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கச்சியப்ப னிவர் அ ளிய 
காஞ்சிப் ராணம் - இரண்டாவ  காண்டம் 

6. பன்னி  நாமப்படலம் (ெசய் ள் 1226-1680) 
தி . சிங்ைக த் க்குமாரசாமி அவர்கள் உைர டன் 

 
    தி ச்சிற்றம்பலம் 
Source: 
    காஞ்சிப் ராணம் 
    தி க்ைகலாயபரம்பைரத் தி வாவ ைறயாதீனத் மஹாசந்நிதானம் 
    ல  அம்பலவாணேதசிக சுவாமிகள் கட்டைளயிட்ட ளியப  சித்தாந்த  
     சரபம்- அஷ்டாவதானம் ைவ-க யாணசுந்தர த யாரவர்கள் மாணவ ம் 
    ம ைரத் தமிழ்ச்சங்கத் ப் லவ ம்,ெமய்கண்டசித்தாந்த ஞானசாத்திரப்  
    பிரசாரக் 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 
    ----   
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        ---------- 
 
  
 



 3

கச்சியப்ப னிவர் அ ளிய காஞ்சிப் ராணம்  
இரண்டாவ  காண்டம் :  6.  பன்னி  நாமப்படலம் 

 
    அ சீர்க்கழிெந லாசிாிய வி த்தம் 
    அணிெக  மைல ண் ேமலா மவிெராளி ேம  ெவன்ன 
    மணிெயாளிர் சூட்ட ரா ள் வாசுகிப் பாந்த ெளன்னத் 
    ணி ன னதி ட் பாவந் ரக்கும் வான்கங்ைக ெயன்னத் 
    தணிவ  சுைவ ள் வானிற் றைலப்ப  மமிழ்த ெமன்ன.         1 
    [அழகிய மைலக ள் ேமலான ஒளி சும் ேம மைல ெயன்ன ம், 
மாணிக்கத்ைத ைடய பாம் க ள் வாசுகிப் பாம்ெபன்ன ம், ெதளிந்த 

னைல ைடய நதிகளில் பாவத்ைத விரட் ம் ேதவ கங்ைக ெயன்ன ம், சுைவ ைடப் 
ெபா ள்களில் ேதவேலாகத்திற் கிட் ம் அமிழ்தம் என்ன ம்] 
 
    இ ள ம் ஒளிகள் தம் ள் இலங்கு ெசம்பாிதி ெயன்ன 
    ம மலர்க் கூந்த லா ண் மால்வைரப் பிராட்  ெயன்ன 
    அ ள்சிவ ன யார் தம் ள் அச்சுதக் கட  ெளன்னப் 
    ெப கிய மனிதர் தம் ட் பிறங்கிய மைறேயா ெரன்ன .  2 
    [இ ைள அகற் ம் ஒளிகள் தம் ள் ெசஞ்சூாியன் என்ன ம், மணமிக்க 
கூந்தைல ைடய ெபண் ள் மைலயைரயன் மகளாகிய பார்வதி என ம், 
அ ைடய சிவன யார் தம் ள் அச்சுதப் ெபயாினராகிய தி மால் என ம், மக்கட் 
பிறப்பின ள் விளங்கும் மைறேயார் என்ன ம்] 
 
    விடல ந் தவங்கள் தம் ள் விைழ ம்ஆ யாம ெமன்ன 
    அடர் கழ் அறங்கள் தம் ள் ஆ யிர் ெசகாைம ெயன்ன 
    நடைலதீர் கல்வி தம் ள் ஞான ற்கல்வி ெயன்னச் 
    சுடரழல் ேவள்வி தம் ட் சூழ்பாி ேமத ெமன்ன         3 
    [வி தல் யாத தவங்கள் தம் ள் ஆயாமம் ( பிராணாயாமம்- ச்சடக்குதல்) 
என்ன ம், ெந ங்கிய க ைடய அறங்கள் தம் ள் ெகால்லாைம ெயன ம், பாவந்தீர் 
கல்விகள் தம் ள் ஞான ற்கல்வி ெயன்ன ம், தீேயாம்பிச் ெசய் ம் ேவள்விகள் 
தம் ள் அசுவேமதம் என்ன ம்] 
 
    ெபா ந் ற ேவட்ட வற் ட் ேபாக்க ம் ெவ க்ைக ெயன்ன 
    அரந்ைததீர் தானந் தம்  ளபய நற்றான ெமன்னத் 
    தி ந்  மந்திரத் ட்காயத் திாிெய  ம ேவ ெயன்ன 
    வரந்த  ேநான்  தம் ள் வளர்சிவ நிசிேய ெயன்ன  4 
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    [அைடய வி ம்பியவற் ள் குற்றமற்ற ெசல்வம் என்ன ம், யரந் தீர்க்கும் 
தானங்கள் தம் ள் அபயம் அளித்தலாகிய நல்ல தானேம ெயன ம், தி ந்திய 
மந்திரங்க ள் காயத்திாி மந்திரேம ெயன்ன ம், வரமளிக்கும் விரதங்களில் 
சிவராத்திாிேய ெயன்ன ம்] 
 
    மன்னிய மதிகள் தம் ள் மார்கழித் திங்க ெளன்ன 
    நன்னர்ெநஞ் சுவப்ப நல்குந் தானேமற் பவ ள் நான்ற 
    ெபான்னவிர் சைடயார்க் கன்  ண்டசீ ர யா ெரன்ன               
    ன்னிய மி கந் தம் ட் யவான் ேற  ெவன்ன                     5 
    [அைடந்த மி கங்க ள் யதாகிய ேதவேலாகத் க் காமேத ேவ ெயன்ன ம், 
நிைலத்த மாதங்களில் மார்கழித் திங்கள் என ம், ய ெநஞ்சுவந்  அளிக்கும் 
தானங்கைள ஏற்பவ ள், ெதாங்கும் ெபாற்சைடயனாகிய சிவ க்கு அன் ண்ட 
ெப ைம ைடய அ யாெரன்ன ம்] 
 
    திைரகடல் வைரப்பின் க்கட் ெசல்வனா ாினி  ைவகும் 
    ைரத  நகர்கட் ெகல்லா ேமம்ப  ெபாற்பிற் றாமாற் 
    றைரமிைசப் ெபா ம்ப ற் ந் தண்ணறாத் ெத க்க ேடா ம் 
    விைரெசல னதிக ெளன்ன விராய்த்தவழ் காஞ்சி ர்                 6 
    [அைலகடலால் சூழப்பட்ட நில லகில் க்க ைடய சிவபிரான் மகிழ்ந்  தங்கும் 
குற்றம் அற்ற நகர்க க்ெகல்லாம் ேமம்ப ம் ெபா ைடயதாகும்;, தைரேமல் 
ேசாைலகள், ஊற் க்கள் நிைறந்  குளிர்ந்த விைரந்  ஓ ம் நதிகெளன்ன ெத க்கள் 
விரவி ள்ள காஞ்சி ர்..  சாைலகள் நீண்  அகலமாய்க் குளிர்ச்சித ம் 
ேசாைலக ம் நீர்நிைலக ம் அைமந்  இ ப்பதால் நதிகள் உவைமயாயின] 
 
    காெயாி ம மா ேனந் ங் கட ளர்க் கரங்க மாகி 
    மாயி  ஞாலம் ேபாற்ற வயங்குமக் கச்சி ர்க் 
    காயிர நாம ெமய்  ழிேதா றவற் ண் ேமலாம் 
    பாயசீர் நிைலெபற் ேறாங்கும் பன்னி  ெபயர்கண் மாேதா.         7 
    [ம ைவ ம் மாைன ம் ஏந் ம் கட ளாகிய பரமசிவனா க்கு ஐந்ெதாழிற் 
கூத்தியற் ம் அரங்கமாகி, ேப லகம் ேபாற்ற விளங்கும் அக்கச்சி க்கு 
ஊழிகள்ேதா ம் வழங்கிய ஆயிரம் ெபயர்க ண் . அவற் ள், பன்னி  தி  
நாமங்கள் ெப ைம ைடயன.] 
 
    எண்சீர்க்கழிெந லாசிாிய வி த்தம் 
    உ க்காஞ்சி ப் வன சாரங் காம பீட யர்  
              தேபாமய ம் ர்த்தி வாசம் 
    இ க்கா ந் ண்டீர ரம்வாழ் ெவய்  மிலயசித் ப்  
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               பிரம ர மி ண்ட ெநஞ்சிற் 
    றி க்கீ ம் விண் ர ம ளா னந்த சிவ ரேம  
               சகலசித்தி கரேம ள்ளப் 
    ப க்காைழத் த ங்கன்னி காப்ெபன் ேறாதப் பட்டனபன்  
               னி தி ப்ேபராகு மாேலா         8 
 [1.காஞ்சி.2. ப் வன சாரம்.3. காமபீடம். 4. தேபாமயம்.   5. ம் ர்த்தி வாசம்.   
 6. ண்டீர ரம்.  7.இலயசித் .    8. பிரம ரம். 9. விண் ரம். 10. சிவ ரம். 
11.சித்திகரம். 12. கன்னிகாப்  என் ம் பன்னி  நாம ம் அந்நகாின் ெபயர்களாகும்] 
 
    ழங்குமைற யாகம ல் வ வ மாகி ல தன்  
               வ ஞ்ெசங் கனக மாகிச் 
    ெச ங்கனி த் தளிர்கள்நவ மணிக ளாகிச்  
               ேசர்ந்தவர்க்கு நாற்பய  மளிப்ப தாகி 
    வழங்கிரவி மண்டலத்தின் கா ேமாங்க வளர்ந்   
               நிழல்பிாியாத வண்ைமத் தாய 
    தழங்கு கழ்த் தி க்காஞ்சி நிைலேப ெறய் ந்  
               தன்ைமயினாற் காஞ்சி ெய ம்ெபயாிற் றாமால்.         9 
    [ேவதம் ஆகம ல் வ வமாகி ேவர் தல் வ ம் ெபான்னாகி, ெச ைமயான 
கனி,மற் ம் ந்தளிர்கள் அைனத் ம் நவமணிகளாகித் தன்ைனச் சார்ந்தவர்க க்கு 
அறம் தலாகிய நால் வைகப் பயன்கைள ம் அளிப்பதாகி , சூாிய மண்டலத்தின் 
வைர ஓங்க வளர்ந்  நிழல் (-ஒளி) என் ம் பிாியாத வ ைம ைடய தி க்காஞ்சி மரம் 
நிைலேபெறய் ம் சிறப்பினால், இந்நகரம் காஞ்சி எ ம் ெபய ைடய  ஆயிற் ] 
 
    க வி த்தம் 
    பண்ண றாதெமல் ைசப யிற் ம் 
    வண்ண வண் னம் வந்  ற் றத் 
    தண்ண றா குந் தமனி யச்ெச ங் 
    கண்ண கன்ற ங் கமல வாழ்க்ைகயான்         10 
    [ பண்ைண நீங்காத ெமல் ைசையப் பயிற் ம் அழகிய வண் க் கூட்டம் வந்  
சூழ குளிர்ந்த ேதைனச் ெசாட் ம் ெபான்னிற ெச ைமயான அகன்ற தாமைரப் வில் 
வாழ்க்ைகைய உைடயவன். (பிரமன்) 
 
    ஆதி நாைளயி லகில ேலாக ம் 
    ஏத மில்பைடப் ெபய்த வார்குழன் 
    மாெதார் பாகனார் வனச ெமன்கழற் 
    ேபா  ெநஞ்சிாீஇப் ேபாத ேநாற்றனன்          11 
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    [பண்ெடா  நாளில் அகிலேலாகத்ைத ம் குற்றமற பைடக்கும் ஆற்றைலப் ெபற 
மாெதா பாகனாராகிய சிவனின் தி வ த் தாமைரைய மனத்தி த்தி மிக ம் தவம் 
ெசய்தனன்.] 
 
    அலகில் காலமற் ற ந்த வஞ்ெசய 
    நில ம் வானதி நீ  நாக  
    மிலகு ெசஞ்சைட யிைறவ னார்தவங் 
    குல  ேவதன் ன் கு கி ேயா வார்.          12 
    [அளவில் காலம் அ ந்தவம் ெசய்யேவ, கங்ைக ம் நாக ம் விளங்கும் ெசஞ்சைட 
இைறவனார், தவம் ெசய் ம் ேவதன் ன் அைடந்  கூ வார்.] 
 
    பாட்ட ளிக்குலம் பயின்  சுற் ெமன் 
    ேதாட்ட லர்த்தைலத் ேதான் ம் அந்தணன் 
    ேவட்ட ேதார்ந்தனம் ேமத கும்பைடப் 
    பீட்ட மிங்குனக் ெகய்  றா காண்          13 
    [பாட் ைசக்கும் வண் க் கூட்டம் பயி ம் ேதா கள் விாிந்த மலர்ேமல் இ க்கும் 
அந்தணேன! நீ வி ம்பியைத அறிந்ேதாம். ெப ைம ைடய பைடப் த் ெதாழில் இங்கு 
உனக்கு எய் றா . அறிவாயாக.] 
 
    மற்ைற ைவப்பினில் வ ந்திப் பல்பகற் 
    ெபற்றி ம்பல த மப் ேபெறலாஞ் 
    சற்றி ந்ெதா  த மம் ஆற் றின் 
    ற் ம் அந்த  ேவதி ன்னிேய.          14 
    [பிறதலங்களில் தங்கிப் பலகால் வ ந்திப் பலநாள்கள் தவம் ெசய்  ெபற்றி ம் 
ேப கைளெயல்லாம் அந்த ேவதியில் சிறி  காலந் தங்கி ஒ த மம் ெசய்தால் 

ம் ற் ம்.] 
 
    அன்ன சூழ ன் அன்பர் ேபாற்றிட 
    மன்  நந்தைம வழா  ைசெசய் 
    தின்ன றீர்பைடப் ெபய்  ெகன்ெறார் 
    கன்னி பாகனர் கரந்  ேபாத ம்                 15 
    [அத்தைகய ெப ைம உைடய இடத்தில், அன்பர்கள் ேபாற்றிட நிைலெபற்றி ம் 
நம்ைம வ வா  ைச ெசய்  இன்னல் அற்ற பைடக்கும் ஆற்றைல நீஎய் க என்றார் 
மாெதா பாகர். இவ்வா  உைரத்  மைறயேவ.] 
 
    வள்ள லார ள் வழங்கப் ெபற்றனம் 
    எள்ள ம்பைடப் பின்  ற்றினம் 
    நள்  த்தி  நண்ணி னாெமன 
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    ள்ள மீக்ெகா  வைக யாழியான்.          16 
    [வள்ளலாராகிய சிவனால் அ ளப் ெபற்ேறாம். இகழ்த லாத 
பைடப்பாற்றைலஇன்  கிைடக்கப் ெபற்ேறாம். வி ம்பத் தக்க த்தி ம் 
அைடந்ேதாம் என உள்ளத்தில் உவைகக் கட ல் திைளத்தான்.] 
 
    ெவ வி வாைளகள் ேமக்ெக ந் விண் 
    உ வ ெவண் ைர ந்தி ேதாய்த  
    ெப கு நீர்த்தடம் பிறங்கு மாங்கைணந் 
    த ள்வ ழிச்சிவ ைச யாற்றிேய.          17 
    [வாைளமீன்கள் அஞ்சி ேமெல ந்  விண் உ வ, ெவண்ைமயான அைலகள் 
உந்தித் ேதாய்த ம் நீர்த்தடங்கள் விளங்கும் அங்கு அைணந்  சிவன் அ ளிய 
ஆகமவழிச் சிவ ைச யாற்றினான்.] 
 
    க ைண கூர்த ங் கம்ப நாயகர் 
    அ ள்கி ைடத் ல கைனத்  மாக்கி ம் 
    ெப வ த்திறம் ெபற்  நீங்கினான் 
    ம ம லர்த்தைல வாழ்க்ைக யாளேன.         18 
    [க ைண மிக ைடய ஏகம்பநாயகர் அ ளிைனப் ெபற்  உலகைனத் ம் 
பைடக்கும் ேபராற்றல் ெபற்  நீங்கினான், தாமைர மலாில் வாழ்க்ைக ைடய 
பிரமேதவன்.] 
 
    ஆசில் கவ்ெவ ம் அயனஞ் சித்தி  
    மாசில் சீர்ைம யினா  மாநகர் 
    காசி லாப் கழ்க் காஞ்சி யாயதாற் 
    ேபசு காரணம் பிற  ள்ளேவ.         19 
    [ஆசு- அற்பம். ஆசில்- அறபம் இல்லாத, ெப ந்தன்ைம ைடய. க- அயனின் ஒ  
ெபயர். அஞ்சித்தி ம் – பயபத்தி டன் வணங்கும். மாசில் சீர்ைம – குற்றமில்லாத 
ெப ைம. காசு- குற்றம். ‘க’ எ ம் பிரமன் அஞ்சித்தி த னால் காஞ்சி. பிற் 
காரணங்க ம் உள] 
 
    அ சீர்க்கழிெந லாசிாிய வி த்தம் 
    கற்ப வின் ச்சகத்தின் சார ங் கசிந் கி 
    அற்  திர்விற் ெறா ெத வார்க் க ளானந்தப் ெப வாழ்  
    ெபாற்ப த ம் ெப மாட்  ெபாலம் ட் காமக் கண்ணிமகிழ் 
    சிற்பந் திகழ்பீ டத்திெனதிர் வித்தா யடங்கிச் ெசறிந்த ேவ.          20 
    [கற்ப காலத்தின் வில் லகங்களின் சாரம் ம்,- கசிந்  உ கி 
அன் திர் ற் த் ெதா  எ வா க்கு ஆனந்தப் ெப வாழ்  ெபா ய உத ம் 



 8

ெப மாட்  காமாட்சி மகிழ்ந்தி க்கும் பீடத்திெனதிர் வித்தாக அடங்கிச் 
ெசறிந்தி ந்த .] 
 
    மற்ைறக் கற்பத் ததினின் ஞ் சிறி  வாங்கி வண் னங்கண் 
    ற்ற ம ண் ளி வற்றி கு நாறி யிதழ் மிப் 
    ெபாற்ற மலர்ப் ஞ் ேசக்ைகயினான் வனம் பைடத்த காரணத்தால் 
    அற்றம் அ ஞ்சீர் ப் வன சார ெம ம்ேப ரணிந்த ேவ.          21 
    [மற்ெறா  கற்பத்தில் அவ்வித்தினின் ம் ஒ சிறி  வாங்கி தாமைரப் ஞ் 
ேசக்ைகயினனான பிரமன் வனம் பைடத்த காரணத்தால் வில்லாத 
ெப ைம ைடய ‘ ப் வன சாரம்’ என் ம் ெபயைர அைடந்த . அற்றம்- , 
அழி . சீர்- கழ்] 
 
    ெகாச்சகக் க ப்பா 
    ன்ைனேயார் கற்பத்தின் ழங்கு மைற ற் ேகள்வி 
    ன்னிய நற்குலந் தைழப்பத் ேதான்றினான் ெச ங்கைலயிற் 
    தன்னிகர்ேவ றில்லாதான் றவத்தி க்ேகார் அரணானான் 
    மன்னியசீர் மாவிரத ென ம்ெபயரா ெனா மைறேயான்.          22 
    [ ன்  ஒ  கற்பகாலத்தில், மைற ற் ேகள்வி நிைறந்த நற்குலம் தைழப்பத் 
ேதான்றினான். மைற ற்கல்வியில் தன்னிகர் இல்லாதவன்; தவத்திற்கு அரணாக 
அைமந்தவன்; மாவிரதன் என் ம் ெபய ைடய மைறேயான் ஒ வன்.] 
 
    குெப ம் பசிக்கனைல ட் ைற பிறழ்விக்கும் 
    வ ைமெய ங் ெகா ங்ெகாைலய வன்மீனாற் ேகாட்பட்டான் 
    அ தியிலாத் யர்க்கட  ன ந்தினான் ெசல்வெம ம் 
    உ கைரேசர் ைணகாண்பா ன்னி ளந் ணிந்ெத ந்தான்          23 
    [ கிெய ம் பசி எ ம் ெந ப்ைப ட்  நன்ெனறியி ந்  பிறழ்விக்கும் 
வ ைமெயன் ம் ெகா ய ெகாைலையச் ெசய் ம் சுறாவினால் பீ க்கப்பட்டான். 
எல்ைலயில்லாத் யர்க்கட ல் அ ந்தியவன், கைர ேசர்க்கும் ெசல்வெம ம் 

ைணைய அைடவதற்கு நிைனந்  ணிந்ெத ந்தான். வன்மீன் சுறா] 
 
    மங்குன்மதி தவழ்ந்ேத  மணிமாட வரங்குெதா ம் 
    பங்கயக்கண் மடமாதர் பயின்றா ஞ் சிலம்ேபாைத 
    ெபாங்கு கி ன ழங்கும் ெபா விெலா  தனக்ெகதி ங் 
    கங்ைகநதி றஞ்சூழ்ந்த காசிநகர் ெசன்றைணந்தான்.          24 
    [ அவன், ேமகம் தவழ்ந்ேத ம் மணிமாட அரங்குகள்ேதா ம் தாமைரக் கண் 
மங்ைகயர் நடமா ம் சிலம்ேபாைச, கி ெனா க்கு மா  ஒ க்கும், கங்ைகநதி 

றஞ்சூழ்ந்த காசிநகைர அைடந்தான்.] 
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    குவிாி மலர்க்குைவ  ெமாய்ெயாளிய மணிக்குைவ ம் 
    ெப கியெவள் வைளத்திர ம் பிறங்கியேவா திமத்திர ம் 
    தி ம பல் சனக்கு ஞ் ெசறிெவாழியாக் கங்ைகநதி 
    ெக நீர் ப ந்தா  ேயாங்குமி ந் தவம் ாிந்தான்          25 
    [மணம்விாி ம் மலர்த்திர ம் ஒளி சும் மணித்திர ம், ெப கிய ெவண்சங்கின் 
திர ம் விளங்கும் அன்னக் கூட்ட ம் பலேதசத்தவராகிய மக்கட் கூட்ட ம் 
திரண் த்தல் நீங்காத கங்ைகநதியின் ெதளிந்த நீாில் ப ந்  ஆ  அங்கி ந்  
ெந ந்தவம் ாிந்தான்.] 
 
    பட் னிவிட் டல்வா ப் பலநா ந் தவ யல 
    மட்டவி  மிதழிந  மலர்மாைலத் திரள்வைளத் க் 
    கட் சைடப் ெப மானார் ற்றி க்குங் காசிநகர் 
    அட்ெடாளிெமல் தழ்த் வர்வாய் அணங்ெகதிர்நின் ற ள்ெசய் ம்.          26 
    [உண  ெகாள்ளாமல் பட் னியி ந்  பலநா ம் தவம் ெசய்யச் சிவெப மானார் 

ற்றி க்கும் காசிநகர்த் ெதய்வம் அவன் ன் ேதான்றிச் ெசப் ம். மட்  – ேதன். 
இதழி- ெகான்ைற. அணங்கு- காசிநகர்க் காவல் ெபண் ெதய்வம். அட்  ஒளி- தாக்கும் 
ஒளி.] 
 
    என்ெப ந்த யாக்ைகயிேனா டீங்கி ந்  தவ ஞற் ம் 
    அன் ைடயாய் விைழந்தெதவன் அைறதியால் எனேலா ம் 
    ெபான்பிறங்கு சுணங்கலர்ந்த ண் ைலச் சிற்றிைட யன்னாய் 
    இன்ப  நாற்பய  ெமனக்க ளா ெயன்றிரந்தான்          27 
    [எ ம் கள் ேமெல ந்  ேதான் ம் வா ய உட டன் இங்குத் தவம் ய ம் 
அன்பேன! நீ விைழந்த  யா ? எனக் ேகட்ட ம், அவன் அன்ைனேய! 
இன்பமளிக்கும் நால்வைகப் பய ம் எனக்கு அ ள ேவண் ம் என்  இரந்தான்.] 
 
    ஈங்கைடந்ேதா டற்கழிவின் த்தியிெனய் வதன்றி 
    ேயாங்கியநாற் பய ெமா ங் கு வதிைல ெயன்ற ள 
    ங்கு கழ் நாற்பய  டங்களித்ெதன் ெம வகற் ம் 
    பாங்குெப  தலத் வ ெலன்றனனப் பதிதணந்தான்.          28 
    [இங்கு அைடந்  உடைல நீத்தவர்கள் த்தி அைடவேர யன்றி மிக்க அறம் த ய 
நாற்பயன்கைள அைடவதில்ைல என்  அ ளிச் ெசய்ய, மிக்க க ைடய 
நாற்பயன்கைள ம் ஒ ேசர அளித்  என் வ ைம ெம விைன அகற் ம் பண் ைடய 
தலத்ைத அைடேவன் என்  கூறிக் காசி நகைர விட்  அகன்றான்]. 
 
    க வியேப ரன்பிெனா ஞ் ெசன்றைணந்  கதிர்க்கற்ைற 
    வி வணிந்த மணிமாட ேமனிைலயின் மடமாதர் 
    வதணிந் தாட்டய ம் ெபாற் விளங் கிய தி 
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    ம ைர த ைலந்தலத்  மன்னிய ந் தவ யன்றான்          29 
    [பற்றிய ேபரன்பிெனா ம் மகிழ்ச்சி நில ம் ெபா  நிைறந்த தி திகைள ைடய 
ம ைர த ய ஐந்  தலங்களில் இ ந்  அ ந்தவம் யன்றான்.’ கதிர்க்கற்ைற- 
நிலெவாளி. வி - சந்திரன். வி  அணிந்த மணி மாடம்- மாளிைககளின் உயர்ச்சி 
குறித்த . மாடேமனிைலயில் மடமாதர் வ  அணிந்  ஆட்டயர்தல், மக்களின் 
ெபா ட்ெசல்வ ம் கைலச்ெசல்வ ம் மகிழ்ச்சி ம் குறித்த .] 
 
    அவ்வவமா நகர்த்ெதய்வ ெமதிர்ேதான் றிய ட்காசித் 
    ெதய்வதம்ேபா ைரத்திட ந் திைகத்த ளத் தினனாகி 
    ெயவ்வம  நாற்பய  ெமா ங்கீ ந் தலெமான்  
    ெகளைவெந ங் கடல்வைரப்பி னில்ைலெகாேலா ெவனக்கவன்றான்.     30 
    [ அந்தந்த மாநகர்த் ெதய்வம் எதிர் ேதான்றிக் காசிநகர்த் ெதய்வம் கூறியவாேற 
உைரக்கேவ, நாற்பய ம் ஒ ங்ேக அளிக்கும் ண்ணியத் தலம் கடல் சூழ் உலகில் 
இல்ைலேபா ம் எனக் கவைல ெகாண்டான்] 
 
    ஆற் ம ந் தவ யற்சி ெயாழிந்தகத்ைத வைளந் க்கி 
    நீற் மழற் யேரா  ெநறிச்ெசல்வா ெனதிர்ேதான் ம் 
    ஊற்றி க்கும் பசுந்ேதற ெலா கவிளந் ளிர் வன்றி 
    நாற்றமிகுஞ் சண்பகப் ஞ் ேசாைலயிைன நண்ணினான்.          31 
    [ெசய் ம் தவ யற்சிைய ஒழித் , உள்ளத்ைத உ க்கி எாிக்கும் ய டன் வழிச் 
ெசல் ம்ேபா  எதிேர ேதெனா க, இளந்தளிர்கள் ெந ங்கிய ெசண்பகச் ேசாைல 
ஒன்ைறக் கண்  அைடந்தான்] 
 
    குயி னத்தான் ெமாழிமிழற்றிக் குளிர்காலால் வியராற்றி 
    மயி னத்தா னடமா  மலர்நிழலான் ெமய்வ க் 
    கயலைனய விழிமடவார் ேபாலந ங் காவக ஞ் 
    ெசயல் ாிய வாங்ெகா சார் தி ந்தவி ந் தயர் யிர்த்தான்          32 
    [கயல்மீன் ேபான்ற விழிைய உைடய மகளிாிைரப் ேபாலக் குயி னங்களால் இனிய 
ெமாழி இைசத் , குளிர்ந்த காற்றால் உட ன் வியர்ைவைய ஆற்றிக் கைளப்ைப 
ஒழித் , மயி னங்களால் நடமா , மலர் நிழலான் உடைல வ  ந மணங்கம ம் 
ேசாைல ம் பணிெசய்ய அங்கு ஒ பக்கத்தில் இ ந்  கைளப்  நீங்கினான்] 
 
    வழிச்ெசன்ற வயர்வைனத்  மலர்ப்ெபா ம்பர்க் குளிர்நிழலான் 
    ஒழித் ைற ம் ஏல்ைவயின் ன் உஞற்றியெமய்த் தவப்ேபற்றாற் 
    ெகாழித்ெத ந்ேதார் ெமாழிவானிற் ேகாத பற் பலவள ஞ் 
    ெசழித்ததி க் காஞ்சியிைனத் ேசறிெயனச் ெசவிம த்தான்.          33 
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    [ வழி நடந்த கைளப்ெபல்லாம் மலர்ச்ேசாைலயின் குளிர் நிழ னால் ஒழித்  அங்குத் 
தங்கியி ந்த சமயத்தில் அவன் ன் இயற்ைறய தவத்தின் பயனால் ஆகாயத்தில், நீ 
குற்ற மற்ற பலவளங்க ம் நிைறந்த காஞ்சி மாநகைர அைடவாயாக என்ெறா  
அசாீாி எழச் ெசவிம த்தான்] 
 
    ஆராத ெப ங்காத லகத்த ம்ப கத் விழி 
    நீராரச் ெசன்னிமிைச ெந ங்கரங்கள் குவிந்ேதறப் 
    பாராரத் திைச ேநாக்கிப் பணிந் ப  வரல்நீங்கிப் 
    ேபராத வைக ளம் பிைணந்ெத ந்  ெசன்றைணந்தான்.          34 
    [ ேபரன்  அகத்தில் அ ம்ப, விழியி ந்  கண்ணீர் கத்தில் வழிய, கரங்கள் 
ெசன்னியின் மீ  குவிந்  ஏற, காஞ்சி மாநகர் இ க்கும் திைச ேநாக்கிப் பணிந்  
நீங்காத ெபாிய உவைக உள்ளத்ைதப் பிணிக்கச் ெசன்  அத்தலத்ைத அைடந்தான்.] 
 
    க ப் வன மிைடகழனி ைட த் க் க குல ந் 
    தி ப் வன சாரத்ைதச் ெசன்றைணந்  ெப ந்தவத்ேதான் 
    அ ப் வன சங்கவற் ம் அலர் ைலப்பா லமர்ந்தசிைலப் 
    ெபா ப் வன மலர்க்கரத்தார் தளிகள்ெதா ம் ேபாற்றிைசத்தான்.          35 
    [க ப் - க ம் . க ப்  வனம்-க ப்பஞ்ேசாைல. கழனி- வயல். க - மணம், அழகு, 
காவல். அ ப் - அ ம் , வனசம்- வனஜம்- தாமைர; வனம்- நீர், நீாில் பிறப்ப . 
கவற் ம்- கவைல த் ம். அலர் ைல- அன்ெமாழித்ெதாைகயால் 
உைமயம்ைமையக் குறித்த . சிைல- வில். சிைலப் ெபா ப்  வன மலர்க்கரத்தார்- 
வில்லாக மைலைய ஏந்  அழகியமர்க் கரத்தார்- சிவெப மான். ெப ந்தவத்ைதச் 
ெசய்த மைறயவன் தி ப் வன சாரத்ைத அைடந்  உைமயம்ைமைய ஒ பாகத்தில் 
வி ம்பிய சிவெப மானின் பலதளிகள்ேதா ம் ெசன்  வணங்கினான்] 
 
    விடங்க ங் கூாிைலேவல் விழி ைமயா ெளாளிர்தரள 
    வடங்குல  ைலச்சுவ ம் வைளத்த ம் ம் அணிந்த ம் 
    அடங்கல ர் ெசற்றபிரா னார ள்ேபாற் பன்மல ம் 
    உடங்கல ங் கம்ைபநதி ெக நீ ரா னான்.          36 
    [க ம்- உமி ம். உைமயம்ைமயின் ைலச்சுவ ம் வைளத் த ம் ம் 
அணிந்த கின்றவ ம், தி வ ளில் அடங்காத அசுராின் திாி ரத்ைத 
எாித்தவ மாகிய சிவபிரானின் தி வ ைளப் ேபாலப் பலமல ம் ஒ ங்ேக மல ம் 
கம்ைப நதியின் ஒளிமிக்க நீாில் னித நீரா னான்.] 
 
    ேதந்திவைல ளித் மலர் ெசறிந் ந ங் கனி வன்  
    மாந்த வின் அ ைளத்த வள்ளலார் தி ப்பத ம் 
    ஏந் ைலத் தி க்காமக் கண்ணியி  ேசவ ெமன் 
    ந்தளி ம் ப்ெபா ம் ேபாற்றிைசத்  ைவகினான்.          37 
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    [ேதன்ெசாட் ம் மலர் ெசறிந் , ந ங்கனி நிைறந்த மாமரத்தின் அ யில் ைளத்த 
ஏகாம்பேரசர் தி ப்பத ம் காமக்கண்ணியின் இ ேசவ மலர்கைள ம் நாள்ெதா ம் 

ப்ேபா ம் வணங்கி அங்கு ைவகினான். ] 
 
    சின்னாள்ெசன் றி மளவிற் றி க்காஞ்சி நகர்த்ெதய்வம் 
    ன்னாகி நாற்பய  ெமா ங்களிப்ப ள க்கும் 
    இன்னாத பாிவைனத்  மிாித்ெதா ங்கு நாற்பய ம் 
    ெபான்னாடர் ந ெமா ப்பப் ேபாத கர்ந் தின் ற்றான்.          38 
    [சிலநாள்கள் கழிந்த பின்னர்தி க் காஞ்சிநகர்த் ெதய்வம் அவன் ன் ேதான்றி 
நாற்பய ம் ஒ ேசர அளிக்கேவ, உள்ளத்ைத வ த் ம் யரம் அைனத் ம் நீங்கி 
விலக, வா லகத்தவ ம் ெபாறாைமயால் க்குமா  நாற்பய ம் ேபாக ம் 

கர்ந்  இன் ற்றான்.] 
 
    இவ்வா  கா ற்ற நாற்பய  ெமா ங்கீந்த 
    வவ்வாய்ைம யாற்காம பீடெமன அலங்கியதாற் 
    ெசவ்வாய்ைமக் காசி தற் றி த்தகு  வி நக ம் 
    ஒவ்வாத ேமன்ைமயதா ேயாங்கு கழ்த் தி க்காஞ்சி.          39 
    [கா தல்- வி ம் தல். இவ்வா  வி ம்பிய நாற்பய ம் ஒ ங்கு ஈந்த அந்த 
உண்ைமயினால் இந்நகர் காமபீடம் என விளங்கியதால், காசி தலாகிய பழைமயான 
நகரங்கள் ஐந் ம் ஒவ்வாத ேமன்ைமயான கழ் ஓங்கி விளங்கிய .] 
 
    க வி த்தம் 
    வண்டாயிர ேமவி ழக்கி வைளந்  
    தண்டாெதா  ேதறல் தளிர்ப்ப கர்ந்  
    பண்டாழிைச பாட க்கு விாிந்த 
    ெவண்டாமைர நாண்மலர் வட்டைண ம்பன்.         40 
    [ஆயிரம்- எண்ணற்ற. எண்ணற்ற வண் கள் உழக்கிச் சூழ்ந்  குளிர்ந்த தா டன் 
ேதன் ளிர்ப்ப , உண் , தாழ்ந்த இைசயில் பண்பாடக் கட்  விாிந்த தாமைரயாகிய 
வட்டமான அைணயில் இ க்கும் தைலவன் -பிரமன். உம்பன் -தைலவன்.] 
 
    ேபாழ்பான் மதிேவணி ைனந்தவர் ெபாற்ப 
    வாழ்பாடளி மாவளர் கின்ற தளிக்குக் 
    கீழ்பா ைம ேயாாிைற யன்  கிளர்ப்ப 
    ழ்பா யர் ைச  ாிந்த நகர்ப்பால்.         41 
    [பாதிமதி அணிந்த சைட ைடயவர் அழகுடன் ற்றி க்கும், வண் கள் பண்ேபால் 

ரல வள ம்தி க்ேகாயி க்குக் கீழ்த்திைசயில் ேதவர்கள் பத்தி கிளர்க்க 
ஊழ்விைனயின் தீங்கிைன ஒழிக்கும் உயர்ந்த சைன ாிந்த நகாினிடத்ேத] 
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    வாடாமலர் மாைல க்கணி வாேனார் 
    ேகாடாெநறி மாதவர் மற்றவர் கூடக் 
    காடார்சைட யார்கழ ெனக்குளம் நா  
    யீடார்பாி ேமதமி யற் த லானான்.          42 
    [வாேனா ம் மாதவ ம் ஏேனா ம் கூ யி க்க சிவபிரா ைடய கழல் நிைனந்  
ெநக்கு கி ஈ ல்லாத அசுவேமதயாகம் இயற்றத் ெதாடங்கினான்.] 
 
    ஓரா யி ாீ டல் ஒப்ப இணங்குஞ் 
    சீரார்தைன நீவி ஞற்  திறம்ெபான் 
    வாரார் ைல வா தன் ைமத்த ெந ங்கண் 
    ேநரார் கைலவாணி  ெமய்த்  ெவகுண்           43 
    [ஓ யிர் இரண்  உடல்களில் ெபா ந்தி இ ப்பைதப் ேபான்ற சிறப்பிைன உைடய 
இணக்கத்ைத விட்  நீங்கி தனித்  தவ ம் அசுவேமத யாக ம் இயற் கின்ற திறம் 
ேநாக்கி பிரமனின் மைனவி கைலவாணி சினம் ெகாண்டாள். ெபான் வார்- ெபாற்கச்சு. 
மத்த ெந ங்கண்- அஞ்சனம் அணிந்த கண்.] 
 
    உாியாளவ ளா ட ற்றி  காயத் 
    திாிமாெதா  ேதனினம் ெமாய்த்திைச பா ம் 
    விாி வைண ேவதிய னச்சுற ேமவி 
    ெயாிேவள்விைய மாய வி ப்ப  ேதரா         44 
    [உாியவள்- பத்தினி. ேவள்வி ெசய உடன் இ ப்பவள். வைண ேவதியன் பிரமன். 
எாி வளர்த் ச் ெசய் ம் ேவள்வி. கைலவாணி, காயத்திாி டன் பிரமன் வளர்க்கும் 
அசுவேமத ேவள்விைய அழிக்க இ ப்பைத அறிந் .] 
 
    எழி ந் தி ம் ெப  மிைறஞ்சி 
    வழிநின்றவர் தங்களின் நா ம் வழங்குஞ் 
    ெச ண்பில வம்பிைக ேசவ  யன்பிற் 
    ெறா தங்க ள் ெகாண் டனள் ேபாதல் ைனந்          45 
    [அழகும் ெசல்வ ம் த்தி ம் தன்ைன இைறஞ்சி வழிபட்  நிற்ேபா க்கு நா ம் 
வழங்கிய ம், அம்பிைகயின் ேசவ ய அன்பினால் ெதா  அவள் அ ைளக் 
ெகாண் ேபாக விைரந் . ைன- விைர ] 
 
    விண்ணத்தமர் வானவர்  சழங்க 
    மண்ணிற்ெபா  மா டர் சால மலங்கப் 
    பண்ைணக்குரன் மாமல ராதிகள் பம்பி 
    ெயண்ணற்க  நீர்வ  வாகி ெய ந்தாள்.          46 
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    [விண் லகத்  ேதவர்கள் கலக்கம் அைடய மண் லகத்  மா டர்கள் அச்ச ற 
அழகிய மலர்க்ெகாத் க்கள் பரந் கிடக்க நிைனத்தற்கு அாிய ெவள்ள 
வ வங்ெகாண்  எ ந்தாள்.] 
 
    அ சீர்க்கழிெந லாசிாிய வி த்தம் 
    தி மணி யிைமக்குங் ேகாட் ச் சிலம் கள் ெபயர்த்  சி 
    யி நில மகழ்ந்  ேமாதி ெயண் ைசக் களி  ட்கப் 
    ெப ெகா  ெய ப்பிப் ெபான் ம் பிரசெமன் மல ஞ்சந்  
    ம விவல் விைரந்  வாணி வரநதி கு க ேலா ம்          47 
    [சிகரங்கைள உைடய குன் கைளப் ெபயர்த்  சி, ெபாிய நிலத்ைத அகழ்ந்  
ேமாதி, எட் த் திைசகளி ம் இ க்கும் களி க ம் அஞ்சப் ேபெரா  ெசய்  
ெபான் ம் ேதன்மல ம் சந்தன ம் கலந்  மிக விைரந்  சரசுவதி நதி அைடயேவ] 
 
    கு க்கிளர் மாைழ மாடங் கு மிய காஞ்சி ர் 
    இ க்ைக ெகாண்டவ ெரல்ேலா  ெமழிற்பாி ேமதம் ஆற் ம் 
    உ க்கிளர் ேவள்விச் சாைல ைறந்தவ ேரா ம் ேநாக்கிப் 
    ெபா க்ெகன வச்சம் த் ப் ெபா மிய ளத்த ரானார்.          48 
    [கு - நிறம். மாைழ- ெபான். காஞ்சிமாநகாில் வாழ்பவர்க ம் அசுவேமத யாகம் 
ெசய் ம் ேவள்விச்சாைலயில் உைறந்தவர்கேளா  சரசுவதி நதியின் ெவள்ளத்ைத 
ேநாக்கி அச்சம் ெகாண்  மனக்கலக்கம் ெகாள்வாரானார்.] 
 
    சுாிகுழற் காளி தன்னாற் ேறாற் ன் இாியல் ேபான 
    விாிகட லழிப்ப மீட் ம் ேமவிய ெதான்ேறா ன்ேபாற் 
    ாிமணிக் கம்ைப கம்ப ேரவலாற் ேபாந்த ெதான்ேறா 
    வ னல் ெவள்ள ெமன்ன மலங்குவர் ஆங்ேகார் சாரார்  49 
    [சுாிந்த குழ னளான காளியினிடம் ேதாற்ேறா ப் ேபான விாிந்த கடல் உலைக 
அழிப்ப மீண் ம் வந்தேதா? ன்  ேபால, கம்ைபயா  கம்ப ைடய ஏவலால் ேபாந்த 
ெதான்ேறா? இங்குப் ெப கி வ கின்ற ெவள்ளம் என மயங்குவார் ஒ  சாரார்.] 
 
    இல் ைடப் குவார் மீட் ம் எாிமணி தி ெசல்வார் 
    கல்லணி மாட ேமைட கதழ்ந்தன ாிவர்ந்  பார்ப்பார் 
    அல்லல்ெசய் ெவள்ள நீத்தம் அண்ைமயின் இ த்த ெதன்னா 
    ஒல்ைலயின் இழிவார் உய்தி ஓர்ப்பரான் மற்ேறார் சாரார்         50 
    [அஞ்சி ட் க்குள் குவார். மீண் ம் திக்குச் ெசல்வார். 
மாடேமைடகளின்ேமல்விைரந்  ஏறிப் பார்ப்பார். ன்பம் ெசய் ம் ெவள்ளம் அ கில் 
வந்த  என்  விைரவின் இறங்குவார். எப்ப  உய்வ  என்  ஆராய்வார் மற்ெறா  
சாரார்.] 
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    கன்ெறா  பசுக்கள் தாம்  கண்பாிந் தீர்த் க் ெகாண்  
    ெபான்றிரள் மணிகள் ெவளவிப் ெபாள்ெளன இாியல் ேபாகத் 
    ெதான் ெதாட் ந்  வா ஞ் சுடர்மணி மைன ம் மற் ம் 
    இன் ற் றழி  ேமெயன் றிைனவரால் மற்ேறார் சாரார்.         51 
    [கன் க டன் பசுக்களின் தாம் கைள அ த் க் ெகாண்  ெபான்மணிகைளக் 
கவர்ந்  ெகாண்  விைரந்  ஓட, ெதான் ெதாட்  நீண்ட காலம் 
வழ்ந் ெகாண் க்கும் இந்த வளமான மைன ம் ெசல்வ வளங்க ம் இந்த 
ெவள்ளத்தால் ற் ம் அழி ேம என்  ெப ங்கவைல ெகாள்வர் சிலர்.] 
 
    மைலெயனத் திைரகள் சி ைவயக ன் ம் உட்கத் 
    தைலவ  ெவள்ளந் தன்ைனத் தடங்கணாற் கா ந் ேதா ம் 
    அைலசிைறக் க ழன் கண்ட அணன்மிடற் றர  ேபால 
    உைல ெநஞ் சினர்களாகி ணங்குவர் மற்ேறார் சாரார்.         52 
    [மைலகைளப் ேபால அைல சி லகும் அஞ்சப் ெப கி வ ம் ெவள்ளத்ைதக் 
கண்ணால் கா ம்ேதா ம் க டைனக் கண்ட பாம்  ேபால அஞ்சும் ெநஞ்சினராகி 
வா வர் சிலர். உட்க- அஞ்ச. தைலவ ம் – ெப கி ன்வ ம். அைல சிைற- 
அைசகின்ற சிறகுகள். க ழன் -க டன். அணல் மிட - நச்சுப்ைப ைடய மிட  
உணங்குவர்- வா வர்.] 
 
    உ சுைவ ெகாழிப்ப வட்ட ணவிைன யிைடயி னீத்  
    கிய காதல் ெபாங்க யங்கு  கலவி யின்பச் 
    ெசறிவிைன யிைடயி னீத் ந் திைகத் டல் பைதத்  வா  
    யி யி ராளர் ேபால வி ப்பரான் மற்ேறார் சாரார்.         53 
    [ சுைவமிக்க உண ண்பைத இைடயில் நீத் ம், ற்றிய ஆைச ெபாங்கக் கலவியில் 
ஈ பட்ேடார் இன்பத் டன் கூ தைல இைடயில் நீத் த் திைகத்  உடல் பைதத்  
வா  உயிர் இ வைதப் ேபான்ற மான ய வர் சிலர்.] 
 
    ேசலன ெந ய கண்ணீர் ெசங்கரம் ெநாித் ப் பல்கால் 
    ஆ ைல வயி  ேநாவப் பிைசவதின் ஆவ ெதன்ேன 
    பாலகன் றன்ைன ேயந்தி ெவளிக்ெகாளீர் பதிைய விட் ச் 
    சால  ய்தற் ெகன்  சாற் வர் மற்ேறார் சாரார்.         54 
    [ ேசல் ேபான்ற கண்களில் நீர் ெசாாிந்  ெசங்கரம் ெநாித்  ஆ ைல ேபான்ற 
வயிற்ைறப் ேநாவப் பிைசவதனால் பயன் என்ேன? குழந்ைதையக் ைகயிேலந்திக் 
ெகாண்  இவ் ைர விட்  ெவளிேய ங்கள், தப்பிப் பிைழத்தற்கு என்  கூ வர் 
மற்ெறார் சாரார்.] 
 
    அகில ம் பைடக்க வல்ல அலரைணக் கிழவ னீங்குத் 
    தக  ேவள்வி யாற் ந் தன்ைமயி னி க்கு மாற்றால் 
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    உக ற ெவ ந்த ெவள்ளம் ஓங்குமிந் நகாி ள்ேள 
    க றா ெதா க்கு ெமன்  க வர் மற்ேறார் சாரார்         55 
    [உலகங்கள் எல்லாவற்ைற ம் பைடக்க வல்லவனாகிய பிரமன் இங்கு தக ற 
ேவள்வி ெசய்வதினால் அழிக்க எ ந்த ெவள்ளம் இந்த உயாிய நக க்குள் 

குதாவண்ணம் அதைன ஒ க்கும் என்பர் ஒ  சாரார்.] 
 
    அன்ன  ேகட்  லீேரா வம் யக் கட ண் மாட்ேட 
    ன்னிய சீற்றங் ெகாண்  ைண ைலக் கைலமா னன்ேற 
    நன்னதி வ  தாங்கி நண் த ற்றா ளந்ேதா 
    ெவன்னினிப் க மா ெறன்ெறங்குவர் மற்ேறார் சாரார்         56 
    [தாமைரக் கட ளாகிய பிரமேதவன் மீ  ெந ங்கிய சீற்றங் ெகாண்  கைலமகள் 
நல்லநதி வ வங்ெகாண்  வந்  அைடந்தாள்; இந்தச்ெசய்திைய நீயிர் ேகட் லீேரா? 
அவேள இந்நகைர அழிக்க வந் ற்றால் இனிச் ெசால் வதற்கு என் உள்ள  என்  
ஏங்குவார் மற்ெறா  சாரார்.] 
 
    குங்குமக் களபந் ேதாய்ந்த குவி ைலக் கிைடதள் ளா ம் 
    மங்ைகெவண் கமலத் ேதாட்  வாணி தன்ெகா  நன்மீ  
    ெபாங்கிய சீற்றங் ெகாண்  ேபாந்த  மழகி ெதன்  
    ெசங்கர மறித் ச் சாலத் திைகப்பரான் மற்ேறார் சாரார்.         57 
    [இல்லக்கிழத்தியாம் கைலமகேள தன் கணவனாகிய பிரமன் மீ  சினங்ெகாண்  
அழிக்க வந்த  நல்ல அழகாக இ க்கிற  என்  ைக விாித் த் திைகப்பர் , மற்ெறா  
சாரார். அழகி  என்ற  , அழகன்  என் ங் குறிப் . ெசங்கரம் மறித்தல் 
திைகத்தலாகிய ெமய்ப்பா ]. 
 
    குல ேமார் மைனைய நீத்  மாற்றவள் கூட ைவக 
    அைலவ  ேவள்வி யாற் ம் அயன்றவ ைடய னல்லாற் 
    கைலமகள் தவற்றா ெளன்  கழ தற் கிடனின் ெறன்னா 
    ைல  ெநஞ்சின் ெவம்பி ைரப்பரான் மற்ேறார் சாரார்.         58 
    [தவற்றாள்- தவ ைடயவள். மகிழ்வளிக்கும் ம்ைனவிைய நீத்  ேவெறா  
ெபண் டன் கூ த் தங்கித் ன்ெபாழிக்கும் ேவள்விையச் ெசய் ம் பிரமேன 
தவ ைடயன்; அ  அல்லாமல், கைலமகைளத் தவ ைடயவள் என்  கூ தற்கு 
இடமில்ைல என கலக்கமைடந்த மனத் டன் ெவம்பி உைரப்பர்,ஒ சாரார்.] 
 
    வாள்விாி கனக ேமா  மைறயவன் கயவன் ேபால 
    ேவள்விெயான் றியற்றப் க்கு ேமதகு காஞ்சி ெயல்லாந் 
    தாள்விைன தவிர்ந்  ைநந்  தளர்ந்தழி கிற்ப மாணா 
    ள்விைன ாிந்தா ெனன்  ெமாழிவரான் மற்ேறார் சாரார்.         59 
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    [தாள்- ஊக்கம், விடா யற்சி. ஒளி சும் மகுடம் அணிந்த பிரமன் ஒ  கயவைனப் 
ேபால ேவள்வி ஒன்றிைன இயற்ற ைனந்  ெப ைம ைடய காஞ்சிநகரெமல்லாம் 
ஊக்கத்திைன இழந்  ைநந்  தளர்ந்  அழி மா  ெப ைமயில்லாத ேக  ம் 
விைனையச் ெசய்தான், என்  ஒ சாரார் ெமாழிவர்.] 
 
