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    உ 

க ைர 
 
    ெதன்ப  ஒ வர் தம் ைடய க த்ைத ேவெறா வ க்கு இைடநின்ற ஒ வர் 
வாயிலாகக் கூறி வி ப்ப . அரசர்கள் பைகயரசர்கள்பா ம், லவர்கள் 
உபகாாிகளின்பா ம், தைலவி தைலவன்பா ம், தைலவன் மணத்தின் ெபா ட் த் 
தைலவிையச் சார்ந்ேதார் பா ம், ஊடைல நீக்கும் ெபா ட் த் தைலவியின் பா ம் 

கைள அ ப் தல் மர . 
 
    இராமாயணத்தில் வ ம் அங்கதன்  த யன ம், பாரதத்தி ள்ள உ கன் 

, சஞ்சயன் , கி ஷ்ணன்  என்பன ம் பைகயரசர்கள்பால் வி த்த 
களாகும். ேகாைவ ல்களில் திற் பிாிெவன் ம் கிளவியிற் ெசால்லப்ப ம் 
ம் இதைனச் சார்ந்தேத. தி க்குறளில் ெதன் ம் அதிகாரத்தில் இவ்வைகத்  

ெசல்வா ைடய இலக்கணங்கள் கூறப்பட் ள்ளன. பிசிராந்ைதயார் ேகாப்ெப ஞ் 
ேசாழன்பால் அன்னச்ேசவைல வி த்ததாகப் றநா ற்றிற் கூறப்ப ம்  லவர் 
உபகாாியின்பால் வி த்ததற்கு உதாரணமாகும். குணமாைல சீவக க்குக் கிளிைய 
வி த்த  ேபான்றைவ தைலவி தைலவ க்குத்  விட்டனவாம். தைலவன் 
மணப்ெபா ட்டாகத் வி தல் ேகாைவ ல்களாற் லனாம். 
சுந்தர ர்த்திநாயனார் சிவபிராைன விட்ட ம் பிற ம் தைலவியின் ஊடைல 
நீக்கத் தைலவன்  விட்டனவாம். 
 
    இவற் ள், தைலவி தைலவன்பால் வி ம் ம், தைலவன் தைலவியின்பால் 
வி ம் ம் ெபா ளாகத் தனிேய அைமந்த பிரபந்தங்கள் பல ெதன் ம் 
ெபய டேன தமிழி ம் பிறெமாழிகளி ம் வழங்குகின்றன. இப்ெபயர்கள் 

விடப்ப ம் ெபா ள்களின் ெபயர்கைளச் சார்ந்ேத வழங்கும். இைவ இரண்ட ள் 
ன்ன  கள க்காலத் ம், பின்ன  கற் க் காலத் ம் ெப ம்பா ம் நிகழ்வனவாம். 

தமிழி ள்ள ப்பிரபந்தங்களில் தைலவி தைலவன்பால் விட்டனேவ மிகுதியாக 
உள்ளன. 
 
    தைலவனப் பிாிந்த காமமயக்கத்தால் தைலவி அஃறிைணப்ெபா ைள ம் 
உயர்திைணப் ெபா ைள ம்  வி ப்பதாகச் ெசய்தல் கவிமர . அஃறிைணப் 
ெபா ள்கைள அங்ஙனம் விளித் க் கூ தல் 'காமமிக்க கழிபடர் கிளவி' ெயன்  
ெசால்லப்ப ம்; "ெசால்லா மரபி னவற்ெறா  ெகழீஇச், ெசய்யா மரபிற் ெறாழிற்ப த் 
தடக்கி ம்" (ெதால். ெபா ள். சூ. 2) என்ப  இதற்குாிய விதி. இங்ஙனம் தைலவி 

விட ய தைல வைரந்ெதய் ங் கூட்டத்திற்கு ஏ வாகிய எட் வைக 
ெமய்ப்பா க ள்  னிவின்ைம என்பத ள் அடக்குவர் (ெதால். ெமய்ப். சூ. 23); 
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 னிவின்ைம - ள் ம் ேமக ம் ேபால்வன கண்  ெசால் மின் அவர்க்ெகன்  
திரந்  பன் ைறயா ம் ெசால் தல்' என்ப  ேபராசிாியர் உைர. 

 
    இவ்வா  விடப்ப ம் ைதப் ெபா ளாக ைடய ெசய் ட்கள் ற்காலத்  

ல்களி ம் பிற்காலத்  ல்களி ம் உள்ளன. அகநா ற் ள், "கான ங் கழறா " 
(170) என் ம் ெசய் ளில் ஒ தைலவி நண்ைடத் விட்ட ெசய்தி ம், ஐங்கு  

ற்றில் "சூழ்கம் வம்ேமா" (317) என் ம் ெசய் ளில் ெநஞ்ைசத் விட்ட ெசய்தி ம் 
காணப்ப கின்றன. பாிபாட ள்ள " ேதய வண் ன் ெதா தி" என் ம் பகுதி 
வண்ைடத் வி ம் மரைப ம், நற்றிைணயில் உள்ள "சி ெவள்ளாங் கு ேக" (70) 
என்ப  ெவள்ளாங் கு ைகத் வி வைத ம் லப்ப த் கின்றன். ேதவாரத்தி ம், 
திவ்யப்பிரபந்தங்களி ம், அந்தாதி, கலம்பகம் த ய பலவைகப் பிரபந்தங்களி ம் 
பல ெசய் ட்கள் தாக அைமந் ள்ளன. 
 
     வி தற்குாிய ெபா ள் இைவதாெமன்ற வைரயைறயில்ைல. 
இரத்தினச்சு க்கத் ச் ெசய் ள் ஒன் , அன்னம், மயில், கிள்ைள, ேமகம், 
நாகணவாய்ப் ள், பாங்கி, குயில், ெநஞ்சு, ெதன்றல், வண்  என் ம் பத் ப் 
ெபா ள்கைளக் கூ கின்ற . இவற் ள் ஒவ்ெவான்றற்கும் தனித்தனிேய 
இலக்கியமாக அைமந்த ல்கள் ன்  இ ந்தனேபா ம்; இப்ெபா  அன்னம், 
நாகணவாய்ப் ள், குயில் என்பவற்ைறத்  விட்டதாக் அைமந்த ல்கள் தமிழிற் 
காணப்படவில்ைல. ேமற்கூறிய பத்ைத ம்  விட்டதாகத் தானப் 
பாசாாியாெரன் ம் ஓ பகாாிமீ  திாிசிர ரம் மகாவித் வான்  மீனாட்சிசுந்தரம் 
பிள்ைளயவர்களால் இயற்றப்பட்ட (1)தசவி  என் ம் ெலான் ண் . இந்தப் 
பத்ைத ம் அல்லாத ேவ  பல ெபா ள்கைளத்  விட்டதாக அைமந்த தமிழ் 

ல்கள் பல. ஒ வைகயிேலேய ஒன் க்கு ேமற்பட்ட ல்கைள ெவவ்ேவ  
லவர்கள் இயற்றியி க்கிறார்கள். ப் பிரபந்தங்கள் க ெவண்பாவிற் 

ெசய்யப்ப தல் ேவண் ெமன்ப  இலக்கணம். 
----- 
 (1). இப்ேபா  அ  கிைடக்கவில்ைல. 
 
தம்தம் கற்பைனத்திறத் க்கு எவ்ெவப்ெபா ள் ஏற் ைடயனவாக இ க்கின்றனேவா 
அவ்வப் ெபா ள்கைளத் வி த்ததாகப் லவர்கள் பிரபந்தங்கைள 
இயற்றியி க்கின்றனர். அவற் ள் இந்த மான்வி ம் ஒன்றாகும். 
 
இந் ல் மிதிைலப்பட் யில் வாழ்ந்த குழந்ைதக்கவிராயர் என்பவரால் அவர்காலத்ேத 
சிவகங்ைக ஸம்ஸ்தானத்தில் பிரதானியாக இ ந்த ல்ைல ர்த் 
தாண்டவராயபிள்ைளெயன் ம் ேவளாளகுல திலகர்மீ  இயற்றப் ெபற்ற . "குழந்ைத 
ெசான்னெதன்ேறா" என்  இந் ல் வ ம்பகுதி இந் லாசிாியாின் ெபயைரப் 

லப்ப த் கின்ற . 
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    மானின்ெப ைமைய இ  விாிவாக த ல் விளக்குகின்ற ; பின்  ற்காலத் த் 

 ெசன்றார் இன்னார் இன்னார் என்பைத ம், க்குாிய பத் ப் ெபா ள்கைள 
விடாைமக்குக் காரணத்ைத ம் ெதாிவிக்கின்ற . அப்பால் சிவகங்ைக 
ஸம்ஸ்தானாதிபதியாகவி ந்த வ கநாத ைரயின் ெப ைமைய ம், பாட் ைடத் 
தைலவராகிய தாண்டவராயபிள்ைளயின் சிறப்ைப ம், அவர் ெசய்த தர்மங்கைள ம், 
அவ ைடய அவயவச்சிறப்ைப ம், அவ ைடய தந்ைத தைமயன்மார் தம்பியர் 
பிள்ைளகள் த ேயாைரப் பற்றிய ெசய்திகைள ம் விளக்குகின்ற . பிறகு அவர் 
பவனிவந்த சிறப் ம், அப்ேபா  பல மகளிர் அவைரக்கண்  மயல்ெகாண்  
வ ந்திய ம், தைலவி ெசன்  பவனி கண்  ஆைசெகாண்  வ ந்திய ம் 
கூறப்ப கின்றன. அவற்றின்பின் தைலவி, த ப்பப்ப ம் மா க்கு இன்ன இன்ன 
ேவைளகளிற் ேபாதல் கூடாெதன்பைத ம் இன்ன சமயத்திற் ேபாய் மாைல 
வாங்கிவரேவண் ெமன்பைத ம் அறி த் ம் பகுதி அைமந் ள்ள . 
 
    தைலவன், தைலவியின் வி ப்பத்திற்கு உடம்பட்டாெனன்பைத அறிவிக்கும் 
அைடயாள்ம் மாைலயாத ன், இத்தைகய ப்பிரபந்தங்கள் ெப ம்பாலனவற்றில் 
தைலவனிடம் ெசன்  மாைல வாங்கிவ ம்ப  தைலவி கூ வதாக உள்ள ெசய்தி 
அைமந்தி க்கும். 
 
    இந்த ல், த ற் காப் ச்ெசய் ளான ெவண்பா ெவான்ைற ம் இ தியில் 
வாழ்த் ச் ெசய் ெளான்ைற ம் ெபற்  301 கண்ணிகளால் ஆகிய . 
 
    ெசான்னயம் ெபா ணயம் ெசறிந்த இத் தின் ஏட் ப் பிரதி ெயாண்  
சற்ேறறக்குைறய 50 வ ஷங்க க்கு ன்  மிதிைலப்பட்  அழகிய 
சிற்றம்பலக்கவிராயரவர்கள் ட் ந்  எனக்குக் கிைடத்த . அதன் இ தியில், 
'குழந்ைதயன் மாைன வி   ற் ம்' என்  எ தப் ெபற்றி ந்த . 
 
    இைறவன் தி வ ளால் இன்றியைமயாத பகுதிக க்குக் குறிப் ைர எ தப்ெபற்  
இந் ல் இப்ெபா  பதிப்பிக்கலாயிற் . இத ள்வந் ள்ள மான்ேறயம், 

ல்வாய்மா  த யவற்ைறப் பற்றிய ெசய்திகள் விளங்காைமயால் குறிப் ைர 
எ தக்கூடவில்ைல. நாளைடவில் விளங்குெமன்ெறண் கின்ேறன். 
 
    தம  'கைலமகள்' பத்திாிைகயின் வாயிலாக இதைன ெவளிவரச் ெசய்த 
அப்பத்திாிைகயின் ஆசிாியர் ம-௱-௱-  ரா. நாராயணசாமி ஐயரவர்கள்பால் மிக்க 
நன்றியறி ைடேயன். இவர்கள் இவ்வா  ெசய்விப்ப  பல பிரபந்தங்கைள நான் 
ெவளிப்ப த்தற்கு ஒ  ண் ேகாலாகின்ற . 



 6

 
    இந்த ைல ஆரா ம்ேபா ம் ஒப்  ேநாக்கும்ேபா ம் உடனி ந்  உதவி 
ெசய்தவர்கள் சிரஞ்சீவி வித்வான் வி. . சுப்பிரமணிய ஐய ம், சிரஞ்சீவி வித் வான் 
கி. வா. ஜகந்நாைதய ம், சிரஞ்சீவி வித் வான் ச. கு. கணபதி ஐய ம் ஆவர். 
 
    'தியாகராஜ விலாஸம்' } 
    தி ேவட் சுவரன்ேபட்ைட} இங்ஙனம், 
    12-2-1936 } ேவ. சாமிநாைதயர். 
--------------- 
 

குழந்ைதக் கவிராயர். 
 
    இந்த ைல இயற்றிய குழந்ைதக் கவிராய ெரன்பவர் சிவகங்ைக ஸம்ஸ்தானத்ைதச் 
சார்ந்த மிதிைலப்பட் ெயன் ம் ஊாினர்; பரம்பைரயாகத் தமிழ்ப் லைம வாய்ந்த 
கு ம்பத்திற் பிறந்தவர். இவர்க ைடய ன்ேனார்கள் பண்ைடக் காலத்தில் 
ெதாண்ைட நாட் ள்ள** மல்ைலெயன் ம் ஊாில் இ ந்தவர்கள். அவர்க ள் 
ஒ வராகிய சிற்றம்பலக் கவிராயெரன்பவர் ெவங்களப்ப நாயகர்மீ  ஒ  குறவஞ்சி 
பா ச் சா வாகன சகாப்தம் 1570 (கி.பி. 1647-48)- ஆம் வ ஷத்தில் 
மிதிைலப்பட் ைய மடப் றமாகப் ெபற்றார். அ  தல் அவ ைடய பரம்பைரயினர் 
அவ் ாிேலேய வாழ்ந்  வரலாயினர். அவர்கள் பண்டார ெமன் ம் கவிராயெரன் ம் 
வழங்கப்ப வெரன்  பட்டயங்களால் ெதாியவ கின்ற . 
    ** மல்ைல - மாமல்ல ரம் அல்ல  மகாப ரம். 
 
    குழந்ைதக்கவிராயர், மங்ைகபாகக் கவிராயெரன்பவ ைடய தல்வர். 
அம்மங்ைகபாகக் கவிராயர் நத்தம் ஜமீன்தாராகிய இம் ங்ைகய நாயகர் குமாரர் 
ெசாக்க ங்க நாயகர்மீ  வ க்கக் ேகாைவ பா ச் சா வாகன சகாப்தம் 1635 (கி. பி. 
1712-3) - ஆம் வ ஷத்தில் சாாிப்பட்  ெயன் ம் ஊைரப் ெபற்றார். இச்ெசய்தி ஒ  
தாமிரப்பட்டயத்தால் ெவளியாகிற . 
 
    இந் லாசிாிய ைடய ன்ேனா ம் பின்ேனா ம் பா ய ல்கள் அள்வில. 
ெதன்னாட் ல் தங்கள் தங்கள் காலத்ேத அங்கங்ேக யி ந் வந்த சிற்றரசர்களா ம் 
ஜமீன்தார்களா ம் ெபாி ம் ஆதாிக்கப்பட்  அவர்களால் பல கிராமங்க ம் 
வாிைசக ம் ெபற்றி க்கின்றனர். தாம் பிறரால் ஆதாிக்கப் ெபற் ச் ெசல்வத்ைத 
ஈட் யதன்றி அங்ஙனம் ஈட் யவற்ைறப் பிற வித் வான்க க்கும் ெகா த்  
அவர்களாற் பாராட்டப் ெபற்ற ெப ைம இப்பரம்பைரயின க்கு உண் . இவர்கள் 

திய ல்கைள இயற்றியேதா  பைழய ல்கைளப் ப த் ம் ஆராய்ந் ம் 
ெதாகுத் ம் வந்தார்கள். இவர்க ைடய ட் ல் இன் ம் தமிழ்த்தாயின் 
அணிகல்களாகிய ல்கள்பல் இ த்த்ைலக் காணலாம். நான் பதிப்பித்த பைழய 
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ல்களின் ஏட் ப் பிரதிகள் பல இப்பரம்பைரயினாிடத்தி ந்  கிைடதன. அைவ 
இயன்றவைரயில் தி த்த ற்  விளங்கும். 
 
    குழந்ைதக் கவிராயர் பலஜமீந்தார்களா ம் பிர க்களா ம் ஆதாிக்கப் ெபற்றார். 
இம்மான்வி  தின் பாட் ைடத் தைலவ ம் சிவகங்ைக 
ஸம்ஸ்தானத் ப்பிரதானி மாகிய தாண்டவராய பிள்ைளெயன்பவரால் பலவைகயான 
வாிைசகைளப் ெபற்றார். அவர்மீ  இயற்றிய இந்த மான்வி  ைத யன்றி 
அவ்வப்ேபா  அவைரப் பாராட் ப் பா ய தனிப்பாடல்கள் அளவிறந்தன. 
 
    ஒ  சமயம், பஞ்சம் வந்தகாலத்தில் தாண்டவராய பிள்ைள ஏைழமக்கள் பலைர 
அன்னமிட் க் காப்பாற்றினார். அதைனப் பாராட்  இக்கவிராயர் இயற்றிய 
பலெசய் ட்க ள் ஒன்  வ மா  :- 
 
    * "ஒர்தட்  ேலெபான்  ேமார்தட்  ேலெநல்  ெமாக்கவிற்கும் 
        கார்தட் யபஞ்ச காலத்தி ேலகவி வாண க்கு 
        யார்தட்  ந்தட்  வாரா  காத்தன்ன தானந்தந்  
        மார்தட் னான் ல்ைலத் தாண்டவ ராய வேராதயேன" 
    ---- 
    * இச்ெசய் ள் ப க்காசப் லவர் சீதக்காதிைய பா யதாகச் சில ேவ பா க டன் 
தனிப்பாடற்றிரட் ற் காணப் ப கின்ற . 
 
    மற்றச்சமயங்களில் அவர்மீ  இவர்பா ய ெசய் ட்களிற் சில வ மா :- 
 
    1 ** "கல்ைலத்தான் மண்ைணத்தான் காய்ச்சித்தான் கு க்கத்தான் கற்பித்தானா 
          இல்ைலத்தான் பசியாம க்கத்தான் பதமத்தான் எ தி னானா 
         அல்லத்தா ெனன்க ைய ெவல்லத்தா னின்ைனத்தான் அல்லா மற்றான் 
         ெசால்லத்தான் ேவ ண்ேடா ல்ைலத் தாண் டவராய சுகிர்தேவேள." 
 
