
அலகு – 2 

காப்பிய இலக்கியம் 

சிலப்பதிகாரம் 
காப்பியம்: 

காப்பியம் என்பது காப்பு+இயம் – காப்பியம் என்று பிரிக்கப்படுகிறது.  
‘காப்பு’ என்றால் காத்தல், ‘இயம்' என்றால் ச ால்லுவது ஆகவவ பழம் 
மரபுகளைக் காத்து ச ால்லப்படுவது காப்பியமாகும். 

காப்பிய வகக: 

காப்பியம் பல்வவறு வளககைாகப் பிரிக்கப்பட்டாலும் 
சபாதுப்பளடயாகத் தமிழில் இரண்டாகப் பிரிக்கலாம். அளவ 
சபரும்காப்பியம்,  ிறுகாப்பியம் எனப்படும். 

சபரும்காப்பியம் வளக – 5 அளவ 

1.  ிலப்பதிகாரம் 
2. மணிவமகளல 
3.  ீவக ிந்தாமணி 
4. வளையாபதி 
5. குண்டலவக ி 

என்பன இளவ அறம், சபாருள், இன்பம், வடீு என்று ச ால்லப்படும் 
நான்கு உறுதிப் சபாருட்களை உள்ைடக்கி எழுதப்பட்டதால் 
சபருங்காப்பியமாகத் திகழ்கிறது. 

 ிறுகாப்பிய வளக – 5 அளவ 

1. உதயணகுமார காவியம் 
2. நாககுமார காவியம் 
3. யவ ாதர காவியம் 
4. நீலவக ி 
5. சூைாமணி 

என்பன இளவ அறம், சபாருள், இன்பம், வடீு என்று ச ால்லப்படும் 
உறுதிப் சபாருட்கள் நான்கினுல் ஒன்வறா, பலவவா குளறந்து 
வந்தால் அது  ிறுகாப்பியம் என்று வழங்கப்படுகிறது. 



சிலம்பு: 

 ிலம்பு என்பது ஓர் அணிகலன். மகைரீ் காலில் அணிவது,  ிலம்ளப 
ளமயமாகக் சகாண்டு எழுதப்பட்டதால்  ிலப்பதிகாரம் ஆனது. 
இந்நூலில் இருவர்  ிலம்புகள் இடம் சபறுகின்றன. 

கண்ணகி  ிலம்பு – இதன் உள் இருப்பது மாணிக்கம் 

பாண்டிமாவதவி  ிலம்பு – இதன் உள் இருப்பது முத்து 

இருவர்  ிலம்பின் புற அளமப்பு ஒன்றாக இருந்ததன் காரணமாகவவ 
இந்நூல் வதான்றியது. 

ஆசிரியர் குறிப்பு: 

 ிலப்பதிகாரத்தின் ஆ ிரியர் இைங்வகாவடிகள். இவர் காலம் கி.பி.2 
ஆம் நூற்றாண்டு இவர் தந்ளத – வ ரமன்னன் வ ரலாதன், தாய் – 
நற்வ ாளண, தளமயன் – வ ரன் ச ங்குட்டுவன்.  மயம் 
 மண மயம் இவர் அர  வாழ்ளகளயத் துறந்து துறவியாகி 
குணவாயிற் வகாட்டம் என்ற  மணப்பள்ைியில் தங்கியிருந்தார். 
கண்ணகி வரலாற்ளற  ாத்தனார் ச ால்ல இைங்வகாவடிகள் 
எழுதினார் என்பர். 

நூலகைப்பு: 

இது மூன்று காண்டம் முப்பது காளதகளைக் சகாண்டது. 

1. புகார்க் காண்டம்     – 10 காளதகள் 
2. மதுளரக் காண்டம் – 13 காளதகள் 
3. வஞ் ிக் காண்டம்   – 7 காளதகள் 

மங்கல வாழ்த்து காளதயில் சதாடங்கி வரந்தருக் காளதயில் 
முடிவளடகிறது. 

சிலம்பின் வவறுபபயர்: 

முத்தமிழ்க் காப்பியம், குடிமக்கள் காப்பியம், புதுளமக் காப்பியம், 
சபாதுளமக் காப்பியம், உளரயிளடயிட்ட பாட்டுளடச் ச ய்யுள், 
நாடகக் காப்பியம், ஒற்றுளமக் காப்பியம், வத ியக் காப்பியம், 
புரட் ிக் காப்பியம், வரலாற்றுக் காப்பியம், மூவவந்தர் காப்பியம் 
என்று பல்வவறு சபயர்கைால் அளழக்கப்படுகிறது. 

சிறப்புகள்: 



 ிலப்பதிகாரம் வாழ்வியலின் மிகப்சபரும் மூன்று உண்ளமகளை 
உணர்த்துகிறது. 

1. அர ியல் பிளழத்தார்க்கு அறங்கூற்ற மாவதும் 
2. உளர ால் பத்தினிக்கு உயர்ந்வதார் ஏத்தலும் 
3. ஊழ்விளன உறுத்து வந்து ஊட்டும் என்பதும் 

வமலும் பாரதியார் இந்நூலிளன “ சநஞ்ள  யள்ளும்  ிலப்பதிகாரம் 
என்வறார் மணி ஆரம் பளடத்த தமிழ்நாடு” என்று பாராட்டுகிறார். 
 ிலப்பதிகாரத்திற்கு பளழய உளர எழுதப்பட்டுள்ைது. அடியார்க்கு 
நல்லார் உளர, அரும்பத உளர வபான்றனவும் எழுந்துள்ைன. இதில் 
அடியார்க்கு நல்லார் உளரவய  ிறந்தது என்று வபாற்றப்படுகிறது. 

ஆச்சியர் குரகவ: 

‘குரளவ' என்பது ஏழு அல்லது ஒன்பது சபண்கள் வ ர்ந்து 
இளறவளனப் பாடியாடும் ஒருவளகக் கூத்து வளகளயச்  ார்ந்தது. 
ஆச் ியர்கள் கூடிக் குரளவக் கூத்து நிகழ்த்தலால், இது ஆச் ியர் 
குரளவ எனப்படும். 

அரசனுக்கு பெய் வழங்கும் முகற 
 

‘கயல் எழுதிய இைய பெற்றியின் 
அயல் எழுதிய புலியும் வில்லும் 
ொவல் அம் தண் பபாழில் ைன்னர் 
ஏவல் வகட்ப, பார் அரசு ஆண்ட 
ைாகல பவண்குகடப் பாண்டியன் வகாயிலில் 
காகல முரசம் ககன குரல் இயம்பும்; ஆகலின், 
பெய்ம் முகற ெைக்கு இன்று ஆம்’ என்று, 
ஐகய தன் ைககைக் கூஉய், 
ககட கயிறும் ைத்தும் பகாண்டு, 
இகட முதுைகள் வந்து வதான்றும்-ைன்.  
 
        பாண்டியன் தன் மீன் சகாடிச்  ின்னத்ளத இமயமளலயில் 
எழுதினான். அதன் பக்கத்தில் வ ாழன் புலிச்  ின்னத்ளதயும், வ ரன் 
வில்  ின்னத்ளதயும் எழுதினர். இப்படி நாவலந் தண்சபாழில் 
முழுவதும் தன் ஏவளலக் வகட்டு நடக்கும்படி நாடாண்டவன் 
பாண்டியன். அவன் அரண்மளனயில் காளல முர ம் முழங்கும் ஒலி 
வகட்கிறது. அரண்மளனக்கு இன்று சநய் வழங்கவவண்டிய முளற 



"நம்முளடயது" என்று எண்ணிய இளடயர் குல முதுமகள் மாதரி தன் 
மகள் ஐளயளய கூவி அளழத்துக்சகாண்டு, தயிர் களடவதற்காக 
மத்தும் கயிறும் எடுத்துக்சகாண்டு ச ன்றாள்.  

 

தீயெிைித்தம் வதான்றுதல் 
குடப் பால் உகறயா; குவி இைில் ஏற்றின் 
ைடக் கண் ெீர் வசாரும்; வருவது ஒன்று உண்டு! 
 
உறி ெறு பவண்பெய் உருகா; உருகும் 
ைறி, பதறித்து ஆடா; வருவது ஒன்று உண்டு! 
 
ொல் முகல ஆயம் ெடுங்குபு ெின்று இரங்கும்; 
ைால் ைெி வழீும்; வருவது ஒன்று உண்டு! 
 