    கைட க ெவள்ளம் ெவன்ற காஞ்சி மற்ெறவர் களா ம் 
    இைடயினில் அழிக்க லாேம ஈங்கு ம் இட ம் ேவைல 
    விடமிட றணிந்த ெபம்மான் விலக்குவன் ஐய மின்ெறன் 
    றைட  ேதற்றந் தன்னால் அைறவரான் மற்ேறார் சாரார்.         60 
    [கைட ழி ெவள்ளத்தி ம் அழியாமல் ெவன்ற காஞ்சி மாநகர் மற்ெறவரா ம் 
அழிக்க இய ேமா? வந் ற்ற இந்த இ க்க ம் விட ண்ட கண்டனான இைறவன் 
தன் அ ளால் விலக்குவன்; இதற்கு ஒ  ஐயமில்ைல என உ தி ெமாழிவர் சிலர்.] 
 
    ெசய்தி ந் ெதாழி  மந்தச் ெசய்ெதாழி றன்ைன நா  
    ெவய் வந் தைட  ம் ேவ  ேவறாய்ந்  பாரா 
    ைதெதா  ேவள்வி யாற்ற லாயினான் நிைனந்தா ெனன்  
    ைவ ஞ் ேசக்ைக யாைன ெவ ப்பரான் மற்ேறார் சாரார்.         61 
    [ெசய் ம் ேவைல, அந்த ேவைலயினால் வந்தைட ம் ேக  மற் ம் இைவ 
ேபான்றவற்ைற ன்  தீர ஆராயாமல் இேலசாக இந்த ேவள்விையச் ெசய்ய பிரமன் 
நிைனந்தான் என்  மலர்ப் ஞ் ேசக்ைகயாைன ெவ ப்பர் , சிலர்.] 
 
    இன்னணம் நகர்ேசா காக்கும் ஏல்ைவயின் னளிகள் சித் 
    ன்னிய தா  மாந் ந் ேதாட்டலர்க் கமலத் ேதான்றல் 
    என்னினிச் ெசய்ய லாவ ெதன் ளம் இரங்கி யாய்ந்  
    கன்னியந் ளவி னான்றன் கழ ைண வணங்கிச் ெசால்வான்.         62 
    [ேசாகாக்கும்- ன் ம் நகர்- இடவாகுெபயராய் நகாில்வாழ் மக்கைளக் குறிக்கும். 
ஏல்ைவ- சமயத்தில். மாந் ம்- உண் ம். கன்னி- ைம. இவ்வா  காஞ்சிநகாில் 
வாழ் மக்கள் ன் ம் சமயத்தில், தாமைரயில் வா ம் பிரமன் இனிச் ெசய்வெதன்ேன 
என்  உள்ளம் மிக ம் இரங்கி ஆராய்ந் , பின்னர் ளசி மாைலயினனாகிய 
தி மாைல அைடந்  வணங்கிச் ெசால் வான்] 
 
    ாிதிைரக் கடல்சூழ் ைவய வ ங் காக்கு நீேய 
    விாி னல் நீத்தம் நீத்ெதன் ேமதகு ேவள்வி காத்திட் 
    ாியசீர்ப் பயைன நல்ெகன் ள்ள  க ஞ் சாம் ம் 
    பாிெவா  நின்  பல்காற் பழிச்சின ைரத்தல் ெசய்தான்.         63 
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    [கடல்சூழ் உலகம் வைத ம் காக்கும் நீேய இந்தப் னல் ெவள்ளத்தி ந்  
யான் ெசய் ம் ேவள்விையக் காத் , யாகத்தின் பயைன யான் ெபற அ ள் ெசய்ய 
ேவண் ம் எனத் யரால் சாம்பிய கத்தினனாகப் பல ைற ம் வணங்கிக் கூறினான்] 
 
    ள்ளைரப் பசிய தண்டான் குெகாப் ளிக்குந் ேதறல் 
    அள்ளிதழ்க் கமல வாழ்க்ைக அணங்கு ற் றி க்கு மார்பன் 
    நள்ளலர்க் கச்சம் க்கும் நைகசிறி த ம்பி ேவெறான் 
    ள்ளைல நீத்தம் யாேன ெயாழிப்ப ெலன்றதற்கு ேநர்ந்தான்.         64 
    [ெசந்தாமைர வாழ்க்ைகைய உைடய அணங்கு ற்றி க்கும் தி மார்பனாகிய 
தி மால், பைகவர்க க்கு அச்சம் விைளக்கும் வல் சிறிேத த் , ேவெறான் ம் 
நிைனத்  வ ந்தாேத, ெவள்ளத்ைத யாேன ஒழிப்பன் என்  பிரமனின் 
ேவண் த க்கு உடன்பட்டான்.] 
 
    உட் ைள எயி  ேதா ம் உ ெக  காாி வா ம் 
    ெநட்டர வைணயி ேனா ம் ஒய்ெயன ேநேர ேபாந்  
    மட்டலர் கமலச் ெசல்வி மணி ைலக் களி  பாயப் 
    பட்டலர் ளவத் தண்டார்ப் பசு கில் ப த்த தன்ேற.         65 
    [ ைள உள்ள பற்கள் ேதா ம் விஷத்திைனக் கக்கும் நீண்ட பாம்பாகிய 
அைணயி டன், ஒய்ெயன விைரவாகப் ேபாந்  கமலச் ெசல்வியாகிய தி மகளின் 
அழகிய ைலயாகிய களிற்றின்ேமல் ெவள்ளநீர் பாயத் ளவத் தண்டார் பசிய கில் 
ப த்த . ] 
 
    ெவள்ளியஞ் சிலம்  ேமேலார் வி ப்ெப  நீலக் குன்றம் 
    ெவள்ளிைட யைடத்  நீண்  விலங்குறக் கிடந்தா ெலன்னக் 
    கள்ளலர் ளவமார் காம  ேசடன் ேமலாற் 
    பள்ளிெகாண் க்குந் தன்ைம படர்நதி வாணி கண்டாள்.         66 
    [ெவள்ளிமைலமீ  ஓர் நீலக் குன்றம் பரப்பிைட அைடத் க் கிடந்த ேபால அழகிய 
ஆதிேசடனின் ேமல் தி மால் பள்ளி ெகாண் க்கும் தன்ைமைய பட ம் நதியாகிய 
வாணி கண்டாள். சிலம் , குன்றம்- மைலகளின் வைக. ெவள்ளிைட- ெவட்ட ெவளி. ] 
 
    கண்டகண் ெண ப் த் ள்ளக் கனன் ேப ரண்ட ெமல்லாம் 
    விண் டத் ெதழித்ேதார் பாங்கர் விலகிேமற் ேசற ேலா ம் 
    வண் ளர் கமைல ைவகும் மார்பினான் மீட் ம் மீட் ம் 
    மிண் னன் ற த்  மாற்றா ெம விைன மலேரான் கண்டான்.         67 
    [சரசுவதி நதி கண்களில் சினத்தினால் ெந ப்பிைனக் கக்க, அண்டெமல்லாம் 
விண்  ெதாிக்கும்ப யான ழக்கத்ேதா , தி மாைல விட்  விலகி ேமற்ெசல்ல, 
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தி மால் மீட் ம் மீட் ம் ெச க்ேகா  த த்தான். வ மாகத் த க்க யாத 
அவன  ெம விைன பிரமன் கண்டான்.] 
 
    அழி ன ென ேயான் தட்ப அக ெமன் ன்னி ன்னிக் 
    கழிமகிழ் த்த ள்ளக் க த்ெதலாம் ெவறிய னாகி 
    விழியிைண கண்ணீர் வார ெவம்பிமிக் க ங்கித் ன்பச் 
    சுழிெப ங் கட ண் ழ்கித் ெதாைலவ ம் ெவ ட்சி ெகாண்டான்.         68 
    [அழிக்கும் க த் டன் வ ம் ெவள்ளத்ைதத் தி மால் த த்  அகற் ம் என 
நிைனத்  நிைனத்  மிக்க மகிழ்ச்சி த்த உள்ளக் க த்ெதல்லாம் ஒழிந்  
வ ைம ைடயனாகி, விழிகள் கண்ணீர் உகுக்க ெவம்பி மிக அ ங்கித் ன்பக் 
கட ள் ழ்கிப் பிரமன் ெதாைலக்க யாத அச்சம் ெகாண்டான். தட்ப- த க்க. 
ெவறியன் -உள்ளத்தில் ஒன் மில்லாத வறியன்] 
 
    பலநிைனத் தாவ ெதன்ேன பாற்கடல் கைடந்த ஞான்  
    குல பல் யி  மஞ்சக் ெகாதித்ெத ங் காள ேமந்தி 
    லெகலா ய்ய ண்ட ேவாங்கிய க ைணயாள 
    னிலவிய தி ேவ கம்ப நிமல ண்ெடன ெவ ந்தான்         69 
    [பல ம் எண்ணிெயண்ணி இனி ஆகப் ேபாவ  என்ன? பாற்கடைலக் கைடந்த 
அன்  நிைறந்த பல உயிர்க ம் அஞ்சக் ெகாதித்  எ ந்த ஆலகால விடத்ைதத் தன் 
அங்ைகயால் ஏந்தி உலெகலாம் உய்ய உண்ட உயர்ந்த க ைணயாளன் 
தி ேவகம்பத்தில் இ ந்த ம் நிமலன் (மலமில்லாதவன்) உண்ேட ைண எனத் 

ணிந்தான்.] 
 
    உைடநனி சழங்கித் தட்ப த்தரா சங்கஞ் ேசாரச் 
    சுடர்மணி வட  ந் ய றீஇ மார்பிற் பின்ன 
    ப  சிைகதள் ளா  கந்ெதா  கப்ப ேவா க் 
    ெகா கி ாிஞ்சு மாடக் ேகாயி ட் ெசன்  க்கான்.         70 
    [சழங்கி- ெநகிழ்ந் . உத்தராசங்கம்- ேமலாைட. ேசார- ந வ. ய றீஇ- 
அைசந்தைசந் . பின்ன- ஒன்ரெனா  ஒன் .சிக்க ற. கப்ப- கத்ைத ட. 
இைடயிற் கட் ய ஆைட ெநகிழ, மார்பில் உத்தராங்கமாகத் தாித்த ஆைட ந வ, 
மார்பில் ல் அைசந்தைசந்  பின்னிக் ெகாள்ள, சிைக மயிர் அவிழ்ந்  கத்ைத 

ட ஓ ச் ெசன்  ெகா  ேமகத்ைதத் தட ம் மாடங்கைள உைடய தி க்ேகாயிைல 
அைடந்தான்] 
 
    அ யவர்க் ெகய்ப்பின் ைவப்பா யமர்ந்த  ளமலத் ேதைவ 
    யிடாி க் ெகதிேர ேதான்றி யினித ள் க ைண வாழ்ைவ 
    மடலவிழ் க க்ைக ேவய்ந்த மாவ க் குழகன் றன்ைனப் 
    படர்விைன யி ம்ைப ற் ம் பாற் வா ேனேர கண்டான்.         71 
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    [அ யவர்க க்குத் தளர்ந்த இடத்  உத ம் பா காப்  நிதியாகக் காஞ்சியில் 
அமர்ந்த ம் மலமற்றவைன, இட ற்ற ெபா  எதிேர ேதான்றி நீக்கும் 
க ைணயாளைன, இதழவிழ்ந்த ெகான்ைறமாைலைய அணிந் ள்ள மாவ க் 
குழகைனத் தன்ேமல் படர்ந்  வ ம் ன்பம் நீங்கும் ெபா ட்  ேநேர கண்டான்.] 
 
    மறந்தி  யரன் ெபாங்கி வார் னற் கண்ணன் ேவதஞ் 
    சிறந்தி  நாவ ச்சி கூம்  ெசங்ைக யனாகி 
    நிறந்தைர ெயான்ற ழ்ந்  ெந ளந் திைளத்  நின்  
    விறந்த ஞ் ச லக் கற்ைற ேவந்திைன யிரக்க ற்றான்.         72 
    [நிறம்- மார் . தனக்குற்ற யரத்ைத மறந்தவனாய், நீர் ெபாங்கி வழி ம் 
கண்ணனாய், ேவதம் ஒ க்கும் சிறந்த நாவனாகிய பிரமன், உச்சி ேமற் குவித்த 
ெசங்ைக டன், மார்  தைரயில் ெபா ந்த ழ்ந்  வணங்கி உள்ளம் அன்பினில் 
திைளத்  சைடக்கற்ைற இைறவனாகிய ஏகம்பாிடம் இரக்க ற்றான்.] 
 
    வரம்பினிற் கடவா ேவைல ைவயக மழிப்ப வந்த 
    இ ம் னல் ச லத் ேதற்றாய் இைமயவர் வைரப்பி ேனா ம் 
    ெப ம் வி யஞ்சப் ேபாந்த பிரளய  ேமாப்பி 
    அரந்ைததீர்த் த ளிக் காஞ்சி யணிநகர் ரந்தா யன்ேற.         73 
    [ எல்ைலையக் கடவாத கடல் சூழ் உலைக அழிக்கவந்த கங்ைகப் ெப ம் னைலச் 
சைடயில் ஏற்றாய். இைமயவர்கேளா  மண் லக மக்க ம் அஞ்ச வந்த பிரளயத்ைத 
நீக்கி, வ த்தத்ைதத் தீர்த் க் காஞ்சி அணிநகைர அன்  ரந்தாய்] 
 
    அன் ேபா ரங்கி யின் ம் அ யேனன் ஆற் ம் ேவள்வி 
    ெபான்றவார்த் ெத ந்  ெபாங்கிப் ெபா திைர திைசயிற் ேபாக்கிக் 
    கன்றிெயவ் யி  மஞ்சிக் கலங்குறக் கதந்  ற் ம் 
    மன்றலங் கூந்தல் வாணி வார்நதி த க்க ெவன்றான்.         74 
    [ அன்  ேபால் இன் ம் மனமிரங்கி, அ யேனன் ஆற் ம் ேவள்விைய அழிக்க 
ஆர்த்ெத ந் , ெபாங்கி, ேமா ம் அைலகைள எத்திைசயி ம் ேபாக்கி, எவ் யி ம் 
அஞ்சிக் கலங்குமா  சினந்  சூ ம் வாணிநதிையத் த த்த ள ேவண் ம் என்றான்] 
 
    இரந்தவர் வறிய ராகா தீண் ய விைழ  ற்றப் 
    ரந்த ள் க ைண வள்ளல் நிலா வணிந்த ெபம்மான் 
    பரந்தெவண் ணில  காலப் பனிநைக வறி  காட் ச் 
    சுரந் மட் ெடா குங் கஞ்சத் ேதான்ற க் க ளிச் ெசய் ம்.         75 
    [இரந்தவர்கள் ெவ ங் ைகயினராகாமல், வி ம்பிய  நிைறேவற அ ள் ெசய் ம் 
க ைண வள்ளல், பிைறயணிந்த ெப மான், ன் வல் காட் க் கஞ்சத் 
ேதான்றலாகிய பிரம க்கு அ ளிச்ெசய்வான் . கஞ்சம்- தாமைர]. 
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    விளாியாழ் மிழற்றிப் பா  வி ப்ெபாறிச் சிறகர்த் ம்பி 
    ள ெமன் ேறாட் க் கஞ்சப் ெபாகுட்டைண ம்பர் ேமலாய் 
    வளர்பிைற தலாள் காமக் கண்ணிைய வழிபா டாற்றித் 
    தளர்வ  தவங்கள் ெசய்  தண்ண ள் ேகா  ெயன்றான்.         76 
    [விளாி யாழ்- விளாிப்பண். வண்  ர தல் விளாிப் பண் ேபான் ள . தாமைர 
மலர் ேமேலாேன! பிைற தலாள் காமாட்சிைய வழிபாடாற்றி தவங்கள் ெசய்  
அவள  தண்ண ள் ெகாள்வாயாக என்றான்.] 
 
    உணங்கிய ள்ளம் ெபாங்கு வைகயிற் றைழப்ப மாற்றார்க் 
    கணங்கு த் த ஞ் சூலத் தங்ைக ெயம்ெப மான் பாதம் 
    வணங்கினன் விைடெகாண் ேடகி மைற  விண் ங் காணாக் 
    குணங்கைளக் கடந்த ஞானக் குமாிையச் சரணஞ் சார்ந்          77 
    [வா ய உள்ளம் ெபாங்கும் மகிழ்ச்சியில் தைழக்கும்ப யாக, பைகவர்க்கு 
வ த்தத்ைத அ ம் சூலத்ைத அங்ைகயில் ஏந் ம் எம்ெப மானின் தி ப்பாதத்ைத 
வணங்கினான். அவாிடம் விைடெகாண்  ேவத க ம் விண் லகத்தவ ம் 
காணவியலாத குணங்கைளக் கடந்த ஞானக்குமாியாகிய காமாட்சியின் சரணத்ைத 
அைடந் . ] 
 
    உைடதிைர சு ட் ந் ெதண்ணீ ெரா ெக  ெதய்வக் கம்ைப 
    யைடகைர ம ங்குஞ் ெசய்ய வழலவிர்ந் தைனய ெசங்ேகழ் 
    மிைடதளி ெரா மா நீழ டத் ம்ெவம் பவேநா ெயல்லாம் 
    விைடெகா ம் பஞ்ச தீர்த்த விாி னற் கைரயின் கண் ம்.         78 
    [உைட திைர- கைரயில் ேமாதி உைடகின்ற அைல. சு ட் ந்திைர- சு ண் வ ம் 
அைல. கம்ைபயாற்றின் கைரயில் ெந ப்  சுடர்விட்  எாிவ  ேபான்ற தளிர்கைள 
உைடய ஒப்பற்ற மாவ யி ம், பிறவி ேநாெயல்லாம் விைடெகாண்  நீங்கும் 
பஞ்சதீர்த்தத்தின் கைரயின்கண் ம்] 
 
    ெவம்பிய காமக் காட்ைட ேவரறப் பறித்  ேட 
    நம்பிய சனக ராதி நற்றவ னிவ ேரா ம் 
    அம்பிைக பாதம் ெநஞ்சத் த த்தி ெமய்யன்  நீ க் 
    கம்பமற் றி ந்  மாேதா காிசற ேநாற்றிட் டாேன.          79 
    [ெவப்பத்ைதச் ெசய் ம் காமமாகிய காட்ைட ேவரறபறித்  த்திையேய வி ம்பிய 
சனகன் த ய நல்ல தவம் ெசய் ம் னிவர்க ட ம் அம்பிைகயின் 
தி ப்பாதத்திைன ெநஞ்சத்தில் அ த்தி உண்ைமயான அன்  ெகாண்  ந க்கம் அற்  
இ ந்  குற்றமறத் தவம் ெசய்தான்.] 
 
    எ திய ேவாவ ெமன்ன வி ந்தி ந் தவத்தின் ண்ட 
    ெச விய திறத்ைத ேநாக்கித் தி ள மகிழ்ந்  கண்ணி 
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    ெனா கிய க ைண பாய ெவாளிர்நைக வதனம் ப்ப 
    வ ம் பயந்த நங்ைக ன்ென ந் த ள ேலா ம்         80 
    [எ திய ஓவியம் என்ன அைசவற இ ந்  ெசய்த தவத்தின் திறத்ைத ேநாக்கித் 
தி ளம் மகிழ்ந்  கண்ணி ந்  ஒ கிப் ெப கும் க ைண நதியாய்ப் பாய 

கத்தில் ன்னைக த்  உலகம் வைத ம் ெபற்ற அம்ைம ன் எ ந்த ள ம். 
ஓவம்- ஓவியம். ] 
 
    எ ந்தனன் கரங்க ச்சி ேயற்றினன் தரணி மீ  
    வி ந்தனன் கவைல ற் ம் ட் னன் இன்ப ெவள்ளத் 
    த ந்தினன் ஆ ப் பா  யார்த்தனன் கண்க ேடா ம் 
    ெபாழிந்தனன் நீர் ெவள்ளம் ேபார்த்தனன் ளக ேமனி.         81 
    [தைரயில் ழ்ந்  வணங்கி எ ந்தனன்; ைககைள உச்சியின்ேமற் குவித்தனன்; 
மீண் ம் தைரயில் ழ்ந்தனன்; கவைலைய ற் ம் விட்ெடாழித்தனன்; இன்ப 
ெவள்ளத்தில் ஆழ்ந்தனன்; ஆ ப்பா  மகிழ்ச்சியில் ஆரவாரம் ெசய்தனன்; கண்களில் 
நீர் ெப க்கினன்; உடல் ம் ளகாங்கிதம் அைடந்தனன்.] 
 
    அலங்கலங் குழ  மன்பர்க் க ள்ெபாழி விழி ம் வில்விட் 
    லங்கிய க ம் ஏற்ேபார்க் கீத்த ள் கர ம் ம்ைம 
    மலங்ெகட வ ந் தா ம் வ ெவலா ேநாக்கிப் 
    லங்களி சிறப்பப் பல்காற் ேபாற்றிநின் றிரக்க ற்றான்.         82 
    [மாைல சூ ய குழ ம், அன்பர்க க்கு அ ள்ெபாழி ம் விழி ம், ஒளிவிட்  
விளங்கிய தி க ம், ஏற்பவர்க க்கு ேவண் யவற்ைற ஈந்த ம் தி க்கா ம் 
ஆணவம் கன்மம் மாைய எ ம் ம்மலங்கைள ம் ெக த்த ம் தி த்தா ம் ஆகிய 
அம்ைமயின் வ ெவலாம் கண்  ஐம் லன்க ம் ஆரப் பல்கா ம் ேபாற்றி நின்  
இரந் ேகட்க ற்றான்.] 
 
    ைவத்தேவல் தடற் ண் ழ்க மைலந்தி  ெந ய வாட்கட் 
    கத்திைக மாைல ேயாதிக் க ைணயங் கடேல யிந்நாண் 
    த்தணிந் ெத ந்  ங்கு கிழ் ைலக் கைலமா னீங்குப் 
    ைபத்தநீர் நதியாய்ப் ேபா ம் படர்ச்சிையத் தவிர்த்தல் ேவண் ம்         83 
    [ைவத்த ேவல்- ைகயில் ைவத் ள்ள ேவல். தட - உைற தடற் ள்- உைறயி ள். 
வாள் கண்.வாட்கண்- ஒளி ைடயகண். கத்திைக- கத்தாிக்ேகால். கத்திைக மாைல- 
கத்தாிக்ேகாலால் கத்தாித் ச் ெசப்பம் ெசய்யப்பட்ட மாைல. ைபத்த- சின ைடய. 
வாட்கண்ைன ம் மாைல ம் உைடய க ைணக்கடேல கைலமான் (கைலமகள்) 
இங்குக் சினங்ெகாண்ட நதியாகப் படர்ந்  வ தைலத் தவிர்த்தல் ேவண் ம்] 
 
    ஒ கணந் தாழ்க்கி லம்மா ெவா ெக  கட ற் ேறான் ம் 
    க விட கர்ந்த கண்டர் கழ ைண க தி யாற் ந் 
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    தி ம  ேவள்வி ேயா ந் திண்ணிய மதில்சூழ் காஞ்சிப் 
    ெப நக ரழிக்கும் வல்ேல ேபணிெயற் காக்க ெவன்றான்          84 
    [ஒ கணேம ம் காலந் தாழ்த்தினால், பாற்கட ல் ேதான்றிய நஞ்சிைன அ தமாக 

ண்ட நீலகண்டர் கழ ைணைய ேவண் ச் ெசய் ம் ெசல்வம  ேவள்வி டன் வ ய 
மதில்சூழ்ந்த காஞ்சிப் ெப நகைர ம் அந்நதி அழிக்கும். அதனால் ேபணி எம்ைமக் 
காக்க என்றான். அம்ம- இரக்க ஒ க்குறிப் ] 
 
    இ சுப் பிரங்கி வாட ெவ ந்  ெவண்டரளம் ண்  
    ந விைரக் களபந் ேதாய்ந்த நகிற் ைணச் சுவ  மாவின் 
    கிய காதல் ெபாங்க ைளத்தவர்க் கணிந்த நங்ைக 
    கு நைக கிழ்த்  ேநாக்கிக் குளிர்ெமாழி ய ளிச் ெசய் ம்         85 
    [இ ம்- இற்  ம். சுப் - இைட. ெவண் தரளம்- ெவண் த் . மாவின் -
மாவினிடத் . . ைளத்தவர்- ஏகாம்பேரசுரர். காதல் ெபாங்க ைலச் சுவ  அளித்த 
நங்ைக- காமாட்சி அம்ைம. காமாட்சி ன்னைக ெசய்  குளிர்ெமாழி அ ளிச் ெசய் ம்.] 
 
    அஞ்சைல லக மீன்ற வலரைணக் கிழவ ேகண்ேமா 
    நஞ்ெசன ெவகுண்  சீறி நன்னதி யாகிப் ேபா ம் 
    வஞ்சி ண் ம ங்கு லாைள மகிழ்விநீ யாற்  ேவள்வி 
    ெயஞ்ச ன் றினி  ற்  ேமகுதி விைரவி ெனன்றாள்.         86 
    [ வைணேம ந்  உலகங்கைளப் பைடத்தவேன! அஞ்சைல. ேகாபித்  நல்ல 
நதியாகப் பா ம் கைலமகைள மகிழ்வி. நீ ஆற் ம் யாகம் குறிவின்றி நிைற ேவ ம். 
என்றாள்] 
 
    அ ள்தைலக் ெகாண்  தாழ்ந்தங் ககன் வல் விைரந்  ேபாந்  
    ம ள்தைலக் ெகாண்  ெசன்ற வாணிைய யண்மி நல்ல 
    ெபா ள்தைலக் ெகாண்ட ெசால்லான் மகிழ்வித் ப் ெபா ந்தக் ெகாண்  
    ெத ள்தைலக் ெகாண்ட ேவள்வி சீர்ைமயின் த்திட் டாேன         87 
    [அம்பிைகயின் அ ைளத் தைலேமற்ெகாண் , அங்கி ந்தகன் , மயக்கம் ெகாண்  
ெசன்ற வாணிைய அைடந் , நற்ெபா டய ெசாற்களான் மகிழ்வித்  தான் தைலக் 
ெகாண்ட்ேவள்விையச் சிறப் டன் வித்தான்.] 
 
    பிைற தல் வாணி நீத்தப் ெப க்கிைனத் தவிர்ப்பச் ெசய்  
    நைறமலர்ப் ெபாகுட்  ேமலா னற்றவம் வளர்ந்த வாற்றா 
    ைறயினி ம்ைப ேயாப் ந் தேபாமய ெமன்  நாம 
    மைற னற் பழனக் காஞ்சி யணிநக ரணிந்த தன்ேற.         88 
    [நீத்தம்- ெவள்ளம். இைறயினில்- சிறி ேநரத்தில். ஓப் ம்- ஓட் ம். வாணியின் 
ெவள்ளப்ெப க்கிைனத் தவிர்க்கச் ெசய் ம் பிரமன் தவத்தின் வ ைமயால், 
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சிறி ெபா தில் இ ம்ைபைய ஓட் ம் தேபாமயம் எ ம் ெபயைரக் காஞ்சி அணிநகர் 
அணிந்த ] 
 
    க வி த்தம் 
    அற்பக ெவயி மி ழவிர்நவ மணிகுயில் 
    விற்ப  யினர் விண்ணவர் னிவ ங் 
    கற்ப  சிைறயாி கட ள ாிைறவ  
    ற்ப  ெமா தினங் கு மினர் ெமாழிவார்.          89 
    [அல்- இர . அவிர்- ஒளி சல். குயில்- பதி. நவமணி குயில்- நவமணிகள் பதித்த. 
விற்ப  - ஒளி சும் மகுடம். கல்- மைல. கற்ப  சிைற அாி கட ளர் இைறவன் – 
இந்திரன். கு மினர் ெமாழிவார்- கூ யி ந்  தங்க க்குள் ேபசிக்ெகாண்டார்கள்.] 
 
    ெவள்ளிய ெப ெகாளி விாிகயி ைலைய தற் 
    பள்ளியி னமர் ம் பண்ணவர் வ  
    ெமள்ள ந் தாிசன ேமா ழி ெயங்க க் 
    ெகாள்ளிதி ன ள  ஞற்  ெமன்னா.         90 
    [கயிைல ஐ- கயிைலத் தைலவன் , சிவெப மான். தற்பள்ளி- கயிைல தலாகிய 
இ ப்பிடம். பண்ணவர் வர்- சிவன் தலாய த்ேதவர்.ேதவர். வ ம் ஒ ேசர- 
தாிசனம் அ ளேவண் ம் என தவம் ெசய்ேவாம் என்  ] 
 
    வாியளி யின ரல் ம மிழ் ந மலர் 
    விாியைண மிைச ைற ேவதிய னி கழ 
    ாியதம் அகமலர் உறநிைனந் தைனவ ம் 
    அாிற  தவநனி யாற் த ற்றார்.          91 
    [வாி அளி இனம்- வாிகைள உைடய வண் க் கூட்டம். ரல்- ஒ  ெசய்ய.ம ேதன். 
உமிழ்- உகுக்கின்ற. ந மலர்- மணமிக்க மலர், தாமைர. ந மலர் விாியைண 
மிைச ைற ேவதியன் -பிரமன். பிரமைனத் தம் அகத்தில் நி த்தி குற்றமறத் தவம் 
ெபாி ம் ஆற்றத் ெதாடங்கினர்.] 
 
    எண்ண  நாளிவ ாின்னண யற ந் 
    தண்ணிய ந மணத் தாதவிழ் தாமைர 
    வண்ணெமன் மலரைண வானவன் ன் ற 
    ெவண்ணிற ஏற்றன ேமல்ெகா  வந்தான்.         92 
    [அளவிலாத நாட்கள் இவ்வா  தவம் யலேவ, தாமைர அைணயின் ேமல் 

ற்ற ம் பிரமன் ெவண்ணிற அன்னத்தின் மீ  வந்தான். ஏற்றனம்- ஏ தற்குாிய 
அன்னம். ஏ - ஆண் என மாம். அனம்- அன்னம், இைடக்குைற.] 
 
    ெச மைற ேவதி யெனதி றச் ேசற ம் 
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    வி மிய தவநவி லைனவ ம் ெவய்ெதனக் 
    க மமில் ெநஞ்சகங் களிவரத் ெதளித  
    மைற ேயாதினர் ன் றத்ெதா தார்.         93 
    [ெச மைற ேவதியன் – பிரமன். பிரமன் ேநேர ேதான்ற ம், சிறந்த தவமியற் ம் 
அைனவ ம் வி ப்பத் டன் குற்றமிலாத ெநஞ்சகம் மகிழ்ச்சி மிக ேவதமந்திரங்கைள 
ஓதி ன் நின்  ெதா தனர்.] 
 
    எந் ம் மன யல் ெவனவின வியமைற 
    யந்தணன் கமல ரலர்தர ெமாழிதர 
    எந்ைத நின்ெனா ம் அாியரைன  ேமாாிைடச் 
    சுந்தரப் பதமலர் ெதாழ யல் கின்றாம்.         94 
    [எந் - என்ன? உம்மனத்தால் நீவிர் யல் ற்ற  என்ன எனப்பிரமன் வினவ. 
‘எந்ைத உன் டன் அாி அரன் வைர ம் ஓாிடத்தில் உங்கள் அழகிய தி வ  
மலர்கைளத் ெதாழ இத்தவம் யல் ற்ேறாம் என்றனர்.] 
 
    அத்தகும் உ பயன் ற் ற ஆம்வைக 
    ெயத்திற ம தி ெயன்ற  மலரவன் 
    ெகாத்  மவர்க  டன்வரக் ெகா குந் 
    த்திய வரவைண ம்பைனச் ேசர்ந்தான்.         95 
    [அத்தைகய ெபாிய பயைன யாங்கள் ம் ெப ம் வைக யா  அ க எனக் 
ேகட்க, அவர்கைள அைழத் க் ெகாண்  பிரமன் பாம்பைணப் பள்ளியனாகிய 
தி மா டம் ேசர்ந்தனன். ெகாத் - கூட்டம். த்தி- விஷப்ைப. உம்பன் -தைலவன்.] 
 
    ேவ  
    ெகா யிைடப் பைண ைல ேகால மாமக 
    ள யிைண வ ட ெநட்டர வப்பள்ளியிற் 
    க யவிழ் தாமைரக் கண்வ ளர்ந்தி  
    ெந யவன் பதமலர் நிலத்திற் றாழ்ந்தனன்         96 
    [ெகா யன்ன இைட ம் ெப த்த ைல ம் அழகிய ேகால ம் ெகாண்ட தி மகள் 
தி ப்பாதங்கைள வ ட ெப ம்பாம்பின் மீ  தாமைரக்கண் வள ம் ெந யவனாகிய 
அாியின் பதமலர்கைள நிலத்தில் ழ்ந்  வணங்கினன்.] 
 
    ெநட்டரா வைணயினின் ெற ந்  ெநஞ்சகம் 
    ெபட்டசீர் விைழெவா ம் ெபாி  வந் நீ 
    சட்டவா னவெரா ஞ் சார்ந்த ெதன்ென  
    மட் லாந் ளவினான் மகிழச் ெசால் வான்.         97 
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    [ெந ய பாம்பைணயினின் ம் எ ந் , ெநஞ்சகம் நிைறந்த வி ப்பத் டன் ெபாி ம் 
உவந்  நீ வானவர்க டன் ெசப்பமாக இங்கு வந்  அைடந்த  எ  வி ம்பி என, 

ளவமாைலயினனாகிய தி மால் மகிழப் பிரமன் ெசால் வான்.] 
 
    என்ைன  நிைன மற் ேற  யர்த்தநம் 
    மன்ைன  ெமா வயிற் கா ம் வாஞ்ைசயின் 
    ன்னிய விவெரைன ற்ற யா மிங் 
    கன்னதன் ெபா ட் வந் தைடந்த ெதன்றனன்.         98 
    [என்ைன ம் நின்ைன ம் மற் ம் விைடக்ெகா  உயர்த்திய நம் மன்னவைன ம் 
ஒ ேசர ஓாிடத்தில் கா ம் வி ப்ப ைடய இவர்கள் என்ைன அைடந்தனர். யா ம் 
இங்கு அதன்ெபா ட்  நின்ைன வந்  அைடந்த  என்றான்.] 
 
    திவெளாளிக் க த் வந் திைளக்கு மார்பினான் 
    உவைகய னாயினன் உவணப் ள்ளிவர்ந் 
    தவெரா  மவ்வயி னகன்  ெசன்றனன் 
    கவெராளிக் கற்ைறயங் கயிைல ெவற்பிைன         99 
    [மார்பில் அைசகின்ற பிரகாசமான ளசிமாைலயினனாகிய அாி, அ ேகட் , 
உவைகயாக க ட ஊர்திையேலறி பிரமன் த யவர்க டன் ஒளிமிக்க கயிைல 
ெவற்பிற்குச் ெசன்றனன்.] 
 
    ேதத் ளி த ம்பிய ெதய்வக் ெகான்ைற ம் 
    ஆத்தி ங் கங்ைக ம் அளவ ளாவிய 
    த்திரட் சைடயைரத் ெதா தற் கவ்வயின் 
    ஏத்த ங் ேகாயி ள் வாயி ெலய்தினான்.  100 
    [ேதத் ளி- ேதன் ளி. ேதன் ளி த ம்பிய ெதய் கக் ெகான்ைற ம் ஆத்தி ம் 
கங்ைக ம் கலந்த ய திரண்ட சைடயராகிய சிவைனத் ெதா வதற்கு அங்கி ந்  
ஏத் தற்கு அ ைமயான தி க்ேகாயில் வாயில் எய்தினான்.] 
 
    நவ்விேபால் விழிெயறி நயன மாதிடம் 
    ெவளவிய ராணர் தம்வாய்தல் காத்தி ம் 
    ஔவிய மகன்ற ெநஞ்சண்ணல் நந்திதான் 
    ெசவ்வியின் ெறாழிெகனச் ெசப்ப மீண்டனன்.  101 
    [ெபண்மான் ேபால் ம ண்ட விழியளாகிய அம்ைம இடப்பாகத்ைதக் 
கவர்ந் ெகாண்ட பழைமயானவர்தம் மாளிைக வாயில் காத்தி ம் பணி ெசய் ம், 
வஞ்சகமற்ற ெநஞ்சங்ெகாண்ட நந்தி ேதவர் இப்ெபா  இைறவைரக் கா தற்குச் 
ெசவ்வியில்ைல , இடத்ைத விட்  நீங்குக எனக் கூறேவ , மீண்டனன்.] 
 
    இளமதி யயர் ற எற்  ெதண் ைர 
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    வளநதி ேவணியார் வனச ெமன்கழல் 
    தளர்வறக் கா வான் றவிர்ந்  மற்றவண் 
    அளவ  ெப ந்தவ மாற்ற ற்றனன்.  102 
    [பிைறநில  கைளப்பைட ம்ப  அைலேமா ம் கங்ைகயிைன அணிந்த 
சைடப்ெப மானின் தாமைரத் தி வ  காண்பதன் ெபா ட் த் தம்மிடத்திற்குப் 
ெபய தைலத் தவிர்ந்  அங்ேகேய ெப ந்தவம் ஆற்ற ற்றனன்.] 
 
    கைனகுரல் வண் னங் கஞ க் கூட் ம் 
    வைன கழ்த் தாமைர வள்ள லாதிேயா 
    ரைனவ ம் ேவ  ேவறங்கண் ைவகு  
    தைனநிக ர ந்தவஞ் சால வாற்றினார்  103 
    [ ர ம் வண் க்கூட்டம் திரண்  கூட்டமாகத் ேத ம் அழகிய தாமைரயில் 
வதி ம் பிரமேதவ ம் ஏைன அைனவ ம் அாிையப் ேபால அங்கி ந்  தவம் மிக 
ஆற்றினர்.] 
 
    ெகாம்ெபா  பாகைரக் குறித்  ெநஞ்சிைன 
    ையம்ெபாறி வழிச்ெசலா தடக்கி ேநாற் ழி 
    வம்பவிழ் மதசல றி வார்ந்திழி 
    ம்பிமா கத்தவன் ேதான்றி னானேரா.  104 
    [மாெதா  பாகைரக் குறித்  ெநஞ்சு ஐம் லன்வழி ஓடாதடக்கித் தவம் ெசய்தேபா  
மதசலம் திதாக ஊற்ெற க்கும் யாைன கக்கட ள் அவன் ன்னர்த் ேதான்றினர்.} 
 
    ஆயிரம் பாிதிெயான் றாகித் ேதான்றியாங் 
    ேகயேப ெராளிவி  வி ெனந்ைதைய 
    மாயி ங் களிெகாள ேநாக்கி வல்ைலயிற் 
    யதாட் ைணமலர் ெதா  ேபாற்றினார்.  105 
    [ஆயிரம் சூாியர்கள் ஒன்றாகித் திரண்ட ேபெராளி உ வில் வந்த விநாயகப் 
ெப மாைன மிக்கெப ங் களிப் டன் ேநாக்கி அவ ைடய யதி வ கைளத் 
ெதா  ேபாற்றினர்.] 
 
    மங்ைகேயார் பாகைரக் கா ம் வாஞ்ைசயிற் 
    ெபாங்கிய அ ந்தவம் ண்  ைவகிேனம் 
    அங்கவர் மதைலயாம் நின்ைன யன்பினால் 
    இங்கி யாந்ெதாழப் பயெனளிதி ெனய்தினாம்.  106 
    [மாெதா  பாகராகிய உம் தந்ைதயாைரக் கா ம் ேவட்ைகயில் ெபாங்கிய 
அ ந்தவம் ண்  இங்குத் தங்கிேனாம். அவ ைடய பிள்ைளயாகிய நின்ைன 
அன்பினால் இங்குத் ெதா ம் பயைன ம் ெபற்ேறாம்.] 
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    தந்ைத  மக ம் ேவறன்ைம சாற் வார் 
    எந்ைதநின் தாிசன ேம  யர்த்தி ம் 
    ந்ைததன் றாிசன த ன் ேவறிைல 
    அந்தண ெவனத் தி யைறதன் ேமயினார்          107 
    [தந்ைத ம் மக ம் ேவறிைல எனச் ெசால் வர். எந்ைத! நின் தாிசனேம உன் 
தந்ைததன் காட்சிைய அளித்த ன் நீ அவனின் ேவறிைல, அந்தணேன! எனத் திக்கத் 
ெதாடங்கினர்.] 
 
    வி த்தவம் உைடயைர ெமய்ய ட்கடல் 
    அ த்தி ம் ஒ ம ப் பண்ணற் குஞ்சரம் 
    வ த்திய திக்குள மகிழ்ந்  மாறிலா 
    த்த ேபர ளினான் ெமாழி  ெமன்பேவ.  108 
    [ ய தவம் உைடயவைர ெமய்ய ட் கட ல் அ த்தி ம் ஒற்ைறக்ெகாம் ைட 
அண்ணல் யாைனயாகிய விநாயகப் ெப மான் தி மால் வ த்திய திெமாழிக க்கு 
மகிழ்ந்  நிகாிலா ைமயான ேபர ளினால் கூ ம். கூறிய ெமாழி அ த்த பாட் ல்] 
 
    அ ந்திறற் சூற்பைட யகில நாயகர் 
    க ந்தடங் கண்ணி ந் தா ங் காஞ்சியிற் 
    றி ந்திய கம்ைபநீர்க் கைரயிற் ேறனினம் 
    வி ந்  மாவ  ேமவி ைவகினார்.  109 
    [சூற்பைட- சூலப்பைட. அகிலநாயக ராகிய இைறவ ம் க ந்தடங்கண்ணியாகிய 
அம்ைம ம் காஞ்சிமாநகாில் கம்ைபயாற்றங்கைரயில் வண் கள் கூட்டமாகத் 
ேத ம் மாவ யில் தங்கினர்.] 
 
    அத்தகு தேபாமய நகைர யண்மி ன் 
    ெமய்த்தவ மாற்றிநீர் விைழந்த யாைவ ங் 
    ைகத்தலக் கனிெயனக் கூ ங் காண்மிெனன் 
    த்தமக் களபமங் ெகாளித் ப் ேபாந்தேத.  110 
    [உத்தமக் களபம்- உத்தம இலக்கணங்கள் யா ம் உைடய களி ., விநாயகர். 
அத்தைகய தேபாமயநகைர அைடந்  ெமய்த்தவம் ஆற்றி ன் நீர் விைழந்த யாைவ ம் 
அகங்ைகயில் ெநல் க்கனிேபாலக் கூ ம் காண்மின் என விநாயகப் ெப மான் 
அ ளிச் ெசய்  மைறந்தார்.] 
 
    வழங்கிய அ ள்தைலக் ெகாண்  வார்கழல் 
    தழங்கிய தி வ  தாழ்ந்ெத ந் ேபாய்ப் 
    பழங்கனிந் கும்ெபாழிற் பாங்கர் வண் னம் 
    ழங்கு  காஞ்சிமா நகர ற்றினார்.  111 
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    [விநாயகப்ெப மான் வழங்கிய அ ைளத் தைலேமற்ெகாண்  அவ ைடய கழல் 
விளங்கும் தி வ ையத் தாழ்ந்  வணங்கி, எ ந் ேபாய்ப் பழங்கனிந்  உகும் 
ேசாைலகள் சூழ்ந்த, வண் னம் ழங்கும் காஞ்சிமாநகைர அைடந்தனர். பழம் கனிந்  
உகுதல் தி வ ள் எளிதிற் கிைடத்த க்கும் வண் னம் ஒ த்தல் மகிழ்ச்சிக்கும் 
குறிப் ] 
 
    ெசஃறவழ் ெதா ஞ்ெசறி திமிரஞ் சீப்பநற் 
    கஃறிவ ெளாளிவி  மாடக் காஞ்சியிற் 
    பஃறளி ெதா ந்ெதா ம் படர்ந்  நாதனார் 
    விஃறவழ் சிலம்ப  விைழந்  ேபாற்றினார்.  112 
    [ெசல் +தவழ்= ெசஃறவழ். ெசல்- ேமகம். கல்+ திவெளாளி, கல்- மணிகள். பல்=தளி= 
பஃறளி. பல தளிகள்- பலேகாயில்கள். வில்+தவழ்= விஃறவழ். வில்- ஒளி.சீப்ப- விலக்க. 
ேமகங்கள் தன்ேமல் தவழ்ெதா ம் ெசறிகின்ற இ ைள விலக்கும் மணிகள் ஒளிவி ம் 
மாடங்கைள உைடய காஞ்சிநகாில் பலதளிக க்கும் ெசன்  இைறவர  ஒளிதவ ம் 
சிலம்பணிந்த தி வ கைளப் ேபாற்றி வணங்கினர்.] 
 
    கறங்கி த் ெதறிந்  வன்கைரெகான் றார்த்ெத  
    மறங்கிள ைடதிைர வார்ந்  லாவிய 
    அறங்கிளர் பயெனலாம் அ ங் கம்ைபநீர் 
    பிறங்குேப ரன் ளம் ெப க ழ்கினார்  113 
    [ஆரவாாித் , த் க்கைள எ த் சி, வ ைமயான கைரைய அழித் , 
அைலெய ந்  கைரமீ  ேமாதி உைடந்  உலா ம், அறப்பயன்கைள எல்லாம் 
அ ம் கம்ைபயாற்றின் நீாில் பக்தி மிகும் உள்ளத்திேனா  ழ்கினர்.] 
 
    மைழத்திரள் அக கீண் ெட ந்  வார்ந் ேபாய்க் 
    குைழத்த ஞ் சிைனெயலாங் குரங்கக் காய்ப ந் 
    தைழத்தேவார் மாவ  தன்னிற் ேறான்றிய 
    உைழத்தடங் ைகயினார் தி ன் உற்றனர்.         114 
    [மைழத்திரள்- கார்ேமகம். அக - வயி . குரங்க- வைளய. உைழ- மான்.ேமகத்தின் 
வயிற்றிைனக் கீறி உயர்ந் ேபாய் தளிர்த்த கிைளகெளல்லாம் வைள மா  
காய்கைளக் ெகாண்  தைழத்த ஒ  மாமரத்தின் அ யில் ேதான்றிய, மாைனக் ைகயில் 
ெகாண்ட இைறவனின் தி ன் அைடந்தனர்.] 
    ேநாக்கிய மலர்விழி ெபாி  ண் ளி 
    வாக்கெமன் மலர்க்கரங் கூம்ப மாறிலாத் 
    ேதக்கிய வின் ளந் திைளப்ப யாவ ங் 
    காக்கு நாயக ாி கழ ற் றாழ்ந்தனர்.          115 
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    [கண்ட மலர்க்கண்கள் ெபாி ம் கண்ணீர் ெசாாிய ெமன்மலர்க்கரங்கள் உச்சிேமற் 
கூம்ப, ேதக்கிய இன்பத்தில் உள்ளம் திைளப்ப அைனவ ம் இைறவனின் 
இ தி வ களில் ழ்ந்  வணங்கினர்.] 
 
    ஏலவார் குழ ற் றி க்கும் பாகைரக் 
    ேகாலவார் சைடயைரக் கும்பிட் டஞ்சு ம் 
    பாலவார் ம மிழ் அம்  யத்தவன் 
    சாலமா மைறக ளாற்சரண் பழிச்சினான்.  116 
    [ஏலவார் குழ  பாகைர, அழகிய நீண்ட சைட யினைரக் கும்பிட் ச் சு ம் கள் 
மகிழ்ச்சியில் ஆரவாாிக்கத் ேதைன உமிழ்கின்ற தாமைரயவனாகிய பிரமன் 
மைறெமாழிகளால் இைறவனின் தி வ கைளப் ேபாற்றினான். அம் யம்.அம் ஜம்- 
தாமைர. ஏலவார்குழ  பாகர், ேகாலவார்சைடயர் இ ெபயர்க ம் ஒ வைரேய 
சுட் ன.] 
 
    சீாிய மைறத் திக் கிரங்கித் ேதனினங் 
    காரளி ழக்கறாக் காமர் மாவ ப் 
    ரணர் தாமைரப் ெபாகுட்  ேமவிய 
    ஆரணன் காணவங் க ளித் ேதான்றிேய  117 
    [ெப ைம ைடய ேவதெமாழித் திக க்கு மனம் இரங்கித் ேதனீக்கள் கூட்டம் 
வண் க்கூட்டம் ழக்கம் நீங்காத அழகிய மாவின் அ ப் ரணராகிய ஏகாம்பரர் 
தாமைரப் ெபாகுட் ன் ேமவிய ேவதன் காண வந்  ேதான்றி அ ளினார். ஆரணம்- 
ேவதம் ஆரணன் -ேவதன், பிரமன்.] 
 
    சிைறயளி ேதனினஞ் ெசற்றித் தாதைளஇ 
    நைற கர்ந் ெததிெர த் ெதன்ன நல் ைச 
    ைற ைற பயில்  ண்ட கத்திேனாய் 
    நிைறவரங் ேகா  நீெயன நிகழ்த்தினார்.  118 
    [சிைற அளி- சிறகுகைள உைடய வண் க்கூட்டம். ெசற்றி- தாக்கி. வண் கள் 
மலர்களின் தாதிைன அைளந்  ர ம் இனிைமைய எதிெரா த்  நல் ைச 

ைற ைற இைடவிடா  இைசக்கின்ற தாமைரயிேனாய்! நீ வி ம் ம் வரத்திைன 
நிைறவாகக் ெகாள்வாயாக’ என்றார்.] 
 
    கிளர்ந்தி ம் உவைக ங் ெக மி மீமிைச 
    வளர்ந்தி  பத்தி  மனங்ெகா ளாெதழத் 
    தளர்ந்தி  ெமாழியினன் தாழ்ந்  வண் னம் 
    உளர்ந் ம் ம மலர் உம்பன் ஒ வான்  119 
    [கிளர்ந்ெத ம் மகிழ்ச்சி டன் கூ  ேம ம் ேம ம் வளர்ந்தி ம் பக்தி ம் 
மனங்ெகாளாதப  எழத் த த த்த ெமாழியினனாகித் தாழ்ந்  வணங்கி 
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வண் க்கூட்டம் ெமாய்த்  உ ம் ேதன்மலர்த் தாமைரத் தைலவன் பிரமன் 
கூ வான்] 
 
    பிள்ைளெவண் மதிய ம் பிரசக் ெகான்ைற ம் 
    வள்ெளயிற் றரவ ம் மிைலந்த வார்சைட 
    அள்ளிைலச் சூற்பைட யமல நாயக 
    எள்ள  நினத ள் கிைடப்ப விவ் ழி  120 
    [பிள்ைள ெவண்மதி- பிைற. பிரசம்- ேதன். மிைலந்த – அணிந்த.பிைற ம் 
ெகான்ைற ம் கூாிய எயி  உைடய அரவ ம் மிைலந்த நீண்டசைட ம் 
சூலப்பைட ம் உைடய அமலநாயகேன! உம் ைடய அ ள் கிைடப்பதற்கு 
இவ்விடத்தில்] 
 
    ெப கிய வானவ ேரா  ெபட் நின் 
    தி னர்ப் பாிமகஞ் ெசய்வல் மற்றவண் 
    வ வ  ேவண் ெமன் றிரப்ப வார்கடல் 
    இ ள்விட மயின்றவ ாிைசந்திட் டாரேரா  121 
    [திரண்டவானவ டன் வி ம்பி நின் தி ன்னர் அசுவேமத யாகம் ெசய்வன். 
அங்குத் தாங்கள் வ தல் ேவண் ம் என்  இரப்ப, கடல்விடம் அயின்றவர் 
இைசந்திட்டார்.] 
 
