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2
இளங்ேகாவ கள் இயற்றிய "சிலப்பதிகரம்"

ல ம்

நாவலர் பண் த ந. . ேவங்கடசாமி நாட்டாரவர்கள் எ திய உைர ம் -2

உள்ளடக்கம்
பதிகம்
உைரெப கட் ைர
கார்க்காண்டம்.
1. மங்கல வாழ்த் ப் பாடல்
2. மைனயறம்ப த்த காைத
3. அரங்ேகற்

காைத

4. அந்திமாைலச் சிறப் ெசய் காைத
5. இந்திர விழ
6. கடலா

ஊர் எ த்த காைத

காைத

7. கானல் வாி
8. ேவனில் காைத
9. கனாத்திறம் உைரத்த காைத
10. நா காண் காைத
--------------4. அந்திமாைலச் சிறப் ச் ெசய் காைத
(கடலாைட நிலமடந்ைதயானவள் ‘உலக
உரேவாைனக் காண்கின்றிேலன்’ என்
பாிதிையக் ெக த்
கு கள் வ ந் மா

தாண்ட ஒ

தனித்திகிாிைய உைடய

திைச கம் பரந் , தன் கணவனாகிய

வ ந் ங்காைல,
ைடப் ேபரரசர் நீங்கிய அற்றம் பார்த் க்
வந்
குந்த கு நில மன்னர்ேபால மாைலப்ெபா
வந்த .

பின்னர், இைளயராயி

ம் பைகயரசு க

ம் பாண் யர் குல

தலாகிய ெவண்பிைற

ேதான்றி, மாைலயாகிய கு ம்பிைன ேயாட் மீனரசிைன ஆளா நின்ற . அப்ெபா
மாதவியானவள் நிலா ற்றத்திேல மலரமளியில் ஊட ம் கூட ம் ேகாவலற் களித்
இன்
கின்றாள்; அவைளப் ேபான்ேற கணவேரா கூ ய மகளிர் பல ம்
ஞ்ேசக்ைகயின் ஆவி ேபா ம் ெகா நர் மார்பில் ஒ ங்கிக் காவிமலர் ேபா ம்
கண்ணாற் களித் யில் எய் கின்றனர். கண்ணகிேயா காதலைனப் பிாிந்தைமயால்
மங்கலவணியன்றிப் பிறிதணி அணியாம

ம், ேவ

ஒப்பைன ெயான்

மின்றி ம்,

தல் திலகம் இழக்க ம், கண் அஞ்சனம் மறக்க ம், கூந்தல் ெநய்யணி றக்க ம்
ைகயற்ற ெநஞ்சுடன் கலங்குகின்றனள். அவள்ேபான்ேற காதலர்ப் பிாிந்த மாதர்
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பல ம் ஊ ைளக் கு குேபால் ெவய் யிர்த் க் கண்கள்

த்திைன உதிர்க்க

வ ந் கின்றனர். இவர்கள் இவ்வாறாக, இர நீங்கும் ைவகைறகா ம் மகரக்
ெகா ைய ைடய மன்மதன் ந யாமத் ம் யிலா திாிதலால் நகர்க்காவல் நனி
சிறப்பதாயிற் .)
(நிைலமண் ல ஆசிாியப்பா)
விாிகதிர் பரப்பி உலகம்
ஆண்ட
ஒ தனித் திகிாி உரேவான் காேணன்
அங்கண் வானத் அணிநிலா விாிக்கும்
திங்கள்அம் ெசல்வன் யாண் உளன் ெகால்எனத்
திைச கம் பசந்

ெசம்மலர்க் கண்கள் 5

நீர் வார
ெம ம் பனித் த்
திைரநீர் ஆைட இ நில மடந்ைத
அைரசுெக த் அலம்வ ம் அல்லற் காைல,
கைறெக கு கள் ைகதைல ைவப்ப
அைறேபாகு கு கெளா

ஒ திறம் பற்றி 10

வலம்ப தாைன மன்னர் இல்வழிப்
லம்பட இ த்த வி ந்தின் மன்னாின்
தாழ் ைண றந்ேதார் தனித் யர் எய்தக்
காதலர்ப் ணர்ந்ேதார் களிமகிழ் எய்தக்
குழல்வளர்

ல்ைலயில் ேகாவலர் தம்ெமா

15

மழைலத் ம்பி வாய்ைவத் ஊத
அ கால் கு ம் எறிந் அ ம் ெபாதி வாசம்
சி கால் ெசல்வன் ம கில் ற்ற
எல்வைள மகளிர் மணிவிளக்கு எ ப்ப
மல்லல்

ர் மாைலவந்

இ த்ெதன 20

இைளயர் ஆயி ம் பைகஅரசு க
ம்
ெச மாண் ெதன்னர் குல தல் ஆக ன்
அந்திவா னத் ெவண்பிைற ேதான்றிப்
ன்கண் மாைலக் கு ம் எறிந் ஓட் ப்
பான்ைமயில் திாியா

பால்கதிர் பரப்பி 25

மீன்அரசு ஆண்ட ெவள்ளி விளக்கத் ,
இல்வளர் ல்ைலெயா மல் ைக அவிழ்ந்த
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பல் ஞ் ேசக்ைகப் பள்ளி ள் ெபா ந்
ெசந் கிர்க் ேகாைவ ெசன் ஏந் அல்குல்
அம் கில் ேமகைல அைசந்தன வ ந்த 30
நில ப்பயன் ெகாள் ம் ெந நிலா ற்றத் க்
கலவி ம் லவி ம் காதலற்கு அளித் ஆங்கு
ஆர்வ ெநஞ்செமா ேகாவலற்கு எதிாிக்
ேகாலம் ெகாண்ட மாதவி அன்றி ம்,
குடதிைச ம ங்கின் ெவள்அயிர் தன்ெனா
குணதிைச ம ங்கின் கார்அகில் றந்
வடமைலப் பிறந்த வான்ேகழ் வட்டத் த்
ெதன்மைலப் பிறந்த சந்தனம் ம கத்
தாமைரக் ெகா
றித் தா ப ெச மலர்க்
காம

குவைளக் க நீர் மாமலர்ப் 40

ைபந்தளிர்ப் படைல ப உக்காழ் ஆரம்
சுந்தரச் சுண்ணத் கெளா அைளஇச்
சிந்
பாிந்த ெச ம் ஞ் ேசக்ைக
மந்தமா தத் மயங்கினர் ம ந் ஆங்கு
ஆவியங் ெகா நர் அகலத்

ஒ ங்கிக் 45

காவியங் கண்ணார் களி யி ெலய்த
அம்ெசஞ் சீற அணிசிலம் ஒழிய
ெமன் கில் அல்குல் ேமகைல நீங்கக்
ெகாங்ைக ன்றில் குங்குமம் எ தாள்
மங்கல அணியின் பிறி அணி மகிழாள் 50
ெகா ங்குைழ றந் வ ந்
ழ் காதினள்
திங்கள் வாள் கம் சி வியர்ப் இாியச்
ெசங்கயல் ெந ங்கண் அஞ்சனம் மறப்பப்
பவள வாள் தல் திலகம் இழப்பத்
தவள வாள்நைக ேகாவலன் இழப்ப 55
ைமஇ ங் கூந்தல் ெநய்அணி மறப்பக்
ைகய ெநஞ்சத் க் கண்ணகி அன்றி ம்
காதலர்ப் பிாிந்த மாதர் ேநாதக
ஊ உைலக் கு கின் உயிர்த்தனர் ஒ ங்கி
ேவனில் பள்ளி ேமவா

கழிந்

60

35

5

கூதிர்ப் பள்ளிக் கு ங்கண் அைடத்
மலயத் ஆர ம் மணி த் ஆர ம்
அலர் ைல ஆகத் அைடயா வ ந்தத்
தாழிக் குவைளெயா தண்ெசங் க நீர்
ழ் ஞ் ேசக்ைக ேமவா

கழியத் 65

ைண ணர் அன்னத்
வியிற் ெசறித்த
இைணஅைண ேமம்படத் தி ந்
யில் ெபறாஅ
உைடப்ெப ங் ெகா நேரா ஊடல் காலத்
இைடக்குமிழ் எறிந் கைடக்குைழ ஓட் க்
கலங்கா உள்ளம் கலங்கக் கைடசிவந்

70

விலங்கிநிமிர் ெந ங்கண் லம்
த் உைறப்ப
அன்னம் ெமல்நைட நன்னீர்ப் ெபாய்ைக
ஆம்பல் நா ம் ேதம்ெபாதி ந விைரத்
தாமைரச் ெசவ்வாய்த் தண்அறல் கூந்தல்
பாண்வாய் வண்

ேநாதிறம் பாடக் 75

காண்வ குவைளக் கண்மலர் விழிப்பப்
ள்வாய் ரசெமா ெபாறிமயிர் வாரணத்
ள்வாய்ச் சங்கம் ைற ைற ஆர்ப்ப
உர நீர்ப் பரப்பின் ஊர்த் யில் எ ப்பி
இர த் தைலப்ெபய ம் ைவகைற கா ம் 80
அைரஇ ள் யாமத் ம் பக ம் ஞ்சான்
விைரமலர் வாளிெயா க ப் வில் ஏந்தி
மகர ெவல்ெகா ைமந்தன் திாிதர
நகரம் காவல் நனிசிறந் த என்.
௧-௮. விாிகதிர் பரப்பி உலகம்
ஆண்ட
ஒ தனித் திகிாி உரேவான் காேணன்
அங்கண் வானத் அணிநிலா விாிக்கும்
திங்கள்அம் ெசல்வன் யாண் உளன் ெகால்எனத்
திைச கம் பசந் ெசம்மலர்க் கண்கள்
நீர் வார
ெம ம் பனித் த்
திைரநீர் ஆைட இ நில மடந்ைத
அைரசுெக த் அலம்வ ம் அல்லற் காைல
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விாிகதிர் பரப்பி – விாிந்த கதிர்கைளப் பரப்பி, உலகம்
உலகமைனத்ைத ம் ஆண்ட, ஒ

ஆண்ட

தனித்திகிாி-ஒப்பற்ற தனியாழிைய ைடய,

உரேவாற் காேணன்-திண்ைம ைடேயாைனக் காண்கின்றிேலன்; அங்கண் வானத் அழகிய இடத்ைத ைடய வானின்கண், அணிநிலா விாிக்கும்-அழகிய நிலாைவ
விாிக்கும், திங்களஞ் ெசல்வன் யாண் ளன் ெகால்-திங்களாகிய ெசல்வன்
எவ்விடத் ள்ளாேனா, என – என் , திைச கம் பசந் -திைசயாகிய தன் கம்
பசப் ரப்பட் , ெசம்மலர்க் கண்கள்

நீர் வார- ெசவ்விய மலராகிய கண்கள்

ம் நீர்வார, ÓØெமÔõ பனித் -ெமய்ம்
மடந்ைத-கடைல ஆைடயாக

ம் பனித் , திைரநீர் ஆைட இ நில

ைடய ெபாிய நிலமடந்ைத, அரசு ெக த்

அல்லற்காைல-தன் கணவைனக் காணா

அலம்வ ம்

ெநஞ்சு கலங்குகின்ற இ க்கட் ெபா திேல,

ஞாயிற்ைறப் ேபரரசராக ம், விையக் ேகாத்ேதவியாக ம் சிேலைட வைகயால்
உ வகஞ் ெசய்கின்றார். கதிர்-கிரணம். ஒளி. ஒ தனித்திகிாி-ஒப்பற்ற ஒற்ைறத்
ேதராழி, ஆக்கினா சக்கரம். ெசல்வன்- ைமந்தன். திைச கம் – திைசயினிடம்;
திைசயாகிய கம். திைச என்றைமயால் கம் நான்கு ெகாள்க. பசந் -பசுெவயிலாற்
பசுைம ற் ; பசப் ற் . மலர்க்கண்கள்

நீர் வார-மலாினிடெமல்லாம் கள்ளாகிய

நீர் ஒ க, மலராகிய கண்கள்
ம் நீர்வார, பனித் -பனிெகாண் , ந க்குற் .
அரசு-கணவன். "கால லகம்" என் ஞ் சூத்திரத்தால் ஞாயி திங்கள் என்பன
உயர்திைணயாய் இைசயா எனக்கூறிய ஆசிாியர் "நின்றாங் கிைசத்தல் இவணியல்
பின்ேற" "இைசத்த
ாிய ேவறிடத் தான" என் கூறினைமயின், ஈ திாிந்
வாய்பா ேவ பட் த் திங்களஞ் ெசல்வன் என்றாயிற் . ேமல் இவ்வா
வ வனவற்றிற்கும் இ ேவ விதியாெமன்க. ெகால், ஐயப்ெபா ட் . ெக த் -மைறய
வி த் ; காணப்ெபறா . "எற்ெக த்திரங்கி" என் ழிப்ேபால.
௯-௧௨. கைறெக கு கள் ைகதைல ைவப்ப
அைறேபாகு கு கெளா ஒ திறம் பற்றி
வலம்ப தாைன மன்னர் இல்வழிப்
லம்பட இ த்த வி ந்தின் மன்னாின்
கைற ெக கு கள் ைகதைல ைவப்ப-இைற ெச
கு கள்
ெச

த்தா

யர ற, அைறேபாகு கு கேளா

ஒ

கீழ த்தல் ெசய் ம் கு கைள ஒ

த் தற்குப் ெபா ந்தி ள்ள

திறம்பற்றி-அங்ஙனம் இைற
தைலயாகப் பற்றி, வலம்ப தாைன

மன்னர் இல்வழி-ெவற்றி ெபா ந்திய ேசைனைய ைடய ேவந்தர் இல்லாத இடமறிந் ,
லம்பட இ த்த வி ந்தின் மன்னாின்-அவர் நிலெமல்லாம் ெக ம்ப
திதாக வந்
தங்கிய கு நில மன்னர் ேபால,
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கைற-கடைம; வாி. ய ற என்பதைனக் ைகதைல ைவப்ப என்பதனாற்
குறிப்பிட்டார். வி ந்தின் மன்னர் கு ெகான்றிைற ெகாள்வாராக ன் வாி ெச த் ங்
கு கள் ய
வாெரன்க. அைறேபாதல் கீழ த்தல்: உட்பைகயாய்ப் பைகவர்க்கு
உதவிெசய்தல். ஓ -ஐ. இல் வழி-இல்லாதவிடம்: ஈண் க் காலத்ைத உணர்த்தி
நின்ற . கு நில மன்னைர வி ந்தின் மன்னர் என்றைமயால் தாைன மன்னர்
ெதான் ெதாட் வ ேவார் என்பதாயிற் .
௧௩-௨0. தாழ் ைண றந்ேதார் தனித் யர் எய்தக்
காதலர்ப் ணர்ந்ேதார் களிமகிழ் எய்தக்
குழல்வளர் ல்ைலயில் ேகாவலர் தம்ெமா
மழைலத் ம்பி வாய்ைவத் ஊத
அ கால் கு ம் எறிந் அ ம் ெபாதி வாசம்
சி கால் ெசல்வன் ம கில் ற்ற
எல்வைள மகளிர் மணிவிளக்கு எ ப்ப
மல்லல்
ர் மாைலவந் இ த்ெதன
தாழ் ைண

றந்ேதார் தனித் யர் எய்த-தம் மனத்திேல தங்கிய ெகா நைரப்

பிாிந்தி க்கின்ற மகளிர் ஒப்பற்ற
க மகிழ்

யாிைன ெயய்த ம், காதலர்ப் ணர்ந்ேதார்

எய்த-தம் காதலைரக் கூ யி க்கும் மகளிர் மிக்க மகிழ்ச்சிைய அைடய ம் ;

குழல் வளர் ல்ைலயில்-ேவங்குழ
ம் வளர்கின்ற ல்ைலயின் மலாி ம், ேகாவலர்
தம்ெமா மழைலத் ம்பி வாய் ைவத் ஊத-ேகாவல ம் இளைம ைடய வண் க ம்
ைறேய வாைய ைவத்

ஊத ம், அ காற்கு ம் எறிந் -வண் களாகிய

கு ம்பிைன ேயாட் , அ ம் ெபாதிவாசம்-அ ம் கள் உள்ளடக்கிய மணத்திைன,
சி காற் ெசல்வன் ம கில் ற்ற-இளந்ெதன்றலாகிய ெசல்வன் ெத ெவல்லாம்
ற்ற ம், எல்வைள மகளிர் மணி விளக்கு எ ப்ப-ஒளி ெபா ந்திய வைளைய ைடய
மகளிர் அழகிய விளக்கிைனேயற்ற ம், மல்லல்

ர் மாைல வந்

இ த்ெதன-வளம்

ெபா ந்திய
ாின்கண்ேண மாைலப் ெபா
வந் விட்டதாக;
தாழ்தல்-தங்குதல். இவர் இைடவிடா நிைனத்தைல அவர் மனத்திற் றங்குதலாகக்
கூறினார். தனித் யர்-தனிைமயாலாகிய ய மாம். குழ
ம் ல்ைலயி ம்
ேகாவல ம்

ம்பி ம் ஊத என்ற

நிரனிைற. இனி, ‘குழல்வளர்

என்பதைனச் சிேலைடயாக்கி, ேவய்ங்குழ ல் வளர்கின்ற
பண்ைணக் ேகாவல ம், கூந்த ல் வளர்கின்ற

ல்ைலயில்’

ல்ைல ெயன்

ல்ைல மலாில் வண் க

ம்
ம் ஊத

என் மாம். குழல்-ஊ ங்குழ ம், கூந்த ம். ல்ைல- ல்ைலப் பண் ம், ல்ைல
மல ம். வளர்தல்-ெபா ந் தல். ெதன்றல் தளிர்ப்பித்த ம் ப்பித்த ்ம் ெசய்யத் தான்
இைடப் குந் ண்ட ன் வண் ைனக் கு ம்ெபன்றார். மணிவிளக்கு-மாணிக்க
விளக்குமாம். கைறெக கு கள்ேபால் தணந்ேதார் யெரய்த ம். அைறேபாகு
கு கள்ேபால் ணர்ந்ேதார் மகிழ்ெவய்த ம் வி ந்தின் மன்னர்ேபால மாைல
வந்தெதன உவமங் ெகாள்க. இப்பதியின் கண் மாைலப்ெபா
வந்ததைனச்
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சாத்தனார் கூ மிடத் ம், "ைபந்ெதா மகளிர் பலர் விளக்ெக ப்ப" என ம் "ேகாவலர்
ல்ைலக் குழன் ேமற்ெகாள்ள" என ம் வந் ள்ளைம காண்க.
௨௧-௬. இைளயர் ஆயி ம் பைகஅரசு க
ெச மாண் ெதன்னர் குல தல் ஆக ன்
அந்திவா னத் ெவண்பிைற ேதான்றிப்
ன்கண் மாைலக் கு ம் எறிந் ஓட் ப்
பான்ைமயில் திாியா பால்கதிர் பரப்பி

ம்

மீன்அரசு ஆண்ட ெவள்ளி விளக்கத் ,
இைளயர் ஆயி

ம் பைக அரசு க

ம்-தாம் நனி இளம்பிராயத்தினராயி

பைகயரசைர ேயாட்டவல்ல, ெச மாண் ெதன்னர் குல
மாட்சி ற்ற பாண் யர் குலத்திற்கு

ம்

தல் ஆக ன்-ேபாாில்

தல்வனாக ன், அந்திவானத்

ெவண்பிைற

ேதான்றி-அந்திப்ெபா திேல ெசவ்வானத்தின் கண் ெவள்ளிய பிைற ேதான்றி,
ன்கண் மாைலக் கு ம் எறிந் ஓட் -வ த்தத்ைதத் த ம் மாைலயாகிய
கு ம்பிைன எறிந்
பரப்பி-தன

ஓட் , பான்ைமயில் திாியா - ைறைமயில் வ வா , பாற்கதிர்

பால்ேபா

ம் ெவள்ளிய ஒளிைய விாித் , மீன் அரசு ஆண்ட-

மீனிராச்சியத்ைத ஆண்ட, ெவள்ளி விளக்கத் -ெவண்ைம ைடய விளக்கத்திேல.
பாண் யர் இைளயராயி ம் பைகவர்க்க தைல "இைளயதாயி ங் கிைளயரா
ெவறி ம்" "கிண்கிணி கைளந்தகால் ஒண்கழல் ெதாட் " என் ம்
றப்பாட் க்களாலறிக. ெவண்பிைற எனப் பண்ப த்தைமயால் எ த்த ெமாழி
இனஞ்ெசப்பிச் ெசவ்வானத் ெவண்பிைற ேதான்றி ெயன்பதாயிற் . ன்கண்ன்பம். இைடநின்ற காலத் ப் குந் வ த் த ன் மாைலையக் கு ம் என்றார்.
பான்ைம- ைறைம. அரசியல். சந்திரன் உ பதியாக ன் அவன் ஆள்வதைன மீனரசு
என்றார்; மீனரசு என்பதற்குச் சந்திரன் என் ெபா ள் ெகாள்ளின், மீனரசாகிய பிைற
எனக் கூட் தல் ேவண் ம். விளக்கம்- கெழன் ம் ெபா
ம் ேதான் ம்.
௨௭-௩௪. இல்வளர் ல்ைலெயா மல் ைக அவிழ்ந்த
பல் ஞ் ேசக்ைகப் பள்ளி ள் ெபா ந்
ெசந் கிர்க் ேகாைவ ெசன் ஏந் அல்குல்
அம் கில் ேமகைல அைசந்தன வ ந்த_
நில ப்பயன் ெகாள் ம் ெந நிலா ற்றத் க்
கலவி ம் லவி ம் காதலற்கு அளித் ஆங்கு
ஆர்வ ெநஞ்செமா ேகாவலற்கு எதிாிக்
ேகாலம் ெகாண்ட மாதவி அன்றி ம்,

9
இல்வளர் ல்ைலெயா மல் ைக அவிழ்ந்த பல் ஞ் ேசக்ைகப் பள்ளி ட்
ெபா ந் -மைனயிடத்ேத வள ம் ல்ைல ம் மல் ைக ம் மற் ம் பல மாகிய
க்கள் அவிழ்ந் பரந்த ப க்ைகயாகிய ேசக்ைகயின்கண் ெபா
ெபற் ,
ெசந் கிர்க்ேகாைவ ெசன் ஏந் அல்குல் அம் கில் ேமகைல அைசந்தன வ ந்தபரந் உயர்ந்த அல்கு னிடத்ேத அழகிய டைவயின்ேமற் சூழ்ந்த பவள வடமாகிய
ேமகைல அைசந்தனவாய் இரங்க, நில ப் பயன்ெகாள்

ம் ெந நிலா

ற்றத் -

நிலவின் பயைனக் ெகாள் தற்குக் காரணமாகிய உயர்ந்த நிலா ற்றத்திேல, கலவி ம்
லவி ம் காதலற்கு அளித் -தன் காதல க்கு ஒ காற் கூ தைல ம் ஒ கால்
ஊ தைல ம் மாறியளித் , ஆங்கு ஆர்வ ெநஞ்ெமா

ேகாவலற்கு எதிாி-அவ்விடத்

வி ப்பமிக்க ெநஞ்சத் டன் ேகாவலைன எதிேரற்
யங்கி, ேகாலம் ெகாண்ட
மாதவி அன்றி ம்-அம் யக்கத்தால் ன் குைலந்த ஒப்பைனையப் பின் ம் ேவட்ைக
விைளக்குங் ேகாலமாகத் தி ந்தச் ெசய்த மாதவி ம் அவளன்றி ம்,
ஓ : எண்ணின்கண் வந்த . ேசக்ைகப்பள்ளி - ஒ ெபா ளி ெசால். ெசன் பரந் . கில் ெசல்லப்பட் க் ேகாைவயாகிய ேமகைல அைசந் வ ந்த
எனச்ெசால்நிைல மாற்றி ைரத்த மாம். ேமகைல-பவளக்ேகாைவ எட் னாற்
ெசய்த . ‘அைசந்தன வ ந்த நில ப் பயன்ெகாள்
எதிேரற் ;

யங்கிெயன்றப . ேகாவலற்கு, உ

ம்’ என்ற

இடக்கரடக்கு. எதிாி-

மயக்கம்.

" உப்பைமந் தற்றால் லவி ய சிறி
மிக்கற்றால் நீள விடல்".
என்பவாக ன் கலவி ம் லவி ம் அளித்ெதன்றார். மாதவி ம் அன்றி ம் என
விாிக்க.
௩௫-௩௬. குடதிைச ம ங்கின் ெவள்அயிர் தன்ெனா
குணதிைச ம ங்கின் கார்அகில் றந்
குடதிைச ம ங்கின் ெவள் அயிர் தன்ெனா குணதிைச ம ங்கிற் கார் அகில்
றந் - ேமற்றிைசயிடத் ண்டான ெவள்ளிய கண் ச க்கைரேயா
கீழ்த்திைசயிடத்

ண்டான காிய அகில்

த யவற்றாற் ைகக்கும் ைகையத்

றந் ,

குடதிைச அயிர் – யவன ேதசத் அயிர் என்பர். அயிர் – கண் ச க்கைர ;
ந ்ம் ைகக்குாிய ெபா ள். இவற்ைறப் ைகத்தல் மரபாதைல ." இ ங்காழகிேலா
ெவள்ளயிர் ைகப்ப" என்பதனா மறிக. அகில் பிறவற்றிற்கும் உபலக்கணம்.
தட்பத்ைத வி ம் ங் காலமாத ன் ைகையத்
குணதிைச : ெவள்ளயிர், காரகில் என்பன

றத்தல் கூறினார். குடதிைச,

ரண் என்

ம்,அணியாகும்.

௩௭-௮. வடமைலப் பிறந்த வான்ேகழ் வட்டத் த்
ெதன்மைலப் பிறந்த சந்தனம் ம கத்
வடமைலப் பிறந்த வான்ேகழ் வட்டத் த் ெதன்மைலப் பிறந்த சந்தனம் ம கவடக்கின் கண்ணதாகிய இமய மைலயில் உண்டான மிக்க ஒளிைய ைடய
வட்டக்கல் ல் ெதன்றிைசக் கண்ணதாகிய ெபாதியின் மைலயிற் பிறந்த சந்தனம் சுழல,
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ேகழ்-நிறம் ஒளிவட்டம்-சந்தனம் உைரக்கும் வட்டக்கல். சந்தனம்-சந்தனக் குற .
ம க-சுழல ;
அைரக்கெவன்றப . ம க என்ற

சுதலாகிய காாியந்ேதான்ற நின்ற .

" வடவர் தந்த வான்ேகழ் வட்டம்
ெதன் ல ம ங்கிற் சாந்ெதா
றப்ப"
என்ப ங் காண்க. கூதிர்க்காலத் ச் சந்தனத்ைதத்

றந்

ைகைய வி ம் த

ம்.

ேவனிற் காலத் ப் ைகையத் றந் சந்தனத்ைத வி ம் த ம், ஈாிடத் ம்
கூறப்பட்டன. மக்கள் வாழ்க்ைகக்கு ேமற்றிைசப் ெபா
ம் கீழ்த்திைசப் ெபா
ஒன்

ேசர்த

ம், வடதிைசப்ெபா

ம் ெதன் திைசப்ெபா

ம் ஒன்

ேசர்த

ம்
ம்,

ேவண் ெமன்ப இவற்றாற் ெபறப்ப த ன், பல ேதயத்தா ம் ஒற் ைம டன்
வாணிகம் நடாத் த ன் இன்றியைமயாைம லனாம்.
௩௮-௪௬. தாமைரக் ெகா
றித் தா ப ெச மலர்க்
காம குவைளக் க நீர் மாமலர்ப்
ைபந்தளிர்ப் படைல ப உக்காழ் ஆரம்
சுந்தரச் சுண்ணத் கெளா அைளஇச்
சிந்
பாிந்த ெச ம் ஞ் ேசக்ைக
மந்தமா தத் மயங்கினர் ம ந் ஆங்கு
ஆவியங் ெகா நர் அகலத் ஒ ங்கிக்
காவிஅம் கண்ணார் களித் யில் எய்த
தாமைரக் ெகா

றி-தாமைரயின் இளந்தளிாிைன ம், தா ப

மகரந்தம் ெபா ந்திய அதன் ெச ைம ைடய மலாிைன ம், காம

ெச மலர்குவைள-

கண்டார்க்கு வி ப்ப ண்டாக்கும் குவைள மலாிைன ம், க நீர்மாமலர்-க நீாின்
சிறந்த மலாிைன ம், ைபந்தளிர்-பச்சிைல டன் கலந்
மாைல ம், ப உக்காழ் ஆரம்-பாிய

ெதா த்த, படைல-படைல

த்தின் ேகாைவ ம், சுந்தரச்

சுண்ணத் கெளா ம்-அழகிய சுண்ணமாகிய ெபா

டன், அைளஇச் சிந்

ெச ம் ஞ் ேசக்ைக-சிந்திக் கலந்

ஞ்ேசக்ைகயிடத் , மந்த

கிடந்த வளவிய

பாிந்த

மா தத் மயங்கினர் ம ந் -இளந்ெதன்றலால் மயங்கிக் காதல் மிக்கு, ஆங்கு
ஆவியங் ெகா நர் அகலத் ஒ ங்கி-அவ்விட்த் உயிர் ேபா ம் ெகா நர்
மார்பிடத்ேத ெபா ந்தி, காவிஅம் கண்ணார் களித் யில் எய்த-நீேலாற்பல
மலர்ேபான்ற அழகிய கண்கைள ைடய மகளி ம் இன்பக் களியான

யில்கூட,

(நீேலாற் பலம்-க ங்குவைள.)
காமம் ம என்ப காம எனத் திாிந்த . காமம் வ என்ப திாிந்த
ெதன்பா
ளர். படைல-இைலத் ெதாைட: மலர்க ம் இைல ம் விரவித் ெதா த்த
மாைல. காழ்-சரம்; ேகாைவ. ஆரம்- த் .ஆரக்காழ் என ம், சிந்

அைளஇ என ம்
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மா க. மயங்கினர், எச்ச ற் . ம ந் – மிக்கு, காதன்மிக்கு என்க. ஆங்கு அைச மாம். அம் என்ப உம் அைச. மாதவி ம் அவளன்றிக் கண்ணா ம் களித்
யிெலய்தெவன்க. கண்ணால் என் பாடேமாதி, மார்பிடத்ேத கண்கைளப்
ெபா ந்தைவத் என் ைரப்பர் அ யார்க்கு நல்லார். களித் யில் கலவியா ண்டான
அவசமாகிய யில்.
௪௭-௫௭. அம்ெசஞ் சீற அணிசிலம் ஒழிய
ெமன் கில் அல்குல் ேமகைல நீங்கக்
ெகாங்ைக ன்றில் குங்குமம் எ தாள்
மங்கல அணியின் பிறி அணி மகிழாள்
ெகா ங்குைழ றந் வ ந்
ழ் காதினள்
திங்கள் வாள் கம் சி வியர்ப் இாியச்
ெசங்கயல் ெந ங்கண் அஞ்சனம் மறப்பப்
பவள வாள் தல் திலகம் இழப்பத்
தவள வாள்நைக ேகாவலன் இழப்ப
ைமஇ ங் கூந்தல் ெநய்அணி மறப்பக்
ைகய ெநஞ்சத் க் கண்ணகி அன்றி ம்
அம்ெசஞ் சீற

அணி சிலம் ஒழிய-அழகிய சிவந்த சிறிய அ கள் அணி ஞ்

சிலம்பிைன ஒழிய ம், ெமன் கில் அல்குல் ேமகைல நீங்க-ெமல் ய
அல்கு டத்
ஒள்ளிய

ேமகைல நீங்க ம், திங்கள் வாள்

கத்திேல சி

சிவந்த கயல்ேபா

வியர்

கிைல

த்த

கம் சி வியர்ப் இாிய-மதிேபா

ம்

நீங்க ம், ெசங்கயல் ெந ங்கண் அஞ்சனம் மறப்ப-

ம் ெந ய கண் தீட் ம் ைமயிைன மறக்க ம், பவள வாள் தல்

திலகம் இழப்ப-பவளம் ேபாற் சிவந்த ஒள்ளிய ெநற்றி திலகத்ைத இழக்க ம், தவள
வாள்நைக ேகாவலன் இழப்ப-ெவள்ளிய ஒளிெபா ந்திய
வைலக் ேகாவலன்
இழக்க ம், ைம இ ங் கூந்தல் ெநய் அணி மறப்ப-க ைம ைடய நீண்ட கூந்தல்
குெநய் அணிதைல மறக்க ம், ெகாங்ைக
ற்றத்தில் குங்குமம்

ன்றில் குங்குமம் எ தாள்-ெகாங்ைக

சாளாய், மங்கல அணியிற் பிறி

அணி அணியாள்-

மங்கலவணியின் ேவறான அணிைய வி ம்பாளாய், ெகா ங்குைழ
காதினள்- வைளவாகிய குண்டலத்ைதத்

றந்

வ ந்

றந்

தாழ்ந்த காதிைன

வ ந்

ழ்

ைடயளாய்,

ைகய ெநஞ்சத் க் கண்ணகி அன்றி ம்-ெசயலற்ற ெநஞ்சத்ைத ைடய கண்ணகி ம்,
அவளன்றி ம்
ேகாவலன் தன்ைனப் பிாிந்தைமயின் யா ம் ஒப்பைன ெசய்திலள் என்பார்.
சிலம்ெபாழிய ேமகைல நீங்க என்றிங்ஙனங் கூறினார். மங்கலவணி
இயற்ைகயழகுமாம். வ ந் -அழகு வ ந் . ."அணிபறித்தழகு ெசய் ம்"
என்றாற்ேபாலக் ‘குைழ றந்

வ ந்

ழ் காதினள்’ என்றார். வியர் பிாிய எனப்

பிாித் , விகாரத்தால் ஒற் மிக்க ெதன்பா
ளர். சி வியர் கூட்டத்தாற்ேறான் வ .
ன் கலவியாற் சிவந்த கண் என்க. பவளம் ேபாற் சிவந்த திலகம் என் மாம்.
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கண்ணகியின்

வல் கண்

இன் றாைம ேகாவலற்குப் ெபாியேதா ாிழப்ெபன்பார்.

‘தவளவாணைக ேகாவல னிழப்ப’ என்றார். எ தாள் மகிழாள் காதினள் என்பன எதிர்
மைற ம் உடன்பா மாகிய குறிப்ெபச்ச ற் க்கள். இனி, அ , அல்குல்,
தல், கூந்தல் என்பன தம்ைமயணி ஞ் சிறப்ைப
அஞ்சனம், திலகம், ெநய் என்பன இழக்க ெவன்ற

கம், கண்,

ைறேய சிலம் ,ேமகைல, வியர்,
மாம். ெசயெவெனச்சங்கைள

எ தாள் த ய எச்சங்களால்
த் , அவற்ைறக் ைகயற்ற என்
விைனயான்
க்க. கண்ணகி ம் அன்றி ம் என விாித் ைரக்க.