    2. "ெசஞ்சிதஞ்ைச ம ைரைமசூர் மா  பாைஷ 
                ெசந்தமிழின் கனமறிந்  ெசய்ய மாட்டார் 
        மஞ்சுநிகர் கம்பளத்தார் ெகா த்தி ைளத்தார் 
               வளர்பாக ேநாிக்கு வடபாற் ெகல்லாம் 
       பஞ்சவிலக் கணமறிந்தார் ெமத்த ண்  
              பாவாணர் கவிைதயவர் பாற்ெசல் லா  
       தஞ்சமினி ேவ ண்ேடா ல்ைல ேவந்ேத 
           தாண்டவரா யாகுவைளத் தாாி னாேன." 
    [ பாகேநாி - ஒ ர். பஞ்ச இலக்கணம் - பஞ்சத்தின்தன்ைம] 
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    ** இச்ெசய் ம் சில ேவ பா க டன் ேவ  ஒ வர் இயற்றியதாக 
வழங்குகின்ற . 
 
    3.  "ெவற்றியிேல கன்னைனெவன் றபிமன் மாதா 
                   மிடற்றிேல ெபாட்ைடைவத்தான் விளங்கு ேமழி 
          பற்றியேக தனத் ைரதாண் டவரா ேசந்த்ரன் 
                  பசுந்தமிழி னாவலர்க்குப் பண  ெநல் ம் 
          சுற்றியேக ரமணித் ெதாைட  மீந்  
                 சுகந்தசசந் தனம் சித் ெதா ஞ்ச வாதால் 
         ெநற்றியிேல ெபாட்ைடைவப்ப தல்லாற் சீட்  
                ெநல் ேல ெபாட்ைடைவக்க ேநமி யாேன." 
    [ மிடற்றிேல ெபாட் ; ெபாட்  - தா .  ெநல் ேல ெபாட் ; ெபாட்  - க க்காய். 
 
    4.   "மகரெந ங் கட லகம் க  த்  
                 வ கநா ேதந்தர ைர மகிழ்ப்ர தானி 
          சுகாதிமன் மன்மதன்றாண் டவரா ேசந்த்ரன் 
                ெசான்னெமாழி தவறாத சுத்தி கண்  
         பக ெந ந் தி மா  ெநயிற்ைக யிட்டான் 
                பகீரதி ம் பதிெனட்டாம் ப ேமற்ெகாண்டாள் 
        நிகர்ெப க ேசந்திர  தைலப் பள்ளம் 
              நீந்தினான் ெசவ ம  ேவந்தி னாேன." 
 
    5.  "மாசற்றி  தி ேமனியில் வ ற்ற  ேபாேல 
                 மதனபபயல் கைணசற் டல் வந் ற்றன ைவேயா 
          காயத்தைன ண்ணான  ட்டத்தைன யிடமாய்க் 
                ைகயத்தைன யானான்மகண் ெமய்ெயத்தைன ேநாேமா 
         வாசற்ப  கடவாளிவண் மயெலப்ப  யறிவாள் 
               மன க்ெகா  தைட ெசால்பவர் ைவயத்தி  ளேரா 
        ஆைசப்பட ேவேபாய்மகண் ேமாசப்பட வசேமா 
              அ ள்தாண்டவ ராயாதமி ழறி ம்ெப  மாேன." 
 
    இக்கவிராயர் பா ய ெசய் ட்கைளக் ேகட்  மகிழ்ந்த தாண்டவராய பிள்ைள 
இவ க்கு ஆயிரக்கலம் ெநல் அளக்கும்ப  கட்டைள யிட்டார். அக்கட்டைளைய 
உத்திேயாகஸ்தர்கள் நிைறேவற்றத் தாமதித்தார்கள்; அப்ெபா  அதைனக் 
குறிப்பாகத் ெதாிவித்தற்கு, 
    "அ ள்விசய ரகுநா தப் ெபாிய ைட யாத்ேதவர் அவர்கள் தந்த 
    நி ப ந்தாண் டவராய சாமிெசான்ன த்தர ம்  நிைலயா ெவன்றால் 
    வ ைடய பட்ட ம்ேபாய்ப் பஞ்சக த் தாக்க ைடத் ெதாழி  மாறி 
    இ சுட  ெமாளிம ங்கி ெய வி  மி ைறந்த ெவன்ன லாேம" 
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 என் ம் ெசய் ைள இவர் பா னர். அதன் பின்  தாண்டவராய பிள்ைளயின் 
க ைமயான உத்தரவின்ேமல் இவ க்கு அந்ெநல் அளக்கப்பட்ட ; பிரதானியின் 
கட்டைள ெபற் ம் ெநல்ைலப் ெபறாத வ த்தம் மிக்கி ந்த இவ க்கு அந்ெநல்ைலப் 
ெபற்ற காலத்தில் உண்டான மகிழ்ச்சிக்கு அளவில்ைல. அம்மகிழ்ச்சி மிகுதியினால், 
அந்ெநல்ைலயளந்த க ப்பெனன்பவைனப் பாராட்  ஒ  ெசய் ள் பா னார். அதன் 
பின் இரண்ட கள் வ மா :- 
 
    "ஒ ப்பான காலத்தி ெனன்மாாி யாக தவிெசய் ம் 
    க ப்பா ன் ேயாகந் தைழக்கு மடாெவந்தக் கால ேம." 
----- 
    * இதன் ன் இரண்ட கள் இப்ெபா  கிைடக்கவில்ைல. 
 
    தமக்குத் தாண்டவராயப்பிள்ைள ஆயிரங்கல ெநல் வழங்கிய இச்ெசய்திைய 
இக்கவிராயர் இந் ல், 
           " ந்தக், ெகா க்குங் குணேமா குழந்ைதெசான்ன ெதன்ேறா 
            அ க்கு மவன்மீதி லன்ேபா - எ க்கும் 
             இ நிதி  ெநல்லா யிரக்கல ந் தந்ேத 
             ஒ கவிைத ெகாண் க ற்ேறான்" (143-4) 
என்  பாராட்  யி க்கின்றனர். 
 
    தம் ைடய ெசய் ட்களில் தாண்டவராயபிள்ைள மிக்க வி ப்ப ைடயவெரன்பைத, 
 
    " ........................................ெதள் தமிழ் 
    மல்ைலயான் ெசால்  ம ர கவிக்கல்லால் 
    ல்ைலயா னம்பான் ெமாழிவாேனா" (271-2) 
 
என்பதிற் லப்ப ்த்தி யி க்கிறார். 
 
    தம்ைமப் பலப யாக ஆதாித் ப் ேபாற்றிய தாண்டவராய பிள்ைள இறந்தேபா  
இவர் மிகவ ந்திப் பா ய ெசய் ள் வ மா :- 
 
    "க ணா கர ல்ைலத் தாண்டவ ராயகங் காகுலேன 
    இ ணா  நீவந் திராநா  நீவந் தி ந்தசைப 
    ெபா ணா  நாவலர் வித்யாப்ர சங்கம் ெபா ந் ைமேயா 
    த ணா த ண மறிந்ேத த ந் தயாநிதிேய." 
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    இத்தாண்டவராயப் பிள்ைளயின் தைமயனாராகிய இராமகி ஷ்ண பிள்ைளயின்மீ  
இவர் ெசால் ய ெசய் ள் ஒன்  வ மா :- 
 
    "ேதாடைசந் தா ங் கனகாம் பரமயச் ேசாதிய ட் 
    பீ ைசந் ேதான் ல்ைல ராமக் ஷ் ேணந்த்ரன் பி த்ெத ம் 
    ஏடைசந் தாற்ெறய்வ நாடைசந் தா  ெம த்தின் ைனக் 
    ேகாடைசந் தாலைச ஞ்சக்ர வாளக் ெகா ேய." 
 
    இக்கவிராயர் ஒ  சமயம் நத்தம் ஜமீன்தாாிடம் ேபாய்விட் த் தம்பல்லக்கின் மீ  
இவர்ந்  சிங்கம்பிடாாிெயன் ம் ஊர் வழியாக வந்தனர். இவ ைடய பல்லக்குத் 

ைணைய நம்பிச் சில அந்தணப் ெபண் ர் அ கி ள்ள ஒ க்குப் ேபாவாராய்த் 
ெதாடர்ந் வந்தனர். பல்லக்குச் சிறி  ந்திற் . அந்தச் சமயத்தில் சிலதி டர்கள் 
அப்ெபண் ைர வழிமறித் த் ன் த்தி நைககள் த யவற்ைறக் 
கவர்ந் ெகாண்டனர். ன் ற்ற அவர்கள் கவிராயைர அைடந்  தாம் உற்றைதத் 
ெதாிவித்தனர். அதைனேகட்  மனம்வ ந்திய இவர், அவ் ாி ள்ள ஜயனாராகிய 
ேசவகராயர்மீ , 
 
    "அண்டர்ெதா ஞ் சிங்ைகயிற்ேச வகராயா ேகட்டாேயா ஜேயா ன்றன் 
    வண் விழி மலர்மாதர் ரைண ட் கைலதா  வாங்கி னாரா 
    விண் ல  கள்ளர்கள்வந் ெதன்பிறேக ெதாடர்ந் வந்த ேமலாஞ் சாதிப் 
    ெபண் கைள யணிகவர விட்டாேய ெகட்டாேய ேபர்பட் டாேய" 
 
    என்ற ெசய் ைளக் கூறினார். உடேன அவ் ாி ள்ள அதிகாாிக ைடய 

யற்சியினால் அத்தி டர்கள் பி பட்டனர். ெபண் ர் இழந்தெபா ைளப் ெபற்றனர். 
ஜயனா ைடய சக்தியினால் அத்தி டர்க க்குக் கண்ெதாியாமற் ேபாயினெவன் ம், 
அதனால் மீண் வந்  அவர்கேள தி ய ெபா ள்கைளக் ெகா த் ப் 
ேபாயினெரன் ம் கூ வ ண் . 
 
    இப் லவைர ஆதாித்தவர்க ள் க்ேகாட்ைட அரசராக இ ந்த தி மைலத் 
ெதாண்ைடமாெனன்பவ ம் ஒ வர். அவைர இவர் பாராட் ய பாடல்களிற் சில 
வ மா  :- 
 
1. "அந்தமிகு ெபான்மைலக்குப் ராாிைகயாற்  

               சலன ண்டங் கரனார் ேமவ 
      வந்தெதா  ெவண்மைலக்குத் தச கனாற்  
                சலன ண்  மாயன் ைகயால் 
      சந்தம  வியேகாவர்த் தனமைலக்குச்  
               சலன ண்  தான சூரன் 
      இந்த்ரகுலன் ெறன்ேகா த் தி மைலக்குச்  
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          சலனெமன் ம் இல்ைலத் தாேன." 
 
    2  . *"உத்தரதிக் கினிற்ெபாிய ெபான்மைலெயான்  
                    றி த்த னா ேலாங்கு ஞான 
            சித்தர்வித்யா தரர் னிவர் யாவ ேம  
                   க டமாச் ெசன்  வாழ்ந்தார் 
          இத்தலஞ்ேசர் ெதன்ேகா த் தி மைலதக்  
                 கணதிைசயில் இ த்த லாேல 
         நித்தமைற ேவதிய ம் பாவல  மா ல ம்  
               நிைலெபற் றாேர." 
 
    3. "ெகாக்ேகா  யைடகிடக்கக் கு ேகா   
                விைளயா ங் ேகா  நாடன் 
        ைதக்ேகா ப் பிைறேபாலத் தமிழ்க்ேகா ப்  
                 லவர்வந்தாற் ச ப்பில் லாமல் 
        திக்ேகா  யைலயாமற் றினங்ேகா   
                 ெகாைடெகா க்கும் தி ம ேலந்த்ரன் 
       எக்ேகா  யானா  மிவன்ேகா   
                 காலமட் ம் இ ப்பன் றாேன." 
 
    இவர் இங்ஙனம் பல தனிப்பாடல்கைள அவ்வப் ேபா  பா னா ம் மான்வி  

ைதயன்றி ேவ  ல் இயற்றியதாக இப்ேபா  ெதாியவில்ைல. 
    ----- 
    * இச்ெசய் ள், "வடதிைச ய ேவ வான்ேறா யிமயம், ெதன்றிைசயாஅய் கு யின் 
றாயிற், பிறழ்வ  மன்ேனாவிம் மலர்தைல லேக" (132) என் ம் றநா ற் ச் 
ெசய் ட் பகுதிைய நிைனப்பிக்கின்ற . 
 

லாராய்ச்சி 
 
    இந்த ல் குழந்ைதக்கவிராயர் மானின் ெப ைமையப் பலப யாக எ த் க் 
கூறிப் பாராட் வதனால் தமக்குள்ள விாிந்த லறிைவ ம், லைமத் திறத்ைத ம், 
தாண்டவராய பிள்ைளயின் ெப ைமைய விாித் க்கூ கத்தால் தம் ைடய 
ெசய்ந்நன்றி யறிைவ ம் ெவளிப் ப த் கின்றார். 
 
    மானின் ெப ைம 
 
    மான் ேதவா தங் கைடந்த காலத்தில் ேதான்றிய சந்திரனிடத்ேத இ ந்தெதன்ப ம், 
சிவெப மான் தி க்கரத்தில் இ க்கும் ெப ைம வாய்ந்த ெதன்ப ம், தி மகள் 
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மா வம் ெபற்ற ெசய்தி ம், வள்ளி நாய்ச்சியார் மான் வயிற்றில் அவதாித்த ம், 
கைலக்ேகாட்  னிவர் மான் ெகாம்ைபப் ெபற்ற ம், ஒ மாைனத் ரத்திச் 
ெசன்றைம காரணமாகத் ாிேயாதனாதியர  ஏவ னாற் காளமா னிவர் ெசய்த 
யாகத்தி ந்ெத ந்த தத்தினின் ம் பாண்டவர் தப்பிய ம், ர்க்ைகக்கு 
மான்வாகனமாக இ ப்ப ம், மாைன ெயய்த பாவத்தால் பாண் ெவன் ம் அரசன் 
இறந்த ம், மான் வா க்கு வாகனமாக இ ப்ப ம் ஆகிய ராண இதிகாச 
வரலா கைள எ த் க்காட்  மாைனப் பாராட் கின்றார். சிவெப மான் மாைனத் 
தி க்கரத்தில் ஏந்தியி க்கும் ெசய்திைய, 
             "மைலயரசன் ெபற்ெற த்த மாைதத்-தைலநாள் 
              ஒ கால் பி த்தி ந்தா ன்ைன ல குய்ய 
              இ கால் பி த்தி ந்தார்" 
 என்  நயம்ெபறக் கூ கின்றார். 
 
மாெனன் ம் ெபயைரத் தன்ெபயாின் ஒ  பகுதியாகக் ெகாண் ள்ள கைலமான் 
(கைலமகள்) தம் நாவில் இ த்த னாற் பிரமேதவர் ெப ைம ற்றா ெரன் ம், 
பரமசிவன் தி மால் அரசர்கள் ஆகியவர் மாெனன்பைத ஒ பகுதியாகக்ெகாண்ட 
ெப மாெனன் ம் ெபயைரப் ெபற்   ெபற்றன ெரன் ம், அப்ப ேய தத்தம் 
ெபயாில் ஒ பகுதியாக மாெனன்பைத ைடைமயால் அந்திமான் சந்திமாெனன் ம் 
வள்ளல்க ம், ேசரமான் ெப மாணாயனா ம் கழ்ெபற்றனெரன் ம் சா ாியமாகப் 
பாராட் கின்றார். 
 
மா க்குாிய ெபயர்கள் சிலவற்றாற் குறிக்கப்ப ம் ேவ ெபா ள்கைளப் பற்றிய 
ெசய்திகைள மா க்குாியனவாகத் ேதாற் ம்ப  அைமக்கின்றார்: வில் க்கும் 
மா க்கும் உாிய ெபயராகிய சாரங்கெமன்பைத அைமத் , 
               " ....................தி மா ம் 
                 கூரங்க மானபைட ெகாண் ந் ந் ெதன்னிலங்ைக 
                 சாரங்க ேமகுரங்காச் சாதித்தான்" 
என்  இராமாயண வரலாெறான்ைறக் கூ கின்றார். 
 
அ ண க்கும் மா க்கு ாிய ெபா ப்ெபயைர யைமத் , 'இ ைள நீங்கச் ெசய்வ  
அ ேணாதயம்' என்  ெசால் கின்றார். மா க்குாிய ல்வாெயன் ம் ெபயைரக் 
குறிப்பாக எண்ணிப் பைகவர் வாயிற் ற்ெகௗ தல் கண்டால் அரசர்கள் அவைரத் 

ன் த்தாமல் வி ம் ெசய்திையத் ெதாிவிக்கின்றார். ஆைடக்குாிய ெபயராகிய 
கைலெயன்ப  மா க்கு ாித்தாதைல ெயண்ணி, 
               ".............தாழ்குழலா ராடவர்க்கும் 
                மானங்காக் குந் ைரேய" 
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 என்  சிறப்பிக்கின்றார். இவற்றால் மானின் ெப ைமையச் சிேலைட வைகயினால் 
லப்ப த்தியி த்தல் காண்க. 

 
 பின் ம் அகத்திய னிவர் (25), நல் யல் ைடேயார் (35), சிற்றினஞ் ேசராதவர் (41), 
ெபாிேயாைரத் ைணக் ெகாள்ேவார் (43), பாகவதர் (45) ஆகியவர்கள் ெசயைல 
மானின் ெசயலாகச் சிேலைடயில் அைமக்கின்றார். 
 
 மான்ேறசம், மா ர், மான்பலம், கைல ர் என்பவற்ைறப் பற்றிய ெசய்திகைள ம், 
ெதன்பாைக நாட் ள்ள ல்வாய் மாெதன் ம் ஒ த்தி வழக்குத் தீர்த்தல் 

த யவற்ைறச் ெசய் ம் வரலாற்ைற ம் கூறி மா க்கு ஏற்றம் கற்பிக்கின்றார். 
    மகளிர் கண்க க்கு மான்கண்ைண உவைம கூ ம் மரைபப் லப்ப த்தி, 
             " பண்ேபான் ெமாழிபயி ம் பாைவயர்க்ெகல் லாமிரண்  
               கண்ேபால வந்த க ங்கைலேய" (48) 
என்  பாராட் கின்றார். 
 
        " ைணேயவன் காமத் யர்க் கடைல நீந் ம், பிைணேய" (52) 
என்றவிடத் ப் பிைணெயன்ற ெசால் ெதப்பெமன் ம் மாெனன் ம் இ ெபா ள் 
பயந்  அவ் வகத்ைத அழகுெபறச் ெசய்கின்ற . 
 
மா க்குாிய ெபயர்களாகிய அ ணம், கைல, சாரங்கம், நவ்வி, பிைன, மறி, மி கம், 
வச்சயம் என்பவற்ைற அங்கங்ேக எ த்தாண் ள்ளார். 
 
     ெசன்ேறார். 
 
பண்ைடக் காலத்தில்  ெசன்றவர்கள் இன்னார் இன்னாெரன்  கூ ம் பகுதியில் 
சுந்தர ர்த்திநாயனா க்காகச் சிவ ெப மான்  ெசன்ற ம், பாண்டவர் 
ெபா ட் க் கண்ணபிரான்  ெசன்ற ம், இந்திரன் திறத்தில் நளன்  ெசன்ற ம், 
தமயந்தியின் பால் நளன்வி க்க அன்னம்  ெசன்ற ம், குணமாைல க்குமிணி 
என்பவர்கள் ஏவலால் கிளி  ெசன்ற மாகிய வரலா கள் எ த் ச் 
ெசால்லப்ப கின்றன. 
 
