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ஆைனமங்கலச் ெசப்ேபடுகள்
1 'லீ ய்டன் ெப ய ெசப்ேபடு'
மாமன்னன் முதலாம் இராஜராஜன் (985-1014)
வழங்கிய ஓர் அறத்திைன

அவன் மகன் இராேஜந்திரன் (1012-1044)

தாமிரசாசனம் ெசய்தைத விளக்குவது

2 'லீ ய்டன் சிறிய ெசப்ேபடு'
முதலாம் குேலாத்துங்கன் (1070-1120)

அவ்வறத்ைதேய மீ ண்டும் உறுதி ெசய்து

ேமலும் பிறவும் அளித்தைத விளக்குவது

1 லீ ய்டன் ெப ய ெசப்ேபடு

- நாகப்பட்டினத்தில், முதலாம் இராஜராஜன், தன்ஆட்சிக்கு உட்பட்ட,
கடல்கடந்த தூர கிழக்கு நாடான,

விஜய நாட்டுத் தைலவனும், [இன்ைறய

சுமத்திரா-ஜாவா, Keddah] கிடாரத்ைத ஆளும் ைசேலந்திரகுல அைரயனான

மாற விஜயதுங்க வர்மன், தன் தந்ைதயின் ெபயரால் எடுப்பிக்கின்ற,

சூடாமணிபன்ம விகாரம் என்னும் ெபௗத்தர் வழிபாட்டுத் தலத்திற்கு, ேவண்டும்

நிவந்தங்களுக்கு க்ஷத் ய சிகாமணி வளநாட்டு ஆைனமங்கலம் எனும் ஊ ல்

நிலம் ெதாண்ணூற்ேறேழ இரண்டுமா முக்காணி அைரக்காணி முந்தி ைகக் கீ ழ்
மூன்றுமா முக்காணி முந்தி ைகக்கீ ழ் அைரேய இரண்டு மாவினால்

இைறகட்டின காணிக்கடன் ெநல், எண்ணா யிரத்துத் ெதாள்ளாயிரத்து நாற்பது

முக்கலேன இருதூணிக்குறுணி ஒருநாழியும், தன் ஆட்சியின் ஆண்டு ௨௧ வது,

நாள் ெதாண்ணூற்று ஆறில் தைலநகர் தஞ்ைசயில் இருந்த புரம்படிமாளிைக

'ராஜஸ்ரயன்' ெதற்குமண்டபத்தில் எழுந்தருளி இருந்தவாறு, பள்ளிச்சந்த

இைறயிலியாக வ யிலிட்டுக் ெகாடுத்த தானம்அளி ஆைணைய விவ க்கும்
ஆவணமாகும் ஆைணநிைறேவற ௨ ஆண்டுகளும் ௧௮ நாட்களும் கடந்தன

இவ்வாைண அவன்மகன் இேராேஜந்திர ேசாழன் காலத்தில் தாமிரசாசனமும்
ெசய்யப்பட்டுள்ளது.

2 லீ ய்டன் சிறிய ெசப்ேபடு -

முதலாம் குேலாத்துங்க ேசாழன், ேமற்கண்ட ெபௗத்தபள்ளிக்கு அளிக்கப்பட்ட

தானத்ைத அவன்காலத்தில் உறுதிெசய்யவும் ேமலும் வி வாக்கிய தானத்ைத

அளிக்கவும் அக்காலத்திருந்த ேமற்படி கிடாரத்தைரயனின் தூதன் ராஜவித்யாதர
சாமந்தனும் அபிமானதுங்க

சாமந்தனும் விண்ணப்பித்தபடி, மன்னன்

தன் இருபதாவது ஆண்டில் தன் ஆயிரத்தளியான ஆகவமல்ல குலகாலபுரத்து
ேகாயில் (அரசன் இல்லம்) உள்ளால் திருமஞ்சன சாைலயில் பள்ளிபீடம்

'காலிங்கராய'னில் எழுந்தருளி இருந்தேபாது ேசாழகுலவல்லி பட்டினத்து

(நாகப்பட்டினம்) இராஜராஜ ெபரும்பள்ளி (ேமற்படி விகாரம்) மற்றும்

இராேஜந்திர ெபரும் பள்ளிக்கு (இவர் காலத்து இராேஜந்திர ேசாழன் ெபய லும்
ேவறு வி வுற்றது ேபாலும்) அளித்திட்டைத விவ க்கும் ஆவணமாகும்.
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தற்காலம் ஐேராப்பாவில் லீ ய்டன் (deg.52-10' N; 4-30' E - ெநதர்லாந்து)

நகரத்து காப்பகத்தில் இருப்பதால் இைவ 'லீ ய்டன் ெசப்ேபடுகள்' என

குறிக்கப்படுகின்றன. முதல்ஆவணம், ெசப்ேபடுகள் வழங்கும் அக்கால

மரபிேலேய இருெமாழிப்பகுதிகளாக உள்ளன முதல்வரும் வடெமாழி பகுதியின்
தமிழாக்கம் பாடல் பாடலாகவும் அடுத்து வரும் தமிழ் பகுதி ெசப்ேபட்டில்

[16 ஏடுகள்] உள்ளவாேற ஏடு-ஏடாக பக்கம்-பக்கமாக வ -வ களாக

எழுத்துக்கைளப் ெபாறிக்கும் காலத்தில் வந்த சிறுபிைழகளுடேனேய கீ ழ்கண்ட

பதிப்பில் கண்டபடி தரப்படுகின்றன இம்மன்னனின் தமிழ் ெமய்க்கீ ர்த்தி ௫௫-வது

வ யிலிருந்து ௬௨ வது வ வைர இைடேய ைவக்கப்பட்டுள்ளளைம காண்க

இரண்டா வதான குேலாத்துங்கேசாழன் ஆவணம் வடெமாழிப்பகுதி இன்றி

மன்னனின் தமிழ் ெமய்க்கீ ர்த்தியுடேன ெதாடங்கி மூன்று ஏடுகளில்
காணப்படுகின்றது.

இச்ெசப்ேபடுகளின் நகல்கள்

ேபரறிஞர் மயிைல சீனி.ேவங்கடசாமி அவர்களின் 'ெபௗத்தமும் தமிழும்'

(1957) மூன்றாம் பதிப்பினில் புதிதாக ேசர்ந்த பிற்ேசர்க்ைகயாக

காண்பன அறிஞரும்

Epigraphica Indica Volume XXII பக்கங்கள் 213 >> 266 மற்றும்

Epigraphica Indica Volume XXII பக்கங்கள் ௨௬௭ >> ௨௮௧ களினின்று பைடத்துள்ளார்
இஃது ஓர்தானத்ைத விவ ப்பதாயினும் தமிழ்நாட்டு வரலாற்றில் ெபாற்காலம்

எனக் கருதப்படும் இைடக்கால ேசாழ மன்னர்தம் ஆட்சியில் எத்துைண

முன்ேனற்றம் அைடந்திருந்த ஆளுைம நைடெபற்றது என்நன்கறிய உதவும்
ஆவணமும் ஆகத்திகழ்கின்றது ஓர்அரசாைண எவ்வாறு வழங்கப்பட்டது,

ஆட்சியில் உள்ள நாட்டிைன ஆளுைமக் காக எத்தைனவிதமாக பகுத்தனர்,

எத்தைன நிைலயில் அரசு அதிகா கள் ெசயல்பட்டனர், ஆைணகள்

எத்துைண சீர்ைமயுைடய நைடயில் எழுதப்பட்டன, அைவ எவ்ெவவ்வழியில்
நிைறேவற்றப் பட்டன, சிற்றுர் அளவிலும் எத்தைகய நுண்ணிய குறிப்புகள்

ைகயாளப்பட்டன, மன்னனும் எவ்வாறுதன் குடிகைளயும், தன் ஆைணயின்
கீ ழ்வரும் குறுநில மன்னர்கைளயும், மற்றும் பல்ேவறு சமயெநறிகைளயும்
சீர்மிக ேபாற்றினான் எனவும் காணக்கிைடக்கின்றன.

நூ.த.ேலாகசுந்தரமுதலி
----------------
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ஆைனமங்கலச் ெசப்ேபடுகள் (1)
(லீ ய்டன்-ெப யது)

முலம்

(வடெமாழியில் உள்ளதின் தமிழ் ெமாழிெபயர்ப்பு)
1 ஸ்வஸ்தி

திருமகளின், காஸ்மீ ரத்ைதலம் பூசப்ெபற்ற ெகாங்ைகச்-

சுவடுகள் ெபாருந்திய மார்பும், சுழலுகின்ற உயர்ந்த மந்தரமைலயுடன்

உராயும் ெபாழுது மின்னுகின்ற ெபான்னா லான, ேதாள்வைளகைளயும்,

ஒளியினால் மின்னுகின்ற சார்ங்கம் முதலிய பைடகைள ஏந்திய

திருக்ைககைளயும், நீலேமனிையயும் உைடய மூன்று உலகங்கைளயும்

காத்தருளுகிற, திருமால் ேமன்ேமலும் ெசல்வத்ைத அருள்வானாக.

2 இளம்பிைற சூடிய சிவெபருமான் ெபருமாட்டியுடன் கயிலாய மைலயில்

விைளயாடிக் ெகாண்டிருக்கிற காலம் வைரயிலும் திருமால் பாற்கடலிேல

அரவைணயிேல அறிதுயில் ெகாண்டிருக்கிற காலம் வைரயிலும் உலகங்களுக்ெகல்லாம் ஒேர ஒளியாக உள்ள பகலவன் உலகத்தில் இருைள ஓட்டிக்

ெகாண்டிருக்கிற காலம் வைரயிலும் ேசாழர் பரம்பைர துன்பங் கைள நீக்கி

உலகத்ைதக் காத்தருள்வதாக.

3 உலகத்தின் ஒேர கண்ணாக விளங்கும் சூ யனிடமிருந்து அரசர்களில்

முதல்வனாகிய மனு பிறந்தான் அதன்பிறகு அவன்மகன் அரசர்களின்

மணிமுடிகள் தீண்டப்பட்ட கால்கைள உைடய இக்ஷவாகு பிறந்தான். அவன்

குடியில் நற்குணங்களுக்கு உைறவிடமானவனும் பிரமனுக்கு

நிகரானவனும் ேலா◌ாேலாக மைல வைரயில் உலகத்ைத நீதிேயாடு

அரசாண்ட ◌ாந்தாத்த

பிறந்தான்

4 அவன்மகன் வரனான
ீ
முசுகுந்தனாவான் அவனுக்கு அரசகுலத்தின்

சூடாமணி ேபான்ற வளபன் பிறந்தான் அவன் குலத்திேல உலக முழுவதும்

சிபி என்று புகழ் ெபற்றவனும் மன்னர்களால் வணங்கப்பட்ட பாதங்கைள
உைடயவனும் ஆன புகழ்வாய்ந்த அரசன் பிறந்தான்.

5 தனக்ெகன வாழாப் பிறர்க்கு யாளனாக வாழ்ந்த, நிைறந்த அறிவுள்ள

அந்த அரசனுைடய குணங்கைள கவிகளில் சிறந்த வியாசன் அல்லாமல்
ேவறுயார் கூறமுடியும்.

6 இந்தக் குலமாகிய கடலுக்கு முழுநிலா ேபான்றவனும் பதினாறு

கைலகேளாடு கூடிய முழுநிலாைவப் ேபால எல்லாக்கைலகளுக்கும்

உைறவிடமானவனும் ஆன ேசாழன் என்பவன் பிறந்தான் இவனுக்குப் பின்

இவன் குலத்திேல பிறந்தவர்கள் எல்ேலாரும் இவனுைடய ேசாழன் ெபயைரேய

சூடிக்ெகாண்டார்கள்.

