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5. தீர்த்தவிேசடப்படலம் (ெசய் ள் 1067-1224)
தி . த் க்குமாரசாமி அவர்கள் உைர டன்
தி ச்சிற்றம்பலம்
Source:
காஞ்சிப் ராணம்
தி க்ைகலாயபரம்பைரத் தி வாவ
ைறயாதீனத் மஹாசந்நிதானம்
ல
அம்பலவாணேதசிக சுவாமிகள் கட்டைளயிட்ட ளியப
சித்தாந்த சரபம்- அ டாவதானம் ைவ-க யாணசுந்தர த யாரவர்கள்
மாணவ ம் ம ைரத் தமிழ்ச்சங்கத் ப் லவ ம்,ெமய்கண்டசித்தாந்த
ஞானசாத்திரப் பிரசாரக மாகிய வண்ணக்களஞ்சியம் சி.நாக ங்க
த யாரவர்களால், பலபிரதி பங்கைளக்ெகாண் பாிேசாதித்
ெபாியெமட் - ேவங்கடாசலஞ் ெசட் யாரவர்கள் குமாரர் ஆதி லஞ்ெசட் யாரால்
ெசன்ைன: கலாரத்நாகரவச்சுக்கூடத்தில் பதிப்பிக்கப்ெபற்ற .
சாதரண வ - ைவகாசி- 1910
---5. தீர்த்தவிேசடப்படலம்
எ சீர்க்கழிெந லாசிாிய வி த்தம்
உைரபயில் காஞ்சி நகர்வயிற் றரங்க ெமாண்மணி நித்திலக் குைவ ம்
வாிவைளத் திர ம் பவளநீள் ெகா
மாைழ ந் திைரத்தய ெலா க்கும்
விைரகமழ் தீர்த்த ெமண்ணில வவற் ள் ேமம்படச் சிறந்த ன் ளவாற்
ைரத மவற்றின் வளங்ெக

ேமன்ைம

[உைர- கழ். தரங்கம்- அைல. நித்திலம்-

ைற ளிப் கன்றிடப் ப மால் 1.
த் . குைவ- குவியல். வைள- சங்கு.

மாைழ- ெபான். ைர- குற்றம். கழ் வாய்ந்த காஞ்சிமாநகாிடத்தில் மணிகள், த் க்
குவியல் த ய ெபா ள்கைள வார்த் திைரயால் கைரயில் அள்ளிக் குவிக்கின்ற
குற்றமற்ற தீர்த்தங்கள் பல ண் . அவற் ள் ேமம்படச் சிறந்த ன் உள அவற்றின்
ேமன்ைம இப்படலத்தில் கூறப்ப ம்]
வண்டைட கிடந் ெசவ்வழிபா ம மலர்ப் ெபாகுட்
ற் றி க்கும்
குண் ைகக் கரத்ேதான் மகவிைன
த் க் குளிர் ன லா வான் விளிப்ப
வண்ட ம் வியப்ப வளப்ப ந் தீர்த்த மைனத் ம் வந்தி த்த காரணத்தாற்
ெறண் ைர வைரப்பின் ேமம்ப

சிறப்பிற் றிகழ்ந்த

ச வ தீர்த்தம்.
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[வண் அைட கிடத்தல் – தாமைர மலாின் வளைமயால் வண் ேவ மலர்க க்குச்
ெசல்லாமல் கிடத்தல். ெசவ்வழி- ஒ வைகப் பண். ய குலகாம்ேபாதி இராகம் என்பர்.
வண்
ர ம் ஓைச ெசவ்வழிப் பண்ேபான் ள என்பர். குண் ைக- நீர்க்கரகம்.
மகம்- ேவள்வி. ேவள்வி
த்த பின் நீரா தல் மர . ெவண்டாமைரத் தவிசில்
ற்றி க்கும் பிரமேதவன் யாகத்ைத

த்

நீரா வதற்கு அைழக்க, ேதவர்கள்

அைனவ ம் வியக்குமா , அளவில்லாத தீர்த்தங்கள் அைனத் ம் வந்
தங்கியைமயால் ச வ தீர்த்தம் எனக் காரணப் ெபயர் ெபற் ப் கழ் சிறந்த , ஒ
தீர்த்தம்]
அத்தகு தி த்தத் தீம் னன் மகஞ்ெச யந் தத்தி னா
ந் தவத்ேதார்
சத்திய லகிற் சார்ந் தண்மலேரான் கற்பம்வாழ்ந் தி ப்பர் கள்ளயின்ேறார்
பத்திெசய் குரவன் மைனபிறர் மைனையப் பற்றிேனார் தந்ைதையக் கு ைவ
ெமய்த்த நட்ேபாைரப் பிைழத்தவ ாிவ

மா றின் விைனக ந்

ய்வார்.

3

[அத்தகு இனிய ன ல் ேவள்வியின் இ தியில் ஆ ம் தவத்ேதார் பிரமனின்
சத்தியேலாகத்ைத அைடந் பிரம கற்ப காலம் வாழ்ந்தி ப்பர். கள் கு த்ேதார் த ய
ெபாிய பாவம்ெசய்ேதா ம் இப் னித தீர்த்தத்தில் நீரா னால் தம் ைடய பாவத்ைதக்
கழித் உய்வர்]
இறந்தவர்க் காங்குச் ெச ம் ன ைறப்பிற்
பிதிர்க்குல மின்பமீக் ெகாள் ம்
அறந்திகழ் நியமம் நிகழ்த்தினின் றனந்த
மாகுமிப் ெப ந்தகு தடத்தின்
மறந்த
னிவர் கட ளர் மனிதர்
யாவ மாசி மாமதியில்
விறந் ெசன் ெறறிநீர் குைடந் தத் தம
ேமதகு மி க்ைகயிற் ேசர்வார்.
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[இறந்தவர்க க்கு இத்தீர்த்தத்தில் நீர்க்கடன் ெசய்யின் பிதிரர்கள் மிக்க
இன்பங்ெகாள்வர். இங்கு அறம் ெசய்தால் ஒன் பலமடங்காகும். இந்தத் தீர்த்தத்தில்
மாசிமகத்தில் தவ னிவர்கள், ேதவர்கள் மனிதர் யாவ ம் திரளாகச் ெசன்
நீரா த் தம் இ க்ைகக்குத் தி ம் வர்.]
கும்பமா மதியின் ைவகைற யைணந்திக்
குளிர் னல் விதி ளி ேதாய்ந்
பம் நான் மைறேயார்க் ேகன்றன பசும்ெபான்
பத்தியி னளித்ெதா மாவிற்

குைடந்

4
கம்பைரத் ெதா ேவார் னல்ப ந் ததனாற்
காிெசலா மிாிய மாதவராய்ச்
ெசம்ெபா னன்ெகாைடயாற் ெசல்வராய்க் கம்பர்
ெதாிசனத்தாற் கதியைடவார்.
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[கும்பம்- மாசிமாதம். மாசிமாதத்தில் மகநாளில் ைவகைறப் ெபா தில்
இத்தீர்த்தத்ைத அைடந்

விதிப்ப

தானத்ைதப் பத்தி டன் அளித்

நீரா , நான்மைறயவர்க

க்கு இயன்ற

ஏகம்பைரத் ெதா ேவார், தீர்த்தத்திற் ப ந்ததனால்

பாவங்கெளல்லம் நீங்க மாதவர்களாய், தானம் அளித்ததனால் ெசல்வராய், ஏகம்பைரத்
தாிசத்ததனால் நற்கதி ம் அைடவார்.]
ங்குநீர்ப் வியின் நீண்டவான் பரப்பின்
ேமதகுந் றக்கநாட் டகத்தின்
நீங்கிதற் கிைணயாந் தீர்த்த ெமான்ேற
மின்ைமயால் யாவ ம் பழிச்ச
ஓங்கிய தீர்த்த ராசநற் ெபயரான் விளங்குமிவ்
ெவாண் னல் ப ந்ேதார்
தீங்குதீர்ந் யர்ந்த கதிெப ங் கைத ஞ்
சிலெவ த் தறிந்தவா கல்வாம்.
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[கடலால் சூழப்பட்ட இப் மியில், நீண்டவான் பரப்பில், றக்க மியில் எங்கும்
இதற்கு இைணயான தீர்த்தம் இல்ைல. அதனால் தீர்த்தராசன் எ ம் ெபயரால்
கழ்ெபற்ற இத்தீர்த்தத்தில் ப ந்ேதார் தீங்கு,
சிலவற்ைற அறிந்தவா
கல்வாம்]

யர் தீர்ந்

நற்கதி ெபற்ற கைதகள்

க நிைலத் ைற
உலகி னிற்ெகா ங் ேகாெலலா ெமா
ைட ெயா க்கி
நில ெவண்குைடக் குளிர்நிழ றிைசெதா நிரப்பிக்
குலவி ற்றி ந் தரசுெசய் ம குலத் தித்த
தைலைம

ண் யர் பார்த்திவன் றான்மிக ெனன்பான்
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[உலகினில் ெகா ங்ேகான்ைம ெயல்லாவற்ைற ம் ஒ ங்ேக நீக்கி, தன்
ெவண்ெகாற்றக் குைட நீழைலத் திைசெயங்கும் பரப்பி மகிழ்ச்சி டன் ற்றி ந்
அரசுெசய் ம க் குலத்தில் தைலைம ண் உயர் தான்மிகன் எ ம் அரசன் ஒ வன்
இ ந்தான்]
விளிந்த தன் ைடத் தாைத ெவம்பசியினீர் நைசயி
ைளந் யா
ஞ் ெசயலறிந் த விைரந் ெதாழிப்பான்

5
அளிந்த தீம்பழத் ேதறல்வார்ந் தளியின
குளிர்ந்த

ர

ம்

ம்ெபாழில் உ த்தசீர்க் காஞ்சிையக் கு கி
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[விளிந்த- இறந் ேபான. நீர்நைச- நீர்ேவட்ைக. உைளந் – வ ந்தி. உயாகைளப் . இறந் ேபான தன் ைடய தந்ைத ெகா யபசியினா ம் நீர்ேவட்ைகயா
வ ந்திக் கைளப் ற்றி க்கும் ெசயல் அறிந் அதைன நீக்கும்ெபா ட் க்குளிர்ந்த
ஞ்ேசாைலகைள உ த்த காஞ்சிைய அைடந்தான். ]

ம்

வள்ள வாய்ச்ெச ங் கமலத் வண் பாண் மிழற் ந்
ெதள் தீம் ன லத்தி ச வதீர்த் தத்தின்
உள் மாதவர்க் கமிழ்ெதன ளத்தி ந் ணர்த் ந்
ள்

மான்மறிக் ைகயினார்த் ெதா

நீரா .
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[வள்ளம்- உண் ம் வட் ல். பாண்- இைச. வள்ளம் ேபால இதழ்கள் விாிந்த தாமைர
மலாில் ேதன் உண் வண் கள் இைச மிழற் ம் ெதளிந்த நீ ைடய ச வ தீர்த்தத்தில்
தன்ைனத் தியானிக்கும் மாதவர்களின் உள்ளத்தில் அமிழ்ெதன இனிக்கும்ப யாக
இ ந் உணர்த் ம் மான்மறிக் ைகயினராகிய சிவெப மாைனத் ெதா
நீரா ]
சந்தி ற் றப் ாிந் தன் றாைதையக் குறித் க்
கந் நீர்க் கடன் த ய பிதிர்க்குலங் களிப்ப
வந்திலாற்றி யந்தணர் தமக்க நிதியார்த்திக்
ெகாந் லா மலர்மா வ க்குழகைன வணங்கி
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[சந்தியில் ெசய்யேவண் ய கன்மா ட்டானங்கைள ற் மாகச் ெசய்
தன் ைடய தந்ைதையக் குறித் நீர்க்கடன் த ய கன்மங்கைள பிதிரர்கள் மகிழ
ஆற்றி, மைறயவர்க க்குப் ெப ஞ்ெசல்வம் ெகா த் ப் பின் மாவ யிக் குழகன்
இைறவைன வணங்கி]
தடாத ேபெராளித் தாமைர நாயகன் றடந்ேதர்
வடா மாதிர ம கிய காைல மாெசான்
மடாத ேவாைர நா
ற்றைமந் தனநாளிற்
ெகடாதெமய்த் தவ னிவரர் கிளந்தி ம் வழியான்.

11

[தடாத – தைடப்படாத. தாமைர நாயகன் சூாியன். தடாத- குைறயாத. தாமைர
நாயகன் தடந்ேதர் வடா மாதிரம் அ கிய காைல- உத்திராயண ண்ணிய காலம்.
சூாியன் உத்திராயணத்ைத அைடந்த காலத்தில் குற்றெமான் ம் தாக்காத நல்ல
ஓைர ம் நட்சத்திர ம் ற் மாக அைமந்த நன்னாளில் தவ னிவர் விதித்த விதியால்]

6
ம வினார் தமக்கி ண் மலக்கு ம் ெபலாம த் க்
க ைணகூர் ம
ச்சரப் ெபயாினாற் க க்ைகக்
கு நிலா மலர்த்ெதாங்கலா ன ட்குறி நி வித்
ெத

மா கம ைற ளிப்

[தன் தி வ ைய ம வினர்க

ைசெசய் தி ந்தான்.

12

ைடய மலவி ள் கு ம்ைபெயல்லாம் ஒழித் க்

க ைண மிகும் ம
ச்சுரர் ெபயரால் சிவெப மானின் அ ட்குறிைய நி வி, ஆகம
ைறவழிப் ைச ெசய் இ ந்தான்.]
தைனய னின்னணம் வழிப ந் தவறிலாப் பயத்தா
ைன ேநா ழந் தாற்ற ந் தாைதெயத் ய ந்
ைனய நீத்
ம் மலத்ெதா ெதால்ைலேய சூழ்ந்த
விைன

மாற்றினன் ெமய்ய

ளிைனத்தைலப் பட்டான்.

13

[மகன் இவ்வா வழிப ம் பயனால், வ த் ம் ேநாயினால் ன்பப்ப ம் தந்ைத
எல்லாத் யைர ம் விைரவில் நீத்
ம்மலத்ெதா
ன்னேம பற்றியி ந்த
இ விைன ம் நீங்கி ெமய்ய ளிைனக் கூ னான்.]
ஆய காைலயந் தரத்ெதா ெமாழிநிைன யளித்த
ய தாைதநற் கதியிைனத் யெரலாந் மித்
ேமயி னாெனன ெவ த ம் ெவற்றிேவ லரசன்
ஏயதன்பாி ெவாழிந்தன னின்பமீக் கூர்ந்தான்.

14

[அப்ெபா
, ஆகாயத்தில், உன்ைனப் ெபற்ற தந்ைத யெரல்லாம் தீர்ந்
நற்கதியிைன அைடந்தான் என் ஒ ெசால் எ ந்த . அதைனக் ேகட்ட அரசன்
தன்

ைடய கவைலெயல்லாம் ஒழிந்தான்;மிகுந்த இன்பத்ைத அைடந்தான். ]

மீட் மண்ணலார் சைன ேமதக வாற்றி
ேமாட் நீர்ப் வி
வ ம் ரந்தபின் றா ங்
காட் னாடகம் ந த்த ள் கம்பர்ேப ர ளால்
ஈட்ட

ஞ்சிவ

ட் ைன யி தியி லைடந்தான்.

15

[மீண் ம் சிவ சைனையச் சிறப் றச் ெசய் கடல்சூழ் உலகம்
வைத ம் காத்
ஆண்டபின் தா ம் காட் ல் நாடகம் ந த்த ள் ஏகம்பவாண ைடய ேபர ளால்
ெப தற்காிய சிவபதத்திைன இ தியில் அைடந்தான். ேமாட் நீர்- கடல். சிவ
த்திப்ேப .]
அமரர் அச்சுற வயிற்பைட விதிர்த்

லகுங்

7
குமாி ெவண்குைட நிழல்ெசயக் குலவி ற்றி ந்த
தமனி யப்ெபயர்த் தானவ யிர்த்தி ந் தனயன்
இமிர்ெப

ம் கழ் மாண்டக நிகழ்பிர கலாதன்.

16

[அயில் பைட- கூாிய பைடக்கலம். குமாி- அழிவின்ைம. தமனியப் ெபயர் தானவன் –
இரணியன். தமனியம்> ெபான்- இரணியம். தானவன் – அசுரன். மாண் தக> மாண்டக.
ேதவர்கள் அஞ்சும்ப யாக அவர்கைளப் ேபாாில் ெவற்றி ெகாண் தன்
ெவண்ெகாற்றக் குைடக்கு அழி வராமல் ேகாேலாச்சிய இரணியன் என் ம் அசுரன்
ெபற்ெற த்த மகன் ெபாிய க டன் மாட்சிைமைமப்ப ம் பிரகலாதன் என்பவன்]
ந்ைத யா யிர் விரகினான் ெநா யினிற் கு த்
வந்
ற்றிய ெகாைலப்பழி மாற் ெகன் ைரக்கும்
ைபந்தண் மா ைகத் ளவினான் றன்ெனா ம் படர்ந்
நந்

த் யிர் ந ம்பைணக் காஞ்சிைய நண்ணி.