        பிளற ஊற்றி ளவத்திருந்த குடத்தில் பால் உளறயவில்ளல.  
காளை மாட்டின் கண்கைில் கண்ணரீ் வடிந்தது.  
உறியில் இருந்த சவண்சணய் உருகவில்ளல.  
கன்றுக்குட்டி பால் குடிக்கத் தன் தாயிடம் துள்ைி ஓடவில்ளல.  
நான்கு முளலகளை உளடய பசுக்கள் நடுங்கிக்சகாண்டு கத்தின.  
அவற்றின் கழுத்தில் இருந்த மணி அறுந்து விழுந்தது.  
இந்த நிகழ்வுகளைப் பார்த்தால் ஏவதா தீங்கு வரப்வபாகிறது - என 
மாதரி மகைிடம் கூறினாள்.  

கருப்பம் 
 
‘குடத்துப் பால் உகறயாகையும், 
குவி இைில் ஏற்றின் 
ைடக் கண் ெீர் வசார்தலும் 
உறியில் பவண்பெய் உருகாகையும், 
ைறி முடங்கி ஆடாகையும், 
ைால் ைெி ெிலத்து அற்று வழீ்தலும், 
வருவது ஓர் துன்பம் உண்டு’ என, 
ைககை வொக்கி, ‘ைனம் ையங்காவத! 
ைண்ெின் ைாதர்க்கு அெி ஆகிய 
கண்ெகியும்-தான் காெ, 
ஆயர் பாடியில், எரு ைன்றத்து, 
ைாயவனுடன் தம்முன் ஆடிய 



வால சரிகத ொடகங்கைில், 
வவல் பெடுங் கண் பிஞ்கைவயாடு ஆடிய 
குரகவ ஆடுதும் யாம்’ என்றாள்- 
‘கறகவ, கன்று, துயர் ெீங்குக எனவவ,’  

 
குடத்தில் பால் உளறயாளம.  
காளை மாட்டின் கண்ணில் கண்ணரீ் வடிதல்,  
உறியில் சவண்சணய் உருஉகாளம,  
கன்று பால் குடிக்காமல் 

இவற்ளறக் கண்டு வருவது ஓர் துன்பம் உண்டு என்று மனம் மயங்க 
வவண்டாம்.  
மண்ணிலுள்ை சபண்களுக்சகல்லாம் அணிகலனாக விைங்கும் 
கண்ணகி காணுமாறு குரளவ ஆடுவவாம்.  
ஆயர்பாடியில் அன்று எருமன்றத்தில் மாயவனுடன் அவன் அண்ணன் 
ஆடிய வால ரிளத நாடகங்கைில் பிஞ்ளைவயாடு ஆடிய குரளவ 
ஆடுவவாம்.  
கறளவ, கன்று ஆகியவற்றின் துயளரக் களைய வவண்டும் என்று 
வவண்டிக்சகாண்டு ஆடுவவாம் - என்று மாதரி தன் மகள் ஐளயயிடம் 
கூறினாள்.  

பகாளு 
 

‘காரி கதன் அஞ்சான் பாய்ந்தாகனக் காமுறும், இவ் 
வவரி ைலர்க் வகாகதயாள்; 
 
பெற்றிச் பசகிகல அடர்த்தாற்கு உரிய, இப் 
பபான் பதாடி ைாதராள் வதாள். 
 
ைல்லல் ைழ விகட ஊர்ந்தாற்கு உரியள், இம் 
முல்கல அம் பூங் குழல்-தான். 
 
நுண் பபாறி பவள்கை அடர்த்தாற்வக ஆகும், இப் 
பபண் பகாடி ைாதர்-தன் வதாள்.  
 
பபான் பபாறி பவள்கை அடர்த்தாற்வக ஆகும்: இந் 
ென் பகாடி பைன்முகல-தான். 
 



பவன்றி ைழ விகட ஊர்ந்தாற்கு உரியவள், இக் 
பகான்கற அம் பூங் குழலாள். 
 
தூ ெிற பவள்கை அடர்த்தாற்கு உரியள், இப் 
பூகவப் புது ைலராள். 

குரளவ ஆட்டத்தின் சகாள்ளக  

எந்தப் சபண் யாருக்கு உரியவள் என்று சுட்டிக்காட்டி நிறுத்துதல் 
 

1. வதன்மலர் சூடிய இவள் காரிக் காளைளய அடக்கியவளன 
விரும்புவாள்.  
2. சபான்வளையல் அணிந்த இவள் வதாள் சநற்றியில் 
ச ஞ்சுழி உளடய காளைளய அடக்கியவனுக்கு உரியது.  
3. முல்ளலப் பூ சூடிய இவள் சகாழுத்த காளைவமல் ஏறி 
வருபவனுக்கு உரியவள்.  
4. இந்தப் சபண்ணின் வதாள்  ின்னச்  ின்ன புள்ைி சகாண்ட 
சவள்ளைக் காளைளய அடக்கியவனுக்கு உரியது.  
5. இந்த சமன்முளலயாள் சபான்னிறப் புள்ைி சகாண்ட 
சவள்ளைக் காளைளய அடக்கியவனுக்கு உரியவள்.  
6. சகான்ளறப் பூ சூடிய இவள் பலளர சவற்றி கண்ட 
சகாழுத்த காளைளய அடக்கியவனுக்கு உரியவள்.  
7. காயாம்பூ அணிந்த இவள் தூய சவள்ளை நிறக் காளைளய 
அடக்கியவனுக்கு உரியவள். 

 
இப்படி ஏழு சபண்களை நிறுத்தி, ஏழு காளைமாடுகளைச் ச ால்லிக் 
காட்டி குரளவ ஆடத் சதாடங்கினாள். 

ஏழு இகச ெரம்பின் பபயர் 
 
ஆங்கு, 
பதாழுவிகட ஏறு குறித்து வைர்த்தார் 
எழுவர் இைங் வகாகதயார்,- 
என்று, தன் ைககை வொக்கி, 
பதான்று படு முகறயான் ெிறுத்தி, 
இகட முதுைகள் இவர்க்குப் 
பகடத்துக் வகாள் பபயர் இடுவாள்; 
குடமுதல் இடமுகறயா, குரல், துத்தம், 



ககக்கிகை, உகழ, இைி, விைரி, தாரம், என, 
விரி தரு பூங் குழல் வவண்டிய பபயவர. 
 
இவ்வாறு ஏழு சபண்களைக் குரளவ ஆட நிறுத்தி, அவர்களை ஏறு 
தழுவக் காளை வைர்த்தவர்கள் என்று ச ால்லி அந்த ஏழு 
சபண்களுக்கும் தான் பளடத்த சபயர்களைச் சூட்டினாள்.  
தன் மகளை இடப்பக்கம் நிறுத்தி, அவைிடமிருந்து சதாடங்கிப் 
சபயர்களைச் சூட்டினாள்.   
 
 

1. குரல்,  
2. துத்தம், 
3. ளகக்கிளை,  
4. உளழ,  
5. இைி,  
6. விைரி,  
7. தாரம்,  

 
எனப் சபயர் சூட்டினாள். 
 
ைாயவன் என்றாள், குரகல; விறல் பவள்கை- 
ஆயவன் என்றாள், இைி-தன்கன; ஆய் ைகள் 
பின்கன ஆம் என்றாள், ஓர் துத்தத்கத; ைற்கறயார் 
முன்கன ஆம் என்றாள் முகற. 
ைாயவன் சரீ் உைார், பிஞ்கையும் தாரமும்; 
வால் பவள்கை சரீார், உகழயும் விைரியும்; 
ககக்கிகை பிஞ்கை இடத்தாள்; வலத்து உைாள், 
முத்கதக்கு ெல் விைரி-தான் 
அவருள், 
வண் துழாய் ைாகலகய ைாயவன் வைல் இட்டு, 
தண்டாக் குரகவ-தான் உள்படுவாள், பகாண்ட சரீ் 
கவயம் அைந்தான்-தன் ைார்பில் திரு வொக்காப் 
பபய் வகைக் ககயாள் ெம் பின்கன-தான் ஆம் என்வற, 
‘ஐ!’ என்றாள், ஆயர் ைகள்,  

 
குரல் - மாயவன் 



இைி - சவள்ளையன் (சவள்ளை நிறப் பலராமன்) 
துத்தம் - நப்பின்ளன (இராளத) (பிஞ்ளை) 
மற்ளறயார் முளறப்படி அவர்களுக்கு முன்வன நின்றனர். 
மாயவன்  ீர் வரிள யில் பின்ளனயும் தாரமும் நின்றனர்.  
சவள்ளையன்  ீர் வரிள யில் உளழயும், விைரியும் நின்றனர். 
ளகக்கிளை பிஞ்ளைக்கு இடப்புறம் நின்றாள்.  
விைரி முந்ளத (அண்ணன்) சவள்ளையனுக்குத் துளணயாக  நின்றாள்.  
துை ி மாளலளய மாயவன் வமல் வபாட்டனர்.  
குரளவ ஆட்டம் சதாடங்கியது.  
ளவயம் அைந்த மாயவன் மார்பில் திருமகள் (நப்பின்ளன)  ாய்ந்தாள்.  
"ஐ" என்று மாதரி ஒலித்தாள்.  
ஏழு வபரும் வ ர்ந்து ளககளைக் வகாத்துக்சகாண்டு குரளவ ஆடினர்.  
 
