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"ேச ர் கன் பிள்ைளத்தமிழ்" 
அந்தகக்கவி ரராகவ த யார் இயற்றிய  

 
    Source: 
    "ேச ர் கன் பிள்ைளத்தமிழ்" 
    அந்தகக்கவி ரராகவ த யார் இயற்றிய  
    கல்குளம் - குப் சாமி த யார், பி. ஏ. பதிப்பித்த . 
    ெசன்ைன : மிெனர்வா அச்சியந்திரசாைல 
    1902 
    All Rights Reserved 
    PRINTED BY THOMPSON AND CO., 
    AT THE "MINERVA" PRESS, BROADWAY, MADRAS. 
    ----------------- 
 

சிறப் ப்பாயிரம் 
 
    கும்பேகாணம் காெலஜ் தமிழ்ப்பண் தர் பிரம  
    உ. ேவ. சாமிநாத ஐயரவர்கள் ெசால் ய கட்டைளக் க த் ைற. 
 
        கண் ைட ெயன் ங் குறட்கிலக் காகிக் கவின்றிலங்கும் 
        பண் ைடச் ெசல்வன் கவி ர ராகவன் பா யசீர் 
        அண் ைடச் ெசய்ைக கன்பிள் ைளக்கவி யாய்ந் பதித் 
        ெதண் ைடக் கல்குளம் வாழ்குப்  சாமிநன் றீந்தனேன. 
    -------------- 
 
    தஞ்சா ர் பிரம . சதாவதானம் சுப்பிரமணிய ஐயவர்கள் 
    ெசால் ய அ சீர்க்கழி ெந ல யாசிாிய வி த்தம். 
 
        அகக்கண்ெணான் ேறெகாண்  கவி ர ராகவனன்றளித்தான் ேச ர்க் 
        குகற்கண்பிள் ைளத்தமிைழ யின்றதைனக் கல்குளத் க் குப்  சாமி 
        கக்கண்க ளிரண் ெகா  ேநாக்கியகத் தாய்ந்தச்சில் யன்  தந்தான் 
        சகக்கண்ணிப் லவைன  க்கண்ண ெனனப் கழ்ந்  சாற்ற லாேம. 
    -------- 
 
    ெசன்ைனக்கிறிஸ் யன் காெலஜ்தைலைமத் தமிழ்ப்பண் தர் 
    பிரம  வி.ேகா. சூாியநாராயண சாஸ்திாியாரவர்கள் ெசால் ய 
    கு வஞ்சி வி த்தம். 
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        சந்தமிக்குறழ் ெசந்தமிழ்த்திறல் சான்ெறாளிர்ந் 
        தந்தகப்பல ல்கள்கூறிய வண்ணலா 
        மந்தகக்கவி ரராகவ னார்ெச ர்க் 
        கந்த க்ெகா  வண்பிைளக்கவி கண்டனன்.  (1) 
 
        கு க நிைலத் ைற 
 
        அன்ன ைல யன்ெபா டாய்தந் தச்சினி 
        னன்னர் யா  ேமற்  வப்ப நாட் னன் 
        பன்  கல்வி ெசவ்வ ற்ற பண்பினான் 
        மின்  நம்பி குப்  சாமி ேவளேரா.  (2) 
    -------------------- 
 
    மகாவித் வான் ரைச அட்டாவதானம் சபாபதி த யார் அவர்கள் மாணாக்க ம் 
    கவர்ன்ெமன்  தமிழ் ட்ரான்ஸ்ேலட்டர் னிஷி மாகிய மகா ராஜ ராஜ  
    தண்டலம்-பாலசுந்தர த யாரவர்கள் ெசால் ய 
    அ சீர்க் கழிெந ல யாசிாிய வி த்தம். 
 
        அ ள்ெப மான் பாற்கன்றி ய ந் பல 
                  கறிப்ெபா ட்கு மஞ்சு ைவச்ெசய் 
        ெபா ள்விைள ஞ் ேச ாிற் ெபா ந்திலகு 
                  ெமழிற்கு ைலப் ெபா ளா ேயாங்கும் 
        ெத ள்வளர்ைவ ெநட் ைலேவற் ெசவ்ேவளி 
                  னிைணக்கமலச்ேசவ க்கு 
        ம வளர்ெசந் தமிழ்ப்பிள்ைளக் கவியறிஞ 
                  ளத் வைக ம  மாேற.  (1) 
 
        ெபான்னக  மகத்தி ம் ெகாளத் 
                  ெதாண்ைடவயின் ெபான்வி ைளந்த 
        நன்னகர்  க ங்களந்ைத நகர்க்ேகாட்டப் 
                  ாினண்ணி வாழ்ேவான் 
        பன்ன ஞ்சீ ரந்தகனாங் கவி ர ராகவமால் 
                  பாிந்தி யற்ற 
        அன்னதைனக் குகரமிைச யமர்ந்திலகும் 
                  வைளக்குலங்களலர்ந்  ேமய.  (2) 
 
        கற்குளக்கண் ம குளக் கண்ணவன்றா 
                  ளிைணக்குளக்கண் கவி  மன் ஞ் 
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        ெசாற்கு யர் த்தமிேழா டாங்கிலஞா 
                  ன நிரம்பத் ைதந்  ஞாலத் 
        திற்குளிளம் ரணெரன் றியம்  
                  கலாப்பட்ட மிய ஞ் ைசவ 
        நற்குலேவ ளாளனறி ைகெயா க் 
                  கங்கெளலா நண்ணி வா ம்  (3) 
 
        எத்தைர ம் க ஞ்சீர்க் குப் சா 
                  மிக்குாிசிெல  ேவாாின் 
        ைகத்தலத்தா ம்வ உக் கைளக்கைளந்ேத 
                  யதன்க ங் க ப்ெபா ட்கும் 
        ஒத்த ைர நயங்காட்  ெய றா 
                  ெவ த்ததனி வித் ெதன் ம் 
        பத்திெநறிப் பயனைடயப் பாிந் ெகா த் 
                  தனனிந்தப்பா  ேளார்க்ேக.  (4) 
    ------------------ 
 
    தி ெநல்ேவ  ஜில்லா ேசற் ர் சமஸ்தான வித் வான் 
    மகா ராஜ ராஜ  . ரா. அ ணாசல கவிராயரவர்கள் 
    ெசால் ய வி த்தக்க த் ைற. 
 
        உறவி யந்தக றல்ேபா ளத் ளன் ற 
        உறவி யந்தக ர்ெச ர் க க் குயர்பாப் 
        பிறவி யந்தக ரரா கவன்ெசாலப் ெபற் ம் 
        பிறவி யந்தகன் ெகாள்வேரா கற் ணர் ெபாாிேயார்.  (1) 
 
        அன்ன பாவனந் த ம்பிள்ைளத் தமிெழன வாகச் 
        ெசான்ன பாவனந் த மவன் கைழயான் ெசாேலேனல் 
        என்ன பாவனந் தமிழறி யானிவ ெனன்பீர் 
        ன்ன பாவனந் த ஞ்ெசால ேமா ெமாழிமின்.  (2) 
 
        இைவய ைனத் ேமார்ந் திைதெவளிப் ப த் வ ெமன்  
        சிைவய ைனத் தி ெசயவ ள் ாிந்தவன் சினங்ெகாண் 
        டைவய ைனத் ய றப் ைடத் தவனள கத்தாற் 
        குைவய ைனத் யர் வள்ளிநா யகன ள் ெகாண் .  (3) 
 
        ெநற்கு ளத்திரண் மணிவிைள த ெச  ெந ங்குங் 
        கற்கு ளத்தினன் னீர் கந் ெத ெப ங் கனவான் 
        நற்கு ளத்தி  னிநிகர் கைல ணர் நல்ேலான் 
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        எற்கு ளத்தினம் பற்பல தவிெசய் தி ேவான்  (4) 
 
        குப்  சாமிெயன் றி மியற் ெப ம்ெபயர்க் ெகாண்டல் 
        ஒப்  சாமிய ந ம் கழ்குண ள்ேளான் 
        அப்  சாமி  விழியினார்க் கங்கச னாேனான் 
        ெசப்  சாமிகண் வாின் ன ள்ெபறீஇச் சிறந்ேதான்..  (5) 
 
        நச்சி யற்றிர க்ெகா  வந்தன நமனார் 
        உச்சி யற்றிைளப் ற ைத ரமா ெரா வன் 
        ெமச்சி யற்றி  வ யிைன பாசிக்க ேமேலான் 
        அச்சி யற்றியா யிர ைற யளித்தன னன்ேற.  (6) 
    ------------------ 
 
    ெபங்க ர் ெசன்ட்றல் காெலஜ் தமிழ்ப்பண் தர் 
    மகா ராஜ ராஜ  தி. ேகா. நாராயணசாமி பிள்ைளயவர்கள் 
    ெசால் ய நிைலமண் ல ஆசிாியப்பா. 
 
        மணிெந ந் திைரய வார்கடல் வளாகத் 
        தணிநிகர் பா  யாரந் யல்வ  
        வளங்குலாந் ெதாண்ைட மண்டலங் குழீஇய 
        சான்ேறார் திலகத் தைகயன் சீர்சால் 
        ெபான்விைள களந்ைதப் ெபாற்பதி யண்   5 
        கண்விைள க ம் ஞ் ெநந்ெந ங் கஞ ம் 
         ெரனப்ப ம் ெபா வ  மாண்பதி 
        மீ ர் ேவளாண் மிளிர்மர தித்த 
        வ க நாத வள்ளல் தவேம 
        ப ெகாண் ங்குற் பவித்த பான்ைமயன்  10 
        ர ராகவப் ேபரா லாவி 
        வானக் கண்ெணன வண்ெபா ள் விளக்குவான் 
        ஞானக் கண்ெகா  நவின் த் தைகய 
        எண்ெபா  ளகத்த வின்றமிழ்க் கடற்கண் 
        மாண்ெபா ள் யா ம் வைகெபறத் ெதாீஇத்  15 
        தண்டமி ெழல்ைலத் தாரணி வைளந்  
        ெகாண்டல்ேபாற் கவிமைழ குளிர்ப் றச் ெசாாிந்ேதான் 
        நீர ேவணி ெந ந்தைக யளித்த 
        தீ ர் ெபாறியாற் றிகழ்த  ேதவனாஞ்  20 
        ேச ர் கன் ெசவ்விய பிள்ைளத் 
        தமிெழ ம் ப்ரபந்தஞ் சதி ற வ ளினன் 
        அதைனயந் நாட்  லளப்பற வளத்த 
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        கல்குளப் ெபயாிய மல்குசீர்ப் பதியான்  25 
        கந்தசாமி க த  தவத்தால் 
        வந்த சாமி ெய மதிப் ைடயான் 
        ஆங்கிலஞ் ெசந்தமி ழாய்ந்த நி ணன் 
        பாங்கு  சுகுணன் பழகு  மன்பினன் 
        ெமய்ப் கழ் சான்ற விேவக சீலன்  30 
        குப் சாமி விற்பன ேசகரன் 
        கல்ெவட்  த ய க விக ளாலறி 
        கால த ய கண்டா ராய்ந்  
        எ த் ச் ெசாற்ெபா  ளியல்  கரவ  
        அ த்திங் ெக தா ெவ த்திற் ெசறித்  
        மன்பைத ேயார்க்கு வழங்கினன் மாேதா.  36 
    ------ 
 
    ம ைர ஜில்லா ெகாட்டாம்பட்  மகா ராஜ ராஜ  எம். 
க ப்ைபயாப்பாவலரவர்கள் ெசால் ய அ சீர்க்கழிெந ல  யாசிாிய வி த்தம். 
 
        உ த்ெதாண்ைட வைளவிழிக வாி ைல 
                  நைகெயன்ன ைரக்கக் கற்ேறார் 
        க த்ெதாண்ைட யலாிய யர் கைலமகேண 
                  ரைவசான்ேறார் கடங்குஞ் சீர்த்தி 
        இ த்ெதாண்ைட ன்வசுவா கியதா ந் 
                  நாட்னி க்ேக ெயந்த நா ந் 
        தி த்ெதாண்ைட நாெடன்ற சிறப்பினா 
                  லப்ெபயேர திக  நாட் ல்.  (1) 
 
        ெசாற்கைளந்ைதத் தியர்மயலாற் சுைதைய 
                  மறந்திடச்ெசய்மி ந் ேதாற்குஞ் சங்கம் 
        நற்களந்ைத க  ந ேமனி குழெலன்  
                  ந வி லாத 
        அற்களந்ைத வ ம பஞ் சாிைவயர்க்ெகன் 
                  றைற ெமழில் அதிக மார்ந்த 
        ெபாற்களந்ைதக் கணித்தான ேர 
                  பிறப்பிடமாப் கல வாய்ந்ேதான்.  (2) 
 
        தாரணியம் யவைரமா தவன்வ க 
                  நாத கிறவத்தின் ேறான்றல் 
        ஆரணியம் கப்பஞ்ச வைரவி த்ேதான் 
                  றந்ைதவிழியைமந்ேதான் கல்விச் 
        சீரணியம் யெலன்னக் கவி ர 
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                  ராகவன்ெபய் திடச்ேசர் ன் 
        நீரணியம் பதியாக நிைறந்தெதனி 
                  வன்ெப ைம நிகழ்த்தற் பாற்ேறா.  (3) 
 
        தி வா ர் தனத்தா ர் தி வா ர்ப் 
                  பரற்கினிய தி  லா ம் 
        க வாரா விதமன்பர்க் கணித்த ள்கீழ் 
                  ேவ ரன் கவி  லா ம் 
        ெபா வரார் க க்குன்றப் ராதனற்கு 
                  வ வின்றிப் ராண ந் 
        த வாரார் ெகாள்வெரனத் தான் வி 
                  ங்கிைடயாத் தைகைம வாய்ந் .  (4) 
 
        கற்றவைர ேயற்றபிரான் கழற்கன்  
                  மறவா  க தக் கல்வி 
        கற்றவைர யாதாித்  கற்பகமஞ் 
                  சினெமன்னக்க த் ன் ைபய 
        கற்றவைர யின்றிய ள் ெகாைடயினைரப் 
                  லப்பைகையக் க ந்  ன்னி 
        கற்றவைரத் தன்னகத்ேத ைகவிடா 
                  யர்த்திவ கவினார் ெசய் ர்.  (5) 
 
        க க்ேகா ாிலம்பகமாக் கலம்பக ஞ் 
                  ெச ஞ்சுைவகண் தி ஞ் ெசஞ்ெசால் 
        த கவி ங் கற்பைன  மணிநய ம் 
                  ெபா ந் கற்ேறார் தங்க ள்ளம் 
        உ க த த்தமிெழன் ைரத்திடப்பிள் 
                  ைளத்தமி ைரத்தா னின் ம் 
        ெப க ஞற் றிய ல்கள் பல லகிற் 
                  பைனேயாைலப் பிரதியாக.  (6) 
 
        இ ந்தவந்த ல்களில்யாப் பிையந்தபிள்ைளத் 
                  தமிழிரதெமன்ன வாய்ந் ந் 
        தி ந்தவந்த வச்சின்றி ைவயமிைச 
                  நைடெபறாத் திறத்ைத ேயார்ந்  
        த ந்தவந்தன் ைடயெதனக் கணித் யர்ந்த 
                  வச்சிட் த்தால ெமல்லாம் 
        ெபா ந்தவந்த னம் ாிந்  கழ லாப் 
                  ேபாந் வரப் ாிந்தான் யாேரல்.  (7) 
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        ேவ . 
 
        சந்தவன மாதி ாி பாலபதி யழகார் 
                  தாமைரப் பதிகுளந் தா ாி ெயனமி 
        குந்தவன நாமைமந் ெதா மதன் ய ன் 
                  கூ த  மன்பதஞ் ச மழ னிவன் 
        தந்தவன ற்றவ ள் காமீச ர யிற் 
                  றவம ச் சைன ைச தனிெசய்த தவனாய்க் 
        கந்தவன சங்களன றவளர்தல் ெவளிய 
                  கைலமகைளக் காட் ெமழிற் கல்குளந கரம்வாழ்  (8) 
 
        ேவ . 
 
        கள்ளைலயா ெவா கு ைலக் கண்ணி ைன 
                  யம் யத்தான் கவிேஞார் ெநஞ்சம் 
        உள்ளைலயா வ ற்றீர்க்கு வைக ள 
                  றேனாக்கி  ேவ  
        வள்ளைலயார் கண்டவரன் னா ேவ 
                  ேயா வாய் வந்ேதா ெனன்ன 
        விள்ளைலயார் யர்கந்த சாமித  
                  கான் ைளயா ேமன்ைமக் ெகாண்டல்.  (9) 
 
        த்தகவா ராய்ச்சிையேய ெபா ெளனக்ெகாண் 
                  ெடஞ்ஞான் ம் ரப்ேபான் மிக்க 
        வித்தகவாய் ைமயிற்சிறி ம் விலகாதன் 
                  கண்ேணாட்டேமய கண்ணான் 
        மத்தகவா ரண கைன மயிலவைனக் 
                  கனவினி  மறவா ற்ேறற் 
        குத்தகவாக் கிைடத்தநண்பன் குப் சா 
                  மிக்கீர்த்திக் ேகாமான் மாேதா.            (10) 
    --------------------------- 
 
    "அத் வித சித்தாந்த மேதாத்தாரண ம் மாயாவாத ம்சேகாளாி மாகிய" 
    யாழ்ப்பாணம் – ேமைலப் ேலா  மகா ராஜ ராஜ  நா. கதிைரேவற் 
பிள்ைளயவர்கள் ெசால் யஅ சீர்க் கழிெந ல  யாசிாிய வி த்தம். 
 
        ெபான்னம  மணிமார்பப் த்ேத ந் 
                  ேதறாிய ெபா வி றா  
        ன்னம  ேமாெர த்தின் ெபா ள்ேகட்ப 
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                  விாித் ைரத்த தல்வ ெனற்கு 
        ன்ன வ ந் தி வ ைள யளித்த ள்ேச 
                  ர்ச்ேசய்க்கு ன்னர்ஒப் பாவா 
        ெனன்னவ ம் வியக்கெவா  ைளத்தமிைழப் 
                  ாிெனழிலாய் வந்ேதான்.  (1) 
 
        கண்ணாெனண் கண்ணா  மற்ைறயபல் 
                  கண்ணா ங் காணாக் காதற் 
        பண்ணா ந் ெதன்றமிழின் பரப்ெபல்லா 
                  மகக்கண்ணாற் பார்த்  ேமலா 
        ெமண்ணா ங் கவிச்சிங்கக் கவி ர 
                  ராகவனிங்கியற்றவத்ைத 
        விண்ணா  மண்ணா ம் கழ்ந்திடவாயந்ந் 
                  தளித்திட்டான் வியனின் மாேதா.  (2) 
 
        அன்னவன்யா ெரனிற்ேகண்மின் பல்குள ங் 
                  கற்குளமா வலர்ந்த ேமேலார் 
        மன் ெப ங் கற்குளத் ப் பழிப்படாத் 
                  ெதாழிற்குலத்தின் வந்த கீர்த்தி 
        யின்னினிய குணக்கந்த சாமிதவத் 
                  தீன்ற  மினியான் கல்வி 
        மின்ெனாளி  நலக்குப்  சாமிெய  
                  லளிக்கு ெமய்ேயான் மன்ேனா.  (3) 
    ------------------------------ 
 
    தி மாகறல் மகா ராஜ ராஜ  வித் வான் கார்த்திேகய த யாரவர்கள் 
    ெசால் ய ேநாிைசெவண்பா. 
 
        கல்விநிதி ர்க் கவி ர ராகவன்றான் 
        ெசால்விழியி ராதி ந் நந் யதமிழ்-நல்விழியாற் 
        ெபற்றிதிகழ் ேச ரன் பிள்ைளத் தமிழ்கண்ட 
        மற்ெறவர்க்கு மீந்தான் மகிழ்ந் .  (1) 
 
        கட்டைளக் க த் ைற. 
 
        பான் திர் ல்ல ெமல்ேல வி ம் ம் பயன்ெகாள் ெசய்ைக 
        ேவன் தற் ெசல்வன் கன் பிள்ைளத்தமிழ் ேமதினியிற் 
        ேறன் திர் கல்குளத் ெதங்குப்  சாமி திறைமயினாற் 
        கான் தல் ெபற்ேற லாவரக் கற்றெதங் கண் ன்னேர.  (2) 
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    --------------------- 
 
    தி ெநல்ேவ  மகா-௱-௱-  எஸ். அனவரதவிநாயகம் பிள்ைளயவர்கள், 
    எம். ஏ. எல். . ெசால் ய பஃெறாைட ெவண்பா. 
 
        த்தம  ேச ர கன்றன் ெபான்ன க்ேக 
        பத்திெகா  சாத்தினான் பண்பிற்பிள் ைளத்தமிெழன் 
        ெறத்திைச ம் சுமண ேமந்  ெமழின்மாைல 
        கத்தனவன் ெறாண்டன் கவி ர ராகவன் 
        த்தி க் கூறா திர்ெபா ள்கள் ேநாக்காைம 
        ெபாத்தியகண் ெபற்றவெனன் ேபான்.  (1) 
 
        ேநாிைசெவண்பா 
        அத்தைகய ைன யச்சி ட் டீந்ேதாேன 
        ெயத்தைகய ெனன்னி யம் ேவன்- ெமய்த்தமிழிற் 
        சத்தாதி கற்றகுப்  சாமி யர் ேவளாளன் 
        வத்தாதி ேத ம் வரன்.  (2) 
    -------------------------- 
 
    ெபா ளடக்கம். 
    I. க ைர  
     II. லாசிாியர் வரலா  
    III. ல் 
    1. விநாயக வணக்கம் 6. த்தப்ப வம்  
    2. காப் ப் ப வம் 7. வ ைகப்ப வம் 
    3. ெசங்கீைரப் ப வம் 8. அம் ப்ப வம் 
    4. தாலப்ப வம் 9. சி பைறப்ப வம் 
    5. சப்பாணிப்ப வம் 10. சிற்றிற்ப வம் 
     11. சி ேதர்ப்ப வம் 
    IV. ெசய் ண் தற்குறிப்பகராதி  
    V. அ பந்தம் 
    ------------------------------------------------ 
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I. க ைர 
 
    பிள்ைளத்தமிழ் தமிழி ள்ள ெதாண் ற்றா  பிரபந்த வைகஞகளில் ஒன் . அ  
ஆண்பாற் பிள்ைளத் தமிெழன் ம் ெபண்பாற்பிள்ைளத்தமி ெழன் ம் இ வைகத் . 
 
        *"சாற்றாிய காப் ச்ெசங் கீைரகால் சப்பாணி 
        மாற்றாிய த்தேம வாராைன- ேபாற்றாிய 
        அம் ேய யாயந்த சி பைறேய சிற்றிேல 
        பம் சி  ேதேரா ம் பத் " 
 
    என்தற் கிையயக் காப் , ெசங்கீைர, தால், சப்பாணி, த்தம், வாராைன, அம் , 
சி பைற, சிற்றில், சி ேதர், இவற்ைற ைறேய அகவல் வி த்தத்தினாற் கூ வ  
ஆண்பாற் பிள்ைளக்கவி. இவ் ப் களில் கைட ன்றாகிய சி பைற, சிற்றில், 
சி ேதர் என் மிைவகைள ெயாழித் , கழங்கு, அம்மாைன, ஊசல் என்பவற்ைறப்ச் 
ேசர்த் க்கூ வ  ெபண்பாற் பிள்ைளக்கவி. இம் ன்றிைன ம் அ ேயாேட நீக்கி, 

தேல  ப வத்ைத மாத்திரம் ெபண்பாற் பிள்ைளக் கவிக்குத் ெகாள்வர் ஒ  சாரார். 
அதற்கிலக்கணம்:- 
---- 
    ‡ " ைறத ன் தி  ேவழீ ந் திங்கள் அைறகநிலம் பத் மண் ைடந்ேதழ்- 
இைறவைளயார்க் 
    * ெவண்பாப் பாட் யல்: ; "சாற்றாியகாப் த்தால் ெசங்கீைர" என ம் பாடம். 
    ‡ ெவண்பாப்பாட் யல், ெசய் ள் -7 
 
        கந்தஞ் சி பைறேய யகத்தியர் ன்ெறாழித் த் 
        தந்தநில ேமாேர ஞ் சாற் . 
 
    இரண்டாமாதத்திற் காப் க் கூ த ம், ஐந்தா மாதத்திற் ெசங்கீைர கூ த ம், 
ஆறாமாதத்திற் ெசாற்பயில்  கூ த ம், ஏழா மாதத்தில் அ ட்ட ம், எட்;டா 
மாதத்திற் றாலாட் க் கூற ம், ஒன்பதா மாதத்திற் சப்பாணி கூ த ம், 
பதிேனாராவ  மாதத்தில் த்தம் ெமாழித ம், பன்னிரண் ல் வாராைன சிவ த ம்*, 
பதிெனட்டா மாதத்திற் சந்திரைன யைழத்த ம், இரண்டாமாண் ற் சி பைற 
ெகாட்ட ம், ன்றா மாண் ற் சிற்றில் சிைதத்த ம், நான்காமாண் ற் சி ேத 

ட்ட ம் என்  ெசால்லப்பட்டன ம் பிற ம் பிள்ளக்கவி தனக்கு 
உ ப்பாகப்ெப ம். ெபண்பாற் பிள்ைளக்கவிக்கு, அம்  இ தியாய்நின்ற 
ப வங்க டன், ன்றாமாண் ற்றான் விைளயா ம் பாைவக்கு மணம்ேபசுத ம், 
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குளிர்ந்தநீராட ம் ப ைம ைவத்  விைளயாட ம், அம்மைன யாட ம், 
கழங்காட ம், பந்தாட ம், சி ேசா ற த ம், சிற்றி ைழத்த ம், ஊசலாட ம் 
என்  ெசால்லப்பட்ட இவற் ள் ஏற்பனவற்ைறச் ேசர்த் க்கூறப்ப ம். இஃதன்றி ம் 
இரண்டாவ  மாதத்திற்குப் பதிலாய் ன்றாமாத தலாக  ைரக்கப்ப  ெமன்ப  
ெவண்பாப் பாட் ய ள்ள ேமற் குறித்த ெவண்பாவாற் ெறாியவ ம். 
இவ்வி வைகப் பிள்ைளத்தமிறி ள்ள ஒற் ைம ேவற் ைமகள், த் க் குமாரசுவாமி 
பிள்ைளத்தமிழ், தி ப்ேபா ர்ச் சுப்பிரமணிய பிள்ைளத்தமிழ், தி ஞான சம்பந்த 

ர்த்தி நாயனார் பிள்ைளத்தமிழ், ேசக்கிழார் பிள்ைளத் தமிழ் த ய ஆண்பாற் 
பிள்ைளத்தமிழ் ல்களினா ம், மீனாக்ஷியம்ைம பிள்ைளத்தமிழ், அ தாம்பிைக 
பிள்ைளத்தமிழ், தி த்தரேகாசமங்ைக மங்கேளசுவாி பிள்ைளத்தமிழ் த ய 
ெபண்பாற் பிள்ைளத்தமிழ் ல்களினா ம் எளிதில் அறியக்கூ யன. 
 
    இச்ேச ர்க் கந்தர் பிள்ைளத்தமிழ் பலவிஷயங்களில் மற்ற ஆண்பாற்பிள்ைளக் 
கவிகைளப் ேபான்றி ந் ம் காப் ப் ப வத்திற்கூறிய திகைளக் கவனிக்கும்ேபா  
மற்ெறவற்றி ம் சிறப் ற்றி க்கிறதாகக் காணப்ப ம். இதைனப்பா ேயார் 
ெபாற்களந்ைத அந்தகக்கவி ரராகவ த யார். ேச ர் என்ற பதத்திற்கு 

க ைடய ஊர் என்ப  ெபா ள் . காரணப்ெபயராயி ந்  பிறகு காரண 
இ குறியாய் அவ் ைரமாத்திரம் உணர்த்தி நிற்ற ன் "ேச ர்க் கந்தர்" , "ேச ர் 

கன்" என்பனவற்றில் இரண்டாவ  ெமாழி கூறிய  கூறல் என் ம் குற்றத்திற் 
கிலக்காகா . இந் ற்குச் ேச ர்க்கந்தர் பிள்ைளத்தமிழ், ேச ர் கன் 
பிள்ைளத்தமிழ், ேச ர்ச் சுப்பிரமணியர் பிள்ைளத்தமிழ், என்  ன்  ெபயாி ப்பி ம் 
வழக்காற்ைற ேநாக்கும் ேபா , தறெபயர்தான் த ல் ஆசிாியர் 
ெகா த்தி ந்தி க்க ேவண் ம் என்  லப்ப கிற . 
 
    இவ் ர்க்குச் ேச ர் என் ம், ெசய்ைகயம்பதி என் ம் *வளவநகர் என் ம் ெபயர். 
வளவநகர் என்பதற்குச் ேசாழ ைடய நகரெமன்ப  ெபா ள். அவ் ர் ேவளாளர்க்குத் 
ெதாண்ைடமண்டல ேவளாளெரன் ம் ெகாண்ைடகட்  ேவளாளெரன் ம் ெபயர். 
கி.பி. பதிேனாராம் ற்றாண்  னி தியி ம் பன்னிரண்டாவ  ற்றாண் ன் 

த ம், அதாவ  சுமார் 800 வ ஷங்கட்கு ன்  அரசாண்ட *குேலாத் ங்க 
ேசாழன் த்திரனாகிய ஆெதாண்ைடச் சக்கிரவர்த்தி ேசாழமண்டலத்ைதவிட் க் 
காஞ்சி மண்டலத்ைதப்ெபற்  அக்காலத் ச் ெசங்கற்பட்  (ெசங்க நீர்ப்ேபட்ைட)க் 
க கி ந்த அடங்கா களாகிய கு ம்பர்கைள ெஜயித்  எதிர்த் நின்றவைரத் 
ெதாைலத் த் தன் டன் ெகாணர்ந்த ேவளாளைரப் பற்பல இடங்களி ம் 
கு ேயற்றினன்† என்ப  ஒ  ெகாள்ைக. இதற்குப் பிறகுதான் இவ்ேவளாளர்க்குத் 
ெதாண்ைட மண்டல ேவளாளர் என் ம் ெபயர் வழங்கிவந்த . 
    ------------ 
    *"வளவநகாின் வடெத வின் கைனக் காக்கேவ" - பக்கம், 4, வாி 19. 
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    * Kulottunga chola Deva. I (1070 Ad. to 1118) See South Indian Inscription's, Vol. 
II Part' ii, page 153. Chingleput District Manual, Page 88. 
 