17

[உந்ைதயின் அாிய உயிைரச் சாமர்த்தியமாகக் கு த்ததனால் வந்
ற்றிய
ெகாைலப்பழிையப் ேபாக்குக என் உைரக்கும் ளப மாைலைய அணிந்த
தி மா டன் ெசன் சங்கு த் யிர்க்கும் ந ம் பைணகள் உள்ள காஞ்சி நகைர
அைடந் . விரகு- சாமர்த்தியம். ெநா - விைரவில். கு த் . ெகான் . இலக்கைண.
மாற் க – ேபாக்குக.

ள -

ளசி. நத் - சங்கு. பைண- வயல்.]

கண்ட காைலேய காழ்ப ம் வல்விைனத் ெதாடக்கு
விண் ேபாத ம் விைரகுலாஞ் ச வ தீர்த்தத்
ெதண் ைரப் ன லா னான் ெறன் லத் தவர்க்கு
மண்

மன்பினாற் ெசய்கடன் மர ளி வகுத்தான்.

[தன்ைனக் கண்டேபாேத

18

ற்றிய வ ய விைனத்ெதாடக்கு விண்

ேபாகச் ெசய் ம்

மண ைட ச வதீர்த்தத்தில் நீரா னான்; ெதன் லத்தவ க்குச் ெசய்கடன் அன்பினால்
மைறவிதிப்ப ெசய்தான். காழ்- திர்தல். வல்விைன- நீக்குதற்கு அாிய விைன.
ெதாடக்கு- பந்தம். ]
ம ட்சி மிழ்ப்பற வரம ளிரணிேயச் சரப்ேபர்
அ ட்சி வக்குறி யி வினன் ஆற்றினன் ைச
ெத ட்சி வக்கதி தந்ைதையச் ெச த்தினன் றா
ெவ ட்சி தந்தவன் ெகாைலப்பழி

ட்

ம்

ேமதக்கான்.
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8
[ம ள்- மயக்கம். சிமிழ்ப் - பந்தம். ேம தக்கான்- ேமன்ைம ைடயவன் ேமம்பா ய
பிரகலாதன், மயக்க பந்தம் அற் ப்ேபாக வரம் அ
ெபயாிய அ ள் சிவ ங்கம் பிரதிட்ைட ெசய் ,
தந்ைதையச் சிவகதிக்குச் ெச த்தினன்; தா
காரணமாக இ ந்த பழி நீங்கினான்]

கின்ற இரணிேயச்சரம் எனப்
ைச ெசய்தனன்; அப் ைசயினால்

ம் தந்ைத ெகாைல ண்ணக்

க வி த்தம்
க ெதா காட் ைட ந க்குங் கண் தற்
ெறா ெதாி வளர்த் ளத் ய்ைம ேமம்ப ம்
வி மைறக் குலத்தினிற் பிறந்ெதார் ேவதியன்
ப

பாதகக் குழிசி யாயினான்.

20

[க
- ேபய். கா - சு கா . குழிசி- பாைன. ேபய்க்கணங்க டன் இ காட் ல்
ஆ ம் ெநற்றிக் கண் ைடய இைறவைனத் ெதா
ெவாி வளர்க்கும்
ய்ைமயான னித மைறக்குலத்தில் பிறந்தெதா ேவதியன் பாவங்க க்கு
இ ப்பிடமாயினன்]
த்தவிர்
வ
ைல ங் காண்ெடா ம்
பித்தின னாய்ம ப் பி ற்றித் தா குந்
ெதாத்தலர் மலர்ெதா ந் ன் ம் வண் ேபான்
ெமய்த்தசீர்ப் பிறர்மைன விைழந்

ேம நாள்

21

[மகளிாின் த் ப்ேபான்ற
வைல ம் ைலைய ம் காண்ெதா ம் ேதன்
பி ற் ம் மலர்ெதா ம் வண் ெமாய்ப்ப ேபால் பிற ெபண் ைர வி ம்பி
வாழ்ந்தான். அப்ப வா ம் நாளில்]
தக
ம் பிறர்க்குாித் ைதயன் மாாிைண
கிழ் ைலத் தடத்திைட யங்கிச் ெசல்
இகவ ந் தவற்றிைன ேயங்கு நீ ைட

ம்

யக டம் ரக்கும் ேவலரசன் ேகட்டனன்
[ பிறர்க்குாிய ெபண் ைர
அரசன் ேகட்டனன்]

யங்கும் இவ

22
ைடய நீக்காிய பாதகத்ைத நா

காக்கும்

ேகட்ட ம் ெவள்ெளாளி கிளர நக்குெமன்
ேறாட்டலர்த் தாமைர சுடர்ந் ேசந்ெதன
நாட்டமிக் ெகாி க நயந் தன்னி
மாட்டம

ைழயைர வல்ைல ேயவிேய.

23

9

[ேகட்ட டன் சினத்தால் நைகத்தான்; ெசந்தாமைர ேபா
சிவந்தான். தன் இ பக்கத்தி ம் உள்ள ஏவலர்கைள ஏவி]

ம் விழிகள் ேம

ம்

வளம ள் வயல்க மணிெபய் ேபைழ ங்
களம ங் கனக ங் காமர் ெபான்மைன
ளம வியெவலா
ப் ம் வவ்விக்ெகாண்
டளம

மா

[அவ்ேவதிய

த் தகற்றி னானேரா

24

க்கு அளித்தி ந்த வளமான வயல்கள் இரத்தினங்கள் ேசமித்

ைவத்தி ந்த ேபைழகள், ஒளிமிகுந்த் ெபான், அழகிய மைன, மற் ம் ஆங்குள
ெசல்வங்கள் அைனத்ைத ம் ைகப்பற்றிக் ெகாண் , வ ைமயிற் சுழ
அகற்றினன்.]

மா

நலம்ப வாழ்க்ைகநல் லறி தன்மனத்
திலம்ப மா ேபா லம்பட் ேடங்கினான்
லம்ப மாயிைடத் தணந்
ன் ைலக்
குலம்ப

ெமா த்திதன் ெகாங்ைக ேதாய்ந்தனன்.

25

[நல்ல வாழ்க்ைக ம் நல்லறி ம் தன மனத்தில் இல்லாத ேபான்ற வ ைமயில்
சிக்கி அவ்ேவதியன் ஏங்கினான். ஆயி ம் ைலக்குலம் வாய்ந்த ஒ த்தி டன்
கூ னன்]
சுந்தர மகளிர்ேதா ேடா
ந்ைதநாட்
ந்திதீண் ட ம்ெபாறாப் ைலையப் ல்கலா
ந்
ழ் விைனமைறத் த த்
ர்விைட
யந்தணன் விரைக யாரளக்க வல்லேர.
[அழகிய மகளிர்ேதாள் ேதா ம் அந்த நாளில் மனத்தா
ைலச்சிையக் கூ யதால், ெச
மைறத்

த் ம் ஊழ்விைனைய மா

26
ம் தீண்ட அ வ க்கும்
டர் அறிய

யாமல்

ஊட் ம் இைறவனின் விரைக யார் அளக்க வல்லார்?]

நைவய க் குைடநனி நாற ெமய்ெயலாங்
குைவநிணப் லான் ைட ெகாழிக்கு மாதிைனச்
சுைவயமிழ் தி மிகத் ய்த் ச் சான்றவ
ரைவநக ைமந்தைர யளித்

வா நாள்

27

10
[நைவ- குற்றம். நனி- மிக. குைவ-குவியல்.

ைட-

ைட நாற்றம். வியர்ைவநாற்றம்.

அ க்கு மிக்க உைட மிக ம் நாற, உடம்ெபலாம் லால் நாற்ற ம் ைட நாற்ற ம்
ெகாழிக்கும் ைலச்சியின் உடைல சுைவயான் அமிழ்ைதக் காட்
ம் இனிதாக மிகத்
ய்த் ச் சான்ேறார் ெவ த் ச் சிாிக்க ைமந்தர்கைளப் ெபற் வா ம் நாளில்]
பாவமிக் குயர்தலாற் பஞ்சிற் றீநிகர்
வ ேநாயினான் ெம ய ைமந்த ங்
காவியங் கண்ணி ங் க த் ேவ பட்
ேடாவிய வன்பினா ேலாம்ப ேலாம்பினார்.

28

[ வ ம்- நீங்குதற்கு அாிய. காவியங்கண்ணி- அவன் மயங்கியதால் எள்ளிக்
கூறிய . ஓவிய அன் - ஓ தல்- சு ங்குதல் ஓம்பல் ஓம்பினர்- ஓம் தைலப்
பாிகர்த்தனர்.. பாவம் மிகுந் உயர்ந்ததனால், தீப்பட்ட பஞ்சு ேபால ேநாய்
வாய்ப்பட்டனன். மைனவி ம் ைமந்த ம் அன் சு ங்கினர். அவன்ேமல்
அன்பில்லாமல் ைகவிட்டனர்]
அ ளி ம் ெவகுண் ேநா ய த் டங்குநின்
ெறா வ ந் ைணவராய் உய்த்த ளிப்பவர்
இ வ மறிகலா விைறவ ேரயலான்
ம விய ைமந்த

மைன

மல்லேர.
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[அறக்க ைண ெகாண் அ ளி ம் மறக்க ைணயால் ெவகுண் ம் ேநாய்
அ த் த் ைணவராய் உடன் நின் காப்பவர் இைறவேர அல்லாமல் மைனவி ம்
ைமந்த ம் அல்லேர.]
ெசல்லல்ேநாய் உழந்தினிச் ெசய்வ ெதன்ென ம்
அல்ல ற் கவைலெகாண் டங்கண் நீங்கினான்
ெகால்ல ங் ெகா ம்பிணிப் பசிையக் ெகால் ய
ெவல்ைலயில் பதிெதா

மிரந்

ெசல்

வான்.

30

[ெசல்லல்- வ ைம. வ ைம ேநாய் உழந் இனிச் ெசய்வ யா என் ம்
அல்ல ற் கவைலெகாண் அவ்விடத்தி
ந் நீங்கினான். ஒழிக்க ைடயாத
ெகா ய பசிப் பிணிையக் ெகால் ம் ெபா ட் (ஒழிப்பதற்கு) ஊர்ெதா ம் பிச்ைச
இரந் ெசல் வான்]
மறி னற் றடந்ெதா ெம ந்த வாைளமீன்
ெசறிமலர்ப் ெபாழிற்சிைன யைலப்பச் சிந்திய
நைறகமழ் காஞ்சிைய ெநறியி னண்ணினா

11
னி தி

மாங்கவற் கி த்த தாக

ம்

31

[அவ்வா ெசல் ம் வழியில், நீர்வளம் மிக்க காஞ்சிப்பதிைய நண்ணினான். அங்கு
அவ க்கு வாழ்நாள் இ தி ம் வந்த .]
ெதான் தான் ெசய்விைனத் ெதாடர்பி னாற்ெகாேலா
அன்றிேய தன்குலத் தந்த ணாளர்கள்
நன் ெச யறவிைன நலத்தி னாற்ெகாேலா
ெசன்றனன் சா வ தீர்த்தப் பாங்காின்.

32

[பண் தான் ெசய்த நல்விைனத் ெதாடர்பினாேலா, அன்றி, தன் குலத்
அந்தணாளர்கள் ெசய்த ண்ணியப் பயனாேலா. அவ்ேவதியன் ச வ தீர்த்தத்தின்
பக்கத்தில் ெசன்றனன்.]
கிய நீர்நைச
க்க நாெவலாம்
வறலவத் தி த்தடத் திறங்கி வார் னல்
நிைறயவாய் ம த் நீள் கைரயிற் ேபாந்தவட்
ெபாைற டற் பாதகப் க்கி னீங்கினான்.
[

ண்ெட ந்த நீர் ேவட்ைக

கி எழ , நாெவலாம் வண்

33
ேபாகத் தி த்தடத்தில்

இறங்கி, தீர்த்த நீைர வாய் நிைறய அள்ளிக் கு த்தான். அவ்வளவில் தீர்த்தக் கைரயில்
அவன் உடற்பாரத்ைத நீங்கினான்.]
இழித்தகு காிய மிலங்கு ேம வின்
உழித்தைலப் ப ெனாளி விளங்கும் ெபான்னிறங்
ெகாழித்தி மா ேபாற் குல ம் அத்தடஞ்
ெசழித்தநீர் ேமன்ைமயாற் ேதவ னாயினான்.

34

[மிகக் காியன ம் ெபான்ேம வின் பக்கத்தில்ப ன் மின்ெனாளி ெகாழிக்கும்
என்பர். அ ேபால, பாவியாகிய ேவதிய
ேதவனாயினான்]

ம் தீர்த்த நீாின் ேமன்ைமயால்

பண்ணவர் நயெமாழி பகரத் ெதய்வத
விண்ணிழி விமான ேமல்ெகாண் விண்மிைச
யண்ணல லெகலா மழகு ேநாக்கு
கண்

த

லகிைனக் ைகக்ெகாண் டானேரா.

35
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[பண்ணவர்- ேதவர்கள். நயெமாழி- வ தி வாசகம். ேதவர்கள் நல்வர கூற
விண்ணி
ந் வந்த விமானத்தின் ேமற்ெகாண் ேதவேலாகத்தின் அழெகலாம்
ேநாக்கிக் ெகாண் சிவேலாகத்திைனச் ெசன்றைடந்தான்]
க நிைலத் ைற
தக்கெதால் கழேயாத்தியிற் றனிக்குைட நிழற்
மிக்குவாகு வின்மர ளா னிரணிய நாபன்
ெறாக்க தானவர் ெச க்கடந் திந்திரன் ைணயாத்
திக்ெக லாந்ெதாழத் திண் வி ரந்
[ெதான்

வாழ்நாளில்

36

ெதாட் ப் கழ்பைடத்த அேயாத்தியில், தனிக்குைட நிழற் ம் இச்சுவாகு

மரபில் இரணிய நாபன் என் ம் அரசன், அசுரர்களின் ெச க்கடக்கி ெவன் ,
ேதேவந்திரைனத் ைணயாகக் ெகாண் எல்ேலா ம் ெதாழ உலைக ஆண்
வந்தனன்]
அன்ன வன்மைனக் கிழத்திய ாி வ ளன்னக்
கன்னி ெமன்னைடக் கலாவதி கலாதரற் பயந்தா
ணன்மகப் ெபறாநவிலப் ப மாவதி மாழ்கிப்
பன்

மாற்றவள் பழிப் ைர ய தத

ைரத்தாள்.

37.

[அவ க்கு மைனக் கிழத்தியர் இ வர்.அவ ள் கலாவதி என்பாள் கலாதரன்
என் ம் நன்மகைவப் ெபற்றாள். மகப் ெபறாத ப மாவதி என்பாள் மாற்றவள் மீ
ெபாறாைம ெகாண் அவள்மீ பழிச்ெசால் பல அ
அ
உைரத்தாள்]
ேகட்ட மன்னவ னின்ெமாழி கிளந் நன் க ளிக்
ேகாட்ட மின்றிவாழ் காைலயிற் கற்பகக் ெகா ம் ந்
ேதாட்ட லங்கலந்ேதா ளிைறவிளிப்ப வண்கனக
நாட்டைடந்தன ன ணைர நாமறச் ெசகுத்தான்
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[அதைனக் ேகட்ட மன்னவன், ப மாவதிக்கு இன்ெமாழிகள் பல ெசால் ய ளி
ந நிைலயாக் வாழ்ந் வந்தெபா
, ேதேவந்திரன் அைழக்க ெபான்னா
அசுரர்கைள இந்திர க்கு அச்சம் நீங்க அழித்தான். நாம்- அச்சம்]

அைடந்

வாைக நல்கிய ேகான்றைன மார் றத் த வி
ேயாைக யால்வரங் ெகாள்ெகன வினவி ெயாண்சிைறய
ேதாைக ேநர்ப மாவதி மகப்ெப ேதாற்ற
நாகர் ேகான்றரப் ெபற்றனன் விைடெகா

நடந்தான்.