    க் குாியனவாகிய குயில் த ய பத் ம் குைறபா ைடயன ெவன்பைத அவ்வப் 
ெபா ளின் இயல் கைள ேவ ெபா ள் ேதாற் ம்ப  கூறி உணர்த் கின்றார். 
 
    தசாங்கம் 
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பாட் ைடத் தைலவ க்குாிய தசாங்கம் கூ ம் வாயிலாகப் ெபாதியில் மைல, 
ைவைகநதி, ெதன்பாண் நா , ல்ைல மாநகர், குவைளமாைல, குதிைர, யாைன, 
ேமழிக்ெகா , ரசு, ேவற்பைட என்பவற்ைறப் பாராட் கின்றார். 
 
    ெபாதியில் மைலையப் பாராட் ைகயில், அதைனச் சிவெப மான், தி மால், 
பிரமேதவர், ேதேவந்திரன் என்பவர்கேளா  சிேலைடயைமய உவமிக்கின்றார். 
ைவைகநதிையத் தி ஞான சம்பந்த ர்த்தி நாயனார  ஏேடறச் ைசவநிைல 
யீேடறைவத்த ெப ைமைய ம், மாேட ஞ் ெசாக்கர் மதிச்சைடயில் மண்ேணற 
ைவத்தெப ைமைய ம் உைடயெதன்  கழ்கின்றார். ெதன்பாண்  நாட் ன் 
இயற்ைகவளங்கைள வ ணித் , "பாேவந்தர், நாேவந்  ெதன்பாண்  நா " 
எனக்ெகாண்டா கின்றார். ல்ைலமாநகைர அழகிய சிற்ப இலக்கணங்களைமந்த 

கள் பல ைடயெதன்  ைனகின்றார். குதிைரைய, 
 
    "காற்கதி ங் காற்கதிேய கா ெமன் ாிரண்  
    காற்கதியி ைலந்  கதிகாட் " ப் 
 
    ேபாாில் வலம் ாி ம் ஆற்ற ைடய ெதன்கின்றார். யாைனைய, "கால ங் 
கண் ைதப்பக், ெகாண்டெலனநின்ற தி ங்குஞ்சரம்" என்  உணர்த் கின்றார். 
ேவற்பைடையப்பற்றிச் ெசால் ம் பகுதியில் ேபார்க்களத்தில் நிக ம் பல ெசய்திகள் 
காணப்ப கின்றன. பைகவர்க ைடய நாற்பைடக ம் அழிந்  ழ்வ ம், ேபய்கள் 
ேப க்கத் டன் உண ண்  பசியாறி மகிழ்வ மாகிய ெசய்திகள் இதன்கண் உள்ளன. 
" அன்  க ங்கத் தமர்க்களத் க் ெகாப்பாக, இன்  கிைடத்த " என்  ேபய்கள் 

கன்றன ெவன்றவிடத் க் க ங்க்கத் ப்ேபாைர இவர் எ த் க்கூ கின்றார். 
 
    வ கநாத ைர 
 
    பாட் ைடத்தைலவராகிய தாண்டவராய பிள்ைளையப் பிரதானியாகக் ெகாண்ட 
வ கநாத ைரயின் இயல் கள் ஒ பகுதியிற் ெசால்லப்ப கின்றன, அவர் சிவகங்ைக 
ஸ்ம்ஸ்தானத் க்குத்தைலவர். சிவகங்ைகெயன் ம் குளெமான்  அந்நகாி ள்ள . 
அ  மிக்க சிறப் ள்ள பற்றி அதன் ெபயேர அந்நக க்கும் அைமந்த . இங்ஙனேம 
தீர்த்தப்ெபயைர ைடய ஊர்கள் தமிழ்நாட் ற் பல உண் . இக்காரணம் பற்றிேய 
சிவகங்ைக இந் ல் குளந்ைதெயன் ம் ெபயராற் பாராட்டப்ப கிற . 
 
    வ கநாத ைரயின் ப்ெபயர் "ராச  த்  வ கநாத ெபாி ைடயான்" 
என்ப . அவர் தி க்ேகாட் ர்  ெசௗமிய நாராயணப் ெப மாளிடத் ப் 
ேபரன் ைடயவெரன் ம், ெப ஞ் ெசல்வத்ைத ைடயவெரன் ம்,திாி வனச் ேசாமன் 
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என் ம் உபகாாிையப் ேபான்றவெரன் ம், இராமநாத ர அரச க்குத் ைணயாக 
நின்றவெரன் ம், சசிவர்ண ைரயின் குமாரெரன் ம் இவ்வாசிாியர் 
ெதாிவிக்கின்றார். அச்சசிவர்ண ைரயின்மீ  ஒ லவரால் இயற்றப்ெபற்ற ம் 
வண்ேடாச்சிம ங்க்கைணதெலன் ம் ைறையப் ெபா ளாக ைடய 400 
ெசய் ட்களடங்கிய மாகிய ஒ ைறக்ேகாைவெயான் ண் . 
 
    பாட் ைடத்தைலவர் ெப ைம 
 
    தாண்டவராய பிள்ைளையப் பாராட் ைகயில் அவர் ேவளாள குலத்திற் 
பிறந்தவெரன் ம் காரணம்பற்றிப் பல ேவளாளப் ெபாிேயார் ெசய்த அ ைமச் 
ெசயல்கள் அவர் ெசய்தன்வாக ஏற்றிச் ெசால்லப்ப கின்றன. இங்ஙனம் 
அரசர்கைள ம் பிர க்கைள ம் அவரவர் ன்ேனார்க ைடய ெசயல்கைளச் 
ெசய்தவர்களாகப் பாராட் தல் லவர்கள் மர . இந்த வைகயில், ஒ  ேவளாளர் 
ேமகத்தின் கால்விலங்குெவட் வித்த் , எ ப  ேவளாளர் பைழய ர் நீ யின் 
ெபா ட் த் தம் உயிைர நீத்த , அயன்ைறெயன் ம் ஊாி ந்த சைடயென ம் 
உபகாாி க ப்பஸ்திாீயின் கிற் சு ேசாறளித் , இைளயான்கு  மாறநாயனார் 
ெநல் ைள வாாிச் சிவபிரா க்கு அன்னமிட்ட , நின்ைறக் காளத்தி த யார் 
பாம்பின்வாயிற் ைக நீட் ய ,சைடயப்ப வள்ளல் பட்டாைட கீறிச் ேசாழ க்குச் 
சிலந்திையக் காட் ய , 
    ---- 
    1ஒ வர் ழங்ைகையச் சந்தனக்கட்ைடயாகக் ெகாண்  அைரத்த  என்பவற்ைற 
அவர் ெசயல்களாக ஏற்றிக்கூ கின்றார். 
 
    அவர் ஸம்ஸ்தானத்ைதக் காக்குந் ெதாழில் ண்ட உாிைம பற்றிச் சில இடங்களில் 
தி மா க்குாிய ெப ைமகைள உைடயவராகப் பாராட்டப்ப கின்றார். இங்ஙனேம 
ஆட்சி ாி ம் மன்னர்கைளத்தி மாலாகப் பாவித்தல் ஆன்ேறார் மரெபன்ப , 
"தி ைட மன்னைரக் காணிற் றி மாைலக் கண்ேடேன ெயன் ம்" என்ற 
ஆழ்வார்தி வாக்கால் உணரப்ப ம். 
 
    இந்த வைகயில் தி மா க்குாிய ெபா  இயல்ைப ம் ெசயைல ம், 
 
           "ேகாகனைக, வந்  கு யி க்கு மார்பினான்" (171) 
             "வாரணங் கூப்பி ன் வந்ேதன்வந் ேதெனன்ற, நாரணன்" (146) 
 
    என் ம், திாிவிக்ரமாவதாரச் ெசயைல, 
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               "  . . . தரணி ற் ம் 
                ஓர  ெகாண்டளந்தங் ேகார  க்கிநின்ற, ஈர " (22) 
என் ம், இராமவதாரத்தில் நிகழ்ந் தவற்றிற் சிலவற்ைற, 
 
           "மாப்ப மன் ேபாலேவ வந்த னி நல்யாகம் 
            காப்பெனனச் ெசன்றமலர்க் கா னான்" (170) 
 
           " . . . ேபாயளவி 
          இன்றிைளத்தாய் நாைளவா ெவன்ேற யிராவணற்கு 
          நன் ைரத்த தாண்டவ ராயமன்னன்" (146-7) 
 
        "ேகாட் லங்ைக ராவணைனக் ெகான்  விபீடணைன, நாட் ைர" 
என் ம், கண்ணபிரா ைடய தி விைளயாடல்கள் சிலவற்ைற, 
 
        " . . ஐவர் ேபாிடைரத் 
         தீர்த்தவரா யன் ாி சீதரமால் -- பார்த்த க்குக் 
        காண்டா வனதகனங் காண ரத ர்ந்ேதான்" (177 - 8) 
 
        "நில ஞ் சகட ெந ெநெறன ழக் 
        கலகெலன நீட் தண்ைடக் கால்" (218) 
 
       "மைலேயந்தி யான் ரந்த மால்" (277) 
 
       "....ேபாாிற் - சவிச்சக்ரம் 
        ஆதவன்ேம ேலவிநின்ேற யாாி ள்  ாித் நின்ற, மாதவைன" (274) 
 
என் ம் தாண்டவராய பிள்ைளயின் ேமல் ஏற்றிக் கூறியி த்தல் காண்க. 
    ------ 
    1இங்ஙனம் ெசய்தவர் ர்த்திநாயனார்; அவர் ைவசியர்; ஆத ன் ேவளாளர்க ள் 
இங்ஙனம் ெசய்த ஒ வர் உண்ெடன்  ெகாள்ள ேவண் ம். 
 
    பின் ம் தீர்க்கா ள், அழகு, பைகவைரய ம் ரம், வண்ைம ஞானம், 
அ ங்குணங்கள், குதிைரையச் ெச த் ம் ஆற்றல், வினயம், லவர்கைள ஆதாிக்கும் 
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தன்ைம த ய இயல் கள் உைடைம காரணமாக உபசார வழக்குப் பற்றி 
இவ்வாசிாியர் அங்கங்ேக அவைர மார்க்கண்டன், மன்மதன், அபிமன், ேசாமன், 
சனகன், காாிெயன் ம் வள்ளல், சீவகன், கன், கன்னன், நகுலன், சூாியன், 
சந்திரன், இந்திரன், சிபிச்சக்கரவர்த்தி, ேபாசன் என்பவர்களாகப் பாராட் கின்றார். 
 
    அவர் பல தலங்களில் இயற்றிய த மங்கள் விாிவாகச் ெசால்லப்ப கின்றன். 
அவ ைடய கால், மார் , ைக, நாசி, கா  கம் என்பவற்ைற அவற்றின் ெசயல்கைள 
எ த் க் கூறிப் கழ்கின்றார். அவ ைடய தந்ைதயார், தைமயன்மார், 
தைமயன்மா ைடய பிள்ைளகள், குமாரர், ம மான் என்பவர்கள் ெபயர்கைள 
உணர்த் கின்றார். தம்ைம ஆதாித்த ெசல்வர்கள் மீ  லவர்கள் இயற்றிய கள் 
பலவற்றில் இங்ஙனேம பாட் ைடத் தைலவ ைடய தந்ைத த ேயாைர உணர்த் ம் 
பகுதிகள் அைமந் ள்ளன். 
 
    பவனிச் சிறப்  
 
    தைலவர் றப்ப தற்கு ன்னர் ஆைடயணிகைள அணிவதாக அைமந்த பகுதியில் 
அவ க்குாிய அலங்காரங்கள் பல ெசால்லப்ப கின்றன. அைவ தைலப்பாைக, 
மாணிக்கம் த்  மரகதம் த ய ன் ம் பதித் ப்  வ வமாகச் ெசய்யப்பட்ட 
காதணி, கு, பச்ைச வச்சிரப் பதக்கம், கண்டசரம், வாகு வலயம், ைகச்சர , 
கா லைண ம் மிஞ்சி என் ம் அணிகலங்க ம், குவைள மாைல ம், சலைவயாைட, 
பீதாம்பரம் என் ம் உைடக ம், ெவண்ணீ , கத் ாித் திலகெமன் ம் 
ெநற்றியலங்காரங்க ம், குற் ைட வா ம், மிதிய மாம். இவற்றால் அக் 
காலத்தி ள்ள பிரதானிகளின் ேகாலம் ஒ வா  மனத்திற் லனாகின்ற . 
 
    பவனிச் சிறப்ைபக் கூ ைகயில் உடன்வந்த பாிவாரங்களாக நால்வைகப் பைட 
ஒட்டகங்கள் என்பவற்ைற ம், மன்னியவார், இராசவார், ரா த்தர், ப்பாக்கிக்காரர், 
ேதாமரத்தர், ேகடயக்காரர், விற்காரர், சட்ைடயிட்ட பிரதானிகள், வாட்காரர், 
சக்கரா தம் பி த்ேதார், வாத்தியக்காரர், பரதநாட் யம் ாி ம் மாதர், ஆலத்தி 
ெய க்கும் மாதர், கட் யக்காரர், பராக்குச் ேசவகர்கள், அைடப்ைபக்காரர், 
காளாஞ்சிக்காரர், சாமைர சுேவார், சின்னம் ஊ ேவார் என்பவர்கைள ம் 
அைமக்கின்றார். இப்பகுதியில் நகரா,ேபாி, தகுணி (தகுணிச்சம்), இரட்ைடச் சங்கு, 
ெதாண்டகப்பைற, சல்லாி, ந் மி, மத்தளம், தாளம், கி பி , நாகசுரம், வாங்கா, 
கானா, ெகாம் , தம் , ைண, சுரமண்டலம் என் ம் வாத்தியங்கள் 
ெசால்லப்ப கின்றன. 
 
    மகளிர் கூற்  
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    தைலவர் பவனி வ ைகயில், 'ஏழ்ப வமாதர் கண்  மாலாகி' இவர் பவனி வந்த 
யாைனையப் பார்த் , "யாைனேய! உன் காேல உரலாக ம் உன் ெகாம்ேப 
உலக்ைகயாக ம் ெகாண்  எங்கைளத் ன் த் ம் மன்மத ைடய வில்லாகிய 
க ம்ைப இ க்க மாட்டாேயா? வயல்களிேல விைள ம் க ம்ைபத்தின்கின்ற நீ 
மன்மதன் க ம்ைபத் தின்னக்கூடாேதா? அ  கசக்குேமா? பைகவர்க ைடய 
குைடகைளெயல்லாம் சிைதக்கும் நீ மன்மதன் குைடயாகிய சந்திரைனச் சிைதக்கும் 
ஆற்றல் அற்றாேயா? கு னியாகிய அகத்திய ைடய குறியைகக்குள் அடங்கிய ம் 
எங்க க்குத் ன்பத்ைதத் த வ மாகிய இந்தக் கடைல உன் ைடய நீண்ட 
ைகக்குள்ேள அடக்க யாேதா? பைகவர்க ைடய ெசய் குன் கைள ெயல்லாம் 
அழிக்கும் இயல் ைடய உன்னால் நாங்கள் ன் ம்ப  சும் ெதன்றைல 
உண்டாக்குகின்ற ெபாதியில் 
    மைலைய அழித்தல் ஆகாதா? எங்களிடம் ேபசாம க்கிறாேய: உனக்ெகன்ன 
மதமா? நால்வாயி ந் ம் ேபசாதவிதம் என்ன?" என்  ைறயி ம் பகுதி மிக்க 
நய ைடயதாக அைமந் ள்ள . 
 
    குறள் அைமப்  
 
    "சிற்றின மஞ்சும்" என் ம் தி க்குறைள 40-ஆம் கண்ணியி ம், "அாியவற் ள்" 
என் ம் குறைள 42-ஆம் கண்ணியி ம், "பிறவிப்ெப ங்கடல்" என்பைத 44-ஆம் 
கண்ணியி ம், "ெதாகச்ெசால் " என்பைத 293-ஆம் கண்ணியி ம் இவ்வாசிசிாியர் 
இந் ல் அைமத்  அழகு ெசய்தி க்கிறார். 
 
    அணிகள் த யன 
 
    உவைம, உ வகம், சிேலைட, ெசாற்பின் வ நிைல என் ம் ெபா ளணிக ம், 
திாி , மடக்ெகன்பைவ ம், ெதானி ம் அங்கங்ேக அைமந் ள்ளன. 
 
    'தனந்த தனனா தனந்த தனனா' 
என் ம், 
    'தனதந் தனதந் தனதந் தனதந்' 
என் ம், 
    'தான தன தான தன தான தன தான தன' 
என் ம், 
    'தந்தனந்த தந்தனந்த தந்தனந்த தந்தனந்த' 
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என் ம், 
    'தத்தனத்த தத்தனத்த தத்தனத்த தத்தனத்த' 
என் ம் வ ம் குழிப் ககைள ைடய சந்தங்கைள இவர் ஆண் க்கின்றனர். 
 
    ெசய் ள் நைட 
 
    இந் ல் வடெசாற்கள் விரவி ம், உலகவழக்குச் ெசாற்க ம் திைசச் ெசாற்க ம் 
அங்கங்ேக அைமந் ம், பழெமாழிகள் இைடயிைடேய ெபற் ம் எளிதிற் ெபா ள் 

லப்ப ம் இனிய நைடைய ைடயதாகி விளங்குகின்ற . இதில் வந் ள்ள 
உலகவழக்குச் ெசாற்களில் சில வ மா  : ைர, பிசகு, தப்பிதம், ெசாந்தம், ெமத்த, 
ெக ,ெக விதம், ேநாண்டல், திட்டவட்டம், தாபாிப்ேபான், உதாகாிகன், சலைவ, 
மிஞ்சி, நகரா, கி பி , ேகப்  த யன. 
 
    ெதப்பத் க்குாிய ைணெயன் ம் ெசால்ைலப் பிைணெயன் ம் மா க்குாிய 
அாிணெமன்பைத அ ணெமன் ம் சார்ங்க ெமன்பைதச் சாரங்கெமன் ம் 
அைமத்தி க்கின்றார். 
 