ம் ெபயெரச்ச

௫௮-௭க. காதலர்ப் பிாிந்த மாதர் ேநாதக
ஊ உைலக் கு கின் உயிர்த்தனர் ஒ ங்கி
ேவனில் பள்ளி ேமவா கழிந்
கூதிர்ப் பள்ளிக் கு ங்கண் அைடத்
மலயத் ஆர ம் மணி த் ஆர ம்
அலர் ைல ஆகத் அைடயா வ ந்தத்
தாழிக் குவைளெயா தண்ெசங் க நீர்
ழ் ஞ் ேசக்ைக ேமவா கழியத்
ைண ணர் அன்னத் àவியிற் ெசறித்த
இைணஅைண ேமம்படத் தி ந்
யில் ெபறாஅ
உைடப்ெப ங் ெகா நேரா ஊடல் காலத்
இைடக்குமிழ் எறிந் கைடக்குைழ ஓட் க்
கலங்கா உள்ளம் கலங்கக் கைடசிவந்
விலங்கிநிமிர் ெந ங்கண் லம்
த் உைறப்ப
காதலர்ப் பிாிந்த மாதர்-தம் காதலைரப் பிாிந்த மாதர்கள், ேநாதக-கண்டார்க்கு
வ த்த ண்டாகும்ப ,ஊ

உைலக்கு கின் உயிர்த்தனர் ஒ ங்கி-உைலயின்கண்

ஊ கின்ற
த்தியின் க்குப்§À¡Ä அழெலழ உயிர்த்தனராய் ஒ ங்கி, ேவனிற் பள்ளி
ேமவா கழிந் -இவ்விளேவனிற் காலத்திற் கைமந்த நிலா ற்றத்தில் ேமவா
கழிந் , கூதிர்ப் பள்ளி -கூதிர்க்காலத்திற் கைமந்த இைடநிலத்திேல, கு ங்கண்
அைடத் -ெதன்ற ம் நில ம் காமற் குறிய சாளரக்கண்கைள யைடத் , மலயத்
ஆர ம் மணி த் ஆர ம் அலர் ைல ஆகத் அைடயா வ ந்த-ெபாதியி ல்
உண்டாகிய சந்தன ம் அழகிய த்தின் ேகாைவ ம் பரந்த ைலயிைன ைடய
மாபில் அைடயப் ெபறா வ ந்த ம், தாழிக்குவைளெயா தண்ெசங்க நீர் ழ்,
ஞ்ேசக்ைக ேமவா கழிய - தாழியில் மலர்ந்த குவைள ம் ெசங்க நீ ம் த ய
குளிர்ந்த மலர்கள் தாம் வி ம்பிய

ஞ்ேசக்ைகயில் ேமவப்ெபறா

வ ந்த ம், ைண

ணர் அன்னத் , யிற் ெசறித்த இைண அைண ேமம்படத் தி ந்
யில்ெபறா
அ -தன் ேசவெலா
ணர்ந்த அன்னப்ேபைட அப் ணர்ச்சியான் உ கி திர்த்த
வயிற்றின் மயிைரத் திணித்த இைணத்தல் ெபா ந்திய அைணயின் மீேத தி ந்திய
யிைலப் ெபறாமல், உைடப்ெப ங்ெகா நேரா

ஊடற் காலத் -தம்ைம ைடய
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கணவேரா

ன் ஊ ய காலத் , இைடக்குமிழ் எறிந் -இைடநின்ற குமிழிைன

ெயறிந் , கைடக்குைழ ஓட் -கைட நின்ற குைழையத்
கலங்கக் கைட சிவந் -அவர

றந் , கலங்கா உள்ளங்

கலங்காத ெநஞ்ச ம் கலங்கும்ப

கைட சிவந் ,

விலங்கி நிமிர் ெந ங்கண்-கு க்கிட் ப் பிற ம் ெந ய கண்கள், லம்
உைறப்ப-தனிைமயாேல கண்ணீர்த்

த்

ளிையச் சிந்த,

கண்ணகி ம் ஏைனக் காதலர்ப் பிாிந்த மாத ெமன்க. கு குத்தி; ஊ ைலக்
கு கு என்ற ெவளிப்பைட. த்தாகிய ஆர ம் என மாம். ஆகத்
ைலெயன
மாறி ம் அைம ம். தாழி ள்ேள குவைளைய ைவத் வளர்ப்பர்; "தாழி ண் மலர்ந்த
தண்ெசங்குவைள" என்ப காண்க. ழ்தல்-வி ம் தல் ேமவா -பள்ளித் தாமமாய்
ேமவப் ெபறாமல் என் மாம். கழிய-வ ந்த ெவன் ம் ெபா ட் . விஅ வயிற்றின்,மயிர். இைணயைண-இைணதைல ைடய பலவாகிய அைண;
" இைணபட நிவந்த நீலெமன் ேசக்ைக ட்
ைண ண ரன்னத்தின் விெமல் வைணயைசஇ"
என்றார் பிற ம் தி ந்

யில் – கணவர் மார்பிேல

கலங்கா ள்ளம் என்றார், "ெப ைம ம் உர

யி

ம் களித் யில்.

ம் ஆ உ ேமன" என்பவாக ன். லம்

த் ைறப்ப – உவைகக் கண்ணீர் சிந்தா
ன்பக் கண்ணீர் சிந்த என் மாம். குமி ம்
ம் த் ம் க்கிற்கும் நீர்த் ளிக்கும் உவைம. உைறப்ப-உகுப்ப.
௭௨-௭௬. அன்னம் ெமல்நைட நன்னீர்ப் ெபாய்ைக
ஆம்பல் நா ம் ேதம்ெபாதி ந விைரத்
தாமைரச் ெசவ்வாய்த் தண்அறல் கூந்தல்
பாண்வாய் வண் ேநாதிறம் பாடக்
காண்வ குவைளக் கண்மலர் விழிப்பப்
அன்னம் ெமல்நைட-அன்னமாகிய ெமன்ைம ைடய நைடயிைன ம், ஆம்பல்
நா ம்-ஆம்ப ன் மணம் நா ம். ேதம் ெபாதி ந விைரத் தாமைரச் ெசவ்வாய்ேதன்மிக்க ந மணத்ைத ைடய தாமைரயாகிய சிவந்த வாயிைன ம், தண்
அறற்கூந்தல்-தண்ணிய அறலாகிய கூந்த ைன ம் உைடய, நன்னீர்ப் ெபய்ைக-நல்ல
நீைர ைடய ெபாய்ைகயாகிய மடவாள், பாண் வாய் வண் ேநாதிறம்பாடபாண்டன்ைமையத் தம்மிடத்ேத ைடய வண் களாகிய பள்ளி ணர்த் வார்
றநீர்ைம ெயன்

ம் பண்ணாற் பள்ளி ெய ச்சி பாட, காண்வ

குவைளக் கண்மலர்

விழிப்ப-அழகு ெபா ந்திய குவைளயாகிய கண்மலர் விழிப்ப,
ஆம்பல் நா ம் ெசவ்வாய் என இைய ம். நைடயிைன ம் வாயிைன ம்
கூந்த ைன
ைடய ெபாய்ைகயாகிய ெபண் கண் விழிப்ப ெவன்க. பாண்-பாண்
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சாதி. ேநாதிறம்- றநீர்ைம என ம் ெபயர்ெப ம். அ
ஐந்த

பாைலப்பண்ணின் திறம்

ள் ஒன்றழித; என்ைன?

"தக்கராக ேநாதிறங் காந்தார பஞசமேம
க்கங் கழிேசாம ராகேம-மிக்கதிறற்
காந்தார ெமன்ைறந் ம் பாைலத் திறெமன்றார்
ந்தா ரகத்தியனார் ேபாந் "
என்பவாக ன் ேநாதிறம் என்னின் அ

ல்ைலப்பண்ணின் திறங்களிெலான்றாம்

பாட, காரணப்ெபா ட் ; உடனிகழ்ச்சி மாம். இனி, ஆம்பல் என்
வாய் என் ம். பாட் ைன ைடய வாைய ைடய வண்

ம் பண் ேதாற் ம்

என் ம் Ü த

மாம். ேதம்-

இனிைம. ேதன்-குவைளக் கண்மலர்-குவைளயாகிய கள்ைள ைடய மலர்,
குவைளயாகிய கண்மலர். விழிப்ப-மலர, கண்விழிக்க. இஃ

உ வக வணி.

௭௭-௮௪. ள்வாய் ரசெமா ெபாறிமயிர் வாரணத்
ள்வாய்ச் சங்கம் ைற ைற ஆர்ப்ப
உர நீர்ப் பரப்பின் ஊர்த் யில் எ ப்பி
இர த் தைலப்ெபய ம் ைவகைற கா ம்
அைரஇ ள் யாமத் ம் பக ம் ஞ்சான்
விைரமலர் வாளிெயா க ப் வில் ஏந்தி
மகர ெவல்ெகா ைமந்தன் திாிதர
நகரம் காவல் நனிசிறந் த என்.
ள்வாய்

ரசெமா -பறைவகளின் ஒ யாகிய

ரசுடேன, ெபாறி மயிர் வாரணத் -

ள்ளிகள் ெபா ந்திய சிறகிைன ைடய ேகாழிச்ேசவ

ம்,

ள்வாய்ச் சங்கம்-கூர்ந்த

வாைய ைடய சங்க ம், ைற ைற ஆர்ப்ப-தத்தம் ைறைமக்ேகற்ப ஒ க்க ம்,
உர நீர்ப் பரப்பின் ஊர் யில் எ ப்பி-கடல்ேபா ம் பரப்ைப ம் ஒ ைய
ைடய
ஊைரத்

யிெல ப்பி, இர த் தைலப்ெபய ம் ைவகைற கா ம்-இ ள் நீங்குத

ைவகைறயள ம், அைர இ ள் யாமத் ம் பக
ஒ

மாத்திைரப் ெபா

ம்

ம்

ம்

ஞ்சான்-இ ள் மிக்க நள்ளிரவி

யிலானாய், விைரமலர் வாளிெயா

க ப் வில் ஏந்தி-

மணம் ெபா ந்திய மலராகிய அம்ைப ம் க ம்பாகிய வில்ைல ம் ஏந்தி, மகர ெவல்
ெகா ைமந்தன் திாிதர-மகரமாகிய ெவற்றிக்ெகா ைய ைடய காமேதவன் திாிந்
ெகாண்
த்தலால், நகரம் காவல் நனி சிறந்த
சிறந்தெதன்க.
ள்வாய்-வாய் என்ப
தவிர்வழி வந்த . உர

என்-நகரம் மிக ம் காவல்

ஒ க்காயிற் . வாரணத்

என்பதில் அத்

சாாிைய

நீர்ப்பரப் -கடல்; இன், உவமப்ெபா ட் . ஊர், ஆகுெபயர்.

ம்
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எ ப்பி-எ ப்பி; "சூதேரத்திய

யிெலைட நிைல ம்" என்ப

கான்க. இர த்தைலப்

ெபய ம் எனத் தகர ஒற் மிக்க விகாரம். தைலப்ெபயர்தல், ஒ ெசால்;
அவ்விடத்தினின் ம் நீங்கும் என் மாம். இ ைள ைடய அைரயாமம் என இையக்க.
அ யார்க்கு நல்லார் அைரயி

ம் யாம ம் என விாித் , ‘அைரயி ள் – இரண்டாம்

யாமம்; யாமம்- ஓர் யாமம்; பகல்-அைர யாமம்’ என்பர். ெபா ந் ேமற்ெகாள்க. பகல்ஒ மாத்திைரப் ெபா ெதன்க. "ைகச்சிைல கைணெயாேடந்திக் காமனிக் கைடையக்
காப்பான்." என்றார் தி த் தக்கேதவ ம். ஞ்சார் என் ப் பாடேமாதித் ஞ்சாராம்ப
என் ைரப்பர் அ யார்க்கு நல்லார். என் – அைச.
மாதவி ம் கண்ணா ம் களி யிெலய்த ம், கண்ணகி ம் பிாிந்த மாத ம்
ெபறா
பக

ம்

எல்லாவ

கண்

யில்

த் ைறப்ப ம், பாட, விழிப்ப, ஆர்ப்ப, ைவகைறகா ம் யாமத் ம்

ஞ்சானாகி ைமந்தன் ஏந்தித் திாிதலால், நகரங்காவல் சிறந்தெதன்க. இஃ
ம் அளவ யாகி

ந்தைமயின், நிைலமண் ல ஆசிாியப்பா.

இ தி ெவண்பா
கூ னார் பால்நிழலாய்க் கூடார்ப்பால் ெவய்தாய்க்
காவலன் ெவண்குைடேபால் காட் ற்ேற - கூ ய
மாதவிக்கும் கண்ணகிக்கும் வான்ஊர் மதிவிாிந்
ேபா அவிழ்க்கும் கங்குல் ெபா
.
கூ னார்பால் நிழலாய்-நட்பாய்ச் ேசர்ந்தவர்பால் நிழலாகி ம், கூடார்பால்
ெவய்யதாய்-பைகயாச் ேசராதவர்பால் ெவய்யதாகி
ெவண்குைடேபால்-ேசாழ மன்ன
அவிழ்கும் கங்குற்ெபா

ள்ள, காவலன்

ைடய ெவண்ெகாற்றக் குைடையப் ேபால், ேபா

- க்கள் இதழ்கைள விாிக்கும் இராப்ெபா தில், வான்

ஊர்மதி விாிந் -வானிேல ஒளி விாிந்

ெசல்

ம் திங்கள், கூ ய மாதவிக்கும்

கண்ணகிக்கும்-ேகாவலைனக் கூ ய மாதவிக்கும் அவைனப் பிாிந்த கண்ணகிக்கும்,
காட் ற் - ைறேயா தண்ணிதா ம் ெவவ்விதா ம் தன்ைனக் காட் ற் .
உவைமக்கண், கூ னார், கூடார் என்பன

ைறேய நண்பர், பைகவர் என்

ெபா ளன. கூ ய மாதவி ெயன்றைமயால், பிாிந்த கண்ணகி ெயன்ப
அைச.
அந்திமாைலச் சிறப் ச்ெசய் காைத
---------------------------

ற்றிற் .

ம்

ெபற்றாம். ஏ:
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5. இந்திர விழ ெர த்த காைத.
(உலைக
ய இ ள் அகன்றிட ஞாயி ேதான்றிக் கதிர்கைளப் பரப்பிய ; அன்
சித்திைரத் திங்களில் சித்திைர ம் நிைறமதி ம் கூ ய நாளாக வி ந்த . கார்
நகாி ள்ளார் இந்திவிழாச் ெசய்யத் ெதாடங்கினர். ம
ர்ப்பாக்கம், பட் னப்பாக்கம்
என இ பகுதிைய ைடய
கார் நகரம். ம
ர்பாக்கத்திற் கடற்கைரைய ெயாட் க்
கண்ைணக் கவ ம் அழகுைடய யவனர் இ ப்பிடங்க ம், மற் ம் வாணிகத்தின்
ெபா ட் ப் பல நா களி
ந் ம் வந்ேதார் கலந் ைற ம் இ ப்பிடங்க ம்
விளங்குவன. வண்ணம், சுண்ணம், சாந்தம்,

,

நகர தி ம், பட் ச் சா யர் இ ககு மிடங்க
ெபாற்பணிக

ம் விற்கும் ம குக

த யன விற்ேபார் திாி ம்
ம், நவமணிக

ம், கூலக்கைடத் ெத

ம் ெபான்

ம்

ம், ெவண்கலக் கன்னார்,

ெசம் ெகாட் கள், தச்சர், ெகால்லர், தட்டார்

த யவர்க

ம், குழ

ஏழிைசகைள ம் வ வின்றிைசக்கும் பாணர்க

ம், ஏேனா ம் உைற மிடங்க

ஆண் ள்ளன. பட் னப்பாக்கத்தில் அரச தி ம், ெகா த்ேதர்
ெத

ம் யாழி

ம்
ம்

தி ம், பீ ைகத்

ம், வாணிகர் ம கும், மைறேயார் இ க்ைக ம், ேவளாளர்

தி ம், மற் ம்

ம த் வர் ேசாதிடர் சூதர், மாகதர், கூத்தர், நாழிைகக்கணக்கர், கணிைகயர்
தலாயினார் இ க்ைகக ம், யாைனேதர் குதிைரகைளச் ெச த் ேவா ம்,
க ங்கண் மறவ ம் றஞ்சூழ்ந்தி க்கும் இ க்ைகக ம் திகழ்வன. அவ்வி
பாக்கங்கட்கும் இைடேய ேசாைலகளின் மரங்கேள கால்களாகக் கட்டப்பட்ட
நாளங்கா ெயன் ம் கைடத்ெத உள .
அதன்கண் உள்ள நாளங்கா ப்
த யன ெசாாிந்
ம ங்கின் மறங்ெக

குரைவயா
ர ம், பட்

தத்திற்கு மறக்கு ப் ெபண் ர்

ம் ெபாங்க

ம்

அரசைன வாழ்த்திச் ெசல்கின்றனர். பின்னர், ம
ம ங்கிற் பைடெக

மாக்க

ம்

ர்

ந்தச் ெசன்

‘ேவநதன் ெகாற்றங் ெகாள்க’ எனக்கூறி, ரசு ழங்க உயிர்ப்ப
ட் கின்றனர்.
அதன்பின் தி மாவளவன் ன் வடதிைசச் ெசன் இமயத்தின் சிைமயத்தில்
ெபாறித்

மீண்ட காேல, வடநாட்டரசர்கள்பாற் ெபற் க் ெகாணர்ந்த

த் ப்பநதர்,

பட் மண்டபம், ேதாரணவாயில் என்பன. ஒ ங்குடன் கூ ய அ ம்ெபறல்
மண்டபத்தி

ம், பலதிறப்பட்ட வியத்தகு ெசய்ைககைள

ெவள்ளிைடமன்றம், இலஞ்சி மன்றம், ெந ங்கல்மன்றம்,

ைடயனவாகிய
தச க்கம், பாைவ மன்றம்

என் ம் ஐவைக மன்றங்களி ம் ப கள் ெகா க்கப்ப கின்றன. பின் ,
வச்சிரக்ேகாட்டத்தி ந்த ரைச ெவள்யாைனக் ேகாட்டத்திற் ெகாணர்ந் யாைனயின்
பிடாில் ஏற்றி விழாவின்

த

ம்

ம் திாிவித் , த நிைலக் ேகாட்த்தி

ள்ள

ெகா ையய நிமிர்த் கின்றனர். நகர திகெளல்லாம் ரண கும்பம், ெபாற்பா ைக,
பாைவ விளக்கு த யவற்றால் அணி ெசய்யப்ப கின்றன. ஐம்ெப ங் கு
ம்
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எண்ேபராய ம் அரச குமர ம் பரத குமர ம் களி
திரண்

ேதர் ரவிகைள ஊர்ந் வந்

அரசைன வாழ்த்தி, காவிாியின் ண்ணிய நன்னீைரப் ெபாற்குடங்களிற்

ெகாணர்ந் இந்திரைன நீராட் கின்றனர். பின்னர்ப் ‘பிறவா யாக்ைகப் ெபாிேயான்’
ஆகிய சிவ பிரான் தலாக ள்ள எல்லாத் ேதவர்களின் ேகாயில்களி ம் ஓமம்
த யன ெசய்யப்ப கின்றன. அறேவார் பள்ளி த ய இடங்களிற் ெபாிேயார்கள்
அறெநறிச் ெசாற்ெபாழி கள் ெசய்கின்றனர். யாழ்ப் லவர், பாடற்பாணர்
தலாயினார இைச ஒ பக்கம் சிறந் திகழ்கின்ற . இவ்வாறாக இந்திர விழாவின்
களிப் மிக்க நகர தியில் விழாவினிைடேய, மாதவி டன் கூ க் களிப்

ம்

ேகாவலன் ேபாலப் பரத்ைதயைரப் பலபடப் பாராட் க் கூ , அவர் சிய சாந்
த யனதம் ெமய்
ம் ெபா ந்தவந்த ெகா நைர ேநாக்கி அவர்தம் கற் ைட
மைனவியர் கைடக்கண் சிவப் றலால், கணவர்கள் வி ந்ெதா
குந்
அச்சிவப்பிைன மாற்றிக் கூ கின்றனர். அக்காலத்ேத கண்ணகியின் க ங்கண்
மாதவியின் ெசங்கண் ம் நீாிைன உகுத்
ைறேய இடத்தி ம் வலத்தி ம்
த்தன.
(நிைலமண் ல ஆசிாியப்பா)
அைலநீர் ஆைட மைல ைல ஆகத்
ஆரப் ேபாியாற் மாாிக் கூந்தல்
கண்அகன் பரப்பின் மண்ணக மடந்ைத
ைதஇ ள் படாஅம் ேபாக நீக்கி
உைடய மால்வைர உச்சித் ேதான்றி 5
உலகுவிளங்கு அவிர்ஒளி மலர்கதிர் பரப்பி,
ேவயா மாட ம், வியன்கல இ க்ைக ம்,
மான்கண் காதலர் மாளிைக இடங்க ம்,
கயவாய் ம ங்கில் காண்ேபார்த் த க்கும்
பயன்அறி
கலம்த

அறியா யவனர் இ க்ைக ம், 10

தி வின் லம்ெபயர் மாக்கள்

கலந் இ ந் உைற ம் இலங்குநீர் வைரப் ம்,
வண்ண ம் சுண்ண ம் தண்ந ஞ் சாந்த ம்
ம் ைக ம் ேமவிய விைர ம்
பகர்வனர் திாித

நகர

பட்

ம் ப த்தி

ம் மயிாி

தி ம், 15
ம்

கட் ம் ண்விைனக் கா கர் இ க்ைக ம்,
சும் கி ம் ஆர ம் அகி ம்

ம்
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மாசுஅ

த் ம் மணி ம் ெபான்

அ ங்கல ெவ க்ைகேயா

ம்

அளந் கைட அறியா 20

வளம்தைல மயங்கிய நனந்தைல ம கும்,
பால்வைக ெதாிந்த பகுதிப் பண்டெமா
கூலம் குவித்த கூல தி ம்,
காழியர் கூவியர் கள்ெநாைட யாட் யர்
மீன்விைலப் பரதவர் ெவள்உப் ப் பக நர் 25
பாசவர் வாசவர் பல்நிண விைலஞெரா
ஓசுநர் ெசறிந்த ஊன்ம இ க்ைக ம்,
கஞ்ச கார ம் ெசம் ெசய் குந ம்
மரங்ெகால் தச்ச ம் க ங்ைகக் ெகால்ல ம்
கண்

ள் விைனஞ ம் மண்ஈட் டாள ம் 30

ெபான்ெசய் ெகால்ல ம் நன்கலம் த ந ம்
ன்ன கார ம் ேதா ன் ன்ன ம்
கிழியி ம் கிைடயி ம் ெதாழில்பல ெப க்கிப்
ப
இல் ெசய்விைனப் பால்ெக மாக்க ம்
குழ

ம் யாழி

ம் குரல் தல் ஏ ம் 35

வ இன்றி இைசத்

வழித்திறம் காட் ம்

அ ம்ெபறல் மரபின் ெப ம்பாண் இ க்ைக ம்,
சி கு ங் ைகவிைனப் பிறர்விைன யாளெரா
ம இன்றி விளங்கும் ம
ேகாவியன்
பீ ைகத் ெத

ர்ப் பாக்க ம்,

தி ம், ெகா த்ேதர்
ம், ெப ங்கு

தி ம், 40

வாணிகர்

மாட ம கும், மைறேயார் இ க்ைக ம்,
ழ்கு உழவெரா விளங்கிய ெகாள்ைக
ஆ ள் ேவத ம் காலக் கணித ம்
பால்வைக ெதாிந்த பன் ைற இ க்ைக ம், 45
தி மணி குயிற் நர் சிறந்த ெகாள்ைகேயா
அணிவைள ேபா நர் அகன்ெப
தி ம்,
சூதர் மாகதர் ேவதா ளிகெரா
நாழிைகக் கணக்கர் நலம்ெப கண் ளர்
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காவல் கணிைகயர் ஆடல் கூத்தியர் 50
விைல மடந்ைதயர் ஏவல் சிலதியர்
பயில்ெதாழில் குயி வர் பன் ைறக் க வியர்
நைகேவ ழம்பெரா வைகெதாி இ க்ைக ம்,
க ம்பாி கட நர் களிற்றின் பாகர்
ெந ந்ேதர் ஊ நர் க ங்கண் மறவர் 55
இ ந்
றம் சுற்றிய ெப ம்பாய் இ க்ைக ம்,
பீ ெக சிறப்பின் ெபாிேயார் மல்கிய
பாடல்சால் சிறப்பின் பட் னப் பாக்க ம்,
இ ெப ேவந்தர் ைனயிடம் ேபால
இ பால் பகுதியின் இைடநிலம் ஆகிய 60
கைடகால் யாத்த மிைடமரச் ேசாைலக்
ெகா ப்ேபார் ஓைத ம் ெகாள்ேவார் ஓைத ம்
ந க்குஇன்றி நிைலஇய நாள்அங் கா யில்
சித்திைரச் சித்திரத் திங்கள் ேசர்ந்ெதன
ெவற்றிேவல் மன்னற்கு உற்றைத ஒழிக்க எனத் 65
ேதவர் ேகாமான் ஏவ ன் ேபாந்த
காவல் தத் க் கைடெக பீ ைகப்
க்க ம் ேநாைல ம் வி க்குஉைட மைட ம்
ம் ைக ம் ெபாங்க ம் ெசாாிந்
ணங்ைகயர் குரைவயர் அணங்குஎ ந்

ஆ ப் 70

ெப நில மன்னன் இ நிலம் அடங்க ம்
பசி ம் பிணி ம் பைக ம் நீங்கி
வசி ம் வள ம் சுரக்க என வாழ்த்தி
மாதர்க் ேகாலத் வலைவயின் உைரக்கும்
திற் ெபண் ர் ஓைதயின் ெபயர, 75
ம
ர் ம ங்கின் மறம்ெகாள் ர ம்
பட் ன ம ங்கின் பைடெக மாக்க ம்
ந்தச் ெசன்
ப்ப பீ ைக
ெவந்திறல் மன்னற்கு உற்றைத ஒழிக்கெவனப்
ப க்ெகாைட ாிந்ேதார் வ க்குவரம் ஆகெவனக் 80
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கல்உமிழ் கவணினர் கழிப்பிணிக் கைறத்ேதால்
பல்ேவல் பரப்பினர் ெமய்உறத் தீண்
ஆர்த் க் களம்ெகாண்ேடார் ஆர்அமர் அ வத் ச்
சூர்த் க் கைடசிவந்த சு ேனாக்குக் க ந்தைல
ெவற்றி ேவந்தன் ெகாற்றம் ெகாள்கெவன 85
நற்ப பீ ைக நலம்ெகாள ைவத் ஆங்கு
உயிர்ப்ப உண் ம் உ
க்குரல் ழக்கத்
மயிர்க்கண் ரெசா வான்ப ஊட் ,
இ நில ம ங்கின் ெபா நைரப் ெபறாஅச்
ெச ெவங் காத ன் தி மா வளவன் 90
வா ம் குைட ம் மயிர்க்கண் ரசும்
நாெளா ெபயர்த் நண்ணார்ப் ெப கஇம்
மண்ணக ம ங்கின்என் வ ெக ேதாள்எனப்
ண்ணியத் திைச கம் ேபாகிய அந்நாள்
அைச இல் ஊக்கத்

நைசபிறக்கு ஒழியப் 95

பைகவிலக் கிய இப் பயம்ெக மைலஎன
இைமயவர் உைற ம் சிைமயப் பிடர்த்தைலக்
ெகா வாி ஒற்றிக் ெகாள்ைகயின் ெபயர்ேவாற்கு,
மாநீர் ேவ வச்சிர நன்னாட் க்
ேகான்இைற ெகா த்த ெகாற்றப் பந்த ம் 100
மகதநன் நாட்

வாள்வாய் ேவந்தன்

பைக றத் க் ெகா த்த பட் மண் டப ம்,
அவந்தி ேவந்தன் உவந்தனன் ெகா த்த
நிவந் ஓங்கு மரபின் ேதாரண வாயி ம்
ெபான்னி

ம் மணியி

ம் ைனந்தன ஆயி

ம் 105

ண்விைனக் கம்மியர் காணா மரபின,
யர்நீங்கு சிறப்பின்அவர் ெதால்ேலார் உதவிக்கு
மயன்விதித் க் ெகா த்த மரபின, இைவதாம்
ஒ ங்குடன் ணர்ந் ஆங்கு உயர்ந்ேதார் ஏத் ம்
அ ம்ெபறல் மரபின் மண்டபம் அன்றி ம், 110
வம்ப மாக்கள் தம்ெபயர் ெபாறித்த
கண்ெண த் ப் ப த்த எண் ப் பல்ெபாதிக்

21
கைட க வாயி ம் க ந்தாழ்க் காவ
உைடேயார் காவ ம் ஒாீஇய ஆகிக்

ம்

கட்ேபார் உளர்எனின் க ப்பத் தைலஏற்றிக் 115
ெகாட்பின் அல்ல

ெகா த்தல் ஈயா

உள் நர்ப் பனிக்கும் ெவள்ளிைட மன்ற ம்,
கூ ம் குற ம் ஊ ம் ெசவி ம்
அ குெமய் யாள ம்
கினர் ஆ ப்
ப

இல் காட்சி நன்னிறம் ெபற்

120

வலம்ெசயாக் கழி ம் இலஞ்சி மன்ற ம்,
வஞ்சம் உண் மயல்பைக உற்ேறார்
நஞ்சம் உண் ந ங்கு யர் உற்ேறார்
அழல்வாய் நாகத் ஆர்எயி அ ந்தினர்
கழல்கண் கூளிக் க நைவப் பட்ேடார் 125
சுழல வந்

ெதாழத் யர் நீங்கும்

நிழல்கால் ெந ங்கல் நின்ற மன்ற ம்,
தவம்மைறந் ஒ கும் தன்ைம இலாளர்
அவம்மைறந் ஒ கும் அலவல் ெபண் ர்
அைறேபாகு அைமச்சர் பிறர்மைன நயப்ேபார் 130
ெபாய்க்காி யாளர் றங்கூற் றாளர்என்
ைகக்ெகாள் பாசத் க் ைகப்ப ேவார்எனக்
காதம் நான்கும் க ங்குரல் எ ப்பிப்
தம் ைடத் உ
அைரசுேகால் ேகா

ம்

த ச க்க ம்,
ம் அறம்கூ

அைவயத்

135

உைர ல் ேகா ஒ திறம் பற்றி ம்
நாெவா நவிலா நைவநீர் உகுத் ப்
பாைவநின் அ உம் பாைவ மன்ற ம்,
ெமய்வைக உணர்ந்த வி மிேயார் ஏத் ம்
ஐவைக மன்றத் ம் அ ம்ப
வச்சிரக் ேகாட்டத்

உறீஇ, 140

மணம்ெக

ரசம்

கச்ைச யாைனப் பிடர்த்தைல ஏற்றி,
வால்ெவண் களிற் அரசு வயங்கிய ேகாட்டத் க்
கால்ேகாள் விழவின் கைடநிைல சாற்றித்

22
தங்கிய ெகாள்ைகத் த நிைலக் ேகாட்டத்

145

மங்கல ெந ங்ெகா வான்உற எ த் ,
மரகத மணிெயா வயிரம் குயிற்றிப்
பவளத் திரள்கால் ைபம்ெபான் ேவதிைக
ெந நிைல மாளிைகக் கைட கத் யாங்க
கிம் ாிப் பகுவாய்க் கிளர் த்

ஒ க்கத்

ம்

150

மங்கலம் ெபாறித்த மகர வாசிைகத்
ேதாரணம் நிைலஇய ேதாம்அ பசும்ெபான்
ரண கும்பத் ப் ெபா ந்த பா ைக
பாைவ விளக்குப் பசும்ெபான் படாைக
மயிர்க் கவாி சுந்தரச் சுண்ணத்

155

ேமவிய ெகாள்ைக தியில் ெசறிந் ஆங்கு,
ஐம்ெப ங் கு
ம் எண்ேபர் ஆய ம்
அரச குமர ம் பரத குமர ம்
கவர்ப்பாிப் ரவியர் களிற்றின் ெதாகுதியர்
இவர்ப்பாித் ேதாினர் இையந் ஒ ங்கு ஈண்

160

அைரசுேமம் படீஇய அகனிைல ம ங்கில்
உைரசால் மன்னன் ெகாற்றம் ெகாள்ெகன
மாஇ ஞாலத் மன்உயிர் காக்கும்
ஆயிரத் ஓர்எட் அரசுதைலக் ெகாண்ட
தண்ந ங் காவிாித் தா ம

ெப ந் ைறப் 165

ண்ணிய நல்நீர் ெபான்குடத் ஏந்தி
மண்ணகம் ம ள வானகம் வியப்ப
விண்ணவர் தைலவைன வி நீர் ஆட் ,
பிறவா யாக்ைகப் ெபாிேயான் ேகாயி ம்
அ

கச் ெசவ்ேவள் அணிதிகழ் ேகாயி

ம் 170

வால்வைள ேமனி வா ேயான் ேகாயி ம்
நீல ேமனி ெந ேயான் ேகாயி ம்
மாைல ெவண்குைட மன்னவன் ேகாயி ம்
மா
தல்வன் வாய்ைமயின் வழாஅ
நான்மைற மரபின் தீ ைற ஒ பால், 175

23
நால்வைகத் ேதவ ம் வ கணங்க
பால்வைக ெதாிந்த பகுதித் ேதாற்றத்

ம்

ேவ ேவ கட ளர் சா சிறந் ஒ பால்,
அறேவார் பள்ளி ம் அறன்ஓம் பைட ம்
றநிைலக் ேகாட்டத் ப் ண்ணியத் தான ம் 180
திறேவார் உைரக்கும் ெசயல்சிறந் ஒ பால்,
ெகா த்ேதர் ேவந்தெனா கூடா மன்னர்
அ த்தைள நீக்க அ ள்சிறந் ஒ பால்,
கண்
ளாளர் க விக் குயி வர்
பண்யாழ்ப் லவர் பாடல் பாணெரா

185

எண்அ ஞ் சிறப்பின் இைசசிறந் ஒ பால்,
ழ க்கண் யிலா
க்க ம் தி ம்
விழ க்களி சிறந்த விய ள் ஆங்கண்
காதல் ெகா நைனப் பிாிந் அலர் எய்தா
மாதர்க் ெகா ங்குைழ மாதவி தன்ெனா

190

இல்வளர் ல்ைல மல் ைக மயிைல
தாழிக் குவைள சூழ்ெசங் க நீர்
பயில் ங் ேகாைதப் பிைணய ற் ெபா ந்
காமக் களிமகிழ் எய்திக் காமர்
ம்ெபாதி ந விைரப் ெபாழில்ஆட்

அமர்ந்

195

நாள்மகிழ் இ க்ைக நாள்அங் கா யில்
ம கானத் ப்
மணம் க்குப்
ைக ம் சாந் ம் லரா சிறந்
நைகயா ஆயத் நன்ெமாழி திைளத் க்
குரல்வாய்ப் பாணெரா

நகரப் பரத்தெரா

200

திாித மரபின் ேகாவலன் ேபால
இளிவாய் வண் ெனா இன்இள ேவனிெலா
மலய மா தம் திாித
க
கில் சுமந் கு
இ க ங் கயெலா

ம கில்,
யல் ஒழித் ஆங்கு
இைடக்குமிழ் எ தி 205

அங்கண் வானத் அர ப்பைக அஞ்சித்
திங்க ம் ஈண் த் திாித ம் உண் ெகால்.

