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ம ைரச் ெசாக்கநாத லா. 
ராணத்தி மைலநாதர் எ திய . 

(உ.ேவ. சாமிநாைதயர் குறிப் ைர டன்) 
 
    ௨ 
    Source: 
    ராணத்தி மைலநாதர் இயற்றிய 
    ம ைரச் ெசாக்கநாத லா. 
    இ  தி ப்பனந்தாள்  காசிமடத் த் தைலவர்களாகிய 
    ெகௗரவம் ெபா ந்திய ல  காசிவாசி ஸ்வாமிநாத ஸ்வாமிகளவர்கள் 
    வி ப்பத்தின்ப  மகாமேகாதாத்தியாய தாக் ஷிணாத்ய கலாநிதி 
    உத்தமதான ரம் ேவ. சாமிநாைதயரால் 
    தனமாக எ திய குறிப் ைர த யவற் டன் 
    ெசன்ைன: ேகஸாி அச்சுக்கூடத்திற் பதிப்பிக்கப்ெபற்ற . 
    ( தற் பதிப் ) 
    பிரேமா த *வ டம் பங்குனி *மாதம், 1931 
    Copyright Registered. (விைல அணா 6.) 
    ----------------------------------------------------------- 
    PURNATIRUMALAI NATHAR 
    MATURAI CHOKKANATHAR ULA 
    MADRAS, 1931 
    National Bibliography of Indian Literature (NBIL) Microfilm 
    NBIL record number 40836 
    ----------------------------------------------------------- 
 
    இப் த்தகத்திலடங்கியைவ 
        1. இந் ற் குறிப் ைரயில் எ த் க்காட் ய ற்ெபயர்கள் 
        த யவற்றின் தற் குறிப்பகராதி ... 
        2. க ைர 
        3. லாசிாியர் வரலா  
        4. இந் ன் ெபா ட் சு க்கம் 
        5. ற்பாயிரம் 
        6. ம ைரச் ெசாக்கநாத லா ல ம் குறிப் ைர ம் 
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    இந் ற் குறிப் ைரயில் எ த் க்காட் ய 
    ற்ெபயர்கள் த யவற்றின் தற்குறிப்பகராதி. 
 
அழகர்கலம் - அழகர் கலம்பகம். தி நா - தி நா க்கரசு நாயனார். 
இராச. உலா - இராசராச ேசாழ லா. தி வரங்கக் - தி வரங்கக் கலம்பகம். 
கந்த - கந்த ராணம்.     தி வரங்கத் - தி வரங்கத்தந்தாதி. 
கந்தரலங் - கந்தரலங்காரம்.      தி வள் வ - தி வள் வமாைல. 
கந்தர  - கந்தர தி.           தி வா - தி வாசகம். 
கம்ப - கம்பராமாயணம்.                தி வா ர்ப் - தி வா ர்ப் ராணம். 
கல் - கல்லாடம்.                 க  - க த்ெதாைக.   
காஞ்சி, காஞ்சிப் - காஞ்சிப் ராணம்.    தி விைள - தி விைளயாடற் ராணம். 
கு ந் - கு ந்ெதாைக.              சிதம்பர - சிதம்பர ராணம்.       
சிதம்பரப், சிதம்பரப்பாட் -  சிதம்பரப்பாட் யல்.  ேத - ேதவாரம். 
சிலப் - சிலப்பதிகாரம்.             ெதால் - ெதால்காப்பியம். 
சிறப் ப் - சிறப் ப்பாயிரம்.           ந - நச்சினார்க்கினிய ைர. 
சி பாண் - சி பாணாற் ப்பைட.  நன் - நன் ல். 
சீவக - சீவகசிந்தாமணி.                ெந தல் - ெந நல்வாைட. 
சூ - சூத்திரம்.                                     பதிற் - பதிற் ப்பத் . 
தக்க - தக்கயாகப்பரணி.                 பாி - பாிபாடல். 
தமிழ்வி  - தமிழ்வி .             றநா - றநா . 
தனிப் - தனிப்பாடல்.                   ெபாிய - ெபாிய ராணம். 
தி க்குற்றாலப் – தி க்குற்றாலப் ராணம். ம ைர - ம ைரக்காஞ்சி. 
தி ஞா - தி ஞானசம்பந்த ர்த்தி நாயனார்      ேமற் - ேமற்ேகாள். 
தி வால - தி வாலவாயிைடயார் தி விைளயாடற் ராணம். 
தி விைளயாடற் பயகர - தி விைளயாடற் பயகரமாைல. 
தி ச்சிற் - தி ச்சிற்றம்பலக் ேகாைவயார்.                          
மீ.பிள்ைள,மீனாட்சி.பிள்ைள - மீனாட்சியம்ைம பிள்ைளத்தமிழ் 
----------------------------------------------------------- 
 
௨ 
    கணபதி ைண. 
 

க ைர. 
 
    தி நா க்கரசுநாயனார் ேதவாரம். 
 
    தி ச்சிற்றம்பலம். 
        ைளத்தாைன ெயல்லார்க்கு ன்ேன ேதான்றி 
        தி ஞ் சைட ேமன் கிழ்ெவண் ங்கள் 
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        வைளத்தாைள வல்லசுரர் ரங்கண் ன் ம் 
        வைரசிைலயா வாசுகிமா நாணாக் ேகாத் த் 
        ைளத்தாைனச் சு சரத்தாற் வள நீறாத் 
        த்த ெவண் வ ைமேயா டா த் 
        திைளத்தாைனத் ெதன்கூடற் றி வால வாய்ச் 
        சிவன ேய சிந்திக்கப் ெபற்ேற னாேன. தி ச்சிற்றம்பலம். 
 
    தமிழ்ெமாழிக்கு உாியனவாகக் கூறப்ப ம் 96-வைகப்பிரபந்தங்க ள் 
உலாெவன்ப  ஒன் . இஃ  உலாப் றெமன ம் வழங்கும். ேபைத தற் 
ேபாிளம்ெபண் ஈறாக ள்ள ஏ  ப வமாதர்க ம் மால்ெகாள் ம் வண்ணம் தைலவன் 

தியிற் பவனி ேபாந்தாெனன்  க ெவண்பாவாற் பாடப்ப வ  இ . இதன் 
இலக்கணம் பன்னி பாட் யல் த யவற்றால் விளங்கும். "ஊெரா  ேதாற்ற  

ாித்ெதன ெமாழிப' (ெதால். றத். சூ.30) என்பதன் உைரயில்,'பக்கு நின்ற காமம் 
ஊாிற் ெபா  மகளிேரா  கூ வந்த விளக்க ம் பாடாண் ைணக்கு உாித்ெதன்  
கூ வர் ஆசிாியர்; அ  பின் ள்ேளார் ஏ  ப வமாகப் பகுத் க் க  
ெவண்பாட்டாகச் ெசய் ம் உலாச் ெசய் ளாம்' என்  நச்சினார்க்கினியர் 
எ தியி த்தலால், இ  பாடாண் ைணயின் பாற்ப ெமன்ப ம் இவ்ேவ  ப வ 
மகளி ம் ெபா மகளிெரன்ப ம் ெபறப்ப ம். இந் ல் ேபான்ற ைசவப் 
பிரபந்தங்களிற் கூறப்பட் ள்ள இம்மாதர்கள் உ த்திர கணிைகயராவர். இவர்கள் 
தனிப்ெபண் கெளன ம் வழங்கப் ெப வர். சில பைழய சிவஸ்தலங்களில் உ த்திர 
கணிைகயர் இைறவன் தி ன்னர் அவற்றிற்குாிய தி லாப் பகுதிையப் பா  
வ தல் இந் ல் அவ்வைகயாேரா  ெபா த்த ைடய ெதன்பைதப் லப்ப த் ம். 
 
        "ேபைத த ேலழ்ப வப் ெபண்கள் மயக்க ற 
        ஓ ம  குற்றாெனாள் ேவேலாெனன் - ேறதம் 
        அறக்க  ெவண்பாவி னாக்க லாவாம் 
        றத்தசாங் கந்தாங்கிப் ேபாற் " (பிரபந்தத்திரட் )  
 
    என்பதனால் உலாக்களில் தைலவ ைடய தசாங்கங்கள் கூறப்பட 
ேவண் ெமன்ப ம், பன்னி பாட் யல், 234-ஆம் சூத்திரத்தில் சிற்றில், பாைவ, 
கழங்கு, அம்மைன, ஊசல், கிளி, நாழ், னலாட் , ெபாழில் விைளயாட்  த யன 
இவ்ேவ  ப வமாதர்களின் ெசயல்கெளன்  கூறப்ப வதால் அவற்ைறப்பற்றிய 
ெசய்திக ம் அைமயேவண் ெமன்ப ம் அறியப்ப கின்றன. 
 
    ெசாக்கநாத லாெவன்ப  ம ைரயிற் ேகாயில் ெகாண்ெட ந்த ளிய  
ெசாக்கநாதக்கட ள் விஷயமாக இற்ைறக்கு ஏறக்குைறய 400 வ ஷங்க க்கு 

ன்பி ந்த ராணத் தி மைலநாதெரன் ங் கவிஞர்ெப மானால் ம ைரயில் 
அக்காலத்தில் அரசாட்சி ெசய் வந்த ரமாறெனன் ம் அரசன  வி ப்பத்தின்ப  
இயற்றப்ெபற்ற . இ  ம ைர லாெவன ம் வழங்கும். 
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    இந் ள்ள கண்ணிகள், 516. 
 
     ேசாமசுந்தரக் கட ைடய தி நாமங்கள் பலவற் ள் ெசாக்கர் அல்ல  
ெசாக்கநாதெரன் ம் தி நாமம் பண்ைடக் காலத்தில் தி ஞானசம்பந்த ர்த்தி 
நாயனார் த யவர்களா ம் தமிழ்ப் லவர்கள் பலரா ம் ெப ம்பான்ைமயாக 
எ த்தாளப் ெபற் ள்ள . தி ைறகள், தி வாலவா ைடயார் தி விைளயாடற் 

ராணம், தி விைளயாடற் பயகரமாைல, மீனாட்சியம்ைம பிள்ைளத்தமிழ், 
ம ைரக்கலம்பகம் த ய ல்களி ள்ள பிரேயாகங்க ம் ெசாக்கரப்பம் த ய 
வழக்குச்ெசாற்க ம் இதைன வ த் ம். அவ்வாேற இந் ள் ம் அத்தி நாமம், 
'ெசாக்கன்', 'அழகிய ெசாக்கன்'. 'அபிேடகச் ெசாக்கன்', 'பழியஞ்சிச் ெசாக்கன்' 
எனத்தனித் ம் அைடெய த் ம் வந் ள்ள . "தி வால வாய்ச் ெசாக்கநாதர்க் 
குலாப்பா னான்" என்  இந் ற் சிறப் ப்பாயிரச் ெசய் ம் இத்தி நாமத்ைதேய 
கூ ம். 
 
    பிற சிவஸ்தல உலாக்களில், 'சிவெப மான் தி விழாவில் ஒ நாள் ேதாில் 
உலாவந்தனர்; அன்ேற ஏ  ப வ மாதர்க ம் ைறேய அக்காட்சிையக் கண்  
மால்ெகாண்டார்கள்' என்  கூறப்பட் ள்ள . இவ் லாேவா, '  ெசாக்கநாதர் 
ஏ நாட்கள் பவனி ேபாந்தனர்; ஒவ்ெவா நா ம் ேவ  ேவறான ஊர்தியில் 
எ ந்த ளினர்; ஒவ்ெவா நாளி ம் ஒவ்ெவா  ப வப்ெபண் ைறேய தாிசித்தனள்' 
என்  கூ ம். ம ைரயிற் பண்ைடக் காலத்ேத ஏ நாளில் ஒ தி விழா நடந்த்ெதன் , 
"க நீர் ெகாண்ட ெவ நா ளந்தி" (427) என்ற ம ைரக்காஞ்சிப் பகுதியால் 
ெதாிகின்ற . இவ்வாேற தி க்கு க்ைக ரட்டத்தி ம் ஏ நாளில் ஒ  தி விழா 
நைடெபற்றைத, "ஆத்தமா மய மா  மன்றிமற் ெறாழிந்த்ேதவர், ேசாத்தெமம் 
ெப மாெனன்  ெதா  ேதாத்திரங்கள் ெசால்லத், தீர்த்தமா மட்ட மீ ன் சீ ைட 
ேய  நா ங், கூத்தராய் தி ேபாந்தார் கு க்ைக ரட்ட னாேர" (ேத. தி நா.) என்ற 
ேதவாரத்தாலறியலாகும். 
 
    இங்ஙனம் நைடெப ம் தி விழா, ப நம் எனப்ப ம்; 
 
        "ச ரஞ்சாந் திரஞ்சா வித்திரங் க மா ரந்ைத  கந்தைழ ப நம், 
        ப திகங் கணஞ்ைச வம்ெமன ைறேய யி பத்ேதழ் பதிேன  பதிைனந், 
        வைமயில் பதின் ன் ெறான்பேத ைழந்தா ெமா  
        ன்ெறான் றியாற் நா ெளன் ந், 
        தவ ளார் க  மாகமஞ் சிறந்த த மிய னிவன்மா ணாக்க" 
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        தி ப்ெப ந் ைறப் ராணம், ரவன் தி விழாச் ெசய்த படலம், 50.  
    இந் ள், ெசாக்கநாதர் இயற்றிய 64 தி விைளயாடல்க ம் ஒன்ப  
பகுதிகாளாகப் பிாிக்கப்பட்  தல் ன்  தி விைளயாடல்கள் தற்பகுதியி ம், 
அ த்த ஐந்  தி விைளயாடல் குழாங்களின் கூற்றி ம், ஏைனயைவ பின்னர் 
எவ்ெவட்டாக ஒவ்ெவா  ப வத்தி ம் அைமக்கப்ெபற்றி க்கின்றன. இவ்வாறைமந்த 
தி விைளயாடல்களின் ைற, பரஞ்ேசாதி னிவாியற்றிய தி விைளயாடற் 

ராணத்தி ள்ளைத ஒத் ள்ள . அம் னிவர் இந் லாசிாிய க்குப் 
பிற்காலத்தவெரன்  ெதாிகின்றைமயின் அவ ைடய ராணத்திற்கு த லாகிய 
வடெமாழி ந்ேதா அன்றி ேவெறான்றி ந்ேதா இம் ைற இந் லாசிாியரால் 
அறிந்  அைமக்கப் ெபற்றெதனக் ெகாள்ளேவண் ம். 
 
    ஆனா ம், "ெதன்பாற், குல  வடபாற் குடபாற் - கைல ம், சூ க்குங் காளிக்குந் 

ய்ய சுடராழி, மா க்குங் ேகாயில் வகுத்தைமத் " (கண்ணி, 26-7). "பதஞ்ச க்குச் 
சீர்க்கூத் த ள் வார்" (119-20). "நல்லபணி, நிற்கெவள்ளி மன்றா  நித்தர்" (165-6) என 
வ வன ம், "ெசந்தமிைழ ைம ெதாிவித்த ம்" (411) என்ப  த ய இடங்களில் 
தி விைளயாடல்கைளக் குறிப்பிக்கும் ெதாடர்ெமாழிக ம், "அபிேடகச் ெசாக்கன்' 
என்ப  த யைவ ம் இவ்வாசிாியர், தி வாலவா ைடயார் தி விைளயாடற்- 

ராணத்ைத அறிந்  அதி ந்  சில ெசய்திகைள ம் ெசால்வழக்கா கைள ம் 
அைமத் ள்ளாெரன்  ெசால்ல இடந்த கின்றன. 
 
    இத ள் ஏ வைகப் ப வங்கட்ேகற்ப மாதர்க ைடய ெசயல்கைள ம் 
மனநிைலகைள ம் ஆசிாியர் கூறிச்ெசல் ம் ைற ம் உவைமக ம், 
சிவெப மா ைடய ஏற்றத்ைதக்கூ ம் பகுதிக ம் ப ப்ேபார்க்கு மிக்க இன்பத்ைத 
அளிக்கும். 
 
    ஏ  ப வ மகளி ைடய உணர்ச்சிகளின் நிைலையப் லப்ப த் ம் பகுதிகள் 
ஆதி லா, வ லா என்பவற்ைறப் பின்பற்றி ம், தலவி ட்சங்கைளப் பற்றிக்கூ ம் 
பகுதி தி வாைனக்கா லாைவப் பின்பற்றி ம் அைமந் ள்ளன. 
 
    ேமேலகாட் ய உலாவின் இலக்கணங்க ள், தசாங்கம் 7-ஆம் கண்ணி 

த யவற்றி ம், சிற்றில் பாைவ கழங்கு த யன 145 த யவற்றி ம், ஊசல் 25 
த யவற்றி ம்,கிளிையத் வி தல் 302 த யவற்றி ம், யாழ் 477 
த யவற்றி ம், னலாட்  198 த யவற்றி ம், ெபாழில் விைளயாட்  354 
த யவற்றி ம் கூறப்பட் ள்ளன. 

    ----------- 
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    இந் ல் வந் ள்ள ம ைரத்தல சம்பந்தமான குறிப் க்க ம் பிற ம். 
    
     விநாயகர்: கற்பகவிநாயகர், கண்ணி, 97. 
 
     ெசாக்கநாதர் தி நாமங்கள்: அட்டாைலச் ேசவகன், 276; 
    அபிேடகச்ெசாக்கன், 157; அழகிய ெசாக்கர், 19, 21, 244; 
    எண்ெணண் விைளயாட்டண்ணல், 263-4; கடம்ப வனத்தான், 473; 
கான்மாறியா கின்ற காரணன், 434; கூடலமலர், 424-5; சித்தர், 334; 
    சுந்தரமாறன், 516; ெசந்தமிழாகரன், 496; 
    ேசவிக்க வாழ்விக்குந் ெதய்வப்ெப மான், 245; ெசாக்கன், 210,334, 362; 
    தி வாலவாயான், 215, 231, 301, 352; பழியஞ்சிச்ெசாக்கன், 275; 
    பாண் த் தி நாடன், 9; ெபாதியப் ெபா ப்பன்,7; மணாளன், 379,438; 
    ம ரா ாிேவந்தன், 10; ம ரா ேரசன், 32,195, 438, 494; ம ேரசன், 381, 516; 
    மாணிக்கவல்  மணவாளன், 130; ெவள்ளிமணி மன் ைடயான், 447; 
    ெவள்ளிமன்றா  நித்தர், 166; ைவைகத் ைறவன், 8, 157. 
 
    அம்பிைகயின் தி நாமங்கள்: அங்கயற்கண்ணியம்ைம, 6,23, 39, 243, 516; 
    அ ட்ெபண், 149-50; தமிழறி ம் ேபராட் , 5; மரகதவல் , 5; மாணிக்கவல் , 5, 
180. 
    ஆலயத்தின் தி நாமம்: தி வாலவாய், 71, 362. 
 
    ம ைரயின் தி நாமங்கள்: ஆலவாய், 334, 362, 407; கடம்பவனம், 210, 232, 414, 
473; கூடல், 424; தி வாலவாய், 126, 215, 231, 301, 352; நான்மாடக்கூடல், 204, 
434;ம ரா ாி, 10, 30, 110, 362; வாலவாய், 408. 
 
    தீர்த்தங்கள்: எ கடல், 186; ெபாற்றாமைர, 414; ைவைக, 8, 85, 248, 269. 
 
    தலவி ட்சம்: கடம் , 361. 
 
    விமானம்: இந்திரவிமானம், 18, 195, 506. 
 
    மன்றம்: ெவள்ளிமன் , 166, 447. 
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    மண்டபம்: மண்டபங்கணாபன், 48. 
 
    வாயில்: த்தளக்குந் தி வாயில், 144. 
 
    ெசாக்கநாதர் தசாங்கம்: (1) மைல - ெபாதியில், (2) ஆ  - ைவைக, (3) நா  - 
பாண் நா , (4) நகர் - ம ைர, (5) மாைல -ெகான்ைற, (6) குதிைர - இடபம், (7) 
யாைன - இடபம் (8) ெகா  - இடபம், (9) ரசு - மைற, (10) ெசங்ேகால் - க ைண. 
 
    ெதய்வங்கள்: அரம்ைபயர், 114; இந்திரன், 18-ஆம் கண்ணி த யன; இரதி, 452; 
கைலமகள், 426, 431; காமன், 120 த யன; காலன் , 178 த யன; காளி, 27; 
சூாியர், தலாேனார், 100; சூ , 27; தி மகள், தி மால், 1 த யன; நந்தி ேதவர், 
66; பதிெனண் கணம், 101; பிரமன், 1 த யன; கக்கட ள், 98. 
 
    ேவ  தலங்க ம் தலங்களில் நிகழ்ந்த அ ட் ெசயல்க ம்: 
    அ ணாசலம், 314; காஞ்சியில் இைறவன் உமாேதவியார் த வக் குைழந்த , 356-
8; சிதம்பரம், 92; தி வா ாில் இைறவன் ெசம்ெபாற்றியாகம் அளித்த , 507-8. 
 
    பிறதல வி ட்சங்கள்: ஆத்தி, ஆல், கடம் , குரா, ெகான்ைற, தில்ைல, பலா, பாடலம், 
பாைல, மகிழ், ம , மா, ெவண்ணாவல், 356 - 61. 
 
    சிவெப மா ைடய ரச் ெசயல்கள்: அந்தகாசுர வதம், 259; இராவணைன 
ெநாித்த , 261, 436; காம தகனம், 262; காலசங்காரம், 260, 437; சரபாவதாரம், 16; 
தக்கயாக சங்காரம், 502; திாி ரசங்காரம், 17, 143, 260-61; பிரமன் சிரங்ெகாய்த , 
260; யாைனைய உாித்த , 260-62. 
 
    நாயன்மார்க ம் ஏைனய யார்க ம் : கண்ணப்ப நாயனார், 380-81; குலச்சிைற 
நாயனார், 95; சண்டீசர், 91; சுந்தர ர்த்தி நாயனார், 89, 93; ேசரமான் 
ெப மணாயனார், 93; தி ஞான சம்பந்த ர்த்தி நாயனார், 87, 94; தி நா க்கரசு-
நாயனார், 88; தி நீற் ச் ேசாழர், 92; நின்றசீர் ெந மாறநாயனார், 94; 
மாணிக்கவாசகர், 90, 478. 
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    சற்ேறறக்குைறய 40 வ ஷங்க க்கு ன்  இந் ன் ஏட் ப்பிரதி ஒன்  
தி ெநல்ேவ யி ந்த வித்வான்  சா வாடீசுவர ஓ வாரவர்கள் ட் ற் 
கிைடத்த . அப்பிரதி மிக ம் பழைமயான . அதன் த ல் ஏகாம்பரநாத லா ம் 
அப்பால் இந்த உலா ம், இதற்குப் பின் திாிசிரகிாி லாவின் இ திப் பகுதி ள்ள 
ஓேர ம் இ ந்தன. அவ்ெவாற்ைறேயட் ற் காணப்பட்ட கண்ணிகள் வ மா : 
 
        "................ மட்  வார்குழலாம் 
        நல்லாேளா ன்ப நைகேமவிச் - ெசால்லார்ந்த 
        வர் தேலார் த்தமி  மன் ைடயார் 
        யாவர் தமி  மணிந்த ள்ேவான் - ஆவியாய் 
        அத்த  மாவதன்றி யன்ைன ந்தா னாயபிரான் 
        சித்த மகிழ்ெதன் சிரகிாியான் - சுத்த 
        நிலா ம் பகீரதி  நீண்ட சைடேமல் 
        உலாவேவ ேபாந்தா லா."  
    இந் ன் தற் பகுதி கிைடக்கவில்ைல. 
 
    இந்தச் ெசாக்கநாத லாப் பிரதிகள் ேவ  கிைடக்குேமாெவன்  இ கா ம் 
ேத ப்பார்த் ம் அகப்படாைமயால், இ ம் ணாய்வி ேம ெயன் ம் அச்சத்தா ம், 
இ  தக்கவச்**கள் ட் ந்  கிைடத்த பிரதி ெயன் ம் ணிவா ம் இப்ெபா  
இதைன ஆராய்ந்  ெவளியிடலாேனன். 
 
    இப்ேபா  தி ப்பனந்தாட்காசிமடத் த் தைலவர்களாக விளங்கும் ெகௗரவம் 
ெபா ந்திய ல  காசிவாசி ஸ்வாமிநாத ஸ்வாமிகளவர்க  தமிழ்க் 
கல்விேகள்விகளிற் சிறந்தவர்கெளன்ப ம், த்தமிழ்ப் லைமவாய்ந்  பிரசித்திெபற்  
விளங்கிய ெகாட்ைட ர் சிவக்ெகா ந்  ேதசிகரவர்க ைடயமரபில் 
உதித்தவர்கெளன்ப ம், தமிழ்க்கல்வி பரவேவண் ெமன் ம் ேநாக்கத் டன் பல 
நற்காாியங்கைளச் ெசய் வ கிறார்கெளன்ப ம் அேநக க்குத்ெதாிந்தி க்கலாம்; 
*ேமற்ப  மடத்  ல ஷர்களாகிய ல  ஆதி குமரகு பர ஸ்வாமிகளவர்கள் 
இயற்றிய பிரபந்தங்கைளக் குறிப் ைர டன்வள்ளியிட்  யா க்கும் இலவசமாக 
வழங்கச்ெசய்யேவண் ெமன்  எண்ணிச் சிலமாதங்க க்கு ன், கந்தர் 
க ெவண்பாைவ த ல் ெவளியிடச் ெசய்தார்கள். 
 
    ெசாற்சுைவ ெபா ட்சுைவ நிைறந்த ம ைரச்ெசாக்கநாதர் தமிழ்வி  என் ம் 
பிரபந்தத்ைத ன்  நான் ெவளியிட்டேபா  அ விஷயத்தில் ெபா ட்கவைல சிறி ம் 
உண்டாகாதப  ெசய்வித்  இந்த இராசதானியி ள்ள கலாசாைலக க்கும் 

த்தகசாைலக க்கும் ேவ  வைகயான கல்வி நிைலயங்க க்கும் *ேமற்ப  
பிரபந்தத்தின் பிரதிகைள இலவசமாக வழங்கி உபகாித்தார்கள். அேத ேநாக்கத் டன் 
இந்தச் ெசாக்க நாத லாைவ ெவளியி ம்விஷயத்தி ம் எனக்குச் சிறி ம் 
ெபா ட்கவைல உண்டாகாதப  ெசய்  ஊக்கமளித்தார்கள். இவ்விஷயமாக 
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அவர்க க்கு என  மனமார்ந்த நன்றிையச் ெச த் கின்ேறன். நான் பாிேசாதித்  
ெவளியிடக் க தியி க்கும் மற்றப் பிரபந்தங்க ம் இத்தைகய ஆதரவினால் ைறேய 
ஒவ்ெவான்றாக ெவளிவ ெமன்  எண் கிேறன். 
 
    ெசன்ைன ஸர்வகலா சங்கத்தாரால் சடத்தப்ெப ம் ஓாியண்டல் ைட ல் என் ம் 
வித்வான்பாீைக்ஷ ஸம்பந்தமாக *ேமற்ப  ஸ்வாமிகளவர்கள் ஏற்ப த்தியி க்கும் 
பாிசின் விவரத்ைத யாவ ம் ெதாிந் ெகாள் ம்ப  இங்ேக ெதாிவிக்கிேறன். 
 
    *ேமற்ப  பாீட்ைசயில் வ டந்ேதா ம் தமிழில் தல்வகுப்பில் தலவராகத் 
ேதர்ச்சிெப ம் மாணாக்க க்கு ஆயிரம் பாய்ப் பாிசு ெசன்ற இரண் வ ஷங்களாக 
அளித் வ கிறார்கள். இந்தப் பாிைச 1929-ஆம் வ ஷத்தில், ெசன்ைனக் கிறிஸ் யன் 
காேலஜில் தமிழ்ப் பண் தராக ள்ள வித்வான் சிரஞ்சீவி வி. . சுப்பிரமணிய ஐய ம், 
1930-ஆம் வ ஷத்தில், சிதம்பரம் அண்ணாமைல ஸர்வகலாசாைலயல் 
தமிழ்ப்பண் தராக ள்ள வித்வான் சிரஞ்சீவி ஆ. வாராகபிள்ைள ம் ைறேய 
ெபற்றார்கள். இந்தப் பாிசளிப்  சாசுவதமாக நைடெப ம் ெபா ட்  *ேமற்ப  காசி 
மடத் த் தைலவரவர்கள் 1928-ஆம் வ ஷம் ஆகஸ்  மாத்த்தில் அெமாிக்கா கண்டத்  
டாரண்ேடா என் ம் நகரத்தி ள்ள 'தி மா பாக்ச்சரர்ஸ் ைலப்இன்ஷ் ரன்ஸ் 
கம்ெபனி" (The Manufacturers Life Insurance Company)-யில் தங்கள் ஆ ைள பாய் 
நாற்பதி னாயிரத் க்கு இன்ஷ் ர் ெசய் , 4,46,416 என் ம் எண் ள்ள பா ைய 
எ த் க்ெகாண் க்கிறார்கள். இந்த லதனம் 15 வ ஷங்களில் நிைறவைட ம். 
அ  வைரயில் இப்பாிைச ேவ  வ ம்ப யி ந்ேத வ டந்ேதா ம் அவர்கள் 
தவறாமல் அளித்  வர நிச்சயித்தி க்கிறார்கள். தமிழ்ப த்தவர்க க்கு ஆயிரம் 

பாைய ஒேரகாலத்திற் ெப ம்ப யான அதிர்ஷ்டம் ெப ம்பா ம் இ ந்ததில்ைல. 
ஆத ன் இதைனக் கண் ம் தமிழ் மாணாக்கர்கள் விேசடமான ஊக்கத் டன் 
தமிைழ நன்றாகப் ப த்  இப்பாிைசப் ெப வதற்குாியவழிையத் ேத க் 
ெகாள் வார்கெளன்  நம் கிேறன். 
 
