்றாெனன்கின்றைமயின் "அ  
நிழல்" என்றனர். ஆைணய ளிச் ெசய்தான்- ஆைணயிட் ள்ளான். வ மலர் - ேதன் 
ெசாாி ம் மலர். இ ேம  - இ ேய . சு தற் ெகாத்த - வானத்ேத பரந்  திாிந்  
சு வதற்குப் ெபா ந்தின. கட ளின் - சிவைனப்ேபால. கனன்  - ெவகுண் . 
 
    "வாளி க் குற்ற கண்ணாள் வ ைல நயந்  ேவந்தன் 
    ேகாளி க் குற்ற பின்ைறக் ேகாத்ெதாழில் நடாத்  கின்றான்; 
    நாள்இ க் குற்  ழ்வ தின் ெகால்? நந்த! திண்ேதர் 
    ேதாள்இ க் குற்ற; ெமாய்ம்ப! பண்ெணனச் ெசால்  னாேன."          271 
 
    271. வாள் இ க்குற்ற கண்ணாள் - தன் ஒளி மிகுதியால் வாள் ஒளியின்றி 
இ க்குமா  அைமந்த கண்ைண ைடய விசைய. நயந்  - வி ம்பி. ேகாள் இ க்குற்ற 
பின்ைற - சூழ்ந்  ெகாள்ளப்ப  உயிாிழந்த  பின் . ேகாத் ெதாழில் - அரசாட்சி. 
நடாத் கின்றான் - நடத் ம் கட் யங்காரன். நாள் இ க்குற்  - வாழ்நாள் ந் . 
நந்த - விளி. நந்தட்டன் சீவகன் தம்பி; சுநந்ைதக்கு மகன். ேதாள் இ க்குற்ற - இனிக் 
கட் யங்காரன் ேதாள்கள் ெகட்டன. பண் - ேதர் பண்னைமப்பாயாக. 
 
    இவ்வா  ெசால்லக் ேகட்ட நந்தட்டன் த ய  ேதாழர்கள் சீவகைனக் காத்தற்குச் 
சிங்கேவ ேபாலப் பைட பண்ண ற்றனர். இதைனப் பார்த்தி ந்த கந் க்கடன் தன் 
மனத்ேத ேவ  நிைனக்கலானான். 
 
    கந் க்கடன் உட்ேகாள் 
 
    "ேவந்ெதா  மா  ேகாடல் விளிகுற்றார் ெசயல தாகும்; 
    காய்ந்தி  ெவகுளி நீக்கிக் ைககட்  இவைன ய்த்தால், 
    ஆய்ந்த ம் அழற்சி நீங்கும்; அ  ெபா ள்" என்  நல்ல 
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    சாந் ைட மார்பன் தாைத தன்மனத் திைழக்கின் றாேன.          272 
 
    272. மா  ேகாடல் - பைகத் க்ெகாண்  மா ப தல்.விளிகுற்றார் - 
ெக த ற்ேறார். ைககட்  ய்த்தால் - ைகையப் ேபார்த் ெதாழில் ெசய்யாதப  
விலக்கிப் ேபாகவிட்டால். ஆய்ந்  அ ம் அழற்சி - ேவந்தன் ஆராய்ந்  
வ ந் தற்குாிய  ெவகுளி. ெபா ள் - ெசய்யத் தக்க . மார்பன் - சீவகன். 
இைழக்கின்றான் - கி ெயண்ணினான். 
 
    இக் க த்ைதச் சீவகற்குைரப்ப, அவன் உட்ெகாண்ட  ேபா , அச்சணந்தி யாசிாியன் 
உைரத்த ம் நிைனவிற்கு வந்த . பின்  சீவகன் ரர்ைகப் ப வேத தக்கெதன  

ணர்ந்  அடங்கி நின்றான். 
 
    சீவகன் ரர்ைக யக ப்படல் 
 
    ஈன்றதாய் தந்ைத ேவண்ட இவ்விட ற்ற ெதன்றால் 
    ேதான்ற க்கு ஆண்ைம குன்றா  என்றெசால் இமிழிற் ட்  
    ன்ற ைனத் லக ெமல்லாம் ட்  க்கு மாற்றல் 
    வான்த  மாாி வண்ைக மதவ  பிணிக்கப் பட்டான்.          273 
 
    273.ேவண்ட- ேகட் க்ெகாள்ள . இடர் - ரர் ைகயகப் ப தல். ேதான்ற க்கு - 
சீவக க்கு. ெசால் மிழிற் ட்  – ெசால்லாேல கயி ேபாலப் பிணிக்கப்பட் , 

ன்ற ைனத் லகம் - ன்றாகிய உலகமைனத் ம். ட் ம் - எதிர்த்தா ம். 
எல்லாம் க்கும் - அவற்ைற ெயல்லாம் ெக க்கும். வான்த ம் மாாி - மைழையப் 
ெபாழி ம் கில். மதவ  - சீவகன். 
 
    கண் ந்த மக்கள் லம் வெதா றமாக, சுநந்ைத வ ந் தல் 
 
    ேதாளார் த் ம் ெதான் ைலக் ேகாட் த் யல் த் ம் 
    வாளார் உண்கண் வந்திழி த் ம் இைவசிந்தக் 
    காளாய்! நம்பி! சீவக சாமி!! என நற்றாய், 
    மீளாத் ன்ப நீள்கடல் மின்னின் மிைச ழ்ந்தாள்.          274 
 
    274.ேதாளார் ெதான் த்  - ேதாளிடத்ேத எய் ம் த் . மக ளிர் க த்திடத் ம் 

த் ப் பிறக்கும் என்ப. ேகா  - ைன. யல் - அைச ம். இழி த்  - இழிகின்ற 
கண்ணீர்த் ளியாகிய த் . காளாய் - காைளேய. நற்றாய் - நல்ல தாயாகிய சுநந்ைத. 
மின்னின் - மின்ன ற்ெகா  ேபால. 
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    குணமாைல ய தல் 
 
    பாலா ராவிப் ைபந் கி ேலந்திப் படநாகம் 
    ேபாலா ம ல்குற் ெபாற்ெறா  ங்கண் குணமாைல 
    "ஏலா  ஏலா  எம்ெப  மா க்கு இஃ " என்னா 
    லார் ேகாைத ங்ெகாி வாய்ப்பட் ட ஒத்தாள்.          275 
 
    275.பாலாராவிப் ைபந் கில் - பாலாவி ேபான்ற பசிய கில். நாக படம் ேபாலாம் - 
நாகத்தின் படம்ேபால ள்ள. என்னா - என்  கூறி. ல் ஆர் ேகாைத - லால் 
ேகாக்கப்பட்ட மாைல. ங்கு எாி - வி ங்குகின்ற ெந ப் . குணமாைல, ேகாைத, 
எாிவாய்ப்பட் ட  ஒத்தாள் என்க . 
 
    கந் க்கடன் மகளிைரத் ெதளிவித்தல் 
 
    கண் யி ல னந்தர் ேபாலக் கதிக ள் ேதான்  மா ம்; 
    விட் யிர் ேபாகு மா ம் ெபற் ய  மா ம் 
    உட்பட ணர்ந்த யாேன ன்குைழந் கல் ெசல்ேலன்; 
    எட்பக வைனத் ம்ஆர்வம் ஏதேம; இரங்கல் ேவண்டா.          276 
 
    276. கண் யில் அனந்தர்ேபால - கண் றக்க ம் உணர் ம் ேபால. கதி - பிறப் . 
உள் குைழந்  - மனம் கசிந் . உ கல் ெசல்ேலன் - உ குத ல் ெசல்ேலன். எட்பக 
வைனத் ம் - என்னின் ஒ பாதி யள ம். ஆர்வம் - பற் ைவத்தல். ஏதம் -குற்றம். 
 
    சீவகன் ெசல்வதைனக்கண்ேடார் கூறிக்ெகாள் தல் 
 
    விைனய  விைள  காண்மின் என் ைக விதிர்த்  நிற்பார்; 
    இைனயனாய்த் ெதளியச் ெசன்றால் இ க்குங்ெகால் இவைன ெயன்பார்; 
    ைனநலம் அழகு கல்வி ெபான் மால் இன்ேறா ெடன்பார்: 
    வைனகலத் திகிாிேபால ம கும்எம் மனங்கள் என்பார்.          277 
 
    277. விைன - தீவிைன. ைகவிதிர்த்  - ைகம் றித் . இைனயனாய் - 
ைகயகப்பட் ச் ெசன்றான்ேபாலப் ேபா ந்தன்ைமயனாய். ெதளிய - அரசன் 
ெதளி மா . இ க்கும் ெகால் - ெகால் வாேனா. ைனநலம் - ெசயற்ைகயழகு. 
ெபான் ம் - ெக ம். வைனகலத் திகிாி – மட்கலம் ெசய் ம் சக்கரம். ம கும் - 
மயங்குகின்ற . 
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    ேநாற்றிலர் மகளிர் என்பார்; ேநாம்கண்டீர் ேதாள்கள் என்பார்; 
    கூற்றத்ைதக் ெகாம்ைம ெகாட் க் குலத்ெதா  ம் என்பார்; 
    ஏற்றெதான் றன்  தந்ைத ெசய்தஇக் ெகா ைம என்பார்; 
    ஆற்றலள் சுநந்ைத என்பார்; ஆதகா  அறேன என்பார்.          278 
 
    278. ெகாம்ைம ெகாட்  - தட் யைழத் . ஏற்ற  - தக்க . தந்ைத - கந் க்கடன். 
ஆற்றலன் - ெபா க்கமாட்டான். ஆ, அறேன தகா  - ஆ, அறேம! இ  நினக்குத் 
தக்கதன் . 
 
    சீவகன் ராிைடேய அவ டன் ேபாதல் 
 
    நீரகம் ெபாதிந்த ேமக நீனிற ெந நல் யாைனப் 
    ேபார் கத் தழ ம் வாட்ைகப் ெபான்ென ங் குன்ற மன்னான், 
    ஆர்க  யாணர் ர் அ பின் ெசல்லச் ெசல்வான், 
    சீ  சிலம்பி லால் சிமிழ்ப் ண்ட சிங்க ெமாத்தான்.          279 
 
    279. நீர் அகம் ெபாதிந்த ேமகம் - நீைர கந் ெகாண் ள்ள க கில். நீல் நிற 
யாைன - காிய நிறத்ைத ைடய யாைன. யாைன ம் வாட்ைக ைடய குன்றம் 
ேபால்வானாகிய சீவகன். ேபார் கத்  அழ ம் வாட்ைக - ேபார்க்களத்ேத 
ெந ப்ெபன விளங்கும் வாேளந்திய ைக. ஆர்க  - மிக்க ஆரவாரம். யாணர் - 

வ வாய். சிலம்பி -சிலந்தி. சிமிழ்ப் ண்ட  - கட் ண்ட . 
 
    கந் க்கடன் விைரந்  அரசைன யைடந்  பன்னி  ேகா ப் பசும் ெபான்ைனத் 
தந்  அவன  சீற்றத்ைதத் தணிக்க யல்வானானான். 
 
    கத் க்கடன் அரசற்குக் கூறல். 
 
    மன்னவ, அ ளிக் ேகண்ேமா மடந்ைதேயார் ெகா ைய ர் 
    நின்மதக் களி  ெகால்ல நினக்க  வ ெவன் ெறண்ணி, 
    என்மகன் அதைன நீக்கி இன் யி ரவைளக் காத்தான்; 
    இன்னேத குற்ற மாயின், குணமினி யா ? ேவந்ேத!          280 
 
    280. மடந்ைத ஓர் ெகா ைய - மடந்ைதயாகிய ஒ  ெகா  ேபான்ற குணமாைல 
ெயன்பவைள. ெகால் - ெகால்வதற்குச் ெசல்ல. வ  - பழியாம். அவைன இன் யிர் 
காத்தான் - அவைன உயிர் தப் வித்தான். இன்ன  - இ . 
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    நாண்ெமய்க்ெகாண் டீட்டப் பட்டார் ந க்கு  நைவைய நீக்கல் 
    ஆண்மக்கள் கடெனன் ெறண்ணி யறிவின்ைம ணிந்த குற்றம் 
    ண்ெமய்க்ெகாண் டகன்ற மார்ப ெபா மதி என்  பின் ம் 
    நிண்ைமக்கண் நின்  வந்த  நிதிெயலாம் த வல் என்றான்.          281 
 
    281. நான்ெமய்க் ெகாண்  ஈட்டப்பட்டார் - நாணம் தலாகிய வற்றால் ெமய் ம் 
உ மாகச் சைமக்கப்பட்ட மகளிர். நைவ - ன்பம். எண்ணி - களிற்றிைனத் தான் 
ெபயர்த்த ஆனிைரேபாலக் க தி. அறிவின்ைம - அறியாைமயால். ெமய்க்ெகாண்  - 
ெமய்யிேல யணிந் . நீண்ைமக்கன் நின்  வந்த நிதி - ெதான் ெதாட்  வந்த 
நிதியைனத் ம். 
 
    இதேனாடைமயா , ேவட் வைர ெவந்நிட்ேடாடச் ெசய்  அவர் கவர்ந்  ெசன்ற 
ஆனிைரகைள மீட்  அரசற்கு நிகழவி ந்த வ ைவச் சீவகன் மாற்றியைத ம் 
கந் கன் விதந்ேதாதினன். 
 
    கட் யங்காரன் சினம் தணியா  ெசய்வ  கூறல் 
 
    ஆய்களிற் றசனி ேவகம் அதன்ம ப் சி யாகச் 
    சீவகன் அகன்ற மார்பம் ஓைலயாத் திைசகள் ேகட்பக் 
    காய்பவன் கள்வ ெரன்ன எ வித் தி வல்; இன்ேன 
    நீபாி ெவாழிந்  ேபாய்நின் அகம் கு; நிைனயல்; என்றான்.          282 
 
    282. ஆய்களி  - வ ந்திய யாைன. ஊசி - எ த்தாணி. திைசகள் ேகட்ப - 
எல்லாதிைசயி ள்ள அரச ம் ெவள்ளிமைலயி ள்ளா ம் ேகட்குமா . 
கள்ளெரன்னக் காய்பவன் - கள்வர் ெகால்லப்ப மா ேபால என்னால் 
ெகால்லப்ப வானாவன். பிாி  - வ த்தம். நிைனேயல் - இதைன நிைனயாேத. 
"ெகால் தைல எ விப்ேபன் என்றான். இதனால் தனக்குப் கழ் ெந ங்காலம் 
நிற்குெமன்  க தி." 
 