7 அதன்பிறகு எல்லாப் பைகவைரயும் ெவன்ற ராஜேகச

என்பவனும்

அவனுக்குப் பிறகு பைக மன்ன ன் நகரங்கைள அழிப்பதில் ஊக்கமுள்ள
பரேகச

என்பவனும் பிறந்தார்கள்.
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8 ராஜேகச

பரேகச

என்னும் ெபயர்கள் இந்த அரசகுலத்தில்

பிறந்தவர்களுக்கு மாறி மாறிச் சூடப்பட்டன.

9 இந்தக் குலத்திேல அரசர்க்கரசனும் பைகவர்கள் எல்ேலாைரயும்

ெவன்றவனும் சூ ய குலத்தின் ெகாடி ேபான்றவனும் ெவல்ல முடியாத

காலைனயும் ேபா ேல ெவன்று ெபறமுடியாத காலகாலன் எனும் ெபயைரப்

ெபற்றவனுமாகிய சுரகுரு பிறந்தான்.

10 இவனுைடய குலத்திேல பைக மன்னராகிய யாைனகளுக்கு சிங்கம்

ேபான்றவனாகிய புலிக்ெகாடிேயான் (வியாக்கிரேகது) பிறந்தான் இக்குலத்தில்

வல்லைம உைடய மன்னன் இரவலர்க்கு கற்பகமரம் ேபான்ற பஞ்சபன்
பிறந்தான்.

11 பைக மன்னர்களுக்குக் காலைனப்ேபான்ற க காலன் என்னும் அரசன்

இக்குலத்திேல பிறந்தான் இவன் காேவ

ஆற்றிற்கு கைரகைளக் கட்டினான்.

12 இந்தக் குலத்திேல நிைலெபற்ற புகழ் பைடத்த ேகாச்ெசங்கணான்

என்னும் அரசன் பிறந்தான் இவன் சிவெபருமானின் பாத தாமைரயின்

(ேதைனயுண்ணும்) வண்டு ேபான்றவன். இவன் குலத்திேல ேகாக்கிள்ளி

என்னும் அரசன் நல்லறிவுள்ளவன், திருவின் ெசல்வன், மணிமுடி த த்த

மன்னர்களால் வணங்கப் ெபற்ற பாதங்கைள உைடயவன், பிறந்தான்.

13 இந்தக் குலத்திேல மிக்க ஆற்றல் வாய்ந்த, ெவற்றியுள்ள, விஜயாலயன்

ேதான்றினான். இவன் நிலஉலகம் முழுவைதயும் ெவன்றான் இவனுைடய

தாமைரேபான்ற பாதங்கள் இவைன வணங்கும் மன்னர்களின் முடியில் உள்ள

மணிகளின் ஒளியினால் விளக்கம் அைடந்தன.

14 இந்த மைலேபான்ற அரசனிடமிருந்து சூ யன் ேபான்ற ஒளிமிக்க

ஆதித்தியன் ேதான் றினான் இவன் ெவயில் ேபான்ற ேபராற்றலினால்

பைகவராகிய இருட்கூட்டத்ைத அழித்தான்.

15 கணக்கற்ற மணிக் குவியல்கைளயும் ஏராளமான ஆற்றைல உைடய

இவனிடமிருந்து பராந்தகன் எனும் அரசன் பிறந்தான் இவன் கணக்கற்ற

மணிகைளயும் மீ ன்கைளயும் உைடய பாற்கடலிேல ெவண்ணிலா ேதான்றியது
ேபால முழுச்சிறப்புடன் உலகத்திற்கு நன்ைம ெசய்யத் ேதான்றினான்.

16 இவன் சக்ரவாளமைல வைரயில் உள்ள உலகத்ைத ெவன்று கலி

என்னும் இருைள, ஓட்டி எல்லா உலகத்ைதயும் அைமதி நிலவ அரசாண்டு,
ெவண்ேமகம் ேபான்ற தன் புகைழ திைச எங்கும் பரப்பினான்.

17 சூ ய குலத்தின் ெகாடி ேபான்ற இவன் தன்னுைடய ஆற்றலினாேல

எல்லா இடங் கைளயும் ெவன்று அவ்விடங்களிலிருந்து ெகாண்டு வந்த தூய
ெபான்னினாேல புலியூ ல் சிவெபருமானுைடய விமானத்ைத ேவய்ந்தான்.
18 அரசர்கள் முடிதாழ்த்தி வணங்கப்பட்ட அடிகைள உைடய இந்த

6
அரசனுக்கு இந்திரன் ேபான்ற ெசல்வமும் முத்தீ ேபான்ற ஒளியும் பைடத்த

மூன்று மக்கள் ேதான்றினர் அவர்கள் இராஜாதித்தியனும் ேபர் ேபான

கண்டராதித்தயனும் ஆற்றல் வாய்ந்த அ ஞ்சயனும் ஆவர். இவர்கள் ெபயர்
மூ உலகத்திலும் புகழ் ெபற்றைவ.

19 பராந்தகன் தன்பைகவ ன் ேசைனகைள ெவன்று புகழ்ெகாண்டு

அறெநறியில் நடந்து நீர்சூழ்ந்த நில உலகத்ைதக் காத்து விண்ணுலகம் ெசன்ற

பின்னர் அவன் மகன் இராஜாதித்தியன் ஆற்றல் வாய்ந்தவன், அரசர்களின்

முடிகளால் ேதயப்ெபற்ற பாதங்கைள உைடயவன் அரசாண்டான்.

20 சூ ய குலத்தின் அணியாகிய அந்த வரனான
ீ
இராஜாதித்தியன்,

சிறந்தேதார் யாைனயின் ேமல் அமர்ந்து தன் கூ ய அம்புகைள திைச எங்கும்

எய்து, அஞ்சாத கிருஷ்ணராஜைனயும் ேபார்க்களத்திேல அவன் ேசைனகளுடன்

கலங்கச்ெசய்து, அம்புகளால் மார்பு பிளக்கப்பட்டு, வானவூர்தி ஏறி மூவுலகும்

புகழ வரசுவர்க்கம்
ீ
ெசன்றான்.

21 வரம்
ீ
மிக்க இராஜாதித்தியன் தாமைர ேபான்ற முகமுள்ள ெதய்வ

மகளிர்க்கு இன்பம்தரச் ெசன்றபிறகு அவனது ஆற்றலும் புகழும்வாய்ந்த தம்பி
கண்டராதித்தியன் பைக என்னும் கா ருைள ஓட்டி உலகத்ைத அரசாண்டான்.
22 மதுராந்தகன் என்னும் மகைனப் ெபற்றுக் காேவ

ஆற்றின் கைரேமல்

தன் ெபய னால் ஓர்ஊைர உண்டாக்கி கண்டராதித்தியன் விண்ணுலகம்

ெசன்றான்.

23.அவன் விண்ணுலகம் ெசன்ற பிறகு பைக மன்னராகிய காட்டுக்குப்

ெபருந்தீ ேபான்ற வரனாகிய
ீ
அ ஞ்சயன் உலகத்ைத அரசாண்டான்.

24.அ ஞ்சயனுக்குப் பராந்தகன் பிறந்தான் இவன் வரத்தில்
ீ
முப்புரம்

எ த்தவனுக்கு நிகரானவன் பைகக் கூட்டங்கைள அழித்தவன் தன் நல்ல

குணங்களாேல குடிமக்கைள மகிழ்வித்து நில உலகத்ைத அைமதி நிலவ

அரசாண்டான்.

25 இவன் ேசவூ ேல கூர்ைமயான அம்புகைளத் தன்அழகான வில்லிலிருந்து

திைசஎங்கும் எய்தும் கூர்ைமயான வாைள வசியும்
ீ
பைக மன்னருைடய

மைல ேபான்ற யாைனகளிலிருந்து இரத்த ஆறுகைளப் பாயச் ெசய்தான்.
26 இந்த அரசன் ஆதித்தியன் என்றும் க காலன் என்னும் ெபயருள்ள

மகைனயும் சூ ய குலத்தின் சூடாமணி ேபான்ற இராஜராஜன் என்னும்
மகைனயும் ெபற்றான்.

27 பராந்தகன் ேதவேலாகத்ைத ஆளச்ெசன்ற பிறகு ஆதித்தியன்

உலகத்ைத அரசாண்டான்.

28 இைளஞனான ஆதித்தியன் மனுகுலத்தின் ஒளி ேபான்றவன்

மதங்ெகாண்ட யாைனகேளாடு சிங்கக் குட்டி விைளயாடுவது ேபான்று

வரபாண்டியனுடன்
ீ
இவன் ேபார் ெசய்தான்.
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29 இவ்வரசர் தைலவன் விண்ணுலகஞ் ெசன்றபிறகு கண்டராதித்தியனின்

மகன் மேகந்திரன் ேபால் வல்லைம மிக்க மதுராந்தகன் உலகத்ைத அரசாண்டான்.
30 இந்த அரசன் ேதவர் உலகத்ைத அரசாளச் ெசன்றபிறகு வரம்மிக்க
ீ
ேசாழர்

குலத்தின் விளக்கு ேபான்றவன் தன்ைன வணங்கும் அரசர்களின் மணிமுடிகளால்

ேதயப் ெபற்ற கால்கைள உைடய இராஜராஜன் ஆதிேசஷைன விட ஒளி உள்ள

ேதாளின் ேமல் ஆட்சிப் ெபாருப்ைபத் தாங்கி உலகத்ைத அரசாண்டான்.

31 இவ்வரசன் பாண்டிய, துளுவ, ேகரள நாடுகைளயும் சிம்மேளந்திரன்,

சத்தியாஸ்ரன் முதலி யவர்கைளயும் தன் ஆற்றலினால் ெவன்று அவர்களுைடய

யாைனகைளயும் குதிைரகைளயும் மணிகைளயும் அரசுகைளயும் ைகக்ெகாண்டு
தன் புகழினால் பத்துத் திைசகைளயும் விளங்கச் ெசய்தான்.

32 நாடுகைள எல்லாம் ெவன்று அரசர்கைளத் தனக்கு கீ ழடக்கியபிறகு

மன்னர்மன்னனாகிய இராஜராஜன் விண்ணுலகத்தில் இந்திரன் ேபான்று

வற்றிருந்தான்.
ீ

33 சூ யன் ேதான்றுகின்ற உதயகி

வைரயிலும் ெதன்கடல் வைரயிலும்

அஷ்டமைல வைரயிலும் சிவெபருமான் இருக்கிற இமயமைல வைரயிலும்

உள்ள தமது குடும்பத்ைதக் காப்பாற்ற விரும்புகிற அரசர்கள் எல்லா

இன்பங்கைளயும் துய்ப்பதற்காக நித்திய விேநாதனுைடய தாமைர ேபான்ற

பாதங்கைள அைடக் கலம் புகுந்தனர்.

34 ஆற்றலுைடயவனாயும் புகலிடமாயும் இருப்பதனாேல அவன்

பாதங்கைள அரசர்களும் உலகிலுள்ள நல்லவர்களும் அவ்வரசைன வரம்

ெபற்ற ெகாைட வள்ளல் ராஜாஸ் யன் என்று கூறுகிறார்கள்.

வ கள் ௭௩ முதல் ௮௬ வைர பல நூல்களாகிய கடலின் கைரகண்டவனும்

அரசர்களின் மணிமுடிகளிலிருந்து வசும்
ீ
ஒளியினாேலேய ெபான்ேபால்

விளங்கும் கால்மைண உைடயவனும் ஆன இந்த அரசன் இராஜேச வர்மன்
இராஜராஜன் தனது ௨௧ ஆவது ஆண்டில் இதைன வழங்கினான்.