    இந் ைலப் ப த்  இன் பவர்க க்கு இதன் ஆசிாியர், க த் க்கைள 
அலங்காரமாக ெவளியி பவெரன்ப ம், பண்ைட இதிகாச ராணச் ெசய்திகைள மிக 
அறிந்தவெரன்ப ம், பைழய ல்கைளப் பயின்  அவற்றி ள்ள க த் க்கைள 
இடமறிந்  ெவளியி பவெரன்ப ம், தி க்குறளின்பாற் ேபரன் ைடயவ ெரன்ப ம், 
தமிழன்  றியவெரன்ப ம், உபசாாிகைள வாயார வாழ்த் ம் இயல்பினெரன்ப ம் 
ெவளியாகும். 
    ----------------- 
 
    தாணடவராய பிள்ைள 
 
    மான்வி  தின் பாட் ைடத் தைலவராகிய தாண்டவராய பிள்ைள இற்ைறக்குச் 
சற்ேறறக்குைறய 230 - வ ஷங்க க்கு ன் கார்காத்த ேவளாள குலத்திேல 
காத்தவராய பிள்ைள என்பவ க்குப் தல்வராகப் பிறந்தவர். இவ ைடய ஊர் 

ல்ைல ெரன்ப . இளைமப் ப வத்தி ந்ேத நல்லறி  வாய்க்கப் ெபற்றார். 
இவ ைடய பரம்பைரயினர் கணக்ெக ம் உத்திேயாக ைடயவர்கள். இவர் 
காலத்தில் சிவகங்ைக ஸம்ஸ்தானத் தைலவராக இ ந்த ராச  வ கநாத ைர 
ெயன்பவர் இவ ைடய அறிவின் திறைமய ம், ஆற்றைல ம் உணர்ந்  இவைரத் 
தமக்கு மந்திாியாக அமர்த்திக்ெகாண்டார். அ தல் ஸம்ஸ்தானத் க் காாியங்கள் 
யாவற்ைற ம் இவர் மிக ம் தி த்தமாக ம் சிறப்பாக ம் நடத்தி வந்தார்; இவ ைடய 
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அதிகார ஒ ங்கினால் ஸம்ஸ்தானாதிபதி யாெதா  கவைல மின்றி வாழ்ந்  வந்தார். 
இவ க்கு அவர் பல்லக்கு, தண் ைக, கவாி, குைட, காளாஞ்சி, குதிைர, ஊர் த ய 
வாிைசகைள வழங்கினார். 
 
    இவ க்கு இராமகி ஷ்ண பிள்ைள, விசிவநாத பிள்ைள, சூாிய நாராயண பிள்ைள 
என் ம் ன்  தைமயன்மார் இ ந்தனர்; அம் வர்க க்கும் பத்மநாப பிள்ைள, 
சசிவர்ணராச பிள்ைள, சுப்பிரமண்ய பிள்ைள என்பவர்கள் தல்வர்கள்; இவர்க ள் 
இன்னவர் இன்னவ ைடய குமாரெரன்  விளங்கவில்ைல. தாண்டவராய பிள்ைளகு 
இராமகி ஷ்ண பிள்ைளெயன்ற ஒ  குமாரர் இ ந்தனர். இவ ைடய சேகாதாி 
கணவராகிய நமச்சிவாய பிள்ைளெயன்பவ க்குச் ைகலாசபிள்ைள ெயன்ெறா  

தல்வர் உண் . 
 
    தாண்டவராய பிள்ைள ர ம், கணக்கின் ட்ப ம் ெதளிந்த அறி ம், இன்னாைர 
இன்னப  நடத்தேவண் ெமன் ம் தகுதி ணர்ச்சி ம், ஸம்ஸ்தானத்தின் வளங்கைள 
மிகுக்கும் வழிகைள யறிந்  ய ம் யற்சி ம், ைதாிய ம் உைடயவர்; தம்ைம 
அ த்தவைரத் தாய்ேபால ஆதாிப்பவர்; பின்  என்ெசய்வெதன்  க தாமல் வழங்கும் 
வண்ைமயினர்; ெசான்ன ெமாழி தவறாத வாய்ைமைய ைடயவர்; ட்டைர அடக்கி 
அஞ்சச் ெசய் ம் பராக்கிரமம் ெபா ந்தியவர்; நல்ேலா க்கு நன்ைம ாிபவர்; கல்வி 
ேகள்வியில் வி ப்ப ைடயவர்; ஸங்கீதத்திற் பயிற்சி ம் அதைனக் ேகட்பதிற் 
ெப வி ப்ப ம் உள்ளவர்; தமிழ்ப் லவர்கைள ஆதாிக்கும் தன்ைமயினர்; தம் ைடய 
உறவினைர மதித் ப் பா காப்பவர்; நியம ம் அ ட்டான ம் உைடயவர்; ைச 

த யவற்ைறப் பக்தி டன் ெசய்பவர்; பலவைகயான த மங்கள் ாிந்தவர்; 
'தன்மசாீரன் த மசகாயன்' என் ம், 'ஆர்க்கும், உபகாரஞ் ெசய்யெவன்ேற ேயா ல் 
கற்ேறான், அபகாரஞ் ெசய்ய வறியான்' என் ம் பாராட்டப் ெப பவர். 
 
    இவர் இயற்றிய தர்மங்கள் அளவிறந்தன: குன்றக்கு யி ள்ள கக் கட ள் 
தி க்ேகாயிைலப் ப்பித்தார்; ைவயா ாி ெயன் ம் தடாகத்ைத அைமத்  அதற்கு 
அழகியப த் ைற ம் அதைனச் சுற்றி ம் நந்தவன ம் ேவத பாடலசாைல ம் 
நி வினார். இவற்ேறா  கப்ெப மா க்கு நித்தியக் கட்டைள, வாதசிக் 
கட்டைள, ைதப் சக் கட்டைள என்பைவ நன்கு நைடெபறச் ெசய்தார்; தி ப் த் ாில் 
எ ந்த ளி ள்ள தளீசுவரர், வயிரவ ர்த்தி, பிரான்மைலயில் எ ந்த ளி ள்ள 
மங்ைகபாகர், வயிரவர், தி க்ேகாட் ர்  ெசௗமிய நாராயணப் ெப மாள் என் ம் 

ர்த்திக க்கு மண்டபம், மதில், நந்தவனம், வாகன, ெநய் விளக்கு த யவற்ைற 
அைமத்  நித்திய ைநமித்திகங்கள் குைறவின்றி நடந் வரச் ெசய்தார். ெதன்பாகேநாி 
ெயன் ம் ஊ க்கு வடக்ேக யி ந்த ெபாிய காட்ைட அழித்  ஊராக்கி அங்ேக 
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ேசாைலகைள ம் ஒ  ெபாிய தடாகத்ைத ம் அைமத்  அத்தடாகம் தம் ைடய அரசர் 
ெபயாினால் ' த்  வ கநாத ச த்திரம்' என்  வழங்கச் ெசய்தார். இங்ஙனேம அரசர் 
ெபயரால் தடாகங்கள் வழங்கும் மர , ம ைரையச் சார்ந்த வண் ர்த் ெதப்பக் 
குளத்தின் ெபயராகிய தி மைலராஜ ச த்திரெமன்பதனா ம் ெதாியவ கிற . 
ேசாழ ரம் என் ம் ஊாில் திாியம்பக தீர்த்தத்ைத இவர் உண்டாக்கினார்; ைவைகநதிக் 
கைரயி ள்ள பரம்ைபக்கு யில் குளம் கிண  த யன ெவட் த் தண்ணீர்ப் பந்தல், 
நந்தவனம், ஞ்ேசாைல, மடம், த மசத்திரம் ஆகியவற்ைற இயற்றினார்; 
அன்னதானம் மிகுதியாகச் ெசய்வித்தனர்; இதைன இந் ல், " ந்தப், ப க்கட் 
டைளயாய்ப் பசித் வந்ேதார்க் ெகல்லாம், ெகா க்கட்  யன்னங் ெகா த்ேதான்' 
என்  சிறப்பித் க் கூ ம். 
 
    இத்தைகய 'அறச்ெசயல்கைளப் ாிந்  லவர் பா ம் க ைடயவராக விளங்கிய 
இவைரக் குழந்ைதக் கவிராயர், நாவலர் தா  என் ம் கன்னாவதார பகாாி ெயன் ம், 
வாணர் ரவலெனன் ம், கழாபரணெனன் ம் பாராட் தல் தன்ைம 
நவிற்சியாகுேமயன்றி மிைகயாகா . 
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   உ 
மிதிைலப்பட் க் குழந்ைதக்கவிராயர் இயற்றிய 

மான் வி   
 
    காப்  
    (ேநாிைச ெவண்பா) 
 
    சங்கநிதி ெதன் ல்ைலத் தாண்டவ ராசெசய 
    ங்கன்மிைச மான்வி  க்குப் - ெபாங்கு 
    விநா யகனன்பர் ேபாற் ங் கச  
    கவிநா யகனிதங் காப் . 
 
    ல் 
    (மானின் ெப ைம) 
 
    1. ேம  ேகாகனகப் ேபாதி லரசி க்கும் 
     மாேம  ைபந் ளப மாதவ ம்-ேதேம  
    2. ண்டாிக ட்ேடா ம் ெபான் லைக யாள்ேவா ம் 
     அண்ட ந் தானவ  மங்ைகயினாற்-ெகாண்ெட த்த 
    3. மந்தர ம் வாசுகி ம் வாாிதி  ேமவ ந்த 
     அந்தவ  தங்கைட  மந்நாளிற்-சிந்ைதமகிழ் 
    4. சந்திரேன ேதகெமனத் தண்பாற் கடன்மீ  
     வந் ற் பவித்த மதிமாேன-ஐந்  
    5. தைலயைரயன் ெசன்னிகவர்ந் தா மணஞ் ெசய்ய 
     மைலயைரயன் ெபற்ெற த்த மாைதத்-தைலநாள் 
    6. ஒ கால் பி த்தி ந்தா ன்ைன ல குய்ய 
     இ கால் பி த்தி ந்தா ெரன் ம்-தி மா ம் 
    7. கூரங்க மானபைட ெகாண் ந் ந் ெதன்னிலங்ைக 
     சாரங்க ேமகுரங்காச் சாதித்தான்-காரங்கம் 
    8. ெபற்ேறான் மைனவிையநீ ெபற்றி ந்தா ன்மகிைம 
     மற்ேறார்ெகாண் டாட வசமாேமா-ெபாற்ேறாட் ன் 
    9. உந்திக் கமலத்ேத ற்பவித்ேதான் மாமைறகள் 
     வந்திக்கச் ெசய்த மகத் வ ம்- ந்திக்குள் 
    10. எண்ணிச் சராசரங்க ளீேர லகெமல்லாம் 
     பண்ணிக்ைக வந்தி ந்த பாங்குேமல்-எண் ங்கால் 
    11. நத்தி ந்த ெவண்கைலமா னாவிற் பிாியாமல் 
    ைவத்தி ந்த றன்றி மற் ண்ேடா-ெகாத்தி ந்த 
    12. அஞ்சுதைல ேயான்மதைல யா தைல ேவன் கன் 
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     உஞ்சு தைலெய க்க ன்மகைளக்-ெகாஞ்சுெமாழி 
    13. வள்ளிையக் ெகாண் ந்தான் மான்ம க னம் ைறயால் 
     ெவள்ளிமைல ேயா னக்கு ெமய்த்தைமயன்-ெவள்ளிமைல 
    14. தங்கமைல ெபற் வந்த சங்கரனார் ேமம்பா ம் 
     ெசங்கமைல மா ரட்ைச ெசய்திற ம்-ெசங்ேகாைலத் 
    15. ன்ன நடத் வ ந் ெதாக்கபைட தற்சூழ 
     மன்னெரன வந்த வி மாப் ம்-இந்நிலேமல் 
    16. உன்னாமந் தா ெமத்த ண் ெப  மாெனன்னல் 
     தன்னாமம் ெபற்றபலத் தாலன்ேறா-மன் கைலக் 
    17. ேகாட்  னிவ க்குன் ேகாட்  ெலா ேகா  
     நாட் ெசன்னி ேம ந்த நல்வரத்தால்-ேமாட்  
    18. மகரக் கட றங்கு மாைல யேயாத்தி 
     நகாிற் கவைழத்தா னா ச்-ெசகதலத்தில் 
    19. விள் மந்தி மாெனன்  மிக்கசந்தி மாெனன் ம் 
     வள்ளல்கட்குப் ேபர்ெகா த்த வச்சயேம-எள்ளாத 
    20. மின்வண்ணப் பின்னலான் ேவதண்ட கூடத்ேத 
     ெபான்வண்ணத்தந்தாதிேபாந் ைரப்ேபான்-உன்வண்ணப் 
    21. ேபர்பைடத்த ேசரமான் ெபற்றேப றிவ் லகில் 
     ஆர்பைடத்தார் ேவந்த ர ங்கைலேய-கூ ம் 
    22. இ ணா  டாம ேலவிளங்கச் ெசய்வ 
     த ேணாத யத்தினா லன்ேறா-அ ணேம 
    23. வஞ்சைன ெசய்காள மா னிவ ேனவ னால் 
     எஞ்ச ல் த ெம ந் த் ப்-பஞ்சவைரக் 
    24. ெகால்லவந்த ேபாதவைரக் ெகால்லாம ேல ரந்த 
     வல்லைம மாய க்கும் வாராேத-ெசால் கின்ற< 
    25. எள்ளவைர தானடக்கி யீரக் கடைல ண்டாய் 
     உள்ள கைல  ேமாங்கநின்றாய் - ள்ளிெபற்ற 
    26. ெபான் ைழேய கும்ப க்குப் ேபாதித்த ேதா னிவன் 
     தன் ைழேய நீப த்த சாதைளேயா - இந்நிலேமல் 
    27. மான்ேறச ெமன் மதில் வாசிெமத்த வாசிெயன் ம் 
     தான்ேறசஞ் ெசால்வெதன்ன தப்பிதேமா - கான்ேறசம் 
    28. ெசாந்தெமன்  பன்மி கஞ் சூழ்ந்தா  ெமன்னெதன்  
     வந்  ெமாழிய வழக்குண்ேடா - சந்தத ம் 
    28. ேத ஞ் ேசாைல ெசறி ங் கைல ேரா 
     மா ேரா நீயி க்கும் வானகரம் - கா ம் 
    30. ெபான்னம் பலத்ேத பாம் பி த்த னால் 
     உன்னம் பலத்தி க்ேக ெயாப்பாேமா - தன்ைமயாய் 30 
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     31. நா நக ரம்பலெமந் நா ன்ேபர் ெபற்ற ேபாற் 
     கூ ேமா காவலர்க்குங் கூடாேத - நீ ெசய 
    32. மாதிைனநீ தாங்கு மகிைமயன்றி மற்றவட்கு 
     ேமதினியி ண்ேடா விேசடேம - ேமா ெதவ்வர் 
    33. கிட் ஞ் சமர்க்குைடந்  ெகட்ேடா ன் ேபர்கண்டால் 
     ெவட் ந் தைல ம் விலகுவார் - அட்டதிக்காம் 
    34. தானங்காக் குந்ேதவா தாழ்குழலா ராடவர்க்கு 
     மானங்காக் குந் ைரேய வான்பிைணேய - கான னி 
    35. சாபத் க் கஞ்சுவாய் சாலெமாழி வார்கண்டால் 
     நீபத் த விலகி நிற்பாேய - ேகாபத்திற் 
    36. பாண் ெவ ஞ் சந்த்ரகுலன் பார்  ேமார்குைடக்கீழ் 
     ஆண் கழ் ெகாண்ட வரசர்ேகான் - தாண் கைல 
    37. மாைனெயய்த தீவிைனயால் வானகாி னா ழந்  
     கானைடந்  வா லகங் ைகக்ெகாண்டான் - ஞான னி 
    38. ேவத வியாசன் விாித் ைரத்த பாரதத்தில் 
     ஓ கைத ெபாய்ேயா லகறி ம் - ஆத னாற் 
    39. ேகால விாிப் ையக் குஞ்சரத்ைதக் ெகான் யல் 
     கா ன்மிதித் ேதா ன்ைனக் ைகக்ெகாண்டான் - ஞாலத்தில் 
    40. சிற்றின மஞ்சும் ெப ைம சி ைமதான் 
     சுற்றமாய்ச் சூழ்ந்  வி ெமன்  - கற்ேற 
    41. அறித  னாேல யபாயமா ெமன்  
     சிறிய வைரயிணங்காச் ெசல்வா - மறிேய 
    42. அாியவற்  ெளல்லா மாிேத ெபாியாைரப் 
     ேபணித் தமராக் ெகாளெலன்  - பாணித் 
    43. தாிய வரத்திைன ண் டாக்கும் ெபாிய 
     வைர ற  ெகாண்ட த்தி மாேன - வைரயாப் 
    44 பிறவிப் ெப ங்கட னீந் வர் நீந்தார் 
     இைறவ ன ேசரா தாெரன்ற- ைறயால் 
    45. றவாகக் காயிைலக ய்த்ேத யாிதாள் 
     மறவாத பாக வதேன-உறநா ற்< 
    46. கட் லங்கா ணா பக் கால்வாதத் ைதத்தாங்கி 
     விட் ல  ேமழ்கட  ெமத்திைச ம்-ெபட் மிகு 
    47. தண்டல ம் ெவற் ஞ் சராசர  நின்றைசய 
     மண்டல ம் தி ஞ்ெசல் வாசிேய-கண் கனி 
    48. பண்ேபான் ெமாழிபயி ம் பாைவயர்க்ெகல் லாமிரண்  
     கண்ேபால வந்த க ங்கைலேய-நண்பாகத் 
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    49. தீராத வல்வழக்குத் ேதறாக் கள கன்னம் 
     ேபரான ெவல்ைலப் பிசகு தல்-ஆராய்ந்  
    50. சுத்த னசுத்தெனன்  ேசாதைனயாய் நாக்கும  
     ைவத்ேதாதக் கற்பித்த வல்லைமகள்-அத்தைன ம் 
    51. ெதன்பாைக நாட் ற் சிறந்த ல்வாய் மாெதன்ேற 
     அன்பாகச் ெசால்ல வவதாித்தாய்-இன்பாம் 
    52. ைணேயவன் காமத் யர்க்கடைல நீந் ம் 
     பிைணேய க ைணப் ெப க்ேக-இைணயான 
    53. கா  நடந்தவி  கண்ணார்க்கு மாடவர்க்கும் 
      நடந்தாைரச் ெசால்லக்ேகள்-மா பங்கர் 
    54. (  ெசன்றவர்கள் ) 
     சுந்தரர்க்கப் பானாளிற் ெசன்றார் பாண்டவர்க்குச் 
     ெசந்தி மா தாகச் ெசன்றாேர-இந்திரற்ேக 
    55. அந்தநளன் ெசன்றா னந்நள க் ேகாதிமந்தான் 
     சந்  நடந்தகைத தப்பிதேமா- ந்தக் 
    56. குணமாைல க்குமணி ெகாண்டமய றீர 
     மணமாைல கிள்ைளதர வாழ்ந்தார்-தணவாத 
    57. ( மற்றத் ப்ெபா ள்களின் குைறகள் ) 
     வாளகண்டஞ் ெசல் ம் வாிக்குயிைலத் த ப்பிற் 
     காளகண்ட நல்வசனங் காட் ேமா-தாளமலர் 
    58. ஏற்கு ம கரத்ைத ேயவின் ம பானி 
     நாக்குக் குழ ேம நவ்விேய- க்கிேல 
    59. ேகாபத்ைதக் காட் ெமா  ெகாண்ைடமயில் ேபாய்க்க 
     லாபத்ைதக் காட் மில்ைல லாபேம-ேசாபத்தால் 
    60. அன்னத்ைதத் விட்டா லவ்வன்னம் பா க்கும் 
     பின்னத்ைதக் காட் மிதம் ேபசாேத-ெசான்னத்ைதச் 
    61. ெசால் ேம யல்லாமற் ெறான்ற விாித் ைரத்  
     வல்லைமயாய்க் கிள்ைளெசால்ல மாட்டாேத-ெமல்லேவ 
    62. எத்திைச ஞ் ெசல்  மிளம் ைவ ெசன்றால் 
     கத்திைக வாங்கக் கலங்குேம-ெமத்தேவ 
    63. ேமகங் க குரலாய் விள் மல்லா னின்ேபாலப் 
     பாக ட னின்ெசாற் பகராேத-ேமாகமிஞ்சிக் 
    64. கண் யி ம் ேவைளயினிற் கண்டவனி த்திரைனக் 
     ெகாண் வந்த பாங்கிெயன்பாற் கூ ேமா-தண்டாத 
    65. என்ெனஞ்ச மாங்கவன்பா ெலய்தி ெயைனமறந்  
     வன்ெனஞ்ச மாயி ந்தால் வா ண்ேடா-ெதன்மைலயத் 
    66. ெதன்றைலத் விட்டாற் ெறன்றல் சலனகுணம் 
     மன்றலணி வாங்குமிங்கு வாராேத- ன்  
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    67. கைலேய மணிேம கைலேய தவிர்ந்ேதன் 
     அைலேயய் ம்பா யைலந்ேதன்-மைலயாமற் 
    68. காக்கும் பிைணேயவன் காமக் கடற்கைரயிற் 
     ேசர்க்கும் பிைணேய ெச ங்கைலேய-ஆர்க்குமிகும் 
    69. ஆைசதந்ேதான் ேப மவ னா  மவ ம் 
     மாசில் க ம் வ த்தக்ேகள்-ேதசுத ம் 
    70. ( தசாங்கம் - ெபாதியின்மைல ) 
     அம் த  மம்  மாடர ஞ் ெசன்னியின்ேமற் 
     பம் தலா லீசன் ப வமாய்-அம்பர ம் 
    71. ெபான் மணிக் ேகா ம் ெபா ந்திச் சிைலதிகிாி 
     மன் தலான் மா ன் வ வமாய்-இந்நிலேமல் 
    72. நான் கஞ் சாைகபல நண்ணிப்பல் ப்பைடத்  
     மான்மகன் ேபால வளஞ்சிறந் -ேமன்ைம 
    73. அரம்ைபபலர் தற்சூழ்ந்ேத யண்ட ல ெகய்தித் 
     திரம்ெபறலாற் ேறேவந் திரன்ேபால்-உரம்பயின்  
    74. சந்தன ங் காரகி ந் தம்மிற் றைலசிறந்  
     வந்த ெபாதிய மைலயினான்-ெசந்தமிழின் 
    75. (ைவைக நதி) 
     ஏேடறச் ைசவநிைல யீேடறத் ள் னல் 
     ேகாேடறக் கூடல் கு ேயறப்-பீேட  
    76. ாிக் கயன்மகர ேமாதித் திைரேயற 
     வாாிப் ன ம் வளர்ந்ேதறப்-பாாித்  
    77. மண்  கேழற மாறன் வியப்ேபறக் 
     கண்  சமணர் க ேவறத்-தண் ளப 
    78. மாேட ஞ் ெசாக்கர் மதிச்சைடயின் மண்ேணற 
     நாேட ம் ைவைக நதியினான்-ேசேட ம் 
    79. (ெதன்பாண்  நா ) 
     ங்கா  மாங்குயி ம் ட்  ெமாழிக்க ம் ம் 
     வாங்காத கீத வாிச்சு ம் ம்-நீங்காத 
    80. வாவித் தல ம் வனச மலர்க்கா ம் 
     காவிப் மல ங் கம்பைல ம்- ைவக்கும் 
    81. ெதன்மலய மா த ஞ் ேசயிைழயார் தங்கு ம் 
     மன்மதனார் பாைளயந்தான் வந்தெதன-நன்ைமதிகழ் 
    82. ேதேவந்  நாட் க்குச் ெசவ்விெதன்  பாேவந்தர் 
     நாேவந்  ெதன்பாண்  நாட் னான்- ேவந்  
    83. ( ல்ைல மாநகர்) 
     வாணிக்கு நாதனைவ வந்தி க்க ேவ ெமன்  
     காணிக்ைக யாய்ச்சைமத்த காரணேமா-ேவணிக்கு 