    தமிழின் வளர்ச்சியின் ெபா ட்  அ ங்கைல விேநாதர்களாகிய *ேமற்ப  
ஸ்வாமிகளவர்கள் ெசய்யக் க தியி க்கும் நற்காாியங்கள் இன் ம் பல. வித்தியா 
பாிபாலனத்ைத அவர்கள் ெசய்  ெகாண்  அேராக திடகாத்திரத் டன் ெந ங்காலம் 
விளங்கும்ப  ெசய்வித்த ம் வண்ணம் ெசாக்க ங்கப் ெப மாைனப் 
பிரார்த்திக்கின்ேறன். 
 
    இந் ைல ஆரா ங்காலத் ம் பதிப்பிக்குங்காலத் ம் உடனி ந்  
உதவிெசய்தவர்கள் ெசன்ைன விமன்ஸ் கிறிஸ் யன் காேல  தமிழ்ப்பண் தர் சிஞ்சீவி 
வித்வான், சு. ேகாதண்டராைமய ம், ேமேலகூறிய வித்வான் சிரஞ்சீவி வி. . 
சுப்பிரமணிய ஐய ம், ேமாக ர்த்தமிழ்ப் பண் தர் சிரஞ்சீவி கி. வா. ஜகந்நாைதய ம் 
ஆவர். 
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                             இங்ஙனம், 
    தி ேவட்டீசுவரன் ேபட்ைட, 27-3-1931.             ேவ. சாமிநாைதயர். 
    ----------------------------------------------------------- 
 

லாசிாியர் வரலா  
 
    இந் லாசிாியர  இயற்ெபயர் தி மைலநாதெரன்ப . இவர் காஞ்சீ ரம் 
ஞானப்பிரகாசமடத் ச் சிஷ்ய பரம்பைரையச் சார்ந்தவர். தி ைறகளி ம் பைழய 
தமிழ் ல்களி ம் ஸ்தல ராணங்களி ம் பிரபந்தங்களி ம் ைசவ சாஸ்திரங்களி ம் 
பயிற்சி ள்ளவர். இவ ைடய பக்திைய ம் ெசய் ள்ெசய் ம் நயத்ைத ம் அறிந்த 
தில்ைல வாயிரவ ம் * யதிக ம் மற்றப் ெபாிேயார்க ம் ைசவ ராணத்தின் ஒ  
பகுதியாகிய சிதம்பர ராணத்ைதத் தமிழிற் ெசய் ள் நைடயாக ெமாழிெபயர்க்கும்ப  
ெசான்னைமயால் அங்ஙனேம ெசய்ய உடன்பட்டனர். மைலநாட் ந்  
வடெமாழிப் பிரதிெயான்ைற வ வித்  அதைனக் ெகாண்  அவர்கள் கூறியவண்ணம் 
ெமாழிெபயர்த்தனெரன் ம், அப்பிரதியில் அப் ராணத்தின் பிற்பகுதி 
இல்ைலெயன் ம், பின்  அகப்படாைமயால் அப்பகுதி இவராற் ெசய்யப்படவில்ைல-
ெயன் ம், அ  கிைடக்கவில்ைலேயெயன்ற வ த்தம் இவ க்கு இ ந்தெதன் ம் 
ெதாிகின்ற . 
 
    அப் ராணத்ைதக்ேகட்  அதன்ெசாற்சுைவ ெபா ட்சுைவகைள நன்றாக அறிந்த 
ெபாிேயார்கள் இன் ற்  இவைரப் ராணத் தி மைலநாதெரன்  சிறப்பித்  
வழங்குவாராயினர். அப் ராணத்தி ள்ள, " ற் ணர்" என் ம் ெசய் ளால் இவர் 
உமாபதி சிவாச்சாாியாாிடத்திற் ேபரன்  ண்ெடா கியவெரன்ப ம் அவர் 
காலத்திற்குப் பிற்பட்டவெரன்ப ம் அறியப்ப கின்றன. 
 
    இன் ம், அப் ராணத்தி ள்ள, "சூ மாகடல்" என் ம் ெசய் ள் இவர் சா வாகன 
சகாப்தம் 1430 (**௧௪௩0) (கி.பி. 1507)- ஆம் வ டத்தில் அந்தப் ராணத்ைதச் ெசய்யத் 
ெதாடங்கியதாகக் கூ தலால் இவர் காலம் இற்ைறக்கு 400 வ டங்க க்கு 

ற்பட்டெதன்  ெதாிகின்ற . 
 
    ெசாக்கநாத லாவி ள்ள, "மன்னன்குைட ர மாறன குலதிலகன்" (33) 
என் ங்கண்ணியா ம், "ேவத ற் ெறன் ைழைச" என் ம் சிறப் ப்பாயிரச் 
ெசய் ளா ம் இவர், ம ைரயில் அரசாண் ெகாண் ந்த ரமாறெனன்பவனால் 
ஆதாிக்கப்ெபற்றவெரன் ம் அவன  ேவண் ேகாளின்ேமல் இந் ல் ெசய்  
அரங்ேகற்றப்ெபற்றெதன் ம் விளங்குகின்ற . 
    --------------------- 
    * சந்நியாசிகள் 
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    பின் ம், இவ் லாவில் வந் ள்ள மண்டபங்கணாயன், த்தளக்குந்தி வாசல் 
என் ம் இரண் ம் ம ைரத்தி ப்பணி மாைலயி ள்ள, "ெதன்னவனடத்தாவணி 

லத்தின்" என் ம் ெசய் ள் த யவற்றால் மல்ைலய சின்னப்ப 
நாயக்கெரன்பவரால் சகவ டம் 1448**(கி.பி.1526) - இல் ெசய்விக்கப் 
ெபற்றனெவன்  ெதாிதலால் அக்காலத்தின் பின்னர் இவ் லா இயற்றப் 
ெபற்றெதன்  விளங்குகின்ற . அச்ெசய் ளிற் குறிப்பிடப்பட்ட ெதன்னவன் 
இவ் ரமாறன்றாேனா ேவ  யாேரா ெதாியவில்ைல. 
 
    இவ க்குப் பரஞ்ேஜாதிெயன்ற ெபய ள்ள குமாரர் ஒ வர் இ ந்தார். அவர் 
இவாிடத்ேத தமிழ்க் கல்வி கற்றவர்; இலக்கண இலக்கியங்களில் நல்ல 
பயிற்சி ள்ளவர்; சிதம்பரத்தில் தந்ைதயாைரப்ேபாலேவ விேசடப் பற் ைடயவராக 
இ ந்தார். ெபா த்த இலக்கண ம் பிரபந்த இலக்கண ம் அைமந்த சிதம்பரப் 
பாட் யெலன் ம் ெலான்  அவராற் ெசய்யப்ெபற்ற . 
 
    இந் லாசிாியர் ெசய்த ல்களாக இப்ெபா  ெதாிந்தைவ சிதம்பர ராண ம் 
இந்தச் ெசாக்கநாத லா ேம. "சிதம்பர ராண த ம் ம ைர லா ம் 
பகர்ந்ேதான்" (சிதம்பரப்பாட். சிறப் ப்.) என்பதனால் இவ்விரண்ைடயன்றி ேவ  சில 

ல்க ம் இவராற் ெசய்யப்ெபற்றனெவன்  ெசால்வதற்கிட ண் . அைவ 
இப்ெபா  கிைடக்கவில்ைல. 
 
    இவர் ெசய்த ல்கைள ஆரா ம்ெபா  இவர் ைசவ சமயத்தி ம் சிவ 
ஸ்தலங்களி ம் மிக்க பற் ைடயவெரன் ம் பல ஸ்தலங்க ைடய சாித்திரங்கைள-
யறிந்  அவற்ைறப்பற்றிய ெசய்திகைள அழகுெபற அைமக்கும் தன்ைம 
வாய்ந்தவெரன் ம் சிவஞானத்ைதப் ெபறேவண் ெமன் ம் ேநாக்க ைடயவராக 
இ ந்தாெரன் ம் யாவர்க்கும் லப்ப ம்ப  எளிய ெசாற்கைள ம்  
ெசாற்ெறாடர்கைள ம் அைமத் ச் சந்தக்கவி ெசய்த ல் ஆற்ற ைடயவெரன் ம் 
சிவெப மா ைடய குண விேசடங்கைள ம் தி விைளயாடல்கைள ம் பாராட் த் 

திப்பதில் ெப ேவட்ைக ைடயவெரன் ம் தமிழ்ெமாழியிடத்  மிக்க 
அன் ைடயவராக இ ந்தாெரன் ம் ெதாிகின்ற . 
 
    இந் ல், ைசவசமயத்ைத, ைவதிகைசவம் (கண்ணி, 32), ைசவச்சலதி (70), 
சுத்தெநறி (96) எனச்சிறப்பித்த ம், "ைசவ ச ராதி சண்டாந்த வர்ச்சைனகள்" (47) 
என ம் இவ ைடய ைசவசமயப்பற்ைற ம், ேதவாரங்கைள, "அ ட்பாடல்" 
(8),"மைறத்தண்டமிழ்" (35-6), " த்தித ஞ்ெசால்"(154), "சுத்தத்தி ப்பதிகம்"(154-5), 
"அாியெநறிச் ெசய்ைகத்தமிழ்" (247-8) எனப் பாராட் தல் இவ க்கு 
அவற்றின்பா ள்ள அன்ைப ம், ெசாக்கநாதர் தி லாப் ேபா ைகயில் உடன் 
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வந்தவர்கைளப்பற்றிச் ெசால் ம் பகுதியில் த ல், ைசவ சமயாாியர்கைள ம் பிற 
ெபாியார்கைள ம் கூறிப் பின்  கட ளர்கைளக் கூ தல் இவ க்குச் சிவன யார் 
மாட் ள்ள பக்திைய ம் லப்ப த் ம். 
 
    இவர் இந் ள் இைடயிைடேய உவைம, உ வகம், சிேலைட, ெசாற்ெபா ட் 
பின்வ நிைல த ய அணிகளைமயப் பா ள்ளார். அவ்வணிகேளா  நீதிகள் 
சிலவற்ைற ம் விளக்கியி க்கின்றனர்: 
 
    உவைம: 52-8, 60, 63-4, 78-83, 113-6, 138-42, 176-84, 190-96, 218, 237, 250, 
293-5, 299-300, 319-20, 322-5, 341-5, 348-51, 374-8, 393-7, 400, 431-2, 441-6, 454-
6, 462-8, 508. 
 
    உ வகம்: 133-7, 230-32, 243, 245, 290-91, 321, 338-9, 449-50, 497-9. 
 
    சிேலைட: 239-40, 296-8, 398-400, 416-9, 505. 
 
    ெசாற்ெபா ட் பின்வ நிைல: 86-7, 178, 181-2. 
 
    நீதிகள்: "ெபாய்வாழ் வைடந்ேதார் லன்கள்ேபா ெலான்ேறாெடான், ெறாவ்வா 
தைலகின்ற ேவாதியான் - பவ்வத், லக மயக்க ெமாழிந்ேதார் மனம்ேபாற், கலகஞ் 
சிறிதறியாக் கண்ணாள்" (141-2), "தவமைடந்ேதார் ெவவ்விைனேபா னா ம், 
இைளக்கவ க் ெகாண்ட விைடயான்" (179), "ெசங்ேகா ெலாழித்ெதவர்க்குந் தீ  

ாிேவந்தர், ெவங்ேகா ங்ெகா ய ேவற்கண்ணாள்*" (295), "வஞ்சம் ாிேவந்தர் 
மண்டலத் ள் வாழ்ேவார்தம், ெநஞ்சம்ேபா னின்றைல  ேநாிைடயாள்*" 299. 
 
    அ ம்பதங்கள்: கட்டாண்ைம, 256, 290; *கான்-இைச, 9, 87; குனிப்பம், 73; 
ெசாற்பா - கழ், 259; பணிலம் -ஒ வைகவைள, 171; மகு  - ஒ வைக *வாத்தியம், 
103; கிழ்த்தம் - கூர்த்தம், 75; வா  - விதம், 328, 432. 
 
    ஒ  ெபா ள்த ம் இரண்  ெசாற்கைளச் ேசர்த்  வழங்குதல்: கடலாழி, 88; 
திங்கண்மதி, 229; வல் க்ெகா , 113. 
 
    இந் லாசிாியர் வரலாற்ைற அறிந் ெகாள்வதற்குக் க வியாக இ ந்த 
ெசய் ட்கள். 
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        1. ற் ணர் ெமய்ண்கட சந்ததிக்ேகார் தீபெமன 
                   தன்ைம ெகாண்ட 
           ெகாற்றவன்றன் கு ம  குல மா பதிசிவன்ெபாற் 
                  ேகாயி ண்ைம 
           ெசாற்ற ரா ண மி க்கப் பின் ெமா  வைகயா ஞ் 
                  ெசால்வான் க்ேகன் 
          மற்றவன்றன் றி வ யின் வழிவந்ேதார்க் க யென ம் 
                  வழக்கான் மன்ேனா. 
 
        2.   ஆற்றல் சான்ற  வாயிர மைறயவ ரர க் 
              ேகற்ற ெதாண்டர்கண் மைறெநறி ெயதிகளா ள்ேளார் 
              ேபாற்ற ஞ்சிதம் பரத்திைடப் கழிைனத் திகழச் 
              சாற்  வாய்வட ெமாழிவழித் தமிழினா ெலன்றார். 
 
        3.  ம வி ங்கி  கூறயான் வல்லேனா லத்ைதச் 
             ெச நர் ேகட் டச் சிதம்பர ராணெமன் ற ட்ேபர் 
             நி வி யிப்பவ நீத்தற்கு நிமித்தெமய்ஞ் ஞானம் 
             ெப  ெமன்பேதார் க த்தினாற் ணிந்தனன் ெபாி ம். 
 
        4.  கு  மாகடற் டவியான் சுடர் ச் சகற்கீ 
             ேர  டன் ப்பஃ திையந்தவாண் ெடல்ைலத் 
             தா  மாமதிச் சைட த் தனி த ெலன் ம் 
             வா  மம்பலப் ெப ைமைய வ த்த ற் றனன்யான். 
        (சிதம்பர ராணம், பாயிரம், 13, 15, 17-8.) 
 
        5.  இந்த ெவல்ைல மைலநாட் டத்தி ம் 
             வந்த ெதய்வ வடெமாழி யின்ப ச் 
             ெசந்த மிழ்த்ெதாைட ற்பாற் ெறாித்தனம் 
            ந்  மற்ற ம் வந்தான் ெமாழி மால். 
        (ேமற்ப  - ற்றாிசனச்ச க்கம், 98) 
 
        6.  மன்  ெபாழில்ெவண்ைண ெமய்கண்டான் கச்சிப் 
             கழ் ைனதத் வஞான ப்ரகாசமாய் வந்  
             பாமன்ன ைரெயன்ன வவன ளா லவன்றன் 
             பதம்பரவிச் சிதம்பரப்பாட் யெலனப்ேபர் வகுத்தான் 
   
        மாமன்  சிதம்பர  ராண த ம் 
        ம ைர லா ம்பகர்ந்ேதான் ம குல ைமந்தன் 
        ேதமன்  ராணகைல பலெதாி  ராணத் 
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        தி மைலநா யகன ளின் ேற*சு ண்ேடாேன. 
 
        7. சிதம்பரப் பாட் யைலச் ெசய்தான் றமிழாற் 
            சிதம்பர  ராண தற் ெசய்  - விதம்ெப சீர் 
           ேசர்ந்த ராணத் தி மைலநா தன்றவத்தாற் 
            சார்ந்தபரஞ் ேசாதிெயன்பான் றான். (சிதம்பரப். சிறப் ப்.) 
 
        8. தி மிகுெதன் னவனடத்தா வணி  லத்தின் 
            தி நாட்குத் ேதர் திதா தி ர்கள் 
           ம வியெசாக் க க்கினிதாம் **ைச சந்தி 
           மண்டபங்க ணாயகனா யகத் ப் பத்தி 
           அ ண்மிகுசின் னீச்சுர த் தனக்கும் வாயில் 
           அகவைணகள் றவைணக ளன்பாற் ெசய்தான் 
           ஒ ைமதிகழ் மல்ைலயசின் னப்ப பன் 
           ஓங்கு கழ் ேசர்குத்தி ரன் றாேன. 
        (ம ைரத் தி ப்பணிமாைல, 87.) 
    ----------------- 
 

இந் ன் ெபா ட்சு க்கம். 
 
    தி வாலவாயில் எ ந்த ளியி க்கும் ெசாக்கநாதக்கட ள் தி லாப் 
ேபாதத்தி ளங்ெகாண் , ைச த யாவற்ைற ஏற்  மண்டபங்கணாயெனன் ம் 
மண்டபத்தில் ற்றி ந்  தி வாபரணங்கைள அணிந்  தி த்ேதாில் எ ந்த ளிச் 
ைசவசமயாசாாிய ம் பிற ெபாிேயார்க ம் ேதவர்க ம் சூழ்ந் வர ம கிற் பவனி 
வ வராயினர். அப்ெபா , கின்னர மகளிர் த ய பலவைகமாதர்கள் குழாங் 
    ெகாண்  அவ ைடய தி ேமனியழகிேல ஈ பட்  மயங்கி நின்றார்கள். 
 
    அவர்களில், ேபைதப்ப வப் ெபண்ெணா த்தி, சிற்றில் அைமத் ச் சி ேசாறட்  
விைளயா ப் பின், ெசாக்கநாதர் தி விைளயாடல்கைளக் கிளிகள் கூறக்ேகட்  
மகிழ் ற் த் தாய்மா டன் இ க்கும்ெபா , அவர் எ ந்த வைதயறிந்த தாய்மார் 
தாிசிக்கச்ெசல்லத் தா ம் உடன்ெசன்  தாிசித்தாள். தாிசித் த் தி க்கரங்களில் உள்ள 
மான் த யவற்ைறப்பார்த்  அவர் தன் டன் விைளயா வதற்கு வந்தாெரன 
நிைனத் த் தாயர்கைள வினாவ, அவர்கள் அவ ைடய அ ைம ெப ைமகைள 
எ த் ைரத்தானர். உடேன ேபைத, அவ ைடய தி த்ேதாின் மீ  தன்ைன 
ஏற்றேவண் ெமன்  ெசால் க் கண்ணீர் ெப க உள்ளந்தளர்ந்தாள். தாயர் 
இவள்நிைலைய அறிந்  இவைள அைணத்ெத த்  ட் ற்குச்ெசன்றனர். 
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    தி விழாவின் இரண்டாவ  நாளில் ெசாக்கநாதப் ெப மான் ெவள்ைளயாைனயின் 
மீ  உலாப்ேபாந்தனர். அன் , ெப ம்ைபப்ப வப் ெபண் ஒ த்தி, பாங்கியர்க டன் 
ெசன்  ஏ கடெலன் ம் தீர்த்தத்தில் நீரா  அ கி ள்ள சுர ன்ைனக்காவில் இ ப்ப, 
பாங்கிய ள் ஒ த்தி ம ேரசர் தி விைளயாடல்கள் சிலவற்ைற விாித் ைரக்கக் 
ேகட்  மகிழ்ந்  அவர  தி லாைவத் தாிசித்தற்கு வி ம்பி இ க்ைகயில் அவர் 
எ ந்த தைளயறிந்  உடேன ெசன்  தாிசித்  வணங்கினாள். அப்ெபா  
அ கா ம் ெபற்றறியாத ஒ  வி ப்ப உணர்ச்சி இவ க்கு உண்டாகேவ அணிகள் 

த யன கழன்  நிைற யழிந்  நிற்க, தாயர் இவைளக்ெகாண்  தம் ைடய 
மாடத்ைத அைடந்தனர். 
 
    ன்றாவ  நாள் தி வாலவாய்ப்ெப மாள் ேவதக்குதிைரயிற் பவனிவந்தார். 
அன் , மங்ைகப் ப வத்தாெளா த்தி, பாங்கியர்க டன் ெசன்  
ைவைகந்திக்கைரயில் உள்ள ஒ  ேசாைலயில் ஊசலாட்டயர்ந்  தன் பாங்கியர்கள் 
சிவெப மா ைடய ரச் ெசயல்கைளப் பாடத் தா ம் அவ ைடய 
தி விைளயாடல்கள் சிலவற்ைறப்பா  மகிழ்ந்  ைவைகயாற்றில் நீரா விட்  
ஓாிடத்  இ ந்  அவர் உலாவ தைல அறிந்  ெசன்  தாிசித்  வணங்கினாள், 
வ த்தினாள், மாேலா  இணங்கினாள், சிந்ைத இைளத்தாள். அவர் அவ் திையக் 
கடந்  ெசல்ல, உடனி ந்தவர்கள் இவைளெகெகாண் ெசன்  மாளிைகயிற் கந்  
பாய ற் கிடத்தினார்கள். பின்னர் இர வர ம் சந்திரைன ம் ெதன்றல் 

த யவற்ைற ம் கண்  மிகத் ன் ற்ற ங்கினள்; தாயர் அதைனக்கண் , "நாைள 
இைறவர்பாற் ெசன்  உனக்கு அ ள் ாி மா  ேவண் க்ெகாள்ேவாம்; இப்ெபா  
வ ந்தாேத" என்  ெசால்  ஆற்ற ஒ வா  ஆறினாள். 
 
    மடந்ைதப்ப வத்தினெளா த்தி, சுந்தேரசப் ெப மாைனவி ம்பி அவர்பால் 

ெசல் ம்ப  ஒ  கிளிைய அ ப்பிவிட் , இராப்ெபா வரேவ உள்ளம் 
ங்கியி ந்தாள். அக்காலத்தில், பாங்கிய ள் யாழ்வல்லா ெளா த்தி அவ ைடய 

தி விைளயாடல்களிற் சிலவற்ைறப் பா னாள். அவற்ைறக்ேகட்  
இன் ற்றி க்ைகயில் ெபா  லர்ந்த . லரேவ நீரா  ஆைடயணிகைள 
அணிந்தி ப்பச் ெசாக்கநாதர் நான்காம் தி நாளாகிய அன்  தி மாலாகிய இடபத்தில் 
எ ந்த ளினர். அப்ெபா , ன் தா விடப்பட்ட கிளிவந்  அவர் எ ந்த தைல 
அறிவிக்கேவ, உடேனஇவள் ெசன்  தி லாைவக்கண்டாள்; தி ேமனி 
அழகில்ஈ பட்டாள்; உ கினாள், உள்ளம் உைடந்தாள். அ கி ந்த பாங்கிெயா த்தி 
அவாிடம் இவ ைடய குைறகைளக்கூறி ைறயிட ம் அவர் அவ க்குத் தி க்கண் 
பார்ைவயீந்த ள இவ ம் சிந்ைதகளிகூர்ந்  மீண்டனள். 
 
    ஐந்தாம்நாள் மீனாட்சி சுந்தேரசர் த மாிஷபத்தில் தி லா வந்தனர். அன் , 
அவர்பால் ைமயல்ெகாண்ட அாிைவப்ப வத்தாெளா த்தி, ேச யர்சூழ ஒ  
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ஞ்ேசாைலக்கு வந்  அங்குள்ள மாமரம் ஒன்றின்கீழ் இ த்தற்கு வி ம்பச் ேச ய ள் 
ஒ த்தி அம்மரேம காஞ்சித் தலத்தில் உமாேதவியார் த வக் குைழந்த 
தி ேவகம்ப க்கு நிழலளிக்கும் ெப ைமவாய்ந்தெதன்  கூற, அாிைவ பின் ம் 
சிவெப மான் எ ந்த ளிய வி ட்சங்கள் சிலவற்ைற அச்ேச வாயிலாக அறிந்  
ம ைரத் தலத்திற்குாிய கடம்ெபான்ைற அங்ேக கண்  வணங்கித் தித் ச் 
ெசாக்கநாதர் ைகம்மா  க தாமல் இயற்றிய தி விைளயாடல்கள் சிலவற்ைற 
எ த் ப் பாராட் க் ெகாண் க்ைகயில் அவர் தி லா வந்தைத அறிந்  ெசன்  
தாிசித் க் குைறகைள விண்ணப்பஞ் ெசய்  நின்றாள். நிற்ைகயில் அவர் 
அவ் திையக் கடந் ெசன்றார். 
 
    ெதாிைவப் ப வத்தாள் ஒ த்தி, இராப்ெபா வரச் ெசாக்க நாதாிடத்ேத ைமயல் 
வளர இ ந் , நாகணவாய்ப் பறைவக்குக் கற்பிப்பாள் ேபால அவ ைடய 
தி விைளயாடல்கைளச் ெசால்  இராப் ெபா ைதப் ேபாக்கிவிட் , வி ந்த டன் 
ேதாழியர்கேளா  ெபாற்றாமைரப் ெபாய்ைகக்குச் ெசன்  நீரா  ஆைட 

த யவற்ைற அணிந்  நிற்ப, ஒ பாணன் அன் ம் ெசாக்கநாத ைடய தி லா 
உண்ெடன்  கூறக்ேகட்  மகிழ்ந்  இ ந்தாள். உடேன ேதாழிய ள் ஒ த்தி 
இவ க்கு மரகதத்தாற் ெசய்த அணிகைளயணிய, பாணன் இவ ைடய ேதாற்றத்ைத 
உமாேதவியா ைடய ேதாற்றமாகப் பாராட் னான். அப்ெபா  ம ேரசர் ஆறாம் 
தி நாளாகிய அன்  கற்பக வி ட்ச வாகனத்திற் பவனி வ தைல யறிந்  
விைரந்தைணந்  கண்டாள்; இ கண்களிகூர்ந்தாள். அவர் இவைள ேநாக்கிப் 

ன்னைக ாிந்த ளினார். அதனால் இவள் த க்கிப் ளகம் தைழத்தாள். 
 
    ேபாிளம்ெபண் ஒ த்தி இரவில் நிலா ற்றத்திற் சுந்தேரசர்பா ள்ள வி ப்பத்தால் 
வ ந்தியி ப்ப, விற ெயா த்தி தன்பா ள்ள யாைழ இவள்பாலீந்  அதைன 
வாசிக்குமா  ேவண்ட, இவள் ெசாக்க நாத ைடய தி விைளயாடல்கள் சிலவற்ைறப் 
பா ப் பாராட் க் ெகாண் ந்தாள். ெபா  லர்ந்த . லர்ந்த டன் அவர் ஏழாந் 
தி நாளாகிய அன்  இந்திரவிமானத்தில் தி லாவ தைலயறிந்  ெசன்  
இைறஞ்சி மயங்கி நின்றாள். அப்ெபா  ேச ெயா த்தி இவ ைடய 
காமமயக்கத்ைதப்பற்றி அவர்பால் ைறயிட்டனள். அதனால் இவள் ஒ வா  
மயக்கம் ஒழிந்  அ ள்ெசய்யேவண் ெமன்  பிரார்த்திப்பாளாயினள். 
 
    இங்ஙனம் ேபைத த ய எ வைக மாதர்க ம் மால்ெகாள்ள  ெசாக்கநாதப் 
ெப மான் உலாப் ேபாந்த ளினார். 
    ----------------------------------------------------------- 
    ற் சிறப் ப் பாயிரம்* 
    *இச் சிறப் ப்பாயிரச் ெசய் ட்கள் ஏட் ப் பிரதியில் இவ் லாவின் இ தியில் 
எ தப்பட் ந்தன.  இவற்ைறயியற்றியவர் ெபயர் அப்பிரதியிற் காணப்படவில்ைல. 
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    ெவண்பா 
 
        1. சீரார் ராணத் தி மைலநா தன்க ைணப் 
            பாராளன் ெமய்ஞ்ஞானப் பால்விளங்க - ஆராய்ந்  
            ேவதக் குலாவால் விாித்தால வாய்ச்ெசாக்க 
            நாதர்க் குலாப்பா  னான். 
 
        2. ேவத ற் ெறன் ைழைச ரமா றன்கடல்சூழ் 
            தலங்க ளன்பாய்ப் ரக்குநாள் - ஆதிெநறித் 
            ெதய்வ ம ைரத் தி வால வா ைறந்த 
            ஐய லாக் ெகாண்ட ளி னார். 
 
        3. வாழி மைறவாழி மன்னன் கழ்வாழி 
            வாழி ம ைர நகர்வாழி - வாழிேய 
            தண்ணளிகூர் ைவைகத் தமிழ்நா  வாழிேய 
            கண் தேலான் ைசவா கமம். 
        ------------------------------------------------------- 
 
    உ 
    கணபதி ைண. 
 