    கீற்றிளம் பிைறயவிர் ேகழ்த்த ெசஞ்சைட 
    நீற்றணி திகழ்ந்தெமய் நிமலர் ஏற்ெறதிர் 
    கூற் யிர் கு த்த தாள்குறித்  ல்வழி 
    யாற்றினன் பாிமகம் அய ம் என்பேவ.  122 
    [கீற் ப் ேபால விளங்கும் பிைற ஒளி ம் நிற ைட ெசஞ்சைட ம் தி நீற்  அழகும் 
திக ம் தி ேமனி நிமலர் மா பட்  நின்ற எம ைடய உயிைரக் கு த்த 
தி த்தாளிைனக் குறித்  மைற ல்வழி அசுவேமத யாகம் பிரமன் ெசய்  த்தனன். 
தாள்- தி வ ள்] 
 
    கிய மணப் ைகப் படைல ெமாய்த் வான் 
    ந மலர்க் கற்பக நைனகள் வாட்  
    மைறெநறி ேவள்வியின் வயங்கு ெசஞ்சைடப் 
    பிைறயணி கூத்தனார் பிறங்கித் ேதான்றினார்.  123 
    [வ ைம ற்ற மண ைடய ைகப்படலம் ேமெல ந்  ேதவேலாகத்ைத ெமாய்த்  
கற்பகமரத்தின் தளிர்கைள வாடச்ெசய் ம் ேவத ெநறிப்ப  ஆற்றிய ேவள்வியின் 
விளங்கும் பிைறயணி கூத்தனாராகிய இைறவன் விளங்கித் ேதான்றினார்.] 
 
    விம்மிதந் தைலக்ெகாள விழிக ணீ க 
    இம்ெம  ன்ென ந் திைறஞ்சி வாழ்ந்தனர் 
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    அம்மலர்ப் ெபாகுட் ன் ேமலய  மார்பிைடச் 
    ெசம்மலர்த் தி வமர் ெசல்வத் ேதான்ற ம்  124 
    [விம்மிதம்- அச்சம், அதிசயம். இம்ெம ம்- விைர க் குறிப் . அச்ச ம் அதிசய ம் 
ேமற்ெகாள விழிகள் கண்ணீர் உகுக்க ழ்ந்  வணங்கி எ ந்தனர், பிரம ம், 
தி மா ம்] 
 
    மற்ைற வானவர்க  ம வி லாத்தவம் 
    ற் மா தவர்க  ெமா ங்கு வர்தம் 
    ெபாற்றதா மைரய ப் ேபா  தாழ்ந்ெத ந் 
    தற்றமிழ் விைழவவண் ஆர ற்றினார்  125 
    [ஏைனய ேதவர்க ம் குற்றமற்ற தவம் ற் ம் மாதவர்க ம் ஒ ங்கு அயன் அாி 
அரன் வர்தம் தி வ த் தாமைரமலர்கைளத் தாழ்ந்  வணங்கித் தாம் வி ம்பியைத 
அங்கு எய்தினர். ] 
 
    அன்ப க் க ள் ாிந் தமல நாயகர் 
    ெபான்ெபாதி யிள ைலப் ைவ தன்ெனா ம் 
    இன்பழங் கனிந்  ேதனிைறக்கு மாவ  
    ன் ேபால் ைவகினார் கிழ்த்த காதலால்.  126 
    [அன்பர்க க்கு அ ள்: ாிந்த இைறவர், அம்ைமெயா ம் மாமரநீழ ல் ன் ேபால் 
அன் டன் தங்கினர்] 
 
    பாற்ற ம் பவத்ெதாடர் பாற வல்விைன 
    நீற்றி  ம ப்பைட நிமல நாயகர் 
    ேபாற்ற ம் பதமலர் ேபாற்றி யன்பினால் 
    ஆற்ற  ேவள்வி ெசய்தய னி ந்தனன் 127 
    [ஒழித்தற்கு அாிய பிறவித் ெதாடர்ச்சிைய ஒழிக்க, சஞ்சித விைனைய அழித்தி ம் 
இைறவாின் பதமலைரப் ேபாற்றி அன்பினால் ெசய்தற்கு அாிய ேவள்விையச் ெசய்  
அயன் இ ந்தனன்.] 
 
    பாவிய த்தர ேவதி பாங்காிற் 
    வலர் ளவினான் ெபாற்ப ைவகினான் 
    தாவிலப் பாிமகச் சாைல ேவதிதான் 
    ேமவ  மத்திெவற் ெபன்ன ேவாங்குேம  128 
    [பரவிய உத்தர ேவதிப் பக்கத்தில் ளவமாைலயினனாகிய அாி அழகுடன் 
தங்கினான். அசுவேமத ேவள்விச் சாைலயின் அவ்ேவதிதான் அத்திெவற்  என 
ஓங்கும்.] 
 
    இ வ  நாெடாணா விைறவ ேரா மற் 
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    றி வ  மின்னணம் வதி  ேம வான் 
    ம ம  காஞ்சி ம் ர்த்தி வாசெமன் 
    ெறா ெபயர் பைடத்த தா லகு ேபாற்றேவ.  129 
    [ அயன் அாி இ வ ம் தம்மால் காண யாத இைறவ டன் இவ்வா  
தங்கியி த்தலால் மணம  காஞ்சி ம் ர்த்தி வாசம் என்ெறா  ெபய ம் உலகு 
ேபாற்றப் பைடத்த .] 
 
    எண்சீர்க்கழிெந லாசிாிய வி த்தம் 
    ள்ளி ழ்த  மாைல ெவள்ள வி ைளத்த ெநட்டைறப் 
                ெப ங்குழி யிடத் ப் 
    ள்ள றாத ெமன்சிைனப் ெபாழி  குத்த ேபா  சால ம் 
               ேபாந்த காரணத்தாற் 
    பள்ள மீெதன வறிந்திடா திய ம் பைனக்ைக ேவழம் ழ்ந் 
               லம்பி ன் னரக்கன் 
    ெறள்  றா வந் ெத த்திைச ெய ப் ஞ் ெசய்ைக காட் மக் 
               கயிைலமால் வைரயின்.  130 
    [ ள்ளி ம் இயல் ைடய ெவண்ைமயான அ வி ைள ெசய்த பாைறயின் 
ெப ங்குழியில், ள்ளினம் நீங்காத கிைளகைள ைடய மரப்ெபாழில் உகுத்த மலர்கள் 
ேமல் மிகுந்த காரணத்தால், பள்ளம் ஈ  என்  அறிந்திடா  அங்கு நடமா ம் 
பைனமரம்ேபான்ற ைகைய உைடய ேவழம் ழ்ந்  பிளிறி, ன்  அரக்கன் 
இராவணன் த்தியின்றி எ த் ப் பின் இைச எ ப் ம் ெசயைல அக்கயிைல 
மால்வைர காட் ம். உலம்பி- அலறி. ெதள் றா - ெதளியா .] 
 
    ேதய்ந்த ெவண்மதிக் குழவிதான் வளர்ந்  ெசழிப்ப ன்னி 
                மந்தாகினி ந நீர் 
    ேதாய்ந்  ன்னிய ெசஞ்சைட வனத் ச் சூட்டராவினந் 
                தழல்விடங் ெகாழித் க் 
    காய்ந்  வன்படம் விாிக்கும்ெவந் நிழ ற் க வி ைவக  
                ம ந்தவ ய ம் 
    ஆய்ந்த ெமல் தழ்த் ெதாடாிய க க்ைக யலங்கல் சூழ்ந்ெதழில் 
                அசும்பிய யார்.  131 
    [ேதய்ந் ேபான பிைறக் குழவி தான் வளர்ந்  ெசழிக்க நிைனந் , கங்ைகநதியின் 

ய நீாில் ழ்கி ெந ங்கிய ெசஞ்சைடயாகிய காட் ல் பாம்பினம் சினந்  வ யபடம் 
விாிக்கும் ெகா நிழ ல் ெபா ந்தி நா ம் அ ந்தவம் ய ம் ெமல் ய இதழ்கள் 
ெதாட ம் ெகான்ைற மாைல சூழ்ந்த எழில் ஒ கும் தி ைடயவர்(இைறவர்)] 
 
    மாண்ட வின்னிைசச் சு ம்பின ரன்  மணங்குலா  
               ெசம்மட்  வார்ந்ெதா க 
    ஈண்  ெமல் தழ் மலர்த்ெதாைட ெச கு மி ட்க ங்குழ 
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               ைறவிதன் ேனா ங் 
    காண்ட குங்கதிர்க் குைடமிைச நிழற்றக் கவின்ற சாமைர 
               யி ற மிரட்டப் 
    ண்ட காத ற் ெபாலந்தவி சிவர்ந்  ெபாற்ப ன்ெனா  
                நாளினிதி ந்தார்.  132 
    [(இைறவர்) ெப ைம ைடய இன்னிைச ஒ க்கும் வண் னங்கள் ரன்  
மணமிக்க ெசந்ேதன் வார்ந்ெதா க, ெந ங்கிய மலர்த்ெதாைட ெச கிய இ ள் 
ேபான்ற க ங்கூந்தல் இைறவி டன், கண்கவர் ஒளி ைட குைட நிழைலத் தர, 
சாமைர இரட்ட, உயிர்கள்ேமல் ெகாண்ட அன் டன் ெபாற்றவிசின் மீ  ெபா டன் 

ன்ெபா நாள் ற்றி ந்தார்.] 
 
    அண்டம் யாைவ ம் பைடத்தளித் தழிக்கு மாற்றல்  
               வல்லசீர் நந்தி ேவதண்டன் 
    மண்  மாதவப் பி ங்கி ண்டீரன் மற்   
                மல்கிய ெப ங்கண நாதர் 
    ெகாண்டல் ெவள்ெளனக் க த் ெவண் ணாி  
               ெகாதித்ெத ந்த வல்விட கர்ந்தி ண்ட 
    கண்டர் ேசவ க் கமலநாண் மலைரக் கசிந்   
              ேபாற்றிநின் றன்பினிற் றிைளத்தார்.  133 
    [அண்டங்கள் யாவற்ைற ம் பைடத் க் காத்  அழிக்கும் ஆற்றல் வல்ல 
ெப ைம ைடய கயிைல மைல ேபான்ற ேதாற்ற ள்ள நந்தி, ெபாியதவம் ெசய் ம் 
பி ங்கி, ண்டீரன், மற் ம் ெப கிய கணநாதர்கள் – கார் ேமக ம் ெவள்ைள 
எ ம்ப யாகப் பாற்கட ல் க த் ப் ெபாங்கிக் ெகாதித்  எ ந்த ெகா ய விடத்ைத 

கர்ந்ததனால் இ ண்ட கண்டத்ைத உைடய ெப மானின் ேசவ யாகிய 
ெசந்தாமைரப் ேபாதிைன உளங்கசிந்  ேபாற்றிப் பத்தியில் திைளத்தி ந்தனர்.] 
 
    அாிப ரந்தி ண் டகன் ெநட் ைலேவல் அம்ப ைலத் நீண் 
                  டஞ்ெசவிக் குைழையச் 
    சாிய ேமா ைம விழிச்சிைய தலாஞ் சத்தி மாதர்க 
                 ெளண்ணிலார் கு மிக் 
    காிய கண்டர்தம் ம ங்கு ற் றி க்குங் காமர் வாண் க 
                 மலர்ப்பசுங் ெகா தன் 
    பாி  ரச்ெச ஞ் சீற க் கமலம் பணிந்  ேபாற்றிநின் 
                றின்றன்பினில் திைளத்தார்  134 
    [ெசவ்வாி பரந்  க விழி இ ண்  அகன்  ெந ய இைல ைடய ேவல் அம்  
ஆகியவற்ைறத் ேதாற்க த்  அழகிய ெசவியில் உள்ள குைழ சாிய ேமா ம் 
விழிச்சியராகிய சத்திமாதர்கள் எண்ணிலார் திரண்  நீலகண்டாின் பக்கத்தில் 

ற்றி க்கும் அழகிய ஒளி ைட கப் பசிய ெகா யாகிய இைறவியின் பாி ரம் 
அணிந்த சீற க் கமலத்ைதப் பணிந் ேபாற்றி நின்  இன்பத்தினில் திைளத்தனர்.] 
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    ேபாற்றி இன்னண நின்றி  ேமல்ைவ ேபாக்க  
             ந்தவம் வல்ல ண்டீரன் 
    ஆற்  ன்ைனவல் விைனப்பயன் ெறாடர  
             வறி  ேவ பட் டாதவ ப்பம் 
    மாற்  ஞ்சிைன மலர்ப்ெபாழிற் ெறய்வ மால  
             திப்ெபயர் மாதராள் கனகக் 
    ேகாற்ெறா ப்பசும் பைண ைர ெந ந்ேதாட்  
            ேகாைத மீ தன் மனஞ்ெசல வி த்தான்.  135 
    [அைனவ ம் இவ்வா  இைறவைன ம் இைறவிைய ம் ேபாற்றி வழிபட்  நிற்கும் 
ேவைளயில், தவ ைடய ண்டீரன், ன் ெசய்த தீவிைனப் பயன் ெதாடரேவ, அறி  
ேவ பட்  மாலதி எ ம் மலாின் ெபயர் ெகாண்ட ஒ  ெபண்ணின் மீ  தன்மனம் 
ெசல்ல வி த்தான்] 
 
    வணங்கு ண்ணிைட வ த்திேம ெல ந்  
               மதர்த்த ண் ைலமாலதிப்ேப 
    ரணங்கு மாயிைடப் கு கம் ாிந்ேத யார்வமீக் 
               ெகாளக் கட்கைட வி த்தா 
    ளிணங்கு மார ந் தன்வ  காட்  யிைடயி ெனய் ழி 
               ெய ந்த ெமய் ணர்வால் 
    உணங்க ம் கழாளன் மற்றவள் பா ற்ற ெநஞ்சிைன 
               ெயாய்ெயன மீட்டான்.  136 
    [இைளத்த ண்ணிய இைடைய ேம ம் வ த்தி எ ந்த மதர்த்த ண் ைல மாலதி 
என் ம் ெபயர் ெகாண்ட ெபண் ம் அங்கு அம் னிவனின் காதைல 
எதிர்ெகாண்டாள்; காதல் பார்ைவக் கைடக்கண்ைண அவன் மீ  வி த்தாள்; 
இைடயில் மன்மதன் நின்றான். நல்லறி  ேதான்ற ண்டீரன் அவள்பால் உற்ற 
ெநஞ்சிைனவிைரவில் மீட்டான். கும்கம் ாிதல்-தலமகன் தன்ைனக் கா தைலத் 
தைலமகள் வி ம் தல்.கட்கைட- கைடக்கண்பார்ைவ. ஒய்ெயன- விைரவில் ] 
 
    என்ைன ெசய்தனன் நன் நன் றி கா றீட்   
              ேமன்ைம ந் தவங்க  மிறப்ப 
    வன்ன ெமன்னைடப் பிராட்  யி ேனா ம்  
              அம ம் அண்ணலார் தி  னிவ்வா  
    ெகான்  தீவிைன யீட் ய வஞ்சக் ெகா ய  
              ேனற்கினி ய்வைக யாெதன் 
    ன்னி ன்னி ெநக்கு கி ெவய் யிரா  
              ளெமலாம் பைதபைதத்  மிக்கழிவான்.  137 
    [எத்தைன ெபாிய தவற்றிைன நான் ெசய் விட்ேடன்? நன் நன் . இ வைரக்கும் 
நான் ஈட் ய ேமன்ைம ம் தவங்க ம் அழிய, எம்பிரா டன் இ க்கும்அண்ணலார் 
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தி ன்னர் இத்தைகய ெபாிய தீவிைனையச் ெசய்  பாவம் ஈட் ய வஞ்சகக் 
ெகா யவனாகிய எனக்கு உய்வைக யா  என்  நிைனத்  நிைனத்  ெநக்கு கி 
ெப ச்ெசறிந்  உள்ளெமலாம் பைதபைதத்  மிக ம் வ ந் வான். நன்  நன் ; 
இகழ்ச்சிக் குறிப் ; மிகத்தீ  என்ப  ெபா ள். ெகான் -அச்சம் உன்னி- நிைனந் . ] 
 
    உடங்கு தன் ட னின் ேப ரன்பி ம்பர் 
                நாயகர் ேசவ  பரசும் 
    மடங்க ந்தெமய் ய யைர ேநாக்கி மதியின் 
               நா ந் தன்ைனேய பழிக்கும் 
    விடங்ெகா தித்ெதன வந்த தீவிைனைய ெவ ம் 
               ஓவ  கவற்சியில் ைள ம் 
    படங்க வின்றவா ளரவணிந் தவைரப் பரசி ய் ெமன் 
               ளந் ணிந் ெத ந்தான்.  138 
    [தன் டன் நின் , உம்பர்நாயகனின் தி வ ையப் பர கின்ற, அறியாைமைய 
ெவன்ற ெமய்ய யைர ேநாக்கித் தன் ள்ேள தாேன நா வான்; தன்ைனேய 
பழித் க் ெகாள்வான்;தீவிடம் வந்  தாக்கியெதன வந்த தீவிைனைய அஞ்சுவான்; 
ஒழியாத வ த்தத் டன் ெநாந் ெகாள்வான்; அரவணிந்த ெப மாைன வழிபட்  
உய்ேவாம் என உள்ளத்தில் ணிந்  எ ந்தான். உடங்கு uṭaṅku, n. cf. ஒ ங்கு. 
Propinquity, side, nearness; பக்கம். எம டங்கிற் ப த்தேதா (விநாயக .        62, 
19).--adv. 1. Amicably, harmoniously; ஒத் . உம்பர்- ேதவர். உம்பர் நாயகன் -ேதவாதி 
ேதவன். மடம்- அறியாைம. n. < மட-ைம +. 1. Stupidity, dullness; டகுணம். கவற்சி- 
கவைல. ஓவ - ஒழிவிலாத. ைள ம்- வ ந் ம்.] 
 
    அன்ைன ேயநிகர் கு மைனக் கிழத்தி யலர் ைலத் 
               தடந்ேதாய்ந்  ெசம்மாக்கும் 
    மின்  ங்கதிர்த் திங்க க் கிரங்கும் வித்தகா 
               விாிநீர் கடெல ந்  
    ன்  தீவிடந் தி மிடற் றடக்கி ைறதிறம்பிய 
               வானவர்க் ெகல்லாம் 
    நன்னர் வான்பத மளித்த ள் க ைண நாத ெவன்ைன ங் 
               காப்ப ன் கடேன.  139 
    [ெபற்ற தாய்க்கு நிகரான கு பத்தினிையத் ேதாய்ந்  களித்த சந்திர க்கும் மனம் 
இரங்கும் வித்தகேன! கட ல் எ ந்  ெந ங்கிய தீய விடத்ைத தி மிடற்றில் அடக்கி, 
ெநறி திறம்பிய ேதவர்க க்ெகல்லாம் இனிய வான்பதம் அளித்த ம் க ைண 
நாதேன என்ைன ம் காப்ப ன் கடேன. வித்த- வித்தகேன!; அண்ைமவிளி. வித்தகன்¹ 
vittakaṉ, n. < vitta-ka. Wise person; ேபரறிவாளன்] 
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    என்  பல்வைகத் திெய த் தியம்பி யிைறஞ்சிநின்  
            றி கரஞ் சிரங்குவியத் 
    ன் ம் என்ெபலாம் ெநக்குெநக் குைடயத்  
           ைணக்க ணீர்மைழத் தாைரயிற் ெபாழியக் 
    கன் ம் உள்ளகங் கைர ரண் ெட ந்த காதன்  
            ெமய்ய ட் றத்தினில் திைளத்தான் 
    குன்ற வில் யார் தி ள மிரங்கிக் குளிர்ந்த  
             வாணைக கத்தரா ய ள்வார் 140 
    [ என்  இவ்வா  பலவைகயாகத் தித்  இைறஞ்சினான்; இ கரங்க ம் குவிய, 
ெந ங்கிய எ ம்ெபலாம் ெநக்கு ெநக்கு உைடந்  உ க, இ கண்களி ம் கண் நீர் 
மைழத் தாைரெயனப் ெபாழியக், கனிந்த உள்ளத்தில் கைர ரண்ெட ந்த பத்தி 
ெவள்ளமாகிய ெமய்ய ளில் திைளத்தான்; மைலவில் யாராகிய சிவன் தி ளம் 
இரங்கி இன் கத்தராய் அ ள்வார். கன் ம் – மிகக் கனி ம். குன்ற வில் யார்- 
ேம மைலைய வில்லாக வைளத்தவர்.] 
 
    இன்ன ற் மிக் கஞ்சைல ேகட்  இலங்கு  
            ேவற்பைட யரசர்தங் குலத் த் 
    ன்  ங்குழன் மாலதி ெயா நீ ேதான்றி 
            ெயான்னலர் வணங்கு ண்டீர 
    மன்ன னாகி மற்றிவள் ைலப்ேபாக மணந்   
           காஞ்சியின் வதிந்தரசி யற்றிப் 
    பின்னர் நம்ம ளா வெணய்தப் ெப ைவ  
           யாெலனத் தி வ ள் ாிந்தார்.  141 
    [அஞ்சித் ன்ப றாேத! ேகட்பாயாக! ேவற்பைடயரசர் குலத்தில் ங்குழல் 
மாலதிெயா  ேதான்றி நீ . பைகயரசர்கெளல்லாம் வந்  வணங்கும் ண்டீரன் 
என் ம் மன்னனாகி, இவைள மணந்  ேபாகந் ய்த் , காஞ்சிமாநகாில் வதிந்  
அரசியற்றிப் பின்னர் நம் ைடய அ ளால் இங்கு வந்ெதய்தப் ெப வாய்! எனத் 
தி வ ள் ாிந்தார்.] 
 
    அ ம் வாய்ெமாழி ேகட்ட ம் ந ங்கி யண்ண  
            லார்ம ங் க ட்பணி உாிைம 
    ம வி வாழ்த ம் ேப ம்வந் த த்த மண்ணின்  
             மா டப் பிறவி  ேநாக்கித் 
    ெத  றா ளங் கலங்கிெயன் னினிேமற்  
            ெசய்வ ெதன் ேசா காந் நா யகனார் 
    க ைண ேய ரந் த ெமன் ெறண்ணிக் கசிந்   
           தாழ்ந்தனன் றவிைட ெகாண்டான்.  142 
    [இைறவன் அ ளிய வாய்ெமாழிையக் ேகட்ட ம் ந ங்கி அண்ணலார் 
அ கி ந்  அவர் அ ளிய பணிையச் ெசய் ம் ேபற்றின் உயர்ைவ ம், வந்  
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அ த்த மா டப் பிறவியின் இழிைவ ம் ேநாக்கி, ெதளிைவைடயா  
மனங்கலங்கினான்; இனிேமற் ெசய்வ  யா  என்  கவைல ற்றான்; எப்ப ம் 
இைறவனாாின் க ைணேய காத்த ம் என்  எண்ணிக் கசிந்  வணங்கினா; 
விைடெகாண்  றப்பட்டான்.] 
 
    அல்ல த்திய ெதனவி ண் ெடா கு மஞ்சி 
             ேலாதிெமன் மலர் க ெந ங்கட் 
    கல்ல த்திய குதம்ைப நான்ெற த்திற் கதிர்க்குஞ் 
             ெசஞ்ெசவி மாெதாெடண் ைச ஞ் 
    ெசால்ல த்தி நாற்பயன்க  ெமவர்க்குஞ் சுரக்குங் 
             காஞ்சியம் ெப ம்ெபயர்த் தலத்  
    மல்ல த்திய மணிவைரத் தடந்ேதாண் ம ைக 
              மன்னர்தங் குலத் வந் தித்தான்.         143 
    [இ ைளத் திரட்  அ த்திய  என இ ண்  நீண்  இ க்கும் கூந்தைல ம் 
ெமன்ைமயான தாமைரமலர் ேபான்ற க ம் ெந ங்கண்கைள ம் ெகாண்டவள்; கல் 
அ த்திய காதணி ெதாங்கிக் க த்தில் சுடர் வி ம் சிவந்த ெசவியிைன ம் ெகாண்ட 
வளாகிய மாலதி டன், க ைடய அறம்ெபா ள் இன்பம்  எ ம் நான்கு உ திப் 
ெபா ள்கைள ம் எவர்க்கும் சுரந்  அளிக்கும் காஞ்சி என் ம் ெப ைம ைடய 
தலத்தில் மற்ேபாாில் வ ய தடந்ேதாள் ம ைக ைடய மன்னர்குலத்தில் வந்  
பிறந்தான். அல்- இ ள் அஞ்சில் ஓதி. - அழகிய சிலவாகியகூந்தைல உைடய. குதம்ைப 
– காதணி. நான் - ெதாங்கி. எ த் - பிடாி.மல் –மற்ேபார். ம ைக- வ ைம] 
 
    குழவி ெவண்மதி ேபான்ெமன வளர்ந்   
            ேகாதிலாத பல்கைலக ம் பயின்  
    மழைல ெமன்ெமாழி மாலதி மாைத மணந்   
            காஞ்சிையக் காவல் ண் க  
    யழ  மன்னவ ரைனவ ம் பனிப்ப வ ெந  
            ம்பைட விதிர்த்தரட் டடக்கி 
    நிழல்ெசய் ெவண்மதிக் குைடமிைச கவிப்ப  
          நீதி வாய்ைமயா லரசுெசய்தி ந்தான்.  144 
    [இளம்பிைற ேபா ம் என வளர்ந்  குற்றமற பலகைலக ம் கற் , 
மழைலெமன்ெமாழி ேபசும் மாலதி மாைத மணந் , காஞ்சிையக் காவல் ண் , 
மா பட் ப் ேபா க்கு வ ம் மன்னர்கள் அைனவ ம் அஞ்சி ந ங்கப் ெப ம்பைட 
ெச த்திப் பைகக் கு ம்படக்கி ெவண்ெகாற்றக் குைட நிழல் கவிப்ப நீதியால் அரசு 
ெச த்தி வாழ்ந்தான். ] 
 
    சுணங்கு த்ெத ந் ெதாளிவடந் த வித் ெதாய்யின் 
    ேமற்பாித் த த ள் ெபாதிந்  
    வணங்கு ண்ணிைடக் ெகா யிைனச் சினந்  
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    மதர்த்த ண் ைல மாலதிப் ெபயாின் 
    அணங்கு ெமல் தழ்க் கு தவாய்த் ேதற 
    லார மாந்தி யின்பப் ெப ங்கட ன் 
    இணங்கி வாழ்ந் பின் இைறயவர் அ ளால் 
    இலங்கு ெவள்ளியம் ெபா ப்பிைனச் ேசர்ந்தான்.  145 
    [ ண்டீரன் மாலதி டன் இன்பந் ய்த்  வாழ்ந்  பின் இைறயவர் 
அ ளால்கயிைலமைலையச் ேசர்ந்தான். மாலதியின் அழகுவர்ணைன. சுணங்கு- 
ேதமல். இளமகளிாின் ேமனியில் ேதான் ம் நிற ேவ பா . ஒளி வடம்- ஒளி ைடய 
சங்கி கள். ெதாய்யில்- மகளிர் மார்பின் மீ  எ தப்ப ம் ேகாலங்கள். மதர்த்த 

ண் ைலயின் பாரத்ைதத் தாங்கவியலாமல் ல்ேபான்ற இைட வணங்கிய . 
அணங்கு- அழகிய ெபண்;மாலதி. ெமல் தழ்க் கு தவாய்- ெமன்ைமயான 
இதழ்கைள ைடய கு தமலர் ேபான்றவாய். இஹழின் ெமன்ைம மலாித க்கும் 
மாலதியின் வாயித க்கும் ெபா ப்பண் . ேதறல்- கு தமலாில் உள்ள ேதன்; 
மாலதியின்வா றல்.] 
 
    எற்  ெதண் ைர ேவைலசூழ் ஞால ேமந்  ேதாளிைண பாித்திகல் கடந்  
    ற்  சீர்த்தியன் வயங்கு ண்டீரன் த்த ேகள்விய னாண்ட 
    காரணத்தாற் 
    கற்ைற வார்சைடத் ெதய்வ நாயக ேரகம்ப நாயகர் காக்கு நாயகர்வாழ் 
    ெபாற்ற மாநகர்க் காஞ்சி ண்டீர ரெம ம் ெபயர் ண் ட மாேதா.  146 
    [ ண்டீரன் ஆண்ட காரணத்தால் காஞ்சி ரம் ண்டீர ரம் எனப் ெபயர் ெபற்ற . 
எற் - ேமா கின்ற. ெதண் திைர- ெதளிந்த அைல. ேவைல- கடல் ஞாலம்- உலகம்; 

மி அந்தரத்தில் ெதாங்குவதால் இப்ெபயர் ெபற்ற . பாித் - தாங்கி. அரசன் தன் 
நாட் ைனத் தன் ேதாள்களால் தாங்குகின்றான். இகல் – ேபார்; கடந் - ெவன் . 
சீர்த்தி – கீர்த்தி- ெபாாில் அைட ம் ெவற்றியால் வ ம் கழ். த்த ேகள்வியன் -
நிைறந்த அறி ைடயவன். ெபாற்ற மாநகர்- ெபா ைடய மாநகர்.] 
 
    க வி த்தம் 
    ெதாைடவாய்ந் தபசுந் ளவன் தலா 
    வா னவர்யா ந் ெதாழி ங் 
    கைடநா கா ைலயிெலங் குமிகப் 
    படரா ழிெய ந் பரந் த ேவ.  147 
    [ ளசிமாைலயணிந்த தி மால் தலாக வானவர்கள் யாவ ம் ம ந்ெதாழி ம் 
மகாசங்காரகாலத்தில் எங்கும் கடல் ெபாங்கிப் பரந்த . ெதாைட- மாைல. ளவம்- 

ளசி. ளவன் – ளவமாைல அணிந்த தி மால். கைடநாள்- ஊழிக்காலம். ஆழி- 
கடல்.] 
 
    மாலா ரணன்மற் ளவா னவ ஞ் 
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    சாலா விைனமாட் யதா பத ம் 
    ேகாலா கலமா கிவ ங் குைரநீர் 
    ஆலா கலேநாக் கியயர்ந் தனேர.  148 
    [தி மால், ேவதன் மற் ம் உள வானவர்கள் யாவ ம் ெப ைமயில்லாத 
விைனவந்  தங்கைள பற்றியதாகப் பத வார்கள்; ஆரவாரமாக எ ந்  
ேபெரா டன் வ ம் காிய ெவள்ளத்ைதக் கண்  ஆலகால விஷேமா என ஐ ற்றனர்.] 
 
    அந்ேதா வினிெயன் ெசயலா வெதனச் 
    சிந்தா குல ற் றனர்திக் குவிராய் 
    ந்தார் ெப நீர்க் கடன் ழ் கு ன் 
    நந்தா தபயக் கடனண் ணினரால்         149 
    [ ஐேயா, இனி என்ன ெசய்வ ? என சிந்ைதயில் கலக்கம் உற்றனர்; 
எல்லத்திைசகைள ம் விரவி ஆரவாாித்  எ ம் கடல் ெவள்ளத்தில் ழ்கும் ன்னம் 
குைறவிலாத அபயக் கடைல அைடந்தனர்.நந்தாத- குைறவில்லாத. அபயக்கடல்- 
சிவெப மான்.] 
 
    க மக் க மக் க வன் பிறவி 
    எ ைமக் கடனின் ெம த் த ளாஞ் 
    ெச ைமக் கைரேச ரவி த் த ம் 
    வி மக் குளிர்காஞ் சிையேம வினேர                150 
    [அறிைவ மயக்கும் வ ய விைனயினால் ேதான் ம் ெகா ய பிறவியாகிய 
ஏ கட ல் அமிழ்ந்  கிடக்கும் உயிர்கைள எ த் த் தன ளாகிய வளமான கைரைய 
அைடய அ ம் ெப ைம ைடய தண்ணிய காஞ்சிநகைர அைடந்தனர். க மம்- 
மயக்கம்.க ைமயான ம் வ ைமயான ம் ஆகிய பிறவி- பிறப்பின் ெகா ைம 
குறித்த . காஞ்சி பிறப்ப ப்ப .] 
 
    கம்பா நதியின் கைரமீ நைற 
    வம்பா ாிணர்மா வின்வதிந் த ங் 
    ெகாம்ேபார் ைடயார் குளிர்ெசஞ் சரண 
    வம்ேபா கமன் ெபா ைறஞ் சினேர.                 151 
    [கம்ைப ஆற்றின் கைரமீ , ேதன்மலர்க் ெகாத் க்கள் உைடய மாவின் அ யில் 
எ ந்த ம் ெகாம்பிைன ஒ பக்கத்தில் உைடயவாின் சிவந்த தி வ களாகிய 
தாமைரயிைன அன் டன் வணங்கினர். நைற- ேதன். இணர் – ெகாத் . ெகாம் - 
ெகாம்  ேபான்றா இைறவியார். ெகாம்ேபார் ைடயார்- எகாம்பரர். அவர் மாவில் 
வதிபவர் ஆதலால் அம்ைமயார் ெகாம்  எனப்பட்டார். அம்ேபா கம்- தாமைர.] 
 
    ர ன் ெமா ங் குெபா த் த ம் 
    பரமா லகங் கள்பைதப் பெவ  
    ரவார் கடேலாப் பி யக் ெகா வாய் 
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    வரதா ெவனவன் பின்வ த் திட ம்                152 
    [அசுரர்களின் மதில்கள் ன்றைன ம் ஒ ேசரப் ெபா த்த ம் பரமேன! 
உலகங்கள் ந ங்க எ கின்ற வ ய கடைல விலக்கி எம்ைம உய்யக் ெகாள்வாய் ! 
வரதேன! எனப் பத்தி டன் வணங்க ம்] 
 
    ெமாழி ந் திேகட் ட ண் க் கணனார் 
    அழி ந் யேராப் திெரன் ற ளாற் 
    குழிவந் தவர்ெநஞ் சுகுளிர்ப் பவமிழ் 
    திழி ஞ் சுைவெமன் ெமாழியீந் த ளி.  153 
    [ ேதவர் த ேயார் ெசான்ன திையக் ேகட்ட ள் க்கண்ணனார், கு மி வந்தவர் 
ெநஞ்சு குளி மா  அமிழ்தம் என ‘ யைர ஒழி ம்’ எனக் கூறிய ளி. குழி- கு மி, 
கூட்டமாக. அமிழ்  இழி ம்- அமிழ்  ெசாட் ம். அழி ம் உயிைர தளிர்க்கச் ெசய்த 
ெசால்லாத ன் அ  அமிழ்  ஒ குவதாயிற் ] 
 
    ெச வண் ரன் திைளப் பம ப் 
    ெபாழி ந் ெதாைடேவய்ந் ெதழில் த் தகுழன் 
    மைழ ண் விழிமா ெதாளிர்கா ளிதைன 
    ெய ேவ ைலயடக் ெகனேவ வினேர.                154 
    [ெச ைமயான வண் கள் ரன்  திைளப்பத் ேதன் ெபாழி ம் மலர்மாைல 
அணிந்  அழகு த்த குழைல ம் குளிர்ந்த க விழிகைள ம் உைடய காளிைய எ ந்  
ெப கிவ கின்ற கடைல அடக்கு என ஏவினார்.] 
 
    அயில்கண் டனகூர் விழியவ் வ வின் 
    மயில்கண் டனசா யன்மடந் ைதவிடம் 
    பயில்கண் டர்பதந் ெதா தா ழிபனி 
    ெவயில்கண் ெடனவா ட ன்ேம வினேள.  155 
    [ேவல் ேபான்ற கூர்த்த விழிைய ம் மயில் ேபான்ற சாயைல ம் உைடய காளி , 
விடம் தங்கிய கண்டாின் தி வ கைளத் ெதா , சூாியைனக் கண்ட கடல் ேபான்ற 
பனிெயன வாட ேமவினள். ஆழி- கடல். பனி ெவயில் கண்ெடன- சூாியைனக் கண்ட 
பனிெயன.] 
 
    ன் ற் க் க யன் ற ம் 
    வன்னித் திரள்கால் பைடமங் ைகயிைனக் 
    கன்னிக் கடல்கண் கலங் கியவள் 
    தன்ைனத் ெதா ந் தணிந் த ேவ.  156 
    [ ன்ேன ேதான்றி அழிக்க யன்  அ ம் ெந ப்பிைன உமி ம் பைடைய 
ஏந்திய காளிையக் கடலாகிய மங்ைக கண்  கலங்கி அவைளத் ெதா  எ ச்சி 
அடங்கிய . க்க- அழிக்க. வன்னி- ெந ப் . கால்- உமி ம்] 
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    இலயப் னல்ெவள் ளெமழா தணிந் 
    ைலயப் ாி த் தமிமீண் ட ளா 
    லைலயப் பணிவார் தி ன் னமர்  
    வலயத் தவர்ேபாற் றவதிந் தனேள.  157 
    [உலகத்ைத ஒ க்க என எ ந்த பிரளய ெவள்ளம் எழா  அடங்கி 
நிைலகுைலயப் ாிந்த உத்தமியாகிய காளி மீண் , அைலகின்ற னைல அணிந்த 
இைறவர் தி ன் அமர்ந்  உலகத்தவர் ேபாற்றத் தங்கினள். இலயம்- ஒ க்கம். 
உைலய- குைலய. அைல அப்  அைலகின்ற நீர் அல்ல  அைலகைள ைடய நீர்; 
கங்ைக. அைல அப்  அணிந்த எனக் ெகாள்க., கட்டைளயிட்ட. அமர் - அமர்ந் ; 
ெசய்  என் ம் வாய்பாட்  இறந்த கால விைனெயச்சம்] 
 
    ெவ விப் ப வந் தவிேணா ெரவ ங் 
    க ைணச் ெசயல்கண் களித் தஞர்ேநா 
    ெயா வித் தனிமா வ உம் பர்பிரான் 
    இ ெபாற் கழேலத் தியிைறஞ் சினரால்                 158 
    [அச்சத்தால் ன்ப ற்ற ேதவர்கெளல்லாம் இைறவனின் க ைணச் 
ெசயைலக்கண்  களித்  வ த்தம் நீங்கி ஒப்பற்ற மாமரத்தின் அ யில் எ ந்த ம் 
ேதவர் பிரானின் ெபா ைடத தி வ கைள ஏத்தி இைறஞ்சினார்கள்.] 
 
    எற்றித் திைரபா யிலயப் னைல 
    ெவற்றித் திரள்காட் விலக் குதலாற் 
    ெறாத் ப் ெபாழில்சூழ் நகர்தா னிலய 
    சித் ப் ெபயர்வாய்ந் திகழ்ந் த ேவ.  159 
    [ அைலேமா கின்ற பிரளயகால ெவள்ளத்ைத, ெவற்றியின் வ ைம காட்  
விலக்குதலால் மலர்க் ெகாத் க்கைள உைடய ஞ்ேசாைலகள் சூழ்ந்த காஞ்சிநகர்தான் 
இலயசித்  என் ம் ெபயர் வாய்த் த் திகழ்ந்த .] 
 
    க நிைலத் ைற. 
    பண்  ழாவிய பாட் ைச பயிற்  தீங்குரல் 
    வண்  பாய்ந் பாய்ந் ழக்குெமன் மலர்ப்ெபாகுட் ேடா ம் 
    விண்  ேதத் ளி வற்றிேம தகுமணங் கமழ்ந்த 
    தண்  ழாய்த்ெதாைட யல்வ  ந் தடம் யத் தவ ம்.  160 
    [ பண்ேணா  விராவிய பாட் ைச இைசக்கும் இனிய குரல் வண்  பாய்ந்  பாய்ந்  
உழக்குகின்ற ெமல் ய ெபாகுட் ைன ைடய தாமைர மலாின்ேமல் இ ப்பவனாகிய 
நான் க ம்,இதழ் விாிந்  ேதந் ளிகள் சிந் ம் மணங்கம ம் குளிர்ந்த ளசி மாைல 
அைசத ம் வ ய யத்தவனாகிய தி மா ம்] 
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    பண்ைட ேயார்தினம் பரைவநீர்ப் ெப க்கிைடத் தம் ட் 
    கண்  யாைரெயன் ெறா வன்மற் ெறா வைனக் கடாவி 
    மிண்  யான் தல் யான் த ெலன்றனர் ெவகுண்  
    மண்  ேபாாிைட ண்டனர் மாதிர மயங்க.  161 
    [ ன்ெபா  தினம் கடல்சூழ் நிலப்பரப்பிைட ஒ வைரெயா வர் கண்  யாைரேயா 
நீ என ஒ வைரெயா வர் வினவி யாேன தல்வன் என ெவகுண்  நில லகம் 
கலக்கம் ெகாளச் சண்ைடயிடத் ெதாடங்கினர்] 
 
    ழங்க வார்த்ெத ந் தி வ ம் ைற ைற பைடகள் 
    வழங்கு நாப்பெணவ் யிர்க்கும்வல் விைனப்பவத் ெதாடக்கின் 
    அ ங்கு றாத ள் அண்ணலார் அற் த வ வாய் 
    ஒ ங்கு ெகாண்டபல் லண்ட ம் உறநிமிர்ந் தனரால்  162 
    [இ வ ம் ஆரவாாித்  ழங்கி ஒ வர்ேமல் ஒ வர் ஆ தங்கைள எய்  ேபாாி ம் 
ேவைளயில், எவ் யி க்கும் வ ய விைனத் ெதாடக்கினில் அ ந்தி வ ந் றாத 
வண்ணம் அ கின்ற அண்ணல் சிவெப மான் ஒ ங்குற அைமந்த 
பல்லண்டங்கைள ம் ஊ வி நிமிர்ந்  ஓங்கி நின்றார். நாப்பண்- ந வில்; அவர்கள் 
ெசய் ம் ேபா க்கு இைடயில். பைடகள் வழங்கும்- பைடகைள எய் ம். ெதாடக்கு- 
கட் . அ ங்குறா - அ ந்திவிடாதவா . அற் தம்- உலகில் நிகழாத . ஒ ங்கு 
ெகாண்ட பல்லண்டம்- ஒன்றன் கீழ் ஒன்றாக ஒ ங்குபட அைமந்த பல் அண்டங்கள்] 
 
    திர்ெச ஞ்சுடர்ச் ேசாதியாய் ைளத்திைட ெய ந்த 
    எதிர ந்தி  வ  விைட யிக னர் வழங்குங் 
    கதிர்ப ைடக்கலம் வ  ெமய்தின கரப்ப 
    அதி ம் ெவஞ்சமர் தணந்தனர் அற் தம் கிழ்த்தார்.  163 
    [மிக்க ெப ஞ்ேசாதிப் பிழம்பாய் இைடேய ைளத்ெத ந்த வ வில், பைகத்தவர் 
இ வ ெமய்த பைடக்கலன்கள் வ ம் ெபா ந்தி மைறந்தன. இ வ ம் அதிர்த் ச் 
ெசய்த ேபாாிைனத் தவிர்த்தனர். அற் த உணர்வில் திைளத்தனர்] 
 
    அண்ட ேகாளைக வ  மவிெராளி யசும்பக் 
    ெகாண்ட ேபரழல் வ விைன ய  கு கிக் 
    கண்  மீ  ெமனக்கலாய் ரணினர் க கி 
    மண்  காத ற் வான் குந்தனர் மாேதா.  164 
    [ அண்டம் வ ம் படர்ந்  சிய ேபரழல் வ வின் அ கைள ெந ங்கிக் 
காண்ேபாம் என இ வைர தம் ள் ேபாாிட் வந்த இ வ ம் விைரந்  மிக்க 
அன் டன் ேதடத் ெதாடங்கின. ேகாளைக kōḷakai, n. < id. 1. Sphere, globe, orb; 
வட்டவ வம். - v. tr. cf. -. To search after; ேத தல்] 
 
    ம ப்  வாய்ந்தவல் ெல ழிபாய் மாதிரக் கய ம் 
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    ெபா ப்  ேமன  மதிர் றப் வி  தகழ்ந்  
    தி ப்ெபான் மார்பினான் ேற னன் றி வ  காணான் 
    வி ப்  மாய்ந்தனன் ெவள்கினன் தளர்ெவா  மீண்டான்.  165 
    [ெகாம்  வாய்த்த வ ய பன்றி பாய எட் த்திைசக் களி க ம் எட் மைலக ம் 
மற்ைறய ம் கலங்க, நிலம் வைத ம் தி வாழ் மார்பினன் தி வ ையக் 
காணா  ஆைச அழிந்தனன்; ேவகம் ெகாண்டான்; தள்ர் டன் மீண்டான். ம ப் - 
தந்தம். எ ழி- பன்றி. மாதிரம்- திக்கு. கயம்- யாைன. எட் த்திக்குகளி ம் உலகத்ைத 
எட்  யாைனகள் தாங்கி நிற்பதாக ஐதிகம். ெபா ப் - அட்டபர்வதம். தி - தி மகள். 
வி ப் - கா ம் ஆைச.] 
 
    மின்ன ளாவிய விாிசிைறப் பவளம் ழ் வர்வாய் 
    அன்ன மாகிவிண் நிவந்ெத ம் அம் யப் லவன் 
    கன்னி பாகனார் கதிர்  கண் றக் க ப்பின் 
    ன்னி ேந னன் காண்கிலன் யற்சி ந் தளர்ந்தான்.  166 
    [ெபான்னிறச் சிறகுக ம் பவளம்ேபான்ற வர் அலகும் உைடய 
அன்னப்பறைவயாகி, ெவண்டாமைரயில் இ க்கும் பிரமன், ேமெல ந்  
கன்னிபாகனாாின் ஒளி ம் யிைனக் கண்ணாற்காணப் பரபரப் டன் ைனந்  
ேத னான்; காண இயலானாகி யற்சி தளர்ந்தான். நிவந் - ேமெல ந் . கன்னி 
பாகனார்- தி ேவகாம்பேரசுவரர். க ப் - பரபரப் , ேவகம். ன்னி- ைனந் . 
ேந னன் -ஆராய்ந்தான்.] 
 
    வன்ன ெவாண்சிைற ாிந் டல் வ ம் வ ந்தி 
    நன்னர் ெநஞ்சகத் ெத ந்தேதா க்க ம் ந ந்தான் 
    அன்ன மாயவ ன யிைண காண்பேன யினியான் 
    என்ன ெசய்வ ெலன் ழந் திடர்ப்ப  ேமல்ைவ.  167 
    [அழகிய ஒல் ய சிறகுகள் ாிந் ேபாய் உடல் ம் கைளப்பினால் மிகத் 
தளர்ச்சி ற்  மனஊக்க ம் அழிந்தான். ேபாட் யிட்ட மாயவன் தி வ ையக் 
காண்பேன, இனியான் என்ெசய்ேவன் என மனம் ங்கி இடர்ப்ப ம் ேவைளயில்] 
 
    திெசய் வார்மனக் ேகாயில் ெகாண்ட ளிய ேயார் 
    நதிநி லாந்தி  யினின் றிழிந் ன் ந கும் 
    ெபாதி ண் டா ைறத் தலர்ந் ெசந் ேதன்ெபாழிந் திலகும் 
    திய நாட்ெபாலந் தாைழயம் ேபாதிைனக் கண்டான்.  168 
    [ திெச ம் அன்பர்களின் மனத்ைதேய ேகாயிலாகக் ெகாண்ட யவராம் 
சிவெப மான  கங்ைகநதி தங்குந் தி யி ந்  இழிந் , தன் ன்னர் வ ம் 
மகரந்தத் தா  ெபாதிந் , ெசந்ேதன் ெபாழிந்  விளங்கும் தி  மலர்ந்த 
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தாைழயம்ேபாதிைனக் கண்டான். ேயார்- நிமலர். இழிந் - இறங்கி 
என்பெதா ெபா ள்; தன் நிைலயினின் ம் இழி பட்  என்ப  மற்ெறா  ெபா ள். ] 
 
    ண்டகத்திைனக் கடாயினன் வில்பல் கத்தான் 
    அண்டர்ேகான் நின் றிழிந் தைணவ  ேகட்டான் 
    ெகாண்ட ேவாைகயன் இவன் றி யிைனக் கு கிக் 
    கண் ளா ெனன்ேறார் ெபாய்க்காி ேபாக்ெகனக் கைரந்தான்.  169 
    [ ண்டகம்- தாழம் . கடாயினன் -வினவினன். ஓைகயன் -உவைகயன். 
தாழம் விைனவிசாாித்தான்; வில்லாதவ ம் ஊழிபலகடந்தவ ம் 
அண்டர்ேகா ம் ஆகிய சிவெப மானின் யினின் ம் இழிந்  வ வ  ேகட்டான்; 
உவைக ெகாண்டான்; இவன் (பிரமன்) சிவனின் தி யிைனக் கண் ளான் என்  
ெபாய்சாட்சி கூ க எனக் ெகஞ்சினான். கைரந்தான்; ெகஞ்சிக் ேகட் க் ெகாண்டான்.] 
 
    இரந்தி ரந் ைநந் ேதங்கியா யிெரலாந் தளர 
    அரந்ைத ற்ற  ேநாக்கி யற்றாெகன விைசந்த 
    சுரந்த ண் ளித் ேதன்ெகாழி ேதாட்டல ேரா ம் 
    பரந்த ெவண்கடற் பாயலான் ம ங்குறப் படர்ந்தான்.  170 
    [நான் கன் ஏங்கி உயி ம் உ கும்ப  இரந்திரந்  ெகஞ்சி வ த்தியைத ேநாக்கி 
‘அப்ப ேய ஆகுக’ என்  இைசந்த ேதன் ளிக்கும் இதழ்த் தாைழமல டன் பாற்கடற் 
பள்ளிெகாண்டவனிடம் ெசன்றான்.] 
 
    கள்ள றாதெசந் தாமைரப் மலர் க க்கும் 
    வள்ள லார்தி ச் ேசவ  காண வல்லாத 
    ள்ள வாவிய ளவணி யத்தேக ெளன்னா 
    ள்ள மீக்ெகா ங் களிப்பினா ைரத்தன்ேம யினனால்  171 
    [ ேதன் நீங்காத ெசந்தாமைரப் மலர் ேபான்ற சிவனின் தி வ கைளக் காண 
இயலாத க ட வாகன!, ளவ மாைல அணிந்த யத்த! ேகட்பாயாக! என்  உள்ளம் 
மீக்ெகா ம் களிப்பிெனா  கூறத்ெதாடங்கினான். ] 
 
    அரவம் ண் ெபான் னம்பலத் த ணடங் குயிற் ங் 
    குரவ னார்தம திளங்கதிர்க் கூன்மதிக் குழவி 
    பர  நீண்  கண்டன ெனன்றனன் பரவி 
    வ வ ேதார்ந்ெதவ ைரக்குநர் மம்மர்ேகாட் பட்டார்.  172 
    [பாம்பணிந் , ெபான்னம்பலத்தில் அ ள் நடனம் இயற் ம் இைறவனா ைடய, 
ஒளி ம் வைளந்த பிைறபர ம் நீண்ட ையக் கண்டனன் என்  வணங்கிக் 
கூறினான். இனி வ வைத ெதாிந் ம் இவ்வா  ெபாய் கூ வார் அறி  மயக்கத்தின் 
பாற்பட்டவேர. ஓர்ந் - ஆராய்ந் , அறிந் . மம்மர்- மயக்கம் ] 
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    ேபாழம் ேபாெவ ங் கண்ணி ேயார் ைடயினர் ையக் 
    ேகழம் ேபா கன் கண்டன ெனனக்கிளர்ந் ெத ந்  
    சூழம் ேபாதியிற் கண் யில் ளவணிந் தவன் ன் 
    தாழம் ேபா ம்ஓர் ெபாய்க்காி சாற்றிய தம்மா.                173 
    [ பிளக்கின்ற அம்ேபா எ ம்ப யான கண்ைண ைடய அம்பிைகையத் தன் 
பங்கி ைடய இைறவனின் தி ைய தாமைரேயான் கண்டனன் என மனக் 
கிளர்ச்சி டன் சூ ம் கட ல் அறி யில் ெகாள் ம் ளப மாைல அணிந்தவன் ன் 
தாழம்  ஒ  ெபாய்க்காி சாற்றிய . ேபாழ்- பிளக்கும். ேகழ்- நிறம். அம்ேபா கம்- 
தாமைர. அம்ேபா கன் -நான் கன். அம்ேபாதி- கடல். காி- சாட்சியம். கிளர்ச்சி- 
ெபாய் கூ வதில் ேதான்றிய மன ஊக்கம்.] 
 