    ைசவசமயாசாாியர்களாய தி ஞான சம்பந்த ர்த்தி நாயனார், தி நா க்கரசு 
(அப்பர்) நாயனார் இவர்கள் காலத்தில் ெசழிப் ற்றி ந்த சமணமதம் இவர்க ைடய 

யற்சியினால் க்ஷீணதிைசயைடநந்ததாக ம், ெதாியவ கிற . இவர்களி ந்தகாலம் 
கி. பி. 7-வ  ற்றாண்  (அதாவ  சுமார் 1250 வ ஷங்க க்கு ன்) என்  § 
நிச்சயிக்கப் க்கிற . அக்காலத்தி ம் ேச ாில் ேவளாளாி ந்தனர் என்ப ம் 
அவர்களிற்சிலர் ேசாழராஜ க்குப் பிரதி நிதியாயி ந்  ேச ர்க் ேகாட்டத்ைத ம் 
மற் ம் பல ேகாட்டங்கைள ம் ஆண்  வந்தனர் என்ப ம், சமண ைடய காலத்தில், 
காலத்திற்ேகற்பத் தாங்க ம் அம்மதத்ைத அ சாித் த் தி நா க்கரசு நாயனார் 
தி ஞான சம்பந்த ர்த்தி நாயனார் இவர்கள் காலத்தில் அம்மதம் க்ஷீணதிைச 
அைடந்தேபா  அவ் ர் ேவளாளர்க ம் தங்கள் மதத்ைதவிட் த் தங்கட்குாிய 
ைசவ மதத்ைதேய தி ம்ப ங் ைகக்ெகாண்டனர் என்ப ம் மற்ெறா  ெகாள்ைக. 
அக்காலத்தில் இவர்கட்குக் ெகாண்ைடகட்  ேவளாளர் என்ப  ெபயர். 
இப்ெபயர்க்குாிய காரணம் சாியாய்ப் லப்படவில்ைல. இவர்கள் ேசாழ அரசர் 
வமிசத்ைதச் சார்ந்தவர்க ெளன்ப , "வளவதிைரயர்" என் ம் இவர்க ைடய 
ேகாத்திரப் ெபயரான் நன்கு விளங்கும். 
    ------ 
    § Madras' Christian College Magazine, January 1896, page, 396 
    The History of Southern India before the Eleventh Century A.D. by Mr. V. 
Venkayya M.A. of (Pulikesin II, 609-642 A.D.) 
 
    "ேச ர்" என் ம் பதத்தால், அவ் ர் கக் கட ள தி ப்பிடம்என் ம், கட ளால் 
அவ் ர்க்குப் ெபயேரயன்றி ஊாினால் கட ட்குப் ெபயர் வந்ததன்  என் ம், திதாய் 
    ஊர் உண்டாக்கியேபா  கக்கட ள் ேகாயில் இ க்கக்கண்  அவ் ர்க்குச் 
ேச ர் எனப் ெபயாிட் க்க ேவண் ெமன் ம் ேதாற் கிற . ஒ ேவைள 
ேசாழவம்சத் தரசர்களால் ஊர் உண்டாக்கப்பட் க்கலாம். *"வளவநகர்" என்ப  
இக்ெகாள்ைகைய வ த் கின்ற . ஆதியில் நன்னிைலயி ந்த ஆலயம் காலக் 
ெகா ைமயினால் நிைலதளர்ந் ேபாகேவ பிற்காலத்தார் அைத ஜீர்ேணாத்தாரணம் 
ெசய்  ைவத்ததாக ம் ெதாியவ கிற . 
    ------ 
    * ேசாழ ைடய நகர். 
 
        "ைவவத் ரந்தா  ரகக்கு ேலசன்மகன் 
                  மகனாகு ெமா ெதாண்ைடமான் 
        வாாிதித் திைரநல்கு மன்னன் ெப ம்ேபர் 
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                  வரம்ெபற்ற ெவாற்றிெகாண்டான் 
        ைசவத் தவப்பயைன ெயாத்தவன் வழிவந்த 
                  தநயன் க க்குன்றனாந் 
        தக்க ெசம்பிய வளவன் வந் னக் காலயம் 
                  சகல ந் தந்ததற்பின் 
        ெபௗவத் தலத்ெத  சகாத்தேமா ராயிரத் 
                  ெதா நா  ற்றின் ேம ம் 
        பயி நாற் பத்  வ டமாம் வி வ ட 
                  மகரம் பகுத்ததி நாள் 
        ெதய்வத் தி த்ேத ட் ய  ேபாலவிச் 
                  சி ேத ட் ய ேள 
        ெசய்ைகயாய் சரவணப் ெபாய்ைகயாய் 
                  ேதாைகயாய் சி ேத ட் ய ேள" 
 
    என்ற சி ேதர்ப்ப வத் * ஆறாவ  ெசய் ளினால், ெதாண்ைடமான் 
வமிசத்ைதச்சார்ந்த ைசவ சிேராமணியாகிய† ஒற்றிெகாண்டான் என்பவ ைடய 
தநயனாகிய க க்குன்றன் என்பவர் அவ் ர்ச் சுப்பிரமணியர் ஆலயத்ைத 
ஜீர்ேணாத்தாரணம் ெசய்தாெரன ம் அப்ேபா  தற்றி விழா (1443 சகம்= 
    1443+78= 1521-கி.பி. அதாவ  380 வ ஷங்க க்கு ன் ) ‡ விஷு௵ ைத௴ 
ஆரம்பிக்கப்பட்  நடந்த ெதன ம் ெதாியவ கின்ற , 
    ---------------- 
    * 76-ஆம் பக்கத்திற்காண்க. 
    † "ெவற்றி ெகாண்டான்" என ம் ெபயர். இப் ெபயர்கள் சிைத ற்  இக்காலத்தில் 
'ஒத்தி ெகாண்டான்' 'க க்குண்டான்' என்றாயின. அவ் ர் உப்பளத்திற் சில 
பாகத்திற்கு இப்ெபயர்கள் இப்ேபா ம் வழங்கிவ கின்றன. 
    ‡ இதன் விவரங்கள் 76-ஆம் பக்கத்தி தியிற் காண்க. 
 
    இவ்வாலய உற்சவங்களிற்சில ெசவ்வேன நிைறேவ ம் ெபா ட் க் காஞ்சீ ரம் 

த ய நகரங்களி ந்த ெசங்குந்த மரபினர் சில மனியங்க ம் கட்டைளக ம் 
ஏற்ப த்தி யி க்கிறதாக அக்ேகாயி ள்ள ஒ  தாமிர சாசனத்தால் 
ெதாியவ கின்ற . க  4755, சா வாகன சகம் 1576 (1554 ?) க்குச்சாியான கி.பி. 
1653௵ (அதாவ  248 வ ஷத்திற்கு ன்) விஜய வ டம் சித்திைர மாதம் ர்வபக்ஷம் 

வாதசி, அஸ்தம், சுக்கிரவாரதினம் , இந்தத் தாமிரசாசனம் ஏற்பட்ட . இ  
அக்காலத்  த மகர்த்தாவாயி ந்த *க க்குன்ற த யா ைடய பிரயத்தனத்தினா 

ண்டானதாக ம் ெதாியவ கிற . 
    --------------------- 
    * [See line 117, copper plate grant referred to above ] இவர் (1653-1521= 132) 

தற்றி விழா ஏற்ப த்திய 'க க்குன்றன்' என்பவர்க்கு 132 வ ஷத்திற்குப் 
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பின்னி ந்தவராத ன் இவ்வி ெபய ம் ஒ வைரேய குறித்ததன்  என்ப ம் 
ஒ ேவைள ன்னவ ைடய சந்ததியாரா யி ந்தி க்கலாெமன்ப ம் உத்ேதசிக்கலாம். 
 
    இம் கக் கட ள்ேபாில் அந்தகக்கவி ரராகவ த யார் இப் பிள்ைளத் தமி ம்., 
கலம்பகம் ஒன் ம் பா ளர். இப் பிள்ைளத்தமிழ் அரங்ேகற்றிய காலத்  அவ் ாில் 
கல்விச் ெசல்வத்தி ம் ெபா ட் ெசல்வத்தி ம் பிரசித்தி ெபற்றி ந்த விஷ் னர் 
அம்ைமயப்ப த யார் என்பவர், "வடெத  கைனக் காக்கேவ" என்  
காப் ப்ப வத் க் கங்காேதவி தியில் கவிராயர் பா யி ப்பைதக் ேகட் , அதனால் 
வடக்குத்ெத  சிறந்  விட்டெதன் ம், தாமி ந்த ெதற்குத்ெத வின் கழ் 
குைறந்தெதன் ங்ெகாண்  கவிராயர்மீ  சினங்ெகாண்  தம் டன் வந்தவைர ம் 
உடன்ெகாண்  அரங்கத்ைத விட்ெடழேவ, கவிராயர் அவர  ேகாபத்ைத ஆற்றிப் 
பிறகு அவைரத் தி ப்திெசய் ம்வண்ணம் அவர்மீ  ஒ  பிள்ைளத்தமிழ் பா யதாக ம் 
ெதாியவ கிற . அதற்கு * "விட் னர் அம்ைமயப்பன் பிள்ைளத் தமிழ்" என்  ெபயர். 
 
    கவிராயப்பிள்ைள ெயன்பவெரா வர் கந்தர்மீ  ஓ லாப் பிரபந்தம் 
இயற்றி ள்ளார். இ ன்னிரண் ற்கும் ந்தியெதன்ப ம், மிக்கச் சிறப் ைடத் 
ெதன்ப ம் இப் பிள்ைளத்தமிழ் லாசிாிய ராேலேய ெதாிய வ கிற .§ 
    ------ 
    * அ  ஒவ்ெவா  ப வத்திற்கு அவ்ைவந்தாக ஐம்ப  பாக்கள் அடங்கி ள்ள ல். 
அந் ல் (காப் ப்ப வம்) அவைர "வளவரதிபதி" ெயன் ம், "நயினமகிபதி" 
ெயன் ம் "திரைசயரரசு" என் ம், (ெசங்கீைரப்ப வம்) அவர் "பதிெனட்  வட்டத்திற் 
கதிபதி" யாயின ெரன் ம், ( த்தப்ப வம்) "ெதாண்ைடவள நாட" ெனன் ம், 
(வ ைகப்ப வம்) "ெசய்ைக நகராதிபதி" என ம், " ரராேஜந்த்ர ேசாழவளேவசனா 
ேமக ரன்தந்த சத்தவ வாள் ரன்" என ம் "ேசாழவளவக்குேலசன்" என ம், 
(அம் ப்ப வம்) "ெதாண்டீர ேதச" ெனன ம், குறிக்கப்பட் ள்ள . 
    § 55-ம் பக்கம் 6-வ  வாியிற் காண்க. 
 
    ெசன்ற சில்லாண் கட்கு ன் காலஞ்ெசன்ற தி ப் கழ்ச்சாமிெயன் ம், கதாச 
சுவாமிெயன் ம், தண்டபாணி சுவாமிெயன் ம் ேபர் ெபற்றி ந்த ஒ வர் "ேச ர்க் 
கந்தர் தி ப் கழ்" என்  ெலான் றியற்றியதாக ம் ெதாியவ கிற . 
 
    இப்பிள்ைளத்தமிழிைன அச்சி ம்ேபா  எம  நண்பர்களாய ம-௱-௱-  தி .த. 
கனகசுந்தரம்பிள்ைளயவர்கள், பி.ஏ., எஸ். அநவரத விநாயகம் பிள்ைள யவர்கள், 
எம்.ஏ., யாழ்ப்பாணம். கதிைரேவற்பிள்ைள யவர்கள். ஆகிய இவர்கள், உடனின் 

தவிய  ஒ கா ம் மறக்கத்தக்கதன் . 
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    இ  இனி  மா  ேதான்றாத் ைணயா தவி ாிந் நின்ற எல்லாம்வல்ல 

தற்கட ைள மனெமாழி ெமய்களிற் ெறா கின்றனம். 
    ------------------------ 
 

II. லாசிாியர் வரலா . 
 
    இந் லாசிாியராகிய அந்தகக்கவி ரராகவ த யாெரன்பவர், ெசங்கற்பட்  
ஜில்லாவி ள்ள ெபான்விைளந்த களத் ர் (ெபாற் களந்ைத) க்க கி ள்ள 

ாி ந்த வ கநாத த யார்க்குப் த்திரரா தித்தனர். அவர் ர்வகன் 
மத்தின்பலனாற் பிறவிக்கு டராயி ந் ம் கல்வியில் ஆதிேசடைன ம் 
அகத்தியைன ம் ேபான்  பிரசித்தி ெபற்றவராயினார். இவர்காலத்தில் இவர் 
கு ம்பத்தார் ர் நீங்கிப் ெபாற்களந்ைத கு க்கனர். இவர் காஞ்சீ ரஞ்ெசன்  
கல்வி பயின்றனர் என்ப ம் பிறகு கல்வியிற்சிறந்  விளங்கினர் என்ப ம் "தமிழ் 
நாவலர் சாிைத" * யி ள்ள பின்வ ம் அ களாற் ெறாியவ ம். 
    ------ 
    * இ  ஏட் ப்பிரதியி ள்ள , இன் ம் அச்சிடப்படவில்ைல. ம-ள-ள-  தி  
கனகசுந்தரம் பிள்ைள யவர்களிட ள்ள பிரதியினின்  சில ெசய் ட்கள் எ த் க் 
காட்டப்பட் ள்ளன. 
 
    "கவி ரராகவன் காஞ்சி ரத்தில் ப த்தேபா  கந்த ராணங் + கச்சியப்பர் 
பா ய  :- 
 
    + இவர் கந்த ராண லாசிாியராய கச்சியப்ப சிவாசாாியசுவாமிகளாயி ந்தா  
மி க்கலாம். கந்த ராணத்திற் ேறர்ந்த ேவெறா வராயி ந்தா  மி க்கலாம். 

ன்ைனேயாெரனச் ெசால் ன் ர வார் சில ளர். 
 
        'ெபாங்குதமி ழேயாத்தியில் வாழ் தசரதெனன் 
                  ேபானிடத் ம் ர் ேவந்தன் 
        ங்கவ  கன்னிடத் ம் ரராக வாி வர் 
                  ேதான்றி னாரானால் 
        அங்ெகா வ ெனா  + கைலமா ெனய்திடப்ேபாய் 
                  வைசெபற்றானவனி பாலன் 
        இங்ெகா வன் ++ பல் கைலமா ெனய்திடப்ேபாய்க் 
                  கவியினா ைசெபற் றாேன. 
 
        "ஏடாயி ரங்ேகா  $ ெய தா  தன்மனத் 
                  ெத திப் ப த்த விரகன் 
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        இமேச  பாியந்த ெமதிாிலாக் கவி ர 
                  ராகவன் வி க்கு ேமாைல 
        ேசடாதி பன்சிர மைசத்தி ம் கழ்ெபற்ற 
                  திாிபதைக குலேச கரன் 
        ெதன்பாைல ேசலம் ரந் தா கந்தீர்த்த 
                  ெசழியெனதிர் ெகாண்  காண்க 
 
        #பாடாத கந்த வ ெமறியாத கந் கம் 
                  பற்றிக் ெகாலாத ேகாணம் 
        பறவாத ெகாக்கனற் பண்ணாத ேகாைடெவம் 
                  பைடயிற் †ெறாடாத குந்தம் 
        சூடாத பாடலம் வாத மாெவா  
                  ெதா த்  யாத ச லம் 
        ெசான்னெசாற் ெசால்லாத கிள்ைள ெயான்ெறங்குந் 
                  திக்க வாவிடல் ேவண் ேம" 
    ------ 
    * (1)  இராம்பிரான் (2) அந்தகக்கவி ரராகவன். 
    + கைலமான் = மாாீனசனாகிய மாயமான். 
    ++ பல்கைலமான் = சரஸ்வதி (கல்வி). 
    $ 'ஏடாயிரங்ேகா  எ வன் றன்மனத் ெத திப்ப த்த விரகன்' என ம் பாடம். 
    # கந்த வம் = இைச; குதிைர. கந் கம் = பந் ; குதிைர. ேகாணம் = வைளந்தவாள்; 
குதிைர. ெகாக்கு = ஒ பறைவ;குதிைர. ேகாைட = ேவனிற்காலம்; குதிைர. 
குந்தம்=சூலம்; குதிைர. பாடலம் = பாதிாிப் ; குதிைர. மா = மாமரம்; குதிைர. ச லம் = 
சைட; குதிைர. கிள்ைள = கிளி; குதிைர. இப்பதங்கட்கு இங்குைரத்த இ  ெபா ள் 
உளேவ ம் தத்தம் அைடெமாழியால் ன்ைனய ெபா ள் நீங்கப்பின்ைனய தாகிய 
குதிைர ெயன் ம் ஒன்றைனேய குறித்  நின்ற ெதன்க. 
    † 'பைடயாய்த் ெதாடாத குந்தம்' என ம் பாடம். 
 
    இச்சீ்ட் க் கவியின் தல யினால் இவர் கல்வி கற்ற அ ைம இவ்வளவின 
ெதன்ப  ஒ வா  ெதாியவ ம். காஞ்சீ ரத்தில் கல்விகற் ப் பிறகு தன் ராகிய 
ெபாற்களந்ைத நகர் ேபாந்  தன்மைனயாேவா  வா நாட்களில் ஒ நாள் தாம் 
ெவளிச்ெசன்  தி ம்பிவ வைத அ கி ந்தவர்களி ெலா வர் அவர்தம் மைனவிக்குத் 
ெதாிவிக்க, அவள் இவர  ெப ைமையக் குறியா  அங்க னமாகிய சி ைமையக் 
    குறித்  'இவர் விதவத்திறைமயினால் யாைனக்கன் ம் வள நா ம் ெபற்  
வந்தனேரா?' என்  மிக்க அலக்ஷியமாய்ச் ெசால்ல, அதைனச் ெசவி ற்ற நம் லவர், 
 
        "அ ளில்லார்க் கவ் லகமில்ைல ெபா ளில்லார்க் 
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        கிவ் லக மில்லா கியாங்கு" 
 
    என்பைத மனத்திற்ெகாண் , மைனவியிகழ்ந்ததன் காரண மறிந்  உடேன ெபா ள் 
ேத  நிமித்தம் ட்ைடவிட் ப் றப்பட்  ஒ  சிஷ்யைனத் தன் டன்ெகாண்  
ேதசயாத்திைர ெசன்றனர். இதற்கிைடயிற் பல சி  ல்கைள ம் ெப  ல்கைள ம் 
வி கவிகைள  மியற்றினர். 
 
    அவ்வா  ேபாம்ேபா  ஒ நாள் கவிராயர் தம் சீட டன் ஒ  குளக்கைரயில் 
தங்கியிைளப்பாறிக் ெகாண் க்ைகயில் அவர் ெகாண் வந்த கட்ட ைத நாய் 

க்கிக் ெகாண்  ேபாய்விட்ட . அப்ேபா  அவர் பா ய ெசய் ள்:- 
 
        *"சீராைட யற்ற வயிரவன் வாகனஞ் ேசரவந்  
        பாரா  நான் கன் வாகனந் தன்ைன ன் பற்றிக்ெகௗவி 
        நாரா யண யர் வாகன மாயிற்  நம்ைம கம் 
        பாரான்ைம வாகனன் வந்ேத வயிற்றினிற் பற்றினேன" 
 
    * வயிரவன் வாகனம் = நாய். நான் கன் வாகனம் = அன்னம். நாராயணன் வாகனம் 
= க டன் (ப ந் ) ைமவாகனன் = ஆட் க்கடாைவ வாகனமாக உள்ளவன் = 
அக்கினி. 
 
    அவர் பிறகு ேமற்ெசன்  ேசாழநாட்ைடயைடந்  அங்குச் சில நாளி ந்  
அதன்பிறகு ஈழ நாட் ற்குச் ெசன்றனர். அதன் வடபாகத்ைத அக்காலத்தில் 
பரராசசிங்கம் என் ந் தமிழரசன் ஆண் ெகாண் ந்தான். அவ்விடஞ்ெசன்  அவர் 
அரச ைடய ேபட் க்குப் பலநாள் காத்தி ந்தார். அப்ப க் காத்தி ந் ம் 
அரசைனக்கா ம் சமயம் சீக்கிரத்தில் வாய்க்கவில்ைல. அரசைனத் தவிர 
மற்ெறல்ேலா ம் நாளைடவில் கவிராய ைடய கல்வித்திறத்திைன ம் யாழ்வாசிக்கும் 
திறத்திைன ங்கண்  களித்தனர். ஆயி ம் அரசன் சைபயி ள்ள வித் வான்க ம், 
பாவல ம், காவல ம் அவ ைடய வரைவ அரசற்குத் ெதாிவித்திலர். அவர் பலநாளாக 
அரச ைடய ேபட்  ேத வந் தி க்கின்றனர் என்ப ம், யாழ்வாசிப்பதில் மிக்க 
திறைம ைடயவெரன்ப  ெமா நாளறிந்த அரசன்மைனவி அரசன்மீ  
ேகாபம்ெகாண்  அன்றிர  அவன் பள்ளியைறக்கு வந்தேபா  வழக்கப்பிரகாரமிரா  
க க த்த கத் டன் ஒ ங்கி நின்றனள். 
 
    இக்ேகாபத்திற்குக் காரணம் இன்னெதன அறிகிலா  அரசன் அவள் ேகாபத்ைத 
ஆற்ற யன் ம் யவில்ைல. ம  நாட்காைலயில் அரசன  சிங்காரவனத்தி ந்த 
ஒ  மரப்ெபாந்தில் கிளிஒன்  ெவளிேய வ வ ம் பயந்  உள்ேளேபாவ ம் 
ம ப ம் ெவளிேயவ வ ம் உள்ேள ேபாவ மாயி ந்த . இைத ற்  ேநாக்கிக் 
ெகாண் ந்த அரசற்கு இதன் காரணம் இன்னதினப் லப்படவில்ைல. ன்னேர 
மைனவியின் ேகாபத்திற்குக் காரண ம் இன்னெதனத் ேதான்றவில்ைல. அதனால் 
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அரச க்கு மனக்கவைல அதிகமாய் விட்ட . அரசன் ெகா மண்டபத்திற்கு 
வந்த டன் அவ்விடத் ள்ள லவர்கைள ேநாக்கி, "என் மனத் ள கவைல 
யின்னெதன ம் அதற்குக்காரணம் யாெதன ங் கண்  உைரமின்" என்ன ம் 
'கண்டசுத்தி' பா ம் லவர்க ம் ஒன் ந்ேதான்றா  விழித்தார்கள். அவர்கள் 
விழிக்கும் விழிக்குத் திக்குகள் எட் ம் ேபாதாவாயின. அவர்களில் ஒ வர் 
அரச ைடய மனக்கவைலைய எப்ப யாயி ம் நீக்கேவண் ெமன் ம் 
எண்ணங்ெகாண்  அந்தகக் கவி ரராகவ த யா ைடய ஆற்றைல ம் 
குணத்ைத ம் அரசற்கு எ த் ைரத்  அவர் அதன் காரணத்ைத உைரக்கவல்லவர் 
என ம் அரசன் அவைர வ ம்ப  உத்தர ெசய்தான். அவர் வந்தேபா  அவர் 
அந்தகராயி த்தலால் இராஜபார்ைவக்குாியவரல்லர் என் ங் காரணம்பற்றி 
ராஜசைபயில் கு க்ேக ஒ திைர ேபாடப்பட் ந்த . கவிராய டன்வந்த 
கற் ச்ெசால்  தா  மவ ம் ெகா மண்டபத்ைத அ கின டன் கு க்ேகயி ந்த 
திைரையக் கண் , † "தி ச்சிற்றம்பலம்" என்னேவ, குறிப்பறிந்த குரவர் " த் த்திைர 
இற் விழ" என்றனர். உடேன திைர அ ந் வி ந்த . 
    ---- 
    †'சிவசிதம்பரம்' என்றான் என ம், அவர் 'அ  அண்ணாமைல யாகாேதா' என்றார் 
என ம், உடேன திைர அக்கினிக்கிைரயாயெதன ம் ெசால்வர் சிலர். 
 
    அைதக் கண்ேடார் அச்ச ம் பக்தி ம் ெப கி அவைர அரசற்கு அ ேகெகாண்  
ேபாய் ஓாி க்ைகயில் உட்காரைவத்  உபசாித்தனர். பிறகு அவைர இன் ம் 
பாீக்ஷிக்க ேவண்  அரச ைடய ைகயில் ஒ  வில்  மம் ங் ெகா த்  'அரச ைடய 
ேகாலம் எம்மாதிாியான ?' என்  மந்திாிமார் ேகாட்க, அவர், 
 
        *"வா  மிலங்ைகக்ேகா மானில்ைல மானில்ைல 
        ஏ  மராமரேமா விங்கில்ைல- ஆழி 
        அைலயைடத்த ெசங்ைக யபிராமா வின்  
        சிைலெய த்த வாெறமக்குச் ெசப் " 
 
    என்  ெசால் ப் த்திசா ாியமாக அரசன் ேகாலத்ைதப் ேபார்க்ேகாலமாக்கி 
உத்பிேரக்ஷித் க் காட் னார். பிறகு அவைர வ வித்ததின் காரணத்ைதத் ெதாிவிக்க, 
அவர் அரச ைடய உட்க த்ைத ங் அதன்காரணத்ைத மறிந்  பா யெசய் ள்:- 
 
        †"வடைவக் கனைலப் பிழிந் ெகாண்  
        மற்  ெமா கால் வ த்ெத த்  
        வாைடத் த்தி ைவத் தி 
        ம கக் காய்ச்சிக் குழம் ெசய்  
        டவிக் கயவர் தைமப்பா ப் 
        பாிசு ெபறாமற் றி ம்பிவ ம் 
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    *'இலங்ைகக்கரசனாகிய இராவணன் இப்ேபாேதா இவ்விலங்ைகயில் இல்ைல. 
மாாீசனாகிய மா மில்ைல. ஏ மராமர ம் இவ்விடத்தில்ைல. ேச  பந்தனஞ்ெசய்த 

ராமைனப்ேபான்  விளங்கும் ஏ! அபிராமா! ைகயில் வில் ங் கைண ங் ெகாண்ட 
காரணம் யா ?' என்ப  இதன் ெபா ள். 
    †(1) மைனவி சினங்ெகாண்டதற்குக் காரணம் கவிராயர்க்கு அரசன் ேபட்  
ெகாடாதி ந்த . 
 
        லவர் மனம்ேபாற் சு ெந ப்ைபப் 
        ெகன் றிைறத்தாற் ெபா ப்பாேளா 
        † அடவிக் கத ப் பசுங்கு த்ைத 
        நச்சுக் குழெலன் றஞ்சியஞ்சி 
        அஞ்ெசாற் கிளிகள் பஞ்சரம்விட் 
        டகலா ைற  மகளங்கா 
        திட க் கடவா ரண ைகத்த 
        ேதேவ ேதவ சிங்கேம 
        திக்கு விஜயஞ் ெச த்திவ ம் 
        ெசங்ேகா னடாத்  ெமங்ேகாேவ" 
 
    † (2) கிளிெவளிேய ெசல்லாததற்குக் காரணம் காற்றிலைச ம் வாைழக் கு த்ைத 
நச்சுக்குழெலன்  பயப்பட் ந்த . 
 