39
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[அ ணர்க

க்கு எதிரான ேபாாில் தனக்குெவற்றிைய நல்கிய அரசைன மார் றத்

த வி, உவைகயால் ேவண் ம் வரங் ெகாள்க என இந்திரன் வினவி, மயிலைனய
ப மாவதி மகப்ேப ெப ம் வரம் ேதவர்கள் தைலவன் தரப் ெபற் விைடெகாண்
தன் நா மீண்டான். வாைக- ெவற்றி. ஓைக- உவைக-மகிழ்ச்சி. ஒண்சிைறய ேதாைகேதாைக எ ம் சிைனப்ெபயர் தலாகிய மயி க்கு ஆகி, உவைமயாகு ெபயராகப்
ப மாவதிையக் குறித்த . நாகர்- ேதவர். ேதாற்றம்- சிறப் .]
அ சீர்க்கழிெந லாசிாிய வி த்தம்
விண்ணினின் றிழி ம் ேவந்தன் ேமவ ெநறிக்கண் மாந்தர்
கண்ணிைணக் கடங்காச் ெசங்ேகழ்க் கதிெராளிப் பாிதித் திண்ேடர்ப்
பண்ணைம ரவி ண் ம் பாகைன ேநாக்கி ேயேய
திண்ணிய குறங்கிலா ெனன்றவ மதிெசய்

நக்கான்.
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[விண் லகத்தி
ந் மண் லகத்திற்கு இழிந் வ ம் வழியில், மக்களின் கண்
இைமப்பிற்கு அடங்காச் ெசக்கெராளி பரப் ம் சூாியனின் திண்ணிய ேதைரச்
ெச

த் ம் பாகைன ேநாக்கி, ‘ஏஏ வ ய ெதாைட யிலாய்! என்

சிாித்தான். அ ணன் சூாியன

ேதர்ப்பாகன்; காசியப

அவமதித் ச்

னிவாின் மகன். இைடக்குக்

கீழ்ப்பட்ட உ ப்ெபான் ம் இலாதவன். ஆக ன், ‘அ
’ என் ஒ
வடெமாழிப்ெபயர் இவ க்கு உண் . ஏஏ- இகழ்ச்சிக் குறிப் . குறங்கு- ெதாைட.]
அறங்கிள ர ணப் பாக னஃதறிந் தழ ற் சீறிக்
குறங்கில ெனன்ன ெவள்ளிக் கு நைக விைளத்தாய் ைவத்த
மறங்கிளர் ேவ னாய் நின்ைமந்த
வின்றிப்
பிறங்குக ெவன்னச் சாபம் ேப ற நல்கி னாேன.
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[அ ணனாகிய பாகன் அஃைத அறிந் , ெந ப்ெபனச் சீறி, ெதாைடயிலாதவன் என
எள்ளி நைக ெசய்தாய்; நின் ைடய ைமந்த
காண் என அரசன் மனம் ேப றச் சாபம்
நல்கினான்.]

ம் ெதாைடயிலாதவனாகப் பிறப்பன்

ட ஞ் சாபத் தீர் ேவண்
ென மா னீர்க்கு
மா ெபான் மணித்ேதர் ேசய்த்தி னகற ம் வாளா ெசன்
நீ ய கழற்கால் ேவந்த ென நக ரேயாத்தி சார்ந்தான்
ேகா ய

த

னா

ங் குறங்கிலா மகைனப் ெபற்றாள்
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[நீக்க வியலாத சாபத் தீர்

ேவண்

ம் ஏ குதிைரகள்

ட்டப் ெபற்ற சூாியன

திண்ேதர், மிக்ச் ேசய்ைம ெசன் விட்ட . ஆதலால், வாளா அரசன் அேயாத்தி
மீண்டான். ப மாவதி ம் ெதாைடயிலாத மகைனப் ெபற்றாள். ]
ரணிய வயவர் ஞாட்பின் ெமாய்யமர் கடந்த ேவந்த
னிரணிய பாதஞ் ேசர்த்தி யிரணிய பாத ெனன்னத்
தரணிேயார் வியப்ப நாமஞ் சாத்தினான் காதன் ைமந்தன்
சரணிலா ெனன்
[தன்ெனா

ள்ளக் கவைலயிற் றங்கு நாளில்

மா பட்ட பைகவர்கைளப் ேபார்க்களத்தில் எதிர்நின்

43
ெவன்ற

ேவந்தன், தன் ைடய மக க்குப் ெபான்னால் பாதம் ெசய் ெபா த்தி, இரணிய
பாதன் எனப் ெபயர் சூட் னான். அன் ைமந்தன் கா லான் என் ம்
மனக்கவைலயில் தங்கினான். அந்நாளில், ]
மடந்த ம் வாம ேதவ மா னி ெமாழி ட் ெகாண்
குடம் ைர குவ க் ெகாங்ைகக் ேகாற்ெறா மைன மற்ைறக்
க ம் மங் ெகா ங்கு ேபாதக் கான் ைள ேயா நண்ணி
விடம்பயின் மிடற் ப் த்ேதள் ேமவ ங் காஞ்சி ேசர்ந்தான்

44.

[அறியாைமைய அழிக்கும் வாமேதவ மா னிவர் கூறிய ெமாழிகைள மனத்தில்
ெகாண் மைனவி, மற்ைறச் சுற்றத்தார் சூழ மகேனா நஞ்சுண்ட ெப மான் வி ம்பி
இ க்கும் காஞ்சிநகைர அைடந்தான். மடம்- அறியாைம. த ம்- அழிக்கும். மைனமைனவி. க ம் - சுற்றம். கான் ைள- சந்ததி, மகைனக் குறித்த . ]
அத்தைல மாவின் லத் தனி த ல கள் ேபாற்றித்
தத் நீர்ச் ச வ தீர்த்தத் தடம் னல் விதியி னா ப்
பத்திரா ேரச ேமய பகவைன வழிபா டாற்றி
யித்திறத்ைத ெயான்பா னாளியல் ளி ெயா கி னாேன.
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[தைலமா- இைணயற்ற மாமரம். லம்- அ தனி தல் அ கள்- ஏகாம்பேரசுவரர்.
ஒப்பற்ற மாமரத்தின் அ யில் இ ந்த
ம் இைறவனின் அ ைய வணங்கி
ச வதீர்த்தத்தில் விதிப்ப ப் னலா , பத்திராேரசம் ேமய இைறவைன வழிபட்
இப்ப நாற்பத்ைதந் நாட்கள் அங்கு ைறப்ப வழிபட் வாழ்ந்தான்.]
வ வழி நா ம் ேபாந் வார்திைரச் ச வ தீர்த்தப்
ெப குநீர் குைட ேமல்ைவப் பிைற
ச் சைடயார் ஞ்சித்
தி வைர மைறச்சிறான் ேபாற்ெசன் நீ ரா ைமந்தன்

,

15
கைரமிைச ைவத்த ெபாற்கால் கவர்ந் ெகாண் ேடாட
[நா

ம் இவ்வா

ற்றார்.

ச வதீர்த்தத்தில் நீரா வ ம் ெபா

ஒ நாள், பிைற
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ச்

சைடயார், அந்தணச் சி வன் ேபால வந் , நீரா ம் அரசகுமரன் கழற்றிக் கைரேமல்
ைவத்தி ந்த ெபாற்காைலக் கவர்ந் ெகாண் ஓட ற்றார். ஞ்சி- த ப்ைப.
அதைனத் திாித் அைரஞாணாக அந்தண பிரமசாாி அணிவர்.]
அைனவ ங் கள்வன் கள்வெனனத் ெதாடர்ந் த க ேலா ங்
கைனகுரற் றி நீர் ேதா ம் தல்வ ங் கால்கள் ெபற் த்
ைனெவா கைரக்க ேணறித் ெதாடர்ந் டேனா ச் ெசன்றான்
ைனவ ம் பத்தி ராரக் ேகாயி

ண்

கிப் க்கார்.
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[அைனவ ம் கள்வன் கள்வன் எனக் கூவிக் ெகாண் ெதாடர்ந்ேதா னர்.
ச வதீர்த்த்தத்தில் நீர் ேதா ம் தல்வ ம் கால்கள் ெபற் விைரந் கைரக்கண் ஏறி
அவர்க டன் ெதாடர்ந் ஓ னன். இைறவ ம் பத்திராரக் ேகாயி ள் விைரந்
குந்தார்.]
யாவ ந் ெதாடர்ந் ெசன்றார் யாங்க ம்
விக் காணார்
ஓவ ெமாளிப்ெபாற் கால்கெளா
ைடதிகழக் கண்டார்
ஆவயின் ைமந்தன் றா ம் அ யிைண ெபற்ற ேதார்ந்தான்
காவல ேனாக்கி ேநாக்கிக் கழிய

மகிழ்ச்சி

த்தான்
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[அந்தணச் சி வைனத் ெதாடர்ந் அைனவ ம் ஓ னர்.
வித் ேத
ம் அவைன
எங்கும் காணவில்ைல. ெபாற்கால்கள் ஒளிவிசிக் ெகாண் அங்ேகாாிடத்தில்
கிடத்தைலக் கண்டனர். அரசனின் ைமந்த ம் தான் கால் ெபற்றி த்தைலக் கண்டான்.
அரசன் இதைனக் கண் மிக ம் மகிழ்ச்சியில் மலர்ந்தான்.]
ெவ ட்சி ம் வியப் ம் எய்தி விமலனார் விைளயாட் ெடன்
ெத ட்சி யனாகி ையயர் தி வ ட் ெப ைம ேநாக்கி
ம ட்சிதீர் வரங்கள் ெபற் வளநக ரைணந் வாழ்ந்தா
ன ட்ெச ஞ் ச வதீர்த்தப் ெப ைமயா ரளக்க வல்லார்.

ம்
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[அச்ச ம் வியப் ம் எய்தி. இ இைறவன தி விைளயாட் எனத் ெதளிந் ,.
இைறவன தி வ ட் ெப ைமையப் ேபாற்றி மயக்கெமாழிக்கும் வரங்கள் பல
ெபற் அரசன் வளநகர் அைடந்தான். ச வதீர்த்தப் ெப ைமைய யாேர அளக்க
வல்லார்.? ச வ தீர்த்தம்= ச வதீர்த்தம்]
நித்திலத் திர

ம்

ம் நிரந்தரம் வரன்றி வார்ந்

16
தத் நீர்த் தரங்கக் ைகயாற் றடங்கைரக் கச்ச ேபச
வத்தைன வழிபா டாற் ந் தட ள ததைன யிட்ட
சித்திெயன்

ைரப்ப ாிட்ட சித்தி மிக்குத

நீரால்.
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[ த் க் குவிய ம்
ம் நிரந்தரம் வரம்பின்றி ெசாாிந் தன் அைலயாகிய
ைகயினால் கச்சேபச அப்பைன வழிபாடாற் ம் தடம் ஒன் உள . அ
வி ம்பியதைனத் ம் த தலால், இட்டசித்தி தீர்த்தம் என்
உத ம் தன்ைமயினல்]

உைரப்பர். உத ம் நீரால்-

வி த் வண் ள ந் ேதாட் விாிமலர்க் கமலம் த்
ம த்தகு மைனய தீர்த்தம் வி ச்சிக மதியிற் ேசர்ந்த
த்திகழ் பாிதிச் ெசங்ேக ம்ப க் குாிய வாரத்
த த்தியிற் ப

நற்ேப றைனத்தி

மிக்க தாமால்
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[வி த் வண் - வி ந்தாக வந்த வண் . உள ம்- ேகா ம். ேதாட் - ேதா - இதழ்,
இதழ்கைள உைடய. ம - மணம். வி ச்சிக மதி- கார்த்திைகத் திங்கள். பாிதிச்
ெசங்ேகழ் உம்ப க் குாிய வாரம்- ஞாயிற் க் கிழைம. அ த்தி- அன் . வி ந்தாக
வந்த வண் கள் ேகா ம் இதழ்கள் உள்ள தாமைர மலர்கள் த் மணங்கமழ்கின்ற
அத்தைகய தீர்த்தத்தில் கார்த்திைக மாதம் ஒளிமிக்க ெசங்கதிர்ச் ெசல்வனாகிய
சூாிய க்குாிய ஞாயிற் க் கிழைமயில் பக்திேயா நீரா ம் ேப நற்ேப கள்
அைனத்தி ம் மிக்கதாகும்.]
பண்ைடய கங்க டம்மிற் பா ேளார் கண்ணிற் காண
அண்டரந் நாளிெனய்தி ய ம் ன லா ச் ெசல்வார்
மிண் ய க யிற் காணா மரபினான் ேமவி யந்நீர்
மண் ய வன்பிற்ேறாய்ந்

மகிழ்ச்சிமீக் கூர்ந்

ெசல்வார்.
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[ ந்திய கங்களில் மண் லகத்தவர் கண்ணாற் காண ேதவர்கள் அந்நாளில் இங்கு
வந் அ ம் னல் ஆ ச் ெசல்வார். இக்க
கத்தில் அவ்வா காணாதப
ண்ட
அன்பினில் ேதாய்ந் மகிழ்ச்சி மிக அைடந் ெசல்வார்.]
இன்னண மிைமக்கு ேமா யந்தரத் திைமயா ரா
மன்னிய தத்தம் வாழ்க்ைக ைவப்பிைனச் ெச ேமார் காலத்
தன்ன ேமக்குயர்த்த த்ேத ளமர்ந் வா லகின் ைவகுந்
தன்ைனேந ெரா வன் விச்சா தரனவ ணின் ம் ேபாந்தான்.
[இவ்வா , ஒளி சும் மகுடமணிந்த விண்
உலகுக்குச் ெசல்
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லகத் ேதவர்கள் அ ம் னலா த் தத்தம்

ம் ஓர் காலத்தில், அன்னத்தின் ேம

ம் பிரமேதவனின் சத்திய

17
ேலாகத்தில் வா ம் அவ க்கு நிகரான ஒ வன் விச்சாதரன் எ ம் ெபய ைடயவன்
அங்கி ந் இப்பதிக்குப் ேபாந்தான். அன்னம் ேமக்குயர்த்த த்ேதள்அன்னவாகனனாகிய பிரமேதவன்.]
திைரதவ ழிட்ட சித்தித் தீர்த்தநீ ரா த் ெதய்வ
விைரகமழ் ெகான்ைற மாைல விகிர்தைனக் கச்ச ேபசத்
தாியயன் பரசு க்க ணமலைன வணங்கிப் ேபாற்றி
ாியதன் னி க்ைக நண்ண

ம்பாி ென ந்

ெசன்றான்.
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[அைல சும் இட்டசித்தித் தீர்த்தத்தில் நீரா , மணங்கமழ் ெகான்ைறமாைல
அணிந்த விகிர்தன் கச்சேபசத்தில் அாி ம் அய ம் வணங்கும் க்கண் அமலைன
வணங்கிப் ேபாற்றி, தன்
ெசன்றான்]

ைடய இ ப்பிடத்ைத அைடய ஆகாயவழிேய எ ந்

ாிமணி யிைமக்கு ேமா ெபாழிகதிர்ப் பாிதி வட்டஞ்
ெசாாிகதிர் ம ங்கிச் சாம்பச் சுடர்ந் ேப ெராளிையக் கால
வி விசும் ப த் ப் ேபா மிைடவழி நைனந்த சி
ெக

த்தம் ேபா

ம் உைறகழன்

க்க தன்ேற.
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[ ாி- வலம் ாி. ேமா - ம
, மகுடம். பாிதி- சூாியன். உைற நீர்த் ளி. நைனந்த
சு- ஈரமான ஆைட. வலம் ாிச் சங்குேபா ம் வ
ைடய இரத்தினங்கள்
பிரகாசிக்கும் மகுடம்

சும் கதிெராளி சூாிய வட்டத்தின் ஒளிைய ம ங்கச் ெசய்ய,

ஆகாயத்ைத ஊட த் ச் ெசல்
ஆைடயி
ந் ஒ நீர்த் ளி

ம்ேபா , அவ ைடய நைனந்த ஈரமான
த் ப் ேபாலக் கழன் கீழ் ழ்ந்த .]

கழன் கு திவைல பன்னாட் காாினம் வழங்கல் ெசல்லா
தழன்றெவஞ் சுரத் நீண்ட வரசிைனப் பற்றி வா
ழன்றெநஞ் சரக்க ச்சி வி ந்ததா லைவ தீந்
நிழன்றிடா வரசுஞ் சீர்ப்ப நிகழ்த்

ற் றவத்தின் ேபற்றால்.

56

[காாினம்- கார்ேமகக் கூட்டம். உலைவ- வற்றிக் காய்ந் ேபான மரம். தீந் - தீய்ந் .,
க கி. நிழன்றிடா- நிழல் தந்திடா. சீர்ப்ப- சீர்ப்பட, வளம் அைடய. கீழ் உகுந்த
நீர்த் ளி, ெந ங்காலம் கார்ேமகேம வழங்குதல் இல்லாத ெந ப் ப் ேபால்
அழ கின்ற ெவஞ்சுரத்தில், அரசைனப் பற்றி வ த்திய வன்ெனஞ்ச அரக்க ைடய
உச்சியில் வி ந்த . அதனால் காய்தல் தீர்ந் குளிர் நிழல் தந்திடா அரசும் ன்ைனத்
தவத்தின் ேபற்றால் வளமைடயச் ெசய்த .]

