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6. ேகமசாியார் இலம்பகம்
6. ேகமசாியாாிலம்பகம்- ேகமசாிெயன்பவைளச் சீவகன் மணந் ெகாண்ட
ெசய்திையக் கூ ம் இலம்பகம்.
[சீவகன் பலவிடங்கட்கும் ெசன்

சித்திரக்கூடம் அைணந்

அவர்கட்கு நன்ெனறி காட் த் தி த்திய ம், தக்கநா
சுபத்திரெனன்

தாபதர் சிலைரக் கண்

ெசன்ற ம் ேகமமா ரத் ச்

ம் வணிகன் மகள் ேகமசாிெயன்பவள் நலம் கனிந்தி ந்த ம், அவ்

வணிகன் தன் மகட்குாிய கணவைனப் ெப ம்ெபா ட்
சீவகன் அவைளக் கண்

நா

ம் வி ந்தாற்றிவந்த ம்,

ேவட்ைகெகாண்ட ம், அவைள மணந்

இ

திங்கள்

தங்கியி ந் ேவறிடம் ெசல்லக் க தி அவள்பால் ெசால்லா பிாிந்த ம், எதிேர
ேபாந்த ஒ வ க்குச் சீவகன் அற ைர கூறித்தான் அணிந்தி ந்த கலன்கைள ஈந்
அப்பாற் ெசன்ற ம், பிற ம் கூறப்ப கின்றன.]
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வடக்கு ேநாக்கித் தனிேய காலால் நடந்ேதகும் சீவகன் சுதஞ்சணன்
சித்திரகூடத்ைதக் குறித் ச் ெசன் ெகாண்
குன் க

ம் அவ

ந்தான். வழியில், கா க

க்கு இனிய காட்சி வழங்கின. அவற்ைறக் கண்

எதிாில் நின்ற குன்றில், சுைன நீரா , இனிய

ன் கூறிய
ம்

ெசல்பவன்,

க்கைளக் ெகாண் , அங்ேகயி ந்

அ கன் ேகாயிைல யைடந் வழிபட் , அதற்கு ன்ேன இ ந்த சித்திர கூடத்ைத
யைடந்தான். அங்ேக வாழ்ந்த தாபதர் அவைன வரேவற்றனர்.
சித்திரகூடத் தாபதர் இயல்
அாிய ெகாள்ைகயர் ஆரழ ைலந்தி
ம வி

வைலக்கு

ள்

மாட்சியர்;

விாிய ேவதம் விளம்பிய நாவினர்;
ெதாிவில் தீத்ெதாழில் சிந்ைதயில் ேமயினார்.

362

362. அாிய ெகாள்ைகயர் - பிறரால் ெகாள்ளற்காிய எண் வைகத் தாபத ஒ க்கம்.
அைவ நீர் பலகால்

ழ்கல், நிலத்தி த்தல். ேதா

ஐந் - ஐவைக ேவள்வி; அைவ, ெதன் லத்தார்
ம வி - ெபா ந்தி.
வைளக்கு மாட்சியர் தீத் ெதாழில் - காமேவட்ைக.

த்தல்

தலாக வ ம் எட் . அழல்

தலாக ள்ள ஐவைர ம் ஓம் தல்.
ெப தற்கு ய ம் யற்சியினர்.

வி ந்ேதாம்பல்
வன்னி யின்ன
ம்வைர வாைழயின்
ெதள் தீங்கனி ம்சில தந்தபின்
ெவள்ள மாாிய னாய்வி ந் தார்ெகன
உள்ள மாட்சியி னா வந் ேதாம்பினார்.

363

363. வள்ளி இன்ன
- வள்ளிக் கிழங்கு. ெதள்ளிய – திரக் கனிந்த. ெவள்ள
மாாியனாய் - ெப நீர் ெபாழி ம் மைழேபாலப் பலர்க்கும் பயன்ப கின்றவேன. ஆர்க
- உணர்க.
தாபதர் சீவகைன அளக்கக் க

தல்

பாங்கின் மாதவர், "பான்மதி ேபான்றிவன்
ங்கு கல்வியன்; ெமய்ப்ெபா ட் ேகள்வியின்
ஆங்கு நா ம் அளக்குவம்" என் தம்
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ஓங்கு கட் ைர ஒன்றிரண் ேடாதினார்.

364

364. பாங்கு - நல் டம். பால்மதி மதி, ங்கு - விாிந்த. ெமய்ப்ெபா ள் தத் வம். அளக்குவம் - அறிவின் திட்பத்ைதக் காண்ேபம்.
சீவகன் கூ தல்
ஐயர் கூற ம் அண்ண ம் கூ வான்;
ைசயம் ண் ச த்திரம் நீந் வான்
உய் ேமல்ெதாடர்ப் பாட் ன் இங்கு யாைவ ம்
எய்தி னார்க

ம் உய்ப்பஎன் ேறாதினான்.

365

365. ைசயம் ண் - கல்ைலக் கட் க்ெகாண் . ெதாடர்ப் பாட் ன் - காம
கர்ச்சியாகிய கட் டன். யாைவ ம் - எல்லா கர்ச்சிகைள ம்.
தாபதர் வினவல்
ஏம நன்ெனறி எம்ெநறி; அல்ெநறி
ய்ைம யில்ெநறி; யா ம் ணிகுவம்;
காமன் தாைத ெநறியின்கட் காைளநீ
தீைம

ண்ெடனில் ெசப்ெபனச் ெசப்பினான்.

366

366. ஏம நன்ெனறி - அழிவில் இன்பந்த ம் நல்வழி. அல்ெநறி - யாம்
ெகாண் ள்ளதல்லாத நீ கூறிய ெநறி. ணிகுவர் - ெதளிந் ள்ேளாம். தாமன் தாைத
ெநற்யின்கண் - காம க்குத் தந்ைதயாகிய தி மால் கூறிய இந் ெநறியின்கண். ெசப்
என - கூ க என் ேகட்க.
சீவகன் அவர்கைளத் ெத ட் தல்
நீட் ய சைடய மாகி நீர் ழ்கி நிலத்திற் ேசர்ந்
வாட் ய டம்பின் யாங்கள் வரகதி விைளத் ெமன்னிற்
காட் ைடக் கர ேபாகிக் கய ழ்கிக் காட் னின்
ட் ைன விைளக்க ேவண் ம்; ெவளிற் ைர வி மின் என்றான்.

367

367. வாட் ய உடம்பின்-வ த்திய உடமபினாேல. வர கதி -ேமலான கதி.
விைனத் ம் - ெபற யல்கின்ேறம். ட் ைன விைளக்க ேப எய்த.
ெவளிற் ைர - பயனில்லாத ெசால்.
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ேநாய் திர் குரங்கு ேபால கர்ச்சிநீர் ேநாக்கல் ேவண்டா
காய் திர் கனியி
ழ்த் வி மில் யாக்ைக யின்ேன
ேவய் திர் வனத்தின் ெவன்றான் உ ேவா விளங்க ேநாற் ப்
ேபாய் திர்

றக்கத் தின்பம் ப குவ ாிமின் என்றான்

368

368. கர்ச்சி - காம கர்ச்சி. காய் திர் கனியின் - காய் ற்றிப் ப த் வி ம்
பழ்ம்ேபால. ேவய் திர் வனம் - ங்கிற்கா . ெவன்றான் - அ கன். உ ெவா ேவடத்ைத ேமற்ெகாண் , ப குவ -

கர்தற்குாிய தவங்கைள.

ெமய்வைக ெதாித்ல் ஞானம் விளங்கிய ெபா ள்கள் தம்ைமப்
ெபாய்வைக யின்றித் ேதறல் காட்சிைய ம் ெபாறி ம் வாட்
உய்வைக யிைரத் ேதயா ெதா குதல் ஒ க்க ன் ம்
இவ்வைக நிைறந்த ேபாழ்ேத யி விைன கழி

ெமன்றான்.
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369. ஞானம் - உண்ைமயறிதல்; காட்சி - ெபாய்யின்றாகத்
ெதளிதல்; ஒ க்கம் - உயிர் உய் ம்வைகெயா குதல். ேதயா - ெகடாமேல.
இ ேகட் த் ெதளி ெகாண்ட அத் தாபதர் மகிழ்ந் அவ்வாேற ெயா கி
ேமம்படலாயினர். சீவக ம் அன்றிர அவர் பள்ளியிடத்ேத தங்கி ம நாட்காைலேய
றப்பட் ச் ெசன் தக்க நாட்ைட யைடந்தான். அந்நாட் ன் தைலநகரமான
ேகமமா ரத்ைதச் சீவகன் ெசன் ேசர்ந்தான். அந்த நாட்ைட நரபதி ேதவன் என்பவன்
ஆட்சி ாிந் வந்தான்.
ேகமசாி வரலா
அந்நகர்க் கரசேன யைனய ஆண்டைக
ெமய்ந்நிக ாிலாதவன்; ேவத வாணிகன்;
ைகந்நிக ரைமந்தேவல் கம ந் தாாினான்;
ைமந்நிகர் மைழக்கணார் ம ட்ட ைவகுவான்.

370

370. ெமய் நிகர் இல்லாதவன் - வ வால் ஒப்பில்லாதவன். ேவத வாணிகன் ேவதத்ைத ைடய வாணிகன். ைகநிகர் அைமந்த ேவல் -ைகக்கு ஒப்ப அைமந்த ேவல்.
வார்சிைல வ ப்ப ங்கி வைரெயனத் திரண்ட *ேதாளான்
ேசார் யல் ெதாைலத்த வண்ைகச் சுபத்திரன் மைனவி ெபற்ற
சீர்நலம் கடந்த ேகம சாிெயனத் திைசக ெளல்லாம்

6
ேபர்நலம் ெபாறித்த ெபண்ைமப் ெப விளக் காகி நின்றாள்.

371

371. வ ப்ப -பயி வதால். வைரெயன - மைலேபால. ேசரர் யல் ெதாைலத்த ெபய் ம் கிைல ெயாத்த. ேதாளான் - சுபத்திரன். மைனவி - நிப் தி. நலம் கடந்த நலம் மிகுந்த. ேபர் ...நின்றாள் - ெபயைர ம் அழைக ம் எ தினெதா
ெபண்ைமைய ைடய விளக்ெகனவாகி நின்றாள்.
ேகமசாியின் தந்ைதயான சுபத்திரன் வி ந்ேதாம் ம் கடைம ேமற்ெகாள்

தல்

*மாசிலாள் பிறந்த ஞான்ேற *மதிவலரன் விதியின் எண்ணிக்
காசிலான் கண்ட ேபாழ்ேத க ெமன நாணப் பட்டான்
சுலாம் அல்கு லாட்குத்
ேபசினான்; அன்

ெகாண்

ைணவனாம்; ணர்மின் என்
ெப வி ந் ேதாம் கின்றான்.
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372. மதிலவான் - ேசாதிடன். விதியின் – ல்கைளக்ெகாண் காசு - குற்றம்.
க ெமன நாணப்பட்டான் - சட்ெடன இவள் நாணெமய்தப் பண் ேவான்.
காணப்பட்டவன் எவன் அவன் ைணவனாம் என்க. ைணவன் - கணவன்.
ணர்மின் - அவ க்கு மணம்ெசய்ம்மின். தனக்குக் கணவராகும் பான்ைமயில்லாதார்
அவ

க்கு ஆடவராய்த் ேதான்றார்; அதனால் அவள் பலைர ம் காண்பள்; அக்

காட்சியால் கபற்றமிலள் என்றற்கு, "மாசிலாள்" "காசிலாள்" என்

கூறினார்.

இவ்வா பன்னிரண் யாண் கள் கழிந்தன. ேகமசாி ம் மணத் க்குாிய ெசவ்வி
ெயய்தி நலம் கனிந் விளங்குவாளாயினள். அவைளப் ெபற்ற தாயாகிய நிப் தி
ெயன்பாள், தன் மகட்குாிய கணவன் வந்கிலேன எனக் கவன்றாளாக, அவைளச்
சுபத்திரன் ேதற்றி வந்தான். ேகமசாியின் கண்ெணதிேர வி ந் ண்ணப் ேபாந்த
ஆடவரைனவ ம் ேப களாகேவ ேதான்றி நின்றனர்.
ேகமசாி தன்ைன மணத்தற்குாிய காதலைன ேநாக்கி நிற்றல்
தாழ்த ைபம்ெபான் மாைலத் தடமலர்த் தாம மாைல
ழ்த மணிெசய் மாைல இவற்றிைட மின்னின் நின்
சூழ்வைளத் ேதாளி ெசம்ெபான் ைணேய சார்ந் ேநாக்கும்
ஊழ்ப

காத லாைன ெயா பி

சுப்பி னாேள.

373

373.தாமம் - மாைல. ெபான்மாைல. மாைல. மணிமாைல என்ற இவற்றிைட என
இைய ம். ஊழ்ப காதலாைன - தனக்குத் ெதான் பட் வ கின்ற காதலாைன. பி
சுப் - பி யளவற்றாகிய இைட.

7

சீவகன் இக் ேகமமா ரத்ைதச் ேசரவந்

ஓர் ஆலமரத்தின் நிழ

ல் இ த்தல்.

ெபான்னிலத் ெத ந்ேதார் ெபா வில் ங்ெகா
மின் விட் ெடாிவேதார் நலத்தள் ங்கி ள்
பின்னிவிட் டனகுழல் ெப ங்கண் ேபைத ர்
ன்னினன் ெதா கழல் குாிசில் என்பேவ.

374

374. ெபான்நிலம் - ெபான் லகம். ெபா வில் ங்ெகா - ஒப்பில்லாத காமவல் க்
ெகா . மின் விட் - ஒளிவிட் . ங்கி ள் பின் விட் அனகுழல் - மிக்க
இ ைளப் பின்னிவிட்ட ேபா ம் குழல். ேபைத ர் - ேபைதயாகிய இக் ேகமசாி
வா ம் ஊர். என்ப - அைச.
ெதன்றிைச ைளத்தேதார் ேகாலச் ெசஞ்சுடர்
ஒன்றிமற் த்தரம் வ வ ெதாத்தவண்
மன்றல்ெகாள் மார்பினான் வந் ஓர் ஆல்நிழல்
நன் வந் தி ந்தனன் நாதற் சிந்தியா

375

375. ேகாலச் ெசஞ்சுடர் - அழகிய ஞாயி . உத்தரம் - வடதிைச. மன்றல் - ந மணம்.
ஆல் நிழல் - ஆலமரத்தின் நிழ ல். நன் உவந் - மிக மகிழ்ந் . நாதன் - அ கன்.
சிந்தியா - நேமா அரஹந்தாணம் என் கூறி மந்திரத்ைதச் சிந்தித் .
சீவகைன ெந ந் ெதாைலவிேல கண்டான் சுபத்திரன். அவன

வ வழகு கண்

தற்கண் தி மாேலா என ஐ ற் , அ ேக ெசன் , மகெனனத் ெதளிந்
ெசாற்கள் பல ெசால் , அவைனத் தன் ேதர்மீ ெகாண்
வரலானான். அ ேபாழ் , ேகமசாி
ெதாடங்கினான்.

இன்

தன் ெப மைன ேநாக்கி

ைணைய யிைசத் க் கட ைளப் பரவத்

ேகமசாி பாட்
ங்ேகாத வண்ணன் விைரத ம்
ம்பிண் த்
ேதங்ேகாத க்குைடக்கீழ்த் ேதவர் ெப மாைனத்
ேதவர் ெப மாைனத் ேதனார் மலர்சிதறி
நாவின் நவிற்றாதார்

ட் லகம் நண்ணாேர

376

376. ஓதவண்ணன் - கடல் நிறம் ெகாண்ட ேநமிநாதசாமி. விைர - ந மணம். ேதங்கு
ஓதம் - ேதங்கிநிற்கும் கடல்ேபால.

8

அடல்வண்ண ைவம்ெபாறி ம் அட் யர்ந்ேதார் ேகாமான்
கடல்வண்ணன் க்குைடக்கீழ்க் காசின் ணர்ந்தான்;
காசின் ணர்ந்தான் கமல மலர ைய
மாசின்றிப் பாடாதார் வா

லகம் நண்ணாேர.

377

377. அடல்வண்ண ஐம்ெபாறி - உயிைர வ த் வேத இயல்பாக ைடய ெபாறிகள்
ஐந் . அட்

- ெவன் . காசின்

– குற்றமின்றி மாசு - ெநஞ்சில் அ க்கு.

த்ெதாழியாப் பிண் ப் ெபாங்ேகாத வண்ணைன
நாத்த ம்ப ேவத்தாதார் ட் லகம் நண்ணாேர;
ட் லகம் நண்ணார் விைனக்கள்வர் ஆறைலப்ப
ஓட்

ப எண்குண

ம் ேகாட்பட்

யிராேவ.

378

378. த் ஒழியா - த் மாராத. த ம்ப - த ம்ேப ம்ப . ஆறைலப்ப வழிபறித்தவாேற. என்குணம் - கைடயிலா அறி
த ய எண்குணம்.
இப்பாட் ைச ேகட் ப் பாி மிக்க நிப் தி, "இத்

ைணக் கட ட்பற் ம்

இயல்நல ம் உைடய இவட்கு ஏற்ற கணவன் வந்திலேன" என ஏங்கி, அத்தைகேயான்
ஒ வன் விைரய வ தல் ேவண் ெமனத் தா ம் கட ைளப் பரவினாள் *.
அக்காைலயில் சுபத்திரன் சீவக டன் தன் மைனக் கண் வந்தைடந்தான்.
ேகமசாி ம் சீவக

ம் ஒ வைர ெயா வர் ேநாக்குதல்.

நிலந்தினக் கிடந்தன நிதிய நீள்நகர்ப்
லம்பறப் ெபா ேவா
க்க காைலேய,
இலங்கு ங் ெகா யன ஏைழ ேநாக்க ம்
உலங்ெகால்ேதா

வ

ேநாக்கும் ஒத்தேவ.

379

" இவைன வணங்காதார்க்கு கரப் ெபறாைமயால் உளதாம் பற் ஒழிவின்றாய்
வ வதன்றி கர்ச்சி ெயய்திப் பற்றற்
ெப தல் கூடாதாயி ந்த என்ப
க த் ."
379. நிலம்தினக்கிடந்த நிதி - மண் தினக்கிடந்தனவாகிய நிதி. லம் அற - தனிைம
வ த்தம் நீங்கும்ப . ஏைழ - ேகமசாி. உ வ - மிக்க வ ைம ைடயவனான சீவகன்.

9
ேகமசாியின் காதல் நிகழ்ச்சி
கண் றக் காைளையக் காண்ட ம் ைகவைள
மண் றத் ேதாய்ந்த
ழந்தன மாைம ம்
உண்ணிைற நா ம் உைடந்தன ேவட்ைக ம்
ஒண்ணிறத் தீவிைன தான், உ க்குற்றாள்.
380. கண்

380

றக் காண்ட ம் - கண் ேநாக்கம் ெபா ந்தப் பார்த்த ம், ேதாய்ந்

-

ெசறிந் . ஒண்ணிறத் தீ விைளத்தான் – ஒன்னிய நிறம் ெகாண்ட ேவட்ைகத் தீ ம்
வளர்த் க்ெகாண்டாள். உ க்குற்றாள் - அத் தீயினால் உ கலானாள்.
சீவகன் மண நிகழ்ச்சி
வாக்கணங் கார்மணி ைணவல் லாற்கவள்
ேநாக்கணங் காய்மனம் ேநாய்ெசய ெநாந்தவன்
க்கணங் கார் ைல ேவய்ெந ந் ேதாளிெயார்
தாக்கணங் ேகா?மக ேளா?எனத் தாழ்ந்தான்.

381

381. வாக்கு அணங்கார் அணி ைண வல்லான் - தி த்தத்ைத ைடய ெதய்வத்
தன்ைம நிைறந்த அழகிய யாழ் வல் நனான சீவகன். ேநாத் அணங்காய் - ேசாக்கம்
வ த்தம் ெசய்வதாய். ெகாத் – ேநாய் ெசய்வதால். க்கு - கச்சணிந்த. தாக்கணங்ேகா
- தன்னாற் காணப்பட்டாைரத் தீண் வ ந் ம் ெதய்வமகேளா. மகேளா - மண்ணவர்
மகேளா.
ேகமசாியின் காதற் குறிப்பறிந்த ேதாழியர் சீவகன ெமய்வனப் ேநாக்கி
அவைனச் சூழ்ந் ெகாண்டனர். இ ெதாிந் நிப் தி ஆங்ேக ேபாந் அவன
கண் மன மகிழ்ந்தாள்.

அழகு

நிப் தி சீவகைனக் காண்டல்
நிைனப்ப நீணிைற நிப் தி ேசர்ந்தாங்கு
இனத்திைட ேயறைன யான்எழில் ேநாக்கிப்
ளக்ெகா ெபாற்ெபா
ண்ணிய நம்பி
வனப்பிைட ேயகண்

வாட்கண் அகன்றான்.

382

382. நிைனப்ப ம் நீள்நிைற - நிைனத்தற்காிய மிக்க நிைறைய ைடய. நிப் தி நி ப் தி என் ம் வடெசாற் சிைத . இனத்திைட ஏ - சிங்கக்கூட்டத்தின் இைடேய
நின்ற ஆண்சிங்கம். ளக்ெகா - ல்ைலக்ெகா ேபா ம் ேகமசாி. ெபாற்ெபா -

10
ஏறைனயான் எழில் ேநாக்கி என் இையக்க. வனப் - - அழகு மிகுதி. கண் அகன்றாள்
- உடம்ெபல்லாம் கண்ணாயினாள்.
தி ந் மல் ைகத் ேதங்கமழ் மாைலயான்
ாிந் சூ
ம் ங்ெகா
ண்ணிைட
வ ந் மான்மட வாெய ம் வஞ்சநீ
காிந்தி யாைனயக் காண்ட

ம் வல்ைலேயா.

383

383. தி ந் - அழகிய. யான் ாிந் சூ
ம் - யான் வி ம்பி யணிந்
ெகாள்ளி ம். ண்ணிைடவ ந் மால் - ண்ணிய இைடயான
ாிந் வி ம்.
எ ம் வஞ்சம் - என் ெபாய்யாகப் பாராட் ம் வஞ்சைன. காிந் ைநய - க கிவ ந்த.
ேகமசாி இறந்

பா

தவிர்தல்

யங்கினான் ெசான்ன வண்டாய் கிழ் ைலத் ெதய்வம் ேசர
உயங்குவாள் உணர்ந் ேகள்வற் கூன ம் பிாி மஞ்சி
இயங்குவாள் நின் ஆவி தாங்கினன் என்ப ேபா ம்
வயங்குெபான் ஈன்ற நீல மாமணி
384.

யங்கினான் -

ைலயி னாேள.

யங்கியவனான சீவகன்.

384

கிழ் - ேகாங்க ம் . உயங்குவான்

- வ ந் பவன். உணர்ந் - ' ைண வண்
ஞ்சின் நீ ம் ஞ்சுைவ' என்
ன்
கூறியைத நிைனத் . ஊனம் - பழி. பிாி - இறந் பா . இயங்குவான் நின்ற ேபாவதற்கு ஒ ப்பட் நின்ற தாங்கினன் - ேபாகாேத த த் க் ெகாண்டான். ெபான் பாைல.
ேகமசாி வண் கட் குைரத்தல்
வஞ்சவாய்க் காமன் ெசான்ன மணிநிற வண் காணீர்
ஞ்சுேவன் யரந் தீரத் ெதா தகு ெதய்வ மா ர்
மஞ்சுேதாய் ெசம்ெபான் மாடத் ெதன்மைன தன் ெளன்றாள்
பஞ்சிேமன் மிதிக்கும் ேபா ம் பனிக்குஞ்சீ ற யி னாேள.

385

385. வஞ்சவாய்க் காமன் - வஞ்சம் கலந்த ெசால்ைல ைடய காமன். மணிநிறம் - நீல
மணியின் நிறம். ஆ ர் - ஆ ர்களாக. மஞ்சு - ேமகம். பனிக்கும் - வ ந் ம். சீற சிறிய அ .
மிகவ ந்தி, ஒ வா
திப் தி ேதற் தல்

ெதளிந்

தக்க ஆ தல் கூற

ற்றாள்.

11

வி த்திைணப் பிறந் ெவய்ய ேவட்ைகேவ ராிந் ெமய்ந்நின்
இ க்கெமான் றா மின்றி ெயய்திய தவத்தின் வந்
வ க்குத ன்றி விண்ேணான் வச்சிர தியின் இட்ட
எ த்தனான் தந்த இன்பம் இன்

ம்நீ ெப தி ெயன்றாள்.

386

386. வி த்திைண - உயர்ந்த கு . ேவட்ைகேவர் – ஆைசயாகிய பிறவியின் ேவைர.
ெமய் - சன்மார்க்க ெநறி. இ க்கம் - தப் . எய்திய தவம் - ற்பிறவியில் ெசய்த தவம்.
விண்ேணான் -அயன். வச்சிர தி- வச்சிர சி. எ த்தனான் - எ த் ப்ேபாலத்
தவறாதவன்.
எாிதைலக் ெகாண்ட காமத் தின்பநீர்ப் ள்ளி யற்றால்;
பிாிவின்கண் பிறந்த ன்பம் ெப ங்கட லைனய ெதான்றால்;
உ கிைநந் டம் நீங்கின் இம்ைமேயா ம்ைமயின்றி
இ தைலப் பய

ம் எய்தார் என் யாம் ேகட்

மன்ேற.

387

387. எாிதைலக் ெகாண்ட - ெவ ப் தைல ைடய. நீர்ப் ள்ளி - நீர்த் ளி. அற் ேபால்வதாம். காமத்தின்பம் - கூட்டத்தால் பிறக்கும் இன்பம். உ கிைநந் பிாிவாற்றா ெநஞ் கி வ ந்தி. இம்ைம ேயா உம்ைமயின்றி - இம்ைம ம ைம
யின்பம் இன்றி. இ தைலப்பய ம் - இரண்டன் உ திப் பய ம்.
மன் நீர் ெமாக்கு ெளாக்கு மானிட ாிளைம யின்ப
மின்னிெனாத் திறக்குஞ் ெசல்வம் ெவயி
பனியி னீங்கு
மின்னிைச யிரங்கு நல்யா ழிளியி மினிய ெசால்லா
யன்னதால் விைனயி னாக்க ம ங்குவ ெதன்ைன ெயன்றாள்.

388

388. மன் ம் - மிக ம், இறக்கும் - ெக ம். ெவயில் உ பனியின் - ெவயிைலக்
கண்ட பனி ேபால. இைசகறங்கும் நல்யாழ் இளியி ம் - இைசையச் ெசய் ம்
நல்லயாழின் இளிெயன் ம் நரம்பி ம். விைனயின் ஆக்கம் - தீவிைனயின்
ெசயல்வன்ைம. அ ங்குவ - வ ந் வ .
வாசமிக் குைடய தாரான் வண்
க் குைரத்த மாற்றப்
பாசத்தா லாக்கப் பட்ட வாவிய ளல்ல ெதல்லாம்
ேபசினார் பிைணயன் மாைல பிைசந்திடப் பட்ட ெதாத்தா
சுலாம் பரைவ யல்குல்

மணிப் பாைவ யன்னாள்.

389.

389. வாசம் - ந மணம். மச*ற்றப் பாசத்தால் – ெசால்லாகிய பிணிப்பாேல அன்
மிகுதலால். ஆக்கப்பட்ட - உண்டாக்கப்பட்ட. அல்லெதல்லாம் ேபசின் - உயிெராழிந்த

12
உடம்பின் தன்ைம ெயல்லாம் ெசால் ன். பிைணயல் மாைல - பிைணயலாகிய மாைல,
மாைல. பரைவ -- பரந்த.
சீவகைனத் ேத க் காணாைமயால் ஒ வா

ெதளிந்தி த்தல்

ைபயர வி ங்கப் பட்ட பசுங்கதிர் மதிய ெமாத்
ெமய்ெயாி யாின் ழ்க விதிர்விதிர்த்
கி ைந ம்
ைமயி ங் குழ னான்தன் ைமந்தைன வைலயிற் சூழ்ந்
ைகயாிக் ெகாண் ம் காணான்; காைள ம் கா ற் ெசன்றான்.

400

400. ைபயர - படத்ைத ைடய பாம் ; அரா என்பதன் விகாரம். எாி யாின் ழ்க எாி ந் யரத்திேல ழ்கி. வைலயிற் சூழ்ந் - வைலயால் வைளத் க்ெகாண் .
ைகயாிக் ெகாண் ம் - ைகயால் அைலத் அாித் த்ேத
ம்.
எவ் ாீர் ெரப்பதிக்குப் ேபாந்தீர் ம்
மைனவியர்தா ெமைனவர் மக்க
ெளாவ்வாதார் தாெமைனவ ெராப்பார்மற்
ெறைனவர்நீ ைரமி ெனன்றாற்
கிவ் ேர னிப்பதிக்குப் ேபாந்ேதெனன்
மைனவிய நால்வர் மக்க
ெளாவ்வாதார் தாமில்ைல ெயாப்பா
ெனா வெனன

ைரத்தான் சான்ேறான்.

401

401. ேபாந்தீர் - வந்தீர். ஏைனவர் - எத் ைணேபர் . ஒவ்வாதார் ஒ க்கமில்லாதவர். ஒப்பர் - ஒ க்க ைடயவர். சீவகன் தன் உடம்ைப ஊர் என் ம்
பதிெயன் ம் குறித் , இவ் டம்பீடத்ேதன் – இவ் டம் ெப த்தற்குப் ேபாந்ேதன்
என் ம் கூறினான். சான்ேறான் – உணர் ைடய சீவகன்.
நள்ளி ளில் சீவகன் ெசன் ெகாண்
க்ைகயில், அவ்வி ள் லந் ெக மா
திங்கள் வானத்தில் ேதான்றிற் . அதன் ஒளியால் இனிேத அவன் ெநறியறிந்
ெசன்றான். பின் சில நாழிைக கழிந்த ம் ெபா
வி ந்த ; ஞாயி எ ந் தன்
ஒள்ெளாளிையப் பரப்பிற் . அ ேகட்ட அவன் மைனைவயர் நால்வர் வயிற்றில் ஒ
மகன் பிறந் ளான் என்ற ெசால்லால் வியப் க்ெகாண் அஃ எங்ஙனம்
கூ ெமன் ேகட்டான்.
சீவகன் தனக்கு மைனவியர்
நல்தானம் சீலம் ந ங்கரத்

தலாயினார் இவர் என

ைரத்தல்

13
தவம் அறிவர் சிறப் இந்நான்கும்
மற்றாங்குச் ெசான்ன மைனவியர்; இந்
நால்வர் அவர் வயிற் ன் ேதான்றி
உற்றான் ஒ மகேன; ேமற்கதிக்குக்
ெகாண் ேபாம் உரேவான் தன்ைனப்
ெபற்றார் மகப்ெபற்றார்; அல்லாதார்
பிறர் மக்கள் பிறேர கண்டீர்.
402 அறிவர் சிறப் - இைறவர்

402

சைன. க ங்கரத் தவம் - அைசவில்லாத் தவம்,

தானம் த ய நான்கும் மைனவியர். உற்றாள் – உற்றவனாகிய நல்விைன. ஒ மகன்
- ஒப்பற்ற மகன். உரேவான் - திண்ணிேயான். அல்லாதார் பிறர் - நல்விைனயாகிய
மகைனப் ெபறாதார் மகப்ெபறாராவர். மக்கள் பிறேர - நல்விைனயில்லாதவர் ெபற்ற
மக்க ம் மக்களாகார்.
-------------

7. கனகமாைலயார் இலம்பகம்
தானம், சீலம், தவம், இைறவர் வழிபா
நல்விைனேய மகன் என் ம்

என்ற நான்குேம மைனவியர் என் ம்,

குறிஞ்சி ெயல்ைலயி னீங்கிக்
ெகா
ல்ைல மகண்ெமாழிந் தாடச்
ெசறிந்த ெபான்னிதழ்ப் ைபந்தார்க்
ெகான்ைறயஞ் ெசல்வதற்குக் குரவ
மறிந் பாைவையக் ெகா ப்பத்
ேதான்றி யஞ்சுட ேரந்
நிைறந்த ங்கு ந் குேத
னீர்ெபய் தார்த்தன சு ம்ேப.
410 மகன் ெமாழிந்தாட - மகட்ேபசிச் ெசல்

410
தலால். ைபந்தார்க்ெகான்ைற -

ெகான்ைற மாைலேபால மலர்வதால், ைபந்தார்க் ெகான்ைறெயன்றார். குராமரத்தின்
ந் ணர் பாைவெயனப்ப த ன் "பாைவ ெகா ப்ப" என்றார். ேதான்றி ேதான்றிமரத்தின் ஒளிதிக ம் ெவண் . கு ந் - கு ந்தமரம். ேதன்நீர் - ேதனாகிய
நீர். சு ம் ேதனீர்ெபய் ஆர்த்தன என்க.
சீவகன் இக்காட்சிையக் கண் மகிழ்ச்சி மிகுந் ெசல்ல, அவெனதிேர
வா லகிற்குச் ெசல் ம் வழி காட் வ ேபால வனகிாி ெயன் ெமா மைல
ேதான்றிற் . அதன யில் தாமைர ம் க நீ ம் நீல ம் ஆம்ப ம் நிைறந்த

14
நீர்நிைலெயான்ைற அகத்ேத ைடய ெபாழிெலான்றி ந்த . சீவகன் அதன்கட்
ெசன் தங்கினான்.
அநங்கமா ைண அவ்விடத்திற்கு வ தல்
கானத்திேனகு கின்றான் க ெபாழில் கவின்கண் ெடய்தித்
தானத்தி
த்த ேலா ம் ைதயலாள் ஒ த்தி தாேன
வானத்தின் இழிந் வந்த வானவர் மக ெமாப்பாள்.
நான ம்

ம் சாந் ம் நாறவந் த கு நின்றாள்.

411

411 கானத்தி ேனகுகின்றான் - சீவகன். தானத்தில் - ஓாிடத்ேத. மக
இைசநிைற. நானம் -

ம் - உம்ைம.

கு. நாற – மணம் கமழ.

சீவகன் அவைளக் காண்டல்
அணிகல வரவத் தா

ம் அமிழ் றழ் நாற்றத் தா

ம்

பணிவ ம் சிங்க ேநாக்கின் பைணெய த் றழ ேநாக்கி,
மணிமலர் நாகம் சாந் வைழெயா மரவ நீழல்
ணிவ ஞ் சாயல் நின்றாள் ேதான்றல்தன் கண்ணிற் கண்டான்.

412

412 அரவம் - ஓைச. பணிவ ம் - பிறரால் வணங்குதற்காிய. ேநாக்கின் ேநாக்குவைதப்ேபால. பைணேய த் உறழ – ப த்த க த் மா பட. மணிமலர் மணிேபா ம் . வைழ - சுர ன்ைன. மரவம் - கடம் மரம். ணிவ ம் சாயல் வானவர் மகேளா மண்ணவர் மகேளா எனத் ெதளிதற்காிய சாயல். உறழேநாக்கி
மரவநிழ ல் நாகத்ைதச் சார்ந் நின்ற அநங்க ைணையக் கண்டான் என்க.
அநங்கமா ைண அவன்ேமல் ேவட்ைக ெகாளல்
வல் ன் சிறிய ேதாற்றா ைகெநறித் தைனய ண்கண்
கு ெநறி பயின்ற கூந்தல் கு ம்பல்கா லாவிக் ெகாள்ளாச்
சி
தற்
வ ேமற்றாச் ேசர் கில் தாைன ேசார
அறி நர் ஆவி ேபா ம் அனங்கன்ஐங் கைண

ெமய்தான்.

413 ேதாற்றா - ேதாற்றி. ைக ெநறித்தைனய உண்கண் - அ ம்ைப
அலர்த்தினாெலாத்த ைமதீட் ய கண். கு ம்பல்கால் ஆவிக் ெகாள்ளா - அ
பல்கால் ஆவிக்ெகாண் . ேசர் கில் தாைனேசார - ேமற்ேபார்த்த கிெலா
தாைன (

413

கிப்
உ த்த

ந்தாைன) ெநகிழ. அனங்கன் ... எய்தான் - ேவட்ைக கிளரச் ெசய்தான்,.

15

சீவகன் அவள் ெசயைலக்கண்

மனத்ேத அ வ ப் ற் ப் ெபண்பிறப்பின்

இயல்ைபேய ெவ த்தவனாய், மகளிர் மனம் ேவ ப ந் திறத்ைதத் தனக்குள்ேள
எண்ணியி ந்தான். அவன் க த்ைத ணரமாட்டாத அவள், அவன் தன் வரலாற்ைற
யறி ம் க த்தால் ெவளிப்பட வினவ மாட்டா த மா கின்றான் எனப் பிறழ
நிைனந் அதைனக் கூற ற்றான்.
அநங்கமா ைண தன் வரலா

கூறல்.

ேதான்றேல, யான் என் ேதாழிய டன் வனத்திேல விைளயா ைகயில் விஞ்ைசய
ெனா வன் ேபாந் என்ைனத் தன்பாற் ப த்திக்ெகாண் ெசன்றான். ஆங்ேக அவன்
மைனவி என்ைனப் ேபாகவிட யான் இங்ேக வந்தைடந்ேதன் என்ெபயர்
அநங்கமா ைண ெயன்ப .
தாயிலாக் குழவி ேபாலச் சா ய ெரய் கின்ெறன்
ேவ லாம் ேதாளி னார்தம் வி த் ைணக் ேகள்வ! நிற்கண்
ஆயிேனன்
தீயி

றக்கம் ெபற்ேறன்; அளித்த

ள் அமிர்தம் ெபய்தாங் ெகன்

ளா

விட்டால்

யிர் ெச ப்ப ெலன்றாள்.
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414 சா யர் - சாதற்குாிய வ த்தம். வி த் ைணக் ேகள்வ - சீாிய ைணவனாகிய
ேகள்வேன. ெபய்தாங்கு - ெசாாிந் ெக ப்ப ேபால. ெச ப்பல் - ெக ப்ேபன்.
ேவ லாம் - உலாம்; உவம

.

அ ேகட்ட சீவகன் அவள் க த்ைத மாற்றக் க தி, மக்க டம்பின் ன்ைமையப்
பலவைகயால் விளக்கிக்கூறி அவள் ெசய ல் அவட்ேக அ வ ப் ப் பிறக்குமா
ேபசினான்.
அந்நிைலயில் அவள் கணவனான பவதத்தன் அவைளத் ேத க்ெகாண்
காதல் மாமன் மடமகேள
க ங்குழல்ேமல் வண்
ஏத ற்
ாி ம் சுப்

ப்பி

வ தல்

ம்

ெபன் ன்னியல் ேபத் ேவன்;
ஓதம் ேபால உடன் டன்
ைநய நீ, ஒண் தாமைரக்
ேகாைத ேபால்வாய், ஒளித்ெதாழிதல்
ெகாம்ேப! குண னாகுேம?

415
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415 குழல்ேமல் வண்
இையக்க. vஏதம் -

இ ப்பி

ம்

கப்

ாி ம் என்

ன்பம். ஓதம் – கடல் உடன்

உடன்

இயல் ஏத் ேவன் என
ைகய - ம கி

ைந ம்ப .நீ ஒளித்ெதாழிதல் குணனாகுேம என்க. ஏகாரம் , வினா. தாமைரக்ேகாைத
- தி மகள்.
இவ்வா

அ

ெகாண்

யார்? நினக்கு உற்ற

ேபாந்த பவதத்தைன எதிர்ெசன்

என்ைன? என்

கண்ட சீவகன் "நீ

வினவ அவன் நிகழ்ந்த

கூற

ற்றான்.

பவதத்தன்கூறல்
"என்ைன ேகளீர்? என்

ற்றீர்? என்ன ெபயாீர்?" என்றாற்குப்

"ெபான்னங் குன்றிற் ெபா ந்தேதாள் நம்பி! ஒ ெபாற் ங்ெகா
ெயன் ம் நீரா ைளஈங்ேக ெக த்ேதன் என் பாவத்தால்
பன்

ற் ேகள்வி

ைடேயன், யான் பவதத் தன்என் ேபன்" என்றான்.

416. என்றாற்கு - என்

வினவிய சீவக

ெபாற்குன் ேபால. ெகா ெயன்
பாவத்தால் ெக த்ேதன் என்க.

416

க்கு. ெபான்னங் குன்றின் -

ம் நீராைள – ெகா ேபா

ம் தன்ைம

ைடயவைள.

இப் பவதத்தன் "யான் மத்திமேதயத் ப் ப ம ரத்தில் கீர்த்திதத்தன் என்பா

க்கும்

சினதத்ைதெயன்பா க்கும் மகனாேவன்; என் மாமன் சீமா க்கும் மாமி சித்திைர
மாைலக்கும் பிறந்த மகள் என் மைனவி. அவள் தன் ஆயத்ேதா பந்தாடக்கண்
அவள் அழகில் ஈ பட்ட யான் அயர்ந்ேதன். என் அயர்ச்சி யறிந்த அவ ம் உடன்வர
இ ேவ ம் இங்ேக வந்ேதம்., அவள் உண்

நீர் ேவட்டாள்; ெகாண் வ தற்கு யான்

ெசன்ேறன்; ெசன்ற யான் தாமைரயிைலைய வைளத்
காேணன்; என் ெசய்ேவன்" என்
பன்

,ேம

நீர் ெகாணர்ந்ேதன். அவைளக்

ம் கூறினான்.

ற் ேகள்வி ைடேயன் யான் என்ற ெகாண்

பவதத்தற்குச் சீவகன் கூறல்

ைகப்ெபா ள் ெகா த் ம் கற்றல் கற்றபின் கண்
மாகும்
ெபய்ப்ெபா ள் விைளக்கும் ெநஞ்சின் ெம விற்ேகார் ைண
ெபாய்ப்ெபா ள் பிறகள்; ெபான்னாம், க மாம்,

மாகும்

ைணவி யாக்கும்;

இப்ெபா ள் எய்தி நின்றீர்! இரங்குவ ெதன்ைன? என்றான்.
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417. ைகப்ெபா ள் - தனக்கு இ க்கண் ேநர்ந்தால் உத ம் ெபா ள். கண் ம்
ஆகும் - கல்வியறிவால் ஞானக்கண் ம் உண்டாகும். ெமய்ப்ெபா ள் - தத் வவறி .
பிறகள் - கல்வியல்லாத பிற ெபா ள்கள். ெபான்னாம் - ெபா ைள எய் விக்கும்.
க மாம் ைணவி – கழாகிய தி மகள். எய்தி - ெபற் . இரங்குவ
அறியாதாைரப்ேபால வ ந் வ .
இவ்வா கூறிய சீவகன் தீயமகளிர், நன்மகளிர் என்ற இ
அவைனத் ெத ட்ட நிைனந்தான்.

-

திறத்தார

இயல் கூறி

தீப்ெபண் ர் இயல் கூறல்
அன்
லாக இன்ெசால் அலர்ெதா த் தைமந்த காதல்
இன்பம்ெசய் காமச் சாந்தின் ைக ைனந் ேதற்ற மாைல
நன்பகற் சூட்
பின்ெச

விள்ளா ெதா கி

ம், நங்ைக மார்க்குப்

ம் பிறர்கண் உள்ளம் பிைணயனார்க் க ய தன்ேற.
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418 இவ்ெசால் அலர் - இனிய ெசாற்களாகிய . காமச் சாந்தின் - காதலாகிய
சாந்தாேல. ஏற்ற இன்பம் ெசய்மாைல - ஏற்ற இன்பத்ைதச் ெசய்கின்ற காமமாகிய
மாைல. பகல் சூட் - பகற் காலத்தி ம் அணிந் . விள்ளா - நீங்கா . கண் உள்ளம்
பிறர் பின் ெசல் ம் - கண் ம் மன ம் பிறர்பால் ெசல் ம். பிைண - ெபண்மான்.
அ ய தன்ேற - மனத்தின் அ யிேல ள்ளதன்ேறா.
நற்ெபண் ர் இயல் கூறல்
சாெமனில் சாதல்; ேநாதல்; தன்னவன் தணந்த காைலப்
ம ம் ைனத ன்றிப் ெபாற் டன் லம்ப ைவகிக்
காமைன ெயன் ம் ெசால்லார் கணவற்ைக ெதா
வாழ்வார்
ேதமலர்த் தி ேவா ெடாப்பார் ேசர்ந்தவன் ெசல்லல் தீர்ப்பார்.
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419 தன்னவன் - தன் கணவன். தணந்த காைல - நீங்கினால், ம ம் -மிக ம்
லம்ப ைவகி - தனிப்ப இ ந் . காமைன ெயன் ம் ெசால்வார் - காமன் என்
ெபய ம் கூறாராய். ெசல்லல் – ன்பம் காமைன- ஐ, அைச.
"இக்கூறிய நற்ெபண் ர் இயல்ேப என் மைனயா
யான் எவ்வா

வாழ்ேவன்?" என்

ம் உைடயள்; அவைள இழந்

பவதத்தன் ெசால் ப் லம்பினான்.

ம்.

18
சீவகன் அநங்கமா ைணையக் கா
ெவன் காண்டல்.

ம் திறம் கூறக்ேகட்

அவன் அவைளச்

"இைனயல் ேவண்டா; இம்மந்திரத்ைத ெயா வில் ேலவள
அைனய எல்ைல ெசன்றால் இயக்கி ெகாணர்ந்த
ம்;நீ
ைனெசய் ேகால்வைள ையக்ைகப் ப தி" என் ஆங் கவன் ேபாத
அைனய மாதைரக் கண்டாங்கு அ

ல்

ழ்ந்த ரற்றினான்.

ம்
420

420 இைனயல் - வ ந் தல். ஒ வில் ஏ அள அைனய எல்ைல - ஒ வில் ன
அம் ெசன்ற அளைவ ெயாத்த எல்ைல. ெகாணர்ந்த
ம் - ெகாண் வந் த ம்.
ைகப் ப தி-காண்பாய். அைனய மாதைர- சீவகைனக்கண் ேவட்ைக மிக்கு
வ ந்திநின்ற அவைள, கண்டாங்கு – ஆங்குக் கண் . மந்திரம் - மகளிர் மனத்ைதக்
கவர்வெதா மந்திரம்.
சீவகன் கற்பித்த மந்திரத்ைத ேயாதியவதனால் பவதத்தன்பால் அநங்கணமா ைண
நீங்காக் காத ைடயளாதல்
பட்ட ெவல்லாம் பாியா ைரத்தான் அவ ம் ேகட்டாள்
விட்டா ளார்வம் அவன் கண் இவன்ேமல் ைமந் றவினால்.
மட்டார் ேகாைத மைன றந்தான் ைமந்த ம் மங்ைகேமேல
ஒட்

வின்னா ஆர்வத்தனாகி

வம் ஓதினான்.
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421. பட்டெவல்லாம் - பட்ட வ த்தெமல்லாம். பாியா -வ ந்தாமல். அவன்கண்
ஆர்வம் விட்டாள் - சீவகனாகிய வழிப்ேபாக்கன்ேமல் ெச த்திய ேவட்ைகைய
வி த்தாள். இவன் - பவதத்தன். ைமந் றவினால் -வ
ற்றப யினால். மைன
றந்தாள் - மைனக்குாிய அறத்ைதக் ெக த் க்ெகாண்டவள். ஒட் -ஒன்றி. வின்னா நீங்காத. மைன
ேகட்டாள்.

றந்தாள். 'ஆர்வம் விட்டாள்.; உ வேமாதினான் உைரத்தான்

பின் சீவகன் வனகிாிைய யைடந்
வணங்கிப் பா தல்
னிைம

கடாய

வா

ஆங்குள்ள அ கக் கட ளின் தி வ ைய

தல்வன்

தனிைமத் தைலைய தன தான் என்ப;
தனிைமத் தைலைம தன தான் என்றால்
பனிமலர்

ய்நின்

பழிச்சாவா ெறன்ேன.

422
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422 னிைம - னிவனாம் தன்ைம. கடாய - ேமலாகியதனிைமத் தைலைம ஒப்பில்லாத தைலைம. பழிச்சாவா - திக்காதவா .
இவ்வா

பா ப் பரவிய சீவகன் ேம

ம் ெசல்லத் ெதாடங்கி, எதிேர ேதான்றிய

ெந ஞ்சுரெமான்ைறக்கண் , அதைன ம் விைரவில் கடந் , ம தவனம் நிைறந்த
மத்திமநாட் ஏமமா ரம் என் ம் நகரத்ைத ரசைற ம் நல்ேலாைரயில் ெசன்
ேசர்ந் ஒ ெபாழிலகத்ைதயைடந்தான். அங்ேக அவன் மணமகன் ஒ வைனக்கண்
அந்த நாட் ன் ெபய ம் நகரத்தின் ெபய ம் அறிந் ெகாண்டான். அம்மகன் சீவகைன
உண்டற்கைழப்ப, சீவகன் பின்னர்க் காண்பதாகச் ெசால்
கைரைய யைடந்தான்.

ஆங்கி ந்த ெபாய்ைகக்

சீவகன் ெபாய்ைகயிற் கண்டகாட்சி ெபைடயன்னம் ஊ தல்
வண்சிைறப் பவளச் ெசவ்வாய்ப் ெபைடயன்னம் மடைம கூரத்
தண்கய நீ ட் கண்ட தன்னிழல் பிறிெதன் ெறண்ணிக்
"கண்டனம் கள்வ! மற் ன் காத

தன்ைன நீர்க்கீழ்ப்

பண்ைடய மல்லம்; ேவண்டா ப க்க" என்

ஊ ற் றன்ேற.
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423.மடைம கூர - அறியாைம மிகுதலால். பிறி – ேவெறா ெபைடயன்னம். கள்வ
- (ேசவலன்னத்ைத ேநாக்கிக்) கள்வேன நீர்க்கீழ் கண்டனம் என்க. பண்ைடயமல்லம் யாம் ன் ேபால் ேதற்றி ம் ேதேறம். ப க்க ேவண்டா - அகப்ப க்க ேவண்டா.
ேசவலன்னம் ஊடல் தீர்த்தல்
ெசயிர்ப்ெபா

சிவந்

ேநாக்கிச் ேசவ ன் அகலச் ேசவல்

அயிர்ப்பெதன்? நின்ைன யல்லால் அறியேலன்; அன்றி
உயிர்ப்ப ன் பணியி னாேல; ஊடல் நீ" என்

க்கின்

பல்கால்

பயிர்ப்பறச் சிறகாற் ல் ப் பணிந் பாண் ெசய்த தன்ேற.
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424.ெசயிர்ப்ெபா - குற்றத்ேதா . ேசவ ன் - ேசவலன்னத்தின் நீங்கி. அயிர்ப்ப
ஐ
வ . அறியேலன் - ேவெறான்ைறயறிேயன். க்கின் உயிர்ப்ப - க்கினால்
உயிர்த் உயிர்தாங்கி யி ப்ப . ஊடல் - ஊ தைலச் ெசய்யாேத. பயிர்ப் அ வ ப் . அற - நீங்க. பாண் ெசய்த - தாழ்ந் நின்ற .
இவ்வன்னங்கைளக் கண் ற்ற சீவக
நிைனப்பித்த . அவன் அவைள நிைனத்
வ ந்த ற்றான்.

க்கு அவற்றின் ெசய்ைக, அவன் தத்ைதைய
ேவட்ைகயால் உள்ளம் ெம ந் பலபட

-
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வண் வாழ்பயில் ேகாைத மண தல்
கண்ட ஞான் தன் கண்ெண ம் ைககளால்
ெநாண் ெகாண் ப கிய ேநாக்கெமான்
உண்ெட னாவி

க்கி யி வேத.

425.

425. வண் வாழ் பயில்ேகாைத - வண் வாழ்க்ைக பயின்ற ேகாைதைய ைடய
காந்த வதத்ைத. மண தல் - கூ தற்கு ன்ேன. ெநாண் ெகாண் கர்ந் ெகாண் .ப கிய ேநாக்கம், ஆவி
ேநாக்கம் இப்ெபா
ம் உண் .

க்குவதாகிய ேநாக்கம் என்க. அந்த

தத்ைத தன் பிாிவாற்றியி ப்பள் எனச் சீவகன் ெதளிதல்
காத லா

டல் உள்

யிர் ைகவி ன்

ஏத ெமன் யிர் எய்தி யிறக்கும்; மற்
ஆத லால்,அழி ெவான்றிலள் அல்ல
மாதர் விஞ்ைச ம் வல்ல

உம்

மல்லேளா?

426

426. உடல் உள் உயிர் - உட டத்ேத இ க்கும் உயிர். காதலான் உயிர் ைகவி ன்
என் உயிர் ஏதம் எய்தி இறக்கும் என்க. விஞ்ைச- வித்ைத. அல்ல உம் - அன்றி ம்.
தான் ேவட்ைக நிைனத்
கல்வியறிைவ ேநாதல்

ெம தல் தகா

என்

ெதளிந்

சீவகன் தன்

காதல் மிக்குழிக் கற்ற ம் ைகெகாடா
ஆதல் கண்ணகத் தஞ்சனம் ேபா மால்;
தா
ற்
தங்கிய வண்டனார்க்கு
ஏதம் இற்ெறன எண்

ம்என் ெநஞ்சேரா.

427.மிக்குழி - மிக்கவிடத் . ைகெகாடாவாதல் – ைகெகா த்
கண்ணகத்

அஞ்சனம் ேபா

பயன்ெகாடாத
தா

427
உதவாெதாழிதல்.

ம் – கண்ணிடத்ேத கிடந்த அஞ்சனம் அதற்குப்

ேபால; (கல்வி ெநஞ்சிற் கிடந் ம் பயன் தந்ததில்ைல.) தா

உண் . ஏதம் இற்

- காதலால் வ ம் ஏதம். இன் , இற்ெறன விகாரம்.

ெம த்த தன் ெநஞ்சிைனச் சீவகன் தன் வயமாக்கிக் ெகாளல்

ற்

-
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ேவட்ைக ர்தர விம் ற ெவய்திய
மாட்சி ள்ளத்ைத மாற்றி மலர்மிைட
காட்சிக் கின்ெபாய்ைகக் காமர் நல ண்
மீட் ம் அங்கி ந் தான் விைட ேயறனான்.
428.ஊர்தர - ேம

தலால். மாட்சி

428

ள்ளம் - மாய்தைல ைடய உள்ளம். மாற்றி -

ெக த் . ெபாய்ைகக் காமர் நலம் – ெபாய்ைகயின் அழகிய நலம். "வ த்தத்திற்குக்
காரணமாகின்றவிடத்
அப்ேபாழ்

இ த்தல ைம ேதான்ற 'மீட் ம்' என்றார்."