    இச் ெசாற்களால் மனம் ண்பட்  ஆற்றானாய்க் கந் கன் தன் மைனக்கு 
மீண்டான். அவன் யற்சி பயன் தாராைம கண்  சுநந்ைத ம் ஆறாத் 

ய வாளாயினள். அப்ேபாழ்தில், கந் கன் பண்  நிகழ்ந்தெதா  நிகழ்ச்சிையக் 
கூற ற் , "சுநந்தாய், பண்  உனக்குப் பல குழந்ைதகள் பிறந்  பிறந்  இறந்தன; 
ஒ கால், யான் க க்ெகாண் க்கும் இம் மக  இறப்பின் யான் உயிர்தாிேயன் என்  
உட்ெகாண்டைன; அப்ேபா  ஒ  னிவன் வந்தான்; அவ ற்குப் பசி தீர உணவளித்  
உற்ற குைறையத் ெதாிவிக்க அவன், "நீவிர் கவலல் ேவண்டா; நீவிர், ஒ  மகைனப் 
ெப ர். அவைன ஒ  காலத்ேத அ ளிலான் 
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    ஒ வன் ைகக்ெகாண்  ெசல்வன்; அ கண்  ஊரவர் அஞ்சுவர்; நீவி ம் 
வ ந் விர். ஆனால் அவைன ஓர் இயக்கன் ெகாண்  ெசன்  காப்பான்; சிலபகல் 
கழிந்தபின் அவைனக் காண்பீர் என்  கூறினன். ஆதலால் நின் மனக்கவைல 
நீங்குவாயாக" என்  ெசான்னான். 
 
    ப கன் த ய ேதாழர் ெசய்தியறிந்  ெசய்வ  சூழ்தல் 
 
    நட்டவற் குற்ற ேகட்ேட ப கன் நக்கு மற்ேறார் 
    குட் ையத் தின்ன லாேம ேகாட்  றத்த தாக, 
    கட் யங்கார ெனன் ம் க ைதநம் ையப் பாய 
    ஒட் யிஃ ணர லாேம ைரவல்ைல அறிக என்றான்.          283 
 
    283 நட்டவற்கு உற்ற - நட் ச் ெசய்தவனாகிய சீவக க்கு ேநர்ந்தவற்ைற. நக்கு - 
சிாித் .  றத்ததாக , க ைத, க்குட் ையத் தின்னல் ஆேம என்க. றத்ததாக - 

றத்ேதயி க்க. ஆேம – ஆகா  என்க. மற் , விைனமாற் . தான் பா காக்கும் 
ெதாழி ைடைமயின் சீவகைனக் குட்  ெயன்றான். நம் ையப் பாய - நம் ையப் 
பாய்தற்கு. இஃ  ஒட் ணரலாேம - சீவகன் ரர் ைகப்பட்டான் என் ம் 
    இச்ெசால் உண்ைமயாகா . இதைன ஒற்றினால் ஒற்றியறியலாம். வல்ைலயறிக - 
இ  ஒற்றற்குக் கூ வ . விைரவில் இவ் ைரயின் உண்ைமைய யறிந்  வ க. 
 
    ெசன்ற ஒற்றன் ன்  சீவகற்கு நிகழ்ந்த வைனத் ம் ஒன் விடா  அறிந்  
வந் ைரத்தான். சீவகன் ரர் ைகப்ப தற்குக் கந் க்கட ம் ஓராற்றால் 

ைணயானான் என்றறிந்  மதிமயங்குைகயில், த்திேசனன் என்பான் ஒ  சூழ்ச்சி 
ெசால்ல ற்றான். 
 
    த்திேசனன் கூறல் 
 
    நிைறத்திங்கள் ஒளிெயா ெடாப்பான் த்திேசன் நிைனந்  ெசால் ம்; 
    மைறத்திங்கண் நகைர வல்ேல சு ம்நாம்; சு த ேலா ம் 
    இைறக்குற்ேறல் ெசய்த ன்றி எாியின்வாய்ச் சனங்கன் நீங்கச் 
    சிைறக்குற்றம் நீக்கிச் ெசற்றாற் ெசகுத் க்ெகாண் ெட ம் என்றான்.   284 
 
    284 நிைறத் திங்கள் - கைலநிரம்பிய திங்கள். ஒப்பான் த்தி ேசனன் - ஒப்பவனாகிய 

த்திேசனன். இங்கண் மைறத்  – இங்ேக மைறந்தி ந் . சு ம் - சு ேவம். 
இைறக்குற்ேறல் ெசய்த ன்றி- இைறவ க்குக் குற்ேறவல் ெசய்வைத வி த் . 
எாியின்வாய் - எாியினிடம் அதைன அவித்தற்கு. ெசற்றான் - சிைறயாகப்பற்றிய 
மதனன். ெச த்  - ெகான் . சிைறக்குற்றம் நீக்கிக் ெகாண்ெட ம் என 
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    க்க, மைறந் , மைறத்ெதன விகாரம். 
 
    இவன் இவ்வா  கூற, இதைனத் தக்கெதனத் ணிந்த ஏைனேயா ம் ேமேல 
ெசய்யக் கடவவற்ைறப் ேபசிக் ெகாண் க்குமளைவயில், நந்தட்ட ம் ந ல 
வி லர்க ம், குேபரமித்திர ம், அவன் பகுதியின ம் பிற ம் வந்  ஈண் னர். 
ப கன் அவரவர் இ க்கேவண் ம் இ ப் ம் வகுப் ம் காட்ட, எல்ேலா ம் 
அவ்வாேற இ ந்தனர். இச் ெசய்தி காந்த வதத்ைதக்குத் ெதாிந்த . 
 
    தத்ைத தனக்குப் பா காவலாகத் ெதய்வங்கைள வ வித்தல் 
 
    ெபான்னணி மணிெச ேயாைட நீாின்ெவண் சாந்  சித் 
    தன் ைட விஞ்ைச ெயல்லாம் தளிாியல் ஓத ேலா ம் 
    மின் ைட வா ம் ேவ ம் கல்ெலா  தீ ம் காற் ம் 
    மன் ட ேனந்தித் ெதய்வம் மாதைரச் சூழ்ந்த வன்ேற.          285 
 
    285 ெபான் அணிமணி ெசய்ஓைட - ெபான்னா ம் அழகிய மணியா ம் ெசய்த 
சாந்  மடல். நீாின் - நீ டன். தளிாியல் – தளிாின  இயைல (அழைக) ைடய 
காந்த வதத்ைத. மின் அ  வாள் - மின்னைல ம் தகர்க்கும் வாள். கல் - ஆலங்கட் . 
மன் - மிகுதி. ெதய்வம் - ெதய்வங்கள். 
 
    தத்ைத தன் விஞ்ைசயால் சீவகைனச் சிைறமீட்பின் வ ம் பழி நிைனந்  இரங்குதல் 
 
    மன்னன் ெசய்த சிைறமா கட ட் குளித்தாழ் ழித் 
    தன்ைன ெயய்திச் சிைறமீட்டனன் தன்மைன யாள்எனின்., 
    என்ைன யாவ  இவன் ஆற்ற ம் கல்வி  ெமன் டன் 
    ெகான் ம் ைவயம் ெகாழிக்கும் பழிக்குஎன் ெசய்ேகா, ெதய்வேம          286* 
 
    286. சிைறமாகடல் - ைகப்ப தலாகிய ெபாிய கடல். ற்ற ம் பற்றப்ப த ன், 
"குளித்தாழ் ழி" ெயன்றார். எய்தி - ேசர்ந் . தன் மைனயாள் - ஈண் க் 
காந்த வதத்ைத. என்ைனயாவ  என்பதனத் தனிதனிேய கூட்  ஆற்றல் 
என்ைனயாவ , கல்வி ெயன்ைனயாவ  என க்க. என்ைன, ஐ அைச. என்  
ைவயம் ெகான் ம் ெகாழிக்கும் - என்  உலகத்தார் ெபாி ம் ற் ம். ெசய்ேகா - 
ெசய்ேவன். 
 
    ஆவதாக; க ம் பழி ம் எ நாள் அைவ 
    ேதவர்மாட் ம்உள; மக்க ள் இல்வழித் ேதர்கேலன்; 
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    ேநாம்என் ெநஞ்சம் என ேநாக்கி நின்றாள் சிைறப்பட்டதன் 
    காவற் கன்றின் னிற்றாவ ன கார்மயிற் சாயேல.         287. 
 
    287. இல்வழித் ேதர்கேலன் - இல்லாதாைரக் காண்கிேலன். சிைறப்பட்ட 
காவற்கன்றின் னிற்றா - ஒ  சிைறயிேல ள்ள தன் காவைல ைடய  கன்ைற 
ஈன்றினைம தீராத ஆ. அனகார் மயிற்சாயல் - அந்த ஆவின் ேநாக்கிைனப் ேபான்ற 
ேநாக்கிைன ைடய, சாயலால் மயிெலாத்த காந்த வ தத்ைத. ஆ வி விக்க 
ேநாக்கிநின்றாற் ேபால நின்றான். இ  பய மம். 
 
    சீவகன் நிைன  
 
    இனி, ரர் குழாத்திைடேய மதன டன் ெசல் ம் சீவகன் தன் உள்ளத்ேத 
ெவகுளித்தீப் ெபாங்கப் பல  ெபா ள்கைள நிைனக்க ற்றான். 
 
    மா நகர் சு த ெலான்ேறா, மதனைன ய ழித்த ெலான்ேறா, 
    வானிக ாில்லா ைமந்தர் க திய ; அ ம் நிற்க 
    ேவய்நிக ாில்ல ேதாளி விஞ்ைசயால் வி த் க் ெகாள்ளப் 
    ேபா யிர் வாழ்தல் ேவண்ேடன் எனப்ெபா ள் சிந்திக் கின்றான்.          288 
 
    288. வான் நிகர் இல்லா ைமந்தர் - வான ம் நிகர்க்கமாட்டாத  ரரான 
ேதாழன்மார். நிற்க - தாழ்வில்ைல. ேவய் - ங்கில். இல்ல - இல்லாத, ேபாய் - 
பிைழத் ப் ேபாய். ெபா ள் - ேவேற ெசய்யத்தக்க . 
 
    கட் யங்காரைனக் ேகாறற்கு ஒ  காலமன்ெறனத் ெதளிந்  சுதஞ்சணைன 
நிைனத்தல் 
 
    மின்னிலங் ெகயிற்  ேவழம் ேவழத்தாற் ைடத் த் திண்ேதர் 
    ெபான்னிலங் கி ளித் ேதரால் ைடத் ெவங் கு தி ெபாங்க 
    இன் யி ர வைன ண் ம் எல்ைலநாள் வந்த தில்ைல; 
    "என்ைனஇக் கி மி ெகான் ?" என் ேதாழைன நிைனப்ப ெலன்றான்.  289 
 
    289. மின் இலங்கு எயி  - ஒளிதிக ம் ெகாம் . ேவழம் ேவழத்தால் ைடத்  - 
யாைனைய யாைனயால் ேமாதித் தாக்கி. ெபான்னிலங்கு இ ளித் ேதர் - ெபான்னணி 
யணிந்த குதிைர ட் ய ேதர். எல்ைலநாள் - கட் யங்கார க்கு இ திக் காலமாகிய 
நாள். இக் கி மி- சி  ச்சிகைளெயாத்த இப் பைட ரர்கைள. ெகான்  ெப வ  
என்ைன என க்க. மக்கள் என்கிற க த்தின்ைமயின் "கி மி" என்றான். ேதாழன் - 
சுதஞ்சணன். 
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    இ ம் மின் ம் ழக்க ம் கலந்த ெப  மைழ டன் சுதஞ்சணன் வந்  சீவகைனக் 
ெகாண்ேடகல் 
 
    விண் ம் மண் ம் அறியா  விலங்ெகா  மாந்தர்தம் 
    கண் ம் வா ம் இழந்தாம் கடல்ெகாண்ட  காண்ெகனப் 
    ெபண் ம் ஆ ம் இரங்கப் ெப மான்மகன் சாமிைய 
    அண்ண ேலந்தி யகலம் க்ெகாண்ெட ந் ேதகினான்.          290 
 
    290. அறியா  - அறியாதவா . இழந்  - இழப்ப. ஆம் கடல் - ேமல் ஊழிக்காலத்ேத 
வ ம் கடல். விலங்குகள் ேமயாைமயின், "வாயிழந்தன." காண்க என - காண்ெகன. 
ெப மான் - சச்சந்தன். சாமி - சீவகன். சீவகைனச் சீவகசாமிெயன் ம் வழங்குப . 
அண்ணல் - ெப ைமைய ைடய சுதஞ்சணன். அகலம் க்ெகாண்  - மார்பில் 
    த விக்ெகாண் . எ ந்  - ேமேனாக்கி ெய ந் . 
 
    அதைனத் தன் விஞ்ைசயால் காந்த வதத்ைத ணர்ந்  அவற்கு "ந ன் ண்டாக" 
என்  வாழ்த்தினளாயி ம், அவைன ம வ ம் கா ம் நாள் என்ேறா எனக் 
கலக்க ற்றாள். பின்  ஒ வா  ேதறி, தனக்குத் ைண ெசய்த ெதய்வங்கட்கு அவள் 
விைட ெகா த்த ப்பினள். 
 