                                                கூத்து உள்படுதல்" 

 
அவர்-தாம் 
பசந்ெிகல ைண்டிலத்தான், கற்கடகக் கக வகாஒத்து, 
அந் ெிகலவய ஆடல் சரீ் ஆய்ந்துைார், முன்கனக் 
குரல்-பகாடி தன் கிகைகய வொக்கி, ‘பரப்பு உற்ற 
பகால்கலப் புனத்துக் குருந்து ஒசித்தான் பாடுதும், 
முல்கலத் தீம் பாெி’ என்றாள். 
எனா, 
குரல் ைந்தம் ஆக, இைி சைன் ஆக, 
வரன்முகறவய, துத்தம் வலியா, உரன் இலா 
ைந்தம் விைரி பிடிப்பாள், அவள் ெட்பின் 
பின்கறகயப் பாட்டு எடுப்பாள். 
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கற்கடகக் ளக வகாத்து ஆடினர் 

 

இள  - நட்பு நரம்புகள் 

 
அவர்கள்  ரியான வட்டத்தில் நண்டுப் பிடி வபால் ளககளைக் 
வகாத்துக்சகாண்டு  ீராக ஆடத் சதாடங்கினர்.  
 
முதலில் குரல்  என்று சபயரிடப்பட்ட சபண் தன் கிளை (உறவு 
முளறயாள்) துத்தத்ளத வநாக்கி (மாயவன் தன் உறவு முளறயாள் 
நப்பின்ளனளய வநாக்கி, சகால்ளலயில் குருந்த மரத்ளதச்  ாய்த்தவன் 
 ீளர முல்ளலப் பண்ணால் பாடுவவாம் என்றாள்.    
 
அவள் அவ்வாறு கூறியதும்  
குரல் நரம்பு மந்தமாக ஒலிப்பது வபாலவும்,  
இைி நரம்பு  மமாக ஒலிப்பது வபாலவும்,  
துத்தம் நரம்பு வலிளமயாக ஒலிப்பது வபாலவும்,  
விைரி நரம்பு மந்தமாக ஒலிப்பது வபாலவும்  
நட்பு நரம்புகள் (நரம்புகைின் சபயர் சூட்டப்பட்ட மகைிர்) பாடத் 
சதாடங்கின.  

பாட்டு 
கன்று குெிலாக் கனி உதிர்த்த ைாயவன் 
இன்று ெம் ஆனுள் வருவைல், அவன் வாயில் 
பகான்கற அம் தீம் குழல் வகைாவைா, வதாழீ!  
 
பாம்பு கயிறாக் கடல் ககடந்த ைாயவன் 
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ஈங்கு ெம் ஆனுள் வருவைல், அவன் வாயில் 
ஆம்பல் அம் தீம் குழல் வகைாவைா, வதாழீ!  
 
பகால்கல அம் சாரல் குருந்து ஒசித்த ைாயவன் 
எல்கல ெம் ஆனுள் வருவைல், அவன் வாயில் 
முல்கல அம் தீம் குழல் வகைாவைா, வதாழீ! 
தன்ளனக் சகால்லக் கன்றுக்குட்டி உருவில் வந்தவளன காய் 
உதிர்க்கும் வளைதடியாகத் தூக்கி எறிந்து விைாம்பழத்ளத உதிர்த்த 
மாயவன் இன்று நம் ஆனிளரகளைக் காக்க  வருவானாகில் அவன் 
ஊதும் சகான்ளறக் காயால் ச ய்யப்பட்ட குழலின் இள ளயக் 
வகட்கலாவம, வதாழி! 
 
பாம்பிளனக் கயிறாக்கிக்சகாண்டு கடளலக் களடந்த மாயவன் இன்று 
நம் ஆணிளரகளைக் காக்க வருவாவன\ஆனால் அவன் ஊதும் ஆம்பல் 
சகாடித் தண்டினால்  ச ய்த குழலின் இள ளயக் வகட்கலாவம, வதாழி!  
 
குருந்த மரமாக நின்ற பகவர்களை ஒடித்த மாயவன் இன்று நம் 
ஆனிளரகளைக் காக்க வருவானாயின் அவன் ஊதும் முல்ளலப் 
பண்ளணக் வகட்கலாவம, வதாழி! 

ைாயவன் - ெப்பின்கன - சாயல் 
 

பதாழுகனத் துகறவவனாடு ஆடிய பின்கன- 
அெி ெிறம் பாடுவகம் யாம். 
 
இறும் என் சாயல் நுடங்க நுடங்கி 
அறுகவ ஒைித்தான் வடிவு என்வகா யாம்? 
அறுகவ ஒைித்தான் அயர, அயரும் 
ெறு பைன் சாயல் முகம் என்வகா யாம்? 
 
வஞ்சம் பசய்தான் பதாழுகனப் புனலுள் 
பெஞ்சம் கவர்ந்தாள் ெிகற என்வகா யாம்? 
பெஞ்சம் கவர்ந்தாள் ெிகறயும் வகையும் 
வஞ்சம் பசய்தான் வடிவு என்வகா யாம்? 
 
கதயல் ககலயும் வகையும் இழந்வத 
ககயில் ஒைித்தாள் முகம் என்வகா யாம்? 



ககயில் ஒைித்தாள் முகம் கண்டு அழுங்கி, 
கையல் உழந்தான் வடிவு என்வகா யாம்? 
 

 
யமுளனத் துளறவன் மாயவவனாடு காதல் ஆட்டம் ஆடிய 
நப்பின்ளனயின் அழகிளனப் பாடுவவாம்.  
 
என் வமனி அழசகல்லாம் வளைந்தாடும்படி என் ஆளடகளைக் 
கவர்ந்து ச ன்றாவன, அவன்  ாயல் முகம் சகாண்டவள் நப்பின்ளன 
என்று பாடுவவாமா?  
 
யமுளன நீரில் நின்ற ஆய்ச் ியருக்கு வஞ் ம் ச ய்தாவன அந்த 
மாயவனின் சநஞ் த்ளதக் கவர்ந்தாவை, நப்பின்ளன, அவள் நிளறதான் 
நிளற என்று வபாற்றிப் பாடுவவாமா?  
 
ஆளடளயயும், வளையளலயும் இழந்து, நாணத்துடன் ளககைால் தன் 
கண்களைப் சபாத்திக்சகாண்டு ஒைிந்துசகாண்டாவை. அவள் 
முகத்தளதக் கண்டு ஆள  சகாண்டாவன, அவன் அழகுதான் அழகு, 
என்று வபாற்றிப் பாடுவவாமா?  

குரகவ - ஆடுவார் ெிகல 
 
கதிர் திகிரியான் ைகறத்த கடல் வண்ென் இடத்து உைான், 
ைதி புகரயும் ெறு வைனித் தம்முவனான் வலத்து உைாள், 
பபாதி அவிழ் ைலர்க் கூந்தல் பிஞ்கை: சரீ் புறங்காப்பார் 
முது ைகற வதர் ொரதனார் முந்கத முகற ெரம்பு உைர்வார்.  
 
ையில் எருத்து உறழ் வைனி ைாயவன் வலத்து உைாள்,  
பயில் இதழ் ைலர் வைனித் தம்முவனான் இடத்து உைாள், 
கயில் எருத்தம் வகாட்டிய ெம் பின்கன: சரீ் புறங்காப்பார் 
குயிலுவருள் ொரதனார் பகாகை புெர் சரீ் ெரம்பு உைர்வார் 

 
மாயவன் இடப்பக்கம் நின்றான்.  
சவள்ளையன் வலப்பக்கம் நின்றான்.  
பிஞ்ளை என்னும் நப்பின்ளன ஆடுகிறாள்.  
நாரதர் யாழ் இள க்கிறார்.  
குரளவக் கூத்து இப்படி நளடசபறுகிறது.  