அந்நாட்டரசனான தடமித்த

க்கும் அவன் மைனயாட்

நளிைனக்கும்

தைலைம நலம் கனியப் பிறந்த விசயெனன்பான்,,அரண்மைனச் ேசாைலக்குச்
ெசன்றான். வழியில் ெபாய்ைகக் கைரயில் சீவகன் இ க்கக் கண் அவன்பால் வந்
நின்றான்.
விசயன் சீவகைன வரலா
"இந்நாட்

வினவி யறிதல்

வ் ர் இவ்விட ெமய்தார் இவண் வாழ்வார்;

எந்நாட் ெடவ் ர்? எப்ெபய ராய்நீ; உைர" என்றாற்கு
அந் நாட் டவ் ர் அப் ெபய ரல்லாப் ெபயர்ெசான்னான்.
ெபாய்ந்நாட் ேட

ம் ெபாய்யல வரற்றால் கழ்ெவய்ேயான்.

429. வாழ்வார் - வாழ்பவர். என்றாற்கு - என்

ேகட்ட விசய

429
க்கு. ெபாய்ந்

நாட்ேட ம் - ெசால்லால் ெபாய்யாக நாட் க் ெகாள்ளப் பட்டதாயி ம்,
ெபாய்யலவாற்றால் ெபயரல்லாப் ெபயர் ெசான்னான் - ெபா ளால்
ெபாய்யல்லாதெதா வழியாேல ஏமாங்கத ெமன் ம் நாட் ல் இராசமா ரத்தில்
சீவகெனன் ம் ெபயைரயன்றிப் ெபா ளால் அப்ெபயேரயாகக் கூறினான்.
சீவகன உைரயா ம் உடல் வனப்பா
சீவகன ேதாழைமையப் ெப தற்கு அவ

ம் விசயன் உள்ளம் கவரப்பட்டான்.
க்கு வி ப்ப ண்டாயிற் .

விசயன் சீவகைனத் ேதாழைம ெகாள்ளல்
ங்கழ லாைனப் ண்ணிய நம்பி

கம்ேநாக்கி

ஈங்கி நின்னா ; இப்பதி நின் ர்; இ நின் இல்;
ங்கிய திண்ேடாள் ெவல் க ழாய்! நின் கிைள என்றாற்கு
ஆங்க

எல்லாம் அண்ண

ம் ேநர்ந் ஆங்கு அைமக என்றான்.

430
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430.

ங்கிய திண்ேதாள் - உயர்ந்த திண்ணிய ேதாள் - அ

எல்லாம் - உபசாரம்

பல ம். அண்ணல் - சீவகன். "இவைன ெயதிர்ப்ப த ன், விசயைனப் ண்ணிய நம்பி
என்றார்."
பின் , விசயன் அ கி

ந்த மாமரத்தில் ப த்தி ந்த கனிெயான்ைற

எண்ணி, அம் எய்தானாக, அ

ழ்த்த

தவறிவிட்ட ; சீவகன் அதைன வாங்கி, தான் இ ந்த

விடம் ெபயராேத எய்தான். அக் கனி ம் தவறின்றி, காம் அ ப் ண்

அவன்

ைகெயட் ம் எல்ைலக்கண் வர, சீவகன் அதைனக் ைகயில் ஏந்தி விசயன்பால்
தந்தான். அவன விற்றிறத்ைதக் கண்ட விசயன் மிக்க வியப் ற்றான்.
விசயன் வியந்

சீவகைனத் தன் அரண்மைனக்குக் ெகாண்ேடகுதல்

“மராமரம் ஏ ம் எய்த வாங்குவில் தடக்ைக வல்வில்
இராமைன வல்லன் என்ப இைசயலால் கண்ட தில்ைல
உராமனம் இவன்க ணின்றி

வக்குமா ெசய்வல்” என்

குராமலர்க் காவின் நீங்கிக் ேகாயிேல ெகாண்
431. வாங்கு - ேதவி ெபா ட்

க்கான்.

431

வைளத்த. இைசயலால் ெசால்லாலன்றி. உராமனம் -

நீங்கிப் ேபாகும் உள்ளம். இன்றி – இல்ைலயாக. குராமலர்க் காவின் நீங்கி - குரவம்
நிைறந்த ேசாைலயி
ந் நீங்கி.
அங்ேக, விசயன் தன் தந்ைதபால் சீவகன் திறத்ைத இனிெத த் க் கூறினன்.
அரச

ம் சீவகன

உ வவிலக் கணங்கைள உற்

அரசன்; வில்வன்ைமயில்

ேராண

ஆராய்ந்

இவன், “ஏவி

க்கு

க்கு நிகராவார் விஞ்ைசய லகத் ம்

மண் லகத் ம் ஒ வ ம் இலர் என்பார் வாய்மடங்கஇவன் வந் ளான்” என்
ணிந் ெப மகிழ் ெகாண்டான்.
தடமித்தன் தன் மக்கட்கு விற்பயிற்சி நல்குமா

சீவகைன ேவண் தல்

விற்றிறல் நம்பி ேதற்றான் வி ந்தினன் இவ ம் அன்றி
மற் ேமார் நால்வ ள்ளார் மாண்பினால் வளர்ந்த தில்ைல
ெகாற்றம்நீ ெகா க்கல் ேவண் ம் குைறஎனக் குாிசில் ேநர்ந்தான்
அற்ைறநா ளாதி யாக அவர்க

ம் பயிற்

கின்றார்.
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432 விற்றிறல் - வில் ன் வன்ைம. ேதற்றான் - அறியான். நம்பி - விசயன். மற் ம் ேவ ம். மாண்பினால் – மாட்சிேயா
பயிற் கின்றார் - பயி கின்றார்.

ெகாற்றம் - கல்வி. குைற - ெபா ள்.

சீவகன் அரச குமரற்கு வில்லாசிாியனாக இ ந்
ேதர்
ஒ

விற்பயிற்சி ம், யாைன, குதிைர,

த ய ஏ ம் பயிற்சி ம், பிற பைடக்கலப் பயிற்சி ம் நல்கி வந்தான். வ ங்கால்,

நாள், ேகாயிற் ேசாைலக்குச் ெசன்றான். அங்ேக, ேவங்ைக, அழிஞ்சில், ன்கு,

மகிழ், சண்பகம், பாதிாி, ல்ைல, காந்தள், குரவம், தளவம், பிற ம் இனி மணங்கமழ
மலர்ந்தி ந்தன. அவற்ைறக்கண்ட சீவன் அழகியெதா மாைல ெதா த்தான்.
அெதாகுப் ஓர் ஓைலப் பாசுர மாைலயாக அைமந்த . அப்ேபா அங்ேக ேபாந்த
கூனிெயா த்தி அவைன வணங்கினாள். அவ ம் அதைன அவட்கு ஈந்தான்.
அதைனப்ெபற் ச் ெசன் அவள் அரசன் மகளான கனகமாைலயிடம் அதைனத்
தந்தாள்; அவள் அத் ெதாழி ல் வல் நளாத ன், அதைன ேநாக்கினாள். அதன்கண்
"மனக்கினிய மகளிெரா கூ இன் ற் வாழாத வாழ் ஆடவர்க்கு ேவடர்
வாழ் ேபால்வதாகும்; இவ்வாழ்ைவப் ெபறாதார், அ ெப வ குறித் த் தவம்
ெசய்வேத அவர ஆண்ைமக்கு அழகாம்" என்ற க த்தைமந்த பாசுரம்
அைமந்தி ந்த . அதைனப் ப த்தறிந்த அக் கனகமாைலயின் உள்ளம் அவன்பாற்
ப வதாயிற் .
கனகமாைல ேவட்ைகமிக் கி த்தல்
பின்னிவிட்ட பி த்தடக்ைக யிரண் ேபான் திரண்டழகார்
கன்னிக் க ங்க மகிலார்ந் கவ்விக் கிடந்த குறங்கினாள்
மின் க் குழைற ம் ெபாற்ேறா ம் மிளிர எ த்தம் இடம்ேகாட்
என்

ம் இைமயாள் நிைனத்தி ந்தாள். இயக்கி யி ந்த எழில்ஒத்தாள்.
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433 பின்னிவிட்ட ேசர்த் விட்ட. பி த்தடக்ைக – ெபண் யாைனயி ைடய ெபாிய
ைக. ேபான் - ஒத் . கன்னிக் க ங்கம் - கணவன் தீண்டாத உைட. கவ்வி - வி ம்பி..
இடங்ேகாட் – இடப் பக்கம் சாய்த் . "இயக்கி ம் தனக்கு ேமலாய இைறவைனத்
தியானித் இைமயா தி ப்பாெளன் ணர்க."
இந் நிைலயில் ெபா
மைறவதாயிற் . ேவனிற்காலமாத ன், தீவிய மணம்
விரவித் ெதன்றல் வந் ல ம் மாைலப்ேபா வந்த . ேவட்ைக ேநா ற்றார்க்கு மிக்க
யர் ெசய் ம்காலம் அ வாதலால், கனகமாைலக்கு ேவட்ைக மிகுவதாயிற் .
கனகமாைல ெநஞ்சுக

ழ்ந்

வ ந் தல்

24
ஒன்ேற ெயயிற்ற ெதா ெப ம்ேபய் உலகம் வி ங்க அங்காந்
நின்றாற் ேபால, நில மிழ்ந் ெந ெவண் திங்கள் எயிறிலங்க
இன்ேற கு தி வானவாய் அங்காந் ெதன்ைன வி ங்குவான்
அன்ேற வந்த

இம்மாைல! அளிேயன் ஆவி யாதாங்ெகால்?
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434 ஒன்ேற எயிற்ற ஒ ெப ம் ேபய் - ஒேர பல்ைல ைடய ெதா ெபாிய ேபய்.
அங்காந் - வாையத் திறந் ெகாண் . திங்கள் எயி - திங்களாகிய பல். கு தி வான
வாய் - ெசவ்வானமாகிய வாய். இம்மாைல எயிறிலங்க. அங்காந் , வி ங்குவான்
வந்த அன்ேற. அளிேயன் - அளிக்கத்தக்க என்.
குயிெலா

ெதாந்

கூறல்

வ ந்தி யீன்றான் மறந்ெதாழிந்தாள்
வளர்த்தாள் ெசாற்ேகட் ல்க ந்தாள்
ந்தின் கா ம் கூைழைய னிவரர்
நின்ைன ெயன் னிவார்.
ெபா ந்திற் றன்றால் இ என்னாய் ெபான் ம்,
அளித் இவ் யிர் என்னாய்
தி ந் ேசாைலக் க ங்குயிேல!
சிலம்ப வி ந்

கூ தியால்.
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435. ஈன்றாள் - ஈன்ெற த்த தாய்க்குயில். மறந் – உறைவக் ைகவிட் .
வளர்த்தாள் - வளர்த்த கரக்ைக. ெசால் - குயி ன்ஓைச.
ந் - எ ம் . கூைழைய மயிர் நிரம்பி ள்ளாய்..

னிவார் - ெப ப்பவர். என் - பிறப் , வளர்ப் . வ

இவற் ள் எதைன? ெபான் ம் - சா ம். தி ந்
"க ங்குயிேல ெயன்ற
திைணமயக்கம்."
தனக்கு உற்றன கண்

- அழகிய. சிலம்ப -

-

ழங்க.

ேசாைலக்கு ம ேவ என்ற தன்ைமத் ; இ

ெசற ன்கண்

தாேன லம் தல்

ேவம்என் ெநஞ்சம் ெமய்ெவ ம் ம் வி க்கும் ஆவி ெவய் யிர்க்கும்
ெமன் குழலார் றேநாக்கி நகுவார் நகுவ தாயிேனன்
தாம மார்பன் தான் ைனந்த தண்ெணன் மாைல ைணயாக
யாமக்கடைல நீந் ேவன் யா

மில்லாத் தமியேன.
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436. ேவம் - ேவகும். வி க்கும் ஆவி - உடம்ைபக் ைகவிட் ப் ேபாகும். றம்ேநாக்கி
- ெபால்லாங்ைகப் பார்த் . ந வதாயிேனன் - நகப்ப ம் ெபால்லாங்கின்

25
வ ேவயாயிேனன்; "அவள் ைகயால் ைனத ன், அ
நிைனத் அதைன ம த்தான்"

ெகாண்

நீந்தலாேமா என

இவ்வா வ ந்தியவள் தன் கிளி ேதற்றத் ேதறித் தா ம் ஒ மாைல ெதா த்
ம நாேள தன் ேதாழியாகிய அனங்கவிலாசினி ெயன்பாளிடம் ெகா த்த ப்பினாள்.
அவள் ெசன் அதைனச் சீவகற்கு நீட் னாள். அவன் அதைன தற்கண் ஏற்க
ம த்தான். உடேன "என் தைலவிக்கு மாைல ெதா ப்பவ

ம் நீேய; அவள் ேதாள்

ெம விற்கு ம ந் ம் நீேய; உயி ம் நீேய; ஏல்" என் ெசான்னாள்.
சீவகன் மாைலைய ஏற்றல்
"மன்னர் ேகாயில் உைறவார் ெபாறிெசறித்த மாண்பினேர"
என்ன, "அஞ்சினாய்" என்

அவைன நக்காட்கு "அஃதன்

ேகாதாய்!

இன்ன ெகாள்ைகேயற்கு ஏலா " என்ன இலங் ெகயிற்றினாள்,
"அன்னம் அன்ன நைடயினாள் தான்வ ந் ம்" எனேநர்ந்தான்.
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437. ெபாறி ெச த்த மாண்பினர் - ஐம்ெபாறிைய ம் அடக்கியாள ேவண் ம். என்ன
- என் சீவகன் ெசால்ல. நக்காட்கு – இகழ்ந் நைகத்த ேதாழிக்கு. இன்ன
ெகாள்ைகயாற்கு - இவ்வா ஆசிாியனாம் தம்ைமயில் நின்ற எனக்கு. எயிற்றினாள் ேதாழி. நைடயினாள் – கனகமாைல. என -என்

ெசால்லேவ. ேநர்ந்தான் - மாைலைய

ஏற்றான். வ ந் ம் (இறந் ப ம்) எனேவ, அதற்கஞ்சி ஏற்றானாயிற் .
பின் அநங்கவிலாசினி கனகமாைலபாற் ெசன் நிகழ்ந்த கூறி மகிழ்வித்தாள்.
கனகமாைலக்கு ேவட்ைக ெப கி அவைள வ த்தத் ெதாடங்கிற் . ேதாழியர் ேதற்றத்
ேதறி, அவள் ஒ வா

ஆற்றியி ப்பாளாயினள்.

இ நிற்க. அரசனாகிய தடமித்தன் தன் மக்கட்குப் பைடக்கலப் பயிற்சி
நிரம்பிவிட்டெதனச் சீவகனால் ெதாிந்தான். ஒ நாள் அவர பயிற்சிச் சிறப்ைப அறிய
வி ம்ப, அவ்வண்ணேம அவர்க ம் தங்கள் விற்றிற தலாய பைடப்பயிற்சித்
திறத்ைத யாவ ம் வியப்பக் காட் னர். அ கண்ேடார் அவர்கைளப் கழ்ந்
பாராட் னர்.
பாராட் ைர.
"விசயேன விசயன் விற்ேபார்க்
கதம்பேன
கன் ேவற்ேபார்த்

26
திைசெயலாம் வணக்கும் வாட்ேபார்க்
கந்தணன் ெசம்ெபா னாமன்
அைசவிலான் யாைனத் ேதர்ப்ேபார்க்
கசலேன அசல கீர்த்தி.
வைசயிலான் ரவிச் ேசெனன்
றியாவ ம் கழப்பட்டார்.
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438 விற்ேபார்க்கு விசயன் விசயேன - விற்ேபாாில் இவ்விசயெனன்பான்
அ ச்சுனைன நிகர்ப்பன். கதம்பன்

கைன ெயாப்பன்; அசவ கீர்த்தி ெயன்பான்

அசலைன நிகர்ப்பன்; ரவிேசனன், வைசயிலானாகிய நகுலைன நிகர்ப்பன். யாவ ம்
- யாவரா ம்.
இ

கண்

ெப மகிழ்

ெகாண்ட ேவந்தன் "இவ்வாசிாியன் ஒன்

அரசனாதல்

ேவண் ம்; இன்ேறல் அந்தணனாதல் ேவண் ம்; ஏைனேயார்க்கு இவ் ண்ைம
ண்டாகா ; ஆதலால் இவைன நீங்காச் சிைறயிடல் ேவண் ம்; இவைனக்
ெகாணர்மின் " என ஏவினான். அவன் க த்தறியாத அவன் பாிசனத்தா ம் பிற ம்
அவன் கூறிய ேகட் மிக ம் வ த்த ற்றனர். ஏவலர் ெசன் சீவகைன
அரசன்பால் ெகாண் வந்தனர். சீவகன் வந்த ம் அவைன அரசன் வரேவற் த்
தனிேய ஓாிடரத்தி்ற்குக் ெகாண் ெசன்றான்.
தடமித்தன் சீவகற்குக் கூறல்
ள்

திைறஞ்சுங் ேகாட் ப்
ெபா களி றைனய ேதான்றல்
மண்
தன்றி வா ம்
வந் ைக கூடத் தந்தாய்
கண்
டம்பிற் ெபற்ேறன்
காைள! ைகம்மா காேணன்
பண்
டற் ம் தீஞ்ெசால்
பாைவநின் பால ெளன்றான்.
439 ள்

இைறஞ்சும் ேகாட் ப் ெபா களி

439
- பறைவகெளல்லாம் வந்

ப
ம் ேகாட்ைட ைடய யாைன. மண்...தந்தாய்; மண்
ைககூ தேலயன்றி ம ைமயில் வா ம் வந் ைககூ ம்ப

ம் வந்
ஞான ெநறிைய ம்

தந்தாய். கண் ெபற்ேறன் – நல்விைன ெசய்தவ ைடய உடம்பி
கண்

ம் ெபற்ேறன்;

ள்ள கண்ேபாலக்

27
அஃதாவ இவர் ேபார்த் ெதாழில் காண்பதால் ஊனக்கண் ம்,இவைர
நன்ெனறியில் ேசர்வித்த ன் ஞானக்கண் ம் ெபற்ேறன் என்ப . பண்
உடற் ம் - பண்ெணல்லாம்
ம் ஒக்கும்.
சீவகன் ம ப்ப அவன் ேம

ம் கூறல்

ெக மன்னன் ெசால்ல
ெமாய்ெகாள்ேவற் குாிசில் ேதற்றான்
வ வைம மனன்ஒன் றாக
வாக்ெகான்றா, ம த்த ேலா ம்
த சுைவத் ெதாளி ம் ேவலான்
தன்ைகயால் ன்ைக பற்றி
இ
ர சைனய ெசால்லால்
இற்ெறன விளம் கின்றான்.

440

440. ெமாய் ெகாள் ேவல் குாிசில் ேதற்றான் - வ ைம ெபா ந்திய ேவைல ைடய
குாிசிலாகிய சீவகன் ெதளி*விக்கானாய். வ வைம மனன் - கனகமாைலயின்
வ
ெபா ந்திய மனம். ஒன்றாக - ேவட்ைக வயத்ததாக வாக்கு ஒன்றா - வாய்ச்ெசால்
ேவட்ைக யில்லாதவன் ேபாலாக. த சுைவத் ஒளி ம் ேவல் - ஊன் ப ந் விளங்கும்
ேவல். இ
ரசு - இ
ழக்கத்ைத ைடய ரசு.
கணிகள் கூறிய

கூறிச் சீவகைன மணம் ேநர்வித்தல்

வியல் ேகாயில் ெகாண்ட
ெபான்னனாள் அைனய நங்ைக
காவியங் கண்ணி வந்
பிறத்த ம் கணிகள் ஈண்
வியல் திாித ன்றிச்
சாதக ைறயிற் ெசய்தார்
ஏவியல் சிைலயி னாய்க்ேக
உாியள்என்

ைரப்ப ேநரந்தான்.

441

441. வியில் ேகாயில் ெகாண்ட ெபான்னனான் – தாமைரப் ைவக் ேகாயிலாகக்
ெகாண்ட தி மகள். நங்ைகயாகிய கண்ணி என்க. காவி - நீலமலர். வியல் சிேராதயம், பதனம், ெதாி ங்காலம். திாிதல் இன்றி - தப்பில்லாதப . ைறயில் நினக்ேக ாிய ைறைமயால். சாதகம் ெசய்தார் என்க. ஏவியல் சிைல - அம்
ெதா க்கும் வில்.

28
பின் சான்ேறார் குறித்த நாளில், மண்ணவர் அறிய விண்ணவர் காப்ப, சீவகன்
கனகமாைலக்கு மாைல சூட் மணம் ாிந் ெகாண்டான்.
மணமக்களின் இன்பநிைல
திைரயிைடக் ெகாண்ட இன்னீ ர
யிர் ெபற்ற ெதன் ம்
உைர ைடக் ேகாைத மாதர் ஒளிநல கர்ந் நா ம்
வைர ைட மார்பன் அங்கண் ைவகின ெனன்ப மாேதா
கைரகட லைனய தாைனக் காவலன் காத லாேன.

442

442 திைர - கடல். இன்னீர் அ
- இனிய தன்ைம ைடய அமிர்தம். உயிர்
ெபற்ற என் ம் உைர -தனக்கு ஓர் உயிைரப் ெபற்ற என் உலகம் கூ ம் உைர.
வைர ைட மார்பன் - மைல ேதாற்கின்ற மார்பனான சீவகன். அங்கண் - அவ்விடத்ேத.
காதலான் - காதலால். காதலால் ைவகினன் என்க.
இஃ இவ்வாறாக, இராசமா ரத்ேத சீவகைனப் பிாிந்த நந்தட்டன் த ய
தம்பிமார்கள் அவைனக் காணாைமயால் மிக ம் வ ந்திக் குணமாைலயின் மைனைய
அைடந் அவைள வினவினர். அவளால் ஒன் ம் உணர
யா ேபாகேவ,
அவர்கள் காந்த வதத்ைதயின் மைனையயைடந் சீவகைனப் பற்றிய குறிப் க்கைள
யறிதற்குச் ெசன்றனர். அப்ேபா காந்த வதத்ைத தண் ைணையப் பண்ணிச்
சீவகைன நிைனந் பா க்ெகாண்
ந்தாள்.
காந்த வ தத்ைதயின் பாட் .
இ ம ங்குல் ேபாதணியின் என்றிைனந்

ைகயில்

ந மலர்கள் சிந் வார் நண்ணார் றந்தார்;
நண்ணார் றப்ப நனிவைன ம் ேதாள் றப்பக்
கண்ேணாவா

த் ைறப்பத் ேதாழி! கழிேவேனா.

443 ம ங்குல் இ ம் - இைட
வைளகள் ைகயினின் ம் கழன்
நீர்த் ளிையச் ெசாாிய.
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ாி ம். இைணந் -வ ந்தி. வைளேதாள் றப்ப நீங்க. கண் ஓவர த் உைறப்ப - கண்கள் நீங்கா

இவ்வா பா யி ந்தவள் சீவகன் பிாி ேநாய் தன்ைன மிக வ த்த ஆற்றாளாய்,
இனித் தான் அவைனக் கூ ம் நாள் என்ேறா என ஏங்கி வா யி ந்தாள். அவள்
மைனக்குப் ேபாந்த நந்தட்டன் மிக்க அன் ம் நன்மதிப் ம் உைடயனாய்

29
ன் வில் ெதாைலவில் நின் , வாய் ைதத் க் ைககட் ப் பணிவாய் "நம்
அ களாகிய சீவகனார் எங்குள்ளார்?" என்
விளம்ப ற்றான்.

வினவி ேம

ம் சில ெமாழிகைள

நந்தட்டன் விளம் தல்
"ெபாறிகுலாய்க் கிடந்த மார்பின் ண்ணியன் ெபான்றி னாேனல்
ெவறிகுலாய்க் கிடந்த மாைல ெவள்வைள த்தம் நீக்கி
ெநறியினால் ேநாற்ற ெலான்ேறா நீெளாி குத ெலான்ேறா;
அறியெலன்; ெகா நன் மாய்ந்தால் அணிசுமந் தி ப்ப " ெதன்றான்.
444. ெபாறிகுலாய்க்கிடந்த மார்பின் ண்ணியன் - ஆணிலக்கனமான
வாிகள் ெபா ந்திய மார்பிைன ைடய சீவகன். ெபான்றினாேனல் இறந் விட்டானாயின்; ெவறி - மணம். மாைல ம் வைள ம்

444
ன்

த்த ம் நீக்கி

ேநாற்றேலா, எாி குதேலா இரண் ெலான் ெசய்யத் தக்கதாம். அறியெலன் (மகளிர் அணிசுமந்தி ப்ப உண் என ) யான் ேகட்டறிேயன்.
அவன் க த்ைத
ம

ய்த் ணர்ந்த காந்த வதத்ைத கூறல்

கத் தலர்ந்த ேகாைத மாற்றம்ைமந் தற்கு ைரப்பாள்;

ெகாதி கக் கு தி ைவேவல் குாிசிேலா நம்ைம ள்ளான்;
விதி க மணங்கள் எய்தி ற்றி ந் தின்பம் உய்ப்ப
மதி க மறி ம் நாேம வா வ ெதன்ைன ெயன்றாள்.
445 ம .....ேகாைத - ேதன் வழிய மலர்ந்த

445

வால் ெதா க்கப்பட்ட மாைலயணிந்த

காந்த வதத்ைத, மாற்றம் -- ம ெமாழி. ெகாதி கக் கு தி ைவேவல் குாிசில் ெகாதிக்கின்ற கு தி ப ந்த கூாிய ேவைல ைடய சீவகன். உள்ளான் - நிைனயான்.
விதி க மணம் – விதிப்ப

ெசய் ம் தி மணம். மதி கம் அறி ம் நாேம - மதி கம்

என் ம் மந்திரத்ைத யறிந்தி க்கின்ற நாேம, வா வ
ெமன் வ ந் வ .

- அவ

க்குத் தீங்குண்டா

தத்ைத ஒ விஞ்ைசைய ேயாதித் தன் கத்ைதத் தன் ைகயால் தடவிக்ெகாண்
நந்தட்டன் சீவகைனக் கா மா ெசய்தாள்.
நந்தட்டன், விஞ்ைசயால் சீவகைனக் காண்டல்

30

ெபாற் ைட யமளி அங்கள்

வைணப் பள்ளி ேமலால்

கற்பக மாைல ேவய்ந் க ங்குமற் ைகெசய் வாைன,
ற்படக் கண் ேநாக்கி
வல் ெகாள் கத்த னாகி
விற்பைட நிமிர்ந்த ேதாளான் ெதா

ெமய் குளிர்ந்

நின்றான்.

446

446. ெபாற் - அழகு. பள்ளியாகிய அமளி ெயன்க. அழகிய கள்ைள ைடய
வைணப் பள்ளியாகிய ெபாற் ைடயமளிெயன விேச த் நின்ற இ ெபயெராட் .
கற்பகம் - ேதவர் நாட் க் கற்பகம். மண்

லகத் க்குக் ெகாண் வரப்பட்டேபா ,

ேதவர் சாபத்தால் மலர்வதன்றிப் பிற தன்ைமகைள யிழந்த . இப் மாைல,
கற்பகமாைல எனப்பட்ட . ைகெசய்யான் - ஒப்பைன ெசய் ம் சீவகைன. விற்பைட வில்லாகிய பைட. ேதாளான் - நந்தட்டன்.
பின் காந்த வதத்ைத தன் விஞ்ைசைய மாற்றினான். நந்தட்டன் ெதளிந்
"அன்னாய், யான் சீவகன் தி வ ையச் ெசன் கூடக் க
கின்ேறன்; விைட
ெகாள்ேவன்" என ேவண் நின்றான். அதற்கு உடன்பட்ட தத்ைத நந்தட்டன் கிடந்த
பள்ளிைய ெம கி மாைலநாற்றிப் ைகயிட் விஞ்ைசெயான்ைற ேயாதினாள்.
உடேன ஒ ெதய்வம் ேபாந் நந்தட்டைன அவன் கிடந்த அப் பள்ளி டன்
ெகாண ெசன் ஏமமாபிரத் அரசன் ேகாயி க்குள் ைவத்தகன்ற . ெபா
வி ந்த ; ஞாயி வானத்ேத கீழ்க்கட ேல எ ந்த ; இதற்குள் நந்தட்டன்
யி ணர்ந்ெத ந்தான். அவன் வ
ம் சீவகன் வ
ேபால் ேதான்றக் கண்ட
வசுந்தாிெயன்

ம் ேதாழி, விசயற்குத் ெதாிவிப்ப, அவன் ேபாந் , நந்தட்டைன

ேநாக்கி, "நீ யார்" என்
விசயன் ெசன்

வினவ, அவன் ஒ

விைட ம் கூறானாயினன். இச்ெசய்திைய

சீவகற்குத் ெதாிவித்தான். அவன், " வந்தவன் நந்தடட்ேனயாகும்"

என் க தி, நந் தட்டன்பால் வந்தான். நந்தட்டன் சட்ெடன எ ந்
தி வ யில் ழ்ந் வணங்கினன்.

சீவகன்

சீவகன் நந்தடட்ைன ஏற் க்ேகாடல்.
தாமைரத் தடக்ைக கூப்பித் தாள் தற் கிடந்த தம்பி
தாமைரத் தடத்ைத ெயாத்தான்; தைமய ம் ப தி ெயாத்தான்;
தாமைரக் குணத்தி னாைன ம் ைற த விக் ெகாண்
தாமைரச் ெசங்க ணா

ம் தன்

447 தாமைரத் தடக்ைக - தாமைரப்

பாி

தீர்ந்தான்.

ப்ேபா

447

ம் ெபாிய ைக. தாள் தல் - கால யில்.

கண் ம் வா ம், க ம் ைக ம் தாமைர ெயாத்த ன், "தாமைரத் தடம்;" என்றார்.
தாமைரக் குணத்தினான் - தாமைர ெயன் ம் எண்ணாகிய குணம் உைடயவன்.

31
தாமைரச் ெசங்கணான் - சீவகன். பாி - வ த்தம். "யான் ேபாந்த பின் இ
குரவர் உற்ற என்ெனன் தனக்கு உற் க் கிடந்த வ த்தத்ைத இவன் வாய்க்
ேகட் த் தீர்ந்தான் என்க."
சீவகன் ெசால்
என்

நிைலைம ேயாரா

ெபான்
ன்

தல்
எாி

தளிாின் வா ப்

ேமனி கன்றிப் ேபாயினீர்; ெபாறியி லாேதன்
ற இதைன ேயாேரன்;

பின்

பாி

448 என்

ாிப்ேப ெராக்க ெலல்லாம்

ெசய்ேதன் ேபைதேயன், கவலல் என்றான்.

448

........ஓரா ; யான் ேதவனால் ெகாண் ேபாகப்பட்ட நிைலைமைய

யறிந் ம் உண்ைமெயன்

உணராமல். எாி

– ெந ப்பில் இட்ட. கன்றிப்

ேபாயினீர் - வா னீர். ெபாறியிலாேதன் – பிாியாேதயி ந் இ
குரவர்
தலாயினார்க்குத் ெதாண் ெசய் ம் நல்விைன யில்லாத யான். ன் ற - தீவிைன
வந்
ன் நிற்றலால். இதைன - குணமாைலயின் ஓ யிர்க்காகப் பல உயி க்கும்
தீங்கு வ கின்ற இதைன, ஒக்கல் - உறவினர். பின்

பாி

- பின்

ய

க ம்

ன்பம், கவலல் - வ ந்தாேத.
இவ்வா சீவகன் வ ந்திகக் கூறக் ேகட்ட ம் நந்தட்டன் ஆற்றா
லம்ப,
அவைனத் ேதற்றிக் கனகமாைலயிடம் ெகாண் ெசன் அவைன அவற்குச் சீவகன்
காட் னன். நந்தட்டன் அவள் தாளில்

ழ்ந்

வணங்க, அவள் சீவகைன "இவன்

யார்?" என் வினவ, சீவகன் "இவன் நினக்கு த் னன் அைனயன்" என்ன ம்,
அவள் இ வர்க்கும் வி ந் ெசய்தாள் வி ந் ண்டபின் இ வ ம் தனித்தேதார்
இடத்தி
ந் , சீவகன் சுதஞ்சணனால் ெகாண்
நிகழ்ந்தவற்ைறப்பற்றிப் ேபசலாயினர்.

ேபாகப்பட்டபின் இராசமா ரத்

"அண்ணேல, மதனன் ரர் நின்ைனச் சூழ்ந் ெகாண்ட அளவில் வந்த
ெப ங்காற் மைழ யடங்க ெபா
ம் மைறந்த . ப
கன் த்திேசனன்
தலாேனா டன் யாங்ள் அைனவ ம் நகர்ப் றத்ேத கூ ேனாம்; அக்காைல,
ப

கன் உளங்ெகாதித்

"இனிச் ெசய்வ

கூ மின்" என்னப் த்திேசனன், "யாம்

சீவகைனக் காேணாமாயின், கட் யங்காரைனக் ெகான் , நகரத்ைத ம்
அழித் விட் ச் சீவகைனயைடதல் ேவண் ம்" என்றான். ேதவதத்தன் எ ந் , " இக்
கூறிய

ெசய்தல் எளி ; சீவகன் உயிேரா

ப்ப ம் இல்லாைம ம்

தற்கண் அறிதல்

ேவண் ம்" என்றானாக, சீதத்தன் " த்திேசனன் ெசால் யவாேற ெசய்க" என்றான்.
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ப
கன் என்ைன ேநாக்கி "நீ இங்ேகயி ந் நம் குரவர்க்குக் கடன் ெசய்க; யாங்கள்
இம் யற்சிக்கண் ெசல்கின்ேறம்" என்றான். யான் அதற்குடன்படானாயிேனன்.
அக்காைல, ப வமன்றின் தைலவிைய யாற் வித் த்
ெசல்கின்ற பாணன்
கூற்றாக
அைமந்த பாட்ெடான்ைறெயா வன் பாடயாங்கள் அைனவ ம் நன்னிமித்தமாகக்
ேகட்ேடாம். அதன்பின் ேதவதத்தன் கூறிய வண்ணேம ெசய்யக் க தி நாெடங்கும்
தனித் ம் ெதாக்கும் நின்ைனத் ேத க் காணா அலமந்ேதம். யான் குணமாைல
மைனக்குச் ெசன்ேறன். அவள் எனக்கு வி ந்

நல்கினபின், "அ கைள இன்றி நீேர

உண்ண ம் வல்லீரானீர்; க யிர் நீர்." என் ெசால் ப் லம்பினள். பின் தத்ைத
மைனக்குச் ெசன்ேறன். அவன் பிாிவாற்றாைமயால் வ ந்திப் பா யி ந்தைதப்
பிறழக்ெகாண் க ந் கூறிேனன். அற்ைறப்ேபா
விஞ்ைசயால் என்ைன இங்ேக எய் வித்தாள்" என்

மைறயேவ, அன்றிர தன்
கூறி
த்தான். பின் சீவகன்

தான் சுதஞ்சணைன நிைனத்த ம், அவேனா ெசன்ற ம் தலாகக் கனகமாைலைய
மணந்தி ப்ப வைர நிகழ்ந்தைவயைனத்ைத ம் ஒன் விடா நிரல்பட உைரத்தான்.
ேம ம் சீவகன் "நாம் நம் குரவைர ெந நாளாய்க் கண் லேம" எனக் கதறி வ ந்த,
நந்தட்ட ம் சீவகன் ெபா ட் அழத் ெதாடங்கினான்.
சீவகன் நந்தட்டைனத் ேதற்றல்
"திண்ெபா ள் எய்த லாகும் ெதவ்வைரச் ெச க்க லாகும்
நண்ெபா ெபண் ர் மக்கள் யாைவ ம் நண்ண லாகும்
ஒண்ெபா ளாவ ைதயா உடன்பிறப் ஆக்க லாகா
எம்பிைய ஈங்குப் ெபற்ேறன் என்எனக் காிய "? என்றான்.
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449. திண் ெபா ள் - அழியாச் ெசல்வம். ெதவ்வர் - பைகவர். ஒண் ெபா ளாவ
உடன் பிறப் - ஒள்ளிய ெபா ளாவ உடன்பிறப் . ஆக்கலாகா - ேவேற
எவ்வாற்றா ம் ெசய் ெகாள்ளலாகாத அவ்ெவாண்பிறப்பாகிய.
இ வர்க்கும் இங்ேக நாட்கள் பல கழிந்தன. இராசமா ரத்ேத சீவகன
ெபாி ம் உளம் வ ந்தி, காந்த வதத்ைத வ த்த றா
பாலைடந் , சீவகன் ேவற்
அறிந் ெகாண்டனர்.

க்ெகாண்

இ த்தைலயறிந்

ேதாழர்
அவள்

கனகமாைல டன் இ த்தைல

அவர்கள் அ ேகட் ச் சீவகைனத் தாம் காண்டல் கூ ம் என்ற உவைகயால்
தத்ைதைய வணங்கிக் கூறல்.
"ஐயைன யாமவண் எய் வம்; ஆயிைழ
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ெநாய்தின் உைரெபா ள் உண்ெடனின் ெநாய் " என
ைமெய த் சியின் மாண்டெதார் ேதாட் ைடக்
ைகவளர் ேகாைத கரந்ெத த் திட்டாள்.
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450. ெநாய்தின் -க
ெசன் கண்டவிடத் . ெபா ள் உண்ெடனின் ெநாய்
உைர - யாம் கூறத்தக்க ெபா ள் உண்டாயின் விைரவிற் கூ க. என - என் ேவண்ட.
மாண்டெதார் ேதாட் ைட - அழகியேதார் ஓைலயில். ைகவளர் ேகாைத - ைகயால்
ைனந்த மாைலைய ைடய தத்ைத. கரந் - எ த் த் ெதாிந்தா ம் பிறர் ப த்தறிய
லாகாவண்ணம்.
அதன்ேமல் அவள் தன் ெபாறி ெயாற்றித் தர அவர்கள் ெபற்

ஏகுதல்

ஆங்கு க் காரரக் கிட் அதன் மீமிைசப்
ங்குைழ யாற்ெபாறி ெயாற்
நீட்டத்
ேதங்குழ லாள்ெதா

தாள்திைச; ெசல்ெகனப்

பாங்கர்அங் குப்படர் குற்றன ரன்ேற.

451.

451.ஆங்கு - அவ்ேவாைலயில். உ க்கு ஆர் அரக்கு - உ க்கிய அரக்கு. ெபாறி
ஒற்
நீட்ட - குறி ( த்திைர) யிட் க் ெகா க்க' திைச ெதா தாள் - அவள் இ க்கும்
திைச ேநாக்கித் ெதா
. ெசல்க என - இத்திைசேய ேநாக்கிச் ெசல்க என் ஏவ.
பாங்கர் - ேதாழன்மார். படர்குற்றனர் - ெசல்ல ற்றனர்.
சீவகன் தாய் விசயமாேதவி தவம்

ண்

ந்த ெபாழி ன் சிறப்

வண்
யில் ெகாண் குயி லா மயி லகவி
விண் ம விட் விாி ேபா பல ெபா ளிக்
ெகாண் தளிர் ேவய்ந் சிைன தாழ்ந் நைன யார்ந்ெதான்
உண் ெபாழில் இைமயவர்க

லக

வ ேவ.
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452. யில்ெகாண் - உறங்க. ஆ - கூவ. அகவி - அகவ. விண் - ெசாாிய. விட்
விாிேபா க்குவிட் மலர்ந்த க்கள். ெபா ளி - ெசறிந் . தளிர்ேவய்ந் தளிர்கைளப் பரப்பி. ந*ைன - அ ம் . உலகம் உ வ - உலகத்ைத ெயாப்ப .
இடத் நிகழ்ெபா ளின்விைன இடத்தின் ேம
நின்றன.

ம், சிைனவிைன

தன்ேம

அப்ெபாழி டத்ேத தங்கிய (சீவகன்) ேதாழர்கள் விைசையக் காண்டல்
ஐய ைற பள்ளியிடம் ஆண் அழகர் காணச்

ம்

34
ெசய்கழலர் தாரரவர் எங்கும்திாி கின்றார்;
ெகாய்தைகய ம் ெபா ம்பர்க் குளி மரப் பலைகச்
ெசய்யவளிற் சிறி மிைக ேசயவைளக் கண்டார்.
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453. ஐயர் - தாபதர்; இ
கள். இடம் காண , அழகராகிய சீவகன் ேதாழன்மார்
கழ ம் தா ம் உைடயராய் எங்கும் திாிகின்றனர் என்க. ெகாய்தைக - ெகாய்யப்ப ம்
அழகு. ெபா ம்பர் - ேசாைல. குளி ம் - இ க்கும்: திைசச் ெசால். ெசய்யவளின் சிறி
மிைக - தி மகளி ம் சிறி ேமம்பட்டவளான. ேசயவள் - விசைய.
விசையயின் ேநான் ச் சிறப்
மாெசா மிைடந் மணி ற்றைனய ைவம்பால்
சுத மின்றிப்பிணி ெகாண்
றந் தாழ
வாசமலர் மைறந்தவழி வாமன க் ேகற்றித்
ேதாசமறத்

திகள்மனத் ேதாதித்ெதா

தி ந்தாள்.
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454. மாசு தி. மணி ற்றைனய ஐம்பால் – நீலமணிையக் கம்பியாக்கினாற்
ேபான்ற தைலமயிர். சுதல் - க
தல். பிணி ெகாண் -சிக்குற் ச் ச ைடயாக்கி
வாசமலர் அ க்ேகற்றி, ேதாசமற, மைறந்த

திகள் *னத்ேத ஓதித் ெதா

இ ந்தாள்

என்க. வாமன் - அ கன். வழி - நன்ெனறி. ேதாசம் - குற்றம்; சிைத . அவள் க த்
சீவகன் வாழ்ேவ க த ன் "மைறந்த" என்றார்.
அவைளக் கண்ட ேதாழர்கள், இன்னாெரன அறியா

திைகத்தல்

வைர

த்த பள்ளியிட மாகஅதில் ேமேயாள்

விைர

த்த ேபா ைற ம் ேவல்ெந ங்க ணாள்ெகால்?

உைர

த்த நா ைர ம் ஒண்

திைர

த்த ேதெமாழிெகால்? என் ெதாி கல்லார்.

தல்ெகால்? அன்றித்

455. உ த்த - அ ேக ள்ள. ேமேயாள் - இ ந்தவள். விைர - மணம். ேபா
தாமைரப் . உைர - உைரத்தல். ஒண்
மண்மகள்.

-

தல் – கைல மகள். திைர - கடல். ேதெமாழி -

விசையைய அண்மி வின தல்
"மங்கல ம ந்ததி
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மாமகைள ெயாப்பீர்!

35
இங்குவர ெவன்ைன? குலம் யா ? அ கட்கு?" என்ன
"எங்குல ம் எவ்வர ம் ேவண் ல்எளி தன்ேற;
ங்குல ம்

ம்வர ம் நீர்உைரமின்" என்றாள்.
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456. ம ந்த - ெகட்ட. என்ன - என் ேதாழன்மார் வினவ. எளித ன்ேற - கூறல்
எளிதாயி ம் இவ்ேவடத்ேதா கூறல் ஆகா . என்றாள் - என் விசைய ேகட்டாள்.
அவ

க்குத் ேதவதத்தன், தம் வரலா

இராசமா ரத்தவர் என்

ெமாழிந்

அைமச்சன் மகன்; சச்சந்த ேவந்தன

கூறத் ெதாடங்கித் தாம் ஏமாங்கத நாட்

பின் , "இவன் சீதத்தன், சாகரன் என்

ம்

அந்தணனாகிய அசலன் மகன் இப் த்திேசனன்;

இவன், அரச க்குாிய ெசட் யாகிய தனபாலன் மகனான ப
கன்; சச்சந்தனால்
சிறப் ப் பட்டம் ெபற் அவற்கு ஒ கவசமாக இ ந்த விசயதத்தன் மகனான
ேதவதத்தன் யான்” என்

ெசால்

த்தான்.

இவர்கள் சீவகற்குத் ேதாழராளைம கூறல்
எங்கன்விைன யால்இைறவன் *
யவஞ் ஞான்ேற
எங்க யிர் நம்பிெயா யாங்கன்பிறந் ேதமா
எங்கள்தமர், “நம்பிக்கிவர் ேதாழர்” என ஈந்தார்;
எங்ெகழில்என் ஞாயிெறன இன்னணம் வளர்த்ேதாம்.
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457. இைறவன் - சச்சந்தன்.
ய - இறந்த. உயிர் நம்பி - உயிர்ேபான்ற
நம்பியாகிய சீவகன். பிறந்ேதமா - பிறந்ேதமாக. எங்கு எழில் என் ஞாயி என - ஒ
குைற ம் கவைல மின்றி
இவ்வா

கூறியவர், கந் க்கடன் மக்களான நந்தட்டன், ந லவி லர்கைள ம் கூறி

உடன்வந் , கல்வி ம் பைடக்கல ம் பயின்

ேதர்ந்தைம ெதாியச் ெசால்

வில்

சீவகற்கு ேநர்ந்த ம், தாங்கள் வந்த வரலா ம் ெசால்லத் ெதாடங்கினர்.
ெசால்

ைகயில், “சீவகைன ஒ

நாள் கட் யங்காரன் ெகால்லற்ெகனத் தன்

ரைர

ேயவி அவைனப் பற்றிக் ெகாண் ெசல்ல” என் கூறி
ப்பதற்குள் விசைய “ஆ”
எனக் கதறி ழ்ந் அறி ேசார்ந்தாள். சீதத்தன் த ேயார் திைகத் ஒன் ம்
அறியாராய் அவைள ஒ வா ேதற்றினர். ஆனால், அவர் மனத்ேத அவெளா
மிக்கவள் என்ேற ெகாண்டனர்.
விசைய லம் தல்

அ ள்

36

“ைகம்மாண் கடற்பைட ள் காவலைன யாண்ெடாழியப்
ெபாய்ம்மா மயி ர்ந் ேபாகிப் றங்காட் ள்
விம்மாந்தி யான் ழ ழ்ந்ேதன் ைணயாகி
எம்மாேன ேதான்றினாய், என்ைன ெயாளித்திேயா!
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458. ைகம்மாண் கடற்பைட - அணிவகுப்பால் மாட்சிைமப்பட்ட கடல்ேபா

ம்

பைட. காவலைன - ஐ, அைச. ஒழிய - இறந் படேவ. ெபாய்ம்மயில் - மயிலாகிய
எந்திரம். விம்மாந் - ெபா ம். ைணயாகித் ேதான்றினாய் என்க. என்ைன - யான்
காணாதவா .
" ன்ெனா கால் என்மகைனக் கண்ேடன்என் கண்குளிரப்
பின்ெனா கால் காணப் பிைழத்தெதன்? ேதவிர்காள்!
என்ெனாப்பார் ெபண்மகளிர் இவ் லகில் ேதான்றற்க என்
அன்னப் ெபைடநைடயாள் ஆய்மயில்ேபால்

ழ்ந்தனேள!
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459. கண் குளிரக் கண்ேடன் - கண்குளிர்ப்ெபய்தக் கண்ட யான். காணப்
பிைழத்தெதன் - காணாதப ெசய்த தீவிைன யா ? நைடயால் அன்னப்ெபைட
ெயாப்பவள் வ ந்தின மயில்ேபால ழ்ந்தாள் என்க.
இவள் அ ைகயால், தாம் சீவகன் வரலா

அறிந்

ெகாண்டேதயன்றி அவள்

தாைய ம் காணப்ெபற்ற ேப

குறித் , அவர்கள் ெப மகிழ்ச்சி ம் ெப மித ம்

ெகாண் , அவைள ம் இனி
கூறி மகிழ்வித்தனர்.

ேதற்றி, சீவகன் ேதவனால் காக்கப்பட்டைத விளங்கக்

அவர்கள் ேம
"

ம் கூ தல்

ைடத் ெதாியலான் ேபார்ைவ நீத் இனிக்

ேகா ைடப் ெப மக னாதல் ெகாண்டனம்;
ேசவ ேசர்ந்தனம் ெதா
ெசன் என
மாவ

ேநாக்கி ள் மகிழ்ந்தி

ெசால்

வாள்.

460

460. ெதாியலான் - மாைலைய ைடய சீவகன். ேபார்ைவ - வணிகெனன் தன்ைன
மைறத்த ேபார்ைவ. ேகா ைடப் ெப மகன் - அரசுாிைம ைடய சச்சந்தன் மகன்.
ெதா
ெசன் - ெதா
ெசல்வதற்கு. ேநாக்கி - கண்கைள ைடய விசைய.
விசைய ெசால்

தல்

37

தரணி காவலன் சச்சந்த ெனன்பவன்
பரணி நாட்பிறந் தான்; பைக யாைவ ம்
அரணி லான்,என்கண் தங்கிய அன்பினால்;
இரணி யன்பட்ட ெதம்மிைற ெயய்தினான்.

461

461. சச்சந்தெனன்பவன் பரணி நாளிேல பிறந்தவன். அன்பினால் அரணிலான் அன்பினால் தன்ைனக் காவானாய். இரணியன் பட்ட - இரணியன், இ க்கும்
ைணயாராகிய சான்ேறார் அைமச்சர் தலாயினார் கூறிய அறி ைரகைள ஏலா
ெகட்ட .
விசைய ெயன் ல ேகா ய

றிேலன்;

பைசயி னால் ஞ்சி யான்பட்ட தீெதலாம்;
இைசய நம்பிக் ெக த் ைரத் ெதன் ைழ
அைசவின் ைறயைனத் தம்மின் எனச்ெசானாள்

462

462.
-நல்விைன. ஓ ய-பரந்த. பைசயினால்-பற்றினால். யான் பட்ட
ஈெதலாம்-யான் உற்ற தீங்ெகல்லாம். அைசவின் - வ ந்தாதப . தம்மின்-அைழத்
வ க.
இச் ெசய்திையச் சீவகற் கன்றிப் பிறர் எவர்க்கும் உைரயன்மின் என அவள்
விளம் தல்
ேகாைத ேவல்நம்பிக் கல்லைத யிப்ெபா ள்
யா ம் கூறன்மின்; யாைர ம் ேதறன்மின்;
ஏதம் இன்னன இன்னணம் எய்தலால்
ேபைத யாெரா ம் ெபண்ெணா ம் ேபசன்மின்.
463. ேதறன்மின்-ெதளியாதீர், இன்னன-யான் பிறப் ணர்த்திய இதைன.
இன்னணம்-தன் நிைனவின்றி அரற்றியேபா கூறிய அதைன. ேபைதயார்அறிவிலாதார்.
அவர்கள் விசையபால் விைடெபற் ப் ேபாதல்
"வணக்க ஞ் சிைலயி னாைன ெயா மதி ெயல்ைல நா ள்
குணத்ெதா ம ந்த பாதம் கு கயாம் ெகாணர்ந்த பின்ைறப்

463

38
பணித்தேத ெசய்
மணிக்ெகா

பற்றார் பைக தல் அடர்த் ம் என்றார்;

மாசுண் டன்னாள் "மற்றேத

ணிமின்" என்றாள்
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464. குணத்ேதா ம ந்த பாதம்-குணம் பல ம் நிைறந்ததி வ . பணித்த தாங்கள் அ ளிச்ெசய் ம் ெசய்ைக. தல் அடர்த் ம்- ற்பட அழிப்ேபாம். மாசுண்
டன்னாள்-மாசு ப ந்தாற்ேபான்ற விசைய. பற்றார் பைக-அ ப்பட்ட பைக,
கட் யங்காரன்.
பின் , அவர்கள் விசைய இட்ட வி ந் ண் , குன் ம் கா ம் மிைடந்த நா கைளக்
கடந் சீவகன் இ ந்த மத்திம ேதசத் க் ேகமமா ரத் ப் றத்ேதயி ந்த இனியெதா
ெபாழி ல் தங்கிச் சீவகன் உண்ைமைய அறிவதற்குாிய ெநறிைய நாடலாயினர்.
ன் ஒற்றர்கைள நகர்க்குள் வி த் ச் ெசய்தியறிந் வர விட்டனர். ஒற்றர்
ெசன்றபின்ப
கன் எ ந் " தற்கண் இந் நகரத் க் ேகாவல ைடய ஆனிைரைய
நாம் கவர்ேவாம்; ேபார் ெதாட ம்; அதன்கண் சீவகைனக் காண்டல் கூ ம்" என்றான்.
அ ேகட்ட த்திேசனன் "சீவகன் இல்ைலேயல் இச் ெசயல் குற்றமில்லாத பலர்
உயிர்க்குக் ேகடாய்

ம்; இதைன ஆராய்ந்

ெசய்ம்மின்" என்

உைரத்தான்.

அப்ேபாழ் ஒற்றர் ேபாந் , சீவகன் அந் நகாிடத்ேத வைளயசுந்தரம் என்
யாைனெயான்ைற அடக்கிய ெசய்திையக் கூற ற்றனர்.
வைளயசுந்தரம் என்
வைளயசுந் தரெம

ம்

ம் யாைன மதம் ப தல்
ம் வாரணம் மால்வைர

ைனயிளந் திங்கள்ேபால் த் ைடக் ேகாட்ட ;
கிைளயிளம் பி கள்ஐந் ற்றிைட ேகழரக்கு
அைளயவஞ் சனவைர யைனய அக் களிறேரா.