18
வி த் ளி வி த ேலா ம் ட் னன் ெறாக்க ெசல்லல்
கழித்தனன் கவைல ேவைல கடந்தனன் பாவக் குப்ைப
பழித்தனன் ெகா ய பாைல பழிச்சினன் றவத்தின் ேபற்ைறத்
ெதழித்தனன் மகிழ்ச்சி ெபாங்கிச் சிாித்தனன்
[வி - வி மிய, சிறந்த.

யைர ேநாக்கி.
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ட் னன் - ஒழித்தனன். ெசல்லல்- வ ைம.

ெகா யபாைல- தீவிைன, தீ ழ். பால் = ஊழ். சிறந்த தீர்த்தத் ளி வி ந்த டன்
வ ைம அைனத்ைத ம் ஒழித்தனன்; கவைலைய ஒழித்தான்; பாவத் திரைளக்
கடந்தான்;தீ ழிைனப் பழித்தனன். தவத்தினால் வந்த நல்ல ேபற்ைறப் ேபாற்றினான்;
ெதளிந்தான். மகிழ்ச்சியில் ெபாங்கி ன் தன்ைன வ த்திய யைர ேநாக்கி இகழ்ந்
சிாித்தான்];
வ ந் ளி மைழய ெதன்னில் வாய்ம த் தி
மின்ன
ெப ந் ய ாிாித்திட் ன்பம் ெப க்கிடா தமரர் நாட்
ம ந்ெதனி காி னல்லால் வளந்தரா தித க் ெகன்ேன
தி ந்திய ேவ

ெவன்

ெசல்

லாம் விசும்ைபப் பார்த்தான்
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[ேம
ந் வ ம் ளி மைழநீர்த் ளி என்றால், வாய் ம த் ப் ப கினா ம்
இப்ெப ந் யாிைன ஓட் இன்பம் ெப க்கிடா . ேதவேலாகத் அமிழ்தம் எனின்
உண்டால் அல்ல வளம் தரா . இத க்கு என்ன காரணம் என் ேமகம் உல ம்
ஆகாயத்ைத ேநாக்கினான். இாித்திட் - ஓட் . ம ந்
ெசல்- ேமகம்]

– ேதவா தம். ஏ - காரணம்.

ஆயிைட ன் கின்ற வமரைனக் கண் நீாிற்
ேறாயிைட ளிப்ப ேநாக்கி யி ெவனத் ணிந் ெநஞ்சிற்
பாயேப வைக ெபாங்கப் படர்த ம் விஞ்ைச வல்ல
யவன் றன்ைன யன் ேதான் ற விளித்திட் டாேன
[அந்த சமயத்தில்
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ன்ேன விண்ணில் ெசல்கின்ற அமரைனக் கண்

ஈரத்தில் நைனந்த ஆைடயி

ந்

வந்த

ளி இ

எனத்

அவ

ைடய

ணிந் , ெநஞ்சிற் பரவிய

ேப வைக ெபாங்க, ஆகாயத்தில் பட ம் ஆற்றல் வல்ல வித்தியாதரைன அன்
லப்பட அைழத்தான்.]
அைழத்த ம் அ ளின் ேநாக்கி ெயதிர் க மாகி நின்ற
தைழத்தேப ெராளியி னாைனத் தாண்மலாி ைறஞ்சித் தாழ்ந்
த்தசீர்க் காதல் விம்ம ைற ைற பழிச்சி ச்சி
ெச த்ததடங் ைககள் கூப்பித் திைளத்தி

ெசப் கின்றான்
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19

[அரக்கன் அைழத்த டேன அ ேளா

ேநாக்கி,எதிர்வந் , நின்ற

ேபெராளியனாகிய வித்தியாதரைன , தாள் பணிந் மலாிட் இைறஞ்சித் தாழ்ந்
பக்தி டன் ைககள் கூப்பித் ெதா
பின்வ மா கூ கின்றான்.]
வ த்திய பசியி னா ம் வார் னல் ேவட்ைக யா ங்
க த் ெநாந் த ங்கிச் சாலக் கவ ேவன் யைர ெயல்லாம்
உ த்தி ம ந்தாய் நின்ைன ங் க ய்த்த ளித்ததி யான் ன்
அ த்தியின் வ ந்தி யீட்

ம ந்தவப் ேப

மாேதா
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[ வ த்திய பசியினா ம் நீர் ேவட்ைகயா ம் அறி மயங்கி மிக ம் கவைல ற்ற
என் யைரெயல்லாம் ஓட்
ம் ம ந்தாய் நின்ைன இங்கு உய்த்தளித்
அ ள்ெசய்த , யான்

யன்

வ ந்தி

ன்ெசய்த தவப்ேப ]

கைளகணா ெயன்ைனக் காத்த க ைணயங் கடேல ெசல்லல்
விைள ேநா யரக்க யாக்ைக விண் நின் கூைற கான்ற
ளியினாற் ேய னாகித் ெதால்ைலயிற் பாவந் தீர்ந்ேதன்
தளிமைழக் குலக மாறாத் த வ

ண்

ெகால்ேலா
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[ என் பற் க்ேகாடாய், என்ைனக் காத்த ளிய க ைணக்கடேல! ன்பம்
விைளக்கும் அரக்க உடைல நீத் நின் ைடய ஆைட ெசாட் ய ளியினால் யான்
ேயனாயிேனன்; நீண்டகாலமாகத் ெதாடர்ந் வ ம் பாவம் தீர்ந்ேதன். மைழத்
ளிக்கு உலகு ெசய்யத் தக்க ைகம்மா ம் உண்ேடா?]
பாட்டளி ரலாக் கற் ப் பனிமல ரலங்க ேலாதிச்
சூட் மின் னைனயார்த் ேதா ஞ் சுர ள்நீ யாைர நீேதாய்
ேதாட்டலர்த் தீர்த்தம் யா
ாிசி ேனன ரக்கனாக
ட் ய பாவம் யாதிங் கியம்ெபன வியம் வானால்.
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[பண்ணிைசக்கும் வண் கள் ேதாயா மலர்மாைல அணி ம் கூந்தல் மின் அைனய
ேதவ மகளிர்த் ேதா ம் சுர ள் நீ யார்? நீ ேதாய்ந்த மலர் வாவி யா ? குற்ற ைடய
அரக்கனாக என்ைன
இயம் வான்]

ழ்த்திய பாவம் யா ? எனக்கு இயம் க என,விச்சாதரன்

எாிப பஞ்சி என்ன இைன ேநாய் அரக்க யாக்ைக
பாி ம் வல்விைன யிேனா ம் பாற்றிய பண்பி ேனாய்ேகள்
ாி
க் கவிழ்ந்த கஞ்சப் ெபாகுட் ேனானினி ைவகும்

20
விாி க

லகின்வாழ் விச்சாதரப் லவன் யாேன.
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[ ெந ப்பில் பட்ட பஞ்சுேபால ய
ம் அரக்க உடைல வ த் ம் வ ய
விைன டன் நீக்கிய பண்பிைன உைடயவேன ேகள். தாமைரப் ெபாகுட் ல் இனி
வா ம் பிரமனின் சத்தியேலாகத்தில் வா ம் வித்தியாதரன் யான்]
உள்ளலர் உவைக விம்ம ற்றியான் ப ந்த தீர்த்தந்
ெதாள்ைளமிக் கலர்ந்த ெநஞ்சிற் ாிசிேனார்க் ெகய்ெதா ணாத
ெதள் சீர்க் காஞ்சி
ர்த் தி த்தகு வைரப்பி ேனாங்கும்
ெவள்ளநீ ாிட்ட சித்தி விைரகமழ் தி த்த மாமால்.
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[ உள்ளமாகிய தாமைர உவைகயால் விம்ம யான் உற் ப் ப ந்த தீர்த்தம்
அறியாைமயாகிய ெதாள்ைள மிக்கு அலர்ந்த ெநஞ்சின் அ க்குைடேயா க்கு
அைடதற்கு இயலாத ெப ைம ைடய காஞ்சி
த் தி த்தலத்தி
க்கும்
ெவள்ளநீர்மிக்க இட்டசித்தித் தீர்த்தமாகும்.]
யர்ப் ப த் ச் சால னித ம் அரக்க யாக்ைக
க வியல் லாந் ெநஞ்சங் கனன் மிக்க ங்கு நீதான்
ெபா ளிய மலர்ப் ங் கா ம் ெபாய்ைக ம ங்கு சூழ்ந்த
ம ைரெயன்

லக ெமல்லாம் வழங்குமா நகாி

ள்ளாய்.
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[ ற் ம் யரப்படச் ெசய் , எவ ம் ெவ க்கும் அரக்க உடைலப் பற்றி அலமந்
ெநஞ்சங் ெகாதிக்க மிக ம் வ ந் ம் நீதான் மலர்ச்ேசாைலக ம் வாவிக ம்
எப்பக்க ம் சூழ்ந்த ம ைரெயன் உலகெமல்லாம் வழங்கும் மாநகாில் இ ந்தவன்]
றந்தவர் தைம ங் ைகயாற் ெறாட்
னார்வம் ட்
நிைறந்தெவந் யாிற் றட்குநீள் ெபா ள் கவர்ந் ெகாள்வா
னறந்திகழ் மைற ல் வல்ல வந்தணர்ச் ெசகுத்தா யந்த
மறந்திகழ் பாவந் தன்னால் வல்விைன யரக்க னானாய்.
[ ற் ம் பற்றறத்

றந்த
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றவிகைள ம், அவர்கள் ைகயால் தீண் னால்,

அவர்க க்கு ஆைச எ ம் விலங்கிைனப் ட் , நிைறந்த ெகா ந் யாில்
சிைறப்ப த் ம் இயல்பினதாகிய ெபா ைளக் கவர்ந் ெகாள் ம் ெபா ட்
விளங்குகின்ற மைறகைள வல்ல அந்தணர்கைள அழித்தாய். அந்த ெகா ம்
பாவத்தினால் ெகா ய விைனகைளச் ெசய் ம் அரக்கனானாய்]
இ பதி ற ைமஞ்
ற்றாண் கெளண்ணில் காலங்
க
கி றிவைல காலாக் க ஞ்சுரத் தவலங் கூர்ந்தா

அறம்

21
ெயா வ ம் ெந ய பாவம் உஞற்றிய ெகா ைய ேய

ம்

ெப குநீ ாிட்டசித்தி ேமன்ைமயாற் பிைழத்தா யன்ேற.
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[20x500= பதினாயிரவ டம்.. திவைல- ளி. காலா- ளித்தல் இல்லா. சுரம்பாைலநிலம். ஒ வ அ ம்- நீக்க
யாத. பதினாயிரம் எண்ணில்காலம் க
கில்
நீர் ளிையத் ளித்தல் இலாக் ெகா ய பாைலயில் க ந் ன்பம் மிக அைடந்தாய். நீ
அாிய ெந ய பாவத்ைதச் ெசய்தைனேய ம் இட்டசித்தி தீர்த்த நீாின் ேமன்ைமயால்
பிைழத்தாய். அன்ேற- ேதற்றப் ெபா ளில் வந்த .]
அந்திடந் தனக்கு ேநேர யாெனழ ெவைன மன்றிக்
கந்தெமன் றிவைல சிற் கழன் கத் தவங்கள் சால
ந்ைதநீ ெசய்தா யன்றி யன் மீ ெதய்தற் பாற்ேறா
அந்தெமய்த் தீர்த்த ெமல்லாப் பாவ

ம க்கு மாேலா.

[அந்த இடம் தனக்கு ேநேர யான் ேமல் எ ந்
ஆைடயினின் ம் கழன்

ழ, நீ
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ெசல்ல, மணமிக்க நீர்த்திவைல என்

ன் தவங்கள் ெசய் ள்ளாய். அஃதல்லாமல்

யன்றா ம் இதைனப் ெபற விய ேமா? அந்த ெமய்த்தீர்த்தம் பாவம்
எல்லாவற்ைற ம் அ க்கும் ஆற்றல் உைடயதாகும்.]
ஆதலாற் பண்ைட யீட் ம் அறன்கைட
ந் ேதய்த்
ேவதைன யரக்க ெமய் ம் விளித்தேதார் ளிேய யம்மா
ஓ மத் தி த்த ேமன்ைம ைரப்பதற் ெகளிேதா ெவன்னக்
காதர மகன்ற விச்ைசக் கட ளா தரத்திற் கூறி.
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[அறன்கைட- பாவம்.காதரம்- தீவிைனத் ெதாடர் . ஆதரம்- அன் . ஆதலால், ன்
ஈட் ைவத்த பாவம்
வைத ம் ேதய்த் ேவதைன ெசய் ம் அரக்க உடைல ம்
ஒழித்த ஒ நீர்த் ளிேய. கூ ம் அந்தத் தீர்த்தத்தின் ேமன்ைமைய உைரப்பதற்கு
எளிேதா என் தீவிைனத் ெதாடர் அற்ற வித்தியாதரன் அன் டன் கூறி.]
தி த்தகு சிரகத் ேதந்திச் ெசழித்ததன் பதியி ய்ப்பான்
அ த்தியிற் ெகாணர்ந்த விட்ட சித்திநீ ர ளி ண்ேமா
ம த்தக் கற்பகெமன் ேறாட் மா கக் குவ க் ேகாட் ப்
ெப த்தேதா ளமரனாகப் ெப ைவெயன் றியம்பிப் ேபானான்.
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[சிரகம்- குடம். தன் நக க்குக் குடத்தில் எ த் ச்ெசன்றஇட்டசித்தி நீாிைன அ ளி
இத்தீர்த்தத்திைன உண்க. அப்ப உண்டால், மணமிக்க கற்பக மலர் மாைல அணிந்த
குன் ேபால் வ ய ேதாைள உைடய அமரனாகப் ெப ைவ என் கூறிச் ெசன்றான்.]

22

பண்ைடவல் விைன ந் ன் ம் பாற்றிய வி மி ேயா ம்
உண்டன னிட்ட சித்தி ெயாண் ன ெறய்வ ேமனி
ெகாண்டனன் விமான ர்ந் கு கினான் நாக நாட்ைடத்
ெதாண்ைடயங் கனிவா யாாிற்
[

ைளந்தனன் ேபாக ெவள்ளம்.

ன் ெசய்த பாவ ம் அதனால் விைள ம்

ன்ப ம் ஒழித்த
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ேயா

ம்

இட்டசித்தி ஒண் னைல உண்டனன்; ேதவ வ வம் ெகாண்டனன்; ஆகாய விமானம்
ஊர்ந்

ேதவேலாகத்ைத அைடந்தனன்; அரமகளி டன் ேபாக ெவள்ளம்

ய்த்தனன்.]

ெகாங்கவிழ் மலர்ெமன் ேகாட் க் குளிர்நிழற் கற்பகப் ம்
ெபாங்காி னா ச் ேசர்ந் ம்
மணப் ேபா
த்த
கங்ைகயி ன நீர் ேதாய்ந் ங் கடலமிழ் தினி
ய்த் ம்
அங்குள

கர்ச்சி ெயல்லா மைடவினி

கர்ந்த பின்னர்.
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[ெகாங்கு- ேதன். ெபாங்கர்- மலர்ச்ேசாைல. ேதன் அவி ம் மலர்கைள ைடய
கற்பகமரச்ேசாைலகளின் நிழ ல் விைளயா
ம்
மணம் சும் ஆகாயகங்ைகயின்
ந நீாில் ேதாய்ந் ம், பாற்கட ல் விைளந்த அமிழ்தத்ைத இனி
ேதவேலாகத்தில் உள்ள ேபாகங்கைளெயல்லாம் ைறயா கர்ந்

ய்த் ம்,
அ பவித்த

பின்னர்,]
வி சுடர் த்தந் தத் ம் விைரத்தரங்க ேவைலத்
ெதா கடல் வைரப்பிற் ேறான்றிச் சுந்தரம் ப த்த காஞ்சி
ெந நகர்க் கரச னாகி நீதியி யிர்க ேளாம்பிக்
க

கர் களத்ேத கம்பர் கழ ைண நீழல் ேசர்ந்தான்.

[சுடர் வி ம்

த் க்கள் தத் ம் கடல் சூழ்ந்த நில லகில் பிறந் , அழகு
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திர்ந்த

காஞ்சி ெந நக க்கு அரசனாகி நீதியினால் உயிர்கைளப் பா காத் ,
நீலகண்ட ைடய ஏகம்பர் கழ ைண அ ேசர்ந்தான்.]
அாிமதர் மைழக்கண் மாத ராட ன் ரசு ேகட் ச்
ெசாாி கில் ழக்ெகன் றார்த் த் ேதாைககள் நடனஞ் ெசய் ம்
விாிமலர்க் கா சூழ்ந் ேமதகு வளம்விண் ணா ம்
பர

ச் சயினி ெயன்

ம் பட் னத் ெதா வன் மாேதா.
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[ெசவ்வாி படர்ந்த மதர்த்த கண்கைள ைடய மகளிர் நாட் யமாட ன்ேபா
ஒ க்கும் மத்தளேவாைசையக் ேகட் மைழ ேமகத்தின் இ
ழக்கம் என் ஆர்த்

23
மயில்கள் நடனஞ்ெசய் ம் மலர்கள் விாிந்த ேசாைலகள் சூழ்ந் விண் லக ம்
வி ம் ம் ேமலான வளங்கள் பர ம் உச்சயினி என் ம் பட் னத் ஒ வன்.]
ஒ வ ந் ெதால்ைலப் பாலா ெலா த்தி ங் குட்ட ெவந்ேநாய்
விரவிய ெமய்யன் காணா விழியின டல ெமங்கும்
அ வ ப் ைடய ண்ணன் அைவெதா ம்
க்க ேடான்றித்
த மல

குவ ெதன்னச் சாிந் க வ ந்தி வா .