    ேகாட்ட ற் ைர கிளத்த ங் குைர னல் ெபாதிந்த 
    நீட்  ேவணியார் ேதான்றி ன்ென ப்ெபழச் சினவி 
    ேயாட்ைட ெநஞ்சிைன ெபாய்க்காி ைரத்தைன மலர்நீ 
    யீட்  சைனக் காகைல ெயமக்ெகன் விகந்தார்.  174 
    [தாழம்  மனக் ேகாணல் உற்  இவ்வா  உைரத்த ம், ஒ க்கும் கங்ைகயாற்ைறப் 
ெபாதிந்த நீண்ட சைட யராகிய சிவெப மான் ன் எதிர் ேதான்றி ெந ப்ெபனச் 
சினந் , ஓட்ைடெநஞ்சிைன உைடயாய்! ெபாய்சாட்சி உைரத்தைன! மலராகிய நீ 
எம்ைமப் சித்த க்கு ஆகாய் எனக் கழித்தார். ேகாட்டம்- ேகாணல். ஓட்ைட ெநஞ்சு- 
உண்ைமயில்லாத ெநஞ்சு. காி- சாட்சியம். ஈட்  சைன- ண்ணியம் ஈட் வதற்குகந்த 

சைன.] 
 
    மைறக ேளாதி  மைறப்ெபா  ெடள்ளி ம் மனத் க் 
    கைறைய ேயாம்பைல ெபாய் ைர கைரந்தைன க  
    நிைற  மா யிர் பைடக்கு நின்பத  நீள்வாழ் ம் 
    இைறயி னீங்குதி ெயனவயன் றன்ைன  மிகந்தார்.  175 
    [ேவதம் ஓதி ம் ேவதப் ெபா ள் ெதளிந் ம் மனதில் களங்கம் ெகாண்டாய்!; ெபாய் 
உைரத்தாய்!; ேதவி; நிைறந்த அாிய உயிர்க க்கு உட லகு பைடக்கும் 
நின்பதவி ம் ெதய்வெமனத் ெதாழப்ப ம் நின் ெப வாழ் ம் விைரவில் நீங்குவாய்! 
என நான் கைன ம் கழித்தார். கைற- களங்கம்.ெபாய்யான சிந்ைத மனக் கைற. 
அ வராமல் காத்தல் ேவண் ம். க - ேதவி; க  mukaṭi, n. prob. id. Goddess of 
Misfortune; ேதவி. ம ளாண் மா க  ெயன்ப (குறள்,        617). 
 
    கள்ள லங்கிய க மலர்ப் ெபாகுட்டைணப் லவன் 
    அள்ளி வார்ைகயின் அழிமதக் குஞ்சரம் அயின்ற 
    ெவள்ளி லங்கனி ழ்தரப் பதமிழந் திழிப் ண் 
    ள்ள மிக்குைடந் தலக்கணீ வாியிற் ப ந்தான்.  176 
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    [ேதன் ேதங்கிய மண ள்ல தாமைரப் ெபாகுட் ன்ேமல் இ க்கும் நான் கன் 
மதமிக்க யாைன தன் நீண்ட திக்ைகயினால் எ த்  உண்ட விளங்கனி ேபாலத் தன் 
பதம் இழந்  உள்ளம் உைடந்  ன்பக்கட ல் ழ்கினான். லவன் -ேவதியன். 
குஞ்சரம் யாைன ேவழம். ேவழம் என்ப  விளாங்கனிக்கு வ ம் ஒ  ேநாய். அந்த 
ேநாய் தாக்குண்ட விளம்பழத்தின் ேமல் ஓ  நன்றாக இ ந் ம் உள்ளில் ஒன் ம் 
இன்றி வற்றி இ க்கும். ஆைன ண்ட விழங்கனி என்ப  ஒ  நியாயம். றத்ேத 
எவ்வித மாற்ற ம் இன்றி அகத்ேத அைனத் ம் வற்றி ஒழிந்  வி வதற்கு ஆைன 
உண்ட விளங்கனி என்பர்.] 
 
    சட்ட வான்பதந் தைனயிழந் தி யாவ ம் இழிக்கப் 
    பட்  ேளனினி ெயவன்ெசயற் பாலெதன் ெறண்ணிக் 
    கட்ட ெவந் யர்க் கைளத ங் காஞ்சி மாநகைரப் 
    ெபட்ட ேவட்ைகயி ெனய்தினான் றன்பதம் ெப வான்.  177 
    [ விைரந்  உயர்ந்த பதத்திைன இழந்  எல்ேலாரா ம் இகழப் பட் ேளன்; இனி 
யான் ெசய்யத்தக்க  யா  என்  சிந்தித் க்,தான்ப ம் ெகா ய யர்தைன 
கைளந்த ம் காஞ்சிமாநகைர தன் ைடய இழந்த ெப ம்பதத்ைத அைட ம் 
வி ப்பத்தினால் ஆவ டன் அைடந்தான்.. சட்ட- விைரய.வான்பதம்- உயர்ந்த பதவி. 
எவன் – என்; யா ? கட்ட- மிகுதியான. ெபட்ட- வி ப்பமான. ேவட்ைக- அவா.] 
 
    ஒட்ட லார் ரம் உ த்தவன் ஏகம்பந் ெதா  
    சிட்டர் ேபாற் ங் கச்சபா லயத்திைனச் ேசர்ந்  
    வட்ட வாய்ச்ெச ங் கமல ங் கு த  மல ம் 
    இட்ட சித்தி ெவண் ைரப் ன  ேதாய்ந்தனனால்.  178 
    [பைகவர்களின் ப் ரத்ைதச் சினந்தவன் எ ந்த ம் ஏகம்பத்ைதத் ெதா  
பின்னர், சிட்டர்கள் ேபாற் ம் கச்சபாலயத்ைத அைடந்  வட்டமாகத் தாமைர ம் 
கு த ம் மல ம் இட்டசித்தி என் ம் தீர்த்தத்தினில் இனி  ேதாய்ந்தனன். ஒட்டலர்- 
ஒட்டாதவர்கள்; பைகவர். ரம்- மதில். உ த்தவன் -ேகாபித்தவன். சிட்டர்- சிேரஷ்டர், 
ெபாிேயார். ] 
 
    பற்  ெவந் யர் நரகிைடப் ப த் ம் வல்விைனைய 
    ற்  நீற்றி ங் கச்சபா லயத்தமர் தல்வர் 
    ெபாற்ற தாமைரத் தாளிைண ேபாற்றினன் பழிச்சி 
    யற்ற ைவம்ெபாறி ெயா யன் ற ந்தவம் ாிந்தான்.  179 
    [பற்றி ெவந் யராகிய நரகத்தினிைடப்ப த் ம் வ ய விைன வைத ம் 
சுட்ெடாித் வி ம் கச்சபாலயத்தில் அமர்ந்தி ம் தல்வாின் ெபாற்றாமைர ேபா ம் 
தி வ கைள வணங்கித் தித்தனன்; ஐம் லன்கைல ம் நீத்  அாிய தவம் ாிந்தான்.] 
 
    கால ெமண்ணில அ ந்தவம் ஆற் ங் காைல 
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    ஆல ண்டவர் தி ளம் இரங்கியங் ெகதிர்நின் 
    ேறல வின்ன ள் ாிதரப் ேபாற்றிள மதியக் 
    ேகால ேவணியார் தி ன்  குலாவிவாழ்ந் தனேன  180 
    [எண்ணற்ற காலம் அாிய தவத்திைனச் ெசய் வ ம்ெபா , நஞ்சுண்டகண்டர் 
தி ள்மிரங்கி அங்ெகதிர் ேதான்றினார். அவர் இன்ன ள் ாிய அவர் தி ன்  
மகிழ்ந்  வாழ்ந்தனன்] 
 
    நா  தாமைரச் ேசக்ைகயான் றன்பத நா  
    ஏ  யர்த்தவர் அ ள்கிைடத் தி ந்தகா ரணத்தாற் 
    ேப  தந்த ள் பிரமமா ரெம  நாம 
    மீ  கண் டாக் காஞ்சிமா நகரெமய் தியேத.  181 
    [மண ள்ள தாமைரமலைர இ க்ைகயாகக் ெகாண்ட பிரமன் இடபக்ெகா  
உயர்த்த ஏகாம்பர் அ ள் ெபற்றி ந்த காரணத்தால், அப்ேப  தந்த ள் பிரமா ரம் 
என் ம் நாமம், ஈறிலாக் காஞ்சி நகரம் எய்திய .] 
 
    க வி த்தம் 
    மற்ெறார் காலத்  வார்ம த் தாமைரப் 
    ெபாற்ற ம்ெபாகுட் டண்ணலம் ங்கவன் 
    ற்  மாக்கு தற்ெறாழில் பல்குதற் 
    குற்ற சூழ்ச்சி ெயவெனன ன்னினான்.  182 
    [மற்ெறா  காலத்தில், தாமைரமலாின் அழகிய ெபாகுட் ல் தங்கும் ேதவனாகிய 
பிரமன் உலகம் வைத ம் பைடக்கும் தற்ெறாழில் வி த்தி யைடவதற்கு உற்ற 
சாதனம் யா  என நிைனந்தான்.] 
 
    வம்  நா  மணிக்க  ழிக்கடக் 
    கம்ப மால்ெவண் கதக்களி ர்த ம் 
    அம்ெபான் ேமா  வலாாிைய யாதியாம் 
    உம்ப ராரவர் தம்ெமா சாவிேய  183 
    [ தி  நா ம் மதநீர் ெபாழி ம் ெவள்ைளயாைனைய வாகனமாக ஊர்த ம் 
இந்திரன் தலாகிய ேதவர்க டன் விசாாித் . வம் - ைம. நா ம் – மணக்கும். 
மணிக்க ழிக் கடம்- கடம்- மதம் ; க ழி- கலங்கல் நீர். ேச . மணிக்க ழி- காிய 
ேச - மதநீர் காிய கலங்கல் நீர் ேபான்ற . கம்பம்- அைச ம். கதம்- ேகாபம். வலாாி- 
வலாரன் என்ற அசுரைனக் ெகான்றைமயால் இந்திர க்கு வலாாி என்பெதா  ெபயர். 
உம்பர் – ேதவர்கள். உசா - விசாாி] 
 
    ஒற்ைற யாழியந் ேதரவ ள் றப் 
    பற்றி யீர்க்கும் பசுஞ்சிைனப் ம்ெபாழில் 
    சுற்  மல்குந் தேபாமயத் ெதான்னகர் 
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    அற்ற மில்லேதார் அன்ெபா ம் ஏகினான்.  184 
    [ஒற்ைற ஆழியந் ேதரவன் -சூாியன்; சூாியனின் ேத க்கு ஒற்ைறச் சக்கரேம ண் . 
சூாியனின் உள்ளத்ைதப் பற்றித் தன்பாலீர்க்கும் பழைமயான ம் தைழந்த 

ஞ்ேசாைலகைள உைடய மாகிய தேபாமயம் என் ம் ெபயாிய நக க்குக் குற்றம் 
அற்ற அன்ெபா ம் ஏகினான். 
 
    பரக்கு நீர்நதிக் கம்ைப ப ந் ேபாந் 
    தரக்கு வார்தளிர்க் ெகாக்க  ைவகிய 
    கரக்குன் றீ ாிக் கண் த லாற்பதஞ் 
    சுரக்கு ேமாைக ம் றப் ேபாற்றினான்.  185 
    [ பரந்த நீர்ப்பரப் ள்ள கம்ைபயாற்றில் ழ்கிப்ேபாய், அரக்கு நிறத் 
தளிர்கைள ைடய மாவ யின் நீழ ல் எ ந்த ளியவ ம் யாைனயின் ேதாைல 
உாித்தவ மாகிய கண் த ன் தி வ கள் சுரக்கும் உவைக த ம்ப வழிபட்டான். 
அரக்கு- க ஞ்சிவப் . ெகாக்கு- மா. கரக்குன் - ைகைய உைடயமைல; யாைன. 
கண் தலார்- சிவன். ஓைக- உவைக. ம்ப- த ம்ப.] 
 
    ெகாங்கு லாம்ெபாழிற் ண்ணிய ேகா ன் 
    அங்கண் ைவகி அ மைற யாற்றினாற் 
    ங்க வானவர் ங்கவர் சூழ்தரத் 
    ங்க வாம்பாி ேவள்வி ெதாடங்கினான்.                 186 
    [ேதன் நிைறந்த ஞ்ேசாைலகைள ைடய ண்ணியேகா  ன் அத்தலத்தில் தங்கி 
ேவதெநறிப்ப  ேதவர்க ம் ேமேலார்க ம் ைடசூழ ேமன்ைம ைடய அசுவேமத 
யாகம் ெசய்யத் ெதாடங்கினான்.] 
 
    வி த்த ெகாய் ைள ெவய்யமா யாவிெயன் 
    ெற த்தி யம் ம் அ ணன் இைறயின்வந் 
    த த்  ேவள்வி யைலெயறி சுத்தநீர் 
    ம த்த ேவைல கரந்தவண் ைவக ம்.  187 
    [ேவள்வியில் வி த்த குதிைரைய மாயாவி என்ற ெபய ைடய ெகா ய அ ணன் 
விைரவில் வந்  பற்றி ேவள்வியில் அைலெயறிந்த சுத்தநீாிைனப் ப கிய கட ல் 
மைறத்  ைவத்  அங்குத் தங்கேவ. ெகாய் ைள- குதிைர; உைள- பிடாி; ெகாய் ைள 
கத்தாித்த பிடாி; அன்ெமாழித்ெதாைகயாய்க் குதிைரையச் சுட் ய . ] 
 
    கலைண வாம்பாி காண்கில ெனாய்ெயனப் 
    லனழிந்தனன் ந்தி திைகத்தனன் 
    உைல  ெநஞ்சம் உ கினன் மாவ த் 
    தைலவர் ேசவ  தஞ்செமன் றண்மினான்                188 
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    [ குதிைரையக் காணா  த்தி மயங்கினன்; அறிவழிந்தனன்; வ ந் ம் ெநஞ்சம் 
உ கினன்.; மாவ த் தைலவராகிய ஏகம்பாின் ேசவ ேய தஞ்சம் என்  அங்கு 
அைடந்தான். கலைண- ேசணம். வா ம் – தா ம். ஒய்- விைர க் குறிப் . ] 
 
    ஊற்  கட் னல் வார்ந்ெதாளி ந்தி  
    நீற்  ெமய்யிைட வண்ட னிலா றப் 
    ேபாற்றி நின்றெபாற் றாமைர யண்ணன் ன் 
    ேனற்றின் ேமலவர் ேதான்றி யியம் வார்.                189 
    [நீ ற் ப் ேபாலக் கண்கள் னல் ெப கி ேமனியின் ேமல் சியி ந்த தி நீற்றிைன 
வண்டலாகச் ெசய்ய, வணங்கிநின்ற பிரமன் ன் ஏற் வாகன ைடய இைறவர் வந்  
ேதான்றிக் கூ வார். தி நீற்  ெமய்- தி நீற்றிைனப் சிய ேமனி. 
ெபாற்றாமைரயண்ணல்- அயன்.ஏற்றின் ேமலவர்- சிவெப மான்.] 
 
    ச்ச கங்கள் கிழ்க்கும் ளாிேயாய் 
    எச்ச கங்க ம் தத்த மியல்பினால் 
    ைவச்ச நம்ெமா  பாதி வ வமாம் 
    எச்சன் ஈர்ந் ள வத்ெதாைட மாயவன்  190 
    [ லகங்கைள ம் ேதாற் விக்கும் தாமைரத் தவிசிேனாய்! எவ் லகங்கைள ம் 
அதனதன் இயல்பில் இ க்குமா  ைவத்த, நம்மில் ஒ  பாதிவ வமான எச்சன்; 
ஈரமான ளசிமாைல யணிந்த மாயவன். கிழ்க்கும்- ேதாற் விக்கும். ளர்- தாமைர. 

ளாிேயான் - நான் கன். எச்சன் – யாகத் தைலவன்; யாகவ வினன்;] 
 
    கன்னி யந் ள வக்க  மார்பினான் 
    மன்  ைமங்கதி வாம்பாி ையக்ெகாணர்ந் 
    ன்ன வாைவ நிரப் வ ங்குவன் 
    றன்ைன ேவண்  ெகனவ  டந் பின்                191 
    [மண ள்ள ளசிமாைல அணிந்த மார்பினனாகிய அவன், ஐந்  கதிகைள ைடய 
குதிைரயிைன மீட் க் ெகாணர்ந்  உன் ஆைசைய நிைற  ெசய்வான்; அவைன 
ேவண் க என்  அ ள்தந்  பின். கன்னி- ைம. க - மணம். ஐங்கதி; குதிைரயின் 
நைட ஐந் ; அைவயாவன: மல்லகதி, ம ரகதி, வியாக்கிரகதி, வாநரகதி, இடபகதி 
என்பன. ] 
 
    அரவப் பள்ளியி னாைன அைழத்தவன் 
    பரவக் கண்ண ள் தந்தயன் பாய்பாிக் 
    கரைவக் கண்  ெகாணர்ந்  க மகப் 
    ரைவக் ெகாள்ெகனப் மகள் ேகள்வ ம்  192 
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    [தி மாைல அைழத் , அவன் வழிபடக் கைடக்கண்ண ள் ெசய் , பிரமனின் 
ேவள்விப் பாி மைறந் ள்ள இடத்ைதக் கண்  அதைனக் ெகாணர்ந்  ேவள்விையப் 

ரப்பாயாக என்  கூற, தி மா ம்] 
 
    வணங்கி மீண்  மலர்த்தவி ெசான்றிேனாய் 
    உணங்கல் ெவம்பாி ெயாய்ெயன மீட் வண் 
    இணங்கு நின்மகம் காப்பெலன் ேறற்றவர் 
    அணங்க மாவிைனத் ேத வா னாயினன்.  193 
    [தி மா ம், இைறவைன மீண் ம் வணங்கி, ‘மலர் இ க்ைகேயாய்! வா கின்ற 
குதிைரைய விைரவில் மீட்  இங்கு உன் ைடய மகத்ைதக் காப்பன்’ என்  கூறிக் 
குதிைரையத் ேதடத் ெதாடங்கினன். உணங்கல்- வாடல். ஏற்றவர் – குதிைரையப் 
பற்றியவர். அணங்க- வ ந்த.] 
 
    எங்கும் ேந னன் காண்கிலன் ஏகுழிப் 
    ெபாங்கு சுத்தப் னற்கடல் உள் றத் 
    தங்கி ைவகிய தன்ைம யறிந்தனன் 
    அங்கண் ெவய்ெதன அண்மினன் என்பேவ.  194 
    [எல்லாவிடங்களி ம் ேத னான்; காண்கிலன்; ெசல் ம் வழியில் சுத்தநீர்க்கட ல் 
குதிைர இ ப்பைத அறிந்தனன்; விைரந்  அங்கைடந்தனன்.] 
 
    ஏற்ெற திர்ந்த அ ணைன இன் யிர் 
    பாற்றி னான்பாி பற்றினன் ேவைலேமல் 
    ேதாற்றி னான்மலர்த் ேதான்றல் யர்க்கடல் 
    மாற்றி னான்பாி மாைவ வழங்கினான்.                195 
    [ேபாேரற்  எதிர்த்த அ ணனின் இன் யிைர ஒழித்தான்; குதிைரையக் 
ைகப்பற்றினான்; கட ன்ேமல் எ ந்தான்; பிரமனின் யர்க்கடைலப் ேபாக்கினான்; 
குதிைரைய அவ க்கு அளித்தான்] 
 
    தண்ண றாமல ராளி சதமகன் 
    எண்ணில் வானவர் யாவ ம் ேநாக்கிேய 
    ண்ணி லாவிய ேவாைகயின் மாயைனப் 
    பண்ணி னா ைச பா ப் பழிச்சினார்.                196 
    [குளிர்ச்சி நீங்கா தாமைரமலர் ேம க்கும் தல் எண்ணிலாத ேதவர்கள் யாவ ம் 
தி மா ைன ேநாக்கிேய அகம் நிைறந்த உவைகயில் பண்ேணா  இைசபா ப் 
ேபாற்றினர்] 
 
    படர்  வர்க்ெகா ப் பாற்கட லன்ெற ந் 
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    ட  நஞ்ச  ண்ட ள் காரணர் 
    ெதாடைல ெமன்குழற் ேறாைக டன்மகிழ்ந் 
    தடல ராவைண யாற்க ள் ெசய்வரால்                197 
    [பாற்கட ல் அன்ெற ந்  வ த்திய நஞ்சிைன உண்ட ளிய பரமகாரணர், 
மலர்மாைலசூ ய குழ  உைமயம்ைம டன் மகிழ்ச்சி டன்ேதான்றி 
பாம்பைணயானாகிய தி மா க்கு அ ள் ெசய்தார். வர்- ெசந்நிறமான 
பவளக்ெகா ; இ  சாதியைட. பாற்கட ல் பவளம் ேதான்றியதாக ெசய்தியில்ைல. 
ெதாடல- ெதா க்கப்பட்ட , ெதாடைல. ேதாைக- உைம. ] 
 
    க ட ர்திக் க கில் வண்ணேகள் 
    கு தி வாட்பைடத் தானவற் ெகான்ெறாறீஇ 
    உ வ வாம்பாி பற்றி தவிநா 
    ம  ேமவ ன் நின்றைன யாதலால்  198 
    [க டவாகனக் க கில் வண்ணேன! ேகள்! கு திப ந்த வாட்பைட அ ணைனக் 
ெகான்ெறாழித் ப் ெபா ைடய குதிைரைய மீட்  உதவி நம் ைடய ஏவ ன் வழி 
நின்றைன! ஆதலால்,] 
 
    நாற்றக் கஞ்ச ந ம்ெபாகுட் டண்ணல்தான் 
    ஆற்றப் க்க மகத்தவிப் பாகநீ 
    ஏற்றிட் த்தர ேவதி யி த்திெயன் 
    ற்றத் ேதெமாழி ேயாதி ய ளினார்.  199 
    [ தாமைரப் ெபாகுட் ல் இ க்கும் பிரமன் ஆற்றப் குந்த இவ்ேவள்வியில் 
அவிப்பாகம் நீ ஏற் க்ெகாள ேவதியில் இ த்தி என்  ேத  ெமாழி ஓதி 
அ ளினார்.] 
 
    தயங்கு ெசஞ்சைட யார ள் தாங்கியங் 
    கியங்கு ேவள்வியி னின்னவிப் பாகேமற் 
    யங்கு சிற்றிைட ெயாண்  மாெதா ம் 
    வயங்கு த்தர ேவதி வதிந்தனன்.         200 
    [ெதாங்கும் ெசஞ்சைடயராகிய சிவெப மானின் அ ளப் ெபற் , அங்கு நைட 
ெபற்ற ேவள்வியின் இனிய அவிர்ப்பாகத்ைத ஏற் த் தி மகெளா ம் விளங்கும் உத்தர 
ேவதிைகயில் தங்கினன்] 
 
    ஆங்கண் அன்னணம் கம்பர் அ ளினால் 
    ங்கள் தார் ள வப் யல் ைவகலால் 
    ஓங்கு விண்  ரெமன ேவார்ெபயர் 
    தீங்கு தீர்தி க் காஞ்சி ைனந்தேத.  201 
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    [அங்கு அவ்வா  ஏகம்பர் அ ளினால் ந்தா ம் ேத ம் உைடய ளசிமாைல 
அணிந்த தி மால் தங்கியதால் உயர் விண் ரம் எனஒ  ெபயைரக் குற்றமிலாக் 
காஞ்சி ைனந்த .] 
 
    மல்லல் ைவகுண்ட வான்பதம் ேவட்டாி 
    அல்ல லலர்ந்த களத்தைர யவ் ழிப் 
    ல்  மன்ெபா  சித்த லா மச் 
    ெசல்வ மப்ெபயர் ெபற்றதச் சீர்நகர்.  202 
    [ெசல்வமிகு ைவகுண்ட ேமலாம் பதத்ைதப் ெபற வி ம்பி அாி, நீலகண்டைர 
அவ்விடத்  மிக்க அன் டன் சித்தலா ம் அப்ெபயைரப் ெபற்ற , அப்ெப ைமமிகு 
நகர்.] 
 
    க நிைலத் ைற 
    ம  ைமவைக மலப்ெப ந் ெதாடக்கிைனக் கடந்  
    ெத  மானந்தச் சுடர்ப்பிழம் பாய்விைனத் தீைம 
    ெயா வி னாரக விளக்கதா யி சுட யிர்வான் 
    ெப கு காலழல் னனில மாய ேபெராளிதான்.         203 
    [ மயக்கத்ைதச் ெசய் ம் ஐவைகயாகிய பாசப் ெப ம் பந்தத்திைனக் கடந் , 
ெத ம் ஆனந்தச் சுடர்ப்பிழம்பாய், இ விைனத் தீைமையக் கடந்தவர்களின் 
உள்ளத்தில் ஒளிேயற் ம் அகவிளக்கதாய், ஞாயி  ,திங்கள், டன், ஆகாயம், வா , 
தீ, நீர், நிலம் ஆகிய எட்  ர்த்திகளாக நின்ற ேபெராளி தான், அ த்தபாடெலா  
க த் த் ெதாட கின்ற . இ  குளகம் எனப்ப ம் ஐவைகப் பாசம்-: ஆணவம், கன்மம், 
மாைய, மாேயயம், திேராதானம் என்பன. ஒ வினர்- நீங்கினவர். ] 
 
    மலக்க ணத்தினாற் சிமிழ்ப் ண்  மயங்கு மா யிைர 
    யலக்க ணீத்ெத த் தாள மிக்கலர்ந்த ேபர ளான் 
    னலக்கு மாமைற மாவ  ந நிழன் ைளத்  
    விலக்க ம் க ேழகம்ப ெரனப்ெபயர் ேமவி.         204 
    [ மலக்கூட்டத்தால் மைறப் ண்  மயங்கும் அாிய உயிைர அ  ப ம் 

யரத்தி ந்  எ த்  ஆள விாிந்த ேபர ளினால், நன்ைம பயக்கும் ேவதங்களாகிய 
மாமரத்தின் நீழ ல் ைளத் , ஒழிவ ம் க ைடய ஏகம்பர் எ ம் தி நாமம் 
ெபா ந்தி. (க த் த் ெதாடர்கின்ற . )அலக்கண் ala-k-kaṇ, n. < அல- +. Sorrow, 
distress, misery; க்கம். (பிங்) நலக்கு-தல் nalakku-,        5 v. intr. prob. நலம். To do 
good; நன்ைமபயத்தல். உயிர்க்குயிராய் நலக்கு மிைற (தி வாைனக். ராணம். 41). 
 
    ய ஐந்ெதாழில் உயிர்க் ெகலாம் இயற்றிமின் த்த 
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    பாய ேமகைல வழிபடப் பாிந் ற் றி க்கும் 
    ஆய சீர்ைமயால் அகில ம் கழ்தி க் காஞ்சி 
    ேமய தாற்சிவ ர ெம ம் ேமதகு நாமம்.  205. 
    [ ய்ைம ெபா ந்திய தி ைவந்ெதாழிைல உயிர்க க்கு இயற்றி, மின்ெனாளி 
ெபா ந்திய ேமகைல அணிந்த அம்ைம வழிபட அன் டன் ற்றி க்கும் ெப ைம-

ைடைமயால் அகில உலக ம் கழ் தி க்காஞ்சி சிவ ரம் என் ம் ேமன்ைம ைடய 
தி நாமம் ேமவிய . ஐந்ெதாழில் உயிர்க க்கு அ ளற்ெபா ட் ச் 
ெசய்யப்ப வதாத ன் ய ஐந்ெதாழில் ஆயிற் . . த் To place, set up; 
அைமத்தல். விளக்குந் த் தனர் (விநாயக . 3, 13). 
 
    ெகாச்சகக்க ப்பா 
    கறங்குதிைரப் ெப ங்கட ற் கதிர்பரப்பி ைளத் லகி 
    லறங்கெளலாந் தைழத்ேதாங்க வழங்குமழற் கதிர்மரபின் 
    மறங்குல ம் பைகெவ வ வாள்விதிர்க்குந் திறல்ேவந்தன் 
    பிறங்கியசூ ாியச்ேசாதி ெயனத்திக ம் ெபய ைடயான்.  206 
    [அைலகின்ற அைலகைள ைடய ெபாிய கடற்பரப்பில் ைளத் , உலகில் 
அறங்கெளல்லாம் தைழத்ேதாங்கக் கதிெராளிபரப் ம் சூாியனின் மரபில், பைகவர்கள் 
அச்சம்ெகாள்ள, வாட்ேபார் ெசய் ம் ஆற்றல்மிகு ேவந்தன், சூாியச் ேசாதி எனத் 
திக ம் ெபய ைடயவன் . கறங்கு- அைலதல்] 
 
    அ சீர  யாசிாிய வி த்தம் 
    மழைலெமன் குதைலச்ெசவ்வாய்த் தளர்நைடமகப் ேபறின்றிக் 
    கழி யர் நா ங்கூர்ந்  கதியிைடத் தப்பா ய்க்கும் 
    விைழத  மகப்ேப றில்லா வாழ்  ேமதக்க ேதெயன் 
    றழல்ப  ெம குேபால வகெமலா கி ைநந்தான்.  207 
    [ மகப்ேப  இல்லாைமயால் மிக்க யரம் ெகாண் , நற்கதிக்குத் தப்பா  ெச த் ம் 
மகப்ேப  இல்லாத வாழ்க்ைகக்கு என்ன ெப ைம இ க்கின்ற  என உள்ளம் உ கி 
ைநந்தான். மழைல ெமன்குதைலச் ெசவ்வாய்த் தளர்நைட- குழந்ைத வ ணைன. 
மழைல- - தி ந்தாத ேபச்சு. குதைல- ெபா ளற்ற ஒ . மழைல ம் குதைல ம் ேபசும் 
சிவந்த வா ம் தளர்ந்த நைட ம் உைடய மக . ெதன் லத்தார் கடன் நற் தல்வைரப் 
ெப தலான் தீர்க்கப்ப தலால், ‘கதியிைடத் தப்பா  உய்க்கும் விைழத  மகப் ேப  
என்றார். விைழதல்- வி ம் தல்.] 
 
    ஆரண நா  யின்  மளவிடற் காிய க்கட் 
    ரண ாினி  ைவகும் ெபாற்பின தாகித் தன்றன் 
    சீரணி குலத் க் ெகல்லாந் தி த்தகு தன்ைமத் தாய 
    ேவரணி பாிதித் ெதய்வத் தி ங்கழல் ேபாற்ற ற்றான்.  208 
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    {ஆரணம்- ேவதம். ஏர்- அழகு. இ ங்கழல்- வ ய கழல்கைலஅணிந்த 
தி வ .ேவதங்கள் ேத  இன்றள ம் அளவிட யாத ன் கண்கைள உைடய 
பாி ரணர், மகிழ்ந் எ ந்த ளியி க்கும் ெபா விைன உைடய ம், ெப ைம ைடய 
தன் குலத் க்கு தன்ைமயாய ம் ஆகிய அழகிய சூாியனின் தி வ கைள வணங்கிப் 
ேபாற்றல் ெசய்தான். சிவபரம்ெபா ள் சூாியனின் ந வில் ற் ளான் என் ம், 
‘அ க்கனாவான் அர ’ என் ம் ைசவம் ேபாற் ம்.] 
 
    பண்த  சு ம்  சிப் பாடெமாட் டவிழ்ந்  வாசத் 
    தண் ளித் ேதறல் வார்ந்  தைதந்த ெசங்குவைளப் ேபாதான் 
    மிண் ய ெபாறிகள் ெசற்  ேமதக வழிபாடாற்றி 
    மண் ய கிரணப் த்ேதள் மந்திரங் கணித்தல் ெசய்தான்.          209 
    [ பண் இைசக்கின்ற வண் கள் ெமாய்த்த னால் ெமாட்டவிழ்ந்  மண ைடய 
ேதன் ளிகள் ஒ க, ெந ங்கிய ெசங்குவைளப் ேபாதிைன அணிந்தவன், 
ஐம் லன்கைள ம் அடக்கிச் சிறப்பன வழிபாடாற்றி ஆதித்ய மந்திரம் ெசபித்தல் 
ெசய்தான்.]. 
 
    மங்க ங் காதன் மல்க வின்னணம் வழிபா டாற்றித் 
    திங்களீ ரா  ெசல்லச் ெசறியி ட் படலம் வாாி 
    ங்குெசங் கிரணக் கற்ைற ெநாறி ைள மான்ேறர்ப் த்ேதள் 
    ெபாங்கிய க ைண தன்னாற் தல்வர்ப்ேப றளித்திட் டாேன.  210 
    [பன்னிரண்  மாதங்கள் இவ்வா  மிகுந்த பத்தி டன் வழிபாடாற்றிய பின், 
இ ைள வாாி வி ங்கும் சிவந்த ஒளிக்கற்ைறகைள ட் ம் விைரவாகச் ெசல் ம் 
குதிைரகள் ட் ய ேதாில் வ ம் ேதவனாகிய சூாியன் க ைணேயா  தல்வற்ேப  
அளித்தான். மங்கு அ ம் காதல் – குைறயாத பத்தி. மங்குதல்- குைறதல் அாிய- 
இல்லாத. சூாியன் இ ட்படலத்ைத வாாி ங்குகின்றான் என்ற  இலக்கைண. 
ெநாறில்- விைர . ெநாறில் உைள மான் ேதர்ப் த்ேதள் – சூாியன்.] 
 
    ேதவிய ாி வர் தம் ட் வளர் யேசாவதிப்ேபர்ப் 
    பாைவதன் வயிற்  நீண்ட பனிக்கட க்ைக ைவயத் 
    ேதவ ம் கழத் தக்க விராச்சிய வர்த்தனப்ேபர் 
    ேமவ ங் காைலவந்  வி த்தகத் ேதான்றினாேன.  211 
    [சூாியச் ேசாதியின் மைனவியர் இ வாில் அழகு வள ம் யேசாவதி என் ம் 
பாைவயின் வயிற்றில், கடலாைடைய உ த்த மியில் வா ம் சுரர்களான மைறேயார் 

க ம் ெப ைம ைடய இராச்சிய வர்த்தனன் என் ம் ெபய ைடயவன் நல்ல 
ேநரத்தில் பிறந்தான்.] 
 
    ெபா திைரப் ணாி ைவயம் கழ்சுத ாிசனப் ேபரான் 
    கு மணிக் கடக ன்ைகக் குவி ைலப் ப ம வல்குற் 
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    க ெநறிக் கூந்தற் ெசவ்வாய்க் கலாவதி ெயன்  நாம 
    ம விய மாதர் நல்லாள் வயிற்றில்வந் தய மானான்.          212 
    [உலகத்தார் க ம் சுதாிசனன் எ ம் ெபயைர உைடயான் கலாவதி என் ம் நாமம் 
உைடய மங்ைக நல்லாள் வயிற்றில் வந்  ேதான்றினான். ெபா திைர- ேமா கின்ற 
அைலகள். ணர்- கடல். ணாி ைவயம்- ணாியால் சூழப்பட்ட ைவயம். ைவயம்- 
ைவயத்தில் வாழ்கின்ற மக்கைளக் குறித்த . கடகம்- வைளயல். கு மணி- ஒளி ைட 
மணிகள். ப மம்- உயர்ச்சி.] 
 
    தத்ெதா த் தரங்க ேவைலத் தாரணி   
    ைமத்தவல் ள்சீத் ேதாங்கு மிளங்கதிர் மதியம் ேபால 
    நித்த ம்வளர்ந்  ைமந்த ாி வ ம் நிகாி லாத 
    த்ெதழிற் ெப க்கம் வாய்ந்  கர்தப விளங்கி னாேர.  213 
    [ கடல் சூழ் உலகம் ைத ம் ய காிய வ ய இ ைள அைழத்  ஓங்கும் 
இளஞ்சூாியைன ம் சந்திரைன ம் ேபால நா ம் வளர்ந்  ைமந்தர் இ வ ம் 
ஒப்பிலாத அழகும் ஆக்க ம் ெபற் க் குற்றமின்றி விளங்கினர். தரங்கம்- அைல 
தத் த ம் ஒ த்த ம் உைடய அைல. ைம- க ைம. சீத் - அழித் . கர்- குற்றம். 
தப- நீங்க.] 
 
    தளர்நைடப் ப வந் தீர்ந்  தபனிய மாடத் தா  
    வளம  தி ெயய்தி மகாாினத் ேதா  மா க் 
    குளநதி மலர்ப் ஞ் ேசாைலக் குன்றி ம் விைளயாட் டா  
    இளமழ ஏ  ேபால்வா ாின்னணஞ் ெசல்  நாளில்.  214 
    [தளர்நைடப் ப வம் கடந்  ெபான்மாளிைக மாடங்களில் விைளயா , ெசல்வம் 
நிைறந்த திகளில் தம்ைமெயாத்த சிறார்க டன் விைளயா , குளம் நதி த ய 
நீர்நிைலகளி ம் ஞ்ேசாைலகளி ம் குன் களி ம் விைளயாட்டா  இளைம ம் 
அழ்கும் உைடய காைலேபால்வார் இ வ ம் இவ்வண்ணம் வளர்ந்  வ ம் நாளில்--] 
 
    ம விய இளைமக் ேகற்ற மடைமயா லரச ைமந்தர் 
    இ வ ம் தம் ள் மா ண் ெடாி கச் சினந்  வல்ேல 
    ஒ வைன ெயா வன் றாக்கி உலப்ப  நிதியந் ஞ்சுங் 
    கு மணி மாடக் ெகாற்றக் ேகாயி ட் ெசன்றா ராக.  215 
    [ இளைமக்குப் ெபா ந்திய அறியாைமயினால் அரசகுமாரர்கள் இ வ ம் 

ரண்பட் , ெந ப்  உமிழ்வ  ேபாலச் சினந் , விைரவில் ஒ வைன ஒ வன் 
தாக்கியவாேற, வற்றாத ெசல்வம் தங்கும் ஒளிமிக்க மணிமாட அரசமாளிைக ட் 
ெசன்றனர்.] 
 
    க ெநறிச் சுாிெமன் கூந்தற் கலாவதி மா ேநாக்கி 
    ஒ வ ம் ெபாறாைம ெபாங்க ளத் ெத ம் ெவகுட்சி ள்ள 
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    வி ெந ங் கயற்கண் ேசப்ப இராச வர்த் தனைனச் சால 
    ெவ றப் பைகஞர் ேபான்  ெவய்ெதனச் சீறி னாேள.  216 
    [கலாவதி எ ம் அரசி , நீக்க யாத ெபாறாைம ெபாங்க, உள்ளத்தில் சினம் ள்ள, 
இ நீண்ட கன்க ம் சிவப்ப, இராசவர்த்தனைன ேநாக்கி பைகவைரப்ேபாலச் 
சீறினாள். க ைம ம் வகி ம் சுாிந்த மாகிய கூந்தல். ஒ தல்- நீங்குதல், விலகுதல். 
ெபா ைமxெபாறாைம. ெவகுட்சி- சினம். ெவய் - ெவப்பமாக; ெவப்பம் சினத்தால் 
ேதான் வ .] 
 
    மாற்றலர் தடந்ேதாட் ெகாற்ற வ ெயலாம் இைமக்கும் ன்னர்க் 
    காற் ம்ெநட் ைலேவல் தந்ைத கதிர்வி  கனகக் குன்றந் 
    ேதாற்றிட இ மாந் ேதாங்கித் ெதாய்யின்ேமற் பாித்த ெகாங்ைகக் 
    ேகாற்ெறா  ேவற் த் தாய்க்கங் குடன்ப ங் குறிப்பின் நின்றான்.  217 
    [பைகவர்களின் ேதாளாற்றல்கைளெயல்லாம் இைமக்கும் ேநரத்தில் அழிக்கும் நீண்ட 
ேவ ைடய தந்ைத, கதிெராளி சும் ெபாற்குன்  ேதாற்றிட இ மாந்  ெதாய்யில் 
ெகா கைளத்தாங்கும் ெகாங்ைககைள ைடய மாற்றாந் தாய்க்கு அங்கு உடன்ப ம் 
குறிப்பிேனா  நின்றான். அரச ைடய ஆற்றல் ேவ ன்மீ  ஏற்றிக் கூறப்பட்ட . ] 
 
    இைழதவழ்ந் ெதாளி ந் ெதாய்யிேலந் திளங்ெகாங்ைக நல்லா 
    ளழெலனச் சிவந்தவா  மதற்குடம் பட்டானாகி 
    ழ றழ் குவ த் ேதாளா ன ண் னிந் தி ந்த வா  
    மழவிள மடங்க லன்னான் மதித்தனன் கவற்சி ெகாண்டான்.         218 
 
    ெபா மி ள் ள ங்கிேவவப் ம் னல்விழிகள் காலத் 
    தி தல் வியர் காட்டச் சீற  நைடகள் தள்ளாட 
    ெவழில் ேவற்காட்ட ெவாளிர் கங் குவிந்  வாட 
    க ைணயிற் ெபாிய நற்றாய் தன் ைட க  ேபாந்தான்.  219 
 
    இ வ ங் கலாய்த்ேதம் அந்த ேவ வான் நினக்கு மாற்றாள் 
    உ ெகழச் சினந்தாள் எந்ைத யதற்கு டன்பட்டான் மன்ற 
    ம வியிங் கி க்க கில்ேலன் மறா  நீய ளி ேனகிப் 
    ெப கிய வரங்கள் ெபற் ப் பின்னிவண் வ வ ெனன்றான்.  220 
    [இ வ ம் சண்ைடயிட் க் ெகாண்ேடாம். அதன் காரணத்தால் உனக்கு 
மாற்றாளாகிய என் சிற்றன்ைன இ வ ம் என்ேமல் சினங்ெகாண்டாள். அதற்கு 
எந்ைத ம் உடன்பட்டான். இனி நான் இங்ேக இ க்க மாட்ேடன். ம க்கா  நீ அ ள் 
ெசய்தால் நான் நாட்ைடவிட் ச் ெசன்  மிக்க நல்வரங்கள் ெபற் ப் பின் இங்கு 
வ ேவன் என்றான்.] 
 
    ேகட்ட  மிரங்கி ெநாந்  ெக ேப ரார்வங் கூரக் 
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    ேகாட்டமி னற்றாய் வல்ேல ெகாங்ைகயி னைணத் ப் ல்  
    வாட்டடங் கண்ணீ ராட்  மங்கலம் கன்  கூறி 
    ேவட்ட வாெறய்  ெகன்னா விைடதரப் ெபற்  மீண்டான்.  221 
    [மகன் கூறியைதக் ேகட்ட அன் ள்ள தாய் வ ந்தி மிக ம் ெநாந்  மிக்க ஆர்வம் 
அதிகாிக்க மார்ேபா  மகைன அைணத் த் த வி தன் கண்ணீரால் அவைனக் 
குளிப்பாட் , மங்கல வார்த்ைதகள் கூறி நீ வி ம்பியவா  அைடக என்  கூறி 
விைடயளித்தாள் அவள் விைடதர மீண்டான்.] 
 
    தந்ைத ந் தா ம் ைவகுந் தன் ைட நகர நீத்  
    கந்தரந் தவ ந் ேதா ங் கணநிைரச் சிைனயான் ேமா ம் 
    பந்தியி யர்ந்த ேசாைலப் பாாியாத் திரெமன் ேறா ஞ் 
    சுந்தர வைரப்பிற் றீர்க்க தவன்றைனத் ன்னிக் கண்டான்.  222 
    [தன் ைடய தா ம் தந்ைத ம் வா ம் அந்த நகரத்ைத விட்  நீங்கி ேமகம் 
தவ ம்ேதா ம் கூட்டமான ெந ங்கிய கிைளகளால் ேமா ம் வாிைசயான உயர்ந்த 
ேசாைலகைள ைடய பாாியாத்திரம் என்  கூறப்ப ம் அழகிய மைலச்சார ல் தீர்க்க 
தவன் என் ம் ஞானி ஒ வைனக் கண்டான் கந்தரம்- ேமகம். கணம்- கூட்டம். நிைர- 
வாிைச. சிைன- கிைளகள் ெகாம் கள் த யன .பந்தி- வாிைச. தீர்க்க தவன் - 
தவஞானி] 
 
    ன்ைனநற் றவத்தின் ேபற்றான் த்த ேபரறி  சான்ற 
    இன்னெமய்க் குரவன் றன்ைன ெயய் றப் ெபற்ேற ெனன்  
    ெகான்னவில் உவைக ெபாங்கக் கு கு த் தன்  நீ ப் 
    ெபான்ன ப் ேபா  தாழ்ந்  ேபாற்ெற த் ெததிேர நின்றான்.  223 
    [ ற்பிறவிகளில் ெசய்த நல்ல தவத்தின் ேபற்றால் ஞானம் நிைறந்த இத்தைகய 
சற்கு விைன அைடயப் ெபற்ேறன் என்  மிக்க உவைக ெபாங்கக் கு கு த்  அன்  
மிக, அவ ைடய ெபாற்றாமைர மலர் ேபான்ற தி வ களில் தாழ்ந்  வணங்கிப் 
ேபாற்றி நின்றான்] 
 
    ண்டெமய்க் காதல் ெபாங்கப் ளகங்கண் ெமய்யிற் ேபார்ப்ப 
    மாண்டசீர் வழிபா டாற்  மன்னவ குமரன் றன்ைனக் 
    காண்டகு விஞ்ைச ெயல்லாங் காிசற ணர்ந்  ேமன்ைம 
    யீண் ய குரவன் றீர்க்க தவெனன்பா ேனாக்கி னாேன.  224 
    [அன் மிக ெமனி ளகம் ப்ப வழிபாடாற் ம் மன்னவன் மகைன 
ேமன்ைமெபா ந்திய குரவன் தீர்க்கதவன் என்பான் ேநாக்கினான்.] 
 
    ஆங்கவன் வர  ற்  ம ட்கணா லறிந்  பின்னர் 
    ங்கிய க ைணப் பார்ைவ வி த்தகப் ெபாி  நல்கி 
    ேயாங்கிய மகிழ்ச்சி கூர டெலலாந் ைதவந் திட் த் 
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    தாங்குநின் கவற்சி ெயல்லாந் தணமதி ெயன்  கூறி  225 
    [மன்னவ குமரன் அங்கு வந்த வரவின் காரணத்ைதத் தன் அ ட்கண்ணால் ேநாக்கி 
அறிந்  , தன் அ ட் பார்ைவைய அவ க்கு நல்கி, மிக்க மகிழ்ச்சி ெப க, 
அவ ைடய உடைல ஆதரவாகத் தடவி, உன் ைடய கவைலகைளெயல்லாம் 
விட்ெடாழி என்  கூறி—] 
 
    தலத் தவ ம் விண்ணிற் லவ ம் வியக்கத் தக்க 
    ேமதகு சித்தி ெயட் ம் விளங்குக நினக்குச் சிங்க 
    வாதனத் தினி  ைவகி யவனி காத்த  ந்ைத 
    நீதியி னட ஞ் ெசங்ேகா லரசு நிற்ேசர்க ெவன்றான்.  226 
    [மண் லகத்  மக்க ம் விண் லகத் த் ேதவ ம் வியக்குமா  
அட்டமாசித்திக ம் நின்னிடத்தில் விளங்குக.! உனக்குச் சிங்காதனத்தி ந்  
உலகத்ைதக் காத்தி ம் உன் ைடய தந்ைத நீதி ைறப்ப நடத் ம் ெசங்ேகாலரசு 
நின்ைன வந் ேச ம் என்றான். லவர்- ேதவர்கள். ] 
 
    தவழ்மைழ மிழ்ந்த ெதண்ணீர் தைடயின்றிப் வியில் ழ்ந்தாங் 
    கவமற ேநாற்  வல்ல ஆாியன ள ேலா ங் 
    கவிழ்மதக் களிநல்யாைனக் காவலன் ைமந்தன் ன்ேன 
    இவ  சித்திெயட் ந் ேதான்றிமற் றிதைனக்கூ ம்.  227 
    [ வானில் தவ கின்ற ேமகம் உமிழ்ந்த மைழநீர் தப்பாமல் நிலத்தில் 

ழ்வைதப்ேபால, ஐயமற க்கால ம் உணர்ந்த தவஞானி அ ள ம், அரசகுமரன் 
ன்ேன வி ம்பத்தக்க சித்திகள் எட் ம் ேதான்றிப் பின்வ மா  கூ ம். மைழ 

உமிழ்ந்த ெதண்ணீர் வியில் ழ்தல் தப்பா  எய் ம் பய க்கு உவைம. அவம்- 
குற்றம். ஆாியன் -ஐயன், ஞானி. இவர்தல்- வி ம் தல்.] 
 
    கவனெவங் க னமா ங் கமழ்மதக் க ழித்ேதா ம் 
    குவிதைலத் ேத  மற் ங் ேகாயின் ன் ெனங்குஞ்சூழத் 
    தவளெவாள்ெளாளி கான்மாைலத் தனிக்குைட நிழற்றச் சிங்க 
    வவிர்மணித் தவிசின் மன்னியரசு ெசய்தி க்கும் ேபா .         228 
    [ேவகமாகச் ெசல் ம் க வாளம் ட்டப்பட்ட குதிைரக ம் நா ம் மதநீர் ஒ கும் 
களி க ம் குவிந்த உச்சிகைளக் ெகாண்ட ேதர்க ம் மற் ம் பைடக ம் 
அரண்மைனயின் ன் எங்குஞ்சூழ, ெவள்ெளாளி சும் ெவண்ெகாற்றக் குைடயின் கீழ் 
சிங்காதனத்தில் இ ந்  அரசு ெசய்தி க்கும்ேபா —கவனம்- ேவகம். க னம்- 
க வாளம். ேதால்- யாைன. குவிதைல- குவிந்த கலசம் ] 
 
    த க்கினா லறத்தி னீதி தவ றா யிர்கட் ெகல்லாம் 
    ெவ க்ெகாள வி க்க ெணான் ம் விைளத்திடா தி ப்ப யாகி 
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    ெலா க்குநின் மாட்  நீங்கா தி த்  மல்லாயி ன்ைனப் 
    ெபா க்ெகன வி த்  நீப்ேப மறிெகனப் கன்ற மாேதா.  229 
    [அகந்ைதயினால் நீ , நீதி தவறா  உயிர்க க்ெகல்லாம் அச்சம் ேதான்ற ன்பம் 
விைளக்காதி ப்பயாயின் உன்னிவிட்  நீங்கா  இ ப்ேபாம்; அல்லாவி ல், 
ெபா க்ெகன உன்ைன விட்  நீங்கிவி ேவாம். இதைன அறிக என்  கன்றன. 
மாேதா- ன்னிைல அைச. த க்கு- கர்வம், ெச க்கு. ெவ க்ெகாள- அச்சம் ெகாள்ள. 
ஒ க்கு- ஒ ங்கு என்பதன் வ த்தல் விகாரம். ெபா க்ெகன- விைர க் குறிப் ] 
 
    நீயிாிங் குைரத்த வாேற ெநறியிைடப் பைணேய னாகி 
    மாயி  ஞால ேமாம்பி ைவகுேவ ெனன்  ேநர்ந்  
    பாயெமய்ச் சித்தி ெயல்லாம் பாிெவா ம் த விக் ெகாண்  
    யவா ாியன்ெபாற் பாதந் ெதா தனன் விைடெகாண் ேடகி.  230 
    [நீங்கள் இங்கு உைரத்தவாேற அறெநறியில் பிைழேயனாகி இப்ெபாிய உலகத்ைதப் 
ேபணிக் காப்ேபன்; என்  உடன்பட்  பரந்த எண்வைகச் சித்திகைள ம் 
வி ப்பத் டன் த விக் ெகாண்  ய ஞானாச்சாாியனிடமி ந்  விைட 
ெகாண்டான். பைணத்தல்- To miss, fail, err; பிைழத்தல். பைணத்த பகழி (நற். 165. 
பாி - வி ப்பம், அன் .] 
 
