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"சிராமைல அந்தாதி"

ேவம்ைபயர்ேகான் தமிழ்நாராயணன்

நூல் அறிமுகம் ::

    திருச்சிராப்பள்ளிநகர்க் குன்றுப்பாைறகளின்ேமல் கட்டப்பட்டுள்ள தாயுமானவர் 
ேகாயில் படிவழியில் காணப்படும் பல்லவமன்னன் முதலாம் மேகந்திரவர்மன் 
அைமத்த குைடவைரக் ேகாயிலின் பின்புறச்சுவர்தனில் ெபாளித்துள்ள 
கல்ெவட்டாகக் காண்பது இந்நூல். ெதன் இந்தியக் கல்ெவட்டுத் ெதாகுதி IV எண் 
௧௬௭, பக்கங்கள் 21-27 (A R 62 of 1888). இஃது ௧0௨ கட்டைளக்கலித்துைறப் 
பாடல்களால் ஆனது. பலபாடல் வ கள் சிற்சில இடங்களில் சிைதந்துள்ளதால் 
ெபாருளறி இடர்பாடுடன், கல்ெவட்டுகளுக்ேக இயல்பான எழுத்துப் ெபாறி 
விைனஞரால் வரும் ெசாற் பிைழகளுடன் படியின் பதிப்பினில் கண்டவாேற ஈங்கு 
பைடக்கப்பட்டுள்ளது. சிைதந்த பகுதி [. . . .] எனவும் () என உடுக்குறிக்குள் 
காண்பைவ படிஎடுத்ேதாேரா பிறேரா ஐயமுடன் ேசர்த்த பகுதி ஆகலாம். 
இக்கல்ெவட்டின் காலம் ௯00-௯௫0 ஆகலாம் என கணித்துள்ளனர்.

இதன் ஆசி யர் மணியன்மகன் ேவம்ைபயர்ேகான் தமிழ்நாராயணன் என 
இதன் 90 வது மற்றும் 103, 104 பாயிரப் பாடல்களால் அறியலாகும். மாடமதிைர-
மணலூர், மதில்ேவம்ைப, ேசய்ஞலூர், குண்டூர் எனும் நான்கு ஊர்களுக்குத் 
தைலவராக ெசால்லப்பட்ட இவர் ைசவ சமயப் பற்றுைடயவெரன்பது ேதற்றம். 
34, 35 பாடல் வ கள் ப சில் வாழ்ைகயேரா என ஐயம் ேதாற்றுவிக்கிறது.

'பாட்டியல்' மரபிேலேய 'உலகமடந்ைத' என மங்கலச் ெசால்லால் ெதாடங்கி, 
அந்தாதித் ெதாைடயைமந்து, 'உலகத்துேள' என ௧0௨ பாடலில் மண்டலித்து, 
கட்டைளக்கலித்துைற யாப்பும் உள்ளைமயால் இந்நூல் ஓர் அந்தாதியாம். 
அக்காலத்து கல்ெவட்டு ெபாளிக்கும் மரபினிேலேய 'ஸ்வஸ்தி ' என 
ெதாடக்க எழுத்து ெபாறிக்கப்பட்து ேபாலும்.

பாடல்களில் பல ேகாைவத் துைறகள் ெபாருந்தக் காண்கின்றன. இயற்ைக 
வருணைன, மற்றும் ெசால்-ெபாருள் அணிகள் பலவற்றினில் பயின்று 
வந்துள்ளன. சிவன்தன் வரீச் ெசயல் ேபாற்றும் பாடல்கள் ைசவத்திருமுைற 
வ கைள நிைனவு கூர்கின்றன. பாடல் ெபற்ற 'சிராப்பள்ளி'க்குன்றினில் அமர்ந்த 
சிவெபருமாைன ேபாற்ற எழுந்த இந்நூல் சிறிேத ேமற்கினில் ஓர் அைறேமல் 
உள்ள 'கற்குடி' எனும் மூவர் ேதவாரப் பாடல்ெபற்ற தலம் மற்றும் 'மருதாடு' 
எனும் தலப் ெபருமாைனயும் 75 வது பாடலில் குறிக்கின்றது. 67 ஆம் பாடலில் 
தில்ைலநக ல் ேசாழ மன்னர்மாளிைக, 'முடிகட்டிய' மூவாயிரவர் என்பன 
குறிக்கப்படுகின்றன. 

நூ த ேலாகசுந்தரமுதலி.
-------------



ஸ்வஸ்தி 

நூல்

 உலக மடந்ைத நுதலுைறந் ைதப்பதி யந்நுதற்குத்
 திலதம் பரமனமருஞ் சிராமைல யம்மைலவா
 யலகின் னிைறந்த கதிர்மணி பாய . . ேமல் வந்ததந்தாதி
 . . ப் ெபான்னி பரன்கழுத்திற் ெகாண்ட ெவள்வடேம. 1

 வடகயி லாயமுந் ெதன்மான் மலயப் ெபாருப்புெமன்னுந்
 தடவைர தாமிதன் றன்ைமய வாவது தாம் உணர்ந்துங்
 கடவைர ேமக முழக்குஞ் சிராமைல கண்ட (கண்)
 முடவைர ய(க்கு மறுசான்) ெறண்ணி ெமாழிகின்றேத 2.

 ெமாழிந்திடு ெமய்ைம முனிந்திடும் ெபாய்ைம முயன்றிடுமின்
 கழிந்திடும் யாக்ைகையக் ைகப்பணி ேகாடல் கருமுகில்வான்
 ெபாழிந்திடு ெமல்லருவிச் சிராமைல புகுந்திடுமி
 னிழிந்திடு நும்விைன யசீனங் ேகவந் ெததிர்ப்படுேம 3.

 படும்ெபாழு தாயிற்று ெவங்கதிர் கூற்றுவன் பற்றிநம்ைம
 யடும் ெபாழு தாவஞ் செலன்பான் சிராமைலயர் ஏ வந்
 திடும்ெபாழு தாயிற் ெறதிர்கண் டிடிெல மருங்ெகாடியர்
 ெநடும்ெபாழு தாெலன்கேலா அந்பர் நீர்வந்து நிற்கின்றேத 4

 நிற்குந் துயர்ெகாண் டிருக்கும் ெபாழுதின்றி ெநஞ்சனுங்கி
 ெதற்கும் வடக்குந் தி த்ேத வருந்திச் சிராமைலேமற்
 ெபாற்குன் றைனக்கண்டு ெகாண்ேட னினிப்புறம் ேபாகெலாட்ேடன்
 கற்குன் றைனயெநஞ் சிற்ெசல்வ ராலில்ைல கா யேம 5

 கா (க் குதவார்) கடவுட் கிைறச்சியுங் கள்ளுநல்கு
 ேமா க் குரற்ெபண்க ளன்றறி யெீராரு பால்குறவர்
 ேச க் ெகாடுமுடித் ெதய்வச் சிராமைலத் ெதண்மணிநீர்
 வா க் குளிக்க ெவாளிக்கு ெமய்(ந்ேநா)யி மடவரற்ேக 6

 மடக்ேகால் வைளயிடத் தான்றன் சிராமைல வாழ்த்திலர்ேபால்
 படக் ேகா நிலமன்னர் பாைவையப் ேபசிப் ப சமிட்டார்
 விடக்ேகா கிடந்த(ன) ேவளர் (வைரயார்) ெகாள் வாள்�ைணந்தார்
 தடக்ேகா ெவள்ளிப்படுத் தார்மற வரீ்நுங்கள் சுற்றத்ைதேய 7

 சுற்றத்ைத நீயத்திநின்ற சூள்புைண யாகச் சுரம்படர்ந்த
 நற்றத்ைத ெபரலிக்கு நல்குகண் டாய்பண்டு நாடறியப்
 ெபற்றத்ைத ேயறும் ெபருமான் சிராமைல ேமேலார்ேசர்
 குற்றத்ைத நீக்குங் குணத்துர ேவார்தங்கள் ேகாள ேயய் 8

 ேகாள  ேயறு ேபாலக்ெகால் யாைனையக் ெகான்றுதிங்கள்
 வாள  ேயறு கண்ணா யிருந்தவன் மால்கடல்வா



 யாள  ேயாறிடத் தாண்டான் சிராமைல ஐவனமாந்
 ேதாள  ேயறு (தஞ்சம)� தற்கு தைலமகேள 9

 தைலமக . . பரெனாரு வன்னவன் தம்பி ெகாம்பார்
 குைலமுக யாைனத் தைலயின் னவர்தா யைலமைலயாள்
 முைலமுக நீயமயங்கி மயங்கிற்றுன் முன்ைமெயன்ேனா
 சிைலமுக நீடு திருமைல ேமய திகம்பரேன 10

 பரந்ெத  . . . . ன்றுக ளாகிப் பைகயுறனச்
 சரந்ெத  கானவர் தம்ைய . . . க தடமலேரான்
 சிரந்ெதாயா ெவாள்வலி சதித்த வரீன் சிராமைலேபாலுந்
 . . . . . . . . வானுடன் ேபான ெவாள்வைளக்ேக 11

 வைளவர . . ய வந்து காணமணி நாளில்வந்த
 முைளவா ெயயிற்று முதவச் சிராமைல முடியிலவிள்
 கைளவாய் ெசா ந்த ெபருந்ேதன் சுடர்ேதாய் நறுங்கமலத்
 தைளவாய்த் ேதனருந் தச்சுரும் பார்க்கின்ற தண்பரணிேய 12

 பரணித் தைலயா வலவர்கள் ெபறுகுரு ரம்ைபக் கிைளமல்லழுத்தங்
 கரணத் தடங்கண் மலர்கா தளவும்முன் காரதிருந்
 திரைணத் தடஞ் சாரற் பரமன் சிராமைல சூழ்சுைள
 திரைணத் தாங்கப் பிடித்துடி யறுேகநின்ற பாயமயிற்ேக 13

 மயிலார் . . க . . ெமன்று ேபரகில் வஞ்சி ெயன்று
 பயிலாக் கிளியும் மயிலும் பைடக்குணகன் பார்த்துைழமா
 னயிலா ெதாழிகி லைவவளங் காவெலவ் வாறைமந்தார்
 ெவயிலார் மழுவன் சிராமைல வாழ்நர்தம் ெமல்லியற்ேக 14

 ெமல்லிய . . க . . மைலக்கு ெமய்ப்ெபாருள் ேவண்டுெமனச்
 ெசால்லிய ேகாவிற் கருள்ெசய் தவன்சூ ழலும்முகிைல
 வல்லிய மால்களி ெறன்றுதன் வாளுகி ராற்கதுவச்
 ெசல்லிழிச் சாரற் சிராமைல ேமய திருவடிேய 15

 வடிக்குங் கருங்குழல் ேமலுைமத் தாள்ெமாய்த்த வண்டகற்றிக்
 ெகாடிக்குங் குமக்ெகாங்ைக ேமலுங்ெகாண் டாள்ெகாண் டலந்திமந்தி
 பிடிக்குஞ் சிராமைல யாதிதன் ேபரருள் ேபால நன்றுந்
 தடிக்குங் கைலயல்கு லாள்லின்ப நீதந்த தண்ட�ழுேய 16

 தைழெகாண்ட ைகயர் கதிர்ெகாண்ட ெமய்யர் தளர்வுகண்டு
 பிைழெகாண்டு ெமய்ெயன்று ேபசிவிட் ேடாற்கவர் ேபரருளான்
 மைழெகாண்ட கண்டர்தம் மானரீ்ச் சிராமைல வந்து நின்றா
 ருைழெகாண்ட ேநாக்கியின் ெறன்னுைரக் ேகனவ ருற்றுடிேல 17