465

465. வாரணம் - யாைன. ைனயிளந் திங்கள் - பிைறத் திங்கள். ேகழ் அரக்கு
அைளய - ெசவ்வரக்குப் சிய. அஞ்சனவைரயைனய - அஞ்சனமைல ேபான்ற .
க மதக் களிப்பினால் காெரன

ழங்க ன்

வி கலார் பாக ம், ெவ வரக் ெகான்றிடப்
பி ெயா ங் கந்தைண வின்றிநீர் உ ள்பிளந்
அ களி றந்தப்ேபா திைகபாிந் தழன்றேத.
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466. க மதக் களிப்பினால் - மதம் மிகுந்ெத ந்த மயக்கத்தால். வி கலார் விடாராய். பி ெயா ம் கந் அைணவின்றி - பி
ம்
ம் ெந ங்கா . நீ

ள் -

39
வட்டமாகப் பண்ணித் தண்ணீர் ஏற்றி
ட் வெதான் . அந்தப் ேபாதிைக பின்னங்கால் சங்கி . பிாிந் - அ த் .
யாைனையச் சீவகன் அடக்குதல்
கண் மிழ் தீயினால் சுடநிறங் காிந்தேபால்
பண் மிழ் வண் லாய்ப் பரத்தரா நின்றசீர்
அண்ணலங் களிற்றிைன யடக்கினான் சீவகன்
வண்ணேம கைலயினார் மனெமனப் ப ந்தேத.
467. காிந்த ேபால் - நிறம் காிதாய

ேபால். பண்

467
மிழ் வண்

- பண்பா ம்

வண் . உலாய் - உலாவ. பரத்தராநின்ற நீர் - பரந்த சீைர ைடய, மனெமன - மனம்
தாழ்ந் ப வ ேபால.
அ கண்ட அரசன் ெப மகிழ்ச்சி டன் சீவகைன வரேவற்க, சீவகன் தன்
தம்பியான நந்தட்ட டன் அரசன் ேகாயிைலயைடந்தான். பின் அரசன் ெமாழிந்த
அன் ெமாழிகைள ஏற் த் தங்கட்ெகன வகுக்கப்ெபற்றி ந்த மைனைய இ வ ம்
அைடந்தனர்.
சீவகன் மைனயைடந்தைத ஒற்றர் கூறல்
பிண்ட ண்
ம்ெப ங் களி
ட் ய்யவண்
வண்ட ம் ேமாவ ம் பாடமா நகர்ெதாழக்
ெகாண்டதன் தம்பி ம் தா ம்ேகா யில் கக்
கண்டனம் கண்ணிேன ெயன் கண் டவர்ெசானார்.

468

468. பிண்டம் - கவளம். ெப ங்களி எனேவ பட்டத் யாைன ெயன்ப ெபற்றாம்.
ட் - கம்பத்தில் ேசர்த் க் கட் . வண்டர் - க ைகயார். ஓவர் - ஏத்தாளிகள்.
ெகாண்ட - தனக்ெகன வகுக்கப்பட்ட ெகாண்ட ேகாயில் என்க. கண்டவர் - ஒற் க்
கண்டவர். கண்ணிேன - கண்ணாேல.
சீவகன் இ ப்பைத ணர்ந்த அவன் ேதாழர் நிைர ேகாடல் குறித் எ ந்தனர்.
ேகாவல ம் தம் ஆனிைரகைளக் காத்தற்கு ேவண் வனவற்ைறச் ெசய்ய ற்றனர். ஒ
சல் நிகழ்ந்த . ேகாவலர் தம் ஆனிைரையக் காக்க மாட்டாராய் அரசற்குத் ெதாிவிக்க
ஓ னர். அப்ேபாழ் அரசனாகிய நரபதி, நந்தட்டைன யைழத் , அவ
த யவற்ைறக் ேகட்
ந்தான்.
நரபதி நந்தட்டைன வினாதல்

ைடய நா

40

ேதர்த்ெதாைகத் தாைன மன்னன் சீவகற் கிைளய நம்பி
வார்த்ெதாைக ழவம் விம்ம மல் றழ் ேதாளி னாைன
நீர்த்ெதாைகக் கழனி நா ெந நகர்ப் ெபய ம் ங்கள்
சீர்த்ெதாைகக் குல

ெமல்லாம் ெதாிந்ெதமக் குைரேமா என்றான்.
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469. ேதர்த்ெதாைகத் தாைன - எண்ணிறந்த ேதர் தல் பைட பல ம் ெதாக்க
தாைன. வார்த்ெதாைக ழவம் – வார்க்கட்டைமந்த
மற்ேபாாில் ேமம்ப ம் ேதாள். ெதாிந் - ெதாிய.

ழ . மல் உறழ் ேதாள் -

அவன் நரபதிக்குத் தன் ஏமாங்கத நாட்ைட ம் இராசமா ரத்ைத ம் கூறித் தன்குல
ைற கூறத் ெதாடங்குைகயில், ஆனிைரயிழந்த ேகாவலர் நிகழ்ந்த
சற்கு உைரத்தனர்.

ற் ம் அர

நரபதி நிைர மீட்கெவன ஆைணயிடல்
நாற்கடல் பரப் ம் வந் நன்னகர்க் கண் ற் ெறன்ன
ேவற்கடல் தாைன பாய்மா விளங்ெகாளி யி ளித் திண்ேடர்
கூற்ெறன ழங்கு ேமாைடக் குஞ்சரக் குழாத்ேதா ேடகிப்
பாற்கடல் பரப்பின் வல்ேல ப நிைர ெபயர்க்க ெவன்றான்.
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470 கண் ற்ெறன்ன - கூ ன என் ம்ப . பாய்மா - குதிைர. இ ளித் திண்ேடர் குதிைர ட் ய வ ய ேதர். ஓைடக் குஞ்சரம் - பட்டம் அணிந்த யாைன.
பாற்கடல்...ப நிைர - பாற்கடல் பரப் ப் ேபாலப் பா ண்டான மிக்க ஆனிைர.
நந்தட்ட

டன் ேதேரறிய சீவகன் வஞ்சினம் கூறல்

மன்னவன் நிைரெகாண் டாைர வனநகர்த் தந் மன்னன்
ெபான்னவிர் கழ ல் தங்கள் ைன
யி வி ேயேனல்
இன்னிைச லகந் தன் ள் என்ெபயர் ேசற ன்றாய்க்
கன்னிய மகளிர் ெநஞ்சிற் காமம்ேபால் கரக்க என்றான்.
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471 நிைரெகாண்டாைர - நிைரகவர்ந்த பைகவைர. தந் - ெகாண் வந் .
இன்னிைச லகம் - இனிய கழ் நிைலெப தற்கு இடமாகிய. ேசற ன்றாய் நிைலெபறாமல். கன்னிய மகளிர் - கன்னியராகிய மகளிர். கரக்க - மைறக.
இப்பால், நிைர கவர்ந்

ெகாண்ட ள் ப

கன் சிைல ெய த்தல்.
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பார்ம பரைவத் தாைனப் பரப்பிைடப் பறப்ப ேதேபால்
நீர்ம கடாத்த ெகாண் ெநற்றிேமல் மின்னின் ெநாய்தாத்
தார்ம மார்பன் திண்ேடர் ேதான்ற ம் த கண் ைமந்தன்
சீர்ம

பகழி ேயந்திப் ப

கன் சிைலெதாட்டாேன.
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472 பார்ம பரைவத் தாைன - நிலத்திேல நிைறந் பரந்த தாைன.
நீர்ம ...ேதான்ற ம் - கடல்ேபால் நிைறந்த மதத்ைத ைடய ேமகத்தின் தைலயில்
ேதான் வெதா மின்னி ம் க தாகத் ேதர் ேதான்றிற் . ேமகம் - யாைன. பகழி அம் . ெதாட்டான் - எ த்தான்.
ப

கன் தங்கள் வர

குறிக்கும் குறிப்ெப திய ஓைல வி த்தல்

"குைடநிழற் ெகாற்ற ேவந்தன் ஒ மகற் காணக் குன்றா
அ நிழ ைறய வந்ேதம்; அ யம்யாம்" என்ன எய்த
வி கைண ெசன் ேதர்ேமல் பின் னா ழ்த ேலா ம்
ெதா கழல் குாிசில் ேநாக்கித்

த் கில்

சினாேன.
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473 ெகாற்ற ேவந்தன் - சச்சந்தன். ஒ மகற் காண – ஒப்பற்ற மகனாகிய நின்ைனக்
காணேவ. எய்த வி கைண - எ தி வி த்த ஓைல ெசன் சீவகைன எய் மா விட்ட
அம் ,. பின் னா - மாறாக. த் கில் சினான் - ேபாைர நி த்தேவண் , ெவள்ளிய
கிற்ெகா ைய சிப்பைடையப் ேபார் ெசய்யாதவா விலக்கினான்.
ேபார் நின்ற . சீவகன் ப
கன் த ய தன் ேதாழர் பலைர ம் கண்
ெப மகிழ் ெகாண் அவரவர் தகுதிக்ேகற்பச் சிறப் ச் ெசய்தான். ேதாழ ம்
சீவகைனக்
காணாைமயால் ெகாண்
ந்த அவல ேநாய் தீர்ந்தனர்.
:
சீவகன் தன் ேதாழ டன் நரபதி ர்க்குச் ெசல்

தல்

கழலவாய்க் கிடந்த ேநான்றாட் காைனதன் காத லாைர
நிழலவா யிைறஞ்சி நீங்கா ெந ங்களிற் ெற த்த ேமற்றி
அழலவாய்க் கிடந்த ைவேவல் அரசிளங் குமரர் சூழக்
குழலவாய்க் கிடந்த ேகாைத தாைத ர் ெகாண்

க்கான்.
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474 கழல் அவாய்க் கிடந்த ேநான்றான் காைள - கழல் ெபா ந்திக் கிடந்த வ ய
தாைன ைடய சீவகன். நிழல் அவாய் இைறஞ்சி – தன் நிழைலப் பைகெயன்
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அவாவித் தாழ்ந் . அழல் அவாய்க் கிடந்த ைவேவல் - ெகால்லன் உைலைய
வி ம்பின ேவல். குழலவாய்க் கிடந்த ேகாைத - ெமாழிைய வங்கியெமன் ம்
இைசக்க வி வி ம்பிக் கிடத்தற்குக் காரணமான கனகமாைல. தாைத - நரபதி.
சீவக டன் அரசன் ேகாயிைல யைடந்த அவள் ேதாழர்; அரசன்
பணிதல்

ன் ெசன்

வல்லானம் ைனந்த வயிரக்குைழ வார்ந் வான்ெபான்
பல்
ெண த்தின் பரந்தஞ்சுடர் கால மன்னன்
மல்லார் திரேடான் ம மான் க ேநாக்க "ைமந்தர்
எல்லாம் அ கள்! எனக்கின்

யிர்த்ேதாழ" ெரன்றான்.
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475 வார்ந் - விளங்க. வான் ெபான் ண் பரந் சுடர்கால என்க. சுடர்கால - ஒளி
திகழ. கம் ேநாக்க - இவர் யார் என் ம் குறிப் ப்படப் பார்க்க. ைமந்தர் எல்லாம் இவ் ரர் எல்லாம்.
பின் அரசன் பணித்தவா

ேதாழர்கள் கனகமாைலைய வணங்குதல்

த

ற் ம் வாராத் திரன்தாமங்கள் தாழ்ந்த ேகாயில்
ற் ம் தாேன விளக்காய் மணிக் ெகாம்பின் நின்றாள்

எ

ற் ம் ேதாளார் ெதா தார்; இன்ன ெரன்

ேநாக்கக்

க மிற் க் காதல் கதிர்ெவள்வைளத் ேதாளினாட்ேக.
476.

476

ற் ம் த வாரா- ற்ற ம் த ெவாண்ணாத, தாமம்- மாைல, தாழ்ந்த-

ெதாங்கவிடப்பட்ட,

ற் ம்-

ம் தாேன விளக்காய்,

ம்

ற் ம்; ஒ ெபா ட் பன்ெமாழி. இனி,

ற் மணிக்ெகாம் ேபால என இையப்பி

எ
ற் ம்- ண்ேபா ம், கனகமாைல ேநாக்க, இன்னெரன்
க மிற் என்க. க மிற் -நிைறந்த .
கனகமாைல அவர்கட்கு வி ந்
றக்கம் இ ேவ ெய

மாம்,

சீவகன் குறிக்க, காதல்

ெசய்தல்

ம்ெதான்னகர் மன்னன் மங்ைக

"ெதா க் ெகாண்ட கள்வர் இவேரா?" எனச் ெசால்
"ஒ க்கப் ப வார் இவர்" என்

நக்காங்கு

அசதி யா

ெவ க்ைகக் கிழவன் மகெளன்ன வி ந்

ெசய்தாள்.
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477. மங்ைக-மகளாகிய கனகமாைல, ெதா -ஆனிைர. ஆங்கு-அப்ெபா

,

அசதியா -நைகயா , ெவ க்ைகக் கிழவன்- அளைகக்ேகான்(குேபரன்), என்னேபால.
பின் , சீவகன் தனித்தி ப்ப கண்
த்திேசனன் தான் காந்த வதத்ைத
ெகா ப்பக் ெகாணர்ந்த ஓைலையத் தந்தான். அதைனச் சீவகன் வாங்கிப் ப த்தான்.
காந்த வத்ைதயின் ஓைல
மற்ற கள் கண்ட ளிச் ெசய்க,மல ர க்கீழ்ச்
சிற்ற ச்சி, தத்ைத,ய
ழ்ச்சி, தி வ கட்கு
உற்ற சில் மஞ்சனத்ைத ள்
த்த காப் ம்
ெபாற் ைடய வாகெவனப் ேபாற்றிய

ழ்ந்ேதன்
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478. சிற்ற ச்சி-சிறியளகிய அ ேயன், அ
ழ்ச்சி-அ யிேல ழ்பவன்,
உள்
த்த காப் -உள்ளிட்ட ஏைன காப் க்க ம். க வனவற்ைறக் காப் என்றல்
மர . கண்ட ளிச் ெசய்க-ெநஞ்சாேல கண்ட
க.
ெவள்ளி மைலயி
ேபார்ைவ

ந்

க

ழேவகன் மணிக்கலன், கற்பகமாைல, எ மயிர்ப்

த யவற்ைறத் தரன்பால் வரவிட்டான். அவ

அ கள், ஏமமா ரத்ேத அகன்றாய்' என்

கூறிேனன். ேம

க்குய், "ஏ

திங்கட்கு ன்

ம்,------

பட்டபழி ெவள்ளிமைல ேமற்பரத்த லஞ்சித்
ெதாட் வி த் ேதனவைனத்
பிற ெசால் ப்
பட்டபழி காத் ப் க ேழபரப்பி னல்லால்
விட்டலர்ந்த ேகாைதயவ ரால்விைளவ

ண்ேடா.

479

479. பட்ட பழி - கட் யங்காரன் சிைற ெசய்தான் என்

பிறந்த பழி, பரத்தல் -

ெவள்ளிமைலயில் பர வதற்கு, ெதாட் வி த்ேதன் - எவர் பா

ம் ெசால்லாதப

சூ

- பழிைய மைறத் ,

ற

ெபற் க்ெகாண்

விட்டலர்ந்த-

விட்ேடன். அவன் - தான், பழிகாத்

க்கவிழ்ந்

ேபாதலால், விைளவ

மலர்ந்த, ேகாைதயவரால்-மகளிைர மணந் ெகாண்

- விைளயக்கூ யெதா

குணமாைல திறம் கூறல்

கழ்.
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அல்ல
ம் எங்ைககுண மாைலயவ ளாற்றாள்
ெசல் மதி ேநாக்கிப்பக ேலசிறிைய ெயன் ம்
பல்கதிைர ேநாக்கிமதி ேயெபாிைய ெயன் ம்
எல் யி

காைலயி

480. அல்ல

என்பதறி கல்லாள்

480

ம் - அன்றி ம், ஆற்றாள் - பின்

ம் ஒ

பழி விைளப்பாள் ேபால

ஆற்றானாயினள். திங்கைள ஞாயிெறன் ம், ஞாயிற்ைறத் திங்கெளன் ம், பக
இரவி என்றறியாம ம் திைககின்றாள் என்ப .
நாைளவ ைநயெலன நன்ெறன வி ம்பி
நாைளெய நாளணிைமத் ேதாெபாி ம் ேசய்த்ேதா
நாைன ைர ெயன் கிளி ேயா நகச் ெசால் ம்
நாளி

ம்இந் நங்ைக யர் நாளி

மற் றி ேவ.

481

481. வ ம்-சீவகன் வ வன், என - என் கிளிெசால்ல, கிளிேயா
கிளிேகட் நகுமா வின கின்றாள். நானி ம் - நாேடா ம்.

நகச் ெசால்

ம் -

காந்த வதத்ைத தன் திறம் கூறல்
ேநாக்கேவ தளிர்த்

ேநாக்கா திைமப்பி

க்கம ழமளிச் ேசக்கும்

ம்

கு நல்லார்

மண வாள னார்தாம்;

நீப்பிலார் ெநஞ்சி

ள்ளார்;ஆதலான் நிைனத்தல் ெசய்ேயன்;

ேபாக்குவல் ெபா

ம் தாம்தம் ெபான்ன

ேபாற்றி ெயன்றாள்.

482

482. ேநாக்கா இைமப்பி ம் -பார்க்காேத கண்ைண இைமத்தா ம்.
கும் ெம கின்ற.
மணவாளனார் - நா ம்
மணம் ண ம் காதலர். நீப்பிலர் நீங்குத ன்றி. ெநஞ்சின்- ெநஞ்சிடத்ேத. தாம் தாம் ெபான்ன ேபாற்றி - தாம் தம்ைமப்
பா காப்பாராக.
இவ் ேவாைலையப் ப த்

மகிழ்ச்சி மிக்கவனாய்ச் சீவகன் ேபாந்

ேதாழேரா

கூ னவளவில், அவன் ேதாழர்கைள ேநாக்கி, "என் திறத்ைத எங்ேக ேகள்வி ற்றீர்?"
என் ேகட்டான்.
ேதாழர்கள் தாம் விசையையக் கண்ட ெசய்தி கூறல்
எங்ேகாமற் ெறன்திறம்நீர் ேகட்ட
ெதன்றாற் ெகாிமணிப் ட்

45
ெசங்ேகான் மணிெந ந்ேதர்ச் ெசல்வன்
காதல் ெப ந்ேதவி
தங்காத் தவ
வம் தாங்கித்
தண்டா ரணியத் ள்
அங்காத் தி ந்தாைளத் தைலப்பட் ,
ஐய! அறிந்ேதாேம.

483

483. என்றாற்கு - என் வினவிய சீவகற்கு. ெசங்ேகா ம் ெந ந் ேத
ைடய
ெசல்வனாகிய சச்சந்தன் ேதவி ெயன்க. தங்காத் தவ
வம் - தனக்கு ஏலாத
தவவ வம். அங்கு ஆத்

இ ந்தாைள – ஆைசயால் பிணிக்கப்பட் த்

உைற ம் அவ்விடத்ேத இ ந்த அவைள. இனி, தண்டாரணியத்

றவிகள்

உளம் காத்

இ ந்தாைள என் ம் கூ ப. உளம் - உயிர்; "அறிவிக்க அன்றி அறியா உளங்கள்"
என்றாற் ேபால.
சீவகன் அ

ேகட் க் கண்ணீர் சிந்தி மனம் வ ந்தி ேம

ம் கூறல்

அஃேதெயம் ம க ம் உளேரா என்றாற் க
மா
இஃதா இ ந்தவா ெறன்றாற் ெகன்ைனப் ெபறவல்லார்க்கு
எய்தா இட ளேவ; எங்ெகங் ெகன்றத் திைசேநாக்கி
ெவய்தா அ ெதா

ேவந்தன் ேகாயிற் ெக ந்தாேன .
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484. என்றாற்கு - என் வினவிய சீவக க்கு. அ
மா இஃதா இ ந்தவா நல்விைனயாகிய ெதய்வம் நமக்கு அ
ம் ெநறி இ ந்தவா இத் தன்ைமத் என
எய்தா இடர் உளேவ - அைடயாத ன்பம் ேவேற இல்ைல. ெவய்தா - விைரவாக.
அரசன் நந்தட்டனால் சீவக ைடய நா ம் ஊ ம் அறிந் ேதாழரால் குல ம்
பிற ம் அறிந் இன் றச். சீவகன் தன் தாையக் காணேவண் யி த்தைலக் கூறி
விைடெபற் ச் ெசன் கனகமாைலையக் கண்டான். அவ ம் அவைனப் பிாிய
ஆற்றா வ ந்த அவட்குத் தகுவன கூறித்ேதற்றிவிட் ப் றப்பட்டான்.
கனகமாைலயார் இலம்பகம்

ற் ம்.

----------------------------------

8. விமைலயார் இலம்பகம்
[சீவகன் தண்டாரணியஞ் ெசன் விசையையக் கண்ட ம், இராசமா ரஞ் ெசன்
விமைலைய மணந்த ங் கூ கின்ற .]
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கனகமாைலைய நீங்கித் தண்டாரணியத்ைத ேநாக்கிப் றப்பட்ட சீவகன்
சீாியெதா

குதிைரேயறிச் ெசல்ல, அவன் தம்பியாகிய நந்தட்ட

ம், ப

கன்

த ய

ேதாழர்க ம் தாம்தாம் ஒவ்ேவார் ஊர்தியில் ெசன்றனர். அப்ேபாழ் , நந்தட்டன்
ப
கைனச் சீவக க்கு ெமய் காவலனாயி ந் பா காக்கேவண் ச் சில
கூற ற்றாண்.
சீவகன் வரலா
சிறப் ைரத்தல்.
வி மணி மாசு

ெவளியாய் விட்டைமயின், அவைனப் பா காக்கும் ெசய ன்

ழ்கிக் கிடந்ததிவ்

க வினீர்; ெபாதிந்

லகம் விற்பக்

சிக்கக் கதிெராளி மைறயக் காப்பின்

த வினீர் உலக ெமல்லாம்; தாமைர

ைற ம் ெசய்யாள்

வ வினார் தம்ைமப் ல்லாள்; வாழ்க ம் கண்ணி மாேதா.
485. மணிமாசு
ெப வெதா

ழ்கி உலகம் விற்பக் கிடந்த

ெப மணி மாசுப ந்

485

க வினீர் - உலைக விைலயாகப்

கிடந்த ; அைதக் க வி ெவளியாக்கினீர். சிக்கப்

ெபாதிந் - அகப்படப் ெபாதிந் . த வினீர் - ைகக்ெகாண்டீரா ர். வ வினார் –
காவா இகழ்ந்தவர்.
பைகவைர ெதளி ம் அ ைம கூறல்
ெதா ததம் ைகயி ள் ம்
யகத் ம் ேசார
அ தகண் ணீாி ள் ம் அணிகலத் தகத் மாய்ந்
ப
கண் ணாிந் ெகால் ம் பைட ட ெனா ங்கும் பற்றா
ஒழிகயார் கண்

ம் ேதற்றம்; ெதளிகுற்றார் விளிகுற் றாேர.
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486. ைகயி ள் ம்,
யகத் ம், கண்ணீாி ள் ம், கலத்தகத ம் ெகால் ம்
பைட உடெனா ங்கும் என்க. ப
ஆய்ந் - ப
ண்ேடா என ஆராய்ந் . ேதற்றம்
பற்றா ஒழிக - ெதளிதைலச் ெசய்யா ெதாழிக. கண் அாிந் - அன் அறேவயின்றி.
விளிகுற்றாேர - உயிாிழந்தாேரயாவர்.
உண் க்கண் ேவண் ம் பா காவல் கூறல்
வண்ணப் மாைல சாந்தம்
வாலணி கலன்க ளாைட
கண் கத்
த்தித் ய்ைம
கண்டலால் ெகாள்ள ேவண்டா;
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அண்ணலம் ள்ேளா ெடல்லா
ஆயிரம் ேபைடச் ேசவல்
உண்
நீ ரமிழ்தம் காக்க
கேமா டாய்க என்றான்.

487

487. மாைலையப் ள்ளின்கண்ணி ம், சாந்தத்ைதச் ேசவ ன் கத் ம் உ த்தித்
ய்ைம கண்டபின்னன்றிக் ெகாள்ளேவண்டா என்க. உண் ம் நீாி ம்
அமிழ்தத்தி ம் தீங்குண்டாகாதவா காக்க ேவண் ன் க ங்குரங்கிற்கு இட்
ஆராய்க. அண்ணலம் ள் - அரசவன்னம். குற்ற ள்ளதாயின், அன்னம் கண் கு தி
கா

ம்; ேசவல் - சக்கரவாகம்; இ

பைக சிறிெதனக் கண்

கம் க க்கும்: க ங்குரங்கு உண்ணா .

எள்ளலாகா

என்றல்

அஞ்சனக் ேகா னாற்றா
நாகம்ஓர் அ விக் குன்றிற்
குஞ்சரம் லம்பி ழக்
கூர் தி எயிற்றிற் ெகால்
பஞ்சியின் ெமல் ேத ம்

ம்;

பைகசிறி ெதன்ன ேவண்டா;
அஞ்சித்தற் காத்தல் ேவண் ம்
அ ம்ெபா

ளாக என்றான்.
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488.அஞ்சனக்ேகா ன் ஆற்றாநாகம் - அஞ்சனக்ேகாலால் தாக்கி ம் உயிர்
தாங்குதலாற்றாத சி நாகப்பாம் . குன்றின் - குன் ேபால. என்ன ேவண்டா - என்
க தி இகழேவண்டா. அ ம் ெபா ளாக அஞ்சி - ேவறற்காிய ெபா ளாகக் க தி
யஞ்சி.
பா காத்

ஒ கும் திறம் கூ தல்

ெபா ந்தலால் பல்

ேபான் ம் ேபாற்றலால் தாய ெராத் ம்,

அ ந்தவர் ேபான்

காத் ம், அடங்கலால் ஆைம ேபான் ம்,

தி ந் ேவல் ெதவ்வர் ேபாலத் தீதற ெவறிந் ம், இன்பம்
அ ந்தினால் மைனவி ெயாத் ம் மதைலையக் காமின் என்றான்.
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489. ெபா ந்தலால் - விடா ேசர்ந்தி த்தலால். காத் ம்- இவன்பா ம் சீலம்
த யன ெகடாமல் காத் ம். தீ அற எறிந் ம்- தீ ண்டாயின் அ ேவரறக்
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ெக ம்ப
சீவகன்.
அ

இ த் ம், அ ந்தினால்-உண

கர்விப்பதில். மதைல-பற் க்ேகாடான

ேகட் ப் ப மன் இ த்தற்கு ஒ ப்பட்டான். சீவக

ம் தன் ேதாழர்மாைர

ைறப்ப ேய ெநஞ்சால் ஆராய்ந் , அப் ப
கைனேய தனக்கு ெமய் காவலனாகக்
ெகாண்டான். அவ ம் அவ்வண்ணேம ஒ கலானான். அைனவ ம் வழியில் பல
இனிய காட்சிகைளக் கண் மகிழ் ற் த் தண்டாரணியத்ைத யைடந்தனர்.
சீவகன் விசையையக் காணலாம் ெசவ்வியறிந்

வரப் ப

கைன வி த்தல்

ெபாறிமயி ழி ம் ெபாற்றார்
கனிற் ெபா ந் மாவின்
ெநறிைமயி னிழிந் ைமந்தன் மணிக்ைகமத் திைகைய நீக்கி
ெவ ைமயி னவைரப் ேபாக்கி ெவள்ளிைடப் படாத நீரால்
" அறிமயி லக ங் ேகாயில் அ கைளச் ெசவ்வி" ெயன்றான்.
490. ெபாறி மயில்- ள்ளிகைள ைடய மயில். இழி ம்-இறங்கும்.

490
கனின் -

கன் ேபால.ெநறிைம-இழிதற்குாிய ைறைம, மத்திைக - மாைவச் ெச த் ம்
ேகால். ெவ ைமயினவர் - அறிவில்லாதவர். ெவள்ளிைடப்படாத நீரால் - தான்
இன்னாெனன்ப பிறர்க்குப் லனாகாத ைறயால். அ கைளச் ெசவ்வி அறி
என்றான்.
ப
"எல்
பல்

கன் ேதவிக்கு உைரத்தல்
ட் கனவிற் கண்ேடன் கண்ணிடனா ம்; இன்ேன,
ம் பட்ட பாங்கர்; வ ங்ெகாேலா நம்பி" ெயன்

ெசால் னள் ேதவி நிற்பப், ப
நல்ல

கன் ெதா

ேசர்ந் ,

பணிந் , "நம்பி வந்தனன், அ கள்!" என்றான்.
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491. எல் இ ள் - வி யற்காலத்ேத. பாங்கர் - நல்ல இடம்.பட்ட - ஒ த்தன.
ெசால் னள் - ற்ெறச்சம். ேசர்ந் ெதா
அ பணிந் என்க. நம்பி - சீவகன். நம்பி,
நம் என் ம் தனிைலயாக நமக்கு இன்னாெனன் ம் ெபா ள்பட வ வேதார்
உயர்ச்சிச் ெசால்.
சீவகன் விசையையக் காண்டல்
"எங்கணான் ஐயன்?" என்றாட்கு "அ யன்யான், அ கள்" என்னப்
ெபாங்கிவில் மிழ்ந் மின் ம் ைனமணிக் கடக மார்ந்த

49
தங்ெகாளித் தடக்ைக கூப்பித் ெதா த
அங்கிரண் டற்

த வி

ழ்ந்தான்;

ன்னீர் அைலகடல் கலந்த ெதாத்தார்.

492. எங்கணான் - எவ்விடத்ேத

ள்ளான். என்ன - என்

492
சீவகன் ெசால் . வில் -

ஒளி, கடகம் - ரரணி ம் ைகயணி, ன்னீர் – ன்ைனய தன்ைம; அஃதாவ
பிறர்க்கு இன்னாெரன்ப
லப்படாத வைகயில் ஒ கும் தன்ைம. அற் அைலகடல் அன்பாகிய அைலகடல்.
விசைய சீவகைனத் த விக் ெகாள்

தல்

காைளயாம் ப வ ேமாரான் காதல்மீக் கூர்த லாேல,
வாைளயா ெந ய கண்ணாள் மகைனமார் ெபா ங்கப் ல் த்
"தாைளயா

ன் ெசய்த தவத்

விைளவி லாேதன்,

ேதாளயாத் தீர்ந்த" ெதன்றாள் ெதா தகு ெதய்வ மன்னாள்.
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493. காதல் - மகன்பாற் ெசன்ற அன் , வாைள ஆம் ெந ய கண்ணாள்- வாைள
நிகர்க்கும் ெந ய கண்கைள ைடய விசைய. ஐயா - ஐயேன. ன் தான் ெசய்த ற்பிறப்பிேல யன் ெசய்த. விைன - பயன். ேதாள் அயர - ேதாள் வ த்தம்.
"அரசைனக் ேகாற ன் வாைளெயாக்கும் ெந ய கண்ணாள் என் விசையக்குப்
ெபயராயிற் ." வயிற்றிற் சுமந்த வ த்தம் உண் ; ெபற்றபின் ேதாளிற் சுமக்கும்
வ த்தம்

கராைமயின், "ேதாள் அயரத் தீர்ந்த " என்றான்.

விசைய சீவகற்குக் கூறல்
"வாட் றள் குாிசில் தன்ைன வானம ரகத் ள் நீத் க்
காட்டகத் ம்ைம நீத்த கயத்திேயற் காண வந்தீர்;
ேசட் ளம் பாிதி மார்பின் சீவக சாமி யீேர!
ஊட்டரக் குண்ட ெசந்தா மைரய

ேநாவ" என்றாள்.
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494. வாள் திறல் - வாட்ேபார் வன்ைம. குாிசில் - சச்சந்தன், காட்டகத் சு காட் ல். கயத்திேயன் - ெந ேயன். ேச - ெப ைம. ப தி மார் - ப திேபா
மார் . ஊட்டரக்கு......தாமைர - இயல்பாகேவ ள்ள ெசம்ைம நிரம்பாைமயின்
ெசவ்வரக்கு ஊட்டப்பட்ட ெதா
என இையக்க.
சீவகன் உைரத்தல்

தாமைரப்

. அ ேநாவ, கயத்திேயற் காணவந்தீர்

ம்

50

"ெ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, கைளகஇக் கவைல" என்றான்
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495. ெகடல ங் குைரய ெகாற்றம் - ெகடாத ெகாற்றம். (அரசன்). குைரய - அைச.
நடைல ள் - மிக்க வ த்ததிேல, நட் ைடயவர்கள் - சச்சந்தன் நண்ப ம், சீவகன்
ேதாழன்மார்க ைடய தந்ைதய மாகியவர். இைட.....மரத்திேனன் - இைடயன் தைழ
கழித்த

ன் ற்ற மரத்தின் தன்ைம ைடய யான், (பழெமாழி, 314 பார்க்க),

உயி டனி ந் ம் பைகைம ெவன்ேற
இன்னா மரத்திேனன்" என்றான்.
விசைய நந்தட்டன்

மில்ைல; உயிைர நீத்ேத

மில்ைல என்றற்கு"

த ேயாைரக் குறித் ப் ேபசுதல்

"யானலன் ஔைவ யாவாள் சுநந்ைதேய ையயற் ெகன் ம்
ேகானலன் தந்ைத, கந் க் கடன்" எனக் குணத்தின் மிக்க
மானிலத் ைற ந் தீந்ேதன் அைனயவா யமிர்த ற
மானலங் ெகாண்ட ேநாக்கி மகன்மன மகிழச் ெசான்னாள்.
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496. ஔைவ - அன்ைன. பால் நிலத் ைற ம் தீந்ேதன் அைனயவாய் - பா டத்ேத
ெசாாிந் கலந்த ேதன்ேபான்றனவாகிய. அமிர்தம் ஊற - இனிைம
நலம் - அழகு. ேநாக்கி - கண்கைள ைடய விசைய.

ம் ெசாற்கைள,

"எனக்குயிர்ச் சி வ னாவான் நந்தேன, ஐய னல்ைல;
வனப் ைடக் குமரன் இங்ேக வ " ெகன ம ங்கு ேசர்த்திப்
னக்ெகா மாைல ேயா
ங்குழல் தி த்திப் ெபாற்றார்
இனத்திைட ேயற னா

க் கின்னளி வி ந்

ெசய்தாள்.

497

497. சி வன் - மகனாவான், ஐயன், அண்ைமவிளி, ம ங்கு - பக்கம். னக்ெகா

-

விசைய, இனத்திைடேய – ஆனினத்தின் இைடேய நின்ற காைள. இன் அளிவி ந்
- இனிய தண்ணளியாகிய வி ந் .
அவரைனவ ம் அங்ேக வி ந் ண் இனிதி ந்தனர். ஆ நாட்கள் ெசன்றன. அக்
காலத்ேத விசைய தன் மக க்கு அரச நீதிகள் சிலவற்ைற உைரக்கலானாள்.
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விசைய சீவகைன, "இனி நீ ெசய்ய

ற்ற

நிலத்தி னீங்கி நிதியி ம் ேதய்ந் நங்
குலத்திற் குன்றிய ெகாள்ைகயம் அல்ல
கைலக்க ணாள
வ த்த

என்?" என வின தல்.

உம்

மிங்கில்ைல; காைள நீ

என்?என வள்ள

ம் கூ வான்.
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498.நிலத்தின் நீங்கி - நமக்குாிய நாட்
ந் நீங்கி. ேதய்ந் - குைறந் . குன்றிய
- தாழ்ந்த. ெகாள்ைகயம் - நிைலயில் உள்ேளாம். கைலக்கணாள ம் - அைமச்ச ம்.
வ த்த - ணிந்த ெசயல்.
சீவகன் விைட யி த்தல்
எாிெயா நிகர்க்கு மாற்றல்
இ க்குரற் சிங்க மாங்ேகார்
நாிெயா ெபா வ ெதன்றால்
சூழ்ச்சிநற்
பாிெவா

ைணேயா ெடன்னாம் ;

கவல ேவண்டா;

பாம்பவன், க ழ னாகும்
ெசாாிம ச் சு ம் ண் கண்ணிச்
சூழ்கழல் நந்தன் என்றான்.
499.இ க்குரல்- இ ேபான்ற
ஆங்கு சூழ்ச்சி ம்

499
ழக்கம். ெபா வெதன்றால் - ேபார் ெசய்ய

ைண ம் என்னாம்? ேவண்டா என்ப

க த் . பாி

றின்.

- வ த்தம்.

அவன் பாம் , க ழன் நந்தட்டனாகும். ெசாாிம ச் சு ம் ண் கண்ணி - ெசாாிகின்ற
ேதைன வண் ண் ம் கண்ணி. கண்ணி ம் கழ
ைடய நந்தன் என்க.
விசைய நந்தட்டைன வியந்
ெக
க

கூறல்

ழேனா நந்த ெனன்னாக்
கிளெராளி வனப்பி னாைனக்
ழத்தன் ைகயாற் றீண் க்

காத ற் களித் ேநாக்கி ,
வ ெக வயிரத் ண்ேபால்
திரண் நீண் டைமந்த திண்ேடாள்
க ெக நிலத்ைதக் காவா

52
ெதாழி ேமா காைளக் ெகன்றாள்.

500

500. கிளெராளி வனப்பினாைன - விட் விளங்குகின்ற ஒளி ெபா ந்திய அழகிய
நந்தட்டைன. க ழ - மன
கும்ப . க ெக நிலத்ைத - ன்பம் ெசய் ம்
கட் யங்காரன் ஆ ம் ஏமாங்கத நாட்ைட (நினக்குத் தந் ). காைள - சீவகன்.
இவ்வா

நந்தட்டைனச் சிறப்பித் ைரத் ப் பின் சீவகன் ேதாழர்கள் அறி மா

ரெமான்ைறேய ெபா ளாகக் ெகாள்ளா விைன ெசய்தற்கு ேவண் ம் வ , இடம்,
காலம் த யவற்ைற நன்கு அறிந் ெசய்தல்ேவண் ெமன உைரத்தனன். அ ேகட்ட
ப
கன் த ேயார் பிறர் ைணயின்றித் தாம் எவ் விைனைய ம் ெவன்றிெயய்த
க்கும் விற ைடயெரன விளங்க ைரத்தனர்.
விசைய சீவகைன அவன் மாமன் ேகாவிந்தராசன்
ெசய் மா பணித்தல்
கார்ேதான்ற ேவமல

ைணெபற்

விைன

ல்ைல, கமலம் ெவய்ேயான்

ேதர்ேதான்ற ேவமல ம், ெசம்மல்நின் மாமன் மற் ன்
சீர்ேதான்ற ேவமல ம்; ெசன்றவன் ெசால்

ேனாேட

பார்ேதான்ற நின்றபைக ையச்ெசறற் பாைல ெயன்றாள்.
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501.ெசம்மல் -விளி. உன் சீர் ேதான்றேவ நின் மாமன் அகம் மல ம் என்க.
ெசால் ேனா - ெசால் ம் வைகப்ப ேய. பார் ேதான்ற - பார் நின்னாேல விளங்க.
நின்ற - நிைலெபற் நின்ற. ெசறற்பாைல - ெகால் ம் பான்ைம ைடைய:
ெகால்வாயாக என்ப .
சீவகன் விசையையத் தன் மாமனிடம் ெசன்
உைரத்தல்

இ த்தல் ேவண் ெமன இரந்

நன் ;அப் ெபா ேள வ த்ேதன் ;மற்ற கள் நாைளச்
ெசன்றப் பதி ெளமர் க்ேகெயன ண்ைம காட்
யன்ைறப் பகேல அ ேயன்வந்தைடவன்; நீேம
ெவன்றிக் களிற்றா

ைழச் ெசல்வ

ேவண்

ெமன்றான்.
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502. நன் - கூறிய நன் . வ த்ேதன் - ணிந்ேதன். அப்பதி ள் ெசன் இராசமா ரதிற்குச் ெசன் . எமர்க்கு - என் சுற்றத்திற்கு. உண்ைம - இ ந்தப . நீம் நீ ர். ம் என் ம் ெசால் நீயீர் என
வ ம் திாியா மகரம் நிற்பத் திாிந் நீம் என
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நின்ற . ஏகாரம், பிாி நிைல. ெவன்றிக் களிற்றா
ேகாவிந்தராசனிடத் .

ைழ - மாமனாகிய

விசைய அதற்குடன்பட ம் சீவகன் அவட்குக் காவலாக ஒ பைடைய வி ப்ப,
அவ ம் தனக்கு ெமய் காவலாகத் தன்ேனாெடாப்ப ேநாற்கும் தவ மகளிர்
ற் வேரா ெசன்றாள். பின் சீவகன் குதிைரயி*வர்ந் ேதாழர் உடன்வர
இரசமா ரத்ைத ேநாக்கிச் ெசல்வானாயினன். ெசன்றவர்கள் ஏமாங்கத
நாட்ைடயைடந் இராசமா ரத் க்கு அ ேக ள்ளெதா ேசாைலயில் இைளப்பாறி
உண ெகாண்டனர். இர ப்ேபா வந்த . சீவகன் தனக்ெகன அைமந்த
இ க்ைகயில் கண் வளர்ந்தான். ெபா
வி ந்த .
சீவகன் வழிபா

ெசய்தல்

கைனகதிர்க் கட ள்கண் விழித்த காைலேய
நைனமலர்த் தாமைர நக்க வண்ைகயால்
ைனகதிர்த் தி
கம் க விப் மைழ
ைனவ

க் கிைறஞ்சினான்

க ேவளனான்.
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503. கைன கதிர்க் கட ள் - ஞாயி . கண் விழித்த - உலகம் கண் விழித்த, தாமைர
நக்க - தாமைரப் ைவ ெயாத்த.
ைனவன் - அ கன்.
ேவற்

க் ெகாண்

மைழ ெபய்

நகர்க்குட் ெசல்

என்க;

வால் அ ச்சித்

என்றவா .

தல்

நாட்கடன் கழித்தபின் நாம ேவ னான்
வாட்க ெயழினநகர் வண்ைம காணிய
ேதாட்ெபா மணிவைளத் ெதாய்யின் மாதரார்
ேவட்பேதார் வ ேவா

விைரவி ெனய்தினான்.
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504. நாட் கடன் - நாட் காலத்ேத ெசய் ம் கடன்கள். வாள்க - ஒளி மிக்க. வண்ைம
- வளம். காணிய - கான்பதற்கு. ெதாய்யில் மாதரார் - ெதாய்யிலணிந்த மகளிர்.
ேவட்ப - வி ம் வ .
சீவகன் நகர் வண்ைமைய திேதா ம் ெசன் மகிழ்ந் வ ைகயில், அவன
வனப்ைபக் கண் மகளிர் பல ம் வியப் ற்றனர். அவ் ேவைளயில் விமைல பந்தா க்
ெகாண்
ந்தாள். சாகரதத்தன் என் ம் வணிக க்கு அவ்விமைல இனிய
மகளாவாள்.
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விமைல பந்தா தல்
ேவென ங் கண்க ளம்பா விற்பைட சாற்றிெயங்கும்
ேதெந ங் ேகாைத நல்லார் ைமந்தைனத் ெத வில் எய்ய
மாென மைழக்க ேணாக்கி வானவர் மக ெமாப்பாள்
பாென ந் தீஞ்ெசா லாேளார் பாைவபந் தா

கின்றாள்.
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505. ேவல் ெந ங் கண்கள் - ேவல்ேபால் நீண்ட கண்கள். விற்பைட சாற்றி வமாகியா வில்ைல அைமத் . ேதம் - ேதன். எய்ய – கண் பார்ைவயாகிய அம்ைப
எய்ய; பார்க்க என்றவா . மான் ெந ம் மைழக் கண் ேநாக்கி - மான்ேபான்ற நீண்ட
குளிந்த கண் ம் பார்ைவ
ைடய விமைல. பால் ெந ந் தீஞ்ெசால் - பால்ேபா ம்
ெப ைம ெபா ந்திய தீவிய ெசால். ேநாக்கி ம், ஒப்பா
பாைவ ெயன்க.

ம் ெசால்லானா*மாகிய ஒர்

பந்தின் சுழற்சி
மாைல ட்க ரந்த பந் வந் ைகத்த லத்தவாம்
ஏல நாறி ங்கு ழற் றத்த வாண் கத்தவாம்
ேனர் சுப் ேநாவ ச்சி மாைல ள்ளவாம்
ேமெல

ந்த, மீநி லத்த, விரல, ைகய வாகுேம.
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506. கரந்த - மைறந்த. ைகத்தலத்தவாம் - ைகயிடத்தவாம்.
குழற் றத்தவாம்.
ன் ேநர் சுப் –
மாைல ள்ளவாம் - உச்சியிற் ேபான பந்
ேமல் நிலம்.

கத்திடத்ேத வந்த ப ந்

ல் ேபால ண்ணிதாகிய இைட. உச்சி
மீண் ம் மாைலக்குள்ளதாம். மீ நிலம் -

பந் ஓ வர அதன் பின்ேன அவள் ேபாந்
ேவட்ைக ெகாள்ளல்

ஆங்குவந்த சீவகைனக் கண்

மந்தார மாைலமலர் ேவய்ந் மகிழ்ந் தீந்ேதன்
கந்தாரஞ் ெசய் களிவண்
ரன் பாடப்
பந்தார்வஞ் ெசய் குவைளக்கண் பரப்பி நின்றாள்
ெசந்தா மைரேமல் தி வின்

ெவய்தி நின்றான்.

507. களி வண் , மாைலைய ெமாய்த் , தீந்ேதைன
ெசய் ,

ரன்
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ண்

மகிழ்ந் , காந்தாரம்

பாட, பந்திேல ஆர்வம் ெசய் ; தி வின் உ ெவய்தி நின்ற விமைல,
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சீவகைனக் காண்டலால். கண் பரப்பி நின்றாள் என்க.
உ - தி மகளின் வ
.

ரன்

- இைசத் . தி வின்

விமைல ேவட்ைகயால் ேவ பாெடய்தல்
நீர்தங்கு திங்கண்மணி நீணிலந் தன் ேளாங்கிச்
சீர்தங்கு கங்ைகத் தி நீர்த்தண் வைல மாந்திக்
கார்தங்கி நின்றெகா , காைளையக் காண்ட ேலா
பீர்தங்கிப் ெபய்யா மலாிற்பிறி தாயி னாேள.

508

508. திங்கள் மணி - சந்திர காந்தக் கல். ஓங்கி - வளர்ந் . தண் வைல மாந்தி குளிர்ந்த நீர்த் ளிைய ண் . கார் - பசுைம. ெகா - ெகா ையெயாத்த விமைல.
காண்டேலா - கண்ட டேன. பீர் தங்கி - பசைல த் . ெபய்யா மலாின் - பழம் ப்
ேபால (வா ய ). பிறிதாயினாள் - உள்ள ம் ேமனி ம் ேவ பட்டாள்.
சீவக ம் ேவட்ைக மிகுதல்
ண்ட கண்ணாள்
வச்சிைல ேகா ெயய்ய
ஏ ண்ட ெநஞ்சிற் கி
ண் ம ந் ெதன்ெகா ெலன்னா
மா ண்ட ேநாக்கின் மடவாைள மறித் ேநாக்கிக்
ேகா ண்ட ேவலான் குைழந்தாற்றல னாயி னாேன.
509.
ண்ட கண் ெநஞ்சு - அம்பால் ைதப்
கட்பார்ைவயால். மறித்
ெக த்த ேவல். குைழந்

509

ப்ேபா ம் கண். எய்ய - கண்ணாகிய அமைப எய்ய. ஏ ண்ட
ண்
ண் ற்ற ெநஞ்சு. மா ண்ட ேநாக்கின் - வண்ெடாத்த
- மீண் ம். ேகா ண்ட ேவல் - பைகவர தைலைமையக்
- மனம் கலங்கி.

சீவகன் ேவட்ைக மிக்கு ஆற்றானாய் ேமேல ெசல்ல மாட்டா

சாகரதத்தன்

கைடயிேல இ ந் ெகாண் , விமைலைய நினத்தி ந்தான்.
சீவகன

ேவட்ைகப் ெப க்கம்.

ைபங்கண் மணிமகர குண்டல ம் ைபந் ேதா ம்
திங்கண் கத்திலங்கச் ெசவ்வா ெயயி றிலங்கக்
ெகாங்குண் குழல்தாழக் ேகாட்ெட த்தம் ெசய்தேநாக்கு
எங்ெகங்ேக ேநாக்கி

ம் அங்கங்ேக ேதான் ேம.

510
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510.மகர குண்டலம் - மகர மீன் வ வாகச் ெசய்த குைழ. ெகாங்குண் குழல்- ேதன்
நிைறந்த கூந்தல். ேகாட்ெட த்தம் - சாய்ந்த க த் . ேதான் ேம - ேதான் கிறேத
என்றான்.
சாகரதத்தன் சீவகைனக் கண்

அன் ற் த் தன்மைனக்கண் ெகாண்ேடகுதல்

"தி மல்க வந்த தி ேவ" ெயனச் ேசர்ந்

நாய்கன்,

"ெச மல்கு ேவலாய்க்கிட மா
"என் ெசப்ப;
வாிமல்கி வண் ண் டைறமாமலர்க் கண்ணி ைமந்தன்
எாிமல்கு ெசம்ெபான் நிலம் மாமெனா ேடறி னாேன.
511.தி மல்க வந்த தி

- ெசல்வம் மிகுமா
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வந்த தி . சீவக ைனத்

தி ேவெயன்றான்; உவப்பின்கண் வந்த பால் மயக்கம். ேவலாய்க்கு - ேவைல ைடய
நினக்கு. ெச மல்கு ேவல் - ேபாாில் ெவற்றி நிரம்ப நல்கும் ேவல். வாி மல்கி....கண்ணி
- வண் கள் ம ைவ ண் வாிெயன் ம் பண்ைண அைறகின்ற கண்ணி. மாமன் சாகரத்தத்தன்.
பின் சாகரதத்தன் சீவகைன ேநாக்கி, " நம்பி, இ

ேகள்: என் மைனவி கமைலக்குப்

பிறந்த மகள் விமைலயாவாள். இவள் பிறந்த நாள் ேபாந்த அறிவர், இவட்குக் கணவன்
வ நாள் வைர ம் நின் பண்டம் விைலயாகா . ம்பில்லாத குளத் ட்பட்ட
நீர்ேபாலத் ேதங்கி நிற்கும் என்றனர். அவர் கூறியவாேற இன் நீ என் கைடேயற ம்
விைலயாக கிடந்த பண்ட ற் ம் விைலயாகிவிட்டன; ஆதலால் நீ என்மகள்
விமைலைய மணந் ெகாள்க. இவட்கும் அகைவ பதிெணான் றற் ப்
பன்னிரண்டாயிற் " என்றான்.
சீவகன் அவன் ெசால்ைலத் ேதறி மணத் க்குடன்பட விமைல ம் அவைனக் கண்
ெதளிதல்
ஏற்ற ைகத்ெதா

ழ்ந்ெதன, ஏந்தைலத்

ேதற்றி னான்தி மாநலம் ெசவ்வேன;
ேதாற்ற மாத ம் ேதான்றைலக் காண்ட

ம்

ஆற்றி னாள், தன தாவி ம் தாங்கினாள்.
512. ஏற்ற ைக..... ழ்ந்ெதன - எ த்த ைகயிேல ஒ ெதா தாேன வந்
தன்ைமேபால. தி மா நலம் ேதற்றினான் - நின்வர தி நலம் சூழ்க என்

512
ழ்ந்த

57
ேதற்றினான். ேதாற்ற மாதர் - ேவட்ைகயால் உயிர் நீத்தற்கு அைமந்த விமைல, நலம்
சூழ்க என்

தந்ைத கூறியைதக் ெகட்ட ன், ஆவி ம் தாங்குவானாயினாள்.

சீவகன் விமைலைய மணத்தல்
அம்ெபாற் ெகாம்பைன யாைன ம் வார்கழற்
ெசம்ெபாற் குன்றைன யாைன ம் சீர் ெபறப்
ைபம்ெபா னீணகர்ப் பல் ய மார்த்ெதழ
இம்ப ாில்லாெதா ாின்ப மியற்றினார்.

513

513. நின் நகர் - ெந ய ெப மைன. பல் யம் - பல்வைக மணவரச்சியங்கள். இம்பர்
- இவ் லகில், இன்பம் - தி மணம்.
தி மண வாழ்க்ைக
கட் ேலறிய காம காைள ம்
மட் வாயவிழ் மாமலர்க் ேகாைத ம்
விட் நீங்குத ன்ைமயின் விலார்
ஒட்

யீ டம் ேபா யி ராயினார்.

514

514. கட் ல் - தி மணக் கட் ல். காம - அழகிய. மட் - ேதன் விலார் - ெக தல்
இல்லாதவர். ஒட் - ஒன் பட் . உயிர் ஒன்ெறனேவ மன ம் ஒன்றாதல் ெபற்றாம்.
இவ்வா

சில நாட்கைளக் கழித்த சீவகன் விமைலபால் விைடெபற்

பிாிதல்

வி ன் தாழ் குழற் ெபான்ெசய் ஏந்தல்குல்
மாவி ள் தாழ்தளிர் ம ட் ேமனியாய்!
காவி ள் ேதாழைரக் கண் ேபாதர்ேவன்
ஏவி

ள் தாழ்சிைல ெயறிந்த ேகா ேன

515

515. குழ ன் அல்கு ம் ேமனி ம் உைடயாய் என்க. ெபான்னால் ெசய்யப்பட்
உயர்ந்த ேமகைல. மாவி ள் தாழ் தளிர் - மாமரத்திடத்ேத தளிர்த்த தளிர். ம ட் ம் ஒக்கும். ேபாதர்ேவன் - மீள்ேவன். "தாழ் சிைலெயறிந்த ேகா ன்" என்றதனால்,
ாிதன்றி, அணியவிடத்ேத ேபாய் வ ேவன் என்றான் என் அவன் க தினான்.
வ யில்லாத அம் இலக்கிற் பட் ைவத் மீண் ம் வந்தேத ம் எய்தவனிடத்
வாரா மாறிப்ேபாமா ேபால, யா ம் நின்னிடத்
வ ேவன் என் அவன் க தினான்.

வாரா

இந்நகாிேல மீண்

58

பிாியாவிைட ெபற் ப் பிாிதல்
என்றவன் உைரத்த ம் எ
கண்மலர்
நின்றநீ ாிைடமணிப் பாைவ நீந்த ன்
மன்றல்நா றாிைவையத் ெத ட் மாமணிக்
குன்றனான் ெகா யவன் குைழய ேவகினாள்.

516

516. எ
கண் - ைம தீட் ய கண், நின்ற நீர் – த ம்பி ழா நிைறந் நின்ற
கண் நீர். ெத ட் - ேதற்றி. ெகா யவன் - ெகா ேபால்பவளாகிய விமைல.
-----------------------------------------------------------

9. சுரமஞ்சாியார் இலம்பகம்
(சீவகன் சுரமஞ்சாிைய மணந்த வரலா

கூ வ )

விமைலயிற் பிாிந் ேபாந்த சீவகன் ேசாைலக்கண் த்திேசனன் த ய ேதாழைரச்
ேசர்ந்தான். நாட்கள் இரண் ெசன்றன. விமைலக்கு அவன் பிாி மிக்க ேநாய் ெசய்
வ த்திக்ெகாண்
ந்த . சீவகன மணக்ேகாலத்ைதக் கண்ட ேதாழர் "நீ
மணந் ெகாண்ட நங்ைகயின் ெபயர் யா ?" என்
விமைல ெயன்ப " என் அவர்கட்கு கூறினான்.