    சீவகன் மைறந்த  கண்ட மதனன் தலாயினார் ெசய்வ  சூழ்தல் 
 
    மைலத்ெதாைக யாைன மன்னன் ைமத் னன் மதனன் என்பான் 
    ெகாைலத்ெதாைக ேவ  னாைனக் ெகால் ய ெகாண்  ேபாந்தான் 
    நலத்தைக யவைனக் காணான் நஞ்சுயிர்த் தஞ்சி ேநாக்கி 
    சிைலத்ெதாழில் தடக்ைக மன்னற்கு இற்ெறனச் ெசப்  கின்றான்.         291 
 
    291. ெகாைலத் ெதாைக ேவ னான் - பல ெகாைலகைளச் ெசய்  சிறந்த 
ேவைல ைடய சீவகன். ெகால் ய - ெகால் தற்கு. நலத்தைகயவன் - நல்ல 
அழைக ைடய சீவகன். நஞ்சுயிர்த்  - ெவய் யிர்த் . சிைலத்ெதாழில் தடக்ைக - 
விற்ெறாழி ல் வல்ல ெபாிய ைக. இற்  - இத்தன்ைமத் . 
 
    மன்னனாற் சீறப் பட்ட  ைமந்தைனக் ெகால்லப் ேபாந்தாம்; 
    என்னினிச் ெசால் ச் ேச ம், என்ெசய் ம் யாங்க ெளல்லாம்; 
    இன்ன  பட்ட ெதன்றால் எாிவிளக் கு க்கும் நம்ைமத் 
    ன்  சூழ்ந்  ேதான்றச் ெசால் மின் ெசய்வ ெதன்றான்.          292 
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    292. ைமந்தைன - சீவகைன. ேபாந்தாம் - ைகக்ெகாண்  ேபாந்த  நாம். ெசால் ச் 
ேச ம் - ெசால் ச் ெசல்ேவம். பட்ட  இன்ன  - ேநர்ந்த  இ ; பட்ட ன்பம் இ  
என் மாம். எாி விளக்கு உ க்கும் - நைட விளக்கு நம்ைம எாிக்கும். நைடவிளக்கு - 
தைலயி ம் ேதாளி ம் விளக்ேகற்றிைவத் . ைககளிேல கிைலச் சுற்றி ெநய்யில் 
ேதாய்த்  எாித்தல்.இ  கல்ெவட் க்களில் காணப்ப வ . ன்  - ெந ங்கி. 
    சூழ்ந்  - ஆராய்ந் . ேதான்ற - சூழ்ச்சி விளங்க. 
 
    அவர்கள் தங்க ள் ஒ வைனக் ெகான் , கட் யங் காரனிடம் சீவகைனக் 
ெகான்றதாகப் ெபாய்ேய ெசால்  விடத் ணிந்  ெசன்றனர். 
 
    மதனன் அரசற்குக் கூறல் 
 
    காய்சின ெவகுளி ேவந்ேத களிற்ெறா ம் ெபா த காைள, 
    மாசனம் ெபாி  ெமாய்த்  ம ைழயிேனா ம் காற் ம் 
    ேபசிற்றான் ெபாி ம் ேதான்றப் பிைழத் ய்யப் ேபாத லஞ்சி 
    வாசங்ெகாள் தாாி னாைன மார் ேபாழ்ந் ட்  யிட்ேடம்.          293 
 
    293. மாசனம் - மிக்க மக்கள் கூட்டம். ெமாய்த்  - ெமாய்த்த அளவிேல. ெபாி ம் 
ேதான்ற - மிகத் ேதான் தலாேல. பிைழத்  உய்யப்ேபாதல் அஞ்சி - எங்கைளத் தப்பி 
அவன் உய்யப்ேபாய் வி வெனன்  அஞ்சி. ேபாழ்ந்  - பிளந் . உ ட் யிட்ேடாம் - 
தள்ளி விட்ேடாம். 
 
    அரசன் அ ேகட்  மகிழ்ந்  சிறப் ச் ெசய்தல் 
 
    அ ள்வ  யாண்ைம கல்வி அழகறி விளைம க்கம் 
    தி ம  ஈைக ேபாகம் திண் கழ் நண்  சுற்றம் 
    ஒ வர்இவ் லகில் யாேர சீவகன் ஒக்கும் நீரார்; 
    ெபாித ாி  இவைனக் ெகான்றாய் ெப கஎனச் சிறப் ச் ெசய்தான்.         294 
 
    294. வ  - ெமய்வ . ஆண்ைம - ஆ ந்தன்ைம. அறி  - இயற்ைகயறி , தி ம  
யீைக - ெசல்வம் மிகுகின்ற ெகாைட. ேபாகம் - எல்லாவைற ம் கரவல்லனாதல். 
ஒக்கும் நீரார் ஒ வர் யாேர என்க. ஏகாரம் எதிர்மைற. ெபாி  அாி  - சீவகைனக் 
ெகால்வ  மிக ம் அாி . ெப க - யான் த ம் இவற்ைறப் ெப க. 
 
    குண மாைலயார் இலம்பகம் ற் ம். 
    -------- 

5. ப ைமயார் இலம்பகம். 
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    [ப ைமயார் இலம்பகம்: சீவகன் ப ைமைய மணந்  ெகாண்ட ெசய்திையக் கூ ம் 
இலம்பகம். இதன்கண்,சீவகன் ேதவ டன் சில நாளி ந்  பின் பல  நா கைள ம் 
காண்டற்கு வி ம்பி, அவன் காட் ய ெநறிையக் கைடப்பி த் ப் பல்லவ  
    ேதயத்ைதயைடந்  அரச குமாரனான உேலாகபாலைனக் கண்ட ம், அவன் தங்ைக 
ப ைமெயன்பாள் க் ெகாய் மிடத்  அர  தீண்டப்ெபற்  உயிர் ேசார்ந்த ம், 
அரசன் மகள் விடந் தீர்த்தார்க்கு அவைள மணம் ெசய்  ெகா ப்ேபெனனத் 
ெதாிவித்த ம், சீவகன் விடந் தீர்த்த ம், அவைள மணந்  சின்னாள் தங்கியி ந் , 
அவ ட்கு அறிவியாமேல நீங்கிச் ெசன்ற ம், ப ைம ேதாழிெயா த்தி ேதற்றத் 
ேதறியி ந்த ம், பிற ம் உைரக்கப்ப கின்றன.] 
 
    சுத ஞ்சணனால் சிைற  ெபற்ற சீவகன  மன நிைல 
 
    விலங்கிவில் மி ம் ணான் வி ச்சிைறப் பட்ட ேபாழ் ம் 
    அலங்கலந் தாாி னான்வந் த ஞ்சிைற வி த்த ேபாழ் ம் 
    லம்ப ம் மகிழ்  ெநஞ்சில் ெபா த ம் இன்றிப் ெபான்னார்ந்  
    உலம்கலந் யர்ந்த ேதாளான் ஊழ்விைன ெயன்  விட்டான்.          295 
 
    295. விலங்கி வில் உமி ம் ண் - ஒளி கு க்கிட்  ஒளி ம் அணி. வி ச்சிைற - 
நீக்குதற்காிய சிைற. சீவகன் ற்பிறவியில் அன்னத்ைதச் சிைறெசய்த நிகழ்ச்சிைய 

ட்ெகாண் , இ  "வி ச்சிைற" எனப்பட்ட  என்பர். அலங்கலாகிய தாாினான். அம், 
அவ்வழிக்கண் வந்த . தாாினான் - சுதஞ்சணன். ெபா த ம் இன்றி - ேதான் தல் 
இன்றி. உலம் கலந்  - ண் ேபான் . என்  விட்டான் - என்ேற க தி மன த்தில் 
ெகாள்ளானாயினான். 
 
    சுதஞ்சணன் சீவகைனச் சுமந் ெகாண்  தன் மைலக்குக் ெகாண்  ெசன் , ய 
நீராட் , மங்கலவணியணிந்  தன் ாிைம மகளிர் ன் நி த்தி, "இவன் ஒ  பவித்திர 
கும ரன்" என்  கூறிப் பாராட் னன். அவர்க ம் சீவகன்பால் ேபரன்  காட்  
அவைன மகிழ்வித்தனர். இந் நிைலயில், அவர்கள் சுதஞ்சணைன ேநாக்கி, "நினக்கும் 
இவற்கும் எவ்வா  ெதாடர் ண்டாயிற் ?" என்  வினவ, அவன் தான் ெகாண் ந்த 
நா டம்  நீங்குதற்குச் சீவகன் ெசய்த மந்திர தவிையச் ெசால் ப் பாராட் னன். 
 
    ெதய்வ மகளிர் கூறல் 
 
    கடற்சுற யாிய காைள ய ன்னவன் 
    அடற்க ம் பைகெக த் த கன்ற நீணில 
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    மடத்தைக ய வெளா ம் வ ைவ நாட் நாம் 
    ெகா க்குவம் எனத்ெதய்வ மகளிர் கூறினார்.          296. 
 
    296. கடற்சுற  உயாிய காைள - கட டத்ேத வா ம் சுறாமீனின் ெகா ைய ைடய 
காமன். அடற்கு அ ம்பைக - ெவல் தற்கு அாிய  பைகவனான கட் யங்காரைன. நீள் 
நில மடத் தைகயவள் - நிலமாகிய ெபண்ைண. நிலத்ைத மகளாக உ வகம் ெசய்ய ன், 
மடத்ததைகயவள் என்றார். மடம், இளைம; தைக - அழகு. வ ைவ நாட்  - தி மணம் 
ெசய் , இனி, நிலத்ெதா ம், தி மகளாகிய மடத்தைகயெளா ம் என் ம் கூறலாம். 
 
    சீவகன் அம் மகளிர்க்குக் கூறல் 
 
    ெச நிலத் த வ யிர் ெசகுத்  மற்ெறனக்கு 
    இ நிலம் இையவதற் ெகண்ணல் ேவண் ேமா? 
    தி நிலக் கிழைம ம் ேதவர் ேதய ம் 
    த ம்நிலத் ெதமக்ெகனில் த கும் தன்ைமயீர்.          297 
 
    297. நிலக்கிழைம ம், ேதய ம் நிலத்ேத தா ம் என்னில் தரத்தக்கதன்ைம ைடயீர். 
விளி. ெச நிலம் - ேபார்க்களம். அவன் கட் யங்காரன். இ நிலம் - ஏமாங்கதநாட்  
அரசியல். அத்தாயின்ேறா எண்ணல் ேவண் ம்; அாிதன்  என்பான், "எண்ணல் 
ேவண் ேமா" என்றான். தா ம் என்ப  த ம் என் ம், த ம் என்ற  த கும் என் ம் 
வந்த  விகாரம். 
 
    அவன் சுதஞ்சணற்குத் தன் க த்ைத ைரத்தல் 
 
    மண்மிைசக் கிடந்தன மைல ம் கான ம்' 
    நண் தற் க ாியன நா ம் ெபாய்ைக ம் . 
    கண்மனம் குளிர்ப்பன ஆ ம் காண்பதற்கு 
    எண்ணெமான் ளெதனக்கு, இலங்கு ணினாய்!          298 
 
    298. கிடந்தன - உள்ளனவாகிய. கண் மனம் குளிர்ப்பன ஆ ம் - காண்பார் 
கண் ம் மன ம் குளிரச் ெசய் ம் யா க ம். எண்ணம் – வி ப்பம் 
 
    "ஊற் நீர்க் கூவ ன் உைற ம் மீனனார் 
    ேவற் நா டதன்சுைவ வி த்தல் ேமயினார்; 
    ேபாற் நீ; ேபாவல்யான்" என்  கூறினாற்கு 
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    ஆற்றின தைமதியங் கறியக் கூறினான்.  299 
 
    299. ஊற்  நீர்க் கூவல் - பிறிேதாாிடத்ேத ஊறி வ தலால் நிரம் த ன்றி 
நிைல ற்றால் நிரம்பிய நீைர ைடய குளம். நாட  - "அ " பகுதிப்ெபா ள். விகுதி. 
வி த்தல் ேமயினார் - வி ம் வதிலர். ேபாற்  - இவ்விடத்ேத காத் க்ெகாண் . 
ஆ  - வழி. அைமதி - இயல் .. அறிய - விளங்க. 
 
    சீவகன் ெசல் தற்கு ெநறி கூற ற்ற சுதஞ்சணன், "இம்மைலக்கு இரண்  காதம் 
ெசல் ன் அரணபாதெமன்ெறா  மைல ேதான் ம். அதன வாரத்தில் சாரணர் பலர் 
உளர்; அவைர வழிப ன் இயக்கி ெயா த்தி ேதான்றி இனிய வி ந் ட் வள்; 
உண்டபின் அச்சார ேல ெசல்; இ பத்ைதங் காதம் மிக்க யாைன ெசறிந்த 
காெடான்  கங்ைகக் கைரயில் உண் . அதன்கண் இரண்  காதம் ெசன்றால் 
ேபய்வனம் ஒன்  காணப்ப ம். அங்ேக ேபய்கள் அழகிய மகளிர் உ க்ெகாண்  
ேபாந்  வஞ்சம் ெசய் ம்; அவ்வஞ்சைனக்கு இடந்தரா  ேமேல ஒ  காதம் ெசல் ன், 
பல்லவ ேதயம் காணப்ப ம். அந்நாட் ல் வழி வ த்தம் தீர இ  திங்கள் இ ந்  பின், 
ேபாக றின் ெந ஞ்சுரம் கடத்தல் ேவண் ம். அதன் ெகா ைம ெபாி ; அங்ேக 
ெநறியின் நீங்கிய தாபத ம் இ ப்பர். அதைனக் கடந்  ெசல் ன், சித்திரகூட 
மைலையக் காணலாம். அதன ேக அஞ்சனமா நதி ேயா கின்ற . அ  மிக இனிய 
இடமாகும். அங்ேக, 
 
    இ பள் ளி இடம் பனிமால் வைரதான்; 
    அ ெதள் ளறல்யா ; உைவேத மரமாக்; 
    கதிதள் ளியிரா கைடப் பி நீ; 
    மதிதன் னியி ம் வைழசூழ் ெபாழிேல.          300 
 
    300. பள்ளி - தவப்பள்ளி. இடம் - இடப்பக்கம். மால்வைர - ெபாிய மைல. ெதள் 
அறல் - ெதளிந்த நீர். உைவ - ன் ம் பின் ம். கதி - ெசல்ைக. தள்ளியிரா  - 
தாமதிக்கா . மதி தள்ளியி ம் - அறிைவக் ெக த் வி ம். வைழ - சுர ன்ைனமரம். 
 