    அரசன் தானிைனத்தி ந்த இரண்  விஷயங்க ம் அதற்குத் தக்க காரணங்க ம் 
இப்பாட்டாற் லப்படப்ெபற் க் கவிராயர்க்குப் பற்பல பாிசளித்தனன்,. அவற்றில் 
யாைனக்கன் ம் ெபாற்பந்த ம் க்கியமானைவ. அவர் தாம் ெபாற்பந்தம் 
ெபற்றேபா  பா ய ெவண்பா:- 
 
        "ெபாங்குமி  யன்பந்தம் ேபாயேத ெயன்கவிைதக் 
        ெகங்கும் வி பந்த ேமற்றேத- குங்குமந்ேதாய் 
        ெவற்பந்த மான ய ரபர ராசசிங்கம் 
        ெபாற்பந்த மின்றளித்த ேபா " 
 
        யாைன ெபற்றதற்குப் பா ய வி த்தம்:- 
 
        "இல்ெலன் ஞ் ெசால்லறியாத சீைமயில் 
                  வா தானைனப்ேபாய் யாழ்ப்பாணன் யான் 
        பல்ைலவிாித் திரந்தக்கால் ெவண் ேசா ம் 
                  பழந் சும் பா யாமற் 
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        ெகால்லநிைனந்ேத தன  *நால்வாையப் 
                  பாிெசன்  ெகா த்தான் பார்க்குள் 
        ெதால்ைலெயன †ெதா வாய்க்கும் நால்வாய்க்கு 
                  மிைரெயங்ேக ரப் வேன" 
 
    இவ்வா  ெசான்னேபா  அரசன் அவ்யாைனக் கன்  வள ம்ப யான 
நா ங்ெகா த்தான். பிறகு சிலகாலம் அவர் அந்த அரசனிடத்தி ந்தார். ஈழ நாட் ப் 

லவர்கள் கவி ரராகவ த யா ரவர்கட்கு வி த்தவினாக்க ம் அவர் பகர்ந்த 
விைடக ம் வ மா :- 
 
        வினா:- உதிர ண் ம் பறைவ யா ; 
        விைட:- க்கம். 
        வினா:- 'பசும்பால்' என் ம் பண் த் ெதாைகக்குப் ெபா ெளன்ன? 
        விைட:- கார்காலத்  ெவள்ளாட் ப்பால். 
        வினா:- "பங்கமின் மா  பசுமஞ்ச ணன்றிழந் ம் மங்கல  நன்கல  
மற்றிழக்காள்" 
        பின்னிரண் ட ம் யாெவன, 
        விைட:- --சங்ைக ெயன்ன 
 
        "மங்கல ெமன்ப மைனமாட்சி மற்றதன் 
        நன்கல நன்மக்கட் ேப " 
        என்  அவர்கள் ேகட்டதற்ேகற்பத் தனிச்ெசால் தான் இைடப்ெபய்  தி க்குறளி 
ெலா குறைளக் ெகாண்  விைட ெகா த்தார். ‡ 
    --------- 
    *நால்வாய்=ெதாங்குகின்ற வாைய ைடய  (யாைன) 
    † ஒ வாய் நால்வாய் என்பதாற் ெபறப்ப  நய ங்காண்க. 
    ‡ இவ்வினாக்கள் ெமாத்தம் ஐந்ெதன் ம், அவற்றி ரண்  தனக்கு ஞாபகமில்ைல 
ெயன் ம், அந்தகக் கவிராயர் மரபிற்ேறான்றிய காலஞ்ெசன்ற கவி ரராகவ- 

த் சாமி த யார் ெசால்லத் தாம் ேகட்டதாக வித்வான் மகா ராஜ ராஜ  மாகறல் 
- கார்த்திேகய த யார் ெதாிவித்தனர். 
 
    இவர் இராமாயணம் அவதானித் ச் ெசான்னேபா  அரசன் (பரராசசிங்கம்) 
பா ய :- 
 
        "இன்னங் கைலமகள் ைகமீதிற் த்தக ேமந்தியந்தப் 
        ெபான்னம் யப்பள்ளி க்கி ப்பா ெளன்ன ண்ணியேமா 
        கன்னன் சயந்தன் கவி ர ராகவன் கச்சியிேல 
        தன்ெனஞ்ச ேமெடனக் கற்றான் கன த் தமிைழ ேம" 
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    இக்கவியினா ம் இவர் கற்றறிந்த அ ைம ெதாியவ ம். 
 
    இவர் அரசன்மீ  வண்ணம் பா யேபா  அதன் ெசான்ேனாக்கும் ெபா ேணாக்குந் 
ெதாைடேநாக்குங் கண்  களித்  இவ ைடய கல்வித்திறத்ைத அரசன் வியந்த 
ெசய் ள்:- 
 
        "விரகன் த் தமிழ்க்கவி ர ராகவன் 
        வரகவி *மாைலைய மதிக்கும் ேபாதிலாம் 
        †உரக ம் வாண  ெமாப்பத் ேதான்றினாற் 
        சிரகர கம்பிதம் ெசய்ய லாகுேம" 
    ------------- 
    * இ  இவாியற்றிய க க்குன்ற மாைலையக் குறித்த ெதன்பா  மளர். 
    † சிரக்கம்பிதம் ெசய்ய ஆயிரந்தைலகைள ைடய ஆதிேசட ம் கரக்கம்பிதம் 
ெசய்ய இரண்டாயிரம் ைககைள ைடய பாணாசுர ம் ேவண்  ெமன்ப . 
 
    இவாியற்றிய ஆ லாைவக் ேகட்  ஆனந்தமைடந்  பரராசேசகரன் 
(பரராசசிங்கம்) பா ய :- 
 
        * " விேய ெப ந்தி  வா  லாைவப் லவர்க்ெகல்லாஞ் 
        ெசவிேய சுைவெப மா  ெசய்தான் சிவஞானம  
        பவிேய ெய நங் கவி ர ராகவன் பா யநற் 
        கவிேய கவியவ னல்லாத ேபர்கவி கற்கவிேய" 
 
    பிறகு இவர் யாழ்ப்பாணத்திற் சின்னாளி ந்  தான் ெபற்ற பல்லக்கு த ய 
பாிசுக ட ம் பாிவாரங்க ட ம் தன் ர்க்குத் தி ம்பிவந்தனர். 
 
    இஃதிப்ப யாக 'யாழ்ப்பாண ைவபவம்' என்  † ல் ஈழநாட்ைட அரசாண்ட 
உக்கிரசிங்க ராஜ ைடய குமாரன் வாலசிஙக ஜய ங்க வரராஜன் காலத்  இவர் 
    யாழ்ப்பாணத்திற்குப் ேபானாெரன்ப ம் இன் ஞ் சில விஷயங்க ம் ெதாிய 
வ கின்றன.:- 
 
    "இரண்  கண்  மிழந்த கவி ரராகவ த யா ெரன்பவர் யாழ்ப்பாண வாலசிங்க 
மகாராஜன் ேபாில் பிரபந்தங்க ளியற்றிச் ெசங்கடக நகாிக்குப்ேபாய் ராச ச* கத்தில் 
யாழ்வாசித் ப் பா வ ங்காலத்தில் அரசன் மிகச்சந்ேதாஷப்பட்  இலங்ைகயின்வட 
திைசயி ள்ள மண்திடல் என் ம் நாட்ைட அவ க்கு உபகாரமாகக் ெகா த்தான். 
இந்நாட் க்கு அவர் யாழ்ப்பாணம் எனப் ெபயாிட்  இவ்விடம் வந்  ேசர்ந்  வட 
திைசயி ந்  சில தமிழ்க் கு கைள யைழப்பித்  அக்காலத்திற் சிங்களவைர ம் 
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மற் ம் பிறைர ம் அரசாளக் க தித் தமிழ்க் கு கைள  மங்கி ந்த சிங்களவ டன் 
கு ேயற்றிச் சிலகாலம் அரசாட்சி ெசய்  வேயாதிகராய் இறந்தார்" 
    --------------- 
    * ஆ லா ஆசிாியர் இவர்தாேமா ெவனச் சாியாய் அறி ம் ெபா ட் க் 
கும்பேகாணம் காெலஜ் தமிழ்ப்பண் தர் பிரம  உ. ேவ. சுவாமிநாத ஐயரவர்கட்கு 
எ திக் ேகட்டேபா  அவர் "ஆ லா கவி ரராகவ த யார் ெசய்தேத. 
ேவெறவ ஞ் ெசய்யவில்ைல. இவ் லாைவ யான் பல ைற ப த்தி க்கிேறன். 
விைரவிற் பதிப்பிக்க ங்கூ ம்" என்  இவ்வா  எ தியைதக்கண்  களிகூர்ந்ேதன். 
    † பக்கம் 11-14 
 
 
    "இப்ப  யி க்குங்காலத் ப் ெபான்பற்றி ர் ேவளாளனாகிய பாண் வளவ 
ெனன் ம் பிர வின் யற்சியால் திைர உக்கிர ேசாழன் மகன் சிங்கேக க்கு 
ம கனாகிய சிங்ைகயாாியன் என்பவன் பிறகு யாழ்ப்பாணத்திற்கு அரசனாயினான். 
அவன் அப்ேபா  பற்பல இடங்களி ந்த ேவளாளைரக் ெகாண் வந்  இவ்விடம் 
    கு ேயற்றினான். அவர்களில் உயர்குல ேவளாள மரபினராகிய ெதாண்ைட 
மண்டலத்  மண்ணா ெகாண்ட த யாைர இ பாைலயி ம், ெசய் ர் இ மர  

ய்ய தனி நாயக ெனன்  ேவளாளைர ெந ந்தீவி ங் கு ேயற்றினன். *** 
சிங்ைகயாாியன் காலத் ப் வேனகவாகு என் ம் மந்திாி அங்குள்ள கந்தசாமி 
ேகாயில் தி ப்பணி சா வாகன சகம் 870- ஆம் (870+78=948.கி.பி.) வ ஷத்தில் 
    நிைறேவற்றினான்" 
 
    'யாழ்ப்பாண ைவபவம்' என் ம் ள்ள இவ்விஷயம் ம் உண்ைமெயன 
நம் வதற்கிடமில்ைல. அவரங்ேகேய யி ந்திறந்தா ெரன்ப ம் யாழ்ப்பாணத்திற்கு 
அரசராயி ந்  ஆண்டனர் என்ப ம் அவாி ந்த காலம் கி.பி. 948-வ  வ ஷத்திற்கு 

ற்பட்ட  என்ப ம் ெபா த்த ற்றனவாகத் ேதாற்றவில்ல. அவர் தமிழர்கைள அவ் 
    விடங் கு ேயற்றி யி க்கலாம். மற்றைவ எவ்வள  உண்ைம ெயன்ப  ேமேல 
ெதாியவ ம். இவர் பாிசுெபற் த் தி ம்பித் தன் ர்க்குப் ேபாம்ேபா  
தி ெநல்ேவ யி ள்ள கயத்தாற்  அரசன்ேபாில் ஒ லாப பிரபந்தம் பா னர். 
    அதைனக் ேகட் க்களித்த கவிகளிெலா வர் அப்ேபா  இவைரப் கழ்ந்  பா ய 
ெவண்பா:- 
 
        "ஒட்டக்கூத் தன்கவி  ேமாங்கியகம் பன் வ ம் 
        பட்டப் பகல்விளக்காய்ப் பட்டேவ- யட்டதிக்கும் 
        சுங் கவி ர ராகவனாம் ேவளாளன் 
        ேபசுங் கவிேகட்ட பின்" 
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    இக்கவியினால் இவர் கம்பர்க்கும் ஒட்டக்கூத்தர்க்கும் பிந்தினவெரன்  
ஏற்ப கிற . ஒட்டக்கூத்த ம் கம்ப ம் குேலாத் ங்கேசாழன் காலத்தி ந்தவர்கள். 
*அவனி ந்த  
    பதிேனாராம் ற்றாண் னி தியில். ஆகேவ யாழ்ப்பாண ைவபவத்திற் 
கூ ங்காலம் சாியான தன்ெறன்ப  எளிதில் விளங்கும். 
    --------------- 
    * Kulottunga Chola Deva I (1070- 1118) See South Ind[an Inscriptions, Vol II Part 
ii,Page 153. 
 
        "மின்  மாளிைக யனந்ைத யாதிபதி 
                  சந்த்ரவாண மகிபாலன் ன் 
           ரராகவன் வி க்கு ேமாைலதன் 
                  வி ப்பினால் வ யேவயைழத் 
        ன் காவிய மதிற்ெப த்தெதா  
                  ேகாைவ ேயா ெகனேவாதின 
           ேனாதி மாதெமா  ன்  ேபாகிெயா  
                  நா மாத மளமாக  
        மின்ன ந்தன  ெசவியிேலறவிைல 
                  ெயன்னிெலன்ன லெகண் ேமா 
          விராசராசர் திைறெகாள்  ெமன்கவிைத 
                  யிங்குவந்  குைறயாகுேமா 
        தன்ைனெயன் ெசால்வெரன்ைன ெயன்ெசால்வர் 
                  தான்தமிழ்க்கு மணமல்லேவா 
             தன்  கழ்க்குமி  நீதிேயா க  
                  தானின்ேன வரேவ ேம" 
 
    என் ஞ் சீட் க்கவியினால் இவர் அனந்ைதயாதிபதி சந்திர வாணன் மீ  ஒ  
ேகாைவ பா யதாகத் ெதாியவ கிற . 
 
        இனிதினிெதனச்ேசரேசாழபாண் யர் ெமச்சுமிச்சி தம ரவாக்கி 
                  யீழமண்டலமள த்திைற ெகாண்டகவி ரராகவன் வி க்குேமாைல 
        வனிைதயர் விகாரமன் மதராஜ பன்மயி ைலயாதி பதிசக்கிர 
                  வாளத்தியாகிநங்காளத்தி கி ஷ்ணப்பவாணெனதிர்ெகாண் காண்க 
        கனதமிழ்த் ைறயறி மரக்கலங் கன்னிகாமாட நன் ற் 
                  கட் ேபர் ெகாட்டாரம் வாணி சிங்காதனங் கவிநாடகஞ் ெசய்சாைல 
        வின சிவகாைதயிற்சர்க்கைரெயனத்தக்க விைனேய டம் ேநாயால் 
                  ெம ேமா ெம யாத வைகபால்ெப த்தெதா ேமதிவரவிட ேவ ேம" 
 
    இந்தச் சீட் க்கவியினால் இவர் ஈழமண்டலஞ் ெசன்  பாிசு ெபற்ற விஷயம் 
ெதாியவ கின்ற . அங்ேகயி ந்  இறந்தனர் என் ங் ெகாள்ைகைய இ  குைலத்  
வி கின்ற . 
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    இவர் ெசங்கற்பட் ந்த திம்மய்ய அப்பய்யன் என்பவ ைடய ேவண் ேகாட் 
கிணங்கித் தி க்க க்குன்றப் ராணம் பா னார். அ  பின்வ ஞ் சீட் க்கவியாற் 
ெறாி ம்:- 
 
        "இந்நாளி ந்த ேபர் திய பாகம் பண் ந்த ேபர்பைழயபாக 
                  மி பாக ம் வல்ல லக்கணக் கவி ரராகவன் வி க்குேமாைல 
        அன்னாதிதானப் பிரவாசன் பிரசங்கத்தனந்த ேசடாவதார 
                  னகிலப்பிரகாசன் திம்மய்ய வப்பய்யன் மகிழ்ந் காண்க 
        தன்னா  ேமாைல ம் வரக்கண் நாம் ேவத சயில ராணத்ைதயித் 
                  தைனநா ளி ந்ேதாதி ேனாமரங்ேகற் வ  தான் வந்தலாம ல்ைல 
        நன்னாவேலா டனிைதக்ேகட்ெடைனச்ேசாழநாட் க்க ப்பேவ ம் 
                  ந ேலாைல தள்ளாமேல சுக்கிரவாரத்  நாளிங்கு வரேவ ேம" 
 
    இதனால் தி க்க க்குன்றப் ராணம் பா யபிறகுதான் இவர் ெதற்ேக ெசன்றனர் 
என்  ஊகித்தற்கிட ண் . ஆயி ம் இவர் யாழ்ப்பாணத்திற்குப் ேபான  
இதற்குப்பின்ேன ம் ன்ேன  மி க்கலாம். பின்ெனனக் ெகாள்வேத 
சிறப் ைடத் . இவ ைடய சீட் க்கவியின் சிறப்ைப அக் காலத் ள்ள நிரஞ்சனநாதர் 
என்பவர் ஒ வர் எ த்ேதாதியி க்கின்றனர். 
 
        "சீட் க் கவிெயன்  ெசால்வார் சிலரந்தத் தீட் க்கவி 
        காட் க் ெகறித்த நிலவாகிப் ேபாம்ெசங்கனகரத்னச் 
        சூட் க் கிாீட ேவந்த ற்பத்தி குைறெகாள் ம் 
        நாட் க் கிலக்கியங் கவி ர ராகவ னற்கவிேய" 
 
    இப்ப ப் பல்ேவறிடங்கள்ெசன்  பா ப்பாிசுெபற் த் தி ம்பித் தன் ர் 
ேசர்ந்தேபா  தன் மைனவி தான் ெபற் வந்த பாிசு யாெதனக் ேகட்ட ம் அதற்கிவர் 
கூறிய உத்தர ம் பின்வ ம் பாத்ெதாிக்கின்ற . 
 
        "இம்பர்வா ெனல்ைல யிராமைனேய பா  
                  ெயன் ெகாணர்ந்தாய் பாணா நீெயன்றாள் பாணி 
        வம்பதாங் * களப ெமன்ேறன் சுெமன்றாள் 
                  மாதங்க ெமன்ேறனாம் வாழ்ந்ேத ெமன்றாள் 
        பம் சீர் ேவழ ெமன்ேறன்றின்  ெமன்றாள் 
                  பகெடன்ேற ெமன்றாள் பழனந்தன்ைனக் 
        கம்பமா ெவன்ேற னற்களியா ெமன்றாள் 
                  ைகம்மா ெவன்ேறன் சும்மா கலங்கினாேள." 
 
    இவர்தன் மைனவி டனி ந்  பலநாளில்லறம் இனி  நடாத்தி அந்தத்திற் 
†சிவசா ச்சிய ற்றனர். 
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    ------------------------------ 
    * களபம் = யாைன. வாசைனத்திரவியம். மாதங்கம்=யாைன; ெபான். ேவழம் = 
யாைன;க ம் . பக =யாைன; எ . கம்பமா=யாைன.; மா. ைகம்மா = யாைன. 
இவற்ைற இவர் யாைன ெயன் ம் ெபா ளில் உபேயாகிக்க இவர்மைனவி அைத 
யறியா  ேபான்  ந த்  ேவ  ெபா ைளக்ெகாண்டதாகக் குறிப்பித்தனள் என்ப . 
    † இவர்பா ய ல்களா ம் இன் ஞ் சில ஆதாரங்களா ம் இவர் ைசவெரனத் 
ெதாியவ கிற . இவர் சந்ததியிற் பிற்காலத் தி ந்  "தி ேவங்கடக் கலம்பகம்" பா ய 

த்தமிழ்க் கவி ரராகவ த யார் ைவணவர். இவர் ெபண்வழி வந்ேதார். இவர் 
வழிவந்தவர்க ம் ைவணவேர. இப்ேபாதி க்கும் மகா ராஜ ராஜ  நிவாச 

த யா ம் ைவணவர். 
 
    இவர் இறந்தைதக் ேகள்வி ற் க் கவிராஜர்க ம் வி ராஜர்க ம் 
ஏக்கமைடந்தனர். அப்ேபா  கயத்தாற்  இராஜா பா ய ைகய நிைல:- 
 
        "இன்ன தப் பாமாாி யிவ் லகத் திற்ெபாழிந்  
        ெபான் ல கிற்ேபாய்ப் குந்ததான்- மன் ம் 
        வி ர ராகமன்னர் ெபான் ேமற் சூட் ங் 
        கவி ர ராகவேம கம்" 
 
        "ேதாற்றா ெதாழிந்தி ந்த லக் கவிகெளல்லா 
        ேமற்றா ரைகயின் விளங்கியேவ- ேயற்றா ங் 
        கன்னாவ தாரன் கவி ர ராகவனாம் 
        ெபான்னா ஞ் ெசங்கதிேரான் ேபாய்" 
 
        " ன்னாட் த் தவ னி ஞ் ேசட ம் வான்மீக  ன் ன்னில்லாமற் 
        ெதன்னாட்  மைலயிடத் ம் பாாிடத் ம் ற்றிடத் ம் ெசன்  ேசர்ந்தார் 
        இந்நாட் ப் லவ னக் ெகதிாிைலேய க ர ராக வாநீ 
        ெபான்னாட் ப் லவ டன் வா ெசய்யப் ேபாயிைனேயா க வாேய" 
    ------ 
    *இக்ேகாைவையப்பற்றிய கைத ஒன்  உண் :- அந்தகக்கவி ரராகவ த யார் 
இக்ேகாைவையக் காஞ்சீ ரத்தில் ஒ கால் அரங்ேகற்றியேபா  அவ் ாில் 
வித்வத்திறம் ெபற்றி ந்த 'அம்ைமச்சி' என் ம் ஒ  தாசி ஆங்குப்ேபாந் , கவிராயர் 
தம் ேகாைவயின் தற் பிாிவாகிய களவிய ல் "ெப நயப் ைரத்தல்" என் ம் 

ைறயின்பாற்ப ம், 
 
        "மாேல நிகராகுஞ் சந்திர வாணன் வைரயிடத்ேத 
        பாேலாி பாயச்ெசந் ேதன்மாாி ெபய்யநற் பாகுகற்கண் 
        டாேல ெய விட ப்பழச் ேசற்றி ன தவயன் 
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        ேமேல ைளத்த க ம்ேபா விம்மங்ைகக்கு ெமய்ெயங்குேம" 
 
    என் ஞ் ெசய் ைளச் ெசான்ன ம், அவள் "கவிராயர்க்குக் கண் தான் ெகட்ட ; 
மதியங்ெகட்டேதா" என்றாள். அவர் ஒன் ந் ேதான்றா  சற்றைசவற்  நிற்கக்கண்  
அவள், "ஐயா, க ம்  ன்ெசய்ப்பயிராயிற்ேற. 'ேசற்றில் ைளத்த க ம் ' என்  
ெசான்னீர்கேள. ெபா ந் மா?' என்ன ம் அவர் "ேவண் மாயின்மாற்றி விடலாம்," 
என்ற ெசால்  ஏட்ைடப் பார்த் ப்ப த் க் ெகாண்  வ பவைர ேநாக்கி "ஐயா, 
ெகாம்ைப ெவட் க் கால்ெகா ம்" என்ன ம் கவிராய ைடய அபிப்பிராயமறிந்  
அவர் உடேன "பழச்சாற்றின தவயன் ேமேல ைளத்த க ம்ேபா" என்  வாசித்தார். 
இ வ ைடய த்திக் கூர்ைமைய அங்குளார் அைனவ ம் கண்  மகிழ்ந்தனர். 
 
    ம நாள் பிரசங்கத்திற்கு அம்ைமச்சி தன  பல்லக்கிேலறி வ வைதயறிந்த 
கவிராயர், 
 
        "கைலமக  நாணிநின்  ைககட் ப் ேபாற்றச் 
        சிைலமதேவள் ன்கைணேய தாங்கக்- குலம  
        ெகாம்ைமச்சிங் கார ைலக் ேகாதி றி ப்பனங்காட் 
        டம்ைமச்சி வாறா ளேதா" 
 
    என்  பாடயைத யவளறிந்  அன்  தல் இவர்களி வ ம் வித்வத்தன்ைமயினால் 
சிேநகிதரானார்கள். 
 
    இவ்வாறி க்கும் நாளில் அவ் ர்ப் பிராமணர்கள் 'இவள் வித்யாகர்வங் 
ெகாண் க்கிறாள். இவைள எவ்விதத்தினாலாவ  அவமானப் ப த்தேவண் ம் ' 
என்ெறண்ணி, வரதராஜப் ெப மாள் இரேதாற்சவத் தினத்தன்  இரதத்ைத அவள் 

ட் ல் ட்டச் ெசய் , ட்ைடயி த் த் தள்ளிப் பிறகு ேதைரச் ெச த்தேவண்  
    ெமன்  பிராமணர்கள் அவட்குத் ெதாிவிக்க, அவள் அதைனத் தன் மித்திரராய 
கவிராயர்க்குத் ெதாிவித்தாள். அவர் பிராமணர்கைள யைழத் , "ஐயன்மீர். ட்ைட 
யி க்கா  ேவ பாயந் ேதடலாகாேதா ேதர்ெசல்வதற்கு?" என்ன, அவர்கள் 

ட்ைடயி த்தால்தான் இரதம் எளிதிற் ெசல் ம் என்றார்கள் . கவிராயர் 
அவர்க ைடய உட்க த்தறிந்  அவர் தம் தீக்குணத் க்குப் பாிதபித் , 
 
        "பார்ப்பார் குரங்காய்ப் பைடெய த்  வந்தீேரா 
        ேதப்ெப மா ேளகச்சிச் ெசல்வேர-ேகாப்பாகக் 
        ெகாம்ைமச்சிங் காரலங்ைகக் ேகாட்ைடெயன்  வந்தீாீ 
        தம்ைமச்சி வா  மகம்" 
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    என்  இப்பாட்ைடப்பா ய ம் ட்ைட யி ப்பதற்கில்லா  ேதர்ெசன்  விட்ட-
ெதன ம் ெசால்வர், இக்கைதையச் சிலர் இன் ம் ேவ விதமாய்ச் ெசால் த  

ண் . 
---------- 
 
    இவாியற்றிய ல்களாவன:- தி க்க க்குன்றப் ராணம், தி வா லா, 
*சந்திரவாணன் ேகாைவ, கயத்தாற்றரச லா, ேச ர்க்கந்தர் பிள்ைளத்தமிழ். ேச ர்க் 
கலம்பகம், தி க்க க்குன்றமாைல, "கந்தரந்தாதிையப் பாராேத க க் 
    குன்றத்  மாைலைய நிைனயாேத" என் ம் பழெமாழியினால் 
இம்மாைலயி ைடய அ ைம ம் ெப ைம மினி  விளங்கும். ஆயி ம் இவர்தான் 
க க்குன்ற மாைலயாசிாிய ெரன்ப  ஒ  தைலயாக்ெகாள்ள யவில்ைல. 
 
        "மாேட  தா  மதிேய  ெசன்னி  மாமைறேயா 
        ேனாேட  ைக  ைடயார் தமக்கிட ழவர் 
        சூேட  சங்கஞ் ெசாாி த்ைத மட்ைடெயன் ேறகமலக் 
        காேட  மன்னஞ் சிறகா லைணக்குங் க க்குன்றேம" 
 
    இச்ெசய் ம் அக்க க்குன்ற மாைலயி ள்ள  தான் இவர்தம் சீட் க் கவிகளிற் 
குறித் ள்ள ஈழநாட்டரசனாகிய பரராசசிங்கம் (பரராசேகசாி), சந்திரவாணன், தி க்க 
    க்குன்றப் ராணம் பாடச்ெசய்த திம்மய்ய அப்பய்யன் என்பவர்க ைடய கால 
மின்னெதனத் ெதாியவாின் இந் லாசிாியர் காலம் இ ெவன உ தியாய்க் 
கூற ய ம். பரராசேகசாி பதிேனழாம் ற்றாண் ன் த ந்ததாகத் 
    ெதாியவ கிற . அனந்ைதயாதிபதி சந்திரவாண ைடய வரலா  ஒன் ம் 
இன் ம் லப்படவில்ைல. அனந்ைத என்ப  தி வனந்த ர மன்ெறன்  
ெதாியவ கிற .* 
    --------------- 
    *"தி  அனந்ைதயாதிபதி சந்திர வாணன்" என்பதில் உள்ள தி வனந்ைத 
தற்காலத்திய தி வனந்த ரத்ைதக் குறிக்குெமன்  ெகாள்வ  இயல்ேபயாகும். 
ஆயி ம் அ  அந்நைரக்குறித்ததாகக் காணவில்ைல. ஏெனனின் தி வனந்த ரத்  
அரசர்க க்ெகல் 
    லாம் ரவிவர்மா என்றம் ஆதித்யவர்மா என் ம் ேபாி ந்தேத யன்றி இப்ெபயைரக் 
காேணாம். [The History of Travancore, by P. Sankunni Menon , pp. 98-110.: Kings 
from' 1502-1728] 
 
    திம்மய்ய (திம்மப்ப?) † என் ம் ேப ைடய கனவான்கள் சிலர் ெசங்கற்பட் ல் 
    ர் கத் தி ந்தி க்கிறார்கள். இ  யாைரக் குறித்  நிற்கிறெதன்ப  
ெதாியவில்ைல. விஜயநகர ராஜ்ஜியத்ைத ஆண்ட கி ஷ்ணேதவராயர் (1509-1530) 
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காலத்  மந்திாியாயி ந்த திம்மராஜா என்பவர் (1526) ெசங்கற்பட் ற்குவந்  
அதற்குக் கிழக்கி ள்ள தி வடீசுரம் என் ம் ேகாட்ைடயி ்ந்த கு ம்பர் 
தைலவராகிய 
    காந்தவராயன் ேச ராயன் என்பவர்கைளத் தந்திரத்தாற்ெறாைலத் ச் 
ெசங்கற்பட்ைட இராய ைடய ஆ ைகக்கு உள்ளாக்கினார். ேமற்குறித்த ெசய் ளிற் 
குறிக்கப்பட்டவர் இவர்தாெமன்ற ெசால்வதற்கில்ைல. ஒ ேவைள இவர் சந்ததியாராக 
வி ந்தி க்கலாம். தைலக்ேகாட்ைட த்தத்தில் (1565-கி.பி.) ேதால்வி ற்  விஜயநகர 
ராஜ்ஜியம் க்ஷீணதிைச யைடந்த காலத்  அக்குலத்தவர் அவ்விடம்வி்ட் ச் 
சந்திரகிாியி ம், பதினாறாம் ற்றாண் தியில் ெசங்கற்பட் ெலா  ேகாட்ைட 
    கட் க்ெகாண்  அவ்விடத்தி ம் சிலகாலந் தங்கியி ந்தார்கள். இராயரக்கு 
மந்திாியாயி ந்த திம்மராஜா அந்த இராயராேலேய அவமதிக்கப்ெபற் த் 
தன்னிைலயிழந்தனர். 
    ----- 
    † திம்ம +ஐய=திம்ைமய=திம்மய்ய; திம்மராஜகுளம் என்  ஒ குளம் இப்ேபா ம் 
ெசங்கற்பட் க்கிற . See' pages 83 88, Chingleput District Manual. 
 
    * ஆயி ம் அவர் ெபயர்ெகாண்ட இவர் அந்தச் சந்ததியிற்ேறான்றிய 
பிற்காலத்தவரா-யி க்கலாம். சி ேதர்ப்ப வம், 6-வ  ெசய் ளினால் ஆசிாியர் 1521-
வ  † வ ஷத்திற்குப் பின்னி ந்தவர் என்ேறற்ப கிறேத யன்றி இன்ன வ ஷத்தி 

ந்தா-ெரன்ப  சாியாக அகப்படவில்ைல. 
 