24
நீர்வாய் திங்கள் நீள்நிலத் அ தின்
சீர்வாய் வைலத் தி நீர் மாந்தி
மீன்ஏற் க் ெகா ேயான் ெமய்ெபற வளர்த்த 210
வான வல் வ த ம் உண் ெகால்.
இ நில மன்னற்குப் ெப வளம் காட்டத்
தி மகள் குந்த இச் ெச ம்பதி ஆம்என
எாிநிறத் இலவ ம் ல்ைல ம் அன்றி ம்
க ெந ங் குவைள ம் குமி ம்

த் ஆங்கு 215

உள்வாி ேகாலத் உ
ைண ேத க்
கள்ளக் கமலம் திாித ம் உண் ெகால்.
மன்னவன் ெசங்ேகால் ம த்தல் அஞ்சிப்
பல்உயிர் ப கும் பகுவாய்க் கூற்றம்
ஆண்ைமயில் திாிந் தன் அ ந்ெதாழில் திாியா

220

நாண்உைடக் ேகாலத் நைக கம் ேகாட் ப்
பண்ெமாழி நரம்பின் திவ யாழ் மிழற்றிப்
ெபண்ைமயில் திாி ம் ெபற்றி ம் உண் என,
உ வி லாளன் ஒ ெப ஞ் ேசைன
இகல்அமர் ஆட்

எதிர்நின்

விலக்கிஅவர் 225

எ
வாி ேகாலம்
ெம ம் உறீஇ
வி ந்ெதா
க்க ெப ந்ேதாள் கணவெரா
உடன்உைற மாீஇ ஒ க்ெகா
ணர்ந்த
வடமீன் கற்பின் மைன ைற மகளிர்
மாதர்வாள்

கத்

மணித்ேதாட் க் குவைளப் 230

ேபா
றங்ெகா த் ப் ேபாகிய ெசங்கைட
வி ந்தின் தீர்ந்தில ஆயின் யாவ ம்
ம ந் ம் த ம்ெகால்இம் மாநில வைரப் எனக்
ைகயற் ந ங்கும் நல்விைன ந நாள்
உள்அகம் ந ந்தா

உைறப்பமீ

அழிந்

235

கள்உக ந ங்கும் க நீர் ேபாலக்
கண்ணகி க ங்க ம் மாதவி ெசங்க ம்
உள்நிைற கரந் அகத் ஒளித் நீர் உகுத்தன
எண்
ைற இடத்தி ம் வலத்தி ம்
த்தன
விண்ணவர் ேகாமான் விழ நாள் அகத் என். 240
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--------------நாவலர் பண் த ந. . ேவங்கடசாமி நாட்டாரவர்கள் உைர
௧-௬. அைலநீர் ஆைட மைல ைல ஆகத்
ஆரப் ேபாியாற் மாாிக் கூந்தல்
கண்அகன் பரப்பின் மண்ணக மடந்ைத
ைதஇ ள் படாஅம் ேபாக நீக்கி
உைடய மால்வைர உச்சித் ேதான்றி
உலகுவிளங்கு அவிர்ஒளி மலர்கதிர் பரப்பி
அைலநீர் ஆைட-கடலாகிய ஆைடயிைன ம், மைல
ைலயிைன ம், ஆகத்
ெபாிய யாறாகிய

த்

ைல-மைலயாகிய

ஆரப்ேபர் யாற் -அம் ைலைய ைடய மார்பினிடத் ப்
வடத்திைன ம், மாாிக் கூந்தல்-ேமகமாகிய கூந்த

ைன ம்

உைடய, கண் அகன் பரப்பின் மண்ணக மடந்ைத-இடமகன்ற பரப்பிைன ைடய
நிலமகளின், ைதஇ ட் படாஅம் ேபாக நீக்கி-உடம்ைப மைறத்த இ ளாகிய
ேபார்ைவையப் ேபாகுமா

நீக்கி, உதயமால்வைர உச்சித் ேதான்றி-ெபாிதாகிய

உதயகிாியின் உச்சியிேல உதித் , உலகு விளங்கு அவிர் ஒளி-உலகம் விளங்குதற்குக்
காரணமாகிய ஆதித்தன், மலர்கதிர் பரப்பி-விாிந்த கிரணங்கைளப் பரப்ப;
ேபாியாற்

ஆரம் என மா க. விளங்கு என்ப

ஏ ப்ெபயர் ெகாண்ட . அவிர்

ஒளி-விளங்கும் ஒளி, ஆதித்தன். பரப்பி என்பதைனப் பரப்பெவனத் திாிக்க. அரசு
ெக த் தலம்வ ம் மண்மடந்ைத ேபார்த்த இ ளாகிய படாத்ைதத் தன்
கதிர்க்ைககளால் நீக்கி என ேமல் இற்காைத டன் ெதாடர் ப த் ைரக்க.
"மணிமைலப் பைணத்ேதாள் மாநில மடந்ைத, அணி ைலத்
ேபாலச், ெசல் ன

யல்வ உ மாரம்

ழந்த ேசய்வரற் கான்யாற் "என்றார் பிற ம்.

(அ : மைல-ெபாதியி

ம், இமய ம்; இவற்ைறச் சாதிெயா ைமயாற் கூறினார்.

‘ெபாதியி மிமய ம் ணர் ைலயாக’) என்றார் கைதயி ம். ைதத்தல்-ேபார்த்தல் ;
மைலநாட் வழக்கு. வாளா மண்ணக
மடந்ைதெயன்னா கண்ணகன் பரப்பின் மண்ணகமடந்ைதெயன் மிகுத் க்
கூறினார். அத்தன்ைமயாைளப் ேபார்த்த நீலப் படாத்ைதத் தன்ேறசினால் நீக்கிய
ஒளிெயனற்கு; எனேவ ெசம்பியன் மர யர்ச்சி கூறியவாறாயிற் .)
௭- ௩௯. ேவயா மாட ம், வியன்கல இ க்ைக ம்,
மான்கண் காதலர் மாளிைக இடங்க ம்,
கயவாய் ம ங்கில் காண்ேபார்த் த க்கும்
பயன்அறி

அறியா யவனர் இ க்ைக ம்,
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கலம்த

தி வின் லம்ெபயர் மாக்கள்

கலந் இ ந் உைற ம் இலங்குநீர் வைரப் ம்,
வண்ண ம் சுண்ண ம் தண்ந ஞ் சாந்த ம்
ம் ைக ம் ேமவிய விைர ம்
பகர்வனர் திாித
பட்
ம் மயிாி

நகர தி ம்,
ம் ப த்தி

ம்

கட் ம் ண்விைனக் கா கர் இ க்ைக ம்,
சும் கி ம் ஆர ம் அகி ம்
மாசுஅ
த் ம் மணி ம் ெபான் ம்
அ ங்கல ெவ க்ைகேயா அளந் கைட அறியா
வளம்தைல மயங்கிய நனந்தைல ம கும்,
பால்வைக ெதாிந்த பகுதிப் பண்டெமா
கூலம் குவித்த கூல தி ம்,
காழியர் கூவியர் கள்ெநாைட யாட் யர்
மீன்விைலப் பரதவர் ெவள்உப் ப் பக நர்
பாசவர் வாசவர் பல்நிண விைலஞெரா
ஓசுநர் ெசறிந்த ஊன்ம இ க்ைக ம்,
கஞ்ச கார ம் ெசம் ெசய் குந ம்
மரங்ெகால் தச்ச ம் க ங்ைகக் ெகால்ல ம்
கண் ள் விைனஞ ம் மண்ஈட் டாள ம்
ெபான்ெசய் ெகால்ல ம் நன்கலம் த ந ம்
ன்ன கார ம் ேதா ன் ன்ன ம்
கிழியி ம் கிைடயி ம் ெதாழில்பல ெப க்கிப்
ப
இல் ெசய்விைனப் பால்ெக மாக்க ம்
குழ
ம் யாழி ம் குரல் தல் ஏ ம்
வ இன்றி இைசத் வழித்திறம் காட் ம்
அ ம்ெபறல் மரபின் ெப ம்பாண் இ க்ைக ம்,
சி கு ங் ைகவிைனப் பிறர்விைன யாளெரா
ம இன்றி விளங்கும் ம
ேவயா மாட ம்-நிலா
ெபய்த அைறக

ர்ப் பாக்க ம்,

ற்ற ம், வியன்கல இ க்ைக ம்-ெபாிய அணிகலம்

ம், மான்கண்-மானின் கண்ேபாலக் ேகாணஞ் ெசய்த, கால் அதர்-

காற்றியங்கும் ெநறியாகிய சாளரங்கைள ைடய, மாளிைக இடங்க ம்-மாளிைகக
கயவாய் ம ங்கில்- கார் கப் பக்கங்களில் காண்ேபார்த் த க்கும்- தம்ைமக்
காண்ேபார் கண்கைள ேமற்ேபாகவிடாமற் ற க்கும், பயன் அற

ம்,

அறியா-பயன்

ெதாைலத லறயாத, யவனர் இ க்ைக ம்- ேசானகர் இ ப்பிடங்க

ம்; கலம் த

தி வின்-மரக்கலந்த ம் ெசல்வப் ெபா ட்டால், லம் ெபயர் மாக்கள்-தாம் பிறநத
நிலத்ைதக் ைகவிட் ப் ேபாந்த பரேதசத்தார் பல ம், கலந்
ேதசத்தாைரப் ேபாலக் கலந்

இ ந்

உைற ம்-ஒ

உைறந்தி க்கும், இலங்கு நீர் வைரப் ம்-விளங்குகின்ற
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அைலவாய்க்கைர யி ப் ம், வண்ண ம்-ெதாய்யிற் குழம் ம், சுண்ண ம்- சு
சுண்ண ம், தண் ந ஞ் சாந்த ம்-குளிர்ந்த நறிய கலைவச் சந்தன ம்,
வி

த்ெதா த்த

த ய

க்க

ம்-

ம், ைக ம்- ைகக்கு உ ப்பாகிய அகில்

த யன ம், ேமவிய விைர ம்-ெபா ந்திய ந மணப் ெபா ளாகிய சந்தனம்
த யன ம், பகர்வனர் திாித ம் நகர தி ம்-விற்பவராய்த் திாி ம் நகரத்
ெத க்க
ப த்தி

ம், பட்
லா

ம் மயிாி

ம், கட் ம்

ம் ப த்தி

ம்-பட்

ெபான்

யர் இ க்குமிடங்க

ம்-பட் ம் பவள ம் சந்தன ம் அகி

ம்-குற்றமற்ற

ம் உேராமத்தா

ம்

ண்விைனக் கா கர் இ க்ைக ம்- ண்ணிய

ெதாழில்கைள ஊசியாற் பிணிக்கும் பட் ச்சா
ஆர ம் அகி

லா

த் ம் ஒழிந்த மணிக

ம், மாசுஅ

ம் ெபான்

ம்,

சும்

கி ம்

த் ம் மணி ம்

ம் ஆகிய இைவகள்,

அளந் கைட அறியா-இவ்வளவினெவன அளந்
வறியப்படாத, வளம்
தைலமயங்கிய நனந்தைல ம கும்-பல வளங்க ம் தைல மயங்கிய அகன்ற
இடத்ைத ைடய ம கும், பால்வைக ெதாிந்த பகுதிப் பண்டெமா -பகுதி ேவ பா
ெதாிந்த

திைர

கூல ம் குவித்

த

ய பண்டத்ேதா , கூலம் குவித்த கூல

விற்கும் கூலக் கைடத்ெத

ம், காழியர்-பிட்

தி ம்-எண்வைகக்
வாணிக ம், கூவியர்-

அப்பம் சு வா ம், கள் ெநாைடயாட் யர்-கள்விற்கும் வைலச்சிய ம், மீன் விைலப்
பரதவர்-மீன் விற்கும் பரதவ ம், ெவள் உப் ப் பக நர்-ெவள்ளிய உப் விற்கும்
உமண ம், பாசவர்-ெவற்றிைல விற்பா ம், வாசவர்-பஞ்சவாசம் விற்பா ம், பல்நிண
விைலஞேரா -பல்வைக ஆட் ன் தைசகைள விற்பா டன், ஓசுநர்-எண்ெணய்
வாணிக ம், ெசறிந்த-ெந ங்கியி க்கும், ஊன்ம
இ ப்பிடங்க

இ க்ைக ம்-ஊன் நிைறந்த

ம், கஞ்சகார ம்-ெவண்கலக் கன்னா ம், ெசம் ெசய்குந ம்-ெசப் ப்

பாத்திரம் ெசய்வா ம், மரம் ெகால் தச்ச ம்- மரத்ைத அ த் த் ெதாழில் ெசய் ம்
தச்ச ம், க ங்ைகக் ெகால்ல ம்- வ ய ைகைய ைடய ெகால்ல ம், கண்
விைனஞ ம்-சித்திரகாாிக

ம், மண் ஈட்

ள்

ஆள ம்-சுைதயாற் பாைவ ள்ளிட்டன

ெசய்வா ம், ெபான்ெசய் ெகால்ல ம்-ெபாற்பணி ெசய் ம் உ க்குத் தட்டா ம்,
நன்கலம் த ந ம்-இரத்தினப்பணித் தட்டா ம்,

ன்னகார ம்-ைதயற்கார ம்,

ேதா ன் ன்ன ம்-ேதா ன் ைதயல் ேவைல ெசய் ம் ெசம்மா ம், கிழியி ம்
கிைடயி ம் ெதாழில் பல ெப க்கி- ணியா ம் ெநட் யா ம் பலவைக உ க்கள்
ெசய் ம் ெதாழில்கைள மிகுத் க்காட் , ப

இல் ெசய்விைனப்

பால்ெக மாக்க

ம்-குற்றமற்ற ைகத்ெதாழிலால் ேவ பட்ட இயல் ைடயா ம்,

குழ

ம்-வங்கியத்தா

ம் யாழி

இைசத் -குரல்

ம் யாழா

ம், குரல்

தல் ஏ ம் வ வின்றி

தலாய ஏழிைசயிைன ம் குற்றமின்றாக அைமத் , வழித்திறம்

காட் ம்-பண்கைள ம் அவற்றின் வழிப்பிறக்கும் திறங்கைள ம் பாடவல்ல,
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அ ம்ெபறல் மரபின்-ெபறற்காிய இைசமரபிைன யறிந்த, ெப ம்பாண்ெப ம்பாணர்கள், இ க்ைக ம்-இ க்குமிடங்க ம், சி கு ங் ைகவிைனப் பிறர்
விைனயாளெரா -மற் ம் சிறிய ைகத்ெதாழில் ெசய்வா ம் பிறர் குற்ேறவல்
ெசய்வா ம் உைற ம் இடங்க

ம், ம இன்றி விளங்கும் ம

ர்ப்பாக்க ம்-

குற்றமின்றி விளங்கும் ம
ர்ப்பாக்க ம்;
௭-௰. ேவயாமாடம் த யன காண்ேபார்த் த க்கும் யவனாி க்ைக என்க.
எகிப் , கிாீசு

த ய பிறநா களி

ந

வந்த வாணிகர், ெதாழிலாளர்

தலாயிேனார் யவனர் எனப்ப வர் ; இன்ேனாைரச் ேசானகர் என் ம் மிேலச்சர்
என் ம் கூ வர் ெதால் ைரயாளர்கள்.
௧௪. ைகக் கு ப்பாவன இைவ ெயன்பதைன,"அஞ்சனக் கட் யாியாசம்
பச்சிைல, ஆர மகி
"ெகாட்டந்

ப்ேபா ைரந்

" என்பதனா

ம், விைர இைவெயன்பதைன,

க்கந் தகர மகிலாரம், ஒட் ய ைவந் ம் விைர" என்பதனா

௧௬. மயிர் எ

ம் அறிக.

மயிர் என்பர் அ யாக்கு நல்லார். தி த்தக்க ேதவ ம் பலவிடத்

‘எ மயிர்ப் ேபார்ைவ’ குறித்தி ப்ப டன் ; "ெசந்ெந ப்

ஞ் ெசவ்ெவ ம்மயிர்,

அந்ெந ப்பள வாய்ெகாற் கம்பலம்" என அவ்ெவ யினியல்பிைன ம், கம்பலத்தி
னியல்பிைன ம் கூறி ள்ளார். இஃ ஆராய்தற்குாித் .
௧௭. கா கர் – ெநய்ேவார் என் மாம்.
௨௩. எண்வைகக் கூலமாவன : "ெநல் ப் ல் வரகு திைன சாைம, இ ங்கு
ேதாைரெயா கைழவிைள ெநல்ேல"என இைவ. கூலம் பதிெனண்வைகத் ெதன்பர்
கூத்த

லாசிாியர். கூலம், க ஞ்சரக்கு என்ப

உ௪. காழியர்-பிட்

அ ம்பத ைர.

வாணிகர். கூவியர்-அப்ப வாணிகர்: கடலா

காைத ள்,

"காழியர் ேமாதகத்
விளக்க ம், கூவியர் காரகற் குடக்கால் விளக்க ம்" எனக்
கூ தல் காண்க.காழியர்-வண்ணார் என்பா
ளர். ெநாைட-விைல.
உ . உப் ப்பக நர் – உமன ம் உமட் ய ம்; அளவ மாம்
௨௬. பாசவர்-கயி
தைகசா

திாித்

விற்பா மாம். பஞ்சவாசமாவன : "தக்ேகாலந் தீம் த்

லவங்கம், கப் ரஞ் சாதிேயா ைடந்

"எனவிைவ.

௨௯. க ங்ைக-வ ய ைக ; வன்பணித் ெதாழிலாற் கன்றிய ைக.
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௩0. மண்ணீட்டாளர்-சிற்பிகள் என் ம், குயவர் என் ம் கூற

மாம்.

௩௩. கிழியாற் ப ைம, படம் த யன ம், கிைடயால் விலங்கு, பறைவ,
ங்ெகாத்
த ய ம் அைமப்ேபார் என்க.

,

௩எ-அ. ெப ம்பாண்-பாணாில் ஒ பிாிவிணர்; ெபாிய
இைசக்கா ெமன்பா
ளர். பிறர் விைனயாளெரா ெப ம் பாண ெமன்க.
யவனாி க்ைக ம், இலங்குநீர், வைரப் ம், நகர தி ம், கா காி க்ைக ம்,
நனந்தைல ம கும், கூல தி ம், காழியர் தல் ஓசுநர் ஈறாகச் ெசறிந்த இ க்ைக ம்,
கஞ்சகாரர் தலாகப் ெப ம்பாணர் ஈறாக இ க்குமிடங்க ம் விளங்கும்
ம
ர்ப்பாக்கம் என்க.
௪0-௫௮. ேகாவியன்
பீ ைகத் ெத

தி ம், ெகா த்ேதர்

ம், ெப ங்கு

தி ம்,

வாணிகர்

மாட ம கும், மைறேயார் இ க்ைக ம்,
ழ்கு உழவெரா விளங்கிய ெகாள்ைக
ஆ ள் ேவத ம் காலக் கணித ம்
பால்வைக ெதாிந்த பன் ைற இ க்ைக ம்
தி மணி குயிற் நர் சிறந்த ெகாள்ைகேயா
அணிவைள ேபா நர் அகன்ெப
தி ம்,
சூதர் மாகதர் ேவதா ளிகெரா
நாழிைகக் கணக்கர் நலம்ெப கண் ளர்
காவல் கணிைகயர் ஆடல் கூத்தியர்
விைல மடந்ைதயர் ஏவல் சிலதியர்
பயில்ெதாழில் குயி வர் பன் ைறக் க வியர்
நைகேவ ழம்பெரா வைகெதாி இ க்ைக ம்,
க ம்பாி கட நர் களிற்றின் பாகர்
ெந ந்ேதர் ஊ நர் க ங்கண் மறவர்
இ ந்
றம் சுற்றிய ெப ம்பாய் இ க்ைக ம்,
பீ ெக சிறப்பின் ெபாிேயார் மல்கிய
பாடல்சால் சிறப்பின் பட் னப் பாக்க ம்,
ேகாவியன்
ேதேரா ம்

தி ம்-ெபாிய இராச

தி ம், பீ ைகத் ெத

தி ம், ெகா த்ேதர்

ம்-கைடத்ெத

தி ம்-ெகா யணிந்த

ம், ெப ங்கு

வாணிகர்-ெபாிய

கு ப்பிறப்ைப ைடய வாணிகர , மாட ம கும்-மாடங்கைள ைடய ெத
மைறேயார் இ க்ைக ம்-ேவதியர் இ க்குமிடங்க

ம்,

ழ்கு

ம்,

உழவெரா -யாவ ம்

வி ம் ங் கு யினராகிய உழவேரா ம், விளங்கிய ெகாள்ைக ஆ ள்ேவத ம்-சிறந்த
ெகாள்ைக ைடய ம த் வ

ேலா ம், காலக் கணித ம்-ேசாதிட ம், பால்வைக
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ெதாிந்த பன் ைற இ க்ைக ம்-ேவற் ைம ெதாிந்த பல

ைறைமேயா

க்கும்

இ ப்பிடங்க ம், தி மணி குயிற் நர் சிறந்த ெகாள்ைகேயா அணிவைள ேபா நர்
அகன் ெப
தி ம்-ேவக ேவைல ெசய்வா ்ம் சிறந்த ெகாள்ைகேயா
அணியப்ப ம் வைளைய அ த்தியற் வா ம் வா ம் அகன்ற ெபாிய தி ம், சூதர்
மாகதர் ேவதாளிகெளா -நின்ேறத் ஞ் சூதர் வி ந்ேதத் ம் மாகதர் ைவதாளியா வார்
என்
கண்

ெசால்லப்பட்ட இவேராேட, நாழிைகக் கணக்கர்-க ைகயா ம், நலம்ெப
ளர்-ேகாலத்தா

ம் கூத்தா

ம் அழகுெப ம் சாந்திக் கூத்த ம், காவற்

கணிைகயர்-காமக்கிழத்தியராகும் பரத்ைதய ம், ஆடற் கூத்தியர்-அகக் கூத்தா ம்
பதியிலா ம்,

விைல மடந்ைதயர்-அற்ைறப் பாிசம் ெகாள்வா ம், ஏவற் சிலதியர்-

ஏவற்ெறாழில் ெசய்

உள்

ெதாழி ற் பயின்ற குயி

ைறயான வாச்சியக்கார ம், நைக ேவழம்பெரா -

டக டன் இ க்கும், வைகெதாி இ க்ைக ம்-இனத்தின் வைகெதாிந்த

இ ப்பிடங்க
ெச

வர்-தமக்குாிய

வக் க வியாள ம், பன் ைறக் க வியர்-பைடக்கும்

விழ க்கும் ெகாட் ம் பல
வி

காப்பவ ம், பயில் ெதாழிற் குயி

ம், க ம்பாி கட நர்-விைரந்த ெசலவிைன ைடய ரவிகைளச்

த் வா ம், களிற்றின் பாகர்-யாைனப் பாக ம், ெந ந்ேதர் ஊ நர்-ெந ய

ேதாிைனச் ெச

த் ம் ேதர்ப்பாக ம், க ங்கண் மறவர்-த கண்ைமைய ைடய

காலாட்பைடத்தைலவ ம், இ ந்
றம்சுற்றிய ெப ம்பாய் இ க்ைக ம்-அரசன்
ேகாயிைலப் றத்ேத சூழ்ந்தி க்கும் ெபாிய பரந்த இ ப் க்க ம் என் ம்
இவற்ைற ைடய, பீ ெக

சிறப்பிற் ெபாிேயார் மல்கிய-ெப ைம ெபா ந்திய

சிறப்பிைன ைடய ெபாிேயார் நிைறந்த, பாடல் சால் சிறப்பிற் பட் னப்பாக்க ம்பாடலைமந்த சிறப்பிைன ைடய பட் னப்பாக்க ம்;
௪௨. மைறேயார்-பஞ்சக்கிராமிகள் என்ப

பைழய ைர.

௪௩. ழ்கு ேயா ம் உழவேரா ம் எனக்ெகாண் , ழ் கு ையக் காணியாளர்
என்ன மாம். ழ்கு -உழைவ வி ம் ங் கு ெயன் மாம்.
௪௬. தி மணி குயிற் நர்- த் க் ேகாப்பா மாம்.
௪௬-௭. ெகாள்ைகேயா

அழகிய சங்கிைன ய ப்பார் என்னி

௪௯. நாழிைகக் கணக்கர்-அரச

க்குச் ெசன்ற நாழிைகைய அறிந்

இதைன,
" ெமன் கைண ம் ெபா சிைல ங் ைகக்ெகாண்
காமன் திாி ங் க

ம் இ க்கின் .

ரா – யாமங்கள்

ெசால்

வார்;
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ஒன் ேபா ெயான் ேபா ெயான் ேபாய் நாழிைக ம்
ஒன் ேபா ெயான் ேபா ெயான் "
என்பதனாலறிக.
௫௧.

விைல- விற்கு விைல ; பாிசம் என்க.

௫௨. குயி வர்- ேதாற்க வி,
க வியாளர்கள்.
தி ம்,

தி ம், ெத

ைளக்க வி, நரப் க்க வி உ க்குக்

ம், ம கும், இ க்ைக ம், இ க்ைக ம்,

தி ம்,

இ க்ைக ம், இ க்ைக ம் என் ம் இவற்ைற ைடய, மல்கிய சிறப்பிைன ைடய
பட் னப்பாக்கம் என்க.
ஈண் ஐம்பத்திரண் அ களால் இளங்ேகாவ கள் கூறியி க்கும் கார்நகாின்
இயல் கேளா மணிேமகைல ள் நாற்பத்
ன் அ களால் சாத்தனார்
கூறியி க்கும் வஞ்சிநகாின் இயல் கள் ெப ம்பா ம் ஒத்தி த்தல் அறியற்பால .
௫௯-௬௩. இ ெப ேவந்தர் ைனயிடம் ேபால
இ பால் பகுதியின் இைடநிலம் ஆகிய
கைடகால் யாத்த மிைடமரச் ேசாைலக்
ெகா ப்ேபார் ஓைத ம் ெகாள்ேவார் ஓைத ம்
ந க்குஇன்றி நிைலஇய நாள்அங் கா யில்
இ ெப

ேவந்தர்

ைனயிடம்ேபால-ெப ேவந்தர் இ வர் ேபார் குறித்

வந்

தங்கிய பாசைறயி ப் க்கு இைடநிலமாகிய ேபார்க்களம்ேபால, இ பாற் பகுதியின்
இைடநிலம் ஆகிய-இரண் பக்கத்தினவாகிய ம
ர்ப்பாக்கம் பட் னப்பாக்கம்
என் ம் இ பகுதிகட்கும் இைடநிலமாகிய கைடகால் யாத்த மிைடமரச்ேசாைலநிைரபட
ெந ங்கிய ேசாைலமரங்களின் அ கேள ணாகக் கட்டப்பட்ட
கைடகைள ைடய, ெகா ப்ேபார் ஓைத ம் ெகாள்ேவார் ஓைத ம் ந க்கின்றி
நிைலஇய நாள் அங்கா யில்-பண்டங்கைள விற்ேபார் ஓைச ம் வாங்குேவார் ஓைச ம்
இைடயறா

நிைலெபற்ற நாளங்கா யில் ;

௬0. இரண் டத்தார்க்கும் ெபா வாத ம் ஆரவார ம் க தி ைனயிடத்ைத
உவைம கூறினார்.
௬௧. மிைட ேசாைல மரக்கால் யாத்த கைட எனச் ெசாற்கைள மா க.
ேசாைல ள்ேள கைடகைள ஒ ங்காகக் கட் ய என் மாம். ௬௩. நாளங்கா -காைலக்
கைடத்ெத , மாைலக் கைடத்ெத , அல்லங்கா

ெயனப்ப ம்.

௬௪. சித்திைரச் சித்திைரத் திங்கள் ேசர்ந்ெதன
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சித்திைரச் சித்திைரத் திங்கள் ேசர்ந்ெதன அந்நாள்-சித்திைர மாதத் ச் சித்திைர
நாளிேல நிைறமதி ேசர்ந்ததாக அந்நாளிேல;சித்திைரத் திங்கள்-சித்திைர மாதம்
என் மாம். சிறந்ெதனப் பாடங்ெகாண் . ‘சித்திைர மாதத் ச் சித்திைரநாள்
சிறந்தெதன்ைகயால், சித்திரா ரைண ெயன்க’ என்பர் அ ம்பபத ைரயாசிாியர்.
அந்நாளிேல அவிெராளி கதிர் பரப் என்றிையக்க.
௬௫-௭. ெவற்றிேவல் மன்னற்கு உற்றைத ஒழிக்க எனத்
ேதவர் ேகாமான் ஏவ ன் ேபாந்த
காவல் தத் க் கைடெக பீ ைகப்
ெவற்றிேவல் மன்னற்கு உற்றைத ஒழிக்ெகன-ெவற்றி ெபா ந்திய ேவைல ைடய
சுகுந்தன் என்

ம் ேவந்த

க்கு வ ம் இைட ற்ைற ஒழிப்பாெயன, ேதவர் ேகாமான்

ஏவ ன்-ேதவர்க்கரசனாகிய இந்திரன் ஏ தலாேன, ேபாந்த-அத்ேதவ லகினின் ம்
ேபாந்

தங்கி அந்நாள்

கைடெக

தலாகப் ப

பீ ைக-காவலாகிய

ெகாள்

தைல ைடய; காவற்

தத்தின் வாச ற் ெபா ந்திய ப

தத் க்

பீ ைகயில்;

உற்றைத-உ வைத. ஒழிக்ெகன, விகாரம். ேதவர் ேகாமான் ஏவிய வரலா . ேமல்,
‘கடலா காைதயில் விாித் ைரக்கப்ப ம். நாளங்கா யிற் ேபாந் தங்கிப்
ப ெகாள் ம் தம் என்க. காவற் தம்- கா க்கும் அரசற்கும் காவலாகிய

தம்.