ஆடுெர்ப் புகழ்தல் 
ைாயவன் தம்முன்னிபனாடும், வரிவகைக் ககப் பின்கனபயாடும், 
வகாவலர் - தம் சிறுைியர்கள் குழல் வகாகத புறம்வசார, 
ஆய் வகைச் சரீ்க்கு அடி பபயர்த்திட்டு அவசாகதயார் பதாழுது ஏத்த, 
தாது எரு ைன்றத்து ஆடும் குரகவவயா தகவு உகடத்வத. 
 
மாயவனும் அவன் முன்வனான் சவள்ளையனும் 
பார்த்துக்சகாண்டிருக்க, நப்பின்ளனவயாடு வ ர்ந்து  ிறுமியர் கூந்தல் 
பின்புறம் அள ந்தாடக் குரளவ ஆடுகின்றனர். தாசதரு மன்றத்தில் 
(பூக்கள் சகாட்டிக் கிடக்கும் மன்றத்தில்) இவர்கள் ஆடும் ஆட்டம் 
தளகளம  ான்று விைங்கியது.  

வசரன் வசாழன் பாண்டியன் - பவற்றி - வாழ்த்து 
 

எல்லாம் ொம், 
புள் ஊர் கடவுகைப் வபாற்றுதும், வபாற்றுதும் 
உள்வரிப் பாெி ஒன்று உற்று. 

உள்வரி வாழ்த்து 

பூகவ ெிகல 

 
வகாவா ைகல ஆரம், வகாத்த கடல் ஆரம்,  
வதவர் வகான் பூண் ஆரம், பதன்னர் வகான் ைார்பினவவ: 
வதவர் வகான் பூண் ஆரம் பூண்டான் பசழுந் துவகரக் 
வகா குலம் வைய்த்து, குருந்து ஒசித்தான் என்பரால்.  
 
பபான் இையக் வகாட்டுப் புலி பபாறித்து ைண் ஆண்டான், 
ைன்னன் வைவன், ைதில் புகார் வாழ் வவந்தன்: 
ைன்னன் வைவன், ைதில் புகார் வாழ் வவந்தன் 
பபான் அம் திகிரிப் பபாரு பகடயான் என்பரால்,  
 
முந்ெீரினுள் புக்கு, மூவாக் கடம்பு எறிந்தான், 
ைன்னர் வகாச் வசரன், வை வஞ்சி வாழ் வவந்தன்: 
ைன்னர் வகாச் வசரன், வை வஞ்சி வாழ் வவந்தன் 
கல் ெவில் வதாள் ஓச்சி, கடல் ககடந்தான் என்பரால். 
 
குரளவ ஆடும் சபண்கள் எல்லாருமாகச் வ ர்ந்து மாயவளனயும் 



மூவவந்தளரயும் வாழ்த்திப் பாடுவவாம் என்று ச ால்லிக்சகாண்டு 
வாழ்த்துகின்றனர்.  
 
கருடப் பறளவ வமல் ச ல்லும் உள்ைத்தில் இருத்தி, மூவவந்தளரப் 
பாடுவவாம் - என்கின்றனர்.  
 
வகாக்காத  ந்தன மாளலயும், வகாத்த முத்து மாளலயும் வதவர் வகான் 
இந்திரன் மாளலளயயும் சதன்னவன் தன் மார்பில் சூடிக்சகாண்டான். 
அவளன, குருந்த மரம்  ாய்த்த கண்ணன் என்று ச ால்கின்றனர்.  
 
புகார் அர ன் வைவன் இமயத்தில் தன் புலிச் ின்னத்ளதப் 
சபாறித்தான். அவளனச்  க்கரப் பளட சகாண்ட திருமால் 
என்கின்றனர்.  
 
வஞ் ி அர ன் வ ரன் கடலில் பளடயுடன் ச ன்று கடம்பர்கைின் 
கடம்பு மரத்ளத சவட்டினான். அவளனக் கடல் களடந்த மாயவன் 
என்கின்றர்.  

ைாயவன் ைாயம் 
 
வடவகரகய ைத்து ஆக்கி, வாசுகிகய ொண் ஆக்கி, 
கடல் வண்ென்! பண்டு ஒரு ொள் கடல் வயிறு கலக்கிகனவய: 
கலக்கிய கக அவசாகதயார் ககட கயிற்றால் கட்டுண் கக: 
ைலர்க் கைல உந்தியாய்! ைாயவைா? ைருட்ககத்வத!  
 
‘அறு பபாருள் இவன்’ என்வற, அைரர் கெம் பதாழுது ஏத்த, 
உறு பசி ஒன்று இன்றிவய, உலகு அகடய உண்டகனவய: 
உண்ட வாய் கைவினான் உறி பவண்பெய் உண்ட வாய்: 
வண் துழாய் ைாகலயாய்! ைாயவைா? ைருட்ககத்வத!  
 
திரண்டு அைரர் பதாழுது ஏத்தும் திருைால்! ெின் பசங் கைல 
இரண்டு அடியான் மூ-உலகும் இருள் தீர ெடந்தகனவய; 
ெடந்த அடி பஞ்சவர்க்குத் தூது ஆக ெடந்த அடி;  
ைடங்கலாய்! ைாறு அட்டாய்! ைாயவைா? ைருட்ககத்வத! 

 
வமரு மளல மத்து, வாசுகிப் பாம்பு களடயும் கயிறு. இப்படி 
ளவத்துக்சகாண்டு பால்-கடளலக் களடந்து அதன் வயிற்ளறக் 



கலக்கினாவய. அத்தளகய உன் வலிளம அவ ாளத தயிர் களடயும் 
கயிற்றால் உன்ளனக் கட்டி மத்தால் அடித்தவபாது கட்டுப்பட்டுக் 
கிடந்தாவய, அந்த மாயம் எங்களை வியப்பளடயச் ச ய்கிறது.  
 
இவன் ஏதுமற்ற சபாருள் என்று வதவர்கள் உன்ளனப் புகழ்கின்றனர். 
நீவயா ப ி ஒன்றும் இல்லாமவலவய உலகம் முழுவளதயும் 
உண்டுவிட்டாய். அது வபாதாதா? உறியில் சவண்சணய் திருடி 
உண்டாவய, இந்த மாயம் எங்களை வியப்பளடயச் ச ய்கிறது. . 
 
வதவர்கள் திருமால் என்று உன்ளனப் புகழ்கின்றனர். ந ீஉன் இரண்டு 
தப்படிகைால் மூன்று உலளகயும் அைந்து காட்டினாய். அப்படிப்பட்ட 
காலடிகள் பஞ்  பாண்டவருக்குத் தூதாக நடந்து ச ன்ற மாயம் 
எங்களுக்கு வியப்பாக உள்ைது.  

ைாயவன் புகழ் 
 
மூ-உலகும் ஈர் அடியான் முகற ெிரம்பாவகக முடியத் 
தாவிய வசவடி வசப்ப, தம்பிபயாடும் கான் வபாந்து, 
வசா அரணும் வபார் ைடிய, பதால் இலங்கக கட்டு அழித்த 
வசவகன் சரீ் வகைாத பசவி என்ன பசவிவய? 
திருைால் சரீ் வகைாத பசவி என்ன பசவிவய? 
 
பபரியவகன; ைாயவகன; வபர் உலகம் எல்லாம் 
விரி கைல உந்தி உகட விண்ெவகன; கண்ணும், 
திருவடியும், ககயும், திரு வாயும், பசய்ய 
கரியவகன; காொத கண் என்ன கண்வெ? 
கண் இகைத்துக் காண்பார்-தம் கண் என்ன கண்வெ? 
 
ைடம் தாழும் பெஞ்சத்துக் கஞ்சனார் வஞ்சம் 
கடந்தாகன; நூற்றுவர்பால் ொல் திகசயும் வபாற்ற, 
படர்ந்து ஆரெம் முழங்க, பஞ்சவர்க்குத் தூது 
ெடந்தாகன; ஏத்தாத ொ என்ன ொவவ? 
‘ொராயொ!’ என்னா ொ என்ன ொவவ? 
 
மூன்று உலகங்களையும் இரண்டு தப்படிகைால் அைந்த திருவடி தம்பி 
இலக்குவவனாடு காட்டுக்குச் ச ன்று இலங்ளகளய அழித்தவத, அந்தச் 
வ வகன் புகளழக் வகட்காத ச வி என்ன பயன் சபற்ற ச வி? 
 