ம ைரச் ெசாக்கநாத லா. 
     
க ெவண்பா. 
 
    ேம  ெசல்வி ண ந் தி மா ம் 
    ேதேம  கஞ்சத் திைச க ம் - தாேமவி 
 
    இன்னெநறி யின்னெசய ன்ன  ெவன்றறிவால் 
    உன்ன வாிய ெவா தல்வன் - தன்னிகராம் 
 
    ஆதி யதாதி ய ெயான் றில்லாத 
    ேசாதி யள படாத் ேதாற்றத்தான் - ஓ ம் 
 
    இமய தல்வி யிைறவி மைறேதர் 
    சமய தல்வி தைலவி - உைமெகௗாி 
 
    மாணிக்க வல்  மரகத வல் யிைச 
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    ேபணித் தமிழறி ம் ேபராட்  - காணாிய 
 
    பங்கயற்கண் ணான்கனக பங்கயக்கண் ணான் கழ்ந்த 
    அங்கயற்க ணம்ைம ண ராகத்தான் - ெபாங்கும் 
 
    ெச ந்தண் டமிழ்ெவள்ளந் திண்* னிமா ேமகம் 
    ெபாழிந்த ெபாதியப் ெபா ப்பன் - ெமாழிந்த 
 
    இைற ன ட் பாட ெலதிேரற்  நன் ற் 
    ைற கழ்ந்த ைவைகத் ைறவன் - நைறகம ம் 
 
    வான்பா ஞ் ேசாைல வயற்ெசந்ெநல் கன்ன க்குத் 
    ேதன்பா ம் பாண் த்தி நாடன் - கான்பாடல் 
 
    10. 
    தங்கு மைறேயாைச ஈங்கத் தமிேழாைச 
    ெபாங்கு ம ரா ாிேவந்தன் - எங்கும் 
 
    க ங் கனகக் கதிர்தயங்க வாசம் 
    ம ந் ெதாைடயிதழி மார்பன் - ெபா வில் 
 
    ரகங் கறி  வசங் கதிகள் 
    விர ங் க ய விைடயன் - பரவாிய 
 
    எங்ேகான் மைற ரச ெனவ் யிர்க்குந் தன்க ைணச் 
    ெசங்ேகா னடாத் ஞ் சிவானந்தன் - ங்கப் 
 
    ப வன் மைறகள் பர  ைனவன் 
    அனக னசல னகண்டன்-வனசப் 
 
    15. 
    பதியா ரணன்பைடக்கப் பா த்ேதான் காக்கும் 
    அதிகார மா க் களித்ேதான்-பதியாய் 
 
    நரமடங்க லாங்கார நீங்கி ந ங்கச் 
    சரப  வங்ெகாண்ட தா  -ெவ வாமல் 
 
    எப் வன ம் ரப்பா ெரவ்ெவவ  ேமத் தலால் 
    ப் ர ஞ் சுட்டவிள ரலான்-ஒப்பிலா 
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    ஐந்த நாட் டண்ண ல ம்பழிக்கா வன் தனக் 
    கிந்திரவி மான மினிதைமத் -வந்தித் 
 
    தழகிய ெசாக்கெரன வானதி  நாமம் 
    குைழ த  ேநச டன் ெகாண்ேடான்-பிைழயகல 
 
    20 
    மன்  கட ட் கணி விைன மாற்றியதன் 
    பின்ன ரைடந்த ெப வணிகன்-தன்னால் 
 
    அறிந்த வ தி யழகிய ெசாக்கர் 
    உைறந்த தி ெவல்ைல ற் -நிறந்தயங்கும் 
 
    மண்டப ஞ் சூளிைக  மாளிைக  நீ மணித் 
    தண்டரள பீ ைக ஞ் சாளர ம்-மண் ெமழில் 
 
    அங்கயற்க ணம்ைமதி  வாலய  மாமதிக ம் 
    ெபாங்குமணிக் ேகா ர ம் ங்கிடங்கும்-எங்க ம் 
 
    நீ பல திக  ேநாின்றித் தாரைகையக் 
    கூ  வளர்மாட கூட டன்-ஆடகத் 
 
    25 
    ெதற்றி ந் ேதாரண ஞ் ெசய்குன் ந் ேதர்நிைர ம் 
    சுற்  மலர்த்தட ஞ் ேசாைலக ம்-மற் ம் 
 
    நல ைடய ெவல்லா நகரைமத் த் ெதன்பாற் 
    குல  வடபாற் குடபாற்-கைல ம் 
 
    சூ க்குங் காளிக்குந் ய்ய சுடராழி 
    மா க்குங் ேகாயில் வகுத்தைமத் க்-ேகாலாிய 
 
    பாசப் பைகயாம் படர்சைடேமற் கங்ைகநீர் 
    சிப் னித மிகவ ளித் - ேதசு 
 
    மதியி னமிர்தத் ளியான் ம ரம் 
    பதி  ெமய்தப் பணிப்பப் - ைம 
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    30. 
    ம  ாி  ம ரா ாிெயன் 
    றி நல  ேமத் ெபய ேரற்க - அ மைறேயார் 
 
    ஆதிபல சாதிக  மண்ணல் பணிவிைடக்கங் 
    ேகா  பாிகர  ற்றமர்த்திப் - ேபாத 
 
    ம ரா ேரசற்கு ைவதிக ைசவ 
    விதியாரப் ைச விளக்கிப் - பதி ைற ம் 
 
    மன்னன் குைட ர மாறன் குலதிலகன் 
    ெதன்னன் ெசழியன் ெசகதீரன் - ன்ைன 
 
    ஒ நாள் மைறவிதியா ற்ற ளாற் கண்ட 
    தி நாளி லங்ேகார் தினத்தில் - உாியவரால் 
 
    35. 
    குற்றமிலா ெமய் ைச ெகாண்ட ளி மிண் நைவ 
    அற்ற விழாச்சிறப்  மானதற்பின் - ெகாற்றமைறத் 
 
    தண்டமி ம் வாசக ஞ் சங்கத் தமிழ தம் 
    மண் ந் தி விைச  மந்திர ம் - ெதாண்டர் 
 
    அ ள்விாித்த ேசக்கிழா ரான்றதமிழ்ப் பாடற் 
    றி வி த்தச் ெசய் ட் சிறப் ம் - இ ம ங்கும் 
 
    ெபாங்க மகளிர் ாியாடம் பஃறீபம் 
    கங்குற் ெபா ைதக் க தகற்ற - எங்களிடத் 
 
    தல்லற் பவந்ெதாைலக்கு மங்கயற்க ணம்ைம ைற 
    ெசலவத் தி க்ேகாயில் ேசர்ந்த ளி - எல்ேலார்க்கும் 
 
    40. 
    நீங்கா விைடய ளி நீங்கா ாிைம ாி 
    பாங்கா மடவார் பணி ாியத் - ேதங்குமணம் 
 
    ேசர்ந்த மலர்த்ெதாைட ந் ெதண்ணித் திலத்ெதாைட ம் 
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    ஆர்ந்ததி ப் பள்ளி யைறயின்கண் - ேபாந்  
 
    மலயத் தனிக்கால் வரசர*னந் ைதவந் 
    லவப் பாிமளங்க ேனாங்கப் - பல யி ம் 
 
    ன்ைன யகில ம் பயந்தெவா  
    கன்னிைக ந் தா ங் கலந்த ளி - இன்ன ளால் 
 
    ஈ  ேமா வா ெயவ் யி  மீேடற 
    ஓ  மீ வா ற் ணர்ந்  - சீ த ம் 
 
    45. 
    ேவதெவா  சங்கெவா  ைணெயா  யா த ம் 
    கீதெவா  ெயங்குங் கிளர்ந்திைசப்பப் - ேபாதின் 
 
    ம விாித்த ெதய்வ மலரைணைய நீங்கித் 
    தி வி ப்பி லன்ப டன் ேசர்ந்  - ெப வி ப்பிற் 
 
    ைசவ ச ராதி சண்டாந்த வர்ச்சைனகள் 
    ெமய்வளரக் ெகாண்  விளக்க றக் - ைகவள ம் 
 
    மாறின்மணி மண்டபங்க ணாயென  மண்டபத்தின் 
    ஏறிமணிப் பீடத் தி ந்த ள - ஏ ைடயான் 
 
    தன்பா லலகில்பணி சாத் மைற ேயாாிைறஞ்சி 
    அன்பா லணி ைனவா ராயினார் - ஒன்ப ேகாள் 
 
    50. 
    ஏற்க வணங்கு ெமழில்ேசர் நவமணிசூழ் 
    காற்கமல ரக் கழல்விளங்க – ஆர்க்கும் 
 
    கற்காிய ேபெராளிகூர் ெபான்னாைட யாதி 
    உகத்தி ைள ெயல்லா ெமாழிக்க - மிகுத்த 
 
    திகழ்வாள் வயிரமணி ேச தா பந்தம் 
    அகல்வான் கதிைரமதி யாக்கப் - கலளிகள் 
 
    சாலத் திரண் சூழ் தாமைரேபாற் ெசங்ைகேமல் 
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    நீலக் கடகெவாளி நின்றிலங்க - ேகாலமணிச் 
 
    சுந்தரமார் திண் யேமற் ேசாதிமணிக் ேக ரம் 
    மந்தரஞ்சூழ் வாசுகியின் வாய்ப் தவ - எந்ைத  
 
    55. 
    ைவத்தநதி ைகபரப்பி மார்பத்ைதத் ைதவரல்ேபால் 
    நித்தில மாைல நிலெவறிப்ப - த்தம். 
 
    கதித்த தி மார்பிற் கதிரார ேம  
    உதித்தகதிர் மண் ல ெமாப்ப - மதிக்காிய 
 
    தற்ப ெயான் றில்லாத சாம்  நதநிதியம் 
    விற்பவள ெவற்பினிைட ழ்வெதனக் - கற்பகத்தின் 
 
    ெபாற் ண் மலர்மாைல ங்ெகான்ைற நாண்மாைல 
    ெசாற்  தரமார்பிற் ேறாற்றெமழக் - கற் ரச் 
 
    சுண்ணம் பனிநீாிற் ேறா ம் பசுங்களபம் 
    விண் ம் வி ம் விடாயாற்ற - அண்ணல ட் 
 
    60. 
    கண்ட மரகதக் ேகாைவ க வைமத்த 
    ஒண்ெடா  ெமல்விரல்க ெளாத்திலங்கத் - தண்டத் 
 
    கா தவ  கக் குைழகள் 
    இ காதின் மீதி லங்கக் - க தினர்தம் 
 
    எண்ணிலாப் பாவ வி ளகற் ம் ெவண்ணீ  
    ெவண்ணிலா நன் த ன் ேமல்விளங்க - வண்ணப் 
 
    திய மணி ேமற் ெபாற்ேப ெராளியின் 
    திதைலத் தி வாசிச் ேசைவ-உதயகிாி 
 
    வந்ெத ந்த ெசஞ்சுடர்ேமற் கால்ெகாண்  வானிட்ட 
    இந்திரவில் ேபால வினிதிலங்கச்-சுந்தரத் க் 
 
    65 
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    ெகாப்பைனேபாற் சாத்தியபின் ெனாப்பிலான் ேபர ட்கு 
    ைவப்பைனயான் ேதவர் வரவ ள-ெமய்ப்பதிவாய் 
 
    நந்தி விைரவி ன கிக் கட ளர்கள் 
    வந் ெதாழக் காலம் வ கெவனச்-ெசந்தி மால் 
 
    வந்திைறஞ்சி நான் க ம் வாசவ ம் வானவ ம் 
    எந்ைத யிவனிவெனன் ேறத்ெத ப்ப-ஐந்ெதாழிற்கும் 
 
    ேபாக்காங் கலாதி மனாதி லாதி டன் 
    வாக்காதி சத்தாதி வானாதி-தாக்கா 
 
    தடேல த  மரேன பரேன 
    உடேல யிேர ணர்ேவ-நடம  
 
    70 
    ெதய்வச்சுடேர சிவானந்த ேபாகேம 
    ைசவச் சலதி த ம ேத-ெமாய்வார் 
 
    ம வார் குழலாண் மகிழ்ேவ ம ைரத் 
    தி வால வா ைற ந் ேதேவ-அ டா 
 
    எனவாிய ெதாண்ட ாி ம ங்குஞ் சூழ்ந்  
    மன கி ெமய் கி வாழ்த்தக்-கனம  
 
    ம்  நாரத ஞ் சுத்த விைசபாடக் 
    ெகாம்பைனய மாதர் குனிப்பமிட-நம்பன் 
 
    னித விமயமைலப் ெபாற்ெறா ந் தா ம் 
    இனிதி னி ந்த  ெமல்ைல-நனிகூர் 
 
    75. 
    ெபா வி றி லாப் ேபாத கிழ்த்தம் 
    ம மலேரான் கூறிவணங்க-அ ளால் 
 
    எ ந்  கனக ெவழிற்ேகா ரத் ச் 
    ெச ந்தண் வாயில் ேசர்ந் -ெதா ம யார் 
 
    பல்லாண்  கூற விைமேயார் பரவமைற 
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    வல்லா  மாதவ ம் வாழ்த்ெத ப்பச்-ெசால்லாிய 
 
    மாணிக்க ரச்சி வயக்குந் தமனியத்திற் 
    ணப் பதித் ப் ெபா தலாற்-காணாிய 
 
    பன்னிரண்  ேகா  ப திய ம் வந் தித்த 
    ெபான்னசல ேநர்ேதர் குந்த ளி-நன்ெனறியால் 
 
    80. 
    மிக்க தி நீற்  ெமய்த்ெதாண்டர் ெவள்ளெவாளி 
    க்கதி ப் பாற்கடேல ேபால்விளங்க-அக்கட ல் 
 
    அம்ெபாற் கிாிேம லைலகெளனத் ேதர்மீ  
    ைபம்ெபாற் கவாி பணிமாற-அம் விக்கண் 
 
    ன் ைடயா ைனச்ேசர்ந்  ன்ைனந்தன் ெமய்க்களங்கம் 
    கான்ெறா கு ெதய்வக் கைலத்திங்கள் -ேபான்றணிந்த 
 
    நீல மணிவயங்கு நீள்காம்  பற்றியெவண் 
    ேகாலமணி த் க் குைடவிளங்க- ஞாலங்கள் 
 
    ற் ஞ் சு தி ங் க ைணயாற் 
    ெபற்றமடக் கன்னிேதர் பின்ேபாதப்-பற்றியதன் 
 
    85- 
    ெசய்ைக யழிந்தயேல ேசைவக் கயர்ேவார்தம் 
    ைககடைலேயறக் கண்பனிப்ப-ைவைகெயதிர் 
 
    ஏேடற்றித் ெதன்னவைன யீேடற்றி ெவஞ்சழ**ணக் 
    காேடற்ற ேமறக் க ேவற்றி-நீேடற்றம் 
 
    தாேனற்ற த்தன் றைலயி ேயற் ம் 
    காேனற்ற பாடற் க ணிய ம்-ேமனாள் 
 
    நிைலகடந்த கற் ணா னீண்ட கடலாழி 
    அைலகடந்த நா க் கரசும் - மலரைடந்த 
 
    ள்ளவாம் ெபாய்ைகயிைடப் க்க தைலவாய்ப் 
    பிள்ைளவா ெவன்ற ெப மா ம் - தள்ளாிய 
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    90. 
    ேபாதிநழற் த்தன் ெபான்னம் பலத்திட்ட 
    வாதழித்த மாணிக்க வாசக ம் - ணர்வால் 
 
    ந்ைத விைனகண் ஞ் ெச மைற ற் 
    றந்ைதயி  தா ந் த ந்ேதா ம் - எந்ைதமகிழ்ந் 
 
    தா ந் தி ப்ெப ம்ேப ரம்பலம்ெபான் ேமய்ந்த ைளச் 
    சூ ந் தி நீற் ச் ேசாழ ம் - நீட ளால் 
 
    விண் கழச் சுந்தரர்தம் ெவள்ளாைன ன்ெசல்லத் 
    திண் ரவி ேமற்ெகாண்ட ேசரல ம் - வண் க  
 
    ேவந்தரா லா யிர்க்கூன் ெமய்க்கூன் தவிர்ந்த ேள 
    ேசர்ந் வாழ் நின்றசீர்த் ெதன்னவ ம் - காந் மனச் 
    95. 
    ெசற்றம் ைனயமணர் தீத்ெதாழிைல மாய்த்தடர்த் க் 
    ெகாற்றம் ைனந்த குலச்சிைற ம் - ெசாற்றைகய 
 
    இத்தைகய ெரன்  மிவர் தலா ெவண்ணிறந்த 
    சுத்தெநறி நின்றெமய்த் ெதாண்டர்க ம்-ெமய்த்திறைம 
 
    ேகா ம் பைடயசுரர் ெகாற்றெமலா ற்றிமதம் 
    கா ங் களிற் கக் கற்பக ம்-ேமேலார் 
 
    குைறமீட்  ெவஞ்சூர் கு ம யத் ேதவர் 
    சிைறமீட்ட ேவற்றடக்ைகத் ேத ம்-ெபாைறகூர் 
 
    தி மக  மா ந் தி ெந மா ந்தி 
    த ச ர் ேவத தர ம்--ப தியர்கள் 
 
    100. 
    பன்னி வ ாீசர் பதிெனா வ ெரண்வசுக்கள் 
    மன்  மி வர் ம த் வர்கள்-இன்னவ ம் 
 
    இந்திர  மற்ெறவ  மீெரான் ப கண ம் 
    தந்தம வாகனங்க டாம் குத -அந்தர 
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    ந் பிக ளார்ப்பச் சுரரார்ப்பப் மாாி 
    வந்  ெபாழிய மைழ னிப்ப-நந்  
 
    வைளகண் ரல ம  வயிர்கள் 
    கிைளக ெலா கள் கிளர -அளவில் 
 
    ரச மதிர ழ  கள் 
    பரசு பதைல பணவம் - விரசு 
 
    105 
    வலம் ாி ெயங்கு ழங்க வயங்கு 
    சலஞ்சல நின்  தழங்க - நலம் ாி ம் 
 
    சின்னங்க ளார்ப்பச் ெச நான் மைற ம் 
    ன்ெனங்கும் பின்ெனங்கு ெமாய்த்ெதா ப்ப - இந்நிலேமல் 
 
    மானிட ங் கின்னர ம் வானவ ம் விஞ்ைசய ம் 
    தானவ ங் கூ த் தைலமயங்க - ஆன 
 
    ப ந் திைச ம் பகிரண்ட கூட 
     மயக்க யக்கக் - ெகா கள் 
 
    இரவி கிரண ெமறியாத வண்ணம் 
    விர  விசும்ைப வி ங்கத் - தைரேமல் 
 
    110 
    திரா தல்வி டன் க்கட் ெப மான் 
    ம ரா ாி தி வந்தான் - பதியிலாக் 
 
    குழாங்கள். 
 
    கின்னரர்தங் கன்னிய ங் கிஞ்சுவாய் விஞ்ைசயர்தம் 
    கன்னிய ங் கந்தி வக் கன்னிய ம் - ெபான்னைடந்த 
 
    விண் லக மங்ைகய ம் வின்ெனா ங்கத் தண்ணனிகூர் 
    மண் லக மங்ைகய ம் வந்தீண்  - எண்ணாிய 
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    ெசல்வக் கனகநிைலச் ெசய்குன்றிற் ெபான்வைரேமல் 
    வல் க் ெகா யின் வயங்குவார் - அல்லற் 
 
    பளிக்குநிலா ன்றின்ேமற் பாலாழி ன்னம் 
    அளிக்கு மரம்ைபயர்ேந ராவார் - விளிக்காிய 
 
    115. 
    ர மடவார் விமானத் தைடவ ேபால் 
    பாரநிைலத் ேதாிற் பட வார் - ஆர்வ டன் 
 
    பற்றிய ேவாவம் பரன்பவனி பார்க்க யிர் 
    ெபற்றெதன மாடம் ெபயர்குவார் - சுற் ம் 
 
    விாிந்தமணி தி மிைடவா ாிைறதாள் 
    பாிந்  கழ்வார் பணிவார் - பிாிந் ைமயாள் 
 
    ம் ைலெகாண் ற்பவிக்க ன் னிந்தார் ேதாள்வி ம்பி 
    நம் ைலகள் விம்ம னைகெயன்பார் - ெசம்ைம 
 
    விதம்பயின்ற வம்மடவாள் ேவட்ைக ற ேவட்டார் 
    இதம் ாிவா ெரங்கட்கு ெமன்பார் - பதஞ்ச க்குச் 
 
    120. 
    சீர்க்கூத் த ள்வார் தி லா நாமதனன் 
    ேபார்க்கூத் க் காணப் ாிந்தெதன்பார் - தார்க்கவிைகக் 
 
    குண்ேடா தரற்குத்தா கம்பசிேபாற் ெகாள்காதல் 
    கண்ேடார்க்கு மீைக கடெனன்பார் - ெகாண்டபசிக் 
 
    கன்னக் குழியா றைழத்தா ரவற்ெகமக்கும் 
    இன்னற் யெராழிப்பா ாின்ெறன்பார் - ன்ேனான் 
 
    தி வல் ேபாற் வார் ெசய்ய வல் 
    த நிலவா ள்ளந் தளர்வார் - கு 
 
    ெசறி ந் தி மார்பஞ் ேசவிப்பார் ெகாங்ைகக் 
    குறிகண்  நாணமால் ெகாள்வார் - அறி ைடயாற் 
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    125. 
    ெகங்க கி  ெமழிற்ெறா ம் ேவண் ற்ேறா 
    தங்கந  மாைல தரெவன்பார் - கங்ைக 
 
    ம வார் மலர தால் வாசவனார் ேப ம் 
    தி வால வா ைற ந் ேதவற் - கி கண்ணீர் 
 
    மஞ்சனேமா ெவங்ைக வைளபள்ளித் தாமேமா 
    ெநஞ்சம  ேதாெவன்  நின் ைரப்பார் - அஞ்சாமற் 
 
    ெசல்வார் நைகப்பார் திைகப்பார் மதனெனைமக் 
    ெகால்வான் வ ெமன்  கூ வார் - ெசால்வார்ேபால் 
 
    நிற்பார்தஞ் ேச யர்பா னித்தற் குைரக்குெமாழி 
    கற்பார் மறப்பார் கலங்குவார் - அற் தமாம் 
 
    130. 
    மாணிக்க வல்  மணவாளற் கியாங்ெகா க்கும் 
    காணிக்ைக ேயாநங் கலெனன்பார் - நாண றச் 
 
    சாத் ந் கி ழப்பார் தம்மானம் வின்மாரன் 
    ேகாத்த மலர்மைறப்பக் கூசுவார் - பாத்  
 
    விதம  மாத ரவர்நிற்க ேவ க் 
    குதவவ  ேபைத ெயா த்தி - மத ல் 
 
    ேபைத. 
 
    ப யாத ைவ படராத வல்  
    வ யா ம மலரா மாைல - க யாரப் 
 
    வாத சூதம் ைனயாத மாணிக்கம் 
    கூவாத ெசல்வக் குயிற்பின்ைன - ேமவிக் 
 
    135. 
    கவ படா வஞ்சி கைலமலயத் ெதன்றற் 
    சுவ படாக் கன்னிந ஞ் ேசாைல - கவினத் 
 



 30

    ெதளி ந் ெதளியாத ெசய்ைக ந் தாங்கித் 
    தள ங் குதைலெமாழித் தத்ைத-ஒளிகள் 
 
    நிைறயா விளந்திங்க ணீ டன்பால் ேபதித் 
    தறியாத ேபைடயிள வன்னம்- இ திநாள் 
 
    ற்ற ப தியர்தந் ேதாற்றத்  ன்னாக 
    உற்ற வ ணத் தயம்ேபாற்-பற்றிய 
 
    வான்றா ரணி ம் வந்தழிக்குந் தம்ெப ைம 
    ேதான்றாமற் ேறான் ந் ைணநகிலாள்-ஆன்ற 
 
    140 
    விைடயா ைடயான் விளங்கு ம வாட் 
    பைடயா னி கமல பாதம்-அைடயாமற் 
 
    ெபாய்வாழ் வைடந்ேதார் லன்கள்ேபா ெலான்ேறாெடான் 
    ெறாவ்வா தைலகின்ற ேவாதியான்* -பவ்வத் 
 
    லக மயக்க ெமாழிந்ேதார் மனம்ேபாற் 
    கலகஞ் சிறிதறியாக் கண்ணாள்-உல மதிற் 
 
    ெசற்றார் ரெமாித்த ெதய்வங்க ணாயகற்குக் 
    கற்றார் கள்ம ைரக் கண் தற்கு-ெவற்றி 
 
    ம வார் ெதாைடத்ெதன்னன் மா த் தளக்கும் 
    தி வாயின் மாத டன் ேசர்ந் -ெபா விலா 
 
    145 
    நித்திலத்தின் கூட்ட நிைறயக் ெகாணர்ந்ேதகி 
    வித் மக் காற்பந்தர் திக்கண்- த்தினத்தாற் 
 
    சிற்றி ைழத் ச் சி ேசாறம் த்தத்தாற் 
    சற்  ணராள் சைமத்தனள்ேபாற்-பற்றிவ ம் 
 
    கிள்ைளக்குந் நாயர் கிைளக்குந்தன் ைகப்பாைவப் 
    பிள்ைளக்கு ட் கின்ற ெபற்றியான்- ள்ளினத் ள் 
 
    அற் தமாம் ைவக் கதன்வார்த்ைத தான்மகிழ்ந்  
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    கற்ப ேபாற் றன்வார்த்ைத கற்பிப்பாள்-மற்ெறா நாள் 
 
    மாதவிப் பந்தர் ம ங்ேகதன் ைகத்தாயர் 
    ேபாத டன்றா ம் ேபாயி ந் -காதல ட் 
 
    150 
    ெபண்களிக்க வாாி யைழத்த ம்-மண்களிக்க 
    உக்கிரனார் ேதான்றிய  க்கிரற்கு ேவல்வைளெசண் 
 
    டக்கணிேவா னல்கி யகன்ற ம்-ைமக்கடன்ேமல் 
    மிக்கவயில் ெதாட்ட ம் விண்ேணார் பிரான் ையத் 
 
    தக்க வைளயாற் றகர்த்த ம்-அக்கனகத் 
    திண்ைம வடகிாியிற் ேச ட் ட மைற ல் 
 
    உண்ைம னிவர்க் குணர்த்திய ம்-வண்ைமயால் 
    தத்ைதயினஞ் சாற்றவயல் சார்  ைவகளி ந்  
    த்தித ஞ் ெசாற்ெபாழிந்த ப் லேவார்-சுத்தத் 
 
    155. 
    தி ப்பதிகத் ேதாைச ெசவி  ேதக்க 
    வி ப்ப டன் ேகட் க்கும் ேவைல - நி த்தன் 
 
    சரத னிமலன் சதானந்தன் மாறா 
    விரதன் வடேம  ெவற்பன் - வரதன் 
 
    அறவ னமல ன ளாளன் ைவைகத் 
    ைறவ னபிேடகச் ெசாக்கன் - நிைற தி 
 
    வந்தா ெனனச்சின்னம் வாழ்த்ெத ப்பத் தாயா டன் 
    ெசந்தா மைரேசப்பச் ெசன்ற ைடந்  - சிந்ைதமகிழ்ந் 
 
    தன்ைனயைரக் கண்  மயலார் தைமக்கண் ம் 
    ன்ன ாி ைக கிழ்த்திைறஞ்சி - அன்னேம 
 
    160. 
    ைவேய மாேன னமயிேல ங்கிளிேய 
    பாைவேய யிங்கிவைரப் பார்த்திடீர் - ேம மான் 
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    கன் ெமா  பாற்கிளி ங் காத த்தார் நம் டேன 
    ெயான்றிவிைள யாடற் ெகா ப்பட்ேடா - அன்றி நம் 
 
    சிற்றில்வாய் வந்தார் சி ேசா கந்ேதாயாம் 
    கற்ற கழங்காடல் கற்கேவா - ெசாற்றைகய 
 
    அண்ணல் க த்ைத யைற ெமன வன்ைனயர்ேகட் 
    ண்ெணகிழப் ல்  ைரெசய்வார் - எண்ெணண் 
 
    தி விைளயாட் டண்ணனீ ெசய்விைளயா டற்கு 
    வ வெரனச் ெசான்னால் வழக்ேகா - அ மைற ல் 
 
    165. 
    வல்ல னிேவார் மகத்தவி ங் ெகாள்ளார்நின் 
    சில்ல சிற் காவின்  ேசர்வேரா - நல்லபணி 
 
    நிற்கெவள்ளி மன்றா  நித்தர் கழங்காடல் 
    கற்கவந் தாெரன் ைரத்தல் கற்பாேமா - அற் தெமன் 
 
    றிந்த ெமாழி ைரக்குந் தாயர்க் கிவாிங்கு 
    வந்த தா ேனெதன்  மான்வினவப் - ைபந்ெதா ேய 
 
    எல்லா யி மகிழ்ந் தீேடற ைவந்ெதாழி ம் 
    வல்லா லாவந்த வாெறன்னச் - ெசால் த ம் 
 
    நீேரற்ற ெசய்யசைட நித்த ைற மணித் 
    ேதேரற்  ெமன்ைனெயனச் ெசன் ைரத் க் - காேரற்ற 
 
    170. 
    கண்ணீர் வழிந்திழியக் காமந் தைலப்பட்ேடார் 
    உண்ணீர்ைம ேபால ளந்தளர்ந்தாள் - ெபண்ணீர்ைம 
 
    இப்ப ண் ேடாெவன்  தாய ாியம் த ம் 
    ைகப்பணிலந் தன்ைனக் கழற்றிவி த் - ெதாப்பைனெசய் 
 
    ெபான்னணியிற் சில்லணிகள் ேபாக்கிப் ெபாழிநீரால் 
    தன்னயனந் தீட்டஞ் சனெமாழித்  - மின்னைனயாள் 
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    ேபாிளம்ெபண் ணீதிதைனப் ேபைதப் ப வத்ேத 
    யா  மதிசயிப்ப ெவய்தினன்ேபால் - ஓர்வின்றி 
 
    நிற்பதைனக் ைகத்தாயர் ேநர்கண் ெட த்தைணத் ப் 
    ெபாற் வளர் மாளிைகயிற் ேபாய்ப் குந்தார் - மற்ெறா த்தி 
 
    ெப ம்ைப. 
 