௬௮ - எ .
க்க ம் ேநாைல ம் வி க்குஉைட மைட ம்
ம் ைக ம் ெபாங்க ம் ெசாாிந்
ணங்ைகயர் குரைவயர் அணங்குஎ ந் ஆ ப்
ெப நில மன்னன் இ நிலம் அடங்க ம்
பசி ம் பிணி ம் பைக ம் நீங்கி வசி ம் வள ம் சுரக்க என வாழ்த்தி
மாதர்க் ேகாலத் வலைவயின் உைரக்கும்
திற் ெபண் ர் ஓைதயின் ெபயர,
க்க ம்-அவைர வைர த ய திைரப் பண்டங்கைள ேவகைவத்த
க்கைல ்ம், ேநாைல ம்- எள்
நிணத் டன் கூ ன ேசாற்ைற ம்,
ெபாங்க

ண்ைடயிைன ம், வி க்கு உைட மைடம்- விைன ம், ைக ம்- ைகயிைன ம்,

ம்-ெபாங்கற்ேசாற்றிைன ம், ெசாாிந் -ெபய் ,

ணங்ைகயர் குரைவயர்-

ணங்ைகக் கூத்தினரா ம்குரைவக் கூத்தினரா ம், அணங்கு எ ந்
ெதய்வேமறிஆ , ெப நில மன்னன் இ நிலம் அடங்க
நிலம்

ஆ -

ம்-எம் ேவந்த

ைடய ெபாிய

வ ம், பசி ம் பிணி ம் பைக ம் நீங்கி-பசி பிணி பைகெயன்பன நீங்கி,

வசி ம் வள ம் சுரக்ெகன வாழ்த்தி-மைழ ம் வள ம் சுரக்கெவன வாழ்த்தி,
மாதர்க்ேகாலத் வலைவயின் உைரக்கும் திற் ெபண் ர்-வல்லைமயால் உைரக்கும்
அழகிய ேகாலத்ைத ைடய மறக்கு ப்ெபண் ர், ஓைதயிற் ெபயர-ஆரவாரத் டேன
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ப யிட் ப்ேபான வளவிேல; ெபாஙகல்-கள்ெளன்பா
ைகைய ெய த் ப்
க்கல் த யவற்ைறப் பைடத்

ளர். ைவச் சிதறிப்
என ஏற்ற விைனகள்

விாித் க்ெகாள்க. ணங்ைக-சிங்கிக் கூத் ; "ப ப் ைட யி ைக டக்கி ய க்கத்
ெதாடங்கிய நைடய
ணங்ைக யாகும்" என்பதனால் ணங்ைகயின் இயல்பறிக.
குரைவ-ைகேகாத்தா தல். ெப
"வசித்ெதாழி

நில மன்னன் அவனிபன் என்றப . வசி-மைழ;

தவ மாநிலங் ெகா ப்ப"என்றார் பிற ம் வசீகரம் என்ப

அ ம்பத ைர. சுரக்ெகன , அகரந்ெதாகுத்தல். வலைவ என்பதற்கு நாணி ெயனப்
ெபா ள் ெகாண் . நாணி கள் ேபால வாய் ேசார்ந் ைரக்கு மியல் ைடய திற்
ெபண் ர் என்ற மாம். மாதர்க்ேகாலம்-கண்டார்
காத க்கும் ஒப்பைன. உைரக்கும் ேகாலத்
திற் ெபண் ர் ெசாறிந் ஆ
வாழ்த்தி ஓைதயிற் ெபயர என்க.
௭௬-௮௮. ம
ர் ம ங்கின் மறம்ெகாள் ர ம்
பட் ன ம ங்கின் பைடெக மாக்க ம்
ந்தச் ெசன்
ப்ப பீ ைக
ெவந்திறல் மன்னற்கு உற்றைத ஒழிக்கெவனப்
ப க்ெகாைட ாிந்ேதார் வ க்குவரம் ஆகெவனக்
கல்உமிழ் கவணினர் கழிப்பிணிக் கைறத்ேதால்
பல்ேவல் பரப்பினர் ெமய்உறத் தீண்
ஆர்த் க் களம்ெகாண்ேடா ர் ஆர்அமர் அ வத் ச்
சூர்த் க் கைடசிவந்த சு ேனாக்குக் க ந்தைல
ெவற்றி ேவந்தன் ெகாற்றம் ெகாள்கெவன
நற்ப பீ ைக நலம்ெகாள ைவத் ஆங்கு
உயிர்ப்ப உண் ம் உ
க்குரல் ழக்கத்
ம

மயிர்க்கண் ரெசா வான்ப ஊட் ,
ர் ம ங்கின் மறங்ெகாள் ர ம்-ம
ர்ப்பாக்கத்தி

ெகாண்ட

ர ம், பட் ன ம ங்கிற் பைட ெக

பைடக்கல ைடய

ர ம்,

மாக்க

ள்ள மறத்திைனக்

ம்-பட் னப் பாக்க்த்தி

ந்தச் ெசன் - ற்படச் ெசன் ,

ப்ப

ள்ள

பீ ைக-ெபாிய

ப பீடத்தில், ெவந்திறல் மன்னற்கு உற்றைத ஒழிக்ெகனப் ப க்ெகாைட ாிந்ேதார்ெவவ்விய திறைல ைடய எம் அரசற்கு உ ம் இைட ற்ைற ெயாழித் ெவற்றி
த கெவனத் தம்ைமப் ப

யாகக் ெகா த்தவர், வ க்கு வரம் ஆெகன-வ ைமக்கு

எல்ைலயாகக் கடவெரன வஞ்சினங் கூறி, கல் உமிழ் கவணினர்-கல் ைன

சுங்

கவணிைன ைடயராய், கழிப்பிணிக் கைறத்ேதால்-ஊன் ெபா ந்திய காிய ேதாலால்
இயற்றப்பட்ட பாிைச டன், பல் ேவல் பரப்பினர்-பல ேவ ன் மிகுதிைய ைடயராய்,
ெமய் உறத் தீண்

ஆர்த் -ேதாள் தட்

ஆரவாரஞ்ெசய் , களம் ெகாண்ேடார்-

ேபார்க்களத்ைதத் தமதாக்கிக் ெகாண்ேடார், ஆர் அமர் அ வத் -அாிய அமர்க்களப்
பரப்பிேல, சூர்த் -அச்சத்ைதச்ெசய் , கைட சிவந்த சு ேநாக்கு-சு ங்
ெகாள்ளிேபா

ங் கைட சிவந்த பார்ைவைய ைடய, க ந்தைல-தம

பசுந்தைலைய,
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ெவற்றி ேவந்தன் ெகாற்றம் ெகாள்ெகன்-ேவந்தன் ெவற்றி ெகாள்க ெவன் , நற்ப
பீ ைக நலம்ெகாள ைவத் -நன்றாகிய ப பீடத்திேல நன்ைம ெபா ந்த ைவத் ,
ஆங்கு-அப்ெபா ேத, உயிர்ப்ப உண் ம் உ
க் குரல் ழக்கத் மயிர்க்கண்
ரெசா -உயிர்ப்ப
ண் ம் இ யின் குரல் ேபா ம் ழக்கத்ைத ைடய மயிர்
சீவாத ேதாலாற் ேபார்த்த

ர ரசத்தால், வான் ப

ஊட் -உயிராகிய சிறந்த ப ைய

உண்பிக்க;
ர ம் மாக்க மாகிய களங்ெகாண்ேடார் என்க. "வ க்கு வரம்பாெகன"
என்பதற்கு வ க்கு வரம்பாகக் கடவெரன சுகுந்த மன்ன ைடய கு
ம்
ஆயத்தா ம் அக்காலத்ேத நியமித்தலாேல என்பர் அ யார்க்கு நல்லார். மற் ம் அவர்,
‘க ந்தைல.......ெகாற்றங்ெகாள்ெகன’ என்பதற்குப், பசுந்தைல ேவந்தன் ெகாற்றங்
ெகாள்ெகனப் ேபசும்ப என் ம், ‘நலங் ெகாள ைவத் ’என்பதற்கு அாிந்த தைலயிற்
குைலந்த மயிைர ங் ேகாதி
த் க் க தித் திலதத்ைத ம் த ேல அணிந்
ைவத் என் ம், ‘ ரெசா வான்ப
ட் ’என்பதற்கு அக்குைற டல்கள் தமக்கு
வாயின்ைமயின் தத்தம் ேதாளிற் ண்ட மயிர்க்கண் ரசின் வாயால் உயிர்க்கடன்
தந்ேதாம் ெகாண்மிெனன் நின் ப
ட் என் ம் உைரப்பர். இவற்றிற்கு அவர்
ஆதாரமாகக் ெகாண்டைவ:
"அ க்க த்தி டன்சிரத்ைத யாிவ ராேலா
அாிந்தசிர மணங்கின்கைதக் ெகா ப்ப ராேலா
ெகா த்தசிங் ெகாற்றைவையத் திக்கு மாேலா
குைற டலங் கும்பிட் நிற்குமாேலா
"ேமா
ன்றைலைய ைவப்ப ேர
குைலந்த குஞ்சிைய
நின் கு திப்
த்திலத மம் கத்தினில ைமப்பேர" என்பன.
கழி-ஊன். பிணி-பிணித்தல். கைற-க ப் . உயிர்ப்ப
ண்
ரசிற்கு அைட

ப்பேர;ஆ
ம் என்ற

"மறிய ந் ம் திண்பிணி ரசம்" என்றார் பிற ம். மயிர்க்கண் ரசுையப்
ெபா
ெகான் நின் சிைலத் க் ேகாட் மண்ெகாண்ட ஏ இறந் ழி அதன்
உாிைவைய மயிர் சீவாமற் ேபார்த்த
"ெகால்ேகற் ப் பசுந்ேதால் சீவா
மயிர்க்கண்

ரசு; என்ைன?
ேபார்த்த

ரச ேமாவில கறங்க"என ம்,

" ைனம ப் ப ந்தக் குத்திபி
ெயா ெபா
ெவன்ற
கைனகுர
ச் சீற்றக் கதழ்விைட ாிைவ ேபார்த்த
ைனகுரன் ரசத் தாைனத் ேதான்றைலத் தம்மிெனன்றான்
தைனமயி ரலங்கற் கண்ணி நந்த ந் ெதா
ேசர்ந்தான்."
என ம் கூறினாராக ன்.
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ஊட் -ஊட்டெவனத் திாிக்க. இஃ

அவிப்ப யின் பாற்ப ம்.

௮௯-௯௪. இ நில ம ங்கின் ெபா நைரப் ெபறாஅச்
ெச ெவங் காத ன் தி மா வளவன்
வா ம் குைட ம் மயிர்க்கண் ரசும்
நாெளா ெபயர்த் நண்ணார்ப் ெப கஇம்
மண்ணக ம ங்கின்என் வ ெக ேதாள்எனப்
ண்ணியத் திைச கம் ேபாகிய அந்நாள்
இ நில ம ங்கிற் ெபா நைரப் ெபறாஅ-தமிழகத்திேல தன்ேனா

எதிர்த் ப்

ெபா ம் அரசைர ேமற்கும் ெதற்குமாகிய இ திைசயி ம் ெபறாத, ெச ெவங் காத ற்
றி மா வளவன்-காிகாற் ெப வளத்தான் ேபாாில் மிக்க வி ப்ப ைடய
னாத ன்(வடதிைசயிலாயி ம் பைக ெபறலாெமனக் க தி), வா ம் குைட ம்
மயிர்க்கண் ரசும் நாெளா ெபயர்த் -வாள் குைட ரசு என்பவற்ைற நல்ல நாளிேல
றப்படச் ெசய் , நண்ணார்ப் ெப க இம்மண்ணக ம ங்கின் என் வ ெக ேதாள்
என-என் வ ெபா ந்திய ேதாள்கள் இத்திைசயிலாயி ம் பைகவைரப் ெபறேவண்
ெமன் தான் வழிப

ெதய்வத்ைத மனத்தால் வணங்கி, ண்ணியத் திைச கம்

ேபாகிய அந்நாள்-அவ் வடதிைசயிடத்ேத ெசன்ற அந்நாளில்; இ நிலம்-இ திைச;
ேசர பாண் யர் தன் ஆைணக்கு அடங்கினர் என்றவாறாயிற் . ெவங் காதல்-மிக்க
வி ப்பம். நாெளா ெபயர்த்தல்-நாட்ேகாள்; வாணாட்ேகாள். குைடநாட்ேகாள்,
ரசுநாட்ேகாள் என்க. "நாட்ெகாள்ளலாவ நா ம் ஓைர ம் தனக்ேகற்பக் ெகாண்
ெசல் ழி அக்காலத்திற்கு ஓர் இைட
ேதான்றியவழித் தனக்கு
இன்றியைமயாதனவற்ைற அத் திைச ேநாக்கி அக்காலத்ேத ன்ேன
ெசல்லவி தல்"என்பர் நச்சினார்க்கினியர். ஆசிாியர் ெதால்காப்பியனார் "குைட ம்
வா ம் நாள்ேகாள்"என உழிைஞத்திைண ட் கூறி ள்ளார். ெவண்பாமாைல
ைடயார் வஞ்சித்திைணக்கும் உழிைஞத்திைணக்கும் இவ்வி நாட்ேகா ம்
கூறி ள்ளார். காிகாலன் ேமற்ெசன்ற வஞ்சியாக ன் இளங்ேகாவ கள்
பன்னி படலத்ைத ம் த வி இச்ெசய் ைள இயற்றி ள்ளாெரன் ெகாள் தல்
ேவண் ம். பன்னி படலக் க த்ைதத் த வியன பின்ன ம் ஆண்டாண் க், காட்டப்
ெப ம். ரசு நாட்ேகாள் என்ப இனம்பற்றி அ கள் தாமாக அைமத் க்ெகாண்ட
ேபா ம். ண்ணியத்திைச-வடதிைசக் ெகா ெபயர். கம்-இடம்.
௯௫-௮. அைச இல் ஊக்கத் நைசபிறக்கு ஒழியப்
பைகவிலக் கிய இப் பயம்ெக மைலஎன
இைமயவர் உைற ம் சிைமயப் பிடர்த்தைலக்
ெகா வாி ஒற்றிக் ெகாள்ைகயின் ெபயர்ேவாற்கு,
அைச இல் ஊக்கத் நைச பிறக்கு ஒழிய-(இமயமைல கு க்கிட் விலக்கிற்
ஆதலால்) ம தல் இல்லாத மனெவ ச்சியாேல ேம ஞ் ெசல்ல வி ம் ம் என்
வி ப்பம் பின்னிட்

ஒழி ம்ப , பைகவிலக்கிய

இப்பயம் ெக

மைல என-
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என

னிந் , இைமயவர் உைற ம்

சிைமயப் பிடர்த்தைல-ேதவர் உைற ம் அதன் சிைமயத்தி்ன் பிடாில்; ெகா வாி ஒற்றிதன

ையப் ெபாறித் , ெகாள்ைகயிற் ெபயர்ேவாற்கு-அப்பாற் ெசல்

ம்

ெகாள்ைகையக் ைகவிட் மீள்கின்றவ க்கு ; பயங்ெக மைல-பயன் ெபா ந்திய
மைலெயன மைலயின் இயற்ைக கூறியப . இமயமைலயிற் ேறவர் உைறவெரன்ப
ராணக்ெகாள்ைக.காிகாலன் இமயத்ைதச் ெசண் என் ம் பைடக்கலத்தால்
அ த் த் திாித் மீள அதைனப் பண் ேபால் நி த்திப்
ையப் ெபாறித்தனன்
என் ம், அச்ெசண் கச்சியி ள்ள சாத்தன் என் ம் ெதய்வத்தால் காிகாலற்கு
அளிக்கப்பட்டதாகும் என் ம் கூறப்ப த
ண் . இவற்ைற ைறேய. "ெசண்
ெகாண் காி காலெனா கா
ைமயச் சிைமய மால்வைர திாித்த ளி மீள வதைனப்,
பண் நின்றப நிற்கவி ெவன்
கிற் பாய்
ப்ெபாறி குறித்த மறித்த
ெபா ேத" என ம், "கச்சி வைளக்ைகச்சி காமக்ேகாட்டங்காவல், ெமச்சி யினிதி க்கு
ெமய்ச்சாத்தன்-ைகச்ெசண் , கம்பக் களிற் க் காிகாற் ெப வளத்தான், ெசம்ெபாற்
கிாிதிாித்த ெசண் "என ம் வ வனவற்றால் ைறேய அறிக.
௯௯-௧00. மாநீர் ேவ வச்சிர நன்னாட் க்
ேகான்இைற ெகா த்த ெகாற்றப் பந்த ம்
மாநீர் ேவ வச்சிர நல்நாட் க் ேகாள்-கடைல அரணாக ைடய நல்ல
வச்சிரநாட்டரசன், இைற ெகா த்த ெகாற்றப்பந்த ம்-திைறயாகக் ெகா த்த த்தின்
பந்த ம் வச்சிரநா ேசாைணயாற்றங் கைரயி ள்ள ெதன்ப. ெகாற்றப் பந்தர்-அவன்
றனக்குக் ெகாற்றத்தான் வந்த பந்தர். இவன், பைக ம் நட் மில்லா அயலான்.
௧0௧-௨. மகதநன் நாட்

வாள்வாய் ேவந்தன்

பைக றத் க் ெகா த்த பட் மண் டப ம்,
மகத நல்நாட் வாள்வாய் ேவந்தன்-வாட்ேபாாில் வாய்ப் ைடயனாகிய நல்ல
மகத நாட்டரசன், பைக றத் க் ெகா த்த பட்

மண்டப ம்-பைகயிடத் த் தந்த

வித்தியா மண்டப ம், பைகப் றம் என்ப விகாரமாயிற் . றம்-இடம். ன்
பைகயாய்ப் ெபா
ேதாற் ப் பின் திைற யிட்டாெனன்க. பட் மண்டபம்-வித்தியா
மண்டபமாதைல "ஒட் ய சமயத்
ெபா ள் வாதிகள். பட் மண்டபத் ப் பாங்கறிந்
ேத மின்" "பன்ன ங் கைலெதாிபட் மண்டபம்" என்றவற்றாலறிக. இதைன ஓலக்க
மண்டபம் என்பா

ளர். இவன், பைகவன்

௧0௩-௪. அவந்தி ேவந்தன் உவந்தனன் ெகா த்த
நிவந் ஓங்கு மரபின் ேதாரண வாயி ம்
அவந்தி ேவந்தன்-அவந்தி நாட்டரசன். உவந்தனன் ெகா த்த-மகிழ்ந் ெகா த்த,
நிவந் ஓங்கு மரபின் ேதாரண வாயி ம்-மிக யர்ந்த ெதாழின் ைறைம ைடய
வாயிற்ேறாரண ம்.
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அவந்தி-உஞ்ைச. நிவந்ேதாங்கு-ஒ ெபா
௧0௫-௧0. ெபான்னி

ம் மணியி

ளி ெசால். இவன், நண்பன்.

ம் ைனந்தன ஆயி

ம்

ண்விைனக் கம்மியர் காணா மரபின,
யர்நீங்கு சிறப்பின்அவர் ெதால்ேலார் உதவிக்கு
மயன்விதித் க் ெகா த்த மரபின, இைவதாம்
ஒ ங்குடன் ணர்ந் ஆங்கு உயர்ந்ேதார் ஏத் ம்
அ ம்ெபறல் மரபின் மண்டபம்
ெபான்னி ம் மணியி ம் ைனந்தன ஆயி ம்-ெபான்னா
ைனயப்பட்டனவாயி

ம்,

ண்விைனக் கம்மியர் காணா மரபின –

ெதாழிைல வல்ல கம்மியராற் ெசய்யப்படாதன ;
ெதால்ேலார்
உதவிக்கு-பிறர்
ெதால்ேலார் ெரா

ம் மணியா

ம்

ண்ணிய

யர் நீங்கு சிறப்பின் அவர்

யர்நீங்குதற்கு ஏ வாகிய சிறப்பிைன ைடய அம்

வ ைடய

காலத் ச் ெசய்த உதவிக்குக் ைகம்மாறாக, மயன் விதித் க்

ெகா த்த மரபின-மயனால் நி மித் க் ெகா க்கப்பட்ட இயல்ைப ைடயன; இைவ
தாம் ஒ ங்கு உடன் ணர்ந் ஆங்கு-ஒன்றற்ெகான் ேசய் நாட்டனவாகிய
இைவதாம் ஒ நாட்ேடா ாின்கண் ஒ ங்கு ேசரப்பட் , உயர்ந்ேதார் ஏத் ம்
அ ம்ெபறல் மரபின் மண்டபம்-ெபாிேயாரால் ஏத்தப்ப ம் ெப தற்காிய
தன்ைமைய ைடய மண்டபத் ம் ; காண்டல்-ெசய்தல். ெதால்ேலார் வாேனார்க்குச்
ெசய்த உதவிக்கு என் மாம். மயன்-ெதய்வத் தச்சன். விதித்தல்-மனத்தால் நி மித்தல்.
தாம், ஆங்கு என்பன அைச. காணா மரபி ம் ெகா த்த மரபின மாகிய பந்தர்
மண்டபம் ேதாரண வாயில் என் மிைவ ணர்ந் ஏத் ம் மண்டபம் என்க.
இம்

ன் ம் ஒ ங்குகூ

மவந்தி மகதெமா
மறிக.

ஒ

மண்டபமாதைல. ேமல் ந கற்காைதயில், "வச்சிர

குழீஇய, சித்திர மண்டபத்தி க்க ேவந்தன்"என் ைரத்தலா

௧௧0. அன்றி ம்,
அன்றி ம்-அ ெவாழிந் ம்.
௧௧௧-௭. வம்ப மாக்கள் தம்ெபயர் ெபாறித்த
கண்ெண த் ப் ப த்த எண் ப் பல்ெபாதிக்
கைட க வாயி ம் க ந்தாழ்க் காவ ம்
உைடேயார் காவ ம் ஒாீஇய ஆகிக்
கட்ேபார் உளர்எனின் க ப்பத் தைலஏற்றிக்
ெகாட்பின் அல்ல ெகா த்தல் ஈயா
உள்

நர்ப் பனிக்கும் ெவள்ளிைட மன்ற ம்,
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வம்பமாக்கள்- திேயார்; தம்ெபயர் ெபாறித்த-தம் ெபயெர திய, கண்ெண த் ப்
ப த்த-அைடயாளெவ த்திைன இலச்சிைனயாக அைமத்த, எண் ப் பல் ெபாதிபலவாகிய எண்கைள ைடய ெபாதிகள், கைட க வாயி
வாயிைல ம், க ந்தாழ்க்காவ
உைடேயார் காவ

ம்-பண்டசாைல

ம்-வ ய தாைழ ைடய அரணாகிய காவைல ம்,

ம்-உைடேயார் காத்தி க்குங் காவைல ம், ஒாீஇயவாகி-

நீங்கினவாகலான், கட்ேபார் உளர் எனின்-அவற்ைறக் கள

ெசய்ேவார் உளராயின்,

க ப்பத் தைலேயற்றி-அவர் க த் க் க க்கப் ெபாதிையத் தைலயில் ைவத் ,
ெகாட்பின் அல்ல -ஊைரச் சூழ்விப்பனல்ல , ெகா த்தலீயா -அவற்ேக அவற்ைறக்
ெகா த்

விடாதாதலால், உள்

நிைனப்பி

நர்ப் பனிக்கும்-களெவன்பதைன மனத்தால்

ம் நிைனப்ேபாைர ந ங்குவிக்கும், ெவள் இைட மன்ற ம்-ெவளியான

இடத்ைத ைடய மன்ற ம்;
வம்ப மாக்களாகிய உைடேயார் என்க. வம்ப மாக்களாகிய கட்ேபார் என் மாம்.
கண்ெண த் -குறி ட்ெட த் . கைட கவாயில்-ஏற் மதி இறக்குமதிப் பண்டங்கள்
வந் குவிந்தி க்கும் பண்டசாைல வாயில். பண்டசாைலயின் றத்ேத ெகாண்
ேபாகப்பட் , ேவ

அர

ம் காவ

ம் இல்லாதி க்க ம் என்க. உளெரனின் என்ற

ெப ம்பா ம் இலெரன்பதைன விளக்கிற் . ெகாட்பின், பனிக்கும் என்பன
பிறவிைனயாக நின்றன. கட்ேபார் தம தைலயிற் சுமந் சுழன் திாியினல்ல
என் ைரத்த மாம்.
௧௧௮-௧௨௧. கூ ம் குற ம் ஊ ம் ெசவி ம்
அ குெமய் யாள ம்
கினர் ஆ ப்
ப
இல் காட்சி நன்னிறம் ெபற்
வலம்ெசயாக் கழி ம் இலஞ்சி மன்ற ம்,
கூ

ம் குற

ம் ஊ ம் ெசவி ம்-கூன ம் குறள ம் ஊம ம் ெசவிட ம், அ கு

ெமய்யாள ம்-ெதா

ேநாயால் அ கிய உடம்பிைன

கி நீரா ய வளவில், ப

ைடேயா ம்,

கினர் ஆ -

இல் காட்சி நல்நிறம் ெபற் -ப தில்லாத

ேதாற்றத்ைத ைடய நல்ல உ வத்ைதப் ெபற் , வலம்ெசயாக்கழி ம்-வலஞ்ெசய்
ெதா

நீங்கும், இலஞ்சி மன்ற ம்-ெபாய்ைக ைடய மன்ற ம்.
௧௨௨-௭. வஞ்சம் உண் மயல்பைக உற்ேறார்
நஞ்சம் உண் ந ங்கு யர் உற்ேறார்
அழல்வாய் நாகத் ஆர்எயி அ ந்தினர்
கழல்கண் கூளிக் க நைவப் பட்ேடார்
சுழல வந் ெதாழத் யர் நீங்கும்
நிழல்கால் ெந ங்கல் நின்ற மன்ற ம்,
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வஞ்சம் உண்

மயற்பைக உற்ேறார்-வஞ்சைனயாற் சிலர் ம ந்

பித்ேதறினா ம், நஞ்சம் உண்
ந ங்கும்ப யான

ந ங்கு

ட்ட உண்

யர் உற்ேறார்-நஞ்ைச உண்

ன்ப ற்ேறா ம், அழல்வாய் நாகத்

ஆர் எயி

அ ந்தினர்-

அழ ம் விடத்ைத ைடய பாம்பின் கூாிய எயி அ ந்தக் க
ண்டா ம், கழல்கண்
கூளிக் க நைவப்பட்ேடார்-பி ங்கின கண்ைண ைடய ேபயினாற் க ந் ன்ப
ண்டாகப் பற்றப் பட்ேடா ம், சுழலவந்
ெதா தவளவிேல,

ெதாழ-ஒ காற் சூழவந்

யர் நீங்கும்-அத் யர்கள் நீங்குதற்குக் காரணமாகிய, நிழல் கால்

ெந ங்கல் நின்ற மன்ற ம்-ஒளிையச் ெசாாி ம் ெந ய கல்நாட்

நிற்கும் மன்ற ம்;

வஞ்ச ண் -வஞ்சைனப்பட் என் மாம். மயல்-ம ள்; பித் -மயலாகிய
பைகெயன்க. அழல்-அழல்ேபா ம் நஞ்சு. ஆர்-கூர்ைம. கழற்கண் என்பதன்
விகாரமாகக்ெகாண் பச்ைசக்கழல் ேபா ம் கண் என்ற மாம். நைவ- ன்பம். சுழலசூழ.
௧௨௮-௩௪. தவம்மைறந் ஒ கும் தன்ைம இலாளர்
அவம்மைறந் ஒ கும் அலவல் ெபண் ர்
அைறேபாகு அைமச்சர் பிறர்மைன நயப்ேபார்
ெபாய்க்காி யாளர் றங்கூற் றாளர்என்
ைகக்ெகாள் பாசத் க் ைகப்ப ேவார்எனக்
காதம் நான்கும் க ங்குரல் எ ப்பிப்
தம் ைடத் உ ம் த ச க்க ம்,
தவம் மைறந் ஒ கும் தன்ைம இலாளர்-தவேவடத்தில் மைறந் நின்
கூடாெவா க்கத்தில் ஒ கும் தவத்தன்ைமயில்லாதவ ம், அவம் மைறந்
அலவற் ெபண் ர்-மைறந்

தீெநறியில் ஒ கும் அலவற் ெபண்

ஒ கும்

ம், அைறேபாகு

அைமச்சர்-கீழ க்கும் அைமச்ச ம், பிறர்மைன நயப்ேபார்- பிறர்மைனவிைய
வி ம் ேவா ம், ெபாய்க்காியாளர்-ெபாய்ச்சான்

பகர்ேவா ம், றங்கூற்றாளர்-

றங்கூ வா ம் ஆகிய இவர்கள், என் ைகக்ெகாள் பாசத் க் ைகப்ப ேவார் என-என்
ைகயிற் ெகாண்ட பாசத்திடத்

அகப்ப ேவாராவர் என் , காதம் நான்கும் க ங்குரல்

எ ப்பி-அவ் ர் நாற்காத வட்டைக ம் ேகட்கும்ப தன க ய குரைலெய ப்பி,
தம் ைடத் உ ம் த ச க்க ம்-பின் அங்ஙனஞ் ெசய்ேவாைரப் பாசத்தாற்கட்
நிலத்திற ைடத்

உண்

ம்

தநிற்கும்

த ச க்க ம்; தவேவடம் மைறதற்ேக

இடமாயிற்ெறன்பார் தவ மைறந் என்றார். தன்ைம-தவத்திற்குாிய இயல் ;
நற்பண் மாம். ஒ கு்ம் என் ம் ெபயெரச்சம் இலாளர் என்பதன் விகுதிேயா
ம்.
அவம் ஒ குெமன்க. அலவல்-அலவைல ெயன்பதன் விகாரம். அலைவ ெயனப் பாடங்
ெகாள்வா
ளர். ஆராயா ெசய் ம் ெபண் ெரன்க. பாசத் க் ைக-பாசத்திடத் ,
தம் நிற்றலாற் தச க்க ெமனப் ெபயெரய்திற் . ச க்கம்-நாற்சந்தி.
௧௩௫-௮. அைரசுேகால் ேகா

ம் அறம்கூ

அைவயத்
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உைர ல் ேகா ஒ திறம் பற்றி ம்
நாெவா நவிலா நைவநீர் உகுத் ப்
பாைவநின்

அ உம் பாைவ மன்ற ம்,

அைரசு ேகால் ேகா
ம்-அரசன ெசங்ேகால் சிறி வைளந்ததாயி ம்,
அறம்கூ அைவயத் உைர-த மாசனத்தார் வழக்குைரக்கும் அைவயத்தில் அவர்
உைரக்கு ைர,

ல்ேகா

ஒ

திறம் பற்றி

ம்-ேநர்ைம திாிந்

ஒ

பக்கம் பற்றி

ம்,

நாெவா நவிலா -நாவாற் கூறாமல், நைவநீர் உகுத் ப் பாைவ நின் அ உம்
பாைவ மன்ற ம்- ன்பக் கண்ணீர் ெசாாிந் அ தைல ைடய பாைவ நிற்கும் பாைவ
மன்ற ம்: (ஆகிய) ல் – ஒ ங்கு. ஒ திறம் பற்றல் – வாரம் பற்றல். நாெவா நாவால். நைவநீர்-குற்றத் க்காகச் ெசாாி ம் நீ மாம். பாைவ நிற்றலால் பாைவ
மன்றெமனப் ெபயெரய்திற் .
௧௩௯-௪0. ெமய்வைக உணர்ந்த வி மிேயார் ஏத் ம்
ஐவைக மன்றத் ம் அ ம்ப உறீஇ,
ெமய்வைக உணர்ந்த வி மிேயார் ஏத் ம்-உண்ைமத் திறத்ைத

ணர்ந்த

சீாிேயாரால் ஏத்தப்ப ம், ஐவைக மன்றத் ம் அ ம்ப உறீஇ-ஐவைகப்பட்ட
மன்றத்திடத் ம் அாிய ப ையயிட் ;
அ ம்ெபறல் மண்டபத் ம். அன்றி ம், ெவள்ளிைட மன்றம் த ய ஐவைக
மன்றத் ம் ப யிட் என்க. பீ ைகயிற் ப
ட்ட மண்டபத் ம் மன்றத் ம்
ப யிட் என்றிைய ம்.
௧௪௧-௪. வச்சிரக் ேகாட்டத்

மணம்ெக

ரசம்

கச்ைச யாைனப் பிடர்த்தைல ஏற்றி,
வால்ெவண் களிற் அரசு வயங்கிய ேகாட்டத் க்
கால்ேகாள் விழவின் கைடநிைல சாற்றித்
வச்சிரக் ேகாட்டத் மணம்ெக
ரசம்-வச்சிரக் ேகாட்டத்தி

்கும் மங்கல

ரைச, கச்ைச யாைனப் பிடர்த்தைல ஏற்றி-கச்ைசைய அணிந்த யாைனயின்
பிடாிடத்ேத ஏற்றி, வால் ெவண் களிற்

அரசு வயங்கிய ேகாட்டத் -மிக்க

ெவண்ைம ைடய அயிராவதம் நிற்கும் ேகாயி ற் ெசன் , கால்ேகாள் விழவின்
கைடநிைல சாற்றி-விழாவின் ெதாடக்க ம்

ம் சாற்றி;

பண் ேதவர்களின் பைடக்கலம், ஊர்தி த யவற் க்கும் தனித்தனிேய
ேகாயில்கள் இ ந்தனெவன்க. மணங்ெக
ரசு-விழா ரசு. கச்ைச-கீழ் வயிற்றிற்
கச்ைச. தைல-இடம். வால்-இளைம மாம். களிற்றரசு-அயிராவதம். கால்ேகாள்ெதாடக்கம். விழவின் கால்ேகா ம் கைட நிைல ம்-என்க. களிற்றரசிற்குச் சாற்றினர்
அஃ இந்திரைனக் ெகாணர்தற்கு.
"வச்சிரக் ேகாட்டத் மண ழா வாங்கிக்
கச்ைச யாைனப் பிடர்த்தைல ேயற்றி"
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என்றார் மணிேமகைல ள்

ம்.

௧௪௫-௬. தங்கிய ெகாள்ைகத் த நிைலக் ேகாட்டத்
மங்கல ெந ங்ெகா வான்உற எ த் ,
தங்கிய ெகாள்ைகத் த நிைலக் ேகாட்டத் - மியிற்றங்கிய
கற்பகம் நிற்கும் ேகாயின்

ன்னர், மங்கல ெந ங்ெகா

ைறைமைய ைடய

வான்உற எ த் -

அட்டமங்கலத்ேதா ெந ய ெகா ைய வானிேல ெசல்ல எ த் ; இந்திரன் தன
நிழ ற் றங்கிய ெச க்ைக ைடய த ெவன் மாம். த -கற்பகத் த . ெகா அயிராவதம் எ திய ெகா .
௧௪௭-௫௬. மரகத மணிெயா வயிரம் குயிற்றிப்
பவளத் திரள்கால் ைபம்ெபான் ேவதிைக
ெந நிைல மாளிைகக் கைட கத் யாங்க ம்
கிம் ாிப்பகுவாய்க்கிளர் த் ஒ க்கத்
மங்கலம் ெபாறித்த மகர வாசிைகத்
ேதாரணம் நிைலஇய ேதாம்அ பசும்ெபான்
ரண கும்பத் ப் ெபா ந்த பா ைக
பாைவ விளக்குப் பசும்ெபான் படாைக
மயிர்க் கவாி சுந்தரச் சுண்ணத்
ேமவிய ெகாள்ைக தியில் ெசறிந் ஆங்கு,
மரகத மணிெயா வயிரம் குயிற்றி-மரகதம் வயிரம் என்

மிவற்ைற விளிம்பிேல

ஆயப் பலைகயாகப் ப த் , பவளத் திரள்கால்-அதன்மீேத ெசம்பவளத்

ண்கைள

நிைறத்த, ைபம்ெபான் ேவதிைக-பசும்ெபான்னாலாகிய திண்ைணகைள ைடய,
ெந நிைல மாளிைகக் கைட கத் யாங்க ம்-ெந ய நிைலகைள ைடய
மாளிைககளின் வாயி டந்ேதா ம், கிம் ாி-கிம் ாி ெசறித்த ெகாம்பிைன ம்,
பகுவாய்க் கிளர் த் ஒ க்கத் -அங்காந்த வாயாற் கான்ற
ப

த்ெதா ங்கிைன

ைடய, மங்கலம் ெபாறித்த-அட்டமங்கலங்கைள ம்

ெபாறித்த, மகரவாசிைகத் ேதாரணம்-வாசிைக வ வாக வைளயச் ெசய்த மகர
ேதாரணங்கள், நிைலஇய-நிைலெபற்ற, ேதாம் அ

பசும் ெபாற்

ரண கும்பத் -

குற்றமற்ற பசிய ெபான்னாற் ெசய்த நிைறகுட ம், ெபா ந்த பா ைக-ெபா
ெபற்ற

ைளப்பா ைக ம், பாைவ விளக்கு-பாைவ விளக்கும், பசும்ெபாற் படாைக-

பசும் ெபான்னாலாய ெகா

ம்,

மயிர்க்கவாி-ெவள்ளிய மயிைர ைடய சாமைர ம்,

சுந்தரச்சுண்ணத் -அழகிய ெபாற்சுண்ணத் டேன, ேமவிய ெகாள்ைக

தியில்-

ெபா ந்திய இயல்பிைன ைடய தியிேல, ெசறிந் -ெந ங்கி; குயிற்றிய என்
பாடத்திற்கு வயிரங் குயிற்றிய காைல ைடய ேவதிைக என்க. கிம் ாிெகாம்பிலணி ம்

ண். வாசிைக-வைளத்த மாைல;

தி வாசி மாம்.கிம் ாிைய ம், த்ெதா க்கத்ைத

ைடய மகர ேதாரணம்

ம்
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நிைலெபற்ற திெயன ம், ரண கும்பம் த யன ேமவிய தி ெயன ம் தனித்தனி
கூட் க. கிம் ாிப் பகுவாய்-மகரவாய் என்ப அ ம்பத ைர. பாைவ விளக்கு-பாைவ
நின் ஏந்திய விளக்கு. பா ைக, பாைவ விளக்கு என்பவற்ேறா ம் பசும்ெபான்
என்பதைனக் கூட் க. படாைக-ெகா . ஆங்கு- அைச.
௧௫௭-௬0. ஐம்ெப ங் கு
ம் எண்ேபர் ஆய ம்
அரச குமர ம் பரத குமர ம்
கவர்ப்பாிப் ரவியர் களிற்றின் ெதாகுதியர்
இவர்ப்பாித் ேதாினர் இையந் ஒ ங்கு ஈண்
ஐம்ெப ங் கு

ம் எண்ேபராய ம்-,அரச குமர ம் பரத குமர ம் – அரச குமர ம்

வணிக குமர ம், கவர் பாிப் ரவியர்-பகுத்

விைர ம் குதிைரயினராய், களிற்றின்

ெதாகுதியர்-யாைனயின் திரட்சியினராய், இவர் பாித் ேதாினர்-ேமேல பா ம் குதிைர
ட் ய ேதாினராய், இையந் ஒ ங்கு ஈண் -தம்மிற் ெபா ந்தி ஒன் படத் திரண் ;
ஐம்ெப ங் கு வாவன: "அைமச்சர் ேராகிதர் ேசனாபதியர். தவாத்ெதாழிற்
வர்
சாரண ெறன்றிவர். பார்த்திபர்க் ைகம்ெப ங் கு ெவனப் ப ேம" எ மிவர்.
இவ்ைவந் கூட்டேம பஞ்சாயம் எனப்ப ம். எண்ேபராயமாவன: "கரமத் தியலவர்
க ம காரர், கனகச் சுற்றங் கைடகாப்பாளர், நகர மாந்தர் நளிபைடத் தைலவர். யாைன
ர ாி ளி மறவர். இைனய ெரண்ேப ராய ெமன்ப" எ