வினவ, சீவகன், "அவள் ெபயர்

த்திேசனன் நைகயா க் கூறல்
அம்ெபா ைரந் ைடய்ய காம ைனய்ய ெனன்ன வந்தணன்
நம் நீர ரல்லர் நன்கு ரங்கு நீர ராயி ம்
தங்கு ரவ்வர் தாங்ெகா ப்பின் ெநஞ்சு ேநர்ந் தாழ்வர்தாம்
ெபாங்க ரவ்வ வல்கு லார்எனப் கன்

ெசால் னான்.

517

517. உைடய்ய, ஐய்யன், குரவ்வர், அரவ்வ என்பன விகாரம். ஐயன், அம்
ஐந் ைடய காமன் என்க. என்ன - என் வியந்தாராக. அந்தணன் - த்திேசனன்.
நம் ம் நீரர் - வி ம் ம் அழகுைடயர். குரங்கு நீரர் - குரங்கின் தன்ைம ைடயர். குரவர்
- ெபற்ேறார். தாழ்வர் - வழிப வர். அரவ அல்குலார் - பாம்பின் படத்ைதெயாத்த
அல்குைல ைடய மகளிர்.
சீவகன் உைரத்தல்

59
அற்

மன்

கன்னி யம்மடந்ைத மார ணிநலம்

ற்றி னாைர நீ ைவப்பின் ன்கும் வந் பாவ ம்;
குற்ற மற் மாகு ெமன் ேகாைத சூழ்ந் கூறினார்க்
குற்ற

த்த யா யிர்த் ெதாழிதல் யார்க்கு ெமாக்குேம.

518

518. அற் ம் அன் - அத்தன்ைமய ம் அன் . அணி நலம் ற்றினார் - ெபண்ைம
நலம் ற் ம் கனிந்தவர். நீ ைவப்பின் - ெந நாள் மணம் ாியா
ெசறித் ைவப்பின். ள்கும் - ண் வி ம். குற்றம் - கு க்குப் பழி. சூழ்ந் மகட்ெகாள்ள நிைனந் . உற் அ த் - ெசன் ெகா த் . அயர் யிர்த்தல் இைளப்பா தல். ஒக்கும் - ஒத்ததாம்.
இவ்வா

ெசால்

, இ ேவ

கூறக்ேகட்ட த்திேசனன்
வ கின்றைன; ஆயி
ெசால் னர்.

ைறயாகத் தான் விமைலைய மணந்ததாகச் சீவகன்

த ேயார், "நீ ெசல்

ம் ஊர்ெதா ம்

ம் இவ் ாிடத்ேத சுரமஞ்சாி என்ெறா

மணம் ெசய்

நங்ைக

ள்ளாள்" என்

த்திேசனன் சுரமஞ்சாியின் இயல் கூறல்
ஆடவர் தனதிடத் த கு ேபாகி ம்
நா மற் றவர்ெபயர் நயந் ேகட்பி ம்
வ யிெரன ெவகு ம் மற்றவள்
ேச யர் வழிபடச் ெசல்

ம் ெசல்விேய.

519. நயந் நா க் ேகட்பி
ெசல்வி - ெசல்வமகள்.

519

ம் - வி ம்பி நா க் ேகட்பி

த்திேசனன் சீவகைன ேநாக்கி, ேம

ம்.

வல் - வி ேவன்.

ம் ெசால்லத் ெதாடங்கி, "நீ இச் சுரமஞ்சாிைய

மணப்பின், நின்ைன யாங்கள் அநங்கதிலகன் என்

உைரப்ேபம்." என்

கூறல்

காமேன ெசல்
ம் கனன் காண்கிலாள் ;
ேவம்எனக் குடம்ெப ம் ேவய்ெகாள் ேதாளிைய
ஏ

த் தவள்நலம்

காின், எந்ைதைய

யாெமலாம் அநங்கமா திலக ெனன் ேம.
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520. கனன் காண்கிலாள் - ெவகுண் கண்ெண த் ப் பாராள். ேவம் - ேவகும்.
ேவய்ெகாள் ேதாளி - ங்கில் ேபா ம் ேதாைள ைடய இவைள. ஏ
த் - மயக்கி.

60
எந்ைதைய - எந்ைதயாகிய நின்ைன. உயர்த்தற்கண் வந்த . அனங்க

க்குத் திலகன்

என்ேபம். மா, அைசநிைல.
அ ேகட்ட சீவகன், "யான் அவ்வண்ணேம ெசய்ேவன்; அ தப்பின், சிறி ம்
அன்பில்லாத ஒ த்திையக் கூ ய குற்ற ைடேயனாேவன்" என் சூள் ெசய் ேம
ெசால்ல ற்றான்.

ம்

சீவகன் உைரத்தல்
"வண் ேதன் சிைலெகா ணாணா மாந்தளிர் மலர்க ளம்பாக்
ெகாண்டவன் ேகாட்டந் தன் ட் ெகா யிைனக் ெகாணர்ந்
ண்ட காற்றி யாண்ேப ட் வ
வக் காமன்
கண்டெபாற் ப வம் சார்ந்

கரந்தி

நீல

நாைள" ெயன்றான்.
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521. வண் ம் ேத ம் சிைலக்கு நாணாக, மலர்கள் அம்பாகக் ெகாண்டவன் என்க.
இவன் காமன். ேகாட்டம் - ேகாயில். ெகா - சுரமஞ்சாி. நீல ண்ட காற்றி நீல ட் ய ல் பிறவண்ணம் ஏலாதாயி ம் ஏற்பித் . அவள் திதாகக்ெகாண்ட இக்
ேகாட்பாட்ைட நீக்கி, ஆண்ேபர் ஊட் வல் - ஆடவர் ெபயைர ஏற்கச் ெசய்ேவன்;
காமன் கண்ட ெபாற்ப வம் - காமன் வ வாகச் ெசய்த ெபாற்சிைல.
சீவகன் சுரமஞ்சாி மைனக்கு ஓர் அந்தண

திேயான் உ விற் ெசல்ல நிைனத்தல்

"சில்லாிக் கிண்கிணி சிலம் ஞ் சீற ச்
ெசல்விதன் தி நலம் ேச ம் வாயில்தான்
அல்லலங் கிழவேனா ரந்த ணாளனாய்ச்
ெசல்லல்யான்; ெதளிதக

ைடத் " ெதன் ெறண்ணினான்.
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522. சில் அாிக் கிண்கிணி - சில பரல்கைளப் ெபய்த கிண்கிணி ெயன் ம் அணி.
சிலம் ம் - ஒ க்கும். வாயில் - வழி. அல்லலங் கிழவன் - பசித் ன்பம் உற் வ ந் ம்
திேயான். ெசல்வல் - ெசல்வேத. ேச ம் வாயில்; யான் ெசல்வல்; ெதளிதக
ஐ றாமல் ஏற் க்ெகாள் ம் தகுதிப்பா .
சீவகன் ேவதிய

க் ெகாளல்

அணங்கர ாித்தேதா லைனய ேமனியன்
வணங்குேநான் சிைலெயன வைளந்த யாக்ைகயன்.
பிணங்கு ல் மார்பினன் ெபாிெதார் ெபாத்தகம்

- அவள்

61
உணர்ந்

ப் ெப தின ெதாப்பத் ேதான்றினான்.
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523. அணங் கர - நஞ்சுைடய பாம் . வணங்கு*நன் சிைல - வைளந்த வ ய வில்.
பிணங்கு - ேமலாைட டன் பின்னிக் கிடக்கும். ெபாி ஓர் ெபாத்தகம் - ப் வ வ
ெம
தற்குாிய ெநறி ற் ம் எ தப்பட்டெதா
ப்ைப எ திய ேபால.

த்தகம்.

ப் எ தின

ஒப்ப –

சீவக ேவதியன் சுரமஞ்சாி மைனயைடதல்
நற்ெறா

மகளி ம் நகர ைமந்த ம்

எற்றிவன் ப்ெபன இரங்கி ேநாக்கேவ,
ெபாற்ெறா வளநகர் வாயில் க்கனன்
பற்றிய தண்ெடா

ைபய ெவன்பேவ.
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524. (இப்பாட் சில பிரதிகளில் இல்ைல) எற் – இரக்கப் ெபா ட் .; இரங்கி
ேநாக்க - மனமிரங்கிப் பார்க்க. ெபாற்ெறா - சுரமஞ்சாி. நகர் - கன்னிமாடம். ைபய ெமல்ல. என்ப, அைச.
காவலர் த ப்ப அவர்க்குச் சீவகன் கூறல்
தண் வ யாகநனி தாழ்ந் தளர்ந் ேதங்கிக்
கண் கைட காவலர்கள் கழற கம் ேநாக்கிப்
"பண்ைடயினங் கா

வப்பன் பால சில்; இந்நாள்

கண் நயந் தார்த வ காத ப்பன்" என்றான்.

525

525. வ யாக - பற் க் ேகாடாக. ஏங்கி - இைளத் நின் . இளங்கால் இளைமக்
காலத்தில். பால சில் - பாற் ேசா ஒன்ைறேய. நயந்தார் - என்னால் வி ம்பப்பட்ட
மகளிர். த வ - த வனெவல்லாம். ேகட்ட காவலர், இவன் பசிையேய கூறினன் என்
உணர்ந்தார்; கண் ... காத ப்பன் - இப்ெபா
உணைவக் ெகாள்ேவன். இ ெவளிப்பைட.

என்ைனக் கண்

நயந்தவர் த ம்

இவன் ெசவி ேகளாத திேயான்; பசி மிக ைடயன் என இரங்கி வி ப்ப; சீவகன்,
மகளிர் காக்கும் வாயிைல யைடதல்
ேகாைதெயா தாழ்ந் குழல் ெபாங்கிஞிமி றார்ப்ப
ஓதமணி மாைலெயா
ண்பிறழ ேவா
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"ஏதம் இ ; ேபாமின்" என என்

ைர யீயான்

ஊத கு தன்ைமயிெனா ெடால்கி ற நின்றான்.
526. ஞிமி

ெபாங்கி யார்ப்ப - வண் கள் எ ந்

526
ஒ க்க. ஓதமணிமாைல -

கட ற்பிறந்த த் மாைல. ஓ வந் , என. உைரயீயான் என
க்க. இ ஏதம் இவ் வர குற்றம். என - என் ெசால் விலக்க. என் ம் - சிறி ம். உைர ம ெமாழி. ஊத உ தன்ைம - வாயால் ஊதிய வழி ஆற்றா கீேழ வி ம் ெமன்ைம.
ஒங்கி - தளர்ந் . உற - மிக ெந ங்கி.
ேவ சில மகளிர் அவைளச் சூழநின்
அவ ட் சிலர் கூறல்
"பாவமி , ேநாவ ைர யன்மின்;

க ய ெசாற்கைளச் ெசால்

அச்சு த்த,

பார்ப்பார்

சாவர்ெதா ேளக
; கண்டவைக வண்ணம்
ஓவியர்தம் பாைவயிேனா ெடாப்பாிய நங்ைக
ஏவல்வைக கண்டறி " ெமன் சிலர் ெசான்னார்.
527. இ

பாவம் - ேநாவ ைரக்கும் இ

527

பாவமாதலால். ெதா ன் - தீண் த்

தள் ேவமாயின். ஓவியர் தம் பாைவ – ஓவியர் அாி
ஒப்பாிய - ஒப்பாகமாட்டாத.
இச் ெசய்தியறிந்த சுரமஞ்சாி ேமல் மாடத்தி

ந்

யன்

இழிந்

எ திய பாைவ.

சீவகன் எதிேர வ தல்

சீற ய கிண்கிணி சிலம்ெபா சிலம்ப
ேவ ப ேமகைலகள் ெமல்ெலன மிழற்றச்
ேச ப ேகாைதமிைச வண் திைச பாட
நா மலர்க் ெகாம்பர்நைட கற்பெதன வந்தாள்.

528

528. அ ய - அ யிடத்தனவாகிய. குறிப் ப் ெபயெரச்சம். சிலம்ப - ஒ க்க. மிழற்ற கபீர் என ஒ க்க. ேச - ேதன். திைச பாட - திைசேதா ம் எ ந் பாட. நா ம் மணம் கம ம். ெகாம்பர் - ெகாம் . கற்பெதன - கற்கின்ற ேபால,.
ற ம் கிடந் அைசத ன் "ேவ ப ேமகைல" ெயன்றார்.
இ வ ம் ெசால்லாடல்
"வந்தவர ெவன்ைன" ெயன, "வாட்கண்மடவாய், ேகள்;

கி ன் உள்

ம்
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சிந்ைதந

கின்றதி

நீர்க்குமாி யாட"

"அந்திலதி னாயபய ெனன்ைனெமாழி" ெகன்றாள்.
" ந்திந

கின்ற

529. என - என்

ப்ெபாழி " ெமன்றாள்.

529

சுரமஞ்சாி ேகட்ப, தி நீர்க் குமாியாட - அழகிய

தன்ைமைய ைடய நின்ைனக்கூட; அழகிய நீைர ைடய குமாியாற்றில் நீராட (இ
ெபா ள்) அந்தில் - அைசநிைல. ஆய பயன் – குமாியாற்றில் நீராடலால் உண்டாகும்
பயன். ந்தி ந கின்ற - வ ங் காலத் வாரா
ன்ேப வந் வ த் கின்ற. ந்தி நின்கண் ன்னாக - (ேவ ெபா ள்)
ப் - மிக்க
ைம.
நறவிாிய நா குழ லாள்ெபாி
"பிற

நக்குப்

ள ேராெப நர்? ேபணிெமாழி" ெகன்னத்

" ைறயறிந்

ேசர்ந் ெதா

தா நாில்" என்றாற்கு

"அறிதிர்பிற நீவிர்" என, "ஐயமிைல" ெயன்றான்,.

530

530. நற இாிய - மணங்கெளல்லாம் ேதாற்க. ெபாி - மிக ம். ெப நர் பிற ம்
உளேரா - இவ்வா குமாியா இளைமையப் ெப வார் பிறர்தா ம் உண்ேடா.
ேபணி - ஆராய்ந்தறிந் . ைறயறிந் - ப்ைபப் ேபாக்கும் ெநறி. நீ ெகாண்ட
ெகாள்ைகையக் ெக த் க்கூ ம் ைற இம் ப் வ வந் தாங்கிவந் கூ வ
என்பைத யறிந் – இ சீவகன் க
ம் ெபா ள். என - நீவிர்தான் இதைன
அறி ர்ேபா ம் என் இகழ்ந் கூற.
சுரமஞ்சாி சீவகைனெயா பித்தெனனக் க தி ேமன்மாடம் ெகாண் ெசன் ,
அ சில் ெகாண மா ேதாழியர்க்குப் பணித்தல்
"வ வமி

ப்பளி

வார்பவள வல் க்

க ைக வர் வாய்கமலங் கண்ெணாட
ெகா

வண்ணம்;

; பசி கூர்ந் ள ; ேகால்வைளயி னீேர!

அ சில்க

தாக்கியிவ ேணெகாணர்மி" ெனன்றாள்.

531

531. வ வம் இ
ப் அறி - இம்
ைம வ வம் நம்மால் அளிக்கத்தக்க .
வார் பவள வல் க் க ைக - ஒ கிய பவளக்ெகா யின
ண்டம். வர் - சிவப் .
வாய். க ைக என ம். கண் ம் அ
ம் கமலம் என ம் இையக்க. ெகா
- நாம்
அளி ெசய்யாவி ன் ெகா தாம். ேகால் - திரட்சி. க
- விைரய.
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பின்பி சீவக ேவதியைன நறிய நீர்ெகாண் நீராட் , நல்ல ெவள்ளிய உைட தந்
திய
லணிவித் ஓர் ஆசனத்தில் இ த்தினர். அ சில் ெகாணர்ந்த ம்
அவ

க்குப் ெபாற்கலத்ைத ம் பக்கத் தட் ம் பரப்பி அ சுைவ ண்

வட் க்க,

அவன், "இத்தைகய சுைவமிக்க உண எங்கும் இல்ைல" என் ெசால் அயின் ,
வாய் சி யமர்ந் அவர் தந்த ெவற்றிைலச் சு ைள ெமன் வாயில் ஒ பக்கத்ேத
அடக்கிக் ெகாண்டான்.
ேம

ம் சிறி

ெசால்லாடல்

"வல்லதிைன" ெயன்ன "மைற வல்லன், மடவாய்!* யான்;
"எல்ைலெயவ" ெனன்னப் "ெபா
"ெசால்

மி

ெளய்தி

கா ம்;"

நீவிர்கற்ற கால" ெமனத் "ேதன்ேசார்

சில்ெலன்கிளிக் கிளவி!* ய

சிந்ைதயில" ெனன்றான்.
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532. வல்ல - கற் வல்ல . என்ன - என் சுரமஞ்சாி வினவ, மைற - ேவதம்.
மைறந் உ மாறி வ தல். யான் என்றானாக என
க்க. எல்ைல - கற்றதன்
எல்ைல. என்ன - என் ேம ம் வினவ. ெபா ள் எய்தி
கா ம் - நிைனத்தெபா ள்
ம்வைர. மைறகூ ம்
ெபா ள் ற்ற ணர்த்த உண ம் எல்ைல - இ
சுரமஞ்சாி ெகாண்ட ெபா ள். ெசால் ம் - ஏவற் ெபா ண்ைமக் கண்வந்த உம்மீற்
ன்னிைல ற் விைன. காலம் - காலெவல்ைல. சில்ெலன் கிளிக் கிளவி - சிலவாகிய
கிளிேபா ம் ெசாற்கைள ைடயாய். சிந்ைத - நிைன .
சீவகன் தன்ைன ெவளிேய ேபாமா

அவர்கள் கூறாதப

உறங்கி வி தல்

"இன்னவர்க ளில்ைலநிலத்" ெதன் வியந் ேதத்தி
அன்னெமன ெமன்னைடயி னாளமர்ந் ேநாக்கப்
பின்ைனயிவள் ேபாகுதிறம் ேபசு" ெமன ெவண்ணித்
தன்னஞ்சிறி ேத யின்

தாழஅவள் நக்காள்.
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533 இன்னவர்கள் - இத் தன்ைமைய ைடயவர்கள். அமர்ந் - வி ம்பி. ேபாகுதிறம்
ேபசும் - மைனயினின் ம் ேபாய்வி மா ெசால் வன். தன்னம் சிறி - மிக ம்
சிறி .

யின்

தாழ –

ங்கினனான்ேபாலத் தைல தாழ்ந்

நைகத்த சுரமஞ்சாிக்குச் சீவகன் ெமாழிதல்
ேகாலமணி வாய்க்குவைள வாட்கண்மட வாைளச்
சால
ப் ைடய சாமி க ேநாக்கிக்

விழ.
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கா

மிக ேநாஞ்சிறி

கண்

ந் யில் குற்ேற

ஏலங்கமழ் ேகாைதயிதற் ெகன்ெசய்குைர" யான்றான்.
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534 ேகாலமணி - அழகிய த் . சாமி - சீவகன். கம் - சுரமஞ்சாியின் கத்ைத.
கா ம் மிக - வாைடக்காற் மிகுவதால். ேநாம் - ெநஞ்சு வ ந் கின்ற . கண் ெபா
. யில்குற்ேறன் - சாக்கா எய்தி ள்ேளன். கா ம்-ேநாகும். கண் ம்
யில்ெகாள் ம் என் சீவகன் கூறியதாக அவள் க தினாள். என் ெசய்கு - என்
ெசய்ேவன்.
அ ேகட்ட சுரமஞ்சாி தான் கிடந் றங்கும் கட்
ேல அவைனக் கிடந்
உறங்குமா பணித்தாள். அவ ம் அதன் ேமல் கிடந் ெமல்ல உறங்குவான்
ேபான்றான். இர ப்ேபா வந்த . மகளிர் தா ம் உண ண் இனிய பாட் க்கைளப்
பா மகிழ்த ற்றனர்.
சீவகன் பா தல்
ெபான்னைற ள் இன்னமளிப் வைணயின் ேமலான்
ன்னியதன் மன்றல
ந் ற
ப்பான்
மன் ெமா கீதம ரம்பட ரன்றாற்கு
இன்னமிர்த மாகஇைள யா ம

ேகட்டார்.
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535 அமளிப் வைண - அமளியாகிய ம் ப க்ைக. ன்னிய - க தியி ந்த. மன்றல்
- கந்த வமணம். மன் ம் -நிைலெபற்ற. ரன்றான் - பா னான்.
ேகட்ட மகளிர் அவன
இைசேபா

இைசச் சிறப்ைப நிைனந்

ள " என எண்ணி மகிழ, சீவகன் ேம

வியப்ெபய்தி "இ

ம் ஒ

பாட்ைட இனி

சீவகன்
பா னன்.

மகளிர் அவன்பால் ஓ வ தல்
கள்ள ப்பின் அந்தணன் கனிந்த கீத திேய
வள்ளி ெவன்ற ண்ணிைட மைழம லர்த்த டங்கணார்
ள்

வம்ம திமமகன் ணர்த்த ேவாைச ேமற் கன் ,

உள்ளம் ைவத்த மாமயிற் குழாத்தின் ஓ

எய்தினார்.

536

536 கள்ள ப்பின் - ெபாய்யான
ைம வ ைவ ைடய. திேய - வழிநயாக.
வள்ளி - ெகா . தடங்கண் - ெபாியகண். ள் வமகன் - ட்கைளப்ேபால
ஓைசெய ப்பி அவற்ைறப் பி க்கும் பறைவ ேவட் வன். மதி ணர்த்த - அறிவால்
எ ப்பிய. கன் - வி ம்பி. குழாத்தின் - கூட்டத்ைதப்ேபால.
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அவ டன் சுரமஞ்சாி ம் ஓ வரக்கண்ட சீவக ேவதியன் "ெபாி ம்
என்பால் ேபாந் நீவிர் ெப வ என்ைன?" என்
ேதாழியின் பின்ேன மைறந் நின்றாள்.

ப் ைடய

ெசால்ல சுரமஞ்சாி நாணித் தன்

சீவகன் ெசால்லாடல்
"இைளயவற் காணின் மன்ேனா என்ெசய் ர், நீவிர்" என்ன
"விைளம க் கண்ணி ைமந்தர் விளி" ெகனத் ேதாழி கூற
" ைளெயயிற் றிவைன* யா ம் ெமாழிந்தன ாில்ைல ெயன்ேறா,
உைளவ

பிறி

ண்ேடா ஒண்ெடா

மாதர்க்" கின்றான்.

537

537 இைளயவற் காணின் - திேயானாகிய என்பால் இவ்வண்ணம் ஓ வ ம் நீவிர்
இளைம நலம் மிக ைடயான் ஒ வன் வரக் காண்பீராயின். என்ன - என் சீவகன்
ெசால்ல. ம விைள கண்ணி – ேதன் ெசாாி ம் கண்ணி (தைலயிலணி ம் த்ெதாைட)
விளிக - ெக க. அவர் ெபயர் இங்ேக நிலவா ெக க. ைளெயயிற்றிவைள ைனேபா ம் பற்கைள ைடய இச் சுரமஞ்சாிைய. பிறி - அவ் விைனேயார் ெசய்த
ேவ தீங்கு. உைளவ - வ ந் வ .
ேதாழியர் விைடவிளம்பல்
"வாய்ந்தஇம் மாதர் கண்ணம் சீவகன் பழித்த பின்ைறக்
காய்ந்தன" ெளன் கூற "காைளமற் றிவட்குத் தீயான்
மாய்ந்தனன் ேபா

"ெமன்ன, மாதரா ெரா ங்கு வாழ்த்தி

"ஆய்ந்தனம் ஐய

ய்ந்தான் அறிந்தனம் அதைன" ெயன்றார்.

538

538. வாய்ந்த - வாய்த்த, விகாரம், ெசய்த என்ப ெபா ள் தீயானாகிய அக் காைள.
என்ன - என் சீவகன் ெசால்ல. அறிந்தனம் - ெதளிந் ெகாண்ேடாம்.
பின்னர், அவர்கள் சீவகன் உயி ய்ந்த ெசய்திையத் தத்ைதயால் கிளிையத்
த ப்பித் ெதாிந்தவற்ைறச் ெசப்பினர்.
ேதாழியர் சீவகைனப் பா மா
"அன்ெபாட்

ேவண்டல்

ெயமக்ேகார் கீதம் பா மின், அ த்தி யா ம்

ன்பட்ட ெதாழிந்

ங்கண்

கவியர்

னி

தீர்ந்தார்;
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ெபான்ெகாட்ேடம்; யா ம்
என்பட்
539. ஒட்

வி

ம்ைமப் ேபாெகாட்ேடம் பாடல் ேகளா

" ெமன்றார் இலங்கு ங் ெகாம்ெபா ெடாப்பார்.

- ெபா ந்தி. அ த்தி - சுரமஞ்சாி.

"அ த்தி" என்றனர்.

ன்பட்ட

539

த்த அந்தண நாத ன், தைலவிைய

– ஆடவைரக் காேணன் என்

ெகாண்

ந்த

ெகாள்ைக. கவியர் - கங்ெகா த் ப்ேபசி, னி - ஆடவர்பால் இ ந்த ெவ ப் ,
ெபான் ெதாட்ேடன் - தைலவிேபரால் ஆைணயிட்ேடம். ேபாெகாட்ேடம் ேபாகவிேடம். இலங்கு - விளங்குகின்ற.
சீவகன், "யாம் பாைவ ெபாற்ைபேய பா ேவம்; அவைள நமக்கு நல்குவதாக
ஒட் மின்" என் ம் க த்ைத ள்
த் க் கவர்ெபா ெளய்தப் ேபசினன்.
அஃ ணராத அப் ேபைதயர் "ெபாற்பாைவ த
ம்" என ஒட் னர். பின் அவன்
சுரமஞ்சாி கேநாக்கி, மாைலப்ேபா
ன் பா னன்.

கண்

ஆற்றாத தைலவி கூற்றாகத் தாழிைசகள்

பாட் ைசயால் சீவகைன நிைனந்த சுரமஞ்சாி காமைன வணங்கி வரம்ெபறக்
க
தல்
பா னான் ேதவ கீதம் பண்ணி

க் கரசன்; பாடச்

சூடக மகளிர் ேசார்ந் ெச க்கிய மஞ்ைஞ ெயாத்தார்;
ஆடகச் ெசம்ெபாற் பாைவ அந்தணற் கழ்ந் "ெசம்ெபான்
மாடம் க் கநங்கற் ேபணி வரங்ெகாள்வல் நாைள' ெயன்றாள்.

540

540. ேதவகீதம் - ேதவனால் கற்பிக்கப்ெபற்ற பாட் . அரசன் - சீவகன். சூடகம் ைகவைள. ெச க்கிய - மயங்கிய. மஞ்ைஞ - மயில். ஆடகம் - நால்வைகப் ெபான்னில்
ஒ வைக. மாடம் - காமன் ேகாயில். வரம் - இப்பாட்ைட ைடய சீவகைனப்
ெப தற்குாிய வரம்.
இதற்குள் இர ப்ேபா ெந
கழிந்த . திங்கள் எ ந் மிக்க ஒளிையச்
ெசய்ய ற்ற . சுரமஞ்சாி காமன் ேகாட்டம் ெசல்ல எ ந்தாள்.
சுரமஞ்சாி வண்

ேய தல்

ெபான்னியன் மணி ந் தா ம் கண்ணி ம் ைனந் , ெசம்ெபான்
மின்னியற் பட்டஞ்ேசர்த்தி, ஆெனய்யால் ெவ ப்ப

ட் ,

மன்னியற் பாண் ல் பண்ணி மடந்ைதேகால் ெகாள்ள, ைவயம்
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இன்னியற் பாைவ ேயற்பத் ேதாழிேயா ேடறி னாேள.

541.

541. ஒ மடந்ைத, மணி ம் தா ம் கண்ணி ம் ைனந் , பட்டம் ேசர்த்தி. பால்
ஊட் பாண் ல் பண்ணிக் ேகால் ெகாள்ள என்க. ெவ ப்ப - மிக ம். பாண் ல் வண் . இன்னியல் பாைவ – இனிய இயல் ைடய பாைவ ேபான்ற சுரமஞ்சாி. ஏற்ப ஆடவர் காணாமல் ேபாவதற்கு ஏற்ப.
உடன்வந்த சீவகைன அக்ேகாட்டத்தில் ஒ
ெசல் தல்

றத்ேத மைறயைவத் த் தான் உள்ேள

ஆடவ ாிாிய ஏகி யஞ்ெசால்லார் சூழக் காமன்
மாடத் ளிழிந் மற்றவ் வள்ளைல மைறய ைவத் ச்
சூடைம மாைல சாயந்தம் விளக்ெகா
ப ேமந்திச்
ேச யர் ெதா

நிற்பத் தி மகள் பர

மன்ேற.

542. இாிய - நீங்க. வள்ளைல - சீவக ேவதியைன. சூ
சூ தற்கைமந்த மாைல. தி மகள் - சுரமஞ்சாி.

542
அைம மாைல -

சுரமஞ்சாி காமைன வழிபட் , இட ழந்தாைள நிலத்ேத ஊன்றி தன் தைலைய
வலத்ேத சாய்த் இ ைக ம் கூப்பி வணங்கி நின்றாள்.
சுரமஞ்சாி வரம் ேவண்டல்
"தாமைரச் ெசங்கட் ெசவ்வாய்த் தமனியக் குைழயி னாய்! ஓர்
காமமிங் குைடேயன்; காைள சீவக னகலம் ேசர்த்தின்
மாமணி மகர மம் வண்சிைலக் க ம் மான்ேறர்
ம

மார்ப! ஈவ

ெரா ம் ெபா ய" என்றாள்.

543

543. தாமைர ேபா ம் கண் ம் வா ம் ெபாற் குழ
ைடயாய். காமம் - வரம்.
அகலம் - மார் . மணி மகரம் - மணி ைனந்த மகரக்ெகா . ஈவல் - த ேவன்.
த்திேசனன் உள்ளி ந்

ைரத்தல்

"மட்டவிழ் ேகாைத! ெபற்றாய் மனமகிழ் காத லாைன
இட் ைட ேநாவ நில்லா ெத " ெகன ேவந்தல் ேதாழன்
பட் ைம

ைரத்த ேதாராள்; பரவிய ெதய்வந் தான், வாய்
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விட் ைரத் திட்ட ெதன்ேற ேவற்கணாள் பரவி மீண்டாள்.

544

544 மட்டவிழ் ேகாைத - ேதன் ெசாாி ம் மாைலைய ைடயாய். இட் ைட கிய இைட. ேதாழன் - த்திேசனன். பட் ைம -வஞ்சைன. பரவி - பின் ம்
ெதா
.
மீண்டவள் எதிேர சீவகன் தன் உண்ைமவ

டன் நிற்கக் காண்டல்

அ யிைற ெகாண்ட ெசம்ெபா னாடகச் சிலம்பி னாள்அக்
க யைற ம ங்கி னின்ற ைமந்தைனக் கண் நாணி
வ
கைடக்க ேணாக்க ெநஞ்சு ட் ெகன்ன வார் ங்
ெகா

ற ஒசிந்

545. அ

இைற ெகாண்ட - கா ேல அணியப்பட் க் கிடக்கின்ற. க

வைற. வ
ெகா

நின்றாள் குைழ கத் தி ேவா ெடாப்பாள்.

ற ஒசிந்

கைடக்கண் – மாவ ேபா
– ெகா

ம் கைடக்கண்.

ட் ெகன்ன -

545
யைற - மன
ண்ெணன.

ேபாலத் தளர்ந் .

சுரமஞ்சாி ேவட்ைகமிக்கு உ கி நிற்றல்
இலங்குெபான் ேனாைல மின்ன இன் கஞ் சிறி ேகாட்
அலங்க ம் குழ ந் தாழ அ மணிக்க குைழேயார் காதிற்
கலந்ெதாளி கான் நின் கதிர்வி தி வில் ச
நலங்கனிந்

கி நின்றாள் நாமேவற் காமர் கண்ணாள்.

546

546. ேகாட் - சாய்த் . அலங்கல் - மாைல. ஒளி கான் - ஒளி விட் . வில் - ஒளி*.
நயம் - அன் . நாம ேவல் - அச்சந் த ம் ேவல். காமர் - அழகு.
சீவகன் சுரமஞ்சாிைய நயந்

ேகாடல்

"ேதறிேனன் ெதய்வ ெமன்ேற; தீண் ேல னாயி ய்ேயன்
சீற பரவ வந்ேத ன " ெளனத் ெதா
ேசர்ந்
நாறி ங் குழ னாைள நாகைண விைடயிற் ல் க்
ேகால்ெதா த் தநங்க ெனய்யக் குைழந் தார் திவண்ட தன்ேற.
547. ேதறிேனன் - ெதளிந்ேதன். நாகு - இளம் பசு. விைட - காைள. ல்
ேகால் - அம் . தார் குைழந் - மாைல குைழந் . திவண்ட - வா ற் .

547
-

ல்ல.
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சீவகன் சுரமஞ்சாிையத் ேதற்றி அவள் மைனக்குச் ெசல்ல வி த்தல்
இறங்கிய மாதர் தன்ைன ெயாிமணிக் கடகக் ைகயால்
குறங்கின்ேமல் த வி ைவத் க் ேகாைதயங் கு தி ேவலான்
அறந்தைல நீங்கக் காக்கு மரசன்யா னாக நாைளச்
சிறந்தநின் நலத்ைதச் ேசேர னாய்வி ன் ெசல்க என்றான்.
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548 இறங்கிய மாதர் - நாணித் தாழ்ந்த சுரமஞ்சாி. எாிமணிக் கடகம் - ஒளிதிக ம்
மணிைவத் திைழத்த கடகம். குறங்கு - ைட. அறம் தைல நீங்க - அறம் ெகட்ெடாழிய.
ேசேரனாய் வி ன் – கூடா ெதாழிேவனாயின். ெசல்க - இனி நீ ெசல்வாயாக.
சுரமஞ்சாி ெசல்
வில்

தல்

மணிெசய் ஆழி ெமல்விரல் விதியிற் கூப்பி

நல்ல பணிந் நிற்ப "நங்ைக ! நீ ந ங்க ேவண்டா;
ெசல்" ெகனச் சிலம் ெசம்ெபாற் கிண்கிணி மிழற்ற ஒல்கி
அல்குற்கா ெசா ப்ப ஆயம் பாைவெசன் ெறய்தி னாேள.
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549. மணிெசய் ஆழி ெமல்விரல் - மணி யிைழத்த ஆழியணிந்த ெமல் ய விரல்.
விதியின் - விதியாதலால். நிற்ப - சுரமஞ்சாி பணிந் நிற்ப. மிழற்ற - ஒ க்க. ஒல்கி அைசந் . அல்குற் காசு - ேமகைல. ஆயம் ேதாழியர் கூட்டம்.
சீவகன் ெசன்

தன் ேதாழைரக் கூ னன்; அவர்க

ம்

ன் ெமாழிந்தவாேற

சீவகைனக் காம திலகன் எனப் பாராட் னர். பின் , மகள் ேபசுதற்குாியாைரச்
சுரமஞ்சாியின் தந்ைதயான குேபரதத்தன்பால் வி த்தனர். ெசன்ற சான்ேறா ம்
அவைளச் சிவகற்கு மகட்ெகாைட ேந மா ேவண் னர். குேபர தத்த க்குச்
சுரமஞ்சாியின் ேநான் , வ த்தம் ெசய்ய

ற்ற .

குேபரதத்தன் சுரமஞ்சாியின் க த்தறிய நிைனத்தல்
ஐயற்ெகன் ைரத்த மாற்றங் ேகட்ட மலங்க னாய்தன்
ெவய்யேதன் வாய்க்ெகாண் டாற்ேபால் வி ங்கேலா மிழ்தல் ேதற்றான்
"ெசய்வெதன் ேநாற்றி லாேதன் ேநாற்றிவான் திறத்தின்" என்
ைமயல்ெகாண்

ப்ப அப்பாற் குமாிதன் மதியிற் சூழ்ந்தாள்.
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550. ஐயற்கு - சீவக

க்கு. உைரத்த மாற்றம் - சீவகன் ெபா ட் . மகள் ேகட்க வந்த

சான்ேறார் ெசால் ய ெசால். நாய்கன் – வணிகனான குேபரதத்தன்.
ெவய்ய...ேதற்றான் - ெவய்ய ேதைன வாயிடத்தில் ெகாண்டால் நஞ்ெசன்
வி ங்காம ம் இனிைமயால் உமிழாம ம் இ ப்ப ேபால இவன் விரதத்தால்
உடம்படாம ம் சீவகனாத ன் ம ம ம் இ ந்தான். ேநாற்றிலாேதன் நல்விைனயில்லாத யான். ைமயல் ெகாண் - மயங்கி. மதியில் சூழ்ந்தான்* அறத்ெதா நிற்க நிைனத்தான்*.
இஃ

இங்ஙனமி க்கச் சுரமஞ்சாி தான் சீவகைன மணக்க வி ம்பிய வி ப்பத்ைதத்

தன் ேதாழிக்குைரத்தாள்; அவள் அதைனத் தன் அன்ைனக்குச் ெசான்னாள்.
அவ்வன்ைனயாகிய ெசவி த்தாய் சுரமஞ்சாியின் நற்றாயாகிய சுமதிக்கு உைரத்தாள்;
அவள் குேபரதத்த க்குக் கூற அவ ம் உளம் மகிழ்ந் சீவகற்கு மகட்ெகாைட
ேநர்ந்தான்.
தி மணம் ெசய்தல்
ேகட்ப வி ம்பி நாய்கன் கிைளக்ெகலா ணர்த்தி யார்க்கும்
ேவட்பன அ சி லாைட வி க்கலன் மாைல சாந்தம்
ேகாட்குைற வின்றி யாக்கிக் கு மியங் கறங்கி யார்ப்ப
நாட்க

மாைல யாற்கு நங்ைகைய நல்கி னாேன.
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551 கிைளக்ெகலாம் - சுற்றத்தார்க்ெகல்லாம். ேவட்பன – வி ம்பப்ப வனவாகிய.
ேகான் குைறவின்றி - ெகாள்ளக்குைறவின்றி. கு ம் இயம் - பலவாகிய வாச்சியம். நாட்
க - நல்ல நாளில் மணம் ெசய் .
சீவகன் சுரமஞ்சாி டன் இன் ற்றி க்ைகயில் ஒ
ெசல்லேவண் யி த்தைலத் ெதாிவித்தான்.

நாள் தான் அவளிற் பிாிந்

சுரமஞ்சாி பிாிவிற்குடன்படல்
"க மம்நீ கவல ேவண்டா கயற்கணாய்! பிாிவல் சின்னாள்
அ ைமநின் கவிைனத் தாங்க ல ெபா ள்" என் கூறப்
"ெப ம,நீ ேவண் ற் றல்லால் ேவண் வ பிறிெதான்
ஒ ைமநின் மனத்திற் ெசன்ேற

வப்பேத

ண்ேடா?

வப்ப" ெதன்றாள்.
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552 தாங்கல் - தாங்குவாயாக. அ ெபா ள் - அஃ அ ைம ைடய ெபா ள்.
ேவண் ற் - ேவண் ய எ ேவா அ தவிர. ஒ ைம - ஒ ெநறிப்பட்ட. ெசன்ேறன்
- ஒ கிேனன்.
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சீவகன் பிாிந்
நாெணா

ெசன்

தன் மைனைய யைடதல்.

மிைடந்த ேதங்ெகாள் ந க்கு

கிளவி ேகட்ேட

ண்வ ப் ெபாறிப்பப் ல் ப் ைனநலம் லம்ப ைவேகன்;
ேதன்மிைட ேகாைத! ெயன் தி மக ென ந் ேபாகி
வாண்மிைட ேதாழர் சூழத் தன்மைன மகிழ்ந்

க்கான்.
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553. மிைடந்த - ெசறிந்த. ேதங் ெகாள் - இனிைம ெகாண்ட. வ ப் ெபாறிப்ப வ ைவச் ெசய்ய. லம்ப - தனிைமப்பட. ைவேகன்- பிாிந்திேரன். வாள்மிைட ேதாழர் வாேளந்திய ேதாழர்.
சீவகன் வர கண்ட சுநந்ைத ெபாி ம் வ ந்தி ெம ந்தாள். கந் க்கடன் ஒ வா
ஆற்றினான். சீவகன் பிாிவா ண்டாய ன்பத்ைத நிைனந் சுற்றத்தார் பல ம்
லம்பித் ேதறினர், இந்த ஆராவாரத்தால் சீவகன் வர அரச க்குப் லனாகிவி ம்
என் அஞ்சிய கந் க்கடன் "இன் என் தந்ைத இவ் லகு நீத்த நாள்" என்
ெவளியார்க்குத் ெதாிவித்தான். பின் அைனவ ம் மகிழ்ச்சி ெயய்தினர். தற்கண்
சீவகன் காந்த வதத்ைத யி ந்த மைனைய யைடந் அவைளக் கண்டான். அவ க்கு
அவள் குணமாைலயின் ஆற்றாைமைய எ த்
குணமாைலையச் ெசன் எய்தினான்.

இயம்பினாள். உடேன, சீவகன்

குணமைல தன்ைன ெநாந் ைரத்தல்
தீவிைன ைடய ெவன்ைனத் தீண்டன் மின் அ கள் ேவண்டா;
பாவிேயன் என் ெநாந் பாிந்த
கி ைநயக்
காவியங் கண்ணி ெயான் ங் கவலல்யான் உய்ந்த ெதல்லாம்
நாவிேய நா

ேமனி நங்ைகநின் தவத்தி ெனன்றான்.
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554. பாிந் - அன் ற் . ைநய - வ ந்த. ஒன் ம் கவலல்- சிறி ம் வ ந்தாேத. நாவி
- கத் ாி.*(**ெபா ள் அகராதியில் சாி பார்க்கப்பட .**) "இவைளத் தீண் ச் சீவகன்
ெகாைல ண்டான் என் உலகம் கூற ன் 'தீவிைன ைடய என்ைன' என்றான். தான்
விலக்க ம் இவன் தீண்ட ன் பின் ம் "ேவண்டா" என்றான். இவைனப் ெபற்
ைவத் ம் இங்ஙனம் நீக்கிக் கூறேவண்ட

ன் 'பாவிேயன்' என்றான்.

சீவகன் அவைளத் ேதற்றிவிட் ப் பிாிதல்
இைளயவள் மகிழ்வ கூறி இன் யி லமர்ந்

பின்னாள்
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விைளெபா ளாய ெவல்லாம் தாைதக்ேக ேவ கூறிக்
கிைளயவர் சூழ வாமான் வாணிக னாகிக் ேக ல்
தைளயவிழ் தாம மார்பன் தன்னகர் நீங்கி னாேன.
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555.இைனயவள் - குணமாைல. யிலமர்ந் - கூ யி ந் . விைள ெபா ள் ேமல்
யத் தகுவனவற்ைற. வாமான் வாணிகன் - தா ம் குதிைர வாணிகன்.
-----------------------------------------------------------

10. மண்மகள் இலம்பகம்
மண்மகள் இலம்பகம்: ஏமாங்கத நாட்ைட விட் க் குதிைர வாணிகன்
உ க்ெகாண்

விைதய நா

அைடந் , தன் மாமன் ேகாவிந்தராசைனக் கண்

வணங்கி, நிகழ்ந்த கூறி இனிதி ந்தான். ேகாவிந்தராசன் தன் மகன் சீதத்த க்கு
அரசளித் தான் எல்ேலாேரா மி ந் கட் யங்காரன சூழ்ச்சி யறிந் அவைன
வஞ்சைனயால் விைதய நாட் ற்கு வ விக்க எண்ணி, தன்பா ள்ள திாிபன்றி
எந்திரத்ைத எய்
ழ்ப்பவ க்குத் தன் மகள் இலக்கைணைய மணம் ெசய்
த வதாக ஓைல ேபாக்கினன். பல நாட்
மி ந் அரசகுமரர் ேபாந் அப்பன்றிைய
எய்ய மாட்டா இைளத்தனர். கட் யங்கார ம் அப்ேபாழ் தன் மக்க டன்
வந்தி ந்தான்.
வில் சீவகேன அப் பன்றிைய எய் யாவ ம் க ம் ஏற்றம்
எய்தினான். அவன் இன்னாெனன் ேகாவிந்தராசன் ஆங்கி ந்த அரசர்க்கு அறிவிப்ப,
வானில் இயக்கெனா வன் ேதான்றி "கட் யங்காரனாகிய காிையச் சீவகெனன் ம்
காிமா ெகால் ம்" என் ைரத் ப் ேபாயினன். உடேன கட் யங்காரன் ேபா க்கு
எ ந்தான். இ திறத்தார் தாைன ம் க ம்ேபார் ாிந்தன. கட் யங்காரன் சீவகன்
அம்பால் உயிர் றந்தான். அவன் மக்க ம் ேபாாில் பட்டனர். விசைய இச் ெசய்தி
யறிந் மிக்க மகிழ்ச்சி ெகாண்டாள்.
இராசமா ரத்ைத விட் நீங்கிய சீவக ம் அவன் ேதாழ ம் பலவைக
நிலங்கைள ம் கடந் ஆங்காங்ேக ேதான் ம் இயற்ைகக் காட்சிகைளக்கண்
மகிழ் ற் விைதய நாட்ைட யைடந் யாற்றங் கைரயில் தங்கி இைளப்
பாறலாயினர்.
விைதயநாட் டரசனான ேகாவிந்தராச

க்குச் சீவகன் தன் வரைவத் ெதாிவித்தல்

அள்ளிைலப் பலவி னளிந்
ழ் சுைள ம்
கனிந்
ழ் வாைழயின் பழ ம்
ள்ளிவா ழலவன் ெபாறிவாிக் கமஞ்சூல்
ெநண்
க் குய்த் ேநாய் தணிப்பான்
பள்ளிவாய் நந் மாைம ம் பணித் ப்
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பன்மலர் வழிபடக் குைறக்கும்
ெவள்ளநீர்ப் படப்ைப விைதயம்வந் தைடந்தேத
ேவந்த

க் குணர்த்த ன் வி த்தார்.

556. அன்னிைல - ெசறிந்த இைல. அனிந்
ள்ளி ெபா ந்திய நண் . கமஞ்சூல் ெநண்

556
- நன்கு ப த் . ள்ளி வாழ் அலவன் –நிைறந்த சூல்ெகாண்ட ெபைட நண் .

பள்ளி - இடம். பணித் - மிதித் . வழிபட - வழி ண்டாகுமா . படப்ைப - ேதாட்டம்;
வய மாம். வி த்தார் - ஆள் விட்டார். அலவன் ெநண் க்குச் சுைன த யவற்ைற
உற் , ேநாய் தணிப்பான் வழிபடக் குைறக்கும் படப்ைபைய ைடய விைதயம் என்க.
சீவகன வரவறிந்த ேகாவிந்தராசன் நகரத்ைத அணி ெசய் சீவகைனச் சிறப்பாக
வரேவற்குமா நகரமக்கட்குப் பணித்தான். நகரமக்கள் அவ்வண்ணேம நகரத்ைதத்
ேதவ லகுேபால அணிெசய் சிறப்பித்தனர்.
நகரமக்கள் சீவகைன வரேவற்றல்
மின்ேதாய் வைரெகான்ற ேவேலான் குதக;
இன்ேதன் கமழ்தார் இயக்கன் குதக;
ெவன்ேறான் குதக,

ரன் குதக,

என்ேற நகரம் எதிர்ெகாண் ட ேவ.
557. மின் ேதாய்வைர -
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கில் தவ ம் மைல. ெவன்ேறான் - அ கன். குதக -

கு க; ஒ ெசால். நகரம் - நகாில் உள்ளவர்.
சீவகன் யாைன யிவர்ந்

ெசன்

மன்னன்ேகாயிைல யைடதல்

விளங்குபாற் கட ற் ெபாங்கி ெவண் ைர ெய வ ேவேபால்
ளங்ெகாளி மாடத் ச்சித் கிற்ெகா
டங்கும் தி
உளங்கழிந்
வப் ைபந்தார் மன்னவன் ேகாயில் ேசர்ந்தான்
இளங்கதிர்ப் ப தி ெபௗவத் தி வைர யி ந்த ெதாத்தான்.
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558. ளங்ெகாளி மாடத் - ஒளி விளங்குகின்ற மாடங்களின். உளங்கழித்
வப்ைபந்தார் - மார்பிடத்ேத கிடந் அழகு ெசய் ம் பசிய மாைல. இளங்கதிர்ப்
ப தி - இளஞாயி . இ வைர – எ ந்

தங்கும் மைல.
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ெசன்ற சீவகன் வழியில் அரசன் மகள் இலக்கைணயி ந்த கன்னி மாடத்ைதக்
கடந் வ ைகயில் அவைளக் கண் நீங்கினான். இலக்கைண ம் அவைனக்கண்
க த்திழந் நின்றாள்.
இலக்கைண சீவகைனக் காண்டல்
தாமைரப் ேபாதிற் த்த தண்ண ங் குவைளப் ப்ேபால்
காம
கத்திற் த்த க மைழத் தடங்கண் தம்மால்
ேதமலர் மார்பி னாைன ேநாக்கினான்; ெசல்வன் மற்றப்
மலர்க் ேகாைத ெநஞ்ச
559. ேபா

-

ழ்கிப் க் ெகாளித்திட் டாேன.
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. க மைழத் தடங்கண்கள் - காிய குளிர்ந்த ெபாிய கண்கள்.

மலர்க்ேகாைத - இலக்கைண.
ெநஞ்சிேல குந் மைறய.
சீவகன் தன் மாமைனக் கண்

ழ்கிப் க்கு – க்கு

ழ்க என இையக்க. அவள்

வணங்குதல்

ைமேதாய் வைரயி னிழி ம்
ேபால ைமந்தன்
ெபய்தாம மாைலப் பி யின்னிழிந் ேதகி மன்னர்
ெகாய்தாம மாைலக் ெகா ம்ெபான்
ேதய்த்தி லங்கும்
ெசய் ங் கழைலத் ெதா தான் ெசன்னி ேசர்த்தினாேன.
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560. ைம ேதாய் வைர - கில் தவ ம் மைல. ெபய்தாம மாைலப் பி யின் ெபய்யப்பட்ட ெபான்னாிமாைல யணிந்த பி யின்ேம
ந் . ெகாய் தாம மாைல ெகாய்த ஒ ங்குபட்ட மாைல. மன்னர்
ேதய்த்திலங்கும் கழைலத் ெதா
ெசன்னி
ேசர்த்தினான் என்க.
ேகாவிந்தராசன் சீவகைனத் தழீஇக் ெகாளல்
ெபான்னங் குவட் ற் ெபா ெவய்தித் திரண்ட திண்ேடாள்
மன்னன் மகிழ்ந் ம மாைன விடா
ல் த்
தன்னன் கூரத் தடந்தாமைரச் ெசங்கண் த்தம்
மின்

ம் மணிப் ண் விைரமார்பம் நைனப்ப நின்றான்.

561. குவட் ன் - குவ ேபால. ெசங்கண்
விைர மார்பம் - மணம் கம ம் மார் .
ேகாயிலவர் சச்சந்தைன நிைனந்

561

த்தம் - ெசங்கண்ணில் ெசாாிந்த நீர்த் ளி.

லம்பல்
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ஆனா ேவந்தன் க ழ்ந்தாெனனக் ேகாயி ெலல்லாம்
தானா மின்றி மயங்கித்தடங் கண்ெபய் மாாி
ேதனார் மலாீர்த் ெதா கச் சிலம்பிற் சிலம் ம்
கானார் மயி ன் கணம்ேபாற் க

ழ் ற்ற தன்ேற.
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562. ஆனா - அைமயா . தானா மின்றி – தாெனன்கிற தன்ைம யா மின்றி.
கண் ெபய் மாாி - கண்களிற் ெசாாிந்த கண்ணீர். சிலம்பில் சிலம் ம் - மைலயிடங்களில்
ஒ க்கும். கணம் - கூட்டம். க ழ் ற்ற -- அ த . ேகாயிெலல்லாம் க ழ் ற்ற
என்க.
விசைய ேபாந்

ேதற் தல்

பைகநரம் பிைச ங் ேகளாப் ைபங்கதிர்ப் பசும்ெபான் ேகாயில்
வைகநலம் வா ெயங்கும் அ குரல் மயங்கி ந்நீர்
அகமைட திறந்த ேதேபால் அலறக்ேகாக் கிைளய நங்ைக
மிைகநலத் ேதவி தாேன விலாவைண நீக்கி னாேள.
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563. நரம் இைச பைக ம் ேகளா நரம்பிைசயில் பைக ம் ேகட்டறியாத. நலம்
வைக வா - நலத்தின் வைக பல ம் வா . ந்நீரகம் - கட டம். ேகாக்கு ேகாவிந்தராச க்கு. மிைக நலந் ேதவி - மிைகயாகிய குணத்ைத ைடய ேதவி.
விலாவைண - அ ைக.
பின் ேகாவிந்தராசன் தன் அைமச்ச டன் சீவகன் உடனி ப்பத் தன் மகன்
சீதத்த க்கு
சூட்டல்
உலந்தநா ளவர்க்குத் ேதான்றா ெதாளிக்குமீன் குளிக்கும் கற்பிற்
லந்தேவ ென ங்கட் ெசவ்வாய்ப் தவிநாட் பயந்த நம்பி
சிலம் நீர்க் கடலந் தாைனச் சீதத்தற் கரசு நாட் க்
குலந்த

ெகாற்ற ேவலான் ெகா நகர் காக்க ெவன்றான்.
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564. நாள் உலந்தவர்க்குத் ேதான்றா ஒளிக்கும் மீன் – வாழ் நாள் அற்றவர்
கண் க்குத் ேதான்றா மைற ம் அ ந்ததி மீன். குளிக்கும் - ேதாற்கும். லந்த ேவல்
- சினக்கின்ற ேவல். தவி - ேகாவிந்தராசன் மைனவி. நம்பி - சீதத்தன். குலந் த தல்
தல்வைரப் பயந் ேம ம் குலத்ைத வளர்த்தல்.
ேகாவிந்தராசன் சீவகன் ேதாழர்க்குச் சிறப் ச் ெசய்தல்
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மாற்றவ ெனாற்ற ெராற்றா வைகயினின் மைறய நம்பிக்கு
ஆற்றின ேதாழர்க் ெகல்லா மணிகல ம சி லாைட
ேவற் ைம யின்றி ேவண் ட் டைமத்தன ன ளி யிப்பால்
ஏற் ாி

ரச நாண எறிதிைர

ழக்கிற் ெசான்னான்.
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565. மாற்றவன் - பைகவனான கட் யங்காரன். ஒற்றாவைக - ஒற்றியறியாதவா .
ஆற்றின ேதாழர்க்கு - உதவியாகிய ேதாழன்மார்க்கு. ேவண் ட் அ சில் - தாம் தாம்
வி ம் ம் ெபா ள்கைள ைடய அ சில். ஏற் உாி - ஏற்றி ைடய ேதால் ேபார்த்த.
"நீ ெகான்ற சீவகன் ேதாழர்க்குக் ேகாவிந்தன் சிறப் ச் ெசய்தாெனன் ஒற்றர்
கட் யங் கார க்குக் கூறினால் ேமல் கூறவாகி யாம் ெகாைல சூழ்கின்ற தவ
ெமன் க தி மைறயக் ெகா த்தான்." சீவகன் குதிைர வாணிகன் ேவடத்தில்
இ ந்ததால் அவைன ஒற்றர் அறிவ
யா .
அரசன் பணிப்ப விாிசிகன் என்
ஓைலையப் ப த்தல்

ம் அைமச்சன் கட் யங்காரன் வி த்தி ந்த

விைதயத்தார் ேவந்தன் காண்க, கட் யங் கார ேனாைல;
ைதயவிப் ெபாழிைலப் ேபார்த்ேதார் ெபாய்ப்பழி பரந்த ெதன்ேமற்
கைதெயனக் க தல் ெசய்யான் ெமய்ெயனத் தா ங் கண்டான்
சிைதயெவன் ெனஞ்சம் ேபாழ்ந்
566. ெபாய்ப்பழி ைதயப் பரந்த
- உலகம். சிைதயப் ேபாழ்ந்

ெதளிப்பி

ம் ெதளிநர் யாேர.