 27

    84. ேவந்த லகம் ெவளிறிடேவ ேவண் ெமன்  
     வாய்ந்தெசம் ெபான்னால் வகுத்தேதா-ேதர்ந் வச்ர 
    85. வண்ண லகு வறியெதன்  ெசால் தற்குப் 
     பண்ணிச் சிறந்த ப வேமா-எண் ங்கால் 
    86. மண்மக க் காக வகுத்தமணிப் பீடேமா 
     திண்ைமெசறி ேபரழகு ேசாிடேமா-உண்ைம 
    87. ெதாிந் ைரக்க வல்லவரார் சிற்ப ல் கற்ேறார் 
     ாிந்தசிற்ப ெமன் லகம் ேபாற்ற-விாிந்தமணிக் 
    88 கூட  ேமல் ங் ேகா ர  மாம கும் 
     மாட ஞ்ேசர் ெதன் ல்ைல மாநகரான் - நாடமிர் ம் 
    89. (குவைள மாைல) 
     கண்  நிகர்ெமாழியார் கண்  மவர்மன ம் 
     வண் ஞ் ெசறிநீல மா ைகயான் - விண்ேடார் 
    90. (குதிைர) 
     மகுட யிடறி மாதிர ம் வானின் 
     க  நிைறபடல ட - விகடர் 
    91. ெக யர  ெநஞ்சிற் ெக வித ங் கூட்  
     அ யின் குரத் கள தாக்கிக் - ெகா யவிட 
    92. ெநட்டர  ேமனி ெந ெநெறனக் கண்பி ங்க 
     அட்ட கிாிநின் றைசயேவ - வட்டமிட் க் 
    93. காற்கதி ங் காற்கதிேய கா ெமன ாிரண்  
     காற்கதியி ைலந்  கதிகாட் ப் - பாற்கட ல் 
    94. மாதவ ங் கற்கி வ வங் கரந் நிற்க 
     ஆதவ ேனழ்பாி  மஞ்சேவ - நாதன் 
    95. வலம் ாி ேபாலவன் மானித் ப் ேபாாில் 
     வலம் ாி ங் ேகாரரண வாசியான் - சலம் ாிந்  
    96. (யாைன) 
     திக்கயங்கண் மாதிரத்திற் ெசன்  றங்ெகா ப்பத் 
     ெதாக்கயங்க ெடாக்ெகனேவ சூைறயிட்  - மிக்க 
    97. சிகர வடவைரையச் சீறித் தகர்த்  
     மகர ததி ம த் ப் - பக ம் 
    98. வடைவக் கனலவித்  வான்பிைறைய ெயட் த் 
     தடவிக் குணக்ெக த் த் தாளாற்- டவிமன்னர் 
    99. ெகாத்தளத்ைதக் ேகாட்ைடயிைனக் ேகாட்ைடக்குக் காக்கைவத்த 
     அத்தளத்ைத ெயல்லா ம வாக்கி-எத்தள ம் 
    100. கண்  ந ந ங்கக் கால ங் கண் ைதப்பக் 
     ெகாண்டெலன நின்றதி ங் குஞ்தரத்தான்-மண்டலத்தில் 
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     101. (ேமழிக்ெகா ) 
     ஆர்க்கு மதியா தவர்பைக  மஞ்சேவ 
     பார்க்கின்ற ேமழிப் பதாைகயான்-நீர்க்குல  
    102. ( ரசு) 
     நத்ேதா ம் வாாிெயன்ன நாதெரா  வெரன்ன 
     த்ேதா ங் காட்  ரசினான்-எத்திக்கும் 
    103 (ேவற்பைட) 
     காற்பைட ந் ேதர்ப்பைட ங் ைகக்கிாி  மா மாம் 
     நாற்பைட ஞ் சூழ ரணேபாி-ஆர்ப்பாித்  
    104. ெவற்றிெசால்  வந்த விகட ம வலர்கள் 
     ெகாற்ற ங் ெகாற்றக் குைட ேமல்-அற் விழ 
    105. மாதரங்கம் ேபால ம கிக் குதித் வ  
     மா ரங்க ெமல்லா ம கிவிழ-ேமாதிவ  
    106. . சிந் ரங்கள் ேகாட் ச் சிரந் ணிந்  ைக ணிந்  
     சிந் ரங்க ளாகித் திைகக்கேவ-வந்த 
    107. த்ேதர்க டட்டழிந்  ட் ந் ரங்கம் 
     ம த்ேத வலவன் ம ய-அ த் நின்  
    108. பாாிட் ெடதிர்த்த பைட ரர் ெசன்னிகு 
     பீாிட் ரத்தம் ெப கேவ-தாாிட்ட 
    109. ேதா ணிய வா ணியத் ள்ளித் திரண் வ  
    தா ணிய ேமாட் த் த த் ணியக்-ேகா ணிய 
    110. விற் ணியச் ெசங்ைக விர ணிய ெவற்றிெசான்ன 
     ெசாற் ணிய நாக்குத் ணியேவ-பற் ணிய 
    111. ஒட்டகங்கள் ேகா  ளச் ெசயேபாி 
     ெபட்டகங்கள் ேபாலப் பிறழேவ-கட்டழிந்  
    112. சாைளயப் பட் ச் சளப்பட் த் தாமி ந்த 
     பாைளயப் பட் ம் பறிபட் - ைளெகாட்டக் 
    113. கட் த் தயிெரனேவ கண் சில ேபய ந்தி 
     எட் க் ெகா ப்ைப யி க்கேவ-தட் சிைற 
    114. வட்ட மி ங்க கு வந் குடல் பற்றிெயழல் 
     பட்ட மி ங்கயிெறாப் பாகேவ-ெகாட் ம் 
    115. கு தி கிநிணங் ெகாண் ப ந் ேதகல் 
     க ங் க டெனனக் காணப்-ெப கிவ  
    116. நன்னீ ெரனெவா ேபய் நா த் தைசய ந்திச் 
     ெசந்நீர் கு த் த் திைகக்கேவ- ன்னி 
    117. வறட் க் கிழட் ப்ேபய் வாய்க்ெகா ப்ைப ேநாண் க் 
     கறட் ப்ேபய் தின்  களிக்க- றட் ப்ேபய் 
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    118. வாங்கித் தி ந்தைசைய வந்ெதா ேபய் தட் விட 
     ஏங்கிப் பசியா ந்தலற-ஆங்ெகா ேபய் 
    119. ேபய்ப்ெபாட்ட ட்ட ெப ங்களத்திற் றின்றதைச 
     வாய்ப்பட்ட ெதன்  மகிழேவ-கூப்பிட்ேட 
    120. அன்  க ங்கத் தமர்க்களத் க் ெகாப்பாக 
     இன்  கிைடத்த ெதனப் கலத்- ன் பல 
    121. கூளி நடனமிடக் ெகாக்காித்ேத க்ரெசய 
     காளி மகிழக் கவந்தமி -தாள்ெபயரக் 
    122. காகம் ப ந்  க குநிழற் பந்தாிட 
     மாகமின்னார் கல்யாணம் வாய்த்தெதன-ஓைகெபறச் 
    123. ெசால்  ம வார் ெதா யிடற ெவந்நா ம் 
     ெவல் ைன ெகாண்டவ  ேவ னான்-ஒல் மணி 
    124. (ஆைண) 
     வட்டெந  ேவலா வலயம் விளங்கு வி 
     அட்டதிைச ஞ்ெச த்  மாைணயான்-இட்டமிகச் 
    125. (வ கனாத ைரயின் ெப ைம) 
     சந்தத ங் ேகாட் ச் ச மியநா ராயணைர 
     வந்தைனெசய் ெதாப்பமி  வண்ைகயான்-நந் ல  
    126. ெதன்குளந்ைத ேம ஞ் ெசயசிங்கங் ேகாகனக 
     மின்குழந்ைத ேபா ம் விசித்திரவான்- ன்குழந்ைத 
    127. ஆமப் ப வத்ேத யம்ெபாற் சு ைகதந்த 
     ேசாம க்கு ேநராந் ைரராயன்- மன் 
    128. ரசுநிைல யிட்  தாித்ேத ேச க் 
     கரசுநிைல யிட்ட வபயன்-வரச ரன் 
    129. தண்டளவ மாைலச் சசிவர்ண பன ள் 
     ெகாண்ட பய குலதீபன்-மண்ட கன் 
    130. ராச வ க நாத ெபாி ைடயான் 
     ராச னிவனாண்ைம நாகாிகன்-ேயாசைன ம் 
    131. (தைலவன் ெப ைம) 
     மந்திர  ெமான்னார் வணங்கத் த ெவ த்த 
     தந்திர  நீேயாகத் தன்ைம ம்-வந்த 
    132. திரமாங் கணக்கி ட்பந் திட்ப நிதானம் 
     பரராச வட்ட ணர் பாங்கும்-தரம்பகுத் த் 
    133. திட்டவட்ட மாய்நிதியந் ேத வ ஞ் சீைமநவ 
     சட்டெமனக் காக்குஞ் சமர்த் ேமல்-வட்டமாம் 
    134 வல்லைம ங் காதல்விசு வாச ங்கண் ேடநமக்கு 
     நல்லைமச்ச ெனன்  நவமணிப் ண்-பல்லக்குத் 
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   135. தண் ைக ர்கவாி தண்கவிைக காளாஞ்சி 
     கண் ைக த்தங் கவனமாத்-திண் றல்ேசர் 
    136. மத்தெகச மாதி வாிைசநல்கு மந்த்ாிதள 
     கத்த பய கனேயாகன்-நித்தநித்தம் 
    137. ஈைகக் கிைணெயன்ேறா ேவற்றல ந் தண்ணளிேயா 
     ேமகத்தின் கால்விலங்கு ெவட் வித்ேதான்-ஆைகயினால் 
    138. காராள னாகினான் கங்ைகசுத னாயினான் 
     பாராம னீ  பழி ைடத்ேதான்-ேபராகச் 
    139. சூ  கிற் சு ேசா றளித் ெமா  
     சூ  பசியாற்றத் ங்கிரவிற்-சா  
    140. ைளவாாி யன்னமிட்ேடான் த்தமிழ்க்குப் பாம்பின் 
     வைளவாயிற் ைகநீட் ம் வள்ளல்-இைளயாமற் 
    141. பட்டாைட கீறிப் ப ஞ்சிலந்தி காட் ெவகு 
     ெநட்டாய் வி  நி த்திேனான்-மட்டா ம் 
    142. ைபந்த க் ெகாப்ெபன்ேறா பா க்கு ன்ைகையச் 
     சந்தனமாய் ைவத்தைரத்த தாடாளன்- ந்தக் 
    143. ெகா க்குங் குணேமா குழந்ைதெசான்ன ெதன்ேறா 
     அ க்கு மவன்மீதி லன்ேபா-எ க்கும் 
    144. இ நிதி  ெநல்லா யிரக்கல ந் தந்ேத 
     ஒ கவிைத ெகாண் க ற்ேறான்-ெப ைமேசர் 
    145. (அவன் ெசய்த தர்மங்கள்) 
     ேகாலமிகு குன்றாக் கு யிேல நீ ழி 
     காலெமல்லா நிற்கேவ கற்கட் ச்-சூலத்திற் 
    146. றன் ற் க் காணத் தடாகப் பிரதிட்ைடெசய்  
     ெசந் ற் ைறயாற் சினகர ம்-ெபான்னாற் 
    147. ப த் ைற ம் ந்த ம் ைபந்த ம் ேவதம் 
     ப த் ைற  மண்டப ம் பாங்காய்- த் ைவத்ேத 
    148. ேபாற்றிய ைவயா ாிெயன்  ேப மிட்  
     நாற்றிைசேயார் ேபாற் வள்ளி நாத க்ேக-ேதாற் தினக் 
    149. கட்டைள ந் த்வாதசிக் கட்டைள ந் ைதப் சக் 
     கட்டைள  ேமநடத் ங் கங்ைககுலன்-மட் விாி 
    150. சீதளியார் த் ர்த் தி த்தளியார் ெகான்ைறவன 
     நாதனார் வயிரவ நாத க்கும்-சீதமலர் 
    151 நல்லமங்ைக பாக க்கு நம் ம் வயிரவர்க்கும் 
     வல்ல தி க்ேகாட்  மாதவர்க்கும்-கல் யன் ன் 
    152. மண்டப  ெநய்விளக்கு மாமதி ம் வாகன ம் 
     தண்டைல ம் வில்வத் தளமலர்கள்-ெகாண்டேதார் 
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    153. நித்தியைந மித்திய  ேநயமாய்த் தானடக்கப் 
     பத்தி ட ேனயைமந்த பண்பினான்-நத் ல  
    154. ெதன்பாக ேநாிக்குச் ேசர்ந்த வடபா ல் 
     வன்பாங் கர  மான்மைரகள்- ன்பான 
    155. கள்ளர் கு யி க்குங் காட்ைடெவட்  நாடாக்கிப் 
     ள்ளலம்  ேசாைல க்கிேய-பள்ளநீர் 
    156. ன்பார் கழ ைனேவந்தர் ெகாண்டாட 
     வன்பாைர ெவட் நீர் மல்கேவ-அன்பா ம் 
    157. மண்ட கன் த்  வ கநா தச்ச த்ரம் 
     கண் கழ் கண்டமார்க் கண்டனாம்-ெகாண்டல் 
    158. அரசன் ெபாிய ைட யான்மகிழ்ந்  ெவற்றி 
     ாிகின்ற ேசாழ ரத்தில்-தி வள ம் 
    159. கந்தவனப் ெபாய்ைகக் கைரயி க்கு ேமற்றிைசயில் 
     அந்தமிகு பாற்கட  தாெமன்னச்-சந்தத ம் 
    160. ெசய்ைக தவறா தி ந்ததிாி யம்பகப் 
     ெபாய்ைகதைனக் கண் ந்த ண்ணியவான்-ெசய்திக ம் 
    161. ைவைக நதிநீர மானபரம் ைபக்கு யிற் 
     ெபாய்ைகெசறி கூபம் னற்பந்தல்-ைமகவி ம் 
    162 நந்தவனம் ஞ்ேசாைல நன்மட  ேமயிற்றி 
     அந்தணர் சாைல யைமத் ைவத்ேத- ந்தப் 
    163. ப க்கட் டைளயாய்ப் பசித் வந்ேதார்க் ெகல்லாம் 
     ெகா க்கட்  யன்னங் ெகா த்ேதான்-வ க்கட் ம் 