மிவர். இனி, "சாந்

க்

கச்சாைட பாக்கிைல கஞ்சுகெநய், ஆய்ந்த விவெரண்ம ராயத்ேதார்-ேவந்தர்க்கு,
மாசனம்பார்ப் பார்ம த்தர் வாழ்நிமித்த ேராடைமச்சர், ஆசி லைவக்களத்தா ைரந் "
எனக் காட் வர் அ ம்பத ைர யாசிாியர். இவர்தல்-ேதைரக் ெகாண்ெட தல். கு
ம்
ஆய ம் தியிற் ெசறிந் , குமர ம் குமர ம் ஈண் என்றிையக்க. பரதர்-வணிகர்.
ரவியர் களிற்றினர் ேதாினரான அரசகுமர ம் என்றிையத்த மாம்.
௧௬௧-௮. அைரசுேமம் படீஇய அகனிைல ம ங்கில்
உைரசால் மன்னன் ெகாற்றம் ெகாள்ெகன
மாஇ ஞாலத் மன்உயிர் காக்கும்
ஆயிரத் ஓர்எட் அரசுதைலக் ெகாண்ட
தண்ந ங் காவிாித் தா ம ெப ந் ைறப்
ண்ணிய நல்நீர் ெபான்குடத் ஏந்தி
மண்ணகம் ம ள வானகம் வியப்ப
விண்ணவர் தைலவைன வி நீர் ஆட் ,
அைரசு ேமம்படீஇய-தம் அரசைன ேமம்ப த்தற்கு, அகனிைல ம ங்கில்அப்பதியின்கண்ேண, உைரசால் மன்னன் ெகாற்றம் ெகாள்ெகன- கழைமந்த ேவந்தன்
ெகாற்றம் ெகாள்வானாக என வாழ்த்தி. மாஇ ஞாலத் மன்உயிர் காக்கும்-மிகப்
ெபாிய வியின் கண்ேண மிக்க உயிர்கைளப் ரக்கும், ஆயிரத்
அரசுதைலக் ெகாண்ட-ஆயிரத்ெதட்

ஓர் எட்

அரசு தைலயிற்ெகாண்ட, தண் ந ங்காவிாி-
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குளிர்ந்த நறிய காவிாியின், தா ம
ெபாிய சங்கமத்

ெப ந் ைறப் ண்ணிய நல்நீர்- ந்தா

ைறயில் நன்றாகிய தீர்த்த நீைர, ெபாற்குடத்

ெபாற்குடத்தால் ஏந்தி, மண்ணகம் ம ள-மண்ணி
வியப்ப-விண்ணி

நிைறந்த

ஏந்தி-

ள்ேளார் ம ட்சி ற ம், வானகம்

ள்ேளார் வியக்க ம், விண்ணவர் தைலவைன-வாேனார்க் கரசனாய

இந்திரைன, வி நீர் ஆட் -மஞ்சனமாட்ட;
அகனிைல-ஊர். ஆயிரத்ெதட் க் கலசநீர் ெகாண் மஞ்சன மாட் தல் மர .
ெபாற்குடத் நீைர ஏந்தி ெயன் மாம். ஆட் -ஆட்டெவனத் திாிக்க. அரச குமர ம்
பரத குமர ம் மஞ்சன மாட்டெவன்க.
(அ : மண்ணக ம ள-மண்ணகம் வின்ணகமாய் மாறாட அன்றி
மண்ணி ள்ேளார் இப்ப ேய அவ் விண்ணகமி ப்பெதன ஒப் க் காணெவன்க.
வானகம் வியப்ப-வானக்த் ள்ேளார் தம் றக்கத்தி ம் ஈ சிைறப் ைடத் ெதன்
வியக்க. விண்ணவர் தைலவன்-ஈண் அவன் வச்சிரம்.)
௧௬௯-௭௫. பிறவா யாக்ைகப் ெபாிேயான் ேகாயி
அ
கச் ெசவ்ேவள் அணிதிகழ் ேகாயி ம்
வால்வைள ேமனி வா ேயான் ேகாயி ம்
நீல ேமனி ெந ேயான் ேகாயி ம்
மாைல ெவண்குைட மன்னவன் ேகாயி ம்
மா
தல்வன் வாய்ைமயின் வழாஅ

ம்

நான்மைற மரபின் தீ ைற ஒ பால்,
பிறவா யாக்ைகப் ெபாிேயான் ேகாயி ம்-தாய் வயிற் ப் பிறவாத
தி ேமநிைய ைடய மாேதவனாகிய இைறவன் ேகாயி ம், அ
கச் ெசவ்ேவள்
அணிதிகழ் ேகாயி ம்-ஆ
கத்ைத ம் ெசய்ய நிறத்ைத
ைடய
கேவளின்
அழகு விளங்குகின்ற ேகாயி
சங்கு ேபா

ம், வால்வைள ேமனி வா ேயான் ேகாயி

ம் நிறத்ைத ைடய பலேதவன் ேகாயி

ம்-ெவள்ளிய

ம், நீலேமனி ெந ேயான்

ேகாயி ம்-நீலமணி ேபா ம் நிறத்ைத ைடய ெந ய மால் ேகாயி ம், மாைல
ெவண்குைட மன்னவன் ேகாயி ம்- த் மாைல யணிந்த ெவண்ெகாற்றக்
குைட ைடய இந்திரன் ேகாயி ம் ஆகிய இவற்றில் மா
தல்வன் வாய்ைமயின்
வழாஅ – மிக்க
ைமைய ைடய இைறவன வாய்ைமயிற் றப்பாத, நான்மைற
மரபின் தீ ைற ஒ பால்-நாலாகிய ேவதங்கள் ெசால் ய ெநறிேய ஒ பக்கம்
ஓமங்கள் நடக்க; பிறவா யாக்ைக என விேச த்தைமயால் உயிாில்பாகிய
பிறப்பிறப்பில்லாதவன் இைறவன் ஒ ேன ெயன்ப ெபற்றாம். அவன் யாவர்க்கும்
தா ம் தந்ைத மாதலன்றி அவ க்ெகா தாய் தந்ைத யின்ைமையத் "தா மி
தந்ைதயி தான்றனியன் காேண "என்பதனா மறிக. யாக்ைக-அ ளாற் ெகாள் ந்
தி ேமனி ; யாக்ைகயிற் பிறவாத ெபாிேயான் எனி ம்அைம ம். வா ேயான்ெவண்ணிற ைடேயான்: ஈண் ப் ெபயர் மாத்திைரயாய் நின்ற . மா
தல்வன்சிவபிரான் ; " ன்ைனப் பழம் ெபா ட்கு ன்ைனப் பழம்ெபா ள்" ஆத ன் மா
தல்வன் என்றார். வாய்ைமயின் வழா என்பதற்கு வாயினின் ம் நீங்காத
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என் ைரத்த

மாம். "நன்றாய்ந்த நீணிமிர் சைட,

தல்வன் வாய் ேபாகா,

ெதான்
ாிந்த ாிரண் ன், ஆ ணர்ந்த ெவா
தல்வன் பிரமன் என்பா
ளர்.

ல்"என்ப ங் காண்க.

௧௭௬-௮. நால்வைகத் ேதவ ம் வ கணங்க
பால்வைக ெதாிந்த பகுதித் ேதாற்றத்
ேவ ேவ

கட ளர் சா சிறந்

ஒ பால்,

நால்வைகத் ேதவ ம்-நால்வைகப்பட்ட ேதவ ம்,
வைகப்பட்ட கணங்க
ெதாிந்
சிறந்

ம்

வ

கணங்க

ம் என, பால் வைக ெதாிந்த பகுதித் ேதாற்றத் -ேவற் ைம

வகுக்கப்பட்ட இனமாகிய ேதாற்றத்ைத ைடய, ேவ

ஒ பால்-ெவவ்ேவ

ம்-பதிெனண்

கட ளர

விழா ஒ

ேவ

கட ளர் சா

பக்கம் சிறக்க;

நால்வைகத் ேதவராவார் : வசுக்கள் எண்ம ம், ஆதித்தர் பன்னி வ ம்,
உ த்திரர் பதிெனா வ ம், ம த் வர் இ வ ம் என நால்வைகப்பட்ட
வர்.

வ

கணங்களாவார் : ேதவர், அசுரர்,

னிவர், கின்னரர், கிம்

இயக்கர், இராக்கதர், கந்த வர், சித்தர், சாரணர், வித்தியாதரர், நாகர்,
தாராகணம், ஆகாசவாசிகள், ேபாக மிேயார் என்

மிவர் ; பிறவா

ப்பத்
டர், க டர்,
தம், ேவதாளம்,

ைரப்பர்.

௧௭௯-௮௧. அறேவார் பள்ளி ம் அறன்ஓம் பைட ம்
றநிைலக் ேகாட்டத் ப் ண்ணியத் தான ம்
திறேவார் உைரக்கும் ெசயல்சிறந்

ஒ பால்,

அறேவார் பள்ளி ம்-அ கர் த்தர் பள்ளிகளி
அறத்திைனப் ரக்கும் சாைலகளி

ம், அறன் ஓம்பைட ம்-

ம், றநிைலக் ேகாட்டத் ப் ண்ணியத் தான ம்-

மதிற் றத்ேத ள்ள ண்ணியத் தானங்களி ம், திறேவார் உைரக்கும் ெசயல் சிறந்
ஒ பால்-அறத்தின் கூ பா கைள ணர்ந்ேதார் த மம் ேபாதிக்கும் ெசயல் ஒ
பக்கம் சிறக்க ; ஓம்பைட-பா காவல். ஈண்
ஈண்

அவ்விடத்ைத

ணர்த்திற் . ேகாட்டம்,

மதில். ண்ணியத்தானம்-ெபாதியின் தலாயின. மணி ேமகைல ள், " தல்விழி

நாட்டத் திைறேயான்

தலாப், பதிவாழ் ச க்கத் த் ெதய்வமீறாக,ேவ ேவ

சிறப்பின் ேவ ேவ ெசய்விைன, ஆறறி மரபி னறிந்ேதார் ெசய் மின், தண்மணற்
பந்த ம் தாழ்த ெபாதியி ம் ண்ணிய நல் ைர யறி ர் ெபா ந் மின் " என
வ தல் ஈண் அறியற்பால .
௧௮௨-௩. ெகா த்ேதர் ேவந்தெனா
அ த்தைள நீக்க அ ள்சிறந்

கூடா மன்னர்

ஒ பால்,
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ெகா த்ேதர் ேவந்தெனா

கூடா மன்னர்-ெகா யணிந்த ேதைர ைடய

அரசெனா பைகயாய்ச் சிைறப்ப த்தப்பட்ட மன்னர்களின், அ த்தைள நீக்க அ ள்
சிறந் ஒ பால்-அ யிற் பிணித்த தைளைய நீக்கிச் சிைற
ெசய்தற்கு ஒ பக்கம்
அ ள் சிறக்க; ேவந்தெனா

என்பதில் ஒ

அைச மாம்.

௧௮௪-௬. கண்
ளாளர் க விக் குயி
பண்யாழ்ப் லவர் பாடல் பாணெரா
எண்அ ஞ் சிறப்பின் இைசசிறந்
கண்

வர்

ஒ பால்,

ளாளர்-கூத்த ம், க விக் குயி

வர்-குயி

வக் க வியாள ம், பண்யாழ்ப்

லவர்-பண்ணப்பட்ட யாழ் வாசிக்கவல்ல லவ ம், பாடற் பாணெரா

- கண்டத்தாற்

பா ம் பாண ம் என் ம் இவர்க ைடய, எண் அ ஞ் சிறப்பின் இைச சிறந்
ஒ பால்-அளந்தறிதற்காிய சிறப்பிைன ைடய இைசகள் ஒ பக்கம் சிறக்க:
க விக்குயி

வர்-குழல ம், ேதாற்க வியாள ம் ஆம்.

௧௮௭-௮. ழ க்கண் யிலா
க்க ம் தி ம்
விழ க்களி சிறந்த விய ள் ஆங்கண்
ழ க்கண் யிலா -கங்கு ம் பக ம் இங்ஙனம் நடத்தலால்
அடங்குதலன்றி,

க்க ம்

தி ம்-கு ந்ெத க்க

சிறந்த-விழவாற் களிப் மிக்க, விய
ெசய

ம், அ

ம் ெப

திக

ள் ஆங்கண்-அகன்ற ஊாிடத்

ழவின் கண்கள்
ம், விழ க்களி
; ஓம ம், சா ம்,

ம், இைச ம் ஒவ்ெவா பாற் சிறக்க, நீராட்டக் களிசிறந்த ஊர் என்க.

௧௮௯-௨0௩. காதல் ெகா நைனப் பிாிந் அலர் எய்தா
மாதர்க் ெகா ங்குைழ மாதவி தன்ெனா
இல்வளர் ல்ைல மல் ைக மயிைல
தாழிக் குவைள சூழ்ெசங் க நீர்
பயில் ங் ேகாைதப் பிைணய ற் ெபா ந்
காமக் களிமகிழ் எய்திக் காமர்
ம்ெபாதி ந விைரப் ெபாழில்ஆட் அமர்ந்
நாள்மகிழ் இ க்ைக நாள்அங் கா யில்
ம கானத் ப்
மணம் க்குப்
ைக ம் சாந் ம் லரா சிறந்
நைகயா ஆயத் நன்ெமாழி திைளத் க்
குரல்வாய்ப் பாணெரா நகரப் பரத்தெரா
திாித மரபின் ேகாவலன் ேபால
இளிவாய் வண் ெனா இன்இள ேவனிெலா
மலய மா தம் திாித ம கில்,
காதற் ெகா நைனப் பிாிந் அலர் எய்தா-தன்னாற் காத க்கப்பட்ட
ெகா நைனப் பிாிந்

ெமய்ேவ

பாட்டால் அலெரய்தாத, மாதர் ெகா ங்குைழ
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மாதவி தன்ேனா -அழகிய வைளந்த மகரக் குைழயைய ைடய மாதவிேயா ,
இல்வளர்

ல்ைல மல் ைக மயிைல-இல் ேல வளராநின்ற

ல்ைல ம் மல் ைக ம்,

இ வாட்சி ம், தாழிக் குவைள சூழ் ெசங்க நீர்-தாழி ள் மலர்ந்த குவைள ம்
வண் சூ ம் ெசங்க நீ ம் ஆகிய பயில் ங் ேகாைதப் பிைணய ற் ெபா ந் க்கள் ெந ங்கிய ேகாைதயாகி பிைணயலால் விளக்க ற் , காமக் களி மகிழ்
எய்தி-காமமாகிய கள்

ண்

களித் , காமர்

ம்ெபாதி ந

விைரப் ெபாழில் ஆட்

அமர்ந்த-அழகிய நறிய மணம் ெபாதிந்த ம்ெபாழி ல் விைளயாட்ைட வி ம்பி, நால்
மகிழ் இ க்ைக நாளங்கா யில்-நாேடா ம் மகிழ்ந்தி க்கும் இ ப்ைப ைடய
நாளங்கா யில்,

ம

கானத் ப்

மணம் க்கு-

விற்குமிடங்களின் பல

மணமாகிய திய மணத்தின் உள் க்கு, ைக ம் சாந் ம் லரா

க்களின்

சிறந் -அகிற் ைக

சாந்ெதன் ம் இவற்றின் ெசவ்வி வாய்ப் மிக்கு, நைகயா ஆயத் நன்ெமாழி
திைளத் -நைகத் விைளயா ம் கூட்டத்ேதாேட காமக்குறிப்பாகிய மகிழ்சசி
ெமாழியிேல இைடவிடா

பயின் , குரல்வாய்ப் பாணெரா

குரெலன்

ம்

இைசையப்பா ம் வாைய ைடய பாணேரா ம், நகரப் பரத்தெரா -நகரத்தி
ர்த்தேரா ம், திாித

ள்ள

மரபிற் ேகாவலன் ேபால-உலாத் ந் தன்ைமைய ைடய

ேகாவலைனப் ேபால, இளிவாய் வண் ெனா -இளிெயன்

ம் இைசையப் பா ம்

வண் ேனா ம், இன் இள ேவனிெலா -இனிய இளேவனிேலா ம், மைலயமா தம்ெபாதியிற் காற்றாகிய இளந்ெதன்றல், திாித

ம கில்- உலா தைலச் ெசய் ம்

தியிடத்ேத;
ஊாிேல ேகாவலன்ேபால மா தம் திாித ம கில் என்க. காதற் ெகா நைன
என்ப
தல் நன்ெமாழி திைளத் என்ப கா ம் ேகாவலற்கும் மா தத்திற்கும் ஒத்த
பண் . கண்ணகி பிாிந் அலெரய்தலால் அலெரய்தாத மாதவி என்றார்.
மா தத்திற்ேகற்ப உைரக்குமிடத் மாதவி கு க்கத்தியாம். இப்ெபா ட்கு:
ெகா நைனப்பிாிந்

ெகா விய -அ ம்பாந்தன்ைமைய விட் , அலர் எய்தா- திர்ந்

அலராகாத, ெகா ங்குைழ-வைளந்த தளிைர ைடய என் ைரத் க் ெகாள்க. இல்வளர்
என் ம் அைடைய ல்ைல த ய ன்றற்கும், சூழ் என் ம் அைடைய எல்லாப்
க்கட்கும் கூட் க. சூழ்தல் விைனக்கு வண் என் ம் எ வாய் வ விக்க. ேகாைதஒ ங்காகிய என் மாம். ஆட் - விைளயாட் ; ணர்ச்சி. விற்குமிடத்ைதக் கானம்
என்ற
க்களின் மிகுதிபற்றி. குர க்கு இளி கிைளயாத ன் குரல்வாய். இளிவாய்
என்றார். பரத்தர், பழிகா கர்;

ர்த்தர். மா தத்திற்குக் ேகாவல

ம், வண் ற்குப்

பாண ம், ேவனிற்குப் பரத்த ம் உவமம். அ கள் இவ் வம வாயிலாகக் காமத்தாற்
ேகாவலெனய்திய சி ைமைய அங்ைக ெநல் ெயன விளக்கி ள்ளார். பாணர் த ய
வேரா ம் வண்
த ய ன்றற்கும் உள்ள ஒத்த பண் கைள யறிந் உவமங்
கூறிய திறப்பா ெபாி ம் பாராட்டற்குாியதாகும். பா த ம் கள் ண்ட ம்
பாணர்க்கும் வண் க்கும் ஒத்த பண் ; ேகாவலன் பரத்தர் பற் க்ேகாடாகப்
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பாணெரா ந் திாிதல்ேபால மா தம் இளேவனில் பற் க்ேகாடாக வண்ேடா ம்
திாியா நின்ற ; என்றின்ேனாரன்ன நயங்கைள ஓர்ந் ணர்க.
இனி, அவ் தி வ ணைன கூறப்ப கின்ற .
௨0௪-௨0௭. க
கில் சுமந் கு
யல் ஒழித் ஆங்கு
இ க ங் கயெலா இைடக்குமிழ் எ தி
அங்கண் வானத் அர ப்பைக அஞ்சித்
திங்க ம் ஈண் த் திாித ம் உண் ெகால்
க
கில் சுமந் கு
யல் ஒழித் ஆங்கு-காிய ேமகத்ைதச் சுமந்
யற்கைறைய ெயாழித் , இ
இரண்

க ங்கயேலா

காிய கய ைன ம் இைடேய ஒ

சிறிய

இைடக்குமிழ் எ தி-இ ம ங்கி

ம்

குமிழ மலைர ம் எ தி, அங்கண் வானத்

அர ப்பைக அஞ்சி-அழகிய வானத்திடத்ேத அரவாகிய பைக ெச ெமன் அஞ்சி,
திங்க ம் ஈண் த் திாித ம் உண் ெகால்-திங்க ம் இந்நிலத்ேத இங்ஙனம் உள்வாிக்
ேகாலங்ெகாண்
சுமந்
என்

ஒழித்

திாிகின்ற

ெகால்ேலா என ம்; திங்கள் அர ப் பைக யஞ்சிச்

எ தி ஈண் த் திாித

ம் உம்ைம சிறப் . திாித

திங்கள்

க ம், க

கில் கூந்த

ண்ேடா என்க. ஆங்கு , அைச. திங்க

ம் என்பதில் எச்சம்; அைச மாம். கு
ம், இ க ங்கயல் கண்க

ம் குமிழ்

ம்

யெலாழித்த
க்குமாம்.

இதன்கண் அற் த வைம, தற்குறிப்ேபற்ற வைம, ஐய வைம என் ம் அணிகள்
அைமந் இன்பம் விைளக்கின்றன. பின் வ வனவற்றி ம் இன்ன அணிகள்
ெபா ந்தி ள்ளைம காண்க.
௨0௮-௧௧. நீர்வாய் திங்கள் நீள்நிலத் அ தின்
சீர்வாய் வைலத் தி நீர் மாந்தி
மீன்ஏற் க் ெகா ேயான் ெமய்ெபற வளர்த்த
வான வல் வ த ம் உண் ெகால்.
நீர்வாய் திங்கள் நீள்நிலத் -ஈரம் வாய்ப் ப் ெபற்ற திங்களாகிய ெபாிய நிலத்ேத,
அ தின் சீர்வாய் வைலத்தி நீர் மாந்தி-அ த கைலயின் சீர்ைம ெபா ந்திய
வைலைய ைடய அழகிய நீைரப் ப கி, மீன் ஏற் க்ெகா ேயான் ெமய்ெபற
வளர்த்த-வ
ெபற மகரக் ெகா ைய ைடய காமனானவன் வளர்த்த, வானவல்
வ த ம் உண் ெகால்-மின் க் ெகா யாவ இந்நிலத்ேத வ த ம்
உண்டாயிற்ேறா என ம்; அ தின் நீர் என ம், மாந்தி ெமய்ெபற என ம்,
ெகா ேயான் வளர்த்த என ம் கூட் க. இனி, ெமய்ெபற என்பதற்குக் காமன்றான்
ன் இைறவன
ஒ

தல்விழியானிழந்த தன் ெமய்ெப தற்காக என்

கூறி, வளர் என

ெசால் வ வித் , மாந்தி வளர் வளர்த்த என் ைரப்பர் அ யார்க்கு நல்லார்.
௨௧௨-௭. இ நில மன்னற்குப் ெப வளம் காட்டத்
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தி மகள் குந்த இச் ெச ம்பதி ஆம்என
எாிநிறத் இலவ ம் ல்ைல ம் அன்றி ம்
க ெந ங் குவைள ம் குமி ம் த் ஆங்கு
உள்வாி ேகாலத் உ
ைண ேத க்
கள்ளக் கமலம் திாித ம் உண் ெகால்.
இ நில மன்னர்க்குப் ெப வளம் காட்ட-ெபாிய நிலத்திைன ைடய அரசர்க்குத்
தன

ெபாிய வளத்திைனக் காட்ட ேவண் , தி மகள் குந்த

இச் ெச ம்பதி ஆம்

என-இலக்குமிவந்
குந்தி ப்ப இந்தச் ெச ைம ைடய நகராகுெமனக் க தி,
எாிநிறத் இலவ ம் ல்ைல ம் அன்றி ம்-எாிேபா ம் நிறத்ைத ைடயேதார் இலவ
மல ம் பல
இரண்

ல்ைலய ம் க

ம் அன்றி ம், க ெந ங் குவைள ம் குமி ம்

ெபாிய நீேலாற்பல மல ம் ஒ

குமிழ மல ம் ஆகிய இவற்ைறப்

ஆங்கு- த்த அப்ெபா ேத, உள்வாிக் ேகாலத்

உ

த் -

த் ,

ைண ேத -உள்வாிக்

ேகாலத்ேதா தனக்குப் ெபா ந்திய ைணயாகிய தி மகைளத் ேத , கள்ளக் கமலம்
திாித ம் உண் ெகால்-கள்ளத்ைத ைடய தாமைர திாித ம் உண்டாயிற்ேறா
என ம், தி மகள் குந்த
என்ப

இச்ெச ம்பதி என்றி ப்பி

க த்தாகக் ெகாள்க தன

இலவம் வா ம்,
ஆம். நீர்ப்

ல்ைல பல்

ம், பதிக்கண் குந் ளாள்

வளம்-தன்னாலாகும் வளம்; ெசல்வ ம் அழகும்.

ம். குவைள கண்

வாகிய கமலம் ேகாட் ப்

, ெகா ப்

ம் குமிழ்

க்கும், கமலம்

க ம்

, நீர்ப் , ஆகியவற்ைறத்

தன்னகத்ேத த்தெதன்றார். உள்வாிக் ேகாலம்-கி த்திாிமேவடம்;ெபாய்
. என் ம்
தன்னகத் தி ப்பாளாக ன தி மகைளத் தாமைரக்குத் ைணெயன்றார். கள்ளக்
கமலம்-கள்ைள ைடய அக்கமலம் என்ப இயல்பாய ெபா ள். தாமைர மலேர
இலவம் த யவற்ைறப் த் க் ெகாண் உ த்திாிந்
கம் என்ற ெபய டன்
திாியாநிற்கின்ற என அற் தம் ேதான்றக் கூறினார். ஆங்கு: அைச மாம்.
௨௧௮-௨௩. மன்னவன் ெசங்ேகால் ம த்தல் அஞ்சிப்
பல்உயிர் ப கும் பகுவாய்க் கூற்றம்
ஆண்ைமயில் திாிந் தன் அ ந்ெதாழில் திாியா
நாண்உைடக் ேகாலத் நைக கம் ேகாட் ப்
பண்ெமாழி நரம்பின் திவ யாழ் மிழற்றிப்
ெபண்ைமயில் திாி ம் ெபற்றி ம் உண் என,
மன்னவன் ெசங்ேகால் ம த்தல் அஞ்சி-அரசன ெசங்ேகாைல
ம த்ததாகுெமன்றஞ்சி, பல் உயிர் ப கும் பகுவாய்க் கூற்றம்-பல

யிைர ம் ப கும்

திறந்த வாைய ைடய கூற்றம், ஆண்ைமயில் திாிந் -ஆணியல் திாிந் ,
அ ந்ெதாழில் திாியா -தன ெகாைலத் ெதாழி ன் ேவ படா , நாண்
உைடேகாலத் நைக கம் காட் -நாணிைன ைடய ேகாலத்ைத ம் நைக
ெபா ந்திய

கத்ைத ம் உண்டாக்கிக் ெகாண் , பண்ெமாழி நரம்பின் திவ யாழ்

மிழற்றி-திவவிைன ைடய யாழின் நரம் ேபாலப் பண்ணாகிய ெமாழிையப் ேபசி,
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ெபண்ைமயில் திாி ம் ெபற்றி ம் உண் என-ெபண்

ேவா

இங்ேக திாி ந்

தன்ைம ம் உண்டாயிற்ேறா என ம்,
கூற்றம் ஆ
ேவா திாிந் உயிர் ப கில் ெசங்ேகாைல ம த்ததாகு
ெமன்றஞ்சி ஆ
ெவாழித் ப் ெபண்
ேவா ெதாழில் ேவ படா திாி ம்
ெபற்றி ெயன்க. ஆண்ைம-க த்த க ம் இ த்த குர ம் த யவற்ேறா கூ ய
ஆண்வ

. ேகாட் -வைளத்

என் மாம். திவ , யாழின் ேகாட்

ள்ள நரம் க்

கட் , யாழ் நரம்பின் ெமாழி மிழற்றி என மா க. ெபண்ைம நா ைடக் ேகால ம்
நைக க ம் பண்ெமாழி மிழற்ற
ைடய ெபண் வ
. உண் ெகால் என
இைடச்ெசால் விாித் ைரக்க. கூற்றேம ெபண்
க்ெகாண் திாிந்த ெதன்றார்.
"பண்டறிேயன் கூற்ெறன் பதைன யினியறிந்ேதன் ெபண்டைகயாற் ேபரமர்க்
கட் "என்ப காண்க.
௨௨௪-௩௪. உ வி லாளன் ஒ ெப ஞ் ேசைன
இகல்அமர் ஆட் எதிர்நின் விலக்கிஅவர்
எ
வாி ேகாலம்
ெம ம் உறீஇ
வி ந்ெதா
க்க ெப ந்ேதாள் கணவெரா
உடன்உைற மாீஇ ஒ க்ெகா
ணர்ந்த
வடமீன் கற்பின் மைன ைற மகளிர்
மாதர்வாள் கத் மணித்ேதாட் க் குவைளப்
ேபா
றங்ெகா த் ப் ேபாகிய ெசங்கைட
வி ந்தின் தீர்ந்தில ஆயின் யாவ ம்
ம ந் ம் த ம்ெகால்இம் மாநில வைரப் எனக்
ைகயற் ந ங்கும் நல்விைன ந நாள்:
உ விலாளன் ஒ ெப ஞ்ேசைன-அநங்க ைடய ஒப்பற்ற ெபாிய ேசைனயாகிய
பரத்ைதயர , இகல் அமர் ஆட் -ஊடலாகிய மா பட்ட ேபாைர இங்ஙனம் கழ்ந்
ெசால்

ெவன் , எதிர் நின்

விலக்கி-அவர் ேபாகாமல் எதிர் நின்

த த் ப்

ணர்த ன், அவர் எ
வாி ேகாலம்
ெம ம் உறீஇ-அவ ைடய மார்பி
ேதாளி ெம திய ெதாய்யில் த ய பத்திக் கீற் த் தம மார்ப
ம்
உ தலாேன, வி ந்ெதா

க்க ெப ந்ேதாட் கணவெரா , உடன் உைற

ம்

மாீஇ-

உடன் உைறதைலப் ெபா ந்தி, ஒ க்ெகா
ணர்ந்த-வழி பாட் டன் கூ ப் ணர்ந்த,
வடமீன்கற்பின் மைன ைற மகளிர் - அ ந்ததிேபா ம் கற்ைப ைடய இல்லற
மகளிைர, (அக்கணவேர). மாதர்வாள்

கத் -இம் மாத ைடய ஒளிெபா ந்திய

கத் , மணித்ேதாட் க் குவைளப்ேபா
றங்ெகா த் ப் ேபாகிய ெசங்கைடநீலமணிேபா ம் இதைழ ைடய குவைளப் க்கள் றங்ெகா த் ப் ேபாதற்குக்
காரணமாகிய காிய கண்களின் கைடச் சிவப் , வி ந்தின் தீர்ந்தில

ஆயின்-

அவ்வி ந்தால் நீங்கியதில்ைலயாயின், யாவ ம் ம ந் ம் த ங்ெகால் இம் மாநில
வைரப் என- இப்ெபாிய நிலெவல்ைல இதற்கு ஒ ம ந்ைத ம் தரவல்லேதா எனத்
தம

ெநஞ்ெசா

கூறி, ைகயற்

ந ங்கும்-ெசயலற்

ந ங்காநிற்கும், நல்விைன
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ந நாள் - விழா ந நாளில்; ஆட் -ெவன் . லவியாற் கூடாத மகளிைர
உண் ெகால் உண் ெகால் உண் ெகால் உண் ெகால் என்
கழ்ந்
லவி தீர்த்
என்றப , வாிேகாலம், விைனத்ெதாைக. இனி, தியிற் கண்ேடார்கள் அங்ஙனம்
கழ்ந் கூறக் காமன் ேசைனயாகிய மகளிர் தம் உ ப் களால் அமர்ெசய்வித் ப்
ேபாவாைரப் ேபாகாமற் ற த்த ன் அவ ைடய ெதாய்யில் த யன உ தலால்
வி ந்ெதா
க்க கணவர் என் மாம். பரத்ைதயர எ
வாி ேகாலத்ைதத் தம்
உடம்பிேல ெகாண் வ தலாற் பரத்ைதயர் கூட்ட ண்ைம ணர்ந் உள்ளங்
ெகாதிக்கும் மைனவியாின் சிவப்பிைன மாற் தற்கு வி ந்ெதா
க்காெரன்க. எனேவ,
வி ந்தினைரக் கண் ழி ஊடைலக் ைகவி த் க் கணவைர ம் வி ந்தினைர ம்
எதிேரற் மகிழ்தல் கற் ைட மகளிாின் கடப்பாடாதல் ெபற்றாம். ஒ க்ெகா
ணர்ந் உட ைற மாீஇய என் மா த மாம். மகளிைரக் கணவர் ெநஞ்ெசா
கழ்ந் கூறி ந ங்கும் என்க. மைனவியர் ஊடல் தீர்ந்திலதாயிற்
ெசய்வெதான்றின்ைமைய நிைனந் ந ங்குவர். நில
வைரப் நிலெவல்ைலயி ள்ேளார்; அன்றி மி த சஞ்சீவினி யி தியாக ள்ள
ம ந் கைளத் த ம் நிலம் இதற்ெகா ம ந் தரமாட்டா ெதன் மாம். நல்விைனநன்றாகிய விைன; விழா.
௨௩௫-௪0. உள்அகம் ந ந்தா உைறப்பமீ அழிந்
கள்உக ந ங்கும் க நீர் ேபாலக்
கண்ணகி க ங்க ம் மாதவி ெசங்க ம்
உள்நிைற கரந் அகத் ஒளித் நீர் உகுத்தன
எண்
ைற இடத்தி ம் வலத்தி ம்
த்தன
விண்ணவர் ேகாமான் விழ நாள் அகத் என்
உள் அகம் ந ந் தா உைறப்ப-உள்ேள ள்ள நறிய தா கள் ஊறிப்
பி ற் தலால், மீ
அழி மா

அழிந்

ெபாழிய நின்

மாதவி ெசங்க
உள்நிைற கரந்

கள்உக ந ங்கும் க நீர் ேபால-ேதன்அகம் நிைறந் மீ
ந ங்கும் க நீர் மலைரப்ேபால, கண்ணகி க ங்க

ம்

ம்-கண்ணகியின் காிய கண் ம் மாதவியின் சிவந்த கண் ம்,
அகத் ஒளித் நீர் உகுத்தன-உள்ளத் ள்ள பிாி த் ன்பத்ைதக்

கற்பால் மைறத் அகத்ேத ஒளிக்க ம் நீைரச் ெசாாிந்தனவாய், எண்
ைற
இடத்தி ம் வலத்தி ம்
த்தன- ன் எண்ணிய ைறேய இடப்பக்கத் ம்
வலப்பக்கத் ம்
த்தன, விண்ணவர் ேகாமான் விழ
இந்திர ைடய விழாநாளகத் என்க.