தன்னுைடய அறிவின் ேமன்ைமயினாேலேய ேதவகுருைவ ெவன்றவனும்

கற்றறிந்தார் என்னும் தாமைரக் காட்டிற்கு ஓர் சூ யன் ேபான்றவனும்

இரவலர்களுக்கு கற்பகமரம் ேபான்றவனும் ைசேலந்திர குலத்தில் பிறந்தவனும்
விஜயநாட்டின் தைலவனும் கடாஹாேதசத்ைத ஆட்சி ெசய்பவனும்

மகரமுத்திைர உைடயவனும், அரசதந்திரம் எல்லாம்அறிந்த, சூளாமணிவர்மனின்
குமாரனும்ஆன, புகழ்ெபற்ற மாற விஜயேயாத்துங்க வர்மன் என்னும்அரசன்,

ேகாயில்களாலும் சத்திரங்களாலும் தண்ண ீர்ப் பந்தல்களாலும்

பூங்காவனங்களினாலும் மாளிைககளினாலும் மகிழ்ச்சிக்கு யதாக விளங்கும்

க்ஷத்தி யசிகாமணிவளநாட்டில், பட்டினக்கூற்றத்தில் உள்ள, உலகத்துக்குத்

திலகம் ேபான்ற நாகப்பட்டினத்திேல, தன்உயரத்தினாேல கனககி ையயும்

சிறிதாகச் ெசய்து, தன் அழகினால் வியப்பைடயச் ெசய்கிற, சூடாமணி விகாைர

என்று,தன் தகப்பனார் ெபயரால் அைமத்த, புத்தர் ெபருமான் ேகாயிலுக்கு,
[இராஜராஜன்] வழங்கினான். ேமற்கூறிய நாட்டில் பட்டினக் கூற்றத்தில்

8
பிடிசூழ்ந்து பிடாைக நடத்தி எல்ைல அைமத்து யாைனமங்கலம் என்னும்

ஊைரத் தானமாக [இராஜராஜன்]வழங்கினான்.

35-36 ஆற்றல் வாய்ந்த அந்த அரசன் [இராஜராஜன்] ெதய்வமான பிறகு

அவனுைடய அறிவு வாய்ந்த மகன் மதுராந்தகன் சிம்மாசனம் ஏறித்

தன் தந்ைத◌ாகிய சக்கரவர்த்தியினால் தானமாக வழங்கப்பட்ட

ஊைர சாசனம் ெசய்து ெகாடுத்தான்

37 ஆதிேசஷன் இந்த உலகத்ைதத் தாங்குகிற வைரயிலும் இந்த

விகாைரக்குக் ெகாடுக்கப் பட்ட இந்த தானம் நிைலெபறுவதாக.

38 நல்ெலாழுக்கத்திற்கு உைறவிடமான மிக்க ஆற்றல் வாய்ந்த இந்தக்

கடாகேதசத்து அரசன் அதிர் காலத்து அரசர்கைள இவ்வாறு ேவண்டிக்

ெகாள்கிறான் இந்த என்னுைடய அறச்ெசயைல எக்காலத்திலும் காத்தருளுங்கள்.
39 உலகத்தில் புகழ்ெபற்ற ெகாட்ைடயூ ல் உள்ள நல்ெலாழுக்கமுைடய

குற்றமற்ற வசிஷ்ட குலத்தில் பிறந்த அறிஞர்கைளப் பின்பற்றுகிற அநந்த

நாராயணன் என்னும் பிராமணன் இந்தப் பிரகஸ்திையப் பாடினான்.

40-42 நீதிேயாடு அரசாண்ட பைகயரசர்கைள ெவன்று ஆற்றல் வாய்ந்த

அரசனுைடய உத்திேயாகஸ்தனான காஞ்சிவாயில் என்னும் ஊ ல் பிறந்தவன்

இராஜராஜ மூேவந்த ேவளான் என்னும் ெபயர் பைடத்த தில்ைலயாளி

என்பவன் அரசன் ஆைணப்படி இந்தச் சாசனத்ைத நன்றாக எழுதினான்.
43-44 கடாக ேதசத்து அரசன் ஆைணப்படி

மான் அடிகள் மகனான

அடக்கமும் அறிவும் உள்ள துவவூரவான் அணுக்கன் என்பவன் இந்தச்

சாசனத்ைத எழுதச் ெசய்தான்.

45-48 ேஹாவ்ய மரபின் திலகம் ேபான்று காஞ்சிபுரத்திேல பிறந்து

எழுதுவதில் சித்திரகுப்த னுடன் ேபாட்டி ேபாடுகின்றவனான மிக்க அறிவு

வாய்ந்து கிருஷ்ணனுக்குப் பிறந்து கிருஷ்ண (க ய)ஒழுக்கமி இல்லத

இராஜராஜ மகாசார்யன் என்னும் வாசுேதவனும் கிருஷ்ணனுைடய இரண்டு

மக்களான கிருஷ்ணனுைடய திருவடித்தாமைரைய ெமாய்க்கின்ற வண்டுகள்

ேபான்ற

ரங்கனும் தாேமாதரனும் வாசுேதவனின் மகனான தாமைர ேபான்ற

கண்கைள உைடய கிருஷ்ணனும் ஆராவமுதன் மகனான ேபச்சுவன்ைமயுள்ள

புருேஷாத்தமனும் ஆகிய இவ்ைவ வரும் இந்தச் ெசப்ேபட்ைட எழுதினார்கள்.
வ

#

108 இந்தச் சாசனம் ெவட்டிேனாம் ஜயங்ெகாண்ட ேசா
109 ழ மண்டலத்து

காஞ்சிபுரத்து ஓவியச் சித்ரகா

வாசுேதவனான ராஜராஜப்ேப

கிருஷ்ணன்

110 ராசார்யேனம் கிருஷ்ணன்திருவரங்கனும் கிருஷ்ணன்தாேமாதரனும்

வாசுேதவன்கிருஷ்ணனும்

111 ஆரவாமிர்து புருேஷாத்தமன்னும்

தமிழ்ப்பகுதி

9
(16 ஏடுகள்: ஏடு-ஏடு, பக்கம்-பக்கம், வ -வ யாக ெசப்ேபட்டில்
காண்பதுேபால்)

ஏடு-1 பக்கம்-1

001 ஸ்வஸ்தி
வளநாட்டு

ேகாேன ன்ைம ெகாண்டான் க்ஷத் ய சிஹாமணி

002 ப்பட்டனக் கூற்றத்து நாட்டார்க்கும் பிரமேதய கிழவர்க்கும் ேதவதானப்

பள்ளி

003 ச்சந்தக்கணி முற்றூட்டு ெவட்டப் ெபற்றூர்களிலார்க்கும் நகரங்களி

லார்க்கும்

004 நமக்கு யாண்டு இருபத்ெதான்றாவது நாள் ெதாண்ணூற்றிரண்டினால்
005 தஞ்சாவூர்ப் புரம்படி மாளிைக ராஜஸ்ரயனில் ெதற்கில் மண்டபத்

006 து நாம் இருக்கக் கிடாரத்தைரயன் சூளாமணிமன்னன் க்ஷத் ய சிஹா

007 மணிவளநாட்டுப் பட்டநக் கூற்றத்து நாகப்பட்டினத்து எடுப்பிக்கின்ற சூளா
008 மணிபன்ம விஹாரத்துப் பள்ளிக்கு ேவண்டும் நிவந்தத்துக்கு க்ஷத் ய

சிஹாமணி வ

009 ளநாட்டுப் பட்டநக் கூற்றத்து ஆைனமங்கலம் பள்ளிச்சந்தம்
இறங்கலுள்பட அள

010 ந்தபடி நீங்கல்நீங்கி நிலன்ெதாண்ணூற்ேறேழ யிரண்டுமா

முக்காணியைரக்கா
ஏடு-1 பக்கம்-2

011 ணிமுந்தி க்கீ ழ் மூன்றுமா முக்காணி முந்தி ைகக் கீ ழ் அைரேய யிரண்

012 டுமாவினால் இைறகட்டின காணிக்கடன் ெநல்லு எண்ணாயிரத்துத்
ெதாள்ளாயி

013 ரத்து நாற்பது முக்கலேன இருதூணிக் குறுணி ஒருநாழியும் கடாரத்
தைரயன்

014 க்ஷத்தி ய சிகாமணி வளநாட்டுப் பட்டனக் கூற்றத்து நாகப்பட்டனத்

ெதடுப்பி

015 க்கின்ற சூளாமணிபன்ம விஹாரத்துப் பள்ளிக்கு இருப்பதாக யாண்டு

இருபத்

016 ெதான்றவது முதல் பள்ளிச் சந்த இைறயிலியாக வர யிலிட்டுக் குடுக்க

017 ெவன்று நாம் ெசால்ல நம் ஓைல எழுதும் நிக்கந்தவிேநாத

வளநாட்டு ஆ

018 வூர்க் கூற்றத்து விளத்தூர் கிழவன் அமுதன் தீர்த்தகாரன் எழத்தினாலும் நம்ஓ

019 ைலநாயகன் உய்யக் ெகாண்டார் வளநாட்டு ெவண்ணாட்டுக்

ேகரளாந்தகச்சதுர்ேவ

020 திமங்கலத்து கிருஷ்ணன் இராமனான மும்மடிேசாழ பிரஹ்மராயனும் நித்த
ஏடு-2 பக்கம்-1

021 விேனாத வளநாட்டுப் பாம்புணிக் கூற்றத்து அைரசூருைடயான்
ஈராயிரவன் பல்ல

022 வயனான மும்மடி ேசாழேபாசனும் அருெமாழி ேதவ வளநாட்டு

ெநன்மலி நாட்டுப் பரு

023 த்திக்குைடயான் ேவளான் உத்தமேசாழனான மதுராந்தக மூேவந்த
ேவளானும்

10
024 ஒப்பினாலும் புக்க நந்தீட்டினபடிேய வ யிலிட்டுக் ெகாள்க என்று

025 நம்கருமமாராயும் ஆரூரன் அரவைணயானான பராக்கிரம ேசாழ மூேவ

026 ந்த ேவளானும் தத்தன் ேசந்தனான ெசம்பியன் மூேவந்த ேவளானு

027 ம் அருங்குன்றமுைடயான் மாப்ேபறன ெபாற்கா யும் நடுவிருக்கும் புள்ள
028 மங்கலத்துப் பரேமஸ்வரபட்ட சர்வ்வகிரதுயாஜியும் கடலங்குடி
தாேமாதர பட்டனு

029 ம் நம் கருமமாராயும் க்ஷத் யசிகாமணி வளநாட்டுத் திருநைரயூர்
நாட்டுக் கற்குைட

030 யான் பிசங்கன் பாளூரான மீ னவன் மூேவந்த ேவளானும் அருெமாழிேதவ வ

ளநாட்டு

ஏடு-2 பக்கம்-2

031 ப் புரங்கரம்ைப நாட்டு வங்கநகருைடயான் சங்கரநாராயண அரங்கனும் நடுவி

032 ருக்கும் ெவண்ெணய் நல்லூர் தம்மடி பட்டனும் பசைல

தியம்பக பட்டனும் ெசா
033 ல்லப் புரவுவ

கிளிநல்லூர் கிழவன் ெகாற்றன் ெபாற்கா யும் கழுமலமுைட

034 யான் சூற்றியான் ேதவடியும் பழுவூருைடயான் ேதவன் சாத்தனும்

035 கள்ளிக்குைடயான் அைணயன் தளிக்குளவனும் வ ப்ெபாத்தகம் சா
036 த்தனூருைடயான் குமரன் அரங்கனும் பருத்தியூர் கிழவன்