- ெபாய்யாக ஒ

– சிைத ம்ப

பழி

பிளந் . ெதளிப்பி

566

ம் பரந்த . ெபாழில்
ம் - ெதளிவித்தா

ம்.

இவ்வா
ன் ைர ெமாழிந் ெகாண்ட கட் யங் காரன், சச்சந்தைனத் தான்
ெகான்றைத மைறத் "அசனி ேவகெம ம் அரசுவா மதம்பட் ப் பாகர் ற் வைரக்
ெகான்

திாிய, அரசன் சச்சந்தன் அதைன யடக்கிக் கந்திற் பிணிக்குங்கால்

அவைன அ
ழ்த் க் ெகான்ற ; இென, நீேய ேபாந் இவ் வரசுாிைமைய ஏற்
என்மீ பட ம் பழிையப் ேபாக்குதல்ேவண் ம். நின் ெபா ட் யான் என் உயிைர ம்
ஈகுவன்" என் எ தி யி ந்தான்.
சீவகன் உைரத்தல்
ஓைல ட் ெபா ைளக்ேகட்ேட ெயாள்ெளயி றிலங்க நக்குக்
காலைன யளியன் தாேன ைகயினால்; விளிக்கு ெமன்னா
ல்வலீர்! இவைனக் ெகால் ம் ண்மதிச் சூழ்ச்சி யீேத
ேபால்வெதான் றில்ைல ெயன்றான் ைனமணிப் ெபான்ெசய்

ணான். 567
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567 அளியன் - இகழ்ச்சிக் குறிப் . விளிக்கும் - அைழக்கின்றான். ல் வலீர் - ல்
பல ம் கற்ற வல்ேலார்கேள. ண்மதிச் சூழ்ச்சி - ண்ணிய மதியால் ெசய்த வஞ்சம்.
ஈ - நட்பாய்ப் ேபா கின்ற இ . ணான் - சீவகன்.
ேகாவிந்தராசன் கூறல்
கள்ளத்தால் நம்ைமக் ெகால்லக் க தினான்; நா ம் தன்ைனக்
கள்ளத்தா
உள்ளத்தா
வள்

வர்

யிைர

ண்ணக் க திேனம்; இதைன யா ம்

மிழ ேவண்டா;
ரச

பைட வந்

கூட

ர் அைறெகன அ ளி னாேன.

568

568. உள்ளத்தால் உமிழேவண்டா - உள்ளத்தி
ந் எவ ம் ெவளிேய
லப்ப த்தேவண்டா. உ பைட - மிக்கபைட. வள் வார் ரசம் - வளவிற
வார்க்கட்டைமந்த ரசு. வள் வர்
க்கும் ரசு எனி மாம்.
ேபார்க் குறிப்பின்றி நட்
ைறயில் ெப ம்பைட திரள்க என் அரசன்
பணித்தவாேற பதினாயிரத் த
யாைனப்பைட ம் அ பதினாயிரம் குதிைரப்
பைட ம் இ பதினாயிரத் த
ேதர்ப்பைட ம் நான்கு றாயிரம்
காலாட்க மாகிய ெப ம்பைட திரண்ட . இங்ஙனம் எ ந்த இக் கடல் ேபா ம்
தாைன இராசமா ரத்ைத ேநாக்கிச் ெசன் , அந் நகர்ப் றத்ேத இ த்த .
ேகாவிந்தராச ம் ாிைசப் றேம தனக்குக் ேகாயிலாகக் ெகாண்டான்.
கட் யங்காரன் ேகாயி

ல்

ேபாக மகளிர் வலக்கண்கள்

ந்நிமித்தம் ேதான்றல்
த்த; ெபால்லாக் கனாக்கண்டார்;

ஆக மன்னற் ெகாளிம ங்கிற் ; அஞ்சத் தக்க குர னால்
கூைக ேகாயிற் பகற்குழறக் ெகாற்ற ரசம் பாடவிந்
மாக ெநய்த்ேதார் ெசாாிந்ெதங்கும் மண்

ம் விண்

ம் அதிர்ந்தேவ.

569

569. ேபாகமகளிர் - உாிைம மகளிர். மன்னற்கு ஆகம் ஒளி ம ங்கிற் கட் யங்காரன ேமனி ஒளி ெகட்ட . பகற் குழற - பகற்ேபாதிேல கூவ. பாடவிந்
ஒ

அவிய, மாகம் - விண்ணினின் . ெநய்த்ேதார் - கு தி. ெசாாிந்

இதைன யறியாத கட் யங்காரன் ேகாவிந்தன் வர
ெகான் விட்டதாகேவ மகிழ்ந் நட் க் குறியாக இ

- ெசாாிய,

ேகட் இவைன ம்
யாைனக ம் ஆயிரம்

-

79
குதிைரக ம்
ேத ம் வி ப்ப, ேகாவிந்த ம் வாாி மணாளெனன் ம் யாைன ம்
விசயெமன் ம் ேத ம் பவன ேவகெமன் ம் குதிைர ம் கட் யங்கார க்கு
வி த்தான். இவ்வைகயால் இ வ ம் நட் ைடயராய் இ ந் வரலாயினர்.
ேகாவிந்தராசன் தன்பா ள்ள திாிபன்றி ெவன்றி ற எய்தார்க்கு என் மகள்
இலக்கைண ாியள் என ரசைறவித்தல்
"ெப மகன் காதற் பாைவப் பித்திைகப் பிைணயல் மாைல
ெயா மகள் ேநாக்கி னாைர யிெரா ம் ேபாெகா டாத
தி மகள் அவட்குப் பாலான், அ ந்திாி பன்றி ெயய்த
அ மக னாகு" ெமன்றாங் கணி ர சைறவித் தாேன.
570. ெப மகன் - ேகாவிந்தராசன். பித்திைகப் பிைணயல் - பித்திைகப்

570
வால்

ெதா த்த மாைல. பித்திைக - பிச்சிெயன் ம் ஒ வைகப் ; இ பித்திகம் என ம்
வழங்கும். "ைபங்காற் பித்திகத் தாயிதழலாி" (குறிஞ்சி) என வ தல் காண்க.
ேபாெகாடாத – ேபாக விடாத. பாலான் - கணவனாவான். அ மகன் - அாிய
ஆண்மகன்.
இச் ெசய்தி ஏைனயரசர் பலர்க்கும் ெதாிவிக்கப்பட்ட . பல்ேவ நாட் அரசகுமரர்
அைனவ ம் நகரத்திடத்ேத வந் நிைறந்தனர். கட் யங்கார ம் ஆங்ேக
வந்தி ந்தான். அரசகுமரர் அைனவ ம் அத் திாிபன்றிைய எய்வதற்கு யன் தம்
யற்சி ற்றாராயினர். இவ்வா ஆ நாட்கள் ெசன்றன.
சீவகன் யாைனயிவர்ந்

அங்ேக வ தல்

காாின் ழங்குங் களி ம் கட ன் ழங்குந் ேத ம்
ேபாாின் ழங்கும் ரவிக் கட ம் ைகவாட் கட ம்
சீாின்

ழங்க

ழங்கும் நீல யாைன யிவர்ந்தான்
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571. காாின் - மைழ கில்ேபால. ேபாாின் - ேபார்த்ெதாழிலால்; ைகவாள் ெந ப் ப் ைக ம் வாள். சீாின் - சீேரா . நீாின் ழங்க - நீர்ைம டன் ழங்க. நீல
யாைன - காிய யாைன.
கட் யங்காரன் சீவகைனக் கண்

க்குறல்

கல்லார் மணிப் ண் மார்பிற் காம னிவேன ெயன்ன
வில்லார் கடலந் தாைன ேவந்தர் குழாத் ட் ேடான்றப்
ல்லான் கண்ணி ேனாக்கிப்
காண் கைலயிற் லம்பி

80
ஒல்லா ெனால்லா னாகி

யிர்ேபா யி ந்தான் மாேதா.
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572. கல்லார் மணி - கல் டத்ேத ெபற்ற மணி. வில்லார் கடலந்தாைன வில்ேலந்திய கடல்ேபா ம் தாைன. ஒல்லான் - மனம் ெபா ந்தாமல். ல்லான் - தான்
நிற்கும் ைறைமயில் நிற்கமாட்டா . உயிர்- அறி . லம்பி - உைளந் .
சீவகன் திாிபன்றி ெயய்

ழ்த்தல்

அ ந்தவக் கிழைம ேபால இறாதவில் லறாத நாண் வாய்த்
தி ந்தினார் சிந்ைத ேபா ம் திண்சரம் சு க்கி மாறாய்
இ ந்தவன் ெபாறி ம் பன்றி யியற்ற ம் ெபாறி மற்றாங்கு
ஒ ங்குட

திர ெவய்தா

ழித்தீ

ேமா ெடாப்பான்.
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573. இறாத - றியாத. தி ந்தினார் - னிவர். சு க்கி - வில் ள்ேளயாகும்ப
ெதா த் . மாறாய் இ ந்தவன் ெபாறி - கட் யங்காரன நல்விைன. இயல்த ம்
ெபாறி - திாி ம் ெபாறி. ஒ ங்குடன்- ஒ ேசர. ஊழித் தீ
ம் - ஊழித்தீ ம் இ
ம்.
தவக்கிழைம – தவம் தன் பயைனத் த ம் உாிைம.
ேகாவிந்தன் எல்லா மறியச் சீவகன

குல ைற எ த் க் கூறல்

இலங்ெகயிற் ேறனேம ண்
நிலத் தி த்
ழக்
கலங்குெதண் ைர ம் கா ங் க வளி ழக்கு ெமாப்ப
உலம்
ரசங் ெகாட் ெயாய்ெயனச் ேசைன யார்ப்பக்
குலம்பகர்ந் தைறந்

ேகாமான் ேகாவிந்தன் கூறினாேன.

574

574. ஏனம் - பன்றி. ஏ ண் - அம்பால் அ ப் ண் . ெதண்திைர - ெதளிந்த
அைலைய ைடய கடல். உலம்
- ழக்கஞ்ெசய் . குலம் பகர்ந் அைறந் சீவகன் குலத்ைத தற்கண் கட் யங்கார க்கு உைரத் ப் பின் ஏைன
ெயல்ேலா க்கும் அறிவித் .
வானிடத்ேத இயக்கன் ேதான்றிக் கூறல்
வானிைட ெயா வன் ேதான்றி மைழெயன ழங்கிச் ெசால்
ேத ைட யலங்கல் ெவள்ேவல் சீவக ெனன் ஞ் சிங்கம்
கா ைட யலங்கல் மார்பிற் கட் யங் கார ெனன் ம்
ேவன்மிைட ேசாைல ேவழத் தின்

யிர் வி ங்கு ெமன்றான்.

ம்:

575

81
575. அலங்கல் - மாைல. கான் - மணம். ேவல்மிைட ேசாைல ேவழத் - ேவலாகிய
ேசாைலயில் நிற்கின்ற யாைனயி ைடய. இன் யிர் - தன்ைன ெயாழிந்த
மற்ைறேயார்க்குத் தீதாய் நிற்கும் உயிர். ஒ வன் - இயக்கன்.
கட் யங்காரன் சினந்

கூறல்

விஞ்ைசயர் ெவம்பைட ெகாண் வந் தாெயன
அஞ்சுவ ேலாவறி யாெயன தாற்றைல
ெவஞ்சம மாக்கி ன் க்க த் ன்ெனா
வஞ்சைன வஞ்ச ம த்தி

ெகன்றான்.
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576 ெவம்பைட - ெகா ம்பைட. அறியாய் - நீ யறியாய்.; நின் தந்ைத அறிவன்
என்றவா . க்கு - ெப ைம. வஞ்சைன - வஞ்சைனயாக வ வித்த ேகாவிந்தராசைன.
அ த்தி கு - அ த்தி ேவன்.
மதனன் ெவகு

தல்

சூாியற் காண்ட ஞ் சூாிய காந்தமஃ
ஆரழ ெலங்ஙனங் கான்றி ம் அங்ஙனம்
ேபாிைச யானிைச ேகட்ட ம் ெபய்ம் கிற்
காாி

ேபான்மத னன்கனன் றிட்டான்.

577

577. சூாிய காந்தம் - சூாிய காந்தக் கல். ஆர் அழல் - அாிய தீ. ேபாிைசயான் சீவகன். இைச - ெவற்றி. கார் இ - கார் மைழயில் ழங்கும் இ . கனன்றான் ெவகுண்டான்.
கட் யங்காரன் மக்கள்

ற் வ ம் எ தல்

காற்பைட ங்களி ங்க மாெவா
ற்ப ேத ம் ெநா ப்பினிற் பண்ணி
நாற்பைட ந்ெதாகுத் தான்மக்கள் நச்சிைல
ேவற்பைட

ரெரார்

ற் வர் ெதாக்கார்.

578

578. காற்பைட- காலாட்பைட. க மா - க க்கின்ற குதிைரப் பைட.
ல்வழிப் பட்ட ேதர். ெநா ப் – ஒ
மக்கள்

ற் வ ம்;

ெநா ப்ெபா தில்.

ற் ம்ைம ெதாக்க .

ல் ப

ேதர் -

ற் வர் - கட் யங்காரன்

82
சீவகன

பைடத் ெதாைக

பார்நைன மதத்த பல்ேபய் ப ந்ெதா
ேபார்மதக் களி

பரவச் ெசல்

ம்

ெபாற்ேறர் நான்கைரக் கச்ச மாகும்;

ஏர்மணிப் ரவி ேயழா மிலக்கேமழ் ேதவ ேகா ,
கார்ம

கடலங் காலாள் கற்பகத் தாாி னாற்ேக.

579. பார் நைன - நிலெமல்லாம் நைனந்

579

ஈரமாக்கும். நான்கைரக் கச்சம் - நாலைரக்

கச்சம். ஏர் - அழகிய. கற்பகத் தாாினான் –கற்பகமாைல யணிந்த சீவகன். "கச்சம்,
ேதவேகா ெவன்பன சில எண் ப் ெபயர்" கார் - க ைம.
கட் யங்காரன

பைடத் ெதாைக.

நிழன்மணிப் ரவித் திண்ேடர் நிழ ழாய்க் குனிந்

குத் ம்

அழல்திகழ் கதத்த யாைன ையந்தைரக் கச்ச மாகும்;
எழின்மணிப் ரவி ேயழா மிலக்கேமழ் ேதவ ேகா
கழன்ம ந் திலங்குங் காலாள் கட் யங் காரற் கன்ேற.
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580. நிழல் மணி - ஒளி திக ம் மணி. நிழல் ழாய்க் குனிந் குத் ம் அழல் திகழ்
கதத்த யாைன - தன் நிழைலப் பைக ெயன் ம ண் ைகயால் ழாவிக் குனிந்
ேகாட்டால் குத்திச் சினம் சிறக்கும் யாைன. ேத ம் யாைன ம் தனித்தனி ஐந்தைரக்
கச்சம் என்க.
விசயெனா

ெபா

மதனன்

ழ்தல்

காளமா கி ைளப் ேபாழ்ந் கதிர்ெசாாி கட ட் ங்கள்
ேகாளரா வி ங்க ந்நீர்க் ெகா ந்திைரக் குளித்த ேதேபால்
நீளம ழக்கி யாைன ெநற்றிேமற் றத்தி ெவய்ய
வாளின்வாய் மதனன் பட்டான் விசயன் ேபார் விசயம் ெபற்றான்.

581

581. கானமாகு இ ள் - க ைம ேமன்ேம ம் ெப கும் இ ள். ேபாழ்ந் - ெக த் .
வி ங்க - வி ங்கவர அதற்கு அகப்படாேத உயரப் ேபாய்ப் பின் . ந்நீர் - கடல்.
நீளமர் - ெந ய ேபார். ேபார்- ேபாாிேல. விசயம் - ெவற்றி.
திங்கள் அரா வி ங்க உயரப்ேபாய்ப் பின்

ந்நீர்த்திைர ள் குளித்த ேபால்,

மதனன், யாைன ெநற்றிேமல் தத்தி, விசயன் வாளின் வாய்ப் பட்டான் என்க.
மதனன் தம்பியாகிய மன்மதன் ெபா

ம தல்
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ேதாளினா ெலஃக ேமந்தித் ம்பிேம வரக் ைகயால்
நீளமாப் ைடப்பப் ெபாங்கி நிலத்தவன் கவிழ்ந்
ழக்
கீளிரண் டாகக் குத்தி ெய த்திடக் கிளர்ெபான் மார்பன்
வாளினாற் றி கி
582.

சி ம ப்பின்ேமற்

ஞ்சி னாேன.

582

ம்பி - விசயன் ஏறியி ந்த யாைன. இவர – மன்மதன் ெபாங்கி வர. நீள மா -

ேசய்ைமக்கட் ெசல் மா . ைடப்ப – தண்டா வ க்க. இரண்
கூறாக. தி கி - உடம்ைபத் தி கி. ஞ்சினான் - இறந்தான்.
ேதவதத்தன் மகத ேவந்தைன ெவல்

கீளாக - இரண்

தல்

ெசண்பகப் ங்குன் ெறாப்பான் ேதவமா தத்தன் ெவய்தா
விண் க யிைரப் ெபய்வான் ழ்த கடாத்த ேவழ
மண்பக இ க்குஞ் சிங்க ெமனக்கடாய் மகதர் ேகாமான்
ெதண்கடற் றாைன ேயாட நாணிேவல் ெசறித்திட் டாேன.
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583. ெபான்னணிதலால் சண்பகம் த்த மைலைய ெயாப்பவனான ேதவதத்தன்.
ெபய்வான் - கும்ப யாக. ழ்த கடாத்த - ெபாழிகின்ற மதத்ைத ைடய. மண் பக நிலம் பிளக்கும்ப . கடாய் - ேவழத்ைதச் ெச த்தி. தாைன ஓட - தாைன ரர்
கிட்ேடாட. ெச த்திட்டான் - எறியா மீண்டான்.
சீதத்தன் க ங்கர் ேகாைன

ழ்த் தல்

சின்னப் அணிந்த குஞ்சிச் சீதத்தன் சின ெபான்வாள்
மன்ன ட் க ங்கர் ேகாமான் மத்தகத் தி ப்ப மன்னன்
ெபான்னவிர் குைழ ம்
ம் ஆர ம் சுடர ழ்வான்
மின்னவிர் ப தி

ந்நீர்க் ேகாெளா ம்

ழ்வ ெதாத்தான்.
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584 சின்னப் - வி
க்கள். ெபான் வாள் -இ ம்பாலாகிய வாள். மத்தகத் இ ப்ப
- தைலயில் தங்கிற்றாக. ெபான்னயிர் குைழ- ெபான்னாலாகிய குைழ. ழ்வான் ழ்கின்ற அக் க ங்கர்ேகான்,. ப தி ேகாெனா
ந்நீர்க்கண்
ப திக்கு அவ ம் ேகா க்குக் குைழ த யன ம் ெகாள்க.
ேகாவிந்தன் மாரட்டெனன்

ம் ேவந்தைன

ழ்வ ெதாத்தான்.

ழ்த் தல்

ெகா ஞ்சிைல ழவன் மான்ேதர்க் ேகாவிந்த ெனன் ம் சிங்கம்
மடங்க ஞ் சீற்றத் ப்பின் மாரட்ட ெனன் ம் ெபாற்குன்

84
இடந் ெபாற்

ளி ெபாங்கக் களிற்ெறா

மிரங்கி

ழ

அடர்ந்ெதாி ெபான்ெசய் அம்பின் அழன் றி த் திட்ட தன்ேற.
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585 ெகா ஞ்சிைல ழவன் - ெகா ய வில் ரன். மான் ேதர் - குதிைர ட் ய ேதர்.
மடக்க ம் சீற்றத் ப்பின் - மடக்குதற்கு அாிய சின ம் வன்ைம
ைடய. மடக்க விகாரம். இடந் - பிளந் . ெபாற் ளி - மைலெயன்றதற்கு ஏற்பப் ெபான் கள்
கூறினார். இறங்கி- தாழ்ந் . அடர்ந்

- மண் ச் ெசன் , சிங்கம் இ த்திட்ட

இவ்வாேற ந லன் மகைதயார் ேவந்தெனா
இைமப்ப, அவெனா

என்க.

ெபா ங்கால், அவன் அஞ்சிக் கண்

ெபா தற்கு நாணி மீண்டான். அ

கண்

ெகாண்

ெசன்ற வி லன் தன்ெனாத்த ரன் ஒ வெனா ெபா
அவைன விண் லேகற்றினான். ப
கன் கா கன் என்பாெனா ேபார்ெசய் அவைன ழ்த்தி அவன்
தம்பி ேகா கன் என்பாைன ம் ெவன் மீண்டான். இவ்வண்ணம் சீவகன் ேதாழ ம்
தம்பிய ம் பிற ம் கட் யங்கார ைடய தாைனத் தைலவர் தலாயினா டன்
ெபா
ெவன்றி ெயய்தினர்.
சீவகன் ேதேர தல்
எாிமணிக் குப்ைப ேபால இ ளற விளங்கு ேமனித்
தி மணிச் ெசம்ெபான் மார்பிற் சீவகன் சிைலைக ேயந்தி
அ மணி யரச ராவி அழலம்பிற் ெகாள்ைள சாற்றி
விாிமணி விளங்கு மான்ேதர் விண்ெதாழ ஏறினாேன.
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586. குப்ைப - குவியல். ெசம்ெபான் - ெசம்ெபான்னாலாகிய ண்.; தி மக மாம்.
அாிமணியரசர் -அாிய மணி ைவத்திைழத்த
ைடய மன்னர். ெகாள்ைள சாற்றி ெகாள்ைள ெகாள் ம் தன்ைமையத் தன்ெநஞ்சிேல அைமயப்பண்ணி. விண் ெதாழ பார்த் நின்ற விஞ்ைசயர் ைகெதாழ.
சீவகன் வில் குனித் ப் ேபா டற்றல்
அரசர்தம்
ம்
ம் ஆர ம் வரன்றி யார்க்கும்
ரச ம் குைட ந் தா ம் பிச்ச ஞ் சுமந் மா ம்
விைரபாித் ேத மீர்த் ேவழங்ெகாண் ெடா கி ெவள்ளக்
குைர னற் கு தி ெசல்லக் குமரன்விற் குனிந்த தன்ேற.
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85
587. கு தியா ,

த யவற்ைற வரன்றி,

மா ம் ேத ம் ஈர்த் , ேவழம் ெகாண்

ரசு

ஒ கிச் ெசல்

த யவற்ைறச் சுமந் ,
ம்ப

வில் வைளந்த . குைர -

ழங்குகின்ற. பிச்சம் – பீ யால் அைமத்த குைட.
இ கண்
கூ தல்

அஞ்சிேயா ய

ரர்க்குக் கட் யங்காரன் அைமச்சனாகிய அாிச்சந்தன்

தற் றந் தந் ைவத்த தைலமகற் குதவி ந்தார்
கற்பக மாைல சூட் க் க யர மகளிர்த் ேதாய்வர்
ெபாற்றெசான் மாைல சூட் ப் லவர்கள் கழக் கன்ேமல்
நிற்பர்தம்

ரம் ேதான்ற ெந ம் கழ் பரப்பி ெயன்றான்.
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588. தற் றந் தந் - தம்ைமப் பா காத் . ைவத்த –உற்ற விடத் உத வெரன்
ைவத்த. ந்தார் - கழ் நிற்க இறந்த ரர். அரமகளிர் - றக்கத் மகளிர். ேதாய்வர் கூ வர். ெபாற்ற - அழகிய. கழ - ெவற்றிைய வியந் பாட. கன்ேமல் நிற்பர் - ந
கல்லாய் ரர் பரவ விளங்குவர்.
அ ேகட்
ரத் தீ ெயாியப்ேபாந்த
ற் வ ம் ேபாாிைட எதிர்தல்

ரர் மண்ெடாழிய கட் யங்காரன் ைமந்தர்

திங்க ேளா ன் குன்ெறலாந் ளங்கி மாநிலஞ் ேசர்வேபால்
சங்க மத்தகத் தலமரத் தரணி ேமற்களி றழிய ம்
ெபாங்கு மானிைர ரள ம் ெபாலங்ெகாள் ேதர்பல றிய ம்
சிங்கம் ேபாற்ெறாழித் தார்த்தவன் சி வர் ேதர் மிைசத் ேதான்றினார்.
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589. குன்ெறலாம் - குன் கெளல்லாம். ளங்கி - நிைல கலங்கி. சங்கம் மத்தகத்
அலமர - சங்குகள் மத்தகத்திேல அைசய. மா யிைர - குதிைரப் பைட. ெபாலம் - ெபான்.
ெதாழித் - ெவகுண் .
ற் வ ம் ம தல்
கங்ைக மாக்கடற் பாய்வேத ேபான் காைளதன் கார் கம்
ைமந்த ரார்த்தவர் வாெயலாம் நிைறய ெவஞ்சரம் கான்றபின்
ெநஞ்சம் ேபாழ்ந்தழ லம் ண நீங்கி னா யிர் நீண் ைழச்
சிங்க ேவ கள் கிடந்த ேபால் சி வர் ேதர்மிைசத்

ஞ்சினார்.
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590. மாக் கடல் - காிய கடல். காைள - சீவகன். கார் கம் - வில். ைமந்தர் ஆர்த்தவர்
வாய் - ஆரவாரம் ெசய்த ைமந்தர் வாெயல்லாம். கான்றபின் - ெச த்திய பின் .
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ெநஞ்சம் - மார் . அம் உண – அம் உயிைர

ண்பதால்.

ைழ -

ழஞ்சு (Caves).

ஞ்சினர் – பட் க் கிடந்தனர்.
தாமைரப்பைட வகுத்தி ந்த கட் யங்காரன்ேமல் சீவகன் ெசல்

தல்

ெபாய்ைக ேபார்க்களம் றவிதழ் ல வாட்பைட ல் தழ்
ஐய ெகாள்களி றகவித ழரச ரல் தன் மக்களா
ைமயில் ெகாட்ைடயம் மன்னனா மலர்ந்த தாமைர வாிைசயால்
ைபய

ண்டபின் ெகாட்ைடேமல் பவித்தி ரத் ம்பி பறந்தேத.

591. ேபார்க்களம் - ெபாய்ைக; றவிதழ் - வாட்பைட; ெகால் களி

591
- ல் தழ்;

அரசர், அகவிதழ்; கட் யங்காரன் மக்கள் –

வின் அல் . அரசன் - ெகாட்ைட. இ

தாமைரப்

ம்பி - குல

வணி; (ப மவி கம்) பவித்திர

ேதான்ற, 'பவித்திரத்

யெனன்ப

ம்பி' என்றார்.

வந்த சீவகைன ேநாக்கி அசனி ேவகத்தின்ேம
நல்விைன

ம் குண ம்

ந்த கட் யங்காரன் கூறல்

ைடய நீரார் நஞ்சுணி ன த மாகும்

இல்ேலேய ல
ம் நஞ்சாம்; இன்னதால் விைனயி னாக்கம்
ெகால்வல்யா னிவைன ெயன் ம் இவன்ெகால் ம் என்ைன ெயன் ம்
அல்லன நிைனத்தல் ெசல்லா ரறிவினாற் ெபாிய நீரார்.
592. நீரார் - தன்ைமயிைன

592

ைடயவர். இல்ைலேயல் - நல்விைனயில்ைலயாயின்.

விைனயின் ஆக்கம் - விைனயினா
ெபா ளல்லாத ேபச்சுக்கைள.

ண்டாகும் ெப க்கம்; பயன் அல்லன -

அகப்ப ெபாறியினாைர யாக்குவா ாியாவ ரம்மா
மிகப்ப ெபாறியினாைர ெவறியராச் ெசய்ய லாேமா
நைகக்கதிர் மதியம் ெவய்தா ந ங்கச்சுட்
த ண்ேட
பைகக்கதிர்ப் ப தி சந்

மா

ம் பயத்த

ண்ேட.

593

593. அகப்ப ெபாறியினார் - பைகவர் ைகப்ப ம் தீவிைனயாளர். தீவிைன நீக்கி
ேமம்ப ப்பவர். அாியர் - இல்ைல. மிகப்ப ெபாறியினார் - மிக்குள்ள நல்விைனப்
பயைன எய் தற்கு உாியவர். ெவறியா – ெவற் டம் ைடயராவார். மதியம் - திங்கள்.
ெவய்தா - விைரவாக. ப தி - ஞாயி . ஆ - ஆலங்கட் . பயத்தல் - விைளவித்தல்.
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ாி த்த மாைலப் ெபாற்ேகால் விளக்கி ள் ெபய்த ெநய் ம்
திாி ஞ்ெசன் றற்ற ேபாழ்ேத தி ச்சுடர் ேதம்பி னல்லால்
எாிெமாய்த் ப் ெப க

ண்ேடா; இ விைன ெசன்

ேதய்ந்தால்

பிாி ற் க் ெகடாமற் ெசல்வம் பற்றியா ரதைன ைவப்பார
594. ாி - வடம். ேகால் - தண் . ெசன்றற்றேபாழ்
ேதம்பினல்லால் - ேதம்பிக் கிடப்பெதான்
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- எாிந் ேபான பிறகு.

தவிர, ேதய்ந்தால் - மாண்டால். பாி

-

ஆதர , ெகடாமல் - ெகடாதப , பற்றிைவப் பார் - பி த் ைவப்பவர்.
இவ்வா

ேபசும் இவற்குச் சினம்பிறத்தல் ேவண் ச் சீவகன் நீ அஞ்சினாய் என்றல்

நல்ெலாளிப் பவளச் ெசவ்வாய் நன்மணி ெயயி
வில் ட நக்கு
"ெவல்வ

ேகா

ரன் "அஞ்சினாய்" என்ன, ேவந்தன்

விதியி னாகும்; ேவல்வாி னிைமப்ேப னாயிற்

ெசால் நீ நக ம் ெபற்றாய், ேதான்றல்மற் ெறன்ைன" ெயன்றான்.

595

595. எயி ேகா - பல் வாிைச ேதான்றி. வில் ட நக்கு - ஒளி திகழ நைகத் .
ரன் - சீவகன். ேவந்தன் - கட் யங்காரன். ெசால் - அஞ்சினாய் என்ற ெசால்ைலச்
ெசால் . நக ம் ெபற்றாய் - சிாிக்கக் கடவாய். ெபற்றாய் கால மயக்கம்.
கட் யங்காரன் வஞ்சின

ைரத்தல்

இல்லாைள யஞ்சி வி ந்தின் கங் ெகான்ற ெநஞ்சின்
ல்லாள னாக மறந்ேதாற்பி ெனனப் ைகந்
வில்வா ன வம் பிளந்திட் ெவகுண் ேநாக்கிக்
ெகால்யாைன

ந்திக் குைடேம

ேமார் ேகால்ெதா

த்தான்.

596

596. இல்லாைளயஞ்சி - மைனவிக்கு அஞ்சி. ெகான்ற – மகிழ்வியா விட்ட.
ைகந் - சினந் . வில்லான் அ வம் - வில் ரர் கடல். உந்தி - சீவகன்ேமல் கடவி.
ேகால் - அம் .
அவ்வம் கைளச் சீவகன் அ த் க்ெக த்தல்
ெதா த்தாங்க அம் ெதாைடவாங்கி விடாத ன்ன
ம த்தாங்க அம் ஞ் சிைல ம் மதனா
மற் க்
க த்தாங்கு ழக் கதிர்வான்பிைற அம்பி ெனய்தான்
வ த்தாைர ெவள்ேவல் வயிரம்மணிப்

ணினாேன.

597
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597. ஆங்குத் ெதா த்த அம் - கட் யங்காரன் அங்ேக ெதா த்த அம்ைப. ெதாைட
வாங்கி - அம்ைப விைசத் வாங்கி. ம த் - அம் கைள நிைறத் . ஆங்க -அைச.
க த் - க கி. பிைறயம்பின்-பிைறேபால வாயிைன ைடய அம்பினாேல.
வ த்தாைர ேவல் -கூாிய நீண்ட ேவல். ணினான் - சீவகன்.
கட் யங்காரன் சினந்

சீவகன் ேதர்ேமற் பாய்தல்

அம் ஞ் சிைல ம த்தாெனன் றழன் ெபான்வாள்
ெவம்பப் பி த் ெவகுண்டாங்கவன் ேதாின் ேமேல
ைபம்ெபான்
யான் படப்பாய்ந்தி ெகன் பாய்வான்
ெசம்ெபான்

லகி னிழிகின்றெவார் ேதவ ெனாத்தான்.

598

598. அழன் - சினம் ெபாங்கி. ெவம்ப - ெவம் ம்ப . அவன் - சீவகன். பட - பட் க்
கிடக்கும்ப . பாய்ந்தி கு- பாய்ந்தி ேவன். பாய்வான் - பாய் வனான
கட் யங்காரன். ெபான்.. ஒத்தான் - நல்விைன லந் ேதவ லகத்தி
ந்
வி ெமா ேதவைனெயாத்தான்.
கட் யங்காரன்

ழ்தல்

ெமாய்வார் குழலார்

ைலப்ேபார்க்கள மாய மார்பிற்

ெசய்ேயான் ெச ம்ெபாற் சரம்ெசன்றன; ெசன்ற தாவி;
ெவய்தா விழியா ெவ வத் வர்வாய் ம யா
ைமயார் விசும்பின் மதி ழ்வ

ேபால

ழ்ந்தான்.

599

599. ைலப் ேபார்க்களம் - ெகாங்ைகக்குப் ேபார்க்களம். ெசய்ேயான் ெசய்பவனாகிய சீவகன். சரம் - அம் கள். ெவய்தா விழியா - ெவவ்விதாகப் பார்த் .
ெவ வ - கண்ேடார் அஞ்ச. ம யா - ம த் . ைம - கில்.
ெவற்றி ரசு

ழங்குதல்

கட் யங் கார ெனன் ம் க யர சழிந்த ; ஆங்குப்
பட்டவிப் பைகைம நீங்கிப் பைடத்ெதாழி ெலாழிக ெவன்னாக்
ெகாட் னார்
விட்ட

ரசம்; மள்ளர் ஆர்த்தனர்; கு திக் கண்ணீர்

தவன்க ணார்வ மண்மகள் நீக்கி னாேள.

600
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600. க யரசு - க யாகிய அரசு. பைடத்ெதாழில் – ேபார்த் ெதாழில். மள்ளர் - ரர்.
கு திக்கண்ணீர் - கு தியாகிய கண்ணீர். மண்மகள் கட் யங்காரன்பால் ஆர்வம்
நீக்கினாள் என்க.
ெவன்றி ெயய்திய சீவகன் நிைல
ஒல்ைலநீ லக மஞ்ச ெவாளி மிழ் ப தி தன்ைனக்
கல்ெலனக் கட ெனற்றிக் க ட்ப த் திட் நாகம்
பல்பகல் கழிந்த பின்ைறப் பன்மணி நாகந் தன்ைன
வல்ைலவாய் ேபாழ்ந்

ேபாந்ேதார் மழகதிர் நின்ற ெதாத்தான்.
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601. ஒல்ைல - விைரய. ப தி - ஞாயி . கட ன் ெநற்றி - கட டத்ேத.
க ட்ப த்திட் - வி ங்குவதாேல. நாகம் பல்கைலக் கழித்த பின் . பன்மணி நாகந்
தன்ைன - அதைன. வல்ைல - க க. ேபாழ்ந் ேபாந் - பிளந் ேபாந் . நின்ற நின்ற தன்ைமைய.
விசைய கண்

கண் குளிர்தல்.

ேகாட் மீன் குழாத்தின் மள்ள ாீண் னர்; மன்னர் சூழ்ந்தார்;
ேமாட் மீன் குழாத்தி ெனங்குந் தீவிைக ெமாய்த்த;
ஆட் நீர்க் கட
ேகட் நீர் நிைறந்

த்தம்

னார்த்த தணிநகர்; ெவன்றி மாைல
ேக ல் விசையகண் குளிர்ந்த வன்ேற.
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602. ேகாட் மீன் - சுறாமீன். ேமாட் மீன் - விண்மீன். தீவிைக - விளக்கு. த்தம்
ஆட் நீர்க்கட ன் - த்ைத அைலக்கின்ற நீர் நிரம்பிய கடல் ேபால. மாைல ஒ ங்கு. "அவன் தல்வைரக் ெகான் பின் அவைனக் ெகால் தைல ஒ ங்கு
என்றார்."
------------------
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11.

மகள் இலம்பகம்

[ மகள் இலம்பகம்: ெவன்றி ெயய்திய சீவகன் தனக்குாிய இராசமா ரத்ைத
யைடந் , கட் யங்காரன் உாிைம மகளிர்க்கு ேவண் வன நல்கினான்;
அவ க்குாியார்க்கு அைடக்கலம் உதவிப் பிற உதவிக ம் ாிந்தான். அரசர்க்குாிய
ைறப்ப , இடம் பலவற்றி ம் இலச்சிைன ம் காப் மிட் ப் ேபார் ரர்க்கு ஓய்
நல்கி இைளப்பா வித்தான். பின் ேவத்தைவ யைடந் நல்ேலாைரயில் சீவகன் அரசு
கட் ல் ஏறினான்; கட் யங்காரனால்
இனி நடத்தி வ வானாயினன்.]

ன் ற்றவர்கைள இன்

கட் யங்காரைன ம் அவன் மக்கைள ம் ெகான்

வித்

அரசியைல

ெவன்றி ெயய்திய சீவகன் தன்

பாிசனங்கள் பின்ெதாடர, ைமத் னவரசர் உடன்வர நக க்குட் ெசன்றான். நகர
மக்கள் மிக்க சிறப் டன் அவைன வரேவற்றனர். அக்காலத்ேத கட் யங்கார ைடய
உாிைம மகளிர் அஞ்சி ந ங்கி,

ையக் கண்ட மான்ேபால் ம ண்டனர். அவன

பட்டத் தரசி ம் இறந் பட்டாள். இச் ெசய்திையக் ேகவிள்வி ற்ற ம் சீவகன்,
"கட் யங்காரன் உயிர் ேபாகிய ம் என் ெவகுளி ம் ேபாய்விட்ட ; இனி நீவிர்
அஞ்சேவண்டா" என் அம்மகளிைரத் ேதற்றினான்.
சீவகன் அம் மகளிர்க்குக் கூறல்
"என்

ங்கட் குள்ள மிலங்கீர்வைள ைகயினீேர!

மன்னிங்கு வாழ் த
ம்அவற் றா ம் வாழ்மின்;
ெபான்னிங்குக் ெகாண்
றம்ேபாகி ம் வாழ்மி"ெனன்றான்
வின்

ங்க

ங்கு வி க்கந்ெதன நீண்ட ேதாளான்.
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603. உள்ளம் - க த் , ஈர் வைள - அரத்தால் அ க்கப்பட்ட வைள. இலங்கு விளங்குகின்ற, மன் - அைச. வாழ்

- வாழ்க்ைகக்கு ேவண் யைவ. றம் ேபாகி ம் -

றத்ேத ேவறிடம் ெசன்ேற ம், வில் ங்க ங்கி வி க் கந் எனத் திரண்ட ேதாள் வில்ைல வ க்க ங்கிச் சிறந்த ண் ேபாலத் திரண் நீண்ட ேதாள்.
அ

ேகட்ட மகளிர் தம் பதிெசன்

ைகம்ைம வாழ்க்ைக ேமற்ெகாள்ளல்

தீத் ம் ேவலான் தி வாய்ெமாழி வான் ழக்கம்
வாய்த்தங்குக் ேகட் மடமஞ்ைஞக் குழாத்தி ேனகிக்
காய்த்ெதங்கு சூழ்ந்த க ம்பார்தம் பதிகள் க்கார்
ேசய்ச்ெசந் தவிசு ெந ப்ெபன்ெற ஞ் சீற

யார்.

604
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604. தீத் ம் ேவலான் - ெந ப்பனைலக் கக்கும் ேவைல ைடய சீவகன்.
ெமாழியாகிய வான் ழக்கம் என்க. அங்கு வாய்த் க் ேகட் - அவ்விடத்ேத
வாய்ைமயாகக் ேகட் . மஞ்ைஞக் குழாம் - மயிற் கூட்டம். ேசய்ச் ெசந்தவிசு - மிகச்
சிவந்த தவிசு. எ ம் - எ ந் நீங்கும்.
காதார் குைழ ங் கடற்சங் க ம்குங் கும ம்
ேபாதா ரலங்கற் ெபாைற ம் ெபாைறெயன் நீக்கித்
தாதார் குவைளத் தடங்கண் த்
ட் விம்மா
மாதார் மயிலன்னவர் சண்பகச் சாம்ப ெலாத்தார்.

605

605. அலங்கல் - மாைல. ெபாைற - சுைம. த்
ட் - த் ப்ேபாலக் கண்ணீைர
அ
ெசாாிந் . விம்மி - யர் மிகுந் . சண் பகச் சாம்பல் - சண்பகத்தின் வா ய .
இதற்குள் ரர்கள் அரண்மைனைய ஆராய்ந்
ய்ைம ெசய் , சீவகற்குப்
பள்ளியிடத்ைத அணிெசய் ைவத்தனர். சீவகன் பள்ளி குவதன் ன் தன் மாமைன
வணங்கிப் ண்பட்ட ரைரப் ேபாற் மா ேவண் க் ெகாண்டான்.
சீவகன் பள்ளி ெகாள்ளல்
எண்ெகாண்ட ஞாட்பி னி ம்ேபச்சிற் ப த்த மார்பர்
ண்ெகாண் ேபாற்றிப் றஞ்ெசய்ெகனப் ெபாற்ப ேநாக்கிப்
பண்ெகாண்ட ெசால்லார் ெதாழப்பாம்பைண யண்ணல் ேபால
மண்ெகாண்ட ேவலா ன ைதவர ைவகி னாேன.

606

606. எண் ெகாண்ட குரட் - ேதவாசுரப் ேபார். இராமாயணப் ேபார், பாரதப் ேபார்
என்ற இவற்ேறா ைவத் எண்ணத்தகும் ேபார். இ ம் - ேவ ம் வா ம் பிற மாம்.
எச்சிற்ப த்த - ண்பட்ட. ண் ேபாற்றிக்ெகாண்
றஞ் ெசய்க - ண்ைண ஆற் ம்
வழிைய ேமற்ெகாண் காப்பீராக. வியங்ேகான் ேவண் க்ேகாடற் ெபா ட் .
ெபாற்ப - இனி . பண்ெகாண்ட ெசால்லார் - மகளிர். பாம்பைணயண்ணல் தி மால். மண்ெகாண்ட ேவல் - மண்ைண ெவன் ெகாண்ட ேவல்.
ரர் அயர

யிர்த்தல்

வாள்க ளாேல ைகப் ண் வைர ண் கூர்ந்த ேபால்ேவழம்
நீள்கால் விைசய ேநமித்ேதர் இைமத்தார் நிலத்திற் காண்கலாத்
தாள்வல் ரவி, பண்ணவிழ்த்த யாைன யாவித் தாங்கன்ன
ேகாள்வா ெயஃக மிடம்ப த்த ெகா ம் ண் மார்ப ரயர யிர்த்தார்

607
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607. ைகப் ண் - தாக்கப்பட் . வைர, ைகப் ண்
ண் கூர்ந்தேபா ம்
ேவழம். நீள்கால் விைசய ேநமித் ேதர் - ெந ங் காற் ப் ேபா ம் விைசைய ைடய
ேதர். ேநமி - ஆழி. இைமத்தார் நிலத்திற் காண்கலா தான்வல் ரவி - நிலத்தி ப்பக்
கண்

கண்ணிைமத்தவர், பின் காணமாட்டாத ெந ந் ெதாைல

ெசன்

மைற ம்

தாள் வன்ைம ைடய ரவி. ஆவித்தாங்கு - ெகாட்டாவி விட்டாற்ேபால, எஃகம் வாள்.
சீவகன் கண்

யிறல்

ெகா வாய் வி ப் ண் குைரப்ெபா
ங்
கூந்தன் மகளிர் குைழசிதறி
அ வா ர ைகக் குரெலா
ம்
அதிர்கண் ரசின் ழக்ெகா
ம்
கு வாய்ச் சங்கின் குரெலா
ங்
ெகாைலவல் யாைனச் ெசவிப் ைட ம்
எ வார் யா ேமத்ெதா
மிைறவன் ேகளாத்

யிேலற்றான்.

608

608. வி ப் ண் - ன்பம் த ம் ண். குைரப்ெபா -காற்ைறப் றப்படவி ம் ஒ .
அதிர் கண் ரசு - அதிர்கின்ற கண்ைண ைடய ரசு. ெசவிப் ைட- ெசவியின
அைசப்ெபா . இைறவன் - சீவகன். ேகளா - ேகட் , ெபா
வி ந்த . சீவகன்
தம்பி ம் ேதாழ ம் ேகாவிந்தராச ம் நகரத்தவ ம் வந் ேகாயி ள் நிைறந்தனர்.
சிறி
வந்

ேபாதில், ெவள்ளி மைலயில் வா ம் க
ஈண் னர்.

சீவகற்குத் தி

ழ ேவகெனாழிய விஞ்ைசயர் பல ம்

சூட் தற்கு அைமச்சர் சூழநின்ற அைனவ ம் தகுவன ெசய்தல்

எண்ண ெமன்னினி ெயழில்
யணிவ
ணிமின்
கண்ண னாெரா க ைக ம் வ ெகன வர ம்
பண்ணி னார்
பழிச்சிய மணிெபானிற் குயிற்றி
அண்ண லாய்கதி ரலம்வரப் லமகள் நகேவ.

609

609. கண்ணனார் - ேராகிதர். க ைக -நன்னாழிைக யறிந் கூ ம் கணக்கர். வ க
என - வ வார்களாக என அைழப்ப. பழிச்சிய- கழப்பட்ட. அண்ணல் - தைலைம.
அலம்வர - விளங்க. ல மகள் நக- நாமகள் மகிழ. "
யைமத்தற்குாிய ெலல்லாம்
ற்ற
த்த ன் நாமகள் மகிழ என்றார்."

93
சுதஞ்சணன் வ தல்
விாி மாைலயன் விளங்ெகாளி
யினன் ளங்கித்
தி வில் மால்வைரக் குலவிய தைனயேதார் ேதந்தார்
அ வி ேபால்வேதா ரார மார்பிைடத் யல
எாி ம் வார்குைழ யிைமயவ ெனா வன்வந் திழிந்தான்.

610

610. வானவில் மைலயின் கு க்ேக கிடந்தாற் ேபாலத் ேதன் ெசாாி ந் தார்
மார்பிைடக் கிடந்த
-ஒளி

என்க. அ வி –அம்மைலயிடத்

சும். ஒ வன் -ஒப்பற்ற சுதஞ்சணன்.

அ வி.

யல - அைசய. எாி ம்

ளங்கி - அைசந் . பின்னர், அவ

ேதவியர் பல ம் வந் ேசர்ந்தனர்; விஞ்ைசயர் ஆடவ ம் ெபண்
வந் நகரத்ைத யைடந்தனர். நகர்
வ ம் ேபரணி திகழ்ந்த .
சுதஞ்சணன் சீவகற்கு

ைடய

மாய் மிகப் பலர்

சூட் தல்

ெவ வி மாநகர் மாந்தர்கள் வியந் ைக விதிர்ப்பப்
ப தி ேபால்வன பாற்கட
ற்ெறட் க் குடத்தாற்
ெபா வில் மைழ ெபான்மைழ ெயா ெசாாிந் தாட்
எாிெபா னீண்

கவித்தனன் பவித்திரற் ெறா ேத.

611

611.ெவ விக் ைக விதிர்ப்ப - அஞ்சிக் ைக விதிர்க்கும்ப . ெசாாிந் - ெசாாியா
நிற்க. ப தி ேபால்வனவாகிய குடம். மைழ ெசாாிய. குடத்தால் பாற்கட ல் கந்
வந்

ஆட் , விதிர்க்கும்ப , ெதா

கவித்தனன் என்க. பவித்திரன் - சீவகன்.

தனக்கு ஆசிாியனாத ன், ேதவன் ெதா தான்.
சுதஞ்சணன் விைடெபற் ப் ேபாதல்
தி வ மா மணிக் காம்ெபா திரள்வடந் திைளக்கும்
உ வ ெவண்மதி யி ெவன ெவண்குைட ேயாங்கிப்
பரைவ மாநில மளித்த ; களிக்கயல் மைழக்கண்
ெபா வில்

மகட் ணர்ந்தனன்; இைமயவ ென ந்தான்.

612

612. தி வமாமணி - அழகிய மணி. அ - அைச. காம் ம் வட ம் திைளக்கும் மதி இல்ெபா
வைம. குைட- ெகாற்றக் குைட. பரைவ - பரந்த. ெபா வில் மகள் ஒப்பில்லாத நிலமகைள. இைமயவன் - சுதஞ்சணன்.
சூ க்ெகாண்ட சீவகேவந்தன் தி நிலமிதித்தல் ேவண் த் தி

லா வ தல்.

94

மின்

ங் கடற்றிைரயின் மாமணிக்ைக
ெவண்கவாி விாிந்
சப்
ெபான்னங் குைடநிழற்றப் ெபான்மயமாம்
உைழக்கலங்கள் ெபா ந் ேதான்ற
மன்னர்
யிைறஞ்சி மாமணியங்
கழேலந்தி அ யீ ேடத்தச்
சின்ன மலர்க்ேகாைதத் தீஞ்ெசாலார்
ேபாற்றிைசப்பத் தி மால் ேபாந்தான்.

613

613. கடல் திைரயின் - கட ன் அைலேபால. நிழற்ற - நிழைலச் ெசய்ய. ெபான்னங்
குைட- உலா க்குாிய குைட. உைழக்கலம் – அரசர் பக்கத்ேத இ க்கும் மங்கலங்கள்.
அ யீ - அ யி தல். "அ த் இரண் பவனி அரசர்க் காகாைமயின்.
"கல்யாணத்திற்குப் பின் பவனி கூ வார். ஈண் நன்னில மிதித் மண்டபத்ேத
குந்தைம ேதான்ற அ யீேடத்த" என்றார். சின்ன மலர் - வி
. "காத்தற்
ெறாழிலா ம் வ வா ம் தி மாெலன்ேற கூறினார்."
சீவகன் அறியைனக்கண் அமர்ந்தி த்தல்
ைபங்கண் உைளெய த்தின் பன்மணி
வாெளயிற் ப் பவள நாவிற்
சிங்கா சனத்தின்ேமல், சிங்கம்ேபால்
ேதர்மன்னர்

கள் சூழ,

மங்குல் மணிநிற வண்ணன்ேபால்,
வார்குைழகள் தி வில் சச்
ெசங்கட் கமழ்ைபந்தார்ச் ெசஞ்சுடர்ேபால்
ேதர்மன்ன னி ந்தா னன்ேற.

614

614. உைள - பிடாி மயிர். மங்குல் மணி - நீலமணி. ெசஞ்சுடர் - ஞாயி . சீவகன்
சிங்காசனத்தின்ேமல், மன்னர்

கள் சூழ. வண்ணன் ேபால் *குைழயில்

ச,

ெசஞ்சுடர்ேபால் இ ந்தான் என்க. "மங்குல் - திைச: எனேவ, தந்ைதையப்ேபால்
இ ந்தான் என்றார்."
ேவந்தன் தி

ள்ளத்ேத குறித் ைரத்த வண்ணம் நகர்க்கண்

"ஒன் ைடப் பதிைன யாண்டக்
கு கட னிைறவன் விட்டான்;

ரசைறவித்தல்

95
இன் ளீ

லகத் ெதன்

ட ளீ ராகி வாழ்மின்;
ெபான் க பசி ம் ேநா ம்
ெபா ந்த ல் பைக " ெமன்ன
மன்றல ம கு ேதா
மணி ர சார்த்த தன்ேற.