    1680௵ திம்மய்யநாய்க்கன் ‡ என் ெமா  கனவான் ெசங்கற்பட் ம் 
ெசன்ைனயி மாக இ ந்ததாகத் ெதாியவ கிற . ேமற்குறித்த பாட் ள்ள ெபயர் 
இவைரக் குறிக்கி ம் குறிக்கலாம். 
    --------- 
    *See Sewell's For'gotton Empire (Vijayanagar ) pp. 158, 359. 
    † அவ்வ ஷத்தி ந்தி க்கக் கூடாேதா எனின் இ ந்தி க்க யா . 
அக்காலத்ேத இந்  ெல தியி க்கும் பக்ஷத்தில் "மகரம்பகுத்ததி நாள்" 
என் மாதத்ைதமாத்திரம் எ த்ெத தா  வாரம், நக்ஷத்திரம், திதி, ேயாகம், 
கரண த யவற்ைற ங்கூட்  எ தியி ப்பார். அதற்குக் ெகாஞ்சக்காலத்திற்குத் 
தான் ந்தியதாயின அவ் ராராயி ம் அதைனயவர்க்குத் ெதாிவித்தி ப்பார். இ  
எ திய  (1521 தி விழா) ஏற்பட்டதற்கு அேநக வ ஷகாலம் பிந்தியெதன்  
ெதாியவ கிற . 
    ‡ See Page 121. Madras in the Olden Times by J. Talboys Wheeler. 
 
    கவி ரராகவ த யார், இலக்கண விளக்கம் ெசய்த ைவத்தியநாத நாவலைரப் 
பற்றிப் கழ்ந்தி க்கின்றனர்:- 
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        §" ஐம்பதின்மர் சங்கத்தா ராகிவிடா ேராநாற்பத் 
        ெதான்பதின்ம ெரன்ேற ைரப்பேரா-இம்பர் கழ் 
        வன்மீக நாதன ள் ைவத்திய நாதன் டவி 
        தன்மீதந் நாட்சாித்தக் கால்" 
 
    'ெதாண்ைட மண்டல சதகம்' பா ய ப க்காசுப் லவர் இந்நாவல ைடய 
மாணாக்கர். இப் ப க்காசுப் லவர் இராமநாத ரத்தில் அரசாண் வந்த இரகுநாத 
ேச பதி (1685-1723 கி. பி) யின் சமஸ்தான வித் வான். 1685ஆம் வ டம் வைர ம் 
அரசாண்ட ேச பதியின்ேபாில் அக்காலத்தி ந்த அமிர்த கவிராய ெரன்பவர் 
ஒ ைறக் ேகாைவ ெயன் ம் ஒ  ல் ெசய்தி க்கின்றனர். அமிர்த கவிராய ம் 
அந்தகக்கவி ரராகவ த யார் காலத்தவார். 
    ------ 
    § இலக்கண விளக்கப் பதிப் ைர. 
 
    ப க்காசுப் லவர் சுமார் 200 வ ஷங்கட்கு ன்னி ந் தி ப்பதாய்த் 
ெதாியவ வதனால் அவராசிாியர் காலத்தி ந்த அந்தகக் கவி ரராகவ த யார் 
அதற்கு ன் இ ப  அல்ல  ப்ப  வ ஷங்கட்கு ன் னி ந்தி க்கலாம் *. 
அதாவ  இற்ைறக்குச் சுமார் 240 வ ஷங்கட்கு ன்னி ந்தி க்கலாம். திம்மய்ய 
அப்பய்யன் (1680) ேமற் குறித்த நாய்க்கராக இ க்கலாம். இவ்வந்தகக் கவி ரராகவ 

த யார் வம்சத்தில் இப்ேபாதி க்கும் கவிராயர் ம-ள-ள-  நிவாச த யார் 
அவர்க்கு எட்டாவ  சந்ததியார் என்ற ெதாிவ தலால், ேமற்குறித்த காலேம (1661?) 
அந்தகக் கவி ரராகவ த யார் காலெமன் ெகாள்ளலாம். 
 
    இவர் இன்ன வ ஷத்தில்தா னி ந்தா ெரன்ப  இதனி ம் விவரமாய் இனித் 
ெதாியவாின் இவாியற்றிய +கலம்பகத்ைத அச்சிட்  ெவளிப்ப த் ம்ேபா , இதன் 
விவர ம்அதன் க ைரயிற் கூறப்ப ம். 
    ெசன்ைன, பிலவ வ ஷம் ைத மாதம் 28ஆம் ேததி. 
    க. குப் சாமி த யார். 
    --------  
    * இலக்கணக்ெகாத்  லாசிாியராகிய சாமிநாதேதசிகர், நன் ல் வி ந்திைர 
ெய திய சங்கர நமச்சிவாயப் லவ ைடய இயற்றமிழாசிாியர். இந்தத்ேதசிகர் 
ைவத்தியநாத நாவலர்காலத் ச் சி வயதினராக வி ந்தி க்கின்றனர். சங்கர 
நமச்சிவாயப் லவர் 180 வ ஷத்திற்கு ன்னி ந்தி க்கின்றனர். 
    + அம் ப்ப வம், ெசய் ள் 10. பக்கம் 55. 
    ---------------------- 
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ேச ர் கன் பிள்ைளத்தமிழ் 
    
 சிவமயம் :: தி ச்சிற்றம்பலம். 
 
    விநாயகவணக்கம். 
 
    ேபறாய கீரன் ற் பக  காெறனப் 
            ெப கா  கண் லகிற் 
        ேபர ண கிாிதி ப் கழ்கண்  நாணா  
            ெப மவத் மாைசயா 
    ேலறாய வாகன்க் கட டன் ைமந்த க் 
            ெகம ெசய் ைகக்கந்த க் 
        கிளைமவள ைமப்பிள்ைள யங்கவிைத ெல த 
            ெவன்கரத் தாமைரெதா  
    மாறாயி ரத் க ைடய  சைடக்கா 
            டைமத்தநா யகன்வ விலா 
        மந்தமா ேம விற் பந்தேவ தங்குறித் 
            தறிவியா தன்கூ நா 
    றாயி ரத்தின்ேம பைத யாயிரங் 
            கவிைத  லகல  
        திம ப் பாெல  ெமா வா ரணத்தினி  
            ரத் தாமைர ைம. 
    ----------  
 
    கா  எனப் ெப கு ஆ  = தி காற் ப்பைட ெயன்  ல். ெசய்ைக - 
ேச ர் என்பதன் உ. ரத் தாமைர ெயன்றதெறேகற்ப, "கரத்தாமைர" ெயன்றார். 
ஆயிரத்  க ைடய  = கங்ைக. பந்தேவதம் = சாைககைள ைடய ேவதம், கவிைத 
    ல் = பாரதம். அவற் மாைசயால் என ம் பாடம். 
    ------------------------------  
 
    தலாவ  : காப் ப் ப வம். 
 
    தி மால். 
 
    உலகமார் பலேகா  யி யிர்த் ைடயா 
              பய ைலத் தைலய தி ெனா க்க ந் ங் கு ந்ைதத் 
    திலகமார் மகுடமிைசக் கடம்பல  மரைசச் 
              ெசய்ைகவளம் பதிெதய்வ சிகாமணிையப் ரக்க 
    விலகுமார் பகலெமலாங் கமைலயிைடக் ெகா த்  



 32

              ெம ந் வி ம் பாிதிமதி யி ைகவிடா ெத த் ம் 
    பலகமார் ப சுமந்த பாப்பமளிப் ப த் ம் 
              பாற்கடன்ேமல் விழிவள ங் கார்க்கடன்ேம னியேன.  (1.1) 
 
    வன்மீகநாதர். 
 
    ேவ . 
 
    நா  ெபாற்பிற் கடம்பன் றைனப் ங் கவர்க்காகேவ 
              ேபாரா  சத்தித் தடங்கஞ் சைனப் ன் ெசாைலத்தீ மால் 
    பானா  த்தப் பரங்குன் றைனபண் ைமத்ேதவியார் 
              பால்வாய ைனப்பச் சிளங்கந் தைனப்பண் பளித்தா மால் 
 
    கானா  பக்கத்தி ெலங்குங் குதிக்குங் கயற்பாவிேல 
              காவாயி ரத் ப் பசுங்ெகாம் திர்க்குங் கனிக்ேகா பாய் 
    ேதனாறி ைரத் க் குரம் ங் கைரக்குந் திைரப்பா சூழ் 
              ேச ர் தனிற் ற் றிடங்ெகாண் க்குந் தி த்தாைதேய.  (1.2) 
 
    த் வாளியம்ைமயார். 
 
    ேவ . 
 
    மகரெமறி கடல்சுவற வி சத்தி ரைன 
              வடவைரயி ன வி ைர வடவச்ர மார்பைன 
        ம வில  கைனந  ம மிக்க நீபைன 
              ம ைரயிைற யவர்ெபா ைள யளவிட்ட யைன 
    யகர த ெல தெலன வகிலத்  லைன 
              யன ெப  மைனவிதன த ைமக்கு மாரைன 
       ய ணகிாி ெசாாிகவிைத ய த்தி ேனயைன 
              யரன்மகைன யாிதன்ம  கைனநட்பி னாள்பவ 
 
    ணிகரசல வசலமக ணி தப் ராதனி 
              நிமைலய  பவகமைல வன ர்க்ைக மா னி 
       நிலவலய யிைர நி மித்த காமினி 
              நியமவ  சமயெநறி நி விட்ட மாயினி 
    சிகரகிாி வி ன்வலவர் ெதாிசித்த ேமாகினி 
              சிவபாைம த ைம ைம திலதத்தி லானனி 
        தி பாிதிமதி ளாி ெயா க்க ணாயகி 
              திைரயர் ாி வ ெகௗாி தி த்  வாளிேய.  (1.3) 
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    கங்காேதவி 
 
    ேவ . 
 
    தியதிாி வன பதவி ைததரப் ேபார்த்தவண் 
              னிவர் னிவிெனாி சகரர் கதி கச் ேசர்த்தவண் 
       தல்வன் தல்விகர வியர்வி ெலா ெகழப் த்தவண் 
              கு மைனவைர  ெமா கும் விைனயறத் தீர்த்தவள் 
 
    குதிெகா ள வியிம கிாியின் மகெளனச் சீர்த்தவள் 
              குல  சதெமா ப திலகு கெம த் தார்த்தவள் 
       குழகர் ச லகுல ம  கு ெகாளத் தாழ்த்தவள் 
              குமாி தனதியி னரசி பதெம த் ேதத் ம் 
 
    விதியின் ைடய விறல்ெகா டைறசி த் தாக்கைன 
              ெவளி  மகளி ர வர் மைறத் ேதக்கைன 
       விாி  வாிமிைச ெவயி ன் மயின்மிைசத் ேதாற்றைன 
              விமலர் ெசவியிெனா  ெமாழிைய ெமாழிபகர்த் ேதற்றைன 
 
    மதிைய மதிதவ  ம ைர தமிழ்க் கூட்டைன 
              வ ய தணிைகதனில் வளர்கு வைளமலர்ச் சூட்டைன 
        வ வி ல ணகிாி க  தமிழ்த் க்கைன 
              வளவ நகாின்வட ெத வின் கைனக் காக்கேவ.  (1.4) 
 
    சித்தி விநாயகர். 
 
    ேவ . 
 
    ம வ  சு ப்ெபா  க த்ததார் நீபைன 
              வடபகி ரதிக்ெகா  வளர்த்தவா காரைன 
       வைரபக ெவ த்ெதறி தடக்ைகேவ லாளைன 
              மகிதல மிைமப்பினில் வைளத் மீள் ரைன 
 
    ெவ வ  பணிக்குல மைலத்தேபார் மாவைன 
              விமைலதன் ைலக்குட ம த்தபால் வாயைன 
       வி தர்ெதாகு திச்சிைற ய த்த  ேதசைன 
              விதிபைக ஞைனத்தனி ரக்,குேமார் காவல 
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    னி வைர ெயா த்தெரன ைவத்தேகா மான்மக 
              ென கடன் ம த்திடர் ப த்ததாண் க 
       னிரணிய ெபா ப்ெப தி யிட்டமா பாரத 
              னி பவள ெவற்ெபன ெவறித்தநீண் ேமனிய 
 
    ன வைர ெய த்ெதன ெவ த்தபான் ேமாதக 
              னவல்பய  ப்பழெமா டப்பமா ேமாதக 
       னளைககன கப்பதி நிகர்த்தேச ாினி 
              லவரவர் நிைனத்த  த்தமால் யாைனேய  (1.5) 
 
    சரவணப் ெபாய்ைக. 
 
    ேவ . 
 
    ஆைலக்ேக க ம்ெபாழியப் ெபாழிசா  வழிேதா 
              றாறதி ம் வயற்ெசய்ைக யா கத் தரைசப் 
    பாைலக்ேகயைட ெகா த்  ெமாழிந்த ெபாய்யா ெமாழிையப் 
              பழிக்குெமா  தமிழ்க்குதைலப் பசுங்கு ந்ைதப் ரக்க 
    காைலக்ேக மலர்க்கமலத் திைடக்கமல மாட் க் 
              க ம்பகற்ேக பசித்தெதனக் கார்த்திைகப்பா ட்  
    மாைலக்ேக திைரக்கரத்தா லம் ங் காட்  
              ைவகைறக்ேக சு மேபாட்;  வளர்த்தசர வணேம  (1.6) 
 
    ேவலா தம். 
 
    ேவ . 
 
    ம ங்க த்தவர் பராவாய் வணங்கு ெமயத்தவர் தயாவாய் 
              மகிழ்ந்த க்கண ரவாவாய் வழங்கு ற்க தி வாழ்வா 
    ெயா ங்கு கற்றவர் வினாவா கங்களிற் ெபாியேதவா 
              யர்ந்தமற்ெறம  ேச  ைறந்த ெபாற்குகைனயாள்வா 
    ய ங்கடற் சுவ  தீயா யகன் விக் குத  தாயா 
              யகழ்ந்  ெவற்  கூரா யறந்த ைழத்தபழ ேவரா 
    யி ங்கிாிக் குமாி கூறா யிைறஞ்சுமப் பைகவர் ேபறா 
              ெய ங்கதிர்ப் பாிதி ேபாலா மிவன் றி க் ைகவ  ேவேல.  (1.7) 
 
    ைவரவக்கட ள். 
 
    ேவ . 
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    நிைல  றந்தவஞ் சகர கம் கா 
              நிமலர் ைமந்தைனக் கமலர்ேதா 
       ெணாிப டத்ெதா த் ெதா சி ைறக்குள்ைவப் 
              பவைன நீபமா ைகயைனத் 
    ைல  றந்தவண் டரள வாணைகத் 
              ேதாைக வள்ளிெபாற பாகைனத் 
       ய்ய ெசய்ைகயாள் பவைன யாள்பவன் 
              ைகயி னாககங் கணெமா ங் 
    ெகாைல  றந்தவித தகர்வி ழிப் லங் 
              குளிர ஞாளியந் திரெளா ங் 
       குவல யப்பிதா ெவா த  ைலக்கலத் 
              ெதா மி த் க் குரெலா ங் 
    கைல  றந்தவத் தி ம ங்கு த் 
              ைடய ேமகைலக் கைலெயா ங் 
       கழலசி லம்ெபா த் திடவ ந்தனிக் 
              காிய கஞ்சுகக் கட ேள.  (1.8) 
 
    கார்த்திைகத்தாயார். 
 
    ேவ . 
    நாட் ப் பிைற ர் வளநாட்  
              நயங்கூர் ேச ர் ந ங்கடம்பி 
   ேனட் ப் பயைனத் தினம் ரப்பா 
              ாிவ க் க தீந் தினிதி ப்பா 
 
    ராட் க் ெகா கால் கவகுப்பா 
              ராட் க் க கா ம ங்கணித்தா 
    மாட் க் ெகா க் காலெகா ப்பார் 
              வானத் ம் மடவாேர..  (1.9) 
 
    பிரணவப் ெபா ள் 
 
    ேவ . 
    றங்கா  க த்தகடக் களிற்றயிரா வதத்தன் 
              தற்பதவிக் குதவிெயன ைளத்தெதய்வ ைளைய 
    மறங்கா  ேவ ைலயிற் றைழத்ெத கற் பகத்ைத 
              வளவர்வளம் பதித்ேதாைக வாகனைனப் ரக்க 
    விறங்காத சைடமகுட மிறக்கிெயா  ெசவிதாழ்த் 
              தி நாலா யிர கத் க் ெகா க்காெலன் றி க்கா 
    றங்காத ெவண்கணைனச் சிைறவி க்க லகுக் 
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              ெகா ெபா ளா மவன்ேகட்  ேமாெர த்தின் ெபா ேள.  (1.10) 
 
    காப் ப் ப வம் ற்றிற் . 
    -------------------- 
 
    காப் ப்ப வம் :- 
    அதாவ  பாட் ைடத் தைலவனாய குழவிையத் ேதவர் ெகாைலயகற்றிக் 
காக்கெவனத் தாயர்கூ ங் கூற்றாகப் பா ம் பகுதியெதன்க. இ  ன்றாந் திங்களிற் 
கூறப்ப வ . இரண்டாமாகெமன்பா ளர். 
    1. கடம்  :- ஆகுெபயராய் மாைலைய ணர்த்திற் . எ ந்  வி ம்=உதித்  
மைறகின்ற. பாிதி மதி - என்பன உவைமயாகு ெபயராய்ச் சூாியன்ேபான்ற 
சக்கரா தத்ைத ம், சந்திரன் ேபான்ற சங்கிைன ங்குறிக்க நின்றன. பலகம் = 
ஆயிரந்தைல. பாப்பமளி = ேசஷசயனம். 
    2 கஞ்சன் = (கரமாகிய) தாமைரமலைர ைடயவன். 
    3. குரம் =வரம் . பா =பா யா  (பாலா ) 
    4. நீபன்=கடப்பமாைலைய ைடயவன். இைறயவர் ெபா ள்=இைறயனார் 
அகப்ெபா ள், களவியற்ெபா ள். சுவாகாேதவியினிடத்  ஓர் கற்பத் த் 
ேதான்றினாராக ன், "அன  ெப மைனவி தனத ைமக் குமாரன்" என்றார். 
    5. னிவர்=கபில னிவர். பார்வதி ேதவியார் இைறவன்றனி  கண்கைள ட ம் 
அந்தகார லகின் டேவ, அவன் தன  ெநற்றிக்கண்ைணத் திறப்ப, இைறவி 
அஞ்சுத னா ண்டாகிய அவள  தி க்கரத்  வியர்ைவேய கங்ைகயாகப் 
பரந்ேதா யெதன்  கந்த ராணங் கூறிற்றாக ன், "கரவியர்வி ெலா ெகழப் 

த்தவள்" என்றார். சி த்தாக்கன்=குட் னவன் 
    6. ேகாமான்=அர்த்தநாாீசுரர். சித்தி விநாயகைர, நிைனத்தைத க்கும் விநாயகர் 
என ங்கூ ப. மா=சூரபன்மனாகிய மாமரம். 
    7. "ெபான்ேபா ங் கள்ளிப் ெபாறிபறக்குங் கான ேல-ெயன்ேபைத ெசல்லற் 
கிையந்தனேள- மின்ேபா - மானேவன ட்ைடக்குமாறாய ெதவ்வர் ேபாங்- 
கானேவன ட்ைடக்குங் கா " என்  ெபாய்யா ெமாழிப் லவர் கல, ேவடனாய்ப் 
ேபாந்த ெப மான், ல ர்! உலர்ந்தகாலத் ம் அக்கினி பற் தற்காிய ச ரக்கள்ளி 
ெயாிந்  ெபாறிபறக்கின்ற பாைலவனத்தில், ேவலமரத்  ட்கெளாியா  ைதத்தல் 
யாங்ஙனம் என்  பழித் , "வி ந்த ளி யந்தரத்ேத ேவெமன் ம் ழி-ென ந் சுடர் 
சு ெமன்  ேமங்கிச்-ெச ங்ெகாண்டல்- ெபய்யாத கானகத்ேத ெபய்வைள ம் 
    ேபாயினேள - ெபாய்யா ெமாழிபைகஞர் ேபால" என்  பா ய ளினர். என் ஞ் 
சாித மி த்த ன் "பாைலக்ேக யைடெகா த்  ெமாழிந்த ெபாய்யா ெமாழிையப் 
பழிக்குெமா  தமிழ்க்குதைலப் பசுங்கு ந்ைத" என்றார். கமலம் ஆட் =நீராட் . 
    8. குவலயப் பிதா=பிரமன். =உ க்ைக. காிய கஞ்சுகம் = விஷ் வின் 
ேதாலாகிய சட்ைட. 
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    9. ஆட் க்கு=ேமடராசிக்கு. ஒ கால்=காற்பாகம். மாட் க்கு=இடபராசிக்கு. 
ஒ க்கால்= க்காற்பாகம். கார்த்திைக தற்கா ல் ேமடராசியி ம், பின் க்கா ல் 
இடபராசியி ஞ் சந்திரன் சஞ்சாிக்கு ண்ைம கூறியவா . கார்த்திேகயக் கட ளின் 
வாகனெமன்  ாிைமேநாக்கி ஆட் க்குத் தங்காற்பாகத்ைத ம், அவர  
தந்ைதயின் வாகனெமன் ம் ெப ஞ்சிறப்  ேநாக்கி மாட் க்கு க்காற் 
பாகத்ைத ம் ெகா த்தார் என் ம் ெபா ணய ந் ேதான் தலறிக. 
    10. வளவர்வளம்பதி=ேச ர். இ  நால் ஆய் இ  அம் கத் க்கு எனப்பிாித்  
ெபாிய நான்காகிவிளங்கும் அழகிய கத்தி க்கு என் ம், ஆயிரஞ் 
ச ர் கம்ெகாண்ட  பிரமாவிற்கு ஒ  பகலாக ன், நாலாயிரம் உகத் க்கு என் ம் 
ெபா ள்ெகாள்ளக் கிடத்தல் காண்க. 
    ------------------------------    
 
    இரண்டாவ  : ெசங்கீைரப் ப வம். 
 
    ேவயாயி ரங்ேகா  சூழ்கின்ற ெவற்ெபங்கும் 
              ழ்கின்ற ேமகத் வாய் 
        ெவள்ளம் பரந் பல ள்ளம் ெப ஞ்ேசாைல 
              ேவாித்த மாலந்திைளத் 
    ேதாயா  சாரற்க லங்க வி ையப் ைதத் 
              ெதாளிர்வச்சி ரக்குைவசிைதத்த 
       ைவமைர யிரைலயாி வ ைவகர கள்வ ைட 
              ெயா கச் சுமந்  வழிேபாய்த் 
    யா  ன் மா த்திப் ெப க்ைகத் 
              ரக்கும் ெப க்க மிெதனச் 
       சுாி கத் திைர ம்ெவண் ைர ங் கைரப் றந் 
              ேதா ம் ரண்  ெப குஞ் 
    ேசயா  பாலா  ெசறிெதாண்ைட வளநாட 
              ெசங்கீைர யா  ய ேள 
        ேச ர ரா  ேக ர ய ர 
              ெசங்கீைர யா  ய ேள.  (2.1) 
 
    இந் ர் வைரக்குழா ெமான்ெறாெடான் ெறதிர்கின்ற 
              ெதன்னக் கேலாலக்குலத் 
       ெததி ந் திமிங்கில திமிங்கில கிலங்ேகா  
              யிக ப் ெபாரப்ேபாத ங் 
    ெகாந் ர் ழாய்ம  தன்மத் திடப்ப  
              குைரப்ெபனப் பகிரண்டமாங் 
        ேகாள ம் ச்சக்ர வாள ம் ெவ தரக் 
              கு ேபாய் நிணச்சுறெவலா 
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    நந் ர் கைரக்ேகற வகில்சந் தனப்பிள  
              நக்கபவ ளக்குவா  
       நைகநித்தி லத்ெதாைக  மிப்பி  மிதந்ேதா  
              நரைலயிற் சீரைலயின் வாய்ச் 
    ெசந் ர தி வாவி னன்கு ப் ெபய ர 
              ெசங்கீைர யா  ய ேள 
        ேச ர ரா  ேக ர ய ர 
              ெசங்கீைர யா ய ேள.  (2.2) 
 
    இைலக்ேகா  சதேகா  கற்பகா டவிேயா 
              ணங்கிப் பிணங்கு மகிலா 
       மீரப் ெப ங்கா  மாரப் ெப ங்கா  
              மிவ ம் பனிச்சா ரலவா 
    யைலக்ேகா  ெபா ந்தி திாியக் கிராதர்தம் 
              மாிைவ யர்குழாம் விழி ைதத்த 
        தலமந்  திாிதரப் பலமந்தி ெப மரத் 
              தவயம் ரக்க வலமாக் 
    கைலக்ேகா  ெமா க் கடாசலக் ேகா ங் 
              கறங்கிறால் குத்தி யவி ங் 
       கவி ங் ெகா ந்தாைர யாயிர கங்ெகா  
              கடற்கி  மடங்கு ெபாங்கிச் 
    சிைலக்ேகா ழிந்ேதா  ெசங்ேகாைட யங்கட ள் 
              ெசங்கீைர யா  ய ேள 
       ேச ர ரா  ேக ர ய ர  
              ெசங்கீைர யா  ய ேள.  (2.3) 
 
    ெப வாய் மேகாததி யைனத் ந் திறப்பப் 
              பிறங்க க்ர ஞ்ச கிாி ம் 
       ேபரண்ட ம் ாி மேகந்திரப் ாிைச ம் 
              பிள றா ெவளி திறப்பக் 
    க வாயின் ேமகத்  வாகனன் தல்வைனக் 
              கட ேளா ைரச்சி ைறயி ங் 
       காவலன் கூடங் கபாடந் திறப்பக் 
              கைடக்காைல ேவைல ெய நாட் 
 
    ெப வா யகம் கப் பாிகாித் ேதவிதன் *** 
              ணர் ைல  மா  மீனப் 
       ைவயர் டா ைல  ம தந் திறப்பப் 
              னற்ெகா ந் ெதா கு பவளத் 
    தி வாய் திறந்த ங் குதைலமத லாய்வாழி 
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              ெசங்கீைர யா  ய ேள 
       ேச ர ரா  ேக ர ய ர 
              ெசங்கீைர யா ய ேள  (2.4) 
 
    கைறய க் கயெமட்  மிதயந் தி க்கிடக் 
              கடேல  மக கிழியக் 
       கதறிேம கம்பல கலங்க  திரெவங் 
              காரரா ம சுழலத் 
    தைறய ப் ெபயரவப் பாதலந் ெத மரச் 
              சக்ர  தர ெநளியத் 
       தமர  தண்டக் கடாகங்க டப்பத் 
              தயித்தியர் த க்கி னார்தரப் 
    பிைறய ச் சிகழிைகச் சசிநா யகன்பதம் 
              ெபறநிறக் கவிர நவிரப் 
       ேபரழ ெக ஞ்சிர நிமிர்த்தி  பதத் ப் 
              ெப ம்பா ைடந்  ைடயச் 
    சிைறய த் தி ள்ெகடக் கூ ேச வற்கிைறவ 
              ெசங்கீைர யா  ய ேள 
       ேச ர ரா  ேக ர ய ர 
              ெசங்கீைர யா  ய ேள.  (2.5) 
 
    விக்ேக யிடந்தந்த சடரத்  நாபிப் 
              லத்தா மைரத்த ைலமகன் 
       க ம் பழஞ்சு தி திக ந் தனிப்பரம 
              ெபா ண்மா  பட்ட வளவிற் 
    றவிக்ேக பி த்தி ஞ் சிைறவி த் த ள்ெகனச் 
              சகலப் ெப ந்ேத வ ஞ் 
       சரணம் கப் கப் பிரமன் கிளத்த ந் 
              தள்ளாத ெபா ேளா  நாட 
    கவிக்ேக ெதாிக்கின்ற தமிழின் சுைவக்ேக 
              கைலக்ேக தமக்கிைணயிலாக் 
       கடேல கு த்ேதார் ெசவிக்ேக  மக்கடற் 
              க ேவ கு தேதார் தி ச் 
    ெசவிக்ேக  ைம ைலப் பானா  கனிவாய் 
              ெசங்கீைர யா  ய ேள 
       ேச ர ரா  ேக ர ய ர 
              ெசங்கீைர யா  ய ேள.  (2.6) 
 
    அக்காட ேவாநச்ச ராவாட ேவாமிடற் 
              றாலங் கிடந்தாடேவா 
        வாறாட ேவாமதிக் கூறாட ேவாேதாட் க் 
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              க தி ச் ெசவிகேடா  
    நக்காட ேவா யக் ெகான்ைறநின் றாடேவா 
              நளினக்ைக மலராடேவா 
       நவியாட ேவாநவி யங்ெகாதித் தாடேவா 
              நால த் யாடேவா 
    மிக்காட ேவாெகா  வாித்ேதால் காித்ேதால் 
              விைசந்தாட ேவா ரம் 
        ேவதாள ெமாத்ெத ந் தாடேவா வறிகிேலன் 
              விண்ணாட மண்ணாட ெவண் 
    க்காட வாதா  க்கா  வான் க 
              ெசங்கீைர யா  ய ேள 
       ேச ர ரா  ேக ர ய ர 
              ெசங்கீைர யா  ய ேள.  (2.7) 
 
    ேவ . 
 