உலகைந்த சபரியவளன; மாயம் ச ய்யும் மாயவளன; உலகமாக 
விரிந்துள்ை தாமளர வயிற்றளற உளடய  விண்ணவளன; கண், அடி, 
ளக, வாய் நான்கும்  ிவந்திருப்பவளன, கரியவளன, காணாத கண் 
என்ன கண்?  
 
கஞ் னார் வஞ் ம் கடந்தாளன, நூற்றுவர்பால் பஞ்  பாண்டவர்க்குத் 
தூது  நடந்தாளன, புகழாத நாக்கு என்ன நாக்கு? நாராயணா என்று 
ச ால்லாத நாக்கு என்ன நாக்கு?  

பாண்டியகன வாழ்த்தல் 
என்று, யாம் 
வகாத்த குரகவயுள் ஏத்திய பதய்வம் ெம் 
ஆத்தகலப் பட்ட துயர் தீர்க்க! வவத்தர் 
ைருை, கவகல் கவகல் ைாறு அட்டு, 
பவற்றி விகைப்பது ைன்வனா பகாற்றத்து 
இடிப் பகட வானவன் முடித்தகல உகடத்த 
பதாடித் வதாள் பதன்னவன் கடிப்பு இகு முரவச!  
 
மாதரி ச ால்கிறாள்.  
குரளவ ஆட்டத்தில் வகாத்துப் பாடிய சதய்வம் எங்கள் ஆனிளரகளைக் 
காக்க வவண்டும்.  
வவந்தன் நாள்வதாறும் பளகவளர அழித்து சவற்றிளய விளைவிக்க 
வவண்டும்.  
என வாழ்த்தினர்.  
தன் சவற்றிளய நிளலநாட்டத் வதவந்திரன் தளலமுடியில் தன் ளக 
வளையளல உளடத்தவன் சதன்னவன் முரசு அப்வபாது முழங்கிற்று.   

 

 

ைெிவைககல 
மணிவமகளல  ிலப்பதிகாரத்வதாடு சதாடர்புளடயது என்பர்.  ிலம்ளபப் 
வபால் இந்நூல் சபண்ளணக் களதத்தளலவியாகக் சகாண்டு 
இயற்றப்பட்டுள்ைது. மாதவிக்கும் வகாவலனுக்கும் பிறந்த குழந்ளதவய 
மணிவமகளல இவவை காப்பியத் தளலவி. இந்நூல் சபைத்த 
 மயத்ளத அடிசயாற்றி எழுதப்பட்டுள்ைது. இதுவவ தமிழில் வதான்றிய 



முதல்  மயக் காப்பியம். இதற்கு ‘மணிவமகளல துறவு' என்ற வவறு 
சபயரும் உண்டு. 

ஆசிரியர் குறிப்பு: 

மணிவமகளலயின் ஆ ிரியர்  ீத்தளலச்  ாத்தனார்.  இவர்  ங்க 
காலத்தில் வாழ்ந்த புலவர்கைில் ஒருவர்.  ீத்தளல என்பது இவர் 
ஊராகச் ச ால்லப்படுகிறது. இவர்காலம் கி.பி. 2 ஆம் நூற்றாண்டு. 
சபற்வறார் அறியப்படவில்ளல. ஆனால், வாணிபத் சதாழில் 
ச ய்யப்பட்டுள்ைது அறிய முடிகிறது. தண்டமிழ்ச்  ாத்தன், தண்டமிழ்ப் 
புலவன் என்ற வவறு சபயர்களும்  ாத்தனாருக்கு உண்டு. 

நூலகைப்பு: 

இதில் காண்டப் பிரிவுகள் இல்ளல ஆனால்  ிலம்ளபப் வபான்று 30 
களதகளைக் சகாண்டுள்ைது. விழாவளறக் காளதயில் சதாடங்கி 
பவத்திறம் அறுக எனப் பாளவ வநாற்ற காளதயில் முடிகிறது. 
ஆ ிரியப்பாவால் ஆனது. 4286 அடிகளைக் சகாண்டது. 

சித்திர பதய்வம் கூறல் 
முதியாள் திருந்து அடி மும்கையின் வெங்கி  
ைதுைலர்த் தாவரான் வஞ்சினம் கூற  
ஏடுஅவிழ் தாவராய் எம்வகா ைகள்முன்  
ொடாது துெிந்து ொ ெல்கூர்ந் தகனபயன  5 
வித்தகர் இயற்றிய விைங்கிய ககவிகனச்  
சித்திரம் ஒன்று பதய்வம் கூறலும், 
வதவளதகைில் முதியவைாகிய  ம்பாபதி சதய்வத்ளத மூன்று முளற 
வணங்கி மணிவமகளலளயத் தனக்குத் தரும்படி பாடுகிடந்தான்.  
 
அப்வபாது  ம்பாபதி சதய்வம் அவனுக்குக் கூறிற்று.  
 
பூ மாளல அணிந்தவ்வவன! மணிவமகளல என் வகாமகள். எண்ணிப் 
பார்க்காமல் அவளை அளடயத் துணிந்து வாடுகிறாய். அவர் களல 
வல்லான் ஒருவன் இயற்றிய  ித்திரம் வபான்ற ஒப்பற்ற சதய்வம் 
என்பளதத் 

சதரிந்துசகாள் - என்றது.  
அதளனப் வகட்ட உதயகுமரன் ஒருவாறு சதைிவு சபற்றான்.  



வியப்பும் பபயர்வும் 
உதய குைரன் உள்ைம் கலங்கிப்  
பபாதியகறப் பட்வடார் வபான்றுபைய் வருந்தி  
அங்குஅவள் தன்திறம் அயர்ப்பாய் என்வற  10 
பசங்வகால் காட்டிய பதய்வமும் திப்பியம்  
கபஅரவு அல்குல் பலர்பசி ககையக்  
ககயில் ஏந்திய பாத்திரம் திப்பியம்  
முத்கத முதல்வி அடிபிகழத் தாய்எனச்  
சித்திரம் உகரத்த இதூஉம் திப்பியம்     15 
இந்ெிகல எல்லாம் இைங்பகாடி பசய்தியின்  
பின்அறி வாம்எனப் பபயர்வவான் தன்கன 

 ம்பாபதி சதய்வத்தின் வாக்ளகக் வகட்ட உதயகுமரன் புழுக்களறயில் 
அளடக்கப்பட்டவன் வபாலத் துன்றுற்றான்.  
இவளைப் பற்றித் சதய்வம் கூறிச் ச ங்வகாலுக்கு வழி காட்டிய 
சதய்வ வாக்கு ஆச் ரியமாக உள்ைது.  
இந்த அழகி பலருளடய ப ிளயப் வபாக்கக் ளகயில் ளவத்திருக்கும் 
பாத்திரம் ஆச் ரியமாக உள்ைது.  
இவளுக்குத் துன்பம் ச ய்கிறாய் - என்று கந்திற்பாளவ ச ான்னதும் 
ஆச் ரியமாக உள்ைது.  
இவற்ளற எல்லாம் பின்னர் அறிந்துசகாள்ைலாம் என்று 
எண்ணிக்சகாண்டு உதயகுமரன் திரும்பிவிட்டான்.  

பபறுமூச்சுடன் உதயென் பசல்லல் 
அகல்வாய் ைாலம் ஆர்இருள் உண்ெப்  
பகல்அரசு ஓட்டிப் பகெஎழுந்து ஆர்ப்ப  
ைாகல பெற்றி வான்பிகறக் வகாட்டு  20 
ெீல யாகன வைவலார் இன்றிக்  
காைர் பசங்கக ெீட்டி வண்டுபடு  
பூொறு கடாஅம் பசருக்கிக் கால்கிைர்ந்து  
ெிகறஅழி வதாற்றபைாடு பதாடர முகறகையின்  
 
ெகர ெம்பியர் வகைவயார் தம்முடன்  25 
ைகர வகீெயின் கிகைெரம்பு வடித்த  
இைிபுெர் இன்சரீ் எஃகுஉைம் கிழிப்பப்  
பபாறாஅ பெஞ்சில் புககஎரி பபாத்திப்  
பறாஅக் குருகின் உயிர்த்துஅவன் வபாயபின்,  
 



உகறயுள் குடிகக உள்வரிக் பகாண்ட  30 
ைறுஇல் பசய்கக ைெிவை ககலதான்  
ைாதவி ைகைாய் ைன்றம் திரிதரின்  
காவலன் ைகவனா ககவிட லீயான்  
காய்பசி யாட்டி காயசண் டிககஎன  
ஊர்முழுது அறியும் உருவம் பகாண்வட  35 
ஆற்றா ைாக்கட்கு ஆற்றும் துகெயாகி 

உதயகுமரன் திரும்பும்வபாது இருள் சகௌவியது. பகல் என்னும் 
அர ளன ஓட்டிவிட்டு, மாளலக் காலமாகிய யாளன தன் பிளறநிலாக் 
சகாம்ளபக் காட்டிக்சகாண்டு, யாளனளய நடத்தும் பாகன் இல்லாமல், 
தன் ளககளை நீட்டி, அதன் மத நீளரப் பருகுவது வபால வண்டுகள் 
சூழ்ந்து வர, நிளறவுளடளம இல்லாமல் மாளலக்காலம் வந்தது. - 
நிளற அழிந்த உதயகுமரன் வபால வந்தது.  
 