    இவ்விடத்தின் நீங்கிச்ெசன்றால் பன்னி  காதப் பரப் ம் விைளநிலேமயாம். அந்த 
நா  தக்க நா  எனப்ப ம். அதற்குப்பின் ேபர் யா  ஒன்  காண்பாய். அதைன நீந்திச் 
ெசல் ன் கானவர் வா ம் ெப ங்கா  ஒன்  ேதான் ம்; அத ள்ேள நான்கு 
வாவிகள் உள்ளன. அவற்ைறப் ெபா ள் ெசய்  ேநாக்கா , ேம ம் ஓர் ஐங்காதம் 
மிக்க மலர் ெசறிந்த இனிய காெடான்ைறக்; காணலாம். அதைனக் கண்  ெசல் ன் 
எதிேர வனகிாி என் ம் மைல ேதான் ம். அதைனக் கடத்தற்கு ேவண் ய வழிகள் மிக 
அாியனவாகும். ஆயி ம் கடந்ேதகின் கவர்த்த வழிகட் பல காணப்ப ம். அங்ேக ஒ  
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சுைன ேதான் ம். அதன ேக ஒ  சிலாவட்டம் உண் ; அதன் ம ங்ேக ேவங்ைக மரம் 
நிற்கும்; அதன் பக்கத்ேத ஒ  ெசவ்விய ெநறி ெசல்கின்ற . அதைனத் ெதாடர்ந்  
ெசன்றால் மத்திம ேதயத்ைதயைடவாய். அவ்வரசன் நினக்குத் தன் மகைளத் தந்  
"இங்ேக உைறக" என விைழவன். நின் ேதாழர்க ம் அங்ேக வந்  ேசர்வர். இவ்வா  
ெநறி ம், ெநறிக்கண் நிகழ்வன ம் கூறிய அத் ேதவன், இனிய இைசக்குாிய குரல் 
த வ ம் பாம்  த யவற்றின் விட ெமாழிப்ப ம், ேவற் டம்  த வ மாகிய 

ன்  மைறெமாழிகைள ேயாதிக் ெகா த்தான். அவன்பால் விைடெபற் க்ெகாண்  
சீவக ம் றப்பட்டான். றப்ப ம்ேபா  அவன் மனத்ேத தன் மைனவியைரக் கூ ங் 
காலம் என்ேறா என ஓர் எண்ணந் ேதான்ற, அத் ேதவன் அதைன ணர்ந்  
"பன்னிரண்  திங்க ள் அவர்கைள நீ ேசர்ைவ"; பைகவைன ெவன்  அரசுாிைம ம் 
எய் ைவ" என்றான். 
 
    ேதவன் சீவகைன மைலய க்குக் ெகாணர்தல் 
 
    அழல்ெபாதிந்த நீெளஃகின் அலர்தார் மார்பற் கிம்மைலேமல் 
    கழல்ெபாதிந்த ேசவ யால் கடக்க லாகா ெதனெவண்ணிக் 
    குழல்ெபாதிந்த தீஞ்ெசால்லார் குழாத்தின் நீங்கிக் ெகாண்ேடந்தி 
    நிழல்ெபாதிந்த நீண் யான் நிைனப்பிற் ேபாகி நிலத்திழிந்தான்.          301. 
 
    301. அழல் ெபாதிந்த நீள் எஃகின் - ெந ப்பின் ெவம்ைம நிர ம்பப் ெபாதிந்த நீண்ட 
வாைள ைடய, கழல்ெபாதிந்த ேசவ  - ர  கண்ைட யணிந்த ேசவ . குழல் ெபாதிந்த 
தீஞ்ெசால்லார் – குழல்ேபா ம் இனிைம ெபா ந்திய மகளிர். நிழல் - ஒளி. நிைனப்பில் 
ேபாகி – நிைன  ேபால விைரந்  ெசன் . 
 
    அவன்பால் சீவகன் விைடெகாண்ேடகுதல் 
 
    வண்தளிர்ச் சந்தன ம் வாைழ  மா ம் வான்தீண்  
    விண்ெடா கு தீங்கனிகள் பல  மார்ந்த வியன்ேசாைல 
    மண்க ம் ேவலாைன "மறித் ம் காண்க" எனப் ல் க் 
    ெகாண்ெட ந்தான் வானவ ம் குாிசில் தாேன ெசலவ யர்ந்தான்.          302 
 
    302. வண்தளிர்ச் சந்தனம் - வளவிய தளிர்கைள ைடய சந்தனம். வான் தீண்  - 
வானளாவ. விண்  - விாிந் . ஒ கு தீங்கனி- ேதெனா கும் கனிகள். ஆர்ந்த - 
நிைறந்த.மண் க ம் ேவலாைன- ஏமாங்கத  நாட்ைட ெயய் தற்குாிய 
ேவற்பைட ைடய சீவகைன. மறித் ம் - மீட் ம். சீவகன் ெபற்ற காலத்ேத 
சுதஞ்சணைனக் காண்ப  த்தியிலம்பகத்ேத காண்க. ெகாண்  - விைடெகாண் . 
எ ந்தான் – வானத்ேத ெசன்றான். இதற்கு ன் சீவகன் தனிேய ேபான  இன்ைமயின், 



 153

    " தாேன ெசலவ யர்ந்தான்" எனத் ேதவர் இரங்கிக் கூ கின்றார். 
 
    சீவகன் மைலச்சார ல் ெசல் தல் 
 
    ேதாேடந்  ங்ேகாைத ேவண்ேடம்: கூந்தல், ெதாேடல்; எம்மில் 
    பீேடந் த ாிைவயர்இல் ெபயர்ெகன்  மடவார்ேபால். 
    ேகாேடந்  குஞ்சரங்கள் ெத ட்டக் கூடா பி நிற்கும் 
    காேடந்  ஞ்சாரல் கடந்தான் கா ல் கழலாேன.          303 
 
    303. ேதா  - விதழ். ெதாேடல் - தீண்டாேத. பீ  - ெப ைம. அாிைவயர் இல் 
ெபயர்க - மகளிர் ட் ற்குச் ெசல்க. ேகா  -ெகாம் . குஞ்சரம் - களி . ெத ட்ட - 
ஊடல் தணிவிக்க. கூடா - கூடாவாய். பி  - ெபண் யாைனகள். நிற்கும் - ஊ நிற்கும். 
காேடந்  ஞ்சாரல் - கா  ெசறிந்த அழ கிய மைலச்சாரல். கா ன் - கால்களால் 
நடந் . 
 
    சீவகன் ேவட் வர் தைலவைனக் காண்டல் 
 
    காழக ட்டப் பட்ட காாி ள் ணி  ெமாப்பான் 
    ஆழ ைள ம்  பற்றிப் பறித் மார் ெபா ங்கி ள்ளான் 
    வாழ்மயிர்க் கர  ெயாப்பான் வாய்க்கிைல ய றிதல் இல்லான் 
    ேமழகக் குர  னாேனார் ேவட் வன் தைலப்பட் டாேன.          304 
 
    304. காழகம் - க ைம. காாி ள் ணி - காிய இ ள் ண்டம். ஆழ் அைள - ஆழ்ந்த 
வைளயிேல வா ம். பறித்  - பறித்தலால். ஒ ங்கி - உட்குழிந் . இைலய றிதல் 
இல்லான் - ெவற்றிைல ெமன்றறியாதவன். ேமழகக் குர னான் - ஆட் ன் குரல் 
ேபா ம் குரல் உைடயவன். தைலப் பட்டான் - எதிர்ப்பட்டான். 
 
    அவன், தைழ த்த ெபண்கேளா  மர ாியாைட த் , கா ற் ெச ப் ம் 
ேதாளில் வில் ம் அம் க் கூ ம் சுமந் வரக் கண்  அவைன "நீ எம் மைலயில் 
உைறகின்றாய்?" என வினவினன். 
 
    ேவடன் விைட 
 
    மாைலெவள் ள வி சூ  மற்றிதா ேதான்  கின்ற 
    ேசாைலசூழ் வைரயின் ெநற்றிச் சூழ்கிளி சுமக்க லாற்றா 
    மாைலயந் திைனகள் காய்க்கும் வண் ன மதற்குத் ெதன்ேமன் 
    ைலயங் குவட் ள் வா ம் குறவ ள் தைலவன் என்றான்.          305 
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    305. ெவள்ள வி மாைல சூ  - ெதளிந்த நீர் ெசாாி ம் அ விைய மாைலேபாலக் 
ெகாண் . இதா - எதிாிேல. ெநற்றி - உச்சி. சுமக்கலாற்றா - சுமக்கமாட்டாதவா  
கனக்க காய்த்த. வன் னம் - வளவிய திைனப் னம். ைலயங் குவ  - ைலயி ள்ள 
உச்சியில். 
 
    ேவடன் ஊ ம் கள் ேம தனக்கும் இனத்தவர்க்கும் உணெவன் ம், அைவ 
யில்வழித் தாம் வாழ்தல் அாிெதன் ம் கூறக் ேகட் ச் சீவகன், ஊ ணைவ 
விலக்குமா  கூற 
    ற்றான். 
 
    ஊன்சுைவத் டம்  க்கி நரகத்தில் உைறதல் நன்ேறா? 
    ஊன்தினா டம்  வாட் த் ேதவராய் உைறதல் நன்ேறா? 
    ஊன்றிஇவ் விரண்  ள் ம் உ திநீ ைரத்தி ெடன்ன, 
    ஊன்தினா ெதாழிந்  த்ேத னாவேத உ தி ெயன்றான்.          306 
 
    306. சுைவத்  - உண் . க்கி - ெப க்கைவத் . வாட்  - ெம வித் . ஊன்றி - 
நன்கு ஆராய்ந் . உ தி - தக்க . த்ேதன் - ேதவர். 
 
    சீவகன் ேவடற்கு உ தி கூறல் 
 
    உ திநீ ணர்ந்  ெசான்னாய் உயர்கதிச் ேசறி; ஏடா! 
    கு கினாய் இன்ப ெவள்ளம் கிழங்குணக் காட் ள் இன்ேற; 
    இைறவ ற் காட்சி ெகால்லா ஒ க்ெகா ன் றத்தல் கண்டாய்; 
    இ திக்கண் இன்பந் ங்கும் இ ங்கனி இைவெகாள் என்றான்.          307 
 
    307. ெசான்னாய் - ெசான்னாயாதலால். ேசறி - ெசல்வாய். காட் ள் கிழங்கு உள, 
இன்ேற இன்ப ெவள்ளம் கு கினாய் - காட் ள்ள கிழங்கு த யவற்ைற உண்ணத் 
தலப்படேவ, இன்ேற இன்பெவள்ளத்ைதச் ேசர்ந்தாயாம். இைறவன் ல் காட்சி - 
இைறவனாகிய அ கன் கூறிய  ல் . ஒ க்கு - ஒ க்கம். இைவ இன்பம் 

ங்கும் இ ங்கனி - இவ்ெவா க்கங்கேள ேபாின்பம் ெசறி ம் ெபாிய கனிகளாகும். 
 
    ேவடன் விைடெபற்  நீங்கியபின், சீவகன் அரண பாதம் என்ற மைலையயைடந் , 
அதன் அ க்கண் உைறந்த  மாதவர் அ யில் ழ்ந்  வணங்கினான். பின்  அங்குள்ள  
ேகாயி க்குட் ெசன்  வலம் வந்  கட ைளப் பரவிப் பாட  ற்றான். 
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    சீவகன் பாட் , இைறவைனப் பா ய . 
 
    ேதவபாணிக் ெகாச்சக ஒ ேபாகு 
 
    ஆதி ேவதம் பயந்ேதாய்நீ அலர்ெபய்ம் மாாி ய ைமந்ேதாய்நீ 
    நீதி ெநறிைய ணர்ந்ேதாய்நீ நிகாில் காட்சிக் கிைறேயாய்நீ 
    நாத ெனன்னப் ப ேவாய்நீ நைவெசய் பிறவிக் கடலகத் ன் 
    பாத கமலம் ெதா ேவங்கள் பைசயாப் ப விழப் பணியாேய.          308 
 
    308. ஆதி ேவதம் - ெகாைல த யன இல்லாத ேவதம். அலர்மாாி - மைழ. 
நீதிெநறி - சன்மார்க்கம். காட்சி - ஞானம். பைசயாப்  அவிழ - பற்றாகிய கட்  நீங்க. 
பணியாய் - அ ள்வாய். 
 
    இன்னாப் பிறவி யிகந்ேதாய்நீ இைணயி ன்ப ைடேயாய்நீ 
    மன்னா லக ம த்ேதாய்நீ வரம்பில் காட்சிக் கிைறேயாய்நீ 
    ெபான்னார் இஞ்சிப் கழ்ேவந்ேத ெபாறியின் ேவட்ைகக் கடல ந்தி 
    ஒன்னா விைனயி ழல்ேவங்கள் உயப்ேபாம் வண்ண ைரயாேய.          309 
 
    309. இகந்ேதாய் - கடந்ேதாய். இைணயில் இன்பம் - கைடயிலாவின்பம். ம த்தல் - 
அதில் ெப ம் இன்ப கர்ச்சிையத் தவிர்த்தல். ெபான்னார் இஞ்சி - ெபான்ெனயில் 
வட்டம். ெபாறியின் - ஐம்ெபாறிகளால். ஒன்னாவிைன - ெபா ந்தாத தீவிைன. உய - 
உய்ய. மன்னா - நிைலெபற்ற. 
 