நாள் அகத்

என்-

உைறத்தல்- ளித்தல். ேதன் மல்கி நின் அைலத்த ன் ந ங்கும் க நீர் ேபால
நீர் நிைறந் நின் அைலக்குங் கண் என்க. ணர்ச்சியின்ைம ம் உண்ைம ம்
உணர்தற்குக் க ங்க ம் ெசங்க ம் என்றார். உண்ணிைற கரந்தகத் ெதாளித்தைலக்
கண்ணகிக்கும், நீ குத்தைல இ வர் கண் க்கும் ெகாள்க. ஒளித்தல் மாதவிக்கும்
ெபா த் மாயின் உைரத் க் ெகாள்க. கண்கள் அ ைக ம் உவைக ம் பற்றி
ைறேய நீ குத்தன ெவன்க. மகளிர்க்குக்கண் த யன இடந்
த்தல் நன் ம்
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வலந்
த்தல் தீ மாம். பின்னர்க் கண்ணகிக்குக் கூட்ட ண்ைமயின் இட ம்,
மாதவிக்குப் பிாி ண்ைமயின் வல ம்
த்தன. நல்விைன ந நாள் நீ குத்தனவாகிய
க ங்க ம் ெசங்க ம் விழ நாளகத் இடத்தி ம் வலத்தி ம்
த்தன. விழ நா
ளகத் -விழ
ந் நீரா தற்கு ன்னாளில் என்றப . என், அைச.
இ ட் படாம்ேபாக நீக்கி ஒளிகதிர் பரப்பச் ெசாாிந் ஆ ப்ெபயரவான்ப
ட்ட
மண்டபமன்றி ம் மன்றத் ம் ப
றீஇ ஏற்றிச் சாற்றி எ த் ஈண் க் ெகாள்ெகன
ஆட்டக் களிசிறந்த விய ளாங்கண் திாித ம கில் உண் ெகால் என் ஆட்
விலக்கி உறீஇப் க்க கணவர் ந ங்கு நாள் உகுத்தனவாகிய க ங்கண் ம்
ெசங்கண் ம் விழாநாளகத் இடத்தி ம் வலத்தி ம்
த்தன ெவன
விைன
க்க.
இ நிைலமண் ல ஆசிாியப்பா.
இந்திரவிழ ெர த்த காைத

ற்றிற்

------------------6. கடலா

காைத

{ெவள்ளிமைலயின் வடேச யில் காமேதவ
விஞ்ைச
குைரத்

க்கு விழாக் ெகாண்டா ம் ஒ

ரன், கார் நகாில் இந்திரவிழாக் ெகாண்டாடப் ப வைதத் தன் காத க்
அதைனக் காண்டற் ெபா ட்டாக அவ

டன் றப்பட்

இமயமைல,

கங்ைகயா , உஞ்ைசப்பதி, விந்த மைலக்கா , ேவங்கடமைல, காவிாிநா
என்பவற்ைற

ைறேய காட்

வந்

காாிைனயைடந் , நாளங்கா ப் தம்

ப
ண் ம் இடம், ஐவைக மன்றங்கள் த யவற்ைறக் கண் காட் , பின்
மாதவியானவள் சிவபிரான் ஆ ய ெகா ெகாட்
தலாக ள்ள
பதிேனாராடல்கைள ம் அவரவர் அணி ட ம் ெகாள்ைக ட ம் ஆ ய
கூத்திைன ம் பாட் ைன ம் காணாய் என ைரத் க் கண் மகிழ்வானாயினன்.
அவன்ேபாலேவ வாேனார் பல ம் மக்கள் காணா ைறைமயால் வந்
காண்பாராயினர். இவ்வா இந்திர விழா நடந்
ங்கால் மாதவியின் ஆட ம்
ேகால ம்
ற்றன. அப்ெபா
ெவ ப் ற்ற உள்ளத்ேதா
ந்த ேகாவலன்
உவக்குமா மாதவி பலவைக ந விைரகளா ம் அணிகளா ம் ஒப்பைன
ெசய் ெகாண் பள்ளியிடத்ேத அவேனா
ப் ழி, உவா வந் ற்றைமயால்
நகாி ள்ேளார் பல ம் கடலாடச் ெசல்லா நின்றனர். மாதவி கடல் விைளயாட்ைடக்
காண வி ம்பினைமயின் ேகாவல ம் அவ ம் ஊர்திகளிேலறி ைவகைறப்
ெபா திேல திகைளக் கடந் ெசன் கடற்கைர மணற்பரப்பிேல வண்ணம் சாந்
த யன ம், அப்பம் ேமாதகம்

த யன ம், கள் மீன்

த யன ம் விற்ேபார்கள்

தனித்தனி ெய த்த விளக்கங்க ம், கலங்கைரவிளக்கம், மீன்றிமில் விளக்கம்
த யன ம் வரம்பின்றி ெந ங்கினைமயால் ண்மணற் பரப்பில் வி ந்த ெவண்சி
க ைக ம் லப்படக் கா

ம் ஒளிைய ைடயதாகி, தாமைர மிக்க ம தேவ ேபாலத்
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ேதான் ம் ெநய்தலங்கான ல் தாைழகள் ேவ யாகச் சூழ்ந்த ன்ைனமரத்தின்
நீழ ல்
மணற்பரப்பிேல சித்திரத்திைரையச் சுற்றி ம் வைளத் விதானித்
அைமத்த ெவண்காற்கட்
ல் ஏறியபின், வசந்த மாைலயின் ைகயி
ந்த யாைழ
வாங்கி மாதவி ேகாவலேனா
ந்தனள். (மாதவி தன்ைன ஒப்பைன ெசய்தல்
கூ மிடத்தில் அற்ைறநாளில் அணியப்ப வனவாயி ந்த அணிகலவைககள் பல ம்
அறியப்ப கின்றன.)
(நிைலமண் ல ஆசிாியப்பா)
ெவள்ளி மால்வைர வியன்ெப ஞ் ேச க்
கள்அவிழ் ம்ெபாழில் காமக் கட ட்குக்
க ங்கயல் ெந ங்கண் காத தன்ெனா
வி ந்தாட் அய ம்ஓர் விஞ்ைச ரன்
ெதன்திைச ம ங்கின்ஓர் ெச ம்பதி தன்

ள் 5

இந்திர விழ ெகாண் எ க்கும்நாள் இ எனக்
க விைச அ ணர் கணம்ெகாண் ஈண் க்
ெகா வாி ஊக்கத் க் ேகாநகர் காத்த
ெதா கழல் மன்னற்குத் ெதாைலந்தனர் ஆகி
ெநஞ்சுஇ ள் கூர நிகர்த் ேமல் விட்ட 10
வஞ்சம் ெபயர்த்த மாெப ம் தம்
தி ந் ேவல் அண்ணற்குத் ேதவர்ேகான் ஏவ
இ ந் ப உண் ம் இட ம் காண்கு ம்,
அமரா பதிகாத் அமரனிற் ெபற் த்
தமாில் தந்

தைகசால் சிறப்பின் 15

ெபாய்வைக இன்றிப்

மியில் ணர்த்த

ஐவைக மன்றத் அைமதி ம் காண்கு ம்,
நாரதன் ைண நயம்ெதாி பாட ம்
ேதாாிய மடந்ைத வாரம் பாட ம்
ஆயிரம் கண்ேணான் ெசவியகம் நிைறய 20
நாடகம் உ ப்பசி நல்காள் ஆகி
மங்கலம் இழப்ப ைண மண்மிைசத்
தங்குக இவள்எனச் சாபம் ெபற்ற
மங்ைக மாதவி வழி தல் ேதான்றிய
அங்குஅர

அல்குல் ஆட

ம் காண்கு ம், 25
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வர்இதழ்ச் ெசவ்வாய்த்
இைட ேயாேய.
அமரர் தைலவைன வணங்கு ம் யாம்எனச்
சிைமயத் இைமய ம் ெச நீர்க் கங்ைக ம்
உஞ்ைசயம் பதி ம் விஞ்சத் அடவி ம்
ேவங்கட மைல ம் தாங்கா விைள ள் 30
காவிாி நா ம் காட் ப் பின்னர்ப்
விாி படப்ைபப் கார்ம ங்கு எய்திச்
ெசால் ய ைறைமயில் ெதா தனன் காட்
மல்லல்
ர் மகிழ்விழாக் காண்ேபான்
மாேயான் பாணி ம் வ ணப்

தர் 35

நால்வைகப் பாணி ம் நலம்ெப ெகாள்ைக
வான்ஊர் மதிய ம் பா ப் பின்னர்ச்
சீர்இயல் ெபா ய நீர்அல நீங்கப்
பாரதி ஆ ய பாரதி அரங்கத் த்
திாி ரம் எாியத் ேதவர் ேவண்ட 40
எாி கப் ேபர்அம் ஏவல் ேகட்ப
உைமயவள் ஒ திறன் ஆக ஓங்கிய
இைமயவன் ஆ ய ெகா ெகாட் ஆட
ேதர் ன் நின்ற திைச கன் காணப்

ம்,

பாரதி ஆ ய வியன்பாண்ட ரங்க ம், 45
கஞ்சன் வஞ்சம் கடத்தற் காக
அஞ்சன வண்ணன் ஆ ய ஆட

ள்

அல் யத் ெதாகுதி ம், அ ணன் கடந்த
மல் ன் ஆட

ம், மாக்கடல் ந வண்

நீர்த்திைர அரங்கத்

நிகர்த்

ன் நின்ற 50

சூர்த்திறம் கடந்ேதான் ஆ ய
ம்,
பைட ழ்த் அ ணர் ைப ள் எய்தக்
குைட ழ்த் அவர் ன் ஆ ய குைட ம்,
வாணன் ேப ர் ம கிைட நடந்
நீள்நிலம் அளந்ேதான் ஆ ய குட ம், 55
ஆண்ைம திாிந்த ெபண்ைமக் ேகாலத் க்
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காமன் ஆ ய ேப ஆட ம்,
காய்சின அ ணர் க ந்ெதாழில் ெபாறாஅள்
மாயவள் ஆ ய மரக்கால் ஆட

ம்,

ெச ெவம் ேகாலம் அ ணர் நீங்கத் 60
தி வின் ெசய்ேயாள் ஆ ய பாைவ ம்,
வயல்உைழ நின் வடக்கு வாயி ள்
அயிராணி மடந்ைத ஆ ய கைடய ம்,
அவரவர் அணி டன் அவரவர் ெகாள்ைகயின்
நிைல ம் ப த ம் நீங்கா மரபின் 65
பதிேனார் ஆட ம் பாட் ன் பகுதி ம்
விதிமாண் ெகாள்ைகயின் விளங்கக் காணாய்.
தா அவிழ் ம்ெபாழில் இ ந் யான் கூறிய
மாதவி மரபின் மாதவி இவள்எனக்
காத க்கு உைரத் க் கண் மகிழ்

எய்திய 70

ேமதகு சிறப்பின் விஞ்ைசயன் அன்றி ம்,
அந்தரத் உள்ேளார் அறியா மரபின்
வந் காண் கு உம் வானவன் விழ ம்
ஆட ம் ேகால ம் அணி ம் கைடக்ெகாள
ஊடல் ேகாலேமா

இ ந்ேதான் உவப்பப் 75

பத் த் வாி ம் ஐந் விைரயி ம்
ப்பத் இ வைக ஓமா ைகயி ம்
ஊறின நல்நீர் உைரத்தெநய் வாசம்
நா இ ங் கூந்தல் நலம்ெபற ஆட் ,
ைகயில் லர்த்திய

ெமன் கூந்தைல 80

வைகெதா ம் மான்மதக் ெகா ஞ்ேச
அலத்தகம் ஊட் ய அம்ெசஞ் சீற

ஊட் ,

நலத்தகு ெமல்விரல் நல்அணி ெசறீஇப்,
பாியகம்
ரம் பாடகம் சதங்ைக
அாியகம் கா

க்கு அைம ற அணிந் , 85

குறங்கு ெசறிதிரள் குறங்கினில் ெசறித் ,
பிறங்கிய த்தைர ப்பத் இ காழ்

55
நிறம்கிளர் ந் கில் நீர்ைமயின் உடீஇ,
காமர் கண் ைக தன்ெனா பின்னிய
மணித் ேதாள்வைள ேதா

க்கு அணிந் , 90

மத்தக மணிெயா வயிரம் கட் ய
சித்திரச் சூடகம் ெசம்ெபான் ைகவைள
பாியகம் வால்வைள பவழப் பல்வைள
அாிமயிர்

ன்ைகக்கு அைம ற அணிந் ,

வாைளப் பகுவாய் வணக்குஉ

ேமாதிரம் 95

ேகழ்கிளர் ெசங்ேகழ் கிளர்மணி ேமாதிரம்
வாங்குவில் வயிரத் மரகதத் தாள்ெசறி
காந்தள் ெமல்விரல் கரப்ப அணிந் ,
சங்கி
ண்ெதாடர் ண்ஞான் ைனவிைன
அம்க த்

அகவயின் ஆரேமா

அணிந் , 100

கயிற்கைட ஒ கிய காமர் மணி
ெசயத்தகு ேகாைவயின் சி
றம் மைறத் ஆங்கு
இந்திர நீலத் இைடஇைட திரண்ட
சந்திர பாணி தைகெப க ப்பிைண
அங்கா

அகவயின் அழகுற அணிந் , 105

ெதய்வ உத்திெயா ெச நீர் வலம் ாி
ெதாய்யகம் ல்லகம் ெதாடர்ந்த தைலக்குஅணி
ைமஈர் ஓதிக்கு மாண் ற அணிந் ,
கூட ம் ஊட ம் ேகாவலற்கு அளித் ப்
பா அைம ேசக்ைகப் பள்ளி ள் இ ந்ேதாள், 110
உ ெக
ர் உவ த்தைல வந்ெதனப்
ெப நீர் ேபாகும் இாியல் மாக்கெளா
மடல்அவிழ் கானல் கடல்விைள யாட் க்
காண்டல் வி ப்ெபா

ேவண் னள் ஆகி,

ெபாய்ைகத் தாமைரப் ள்வாய் லம்ப 115
ைவகைற யாமம் வாரணம் காட்ட
ெவள்ளி விளக்கம் நள்இ ள் க யத்
தார்அணி மார்பெனா ேபர்அணி அணிந்
வான வண்ைகயன் அத்திாி ஏற
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மான்அமர் ேநாக்கி ம் ைவயம் ஏறிக் 120
ேகா பல அ க்கிய ெகா நிதிக் குப்ைப
மாடம ம கின் பீ ைகத் ெத வின்
மலர்அணி விளக்கத் மணிவிளக்கு எ த் ஆங்கு
அலர்க்ெகா அ கும் ெநல் ம் சி
மங்கலத் தாசியர் தம்கலன் ஒ ப்ப 125
இ
ைட ம ங்கி ம் திாிவனர் ெபய ம்
தி மகள் இ க்ைக ெசவ்வனம் கழிந்
மகர வாாி வளம்தந் ஓங்கிய
நகர தி ந வண் ேபாகிக்
கலம்த

தி வின் லம்ெபயர் மாக்கள் 130

ேவைல வா கத் விாிதிைரப் பரப்பில்
கூல ம கில் ெகா எ த்
வ ம்
மாைலச் ேசாி ம ங்குெசன் எய்தி,
வண்ண ம் சாந் ம் மல ம் சுண்ண ம்
பண்ணியப் பகுதி ம் பகர்ேவார் விளக்க ம், 135
ெசய்விைனக் கம்மியர் ைகவிைன விளக்க ம்,
காழியர் ேமாதகத்

ஊழ்உ

விளக்க ம்,

கூவியர் கார்அகல் குடக்கால் விளக்க ம்,
ெநாைடநவில் மக உக் கைடெக

விளக்க ம்,

இைடஇைட மீன்விைல பகர்ேவார் விளக்க ம், 140
இலங்குநீர் வைரப்பின் கலங்கைர விளக்க ம்,
விலங்குவைலப் பரதவர் மீன்திமில் விளக்க ம்,
ெபாழிெபயர் ேதஎத்தர் ஒழியா விளக்க ம்,
கழிெப ம் பண்டம் காவலர் விளக்க ம்
எண்

வரம் அறியா இையந் ஒ ங்கு ஈண்

இ க்கலப் அன்ன ஈர்அயில் ம ங்கில்
க ப்பைக கா ம் காட்சிய ஆகிய
விைரமலர்த் தாமைர ங்குநீர்ப் பரப்பின்
ம த ேவ யின் மாண் றத் ேதான் ம்
ைகைத ேவ

ெநய்தல்அம் கானல் 150

145
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ெபாய்தல் ஆயெமா
ங்ெகா ெபா ந்தி
நிைரநிைர எ த்த ைரதீர் காட்சிய
மைலப்பல் தார ம் கடல்பல் தார ம்
வளம்தைல மயங்கிய ளங்குகல இ க்ைக
அரசுஇளங் குமர ம் உாிைமச் சுற்ற ம் 155
பரத குமர ம் பல்ேவ ஆய ம்
ஆ கள மகளி ம் பா கள மகளி ம்
ேதா ெகாள் ம ங்கின் சூழ்தரல் எழினி ம்
விண்ெபா ெப ம் கழ்க் காிகால் வளவன்
தண்பதம் ெகாள்

ம் தைலநாள் ேபால 160

ேவ ேவ ேகாலத் ேவ ேவ கம்பைல
சா அயர் களத்
ெபறத் ேதான்றிக்
கடற்கைர ெம க்கும் காவிாிப் ேபாியாற்
இடம்ெகட ஈண் ய நால்வைக வ ணத்
அடங்காக் கம்பைல உடங்குஇையந்

ஒ ப்ப, 165

கடல் ல க ந்த மடல் ந் தாைழச்
சிைறெசய் ேவ அகவயின் ஆங்குஓர்
ன்ைன நீழல்
மணல் பரப்பில்
ஓவிய எழினி சூழஉடன் ேபாக்கி
விதானித் ப் ப த்த ெவண்கால் அமளிமிைச 170
வ ந்
நின்ற வசந்த மாைலைகத்
தி ந் ேகால் நல் யாழ் ெசவ்வனம் வாங்கிக்
ேகாவலன் தன்ெனா ம் ெகாள்ைகயின் இ ந்தனள்
மாமலர் ெந ங்கண் மாதவி தான்என.
(ெவண்பா)
ேவைல மடல்தாைழ உட்ெபாதிந்த ெவண்ேதாட்
மாைலத் யின்ற மணிவண் - காைலக்
களிநறவம் தா ஊதத் ேதான்றிற்ேற காமர்
ெதளிநிற ெவங்கதிேரான் ேதர்.

நாவலர் பண் த ந. . ேவங்கடசாமி நாட்டாரவர்கள் உைர
௧-௪. ெவள்ளி மால்வைர வியன்ெப ஞ் ேச க்
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கள்அவிழ் ம்ெபாழில் காமக் கட ட்குக்
க ங்கயல் ெந ங்கண் காத தன்ெனா
வி ந்தாட் அய ம்ஓர் விஞ்ைச ரன்
ெவள்ளி மால் வைர-ெபாிய ெவள்ளி மைலயிேல, வியன்ெப ஞ் ேச -அகன்ற
ெபாிய வட ேச க்கண்ேண, கள் அவிழ்

ம்ெபாழில்-ேதன் ஒ க மல ம்

க்கைள ைடயெதா ேசாைலயிடத்ேத, காமக் கட ட்கு-காம ேதவ க்கு, க ங்கயல்
ெந ங்கண் காத தன்ெனா -காிய கயல்ேபா ம் நீண்ட கண்கைள ைடய
காத
ஒ

டேன யி ந் , வி ந்தாட்

அய ம் ஓர் விஞ்ைச

ரன்-விழாக் ெகாண்டா ம்

விச்சாதர ரன் ;
ேச -வித்தியாதரர் நகரம். ெபாழி ேல காத ேயா

என்க. வி ந்தாட்

கட ட்கு வி ந்தாட்டய ம்

– ஆண் ேதா ஞ் ெசய் ம் விழா.

௫-௬. ெதன்திைச ம ங்கின்ஓர் ெச ம்பதி தன் ள்
இந்திர விழ ெகாண் எ க்கும்நாள் இ எனக்
ெதன்றிைச ம ங்கின் ஒ
நகாிடத் , இந்திரவிழ

ெச ம்பதி தன்

ெகாண்

ள்-ெதன்றிைசப் பக்கத்

எ க்கும் நாள் இ

ஒ

வளவிய

என – இந்திர விழாவிற்குக்

கால் ெகாண் ெசய் ம் நாள் இ ெவனக் கூறி; ெச ம்பதி-காவிாிப் ம்பட் னம்.
இதற்கு அ யார்க்கு நல்லார் வ ந் ைரக்கும் ெபா ள் ெமய்ெயனத்
ெதளியற்பாலதன்றாயி
காட்டப்ப ம்

ம் அவர் க த்திைன அறிந்

ேகாடல் க தி, ஈண் க்

.
{அ - ரன் பங்குனித்திங்கள் இ பத்ெதான்பதிற் சித்திைர நாளிேல அவ்விழா
த ன்,.............ெகா ெய க்குநாள் ேமைல மாதத்
ெசால்
திங்க

இந்தச் சித்திைர காெணனச்

ெயன்க. இ ெவனச் சுட் னான்; அன் ம் சித்திைரயாக ன். ஈண் த்
ம் திதி ங் கூறிய

என்ைனெயனின், ேகாவல

ம் மைனவி ம் ஊாினின் ம்

ேபாந்த திங்க ம் திதி ம் வார ம் நா ம் வழிச்ெசல ம் ஒழி ம், ம ைரயிற் ெசன்
க்கு இவன் இறந் பட்ட திங்கள் தலா ள்ளவற்ேறா மா ெகாள்ளா
தற்ெகனக் ெகாள்க. அ யாண் ேமாெவனின், ேவனிற் காைதயி
காைதயி ம் கா காண் காைத கட் ைர காைதெயன் ம் இவற் ள்
ெகாள்க.}
௭-௧௩. க விைச அ ணர் கணம்ெகாண் ஈண் க்
ெகா வாி ஊக்கத் க் ேகாநகர் காத்த
ெதா கழல் மன்னற்குத் ெதாைலந்தனர் ஆகி
ெநஞ்சுஇ ள் கூர நிகர்த் ேமல் விட்ட

ம் நா காண்
ெமனக்

59
வஞ்சம் ெபயர்த்த மாெப ம் தம்
தி ந் ேவல் அண்ணற்குத் ேதவர்ேகான் ஏவ
இ ந் ப

உண்

ம் இட

ம் காண்கு ம்,

க விைச அ ணர் கணங்ெகாண்

ஈண் -மிக்க ேவகத்திைன ைடய

அ ணர்கள் கூட்டமாக ெந ங்கிவந்ெததிர்த் , ெகா வாி ஊக்கத் க் ேகாநகர் காத்த
ெதா கழல் மன்னர்க்குத் ெதாைலந்தனர் ஆகி-இந்திரன நகைரக் காத்த
ேபா ம்
வ ைம ைடய

ரக்கழலணிந்த

சுகுந்த

க்குத் ேதாற் , ெநஞ்சு இ ள் கூர

நிகர்த்

ேமல்விட்ட – பின் தம்மில் ஒத் க் கூ

மிகும்ப

வி த்த; வஞ்சம் ெபயர்த்த மாெப ம்

ெபாிய

தமான , தி ந்

அம்
இட

அம்

சுகுந்தன

ெநஞ்சம் இ ள்

தம் – இ ளம்பிைனப் ேபாக்கிய மிக்க

ேவல் அண்ணற்குத் ேதவன் ஏவ-தி ந்திய ேவைல ைடய

சுகுந்தன் ெபா ட் இந்திரன் ஏ த னாற் ேபாந் , இ ந் ப உண் ம்
ம் காண்கும்- காாி
ந் ப
ண் ம் இடமாகிய நாளங்கா ைய ம்

காண்ேபாம்;
ஊக்கம் – வ . ஊக்கத் மன்னன் என்க. ெநஞ்சம் என உம்ைம விாித் ம்
றக்கண்ணன்றி அகக்கண்ணாகிய ெநஞ்ச ம் இ ள்கூரெவன்க. நிகர்த் -ஒத் க்கூ .
வஞ்சம் என்ற வஞ்சத்தால் விட்ட இ ட் கைணைய. ஒ காலத்தில் விண் லகிேல
ேசமத்தில் ைவக்கப்பட்

ந்த அமிழ்தத்ைதக் க

அதைன மீட்கக் க திய இந்திரன், யான் ெசன்
காப்ேபார் யார் எனச் சிந்தித்த ெபா

ழன் கவர்ந்

ெசன்றனன் என்ப ம்,

வ ங்கா ம் இந்நகாிைனக்

சுகுந்தன் ‘யான் பா காப்ேபன்’ என

ெமாழிந்தான் என்ப ம்; அ ேகட் இந்திரன் மகிழ்ந் ‘இ நின்வழி நிற்பதாக’ என
ஒ
தத்ைத நி த்திச் ெசன்றனன் என்ப ம் அக்காைல அ ணர்கள் ெப ந்திரளாக
வந் ெபா
ேதாற்ேறா யவர்கள் பின் ஒ ங்குகூ ச் சூழ்ச்சி ெசய்
ேபாி ட்கைண ெயான்ைற வி த்தனர் என்ப ம், அதனால் எங்க
சுகுந்தன் ெசய்வதறியா

ெநஞ்சம் திைகத்

ம் இ ள் சூழ

நிற் ழி அப் தம் அவ்வி ைளப் ேபாக்க,

அவன் மீட் ம் அ ணர்பைடைய ெவன்றான் என்ப ம், மீண் வந்த இந்திரன்
நிகழ்ந்தவற்ைற அறிந் அப் தத்ைத அம் மன்ன க்ேக ெமய்க்காவலாகுமா
பணிக்க, அஃ ஆங்கு நின் ம் ேபாந்
கார் நகாில் நாளங்கா யில் இ ந்
ப ேயற் வ வதாயிற் என்ப ம் ஈண் க் கூறியவற்றா ம் இத ைரயில்
அ யார்க்கு நல்லார் எ த் க்காட் ய ேமற்ேகாட் ெசய் ெளான்றா ம்
அறியப்ப கின்றன. அச்ெசய் ள்: “ ன்னாளிந்திரன்..........., காவலழித் ச்
ேசவல்ெகாண்ெட ந்த, ேவட்ைக ய தமீட்க ெவ ேவான், இந்நகர் காப்ேபார்
யாெரன நிைனத

ம், ேநாியென ந்

நீவ

கடெனன, உவந்தனன் ேகட் ப் கழ்ந்தவிப்

ம்

கா ம், தார்ெக

மார்ப தாங்கெலன்

தம், நின்வழி யாெதன நிறீஇப்

ெபயர் ழிக் க விைச ய ணர் கணங்ெகாண் ப், ெபா

ேபார் ெதாைலந்த ராகிப்
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ெபாிதழிந், தாழ்ந்த ெநஞ்சிற் சூழ்ந்தனர் நிைனத் , வஞ்ச மற்றி

வஞ்சத் தல்ல , ேவற

லாிெதனத் ேதறினர் ேதறி, வைளத் த் ெதா த்த வல்லவாயம்பின், அயின் கங்
கான்ற வாாி ள் ெவயிேலான், இ க

ம் ைதயப் பாய்த

ெனா க

ம், ெநஞ்சங்

காணா நிற்ப நின்ற, நஞ்சம் ெபயர்த்த மாெப ம் தம்”என்ப . சுகுந்தன் பாிதி
மரபினனாய ேசாழர்குல ன்ேனா னாத ன் அவன் பதியாகிய காாின்கண் தம்
வந் தங்குவதாயிற் .
௧௪-௭. அமரா பதிகாத் அமரனிற் ெபற் த்
தமாில் தந் தைகசால் சிறப்பின்
ெபாய்வைக இன்றிப் மியில் ணர்த்த
ஐவைக மன்றத்

அைமதி ம் காண்கு ம்,

அமராபதி காத் - ன் அ ணரால் வந்த இடர்ெகடப் ெபான்னகராய
அமராபதிையக் காத்தைமயால், அமரனிற் ெபற் -அதற்குக் ைகம்மாறாக இந்திரனால்
அளிக்கப் ெபற் , தமாிற்றந் -ேசாழன் மரபி

ள்ளாரால் ெகாண் வரப்பட் ,

தைகசால் சிறப்பின்-அழகுமிக்க சிறப்பிைன ைடய, ெபாய்வைக இன்றிப்

மியிற்

ணர்த்த-ெபாய்த்த ன்றிப் வியிேல கார்நகாில் ைவக்கப்பட்ட, ஐவைக மன்றத்
அைமதி ம் காண்கு ம்-ஐவைகப்பட்ட மன்றங்களின் ெப ைமைய ம் காண்ேபம்;
தமர்-ேசாழன் ன்ேனார். சிறப்பிைன ைடய மன்றம் எனல் கூட் க. ஐவைக
மன்றம் ெவள்ளிைட மன்றம் தலாக ன் இந்திர விழ ெர த்த காைதயிற்
கூறப்பட்டைவ.
நாரதன் ைண நயம்ெதாி பாட ம்
ேதாாிய மடந்ைத வாரம் பாட ம்
ஆயிரம் கண்ேணான் ெசவியகம் நிைறய
நாடகம் உ ப்பசி நல்காள் ஆகி
மங்கலம் இழப்ப ைண மண்மிைசத்
௧௮-௨௫. தங்குக இவள்எனச் சாபம் ெபற்ற
மங்ைக மாதவி வழி தல் ேதான்றிய
அங்குஅர
நாரதன்

அல்குல் ஆட

ம் காண்கு ம்,

ைண நயம்ெதாி பாட

இைசயின்பம் விளங்கப் பா ம் பாட
மடந்ைத பா ம் வாரப் பாட
இந்திர

ம்-யாழாசிாியனாகிய நாரத

னிவன்

ம், ேதாாிய மடந்ைத வாரம் பாட

ம், ேதாாிய

ம், ஆயிரம் கண்ேணான் ெசவியகம் நிைறய-

ைடய ெசவியிடம் நிைற ம்ப , நாடகம் உ ப்பசி நல்காள் ஆகி-உ ப்பசி

நாடகம் நடத்திலள் ஆதலால், மங்கலம் இழப்ப

ைண மண்மிைசத் தங்குக இவள்

எனச் சாபம் ெபற்ற- ைண மங்கலமிழக்க மண்மிைசத் தங்குக ; இவள் மண்ணிைடப்
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பிறக்க; எனச் சபித்த ன் அதைனப் ெபற்

வந்

பிறந்த, மங்ைக மாதவி வழி தல்

ேதான்றிய-மங்ைகயாகிய மாதவியின் வழியிேல பிறந்த, அங்கு அர அல்குல் ஆட ம்
காண்கு ம்-அர ேபா ம் அல்குைல ைடய மாதவியின் ஆடைல ம் அவ்விடத் க்
காண்ேபாம்;
இவள

ஆடல் ெநகிழ்ந்தைமயால் அப்பாடல்க

ம் சிைதந்தன ெவன்றார். ஆகி-

ஆயினைமயால், மண்மிைசத் தங்குக என்றதைன ைணக்கும் உ ப்பசிக்கும் ஏற் க.
அங்குக் காண்கு ம் எனக் கூட் க. இவ்வரலாற்ைற விளக்குதற்கு அ யார்க்கு நல்லார்
காட் ய ேமற்ேகாட் ெசய் ள்.
“வயந்த மாமைல நயந்த

னிவரன், எய்திய வைவயி னிைமேயார் வணங்க,

இ ந்த விந்திரன் றி ந்திைழ

ப்பசி, ஆடனிகழ்க பாடேலா டீங்ெகன, ஓவியச்

ேசனன் ேமவின ென ந் , ேகால ங் ேகாப்
மிைசயத் தி த்திக் கரந் வர ெலழினிெயா

ெலா

ணர்ந்த, இைச

நட

குந்தவன் பாட ற், ெபா

க

ெவழினியிற் றந்திகழ் ேதாற்றம் யாவ ம் விைழ ம் பாவைன யாக ன், நயந்த காதற்
சயந்தன்

கத்தின், ேநாக்ெகதிர் ேநாக்கிய

ெனகிழப், பாடன்

த

க்கமழ் ேகாைத, நா ய ேவட்ைகயி னாட

ய பல்வைகக் க விகள், எல்லாம் ெநகிழ்த

னிவரன், ஒ தைல யின்றி யி வர் ெநஞ்சி
ெவகுண் , சுந்தர மணி

ெனால்லா

ம், காமக் குறிப் க் கண்டனன்

யிந்திரன் மகைன, மாணா விறேலாய் ேவ

வாெகன,

இட்ட சாபம் பட்ட சயந்தன், சாப விைடய ள் தவத்ேதாய் நீெயன, ேமவினன் பணிந்
ேமதக

ைரப்ப, ஓ ய சாபத்

மைலயமால் வைரயின் வந்
கலக நாரதன் ைகக்ெகாள்
தந்திாி நாாிற், பண்ணிய
இட்டவக் கு
இவற்றா

ப்பசி தைலக்கட் ங், காைலக் கைழ ம் நீேய யாகி,
கண்

ற் த், தைலயரங் ேகறிச் சார்தி ெயன்றவன்,

ைண, அலகி லம்பணமாெகனச் சபித் த், தந்திாி
ைண மண்மிைசப் பா , ஈண்

வ ெகனப்

வப்பத்

ண்ட சாபம்,

னியாங்ேக, விட்டன ெனன்ப ேவந்தைவ யகத்ெதன்”என்ப .
ம்,

ன் அரங்ேகற்

காைதயில் “ெதய்வ மால்வைரத் தி

னி ய ள,

ெயய்திய சாபத் திந்திர சி வெனா , தைலக்ேகாற் றானத் ச் சாப நீங்கிய
மைலப்ப ஞ் சிறப்பின் வானவர் மகளிர்” என் ைரத்த
அறியப்ப ம் வரலாறாவ ; ஒ

காலத் ப் ெபாதியின்

த யவற்றா

ம்

னிவனாகிய அகத்தியன்

இந்திரன அைவக்கு வர, அப்ெபா
இந்திரன் பாடெலா உ ப்பசியின் ஆடல்
நிகழ்கெவனப் பணித்தனன். ஆண் இந்திரன் மகனாகிய சித்திரேசனன் கரந் வர
ெலழினி டன் குந் பாட, உ ப்பசி ம் அவ
கா ற்றைமயின் அவள

ம் ஒ வைர ெயா வர் கண்

ஆடல் ெநகிழ்ந்த ; அதனால் ஏைனக் க விகெளல்லாம்

ெநகிழ்ந்தன; நாரதன் இதைன அறிவித்தல் க தித் தன

யாழிற் பைகநரம் படப்
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பா னன்; இவற்ைறெயல்லா

ணர்ந்த கு

னிவன் நாரதன

ைண மங்கலமிழப்ப

மண்ணிேல மைணயாய்க் கிடக்குமா ம், உ ப்பசி வியிேல பிறக்குமா ம், சயந்தன்
மியில் ங்கிலாய்த் ேதான் மா ம் சபித் , அவர்கள் ேவண் தலாற் பின்
சாபவிைட தந்தனன் என்ப .
௨௬-௭. வர்இதழ்ச் ெசவ்வாய்த்
இைட ேயாேய.
அமரர் தைலவைன வணங்கு ம் யாம்எனச்
வர் இதழ்ச் ெசவ்வாய்த்

இைடேயாேய-ெசந்நிற ைடய உதட் ைன ம்

சிவந்த வாைய
ைடய உ க்ைகயின் ந ப்ேபா ம் இைடைய உைடேயாய், அமரர்
தைலவைன வணங்கு ம் யாம் என-அங்குப் ைசெகாள் ம் இந்திரைன யா ம்
வணங்குேவாம் என்

ெசால்

அவ

ஏகாரம் இைசநிைற யா ம் என்
என விாித் ைரக்க.