 உற்றார் தைலயிட ெவான்னார் முகந்த உண்டுமிக்க
 துற்றா டுவ ெரனத்ெதாழு ேதாங்குந் ெதழார்புரங்கள்



 ெசற்றார் சிராமைல ேசரவல் லார்திரு நாமெமல்லாங்
 கற்றார் கைனகழல் கண்டிைறஞ் சாதவர் ைகத்தலேம 18

 ைகத்தைல கராமைல ெநல்லிக் கனிேபால் கைலகெளல்லா
 ெமத்தைலப் பாடு விதியுணர்ந் ேதார்தங்கள் வதீிெயங்குஞ்
 ெசய்த்தைல நீல மலருஞ் ெசழுநீர் சிராமைலயான்
 ைபத்தைலப் பாம்புகண் டீரைர ேமற்ெகாண்ட பட்டிைகேய 19

 பட்டிப் பசுமுன் படரத் துடர்ந்துநின் பாடுெசால்லின்
 முட்டித் தி யு முகில்ேபா லதிரு முரட்கயிற்றாற்
 கட்டிக்ெகா டாளுங் கருமஞ்ெசான் ேனாங்கண்ணி காரெமங்குங்
 மட்டிக் கமழுஞ் சிராமைல யரீ்நும் மதவிைடேய 20

 மதவிைடப் பாகன் மதியிைடப்பாகன் மைழநிறத்ேதார்க்
 குதவிடப் பாக னுைமயிட பாக னுயர்கலிங்கு
 கவிடப் பாகு கமுெகழக் காமர் கடிநகர்வாய்ப்
 புதமடப் பாய்புனற் ெபான்னிச் சிராமைலப் ெபான்வண்ணேன 21

 ெபான்வண்ண மாளிைகப் பூந்தண் சிராமைலப் பள்ளிெகாண்ட
 மன்வண்ண மால்கட னஞ்சம் மிருந்த மைறமிடற்றான்தன்
 வண்ணந்தி வண்ணங் கண்டு தளிர்வண்ணம் வாடிச்ெசன்றான்
 மின்வண்ண நுண்ணிைட யாெளங்ங ேனெசயு ெமய்ப்பணிேய 22

 பணியா வதுநஞ் சிராமைல ேமய பரமற்ெகன்று
 துணியா ைடயு மணிவாய் நன்றுந்துவ ரூட்டிக்ெகாங்ைக
 பிணியா ெதாழிந்தைன �உ�ர்மனத் ேதய்ப்பிணிப் பான்றுைடயா
 யணியா ரடிகள் பழந்தவஞ் சால வயிர்ப்புைடத்ேதய் 23

 அயிர்ப்புைட யாய்ெநஞ்ச ேமயினித் ேதறர மங்ைகயல்லள்
 ெசயிர்ப்புைட யார்தந் தி புரஞ் ெசற்றான் சிராமைலவாய்
 பயிர்ப்புைட யா ளடிப் பார்ேதாய்ந் தனபைடக் கண்ணிைமக்கு
 முயிர்ப்புைட யாளிவ் வுலகுைட யார்ெபற்ற ெவால்கிைடேய 24

 கிைடவாய் மடந்ைதயும் ைமந்தனுங் ேகட்கிற் சிராமைலயா
 ளைடவா யவைர யைணயார் கிைளேபா லழிந்துபட்டார்
 கைடவாய் நிணந்தன்ற பாவிதன் காதற் கரும்ெபாைடயின்
 முைடவாய் புகச்ெசா  முண்மாக் களத்து முன்பினேர 25

 முன்வந்து நின்றைன ெயன்னுைரக் ேகன்முகிழ் ெமன்முைலக்கீழ்
 மின்வந்து நின்றனன் நுண்ணிைட யாய்விதி ேயவலிந்த
 ெபான்வந்த ெகான்ைறயார் பூந்தண் சிராமைல ேபாற்றலர்ேபால்
 பின்வந்து வன்கா னவர்ைகய்ப் பாடும் ெபருஞ்சுரத்ேத 26

 ெபரஞ்சிைல யாற்புர மூன்ெற த் ேதான்பிைறக் ேகாட்டுக்ைகம்மா
 வு ஞ்சிைல ேதங்கமழ் பாங்கற் சிராமைல யுள்ளலர்ேபால்



 வருஞ்சிைல ேயார்நும ராகின் மைறவன்வன் கானவேரற்
 கருஞ்சிைல யாலழிப் பன்கலங் காதுநிற் கா ைகேய 27

 கா கத் தாழ்ெபாழிற் கண்ணார் சிராமைலக் காமர்ெகான்ைறக்
 தா கத் தாழ்சைடச் சங்கர ேனசதி ெராப்பனேகா
 பா கத் தாழுநின் பாதம் பணிந்தவ ேரமதஞ்ச
 ேவா கத் தாவருங் கானகத் தாடி யுைறகின்றேத 28

 உைறவாய் சிராமைல யுள்ளுெமன் சிந்ைதயி னுள்ளுெமன்றும்
 பிைறவாய் மழுவாட் ெப யவ ேனநுன் பியற்கணிந்த
 கைறவா யரவங் கடியா வைகயடி ேயனறிேய
 னைறவா யழலுமி ழும்பு ந் தாடி யலருேம 29

 அலமரு ெவஞ்சத் த ைவகண் டாற்றுங்ெகால் ேபாற்றலர்தங்
 கலமரு முப்புரங் ெகான்றவன் ேகாலச் சிராமைலசூழ்
 நிலமரு ெதன்றுளி நித்திலங் ேகாப்ப ெநடும்ெபாழில்கள்
 சலமரு ெவள்வடம் பூணத்தண் காெனடுந் தாழ்பனிேய 30

 புனிப்படம் ேபார்த்னள் பார்மகள் யானும் பசைலெயன்னுந்
 துணிப்படம் ேபார்த்திங்குத் ேதனங்குத் தாரன்பர் துங்கக்ைகம்மா
 முனிப்படம் ேபார்த்த பிரான்சிராப் பள்ளியு மூ க்ெகாண்மூத்
 தனிப்படம் ேபார்க்கும் பரவமன் ேறாவந்து சந்தித்தேத 31

 வந்துசந் தித்திலர் காதலர் ேபைதைய வாைதெசய்வா
 னந்திசந் திப்பெவழுந்த தரன்றன் சிராமைலவாய்க்
 ெகாந்துசந் தித்தெசங் காந்தண் முைகெகாண்டு ெகாண்டிடுவான்
 மந்திசந் திப்பவர் ெவன்றுள வாடு மதிப்பைகேய 32

 மதியும் பைகமுன்ைன வாயும் பைகமைன யும்மைனசூழ்
 பதியும் பைகபைக யன்றில்என் றும்பைக பான்ைமதந்த
 விதியும் பைகெயனி லும்மன்ப தன்பினர் ெவள்ளக்கங்ைக
 ெபாதஒயுஞ் சைடயன் சிராமைல ேபாலுெமம் பூங்குழற்ேக 33

 குழெனறி காட்டிய ெகாம்பைன யாெராடுங் ெகாண்டசுற்ற
 மழெனறி காட்டு மிடத்ெதனக் குத்தனக் கன்பர்ெசன்ற
 பழெநறி காட்டும் பரன்சிராப் பள்ளி பரவக்கற்ேறன்
 முழுெநறி யாகிலுஞ் ெசல்ேல னினிச்ெசல்வர் முன்கைடக்ேக 34

 இனிச்ெசல்வர் முன்கைடக் ெகன்ெசயக் ேசறு மிைனயெனஞ்ேசய்
 கனிச்ெசல்வ மாம்ெபாழிற் காவி த் ெதன்கைரப் பூவி க்கும்
 முனிச்ெசல்வர் ேசருஞ் சிராப்பள்ளி ேமய முக்கட்சுடைர
 தனிச்ெசல் வைனப்பணிந் துள்ளமிர் தூ த் தடித்தனேம 35

 தடித்தசுற தங்கமழ் சாரற் சிராமைலச் சங்கரன்தன்
 ெகாடிக்கண்ட வள்ேளெறன்ன ெவற்றிைணக் கரங்ெகாடி ைழத்தரண்சூழ்



 படிக்கண்விட் டார்த்தன ராயர் தைளப் பருவலியாற்
 பிடித்தெமாய்ம் பர்க்கின் ெறளியளன் ேறாஎங்கள் ெபண்ணமிர்ேத 36

 ெபண்ணமிர் ைதப்பார் ெபருந்ேத னமிர்ைதப் பிைறநுதைல
 வண்ணப் பயைல தணிவித் திேரல்வம்மின் ெசம்மனத்துக்
 கண்ணப் பனுக்கருள் ெசய்த சிராமைல யாைனக்கண்டு
 விண்ணப் பமுஞ்ெசய்து ேவட்ைகயுங் கூறுமின் ேவறிடத்ேத 37

 ேவறுகண் டாய்ெநஞ் சேமதள ேரல்விைள மாங்கனியின்
 ேசறுகண் டாருண் சிராமைல யாதிதன் ெசல்வஞ்ெசன்னால்
 யாறுகண் டாயவன் ேறவியல் லம்பல ேமற்பைதய்ய
 ேமறுகண் டாயவ ேனறிப் பல் காலம் இயங்குவேத 38

 காலால் வலஞ்ெசய்து ைகயால் ெதாழுதுகண் ணாரக்கண்டு
 ேமலா னவருடன் வறீ்றிருப் பாெலண்ணில் ெமய்ப்பலவரீ்
 ேசலார் கழனிச் சிராமைல ேமயெசம் ெபாற்சுடைரப்
 பாலா னறுெநய்ேயா டாடிையப் பாடிப் பணிமின்கேள 39

 பணிமின்கள் பாதம் பகர்மின்க ணாமங்கள் பாரகத்தீர்
 தணிமின்கள் சீற்றம் தவிர்மின்கள் ெமாய்ம்ைம தவம்புகுநாள்
 கணிமின்க ேளனற் கிளிகடி மாதர்தங் ைகவிைசத்த
 மணிமின்கள் ேபாெலாளிர் வான்ேறாய் சிராப்பள்ளி வள்ளலுக்ேக 40

 வள்ளலுக் கும்மைல மாதர்தங் ேகானுக்கு வாட்சைடேமல்
 ெவள்ெளருக் கும்மதி யும்ெபாதிந் தானுக்கு ெவண்பளிங்கு
 ெதள்ளைலக் கும்மரு விச்சிராப் பள்ளிச் சிவனுக்கன்பா
 யுள்ளலுக்கு நன்று ேநாற்றதன் ேறாெவன் றுணர்ெநஞ்சேம 41

 ெநஞ்சம் துைணயுண்டு நீர்நிலத் துண்டு நிழலுமுண்டு
 தஞ்சப் ெபருக்குள தானஞ் சிராமைலச் சாரலுண்டு
 துஞ்சுந் துைணயுஞ் சிவைனத் ெதாழுது துறக்கெமய்தார்
 பஞ்சந் நலியப் பலிதி  வார்சிலர் பாவியேர 42

 பாவிய ராக புரத்திற்பட் டார்பசுஞ் சந்தனத்தி
 னாவிய ராவு சிராமைல யா�ைனயு நல்லெனன்ேனா
 ேமாவிய ராலு ெமழுதப் படாஉரு வத்தசுரர்
 ேதவிய ராயுங் ெகாண்டதன் ேறாவவன் ெசஞ்சுரேம 43