    காெரன ழங்குந் தானக் க ங்களிற் றரசன் ைமந்தன் 
    பாாியாத் திரத்தி னீங்கிப் படர்ெநறி விைரந்  நீந்தி 
    ேவாி  மல ந் தா ம் விைரகமழ் ெபா ம்பர் சூழ்ந்  
    சீாிதி ேனாங்குந் தங்கள் ெச ம்பதி ம ங்கு சார்ந்தான்.         231 
    [ அரசகுமாரன் பாாியாத்திரத்தின் ந்  நீங்கி விைரவில் தன் ைடய வளமான 
நாட்ைட அைடந்தான்.] 
 
    மாதவன் றன்ைன யண்மி ம வ ஞ் சித்தி ெபற்  
    ேமதக வைண  ைமந்தன் வி த்தகு வர  ேகட் க் 
    காத ங் களிப் ம் ெபாங்கக் கதிர்மணி ெந ேவற் றந்ைத 
    யாதாித் ெததிர்ெகாண் ெடய்தி யைணத் டன் ெகாண்  க்கான்.  232 
    [ ெபாிய தவபலம் உைடயவைன அைடந்  அைடதற்காிய சித்திகெளல்லாம் ெபற்  
மன வ வைத அறிந்த , அன் ம் மகிழ்ச்சி ம் ெபாங்க தந்ைதயாகிய அரசன் 
வி ப்பத் டன் ன் ெசன்  மகைன அைணத் க் ெகாண்  நக க்குச் ெசன்றான்.] 
 
    ேகாயி  னைணந்  சிங்கக் கு மணித் தவிசி ேலற்றிப் 
    பாய்பாி யரசர் ேபாற்றப் பரைவநீ லகங் காக்கு 
    ேமயசீ ரரசு நல்கி ெவற் றழ் தடந்ேதாள் ைவத்த 
    மாயி ம் வியின் பார மகன் யத் ேதற்றி னாேன  233 
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    [அரண்மைனக்குச் ெசன்  மகைனச் சிங்காதனத்தின் ேமேலற்றிப் அரசர்கள் 
ேபாற்றக் கடல்சூழ் உலகத்ைதக் காக்கும் ெப ைம ைடய அரசாட்சிைய நல்கி , தன் 
ேதாள் மீ  இ ந்த அரசபாரத்திைன மகனின் ேதாள் மீ  ஏற்றி ைவத்தான் ] 
 
    காிச  குரவன் றந்த காம  வரத்தின் ேபற்றாற் 
    பரசு  சித்தி ேயா ம் படர் கழ்த் தந்ைத நல்கும் 
    அரசுைகக் ெகாண்  மன்ன ர ங்கைற யளப்ப றித் 
    ாிச  ம  லாற்றிற் ெறா கட லகு காத்தான்  234 
    [குற்றங்கைள நீக்குகின்ற கு  அ ளிய வரத்தின் ேபற்றால் ேபாற் தற்குாிய 
எண்வைக சித்திக டன் க ைடத் தந்ைத ஈந்த அரசிைன ம் ைகக்ெகாண்  
மன்னர்கள் திைறெச த்த மிக்கசிறப் டன் குற்றம த்த ம ன் வழியில் 
உலகிைனக் காத்தான். காிசு, ாிசு- குற்றம். காம  வரம்- வி பத்தக்க வரம். 
ேபற்றால்- நன்ைமயால். அ ங்கைற- அாிய திைற, கப்பம். - பிற கில்லாத 
சிறப் .] 
 
    எண்ண ஞ் சித்தி ெயட்  மினி ற ெவய் ம் ேபற்றால் 
    நண் ம் பைகெயான் றின்றி நலத்தகு ேமன்ைம வாய்ந்  
    கண் த ல யிற் றா ங் க த்தினர் தம்பாற் ேச ம் 
    ண்ணிய ெமன்ன நா ம் ெபா வ  ெசல்வங் கூர்ந்தான்.  235 
    [நிைனக்க ம் அாிய எண்வைகச் சித்திகள் இனிதாக அைடயப் ெபற்ற ேபற்றினால், 
எப்பைக ம் இன்றி, நன்ைமேய ெப ம் ேமன்ைம வாய்க்கப்ெபற் ச் சிவபிரான் 
அ யில் தங்கும் மனத்தினாின்பாற் ேச ம் ண்ணியம் எ ம்ப யான ஒப்பற்ற 
ெசல்வம்நா ம் ெப கப் ெபற்றான்.] 
 
    தணிப்ப ஞ் ெசல்வ ேநாக்கித் த க்கினன் ெச க்கு மிக்கான் 
    கணிப்ப ஞ் சித்திெயட் ங் கழறிய தி விட்டான் 
    மணிப்ெப  ேவைல சூழ்ந்த ைவயகத்தி யாவ ரம்மா 
    அணிப்ெப ஞ் ெசல்வ ெமய்தின் அதற்ப  மம்ம ெரய்தார்?  236 
    [ தன் ைடய குைறயாத ெசல்வத்தினால் க வங்ெகாண்டான்.நிைனக்க ம் அாிய 
அட்டமா சித்திகைளக் ைகவிட்டான். கடலால் சூழப்ெபற்ற இவ் லகில் 
ெப ஞ்ெசலவம் அைடயப் ெபற்றால் அதனால் வ ம் மயக்கத்ைதத் அைடயாதவர் 
உஆர்? ஒ வ மிலர் என்பதாம்.] 
 
    ேமவ ம் அறனில் தப்பி வி ப்ெப ங் கவற்சி சான்ற 
    பாவ ம் பழி ம் ஆற்றிப் பல் யிர்க் கலக்க ேணய்த் த் 
    ேதவைர னிவர் தம்ைமச் சிந்ைதயிற் கலக்கங் காட்  
    ஓவிய நீதிச் சாகா ெகழ ைகத்த ேலா ம்.  237 
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    [வி ம்பத்தகும் அறத்தினின் ம் நீங்கிப் பழி ம் பாவ ம் ெசய்  உயிர்கள் 
அைனத் க்கும் ன்பம் ெசய்  ேதவர்கள், னிவர்கள் த ய 
ெபாிேயார்கள்மனத்திற் கலக்கம் ேதான்றச் ெசய்  ெசங்ேகால் நடவாத ஆட்சி 
ெசய்தேலா ம்.--. ேம ம்- வி ம் ம் தப்பி- வ வி. கவற்சி- கவைல; வ த்தம். 
அலக்கண்- ன்பம். ஓவிய- நீங்கிய சாக்கா - சக்கரம் நீதிச்சாக்கா - அறவாழி. 
ெசங்ேகால் பிைழத்  ெகா ங்ேகால் ஆட்சி ெசய்தைத, ஓவிய சாக்கா  உ ெகழ 
உைகத்தேலா ம் என்றார். உைகத்தல்- ெச த் தல்.] 
 
    விளங்குெமண் சித்தி ேநாக்கி விதியிலா யிர்க ெளல்லாந் 
    ளங்குறக் ெகா ங்ேகா ேலாச்சித் யாிைடப் ப த்தா ெயங்கள் 
    வளங்ெக  ெமாழிைய யிந்நாள் மறந்தைன ேச ம் யாெமன் 
    ளங்ெகாள ெவ த் க் கூறி ெயாய்ெயன வி த் ப் ேபாந்த         238 
    [விளங்கிய எண்வைக சித்திக ம் அவைன ேநாக்கி,’ எல்லா 
உயிர்க ம்கலக்கங்ெகாள ெகா ங்ேகாேலாச்சித் யரைடயச் ெசய்தாய்; யாம் 
உனக்குக் கூறிய நன்ெமாழிைய இந்நாள் மறந்தாய். நாங்கள் ெசல்கின்ேறாம்’ என்  
கூறி விைரவில் பிாிந்  ெசன்றன]. 
 
    ஆைலயிற் ப த்த ேவழத் த ஞ்சுைவச் சா  ேபாலக் 
    ேகாலவண் சித்தி ற் ம் நீங்க ம் கு கும் ேவனில் 
    ேவைலயின் ன்னர்ப் ேபா  ெமல் ைல ழ்த்  ழ்த்த 
    ேசாைலயின் ெவறிய னாகித் யர்ப்ெப ங் கட ற் றாழ்ந்தான்  239 
    [க ம்பின் அாிய சுைவச் சா ேபா ம் இனிய சித்திகள் வ ம் நீங்கேவ, 

ேவனில் ெவப்பத்தின் ன்னர்ப் ேபா ம் தளிர்க ம் கிழ்த்  உதிர்ந்  
ெபா வற்ற ேசாைலயிைனப் ேபாலப் ெவ ைம உைடயனாகித் யர்க்கட ல் 
அமிழ்ந்தான். ஆைல- இயந்திரம். ேவழம்- க ம் . ேவைல- எ ைக ேநாக்கி ‘ைள’ , 
‘ைல’ ஆயிற் . ேவைல- கடெலனக் ெகாண் , கடல் ேபான்ற ேவனில் என மாம். 
ெவறியன் – ெபா விழந்தவன்.] 
 
    என்னினிச் ெசய்  மாெறன்றி ரங்கிமா ழாந்  ேதர்ந்  
    ன்னமக் க ளிச் ெசய்த னிவைன யின் ம் ேவண் ன் 
    மன் ெமண் சித்தி மீட் ம் வ ெமனத் ணிந்  வல்ேல 
    தன்னகர் வைரப்பி னின் ஞ் சார்ந்தனன் குரவன் றன்பால்  240 
    [இனிச் ெசய்யத் தக்க  யா  என்  மனம் வ ந்தி, மயங்கிப் பின் ெதளிந் , 

ன்னம் நமக்கு அ ளிச் ெசய்த னிவைன அைடந்  மீண் ம் ேவண் னால் 
எண்வைகச் சித்திக ம் மீண் ம் வ ம் எனத் ணிந்  விைரந்  தன் ைடய நகாின் 
எல்ைலைய விட்  நீங்கிக் குரவைன அைடந்தான்.] 
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    ெதா ெத ந் தா ப் பா ச் ெசால் வான் ெநறியி னின் ம் 
    வ விேனன் ெமாழிந்த மாற்றம் மறந்தேனன் ஆதலாேன 
    ெச விய சித்திெயட் ந் தீர்ந்தன சிறிேயன் ெசய்த 
    பிைழெபா த் த ள ேவண் ம் ெபாியவ என்  நின்றான்.  241 
    [குரவைனத் ெதா ெத ந் ஆ ப்பா ச் ெசால் வான்;’ கூறிய ெநறியினின் ம் 
வ விேனன்; உ தியாகக் கூறிய ெசால் ைன மறந்ேதன்; ஆதலாேல, சித்திகள் 
எட் ம் என்னிவிட்  நீங்கின; சிறிேயன் ெசய்த பிைழையப் ெபா த்த ள ேவண் ம், 
ெபாியவேர!’ என்  இரந்  நின்றான். ] 
 
    அ  குரவன் ேகளா வஞ்ெசவி ைதத் த் தீயில் 
    உ கிய ெசம்  ெபய்தாங் குைரெசவி ேயற்  கின்றாய் 
    தி வி  க  ெயன்ைன ெசய்தைன யறிவிலாெயன் 
    றி ெசவி ங் ைகப்ப வா ைற யியம்பிச் ெசால்வான்.  242 
    [ அ ைடய குரவன், அரசன் கூறிய அந்த ெசாற்கைளக் ேகட் , தன்ெசவிகைளக் 
ைககளால் ெபாத்தி, ெசவியில் ெசம்பிைனக் காய்ச்சி ஊற்றியைதப் ேபாலச் சு  
ெசாற்கைள ஏற் கின்றாய். நல் ழ் இல்லாத ேதவி! அறிவிலாதவேன! எத்தைகய 
ெசயைலச் ெசய் ளாய்!’ என்  இ ெசவிக ம் கசக்கும்ப யாகச் ெசாற்களாகிய 
ம ந்திைன ெசால் வான்.] 
 
    ம வலர்க் கி ேய றன்னாய் ைவயக மி ம்  ெதய்த 
    ெவா விய சித்தி மீட்  ற்றிட விைழந்தா யாகில் 
    அ ெவன வ ெமன்ன வ  ெவன்ன நின்ற 
    க ைணெயம் ெப மான் ைவகுங் காஞ்சிமா நகர ெமய்தி.  243 
    [பைகவர்க க்கு இ ேய  ேபான்றவேன! உலகம் ஆச்சாியப்ப ம்ப யாக நீ 
எய்திய சித்திகள் நீங்கிட, மீண் ம் அதைன அைடய வி ம்பினாெயன்னில் 
அ ெவன ம் உ வம் என ம் அ ெவன ம் நின்ற அ ைடய எம் ெப மான் 
ைவகும் காஞ்சிநாநகரம் அைடந் ] 
 
    மைறெநறி ெயா க்க ேமாம்பி வதிந்தி த் தீர்த்த மா க் 
    கைறெக  பிறவி ேவைல கடத்தி ங் காமக் கண்ணி 
    யிைறவி ெபாற்பாதம் ேபாற்றி யிைறஞ்சுதி சித்தி ெயல்லாம் 
    நிைறதரப் ெப வா ெயன்  நிகழ்த்தினன் விைடதந் தாேன.  244 
    [ ேவதெநறி வழக்கிைனப் பா காத்  அங்குத் தங்கி ெப ைம ள்ள தீர்த்தம் ஆ , 
குற்ற ைடய பிறவிக்கடைலக் கடத்தி ம் காமாட்சி இைறவி ெபாற்பாதத்திைனப் 
ேபாற்றி இைறஞ்சுவாயாக. இழந்த சித்திகைள மீளப் ெப வாய் என்  கூறி 
 
    றவிைட ெகாண்  தாழ்ந்  ெபா க்ெகன ெநறிக்ெகாண் ேடகி 
    நிைறம  மணியிற் ெசய்த நீள்ெகா  மாடந் ேதா  
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    நைறவிாி கூந்த னல்லார் நாடகம் பயிற்ற ேலாவா 
    அறம  காஞ்சி ர் அகநகர் கண் ற் றாேன.  245 
    [அரசன் றத்ேத வந்  விைட ெகாண்  அறம் நிைறந்த காஞ்சி ாின் அகநகர் 
அைடந்தான்.] 
 
    கம்ைபநீர் ேதாய்ந்ேத கம்பர் கழ ைணப் ேபா  ேபாற்றி 
    உம்ப ம் ஆடல் ஓவா ஓங்குல காணித் தீர்த்தப் 
    ைபம் னல் ப ந்  காமக் கண்ணிதன் பாதந் தாழ்ந்  
    ெசம்ெபா ட் திக ளாரச் ெசய்தனன் ெசய் ங்காைல         246 
    [கம்ைபயாற்றில் ழ்கி, ஏகம்பர் கழ ைண மலர்கைளப் ேபாற்றி, ேதவர்க ம் 
ஆடல் நீங்காத உயர்ந்த உலகாணி தீர்த்தக் குளிர் னல் ப ந்  காமாட்சியின் 
தி ப்பாதம் வணங்கித் திகள் மிகுதியாகச் ெசய்தனன். அவ்வா  ெசய் ம் நாளில்] 
 
    ப் ரம் ெபா த்த க்கண் தல்வைர யி கப் ல் ச் 
    ெசப்பன ைலயான் மார்பிற் றி வைட யாளம் ைவத்த 
    ப் றழ் ெதாண்ைடச் ெசவ்வாய்ச் சுடர்வ  ெந ேவ ண்கண் 
    ைமப்ப  குழலாள் சாலத் தி ள மகிழ்ச்சி கூர்ந்   247 
    [திாி ரத்ைதச் சாம்பலாக்கிய க்கண் தல்வராம் சிவைன இ க அைணத் ச் 
ெசப் ப் ேபான்ற ைலயினால் மார்பில் தி வைடயாளம் ெபாறித்  ைவத்த பவளம் 
ேபாலச் சிவந்த வா ம் சுடர் வ ேவல் ேபான்ற ைம ண்ட கண் ம் க ங்கூந்த ம் 
ெகாண்ட காமாட்சி மிக ம் தி ளம் மகிழ்ந் ] 
 
    இளமரக் கா  வாங்கி ேயர்கு  யி க்குங் காஞ்சி 
    வளநகர்த் ெதய்வந் தன்ைன வழங்ெகன வழங்கேலா ம் 
    பளக த் த ங் காஞ்சிப் பதிப்ெப ந் ெதய்வ ன்னின் 
    றளி ர லலங்க லாற்குச் சித்திக ள ளிற் றன்ேற.  248 
    [ ஞ்ேசாைலகள் சூழ்ந்  அழகு கு யி க்கும் காஞ்சிநகர்த் ெதய்வத்ைத வழங்குக 
என ஆைணயிட அத்ெதய்வம் வழங்கேலா ம் குற்றம த்த ம் காஞ்சிப்பதியின் 
ெப ந்ெதய்வம் ன்னின்  வண்  ர ந் தாாினனாகிய அரச க்குச் சித்திகள் 
அ ளிற் . அன்ேற-அைச. வாங்கி- வைளத் . பளகு- குற்றம்] 
 
    தைலவ  சித்தி ெயட் ம் பண் ேபாற் சார்தேலா ம் 
    இைல தல் உகுத் ச் சால இலம்ப  ெபா ம்பர் மீட் ம் 
    மலெரா  தளி ந் தா ந் வன்  வளமிக் காங்குத் 
    ெதாைலவ  மாக்கம் வாய்ந்  ேதான்றினா னரசர் ேகாமான்.  249 
    [எதிர்வ ம் எட்  சித்திக ம் ன்  ேபால வந்தைடயேவ, இைல த யவற்ைற 
உதிர்த்  மிக ம் வ ைமப்பட் ப் ேபான ஞ்ேசாைல மீண் ம் மலெரா ம் தளி ம் 
தா ம் மிகுந்  வளமிக்கப் ெபற்றைதப் ேபாலச் ெசல்வம் வாய்ந் அரசர்மணி 
ேகாமான் ேதான்றினான். இலம்பா - வ ைம.] 
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    காதரம் இாிக்குங் காமக் கண்ணிதன் அ ளால் ேவந்தன் 
    தீத  சித்தி ெயட் ந் தி த்தகப் ெபற்ற வாற்றான் 
    ேமதகு ச வ சித்தி கரெமன விளங்கு நாமம் 
    மாதர்வண் மதில்சூழ் காஞ்சிமா நகர் ண்ட தன்ேற.  250 
    [தீவிைனகைள ஓட் ம் காமாட்சியின் அ ளால் ேவந்தன் குற்றமற்ற எண்வைகச் 
சித்திகைள ம் இத்தலத்தில் தி த்தமாகப் ெபற்ற காரணத்தால் ேமன்ைம ைடய 
சர்வசித்திகரம் என விளங்கும் தி ப்ெபயைர அழகிய மதில்சூழ்ந்த காஞ்சிமாநகரம் 

ண்ட . அன்ேற- அைச. காதரம்- தீவிைன.] 
 
    வலர் தனிமா லப் நிழற் ராண ேரா ம் 
    காவியங் கூந்தற் காமக் கண்ணிைய நா ம் ேபாற்றி 
    ஆவயி னின் ம் பல்ேலார் அணவ ஞ் சித்தி ெயல்லாம் 
    ேமவரப் ெப த லா ம் விளங்கிய தைனய நாமம்.  251 
    [ க்கள் அலர்ந்த ஒப்பற்ற மாமரத்தின் அ யில் எ ந்த ம் பைழேயா ட ம் 
காவிமலர் அணி ம் கூந்தல் காமாட்சிைய நாள்ேதா ம் ேபாற்றி அங்கு இன் ம் பலர் 
அைடதற்காிய சித்திகைள ெயல்லாம் அைடயப் ெப தலா ம் அப்ெபயர் 
விளங்கிய .] 
 
    க வி த்தம் 
    ள்ள ைரச்ெச  ண்டக ேனார்சிரங் 
    கிள் ங் கூ கிர்க் ேகழ்கிளர் ெசங்ைகெயம் 
    வள்ள லாெரா  கற்பத்  வானளாம் 
    ெவள்ளி யங்கிாி மீமிைச ைவகுழி.  252 
    [ ள் தண் ைன ைடய ெச ைமயான தாமைர மலாின்ேமல் இ க்கும் பிரமனின் 
ஒ  சிரத்ைதக் ெகாய் ம் கூாிய நகத்ைத ைடய சிவந்த நிற ைடய ைகயராகிய 
எம் ைடய வள்ளலார், சிவெப மான் ன்ெனா  கற்பத்  வானளாவிய 
தி க்ைகயிைலயில் மீ  எ ந்த ளியி ந்தேபா ] 
 
    வாைள ெவன்  மதர்த் க் குடங்ைகயி 
    னீ ம் ேவல்விழி நித்தில ெவண்ணைகத் 
    தாள ெமன் ைலப் பார்ப்பதித் ைதயைலக் 
    காளி ெயன்  கைரந்  விளித்தனர்.  253 
    [வாைள மீைன ெவன்  மதர்த் க் குடங்ைகயின் அடங்கா  நீ ம் ேவல்ேபாற் 
கூாிய விக ம் த் ப்ேபான்ற ெவண்ைமயான பற்கைள ம் தாளம் ேபான்ற 

ைலகைள ம் உைடய பார்வதி அம்ைமையப் பார்த் க் ‘காளி’ என் அைழத்தனர்.] 
 
    க ைண நாயகர் காளிெயன் ேறாதிய 
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    ைரெச வித் ைள ேயற  ெமாய்ெயனப் 
    ெபா மி ள்ளம் ங்கித் தவம் ாிந் 
    த ளி னாலவ் த்தைன நீங்கினாள்.  254 
    [க ைண நாயகர்- இைறவர். காளி- க நிறம் ெகாண்டவள். இைறவர் தன்ைனக் 
‘காளி’ என்  அைழக்க, அந்தச் ெசால் ெசவி ைள ட் க ம் அம்ைம உள்ளம் 
ெபா மிப் ங்கித் தவம் இ ந்  காளி விைன நீத்தாள்.] 
 
    ேகாங்ைக ெவன்ற குவி ைல யாள்வயின் 
    நீங்கி ேவ  நீ  வாயிைட 
    ஓங்கி ஆயிரங் கால்கரம் ெமாண் கம் 
    தாங்கியச் சுறத் ைதயெலன் றாயேத.  255 
    [ேகாங்ைக ெவன்ற குவி ைலயளாகிய உைமயம்ைமயிடமி ந்  நீங்கிய நிறம் 
ேவ  காிய நிறத் டன் பலகால், ைககள், ஒளி ைடய கம் தாங்கி அச்சத்ைத 
விைளக்கும் ெபண் என ஆய . ஆயிரம் என்ற  பல எ ம் ெபா ள . நீல் உ - காிய 
உ . ஒள்+ கம்= ஒண் கம். ஒள்- ஒளி, பிரகாசம். அச்சுற- அச்சம் உற. ைதயல்- ெபண்] 
 
    அன்ன கன்னி ய க்கற் குலவைர 
    மன்னன் ஈன்ற ள் மா நல் லாளி  
    ெபான்னஞ் சீற  ேபாற்றி ெய ந் நின் 
    ெறன்ைன ெசய்பணி ெயன்றனக் ெகன்ற ம்  256 
    [அம்ைம நீத்த அவ் வாகிய கன்னி பார்வதியின் தி வ கைளப் பணிந்  ேபாற்றி 
எ ந் நின்  தன் ெசய்யேவண் வைத உத்திர  ெசய்த ள்க என்ற ம். அ க்கல் – 
சாரல். குலவைர- உயர்ந்த மைல. அ க்கல் குலவைர மன்னந் இமயப வத அரசன். 
மா  நல்லாள்- பர்வதராசனின் மகளாகிய பார்வதி. ] 
 
    விமல நாயகி ேநாக்கி வியந் நீ 
    சமாின் ஏற் த் த கண் அ ணர்தங் 
    குமாி யாவி கு த் ச் சகமிைச 
    யம ம் இன்னல் ம் அகற்றிேய         257 
    [ விமலநாயகி- இைறவி, பார்வதி. சமர்- ேபார். த கண்- வன்கண்ைம. குமாி ஆவி- 
அழியாத உயிர். அம ம்- ெசறிந்த. பார்வதி ேதவியார் அந்த உ ைவப் பார்த்  
வியந் , நீ அசுரர்கைளப் ேபாாில் எதிர்த்  அவர்க ைடய அழியா உயிைரக் கு த்  
உலகின்ேமல் ெசறிந்த இன்னல்கைள அகற்றி] 
 
    ெதா த குந்தி த் ர்க்ைகெயன் ேறார்ெபயர் 
    த வி ைவயகந் தாண்மல ேரத்திட 
    வ வில் காஞ்சி வளம்பதி காவல்ெகாண் 
    டழிவி லந்நகர் ைவெகன் ற ளினாள்.  258 
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    [ ெதாழப்ப ம் தி த் ர்க்ைக என்  ஒ  சிறந்த ெபயர்ெகாண்  உலகம் உன் 
தாள்மலர்கைள வணங்கிட குற்றமில் காஞ்சி நகைரக் காவல்ெகாண்  அழிவில்லாத 
அந்த நகாில் தங்குக என்  அ ளினாள்.] 
 
    அ ம் வண்ணம் அ ணைர ஆவி ண் 
     ெமன்மலர்ச் ேசாைலகள் ஈண் ய 
    ெத  லாந்தி க் காஞ்சிையக் காவல் ண் 
    ெடா ைம அன்பில் உைறந்தனள் கன்னிேய.  259 
    [ இைறவி அ ளிய வண்ணம் அசுரர்களின் உயிைர உண்  
ெமல் யமலர்ச்ேசாைலகள் நிரம்பிய விளக்க ைடய காஞ்சிமாநகைரக் காவல் ண்  
நிகரற்ற அன் டன் அங்கு அக்கன்னி வாழ்ந்தனள்.] 
 
    அன்ைன காளிம வாக்ைகயிற் ேறான்றிய 
    கன்னி காத்த ள் காரணத் தாற்றி க் 
    கன்னிகாப் ெப நாமங் ைகக்ெகாண்டதால் 
    அன்னம் ஆ ம் அகன் ைறக் காஞ்சிேய.         260 
    [ இைறவியின் காிய நிற உட னின் ம் ேதான்றிய கன்னி காத்த ளிய 
காரணத்தால், தி க்கன்னி காப்  என் ம் நாமம் ைகக்ெகாண்ட  அக்காஞ்சி நகர். 
அன்னம் ஆ ம் அகன் ைறக் காஞ்சி- காஞ்சியின் நீர்வளம் கூறிற் .] 
 
    பன்  மாநகர் பன்னி  ேபர்ெப ந் 
    தன்ைம கூறினஞ் சாற் மப் ேபர்ெசவி 
    ன்ன லால்விைன சுட்ெடா  ேவதியன் 
    நன்னர் வான்பத நண்ணிய ேதா வாம்         261 
    [பாராட்டப்ெப ம் மாநகாின் பன்னிரண்  ெபயர்களின் தன்ைம கூறினம். 
அப்ெபயர்கள் ெசவியில் ெந ங்கினைமயால் விைன ஒழியப்ெபற் ேவதியன் ஒ வன் 
நல்ல ேமலான பதம் எய்திய வரலா  ஓ ேவாம். 
 
    ேவ  
    தைரய கம் கழ் ெச ங்கல்வி சான்றவன் 
    கைரமைற வ ங் கண்ட நாவினன் 
    ைரத  ெகளசிக மரபிற் த்தவன் 
    உைரதகு ேமைதேயார் அந்த ணாளேன.  262 
    [உலகெமலாம் க ம் நல்ல கல்விநிைறந்தவன்;ெசால்லப்ப கின்ற ேவதம் 

வ ம் அறிந்த நாவினன்; குற்றமற்ற ெகளசிகமரபில் பிறந்தவன்; கழத்தக்க 
சான்ேறானாகிய அந்தணாளன். தைர- உலகம். கைர- ெசால். கண்ட- அறிந்த. ைர- 
குற்றம். த - நீங்கிய. உைர- கழ்.] 
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    ெச க்குல மரபின் வந் யிர்த்த சீர்த்தி ம் 
    வ க்க  கைலெயலாம் வல்ல வாண்ைம ம் 
    ஒ க்கு  ேமன்ைம ம் உன்னி ன்னிமிக் 
    க க்கு  மனத்தனாய்த் த க்கி னானேரா.  263 
    [அவன் தான் பிறந்த குலத்தின் ெப ைமைய ம் பிைழயறக் கைலகெளல்லா-
வற்ைற ம் கற் ணர்ந்த அறிவாண்ைமைய ம் தன் ஒ க்க ேமன்ைமைய ம் 
நிைனந்  நிைனந்  அ க்கு  மனத்தனாய் க வம் மிகக் ெகாண்டவனாயினன். 
உயிர்த்த- பிறந்த. வ - பிைழ; அைவ ஐய ம் திாி ம். ஒ க்கு  ேமன்ைம- 
குலாச்சாரத்தில் ேமம்ப தல். உன்னி- நிைனந் . த க்கு- அகந்ைத] 
 
    ெபாியவர் தம்ைம ம் ேப  கின்றிலன் 
    உாியவர் தம்ைம ம் ஓம்  கின்றிலன் 
    விாிகைல பயின்றவர்க் காணின் ேவழேமல் 
    அாிெயன மீச்ெச ம் அறனில் சிந்ைதயான். 264 
    [ெபாிேயார்கைள ம் மதிக்கமாட்டான்; ஆதாிக்கக் கடைமப் பட்டவர்கைள ம் 
பா காக்கிலன்; கற்றாறிந்தவர்கைளக் கண்டால் யாைனேமற் பா ம் சிங்கம் ேபாலப் 
பாய்ந்  வா க்கி க்கும் அறமில்லா உள்ளத்தவன். ேப தல்- மதித்தல். ஓம் தல்- 
பா காத்தல். ேவழம்- யாைன. அாி- சிங்கம். அறனில் சிந்ைத- ெகா ய மனம்.] 
 
    அல்லைத யாெமன வைறந்  நாட் ம் 
    இல்லெதன் ள்ளைத ெய த் த் தள்ளி ம் 
    வல்லவர் தம்ைம  ம ட்  வாதினால் 
    ெவல் ந ாில்ெலன ேமம்பட் ேடாங்கினான்.  265 
    [தகாதைதத் தக்க  என்  வ ந் நாட் ம், உள்ளைத இல்ைலெயன்  எ த் த் 
தள்ளீ ம் கற்ேறார் தம்ைம ம் வாதத்திறைமயால் ம ட் த் தன்ைன ெவல்லக்கூ யவர் 
யா ம் இல்ைலெயன்  க வங்ெகாண்  ஒ கினான்.] 
 
    இன்னணம் ெவன்றிெகாண் யங்கு நாைளயிற் 
    பன் பல் கைலக ம் பயின்ற நாவினர் 
    ன்னிய ேகள்வியர் ய வந்தணர் 
    மன்ன ைவக்களத் திைடவந்  ற்றினார்  266 
    [ இவ்வா  வாதத்தினால் எவைர ம் ெவற்றி ெகாண்  இயங்கும் நாளில், 
பலகைலக ம் கற்றவர், ெசறிந்த ேகள்வியறி ைடயவர், ய ஒ க்க ைடய 
அந்தணர் அரசனின் அைவக்களத் க்கு வந்  ேசர்ந்தார்.] 
 
    வ ம்ெபாி யவர்தைம வாதின் ெவன்றழித் 
    த ம்பிய மடைமயிற் ற க்கி யங்கேணார் 
    ம்ெபன விகழ்ந்  ெநஞ்சுைளயச் ெசால் ேய 
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    யி ம் கழ் படத்தைன யர்த்தி யம்ப ம்         267 
    [ வந்த ெபாியவைர வா க்கு இ த்  ெவன்  அழித் , தன்னிடம் ைளத்த 
அறியாைமயினால் க வம் ெகாண்  அவைர ஒ  ம்ெபன இகழ்ந் ம் தன்ைனப் 
ெப ம் கழ்பட உயர்த்தி ம் பல இயம்பினான்.] 
 
    இ  வங்க  ெநற்றி ேயறெமன் 
    ம மலர்க் கண்ணிைண வயங்கிச் ேசப்பமிக் 
    கு வவா ரதர ந் ப்ப ங்குவர் 
    ெவ வரா தவன்றைன ெவகுண்  ெசால் வார்  268 
    [ அவ்வந்தணப் ெபாியவர், இ வங்க ம் ெநற்றிேமல் ஏற, ெமல் ய 
ந மண ள்ள மலர்ேபான்ற கண்கள் சிவந்  விளங்க, வாயிதழ்க ம் ப்ப, 
அவைன அஞ்சா  ெவகுண்  ெசால் வார்.] 
 
    ணர் ெபாியவர் ெநா க லார்நனி 
    மா  பித்தாிவ் வா  ெசப் வார் 
    ஏ மா ைரக்கலா இ ைத நீ யர் 
    சா ம்வல் லரக்கனாய்த் தளர்க ெவன்றனர்.  269 
    [கற் ணர்ந்த ெபாிேயார் இங்ஙனம் ேபசமாட்டார்; அறி மயங்கிய பித்தேர 
இவ்வா  ெசப் வர். தகுதியற்றவற்ைற உைரக்கும் கீழ்மக னாகிய நீ க்கம் மிக்க 
வ ய அரக்கனாக வா க என்  சபித்தனர். ெநா கலார்- கூறார். மால்- 
மயக்கம்.இ ைத- கீழ்மகன். சா ம்- நிைற ம். ஏல்² ēl, n. < ஏல்-. 1. [M. ēl.] Suitability, 
appropriateness, fitness;தகுதி; ெபா த்தம். ] 
 
    வ வ  நாவினர் ெகாதித்  வல்ைலயில் 
    இ ெமாழிச் சாபந்தன் ெசவியி ேனற ம் 
    ெவ ப  ெமா  ேகட்  ேவதைன 
    ப மர ெவன ளம் பதறி ைநந் பின்.  270 
    [குற்றமற்ற ெசந்நாவினராகிய அந்தணர் சினந்  இட்ட சாபெமாழி தன் ைடய 
ெசவியிற்பட ம் ெவ ப ம் இ ேயாைச ேகட்ட நாகத்திைனப்ேபால உளம் 
பதறினான்; வ ந்தினான்; பின் , வ வ  நா- ெசந்நா; கூறிய  அப்ப ேய 
ப த் வி ம் மந்திரெமாழி கூ ம் நா. ெகாதிப் - ெவப்பம்; சினத்தால் வ வ . நந் - 
வ ந்தி] 
 
    தீர்திறம் ேவண்  ெமன்  ெசன்றவர் 
    வார்த  கழ ைட வணங்கி நாயிேனன் 
    கார்த  மனத்தினாற் கழறி ேனன்இவண் 
    நீர்த  சாபம்நீத் த  ெகன்றனன்.  271 
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    [இச்சாபம் தீ ம் வழியிைன ேவண் ேவாம் என்  ெசன்  அவ ைடய 
தி வ கைள வணங்கி ‘நாயிேனன் அறியாைமயில் இ ண்ட மனத்தினால் ெபால்லா 
ெமாழிகைளப் ேபசிேனன்; இப்ெபா  தாங்கள் இட்ட சாபத்திைன நீத்த ள்க’ 
என்றனன். தீர்திறம்- சாபம் நீங்கும் வழி, பாிகாரம். கார்- க ைம, இ ள்; 
அ க்கா ;அறியாைமயால் விைளவ . ] 
 
    தளர்ந் ெநாந் த யிைண தாழ்ந்  ேவண்ட ம் 
    வளர்ந்ெத ங் க ைணயாற் காஞ்சி ைவப்பிைனக் 
    கிளந்தி ம் பன்னி  ெபய ங் ேகட்கினன் 
    ைளந்த ஞ் சாபெமன் ைரத் ப் ேபாயினார்.  272 
    [ மனம் தளர்ந் , தன் பிைழக்குத் தன்ைனேய ெநாந்  அந்தணனின் அ யிைணயில் 
தாழ்ந்  வணங்கி ேவண்டேவ, வள ம் க ைணயினால் காஞ்சி நக க்குக் கூறப்ப ம் 
பன்னி  நாமங்கைள ம் ெசவி றக் ேகட்ட நாளில் வ த் ம் இச்சாபம் ெவ த்  
நீங்கும் என்  அவர் உைரத்தனர். ைவப் - நகரம். உைளந் - ெவ த் . அ ம்- 
நீங்கும்.] 
 
    ஆவயின் ெவ க்ெகா ம் அரக்க னாகிநீர் 
    வாவியிற் ேசாைலயின் மன்றின் எங்க ம் 
    ேமவாிதாகி ெவள்ளிைட திாிந்தழிந் 
    ேதாவ  கறங்ெகன ழ  ேமல்ைவயின்.         273 
    [அ வைரயில் பயப்படத்தக்க அரக்கனாகி நீர் குளம், ேசாைல, மன் கள், 
எவ்விடத்தி ம் தங்குதல் இயலாதவராகி ெவற்றிடங்கள்ேதா ம் திாிந்  அழிந்  
காற்றா  ேபால சுழன்  அைல ர். அக்கலத்தில்,] 
 
    ெசந்தழல் தண்ெணனச் ெசகுக்குஞ் சாப ன் 
    வந்தநாள் தீர்வவர் வகுத்  ைரப் ழி 
    எந்தவாழ் ந்த ங் காஞ்சி ெயன்ெறா  
    மந்திரஞ் ெசவி ம் மல்லற் ேபற்றினால்.  274 
    [ெசந்தழல் குளி ம்ப , வ ந் ம் சாபத் க்குக் க வாய் அந்தணர் வகுத்  
உைரக்கும் ேபா  எத்தைகய உயர்வான வாழ்க்ைகைய ம் அளிக்கும் காஞ்சி என்  
ஒ  மந்திரம் ெசவியில் வந்  உ ம் வளமான நற்ேபற்றினால். மல்லல்-மல்லல்² mallal, 
n. < மல்கு-. 1. Abundance; மிகுதி. (சூடா.) 2. Wealth; ெசல்வம். மல் லற்ேகண் மன் க 
(பாிபா. 11, 121). 3. Fertility, richness; வளம். (ெதால்.) 
 
    இைசெய  நாடக மகைள யீண் ய 
    திைசெயலா நடஞ்ெசய வி த் த் ேதசுசால் 
    வைசய  காஞ்சியின் ம ங்கு கானிேனார் 
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    பைசநிழல் ஆ ைனப் பற்றி ைவகினான்.         275 
    [ கழ் என் ம் நாடக மகைள ெந ங்கிய திைசகள் எல்லாவற்றி ம் நடஞ்ெசய 
வி த்  ஒளி டன் குற்றமறத் திக ம் காஞ்சி மாநகாின் பக்கத்தில் இ ந்த கானில் ஓர் 
பசுைமயான நிழல் பரப் ம் ஆலமரத்திைன பற்றித் தங்கினான்] 
 
    ழங்கிைசச் சு ப்பின ர ந் ேதமலர்ப் 
    பழங்கனிந் குமரப் பசிய கானிைட 
    வழங்குநர் தைமெநறி ம த்  ெநஞ்சகஞ் 
    சழங்குறப் பழங்கணிற் றாழ்த் ச் ெசல் நாள்.  276 
    [வண் க்கூட்டம் இைச டன் ர ம் ேதன் ,மலர், பழம் கனிந்  உகுக்கும் பசிய 
கானகத்திைடச் ெசல் ேவார்கைளத் ன்பத்தில் அமிழ்த் ய றச் ெச த் ம் நாளில், 
சழங்குற- கலங்க. பழங்கண்- ன்பம். தாழ்த் - அமிழ்த்தி] 
 
    ேவ  
    க மச்சிைற ற் ம் அ த் த ள் காட் ம் 
    ெப ைமச்ெசறி காஞ்சி யரன்கழல் ேபணினான் 
    அ ைமச்ெச  மாமைற யாய்ந்தறி ேகள்வியான் 
    த மச்சு  திப்ெபயர் தாங்குெமார் ேவதியன்         277 
    [இ விைனயாகிய சிைறைய ற் ம் அ த்  அ ள் வழி காட் ம் ெப ைம 
ெசறிந்ஹ காஞ்சியம்பதியின் அரன், ஏகாம்பரநாதனின் தி வ கைளப் ேபாற் பவன், 
அாிய ேவதங்கைள ஆராய்ந்  அறிந்த ேகள்விஞானம் உைடயவனாகிய த மச்சு தி 
என் ம் ெபய ைடய ேவதியன் ஒ வன். ேவதம் ேகட் ப் பயில்வ  ஆைகயால், 
மாமைற ஆய்ந்தறிந்த ேகள்வியான் என்றார்.] 
 
    நடக்கும்ெபா  ங்கமழ் ேசக்ைக நலத்தகக் 
    கிடக்கும்ெபா  ம்பல கா ங் கிளர்ந்தறம் 
    எ க்குந்தி க் காஞ்சியின் ஈர  நாம ம் 
    அடக்கும்ெபாறி ெநஞ்சின் அ த்தி விளம் வான்.  278 
    [நடக்கும்ேபா ம் மண ள்ள ப க்ைகயில் இன் ற் க் கிடக்கும்ேபா ம் 
எப்ெபா ம் பல ைற அறம் வளர்க்கும் தி க்காஞ்சியின் பன்னிரண்  
தி நாமங்கைள ம் ஐம் லைன ெவன்ற ெநஞ்சில் இ த்தி விளம் வான்.] 
 
    அன்னாெனா  நாள்வளர் அவ்வன ெமய்தினான் 
    ஒன்னாெரன ஆதவன் ெவப்ப டற்ற ம் 
    இன்னாைம  ழக்கும்அரக்கன்இ க்குமம் 
    மன்னால மரத்த  நீழ ன் ைவகினான்         279 
    [அத்தைகேயான் ஒ நாள் அந்த வனத்ைத அைடந்தான். பைகவர் எனச் சூாியன் 
ெவப்பத் டன் காயேவ, ன்பம் ெசய் ம் அரக்கன் வா ம் அந்தப் ெபாிய 
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ஆலமரத்த யின் நிழ ல் தங்கினான். அன்ேனாந் அத்தைக இயல் ைடயவன். 
ஒன்னார்- பைகவர். மன்- ெபாிய. ] 
 
    தண்ணங்குளிர் நீழ ன் ெவம்ைம தணந் யர் 
    கண்ணன்க  மாமலர் நான் கன் காண்கிலா 
    வண்ணன்கழல் சிந்ைதயில் ைவத்  வளம்பதி 
    எண் ந்தி  நாமமி ரா மி யம்பினான்.  280 
    [தட்ப ைடய குளிர்ந்த நிழ ல் சூாியனின் ெவப்பத்ைத நீங்கி தி மா ம் 
நான் க ம் கான அாிதாய வண்ண ைடயவனின் தி வ கைளச் சிந்ைதயில் 
ைவத்  காஞ்சி வளம்பதியின் பன்னி  தி நாமங்கைள ம் இயம்பினன். எண் ம் – 
கணிக்கும், தியானம் ெசய் ம்.] 
 
    கண் ங்கனி ங்கமழ் ேத ம்வி ராெயன 
    மண் ஞ்சுைவ நாமமி ரா ம்ம ரத்தின்ேமல் 
    ெகாண்டங்க  லர்ந் கு ைழந்தவ ரக்கன்றன் 
    மிண் ந் யர் விள்ள வகஞ்ெசவி ேமயேவ.         281 
    [கற்கண் ம் கனி ம் ேத ம் கலந்  மிகுந்த சுைவ ைடய தி நாமங்கள் 
பன்னிரண் ம் மரத்தின்ேமல் இ ந்  உடல் உலர்ந்  வற்றி வ ந் ம் அரக்க ைடய 
மிக்க யர் நீங்க அவ ைடய ெசவியகம் ைழந்தனேவ. விராய்- விரவி மண் ம்- 
ெசறி ம் அங்கம்- உடல். உலர்ந் - வற்றி. குைழந் - வா ய. மிண் ம்-வ த் ம் 
விள்ள- விட்  நீங்க. அகஞ் ெசவி என்பைத ெசவி அகம் என மாற் க] 
 
    ெபயர்ெசன்  ெசவித் ைள யிற்ெபாி ேதற  
    மயர் ற்  மகன்  க்குைற வாய்ந்தனன் 
    ய ற்ற அரக்க  த்ெதாகு சாபெவவ் 
    வயர்ைவத் தணிவித் வைகக்கட லா னான்  282 
    [காஞ்சியின் பன்னி  தி நாமங்க ம் அவ் ைடய ெசவித் ெதாைளயில் 
ெசன்ேறற ம் அவ ைடய மயக்க ணர்  ற்ாி ம் அகன்  ேபரறி  வாய்ந்தனன். 

ன்பந்த ம் அரக்க க் கூ ய சாபம் ஆகிய கைளப்  நீங்க உவைகக் கட ல் 
நீரா னான். மயர்- மயக்கம். க்குைற – ேபரறி . ெதாகு- கூ ம். அயர் - கைளப்  ] 
 
    கணித்ேதாதிய காஞ்சியி னாமநன் மந்திர 
    பிணித்தாவயின் ன் ற விட்ட ள் ெபற்றிேபான் 
    மணித்தாழ் வி ன்றிய வால்வயி னின்றிழிந் 
    தணித்தாக நடந்த  ளான்றைன யண்மினான்.  283 
    [தியானித்  ஓதிய காஞ்சியின் பன்னி நாம மந்திரத்தின் அ ளியல்பிைனப்ேபால் 

ன்  அழகுடன் நிலத்தின் மீ  ழ்ந்  ஊன்றிய வி திைனப் பற்றி இரங்கிவந்  
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அ ைட அந்தணைன அைடந்தான். கணித்தல் – எண் தல், தியானித்தல். 
பிணித் - பற்றி. ெபற்றி- இயல் . மணித்தாழ் வி  – அழகுடயதாகத் தாழ்ந்த வி ] 
 
    ெதா தார்விைன ளிப த் த ள் யசீர் 
    நான்மைற ற்றிய நாவின னீர்ங்கழல் 
    அ தார்வெமா டாரவ ணங்கிெய ந்தனன் 
    ப ேதாவிய ெமய்ப் கழ் ெகாண் ப ழிச்சினான்  284 
    [தன்ைனத் ெதா தவர்க ைடய பாவத்ைதப் ெபா ப க்கும் அ ைடயவ ம் 
அறங்கைற ம் நாவின் மாகிய அந்தணனின் தி வ களில் வி ந்  அ  
ெதா தான். கழ்ெமாழிகளால் தித்தான். ப ஓவிய –குற்றமற்ற.] 
 
    குழி ம் விழி ம் பிறழ்கூ ெரயி ங்குைலந் 
    திழி ன் மயி ங் காிேயர் க ந்தைச 
    யழி ம் வ ம் ெமதிர்கண்ட வரஞ்ச ன் 
    வழிபா  ெசய்வாைன ம ட்ைகயி ேனாக்கிேய.  285 
    [ குழிந்த விழிகைள ம் வாிைச பிறழ்ந்த கூாிய பற்கைள ம் பரட்ைடத்தைல 
மயிாிைன ம் காிய கத்திைன ம் தைச வற்றிக் காய்ந்தஉட ைன ம் 
ெகாண்டெதா  உ வத் டன் எதிேர வந்  வணங்குேவாைனக் கண்  ம ட்ைக டன் 
ேநாக்கி] 
 
    ெவ ந் திற லாக்ைகைய ேமதகு வந்தைன 
    ாி ந்தனி யன்பிைன யார் க லாெயனத் 
    திாி ந்திாி யிஞ்சிக டந்த ள் ேசவகர் 
    அ ளன்றியி லாமைற யாளன்வி னாயினான்.  286 
    [ அச்சம் த ம் இயல் ைடய உடம்பிைன; மகிழ் டன் வணக்கம் ாி ம் ஒப்பற்ற 
அன்பிைன உைடயாய்; இ யாெரன்  கூ வாயாக என ப் ரம் எாித்த 
சிவெப மானின் அ ளன்றி ேவ  பற்  இலாத அந்தணன் வினவினான்.] 
 
    நந்தாத ெப ம் கழா னவிெலன்ற ஞ் 
    சிந்தா குல ற் மிாித்த  ேசர்ந்தவ 
    ய்ந்ேத ன ேய ெனனேவாைக ளத்ெதழ 
    ெவந்தா யி ேக ெளனவங்க ணிைசக்குேம.         287 
    [குன்றாத ெப ம் கேழானாகிய அந்தணன் கூ க என்ற ம், மனத் யாிைன 

ற் ம் நீங்கியவன்,’உய்ந்ேதன் அ ேய’ என உவைக உள்ளத்தில் எழ, ‘எந்தாய்! இ  
ேகளாய்’ எனக் கூறத் ெதாடங்கின்ன்.] 
 
    பீடார் த ேவ தசன்மா ெவ ம்ேபாிேனன் 
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    ேகாடா த ளத் தவர்தங் கு விற் கா 
    வாடா ெததிர்வாதி னிகழ்ந்தி  மாத்த ன் 
    டாத வரக்க த்தைன ேமயிேனன்.         288 
    [ெப ைம உைடய ேவதசன்மா எ ம் ெபயாிேனன். ெசம்ைம ளத்தவர் சைபயினிற் 

குந்  தயங்கா  எதிர்வாதம் நிகழ்த்தி இ மாந்  இ ந்த்தின் பயனாக நீங்காத 
அரக்க உ விைனப் ெபற்ேறன்.] 
 
    அவ்வா வ ந் ய ரத்தைன ங்கணத் 
    திவ்வா  குந்ெதழி லார்தி க் காஞ்சியின் 
    ெசவ்வாய்ைம யி ம்ெபயர்ெசப்பிெயா ழித்தைன 
    வ்வாற  ேயன்ெசய ெலன் ைர யா னான்.  289 
    [அரக்க உட ல் வ ந் யரைனைத ம் ஒ  கணத்தில் இவ்விட்த்தில் நீவிர் வந்  
அழகுமிகு காஞ்சியின் ெசம்ைம மிகு ெபயர்கைளச் ெசப்பி ஒழித்தீர். இ ேவ என் 
வரலா  என்  உைரயா னான்.] 
 