615

615. ஒன் ைடப் பதிைனயாண் - பதினா யாண் . விட்டான் - சிைறயின்றி
விட்டான். இன்ேறேபால் என் ம் ெசல்வ நல ைடயீராய் வாழ்மின். ெபான் க இல்ைலயாகுக. மன்றல ம கு - மன்றல் விளங்கும் ெத . அன்ேற - அப்ெபா
.
--------------

12. இலக்கைணயார் இலம்பகம்
(இலக்கைணயார் இலம்பகம்: அரசுகலட் ேலறி ஆட்சி ாிய ற்ற சீவகன் ப ைம
த ய தன் மைனவியைர வ வித் அவர்கட்குத் தைலயளி ெசய்தான்.
ேகாவிந்தராசன் தன் மகள் இலக்கைணையச் சீவகற்கு மணம் ெசய்விக்கக் க தி
நல்ேலாைர ெதளிந் அதன்கண் தி மணம் ெசய்வித்தான். மணம்
ந்த ம் சீவகன்
ஊ லாப் ேபாந்
ேகாயிைலயைடந் அ கைன வணங்கி அக்கட ட்கு
ஊர்கைள இைறயி யாகத் தந் தன் மாளிைக யைடந் தன்ைன வளர்த்த
கந் க்கடன் தாயான சுநந்ைத த ேயார்க்கு அரசுாிைம வழங்கிச் சிறப்பித்தான்.
நந்தட்டைன இளவரசனாக்கி இவ்வண்ணேம ஏைனத் ேதாழன் மார்க்கும் தம்பியர்க்கும்
அவரவற்ேகற்ற வாிைச ம் சிறப் ம் நன்கு வழங்கினன். தன்ைன அளித் உதவிய
சுதஞ்சண க்குக் ேகாயிெல த் அவன் வரலாற்ைற நாடகமாக எ தி இன் ற்றான்.
அவன் இளைமப்ேபாதில் விைளயாடற்கு நிழல் பயந்த ஆலமரத்திற்கும் ேமைட ம்
ஏைனய சிறப் ம் ெசய்தான் எனின், ேவ

கூ வ

மிைகயாம்)

அரசு கட் ேலறி இனிதி ந்த சீவகன் தம்பியைர ம் ேதாழைர ம் ேநாக்கி, "நீவிர்
விைரந் ெசன் என் ஏைன மைனவியைரக் ெகாண் வ க" எனப் பணித்தனன்.
அவ ம் அவ்வண்ணேம ெசன் அவர்கைளக் ெகாணர்ந்தனர்.
மைனவிமார் வந்
அன்

அவன் அ

ழ்ந்

வணங்குதல்

சூ ய மாைலய ரா ய சாந்தர்

ெபான்றி வா ய ேமனியர், ெபான்நிைற சு ங்கார்:
ெசன் காதலன் தி விாி மைரமல ர ேமல்
ஒன்றி

ழ்ந்தனர் குவைளக்கண் உவைக த்

கேவ.
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616 அன் - சீவகன் பிாிந்த அன் . ெபான்றி - ெகட் . ெபான் நிைற ெபான்ேபால் ெப தற்காிய நிைறயில் ெகடாதவர்.தி விாி மைரமலர் - அழகு திக ம்
தாமைரப் . உவைக த் -உவைகக் கண்ணீர்.
சீவகன் அவர்கள

பிாி த் யர் நீக்கி இன் றக் கூ

யி த்தல்

நஞ்ச ேமய்ந்திளங் களிக்கயன் மதர்ப்பன ேபால
அஞ்சி வாட்கண்கள் மதர்த்தன அலர்ந் டன் பிறழப்
பஞ்சு சூழ்மணி ேமகைல பாிந்தைவ ெசாாிய
வஞ்சி

ண்ணிைட கவின்ெபற ைவகினன் மாேதா.

617. மதர்ப்பன ேபால - ெச க்குவனவற்ைறப்ேபால. மதர்த்தன அலர்ந்
மலர்ந் . பாிந்தைவ - அற் . ெசாாிய - உதிர.
இவ்வா

617
- ெச க்கி

சின்னாட்கள் கழிந்த ம், சீவகற்கும் இலக்கைணக்கும் தி மணம்

நிகழ்த்தல் ேவண் ெப ங்கணி ேபாந் , இற்ைற ஏழாம்நாள் மணவிைன யாற் தல்
ேவண் ெமனக் கணித் ைரத்தான். உடேன இச்ெசய்தி நகரமாக்கட்கு ரசு ழக்கித்
ெதாிவிக்கப்ெபற்ற . ஏைன நாட்டவர்க்கும் மணேவாைல ெசல்வதாயிற் .
நகரெமங்கும் ெப விழா ெபா
ற்ற .
ஆ நாள் கழிதல்
ரச மார்ந்தபின்

வி

நாள்கள்ேபாய்

விைரெவா ெடங்க ம் ெவள்வைள விம்மின;
ைரயில் ெபான்மணி யாழ்குழல் தண் ைம
அரவ வானி னதிர்ந்த அணி ழா.

618

618. ஆர்ந்த - ஆர்த்த. ேபாய் - ேபாக. வைள - சங்கு. ைரயில் - குற்றமில்லாத.
அரவவான் - ழங்குதைல ைடய கில்.
விழாவணி விளங்கும் நகரச் சிறப்
சுந்த ரத் கள் ந் கள் ெபாற் கள்
அந்த ரத்ெத மின் ைக யாலேரா
இந்தி ரன்னகர் சாறயர்ந் திவ் ழி
வந்தி

ந்த

ேபான்ம

ற்றேத.
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619. சுந்தரத்
வழி -ஈண்ட. ம

கள் -ெசந் ரத் ள். அந்தரத்
ற்ற - மிகுதி ற்ற .

- வானத்ேத. சா

- தி விழா. இவ்

மணவணி திக ம் ேகாயிற் சிறப்
ெகா ெய ந் தலம ங் ேகாயில் வாயில்கள்
மடெல ந் தலம ங் க கும் வாைழ ம்
ம யி ந் கி ைட மாக்க ணா
ம்
ைடதிரள்

ரண குட ம்

த்தேவ.

620

620 அலம ம் - அைச ம். எ ந் அலம ம் - விாிந் அைச ம். ம யி ந்
ம த்த கில். ைட திரள் - பக்கம் திரண்ட. த்த- ெபா ந்தன.

கில் -

க மலர் மங்ைகயர் காய்ெபாற் கிண்கிணி
உைடமணி ெபாற்சிலம் ெபா க்குங் ேகாயி ள்
குைடநிழன் மன்னர்தங் ேகாைதத் தா ேவய்ந்
அ நிலம் ெபறாதேதார் ெசல்வ மார்ந்தேத.

621

621 மணி ைட ெபாற் சிலம் - மணிையப் பரலாக ைடய ெபான்னாலான சிலம் .
தா

- ேதன். அ

நிலம் ெபறாத – மங்ைகயர் அ

நிலத்ைதத் தீண்டாத.

மணவிைன ெதாடங்குதல்
மங்கலப் ெப ங்கணி வகுத்த ேவாைரயான்
மங்கல மன்னவன் வாழ்த்த ேவற ம்
மங்கல வச்சுதம் ெதளித் வாய்ெமாழி
மங்கலக் க வி ன்

த்தி வாழ்த்தினார்.

622

622 மங்கலப் ெப ங் கணி -மங்கலநாைளக் கூ ம் ெபாிய கணி; ேசாதிடர். மங்கல
அச்சுதம் - மங்கலமாகிய அ கும் அாிசி ம் தலாயின. வாய்ெமாழி - அபிமந்திாித்த.
க வி - மயிர் குைற க வி.
இலக்கைணயா க்கு மயிர்விைனத் தி மணம் ெசய்தல்
பாற்கடன் ைளத்ேதார் பவளப் ங்ெகா
ேபாற்சுடர்ந் திலங்ெகாளிப் ெபான்ெசய் ேகாைதைய
நாட்க மயிர்விைன நன்ெபாற் றாமைரப்

98
க்க

ேகாயிலாள் லம்ப வாக்கினார்.

623

623 சுடர்ந் இலங்கு - விட் விளங்குகின்ற. ேகாைத - இலக்கைண. மயிர் விைன
நாட் க -மயிெரா க்கும் தி மணம். க்க ேகாயிலாள் - வாகிய சிறந்த
ேகாயிைல ைடய தி மகள். லம்ப – இவட்கு ஒவ்ேவெமன்
ஆக்கினார் - ெசய்தனர்.
சீவகைன ெநய்

க தி வ ந்த.

க்காட் தல்

இைழத்தெபான் னகாின் ெவள்ளி யி மைண மன்ன ேரத்தக்
குைழப்ெபா ந் திலங்கு காதிற் ெகாற்றவ னி ந்த பின்ைற
மைழக்கவின் ெற ந்த வார்ெகாண் மணிநிற வ ைக ெநய்ேதாய்த்
ெத ற்குைழ தி வில்

சமகளிர்ெநய் ேயற்

கின்றார்.

624

624. நகர் - அரண்மைன. ெவள்ளியி மைண - ெவள்ளியால் ெசய்த மைண.
ெகாற்றவன் - சீவகன். மைழக் கவின் எ ந்த -மைழயால் கிைளத் த் தைழத்த.
அ ைக - அ கம் ல்.
ெநய்ேயற்றியமகளிர் வாழ்த் தல்
"மின் மிழ் ைவரக் ேகாட் விளங்ெகாளி இமய ெமன் ம்
ெபான்ென ங் குன்றம் ேபாலப் மிேமல் நிலவி ைவயம்
நின்ன நிழ ன் ைவகேநமியஞ் ெசல்வ னாகி
மன்

வாய் தி ேவா" ெடன்

வாழ்த்திெநய் ேயற்றி னாேர.

625. ேநமியம் ெசல்வனாகி - சக்கரவாள சக்கரவர்த்தியாய். அ
கீழ். தி ேவா - இலக்கைணேயா .
இவ்வா சீவகைனத் தி
சிறப்பித்தல்

625
நிழல் - ஆட்சியின்

க்காட் யபின், மங்கல மணவணி யணிந்

அ கு ெவண்மல ரளாய வாசநீர்
இைறவன் ேசவ க வி ேயந்திய
ம வின் மங்கலங் காட் னார்மணக்
குைறவில் ைகவிைனக் ேகால மார்ந்தேத.

626
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626. அ கு ெவண்மலர் அளாய - அ ைக ம் ெவள்ளிய மலைர ம் கலந்த. ம வில்
- குற்றமில்லாத. ைகவிைனக் ேகாலம் – ைனதலைமந்த மணக்ேகாலம்.
இவ்வண்ணேம மகளிர் யாைனேமற் ெகாணர்ந்த நீ ம் ந ெநய் ம் ெகாண்
இலக்கைணைய ெநய்
க்காட் னார். மங்கலவணி ெகாணர்ந் அழகு திகழ
அணிந் ஒப்பைன ெசய்தார்.
இலக்கைண ேவள்விச் சாைலக்கு வரக்கண்ட ேவந்தர் தம் ட் கூறிக் ெகாள்ளல்
அரத்தக ம ளிச் ெசய்த சீற யளிய தம்மாற்
குரற்சிலம் ெபா ப்பச் ெசன்னிக் குஞ்சிேமன் மிதிப்ப ேநாற்றான்
தி க்குலாய்க் கிடந்த மார்பிற் சீவகன்; நாங்க ெளல்லாம்
தாித்திலந் தவத்ைத ெயன்

தார்மன்ன ேர ற் றாேர.

627

627. அரத்தகம் - ெசம்பஞ்சி. ம ளி - ம ள. கண்ேடார் ம ள என்க. சிலம்
குரெல த் ஒ ப்ப. தி க்குலாய்க் கிடந்த மார்பின் சீவகன் - தி ேமவி ற்றி க்கும்
மார்பிைன ைடய சீவகன். தாித்திலம் - ெசய்திேலம். ஏ ற்றார் - மயக்க ற்றனர்.
இலக்கைண ேவள்விச் சாைல யைடதல்
ேகாவிந்த ெனன் ம் ெசம்ெபாற் குன்றின்ேமற் பிறந் , கூர்ேவற்
சீவக ெனன் ஞ் ெசந்நீர்ப் பவளமா கட ட் பாய்வான்
ந்தி ய த யா
ங்ெகா
டங்கப் ேபாந்
தாவிாி ேவள்விச் சாைல ம வி

ள் தாழ்ந்த தன்ேற.

628

628. ெசந்நீர் நீர். உந்தி - ப்ேபா ம் ெகாப் ழ். டங்க - அைசய. தாவிாி
ேவள்வி - ெகடாத மணேவள்வி. தாழ்ந்த - தங்கிற் . அ தயா குன்றிற் பிறந் .
கட

ட் பாய்வான்,

ந்தி, ெகா

டங்கப் ேபாந்

ம வி

ள் சிறி

தங்கிற் .

ேவள்விக்கண் தீேயாம் தல்
தண் லத் தகத்திற் சாண்ேம ெலண்விரற் சமிைத நானான்கு
எண் ைச யவ ேமத்தத்
ப் ெநய் ெசாாித ேலா ம்
ெகாண்டழற் கட ள் ெபாங்கி வலஞ்சுழன் ெற ந்த ெதன்ப
ெதண் ைர ேவ

ெயங்குந் தி விைள யாட மாேதா.
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629. சாண்ேமல் எண்விரல் - ஒ சாண் எண்விரலகமாகப் பரப்பிய.
தண் லத்தகத்தில் - இங்கு, அாிசியிேல. சமிைத நானான்கு –சமிைத பதினா .

ப்

ப்பால். ெகாண் - ைகக்ெகாண் . வலமாகச் சுழன்ெற ந்த , நாட் ல் தி மிக்கு
விைளயா ம் என்றற்கு அறிகுறி. ெதண் ைர - கடல்.
தீேயாம்பியபின் நீேரற்ற

ம்

ைறயாதலால் சீவகன் நீேரற்றல்

கைர ைடத் கி ற் ேறான் ங் காஞ்சன வட் ன் ந்நீர்த்
திைரயிைட வியாழந் ேதான்றத் திண்பிணி ழ ஞ் சங்கும்
ரெசா
ழங்கி யார்ப்ப ெமாய்ெகாள்ேவன் மன்ன ரார்ப்ப
அரச

ளரச னாய்ெபாற் கலசநீ ரங்ைக ேயற்றான்.

630

630. காஞ்சனவட் ன் - ெபான் வட் ப் ேபால. அரச ள் அரசன் - அரசாின்
தைலவனான சீவகன். அங்ைக - அகங்ைக. வியாழன்- பி கற்பதி.
இலக்கைணயின் ைகப்பற்றிச் சீவகன் தீ வலம்வந்

கட் ேலறல்

குளிர்மதி கண்ட நாகங் ேகாள்வி க் கின்ற ேதேபால்
தளிர் ைர ேகாைத மாதர் தாமைர கத்ைதச் ேசர்ந்த
ஒளிர்வைளக் ைகையச் ெசல்வன் வி த்தவ ளிடக்ைக பற்றி
வளெராி வலங்ெகாண் டாய்ெபாற் கட் ல்தா ேனறி னாேன.

631

631. ேகாள் வி க்கின்றேத ேபால் - ெகாண்டைத வி க்கின்ற ேபால. தளிர் ைர
ைக - தளிர்ேபா ம் ைக. தாமைர கத்ைதச் ேசர்ந்த ைக. ஒளிர்வைள - விளங்குகின்ற
வைள. வி த் - வி க்க. கட் ல் - "விவாகம்பண்ணி ெய ந்தி ந் சாந்தியான
கூத் ம் ஆலத்தி ம் கண் " அ ந்ததி காணப்ேபாமள ம் இ க்கும் கட் ல் - இஃ
அரசியல்"
அ ந்ததி காட்

மணவைற க்கு மணவமளி ஏறியி த்தல்

விளங்ெகாளி விசும்பிற் த்த அ ந்ததி காட் யான்பால்
வளங்ெகாளப் த்த ேகால மலர கழீஇய பின்ைற
இளங்கதிர்க் கலத்தி ேனந்த அயினிகண் டமர்ந்தி
ளங்ெகயிற்

ைவ ெதால்சீர்த் ேதாைகேயா

ந்தான்;
ந்த ெதாத்தான்.
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632 ஆன்பாலால் தி வ ையக் க விய பின் . அயினி- பால சில்.
ளங்ெகயிற்
ைவ - விளங்குகின்ற பற்கைளயைடய ப . ேதாைக - மயில்.
மயிேலா
ந்த ேபால இ ந்தான் என்ப .
நாலாம் நாள் சீவக க்கு மயிர்விைனத் தி மணம் ெசய்தல் சீவகன்
இலக்கைணேயா இ த்தல்
பா ைரயி ெனாய்யவைணப் ைபங்கதிர்கள் சிந்தித்
தானிரவி திங்கெளா சார்ந்தி ந்த ேதேபால்
ேவனிைரெசய் கண்ணிெயா ெமல்ெலன வி ந்தான்
வா

யர ேவாங்குகுைட மன்னர்ெப

மாேன.

633

633 பால் ைரயின் ெநாய்ய அைண - பால் ைரேபால் ெநாய்தாகிய அைண. இரவி
கதிர்கைளச் சிந்தித் திங்கேளா இ ந்த ேபால. ேவல் நிைர ெசய்கண்ணி - ேவைல
நிைரயாக ைவத்த ேபா ம் கண்ைண ைடய இலக்கைண.
அழகு திக ம் மணக் கூடத்ேத சீவகன் இலக்கைணேயா
ப்ப மங்கல மகளி ம்
மங்கலம் ெகாண் ெதன் ேமற்கி ம் ெதன்கிழக்கி ம் நின்றனர்.
நாவிதன

பழம் பிறப்

குளெநன் ன்றிற் கனிேதன்ெசாாி ேசாைலக் குளிர்மணி
வளைம மல்கி ெயாியம்மட மந்திைக காய்த் வான்
இளைம யா யி க்கும்வனத் தீர்ஞ்சைட மா னி
கிைளைய நீங்கிக் கிளர்சாபத்தின் நாவித னாயினான்.
634 குளெநல்

ன்றில் - குளெநல் உணங்கும்

634

ற்றம். ேசாைல- ேசாைலயிடத்ேத.

மணி எாிய - மணி ஒளி ெசய்ய. ைக காய்த் –தீெயன் க திக் குளிர் காய்வதற்கு.
இளைமயா - விைளயா . சாபத்தின் - சாபத்தால். கிைள - னிவர் சுற்றம்.
அவன

சிறப்

ஆய்ந்த ேகள்வி யவன்கான் ைளயாய்த் ேதான்றினான்
ேதாய்ந்த ேகள்வித் ைறேபாயலங் கார ம் ேதாற்றினான்.
ேவந்தன் றன்னாற் களிற் ர்தி சிறப்ெபா ேமயினான்
வாய்ந்த ேகால

ைடயான் மஞ்சிகர்க் ேகறனான்.
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635. ேகள்வியவன் - ேகள்வியிைன ைடய அம் னிவன். கான் ைன - பிள்ைள.
ேதாய்ந்த ேகள்வி -பலவாய்த் ெதாக்க ற்ேகள்வி. ைறேபாய் - ற்றக் கற் .
அலங்கார ம் ேதான்றினான் –அலங்கார ெமன்
ேமயினான் - ெபற்றான். ேகாலம் -அழகு.

ம் ஒ

ைல ம் ேதாற் வித்தான்.

அந்த நாவிதன் தற்கண், ஒ நங்ைக நீர்வார்க்க அதனால் தன் வாய் சி அரசைன
வணங்கினான். பின் ம் அ கும் அாிசி ம் ெகாண் அரசன் தி வ யி ம்
தி

யி

ம் ெதளித்

வாழ்த்தி, இலக்கைண

யி

ம் ெதளித்தான்.

மயிெரா க்குதல்
வாக்கினிற் ெசய்த ெபான்வரண் மங்கல விதியி ேனந்தி
ஆக்கிய ர்த்தத் தண்ணல் வலக்க
த்தி யார்ந்த
ேதக்கணின் னகி னாவி ேதக்கி ங் குழ னாைன
ேநாக்கல

னித்

ெநாய்தா இடகக

636. வாக்கினில் ெசய்த -

ல்விதிேயா

த்தி னாேன.

636

வாக்குண்டாக. ெபான்வாள் - ெபான்னாற்

ெசய்த கத்தி. ஆக்கிய ர்த்தத் – ெபா ந்தக் குறித்த நாழிைகயில். வலக்க ன் வலக்கன்னம். ேதக்கண்...குழ னான் - ெநய்ைய இடத்ேத ைடய அகிற் ைகைய
ண் ேதக்கி ம் குழைல ைடயான். னித் - குறித் . ெநாய்தா ேநாக்கி - சிறிேத
ேநாக்கி.
சீவகற்கு மயிெரா க்கு மணம்

த்தல்

ஆய்ந்தெபான் வாைன நீக்கியவிர்மதிப் பாகக் கன்ேமற்
காய்ந்தவான் கலப்பத் ேதய்த் ப் நிறீஇக் காமர் ெபான்ஞாண்
ேதாய்ந்ததன் குறங்கில் ைவத் த் கி னிற் ைடத் த் ய்தா
வாய்ந்தைகப் ரட்

மாேதா ம டகப் பற்றி னாேன.

637

637. காய்ந்த வாள் - இ ம் ம் எஃகும் ஒ நீர்ைமயாகக் காய்ந்த மயிர்க் கத்தி.
*அவிர்மதிப் பாகக் கல் -விளங்குகின்ற திங்களின் பிள ேபா ம் கல். நிறீஇ கத்திவாயில் உள்ள ைவத் தட் . குறங்கு- ைட. கில் - ணி. ம ள் தக-- உற்ற
ெதாியாதப .
சீவகன்

க விளக்கம்

ஏற்றி மிழித் மிைட ெயாற்றி ம்
ேபாற்றிச் சந்தனம் சுகின் றாெனனக்
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கூற்ற னான் கக் ேகாலஞ்ெசய் தான்கடற்
ேறாற் ஞ் ெசஞ்சுடர் ேபாலச் சுடர்ந்தேத.

638

638. சுகின்றான் என - சுகின்ற ேபால. ஏற்றி ம்,...சுற்றி ம்- ஏற ஒ க்கி ம்
இழிய ஒ க்கி ம் ந
திறத் ம். ேகாலம் - அழகு. சுடர்ந்த - விளங்கிற் .
இலக்கைண

வெமா க்கப் ப தல்

உ வச் ெசங்கய ெலாண்ணிறப் ள்ெவாீஇ
இாிய ற்றன ேபான்றிைணக் கண்மலர்
ெவ வி ேயாட விசும்பிற் குலாவிய
தி விற் ேபாற்

வங்கள் தி த்தினான்.

639

639. ஒண்ணிறப் ள் - ஒள்ளிய நிறம் பைடத்த சிச்சி ப் பறைவக்கு. ெவாீஇ அஞ்சி. இாிய ற்றன ேபான் – நீங்கிேயா வ ேபான் . கண் ெவ வி
ேயா ம்ப யாக. தி வில் - வானவில் "கண்கள் அஞ்சிப் பார்க்க விசும்பில் வைளத்த"
வில்.
நாவிதன் ேபாதல்
ஆர மின்னவ ங்குயர்ந் தான்கைளந்
ஒ ெமாண் றற் கத்திாி ைகத்ெதாழில்
நீாிற் ெசய்த ேயத்
நீங்கினான்
தாரன் மாைலத் தயங்கிணர்க் கண்ணியான்.

640

640. குயம் - மயிர் குைற கத்தி. கத்திாிைகத் ெதாழில் - கத்திாிக்கும் ெதாழில். நீாில் நீர்ைம டன். ஏத்
- வாழ்த்தி. தா ம் மாைல ம் கண்ணி
ைடயான். தயங்கிணர் விளங்குகின்ற ங்ெகாத் .
சீவகன் இலக்கைணேயா
இலக்கைண ெவகு

கூ

இனி

உைறைகயில் ஊடெலான்

நிகழ்கின்ற .

தல்

மாதர்தன் வனப் ேநாக்கி மகிழ்ந் கண் ணிைமத்தல் ெசல்லான்
காத த் தி ப்பக் கண்கள் காிந் நீர் வரக்கண் "டம்ம
ேபைதைம பிறைர

ள்ளி ய பவர்ச் ேசர்த" ெலன்றாள்;

ேவதைன ெப கி ேவற்கண் தீ மிழ்ந் திட்ட வன்ேற.

641
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641. மாதர் -இலக்கைண. இைமத்தல் ெசல்லான் -இைமயானாய். உள்ளி- நிைனந் .
ேசர்தல் ேபைதைம என்றாள். ேவதைன ெப கி - வ த்தம் மிகுந்ததனால்.
தீ மிழ்ந்திட்ட - ெவகுளியால் சிவந்தன.
அ கண்
உ குதல்

ஆற்றா

வணங்கிக் கிடந்த சீவகைனக் கண்ட அவள

கண்களில் நீர்

"இற்றெதன் னாவி" ெயன்னா எாிமணி யிைமக்கும் பஞ்சிற்
சிற்ற ப் ேபா
ல் த் தி மகன் கிடப்பச், ேசந்
ெபாற்றதா மைரயிற் ேபாந் க
த்தம் ெபாழிய ேவேபால்
உற் ைம கலந்
642. இற்ற

கண்கள் ெவம்பனி

குத்த வன்ேற.

642

- அழிந்த . என்னா -என் . இைமக்கும் -விளங்கும். பஞ்சின் சிற்ற -

ெசம்பஞ்சி ட் ய சிறிய அ . தி மகன் -தி
க்கு மகனாகிய காமைனெயாப்பவன்;
சீவகன். ேசந் ெபாற்ற-சிவந் ெபாற் ைடத்தாகிய . தாமைரயினின் ம் றப்பட் ச்
சிறி காிய நீர்ைம ைடய த்தம் சிந் வனேபால கண்கள் ைம கலந் ெவய்யவாகிய
பனிைய குத்தன. ஊடல்
ம் தீராைமயின் ெவம்பனியாயிற் .
சீவகன் வண் கைள இரந்
"ெகாண்ட

நிற்றல்

ணின்ைனச் சார்ந்

கண் கண் காிந்

நீராய் உகுவ

குலாய்க்ெகா ந் தீன்ற ெகாம்ேப
காக்க லாேம?

பண் யான் ெசய்த பாவப் பயத்ைதயார்க் குைரப்பன்; ேதன்காள்!
வண் காள்! வ
643. ெகாண்ட

நங்ைக வரந்தர ெமாழிமின்" என்றான்
ண் - நீ அணிந் ெகாண் ள்ள

ம். சார்ந்

643
-அ ள் வ வாகிய

நின்ைனச் சார்ந்ததனால். குலாய் -தைழத் . ெகா ந் ஈன்ற – ெகா ந்ைதயீ வதற்குக் காரணமான. கண் - நின்னழைக விடாமல் பார்த்ததனால். கரக்கலாேம மைறக்க
யாதன்ேறா. பாவப் பயம் - தீவிைனயின் விைள . வ
- இந்நங்ைகயின்
காைல வ
. வரந்தர - வரந் த மா .
ைவ ம் கிளி ம் தம் ட் கூறிக்ெகாள்ளல்
ைவ ம் கிளி ங் ேகட் ப் ைழ கம் ைவத்
"காவலன் மடந்ைத

ேநாக்கிக்

ள்ளம் கற்ெகாேலா இ ம் ெகால்ேலா?

105
சாவம்யாம் உ கி; ெயான் ம் தவறிலன்; அ ளா, நங்ைக,
பாைவெயன் றிரத் " ெமன்ற பறைவகள் தம் ள் தாேம.

644

644. ைழ - கூட் ன் வாயி ல். காவலன் - ேகாவிந்தராசன். யாம் உ கிச் சாவம் நம் ேசவல் நம்ைம இவ்வா ஊடல் தீர்க்க றின் நாம் மன
கி இறந் ப ேவம்.
ஒன் ம் தவறிலன் - சிறி ம் தவ இலன். இரத் ம் - இரந் ேவண் ேவம்.
ைவ கிளிைய வாயடக்குதல்
ெபற்றகூ ண் நா ம் பிணி ழந் தி த் ம்; ேபதாய்!
ற்றிைம ெசால் னங்ைக ன் நா ள சில் காட்டாள்:
ெபாற்ெறா தத்ைத யீேர ெபாத்
ம் வாைய ெயன்ேற
கற்பித்தார்

ைவ யார்தம் காரணக் கிளவி தம்மால்.
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645. கூழ் - ேசா . பிணி ழந் இ த் ம் – பிணிப் ண் வ ந்தியி ப்ேபம்.
ற்றிைம - அறி ைர. ெபாற்ெறா நங்ைக எனக் கூட் க. தத்ைதயீேர - கிளியாேர.
ெபாத் க்ெகாள்மின். காரணக் கிளவி - காரணத்ேதா கூட் ச் ெசால் ம்
ெசால்.
அடங்கா

கிளி கூறக் ேகட் ச் சீவகன் அவன் நலம் பாராட்டல்

"ஈன்றதா யா மாக இதைனக்கண் யிைர வாேழன்;
நான்றியான் சாவ" ெலன்ேற நலக்கிளி
ன் யாப்ப
மான்றவள் ம ண் நக்காள் வாழிய வரம்ெபற் ேறெனன்
ஆன்றவ னாரப் ல்

யணிநலம் பரவி னாேன.

646

646. இதைன - இவன் இறந் பட்டால் இவட்குஎதாம் பழிைய. யான் - இவட்குப்
பிள்ைளயாகிய யான். நான் - க்கிட் க்ெகாண் . நலம் - நற்குணம்.
ன் யாப்ப
- லாேல தன் க த்ைதக் கட் க் ெகாள்ள. மான்றவள் - உணர்ப் வயின்
வாரா டலால் மயங்கி யி ந்த இலக்கைண. ம ண் - வியந் . வாழிய - கிளிைய
வாழ்த்திய . ஆன்றவன் - கூடற்கைமந்த சீவகன்.
இலக்கைண கூட்டத் க் கிைசதல்
"பாண்குலாய்ப் ப க்கல் ேவண்டா; ைபங்கிளி ைவ ெயன்
மாண்பிலா தாைர ைவத்தா ெரன் றார்" என் நக்கு
நாண்குலாய்க் கிடந்த நங்ைக நைக க வ த மீந்தாள்;

106
ண்குலாய்க் கிடந்த மார்பிற் ெபான்ென ங் குன்ற னாற்ேக.
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647.பாண் - பாணன் வாயில் ேநர்விக்குந் ைறயில் கூ ம் ெசால். குலாய் - ெசால்
வைளத் . ப க்கல் - அகப்ப த்தல். ைவத்தார் - வளர்த் ைவத்தவர். என் - என்ன
இனி வர . நைக க வ தம் - நைகத்த கத்திடத் வாய தம். நைக கம் காட்
மகிழ்வித்த மாம்.
இவ்வா இலக்கைண டன் இன் ற்றி ந்த சீவகன், சூளாமணி ெயன் ம் பட்டத்
யாைனயின்மீேதறி நகர திக்கண் தி
லாச் ெசய்ய ற்றான். சிற்றரசர் பலர்
அவைனப் பின் ெதாடர்ந்தனர். நால்வைகப் பைடக ம் சூழவந்தன. பல்வைக
இயங்கள் ழங்கின. ெத க்களிேல மகளிர் கூட்டம் மிகுந்தி ந்த . அவர்க ள்
ேவட்ைக பிறவாதா ம், பிறக்கின்றவ ம், பிறந்தவ ம் என வைகச் ெசவ்விைய
ைடயார் இ ந்தனர். இவர் பரத்ைதய ாினத்ைதச் ேசர்ந்தவராவர்.
சீவகைனக் கண்ட மகளி ள் ேவட்ைக பிறவாத ேபைத மகளிாின் நிைலைம கூறல்
ெவள்ைளைம கலந்த ேநாக்கிற் கிண்கிணி மிழற்றி யார்ப்பப்
பிள்ைளைம காதல் கூரப் பிறழ்ந் ெபாற் ேறா
ழத்
ள்
ெசலீஇய ேதாற்றந் ெதா கழற் காமன் காமத்
உள்

யி ரறியப் ெபண்ணாய்ப் பிறந்தேதார் ேதாற்ற ெமாத்தார்.
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648. ெவள்ைள ைம கலந்த ேநாக்கின் - உள்ளத்ேத கள்ளமில்லாத ேநாக்கத்ேதா .
மிழற்றி யார்ப்ப - ஒ க்க. பிள்ைளைம - பிள்ைளத் தன்ைமயால். காதல் கூர காண்டற்குக் காதல் மிக. ள்
ெசலீஇய - ள்ளிச் ெசன்ற. காமத் உள் யிர்
அறிய - காமத்தின் இன்பத்ைத கர்ந்தறி ம் ெபா ட் . ேநாக்கின் ெசலீஇய ேதாற்றம்
என இையக்க.
ேவட்ைக பிறக்கின்ற மகளிர் நிைலைம
அணிநிலா சு மாைல யரங்கு ல் ெலன்னப் ேபாகித்
ணிநிலா சு மாைலப் பிைற தல் ேதாழி ேசர்ந்
மணிநிலா சு மாைல மங்ைகயர் மயங்கி நின்றார்.
பணிநிலா

சும் ைபம்ெபாற் ெகா மணி மலர்ந்த ெதாத்தார்.

649

649. அணிநிலா சும் மாைல யரங்கு- அழகிய ஒளி சும் பல மாைலகைள நாற்றிப்
ைனந்த ஆடரங்கு. ல்ெலன்ன -ெபா விழப்ப. ணி நிலா சும் பிைற - ெதளிந்த
ஒளி சும் பிைறத்திங்கள். மாைலயில் ேதான்ற ன். மாைலப்பிைற ெயன்றார்.

107
பிைறேபா

ம் ெநற்றி, மயங்கி- ேவட்ைகயில் கலங்கி. நிலா

சும் ைபம்ெபான் பனி

ெகா ஒளி - விளங்கும் பசிய ெபான்னா யன்ற பரந்த ெகா ; தாழ்ந்த ெகா
ெபாற்ெகா மணிையப் த்தைத நிகர்த்தனர்.

மாம்.

ேவட்ைக பிறந்த மகளிர் நிைலைம
குைறயணி ெகாண்ட வாேற ேகாைதகால் ெதாடர ேவா ச்
சிைறயழி ெசம்ெபா ந்தித்ேதன்ெபாழிந் ெதா க ேவந்திப்
பைறயிைச வண் பாடப் பாகேம மைறய நின்றார்
பிைறயணி ெகாண்ட வண்ணல் ெபண்ெணார்பால் ெகாண்ட ெதாத்தார். 650
650 குைறயணி ெகாண்டவா

- பாதி குைறயாகப்

ண் அணிந்த அளவில். கால்

ெதாடா - அ யிேல தம்மில் பிணங்க. சிைறயழிேதன் - சிைறயழிந்த ேதன்,.ேதன்
உந்தியிேல ெபாழிந்ெதாழிக என்க. ஏந்தி -அணியாத மாைலைய ஏந்திக் ெகாண் .
பைறயிைச வண் - பறத்தைல ைடய இைரவண் . பாதிேய யணிந்த நாணத்தால்
மைறய நின்றார். அண்ணல் - சிவெப மான்.
கற் ைட மகளிர்

மைழ

வி வாழ்த் தல்

ெபண்ெபற்ற ெபா ைச ெபற்றார் பிைணயனார் ெபாிய யா ம்
கண்ெபற்ற ெபா ைச ெபற்றா மின்ெறனக் கைரந்
ந்நீர்
மண்ெபற்ற வா ள் ெபற் மன் வாய் மன்ன என்னாப்
ண்ெபற்ற ேவ

னான்ேமல்

மைழ

வி னாேர.
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651 ெபா ைச - இலாபம். பிைணயனார் –மான்பிைணேபா ம் ரமக ம்
தி மக ம். ெபாிய யா ம் - கற்பினால் ெப ைம மிக்க யாங்க ம். ந்நீர் மண் ெபற்ற
ஆ ள் ெபற் - கட லகும் மண் லகும் ெபற்ற வாழ்நாைளப்ெபற் . என்னாக்
கைரந் - என் வாயால் வாழ்த்தி. "உப் ம் உலகும் உள்ள அள ம் வாழ் ர்" என் ம்
உலக வழக்கு.
இவ்வா நகரத் மகளி ம் ஆடவ ம் ெந ங்கித் ெத வில் உலாவ ம் சீவகைனப்
பாராட்
ம் வாழ்த்தி ம் மகிழ்ச்சி மீக்கூர்ந்தனர்.
சீவகன் ெபற்ேறாைர வியத்தல்
ெகாழித்திைர ேயாத ேவ க் குமரைனப் பயந்த நங்ைக
வி த்தவ லக ெமல்லாம் விளக்கிநின் றிட்ட ெதன்பார்;
பிழிப்ெபா ேகாைத ேபாலாம் ெபண் ாிற் ெபாியள் ேநாற்றாள்
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சுழித் நின் றறாத கற்பின் சுநந்ைதேய யாக என்பார்.
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652. ெகாழித் இைர ஓத ேவ - த்
த யவற்ைறக் ெகாழித்
ழங்கும்
கடைல ேவ யாக ைடய நில லகில். நங்ைக - விசைய. வி த்தவம்- ெபாிய தவம்.
பின்றிட்ட - நிைலெபற்ற . பிழி - வ த்த ேதன்,. ஆக என்பைதப் பிாித் ப் ெபாியள்
என் ழிக் கூட் ப் ெபாியளாக ேநாற்றாள் சுநந்ைதேய என்பார் என்க. சுழித் நின் ேவேறாாிடம் ெசல்லா நின் . அறாத கற் - வற்றாத அ ட் கற் .
அவன் ெமய் யழைக வியத்தல்
இடம்பட அகன் நீண்ட இ மலர்த் தடங்க ெணன் ம்
குடங்ைகயி ெனாண் ெகாண் ப குவார் "குவைளக் ெகாம்பின்
உடம்ெபலாங் கண்க ளாயி ெனா வர்க்கு மின்றி ேயற்ப
அடங்கவாய் ைவத்திட் டாரப் ப கியிட் டீமி" ெனன்பார்.
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653. தடங்கண் - ெபாியகண். குடங்ைக - அகங்ைக. ெநாண் - கந் . குவைளக்
ெகாம்பின் ம் குவைளேய த்த ெகாம் ேபால. இன்றி - இல்ைலயாமா . ஆர நிரம்ப. ப கியிட் டீமின் - ப குமின். இரண் கண்கள் அைமயா என்பதாம்.
சீவகன

தவம் நிைனந்

வியத்தல்

இந்நகரப் றங்காட்
வன்பிறந்த வா ம்
தன்னிகாில் வாணிகனில் தான்வளர்ந்த வா ம்
ைகந்நிகாில் ேவந்தர்ெதாழப் ேபாந்த
ம் கண்டால்
என்ைனதவம் ெசய்யா திகழ்ந்தி ப்ப! ெதன்பார்.
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654. றங்கா - சு கா . வாணிகன் இல் - கந் க்கடன் என் ம் வணிகன்
மைனயில். ைகநிகாில் - ஒ க்கத்தா ம் ஒப்பில்லாத. ேமைலத் தவேம இத்
தி
டைமக்கு ஏ என்றாராம்.
ேமைலத் தவ ைடயார்க்ேக ெசல்வமாம் என்றல்
ெப
தி

ழங்கு திைரவைரக ணீந்திப்பிணி றி ம்
யங்க ல்ைலெயனின் இல்ைலெபா ளீட்டம்

ஒ

ழ ஞ் ேசற ல ேர

வ ம்வழிவி னா ழந்

ம், ெபா

ர்க்ேக

வாழ்கதவ மாேதா.
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655. ழங்கு ெப ந்திைர ெபா ந்திய கட ம் மைல ம் கடந் . நீந்திெயனேவ.
கடத்தற்க ைம சுட் யதாயிற் . பிணி றி ம் - வ ந்தி ம். தி
யங்கல் நல்விைன வந் கூ தல். ெபா ள் ஈட்டம்-ெபா ைள மிகுதியாக ஈட் தல்.
ேசற லேர ம் - ெசன்றிலராயி ம். ெபா ள் நல்விைன ைடய அவர் உைற ம்
ஊ க்கு வழி வினாய் உழந் வ ம் என்க. "ஆக்கம் அதர்வினாய்ச் ெசல் ம்" (குறள்)
என்றார் தி வள் வனார்.
இவ்வண்ணம் நகரத்தின் மாட தியில் உலாப்ேபாந்தவன் அ கன் ேகாயி க்குச்
ெசல்ல ெவ ந்தான். பைடக ம் உடன்வந்தனவன்ேறா. அவற்ைறச் ேசாைலயிேல
நி த்திவிட் த் தான் மட் ம் ேகாயிற்குச் ெசன்றான்.
சீவகன் அ கைனத் ெதா தல்
திறந்த மணிக்கதவம்; திைசக ெளல்லாம் மணம்ேதக்கி
மைறந்த அகிற் ைகயான்; மன்னர் மன்னன் வலஞ்ெசய்
"பிறந்ேதன் இனிப்பிறேவன்; பிறவா தாையப் ெபற்ேறன்" என்
இைறஞ்சி

ளக்கி ேயத்திக் ைகயால் ெதா தாேன.
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656. அரசன் வ ங்காலத்ேத பிறர் குதாமல் கதவைடத் அவ க்குத் திறத்தல்
இயல்பாதலால் கதவம் திறந்தன. அகிற் ைகயால் மணம் நிரம்பித் திைசகள்
மைறந்தன. ளக்கி - வணங்கி.
சீவகன் பாட்
ம வற

ணர்ந்தைன, மலம

திகிாிைய

ெபாறிவரம் பாகிய ண்ணிய

தல்வைன;

ெபாறிவரம் பாகிய ண்ணிய

தல்வ, நின்

நைறவிாி மைரமலர் நகும

ெதா

ம்.
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657. ம வற - குற்றமற ற் ம். திகிாி - அறவாழி. ெபாறி வரம் இந்திாியங்க க்கு எல்ைலயாகிய. நைற -ேதன். நகும் - நிகர்க்கும்.
பின் அவன் அ க க்கு விளக்குப் றமாக
ெபான் ம் ெகா த் ச் ேசவித்தற் சிறப்பாக
சீவகன் அரண்மைனயைடந்

ைர ம்
களி ம்

தி ேவாலக்க மி த்தல்

சைனக்கு நான்குேகா
ேத ம் ேசர்த்தினான்.
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உலம ெநஞ்சி ெனாட்டா மன்னவ ர்ந்த யாைன
வலம ப் பீர்ந் ெசய்த மணிகிளர் கட் ேலறி
நிலமகள் கணவன் ேவந்தர் குழாத்திைட நிவந்தி ந்தான்
லமகள் கழப் ெபாய்தீர்

மகட் ணர்ந்

மாேதா.
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658. உலம ம் - கலங்கிச் சுழ ம். ஒட்டா மன்னவர் – பைக ேவந்தர். வலம ப் ெவற்றி த ம் ெகாம் . கட் ல் - அரசு கட் ல். நிவந் -உயர்ந் . அரசாில்
ேமலாயி த்தலால் நிவந்ெதன்றார். ல மகள் - தைலமகள். ெபாய்தீர் - ெமய்யான.
(நித்தியமான)
இங்ஙனம் தி ேவாலக்க மி ந்த சீவகன் தன்ைனப் றந் தந்

ஓம்பிய

கந் க்கட க்கு அரசுாிைம தந் நா ம் தந் சிறப்பித்தான்.; அவன் மைனவி ம்
தன்ைன வளர்த்தா மாகிய சுநந்ைதக்கு அரசமாேதவி ெயன் ம் பட்ட ம் தந்தான்.
நந்தட்டைன இளவரச னாக்கினான். ஏைனத் தம்பியரான ந ல வி லர்க்குக் கு நில
மன்னர் மகளிைர மணம் ெசய்வித் "இனி ைறக" என நா பல நல்கினான்.
தன்ேனா உட ைழத்த ேதாழர்கட்கும் பைழய அரைச ம் ஏனாதி த ய பட்ட ம்
தந் சீர் ெசய்தான். ஏைனேயார்க்கு நிதி ம் நா ம் பிற ம் நிரம்பக் ெகா த்தான்.
இம் ைறேய தன் ைமத் னன்மார்க்கும் தக்காங்குப் ெப ஞ் சிறப் ச் ெசய்த சீவகன்
தன் மாமன் ேகாவிந்த க்குக் கட் யங்கார ைடய ெசல்வ
ம் தந்தான்.
சீவகன் சுதஞ்சணற்குச் சிறப் ச் ெசய்தல்
ேபாிடர் தன்க ணீக்கிப் ெப ம் ைண யாய ேதாழற்கு
ஓாிடஞ் ெசய் ெபான்னா லவ
வியற்றி
ம்
பாாிடம் பரவ நாட் யவன சாிைத ெயல்லாம்
தா ைட மார்பன் கூத் த் தான்ெசய்

நடாயி னாேன.
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659. ேபாிடர் -ெபாிய இடராகிய கடல். ைண-ெதப்பம் இடம் - ேகாயில். பாாிடம் நில லகத்தவர். நடாயினான் -நடத்தினான்.
சீவகன் தான் சி ேபாதில் இ ந்

விைளயா ய ஆலமரத்திற்குச் சிறப் ச் ெசய்தல்.

ஊன்விைளயா ம் ைவேவ
வ சிந்தித் ேதற்பத்
தான்விைள யா ேமனா ளி ந்தேதார் தைகநல் லாைலத்
ேதன்விைள யா மாைல யணிந் ெபாற் பீடஞ் ேசர்த்தி
ஆன்விைள யா

ைமந்

ரதன் ற மாக்கி னாேன.
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660. உ வ -மிக்க வ
ைடய சீவகன். தைக - அழகு. ஆைல - ஆலமரத்திற்கு.
ேதன் - வண் . பீடம் ேசர்த்தி - ேமைடயைமத் . அதன் நிழ ேல பசுக்கள் கிடத்தல்
அதற்கு அறமாகுெமன் ம், அவற்றின் பாைல அதற்குச் ெசாாிதல் தகுெமன் ம் க தி.
ஆன் விைளயா ைமந் ர் என்றார்."
பின் தன் மைனவியர் எண்ம க்கும் அரசமாேதவியர் எ
இனிேத சீவகன் ஆண் வ வானாயினன்.
நா

ம் பட்டமளித்

நாட்ைட

நலெமய்திய சிறப்

ஆைன

ம்மத மா ய காெடலாம்

மாைன ேநாக்கியர் வாய்ம வா ன;
ேவனல் மல்கிெவண் ேடர்ெசன்ற ெவந்நிலம்
பானல் மல்கிெவண் பாலன்னம் பாய்ந்தேவ.

661

661. மான் ைக ேநாக்கியர் - மான் நிகராகாைமயால் வ ந் கின்ற பார்ைவ ைடய
மகளிர். ம ஆ ன - ேதன் ெகாப் ளிக்கப் பட்டன. ெவண் ேதர் - கானல். பானல் ெசங்குவைள. பால் அன்னம் - பால்ேபா ம் நிற ைடய அன்னம்.
ஆட்சி நலம்
வைலயவர் ன்றிற் ெபாங்கி வாெளன வாைள பாயச்
சிைலயவர் குரம்ைப யங்கிண் மானினஞ் ெசன் ேசப்ப
நிைலதிாிந் ழி நீங்கி த்தர கு
மாகிக்
ெகாைலக ந் திவற

ன்றிக் ேகாத்ெதாழில் நடத்

மன்ேற.
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662. வைலயவர் - ெசம்படவர். சிைலயவர் - வில் ேவட் வர். குரம்ைப . ெசப்ப
- தங்க. இவறல் - ேபராைச. "இவ் ழியிேல உலகம் தன் நிைல திாிந் நீங்கி உத்தர
கு
மாக எனத் திாித் நடாத் ம்" என
க்க.
(ப ைமயார் இலம்பகத்தில் சீவகன் ேதசிகப்பாைவ ெயன்பாள் கூத்தா யேபா
ஆடரங்கிற்குச் ெசல்ல அவள் அவைனக்கண் ேவட்ைகமிக்குக் க த்திழந்தாள் எனக்
கண்ேடாமன்ேறா; அவள் சீவகன் தன்ைன மறந்தாெனனக் க தி ஈண் த் தாேன
வந்தாள். வந்தவள் கட் யங்காரனால் வ தில் நலந் ய்க்கப் ெபற் ம், சீவகன்பால்
ேவட்ைக குன்றா அவைனேய நிைனந் சாம்பியி ந்த அநங்கமாைல ெயன்பாைளக்
கண் அவட்குத் ேதாழியாகி யி ந்தாள். அவள் சீவகைனக் காண வ ம் ெசய்தி,
இனிக் கூறப்ப கிற )

112

ேதசிகப்பாைவ சீவகைனக் காணக் ேகாயில் வாயி ல் வந் நின் காவலர்
வழியாக அவ க்குத் ெதாிவிக்க அவ ம் அவைள உடேன வரவி க என்றான்.
ேதசிகப்பாைவ அநங்கமாைல தந்த ஓைலையக் ெகா த்தல்
அ விலய நன்கலஞ்ெசய் ேபார்ைவ
அன்னநாண அ ெயா ங் கிச்ெசன்
உ வ ெமாவ்வா ெநாசி
கப்
ெபால்கிக் ேகாமா ன ெதா தபின்
ம வின் சாயல் மணிெமல் ரல்
கூப்பி ேயாைல மரபினீட்ட
இரவி ெயன்ன விளங்குெமாளி
யிைறவன் ெகாண்டாங் க ேநாக்குேம.
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663. அ விைல - மிக்க விைலைய ைடய. நன்கலம் ெசய் ேபார்ைவ - நல்ல
கலத்ைதப் றத்ேத காட் ம் ேபார்ைவ. ஒ ங்கி - நடந் . ஒசி ம்- றி ம். சுப் இைட. ஒங்கி - வைளந் . மர - ைறைம.
அவ்ேவாைலயில் அநங்கமாைல தன்ைனக் கட் யங்காரன் வ திற் ெகாண்
ெசன் ைவத்தி ப்ப ம் தான் சீவகைனேய நிைனந்
லம்பி வாய்ெவ வக் கண்
அவன் வி த்தவா ம் தான் சீவகன் தி
ெவ தி வழிபட் வந்தவா ம் தான்
இப்ேபா

கண்

யி ன்றிக் க

ழ்த

ம், வைளயிழத்த

ம் ேமனி பசத்த

ெமய்தி

வ ந் மா ம், ஓைல ெகாண ம் தன் ேதாழி வரமேலைக (இ ேதசிகப்பாைவ தாேன
ைவத் க்ெகாண்ட ெபயர்) வ ந்தாமல் இனி கூறி வி மா ம் எ தியி ந்தாள்.
ஓைல டன் அ ெகாணர்ந்த ேதாழிைய ம் உணர்ந் ெகாண்ட சீவகன் உவைக
மிகுந் ேதசிகப்பாைவையத் தன் ேதாளாற் ல் ச் சிறப் ச் ெசய்தான்.
ேதசிகப் பாைவக்குச் சீவகன் கூறல்
"அ

மா ெறன்ைன யநங்கமாைல
ய த்தி ேதாழி யன்ேறா" என

"ெத ளலான் ெசல்வக் களிமயக்கினால்
திைசக்குெமன்னறி வளக்கிய க தி
ம ளிற் ெசான்னாய் மறப்ேபேனா
யானின்ைன" ெயன்ன மகிைழங்கைண
உ
த்தார் கிழ் ைலயினா
ள்ளத்

வைக ேதாற்றினாேள.
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664. அ த்தி ேதாழி - அ யளாகிய ேதாழி. என - என் ேதசிகப்பாைவ ெசால்ல.
ெத ளலான் - ெதளியான். ெசல்வக் களி மயக்கினால்- ெசல்வத்தால் பிறந்த களி
மயக்கத்தால். திைசக்கு என் அறி அளக்கிய - நாற்றிைச ம் என் அறிைவ அளந்
காட்டேவண் . ம ளில் – ேபைதைமயால். என்ன - என்
த்தார்-உ
ம் த் மாைல ெபா ந்திய.
சீவகற்கு இன்பந் தந்த ேதசிகப்பாைவ நாடகத்தா

சீவகன் ெசால்ல. உ

ம்

ம் இன்பம் த தல்

நரம் மீ திறத்தல் ெசல்லா நல் ைச ழ ம் யா ம்
இரங்குதீங் குழ ேமங்கக் கிண்கிணி சிலம்ெபா டார்ப்பப்
பரந்தவா ெண ங்கட் ெசவ்வாய்த் ேதசிகப் பாைவ ேகால
அரங்கின்ேம லாடல் காட்

யரசைன மகிழ்வித் தாேள.
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665. மீ இறத்தல் ெசல்லா - தப்பிச் ெசல்லாத. நரம் –நரம் ேபாைச. ஏங்க இைசக்க. நரம்ேபாைசயின் ேமற்பட் ச் ெசல்லாத
த யன.
சீவகன் இன்ப வாழ்

சிறத்தல்

இளைமயங் கழனிச் சாய ேல
ெதாிெபான் ேவ
வைள யங் கு வ ெமன்ேறாள் வரம் ேபாய் வனப் வித்திக்
கிைளநரம் பிைச ங் கூத் ங் ேகழ்த்ெத ந் தீன்ற காம
விைனபய னினிதிற்

ய்த்

ைணேவந்

ைற

மாேதா.
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666. இளைமயாகிய கழனி, வைள யங்கு - வைளயணிந்த. உ வெமன்ேறாள் அழகிய ெமல் ய ேதாள். ேகழ்த் - நிறம்ெகாண் . விைளபயன் - விைள ம்
பயனாகிய காமம். ைண ேவந் - ைண ேவந்தனாகிய சீவகன். "ேதாளாகிய வரம்
சூழ் ேபாகா நிற்க உ ெதன்க. தன சாயலால் விைளந்த அழைகக் கண்ட அளவில்
காம ேவட்ைக விைளவித்தற்குக் கூத்ைத ம் பாட்ைட ம் நடத் த ன் பிறந்த காமம்
என்க.
-----------------------13.

த்தியிலம்பகம்

( த்தியிலம்பகம்: சீவகன ஆட்சிக்காலத்தில் அவன் தாயான விசைய
தண்டாரணியத் த் தவப்பள்ளியி
ந்
ைண ெசய் ேபாந்த தாபத மகளிர்க்குத்
தான் அ கன் ேகாயிெலான் எ ப்பித் நல்ல சைன ெசய் அதன் பயைன
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நல்கினள்; சு காட் ல் தனக்குத் ேதாழியாய் வந்
ைண ாிந்த ெதய்வத் க்கும் ஒ
ேகாயில் சைமப்பித்தாள். சு காட்ைட அறக்ேகாட்டமாக்கி நாேடா ம் ஐந் ற்ைறந்
பிள்ைளகட்குப் பா ம் ேசா ம் அளிக்குமா ெசய்தாள். தான் உைற மிடத்ேத
மயிற்ெபாறியின் வ வெம தி மனம் மகிழ்ந்தாள்.
வில் அவள் ற
ணற்ெகண்ணி, சீவகன்பால் விைட ெபற் ப் பம்ைம ெயன் ம் அ கைள யைடந்
றவறம் ேமற்ெகாண்டாள். சின்னாள் கழிந்த ம் சீவகன் தன் மைனவிய டன்
றவியாகிய விசையையக் கண் பணிந் தன் நகரம் ேபாந் ேசாைல கர் , நீர்
விைளயாட்
த ய பல இன்பத் ைறகளில் எனியனாய் இனிதி ந் வந்தான்.
அவன் மைனவிய ம்

ைறேய சச்சந்தன், சுதஞ்சணன், தரணி, கந் க்கடன், விசயன்,

தத்தன், பரதன், ேகாவிந்தன் என்ற மக்கைளப் ெபற்
ேமேல கூறியவா

மகிழ்ச்சி மிகுந்தனர்.)