    கைரெதா ம் வ வன க நிற ேமதிகள் 
              கண்ேட விண்ேடாடக் 
       கைடசியர் கைடயர்கண் மைடயி னிலாம 
              ெலங்ேக ம்ேபாதக் 
    குைரெதா  ழெவ  மதகுழி ேகா கள் 
              கம்பா யஞ்சாயக் 
       கு மிய வ பத ஞிமி கள் பாய்ேபா 
              ம்ேபா தம்ேபாதித் 
    தைரெதா  ெமாளிவி  சுடரவ ேனா  
              திண்ேடர் திண்டாடச் 
       சகரர்ைக ெதா ம  நிகர்ம  வாவி 
              ெயண்கா தம்ேபாதத் 
    திைரெதா  ெமறிகயல் ெபா த ெச ரா 
              ெசங்ேகா ெசங்கீைர 
       திைரைசயர் ெதா ெத  கிாிைசகு மாரா 
              ெசங்ேகா ெசங்கீைர .  (2.8) 
 
    குைவத  கிெராளி நிகெராளி ேம ங் 
              குன்ேற குன்ேறய்நங் 
       குழகர்த ம நைட பழகி லா ங் 
              கன்ேற கன்ேறயஞ் 
    சுைவத  மழைலயின் ெமாழிமைற நா  
              ெமந்தா ெயந்தாெயன் 
       ெறா பாி ரெவா  ெசவிக  தீர 
              வந்தாய் வந்தாய்பண் 
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    டைவத  னிவ  மமர ம் வாழ 
              நின்றாய் நின்றாெயன் 
       றகமனன் ெம ெகன கி விடாமன் 
              ன்ேபா டன்ேபா ஞ் 
    சிைவத  ைலய  தைலெயறி வாயா 
              ெசங்ேகா ெசங்கீைர 
        திைரைசயர் ெதா ெக  கிாிைச குமாரா 
              ெசங்ேகா ெசங்கீைர.  (2.9) 
 
    கிைளப  குல ெமா கில் ேபா  
              ெமன்  ங்கா ங் 
       கிளிபல குயில்பல வளிபல ேப ட 
              ங்கூ ங்கூ ந் 
    தைளப  கழனியி நர்ைக யார 
              ந்ேத ம்பா ஞ் 
        சததள மலர்குவ ைளகண் மலர்ெகா  
              சங்ேகா ங்ேகா ந் 
    ைளப  மதகுழி ெபாழி ைல ேமதியி 
              னம்பா ஞ்ேச ஞ் 
        ெசாாிமத களிெறன வ மிள வாைளக 
              ஞ்ேச ஞ்சா ந் 
    திைளப  வளமழ ெகா குெச ரா 
              ெசங்ேகா ெசங்கீைர 
       திைரைசயர் ெதா ெத  கிாிைசகு மாரா 
              ெசங்ேகா ெசங்கீைர.  (2.10) 
 
    ெசங்கீைரப்ப வம் ற்றிற் . 
    -------------------------- 
 
    ெசங்கீைரப்ப வம்:- 
    அஃதாவ  ஒ காைல டக்கி, ஒ  காைல நீட்  இ ைககைள ம் நிலத்தி ன்றித் 
தைலநிமிர்த்தி கமைசத்தா ம் ப வம். இஃைதந்தாமாதத்  அைறயப்ப வ . 
 
    1. தமாலம்=பச்சிைல மரம். உ ைவ= . வ ைவ=யாைன வ ைட=ஆ . ய்= 

வி. ஆ ம் ன் ம் ஆம்=ஒன்ப வைக இரத்தினங்களாகிய, 
உத்திப்ெப க்கு=ச த்திரவளப்பம். சுாி கம்= சங்கு. கேலாலம் =கடற்ெப ந்திைர. 
    2. திமிங்கில கிலம்-திமிங்கிலத்ைத வி ங்குமீன். குைரப் = ஒ . நரைல=கடல். 
தி வாவினன்கு =பழநி. சித்தன்வாழ்  என்பர் நச்சினார்க்கினியர். தி =இலக்குமி, 
ஆ=பசு, இனன்=சூாியன், இம் வ ம் சித்த ன் அப்ெபயர்த் . 
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    3. கடாசலம் = யாைன. இறால் = ேதன்கூ . அைலக்குஓ  = கடற்கு ஓ கின்ற, 
ெபா உந்தி = ேமாதிச் ெசல் ம் ஆ , திாிய = ஓட. ெசங்ேகாைட = தி ச்ெசங்ேகா  
என் ந் தலம் 
    4. தல்வன் = சயந்தன். காவலன் = சூரபன்மன். கைடக்காைல ேவைல = 
ஊழிப்பிரளயம். காித்ேதவி = ெதய்வயாைன யம்ைமயார். படாம் = உத்தாியம். 
    5. கார்அரா= ஆதிேசடன். தைர தைற என நின்ற . சக்கிர தரம் = சக்கிரவாளகிாி. 
கடாகங்கள் தப்ப எனப்பிாிக்க. சிகழிைக=மாைல. கவிரநவிரம்=சூட்ெடன் ம் 
அணிவிளங்கும் உச்சி. 
    7. ேதாட் க்க =ேதாடாகிய ஆபரணம். ேதாட் க்கு=ேதாட் ைனச் ெச குதற்கு, 
அ =பாதம், நக்காட என ம் ெகாள்ப. நவியம்=ம . வாதா =காளி டன் சண்ட 
தாண்டவஞ்ெசய்தற்கு. 
    9. குன்  ஏய் நம் குழகர் தம்ம =கயிைலமைலக்கண் ற்றி க்கும் எம  கட ளாய 
சிவெப மான  ம யின்கண். அம் சுைவ எனப்பிாிக்க. சிைவ=உமாபிராட் யார். 
    10. அளி=வண் . தைள=பயிர். சத்தளமலர்=தாமைரப் . திைரைசயர்=ேசாழராசர். 
கிாிைச=கிாியின்மகள், பார்வதிேதவியார். 
    --------------------------------   
 
    ன்றாவ : தாலப்ப வம் 
 
    ேவ . 
 
    மகரப் பரைவத் திைரயிற் பாய்திைர மானப் னிதச்ெசவ் 
              வானீ ாிதழித் ேதனீ ரைலயின் மைலயப் பலகா  
    கரக் கனகக் கனகிங் கிணிநா ரலத் த நிலா 
              வற் ெசம் க மாறி  ைமம் க த்தம் ெப ேநயா 
    சிகரத் திகிாிக் கிாி ந் திைசயிற் கிாி ஞ் சாியக்கார் 
              திாியப் ெபா ேவா ாிாியப் வி ஞ் ேசடர் படாடவி ந் 
    தகரக் கட ந் தகேர ைடயாய் தாேலா தாேலேலா 
              சமர ம ரா குமர ெச ரா தாேலா தாேலேலா.  (3.1) 
 
    வா ஞ் சங்கு மிளங்ெகா  வள்ைள ம் வள்ளப் பவள ம்வால் 
              வைள ங் கிைள ம் மிைளய கு ம்ைப வட ம் ட ந்  
    சா ங் ெகாம்  மரம்ைப  மலவ  மம்பய ந்தைலநா 
              ளன்பிற் கனெலா  ெமன்பிற் குதவி யைழக்குங் கவிநாவாய் 
    ேதா ந் ெதாங்க  மாறி  கர ந் ெதா ஞ் சி வல் 
              ெசாாி கனி வா ந் தி வைர வட ந் ெதா கிங் கிணிெயா ந் 
    தா ந் தண்ைட  மழகிய ெப மா டாேலா தாேலேலா 
              சமர ம ரா குமர சி ரா தாேலா தாேலேலா.  (3.2) 
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    காைலத் யிைலப் ெபைடேயா ெடா விக க ம  கிறசிறைகக் 
              கஞலக் காயிள ெவயி ற் ேகாதிக் கழனித் தைலபகேல 
    பாைலக் க ாி தரப்ப  கிப் ன லா க் களியன்னம் 
              பனிமா ைலச்ேசா ைலக்கிைட யைட ம் பா த் தி நாடா 
    வாைலக் கமலத் தவைரப் பிாியா வாிபிர மாதியேரா 
              டண்டெமா ராயிர ேகா  ண் ண் டாரவ ளர்க்குமறச் 
    சாைலத் தைலவி தவக்குல மணிேய தாேலா தாேலேலா 
              சமர ம ரா குமர ெச ரா தாேலா தாேலேலா.  (3.3) 
 
    பாயா ெற மத் ெதாகுதிக் கிைறவிப் பகிரதி ெசவ்வி கப் 
              பனிமதி மண்டல மாயிர மிைசயிற் பசியெகா க்கைமயாப் 
    ேபாயா ற ந் ைவயா வனசப் ேபாதீ ராயிர ம் 
              ெவா  ைவத் ெதன்ன வ த் ம் ெபா தண் ைடத்தாளா 
    தீயா ம்ப  ேயழ்கடன் ெமாண்  திரண்ெட  ெகாண்டெலனத் 
              ெதள்ள  தப்ெப  ெவள்ள ம க்க  தி ைல யீராறாய்த் 
    தாயா ம்ெபாழி வாயா ைடயாய் தாேலா தாேலேலா 
              சமர ம ரா குமர ெச ரா தாேலா தாேலேலா.  (3.4) 
 
    ைகத்த  ெகாண் றி பாற்கு  ெகாண்ட கடம் ைர ெசய் ைரக் 
              கால்வழி யிற்ெபாழி பால்வழி யிற்கக னத்  நிலாவழிேய 
    ெகாத்த  விண்ட மலர்க்கு  தத்திதழ ேபா தழ் விண்டளவிற் 
              ேகாவியர் கண்  கரவி சிவந்  ெகாணர்ந் ரல கட் யநாண் 
    மத்த  பட்டவர் தங்ைக குயத்தி ம் ைவைக நதிக்கைரவாய் 
              மாற  பட்டவர்  யத்தி  மாறி ய க்க  ேபாய்த் 
    தத்த  யிட்ட சதங்ைக ய த்தல தாேலா தாேலேலா 
              சமர ம ரா குமர ெச ரா தாேலா தாேலேலா.  (3.5) 
 
    ேவ . 
 
    ஈர மனத்தவர் வாழ்வாய் ேநாவாய் ழாேம 
              ேயம ரத்தி  வானா ரானா ரானாேம 
    ர விடக்கட னீர ேடசூ ேராடாேம 
              ேசாாி றப்ெபா  ேவலா தாேலா தாேலேலா 
    பார வயற் யி னாகூர் கால்வாய் பால்பாயப் 
              பாெய  ைமக்கதி யாேல ேமேல ேசேலேபா 
    யார க்கழி சூழ்ேச ரா தாேலேலா 
              வா  கப்ெப  மாேன தாேலா தாேலேலா.  (3.6) 
 
    ேசாைல வனக்கர ேனாேட ேதர்கா லாேளாேட 



 44

              ேதாெள ம் ெவற்பி  பானா னானான் மானானான் 
    ேவைல ரத்ெதறி ேகாேல மாேல ேபாலாவான் 
              ேமன்ம  கப்ெப  ேவலா தாேலா தாேலேலா 
    மாைல ெயனத்திாி மீனா மீேத னானாேம 
              வாாி யைலத்தைல சாேற றாேம மாறாேம 
    யாைல பலப்பல பாய்ேச ரா தாேலேலா 
              வா  கப்ெப  மாேன தாேலா தாேலேலா  (3.7) 
 
    ேவ . 
 
    வ ண க்குலக நிகர்தரக் கமல மலர்ம த் 
              தம  மாநீர்ேபாய் 
       வயல் கப் கு  கயல்களித் கள 
              வயம ப் ெப ைம கா ேட 
    க ண க்காட களிெறனச் சித  
              கதிபடக் கத  ேதமா ழ் 
       கனிகு வித்தபல குைவ  ைவத்தள  
              கம  மிக்கபிைற ர்நாடா 
    த ண த்த ைல மைலக த்தமதி 
              சயில த்திாித ேனார்பாலா 
       சலதிவட்ட  தலற ெநட்ட ணர் 
              சமாில் விட்ெடறி ம் ேவல் ரா 
    வ ண வப்பாிதி கிரண ெமாத்ததி  
              வழகு ைடக்கட  டாேலேலா 
        வறம்வ ளர்த்த  மிைறவி ெபாற் தல்வ 
              ன  கக்குாிசி றாேலேலா  (3.8) 
 
    மைடைய ட் வன கைரெந க்குவன 
              ம  க்குவன மாநீர்ேபாய் 
       வயல்க லக்குவன கதிர்வ ணக்குவன 
              வைள  ரத் வன ேதேனசூழ் 
    ெதாைடைய ெயற் வன வெளெய ப் வன 
              சுைவவி த் வன வா ேட 
       சுடர்ெவ ட் வன ெவழி  தத் வன 
              ளியி றக்குவன கீழ்கால்வா 
    யிைடைய ெயட் வன க க லக்குவன 
              ெவ ைம ெமாத் வன ேசேலபா 
       யி  றத் வள ைம மி குத்தளைக 
              ெயனநி காத்தெவா  ேச ரா 
    வைட  மப்பாிதி கிரண ெமாத்ததி  
              வழகு ைடக்கட  டாேலேலா 
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        வறம்வ ளர்த்த  மிைறவி ெபாற் தல்வ 
              ன  கக்குாிசி றாேலேலா.  (3.9) 
 
    இமர விக்கிரண ெமனநி லத் மி  
              யி ப த் ெவளி மீண்மினா 
       ெலறிதி ைரத்திர  மி க ைரப் ரள 
              விளம ரப்ெபாழி  ேமயாேம 
    பமர வர்க்கமல காி  ழக்கிவி  
              பலம லர்க்குைவ  நீேராேட 
       ப க டற்ெபாிய ம ம த் ரக 
              படெந ளித்ெதா கு பாலாறா 
    தமர ெநட் வாி மகர மச்செமா  
              தடந திப்ப க ராறாேய 
       தவ  மிக்கசுாி க  கத் வி  
              தரள ெவக்காி  ேச ரா 
    வமரர் ெபாய்ச்சிைற  ம ணர் ெமய்ப்ெபாைற  
              மறவ க்கு னி தாேலேலா 
       வறம்வ ளர்த்த  மிைறவி ெபாற் தல்வ 
              ன  கக்கட  டாேலேலா  (3.10) 
 
    தாலப்ப வம் ற்றிற் . 
    --------- 
 
    தாலப்ப வம்:- 
    அஃதாவ  ஐவைகத்தாய ம், ம த்தலத் ம் மணி்த்தவிசி ந் ெதாட் ங் கிடத்தி 
நாவைசத் ப் பா ம் பகுதிையக் கூ ம் ப வம். தால என்  ேமாைசேயா  
ெதாட் ைல யாட் ப் பா ம் ப வம் என ங் கூ வா ளர். தால்= நா. இஃ  எட்டா 
மாதத்தில் இயம்பப்ப வதாம். 
 
    1. இதழி=ெகான்ைற. திகிாிக்கிாி= சக்கரவாளகிாி. தகேர = ஆட் க்கடா. சமரம்= 
ேபார். 
    2. ெகா வள்ளி= வள்ைளக்ெகா  (கா ) சங்கு=ெநற்றி, வள்ளப்பவளம்=(வாய்) 
வாலவைள=சங்கு (க த் ) கிைள= ங்கில் (ேதாள்) வடம்=ஆ ைல (வயி ) 
ெகாம் =(இைட) அரம்ைப= வாைழத்தண்  (ெதாைட) அலவன் =ெஞண்  
( ழந்தாள்). 'என்பிற் குகவியைழக்கும்' என்ப  கப்பிரான் தி ஞான 
    சம்பந்த ர்த்தி நாயனாரா யவதாித் த்; தி மயிைலயில் எ ம்ைபப் ெபண்ணாக்கிய 
சாிதத்ைத உணர்த்திற் . கவி=ேதவாரத் தி ப்பதிகம். அைரவடம்= அைரஞாண். 3 
ெபைட=ெபண் அன்னம். ஒ வி= நீங்கி. 
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    3. கமலத்தவர்= இலக்குமி ம் சரஸ்வதி ம். அறச்சாைலத் தைலவி= 
ப்பத்திரண்டறங்கைள ம் நடத்தற்காக காஞ்சியில் த ம சாைல ைவத்தி ந்த 

காமாக்ஷியம்ைமயார். 
    5. த = ேகால். சடம் ைர ெசய் = (பாற்) குடங்கைளத் ைளெசய் , காவி= 
நீேலாத்பலம்; இங்கு கண்ணக்கு உவைமயாகு ெபயர். மா = பிரம் . 
    6. ஆனாேம=அழியாமல். நாகு=சங்கு. ஆரம்= த் . 
    7 இ பானான் ஆனான்= இ பதானவன் (இராவணன்) 
    8. த ணம்= இளைம. அ ணம்= மிக்க சிவப் . உ க்கு வனம்=எஃகினிறம். 
வணக்குவன=வைளப்பன. ளி=மைழ. 
    10. ரவிக்கிரணம் =சூாியன  கிரணம். பமரவர்க்கம்=வண் களின் கூட்டம். மலகாி= 
ேதவராகம் ப்பத்திரண்ட ள் ஒன் . தமரம்= ஒ . எக்கர்=குவியல். ப கர்= பள்ளம். 
    --------------------------   
 
    நான்காவ  : சப்பாணிப் ப வம். 
 
    பாரங்க மீேரைழ ஞ்சுமக் கின்றவப் 
              பணிராச ராச மகுடப் 
       பந்திெபய ரத்திைசத் தந்திெபய ரப்ப ப் 
              பதேகா  ேகா  ெபயரச் 
    சூரங்க மாவ ப் ெபயர  ைரந் மா 
              தஎ ந் ரந்  சச் 
       சுடராழி் ம்ெபயர வந் ேப ரமரெரா  
              ெதால்வைரக் கரசு ெபயர 
    ேவாரங்க மாயிர  கப்பாணி தைலக்ெகாண் 
              லா  சூலப் பாணிதன் 
      வைகக்கு மார ற் கரகபா ணிக்கு  
              ைடயப் ைடக்கும் ரா 
    சாரங்க பாணிதன் ம கேச ர் க 
              சப்பாணி ெகாட்  ய ேள 
       சத்திேய வற்பாணி குத் ேச வற்பாணி 
              சப்பாணி ெகாட்  ய ேள.  (4.1) 
 
    வங்கக் கடற்சூ  ெம தீ ைவ ந்ெதய்வ 
              மாவின்க னிக்காவலாய் 
       வலம்வந்த ெசந்தா மைரப் லத் தண்ைட ம் 
              வயிரச் சதங்ைக நிைர ந் 
    திங்கட் கதிர்ப்பாிதி ெவங்கதிர் ெவ ண்டண்ட 
              கூடந் தி க்கி மணித் 
       தி வைரக் கிங்கிணி  ெமா ேபா  மாறா  
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              ெசய்ைகநகர் ைவகு மதலாய் 
    ங்கத் தி க்கூட லா ைறவ னார் னந் 
              ைறெபறச் ெசாற்றெபா ளின் 
       ெறான்ைம ைர ேயேழழி னன்ைம ைர யீெத ஞ் 
              ேசாதைனக் குலகு காணச் 
    சங்கத் தமிழ்ப்பலைக ேய ல ைமத்தைலவ 
              சப்பாணி ெகாட்  ய ேள. 
       சத்திேய வற்பாணி குத் ேச வற்பாணி 
              சப்பாணி ெகாட்  ய ேள.  (4.2) 
 
    ேபைழத் திரட்ெகாண்ட ெவண்டரள பந்திையப் 
              ெபய்யக் கவிழ்த்த பாிசிற் 
        ெப த்  குத்தெவண் சங்கு றாயிரம் 
              பின்பி த் ெதா வாைளேபாய்க் 
    கூைழப் பிைறக்குவைள சூ மக் கைடசியர் 
              குழாங்கண்  விண்  ெவ வக் 
       கு மிக் கைரச்ெசன்  தவழத் ரக்கின்ற 
              ெகாள்ைளக் குளத்த ெகலாம் 
    வாைழக் குைலக்குல  மஞ்சளிஞ் சிக்கா  
              ம ரக் க ப்படவி ம் 
        வளவயற் சா ம் ேவ ஞ் சதேகா  
              ம யப் ப ந்  சிதறத் 
    தாைழக் குலக்கனி கனிந் ெசாாி ேச ர 
              சப்பாணி ெகாட்  ய ேள 
       சத்திேய வற்பாணி குத் ேச வற்பாணி 
              சப்பாணி ெகாட்  ய ேள.  (4.3) 
 
    நீளவட் டப்பரைவ ேயாேரைழ ந்தன  
              நிழேல கவிப்பவி பா 
       னீலக் கலாபம் பரப்பியிப் விெயலா 
              ெநளியநின் றகவிேநமி 
    வாளவட் டத்ைத  ெமட் நா கத்ைத ம் 
              மதநாக ெமாெரட்ைட ம் 
       ைவக்கும் பணாம  நாகமி  நாைல ம் 
              வாய்ெகாண்  தண்டமாங் 
    ேகாளவட் டக்கிரண மாயிர  கிடக் 
              ெகாத் மா ணிக்க திரக் 
       ேகாபத்ெதா தறி ஞ் சாபத்ெதா ெட கின்ற 
              ெகாண்டைலக் கண்டளவிலாத் 
    தாளவட் டத்தின  மா ர ேச ர 
              சப்பாணி ெகாட் ய ேள 
       சத்திேய வற்பாணி குத் ேச வற்பாணி 
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              சப்பாணி ெகாட் ய ேள.  (4.4) 
 
    ஒப்பா  மற்றெகாற் றப்பரவர் ேபைதய 
              வப்பிெனா  வர்க்ெகா வர்ேபா 
       வாிக கைரத்தைலச் சிற்றிைல யிைழத்தந்தி 
              ைழப் ேபா  ேபாகிற் 
    கப்பா  த்த ம் பிய ன்ைன காள்க ம் 
              பைனகாண் மடற்ைக ைதகாள் 
       காணா ெதைமத்ேத  னாெலங்கண் மக ங்கள் 
              ைகயைடக் கலமா ைகயான் 
 
    ெமயப்பாணி மஞ்சன  மி மின்ெவண் ணீறி மின் 
              வி நிலக் காப்  மி மின் 
       ெமத் த் தங்ெகா மின் வ கெவன் ெறதி மின் 
              வி ம் மம் ைய யைழமின் 
    சப்பாணி ெகாட் மி ென ஞ்ெசய்ைக நகராளி 
              சப்பாணி ெகாட் ய ேள 
        சத்திேய வற்பாணி குத் ேச வற்பாணி 
              சப்பாணி ெகாட்  ய ேள.  (4.5) 
 
    மதேகா  யாயிரங் ேகா ெசஞ் ேசல் குத 
              வயம ப ெப ைமக்குழாம் 
       வய ற் கிடந்தன  மாட  திக்கைடய 
              வரவிறா ைலப்ெபா ேபாய் 
    விதேகா  கண்டைல யைலக்கின்ற ேச ர 
              ெவய்யகன த்ேதவ ம் 
       ெவண்ணிறக் கங்ைகயில் வி த்த ஞ் சரவண 
              மிைசச்ெசன்  வளர்கின்றநாட் 
 
    பதேகா  ேவதங்கண் மணநா  மா ெசம் 
              பவளத்  ளா மீனப் 
       பைணமைலத் ைண ைலப் பால வி பாயப் 
              பசுந்தாம ைரத்ெதாட் ல்வாய்ச் 
    சதேகா  பா ெவாத் தழெகழத் யில்குழவி 
              சப்பாணி ெகாட் ய ேள 
        சத்திேய வற்பாணி குத் ேச வற்பாணி 
              சப்பாணி ெகாட் ய ேள.  (4.6) 
 
    ெபௗவத் திறங்காத ைவைகப் னற்கும் 
              ப ங்கனற் குங்க ாியன் 
       பாதகக் கூ க்கும் ெவப் க்கு மரைசப் 
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              பதிக்ேக பைனக்கு னிவிற் 
    ெகௗவத் ரக்கின்ற ெவவ்வரா வின்ெகா ங் 
              க க்கு மக்க வினாற் 
        காயத்  ளார்விடக் காயத்ைத ெவந்தழல் 
              காயேவ ெமன்பி க்குந் 
 
    ெதய்வப் ெப ஞ்சு தி யடவியிற் கத க்கு 
              ெநறியிலாச் சி த்தனார் 
       திண்சிரத் திற்கு ைம தி ைலப் பாலறாத் 
              தி வாய்ப் பசுந்தமிழிைனச் 
    ைசவத்ைத யறிவித்த கவி ர ேச ர 
              சப்பாணி ெகாட் ய ேள 
       சத்திேய வற்பாணி குத் ேச வற்பாணி 
              சப்பாணி ெகாட் ய ேள.  (4.7) 
 
    க கிழி வித்த த சி குரல் ெசவிப் கு  
              ற்றரள ெமாத்ெத நிலா 
       வல்ெபா  யக்கு கு ம வர் ைல யிற்சுதக 
              ப்ேபா ம் விட்ெடா குபா 
    லக நிமி ரப்ப கி ெயா சரவ ணத்தம  
              மக்கால க்க ைடயா 
        ரமைலைய ெய த்திெயன மைலமகெள த் வள 
              ரத்தாவ த்தியரேச 
 
    பக கண் ம ப்ெபா ய வடம ைர யிற்ெபா  
              பற்றாத றப்ெபா ேநர் 
       பைணம  தறப்ெபா  ைணெப  பிைறக்குநிகர் 
              பற்ேபயி ைனப்ெபா ேவார் 
    சக ெபா  சிற்றிைடயன் ம க கக்கட ள் 
              சப்பாணி ெகாட் ய ேள. 
       தவளமதி யக்கவிைக வளவநக ாிக்குமர 
              சப்பாணி ெகாட் ய ேள.  (4.8) 
 
    ேவ . 
 