    க ேம னியனின் னகைரந்தைம ேகட்ட ம் 
    ெப ேகாைக ெந ங்கட ற் ெபாிதா னான் 
    கார் ெபாழில்விண்  ரப்ெபயர் ெமாய்ய  
    ட மா  நிைனந்  தைழத்தன ள்ளேம.         290 
    [காிய ேமனியன் இவ்வா  கூறக் ேகட்ட ம் அந்தணன் ேப வைகப் ெப ங்கட ல் 
ஆ னன். மணங்கமழ் ஞ்ேசாைலகள் சூழ்ந்த விண் ரப் ெபயர் அ ள்த மாற்ைற 
நிைனந்  உள்ளம் மகிழ்ந்தனன்.] 
 
    இ ேவார்க  மிங்ஙன மின்  ேமல்ைவயில் 
    த ந்த ெபாலந்ெதாைட ேமா யர் தாம்பலர் 
    தி வான்ற விமான ெமா ஞ் ெசறி ற்றலர் 
    ம வார்ந்த வனத்திைட வந்தனர் ற்றினார்.  291 
    [ இவ்வா  இ வ ம் மகிழ்ந்தி க்கும் சமயத்ைதல் கற்பக மலர்மாைலகைளத் 
தைலக்கணியாக அணிந்த வானவர்கள் பலர் அழகிய வான ர்தியில் மலர்கள்ெசறிந்த 
அவ்வனத்திைட வந்தனர். ஏல்ைவ- சமயம். த - மரம், கற்பகமரத்ைதக் குறித்த் . 
ெபாலந்ெதாைட- ெபான்மாைல; ெபான் அழகுமாம். ேமா - ெமௗ ; சிரம் ம - 
மணம்.] 
 
    வி நீர் ைமயன் ேவதசன்மா ெவ ம் ேவதிய 
    ெனாழியாத வி ம்ைப யரக்க த்தைனக் 
    கழியாமிகு காமர்பிைணந்  கதிர்த்தி ஞ் 
    ெச ேமனியின் வானவனாய்த் திகழ் ற்றனன்.  292 
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    [வி கிய இயல்பின்னாகிய ேவதசன்மா எ ம் ேவதியன் நீங்காத யைரத்த ம் 
அரக்க விைனக் கழித் , மிகுந்த அழகுடன் ஒளி திக ம் மானியனாகிய 
வானவனாய்த் திகழ் ற்றான். வி நீர்ைம- சீர்ைம.கழியா- கழித் .] 
 
    ெபைடேயா  மணிக்குயில் பின்னி யிணங்கு  
    மடல்வா யவிழ் ம் ெபாழில்வாங் கியகாஞ்சியி 
    ென நாம மிரா  நிகழ்த்திய ேவதிய 
    ன நீண்  சூ ன னங்க ள் ெபற்றனன்.  293 
    [ காஞ்சியின் பன்னி  நாமங்கைள ம் நிகழ்த்திய ேவதியனின் அ ைய யிற் 
சூ னன். அவ ைடய அ ைளப் ெபற்றான்] 
 
    அரமங்ைகயர் சாமைர பாங்கர ைசத்திடச் 
    சுரர்தத்தந லங்ெக  ெசய்ைக ெதாடங்கிட 
    விாி ங்கிர ணத்தவி மானமி வர்ந்ெதழீஇப் 
    பர ம் ல ேவார்பதி ெசன்  குந்தேரா          294 
    [ேதவமங்ைகயர் சாமைரகள அைசத்தனர். ேதவர்கள் தத்தம் மங்கலச் 
ெசய்ைககைளச் ெசய்யத் ெதாடங்கினர். ஒளிக்கதிர் சும் விமானம் ஆகாயத்தின் மீ  
எ ந்  ேதவேலாகம் ெசன்ற .] 
 
    வள்ளத்ைதநி கர்த்த மணிக்கு  மா ைலக் 
    கள்ளக்க ங் கட்கட ண்மட வாெராளி 
    ள் ற்றவி தழ்ப்பவ ளச்சுைவ வார்ம  
    வள்ளிப்ப  கிப்ெப  வாழ்வின மர்ந்தனன்.         295 
    [ேவதசன்மன் ேதவேலாகத்தில் ேதவமகளி டன் கூ  இன் ற்றி ந்தனன்.] 
 
    மல்கும்பவ றிெமய் வாழ் வ ழங்குமிவ் 
    வல்கும்ெபயர் பீைழய த் திைம யார்பதி 
    நல்குந்திற மற் த ேமெகான யந்தினி 
    ெயால்கும் ய ர்திக ணித்த  ைரக்குவாம்.  296 
    [மிகுந் வ ம் பல பிறப் க்கைள ம் ஒழித்  ெமய்ஞ்ஞான வாழ்வளிக்கும் 
காஞ்சிநகாின் தி ப்ெபயர்கள் உடற் ன்பம் ஒழித்  வானவ லகம் நல்கும் திறம் 
அற் தம் ஆேமா? ஆகாெதன்க. இனி, ேமகவாகன்னகிய இந்திரன் 
இத்தி ப்ெபயர்கைலக் கணித் ப் ேப  ெபற்ற  உைரப்பாம்.] 
 
    அ சீர்க்கழிெந லாசிாிய வி த்தம் 
    தண்ணந் தரளக் குைடநிழற்றத் தயங்கு மணிச் சாமைர யிரட்டச் 
    சுண்ணந் தைதந்த மலர்க்கூந்தற் ேறாைகயைனயார் நடங்குயிற்ற 
    வண்ணந் தைழத்த விைச ைண வல்ேலா ரமிழ்த ெமனப்பாட 
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    விண்ணந் தளிர்ப்ப வாியைணேமன் ேமவியரசு ெச ந்திறேலான்         297 
    [ெவண் த் க் குைட குளிர்நிழல் அளிப்ப, அழகியசாமரகள் இரட்ட, மகரந்த மணம் 
கம் ம் மலர்கைளச் சூ ய கூந்தைல ைடய மயிலைனய மகளிர் நடனமாட, நிறம் 
விளங்கும் இைசைய ைண வல்ேலார் அமிழ்தம் எனப் பாட, வா லகம் ெசழிப் டன் 
விளங்க சிங்காதனத்தில் ற்றி ந்  அரசு ெசய் ம் திறேலானாகிய இந்திரன். தண்- 
குளிர்ச்சி. தரளம் – த் .சுண்ணம்- மகரந்தம். வண்ணம்- இராகத்தின் பல 
வண்ணங்க ம் ேதான்ற இைசத்தல். விண்ணம்- விண் லகம்] 
 
    அன்னம் ெபா  மக ையெமல் லமிழ்தார் சாயற் ெபண்ணரசின் 
    ெபான்னம் பிதிாிற் சுணங்கலர்ந்  ாித்ெத ந்த ைலக்களி ம் 
    வன்னம் பிதி ம் மணிப்ப மம் வயங்கு நிதம்பத் தடந்ேத ங் 
    ெகான்னம் ப த்த விழிப்பைட ஞ் சமரம் ாியக் ேகாட்பட்டான்.  298 
    [அன்னம் ேபான்ற ெமல் ய சாயைல உைடய ெபண்ணரசியாம் அக ையயின் 
ெபாந் கள் ேபான்ற சுணங்கு படர்ந்  ாித்ெத ந்த ைலகளாகிய களி ம், 
அல்குலாகிய வ ய ேத ம் கூர்ைமயான விழிப்பைட ம் ெசய் ம் ேபாாில் 
சிக்கினான்.பிதிர்- ெபா . நிதம்பம்- அல்குல்.] 
 
குவைளக் க ங்கட் ைணேசப்பக் ெகாழிக்கும் பசுந்ெதள் ளமிழ்ெதா க்கும் 
பவளக் க ைக இதழ்விளர்ப்பப் பைணத் த் ைணத் ச் சுணங்கலர்ந்த 
தவளத் தரள ைலெஞ ங்கத் தட நிதம்பக் கடல்ெபாங்கக் 
கவளக் களி ம் பி ெமன அற்றம் ேநாக்கிக் கலந்தனரால்.   299  
[ குவைள மலாிைனப் ேபான்ற காிய கண்கள் சிவக்க ம் பசிய ெதள்ளமிழ்தம் நிகர்த்த 
எச்சிைல ஒ க்கும் பவளத் ண்  ேபான்ற வாயிதழ்கள் ெவ த்  விளர்க்க ம் 
ெப த்  இரண்டாய் சுணங்காகிய ேதமல் த்த ெவண் த் மாைல ர ம் ைலகள் 
நசுங்க ம் ெப த்த நிதம்பமாகிய கடல் ெபாங்க ம் கவள ண  வி ங்கும்களி ம் 
பி ம் எனத் தக்க சமயம் ேநாக்கிப் ணர்ந்தனர். க ைக- ண்டம். பைணத் - 
ெப த் . ைணத் - இரண்டாய். அற்றம்- தக்க சமயம்.] 
 
    நீலம் நிைறந்த மைழத்தடங்கட் சுரமா மகளிர் ெந ங்க த் க் 
    ேகாலம் நிைறந்  தைழத்ேதாங்கக் குைரெவண் கட ற் ெகாதித்ெத ந்த 
    ஆலம் நிைறந்த தி மிடற்றா ர த்தா மைரயிற் க த்தி த் ஞ் 
    சீலம் நிைறந்த ெகளதமனா ரைனய களைவத் ெதாிந்த ளி.  300 
    [காிய, குளிர்ந்த, ெபாிய கண்கைள ைடய ேதவமகளிர்தம் நீண்ட க த்தில் மங்கலம் 
நிைறந்  தைழத்ேதாங்க, ஒ க்கின்றகட ல் ெவப்பத் டன் ேதான்றிய ஆலகால 
நஞ்சு நிைறந்த மிடற்றினாின் தி வ த் தாமைரகளி தம் ைடய சிந்ைதைய நி த் ம் 
ஒ க்க ைடய ெகௗதம னிவர் அந்தக் களவிைன அறிந் . நீலம்- க ைம. சுரமா 
மக ர்- ேதவமாதர். ேகாலம்- மங்கலம், மங்கலநாண். குைர- ஒ க்கும். ] 
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    இ ம்  குைழக்குங் கற்பின்வ  ெயளிதிற் குைழத்தாய் ெந யபசுங் 
    க ம்  குைழக்கு மதன்கைணக்குக் கலங்கும் ைலயா ேயானிதைன 
    வி ம்பி ைறயிற் பிறழ்ந்தைனயான் மிளி நின  ெமய்  
    ம ம் ம் பலேயானிக ட வியலக்க வா ெயனச்சபித்தார்.  301 
    [ இ ம்பின் வ ைமைய ம் ெவல் ம் கற்பின் வ ைமைய எளிதில் குைழத்  
விட்டாய். நீண்ட க ம் வில் ைன வைளக்கும் மன்மதனின் மலர்க்கைணக க்குக் 
கலங்கும் ைலயேன! ெபண்ணின் ேயானிைய வி ம்பி ஒ க்கந் தவறினாய். ஒளி ம் 
உன் ைடய உடல் வ ம் ேயானிகள் அ ம்பத் ன்ப ற்றைலவாய் எனச் 
சபித்தார்] 
 
    ெசல்லல்தப க்கு ம்ெபறிந்  ெத ளானந்தக் கடற்குளிக்கு 
    மல்லற் றவத் க் ெகௗதமனார் வகுத்தசா பந்ெதாடக்குத ம் 
    அல்லற் கடற்ேகார் வி ந்தாகி ையஞ் ற்றிரட்  ேயானி டற் 
    ல் ப் ப வந் யிர்சாம்பிப் ெபா  மாழ்கி யறிவழிந்தான்.  302 
    [ெசல்லல் cellal, n. < ெசல்-. 1. Sorrow, suffering, affliction; ன்பம். (ெதால். ெசால். 
302.) 2. Disgust; ெவ ப் . (W.) 3. [T. jella.] Fresh- water fish, yellowish, attaining 3 in. 

ன்பம் ெகடக் காமம் ெவகுளி மயக்கம் எ ம் ன்  குற்றங்கைள ம் ெவன்  
ெதளிந்த ஆனந்தக் கட ல் குளிக்கும் தவச் ெசல்வம் உைடக ெகௗதமனார் இட்ட 
சாபம் பற்றிய ம் ஆயிரம் ேயானி உட ற் கூ த் ன்ப்ப்பட்  உயிர் வ ந்திப் 
ெபா  அழிந்  அறிவழிந்தான்] 
 
    ண்டா விளக்கிெனழில் ெகாழிக்குஞ்  
             சுரமா மகளிர் நடநவிற்றப் 
    ண்டாங் கிளெமன் ைலச்சசிதன் ைட ற்  
             றி ப்பப் த்ேதளிர் 
    ஈண்டா ேவவற் பணிேகட்ப ெவ ழ்மான்  
             றவிசினர சி ப்  
    ேவண்டா னா த் தைலக்ெகாண்டான் ெம ந்தான்  
              ேம வைர யைடந்தான்.  303 
    [நந்தாவிளக்குப் ேபால அழகு ெகாழிக்கும் ேதவமகளிர் நடனம் ஆட, இளைம 
ெகாழிக்கும் இந்திராணி அ கில் ற்றி ப்பத் ேதவர்கள் திரண்  ஏவிய பணி ெசய்யச் 
சிங்காதனத்தில் ற்றி க்கும் இந்திரபதவி ேவண்டானாகி நாணம் மிகக் ெகாண்  
ேம மைலைய அைடந்தான்.] 
 
    ஆண்  வளெமாய்த் ெதழில்பரப்பி யலங்கி ெயா ற் ேறாசைனக 
    ணீண்  குளிர்ந்  ெவண்டரங்க நிைரயிற் றவ ந் தடம்ெபாய்ைக 
    ண்ட விைசெமன் சு ப்பிஅங்கள் ெபாழிேதன் ம த் த் தாத ந்  
    மாண்ட கனகச் ெச க்கமல மணிெமாட் டகத்திற் கரந்தி ந்தான்  304 
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    [அங்கு நீர்வளம் மிகுந்  அழகு பரப்பி,  ேயாசைன ரம் விாிந்  குளிர்ந்  
ெவண் திைரகள் வாிைசயில் தவ ம் ெபாிய ெபாய்ைகயில் வண் கள் இைச டன் 
ெமாய்த் த் தாத ந் ம் ெபாற்றாமைரயன்ன மலர் ெமாட்டகத்தில் மைறந்தி ந்தான்] 
 
    ங்க மைறேயான் மைன ைலையப் ணர்ந்த விைழ  தணியாதக் 
    ெகாங்ைக நிகர்வ தி ெவன்  குறித் க் கலந்  வாழ்வான்ேபாற் 
    ெபாங்கு ந ந்தாமைர கிழ்க்கட் ெபாள்ெளன் ெறாளித்தங் கவனி ப்பத் 
    ங்க ெந வான வர்காணார் ண்ெணன் றயிர் ற் ளந்தி ைகத்தார்     305 
    [ேமன்ைம ைடயஃ மைறவ ைடய மைனவியின் ைல டன் கூ ய ஆைச 
தணிய  அந்தக் ெகாங்ைகைய ஒப்ப  இ  என்  அத் டன் கலந்  
வாழ்பவைனப்ேபால கிழ்த்த ந மண ள்ள தாமைர ெமாட் ன்கண் ஒளிந்  
ெகாண்  அவன் இ க்கேவ, ேதவர்கள் தங்கள் தைலவைனக் காணா  உளம் 
திைகத்தார்கள். . ங்கம் puṅkam (தி வாச.  5,  71). 2. Height; உயர்ச்சி. (பிங்.) 

ங்கம்- உயர்ச்சி] 
 
    வாி ங் கழற்கால ரசின்றிப் ல்ெலன் ற ங்கும் வானாடர் 
    சுாிசங் கலறி வயி ைளந்  ேதாற் ம் நித்தில வற் 
    ாிெமன் கூந்தற் சசிேயா ம் ெபா க் ெகன்ேறகி விைனயைனத்  
    மிாி ந் தவத்தான் ேமம்பட்ட ெவ ழ்சால் குரவன்றைனக் கண்டார்.     306 
    [தங்க ைடய அரசைனக் காணாைமயினாேல, கலங்கிய ேதவர்கள் 
இந்திராணி டன் விைனயைனத் ம் நீங்கி, தவத்தால் ேமம்பட்ட வ ைம ைடய 

னிவைனக் கண்டார்கள். சுாிசங்கு அலறிவயி  உைளந்  ேதாற் ம் நித்திலம்- 
சுாிந்த சங்கு ஓ ட்  வயி  ெநாந்  ேதாற் வித்த த் - ெவண்ைமயான த்  
ச்சியின் நைகக்கு உவைம. ] 
 
    க க்கற் பகெமன் மலர்மாாி கமழச் ெசாாிந்  கழ ைணதம் 
    க்கட் ைனந்  பணிந்ெத ந்  ைறயிற் பழிச்சி யி ம்ைபெயலா 
    மி க்கும் க ைண ய ட்கு ேவ யிைறவா ெவ ழ்த்ேதாள் வல யிைரக் 
    கு க்கும் பைடயான் றைனக்காேணம் யாங்க ளேனா கூெறன்றார்.  307 
    [மணமிக்க கற்பக மலர்கைளச்ெசாாிந் , னிவனின் தி வ களில் ழ்ந்  

ைறயிற் பணிந் , யரங்கைளெயலாம் ஒழிக்கும் க ைண ைடய கு ேவ! 
இைறவா! வலர்ாியிைனக் ெகான்ற வ ய ேதாளன் இந்திரைனக்காேணாம். எங்குளன் 
கூ க என்றார்.] 
 
    ேதவ குரவ ன ேகளாச் ெசங்ேகழ்ச் ச லப் பிைறேமா  
    வர் தல்வ ர ேபாற்றி யறிவி னா  விசும்  
    காவ லரசன் னிமைனையக் கா ற் ாி க்கி யஞ ழக்கும் 
    பாவ காாியாய்க் கரந்  பயி ந் திறந்ேதர்ந் ைரெசய்வான்.  308 
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    [ேதவர்களின் கு வான சுக்கிரன் அ  ேகட் , ெசஞ்சைடயில் பிைறையத் 
தாித்தவ ம் வர்களின் தல்வ மாகிய சிவெப மானின் தி வ ையப் ேபாற்றி 
ஞானக் கண்ணால் ஆராய்ந் , ேதவர்களின் அரசனாகிய இந்திரன் வனின் 
மைனவிையக் கா ற் க் குற்றமிைழத் , ன்ப ம் பாவியாய் மைறந் வா ம் 
திறத்திைனத் ெதாிந்  உைர ெசய்வான்] 
 
    ஒ வி குக்குந் தரளமணி ஒ யல் வயங்குந் தடம் யத்தீர் 
    வ யின் உயர்ந்த இைற னிவன் மைனைய விைழந்  ெகா ஞ்சாபம் 
    ந யப் பலேயா னியனாகி நைககால் ேம  வைரத்தடத்  
    ெம ய கமல கிழ்கரந்தான் ேமவிக்ெகாணர் ம் எனஎ ந் .  309 
    [தைழக்கும் மின்ெனாளிைய உகுக்கும் மணிமாைல விளங்கும் வ ய ேதாள்கைள 
உைடயவர்கேள! ஆற்றல் மிக்க னிவனின் மைனவிைய வி ம்பி ெகா ய சாபத்தால் 
ேயானிகள் பல ைடய உடலனாகி, ேம மைலைய அைடந்  , அங்கு ெமல் ய 
தாமரமலர் ெமாட் ல் கரந் ள்ளான் எனக் கூறக் ேகட் , அங்கு ெசன்  அவைன 
மீட் க் ெகாண் வ ேவாம் என எ ந்  ெசன்றனர், 4 v. intr. To shoot forth; to be 
luxuriant; to prosper, thrive; தைழத்தல். ஒ ந்த கூந்தல் (பதிற் ப். 31, 24 ஒ யல்- 
மாைல] 
 
    வி க்கும் கிரண மணிேமா  விண்ேணார் தன ைட வரப்ேபாய் 
    அ த்  விளிப்ப நளின ைகயகத் க் கரந்த கூதன் 
    ெறா த்த சமழ்ப் ள் அகமைலப்பத் ைனவின் ெவளிக்ெகாண் 
    [டன்பிெனா  
    ம த்த க ைணக் குரவனி  மலர்த்தாள் பணிந்  ேவண் னான்.         310 
    [ஒளி சும் மகுடங்கைள அணிந்த ேதவர்கள் தன்ைனச் சூழத் தாமைரைய அ த்  
அைழக்கேவ, மலர் மிட் ல் இ ந்த இந்திரன் நாணம் உள்ளத்ைத அைலக்க, விைரவில் 
ெவளிவந்  அன்பிெனா ம் வந்த் க ைணக் கு வின் மலர்ப்பாதங்கைளத் ெதா  
ேவண் னான். கூதன் -இந்திரன். சமழ்ப்  – ெவட்கம். ைன- விைர .] 
 
    வந்  பணிந்த நாகநகர் மகவான்றைனக் ெகாண்ட ட் குரவன் 
    கந்த ம ந்த மலர்த்திர ங் கதி மணி ம் ெபாலங்குைவ ம் 
    உந்தி ெந ங்ேகாட் டகத்ெதா க்கி ெயா ந்த சிைனக்ேகா ழைரயகி ஞ் 
    சந் ம் ெபயர்க்கும் பிரயாைகத் தடநீர்த் தி த்தம ங் கைணந்தான்.  311 
    [வந்  வணங்கிய இந்திரைன அைழத் க் ெகாண்  அ ட்குரவன் பிரயாைக 
தீர்த்த்த் க்கு வந்தான். நாகர்- ேதவர். நாகநகர்- ேதவேலாஒகம். மகவான்இந்திரன். 
கந்தம்- மணம். ம ந்த- நிைறந்த.ெபாலம்-ெபான். குைவ- திரள். உந்தி- 
தள்ளீக்ெகாண் . ேகா - கைர. தி த்தம்- தீர்த்தம்.] 
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    அரக்கு விாிந்த ெந ஞ்சல த் த கள க ற நிைனந்திப் 
    பரக்கும் னலால் விதியாற்றாற் ப ெயன் ைரத்தா ைரத்தாற்குச் 
    சுரக்கு ம ண் ளி வற் ஞ் சுடர்ப் ந்த க் கற்பக நா  
    ரக்குந் தட ப் யத்தா  மவ்வாறங் கட் னல் ப ந்தான்.         312 
    [ அரக்கு விாிந்தைதப் ேபான்ற சிவந்த சைட ைடய அ கைள மனத்தில் 
நிைனந்  விாிந்த பிரயாைகைகப் ன  விதிப்ப  ஆ க என்  உைரத்தான். கற்பக 
நாட்ைடப் ரக்கும் இந்திர ம் அவ்வா  பிரயாைகத் தீர்த்தத்தில் ப ந்தான்.] 
 
    சுல ந் தரங்க ெம த்ெதறி ஞ் சுடர்ெவண் பணிலம் வயல்கெடா ங் 
    கல ம் ெப நீர்த் தடநதியிற் களிப் ற்றா க் கைரெயழ ம் 
    நில ங் ெகா ய ெப ம்பாவந் தணந்தான் வ வி னிகழ்குறிகள் 
    பல ந் தணவாத் திறேநாக்கிப் ெபான்ேனா னிதைனப் பணித்த ள்வான். 313 
    [பிரயாைக நதியில் இந்திரன் களிப் ற்றா க் ெகா ய பாவந் தணந்தான். ஆஃனால் 
உட ல் இ ந்த குறிகள் பல ம் நீங்காத நிைலைம ேநாக்கி ேதவகு  வியாழன் 
இவ்வா  பணித்த ள்வான்.] 
 
    கண்டார் நைகக்க நின டம்பிற் கஞ ம் ேயானி தணப்பதற்கு 
    மண்டார் க சூழ் நிலவைரப்பின் ம ந்  ேவெறான் றிைல யால 
    ண்டார் வதி ங் காஞ்சிநக ம்ேபர் கணிக்கற் பாைலெயனக் 
    ெகாண்டாங் கவ க் கிரா  தி ப்ெபய ஞ் ெசவியிற் கூறினனால்.  314 
    [உன்ைனக் கண்டார்கள் சிாிக்கும்ப  உன் ட ல் ெபா ந்தி ள்ள ேயானிகைளத் 
தணப்பதற்கு கடல்சூழ் உலகில் ேவ  ம ந்  இல்ைல. ஆல ண்டார் வதி ம் 
காஞ்சிநக க்கு உற்ற ெபயர்கைள ெசபிப்பாயாக எனக் கூறி அவ க்கு அப்பன்னி  
ெபயர்கைள ம் உபேதசமாகச் ெசவியிற் கூறினான்] 
 
    அ ளிற் குத் ந் தி க்காஞ்சிப் ெபயரா றிரண் ங் கணித்ேதாதித் 
    ெத ய்த் த  ேமகம்ப நாதர் ெச ந்தா ளகத்தி வி 
    ம ளிற் றணந்த ெப ம்ேபற்றான் மாறா ேயானி யாயிர  
    வத் தடங்க ெணனப்ெபா யக் கண்டா வைகக் கடற்றிைளத்தான்  315. 
    [தி வ ளிற் ெச த் ம் தி க்காஞ்சிப் ெபயர் பன்னிரண் ம் மைனத்தில் எண்ணி 
ஓதி, ெத ள் உய்த்த ம் ஏகம்பநாதாின் தி வ கைள மனத்தில் இ த்தி 
மயக்கத்திைனத் தவிர்ந்த ெப ம் ேபற்றிைனப் ெபற்றான் தன் ேமனியி ந்த 
ேயானிகள் அைனத் ம் நீங்க ெபாியகண்கள் எனப் ெபா யக் கண்டான். மகிழ்ச்சிக் 
கட ல் திைளத்தான்.] 
 
    இணங்கு காஞ்சி நகர்ேமன்ைம ெயண்  ெதா ம்ேப ரற் தனாய் 
    வணங்கி யிைமேயா ராயிரங்கண் மகவா ெனன்  ேபாற்றிைசப்பச் 
    சுணங்கு த்த மணி ைலயார் பழிச்சத் றக்க நாெடய்தி 
    யணங்கு மடங்கற் றவிேசறி யரசு ாிந்  வாழ்ந்தனனால்  316 
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    [ காஞ்சி நகாின் ேமன்ைமைய எண் ந்ெதா ம் ேபரற் தம் அ பவத்திற் கண் , 
இைமேயாரால் ‘ஆயிரங்கண் மகவான்’ எனப்பாராட்டப் ெபற் த் ேதவமகளிர் 
வணங்கத் றக்க நாெடய்தி வணக்கத்திற்குாிய சிம்மாசனத்தில் ற்றி ந்  அரசு 

ாிந்  வாழ்ந்தனன்.] 
 
    ஊற்  மதநீ ரசும் கத் ெதாளிர்ேகாட் டயிரா வதப்பாகன் 
    சாற்றி யலகிட் ெடய்த ம் ேபெறய் ந் திறஞ்சாற் றினமிப்பாற் 
    கூற்ற ந ங்க ேவற்ெறதிர்ந்  கு கா வரசர் மிடன் ங் 
    காற்  மயிேவ ெலா ேவந்தன் கணித்  வரம்ெபற் ற ைரப்பாம்.  317 
    [ஆயிரம் ெகாம் ைட அயிராவதம் என் ம் மதயாைனப் பாகனாகிய இந்திரன் 
காஞ்சிநகர்த் தி நாமங்கள் கூறி அளவிலாத ேபெறய் ம் திறம் கூறிேனம். இனி , 
எம ம் ந ங்கப் பைகயரசர் வ ைம வைத ம் அழிக்கும் அரசன் ஒ வன் 
பன்னி  நாமங்கைளக் கணித்  வரம் ெபற்ற  உைரப்ேபாம்] 
 
    ேவ  
    தவளம ப்பின ெவா குப ைணக்ைகய த கண்  கத்தெந ங் 
    கவளம தக்களி ற்  ழக்ெகா  க கி லஞ்செவ ஞ் 
    சுவண  ரத்திைட மிகு கழ் ற்றத னஞ்சய ெனன்ெறா வன் 
    உவண யர்த்தவ னிகர்மிடல் ெபற் ள ெனாளி  மணிக்கழலான்.  318 
    [ெவண்ைமயான தந்தங்கைள ம் நிலத்தில் ேதா மா  நீண்ட திக்ைகயிைன ம் 
சினமிக்க கத்திைன ம் உைடய கவளம் உண் ம் மதக் களி கள் காிய ேமக ம் 
அஞ்சுமா  பிளி ம் ழக்ெகா ைடய சுவர்ண ரம் எ ம் நகாில் க டக்ெகா  
உயர்த்தவனாகிய தி மா ைனக் நிகர்க்கும் வ ைம ைடய அரசன் இ ந்தான். 
தவளம்- ெவண்ைம. பைணக்ைக- ெபாியைக. த கண்- ரம். கவளம்- 
ேசாற் ண்ைட. சுவண ரம்- சுவர்ண ரம், ெபான்னகரம். உவணம்- க டன். மிடல்- 
ெவற்றி,வ ைம.] 
 
    இகன்மற மன்னர்கண்  ைடந்தன ாிளகுவனம் குதத் 
    திகெழாி சிந் பல் பைடகள்ெசா ாிந்தவர் ேதயெமா ங்குதழீஇ 
    யகனில மின் ற மகவிைன யாதிய றங்கள்வ ளர்த்தற ற் 
    ெறாகு ைற ற் ற லகு ரந்த  ெடாழிறைல நின்றி நாள்  319 
    [பைகயரசர்கள் ம் ேபாாினில் ேதாற்றனராய் தளிர்த்தவனங்களில் மைறய, 
ேபாாிட்  அவர்க ைடய நா கைள ஒ ங்ேக ைகக்ெகாண்  , உலகெமலாம் இன் ற 
ேவள்வி த ய அறங்கைள வளர்த்  அற ல்கள் ெதாகுத்த அறவழி ஆட்சி 

ாிந்ெதா க் நாளில். இகல்- பைக. உைடந்தனர்- ேதாற்றனராய். திகெழாி சிந்  பல் 
பைடகள் ெசாாிந் - ெந ப்  உமி ம் ேபார்க்கலன்கைளச் ெச த்தி. ப  
ெச த் ேவாாின் ேகாபத்ைதப் பைடகளின் ேமேலற்றி எாி சிந் ம் பல்பைட என்றார். 
மகம்- ேவள்வி. ] 
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    தீ  பண்ைட ஞற்றிய ழ்விைன ெசன்  ெதாடங்குத ற் 
    ேகாதி லைமச்ச ைரக்கு நலங்கள் ெகாளா  பகற்ெபா  
    சூ  விைனக்கண் யன்  கழித்தி ள் ன் மிராப் ெபா ங் 
    காதன் மடந்ைதயர் காம  ேதாணல ண்  கழித்தனேன  320 
    [ ன்  ெசய்த தீவிைனயின் பயன் ெதாடங்கியதினால், குற்றமற்ற அைமச்சர்களின் 
அறி ைரகைள மனதிற்ெகாள்ளாமல் பகற்ெபா ெதல்லாம் சூதாட்டங்களி ம் 
இரெவல்லாம் மகளிர் ேதாள் நல ண் ம் கழித்தி ந்தான்] 
 
    மல்லெலா ங்குத ம்பைட யாகிய சூதி ம் வாெலாளிகான் 
    ல்ைலய ம் நி கர்க்குந ைகக்க  ெமாய்குழல் மாதாி  
    ெமால் ம னத்தின னாத ன் ேவைல  த்தெந ம் வியிற் 
    ெசல்  காவ றங்குநர் ைகப்ெபா ள் ெசத்ெதாழி ற்றதேரா.  321 
    [ெசல்வத்ைத ெயல்லாம் ஒ ேசர அழிக்கும் பைடயாகிய சூதி ம், 

ல்ைலய ம்ைபநிகர்க்கும் ெவண்ைமயான பற்கைள ைடய மகளிர் ேபாகத்தி ம் 
ெபா ந்தின மனத்தினனாத னால், அவெனௗைடய ெசல்வம் எல்லாம் 
காவ லாைமயினால் உறங்குபவன் ைகப்ெபா ள்ேபால அழி ற்றன. மல்லல் – வளம், 
ெசல்வம். த - அழி. வால்- ெவண்ைம. நைக- பற்கள். ேவைல- கடல். ெசத் - ஒப்ப.] 
 
    அரசுாி ைமத்ெதாழி க ெப றத்தனி யடல்வ  சூதி ம் 
    விைரெசறி குங்கும ைலயின ாின்பி ம் ழ்வைக கண் பைகப் 
    ரைசம தக்காி யாசர்கள் ெவன்றிெகாள் ெபா திஃ தாெமனேவ 
    ைரெச  ன்ெனதிர் பைடெகா  ற்றின ெரா கடல் சூழ்ந்தெதன  322 
    [அரசுாிைம தன்ைன விட்  நீங்குமா  சூதி ம் ெபண் இன்பத்தி ம் அரசன் 

ழ்வைதக்கண்  பைகயரசர்கள் அவைன ெவற்றி ெகாள்வதற்கு இ ேவ தக்க 
த ணெமன்  விைரந்  பைடெய த்  வந்  கடல் சூழ்ந்தெதன ற் ைகயிட்டனர். 
இக - நீங்க. அடல்வ  சூ - சூதின்ேமல் பற்  ைவத்தவன், பின் அதைனவிட்  நீங்க 

யா . ரைச – யாைனயின் க த்திற் கட்டப்ப ம் கயி . யாைனப்பைட மட் ம் 
கூறினார், ஏைனப்பைடக ம் ெகாள்க. உைர ெச ம் ன்னர்- விைர  குறித்த .] 
 
    கவனவ யப்பாி ந்தினர் ேதர்கள்க டாவினர் வார்மைழயிற் 
    றவழ்மத ம்ப  ைகத்தனர் ரர்க டங்கைள ேயயினர்கூற் 
    றிவர் தி வாளிெதா த்தன ராழிெய றிந்தனர் ெவங்கன  
    யவிர் ைன நாந்தக ேமாச்சின ரார்த்தன ராடமர் ெசய்தனேர.  323 
    [ேபார் நிகழ்ச்சி கூறப்பட்ட . கவனம்- ேவகம்; , n. cf. gamana. [K. gavana, M. 
kavva, Tu. gava.] 1. Attention, care; க த் . உன்கவனத்ைதச் ெச த் . 2. cf. javana. 
Swiftness, rapidity, velocity; ேவகம். கவன வாம்பாி (கந்த . பைடெய . 18). உந்தல்- 
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காலால் உைதத் ச் ெச த் தல். உம்பல்- யாைன. நாந்தகம் – வாள். ஆடமர் ெவற்றிப் 
ேபார்.] 
 
    மாற்றலர் வந் வ ைளந்தமர் ெசய்ய மறங்கனியச் சினவிக் 
    கூற்ெறன வார்த்  ம ந்த தனா  ெகா ம்பைட தன்ெனா ேந 
    ேரற் ெந ம்பிண ெமங்குெந ங்கெவ றிந்தம ராடல் ாிந் 
    தாற்றல னாகி  ைடந் வி த்தன னவ்வயி னீங்கினேன.  324 
    [பைகவர் வந்  ற் ைகயிட்  அமர் ெசய்ய, ேபாாிைன ஏற் ச்சினந்  கூற்ேறன 
ஆரவாரம் ெசய்  தன் ைடய பைடயின் ைணெயா  க ம்ேபார் ெசய்தனன். 
எங்கும் பிணக்குவியல். பைகவர்வ ைமக்கு ஆற்றாதவனாகிப் ேபார் ெசய்வைதக் 
ைகவிட் ப் ேபார்க்களத்ைத விட்  நீங்கினன். ] 
    ேவ  
    ேகாற்ெறா  மைனவி தன்ைன யரதன கூடெமன் ம் 
    ஆற்றல் சாலரணக் காப்பின் ைவத் நல் லைமச்சன் றன்ைனப் 
    ேபாற் ெகன் றி விப் ந்தி விைழந்தைவ ெப வான் ெபாற்பின் 
    மாற்ற  ம ைக ேவந்தன் வடதிைச ேநாக்கிச் ெசல்வான்.  325 
    [தன்மைனவிைய அரதன கூடம் என் ம் வ ைம ைடய ேகாட்ைடயில் த்ங்க 
ைவத் , தன் ைடய நல்ல அைமச்சைன அவைளக் காக்கும்ப  நி வி, தான் தன் 
மனத்தில் வி ம்பியதைன அைட ம் ெபா ட்  ேவந்தன் வடதிைச ேநாக்கிச் 
ெசல்வான். ேகாற்ெறா - ைகவைளயல். அரணம்- ேகாட்ைட. இ வி- 
நியமித்  .ம ைக- matukai, n. perh. மத. 1. Strength; வ ைம. அறி நர் ெகால்ேலா 
வைனம ைகயர் ெகால் (கு ந். 290). 2. Knowledge; அறி . வா யர் ம ைக] 
 
    ாி க் குைடந்  ெசந்ேதன் ெபாழிெச ங் கமலேமறி 
    வாிவைள யலறியீன்ற மணிக்குைவ நில கால 
    வாிைவயர் ெசவா ெயனா வாம்பல் ெமாட்ட்வி  ேமாைட 
    ெநறித  பழனஞ் சூழ்ந்த ெந நகர் பலெகாட் ற்றான்.  326 
    [கட்டவிழ்ந்  ேதன் ெபாழி ம் தாமைர மலர்களின் மீேதறிவாிகைள ைடய 
சங்குகள் வாயலறி ஈன்ற த் க் குைவகள் ெவண்ைமயான ஒளிைய ச, மகளிாின் 
ெசவ்வாய் எ ம்ப யான ஆம்பல்கள் ெமாட்டவி ம் ஒட்ைடகள் ெந ங்கிய 
பழனங்கள் சூழ்ந்த வளநகர்கள் பல்வற்றி ம் அைலந்  திாிந்தான். ாி க்கு¹ puri-
muṟukku., n. < id. +. 1. See ாி க்கல். 2. Unblown lotus; மலராத தாமைரப் . . 
ம த நிலங்களில் அைலந்தைதக் கூறிய .] 
 
    தவவள ேரனல் காவற் றடங்க ங் குவைளக் கண்ணார் 
    கவைண யிேனாச்சு கின்ற கதிர்மணிக் குலங்கள் வானின் 
    றவிெராளி மீன்க க்காங் கலங்கி ழ் சாரற் குன்றத் 
    வைலய குரம்ைபச் சீ  ெராண்பதிபல ெகாட் ற்றான்.  327 
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    [ வளமாக வளர்ந்தி க்கின்ற திைனப் னங்களில் காவ க்கின்ற கர்ங்குவைள 
ேபான்ற மகளிர் கவணில் எறிகின்ற மணிக்கற்கள் வானத்தி ந்  கலங்கி ம் 
விண்மீன்கள் ேபால் பிரகசமான ஒளி சும் சாரல்கைள டய குன் களில் தைழ 
ேவய்ந்த கு ைசகள் இ க்கும் ப்ல சிற் ர்களில் சுற்றி அைலந்தான். தவ-மிகுதி. ஏனல் 
–திைன. குரம்ைப- கு ைச. உவைலய குரம்ைப- கூைரயாகத் தஃைழ ேவய்ந்த கு ைச.. 
குறிஞ்சி நில த்தில் சுற்றி அைலந்தைதக் கூறிய .] 
 
    ஏந்திள ைலந லாாின் இளவன நைடகள் கற்கும் 
    ந் ணர் நாகச் ேசாைலப் றெமலா மதைல யீட்டந் 
    தாந்திைர விலங்கி ய்த் த் த ம்ெப  வளங்க ேளாங்குந் 
    தீந் ைற ெநய்தல் ேவ ச் ெச ம்பதி பலெகாட் ற்றான்.  328 
    [இளமகளிாின் அழகிய நைடையக் இளைமயான அன்னப்பறைவகள் கற்கும் 
சுர ன்ைன ேசாைலகள் சூழ்ந்த பக்கங்களில் ேதாணிகள் கூட்டம் அைலகைள 
விலக்கிக் ெகாண்  வந்  ெபா ள்வளம் ஓங்குகின்ற இனிய ைறகைள ைடய 
ெநய்தல் மரங்கைள ேவ யாகக் ெகாண்ட வளமான பதிகள் ெதா ம் சுற்றி 
அைலந்தான். அனம்- அன்னம்; இைடக்குைற. ணர்- ெகாத் . நாகம்- சுர ன்ைன. 
மதைல- ேதாணி. ஈட்டம்- கூட்டம். திைர- அைல. தீந் ைற- காட்சிக்கினிய ைற. 
ெநய்தல் நிலத்  ஊர்களில் சுற்றி யைலந்தைதக் கூறிய .] 
 
    ஆய்களிற் றினங்க ணீர்ேவட் டலமர ெலய்திப் பாங்கர்த் 
    ேதாய்கய ேந த் தத்தந் ைணெயா  ம கி ேயா ங் 
    காய்கட மியங்குேவாைரக் கலங்கஞ த்  ெவளவி 
    மாய்த ம் பசிதீர் மாக்கள் வாழ்பதிபல ெகாட் ற்றான்.  329 
    [உணவின்ைமயான் ெம ந்த யாைனக்கூட்டம் நீர் ேவட்  சுழன் திாிந் , தாம் 
ேதாய்தற்கு நீர்நிைலகைளத்ேத த் தத்தம் ைணேயா  வ த்தத் டன் ஓ ம் 
ெவப்பத்தினால் காய்ந்த வழிகளில் ெசல்ேவாைர அச்சம் ெகா ம்ப  வ த்திக் 
கவர்ந்தெபா ளால் பசிதீ ம் ஆறைலக் கள்வர் வா ம் ஊர்களில் சுற்றித் திாிந்தான். 
ஆய்- ‘ஆய்தல் ஓய்தல் உள்ளதன் க்கம்’. கயம்-நீர் நிைல. ம குதல்- வ ந் தல். 
கடம்- வழித்தடம். மாய் த ம் பசி- சாவிைனத் த ம் பசிேநாய். பாைலநிலத்தில் சுற்றி 
அைலந்தைதக் கூறிய .} 
 
    அவைர ந் வரங் கா ம் அாில்ப  வரகும் மற் ம் 
    இவர்வளம் ெப க்க மான்க ளிணங்குத மினத்ேதா டா க் 
    கவிழ்சிைனக் கு ந்தி னீழற் கண்பைட ெகாள் ம் பா  
    தவம  ெந ய கானத் தனிநகர்பல ெகாட் ற்றான்.  330 
    [அவைர ம் வைர ம் வரகும் மற் ம் ன்ெசய்வளம் மிகுக்க, மான்கள் தம் 
ெபைட ட ம் இனத் ட ம் மகிழ்ந்  விைளயா , தாழ்ந்த கிைளகைள ைடய 
கு ந்த மரத்தின் நீழ ல் கண் றங்கும் பா கள் நிறந்த ல்ைலக் கா களில் 
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உள்ள நகர்களில் அைலந்  திாிந்தான்.அாில்- , n. 1. Interlacing, as of bamboo stalks 
growing together; பிணக்கம். தாி னிவந்த கைழ யாாிைட ( . ெவ. 10, 2) அவைர 

வைர டன்பிைணந் விைளந்த வரகு. ல்ைல நிலத்தில் சுற்றி அைலந்தைதக் 
கூறிற் .] 
 
    ெந ப  கானி லங்ேகார் ெந வதி பட  ேமல்ைவக் 
    ெகா ப  நகர மாதிக் ெகா வளங் கவர்ந்  தன்பான் 
    வ ங் கவற்சி ைவத்த பைகஞர்ேபான் ெமாய்த்த ெவம்ைம 
    ம வ ம் பகேலா ச்சி வந்தன லகல் லாப்ப.          331 
    [சிள்வண் கள் ஒ க்கின்ற கானில் ஆங்கு ஒ  நீண்ட வழியில் எல் ம் ெபா , 
ெகா கள் ஆ ம் வள நகாின் ெசல்வம் த யவற்ைறக் கவர்ந் ெகாண் , 
தன்னிடத்தில் வில்லாத ன்பத்ைத ைவத்த பைகவர் ேபால ெந ங்கிய 
ெவப்பத்தால் உலகு சாம்பி அல்லல்படச் சூாியன் உச்சி வந்தனன். ெந ப  காந்சிள் 
வண் கள் ஒ க்கின்ற கா ; வண்  விேசடம். வதி- வழி. அல்லாப்ப- கலங்க, அலமர. 
கவற்சி- கவைல, யரம். ெமாய்த்த- ெந ங்கிய. ம - தளர்ச்சி. ெகா - வளத்ைதக் 
குறிக்கும்.] 
 
    க நிைலத் ைற 
    பில்கு ேபெராளிக் கதிர்க்ைகயாற் பிறங்குெசங் கதிேரான் 
    ல்கு சீர்மணக் கலவியாற் ெபா வழிந் தனேபான் 
    மல்கு வாாிதழ் வா ன வயின்வயிற் கதிர்க்கும் 
    பல்கு வாண்மணி நித்திலப் பழனெமன் கமலம்.  332 
    [ஒளி ம் ேபெராளிக் கதிர்களாகிய ைககளால் சூாியன் இ கப்பற்றிப் ணர்ந்த 
கலவியினால் தம் ெபா வழிந்தனேபால் பழனங்களில் ெமல் ய தாமைர மலர்கள் 
ெசறிந்த இதழ்கள் வா ன. வயின்வயின் கதிர்க்கும் பல்கு வாள்மணி நித்திலப் பழனம்- 
இடங்கள் ேதா ம் கதிெராளி பரப் ம் ெவண்மணி த் க்கள் கிடக்கும் பழனம். பில்கு- 
ஒளி ம், கசி ம். கதிர்க்ைக-கதிராகிய ைக. ல்கு- ண ம், அைண ம். வார் இதழ்- 
நீண்ட இதழ். வயின் -இடம். வாள்- ஒளி நித்ஹிலம்- த் ] 
 
    இரவி நீங்குதன் ெசயைலேயா ேரைழேதாட் ணரக் 
    கரவி னீங்கிய ெதனக்கனன் றங்கிய கமலம் 
    ம ம லர்ப்பதந் ைதவந்  மணப்பவன் மானப் 
    பாிதி வானவன் கதிர்க்ைகயாற் பனிப் னல் சுவற் ம்.  333 
    [சூாியனாகிய கணவன் மைற ம் ெசயைல, ேவெறா  ெபண்ணின் ேதாளிைனப் 

ணர மைறந்  நீங்கியெதனக் ேகாபித் , வா க் கூம்பிய தாமைர மலாின் மண ள்ள 
பதத்ைதத் தடவி கூ ம் ஆடவைனப் ேபால சூாியன் தன் கதிர்க்ைகயால் குளிர்ந்த 
நீாிைன வற்றச் ெசய் ம்.] 
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    ெநறியி யங்குநர் தமக்குநீர் ேவட்ைகையத் தணப்பச் 
    ெசறி  னற்றடந் ெதளிந்தன ேபாற்ெச ந் தடத் ப் 
    பிறிவ ம்பசும் பாசி ம் பிாிந் நீ ரகத்  
    ளறி  கூர்ெபா  தாணவெமன வடங்கியேத.  334 
    [வழியிற் ெசல்ேவாாின் நீர் ேவட்ைகையத் தணிப்பதற்கு நீர் நிைறந்த குளம் 
ெதளிந்தைதப் ேபால, நீைரவிட்  நீங்காத பசிய பாசி ம் நீர்நிைலைய விட்  
அகன்ற , ெமய்யறி  விளங்கும்ேபா  அறியாைமயச் ெசய் ம் ஆணவமலம் 
அடங்குதல் ேபால.] 
 
    ேமற்பி றங்கிய பாதிநீர் ெவம்ைம ந் தன்கீழ்ப் 
    பாற்ப ரந்தி  பாதிநீர் பனி மாந் தடங்க 
    ணாற்ப ழங்கவிக் க ணியர் நலக்கேவார் றத்தி 
    ேனற்ப நீறணி பாண் ய டலேமய்த் தனேவ.  335 
    [நீர் நிைலகள், நீர்ப்பரப்பின் ேமேல ெவம்ைம ம் கீழ்ப்பால் பர்ந்தநீர் குளிர்ச்சி மா 
விளங்கி, நலம் ெப ம் ெபா ட் த் தி ஞான சம்பந்தரால் தி நீ  சப்பட்ட 
கூன்பாண் ய மன்னனின் உடைல ஒத்தன.] 
 
    அள்ள லாங்கதிர்ச் சூட் ைன யஞ்சி மீனாதி 
    ள்  லாய்க்கரந் ைறயநன் ேறாம் நீர் நிைலகள் 
    ெகாள்ைள யாட்டயர் ெகா யேகா லரசைனக் காணிற் 
    ெறள்ளி ேயார்வள ெமாளித் வாழ் ெசயெறாித் தனேவ.  336 
    [ஞாயிற்றின் மிக்க கதிாின் ெவப்பத்திற்கு அஞ்சிய நீர்வாழ் உயிர்களான மீன் 

த யன எஈாின் அ யில் மைறந்  வா ம் ந்ைலைமைய உைடய நீர்நிைலகள், 
ெகாள்ைளய க்கின்ற ெகா ங்ேகாலரசைனக் காணின் ெதளிந்த அறி ைடயவர்கள் 
தங்கள் ெசல்வத்ைத ஒளித்  வாழ்கின்ற ெசயைல எ த் க் காட் ன. அள்ளல்- 
ெந க்கம். உள் உலாய்- நீர்நிைலயின் அ யில் உலவி. கரந் - மைறந் . 
ெதள்ளிேயார்- ெதளிந்த அறிவிைன உைடயவர். ெதாித்தன- விளக்கின.] 
 
    மடைம ேயாப் கி லார்சில ாிழிஞர்வா லறிவங் 
    குைடயர் ேபாற்றைமத் ேதாற்றிமா ணாக்கைர ைலத்தாங் 
    கட ம் நீர்நைச மான்கைள யறெலன ம ட்  
    இடாி ேனய்த்தன விடந்ெதா ம் பரந் ெவண் ேடர்கள்.  337 
    [அறியாைம நீங்காதவர் சிலர் நல்லறி ைடயவர்கைளப் ேபால ந த் , 
மாணாக்கைர ஏமாற்றி வ த் வ  ேபால, வ த் ம் நீர் ேவட்ைக உைடய மான்கைள 
நீெரன மயக்கி, ன்பத்திற் ெச த் வன அவ்விடங்கள்ேதா ம் பரந்த ேபய்த்ேதர்கள் 
{கானல்நீர்).] 
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    குளிர்த ஞ்சுட ச்சியிற் கு குமப் பதத்திற் 
    ெறளி ம் ெவண்பளிக் கைறக்குலந் தன்னிைடச் ேசர்ந்த 
    ெவாளி ம் வன்னம் பற்றாத சீ த்தி ம்ெவயிலாற் 
    றளர்  ெகாண்  த க்க ற்ெறாழிந் த தைக ம்  338 
    [ குளிாிைனப் ேபாக்கும் ஞாயி  உச்சிப்ேபாதிைன அைட ம் அந்த ேவைளயில் 
ெதளிந்த ெவண்பளிங்கு தன்னிைடச் ேசர்ந்த நிறத்திைன உறாத தன்ைமைய , 
உயிர்கெளலாம் ெவயி னால் தளர்ச்சி ெகாண்  மன க்கத்ைத ற் மாக நீங்கியைத 
நிகர்க்கும். த ம்- அழிக்கும். கு கும்- ெந ங்கும். பதம்- ேநரம். பளிகு அைற- பளிங்குக் 
கல். வன்னம்- நிறம். தளர் - ேசார் . சீர்- தன்ைம. ற் - ற் ம்.] 
 