நகரத்தில் உள்ை நம்பியர் வளையலணிந்த மகைிருடன் மகர 
வளீணயின் நரம்பு வபசுவது வபால உளரயாடிக்சகாண்டிப்பளதக் கண்ட 
உதயகுமரன் சபாறாளம சகாண்ட  தன் சநஞ் ம் சகால்லன் துருத்தி 
வபாலப் சபருமூச்சு விடத் திரும்பிச் ச ன்றுசகாண்டிருந்தான்.  
 
மணிவமகளல தன் உருவத்ளதச்  ம்பாபதி குடிளை (குளக) வகாயிலில் 
மாற்றிக்சகாண்டாள். மாதவி மகள் உருவத்தில் இருந்தால் 
உதயகுமரன் விட்டுளவக்க மாட்டான் என்று எண்ணினாள்.  
 
தீராப் ப ிவயாடு திரிந்த காய ண்டிளகளய ஊர் முழுவதும் 
அறிந்திருந்தது. அவைது உருவத்ளதத் தாங்கிக்சகாண்டு உணவில்லா 
மக்களுக்கு உணவு வழங்கிவந்தாள்.  

ைெிவைககல சுற்றிதிரிதல் 

ஏற்றலும் இடுதலும் இரப்வபார் கடன்அவர்  
வைற்பசன்று அைித்தல் விழுத்தககத்து என்வற  
நூற்பபாருள் உெர்ந்வதார் நுனித்தன ராம்என  
முதியாள் வகாட்டத்து அகவயின் இருந்த  40 
அமுத சுரபிகய அங்ககயின் வாங்கிப்  
பதிஅகம் திரிதரும் கபந்பதாடி ெங்கக  
 
அதிர்கழல் வவந்தன் அடிபிகழத் தாகர  
ஒறுக்கும் தண்டத்து உறுசிகறக் வகாட்டம்  



விருப்பபாடும் புகுந்து பவய்துஉயிர்த்துப் புலம்பி  45 
ஆங்குப் பசிஉறும் ஆர்உயிர் ைாக்ககை     
வாங்கு ககயகம் வருந்தெின்று ஊட்டலும், 

பிச்ள  வாங்குதலும், வாங்கிய பிச்ள ளயப் பகிர்தைித்தலும் பிச்ள  
எடுப்வபாரின் விழுமிய கடளம நூல் வல்வலார் கூறியுள்ைனர் என்பளத 
மணிவமகளல நிளனத்துப் பார்த்தாள். எனவவ  ம்பாபதி வகாட்டத்தில் 
ளவத்திருந்த தன் அமுதசுரபிளயக் ளகயில் எடுத்துக்சகாண்டாள். ஊர் 
முழுவதும் திரிந்து உணவு வாங்கினாள்.  

 
வவந்தன் தன் ஆளணக்கு அடங்காதவளரச்  ிளறயில் ளவத்திருந்தான். 
அங்குச் ச ன்றாள். அவர்கைின் ப ிளயப் வபாக்கினாள். உணவு 
வாங்கும்  ிளறக் ளகதிகைின் ளககள் வாங்கி வாங்கி வருந்தும் 
அைவுக்கு உணவு வழங்கினாள். 
ஊட்டிய பாத்திரம் ஒன்றுஎன வியந்து  
வகாட்டம் காவலர் வகாைகன் தனக்குஇப்  
பாத்திர தானமும் கபந்பதாடி பசய்தியும்  50 
யாப்புகடத் தாக இகசத்தும்என்று ஏகி, 

ஒரு பாத்திரத்ளத ளவத்துக்சகாண்டு அத்தளனப் வபருக்கும் உணவு 
வழங்குகிள் ஒருத்தி என்னும் வியப்புக்கு உரிய ச ய்திளய 
மன்னனுக்குத் சதரிவிப்வபாம் என்று  ிளறக்வகாட்டக் காவலாைிகள் 
ச ன்று, மன்னனுக்குத் சதரிவித்தனர்.  

அரசன் பூம்பபாழில் புகுதல் 
பெடிவயான் குறள்உரு வாகி ெிைிர்ந்துதன்  
அடியின் படிகய அடக்கிய அந்ொள்  
ெீரின் பபய்த மூரி வார்சிகல  
ைாவலி ைருைான் சரீ்பகழு திருைகள் 55 
சரீ்த்தி என்னும் திருத்தகு வதவிபயாடு  
வபாதுஅவிழ் பூம்பபாழில் புகுந்தனன் புக்குக் 

சநடிவயானாகிய திருமால் குள்ை உருவம் சகாண்டவனாக, பாணர் 
மன்னன் மாபலியிடம் ச ன்று அவனிடம் மூன்று கால் தப்படி அைவு 
தானமாகப் சபற்று, அவன் ஆண்ட மூன்று உலகங்களையும் இரண்டு 
தப்படிகைால் அைந்துவிட்டு, மூன்றாம் தப்படியாக மாபலி மன்னனின் 
தளலயில் காளல ளவத்து அைந்து அவளனக் சகான்றான்.  
 



அதன் பின்னர் மாவலி மன்னனின் மகள்  ீர்த்தி என்பாளுடன் 
வ ர்ந்துசகாண்டு அங்கிருந்த சபாழிலுக்குச் ச ன்றான்.  
பகாம்பர்த் தும்பி குழலிகச காட்டப்  
பபாங்கர் வண்டினம் ெல்லியாழ் பசய்ய  
வரிக்குயில் பாட ைாையில் ஆடும்  60 
விகரப்பூம் பந்தர் கண்டுஉைம் சிறந்தும்,  
 
புெர்துகெ ெீங்கிய பபாய்கக அன்னபைாடு  
ைடையில் வபகடயும் வதாககயும் கூடி  
இருசிகற விரித்துஆங்கு எழுந்துடன் பகாட்பன  
ஒருசிகறக் கண்டுஆங்கு உள்ைகிழ்வு எய்தி  65 
ைாைெி வண்ெனும் தம்முனும் பிஞ்கையும்  
ஆடிய குரகவஇஃது ஆம்என வொக்கியும்,  
 
வகாங்குஅலர் வசர்ந்த ைாங்கனி தன்கனப்  
பாங்குஉற இருந்த பல்பபாறி ைஞ்கைகயச் 
பசம்பபான் தட்டில் தீம்பால் ஏந்திப் 70 
கபங்கிைி ஊட்டும்ஓர் பாகவயாம் என்றும்,  
 
அெிைலர்ப் பூம்பபாழில் அகவயின் இருந்த  
பிெவுக்குரங்கு ஏற்றிப் பபருைதர் ைகழக்கண்  
ைடவவார்க்கு இயற்றிய ைாைெி ஊசல்  
கடுவன் ஊக்குவது கண்டுெகக எய்தியும், 75 
 
பாசிகல பசறிந்த பசுங்கால் ககழபயாடு  
வால்வசீ் பசறிந்த ைராஅம் கண்டு  
பெடிவயான் முன்பனாடு ெின்றன னாம்எனத்  
பதாடிவசர் பசங்ககயில் பதாழுதுெின்று ஏத்தியும் 

அப்வபாது நட்ளட ஆண்ட வ ாழன் மாவண் கிள்ைி. 
அவன் மலர்ப் பூங்காவில் மகிழ்ந்திருந்தான்.  
மலர்க்சகாம்புகைில் தும்பி இன வண்டுகள் புல்லாங்குழல் வபால இள  
பாடிக்சகாண்டிருந்தன.  
குயில்கள் பாட மயில்கள் ஆடிக்சகாண்டிருந்தன.  
அவன் பூப் பந்தலில் அமர்ந்து உள்ைக் கைிப்வபாடு இருந்தான்.  
 