    மகாசல திப்ப யின் மலர  நிைனப்பவர் 
              மனத்தா மைரப்பாிதிேய 
       மறமகள் விழிக்குவைள கயமகள் விழிக்குவைள 
              ைமப்ேபா தி க்குநிலேவ 
    நிகரவச லப் தல்வி கிழ் ைல கட்  
              நிறத்தர வடத்தரளேம 
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       நி தெரன ெநட் லகு ெபா கவ ரத்திகிாி 
              ெந ப்பா வித்த யேல 
 
    சிகரகிாி விற்ைகெகா  திாி ரெம ாித்தவர் 
              தி க்கூ விட்டசுடேர 
       திகிாியன் வயக்கு ச னிரணிய க ப்பனிவர் 
              ெசப்பா ரணத் தேல 
    சகரம  ைவக்கன  சுடர்வி  மயிற்கட ள் 
              சப்பா ணிெகாட் ய ேள 
        தவளமதி யக்கவிைக வளவநக ாிக்குமர 
              சப்பா ணிெகாட் ய ேள.  (4.9) 
 
    வைளப  கடற் வியி யிர்ப  பிறப்ெபாழி 
              வழிக்காக ைவத்த ைணேய 
       ம ர  கக்கவிைத மகிழ்த  தி ப் கழ் 
              மலர்க்ேக மணத்த மணேம 
    திைளப  தமிழ்ச்சுைவயி னி பதம் வ த்திய 
              திறப்பா வலர்க்கு நிதிேய 
       திைச கைன ெயற்றியவன் மகைன ய ைமக்ெகா  
              ெசவிக்ேக ெதளித்த ெபா ேள 
 
    கைளப  யர்ப் ணாி யி மமர ைரக்கனக 
              கைரக்ேகற விட்ட கலேம 
        ைகைலயர சற்கரசி பகிரதி யிவர்க்கினிய 
              கட்டாம ைரக்குண் மணிேய 
    தைளப  கடப்பமல ரளிகுல ழக்கு ய 
              சப்பாணி ெகாட்  ய ேள 
       தவளமதி யக்கவிைக வளவநக ாிக்குமர 
              சப்பாணி ெகாட்  ய ேள  (4.10) 
 
    சப்பாணிப்ப வம் ற்றிற் . 
    ----------------- 
 
    1. சப்பாணிப்ப வம். :- 
    அஃதாவ  காைல மடக்கிக் ைக டேன ைக ெகாட் ம் ப வம். இ  ஒன்பதா 
மாதத்திற்கூறப்ப வ . வைரக்கரசு=ேம மைல. ஆயிர கப்பாணி=கங்ைக. 
கரகபாணி = பிரமன். 
    2. ெதய்வமாவின் கனி = நாரதராற் சிவெப மானிடத் க் ெகா க்கப்பட்ட 
ெதய்வத்தன்ைம ைடய மாம்பழம். உைர ஏேழழில்=சங்கப் லவர் 
நாற்பத்ெதான்பதின்மர் இைறயனாரகப் ெபா ட்குச் ெசய்த உைரக ள். 
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    3. ேபைழ=ெபட் . கூைழ=வைளந்த. 
    4. அகவி=கூத்தா . எட் நாகம்=அட்டதிக்குமைல. மதநாகம் = அட்டதிக்குயாைன. 
ெமௗ நாகம்= ைய ைடய அஷ்ட சர்ப்பங்கள். சாபம் = வில். 
மயில்ெகாண்டைலக்கண்  ந த்தைல, 
    "என்ைன ர்ந்த ள் சுடர்வ  யிைலயேவற் ெப மான்-றன்ைன நன் 
    ம  ெகனப்பைடத் தவன்றன ர்தி-யன்ன தாெம ங் ேகண்ைம 
    யா னளி கிற் குலத்ைதக் - கன்னி மாமயில் காண்ெடா ம் களிசிறந் தக ம்" 
    எனப் பிற்காலத்தவராய ஆசிாியர் சிவஞானேயாகிக ங் காஞ்சிப் ராணத் ட் 
கூறியவாற்றானறிக. 
    5. அந்தி=மாைலக்காலம். ேபா ேபா  = ேபாகின்றகாலம். 
    கப் =ெகாம்பாகள். ைகைத=தாைழ. 
    6. மதகுஓ  என்க. 
    7. ைவைக, கட ற் கலக்காத சிறப் ேநாக்கி, ெபௗவத்திறங்காத ைவைக ெயன்றார். 
காயத்ைத= ம்பாைவயின் உடைல. சு தி யடவி=ேவதாரணியம். த்தனார்= த்தநந்தி. 
இந் லாசிாியர் தந்நாம ந் ேதான்ற, ஞானசம்பந்த ர்த்தியாய்வந்த கைனக் 
    "கவி ர" என்றார். 
    8. அ வர்=கார்த்திைகப் ெபண்கள். சுதகம்= ைலக்கண். பக =குவலயாபீடம் 
என் ம் யாைன. ம = மணிக்கிாீவன் நளகூபரன் என் ம் குேபர த்திரர்கள் 
நாரதாின் சாபத்தால் மரமாய் நின்ற வரலாற்ைறக்குறித்  நின்ற . 
    9. மறமகள்=வள்ளி யம்ைமயார். கயமகள்= ெதய்வயாைன யம்ைமயார். 
நில =சந்திரன். தி க்கு ஊ = ெநற்றிக் கண்ணிடத்தினின் ம். அத்திகிாி= 
அந்தக்கிர ஞ்ச மைல. கன தல்=வறளச் ெசய்தல். 
    ---------------------   
 
    ஐந்தாவ  : த்தப்ப வம் 
 
    நத் க் ெகாத் த் திங்கட் ெகாத்  
              நகுந்தள க்ெகாத்  
       நற்கீ ரத் க் ெகாத் க் குந்த 
              ந ந்தா திற்ேபாதிற் 
    ெகாத் க் ெகாத் ப் ெபா வாள் ெகா நற் 
              ெகாத் ம் ைபந் ளவக் 
       ேகாவிற் ெகாத் க் கு சற் ெகாத் க் 
              குல ந் தி வாய்ச் 
 
    சித் க் ெகாத் ப் பத் த் திக்குஞ் 
              ெசறியவி ள்ெபா ளச் 
       திண்சூ தத் க் ேகாத் ப் ெபா ேவான் 
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              சிதறப் ெபா ம் ரா 
    த் க் ெகாத் ப் பத்திக்கனிவாய் 
              த்தந் தந்த ேள 
       கா ெசய்ைக ராாிதன ம கா 
              த்தந் தந்த ேள.  (5.1) 
 
    வித்ேத வித் ம் பழனத் தைளயின் 
              ெவள்ளிக் கு ைளயின் 
      ெவண்சிைற யன்ன மிதிக்குந் ேதா ம் 
              ெவ ண்ெடழ வாணர்குழாம். 
    பத்ேத ெயட்ேட ெயா ைகக் ேக ம் 
              பணில ெம த்ெதறியப் 
      பால்ெவண் டரள ேமல்விண் தி ம் 
              பா த் தி நாடா 
 
    வத்ேத வர்க்குந் ெதான் னி வர்க்கு 
              மனந்தற் கும் வனத் 
       தட்ட திைசக்கா வலவர்க் கும்ேவ 
              றசல சலத்திற்கு 
    த்ேத வர்க்குந் ேதவன் தல்வா 
              த்தந் தந்த ேள 
       கா ெசய்ைக ராாிதன் ம கா 
              த்தந் தந்த ேள.  (5.2) 
 
    பாவாய் குதைலக் குயிேல மழைலப் பசைல மடக்கிளிேய 
              பவளக் ெகா ேய தவளத் தரளப் பணிேய கண்மணிேய 
    வா ெயனவந் திமயத் தரசன் கழத் திக மிளம் 
              தல்விக் க ைமப் தல்வா ெப ைமப் வனத் ெதா தல்வா 
 
    ேதவா திபேன க ணா லயேன சிவேன யத்தவேன 
              ேசேய சு தித் தாேய தமிழின்றி ேவ ெயா ேபா  
    வா தேல வி  கேன த்தந் தந்த ேள 
              கா ெசய்ைக ராாிதன் ம கா த்தந் தந்த ேள.  (5.3) 
 
    ெகாற்றத் ழவா யத்தி ழத்திய ர் ெகாங்ைகக் குவ ெபாரக் 
              கூ க் கூ ப் லவிக் கலவிக் குலாவி றங்குத  
    நிற்றப் லாி ெய ப்பி யைழக்கு நீர்நிைற ேயாைடயி  
              நீலத் தகழி யி ங்கைர ேயறி நிலாெவண் சங்கெமலாஞ் 
    சுற்றப் ாியின் ாிைச ம் தித்ெதாகுதி  மாவண ந் 
              ெதா கா வண ம் பிறங்கிட டாங்கவா ேதாரண மணிவாயின் 
    ற்றத் ததி ந் ெதாண்ைடநன் னாடா த்தந் தந்த ேள 
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              கா ெசய்ைக ராாிதரன் ம கா த்தந் தந்த ேள.  (5.4) 
 
    ேவ . 
 
    நவக்குஞ் சரேம ெசறிவனத்  நறிய க்ேக பசுங்காந்த 
              ணைனத்தண் ேபாேத மாதைளேய நா ங் கு தச் சீாிதேழ 
    வக்குங் ெகா த்தா மைரத்ேதாேட வத் திலேவ ப வத்தா 
              டலம் ப த்த ர்விழிேய ெயாழியாக் ெகாவ்ைவக் ெகா ங்கனிேய 
    நிவக்கும் ெபா ப்பி லேசாகேம நிறக்குங் கு கக் குழம்பழேக 
              ெநறிெசம் பவளத் ெதாளிேயெயன் றிைவக ளைனத்  நிைரத்ெதான்றாய்ச் 
    சிவக்கும் ப ேய சிவப்ெபா குந் தி வாய் த்தந் த வாேய 
              ெசய்ைகக் கரேச மயிற்கரேச தி வாய் த்தந் த வாேய.  (5.5) 
 
    எஞ்சா கிற்கு ளிரண் கி 
              ெலறிேதன் கட ம் பாற்கட  
       மி பக் க ம்ேபாய் கந் கந் 
              திைறப்ப நைறப்ைபந் ழாய்ெமௗ ப் 
    பஞ்சா தெனன் ெறா ேகழ 
              ம்ேப ரண்டப் பழனத் ப் 
       பைழய ேவதச் சுைவையவிைதக் 
              க ம்பா யைமத் ப் பைணத்ெதழ ம் 
 
    விஞ்சா ர தப் பிைறவாட்ெகாண் 
              ைறேயா ன ப்ப ெவ த் வட 
       ேம ச் ெசக்கூ நான்கு 
              காியால் ெவய்ேயான் றி ப்பவி ஞ் 
    ெசஞ்சா றிைழத்த ெத மழைலத் 
              தி வாய் த்தந் த வாேய 
       ெசய்ைகக் கரேச மயிற்கரேச 
              தி வாய் த்தந் த வாேய.  (5.6) 
 
    காம்பான் மலரப் ப ங்கட ட் 
              கமல மிரண்ெடன் றதிசயிப்பக் 
       கஞ ந் தடந்ேதா டன்கடகக் 
              கரத்தா த் தி ேமனி 
    யாம்பா லகரா ைனப் ைனப்  
              ணாகத் ெத த்தாங் ெகா குழவி 
       யாகத் த வி யவ ங்ைக 
              யடங்கா வைகேயா ெரா கியநாட 
 



 54

    பாம்பா லைனய வைணத் யி ம் 
              பரஞ்ேசா திையவிட் ங்குெமா  
       பசும்பாற் கடேலா குடப்பெதனப் 
              பனிமா மயத் ைம ைலக்கட் 
    டீம்பான் மணக்குஞ் சரவணத்தாய் 
              தி வாய் த்தந் த வாேய 
       ெசய்ைகக்கரேச மயிற்கரேச 
              தி வாய் த்தந் த வாேய  (5.7) 
 
    ம வாய் வனசத் திைறயவைனச் 
              சிைற ட் பிணித்த ப வத்ேத 
       மகரக் கடேல த்தெப ம் 
              வனக் கு வாய் வ வார்க்குங் 
    கு வா யம்ெபாற் ெசவிதாழ்த் க் 
              கு ைல ைரக்கும் ப ைரத்த 
       ெகாற்றங் ேகட்ெடம் ெப மாட்  
              நித்தங் களிக்குங் குலவிளக்ேக. 
 
    ய வாய் மதைனப் ெபா வார்க்கு 
              மறியாப் ெபா ைள யறிவித்த 
       வமி்ர்தப் பவள மி ேவாெவன் 
              ற ேக தன  கநீட் த் 
    தி வாய் த்தந் த வாட்குத் 
              தி வாய் த்தந் த வாேய 
       ெசய்ைகக்கரேச மயிற்கரேச 
              தி வாய் த்தந் த வாேய  (5.8) 
 
    ேவ . 
 
    மாவின் மைனயைனய கைனகட  லள ப  
              லவிெனா  பயில்வன  த்தேமா 
    ேபாராட பயவிட வரவமைவ ெதாடர டல் 
              ல மதி ெபாதிவன  த்தேமா 
    வாமாயி ெதனவமரர் பதிம  கி யின் 
              ம விெலாி ெபாாிவன  த்தேமா 
    மாறாத வஞ்சரண ஞிமி களின் ளாிந  
              மலாின்மிதி ப வன  த்தேமா 
 
    வாமாவி னவைனெயா  குழவிெயன மிழ்கைழயி 
              னடவியனல் க வன  த்தேமா 
    வானா  ம வினவ ெரவெரனி  மவ யிைர 
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              ய காியில் வ வன  த்தேமா 
    ேதமாவி ெனா கனிைய கரநிலம் வலம்வ ைக 
              ெச ெமன  குகத க த்தேம 
    ேச ர வாிம க கிாிவனிைத த க 
              திாிபதைக சுத்த க த்தேம  (5.9) 
 
    வாதி லகைடய வைட மி  ைடயெவாளி 
              ெபாழி ம  கமலமலர் வத்திரா 
    ேபாகாத தி வதிக ம மக பதி குத 
              க மிள நில ெசாாி சத்திரா 
    ேகாவாதி விைடவலவர் பைடம வின் வலவர்கிாி 
              குமாிெயா  தைலவரவர் த்திரா 
    ேகாடாத வறெநறியி னறவைகைம பிையநவில் 
              குணநி ண ர ணகிாி மித்திரா 
 
    மாவாதி யதிகதியி னிரதவித மிககரட 
              மத ததி விகடமத மத்தமா 
    மாறாத வனிக ட ன ணர்கட ெலதிரவதிர் 
              மறிகட  ன ெமா  த்தமா 
    ேதவாதி பதிகுமர னமராிவர் பல ைற 
              சிைறையவி  ைரத க த்தேம 
    ேச ர வாிம க கிாிவனிைத த க 
              திாிபதைக சுதத க த்தேம.  (5.10) 
 
    த்தப்ப வம் ற்றிற் . 
    ------------------------------- 
 
    த்தப்ப வம்:- 
    அஃதாவ  குழவியின  வாய் த்தத்ைத அவாவி தாயர் கூற்றாகக் கூ ம் ப வம். 
இ  பதிேனாராவ  மாதத்திற் கூறப்ப வ . 
    1. கீரம்= பால். கள = ல்ைலப் . குந்தம்= கு ந்தமரம். ெபா வாள்= (சரசுவதி) 
ெபா ேவான்= ேபார்;ெசய்த சூரபன்மன். ைபந் ளவக்ேகா=தி மால். 
கு சன்=இந்திரன் 
    2. பழனம்=கழனி. தரளம்= த் . அசலசலம்= மைல ங் 
    கட ம். த்ேதவர்= பிரமன், விட் , உ த்திரன். 
    4. நித்தம் என்ப  எ ைக ேநாக்கி நிற்றம் என்றாய . 
    ஆவணம்= கைடத்ெத ; காவணம்= நைடப்பந்தர். 
    5. விழி= ழிப்பழம். கு கக்குழம் = சாதி ங்கக்குழம் . 
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    6. பைணத்  எழ ம்= வள ர்ந்  எ த ம். ெவய்ேயான்= சூாியன். கிற்குள்= 
ஏ ேமகங்க க்குள்; இரண்  கில்= சம்வர்த்தம். ட்கலரவர்த்தம். இ கில்க ம் 
பாற்கடைல ந் ேதன்கடைல  ெமாண்  ெபய்ய, தி மாலாகிய ஏனம் உ த 
அண்டமாகிய வய ள் ேவதச்சுைவயாகிய க ம்ைப நட் , அந்தக்க ம்  வளராநிற்க, 
பிைறயாகிய அாிவாள் ெகாண்  இைறவன் அ த் விட அதைனெய த் ச் சூாியன் 
ேம மைலயாகிய ெசக்கி ட்  அஷடதிக்கு யாைனகைள அதிற்கட்  ஆட்ட, 
அதனின்  ெமா குகின்ற இனிய சாற்ைறப்ேபான்ற மழைலச் ெசாற்கைள வசனிக்கும் 
    வாய் என்ப  க த் . 
    8. வனக்கு வாய் வ வார்= சிவன். கு ைல= பிரணவப் ெபா ள். ெகாற்றம்= 
ெவற்றி. மதைனப்ெபா வார்=சிவன். 
    9. ல = லால். உபயவிடவரவம்= இராகு ேக . ளாி= தாமைர. 
ஆமாவினவைன= சிவெப மாைன. 
    10. அ வைகைம பி =ஆெற த்  (நம:குமாராய) என் ம் சடக்கர மந்திரம் 
என்பர் நச்சினார்கினியர் (பத் ப்பாட் -  பக்கம் 28 - தி காற் ப்பைட.) 
    ---------------------------  
 
    ஆறாவ ; வ ைகப்ப வம். 
 
    மிக்ேக ம்ெபாற் பகட த் ங் கயைலத் த ந் ங் கு கடர்ந் ம் 
              ேவ ப் றத்  ெவ த் ெவ த் ெதறியக் கிடந்த சதேகா  
 
    யிக்ேக ெநாித் ஞ் சுாி கங்க ெள ைமக் க ந்தாட் பட ைடந்  
              ெமய்ப்பாய் வாைளக் க கைலத்  மிைலப் ங் க கான் மதியைலத் ந் 
 
    ெதாக்ேக மைழப் ெபாழில்கழித் ஞ் சு ம்பாற் கமலக் கைளகைளந் ஞ் 
              சுட ஞ்ெசந்ெநற் காட த் ஞ் ெசாாியச் ெசாாியக் கைடயர்குழாஞ் 
 
    ெசக்ேக தரளக் குைவகுைவக்குஞ்ெசய்ைகப் ெப மாள் வ கேவ 
              ெசவ்ேவற் ெப மாண் மயிற்ெப மா ெடய்வப் ெப மாள் வ கேவ.  (6.1) 
 
    பம்பிற் கழிேய ெசழியவித்திப் பா ம் ன  ெமனக்ெகாணர்ந்  
              பக ங் ெகா ந் ெதாடராேம பல ள் விலங்கும் படராேம 
    யம்ெபாற் கைள ங் கைளயாேம ய ங்கண் டகத்தால் வைளயாேம 
              யைலக்குங் கு ம்ெபான் றிலா லகிலரசன் பாிசில் கரவாேம 
 
    ம்பர்ப் யல்ேவட் ழலாேம மண ரைமத்த ப்பின  
              ழவர் விைளப்ப விைளெசந்ெநற் குைவ ம் ெவள்ளி ெயாளிக்கிாி ஞ் 
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    ெசம்ெபாற் கிாி  ெமனப் ரஞ்சூழ்ெசய்ைகப் ெப மாள் வ கேவ 
              ெசவ்ேவற் ெப மாண் மயிற்ெப மா ெடய்வப் ெப மாள் வ கேவ.  (6.2) 
 
    பாியாற் கரடக் கடகாியாற் பார்க்குந் தரனா விைளயா ம் 
              ப வச் சிறார்சிற் ற ப்ெபா ம் பசும்ெபாற் ெறா யார் பலேகா  
    பிாியாத் ெத விற் ெசாாிசுண்ணம் பிறங்குந் க  மகிற் ைக ம் 
              ெப ங்கா ரகிலா வி ங்க ம்பிற் பிழிந்த ெபாழிசா ற ங்குய்  
 
    மாியாற் குயிலப் பயின்மாடத் தா ந் வசக் குலத் கி  
              மண்டத் தள ம் பிறெபா ளியமரா வதிக்ெகாத் திர பக 
    ெறாியாப் ெபாிய வளங்கிள ஞ் ெசய்ைகப் ெப மாள் வ கேவ 
              ெசவ்ேவற் ெப மாண் மயிற்ெப மா ெடய்வப் ெப மாள் வ கேவ  (6.3) 
 
    ஆணிக் கனகத் ெதா திகிாி 
              ய க்கன் ெப ந்ேதர்ப் பசுங்குதிைர 
      யலங்குங் கூல மயிர்க்கற்ைற 
              யடவித் தைழெயன் டல்ெவ ண்  
    ேவணிப் ரேம பறந்ெத ந்  
              வி ந்ேத னீகண் ட கைணந்  
       ெவவ்வா னரங்க ளிறால்ெபா த் த் 
              தா ம் ப கி மிகுந்த ெதலாம் 
 
    பாணித் ைணயிற் கத மடற் 
              ப த் ப் பிண க் குணவி த் ப் 
       பசிக்குங் கு ைள ெகாளக்ெகா த் ப் 
              பசிய பலாக்காய் மிைச றங்குஞ் 
    ேசணிற் ய ற் கரங்க ஞ் 
              ெசய்ைகப் ெப மாள்ண வ கேவ 
       ெசவ்ேவற் ெப மாண் மயிற்ெப மா 
              ெடய்வப் ெப மாள் வ கேவ  (6.4) 
 
    நிைறேயா டாிக்கண் மடமாதர் 
              நீலக் கமலத் தடங்குைடய 
       ெநகிழ்ந்ேத வி ம் ண் மாணிக்க 
              நீ ட் கஞலக் கனிெயன்னத் 
    ைறேயா டகலாக் கயல்கவரத் 
              திாி ம் சிர ங் கு கின ந் 
       ெதாகும்ேபா தா  மி ந்தாராத் 
              ெதாைக ந் திைகத் க் கைர க ம் 
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    பிைறேயா கி ற் குவெதனப் ெபைட ம் 
              பார்ப் ம் ைடயைணத் ப் 
       ேபரண் ட ங்ெகாண் டரவிந்தந் 
              ரந்  சு ம்  பறந்தார்ப்பச் 
    சிைறேயா திமம்ேபாய்ப் ெபாழில் கு ஞ் 
              ெசய்ைகப் ெப மாள் வ கேவ. 
       ெசவ்ேவற் ெப மாண் மயிற்ெப மா 
              ெடய்வப் ெப மாள் வ கேவ.  (6.5) 
 
    பரம்பிற் கு ங் கடற்ப விற் 
              பரவாிைழத்த கைழத் ண் ற் 
       ப ட் கயி  வயி  கப் 
              பைதத்  ெவ ேபாய்ப் பாியசுறா 
 
    நிரம்பிப் ெப கும் ெப ங்கழிக்குள் 
              வி ந்ேத நிமிர்ந்  வநற்ேகறி 
      நீலக் கயத்  ளிழிந் கயக் 
              கைரயிற் பயிரா நீங்காத 
 
    க ம்பிற் காிய நிழற் னற்ேக 
              கண்ேட ெவ ண்டத் ண் ெலனக் 
       கலங்கித் திைசநான் கி ேமா ப் 
              பிறிேதா ாிட ங் காணா  
 
    தி ம்பிப் பைழய வழிக்ேககுஞ் 
              ெசய்ைகப் ெப மாள் வ கேவ 
       ெசவ்ேவற் ெப மாண் மயிற்ெப ம் 
              ெடய்வப் ெப மாள் வ கேவ.  (6.6) 
 
    கன்னற் குல ம் பலெபா ம்பிற் 
              கறங்கு மிறா ம் பிறங்கிய க் 
       கனி ம் ெபாழிந்த ெகா ஞ்சா ங் 
              கழனி ம ப்பக் கழனிப ம் 
 
    பன்ெனற் கதி ம் பசுந்தா ம் 
              பசுந்தாண் ேமய்ந்த பான்ேமதிப் 
       ைபம் ற் ெகா ங் கைடவா ம் 
              ப வத் தாிந்த பிைறயி ம்  
 
    ன்னற் காிய ெப ம்ேபா  
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             ம்ப்ேபார் விைளத்த மள்ளாைக ம் 
       தி ம் வ க்ைகச் சுைளயழித் க் 
              குவித்த களம்ேபான் தன்ெமாழிந்த 
 
    ெசந்ெநற் கள  மளியலம் ஞ் 
              ெசய்ைகப் ெப மாள் வ கேவ 
       ெசவ்ேவற் ெப மான் மயிற்ெப மா 
              ெடய்வப் ெப மாள் வ கேவ.  (6.7) 
 
    ேவ . 
 
    குைரகழ ல ைய ய யவ ாி ைக 
              ெகா ெதா  க வ கேவ 
       குவலய  மலமற வறி  
              குணெநறி ெப க வ கேவ 
 
    யைரவட மணிய மணிபாி ர  
              மைலகள் ெப க வ கேவ 
       ய ணர்த யி  திர  மற  
              யலைககள் ப க வ கேவ 
 
    வைர க ய மைழ டல் கிழிய 
              வாி  குரக ெநளியேமன் 
       மகிதல மதிர குல திர 
              வலம்வ  பாிதி யிாியேவழ் 
 
    திைரகட லக  ெத மர க 
              சிைறமயி ைறவ வ கேவ 
       ெதாிதமிழ் வளவ னகாியின் க 
              த மகண் ம க வ கேவ.  (6.8) 
 
    பதறிய கலப மறெவறி லைவ 
              படவட குவ  மிைடயேவழ் 
       ப கட ன  கிழிதர ரக 
              பட  யி ெசய் ல வா 
 
    தறிய வ ண மணிகண கிரண 
              லகி ள் க ய யேவ 
       ழித  மயி ன் மரகத ரக 
              ைகய  கவ வ கேவ 
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    கதறிய விரைல கடகாி வ ைட 
                கவிமைர கர  யிடறி ழ் 
    களபெமா டகி  ம யற ெந ய 
              கைழெபாழி தரள ளநீர் 
 
    சிதறிய வ வி ெயா கிய பழனி 
              திகழ்மைல தல்வ வ கேவ 
      ெதாிதமிழ் வளவ னகாியின் க 
              தி மகண் ம க வ கேவ.  (6.9) 
 
    காி ரம ெவளி  மகபதி ககன 
              கனபதி குக ெவகினனார் 
      க ற வாிய பநிட வறி  
              கைலயறி குறிய நறியநீள் 
 
    பாி ர மழைல யி பத விமைல 
              பைண ைல ய த ெமா கேவார் 
      பகிரதி நயன ப ம  மிதய 
              ப ம  மலர வ கேவ 
 
    யாி ர நிக  கி  வயி  
              மைறபட வி  மலறேவ 
      யைலகடல் பல  மகில  க 
              வ பைக ெபா ளி யி ளமா 
 
    திாி ர ெமாிய ெவா விைச றவல 
              ெச மவன் மதைல வ கேவ 
      ெதாிதமிழ் வளவ னகாியின் க 
              தி மகண் ம க வ கேவ.  (6.10) 
 
    வ ைகப்ப வம் ற்றிற் . 
    -------------- 
 
    வ ைகப் ப வம் :- 
    அஃதாவ  குழந்ைதைய வ கெவன்  தாயர் அைழக்குங் கூற்றாகப் பா ம் பகுதி. 
இ  பன்னிரண்டா மாதத்திற் கூறப்ப வ . 
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    1. மிக்க ஏர் என்பன மிக்ேகர் எனநின்றன. பக =எ ைம. கு கு=பறைவ. 
இக்கு=க ம் . மைழ=ேமகம். 
    2. பம் =ஆரவாரம். ெசழியவித்தி=ெசழிக்கும்ப  விைதத் . கண்டகம்= ள்ேவ . 
பாிசில்=ஆறிெலா  பங்கானவாி. உமணர்=உப்  விைளப்ேபார். உப்  அம்பாரம் 
ெவள்ளி மைலயாக ம், ெசந்ெநற்குவியல் ேம மைலயாக ங் ெகாள்க. "ேவதண்ட, 
    ெமாப்ப யர்த்த ய ப் க் குவான்மீ , ெவப்ப ம மதிய ெமய் ாிஞ்ச-" என்  
சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் ெநஞ்சுவி தில் இவ் ர் வளத்ைத எ த் க் கூறியைதக் 
காண்க. 
    3. காரகில் ஆவி= காரகிற் ைக. குய்= ைக 
    4. பசுங்குதிைர=பச்ைசநிறக்குதிைர. ஏழ் என்னம் ெபய ைடய ஓர் குதிைர ெயன் ம், 
எ வைகப்பட்ட நிறத்ைத ைடய குதிைர ெயன் ம் கூ ப, ஏெழன் ந் ெதாைக ள்ள 
    குதிைரகள் என்ப  ம ைரயாசிாியர் பாரத் வாசி தலாயிேனார் 
ெகாள்ைகயிற்கண்ட ணி . கூலம்=வால்; ேவணி=ஆகாயம் இறால்= ேதன்கூ . 
பாணித் ைண=இ ைக. பிண =ெபண்மந்தி. கு ைள=குட் . 
    5. பரம் =விசாலம். பரவர்= மீன்பி ப்ேபார். இவைரப் பட் னவர் என்ப. 
கைழத் ண் ல்= ங்கிலாற் ெசய்யப்பட்ட மீன்பி க வி. நீலக்கயம்= 
குவைளேயாைட. க ம்பின் க நிழைல நீாிற்கண்  ண் ல் என்ேறா ம் 
சுறாமீெனன்க. 
    6. உலைவ = பிரசண்டமா தம்; அயில் = ேவலா தம். மரக  த ரகம் = மரகத 
ரத்தினம் ேபான்ற (மயிலாகிய ) குதிைர. உைக = ெச த் கின்ற. இரைல = 
கைலமான். வ ைட = ஆ . கவி = குரங்கு. பழம் + ஈ = பழன் + ஈ = பழனீ = பழனி 
என்றாய . இத ைனப்பற்றிய கைதயிைன உற்  ேநாக்குக. "பழம்நீ" என்ப  பழநீ 
என்றாகி, அ  பழநி என நின்ற  என்பா ளர். 
    7. நிைற=கற் . கஞல= பரந் ேதான்ற. சிரல்= சிச்சி ப் ள். கு கு= நாைர. ேபாதா= 
ெப நாைர. தாரா= ஓர்வைகப்பறைவ. அரவிந்தம்= தாமைரப் . 
    8. ெபா ம் =ேசாைல. ம ப்ப=நிைறய. ேமதி=எ ைம. ன்னல்=நிைனத்தல். 
ேபார்=ெநற்ேபார். வ க்ைக=பலா. 
    9. *மலம்= ஆணவம், கன்மம், மாையெயன் ம் பாசங்கள். ெத மர=சுழல. 
    10. காி ரம் ெவளி  எனபைக ெவளி ரக் காிெயன இையத்  ெவள்ைள டைல-

ைடய ஐராவதயாைன எனப்ெபா ள் விாிக்க. 
    -----------------------------------  
 
    ஏழாவ : அம் ப் ப வம். 
 