    சுடர்ந்  தன்வயின் ேதான்றழல் சுற்ேறஏலாங் க வக் 
    கிடந்த ஆதவன் மணிச்சிைல கிளர்ெவயில் பிழம் க் 
    குைடந்  மற்றிதின் உயங்க ற் சாதல்நன் ெறன்னப் 
    படர்ந்த ெசந்தழல் குளித்தி ம் பாிசுேதற் றினேவ.  339 
    [ஒளி டன் தன்னிடத்தில் ேதான்றிய அழல் சுற் ப் றெமலாம் பற்றி எாியக் கிடந்த 
சூாிய காந்தக்கல், பரந்த சுடர் ெவயி ல் வ ந்திச் சாவைதக் காட் ம் படர்ந்த 
ெசந்தழ ல்குளித்தல் நன்  எனக் க ம் நிைலையத் ேதாற்றிய . ஆதவன் 
மணிச்சிைல- சூாியகாந்தக்கல். ெவளியில் பரந்  கிடக்கும் ெவயி ன் ெவப்பத்ைத 
விடத் தன்னின்னின் ம் ேதான் ம் ெந ப்  குளிர்ந்தெதனச் சூாியகாந்தக் கல் 
க வதாக் கூாிய , தற்குறிப்ேபற்றம்] 
 
    கு நா ெபான் இதழியார் ண்டகப் பதத்தின் 
    ஒ ம் ஆ யிர் ப வத்தின் மீள ற் றிடல்ேபால் 
    ப தி வானவன் உச்சமாம் பதத் ெமன் மலர்ப் ந் 
    த வின் நீங்கிய நிழெலலாந் த வ  அைடந்த.  340 
    [மணம் நா ம் ெபான்னிறக் ெகான்ைற மாைலயராகிய சிவெப மானின் தாமைர 
மர்ேபான்ற தி வ யினின் ம் நீங்கித் ேதான்றிய ஆ யிர் மீண் ம் அத்தி வ ைய 
அைடதைலப் ேபால உச்சிப்ேபாதச் சூாியன் அைடந்த ேபா ெமல் ய மலர்கைளப் 

க்கும் மரத்தினின் ம் நீங்கிப் படர்ந்த நிழெலலாம் மரத்தின் அ ைய அைடந்தன. ] 
 
    வயங்கு ெவங்கதிர் உச்சமாம் ெபா நீள் வழியின் 
    இயங்கு மாந்தர்ேபால் மரத்த  எய்தியங் கி ந்  
    தயங்கு ெசங்கதிர் சாய்த ம் தணத்தலால் நிழ ம் 
    உயங்கு ெவப்பி க் குைடந் ளந் தளர்ந்தெதாத் த ேவ.  341 
    [ெவப்பத் டன் விளங்கும் கதிெராளி உச்சிப் ெபா தில் நீண்ட வழ்ச் ெசல் ம் 
மாந்தர்கள்ேபால் தன் அ ைய அைடந்  அங்கி ந் , ெவயில் சாய்ந்தெபா  
மரத்த ைய விட்  நீங்கலால், நிழ ம் வ த்தத்ைதச் ெசய் ம் ெவப்ப தி க்கு 
உைடந்  உள்ளம் தளர்ந்த  ஒத்த ] 
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    ெகாழிக்கும் ெவம்ைமகூர் உச்சியில் அ யிைடக் கு கிச் 
    ெசழிக்கும் ஏைனய ெபா ேசண் அகற்சிெசய் நீழல் 
    அழிக்கும் ேநாய்ப ம் ெபா த த் தண்மியத் யர்ேநாய் 
    ஒழிக்கும் ஏல்ைவயின் நீங்குதம் ஒக்கேல ேபான்ற.  342 
    [ெவப்பம் மிகுதியான உச்சிப் ெபா தில் அ யிைன அைடந் , ஏைனய ெபா தில் 

ரம் அக தல் ெசய்கின்ற நிழல், சாவிைனச் ெசய் ம் ேநாய் வந்த ெபா  
ெந ங்கியி ந் , அந்தத் யைரச் ெசய் ம் ேநாய் நீங்கியேபா  அக ம் தம் ைடய 
சுற்றத்தார் ேபான்ற .]. 
 
    அழற்ெகா ந் கா லவிெராளிப் ப தியங் கட ள் 
    கிழக்கு வந்ெதழக் குடா ேபாய்க் கிடந் ேமற் றிைசயின் 
    வழிக்ெகாண் ேடகுறின் குணா ெசல் வார்நிழற் கணங்கள் 
    உழக்கும் ெவப் ைடச் சுடெரா ம் பைகத்தெவாத் தனவால்.  343 
    [ெந ப்பிைனப் ேபால ஒளிைய ம் ெவப்பத்ைத ம் உமி ம் சூாியன் கிழக்குத் 
திைசயில் எ ந்  ேமற்கு ேநாக்கிச் ெசல் ம்ேபா  கிழக்கு ேநாக்கிச் ெசல்வாாின் 
நிழற் கூட்டம் வ த் ம் ெவப் ைடத் சூாியேனா  பைகத்தெதாக்கும்.] 
 
    நில  பற்பல ெபா ைட நீழ ம் விகாரங் 
    குலவ லா யிர் ேபான்றன குளிர் னல் நீழல் 
    அைலவி லாைமெயஞ் ஞான் ேமார் அைமதி ற் றிடலால் 
    இைலய சூற்பைட இைறவேர நிகர்த்த  மாேதா.  344 
    [ெபா ள்கள் பலவற்றின் நிழ ம் அப்ெபா க்ேகற்ற பலவைக விகாரங்க டன் 
காணப்படலால் அைவ உயிர்கள் ேபான்றன. நீர்நிைலகளில் நீ க்குள் இ க்கும் நீர் 
நிழல் அத்தைகய விகார மின்றி எஞ்ஞான் ம் ஒ ப த்தாக இ த்தலால் அ  

விைலச் சூலப்பைடேயந்திய சிவபிராைன நிகர்க்கும். நீர் ஒ ெபா ளாத ன் 
அத ள் ம் ெவளி ண் ;நிழல் உண் . அந்த நிழல் கண் க்குப் லனாவதில்ைல.] 
 
    உாிய தன்மைனக் கிழத்தியாம் ஒள்ளிதழ்க் கமலம் 
    இாிய ெவன்றிெகாள் கமலர் ஏய்ந் ளார் என்ன 
    விாிக திர்ச்சுடர் உடற்ற ம் ெவ ம்பியச் சூட்ைடப் 
    பாி ம் நீள்குைட மீமிைசப் பற்றினார் பதிகர்.  345 
    [தன் ைடய உாிைம மைனவியாகிய தாமைர மலர் ேதாற்க அழகிய கமலர் 
ெபா ந்தி ளார் என்  விாிகதிர்ச் சுடராம்சூாியன் கதிரால் ெவப்பத்ைதச் ெசய்  
வ த்த, அந்தச் சூட்ைட நீண்ட குைடயிைனத் தைலக்கு ேமல் பற்ாித்த த்தனர், 
வழிச்ெசல்ேவார். தாமைர மலைரச் சூாியனின் மைனவியாகக்கூ வ கவி மர . 
பாி ம்- தாங்கும். மீமிைச- அ க்குச் ெசால், தைலக்கு ேமல் என்ப  குறித்த . பதிகர்- 
வழிச்ெசல்ேவார்] 
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    ெபாங்கு ேபெராளிக் கதிரவன் ெபாறிெவயிற் றழல்மற் 
    றங்கண் மாநிலத் யிெரலாம் ஐ றத் யிற்றி 
    அங்கி காாியம் யிெலன அைற ம்ஆ கம ல் 
    ங்க வான்ெபா ள் லப்படத் ேதாற்றிய தன்ேற.  346 
    [சூாியன் தன் ைடய ெவப்பத்தினால் நிலத்தில் வா ம் உயிர்கைளெயலாம் அழகுற் 
உறங்கும்ப யாகச் ெசய்  உறக்கம் அக்கினியின் ெசயல் என ஆகமம் உைரத்தைலப் 

லப்படச் ெசய்த .] 
 
    தன்ைன ள்ெபாதிந் ேதாம் ெநட் டல்ெவயிற் றழலா 
    ன்ன ெலய் வ ெதாழிப்பேமற் ேபார்த்தைம யிைழய 
    மன்  மாக்ைகயின் மணிப் னன் மாந்தர்யா வ க்குந் 
    ன்  ேவர்ைவயா ெயங்க ந் ேதான்றிவார்த் த ேவ.  347 
    [நீர் தன்ைன உள்ைவத் ப் பா காக்கும் நீண்ட டல் ெவயி ன் ெவப்பத்தால் 
இன்னல் எய் வைத ஒழிக்க ேவண்  உடைலப் ேபார்ைவயால் வ  ஒப்ப, 
ஆக்ைகயின் றெமலாம் ேவர்ைவயாய்த் ேதான்றி வார்த்த . மணிப் னல் , 
ேவர்ைவயாய்த் ேதான்றி வார்த்த  எனக் ெகாள்க.] 
 
    இரவி கான்றெவந் தழற்பிழம் பிணர்த்தகற் பகத்தின் 
    குரவ நாறிய லகி ங் குலா ேம லங்கண் 
    விரவி வாழ்த  வில் கு மணிப்பசு ேமா ச் 
    சுரர்கள் யாவ ம் ெவயாிலா ெரனச்ெசாலப் படாேர.  348 
    [சூாியன் உமிழ்ந்த தழற் பிழம்  ெகாத்தாக மல ம் கற்பகமலர் மணக்கும் 
ேதவேலாகத்தின் ேம ம் விர தலால் அங்கு வா ம் ேதவர்கள் யாவ ம் வியர்ைவ 
இலாத உட ைடயவர் எனச் ெசாலப்படார்] 
 
    ெவயில்ப ரப்பிய ெவப்ெபா  விரவிெமன் காற் க் 
    குயி  ைழந்ெத  மாட ங் குளிர்ந்தகா வண ம் 
    பயின்ம ரப்பனிப் ெபா ம்ப ம் பாய்ந்தழற் றியதாற் 
    சயெவ ாித் ைண ெயன்ப  க்கினால் தைகய.  349 
    [ ஞாயிற்றின் ெவயில் பரப்பிய ெவப்பத் டன், ெமல் ய காற் ம் கலந்  சி, 
ேமகம் உட் குந்ெத ம் உயர்ந்தமாடங்களி ம் குளிர்ந்த மண்டபங்களி ம் மரங்கள் 
நிைறந்த ேசாைலகளி ம் பாய்ந்  அனலச் ெசய்த . இ , காற்  ெந ப் க்குத் 

ைண(நண்பன்) என அறி த்திய  ேபான்ற . காவணம்-, n. Open hall; மண்ட பம். 
ேதவாசிாியென ந் தி க்காவணம் (ெபாிய . தி க்கூட்ட. 2). சய- ெவற்றி. க்கு- 
அறி த்  ைண- நண்பன்.] 
 
    தைர ம் ெவம்பின தண்ணறா வைடகிழிந் ெதா கும் 
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    வைர ம் ெவம்பின மல்கிய மணெலா  ணாித் 
    திைர ம் ெவம்பின தீங்குளிர் பயிற் ஞ் ேசாைல 
    நிைர ம் ெவம்பின ெந ப்ெபன டற்றிய ெவயிலால்.  350 
    [ெந ப்  என அனெலழ வ த்திய ெவயி னால், தைர ெவம்பின; அைட கிழிந்  
ேதன் ெசாாிந்  வழி ம் மைலக ம் ெவம்பின; கடற்கைரயில் நிைறந்த மணல்க ம் 
ெவம்பின; கடல் அைலக ம் ெவம்பின; இனிய குளிர் எப்ெபா ம் இ க்கும் 

ஞ்ேசாைலக ம் ெவம்பின. ,        5 v. intr. < ெவம்- ைம. 1. To be very hot; 
மிகச்சூடாதல். மைல ெவம்ப (க த். 13). 2. To fade; to be dried with heat; வா தல். 
 
    கன்னி பாகனார் கங்ைகநீர் சைடயிேலற் ற ம் 
    ெபான்ன ளாவிய மார்பினான் ணாி ழ்ந்த ம் 
    அன்னம் ஊர்பவனீர்ம் னலலாின் ேமய ம் 
    இன்ன நண்பக ன்ன க் குைடந்தைம ேபா ம்.          351 
    [ மாெதா பாகரகிய சிவன் கங்ைகநீைரச் சைடயில் ஏற்ற ம் ெபான்னாகிய 
தி மகைள மார்பில் ெகாண்ட தி மால் கட ல் ழ்ந்த ம் அன்னம் ஊர்பவனாகிய 
பிரமன் குளிர்ந்த நீாிேல மல ம் தாமைர மலர்ேமல் இ ப்ப ம் இத்தைகய நண்பகல் 
ெவயி க்கு வ ந்தினைமயாற் ேபா ம்.] 
 
    இைனய வா நண் பகற்ெபா  தி த்த  மரசன் 
    ைனய ேவார்குளிர் மரத்த ச் சூழைலத் ன்னி 
    நிைனவி னாற்பலெவண்ணிெநஞ் சுைளந்தன னி ந்தான் 
    அைனய ேவல்ைவயிற் சாய்ந்தன னவிர்கதிர்ச் சுடேரான்.  352 
    [இவ்வா  நண்பகற் ெபா  வந்தி க்கேவ, அரசன் ஒ  குளிர்ச்சி த ம் 
மரத்த ைய அைடந்  பலவித எண்ணங்களால் ெநஞ்சுவ ந்தி இ ந்தனன். 
அச்சமயத்தில் சூாிய ம் ேமற்ேக மைறந்தனன்.] 
 
    அ சீர்க்கழிெந லாசிாிய வி த்தம் 
    ேவய்த  பைணத்ேதாண் மாதர் ங்கிள ைலகள் கீழாச் 
    சாய்ெதா ம் இைளஞர்க் கார்வத் தழற்பிழம் பா  மாேபாற் 
    காய்த  பாிதி ேமைலக் கடல்விழத் தா ந் ேதா ம் 
    பாய்த  கிரணக் கற்ைறப் படர்ெவயி லாறிற் றன்ேற.  353 
    [ ங்கில் ேபான்ற ப த்த ேதாள்கைள ைடய மகளிாின் ங்கிள் லகள் தளர்ந்  
கீழாகச் சாய் ம்ெதா ம் இைளஞர்க க்கு அவர்கள் மீ  ஆர்வம் குைறவைதப் ேபால 
சூாியன் ேமைலக் கட ல் விழத் தா ந்ேதா ம் பரந்த கதிர் ெவப்பம் குைறந்  ஆறத் 
ெதாடங்கிய .] 
 
    ேதங்கமழ் கமலச் ெசவ்விச் ெச ம்ெபாகுட் டளவ ளாவி 
    ேயாங்கிய ெதா தி அன்னம் உயர்மரச் ேசக்ைக ேநாக்கி 
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    நீங்கின பாிதி வட்டம் நீங்கு ம் ஆற்றால் தம்ைமத் 
    தாங்கிய கமலங் கூம் ந் தன்ைமேதர்ந் ெதாழிந்தான் மான.  354 
    [ேதன் கம ம் அழகிய ெசவ்வி ைடய தாமைர மலாில் மகிழ்ந்  தங்கிய அன்னப் 
பறைவகளின் கூட்டம் அம்மலைரவிட்  நீங்கி உயர்ந்தமரங்களில் உள்ள கூட் ைன 
ேநாக்கி, ப தி வட்டத்ைதப் ேபால நீங்கும், காட்சி, சூாியன், தன் மைனயாளாகிய 
தாமைரமலர் கூம் ம் தன்ைம அறிந்  நீங்க்யதப் ேபால இ ந்த . ேசக்ைக- கூ , 
ப க்ைக.] 
    ள்ளைரக் கமல நங்ைக கிழ் ைல வ  ெமல்ெலன் 
    வள்ளிதழ்த் ேதறன் மாந்தி மணி க் கலந்த வாற்றா 
    வள்ெளாளி ந ந்தா ெதன் ங் குங்கும வள  ேதாய்ந்த 
    ெதள்ேளாளி ேபா  ெமன்னத் தினகரன் ேமனி ேசந்தான்.  355 
    [தாமைர யாகிய நங்ைகயின் ைலயாகிய ெமாட் ைன வ  ெமல்ல 
மலாிதழ்ஆகிய வாயினின் ம் ஒ கும் ேதனாகிய எச்சிைல மாந்தி, அவ டன் கலந்த 

ைறயால், ைலயின்ேமல் அணியப்பட் ந்த குங்குமச் ேச  ேதாய்ந்த நிறம்ேபாலச் 
சூாியன் ேமனி சிவந்தான். அைர- தண் . அள - ேச . தினகரன் சூாியன். ேசந்தான் - 
சிவந்தான்] 
 
    ேமற்றிைச வைரப்பின் ம் ெதவ்வி ட் ெசறி ஞ் சீதந் 
    ேதாற்  ெவம்பனி ந் ேதாலா வ ண ந் ெதாைலய ெவம்ேபா 
    ராற் வான் வ விற் ெசங்ேக ழரணம் சிய ம் ேபா ம் 
    நாற்றிைச பரசுங் கஞ்ச நாயகன் ேசந்த வண்ணம்  356 
    [ேமற்குத் திைசயில் மைல க கைள பைகயாகிய இ ள் ெசறி ம் குளிைரத் 
ேதாற் விக்கும் பனி ம் ஆகிய ேதாற்காத அ ணைரத் ெதாைலக்கக் ெகா ய 
ேபாாிைனச் ெசய் ம் ெபா ட் த் தன்ேமனிேமல் சிவந்த கவசம் ேபார்த்த  
ேபா ந்த , எல்ேலா ம் ேபாற் ம் தாமைர நாயகனாகிய சூாியன் சிவந்த நிறம் 
ெகாண்ட தன்ைம. அரணம்- கவசம்.] 
 
    வந்ெததி ர ணர் தங்கண் மணிநிறத் திட்  வாங்குங் 
    ெகாந்ெதாளிக் கு தி ேதாய்ந்த கூர் தி யீட்  ேபா ங் 
    கந்தமிக் க ம் ங் கஞ்சக் க மலர் மணந்த ேகள்வன் 
    சிந்திய கிரணக் கற்ைற ெசந்நிறம் பைடத்த ேதாற்றம்  357 
    [மணத் டன் அ ம் ம் தாமைர மலைர மணந்த கணவனாகிய சூாியன் சிந்திய 
ெசந்நிறக் கற்ைறக் கதிர்ெராளி, வந்  தன்ைனஎதிர்த்த அ ணர்களின் மார்பிைன 
ஊ வி எ த்த கு தி ேதாய்ந்த கூர் தி ஈட்  ேபா ம். நிறம்- மார் . இட் - 
ெச த்தி] 
 
    வளர்மைலக் ெகாங்ைக ேதாய்ந்  வாவிவாய் ந நீர் மாந்திக் 
    களிவர மணந்த ேகண்ைமக் கதிரவன் றணத்தல் கா உ 
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    அளமர ற் த் ெதன்றிக் கணங்கு ெமய்ப்பசைல த்தாங் 
    ெகாளிநிற ம ங்கிப் ெபாற்ெகன் ெறாளிர்ெவயில் பரந்த தன்ேற.  358 
    [ மைலயாகிய வளர்ந்த ெகாங்ைகையத் த வி, வாவிகளாகிய வாயில் ஊ ம் 
நீாிைன மாந்தி, மகிழ்ச்சி ேதான்றக் கலவி ெசய்த சூாியனாகிய தைலவன் தன்ைன 
விட் ப் பிாிவைதக் கண்  கலங்கி அழகிய திைசயாகிய ெதய்வமகள் உடம்பில் பசைல 
ெகாண்ட  ேபால தைரயின்மீ  பகல் ஒளிம ங்கி ெபா வற்ற அந்தி ெவயில் 
பரந்த .அலமரல் என்ப  எதிைக ேநாக்கி அளமரல் என ஆயிற் . ெதன் – அழகு. 
திக்கு- திைசயாகிய ெதய்வமகள்]. 
 
    சுடர்ெவயில் வியி னீங்கிச் சூளிைக மாடம் பற்றி 
    மடலவிழ் ேசாைல வாவி மைலகளி ெனறிக்குங் காட்சி 
    கட  தன்ைன நல்குங் கைனகதிர்ச் ெசல்வன் யாண் ப் 
    படர்த  கின்றா ெனன்  பார்ப்பேம வர்ந்த ெதாக்கும்.  359 
    [பகெலாளி தைரைய விட்  அகன்  நிலா ற்றங்கள், மாடங்கள் ஆகியவற்ைறப் 
பற்ாி ஞ்ெசாைலகள் , வாவிகள், மைலகளில் ஒளி ம் காட்சி, தனக்குக் கடைமப்பட்  
அ ம் சூாியன் தன்ைனஇட்  எங்குச் ெசல்கின்றான் என்  பார்ப்பதற்கு 
ேமேலறிய  ஒக்கும். சூளிைக- நிலா ற்றம். கைனகதிர்ச் ெசல்வன் – சூாியன்.] 
 
    ணிகதிர்க் கற்ைற ற்ற சுடரவன் விசும்பி னீங்கி 
    மணிெவயி ெலறிக்கும் ேவைல கட் னில் வயங்குந் ேதாற்றம் 
    அணிமதன் ேபார்ெசய் காலம் அண்ம  ெனா மிக் கார்ப்பக் 
    குணில்ெபா  ரசந் தீயிற் காய்த்தி ங் ெகாள்ைக ேபா ம்.  360 
    [ெசறிந்த ஒளிக்கதிர்கற்ைற உற்ற சூாியன் ஆகாயத்ைத விட்  நீங்கி ெசந்நிற ஒளி 
எறிக்கும் கடற்பரப்பினில் விளங்கும் ேதாற்றம், அழகியமன்மதன் ேபார் 
ெசய்காலம்ெந ங்கிய  என் , ேபெரா  எ மா  குணில் அைற ம் ரசம் தீயினிற் 
காய்தைல ஒக்கும். ணி- ெசறிந்த. மணிெவயில்- ெசந்நிற ெவயில். ேவைல- கடல். 

க - பரப்  . அணி- அழகு. மதந் மன்மதன். ேபார் ெசய் காலம்- காமக் கிளர்ச்சிையத் 
ேதாற்  விக்கும் காலம். அண்ம ன் -ெந ங்குத ன். குணில்- ரசிைன அறி ம் 
குச்சி. மன்மத க்கு ர்சம் கடல். ரசில் ேபெரா  எழ அைற ம் ன் தீயில் 
வாட் வ  மர .] 
 
    அன்ம ள் பரைவ ந்நீர்ஆர்க க் காிய பாந்தண் 
    ெமன்ெமல வி ங்கப் பட்  விாிகதிர்ப் பிழம்  கா ம் 
    ெபான்ம  ெகா ஞ்சித் திண்ேடர்ப் ேபாக்க ம் பாிதிப் த்ேதள் 
    பன்மணிக் கரங்கள் கூப்பிப் ைபப்ைபய மைறந்  க்கான்.  361 
    [இ ள் ேபாலப் பரந்த காியகடலாகிய ெவல் தற்கு அாிய இராகு என் ம் 
பாம்பினால் ெமல்ல ெமல்ல வி ங்கப்பட் ஒளிப்பிழம்பிைன உமி ம்சூாிய ேதவன் 
தன் ைடய பலவாகிய ஒளிகதிர்க் கரங்கள் கூப்பிப் ைபப்ைபய மைறந்  கட ல் 
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குந்  மைறந்தான். அன்ம ள்- அல் ம ள்- அல்- இ ள். ந்நீர் ஆர்க - ந்நீராகிய 
ஆர்க  – இ ெபயெராட் ப் பண் த் ெதாைக. இ ெபயர்க ேம கடைலக் குறிக்கும். 

ந்நீர்- ஆற் நீர், ஊற் நீர், மைழநீர். இைடவிடா  ஆரவாாிப்பதனால்கட க்கு 
ஆர்க  என்  ெபயர். காிய பாந்தள்- காிய பாம் ; இராகுைவக் குறிக்கும்.] 
 
    இவ்வணம் பகேலான் சாய்ந்த ஏல்ைவயி ெல ந்  ேவந்தன் 
    ெதவ்வர்கண் ட்  விட்ட கவைலத்தீ சிந்ைத வாட்ட 
    ஔவிய மனத்த வான ஆளி ம்  ெமண்கும் 
    நவ்வி ம் அல்லான் மாந்தர் நடப்ப  ெநறிச்ெசல் ேவைல  362 
    [ இவ்வா  சூாியன் மைறந்த சமயத்தில் அரசன் எ ந்  பைகவர்கள் ட்  விட்ட 
கவைலத் தீ அவன் உள்ளத்ைத வ த்த, வஞ்ச மனத்தவான சிங்கம்  கர  மான் 

த ய காட்  விலங்குகளல்லால் மாந்தர் இயங்குதற்காிய வழியில் ெசல் ம் ேபாதில். 
ஏல்ைவ- ெபா . ெதவ்வர்- பைகவர். ஔவியம்- கள்ளம், வஞ்சம். ஆளி- சிங்கம். 
நவ்வி- மான். ெநறி- வழி, பாைத.] 
 
    வைரநிகர் தடந்ேதாட் காதன் மகிணைரத் தணந்  ைவகும் 
    நிைரவைளத் ெதா க்ைக யார்க்கு ெந ப் மாய் மணந்தார்க் ெகல்லாம் 
    விைரகம ழ த மாகி ேமவிய யிர்க ெளல்லாந் 
    தைரமிைச யிடங்க ணா ச் சார்த  ம ள்கூர் மாைல  363 
    [ உயிர்கெளல்லாம் தத்தம் இடங்கைள நா ச் ெசல் ம் மயக்கங்கூர் மாைல, 
மைலேபான்ற வ ய ேதாள் ெகாண்ட அன் ைடக் கணவைரப் பிாிந்தி க்கும் 
மகளி க்கு ெந ப் மாய், தைலவ டன் கூ யி ப்பவர்க க்கு மணங்கமழ் 
அ த மாகிச் சார்ந்த .] 
 
    தற்பைக யாய தண்ணீர் தனக்ெகலா மரச னாகி 
    நிற்பவ னிவனா ெமன்  நிைனவினாற் ெபா  ெவல்வான் 
    விற்ப  தழல்க ெளல்லா ேமற்றிைசத் தைலவன் மீ  
    ற்படவி த்தா ெலன்ன கிழ்த்த  ெசக்கர் வானம்.  364 
    [ தனக்குப் பைகயாகிய தண்ணீ க்ெகலாம் அரசனாக இ ப்பவன் இவனாம் 
என் ம் நிைனவில், ெபா  ெவல்வ  க தி, தன  ஒளிமிக்க தழல்களகிய 
பைடகைளெயல்லாம் ேமற்குத் திைசத் தைலவைன எதிர்த்  நிற்க ைவத்தாற் ேபாலச் 
ெசக்கர் வானம் கிழ்த்த . ேமற்றிைசத்தைலவன் – வ ணன்] 
 
    ெபாத்தி ேமற்றிைசயின் மல்கும் காி  ளிாிக்கப் ேபா ம் 
    உத்தமன் ெறனா  திக்கி ேனாங்குெவந் திமிரம் பின்னர் 
    ெமாய்த் வந் தடரா வண்ணம் னிதர வழியிற் காவல் 
    ைவத்ததன் ெனாளிேய ேபான் ம் வாய்ந்த  ெசக்கர் வானம்  365 
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    [ேமற்குத் திைசயில் படர்ந்  நிைற ம் இ ளாகிய பைகைய ஓட்டேபாகும் 
உத்தமாரசனாகிய சூாியன் ெதற்குத்திைசயில் ெப கும் இ ட்பைகஞன் பின்னர் வந்  
வ த்தாதவா  தன் ஒளிையக் காவல் ைவத் ச் ெசன்ற ேபால் ெசக்கர் வானம் வந்  
வாய்த்த .] 
 
    ட் ல்வார் விர ன் க்கிப் ேபாகுயர் க ப்  வில்  
    வட்டமா வைளய வாங்கி மாரேவள் தணந்தார் தம்ேமல் 
    விட் டக் கூர்ெசய் தாங்கு மற்றவன் விசிக மாய 
    மட்டவிழ் ேதாட் க் கஞ்ச மலெரலாங் குவிந்த மன்ேனா.  366 
    [மன்மதன் பிாிந்தி க்கும் காதலர்கள்ேமல் ெச த் வதற்குத் தன் ைடய 
அம் கைளக் கூர்ைம ெசய்தைதப் ேபாலத் தாமைர மலர்கெளல்லாம் குவிந்  கூம்பின. 

ட் ல்- அம்பறாத் ணி. க ப்  வில்- க ம் வில். விசிகம் – அம் . ேதாட் க் கஞ்சம்- 
இதழ்கைள ைடய தாமைரமலர்.] 
 
    விைனவயிற் றணந்த ேகள்வர் விலாழியம் பாித்ேத ர்ந்  
    மைனவயிற் குத ேலா ம் மகிழ்ச்சிகூர் மடந லார்தந் 
    தைளநிக ரமிழ்த ந் தரளெவண் வற் கஞ்சி 
    நைன க ைடந்தா ெலன்ன மலர்ந்தன நறிய ல்ைல.  367 
    [விைனேமற்ெகாண்  பிாிந்த கணவர் குதிைர ட் ய ேதாிைன ஊர்ந்  இல்லம் 

குத னால் மகிழ்ச்சி மிக்க அழகிய மகளி ைடய அ த ம் தமக்குநிகரான 
வ க்கு அஞ்சி கூ ைடந்தால் என் ம்ப யாக மலர்ந்தன வாசைனமிக்க 

ல்ைலமலர்கள். ல்ைல அ ம் கள் மகளிாின் பற்க க்கு உவைம. நைக-பற்கள்] 
 
    ேமாட் ள ைலயி னார்க்கு ாியங் களிற னார்க்குஞ் 
    ேசட்  ங்கலவிப் சல் ெசய்விப்பான் க ப்  வார்விற் 
    ேகாட்  ேவள்பைட ெய ச்சி ஆர்ப்ெபன குளிர்ப் ஞ் ேசாைல 
    யீட்  ன்குடம்ைப ேதா ம் இரட் ன ழனி ட்கள்.  368 
    [ப த்த இளைமயான ைல ைடயவர்க க்கும் வ ய களி  ேபான்ற 
காைளய க்கும் ெந ங்கிய கலவிப்ேபார் ெசய்விக்கும் ெபா ட்  க ம்  
வில் ைன ைடய மன்மதனின் பைடெய த்தி ஆரவாரம் என குளிர்ந்த 

ஞ்ேசாைலயி ள்ள ல் ய குடம்ைபகள் ேதா ம் பறைவகள் ழங்கின. , n. 1. cf. 
ேமா ¹. Bigness, bulkiness; ப ைம. (J.) 2. Plenty; மிகுதி. ாி- வ ைம.. க ப்  
வார்வில் ேகாட்  ேவள்- க ம்பாகிய ெபாிய வில்ைல வைளக்கும் மனமத ேவள்.] 
 
    ேதாம  பாிதி வட்டந் ெதா கடல் குளித்த மாைல 
    ம  ெதாைடயன் மார்பர்ப் பிாிந்த ெமல் யலார் தங்கள் 
    காம  வதனஞ் சாலக் கூம்பி வான்கவிக ெளல்லாந் 
    தாமைர ெயன்  கூ ந் தனிப்ெபா ள் விளக்கிற் றம்மா.  369 
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    [குற்றமற்ற ப தி வட்டம் சகரரால் ேதாண்டப்பட்ட ேமைலக்கட ல் ழ்கிய 
பின்னர், தைலவைரப் பிாிந்தி க்கும் ெமல் யலராகிய மகளிாினழகிய கம் வா க் 
கூம்பி, கவிஞர்கள் மகளிாின் கம் தாமைர என்  உ வகம் உவமம் கூ ம் ஒப்பற்ற 
ெபா ைள விளக்கிற் . ேதாம்-குற்றம். ெதா  கடல்- ேதாண்டப்பட்ட கடல். காம  
வதனம்- கண்டவ க்கு அன்பிைன வ விக்கும் கம். கவி- கவிஞர்கள்.] 
 
    கட ைடக் குளிப்பான் ேபான்  கரந்  பல்  ெகாண்  
    வடவைர யைனய ேதாளார் மலர் கத் ெதழிைல ெவௗவப் 
    படெராளிப் பாிதிப் த்ேதள் பயில்வ  ேபாலச் சீர்த் த் 
    தடெந  மைனக ேடா ந் தைதந்தன விளக்கி னீட்டம்.  370 
    [கட ல் குளிப்பவைனப் ேபால மைறந்  சூாிய ேதவன் மகளிாின் தாமைர மலர் 
ேபான்ற எழி ைனக் கவ ம் ெபா ட் ப் பல்ேவ  உ  ெகாண்  வந்த  
ேபான்ற , கள்ேதா ம் விளக்குகளின் கூட்டம்.] 
 
    அைனய ன் மாைலக் காலத் தியல் ளி யாற் ம் அந்தி 
    விைனத  கடன்கண் ற்றி ேமவ  நடைவ நீந்  
    நைனமல ரலங்கற் ேறாளா னன்னிமித் தங்கள் கா உ 
    விைனயைவ பயப்ப ெதன்ேன யீண்ெடனச் ெசல் ம் ேபா   371 
    [அத்தைகய ெபா வற்ற மாைலக் காலத்தில் வழக்கம்ேபால அந்திேநரத்தில் 
விைனகைள ெயாழிக்கும் கடன்கைளச் ெசய்  த்  ேமல்வ ம் வழியில் நடக்கும் 
அரசன் நல்ல நிமித்தங்கைளக் கண்  இைவ பயக்கும் நன்ைம யாேதா எனஎண்ணிச் 
ெசல் ங்காைல ] 
 
    ஒற்ைற யந்திகிாித் ேதேரா ன ணர்நாட் த்  ட்டப் 
    பற்றிய ெசக்கர்வானப் படெராிப் பிழம்  கான்ற 
    கற்ைறயம் படைலக் கூட்டக் க ப் ைக மண்  விம்மி 
    ற்றிய திறேன ெயன்ன யீண்ெடனச் ெசல் ம் ேபா   372 
    [ஒற்ைறச் சக்கரத் ேதர் ஊர்பவனாகிய சூாியன் அசுரர் நாட் ைனக் ேகாபித்  

ட் ய ெசக்கர் வானமாகிய தழெலாிப் பிழம்  ெவளியிட்ட காிய ைக என ெந ங்கி 
இங்குத் திரண்ட  என்  இ ளில் ெசல் ம்ேபா ] 
 
    ெகாண்கைரக் களவிற் ேசர்வார் ெகா நைரப் பிைழத் ச் ெசல்ேவார் 
    கண்கழல் வைளயாய்க் கூைக கள் நர் தேலார்க் ெகல்லாம் 
    எண்கழி வைக காட்  ேயைன ேயார்க்கி க்கண் காட்  
    வண்கழ லரசன் ேநாவ வல் ள் இ த்த தன்றால்  373 
    [தைலவைரக் களவில் கூ வார், கணவைன ஏமாற்றி ேவ  ஆடவாிடம் ெசல்ேவார், 
கண்கழண்  சுழ ம் ஆந்ைத, தி டர் த ேயா க்ெகல்லாம் அளவற்ற உவைக 
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காட் , ஏைனேயா க்கு ெப ந் ன்பத்ைதக் காட் , அரசன் ன்ப ற ேபாி ள் வந்  
தங்கிய .] 
 
    விழிப்பி  மிைமத்தற் கண் ம் ேவ  பா ன்றித் ன் ங் 
    கழிப்ப ங் ெகா ய கங்குற் க கி ட் ேபா  ெசல்லல் 
    அழித்த  ெபயர்க்க லாற்றான் ஆண்ைமயான் வ ந்  ேபாகி 
    வழித்தடந் தப்பி யா ம் வழங்க ங் கடத்திற் க்கான்.  374 
    [ விழித்தி ந்தா ம் இைமத்தி ந்தா ம் ேவ பா ன்றிச் ேசஇந்தி க்கும் 
நீக்கற்காிய ெகா ய இ ட்ெபா தில் ேமேல ெசல் தற்கு அ ைவக்க இயலாதவன், 
தன் ைடய ஆண்தன்ைம ெச த்த வ ந்  ெசன்  யா ம் ெசல்லாத கடக்க யாத 
வழியில் ெசன்றான்] 
 
    ன்ன  வனத் ச் ெசல்வான் ெறாடர்ந்ெதாி வைளக்கப் பட் ப் 
    பன்னி  படப்பாம் ெபான்  பைதபைதத் த ங்கக் கண்டா 
    னன்னதற் கிரங்கி வல்ேல மந்திர வ யா லந்த 
    வன்னியின் ெவப்ப மாற்றி வாளரா ய்யச் ெசய்தான்.  375 
    [ெந ங்குதற்கு அாிய வனத்தில் ெசல்லத் ெதாடங்கி, ெந ப்பால் 
சுற்றிவைளக்கப்பட்  வ ந் ம் பன்னி படப் பாம்ெபான்  பைதபைதப்ப  
கண்டான். அதற்கு இரங்கி, விைரவில் தன் மந்திர ஆற்ற னாலந்த ெந ப்பின் 
ெவப்பத்ைத மாற்றி பாம்பிைன உயிர் பிைழக்கச் ெசய்தான்.] 
 
    உய்வித்த ேவந்  தன்ைன ரக ேவந்தினி  ேநாக்கி 
    கவ்ைவக்ேகார் ைணயாய்த் ேதான் ங் கைளகேண ெயயி  ேதா  
    ைமவத்த நஞ்சு கா  வ யிேனன் றைன  ய்யச் 
    ெசய்வித்த தவிக் ெகன்ேன ெசய்தக்க ெதன்  கூ ம்.  376 
    [தன்ைனக் காப்பாற்றிய ேவந்தைன ேநாக்கிப் பாம்  ேவந்தன், ‘ ன்பக்கடைலக் 
கடக்கப் ைணயாய்த் ேதான்றிய பற் க் ேகாேட!, பற்கள் ேதா ம் நஞ்சிைன உமி ம் 
ெகா யேனைன ம் உயிர் பிைழக்கச் ெசய்த உதவிக்கு என்ன ைகம்மா  ெசய்ேவன்’ 
எனக்கூறிய .] 
 
    க வி த்தம் 
    எவ் யி ராயி  மி க்கட் பட் ழி 
    யவ் யிர் காப்பேத யறெமன் ேறார்ந்தைன 
    ெசவ்விய ெவன் நன் கமன் ெசப்  
    ெகௗைவேநாய் கைள மா றி ஞ் ெசால் ேம.  377 
    [எந்த உயிராக இ ந்தா ம், அ  ன்பப்ப ம் காலத்தில் அதைனக் காப்பேத 
நல்லறம் என்  நிைனந்  ெசய்தாய் என நன்றியாக கமனான வார்த்ைதகைளக் கூ  

ன்பேநாய்கைளக் கைளமா  ேம ம்ெசால் ம்.] 
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    வைரயிரண் ெடனத்திரண் மணிெபாற் ேறாளினாய் 
    குைரெய ழ்த் தழ னாற் ேகாட்பட் ய்ந்தயான் 
    றைரயகம் கழ்த  சங்க சூடெனன் 
    ைரத  ெபயாிேன யர்ந்த ேகள்விேயன்  378 
    [குன் கள் இரண்ெடனத் திரண்ட அழகிய ேதாள்கைள ைடயாய்! ஒ க்கின்ற 
வ் ய ெந ப்பினில் சிக்கி உயிர் பிைழத்த யான் உலகம் க ம் சங்கசூடன் என்ற 
ெபயாிேனன்; நல்ல கல்வி ைடேயன்.] 
 
    அரந்ைதேநாய் வ ம் அ க்கி ேமதகு 
    வரந்த  காஞ்சி வண்பிலத்  வாய்த  
    ரந்தகு காவல்ெகாண் லகு பாம்ெபன 
    வி ந்த மாப மன் மற்ெறனக்குத் ேதாழேன.  379 
    [ ன்பேநாய் வைத ம் ஒழித்  நல்வரம் த ம் காஞ்சிகுைக வாயி ல் 
வ ைமயான காவல் ெகாண்  உலகினர் பாம்ெபனக் கூற இ ந்த மாப மன் 
எனக்குத் ேதாழன். ] 
 
    ஆங்கவன் ெசவியறி ப்ப ஆழிேபால் 
    ஏங்குநீர்க் காஞ்சியி னிரா  நாம ம் 
    பாங்குறக் கணித்ெத ழ்ப் பறைவக் ேகாபைக 
    நீங்கிெயங் க ந்திாி யாற்ற னீ ேயன்  380 
    [அவன் ெசவியறி உவாக எனக்குக் காஞ்சியின் பன்னி  நாமங்க ம் 
உபேதசிக்க, நான் அதைனத் தியானித்  க டனின் பைக நீங்கி எங்கும் திாித ம் 
ஆற்றைலப் ெபற்ேறன்] 
 
    இற்ைறநா ளீங்ெகா  பிலத்தி ேனந்திய 
    ற்றிலா கிழ் ைல நாக கன்னிதன் 
    ெபாத்தேதாட் ணர்ச்சியாற் ந்தி சாம்பியப் 
    பற் ைடப் ெபயர்கைளக் கணித்தல் பாற்றிேனன்.  381 
    [ பின்னர் ஒ நாள் இங்ெகா  பிலத்தில் அழகிய் நாககன்னிெயா த்தியின் ெபாதிந்த 
ேதாள் ணர்ச்சியால் த்தி மயங்கி பற்  ைவத்தி ந்த காஞ்சிப்பதியின் பன்னி  
நாமங்கைள ம் தியானித்தைல ஒழிந்ேதன்.] 
 
    பாற்றிய வறன்கைட ெதாடக்கப் பாெயாிக் 
    கூற்றின்வாய்க் கவன்றேனன் குைழ  ேமல்ைவயிற் 
    ேபாற் மப் ெபயர்கைளப் ந்தி ெயண்ணலான் 
    மாற்றிேன னத் யர் நின்னின் மன்னேன.          382 
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    [ அந்தபாவத்தின் விைளவாய் ெந ப்பாகிய கூற் வனின் வாயில் ன்ப ம் 
சமயத்தில் ேபாற் த க்குாிய அப்ெபயர்கள் நிைன க்கு வந்தன. அப் ண்ணியப் 
பயனால் அந்தத் யைர நின் வழி நீங்கிேனன், மன்னேன!] 
 
    சித்திகள் ேவண் ம் ெசல்லல் தீர்பர 
    த்திேய ேவண்  சு வண் லாந் 
    ெதாத்தலர்த் தாாினாய் ைனய நல்குமா 
    லத்தகு காஞ்சியின் ெபயாி ரா ேம.  383 
    [எண்வைகச் சித்திகள் ேவண் னா ம் ன்பங்கள் தீர பர த்தி ேவண் ம், 
வண் கள் ெமாய்க்கும் மாைலயணிந்தவேன! அவற்ைறக் காஞ்சிப்பதியின் ஈரா  
தி ப்ெபயர்க ம் விைரவில் அளிக்கும். ைனய- விைரய] 
 
    ம்ைமயி னிகழ்ப  ைறயிற் ேறர்ந் ள 
    ெசம்ைமேயன் ஆனத ற் ெசம்மல் நின் ள 
    விம்மல்ேநாய் எய்த்தனன் ெவ வல் இன்னினி 
    யம்ம ப் ெபயர் ெசவியறி ப்பேல         384 
    [ க்கால நிகழ் கைள ம் ைறயாகத் ெதாிந் ள ெசம்ைம ைடேயன். ஆனதனால், 
ெசம்மேல!, உன் உளம் விம் ம் ேநாயிைன அறிந்ேதன். இப்ெபா  அம்மந்திரப் 
ெபயர்கைள உனக்குச் ெசவி ப்ேபன். எய்த்தனந் அறிந்ேதன்] 
 
    ேமதகு பத்தியின் விைழந்தந் நாமங்கள் 
    ஓ ழி நான்ெக   கூட்  
    ேபதமில் சத்தியம் ஆதி யாப்பிணித் 
    தீ தீர் நேமாந்த மாச்ெசய்  ெசப் க.         385 
    [உயர்ந்த பத்தி டன் வி ம்பி அந்தத் தி நாமங்கைள நான்காம் உ பாகிய ‘கு’ 
என்பதைனக் கூட் , த ல் ‘ஓம்’ எ ம் பிரணவத்ைதக் கூட் , குற்றம் தீர்க்கும் ‘நம’ 
அந்தமாகச் ெசப் க ேபதமில் சத்தியம்- என் ம் மாறாத உண்ைமயாகிய பிரணவம்} 
 
    ள்ளைரக் காம்பிவர் ளாி ற்பலங் 
    கள்ளைலத் ெதா கு ெசங்கு தங் காஞ்சன 
    வள்ளிதழ்ச் சண்பக ம கு வாலாி 
    ெயள்  ெநய்பா றயிர் ேதனின் பாளிதம்.  386 
 
    ெகாளத்தகு ேமன ங் ெகாண்  ன் ைற 
    யளப்ப ஞ் சித்தியின் ெபா ட்டங் காகுதி 
    விைளத்தி ம்பத்தி க் ெகான்  ேமவர 
    வளப  மப்ெபயர் ம க்கள் பன்னிேய.         387 
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    [ தாமைர, நீேலாற்பலம், ெசங்கு தம், சண்பகம், அ கு, சுத்தான்னம், எள், ெநய், 
பால் தயிர், பாற்ேசா , ெகாள் தற்குாிய பிற ம் ெகாண்  ஆகம ன் ைறயில் 
எண்ணற்ற சித்திகைள அைட ம் ெபா ட் , காஞ்சித் தி ப்ெபயர்களாகிய 
மந்திரங்கைள ஓதி , ஆகுதி ெசய்ய அைவ ஒன் க்குப் பத்தாக வளப்ப ம்.] 
 
    தி த்தகு காஞ்சியந் ேதத்த லாெலா  
    வைரப்பி ஞ் ெசய்பயன் வல்ைல ற் றா 
    கு ப்ெபா  மணி க் ெகாற்ற ேவந்தவம் 
    ம ப்ெபாழிற் கச்சியிற் கணித்  ைவகுதி         388 
    [அழகிய காஞ்சியாகிய ேதயத்  அலால் ேவெறந்த இடத்தி ம் ெசய்த 
நல்விைனப்பயன் ற் மாகக் கிைடயா . ஆதலால் ேவந்தேன ! காஞ்சிப்பதியில் 
இம்மந்திரங்கைளக் கணித் த் தங்குவாயாக] 
 
    ன்னிய விைழெவலா ற்  மாெலனப் 
    பன்னி  ெபய ம் பன்னிரண்  வாயி  
    மன்னவன் ெசஞ்ெசவி ைரத்  வாளராத் 
    தன் ைடப் பிலத்திைனச் சார்ந்த ெதன்பேவ.               389 
    [ அரசேன நீவி ம்பிய பயன் அைனத் ம் கிட் ம் எனவாழ்த்திப் பாம்பரசன் 
தன்னி  பன்னிரண்  வாய்களா ம் அரச க்குக்குக் காஞ்சிப் பதியின் பன்னிரண்  
தி ப்ெபயர்கைள ம் உைரத் விட் த் தன் ைடய ற்றிைன அைடந்த ] 
 
    ஆங்கு ேவன்மணிப் யத்தரச ள்ளகத் 
    ேதாங்கிய வைகயா டலஞ் சால ம் 
    ங்கினன் யெரலாம் விளிய நீத்ெதா  
    பாங்காி னி ந்தயர் யிர்க்கும் பாணியின்.         390 
    [ அரசன் மகிழ்ச்சியால் உடலம் த்தனனாகி, வழிக் கைளப்  நீங்கும் ெபா ட்  
ஆங்கு ஓாிடத்தில் இ ந்தனன். 
 
    அ சீர்க்கழிெந லாசிாிய வி த்தம் 
    ெதள் சீர்க் காஞ்சி நாமஞ் ெசவியறி த்தப் பட்ட 
    கள்ளவிழ் மலர்ப் ந் ெதாங்கற் காவலன் கத்திற் ள்  
    மள்ெளாளி வனப்  ெவௗவ ைவெயனத் ேதான்றி யாங்கு 
    ெவள்ெளாளிக் கதிர்ப் ந் திங்க ெள ந்த  விசும்  சீர்ப்ப  391 
    [தி க்காஞ்சியின் பன்னி நாமங்க ம் ெசவியிலறி க்கப்பட்ட அரசனின் 

கத்தில் ள் ம் ஒளியின் வனப்பிைனக் கவர்ந்  ெகாள்ள ெம தாகத் 
ேதான் தைலப் ேபால ெவண்ைமயான ஒளி பரப் ம் திங்கள் எ ந்த , ஆகாயம் 
அழகுெபற. கள்- ேதன். ெதாங்கல்- மாைல. காவலந் காக்கும் ெதாழிைலச் ெசய் ம் 
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அரசன். அள்ெளாளி- அள்ளிக் ெகாள்ளலாம்ப  அைமந்த. ெவௗவ- கவர. கதிர்ப் 
ந்திங்கள்- கதிாிைனப் க்கும் திங்கள்] 

 
    ேகாட் மா ேநமிக்குன்றங் கு மணி குயின்ற வாழிச் 
    சூட்ெடன ந வட் ேடான் ஞ் சுடர்மதிக் குழிசி ெயன்னப் 
    ட் ய வார்களாயப் ெபாழிநிலாத் திங்கள் கான்ற 
    ேசட்ெடாளிக் கிரணக் கூட்டம் திைசெதா ம் பரந்த வம்மா  392 
    [ேநமிக் குன்றம்- சக்கரவாளகிாி. சக்கரவாளகிாி சக்கரத்தின் வட்ைடயாக ம், 
ந விக் நின்ற சந்திரன் சக்கரத்தின்குடமாக ம், சந்திரனின்கதிர்கள் சக்கரத்தின் 
ஆைரகளாக ம் காட்சியளித்தன. சந்திரனின் நிலெவாளி திைசெயங்கும் பரந்த ] 
 
    ைமயி ட் ேபார்ைவ நீக்கி வார்கதிர்க் கரத்தாற் றிங்கள் 
    ைபயெமன் ணாி யல்குற் பன் ைற நீவிக் குன்றச் 
    ெசய்யெபான் ைலைதவந்  திைளத்த லான்நாணி யாங்கு 
    ைவயக மடந்ைத சால விளர்த்தன ணிலாவின் மாேதா.  393 
    [ நில , காிய இ ளாகிய ேபார்ைவைய நீக்கி, தன் கதிர்க்கரத்தால் ெமல்ல ெமல் ய 

ணாி(கடல்) யாகிய அல்குைலப் பல ைறதடவி, குன்றாகிய சிவந்த ைலையத் 
தடவித் திைளத்த னால். ைவகக மடந்ைத ெபாி ம் நாணி ெவளிறினள்] 
 
    களித்ததன் ேவழ ர்ந்  கைணெபாழி க ப்  வில்ேவள் 
    இைளத்தல் கண்டதைன ைவகற் கிணங்கு பாசைறக்க ேணய்த் த் 
    தைளத்த  ேபா  ெமங்குந் தணந் கார்த் திமிர க்கம் 
    அளித்திரண் ர ஞ் ேசாைல யகங்கு  ெகாண்ட ேதாற்றம்.          394 
    [மதமிக்க தன் ேவழமாகிய கார் ேமகத்ைத ஊர்ந்  ெசன்  மலரம் கைளத் 
ெதா க்கும் க ப்  வில் ைடயேவளாகிய மன்மதன், ேபார் ெசய்  அவ்வியாைன 
கைளத்தைமகண் , அதைனத் தங்குதற்குப் ெபா ந்திய பாசைறக்கண் ெச த்திச் 
ெசன்  அங்கு அதைனக் கட் ைவத்த  ேபான்றி ந்த ,இ ள் மிகுதி, 
ெவளிெயங்கி ம் விட்  நீங்கிப் பிாிந்  வண் க்கூட்டம் ர ம் ேசாைலயகத் க் கு  
ெகாண்ட காட்சி.] 
 