    உலக ன்  ைடேயாய்நீ ஒண்ெபா னிஞ்சி ெயயிேலாய்நீ 
    திலக மாய திறேலாய்நீ ேதவ ேரத்தப் ப ேவாய்நீ 
    அலைக யில்லாக் குணக்கடேல யா  மறியப் படாயாதி; 
    ெகாைலயி லாழி வல யர்த்த குளிர் க் குைடயி னிழேலாய்நீ.          310 
 
    310. திலகமாகிய திறன் - கைடயிலா ரம். அலைக - அள , அறியப்படா யாதி - 
அறியப்ப வாயாக. "ெசய்யா ெயன் ம் ெசால் ெசய்ெயன் கிளவியாய் நின்ற " 
ெகாைலயில் ஆழி - அறவாழி, வல யர்த்த - ெகா யாக உயர்த்திய; 
 
    சாரணைரப் பா ய  
 
    அ லக ேமத்தி யலர்மாாி வ 
    லக ர்த்தி றநிமிர்ந்ேதான் யாேர; 
    லக ர்த்தி றநிமிர்ந்ேதான் ன்  
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    க மதி ம் கட்டழித்த காவலன்நீ யன்ேற.          311 
 
    311. லக ர்த்தி - ந்த உலகத்தின் ர்த்தி. உற - உ ம்ப . நிமிர்ந்ேதான் - 

த்தியைடந்தவன். ன்  க மதில் - காமம். ெவகுளி. மயக்கம் என்ற ன்  மதில். 
கட்  - காவல். 
 
    ரணவிய ெவன் லக ன்றிைன  ன்றில் 
    தரணிேமல் தந்தளித்த தத் வந்தான் யாேர? 
    தரணிேமல் தந்தளித்தான் தண்மதிேபால் ேநமி 
    அர லகிற் காய அறிவரனீ யன்ேற.          312 
 
    312. ரண் - காமம் த யவற்றின் மா பா . ன்றில் - அங்கம், ர்வம், 
ஆதிெயன்ற ன்  ஆகமத்தா ம். தரணி - நில லகம். ேநமி - அறவாழி, உலகிற்கு 
அரணாய அறிவரன் என்க. அறிவரன் அறி க்கு வரனா ள்ளவன். 
 
    தீரா விைனதீர்த் த் தீர்த்தம் ெதாிந் ய்த்  
    வாராக் கதி ைரத்த வாமன்தான் யாேர? 
    வாராக் கதி ைரத்த வாமன் மலர்தைதந்த 
    காரார் ம் பிண் க் கட ள்நீ யன்ேற.          313 
 
    313. தீராவிைன - நீங்காத தீவிைன. தீர்த்தம் - ஆகமம். வாராக் கதி - ேமல் வ தல் 
இல்லாத . காரார் பிண்  - கார்காலத்ேத மல ம் அேசாக மரம். 
 
    பின்  அங்ேக இ ந்த இயக்கி அவ க்கு வி ந்  ெசய்ய, 
அதைனேயற் க்ெகாண்  விைடெபற் ெற ந்த சீவகன் விைரயச்ெசன்  
பல்லவேதயத்ைத யைடந்தான். அதன் தைலநகரம் சந்திராபம் என்ப . வழியில் 
வய ல் கைளபறித் க் ெகாண் ந்த கைடசியர் இ வைர ெநறிவினவிச் சீவகன் அந் 
நகர்க்கண் ைழந்தான். அங்ேக அழகிய ெதா  ேசாைலயிேல அைமந்தி ந்த 
நாடகவரங்கில் ஆடவ ம் மகளி ம் கு மியி ந்தனர். உேலாகபாலன் என் ம் 
அரசகுமரன் அவ்வரங்கில் ற்றி ந்தான். ேதசிகப்பாைவ ெயன் ம் நாடக மகள் 
ஆட ற்றாள். 
 
    ேதசிகப்பாைவ கூத்தாடல் 
 
    பாடெலா ையந்த வாடல் பண்ணைம க வி ன் ம் 
    கூ  சிவணி நின்  குைழந்திைழந் தமிர்த ற 
    ஒடாி ெந ங்க ணம்பால் உளங்கிழிந் வ ெவய்யா 
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    ஈடைம பசும்ெபாற் சாந்தம் இலயமா ஆ  கின்றாள்.          314 
 
    314. பண்ணைம க வி - பாடலாடல்கட்கு அைமந்த இைசக்க வி. கூ  சிவணி - 
கூ ப் ெபா ந்தி. குைழந்  இைசந்  அமிர்தம் ஊற - ெமல்கிக் கலங்கி இனிைம மிக. 
ஓடாி ெந ங்கண் - அாிபரந்த ெந யகண்;. உ வ எய்யா - ஊ விச் ெசல் மா  
எய் . ஈ  அைம – இ தல் அைமந்த. இலயமா - அழிய. 
 
    அப்பாைவ சீவகைனக் கண்  மனம் திாிதல் 
 
    க ஞ்சிைறப் பறைவ ர்திக் காம  காைள தான்ெகால்; 
    இ ஞ்சுற யர்த்த ேதான்றல் ஏத்த ங் குாிசில் தான்ெகால்; 
    அ ம்ெபறற் குமரன் என்றாங் கறிவயர் ற்  நின்றாள், 
    தி ந்திைழ யணங்கு ெமன்ேறாள் ேதசிகப் பாைவ யன்னாள்.          315 
 
    315. க ஞ்சிைறப் பறைவ - காிய சிறகுகைள ைடய மயில். சுற யிர்த்த ேதான்றல் - 
சுறாமீன் ெகா ைய ைடய காமன் ேதான்றலாகிய குாிசில். குமரன் - இைளயனாகிய 
சீவகன். அயர் ற்  - ேசார்ந் . அன்னான் - அத்தன்ைம ைடயவன். ேதசிகப் பாைவ - 
ெபயர். 
 
    உேலாகபாலன் சீவகைனக் காண்டல் 
 
    ேபாெதனக் கிடந்த வாட்கண் ைடெபயர்ந் திைமத்தல் ெசல்லா  
    யாதிவன் கண்ட ெதன்றாங் கரச ம் அமர்ந்  ேநாக்கி 
    மீ வண் டரற் ம் கண்ணி விடைலையத் தா ம் கண்டான் 
    காத ல் கனித்த ள்ளம்; காைளையக் ெகாணர்மின் என்றான்.          316 
 
    316. ேபா  எனக் கிடந்த வாட்கண் - ப்ேபால் உள்ள ெபா ந்திய கண். இைமத்தல் 
ெசல்லா - இைமப்பதில்ைல. கண்ணிவிடைல –கண்ணியணிந்த விடைலயாகிய 
சீவகன். காத ல் - அன்பினால். உள்ளம் - அரசன் உள்ளம். 
 
    இ வ ம் ேதாழராதல் 
 
    மந்திரம் மறந்  ழ்ந்  மாநிலத் தியங்கு கின்ற 
    அந்தர குமர ெனன்றாங்கு யாவ  மமர்ந்  ேநாக்கி, 
    இந்திர தி வற் குய்த்தார்க் கிைறவ  ெமதிர்ெகாண் ேடாம்பி 
    ைமந்தைன மகிழ்வ கூறி ைமத் னத்ேதாழ ெனன்றான்.          317 
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    317. மந்திரம் - வானத்தில் இயங்கும் மந்திரம். அந்தர குமரன் விஞ்ைசயன். அமர்ந்  
ேநாக்கி - ெபா ந்திப் பார்த் . இந்திர தி வற்கு இந்திரன் தி ைவப்ேபான்ற 
தி ைவ ைடய உேலாகபால க்கு. உய்த்தார்க்கு - ெதாிவிப்ப என்றற்கு. இைறவன் - 
அவ் ேலாகபாலன். ைமந்தைன - சீவக க்கு. ைமத் னத் ேதாழன் - விைளயா ம் 

ைறைமைய ைடய ேதாழன். 
 
    தவறிய இலயம் மீட் ம் ெபா ந்தத் ேதசிகப்பாைவ யாடல் 
 
    ேபாதவிழ் ெதாிய லா ம் ங்கழற் கா  னா ம் 
    காத  ெனா வ ராகிக் கலந் ட னி ந்த ேபாழ்தில் 
    ஊ வண் த்த மாைல ணர் ெபற் றிலயம் தாங்கிப் 
    ேபா கண் டைனய வாட்கண் வத்தால் கலக்கு கின்றாள்.          318 
 
    318. ேபாதவிழ் ெதாியல் - அலர்ந்த க்களால் ெதா க்கப்பட்ட மாைல. ஊ  வண்  
உ த்த மாைல - ஒ க்கின்ற வண்  சூழ்ந்த ேதசிகப் பாைவ. மாைல - ெபண்,. இலயம் 
தாங்கி - நீங்கின இலயத்ைதத் தப்பாமல் தாங்கி. வாட்கண் வத்தால் - 
வாட்கண்ணா ம் வத்தா ம். 
 
    அப்ேபா , காவலன் ஒ வன் ேபாந்  அரசன் மகள் ப ைம ெயன்பாள் தான் ேபணி 
வளர்த்த ல்ைலக்ெகா  அ ம்பீனக் கண் , அதற்குச் சிறப் ச் ெசய்யச் ெசன் , 
ேசாைலயில் விைளயாட்டய ம் காலத்தில், தெரான்றில் த்தி ந்த ைவப் பறிக்கக் 
ைகைய நீட்ட, ஆங்கி ந்த விட நாகெமான்  அவைளத் ண் யதனால், அறி  
மயங்கி ழ்ந்தாள் என்  ெசான்னான். அ ேகட்ட அரசகுமரன் தி க்கிட் ச் சீவகைன 
இ க்கப் பணித் விட் த் தான் தனிேய ெசன்  விடம் தீ தற்குாிய மந்திரம் பல ம் 
ெசய்தான். 
 
    விடம் மிகுதல் 
 
    வள்ளல்தாள் வல்ல ெவல்லாம் மாட் னன்; மற்  மாங்கண் 
    உள்ளவ ெரான்ற லாத ெசயச்ெசய ஊ  ேகனா  
    அன்னிைலப் ணி னா க்கு ஆவிஉண் ல்ைல ெயன்ன 
    ெவள்ெளயிற் றர  கான்ற ேவகம்மிக் கிட்ட தன்ேற.          319 
 
    319. வள்ளல் - உேலாக பாலன். மாட் னன் - ெச த்தினான். ஒன்றலாத ெசயச் 
ெசய - ெபா ந்தாதவற்ைறச் ெசய்யச்ெசய்ய. ஊ - விட ேநாய்க்கு இைட றாகிய 
மந்திர ம் ம ந் ம். அன்னிைலப் ணினாள் - கூாிய இைலத்ெதாழி லைமந்த 
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ண்கைளயணிந்த ப ைம. ெவள்ெளயிற்றர  - ெவள்ளிய பற்கைள ைடய பாம் . 
ேவகம் - நஞ்சு,. 
 
    விடம் தீர்த்தாற்கு மகள் த ேவன் என ேவந்தன் ரசைறவிக்க வள் வன் 

ரசைறதல் 
 
    ைபங்கதிர் மதிய ெமன்  பைகய  ெவகுளி நாகம் 
    நங்ைகையச் ெசற்ற ; ஈங்குத் தீர்த் நீர் ெகாண்மின்; நா ம் 
    வங்கமா நிதி ம் நல்கி மகள்த ம்; மணிெசய் மான்ேதர் 
    எங்க க் கிைறவன் என்றாங் கி ர ெச க்கி னாேன.  320 
 
            320. ைபங்கதிர்...ெசன்ற : நங்ைகயின் கத்ைத மதியெமன்  க தி, அம் மதி 
தனக்குப் பைகயாத ன், அதைனத் தாக்கற்குக் ெகாண்ட ெவகுளியால் நாகம் 
இவைளத் தீண் ற் . வங்கமாநிதி – மரக் கலங்களில் வந்த ெப நிதி, மான் ேதர் - 
குதிைர ட் ய ேதர். எ க்கினான் - ழக்கினான். 
 
    விடந்தீர்ப்பான் வந்ேதார் தம் யற்சி பயன் படாைம கண்  கூ தல் 
 
    மண்ட  மற்றி ெதன்பார், இராசமா நாக ெமன்பார்; 
    ெகாண்ட  நாக ெமன்பார் குைறவளி பித்ெதா  ஐயின் 
    பிண் த் ப் ெப கிற் ெறன்பார், ெப நைவ ய க்கும் விஞ்ைச 
    எண்தவப் பல ம் ெசய்தாம் ஏன் ேக னாதி ெதன்பார்.          321 
 
    321. மண்ட  - சீதமண்ட . இராசமாநாகம் – க வழைல ெயன் ம் பாம் . 
வளிபித்தெமா  ஐயில் பிண் த் ப் ெப கிற்  - வாத ம் பித்த ம் சிேலத் மத்தி ம் 
திரண்  ெப கின. ெப நைவ - ெப ந் ன்பம். அ க்கும் என்  - நீக்குெமன்  க தி. 
எண் தவ - எண் இறக்க. இ  ேகளா  - இ  நீங்கா . 
 
    உறவினர் ைகயற் ப் லம்பல் 
 
    ைகெயா  கண்டம் ேகாப்பார், கைனசுடர் உ ப்பின் ைவப்பார், 
    ெதய்வதம் பரவி ெயல்லாத் திைசெதா ம் ெதா  நிற்பார், 
    உய்வைக யின்றி யின்ேன லகுடன் கவி ம் என்பார், 
    ைமயலங் ேகாயில் மாக்கன் மைடதிறந் திட்ட ெதாத்தார்.          322 
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    322. இதன் ெபா ள்: ைகைய ம் கண்டத்ைத ம் உழைல ேகாப்பார்: ம மங்களிேல 
விளக்ைகெயாிப்பார்; ெதா  நிற்பார்: இ  காரணத்தான் அரசன் இறந் ப ன் 
உலகு இன்ேன கவி ெமன்பாராய், மாக்கள் ஆரவாரத்தாேல மைடதிறந்த தன்ைமைய 
ெயாத்தாெரன்க. மக்கட்கு உாிய மனனின்றி அறி ெகட்டைமயின், 
ஐயறி ைடயாெரன்  மாக்கள் என்றார். 
 