 சரங்கலந் ேதாைரப் புணர்விக்க ேவயார்வெமன் றார்க்கணவன்
 னிரங்கலந் ேதாெட  ேசர்கின்ற வாெறன் சிராமைலயா
 யிரங்கலந் ேதாவிைல யால்விைன ேயற்ெகன் றிரதிமண்ேமற்
 கரங்கலந் ேதாலிடக் கண்டதன் ேறாநின்றன் கண்மலேர 44

 கண்மலர் நீலங் கனிவாய் பவழங் கருங்குழல்கார்
 எண்மலர் மூக்கிளங் ெகாங்ைககள் ேகாங்கிைட ெயன்வடிெவன்



 உண்மல ராைசயி ெனாப்புைடத் தல்கிெலாண் ெபான்மைலயான்
 றண்மலர் ேசர்தனிச் சங்கிடு வாளரு ெபண்ெகாடிக்ேகய் 45

 ெபண்ெகாடி யா ற் பிறர்ெகாடி யா ல்ைல ேப டவத்
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 நற்ப்பதிக்ேகா னாரா யணனஞ் சிராமைலேமற்
 கற்பதித்தான் ெசான்ன கவி 104

------------------



கல்ெவட்டுப் பாடல்கள் மஞ்ச - 2

முற்காலத்து தமிழ் மன்னர்களால் ஆளப்பட்ட மண்ணகத்தில் தற்காலத் 
'தமிழ்நாட்டு' எல்ைலயில் அைமயாத புலங்களின்ற முன்பு அரசு ெதால்லியல் 
துைறயினரால் படிஎடுக்கப்பட்டுள் கல்ெவட்டுகளில் காணப்படும் பாடல்கள் 
சிலவற்றின் ெதாகுப்பு
(பாடல்கைளப்பற்றி சிறுகுறிப்புகள் இப்பக்க கைடயில் காண்க)

(1)
இலங்ைக ெகாழும்புநகர் காட்சிசாைல கல்ஒன்றில் காண்பது. 
ெத.இ.க.ெதா. IV # 1413   (ேந ைச ெவண்பா)
கங்கணம்ேவற் கண்ணிைணயால் காட்டினார் காமர்வைளப்
பங்கயக்ைக ேமல்திலதம் பா த்தார் - ெபாங்ெகாலிநீர்
சிங்ைகநக ரா யைனச் ேசரா அனுேரசர்
தங்கள் மடமாதர் தாம்

(2)
இலங்ைக அனுராதபுர ெதால்லியல் அலுவலகத்தில பாதுகாத்துள்ள 
கல்ெவட்ெடான்றில் காண்பது   ெத.இ.க.ெதா. IV # 1405  (ேந ைச ெவண்பா)
ேபாதி நிழலமர்ந்த புண்ணியன்ேபா ெலவ்வுயிர்க்குந்
தீதி லருள்சுரக்குஞ் சிந்ைதயா - னாதி
வருதன்மங் குன்றாத மாதவன்மாக் ேகாைத
ஒருதன்ம பால னுளன்

(3)
ஆந்திரத்தில் ேகாதாவ  வட்டம் திராட்சாராமம பேீமசுரர் ேகாயில் 
கிழக்கு மதிலில் காண்பது   ெத.இ.க.ெதா. IV, # 1026   (ேந ைச ெவண்பா)
இம்பர் நிகழ விளக்கிட்டான் இடர்கரம்ைபச்
ெசம்ெபானணி வேீமச் சரந்தன்னில் - உம்பர்ெதாழ
விண்ணுய்ய நின்றாடு வானுக்கு ேவைலசூழ்
மண்ணுய்ய நின்றாடு வான்

(4)
ேமற்படி ேகாயில் இரண்டாம் ேகாபுரத்தில் காண்பது
ெத.இ.க.ெதா. IV, # 1338 (416 of 1893)      (ஆசி ய விருத்தம்)
புயன்ேமவு ெபாழில்தஞ்ைச முதல்பஞ்ச
 நதிவாணன் புதல்வன் பூண்ட
 வயேமவு களியாைன முடிெகாண்டான்
 மாெநடுேவல் வத்தர்ேவந்தன்
 இயல்ேமவு ேதாளபயற் கிருபத்ைத
 யாண்டதனின் இடர்க்கரம்ைபச்
 ெசயல்ேமவு ஈசற்குத் திருநந்தா
 விளக்ெகான்று திருத்தினாேன



 (5)
 கருநாடக மாநிலம் சித்தலகட்டம் ஜங்கமேகாட்ைட
 ெகால்லஹள்ளியில் ைபரவன் நிலத்துக்கல்லில் கண்டது
 கர்நாடக கல்ெவட்டுகள்-ெதாகுதி X # 9   (ஆசி யப்பா)
 பூமகள் புணர புகழது வளரப்
 புவிேயார் ேபாற்ற ெவங்கலி கடிந்து
 ெசங்ேகால் ஓச்சி பூழி ேவந்தன்
 ேகாழியர் குலபதி ராஜ ராஜன்
 விக்கிரம ேசாழேதவர்க்(கு) யாண்(டு)இரண் டதனில் 5

 நீரார் நிக லி ேசாழமண் டலத்துக்
 காரார் வயல்சூழ் ைகவர நாட்டுள்
 மாட மாளிைக மண்டபம் ஓங்கிய
 கூட- - - - - - - - ெகாற்ற
 வாயதில் பாகட்டூர் - - - - - ம் 10

 பாைவயர் நடம்பயில் சூகுட் டூ ல்
 ெதான்னில நிகழத் தருமேம நல்கும்
 தன்மபாலன் அருெமாழிச் சதுர்ேவதி மங்கலத்து
 பல்ேலார் புகழும் நல்லூர் முதல்வன்
 மாத்திைர அதனில் மாநிதி நல்கும் 15

 ஆத்திைர யர்ேகான் ஆதுலர் சாைல
 புராணம் ஓதும் பார்ப்பனப் ெபருமாள்
 சாமுண் ைடயன் தன்ெபருந் ேதவி
 பூச்ெசறி குழலாள் வசீ்சைம பயந்த
 தண்டமிழ் மாைலயன் தாரணி ஏத்தும் 20

 எண்டிைச நிகழும் இருபிறப் பாளன்
 ெகாண்டல் அன்ன குவலய தந்திரன்
 ஓங்கு புகழான் உதயமார்த் தாண்ட
 பிரம்ம ராயன் ேதம்கமழ் தாேரான்
 ெசழுமைற வாணன் தன்திருத் தைமயன் 25

 தன்ெபய ராேல ெபான்பு  சைடஅணி
 புண்ணியன் விண்ணவர் நாமீச்சர - - -
 - - னி(து) ஏத்தியேசா மீச்சரந் திருக்ேகாயில்
 எடுப்பித் - - சிறந்து - லாணம் இைசப்ப
 திருப்பிர திஷ்ைட நிகழப் பண்ணி 30

 திருவடி நிைலயும் ெசம்ெபானால் அைமத்துத்
 துருவது வளர உமாசகி தன்திருேமனி
 இருநிலம் ேபாற்ற எழுந்தருளி வித்துக்
 ேகதைக மல்லிைக கிஞ்சுக மஞ்ச
 பாதி  புன்ைன (பலாசம்) ஆர்மகிழ் 35



 சிதைல ெமௗவல் ெசருந்தி சண்பகம்
 மாதவி என்றிைவ வளம்ெபற அைமத்துச்
 ெசங்கண் விைடேயான் ெசன்னி மன்னும்
 கங்ைக நீரும் மண்ணும் ெகாணர்ந்து
 குருக்கள் குளிர ேகாயில் ேமற்பால் 40

 திருக் குளமாய்த் தீர்த்தம் கண்டு
 ெசழுநிம் ஏத்தக் . . . . . . . .
 ெகாட்டும் தட்டும் குலவி நிலவ
 விருப்புறும் அடியார் ேமவி சிறக்கத்
 திருப்பணி ஆற்றித் ேதவர் தானமாகப் 45

 ெப ஏ  யில்நிலம் ஓரா யிரமும்
 சிற்ேற  யில்நிலம் ஓரா யிரமும்
 சீரார் ெசந்தமி ேழார்களிப் பார
 ஈரா யிரம்குழி . . னிற் திகழக்
 குணபதி யாய்எம் குற்றம் கடியும் 50

 கணபதி யார்குமரர்க்(கு) இருநூறு குழியும்
 மாராய னான பிரா . . . . . .
 சூ ய ேதவர்க்(கு) இருநூறு குழியும்
 அஞ்ெசால்லா . . த்தவ . . ெசய்வான்
 திருக்களத் துேமல்பால் பாைல நன்நிலம் 55

 ஒருேவ லியும்நற் பண்ைணயும் . . ழிந . .
 பண்ைண ேமல்பால் பசுஊர் நாற்பால்
 எல்ைல யுள்பட நஞ்ைச புஞ்ைச
 நன்நில நிகழு நால்மைற அவர்பால்
 ெபான்னற விட்டு மண்ணறக் ெகாண்டு 60

 தாரணி நிகழத் தண்கிைள வளரச்
 சந்திரா தித்தர் தாம்உள் அளவும்
 ஊழூழி உரவுெபற அைமத்தனன்
 வாழி வாழி ைவயகத்(து) இனிேத

 (6)
 கருநாடக மாநிலம் ேகாலார் வட்டம் விபூதிபுரம சிைதந்த ஜலகண்ேடசுவரர் 
 ேகாயிலில் காண்பது கருநாடகக் கல்ெவட்டுகள் ெதாகுதி-X # 132
 தமிழ்ெமாழி, கிரந்த-தமிழ் எழுத்துக்களில் (CE1179)   (ஆசி யப்பா)
 திருமகள் துைணவன் ஜயமகள் நாயகன்
 இருநிலம் காவலன் இளங்ேகான் தைழைசமன்
 வடதிைச ேமருவில் வாரணம் ெபாறித்ேதான்
 குடதிைச இந்துவின் குலமுதல் சிறந்ேதான்
 ெதன்திைசக் காவி ச் ெசழுநீர்க் கடந்ேதான் 5



 வந்திைசப் பு ந்தான் வானவன் ேகான்தன்
 ெசன்னியில் (ைகவைள ேகாத்[து]அவன் திருக்கிளர்)
 ெபான்னின் ஆரமும் ஈரமும் புைனந்ேதான்
 எண்திைச அமரரும் இயமனும் நடுங்கிப்
 பண்டுெவங் காளி ப கலம் பறித்ேதான் 10

 நீள்ெநடும் குன்றகம் துணித்து நாகர்
 கீழ்நிைல யாலக ேமப(ட) யாண்ைமயில்
 அர(ைச)ப் ெபாடியத் தாக்கி ஆங்கவர்
 மு(ர)சம் கவர்ந்(த) மாடகலத் தமராயன்
 முத்தி(ற) பருணிதன் முசுகுந்த கி நாதன் 15

 வண்டர் பா(ல)ன் விக்கண் (டனவாத்சன்)
 புரவா தீசன் ெசல்வன் ெபயரால்
 மற்றவன் திருமகள் (ேபால்)வழங்கு கற்பின்
 மாேதவி என்பாள் பஞ்சவர் தூதன்
 பானா  புத்திரன் ெவஞ்சிைல தடக்ைக 20