[நீக்க அாிய தீ ழால் வ த்தி ம் குட்டம் எ
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ங் ெகா ய ேநாய் விரவிய உட னன்,

கண் பார்ைவயிலாதவன்; உடலெமங்கு அ வ க்கத் தக்க ண் உைடயவன்;
அப் ண்களி
ந் மலர் உகுவ ேபாலப்
க்கள் ேதான்றிச் சாிந் உக மிக ம்
வா ]
த க்கிவாழ் தன ேதயந் தணந்தனன் ெபயர்ந் ழ்த் ெதய்வம்
ெப க்கிய ேநாயிேனா ம் பிற ைடத் ேதயத் ேதார்பால்
ம க்கிலர் மரத்தின் பாங்கர் வதிந் ெசந் ெந ப்பிற் சீறி
ெந க்கிய பசியான் மாழ்கி ெநட் யிர்த் தரற்றா நின்றன்.
[மக்கள் களிப் ற்

வா ம் தன்

ைடய ேதசத்ைத விட் ப் பிாிந்
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, ஊழ்த் ெதய்வம்

ெப க்கிய குட்டேநா டன் பிற ைடய ேதசத்தில் ஒ பக்கம், ஒ மரத்தின் அ யில்
ெந ப்ெபனத் தகிக்கும் பசியில் மயங்கி ெப
ச்சு உயிர்த் அரற்றிக்
ெகாண்
ந்தான்.]
விழியிைண ைறக்கும் ண்ணீர் ெமய்ெயலா மண் ச் ெசய்யக்
கழிய ெநஞ்சு ண்ணாய்க் கைரதரக் கண்டம் விம்ம
அ தி ம் ேவைல கம்ப ரணிவிழாச் ேசைவ ெசய்வான்
ெச விய கச்சி
[இ

ர் ெசல்

வார் ெநறியிற் கண்டார்

விழிகள் ெப க்கும் கண்ணீ ம் ண்ணி

ந்
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வழி ம் நீ ம் உடல்

ம்

வழிந் ஓட, ெநஞ்சு ண்ணாய்க் கைரய, குரல் த த க்க, அ தி ம் ேவைளயில்,
ஏகம்பர் தி விழாைவக் கா ம் ெபா ட் க் கச்சி
ர் ெசல் வார் ெசல் ம் வழியில்
அவைனக் கண்டனர்.]
காண்ட மிரங்கி யண்மிக் கைரந்தினி யழாதி ெயன்
ேவண் ய ண நல்கி வி ப்பசி
ேமாப்பி
யீண் ய குளிர்ச்சி ள்ளத் ேதய்ந்தயர் யிர்த்த பின்னர்
மாண்டேதார் தண்

பற்றி வம்ெமனக் ெகாண்

ெசன்றார்.
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24
[கண்ட டேன, மனம் இரங்கி அவைன அைடந் ,’கைரந் இனி அழாேத, என்
ேவண் ய உண அளித் பசி
வைத ம் ேபாக்கினர். உள்ளம் குளிர்ந் கைளப்
நீங்கியபின், ஓர் த ைய பற்றி ஊன்றி எம்ேமா

வ க எனக் ெகாண்

ெசன்றார்.}

நவ்விேபால் விழியி னார்கள் நாடகங் குயிற் மாடம்
ெபௗவநீர் ப ந் ேமகம் பரந் கண் ப த் ச் ெசல் ஞ்
ெசவ்விசால் கன்னி காப்ைபச் ெசன்றன ாிைறவற் ேபாற்ற
ஔவிய மிாிக்குங் கச்ச பாலயத் தைண ம் ேபா .
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[மான் விழி ேபான்ற விழி ைடய மகளிர் நாட் யம் ெசய் ம் மாடங்களில், கட ற்
ப ந் ண்ட கார்ேமகம் கண் றங்கிச் ெசல் ம் அழகுைடய கன்னிகாப்ைபச் (காஞ்சி)
ெசன்றைடந்தனர், இைறவைன வழிபட. வஞ்சகத்ைத அழிக்கும் கச்சபாலயத்ைத
அைண ம்ேபா .]
எ ந்த நீர்நைச நாவாட்ட இரந்தனன் ெமல்ல ய்ப்ப
அ ந் பட் டலர்கள் த் ெவள்ளனத் தார்ப் மல்கித்
ெதா ந்தைக யவர்க்குப் பாவத் ெதாகுதிகள் வர நீ ஞ்
ெச ம் க ழிட்டசித்தித் தீர்த்தநீர் ப கி னாேன.
[எ ந்த நீர் ேவட்ைக நாவிைன வாட்ட, நீர் இரந்
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ெசல்

ைகயில், மலர்கள்

த் ,

ெவள்ைள அன்னப்பறைவகள் ஆர்த் மல்க, ெதா மவர்க ைடய பாவத் திரைள
ற்றி ம் க
ம் க ைடய இட்டசித்திதீர்த்தத்ைதக் கண் நீர் ப கினான்.]
ப கிய பின்னர் நீராற் ைபயத்தன் கத்ைத நீவ
இ ளற விழிகள் வில் ட் லங்கின வந்நீர் ேதாய்ந்த
கரெமலாங் குட்ட மாறிக் கவின்றன ேநாக்கி வல்ேல
வரம

யிட்ட சித்தி வார் னன்

ந் ேதாய்ந்தான்.
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[ப கிய பின்னர் நீரால் ெம வாகத் தன் கத்ைத நீவினான். நீவேவ, கண்கள்
இ ள் நீங்கி ஒளி ெபற்றன. நீர்பட்ட ைககள் குட்டம் நீங்கி அழகு ெபற்றன. இதைன
ேநாக்கிய டேன வரம இட்டசித்தி தீர்த்தத்தில் உடல்
ம் ேதாய்ந்தான்.]
குட்ட ஞ் சீ ம் ண் ங் கு தி ம்
ந் ன்னப்
பட்ட ல்
வ ெமல்லாம் படெராளிப் பிழம் கால
வட்ெடாளி
வற் ெசவ்வா யந்நலார் மனைம யாப்பக்
கட்டழ ெகறிக்கு ேமனிக் காமற்குங் காம னானான்.
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25
[குட்ட ம் சீ ம் ண்

ம் கு தி ம்

ம் ெந ங்கப் ெபற்ற இழிந்த

உ வெமல்லாம் நீங்கி, ஒளி ச, அழகிய மகளிர் மயல்ெகாள்
காம க்கும் காமன் ஆனான்.]

ம் கட்டழகு வாய்ப்பக்

கண்டவர் வியந் ெமாய்ப்பக் கைரத்தைல யிவர்ந் சால
அண்டர் நாயக னாராண்ட வ ளிைன ேநாக்கிக் கண்கள்
ெவண்டர ளங்கள் கால ெமய்ெயலாம் ளகம் ேபார்ப்ப
மண் ய வன் ெபாங்க மனங்கைரந் தவச னானான்.
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[ெவண்டரளங்கள்- ெவண் த் க்கள் , கண்ணீர்த் ளிகள். இந்த அற் தத்ைதக்
கண்டவர்கள் வியந்

அவைனச் சூழ, அவன் தீர்த்தத்தின் கைரேமேலறி

ேதவேதவனாகிய ஏகம்பாின் அ ளிைன நிைனந் கண்ணீர் ெசாாிய , உடெலலாம்
ளகம் ேபார்ப்ப மனத்தில் நிைறந்த அன் ெபாங்க மனக்கைரந் பரவசனானான்.]
எண்ணிய வரங்க ணல்கு மிட்டசித் தீசர் ன்
நண்ணி ழ்ந் ெத ந் நின் நாத்த ம் ேபற வாழ்த்திக்
கண்ணைன தேலார் ைச கண்டசீர்க் கச்ச ேபசத்
தண்ணைல வணங்கி யின்ப வார்க த் திைளத்

வாழ்ந்தான்.
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[நிைனத்த வரங்கைள நல்கும் இட்டசித்தீசர் ன்
ழ்ந்ெத ந் நின்
நாத்த ம்ேபறத் தித் கண்ணன் த ேயார் ைச ெசய் வழிபட்ட
ெப ைம ைடய கச்சேபசத்தண்ணைல வணங்கி இன்பக் கட ல் திைளத்
வாழ்ந்தான். கண்ணைன- ஐகாரம் அைச. ஆர்க - கடல்.]
அன் ேபா லா திங்க ளத்தட நியதி ண்
ெசன் நீ ரா ப் ெபம்மான் ேசவ க் கமலம் ேபாற்றித்
ன் ேப ரன்பின் ஏன்ற தி த்ெதாண்
ாிய ேம க்
குன்றவார் சிைலயி னா
[அன்

ேபாலேவ ஆ

நியமமக்கச் ெசன்

ங் குளிர்ெப ங் க ைண கூர்ந்
மாதங்கள் அவ்விட்டசித்தித் தடத்தில்

நீரா , இைறவனின் ேசவ க் கமலங்கைளத்

ேபரன்பிெனா இயன்ற ெதாண்
ெப மா ம் க ைண கூர்ந் ]
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ைறப்ப
தித் , ெந ங்கிய

ாியேவ, ேம மைலைய வில்லாக உைடய

நலத்தகும் உண நா நல்கு சிலநாட் ெசல்ல
நிலத்திைனப் ரக்குஞ் ெசங்ேகால் ெநறியளித் த ள ேலா ம்
அலர்த்தைலக் கற்பக நாட் னமரர்கள் ெப மா ெனன்ன

26
மைலத்தி
[உட

சிறப் வாய்ப்ப ம

ெநறி ேவந்த னாகி

க்கு நலத்ைதத் த ம் உணவிைன நாள்ேதா ம் நல்க, இவ்வா

ெசல்ல, நாட் ைனக் காத்தா
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சில நாட்கள்

ம் ெசங்ேகாலாட்சிைய அளித்த ளேலா ம் மலர்விாி

கற்பகக் கா நாடாகிய ேதவேலாகத்தில் அமர்ேகாவாகிய இந்திரன் என்ன, மயங்குதற்கு
ஏ வாகிய ம ெநறி ேவந்தனாகி]
ஒளி மிழ் கவிைக ேவய்ந்த ெவாள்ளிய தரளஞ் சிந்தக்
களிெஞமி டல ெமல்லாம் ெவள்ேளாளி கஞற்றத் ேதேனா
டளி ரன் மாைல மன்ன ர ங்கைற குவவி யண்மி
நளிமணி

யிற் ேறய்த்

[கவிைக- குைட. தரளம்-

ந மலர்ப் பாதஞ் ேசப்ப
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த் . களி- மகிழ்ச்சி. ெஞமிர்- பாவிய. கஞற்ற- விளங்க.

கைற- திைற, கப்பம். குவவி- குவித் . ெசல்வவளமிக்க அரசர்கள் ெப ஞ்ெசல்வத்ைதத்
திைறயாகக் குவித்

ெந ங்கி, தம் மணி

ந மலர் ேபான்ற பாதத்ைத ேம

ேதா ம்ப யாக வணங்கி, ெசந்தாமைர

ம் சிவப்பாக்க. ‘ஒளி மிழ் கவிைக ேவய்ந்த ஒள்ளிய

தரளஞ் சிந்தக் களி ெஞமிர் உடலெமல்லாம் ெவள்ெளாளி கஞற்ற’ என்ற திைற
ெச த் ம் அரசர்களின் ெசல்வவளத்ைத ம் அவர்கள களிப்ைப ம் விளக்கிய .
திைற ெச த்திய
ம் பணிந்த
ம் அச்சத்தாலன் உவப் டன் ெசய்தனவாம் ]
கதிர்மணிக் குைழ ந் ேதா ங் காெதா சுவ ற் றாழ
திர்மணிப் ண்க ெளல்லா ரஞ்ெசாளி கான் மின்ன
ெவதிாிய மன்ன ட்கி யிறப்பெவக் க த்தந் ேதாற்றி
யதிர்கயிற் கழன்மற் றம்ம வண்மினார்க் காவி நல்க.
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[ஒளி சும் மணி பதித்த குைழ ம் ேதா ம் ேதாளில் ப ம்ப யாகத் தாழ,
அணிகலன்கள் எல்லாம்

திர்ந்

ஒளி உமிழ்ந்

மின்ன, பைகமன்னர்கள் அஞ்சி

இறப்ப ஏக்க த்தம் (தைலெய ப் ) ேதான்ற, தன் கழலைட அைடந்தவர்க

க்கு

அவ ைடய உயிைர அளிக்க,]
மண்கைண ழவம் ேபாிவார் விசி ரசு தக்ைக
பண்கனி ைண யாதி படர் கின் ழக்கங் காட்டப்
ெபண்கனி மடவா ராட்டம் பிறங்ெகாளி மின் க் காட்டத்
தண்கனி குழ ற் சிந் ந் தளிம

மைழையக் காட்ட
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[மண்கைண ழவம்- மார்ச்சைன அைமந்த திரண்ட ழவம். ேபாி- ேபாிைக. வார்
விசி ரசு- வரால் விசிக்கப்பட்ட ரசு. பண் கனி ைண- பண்கள் இனிைமயாகக்
கனிவிக்கும் ைண. இவ்வாத்தியங்கள் எல்லாம் ேமக ழக்கத்ைதக் காட்ட. இனிய
நாட் ய மகளிர் மின்னைலக் காட்ட. அவர்கள் கூந்த ற் சூ ய மலர்கள் ளிக்கும்
ேதன் ளிகள் மைழையக் காட்ட]
ெவளி ேவல் நயன மாதர் ெவள்ெளாளிக் கவாி சக்
குளி வார் ரச மன்னர் குடந்த ற் றி பா னிற்ப
ஒளி ேவற் றாைனக் கூட்ட ெமாண்கழ ைறஞ்சிப் ேபாதக்
களி மான் குலத்தி ேனா

கடெலனப் றத்தி லார்ப்ப.
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[ெவளி - ெவண்ைம. குளி - ஒ க்கும். குடந்தம்- ைககுவித் வணங்கல்.ெவண்ைம
நிற ைடய ேவல்ேபான்ற கண்கைள உைடய மகளிர் ெவள்ேளாளி உைடய கவாிைய
ச, வார் ரசம் ஒ க்க ,மன்னர்கள் ைககுவித் வணங்கி இ
ற ம் நிற்க,
ஒளி ைடய பைடக்கலம் ஏந்திய ேசைனக் கூட்டம் கழ ைணைய வணங்கிப்
ேபாக,(அணிவகுப் மாியாைத) யாைன, குதிைரப் பைடகள் கடெலன றத்தில்
ஆரவாரம் ெசய்ய]
விரசிநா னிலத்தி ள்ேளார் யா மித்தைகய ெவள்ேவற்
ரைசமால் களிநல் யாைனப் ரவலன் மன் ெகன்னாப்
பரசிெமய்த் ெதய்வம் ேபாற்றப் பாெரலாம் மகிழ்ச்சி ள்ள
அரசேவற் றாிமான் றாங்கு மைணயி ந் தரசு ெசய்தான்.
[விரசி- அ

கி. நானிலத்தில் உள்ேளார் யாவ ம் அ
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கி இத்தைகய சிறப் ைடக்

காவலன் நீ வாழ்க என் ெமய்த்ெதய்வத்ைத வணங்க, பாெரல்லாம் மகிழ்ச்சியில்
ள்ள அரச ஆண்சிங்கம் தாங்கும் அாியைண ெமல்ல் ற்றி ந் அரசு ெசய்தான்.]
அன்னெமன் னைடைய ெவன்ற வணிநைட மைனவி மார்தம்
ெபான்னவிர் சுணங்கு த்த ணர் ைலத் தடத்தின் ழ்கிக்
கன்ன மமிழ் ங் ைகப்பக் கலவியிற் ேறறன் மாந்தி
நன்ெனறி ைமந்த ாீன்

நயத்தக ெந நாள் வாழ்ந்தான்

[அன்னத்தின் நைடைய ெவன்ற அழகிய நைட ைட மைனவிமார்க
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ைடய ெபான்

ேபான்ற ேதமல் படர்ந்த இைண ைலகளாகிய தடத்தில் ேதாய்ந் , க ம் ம் அமிழ் ம்
கசக்கும் ப யான கலவியில் வா றலாகிய ேதனிைன மாந்தி நல்ெலா க்க ைடய
ைமந்தர்கைளப் ெபற் நீண்டகாலம் வாழ்ந்தான்.]
மாயி

ஞாலம் ேபாற்

மதி

வள்ள லார்தங்

28
ேகாயில்கண் திய எல்லாங் ேகாமளந் தைழய வாக்கி
மீ ய ரமரர் ெபட்ப விழ த ெலைவ ம் ஆற்றிச்
ேசயைர யரவி னார்தந் தி வ நீழல் ேசர்ந்தான்.
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[ மா இ ஞாலம்- மிகப் ெபாிய உலகம். ேகாமளம்- அழகு. மீ உயர்- மிக உயர்ந்த.
ெபட்ப- விைழய. ேச அைர- சிவந்த இைட. உலகம் ேபாற்ாி வனங்கும் சந்திரேசகர்
தி க்ேகாவில்கள் பைழயனெவல்லாம்
க்கி அழகுைடயனவாக்கி ேதவர்க ம்
வி ம் ம் தி விழா த ய எைவ ம் ஆற்றி இைடயில் அர க் கச்சிைன ைடய
இைறவனாாின் தி வ நீழல் ேசர்ந்தான்.]
ஓசைன ெயல்ைலக் கப்பா றி ெமய்ம் ைடயால் யா
நாசிையப் ைதக்குந் தீேயான் நால்வைகப் பய மிவ்வா
றாசில னாகித் ய்ப்ப அ ளிய இட்ட சித்தித்
ேதசுசால் ெப ைம ேவ ஞ் ெசப் தல் ேவண்
[ஒ

ேயாசைனத்

ரத் க்கப்பால் வாி

ேமேயா.
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ம் உடல் நாற்றத்தினால் யா ம்

க்கிைனப் ைதக்கும் பாவம் உைடயவன், அறம் ெபா ள் இன்பம்
எ ம்
நால்வைகப் பய ம் இவ்வா குற்றமிலனாகி அ பவிக்க அ ளிய இட்டசித்தித்
தீர்த்தத்தின் ெப ைமையச் சுட்ட ேவ

ெசால்

த

ம் ேவண் ேமா?