    ஒ வன் கணி கூறிய  
 
    நங்ைகக்கின் றிறத்தல் இல்ைல நரபதி நீ ம் ேகண்ேமா: 
    ெகாங்கலர் ேகாங்கின் ெநற்றிக் குவி கிழ் கட்  னங்கண் 
    த ங்குேதன் அரவ யாழின் தான்இ ந் தாந்ைத பா ம், 
    இங்குநம் இடைரத் தீர்ப்பான் இைளயவன் உளன்மற் ெறன்றான்.          323 
 
    323. நங்ைகக்கு - ப ைமக்கு. நரபதி - அரேச; விளி. ெகாங்கவர் ேகாங்கு - ேதன் 
ெசாாிகின்ற மலைர ைடய ேகாங்கமரம். ெநற்றி - உச்சி. கிழ் கட் ல் - அ ம்பின் 
தைலயில். அரவ யாழ் - இைசயிைனச் ெசய் ம் யாழ். ஈண்  மி னராசிேமற் . 
ஆந்ைதயா ம் - ஆந்ைத யல கிற . மி னராசி ச்ச ற்றி க்கும் இந்ேநரத்ேத 
ஆந்ைத அல கிற  என்ப . இைளயவன் உளன் - இைளயவன் ஒ வன் இங்கு 
உளன். 
 
    இ ேகட்ட ம், தனபதியின் மகனாகிய உேலாகபாலன் சீவகன் வந்தி த்தைல 
நிைன கூர்ந் , ஏவலைர வி த் க் க க வ வித்தான்; அவ ம் அவ்விடம் வந்  
ப ைம ணர் வின்றிக் கிடப்ப  கண்டான். கண்டவன் சித்தரா டம் என் ம் ற் 
கண்டவண்ணம் பாம்பின் சாதி, க க்கும் திறம், எயி களின் வைக த ய பல ம் 
கூறி, ப ைமையக் க த்த நாகம் கன்னி ெயன் ம், அஃ  அரசர் மர பிற்ெறன் ம், 
ைதத்த ந்திய பல் யம தி ெயாழிந்த காளி, காளத்திாி, யமன் என்  ன் ேம 
ெயன் ம் பிற ம் கூறினன். 
 
    சீவகன் மந்திரம் ெசய்தல் 
 
    குன்றிரண் டைனய ேதாளான் ெகா மலர்க் குவைளப் ேபாதங்கு 
    ஒன்றிரண் வ ேமாதி றக்கிைட மயிலன் னாள்தன் 
    ெசன்றி ண் டைமந்த ேகாலச் சிகழிைக ய த்திச் ெசல்வன் 
    நின்றிரண் வ ேமாதி ேநர் கம் ேநாக்கி னாேன.          324 
 
    324. குவைளப்ேபா  - குவைளப் . ஒன்றிரண்  உ வேமாதி - ஒன் ம் 
இரண் மாகிய உ ேவாதி. உறக்கு இைட - உறக்க்த்திடத்ேத. இ ண்  அைமந்த 
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ேகாலச் சிகழிைக - காிதாய் அைமந்த அழ கிய . அ த்தி - ைவக்த் . நின்  - சிறி  
நீங்கிநின் . கம் ேநர் ேநாக்கினான் என்க. 
 
    ப ைம விடம் நீங்கத் ெதளிந்  சீவகைனக் கண் தல் 
 
    ெந ந்தைக நின்  ேநாக்க நீள்கடல் பிறந்த ேகாலக் 
    க ங்கதிர்க் கன  ேகாப்பக் காாி ள் உைடந்த ேதேபால் 
    உடம்பிைட நஞ்சு நீங்கிற் . ஒண்ெடா  வ மார்ந்  
    குடங்ைகயின் ெந ய கண்ணான் குமரன்ேமல் ேநாக்கி னாேள.          325 
 
    325. ெந ந்தைக - சீவகன். ேகாலக் க ங்கதிர்க் கன  – அழகிய மிக்க 
கதிர்கைள ைடய ஞாயி . ேகாப்ப - கதிர்கைளச் ெச த்தி ெயதிர்க்க. உ வம் ஆர்ந்  
- அழைகக் கண்ணாரக் கண்  மகிழ. குடங்ைகயின் - உள்ளங்ைக ேபால. குமரன் - 
சீவகன். 
 
    இவ்வா  ேநாக்கிய ப ைமக்கு விட ேநாய் நீங்க ம் சீவகன் ெபா ட்  ேவட்ைக 
ேநாய் எ ந்  வ த் வதாயிற் . அதனால் அவள் உள்ள ைடந்  ம ப ம் 
ெம ற்றாள். ேதாழியர் அவைன ேநாக்கி, "ஐயேன, நீ நின் ைகயால் இவள்; 
ேமனிையத் தீண் த் ைதவ ைவேயல், இவ்விட மயக்கம் இனி  ெதளி ம்" என்ன, 
அவன் அவ்வாேற ெசய்தல். 
 
    கண்ணிற் காணி ம் கட் ைர ேகட்பி ம் 
    நண்ணித் தீண் ம் நல் யிர் நிற்கும்என்  
    எண்ணி ேயந்திைழ தன்ைன டம்ெபலாம் 
    தண்ெணன் சாந்தம்ைவத் தாெலாப்பத் ைதவந்தாள்.          326 
 
    326. கண்ணில் காணி ம் - காத த்ேதாைரக் கண்ணில் காணி ம். ஏந்திைழ 
தன்ைன - ப ைமைய. ைதவந்தான் தடவிக்ெகா த்தான். 
 
    இச் ெசய்ைகயால் சீவக க்கும் ப ைமபால் காதல் பிறந்த . இ வ ம் தம் காதற் 
குறிப்ைபத் ெதாிவித் க் ெகாள்வார்ேபால, ஒ வைரெயா வர் சிறப் ற ேநாக்கி 
ேவட்ைகயால் ெவய் றலாயினர். சீவகன் விட ேநாய் நீக்கிய சிறப் க் கண்  தனபதி 
அவைனத் தன் மைனக்கண்ேண ெகாண் ெசன்  அங்ேக இ க்கச் ெசய் , உண்  

த ய தந்  ஓம்பிவந்தான். சீவகன  ெசால் ம் ெசய ம் கண்ட தனபதி "இச் 
சீவகன் கைல பல ம் கற் த் ைறேபாகியவன்; இவ க்கு நிகராவார் இந் 
நில லகில் எவ ம் இல்ைல" என்  ேதர்ந்  அவன்பால் ேபரன்  காட் னன். இ  
நிற்க. சீவக க்குப் ப ைம ெபா ட் ப் பிறந்த காதல் சிறந்  மிகுவதாயிற் . 
இர ப்ேபா  வந்த ; இ வர்க்கும் ேவட்ைக ேநாய் எல்ைலயின்றிப் ெப கிற் . 
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    சீவகன் ேவட்ைக நிைல 
 
    ேபா  லாம்சிைல ேயாெபா  ேவற்கேணா 
    மா  லாெமாழி ேயாமட ேநாக்கேமா 
    யா ம் நான் அறி ேயன்: அணங் கன்னவள் 
    காதலால் கைட கின்ற  காமேம.          327 
 
    327. சிைல - காமன் வில்ேபா ம் தல். ேவற்கண் – ேவல் ேபான்ற கண். மா  
உலாம் ெமாழி - ப ைம ெசால் ம் ெசால். மடேநாக்கம் - மடப்பம் ெபா ந்திய 
பார்ைவ. அணங்கன்னவள் – கண்டார்க்கு வ த்தம் ெசய் ம் அணங்கு ேபால்பவள். 
கைடகின்ற  - மிகுகின்ற . 
 
    அண்ணல் அவ்வழி ஆழ் யர் ேநா ற 
    வண்ண மாமலர்க் ேகாைத ம் அவ்வழி, 
    ெவண்ெணய் ைவங்கனல் மீமிைச ைவத்த ஒத்  
    உன்ைக யாஉ  காஉள ளாயினாள்.          328 
 
    328. அண்ணல் - சீவகன். ஆழ் யர் ேநாய் உற – அ ந் தல் உ கின்ற வ த்த 
ேநாய் மிகுதிப்பட. ேகாைத - ப ைம. மீமிைச - ேமேல. உள் ைநயா - உள்ளம் வ ந்தி. 
உ கா - உ கி. 
 
    ப ைம வாய் ெவ தல் 
 
    வணங்கு ேநான்சிைல வார்கைணக் காமேனா 
    மணங்ெகாள் மிைச ைமவைர ைமந்தேனா 
    நிணந்ெதன் ெநஞ்சம் நிைறெகாண்ட கள்வைன 
    அணங்கு காள்! அறி ேயன்உைர யீர்கேள.          329 
 
    329. வணங்கு ேநான் சிைல - எல்லா ம் மனம் குைழதற்குக் காரணமான வ ய 
சிைல. ைமவைர ைமந்தன் - கன். நிணந்  – பிணித்  அணங்குகாள் - 
ெதய்வங்கேள. ஏகாரம், வினா. 
 
    சீவகன், தான் த ல் ப ைமைய விடம் தீர்த்தேபா  கண்ட ங்காவிற்குச் ெசன் , 
அஃ  அவள் பயின்றவிடமாத ன், அதைனக் காணின், அவைளக் கண்டாற் 
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ேபால்வேதார் இன்பம் ெசய் ம் என்  க தினான்; அவ்வாேற எ ந் , ஒ  நாள் 
மாைலப்ேபாதில் அக் காவிற்குட் ெசன்  உலவலானான். 
 
    ேசாைலக்காட்சி 
 
    மயி  னாட ம் மந்தியின் ஊட ம் 
    குயி ன் பாட ம் கூ  ம ந்  அவண் 
    ெவயி ன் நீங்கிய ெவண்மணல் தண்நிழல் 
    பயி ம் மாதவிப் பந்தெரான் ெறய்தினான்.          330 
 
    330. கூ  ம ந்  - கூ மிகுந் . ெவயி ன் - ெவயி னின் . நிழல் பயி ம் 
மாதவிப் பந்தர் - நிழல் பரந்த கு க்கத்திக் ெகா  படர்ந்த பந்தர். 
 
    சீவகைனப்ேபாலேவ ப ைம ம் ேவட்ைகத் தீயால் ெவந்  ஆற்றாளாய் அச் 
ேசாைலயில் அவ்விடத்ேத வந்தி ந்தாள். இ வர் வர ம் ஒ வெரா வர்க்குத் 
ெதாியாேம நிகழ்ந்த . வந்தவள், ேதாழியர் விைளயாட் க் குறித்  ேவ  ேவறிடம் 
ெசல்ல, மாதவிப் பந்தர் அ ேக தனிேய நின் ெகாண் ந்தாள். சீவகன் அவைளக் 
காண்கின்றான். 
 
    காட்சி 
 
    கறந்த பா ட் காசில் தி மணி 
    நிறம்கி ளர்ந் தன் நீர்ைமெகட் டாங்கவண் 
    மைறந்த மாதவி மாைம நிழற்ற ன், 
    சிறந்த ெசல்வ ம் சிந்ைதயின் ேநாக்கினான்.          331 
 
    331. கறந்த பால் - ஆனிடத்ேத கறந்  ெகாண்ட ஆன்பால். காசு - குற்றம். தி மணி - 
அழகிய நீலமணி, கிளர்ந்  - கிளர. ெகட்டாங்கு - ெகட்டாற்ேபால. மாைம நிழற்ற ன் 
- மாைம நிறம் ஒளிவி தலால். மாதவி - மாதவிப் . சிந்ைதயின் ேநாக்கினான் – 
மனத்தால் ஆராய்ச்சிேயாேட பார்த்தான். 
 
    ன்ேப அவைளக் கண் ளானாயி ம் ேவட்ைக மிகுதியால் சீவகன் அவைளக் 
கண்  ஐ தல் 
 
    வைரயின் மங்ைகெகால், வரங்கி ந் ங்குநீர்த் 
    திைரயின் ெசல்விெகால், ேதமலர்ப் பாைவெகால், 
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    உைரயின் சாயல் இயக்கிெகால், யார்ெகால்இவ் 
    விைரெசய் ேகாலத்  ெவள்வைளத் ேதாளிேய.          332 
 
    332. வைரயின் மங்ைக - வைரயாமகள். வாங்கு இ ம் ங்கு நீர்த் திைரயின் 
ெசல்வி - வைளந்த ெபாிய அைசகின்ற நீர் ெபா ந்திய கட ல் வா ம் நீரரமகள். 
மலர்ப்பாைவ - தி மகள். உைரயின் சாயல் - உைரத்தற்கினிய சாயைல ைடய. விைர 
ெசய் ேகாலம் - மணம் கம ம் ேகாலம். 
 
    ப ைமேய எனத் ெதளிதல் 
 
    மாைல வா ன; வாட்கண் இைமத்தன; 
    கா ம் மிையத் ேதாய்ந்தன; காாிைக 
    பா ன் தீஞ்ெசால் ப ைமஇந் நின்றவள் 
    ேசாைல ேவய்ம ள் சூழ்வைளத் ேதாளிேய.          333 
 
    333. காாிைக - அழகு. பா ன் தீஞ்ெசால் ப ைம – பால் ேபால் இனிய தீவிய 
ெசாற்கைள ைடய ப ைம. ம ள் - உவம . ேவய், ேதாளிற்கு உவமம். 
 
    இவ்வா  ெதளிந்தவன் அவைளயைடந்  கந்த வ மணம் ெசய் ெகாள்ளக் க தி 
அவள ேக ெசன்  குறிப் பறிந்  வண்ேடாச்சுவான்ேபால ம ங்கைணந் , தன் 
ெப நயப் ைரத் க் கூ னன். 
 
    சீவகன் அவள  ேகாலம் தி த்தித் தன் அன்ைப வற் த் தல் 
 
    கண்ணி ேவய்ந்  க ங்குழல் ைகெசய் , 
    வண்ண மாைல ந ச்சிைக ள்வைள இச் 
    ெசண்ண வஞ்சிலம் ேப  களவித்  
    அண்ணல் இன் த் தாற்ற ன் ஆற்றினாள்.          334 
 
    334. ைகெசய்  - ஒப்பைன ெசய் . மாைல - மாைல. ந ச்சிைக ள் - பின்னிய 
ெகாண்ைட ந ேவ. வைளஇ - வைளயமாகைவத் . ெசண்ண அஞ்சிலம் ம - 

ண்ணிய ேவைலப்பாடைமந்த சிலம் . ஏ  கள் அவித்  - ப ந்த ந்தா களாகிய 
கைளத் ைடத் . 