தன் துளணளய விட்டு நஙீ்கிய அன்னம் ஒன்று அங்கிருந்த 
சபண்மயிவலாடு கூடி ஒன்ளற ஒன்று சுற்றி வந்துசகாண்டிருந்தது. 



இது மணிவண்ணன் கண்ணன், அவன் அண்ணன் பலராமன், பிஞ்ளை 
(நப்பின்ளன) ஆகிவயார் ஆடும் குரளவக் கூத்து வபால் அவனுக்குத் 
வதான்றியது.  
 
வகாங்கம் பூ, மாம்பழம், மயில் ஆகியளவ அருகருகில் இருந்தளதப் 
பார்த்து சபண் ஒருத்தி சபான் தட்டில் பாளல ளவத்துக்சகாண்டு 
கிைிக்கு ஊட்டுவது வபால் அவனுக்குத் வதான்றியது.  
 
மகைிர் ஆடும் ஊஞ் லில் தன் சபண் குரங்ளக ஏற்றிவிட்டு ஆண் 
குரங்கு ஆட்டிவிடுவளதப் பார்த்துச்  ிரித்துக்சகாண்டிருந்தான்.  
 
பசுளமயான இளலகளுடன் மராம் மரம் நிற்பளதப் பார்த்து 
சநடிவயானாகிய திருமால் நிற்கின்றான் என்று எண்ணித் சதாழுதான்.  

ைகைவீராடு கைித்தல் 
ஆடல் கூத்திவனாடு அவிெயம் பதரிவவார்  80 
ொடகக் காப்பிய ெல்நூல் நுனிப்வபார்  
பண்ெியாழ் ெரம்பில் பண்ணுமுகற ெிறுப்வபார்  
தண்ணுகைக் கருவிக் கண்எறி பதரிவவார்  
குழபலாடு கண்டம் பகாைச்சரீ் ெிறுப்வபார்  
பழுெிய பாடல் பலபராடு ைகிழ்வவார்  85 
ஆரம் பரிந்த முத்தம் வகாப்வபார்  
ஈரம் புலர்ந்த சாந்தம் திைிர்வவார்  
குங்குை வருெம் பகாங்ககயின் இகழப்வபார்  
அஞ்பசங் கழுெீர் ஆய்இதழ் பிெிப்வபார்  
ெல்பெடுங் கூந்தல் ெறுவிகர குகடவவார்  90 
பபான்னின் ஆடியின் பபாருந்துபு ெிற்வபார்  
ஆங்குஅவர் தம்வைாடு அகல்இரு வானத்து  
வவந்தனிற் பசன்று விகையாட்டு அயர்ந்து, 

அங்கு இருந்த மக்கள் மன்னனிடம் ச ன்று அவனுடன் வ ர்ந்து 
விளையாடினர்.  
ஆடும் கூத்தியர், அவிநயம் காட்டுபவர், நாடக நூல் அறிந்தவர்கள், 
யாழ் இள ப்வபார், தண்ணுளம முழக்குவவார், குழல் ஊதுவவார், 
வாய்பாட்டுப் பாடுவவார் முதலான  இள வாணர்கள் மன்னளன 
மகிழ்வித்துக்சகாண்டிருந்தனர்.  
வமலும்  ிலர் ஆரத்தில் அறுந்துவபான முத்துக்களைக் 
வகாத்துக்சகாண்டிருந்தனர்.  ிலர் மார்பில்  ந்தனம் 



பூ ிக்சகாண்டிருந்தனர்.  ிலர் சகாங்ளகயில் குங்குமம் 
பூ ிக்சகாண்டிருந்தனர்.  ிலர் கழுநீர்ப் பூ மாளல 
சதாடுத்துக்சகாண்டிருந்தனர்.  ிலர் தம் கூந்தலுக்கு மணம் 
ஊட்டிக்சகாண்டிருந்தனர்.  ிலர் கண்ணாடி முன்னர் நின்றுசகாண்டு 
தன்ளனத் திருமகள் வபால அழகுபடுத்திக்சகாண்டிடிருந்தனர்.  
இவர்கள் வவந்தனுடன் வ ர்ந்து விளையாடினர்.  

பசங்கக காட்டி ெிற்றல் 

குருந்தும் தைவும் திருந்துைலர்ச் பசருந்தியும்  
முருகுவிரி முல்கலயும் கருவிைம் பபாங்கரும் 95 
பபாருந்துபு ெின்று திருந்துெகக பசய்து  
குறுங்கால் ெகுலமும் பெடுஞ்பசவி முயலும்  
பிறழ்ந்துபாய் ைானும் இறும்புஅகலா பவறியும்  
வம்பைனக் கூஉய் ைகிழ்துகெ பயாடுதன்  
பசம்ைலர்ச் பசங்கக காட்டுபு ெின்று 100 
 
ைன்னவன் தானும் ைலர்க்ககெ கைந்தனும்  
இன்இை வவனிலும் இைங்கால் பசல்வனும்  
எந்திரக் கிெறும் இடுங்கல் குன்றமும்  
வந்துவழீ் அருவியும் ைலர்ப்பூம் பந்தரும்  
பரப்புெீர்ப் பபாய்ககயும் கரப்புெீர்க் வகெியும்  105 
ஒைித்துகற இடங்களும் பைிக்குஅகறப் பள்ைியும்  
யாங்கணும் திரிந்து தாழ்ந்துவிகை யாடி, 

குருந்து, ச ம்முல்ளல, ச ருந்தி, முல்ளல, கருவிைம், சபாங்கர் 
முரலான மலர்கள்  ிரித்துக்சகாண்டிருந்தன.  
கீரிப்பிள்ளை, முயல், மான், சவறி ஆகிய விலங்குகள் தம் துளணளய 
அளழத்து விளையாடிக்சகாண்டிருந்தன.  
அர ன் மாவண் கிள்ைி இவற்ளறக் ளககாட்டி அளழத்து 
விளையாடிக்சகாண்டிருந்தான்.  
 
மன்வனாடு வ ர்ந்து காமன் விளையாடிக்சகாண்டிருந்தான். வவனில் 
காலத் சதன்றல் வ ீியது. தண்ணரீ் உற்றும் எந்திரக் கிணறு, கல் 
அடுக்கிய குன்றம், அதிலிருந்து வந்து விழும் அருவி, 
பூத்துக்  குலுங்கும் பந்தல், .நரீ் பரவிக் நிறுகும் சபாய்ளக, நீர் 
மளறந்திருக்கும் வகணி, ஒைிந்து விளையாடும் இடங்கள், பைிங்குக் 
கல்லால் ஆன அளறகள் முதலான இடங்கைில் மன்னன் 
விளையாடினான். 



அரசன் வறீ்றிருத்தல் 
ைகத விகனைரும் ைராட்டக் கம்ைரும்  
அவந்திக் பகால்லரும் யவனத் தச்சரும்  
தண்தைிழ் விகனைர் தம்பைாடு கூடிக்  110 
பகாண்டுஇனிது இயற்றிய கண்கவர் பசய்விகனப்  
பவைத் திரள்கால் பன்ைெிப் வபாதிககத்  
தவை ெித்திலத் தாைம் தாழ்ந்த  
வகாெச் சந்தி ைாண்விகன விதானத்துத்  
தைனியம் வவய்ந்த வககபபறு வனப்பின்  115 
கபஞ்வசறு பைழுகாப் பசும்பபான் ைண்டபத்து  
இந்திர திருவன் பசன்றுஇனிது ஏறலும், 

மகத நாட்டுத் சதாழில்நுட்பக் காரர்கள், மராட்டிய நாட்டுக் 
களலைர்கள், அவந்தி நாட்டுக் சகால்லர், யவன நாட்டு தச் ர் 
ஆகிவயார் தமிழ் நாட்டுத் சதாழில் நுட்பக்காரவராடு வ ர்ந்து 
உருவாக்கிய மண்டபத்தில் மாவண் கிள்ைி இருந்தான். அந்த மண்டபம் 
பவைத்தாலான தூண்களைக் சகாண்டிருந்தது. தூண் நின்ற 
திண்ளணயில் முத்து மாளலகள் சதாங்கவிடப்பட்டிருந்தன. வகாணம் 
சபாருந்தும்  ந்தியில் விதானம் என்னும் வமல்கட்டி 
அளமக்கப்பட்டிருந்தது. வமல்கட்டி விரிப்பு சபான்னால் 
ச ய்யப்பட்டிருந்தது. அதில் வ ாழன் மாவண் கிள்ைி இந்திரன் வபால 
எறி அமர்ந்து இருந்தான். 