சிகன் ெவ

037 ண்காடனும் இருந்து யாண்டு இருபத்ெதான்றாவது நாள் ெதாண்ணூற்றா
038 றினால் பள்ளிச்சந்தம் இைறயிலியாக வ யிலிட்டுக் குடுத்த
தங்கானாட்டு பட்டன

039 க்கூற்றத்து ஆைனமங்கலம் அளந்தபடி நீங்கல் நீக்கி நிலன் ெதாண்ணூற்ேற

040 ேழயிரண்டு மாக்காணி யைரக்காணி முந்தி ைகக் கீ ழ் மூன்றுமா முக்காணி

041 முந்தி ைக கீ ழைரேய யிரண்டுமாவும் பிடிசூழ்ந்துபிடாைகநடப்பிப்பதாக
கண்காணி நடு

ஏடு-3 பக்கம்-1

042 விருக்கும் ெவண்ெணய்நல்லூர்த் தம்மடி பட்டைனயும் பட்டன்

க்ஷத்தி ய சிஹாமணிவ

043 ள நாட்டுத் திருநைறயூர் நாட்டு

பூஷணச் சதுர்ேவ

044 திமங்கலத்து தூற்பில்
திருநல்லூ

துங்கமங்கலமான அபிமான

தர பட்டைனயும் இந்நாட்டு ேவளநாட்டுத்

045 ர் பார்க்குளத்துப் பத்மநாப பட்டைனயும் இவ்வூர் ேபேரம புரத்து
ெவண்ணய

046 பட்டைனயும் ராேஜந்திர சிம்ம வளநாட்டுகாரநாட்டுத் தனியூர்

047 ணச் சதுர்ேவதி மங்கலத்து துேவைத ேகாமபுரத்து நந்தீஸ்வர

பட்டைனயும் புரவுவ

048

வரநாராய
ீ

கள்ளிக்குைடயான் அைணயன் தளிகுளவைனயும் ேபர்தந்ேதான் தா

049 ங்களும் இவர்கேளாடு நின்று எல்ைல ெத த்துப் பிடிசூழ்ந்து

பிடாைகநடந்து கல்லு

050 ங் கள்ளியும் நாட்டி அறேவாைல ெசய்து ேபாத்தகெலன்னும்

வாசகத்தால் மந்திர

051 ேவாைல விளத்தூர்கிழவன் அமுதன்தீர்த்தகரன் எழுத்தினாலும்

11
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052 யகன் கிருஷ்ணன் இராமனான மும்மடிேசாழ பிரஹ்மராயனும்
அைரசூருைடயான் ஈ

053 ராயிரவன் பல்லவயனான மும்மடிேசாழேபாசனும் பருத்திக்குைடயான்
054 ேவளான் உத்தமச்ேசாழனான மதுராந்தக மூேவந்த ேவளா

055 னும் ஒப்பினாலும் (ெமய்கீ ர்த்தி) திருமகள் ேபாலப் ெபருநிலச் ெசல்வியு

056 ந் தனக்ேக யு ைம பூண்டைம மனக்ெகாளக் காந்தளூர்

057 ச்சாைல கலமறுத்தருளி ேவங்ைகநாடும் கங்கபாடியும் நு

058 ளம்ப பாடியுந் தடிைக பாடியுங் குடமைலநாடுங் ெகால்லமுங்கலி

059 ங்கமும் எண்டிைச புகழ்தர ஈழமண்டலமுந் திண்திறல் ெவன்றித் தண்
060 டாற்ெகாண்டு தன்ெனழில் வளர் ஊழியூெளல்லா யாண்டுந் ெதா

061 ழுதைக விளங்கும் யாண்ேடய் ெசழியைரத் ேதசுெகாள்
ஏடு-4 பக்கம்-1

062 ராஜராஜேகச

வர்ம்மரான

இருபத்ெதான்றாவது நாட்ேடா

ேகாவி

ராஜராஜேதவர்க்கு யாண்டு

063 முக்குத்திருமுகம்வர நாட்ேடாமுந் திருமுகங்ெகாண்டு எதிெரழுந்து

ெசன்று ெதாழுதுவா

064 ங்கி தைலேமல் ைவத்துப்பிடி சூழ்ந்து பிடாைக நடந்து எல்ைலதீர்த்து கல்லு
065 ங் கள்ளியும் நாட்டி அறேவாைல ெசய்தநிலத்துக்குக் கீ ழ்பாெலல்ைல க்ஷத்

066 ய சிஹாமணி வளநாட்டுப் பட்டினக் கூற்றத்துக் ேகாவூர் ேமெலல்ைல
067 ேகாவூர்த்தச்ச னிலத்துக்கும் ேகாவூர் காவிதிேயாைடக்கும் ேமற்குந்
068 ெதற்கின்னும் இவ்வூர்ப் புைகயுண்ணி ெயன்னும் நிலத்துக்கு ேம

069 ற்கும் ெதற்கின்னும் இவ்ெவல்ைலேய கிழக்கு ேநாக்கிப்ேபாய் இன்னிலத்

070 துக்கு ெதற்கின்னும் புைகயுண்ணி ெயன்னும் நிலத்துக்கு ேமற்கும் ெத
071 ற்கின்னும் ேமற்கின்னும் புைகயுண்ணிக்குப்பாயும் வாய்காலுக்காலின்
ேமைலய

ஏடு-4 பக்கம்-2

072 ைரக்காலில் நாற்றுக்காலாக அட்டிக்கிடந்த சிறுவரம்புக்கு வடக்கு
இன்னும் இவ்வைர

073 க்காலில் ேபாய் ேமற்கு நாற்றுக் காலாக அட்டிக்கிடந்த சிறுவரம்புக்கு

வடக்கும்

074 இந்நாற்றுக்காலுக்ேகய் ெதற்குவரம்பாக அட்டிக்கிடந்த சிறுவரம்புக்கு
வடக்கும் இன்னு

075 ம் இவ்வைரக்காலின் ேமல்வரம்புக்கு ேமற்கும் இன்னும் இவ்வைரக்கா
076 லின் ெதற்கில்ப் புைகயுண்ணியைரக்காலுக்கு ேமற்கும் இன்னும் இத

077 ன் ெதற்கில் ேகாவூர்குசவன் நிலன் ஒருமாவைரக்கு ேமற்கும் இதன்ெதற்கில்

078 ஒருமாவைரக்கு ேமற்கும் இதன்ெதற்கில் ஓைடயில் நடுவுக்குத்ெதற்கும் இன்

079 னும் இக்ேகாவூர் எல்ைலக்கு ேமற்கும்ெதற்கின்னும் ேகாவூர் ெவள்ளாளன்

அ

080 ைரசூர் மறியாடி ஒருமாவுக்கு ேமற்கும் இதன்ெதற்கில் ஓைடநடுவுக்குத்
ெதற்கும் இ

081 வ்ேவாைடேய ெதன்கிழக்கு ேநாக்கிப்ேபாய் ேமற்பள்ளவாய்க்கால் இவ்வேவா

12
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082 ைடக்ேகய் விழுந்த இடத்துக்கு ேமற்கும் இன்னும் ேமற்பள்ள
வாய்க்காலின் ெதன்

083 கைரக்குத்ெதற்கும் ேகாவூர் ேமல்பள்ளத்து ேமல்வரம்புக்கு ேமற்கும்

இவ்வூர்ேம

084 ல் பள்ளத்து ெவள்ளாளன் உறாப்பழிபாக்கரன் அைரக்காலில்

வடவரம்புக்கு வ

085 டக்கும் இவ்வைரக்காலின் ேமைல ஓைடயின் நடுவுக்கும்

ெவள்ளாளன் ப

086 ரேமஸ்வரன் நைறயூர் அைரக்காலுக்கு ேமற்கும் இவ்ேவாைடயின்

நடு

087 வுக்கு ேமற்கும் ேகாவூர் ெவள்ளாளைனய்யாறன் ேசந்தன் அைரக்காலின்
088 ெகாத்தத்து இவ்ேவாைடக்ேக ேமற்கும் இவ்வைரக்காலுக்குத் ெதற்கு
089 ம் ேமல் பள்ளநிலத்தின் ெகாத்தத்து இவ்ேவாைடக்ேகய் ேமற்கும்
இவ்ேவா

090 ைடஇறிவட்டி வாய்க்காலுக்ேகய் விழுந்தஇடந்த இடத்துக்கு ேமற்கும்
இவ்ேவ

வட்டிவாய்க்கா

091 லுக்ேகேமற்கும் இன்னும் இவ்ேவ

இவ்ேவ

வட்டிவாய்க்காலுக்ேகய் ெதற்கும்
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092 றிவட்டி வாய்க்காலுக்ேக ேமற்கும் ெதன்பாற்ெகல்ைல இவ்ேவறிவட்டிவா

093 ய்க்காலுக்கு வடக்கும் இவ்ேவ வட்டி வாய்காேல ேமற்கு ேநாக்கிச் ெச

094 ன்று இவ்வாக்காைல வூடுறுத்துத் ெதன்கைரக்ேகேய

ெதற்கின்னு

095 ம் இவ்வாைன மங்கலத்து பிரமேதயத்து படுைகேவலி நில

096 த்தின் ேமெலல்ைலேய ெசன்று ெதன்வடலாய் கிடந்த ஓைடக்

097 கு ேமற்கும் இவ்ெவல்ைலேய ெதற்கு ேநாக்கிச் ெசன்று ேமற்கி

098 ன்னும் இவ்ேவாைடக்ேகய் வடக்கும் இன்னும் இவ்ேவாைடக்கு

099 வடக்கு ேநாக்கி ேய வட்டி வாய்க்காலுக்ேகயுற்றதற்கு கிழக்கும்

இவ்ேவ

வட்டி

100 வாய்க்காைல யூடறுத்து வடகைரேய ேயறிஇவ்வாய்காலின் வடகைரேய

101 ேமற்கு ேநாக்கிச் ெசன்று இவ்வாய்க்காலுக்கு வடக்கும் இவ்ெவல்ைலேயய்
ஏடு-6 பக்கம்-1

102 ேமற்குேநாக்கிச்ெசன்று இவ்வாய்கால்தான் கிடந்தவாேற ேமற்குேநாக்கி
இந்நாட்டுப்

103 பட்டனக்கூற்றத்து பிரமேதயம் சீவளக்குடியில் நிலன் நான்மாவில்

வடவரம் ேபயுற்

104 று இவ்வரம்ேப ேமற்கு ேநாக்கிச்ெசன்று இவ்வழிக்கு வடக்கும் இவ்ெவல்ைல

105 ேய ேமற்கு ேநாக்கிச் ெசன்று பழவிளப்பான ஓைடேயயுற்று இவ்ெவல்ைல
106 க்குவடக்கும் ேமற்பாற்ெகல்ைல வடக்கு ேநாக்கி நாட்டுப் ேபாக்குத்தைல