சீவகன் இனிேத நாடாட்சி ெசய்

அவைன, அ க க்கு மிகச் சீாியெதா
அத்தைகய
ேகாயிெலான்ைற எ ப்பித்தான்.

வ ம் நாளில் விசைய

ேகாயிைல எ க்குமா

பணிக்க, அவ

ம்

அ கன் ேகாயிற் சிறப்
விண்பாற் சுடர்விலக்கி ேமகம் ேபாழ்ந் விசும்ேபந்தி
மண்பாற் றிலகமாய் வான் த் தாங்கு மணிமல்கிப்
பண்பால் வாிவண் ந் ேத ம் பா ம் ெபாழிற்பிண்
எண்பால் இகந் யர்ந்தாற் கிைசந்த ேகாயி

யன்றேத.
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667. விண்பால் சுடர் - விண்ணில் உள்ள ஞாயி ம் திங்க ம். சும்ேபந்தி ேதவ லகுக்கு ேமலாய். மண்பால் - மண்ணி ள்ள ேகாயில்க க்கு. வான் த்தாங்கு வானம் மின் த்தாற்ேபால. மல்கி – நிைறய வி த்தலால், ேமகம் ேபாழ்ந் . சுடர்
விலக்கி,

த்தாங்கு மல்குதலால், விசும்ேபந்தி, திலகமாய் இயன்ற

பண்பா ம் பான்ைம ைடய, எண்பால் இகந்
உயர்ந்த அ க க்கு.

என்க. பண்பாய் –

உயர்ந்தாற்கு - எண் குணங்களால்

ேகாயிெல த்த நல்விைனப்பயைன விசைய தனக்குத்
தவமகளிர்க்கு நல்கல்

ைணெசய்

உதவிய

அல் ய ம்பத ம் அடகுங் கா ங் குளெநல் ம்
நல்ல ெகா ம்பழ ங் கிழங்குந் தந் நைவதீர்த்தார்க்கு
இல்ைலேய ைகம்மாெறன் றின்ப ெமல்லா மவர்க்கீந்தாள்
வில்ேலான் ெப மாட்

விளங்கு ேவற்கண் விசையேய.
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668. அல்

ய ம்பதம் - அல்

ண : ஆம்பலாிசியாலாகிய உண . அடகு -

இைலக்கறி. நைவ - இ க்கண். இன்பம் – ேகாயிெல ப்பித்த விைனப்பயன்.
வில்ேலான் ெப மாட் - சச்சந்தன் ேதவியாகிய.
சுடைலயில் தனக்குத் ைணெசய்த ெதய்வத் க்கும் தன்ைனச்
சுமந் ெசய்த மயிற்கும் சிறப் ச் ெசய்தல்
தனிேய ய ழந் தாழ்ந்
ழ்ந்த சு காட் ள்
இனியா ளிடம்நீக்கி ேயமஞ் ேசர்த்தி யக்ெகாண்ட
கனியார் ெமாழியாட்கு மயிற்குங் காமர் பதிநல்கி
னியா
669. உழந்

தான்காண ெமாய்ெகாண் மாடத் ெத

வித்தாள்.
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- வ ந்தி. இனியாள் - இனியளாகிய விசைய. ஏமம் - பா காப்பான

இடம்; தாபதப்பள்ளி. உயக்ெகாண்ட - பிைழப்பித் க்ெகாண்ட. கனியார் ெமாழியாள் கனிேபா ம் ெமாழியிைன ைடய கூனிவ வில் வந்த ெதய்வம். பதி - ேகாயில்.
னியா - இைடயறயின்றி. ெதய்வத் க்குக் ேகாயி ம் மயி க்குத் தன் மாட ம்
நல்கினாளாம். பாி -இவ்ேவற் பா கைளச் ெசய்யேவண் ெமன நிைனத்தி ந்த
வ த்தம்.
சு காட்ைட ஆன்பால் அளிக்கும் அறச்சாைல யாக்குதல்
அண்ணல் பிறந்தாங் ைகஞ் ற் ைறவர்க் களந்தான்பால்
வண்ணச் சுைவய தம் ைவக நா ங் ேகாவிந்தன்
ெவண்ெணய் உ க்கிெநய் ெவள்ள மாகச் ெசாாிந் ட்டப்
பண்ணிப் பாிவகன்றாள் ைபந்தார் ேவந்தற் பயந்தாேள.
670. பிறந்தாங்கு - பிறந்த விடமாகிய சு கா . ஆன்பால் அளந்
ஐஞ்
ஐஞ்

670
ேதாழர்

ற் நால்வர் சீவகன் ஆக ஐஞ் ற்ைறவர் ெபா ட் , நா ம்
ற்ைறவர்க்கு அ சில் அைமதியாம். வண்ணவ தம் - ப ப் ச் ேசா .

ேகாவிந்தன் – நந்தேகான்
பின் தன்பால் வந்

அ பணிந்த சுநந்ைதைய ேநாக்கி "சீவகைனப் பயந்த

ெசல்விேய! வ க" என இனியன கூறிச் சிறப்பித்த விசைய, காந்த வதத்ைத
எண்ம ம் வந் பணிந் நிற்க, அவர்கைள ம் ல் ய
சி வைரப் பயந் ெதளி ர்களாக" என் சிறப்பித்
வ மா பணித்தாள்.

த ய

கி த்தி "உலகா ம்
வில் சீவகைனத் தன்பால்
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சீவகன் வந்

பணிந்

இ த்தல்

சிங்க நடப்ப ேபாற் ேசர்ந்
த் ய்ப் பலர்வாழ்த்தத்
தங்கா வி ப்பிற்றம் ெப மான் பாத
தீட்
எங்ேகா பணிெயன்னா அஞ்சா ந ங்கா இ விற்கண்
ெபாங்க வி தவிசி

ந்தான் ேபாேர றைனயாேன.
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671. ேசர்ந் - நடந் ெசன் . தங்காவி ப்பின் - மிக்க வி ப்பத் டன். ெப மாள் தாய். "னஃகாெனாற் மக உைவ ணர்த்திற் ".
குட் ெபா ந்த வணங்கி.
"அவன் கூறிய அறெமல்லாம் தான் ெசய்
த்த ன் இன் ம் அைவ உளேவா
என்ப ேதான்ற எங்ேகா பணி என்றான்". இ விற் கண் - இரண் விற்கிைட நீளம்.
ஏறைனயான்-சீவகன்.
விசைய சீவக க்குச் சச்சந்தன் மாண்ட ெசய்திையத் தாேன தன் வாயாற் கூற ற்
அவன் ெபண்ணின்பேம ெபாிெதனக் க தி அைமச்சர் ெசால்ைலக் ேகளாெதாழிந்த ம்
கட் யங்காரனால் ெகா ைம ெசய்யப் ெபற்ற ம் மயிற் ெபாறியில் தன்ைன
விண்ணிற் ேபாக்கிய ம் பிற ம் கூறி
த்தாள். ேசவகன் அ ேகட் மயங்கி
உணர்வற் க் கீேழ ழ்ந்தான். அ கி ந்தவர் பின் ெதளிவிக்கத் ெதளிய அவ க்கு
விசைய ெசல்வம், இளைம யாக்ைக
ெமாழிந்தாள்.

த யவற்றின் நிைலயாைமைய எ த்

இவற்ைறக் ேகட் க்ெகாண்
ந்த சுநந்ைத ம் உள்ளத்ேத ற ணர் ேபாதர,
இைவயைனத் ம் தனக்குக் கூறிய உ தியாகத் ேதர்ந்
ற
ணத்
ணிந்தாள்.இதைனச் சீவகற்கும் அவள் ெசால் விட்டாள். சீவகன் உற்ற யர்க்கு
அளவில்ைல.
இ வ ம் பம்ைம ெயன்

ம்

றவி இ ந்த சூழ

க்குச் ெசல்

தல்

ஓ யி ெராழித்திரண் டம் ேபாவேபால்
ஆாிய ெனாழியவங் ெகௗைவ மார்கடாஞ்
சீாிய றெவா சிவிைக ேயறினார்
மாாியின் மடந்ைதமார் கண்கள் வார்ந்தேவ.
672. ஓ டம்ைப விட்

ஓ யிர் ேபாதல் ேபாலா , ஓ யிைர விட்

672
இரண்

உடம்

ெசல்வ ேபால். ஆாியன் - அாியவனாகிய சீவகன்; இ தமிழ்ச்ெசால்; வடெசால்ெலன
வாய் வத வா
ளர். ஒளைவமார் - தாய்மார். றெவா - ற ேமற்ெகாண் .
மடந்ைதமார் - சீவகன் ேதவிமார். வார்ந்த - கண்ணீைரச் ெசாாிந்தன.

117

விசைய சுநந்ைத டன் பம்ைமையப் பணிதல்
அ ந்தவக் ெகா க்குழாஞ் சூழ வல் ேபால்
இ ந்தறம் பகர் ழி யிழிந் ைகெதா
ஒ ங்ெகைம

யக்ெகாண்மின் அ கள் என்றனள்,

க ங்கய ென ந்தடங் கண்ணி ெயன்பேவ.

673

673. ெகா க்குழாம் - மகளிர் கூட்டம். அல் - வின்ந . இ ந் - பம்ைம அவர்
ந ேவ யி ந் . பகர் ழி - கூ ம் இடம். ஒ ங்கு - ேசர. கண்ணி - விசைய.
தாமைரப் வின் றவிதழ் ேபால். மகளிர் சூழ வி ப்ப, பம்ைம அல் ேபால் ந ேவ
யி ந் அறம் பகர்ந்தாளாம்.
பம்ைம கூறல்
"ஆரழன் ளாி யன்ன அ ந்தவ மாி ; தானஞ்
சீர் ெக நிலத் வித்திச் சீலநீர் ெகா ப்பிற் றீந்ேதன்
பார்ெக நிலத் ணாறிப் பல் க ழீன் பின்னால்
தார்ெக

ேதவ ாின்பம் ைதயலாய்! விைளக்கு" ெமன்றாள்.

674

674. ளாி - விறகு. சீல நீர் - சீலமாகிய நீர். பார் ெக நிலத் ள் - உத்தர கு வில்.
நாறி - ைளத் . தீந்ேதன் தார் ெக ேதவர் - தீவிய ேதன் நிைறந்த மாைல அணிந்த
ேதவர்.
இ

ேகட்ட விசைய மீண் ம் வணங்கி, "யாம் அற ைர பின்னர்க் ேகட்ேபாம்;

இப்ேபா
தவமகளிர்

எமக்குத்

ற

தந்த ள்க" என ேவண் னள்; அவ

ற க் குாியன ெசய்ய

ற்

இ வ ைடைய ம் மாற்றி, பாலால் அ
ப்பித்தனர்.

ம் அதைன யிைசயத்

தற்கண், விசைய, சுநந்ைதயாகிய
க வி

லானாகிய ெவண்ேகா

இ வ ம் மயிர் பறிப் ண்டல்
மணியியல் சீப்பிடச் சிவக்கும் வா தல்
அணியி ங் கூந்தைல ெயௗைவ மார்கடாம்
பணிவிலர் பாித்தனர் பரமன் ெசான்ன ல்
ணிெபா ள் சிந்தியாத்

றத்தல் ேமயினார்.

675

118

675. மணியியல் சீப் - மணியால் ெசய்த சீப் .
ேசர்ந் ள்ள. பணி - தாழ் . பரமன்- இைறவன்.
ணி ம் ெபா ள்.

தல் அணி - ெநற்றிையச்
ல் - ஆகமம். ணி ெபா ள் -

தவத்திற்குாிய குணம் பல ம் நிைறதல்
ெபாற்குடந் தி மணி ெபாழியப் ெபய்தேபால்
எற் டம் ெபண்ணிலாக் குணங்க ளால்நிைறத்
உற் ட யிர்க்க ள் பரப்பி ேயாம்பினார்
ற் ட

ணர்ந்தவ ன த ேமாம்பினார்.

676

676. ெபாழிய - நிரம்பி வழிய. எற் டம்ைப – எ ம்ெபா கூ ய இவ் டம்ைப.
உற் ....... பரப்பி - பல் யிர்க்கும் வந்த ன்பங்கைளத் தா ம் உடேன ற்
அவ் யிர்க க்கு அ ைளப் பரப்பி. அ தம் - ஆகமப் ெபா ள். "தவம் ாிந்
அடங்கத்தக்க நல்விைன ைடைமயின் ெபாற்குடத்ேதா உவமித்தார்."
இ வ ம் தவத்தால் ேமம்ப தல்
கழ்ந் ைர மகிழ்ச்சி ம் ெபாற்பில் பல்சனம்
இகழ்ந் ைரக் கிரக்க மின்றி யங்க ல்
அகழ்ந் ெகாண்ட ம் ெபா ள்ெபாதிந்த ெநஞ்சினார்
திகழ்ந்ெதாி விளக்ெகனத் திலக மாயினார்.

677

677. கழ்ந் ைர - ஒ வர் தம்ைமப் கழ்ந் ைரத்தற்கு. ெபாற்பில் பல்சனம் ெதளிந்த அறி ச் சிறப்பில்லாத பல மக்க ம். இரக்கம் - வ த்தம். அங்க ல் - பல
அங்கங்கைள ைடய ஆகமம். அகழ்ந் ெகாண் - கல் ெய த் க்ெகாண் .
ெபாதிந்த - நிைறந்த. திகழ்ந் - ஒளிவிட் . விளக்ெகன - விளக்குப்ேபால.
இவ்வண்ணம் இவர்கள் தவத்தால் ேமம்படேவ, இவர்கைளக் காண்டல் ேவண் ச்
சீவகன் தன் மைனவியர் உடன்வரப் ேபாந் இவர்கள் அ
ழ்ந் வணங்கினன்.
இவர்கள் அவ ைடய வணக்கத்ைதேயா வாழ்த்ைதேயா ெபா ள் ெசய்திலர். விசைய
பாைவ ேபான்றி ந்தாள்.
பம்ைம சீவகற்குக் கூறல்
"காதல னல்ைல நீ ம்; காவல! நிைனக்கி யா ம்
ஏதிலம் என் கண்டாய் இ ந்த நங்ைக" ெயன்னத்

119
தாதலர் தாம மார்ப

ாிைம ந் தா

மாேதா

ேபாதவிழ் கண்ணி யீர்த் ப் னல்வரப் லம்பினாேன.

678

678. காதலன் - காத க்கப்ப பவன். ஏதிலம் - சுற்றமல்ேலம். என் கண்டாய் என் அறிவாய். என்ன - என் பம்ைம கூற. தாதவர் தாமம் - ேதன் விாி ம் மாைல.
ேபாதவிழ் கண்ணி - தான் கு யி ந்த மலர்ந்த க்களால் ெதா த்த கண்ணிைய.
னல்வர-கண்ணில் நீர் ெப கி வழிய.
அ கண் பம்ைம த ய தவமகளிர், சீவக டன் ேப மா
வற்
த்தினர். அதன்ேமல் அவள் கண் திறந் ேநாக்கினாள்.

விசையைய

விசைய கூறல்
திைரவைள இப்பி யீன்ற தி மணி யார மார்பின்
வைரவளர் சாந்த மார்ந்த ைவரக்குன் றைனய திண்ேடாள்
விைரவள் ேகாைத ேவேலாய் ேவண் ய ேவண் ேனம்என்
உைரவிைன வித்

ைரப்பக் காைள ன் னகம்கு ளிர்ந்தான்.

679

679. திைர - கடல். மணியாரம் - மணிகலந் ேகாத்த த் மாைல. வைர - மைல.
சாந்தம் - சந்தனம். விைர - ந மணம். ேவண் ய ேவண் ேனம் - நீ
வி ம் வனவற்ைறேய யா ம் வி ம்பிேனம். உைர விைளத் - உைரையத் தாேம
வ ய எ ப்பி. ேவண் ய என்ற , அவன் "உைறக" என்ற ம் "யான்
என்ற ம் ேவண் க் கூறியைவ.
சீவகன் சுநந்ைதக்குச் ெசால்

தல்

அ கேளா

ற்றவர் யா

றக்க ெவான்

ம் காதலன்"

மல்லர்;

சு
ய ெரன்கட் ெசய்தாய்; சுநந்ைதநீ ெயௗைவ யல்ைல;
ெகா ையநீ ெகா ய ெசய்தாய் ெகா ையேயா ெகா ைய ெயன்னா
இட ற்ேறார் சிங்கந் தாய்

னி ந்த

கின்ற ெதாத்தான்.

680. யா ஒன் ம் உற்ற ம் அல்லர் - யாெதா
- விசயமாேதவி. ஔைவ - தாய். இடர் - ன்பம்.

680

வ த்த ம் உற்றவரல்லர். அ கள்

சுநந்ைத விைட யி த்தல்
"ெசன்றேதா ெசல்க; விப்பால் தி மக ளைனய நங்ைக

120
இன்றிவ றப்ப யானின் னரசுவந் தி ப்ேப னாயின்
என்ெறனக் ெகாழி மம்மா பழி" ெயன விலங்கு ெசம்ெபாற்
குன்றனான் குளிர்ப்பக் கூறிக் ேகாயில் க் க

ெகன்றான்.

681

681. ெசன்றேதா ெசல்க -"தன் கணவைன யிழந்
தல்வன் அரைச
உவந்தி ந்தாெனன் இதற்கு ன்னர் உலகத் நிகழ்ந்த பழி நிகழ்ந்தேத ேபாக"
இவள் - விசைய. மா பழி-ெப ம்பழி.
பின் நந்தட்டன் அ பணிந் வணங்க அவைன ேநாக்கி " ம்ைம யாம் றந்திலம்;
அதனாேல நீ மனம் ெநாந் ெவ க்க ேவண்டா" என் ெமாழிய அவ ம் மனம்
ேதறிச் ெசன்றான். அைனவ ம் ேகாயிைல யைடந்தனர். இ வ ம் தவெநறியில்
நின் இலகுவாராயினர்.
இந் நிகழ்ச்சிகைளக் கண்

ந்த அைமச்சர், சீவக

ம்

ற

ேமற்ெகாள்வாேனா

என்ற அச்சத்தால், அவன் மனத்ைத அரச ேபாகத்திேல அமிழ்த்தற் ெகண்ணி, நீர்
விைளயாடற் ேகற்ப, அரசுாிைம ம் அரச
வாவிகைளப் பண்ணி, அவற்ைறக் கண்ட
அதற் கிைசந்தான்.

ம் ப ந்தாடற்குாிய இனிய நீர்
மா

அரசைன ேவண் னர். அவ

நீர் விைளயாட்
கணமைல யரசன் மங்ைக கட் யங் காரனாகப்
பைண ைல மகளி ெரல்லாம் பவித்திரன் பைடயதாக
இைணமலர் மாைல கண்ண ெமாிமணிச் சிவிறி ேயந்திப்
ைண றந் த வித்

நீர்ப் ேபார்த்ெதாழில் ெதாடங்கி னாேர.
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682. கணமைல - கூட்டமான மைல. அரசன் - க ழேவகன். மங்ைக காந்த வதத்ைத. பைண - ப த்த. பவித்திரன் - சீவகன். இைணமலர் - ஒத்த மலர்.
ைண றம் - ெதப்பத்தின் றத்ைத. "ேவெறா பைகயரைசத் தாம்
ேகட்டறியாைமயா ம் கட் யங்காரன் ெகா ைம தம் மனத் நிகழ்தலா ம்
கட் யங்காரனாக" என்றார்.
தத்ைதயின் ேபார்த்திறம்
அரக்குநீர்ச் சிவிறி ேயந்தி யாயிரந் தாைர ெசல்லப்
பரப்பினாள் பாைவ தத்ைத; ைபந்ெதா மகளி ெரல்லாம்
தாிக்கில ராகித் தாழ்ந் தட கிற் குளிக்கு மின்ேபால்

ம்
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ெச க்கிய ெந ங்கண் ேசப்பச் சீதநீர்

ழ்கி னாேர.

683

683. அரக்கு நீர் - இங்கு கம் கலந்த நீர்; தடத் நீர். சிவிறி - பீச்சுங்
குழல்.தாிக்கிலராகி - எதிர்நிற்க மாட்டாராய். கில் குளிக்கும் மின்ேபால் ெவண் கி ள் மைற ம் மின்னைலப்ேபால. ெச க்கிய - மதர்த்த. ேசப்ப - சிவக்க.
சீதம் - குளிர்ச்சி.
சீவகன் ேசைன ைடய அவன் சிவிறிேயந்திப் ெபா தல்
கூந்தைல ெயா ைக ேயந்திக் குங்குமத் தாைர பாயப்
ந் கி ெலா ைக ேயந்திப் குமிடங் காண்டல் ெசல்லார்
ேவந்தைனச் சரெணன் ெறய்த விம்
யரம் ேநாக்கிக்
காய்ந் ெபாற் சிவிறி ேயந்திக் கார்மைழ ெபாழிவ ெதாத்தான்.

684.

684. குங்குமத் தாைர - குங்குமம் கலந்த நீர்த்தாைர. காண்டல் ெசல்லார் காணாராய். விம்
யரம் - மிகுகின்ற வ த்தம். காய்ந் - விைளயாட்டாய்ச்
சினந் . கார் - கார் கிேல; நின் .
தத்ைதயின் ேசைன ைடதல்
அன்னங்க ளாகி யம் ந் தாமைர யல்

ேமய்வார்

ெபான்மயி லாகிக் கூந்தல் ேபார்த்தனர் குனிந்
இன்மலர்க் கமல மாகிப்
மின்

நிற்பார்;

கம் ெபா ந்த ைவப்பார்;

ேம கைல ந் ேதா ம் ெகா த்த

ெதா

நிற்பார்.

685.

685. அல் ேமய்வார் - அல் யில் கத்ைத மைறப்பார். ெபான் மயில் ெபான்னிற ைடய ெதா மயில். இன்மலர்க்கமலம் - இனிய வாகிய தாமைர.
ெபா ந்த - ெவா
கம் ெபா ந்த. ேமகைல ம் ேதா ம் ெகா த்த , ெகட்டார்
திைறயி வ ேபால்வ .
தன் பைட ைடயக் கண்ட காந்த வதத்ைத சந்தனத்தாைர ெகாண் சீவகன் ேமல்
பாய்ந்தான். இைடநின்ற மகளிர் கூட்டம் எதிேர சிவிறி ெகாண் தாைர ச
ஆற்றாராய் உைடந்ேதா னர்.
சீவகன் வறிேத நிற்றல்
"ெமய்ப்ப

தாைர

ழி ேனாமிவட்" ெகன்ன வஞ்சிக்
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ைகப்பைட மன்ன னிற்பக் க ப்பயல் மாைல வாங்கிச்
ெசப்பைட

ன்ைக யாப்பத் தி மகன் ெதாைலந்

ைபப் ைட யல்கு லாைளப் பாழியாற் ப க்க
686. ெமய்ப்ப

தாைர - ெமய்யிேல ெசன்

நின்றான்;

ற்ேற.

686

தாக்கும் தாைர. ைகப்பைட மன்னன் -

ைகயிேல சிவிறி ேயந்திய சீவகன். நிற்ப – தாைர வாமல் வாளா நிற்ப. க ப்பயல்
மாைல - கூந்த ல் கிடந்த மாைல. ெசப் ட - ெசவ்விதாக. யாப்ப - கட்ட. ெதாைலந்
ேதாற் . ைபப் ைட யல்குல் - படத்தின் பக்கத்ைத ைடய அல்குல். பாழி - வ .
ப க்க ற் - ைகப்ப க்கக் க தி.

-

தத்ைத ேதாற்ேறா ச் சீவகைனத் தழீஇக் ெகாளல்
அ த்தசாந் தலங்கல் சுண்ண ம ம் னல் கவர வஞ்சி
உ த்தபட் ெடாளிப்ப ெவாண்ெபான் ேமகைல ெயான் ம் ேபசா
கிடப்ப மற்றரச ேனாக்கிக், "ெகட்ட ன்
மடத்தைக நாணிப் ல்
687. சாந் ம் அலங்க

மின்

கில்மற்" ெறன்ன

ச்ேசர் ப தி ெயாத்தான்.

687

ம் சுண்ண ம் கவ ம் னல். அவன் உ த்தி ந்த

ெவண்பட் ைனக் கவர. ேபசா - ஒ ெசய்யா . கிடப்ப – டைவெயா கிடப்ப.
என்ன - என் சீவகன் ெசால் க் காட்ட. மடத்தைக - காந்த வதத்ைத. ல் அவைனப் ல் க்ெகாள்ள. ப தி - ஞாயி .
இவ்வா நீராட் டயர்ந் சீவகன் இனிதி க்கும் நாளில்
ேவனிற் ப வம்
வந்த . அப்ேபாதில் அவன் மகளிாின் ஆட ம் பாட ம் கண் ம் ேகட் ம் மகிழ்
ெவய்தினான். பின் கார்ப்ப வம் வந் இனிேத கழிந்த . அதன்பின் கூதிர் வந்த .
அக்காலத்ேத ஒ நாள் குணமாைல சீவகற்ெகன ஒ வள்ளத்ேத ேதறல் ெகாணர்ந்தாள்.
அத ள் அவள
கந் ேதான்ற, அதைனத் திங்கெளனக் க தியேதா நில்லாமல் தன்
கத் க்குப் பைகயாெமன நிைனத் ப் ப கிவிட்டாள். பின்னர் தன் கண்ைணத்
திறந்தவள் வானத்ேத திங்கள் இ ப்பக் கண் ஊட ற்றாள்.
குணமாைல

டல்

"ப கிேனற் ெகாளித் நீ பசைல ேநாெயா ம்
உ கிப்ேபா யின் மற் ைள" ெயன் ள்சுடக்
கு திகண் ெகாளக்குண மாைல
உ வத்தா

றத்தழீஇ

னாள்;

டற்றி நீக்குவான்;
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688. ப கிேனற்கு - ப கின எனக்கு. ெநஞ்சில் தட் ப்படாைமயின் "உ கிப் ேபாய்"
என்றான். உள் - உள்ளம் ெபாறா . கண் கு தி ெகாள - கண் சிவப்ப. தார் உற மாைல ெபா ந்த. உள்சுட உடற்றி எனக் கூட் க்ெகாள்க.
சீவகன் ஊடல் தீர்த் க் கூடல்
"நங்ைகநின்

கெவாளி ெயறிப்ப நன்மதி

அங்கேதா உள்க த் தழகிற் ேறய்ந்த ;
மங்ைகநின் மனத்தினால் வ ந்தல்" என்றவள்
ெபாங்கிள வன ைல ெபா ந்தி னானேரா.

689

689. உள் க த் - உள்ளகம் காிதாகி. (களங்கத்ைதச் சுட் ய .) ேதய்ந்த
கைலயின ேதய் .
ன் பனி ம் பின் பனி மாகிய ப வங்க

-

ம் இன்பமாகேவ கழிந்தன. இவர்க

ம்

கீழ்நிைல மாடத்ேதயி ந் இனி கழித்தனர்; குளி ம் எ மயிர்ப் ேபார்ைவயால்
நீக்கப்பட்ட .
வில் இளேவனிற் காலம் வந்த . எங்க ம் இயற்ைக இனிய காட்சி
வழங்கத் ெதாடங்கிற் . ெதன்ற ம் மலர் மணம் கமழ்ந் ெமல்ல அைசந் ேபாந்த .
இயற்ைக யழகு
குரவம் பாைவ ெகாப் ளித் க் குளிர்சங் கீர்ந்த கேளேபால்
மரவம் பாைவ வயிறாரப் ப கி வாைட ய நடப்ப
விரவித் ெதன்றல் வி
தா ேவனி லாற்கு வி ந்ேதந்தி
வர

ேநாக்கி வயாமரங்க ளிைல ழ்த் திணாீன் றலர்ந்தனேவ.

690. ெகாப் ளித்

- காற் ச்சிதற அ த் . மரவம் பாைவ - மரவம்

690
. வயிறார -

நிரம்ப. ப கி - கவர்ந் . ெதன்றல் விரவி வர ேநாக்கி - ெதன்றல், வாைட ேபாகா
நிற்க விரவி வ கின்ற வரைவக் குறித் . ேவனிலான் - காமன். ேவனிலா க்கு
வி ந்ேதந்தி இணாீன் அலர்ந்தன - காம க்கு வி ந்தி தைல ஏறட் க்ெகாண்
ங்ெகாத் க்கைளயீன் அலர்ந் வி ந்திட்டன. வயா - ேவட்ைக.
இக்காலத்ேத சீவகன் மகளி டன் நாட்
ெசன் இன்பம் கர்ந்தான்.
மகளிர் இன்

தல்

ள்ள பல்ேவ

இனிய இடங்கட்குச்
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எண்ணற் காிய குங்குமச்ேசற் ெற ந் நான நீர்வளர்ந்
வண்ணக் குவைள மலரைளஇ மணிக்ேகால் வள்ளத் தவேனந்த
உண்ணற் கினிய ம மகிழ்ந்தா ெரா யன் மாைல றந்தாழக்
கண்ணக் க நீர் ெமல்விரலாற் கிழித்
691. குங்குமச் ேச

ேமாந்தார் கனிவாயார்.

- குங்குமக் குழம் . நான நீர் - கத்

691.

ாி கம ம் நீர். மலர் அைளஇ

- மலர் விரவி. மணிக்ேகால் வள்ளம் – மணிய த்தி விளிம் பிரம் கட் ன வட் ல்,
வள்ளத்தில் ம ைவேயந்த. ஒ யல் மாைல - மாைல ம் த்தமாைல ம். கண்ண தம் க த் இ ெவன்ப அவன் க
ம்ப . கனிவாயார் - மகளிர். *"இப்
வ ப்ப த்தி ேமாந் ம் இனிய நாற்றத்தேவ யாயினாற்ேபால எம்ைம ம் உகிர்
த யவற்றால் சிறி வ ப்ப த்தி கர்தல் எமக்கு வ த்தெமன்
அஞ்சிைனயாயி ம் அஃ எமக்கு மிக்க இன்பேம யாத ன் உனக்கும் இன்பம்
ெசய் ெமன்ப உணர்த் தற்குக் கிழித் ேமாந்தார் என்க; இளைமச் ெசவ்வி மிக்க
வழி மகளிர்க்கு இங்ஙனம் வ ப்ப த்தி கர்தல் இன்பம் ெசய் ெமன் காம
ற்
கூ த ன் அதைனயீண் க் கூறினார்."
இவ்வண்னம் சில யாண் கள் கழிய மகளிர் அைன வ ம் க வி ந் ஆண்
மக்கைளப் பயந்தனர். அவர்கள் பிறப்பிற்குாிய சிறப் க்கள் பல ம் நிகழ்ந்தன.
அவர்கட்கு

ைறேய சச்சந்தணன், சுதஞ்சணன் தரணி கந் க்கடன், விசயன், தத்தன்,

பரதன், ேகாவிந்தன் எனப் ெபயர்கள் இடப்பட்டன.
சீவகன் மக்கள் கைலபயிறல்
ஐயாண்ெடய்தி ைமயா யறிந்தார் கைலகள் பைடநவின்றார்
ெகாய் மாைல குழன்மின் ம் ெகா ம்ெபாற் ேறா ம் குண்டல ம்
ஐயன் மார்கள் ளக்கின்றி யா ங் க மா ெவகுண் ர்ந்தார்
ெமாய்யா ரலங்கள் மார்பற்கு

ப்ப தாகி நிைறந்தேத.

692

692. ைமயா - ைமேயாைல பி த் . பைட - பைடப் பயிற்சி. ளக்கின்றி அைசயாமல். மாைல ம் குழ ம் ேதா ம் குண்டல ம் அைசயாமல் ஊர்தல் பிறர்க்கு
அாிதாக ன் ளங்காம ர்ந்தார் என்றார். ெவகுண் ர்ந்தார் - அ த்ேதறினார்.
ெமாய்யார் - ெசறிந் ள்ள.
இவ்வா இன் ற்றி க்கும் நாளில் ேவனிற் காலம் வந்த . ேசாைல ெயங்கும்
கனி ம் சிறந் ெபாற் விளங்க நிலவின.
மல் ைக மாைல ெயன்

ம் ேதாழி ேசாைல காண்க என அரசைன ேவண்டல்

ம்
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தட ைல கங்கள் சா ச் சாந்தகங் கிழிந்த மார்பிற்
குடவைர யைனய ேகாலக் குங்குமக் குல த் ேதாளாய்!
ெதாைடமலர் ெவ க்ைக ேயந்தித் ன்னினன் ேவனில் ேவந்தன்
இடம

காண்க என்றாள்; இைறவ

ெம க என்றான்.
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693. குடவைர - ஞாயி மைற ம் ேமற்கு மைல. குவ - திரண்ட. ெதாைட மலர் ெகாத்தாகிய . ெவ க்ைக - பாற்குடம். ைக ைறப் ெபா ள். இடம் அ - அவைளக்
காண்டற்கு இடம் அ .
சீவகன் தன்

ாிைம மகளி டன் ெசன்

ேசாைல யின்பம்

கர்தல்

இலங்குெபான் னார மார்பி னிந்திர ாிைம சூழக்
கலந்தெபாற் கா காண்பான் கா றப் க்க ேதேபால்
அலங்குெபாற் ெகாம்ப னா மன்ன மாட மாேதா
நலங்கவின் ெகாண்ட கா

நல்ெலாளி நந்திற் றன்ேற.

694

694. ெபாற்கா - கற்பகச் ேசாைல. கா ற-வி ப்பம் மிக. அலங்கு-அைசகின்ற. ஆட விைளயாட. நந்திற் -சிறந்த .
அரசன் வி ம்பியவா

மகளிர் ேவ

ேவறாகச் ெசன்

விைளயாட்டயர்தல்

வானவர் மகளி ெரன்ன வார்கயிற் ச
ர்ந் ம்
கானவர் மகளி ெரன்னக் க மலர் நல்ல ெகாய் ம்
ேதனிமிர் குன்ற ேமறிச் சிலம்ெபதிர் ெசன் கூ ம்
ேகானமர் மகளிர் கானிற் குழாமயில் பிாிவ ெதாத்தார்.

695

695. வார் கயிற் சல்-நீண்ட கயி கட் ய ஊசல். க மலர்- மணமிக்க . ேதன்
இமிர் குன்றம்-ேதனினம் ஒ க்கும் குன்றம். சிலம் -மைல. ேகானமர் மகளிர்-அரசன்
காத க்கும் மகளிர். கானில்- காவில்.
ேசாைலக் காட்சிகைளக் கண் வந்த சீவகன் உள்ளம்

றவின்ேமற் ெசல்

தல்

இன்கனி கவ மந்தி க வேனா ாிய வாட்
நன்கனி சிலத ண்ண நச்சுேவன் மன்ன ேனாக்கி
என்ெபா மிைடந்த காம மிழிெபா ெவ த் நின்றான்
அன் ைட யாிைவ கூட்டம் பிற

ைழக் கண்ட ெதாத்ேத.

696

126
696. க வன்-ஆண் குரங்கு. இாிய வாட் -நீங்குமா அைலத் . சிலதன்-ேசாைலக்
காவலன். நச்சு ேவல்-நஞ்சு தீற்றிய ேவல். என்ெபா மிைடந்த காமம்-உடம்ெபா
உடன் ேதான்றிய ஆைச. இழி -ஈண்
ப்பின் ேமல . அாிைவ-மைனவி.
"ைகப்பழ மிழந்த மந்தி கட் யங் கார ெனாத்த
இப்பழந் ரந் ெகாண்ட சிலத ெமன்ைன ெயாத்தான்;
இப்பழ மின் ேபாகத் தின்பேம ேபா " ெமன்
ெமய்ப்பட
697.

ணர்

ேதான்றி மீட்ட

ரந் -ஓட் விட் . ேபாகத்

கூறினாேன.
இன்பம்-அரசேபாகத்

697
எய் ம் இன்பம்.

ெமய்ப்பட-உண்ைமயாக, மீட் .

சீவகன் உள்ளம்

றவின்கண் உைறத்

நிற்றல்

ெம யவர் ெபற்ற ெசல்வம் ேவெரா ங் கீழ்ந் ெவௗவி
வ யவர் ெகாண் ேமைல வரம்பிகந் தரம் ெசய் ங்
க ய பிறவி கண்டாங் காலத்தா லடங்கி ேநாற்
ந விலா

லக ெமய்தல் நல்லேத ேபா

ெமன்றான்.

698

698. கீழ்ந் -அகழ்ந் ெகாண் . அரம் -கு ம் . க - க ம் ெபா ள்
இல்லாைமயால் அதன்ேமேல ெசல் ம் ஆைசயால் பிறக்கும் வ த்தம். காலத்தால்ற க்குாிய காலத்ேத. ந விலா லகம்-வ ந் த ல்லாத ட் லகம்.
இவ்வா ேபாக கர்ச்சிக்கண் ெசன்ற தன் உள்ளத்ைதச் சீவகன்; ற ெநறியிேல
ெச த்தி விைனயின் விைள ம் ேவட்ைகயின் தன்ைம ம் நிைனந் தனக்ெகனச்
சைமக்கப் பட்
ந்த கட் ைல யைடந்தான்.
சீவகன்

ற

ெநறிைய வியந்

ெசன்

கட் ைல யைடதல்

"ேவட்ைகைம ெயன் நாவிற் காமெவந் ேதறல் மாந்தி
மாட்சிெயான் றா மின்றி மயங்கிேனற் கி ைள நீங்கக்
காட் னார் ேதவ ராவர் ைகவிளக் கதைன" ெயன்
ேதாட் யாற் ெறாடக்கப் பட்ட ெசாாிமதக் களிற்றின் மீண்டான்.

699
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699. ேவட்ைகைம-ேவட்ைகத் தன்ைம. காம ெவந்ேதறல்- காமமாகிய ெவவ்விய கள்.
மாட்சி-நற்ெசய்ைக. ஒன்றா ம் –சிறி ம் இ ைள-மயக்கத்தி
ைகவிளக்காகிய ற ெநறி. ேதாட் -அங்குசம்.
மகளிர் மயக்க அவன் மயங்கா

ந் . ைகவிளக்கு-

நிற்றல்

ெமள்ளேவ
வங் ேகா விலங்கிக்கண் பிறழ ேநாக்கி
ள்ெளயி றிலங்கச் ெசவ்வாய்
வல் தாதி யாக
அள்ளிக்ெகாண் ண்ணக் காமங் கனிவித்தார் பனிவிற் றாழ்ந்த
வன்னிதழ் மாைல மார்பன் வச்சிர மனத்த னானான்.

700

700. ேகா -ெநாித் .
வல்
வல் நைகயாகிய
. இ காமக் குறிப் .
கனிவித்தார்-மிகுவித்தார். பனிவில்- த் வடம். வள்ளிதழ்-வளவிய இதழ்.
வச்சிரமனத்தனானான்-காமத்திற்கு ெநகிழாத ைவரம் ெபா ந்திய
மன ைடயனானான்.
சீவகன்

ற் லா மண்டபம் குந்

நீரா

உண ண்

த்தல்

ெநய்வளங் கனிந்த வாச நிைறந் வான் வைறக ளார்ந்
குய்வளங் க மி ெவம்ைமத் தீஞ்சுைவ குன்ற ன்றி
ஐவ ெளா வ னன்ன அ சில் ன் மைடய ேனந்த
ைமவைர மாைல மார்பன் வான்சுைவ யமிர்த

ண்டான்.

701. வைற-வ வல். குய்-தாளிப் . க மி- நிைறந் . ஐவ
மைடயன் ேசாறாக்கி. வான் சுைவ- மிக்க சுைவ.
உண ண் சந்தனம் சி கவாசம் தின்
மகளி டன் ெசன் வழிப தல். பாட் .

701
ெளா வன் - மன்.

இனிதி ந்த சீவகன் அ கன் ேகாயிற்கு

க மலர்ப் பிண் க் கட ள் கமலத்
அ மலர்சூ யவர்உலகில் யாேர
அ மலர்சூ யவர் உலக ேமத்த
வ மலர்

வ வ கின்றா ரன்ேற.

702

702. க மலர் - எக்கால ம் திதாகிய மலர். கமலத் அ மலர் - கமலத்ேத
அ யாகிய மலர். யாேர - யாவராய். இன்
வெரன்றால். வ மலர் - வ த்த மலர்.
வ கின்றார் - இவ் லகில் வ கின்றவர்.

128
அப்ேபா
நாதன் ேகாயிைல வணங்க வந்த சாரணர் பளிங்கின்ேம
கண்ட சீவகன் அவர்கைள வணங்கி வாழ்த் தல்.

க்கக்

இலங்கு குங்கும மார்ப ேனந் சீர்
நலங்ெகாள் சாரணர் நாதன் ேகாயிைல
வலங்ெகாண் டாய்மலர்ப் பிண் மாநிழற்
கலந்த கன்மிைசக் கண்

வாழ்த்தினான்.

703. இலங்கு குங்கும மார்பன்- விளங்குகின்ற குங்குமச் ேச

703
சிய மார்ைப ைடய

சீவகன். ஏந் சீர்-உயர்ந்த கழ்,. சாரணர் ேகாயிைல வலங்ெகாண்
யி ந்தாைர மார்பன் கண் வாழ்த்தினான்.

கன்மிைச

சாரணர் இ வ ள் த்தவ ம் மணிவண்ண மாகிய இரத்தினப் பிரைப
ெயன்பான் சீவகற்கு அற ைரக்கத் ெதாடங்குதல்
ேதெனய் ேதாய்ந்தன தீவிய தி மணி யைனய
வானி

ய்ப்பன வரகதி த வன, மதிேயார்

ஏைன யாவ
மான மில்

ம ெதனப் ப குவ, கல்வ,
யர் மணிவண்ணன்

வ ய வ த்தான்.

704. தீவிய - இனிய. அ மணி - ெப தற்காிய மணி. வரகதி -

704
. ஏைன யாவ ம் -

ஏைன அறி ைடேயார் யாவ ம். கல்வ – ெதளிவில்ேலார் ெதளி க தி நா ம்
ஓ வன. மானம் - ஒப் . உயர் மணிவண்ணன் - சாரணர் இ வ ள் ஒ வன். உயர்ந்த
மணி ேபா ம் நிற ைடய இரத்தினப் பிரைப என்பவன்.
ெதாகுத் க் காட்டல்
அ ைமயின் எய் ம் யாக்ைக ம் யாக்ைகய தழி ம்
தி ெமய் நீங்கிய ன்ப ம் ெதளிெபா ட் ணி ம்
கு ைம ெயய்திய குணநிைல ெகாைடெப பய ம்
ெப ைம

ட்ேடா ம் ேபசுவல் ேகளி

ெபாிேயாய்

705

705.அ ைமயின் - அாிதாக. தி - நல்விைன. நீங்கிய – நீங்கப் பட்டனவாகிய.
ெதளிெபா ட் ணி - ெதளியப்ப ம் ெபா
ம் ெதளி ம் ெதளி ம். கு ைம - நல்ல
நிறம்.

129

மக்கள் யாக்ைகயிந் அ ைம
பரைவெவண் ைர வடகடற் ப
கத் ைள ள்
திைரெசய் ெதன்கட ட்டேதார் ேநான்கழி சிவணி
அரச, அத் ைள யகவ ற் ெசறிந்ெதன வாிதால்
ெபாிய ேயானிகள் பிைழத்திவண் மானிடம் ெபறேல. *

706

706. பரைவ - பரத்தல். ப - உண்டான. சிவணி – ெசன் ேசர்ந் . அத்
ைனயகவயின் - வட கட ல் கிடந்த கத்தின் ைளயிேல. ெசறிந்ெதன ேகாத்தாற்ேபால. ேநான்கழி - வ ய கழி. ெபாிய ேயானிகள் - ெபாிய பிறப் கள்.
பிைழத் - தப்பி.
அவ் யாக்ைகயின் நிைலயாைம கூற

ற் க் க விற் ெக வ

கூறல்

இன்ன தன்ைமயி ன ைமயி ெனய்திய ெபா ேத
ெபான் ம் ெவள்ளி ம் ணர்ந்ெதன வயிற்றகம் ெபா ந்தி
மின் ெமாக்கு ெமனநனி யி ம்
ம்
பின்ைன ெவண்ெணயிற் றிரண்டபின் பிைழக்க ம் ெப ேம

707

707. ெபான்-சுக்கிலம். ெவள்ளி-கேராணிதம். வயிற்றகம்- க ப்ைப. யி ம்
அழியி ம் அழிந் வி ம். க த்ேதான்றிய இ திங்களில் ெவண்ெணய்ேபால்
திரண்
க்கும் என்ப. பிைழக்க ம் ெப ம்-ெக ம்.
இளைமயிற் ெக வ

ம் -

கூறல்

ெக த லவ்வழி யில்ெலனிற் ேகன்விக ைறேபாய்
வ ெகாள் கண்ணியர் மனங்குைழந் தநங்கெனன் றிரங்கக்
ெகாைட ங் ேகால ங் குழகுந்தம் மழகுங்கண் ேடத்த
விைடயிற் ெசல் ழி விளியி

ம் வினி மற் றறிநீ.

708

708. ேகள்விகள் ைறேபாய்- ற்ேகள்வி பல ம் ேகட் ம் கற் ம் ைறேபாகி.
வ ெகாள்-மாவ ேபான்ற. இரங்க-ேவட்ைகயால் ெம ய. குழகு-இளைம. விைடயின்காைளேபால. ெசல் ழி-ெசல் ங் காலத்ேத. விளி ம்-இறக்கும்.
ைமயிற் ெக வ

கூறல்

காமம் ைபப்பயக் கழியத்தங் கைடப்பி

சு ங்கி
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ஊமர் ேபாலத்தம் உைரயவிந்
ப்பினி
ய்ைம யில்குளந் ம் விட் டாம்ெபா

ைரயாத்
ணர்த்தி

ஈம ேம த ெலா தைல இகலமர் கடந்ேதாய்.
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709. ைபப்பய -ெமல்ல. கைடப்பி -ெகாள்ைக. உைரயவிந் -ெசால் ந்தன்ைம
குன்றி. உ ப்பினில் உைரயா-ைகயால் குறித் . ய்ைமயில் குளம்- யதல்லாத
உடம்பாகிய குளம். ம் விட் -ஒன்பதாகிய வாயில்கைளத் திறந் . ஆம் ெபா ள்
உணர்த்திவில் ஆகும் ெபா ள் இ ேவ என் அறிவித் . ஈமம்-சு கா .
இகலமர்-மா பட்ேடா கூ ய ேபார்.
நி த்த

ைறேய நாற்கதித்

ன்பம் கூற

ற்

தற்கண் நரககதித்

ன்பம் கூ தல்

ெவவ்விைன ெசய் மாந்தர் உயிெர நிலத் வித்தி
அவ்விைன விைள*
ண்
மவ்விடத் தவர்க ன்பம்.
இவ்ெவன ைரத் ெமன் நிைனப்பி ம் பனிக்கு ள்ளம்
ெசவ்விதிற் சிறி

கூறக் ேகண்மதி ெசல்வ ேவந்ேத.
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710. வித்தி-விைதத் . அவ்விடத் -நரகத்தில். இவ்ெவள- இத்தன்ைமயெவன.
பனிக்கும்-ந ங்கும்.
ஊழ்விைன ரப்ப ேவா ெயான்
ழ்த் தத்தி ள்ேள
சூழ்குைலப் ெபண்ைண ெநற்றித் ெதா த்ததீங் கனிக
ழ்த்
ழ்வன ேபால ழ்ந் ெவ வரத் தக்க ன்பத்
ஆழ் ய

ழப்ப; ஊ

ம நைவ நஞ்சு கண்டாய்.

711

711. ரப்ப-ெச த்த. ஒன்
ழ்த்தம்- ஒ வினா . ெபண்ைண ெநற்றிபைனமரத்தின் தைலயில். ஊழ்த் -மிகப்ப த் . ெவ வரத் தக்க -அஞ்சத்தக்க.
உழப்ப-வ ந் வர். ஊ ம்- உயிைர வாழச் ெசய் ம் நல் ண ம். அ நைவ நஞ்சுஅதைன இறக்கப் பண் ம் ெகா ய நஞ்சாம்.
விலங்குகதித்

ன்பம்

எாிநீர ேவநரகம்; அந்நரகத்

ன்பத்

ஒ நீர ேவவிலங்கு தா ைடய ன்பம்;
ெப நீர வாட்டடங்கண் ெபண்ணணங்கு

ந்தார்

அ நீர ேவந்தடர்த்த வச்சணங்கு ேவேலாய்!
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712. எாிநீர் -எாியின தன்ைமைய ைடயனவாம். ஒ நீ ரேவ- ஒ தன்ைமயேவ.
ெப நீர...ேவேலாய்-ெபாிய நீரவாகிய கண்ைண ைடய ெபண்கைள வ த் ம்
தாாிைன ம். அடர்த்தற்காிய தன்ைமயனவாகிய ேவந் கைள யடர்த்த
வ யிைன ம்.வ த்தத்ைதச் ெசய் ம் வ யிைன
ைடய அரேச.
மக்கட்கதித்

ன்பம்

தம்ைம நிழேனாக்கித் தாங்கார் மகிழ் ங்கிச்
ெசம்ைம மலர்மார்ப மட் த் திைளயார்ேதான்
ெகாம்ைமக் குழகா ங் ேகால வைரமார்பர்
ெவம்ைம மிகு ன்பம் ேவந்ேத சிலேகளாய்.

713

713. நிழல் ேநாக்கி-கண்ணா யிேல நிழைலப் பார்த் . தாங்கார்தாங்கமாட்டாராய். மகிழ் ங்கி-மகிழ்ச்சி ெசறிந் . மட் த் - சப்ப வனவற்ைறப்
சி. ெகாம்ைம-ெபாிய. குழகா ம்- இளைமயால் காமக் களியாட்டய ம். ெவம்ைம வ த்தம்.
ேவட்டைம ெபறாைம ன்பம் விைழநைரப் பிாித ன்பம்
ேமாட்ெடழி ளைம நீங்க ப் வந் தைடத ன்பம்
ஏட்ெட த் தறித ன்றி ெயள்ளற்பா ள்ளிட் ெடல்லாம்
சூட்டணிந் திலங்கும் ேவேலாய்

ன்பேம மாந்தர்க் ெகன்றார்.

714

714. ேவட்டன - வி ம்பிய ெபா ள். விைழநர்-காதலர். ேமாட்ெடழில் -மிக்க அழகு.
ஏட்ெட த் -ஏட்
மாைல.
ேதவகதித்

ெல தப்ப ம் எ த் .; கல்வி. எள்ளற்பா -இகழ்ச்சி. சூட்

-

ன்பம்

ேதவேர தா மாகித் ேதவராற் ெறாழிக்கப் பட் ம்
ஏவல்ெசய் திைறஞ்சிக் ேகட் மணிகமாப் பணிகள் ெசய் ம்
ேநாவ
யாவ ந்

ெபாி ந்

ன்பம்; ேநாயி

ட் பிறத்த

ன்பம்

ன்ப மன்னா! யாக்ைகெகாண் டவர்கட் ெகன்றான்.
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715. ெதாழிக்கப்பட் ம்-ெவகுளப்பட் ம். அணிகம்- அணிகள். அணி என்ப திாிந்
அணிகமாயிற் . மாப் பணிகள்-ெபாிய ண்கள். யாவ ம்-எத்தைகய பிறப்ைப
எ த்தா ம்.
நி த்த

ைறேய நால்வைகக் கதித் ன்பம் கூறியபின் ெதளிெபா ள் கூ தல்
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மன்றல் நா மணி
ேமன் ம ந்த சூளா மணிேபா ம்
ெவன்ேறார் ெப மா னறவாழி ேவந்தன் விாி ந் தாமைரேமல்
ெசன்ற தி வா ர ேயத்தித் ெதளி ம் ெபா ள்க ேளாைரந் ம்
அன்றி யா

ெமான்பா

மாகு ெமன்பா ரறேவாேர.
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716. மன்றல்-ந மணம். ம ந்த-நிைறந்த. ேபா ம் ெப மான் என்க. ெவன்ேறார்னிவர். ெசன்ற-நடந்த. தி வார்-சிறப் ப் ெபா ந்திய. ஐந்ேதயன்றி ஆ ம்
ஒன்ப மாகும் என் அறேவார் கூ வர். இைவ ைறேய பஞ்சாத்திகாயம்
சட்திரவியம் நவபதார்த்தம் என்பர். ஐந் -சீலம். ற்கலம், த மம், க மம், ஆகாசம்.
ஆ : சீவன் தலாக ஐந் டன் காலம் ஒன் ேசர ஆ . ஒன்ப . சீவம், அசீவம்,
ண்ணியம் பாவம் ஆசிரவம் சம்வைர நிர்ச்சைர பந்தம்
.
அப்ெபா ைளத்

ணி ந்

ணி

கூறல்

ெபாிய வின்பத் திந்திர ம் ெபட்ட ெசய்ைகச் சி குரங்கும்
உாிய ெசய்ைக விைனப்பயத்ைத ண்
ெமனேவ ணர்ந்தவைன
அாிய ெரன்ன மகிழா ெமளிய ெரன்ன விகழா ம்
இ சார் விைன ந் ெதளிந்தாேர யிைறவ

ந் ெதளிந்தாேர.
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717. ெபாிய இன்பத்திந்திரன்-ெப ம் இன்பத் ள் ெபாி இஃெதனத் தன்
மன ணர்வாலாராய்ந் ெப ம் இந்திரன். ெபட்ட ெசய்ைக-அவ்வாறின்றி
மனம்ேபான ேபாக்கில் ெசய் திாி ம் ெசய்ைக. விைனப் பயம்-விைனப் பயன்.
இ சார் விைன-நல்விைன தீவிைன. இைறவன்
சு தியாகமம்.