டன் ேபாந் ,
ம் உம்ைம ெதாக்க ; என்

ெசால் ப் ேபாந்

௨௮-௩௪. சிைமயத் இைமய ம் ெச நீர்க் கங்ைக ம்
உஞ்ைசயம் பதி ம் விஞ்சத் அடவி ம்
ேவங்கட மைல ம் தாங்கா விைள ள்
காவிாி நா ம் காட் ப் பின்னர்ப்
விாி படப்ைபப் கார்ம ங்கு எய்திச்
ெசால் ய ைறைமயில் ெதா தனன் காட்
மல்லல்
ர் மகிழ்விழாக் காண்ேபான்
சிைமயத்

இைமய ம்-ெகா

ைய ைடய இமயமைல ம், ெச நீர்க்

கங்ைக ம்-வளவிய நீைர ைடய கங்ைக யாற்றிைன ம், உஞ்ைசயம் பதி ம்-அழகிய
உஞ்ைசப் பதிைய ம், விந்தத்
மைல ம்-ேவங்கட ெமன்

அடவி ம்-விந்தமைல சூழ்ந்த காட் ைன ம், ேவங்கட

ம் மைலயிைன ம், தாங்கா விைள ட் காவிாி நா ம்-

நிலம்ெபாறாத விைள ைள ைடய காவிாி பா ம் ேசாணாட் ைன ம், காட் -தன்
காத க்குக் காட் , பின்னர்-அதன் பின் ,

விாி படப்ைபப் கார் ம ங்கு எய்தி-

க்கள் விாிந்த ேதாட்டங்கைள ைடய காாின் இடத்ைத அைடந் , ெசால் ய
ைறைமயில் ெதா தனன் காட் -இந்திரைனத் ெதா
ன் ெசான்ன ைறையக்
காட் , மல்லல்

ர் மகிழ்விழாக் காண்ேபான்-வளம் ெபா ந்திய அம்

நடக்கின்ற ேதவ ம் மகி ம் விழாைவத் தா

ாில்

ம் காண்கின்றவன்;

உஞ்ைச-உச்சயினி: அவந்தி நாட் ன் தைலைமப் பதி. இமயம் த யன
ைறேய ஒன்றிெனான் ெதற்கின்கண் உள்ளனவாதலால் இைடப்பட்ட அவற்ைற
அம் ைறேய காட் ப் காாிைன எய்தினன். விைளவின் மிகுதி கூ வார் ‘தாங்கா
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விைள ள்’ என்றார். “ேவ

யாயிரம் விைள ட் டாக”எனப் பிற ம் ேசாணாட் ன்

விைள மிகுதி கூறினைம காண்க. விைள ள், உள் ெதாழிற்ெபயர் விகுதி மணிவிழா
என்ப பாடமாயின் அழகிய விழாெவன்க.
௩௫-௭. மாேயான் பாணி ம் வ ணப் தர்
நால்வைகப் பாணி ம் நலம்ெப ெகாள்ைக
வான்ஊர் மதிய ம் பா ப் பின்னர்ச்
மாேயான் பாணி ம்-தி மாைலப் பர ம் ேதவ பாணி ம், வ ணப்

தர்

நால்வைகப் பாணி ம்-வ ணப் தர் நால்வைர ம் பர ம் நால்வைகத் ேதவபாணி ம்,
நலம்ெப ெகாள்ைக வான்ஊர் மதிய ம்-பல் யிர்க ம் தன் கைலயால்
நன்ைமெப ந் தன்ைம ைடய வானில் ஊர்ந் ெசல் ம் திங்கைளப் பா ந்
ேதவபாணி ம், பா -பா தல் ெசய் , பின்னர்-பின் .
மாதவி யா ய பதிேனாராடல் கூறத் ெதாடங்கி,

தற்கண் அவற்றிற்கு

ன்

பாடப்ப ம் ேதவபாணி கூ கின்றார். பாணி-இைசைய ைடய ; பாட் . பாண்-இைச
ெதய்வத்ைதப் பர ம் பாட் த் ேதவபாணி எனப்ப ம். “ஏைனெயான்ேற. ேதவர்ப்
பரா தன்

ன்னிைலக் கண்ேண” என்ப

காண்க. அஃ

ெகாச்சக ெவா ேபாகா ம், ெப ந்ேதவபாணி, சி

இயற்றமிழில் வ ங்காற்

ேதவபாணி என இ வைகத்தா ம்

வ ம் என்ப ம், அங்ஙனம் வ ம் தரவிைன நிைலெயன அடக்கி,
ப ந்தரவிைன

கத்திற்

கநிைல ெயன ம், இைட நிற்பனவற்ைற இைட நிைலெயன ம்,

இ தியில் நிற்பனவற்ைற

ாிநிைல ெயன ம் ெபயர் கூ வர் என்ப ம், அைவ

இைசத்தமிழின் கண்

கநிைல, ெகாச்சகம்,

இைசப்பாவான

ம்

ாி எனப்ப ம் என்ப ம், மற் ,

ெசந் ைற, ெவண் ைற, ெப ந்ேதவபாணி, சி ேதவபாணி,

த்தகம், ெப வண்ணம், ஆற் வாி, கானல்வாி, விாி ரண், தைலேபாகு மண் லம்
எனப்பத்

வைகப்ப ெமன்ப ம், இன்

ம், சிந் , திாிபைத, சவைல, சமபாத

வி த்தம், ெசந் ைற, ெவண் ைற, ெப ந்ேதவபாணி, சி ேதவபாணி, வண்ணம் என
ஒன்ப

வைகப்ப ம் என்ப ம், நாடகத் தமிழில் ேதவபாணி வ ங்காற் பல ேதவ ம்,

வ ணப் த ம், அவரணி ம் தா ம் ஆைட ம் நிற ம் ெகா
ம் அவராற்
ெபறேவண் வன ம் கூறி வ
க்கால் ெவண்பாவால் திக்கப்ப வர் என்ப ம்
ைறேய ெசய் ளிய ைடயார். இைச
க்க ைடய சிகண் யார். பஞ்சமர ைடய
அறிவனார், மதிவாணனார்,
இனி, பதிேனாராடற்கும்

த ய ெதால்லாசிாியர்களின் ெகாள்ைககளாம்.
கநிைலயாகிய ேதவபாணியாவ

கட ளாகிய மாேயான் பாணிெயன்ப. அ

காத்தற்

“மலர்மிைசத் தி விைன வலத்தினி

லைமத்தவன், மறிதிைரக் கட ைன மதித்திட வைடத்தவன், இலெகாளித்த தடவைர
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கரத்தினி ெல த்தவன், இனநிைரத் ெதாைககைள யிைசத்த லைழத்தவன்,
ைல ணத் த மவள் நலத்திைன
த்தவன்
கள்பத் ைடயவ ரத்திைன
ய த்தவன், உலகைனத் ைத ெமா

பதத்தினி ெலா க்கினன். ஒளிமலர் கழல்த

வதற்கினி யைழத் ேம” என்ப . இஃ எண்சீரான் வந்த ெகாச்சக ெவா ேபாகு. பண்ெகௗசிகம். தாளம்-இரண்ெடாத் ைடத் தடாரம்.
நால்வைக வ ணப் தர் பாணி வந் ழிக் காண்க. சந்திரைனப்பா ம் ேதவபாணி:
“குைரகடன் மதிக்கு மதைலைய கு
நிலவிைன யிைறயவன்
மலர்த்

யெலாளிக்கு மரணிைன, இரவி

த்தவணியிைன, காியவன் மனத்தி

மகிழ்நைன, பர நர் தமக்கு நினதி

ளகற்

தித்தைன கயிரவ

பதமலர் த க்க விைனையேய” என்ப .

௩௮. சீர்இயல் ெபா ய நீர்அல நீங்கப்
சீர்இயல் ெபா ய நீர் அல நீங்க-அவதாளம் நீங்கத் தாளவியல் ெபா
ெபற;
நீங்கப் ெபா ய என மா க. நீங்குதலாற் ெபா
ற எனி மைம ம். இவற்ைற
ேமல் மாதவிக்கு அைடயாக்குக.
௩௯-௪௩. பாரதி ஆ ய பாரதி அரங்கத் த்
திாி ரம் எாியத் ேதவர் ேவண்ட
எாி கப் ேபர்அம் ஏவல் ேகட்ப
உைமயவள் ஒ திறன் ஆக ஓங்கிய
இைமயவன் ஆ ய ெகா ெகாட் ஆட ம்
பாரதி ஆ ய பாரதி அரங்கத் -பாரதியா னைமயாற் பாரதியரங்கெமனப்
ெபயர்ெபற்ற சு காட் ேல, திாி ரம் எாியத் ேதவர் ேவண்ட-ேதவர் திாி ரத்ைத எாியச்
ெசய்ய ேவண் தலால், எாி கப் ேபரம் ஏவல் ேகட்ப-வடைவத் தீையத்
தைலயிேல ைடய ெபாிய அம் ஏவல் ேகட்ட வளவிேல, உைடயவள் ஒ திறன் ஆகஉைமயவள் ஒ பக்கமாக, ஓங்கிய இைமயவன்-ேதவர் யாவாி
ஆ ய ெகா ெகாட் ஆட ம்-ெவற்றிக் களிப்பாற் ைகெகாட்
ெகா ெகாட்

ெயன்

ம் ஆட

ம் உயர்ந்த இைறவன்,
நின் ஆ ய

ம்;

பாரதி-ைபரவி. அவளா தலாற் சு கா

பாரதி யரங்கம் எனப்ப வதாயிற் .

எாிய-எாிவிக்க; அம் ஏவல்ேகட்பப் ரம் எாிய என மா த மாம். ேபரம் தி மாலாகிய அம் . அதற்கு ைன அங்கியங் கட ள் என்க. ஏவல் ேகட்டலாவ
ரஞ்சு தல். அப் ரத்தில் அ ணர் ெவந் வி ந்த ெவண்ப க் குைவயாகிய பாரதி
யரங்கம் என்றவா உைமயவள் ஒ பால்நின் பாணி க்குச் சீர் என் ம்
தாளங்கைளச் ெச த்த என விாித்த மாம். திாி ரம் தீம த் ெதாியக் கண் இரங்கா
ைகெகாட் ெயனப் ெபயர் கூறப்பட்ட . ெகா ங்ெகாட் ெயனற்பால
விகாரமாயிற் .
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௪௪-௫. ேதர் ன் நின்ற திைச கன் காணப்
பாரதி ஆ ய வியன்பாண்ட ரங்க ம்
ேதர் ன் நின்ற திைச கன் காண-ேதாின்

ன்னிடத்

நின்ற நான் கன்

கா ம்ப , பாரதி ஆ ய வியன் பாண்டரங்க ம் – பாரதி வ வாய் இைறவன்
ெவண்ணீற்ைற யணிந் ஆ ய ெபாிய பாண்டரங்கக் கூத் ம்:
வாேனாராகிய ேதாில் நான்மைறப் ரவி ட் க் கூர் ட் பி த் ப் பாகனாய்
நின்ற திைச கன் என்க. இைறவன் என்ப அதிகாரத்தாற் பாண்டரங்கம் நிறம்
பற்றிய ெபயர். நின்

என்ப

பாடமாயின், காண நின்

ஆ ய ெவன்க.

௪Ü-௮. கஞ்சன் வஞ்சம் கடத்தற் காக
அஞ்சன வண்ணன் ஆ ய ஆட ள்
அல் யத் ெதாகுதி ம்,
கஞ்சன் வஞ்சம் கடத்தற்காக- கஞ்ச ைடய வஞ்சத்ைத ெவல் தற் ெபா ட்டாக,
அஞ்சன வண்ணன் ஆ ய ஆட ள்-காிய நிறத்ைத ைடய மாேயான் ஆ ய
கூத் க்க

ள், அல் யத் ெதாகுதி ம்-கஞ்சன் வஞ்சத்தின் வந்த யாைனயின் ெகாம்ைப

ஒ த்தற்கு நின்றா ய அல் யத் ெதாகுதி என் ங் கூத் ம்;
அஞ்சன வண்ணன் ஆட ள் கடத்தற்காக ஆ ய அல் யத் ெதாகுதி
ெயன் மாம். மாேயானாடல் பத்

என்பர். ெதாகுதி ெயன்றார்.

கால்களின் வட்டைண அவிநயம்

த யன வி ந்

கம், மார் , ைக,

ெதாழில் ெசய்யா

நிற்ற ன் ;

என்ைன? “ஆட ன்றி நிற்பைவ ெயல்லாம், மாேயா னா ம் ைவணவ நிைலேய”
என்றாராக ன், அல் யம் என்பதைன அளிப்ேப
௪௮-௯. அ ணன் கடந்த மல் ன் ஆட

என்பா

ளர்.

ம்

அ ணற் கடந்த-மாேயான் மல்லனாய் அ ணைனக் ெகான்ற, மல் ன ஆட
மற் கூத் ம் ;
அ ணன்-வாணாகரன் அ ணற்கடந்த என்பதற்கு அ ணன் எண்ணத்ைதக்
கடந்த ெவன் ைரப்பா
ளர். மாேயான் என்ப அதிகாரத்தாற் ெபற்றாம்.
௪௯-௫௧. மாக்கடல் ந வண்
நீர்த்திைர அரங்கத் நிகர்த்

ன் நின்ற

சூர்த்திறம் கடந்ேதான் ஆ ய

ம்,

ம்-
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மாக்கடல் ந வண்-காிய கட ன் ந ேவ, நீர்த்திைர அரங்கத் -நீாின் அைலேய
அரங்கமாக நின் , நிகர்த்
சூரன

வஞ்சத்ைதயறிந்

ன் நின்ற சூர்த்திறம் கடந்ேதான்-எதிர்த்
அவன் ேபாைரக் கடந்த

ெகாட் யா ய
க் கூத் ம்;
கடல் ந வண் சூர்த்திறங் கடந்ேதான் அரங்கத்
ேவற்
வாகிய வஞ்சம்.
௫௨-௩. பைட ழ்த்

கன், ஆ ய
ஆ ய

ன்னின்ற
ம்-

ெயன்க. திறம்-

அ ணர் ைப ள் எய்தக்

குைட ழ்த் அவர் ன் ஆ ய குைட ம்,
வாணன் ேப ர் ம கிைட நடந்
நீள்நிலம் அளந்ேதான் ஆ ய குட ம்
பைட

ழ்த்

அ ணர் ைப ள் எய்த-அ ணர்கள் – தாம் ேபார்ெசய்தற் ெக த்த

பைடக்கலங்கைளப் ேபாாிற்காற்றா ேபாகட் வ த்த ற்றவளவிேல, குைட ழ்த்
அவர் ன் ஆ ய குைட ம்-அவர் ன்ைன
கன் தன் குைடைய ன்ேன சாய்த்
அ ேவ ஒ

க ெவழினியாக நின்

ழ்த்தல் இரண்ட ள்
அதிகாரத்தாற் ெபற்றாம்.

ன்ன

ஆ ய குைடக்கூத் ம்;
ேபாக தல்; பின்ன

வாணன் ேப ர் ம கிைட நடந்

– வாணாகரன

சாய்த்தல்.

ேசா என்

ெசன் , நீள் நிலம் அளந்ேதான் ஆ ய குட ம்-ெந ய

கன் என்ப

ம் நகர

தியிற்

மிையத் தாவியளந்த

மாேயான் குடங்ெகாண் ஆ ய குடக்கூத் ம்;
வாணன் தன் மகள் உைழ காரணமாகக் காமன் மகன் அநி த்தைனச் சிைற
ைவத்த ன், அவைன மீட்டற்ெபா ட் உேலாகங்களா ம் மண்ணா
குடங்கைளக் ெகாண் மாேயான் ஆ னெனன்க. இ விேநாதக் கூத்
ஒன் .

ம் இயற்றிய
ஆற ள்

௫௬-௭. ஆண்ைம திாிந்த ெபண்ைமக் ேகாலத் க்
காமன் ஆ ய ேப

ஆட

ம்,

ஆண்ைம திாிந்த ெபண்ைமக் ேகாலத் -ஆண்ைமத் தன்ைமயிற் றிாிந்த
ெபண்ைமக் ேகாலத்ேதா , காமன் ஆ ய ேப
கூத் ம்;
ஆண்ைமத் தன்ைமயிற் றிாிதலாவ

ஆட

விகார ம்

ம்-காமன் ஆ ய ேபெடன்
ாிய ம்

ம்

க ம் ெபற்றி ம்

பத்தி ம் பிற மின்றாதல் என ம், ஆண்ைம திாிந்த ெவன்பதனால் தா
ம்,
ெபண்ைமக் ேகாலத்ெதன்பதனால் ைல த ய ெபண்
ப் ப் பல ம் உைடய
ேப

என ம் ெகாள்க. இவ்வியல் , “சுாியற் றா

ம ள்ப

ங்குழற், பவளச்
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ெசவ்வாய்த் தவள ெவாண்ணைக, ஒள்ளாி ெந ங்கண் ெவள்ளிெவண் ேதாட் க்,
க ங்ெகா ப்

வத்

ம ங்குவைள பிைற தற், காந்தளஞ் ெசங்ைக ேயந்திள

வன் ைல, அகன்ற வல்கு லந் ண் ம ங்குல், இகந்த வட் ைட ெய

வாிக்

ேகாலத் ,வாணன் ேப ர் ம கிைட நடந் , நீணில
மளந்ேதான்மகன் ன் னா ய, ேப க் ேகாலத் ப் ேப காண் குந ம்” என
மணிேமகைல ம் விாித் ைரத்தவாற்றால் அறியப்ப ம். அ யார்க்கு நல்லா ைரயில்
‘இ

ஆண்ேபெடன்

ெபயர் ெப ம்’எனக் காணப்ப வ

ஆராய்தற் குாித் . இ ,

தன் மகன் அநி த்தைனச் சிைற மீட் க் காமன் ‘ேசா’ நகரத்தா ய .
௫௮-௯. காய்சின அ ணர் க ந்ெதாழில் ெபாறாஅள்
மாயவள் ஆ ய மரக்கால் ஆட

ம்,

காய்சின அ ணர் க ந்ெதாழில் ெபாறாஅள்-கா ஞ்சினத்ைத ைடய அ ணர்
வஞ்சத்தாற் ெசய் ம் ெகா ந்ெதாழிைலப் ெபாறாதவளாய், மாயவள் ஆ ய மரக்கால்
ஆட

ம்- ர்க்ைக மரக்கால் ெகாண் ஆ ய மரக்காற் கூத் ம்;
மாயவள்- ர்க்ைக. மரக்கால்-மரத்தாலாகிய கால். அ ணர் உண்ைமப் ேபாரால்

ெவல்

த லாற்றா

வஞ்சப்ேபாரால் ெவல்

தல் க தி, பாம் ேதள்

த யனவாய்ப்

குதைல ணர்ந் , அவள் அவற்ைற உழச்சிக் கைளதற்கு மரக்கால் ெகாண்
ஆ னள் என்க.
௬0-௧. ெச ெவம் ேகாலம் அ ணர் நீங்கத்
தி வின் ெசய்ேயாள் ஆ ய பாைவ ம்,
ெச ெவங்ேகாலம் அ ணர் நீங்க-அ ணர் ெவவ்விய ேபார்க்ேகாலம் ஒழிய,
தி வின் ெசய்ேயாள் ஆ ய பாைவ ம்-ெசந்நிற ைடய தி மகள் ெகால் ப்பாைவ
வ வாய் ஆ ய பாைவக் கூத் ம்;
அ ணர் ேபார்க்ேகாலத்ேதா
ந் ம் ேபார் ெசய்யா ேமாகித்
ழ்த ன்
ேகாலம் நீங்க என்றார். தி வின் ெசய்ேயாள்-தி வாகிய ெசய்ேயாள் இன் சாாிைய
அல்வழிக்கண் வந்த .
௬௨-௩. வயல்உைழ நின்

வடக்கு வாயி

ள்

அயிராணி மடந்ைத ஆ ய கைடய ம்,
வயல் உைழ நின்

வடக்கு வாயி

ள்-வாண ரமாகிய ேசாநகாின் வடக்கு

வாயிற்கண் உளதாகிய வய டத்ேத நின் , அயிராணி மடந்ைத ஆ ய கைடய ம்-
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இந்திராணி ெயன்

ம் மடந்ைத கைடசியர் வ

ெகாண்

ஆ ய கைடயக் கூத் ம்

என்

ம் இவற்ைற;
வடக்கு வாயில் என்றைமயால் வாண ரம் வ விக்கப்பட்ட . வய ைழ நின்
என்றைமயால் கைடயம் கைடசியர் வ
ெகாண் ஆ ய என்க. கைடசியர்உழத்தியர்”; “வயன் மாதர்”என்றார் ேசக்கிழா ம். இக் கூத் க்கள் ைறேய
இன்னின்னாரால் நிகழ்த்தப் ெபற்றன ெவன்ப ம். இவற்றிற்குாிய உ ப் க்கள்
இத் ைணய ெவன்ப ம் பின்வ ஞ் சூத்திரங்களால் அறியப்ப ம்.
“ெகாட்

ெகா விைடேயா னா ற் றதற்கு ப்

ெபாட் ய நான்கா ெமனல்” [௧]
“பாண்டரங்க

க்கணா னா ற் றதற்கு ப்

பாய்ந்தன வாறா ெமனல்” [௨]
“அல் ய மாயவ னா ற் றதற்கு ப் ச்
ெசால்

ப வாறா ெமனல்” [௩]

“ெந ய னா ரற்
ெகா யா
“

ற்

ப்ேபாைரத் தாம்” [௪]

யாடல் ேவன்

ெகா யா
“அ

மல்லாடன் மல்
க னாட லத

க்

ப்ேபாைரந் தாம்” [௫]

கத்ேதா னாடல் குைடமற் றதற்குப்

ெப

ப் நான்கா ெமன்க” [௬]

“குடத்தாடல் குன்ெற த்ேதா னாட லத
கைடக்குப ைவந்

க்

ப் பாய்ந் ” [௭]

“காமன தாடல்ேப டாட லதற்கு ப்
வாய்ைமயி னாராயி னான்கு” [௮]
“மாயவ ளாடன் மரக்கா லதற்கு ப்
நாமவைகயிற் ெசால் ங்கா னான்கு [௯]
“பாைவ தி மக ளா ற் றதற்கு ப்
ேபாவாம ெலான் டேன ெயான் ” [௰]
“கைடய மயிராணி யா ற் றத
கைடய
பதிேனாராட
இரண் ைன ம்,

க்

ப் க்க ளா .” [௧௧]
ள் இைறவனா ய இரண் ைன
கன் ஆ ய இரண் ைன ம்

ன்ைவத் ம், மாேயானா ய
ைறேய அவற்றின் பின் ைவத் ம்,

ெவன்றிபற்றி நிகழ்ந்த இக் கூத் க்களின் பின், காமத்தாற் சிைறப்பட்ட அநி த்தைன
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மீட்டல் காரணமாக மாேயானா ய விேநாதக்கூத்திைன ம், அதன்பின் அவன்
மகனாகிய காமன் ஆண்ைம திாிந் ேப
க்ெகாண்டா ய கூத்திைன ம் பின்னர்ப்
ெபண் ெதய்வங்க ள்ேள ைறேய மாயவ ம் தி மக ம் அயிராணி ம்
ஆ யவற்ைற ம் ைவத் ம் அவரவர் தகுதிக்கும், ஆண்ைம ெபண்ைமகட்கும்,
கூத் க்களின் இயல் கட்கும் ெபா ந்த ைறப்ப த்தி ள்ள இளங்ேகா வ களின்
திப்பியப் லைம மாண் ெசப் தற்காிய ெதான்றாம்.
௬௪-௭. அவரவர் அணி டன் அவரவர் ெகாள்ைகயின்
நிைல ம் ப த ம் நீங்கா மரபின்
பதிேனார் ஆட ம் பாட் ன் பகுதி ம்
விதிமாண் ெகாள்ைகயின் விளங்கக் காணாய்.
அவரவர் அணி டன்-அங்ஙனம் கூறப்பட்ட அவரவ ைடய அணிக
அவரவர் ெகாள்ைகயின்-அவரவர் ெகாள்ைக ட
நின்றாட

ம்

ழ்ந்தாட

ட

ம்,

ம் ஆ ய, நிைல ம் ப த ம்-

மாகிய, நீங்கா மரபின்-அவரவைர நீங்காத மரபிைன ைடய,

பதிேனாராட

ம்-பதிெனா

வைகப்பட்ட ஆடல்கைள ம், பாட் ன் பகுதி ம்-

அவ்வாடல்க

க்ேகற்ற பாடல்களின் ேவ

பாட்ைட ம், விதி மாண் ெகாள்ைகயின் –

அவற்றிற்கு விதித்த சிறந்த ெகாள்ைகேயா , விளங்கக் காணாய்- லப்படக்
காண்பாயாக.
நிைல-நின்றாடல். ப தம்-ப ந்தாடல்;
ஆ ;
மல்

ழ்ந்தாடல். பதிேனாராட

ழ்ந்தாடல் ஐந் . அவற்ைற. “அல் யங் ெகாட்
ட னின்றாட லா ” “

கைடயம் ேப

ைலந் ” என்பவற்றான் அறிக. ெகா ெகாட்
சீாியல் ெபா ய அணி ட ம் ெகாள்ைக ட

ள் நின்றாடல்

குைடகுடம் பாண்டரங்கம்,

மரக்காேல பாைவ, வ

டன்

ழ்ந்தாட

தல் கைடயம் ஈறாக ள்ள இவற்ைறச்
ம் ஆ ய பதிேனாராடல் என்க.

௬௮-௭௧. தா அவிழ் ம்ெபாழில் இ ந் யான் கூறிய
மாதவி மரபின் மாதவி இவள்எனக்
காத க்கு உைரத் க் கண் மகிழ் எய்திய
ேமதகு சிறப்பின் விஞ்ைசயன் அன்றி ம்,
தா

அவிழ்

ம்ெபாழில் இ ந் -அன்

ம

ெவா கும்

ம்ெபாழிற்கண்ேண

யி ந் , யான் கூறிய-என்னாற் கூறப்பட்ட, மாதவி மரபின் மாதவி இவள் எனக்
காத க்கு உைரத் -உ ப்பசியாகிய மாதவி மரபின் வந்த மாதவி இவள் காெணன்
தன் காத க்குக் கூறி, கண் மகிழ் எய்திய-தா ம் கண் மகிழ்ச்சி ற்ற, ேமதகு
சிறப்பின் விஞ்ைசயள் அன்றி ம்-ேமன்ைம ெபா ந்திய சிறப்பிைன ைடய
விஞ்ைசய

ம், அவனன்றி ம்;
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பதிேனாராட
கூறினெனன்க.

ம் ஆ க் காட் ய மாதவிையச் சுட் , மாதவியிவெளனக்

௭௨-௫. அந்தரத் உள்ேளார் அறியா மரபின்
வந் காண் கு உம் வானவன் விழ ம்
ஆட ம் ேகால ம் அணி ம் கைடக்ெகாள
ஊடல் ேகாலேமா இ ந்ேதான் உவப்பப்
அந்தரத்
காண்கு

உள்ேளார்-விண்

உம்-பிறர் அறியாதப

இந்திரவிழ ம், ஆட

லகி

ள்ள ேதவர்க

உள்வாி ெகாண் வந்

ம், அறியா மரபின் வந்
கா

ம், வானவன் விழ ம்-

ம் ேகால ம் அணி ம் கைடக் ெகாள-மாதவி யாட

அவ்வாடற்குச் சைமந்த ேகால ம் ஆ தலாற் பிறந்த அழகும்

ம்

ந்தைமயால், ஊடற்

ேகாலேமா இ ந்ேதான் உவப்ப-ெவ ப்ேபா
ந்த ேகாவலன் மகி ம்ப ;
ஆடற்ேகாலம் என் பாடங்ெகாண் மாதவி பதிேனாராட க்கும் ெகாண்ட
ேகாலம் என்பர் அ ம்பத ைரயாசிாியர். அணி-பாவ ரசம்; ெமய்ப்பா . ஊடல்ெவ ப் ; அகத்

நிகழ்ந்த ெவ ப்ைப

கம் ேதாற் வித்த ன் “ஊடற் ேகாலேமா ”

என்றார். ெவ ப்பிற்குக் காரணம் தி நாள்
ந்தைம. அன்றி, மாதவியின் ஆடல்
த யன தன அறி நிைற ேயார்ப் க் கைடப்பி கைளக் கவர்ந்தைமயின்
பிறர்க்கும் இவ்வாறாம் என் ம் ெவ ப் என் ம், பல ம் இவைளப்பற்றிப்
பார்த்த ற் ெபாறாைமயான் வந்த ெவ ப் என் ம் ெகாள்ள மாம்.
௭௬-௯. பத் த் வாி ம் ஐந் விைரயி
ப்பத் இ வைக ஓமா ைகயி ம்
ஊறின நல்நீர் உைரத்தெநய் வாசம்

ம்

நா இ ங் கூந்தல் நலம்ெபற ஆட் ,
பத் த்

வாி

ம்-ப்த்

வைகப்பட்ட விைரயினா
வைகப்பட்ட ஓமா ைகயா

வைகப்பட்ட
ம்,

வாினா

ம், ஐந்

ப்பத்தி வைக ஓமா ைகயி

விைரயி

ம்-ஐந்

ம்- ப்பத்திரண்

ம், ஊறின நல்நீர் ஊறிக் காயப்பட்ட நல்ல நீராேல,

உைரத்த ெநய் வாசம் வாச ெநய் ேதய்த்த, நா

இ ங்கூந்தல்-மணங்கம ம் காிய

கூந்தைல, நலம்ெபற ஆட் -நன்ைமெபற ஆட் ;
வர் த யன அவற்ைற ைடய ெபா
க்காயின. வாச ெநய் உைரத்த என
மா க. இ ைம-க ைம. வர் த யவற்ைறப் பின்வ ம் ேமற்ேகாள்களான் அறிக.
“ வந்தி திாிபைல ணர்க ங் கா , நாவ ேலா
க்கந் தகர மகிலாரம், ஒட் ய ைவந் ம் விைர.”

நாற்பான் மரேம.” “ெகாட்டந்
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“இலவங்கம் பச்சிைல கச்ேசால ேமலம், குலவிய நாகணங் ெகாட்டம் நிலவிய,
நாக மதாவாிசி தக்ேகால நன்னாாி, ேவகமில் ெவண்ேகாட்ட ேம சீர்-ேபாகாத, கத்
ேவாி யிலாமிச்சங் கண் வ் ெவண்ெணய். ஒத்தக
வண்ணக்கச் ேசாலமேர
ன்ைனந ந் தா
ப

ெநல்

க மாஞ்சி டன், என்
கிர்

ஞ்சரளம், பின்

க ண்ேணலம் ைபங்ெகா
ைரப்பா
ளர்.

ாி

யர்தான்றி- த்தெமா ,

ஞ் சயிேலக மின்

கு-கண்

தமாலம் ெப வகுளம்-பன்

ேவாி, கதிர்நைகயாேயாமா

ந ம்,

ம்.

ைக” பிறவா

௮0-௧. ைகயில் லர்த்திய ெமன் கூந்தைல
வைகெதா ம் மான்மதக் ெகா ஞ்ேச ஊட்
ைகயிற் லர்த்திய

ெமன் கூந்தைல-அங்ஙனம் நீராட் ப் ெபா விைன ைடய

ைகயால் ஈரம் லர்த்திய கூந்தைல, வைகெதா ம் மான்மதங் ெகா ஞ்ேச
ஐந்

வைகயாக வகுத்த வைகேதா ம் ெகா
-ெபா

விய கத்

ஊட் -

ாிக் குழம் ஊட் ;

; அதைன ைடய அகிற் ைக ெயன்க.

௮௨-௩. அலத்தகம் ஊட் ய அம்ெசஞ் சீற
நலத்தகு ெமல்விரல் நல்அணி ெசறீஇப்,
அலத்தகம் ஊட் ய அம் ெசம் சீற -ெசம்பஞ்சிக் குழம்

ட் ய அழகிய சிவந்த

சிறிய அ யின், நலத்தகு ெமல்விரல் நல்அணி ெசறீஇ-நன்ைம தக்க ெமல் ய
விர டத்ேத நன்றாகிய அணிகைளச் ெசறித் ;
அணி-மகரவாய் ேமாதிரம். பீ , காலாழி

த யன.

௮௪-௫. பாியகம்
ரம் பாடகம் சதங்ைக
அாியகம் கா க்கு அைம ற அணிந்
பாியகம்

ரம் பாடகம் சதங்ைக அாியகம்-பாதசால ம் சிலம் ம் பாடக ம்

சதங்ைக ம் காற்சாி ம் என்
ெபா த்த

ம்ப

பாியகமாவ

அணிந்

மிவற்ைற, கா

க்கு அைம

உற அணிந் -கா

க்குப்

;

“ெபான்னிதழ் ெபாதிந்த மன்னிற மணிவடம் பின்னிய ெதாடாிற்

ெப விரன் ேமாதிரம், தன்ெனா

ெதாடக்கித் தமனியச் சிலம்பின், றவாய் சூழ்ந்

ணரைவப் ப ேவ” என்பர். பாியகம்-காற்சவ ெயன் ம், அாியகம்-பாதசாலம்
என் ம் கூ வர் அ ம்பத ைரயாசிாியர்.
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௮௬. குறங்கு ெசறிதிரள் குறங்கினில் ெசறித் ,
குறங்குெசறி திரள் குறங்கினில் ெசறித் -குறங்கு ெசறிெயன்

ம் அணிையத்

திரண்ட குறங்கிடத்ேத ெசறித் ;
குறங்கு-கவான் ;

ைட. குறங்கு ெசறியணி என்ப ம் பாடம்.

௮௭-௮. பிறங்கிய
நிறம்கிளர்
பிறங்கிய
விாிசிைக என்

த்தைர

ப்பத்

இ காழ்

ந் கில் நீர்ைமயின் உடீஇ,

த்தைர

ப்பத் தி காழ்-ப

ம் அணிைய, நிறம் கிளர்

த்தின் ேகாைவ

ப்பத்திரண்டாற் ெசய்த

ந் கில் நீர்ைமயின் உடீஇ-நீல நிறம்

விளங்கும் ந்ெதாழிைல ைடய நீலச்சாத ைடயின்மீேத உ த் ;
பிறங்கிய த் -ப
த் . காழ்-ேகாைவ. த்தைர-அைரயின் த் வடம் என்பர்
அ ம்பத ைரயாசிாியர். த்தைர ெயன்பதைன ஒ ெசால்லாகக் ெகாண்
த்
எனப் ெபா ள் ேகாடல் ெபா ந் ம். என்ைன? ஈண்
ேமற்ேகாள் ஒன்றி ம் “பிறங்கிய
ெப
த்தைரயர் என்ப ம் ெப

அ யார்க்கு நல்லார் காட் ய

த்தைர ப்பத்தி காழ்”என்ேற காணப்ப த ன்,
த் ைடயார் என் ம் ெபா ளினதாகும்.