ேவ
தள்ளா மகிழ்ச்சி தைலசிறப்பப் ெபைடேயா டா த் தண்கமலக்
கள்ளார் மலர்ப் ம் ெபாகுட்டைணயிற் கணங்ேகழ் சு ம்ப ாிைசமிழற்றப்
ள்ளார்ந் றங்கும் தட
த் ப் ெபா காம்பீ ெய ந்ேதயத்
ள்ளான் ேசாமயாசிெயன ேவாங்கும் ெபயரா ெனா மைறேயான்.
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[தள்ளா- நீங்கா, குன்றாத. மகிழ்ச்சி என் ம் நீங்காமல் ேம ம் ேம ம் சிறக்கப்
ெபைடேயா மகிழ்ந் ேதன் மிகுந்த தாமைரமலர்ப் ெபாகுட் அைணேமல்
கூட்டமாக வண் கள் இைச மிழற்றப் அன்னப் பறைவ உறங்கும் தடங்கள்
அழகுெசய் ம் காம்பீ எ ம் ேதயத்தில் ேசாமயாசி எனப் ெபயேராங்கும்
மைறேயான் ஒ வன் இ ந்தான்.]
சிந்ைத
மிடங்ெகாண் ெச க்கு விைளத் த் யர்ெப க்கும்
ந்ைத மலேநாய்க் கிழங்ககழ்ந்
யா வின்பப் ெப
ட் ன்
உந் மைற ன் தற்பல ம் உறழா ேதாதித் தவத்ெதளிந்தான்
அந்தண் மைறேயார் கு நாப்ப ணலங்குந் திலத ெமனச்சிறந்தான்.
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[சிந்ைத

ம் இடங்ெகாண்

அகந்ைதைய விைளத் த்

யர் ெப க்கும்

ஆணவெம ம் ல ேநாயின் கிழங்கிைன அகழ்ந்ெத த் , எல்ைலயில்லா இன்பப்
ெப
ட்
க்கு உந்திச் ெச த் கின்ற மைற ல் பல ம் மா படா ஓதி
ேவதங்கற்ற மைறேயார் ந வில் திலகெமனச் சிறந்தி ந்தான்.]
ெதால்ைல யியற் ந் தீவிைனயின் ெறாடர்பா லறியா ைமயின் ேவதம்
வல்லமைற ேயார்குலத் ெதா வன் வாழ்நா ள ங்க யிர்ெசகுத்தான்
ெகால் ம் ெபாிய ெகா ம்பாவங் ெகாம்ெமன்
க்ெகாண் ள்ளகமிக்
கல்ல ென நீர்க் கடல ந்த வாவிய ங்கத் ெதாடர்ந் த ேவ.
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[ ன்ைனப் பிறவியிற் ெசய்த தீவிைனயின் ெதாடர்பினால் அறியாமல் ேவதம் வல்ல
மைறயவர் குலத்ெதா வன் வாழ்நாள் குைறய அவைனக் ெகான்றான். மைறயவைனக்
ெகான்ற ெகா ம்பாவம் பிரம்மகத்தி என் ம் உ வங்ெகாண் ேசாமயாசியி ைடய
உள்ளகம் ன்பக் கட ல் உயிர் வ ந்தி அழியத் ெதாடர்ந்த .]
வஞ்சி வி த்தம்
ெபட்கு மாந்தாிற் பின்ெச
ட்கும் வண்ண
த்தி ந்
தட்கும் எற் ந் தணந்ெததிர்
ெகாட்கு மண்மிக் குனித்ெத ம்
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[தான் வி ம் ம் மாந்தாின் பின் ெச

ம்; பய

த் ம் வண்ணம் ேகாபிக்கும்; ேமேல

ெசல்லா வண்ணம் த க்கும்; தாக்கும்; பிாிந் எதிேர சுழன்
உற் ேநாக்கி எ ம். குனி- உற் ேநாக்கு.]

திாி ம்; கிட்ேட ெந ங்கி

ேபார்க்கு வம்ெமனப் ேபாந் நின்
றார்க்குந் ேதாள் ைடத் ைதெயன
ர்க்கு ெமங்ஙன ய்திெயன்
ேறார்க்கும் ெநஞ்ச

கத்ெத ம்

[சண்ைடக்கு வம்மின் என நின்

100
கூ ம்; ேதாளிைனப் ைடத்

இ க்கும்; எப்ப த் தப் வாய் என ெநஞ்சம் கழ

‘ஐ’ என்ற ஒ

ம்ப த் தாக்கும்.]

அன்ன பல்பிணி யாக்கலான்
மன் மாமைல ம த்திங்
கன்ன ெலன்னக் க த் ைடந்
தின்ன ணமல்கி யிரங்கினான்
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டன்

30

[அத்தைகய பல ன்பங்கைள அ
உள்ளம் உைடந் கலங்கினான்.]

ஆக்கலான்,இயந்திரத்திைட சிக்கிய க ம்ெபன

ெபாிய தானங்கள் ேபணி
மாிய ேநான் க ளாற்றி ம்
பாி ம் வல்விைனப் பாவேநா
யிாியல் கண் ல ேனங்கினான்.
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[ெபாிய தானங்கள் பல ெசய் ம் அாிய விரதங்கள் ேமற்ெகாண் ம் வ த் ம்
வல்விைனப் பாவேநாய் ஒழியவில்ைல. ஆதலால், மனம் கலங்கினான்.]
ஏர்த்த ெவண்மதி யீர்ஞ்சைட
ர்த்தி யார ள் ற்
ந்
தீர்த்த யாத்திைர ெசய்வெலன்
ேறார்த்

ளந்தனி

ன்னினான்
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[ஏர்- அழகு. ஈர்ஞ்சைட- நைனந்தசைட. சிவெப மான் அ ைள ற் ம்
ெப விக்கும் தீர்த்த யாத்திைர ெசய்வல் என் மனத்தில் க தினான்.]
ஓைச திக்கி லா
ங்
காசி யாதிய காமர்சீர்
மாசி லாத்தலம் வல்விைரந்
ேதசி லன்ெபா

ெமய்தினான்.
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[ஓைச- கழ். எத்திக்கி ம் க ைடய காசி தலாகிய அழகிய குற்றமில்
தலங்க க்கு விைரந் பழிப்பில் அன்ெபா ம் எய்தினான்.]
அங்கங் குள்ள வ ம் னற்
ெபாங்கு தீர்த்தம் குந் ேதாய்ந்
ங்குங் காடாிக் கண்ணிேயார்
பங்கி னாைரப் பணிந்தனன்
[அங்கங்குள்ள னித தீர்த்தங்களில் ப ந்
அற மங்கங் கியற்றினான்
மற ம் வல்விைனப் பாவேநாய்

105
உைமேயார் பாகைனப் பணிந்தனன்.]

31
பிறிவி லாைமயிற் ேப றீஇ
ைற ந் தன்பதி

ற்றனன்.
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[ அங்கங்கு தானத மங்க ம் ெசய்தனன். இ ப்பி ம் தன்ைனப் பீ த்த
பிரம்மகத்தி நீங்காைமயின் கலக்க ற் த் தன் ஊர் எய்தினான்.]
எ சீர்க்கழிெந லாசிாிய வி த்தம்
சிலபகல் வதிந் கழிந்தபின் ன காற் சிறகர்
வண் வர்ந் ேமன்மிதிப்ப
அலர் கம் ெநகிழ்ந் கட் னல் ெசாாி ம்
அம் யத் தடம் ைட
த்
மலர்தைல லகின் நகர்க்ெகலா தற்றாய்
நால்வைகப் பயன்க ம் பயக்கும்
ஒ
கழ்க் காஞ்சி வளநகர்க் ேகக ளத்திைட
யாய்ந்

ன் னினனால்..
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[சிலநாட்கள் அங்கு தங்கிப் பின், ஆ கால்கைள ம் சிறகுகைள ம் உைடய
வண் னம் ெமாய்த் மிதிப்ப மலர்ந்த கம் ேதனாகிய னைலச் ( கட் னல்= கள்+
னல்- ேதனாகிய னல். கண் னல்- கண்ணீர்) ெசாாி ம் தாமைரத் தடங்கைள
உைடயதாய், உலக ண்ணியதலங்க க்ெகல்லாம் தன்ைம ைடயதாய்,
அற தலாகிய நால்வைகப் பயன்கைள ம் அளிக்கும் மிக்க க ைடய காஞ்சி
வளநகர்க்குச் ெசல்ல உளத்தில் க தினான்.]
கன்ன ங் க குங் கத
ந் ெதங்குங் கஞ ய
கழனிசூழ் காஞ்சிப்
ெபான்னகர் தனிற்ேபாய்த் தீர்த்த நீராடப் ந்தியின்
ன் த ேலா ம்
வன்னி ம் விட மற
ெமா ங்ேகார் வ
ெகாண்
ெடதிர்ந்தன
க்ெகாண்
ன்ன ற் ெறாடக்குங் ெகா யவல் விைனேநா
யிைமக்கு

னஞ்சி நீங்கியேத.
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[க ம் , க கு, வாைழ, ெதங்கஞ்ேசாைலகள் ெந ங்கிய வயல்கள் சூழ்ந்த காஞ்சிப்
ெபான்னகாில் ேபாய்த் தீர்த்த நீராட உ தியாக எண்ணிய டன், ெந ப் ம் விஷ ம்
எம ம் ஒ ங்ேக ஒ வ
ெகாண் எதிர்ந்தன ேபால ன்ப
க்கும் ெகா ய பாவம்
கண் இைமக்கும் ன் அஞ்சி நீங்கிய .]
பார்த்தனன் அகன்ற பாவவல் விைனையப்
ப வ ங் கவற்சி ற் ெறாழிந்தான்

32
வார்த்தடங் ெகாங்ைக மடந்ைதயர் ந க்கு
மாட மாளிைகெதா மணிநீர்க்
கார்த்திரள் த
ங் காஞ்சி மாநகைரக்
க த ற் பிறப்பினி ட் ஞ்
சீர்த்தநல் விைனவந் த த்த ெதன் ளத்திற்
றிைளத்ெத

மகிழ்ச்சிமீக் கூர்ந்தான்.

109

[தன்ைனவிட் நீங்கிய ெகா ய பாவந்தன்ைனப் பார்த்தான். கவைலைய ற் ம்
ஒழிந்தான். னிதக் காஞ்சி மாநகைர மனதில் நிைனக்க ற்பிறப்பினில் ஈட் ய
ண்ணியம் வந் அ த்த என் உளத்தில் திைளத்ெத மகிழ்ச்சி மிக அைடந்தான்.]
ேமதகு மணி ங் கனக ந் கி ம் ேவண் வ
தழீஇக்ெகா மற்ைற
ேயதமி ைற ள் ெபா ணில மாதி யாைவ
ைமந்தர்பா
வி
மாதர்வான் கத் த் தன்மைனக் குாிய
மடவரெலா மங்ககன்
சீதநீர்ப் ெபா ம்பர் கி னம் பிணிக்குஞ்
சிவ ரத் ெதல்ைலையச் சார்ந்தான்.
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[ேமம்பா ைடய மணி, ெபான், ஆைடகள் ேவண் யனவற்ைற எ த் க் ெகாண் ,
பிற குைறவிலா அரண்மைன, ெபா ள், நிலம் த யனவ யாவற்ைற ம்
ைமந்தர்களிடம் ஒப் வித் விட் த் தன் மைனவிய டன் அங்கி ந் அகன் குளிர்ந்த
நீர்நிைலகைள ைடய மரச்ேசாைலகள் ேமகக்கூட்டத்ைத பிணித் நி த் ம்
சிவ ரத் எல்ைலைய அைடந்தான். சிவ ரம்- காஞ்சீ ரம்]
கச்சிமா நகாின் வளெமலா ேநாக்கிக்
கைரய காதன்மீக் கூர
வச்சிவ ரத்தின் வயங்கு ெமண்ணி
லைல னற் றி த்த மா
நச்ெசயிற் றரவப் ட் ெபாலந்தடந்
ேதாணம்பனா ாினி
ற் றி க்கு
ெமச்சிவா லய ம் குந்தினி ேதத்தி யிைறஞ்சி
ெமய்யன்பினிற் றிைளத்தான்.
[காஞ்சி மாநகாின் வளெமலாம் கண்
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ற் க் கைரயற்ற அன் மீக் ெகாள்ள, அந்தச்

சிவ ரத்தில் உள்ள அளவற்ற தீர்த்தங்களில் ஆ , சிவெப மான் இங்கு ற்றி க்கும்
எல்லாச்சிவாலயங்களி ம் ெதா
வழிபட் உண்ைம அன்பினில் திைளத்தான்]

33
ங்கி ட் பிழம்
ம் வாய்ம த்
விாிகதிர்க் கற்ைறகள் பரப்பி
ேயாங்ெகாளி கஞற்
ெக பாிதி
ம்ப க் குாிய வாரத்தி
லாங்கணாற் பய மா ந ெரவர்க்கு ைம ற
ெவன்
ய்த் தளிக்குந்
ேதங்கு ெவண்டரங்கத் ெதளி ன ட்ட சித்தியின்
விதி ளிப் ப ந்தான்.
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[பாிதி- சூாியன். உம்பன் -உயர்ந்ேதான். வாய் ம த் - உண் . கனற் மிகுதியாக்கல், நிரப் தல்.உ - நிறம். பாிதி உம்ப க்கு உாிய வாரம் – ஞாயிற் க்
கிழைம. ஐ - அழகு சூாிய க்குாிய ஞாயிற் க் கிழைமயில் தன்னிடத் நீரா வார்
எவ க்கும் அழகு உய்த்தளிக்கும் இட்டசித்தி தீர்த்தத்தின் ெதளி ன ல் ைறப்ப
நீரா னான்.]
ஆம்பலங் கிழத்தி வாயிதழ்த் ேதறலவிர்
கதிர்க்ைக யினான் கந்
ேதம்ப மலர்வாய் ம த் ளங் களிக்குந்
ெதளிமதிப் பண்ணவ னாளிற்
காம் றழ் ெந ந்ேதா ைம ைலச் சுவ
நம்பனா ரணிய
லகு
நாம்படப் பரந்த ெதய்வவான் கம்ைப ந ஞ்சிவ
கங்ைகநீர் ேதாய்ந்தான்.
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[ஆம்பலங் கிழத்தி- ஆம்பற் வாகிய தைலவி. ஆம்பல்- அல் . இதழ் வாய்இதழாகிய வாய். இதழ்- மலாித க்கும் வாய் இத க்கும் சிேலைட. ேதறல்ஆம்பற் வின் ேதன்; கிழத்தியின் வா றல். இரண்டற்கும் சிேலைட. கதிர்க்ைககதிராகிய ைக. மதிப்பண்ணவன் -சந்திரன். மலர்வாய்- மலைரப் ேபான்ற வாய்,
மலர்ந்தவாய். மதிப்பண்ணவன் நாள்- திங்கட்கிழைம. காம் - ங்கில்.
காம் றழ்ேதாள்- ங்கில் ேபான்ற ேதாள். நாம்-அச்சம். திங்கட்கிழைமயன்
லகும் அச்சங்ெகாள் ம்ப ப் பரந்த ெதய்வ வான் கம்ைபயாகிய சிவகங்ைகயில்
ேதாய்ந்தான்]
ேகாட் மா மைலகள் குங்குமக் களபக்
குவி ைல யாகேவ பைடத்த
ேமாட் நீ
க்ைகப் தல மடந்ைத
யகட் னின் கிழ்த்தவ னாளிற்
பாட்டறாச் சு ம்பர்த் ெதாடைலயங் கூந்தற்
பார்ப்பதி ேதாழிெதாட் ட
ந்
ேதாட்டதா மைரயின் மங்கைள தீர்த்தச் சுைவப் னல்