    175. 
    ேபைதப் ப வம் பிாிந்  ெப ம்ைபெய ம் 
    காதற் ப வத் க் காட்சியாள் - ேமதக 
 
    ற்றாத வல்  ளாி கிழிரண்  
    ெபற்றா ெலனவழியாப் ேப லகம் - ெசற்றழிக்க 
 
    ேவண் ப் பிறக்குெமழில் ெவள்ளத் டன்வடைவ 
    ண் ங் கிரண்டாய் கிழ்த்தெதன - மாண்டவத்ேதார் 
 
    ைக கிழ்க்க ெவங்காலன் கண் கிழ்க்கக் கா கர்தம் 
    ெமய் கிழ்க்க ேமன் கிழ்க்கு ெமன்னகிலாள் - தண்ைம 
 
    விைளக்குந் தவமைடந்ேதார் ெவவ்விைனேபா னா ம் 
    இைளக்கவ க் ெகாண்ட விைடயான் - விைளத்த 
 
    180. 
    அளவில ம் பாலாழி யாலால ெமன்னக் 
    கள  பிறந் ைடய கண்ணாள் - அனிகள் 
 
    க யாத தார் க்க்க் காமன் றனக்கு 
    யாத ெவல்லா க்கப் - ப ம் 
 
    கூ  க்குங் ெகா யவி ள் ேபால க் 
    கூ  க்குங் குழ னாள் - நீ வளர் 
 
    ல்ைலய ம் க்கும் ந் க்கும் ேபெராளிகள் 
    இல்ைலெயன  மிளநைகயாள் - ெதால் லகில் 
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    மின் க் ெகா வ வ ேமன்ேமல் வளர்ந்ேதறல் 
    என்னப் ெபா ந் வளர் ெவய்தினாள் - பன் ம் 
 
    185. 
    மலர்ச்சயன நீங்கி வர தய காலத் 
    தலர்க்ைக குவித்ேதா ரணங்கு - ெகாைலக்கிங் 
 
    கிடம்பார்த்த கண்ணா ெய கடலாந் ெதய்வத் 
    தடம்பார்க்க வாெவன்  சாற்ற - விடம் றர்த்த 
 
    ெசங்கட் க ங்கூந்தற் ேச யர் ேகா யர் 
    அங்கட் ைடமிைடய வாயிைழ ம் - எங்கும் 
 
    ம த  ேசாைல வளர்  கிளரத் 
    தி ம  வாவி ெசறிய - அ ெகா த்தி 
 
    மின்ேன யமிர்த விைளேவ ெச ங்கமலப் 
    ெபான்ேனயிப் ெபாய்ைகதைனப் ேபாற்றிடாய் - பன் ம் 
 
    190. 
    பரன்றன் பவனிெதா ம் பாைவயர்க்குட் காதல் 
    அ ம் ம் ப வத் தவர்ேபால் - தி ந்  
 
    வலம் ாி ேயறி மகிழ்ந்தர சன்னம் 
    கலந்  பணிலங் க ப்ப - நலங்ேகாள் 
 
    அளித்  வரெவதி ரன்னத்ேதா ேடகிக் 
    களிக்கு மிளம்ேபைட காணாய் - தளிர்த்  
 
    விாிந்தசைட யண்ண லா ேம மவ ள்ளம் 
    ாிந்  ெநகிழ்வ  ேபாலத் - ெதாிந்த 
 
    இரவிச் சுடர்கண் தழவிழ்ந்  ேசந்த 
    ப வக் கமல ைக பாராய் - அ மைறேதர் 
 
    195. 
    மாக விமான ம ரா ேரசன்றன் 
    ஆக றெவண்  மன்னவர்ேபால் - நாகத் 
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    தடர்ந்  படர்வா னணிெமன் பவளம் 
    டங்குெகா  ேநாக்கி ேனாக்காய் - தடங்கடல்கள் 
 
    வந்தைடந்த வாவி மகிழ்ந்தாடா ெயன்றியம்பப் 
    ந்திெப  நாண றப் ன் ரல் - தந்த கு 
 
    ேநசச் ெசவி யர்க ணீராட்ட நீரா  
    ஓைசக் கடெலான் த தி க் - கூச 
 
    எ கட றந்த விளந்தி  ெவன்னத் 
    ெதா  மகளிர் திப்பச் - ெச ைமக் 
 
    200. 
    கைரயிற் சுர ன்ைனக் காவினிைட ேமவி 
    விைரெமய்த் தவிசின் விளங்கப் - ைரதீர் 
 
    கலனணிந்  நன்னீற் க் காப்  மணிந்  
    மலர்வதனக் ைகத்தாயர் வாழ்த் ம் - ெபாலனிைழ ன் 
 
    ஆதி தி விைள யாட வ் வாவிநலம் 
    ஓ மவள் பின்  ைரக்கின்றாள் - தலங்கள் 
 
    வாழிெபற மாணிக்கம் விற் *  மாக கில் 
    ஆழி ப க வ ளிய ம் - சூ மியற் 
 
    ேகாநகைர நான்மாடக் கூடெலன ைவத்த ம் 
    மானெநறிச் சித்தெரன வந்த ம் - மீனவன்றன் 
 
    205. 
    கன்னலணி கல்லாைன வாங்கிய ங் காரமணர் 
    ன் மத யாைன ணித்த ம் - உன்னாிய 
 
    ஓர்வி த்த வால குமார  ற்ற ம் 
    ஆர் த்ேதான் கான்மாறி யா ய ம் - பாாித் 
 
    ைரத்தா னவைள கந்த ளிச் ெசந்தா 
    மைரததான மாதி யர் மா ம் - உைரத்தவற் ப் 
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    ங் க த் ம் னிதன் றி லாக் 
    கா ம் ெப வி ப் ங் ைகக்ெகாண்டாள் - ேசணைடந்  
 
    ேதாற் ம் ெபாழி  ய்யசீ ேதவியி ம் 
    ஏற்றம் ைனவா ளி ந்திட ம் - நீற் க் 
 
    210. 
    கவச ைமயாள் கணவ னிடபத் 
    வசன் கடம்பவனச் ெசாக்கன் - தவள 
 
    மதவா ரணமீ  வந்தா ெனனவற் 
    தவா ரண ரசம் ெபாங்க - இதயநிகர் 
 
    பாங்கியர் ன் ெசல்லப் பதறி டன் பின்ெசன்  
    தாங்காிய ேப வைக தாெனய்தி - நீங்காத 
 
    மல்லற் க ைண மைலயாண் ைலத்தடங்கள் 
    ல்லக் குைழந்த யத்தாைளத் - ெதால்ைலமைற 
 
    கூறா தரமடந்ைத ெகாங்ைகக் குறிெயன் ம் 
    மாறா தழெகறிக்கு மார்பாைன - ேவறின்றித் 
 
    215. 
    ேதாற் மிகு தாளாைனத் ெதால்ைலக் ெகா ம்பாசம் 
    மாற் ந் தி வால வாயாைன - ஏற்ற றப் 
 
    பார்த்தாள் பணிந்தாள் பறிேபாந் தனிெநஞ்சம் 
    காத்தாடன் னாணங் கைடபி த்தாள் - ேவர்த்தாண் ன் 
 
    காணாத காட்சியாற் கண் க்குஞ் சிந்ைதக்கும் 
    ேபணாத நல்வி ந்  ேபணினாள் - நாணயந்  
 
    விண்டல ஞ் ெசம் ைகயின் ேம  ெகன்னக் 
    கண்டறியாக் காம ங் ைககலப்பக் - ெகண்ைடவிழி 
 
    பாராத பார்ைவ பைடப்ப மனத் க்கும் 
    வாரா மகிழ்ச்சி ம் வந்ெதய்த - ஓராமல் 
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    220. 
    நின்றேதார் ன்ைன நிைற ங் கைரயழிந்  
    ெசன்றேதா ெவன்ெனன்  ெசப் ேகன் - ஒன்றிமால் 
 
    ஆ ந் தனிெநஞ்சத் தாதரவா லானன ம் 
    ேதா ந் தன ஞ் சுாிகுழ ம் - ேவைளப் 
 
    ெபாரவைழத்தல் ேபாலப் ெபா ந்தா ம் ேவ ம் 
    விைரமலர்ப் பாணம் வி ேர - பரவிநாம் 
 
    கட் ய காஞ்சியின் கட் விடச் ெசங்ைகேமல் 
    இட்ட வைளயி னின ாியக் - கிட்டா 
 
    உ வமிகப் ேபதித் ெதாளிபைடத்  மற்ைறப் 
    ப வ ெமனப் ளகம் பாாித் - ெதா வாத 
 
    225. 
    ேபரழகு நந்தம் ெப மாட் க் ெகய்தியதிங் 
    காரறிய வல்லாெரன் றன்ைனய ம் - மாரன் 
 
    சி நா ெணறிந்  சிைலபார்க்கு ன்ேன 
    காமான் ேமல்வள  ன்ேன - அ கால்ேசர் 
 
    தாமஞ் சாிகுழலா டன்ைனக் கரத்தைணத் ச் 
    ேசமம் ெபறமாடஞ் ெசன்றைடந்  - மலர்கள் 
 
    ஏ ந் தி ப்பாய ேலற்றி யவண்ேமாகம் 
    ஆ ம் ப ெயா வா றாற்றினார் - கூ மதன் 
 
    மங்ைக 
 
    ெசங்கண் சிவப்பக் க ங்கண் சிவப் ம் 
    மங்ைகப் ப வத்  மற்ெறா த்தி - திங்கண்மதி 
 
    230. 
    சூ ஞ் சைடயான் ைணத்திண் யாசலேமல் 
    வா ங் க த்ேத வளர்ேதாைக - ஆழித் 
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    தி வால வாயண்ண ேறங்க ைண ெவள்ளப் 
    ெப வாவி ேதடன்னப் ேபைட - வ ெதன்றல் 
 
    கால்ெகாண் ல ங் கடம்பவனச் ேசாைலக்கு 
    மால்ெகாண் கு மனத்தத்ைத - ேகாலம் 
 
    பட  மதனன் பைட லைக ெயல்லாம் 
    அடர வடர வடர்ந்  - டவி 
 
    தளர மதனன் றனியாண்ைம ெயங்கும் 
    வளர வளர வளரக் - கள  
 
    235. 
    ெப கத் தேபாதனர்ேமற் ேபரநங்க ெனஞ்சம் 
    க கக் க கக் க கிப் - ெபா தவியல் 
 
    ெபன்னப் ைனந் லகத் ெதய்தாத ெவற்றிமதன் 
    தன்ைனப் ைனவித்த தாழ்குழலாள் - ன்ெனா ேவல் 
 
    உந்  கடல்கு த்த ெதன்ன யிர்கு க்க 
    வந்தவிட ேவலைனய வாட்கண்ணாள் - ந்ைதநிறம் 
 
    ேபதித்  ேவட்ைக ெப த்தழகு ெபற்றிலகும் 
    ேசாதிக் கனகவைளத் ேதாளினாள் - ேமாதிக் 
 
    கைரயழியா வாவி கலக்கிக் கமல 
    விைர ைகையச் சா விழ ழ்த்திப் - பர ம் 
 
    240. 
    மைலக்ேகாட்ைட ெயற்றி வ மத்த யாைனக் 
    ெகாைலக்ேகாட்ைட ெயாப்பக் குலாவிச் - ெசாலற்காிய 
 
    த்தத் ெதாைடகண் யங்குகிர ணப்பத்தி 
    தத் ங் களபத் தனக்குவட்டாள் - பத்தித ம் 
 
    ேதர்த்தட் க்குஞ் சி ைம ெகா த்தகன்ற 
    ஆர்த்த மணிக்காஞ்சி யல்குலாள் - ஏத்தாிய 
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    அங்கயற்க ணம்ைம ைல யாைனக் கிடங்ெகா க்கும் 
    ெசங்கனகக் குன்ைறச் சிவக்ெகா ந்ைத - எங்கள் 
 
    அழகிய ெசக்கைனநா லாரண ங் கூடப் 
    பழகி ங் காணாப் பரைனத் - ெதா ெதவ ம் 
 
    245. 
    ேசவிக்க வாழ்விக்குந் ெதய்வப் ெப மாைன 
    ஆவித் ைணயா ம ம ந்ைத - ேமவி 
 
    ஒ நாட் பவனியிற்கண் ள்ளந் தனக்குத் 
    தி நாட் ெபா தைனச் ெசய்  - வ நாள் 
 
    தி மடந்ைத ேபாலத் ெதாிைவயர்கள் ேகா  
    இ ம ங்குஞ் ேசவிக்க ேவகி - அாியெநறிச் 
 
    ெசய்ைகத் தமிேழ  ெசல்ல ெயதிேரற் ம் 
    ைவைகக்கைரயின் ம ங்குவளர்-ெபாய்ைகப் 
 
    ைடம வசுந் ெதய்வப் மலர்ப் ங் காவின் 
    இைடம  மண்டபத்தி ெலய்தி-அடர்கனகத் 
 
    250 
    தண்டரளப் பத்தித் தனிேவ திைகத்தவளப் 
    ண்டாிகத் தன்னெமனப் ேபாயி ப்பக்-கண்ெடா த்தி 
 
    ஊசல் விைளயாட் ளமகிழ்ச்சி நல்குெமனப் 
    ேபச டேன ெபயர்ந்ெத ந்  - ேநசக் 
 
    கலக மதேவள்* களிகூர மின்ேபால் 
    இலகு மணி  ேலறிக் -குலமதியம் 
 
    தக்க வமிர்தந் த ம்பித் ளிப்ப ேபால் 
    மிக்க கத் ல் ெவயர்வ ம்பத்-திக்கின் 
 
    வழிேபாய் னிவர் மனமைடய வாாி 
    விழிேவல்க டாவ ேபாய் மீளப்-ெபாழி யைலக் 
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    255 
    காந்தி ைள ெவன்  களிெவன்றி பா வேபால் 
    ஏந்  குழல்வண் ைசபரப்ப-மாந்தளிைரக் 
 
    காந்தைளக் கட் ைரத்த கட்டாண்ைம ேபாற்ெசங்ைக 
    ஏந்  வைளக ளினிெதா ப்பப்-பாந்தைள 
 
    மின்ைனப் றங்கண்ட ரப் கழ்பாடல் 
    என்னக் கைலக்காஞ்சி ேயத்ெத ப்ப - அன்னத்ைத 
 
    அம்ப மந் தன்ைன யடர்த்த வடெலனக்காற் 
    ெசம்ப மந் தம்மிற் சிலம்பலம்ப - நம்ெப மான் 
 
    மாலந் தகவசுரன் மாறா வயமாறச் 
    சூலந் தனி ட்ட ெசாற்பா ம் - காலன் 
 
    260. 
    உரத்தி ைதத்த ர ம் பிரமன் 
    சிரத்ைத ய த்த திற ம் - ரத்ைத 
 
    எாித்த க  மிராவணைன ெவற்பில் 
    ெநாித்த சயத்  நிைல ம் - உாித் க் 
 
    காி ாி ேபார்த்த கணக்குங் கைணேவள் 
    எாிெயழப் பார்த்த வியல் ம் - விாியா 
 
    ெமாழி ம் பாிசன ன் தண்ட ெமங்கும் 
    ஒழிவின்றி நின்ற ெவா வன் - பழியஞ்சி 
 
    ெவங்கால வரால் ேவந்தற் குணர்த்திய ம் 
    மங்காத பாதகத்ைத மாற்றிய ம் - அங்கம்ேபாய் 
 
    265. 
    ெவட் ய ம் ெபாய்யமணர் விட்டபணி மாய்த்த ம் 
    பட் விழ வாைனப் பணித்த ம் - கிட்  
 
    எழிலார ெமய்க்காட்டங் கிட்ட ந் ெதன்னற் 
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    கழியாக் கிழிெகா த்த வன் ம் - ெமாழி ம் 
 
    தி மா தைனயார் தியங்கிவைள விற்ற 
    ெப வாழ் ம் பா ப் ெபயர்ந்தாள் - அ ெகா த்தி 
 
    வந்திைறஞ்சி மஞ்சன மாட வ கெவன 
    உந் மணி ச டனிழிந்  - சந்தத ம் 
 
    விசுந் திைரவைக ேமவிநீர் நாவிமலர் 
    வாசம் ணர மகிழ்ந்தா த் - சும் 
 
    270. 
    களப ம் ந்ெதாைட ங் காந்திமணிப் ம் 
    ளக ங் கூடப் ைனந்  - தளவ 
 
    றவன் மடமகளிர் ெமாய்த்தீண்டக் கண்ேடார் 
    ம க மதேவண் மகிழ - இைறமார்பில் 
 
    சிந்ைத ற நின்றாண் ன் ெறய்வமைறப் பாய்பாிேமல் 
    இந்திர  மாலய  ேமத்ெத ப்ப - வந்தான் 
 
    அ வா வா ய வ மில்லா 
    உ வா யளியா ெயாளியாய் - ம விலயன் 
 
    ஆ ம் ெப மா னகிலம் ரக்க  
    சூ ம் பழியஞ்சிச் ெசாக்கெனன - நா  
 
    275. 
    உ கி ெயா த்தி ைரக்க மகிழ்ேவ 
    ெப கிப் பி ேபாற் ெபயர்ந்  - க ைணக்ேகார் 
 
    ஆகரைனப் ரணைன யானந் தைனச்சந்த்ர 
    ேசகரைன யட்டாைலச் ேசவகன் - ஏகி 
 
    வணங்கினாள் பார்த்தாள் வ த்தினாண் மாேலா 
    ணங்கினாள் சிந்ைத யிைளத்தாள் - அணங்குைடயான் 
 
    ேவதப் ரவி டன் தி தைனக்கடந்தான் 
    மா க் கரசைனய மாமயிைலத் - தாதியர்கள் 
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    கண்டவர்க ணின்றிரங்கக் ைகயைணயிற் ெகாண்ேடகிப் 
    ண்டாிக மாளிைகயிற் ேபாய்ப் குந்  - வண்டலர்த் ம் 
 
    280. 
    பாயன்ேம ேலற்றப் பகற்ெசங் கதிர்க்கட ள் 
    ஆய குடதிைசவா யாழி க - மாயப் 
 
    ெப மாைல நல்கும் ெப ங்கங்குன் ன்ேன 
    ம ண்மாைல வந்  ம ட்டத் - தி மாைல 
 
    தாங்குந் தனக்குவட் த் ைதய ங் கண் மனம் 
    ஏங்குந் தவிக்கு மிரங்கியி ம் - பாங்கிெல ம் 
 
    ெவண்மதியப் பாவி வி க்கின்ற ெசந்தீக்ெகன் 
    ெபண்மதிய மாற்றப் ெபறாெதன் ம் - கண்ணீர் 
 
    ளிக்கு மனமயங்குஞ் ேசா ங் குயிைல 
    விளிக்கு டலம் ெவ ம் ம் - அளிக்கரைச*** 
 
    285. 
    வாெவன் ம் ேபாெவன் ம் வண்கிளிைய வாய் த்தம் 
    தாெவன்  மாைல த ெகன் ம் - ேகாெவன் ம் 
 
    இப்ப  வா  மிவடன்ைன யன்ைனய ம் 
    அப்பாிைச யாற் வா ராயிழாய் - ஒப்பிலான் 
 
    மாைல ந் ேதா  மணிமார்  நீேதாயக் 
    காைலயில் யாஞ்ெசன்  கட் ைரப்பம் - ேவைலெயனத் 
 
    ேதாற் மா ைமயற் யெராழிெயன் றின்ெசால்லால் 
    ஆற்றினா ராறினா ளங்ெகா த்தி - சாற் ம் 
 
    மடந்ைத 
 
    சலம் ாி காமன் றைழத்ேதாங்க ெவற்றி 
    வலம் ாி ந ல்கு மடந்ைத - தலம் க ம் 
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    290. 
    காம ரதக்க ம்  காமச் சுைவயமிர்தம் 
    காமன் றனக்குள்ள கட்டாண்ைம - காமன்றன் 
 
    ேசமத் தனஞ்ெசல்வஞ் ெசங்ேகா லவன்ெகாற்றத் 
    தாமத் தரளத் தனிம  - ேத ற் த் 
 
    தா  ெநகி ஞ் சதேகா  ெசங்கு தம் 
    வாதிலழி யச்சிவந்த வாயினாள் - தலத்ேதார் 
 
    ன் சல் ெகாண் மன ேமாக றேவண் ம் 
    ெபான் ச லன்னமணிப் ெபாற்குைழயாள் - மன் ம் 
 
    அலகின் மைறேயா ரறிவி யர்ேவார் 
    உைலய லக ைலய - நலமகலச் 
 
    295. 
    ெசங்ேகா ெலாழித்ெதவர்க்குந் தீங்கு ாிேவந்தர் 
    ெவங்ேகா ங்ெகா ய ேவற்கண்ணாள் - ெபாங்கி 
 
    மைலையக் க ந்ெத த்  வச்சிரத்தா ேலாங்கி 
    உைலவின் மகத் க் குாித்தாய்ப் - பலகண் 
 
    பைடத் க் க கிப் பைணக்களிற்றின் ேமலாய் 
    மடற்ெகாத்  மாைல வைளந்  - திடத்தால் 
 
    ரந்தரைனப் ேபாலப் ெபா ந்  னிேவார் 
    ரண்ெக க்க விம்  ைலயாள் - நிரந்தர ம் 
 
    வஞ்சம் ாிேவந்தர் மண்டலத் ள் வாழ்ேவார்தம் 
    ெநஞ்சம்ேபா னின்றைல  ேநாிைடயாள் - அஞ்சிவ ம் 
 
    300. 
    ேகாகனகந் தண்டரளக் ேகாைவதைனப் த்தெதன 
    ேமாகந் த வதன ரலாள் - ேதாைக 
 
    ஒ பாக ெனங்ேகா லேக ைடயான் 
    தி வால வாயான் றி த்ேதாள் - ம வான் 
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    சிந்தித் த் நீ ெசல்ெலன்  ைபங்கிளிைய 
    வந்தித் ப் பாயன் ம ங்ேகறி - அந்திப் 
 
    ெபா வர ள்ளம் ங்கி ய ங்கி 
    எ திேய மின்ேபா ந்  - ெத தாற்றா 
 
    ளாகித் தமிேயைன யாற் வா ராெரன்  
    ேமாகித் தாிைவயர்த ன்ெமாழிய - *ஓைகெபற 
 
    305. 
    இன்னிைசயாழ் வல்லாேளா ேரந்திைழ யாழ்வாங்கித் 
    ெதன்னெதன ெவன்ெற த் ச் ெசந்தமிழாற் - பன்னியிைச 
 
    ஆக்கியெவண் சித்தி மடவார்க் க ளிய ம் 
    மாக்கனக வாசல் வளவற்கு - நீக்கிய ம் 
 
    ேவட்டவர்க்குத் தண்ணீர் விைன கத்  நல்கிய ம் 
    வாட்ட மறவிரத வாதத்ைதக் - காட் ய ம் 
 
    வந் பாி யாளாய் வளவற் குணர்த்திய ம் 
    எந்ைத ல வாக்ேகாட்ைட யீந்த ம் - ந்ைதவழக் 
 
    ேகறி வணிகற்கு மா லரா ெயய்திய ம் 
    மாறன் பிரமகத்தி மாற்றிய ம் - கூற 
 
    310. 
    மனத் ய ம் ேபாக மதியி ம் ேபாகத் 
    தினத்ைத விைளப்பான் றிகழ - அனத்ைத 
 
    அைனயநைட வல் நீ ரா னா ளாைட 
    ைனகலன் வாசம் ெபா த்தாள் - தைனேநர் 
 
    இலகுமணிச் ெசங்கண்மா ேலற்றின் னிேவார் 
    மலர்ெபாழிய மாமைறகள் வாழ்த்தப் - பல கி ற் 
 
    பல் ய மார்ப்பப் பணிலத் திரண் ழங்க 
    எல்ைலயி ேறவாினி ேதத்ெத ப்பத் - ெதால்ைல 
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    அ ண சயில னசல னமலன் 
    ஒ வ ன வ வன் - இ வர் 
 
    315. 
    மகி  தல்வன் ம ைர யிைறவன் 
    அகில வன வதிபன் - இக ன் 
 
    இலகு மதன வயிாி யிமய 
    மைலயின் வனிைத மகிழ்நன் - அலகிலாப் 
 
    ேபத தேபதன் ெப மான் பிறப்ப க்கும் 
    பாதன் பரமன் பரானந்தன் - நாதனணி 
 
    தி குந் தாெனன்  ெமல் யலாண் ன்விட்ட 
    ேபாய் மீண்டகிளி ெசால் த ம் - ேபாதக் 
 
    களி த  ெதன்றெலனக் காம  மாைல 
    அளிசிறந்த காற்றங் கைசய - ஒளிவிாி ம் 
 
    320. 
    பாதவங்ெகாள்* பல்லவத்ைத ெமல்விரல்கள் பாாிப்பச் 
    சூத மலர்ேபாற் சுணங்ெகறிப்பச் - சாதி 
 
    விைள  ம ச்ெச ந்தி மிக்கமல ெரல்லாம் 
    அளகமலர்க் காவி னலரப் - ளகக் 
 
    க கத்திற் பாைலெயனக் கண்டத்திற் ெகாண்ட 
    ச கத் தரளந் தயங்க - அ த 
 
    வளநீர்ைம தாங்கி வளர்கனகக் ெகாங்ைக 
    இளநீர்க் குலம்ேபா லங்க - உளமகிழச் 
 
    சாற் ெமாழி ேகாகிலத்தின் றன்ைமெபற ெவந்நில ம் 
    மாற்ற வாிய மகிழ்ச்சி றத் - ேதாற்ற 
 
    325. 
    உ வ மத க் குைடயாைன ேவண்  
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    வ வசந்த காலம்ேபால் வந்தாள் - ெப மான் 
 
    தி லாக் கண்டா வழகுங் கண்டாள் 
    உ கினா ள்ள ைடந்தாள் - அ ெகா த்தி 
 
    ஆங்கதைனக் கண்ெடாழிய வானந்த வாாிதி ன் 
    பாங்கிெயா த்தி பக வாள் - தாங்கிநீர் 
 
    ஏந்  மைலேயா விவண் ைலேயா நன்ெறன்  
    ேசந் ண ம் வாறின்  ேசர்ந்திடீர் - ேவய்ந்த 
 
    இளம்பிைறேயா வல்  யிவ தேலா ெசவ்வி 
    வளம் ைனவ ெதன்ற்றிய வாாீர் - விளங்கநீர் 
 
    330. 
    ய்த்த க விடேமா ேதாைகக்க ங் கூந்தேலா 
    ைமத்த ெதனவறிய வந்திடீர் - ைகத்தலத்தில் 
 
    தங்கு ைழவிழிேயா ைதயன் மதர்விழிேயா 
    ெபாங்குநல ெமன்ற்றியப் ேபாந்திடீர் - ெசங்ைகதனிற் 
 
    ேசர்ந்த யிைடேயா ேதெமாழியாள் சிற்றிைடேயா 
    ேநர்ந்த ெதனவறிய நீர்வாாீர் - காந்திெயாளிர் 
 
    ேபாதணி ங் ெகான்ைறேயா ெபாற்ெகா யாள் ெபாற்சுணங்ேகா 
    ஏ நிற ெமன்றறிய ெவய்திடீர் - ஓதாிய 
 
    சித்தேர நித்தேர சிற்பரா நந்தேர 
    சுத்தேர யாலவாய்ச் ெசாக்கேர - இத்தைகைம 
 
    335. 
    ெசய்  ெமனமடவாள் ெசப்ப வவள ேக 
    ைமயன் மடந்ைத ம் வந்திைறஞ்ச - ஐயன் 
 
    தி ப்பார்ைவ யீந்த ளச் சிந்ைதகளி கூர்ந்  
    வி ப்பா யிவள்ெபற்  மீண்டாள் - ஒ த்தி 
 
    அாிைவ 
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    டவி னிேவார் கழ மதேவ க் 
    *கடர்ெமௗ  சூட்  மாிைவ - கைட ம் 
 