    திப் ப ஞ்சக்ர வாள  மிவன்ேறாைக 
              ெவம்பாிச் ெசண் ெவளிகாண் 
       விடநாக பாதாள மிவனப் பாிக்கி ம் 
              ெவங்கவள சாைலேயகாண் 
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    ேமாதிப் ெபா ம்ெப ங் கடேல  மிவன்ேவல் 
              ைனக்ேக யடக்கு னல்காண் 
       யா யிரத் வட ேம  மிவன்றைரயின் 
              ன்கட்ட நட்டதறிகாண் 
 
    ேசாதித் திசா கக் கிாியடங் க மிவன் 
              ெறா ைகயிற் பம்பரங்காண் 
       சுரராஜ ஞ்சுர  மிவேனவ ைலத்தைலச் 
              சூ ம் பைடச்ேசைனகா 
 
    ணாதித் தேலாகமிவ னாறி  மதாணிகா 
              ணம் லீ யாடவாேவ 
       யயில்வனச் ெசய்ைகயின் மயில்வனக் கந்த ட 
              னம் லீ யாடவாேவ.  (7.1) 
 
    இரணிய க ப்பன்  ெடன்ெறன்  ன்ைனேய 
              யிகழ்ந்தைழக் குங்ெகா ைமபாரத் 
       திக்குற்ற ெமண்ணிப் பிறர்குற்ற ேமேபால 
              ேவ மவைனச் சீறினான் 
    தரணிைய ெயாழித் னக் குறவா யி க்கின்ற  
              தன்ைமயிற் க ைணெபாங்கித் 
        தணிைகயங் குவைளயிற் ேபா ப் ேபாதி ந் 
              தன் யத்ேத ைனந்தான் 
 
    ரணிய வரக்கர்க் கிடந்தந்த தானா  
               த ன் பிறப்பதினினான் 
       ேமா சீ ரைலவாயின் மீதி ந் த ளினான் 
              வர்க்கு ெமா தைலவேன 
    யரணிய ெவ ப்பாக நீெவ ப் பாைவேய 
              யம் லீ யாடவாேவ 
       யயில்வனச் ெசய்ைகயின் மயில்வனக் கந்த ட 
              னம் லீ யாடவாேவ.  (7.2) 
 
    தலப் பகிரண்ட மாதலத் ள்ளார் 
              றத் ளா ெரத்ேதவ ம் 
      குமிெனன் றிவன்விளித் த ளினா லைம ம் 
              காதி ப் பா ளேரா 
    ேவாத ற் கதிரவன் வக்கிரன் னின்சுத 
              ெனா கு ப் கர்மந்தனா 
      ேமாரா  ேகாளிைன  நின்ேபா லைழத்தைழத் 
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              வைகயிற் ெப கினாேனா 
 
    காத ற் சைடயிைடக் கங்ைகயில் வளர்ந்ேத 
              தவழ்ந்ெத ங் குழவிநீ ங் 
      கங்ைகயில் வளர்ந்ேத தவழ்ந்ெத ங் குழவியிக் 
              க ணா லயக்குாிசி  
    மாத ற் ைணதனக் காெமனக் க தினா 
              னம் லீ யாடவாேவ 
       ய்யில்வனச் ெசய்ைகயின் மயில்வனக் கந்த ட 
              னம் லீ யாடவாேவ.  (7.3) 
 
    மதனான ைமத் னன் கவிைகயா ந்தன  
              மாமற் கி க்ைகயா  
       மாறாத தன்பிதா மகுடச் சுடர்ச்சிகா 
              மணியா  நயனமா  
    மிதநாக நகரா ெர ந்தம் பதாதியர்க் 
              கி மன்ன சாைலயா  
       மிந்த்ராணி ெயன்கின்ற தன்மாமி ெபய ன் 
              ெபயரா  மி வன்றி  
 
    தனாாி வள்ளிையப் ெபற்றதாய் வ வ ன் 
              வ வின் யக்கமா  
       மிப் ப பைடத் தி வ க் குந்ெதான்  
              ெதாட் ன் ெப ைமபிாியா 
    வதனா லைழத்தன னல ைன யைழப்பேனா 
              வம் லீ யாடவாேவ 
       யயில்வனச் ெசய்ைகயின் மயில்வனக் கந்த ட 
              னம் லீ யாடவாேவ.  (7.4) 
 
    ஊழியிற் கட ளா மிவனைடக் குஞ்சிைற 
              ைறந்தவன் ெமய்க்கூ நீ 
      லகத் திவன்ெகா க் கூவ க் ேகெவ ப் 
              ேபாெடாளித் ேதா மவனீ 
    சூழியிற் காி ாித் ேதவர்தந் ேதவிெசந் 
              கி ைடக் கிைட கா ன் 
       ெறாட் வ க்கி ந் தாமைரப் ேபாெதா ந் 
              ெதான்மா  பட்டவ நீ 
 
    பாழியத் திாிமக னீயவன் றம்பிகா 
              சிபன்மகன் பாரசூரன் 
       பைகெயனக் க தி ங் க வ னினநீ 
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              பலகா தித் வள  
    மாழிையப் ெபா கி ம் ெபா வனிங் கிவ ட 
              னம் லீ யாடவாேவ 
       யயில்வனச் ெசய்ைகயின் மயில்வனக் கந்த ட 
              னம் லீ யாடவாேவ.  (7.5) 
 
    ேதய ம் ெப க ம் ேதவ ன் கைலகைளத் 
              தின ேமா ெரா வராகச் 
       சிதறிப் பறித் ண்ப தறிைவேய யவெரலாஞ் 
              ெசவ்ேவள் ெப ஞ்ேசைனகாண் 
    யவிங் கிவனிடத் ெதய்தினா லைம மச் 
              சுர ங் கவர்ந்திடார்கான் 
       ேடாைகவா கனெமான் தி த்தலா* லர ைனத் 
              ெதாட ம் பயப்ப ங்காண் 
 
    மாயவன் ம க க் கன்ெபனக் கிாிமத்தின் 
              ைவத் ைனப் ைனகிலன்காண் 
       மதைலக்கு ேநயெமன மதைலயந் தாமன  
              மலர்ெகாண் டைரக்கிலன்கா 
    ணாயநின் பைக கா வரணிவன் ச ரணிவ  
              னம் லீ யாடவாேவ 
       யயில்வனச் ெசய்ைகயின் மயில்வனக் கந்த ட  
              னம் லீ யாடவாேவ.  (7.6) 
 
    ெநஞ்சா கந் கந் தினிதைழத் தால்வராய் 
              நீயவன் றி  ளத்ேத 
       நிமி ம் ெப ங்ேகாபம் வந்தா வன்ேறாைக 
              நீலக் கலாபத்தினான் 
    மஞ்சார் ெபா ப்ெபலா மா தப் ளயாய் 
              வான ந் ளின் மைற ம் 
       வடேம  ஞ்ேசவ ன்கூவ லால்வி ம் 
              வனசத் தி க்ைகேவலால் 
 
    விஞ்சா  ேய ங் கனல்ெகாண்  ைகமண்  
              ேவறிடத் ேதா னா ம் 
       ரவா குத்தைலவர் தலாம் பதாதியர் 
              வி த்திடா ராக னக் 
    கஞ்சா ெதாளித்திடப் பிறிதிடங் கண் ேல 
              னம் லீ யாடவாேவ 
       யயில்வனச் ெசய்ைகயின் மயில்வாகனக் 
              கந்த டன் னம் லீ யாடவாேவ.  (7.7) 



 65

 
    கூடன்ேம ைலப்பரங் குன்றகத் ெதா ைழக் 
              ெகாண் ேபாய்ப் ப ண் சங்கக் 
       குல தற் கைலவாண ைனக்கரந் தி த  
              மி ைகயிற் கூ மாற் ப் 
    பாடலா குேகட் டம் ைழ திறந் விட் 
              ட ளிய பரம்ெபா  ளிவன் 
       படவரா ெவன் ம் தம் வைளத் ெவம் 
              பகுவாய் ைழக்குளி நாள் 
 
    நாெடலா ன்ைன ங் கைலவாண ெனன்கின்ற  
              நாமத்தின் வாிைசயதனா 
       னளினத் தி க்ைகேவ லா தம் வித் த்ேத  
              ஞாலேம ஞ்சூழவந் 
    தாடலா ம்பாி வி த்ேத ம் வி விப்ப  
              னம் லீ யாடவாேவ 
       யயில்வனச் ெசய்ைகயின் மயில்வனககந்த ட  
              னம் லீ யாடவாேவ.  (7.8) 
 
    ைமேயாத வாாிதித் திைரயிற் பிறந்தன ன் 
              வளவன க க்குன்ற  
       மாறா  நீ மத திைரயிற் பிறந்தைன 
              வளவன் க ககுன்றைனச் 
    ெசய்ேயா ெனனப் ண் ணியம் ாிந் தகளங்க  
              னாத ற் ெசவ்ேவலவன் 
       ெசஞ்சிலம் பிற்சீற த்தாைம ைரப்ேபா  
              ேசவிக்க வாழ்வித்தனன். 
 
    ய்ேயா னலாமற்க ளங்கனா கிக்கு த் 
              ேதாைகெபாற ெகாங்ைக ண ந் 
       ெதால்ெப ந் தீவிைன நிைனந் ைனச் ேசரா  
              ரவிட் டாெனன னக் 
    ைகேயா விகழச்சிவ  மக்குைற ெயலாந்தீர  
              வம் லீ யாடவாேவ 
       யயில்வனச் ெசய்ைகயின் மயில்வனககந்த ட  
              னம் லீ யாடவாேவ.  (7.9) 
 
    தவிராத ெவவ்விைன தவிர்க்கு கா ந் 
              தாித்தா ெற த்ேதாதலாஞ் 
       சந்நிதிக் க ணகிாி நாதன் றி ப் கழ்ச் 
              சந்தம் கழ்ந் ய்யலாம் 
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    வி ராஜன் வளவன் க க்குன்றன் வளைம ாி 
              ண்ணியந் தாிசிக்கலாம் 
        ெபா ஞ்சூ ரைனப்ெபா ங் கைத தற் கந்தப் 
              ராணக் கடற்காணலாம் 
 
    கவிராச னிப்பிரான் மிைசெசய்த தி லாக் 
              கவிெவள்ைள கற் கலாம் 
       கவி ர ராகவன் ெசாற்றபிள் ைளக்கவி 
              கலம்பகக் கவிவினவலா 
    மவிராடகக் ேகாவில் க்குவிைள யாடலா 
              னம் லீ யாடவாேவ 
        யயில்வனச் ெசய்ைகயின் மயில்வனக் கந்த ட 
              னம் லீ யாடவாேவ.  (7.10) 
 
    அம் ப் ப வம் ற்றிற் . 
    --------------------- 
 
    அம் ப்ப வம் :- 
    அஃதாவ  பாட் ைடக் குழவிேயா  விைளயாடவ க ெவன்  தாயர் சந்திரைன 
சாம ேபத தான தண்டங்கூறி யைழக்கும் ப வமாம். இ  பதிெனட்டாம் மாதத் க் 
கூறப் ப வ . 
 
    1. ெசண் ெவளி=குதிைர ைவயாளி தி, குதிைர ெச த் மிடம். 
கவளசாைல=குதிைரப்பந்தி, உண ட் மிடம். தறி= ண். மதாணி = பதக்கம். 
    2. இரணியக ப்பன =பிரமன  இ ப்பிடமாகிய தாமைரமலர். தரணி=சூாியன். 
குவைளயிற்ேபா =இந்திரனால் ைவக்கப்பட்ட நீேலாற்பலம். அரணியம் = 
(சைடயாகிய) கா . ெவ ப் =ெசல்வம். 
    3. இ  சாமம். வக்கிரன்=ெசவ்வாய். நின்சுதன்= தன். கர்=சுக்கிரன். மந்தன்=சனி. 
    4. இ ம் சாமம். கவிைக=குைட. ேதவர்கள் ஒவ்ெவா  நா ம் ஒவ்ெவா  
கைலைய அ தாகப் ப குவாெரன்ப  ற்ெகாள்ைகயாக ன் அன்னசாைல 
ெயன்றார். மாமிெபயர்=சசி. 
    4. தாய் வ வம்=(மான்). 
    5. இ  ேபதம். ெகா =(ேசவல்). சூழி= கபாடாம். அத்திாிமகன்=அத்திாி னிவர  

த்திரன் (சந்திரன்). அர =(இராகு). 
    6. இ  தானம். மதைல = ெகான்ைற. ஈண்  குறிக்கப்பட்ட  ரபத்திர ர்த்தம். * 
அர வாய் என ம் பாடம். 
    7. இ  தண்டம். ைள = இலவம் பஞ்சு. 
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    8. கைலவாணன் = நக்கீரன். (கைல - கல்வி); கைலவாணன் = சந்திரன் (கைல = 
அமிர்தகைல). பாி = வாகனமாகிய மயில். 
    9. கு த்ேதாைக = வியாழ பகவான் மைனவி. 
    10 . ஆெற த்  = (நம;குமாராய) 
    10. கவிராஜன் = க ணீக கவிராசப்பிள்ைள. கவி ெவள்ைள= 
    (உலா); இ  ெவண்பாயாப்பினாலாய . க ெவள்ைள (க ெவண்பா) என்ப உம் 
பாடம். ஆடகம் = ெபான். 
    ---------------------------  
 
    எட்டாவ  : சி பைறப் ப வம். 
 
    நா வாிப் ெபாிய பரப்பிற் 
              திய மதிக்க திேர 
       ெபாங்குஞ் ெசங்கதி ாிற்ெசாாி கின்ற  
              ேபாலப் ெபாய்ைகயின்வாய் 
    மீனா த ம் த்த  தத்தின் 
              ெவள்ள  வித்திரேள 
       மீதிற் ெபாழியப் ெபாழியப் ப கி 
              விழி யி ம் தல்வா 
 
    வானா றள ங் கிள ங் க கி ம் 
              வள ம் வ க்ைகயி ம் 
        வாைழ வனத் ந் தாைழ வனத்  
               மாவி ம் விட்டவிறாற் 
    ேறனா ெறா குஞ் ெசய்ைகப் ெப மாள் 
              சி பைற ெகாட் கேவ 
       ெசந்திற் ெப மாள் கந்தப் ெப மாள் 
              சி பைற ெகாட் கேவ.  (8.1) 
 
    ைபயிற் க ைகக் ெகா நா ேகசன் பாதா ளத்தள ம் 
              ப மா ழித்ேத ாிற்ெப  மதகிற் பகுத்த னற்பா ந் 
 
    ெதாய்யிற் பழனப் பவளச் சா த் ெதாகுதிக் கதிர்வானச் 
              ேசாதிக் கதிாின் ேமாதித் தைக ந் ெதாண்ைடத் தி நாடா 
 
    ைமயிற் ெசாாியக் கிாியிற் பா  வழிந்தா ழியின்மட் ம் 
              வாைளக ெளதிரப் பாைளக தி மடற்க  காடவி ம் 
 
    ெசய்யிற் கு ஞ் ெசய்ைகப் ெப மாள் சி பைற ெகாட் கேவ 
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              ெசந்திற் ெப மாள் கந்தப் ெப மாள் சி பைற ெகாட் கேவ.  (8.2) 
 
    கைனயிற் கய ங் கயேமல் வள ங் கமல மலர்க்கா ங் 
              க நீர் ம  மப்ெப  ம வின் கா ம் பலகா  
 
    நைனயிற் கு தப் ன ம் னேல நா  மிகக்கிைட  
              நாகிள ேமதி ைலப்பால் வழி  ந ங்குழி ங்கழி  
 
    ைன ப் பள  மளத்த  ெகங்க  ெமாய்த்ெத  கானிழ ம் 
              ன் ம் பின்  மினத்ெதா  ேகா கள் ரல வலம் ாிேபாய் 
 
    சிைன த் மி ஞ் ெசய்ைகப் ெப மாள் சி பைற ெகாட் கேவ 
              ெசந்திற் ெப மாள் கந்தப் ெப மாள் சி பைற ெகாட் கேவ.  (8.3) 
 
    ேவ . 
 
    காழிய நகாிற் க ணிய மரபிற் காதல னாகிமைலக் 
              கன்னி ைலத்தைல ண்ட த்தத்ைதக் கைள  ம ம்ெபா ேள 
 
    தாழியில் வள ங் குவைளப் ேபாெதா ப்ேபா ந்தா ந் 
              தணிைகக் கிாி க் கணி ங் களிேற ச ர்ம ைறயின் ேபேற 
 
    யாழி  லகு ெம க்குஞ் சு ைக யராைவப் ெபா கிழித் 
              தா ந் ேதாைக  மாயிர கிரணத்த ணன் வரக்கூ ங் 
 
    ேகாழி  ெம ங் ெகா ைட ேவேள ெகாட் க சி பைறேய 
              குகேன ெசய்ைகயின் வி  கேன ெகாட் க சி பைறேய.  (8.4) 
 
    ெசன்  கராவின் ெறாகுதி ரப்பச் ெச நீர் நாய்ெதாடரச் 
              சிதறிச் சிதறிப் பதறிப் பதறிச் ெச விற் கைரேய ம் 
 
    ன்  வரா க் குடலம் ெவ ண்  வண்ேடா திமசாலம் 
              ேகாைலக்கிைட க் கைட ம் பழனத் ெதாண்ைடத் தி நாடா 
 
    கன்  விடாமற் பி ங் களி ந் திாி ங் கனசாரற் 
              காய்வயி ரத்ெதாகு தித்திரள் ெப கக் கதிாின் பாிப குங் 
 
    குன் ெதா றா ங் குமர பிராேன ெகாட் க சி பைறேய 
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              குகேன ெசய்ைகயின் வி  கேன ெகாட் க சி பைறேய.  (8.5) 
 
    பங்கக் கமலத் தவைனக் கலப் பதத்தைள கைளகெவனப் 
              பாிதித் திகிாிக் கு சப் பாணிப் பண்ணவ ாி வ மத் 
 
    ங்கத் தவ ஞ் சுர ம் பிற ஞ் ெசால் ம் வணக்கெமா ந் 
              ெதா த கரத்ெதா ம் வந்  ெந ங்குந் ெதால்ேகா ர ைடயாய் 
 
    சிங்கக் கு ைளத் திரேள களபத் திரைளக் கு குெகாளத் 
              ேத த் ேத த் திாி ம் பி ந் திண்களி ங்களி ங் 
 
    ெகாங்கப் பழனிக் ெகா மைல தேல ெகாட் க சி பைறேய 
              குகேன ெசய்ைகயின் வி  கேன ெகாட் க சி பைறேய.  (8.6) 
 
    ேவ  
 
    தைலகவ ரக்களி  தெலன நிைனக்குமவன் 
              மகள் வி ப்பவழகா 
       னிெமாழி வழிக்கு கு ெபயர்ெகா  கிடக்குெமா  
              க ெதா  ேவற்பழநிலா 
 
    மதைலெமௗ க்காிய க விட மிடத் ணி  
              மறிகடல் வி த்த வார் 
       வயரதவி தத் ரக சலதிய  ணத்ெதாகுதி 
              மரெபா  த்தழவேரா. 
 
    குதைலய  தச்சுைவக ள வர்மக ரச்ெசவிகள் 
              கு ெகாள வைழத்த நீர் 
        குைரசரவ ணத்த கு க ாித  வித்தன  
                ெகா யிைடயில் ைவப்பவைனயாள் 
 
    திதைல ைல தத்த வி ப கிய  ெமய்க்குழவி 
              சி பைற ழக்கிய ேள 
       தி வளவர் ெபாற்பதியில் வ குளவ சத்திதர 
              சி பைற ழக்கிய ேள  (8.7) 
 
    நறியபல விற்ெபாிய டவ  ெவ த்தகனி 
              நைவயற நிைறத்த சுைளேயா 
       நைகமதி தற்பாிதி தைகப  மடற்கத  
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              நனிபல ப த்த பழேமா 
 
    றியைவ சிவப்ெபா கு மழகியன ெகாக்குவன 
              கிைள கிைளத்த பழேமா 
       க ெதா  மக்கட  ெனாியெநாி ைசக்குளழி 
              கிெலன ெவா க்கு னேலா 
 
    றிய  ய்க்குமவ னி ைகயி  மத் ழல 
              த்தியி தித்த சுைதேயா 
       பநிடம ைறப்பசுவின் ைலம  சுரப்பைடய 
              லகிைட ளித்த ளிேயா 
 
    சிறிய மழ ைலச்சுைவயி ெதனமல ாிதழ்ச்சி வ 
              சி பைற ழக்கிய ேள 
       தி வளவர் ெபாற்பதயில் வ குளவ சத்திதர 
              சி பைற ழக்கி ய ேள  (8.8) 
 
    ைகவி  சுடர்க்கன  தைலவிம  க்க  
              ெபாழி ைல யைலத்த ைகெகாேட 
      ெபா திைர குைரத்ெதா கு பகிரதி ரப்பெவ  
              மதி யைழத்த ைகெகாேட 
 
    ைகவி  மடற்ெபா  ளாியி  ெதாட் னின் 
              ரலளி விலக்கு ைகெகாேட 
       தல  வைரப்ப கி விமைல ட ைலத்த வி 
              மல ெர த்த ைகெகாேட 
 
    நைகவி  ச்சுரைர ெவ வன்மி ெனனக்க ைண 
              நயனெமா டைமத்த ைகெகாேட 
       நளின ம் விளக்காிய ெபா ைளயைற யக்குறியின் 
              ந குைழ யிைழத்த ைகெகாேட 
 
    சிைகவி  கதிர்க்கட ள் வரவறி ெகா க்கட ள் 
              சி பைற ழக்கி ய ேள 
       தி வளவர் ெபாற்பதியில் வ குளவ சத்திதர 
              சி பைற ழக்கி ய ேள.  (8.9) 
 
    உைரவிாி தி ப் கைழ வி மியவர் ப்ெபா  
              ெமா ெகழ ழக்க வ வா 
       பநிட தற்சு தி க திய  னிக்கு  
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              ெமாழிவற ழக்க ேத 
 
    தைரவிாி விைனத் ாிசு தைனயற வ க்கு கில் 
              த ம  ழக்க ெவதிேர 
       தம சிைற ையத்த  மதிதவிற ைலப்பைகவர் 
              தகுதியின் ழக்க வ ேக. 
 
    நிைரவிாி தமக்குறவி ன வர்தவ சித்திெயன 
              நிழெலா  ழக்க ெந ேத 
       நி த தி ரப் ணாி ப கைல நிைனத்தலைக 
              நிைறகுல ழக்க ைறேய 
 
    திைரவிாி கடற்குாிய ம க  கக்கட ள் 
              சி பைற ழக்கி ய ேள 
       தி வளவர் ெபாற்பதியில் வ குளவ சத்திதர 
              சி பைற ழக்கி ய ேள.  (8.10) 
 
    சி பைறப்ப வம் ற்றிற் . 
    ------------------------------ 
 
    சி பைறப் ப வம்:- 
    அஃதாவ  பாட் ைடக் குழவிையச் சி பைற ெகாட் ம்ப  ேவண் ம் ப வம். இ  
இர ண்டாமாண் ற் கூறப்ப வ . 
    1. உவாிற் ெபாிய பரப்  = ச த்திரம். வ க்ைக = பலா. 
    2. ைப=படம். ெதாய்யில்=உ நிலம். 
    3. ேமதி=எ ைம. 
    4. க ணியமரபிற் காதலன்=சம்பந்தன். 
    7. தைல:-ஊகூ என் ம் கந்த வன் சாபத்தினால் தைல வ வம் 
ெபற்றி ந்தான். களி =இந்திரத் ய்மன்என் ம் அரசன் சாபத்தினால் யாைன வம் 
ெபற்றி ந்தான்; இவ்வி த்தாந்தத்ைதக் கேஜந்திர ேமாக்ஷக் கைதயா ணர்க. 
    8. ெகாக்கு=மாமரம். கில்= ேமகம் 
    9. அ வர்=கார்த்திைகத்தாயர். நளினன்=பிரமன். கதிர்க் கட ள் வர  அறிெகா = 
ேசவல் 
    -------------  
 
    ஒன்பதாவ  : சிற்றிற் ப வம் 
 
    ேகாேவ ெகாவ்ைவச் ெச ம்பவளக் ெகா ந்ேத குறவர் பசுங்கிளி ங் 
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              கு ச னளித்த விளங்குயி ங் குனிக்கு மயி ந் தனித்தகலாக் 
 
    காேவ ேவதப் ெப ங்கடேல கட ற் கைடயாக் க த் வேம 
              கங்ைகப் னலால் வளர்ந்ெத ந்த க ம்பின் சுைவேய சு ம்பிமிராப் 
 
    ேவ வில் வ ந்ேதேன ெபா ங்ேகா ளாிேய யாியபரம் 
              ெபா ேள லகுக் ெகா ெபா ளா மவற்கும் விளங்காப் ெபா ள்விளக்கும் 
 
    ேதேவ ேதவக் குல தேல சிறிேயன் சிற்றில் சிைதேயேல 
              ேசேய ேச ர்ப் ெப மாேன சிறிேயன் சிற்றில் சிைதேயேல.  (9.1) 
 
    காேன கம ம் கடம்பவிழ்தார்க் கட ட் கரேச சுரேலாகம் 
              காக்குந் ைணேய ய ணர்குலங்கைள ங் களிேற யிைளயசி  
 
    மாேன லகுக் ெகா தி த்தாய் மகேவ மகரா லயங்கா ம் 
              வடவா கேம ய கமாமதிய தித்த வானகேம 
 
    தாேன வைம தனக்கல  பிறிெதான் றில்லாத் தனிப்ெபா ேள 
              த மப் ெபா ேள ெய த்தா ந் தாித்தா ாிதயத் தாமைரச்ெசந் 
 
    ேதேன ெதவிட்டாத் ெதள்ள ேத சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல 
              ேசேய ேச ர்ப் ெப மாேன சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல  (9.2) 
 
    ம விற் பசுைமத் ளேவா ம் வனசத் தவ ங் காணாத 
              வ விற் ேசாதி ம ப் றத்ேத மல ந் தி த்தா மைரயலேவா 
 
    விற் வனஞ் சதேகா  தரத் மிழ்ந்த ெப மாட்  
              ர ந் தன ங் கர மறந் ைறயாச் சி பங் கயமலேவா 
 
    த விற் ெபாியார் சிரமைனத் ந் தாிக்குங் கமலக் குலமலேவா 
              ச மா மைறயின் றைலப் த்த தண்ைடப் ண் டகமலேவா 
 
    ெத விற் ெபா ம் கத்தகுேமா சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல 
              ேசேய ேச ர்ப் ெப மாேன சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல  (9.3) 
 
    உதயா தவற்கு மிமகரற்கு ெமாழியாப் பத  மைழவண்ணத் 
              ெதா வன் ரந்த மாளிைக  ம்பர்க் கரசன் பீ ைக ஞ் 
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    சுைதயா தாிக்குஞ் சுரர்  வி னி ப் ம் ெப னிவர் 
              சு தி கிைளக்குந் தி மைன ஞ்ேசாரா ரகப் ேபாக ம் 
 
    மதயா ைனயிெனண் ைசப்பாலர் மணியா லய ம் விஞ்ைசயர்கள் 
              வயங்குங் ேகாயில் பலப்பல ம் மக்கட் கு ம் க்க ணர் 
 
    சிைதயா தித்த பிரானன்ேறா சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல 
              ேசேய ேச ர்ப் ெப மாேன சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல.  (9.4) 
 
    உ ேம க க்குந் தி வைரநா க்கு மணிக்கிங் கிணிநாவிட் 
              ெடா சற் ெறா த்தாற் பகிரண்ட கூடந் தி க்கிட் ைடயாேதா 
 
    ம ேவ திக ஞ் ெசங்கமல மலர்ச்சீ ற யிற் சி சதங்ைக 
              வாய்விட் டரற்றிற் கடேல ம் வாய்விட் டரற்றி ம காேதா 
 
    கு ேம தைகய கடக ங்ைகத் ெதா ங் கறங்கிற் வனெமலாங் 
              ேகா  வைளக்கும் பலேகா க் குவ ம் பிதிர்பட் திராேதா 
 
    தி ேம னிகுைழந் திடநடந்  சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல 
              ேசேய ேச ர்ப் ெப மாேன சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல.  (9.5) 
 
    சுற்றின் ழங்குங் கடேல  ைலயாய்ச் சு தீ வடவனலாய்த் 
              ெதால்ைலத் திகிாிக் கிாிய ப்பாய்ச் சுடர்மா ேம  கடேமயாய். 
 
    ற்றில் பி த் க் ெகாழித்ெத க்கும் வல்சி கட்  க்குலமாய் 
              தி ங் கதிேர தி விளக்காய் கி ர் தியினான் ம் 
 
    பற்றில் வகுத்த ேபரளைகப் பதி ம் பசும்ெபான் னைறேயயாய்ப் 
              பணிப்பா தலஞ்ெசம் மணிப்ேபைழப் ப யா யைட ம் பகிரண்டஞ் 
 
    சிற்றி ைழப்பா டன்மகேன சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல 
              ேசேய ேச ர்ப் ெப மாேன சிறியஞ்* சிற்றில சிைதேயேல.  (9.6) 
 
    நைகத்தண் டரளத் திரளாிசி ந ந்ேத ைல ங் கவிழாேதா 
              நந்தின் கட  ைடயாேதா நளிமா ைளத்தீ யவியாேதா 
 
    ெதாைகத்தண் பவள விளக்கைணந்  விடாேதா வ ேயம் வ ைவெயனச் 
              ெசால் ச் ெசால் க் ெகாணர்ந்தசிறா வி ந் ம் வ ந்திச ேசாராேதா 
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    ைகப ண் டாிக ரம்பிணித்  ைலெயன் றறிந்  னிடத்திரங்கி 
              ெமாழிந்  யிற்  மணற்குழந்ைத த்தா மைரக்கண் விழித் மனந் 
 
    திைகப் ண் ட  ேதம்பாேதா சிறிேயெஞ சிற்றில் சிைதேயேல 
              ேசேய ேச ர்ப் ெப மாேன சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல.  (9.7) 
 
    ெவய்ேயான் பகைல யிர வாக்கும் 
              விரகிற் ெபாிய நின்மாமன் 
       ேமனாட் ெபா வ ரகம் குந்  
              *ெவண்பா றியி ன க்குழிப்பக் 
 
    ைகேயா ாிரண் ம் பிணித்திலேரா 
              குடவர் மடவார் சகங்காக்குங் 
       கட  ெளனத்தான் பயந்தனேரா 
              கட்டா தகல விட்டனேரா 
 
    ைவேயா லந்  தமிேய  
              மன்ைன மார்க்குஞ் ெசவி யர்க்கு 
       ம  ெமாழிந்தாற் சீறாேரா 
              வைனத்  ெமா வ னாகிநிற்குஞ் 
 
    ெசய்ேயான் மகெனன் றஞ்சுவேரா 
              சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல 
       ேசேய ேச ர்ப் ெப மாேன 
              சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல.  (9.8) 
    --------------- 
    *'ெவண்பா றியி ன க்ெகாழிப்ப' என்ப ம் பாடம். 
 