 
    திங்க ம்ம  ம்எனச் ேசர்ந்த  
    நங்கள் அன் என நாட்  வ ப் றீஇ 
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    இங்ெகா ளித்தி  ேவன், மர் எய்தினார், 
    ெகாங்ெகா ளிக்குழ லாய்!எனக் கூறினான்.          335 
 
    335. திங்க ம் அதன்பா ள்ள ம ம்ேபால அன்  ேசர்ந்த ; எனேவ, வாழ 
வாழ்த ம், சாவச் சாத ம் ெசய் ம் உ வலன்  கூறி வற் த்தியவா . 
எய்தினாராக ன் ஒளித்தி ேவன்; நீ ெசல்க என்றானாம். ஒளிக்குழல் - 
ஒளிைய ைடய கூந்தல். 
 
    சீவகன் அவைளச் ெசல்லவி த் த் தான் ஒ றத்ேத மைறந்தான். ப ைம ம், 
தன்ைனத் தனிப்பவிட் ச் ெசன்ற  ஆயத்ேதார் வந்  ேசர அவ டன் கூ ச் சிறி  
ேபா  விைளயட்டயர்ந்தபின் த த்தம் இ க்ைகயைடந்தனர். சீவகன் ெசன்  தன் 
ேதாழனான உேலாகபாலைனயைடந்தான். 
 
    இஃ  இங்ஙனமாக, ப ைமயின் தந்ைதயான தனபதி மதிதரன் என் ம் தன் 
அைமச்சைன ேநாக்கித் தன் க த்ைதத் ெதாிவித்தல் 
 
    மிைய யாடற் ெகாத்த ெபாறியின னாத லா ம் 
    மாமக யிைர மீட்ட வலத்தின னாத லா ம் 
    ேநமியான் சி வ ன ன்ன ெந ந்தைக ேந  மாயின், 
    நாம்அவற்கு அழகி தாக நங்ைகையக் ெகா த் ம் என்றான்.          336 
 
    336.ஆடற்ெகாத்த - ஆ தற்குாிய. ெபாறி - உயாிய இலக்கணம். வலத்தினன் - 
ெவற்றி ைடயான். ேநமியான் - தி மால். சி வன் - காமன். ேந மாயின் - 
உடன்ப வானாயின். அழகி  - நன் . 
 
    மந்திாி உடன்பட் ைரத்தல் 
 
    மதிதரன் என் ம் மாசில் மந்திாி ெசால்லக் ேகட்ேட 
    உதிதர ணர்வல் யா ம் ஒப்பி ம் உ வி னா ம் 
    விதிதர வந்த ெதான்ேற விளங்கு ண் ைலயி னாைளக் 
    ெகாதித  ேவ  னாற்ேக ெகா ப்ப  க மம் என்றான்.          337 
 
    337. மாசில் மந்திாி - குற்றமில்லாத மந்திாி. குற்ற ம் - அைமச்சர்க்கு ஆகாெவன 
விலக்கிய குற்றங்கள். உதிதர ணர்வல் - விளங்க  ணர்ேவன். உதிதரல் - அறிவில் 
ேதான்றல். ஒப்  - பிறப் , கு ைம, ஆண்ைம, யாண் , உ  த யன. "உ  - உட்கு; 
அ  விடந்தீர்த்தார்க்குக் ெகா ப்ேபாம் என்ற ெமாழி பிறழாமல் காக்க ேவண்  
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ெமன் ம் அச்சம். ெகாதித ேவல். ெவம்ைமயால் பைகவைர ெவ ப் ம் ேவல். பின் , 
மந்திாி சீவகைனக் கண்  அவன் க த்தறிந்  ேபாந் , தளபதிக்குக் கூற அவன் 
மைனவி திேலாத்தைமயின் இைச  கண்  மகிழ்ந்  தி மணத் க்குாிய நாள் 
    குறிக்குமா  ஏற்பா  ெசய்தான். 
 
    தி மணம் 
 
    கணி ைனந் ைரத்த நாளால் கண்ணிய ேகாயில் தன் ள் 
    மணி ைன மகளிர் நல்லார் மங்கல மர  கூறி 
    அணி ைடக் கமல மன்ன அங்ைகேசர் ன்ைக தன்ேமல் 
    ணி ைடக் காப் க் கட் ச் சுற்  ெதா  காத்தார்.          338 
 
    338. கண் - ேசாதிடன். கண்ணிய ேகாயில் - நன்ெறன்  க திய ேகாயில். மங்கல 
மர  - மங்கலவாழ்த்  ைற. அணி ைடக் கமலம் - வைள த ய அணி ைனந்த 
தாமைர. ணி ைடக் காப்  - மண ள் ணிபாகக் கூறப்ப தைல ைடய 
காப் நாண். கட்  -கட்ட. 
 
    மழகளிற் ெற த்திற் றந்த மணிக்குட மண்  நீரால் 
    அழகைன மண் ப் ெபய்தாங் க ங்க க் ெகாத்த ேகாலம் 
    ெதா தகத் ேதான்றச் ெசய்தார் மணிப் பாைவ யன்னார் 
    வி மணிக் ெகா ய னா ம் விண்ணவர் மடந்ைத ெயாத்தான்.          339 
 
    339. மழகளிற்ெற த்தின் - இளங்களிற்றின் க த்தின்ேமல் ஏற்ற. மண் நீர் - 
மங்கலநீர். நீராட்டத்திற்கு ேவண் ய . மண் ப் ெபய்  - நீரால் குளிப்பாட் . க  - 
தி மணம். ெதா தக - கண்ேடார் நன்கு மதிக்குமா . மணிப் பாைவயன்னார் – 

யமணியாற் ெசய்த பாைவ ெயாத்த மகளிர். வி மணி - உயாிய மணி. விண்ணவர் 
    மடந்ைத - ேதவர் மகள். 
 
    கயற்க ணாைன ம் காமனன் னாைன ம் 
    இயற்றி னார்மண ேமத்த ம் தன்ைமயார் 
    மயற்ைக யில்லவர் மன்ற ல் மன்னிய 
    இயற்ைக யன் ைட யார்இையந் தார்கேள.          340 
 
    மணம் ந்தபின், சீவகன் ப ைம டன் இனி ைறந்  வ ைகயில், அவன்பால் 
தன் க த்ைதயிழந் ேவட்ைக ேநாய் மிகுந்  ெம ந் வந்த ேதசிகப் பாைவெயன் ம் 
பரத்ைத ஒ  நாள் ங்காைவயைடந்  தன் தனிைம தீர்வ  குறித்  இன்ப றப் 
பா க்ெகாண் ந்தாள். 
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    340. கயற்கண் - கயல்மீன் ேபா ம் கண். மணம் இயற்றினார் - தி மணம் 
ெசய்தனர். ஏத்த ம் தன்ைம - யாவ ம் பாராட் ம் தன்ைம; இவர், ெபற்ேறார் 

தலாயினார். மயற்ைகயில்லவர் - மயக்கமில்லாத இ வ ம், மன்னிய - ன்ேப 
நிைலேப  ெகாண்ட. இயற்ைக யன்  - இயற்ைகப் ணர்ச்சியால் ெகாண்ட அன் . 
 
    சீவகன் அவைளத் தைலப்படல் 
 
    வார்தளிர் தைதந்  ேபா  மல்கிவண் றங்கும் காவில் 
    சீர்ெக  குாிசில் க்கான், ேதசிகப் பாைவ ெயன் ம் 
    கார்ெக  மின்  ெவன்ற டங்கிைடக் கமழ்தண் ேகாைத 
    ஏர்ெக  மயில னாைள இைடவயின் எதிர்ப்பட் டாேன.          341 
 
    341. தைதந்  -நிைறந் . ேபா  - க்கள். கா - ேசாைல. சீர்ெக  குாிசில் -சீவகன். 

டங்கு இைட - ண்ணியதாய் அைச ம் இைட. ஏர்ெக  - அழகு திக ம். 
இைடவயின் -ேசாைலயிடத்ேத. பாைவ ெயன் ம் இைட ம் ேகாைத ைடய 
மயிலன்னாள் என்க. 
 
    தீரா ேவட்ைகயால் ெம ந்  வ ந்திய ேதசிகப் பாைவக்கும் இன்பம் தந்  
மகிழ்வித்  ஒ கிய சீவகன், ப ைம டன் இரண்  திங்கள் கழித்தான். 
 
    கண் விழித்த ப ைம சீவகைனக் காணா , தான் வளர்த்த கிளி, ைவ, அன்னம், 
மயில் த யவற்ைற வினவி விைடெயான் ம் ெபறா , மிகு யர் உற்றனள். பிறகு, 
பள்ளியைறயில் எாிந்த விளக்ைக வினவினாள். 
 
    சீவகன் பிாிந்  ேபாதல் 
 
    தயங்கிணர்க் ேகாைத தன்ேமல் தண்ெணன ைவத்த ெமன்ேறாள் 
    வயங்கிணர் ம ந்த தாரான் வ த் றா வைகயின் நீக்கி 
    நயங்கினர் உடம்  நீங்கி நல் யிர் ேபாவ ேதேபால் 
    இயங்கிைட ய த்த கங்குல் இ ளிைட ேயகி னாேன.          342 
 
    342. தயங்கிணர்க்ேகாைத - விளங்குகின்ற ங்ெகாத் க்களால் ெதா க்கப்பட்ட 
மாைலயணிந்த ப ைம. தன்ேமல் - சீவகன் ேதாள்ேமல். ெமன்ேறாள் - ெமல் ய ைக. 
ஆகுெபயர். ேகாைதெயன்றதற் ேகற்பத் தாரான் என்றார். வ த் றா வைக - பிணங்கி 
வ ந்தா வண்ணம். நயங்கினர் உடம்  - வி ப்பம் ெசய் ம் உடம் . " ன்பம் உழத் 
    ெதா ம் காதற் யிர்" (குறள்.) நல் யிர் - ஆன்மா. "அ  கனவிைடப்ேபாய் கர்ந்  
மீண் ம் அவ் டம்பின்கண் வ மா ேபால. இவ ம் பலைர ம் கர்ந்  பின்  
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கூ வன் என்  உணர்க" இயங்கு இைடய த்த - இயங்குதைலச் ெசய்யாதப  
ெக த்த. 
 
    விளக்ைக வினவி ெநாந் ைரத்தல் 
 
    வளர்த்த ெசம்ைமைய; வா ைய; வான்ெபா ள் 
    விளக்கு வாய்விளக் ேக!விளக் காய்; இவண் 
    அளித்த காதெலா டா ம்என் ஆ யிர் 
    ஒளித்த  எங்கு? என ஒண்சுடர் நண்ணினாள்.          343 
 
    343. பிள்ைளக க்கு விளக்ைகக் காவலாக இ பவாத ன், "எங்கைள வளர்த்த 
மனக்ேகாட்டம் இன்ைம ைடய" என்பாள், வளர்த்த ெசம்ைமைய என்றாள். ெசம்ைம - 
ெசப்பம். வா ைய - ய்ைம ைடைய. வான்ெபா ள் - நல்லெபா ள். விளக்காய் - 
கண்ணிற் காணக் காட் வாய். ஆ ம் - நடந்  திாி ம். ஆ யிர் - ெபறற்காிய 
உயிராகிய சீவகன். நண்ணினாள் - ெந ங்கி வினவினாள். 
 
    ப கிப் பாயி ள் நிற்பின் அறாெதனக் 
    க கி யவ்வி ள் கான் நின் ெமய்ெயலாம் 
    எாிய நின்  ந ங்குகின் றாய்எனக்கு 
    உாிய ெதான் ைரக் கிற்றிெயன் னாள்.          344 
 
    344. பாயி ள் ப கி - பரந்த இ ைளப் ப கி. நிற்பின் - வயிற்றிேல நிற்பின். அறா  
என - அறா  என்  க தி. க கி - கம் க கி. ந ங்குகின்றாய் - அைசகின்றாய். 
உைரக்கிற்றி - உைரக்க மாட் ைவ. ஊ னாள் - சினந்தாள். 
    விளக்காைமயின் அதைன இழித் க் கூ கின்றாள்: உைரக்கிற்றி. இகழ்ச்சி. 
 
    பிாிவாற்றாத ப ைம ேம ம் வாய்விட் ப் லம் தல் 
 
    நிைர  ழ விந் நிமிர்ெபான் ெசாாி ம் 
    வைரேய! னேல! வைழேய! தைழேய! 
    விைரயார் ெபாழிேல! விாிெவண் ணிலேவ! 
    உைரயீர் உயிர்கா வலன்உன் வழிேய!          345 
 
    345. நிைர - வாிைச. உயிர் காவலன் - உயிைர நீங்காமற் காக்கும் சீவகன். அவன் 
உயிர் நீங்கின் இவன் உயிர் நீங்குமாத ன், "உயிர் காவல" னானான். 
 
    அமரைர ேநாக்கிப் லம் தல் 
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    எாிெபான் லகின் உைற ர்! இதைனத் 
    ெதாி ர், ெதாிவில் சி மா னிடாின் 
    பாிெவான் றிலரால், படர்ேநாய் மிகுமால், 
    அாிதால் உயிர்காப் பமாீர்! அ ளீர்          346 
 
    346. எாி - விளங்குகின்ற. உைற ர் - உைற ம் ேதவர்கேள. ெதாி ர் - 
ெதாிந்தி ப்பீர். பாிெவான் றி ரால் - அ ளின்றி ள்ளீர். உயிர் காப்  - உயிைரக் 
காத் க்ெகாள்வ . அமாீர்- காவாத் தன்ைம ைடய ேதவர்கேள. 
 
    அமரர் மகளிர்க்குச் ெசால்  யரற் தல் 
 
    ணர்வின் இனிய லவிப் ெபா ம் 
    கணவன் அக ன் உயிர்ைக யகறல் 
    உணர் ர், அமரர் மகளீர்! அ ளிக் 
    ெகாணர் ர், ெகா ேயன் உயிைரக் ெகாணர் ர்.          347 
 
    347. ணர்வின் இனிய - ணர்த ம் இனிய. உயிர் ைகயகறல் உணர் ர் - உயிர் 
ைகவிட்  நீங்குவைத யறி ர். லவியால் கணவன் சிறி  நீங்கி ம், உயிர் 
நீங்குவ ேபாலக் ெகாள்வர் நன்மகளிர் என்ப . 
 