    உவாி த மமிர்த மன்றி லேகார்க் 
    கவனி த  மமிர்தம் - வனிவைல 
 
    ேபாதாத த்தம் கெராழிந்த மாணிக்கம் 
    சீதார விந்தத் தி ச்ெசல்வம் - யா ம் 
 
    340. 
    கன்ற திைச ம் வி ஞ் சு ங்க 
    அகன்ற நிதம்பத் தணங்கு - கந்தவிைச 
 
    வண்  ெனா ங்கும் வைள  தற்சிைல ம் 
    ெகாண்ட னிற ங் குளிர்மல ம் - கண் ம ள் 
 
    மாைலக் க த்த வழகும் பைடத் மதன் 
    ேகாலத்ைத ெயாத்தக ங் கூந்தலாள் - ஞாலத் ள் 
 
    நற்கனகப் ைண நயந்தக்கா ேலாாிரண்  
    ெபாற்கனக ேம ப் ெபா ப்பா ம் - ெசாற்குல ம் 
 
    ெகாள்ைளத் தரளமணிக் ேகாைவத் திரளணிந்தால் 
    ெவள்ளித் ைணக்கிாியின் ேமம்பட் ம் - உள்ளம் 
 
    345. 
    ைதயெவாளிர் மாணிக்கம் ண்டக்கால் ெவய்ேயான் 
    உைதய வைரயிைணைய ெயாத் ம் - இைதயம் 
 
    பனித்  னிவர் பைதப்ப மதனன் 
    குனிப்ப மற  குைலய - மனத்ைத 
 
    உ க்கி யிைடைய ெயா க்கி மிக ம் 
    த க்கி வள ந் தனத்தாள்* - ெச க்கண் 
 
    உ சமர ர ரங்கிழித்  மீண்ட 
    நிறவலகு ேபால நிமிர்ந்  - க வி 
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    விலகி மற  வி தர் ேபால 
    உலக மைடய லாவிக் - கலகம் 
 
    350. 
    விைளத் க் க ைவ ெவ த் யிைரச் ேசர 
    வைளத் ப் ப கி மதர்த் த் - திைளத் க் 
 
    ெகா ங்கால காலன் குவலயத்ைதச் சா ம் 
    க ங்கால தண்டநிகர் கண்ணாள் - ெதாடர்ந்  
 
    தி வால வாயான் றி மாைல ேவண்  
    வ மால் வளர வ ந் ம் - ஒ நாள் 
 
    பைடமத ம் பல்ேகா  பாைவய ஞ் சூழ 
    மடலவி ம் ங்காவில் வந்  - ைடம ம் 
 
    ேதமாைவப் பார்த் கந்தித் ேதமா ந நிழ ல் 
    நாமா தாித்தி த்த னன்ெறன்னப் - மடந்ைத 
 
    355. 
    அன்னா ெளா த்தி ய யிைறஞ்சி யாரணங்ேக 
    என்னா யிேரெய னின்ன ேத - ன்னாளில் 
 
    இந்தமா நீழல்கா ணீேர  ேப லகும் 
    தந்தமா னன்பாய்த் த த ம் - எந்ைத 
 
    ம வகன்ற ெசய்ய வ வத்திற் ெகாங்ைகக் 
    குறி ம் வைளத்த ம் ங் ெகாண்டான் - அறிகிைல நீ 
 
    கள் த ந் ேதமாவிற் காரணமீ ெதன் ைரப்ப 
    உள்ளேம னாணத்ைத ள்ளடக்கி - வள்ளல் 
 
    ெசறிந்த தி வன்றித் ெதய்வ மரங்கள் 
    அறிந்ததிைல ேயாெவன் றைறய - ந ங்குழலாய் 
 
    360. 
    ஆல மகிழ்தில்ைல யாத்தி குராம  
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    பாைலபலா ெவண்ணாவல் பாடலம் - ேகால 
 
    ம க்ெகான்ைற ேபா  மரங்க ள வண்ணல் 
    இ க்குமிட மிங்குவற்  ளிந்தத் - தி க்கடம்  
 
    ேபாற்  ம ரா ாியால வாய்ச்ெசாக்கர் 
    ற்றி ப்ப ெதன்  விளம் த ம் - ேகாற்ெறா ம் 
 
    ெநஞ்சங் களிப்பமிக நீண்டகன்ற ண் விழிக் 
    கஞ்சங் களிப்பக் க தைணந்  - தஞ்செமன 
 
    ேநர்வந் திைறஞ்சினா ணீபந் தைனேநாக்கி 
    ஆர்வந் திகழ வைறகின்றாள் - ேச ம் 
 
    365. 
    அாியய  ேமத்த வ மைறகள் ேபாற்ற 
    உாிய னிவ வப்ப்ப் - ாி ம் 
 
    விாி மலர் ேவணியான் ற்றி க்கப் ெபற்றாய் 
    உாிய சிவேலாக ெமாப்பாய் - ெபாிய 
 
    தனியான் மதனன் சரத்தான் மயலால் 
    னியாற் றளந்ேதெனன் ெசால்ேகன் - னிவகலத் 
 
    தீதன்றி ன்விறகு விற்ற ஞ் ேசரலற்கு 
    நாதன் றி கத்ைத நல்கிய ம் - ஓதல் 
 
    உ பலைக பாணற் குதவி ந் ய 
    விற  யிைசவியந்த ம் - ம கி ழல் 
 
    370. 
    ஏனக் கு ைளக் கிரங்கி ைல யீந்த ம் 
    மான வரசைமச்சா ைவத்த ம் - ஆனபயம் 
 
    தீரத் திறல்வ யா க்குபேத சித்த ம் 
    நாைரக்கு த்திதைன நல்கிய ம் - ேதாிற் 
 
    க ைணய  வன்றிெயா  ைகம்மாற் க் கன்ேற 
    அ ைடயா னா ேமா வாளா - ெதா ேமா 
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    என் ைரக்கும் ேபாதி ைறவன் றி ெவ ச்சி 
    ன்  பைணக ைவத்திட ம் - ெவன்றி 
 
    இ வ மாக ெம த்தத  ெவன்னத் 
    த கலன்கண் மின்னிற் றயங்கக் - க கிநிறம் 
 
    375. 
    ெகாண்ட மலரளகங் ெகாண்டற் குழாெமன்ன 
    மண்  வழிேதன் மைழகாட்டத் - ண்ட ம் 
 
    கண் ங் கர ங் குமி ங் க விைன ம் 
    தண்ெணன்ற காந்த ந் தாேநர - வண்ண 
 
    ைலேம லணிதரள ெமாய்வடங்கள் ெசய்ய 
    மைலேம ல விகண் மான - அலர்ேம ம் 
 
    கந்தமிகுங் கார்காலங் காமப் பயிர்விைளக்க 
    வந்த ெதன தி வந்தைணந்தாள் - எந்ைத 
 
    கலாதி யிலாதி கலாமதி சூ  
    வலாாி பரா  மணாளன் - நிலா  
 
    380. 
    சுராாி ராாி சுபால கபா  
    ராாி பராதி ராணன் - கிராதனணி 
 
    கண்ணன் க ைணெபாழி கண்ணன் ெச ம்பவள 
    வண்ணன் ச ரன் ம ேரசன் - எண்ெணண் 
 
    கைலயா னிைறபரமன் கங்காளன் ெவள்ளி 
    மைலயான் மழவிைடேமல் வந்தான் - குலவிப் 
 
    பணிந்தாண் மடவாள் படர்மயைலச் ெசால்லத் 
    ணிந்தாள் சிலவார்த்ைத ெசால்வாள் - ெகாணர்ந்தயலார் 
 
    பாரக் குவைளமலர்ப் பாயன் மலர்த்ெதாைடெயன் 
    றீரப் ெகனவ றிமசலெமன் - ேறாராமற் 
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    385. 
    ேபசும் ெபா ம் ெப மாேன ெயன்ெனஞ்சம் 
    கூசும் ப ெயன்ேனா கூ*றிடீர் - ஆைசமால் 
 
    தந்தக்கான் மந்தக்கா றாழாம ெனன்னல்ேபால் 
    வந்தக்கா னானாற்ற வல்ேலேனா - அந்தி 
 
    மதிக்குட் தழ  மைலச்சந் தனத்திற் 
    ெகாதிப் ந் தரளக் ெகாதிப் ம் - விதித்த தான் 
 
    என்னளேவ வந்தேதா ெவல்லார்க்கு ெமாக்குேமா 
    ெபான்னள  ெகான்ைறயாற் ெபான்பைடத்த- தன்ன 
 
    ப ேய வ ளீேரற் பாாீர் நைகயீர் 
    அ ேயன் மதன் ேபா க் காேளா - ெதா ேயா 
 
    360 
    கைலேயா மனேமா கவர்ந்தீ ரளித்தீர் 
    அைலேயா வலேரா வயர்ேவா - ெதாைலயாேதா 
 
    என்மயக்க ெமன்ெனன் றியம்  மிவணிற்க 
    மின்மயக்கும் ெபண்ண தம் ேவெறா த்தி - மன் ம் 
 
    ெதாிைவ. 
 
    உலகுபதி னா  ெமா குைடக்கீ ழாளச் 
    சிைலமதனக் கீந்த ெதாிைவ - பல யிைரப் 
 
    பட் ப் பறி ம் பைடேவ லனவரற்கு 
    மட் ப் படாத க  வல்விடம்ேபால் - கிட்டாிய 
 
    கூற்றந் தனக்குங் ெகாைல ல் ப ப்பித் ம் 
    சாற்  மத  றைலகண் ம்- ஆற்றா 
 
    365 
    தடல்ேபா யகில மழிய காந்தக் 
    கடல்ேபா லாப்ேபா ங் கண்ணாள் - டவி 
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    ம ளக் ெகா ைம வளர வளர்ந்த 
    இ ம் ெவளிேபா ாியக் - க ைம ற 
 
    சி யிைர ெவ ட் ப் பிணித்தயம 
    பாசநிகர் ெகாந்தனக பந்தியான் - ேதசம் 
 
    பணியப் பணியிற் பயின்  தி ைவ 
    மணிையப் ணர்ந்  மணந்  - தணிய 
 
    உலைக யளவிட் லைக வி ங்கி 
    உலகுக் கினிைம தவி - இலகி 
 
    400. 
    அாியிற் குலவி ய திற் சைமத்த 
    கிாியிற் ெபா  கிளர - உாிய 
 
    கு பனிநீர் ணர்களபச் ேசற்றில் 
    கி வள  ைலயாள் - எ ம் 
 
    ப தற்ற ேவாவிய ம் பண்பாற் ெறாிந் ம் 
    எ தக் கிைடயா விைடயாள் - ெமாழி ம் 
 
    குடபா ரவி குதிப்பக் கைலகள் 
    உைடயான் குணபா திப்ப - இைடயா ம் 
 
    ெதன்றற் ெகா ந் ல ந் ெதய்வமணி மண்டபத்தின் 
    ன்றிற் றி மாதர் ெமாய்த்திைறஞ்ச - நின்  
 
    405. 
    மனங்கவ  ைமயல் வளர வி ப்பாள் 
    அனங்கன் ெகா ஞ்சம க் கஞ்சி - இனம்பயி ம் 
 
    ேகாைவக் கனித் வர்வாய்க் ேகாைதயர்க்குக் கூறாமல் 
    ைவயர்க்குக் கற்பிப்பாள் ேபா ந்  - ேதவர்க் 
 
    கதிபன் தல்வ னணியால வாயின் 
    தல்வ னிைசகண் ெமாழிவாள் - ம ைரதி  
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    வாலவா யான ம் வாள்வளவன் ேசைனெயாளி 
    ேகா மட லம்பாற் குைலத்த ம் - சீல றச் 
 
    சங்கப் பலைக லவர்ெபறத் தந்த ம் 
    ெகாங்குேதர் ேவதியற்காக் கூறிய ம் - ெகாங்குேதர் 
 
    410. 
    ேசாராவற்குத் தீதகலச் ெசாற்ற ம் பற்றியநக் 
    கீரர் தமிழ் னிபாற் ேகட்ட ம் - சீ ைடய 
 
    ெசந்தமிைழ ைம ெதாிவித் த ம்வடபால் 
    எந்ைதயிைடக் காடற்கா ெவய்திய ம் - சிந்ைத 
 
    மகிழ்ந் ைரக்கும் ேபா  வனசப் பதி ம் 
    கழ்ந்த தயகிாி ேபாத - மிகுந் லகம் 
 
    ெமாய்த்த வி  மகல கமலர்ந்  
    சித்திர மன்ன தி ெவ ந்  - த்தமி ம் 
 
    கற்றார் க ங் கடம்பவனத் தாலயத் ள் 
    ெபாற்றா மைரப்ெபாய்ைக ேபாய கிச் - சுற் ம் 
 
    415. 
    விாிந்ததடங் கண்  வியந்  நயந்  
    பாிந்  சிலதியைரப் பார்த் த் - தி ந் மணி 
 
    நீலக் க ங்ெகண்ைட யங்க ணிைற த ம் 
    ேகாலத்ேதா ள்ளங் குளிர்ச்சியைடந் - ேதல 
 
    ளாி கமலர்ந்  த்தந் தாித்  
    வைளகள் ெசறிந்  வயங்கி - அளிேசர்ந் 
 
    க  மி ப்பா ைடயான் றி த்தார் 
    அகமகிழப் ெபற் மய லாற் ம் - மகளிர் 
 
    தைமப்ெபா  மிந்தத் தடெமன்  ேநசத் 
    திைமக்குமணிப் ணா ளியம்பி - அைமத்தவிழி 
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    420. 
    ஓரா யிரக்கட  ற்றெப ந் தீவிைனேபால் 
    தீராத ெவன்மயைலத் தீர்த்திெரன - நீரா  
 
    ஆைட யணி ற் றணிந்தான் கைரயைணயப் 
    பாட ைசப் பாணன் பணிந்திைறஞ்சி - ஆடல்ேவள் 
 
    ெவற்றித் தி வைளய மின்ேன யரன்பவனி 
    இற்ைறக்கு ண்ெடன் றியம்பினான் - ெசாற்றைகய 
 
    பாணற்குப் ைபம் ம் பட்டா ைட தவி 
    யாணர்த் தி மா ளிைகெயய்தி - ஆணிமணிப் 
 
    பீடத் தி க்கெவா  ெபய்வைளயாள் வந்திைறஞ்சி 
    ஆடகப் ெபாற்  ணணிந்தக்கால் - கூடல் 
 
    425 
    அமலர் பவனி ய கி ென மால் 
    கமல வனிைதெயனக் கா ம் - அைம ம் 
 
    வயிர மணி ைனந்தான் மாமலேரா னன் ல் 
    பயி  மாிைவெயனப் பார்க்கும் - ெசயிாில் 
 
    கதி தய பா  கதிர்கரப்ப சும் 
    திய மரகதப் ணான் - மதி கத்  
 
    வல் க் கலங்காரஞ் ெசய்  மலர்க்கரத்தில் 
    அல் க் குவைள அளித்தயல்சூழ் - ெமல் யர்க்கு 
 
    ைவத்த கனகம் வயிரந் தரளமணிப் 
    பத்தி யணியணிந்  பன்மாதர் - ெமாய்த்திைறஞ்சப் 
 
    430 
    பக்க றநி த்திப் பாணன் றைனேநாக்கி 
    மிக்க வைம விளம்ெபன்றாள் - தக்கமலர்ச் 
 
    ெசந்தா மைரயா ம் ெவண்டா மைரயா ம் 
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    மந்தா கினி  ம ங்ெகய்த - வந்தித் 
 
    தரமகளிர் சூழ வகிலாண்டம் ெபற்ற 
    வைரமகடான் ற்றி ந்த வா  - ெபா ெமனச் 
 
    கன்னி ெயதிர்நின்  ைககுவிய ெமய்குைழய 
    இன்னிைசயாழ்ப் பாண னியம்பினான் - ெதன்னவற்காக் 
 
    கான்மாறி யா கின்ற காரணைன யாரணைன 
    நான்மாடக் கூட க்கு நாயகைனத் - தான்மால்ெகாண் 
 
    435. 
    டாவியப் ணா ய த்தி நிைனந் கி 
    ஓவியப் பாைவைய ெயாத்தி ந்தாள் - ேமவா 
 
    அரக்க ரத்ைத ய க்க ெல க்க 
    ெநாித்த ெவா த்த னி த்தன் - விாித்த 
 
    விதிப்ப  ற்ற விற ற்சமன் ெவற்றி 
    பைதக்க ைதத்த பதத்தன் - மதித்த 
 
    ச ரான னன்கண்ணன் சங்கார காலன் 
    ம ரா ேரசன் மணாளன் - க மலர்ப் 
 
    ேபா திர்க்குங் கற்பகப் ம் ெபான்வி க் கத்தின்ேமல் 
    தி மைறபரவ ேம த ம் - ஆதர  
 
    440. 
    ெகாண்டாள் விைரந்தைணந்தாள் - வண்  
 
    ம க்கம ங் ெகான்ைறயான் மா ர லீந்தான் 
    த க்கிப் ளகந் தைழத்தாள் - க ப் ச் 
 
    சிைலயி தறிகழச் ெசங்கமல வாச 
    மலாின் வதனம் வயங்க - நில  
 
    தளவ வ றயங்க வேசாகத் 
    ெதாளி ம் வ  ெமாளிர - மிளிர்சூதப் 
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    ேபாதிற் சுணங்கு ெபா யக் க நீாிற் 
    காதிற் ெபா கண் களிசிறப்ப - ஓ ம் 
 
    445. 
    மகரக் ெகா யின் மணிக்குைழகள் வாய்ப்ப 
    இக ப் ெபா மதன ேனற்றம் - அகலெவதிர் 
 
    ெவன்றிைறவன் றன்ன ளால் ேவளரசு ைகக்ெகாண்  
    நின்றனன்ேபா லாயிைழ  ேநர்நின்றாள் - குன்றாத 
 
    ெமய்ப்பா லணங்குைடயான் ெவள்ளிமணி மன் ைடயான் 
    அப்பா லாவந்தா னாங்ெகா த்தி - இப்பாாில் 
 
    ேபாிளம்ெபண். 
 
    மாறாத ெவற்றி ைன மாரேவண் மாதவத்தின் 
    ேபறா ெமனவந்த ேபாிளம்ெபண் - கூறின் 
 
    வ த்தி டேன மகி  மத ல் 
    வி த்தி ய ராக ெவள்ளம் - தி த் ம் 
 
    450. 
    அ த தவ வவதாித்த ரற் 
    கு த வதனந ங் ெகாம்  - தமரம் 
 
    பழகு த்திப் ப ைம ேயற 
    அழகு பயந்த வணங்கு - விைழ ம் 
 
    சுரத மதனச் சு தி யறி க் 
    கிரதி பரவ வி ப்பாள் - ம  
 
    தி வா வாற் றி ப்பாற் கடன்ேமல் 
    வ வாள் கழ வ வாள் - ெபாிேயார் 
 
    நிைறகழிக்க ைமெயாழித்  ேநெரதிர்த்த ேவந்தர் 
    உைறகழித்த ேவெலாத் லாவி - இைறெய த்த 
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    455. 
    த்தைலேவ ெலன்ன யிர் ற்  த்தறேவார் 
    சத்தியெவெஞ சாபந் தைனெயாத்  - வித்தகமாம் 
 
    விற்ேற ரநங்கைன ம் ேவற்றடக்ைகக் கூற்றிைன ம் 
    குற்ேறவல் ெகாண்டெகா ங் கூர்விழியாள் - ற்றணிந்த 
 
    ேவாித்தா மப்பளித ெமன்சந் தனக்குழம்பாற் 
    ாிப்பாற் ெசய்யமணிப் ணாரப் - பாாிப்பால் 
 
    எண்பார்த் தலத் ளிைட யில்ைலெயன்  ேபாகாமல் 
    கண்பார்த்த வன்ன கனதனத்தாள் - நண்பால் 
 
    இைறப்ெபா  நீங்கா திைறதி ேம னிக்கண் 
    உைறக்குந் தைக ெமன ற்ேறா - மைறத்ததற்கு 
 
    460. 
    ெமய்வைள  மாைம மிகெவ க்கு ெமன்ேறா ன் 
    ைகவைள ந் ேதாள்வைள ங் காத யாள் - ைமவைள ம் 
 
    விண்பைடத்த மாடத்தின் மீேத மதிள் ைடசூழ் 
    வண்பளிங்கிற் ெசய்தைமத்த மண்டபத் க் - கண்களிப்ப 
 
    ெவண்ணிலா ன்றி ைட மீேதறி நீர்ெவள்ளம் 
    தண்ணிலா ெவள்ளெமனத் ைதயலார்-எண்ணிலார் 
 
    தங்க க ந் தாழ்குழ ம் பங்கயத்திற் 
    ெபாங்கி ெய மளிகள் ேபாற்ெபா யத்-தங்கம் 
 
    ெசறி  மணிக்குைழ ஞ் ெசங்கண் ம் வள்ைள 
    மறி ங் கயற்ெசயல்கண் மானக்-குறியாத் 
 
    465 
    தளாிைட ங் ெகாங்ைகக ந் தாமைரநா ளத்  
    வள  மி ைகயின் வாய்ப்பக்-கள ம் 
 
    நைக  மணிபணில நன் த்த ெமன்னத் 
    கில்க ைரேபாலத் ேதாற்றத்-திக ம் 
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    லராத ெசவ்விப் ெபா வா ெலாளிகூர் 
    மலர்வாவி ைய ன்றின் மான-மலர்வாவிச் 
 
    ெசம்ப மப் பீடத் ச் ேசேரா திமெமன்ன 
    அம்பவளப் பீடத் தமர்ந்தி ந் -நம்பன் 
 
    ஒ வ ெனைமயா ைடயான் யங்கள் 
    க தி யயர்ெகன்ற காைல- கிய ம் 
 
    470 
    அம் ய ம் பாற்கட  ைமந்த ஞ் சிந்தித்ேதார் 
    தம்பதங்க ளாக்ெகாள்ளத் தந்த ம்-நம்ெப மான் 
 
    திங்க டைனெயாழித் ச் ெசங்கதிராம் ெவங்கதிைரக் 
    கங்கு க்குங் கற்பித்த காரணத்ைத-மங்ைகமீர் 
 
    சாற் ெமன யாழ்த்தடக்ைகத் ைதய ெலா விற  
    ேகாற்ெறா யஞ் ெசங்ைக குவித்திைறஞ்சித்-ேதாற்றம் 
 
 
    க னா கரைனக் கடம்பவனத் தாைன 
    ம வாமல் வா  மகளிர் – தி வாயாம் 
 
    ெசங்கு தத் க்குந் திகழ் ரன் ல்ைலக்கும் 
    அங்கட் சேகாதர மைவதமக்கும் - திங்கள் 
 
    475 
    பாிதிெயனத் ேதான் ம் பரமன் யத் க் 
    குாிய நினக்கிவ் ைரேயன் - ெதாியிழாய் 
 
    ஓைச ய மிர்த ேய ற்ற ந்த  யாழ்சிறி  
    வாசிெயன  நின்  வ ண ங்குத ம் - மாசிலாத் 
 
    த ந்திாியாழ் வாங்கிச் சராசரங்க ணின் கக் 
    கந்தி வக் கன்னிய ங் கண் வப்ப - அந்தமிைச 
 
    ஆதி வ ைல சி ய ன் ற் ற த ண்ைம 
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    வாத  ர ர்க்கு வ ழ ங்கிய ம் - ேபத ம ற  
 
    ெவம்ப ாிையப் பாண் ய ற்கு விற்ற  ம ற்ைறநாள் 
    அம் விெயண் ைவைய ய ைழத்த ம் - எம்ெப மான் 
 
    480 
    பிட் க்கு ம ண்சும ந்த  ேபர ந் ெதன்ன வ ைன 
    அட்ட த ழ ல் ெவப்ைப ய க ற்றிய ம் - ம ட் ல ம ண் 
 
    ெவங்க வி ேலற வி த்த ம் வ ன்னிகிண  
    ற  ங்க ைள க ற்பா ல ைழத்த ம் - த ங்கும் 
 
    இ ந்தண் டமிழ்பா  யாழ்கலேன யாகக் 
    க ங்கங்கு லாழிகைர கண்டாள் - ெப ங்கவர்க்கால் 
 
    வாரண மார்ப்ப மலர்வண் ெடா ெய ப்பக் 
    காாி  ேளாடக் க க்கமல - ேவாி 
 
    அலர நி த ரழியக் கதிர்கள் 
    மலரத் ெதாழில்கள் வளர - விரகால் 
 
    485. 
    இரவி குணபா ெல ரவித் ேதர்ேமல் 
    வ ம்பி ராம ம ங்கப் - பர ம் 
 
    மதவா ரண  மணிவா ரண ம் 
    விதவார வாரம் விைளக்கக் - க  
 
    ைறச்சு தி யாெழா  வாத ெதய்வ 
    மைறச்சு தி சூெழா  மல்கத் - திறத்தைட ம் 
 
    பல் யிாிற் ேபாி ம் பாாிற் க யி ம் 
    ஒல்ைல யைடயா ைடந்திாிய - நல்ேலார் 
 
    கத்தா மைர  னிெவான் ற்றியா 
    அகத்தா மைர  மலரப் - பைகத்தெமாழி 
 
    490. 
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    ஈனச் சமயத் திகலழிய ெவல்ைலயிலா 
    ஞானக் கதிர்க ணல தவத் - தாேன 
 
    த மந்த மில்லாச் சராசரங்கட் ெகல்லாம் 
    ப வம் ெபறஞான பா  - ஒ வெனழில் 
 
    எட்டாைன ண்ெட ந்த விந்திரவி மானத்  
    மட்டார் மலர் தி வந்தைணயத் - ெதாட்டாேரல் 
 
    ன்னமய ைலத்தீர்க்க ேமாகம் வ ைடய 
    தன்ன மடப்பாைவ யாயத்தார் - தன்ன கு 
 
    ேபாற்ற ம ரா ேரசன் பவனிெயதிர் 
    ஏற்  நடந்தா ளிைறஞ்சினாள் - ஆற்றாப் 
 
    495. 
    ெப மா மயக்கத்ைதப் ெபற் வந்த தன்ைம 
    ஒ நாவா ேலாத ேம - அ ெகா  
 
    ேச  யிவணிற்கச் ெசந்தமி ழா*கரைன 
    ஓ  வணங்கி ைடயாேன - நீ  
 
    வளமதியத் தீயால் வதன மதி ம் 
    உளமதி ம் வாட ணேரம் - அளவில் 
 
    ஒ ைமக் கடெலா யா ற்ற யி னீங்கி 
    இ ைமக் கட ைலவ ெதன்ேன - ஒ மலயக் 
 
    காற்றா ரண்  களபவைர த்தாரம் 
    ஆற்றாத ெதன்ேனா வறிகிேலம் - கூற்றின் 
 
    500. 
    விளங்கியேவ ேயாைசயால் ேவய்த்ேதா ளிரண் ம் 
    ளங்குவைக ெயன்ெனன்  ெசால்ேகம் - விளிந்தால் 
 
    ம கு மிவெளன்  வாழ்த்த வவ ம் 
    சிறி  மயக்கந் ெதளிந்  - ைறகடந்  
 
    க்க கட ளர்தம் ெபாற்பழியத் தற்ேபாத்த் 
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    தக்க னியாகந் தைன யழிப்பாய் - மிக்க 
 
    உ விலாக் காம யர்ேதா ெணாித் ம் 
    தி விலா மாைலச் சிைதத் ம் - இ ம ங்கும் 
 
    யாமத்  மாதரவா மாமதிேதய்த் திட்டழித் ம் 
    காமக் ெகா ங்கன ன் ைககுைறத் ம் - ேசமித் ப் 
 
    505. 
    பாத் ைரயா மித்தைரத் பல் திர்த்  மாமட ற் 
    சாய்த்த விதிையத் தைலெக த் ஞ் - சாத்திெயாளிர் 
 
    மாக விமான மனம்வளர்த்த ெவன் யரம் 
    ேயாக மளித்ெதாழிக்க ெவாண்ணாேதா - ேமாக ற 
 
    வா  ட த்  வளர் ைலக்குந் ேதா க்கும் 
    சீ  மானிடர்க்குந் ேதவர்க்கும் - ஆ ாில் 
 
    ெசம்ெபாற் றியாக மளிப்ப ேபாற் ெசம்பசைல 
    அம்ெபாற் றியாக  ம ளிப்ப ேதன் - அம்பிைக 
    ஆர த் த  ம ாிய  தி ேமனி 
    ேசய க் குைழத்த  ெசய றீர ப் - பாாில் 
 
    510 
    அாிைவய ர்த  ெநஞ்ச ட னாகங் குைழத்தால் 
    ாி த  மத்த ம்  ேபாேம – விாி ம் 
 
    ச ைடப்பா ல் விள ங்க த் த கும் ந் ெதாைட ம் 
    இட ப்பாக ப் ந்ெதாைட  மீந்தால் - ப ைடத்த  
 
    குலப்பாைவ யா டல் ெகாள்வேரன் மற்ைற 
    வலப்பாகத் தாமம் வழங்காய் - ைலத்தடத்திற் 
 
    ேசர்ந்தா ெளனநின்  ெசப்பினா டன்ெனஞ்சம் 
    ேசார்ந்தா டலந் ள ங்கினாள் - ேபாந்த கி 
 
    இப்ப  மாத ெர வைக  மால்ெகாள்ள  
    ப் வன ங் காக்க  ைனந் - ெதாப்பிலாச் 
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    515 
    சுந்த ர  மாற ன் சு தி சுர நாட ர் 
    வ ந்  ப ர  ம ேரச ன் - எந்ைத 
 
    அ ள்பா  ேகான்க ைன ய ங்க யற்க ண ம்ைம 
    ஒ பாக ன் ேபாந்தா லா 
    ----------------------------------------------------------- 
 

குறிப் ைர 
 
    1. தாம் ேமவி. 
 