    ேதந் ணர்க் கற்பத் தண்டார்த் ேதவர்கள் பலகா லண்மிக் 
    காந் தண் கைலெவண் ங்கட் கட ண் மாட்டள்ளீக் ெகாண்  
    ேபாந்ெதா ஞ் சிந்தா நின்ற ச்சுைதப் ள்ளி ேபான்ற 
    வாய்ந்ெதாளி விசும்பிற் த்  வயங்கிய வின் கூட்டம்.  395 
    [ேதன் ளிக்கும் மலர்க்ெகாத் க்கைளக்ெகாண்ட கற்பக மலாின் குளிர்ந்த 
மாைலகைள அணிந்த ேதவர்கள் ெந ங்கி அைடந் , கைலகள் நிைறந்த 
திங்களிடமி ந்  அள்ளிக் ெகாண்  ேபாகுந்ெதா ம் சிந்திய த்த தத்தின் ளிகள் 
ேபான்றன வானத்தில் த்  விளங்கிய விண்மீன்களின் கூட்டம்.] 
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    சீாிய மதிைய ேநாக்கித் ேதவர் ேபாலமிழ்தம் யா ம் 
    ஆாிய வாக்கு ெகன்னா நீரர மகளி ெரல்லாம் 
    ஏாியல் பவளச் ெசவ்வாய் திறந்தன ெரன்னப் ெபாங்கும் 
    ேவாியங் கு தக் குப்ைப விாிந்தநீர் நிைலக ேடா ம்.  396 
    [ெப ைம ைடய மதிைய ேநாக்கித் ேதவர்கைளப்ேபால யா ம் அமிழ்தம் உண்ண 
வார்க்க என்  நீரர மகளிெரலாம் அழகிய பவளம் ேபாலச்சிவந்த வாயிைனத் 
திறந்தனர் என்  கூ ம்ப யாகத் ேதன் வழி ம் கு தமலர்களின் கூட்டம் விாிந்தன 
நீர்நிைலகள் ேதா ம்] 
 
    த த் விண் ணவரள் ளாைமத் தள்ளிய வ ண ராய்ந்தங் 
    க த் மற் ெறமக்குஞ் சால வாரமிழ் த ள் நின்பாற் 
    ெறா த்த வன் ைடயார்க் கின்ேன ெசால்ெலன விரந்தால் மான 
    ம த்தைல யாம்ப ேறா ம் வண் பாய்ந் திைசத்த தாேலா.  397 
    [ ேதவர்கள் வைத ம் அள்ளிச் ெசன் விடாமல் த த்  எமக்கும் அமிழ்தம் சால 
நன்கு வழங்க நின்பால் அ ைடயாாிடம் இப்ெபா ேத ெசால் க என்  
இரந்தற்ேபால அம்பல் மலர்கள்ேதா ம் வண் கள் பாய்ந் ரன்றன. ஆம்பல் 
மலைரச் சந்திரனின் கிழத்தியர் எனல் கவி மர ] 
 
    மைலெயனத் திரண்ட ேதா ம் வார்கிழித் ெத ந்ததண் ணாந்த 
    ைலக  மி க மாந்தர் யங்குமா ெறய்  மாரன் 
    சிைலப  நாணி ேனாைத ெதழித் மிக் ெக ந்த ேதேபா 
    ைலப  ெபா ம்ப ெரங்கு ெம ந்த  சு ம்ப ரார்ப்ப.  398 
    [மைலெயனத் திரண்ட தங்கள் ேதா ம் காத ய ைடய கச்ைசக் கிழித் ப் 

றப்பட்ட ைலக ம் இ க மாந்தர் யங்குமா  மன்மதன் எய் ம் க ம்  வில் ன் 
நாேணாைச ெதாித்  மிக்குஎ ந்தேத ேபால் ெசழித்த ேசாைலகள்ேதா ம் சு ம் கள் 
ஆரவாாித்தன. ெபா க்கு ன் வில் ன்நாேணற்றி ஒ ெய மா  அதைனத் 
ெதாித்தல் மர . மன்மதைனன் க ப்  வில் க்கு வண்  வாிைச நாண். என்ப கவி 
மர ] 
 
    ெசந்தழல் சான்றா ேவட்ட ெசல்வைரப் பிைழத்த மாதர் 
    ைபந் கின் ெமய்யிற் ேபார்த் ப் பன்மரப் பத்திநீழல் 
    நனந்ெதழின் மாட நீழற் பற்றினர் நடந்தார் ழ்ந்த 
    ைமந்தைரக் கலவிப் ேபாரான் வணக்கிய வயின்க ேடா ம்.  399 
    [ ெசந்தழல் சான்றாக மணந்த கணவைர வஞ்சித்த மாதர்கள், பசிய கிைலத் 
தம்ேமற் ேபார்த் க் ெகாண்  மரவாிைசகளின் நிழ ேல மைறந்  தாம் வி ம்பிய 
ைமந்தைரக் கலவிப்ேபாாில் மடக்கும் ெபா ட் த் ெத ப் பக்கங்களில் நடந்தனர்.] 
 
    கைறெக  விசும்பிற் றிங்கள் கைலயமிழ் தினி  மாந்  
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    நிைறமணி ேமா த் ேதவர் நிரந்தர ம க்கா ெறய்த 
    ம வ  வதனத் திங்கள் வாக்கு ெதள்ளமிழ்த ண்டா 
    ாி சுப் பந்நலா  மிைளஞ ந் தம் ட் கூ          400 
    [காிய ஆகாயத்தில் உள்ள சந்திரனின் கைலயமிழ்தத்திைன இனி  மாந் ம் 
ேதவர்கள் நிரந்தமாகப் ெபாறாைமப்ப ம்ப யாக மாசற்ற கமாகிய திங்களின் 
வாக்காகிய ெதள்ளமிழ்தத்ைத உண்டார், ைலக்கனத்தால் இ ம் இைட ைடய 
இைளய மகளி ம் இைளஞ ம் தம் ட் கூ .] 
 
    இத்தகு வனப்  மல்க இைடயிரா வி த்த ேலா ம் 
    அத்தகு கானம் ைவகும் அடல்ெக  தனிேவற் காைள 
    ைமத்த ஞ் ேசாைலக் காஞ்சி வளநகர் ேநாக்கி வல்ேல 
    ெமாய்த்ெத  மகிழ்ச்சி ெபாங்க ன்னினான் அதர்கள் ேதர்ந் .  401 
    [இத்தைகய அழகு நிைறய இர  நீங்கேலா ம் அத்தைகய கானத்தில் தங்கிய 
அரசன் ஞ்ேசாைலகள் நிைறந்த காஞ்சிவளநகர் அைட ம் வழியிைன அறிந்  

றப்பட்டான்.] 
 
    காவதஞ் சிலெசல் காைலக் கனியிதழ்ப் பவளச் ெசவ்வா 
    யாவியங் கூந்தன் மாத ர ங்கி ள் ெவ ம்பிச் ேசாிப் 
    பாைவயர் கர்ச்சி ற்றிப் படர்த ங் கணவர் மாட்  
    ேமவிய னியின் ைவகும் வி யல்ைவ கைறவந் தன்ேற.  402 
    [சிலகாவத்ம் கடந்  ெசல் ம்ேபா ,ெகாவ்ைவக்கனியிதழ்,பவளச் ெசவ்வாய் 
அழகியகூந்தல் மகளிர்வ ந்  ெநஞ்சு ெவ ம்பிச் ேசாிப் பரத்ைதயர் மாட்  கர்ச்சி 
வி ம்பிச் ெசன்ற கணவர்களிடத் ெகாண்ட னி டன் தங்கும் ைவகைற வந்த .] 
 
    க வி த்தம் 
    சாிையயா திய ாி த ம் ைமந்தர்கள் 
    எாிசைடக் கட ைளத் ெதா தின் பார்ந்தனர் 
    உ வி க் குைடந்தைமந் தர்க ம் ஊ ய 
    அாிமதர் மைழக்கணார்ப் பணிந்தின் பார்ந்தனர்.  403 
    [சாிைய ஆதிய தவங்கள் ாி ம் ைமந்தர்கள் எாிசைடக் கட ளாம் சிவைனத் 
ெதா  இன்பார்ந்தனர். உ வி யாகிய மன்மத க்குத் ேதாற்ற ைமந்தர்கள் 
ெசவ்வாிபடர்ந்த குளிர்ந்த கண்ணிைன உைடய மகளிைரப் பணிந்  இன்பைடந்தனர்.] 
 
    ஆற்றல்ேவண் நெரலாம் அரைன யன்பினால் 
    ேபாற்றி யிம்ம ப் கல்ெகன்னல் ேபான்ற ன் 
    சாற்றிய மந்திரந் தன்ைனக் கார்க்குாீஇ 
    ற்  ற்றா வி ந் ைரத்தன் ேமயின.  404 
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    [ ஆற்றல் ேவண் நர் எல்லாம் அரைன யன்பினால் ேபாற்றி, இந்த மந்திரத்ைத ஓ க 
என்னல்ேபால், கார்க்கு விகள் வாிைச வாிைசயாக இ ந்  மந்திரந்தன்ைன 
உைரத்தன.] 
 
    பரைவைவ யகம ப் ப ப்ப ெவய்யவன் 
    வரவறிந் ள்ளகங் கவன்  மம்மர்ேநாய் 
    விரவலாற் சழங்கிய ெதன்ன ெமன்ெமல 
    இர ெசய் கதிெராளி ம ங்கிற் ெறன்பேவ.  405 
    [கடைலத் தன் ஆ ைகக்கீழ்க் ெகாண்  வர சூாியன் வரவிைன அறிந்  ெநஞ்சம் 
வ ந்தி, கவைலேநாய் ெகாண்  வா யைதப்ேபால் ெமன்ெமல இரவில் ஒளிெச ம் 
சந்திரைனன் நிலெவாளி ம ங்கிய . பரைவ- கடல். ெவய்யவந் ெவப்பத்ைதச் 
ெசய் ம் சூாியன். சழங்கிய் - வா ய  இர ெசய் கதிெராளி- இரவில் கதிெராளி 

சும் நில ] 
 
    காதலர்க் க த்த  காதன் மாதர்க்கும் 
    ேபாத ற் றி ெமனல் க்கி னாெலனச் 
    சீதெவண் மதிெயாளி ேதய்ந்  ெதா  
    மாதர்வில் க்க  ம ங்கித் ேதாய்ந்தன.  406 
    [தைலவர்கட்கு வந்த  தைலவிய க்கும் வந்  ேச ம் என் ம் ெசால்ைலப் 

க்கினாற்ேபால் குளிர்ெவண்மதி யின் ஒளி ேதய்ந்  அழி ந்ேதா ம், 
விண்மீன்க ம் ஒளிம ங்கித் ேதய்ந்தன. விண்மீன்கைளச் சந்திரனின் மைனவியர் 
எனல் கவி மர ] 
 
    தணிவ ங் காாி ள் சால வாய்ம த் 
    ண ளத் த நிைறந் ெதாளிைய த்ெதன 
    மணிநிைற மாளிைக வயின்ேறா ேறற்றிய 
    வணிநிைற விளக்ெகலாம் விளக்க மற்றன.  407 
    [நீக்குதற்கு அாியதாகிய காிய இ ள் வயி  நிைறய ஒளிைய உண்  மீத்  ைவத்த  
ேபால அழகிய மாளிைககள் ேதா ம் ஏற்றிய வாிைசயான விளக்குகள் எல்லாம் ஒளி 
நீங்கின.] 
 
    எய்  னா யி ாிகப்  றாவைக 
    ைய ேபாய்த் தாமைர யணங்ைக யாற்ெறனா 
    ெவய்யவன் வி ப்ப ன் ேமவி னாெலனச் 
    ெசய்யசீ ர ணன் ன் றிகழத் ேதான்றினான்.  408 
    [தைலவனாகிய தான் வந்  ேசர்ந்திடா ன்னம் உயிர் நீங்காதவண்ணம் தன் 
வ ைகைய அறிவித் த் தாமைர மலராகிய தைலவிையத் ேதற்றச் சூாியன் வி த்த 

ெதெனச் சிவந்த அழகிய அ ணன் வந்  விளங்கத் ேதான்றினான்] 
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    இைனயேதார் ைவகைறப் பாணி ெயய்த ந் 
    ைன ெகாண் டா  ெசஃ ேறான்றல் ெசய்தி ம் 
    விைனெயலா ேமதகு விைழவி னாற்றினான் 
    றைனநிகர் காைல ஞ் சார்ந்த ெதன்பேவ.  409 
    [ இப்ப யாக ைவகைறப் ெபா  வந்  ேசரேவ, விைரந்  வழிச்ெசல் ம் ேவந்தன் 
காைலக்கடன்கைளெயல்லாம் விைரவில் ெசய்  த்தான், தன்ைனப் ேபால அந்தக் 
காைல ம் அங்கு வந்  ேசர்ந்த  என் .] 
 
    வடதிைசப் படர்ந்த ள் வாக்கின் மன்னரங் 
    கிட ைடப் ெபாய்ைகயி னிழிந்ைத யாற் நீர் 
    தடமிைச ெய ந்தைம தைகய ேமற்றிைசக் 
    கடல்வி  சுடர்குணக் கட ற் த்தேத.         410 
    [வடதிைச ேநாக்கிச் ெசன்ற வாக்கின் மன்னராகிய அப்பா கள் அங்கி ந்த 
ெபாய்ைகயில் இழிந்  தி ைவயாற் க் குளத்தில் எ ந்தைம நிகர்க்க, சூாியன் 
ேமற்றிைசக்கட ல் வி ந்  குணதிைசக் கட ல் ேதான்றிய ] 
 
    வாக்கி க் கைரயைர யாற்  வாவிநீர் 
    ேமக்ெகழக் கண்டெமய் யன்பர் ேபான்ெமனப் 
    க்கமலத் ெதாைக ெபா ந்த வாம்பல்கள் 
    தீக்குணப் பரமதத் தவாிற் ேறம்பின.          411 
    [வாக்கின் மன்னர் தி ைவயாற்  வாவிநீாின் ேமல் எழக் கண்ட ெமய்யன்பர்கள் 

கம்ேபால மலர்ந்தன தாமைர மலர்கள்; ஆம்பல்கள் தீக்குணப் பரமதத்தவர் ேபாலச் 
சாம்பின] 
 
    ஆ ெசன் யங்கிைன யயர்  யிர்த்த  
    ளீறிலா ண்  ெவன்  பா ன் 
    ேவ ேவ றந்தணர் வி ந்  ெசய்வேபாற் 
    கூ மந் திரத் நீர் குடங்ைக ேயந்தினார்.  412 
    [நீண்ட வழி ெசன்  அ ந்திைன; ஈ  இலாதவேன! இதைன உண்  கைளப்  
நீங்குக என்  சூாியன் ன்னர் தனித்தனி இ ந்  அந்தணர் மந்திரேமாதி குவிந்த 
கரங்களில் நீர் ஏந்தினர்.] 
 
    மண்ெணலா மலர்ப்ெபாழின் மணஞ்சு லாவின 
    விண்ெணலாம் ேவள்வியின் ைகவி ராவின 
    கண்ெணலாங் கண் தல் கழ  ேலறின 
    எண்ெணலாம் அவன  யிைணயிற் றாழ்ந்தன.  413 
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    [நில ம் மலர்ச்ேசாைலகளின் மணம் சிய . விண்ெணலாம் ேவள்வியின் 
ைக நிைறந்த . கண்கள் எலாம் சிவபிரானின் கழ ல் நின்றன. சிந்ைதெயலாம் 

அவன் அ யிைணயிெலான்றின.] 
 
    ஏ சூழ் தாமைர யீர்ந்த டந்ெதா ம் 
    ேதா சூழ் சிைறயனத் ெதா தி ெசன்றன 
    பா சூ ழவற்ெறழில் பார்ப்ப ேபான்மைனப் 
    பீ சூ ழன்ன ங் குைடயப் ேபாந்தன.  414 
    [இதழ்கள் சூழ்ந்த தாமைர மலர்கள் த்த குளிர்ந்த தடாகங்கள்ேதா ம் ேதா ைனச் 
சூழ்ந்த சிறகுகைள ைடய அன்னக் கூட்டம் ெசன்றன. அவற்றின் அழகிைனப் 
பார்ப்பேபால் இல்லங்களில்வா ம் ெப ைம ைடய (மகளிராகிய) அனங்கள் 
தடாகங்களில் குைடந்  ஆடச் ெசன்றன.] 
 
    இன்னபல் வளஞ்ெசறி காைல ெயல்ைலயின் 
    மன்னவ ென ந்  பன்மைல ங் கான ங் 
    கன்னலங் கழனி ங் கடந்  சார்ந்தனன் 
    ன்னிய மலர்ப்ெபாழிற் காஞ்சித் ெதான்னகர்.  415 
    [இத்தைகய பல வள ஞ் ெசறிந்த காைலப் ெபா தில் மன்னவன் எ ந்  
பலமைலக ம் கானக ம் க ம் க் கழனி ம் கடந்  ெந ங்கிய மலர்ப்ெபாழில்கள் 
சூழ்ந்த காஞ்சித் ெதான்னகைர அைடந்தான்.] 
 
    க த்ெதாைக மித்த ள் காமக் ேகாட்டத்ைத 
    ய த்தியி னண்மியாங் காற்றப் ேபாற்  
    ம த்த ங்குழ ைம மாைத ள்ளகத் 
    தி த்தி னன்கணித்தன னி ரா  நாம ம்.          416 
    [பிறப் க்குக் காரணமான விைனத்ெதாைகயிைன ஒழித்த ம் காமக்ேகாட்டத்ைத 
வி ப்பத் டன் ெந ங்கி மணம் சும் குழ ைடய உைமஅம்ைமைய மிகப்ேபாற்ாி 
உள்ளகத்தி த்தினன்; காஞ்சியின் பன்னி  நாமங்கைள ம் தியானித்தனன்.] 
 
    இைறவிதன் ேனவலா ணர்த்த ம்ெபாழி 
    னைறகமழ் காஞ்சி மாநகரத் ெதய்வதம் 
    நிைறெய ழ் தாக்கநீ டா ள் ஏன ம் 
    ெப ெகன வ ள ம் ெபற்  நீங்கு .  417 
    [இைறவியின் ஏவலால் காஞ்சிமாநகர்த் ெதய்வம் , n. < நிைற¹- +. 1. Satisfied, 
contented state of mind; தி ப்தி ள்ள மனத்தன்ைம. 2. Cheerful disposition; 
மகிழ்ச்சி ள்ள சித்தம். எ ழ் eṟuḻ, n. 1. Strength, might; வ ைம. 
சிைலநவிெல ழ்த்ேதா ேளாச்சி (ெதால். ெசால். 388, உைர). ெசல்வம், நீண்ட ஆ ள் 
அகியன ம் பிற நன்ைமக ம் ெப க அ ள ம் அவற்ைறப் ெபற்  நீங்கி,] 
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    ெபாற்றதன் னாட் ைடப் குந்  ேபாெரா  
    ற்றிய பைகஞைர க்கி ெயங்க ம் 
    ெவற்றியந் திகிாி ெசன் ள ற்றி ந் 
    தற்றமி லரசு ெசய்தவனி காத்தனன்.  418 
    [சிறந்த தன் நாட் ைடப் குந்  ேபாாிட்  பைகஞைர ெவன்  எங்கும் தன் 
ெவற்றிச் சக்கரம் ெசன் ள ற்றி ந்  நாட் ைனக் காத்தனன். ெபாற்ற - Good, 
excellent, fine; சிறந்த. ெபாற்ற சுண்ணெமனப் கழ்ந்தார் (சீவக.        885] 
 
    விண்ணவர் வியத்தகும் விண்  மா ரத் 
    தண்ணலந் தி ப்ெபய ரலகிட் ன்னண 
    ெமண்ணீய ெவண்ணியாங் ெகய்திேனா ாின்  
    ெமண்ணில ரவற் ைடப் ெப ைம ெயன்ெசால்ேகன்  419 
    [ ேதவர்க ம் வியந்  ேபாற் ம் விண்  மா ரத்தின் தைலைம வாய்ந்த 
தி ப்ெபயர்கைளக் கணித் த் தாம் எண்ணிய எண்ணியவா  எய்திேனார் 
கணக்கற்ேறாராவர். அவற்றின் ெப ைமைய எவ்வா  ெசால்ேவன். அலகிட் - 
கணித் , தியானித் .] 
 
    கன்னிகாப் பணிந்தவப் ெபய ட் காஞ்சிெயன் 
    ெறன்ன  ேமதக வியம்  நற்ெபயர் 
    தன்ைனேயார் ேவதியன் ேகட் த் தாெவாாீஇ 
    ன்ன ம் ேப  ெபற்ற  ேமா வாம்.         420 
    [கன்னி காப்ெப ம் அந்நகாின் ெபய ள் காஞ்சி என் ம் ேமன்ைமயான அாிய 
நற்ெபயாிைன ஒ  ேவதியன் ேகட் த் ன்பம் நீங்கி நிைனக்க யாத ேப  
ெபற்ற ம் கூ ேவாம்.] 
 
    ெகாச்சகக்க ப்பா 
    அலங்கன்மணிப் னற்றடஞ்சூ ழேயாத்திநகர்வாழ் வாழ்க்ைகயினான் 
    நங்க ம் பலகைல  நான்மைற  ணர்ந்தான் 
    இலங்கு கழ்த் தனிெயா ங்கின் எச்சசன்மா ெவ மைறேயான் 
    மலங்கு யர்க் கடல த் ம் நல்குரவால் வ ந்தினான்.  421 
    [எச்சசன்மா எ ம் ெபய ைடய அந்தணன் ஒ வன் அேயாத்திநகாில் 
வாழ்ந்தி ந்தான். நல் ஒ க்கம் உைடயவன். பலகைலகைள ம் நான்மைறகைள ம் 
கற்  ம் நன்குணர்ந்தான். யர்க்கட ல் அ த் ம் வ ைமயால் வ ந்தினான். 
அலங்கல் alaṅkal, n. < அலங்கு-. 1. Light; ஒளி. (ஈ , 10, 1, 2.) மலங்கு- + அ -. 
Confusion of mind, bewilderment; மனக்கலக்கம். ] 
 
    கரந்தறியா வி த்தைகேயார் கண் ற்  விதியாற்றான் 
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    இரந் க ம் ெபா ம்பசி தீர்ந்தின் யிேராம் பினன்வ நாட் 
    சுரந்தெபா ள் ேவட்ைகயினாற் சுலாெயங்கு மாறின்றிப் 
    பரந்தெபா  ளீட் ந்தன் பாழார்வந் தணிந்திலனாய்  422 
    [தங்களிடம் உல்ல ெபா ைள மைறத்தறியாத சிறந்த குண ைடயவர்களிடம் 
ெசன்  ைறப்ப  இரந்  சுற்றத்தாெரா  பசி தீர்ந்  இன் யிர் ஓம்பினன். 
இவ்வா  வ ம் நாளில் ேதான்றிய ெபா ளாைசயினால் ெப ம் ெபா ள் ஈட் ம் 
ஆைச தணியாதவனாய். கரத்தல் – மைறத்தல். வி த்தைகைம- ெப ைமக்கு ஏ வான 
நற்குணம். விதிப்ப - எப்ப  இரக்க ேவண் ேமா அப்ப . சுலாய்- அைலந்  திாிந் . 
பாழ் ஆர்வம்- பாழிைனச் ெசய்  ஆர்வம்] 
 
    காண்டகுசீர் வளம்பைடத்த காசிநகர் ெசன்ெறய்தி 
    யாண் ந்  பலவ ட மைலசு ட்  மணிெகாழித்  
    ேவண் வரந் த கங்ைக விைரப் னலா னர்மாட்  
    மாண்டகுபல் தானங்கள் ைவகெறா ம் விைழந்ேதற் ம்.  423 
    [கண் க்கழகிய வளம் பைடத்த காசிநகர் ெசன்றைடந் , பலவ டக்கள் 
அங்கி ந் ,ேவண் வார்க்கு ேவண் ம் வரம்த ம் கங்ைக நதி னித தீர்த்தம் 
ஆ வாாிடம் பலசிறந்த தானங்கைள வி ம்பிப் ெபற் ம்] 
 
    பாிதிையெவங் ெகாைலயரவம் பற் தினத் தாற் நர்தம் 
    இ ளிாிக்கும் மாதானம் ஏற் நிதிமல் குதலாற் 
    ெப கியதன் ெபா ளர்வம் ெபாி மைமந் ேதாங்கியதன் 
    றி நகரஞ் ெசல்பாக்குத் திரணிதிேயா டவணிங்கி         424 
    [சூாிய கிரகணத்தன்  பிராயச்சித்தம் ெசய்ேவாாின் பாவம் நீக்கும் தானங்கள் 
ஏற் ம் ெசல்வம் மிகுதலால் ெபாஉள்ேமற்ெகாண்ட ேபராைச ெபாி ம் அைமந்  
தன் ைடய தி நகரத்திற்குத் தி ம்ப ேவண் , ஈட் ய ெப ஞ் ெசல்வத் டன்] 
 
    பலநகர மிைடகடந்ேதார் ப வம த் திறந்தி ங்கா 
    னிலவியவாழ் நா லப்ப நிலமிைச ழ்ந் டல்வி த் க் 
    குல பஃ றானங்க ேளற்றெகா ம் பாவத்தால் 
    அலகி யர்க் காகரமா யரக்க ச் சிமிழ்ப் ண்டான்.  425 
    [நகரங்கள் பல கடந்  ஒ  மரநிழைல அ த் த் தங்கியெபா  அவ ைடய 
வாழ்நாள் தீரேவ, நிலத்தின்மீ  ழ்ந்  உயிர் றந்தான். பலவைகயான தானங்க ம் 
ஏற்ற ெகா ம்பாவத்தால் அளவிலாத ய க்கு இ ப்பிடமான அரக்க வில் 
சிக்குண்டான்] 
 
    வ ந்திநனி யீட் மவ் வான்ெபா ளற் பயன்யா ம் 
    ெபா ந்தினா னலனிறந்த ெபா ெமா  கதியிலான் 
    றி ந்தியவிக் கைதேகட் ஞ் சிலரன்ேனா ைறதி ம்பிப் 
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    ெப ந்தைரயிற் றவப்ெபா ள்கள் ெப க்குவா ெரன்னிைனந்ேதா.  426 
    [ மிக வ ந்தித் திரட் ம் அப்ெப ஞ்ெசல்வத்தால் அம்மைறயவன் 
எப்ெபா ைள ம் அைடந்திலன்.இறந்தெபா நற்கதியைடந்திலன். இந்த நல்ல 
கைதையக் ேகட் ம் சிலர் இந்நிலமீதிற்ெகாண்ட ெபா ளாைசைய ெப க்குகிறார்கள். 
அப்ெபா ைள எப்ெபா  அ பவிக்க நிைனந்ேதா? அந்ேதா பாவம்.] 
 
    உ க்கி யிர் நனிகவற்  ண் னல்ேவட் ைக ஞ்சால 
    ெவ க்ெகாள் பசித்தழற் பிணி ம் விரா டறத் யர்வசமாய் 
    ெந ப் றழ் ெவஞ்சுரத் ெதா சார்நிற்கு ெமா தடம் ேபாதித் 
    த த்தைனச்ேசர்ந் தவரக்கன் றளர்ந்திைனந் வதி நாள்.  427 
    [உயிாிைன உ க்கி மிகவ த் ம் நீர் ேவட்ைக ம் மிக ம் அச்சு த் ம் 
பசிப்பிணி ம் விரவித் ன் த்தத் யரைடந்  ெந ப்  தகிப்ப  ேபான்றெகா ய 
பாைல நிலத்  வழியில் ஒ  அரசமரத்திைனச் சார்ந்  அவ்வரக்கன் தன் நிைல 
நிைனந்  வ ந்தி வசிக்கும் ஒ  நாளிேல] 
 
    க த் ைற 
    சு ம்  வழிமிழற்ற ெமன்மலர் ம த் ளிக்கு 
    ம ம் வாய்ந்த ம்ெபா ம்பாின் றெமலாம் ம த் க் 
    க ம் ஞ் ெசந்ெநல் ங் கத ம் க ம் காட் ம் 
    ெப ம் னற் பைணம ைரயிற் ேப  வாழ்க்ைகயினான்.  428 
 
    நாட்ட ன் ைட நம்பனார் நளின ெமல்ல க்ேக 
    ேகாட்  ெசன்னியன் கு ம் ெசய் மலப்பைக ம் 
    வாட்  பீமசன்மா ெவ மைறயவன் ைமந்தன் 
    ேசட்  ம் கழ்ச் ேசாமசன்மா ெவ ந்திலதன்          429 
    [வண் கள் ெசவ்வழிப்பண் மிழற்ற,ெமல் ய மலர்கள் ேதன் ளிக்கும் அ ம் கள் 
நிைறந்த ஞ்ேசாைலகள் றத்ெத அைமந்  க ம் ம் ெசந்ெநல் ம் க கும் எழித்த நீர் 
வளமிக்க வயல்கள் சூழ்ந்த ம் ைரயில் வாழ்பவன்..,  கண் ன் ைடய 
நம்பற்குாியவாின் ெமல் ய தி வ க்ேக வணங்கும் தைல ைடயவன், யரம் 
ெசய் ம் மலப்பைக வைத ம் வாட் யவன் பீமசன்மன் எ ம் மைறயவனின் 
ைமந்தன் மிக்க கழ் வாய்ந்த ேசாமசன்மன் எ ம் ெபாிேயான்] 
 
    ரங்க டந்தவர் ணிளவன ைலேயா ந் 
    தரங்கவார் னற்கம்ைபயின் றடங்கைர யம ம் 
    அரங்க மாளிைகக் காஞ்சிமா நகர்த்தைல யம ம் 
    இரங்கு ெவண் ைரத் தீர்த்தங்க ளாட ெவண்ணினான்.  430 
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    [ ப் ரங்கைள ம் ெவன்றவர் உைமயம்ைம டன் அைலகள் சும் கம்ைபயாற்றின் 
ெபாிய கைரயில் ெபாிய மாளிைககள் ெகாண்ட காஞ்சி மாநகாில் ெசறிந் ள்ள 
ஒ க்கும் தீர்த்தங்கள் ஆட எண்ணினான்] 
 
    கடங்க விழ்க்கும்வா ரண கக் கட ைள யிதழ்கள் 
    உடங்க விழ்க்குெமன் கடம்பணி ெயா வைன ேவள்விச் 
    சடங்க விக்கேவார் ரைனத் தந்த ள் அரவம் 
    படங்கவிக்கும் வார்சைடயைர ைமெயா ம் பணிந்தான்.  431 
    [கங்ைகநீர்க் கரகம் கவிழ்க்கும் யாைன கக் கட ைள, இதழ்கள் ஒ ங்கு 
அவிழ்க்கும் ெமல் ய கடம்பமலர்மாைல அணிந்த கைன, தக்கன  ேவள்விச் 
சடங்கிைன அவிக்க ஓர் ரனாகிய ரபத்திரக் கட ைளத் தந்த ள், பாம்  தன் 
படத்தால் கவிக்கும் நீண்ட சைட ைடய ஏகாம்பேரசைர உைமெயா ம் பணிந்தான்.] 
 
    கற்  ேமதகு மைனவி ங் காமர் ைமந்தர்க ம் 
    ெபாற்ப ேவா  மாணாக்க ம் ேபாக்கில் சுற்ற மாம் 
    பற்ப லாெரா நியதி ண்டப்பதி நீங்கி 
    யற்  மாமனங் களிெகாள வா ெசன் றனேன.         432 
    [கற்  ேமம்பட்ட மைனவி ம் அன் ைடய ைமந்தர்க ம் ெபா டன் தன்னிடம் 
பயி ம் மாணாக்கர்க ம் தன்ைனயன்றி ேவ  ேபாக்கிலாத சுற்றத்தா ம் ேம ம் 
பற்பலா டன் ைறப்ப  அப்பதி நீங்கி பத்தி டன் யாத்திைர வழிச் ெசன்றனன். ] 
 
    ெசல் ம் ைவக ள் ஒ தினம் ெசல்ல ற் ைள ம் 
    வல்ல ரக்கன்ைவ கழற்கடம் வழங்கி  ேமல்ைவ 
    வில்ெலா க்கிய ெவய்யவன் ெவங்கதி டற்ற 
    வல்ல ற்றன னவ்வர ச யிைனச் சார்ந்தான்.  433 
    [இவ்வா  ெசல் ம் நாள்களில் ஒ நாள் ன்பத்தில் ைள ம் வ ய அரக்கன் 
தங்கியி க்கும் ெகா ய வழிையக் கடக்கு ம்ேபா  நண்பகல் சூாியனின் 
ெவப்பக்கதிர்கள் உடற்ற அவ்வரக்கன் இ க்கும் அரசமரத்த யிைனச் சார்ந்தான்] 
 
    ெந ங்கு பல்வளப் ெப க்க  நிைல த லவாய்ச் 
    சு ங்குங் காைல ம் வி ந்திைனப் றந்த ந் கடீர் 
    ெப ங்கு ணத்தாி னரசுகா னீழல்ெபட் ைறெகாண் 
    ெடா ங்கு வந்ததன் சுற்றேமா டயர் யிர்த் தனேன.  434 
    [நிைறந்தி ந்த ெசல்வெமலாம் சு ங்கியேபா ம் வி ந்தினைரப் றந்த ம் பண்  
சு ங்காத குற்றமற்ற பண்பினைரப்ேபால அரசமரம் ெவளியி ம்நிழ ைன வி ம்பித் 
தன் டன் வந்த சுற்றம் த யவ டன் தங்கி கைளப்  நீங்கினன்.] 
 
    வ த்தம் நீங்கியங் கி ப் ழி மணித்திைர ெகாழிக்கும் 
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    ம த்த ந்தட ம ங்குகால் வைளத்தகாஞ் சிையச்ெசன் 
    ற த்தி ேயா ேம கம்பர்த ம யிைண ெதா  
    தி த்த குஞ்சிலர் மைறயவர் மீண்டனர் ெசன்றார்.  435 
    [வழிநடந்த வ த்தம் நீங்கி அங்கி க்கும்ேபா , காஞ்சிக்குச் ெசன்  அங்கு 
பத்தி டன் ஏகம்பர்தம் அ யிைண ெதா  ண்ணிய மிக்க மைறயவர் சிலர் மீண்  
அவ்வழி வந்தனர்.] 
 
    அ ப்ப வண்மிய வந்தணர் தம்ைமேநர் ேநாக்கிக் 
    ெக த்த ைவம்ெபாறிச் ேசாமசன்மா கிளர்ந்ெத ந்  
    ம த்த காத ன் வரெவதிர் ெகாண்  ந்தவிசு 
    ெகா த்  ேம ாீ யளவளாய்க் குைழந்தகங் களித் .  436 
    [ெந ங்கி வந்த அந்தணர்கைள ேநர்ெகாண்  ஐம்ெபாறிகைள ெவன்ற ேசாமசன்மா 
விரவில் எ ந்  அன் டன் வரெவதிர்ெகாண்  ெமல் ய இ க்ைகக்ள் அளித்  
ேம த்தி அளவளாவினான். அகங்குைழந் ] 
 
    எங்கி ந்திவட் ேபாந்தனி ெரங்கேண குதிெரன் 
    றங்கண் ேவதியர் தங்கைள வினாயினா னவ ங் 
    ெகாங்கி ணர்ப்ெபாழிற் காஞ்சிையக் கு கினம் ேபாற்றித் 
    தங்கு ெமம்பதி ேபா வான் சார்ந்தன ெமன்றார்.  437 
    [எங்கி ந்  இங்குப் ேபாந்தனிர், எங்குச் ெசல் கின்றீர் என்  அவ்ேவதியைர 
விஅவ, அவர்க ம் காஞ்சிைய அைடந்  வழிபட் ப் பின் ஊ க்குப் ேபாகும் வழியில் 
இங்கு அைடந்ேதாம் என்றனர்] 
 
    அள  பாய்மதக் க ழிநீ ரா பாய் கத் க் 
    களி  வாாிதி ம த்ெத ங் க கில் சமழ்ப்பப் 
    பிளி  ேமாைதசூழ் காஞ்சியம் ெப பதி யின் ம் 
    ஒளி  ெநஞ்சினி ெரவ்வள விற்ெறன ைரத்தான்.  438 
    [ேசறாகுமா  மதநீர் ஆ பாய்கின்ற கத்திைன உைடய களி , கடல் நீர் ப கி 
எ ம் க கில் ேதாற்கப் பிளி ம் ஓைச சூழ் காஞ்சியம்பதி, அறிெவாளி சும் 
ெநஞ்சினீர்! இன் ம் எவ்வள  ரத்தில் உள்ள  என வினவினன்.] 
 
    அளைவ யிற்ெறன ெமாழிந்தவர் அகற  மாங்கு 
    வளைம ெபற்றசீர்க் காஞ்சி ெயன்றவர் னம்வகுத்த 
    கிளவி ேபாய்ச்ெசவி ைழத ங் ெக  வல்லரக்க 
    விளிவி லாக்ைகைய வி த்தன னரசின்ேம ந்தான்.  439 
    [காஞ்சியம்பதி இத் ைண அளவி ள  என்  ெமாழிந்  அவ்ேவதியர்கள் 
அகற ம், வளைம ெபற்ற காஞ்சி என்  அப்ெபயர் ெசன்  ெசவியில் ஏற ம் 
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அழிவிலாத வ ய அரக்க டல் வி த்  அரசின் ேம ந்த அந்தணன் கீழ் 
இறங்கிவந்தான்.] 
 
    மற்  ைரத்தவக் காஞ்சியின் ேகள்வியால் வாசந் 
    ற்ற கற்பகத் ேதாட்டலர்த் ெதாைடயன் மார்பைலயக் 
    கற்ைறயங் கதிெராளி டன் வ ங் கஞலப் 
    ெபாற்ற வானவ னாயினன் விெயலாம் வியப்ப         440 
    [வழிச் ெசல் ம் மைறயவர் கூறிய காஞ்சி என் ம் ெபயர் ேகட்ட 
ேகள்விப் ண்ணியப் பயனால் ந மணம் மிக்க கற்பக மலர்த்ெதாைடயனாக் 
அம்மாைல மார்பிைன அலங்காிக்க கதிெராளி சும் ெபான் டலனாகிய வானவன் 
ஆயினன், நில லெகலாம் அதிசயிக்க.] 
 
    நிழ ன் ைவகிய ேசாமசன் மாைவேநர் கு கிக் 
    கழ ற் றாய்ந்தி  கட்பனி கக் கைரந்தியம்  
    ெமாழிதள் ளாட வின் தி பல ழக்கி ள்ளகத் க் 
    கழிெப ங் களிெயழக் கர கிழ்த் ெததிர்நின்றான்.  441 
    [அரசமர நிழ ல் தங்கிய ேசாமசன்மாைவ ேநரைடந்  கு கித் தாழ்ந்  
வணங்கீ கண்க ம் கண்ணீர் உகுக்க மனங்கைரந் , ெமாழி த த க்க உள்ளத்தில் 
மிக்க மகிழ்ச்சி ெபாங்க , இ கர ங் கூப்பி , இனிய தி ெமாழிகள் பல இயம்பி எதிேர 
நின்றான்.] 
 
    யாைரநீ ெயனவினவிய வி பிறப்பாள 
    ேனா  மா  தன்ெசய்திக  வந்ெத த் ைரப்பான் 
    சீ  லாமைறக் குலத்திெனன் காசியிற் சிவணி 
    யார வான்ெபா  ளறம்பிைழத் தீட் மீண் றந்ேதன்.          442 
    [ நீ யார் என வினவிய ேசாம சன்மா க்குத்தன் ெசய்திகைள எ த் ைரத்தான். 
ெப ைம வாய்ந்த மைறக் குலத்தவன் யான். காசிக்குச் ெசன்  மிக்க ெபா ைள அறம் 
பிைழத் த் திரட் , மீண்  வ ம் வழியில் இங்கு இறந்ேதன்.] 
 
    இறந்த விக்கடத் ெதாிெயனப் ெப ந் ய ரைலப்ப 
    றந்த சாைக ெநட்டரசிைன ைறந் தி ந்தனன்மற் 
    றறந்த ைழத்தநின் வரவினா லமரனாய் ப்ெபா ந்ேதன். 
    சிறந்த ேவதிய விதற்ெகவ ேன ெசப் ெபன்றான்.         443 
    [இறந்த இவ்வழியில் ெந ப்ெபனப் ெப ந் யர் வ த்த ெசறிந்த கிைளகைள ைட 
ெந ய இவ்வரசமரத்தில் வாழ்ந்தி ந்ேதன். ண்ணியனாகிய நின் வ ைகயினால் 
ேதவனாகிப் ெபா ந்ேதன். சிறந்த ேவதியேன! இஹற்குக் காரணம் யா ? என்றான்.] 
 
    ெசப் ெமன் ெமாழியமிழ் ெதனச்ெசவி ைளநிைறப்ப 
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    ெவாப்பில் ேசாமசன்மா ெவ த்தமன் மகிழ்ந்  
    ப் ேநர் சைடயா ர ள்வாாியிற் ைளந்தங் 
    ெகய்ப்  நீவிய பண்ணவ னின் றக் கிளப்பான்.         444 
    [கூறிய ெமன்ெமாழி அமிழ்தம் எனத் தன் ெசவித் ைள நிைறப்ப, ஒப்பிலத 
ேசாமசன்மாெவ ம் உத்தமன் மகிழ்ந்  பவளம் ேபாலச் சிவந்த நீண்டசைடயாராகிய 
சிவபிரானின் அ ளாகிய கட ல் திைளத் , வ த்தம் நீங்கிய அந்தணன் இன்ப றச் 
ெசால் வன்.] 
 
    சு ட்  ெவண் ைரத் ெதாகுதிகள் சுடர்வைளக் குலங்ெகாண் 
    ட்  வார்கைர ெயா க்கு நீர்க்கங்ைகசூழ் காசிப் 
    ெபா ட்கு ைவகிய ெபா வ  ண்ணியப் ேபற்றா 
    ட்ட க்கு நற்காஞ்சி ெயன்றி ம்ெபயர் ேகட்டாய்.  445 
    [சுர்ண்  வ கின்றெவண்ைமயான அைலகள் ஒளி ைடய சங்குக் கூட்டங்கைள 
உ ட் க் ெகாண்  நீண்ட கைரகளிேல ஒ க்கும் நீைர ைடய கங்ைகயா  
பாய்கின்ற காசியில்ெபா க்கா தங்கிய ண்ணியப்ேபற்றால் , பாவ இ ேளாட்ட 
நற்காஞ்சி ெய ம் ெப ம்ெபயர் ேகட்டாய்] 
 
    அைனய ேகள்வியா ல ம்பயன் ெபற்றைன ெயன்னா 
    நைனம லர்ப்ெபாழில் நனந்தைலப் ாிைசசூழ் காஞ்சி 
    ைனெப ம் கழ் கழ்ந்தி  ேமல்ைவ வானின் ங் 
    கைனக திர்ப்ெபாலங் கட ளர் விமானம் வந்த தன்ேற.  446 
    [அத்தைகய காஞ்சியின் ெபயர் ேகட்டலால் அ ம்பயன் ெபற்றைன என்  
காஞ்சியம்பதியின் ெப ம் கைழக் கூறிப் கழ்ந்தி ம் ேவைள வானினின் ம் ஒளி ச 
ேதவர் விமானம் வந்த ] 
 
    விம்  வால்வைள ெதழித்ெதழ விமான ேமல்ெகாண்  
    ெகாம்ைம வார் ைல யரம்ைபயர் குழீஈ ைறபழிச்ச 
    ம்ைம ைவயக வ  கமலர் மலர 
    விம்ெமன் ன்  ேபாெயய்தி னானிைமயவ லகம்.         447 
    [ெவண்சங்கு மங்கலமாக ஒ க்க விமானத்தின் ேமற்ெகாண்  ேதஅமடந்ைதயர் 
கூ ப் ேபாற்ற லகில் உள்ேளா ம் கமலர் மலர இம்ெமன் ம் ன் இைமயவர் 
உலகம் எய்தினான். நல்லெதா  ஆன்மா ேமனிைலயைட ம்ேபா  உலகத்  
உயிர்கெளல்லாம் அக்கணம் னந்ெதாியா மகிழ்ச்சி எய் ம் என்ப  மர - இம்ெமன் 

ன் - விைர க்குறிப் ] 
 
    அைனத் ம் ேநாக்கியற் தத்தனா யகங்களி ம் ம் 
    விைனத்ெதா டக்க ஞ் ேசாமசன் மாெவ ம் மிக்ேகான் 
    றைனத்ெதா டர்ந்த பல்சனத் ெதா மாவயிற் றணந்  
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    கைனத்  வண் மிர் ேசாைலசூழ் காசிைய யைடந்தான்.  448 
    [ நிகழ்ந்த அைனத்ைத ம் கண்  விம்மிதனான விைனத் ெதாடக்கு 
நீங்கியேசாமசன்மா உள்ளகம் மகிழ்ச்சி ம்ப தன்ெனா  ெதாடர்ந்த சுற்றத்தா டன் 
அவ்விடத்ைதவிட்  நீங்கிக் வண் கள் ஒ க்கும் ேசாைலக் காசியிைன அைடந்தான்.] 
 
    சங்கு மிப்பி ந் தண் ைற ெதா மணி ெகாழிக்குங் 
    கங்ைக வார்நதி ேதாய்ந்  ெசய்கடெனலா த் த் 
    ங்க ேவற்பைடத் ேதான்றைலச் சூர்தப யிர்த்த 
    பங்கம் நீத்த ள் விச்சுவ நாதைரப் பணிந்தான்.         449 
    [ சங்கும் கிளிஞ்சி ம் ைறகள்ேதா ம் மணிெகாழிக்கும் கங்ைகப் ெப நதியில் 
ேதாய்ந்  ெசய்யேவண் ய கடன்கைலெயல்லாம் ெசய்  த் ேமன்ைம ைடய 
ேவற்பைட எந்ந்திய ேதான்றலாகிய சூரபன்மன் அழிெயௗயிர்த் த் தந்த பிறவிப்பங்கம் 
    நீக்கிய ம் விசுவநாதைரப் பணிந்தான்] 
 
    அங்கண் நீங்கிவந் தண்மினான் அன்ன ங் கு கும் 
    பங்க யத்தடம் ேபாெதலாம் பள்ளிெகாண் றங்கும் 
    ெகாங்கு விம்மிய குளிர் னல் இலஞ்சிக த்த 
    மங்குல் வான்ெறா  மாளிைகக் காஞ்சிமா நகரம்.         450 
    [ அங்கி ந்  நீங்கிவந்  அன்ன ம் ெகாக்கும் தாமைரத் தடாகங்களில் மலர்களில் 
பள்ளிெகாண்  உறங்கும் குளிர்ந்த நீத்தடாகங்கள், இலலஞ்சிகைள உ த்த ம் 
உயர்ந்த மா ைககைள உைடய மாகிய காஞ்சி நகைர அைடந்தான்.] 
 
    விழி  ள்ள ம் ேவைசயர் ேபாற்றிைற ெகாள் ங் 
    கழிப்ெப ஞ் சிறப்பணி நகர்க்கவி ெனதிர்ேநாக்கிப் 
    ெபாழி  மன்பினன் ேபாந்தனன் கர் மித் தின்ப 
    வழியி ய்த்தி ஞ் சா வ தீர்த்தத்தின் ம ங்கு.         451 
    [விழியிைன ம் உள்ளத்திைன ம் பரத்ைதயைரப்ேபாலக் ெகாள்ைள ெகாள் ம் 
மிக்க ெப ைம டய நகாின் அழகிைன எதிர் ேநாக்கி மிக்க பத்தியினனாகச் சா வ 
தீர்த்தத்திற்குச் ெசல் ம் வழியின் ம ங்கில் ேபாந்தான்.] 
 
    ஆங்கு ன் ைற மயிர்விைன யாற்றிவார் தரங்கம் 
    ங்கு ெவள்ளநீர்த் தீர்த்தேம வரப்ப ந் தா  
    ேயாங்கு பிண்ட மீடாதிய ெசய்கட ழற்றித் 
    ேதங்கு லாவிய ெதய்வத ேவகம்பஞ் ேசர்ந்தான்.  452 
    [அங்கு ல்களில் விதித்தப  மயிர் நீக்கும் மணவிைன ஆற்றி, அைல சும் 
சா வதீர்த்தத்தில் நீரா ப் பிதிர்ப் பிண்டம் வழங்கள் த ய ெசய்கடன்கைளச் ெசய்  

த்  ெதய்வதம் ெபா ந்திய ஏகாம்பேரச்வரத்ைத அைடந்தான்] 
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    மட்  வார்ந்திழி மலர்ப்பசு மாவ  ைளத்த 
    அட்ட ர்த்தியார் அணிமலர்ச் ேசவ  தாழ்ந்  
    ெபட்ட காத  னாலயம் பல ஞ்ெசன் றிைறஞ்சி 
    ட்  மானந்த ெவள்ளத்தின் கிெயான் றானான்  453 
    [ேதன் வார்ந்திழி ம் மலர்கைள ைடய பசிய மாமரத்தின் அ யில் ேதான்றிய 
அட்ட ர்த்தியாராகிய சிவத்தின் அழகிய மலர்ச்ேசவ களில் தாழ்ந்  பணிந்  
வி ம் ம் ஆலயங்கள் பலவற்றி ம் ெசன்  இைறஞ்சி வழிபட்  ேதக்கும் ஆனந்தேம 
வ வதாயினன்] 
 
    மற்  ள்ள பன்மணி நற்ந்தீர்த்த நீரா ப் 
    பற்  காத  னாலயம் பல ஞ்ெசன் றிைறஞ்சி 
    யற்றந் தீர யாெரா  மளவளாய் வதிந்  
    சுற்ற ேமா ெமய் ட் ைனத் ன்னினா னன்ேற.  454 
    [மற் ம் அங்குள்ள தீர்த்தங்களில் நீரா , ஆர்வத் டன் பலஆலயங்க க்கும்ெசன்  
வழிபட்  நல்ல யர்க டன் அளவளாவி அங்கு வதிந் ப் பின் சுற்றேமா  
ெமய் ட் ைன அைடந்தான்] 
 
    உன்  வார்விைன ேயாசைனக் கப் றத் ெதா க்கும் 
    மன்  சீர்ப்ெபயர் கத்தினாற் காஞ்சிமா நகரந் 
    ன்  ேமன்ைமயிற் சிறிெத த் ரத்தனந் கடீர் 
    அன்ன மாநகர் ர்த்தியின் ெப ைமமற் றைறவாம்.  455 
    [தன்ைன நிைனப்பவர் விைனக் குற்றத்ைத ேயாசைன ரத் க்கப் றம் ஒ க்கும் 
ெபயர்ப்ெப ைம ைடய காஞ்சிமாநகரத்தின் ேமன்ைமையச் சிறி  எ த்  
உைரத்தனம். குற்றமற்ற அம்மாநாில் கு ெகாண் க்கும் ர்த்தியின் ெப ைமைய 
இனிப் கல்வாம்] 
 
    பன்னி நாமப் படலம் ற்றிற்  
    ஆகத் தி வி த்தம் 1680 
 ----------- 