    சீவகைனேய நிைனந்  அரற் தல் 
 
    அ ள்ேதர் வழிநின் றறேன ெமாழிவாய்; 
    ெபா ள்ேதர் லன்எய் திய ங் கழலாய்! 
    இ ள்ேதர் வழிநின் றிைனேவற் க ளாய்; 
    உ ள்ேதர் உயர்ெகாற் றவன்ைமத் னேன.          348 
 
    348. ெபா ள் ேதர் லன் எய்திய நின்  - தத் வத்ைத யாரா  மறிைவப் 
ெபறேவண்  நின் . அறேன ெமாழிவாய் - ேவண்  நின்ற அவர்கட்கு 
அறத்ைத ைரப்பாய். எய்திய - ெசய்யியெவன் ம் விைனெயச்சம். அ ள் ேதர் வழி - 
தளபதி, உலகபாலன் என்பாாிடத்  நின் அ ள் இ க்கும் திறத்ைத ஆரா மிடத் . 
இ ள் ேதர் வழி – இ ள் ெசறிந்தவிடத்ேத. ெகாற்றவன் - தளபதி; உேலாகபால மாம், 
 
    மிகவா யெதார்மீ னிைமெசய் தனேனா? 



 170

    உகவா ன ள் ள வர்த் த ேவா? 
    இகவா விடர்என் வயின்நீத் திடநீ 
    தகவா; தகவல் ல ெசய் தைனேய.          349 
 
    இவ்வா  மிக அரற்றிச் ேசார்ந்த ப ைமயின் நிைலயிைனத் ேதாழியறிந்  ேபாந் , 
நிகழ்ந்த  உணர்ந்  அவைளத் ெதளிவித்தற் ெபா ட் ச் சில கூறலானாள். 
 
    349. மிகவாயேதார் மிளிைம - பிறாிடத் ச் ெசல்லாேத என்னிடத்ேத மிகச் ெசய்ய 
ேவண்  மிக்கெதா  வன்ைம. உகவா – அன்  மிகுந் . உவர்த்த  - ெவ த்த . 
இகவா இடர் – ேபா க்கலாகாத இடர். நீத்திட - ெப கிட. தக - தகும்ப . வர - வந்  

யங்குக. 
 
    மக்கட் பிறப்பின் சி ைம கூறித் ேதற்றல் 
 
    ேபைதைம ெயன் ம் வித்திற் பிறந் பின் விைனகெளன் ம் 
    ேவதைன மரங்கன் நாறி ேவட்ைகேவர் ழ்த்  ற்றிக் 
    காத ம் களிப்  ெமன் ம் கவ விட் டவலம் த்  
    மா யர் இ ம்ைப காய்த்  மரணேம கனிந்  நிற்கும்.          350 
 
    350. ேவதைன மரங்கள் - ன்பமாகிய மரங்கள். நாறி - ேதான்றி. மா யர் இ ம்ைப 
- மிக்க வ த்தத்ைதச் ெசய் ம் ன்பம். 
 
    காதலன் ெபா ட் க் கவலலாகாைம கூறித் ேதற்றல். 
 
    பிாிந்தவற் கிரங்கிப் ேப ற் ற தநம் கண்ணின் நீர்கள் 
    ெசாாிந்தைவ ெதாகுத்  ேநாக்கின் ெதா கடல் ெவள்ள மாற்றா; 
    ாிந்தநம் பிறவி ேமனாள்; ற்றிைழ இன் ம் ேநாக்காய்; 
    பாிந்த  வதற்குப் பாவாய்! அ யிட்ட வா  கண்டாய்.          351 
 
    351. நீர்கள் - கள். அைச. மாற்றா - உைறயிட ம் ஆற்றா . ாிந்த - ெதட்ட. ற்  
இைழ - ெதாழிற்பா  ற்ற ைடய இைழ ைடயாய். பாிந்  - வ ந்தி. 
அ யிட்டவா  - ெதாடங்கினவா . 
 
    அன்பினின் அவ த் தாற்றா த வ ம் எளி ; நங்கள் 
    என்பினின் ஆவி நீங்க இ வ ம் எளி ; ேசர்ந்த 
    ன்பத்தால் ைகக்கப் பட்டார் ைகத்தவத் ன்பம் தாங்கி 
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    இன்பெமன் றி த்தல் ேபா ம் அாியதிவ் லகில் என்றாள்.          352 
 
    352. என்பினின் - உடம்பி ந் . இ வ ம் - இறப்ப ம். ைகக்கப்பட்டார் - 
வ த்தப்பட்டவர். இன்பம் என்  – இவ்வ த்தம் நமக்கு இன்பமாம் என்  க தி. 
 
    ேம ம் ேதாழி நிமித்தம் கண்  ெதளிவித்தல் 
 
    த்திலங் காகம் ேதாய்ந்த ெமாய்ம்மலர்த் தாாி னான்நம் 
    ைகத்தலத் தகன்ற பந்தின் ைகப்ப ம்; கவல ேவண்டா; 
    ெபாத்திலத் ைற  மாந்ைத ணர்ந்தி ந் ைரக்கும் ெபான்ேன 
    நித்தில வ ண்டான் நீங்கினான் அல்லன் கண்டாய்.          353 
 
    353. பந்தின் -பந் ேபால. ெபாத்  இலம் - ெபாந்தாகிய இல்லம். ஆந்ைத ணர்ந்  
இ ந்  - ஆந்ைத ெபைடெயா  கூ யி ந் . உைரக்கும் - அவன் வரைவக் கூ ம். 
 
    வ மலர்க் காவின் அன்  வண்தளிர்ப் பிண்  நீழல் 
    ெபா ள் பறைவ கூற ற்றிைழ நின்ைன ேநாக்கிக் 
    க யேதார் ெகௗைவ ெசய் ம் கட்ெடயிற் றரவி ெனன்ேறன் 
    ெகா யனாய்! பிைழப் க் கூேறன்; குைழயெலன் ெற த் க் ெகாண்டான்.         354 
 
    354. ெபா ள் - ம் ெசய்ைக. ற்றிைழ - விளி. க யேதார் ெகௗைவ 
ெசய் ம் - அச்சந்த ம் ஒ  ெகௗைவையசச் ெசய் ம், கட்ெடயி  - வ ய பற்கள். 
பிைழப்  - ெபாய். குைழயல் - வ ந்தாேத. 
 
    ப ைம ஒ வா  ேதறியி ந்தாளாக, ெபா  வி ந்த  அவள் தாயாகிய 
திேலாத்தைம ம் பிற ம் வந்  சூழ்ந் ெகாண்  உற்ற  ேகட்  வ ந்தினர். 
திேலாத்தைம, "ெந நல் இரவில் சீவகன் கூறிய  என்ைன?” என்  வினவப், ப ைம 
நிகழ்ந்த  கூறல். 
 
    விைனக்கும் ெசய்ெபா ட் கும்ெவயில் ெவஞ்சுரம் 
    நிைனத்  நீங்குதல் ஆண்கடன்; நீங்கினனால், 
    கைனத்  வண் ம் ேகாைதயர் தம்கடன் 
    மைனக்கண் ைவகுதல் மாண்ெபா  எனச்ெசானான்.          355 
 
    355. ெவயில் ெவஞ்சுரம் நீங்குதல் - ெவயில் மிக்கு வ த் ம் ெகா ய சுரத்ைதக் 
கடந்  ேபாகுதல். நிைனத்  - பிாிவ ைம நிைனத்  வ ந்திப் பின் விைன மாண் ம், 
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ெசய்ெபா ட் சிறப் ம் நிைனத் . கைனத்  - ஒ த் . ைவகுதல் - இறந் படா  
இ த்தல். 
 
    விைரெசய் தாமைர ேமல்விைள யா ய 
    அைரச வன்னம் அமர்ந் ள வாயி ம் 
    நிைரெசய் நீலம் நிைனப்பில என்றனன் 
    வைரெசய் ேகால மணங்கமழ் மார்பினான்.          356 
 
    356. அைரசலன்னம் - அரச அன்னம். அமர்ந்  உளவாயி ம் - நீல மலர்கள் 
பயின்  உளவாயி ம். நிைனப்பில - நிைனயா. வைர மார்பி னான் - மைலேபான்ற 
மார்பன். ெசய்ேகாலம் - ெசயற்ைகயழகு. தாமைர குலமகளிைர ம், நீலம் 
பரத்ைதயைர ம் உள் த்  நின்றன. எனேவ, குலமகளிைரேய கர்ேவன் எனச் 
சீவகன் கூறினான் என்றாளாயிற் . 
 
    இவ்வா  ப ைம கூறக்ேகட் த் திேலாத்தைம மகிழ்ந்  ேதற் தல் 
 
    அன்னம் தான் அவன்; தாமைரப் ேபா நீ; 
    நின்ைன நீங்கினன்; நீங்கலன் காதலான்; 
    இன்ன தாலவன் கூறிற்  எனச்ெசானான், 
    மன்ன னா யிர் மாெப ந் ேதவிேய.          357 
 
    357. நீங்கினன் - ெசய்விைன ண்ைமயால் இப்ேபா  நீங்கினன். நீங்கலான் - 
நின்பால் குன்றாக் காதல் உண்ைமயான் அற நீங்குவா னல்லன். மாெப ந்ேதவி - 
ப ைமயின் நற்றாயாகிய திேலாத்தைம. "இவள் இறந் ப வள் என்  திேலாத்தைம 
நீலத்தின் க த்ைதக் கூறவில்ைல" 
 
    இ  ெசால் த் ேதற்றிய திேலாத்தைம ெசால்லால், "சீவகன் வ வன்" என்  
உட்ெகாண்ட ப ைம உள்ளத்ேத உவைக மிகுந்  தனக்குள்ேள 
கூறிக்ெகாள் கிறாள். 
 
    ப ைமயின் உட்ேகாள் 
 
    நஞ்சிைன ய த ெமன்  நக்கி ம் அ த மாகா , 
    அஞ்சிைறக் கலாப மஞ்ைஞ யணங்கர வட்ட ேத ம் 
    அஞ்சிைறக் க ழ னாகும் ஆட்சிெயான் றா  ெமன்ேற; 
    மஞ்ச க் கிைளய நீேரன் வா வ ெதன்ைன ெயன்றாள்.          358 
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    358. நக்கி ம் - உண்டா ம். அணங்கு அர  - வ த் ம் பாம் . க ழனாகும் 
மாட்சி - க டனாகும் தன்ைம. ஒன்றா ம் - சிறி ம்; மஞ்சன் - ைமந்தன்; சீவகன். 
ைமந்  - வைலைம. இைளய நீேரன் - நஞ்சும் மயி ம் ேபா ம் நீர்ைமைய ைடய 
யான். 
 
    ஞாயி  ேதான் தல் 
 
    ெபாய்ைக ள் கமலத் தங்கண் ள்ெள ம் ரச மார்ப்ப 
    ெவய்யவன் கதிர்க ெளன் ம் வினங்ெகாளித் தடக்ைக நீட்  
    ைமயி ட் ேபார்ைவ நீக்கி மண்ணக மடந்ைத ேகாலம் 
    ைபயேவ பரந்  ேநாக்கிப் பணிவைர ெநற்றி ேசர்ந்தான்.          359 
 
    இர  நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சி ற் ம் அரசன் அறிந்  மிக்க வ த்த ற்  ஏவலர் பலைர 
வி த் ச் சீவகைனத் ேத யறிந்  வ மா  வி த்தான். 
 
    359. கமலத் தங்கண் - தாமைரப் விடத்ேத. ள் - வண் . தடக் ைக - ெபாிய ைக. 
ைமயி ட் ேபார்ைவ - மிகக் காிய இ ளாகிய ேபார்ைவ. பனிவைர ெநற்றி - 
ஞாயிெற ம் கிழக்கு மைல ச்சி. ேசர்ந்தான் - ேதான்றினான். 
 
    சீவகன் வ  ெகாண்  வடதிைச ேநாக்கிச் ெசல்வாைன, அரசன் ஏவலர் கண்  
வினவல் 
 
    ேவந்தனால் வி க்கப் பட்டார் விடைலையக் கண்  ெசான்னார் 
    ஏந்தேல ெபாி ம் ஒக்கும் இளைம ம் வ ம் இஃேத, 
    ேபாந்த ம் ேபாய கங்குல் ேபாம்வழிக் கண்ட ண்ேடல் 
    யாம்தைலப் ப ம் ஐய, அறியின்ஈங் குைரக்க என்றார்.          360 
 
    சீவகன் விைட யி த்தல் 
 
    ெநய்கனிந் தி ண்ட ைவம்பால் ெந ங்கணாள் காத லாைன 
    ஐயி  திங்க ெளல்ைல யகப்படக் காண்பிர்; இப்பால், 
    ெபாய் ைர யன் , காணீர்; ேபாமினம், ேபாகி ங்கன் 
    ைமயலங் களிற்  ேவந்தன் ைமந்த க் குைரமின் என்றான்.          361 
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    361. வி க்கப்பட்டார் - ேத மா  விட்ட ஏவலர். விடைல - காைளயாகிய சீவகன். 
ஏந்தேல - ஏந்தலாகிய நின்ைனேய. இஃேதெயன்பைத இளைமக்கும் கூட் க. ேபாய 
கங்குல் - ேபான இரேவ. ஈங்கு - இவ்விடத்ேத எமக்கு. 
 
    361. ெந ங்கணாள் - ப ைம. ஐயி  திங்கள் எல்ைல யகப்பட - பத் த் திங்க ள் 
ஒன்  குைறய ஒன்பதாந் திங்களிேல. இன்பால் காணீர்; இ  ெபாய் ைரயன்  என்க. 
ேபாமின் - அம் சாாிைய. ைமயல் அங் களி  - மதம்பட்ட யாைன. ேவந்தன் 
ைமந்த க்கு - ேவந்த க்கும் ைமந்த க்கும். 
 
    ப ைமயார் இலம்பகம் ற் ம் 
    -------- 
End of part 1 
---------------- 