    4. சமய தல்வி: "அ வைக ெநறிக ம் பிற  மாக்கிய, விைறவி" கந்த. கட ள். 7. 
 
    5. மாணிக்கவல்  - அங்கயற்கணம்ைமயின் தி நாமங்க ள் ஒன் ; கண்ணி, 130. 
மாணிக்கவல் , மரகதவல்  : "மாணிக்க வல் மர கதவல்  யபிேடக வல் -
ெசாற்றமிழ் தைழயேவ" (மீ. பிள்ைள, காப் .) இைச - இைசத்தமிைழ. காணாிய - பிறர் 
தன்ைனக் கா தற்கு அாிய. 
 
    6. பங்கயற்கு அண்ணான் - பிரமேதவரால் அ கப்படாதவர் "பங்கயற்க ணாியபரம் 
பரன்" (தி விைள. கட ள். 4.) பங்கயம் கண்ணான் - தி மால். 
 
    7. இ  தல் 13 - ஆங்கண்ணி இ தியாகத் தசாங்கம் கூறப்ப ம். 
    தமிழ் ெவள்ளம் - தமிழாகிய நீைர. திண் னி - அகத்தியர், மிையச் சமன்ெசய்தல் 
விந்தத்ைத அடக்குதல் கடைலக்கு த்தல் த யன ெசய்தைமயின் 
திண் னிெயன்றார். 
 
    8. இைற கன் - பாண் யன் ன் . அ ட்பாடெலன்ற  தி ஞான 
சம்பந்த ர்த்தியின் ேதவாரத்ைத. நன் ல் ைற – சங்கச் ெசய் ட்களின் வைககள். 
எதிேரற் ம் ைவைக ெயன்க; ைவைக: ேவகவதி ெயன்பதின் ம உ. 
 
    9. ேசாைலயினின் ம், ெசந்ெந க்கும் கன்ன க்கும் ேதன் பா ம் என்க. கான் - 
இைச; "காேனற்ற பாடற் க ணிய ம்" என்பர் பின் (87); க மாம்; தக்க. 448, உைர. 
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    10. ம ைரயில் மைறேயாைச ம் சங்கத்தமிேழாைச ம் இ ந்தன ெவன்ப , "ஓத 
லந்தணர் ேவதம் பாட" (ம ைர. 656), "நான் மன்றக் ேகள்வி நவில்குர ெல ப்ப, ேவம 
வின் யி ெல த லல்லைத, வாழிய வஞ்சி ங் ேகாழி ம் ேபாலக், ேகாழியிெனழாெதம் 
ேப ர் யில" (பாி.), "தமிழ்நிைல ெபற்ற தாங்க  மரபின், மகிழ்நைன ம கின் ம ைர" 
(சி பாண். 66-7) என்ற சான்ேறார் வாக்குக்களால் உணரப்ப ம். 
 
    11. இதழி - ெகான்ைறப் ; ெகான்ைற ெபான்னிற ைடய ; "தங்கந  மாைல", 
"ெபான்னள  ெகான்ைற" என்பர் பின்; 125, 388. 
 
    12. கதிகள் - நைடவைககள். விைடேய அவ க்குத் ரக ம் களி ம் வச மாக 
உள்ளெதன்ப  ஈண் அறியற்பால . 
 
    13. மைற ரசன் - ேவதமாகிய ரசத்ைத ைடயவன்; "ஆரண ரசம் ெபாங்க" 
என்பவர் பின்; 211. 
 
    14. அநகன்-பாவமில்லாதவன். அகலன்: "அசல னமலன்" கண்ணி, 314 
 
    14.-5. வனசப்பதி ஆரணன் -தாமைர மலைர இடமாக உைடய பிரமேதவன். காக்கும் 
அதிகாரத்ைத. 
 
    16. நரமடங்கல்-நரசிங்க ர்த்தி. ஆங்காரம்-அகங்காரம். 
 
    17. இன ரல்- ன்சிாிப் . 
 
    18-அண்ணல்-இந்திரன். அ ம்பழி-தீர்த்தற்காிய வி த்திராசுரைனக்ெகான்ற பழி. 
    இக்கண்ணி தல் இந்திரன் பழிதீர்த்த  த ய ன்  தி  விைளயாடல்லள் 
கூறப்ப ம். 
 
    16. அழகிய ெசாக்கர்:"அழகிய ெசாக்கர், உைறந்த தி ெவல்ைல ற் ". "அழகிய 
ெசாக்கைன" (கண்ணி, 21, 244); "அழகிய ெசாக்க னாமம்", "அழகிய ெசாக்ெகனத் 
ேதறி", "அழகிய ெசாக்க ெனன் ந், ணி ைடத் ேதாலாக் ைக ம்" (தி வால- 
    23: 19, 25: 25, 35: 32); "ஆேன ம் வல யர்த்த வழகிய ெசாக்கர்:,"அழகிய 
ெசாக்கர் கடம்ப வனச்ெசாக்கர்", "ம ைர யழகிய ெசாக்கர்" (ம ைரக்கலம், 4,53,94.) 
என-என்  ெசால்ல 
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    18-9 "ெமய்ப்ப  சிற்பம் வல்ல த்தம விைரந்  நீேபாய், ஒப்பில்காஞ் சனவி மான 

ம்ப ற் ெகாணர்தி ெயன்ன, அப்ெபா தவன்ேபா யாைச யாைனயிற் ெகாணர்ந்  
காட்டத், தப்பிலா விதியிேனாங்கச் சாத்தினான் குளிர்வி மானம்". "சிந்ைதவாழ்ந் 
திைறஞ்சிேயத்திச் சிறந்தெசய் தியா ம் ேபாற்ற", அந்தநீ டால யத் க் கணி ற 
விையந்தி ந்த, சுந்தர வ வங் கண்ேட ெசாக்ெக  நாம மிக்க, தந்ைதேய 
நினக்கல்லாேதார் ேதவர்க்கு மிைகயா ெதன்றான்" தி வால. 1: 25-6 
 
    20. கட ட் களி -ஐராவதம். அதன் பின்னர்-அக்காலத்தின் பின் . ெப வணிகன்: 
இவன் ெபயர் தனஞ்சயெனன்  ெதாிகின்ற . தி விைள. 3:8 
 
    21; வ தி-குலேசகரபாண் யன். தி ெவல்ைலெயன்ற  கடம்ப வனத்ைத. 
 
    22 சூனி** ைக- மாளிைகயின் உச்சியி ள்ள கட் டம்; இ  சூ கா என்பதன் திாி . 
பீ ைக -பீடம். 
 
    23 கிடங்கு- அக  
 
    24 தாரைகைய- நட்சத்திர மண்டலத்ைத. 
 
    25 ெதற்றி- திண்ைண. ேதாரணம்- ேதாரணவாயில். ேதர் நிைர - நிைலத்ேதர்களின் 
வாிைச. 
 
    26 -7 கைல- கைலமாைன. சூ - சூலா தத்ைத ைடயாள்; ர்க்ைக. சூழி- 
சக்ரா தம். ெதன்பாற் சூ க்கும், வடபாற் காளிக்கும்,குடபால் மா க்குெமன 
நிரனிைறயாகக் ெகாள்க. இம் வ ம் இந்நகரத்ைதக் காக்கும் ெதய்வங்களாவார்; 
தி வால. தி நகர். 12-4, 53: 16, பயன் த யன்: 5. 
 
    28. பாசப்பைகயாம் கங்ைக. அ ளி - நகரத்திற்கு அ ளி. 
 
    29. மதி - சந்திரன். 
 
    31. பாிகாரம் - ேகாயிற்பணிவிைடக்கு உாிேயார். 
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    33. ரமாறன் - இந் ைல ஆக்குவித்த ஓரரசன். இவன் " ைழைச ரமாறன்" 
என் ங் கூறப்ப வான்; சிறப் ப். 2. ரமாறன் குலதிலகெனன்ற , ன்  
தி நகரங்கண்ட குலேசகர பாண் யைன; தி விைள. 3: 2. 
 
    35. விழாவாகிய சிறப் . 
    35-6. மைறத்தண்டமிழ் - ேதவாரம். வாசகம் - தி வாசகம். தி விைச - 
தி விைசப்பா. மந்திரம் - தி லர் தி மந்திரம். 
 
    36-7. 'ெதாண்டர ள்விாித்த ேசக்கிழார்' என்ப , ெதாண்டர்சீர் பர வாேரன் ம் 
அவர  தி நாமத்ைத நிைனப்பிக்கின்ற . ெசய் ள் - ெபாிய ராணம். 
 
    38. ெபாங்க - மிகுந்த ஒ ப்ப, நடம் ாிய. க  - விைரவில். 
 
    40. பாங்கம் மடவார் - ேதவிக்கு அகம்ப ைமத் ெதாழில் ெசய் ம் மகளிர்; 
"அைடயாள ளாித் தைலவியாதி மடவார், உைடயா வகம் ப யில்ேயா கிளிகேள" 
தக்க. 95. 
 
    41. ஆர்ந்த - நிைறந்த. 
 
    42. மலயத்தனிக்கால் - ெபாதியின்மைலயி ந்  வ ம் ஒப்பற்ற ெதன்றற்காற் . 
வர சரன*ம் - ேமன்ைமயான பல்கணி; இப்ெபயர் சாலெமன ம் வழங்கும்; இ  சரள 
ெமன் ம் ப த்தற்கு இட ண் . 
 
    43. அகில ம் பயந்த கன்னிைக - அங்கயற்கணம்ைம; கண்ணி, 84, 356, 432. 
 
    45. ைண ேவ  யாழ் ேவ ; "ேவய்குழல் விளிெகா ணல் யாழ் ைணெயன் 
றிைனய காண". கம்ப.கிட்கிந்ைத. அரசியல், 8. 
 
    46-7. தி  இ ப்பில். ச ராதி - சூாியன் தலாக. சண்டாந்தம் - சண்ேடசுரர் 
இ தியாக உள்ள. 
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    48: மண்டபங்கணாயன்: இஃ  இப்ெபா  மண்டபங்கணாயகெனன்  வழங்கும்; 
இ  சின்னப்ப நாயக்கர் என்பவராற் ெசய்யப் ெபற்றதாக ம ைரத் தி ப்பணிமாைல 
கூ ம்; அந் ல், 37-ஆம் ெசய் ைளப் பார்க்க. 
 
    41. பணிசாத்  மைறேயார் - தி வாபரணம் த யவற்ைறச் சாத் ம் அந்தணர்கள். 
ஒன்ப  ேகாள் - நவக்கிரகங்கள். 
 
    51. கற்கு அாிய - ெசால் தற்காிய. ெபான் ஆைட - பீதாம்பரம். உகத்  இ ைள - 

காந்த காலத்தில் ேதான் ம் ேபாி ைள. 
 
    52. வான் - ஒளி. வயிரமணி - வயிரமாகிய இரத்தினம். உதரபந்தம் - வயிற்றின் 
ேமற்கட் ம் ஓரணி. 
 
    52 - 3. அளிகள் - வண் கள். "தாமைரமலர் ைகக்கும், அதைனச்சூழ்ந்த வண் கள் 
நீலக்கடகத் க்கும் உவைம. 
 
    54. ேக ரம் - வாகுவலயம். மந்தரம் - மந்தரமைல. வாய்ப்  உதவ. 
 
    55. நதி - கங்ைக. ைக - தாமைர. த் மாைலக்கு நதி உவைம: "காவிாி, மாதர்மண் 
மடந்ைதெபான் மார்பிற் றாழ்ந்தேதார், ஓதநீர் நித்திலத் தாம ெமாக்குமால்" (ெபாிய. 
தி நாட்  2); தக்க. 106, 280. 
 
    56. ஆரம் - மாணிக்கமாைல. கதிர் மண் லம் - சூாிய மண்டலம். ேம  
தி ாிமார்பிற்கும், கதிர் மண் லம் ஆரத் க்கும் உவைம. 
 
    57. தற்ப  - தனக்கு ஒப் ; ப : பிரதி ெயன்பதன் திாி . தற்ப ......சாம் நதநிதியம்: 
"ெபான் க்குச் சாம் நதம்" (தி வள் வ. 36.) வில் - ஒளி. 
 
    57-8.57-8.கற்பகத்தின் ெபாற் ண்மாைல மலர்மாைல - கற்பகத்தில் உண்டாகிய 
ெபான்னணி ம் மாைல ம். தர மார்  - மைல ேபான்ற மார் . 
 
    58-*. கற் ரச் சுண்ணம் - பச்ைசக் கற் ரப்ெபா . விடாய் - ெவப்பம். 
 



 67

    60. க  அைமத்த ஒண்ெடா : இைறவன் விடம் உண்டெபா  அஞ்சி 
உமாேதவியார் தம  தி க்கரத்ைத இைறவன் கண்டத்திற் ேசர்த்  அவ் விடத்ைத 
அடக்கினாேரன்ப  ராண வரலா . தண்டத்  - தண்ைடப் ேபால. 
 
    60-61. உ காதவ க்குத் தண்  உவைம. 
 
    62. பாவவி ளகற் ம் ெவண்ணீ : "விைனவள நீெறழ நீறணியம்பலவன்" 
(தி ச்சிற். 118.) நிலா தல் - பிைறையயணிந்த தல்; "பிைற தல் வண்ண 
மாகின்ற ", "பிைற தல் விளங்கு ெமா கண்" றநா. 1:9, 55:5. 
 
    63 திதைல-ெபாற்பிதிர்  ேசைவ -காட்சி 
 
    64 ெசஞ்சுடர்-சூாியன் 
 
    63-64 தி க்குச் சூாிய ம் தி வாசுக்கு இந்திரவில் ம் உவைமகள் 
 
    64 -5 சுந்தரம்-அழகு. ஒப்பைன-அலங்காரம். சுந்தரத் க் ெகாப்பைன; "அழகி க் 
கழகு ெசய்தார்" (கம்ப. ேகாலங்காண். 3) பதிவாய்-சிவபிரானிடத் ; மண்டபத்தின் 
வாயிெலன் மாம். 
 
    66 காலம் வ க என-இ  தாிசித்தற்கு உாியகாலமாகும், நீவிர் வ ராகெவன்  
தி மால் த ேயாைர ேநாக்கி நந்திேதவர் கூற. 
 
    67 என் -என்  தி மால் ெசால்  
 
    68 கலாதி-கலாதத் வ த யன. மனாதி-மனம் த ய நான்கு அந்தக்கரணங்கள். 

லாதி-ஐம்ெபாறி த யன. லம்: ஆகுெபயர். வாக்காதி-வாக்கு த ய 
கன்ேமந்திாியங்கள். சத்தாதி-சப்தம் த ய லன்கள். வானாதி-வான் த ய 
ஐம் தங்கள். கலாதி லாதி: "கலாதி நீங்கின குணங்க  மிாிந்தன 
கரணங்கடணிச்சாய்ந்த, லாதி மாறின" சிதம்பர. சமாதிச் 4 1/2 
 
    66. நடம்-தாண்டவம். 
 
    70 சலதி-கடல் 
 



 68

    71. ம ைரத் தி வாலவாய்: ம ைரெயன்ற  நகரத்ைத; தி வாலவாெயன்ற  
தி க்ேகாயிைல; "கூடலாலவாய்", "ம ைரயால வாயிலாய்"(ேத. தி ஞா.); 
"ெதன்கூடற் றி வாலவாய்"(ேமற்ப . தி நா) அ ள் தா. 
 
    73 சுத்த இைச -இயல்பான நைட ள்ள இைச: "சுத்தசாளரசங் கீதம்"(தி வால. 
54:13-40) குனிப்பம்- ஆடல்: அம்: சாாிைய. 
 
    75 ேபாத-எ ந்த தற்கு. கிழ்த்தம்- கூர்த்தத்ைத "ெபாிேயாைரச்ேசர்ந்த 

கிழ்த்தத்தினால்" தி விைளயாடற்பயகா. 63 
 
    78 ராசி-கூட்டம். தமனியம்-ெபான். 
 
    78-79 ெபான்னசலம்-ேம மைல. மாணிக்க ராசிக க்குச் சூாியர்க ம் ேத க்கு 
ேம ம் உவைம 
 
    80 ெதாண்டர்-ெவள்ள. ஒளி-அ யார். கூட்டத்தின் ஒளி தி நீறணிந்த ெதாண்டர் 
ஒளிக்குப் பாடற்கடல் உவைம; " ரெமாிந்  விழந ைகத்த னித னன்ப ரளவிலார், 
வரமி ந்த ேமனி நீ  ம கி லங்கு ெமாளிகள்பாற், பரைவ ன்பி ாிந்த ெமய்ப்ப 
தஞ்ச க்க ேணயேம விரவி வந்  காண ெவங்கு ேமவி ேசட ெலாக்குேம" (சிதம்பர. 

ன்மதச். 48); "அரந்ைத தீர்க்கு ம யவர் ேமனிேம,னிரந்தநீற்ெறாளியால்......பரந்த 
வாயிரம் பாற்கடல் ேபால்வ " ெபாிய. தி க்கூடள்டச் சிறப் ,3 
 
 
    80-81 அக்கட ல் அம்ெபான்கிாி-அந்தப் பாற்கட ல் மத்தாக நாட் ய ேம மைல; 
"ேம மத்தார்த் " (மீ. பிள்ைளத். காப் . 4) பணிமாற-அைசக்கப்பட. கவாிக்குப் 
பாற்கடற்றிைர உவைம: "பா ன் ெவண்பர ைவத்திைர......பரந்ெதனச் சாமைர 
பைதப்ப" (கம்ப. நிந்தைன. 16) "திரண்  வந்த வராமிர்த சீகரஞ் சிதற சித்தி ப்பாற் 
கடற்றிைர, யிரண்  வந்தன ெவங்கும் விடாெவன வி ம ங்குங் கவாி யிரட்டேவ" 
தக்க. 284. 
 
    81-83 அம் வி- மியில். கண் ன் ைடயாைன-ெசாக்க நாதைர. 
குைடக்காம்பிற்குக் களங்கத்தின் ஒ க்கும் குைடக்குத் திங்க ம் உவைம. 
 
    84 கன்னி-அங்கயற்கணம்ைம. 
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    85- ைககள் தைல ஏற- பனிப்ப- ப்ப 
 
    86-7 நீ  ஏற்றம் தான் ஏற்ற த்தன்-மிக்க உயர்ைவத் தாேன ஏறட் க்ெகாண்ட 
ெபௗத்தன். கான் - இைச; 9 – ஆங்கண்ணியின் குறிப்ைபப் பார்க்க. க ணியன் - 
தி ஞான சம்பந்தர். 
 
    89. ெப மாள் - சுந்தர ர்த்தி நாயனார்; "தி த்ெதாண்டத் ெதாைகவிாித்த 
ேபர ளின் ெப மா ெளன் ந், தி மணக்ேகாலப் ெப மாண் மைறப்ெப மா 
ெளம குல ெதய்வ மாமால்" காஞ்சீப். கட ள். 12. 
 
    90. ேபாதி - அரசமரம். 91. த ந்ேதான் - சண்ேடசர். 
 
    91-92. எந்ைத -  நடராச ர்த்தி. தி நீற் ச்ேசாழன் - இரண்டாங் குேலாத் ங்க 
ேசாழேதவர்; "ப திகுலந் தனி தித் ப் பரசமய வி ளகற்றிப் பரம னா ம், 
ெபா வ ேப ரம்பல ங் ேகா ர  மாலய ம் ெபான்ேமய்ந் ண்ைமச், சு தி டன் 
ைசவெநறி தைழத்ேதாங்கத் தி நீற் ச் ேசாழ ெனன் , கு மணிமா ைனந்த 
குேலாத் ங்க வளவன ள் குறித்  வாழ்வாம்" (சிதம்பர. கட ள்.11); 
    "நாயகன், சிற்றம் பல ந் தி ப்ெப ம்ேப ரம்பல ம்.....ெபான்னிற் 
குயிற்றி....... ழ்குவித்த ெசன்னி" இராச.உல. 
 
    93. ேசரலன் - ேசரமான் ெப மாணாயனார். 
 
    93-4. க  ேவந்தரால் - தி ஞான சம்பந்த ர்த்தியால். 
    நின்ற சீர்த்ெதன்னவன் - நின்றசீர் ெந மாறநாயனார். 
 
    97. அசுரர்-கய காசுரன் த ேயார். ற்றி – யச் ெசய் ; அழியச்ெசய் . 
களிற் கக் கற்பகம்-கற்பக நாயகர் இவர் ம ைரத் தி க்ேகாயி ல் 
எ ந்த ளியி ந்த ர்த்தியாவார். இவர் தி வாலவா ைடயார் தி விைளயாடற் 

ராணத்தி ம், சுந்தரபாண் யத்தி ம், தி விைளயாடற்பயகாமாைலயி ம், திக்கப் 
ெபற் ள்ளார். 
 
    98 ேத - கக்கட ள்; ேத  ,ெதய்வத்திற்கு ஒ  ெபயெரன்பர்; சீவக. 1. ந. 
 



 70

    99 ச ர் ேவத தரன்- பிரமேதவர் 
 
    100 ஈசர் பதிெனா வர்-ஏகாதச த்திரர்கள் 
 
    101 ஈெரான்ப  கணம்-பதிெனண்கணங்கள்; "பதிெனண்கண  ேமத்த ம் ப ேம" 
( றநா. 1: 10) தந்தம-தங்கள் தங்க க்குாிய. 
 
    102 -3 நந்  வைளகள்- இடம் ாிச் சங்கங்லள். ம -ஒ வைக வாத்தியம். வயிர்கள்-
ஊ  ெகாம் கள். கிைளகள்- ங்கில்கள்; என்ற  ேவய்ங்குழல்கைள. 
 
    104 பரசு பதைல - கழப்ப கின்ற ஒ  கண்மாக்கிைண: "பதைலப் பரணிப் 
பாிசிலார்" ( கு ந்.59:1) பணவம் - ஒ  வைகப் பைற. 
 
    104-5 விரசு வலம் ாி - ரேசா  கலந்  ழங்குகின்ற வலம் ாிச் சங்கம். சலஞ்சலம் 
- ஒ  வைகச் சங்கு. தழங்க - ழங்க. 
 
    106- சின்னங்கள் - தி ச்சின்னங்கள். 
    107 - ப  - மி. பகிரண்டம் - ெவளிேய ள்ள அண்டங்கள். யக்க - யங்கச் 
ெசய்ய 
 
    108 - எறியாத: ெவயிெலறித்தெலன்ப  வழக்கம்; "எறித்த  கதிர் தாங்கி" க  9.1 
 
    108 - 9 ெகா கள் விசும்ைப மைறத்தல்: "வாள் விசும்ைபக் ெகா  மைறத்தன" 
சிதம்பர, ச்சக. 40. 
 
    110 பதி - கணவன். 
 
    111- கிஞ்சகம் - ள்  ங்ைகப்  
 
    112. விண் ஒ ங்க - ஆகாயத்தில் ஒ  மிக்க; ஒ ங்க வந்தீண் . 
 
    113. ெசய்குன்றிற்குப் ெபான்மைல ம் மகளி க்குப் ங்ெகா க ம் உவைம. 
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    114. பளிக்கு நிலா ன்றின்ேமல் - பளிங்கினாற் ெசய்யப்ெபற்ற நிலா ற்றத்தின் 
ேமேல. பளிக்கு ற்றத்திற்குப் பாற்கடல் உவைம: "பந்த மாட தியிற் பளிங்கிைழத்த 

ன்றில்வாய், ந் ெசம் மணிக்கணத்தின் ைறயிைழத்த நிைறகுடம், அந்தமற்ற 
ெப ைமெகாண்ட வாசிலா திலங்குபாற், சித் வின்க ணிரவிவந் தித்தெசய்ைக 
சிவ ேம" சிதம்பர. ன்மத. 48. 
 
    115. ரமடவார் - ேபாாில் இறந்த ரர்கைள அைடதற்குாிய ரசுவர்க்கத் த் 
ெதய்வமங்ைகயர். விமானம் - ரர்கைள அைழத் ச் ெசல் தற்கு விண்ணில் வ ம் 
விமானம். * 
 
    116. ஓவம் - சித்திரம். மாடங்களிற் சித்திரெம தப்ப தல் இயல் ; "மாடக்குச் 
சித்திர ம்" (நன்.) மாடம் ெபயர்குவார் - மாடத்தினின் ம் வ வார். 
 
    117. பாிந்  - வி ம்பி. 
    இக்கண்ணி தல் தடாதைகப் பிராட் யார் தி வவதாரம் த ய ஐந்  
தி விைளயாடல்கள், கூறப்ப ம். 
 
    118. னிந்தாெரன்ற  தடாதைகப் பிராட் ேயாேரா  இைறவர் ைகைலயிற் 
ேபார்ெசய்தற்கு வந்தைதக் குறித்த  ேபா ம். இக்கண்ணி, தைட. 
 
    119. ன் கண்ணியில் எ ந்த தைடக்கு இ விைட. இவ்வாேற 
 
    122 - ஆம் கண்ணி இ தியாக தைடவிைடகளாகச் சில கூறப்ப ம். 
 
    119-20. - பதஞ்ச க்குச் சீர்க்கூத்த ள்வார்: தி மணத்தின் பின்னர்ப் 
பதஞ்ச க்குமட் ம் நடனமிட்டாெரன்  பைழய தி விைளயாடல் கூ ம்; "பதஞ்ச க் 
கா ய பரம நாடக" (தி வா.) சீர் - தாளெவாற் . தி லாப் ாிந்த , கூத்ைதக் 
காணேவ ாிந்தெதனக் கூட் க, கவிைக - கூைட. 
 
    121. குண்ேடாதர க்குத் தாகத்ைத ம் பசிைய ம் ெகா த்தாற்ேபால. பசிக்கு - 
பசிையப் ேபாக்குதற்கு. 
 
    122. ஆ  - ைவைகநதி. குழிைய ம் ஆற்ைற ம் அைழத்தார். அவற்கு - அக் 
குண்ேடாதர க்கு. யெரன்ற  காமத்ைத. 
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    123. வல் - ன்சிாிப் . 
 
    124. ெகாங்ைகக்குறி: இ , காஞ்சித்தலத்தில் அம்பிைகத வ உண்டாய குறி; 214, 
354 - 8 - ஆம் கண்ணிகளா ம் காஞ்சிப் ராணம் த வக்குைழத்த படலத்தா ம் 
இவ்வரலா  அறியப்ப ம். காணத்ைத ம் மாைல ம். 
 
    125. தங்கந மாைல தர - ெகான்ைற மாைலைய அளித்தற்கு. தர ேவண் ற்ேறா 
ெவன்க. 
 
    125-6. கங்ைகயா ம் மலரா ம் அ தா ம். வாசவனார் - இந்திரன். இ கண்ணீர் - 
நம் ைடய அ கண்ணீர். 
 
    127. பள்ளித்தாமம் - ைசக்குாிய மலர். அ  - ைநேவத்தியம் 
 
    178. வ ம் - வ வான். 
 
    129. ேச யர் - ேதாழியர். நித்தற்கு - நித்த க்கு. ேச யர் பால் ெமாழிையக் கற்பார். 
அற் தம் - ஞானம். 
 
    130. காணிக்ைக - ைக ைற. கலன் - ஆபரணம். 
 
    131. கில் - ஆைட. மானம்; இடக்கரடக்கு. பாத்  - ப த் . 
 
    133. ைவ - நாகணவாய்ப் ள். வல்  - ெகா . வ யா ம  - வ த்தல் ெசய்யாத 
ேதன். க  ஆர் - வாசைன, நிைறய. 
 
    134. சூதம் - மாமரம். 
 
    135. கவ  - கிைள, கபடம்; "கவடார் ம திடந்தாேன" (அழகர் கலம். 2.) வஞ்சி - 
வஞ்சிக்ெகா . கைலமலயம் - தமிழ்க்கைலக்கு இ ப்பிடமாகிய ெபாதியில். கன்னி - 
இளைம. கவின் - அழகுெபற. 
 
    135 -6 கவினத்தாங்கி. குதைல-எ த்  வ ைடய ெசால். 
 



 73

    137 இ திநாள்- காந்தகாலம். 
 
    138- ற்ற-ெந ங்கிய. அ ணத்  உதயம்- அ ேணாதயம். 
 
    141 லன்கள்-ெபாறிகள். ஓதி-தைலமயிர். பவ்வம்-கடல். 
 