 வரீ கங்கன் நடு{[வு]ற்ற சிந்தனன்
 சூ}ரமன் ெதாடுகடற் றாைனத் ேதான்றற்(கு)
 இைளயவன் ெவங்கணான் விக்ரமா தித்தற்குத்
 தங்ைக கூத்தற்கு தான்முன் சிறந்தவன்
 ஓடக் ெகா(ல்ல)த் ேதாங்கிய முக்கட(ல் 25

 ேநடிடு)ங் ேகான்கச்சி காவல (னன்று)
 ெதன்னைன அடுகளத் திட்டு ெவன்ற
 மாகடந்த பணவி  யுர ேவந்தன்
 ெபான்பன ெபா(ள்)புண் (ெநடுேவல் புறங்காக்கும்)
 எழிற்கங் கப்ெபருமாள் அத்ைத வாழி 30

 அகலிடத் ெதல்லாச் ெசல்வமும் ேதாற்றமும்
 யாைவயும் நில்லா (எனும்) நிைலஓதி
 அருந்தவம் பு ந்த சிந்ைதயன் ஆகி
 இருந்தறம் ெசய்வ(து) இயல்ெபன எண்ணி
 சுற்றும் பு ைசயும் ேதாரண வாயிலும் 35

 கற்றளி அதுவும் கவின்ெபற அைமத்து
 நந்த வனமும் திருமைடப் பள்ளியும்
 அைமத(ளி)க் குளமும் மைடவி ளாகமும்
 ஒற்ைறச் சங்கும் இரட்ைடத் தாைரயும்
 மற்றும் பலப்பல வாச்சி(யம்) பட்டமும் 40

 மணிபூம் பா (வர் பகடுமா புற்கட்டும்)
 பலபடி நி(வந்த ப சி லருளியன்று)
 எழில்சக ற்றாயிரத் ெதாருநூற் ெறான்ெறன



 அறிஞரும் உைரத்த நாளில் அணியும்
 சந்தமும் அகிலும் ஆரமும் மணியும் 45

 ெபான்னும் வருபுனல் சாரல் ெகாங்கலர்
 கூ(வி)ைள கூற்றிைட உைமயடு
 சங்கரன் தன்ைன தாபித் தனேன

 (7)
 கருநாடக மாநிலம் ேகாலார் வட்டம் விபூதிபுரம் சிைதந் ஜலகண்ேடசுவரர் 
 ேகாயிலில் காணும் மற்ெறாரு பாடல் கருநாடகக் கல்ெவட்டுகள் 
  ெதாகுதி -X # 131 தமிழ்ெமாழி, கிரந்த-தமிழ் எழுத்துக்களில். (CE1198)   
 (மருட்பா)
 அைலகடல் உடுத்த மலர்தைல உலகத்(து)
 எண்ணருங் கீர்த்தி இைசயார் அதிபன்
 அண்ணல்எம் குளந்ைத அமரன் காதலன்
 ேகாதில்புகழ் குவலாள மாநகரம் குடிேயற்றிய
 ஆதி அணிேகசன் அளைகப்பதி தானுைடேயான் 5

 திைரேலாக்ய பட்டண ஸ்வாமி ஐயனருள்
 சீராைசத் ேதவ னுடனவ த த்த
 ஆயிைடயாளுய்ய (த)ண்ைடஅருந் ததிேயஅைன யாள்தந்தாய்
 திருவயிற் றுதித்த துளங்குமணி திருமார்பன்
 ெசங்கமலப் புனல்புைடசூழ் ெசழுந்ெதாண்ைட வளநாடன் 10

 எங்கள்ெப  யாற்கிைளய ெப யான்மற் றணீ்டுலகில்
 ஒப்ப ய சகைரயாண் ேடாரா யிரத்துேமல்
 ெசப்ப ய நூறுகடந் திருபதுதான் ெசன்றதன்பின்
 ெவன்றிபுைன கடாக்களிற்று விக்கிரம கங்கன்
 குன்ெறறிந்த கூ ைலேவல் ெகாற்றவைன யிடுவித்துக் 15

 ெகாத்தலரும் பூம்புனல்சூழ் குவலாளத் ேதா தனில்
 உத்தமத்ேத நீர்நில மற்ெறாரு ேவைலயு மாளும்
 ேசாைல அதனுக்கு வடேமற்ேக விடுவித்து
 திருச்ெசல்வம் பலெபருக்கி சி(னக்கலி)யு முப்ெபாழுதும்
 கருத்தைமய எழுந்தருளும் படிநி(வ)ந்தம் கட்டுவித்துச் 20

 சந்திரா தித்தர்வைர திருப்புகழ் நிறுத்
 திந்த நானிலத்(து) இனிது வாழ்ெகனேவ

 (8)
 ஆந்திரமாநிலம் திருப்பதி திருமைல ேமளமண்டப ெதன்புறச்சுவர ல் காண்பது
 ேதவஸ்தானக் கல்ெவட்டுத் ெதாகுதி-௧, #-௮0   (ேந ைச ெவண்பா)
 எத்தலமும் ஏத்தும் ராசகண்ட ேகாபாலன்
 ைகத்தலத்தின் கீேழார் ைகயில்ைல - இத்தலத்தில்
 உண்ணாதா ல்ைலஇவன் ேசாறுணும் இவன்புகைழ
 எண்ணாதா ல்ைல இனி



 (9)
 கீழ்த்திருப்பதி அலிபி  ெப யாழ்வார் ேகாயில ேமல்பால் உள்பக்க 
 சுவ னில் காண்பது  (ேந ைச ெவண்பா)
 ைகப்பயலாம் பூைவநகர்க் காமவில்லி சர்ப்பகி
 அப்பனுக்கு நற்ெபாலியூட் டாக்கினான் - ஒப்பாவால்
 என்னம்ைம முப்பத் திரண்டறமும் கற்பித்த
 தன்னம்ைம ஏ  தைன

 (10)
 திருப்பதி திருமைலசீனுவாசர் ேகாயில் முதல்சுற்று ெதன்பக்க சுவ ல் காண்பது 
 (ேந ைச ெவண்பா)
 ஓதவளர் வண்ைம ஒபளநா தன்தஞ்ைச
 யாதவர்ேகான் வாழ இனிதூழி - ேபாத
 மருக்கலவுஞ் ேசாைல ேவங்கடவா ணர்க்கு
 திருக்ைகமலர் தந்தான் சிறந்து

 (11)
 சித்தூர் (அருகு) ேமல்பாடி ேசாமநாதீசுவரர் ேகாயில் மகாமண்டபத் 
 ெதன்பக்கச் சுவ ல் காண்பது (ேந ைச ெவண்பா)
 ெபாத்தப்பிச் ேசாழன் புேடாலிஅர சன்புவிேமல்
 எத்திைசயும் ெசல்லும்எழில் ேமல்பாடி - ெமய்த்தவத்தால்
 ேசாேளந்திர சிங்க நாயகற்குக் தூங்குமணி
 வாேளந்து மண்டபம்ெசய் தான்

 (12)
 ேகரள மன்னன் இரவிவர்மன் காலம் (CE1620)
 (?) பகவதிஅம்மன் ேகாவில்-திருவுண்ணாழி-சுற்றி
 முகமண்டபம்-முல்ைலமங்கலவன்-திருவிக்கிரமன் பணி
 திருவிதாங்கூர் கல்ெவட்டுத் ெதாகுதி VI பாகம் ௧௧ # ௧௨௫,௧௨௬
 (கழிெநடிலடி ஆசி ய விருத்தங்கள்)
 ஆதிெயழு நூற்றுடன்ெதாண் ணூற்ைறயா மாண்டி 
 லற்பசிேயழ் முற்றசமி அவிட்டம் ெவள்ளி
 மாதிைசேச ன்னாளி லிரவி ேவந்தன் 
 மனமகிழப் பகவதிவாள் ைவத்த ேகாட்டத்
 ேதாதிலுறு மிைறவியிருப் பதற்கு ேமன்ைம 
 யுறும்முக மண்டபமா மதற்கு நாப்பண்
 முதறிவா ெலாருகலின்மண் டபஞ்ெசய் வித்தான் 
 முல்ைலமங் கலவன்திரு விக்கிரமன் தாேன

 (13)
 எத்திைசயும் புகழ்ெபறேவ மருவு ெகால்லம் 
 எழுநூற்றுத் ெதாண்ணூற்ேறா ெடட்டா மாண்டில்
 ஓத்துவளர் பங்குனிநா லாேறா ெடான்றில் 
 ெலாத்துநிற்கும் கார்த்திைகமுன் மூன்றாம் பக்கம்
 சத்தியவா சகன்முல்ைல மங்கலத்து 



 தரணிதர ெனனும்தாேமா தரனன்பாக
 பத்தியனால் திருப்பணிகள் பலவும்ெசய்ேத 
 பரேலாக மைடந்தான் ெபாற்பாதம் ெபற்றாேன

 அடிக்குறிப்புகள் - பாடல் வ ைசயில்

 (1)
 ஓர் அகப்ெபாருள் பாடல்.
 "ெபாங்கி ஒலிக்கின்ற நீருைடய (மைல வழீ் அருவி)ஆற்றின் கைரயைமந்த
 சிங்ைகநகர் ஆ யைனச் ேசராத அனுைர ஈசனின் மடமாதர், ைகயில் அணியும்
 கங்கணத்ைத, (ஏந்தி) ேவெலாத்த இருகண்களால், (அதைனக்) காட்டினர். தங்கள்
 வைளயணிந்த தாமைரநிற ைகேமல் திலதம் எழுதி காட்டினர்." 
(தில்=எள். ெபண்கள் ெநற்றியில் இடும், எள் வடிவ ெபாட்டிைன திலகம் என்பர். 
 இக்காலத்து மக்கள் கீறும் இருதய வடிவின் தைலகீழ் நிைலைய ேபால்வது.)

 (2)
 தன்மபாலன் எனும் ஓர் மாதவைனக் (பிட்சு) ேபசுகின்றது. அவன் ஓர் 
மாக்ேகாைத என்பதால் ேசர மன்னர் மரபுத் ெதாடர் இைழேயாடுகின்றது 
இளங்ேகாவடிகளும் ஓர் ேசரமன்னர் மரபினர் என அறிேவாம்.