அரசகன வாழ்த்துதல் 
 வாயிலுக்கு இகசத்து ைன்னவன் அருைால்  
வசய்ெிலத்து அன்றியும் பசவ்விதின் வெங்கி  
எஞ்சா ைண்ெகசஇ இகல்உைம் துரப்ப  120 
வஞ்சியின் இருந்து வஞ்சி சூடி  
முறம்பசவி யாகனயும் வதரும் ைாவும்  
ைறம்பகழு பெடுவாள் வயவரும் ைிகடந்த  
தகலத்தார்ச் வசகனபயாடு ைகலத்துத்தகல வந்வதார்  
சிகலக்கயல் பெடுங்பகாடி பசருவவல் தடக்கக  125 
ஆர்புகன பதரியல் இைங்வகான் தன்னால்  
காரியாற்றுக் பகாண்ட காவல் பவண்குகட  
வலிபகழு தடக்கக ைாவண் கிள்ைி  
ஒைிபயாடு வாழி ஊழிவதாறு ஊழி  
வாழி எம்வகா ைன்னவர் பபருந்தகக  130 
வகள்இது ைன்வனா பகடுகெின் பககைர் 



யாகனத் தீவொய்க்கு அயர்ந்துபைய் வாடிஇம்  
ைாெகர்த் திரியும்ஓர் வம்ப ைாதர்  
அருஞ்சிகறக் வகாட்டத்து அகவயின் புகுந்து  
பபரும்பபயர் ைன்ன ெின்பபயர் வாழ்த்தி  135 
ஐயப் பாத்திரம் ஒன்றுபகாண்டு ஆங்கு  
பைாய்பகாள் ைாக்கள் பைாசிக்கஊண் சுரந்தனள்  
ஊழிவதாறு ஊழி உலகம் காத்து  
வாழி எம்வகா ைன்னவ என்றலும், 

மணிமண்டபத்தில் இருந்த மாவண் கிள்ைியிடம் 
 ிளறக்வகாட்டத்திலிருந்து வந்த காவலர் சதரிவித்தனர்.  
 
அவர்கள் மணிமண்டப வாயில் காவலனிடம் ச ால்லி ஒப்புதல் சபற்று 
உள்வை ச ன்றர்.  
சதாளலவில் நின்று மன்னளன வணங்கி வாழ்த்தினர். மன்னனின் 
சவற்றிகளை எடுத்துளரத்தனர். மன்னன் இைங்வகாளவ யாளன, வதர், 
குதிளர, மறவர் பளடகளுடன் அனுப்பிக் காரியாறு என்னுமிடத்தில் 
நடந்த வபாரில் வ ரளனயும் பாண்டியளனயும் சவன்றான். தன் 
சவண்சகாற்றக் குளடளய விரித்து வறீ்றிருந்தான்.  
காரியாற்றில் சவண்குளட விரித்த வவந்வத! என்று காவலர் 
விைித்தனர்.  
நீ உன் புகழுடன் ஊழூழி வாழவவண்டும் என வாழ்த்தினர்.  
இந்தச் ச ய்திளயக் வகள் - என்று கூறினர்.  
மன்ன! நின் பளகவர் சகடுக என மீண்டும் வாழ்த்தினர்.  
 
யாளனத்தீ ப ி வநாயால் வாடி இந்த மாநகரில் திரியும் ஒரு புதுளமப் 
சபண் (காய ண்டிளக) நம்  ிளறச் ாளலக்குள் புகுந்து உன் சபயளரச் 
ச ால்லி வாழ்த்திக்சகாண்டு தன்  ளகயில் இருக்கும் ஒவர 
பாத்திரத்தில் உள்ை வ ாற்ளறக் சகாண்டு அளனத்துச்  ிளறக் 
ளகதிகைின் ப ிளயயும் வபாக்கிக்சகாண்டிருக்கிறாள் - என்றனர்.  
 
எம் மன்னவ! ஊழூழி வதாறும் உலகம் காத்து வாழ்வாயாக என 
மீண்டும் காவலர்கள் வாழ்த்தினர்.  
வருக வருக ைடக்பகாடி தான்என்று  140 
அருள்புரி பெஞ்சபைாடு அரசன் கூறலின்  
வாயி லாைரின் ைடக்பகாடி தான்பசன்று  
ஆய்கழல் வவந்தன் அருள்வா ழியஎனத்  



தாங்குஅருந் தன்கைத் தவத்வதாய் ெீயார்  
யாங்கா கியதுஇவ் ஏந்திய கடிகைஎன்று  145 
அரசன் கூறலும், ஆயிகழ யுகரக்கும் 

"வருக வருக" என்று அர ன் மணிவமகளலளய அருள் புரியும் 
சநஞ்வ ாடு வரவவற்றான். வாயிலாைர் மணிவமகளலளய மன்னனிடம் 
அளழத்துச் ச ன்றனர். "ஆய் கழல் மன்னன் அருள் வாழிய" என 
மணிவமகளல மன்னளன வாழ்த்திக்சகாண்வட ச ன்றாள். "பிறர் 
தாங்கமுடியாத தவசநறிளய வமற்சகாண்டிருப்பவவை! நீ யார்? உன் 
ளகயில் இருக்கும் பாத்திரம் எப்படி வந்தது என்று அர ன் வகட்டான். 
மணிவமகளல விைக்கலானாள்.  

பபருகை கூறல் 
விகரத்தார் வவந்வத ெீெீடு வாழி  
விஞ்கச ைகள்யான் விழவுஅெி மூதூர்  
வஞ்சம் திரிந்வதன் வாழிய பபருந்தகக  
வானம் வாய்க்க ைண்வைம் பபருகுக  150 
தீதுஇன் றாக வகாைகற்கு ஈங்குஈது  
ஐயக் கடிகை அம்பலம் ைருங்குஓர்  
பதய்வம் தந்தது திப்பிய ைாயது  
யாகனத் தீவொய் அரும்பசி பகடுத்தது  
ஊன்உகட ைாக்கட்கு உயிர்ைருந்து இதுஎன, 155 
யான்பசயற் பாலதுஎன் இைங்பகாடிக்கு என்று  
வவந்தன் கூற பைல்இயல் உகரக்கும்  
சிகறவயார் வகாட்டம் சதீ்துஅருள் பெஞ்சத்து  
அறவவார்க்கு ஆக்கும் அதுவா ழியர்என, 

காய ண்டிளக உருவில் இருக்கும் மணிவமகளல கூறலானாள்.  
மணக்கும் மாளல அணிந்த வவந்தவன! நீடூழி வாழ்வாயாக. நான் 
விஞ் யன் ஒருவனின் மகள். விழாக்வகாலம் பூண்டிருக்கும் உன் 
மூதூரில் ஏவதா திரிந்துசகாண்டிருக்கிவறன். சபருந்தளகளம பூண்ட 
தாங்கள் வாழ வவண்டும். நாட்டில் நல்ல மளழ சபாழிய வவண்டும். 
மண் வைம் சபருக வவண்டும். அர ன் தீங்கின்றி வாழவவண்டும். 
இந்தத் சதய்வத் தன்ளம உள்ை பாத்திரத்ளத சதய்வம் எனக்குத் 
தந்தது. வியப்புக்கு உரிய இந்தப் பாத்திரம் என்  "யாளனத்தீ" என்னும் 
தீரா வயிற்றுப் ப ிளயப் வபாக்கியது. - என்று கூறினாள். "நான் 
ச ய்யவவண்டிய பணிளய இந்த இைம்சபண் ச ய்கிறாள்"  என்று 
மன்னன் அவளைப் பாராட்டினான். " ிளறச் ாளலளய அறச் ாளலயாக 



மாற்றுங்கள். அறம் ச ய்வவாரக்கு அது உதவட்டும். அறம் 
தளழக்கட்டும்" என்று மன்னன் ஆளணயிட்டான்.  
அருஞ்சிகற விட்டுஆங்கு ஆயிகழ உகரத்த  160 
பபருந்தவர் தம்ைால் பபரும்பபாருள் எய்தக்  
ககறவயார் இல்லாச் சிகறவயார் வகாட்டம்  
அறவவார்க்கு ஆக்கினன் அரசுஆள் வவந்துஎன். 

அர ன்  ிளறயிலிருந்தவர்களை விடுதளல ச ய்தான். இந்தப் சபண் 
ச ால்லும் அறிவுளரயால்  ிளறயிலிருந்தவர்கள் களற இல்லா 
மனத்தவர் ஆகட்டும்.  ிளறச் ாளல அறச் ாளலயாக மாறட்டும் என்று 
ஆளணயிட்டான். 