    142-3 சிறி ம் அறியாத. உல  மதிற் ெசற்றார்-உல கின்ற ன்  மதில்களி ள்ள 
பைகவர்க ைடய. ரம்-ஊர்கைள 
 
    143 -4 ெவற்றி ம வார். ெதாைட-ெவற்றிமாைல; ம -மணம். 
 
    145 வித் மக்கால்- பவளக்கா*ல். 
 
    147 தாயர்கிைள-ஐவைகத் தாயர்; அவராவார் ஆட் வாள், ஊட் வாள், 
ஓ த் வாள், ெநா பயிற் வாள், ைகத்தாெயன்பார். சீவக. 363,ந. 
 
    149 மாதவி-கு க்கத்தி. ைகத்தாயர்-ெசவி த்தாயர் 
    இக்கண்ணி தல் எ கடலைழத்த  த ய எட் த் தி விைளயாடல்கள் 
கூறப்ப ம். 
 
    149-50 அ ட்ெபண்-அ வமாகிய தடாதகாேதவியார். வாாி அைழத்த -
எ கடலைழத்த தி விைளயாடல். தந்ைததைன-மைலயத் வச பாண் யைன. 
 
    151 உக்கிரனார்-உக்கிரப் ெப வ தியார். அக்கு அணிேவான் - அக்கு மாைலைய 
அணிந்த ேசாமசுந்தரக் கட ள். 
 
    151-2 அயில்-ேவல். ைமக்கடல்......ெதாட்ட  – கடல் சுவறேவெலறிந்த . 
விண்ேணார் பிரான் ைய-இந்திர ைடய கிாிடத்ைத. வைள-ஒ வைக ஆ தம். 
 
    153 வடகிாியில்- ேம மைலயில். ேசல் இட்ட - தங்கள் இலச்சிைனயாகிய 
கயல்மீன் வ வத்ைதப் ெபாறித்த . 
 
    154 தத்ைத இனம்- கிளிச்சாதி. ப் லேவார்- தி ஞான சம்பந்த ர்த்தி நாயனார் 

த ய வர். 
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    155. ெசவி  - ேகட்பவர்கள் ெசவியில். ேதக்க - நிைறயச் ெசய்ய. 
 
    156. சரதன் - உண்ைமப் ெபா ளானவன். 
 
    157. அபிேடகம் - கிாீடம்.அபிேடகச் ெசாக்கன்: "அகிலம் ரக்க , 
சூ ம்.......ெசாக்கன்", " ைனந் - ெதாப்பிலாச் சுந்தரமாறன்" என்பர் பின் (274, 514 
- 5); "ஆண்டைக ெதய்வ ெரட் டாண்டணி ம  சூ த், ண் மா வரசர் ேபாகந் 

ய்த் ல கான லாேல, ண்டபி ேடகச் ெசாக்கன் குெநய்ச் ெசாக்க ெனன் ம், 
ஈண் யர் நன்னா மங்க ெளங்க ம் பிறங்கு மாேலா" தி வால. 11:4. 
 
    158. ெசந்தாமைரெயன்ற  பாதங்கைள. 
 
    159. கிழ்த்  - குவித் . அன்னேமெயன்ப  தல் ேபைத கூற் . 
 
    161. கிளிெயன்ற  அம்பிைக கரத் ள்ள கிளிைய. 
 
    162. சி ேசா  உகந்ேதா - சிற்ேசாற்ைற உண்பதற்கு வி ம்பிேயா. கழங்கு - 
கழற்சிக்காய். 
 
    163. அைற ம் என - ெசால் ங்கெளன்  ேபைத கூற. 
 
    164. வழக்ேகா - நியாயேமா. 
 
    165. மகத்  அவி - யாகத்திற் ெகா க்கப்ப ம் அவிர்ப்பாகம். ெகாள்ளாெரன்ற  
அவரத ைமையக் குறிப்பித்  நின்ற . சில் அ  சிற்கா - சி ேசாற்ைற உண்பதற்காக; 
சின்ைம - சி ைம. பணி - பதஞ்ச ; ெதாழி மாம். 
 
    166. கற்  - கல்வியறி . அற் தம் - ஆச்சாியம். 
 
    167. மான் - ேபைத. 
 
    168. வந்தவா  ஈேட தற்ெகன்க. 
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    169. ேதர் ஏற் ம் என்ைன - என்ைனத் ேதாில் ஏற் ங்கள். 
 
    169-70. ைமையக் கைரத் க் ெகாண்  வ வதாத ன், காேரற்ற கண்ணீெரன்றார்; 
172 -ஆங்கண்ணிையப் பார்க்க. 
 
    171. ைகப்பணிலம் - ைகவைள; பணிலம் - பணிலெமன் ம் ஒ  வைகச் சங்ைக 
அ த் ப் பண்ணிய வைள; காரணவாகுெபயர்; "வலம் ாி வைளெயா " (ெந தல். 
142.) ஒப்பைன - அலங்காரம். வைளையக் கழற்றி வி த்தல் த யன ேபைத ெசயல். 
 
    172. நயனம் - கண் தீட்  அஞ்சனம். 
 
    173. நீதி - இயல்  
 
    171-3. ைகவைளகள், ஆபரணங்கள், அஞ்சனம் த யவற்ைற ஒழித் வி தல் 
ேபாிளம்ெபண்ணின் இயல் ; "நிைறகழிக்க ைமெயாழித் ..... ெகாண்ட ெகா ங் 
கூர்விழியாள்", "ைகவைள ந் ேதாள்வைள ங் காத யாள்" (454 - 6, 460)என்  
    இந் ற் ேபாிளம்ெபண் கூறப்ப த ம், "ைகக்குவைள ைமக்குவைளக் 
    கண் க் கிடாள்" (சிவந்ெத ந்தபல்லவராய லா) எனப் பிறர் கூ த ம் இங்ேக 
அறிதற்குாியன. ஓர்  - உணர் . 
 
    176. ளாி கிழ் - தாமைர அ ம் . 
 
    177. கிழ்த்த  - ேதான்றிய . 
 
    178. ெமய் கிழ்க்க - ெமய்யிற் ளக ம்ப 
 
    179. அ க்ெகாண்ட - ெதாடங்கிய. 
 
    180. ஆலாலம் - விஷம். 
 
    182.  - தைலயின்கண். 
 
    183. ந்  - மயி றகின் அ க்கு த் . என - என்  கண்ேடார் ெசால்ல. 
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    185. நீங்கி வர - நீங்கி வராநிற்க. காலத்  - காலத்தில். ஓர் அணங்கு - ஒ  
ெபண்ணானவாள்; எ வாய். 
 
    186. எ கடலாம் தடம் - ஒ  தீர்த்தம்; காஞ்சனமாைல ஆ வதற்கு இைறவன் 
வ வித்த ஏ கட க்கும் இடமாயி ந்த பற்றி இஃ  இப்ெபயர் ெபற்ற . 
 
    187. ேகா யர்: பன்ைம குறித் நின்ற . 
 
    188. ம  - வாசைன. வளர்  (வளர்ச்சி) கிளர் அ வாவி. ெசறிய - 
ெப ம்ைபயானவள் அைடய. 
 
    189. ெபான்ேன - தி மகேள. ெபாய்ைக - மானிடராக்காத நீர்நிைல; என்ற  
எ கடைல. 
 
    190. பாைவயர்க்குள் - ெபண்க க்குள்ேள. 
 
    191. வலம் ாி ஏறி - வலம் ாிச் சங்கத்தின்ேமல் ஏறி. அரசன்னம் ஏறி. 
 
    192. வர - வாராநிற்க. அன்னத்ேதா  - பிற அன்னப்பறைவகேளா . ேபைட - 
அன்னப்ேபைடைய. 
 
    190-2. வலம் ாிக்குச் சிவபிரான் ஊர்ந் வ ம் ெவள்ைளயாைன ம் 
அரசன்னத்திற்குச் சிவபிரா ம் அன்னங்க க்குக் பவனி ெதா ம் பாைவயர்க ம் 
ேபைடக்குக் காதல ம் பவ ம் உவைம. 
 
    193. உலா ேம மவர் - தி லாைவத் திாிசித்தற்கு வி ப் ம் அ யார்க ைடய. 
 
    194. இரவிச்சுடர் - சூாிய கிரணத்ைத. ேசந்த - சிவந்த. ைக - அ ம் . 
 
    195. மாக விமானம் - இந்திர விமானத்ைத ைடய; கண்ணி 507. ஆகம் - 
தி ேமனிைய. நாகத்  - சுர ன்ைனயில்ேமல். 
 
    196. பவளம் டங்கு ெகா  - டங்கு பவளக்ெகா ; கடெலன்பதற் ேகற்பப் 
பவளக்ெகா  கூறப்பட்ட . ேநாக்கின் - கண்களால். 
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    196-7. தடங்கடல்கள் வந்  அைடந்த வாவி : ெசாக்கநாதர் கட்டைளயின்ப  
ஏ கடல்கள் வந்  ஒ  தடாகத் ட் குந்தனெவன்ப  வரலா ; தி வால. 8:9, 
பார்க்க. 
 
    198. கடெலான்  - பாற்கடல்; ஓைசக்க்கடல்; "ஓைச ெபற் யர் பாற்கடல்" (கம்ப.) 
தி  - தி மகள். 
 
    200. கா - ேசாைல. 
 
    201 - கலன் - ஆபரணம். நீற் க் காப் ம் அணிந்  - தி நீற்ைற ம் அணிந் ; 
    காப்ெபன்ப  தி நீற்றின் தி நாமம்; ரைக்ஷெயன்  வடெமாழியில் வழங்கும். 
    ெபாலனிைழ ன் - ெப ம்ைபயின் ன். 
 
    202. ஆதி - ெசாக்கநாதக்கட ள். இவ்வாவிெயன்ற , ஏ  கடைல. 
தி விைளயாடைல உைரக்கிறாெறன்க. 
 
    203. வாழி - வாழ் . கில் ஆழி ப க - ேமகங்கள். வ ணன் விட்ட கடைலக் 
கு க்கும்ப . இக்கண்ணி தல் மாணிக்கம் விற்ற  த ய எட் த் 
தி விைளயாடல்கள் கூறப்ப ம். 
 
    204. ேகாநகைர - ம ைரைய. சித்தெரன - எல்லாம்வல்ல சித்தராக. மீனவன் - 
பாண் யன். 
 
    205. கன்னல் - க ம்ைப. கார் அமணர் - காிய நிறத்ைத ைடய ைசனர்கள். யாைன - 
ைசனர்கள் வி த்த யாைனைய. உன்னாிய - நிைனத்தற்கு அாிய. 
 
    206. வி த்தவால குமாரன் உ  - வி த்த குமார பால வ வத்ைத. ஆர் த்ேதான் - 
ஆத்திமாைலைய அணிந்த ெசாக்கநாதர். பாாித்  - விாித் ; "பயனில  பாாித் ைரக்கு 

ைர" குறள். 193. 
 
    207. உகந்த ளி - வி ம்பி. தானம் - இடம். தி மகளி ம் உயர்ச்சி ெபற்ற 
ெப ம்ைபயானவள். உைரத்தவற்  - கூறிய தி விைளயாடல்களில். 
 
    208. க த்ைத ம் வி ப்ைப ங் ைகக்ெகாண்டாெளன்க . ேசண் - ெந ந் ரம். 
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    209. ெபாழி  - ேசாைலயி ள்ேள. ய்ய - ய்ைம ள்ள ; யெவன்ப  

ய்யெவன ம் ெசய் ட்களில் வழங்கும். 
 
    210. ெசாக்கன் - எ வாய். 
 
    210-11. தவளமத வாரணமீ  - ெவள்ைளயாைன வாகனத்தின் ேமல். ஆரண ரசம் - 
ேவதமாகிய ரசம்; "மைற ரசன்" (13) என்றார் ன் ம்; வாரணம் - சங்க மாம். 
 
    212. பின் ெசல்லல் ெப ம்ைபயின் ெதாழில். 
 
    213. மல்லல் - வளம். மைலயாள் - இமயமைலயின் த்திாியாகிய உமாேதவியார். 
 
    214. ஆதாரத்ைத ைடய மடந்ைத; என்ற  உமாேதவியாைர. 
 
    213-4. இவற்றிற் கூறப்ப ம் வரலா  காஞ்சிப் ராணம் த வக்குைழந்த 
    படலத்தா ணரலாகும். 
 
    216. பறிேபாம் - தன்ைனவிட்  நீங்குகின்ற; "கைத ம் பறிேபாச்ேசா" தனிப். 
 
    217. வி ந்ெதன்ற  இைறவன் காட்சிைய. நாள் நயந் . 
 
    218. அல ம் ெசம் ைகயில் - மல ம் ப வ ள்ள அ ம்பில். கு - ந மணம். 
 
    217-9. இக்கண்ணிகளிற் கூறப்பட்ட ெப ம்ைபயின் நிைல ம், விக்கிரம 
ேசாழ லாவில், "ைதய ங், கண்டகண் வாங்கா ெடாழ கிழ்த்த ைகவிடாள், 
    மண்  மனமீட்கு மாறறியாள், பண்டறியாக்காமங் கலக்கக் கலங்கிக் குழல் சாியத், 
தாமஞ் சாியத் தனிநின்றாள்" என்  கூறப்ப ம் ெப ம்ைபயின் நிைல ம் 
ஒப்பிடற்பாலன. 
 
    220. நிைற - ெபாறிவழிேய ெசல்லாமல் மனத்ைத நி த்தல். ெசப் ேகெனன்ற  
கவியின் கூற் . மால் - மயக்கத்ைத. 
 
    221. ஆனனம் - கம். ேவைள - மன்மதைன. 
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    222. ெபார - ேபார்ெசய்தற்கு. வி ேம; ஏகாரம்: எதிர்மைற. 
 
    223. காஞ்சி - ேமகைலவைக ள் ஒன் . 
 
    224. மற்ைறப் ப வம் - மங்ைகப் ப வம். ளகம் - மயிர் சி ர்த்தல். பாாித்  - 
மிகுத் . 
 
    225. தாய்மார் ஐவராத ன் அன்ைனயெரனப் பன்ைமயாகக் கூறினார். 
 
    218-25. ெப ம்ைபயின் நிைலைமைய இந் லாசிாியர் இங்ேக 
விாித் ைரத்ததேனா ம், "நன்றறிவார் ெசான்ன நலந்ேதாற்  நாண்ேடாற் , 
    நின்றறி  ேதாற்  நிைறேதாற்  - நன்றாகக், ைகவண் ங் கண்வண்  
    ேமாடக் கைலேயாட, ெநய்விண்ட ங்குழலா ணின்ெறாழிந்தாள்" (ெப ம்ைம) 
    என்ற ஆதி லாப் பகுதி ம், "மல்கு வைகக் க ழி வரவரப், பில்கு.......ெகாங்ைகப் 

வர ந் ேதா ங் குைற நிரம்ப, மங்ைகப் ப வத்ேத வாங்கினான்" (ெப ம்ைப) 
என்ற இராசராசச் ேசாழ லாப் பகுதி ம் ஒப் ேநாக்கற்பாலன. 
 
    224. கா - கி, கனத் ; " றகித் தாழ்ந் "; (காஞ்சீ. நகரப். 1.) மால் - மயக்கம். 
அ கால் - வண் ; "சி கா டேன ய கால் பயி ஞ் சீதப்ெபாழில்" சிதம்பர். 
தி ச்சிற்றம்பல. 78. 
 
    227. தாமம் - மாைல. ேசமம் - பா காப் . 
 
    228. பாயல் - ப க்ைக. அவள் ேமாகம் - அவ ைடய காம மயக்கமான . 
 
    229. திங்கண்மதி - திங்களாகிய பிைற: "திங்கண்மதிக் கண்ணி யாைன" தி நா. ேத. 
ஐயா . 
 
    230. யாசலம் - ேதாள்களாகிய மைலகள். ேதாைக - மயில்; மயில் மைலயில் 
இ த்தற்குாிய . ஆழி - ஆக்ஞாசக்கரம்; வட்ட மாம். 
 
    231. வாவி - குளம். 
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    232. கால்ெகாண்  - இடங்ெகாண் , தத்ைத - கிளி. 
 
    231-2. ெதன்றல் கால் ெகாண் ல ம் கடம்பவனம்; "ம ைரத் ெதன்ற  வந்த " 
சிலப். 13;132. 
 
    233. டவி - மி. 
 
    235. க க - ேகாபிக்க, க கி - க த் . 
 
    236. மதன்றன்ைன ெவற்றி ைனவித்தெவன இையக்க. 
 
    237. ேவல் கடல் கு த்தெதன்ற  உக்கிரப் ெப வ தியார் கடல் கவற 
ேவெலறிந்த்ைத. விடேவல்: ேவ ல் விடம் சுவ ண் ; விடம் ைமக்கு உவைம. 
வாட்கண்: கண்ெணன் ந் ைணயாய் நின்ற . 
 
    239. ஆவி - உயிர், தடாகம். கலக்கி - வ த்த றச்ெசய் , கலங்கச்ெசய் . 
 
    240. மைலக்ேகாட்ைட - மைலயின் சிகரத்ைத. யாைனக்ேகாட்ைட – யாைனக் 
ெகாம்ைப. 
 
    241. பத்தி - வாிைச. களபம் - கலைவச் சந்தனம். 
 
    244. அழகிய ெசாக்கன்: 19- ஆங்கண்ணியின் குறிப்ைபப் பார்க்க. 
 
    245. ேசவிக்க வாழ்விக்கும்: "ேசவிக்க வாழ்விக்கு ெமங்ேகான்" (தி வரங்கக். 
68)ஆவித் ைணயாம் - உயிர்த் ைணயாகிய. 
 
    245-9. ம ந்ைதக் கண் . 
 
    247. ேகா த் ெதாிைவயர்கள்; ேகா : பன்ைம குறித்  நின்ற . 
 
    247-8 அாிய ெநறிச் ெசய்ைகத்தமிழ் ஏ  ெசல்ல- தி ஞான சம்பந்த ர்த்தியின் 
ேதவாரம் வைரந்த ஏ  ெசல் ம்ப  
 



 81

    250 தண் தரளப்பத்தி- த்  வாிைசைய ைடய. ேவதிைக- ஒ வைகத் திண்ைண. 
தவளப் ண்டாிகம்: ெசஞ்ஞாயி  ேபால நிைனத் . இ ப்ப-மங்ைக இ ப்ப. 
 
    252- குலம்-ேமன்ைம 
 
    253 ெவயர்  அ ம்ப- ேவர்;ைவ ேதான்ற 
 
    254 தாவ ேபாய்- தாண் ப்ேபாய்; "ேவந்தன்.... தாவ  வந்திப் ப ெயன தாவி 
தளர்வித்தேத" ( க ரந்தாதி) "தாவ  ேயாட்  மயி ம்" கந்தரலங் 15. 
 
    255 குழல்- கூந் ல். பிரதியில் மாந் ளிெரன்  காணப்ப குற . 
 
    256 கட் ைரத்த-வஞ்சினங்கூறிய. கட்டாண்ைம-ேபராற்றல்; "காமன் தனக்குள்ள 
கட்டாண்ைம" என்பர்பின்; 290 
 
    257. ரப் கழ்: "மறம் ங்கு பல் கழ்" பதிற். 12:8. 
 
    257-8. நைடயால் அன்னத்ைத ம் உ வால் தாமைரப் ைவ ம் அடர்த்த. அலம்ப - 
ஒ க்க. 
 
    259. மால் அந்தகவசுரன் - மயக்கத்ைதச் ெசய் ம் அந்தகாசுரன்; அந்தகவசுரன் : 
தமிழ் . வயம் - ெவற்றி. ெசாற்பா  - கழ். காலன் - கூற் வன். 
 
    260. உரம் - மார் , வ . 
 
    261. ெவற்  - ைகலாயமைல. 
 
    262. கணக்கு - இயல் . விாியா - விாித் . 
 
    259*-62. இக்கண்ணிகளில், சிவெப மான் பராக்கிரமங்கள் கூறப்பட்டன; இங்ஙனம் 
பராக்கிரமங்கைளத் தனித்ெத த்ேதாதிப் கழ்தல் மர ; தி வா. தி ப்ெபாற்சுண்ணம், 
18; ெபாிய. தி நீலகண்ட யாழ்ப். 5; தி வால. 54: 9, பார்க்க; " ரெமாித்த ங்கதித்த 

ண்டாீக வந்தணன், சிரம த்த ஞ்சிைலக்ைக ேவைளயன்  ெசற்ற ம், நரமடங்க 
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ைலத்ெதாைலத்த நன்குமின்ன வாதியாம், வரமிகும் ராணேம வ த் வார்க 
ெளங்க ம்" (சிதம்பர. ன்மத. 56) என்  பிறவிடத் ம் இவ்வாசிாியர் 
    கூறி ள்ளார். 
 
    263. பாிசனம் - சூழ்ந் ள்ேளார்; என்ற  பாங்கியைர. பாிசனத்தின் ன் . 
 
    இக்கண்ணி த யவற்றிற் பழியஞ்சிய  த ய எட் த் தி விைளயாடல்கள் 
கூறப்ப ம். 
 
    264. ேவந்தற்கு - பாண் க்கு. மங்காத பாதகத்ைத - மா பாதகத்ைத. 
 
    265. பணி - பாம் . ஆைன - பசுைவ. பணித்த  - தாழச்ெசய்த . 
 
    266. கிழி - ெபான் ப் ; இங்ேக உலவாக்கிழி. 
 
    267. தி மாதைனயார் - வணிகமகளிர். ெபயர்ந்தாள் : ெபயர்ந்தவள் மங்ைக. 
 
    268. மஞ்சனம் ஆட - நீராட. உந் ம் - ெச த் ம். உடன் - உடேன. ஊச ன் ம் 
இழிந் . 
 
    269. நீர் - ைவைகநீர். நாவி மலர் வாசம் - கின் மண ம் மலாின் மண ம். 
 
    270. காந்தி - ஒளி. தளவம் - ல்ைலய ம் . 
 
    271. இைற - ெசாக்கநாத ைடய. 
 
    272. மைறப்பாய்பாி - ேவதக்குதிைர; "ேவதப் றவி" (கண்ணி, 278); "சண்டமைறப் 
பாிதனக்கா தார மாகித் தாிக்க" (தி விைள. நாிபாி. 76) மா ம் அய ம். 
 
    273. அளியாய் - அன்பாகி; "அன்ேப சிவமாவ தா  மறிகிலார்" (தி மந்திரம்.) 
    இலயன் - ைவச் ெசய்பவன்; இலயம் - ; கூத்திற்குாிய தாள மாம். 
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    274. பழியஞ்சிச் ெசாக்கன்: "அத்தனப் ப ப ழிக்ேக யஞ்சியக் கணத் த் ேதான்ற, 
உத்தமப் பத்தி மாறற் குணர் ற ணர்த்தலாேல, பத்தர்கள் பத்த க்குப் பழியஞ்சுஞ் 
ெசாக்க ெனன்ேறார், வித்தகப் ெபாிய நாமம் விளங்கிய தவனி மீ ", "அ ம்பழிக் கஞ்சு 
    ெசாக்கன்" (தி வால. 33:29, 62:34); "பாவேம பாவம் பழியஞ்சுஞ் ெசாக்க க்ேக" 
(ம ைரக்கலம்.29); "பா ம் கழ்ேசர் பழிக்கஞ்சி ெயன் லகின், ேம ம் ெபயாினிேமல் 
ேவண்டாேவா" தமிழ்வி . 254. 
 
    275. பி ேபால் - ெபண்யாைனையப்ேபால். 
 
    276. ஆகரம் - இ ப்பிடம். அட்டாைலச் ேசவகன் – யாைனெயய்த ெபா  
ெசாக்கநாதர் ெகாண்ட ளிய தி நாமம்; அட்டாைல - மதின்ேமல் மண்டபம்; "ெசல்லம 
ெரயிலட் டாைலச் ேசவகன்", "ஊென குன்ைற யாைன மைலெயன ெவாழிந்த 
குன்ைற, ஈனமி லாவி லத்தி மைலெயன ெவய்த ேகாைவத், ேதனலர்த் ெதாைடயட் 
டாைலச் ேசவகெனன்ன நாமம், மாநிலத் தன்  ன்னா மன்னிட வழங்கு மன்ேற", 
    "ெதள்ளிய வில்  யழகனட் டாைலச் ேசவகன்" (தி வால.24 : 17, 28, 49: 15); 
"பரசமய ேகாளாாி எ ந்த ளியதற்குக் காரணம் அட்டாைலச் ேசவகைர நிைனத் " 
தக்க.172, உைர. 
 
    277. மாேலா  - மயக்கத்ேதா . அணங்குைடயான் - சிவெப மான்; அணங்கு - 
உமாேதவியார். 
 
    279. ைகயைண - ைகயாகிய அைண; "ைகயைண கந்  ெசல்ல" (மீனாட்சி. 
பிள்ைள.2) ண்டாிகெமன்ப  ெவண்டாமைரக்குப் ெபயெரனி ம் ெசந்தாமைரக்கும் 
வழங்கும். இவைளத் தி மகெளன்பார் இவளி க்கும் மாளிைகையயப் 

ண்டாிகமாளிைக ெயன்றார். வண்  அலர்த் ம் - வண்டால் மலர்த்தப்ப கின்ற. 
 
    279-80. பாயல் - ப க்ைக. வண்டலர்த் ம் பாயல் - மலரைண. பகற் 
ெசங்கதிர்க்கட ள் - சூாியன். குடதிைச - ேமற்றிைச. ஆழி -கடல். சூாியன் 
கட ற் குகின்றாெனன்ப  கவிமதம். 
 
    281. ெப  மாைல - ெபாிய மயக்கத்ைத. ம ள்மாைல – மயக்கந் த ம் 
அந்திப்ெபா ; "இர  பகெலன்  வைரய க்கப்படாத ம ட்சிைய ைடய மாைலக் 
காலம்" என்பர் அ யார்க்குநல்லார்; சிலப். 19:88, உைர. தி மாைல - அழகிய 

மாைல. 
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    282. ஏங்கும் - ஏங்குவாள். 
 
    283. ெசந்தீெயன்ற  நிலாைவ. ெபண்மதியம் - ெபண் த்தி. ஆற்றப்ெபறா  - 
ெபா க்கமாட்டா . 
 
    284. அளிக்கரசு - தைலைமயான வண் ; "ஒண்டரங்க விைசபா  மணியரேச" ேத. 
தி ஞா. 
 
    285. ேபாெவன் ம் - ேபாெவன்பான். ேகாெவன் ம் : "அம்ம ேகாெவ ம்" 
ம ைரக்கலம்.14. 
 
    286. ஆற் வாராகி. 
 
    287. கட் ைரப்பம் - உ தியாகச் ெசால்ேவாம். 
 
    287-8. ேவைலெயன - கடல்ேபால. ைமயல் - காமமயக்கம். ேவைலெயனத் 
ேதாற் மா ைமயல்: "கடலன்ன காமம்" குறள். 1137. 
 
    289. சலம் - தணியாக்ேகாபம். ெவற்றிவலம் ாி - ெவற்றிச்சங்கத்ைத. 
 
    290. காமரதக் க ம்  - காம ைடய ேதாிற்கட் ம் க ம் ; காம ரஸத்ைதக் 
ெகா க்கும் க ம் மாம். 
 
    291. ேசமத்தனம் - ைவப் த் திரவியம். தரளத் தாமத்தனி ம ெயன மா க: 

த் மாைலைய ைடய கிாீடெமன்க. 
 
    291. ெசங்கு தம் - ெசவ்வல் . 
 
    293. ஊசல்ெகாண்  - அைச ெகாண் . 
 
    294. அலகு - அள . உலகம் - ஓ க்கம். உைலய - ெகட. 
 
    295. ெவங்ேகால் - ெகா ங்ேகால் 
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    296*-8. **கி க்கும் இந்திர க்கும் சிேலைட. வச்சிரம் – வயிர மணிமாைல, 
வச்சிரா தம். மகத் க்கு - குழந்ைதக்கு, யாகத்திற்கு. பைண - ெகாம் . களிற்றின் 
ேமலாய் - யாைனயி யர்ந் , ஐராவதத்தின் ேமலாகி. மடற்கு ஒத்  - ஆடவர்கள் 
மடேல தற்குக் காரண மாகப் ெபா ந்தி; மடல்ெகாத்  - மடைல ைடய ெகாத் ; ங் 
    ெகாத் . மாைல - மயக்கத்ைத, ஆரத்ைத. நிரந்தர ம் - எக்காலத் ம். 
 
    300. ேகாகனகம் கத்திற்கும், த் வாிைச பற்க க்கும் உவைம. ேதாைக - 
மயில்ேபான்ற உமாேதவியார். 
 
    301. ம வான் - அைணதற்கு. 
 
    302. பாயல் ம ங்கு - ப க்ைகயின் ேமல். 
 
    304. ேமாகித்  - மயங்கி. ெமாழிய - மடந்ைத ெமாழிய. 
 
    305. ஏந்திைழ : எ வாய். ெதன்னெதனெவன்ற  ஒ வைக இைசக் குறிப் . இைச 
பன்னி - இைசைய விளங்கப்பா . 
 
    306. வளவற்கு - ேசாழ க்கு. இக்கண்ணி தல் அட்டமாசித்தி பேதசித்த  

த ய எட் த் தி விைளயாடல்கள் கூறப்ப ம். 
 