34
காிசறத்

ைளந்தான்.
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[ேகா - சிகரம். மாைலகள்- ெபாிய மைலகள். ேமாட் நீர்- கடல். உ க்ைக- ஆைட.
மைலயாகிய ைலகைள ம் கடலாகிய ஆைடைய ம் உைடய தல மடந்ைத. அக வயி . கிழ்த்தவன் -ேதான்றியவன் நாள்-, ெசவ்வாய்க்கிழைம.பார்ப்பதி ேதாழி
ேதாண் ய தீர்த்தம் மங்கைள தீர்த்தம். அதில்
குற்றமற நீரா னான்.]
வாிவைள குத்த மணிவடந் ய ம்
உேராணிதன் வன ைல திைளத்
விாிகதிர்க் கிரண வி
யிர்த் ெத த்த
ேமதைகக் கட ள் வாரத்திற்
ெபாியதிண் கைரெகான் ற ங்குவார்
தரங்கம் பிைணந் லா மிந்திர தீர்த்தம்
எாியைசந் தைனயமலர்க் குலாஞ்
சங்கதீர்த்த நீாிடத் மாட் டயர்ந்தான்.
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[வாி வைள- வாிகைள உைடய சங்கு. மணிவடம்-

த்

வடம். உேராணி-

உேராகிணி; விகாரம். வி – சந்திரன். சந்திரன் உேராகிணி டன் திைளத் உயிர்த்த
ைமந்தன் தன். தன் கிழைம இந்திரதீர்த்தத்தி ம் சங்கதீர்த்தத்தி ம் ஆ னான்.]
யிைடக் க ங்கட் வாிதழ்ச் ெசவ்வாய்த்
ேதாைகயர் மணி ைலத் தடத் ப்
ப த ந் றக்கப் பண்ணவர்க் கறி பயிற்
குரவன் வாரத்திற்
க கமழ் கமலக் காடலர் காயா ேராகணக்
கதிர்மணிக் கயத்திற்
ெச
டற் பிறவி மித்த ள் சூல தீர்த்தநீர்த்
தடத்தி

ங்

ங் குளித்தான்.
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[
இைட ம் காிய கண் ம் இதழாகிய சிவந்த வா ம் உைடய மயில் ேபான்ற
மங்ைகயாின் ைலயாகிய தடம் (வாவி). அதில் ேதா ம் றக்கப் பண்ணவர்ேதவர்கள் அவர்க

க்குப் பயிற் ம் குரவன், வியாழன். அவ

கிழைம. ெச -அ க்கு, மலம், பாவம்.

மி- சிைத. வியாழக்கிழைம

காயாேராகணத்தில் உள்ள கதிர்மணி தீர்த்தத்தி
சூலதீர்த்தத்தி ம் குளித்தான்.]
இ ள்திரண் டைனய எ

க்குாிய நாள், வியாழக்

டற் பைணத்ேதா

ம், பிறவித்

யர் தீர்க்கும்

35
ளிளமதி நிகர்பிறழ் எயிற்
ம ள்திரண் டைனய மனத் வா ள ணர்
மந்திரக் கட ள்நன் னாளிற்
ெத ள்திரண் டைனய ேதர்ந்த ெமய்ய யார்
ேதெனன அமிழ்ெதனப் பழிச்சும்
அ ள்திரண் டைனய தீஞ்சுைவப் பஞ்ச தீர்த்தநீ
ரன்பினாற்

ைளந்தான்.
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[அ ணர்களின் ேதாற்றம் வ ணிக்கப்பட்ட . இ ள் திரண்ட

ேபான்ற வ ய

காிய உடல்; ெப த்த ேதாள்கள்; பிைறமதிேபான்ற ேகாைரப் பற்கள்; வாிைசயாக
அன்றிப் பிறழ்ந்த பற்கள்; அறியாைம திரண்ட

ேபான்ற மனத்தில்; வாள்ேபால்

ெகா ய குணம் ெகாண்ட அ ணர்கள். அ ணர் மந்திரக் கட ள்- அசுரர்களின் கு ,
சுக்கிரன். அவ

ைடய நாள், ெவள்ளி. ஞானம் திரண்

உ க்ெகாண்டாற்ேபான்ற

ெமய்ய யார்கள்; , அ ள் திரண்ட எ ம்ப யான ேதன் என அமிழ்ெதனப்
ேபாற்றத்தக்க தீஞ்சுைவ பஞ்சதீர்த்த நீர். அதில் பத்தி டன் ைளந்தான்.]
மகத்திைன ய க்கின் மணித்திைர ததி ம ங்கு த்
தகன்ற நானிலத்தின்
மிகத்தைழ வளங்கண்
வ ஞ் சிைதக்கும் ெவந்திறற்
சனிக்குாிய நாளின்
அகத்திைட நிைனக்கிற் கண் றின் தீண் ன் ஆ றின்,
ேதாத்திரம் ாியிற்
பைகத்த ம் மல ம் பாழ்படச் சினக்குந் தீர்த்த
ராசத்தினிற் ப ந்தான்.
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[உததி- கடல். கடலால் சூழப்பட்ட நிலத்தின் வளங்கள் அைனத்ைத ம் சிைதக்கும்
வ

ைடய சனிக் குாிய சனிக்கிழைமயில் மகநாளில் மனதில் நிைனக்கின், கண்ணால்

ேநாக்குறின், தீண் ன், ஆ றின், ேதாத்திரம் ாியின் பைகெகாண்ட
பாழ்பட அழிக்கும் தீர்த்த ராசத்தினிற் ப ந்தான்.]

ம்மல ம்

இன்னண ேம நாளி
ைறயா
ம் னற்
றடங்களிற் ப ந்
கன்னிமா வ யின் ைளத்ெத ந் த
ங்
கம்பனார் ேசவ ப் ேபா
மன் ேப ரன்பின் வணங்கின ென நாள்வதி ழி
மைனவி தன்ேனா
மன்னவன் றனக்குப் விமிைச வாழ்நா லப்
மி தி வந்த ப்ப
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36

[இவ்வா வாரத்தின் ஏ நாட்களி ம் ைறயால் தீர்த்தங்களிர் ப ந் , ஒற்ைற
மாவ யின் கீழ் இ ந்த
ம் ஏகம்பனார் ேசவ ப் ேபாதிைன நிைலயான பத்தியின்
வணங்கி நீண்டநாள்கள் வாழ்ந்தான். பின் தன் மைனவி டன் அவ க்கு வா ம் நாள்
ற் ப் ெப ம் இ திநாள் வந் ேசர]
கீற்றிளம் பிைற ந் ெதள் தீம் ன ங்
ேகழ்த்த ெபான்னிதழி மர
நாற் ெசஞ் சைடேம ேலற்றிய ெப மா
னங்ைகேயா டங்ெக ந் த ளிப்
ேபாற் மவ் வி வர் ெசவியி ஞ் சிவெவன்
யர்ம ப் கற மன்ேனார்
நீற் வல் விைனய ராகி யானந்த நி மல
த்திைய அைடந்தார்
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[இளம் கீற் ப் பிைறைய ம், கங்ைகயாகிய தீம் னைல ம், ெபான் நிற ைடய
ெகான்ைறைய ம், பாம்ைப ம் ெதாங்கும் ெசஞ்சைடேமல் ஏற்றிய சிவெப மான்
அம்பிைக டன் எ ந்த ளி, வழிப ம் அரசன் அரசி இ வர் ெசவியி

ம் ‘சிவ’ எ

ம்

மகாமந்திரத்ைத உபேதசிக்கேவ, அவர்கள் பழ்விைனைய ஒழித்தவர்களாய் ஆனந்த
நி மல த்திைய அைடந்தனர். பர த்தி அைடந்தனர் என்றவா ]
க வி த்தம்
விற்பி றங்கிய ேவணியி னார் னங்
கற்ப வாதியில் ைவயகங் காழறச்
ெசாற்பி றங்கிய சூலத்த கழ்ந்தேதார்
ெபாற்பி றங்கிய

நதி

ண்டேரா
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[வில்- ஒளி. ேவணி- சைட. னங் கற்ப ஆதியில்- ன்ெனா கற்பத்தின்
ெதாடக்கத்தில். ெசால்- கழ். ேவணியினார் சூலத்தால் அகழ்ந்தேதார் நதி உண் .]
நம்பி ன் நர்நாம்ப பாவேநாய்
கம்ப ற் க் கழன்றிடச் ெசய்தலால்
வம் லா மவ் வார் னற் நதி
கம்ைப ெயன்ெறா

காரணப் ேபர்ெப ம்.
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[உன் நர்- நிைனப்பவர். நாம்- அச்சம். கம்பம்- ந க்கம். தன்ைன
நிைனப்பவர்களின் பாவேநாய் ந க்க ற் நீங்கச் ெசய்த ன் மண ள்ள அப் நதி
ந க்கம் என்

ம் ெபா

ைடய ‘கம்ைப’ என்ெறா

காரணப் ேபர் ெப ம்.]

37

ேதன்த ம்பிய ெசந்தளிர் மாவ த்
ேதான் ைமம் கச் சுந்தரர்க் கல்ல
கான்த ைததந்தவக் கம்ைபயின் ேமன்ைமதான்
ஆன்ற வர்க்கு மளப்பாி தாகுேம
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[கான் -மணம். தைதத்த- ெபாங்கிய. ஆன்றவர்- சான்ேறார். ேதன் த ம்பிய
ெசந்தளிர்கைள உைடய மாவ யில் ேதான்றியி க்கும் ஐம் கச் சுந்தரராகிய
ஏகாமபேரசுவர க் கன்றி, அக்கம்ைபமா நதியின் கைழக் கூறக் கற்றறிந்த
சான்றவ க்கும் கூ ேமா? கூடாெதன்க.]
கச்சி மாநகேர யன் கம்பனார்
ைவச்ச தீம் னல் வார்நதிக் கம்ைபயா
லச்ச ய்க்கு ம ம்பவ ேநாய்தப
ச்ச கங்க

ெமாய்யைண வாய்ந்தேவ
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[கச்சி மாநகேர அன் ஏகம்பர் ைவத்த தீம் னல் கம்ைபமாநதியால் அச்சம் த ம்
ஒழித்தற்கு அாிய பிறவி ேநாய் அழிக்கும் என
லக மக்க ம் ெமாய்த்
அைணவதாயிற் .]
தாம ைரத்தடங் கண்ண ந் தாதளாம்
ம கிழ்ந்தமர் ைவ ம் ஆதிேயார்
காமர் நீெரா காற்ப ேபற்றினாற்
ேறாம றத்தம்ப தங்களிற்

ன்னினார்
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[ெசந்தாமைரக் கண்ணனாகிய தி மா ம் மகரந்தத் ள் அளாம் ெவண்டாமைரப்
வில் வி ம்பியமர் ைவயாகிய கைலமக ம் த ேயார் இப் னித நீாில் ஒ கால்
ேதாய்ந்த ண்ணியத்தினால் குற்றமறத் தத்தம் பதிகளில் தங்கினர். ேதாம்- குற்றம்]
ஓத நீர்
ண்ட ெப ந்தவன்
ஆதி மாதவர் யாவ ம் ஆட்டயர்ந்
ேததம் ழ்த்த ெப ந்தக ெவய்தினார்
தீதி லாதவச் ெசய்தவத் தா
[ஒதம்- கடல். ஓதநீர்

ம்.
ண்டவன் -அகத்திய

126
னிவர். ஆட்டயர்ந் - நீரா த் தவம்

ெசய் . ஏதம்- குற்றம்,மலக்குற்றம். தக - தகுதி. ெப ந்தக - ெப ைம. அகத்தியர்

38
த ய னிவர்கள் இங்கு நீரா த் தவம்ெசய்
அவர்க ள்ேள]

மலக் குற்றம் நீங்கினர்.

ேவ
காசிபர் க தமர் க சிகர் பரத்
வாச ர ந்தமிழ் மாதவ ெரன் ம் .
ஆசிலர் ஐவ ம் ஐந்
கத்தி ம்
ஈச ாிடத்திற் ெசவியறி

ற்றார்.
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[ காசிபர், க தமர், க சிகர், பரத் வாசர், அகத்தியர் எ ம் ஐவ ம்
சிவெப மானின் ஐந்
கத்தி ம் ெசவியறி ெபற்றனர். ெசவியறி - உபேதசம்
இவ்ைவவாின் வழித்ேதான்றல்கேள ஆதிைசவப் பிராமணர்கள்.]
மன்றல்த ம் ம ணிப் னல் ேதாய்ந்ெதாளிர்
ெகான்ைற ைனந்தபி ரான கும்பிட்
டன்றிய டற்ெக கூற் வ னச்சுற
ெவன்றன னான்மி

கண் வின் ைமந்தன்
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[மணம் த ம் ம் இந்த ன ல் ேதாய்ந் ெகான்ைற அணிந்த ேவணிப்பிரானாகிய
சிவன ையக் கும்பிட் த் தன்ைன வ த்திய கூற் வன் அச்சம் அைடய ெவன்றான்
மி கண் வின் ைமந்தன், மார்க்கண்ேடயன்.]
சீதம ளாவிய தீம் ன லா
நாதைர ேயத் ந யந் சு ேவத
ேக ெவ ம்ெபய ரா
க்கிளர்
ேமதிைய

ர்விற லான்றைன ெவன்றான்.
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[ குளிர்ந்த இத் தீம் ன ல் ஆ ெமய் இைறவைன ஏத்தி வழிபட் , சுேவதேக
என் ம் ெபய ைடயவ ம் ெபாிய வ
ைடய எ ைமைய வாகனமாகக்
ெகாண்டவ மாகிய எமைன ெவன்றான். ேமதி- எ ைம.
ேமதிைய ஊர்தியாகக் ெகாண்டவன் எமன். உ - வ வம்]
ேவ
விாி ெமல்லைண ேவதன் நாரணன்
எாிேவ ந்திர னாதி விண்ணவர்
ம வார் ெகான்ைற மைலந்த ேவணியார்
அ ளா னன்றி யைணந்

ற்

.
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நிைரயான் ேமக றங்கு நீண்
வைரயால் ேவைலக ைடந்த ைவக ற்
றிைரேமல் வந் சி னந் தீவிடம்
விைரயா ஆவி விளிப்ப

ன்ன

ம்
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[விாி – இதழ்விாிந்த தாமைர மலர். ெமல்லைண- ெமன்ைமயான தவிசு. ேவதன் –
பிரமன். அ ளான் அன்றி- சிவபிரா ைடய அ ளினால் அன்றித் தன் ைனப்பால்.
ற்
- கூ . பிரமன் தி மால் இந்தியன் தலாய ேதவர்கள் ெகான்ைறமாைல சூ ய
சிவபிரான் அ ைள

ன்னிட்

அன்றித் தம் ைடய

ைனப்பால் ஒன்

ேசர்ந் ,

நிைர- வாிைச, கூட்டம். வர- மைல, மந்தரமைல. ேவைல- கடல் ைவகல்- நாள். திைரஅைல. விைரயா-விைரந் . ஆவி விளிப்ப- உயிைர வ த்த. ன்ன ம்ற்படேவ,ெதாடங்கேவ. மைலயால் பாற்கடைலக் கடந்தெபா
உயிைர வ த்தத் ெதாடங்கேவ]

எ ந்த தீவிடம்

கண்டார் ெநஞ்சுக லங்கி மாழ்கினர்
விண்டார் ெசய்
யற்சி ேவதைன
ெகாண்டா ய்திகு றித்தி லாரஞர்
தண்டா ரா யிர் சாம் மவ் ழி
[நஞ்சிைனக் கண்டார்; ெநஞ்சு கலங்கி மயங்கினர்; அமிழ்
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ேவண் ப் பாற்கடைலக்