107 வாயர் ெவட்டப்ேபற்றுக் கிழக்கும் வடக்கின்னும் இன்னாட்டுப்பட்ட

108 னக்கூற்றத்து முஞ்சி குடிநிலத்தின் கீ ெழல்ைலயான ஓைடேயற்று இவ்

109 ேவாைடயின் நடுேவய் வடக்கு ேநாக்கிச்ெசன்று இவ்ேவாைடயுள்ப்பட

இவ்ேவா

13
110 ைடக்குக் கிழக்கும் இவ்ேவாைடதான் கிடந்தவாேறய் வடக்குேநாக்கி
இம்முஞ்சிக்கு

111 டி நிலேமயுற்று இம்முஞ்சிக்குடிக்குக் கீ ெழல்ைலயான ஓைடேயயுற்று

வடக்கின்

ஏடு-6 பக்கம்-2

112 னும் இவ்ெவல்ைலக்குக் கிழக்கும் இவ்ேவாைடதான் கிடந்த வாேறய்
பலமுடக்கு மு

113 ெடாங்கி வடக்குேநாக்கி இடம் முஞ்சிக்குடி நிலேமயுற்று
இம்முஞ்சிக்குடிக்கு கீ ெழல்ைலயான

114 ஓைடேய வடக்கின்னும் இவ்ெவல்ைலக்குக் கிழக்கின்னும் இவ்ேவாைட

தான்கி

115 டந்தவாேறய் வடக்கு ேநாக்கிச்ெசன்று இதைனவிட்டு இம்முஞ்சிக்குடி
ெவள்ளாள

116 ன் இராமன் ேகாவின்தன் நான்மாவின்ெதன்வரம்ேபயுற்று

இவ்ெவல்ைலேய வ

117 டக்கு ேநாக்கிச்ெசன்று இம்முஞ்சிக்குடி பிரமேதய நிலத்தின் ெதன்வரம்ேப
118 யுற்று இதனுக்குத் ெதற்கும் இதனுக்ேகய் கிழக்கும் இன்னும் முஞ்சிக்குடி
119 பிரமேதயம் நிலத்துக்ேகய் வடக்கும் இவ்ெவல்ைலேய வடக்கு ேநாக்கிச்

ெசன்று இ

121 ெவல்ைலேய வடக்குேநாக்கிச் ெசன்று வடேமற்கு ேநாக்கி முஞ்சிக்குடி

ஊதா

மய
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122 க்கெலன்னும் நிலேமயுற்று இன்னிலத்தின் கீ ழ்வரம்புக்குக் கிழக்கும் இதன்வட

123 வரம்ேபய் ேமற்கு ேநாக்கிச்ெசன்று வடவரம்புக்கும் இச்ெசயின் ேமைலப் ப

124 ைறேயாைட வடக்குேநாக்கிச்ெசன்று இவ்ேவாைடக்குக்கிழக்கும்
இவ்ேவாைடேய வட

125 க்கு ேநாக்கிச்ெசன்று இவ்வாைனமங்கலத்துக்குப்பாயக் கல்லின ராஜ

126 ராஜன் வாய்க்காேலயுற்று இவ்வாய்காைல யூடுறுத்து வடகைரக்ேக ேயறி
127 இவ்வாைனமங்கலத்து பிரமேதயத்துக் காலவாெயன்னும் நிலத்தி

128 ன் கீ ழ்வரம்புக்குக் கிழக்கும் வடக்குேநாக்கிச்ெசன்றும் கிழக்கு ேநாக்கிச் ெச

129 ன்றும் இவ்வாைனமங்கலத்து பிரமேதயத்துக்கிளான் கிளான் காற்
ெசயின் ெதன்வ

130 ரம்ேபயுற்றுத் ெதன்கிழக்கு ேநாக்கிச் ெசன்று இதினின்று வடகிழக்கு
ேநாக்கியும்

131 கிழக்கு ேநாக்கியும் ெசன்ற எல்ைலக்குத் ெதற்கும் கிழக்கும் இதன்

வடவரம்ேபய்

ஏடு-7 பக்கம்-2

132 வடேமற்கு ேநாக்கிச்ெசன்று இதனுக்குவடக்கும் இன்னும் இவ்வாைன

மங்கலத்து

133 பிரமேதயத்து ஆ தன்சிறியான் கடம்பன் மூன்று மாவின் கீ ழ்வரம்புக்குக் கிழக்

கும் வ

134 டபாற்ெகல்ைல இச்ெசயின் ெதன்வரம்ேப கிழக்கு ேநாக்கிச்

ெசன்று இதனுக்குத் ெதற்கு

14
135 ம் இந்நாட்டுப் பட்டினக்கூற்றத்து பிரமேதயம் பிரம்பில் ெகாட்டிலான நிலத்

136 தின் எல்ைலேய கிழக்கு ேநாக்கிச்ெசன்று இவ்வாைனமங்கலத்து பிரமேதய

137 த்து வாச்சியன் பரேமஸ்வரன் பூவன் நிலத்தின் ேமல்வரம்ேபயுற்ற தற்குத்

138 ெதற்கும் இந்நிலத்துக்ேகய் ேமற்கும் ெதற்கும் கிழக்கும் இந்நிலத்து பிரேதயம்

139 பிரம்பில் ெகாட்டிலான நிலத்தின் கீ ழ்வரம்புக்குக் கிழக்கும் இவ்வரம்ேபய் வடக்

கு ேநாக்கிச்

140 ெசன்று விளப்ெபன்னும் ஆற்றின் ெதன்கைரேயயுற்றுத் ெதன்கைரக்குத்
ெதற்கும் இக்கைர

141 ேய கிழக்கு ேநாக்கிச்ெசன்று இவ்வாைனமங்கலத்து ேதவதானமாக ஓ
ஏடு-8 பக்கம்-1

142 ருமாவைரயின் ேமல்வரம்ேபயுற்று இவ்வரம்புக்கு ேமற்கும் இவ்வரம்ேபய் ெத

ற்கு

143 ேநாக்கி இத்ேதவர் ேதவதானமான முள்ளிவரைவயின் ேமல்வரம்ேபயுற்று இ

144 வ் வரம்புக்கு ேமற்கும் இவ்வரம்ேப ெதற்கு ேநாக்கியுங் கிழக்கு ேநாக்கியுஞ் ச

ெ◌

145 ன்று இத்ேதவர் குளேமயுற்று இத்ேதவர் குளத்துக்குப்பாயும் வாய்கா

146 லின் ேமல்வரம்ேப ெதற்கு ேநாக்கிச்ெசன்று இத்ேதவர் ேதவதானங்க

147 ணவதிகாலான நிலத்தின் ேமல்வரம்புக்கு ேமற்கும் இக்கணவதிகாலான

148 ெதன்வரம்ேப கிழக்கு ேநாக்கிச்ெசன்று இவ்வரம்புக்குத் ெதற்கும் இத்

149 ேதவர் ேதவதானமான ெமழுக்குப்புறம் ஒருமாவின் ேமல்வரம்புக்கு
ேமற்கும் இவ்ெவாரு

150 மாவின் ெதன்வரம்ேப கிழக்கு ேநாக்கிச்ெசன்று இவ்வரம்புக்குத்

ெதற்கும் இத்ேத

151 வர் ேதவதானம் முக்காணியின் ெதன்வரம்ேப கிழக்கு ேநாக்கிச் ெசன்று பத்
ஏடு-8 பக்கம்-2

152 தல் வாய்க்காேல யுற்றதற்கு ெதற்கும் இப்பத்தல் வாய்க்காலின்

ேமல் கைரேயவ

153 டக்கு ேநாக்கிச் ெசன்று விளப்ேபயுற்றதற்கு கிழக்கும் இவ்விளப்ைபயூடறு

154 த்து வடகைரக்ேகேயறி இந்நாட்டுப் பட்டனக்கூற்றத்து பிரமேதய மூங்கிற்

155 குடி எல்ைலேயயுற்று இவ்ெவல்ைலேய வடக்கு ேநாக்கியுங்

156 கிழக்குேநாக்கியுஞ் ெசன்று இதனுக்குக் கிழக்கும் ெதற்கும் இன்
157 னும் மூங்கிற்குடி நிலத்துக்ேகய் ேமற்கும் இவ்ெவல்ைலேய

158 ெதற்குேநாக்கி விளப்புக்ேகயுற்று விளப்ைபயூடறுத்துத் ெதன்

159 கைரக்ேகேயறித் ெதன்கைரேய கிழக்குேநாக்கிச்ெசன்று இந்நாட்டுக் ேகாவூ

160 ர்க் கணவதி மயக்கலான நலத்தின் ேமல்வரம்ேபயுற்றதற்கு ெதற்கும் இக்க

161 ணவதி மயக்கலான நிலத்தின் ேமல் வரம்புக்கு ேமற்கும் இக்கணவதி மயக்க

162 லின் ெதன்வரம்ேபய் கிழக்கு ேநாக்கிச்ெசன்று இந்நாட்டுப் பட்டனக் கூற்றத்து
ஏடு-9 பக்கம்-1

163 பிரமேதயம் நல்லூர்ச் ேச க்குப் பாயும் வாய்காைலயுற்றதற்கு ெதற்கும் இவ்
164 வாய்க்காலின் ெதன்கைரேயேபாய் கிழக்குேநாக்கிச் ெசன்று இந்நாட்டுக்

ேகாவூர்

165 ெவள்ளாளன் உருப்பழி பாக்கரெனாருமாவின் ெதன்வரம்ேபயுற்று இத்ெதன்

166 வெரம்ேபய் கிழக்கு ேநாக்கிச்ெசன்று ேகாவூர் முன்றுடங்கின

15
தச்சன்னிலத்துக் ேகயு

167 ற்றதற்குத் ெதற்கும் ஆக இவ்விைசத்த ெபருநான்ெகல்ைலயு மகப்பட்ட

நீர்நிலனு

168 ம் புன்ெசயும் ஊரும் ஊ ருக்ைகயும் குளமும்

ேகாயில்களும் பைறச்ேசறி

169 யுங் கம்மாண்ேச யும்ஞ்சுடுகாடும் ெபறுவதாகவும் இவ்வூர் மைனயும் ம

170 ைனப்பைடப்ைபயும் கைடயும் கைடத்ெதருவும் மன்றுங் கன்றுேமய் பாழுங்கு

171 ளமுங் ெகாட்டகாரமும் கிடங்கும் ேகணியும் புற்றும் ெதற்றியும் காடும்
பீலிைகயுங்க

172 ளரும் உவரும் ஆறும் ஆறிடுபடுைகயும் ஓைடயும் உைடப்பும்

மீ ன்பயில் பள்ளமுந்ேதன்ப

173 யில் ெபாதும்பும் ேமல்ேநாக்கிய மரமும் கீ ழ்ேநாக்கிய
கிணறும் உள்ளிட்டு நீர்பூசி ெந