 (3)
 தற்காலத்து திராட்சாராமம் முன்பு இடர்கரம்ைப எனக் கூவப்பட்டைம ெதளிவு
 வேீமச்சரம் பழம்ெபரும் ேகாயில்களில் ஒன்றாதலும் அ�து ெசம்பினால் அணி
 ெசய்யப்பட்டுள்ளதும் (ெசம்ெபான் ேவய்ந்தது?) ஆங்கு 'நின்றாடுவானுக்கு' (ஆடல்
 வல்லானுக்கு?) மன்னன் விளக்கிடும் பணி ெசய்வித்தான் என்பதறிகிேறாம்.
 அடுத்து வரும் பாடலில் மன்னன் 'அபயன்' எனப்படுதலால் வடநாடுகைள கடந்த
 ேசாழ மன்னர் காலத்தில் அவர்தளபதிகள் இப்பணிகைள ெசய்தனராகலாம்

 (4)
 ேமற்கண்டபடி 'அபயன்' (ேசாழமன்னனின்) இருபதாவது ஆண்டில் தஞ்ைசையச்
 சார்ந்த பஞ்சநதிவாணன் மகன் (தண்டுெசன்ற தளபதி ேபாலும்) திருநந்தாவிளக்கு
 அைமவித்தான் இவ்வபயன் அநபாயெனனும் விக்ரமேசாழனானால் இதன் காலம்
 12 ஆம் நுற்றாண்டாகலாம்

 (5)
 ேகாயில் திருப்பணி நடந்தைம விவரம் கூறுவது. விக்கிரம ேசாழனின் 
 இரண்டாம் ஆட்சியாண்டில் (CE1120) நிக லிேசாழமண்டலத்து, ைகவார நாட்டு, 
 பாகட்டூர் கூற்றம்(?), சூகட்டூ ல், சாமுண்ைடயன் மருத்துவச்சாைலயன்-
 புராணேமாதும் பிராமணன்-தாய் வசீ்சைம ெபற்ற உதயமார்த்தாண்ட பிரமராயன்
 எனும் விக்கிரம ேசாழனின் அரசியல் அதிகா  தன் தைமயன் (தந்ைத) ெபயரால்
 ேசாமீச்சரம் எனும் சிவன் ேகாயிைல, ெசம்பினால் ஓர் நிைல, உைமயுடன் 
 அமர்ந்த சிவமூர்த்தம், மணமலர் நந்தவனம், கங்ைகநீர் மண், ேமற்ேக 
 திருக்குளம், இைவகளுடன் மற்றும் பலப்பல நஞ்ைச புஞ்ைச பண்ைண 
 நிலம் பசு, ஊர், ஏ , நிவந்தங்களும் ப கலங்களும் காலகாலமாக சீர்ெபற 
 நைடெபற அைமத்தான்.



 (6)
 வரீகங்கன் எனும் கங்கப்ெபருமாள் (கீைழ கங்கமன்னன்?) தைழைச (இன்ைறய 
 தைலக்காடு?) எனும் நாட்டுத்தைலவன் யாைனக்ெகாடி உைடயவன் காவி  
 கடந்து நாடு ெகாண்டவன் பானா (ெகாங்குநாடு)புத்திரன், நாகர் நாடு 
 உட்பட நாடுபல கடல்கடந்தும் (விக்ரம ேசாழ னுக்காக) ெவன்றவன் தன்
 கைடவாழ்நாளில் நிைலயாைம உணர்ந்து அறம்ெசய நிைனந்து சகம் ௧௧0௧ 
 (C E 1179) ஆண்டில் (இங்கு) ஆற்றங்கைரயில் கல்லினால் ேகாயில், சுற்று, 
 மடவளாகம், மைடப்பள்ளி, தளிக்குளம், ேகாயில் பூைசக்கு நிவந்தங்கள் 
 என்பன எல்லாம் சீர்ெபற அைமய ஓர் சிவன் ேகாயிைல நிறுவினான்.
 [இதில் காணும் 'மாடகலத்த மராயன்' எனும் ெசால் மாடங்கள் உைடயதான 
 மரக்கலங்கைள ெசலுத்தியவைனக் குறிக்கலாம். மாராயன் என்பது அரசர் 
 அதிகா களின் ஓர் பட்டப்ெபயராதலால் அவர்களும் கடற்தாைன ெசலுத்தியவர் 
 என்பது ெபறப்படும். இங்கும் நாகர் நாடு (தூரகிழக்கு) கடல்தாைன ேபசப்படுதல் 
 காண்க  மரக்காயர் எனும் ெசால்லும் மரக்கலம் ெதாடர்புைடயேத]

 (7)
 சகஆண்டு ௧௧௨0 (C E 1198) பலகுடிகைள குவளாபுரத்திற்கு குடிெபயரச்ெசய்து 
 அளேகசனாக வாழ்பவன் திைரேலாக்கிய ஐயனருளால் உதித்த சீராசேதவன் 
 உடன் பிறந்தான் ஆயிைடயாள் திருமகன் ெப யாெனனும் ெபய யன் 
 ெதாண்ைட நாட்டினன் விகரமகங்க மன்னனின் உதவியினால் குளந்ைத ஊ ன் 
 (தற்காலம்-ேகாலார்) வடேமற்ேக நிலம் நீர் ேசாைல என நிவந்தம் பல 
 இக்ேகாயிலுக்கு ெசய்வித்து வாழ்வித்தான்

 (8)
 இராசகண்ட ேகாபாலன் (காகதீய மன்னன் ?) திருமைல ேகாயிலில் பலருக்கும் 
உணவளித்து உண்ணாதார் இல்ைல என ெசய்து புகழ்பைடத்தான்

 (9)
 பூைவநகர் (பூந்தண்மலி?) சார்ந்த காவவில்லி என்பார் சர்ப்பகி  (ேசஷாசலம்) 
 நாதனுக்கு சக்தியாக அம்ைம ெசய்யும் ௩௨ அறஙகைளப்ேபால் 
 நற்பலிக்கான ஏற்பாடுகள் அழகாக ெசய்தருளினான்

 (10)
 கடல்ேபால் தாளாண்ைம மிக்க யாதவர் தைலவனான தஞ்ைச ஒபளநாதன் 
 ேவங்கட வாணனுக்கு திருக்ைக மலர் (வசீுகவ  ?) தந்து சிறந்தான்.

 (11)
 பேடாலி எனும் நாட்டுற்கு தைலவனான ெபாத்தப்பிச்ேசாழன் (ெதலுங்கு ேசாழ 
 வம்சத்தினன்) ேமல்பாடி ேகாயிலுக்கு உயரத்தில் ஒலிமணியும் ஏந்துவாள் 
 உயரத்திற்கு ேமலாக ஓர் மண்டபமும் ெசய்வித்தான். அக்காலத்தில் 
 இக்ேகாயிலீசனுக்கு ேசாேளந்திர சிங்கன் எனும் ஓர் ேசாழஅரசன் ெபயர் 
 அைமக்கப் பட்டுள்ளது [ேமல்பாடி எனும் ஓர் ஊர் தற்காலம் சித்தூருக்கு 
 அருகில் தமிழ்நாட்டு எல்ைலக்குள் திருவலம் வள்ளிமைலக்கு இைடேய
 ெபான்ைனயாற்றின் கைரேமல் உள்ளது. எல்ைல மீள்திருத்தைமப்பில்
 தமிழ்நாட்டுற்குள் வந்ததாகலாம்]



 (12)
 முல்ைலமங்கலம் திருவிக்ரமன் எனும் தைலவன் ேகரள மன்னன் இரவிவர்மன் 
 மகிழ (?)பகவதி அம்ைமக்கு கல்லினால் ேகாயிலும் அதைனச் சுற்றி 
 முகமண்டமும் ௭௯௫ ெகால்லமாண்டில் (CE 1615) ஐப்பசி, ஏழில், அவிட்டம், 
 முன் தசமி, ெவள்ளிக்கிழைம நாளில், ெசய்தருளினான். 'நாப்பண்' 
 (நடுவிருக்க) எனும் மிகப்பழைமவாய்ந்த சங்கத்தமிழ்ச் ெசால் ௧௬00 
 ஆண்டுகள் கழிந்தும் மைலநாட்டு புலவர் ஒருவரால் பயன் படுத்தப்பட்டுள்ளைம 
 காண்க.

 (13)
 ேமற்கண்ட ெகாைடயாளி முல்ைல மங்கலத்து தரணிதரன் தாேமாதரன்
 திருப்பணி முடித்து மூன்று ஆண்டுகள் கழிந்து ெகால்லம் ௭௯௮ல் பங்குனி
 கார்த்திைக மூன்றாம் பக்கம் ௫ம்நாள்,பூதஉடைல நீத்துபரேலாகம்
 அைடந்தைம ெபாளிக்கப்பட்டுள்ளது. நூ.த.ேலாகசுந்தரமுதலி 

------



கல்ெவட்டுப் பாடல்கள் மஞ்ச - 3

இப்பகுதியில்

(1) சிதம்பரம் சபாநாதர் ேகாயிலில் கண்டது - 17 பாடல்கள்
(2) ெதன்காசி விசுவநாதர் ேகாயில் கண்டது - 17 பாடல்கள்

ேகாயிலுள் பலஇடங்களில் அரசினர் கல்ெவட்டாய்வாளர் தம்மால் படி
எடுக்கப்ெபற்ற, பல்ேவறு மன்னர் காலத்தனவாக, பல்வைக யாப்பினில்
அைமந்து ஒன்றிரண்டாக, பற்பலப் ெபாருள் மற்றும் கருத்தில் காணும்
தனிப்பாடல்களின் ெதாகுப்பு.

(இைவபற்றிய சில குறிப்புகள் இப்பக்கக் கைடயில் காண்க)

 (1) சிதம்பரம் சபாநாதர் ேகாயில்

கீழ்ேகாபுர வலப்பக்கச் சுவ ல்  ெத.இ.க.ெதா. IV # 621 (ேந ைச ெவண்பா)
 1.1
 ஓதும் சகரஆண்(டு) ஓர்ஒருபத் ெதட்டின்ேமல்
 ஆதி மூலநாளில் ஆனிதனில் - ேசாதி
 துளங்கிட ேமல்ேசாழன் ேசாழ குலவல்லி
 களங்கமற ைவத்தான் கரு

 கீழ்ேகாபுர உள்வலப்பக்கச்சுவ ல், ெத.இ.க.ெதா. IV # 621, AR-173 0f 1892
 (ெநடிலடி ஆசி  விருத்தம்)
 1.0
 வண்ணம் திகழும் ெகாடிமாடம் மன்னும் ேசாழ குலவல்லி
 நண்ணும் தைலைம உைடயாைர நாமார் புகழ்ப் பாமாைல
 எண்ணும் படிஇல் புகழாளர் என்ேற அன்ேற என்னுைடய
 கண்ணும் பழனக் கழுமலமும் கலந்தார் திருவு மலர்ந்தாேர

 உள்சுற்று வடபக்கச்சுவ ல்  இ.க.ெதா. V பக்.௧0௫
 (கழிெநடிலடி ஆசி  விருத்தம்)
 1.3
 நானிலத்ைத முழு(து)ஆண்ட சயதரற்கு 
 நாற்பத்து நாலாம் ஆண்டில்
 மீனநிகழ் ஞாயிற்று ெவள்ளிெபற்ற 
 உேராகிணிநாள் இடபம் ேபாதால்
 ேதனிலவு ெபாழில்தில்ைல நாயகர்தம் 
 ேகாயில்எலாம் ெசம்ெபான் ேவய்ந்தாள்
 ஏனவரும் ெதாழு(து) எத்தும் ராசராசன் 
 குந்தைவபூ விந்ைத யாேள

 இரண்டாம் சுற்று வாயில் ேமல் பக்கச்சுவ ல்  ெத.இ.க.ெதா. �� # 228
 (ேந ைச ெவண்பா)



 1.4
 மாறுபடு மன்னர்தம் ைகபூண்ட வாள்இரும்பு
 ேவறுமவர் கால் பூண்டு விட்டேத - சீறிமிக
 ேவட்டம் தி தரு களிற்று விக்கிர பாண்டியன்தன்
 நாட்டம் கைடசிவந்த நாள்

 கீழ்ேகாபுர ெதற்கு கதவுநிைலயில் ெத.இ.க.ெதா. IV # 228  (ேந ைச ெவண்பா)
 1.5
 மீனவற்கு விக்கிரம பாண்டியற்கு ேவந்தர்இடும்
 யாைன திருஉள்ளத்(து) ஏறுேமா - தானவைர
 ேவன்றதல்ல ேமனிநிறம் ெவள்ைளஅல்ல ெசங்கனக
 குன்ற(து)அல்ல நாலல்ல ேகாடு