    164. தன்ம சாீரன் ற ம சகாயெனழில் 
     மன்மத பனடல் வாளபிமன்-நன்ைமேசர் 
    165. தன்ைன ய த்ேதாைரத் தாய்ேபாலத் தாபாிப்ேபான் 
     பின்ைனெயண்ணா மற்ெகா க்கும் ேபராளன்-ெபான்ைனப் 
    166. ைதப்பார் மணாளன் டமக ேம  
     சுைதப்பார் கழ்விைளக்குஞ் ேசாமன்-சுைதப் விையக் 
    167. காக்குங் க ணா கரனா ம நீதன் 
     வாக்கி ரண் ைரயா மானபரன்-ஆர்க்கும் 
    168. உபகாரஞ் ெசய்யெவன்ேற ேயா ல் கற்ேறான் 
     அபகாரஞ் ெசய்ய வறியான்-சுபகாாி 
    169. ட்ட க்கு நிட் ரன் ட்ட க்கு மார்பாணி 
     சிட்ட க்கு நன்ைம ாி ெசங்ேகாலான்-மட் விாி 
    170. ( அவயவச் சிறப்  ) 
     மாப்ப மன் ேபாலேவ வந்த னி நல்யாகம் 
     காப்பெனனச் ெசன்றமலர்க் கா னான்-ஆர்ப்பாித் ச் 
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    171. ெசாந்தெமன விந்ைத ைற ேதாளினான் ேகாகனைக 
     வந்  கு யி க்கு மார்பினான்-வந்தவைர 
    172. வங்கணங் கட்  வசந்தத் தியாகநல்கக் 
     கங்கணங் கட் மி  ைகயினான்-ெகாங்கு 
    173. பரந்த மடவார் பேயாதரத்தி ேலந் ம் 
     நரந்தம் பாிமளிக்கு நாசி-ெபா ந்திேனான் 
    174. ஆனவித்ைத ெயல்லா மறிந்தா ங் காந்த வ 
     கானவித்ைத ேகட்குமி  காதினான்-நானிலத்திற் 
    175. கீர்த்தி காித் க் கிைளக்கின்ற சந்த்ரவிம்பம் 
     ர்த்தி காித்த கத்தினான்-பார்த்திபாில் 
    176. ேவந்தர் ேபாலவந்  த்தமிைழ யாராய்ந்  
     பாேவந்ைத வாழைவத்த பாக்கியவான்- ேவந்  
    177. (தந்ைத த ேயார்) 
     காத்தவரா யன்பாலன் கா ைமவர் ேபாிடைரத் 
     தீர்த்தவரா யன் ாி சீதரமால்-பார்த்த க்குக் 
    178. காண்டா வனதகனங் காண ரத ர்ந்ேதான் 
     ேவண்டார் வணங்கவாி வில்ெல த்ேதான்-ேசண்டாங்கி 
    179. நில்லாமற் றிக்கயங்க ேணர்ந்தா  நல்லெதன்  
     மல்லாட மார் தட் ம் வல்லைமயான்-நல்லாைர 
    180. ஆய்ந்தா தாிக்கு மறிவினான் ேம வைர 
     சாய்ந்தா  மீளந ந் தந்திரவான்-ஏந் மலர்த் 
    181. ேதன்ெறாட்ட விந்திரவி ெதற்குவடக் கானா ம் 
     தான்ெறாட்ட வாரந் தவறாதான்-கான்ெறாட்ட 
    182. ெசய்க்குவைள நித்திலஞ்சூழ் ெதன் ல்ைல யாதிபதி 
     ைமக்குவைள மாைலயணி மார்பினான்-திக்கு 
    183. விைசயஞ் ெச த்தி வி ெதான்  கட்  
     இைசெயங்கு ேமெச த்  ெமங்ேகான்-திைசயாள் 
    184. அ லன் குளந்ைதக் கரசன் மகி ம் 
     ச ரனாம் ராமக் ஷ்ணன் றம்பி-ம ரெமாழி 
    185. ெசான்னவிச்வ நாத க்குஞ் சூாியநா ராயணற்கும் 
     பின்னவன் கீர்த்திப் பிரதாபன்-மன் க  
    186. ேகாபன் கவிேவந்தர் ெகாண்டாட வந்தபற்ப 
     நாபன் சசிவன்ன ராச க்கும்-ேசாபந்தீர் 
    187. ேசாமன் குலத்த மன் சுப்பிர மண்ய க்கும் 
     ேசமநிதி யான சி தாைத- மணிகா 
    188. உந் தி ப் பாற்கட  ற்பவித்த தண்மதிேபால் 
     ந்  வலம் ாியின் த்தம்ேபால்-வந்த 
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    189. நைனயகஞ்ேசர் நீலமணி ராமக் ஷ்ண மாைலத் 
     தைனய ெனனமகிழ்ந்த தந்ைத-அனகன் 
    190. த நமசி வாயமன்னன் றந்தகயி லாசன் 
     ம க ெனனவந்த மாமன்-உாிைம 
    191. அடர்ந்த கிைளயா னகந்ைத யறியான் 
     மடங்க ெலனேவ வயங்ெகாள்-பைடயான் 
    192. ெதா ந்த ைகைமயான் சுகந்த யவான் 
     எ ந்த பிைறயா யிரங்கள்-ெதா ேவான் 
    193. பரதந் திரசம் பனதந் திரசிந் 
     திரதன் சு கன் ெசனகன்-சரதன் 
    194. ெபா மந் தரதிண் யமண் ட கன் 
     த ங் கர ஞ் சாிெயன்-ற ளவ  
    195. காாி ப காாியதி காாிவிவ காாிகுண 
     வாாிநிதி வாாிய ள் வாாிமைழ-மாாிமத 
    196. வாரணங் கூப்பி ன் வந்ேதன்வந் ேதெனன்ற 
     நாரணன் றாண்டவ ராயமன்னன்-ேபாரளவி 
    197. இன்றிைளத்தாய் நாைளவா ெவன்ேற யிராவணற்கு 
     நன் ைரத்த தாண்டவ ராயமன்னன்-நின்ெறதிர்த்  
    198. வன்ைம ாிந்ேதா ம் வந் சர ெணன்றைடந்தால் 
     நன்ைம ாி தாண்டவ ராயமன்னன்-ெசான்ம  
    199. தாகாிகன் மாற்றலர்பாற் சங்க்ராம ெகம்பீரன் 
     நாகாிகன் றாண்டவ ராயமன்னன்-மாகனகக் 
    200. ேகாட் லங்ைக ராவணைனக் ெகான்  விபீடணைன 
     நாட் ைர தாண்டவ ராயமன்னன்-கூட் சுண்ணம் 
    201 வல்லசுர மஞ்சாிக்கு மாைலத  கந்தெபா  
     நல்லெதன்ற தாண்டவ ராயமன்னன்-ெசால் ெநறி 
    202. ேகாடா ம நீதி ெகாண் ந்  ைவைகவள 
     நாடா ந் தாண்டவ ராயமன்னன்-வாடாத 
    203. (தைலவன் பவனி வரத்ெதாடங்கல்) 
     ெதன்னவன்ேபாற் ேலாக ேதேவந் திரன்ேபால 
     மன்  பவனி வ வதற்கு- ன்னேம 
    204. நித்திய தான நியம ம ட்டானம் 
     பத்தி த ம் ைச பண்ணிேய-ெமாய்த்தகன 
    205. சுற்றம் வி ந் த் ெதாகுதிபல தற்சூழ 
     உற்ற வ சுைவ ேச ண் - ற்ற 
    206. அ ந்திமலர் வாய் சி யாசார மீதில் 
     இ ந் மின்னார் கண்ணா  ேயந்தத்- ைரவ க 
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    207. (அணிகைள அணிதல்) 
     நாதமன்ன க்கன்றி நானிலத்  ேவந்ைதவணங் 
     காத  ேமற்பாகு கட் ேய-காதிலணி 
    208. மாணிக்க த்  மரகதப்  வ டல் 
     காணிக்க வந்த கவின்காட்டப்- ணிைழயார் 
    209. கூ  கெனன்  கும்பிடேவ ேமற்காதில் 
     ஆ  கி னணியணிந் -ேச திகழ் 
    210. வாக்கி ைற ெவண்கமல மா ெவளி வந்தெதன 
     ஆக்கமிகும் ெவண்ணீ றலங்காித் த்-தீர்க்கமாய்ப் 
    211 பார்க்கின் கமதியின் பாற்களங்கம் ேவண் ெமன்ேறா 
     ேசர்க்குங்கத் ாித் திலதமிட் -நீக்கமின்றி 
    212. இச்ைசெசறி ேகாகனைகக் கிட்ட திைரேபாலப் 
     பச்ைசவச்ரம் ைவத்த பதக்கமிட் க்-கச்ைசயடர்ந் 
    213. ேதாங்கத் தனம்பைடத்த ெவாண்ெடா யார் காமசரம் 
    தாங்கரத்ன கண்ட சரந்தாங்கிப்- ங்கரத்திற் 
    214. சங்குவைள மாைலசிந்தித் தாழ்குழலார் பின்ெறாடரச் 
     ெசங்குவைள மாைல தி த்திேய-ெபாங்கு ன்னீர் 
    215. மாகுவைல யந்தாங்க ைவத்த மணிச்சுமடாம் 
     வாகு வைலய மணிதாித் -மாகர் 
    216. சுரத விற் காமவல்  சுற்றிய  ேபால 
     விரலணி ங் ைகச்சர ம் ேவய்ந்ேத-அைரயிற் 
    217. சலைவகட்  ெயான்னார் த ங்கு தி மாந்திப் 
     ல கக்குங் குற் ைடவாள் ட் க்-கலகம் 
    218. நில ஞ் சகட ெந ெநெறன ழக் 
     கலகெலன நீட் தண்ைடக் கா ல்-இலகுரத்ன 
    219. மிஞ்சியிட் க் ெகாற்றம் விளக்கு மணிேயாைச 
     அஞ்சியிட்ட ேப க் கபயெமன-விஞ்சு 
    220. வைரயில் ெவயிெலறிக்கும் வா ேபாற் பீதாம் 
     பர த்த ாீகம் பாித் த்-தரணி ற் ம் 
    221. ஓர  ெகாண்டளந்தங் ேகார  க்கிநின்ற 
     ஈர ம் பாவ யி ேலற்றிேய-ஏரடர்க்கும் 
    222. (யாைனயின் சிறப் ) 
     பாடகச் சீற யார் பங்கயக்ைக லாகுதர 
     ஆடகப்ெபான் கூடத் தயல்வந் -ஓைடமின்னல் 
    223. ெகாண் ண்ெட ந் நின்ற ெகாண்டெலன்ற பண் ெகாண்  
     தண்டரங்க ெமாண்டகும்ப சம்பவன்றி-ரண்டவங்ைகத் 
    224. ெதாண்டலங்ெகா ண் மிழ்ந்  ெதாந்தெமன்  மன்றிலண்டர் 
     கண்டபண்ட ரங்கனந்த கன்கரத்தி-ரண் கண்  
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    225. ைதக்கெமாத்தி த்ரமிக்க தட் யட்ட திக்கயத்தின் 
     மத்தகத்தி ைனத்தகர்த்  வட்டமிட்ெட-திர்த்தகற்கி 
    226. கத்திகட்  விட்டமத்த கத்தினத்தி ையத் ைகத் ச் 
     சத்திரக்க ரத்தைரத்த லத்தினற்சி-ரத்ைதெயற்றி 
    227. த்தரங்க மீதி த்த ரண ர 
     பத்திரன் ேபான் சலம் பற்றிேய-நித்தநித்தம் 
    228. விந்ைத ெகா வி க்கும் ெவற்ெபான்  கான் ைளத்  
     வந்  நைடபயின்ற வாெறன்ன- ந் ெதவ்வர் 
    229. சிந் ஞ் ச ரங்க ேசனா ச த்திரத்ைத 
     மந்தரம் ேபால மதித் ெவற்றி-தந் நின்  
    230. (பவனிவரல்) 
     நந்தா வளக்கரட நால்வாய்ப் பைனத்தடக்ைகத் 
     தந்தா வளப்பவனி தான்வர ம்-பிந்தாக் 
    231. குைடெந ங்கக் ேகா  ெகா ெந ங்கக் காலாட் 
     பைடெந ங்கத் தா  பாிமா- ைடெந ங்க 
    232. மள்ளர் குரைவ ம ய மதாவளத்தின் 
     ெவள்ள மிகுதி மிைடயேவ- ள்ளிவிட்  
    233. மன்னிய வார்ெபலமா மல்லா ாிராசவார் 
     ன்னியவரா த்தரணி சூழ்ந் வர-மின் ெவள்ளித் 
    234. . ப்பாக்கி ழியத்தர் ேதாமரத்தர் ேகடயத்தர் 
     தப்பா  விற்காரர் தற்சூழக்-குப்பாய 
    235 ேநாிசத்தர் வாட்காரர் ேநமிதாித் ேதார்களி  
     பாாிசத் ங் ேகப் ெயாப் பாகவரத்-தாாிைசத்த 
    236. (வாத்தியங்கள்) 
     ஒட்டகத்தின் கூன் கி ேனாங்குமத குஞ்சரேமற் 
     ெகாட் நக ராேபாி ெகாண்ட ன்வாய்-விட்டதிரத் 
    237. . தண்டகந் தாங்குந் தகுணி ங் ேகா ைண ம் 
     ெதாண்டக ஞ் சல்லாி ந் ந் மி ம்-விண்டெதானி 
    238. மத்தள தாள வைக ங் கி பி ம் 
     ெதாத்திலகு நாக சுரத்ெதானி ம்-சத்திக்கும் 
    239. வாங்கா ங் கானா ம் வாங்கா மணிக்ெகாம் ம் 
     ங்காமன் ாியத்ைதப் ேபான் ழங்க-நீங்காத 
    240. தம்  ைண சரமண் டலம்வாியாத் 
     ம்  கானத் ெதானிகூட்டப்-பம்  
    241. (மற்றச் சிறப் க்கள்) 
     பரதவிட மாதர் ப தம் பயிற்றச் 
     சுரதவிட வாரயினி சுற்ற-உரத ண 
    242. கட் யத்தர் ேவத்திரக் ைகயாற் பராக்ெகன்னத் 