ஏடு-9 பக்கம்-2

174 டும் பரம்ெபறிந்து உடும்ேபாடியாடியாைம தவழ்ந்த ெதவ்வைகப்பட்டதும் உண்

ணிலெமா

175 ழிவின்றிக் காராண்ைம மீ யாட்சியும் மிகுதிக்குைறயு மள்ளடங்க இப்படி
ெபற்றத

176 தற்குப் ெபற்ற வியவஸ்ைத இன்னிலத்துக்கு நீர்க்கீ ந்தவாறு வாய்கால் குத்திப்

177 பாய்ந்தவும் வாரவும் விடவும் ெபறுவதாகவும் இன்னிலத்துக்கு

178 ப் பாயும் வாய்க்கால்கள் ேமனைட நீர் பாயவும் வாரவும் ெபறுவ

179 தாகவும் இவ்வாய்க்கால்கள் அன்னியர் குறங்கறுத்துக் குத்தவும்

180 விலங்கைடக்கவுங் குற்ேறத்தம் பண்ணவும் கூைடநீ ைரக்கவும்

181 ெபறாததாகவுஞ் ெசன்ன ீர்ப் ெபாதுவிைன ெசய்யாததாகவும்

அன்ன ீரைடத்துப் பா

182 ச்சப் ெபறுவதாகவும் சுட்ேடாட்டால் மாடமாளிைக எடுக்கப்படுவதாகவுந்

183 துரவு கிணறு இழிச்சப் ெபறுவதாகவுங் காவு ெதங்கிடப்ெபறுவதாகவுந் தமநக

184 மும் மருவுமிருேவலியும் சண்பகமுஞ் ெசங்கழுநீரும் மாவும் பலாவுங்

கமுகும் பைன

ஏடு-10 பக்கம்-1

185 யுங் ெகாடியுமுள்ளிட்ட பல்லுருவில் பயன்மரமிடவுந் நடவும்

ெபறுவதாகவும் ெபரு

186 ஞ் ெசக்கிடப் ெபறுவதாகவும் இவ்வூர் நிலத்ைத வூடறுத்துப்

புறவூர்களுக்குப்ேபாய்

187 நீர்பாயும் வாய்காகால்கள் ேமனைட நீர்பாயவும் வாரவும் ெபறுவதாகவும் புறவ
◌ூர் நி

188 லத்தூடு ேபாந்து இவ்வூர் நிலத்துக்குப்பாயும் வாய்க்கால்கள் ேமன

189 ைடநீர் பாயும் வாரவும் ெபறுவதாகவும் இவ்வூ ட்ட ெதங்கும் பைனயும்ஈ

190 ழவேரறப் ெபறாததாகவுந் தன்குடிக்ேகற்ற வண்ணம் முைரசும் முப்படித்ேதா

191 ரணமும் நாட்டப் ெபறுவதாகவும் இப்படிெபற்றதற்குப் ெபற்ற ப ஹாரந்
நாடாட்சி

192 யும் ஊராட்சியும் வட்டிநாழியும் பிடாநாழியும் கண்ணாலக் காணமும்
வண்ணாறப்பாைற

193 யுங்காசுக்காணமும் நீர்க்கூலியும் இைலக்கூலியுந் தறிப்புைடைவ-

யுந் தரகுந்தட்டார்ப் பாட்ட

16
194 மும் இைடப்பாட்டமு மாட்டுக்கிைறயும் நல்லாவுந் நல்ெலருதுந் நாடுகாவலும்
ஏடு-10 பக்கம்-2

195 க்கும் விற்பிடியும் வாலமுஞ்சாடியும் உல்கும் ஓடக்கூலியும் மன்றுபாடும் மா

196 விைர அந்தீெய யும் ஈழம்பட்சியும் கூத்திக்காலும் உள்ளிட்டுக்
ேகாத்ெதாட்டுண்

197 ணப் பாலெதவ்வைகப்பட்டதுங் ேகாக்ெகாள்ளாேதய் பள்ளிச் சந்தத்துக்ேக

198 ய் ெபறுவதாகவும் இப்படிப்ெபற்ற வியவஸ்ைதயும் ப ஹாரமும்

199 ெபற்ற இந்நிலங் காராண்ைம மீ யாட்சியும் மிகுதிக் குைறைமயுமுள்ள

200 டங்க பட்டனக்கூற்றத்து நாகப்பட்டினத்துக் கடாரத்தைரயன் எடுப்பி

201 க்கின்ற சூளாமணிபன்ம விஹாரத்துப் பள்ளிக்கு பள்ளிச்சந்தமி

202 ைறயிலியாகக் குடுத்த இன்னாட்டு ஆைனமங்கலம் பள்ளிச்சந்த இறங்கலு

203 ள்பட யாண்டு இருபத்ெதான்றாவது முதல் பிடிசூழ்ந்து பிடாைக நடந்து கல்லு
204 ங்கள்ளியும் நாட்டி அறேவாைல ெசய்து குடுத்ேதாம் க்ஷத் யசிகாமணி வ

ஏடு-11 பக்கம்-1

205 ளநாட்டுப்பட்டனக்கூற்றத்து நாட்ேடாம்நாட்ேடாேராடும் உடனின்று

பிடிசூழ்ந்து

பிடாைக நடந்து கல்

206 லுங் கள்ளியும் நாட்டி அறேவாைல ெசய்து குடுத்ேதன்

புரவுவ

கள்ளிக்குைடயான் அணயன்

207 தளிக்குளவேனனிைவ ெயன்ெனத்ெதன்றும் இவ்வாைனமங்கலம் பிடிசூழ்ந்
208 து பிடாைக நடக்கிறேபாது ஆைனேயறி இன்னாட்டாேராடும்

உடனின்ேறல்ைல

209 ெத ந்து காட்டிேனன் இவ்வாைன மங்கலத்திருக்கும் ெவள்ளாளன் ேகான் புத்

210 தேனனிைவ ெயன்ெனழுத்ெதன்றும் இப்படி பிடிசூழ்ந்து பிடாைக நடந்து

211 அறேவாைல ெசய்து குடுத்ேதாம் க்ஷத்தி ய சிகாமணிவளநாட்டுப் பட்டனக்கூ

212 ற்றத்து பிரமேதயம் கடம்பனூர் சைபேயாம் இவர்கள் ெசால்ல

இவ்வூர் மத்யஸ்தன் முப்பத்திரு

213 வன் யஜ்ஞனான கற்பகாதித்தேனனிைவ ெயன்ெனழுத்ெதன்றும்
இக்கடம்பனூரார் ெசா

214 ல்ல இவ்வூர் ைவகாநசன் நாராயணன் தாேமாதரேனனிைவ-

ெயன்ெனழுத்ெதன்
ஏடு-11 பக்கம்-2

215 றும் இப்படி பிடாைக நடந்து பிடி சூழ்ந்து அறேவாைல ெசய்து

குடுத்ேதாம்

216 க்ஷத்தி யசிகாமணி வளநாட்டுப் பட்டனக்கூற்றத்துப் பிரமேதயம் நாரணம

217 ங்கலத்து சைபேயாம் இவ்வூர் மத்யஸ்தன் இருநூற்றுவன் உத்தமனான பிர

218 ஹ்ம மங்கல்யேனனிைவ ெயன்ெனழுத் ெதன்றும் இப்படி பிடிசூழ்ந்து அறேவா
219 ைல ெசய்து குடுத்ேதாம் க்ஷத்தி யசிகாமணிவளநாட்டுப் பட்டனக்கூ
220 ற்றத்து ேவலங்குடி ேவலங்குடியான் நாராயணன் ஒற்றிேயன்

221 இைவெயன்ெனழுத் ெதன்றும் இப்படி பிடி சூழ்ந்து பிடாைக நடந்து அ
222 றேவாைல ெசய்து குடுத்ேதாம் க்ஷத்தி யசிகாமணி வளநாட்டுப்

பட்டனக்கூற்ற

223 த்து பிரமேதயம் மூங்கிற்குடி சைபேயாம் இவ்வூர் மத்யஸ்தன் குணவன்ந

17
224 ந்தியான அலங்காரப் பி யேனனிைவ ெயன்ெனழுத் ெதன்றும் இப்
ஏடு-12 பக்கம்-1

225 படி பிடிசூழ்ந்து பிடாைக நடந்து அறேவாைல ெசய்து குடுத்ேதாம்

க்ஷத்தி யசிகா

226 மணி வளநாட்டுப் பட்டனக் கூற்றத்து ந மன்றத்து ஊேராம் ஊரார்

ெசால்லஎழு

227 திேனன் இவ்வூர் மத்யஸ்தன் ஐம்பத்திருவன் விேடல்விடுகேனன் இைவெயன்

228 ெனழுத்ெதன்றும் இப்படிபிடி சூழ்ந்து பிடாைக நடந்து அறேவாைல

229 ெசய்து குடுத்ேதாம் க்ஷத்தி யசிகாமணி வளநாட்டுப் பட்டனக் கூற்றத்துச்

230 சாத்தமங்லத் தூேராம் ஊரார் ெசால்ல எழுதிேனன் இவ்வூர் ேவ

231 ட்ேகாவன் ெநதிரன் சாத்தனான நானூற்றுவப் ெபருங்ேகாேவளா

232 ேனனிைவ ெயன்ெனழுத் ெதன்றும் இப்படி பிடி சூழ்ந்து பிடாைக

நடந்து அற

233 ேவாைலெசய்து குடுத்ேதாம் க்ஷத்தி யசிகாமணிவளநாட்டுப் பட்டனக்கூற்றத்
234 து பிரமேதயம் சந்நமங்கலத்து சைபேயாம் சைபயார் ெசால்ல எழுதிேனன்
ஏடு-12 பக்கம்-2

235 இவ்வூர்க் கரணத்தான் மத்யஸ்தன் துருக்கன் கமுதேனனிைவ ெயன்ெனழு

236 த்ெதன்றும் இப்படிபிடி சூழ்ந்து பிடாைக நடந்து அறேவாைல ெசய்து குடுத்ேதா
237 ம் க்ஷத்தி யசிகாமணி வளநாட்டுப் பட்டனக்கூற்றத்து பிரமேதயம்

ெகாட்டாரக்குடி ச

238 ைபேயாம் இவ்வூர்க் கரணத்தான் மத்யஸ்தன் ஊரன் சந்திரேசகர னான
239 பிரமமங்கல்யேனன் இைவ ெயன்ெனழுத் ெதன்றும் இப்படி பிடி சூழ்ந்து

240 பிடாைக நடந்து அறேவாைல ெசய்து குடுத்ேதாம் க்ஷத்தி யசிகாமணிவள

241 நாட்டுப் பட்டனக்கூற்றத்து ேகாவூர் ஊேராம் ஊரார் ெசால்ல எழுதிேனன்

242 இவ்வூர்க் கரணத்தான் மத்யஸ்தன் ஐயைனயேன னிைவெயன்ெனழுத்ெத
243 ன்றும் இப்படி பிடி சூழ்ந்து பிடாைக நடந்து அறேவாைல ெசய்து
குடுத்ேதாம் க்ஷத்தி

244 யசிகாமணிவளநாட்டுப் பட்டனக் கூற்றத்து உத்தூர் ஊேராம் ஊரார்
ெசால்ல

ஏடு-13 பக்கம்-1

245 திேனன் இவ்வூர்க் கரணத்தான் மத்யஸ்தன் நக்கன் முள்ளிேய னிைவெயன்
246 ெனழுத்ெதன்றும் இப்படி பிடி சூழ்ந்து பிடாைக நடந்து அறேவாைல

ெசய்து குடுத்

247 ேதாம் க்ஷத்தி யசிகாமணி வளநாட்டுப் பட்டனக் கூற்றத்து பிரமேதயம்
நன்னி மங்க

248 லத்து சைபேயாம் சைபயார் ெசால்ல இவ்வூர்க் கரணத்தான் மத்யஸ்தன்
249 கண்ணன் அலங்காரப் பி யெனனிைவ ெயன்ெனழுத் ெதன்றும் இ

250 ப்படி பிடி சூழ்ந்து பிடாைக நடந்து அறேவாைல ெசய்து குடுத்ேதாம் க்ஷத்தி

ய

251 சிகாமணி வளநாட்டுப் பட்டனக் கூற்றத்து பிரமேதயம் ெபாருவனூர் சைப

252 ேயாம் சைபயார் ெசால்ல எழுதிேனன் இவ்வூர்க் கரணத்தான் ேவட்ேகாவ
253 ன் மாேதவன் ஊரேனனிைவ ெயன்ெனழுத் ெதன்றும் இப்படி பிடி