 கீழ்ேகாபுர வடபக்கச் சுவ ல்  ெத.இ.க.ெதா. IV # 228  (ேந ைச ெவண்பா)
 1.6
 ஏந்து மருவி இரவி புரவியின்முன்
 பூந்துவைல வசீும் ெபாதியிேல - காய்ந்துசின
 ேவணா(டு) தைனெவன்ற விக்கிரம பாண்டியன்ெமய்ப்
 பூண்ஆரம் பூண்டான் ெபாருப்பு

 கீழ்ேகாபுர வடபக்கச் சுவ ல்  ெத.இ.க.ெதா. IV # 228  (ேந ைச ெவண்பா)
 1.7
 ெவங்கண் மதயாைன விக்கிரம பாண்டியேன
 ெபாங்கி வடதிைசயில் ேபாகாேத - அங்கிருப்பாள்
 ெபண்என்று மீண்ட ெபருமாேள ேபர்இைசயாழ்ப்
 பண்ஒன்றும் ேவய்வாய்ப் பைக

 கீழ்ேகாபுர ெதற்கு கதவுநிைலயில்  (ேந ைச ெவண்பா)
 1.8
 ெகாங்கர் உடல்கிழியக் குத்திஇரு ேகாட்(டு)எடுத்து
 ெவங்கண் அழலில் ெவதுப்புேமா - மங்ைகயர்கள்
 சூழத் தாமம்புைனயும் சுந்தரத்ேதாள் மீனவனுக்(கு)
 ஈழத்தான் இட்ட இைற

 இரண்டாம் சுற்று ேமல்பக்கச் சுவ ல்   ெத.இ.க.ெதா. IV # 228
 (கழி ெநடிலடி ஆசி  விருத்தம்)
 1.9
 சீர்ெகாண்ட ெவள்ளாறு குருதிப் ெபருக்கில் 
 ெசவ்வாறு பட்ேடாட அவ்வாறு ெசன்றப்
 ேபார்ெவன்று வனப்ேபய் நடங்கண்ட தற்பின் 
 புலியூர் நடங்கண்ட புவேனக வரீா
 பார் பண்(டு)அளந்(து)உண்ேடார் ஆலில்கிடக்கும் 
 பச்ைசப் பசுங்ெகாண்டேல பத்மநாபா
 கார்ெகாண்ட நின்ைகயில் ேவலுக்கு வற்றும் 
 கடல்அல்ல என்ேபைத கண்தந்த கடேல



 கீழ்ேகாபுர வடபக்கச்சுவ ல்  ெத.இ.க.ெதா. IV # 619  (சந்த விருத்தம்)
 1.10
 வட்ட ெவண்குைட மன்னர் தம்புகல் 
 காண்டு மாமுடி ெகாண்டுேபார் 
 மாறு ெகாண்ெடழு ேபாச ளன்தைட 
 ெகாண்டு வாணன் வனம்புகத்
 ெதாட்ட ெவம்பைட வரீன் ெவற்றி(ேய) 
 புைனந்த சுந்தர மாறன்முன் 
 சூழிவிட்டெத லிங்கர் ேசைன(ைய) 
 துணித்து ெவன்ற களத்துேமல்
 விட்ட ெவம்ப  பட்ட ெபாழுெதழு 
 ேசா  வா ைய ஒக்கு நீர் 
 ேமல் மிதந்தநி ணப்ெப ருந்திரள் 
 ெவள்நு ைரத்திரள் ஒக்குமுன்
 பட்டெவங்க  யந்த வரீ(ேர) 
 படிந்த மாமுகில் ஒக்கும்வழீ் 
 படுமணிக் குைட அங்கு வந்(து)எழு 
 ப தி மண்டலம் ஒக்குேம

 கீழ்ேகாபுர வலப்பக்கச்சுவ ல்  ெத.இ.க.ெதா. IV # 618  (கலித்துைற)
 1.11
 காேரற்ற தண்டைலக் காவி  நாடைனக் கானுலவும்
 ேதேரற்றி விட்ட ெசழுந்தமிழ்த் ெதன்னவன் ெசன்ெறதிர்ந்து
 தாேரற்ற ெவம்பைட ஆ யர் தண்டுபடத் தனிேய
 ேபாேரற்று நின்ற ெபருவார்த்ைத இன்றும் புதுவார்த்ைதேய

 கீழ்ேகாபுர வலப்பக்கச்சுவ ல் ெத.இ.க.ெதா. IV # 619  (கலித்துைற)
 1.12
 பண்பட்ட ெமன்ெமாழிப் ைபந்ெதாடி ெகாங்ைகயர்க் கைவேமல்
 கண்பட்ட முத்த வடம்கண்டு காக்கிலன் காடவர்ேகான்
 எண்பட்ட ேசைன எதிர்பட் ெடாழுக எழுந்த புண்ணரீ்
 விண்பட் டைலயப் பைடெதாட்ட சுந்தர மீனவேன

 கீழ்ேகாபுர வலப்பக்கச்சுவ ல்  ெத.இ.க.ெதா. IV # 620  (கலித்துைற)
 1.13
 இனவ( க் கி)ம்பு  ெவண்பிைறக் ேகாட்டிகல் ெவம்கடும்கண்
 சினமத்த ெவம்க ச் சுந்தரத் ெதன்னவன் தில்ைலமன்றில்
 வனசத் திருவுடன் ெசஞ்ெசால் திருைவ மணந்தெதாக்கும்
 கனகத் துைலஉடன் முத்தத் துைலயில் கலந்ததுேவ

 கீழ்ேகாபுர ெதற்குக் கதவுநிைலயில்  (கலித்துைற)
 1.14
 மீளா வழிெசல்ல ேவணாடர் தங்கைள ெவன்ற தடம்
 ேதாளான் மதுைரமன் சுந்தர பாண்டியன் சூழ்ந்திைறஞ்சி
 ஆளான மன்னவர் தன்ஏவல் ெசய்ய அவனி முட்ட
 வாளால் வழிதிறந் தான்வட ேவந்தைர மார்திறந்ேத



 கீழ்ேகாபுர ெதற்குக் கதவுநிைலயில்  (கலித்துைற)
 1.15
 வாக்(கு)இயல் ெசந்தமிழ் சுந்தர பாண்டியன் வாள்அம ல்
 வகீ்கிய வன்கழல் கண்ட ேகாபாலைன விண்ணுலகில்
 ேபாக்கிய பின்(பு)அவன் தம்பியர் ேபாற்றப் புரந்(து)அரசில்
 ஆக்கிய வார்த்ைத பதிநா லுலகமும் ஆகியேத

 கீழ்ேகாபுர வடப்பக்கச்சுவ ல்   (கலித்துைற)
 1.16
 புயலும் தருவும் ெபாருைகப் புவேனக வரீபுனல்
 வயலும் தரளம்தரு ெகாற்ைகக் காவல வாரணப்ேபார்
 முயலும் கணபதி ெமாய்த்தெசஞ் ேசாதி முகத்(து)இரண்டு
 கயலுண்(டு) எனும்அதுேவா முனி(வு)ஆறிய காரணேம

 சிதம்பரம் ேகாயிலில் (?)   ெத.இ.க.ெதா. XII. பக்.௧0   (கலித்துைற)
 1.17
 சுந்தரத் ேதாரணம் நாட்டித் துகில்ெகாடி சூட்டிமுத்துப்
 பந்தரப் பாலிைக தீபம் பரப்புமின் பல்லவர்ேகான்
 ெசந்தளிர்க் ைகெகாத் தைபயன் மகளுடன் தில்ைலஉலா
 வந்(து)அளிந்தளிக் கும்ெபரு மாள்ெவற்பர் மாைத மணம்ெசயேவ

 (2) ெதன்காசி விசுவநாதர் ேகாயில்

 ேமற்படி ேகாயிலில் தி.க.ெதா. I பக். ௯௬-௯௭   (கலித்துைற)
 2.1
 அணிெகாண்ட விந்த அணங்கும் ஒன்ேறஅடி ேயற்குனக்கு
 மணிெகாண்ட வாசன் மணியும் ஒன்ேற பைகமன்னைரயும்
 பிணிெகாண்ட காைரயும் முந்நீைரயும் ெபரும் பூதத்ைதயும்
 பணிெகாண்ட ெசண்பகத் ெதன்னா பராக்கிரம பாண்டியேன

 முன்புறவாயிலிலுள்ள (இடிந்த) ேகாபுரச் சுவ ல் திருவிதாங்கூர் கல்ெவட்டுத் 
 ெதாகுதி I பக்.௯௬ (ஆசி ய விருத்தம்)
 2.2
 அன்பினுடன் சகாத்தம் ஆயிரத்து முந்நூற்(று) 
 அறுபத் ெதட்டின்ேமல் ைவகாசித் திங்
 மன்தியதி ஈைரந்தில் பூருவ பக்க 
 மருவு தசமியில் ெவள்ளிவாரம் தன்னில்
 மின்திகழ் உத்திரநாள் மீனத்தில் வாைக 
 ேவல்அ ேக ச பராக் கிரம மகிபன்
 ெதன்திைசயில் காசிநகர் ேகாயில் காணச் 
 ெசன்று நின்று த சைனதான் ெசய்வித்தாேன



 இதுவுமது  (ஆசி ய விருத்தம்)
 2.3
 பன்னுகலி யுகநாலா யிரத்(து)ஐஞ் ஞூற்(று)ஐம் 
 பத்ெதட்டின் ேமல்எவரும் பணிந்து ேபாற்றச்
 ெசன்ெனல்வயல் ெதன்காசி நக ன் நல்கார்த் 
 திைகத்திங்கள் தியதிஐந்தில் ெசம்ெபான்வாரம்
 மன்னியமார் கழிநாளில் மதுைரேவந்தன் 
 வடிெவழுத(ஒ) ணாதபராக் கிரம மகிபன்
 ெசான்னவைர ேபால்திருக்ேகா புரமும் காணத் 
 துடியிைடயாய் உபானமுதல் ெதாடங்கினாேன

 ேமற்படி ேகாயிலில் தி.க.ெதா. I பக். ௯௬-௯௭  (கலித்துைற)
 2.4
 ெமன்காைச மாமலர் அன்ன ெமய்ேயாற்கும் வி ஞனுக்கும்
 வன்காசு தீர்த்திடும் விச்சுவநாதன் மகிழ்ந்திருக்கப்
 ெபான்காைசத் ெமய்என்று ேதடிப் புைதக்கும் இப்பூதலத்தில்
 ெதன்காசி கண்ட ெபருமான் பராக்கிரம ெதன்னவேன

 இடிந்தேகாபுரச்சுவர்  தி.க.ெதா. I பக். ௯௬-௯௭ (கலித்துைற)
 2.5
 ஆராயினும் இந்த ெதன்காசி ேமவும் ெபான்னாலயத்து
 வாராத ேதார் குற்றம் வந்தால் (அ)ப்ேபா(து) அங்கு வந்(து) அதைன
 ேநராகேவ ஒழித்துப் புரப்பார்கைள நீதியுடன்
 பாரார் அணியப் பணிந்ெதன் பராக்கிரம பாண்டியேன