ெப
த்தைர-ெப
த் , நிறம் கிளர்- த்தின் நிறம் விளங்குதற்கு ஏ வாகிய
என் மாம். விாிசிைக விாிந் கைல ேபான்றி த்த ன் உடீஇ என்றார்.
விாிசிைக டன் கிைல
த் என் மாம்.
௮௯-௯0. காமர் கண் ைக தன்ெனா பின்னிய
மணித் ேதாள்வைள ேதா க்கு அணிந்
காமர் கண் ைக தன்ெனா பின்னிய-அழகிய கண் ைக ெயன் ம் அணி டன்
ேசர்த் க் கட் ய: மணித் ேதாள்வைள ேதா க்கு அணிந் - த்த வைளையத்
ேதா

க்கு அணிந் ;
மணி- த் . கண் ைக-கண்டசரம் ; க த்தி லணி ம் ஓர் அணி. “மாணிக்க

வைள டன் நீங்காமற் ெபாற்ெறாடராற் பிணித்த
நல்லா ைர.
௯௧-௪. மத்தக மணிெயா வயிரம் கட் ய
சித்திரச் சூடகம் ெசம்ெபான் ைகவைள
பாியகம் வால்வைள பவழப் பல்வைள
அாிமயிர்

ன்ைகக்கு அைம ற அணிந் ,

த் வைள”என்ப

அ யார்க்கு
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மத்தக மணிெயா வயிரம் கட் ய சித்தரச் சூடகம்- கப்பிற் கட் ய
மாணிக்கத்ேதாேட பத்திகளில் வயிரங்கள த்தப்பட்ட சித்திரத் ெதாழிைல ைடய
சூடக ம், ெசம்ெபாற் ைகவைள-ெசம்ெபான்னாற் ெசய்த வைள ம், பாியகம்-நவமணி
வைள ம், வால்வைள-சங்க வைள ம், பவழப் பல்வைள-பலவாகிய பவழவைளக
என்

ம் இவற்ைற, அாி மயிர்

மயிைர ைடய

ன் ைகக்கு அைம ற அணிந் -ெமல்

ம்

ய

ன் ைகக்குப் ெபா த்த ற அணிந் ;

சூடகம்-கடக ம், பாியகம்-ைகச்சாி ம், வால்வைள-ெவள்ளி வைள ம்
என்ன மாம்.
௯௫-௮. வாைளப் பகுவாய் வணக்குஉ ேமாதிரம்
ேகழ்கிளர் ெசங்ேகழ் கிளர்மணி ேமாதிரம்
வாங்குவில் வயிரத் மரகதத் தாள்ெசறி
காந்தள் ெமல்விரல் கரப்ப அணிந் ,
வாைளப் பகுவாய் வணக்கு
வாையெயாக்கும்

ேமாதிரம்-வாைள மீனின் அங்காந்த

டக்கு ேமாதிர ம், ேகழ்கிளர் ெசங்ேகழ் கிளர்மணி ேமாதிரம்-

ஒளிமிக்க ெசந்நிறம் விளங்குகின்ற மாணிக்கம் பதித்த ேமாதிர ம், வாங்குவில்
வயிரத் மரகதத் தாள்ெசறி-பக்கத்ேத வைளந் திைர ம் ஒளிைய ைடய வயிரம்
சூழ்ந்த மரகதமணித் தாள்ெசறி ம் என்

ம் இவற்ைற, காந்தள் ெமல்விரல் கரப்ப

அணிந் -காந்தள் மலர்ேபா ம் ெமல் ய விரல்கள் மைற ம்ப அணிந் ;
வாைளயின் அங்காந்த வாைய வணங்குத
விக்கும் ெநளிெயன் மாம். ேகழ்ன்ன ஒளி ம், பின்ன நிற மாம். கிளர்மணி ேமாதிரம்-இரத்தினங் கட் ன
அ க்காழிெயன்ப அ ம்பத ைர. வாங்குவில்-வைளந்த விற்ேபால் வைளந்
ெசல் ம் ஒளி. வாள் ேபான்ற ஒளி வாள் என ம் விற்ேபான்ற ஒளி வில் என ம் ெபயர்
கூறப்ப ம் என்க. தாள்ெசறி-விரல யிற் ெசறிப்ப .
௯௯-௧00. சங்கி
ண்ெதாடர் ண்ஞான் ைனவிைன
அம்க த் அகவயின் ஆரேமா அணிந்
சங்கி - ரசங்கி

ம்,

ண் ெதாடர்- ண்ணிய சங்கி

ம்,

ண் ஞாண்-

ணப்ப ம் சா ம், ைனவிைன- ைனயப்பட்ட ெதாழில்கைள ைடய சவ
தலாயின ம் என்

ம் இவற்ைற, அம் க த்

அகவயின் ஆரேமா

சரப்பளி

அணிந் -

அழகிய க த்திடத்ேத த்தாரத்ேதா அணிந் ;
ைழவிைன ண்ஞாண் என் பாடங்ெகாண்
ண்ணிய ெதாழிைல ைடய
ஞாண் என் ைரப்பர் அ ம்பத ைரயாசிாியர்.க த்தின் ன்னிடத்ேத தாழ
அணிந்ெதன்க.
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௧0௧-௨. கயிற்கைட ஒ கிய காமர் மணி
ெசயத்தகு ேகாைவயின் சி
றம் மைறத் ஆங்கு
கயிற்கைட ஒ கிய- ற்கூறிய சங்கி

த யவற்ைற ஒன்றாய்

இைணத்தி க்கும் ெகாக்குவாயினின் ம் பின் றம் தாழ்ந்த, காமர் மணி ெசயத்தகு
ேகாைவயின் -வி ப்பஞ் ெசய் ம் ய த்தினாற் ெசய்யப்பட்ட ேகாைவயாகிய
பின்றா யால், சி

றம் மைறத் -பிடாிைன மைறத்

;

கயிற்கைட-ெகாக்குவாய் ; ெகாக்கிெயன வழங்குவ . சி

றம்-பிடர்;

குமாம்.

ஆங்கு ; அைச.
௧0௩-௫. இந்திர நீலத் இைடஇைட திரண்ட
சந்திர பாணி தைகெப க ப்பிைண
அங்கா

அகவயின் அழகுற அணிந் ,

இந்திர நீலத் இைடயிைட திரண்ட சந்திர பாணித்தைகெப க ப்பிைணஇந்திர நீலத் டன் இைடயிைடேய திரண்ட வயிரத்தாற் கட்டப்பட் அழகு ெபற்ற
குதம்ைபெயன்

ம் அணிைய, அம் கா

அகவயின் அழகுற அணிந் -வ ந்த

காதனிடத்ேத அழகு மிகும்ப அணிந் ;
கப்பிற் கட் ன இந்திரநீலத்தின் இைடயிைட வயிரங்கட் ன நீலக்குதம்ைபைய
அணிந்ெதன் அ யார்க்கு நல்லா ம், நீலக்குதம்ைப வயிரக்குதம்ைபயாகிய
இரண்ைட ம் இ காதி ம் அணிந்ெதன் அ ம்பத ைரயாசிாிய ம் க
வர்.
சந்திரபாணி-சந்திரபாணிெயன் ம் ெபய ைடய வயிரம்.
௧0௬-௮. ெதய்வ உத்திெயா ெச நீர் வலம் ாி
ெதாய்யகம் ல்லகம் ெதாடர்ந்த தைலக்குஅணி
ைமஈர் ஓதிக்கு மாண் ற அணிந் ,
ெதய்வ உத்திெயா ெச நீர் வலம் ாி ெதாய்யகம் ல்லகம் ெதாடர்ந்த
தைலக்கணி-சீேதவிெயன் ம் பணி டேன வலம் ாிச் சங்கும் ெதாய்யகம் ல்லகம்
என்பன ம் தம்மில் ெதாடர்ந்

ஒன்றான தைலக்ேகாலத்ைத, ைம ஈர் ஓதிக்கு மாண்

உற அணிந் -காிய ெபாிய கூந்த க்கு அழகு ம்ப அணிந் ;
ெச நீர்-வலம் ாிக்கு அைட. வலம் ாிச் சங்குேபா ம் அணிவலம் ாி
ெயனப்பட்ட . ெதாய்யகம்- ரப்பாைள என் ம், ல்லகம்-ெதன்பல்

வடபல்

என் ம் கூ வர். இ ைம ஓதி ஈேராதி ெயன்றாயிற் : ஈர் – காிய என் மாம்.
௧0௯-௧0. கூட

ம் ஊட

ம் ேகாவலற்கு அளித் ப்
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பா அைம ேசக்ைகப் பள்ளி ள் இ ந்ேதாள்
கூட

ம், ஊட

ம் ேகாவலற்கு அளித் -கூ தைல ம் பின்னர் ஊ தைல ம்

ேகாவலற்கு அளித் , பா

அைம ேசக்ைகப் பள்ளி ள் இ ந்ேதாள்-ப த்தைமந்த

ேசக்ைகயாகிய பள்ளியிடத்ேத இ ந்தவள்;
ஊடல் –ெபண்ைம ம் நா ம் அழிந் வந் வ திற் குைற ற் க் கூ ந்
ைண ம் பிாிவாற்றியி ந்தீராக ன் நீர் அன்பிலீர் என ஊ வ . ஊடைலயளித்தல்அதனால் வ ம் ன்பத்ைதயளித்தல். பா ஒன்றின்ேம ெலான்றாகப் ப த்தல்.
ேசக்ைக-ேச மிடம். ஊடற்ேகாலேமா
ந்ேதான் உவப்பக் கூந்தைல நீராட்
மான்மதச் ேச ட் க் கால்விரல் தல் ஓதி ஈறாக அணியத்தகுவன அணிந் அளித்
இ ந்ேதாள் என்க.
௧௧௧-௪. உ ெக
தார் உவ த்தைல வந்ெதனப்
ெப நீர் ேபாகும் இாியல் மாக்கெளா
மடல்அவிழ் கானல் கடல்விைள யாட் க்
காண்டல் வி ப்ெபா

ேவண் னள் ஆகி,

உ ெக
ர் உவ த் தைல வந்ெதனப் ெப நீர் ேபாகும்
இாியல்மாக்கெளா -உவாநாள் தைலவந்ததாக உட்குப்ெபா ந்திய

ாினின் ம்

கடலா தற்கு விைரந் ெசல் ம் மாக்கேளா , மடல் அவிழ்கானற் கடல்
விைளயாட் -தாைழ ன்ைன த யவற்றின் இதழ்கள் விாி ம் ேசாைலைய ைடய
கடல்விைளயாட்ைட, காண்டல் வி ப்ெபா

ேவண் னள் ஆகி-தா

ம் காண்டைல

வி ப்பத்ேதாேட ேவண் னளாகி;
தைலவ தல், ஒ ெசால். தைலவந்ெதன

ாினின் ம் ேபாகும் மாக்கள் என

மா க. உ -உட்கு; அச்சம். பைகவர்க்கு அச்சத்ைத விைளக்கு ெமன்க. உவாநிைறமதிநாள். இ பத்ெதட் நா ம் விழா நடந் ெகா யிறங்கி
விழாவாற் ப்ப த்த பின்னாளில் உவா வந்ததாக ன் கட ன்கண் நீராடச்
ெசல்வாராயினர். கடற்கைரக்கண் இடம் பி க்க விைரந்

ெசல்கின்றாராக ன்,

‘இாியன் மாக்கள்’என்றார்; இாியல்-விைர , காண்டல்-நீர்ப்ேபாாில் ெவற்றி ேதால்வி
காண்டல். ேவண் னள் காண்டற்குத் தா ம் ேபாகக் ேகாவலைன ேவண் க்
ெகாண்டாள்; எனேவ அவ

ம் உடன்பட்டைம ெபற்றாம்.

௧௧௫-௨0. ெபாய்ைகத் தாமைரப் ள்வாய் லம்ப
ைவகைற யாமம் வாரணம் காட்ட
ெவள்ளி விளக்கம் நள்இ ள் க யத்
தார்அணி மார்பெனா ேபர்அணி அணிந்
வான வண்ைகயன் அத்திாி ஏற
மான்அமர் ேநாக்கி ம் ைவயம் ஏறிக்
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ெபாய்ைகத் தாமைரப் ள்வாய் லம்ப-ெபாய்ைககளில் தாமைரப்
ஞ்ேசக்ைகயில்

யின்ற ட்கள் வாய் விட் ப் லம்ப, ைவகைற யாமம் வாரணம்

காட்ட-ைவகைறப் ெபா ெதன்பதைன வாரணங்கள் அறிவிக்க, ெவள்ளி விளக்கம் நள்
இ ள் க ய-ெவள்ளிெய ந்த விளக்கம் ெசறிந்த இ ைள நீக்க, தார் அணி
மார்பெனா -மாைலயணிந்த மார்பிைன ைடய ேகாவலேனா , ேபர் அணி அணிந் மதாணி

த ய ேபரணி கலங்கைள அணிந் , வான வண் ைகயன் அத்திாி ஏற-ேமகம்

ேபா ம் வண்ைம ைடய ைகயினனாகிய அவன் அரச வாகனமாகிய அத்திாியில் ஏற,
மான் அமர் ேநாக்கி ம் ைவயம் ஏறி-மானின் பார்ைவ ெபா ந்திய ேநாக்கிைன ைடய
மாதவி ம் ெகால்லாப் பண் யில் ஏறி;
ைவகைறயாகிய யாமம் என்க. வாரணம்-ேகாழி, சங்கு; ேகாழியின் குர
சங்கின்

ழக்க ம் ைவகைறயில் எ வன. அத்திாி-ேகாேவ

குதிைரயில் ஒ
வண்

என்ற உ

ெயன் ம் கூற

சாதிெயன்பா
ட

ம்

க ைத; இதைனக்

ளர். ைவயம்-ெகால்லாப் பண் ; இ

ேகாவால

ம் காணப் ப கின்ற .ைவயம்-ேதர் என் ம், கூடாரப்பண்

மாம். அவ

ம் உடன் ெசல்ல உடம்பட்ட வளவிேல ேபரணியணிந் ,

வண்ைகயன் அத்திாி ேயற, ேநாக்கி ம் மார்பெனா

ெசல்ல ைவயேமறிெயன்க.

௧௨௧-௭. ேகா பல அ க்கிய ெகா நிதிக் குப்ைப
மாடம ம கின் பீ ைகத் ெத வின்
மலர்அணி விளக்கத் மணிவிளக்கு எ த் ஆங்கு
அலர்க்ெகா அ கும் ெநல் ம் சி
மங்கலத் தாசியர் தம்கலன் ஒ ப்ப
இ
ைட ம ங்கி ம் திாிவனர் ெபய ம்
தி மகள் இ க்ைக ெசவ்வனம் கழிந்
ேகா

பல அ க்கிய ெகா நிதிக் குப்ைப-ேகா ெயன்

ம் எண்ைணப் பலவாக

அ க்கப்பட்ட வளவிய ெபா ட் குவியைல ைடய, மாடம் ம

ம கிற் பீ ைகத்

ெத வின்-மாடங்கள் நிைறந்த கு ந்ெத க்கைள ைடய ஆவண தியின் கண், மலர்
அணி விளக்கத் மணிவிளக்கு எ த் ஆங்கு-மலர் அணி ம் விளக்ேகாேட மாணிக்க
விளக்குகைள ம் எ த்

அவ்விடத்ேத, அலர்ெகா

அ ைக ம் ெநல்ைல ம்

கழிந் -தி மக

ம்

சி-மலைர ம்

வி, மங்கலத் தாசியர்-சுமங்க களான ஏவற்ெபண் ர், தம்

கலன் ஒ ப்ப-தம் அணிகலன் ஒ
இ ம ங்கினிடத் ம் திாிந்

அ கும் ெநல்

க்க, இ

ைட ம ங்கி

ம் திாிவனர் ெபய ம்-

ெபயர்தைலச் ெசய் ம், தி மகள் இ க்ைக ெசவ்வனம்

க்கு இ ப்பிடமாகிய அவ்விடத்ைத ேவறாகக் கழிந் ;

மாடம்-சரக்கைறகள்.ம கு-கு ந்ெத ; “கு ந்ெத
பீ ைகத்

ம ேக” என்ப

திவாகரம்.
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ெத -ெபாிய கைடத்ெத . அல ம் என எண்

ம்ைம விாிக்க. மங்கலத் ெதாழில்

ெசய் ம் தாசியர் என் மாம்.தாசியர்-சிலதியர்; ஏவன் மகளிர்.மங்கலமாக சிெயன் ம்
உைரத் க் ெகாள்க. அங்கா யின் ெசல்வமிகுதி கூ வார் தி மகளி க்ைக ெயன்
ெபயர் கூறினார்; இ
என் மாம்.

பட் னப் பாக்கத்த . ெசவ்வனம்- ற்ற. எ த் -எ ப்ப

௧௨௮-௯. மகர வாாி வளம்தந்
நகர தி ந வண் ேபாகிக்
மகர வாாி வளம் தந்

ஓங்கிய

ஓங்கிய-கட ன் வளத்ைதக் ெகாணர்தலால்

உயர்ச்சிெபற்ற, நகர தி ந வண் ேபாகி-நகர
நகர தி-ம
ர்ப்பாக்க தி.

தியி

ேட ெசன் . தந் -த தலால்.

௧௩0-௩. கலம்த தி வின் லம்ெபயர் மாக்கள்
ேவைல வா கத் விாிதிைரப் பரப்பில்
கூல ம கில் ெகா எ த்
வ ம்
மாைலச் ேசாி ம ங்குெசன்
கலம் த

எய்தி,

தி வின்-மரக்கலங்கள் தந்த ெசல்வத்ைத ைடய, லம் ெபயர் மாக்கள்-

தம் ேதயங்கைள விட் ப் ேபாந்த பரேதயத்தினர், ேவைல வா கத் விாிதிைரப்
பரப்பில் கூலம கில்-கட ன் அைலவா யி ப்பில் ெவண்மணைல ைடய
கூல தியில், ெகா எ த்
வ ம் மாைலச்ேசர் ம ங்கு ெசன் எய்தி-இன்ன சரக்கு
ஈண் ளெதன் ெகா கெள த் அறிவிக்கும் ஒ ங்குபட்ட ேசாிகைளக்கடந்
ெநய்தலங்கானைல எய்தி;
வா கம்-ெவண்மணல். ேவைல விாிதிைரப் பரப்பில் வா கத் ம கு
என்றிையக்க. எ த் -எ த்தலால் என்க. வ தல்-ஈண் அறிவித்தல். சரக்குகளின்
நன்ைமகைள அறிவித்த மாம்.
௧௩௪-௪௫. வண்ண ம் சாந் ம் மல ம் சுண்ண ம்
பண்ணியப் பகுதி ம் பகர்ேவார் விளக்க ம்,
ெசய்விைனக் கம்மியர் ைகவிைன விளக்க ம்,
காழியர் ேமாதகத் ஊழ்உ விளக்க ம்,
கூவியர் கார்அகல் குடக்கால் விளக்க ம்
ெநாைடநவில் மக உக் கைடெக

விளக்க ம்,

இைடஇைட மீன்விைல பகர்ேவார் விளக்க ம்,
இலங்குநீர் வைரப்பின் கலங்கைர விளக்க ம்,
விலங்குவைலப் பரதவர் மீன்திமில் விளக்க ம்,
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ெமாழிெபயர் ேதஎத்தர் ஒழியா விளக்க ம்,
கழிெப ம் பண்டம் காவலர் விளக்க ம்
எண் வரம் அறியா இையந் ஒ ங்கு ஈண்
வண்ண ம் சாந் ம் மல ம் வண்ண ம் பண்ணியப் பகுதி ம் பகர்ேவார்
விளக்க ம்-எ
வண்ண ம் சாந் ம் மல ம் சு சுண்ண ம் பண்ணிகார
வைகக ம் விற்ேபார்கள் ைவத்த விளக்குக்க ம், ெசய்விைனக் கம்மியர் ைகவிைன
விளக்க ம்-ெசய் ந்ெதாழில்கைள வல்ல பணித்தட்டார் அணிகலஞ் ெசய் மிடங்களில்
ைவத்த விளக்குக்க

ம், காழியர் ேமாதகத்

ஊழ் உ

விளக்க ம்-பிட்

வாணிகர்

பிட் விற்றற்கு ைற ைறயாக ைவத்த விளக்குக்க ம், கூவியர் கார் அகல்
குடக்கால் விளக்க ம்-காிய அகைல ைடய அப்பவாணிகர் குடத்தண் ல் ைவத்த
விளக்குக்க ம், ெநாைட நவில் மக உக் கைட ெக விளக்க ம்-பல பண்ட ம்
விற்கும் மகளிர்தம் கைடகளில் ைவத்த விளக்குக்க ம் இைடயிைட மீன்விைல
பகர்ேவார் விளக்க ம்-இைடயிைடேய மீன் விற்ேபார் விளக்குக்க ம், இலங்குநீர்
வைரப்பிற் கலம் கைர விளக்க ம்-கட டத்ேத ைறயறியா ஓ ம் மரக்கலங்கைளக்
குறிகாட் அைழத்தற்கிட்ட விளக்குக்க ம், விலங்கு வைலப்பரதவர் மீன்திமில்
விளக்க ம்-மீன்கைளக் கு க்கிட் த் த த் அகப்ப க்கும் வைலைய ைடய பரதவர்
திமி ல் ைவத்த விளக்குக்க

ம், ெமாழிெபயர்ேதத்ேதார் ஒழியா விளக்க ம்-ெமாழி

ேவ பட்ட ேதயத்தினர் ைவத் ள்ள வி விளக்குக்க ம், கழிெப ம் பண்டம் காவலர்
விளக்க ம்-மிக்க ெபாிய பண்டங்கைள ைடய பண்டசாைல காப்ேபார் இட்ட
விளக்குக்க

ம், எண்

வரம் அறியா இையந்

ஒ ங்கு ஈண் -

அளவறியப்படாதனவாய் எங்க ம் ெபா ந்தி மிகுதலாேல;
ேமாதகம்-ஈண் ப் பிட் . காரகல்-அப்பஞ் சு ம் அகல். குைடகால் விளக்கு எனப்
பாடங்ெகாண் , காரகல் ஒன்றத் தண்ைடக் கைடந்திட்ட விளக்கு என்பர்
அ ம்பத ைரயாசிாியர். ெதாைட நவில்-விைலையக் கூ ம்; விற்கும் என்றப . கலம்கப்பல்; கைரதல்-அைழத்தல்.
“வான ன்றிய மதைல ேபால ஏணி சாத்திய ேவற்ற ஞ் ெசன்னிவிண்ெபார
நிவந்த ேவயா மாடத்திரவின் விலங்குசுடர் ெஞகிழி உர நீ ர வத் ேதா கலங்
கைர ம்,

ைற”என்றார் பிற ம்.

ெமாழிெபயர் ேதத்ேதார் ஒழியா விளக்கம் என்பதற்குப்,
பாைட ேவ பட்ட ேதயத் மிேலச்சர் பிற ைறகளிற் ேபாகாமற்
பைனகைளக்,காலாக நாட்

அதன்மீேத மண்ணிட்ெடாிக்கும் தீநாெவன்

ம்

விளக்குக்கள் என்பர் அ யார்க்குநல்லார். ஈண் தல்-மிகுதல்; ஈண் -மிகுதலால் என்க.
௧௪௬-௫0. இ க்கலப் அன்ன ஈர்அயில் ம ங்கில்
க ப்பைக கா ம் காட்சிய ஆகிய
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விைரமலர்த் தாமைர ங்குநீர்ப் பரப்பின்
ம த ேவ யின் மாண் றத் ேதான் ம்
ைகைத ேவ ெநய்தல்அம் கானல்
இ க்கலப் அன்ன ஈர் அயிர் ம ங்கில்-மாவின் கலப்பிைன ெயாத்த மிக
ண்ணிய மண ன்மீ

இட்ட, க ப்பைக கா

ம் காட்சிய

ஆகிய-ெவண்சி

க கும் லப்படக் கா ம் காட்சிைய ைடயதாகிய, விைரமலர்த் தாமைர ங்குநீர்ப்
பரப்பின் ம த ேவ யின்-மிக்க நீர்ப் பரப்பிேல மணம் ெபா ந்திய மலைர ைடய
தாமைரைய ேவ யாக ைடய ம த நிலம்ேபால, மாண் உறத் ேதான் ம்- அழகுறத்
ேதான் ம், ைகைத ேவ ெநய்தல் அம்கானல்-தாைழைய ேவ யாக ைடய ெநய்தல்
நிலத்திற் கழிக்கானற் கண்ேண:
இ -இ க்கப்பட்ட ; மா. இ க் கலப் -ெதள்ளாத மா. ஈர் அயிர்-மிக

ண்ணிய

மணல். ேவ யின் என் ம் இன்
ைப ம தத்ேதா கூட் , நீர்ப் பரப்பில் தாமைர
ேவ ைய ைடய ம தத்தின் ேதான் ம் என்க. ம தத்தி ம் என உறழ்ச்சியாக்கி ம்
அைம ம். ஆகிய ேதான் ம் என் ம் ெபயெரச்சங்கள் ெநய்தெலன் ம் ெபயர்
ெகாண்
ம். அம் : சாாிைய.
௧௫௧. ெபாய்தல் ஆயெமா
ெபாய்தல் ஆயெமா

ங்ெகா

ங்ெகா

ெபா ந்தி

ெபா ந்தி-தன

ங்ெகா ேபால்வாள் விைளயாடச் ெசன்
ெபாய்தல்-மகளிர் விைளயாட் .

விைளயாட் ன் மகளி டேன

ெபா ந்தி;

௧௫௨-௪. நிைரநிைர எ த்த ைரதீர் காட்சிய
மைலப்பஃ றார ம் கடல்பல் தார ம்
வளம்தைல மயங்கிய ளங்குகல இ க்ைக
நிைர நிைர எ த்த ைரதீர் காட்சி-நிைர நிைரயாகக் குவித்த குற்றமற்ற
காட்சிைய ைடய, மைலப்பஃறார ம் கடற்பஃறார ம் வளம் தைல மயங்கியமைலத ம் பல பண்ட ம் கடல்த ம் பல பண்ட ம் ஆகிய வளம் கலந் கிடக்கும்,
ளங்கு கல இ க்ைக-மரக்கலங்கள் அைசகின்ற ைற கங்களிற் ேசாைல சூழ்ந்த
இ ப்பிடத்ேத;
பல்தாரம் பஃறாரம் என்றாயிற் . தாரம்-பலபண்டம் ; பல் என் ம்
அைடய த்தைமயால் ஈண் வாளா பண்டம் என் ம் ெபா ட் . தைல மயங்கியகலந்த; ஒ

ெசால். இடந்ேதா ம் மயங்கிய என் ைரப்பா

௧௫௫-௮. அரசுஇளங் குமர ம் உாிைமச் சுற்ற ம்
பரத குமர ம் பல்ேவ ஆய ம்

ளர்.
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ஆ கள மகளி ம் பா கள மகளி ம்
ேதா ெகாள் ம ங்கின் சூழ்தரல் எழினி ம்
அரசிளங்குமர ம் உாிைமச் சுற்ற ம்-அரச குமார ம் அவ ைடய உாிைமச்
சுற்ற ம், பரத குமர ம் பல்ேவ

ஆய ம்-வணிக குமார ம் அவ ைடய பல்ேவ

வைகப்பட்ட ஆய மகளி ம்; ஆ கள மகளி ம், பா கள மகளி ம்-ஆடல் மகளி ம்
பாடல் மகளி ம், ேதா ெகாள ம ங்கில் சூழ்தரல் எழினி ம்-ெதாகுதிெகாண்ட
இடந்ேதா ம் அத்ெதாகுதி ம் சூழ்ந் ள்ள திைரச்சீைல ம் என்

மிவற்றின்;

உாிைமச் சுற்ற ம் என்பதைனப் பரத குமரர்க்கும், பல்ேவறாய ம் என்பதைன
அரச குமரர்க்கும் கூட் க்ெகாள்க. வணிக ைடய உாிைம மகளிர் னலாடல்
மரபன்ைமயிற் கூறாராயினார் என் மாம். பல்ேவ ஆயம்-பாிசன மகளி ம் சிலதியர்
தலாயினா ம். ஆ களம்-அரங்கு. பா களம்-கண்டம். களம் இரண் ம் அைட.
ேதா -ெதாகுதி. அத்ெதாகுதி ம் என விாித் க்ெகாள்க.
௧௫௯-௬௨. விண்ெபா ெப ம் கழ்க் காிகால் வளவன்
தண்பதம் ெகாள் ம் தைலநாள் ேபால
ேவ ேவ ேகாலத் ேவ ேவ கம்பைல
சா அயர் களத்
ெபறத் ேதான்றிக்
விண்ெபா

ெப ம் கழ்க் காிகால் வளவன்-விண்ணிேல ெசன்

ெபாிய கைழ ைடய காிகாற் ேசாழன், தண்பதம் ெகாள்
ப் னல் விழ

ெபா ந் ம்

ம் தைலநாட்ேபால-

ெகாண்டா ம் தைலநாளிற்ேபால, ேவ ேவ

ேகாலத்

ேவ ேவ கம்பைல-ேவ ேவ ேகால ம் ேவ ேவ ஆரவார ம், சா அயர்
களத்தின்
ெபறத் ேதான்றி-விழாச் ெசய் ம் களத்திற்ேபால
ெபறத் ேதான்றா
நிற்க.
ெபா -ெபா ந் . தண்பதங் ெகாள் ம்ப் னலா ம் ெதாகுதியின்
கம்பைல ம் எழினியின் ேகால ம் ேதான்றெவன எதிர் நிரனிைற. தைலநாட்ேபால
களத்தின் என் ம் உவமமிரண் ம் ைறேய காலம் பற்றி ம் இடம் பற்றி ம் வந்தன.
ேதான்றி-ேதான்ற ெவனத் திாிக்க.
௧௬௩-௫. கடற்கைர ெம க்கும் காவிாிப் ேபாியாற்
இடம்ெகட ஈண் ய நால்வைக வ ணத்
அடங்காக் கம்பைல உடங்குஇையந்

ஒ ப்ப,

கடற்கைர ெம க்கும் காவிாிப் ேபர் யாற் -கட ன

கைரையக் குத்தியி க்கும்

காவிாியின் கார் கம் எங்கும், இடம் ெகட ஈண் ய-வறிதிடம் இன்றாகத் திரண்ட,
நால்வைக வ ணத் அடங்காக் கம்பைல-நால்வைக வ ணத்தாாின் அடக்கப் படாத
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ஆரவாரெமல்லாம், உடங்கு இையந்

ஒ ப்ப-ஒ ங்குகூ

ஓேராைசயாய்

நின்ெறா ப்ப ;
ெம க்கும்-ெம விக்கும். காவிாியாகிய ேபர் யா .
௧௬௬-௭௪. கடல் ல க ந்த மடல் ந் தாைழச்
சிைறெசய் ேவ அகவயின் ஆங்குஓர்
ன்ைன நீழல்
மணல் பரப்பில்
ஓவிய எழினி சூழஉடன் ேபாக்கி
விதானித் ப் ப த்த ெவண்கால் அமளிமிைச
வ ந்
நின்ற வசந்த மாைலைகத்
தி ந் ேகால் நல் யாழ் ெசவ்வனம் வாங்கிக்
ேகாவலன் தன்ெனா ம் ெகாள்ைகயின் இ ந்தனள்
மாமலர் ெந ங்கண் மாதவி தான்என
கடற் ல
மடலவி ம்

க ந்த மடற் ந் தாைழ-கட ன

லால் நாற்றத்ைதக் ெக த்த

ைவ ைடய தாைழயால், சிைற ெசய் ேவ

அகவயின்-காவல் ெசய் ம்

ேவ யாகச் சூழப்பட்ட உள்ளிடத்ேத, ஆங்கு ஓர் ன்ைன நீழல்-ஒப்பற்ற
ன்ைனமரத்தின் நீழ ல்,

மணற் பரப்பின்-அ க்கற்ற மணல் பரந்த நிலத்ேத,

ஓவிய எழினி சூழ உடன்ேபாக்கி-சித்திரத் திைரையச் சுற்றி ம் ேசரவைளத் ,
விதானித் ப் ப த்த ெவண்கால் அமளிமிைச-ேமற்சுட் ம் கட் யிடப்பட்ட யாைனக்
ெகாம்பாற் ெசய்த கால்கைள ைடய கட்
ன்ேமேல, வ ந்
நின்ற வசந்தமாைல
ைகத்தி ந் ேகால் நல்யாழ் ெசவ்வனம் வாங்கி-வ ந்திநின்ற வயந்த மாைலயின்
ைகயதாகிய தி ந்திய நரம்பிைன ைடய நல்ல யாைழச் ெசவ்வேன வாங்கி, ேகாவலன்
தன்ெனா ம் ெகாள்ைகயின் இ ந்தனள் மாமலர் ெந ங்கண் மாதவி தான் என்-ெபாிய
மலர் ேபா ம் ெந ய கண்கைள ைடய மாதவி ேகாவலேனா ம் ேசர வி ந்தாள்.
யாைனத் தந்தத்தாற் ெசய்யப்பட்டதாக ன் ெவண்கால் என்றார். வசந்தமாைலமாதவியின் ேச . அவள் வழிவந்ததனால் வ ந்திநின்றாள் என்க. ெகால்-நரம் .
ெகாள்ைக என் ம் இ க்கு ைறைம. ஆங்கு, தன், தான், என் என்பன அைசகள்.
ெநய்தலங் கான ல் ஆயெமா ெபா ந்தி விைளயா அதன்பின் அமளிமிைசக்
ேகாவலேனா ம் இ ந்தனன் என்க. ேதான்ற, ஒ ப்ப என்பன நிகழ்கால

ணர்த்தின.

மானமர் ேநாக்கி, ங்ெகா ,மாதவி என் ம் ன்ைற ம் ேசரைவத் ஓர்
எ வாயாக்குக.
பள்ளி ள் இ ந்ேதாள் உவ த்தைல வந்ததாகக் கடல் விைளயாட் க் காண்டல்
ேவண் அணிந் ைவயேமறித் ெத விைனக் கழிந் ந வட்ேபாகி எய்திக் கான ல்
ஆயெமா ெபா ந்திப் பின் மணற் பரப்பிேல அெமளிமீேத யாழ்வாங்கிக்
ேகாவலன்றன்ேனா
ந்தாள் என
க்க.
இ நிைலமண் ல வாசிாியப்பா.
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ெவண்பா ைர
ேவைல மடல்தாைழ உட்ெபாதிந்த ெவண்ேதாட்
மாைலத் யின்ற மணிவண் - காைலக்
களிநறவம் தா ஊதத் ேதான்றிற்ேற காமர்
ெதளிநிற ெவங்கதிேரான் ேதர்.
ேவைல-கடற்கைரயி

ள்ள, மடற்றாைழ-மடல் விாிந்த தாைழயின், உட்ெபாதிந்த

ெவண்ேதாட் -உள்ேள ெசறிந்த ெவள்ளிய இதழின்கண், மாைலத் யின்ற
மணிவண் -மாைலப்ெபா திேல
ெபா தில், களி நறவம் தா

யின்ற நீல நிற ைடய வண் , காைல-காைலப்

ஊத-களிப்ைபச் ெசய் ம் ேதனிைன ம் தாதிைன ம்

ஊ ம்ப , காமர் ெதளி நிற ெவங்கதிேரான் ேதர்-அழகிய ெதளிந்த நிறத்திைன ைடய
ெவய்ய சுடாினனாகிய பாிதியின் ேதர், ேதான்றிற் -கீழ்த்திைசயில் உதித்த .
கடலா

காைத

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

ற்றிற் .