சூழ்ந்து பிடா

18
254 ைக நடந்து அறேவாைல ெசய்து குடுத்ேதாம் க்ஷத்தி யசிகாமணி

வளநாட்டுப்

ஏடு-13 பக்கம்-2

255 க்கூற்றத்து ஆளாங்குடி ஊேராம் ஊரார் ெசால்ல எழுதிேனனிவ்வூர்க்
கரணத்தான் கா

256, ஸ்யபன் சூர்யனரங்கேனன் இைவ என்ெயழுத் ெதன்றும் இப்படி பிடி
சூழ்ந்து பி

257 டாைக நடந்து அறேவாைல ெசய்து குடுத்ேதாம் க்ஷத்தி யசிகாமணி

வளநாட்டுப்பட்டனக்கூ

258 ற்றத்து துைறயூர் ஊேராம் ஊரார் ெசால்ல எழுதிேனன் இவ்வூர்க்

கரணத்தா

259 ன் பாரத்வாஜி தி த்தி ைவகுண்டன் எழுத்ெதன்றும் இப்படி பிடி

சூழ்ந்து பிடா

260 ைக நடந்து அறேவாைல ெசய்து குடுத்ேதாம் க்ஷத்தி யசிகாமணி
வளநாட்டுப் பட்

261 டனக்கூற்றத்து பிரமேதயம் பிரம்பில் சைபேயாம் இவ்வூர்க் கரணத்தான்

மத்ய

262 ஸ்தன் குணவன் நந்தியான அலங்காரப் பி யேனன் இைவ

ெயன்ெனழுத் ெதன்று

263 ம் இப்படி பிடி சூழ்ந்து பிடாைக நடந்து அறேவாைல ெசய்து

குடுத்ேதாம் கடம்பங்குடி யூேரா

264 ம் ஊரார் ெசால்ல எழுதிேனன் இவ்வூர்க் கரணத்தான்
மத்யஸ்தன் குணவன் நந்தி

ஏடு-14 பக்கம்-1

265 ங்காரப் பி யேனன் இைவ ெயன்ெனழுத் ெதன்றும் இப்படி பிடி
சூழ்ந்து பிடாைகநடந்து அற

266 ேவாைல ெசய்து குடுத்ேதாம் க்ஷத்தி யசிகாமணிவளநாட்டுப்பட்டனக்
கூற்றத்துேசந்தமங்

267 கலத்து ஊேராம் ஊரார் ெசால்ல எழுதிேனன் இவ்வூர்

மத்யஸ்தன் ஊரான் ஐயேன

268 னிைவ என்ெனழுத்ெதன்றும் இப்படி பிடிசூழ்ந்து பிடாைகநடந்து

அறேவாைல ெச

269 ய்து குடுத்ேதாம் க்ஷத்தி யசிகாமணி வளநாட்டுப் பட்டனக்கூற்றத்துச்

சிறுச்ேசந்தமங்க

270 லத்து எட்டி வலஞ்சுழியான் சங்கேனன் இைவ ெயன்ெனழுத்

ெதன்றும் இப்படிபிடி சூழ்

271 ந்து பிடாைக நடந்து அறேவாைல ெசய்து குடுத்ேதாம் க்ஷத்தி ய

சிகாமணிவளநாட்டு

272 ப் பட்டனக்கூற்றத்து குற்றாலத்தூேராம் ஊரார் ெசால்ல எழுதிேனன்
இவ்வூர்க்கரணத்தான்

273 ேவட்ேகாவன் ேதவன் ஊரேனனிைவ என்ெனழுத்ெதன்றும் இப்படி
பிடி சூழ்ந்து பிடா

274 ைக நடந்து அறேவாைல ெசய்து குடுத்ேதாம் க்ஷத்தி யசிகாமணி

வளநாட்டுப்பட்டி

19
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275 னக்கூற்றத்து திருநாவூர் ஊேராம் ஊரார் ெசால்ல எழுதிேனன் இவ்வூர்

மத்யஸ்த

276 ன் சதுர்முக னரங்கத்ேத னிைவ என்ெயழுத் ெதன்றும் இப்படி

பிடி சூழ்ந்து

277 பிடாைக நடந்து அறேவாைல ெசய்து குடுத்ேதாம் க்ஷத்தி யசிகாமணி

வளநாட்

278 டுப் பட்டனக் கூற்றத்து பிரமேதயம் உவர்க்குடி சைபேயாம் சைபயார் ெசா

279.ல்ல எழுதிேனன் இவ்வூர்க் கரணத்தான் ேவட்ேகாவன் மாநாகன் நா
280.ராயணென னிைவ என்ெனழுத் ெதன்றும் இப்படி பிடி சூழ்ந்து பி

281 டாைக நடந்து அறேவாைல ெசய்து குடுத்ேதாம் க்ஷத்தி யசிகாம
282 ணி வளநாட்டுப் பட்டனக் கூற்றத்து ஊேராம் ஊரார் ெசா

283 ல்ல எழுதிேனன் இவ்வூர்க் கரணத்தான் ேவட்ேகாவன் மாநாகன் கண்ணன்

284 ேனனிைவ என்ெனழுத் ெதன்றும் இப்படி பிடி சூழ்ந்து பிடாைக

நடந்து அ

285 றேவாைல ெசய்து குடுத்ேதாம் க்ஷத்தி யசிகாமணி வளநாட்டுப் பட்டனக்
ஏடு-15 பக்கம்-1

286.ருக்கண்ணங்குடி சைபேயாம் சைபயார் ெசால்ல ெவழுதிேனன் இவ்வூர்க்கரண்
287 தான் ேவட்ேகாவன் அதிராமன் இருபத்து நால்வனாகிய முன்னூற்றுவேன

288 னிைவ என்ெனழுத்ெதன்றும் இப்படி பிடி சூழ்ந்து பிடாைக நடந்து
அறேவாைல

289 ெசய்து குடுத்ேதாம் க்ஷத்தி யசிகாமணி வளநாட்டுப் பட்டனக்

290 கூற்றத்து கடம்பவல வாட்ைக ஊேராம் ஊரார் ெசால்ல எழுதிேனன் இ
291 வ்வூர்க் கரணத்தான் மத்யஸ்தன் ஊரானூராேன னிைவ என்ெனழு

292 த்ெதன்றும் இப்படி பிடி சூழ்ந்து பிடாைக நடந்து அறேவாைல ெசய்து

293 குடுத்ேதாம் க்ஷத்தி யசிகாமணி வளநாட்டுப் பட்டனக் கூற்றத்து

294 ப் பாளங் ெகாற்றங்குடி ஊேராம் ஊரார் ெசால்ல எழுதிேனன்

இவ்வூர்க்கரணத்தா

295 ன் மத்யஸ்தன் ஊரானூரா னிைவ என்ெனழுத் ெதன்றும் இப்படி
பிடி சூழ்ந்

296 து பிடாைக நடந்து அறேவாைல ெசய்து குடுத்ேதாம் க்ஷத்தி ய சிகாமணி
ஏடு-15 பக்கம்-2

297 ப்பட்டனக் கூற்றத்து ெவண்கிடங்கில் ஊேராம் ஊரார் ெசால்ல எழுதிேனன் இ

வ்வூர்க் கர

298 ணத்தான் மத்யஸ்தன் ஊரான் நக்கேனனிைவ என்ெனழுத் ெதன்றும்

இப்படி பிடிசூழ்ந்து

299 பிடாைக நடந்து அறேவாைல ெசய்து குடுத்ேதாம் இவ்வாைன

மங்கலத்து பிரமேத

300 யத்து ஆ தன் சிறியான் கடம்பேன னிைவ என்ெனழுத் ெதன்றும்

இப்ப சுப்பட்டா

301 ய் நின்று பிடிநடப்பித்து அறேவாைல ெசய்வித்ேதன் க்ஷத்தி யசிகாம
302 ணிவள நாட்டு திருநைறயூர் நாட்டு பிரமேதயம்

303 த் தூற்பில்

துங்கமங்கலத்து

தரபட்டேன னிைவ என்ெனழுத் ெதன்றும் இப்ப சுப் பட்டாய்

20
304 நின்று பிடிநடப்பித்தான் அறேவாைல ெசய்வித்ேதன் க்ஷத்தி யசிகாமணி வள

305 நாட்டு ேவளா நாட்டுத் திருநல்லூர்ப் பார்க்குளத்துப் பற்பநாப

பட்டேனனிைவ என்

306 ெனழுத் ெதன்றும் இப்ப சுப் பட்டாய் நின்று பிடிநடப்பித்து அறேவாைல ெசய்

வித்ேதன் க்ஷ

307 த்தி யசிகாமணி வளநாட்டு ேவளாநாட்டுத் திருநல்லூர் ேபேரமபுரத்து
ெவண்

308 ைணய பட்டேன னிைவ ெயன்ெனமுத் ெதன்றும் இப்ப சுப்

பட்டாய் நின்று பி

309 டிநடப்பித்து அறேவாைல ெசய்வித்ேதன் ராேஜந்த்ர சிம்மவளநாட்டு
வரநா
ீ

ஏடு-16 பக்கம்-1

310 ராயணச் சதுர்ேவதி மங்கலத்து துேவைத ேகாமபுரத்து நந்தீஸ்வரபட்டேனனிைவ

311 என்ெனழுத் ெதன்றும் புகுந்த அறேவாைலப் படிேய வ யிலிட்டுக்

ெகாள்கெவன்று
நங்கரும மாரா

312 யும் மீ னவன் மூேவந்த ேவளானும் ெகாற்ற மங்கலமுைடயானும்
ேதவன்குைடயானும் ந

313 டுவிருக்குங் கடலங்குடித் தாேமாதர பட்டனும் ெகாட்ைடயூர் பூவத்த

பட்டனும்நங்கரும

314 மாராயும் பராக்ரம ேசாழ மூேவந்த ேவளானும் ெசம்பியன் மூேவந்த

ேவளானும்ேசாழேவ

315 ளானும் அைரசூருைடயானும் நடுவிலிருக்கும் புள்ள மங்கலத்து
பரேமஸ்வரபட்டசர்வ்வ

316 கிரது யாஜியுஞ் ெசால்லப் புரவ

ஆலங்குடியான் ேகாதண்டன் ேசனனும்பூ

317 தமங்கலமுைடயான் இளவடிகள் நள்ளாறனும் ஆலத்தூருைடயான் கற்பகஞ்
318.ேசாைலயும் வ ப்ெபாத்தகம் பருத்தியூர் கிழவன் சிங்கன் ெவண்காடனும்

319 முகெவட்டி கீ ழ்வாய் கணவதியும் முண்டனரங்கனுஞ் ைசயதனமலனும்

தத்தன்

320 சீகிட்டனும் வ ப்ெபாத்தகக் கணக்கு மாேதவன் பூமியும் வ யிலிடு உருவூட

ை◌யா

321 ன் தாழி வரேசாழனும்
ீ
பட்ேடாைல ெபருமானம்பலத்தாடியும் சீகண்டன்ேதவனு

ம்

322 மாகான ஞசியும் நக்கன் மண்டகவனும் இருந்து யாண்டு இருபத்து

மூன்றாவ

ஏடு-16 பக்கம்-2

323 து நாள் நூற்றுப்பத்து மூன்றினால் வ யிலிட்டுக் குடுத்தது வூைவ

உய்யக்ெகாண்டார்

324 வளநாட்டுத் திைரமூர் நாட்டு நாடார் கிழான் அைரயன் அருெமாழியான
ராேஜ

325 ந்த்ரேசாழப் பல்லவைரயன் எழுத்து உய்யக்ெகாண்டார் வளநாட்டு
ெவண்ணாட்டு

326 க்ேகரளாந்தகச் சதுர்ேவதி மங்கலத்து கிருஷ்ணன் ராமனான ராேஜந்த்ரேசாழ

21
327 பிரம மாராயனுக்கும் ஒக்கும் நித்தவிேனாத வளநாட்டுப் பாம்புணிக் கூற்றத்

328 து அைரசூருைடயான் ஈராயிரவன் பல்லவயனான உத்தமேசாழ பல்லவ

329 ைரயனுக்கும் ஒக்கும் ராேஜந்த்ர சிம்ம வளநாட்டுக் குறுக்ைகநாட்டுக்க

330 டலங்குடி துேவைத ேகாமபுரத்து தாேமாதர பட்டனுக்கும் ஒக்கும்

உய்யக்ெகாண்டா

331 ர் வளநாட்டு அம்பர் நாட்டுக் குறும்பில் கிழான் அைரயன்

சீகண்டனான மீ னவன்மூேவ

332 ந்த ேவளானுக்கும் ஒக்கும்
ஆைனமங்கல ெசப்ேபடுகள்-முதல் ெதாகுதி-மூலம் முற்றிற்று

குேலாத்துங்க ேசாழன்-I வழங்கிய
ஆைனமங்கல ெசப்ேபடுகள் (2)
('லீ ய்டன்-சிறியது')