ல்- அங்காகமம்*,

வாகமம். ப

-

உ வர்ப் ேபண வர்ப்பின்ைம
ைலயா வின்பந் தைலநிற்றல்
அறிவர் சிறப்பிற் ெகதிர்வி ம்ப
லழிந்ேதார் நி த்த லறம்பகர்தல்
சிறியா ாினத் ச் ேசர்வின்ைம
சினங்ைக வி தல் ெச க்கவித்தல்
இைறவ னறத் ளார்க்ெகல்லா
மினிய ராத,

ெதளிேவ.
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718. உ வர்-மிக்ேகார். உவர்ப் -ெவ ப் . உைலயாவின்பம்- ட் ன்பம். அறிவர்
சிறப் -அறிவர்க்குச் ெசய் ம் சிறப் . அழிந்ேதார்-தளர்ந்தவர். அவித்தல்-ெக த்தல்.
இைறவன் அறம்-இச் சமயத்தவர் அைனவர்க்கும்.
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குணநிைல (சீலம் ) கூறல்
ஒ க்கேம யன்றித் தங்க ள் ணர் வழிக்கு மட் ம்
ப்பயி ேற மன்றிப் பிறவற்றின் ண்
மாந்தி
வி ப்பய னிழக்கு மாந்தர் ெவ விலங் ெகன் மிக்கார்
பழித்தன ெவாழித்தல் சீலம் பார்மிைச யவர்கட் ெகன்றான்.

719

719. ஒ க்கத்ைத ம் உள்ளத் ணர்ைவ ம் அழிக்கும். மட் - கள்.

ப் பயில்

ேதன்நிரம்பிய ேதன். ண்-ஊன்; லால். வி ப் பயன்ேப . ெவ விலங்குஉணர்வில்லாத விலங்கு. பழித்தன-கூடாெவன விலக்கியைவ. பார்மிைசயவர்நில லகத்ேத அறஞ் ெசய்பவர்.
ெகாைடநிைல (தானம்) கூறல்
ஒன்ப வைகயி ேனாதிற் த்தமர்க் காகு மார்ந்த
இன்பத ம ளியீத ைடெயன ெமாழிப யார்க்கும்
ன் ற விலங்கு ெகான் ெசாாிந் ேசா ட் னார்க்கும்
நன் ெபா ள் வழங்கி னார்க்கும் பயனமக் கறிய லாகா.
720. ஒன்ப

720

வைகக் ெகாைடஉத்தமர்க்காகும். இன் பதம் - இனிய ேசா . இைட -

இைட நிைலக் ெகாைட. யார்க்கும் - இழிந்ேதார்க்கும்; ஊட் னார்க்கும் உண்டார்க்கும்.
வழங்கினார்க்கும் – அவ்வி

திறத்தார்க்கும் ஊண் ெபா ட்

நல்ல ெபா ைளத்

தந்தார்க்கும். ெகாைட ஒன்ப : "எதிர்ெகாளல், இடம் நனி காட்டல், கால்
கழீஇ அதிர்பட அ ச்சைன அ யில் ழ்தரல் ம ர நன்ெமாழிெயா மனம் ெமய்
யராய் உதிர்க நம் விைனெயன உண்

ஏந்தினார்,"

ெகாைடப் பயன் கூறல்
ற் ந் தடங்க ணா ம் ெபான்ென ங் குன்ற னா ம்
கா ற் நிைனந்த ெவல்லாங் கற்பக மரங்க ேளந்தத்
தா ற் க் கழிப்பர்; தான மிைடய
ஏ ற் க் க ம

ெசய்த நீரார்

மி யி நிதிக் கிழைம ேவந்ேத.

721
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721.
ற் ம் - ைவப்ேபா ம். கா ற் - வி ம்பி. உற் - கர்ந் . ஏ ற் ெசல்வக் களிப் ற் . க ம மி - மண் லகு. கைட நிைலக் ெகாைடக்குப் பயன்
நரகமாத ன், ஈண் க் கூறப்படவில்ைல.
அடங்கலர்க் கீந்த தானப் பயத்தினா லல
தடங்கட ன
உடம்ெபா

ந்நீர்த்

ட் டீ பல ள; அவற் ட் ேடான்றி
கங்க ெளாவ்வா ழ்கனி மாந்தி வாழ்வர்

மடங்கலஞ் சீற்றத்

ப்பின் மானேவன் மன்ன ேரேற.

722. அடங்கலர்க்கு - தகுதியில்லாதார்க்கு. அல ம் -

722
ழங்கும்.

ந்நீர் - ஆக்கல்

அளித்தல் அழித்தல் ன் ம் ெசய் ம் கடல். மக்க டம் ம், விலங்கு
குரங்கு. ஊழ் கனி - உதி ம் பழம். மடங்கல் - சிங்கம். ப் - வ .
ஏைனச் சீலம் ெதளி

என்ற இரண்டன் பயன் கூறல்

ெசப்பிய சீல ெமன்

ந் தி மணி மாைல சூழ்ந்தார்

கப்பத்
ஒப்பநீ

க ம் உைடய

ளமர ராவர்; காட்சியி னமிர்த ண்டார்
லக ெமல்லா ெமா குைட நிழற்றி யின்பம்

ைகப்ப த் தலங்க லாழிக் காவல ராவர் ேவந்ேத.

723

723. தி மணி - மாணிக்கமணி. சூழ்ந்தார் - அணிந்தவர். கப்பத் ள் - கற்பகாலத் .
அமிர்தம் - பயன். உலகெமல்லாம் ஒப்ப - குைட நிழற்றி என்க. ைகப்ப த் ைகக்ெகாண் . ஆழிக்காவலர் - சக்கரவர்த்தி.
ேப
உள்ெபா

கூறல்
ளி ெவன

ணர்தல் ஞானமாம்;

ெதள்ளிதி னப்ெபா ள் ெதளிதல் காட்சியாம் ;
விள்ளற வி ைம ம் விளங்கத் தன் ேள
ஒள்ளிதிற் றாித்தைல ெயா க்க ெமன்பேவ.

724

724 .உள்ெபா ள் - உண்ைமப் ெபா ள். ெதள்ளிதின் - ெதளிவாக. விள்ளற நீக்கமற. இ ைம ஞானம் காட்சி என்ற இரண் . ஒள்ளிதின் - ஒட்பமாக. தாித்தல் நிைலெபறக் ெகாள் தல்.
கூ ய

ம்ைம ஞ் சுடர்ந்த ெகாந்தழல்
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நீ ய விைன மர நிைரத் ச் சுட் ட
ெடனப் ப ம்விைன வி தல் ெபற்றதங்கு
ஆெடழிற் ேறாளினாய் அநந்த நான்ைமேய.

725.

725. ம்ைம - ஞானம், காட்சி, சீலம் என்ற ன் . ெகாந்தழல் - ண்ட ெந ப் .
விைன மரம் - விைனயாகிய மரம். நிைரத் - ைறயாக. வி தல் ெபற்ற விட்டதாம். ஆ எழில் ேதாளினாய் - பைகவைர அ கின்ற உயர்ந்த
ேதாைள ைடயாய். அநந்த நான்ைம - அனந்த ச ட்டயம். அைவ, கைடயிலா ஞானம்,
கைடயிலாக் காட்சி, கைடயிலா

ாியம், கைடயிலா இன்பம்.

கைடயிலா வறிெவா காட்சி ாியம்
கிைடயிலா வின்ப ங் கிளந்த வல்ல ம்
உைடயதங் குணங்கேளா ேடாங்கி விண்ெதாழ
அைடதலான் ேம

ல கறியப் பட்டேத.

726

726. கிைடயிலா - ஒப்பில்லாத. ஓங்கி - மிகுந் . அைடதலால் - ேச தலால்.
ேம லகு என்ப ஒன் உண்ெடன அறியப்பட்ட .
இவ்வா கூறப்ெபற்ற அற ைரையக் ேகட்ட ம் சீவகற்கு எல்ைலயில்லாத இன்ப
ண்டாயிற் . அதனால் அவன் அம் ெமய்ம்ெமாழிகைளப் ெபறல ம் அ ெதனக்
ெகாண் ெபாி ம் ேப வானாயினன். அக்காைல அவன் தன் பழம் பிறப்ைப
அறிந் ெகாள்ள வி ம்பி அச் சாரணர் அ கைள மீட் ம் வணங்கி ேவண் னான்.
அவர் அ கூற ற் "நீ ற்பிறப்பில் தாதகி ெயன் ம் நாட் ன் மி திலகெமன்ற
நகரத்தி ந் ஆட்சி ாிந்த பவண ேதவெனன்பா க்கும் சயமதி ெயன்பாட்கும் பிறந்த
அேசாதரன் என் ம் மகனாவாய். நினக்கு மைனவியர் பல ண் . ஒ நாள் அவ டன்
நீர் விைளயாடச் ெசன்றேபா ெபாய்ைகக் கண்ணி ந்த அன்னக் கூட்டம் விண்ணிேல
பறக்க அவற் ட் சில ேம ம் பறக்க மாட்டாவாய் அப் ெபாய்ைகத் தாமைரயில்
தங்கின. நின் மைனவிமா ள் ஒ த்தி வி ம்பி யாங்கு ஒன்ைறப் பற்றித் தந்தாய். அவள்
அதைனக் கூட்

ட்

வளர்த்

வந்தாள். இதைன யறிந்த அரசன் நின்ைன யைழத் ,

ைவகிளி ேதாைக ண ரன்னெமா பன்மா
யாைவயைவ தங்கிைனயி னீங்கிய வாங்கிக்
காவல்ெசய் ைவத்தவர்கள் தாம்கிைளயி னீங்கிப்
ேபாவர் கழ் நம்பியி

ெபாற்பில

கண்டாய்.
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என் ெசால் ேம ம் பல அறங்கைள
ைரத்தான். அ ேகட் நீ றத்தற்
ெகண்ணிைன. அரசன் ஒ வா விைட யீந்தான். நீ மைனயிைன நீங்கிப் ேபாய்த்
தவம் ெசய்
வில் சாசார ெனன் ம் இந்திரனாகி யின் ற்றி ந்தைன. நீ
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பிாிந்தபின், பவணேதவ
த்தான்.
இைதக் ேகட்ட சீவகன்

ம் சயமதி ம் தவம் ேநாற் த் ேதவராயினர்." என்

வ த் ச் சாரணர் அ

ழ்ந்

ெசால்

வணங்குதல்

727 ைவ-நாகணவாய்ப் ள். (ைமனா). ேதாைக-மயில் பல் மா-பல விலங்கு.
வாங்கி-பிாித் . காவல் ெசய் -கூட் லைடத் . ெபாற்பில -சிறப் ைடத்தன் .
வாரணி மணித்
ம ட்
ண்ணிைடக்
காரணி மயிலனார் சூழக் காவலன்
ஏரணி மணி
யிைறஞ்சி ேயத்தினான்
சீரணி மாதவர் ெச ம்ெபாற் பாதேம.

728

728. வார் அணி மணித்
-வார்கட் ய அழகிய
. ம ட் ம் -ஒக்கும். காரணி
மயில்-கார் கிலால் அழகு சிறக்கும் மயில். ஏரணி- அழகு. இறிஞ்சி-தாழ்ந் .
அவ க்கும் பிறர்க்கும் அவர் வாழ்த் க் கூறிவிட் வானத்ேத ஞாயி ம் திங்க
ேபாலச் ெசன்றனர். எங்கும் அவர ெமய்ெயாளி விாிந் விளங்கிற் . இனி தம்
கணவன் ற
ண ற்றான் என் காந்த வதத்ைத த ேயார் மனம் கலங்கி
பசந் , கண்க

ழ்ந்

பின்வரச் சீவகன் தன் ேகாயிைல யைடந்தான். ஆங்கு அவன்

மைனவியர் ெகாண்
ந்த
ஆற்றல் இலதாயிற் .

யரத் ேதாற்றம், அவன் மன

சீவகன் அைழப்ப நந்தட்டன் வந்

திையச் சிைதக்கும்

வணங்குதல்

ெகா யணி யலங்கன் மார்பிற்குங்குமக் குன்ற மன்னான்
அ பணிந் "அ
, வாழி யரச ளரச" ெவன்னப்
ப சின ெவகுளி நாகப் ைபத்தைல பனித் மாழ்க
இ

மிழ்

ரச நாண இன்னண மியம்பி னாேன.

729

729. ெகா யணி -ஒ ங்காக அணிந்த. அலங்கல்-மாைல. குன்ற மன்னான்நந்தட்டன். அ பணிந் -சீவகன் அ ையப் பணிந் . ப சின....... ரசம்; பாம்பின்
தைல ந ங்கி மயங்க இ க்கும் இ ேயாைசையப் பிறப்பிக்கும் ரசம்.
நந்தட்டைன நாடாட்சி ேமற்ெகாள்
ஊ

ைடக் ேகாட்

மா

சீவகன் கூறல்

நாகான் சுாி க ேவற்ைற

ர்ந்

ம்
கம்
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ேத
கா

ைடக் குவைளச் ெசங்ேகழ் நாகிளந் ேதைர ல் க்
ைடக் கழனிச் ெசந்ெநற் கதிரைணச்*த் ஞ்சு நாட

ேவன்மிைட தாைனத் தாயம்

ற்றி ந் தாண்ேமா என்றான்.

730

730. சுாி க ேவற்ைற-சுாிந்த கத்ைத ைடய நத்ைத. ஊைன ைடய
ெகாம்ைப ைடய இளைமெபா ந்திய ஆன். ெசங்ேகழ் நாகு இளந்ேதைர-ெசவ்விய
நிறம்பைடத்த மிக்க இளைமைய ைடய ேதைர. கா ைடக் கழனி-காட் ன்
தன்ைமைய ைடய கழனி. கதிரைண- கதிராகிய அைணயில். தாயம்-அரச ைற.
ஆண்ேமா-ஆ க.
நந்தட்டன் ம த் ைரத்தல்
க ம்பலாற் காெடான் றில்லாக் கழனிசூழ் பழன நா ஞ்
சு ம் லாங் கண்ணி விண்ேணார் றக்க ம்
ம் ேவண்ேடன்;
அ ம் லா யலர்ந்த வம்ெமன் தாமைர யைனய பாதம்
வி ம்பியான் வழிபட் டன்ேறா வாழ்வெதன் வாழ்க்ைக ெயன்றான்.

731

731. க ம் -க ப்பங் கா . பழனநா -நீர்நில ைடய நா . க ம் -வண் . அ ம்
உலாய் அமர்ந்த-அ ம் ெநகிழ்ந் மலர்ந்த. அைனய-ேபான்ற. வழிபட்
வாழ்வதன்ேறா என் வாழ்க்ைக என்க.
இ

ேகட்ட சீவகன், காந்த வதத்ைத பயந்த மகனான சச்சந்தைன வ வித்

அவற்கு

சூட்டக் க தினான்; அவேன அவன் மக்க

சீவகன் சச்சந்தற்கு
வற்
த் தல்

சூட்

அரசநீதி பலெமாழிந்

ள்

த்தவன்.

ெபாய்யாைமைய

கு பழி யாைம ேயாம்பிற் ெகாற்றேவன் மன்னர் மற் ன்
அ வழிப் ப வர் கண்டாய் அ ம் கழ் ெக த லஞ்சி
ெநா யேலா ெர த் ம் ெபாய்ைய,

ண்கைல நீத்த நீந்திக்

ெகா ெய த் தவர்க்கு நல்கு ெகாழித் ணர் குமர ெவன்றான்.
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732. கு -கு மக்கள். பழியாைம -பழிக்காமல். ஓம்பின்- காவல் ாியின்.
அ வழிப்ப வர்- அ யிேல நின் வாழ்வர். ெநா யல்- ெசால்லற்க. கைல நீத்தம்கைலகளாய ெவள்ளம். ெகா ெய த்தவர்- ெவற்றிக்ெகா ெய த்த அைமச்சர். நல்குஅ ள் ெசய்க. ெகாழித் ணர்- தீங்கு நீக்கி நல்ல ேதர்ந்தறி ம்.
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குணமாைல மகனான சுதஞ்சணைன இளவரசாக்குதல்
ேசல்நடந் தாங்கு ேமா ச் ெசன் லாய்ப் பிற ம் வாட்கண்
மான்மட ேநாக்கின் மாதர் மாைலநாட் பயந்த ைமந்தன்
கானடந் தைனய மான்ேறர்க் காைளையக் காவன் மன்னன்
தா

ட னணிந்

தன்ேபா

ளவர சாக்கி னாேன.

733

733. ேசல் நடந்தாங்கு-ேசல்மீன் பிறழ்வ ேபால, ேநாக்கின்- ேநாக்கத்ைத ைடய.
மாைல-குணமாைல. நாட் பயந்த- த ல் ெபற்ற. கால் நடந்தைனய மான் ேதர்காற் விைச ெகாண் நடந்தாற் ேபான்ற குதிைர ட் ய ேதர். காைள-சுதஞ்சணன்.
உடன் அணிந் - தத்ைத மகனான சச்சந்த டன் இ ந் . தன்ேபால்- தான்
இளவரசனாயி ந்த ேபால.
பின் சச்சந்த

க்குப் பின் அரசுாிைம ேகாவிந்த

க் காதல் ேவண் ெமனப்

பணித் , ஒழிந்த குமரர்க்கு ஏற்றவா ேத ம் யாைன ம் நிதி ம் நா ம் ெப க
நல்கினான். தன் ேதாழர் மக்கள் அைனவ ம் சச்சந்த க்கு மந்திரச் சுற்றமாக
அைமத்தான்.
சீவகன் ேகாயிற்குட் ெசன் , மைனவியைரத் த வித்

அவர்கட்குப் பல்ேவ

நிைலயாைம ம் அறெநறியின் உயர் ம், தவத்தின் சிறப் ம் பிற ம்
எ த்தியம்பினான்.
சீவகன் தான்

ற

ேமற்ெகாண்டைத அவர்கட்கு உைரத்தல்

குஞ்சர மயா யிர்த் தைனய குய்கமழ்
அஞ்சுைவ ய சிைல யமர்ந் ண் டார்கடாம்
இஞ்சிமா நகாி ம் பிச்ைச ேயற்றலால்
அஞ்சிேனன்

றப்பல்யான் ஆர்வ ெமல்ைலேய.

734

734. அயா யிர்த் தைனய-இைளப்பால் உயிர்த்தாற்ேபான்ற. குய்- தாளிப் .
உண்டார்- உண்டவர்கள். இஞ்சிமா நகர்-மதில் சூழ்ந்த ெபாிய நகரம். ஏற்றலால்ஏற்கின்றதைனக் காண்கின்ேற னாதலால். ஆர்வம் இல்ைல -ெசல்வத்தில் ஆைச
யில்ைல.
இ ேகட்ட ம் மகளிர் வாய்விட் ப் லம் தல்
காதலங் கழிந்தநா ளிதனி னிப் றம்
ஏதில ெமன்றெசாற் ெசவிச்ெசன் ெறய்த

ம்
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மாதரார் மைழமலர்த் தடங்கண் மல்குநீர்
ேபா லா மார்பின்வாய்ப் ெபாழிந்

ழ்ந்தேவ.

735

735. கழிந்த நாள்-ெசன்ற நாட்களில். காதலம்-இல்லறத்தில் காதல் ெகாண்
ந்ேதம்.
இதனின் இப் றம் - அறம் ேகட்ட இதற்கு ேமல். ஏதிலம்-ைகவிட்ட தன்ைம ைடேயம்.
என்ற-என் சீவகன் ெசான்ன. மல்கு நீர்-மிகுந்த கண்ணீர். மார்பின் வாய்- மார்பின்
கண்.
பின் அம் மகளிர் அவன் அ
தல்
கா ம் ஒவ்ேவா
ப்பிைன ம் ேநாக்கி
ேநாக்கிப் பலவா நயெமாழி கூறிப் லம்பினர். அவன் ெநஞ்சம் ற
ண்டைமயின்
அவர அ குரல் அவற்கு அைச பிறப்பிக்கவில்ைல.
சீவகன்

ற

ேகாலம்

ண்

ெவளிவர

ம் அவன் ேதவியர் ஒ வர் ஒ வைரக்

காட் ப் லம் வார், காந்த வதத்ைதையக் காட் ப் லம் தல்
விண்ேணார் மடமகள்ெகால் விஞ்ைசமக ேளெகால்
கண்ணார் கழிவனப்பிற் காந்த வ தத்ைத ெயன்
எண்ணாய வாெண ங்கண் ெமய்ெகாள்ள ேவ ற் ப்
பண்ணாற் பயின்றீர்! இனிெயன்பயில்

ேர.

736

736. கண்ணார் கழி வனப் -கண்கைளக் கவ ம் மிக்க அழகு,. எண்ணாய-எண் ம்
தன்ைம ண்டாய. ெமய் ெகாள்ள-அறிைவக் கவர்ந் ெகாள்ளேவ. ஏ ற் -மயங்கி.
பண்ணால் பயின்றீர்- யாழ் வித்ைதயால் ெவன் ெகாண்டீர். என் பயில் ர்-என்ன
உற ெகாண்டா
ர்.
குணமாைலையக் காட் ப் லம் தல்
ெகால்ேவ ென ங்கட் குணமாைல குஞ்சரத்தால்
அல்லேனா ற்றா க் கன் களிறடர்த் ப்
ல் ப் ணர் ைலயின் ங்குவட் ன் ேம ைறந்தாய்
எல்ேலமற் ெறம்ெப மாற் கின்றிவ

மின்னாேளா.

737

737. ெகால் ேவல் - ெகால் ம் ேவல். அல்லல் ேநாய் - மிக்க வ த்தம். உற்றா க்கு உற்ற அவள் ெபா ட் . அடர்த் - அடக்கி. குவ - உச்சி. எல்ேல - இரக்கக் குறிப் .
ப ைமையக் காட் ப் பாிதல்
ம் ைடய ெவள்ெளயிற் த்

த்தி யழனாகப்
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பாம் ைடய ேநாக்கிப் ப ைம பவழவாய்
ேதம் ைடய வின்ன தாச் ேசர்ந்தாய்க் கினிய ேவ
ஆம் ைடய நஞ்சடங்கிற் றின்

றிற் றாகாேத.

738

738. ம் ைடய ெவள்ெளயி - உள்ேள ைழ ைடய ெவள்ளிய நச்சுப்பல். த்தி ள்ளி. பாம் - பாம்பின் நஞ்சு. உைடய - நீங்கும்ப . ேதம் ைடய ப ைம ேதம் தைல ைடய ப ைம. ஆம்... ஆகாேத - "ேமல் வள ம் கூற்றிைன ைடய நஞ்சு
ஒ

றத்ேத யடங்கித் தீராமல் நின்ற ; அ ேவ இன்

ஊறிற்றாகாேதா என்க."

ேகமசாிையக் காட் ப் லம் தல்
தாழ்ந் லவி ெமன் ைலேமற் றண்ணாரம் வில்விலங்கப்
ேபாழ்ந்தகன்ற கண்ணினா ேலப்ெபற் ப் ேபாகலாய்
தாழ்ந்தமர ாின்னமிர்தந் தக்கநாட் டாகாேத
ழ்ந்தெதன

ழ்ந்தாய்நீ யின்ற

ம் விட்டாேயா.

739

739. வில் விலங்க - ஒ கு க்கி ம்ப . ேபாழ்ந் - ேபாழ. எப் ெபற் பார்ைவயம்பால் ைதப் ண் . அமரர் இன்னமிர்தம் - ேதவர் ெகாண் ேபாகின்ற
அ தம்; தாழ்ந்

நிலத்ேத

ழ்ந்த .

ழ்ந்தாய் - வி ம்பினாய். அ

- அவ்வி ப்பம்.

கனகமாைலையக் காட் ப் லம் தல்
கண்ேணா கயேலா க நீேரா காவிேயா
ெபண்ேணா வ ேதா பிைணேயா ெவனப் பிதற்றித்
ண்ெணன் சிைலத்ெதாழி ங் காட்
ன் னின் ற்றீர்
ண்ேமற் கிழிேபாற்

றத்தல் ெபா ளாேமா.

740

740. பிைணேயா - ெவண் மாேனா. சிைலத்ெதாழில் - வில்வன்ைம. ண்ேமல்
கிழிேபால் - ண்மீ பட்ட சீைலைய ெமல்ல எ ப்ப ேபால்.
விமைலையக் காட் ப் லம் தல்
ெபான்னகர தி குந்தீர் ெபாழி கி ன்
மின்னி னிைட டங்க நின்றாடன் ேவென ங்கண்
மன்ன னகெரல்லாம் ேபார்ப்பவைலப் பட்டீர்க்கு
இன்ேன ெயாளியிழந்த வின்னா வி கினேவா.

741
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741. ெபான்னகர தி-இராசமா ரத் த் ெத . மின்னின்- மின்னைலப்ேபால.
டங்க-அைசய. மன்னன்-சீவகன் தந்ைதயான சச்சந்தன். வைலப்பட்டீர்-அவள்
கண்வைலயில் அகப்பட்டீர். இன்ேன-இப்ேபா . இன்னா இ கினேவா-அவள்
கண்கள் இன்னாவாய் ஒளி குைறந்தனேவா.
சுரமஞ்சாிையக் காட் ப் லம் தல்
ெசங்கச் சிள ைலயார் திண்கைற ர் பல் னார்
மங்ைகயர்கள் காப்ப மகிழ்ந்தாைள நீமகிழ்ந்
பங்கயேம ேபால்வாைளப் பார்ப்பானாய்ப் பண்ணைணத் த்
தங்கினாய் ேகாேவ

றத்தல் தகவாேமா.

742

742. கைற ர் பல்-அ க்குப்ேபாக விளக்கமாட்டாத பல். பங்கயேம ேபால்வான்தாமைர ஞாயிற்ைறேய ேநாக்குமா ேபால நின்ைனேய ேநாக்கிக் கற் க்கடம்
ண்டவள். பண்ணைணத் -பாட்டாேல வசப்ப த்திச் ேசர்த் .
இலக்கைணையக் காட் ப் லம் தல்
ல்லா யிர்ெசகுத்த ெபான்னந் திணிேதாளாய்
மல்லா ரகன்மார்ப மட்ேடந்தி வாய்ம த்திட்
எல்லா ங் காண விலக்கைணேயா டா னாய்
அல்லாந் தவள் ந ங்க வன்பி னகல்வாேயா.

743

743. ல்லார்-பைகவர். ெபான்-ெவற்றித் தி மகள். திணி- வ ைம. மல்-மற்ேபார்.
மட் -ேதன். வாய் ம த்திட் -வாயிேல உண்பித் . ஆ னாய்- இன் ற்றாய்.
அல்லாந் -அறி கலங்கி. அன்பின்- அன்பி
ந் .
ேகாயில் லம்

தல்

பண்ணார் பைண ழவம் பாடவிந்
பன்மணியாழ் மழைல நீங்கிப்
ண்ணார் ைணகுழ ேமங்கா ைனபாண்
ரங்கா வான் ங்
கண்ணா ெரா க ள கிண்கிணி மஞ்சிலம் ங்
கைல மாரா
மண்ணார் வலம் ாி ம் வாய்மடங்கிக் ேகான்ேகாயில்
ம ந்த தன்ேற.

744
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744. பண்ணார்-பாடற்கைமந்த. பைண ழவம்-ெபாிய ழ . பா -ஒ ப் .
மழைல-இைச. ண்ணார்- ைளயைமந்த. ஏங்கா-இைச ெசய்யா. பாண் ல்கஞ்சதானம். இரங்கா-ஒ ெசய்யா. ங்கண்ணார்- ப்ேபா ம் கண்ைண ைடய
மகளிர். ஆரா-நிரம்பா. மண்ணார் வலம் ாி- அரக்கிட்டா ய வலம் ாி.
மண்ணார்ேகான் என மாற்றி மாம்.
இவ்வாேற நகரத்திடத் ம் இன்ப நிகழ்ச்சிகள் இலவாயின. இன்னிைச
எங்கும் ேகட் ல . லம் குரேல ெபா ந்த .
சீவகன்

றந்

ெசல்வ

கண்டமகளி ம்

ற

ழக்கம்

ண வி ம் தல்

காதலஞ் ேசற் ட் பாய்ந்த மதிெய ங் கலங்கனீைர
ஊ வண்
த்த தாரா வர்ப்பினி ாிஞ்சித் ேதற்ற
மாதரார் ெநஞ்சந் ேதறி மாதவஞ் ெசய்
காதலான் காத ெலன்

ெமன்றார்,

நிகள*த்தா ென ங்கணாேர.

745

745. காதலஞ் ேசற் ள் -காமக் காதெலன் ம் ேசற்றில் பாய்ந்த-பாய்ந் நின்ற. மதிஅறி . உவர்ப்பின்-ெவ ப் டன். ேதற்ற-ெதளிவிக்க. தாரானாகிய காதலான் தன்
மைனவியர்ேமல் ைவத்த காதெலன் ம் பிணிப்பினாேல ேதற்ற என்க. காதல்-இவர்
பிறப்பற்
ெபறேவண் ெமன்ற காதல்.
சீவகன் அவர்கட் குைரத்தல்
மஞ்சால் ேகாைத யீேர ெதால்விைன நீத்த நீந்தி
நாமஞ்சால் மதியி னீங்கி நன்ெபான்ேம லகி ச்சி
ஏமஞ்சா ன்பம் ேவண் ெனன்ெனா ம் லம்மி ெனன்றான்
காமஞ்சாய்த் தடர்த்

ெவன்ற காஞ்சனக் குன்ற மன்னான்.

746

746. மம்-அகிற் ைக. விைன நீத்தம்-விைனக்கடல். நாமம்- அச்சம். ஏமம் சால்
இன்பம்- ட் ன்பம். காஞ்சனக் குன்றம்- ெபான்மைல.
றத்தற்குத்
ெதா தல்

ணிந்தைம ெசால் ய அம்மகளிர் தம் வழிபா

ஏற்கேவண் ெமனத்

சாந்தங் கிழிய யங்கித் தடமலரால்
கூந்தல் வழிபட்ட ேகாேவநீ ெசல் லகில்
வாய்ந்த ேயம் வந் ன் வழிப நா ளின்ேறேபால்
காய்ந்த ளல் கண்டாய் எனத்ெதா தார் காாிைகயார்.

747
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747. வாய்ந் -தவம் வாய்த் . உன்-உன்
ெவ த்

ைடய அ ைய. காய்ந்

நீக்காத ளல்ேவண் ம். சாந்தம்..,ேகாேவ-

அ ளல்-

யக்கத்தால் வ த்தம்

நிகழ்ந்ததாகக் க தி மலரால் கூந்தைல வழிபட் வ த்தம் தீர்த்த ேகாேவ, என்ற .
எமக்கு வ த்தமில்லா-ததைன வ த்த மாகக்ெகாண்ட நீ ஈண் வ த்த ள்ளதைனத்
தீர்க்கின்றிைல என்றதாம்.
சீவகன் அவர்கைள விசையபால் அைடக்கலந் தந்
ற ெநறி ெயா கச் ெசய்ய,
அவர்க ம் தம் அணி ம் பட் ைட ம் றந்
ற ேகாலம் ண் அவ்வற ெநறிேய
ெயா குவா ராயினர்.
சீவகன்

ற

ற்றல்

ந் கில் ைனகல மாைல சுசாந்
ஆய்ந் ல குண வந் த ளி மாமணி
காந்திய கற்பகக் கான மாயினான்
ஏந்திய மணி

யிைறவ ெனன்பேவ.

748. மாைல - த் மாைல. உலகுண
விளங்குகின்ற. ஏந்திய-உயர்ந்த.
சீவகன் ேதவெரா

ெசல்

748
வந் -உலகம்

க ம்ப . காந்திய-ஒளி

தல்

ேதய்பிைற
வக் ேகணித் ேத நீர் மலர்ந்த ேதனார்
ஆய்நிறக் குவைள யஞ்சிக் கு விழிக் ெகாள் ம் வாட்கண்
ேவய்நிைற யழித்த ெமன்ேறாள் விசையையத் ெதா
வாழ்த்திச்
ேசய்நிறச் சிவிைக ேசர்ந்தான் ேதவர்ெகாண் ேடகி னாேர.

749

749 ேதய்பிைற- தல். ேத நீர்-ெதளிந்த நீர். ஆய் நிறக் குவைள-அழகிய
நிறத்ைத ைடய குவைள. கு விழிக் ெகாள் ம்-மீண் ம் குவி ம். ேவய் நிைற
ங்கி ன் வ வழகு. ேசய்கைனெயாத்த சீவகன். ேசர்ந்தான்-ஏறினான்.
சச்சந்தன் பட்டபின் தன்
ப் க்கள் ெபா ந்தி த்தல் ஆகாெதன் உட்ெகாண்
அவற்றின் ெபா விைனக் க ந்தைம ேதான்ற நிைறயாலழித்த என்றார்.
சீவகன் ேதவ டன் சமவசரணம் என்

ம் தி க்ேகாயிைல யைடதல்
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விளங்ெகாளி விசும்ப த் திழிந் மின் தார்த்
ளங்ெகாளி மணிவணந் ெதா
ன்னினான்
வளங்ெக மணிவைர ெநற்றிப் பாற்கடல்
இளங்கதிர்ப் பாிதிெயாத் திைறவன் ேதான்றினான்.

750

750 விசும்ப த் -விசும்ைப ஊட த் . மணிவணன்- மாணிக்க மணிேபா ம்
நிற ைடய சீவகன். வைர ெநற்றி-மைல ச்சி. இைறவன்வர்த்தமான சுவாமிகள்.
இவர் இ பத் நான்காம் தீர்த்தங்கரர்.
தி க்ேகாயில் ஆரவாரம்
பிண் யின் ெகா நிழற் பிறவி ேநாய்ெகட
விண்டலர் கைனகதிர் ரன் ேதான்றினான்
"உண் வ ணறவமிர்

ண்மி ேனா" ெவனக்

ெகாண்டன ேகாடைண ெகாற்ற

ற்றேம.

751

751 ேநாய்ெகட-ேநாய் ெக ம்ப . விண் அலர்-விாிந் விளங்கும். ரன் இைறவன். இவண் -இக் ேகாயி டத்ேத. அறவமிர் -அறமாகிய அ
. ேகாடைணெதய்வ ஆரவாரம். ெகாற்றம்- ேகாயில்.
சீவகன் ேகாயிற்குள் அைணதல்
வானவர் மலர்மைழ ெசாாிய மன்னிய
ஊனிவர் பிறவிைய ெயாழிக்கு த்தமன்
ேதனிமிர் தாமைர திைளக்குஞ் ேசவ
ேகானமர்ந் ேதத்திய கு கி னானேரா.

752

752. ஊண் இவர் பிறவி-உடம் களிேல பரக்கின்ற பிறப் . ேதன் இமிர் தாமைர
திைளக்கும் ேசவ -ஒ க்கும் ேதனினம் தாமைர ெயன் திைளக்கும் ேசவ . ஏத்தியஏத் தற்கு.
அப்ேபா பக்க
ந்தவர் சீவகன் கு குலத்தான் காசிப ேகாத்திரத்தான் என்
அவ ம் தித் த் தன் ற க் க த்ைதச் ெசால் த் தித்தான். ேதவ ம் "நீ
றத்தேல மாட்சி" ெயன் ெசால் ய ளினான். சீவகன் ம வ ம் அவன்
தி வ யில் ழ்ந் இைறஞ்சித் ற குறித் ச் சுதன்மர் என் ம் கணதராி ந்த
இடத்திற்குப் ேபாந்தான்.
சீவகன் உைட

த

யன

றத்தல்

கூற,
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மணி ைற கழிப்ப ேபால மங்கலப்
பணிவ ைபந் கி னீக்கிப் பாற்கடல்
அணிெபற வ ம்பிய வ க்க னாெமனத்
திணிநிலத் தியன்றேதார் திலக மாயினான்.

753

753. மணி உைற கழிப்ப ேபால- மணிைய மைறத்தி ந்த உைறைய
நீக்குவ ேபால. பணிவ -குைற கூ வதற்காிய. அணிெபற அ ம்பிய-அழகுறத்
ேதான்றிய. அ க்கன் நிலத் இயன்றதாம் என என் இையக்க. என -என்
கூ ம்ப .
மயிர் பறித்தல்
தி ந்திய கீழ்த்திைச ேநாக்கிச் ெசவ்வேன
இ ந்தேதா ாி குரற் சிங்கம் ெபாங்கிேமற்
சுாிந்ததன் உைளமயிர் றப்ப ெதாத்தனன்
எாிந்ெத

மிளஞ்சுட ாிலங்கு மார்பினான்.

754

754. ெசவ்வேன-ேநராக. சுாிந்த உைள-சு ண் கிடந்த பிடாி மயிர். எாிந்ெத ம்
இளஞ்சுடர்-ஒளிமிக்குத் ேதான் தற்குக் காரணமான இளஞாயி .
அவன் பறித்த அளவில் வண் னம் ரன்றன; சுதஞ்சணன் என் ம் ேதவன் அம்
மயிைரக் ெகாண் ெசன் பாற்கட ல் ழ்த்திவிட் த் தன் ேகாயிைல யைடந்தான்.
சீவக க்கும் சு தஞானங்கள் வந் நிைறந்தன. நந்தட்ட ம் ேதாழர்க ம்
இவ்வண்ணேம சு தஞானம் நிைறந்தனர்.
சீவகன்

னிவர் குழாத் ட் குதல்

ேகாமா ன சாரக் குஞ்சரங்கள் ெசல்வனேபால்
மாண் தி க்ேகாயிற் ங்கவன்றாள் ேசர்ந்ேதத்தித்
தாமார்ந்த சீலக் கடலா ச் சங்கினத் ள்
மாண் வலம் ாியின் ேறாற்றம்ேபாற் க்காேர.

755

755. ேகாமான்-பரதராச சக்கரவர்த்தி. ங்கவன்-வர்த்தமான சுவாமி. சீலக்கடல்ஒ க்கமாகிய கடல். மாண் வலம் ாி –
சங்கினம்- னிவர் கூட்டம்.

ய மாட்சிைம ைடய வலம் ாிச் சங்கு.
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இவ்வாறி க்கும் நாளில், மகதநாட் ல் நகரமாகிய இராசகி கத்தில் இ ந்
ஆட்சி ாிந்தி ந்த ேசணிக மன்னன் ஒ நாள் ெவண்பட்
த் ப் சைனக்குாிய ப
சுமந் அபிராவணேமறிச் சமவசரணமைடந்
னிவர் கூட்டத்ேத அழகும் ஒளி ம்
திகழவி ந்த சீவக னிவைனக் கண் வியப் ற் க் சுணதர னிவைர வினவி இம்
மாதவ ைடய ற்பிறப்பிற் ெசய்த தவங்கைள ம் றந்த வண்ணத்ைத ம்
அறியவி ம்பினன். ஏைன னிவ ம் அதைனேய விைழந்தனர். அவ ம் அவர்
வி ம்பியவாேற சீவகன ெப ைமைய எ த் க் கூறினார். ேசணிகன் த ய
னிவர்கள் தா ம் அவ்வண்ணமாதல் ேவண் நாத்த ம்ேபற ஏத்திச் ெசன்றனர்.
சீவகன் குன்ேறறி நிற்றல்
ந்திாி ைகப்பழச் ேசாைலத்ேதன்
ஒ கி நின்றசும் ம் யர் சந்தனத்
ெதா திக் குன்றந்
ம்பச்ெசன் ெறய்தினான்
ப தில் வாய்ெமாழிப் பண்ணவ ெனன்பேவ.

756

756.
ம்- ற்ற ம். அசும் ம்-அ வ க்கும். ெதா தி- கூட்டம்.
தவத்தின் கனத்தால் இளக. ப
-குற்றம். பண்ணவன்-சீவகசாமி.
ெவயிற்கும் மைழக்கும் பனிக்கும் அஞ்சா
ற் தல்

ம்ப-

சீவகன் குன்றின் உச்சியில் நின்

தவம்

நளிசிலம் பதனி ச்சி நாட் ய ெபான்ெசய் கந்தின்
ஒளிெயா சுடர ெவம்பி உ த்ெத கன வட்டம்
ெதளிகடல் சு வ ெதாத் த் தீ மிழ் திங்க ணான்கும்
விளிவ ங் குைரய ஞான ேவழேமற் ெகாண்

நின்றான்.

757

757 நளிசிலம் -ெபாியமைல. கந்தின்- ண்ேபால. கன வட்டம்-ஞாயி . சு வ
ெதாத் -கவறப் பண் வ ேபால. தீ மிழ் திங்கள் நான்கு-ெந ப்ைபப் ெபாழி ம்
சித்திைர த ய நான்கு திங்க ம். விளிவ ம் குைரய -ெகடாத. குைர-அைச.
சீவகைனக் கந்ெதன்றைமயின். அவன் ேமற்ெகாண்
ந்த ஞானத்ைத யாைன
ெயன்றார்.
இவ்வா ஓர் யாண் உணவின்றித் தவம் ெசய் உயிர்தாங்கிய சீவகன் ேம ம்
ேபற் க்குக் காரணமான தவத்ைத ம் ெசய்
த்தான். அப்ேபா ேதவர்கள்
ேபாந் அவன் தாைளக் ேகாயிலாகக் ெகாண் வழிபட்டனர். பின் விஞ்ைச
ேவந்த ம் வியனில ேவந்த ம் வந் அவன் தி வ ைய வாழ்த்தினர்.
அவ

க்கு ஆசன ம் குைட ம் வ தல்
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குளித்ெத வயிர த்தத் ெதாத்ெதாி ெகாண் மின்ன
அளித் ல ேகாம் மாைல யகன்குைட கவித்த தாங்கு
வளிப்ெபார ள ந் திங்கட் கதிெரனக் கவாி ெபாங்கத்
ெதளிந் வில்

மி ம் ெசம்ெபா னாசனம் ேசர்ந்த தன்ேற.

758

758 நீ ட் குளித் எ ப்ப எ ம் த் க்ெகாத் ம் வயிரமணி ம் ெகாண்
ஒளிவிளங்க என்க. உவைக அ ள் ெசய்
ரக்கும் இயல்பிைன ைடய விாிந்த குைட
வந் கவித்த . வளி ெபார-காற் ஒன்ேறாெடான் ெபா ம்ப . உள ம்-அைச ம்.
கதிர் என –கதிர் ேபால. ெதளித் -ெதளிந் . வில் -ஒளி.
இ கண் ேதவ ம் விஞ்ைசய ம் ேபாந்
வாழ்த்தினர்.
ேதவியராய்த்

ைறேய அவன் தி

ன் வணங்கி

றந்ேதார் வாழ்த் தல்

தீவிைனக் குழவி ெசற்ற ெம ம்ெபயர்ச் ெசவி ைக ன்
விைன யின்றிக் காம ைல ண் வளர்ந்
ங்கித்
தாவிைன யின்றி ெவந்ேநாய்க் கதிக ள் தவழ ெமன்ற
ேகாவிைன யன்றி ெயந்நாக் ேகாைதயர்க் கூற

ண்ேட.

759

759. விைனயின்றி-ெகா ந்ெதாழில் இன்றி. காம ைல-காமமாகிய ைல.
ங்கி-ப த் . தாவிைன யின்றி-குதித் ப் ேபாவதின்றி. ேகாவிைன -இைறவைன.
ேகாைதயர்-ேகாதாகிய ெபா ைள

ைடயவர்,

நல்விைனக் குழவி நன்னீர்த் தயாெவ ம் ெசவி நா ம்
ல் க்ெகாண் ெட ப்பப் ெபாம்ெமன் மணி ைல கவர்ந்
ெசல் மாற் ேறவர் ேகாவா ெய மி ள் கழிந்த ெசால்லால்
அல் ேமல் நடந்த ேகாேவ யச்சத்

ணீங்கி ேனாேம.

ங்கிச்
760

760. நன்னீர்த் தயா-நல்ல நீர்ைம ைடய அ ள். ெபாம்ெமன் மணி ைல-ெப த்த
அழகிய ைல. ல் க்ெகாண் -த விக்ெகாண் . ேகாவாய்ச் ெசல் மால்இந்திரனாய்ச் ெசல்வான். இ ள் கழிந்த ெசால்- குற்றமில்லாத ெசால். அல் -தாமைரப்
.
அவர்கள் பின்ன ம் "இைறவ, நின் தி வ
என்
கழ்ந்தனர்.

பழவிைனைய ய க்கும் வாளாம்"
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சீவகன் அவர்கட்கு உ தி கூறல்
இன்பமற் ெறன் ம் ேபரா ென ந்த ற் கற்ைற தீற்றித்
ன்பத்ைதச் சுரக்கு நான்கு கதிெய ந் ெதா விற் ேறான்றி
நின்றபற் றார்வ நீக்கி நி மலன் பாதஞ் ேசாின்
அன் விற்

ண்

ேபாகிச் சிவகதி யைடவ லாேம.

761

761. மற் -அைச. ேபரான்-ெபாிய பசு. சுரக்கும்-ெசய் ம். ெதா வில்-மாட் த்
ெதா வில். திற்றி-ஊட் . பற்றார்வம்-பற் ம் ஆர்வ ம். ற்கற்ைற
மனெவ ச்சியாகிய ற்கற்ைற. நி மலன்-மலமற்றவன். ேசாின்-நிைனந்
அைடவராயின். அன் விற் உண் -அன்ைபக் ெகா த் . சிவகதி- ட் லகு.
சீவகன்

ெப தல்

உழவித்தி
தி ெகாள்வார்
ெகாண் ய்யப் ேபாகல் ேவண் த்
ெதா வித்தி யறத்ைத ைவத் த்
ளங்கிமி ேல ேசர்ந்த
குழவித்தண் திங்க ளன்ன
வி க்ைகய னாகிக் ேகாமான்
விழவித்தாய்
ெபற்றான்
விளங்கிநால் விைன ம் ெவன்ேற.

762

762. உழவித்தி-உழ த் ெதாழிைலப் பரப்பி. ெகாண் ய்யப் ேபாகல் ேவண் ெகாள்ள வல்லார் ெகாண் பிறவிையத் தப்பப் ேபாகைல வி ம்பி. ெதா சமவசரணம். இமில் ஏ -ெகாண்ைடைய ைடய ஏ . குழவித் தண் திங்கள்பிைறத்திங்கள். விழவித்தாய்-விழ க்குக் காரணமாய். ஏ ேசர்ந்த திங்கள் இடபவிராசிையச் ேசர்ந்த திங்கள். உழ - வழிபா . நால்விைன- ேவதநீயம், ஆ சியம்,
நாமம், ேகாத்திரம்.
அப்ேபாதில் ேதவர்கள் ஊர்திகளிற் ேபாந் சாந்தணிந்
ச்ெசாாிந்
ைகெய ப்பி வணங்கினர். விண்ணவ ம் மண்ணவ ம் பாிநிர்வாண ெமன்
தி மணத்ைத விதிப்ப ெசய் வலஞ்ெசய் ெகாண் ேபாயினர்.
ேபற்றின்பம்
ேகவல மடந்ைத ெயன்

ங் ேகழ்கினர் ெந ய வாட்கண்

ம்
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வலர் ல்ைலக் கண்ணிப் ெபான்ெனா பாக மாகக்
காவலன் வாேனார் கூறாக் கண்ணிைம யா
ல்
ல குச்சியின் பக் கட

ள்

ழ்கி னாேன.

763

763. ேகவல மடந்ைதெயன் ம், கண் ம் கண்ணி
ைடய ெபான். வலர்
ல்ைலக் கண்ணி- ல்ைலப் வால் ெதா த்த கண்ணி.ேகழ்- நிறம். காவலன்-சீவகன்.
கூ -பங்கு, ல் -ேசர்ந் . இன்பக் கடல்- சிவேபாகம் என்
சீவக

ைடய ேதவிமாராகிய காந்த வதத்ைத

ம் இன்பக் கடல்.

த ேயார் ஓர் எ ம்பிற்கும் ஏதம்

வாராவைகயில் இ ந் ம், நடந் ம் கிடந் ம் தாம் ேமற்ெகாண்ட தவம்

ற்றினார்.

சீவகன் ேதவிமார் ெபண்பிறப் நீங்க ேநாற்றல்
சூழ்ெபாற் பாைவையச் சூழ்ந்
ல் ய
காழகப் பச்ைச ேபான் கண்ெட உம்
மாைழ ேநாக்கினார் ேமனி மாசுெகாண்
ஏைழப் ெபண்பிறப் பி யச் சிந்தித்தார்.

764

764. காழகப் பச்ைச-க ஞ்ேசற்ைற ைடய ேதால். கண்ெத ம்-கண்ைணக் கூசும்.
மாைழ-இளைம. ஏைழப்ெபண்-தாழ்ந்த ெபண் பிறப் . இ ய-ெகடேவண் ெமன் .
அவர்கள் இந்திரராய்த்

றக்க ெமய் தல்

ஆைச யார்வேமா ைடய மின்றிேய
ஓைச ேபா ல குண்ண ேநாற்றபின்
ஏசு ெபண்ெணாழித் திந்தி ரர்களாய்த்
ய ஞானமாய்த்

றக்க ெமய்தினர்.

765

765. ஆர்வம் - இரதி கன்மம். ஓைச லகு - கழ் ெபா ந்திய ேதவ லகம். உண்ண அவ் லக ேபாகத்ைத கர. ஏ ெபண் - ெபால்லாெதன் ேபசும் ெபண் பிறப் .
ஞானமாய் - ஞானம் ெபற் .
அவர்கள்

றக்க வின்ப மார்தல்

காம வல் கள் கலந்
ல் ய
ெமன் கற்பகப் ெபான்ம ரங்கள்ேபால்
தாம வார்குழற் ைறய லார் ைல
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ஏம மாகிய வின்ப ெமய்தினார்.

766

766. காமவல் - காமவல் க் ெகா . இ ேதவ லகத் க் கற்பக மரத்தில் பற்றிப்
படர்வ என்பர். தாம வார் குழல் - மாைலயணிந்த நீண்ட கூந்தல். ஏமம் - உயிர்க்கு
ஏமமாகச் சிறந்த.
நந்தட்ட ம் ேதாழன்மார்க
தவம்ெசய்தல்

ம் ஐம்ெபாறிைய ம் தம் வயமாமா

ேநாற் த்

பாவ ைனமாீஇப் பட் னிெயா ந்
தீவி ைனக உந் தீர்த்தன் வந்தியாப்
ண் வண்டன ெகாட்பிற் ண்ணியர்
நாவின் ேவட்ைக ம் நஞ்சி னஞ்சினார்.

767

767. பாவைன - பதினா வைகப் பாவைன; இைவ தாிசன விசுத்தி தலாக,
பிரவசனவற்சலத் வம் ஈறாக உள்ளைவ. இவற்றின் விாிைவ
ராணத் ட் காண்க.
பட் னி - உண்ணா ேநான் . தீர்த்தன் - இைறவைன. ெகாட்பின் - மனக்ெகாட்பினால்.
ண் வண்டன நாவின் ேவட்ைக - ைவ ண்கின்ற வண்ைடெயாத்த நாவினால்
ெமாண்ட உண ; அஃதாவ வண் ேபாலச் சிறிதாகக் ெகாள்
ஆகுெபயர். நஞ்சின் - நஞ்சு ேபால.

ம் உண . ேவட்ைக,

இவர்கள் ேதவராதல்
க விற் கட் ய காலம் வந்ெதன
உ வ ெவண்பிைறக் ேகாட் ேனாங்கிய
அ விக் குன்றின்ேமன்
த்திட் ைடவ ம்
தி வின் ேறாற்றம்ேபாற் ேறவ ராயினார்.
ேதவாின்பம்

768

கர்தல்

மண் கனிந்த ெபான் ழவ மைழயின் விம்ம
மாமணியாழ் தீங்குழல்க ளிரங்கப் பாண் ல்
பண்கனியப் பாைவமார் ைபம்ெபாற் ேறா ங்
குண்டல ந் தாம்பைதப்ப வி ந் பாட
விண்கனியக் கிண்கிணி ஞ் சிலம் மார்ப்ப
ாி
வ ேவென ங்கண் வி ந் ெசய்யக்
கண்கனிய நாடகங்கண் டமரர் காமக்
ெகா ந்தீன்

தந்தவந்தாம் மகிழ்ந்தா ரன்ேற.

769
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769. மண் கணிந்த - மண் தல் ற்ற ம் அைமந்த. விம்ம - ழங்க. பண் ல் கஞ்சதானம். பண்கனிய - பண் ற் ப் ெபறப் பாட. பைதப்ப - அைசய. விண் கனிய விண்ணவர் மனம் உ க. வி ந் - ேதவ மகளிர் காமக் ெகா தீன் ெசய் ம் இன்பம்.
லாசிாியர் அைவயடக்கம் கூறல்
ெசந்தா மைரக்கு ெச நாற்றங் ெகா த்த ேதங்ெகாள்
அந்தா மைரயா ளகலத்தவன் பாத ேமத்திச்
சிந்தா மணியின் சாிதஞ் சிதர்ேதன் ெத ண்டார்
நந்தா விளக்குச் சுடர்நன்மணி நாட்டப் ெபற்ேற
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770. அந் தாமைர - இறவன் தி வ . தாமைரக்கு மணம் தந்த தாமைர ெயன்றார்.
ஆன் அகலத்தவன் - அத் தாமைரைய யா ம் விாிந்த ஞானத்ைத ைடய சீவகன்.
சிதர்ந்ேதன் - பரக்கக் கூறிேனன். ெத ண்டார் - அறிஞ ம் இதைன நன்ெறன்
ெதளிந்தார். நன்மணி - விளி. நந்தா - அவியாத. சுடர் நண்மணி - உள்ளத்ேத
நின்ெறாி ம் நன்மணி. நன்மணி - கு க்கள்
ேதான் மா
இ

ேபால, இவ ம் இவ் டம்பிைன நீக்கித் ேதவர் உடம் ெபற்றனர்.

லாசிாியர் தம் கு க்கட்கு கூறிய .

கு க்கள் வணக்கம்
ெசய்விைன ெயன்
ந்நீர்த் திைரயிைட ைளத் த் ேதங்ெகாள்
ைமவிைன ம வி லாத மதிெய ந் திங்கண் மாேதா
ெமாய்விைன யி ள்கண் ேபா
க்குைட ர்த்தி பாதம்
ைகவிைன ெசய்த ெசாற் க் ைகெதா
771. ெசய்விைன -

ேதத்தி ேனேன.
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ன்ென ெசய்த நல்விைன. ைமவிைன ம

- தீவிைனயாகிய

களங்கம். மதி - அறி . ெமாய்விைன யி ள் – ெசறிந்த விைனயாகிய இ ள். கண்
ேபா ம் - கட்குப் லனாகாவா அறக் ெக க்கும். ைகவிைன ெசய்த - ஆராய்ந்த.

சீவக சிந்தாமணி - சு க்கம்

ந்த .