 இடிந்தேகாபுரச்சுவர்  தி.க.ெதா. I பக். ௯௬-௯௭ (கலித்துைற)
 2.6
 ேசல் ஏறிய வயல் ெதன்காசி ஆலயம் ெதய்வச்ெசய
 லாேல சைமத்தது இங்கு என்ெசயல்(அ)ல்ல (அ)தைன இன்னும்
 ேமேல வி வுெசய்ேத புரப்பார் அடி வழீ்ந்(து) அவர்
 பால் ஏவல்ெசய்து பணிவன் பராக்ரம பாண்டியேன

 இடிந்தேகாபுரச்சுவ ல்  (கலித்துைற)
 2.7
 அ ேகச  மன் பராக்கிம மாறன் அரன் அருளால்
 வ ேசர் ெபாழில் அணி ெதன்காசிக் ேகாயில் வகுத்து வலம்
 பு ேசர் கடல் புவி ேபாற்ற ைவத்ேத அன்பு பூண்டு இதைனத்
 தி ேசர் விளக்ெகனக் காப்பர் ெபாற்பாதம் என் ெசன்னியேத

 இடிந்தேகாபுரச்சுவ ல்  (கலித்துைற)
 2.8
 சாத்திரம் பார்த்தங்ஙன் யான்கண்ட பூைசகள் நடாத்தி
 ஏத்தி அன்பால் விசுவநாதன் ெபாற் ேகாயில் என்றும் புரக்கப்
 பார்த்திவன் ெகாற்ைகப் பராக்ரம மாறன் ப வுடன் அங்(கு)
 ேகாத்திரம் தன்னில் உள்ளார்க்கும் அைடக்கலம் கூறினேன



 இடிந்தேகாபுரச்சுவ ல்  (கலித்துைற)
 2.9
 மனத்தால் வகுக்கவும் எட்டாத ேகாயில் வகுக்க முன்னின்
 எைனத்தான் பணிெகாண்ட நாதன் ெதன்காசிைய என்றும் மண்ேமல்
 நிைனத்து ஆதரம் ெசய்து அங்கு ஆவல் புைனயும் நிருபர்பதம்
 தைனத்தான் இைறஞ்சி தைல மீது யானும் த த்தனேன

 இடிந்தேகாபுரச்சுவ ல்  (கலித்துைற)
 2.10
 பூந்தண்ெபழில் புைடசூழுந் ெதன்காசிையப் பூதலத்தில்
 தாம் தன் கிைளயுடேன புரப்பார்கள் ெசந்தாமைரயாள்
 காந்தன் பராக்ரம ைகதவன் மான கவசன் ெகாற்ைக
 ேவந்தன் பணிபராகி எந்நாளும் விளங்குவேர

 இடிந்தேகாபுரச்சுவ ல்  (கலித்துைற) (இறங்கற்பா)
 2.11
 காண்தகு நீர்புைன ெதன்காசிக் ேகாபுரக் கற்பணி ஆ(று)
 ஆண்டில் முடித்துக் கயிைல ெசன்றான் அகிேலசர்பதம்
 பூண்டுைற சிந்ைத அ ேகச  விந்ைதப் ேபார் கடந்த
 பாண்டியன் ெபான்னின் ெபருமான் பராக்கிரம பாண்டியேன

 இடிந்தேகாபுரச்சுவ ல்  (கலித்துைற) (இறங்கற்பா)
 2.12
 ஏரார் சகாத்தம் முந்நூற்றுடன் ஆயிரத்து எண்பத்ைதஞ்சில்
 சீராரும் மார்கழி சித்திைர நாளில் சிறந்து குற்றம்
 வாராத பூரைணயில் பராக்கிரம மாறன் (எங்ேகான்)
 காராரும் கண்டத்தரன் கயிலாயத்தான் கண்டனேன

 இடிந்தேகாபுரச்சுவ ல்  (கலித்துைற) (இறங்கற்பா)
 2.13
 ேகாதற்ற பத்தி அறுபத்து மூவர்தம் கூட்டத்திேலா
 தீதற்ற ெவள்ளிச் சிலம்பகத்ேதா ெசம்ெபான் அம்பலத்ேதா
 ேவதத்திேலா சிவேலாகத்திேலா விசுவநாதன் இரு
 பாதத்திேலா ெசன்று புக்கான் பராக்கிர பாண்டியேன

 இடிந்தேகாபுரச்சுவ ல்  தி.க.ெதா. I பக்.௧0௫
 (கலித்துைற) (இறங்கற்பா)
 2.14
 ஏடியல் மாைல அணிந்தாலும் வாடும் எனப் புலவர்
 பாடிய வரீ ெவண்பாமாைலையப் ெபான்னின் பாண்டியன் ேபார்
 ேதடியேவல்ெசழியன் குலேசகரத் ெதன்னைனப்ேபால்
 சூடிய ேவந்தருண்ேடா ஒருேவந்தைரச் ெசால்லுகிேல



 முன் மண்டப வடபுறச்சுவ ல் தி.க.ெதா. I பக். ௧0௩  (கலித்துைற)
 2.15
 விண்ணாடர் ேபாற்றும் ெதன்காசிப் ெபாற் ேகாபுரம் மீதில்எங்கள்
 அண்ணாள்வி ெசய்த பணிஇப்படிக்குைறயாய்கிடக்க
 ஒண்ணாெதனக் கண்டுயர்ந்த தட்ேடாெடங்கும் ஊன்றுவித்தான்
 மண்ணாளும் மாலழகன் குலேசகர மன்னேன

 ெதன்பக்கச் சுவ ல் தி.க.ெதா I பக்.௧0௫  (ஆசி ய விருத்தம்)
 2.16
 ஏறிய சகாத்தமாயி ரத்துநானூற் ெறழுபதின் 
 னாலில் வருஷம்ப  தாபிதனில் மாதம்
 ேதறிய சித்திைர இருபத் ெதான்பதாகும் 
 ேததிஇரண் டாம்பக்கம் திங்கள்உ ேராகிணிநாள்
 வறீுயர்ந்த மிதுனத்து ெநல்ேவலிமாறன் 
 வரீேவள் குலேசகர ெசழியெனன்று சுரர்
 ஆறுபுைன அகிேலசர் காசியிேல விளங்க 
 அணிமவுலி த த்தனன் பரராசர் பணிந்தனேர

 ெப ய ேகாபுர வடபக்கச் சுவ ல்  (ஆசி ய விருத்தம்)
 2.17
 அத்தர்ெதன் காசிக்கண் ேடான்கண்ட ஆலயமும் 
 அடியாரும் வாழ்வு ெபறவந்(த) 
 அழகன்அதி வரீரா மன்சருவ மானிய 
 மதாகக் ெகாடுத்த படிதான்
 சித்திைரப் பரணியூர்த் ெதண்ட ேதாஷப்ெபான் 
 திரும்பக் ெகாடுத்(து)அவ் வூ ல் 
 ெசங்ேகாட்ைட யார்ெகாண்ட பகுதியு நிறுத்தித் 
 திருக்ேகாயிலின் பகுதியாய்
 ைவத்தைத அறக்கழித்(து) ஆயங் கணக்குடன் 
 மகாநவமி திருநாளிைட 
 வந்த காணிக்ைகப் பாட்டப்பகுதி காணம்பல் 
 வ இைவ எல்லாம் கழித்துப்
 பத்தியாய்க் குணராம நாதற்கு ேமற்படி 
 பணம்கழித்(து)அடியர் வடீ்டுப் 
 பணமும் கழித்(து)இப் படிச் சருவ மானியப் 
 பட்ைடயமும் அருளினாேன

 ேமல்கண்ட பாடல்களுக்கு சிறுகுறிப்புகள்  பாடல் எண்வ ைசயில்

 சிதம்பரம் சபாநாதர் ேகாயில்
 1.1
 சக ஆண்டு ௧0௧௮ ல் (CE 1096)ஆனிமாத மூல நாளில் ேசாழகுலவல்லி 
 என்னும் ஓர் ேசாழமன்னனின் அதிகா  தன் ேமல் வந்த களங்கத்ைத 
 மாற்ற இக்ேகாயிலுக்கு தானம் ெசய்து ேவண்டிக்ெகாண்டான். (CE 1096)ல்
 ஆட்சி ெசய்த ேசாழ மன்னன் குேலாத்துங்கன்-I



 1.2
 ேமற்கண்ட ேசாழ குலவல்லி எனும் அதிகா ையப் அவர்பால் ெபாருள் ெபற்ற 
 கழுமலம் எனும் ஊர்ச் ேசர்ந்த (அரச குலம்/கணிைக?) ஒரு ெபண் 
 ேபாற்றுவது.

 1.3
 இராசராசன் (?) குந்தைவ எனும் ேசாழகுல அரசி மன்னனின் 44ம் ஆண்டில் 
 தில்ைல சபாநாதர் ேகாயில் முழுதும் ெசம்பினால் கூைற ேவய்ந்தாள்.
 மன்னனின் 44 ம் ஆண்டு குறிக்கப்படுதலால் 50 ஆண்டுகள் ஆண்ட 
 முதல்குேலாத்துங்கேன (1070-1120) ஆதல் ேவண்டும். எனேவ ெசம்ெபான்
 ேவய்ந்த காலம் (1112) ஆகும்.
 
1.4
 விக்கிரம பாண்டியன் (1283-96) எனும் பாண்டியன் சீற்றம் ெகாண்ட ேபாது அவன்ம
◌ுன் மற்ற மன்னர் யாவரும் பயந்து வாட்கைள தங்கள் காலடிேலேய
 ேபாட்டு விட்டனர்

 1.5
 (ேமற்கண்ட) விக்கிரம பாண்டியற்கு அவன்பால் ேதாற்ற மன்னர் திைறயாக 
ெகாடுக்கும் யாைன நிைர கருப்பு நிறமுைடயேத, இருெகாம்புகைள 
(அயிராவதங்கள் அல்ல) உைடயேத, பலேபார்களில் ேதாற்றேத, (இவன் 
 வரீத்திற்கு ெபாருந்தாத அற்பமானேத).
 
1.6
 (ேமற்கண்ட) விக்கிரம பாண்டியன் ேகாபமைடந்து ெவன்றது அருவிகளின் 
தூவாைல வசீும் ெபாதியில் ேசர்ந்த ேவணாடு

 1.7
 (ேமற்கண்ட) விக்கிரம பாண்டியேன ேமலும் வடதிைசயில் ெசல்லாது 
திரும்பியேதன்? அங்கு வரீம் குைறந்தவேர (ெபண் ஒப்பவர்) ஆட்சியில் இருப்பவர் 
என்பதாலா?
 