முலம்
ஏடு-1

001 புகழ்மாது விளங்க ஜயமாது விரும்ப நிலமகள் நிலவ மலர்மகள்

புணர உ ைமயாற்சிறந்த மணிமுடி சூ

002 டி வில்லவர் குைலதர மீ னவர் நிைலெகட விக்களர் சிங்களர்
ேமல்கடல் பாயத்திக்கைனத்துந்தன் சக்கர நடாத்

003 தி வரசிங்காசனத்துப்
ீ
புவனமுழுதுைடயாளடும் விற்றிருந்தருளிய
ேகாவிராஜேகச பன்மரான சக்க

004 ரவர்த்திகள்

குேலாத்துங்க ேசாழ ேதவர்க்கு யாண்டு இருபதாவது

ஆயிரத்தளியாநஆஹவமல்ல
005 குலகாலபுரத்து

யிலுள்ளால்த் திருமஞ்சனசாைலயில் பள்ளிபீடம்

காலிங்கராஜனில்எழுந்தருளி இருக்கக் கிடாரத்

006 தைரயன் ேகயமாணிக்க வளநாட்டு பட்டனக் கூற்றத்து
ேசாழகுலவல்லி பட்டனத்துஎடுப்பித்த ராேஜந்த்ர ேசா

007 ழப் ெபரும்பள்ளிக்கும் ராஜராஜப் ெபரும்பள்ளிக்கும் பள்ளிச்சன்தமான ஊர்கள்
பழம்படியந் தராயமும் வரீ

008 ேசைஷயும் பன்ைம பண்ைடெவட்டியும் குந்தாலியும் சுங்க ேமாரமும்

உள்ளிட்டனெவல்லாம் தவிர்ந்

009 தைமக்கும் முன்பு பள்ளிச்சந்தங்கள் காணியுைடய காணி ஆைளைரத் தவிர
இப்பள◌்ளிச் சங்கத் தார்க்ேக காணி

010 யாகப் ெபற்றைமக்கும் தாம்ர சாசனம் பண்ணித்தர ேவண்டுெமன்று

கிடாரத்தைரயர்துதன் ராஜவி

011 த்யாதர

சாமந்தனும் அபிமாேனத்துங்க

இபபடி சந்தி விக்ரஹி

சாமந்தனும் விண்ணப்பம் ெசய்ய

012 ராஜவல்லபப் பல்லவைரயேனாடுங் கூட இருந்து தாம்ரசாசனம்

பண்ணிக் குடுக்கஎன்று அதிகா

013 கள் ராேஜந்த்ரசிங்க மூேவந்தேவளார்க்குத் திருமுகம் ப்ராசதஞ்

ெசய்தருளிவரத்தாம்ரசாசனம் ெசய்தபடி கடாரத்த

014.ைரயன் ெகயமாணிக்கவளநாட்டு பட்டனக்கூற்றத்து ேசாழகுலவல்லி

22
பட்டனத்து எடுப்பித்த ராஜராஜப்ெபரு ம்பள்ளி

015. க்கு பள்ளிச்சந்தம் ெகயமாணிக்கவளநாட்டு பட்டனக்கூற்றத்து
ஆைனமங்கலம் நிலம் ெதாண்ணூற் ேறேழ இரண்
ஏடு-2 பக்கம்-1

016 டு மாக்காணிஅைரக்காணியும் முன்புைடய காணியாளைரத்தவிர

இப்பள்ளிச்சங்கத்தார்க்ேக காணியாகவும் இதுகாணிக் கடன்ெநல்லு

017 எண்ணாயிரத்து ெதாள்ளாயிரத்து நாற்பது முக்கலேன இருநூணிக்

குறுணி முன்னாழியினால் நிச்சயித்த ெநல்லு நாலாயிரத்

018 ைதஞ்நூற்று கலமும் ஆைனமங்கலத்து பிமேதய நிலம் பன்னிரண்ேட

முக்காலினால்ெநல்லு நானூற்றுக்கல

019 ம் நிச்சயித்தெநல்லுஐஞ் நூற்று அறுபதின் கலமும் இன்னாட்டு

முஞ்சி குடிநிலம்இருப்ேதேழ முக்காேல

முக்காணி அ

020 ைரக் காணியினால் காணிக்கடன் ெநல்லு இரண்டாயிரத்ெதழு

நூற்ெறழுபத்ெதான்பதின் கலேன தூணி

021 நாநாழி நிச்சயித்தெநல்லு ஆயிரத்ெதாண்ணுற்றுக் கலமும் திருவாரூர்

கூற்றத்துஆமூர்நிலம்

022 நூற்றாேற மாகாணியில் காணிக்கடன் ெநல்லுப் பதினாயிரத்தறு
நூற்று கலேனஇருதூணிக்

023 குறுணி அறுநாழி நிச்சயித்த ெநல்லு ஐயாயிரத்ெதண்ணூற்ைறம்பதின்
கலமும்அளநாட்

024 டு கடகுடியான நாணலுர் நிலம் எழுபேத முக்காேல

நான்மாவைரயினால் காணிக்கடன் ெந

025 ல்லு ஆயிரத்ைதஞ்நூற்ெறாருபத்து நாற்கலேன ஐங்குறுணி ஒருநாழி

நிச்சயித்தெநல்லு இரண்டா

026 யிரத் ெதாண்ணூற்று நாற்பதின் கலமும் இன்னாட்டுக் கீ ழ்ச்சத்திரப்பாடி நிலம்
பத்ேத இரண்டு மாகாணி

027 அைரக்காணி முந்தி ைகக் கீ ழ்முக்காலினால் காணிக்கடன் ெநல்லு

ஆயிரத்ெதாருபத்திரு கலேன
ஐங்குறுணியும் இன்னா

028 ட்டுப் பாைலயூர் பிரமேதயம் நிலம் அறுபேத முக்காலினால்

ெநல்லு ஆயிரக்கலம்நிச்சயித்த ெநல்லு ஆயிரத்ைத

029 ஞ்நூற்று கலமும் ஜயங்ெகாண்ட ேசாழ வளநாட்டுப்க் குறும்பூர்

நாட்டுப் புத்தக்குடிநிலம் எண்பத்ேதேழ

030 காலினால் காணிக்கடன் ெநல்லு எண்ணாயிரத்ெதழு

நூற்றிருபதின் கலேனதூணிநாநாழி நிச்சயித்த ெநல்லு ஆ
ஏடு-2 பக்கம்-2

031 றாயிரத்ெதாருநூற்ெறழு கலமும் விஜயராேஜந்திர ேசாழவளநாட்டு

இைடக்கழிநாட்

032 டு உைதயமார்த்தாண்ட நல்லூர் நிலம் மூன்ேற மூன்று
மாவினால் ெநல்லு நூற்று

033 முப்பத்ைதங்கலேன முக்குறுணி முன்னாழி இதுவ ைசப்படி இைற

034 க்கட்டுத் திருவாய் ெமாழிந்துருளினபடி ெநல்லு எழுபத்ெதண்கலேனய்
ஐங்குறுணி
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035 இதில் இப்பள்ளிக்குப் பாதியும் இவ்வூர்களில் பல பாட்டங்கள்
உள்ளிட்ட அந்தராய

036 மும் பன்ைம பண்டெவட்டியும் உட்படக்கடவ காசும் ெநல்லும்

இப்பள்ளிக்

ஏடு-3 பக்கம்-1

037 கு ேவண்டும் நிவந்தங்களுக்கு இறுப்பதாக இைறயிலி

இட்டைமக்கும் இப்பள்ளி சந்தங்கள் முன்

038 புைடய காணியாளைரத் தவிரகுடி நீக்கி இப்பள்ளிச் சங்கத்தார்க்குக்

காணியாக குடுத்ேதாெமன்றும்

039 ெசயமாணிக்கவளநாட்டுப் பட்டனக்கூற்றத்துச் ேசாழகுலவல்லி
பட்டனத்து

ைசேலந்த்ர சூடாமணிவ

040 ர்ம்ம விஹாரமான ராஜராஜப் ெபரும்பள்ளிக்குப் பள்ளிநிைலயும் பள்ளி விளா

கமும் உட்பட்ட எல்ைல கீ ழ்

041 பாற்ெகல்ைல கடற்கைரயில் மணற்குன்றுபட ேமற்கும் ெதன்பாற்
ெகல்ைல புைக

042 உணிக்கிணற்றுக்கு வடக்கும் இதன் ேமற்கு திருவரட்டான
ீ
முைடய

மஹாேதவர் நிலத்து

043 க்கு வடக்கும் இதன் ேமற்குப் பரைவக்குளத்து மாராயன்

கல்லுவித்த குளத்தில் வடகைர ேமற்கு ேநா

044 க்கி காைரக்காற்ப் ெபருவழியுற வடக்கும் ேமல்பாற்ெகல்ைல காைரக்

காற்ப்ெபருவழிக்குக் கிழக்கும்

045 வடபாற்ெகல்ைல ேசாழகுலவல்லி பட்டினத்து நிலம் வடகாடன்பாடி

எல்ைலக்குத் ெதற்கும் ஆகஇன்
ஏடு-3 பக்கம்-2

046 நான்ெகல்ைலக்குட்படப்பட்ட நிலம் முப்பத்ெதான்ேற முக்காேல
இரண்டுமா முந்தி ைக இது அந்

047 தராயமும் பன்ைம பண்டெவட்டியும் மற்றும்

எப்ேபர்ப்பட்டதும் உள்பட இப் பள்ளிக்ேக இைறயி

048 லி குடுத்ேதாம் இப்படி ெசய்து குடுக்க ெவன்று திருவாய்

ெமாழிந்தருளித்த திருமுகம் பிரசாதஞ்ெசய்தரு

049 ளி வந்தது தாம்ர சாசனம் பண்ணிக்குடுக்க ெவன்று
சந்துவிக் ஹகன் ராஜவல்லபப் பல்லவைரயரும் அ

050 திகா கள் ராேஜந்திர சிங்க மூேவந்த ேவளாரும் ெசால்ல

இத்தாம்ர சாசனம் எழுதி

051 ேனன் உடக்ேகாடி விக்கிரமா பரணத் ெத ந்த வலவலங்ைக

ேவைளக்காற ல் நிைலயுைடய பைண

052 யான் நிக லி ேசாழன் மதுராந்தகேனன் இைவஎன் எழுத்து
ஆைனமங்கல ெசப்ேபடுகள் - இரு தனித்தனி ெதாகுதிகளின் - மூலம் -

முற்றிற்று