 36

     தட்  வ ஞ்சந் த விலக-மட் விாி 
    243. ெபான்னைடப்ைப காளாஞ்சி ஞ்சிவிறி சுகுஞ்சம் 
     ெசான்னடக்ைக ேயாேரந்திச் சூழ்ந் வர-அன்னடக்கும் 
    244. சந்த்ர கிரண ச க மி பா ம் 
     வந்தெதன்ன ெவண்சா மைரயிரட்டச்-ெசந்தமிழின் 
    245. (சின்னம் ஒ த்தல்) 
     நாவலர் தா வந்தான் ராயர்மகிழ் மந்த்ாிவந்தான் 
     வல  நீலப் யன்வந்தான்-ஆவற  
    246. ெபான்னா பரணன் கழா பரணெம ம் 
     கன்னாவ தார ப காாிவந்தான்-ெபான்னா ம் 
    247. மாதர் மடெல  மால்ராம க் ஷ்ணமன்னன் 
     ேசாதரனா ல்ைலத் ைரவந்தான்-ேமதினியில் 
    248. ெகாட்டமி ங் கள்ளர் கு ம்படக்கு ேவான்வந்தான் 
     வட்டமி  மாநகுலன் வந்தாேன-றிட்ெடதிர்த் ச்< 
    249. சீ ஞ் சமர திவாகரன்வந் தான்வி  
     கூ ம் விகடர் குடாாிவந்தான்-  
    250. சரெணன் றைடந்ேதாைரத் தள்ளாத கங்ைக 
     வ ண குலதிலகன் வந்தான்-த ண 
    251. கரதல பற்பநிதி காத்தவ ராயன் 
     வரதைனயன் வந்தான்வந் தாெனன்-ெறா தாைர 
    252. சின்னெவா  ேம த் திைரக்கட  னாட் யநாள் 
     மன் ெமா  ேபால ம யேவ-கன்னிெயயில் 
    253. (குழாங்ெகாண்ட மகளிர் ெசயல்) 
     மண்டப  நந்தா வன  மலர் ம் 
     ெகாண்ட ெப ந்ெத ங் ேகா ர ம்-மண் விைள 
    254. யா கின்ற ேபைதயேர யாதியா ேயழ்ப வ 
     வா மிைட யார்ேகா  மாலாகி-ஓ வந் ட 
    255 கண்ட டன்கமலக் ைககுவித்தார் ெமல்லெமல்லக் 
     ெகாண் நட தந்திெயனக் கும்பிட்டார்-மண்டலேமல் 
    256 ஆணி லழகனிவ னாெமன்பார் கண்காண 
     ேவ  மனந்தெமன்பார் ெமல் யலார்-ேசணிக்கு 
    257 மாரேனா விந்திரேனா மாமாேலா சூர்த ந்த 
     ரேனா பா ெமன்பார் ெமல் யலார்-மாரெனன்றாற் 
    258. கன்னற் சிைல ண்ேட காணரதி ேயாநா ம் 
     வன்னிப் பாிெயங்ேக மாரெனன்றாற்-ெபான்னிலகு 
    259. விண்ணாடர் ேகாமாேனல் ெவள்ைளமத யாைன ண்ேட 
     கண்ணா யிரெமங்ேக காட் ெமன்பார்-எண்ணாமல் 
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    260. ன்னகத்ைத ேயந்  கில்வண்ண னாமாயிற் 
     பன்னகத்ைத ண் ம் பாிெயங்ேக-அந்நகத்ைத 
    261. தாக்குமயில் ரெனன்றாற் சந்தத  நீங்காமற் 
     காக்கு மயில்வா கன ண்ேட-பார்க்கினிவன் 
    262. ேமழி வி தால் வி சின்னஞ் ெசால் வதால் 
     வாழி குவைளமலர் மாைலயால்-ஆழிெதாட்ட 
    263. ராகவன்ைகத் தாண்டவ ராயமன்ன னாெமன்ேற 
     மாகவன மாகேவ வந் நின்ற-ேவகமிக 
    264. (குழாங்களின் கூற் ) 
     உன்கா ரலா லக்ைக ம ப்பாக 
     வன்காமன் றன்சிைலைய மாட்டாேயா-நன்கானச் 
    265. ெசய்க்க ம்  தின்னத் ெதவிட்டாேதா மன்மதனார் 
     ைகக்க ம்  தின்றாற் கசக்குேமா-ைமக்களிேற 
    266. ெகாட்டமி ந் ெதவ்வர் குைடையச் சிைதப்பதலால் 
     வட்ட மதன்குைடக்கு மாட்டாேயா-குட்ைட னி 
    267. தன்ைகக் கடங்குமிந்தத் தண்கடைல நீண் ந்த 
     உன்ைகக்கு ேளயடக்க ெவாண்ணாேதா-ெபான்ெகாட் க் 
    268. கப்பமிடார் ெசய்குன்ைறக் கட்டழிப்பாய் ெதன்மைலைய 
     அப்பாிசு ெசய்ய ன்னா லாகாேதா-ெசப் ம் 
    269. மதேமா ெமாழிந்திடநால் வாயி ந் ங் கூறா 
     விதேமேதா ேவைழயர்கண் மீ ம்-கத ண்ேடா 
    270. என்றார் நம பணி ெயல்லா ங் ைகக்ெகாண்டால் 
     நன்றா மைமச்ச க்கு ஞாயேமா-குன்றாத 
    271. வள்ளத் தனத்தியர்கள் வஞ்சைரச் சூைறெகாள்ேவான் 
     கள்ளத் தனத்ைதெயங்ேக கட் ைரப்ேபாம்-ெதள் தமிழ் 
    272. மல்ைலயான் ெசால்  ம ர கவிக்கல்லால் 
     ல்ைலயா னம்பான் ெமாழிவாேனா-ெமல் யலீர் 
    273. அந்தமல்லர் ேகாட்ைடகட்  யா கின்றான் பஞ்சைணயில் 
     வந்தமல்லர் ேகாட்ைடகட்ட வாராேனா-ெசாந்தச் 
    274. ெசயமங்ைக ற்றி க்குஞ் ெசம்ெபான் மணிக்குன்றாம் 
     யமங்ைக யாற்ற வப் ேபாேமா-பயெமன்ேற 
    275. ஏைழயர் வார்த்ைதெசவிக் ேக ேமா ேமனிெயல்லாம் 
     மாைழ க் ெகாண்ேடாேமா வா ெமன்னச்-சூழநின்  
    276 (தைலவி தைலவன  பவனி காணவ தல்) 
     கன்னியர்க ளின்னபல கட் ைரக்கும் ேவைளயினில் 
     மன் மத யாைனயின் ன் வந் நின்ேறன்-கன்னற் 
    277 சிைலேயந்  சிங்கார ேதக மதைன 
     மைலேயந்தி யான் ரந்த மாைலத்- ைலேசர் 
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    278. சிவிச்சக்ர வர்த்திையப்ேபாற் ேசர்ந்ேதாைரக் காத்த 
     விச்சக்ர வர்த்திைய ன் ேபாாிற்-சவிச்சக்ரம் 
    279. ஆதவன்ேம ேலவிநின்ேற யாாி ள்  ாித் நின்ற 
     மாதவைன நீள்க ைண வாாிதிைய-ேமா  
    280. பரதிமிர ராசியடர் பாற்கரைன யார்க்கும் 
     சரதகுண சந்த்ேரா தயைன-விர  
    281. காதலபங் ேக கைனக் காத்தவ ராயன் 
     வாதனய னான மணியச்-ச ம் 
    282. விரவலர் ேகாளாிைய விற்பனைன வாணர் 
     ரவலைன நீலப் யைன-இ நிதிையக் 
    283. (தைலவி மயல்ெகாள்ளல்) 
     கண்ேடன் தி வழைகக் கண்குளிரச் ேசவித்ேதன் 
     ெகாண்ேட னதிேமாகங் ெகாண்டமயல்-விண் ைரக்க 
    284. இவ்ேவைள நல்ேவைள ெயன் ெசால் ம் ேவைளயினிற் 
     ெசவ்ேவழங் கான்மீறிச் ெசல்லேவ-ெவவ்ேவல் 
    285. மதனம்  பாய வாிக்கணம்  பாய 
     விதனெமா  ேசார்ந்  ெம ந்ேதன்-பதன 
    286. இைட வளக் குன்றெமன ேவந் வளக் ெகாங்ைக 
     நைட வள ெமல்ல நடந்ேதன்- ைடத  
    287 விஞ்சுசகி மார்ெசறிந்  ேமலைணத் க் ெகாண்ேடக 
     ெநஞ்சு சகிேய னிைலதளர்ந்ேதன்-பஞ்சைணயிற் 
    288 ேசர்த்தினார் பன்னீர் ெதளித்தார் தழ னிைட 
     வார்த்தெவண்ெணய் ேபால ள்ளம் வா ேனன்-கூர்த் கம் 
    289. பாராத வன்மயலாற் பாவி டல்வ ந்தத் 
     ேதராத வன்குடபாற் ெசன்ெறாளித்தான்-ேபராத் 
    290. த்திெதன்றன் மாைல சுடர்மதியம் ெவள்ளி 
     உ த்தெச ந் தீயி க்கி-வி த்தமதன் 
    291. வாாி யிைறப்ப ேபால் வன்னில  சவிரா 
     ஓ கேம யாகி டலயர்ந்ேதன்-பாரறிய 
    292. அம்பல ம் பாரல  மாக்கினான் மன்மதன்ைக 
     அம்பல க் காரவேம யாக்கினான்-அன்  
    293. ெதாகச்ெசால் த் வாத நீக்கி நகச்ெசால்  
     நன்றி பயப்பதாந் ெதன்-றகத்தறிந்ேத 
    294. த்திமான் சந்  ெபா ந் வாய் நீநிைனந்தாற் 
     சித்தியா ெமன்ேற ெதளிந் ைரத்ேதன்-பத்தியாய்ப் 
    295 (தைலவி ைரக்கும் சமயத்ைதக் கூ தல்) 
     ைசபண் ம் ேவைளயினிற் ேபாேகல் சமத்தான 
     ராசவட்ட ேவைளயி  நண்ணாேத-ேயாசைனெசய் 
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    296. தானாபதியர் தளகர்த்தர் காாியத்தர் 
     ஆனாத ேபா  ம காேத-தானாக 
    297. ஒப்பமி ம் ேவைளயி  ெமான்னார் திைறெகாணர்ந்  
     கப்பமி ம் ேவைளயி ங் கட் ைரேயல்-எப் விக்கும் 
    298 ேபராட் ம் வாணர் ப்ரபந்தகவி வந்தி ந்  
     பாராட் ம் ேவைள பகராேத-சீராட் ம் 
    299. உல்லாச மன்மதன்ேபா ெலாண்ெடா யார் கூட்டமி ம் 
     சல்லாப ேவைளயி ந் தா ைரேயல்-வல்லாள 
    300 ேபாசன் ெகா ப்ெப க்கிப் ேபாசன ந் தான்பண்ணி 
     சுமலர்ச் சப்ரமஞ்ச மீதினிேல-ேநச 
    301. மிதசனங்க டற்சூழ ற்றி க்கும் ேவைள 
     ம மலர்த்தார் வாங்கிநீ வா. 
    -------------------------------------------------- 
   

குறிப் ைர 
 
காப்  : 
    ல்ைல - ல்ைல ர். இ  பாட் ைடத்தைலவராகிய தாண்டவராய பிள்ைளயின் 
ஊர். தாண்டவராயர்; சிவகங்ைக ஸம்ஸ்தானத்தில் ஸ்தானாபதியாக இ ந்தவர். 

விநாயகன் - தி மால். தி மா ம் அன்ப ம். கசம் கம் விநாயகர்; கச கம் - 
யாைன கம் 
கண்ணி,  
1. மா - தி மகள். மாதவன் - தி மால் 
4. சந்திரனிடத்தி ள்ள களங்கத்ைத மாெனன்ப  வழக்கமாத ன் இங்ஙனம் 

கூறினார். மதிமான் - அறி ைடயவெனன்ப  ேவ ெபா ள். 
4-5. ஐந்  தைலயைரயன் - பிரமேதவர், கவர்ந்தார் - சிவெப மான். 
5-6. சிவெப மான் உமாேதவியாைரத் தி மணம் ெசய் ெகாண்ட ெபா  

ைவதிகமரபின்ப  ேதவியாாின் 
    ஒ காைலப்பி த்  அம்மி மீ  ஏற்றிய ெசய்தி இங்ேக குறிக்கப்பட் ள்ள . 
6. சிவெப மான் தி க்கரத்தில் மானின் பின்னிரண்  கால்கேள 

அைமந் ள்ளனெவன்ப  இங்ேக அறிதற்குாிய . 
7. பைட-பஞ்சா தங்கள். சாரங்கம்-வில்; மாெனன்ப  ேவ  ெபா ள்; 

சாரங்கெமன்ப  சாரங்கெமன் ம் வழங்கும்; "சாரங்க பாணியாஞ் சக்கரத்தார்" 
என்  காளேமகம் இங்ஙனேம சிேலைடயில் அைமத்தி க்கின்றனர். குரங்கா-
வைளத் . 
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7-8. காரங்கம் ெபற்ேறான்-தி மால். மைனவி- தி மகள். வள்ளி நாய்ச்சியாைரப் 
ெபற்ற மான் தி மகளின் கூெறன்பராத ன் அம்மானாகிய தி மகைள ஒ மான் 
ெபற்றி க்க ேவண் ெமன்  க தி இங்ஙனம் கூறினார். 

11. நத் -வி ப்பம்; சங்குமாம். கைலமான்-சரசுவதி, ஆண்மான்; சிேலைட. 
13. மான்ம கன்: சிேலைட. தி மக க்குச் சிவெப மான் தைமயனாெரன்  கூ ம் 

ஒ  வழக்குண் . தி மகள் மா வங்ெகாண்ட ெசய்திைய நிைனந்  இங்ஙனம் 
கூறினார். 

14. ெசங்கமைல மால்-தி மகைள ைடய தி மால். 
16. ெப மான் - ெப ைமைய ைடயான், ெபாியமான், தன்னாமம் - உன் ைடய 

ெபயர். 
16-8. கைலக்ேகாட்  னி - ாிச்யசி ங்கர். அவர் தசரத சக்கரவர்த்திக்காகப் 

த்திரகாேமஷ் யாகம் ெசய்தவர். 
19. அந்திமான் சந்திமாெனன்பவர்கள் இைடெய  வள்ளல்கைளச் சார்ந்தவர்கள். 

வச்சயம்-மான். 
20. பின்னலான்- சிவெப மான். ேவதண்டம்-ைகைல. 
22. அ ணம் என்ப  மா க்கும் ெபயர்; அாிணெமன ம் வழங்கும்; பாிதி ெயன்ப  

ப தி ெயன்  வழங்குதல் ேபால. 
23-4. காளமா னிவன் - ாிேயாதனாதியர் ஏவ ன்ப  யாகம் ெசய்த னிவர். 

இங்ேக ெசால்லப்பட்ட வரலாற்ைறப் பாரதம் நச்சுப்ெபாய்ைகச் ச க்கத்தால் 
உணரலாம். 

25-6 மா க்கும் அகத்திய னிவ க்கும் சிேலைட. எள் அவைரதான் அடக்கி - 
எள்ைள ம் அவைரைய ம் தின்  உள்ேள அடக்கி; எள்ளவைரதான் அடக்கி - 
யாவ ம் இகழ்வதற்குாியதாகும்ப  விந்தமைலைய அடக்கி. கடைல - 
கடைலைய, ச த்திரத்ைத. கைல - மான்கள், ல்கள், சாதைன - பயிற்சி. 

27. வாசி - குதிைர. கான்ேதசம் - காட் டம். 
28. மி கெமன் ம் ெபயர் மா க்குண்ைமைய நிைனந்  இங்ஙனம் கூறினார். 
29. கைல ர் மா ெரன்பன இப்ேபா  ேச  ஸம்ஸ்தானத்தி ள்ள ஊர்கள். 
31.2 ெசயமா  - ர்க்ைக; அவள் வாகனம் மான்; இதைனக் கைலயானத்தி ெயன் ம் 

ெபயராலறிக. 
32. ெதவ்வர் - பைகவர். 
33. ேபர் - ல்வாய்; பைகவ ைடய வாயிற் ல்ைலக்கண்டால்; ற்ெகௗவிய 

பைகவைரக் ெகால்லாமல் வி வ  இயல் ; "பைகவர் ல்லார்க" ஐங்கு , 4. 
34. குழலார்க்கும் ஆடவர்க்கும். கைலெயன் ம் ெபயர் ஆைடக்கும் மா க்கும் 

உண்ைமையக் க தி இங்ஙனம் கூறினார். 
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34.5. கான னி சாபத் க்கு - காட் ல் உன்ைன னிகின்ற வில் க்கு. சாலம் ஒழிவார் 
- வைலைய விட் ப்பாைர. னிவர்கள  சாபத் க்கு அஞ்சுவாய், 
மாயவார்த்ைதகைளப் ேபசுவார்கைளக்கண்டால் விலகி நிற்பாெயன்ப  
ேவெறா  ெபா ள். 

36. சந்திரகுலத்திற் பிறந்த பாண்  மகாராஜன். 
36.7- இதிற்கண்ட சாித்திரத்தின் விாிைவப் பாரதத்திற் சம்பவச் சு க்கத்தால் 

அறியலாம். 
36.9. ம் குஞ்சர ம் தா காவனத் னிவர் யாகத்தில் உண்டாக்கி வி த்தைவ; 

ெகான்ேறார் - சிவெப மான். யல் - யலகன். மற்ற விலங்குகைள 
அடக்கினவர் உன்ைன ஆதாிக்கின்றாெரன்ப  ேவ  ெபா ள். 

41. சிறியவைர - சிறியமைலகள்; என்ப  மரமில்லதெபாற்ைறகைள 
சி ைம ைடேயார்கைள ெயன்ப  ேவ ெபா ள். 

43. அாிய ேமன்ைமயான திைனைய விைளக்கும் ெபாிய மைலகைள நா ம் 
த்தி ைடய மாேன; அாியவரங்கைளத்த ம் ெபாியவர்கைளச் சா ம் 

அறிஞேனெயன்ப  ேவ  ெபா ள். 
45. அாிதாள் - திைனயாிந்த தாள், தி மா ன் தி வ . 
46. கட் லங்காணா பம் - அ பம், கால் வாதம் - காற்றாகிய வாதம்; வாதக்காைல 

ைடயவெனன்ப  ேவ ெபா ள். 
46-7. வா விற்கு வாகனம் காற் . வாசி - வாகனம். 
48. மகளிர் கண்ணிற்கு மான்கண்ைண உவைம கூ தல் மர . 
52. பிைண - ைண; ெதப்பம். 
53. கண்ணார் - மகளிர். 
54. பானாளில் - இைடயாமத்தில். 
55. சந்  - , 
57. வாள்-ஒளி. காளகண்டம் - குயில்; விஷம்ெபா ந்திய க த்ைத ைடயெதன்ப  

மற்ெறா  ெபா ள். 
58. ம பானி - ேதைனக்கு ப்ப , கட்கு யன். 
59. ேகாபம் - இந்திரேகாபப் ச்சி, சினம். கலாபம் - ேதாைக, கலகம். ேசாபம் - ேசாகம். 
60. பிாிக்குேமயன்றிச் ேசர்க்காெதன்ப  க த் . 
62. ைவ - நாகணவாய்ப் ள்; ைமனா. கத்திைக வாங்க - மாைலைய வாங்க, 

கத்திையக் ைகயில் வாங்க. 
63. பாகம் - பக்குவம். 
64. பாங்கி - உைஷயின் பாங்கியான சித்திரேலைக. 
66. மன்றல் - மணம். அணி - அண்ணி. 
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67. ேமகைல - இைடயணி. 
69. வ த்த - ெசால்ல. 
70. ெபாதியி க்கும் சிவெப மா க்கும் சிேலைட. அம் தம் - ேமகம். பம் தல் - 

பர தல். 
70-71. ெபாதியி க்கும் தி மா க்கும் சிேலைட. அம்பரம் - மஞ்சள், கடல். ெபான் - 

தங்கம், தி மகள். ேகா  - சிகரம், சங்கு. சிைல - ஒ மரம், வில். திகிாி - ங்கில், 
சக்கரம். 

72. ெபாதியி க்கும் பிரமேதவ க்கும் சிேலைட. நான் கம் - நான்கு பக்கத்தி ம், 
நான்கு கங்கள். சாைக - ேவத சாைககள், மரக்கிைளகள்.  - மலர், மி. 
மான்மகன் - தி மா ன் குமாரராகிய பிரமேதவர். 

73. ெபாதியி க்கும் இந்திர க்கும் சிேலைட. அரம்ைப பலர் - வாைழ ம் பல ம், பல 
ேதவமகளிர். 

74-5. ெசந்தமிழின் ஏ  - தி ஞான் சம்பந்த ர்த்தியின் தி ப்பாசுரம் வைரயப்ெபற்ற 
ஏ கள். ேகா  - கைர. 

76. கயல் ைவையயி ள்ள ; மகரம் கட ள்ள . பண்ைடக் காலத்தில் ைவைய 
கட ல் கலந்த ண் . பாாித் -பரவி. 

77. மாறன்-கூன்பாண் யர். 78. ேச -ெப ைம. 
79. ட் ம்-மன்மதன் வைளத்தற்கு நாண் ட் கின்ற. ெமாழி - க ; "ெமாழி  

மினியீர்" அழகர் கலம்பகம். 
81. பாைளயம்-பைட . 
83. அைவ-நாேளாலக்கம்; ஆஸ்தானம். ேவணி-ஆகாசம். 
84. ேவந்தன்-இந்திரன். 84-5. வச்ரவண்ணன்-குேபரன். 
89. கண்  - கற்கண் . நீலமா ைக - குவைளத்தார்; இ  ேவளாளர்க் குாிய . 
90. படலம் - தித்திரட்சி. விகடர் - ேவ பாட்ைட ைடய பைகவர்கள்; 
91. ெக விதம் - இ மாப் . 92. ெநட்டர  - ஆதிேசடன். 
93. காற்கதி - காற்றின  ேவகம்; காற்பாகமாகிய ேவகம். ஐந்  கதி - மல்லகதி த ய 

ஐந் ; விக்கிதம் த ய ஐந் மாம். 
94. கற்கிவ வம் - பத்தாவ  அவதாரமாகிய குதிைரயின் உ வம். 
95. ரணவாசி - ேபார்க்குதிைர. 
96. மாதிரம் - திைச. ெதாக்கயங்கள் - டக்கயங்கள்; ெகா கள். ெதாக்கு - ேதால். 
98. குணக்ெக த்  - ேகாணைல நீக்கி. 
99. அத் தளம் - அந்தச் ேசைன. 
101. மதி ஆதவர் பைக - ராகு ேக க்கள் 
 



 43

102. நத்  ஓ ம் - சங்குகள் ழங்கும். நாதெரா  வர் - திாி ர்த்திகள். த்ேதால் - 
ன் நிற ள்ள ேதால்கள்; ஏற் த்ேதால், எ ைமத்ேதால், ஆட் த்ேதால் 

எனி மாம். 
103. காற்பைட - காலாட்பைட. ைகக்கிாி - யாைன. மா - குதிைர. ஆர்ப்பாித்  - 

ழங்கி. 
104. விகடம வலர்கள்:90. 105. தரங்கம் - அைல. 
106. சிந் ரங்கள் - யாைனகள். சிந்  உரங்கள் ஆகி - வ  சிந்தியனவாகி; உரம் - வ  
107. தட்  - ேதாின் உ ப் . வலவன்-ேதர்ப்பாகன். 
108. குபீாிட்  - ெபாங்கி. 
109. ேமா  - உயரம். ேகாள் - ெகாள்ைக. 
110. பல் ணிய. 111. ெபட்டகங்கள் - ெபட் கள். 
112. சாைளயப்பட்  - கு ைசகள் இ க்குமிடம்; இைவ ைகந்நிைலெயன வழங்கும். 