    307. விைன கத்  - ேபார்க்களத்தின்கண். 
 
    308. உணர்த்திய  - ஆயிரம் பாிக்கு ஒ  ேசவகெனன்  உணர்த்திய . ேகாட்ைட - 
ெநற்ேகாட்ைடைய. 
 
    309. மா லராய் - அம்மானாகி. மாறன் - வரகுண பாண் ய ைடய. 
    310. மதி - த்தி. இ ள் - அஞ்ஞானம். தினத்ைத விைளப்பான் - 
    சூாியன்; தினகரன்; "பகற்ெசய் ஞ் ெசஞ்ஞாயி ம்" ம ைரக்.7. 
 
    311. வல்  - ெகா ேபால்வாளாகிய மடந்ைத. கலன் - ஆபரணம். வாசம் - சந்தனம் 

த யவற்ைற. 
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    312. மாேலற்றின் - தி மாலாகிய இடபவாகனத்தின்மீ . 
 
    312-3. கி ன் - ேமகத்ைதப்ேபால. பணிலம் - ஒ வைகச் சங்கு. 
 
    314. அ ணாசயிலன் - அ ணாசலத்ைத ைடயவன். இ வர் - உமாேதவி ம் 
கங்ைக ம். 
 
    315. அகில வனம் - எல்லா உலகத்திற்கும். 
 
    316. மதனவயிாி - மன்மத க்குப் பைகவன்; வயிரம் – தணியாக் ேகாபம். மகிழ்நன் - 
கணவன். 
 
    317. பிறப்ப க்கும் பாதன் : "ம பிறப் ப க்கு மாசில் ேசவ " பாி. 3:2. 
 
    318. ன் கிளிையத்  விட்ட , 302 - ஆங் கண்ணியா ணரப்ப ம். 
 
    319. இ  தல் 325-ஆங் கண்ணிவைர மடந்ைதக்கு ேவனிற்காலம் உவைம. அளி 
சிறந்த காற்  - அளித்தல் சிறந்த காற் . 
 
    320. பாதவம் - மரம். பல்லவம் - தளிர். பாாிப்ப - ஒப்ப. "காந்தைளப் பாாித் 
தலர்ந்தனேவ" (தி ச்சிற். *824.) சூதமலர் - மாம் . சுணங்கு - ேதமல். சாதி - சாதிப் . 
 
    321. ம விைள ம் ெச ந்தி மரத்தின். மலர்க்கா - ெஞேசாைல. கூந்த க்குக்கா  
உவைம; "குழற்காவில்" (தி வால. 3:2); "ஐம்பாற் கா ஞ் சுமக்குங் க ம்ேப" 
சகலகலாவல் மாைல, 2. 
 
    321-2. ளகக்க கு - கண்ணா ேபான்ற ஒளி ள்ள பாக்கு மரம். ச கம் - கூட்டம். 
க த்திற்குக் க கும் த் மாைலக்குப் பாைள ம் உவைம. 
 
    324-5. ேகாகிலம் - குயில். ேதாற்ற உ வமதன் – உ வத்ைத இழந்த மன்மதன். 
உைடயாைன - ெசாக்கநாதைர. 
 
    327. பாங்கிெயா த்தி - பக்கத்தி ள்ள மற்ெறா த்தி. 
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    328. மைலேயா - ேம மைலேயா. ேசந்  - தங்கி. வா  - விதம்; "வைரமகடான் 
ற்றி ந்த வா " (கண்ணி, 432.) ேவய்ந்த - சூ ய. 

 
    329. இவள் தேலா. 
 
    330. ைமத்த  - க த்த . 
 
    331. உைழவிழிேயா - மானி ைடய கண்ேணா. ைதயல் - இளைமப் 
ப வத்ைத ைடயவள். 
 
    332. யிைடேயா - உ க்ைகயின் ந விடேமா. ேநர்ந்த  - ண்ணிய . காந்தி - 
ஒளி. 
 
    333. ஏ  - எ . 
 
    334. சித்தேர - எல்லாம் வல்ல சித்தேர. 
 
    335. மடவாள் - பாங்கி. 
 
    337. ெமௗ  - கிாீடம். 
 
    338. உவாி: கடெலன் ம் ெபயர் மாத்திைரயாய் நின்  பாற் கடைல ணர்த்திற் . 
உவர்க்கட ல் அ தம் ேதான்றியெதன்ப ம் ஒ  சாரார் ெகாள்ைக; தக்க.284, உைர. 
 
    339. கர் - குற்றம். சீதாரவிந்தம் - சீத அரவிந்தம்; குளிர்ந்த 
    தாமைரப் ; "சீதார விந்த யன்" (தனிப்.) தி ச்ெசல்வம் - தி மகள். 
 
    341-2. கூர்த க்கு மன்மதன் உவைம. மன்மத க்கு: வண் ன் ஒ ங்கு - நாண்; 
    வைள - சங்கம்; தற்சிைல - க தைல ைடயவில்; மாைலக்க த்த அழகு - 
தி மாைலெயாத்த அழகு; மாைலக்காலத் க்குப் ெபா ந்திய அழகுமாம். கூந்த க்கு: 
வைள - சங்க வ ைவ ைடய ஆபரணம்; தற்சிைல - ெநற்றியாகிவில்; 
    மாைல க த்த - ேமகத்ைத ஒத்த. 
 
    344. ைண - இரண் . 
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    345. இைணைய - இரண்ைட. 
 
    346. குனிப்ப - கூத்தாட. மற  - யமன். 
 
    348. சமர ர்ர் - ேபார் ர ைடய. உரம் - மார்ைப. அலகு – ஒ  வைக யம் . க வி - 
ேகாபித் . 
 
    350. க  - விடம். 
 
    351. கால காலன் - ைவச் ெசய்கின்ற காலன்; காலம் - . 
 
    352. தி மாைல - அழகிய மாைலைய. 
 
    354. பார்த்  உகந் . என்ன - என்  அாிைவ ெசால்ல. 
 
    356. தந்தமான் - உமாேதவியார். எந்ைத - சிவெப மான். 
 
    357. ெகாண்டான்: ெகாண்ட  காஞ்சித்தலத்தில். 
 
    358. கள் - ேதைன. ேதமாவிற் காரணம் – ேதமாவினிடத்  உனக்கு வி ப்பம் 
உண்டாதற்குக் காரணம். உள்ளம் ஏல் - உள்ளம் ஏற்ற. வள்ளல் - சிவெப மான். 
 
    359. ெசறிந்த  - எ ந்த ளி யி க்கப்ெபற்ற . அறிந்த  - நீ ெதாிந் ெகாண்ட . 
என்  அைறய - என்  அாிைவ கூற. 
 
    360-61. சிவெப மா க்கு நிழலளிக்கும் தல வி ட்சங்கள் கூறப்ப கின்றன. 
ஆலமரம்: தி வாலங்கா  த ய தலங்களில் உள்ள ; மகிழ மரம்: தி ெவாற்றி ர் 

த யன; தில்ைலமரம்: சிதம்பரம். ஆத்தி மரம்: தி வாப்பா ; குராமரம்: 
தி விைடக்கழி; ம த மரம்: தி விைடம ர் தலாயன; பாைலமரம்: 
தி ப்பாைலத் ைற; பலாமரம்: தி க்குற்றாலம்; ெவண்ணாவல் மரம்: தி வாைனக்கா; 
    பாடலம் - பாதிாிமரம்: தி ப்பாதிாிப் ர்; ெகான்ைறமரம்: தி க் ெகாள்ளம் ர், 
தி ப் த் ர் த யன. 
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    363. க  - விைரவில். தஞ்சம் - பற் க்ேகா . 
 
    364. நீபந்தைன - கடம்பமரத்ைத. ஆர்வம் - வி ப்பம். 
 
    367. தனியால் - தனிைமயால். னியால் - ன்பத்தால். 
 
    368. ேசரலற்கு - ேசரமான் ெபாிமாணாயனா க்கு. நாதன் - ெசாக்கநாதர். 
 
    இ  தல் விறகு விற்ற  த ய எட் த் தி விைளயாடல்கள் கூறப்ப ம். 
 
    369. பாணற்கு - பாணபத்திர க்கு. விற  - பாணபத்திரன் மைனவியி ைடய. 
 
    370. ஏனக்கு ைளக்கு - பன்றிக்குட் க க்கு. மான அரசு அைமச்சா - 
ெப ைமையயிைடய பாண் ய க்கு மந்திாிகளாக. 
 
    371. வ யா க்கு - காிக்கு விக்கு. 
 
    372. ஆ ேமா - ஆண்ட வாேரா. ஒ ேமா - நீங்குவாேரா. 
 
    373. எ ச்சி - றப்பாட்ைட. பைணகள் - ரசங்கள். ைவத் திட ம் - ழங்கித் 
ெதாிவிக்க ம். 
 
    374. வம் மாகம் எ த்த த ெவன்ன; மாகம் - ஆகாயம். இந்திரவில் 
இரண்ெடன்பர்; "எழி ந்; தளிதளித்தி  த ெவ த்தன", "வாளில்வந், 
திட்ட ர்களிரண் " (தக்க. 159 - 60, குறிப் .) கலன்கள் - ஆபரணங்கள். மின்னின் - 
மின்னைலப்ேபால. 
    இ தல் 378 - ஆம் கண்ணிவைரயில் அாிைவக்குக் கார்காலம் உவைம. 
 
    375 - 6. அளகம் - கூந்தல். மண்  - மிக்கு. ண்டம் - க்கு. குமிழ் - குமிழம் . 

ண்டம் த யவற்றிற்கு குமிழ் த யன. உவைம; நிரனிைற. இைவ 
கார்காலத் க்குாியன. தாம் ேநர. 
 
    377. வடங்கள் அ விகைள மான. 
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    378. கந்தம் - ந மணம். 
 
    379. கலாதி இல் ஆதி - கலாதத் வங்கள் த யன இல்லாத. ஆதியாக உள்ளார். 
கலாமதி - கைலைய ைடய பிைற. வலாாி - இந்திரன். மணாளன் - க யாணசுந்தரர். 
 
    380. சுராாி ராாி - ேதவர்க க்குப் பைகஞனாகிய ர க்குப் பைகஞன்; தி மால்; 
இ , "வலாாி தலாாிெய ஞ் சூர்மா" (கந்தர .10) என்றாற் ேபால்வ . சுபாலம் - 
நல்ல ெநற்றி; இ  கபாலத்திற்கு அைட. பர ஆதி; பரம் - ேமல். 
 
    380-81. கிராதன் அணி கண்ணன் – கண்ணப்பநாயனார் அணிந்த 
கண்ைண ைடயார். ச ரன் - திறைமைய ைடயவன். 
 
    381-2. எண்ெணண் கைலயான் - அ பத் நான்கு கைலக க்குத் தைலவன்; 
கைலயால் நிைறந்த பரம மாம். மழவிைட - தர்மமாகிய இடபம். 
 
    383. மடவாள் - அாிைவ. மயைல - தன் ைடய மயக்கத்ைத. ெகாணர்ந்த*-
யலாெரன்ப  த யன  அாிைவயின் கூற் . 
 
    384. என்ெறன்பைதப் பாயேலா ங் கூட் க. இமசலம் - பனிநீர். 
 
    385. கூசும்ப ெயன்ேனா - கூசும்விதத்திற்குக் காரணம் யாேதா. 
 
    386. மந்தக்கால் - ெதன்றல்; "மந்தக்கான் மகிைமெசால்ல ைவத்தி ந்ேதாம்" 
(தி க்குற்றாலப். மந்த. 127.) ெநன்னல் - ேநற் . 
 
    387. மைல - ெபாதியின் மைலயி ள்ள. 
 
    388. ெகான்ைறயால் - ெகான்ைறமாைல ேம ள்ள  வி ப்ப த்தால் 
 
    389. பாாீர்- பார்த்த ள் ராக . 
 
    390. அைல - தாய் த ய வ ர்க ளால் அைலக்க ப்ப த ல். 
 
    389-390 ெதா  த ய வ ற்ைறக் க வ ர்ந்தீர். அைலத்த ல் த ய வ ற்ைற அளித்தீர். 
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    313. ப றி ம் ப ைடேவல் - ஊ விச் ெசல் ம் ேவற்ப ைட. அர ற்கு - 
சிவ ெப மா க்கு. ம ட் ப்ப டாத - அள  ப டாத  
 
    394. மத ல் தைல கண் ம் - மத ைல ற்ற அறிந் ம். 
 
    395. உகாந்த ம் - க த்தின் . 
 
    397. பிணித்த  - க ட் ய . 
 
    398. இ தல் 400-ஆங் கண்ணிவைரயில் தி மா க்கும் நகி க்கும் சிேலைட. 
    பணி - பாம் , ஆபரணம். தி  - தி மகள், ற் த்ெதய்வம். மணி - ெகௗத் பம், 
இரத்தினம். 
 
    399. உலைக வி ங்கி - உலகத்ைத ண் , ஒ க்கத்ைத அழித் . 
 
    400. அாி - தி மால். அ திற்சைமத்த கிாி: இல்ெபா வைம. 
 
    401. களபச் ேசற்றில் - கலைவச்சந்தனக் குழம்பில். 
 
    402. ஓவியர் - சித்திரக்காரர். 
 
    403. குடபால் - ேமற்றிைசயில். இரவி - சூாியன். கைலக ைடய, யான் - பதினா  
கைலகைள ைடய சந்திரன். 
 
    404. ேகாைதயர்க்குக் கூறாைமக்குக் காரணம் நாணம். 
 
    407. தல்வன்: " ைளத்தாைன ெயல்லார்க்கு ன்ேன ேதான்றி" (தி நா. ேத. 
ம ைர.) இைசகள் - கீர்த்திகைள. 
 
    408. வாலவாய்; வாலம் - வால்; தன் வாைல வாயில்ைவத் ப் பாம்  எல்ைல 
காட் னைமயின் இந்நகர் இப்ெபயர் ெபற்ற ; "வாலவாய் வதிந்த மதி த் தனி தல்" 
(கல்) அம்  - சுந்தரப் ேபரம் . 
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    இ தல் தி வாலவாயான  த ய எட் த் தி விைளயாடல்கள் கூறப்ப ம். 
 
    409. லவர் - சங்கப் லவர். ெகாங்குேதர் – ெகாங்குேதர் வாழ்க்ைகெயன் ஞ் 
ெசய் ைள. ேவதியற்கா - த மிெயன் ம் அந்தணப் பிரமசாாிக்காக. 
 
    410. ேசார் அவற்கு - ேசாரவிட்ட அத்த மிக்கு. ெசாற்ற  - நக்கீர் டன் 
வா ெசய்த . தமிழ் னி - அகத்திய னிவர். 
 
    411. ஊைம - உ த்திரசன்மர். வடபால் - வடம ைரயில். 
 
    412. வனசப்பதி - சூாியன். 
 
    413. தி  - ெதாிைவ. 
 
    415. தடம் - ெபாற்றாமைரைய. சிலதியைர - ேதாழியைர. 
 
    416. இ தல், 419 வைர சிவெப மான் அணிந்த மாைலையப்ெபற்ற மகளிர் 
ெபாற்றாமைரக்கு உவைம. ெகண்ைடயங்கண் - ெகண்ைடையப்ேபான்ற அழகிய விழி; 
    ெகண்ைட - ஒ வைக மீன். ெபாற்றாமைரக்குக் ெகண்ைட கூறிய  தடாகெமன் ம் 
ெபா ைமபற்றிப் ேபா ம். உள்ளம் - மனம்; உள் அம் - கீேழ ள்ளநீர். 
 
    417. ளாி கம் - தாமைரமலர் ேபான்ற கம், தாமைரயாகிய கம். த்தம் - 
வாய் த்தத்ைத, த்ைத. வைளகள் - ைகவைளகள், சங்கங்கள். அளி - அன் , வண் . 
 
    418. இ ப்  - இ த்தல். 
 
    419. ணாள் - ெதாிைவ. 
 
    419-20. விழி ஓராயிரக்கட ள் - இந்திரன். தீவிைன – வி த்திரைனக் ெகான்றபழி. 
 
    421. ற் ம் அணிந்தாள். கைரஅைணய - கைரக்கு வந்த டன். ஆடல் ேவள் - 
ெவற்றிைய ைடய மன்மத ைடய. 
 
    422. ெவற்றித்தி  - ரலட்சுமி. 
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    423. யாணர் - வ வாய். 
 
    424. ெபாற் ண் - ெபான்னணிைய. 
 
    425. கமலவனிைதெயன - தி மகெளன் . கா ம் - பார்ப்பார்; ெந மால் 
கா ெமன்க. 
 
    426.வயிரமணி - வயிரமாகிய இரத்தினாபரணத்ைத; ஆகுெபயர். 
    அாிைவ - கைலமகள். பார்க்குெமன்பதன்பின் எனெவன்ெறா  ெசால் வ வித்  
என்ெறண்ணிெயனப் ெபா ள் ெகாள்க. ெசயிர் இல் - குற்றம் இல்லாத 
 
    427. கரப்ப - மைறப்ப 
 
    428. வல் க்கு - ெதாிைவக்கு. அல் க்குவைள - அகவிதைழ ைடய குவைளப் 

ைவ. உமாேதவியாைரப்ேபாலத் ேதான் மா  அலங்காிக்கப் குந்தாளாத ன் 
ைகயிற் குவைளயளித்தாள். உமாேதவியார் தி க்கரத்தில் குவைள மலர் இ த்தல் 
"க நீர்க் ைக ம், ெபா வ மங்கல நா ம் ........ தி வ  லா ெமழிற் 
சிவகாமசுந்தாி" (சிதம் பா. கட ள்.4) என்பதனா ம் அறியப்ப ம். 
 
    431. மந்தாகினி - கங்ைக 
 
    432. வைரமகள் - பார்வதி. வா  - விதம்; 228 ஆம் கண்ணிக் குறிப்ைபப் பார்க்க 
 
    433. ெதன்னவற்கா - பாண் ய க்காக. 
 
    435. ஆவி - உயிர். அப் ண் - அந்த ஆபரணம்; அ : அழெகன்ன மாம்; "அணி  
மமிழ் ெமன் னாவி  மாயவன்" (தி ச்சிற்.5); ேமவா - வி ம்பாத. 
 
    436. அரக்கன் - இராவணன். அ க்கல் - ைகைல மைலைய. 
 
    437. சமன் - கூற் வன். 
 
    438. சங்காரகாலன் - உ த்திரன். ம் ர்த்திக மானவெரன்றப . 
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    439. கற்பகப் ம்ெபான் வி க்கத்தின்ேமல் - கற்பகவி ட்சமாகிய வாகனத்தின்ேமல். 

தி - தியில். 
 
    441. ரல் - ன்சிாிப்ைப. 
 
    441-2. க ப் ச்சிைலயின் - க ம்பாகிய சிைலையப்ேபால. தல் - ெநற்றி. 
ெசங்கமலம் - மன்மதன் அம் க ள் ஒன் . 
 
    443. தளவம் - ல்ைலையப்ேபான்ற. வல் - பற்கள். அேசாக கத்  - 
அேசாகந்தளிைரப்ேபால. 
 
    443-4. சூதப்ேபாதின் - மாம் ைவப்ேபால. சுணங்கு - ேதமல். க நீாின் - 
க ங்குவைளையப்ேபால; "க நீர்க் ைக ம்....உலா  ெமழிற் சிவகாமசுந்தாி" 
(சிதம்பர. உட ள்.4) என்  இந் லாசிாியர் பிறவிடத் ம் க ங்குவைளையக் 
க நீெரன்றல் இங்கு அறிதற்குாிய . 
 
    445. மகரக்ெகா யின் - மன்மத ைடய மகரத் வசத்ைதப் ேபால. மணிக்குைழ - 
மணிகைளயணிந்த கா . காதிற்கு மகரக்ெகா  உவைம, "இளமயி லைனய 
சாயேலந்திைழ குைழெகாள் கா , வளமிகு வனப்பி னா ம் வ ந்ததா ைடைம 
யா ம், கிளெராளி மகர ேவ  ெக மிய தன்ைம யா ம், அளவில்சீ ரனங்கன் 
ெவன்றிக் ெகா  யிரண்டைனய வாக" (ெபாிய. தி ஞா. 1100); குைழ - 
மகரக்குைழக மாம். 
 
    449. மகி ம் - மகிழ்தற்குக் காரணமான. அ ராகம் - ஒத்த அன் . 
 
    450. ரற்கு தம் - ன்னைகைய ைடய கு தம் ேபான்ற வாய். தமரம் - ஓைச. 
 
    451. உத்தி - கடல். ப  - மி. 
 
    453. தி ப்பாற் கடல்ேமல் வ வாள் - தி மகள். 
 
    454. நிைற - மனத்ைத நி த் ம் தன்ைம. இைற - சிவப் மான். 
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    455. த்தைலேவல் - சூலா தம். சாபம் - சபித்தல். 
 
    456. வில் ேதர் - ஒளிைய ைடயேதர். ற்  - ெந ங்கி. 
 
    457. பளிதம் - பச்ைசக் க ப் ரம். பாாிப்பால் - நிைறவினால். 
 
    460. மாைம - ேபரழகு. ைம - ேமகம். 
 
    459-60. சிவெப மான் தி ேமனியின்கண் உ த்தி வ த் ம் எனக் 
ைகவைளகைள ம், தன்ைனமைறத் க் கிடந்தததற்காக மாைம ெவ க்குெமன்  
ேதாள் வைளகைள ம் வி ம்பாள். 
 
    462 நிலாெவள்ளம் நீர் ெவள்ளமாக; இ தல் 467- ஆங் 
    கண்ணிவைர ன்றி க்கு நீர்வாவி உவைம 
 
    463 தி மிகத் க்குப் பங்கய ம் குழ க்கு வண் ம் உவைம 
 
    464 வள்ைள-வள்ைளக்ெகா  
 
    465 நாளம்-தண் . களம்- க த்  
 
    468 ஓதிமம்-அன்னப்பறைவ 
 
    469 கு-ந மணம் 
 
    470 சிந்தித்தவர்கள் பிரமபதத்ைத ம், தி மால் பதத்ைத ம், இந்திரபதத்ைத ம் 
ெப மா  அ ள்பவர் 
 
    472 சாற் ெமன- ெசால் ங்கெளன்  ேபாிளம்ெபண் ெசால்ல 
 
    474. க ட்ச ேகார ம் - க ண்ணாகிய  ச ேகார ப் ப ற ைவ 
 
    475. ஏன் - எத ற்கு; ேவண்டாெமன்ற ப . 
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    476. வ ண ங்குத ம்: வ ண ங்கிய வ ன் விற  
 
    477. த ந்திாி - ந ர ம்  கந்தி வ ர்: க ந்த ர்வ ெரன் ம் ெசால் இவ்வா  வ ழ ங்குத ம் 
உண் ; " ந்தி வ ர் க ண்ட  னிவ  தண் காட்சிக், கந்தி வர் கண்ட கலப் " 
(ெதால்.கள . சூ. 1,ந. ேமற்) 
    "கந், தி வரங் காதாித் தின்னிைச பாடத் தி க்கண்வளர், தி வரங்கா" தி வரங்கத். 
1 
 
    இ  தல் வைல சிய  த ய எட் த் தி விைளயாடல்கள் கூறப்ப ம். 
 
    478.ஆதி - ெசாக்க நாத ர். 
 
    480. ெதன்ன வ ைன - கூன்பாண் ய ைன. ெவப்ைப - சுர  ேநாைய. ம ட்  - எல்ைல. 
 
    481. அங்கைன - வ னிக ப்ெபண். 
 
    482. கலன் - கப்பல். கங்குலாழி - இ ளாகிய கடைல; "கங்குல் ெவள்ளங் கட ம் 
ெபாிேத" (கு ந். 387: 5.) கவர்க்கால் - கவ பட்ட கால். 
 
    483. வாரணம் - ேகாழி. க  - ந மணம். ேவாி - ேதன். 
 
    484. அலர - பரக்க. நி தர் - மந்ேதகர். விரகு - தந்திரம். 
 
    485. அபிராமம் - அழகு. 
 
    486. மதவாரணம் - யாைன. மணிவாரணம் - சங்கு; மணி - த் . விதம் ஆரவாரம்: 
விதம் - பலவைகயான. 
 
    487. சு தியாழ் - சு திைய ைடய ைண. மைறச்சு தி -ேவதம். திறம் - வைக. 
 
    488. உயிாிற் ேபாி ள் - அஞ்ஞானம். 
 
    489. னி  - ெவ ப் . 490. இகல் - வ . 



 97

 
    491-3. ஞானபா  - ஞானசூாியன். இந்திரவிமானம் - இந்திர விமானமாகிய 
வாகனம். ெபற வந்தைணயெவன்க. ெதாட்டாேரல் - தீண் வராயின். மடப்பாைவ - 
ேபாிளம்ெபண்; எ வாய். 
 
    494. பவனி - பவனிைய. 
 
    495. உ ேம: ஏகாரம் எதிர்மைற. 
 
    496. இவள் - ேபாிளம்ெபண். உைடயாேனெயன்ப  தல் ேச யின் கூற் . 
 
    497. உளமதி - த்தி. 
 
    498. இ ைமக்கடெலன்ற  கண்கைள. மலயம் - ெபாதியின்மைல. 
 
    499. வைர ெயன்ற  நகிைல. கூற்றின் - யமைனப்ேபால. 
 
    500. ேவய் - ல்லாங்குழல். விளிந்தால் - இவைளக் கடந்  ெசன்றால். 
 
    501. ம கும் - வ ந் வாள். வாழ்த்த - ேச  வாழ்த்த. ைற கடந்ெதன்ப தற் 
ேபாிளம்ெபண் கூற் . 
 
    502. தற்ேபாதம் - அகங்காரம். 
 
    இ  தல் 505 - ஆங்கண்ணி வைர தக்கயாகசங்காரத்தில் இைறவன் ெசய்த 
பராக்கிரமங்கைள நிைனத்  கூ வாள். 
 
    503. உ விலாக்காமன் - மன்மதன். தி விலாமால் - காம மயக்கம். உ ைடய 
காமனாகிய இந்திர ைடய ேதாைள ெநாித் த் தி ைடய மாைலச் 
சிைதத்தவெரன்பைத நிைனந்  இவ்வா  கூறினாள். 
 
    504. யாமத்  மாதர் அவா மா மதி - இராக்காலத்  என்ைனக்குைற கூ ம் 
மாதர்க ைடய ஆைசைய ைடய ெபாிய த்திைய; யாமத் ம் ஆதரவாம் 
மாமதிெயனக் ெகாண்  இரவில் ஆதரவாகின்ற ெபாிய சந்திரைனெயன மற்ெறா  
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ெபா ள் ேதாற் வ  காண்க. காமக் ெகா ங்கனல் - காமாக்கினி. சந்திரைனத் 
ேதய்த்  அக்கினியின் ைகையக் குைறத்தவெரன்பைத நிைனந்  இவ்வா  கூறினாள். 
 
    505. பாத்  உைரயா மித்திரைர - பகுத்தறிந்  கூறாத நண்பர்கைள. மித்திரைர - 
சூாியைரெயன மற்ெறா  ெபா ள் ேதான்றிய . மாமட ற் சாய்த்த விதிைய - அழகிய 

விதழ்களில் ெவம்ைமயாற்றா  கிடத்தப்ப மா  ெசய்த ஊழ்விைனைய; விதி - 
பிரமாெவன மற்ெறா  ெபா ள் ேதாற்றிய . பகெனன் மாதித்தைனப் பல் திர்த் ப் 
பிரமாவின் தைலையக் ெக த்தவெரன்பைத நிைனந்  இவ்வா  கூறினாள். 
 
    506. மாக விமானம் - இந்திர விமானம் (கண்ணி, ***) ேயாகம் - கலத்தல்; 
ம ந்ெதன்ப  மற்ெறா  ெபா ள். 
 
    507-8. தி வா ாில் ெபான்னின் தியாக மளித்த . இத னால்  தியாக ராச  ர்த்தி 
அ க்ேகாராயிர ம் ெபான்னிைறக்குைமய ெரன் ம் தி நாம த்தால் வ ழ ங்க ப்ப வ ர்; 
"க ன க  ேமார க் காயிர  ந ல்குெமன் க ட ள்" (தி வா ர்ப். தி ந க ர . 47); " 
அ ெயான் க் குய் ம் ப ப சும்ெபா ேனாரா யிர கந் , ெபய் ந் தியாகப் 
ெப மாேன" "ெபய் ம க் காயிரம் ெபான்ெனனப் ேபற ளிக்குங், ைக  மிரப் ங் 
**கலந்தீேர"(தி வா லா); "ஓர க்ேகார், ஆயிரம் ெபான்னிைறக்கு **ைமயைர 

தியிேல, ேபாயிரந்  ெசால்லப் ேபாக்கிேனாய்" "தமிழ் **  99-100. 
 
    511. ேபாேம - ேபாகுமா. குலப்பாைவயர் - **கங்ைக ம் உமா ேதவியா ம் 
 
    512. ேசர்ந்  ஆள் - க ல ந்  ஆள் ராக . 
 
    515. சு தி - ேவத ம். சுர நாட ர் - வான வ ர்க ம்.  
 

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