    உவந்  தமிேயன் கக்கமலத் 
              ெதாளிவா ைகக்கு நின்றி த்தா 
       ேளாரா யிரக்காற் பணிந் பணிந் 
              ெதாழியா திரக்கு ெமாழியி க்குங் 
 
    கவந்த ந க்கு ம ணர்ெச க் 
              களத்ேத ெச க்கு ன த கர் 
      கட  (ேளத்றன்)ளினத்தின் ெகா ம ப்பாற் 
              கலங்கு நிைலக்குங் க நீராய் 
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    நிவந்த கண் ெசாாிந்ெதம  
              நிற ங் க த்த கண்ணீர்க்கு 
       நிலாநித் தில ம் வயிர ேம 
              ெகாழித் க் ெகாழித் க் நிலத்திைழத் ச் 
 
    சிவந்த விரற்கு மிரங்காேயா 
              சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல 
       ேசேய ேச ர்ப் ெப மாேன 
              சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல.  (9.9) 
 
    எ த்தாய் நிக  மி கரங்கள் 
              வ ந்தி வ ந்தி (மயன்)யமன் தேலார் 
       இயற் ம் ெப ஞ்சூர் மாளிைகேயா 
              வி ங்ேகா ளாிமா கனகேமா 
 
    த்தா ரகன்றன் சீரகேமா 
              தி ங் கதிரா யிரத்திைன ம் 
       னிந்ேதான் ரசும் ேபாிைக  (பா ேகாபன்) 
              ழங்கி ெய ம்ெபாற் ேகாயில்ேலா 
 
    ம த்தா மைரக்ைக மணிமிடற்றான் 
              மகரச் ெசவி ட் பக ெமா  
       வ வாப் ெபா ைள யறியா  
              மயங்கித் தியங்கிச் சிைற ைறந்தான் 
 
    ெச த்தா மைரப் ஞ் சிற்றில்ேலா 
              சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல 
       ேசேய ேச ர்ப் எ மாேன 
              சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல.  (9.10) 
 
    சிற்றிற் ப வம் ற்றிற் . 
    ------------- 
 
    சிற்றிற்ப வம்:- 
    அஃதாவ  சிற்றில் இைழக்கும் சி மியர் தஞ்சிற்றிைலச் சிைதக்கேவண்டாெமன்  
பாட் ைடக் குழவிைய ேவண் ம் ப வம். இத ன்றா மாண் ற் கூறப்ப வ . 
    2. மகராலயம்=கடல் 
    4. உதயாதவன்=உதய சூாியன். சுைத=அமிர்தம் உ = நக்ஷத்திரம் 
    6. வல்சி=அாிசி. உ = நக்ஷத்திரம். கி ர்தியினான் ர்= அமராவதி. 
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    6. ேபைழ=ெபட் . 
    7. உரம்=மார் . 
    8. பகைலயிரவாக்கினைம பாரத த்தத்தில். 
    9. கவந்தம் = உடற்குைற, ண்டம். தகர் = ஆட் க்கடா. 
    10. சூர் = சூரபன்மன். அாிமா கன் = சிங்க கன். 
    10. ெச ந்தாமைர ெயன்ப  எ ைகேநாக்கிச் 'ெச த்தா மைர' என்றாய . 
    ----------------------------   
 
    பத்தாவ  : சி ேதர்ப் ப வம். 
 
    வாைட ய ப்ெபா  ெதன்கைர யந்த வசந்த ன ப்ெபா பின் 
              வடகைர ெகாண்டன் மடங்கு ம ப்ெபா  ேமல்கைர மண் யங்கக் 
 
    ேகாைட ய ப்ெபா  கீழ்கைர ேமாதி யைலந்த சலஞ்சல ம் 
              ேகால வலம் ாி ம்பல ேகா  குழாேமா க்கு ேபாய்ப் 
 
    ேபைட யனத்திரள் ேசவ ெலனத்தனி பின்  ெதாடர்ந் ெசலப் 
              ேபரக ழிக்குழி யாழ வி ந்  ெப ங்கா க்குழ  
 
    ேமாைட யிடத்ைத வி த்த ெச ரா ட் க சி ேதேர 
              லைக வலம் ாி கலப ம ரா ட் க சி ேதேர.  (10.1) 
 
    ப்பள ங்கட ைலச்சு  ெதான்ைம யறிந்த  தக்கட ஞ் 
              சூழ வி ந்  ெதா ந்ெதாழில் ேபால ெவ ந்தம திச்சுடேர 
 
    ெவப்பள ங்ைக ம ப்பைட யாள ரைழத்தன ரன்னவர்ேசய் 
              ெமய்ப்பதி ேசாின் வராதன வந்த  ேபாலவி திப்ெபயேரான் 
 
    றப்பள வில்ைல வி த்தி ெயனத்தன தன்னமி னத்ெதா ேபாய்த் 
              தால மைறப்ப விாித்த சிைறக்ெகா  தாழ்வ  ேபாலவகுத் 
 
    ப்பள ெமங்கு நிரப்  ெச ரா ட் க சி ேதேர 
              லைக வலம் ாி கலப ம ரா ட் க சி ேதேர.  (10.2) 
 
    பச்சிம திக்குண திக்கு வடக்ெகா  ெதற்குவி ளங்காேம 
              பாிதி  மிந் ம் வழிவில கிப்பல கா மி யங்குதி க் 
 



 77

    கச்சி கர்க்க  கிற்ெப  கிக்க ாிக்கண மாதர்வ ங் 
              கம்ைப நதிக்கைர மாவ  ைவகிய கங்ைகந திப் தல்வா 
 
    நச்சிய ளிக்குல ெமாய்த்த மலர்க்கமலத் ந ப்ப  
              நாகிள வாைள களித்  களித்  ந ம்பா ைளக்க கத் 
 
    ச்சிகு தித்திழி கின்ற ேச ரா ட் க சி ேதேர 
              லக வலம் ாி கலப ம ரா ட் க சி ேதேர.  (10.3) 
 
    ேவ , 
 
    மாைவத் தனிக்கவிைக ெயனைவத்த கம்பற்கு 
              ம ணவ  ணாசலற்கும் 
       வக்கிேர சற்குமக் காளத்தி யீசற்கு 
              மயிைலயங் கத்ைதெயா ம் 
 
    பாைவத் திறந்தந்த நாதற்கு ெமாற்றி ர்ப 
              பகவற்கு மாதிநடன 
       பதிவடா டவியற்கும் *ேவத ாி யற்குேம 
              பரம்பரம சூரவற்கும் 
 
    ேகாைவப் ெப ஞ்சு தி நந்தி த் திரர்ேகா  
              ேகாதில்சம் பாதியபயன் 
       கு சன்மால் கமலனார் தல்வர்நா வர்ெமய் 
              ெகாண்டமார்க் கண்டன் தேலார் 
 
    ேசைவக் க க்குன்ற வாணற்கு ெமா ைமந்த 
              சி ேத ட் ய ேள 
       ெசய்ைகயாய் சரவணப் ெபாய்ைகயாய் ேதாைகயாய் 
              சி ேத ட் ய ேள.  (10.4) 
    ---------- 
    *ேவதகிாி என ம் பாடம். 
 
    நீெறழக் கனகக் கிர ஞ்சங் கடந்ேதா  
              நிலம்ெவ ம் பக்கடெலலா 
       நிமிட ற் சு வித்  மக்கடற் குழிேய  
              நி தர்கு  திக்கட னால் 
 
    மாெறழப் பைழயம  விற்ெப  ம க்கண்  
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              மாசூைர ேவர த் ம் 
       வடேம ைவச்சூழ வந் ெமதிர் காணா  
              வாயிரக் கைமயா ேபாய்க் 
 
    கூெறழக் கனசக்ர வாளம் பிளந் மக் 
              ேகாபமா றா மீதிற் 
       ெகாண்டைல ெயாித்தணட கூடந்தி ாித்தண்ட 
              கூடப் றப் னைல ம் 
 
    ேசெறழப் ப கித் தி ம் ங்ைக வ ேவல 
              சி ேத ட் ய ேள 
       ெசய்ைகயாய் சரவணப் ெபாய்ைகயாய் ேதாைகயாய் 
              சி ேத ட் ய ேள.  (10.5) 
 
    ைவவத் ரந்தா  ரகக்கு ேலசன்மகள் 
              மகனாகு ெமா ெதாண்ைடமான் 
       வாாிதித் திைரநல்கு மன்னன் ெப ம்ேபர் 
              வரம்ெபற்ற ெவாற்றிெகாண்டான். 
 
    ைசவத் தவப்பயைன ெயாத்தவன் வழிவந்த 
              தைனயன் க க்குன்றனாந் 
       தக்க ெசம்பியவளவன் வந் னக் காலயம் 
              சகல ம் தந்ததற்பின் 
 
    ெபௗவத் தலத்ெத  *சகாப்த ேமாராயிரத் 
              ெதா நா  ற்றின் ேம ம் 
      பயி நாற் பத்  வ டமாம் †வி வ ட 
              மகரம் பகுத்ததி நாட் 
 
    ெடய்வத் தி த்ேத ட் ய  ேபாலவிச் 
              சி ேத ட் ய ேள 
       ெசய்ைகயால் சரவணப் ெபாய்ைகயாய் ேதாைகயாய் 
              சி ேத ட் ய ேள.  (10.6) 
    ---- 
    * சா வாகன சகம் 1443=(1443+78=1521. கி.பி.)ல் அதாவ  இற்ைறக்கு 

ந் ற்ெறண்ப  வ டங்கட்கு ன்னர் தற்றி விழா நடந்ேதறிய . 
    †சில பிரதிகளில் விட வ டெமன் ம் விய வ டெமன் ம் ேவ பாடங்க ள. 
ஆயி ம் வி வ ட ெமன்பேத சாியான பாடம். 1443-வ  சகம் ஆங்கில வாண்  
1521-ஆம் ௵த் க்கு சாியா ள்ள . இவ்வ ஷத்திற்குச் சாியாய் வ வ  பி ஹஸ்பதி 
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    வட்டம் விஷு (வி ) வ ஷம் என்ப . விய என்பேதா சகம் 1449-க்கும், ஆங்கில 
வாண்  1526-க்கும் சாியா ள்ள . 
    விட என்ப  அ ப  வ ஷத்தில் ஒன்றாகக் காணப்படவில்ைல. ஆயி ம் விஷு 
(வி ) வ ஷத்திற்ேக வ் ஷப (**) பி சிய (**) என் ம் ேவ  ெபயர்க ம் உள. 
ஆைகயால் ஒ ேவைள வி ஷப என்ப  விட என ம உ ெமாழியாய் நின்  
    விஷு வ ஷத்ைதக் குறிக்கலாம். 
    மகரம் பகுத்த தி நாள் என்றி த்தலால் சாியாய்ப் பார்க்குமிடத்  1521௵ சம்பர்௴ 
அல்ல  1522௵ ஜனவாி௴ தற்றி விழா ஆரம்பித்தி க்கலாம். அஃெதப்ப  ெயனின் 
    1521௵ மார்ச்சு௴ 27௳ *விஷு வ ஷம் பிறந்தெதனின், அவ்வ ஷத்திய ைத௴ 
1521௵ சம்பர் மாதத்தி தி ம் ம  வ ஷம் ஜனவாி மாதத்திற் 
ெப ம்பான்ைம மாம். 
    *ெசன்ைன ைஹக்ேகார்ட்; ல் உதவி ாிஜிஸ்ட்ராரா யி ந்த கி ஷ்ணசுவாமி நா  
அவர்களால் ெதாகுக்கப்பட்  ராபர்ட்  ெவல் ைரயவர்களால் பதிப்பிக்கப்பட்ட 
ெதன்னிந்தியா காலக்கிரம அட்டவைண, 62-ஆம் பக்கம் பார்க்க. 
    *[Vide page 62, South Indian Chronological' Tables prepaired by, W.S. 
Krishnaswami Naidu, the late Asst. Registrar, High Court and edited by Robert 
Sewell.} 
 
    ம த்ேதாய் சு ப்ெபா  க த்தகற் பகமாைல 
              ம த் தைலத்ேதவ  
       மாதவர் க ஞ்சிைற க்க க் க ன் 
              ைறயிட்ட ெபா ம் 
 
    ெப ந்ேதர் ரக்கும் பிராேன வ ற்கைல 
              பிாிதந்  ெதன் லம் ேபாய்ப் 
       ேபாிட்ட சூரைனப் பாாிடத் தாைனப் 
              ெப ங்கடற் ெகாண் ெபா நாட் 
 
    கு த்ேதர் மதிக்கின்ற ேகாட் மல ேகாட் ைடக் 
              கு கின் ெபயர்க்குன்ற ம் 
       குவலயத் தாழி ந் ெளழப் பத் மா 
              த ட் ேகால்கடா ந் 
 
    தி த்ேத ட் ய  கண் லார் காணவிச் 
              சி ேத ட் ய ேள 
       ெசய்ைகயாய் சரவணப் ெபாய்ைகயாய் ேதாைகயாய் 
              சி ேத ட் ய ேள.  (10.7) 
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    ய்யெசங் ேகாைட ம் பழனி ந் தணிைக ஞ் 
              சுற்றிய விைடக்கழி ற் 
       ெசால் ய விரா ஞ் சிகர ஞ் சகரர்ைகத் 
              ெதா கடற் சூ மீழத் 
 
    ைதயெதன் கதிர்காம ெமன் மைல தலாய 
              தாகத் தி ப் கெழனா 
       வ ணகிாி நாதன்  கழ்ந்தபல மாைல  
              மறிவ ள மிக்கதமிழால் 
 
    ைவயக மதிக்கும் பரங்குன்ற ஞ் ெசந்தில் 
              வந்தசீ ரைலவா நீர் 
       வளவயற் றி வாவி னன்கு  ேமரக  
              ம வகுன் ெதாறாட ம் 
 
    ெசய்ய பழ திர் ேசாைலமைல  நிைலயாயவா 
              சி ேத ட் ய ேள 
       ெசய்ைகயாய் சரவணப் ெபாய்ைகயாய் ேதாைகயாய் 
              சி ேத ட் ய ேள.  (10.8) 
 
    ேவ  
 
    டாம ரப்ெபாிய ேகாடாட ப்ெபா ம் 
              ழ்மாம் பழத்தின ேதா 
      றா  யிர்க்குலமி றாலாமி னத்ைதமன 
              விைழேவா டைலத்தமைழேயா 
 
    ேவாடாவ யப்பக  ேகாடாயி ரத்தின  
              ெயாழியா ெதா க்குமதேமா 
       ேவாராயி ரத் ைறயி னாராத ைனக்குறவ 
              ெராழியா வளக்கு திேயா 
 
    நாடாவி கற்பவிைன யாடா  கத்தினிய 
              ந நாக ற்றநறேவா 
       நானாவி தத்த வி தானாெம னப்பரவி 
              நதிேகா  யிற்ெபா பாய் 
 
    ேசடாச லத்தகிாி டாத ாிக்கு கில் 
              சி ேத ட் ய ேள 
       ேச ர தத் பாி மா ர சத்திதர 
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              சி **ேத ட் ய ேள.  (10.9) 
 
    வாேய மலர்க்கு த மாேய சிவப்ெபா கு 
              மைறேய மணக்குமிைறேய 
       வானா  மக்கட ண் மீனாற த்தமைல 
              வயன்ேமல் விைளத்தபயிேர 
 
    ேபாேய கதிக்க கு யார் பிறப்பிர  
              ெபாரேவ தித்தகதிேர 
       ேபாகாைல யத்தமரர் மாகால்வ ைளத்ததைள 
              திேத  மித்தவரேம 
 
    சாேயெம னப்ெபா த மாயாவி தத்த ணர் 
              தமதா யிர்க்குநமேன 
      தாராத ரப் ரவி ராக ரக்கு சா 
              த வாழ ைவத்தகு ேவ 
 
    ேசேயெய னக்கினிய தாேயய த்திெகா  
              சி ேத ட் ய ேள 
       ேச ர தத் பாி மா ர சத்திதர 
              சி ேத ட் ய ேள  (10.10) 
 
    சி ேதர்ப் ப வம் ற்றிற் . 
    ஆகப் ப வம் 10-க்கு ெசய் ள் 100 
    *ேச ர் கன் பிள்ைளத்தமிழ் ற்றிற் . 
    ----------- 
    *'ேச ர்க் கந்தர் பிள்ைளத்தமிழ்', 'ேச ர் சுப்பிரமணியர் பிள்ைளத்தமிழ்' என் ம் 
பாட ேபத ள. 
    ---------------------------------- 
 
    சி ேதர்ப்ப வம் :- 
    அஃதாவ  பாட் ைடக் குழவிையத் தாயர்சி ேத ட் ம்ப  ேவண் ம் ப வம். 
இ  நான்கா மாண் ற் கூறப்ப வ . 
    1. வாைட=வடகாற் . வசந்தன்=ெதன்காற் . ெகாண்டல்=கீழ்காற் . ேகாைட = 
ேமல்காற் . சலஞ்சலம்=வலம் ாி ஆயிரஞ் சூழ்ந்த சங்கு. ெப ங்கால்=சூைறக்காற் . 
    2. ப் =பவளம். கடைலச் சு ைக=ம ைரயில் உக்கிர பாண் யனாய்க் கடல் சுவற 
ேவெலறிந்தைம. காலம்= மி. 
    3. பச்சிமம்=ேமற்கு. இந் =சந்திரன். 
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    4. கவிைக=குைட. கு சன்=இந்திரன் 
    5. கிர ஞ்சம்= ஒ மைல. நி தர்= இராக்கதர் 
    6. = ஷ்பம். களித்  களித் :-சந்;தவின்பம் ேநாக்கி வ மிகா  ேபாயிற்  
    7. பாாிடம்= தகணம். 
    9. நற = ேதன்,. கில்=ேமகம். 
    ----------------------------------------------------------- 
 
    ெசய் ண் தற்குறிப்பகராதி. 
    ெசய் ண் 
    அக்காடேவா 2.7 
    ஆணிக்கனகத் 6.4 
    ஆைலக்ேகக ம்ெபாழிய 1.6 
    இந் ர் வைரக்குழா 2.2 
    இமரவிக்கிரண 3.10 
    இரணிய க ப்பன் 7.2 
    இைலக்ேகா  சதேகா  2.3 
    ஈரமனத்தவர் 3.6 
    உைதயாதவற்கு 9.4 
    உ ேமக க்குந் 9.5 
    உைரவிாி தி ப் கைழ 8.10 
    உலகமார்பலேகா  1.1 
    உவந் தமிேயன் 9.9 
    ஊழிற்கட ளா 7.5 
    எஞ்சா கிற்கு 5.6 
    எ த்தாய்நிக  9.10 
    ஒப்பா மற்ற 4.5 
    காி ரம் ெவளி  6.10 
    கைரெதா ம்வ வன 2.8 
    கைறய க்கயெமட் ங் 2.5 
    கைனயிற்கய ங் 8.3 
    கன்னற்குல ங் 6.7 
    காம்பான்மலரப் 5.7 
    காைலத் யிைல 3.3 
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    காழியகநாிற் 8.4 
    காேனகம ம் 9.2 
    கிைளப குல 2.10 
    குைரகழல ைய 6.8 
    குைவத கிெராளி 2.9 
    கூடன் ேமைலப்பரங் 7.8 
    ைகத்த ெகாண் றி 3.5 
    ெகாற்றத் ழவர் 5.4 
    ேகாேவெகாவ்ைவச் 9.1 
    சுற்றில் ழங்குங் 9.6 
    ெசன் கராவி 8.5 
    ேசாைலவனக்கர 3.7 
    தவிராதெவவ்விைன 7.10 
    ப்பள ங்கட 10.2 
    ய்யெசங்ேகாைட ம் 10.8 
    ேதய ம் ெப க ம் 7.6 
    நைகத்தண்டரளத் 9.7 
    நத் க்ெகாத்  5.1 
    நவக்குஞ்சரேம 5.5 
    நறியபலவிற்ெபாிய 8.8 
    நாட் ப்பிைற ர் 1.9 
    நிைரேயாடாிக்கண் 6.5 
    நிைல றந்தவஞ் 1.8 
    நீளவட்டப்பரைவ 4.4 
    நீெறழக்கனகக் 10.5 
    ெநஞ்சா கந் கந் 7.7 
    பங்கக்கமலத் 8.6 
    பச்சிம திக்குண 10.3 
    பதறியகலப 6.9 
    பம்பிற்கழிேய 6.2 
    பரம்பிற்கு ங் 6.6 
    பாியாற்கரடக் 6.3 
    பாயாெர மத் 3.4 
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    பாரங்கமீேரைழ 4.1 
    பாவாய்குதைலக் 5.3 
    ைகவி  சுடர்க்கன  8.9 
    விக்ேகயிடந்தந்த 2.6 
    தலப்பகிரண்ட 7.3 
    நா வாிற் 8.1 
    நா ெபாற்பிற் 1.2 
    மாவின் மைனயைனய 5.9 
    வாதி லகைடய 5.10 
    ெப வாய்மேகாததி 2.4 
    ேபைழத்திரட்ெகாண்ட 4.4 
    ேபறாய கீரன் ற் 1 
    ைபயிற்சு ைகக் 8.2 
    ெபௗவத்திறங்காத 4.7 
    மகரெமறிகடல்சுவற 1.3 
    மகரப்பரைவ 3.1 
    மகாசலதிப்ப யின் 4.9 
    மைடைய ட் வன 3.9 
    மதேகா யாயிரங் 4.6 
    மதனானைமத் னன் 7.4 
    ம ங்க த்தவர் பராவாய் 1.7 
    ம த்ேதாய்சு ப்ெபா  10.7 
    ம வாய் வனசத் 5.8 
    ம வ  சு ப்ெபா  1.5 
    மரவிற் பசுைம 9.3 
    மாைவத்தனிக்கவிைகப் 10.4 
    மிக்ேக ம்ெபாற் 6.1 
    க கிழிவித்த த 4.8 
    தைலகவரக்களி  8.7 
    தியதிாி வன 1.4 
    றங்கா க த்◌்தகடக் 1.10 
    ைமேயாதவாாிதித் 7.9 
    வங்கக்கடற்சூ  4.2 
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    வ ண க்குலக 3.8 
    வைளப கடற் வியி 4.10 
    வாைடய ப்ெபா  10.1 
    வாேயமலர்க் த 10.10 
    வா ஞ்சங்கு 3.2 
    வித்ேதவித் ம் 5.2 
    டாமரப்ெபாிய 10.9 
    திப்ப ஞ்சக்ர 7.1 
    ெவய்ேயான் பகைல 9.8 
    ேவயாயிரங்ேகா  2.1 
    ைவவத் றந்தா  10.6 
    ------------------ 
 
    அ பந்தம் 
 
    அந்தகக்கவி ரராகவ த யார், ஈழநாட்டரசனாகிய பரராசசிங்கன் ச கத்தில், 
தாமியற்றிய பிரபந்தங்களிற் சிலவற்ைற யரங்ேகற்றிய பின்னர், ஒ நாள் அரசன் 
அவைரேநாக்கி "ஐய, தாங்கள் கம்பராமாயணம் ஒ நாள் பிரசங்கம் ெசய்யேவண் ம்" 
என்ன அதற்கவர் "கம்பராமாயணம் என் ம் ஒ ல் உளேதா!" ெவன் ெசால்ல, 
அரசன் அங்குள்ள லவர்களிெலா வைர அந் ைனக் ெகாண ம்ப ெசய்  
கவிராய ைடய சீடாிடம் ெகா த்  அதைனக் கவிராயர்க்குத் ெதாிவிக்க அவர் 
அதினின் ம் சில பாடல்கைள எ த் ப் ப க்கச்ெசால்  அைனவ ம் ஆனந்த 
பரவசமாம்ப  பிரசங்கஞ்ெசய்த நி த்தி, அரசன் அரண்மைன ெசன்ற பின்னர், 
கம்பராமாயண னின் ம் ஏ கைள உ வி அங்கி ந்த லவர் பலாிடத் ம் பற்பல் 
ஏ கைளக் ெகா த்  வாசிக்கச் ெசால் ப் ப த்  ந்த ம் அவற்ைறக் 
கட் ைவத் ப்ேபாம்ப  ெசய்  ம நாட் காைலயில் அரசன் பட்  மண்டபத் க் 
கவிராயர் வழக்கப்பிரகாரம் ெசன் , மனக்கிேலசத் டன் இ ப்பார்ேபான்  தன் 

கக்குறிப்பால் அரசர்க்குத் ெதாிவிக்க, குறிப்பறிந்த குாிசில் குரவைரேநாக்கி "ஐயா, 
இைளப் ம் கைளப் ம் அைடந்ேதார் ேபான்  ேதாற் கின்றீர். இதற்குயா  
காரணம்?" என, கவிராயர் "ஏ நி ப, ேநற்றிரெவல்லாம் இராமாயணப்ேபார் ஒப்ப  
ெசய்ேதன். அதனால் வந்த கைளப்  இ " என்ன, அரசன் "அப்ப யானால் கண்  

தல் யாேதா" என்ன அதற்கவர் "ஐயா, அ த்த  பன்னீராயிரம்; ைகக்ெகட் ய  
நாலாயிரம், கல் இரண்டாயிரம் பத ராறாயிரம் என்  ெசால் ப் பண் ைடய-
ெவனப்பட்ட நாலாயிரம் பாக்களின் க த்ைத எ த் ப் பண் டன் ெதா த்  பரராச 
ேசகரன் பரமானந்தங்ெகாள்ள இராமகாைதைய இனிெத த் ைரத்தார். இைதக் 
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ேகட்  மகிழ்ந்த பரராச ேசகரன் கவிராயைரப் கழ்ந்  பா னான். அச்ெசய் ைள 
க ைரயின் 17-ஆம் பக்கத்தின் த ற் காண்க. 

    கவிராயர் ெதா த்த ெசய் ள் இப்ேபாதகப்படவில்ைல. 
    ------------------- 
 
    ேவ பாட ம் தி த்த ம். 
    --- 
    ெசய் ள்  ேவ பாட ம்  தி த்த ம் 
    1.3  நி விட்ட  நி ற்ற 
    1.3  சிவபாைம  சிவபரம 
    1.3  திலதத்தி  திலகத்தி 
    1.4  விறல்ெகா   விரல்ெகா  
    1.4  மைற  ைலமைழ 
    1.4  மதிைய மதிதவ   மதிய மதிறவ  
    1.5  ேமாதக  ேமாதன 
    1.9  நாட் ப்பிைற ர்  நாட் ட் பிைற ர் 
    1.10  வி க்க லகுக்  வி நா லகுக் 
    ------- 
    ெசய் ள்  ேவ பாட ம்  தி த்த ம் 
    2.1  ன் மா  ெமான் மா 
    2.2  ெபய ர  ெபய ர 
    2.4  பிறங்க  பிறங்கக் 
    2.4  காவலன்  காவ ன் 
    2.4  பாிகாித்ேதவி  பாிகரத்ேதவி 
    2.5  த க்கிைரதரப்  த க்கைரதரப் 
    2.6  லத்தாமைர  ெபாலந்தாமைர 
    2.9  ெயந்தாெயன்  ெயந்தா ன் 
    2.10  சங்ேகா ங்  ெசங்கா ங் 
    ----- 
    ெசய் ள்  ேவ பாட ம்  தி த்த ம் 
    3.2  சங்குமிளங்ெகா   ெசங் கு ங்ெகா  
    3.3 தவைர  தலைர 
    3.4 கிைறவிப்  கிைறவி 
    3.6 ேநாவாய்  ேநாய் வாய் 
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    3.8  மதி  விம 
    3.9  ம க்குவன  ம ழக்குவன 
    3.10  வைட  ெமப்ப  ெநா வலத்தில் வ  
 மதிகதித் ரக தாேலேலா 
    3.10  க கத் வி   க குத் வி  
    ----- 
    ெசய் ள்  ேவ பாட ம்  தி த்த ம் 
    4.2  லத்தண்ைட  ெபாலந்தண்ைட 
    4.3  கூைழ=வைளந்த  கூைழ= ெபண்மயிர் 
    4.5  நகராளி  நகராள 
    4.8  பற்றாத  பற்றார 
    5.1  ெகாத் ம்  ெகாத் ப் 
    5.1 ேதா ம  ேதா ம் 
    5.2  ெவ ண்ெடழ  ெவகுண்  
    5.5  நிைரத்  நிைரந் 
    5.7  யவ ங்ைக  யவ வைக 
    5.7  வைகேயாெரா   வைக ற்ெறா  
    5.9  ததேமா  த்தேமா 
    ----- 
    ெசய் ள்  ேவ பாட ம்  தி த்த ம் 
    6.1  குத  குதப் 
    6.1  ெமா   ெபா  
    6.1  க ந்தாட்  கு ந்தாள் 
    6.1 மைழயப்  மைழையப் 
    6.1  கழித் ஞ்  கிழித் ஞ் 
    6.1  சு ம்பாற்  சு ம்பார் 
    6.1 பம்பிற்  பம்பிக் 
    6.2  கரவாேம  காவாேம 
    6.3  பார்க்குந்தரனா  பரக்குந் ம் 
    6.7  சா ங்  சா  
    6.8  மைலகள்  மமைலகள் 
    ----- 
    ெசய் ள்  ேவ பாட ம்  தி த்த ம் 
    7.2  ெநறி  ெவறி 
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    7.3  மிவின்கைரயின்  மிவின் ற கைர 
    7.4  தனாாி  தனாளில் 
    7.5  னினநீ  னின்னநீ 
    ----- 
    ெசய் ள்  ேவ பாட ம்  தி த்த ம் 
    8.1  வாிற்  வாிப் 
    8.4  ண்ட தத்ைதக்  ண்ட  தமைணக் 
    8.6  ேவற்பழநிலா  ெவற்பழநிலா 
    8.8  த நீர்  த நீர் 
    8.10  மதிகவிரைலப்பைகவர்  மதிகவி றைலப்பகவர் 
    8.10 நிைனத்தவைக  நிைனத்தலைக 
    ----- 
    ெசய் ள்  ேவ பாட ம்  தி த்த ம் 
    9.1 சிறிேயன்  சிறிேயஞ் 
    9.7  றறிந்  னிடத்திரங்கி  றீந் நிலத் திறங்கி 
    9.9 கட ளினத்தின்  கட ேளத்தன் 
    9.9  யமன்  மயன் 
    ----- 
    ெசய் ள்  ேவ பாட ம்  தி த்த ம் 
    10.3  பரம்பரம  பரம் பா 
    10.5  வாயிரக்  வாயிைரக் 
    10.5  கூடத்திாித்தண்ட  கூடந்திறந்தண்ட 
    10.6  மகன்  மகண் 
    10.6  கு த்ேதர் மதிக்ெகா ங்  ேகா ங் ேகா ைடக் 
    ----- 
 