1.8
 சுந்தர பாண்டியன் ெகாங்கு நாட்டவ ன் யாைனப் பைடைய ெவன்றவன். இவன் வ
◌ீரத்ைத கண்டு ஈழ மன்னன் ேபா ட பயந்து இைற ெசலுத்த விரும்பினான்.
 மாறவர்மன் சுந்தர பாண்டியன் (1215 - 1239)
 சைடயவர்மன் சுந்தர பாண்டியன் (1252 - 1271)
 சைடயவர்மன் சுந்தர பாண்டியன் (1296 - 1310)
என 3 சுந்தர பாண்டியர்கள் ஆண்டனர். முதல் இருவ ன் ெமய்கீர்த்திகள் 
ஈழத்ைதயும் ெவன்ற வர்களாகவும் தில்ைலயில் வணங்கினராகவும் குறிக்கின்றன. 
இவ்ெவண்பா 1.14, 1.15 (கலித்துைற) பாடல்களுக்கு அடுத்து உள்ளதாகலாம். 
என அவ்விரு பாடலுக்கு யவேர இப்பாடல் குறிப்பவராகும். அைவகளில் 
கண்டேகாபாலன் கணபதி எனும் இரு ெதலுங்கு நாட்டு மன்னர்கள் ேதாற்றைதக் 
குறிப்பதால் வடவர்கைள ெவன்றதாக உள்ள முதலிருவ ல் யாேரனுமாகலாம்



 1.9
 புவேநக வரீா (பாண்டியன் மன்னா !) ேசாழர் பைடைய ெவன்ற குருதியில் 
ேபய்கள் களித்து நடமாட கண்டபின் தில்ைல மன்றில் சிவன்தன் திருநடம் 
காண வந்தைனேயா !.திருமால் ேபால் மக்கைளப் ேபணுபவேன எங்கள் 
(நாட்டு) ெபண்களின் கண்கள் வற்றாத கடேலயாகும் (அழவிடாேத என்பது)

 1.10
 சுந்தர பாண்டியன் ேபாசள மன்னன், வாணன், ெதலிங்கர் முதலிேயாைர 
ெவன்ற ெபாது அவர் குருதியில் நிணம் நுைர மிதந்தது வானிெலழு 
ேமகக்கூட்டத்திைட ேதான்றும் ஞாயிறு வட்டம் ேபால் திகழ்கின்றது

 1.11
 பாண்டிய மன்னன் ேசாழைன வனம் புகைவத்து (ெவன்று) வடநாட்டு 
ஆ யருடன் தனியாக நின்று ேபார் (அன்று) 
பு ந்தைத பலர் புகழ்ந்து ேபசியது இன்றும் ஒலிக்கிறது

 1.12
 காடவர்கைள (பல்லவகுலத்ேதான்றல்கைள) சுந்தரபாண்டியன் ெவன்றதால் 
மங்ைகயர் மார்பின் பிளவிைட ெதாங்கும் முத்து  மாைலகைள அவர் 
காத்துக் ெகாள்ளா விட்டால் தான் என்ன?

 1.13
 யைனப்பைடயுைடய சுந்தரபாண்டியன் தில்ைலயில் ெவன்று ஆள்வது 
திருமகைளயும் (பசும்ெபான் ேவய்த ேகாயில் மற்றும் வளநாடு அதனால்) 
கைலமகைளயும் (ெவண்ைம நிற முத்துகள் விைளயும் நாடுைடயன் ஆதலால்) ஒர
◌ுேசர மணம்பு ந்தது ஒக்கும் (ேசாழ பாண்டியநாடு என இருநாட்டிைன 
ஆள்கிறான்)

 1.14
 சுந்தரபாண்டியன் வடமன்னைர ெவன்றைம குறிக்கப்படுகின்றது

 1.15
 சுந்தர பாண்டியன் கண்டேகாபாலன் எனும் ெதலுங்கமன்னைன ெவன்று 
அவன் இளவல்களுக்கு தன்கீழ் இருந்தாள அரசு ைம தந்தைம 
குறிக்கப்படுகின்றது

 1.16
 புவேநக வரீன் (பாண்டியன்) கணபதி எனும் வடுகமன்னனின் ேமல் இருந்த 
ேகாபத்ைத அடக்கிக் ெகாண்டான் ஏெனனில் அவன் முகத்தில் (தன் ெகாடி) 
மீன்கைளப்ேபால் கண்கைளக் (வரீமற்ற ெபண்ணாக)கண்டதாேலா? 
(பணிந்ததனால் என்க)

 1.17
 பல்லவர் குலத்துதித்த மன்னவெனாருவன் அபயனின் (ேசாழன்) மகளுடன் 
ைகேகாத்து வந்து மைலநாட்டார் மகைள திருமணம் ெசய்ய தில்ைலநகர் 
வதீிகளில் உலா வரப் ேபாகிறான் அதற்கு முத்துப்பந்தல் ெகாடி ேதாரணம் 



முதலிய நாட்டி விளக்கு பாலிைக 
ைவத்து வரேவற்க தயாராகுங்கள் என்கிறது இப்பாடல்

 ெதன்காசி விசுவநாதர் ேகாயில்
 2.1
 மண்தலத்ைத எல்லாம் ெவன்று ஆளும் சண்பகராமனான பராக்கிரம 
பாண்டியேன உனக்கு பிரமனின் ைகஅக்குமணியும் அணிகளணிந்த கைலமகள் 
கைடக்கண் பார்ைவயும் ஒன்ேற (கல்வி ஞானம் என இரண்ைடயும் ஒன்றாக 
காண்பவன்)

 2.2
 அ ேகச  பராக்கிரம பாண்டியன் (CE1422-63) மரபுைட அரசருள் கைடக்கால 
பாண்டியர் ெதாடர்ச்சியில் ஆண்டவன். சகம் 1368ல் (CE1446) ைவகாசி மாதம், 
10 ம் ேததி, வளர்பிைற தசமியாகும்  ெவள்ளிக்கிழைம, உத்திர நாளில் மீன 
லக்கினத்தில் ெதன்காசிக் ேகாயில் வழிபாடு ெசய்ய வந்திருந்து பலரும் 
இந்த ஆலயத்ைத ெதாழும் ேபற்றிைன அளித்தான். (அக்கலத்தில் ெபருைமமிகு
 வழிபாட்டாளர் வருைகைய மிகநுண்ணியமாக எழுதி ைவக்கும் எண்ணம் 
இருந்துள்ளைமக்கு இப்பாடலும் ஓர் சான்று)
 [ கல்ெவட்டாளர் படிஎடுக்கும் காலத்து இக்ேகாயில் ேகாபுரம் இடிந்த 
நிைலயிலிருந்தாக குறிக்கப் பட்டுள்ளது. 1960 ல் யான் பார்த்த ேபாதும் 
மின்னல் தாக்கி இடிந்து பலகாலம் இப்படிேய உள்ளதாக கூறினர்.ஆனால் 
தற்காலம் (2008) ஆங்கு புதிதாக ேகாபுரம் கட்டி ஏறக்குைறய 10=15
ஆண்டுகள் கடந்துள்ளது ]

 2.3
 ேமற்கண்ட பராக்கிரம பாண்டியன் கலியுகம் ௪௫௫௮ல் (CE 1457) (அஃதாவது 
11 ஆண்டுகள் கழித்து) கார்த்திைகத் மாதம் ஐந்தாம்  ேததி ெசவ்வாயன்று இந்த த
ெ◌ன்காசி விசுவநாதர் ேகாயிலில்  ெபான்மைல ேபால் ஒரு ேகாபுரம் கட்ட தன் 
அரசியுடன் வந்து  யாவரும் ேபாற்ற ெதாடக்கவிழா நடத்தினான்.

 2.4
 அழிந்துபடும் ெசல்வத்திைன ேசர்த்து புைதத்து ைவத்து மடியும் இவ்வுலகில் 
பலகாலம் அழிமாலிருக்கும் கற்ேகாயிைல கட்டி பராக்கிரம பாண்டியன் 
புகழ்ெபற்றான்

 2.5 >>>> 2.10
 பாண்டியன் தான் கட்டிய ேகாயிைல தன்காலத்திற்குப் பிறகு அதைன காப்பாற்றி ப
ே◌ாற்றி வர தாேன பலவாறு பணிந்து பிற்காலத்ேதாைரக் ேகாட்டுக்
ெகாள்வதாக உள்ள இப் பாடல்கள் காலம் ெசல்வம் எனபல இடர்பாட
களுக்கிைடேய முடிக்கப்பற்ற ேகாயிலின்பால் அவனுக்கு இருந்த ஈடுபாட்டிைனக் க
◌ாட்டுகின்றன.

 பராம ப்பதில் குைறவரும்ேபாது அதைன நீக்குபவர்கள் 
 அதைன வி வுெசய்ேவார்
 எ  விளக்குச்சுடர்ேபால் அைணயாமல் காப்பவர்கள்
 இவ்வைகயில் பலவிதத்தில் ஆதரவும் ஊக்கமும் ெகாடுப்பவர்கள்



 என பலவிதமாகப் புரப்வர்கள் மன்னரால் ேபாற்றப்படுவர்
 எனவும் மற்றும் அதற்கும் ேமல் அவர்தம் பாதங்கள் என்தைலேமல்
 என மனமுருக ேகட்டுக்ெகாள்வது கண்ணரீ் மல்க ைவப்பதாகும்

 2.11 >> 2.14
 இைவ இரங்கற்பாக்கள் மன்னன் சகம் ௧௩௮௫ (C E 1463) 
விண்ணுலகம் எய்தினான் என்கின்றது
 
2.15
 பாண்டியனுக்குப் பிறகு முடிசூடிய அவன் இைளேயான் காலத்திலும் 
குைறயாக நின்ற சில ேகாயில் பணிகள் முற்றுப்ெபற்றன

 2.16
 சகம் ௧௪௭0 (CE 1457) ப தாபி ஆண்டு, சித்திைர மாதம் ௨௯ ேததி வளர்பிைற 
(இருண்ட பட்சம்) திங்களாகிய உேராகிணிநாள் மீன லக்கினத்தில் பாண்டியன் 
வரீேவள் குலேசகரெசழியன் என வறீு ெபருெபயருடன் ெதன்காசி 
விசுவநாதர் ேகாயிலில் பல அரசர் ேபாற்ற பணிய முடிசூடினான்

 2.17
 முன்பு (பராக்கிரம) பாண்டியன் கட்டிய ெதன்காசி விசுவநாதர் ேகாயிலுக்கு 
(பின்னாளில் ஆட்சியில் வந்த) அதிவரீராமபாண்டியன் (முன்ேனார் 
அக்ேகாயிலுக்கு)சர்வமான்யமாக ெகாடுத்திருந்த ெசாத்துக்கைள உ ைமகைள, 
(ஓர்)சண்ைடயில் ெவற்றி (பரணி) கண்ேடானுக்கு நஷ்டஈடாக ெபான் ெகாடுத்து 
மீட்டு (அடுத்துள்ள ேகரளர் எல்ைலயில் படும்) ெசங்ேகாட்ைடைய ஆளும் 
தைலவர்கள் ெகாள் உ ைமகைளயும் நிறுத்தி நல்லறத்ைத நாட்டி மகாநவமி திருந
◌ாள் (ஓர் ேகரளமன்னன் நிைனவுநாள்?) வந்த காணிக்ைக, பாட்டம்,
 காணம் இைவ கழித்து குணராமநாதன்ெபறுவது கழித்து அடியார் வடீ்டுப் 
பணமும் கழித்து (மற்றைத) சர்வமான்யமாக ெகாள்ள (ெசப்புப்)பட்டயம் எழுதிக் 
ெகாடுத்தான்.

 {நாளது வைர ெதன்காசி ெசங்ேகாட்ைட எனும் தமிழ்ெமாழி ேபசும் சிறு
 பகுதிகள் முன்பு திருவிதாங்கூர் மன்னர் ஆட்சின்குட்பட்டு இருந்தது
 1956 ல் இந்திய ெமாழிவா  மாநில அைமப்பு முைறயில் கன்னியாகும
 மாவட்டம் ேசர்க்கப்பட்டதைதப் ேபால் 'தமிழ்நாடு' மாநிலத்திற்குள்
 திருெநல்ேவலி மாவட்டத்தின் பகுதியானது} ஆகேவ திருவிதாங்கூர்
 கல்ெவட்டு ெதாகுதி என குறிக்கப்பட்டுள்ளது

 (நூ.த.ேலாகசுந்தரமுதலி)
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