கைட ம் தம் ைடய யற்சியிைனக் விட்டனர்; மனேவதைன ெகாண்டனர்; நஞ்சின்
ேவகத்தி
ந் உய் ம் வழி யா எ ம் கலக்கம் குைறயாராய் உயிர் மங்கும்
அச்சமயத்தில்]
ஊேனா டாவிெயா க்கு மிவ்விடர்
தானீர் நீ விர் தாவில் கச்சியிற்
ேபானீ ராயி ெனன் ெபாள்ெளன
வா

ேடார்ெமாழி வந்ெத

ந்ததால்
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[உயிைர ம் உடைல ம் வ த் ம் இத் ன்பம் நீயிர் காஞ்சி ெசன்
நீரா ைனராயின் தீ ம் என் ஆகாயத்தில் ஒ ெமாழிவந் ேதான்றிய . ஒ க்கும்வ த் ம். நீ விர்- நீங்குவிர். ]
ேகட்டார் ெநஞ்சுகி ளர்க்கு ேமாைகயர்
ஓட்ேடா ேடகின ற் நண்ணினர்
சூட்டார் ெசன்னிய ேதாைக ேதா ெகாண்
டாட்டார்

ம்ெபாழி லார்ந்த காஞ்சியின்
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[வானி
ந் எ ந்த ெமாழியினக் ேகட்டவர்கள் மகிழ்ச்சி ெகாண் ஓட்டமாக
ஓ க் காஞ்சிைய அைடந்தனர். நண்ணினர்- அைடந்தனர். சூ -உச்சிக் ெகாண்ைட.
ேதாைக- சிைனயாகுெபயர், மயிைலக் குறித்த . ேதா - கூட்டம். மயில்கள் கூட்டமாக
மகிழ்ந் நடமா ம் ேசாைலகள் நிைறந்த காஞ்சி]
பிணிேநாய் ேபய்கள் ெபயர்ப்ப ஆர்த்ெதனத்
தணியா ேதாைச தழங்கு கம்ைபயின்
மணிநீ ரா னர் மாவ த்தைலப்
பணிவாழ் ேவணியர் பாத ேமத்தினர்.
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[தம்ைமப் பிணித்த ேநாய்கள், ேபய்கள் த யன தம்ைம விட் நீங்கும்ேபா
எ ப் கிற ஆரவாரம் எனக் க
ம்ப யாக குைறயாத சத்தம் ஒ க்கின்ற கம்ைப நீாில்
ஆ னர். ஏகம்பர் பாதம் பணிந்தனர்.].
தாழா ேதாங்கி ெய ந் தாவிமண்
பாழா நீ ப ப்ப ற்றிய
காழார் நஞ்சு கனற் ெவந் யர்
ேபாழா வாழ்க்ைக ெபா ந்தி

ய்ந்தனர்
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[குைறயா ேமெல ந் ஓங்கி படர்ந் , மண் லகம் பாழாக எாிந் சாம்பலாக்க
ற்பட்ட குற்ற ைடய நஞ்சு அழற் கின்ற ெகா ந் யரால் பாழ்படாத வாழ்க்ைக
ெபா ந்தி அத் ேதவர்கள் உய்ந்தனர். ேபாழா- பாழ்ப த்தாத]
ேவ
ஏதமி லறத் ைற ெயைவ ம் பார்த்த ள்
ேவதமா கமங்கைல விதங்கண் மற்ற ம்
ேபாதேம லானவர் வழியிற் தல
மீெதலாம் பரப்பிய நந்தி ேமலவன்
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[குற்றமற்ற அறத் ைறகள் எல்லாவற்ைற ம் கூ கின்ற ேவதம், ஆகமம்,மற் ம் பிற
கைலகைளெயல்லாம் கற்

ஞானமிக்க வழியில் ஒ க, அக்கைலையப்

தலெமல்

மீெதலாம் பரப்பிய நந்தியாகிய குரவன், ]
ஆ ேளா ெரட்
மளவின் மற்றிவற்
ேகயவாழ் நாளினி யிறக்கு ேமெயனத்
தாெயா தந்ைத ந் தளர்ந் கட் னல்
பாயநின் ற ங்கிய பாி

ேநாக்கினான்.
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[138. எட் வய ஆன அளவில், இவ க்குப் ெபா ந்திய வாழ் நாள்
ந்தேத,
இனி இறப்பேன என் தா ம் தந்ைத ம் கண்ணீர் விட் க்கலங்கும் வ த்தத்ைத
ேநாக்கினான்]
இ
குரவர்களி ைனந் ெநஞ்சகங்
கைரயநின் றரற்றலாற் கண்ணில் கூற் வன்
சுாிெயாிக் குஞ்சியன் சுழ ங் கண்ணனாய்
ெவ வர வ ந்திறம் விலக்க லாகுேமா
[தா ம் தந்ைத மாகிய இ

குரவர்க

139
ம் ெநஞ்சம் ைநந்

அரற் வதால், இரக்கமற்ற கூற் வன் வ வைத விலக்க

கரந்

உ க

ேமா/]

ெவந் ளம்
ங்கிவிம் மாந் மிக்க ஞ்
சிந்ைதெவங் கவற்சிையச் சிைதமி னீயிர் ம்
ைபந் ணர்க் க க்ைகயம் பகவற் ேபாற்றியான்
அந்தமில் வாழ்க்ைக ெபற்றைமவல் காண்பிரால்
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[இவ்வா உளம் ெவந்
ங்கி விம்மி அ ம் கவைலைய ஒழிமின். யான் ெசன்
ெகான்ைறமாைல அணிந்த பகவைனத் ெதா
ேபாற்றி அழிவிலாத வாழ்க்ைக ெபறக்
காண்பீர்கள்]
கரந்ைதயஞ் சைட
க் கட ளாெரதிர்
சிரந்தைன வணக்கி ட் ைளக்கும் அன்ெபா ம்
இரந்தி லா
ங் கதி ம் யாைவ ம்
அரந்ைத தீர்த்ெதாய்ெயன வ ள்வ

ண்ைமேய.
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[கரந்ைதப் அணிந்த சைட
க் கட ளாாின் ன்ேன தைலைய வணக்கி, உள்ளம்
மிக்க அன் டன் இரந்தால் நீண்ட ஆ
ம் நற்கதி ம் யாைவ ம் கவைல தீர்த்
விைரவில் அவன் அ ள்வ உண்ைமேய. (சத்தியம்).]
சுடர்மதிப் பிளெவாளிர் ச லத் ேதான்றலார்
அ யிைணப் சைன யாற்றி ய்ந்திட
விைடெகா த் த ளிய ெரன் ெமன்பத
ற வணங்கினன் அ ளின்

ன்னினான்.
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[மதிப்பிள - பிைற. ச லம்- சைட. ேதான்றலார்- தைலவர். அ ளியர்- அ
சிவெப மானின் தி வ கைளப் சைன ஆற்றி உய்தி அைடந்திட
விைடெகா த்த
க என் இ
தி வ ைள ற்ப ம் நந்தி.]

குரவாின் தி வ கைள

க.

ற வணங்கினன்,

பங்கய வாவி ம் பனிவி ராவிய
ெபாங்க மலர்ப்
மணங்கள் விம்மிய
மங்கல சிவ ர வைரப்பிற் ேபாந்தவன்
அங்குள வளெமலாம் அன்பின் ேநாக்கினான்
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[தாமைரத் தடாகங்க ம் குளிர்ந்த ேசாைலக ம்
மணங்கள் கம ம்
மங்கல ைடய சிவ ரத்திற்குச் (காஞ்சி ரம்) ெசன்ற நந்திஅங்குள்ள
வளெமலாவற்ைற ம் அன் டன் ேநாக்கினான்.]
கைரய காத ற் கைரெகான் றார்த்தி ந்
திைரகுலாங் கம்ைபநீர்த் தீர்த்தம் ேதாய்ந்ெதழீஇ
வைரெயா சிைலெயன வாங்குங் கம்பனார்
ைரய

ேசவ ப் ேபா

ேபாற்றினான்.
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[கைரையத் தாக்கி ஆரவாரம் ெசய் ம் அைல உலா ம் கம்ைப நீர்த் தீர்த்தத்தில்
எல்ைலயற்ற பத்தி டன் ேதாய்ந் எ ந் மைலைய வில்ெலன வைளக்கும்
ஏகம்பனார் தி வ ப் ேபாதிைனப் ேபாற்றி வணங்கினான்.]
நித்த ங் கம்ைபநீர் ேதாய்ந் நீறணிந்
தத்தனார் கண்மணி யாரப் ண்
ங்
ெகாத்தவிழ் மாவ க் குழகர் சைன
பத்தியின் விதிப்ப

பயின்

ைவகுநாள்.

145

[நாள்ேதா ம் கம்ைப நதியில் நீரா தி நீறணிந் இைறவனின்
அக்கமணிமாைலகைள நிைறய அணிந்
ங்ெகாத்தவிழ்ந்த மாவ க் குழகராகிய
ஏகம்பைர சைன பத்ததி விதிப்ப ெசய் வா ம் நாளில்]
ெப கிய
வலாற் ெபட் ச் ெசய்தி ந்
தி ம
சைன மகிழ்ந் ெதய்வத
ம மலர் மாவ
ைளத்த வள்ளலார்
கவிழ் குழெலா

ன்னர்த் ேதான்றினார்
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[உ வல்- பிறவிேதா ம் ெதாட ம் அன் . ெபட் - வி ப்பம்.
கு-மணம்
கு
அவிழ் குழலார்- உைமயம்ைம. நந்திெசய்த சைனக்கு மகிழ்ந் மாவ க் குழகனார்
அம்ைம டன் ன்னர்த் ேதான்றினார்.]
அஞ்சைல நீெயன வ ளி ேயற்ெறதிர்
ெவஞ்சம மற ைய விலக்கி மற்றவற்
ெகஞ்ச ல் க ைணயால் இக னார்க்ெகலாம்
நஞ்சுறழ் பைடக்ெகா

தன்ைம நல்குவான்.
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[நீ அஞ்சற்க என் அ ளி எதிர் நின்ற எமைன விலக்கி, அவ க்குக் குைறயாத
க ைணயால் மா பட் வந்ேதா க் ெகல்லாம் நஞ்சு ேபான்ற தன் பைடக்கு தன்ைம
அளிக்கும் ெபா ட் .]
அ ங்கண நாதர் விண்ணவர்க ளாதிேயார்
ஒ ங்கி வண்வ ெகன ன்
ன்னவர்
ெப ங்கடல் வைளந்ெதனப் பிறங்கு காஞ்சியின்
ம ங்குற

ற்றினார் மைனவி மாெரா ம்.
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[கணநாதர்கள் ேதவர்கள் த ேயார் யாவ ம் இங்கு வ க என நிைனக்கும்
ன்னர் அவர் அைனவ ம் ெப ங்கடல் சூழ்ந்த எனக் காஞ்சியின் ம ங்கில் மைன
மக்க டன் வந் அைடந்தனர்.]
ஏவிய வியவ ேமகித் ேதங்கமழ்
வியல் கற்பகத் திைழ ம் ேபாக்க ம்
ஆவினில் வ ம்ெபா ைளந் ம் மற்ற ங்
காவின ரவ் ழிக் க கி மீண்டபின்.
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[வியவர்- ஏவலர். ேபாக்கு- குற்றம் ஆவினில் வ ம் ெபா ள் ஐந் - பஞ்சகவ்வியம்.
காவினர்- சுமந்தனர். ஏவலர்கள் ஏகித் ேதன்கமழ் கற்பகப் , இைழ ம்
ஆவினிைலந் ம் மற் ம் இைறவழிபாட் க்கு ேவண் ய அைனத்ைத ம் சுமந்
விைரந் வந்தனர். ]
விைரகமழ் மாவ
ைளத்த ேவதியர்
உைரெக நந்தி ெயம்பிராைன ெயாள்ளிய
கரகநீர் விதி ளி யாட் க் காம ந்
தி ம

தன்ைமயிற் றி ந்த ைவத்தனர்.
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[மணங்கமழ் மாவ
ைளத்த ஏகம்பர், க ைடய நந்திெயம்பிராைன
தி மஞ்சனமாட் தைலைம ெபற ைவத்தார்.]

ைறப்ப த்

ம த்ெத ம் விண்ணவ யிர்த்த மாணிைழப்
ெப த்தேதாட் சுயைசெயன் ைரக்கும் ெபண்டைகத்
தி த்தகு மணிநைகக் க ங்கட் ெசல்விைய
ய த்திெசய் மன்றல்நீர் ஆற்றின் நல்கிேய.
[ம த் - வா . வா ேதவன் ெபற்ெற த்த மகளாகிய சுயைச என்
ெபந்தைகயாைள தி மணம் ெசய்தளித் ]
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ம்

வாியளி யிமிழ்மத கத் வள்ளல்ெசவ்
ெவாியிவர் கூரயி ேலந்த ெலன் மவ்
வ ண்ம ைமந்தேரா ெடா வ னாம்ப
ாியதம் மகன்ைம

தவி னாரேரா.
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[ மத கத் வள்ளல்- விநாயகர். கூர் அயில் ஏந்தல்கன். விநாயகர்,
கன்
ஆகிய இ வெரா நந்தி ம் ஒ வன் எ ம்ப உாிய தம் மகன்ைம ம் உதவினார்]
கண்ணன் ெவண்டாமைரக் கட ேள தல்
விண்ணவர் கணங்கண நாதர் ெவவ்விைன
மண்ணிய னிவரர் மற் ேளாெரலா
மண்ணலா ர ளினா ல யிற் றாழ்ந்தனர்

153

[தி மால், பிரமன் த ய ேதவர்கள் தல் விண்ணவர், கணநாதர் மற் ம்
ெவவ்விைனைய ஞானநீரால் க விய னிவரர் மற் ேளார் அைனவ ம் அண்ணலார்
அ ளினால் நந்தி தி வ யில் வணங்கினர்.]
ெகாந்ெதாளி மணித்திைர ெகாழிக்குங் கம்ைபயின்
அந்தின்நீ ரா யிவ் வாிய ேப
நந்தியங் கட
நம்ப னார
சிந்ைதயின் இ விெமய் திைளத்

வாழ்ந்தனன்.
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[அந்தில் – அைச. கம்ைபயாற்றில் நீரா இந்த அாிய ேபற்றிைன அைடந்த
நந்தியம்ெப மா ம் இைறவனின் தி வ ைய மனத்தி
த்தி மகிழ்ச்சியில் திைளத்
வாழ்ந்தனன்.]
வளநிதி ேவண்

ம் வாழ்க்ைக ேவண்

ங்

45
கைளகணா லெகலாங் காக்க ேவண்
ம்
அளம பிறவிைய அ க்க ேவண்
ம்
அளவில ரப் ன லா

ய்ந்தவர்
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[ெப ஞ்ெசல்வம் ேவண்
ம் வளமான நீண்ட ஆ ள் ேவண்
ம் உலெகலாங்க்
காக்கும் அரசவாழ்க்ைக ேவண்
ம் பிறவியாகிய ேசற்றிைன அ க்க ேவண்
ம்
எண்ணிலாதவர் இங்கு நீரா உய்ந்தனர். அள ேச ]
இத்தகு கம்ைப மிட்ட சித்தி ந்
தத் ெவண் ைரப் னற் ச வ தீர்த்த ந்
ெதாத்தலர் மாநிழற் சூழல் ைவகிய
த்தமன் விழிகண்

ன்ெறன்ன ேவாங்குமால்
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[இத்தைகய கம்ைபயா ம் இட்டசித்தி தீர்த்த ம் ச வதீர்த்த ம் மாநிழல் ைவகிய
கம்பாின் ன் கண் எனச் சிறந் ஓங்கின.]
மற் மங் குள்ளன வரம்பில் தீர்த்தங்கள்
பற்றைம ேசய்நதி பா யாதிய
அற்றம்நீத் த ள்வன அவற்றின் ேமன்ைமைய
இற்ெறன யாவேர ெயண்

நீர்ைமயார்.
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[மற் ம் அங்குள்ளன எண்ணிலாத தீர்த்தங்கள். ேசயா , பா யா
த யன
குற்றம் அ த் அ ள்வன. அவற்றின் ேமன்ைமைய இத்தைகய என வைரய த்
எண்ண வல்லவர் யார்? ஒ வ மிலர்.]
ஆ நர் தீவிைன ய க்கிப் ேபாின்ப
ட ள் தீர்த்தநீர் விேசடம் விண்டனம்
பாடைம தி நகர் பைடத்த பன்னி
பீ

ெப ம்ெபயர்ப் ெப ைம ேபசுவாம்.
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[இத் தீர்த்தங்களில் ஆ நர்களின் தீவிைன ெக த் ப் ேபாின்ப டளிக்கும்
தீர்த்தநீாின் சிறப் க்கைள இ வைர கூறிேனாம். இனி ெப ைம மிகு இத் தி நக க்கு
அைமந்த பன்னி ெபயர்களின் ெப ைமையக் கூ ேவாம்.}
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