சளப்பட்  - கலக்கப்பட் .   பாைளயப்பட்  - பைடதங்கிய இடம். 
114. பட்டம் - காற்றா . ப ந்  ெவள்ைள நிறம்; க டன் ெசந்நிற ள்ள . 
116. தைசய ந்தி நன்னீெரனச் ெசந்நீைரக் கு த் . 
117. கறட் ப்ேபய் - குள்ளமான ேபய். 
119. ெபாட்டல் - ெவளியான இடம். கூப்பிட்  - கூவி. 
120. க ங்கேதசத்தரசேனா  க ணாகரத் ெதாண்ைடமான் ெசய்த ேபார்ச்சிறப்ைபக் 

க ங்கத் ப்பரணியால் உணரலாகும். 
121. கூளி - ெபண்ேபய். கவந்தம் - தைலேபான உடம் . 
122. மாகமின்னார் - அரம்ைபயர். ேபாாில் இறந்தவர்கள் ரசுவர்க்கம் அைடத ம் 

ேதவமகளிைர அைடத ம் மரெபன்  ல்கள் கூ ம். 
123. ைன - ேபார். 
124. ேவலாவலயம் - கடல்வட்டம். 
125. ேகாட்  - தி க்ேகாட் ர். ஒப்பம் - ைகெய த் . நந்  - ச்ங்கு. 
126. ெதன்குளத்ைத - சிவகங்ைக. ேகாகனக மின் - தி மகள்; அவள் குழந்ைத காமன். 
127. சு ைக - சுட் . ேசாமன் - ேசாழநாட் த் திாி வனத்தில் வாழ்ந்த ஓ பகாாி; 

"ைகைய விாித்தைழக்கக் கண்  குழந்ைதச் ேசாமன், ெசய்யசுட்  யீந்தான் 
றினகரா" தினகரெவண்பா, 26. 

129. சசிவர்ண பன் - சசிவர்ண ைர; இவர் சிவகங்ைகைய ஆண்டவர்க ள் ஒ வர். 
131. மந்திரம் - ஆேலாசைன. நீேயாகம் - நிேயாகெமன்பதன் விகாரம். 
135. கவன மா - ேவகத்ைத ைடய குதிைர. 
136. தளகர்த்தன் - பைடத்தைலவன். 
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137. ேவளாளர்களில் ஒ வர் உக்கிரபாண் யனாற் சிைறயிடப்பட்ட ேமகங்கைளப் 
பிைணெகா த்  விலங்கு தறிக்கச் ெசய்தனெரன்ற வரலாற்ைற நிைனந்  
இங்ஙனம் கூறினார். 

138. பைழய ர் நீ க்காக எ ப  ேவளாளர் தம் உயிைர நீத்த வரலா  இதிற் 
குறிப்பிக்கப்பட்ட ; 

"மா ெகா  பைழய ர் நீ  ெசய்த வஞ்சைனயால் வணிக யி ாிழப்பத் தாங்கள், 
கூறியெசாற் பிைழயா  ணிந்  ெசந்தீக் குழியிெல  ப ேப  கிக் கங்ைக, 
ஆறணிெசஞ்சைடத்தி வா லங்காட் டப்ப னண்ட ற நிமிர்ந்தா  ம யின் கிழ்ெமய்ப், 
ேப ம்ெப ம் ேவளாளர் ெப ைம ெயம்மாற் பாித்தளவிட் வளெவனப் ேபச லாேமா" 
---ேசக்கிழார் ராணம். 
139. சூ கில் - க ப்பஸ்திாீயின் கில். ேசாறளித்தவன் - அயன்ைறெயன் ம 

ஊாி ந்த சைடயெனன் ம் உபகாாி; ெதாண்ைட மண்டலசதகம், 10-ஆம் 
ெசய் ைளப் பார்க்க. சூ  பசி - சிவெப மான  பசிைய. 

140. அன்னமிட்ேடான் - இைளயான்கு  மாறநாயனார். வள்ளல் - நின்ைறக்காளத்தி 
த யார். 

141. நி த்திேனான் : சைடயப்பவள்ளல்; ெதாண்ைடமண்டல சதகம், 13-ஆம் 
ெசய் ைளப் பார்க்க. 

143. குழந்ைத : இந் லசிாியர் ெபயர்; இளங்குழந்ைத ெயன்ப  ேவ ெபா ள். 
145. குன்றாக்கு  - குன்றக்கு . 
146. ெசந் ல் - ெசவ்விய சிற்பசாஸ்திரம். 
147. ந்த  - மலர்மரங்கள், ப த்  உைற ம் மண்டபம். 
149. கங்ைககுலன்: ேவளாளர் கங்காகுலத்தினெரனப்ப வர். 
150. சீதளி- தி ப் த் ர்ச் சிவாலயம். ெகான்ைற: தி ப் த் ர்த்தலவி ட்சம். 

ைபரவ ர்த்தி சந்நிதி இத்தலத்தில் விேசட ைடய . 
151. மங்ைகபாகர்: தி க்ெகா ங்குன்றத் ச் சிவெப மான் தி நாமம். மாதவன் -  

ெசௗமியநாராயணப்ெப மாள். 
152. தண்டைல - ேசாைல. வில்வத்தள ம் மலர்க ம். 
156. பார் - வன்னிலம். 
158. ெபாிய ைடயான் - வ கநாத ைர. 
162. சாைல - சத்திரம். 
165. தாபாிப்ேபான் - நிைலெபறச்ெசய்பவன். 
166. மணாளன் - தைலவன். அவர்கைள அடக்கி அவர்கள் ெபான்ைனத் தனக்குப் 

பயன்படச்ெசய்பவெனன்ப  க த் . 
167. க ணாகரன் - க ங்கப்ேபார் ெவன்ற ேசாழேசனாபதி. 
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168. சுபகாாி - சுபத்ைத உண் பண் பவன். 
170. ப மன் - பிரமன். னி - விசுவாமித்திரர்; 
     "வந்  னிெயய் த  மார்பிலணி யாரம், 
      அந்தர தலத்திரவி யஞ்செவாளி விஞ்சக், 
      கந்தமல ாிற்கட  டன்வர  கா ம், 
      இந்திர ெனனக்க  ெத ந்த  பணிந்தான்" 
(கம்ப. ைகயைடப்.) என்பதில் விசுவாமித்திர னிவ க்குப் பிரமேதவைர 

உவைமகூறிய  காண்க. கா னான் - இராமன். 
171. விந்ைத - ெவற்றிமகள். ேகாகனைக - தி மகள். 
172. வங்கணம் - அன் . 
174. காந்த வகானவித்ைத - ஸங்கீதவித்ைதைய. 
175. கீர்த்திகாித்  - கைழ உண்டாக்கி. ர்த்திகாித்த - உ ெகாண்ட. 
177. தீர்த்  அவர் ஆய் அன் ாி சீதரமால்; அவர் - பஞ்ச பாண்டவர். 
179. ேநர்ந்தா ம் - எதிர்த்தா ம். 
181. அமிர்தகிரணத்ைத ைடைமயால் ேதன் ெதாட்ட இந்  என்றார்; இந்  - 

சந்திரன். 
182. ெசய்க்கு - வயல்களில். வைளநித்திலம் - சங்குகளி ந்  உண்டான த் க்கள். 
184. அ லன் - ஒப்பிலாதவன். குளந்ைத - சிவகங்ைக. 
187. மணிகா - அழகிய சிந்தாமணி ம் கற்பக ம். 
191. மடங்கல் - சிங்கம். வயம் - ெவற்றி. 
192. பிைற ஆயிரங்கள் ெதா ேவான் - தீர்க்கா ைள உைடயான்; ஆயிரம்பிைற 

கண்ேடாெரன்  திேயாைரக் குறித்தல் ஒ மர ; "ஆயிர மதியங்கண்ட 
ந்ைதேவ தியராத்ேதான்றி" (தி விைள. 63 : 68); 61 : 40. 

193. தந்திரசிந்  - ேசைனயாகியகடல். ெசனகன் - ஜனகராஜைனப் ேபான்றவன். 
194. மந்தரம் - மந்தரமைலையப்ேபான்ற. த  - கற்பகம். சாி - ஒப் . 
195. காாி - கைடெய வள்ளல்களில் ஒ வன். குணவாாி - குணக் கடல். மாாி மதம் - 

மைழையப்ேபான்ற மதத்ைத ைடய. 
199. சங்க்ராமம் - சண்ைட. 198-9. ெசால்ம  உதாகாிகன். 
200. ேகா  - சிகரம். 
201. சீவகெனன்றப . சுரமஞ்சாி - சீவகன்மைனவி. மாைல - குணமாைல. 
206. வாய் சி - வாையச்சுத்தம் ெசய் ெகாண் . ஆசாரம் - அரசி க்ைக. 
207. பாகு - தைலப்பாைக. 
208. வர் - திாி ர்த்திகள். காணிக்க - காட்ட. 
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209. கன்- ெகன் ம் ஆபரணத்ைத ைடயான், கக் கட ள். 
212. ேகாகனைக - தி மகள். பதக்கம் - மார்பில் அணிந்  ெகாள் ம் ஆபரணம். 
213. தாழ்குழலார் சங்குவைளைய ம் மாைலைய ம் சிந்தித்ெதாடர. 
215. மா குவைலயம் - ெபாிய மி. சும  - சும்மா , மணியாலாகிய வாகுவைலயம். 

மாகர் - ேதவர். 
216. ைகச்சர  - ைகத்ேதாற்கட் . 
217. சலைவ - ெவ த்த ஆைட. குறிய உைடவாள். 
218. கண்ணபிரானாகப் பாவித்தப . சகடம் - சகடாசுரன். 
219. மிஞ்சி - ஒ வைகக் கால்விரலணி. 
220. வைர - மைல. வா : "வந்  நைடபயின்ற வாெறன்ன" (228) என்பர்பின். 

"வல்ேலா லாவந்த வாெறன்ன" (ெசாக்கநாத லா.) பாித்  - தாங்கி. 
221. பாவ  - மிதிய . 
222. ஓைட - ெநற்றிப்பட்டம். 
223. கும்பசம்பவன் - அகத்தியன்; அங்ைக - அகங்ைகைய ஒத்த. 
224. ெதாண்டலம் - திக்ைக. பண்டரங்கன் - சிவெப மான். சிவெப மா ம் யம ம் 

கண் ைதக்க. 
225. த்ரம் - ேகாபம். மிக்கு அதட் . கற்கி - குதிைர. 
225-6. கற்கிைய ம் அத்திைய ம் ைகத் . சத்திரக் கரத்தைர - சஸ்திரங்கைள ைடய 

ைகயினர்கைள; சஸ்திரம் - வாள் த ய பைடகள்.தலத்தில் - மியில். 
227. த்தரங்கம் - ேபார்க்களம். சலம் - உலக்ைக. 
228. விந்ைத - ெவற்றிமகள். 
230. கரடம் - மதம் பாய்கின்ற சுவ . தந்தாவளம் - யாைன. 
232. குரைவ - குரைவக்கூத் ; குரைவப்பாட் மாம். மதாவளம் - யாைன. 
233. மன்னியவார் - மன்னியர்கள்; ஒ வைகச் சிற்றரசர்கள். ரா த்தர் - குதிைர ரர். 
234. குப்பாயம் - சட்ைட. 
235. ேநாிசத்தர் - எறிபைடைய ைடயார்; ேநாிசம் - அம்  த யைவ. ேநமி - சக்கரம். 

பாாிசம் - பக்கம். 
236. நகரா - ஒ வாத்தியம். ேபாி - ரசு. ெகாண்ட ன் - ேமகத்ைதப்ேபால. 
237. தண்  அகம்தாங்கும். தகுணி - தகுணிச்சம். ேகா  இைண - இரட்ைடச்சங்கு. 

" ன்ெனாற்ைறயி  சங்க ட த" வி. பா. நிைர மீட்சி. 5. 
238. கி பி  - ஒ வாத்தியம். 
240. சரமண்டலம் - ஸ்வரமண்டலம்; 
          "சரமண்ட லத்தி னிைசெயன் ெசவிக்கட் டனஞ்சயன்ைகச், 
           சரமண்ட லத்திைச யிற்ெபா ட் ேககினர் தாமதியார்" 
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(மயிைலயந்தாதி, 89.) இ  சுரமண்டலெமன் ம் வழங்கும். 
241. ப தம் - கூத் . அயினி - ேசா கலந்த ஆலத்தி. த ணம்- இளைம. 
242. கட் யத்தர் - கட் யம் கூ பவர். ேவத்திரம் - பிரம் . 
243. குஞ்சம் - ஈேயாட் . டக்ைகேயார்; டக்ைக - ஒ  வாத்தியம். நடக்கும் - ஓ ம். 
244. நீலம் - குவைளமாைல. 
248. மாநகுலன் - குதிைரையச் ெச த் த ல் வல்ல நகுலைனப் ேபான்றவன். 
249. விகடர் - பைகவர்; குடாாி - ேகாடாி. 
251-2. தாைரயின் ஒ ம் சின்னத்தின் ஒ ம். 
253. நந்தாவனம் - நந்தவனம். மலர்  - மலர்மண்டபம்; லதாக் கி கெமன்  

கூறப்ப ம். மண்  - ெந ங்கி. 
254. மாலாகி - மயலைடந் . 
255. தந்தி - யாைனேய. 
256. காண அனந்தம் கண்ேவ ம்; அனந்தம் - அளவின்ைம. 
256-7. இக்கு மாரன் - க ப் வில்ைல ைடய மன்மதன். சூர்த ந்த ரன் - 

கக்கட ள். 
258. கன்னற்சிைல - க ம் வில். இரதிையயன்றி ஏைனேயார் கண்க க்குக் காமன் 

லப்படான். வன்னி - கிளி. 
260. ன் நகத்ைத; நகம் - ேகாவர்த்தனகிாி. பன்னகம்-பாம் . பாி-க டன். 

அந்நகத்ைத-கிர ஞ்சகிாிைய. 
261. தாக்கும் அயில் ரன்; அயில் - ேவல். 
262. வி  - இங்ேக ெகா ; ேவளாள க்கு ேமழிக்ெகா ம் குவைளமாைல ம் 

உாியன. ஆழி - ேமாதிரம். 
259-62. " இந்திர ெனன்னி னிரண்ேடக ேண ர்ந்த, 
              அந்தரத்தா ெனன்னிற் பிைறயில்ைல--யந்தரத் க், 
              ேகாழியா ெனன்னின் கெமான்ேற ேகாைதேய, 
               ஆழியா ெனன் ணரற் பாற் "  
என் ம் பழம் பாடல் இதன் ெபா ேளா  ஒத் ள்ள . 
263. ராகம் வன் ைக - ெசம்ைமைய ைடய வ ய ைக. 
264. சிைலைய - க ம்பாகியவில்ைல. மாட்டல் - இ த்தல். 
265. ெசய்க்க ம்  - வய ல் விைள ம் க ம் . 
266. ெதவ்வர் - பைகவர். குைடக்கு - குைடையச் சிைதத்தற்கு. மாட்டாேயா - 

வன்ைமயில்லாேயா. குட்ைட னி - அகத்தியர். 
268. ெதன்மைல - ெபாதியின்மைல; ெதன்றற்காற்றின் பிறப்பிடமாத ன் 

அம்மைலையத் தைலவி ெவ த்தனள். 
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269. நால்வாய் - நான்றவாய்; நான்குவாெயன்ப  ெதானி. கூறா விதம் ஏேதா. கதம் - 
ேகாபம். 

270. பணி - ஆபரணம். 
271. தனத்தியர்கள்; தன்ைமப்ெபா ள . 
272. மல்ைலயான் - மல்ைல ாி ந்தவன். மல்ைலெயன்ப  மிதிைலப் பட் க் 

கவிராயர்க க்குாிய அைடெமாழி. ல்ைலயான் - ல்ைல ரான்; என்ற  
இப்பாட் ைடத் தைலவைர. 

273. பஞ்சைணயில்..... கட்ட : குறிப் . 
274. ர ைடயார் ேதாளில் ெசயமங்ைக இ ப்பதாகக் கூ தல் மர ; 
          "என்ேனய் சிலமாத ெரய்தற் ெகளியேவா, 
           ெபான்ேன யனபாயன் ெபான்ென ந்ேதாள் - ன்ேன, 
          தனேவெயன் றா ஞ் சயமடந்ைத ேதாளாம், 
           னேவய் மிைடந்த ெபா ப் ." யம் அங்ைகயால். ேபாேமா - ேமா. 
275. மாைழ  - பசைலநிறம். 
276. இன்ன பல - இத்தைகய ெசாற்கள் பலவற்ைற. 
277. ஆன் ரந்த - பசுக்கைளப் பா காத்த. ைல - தராசுத்தட் . 
278. சிவி - சிபி. சவிச்சக்ரம் - ஒளிைய ைடய சக்கரா தத்ைத. 
279. ாித்  - நிைறத் . 
280. பரதிமிர ராசி - பைகவர்களாகிய இ ட்கூட்டத்ைத. பாற்கரைன -

சூாியைனப்ேபான்றவைன. சரதகுணம் - சரஸகுணம். 
281. வரதனயன் - வரத்தாற்ெபற்ற பிள்ைள. 
282. விரவலர் - பைகவர். ேகாளாி - சிங்கம். வாணர் - லவர். நீலப் யைன - குவைள 

மலர்மாைலைய யணிந்த ேதாைள ைடயவைன. 
283. விண்  உைரக்க - ெவளிப்பைடயாகச் ெசால்ல. 
285. வாிக்கண் அம் ; அம்  - நீர். பதனம் - பா காப் . 
287. சகிமார் - ேதாழியர். சகிேயன் - ெபாேறனாகி. 
289. பாராதவன் - தைலவன். பாவிெயன்ற  தன்ைனேய. ேதர் ஆதவன். குடபால் - 

ேமற்றிைசயில். 
290. மாைலயிற் சுட ம் மதியம். உ த்த - ெவம்ைமயாகிய. 
292. அம்பல் - சிலர்கூ ம் பழிெமாழி. அ ம் தலார்ந்த அலர்; அலர் - பலர்கூ ம் 

பழிெமாழி. அம்பாகிய அல க்கு. ஆரவம் - பைக. 
293. இ  தி க்குறள். 
294. த்திமான் - த்திைய ைடய மான், அறி ைடயவன். சந்  - . சித்தி - 

காாியம் ைககூடல். 
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295. சமத்தானம் - ஸம்ஸ்தானம். 
296. தளகர்த்தர் - ேசனாபதியர். ஆனாதேபா  - நீங்காத காலத்தில். 
297. ஒப்பம் - ைகெயாப்பம். ஒன்னார் - பைகவர். திைற - கப்பப் ெபா ள்கள். 
298. ேபைரச் ெச த் கின்ற. வாணர் - லவர். 
299. உல்லாசம் - மிக்க களிப் . சல்லாபம் - அளவளாவல். 
300. ெகா  - தி ேவாலக்கம். சப்ரமஞ்சம் - கட் ல். 
301. மிதசனங்கள் - அளவான பாிசனங்கள். 
    ----------------------------------------------------------- 
 


