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THE MADURA TAMIL SANGAM
===================
"ெசந்தமிழ்"ப்பிரசுரம்-19
===================
ம ைர:
தமிழ்ச்சங்க த்திராசாைலப் பதிப் .
1911
விைல அணா-4
உ
கணபதி

ைண.
க ைர.

ேதவாரம்
தி நா க்கரசுநாயனார்.
தி ேநாிைச.
தி ச்சிற்றம்பலம்.
கட ைட மைலக டம்மா யைடத் மால் க ம ற்றித்
திட ைடச் ெசய்த ேகாயி றி விரா ேமச்சு ரத்ைதத்
ெதாட ைட ைவத் நாவிற் சுழல்கின்ேறன் ய்ைமயின்றி
ட ைட நின் ம் ேபரா ைவவராட் ண் நாேன.
ேதைவ லா என்ப , இராேமசுவரத் த் தி க்ேகாயில் ெகாண்ெட ந்த ளிய
:
இராமநாதர்மீ பலபட்டைடச் ெசாக்கநாத பிள்ைளயால் இயற்றப்ெபற்ற ; ேதைவ
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இராேமசுவரம்; இ
ஒன் .

பாண் நாட்

ள்ள பாடல் ெபற்ற பதினான்கு சிவஸ்தலங்க

ள்

உலாெவன்ப தமிழ்ப்பாைஷக்குாிய ெதாண்
ற்றா வைகப் பிரபந்தங்க ள்
ஒன் ; ேபைத த ய எ வைகப்ப வ மகளிர்க ம் தன்ைனக்கண் காதல்
கூ ம்ப ஒ தைலவன் தியிற்பவனி ேபாந்தாெனன் அவ ைடய அாிய
ெசயல்கைளப் பலவைசயாகப் லப்ப த்திக் க ெவண்பாவாற் பாடேவண் ெமன்ப
அந்
க்குாியவிதி; திெயன்ற இங்ேக உ த்திர கணிைகய ைடய ெத க்கைள.
இந் லால்,
இராமநாத ைடய ெப ங்க ைணத்திற ம் இராேமசுவரத்தல
விேசடேஙக ம் தீர்த்த விேசடங்கள் த யன ம் ேவ தல ராண கைதக ம்
பைழய சிவ ராணங்களிற் காணப்ப ம் அாிய சாித்திரங்க ம் நாயன்மார்க ைடய
அ ைமச் ெசயல்க ம் பல கமாக அவ்வவ்விடத் அறியலாகும். இன் ம்,ெபா ைள
எளிதில் விளக்கும் மடக்கு, சிேலைட த ய ெசால்லணிக ம், க்கியமான
ெபா ளணிக ம் ேகட்ேடார்கைள விைரவில் வியப்பிக்கும் ெதானிக ம் இதில்
பரக்கக்காணலாம். அன்றி ம் இத்தலத்தில் உள்ள ஆாியர் ஐந் ற் ப்பன்னி வர்
எனப 94-ம் கண்ணியா ம், பண்ைடக்காலத்தில் இத்தலத்தில் இன்ன இன்ன
தி ப்பணிகள் இன்னாாின்னாராற் ெசய்விக்கப் ெபற்றனெவன்ப 97-ம் கண்ணி
த யவற்றா ம், இரகுநாத ேஸ பதி கட் வித்த மண்டபம் ஒன்றில் உத்ஸவ
காலத்தில் இராமநாதெர ந்த ளினெரன்ப 63-ம் கண்ணியா ம், தி த்ேதர்
ேச பதிகளாற் ெசய்விக்கப் ெபற்றெதன்ப 108-ம் கண்ணியா ம், இராமநாத க்குச்
சாத்திய தி வாைட விஜயரகுநாத ேஸ பதியால் அளிக்கப் ெபற்றெதன்ப 67-ம்
கண்ணியா ம், அவர் தி த்ேதர்வட கூர்த்தம் ெசய்தனெரன்ப 138-ம்
கண்ணியா ம் விளங்குகின்றன. இன் ம் இங்ஙனம் விளங்குவன பல.
இந் லாசிாியர், கவிராயெரன் ம் லவெரன் ம் வழங்கப்ெப வர். இவ ைடய
வாக்கின் ெப ைம இத்தமிழ்நாட் ல் யாவ க்குந் ெதாிந்ததாதலால், அைதப்பற்றி
இங்ேக ஒன் ம் எ தத் ணிந்திேலன்.
தி த்ேதர்வட கூர்த்தம் ெசய்தவர் விசயரகுநாதேஸ பதி என் கூறியி த்தலால்
அவர் கால ம் இந் லாசிாியர் கால ம் ஒன்ெறன்ப ம் இந் ைல இயற் வித்தவர்
அவெரன்ப ம் விளங்குகின்றன.
பண்ைடத்தமிழ் ல்களிற் காணப்படாத ஒ வைகச் ெசாற்கள் இந்
ல்
சிலவிடத் வந் ள்ளன; இடத் க்ேகற்ற சிறப் ள்ளன ெவன் க தி அைவ
ெபாியவர்களால் அக்காலத் அங்கீகாிக்கப் ெபற்றன ேபா ம்.
இற்ைறக்குச் சற்ேறறக்குைறய 32-வ டங்க க்கு ன் அன்பர்க டன் நான்
ேச
ராணத்திற் பாேலாைடச் ச க்கத்திற்குப் ெபா ள்
ேகட் க்ெகாண்
ந்தெபா
தி வாவ
ைற ஆதீனத் மஹா வித் வான்
:
மீனாட்சிசுந்தரம்பிள்ைளயவர்கள், "ேமலான கத்
வின் ழ்சலேதா டந்தணிக்கப்,
பாலாவியாகிய பாேலாைட ம்" (கண்ணி-31) என்பைதக்கூறி, அதி ள்ள 'சல ேதாடம்,'
'பாலாவி' என்பவற்ைறப் பலபடப் பாராட் , "இ ேதைவ லா" என் ம் "இதில் 24-
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தீர்த்தங்க ம் இப்ப ேய ஒவ்ெவா நயம்படக் கூறப்ெபற் ள்ளன" என் ம்
ெசான்னார்கள். அ ேவ இந் ைலத்ேத ஆராய்ச்சிெசய் ம்ப பண் வித்த .
கிைடத்த இந் ற்ைகெய த் ப் பிரதிகள்:
தி வாவ
ைறயாதீனத் தைலவர்களாகிய
அளித்த பிரதி ... ... } 1.

மத்-அம்பல} வாணேதசிகரவர்கள்

மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ைளயவர்கள் பிரதி ... 1.
தி ெநல்ேவ , ெதற்குப்
த்ெத , வக்கீல் சுப்ைபயா } பிள்ைளயவர்கள்
ட்
ந் , ேமலகரம் ம-௱-௱திாி}
கூடராசப்பக்கவிராயரவர்கள் வாங்கித்தந்த பிரதி } 1.
ஆகப்பிரதி 3
---ம ைரத்தமிழ்ச்சங்கத் அக்கிராஸனாதிபதி ம், பால*தம் ஜமீந்தா மாகிய
இராமநாத ரம் மகாெபா.பாண்.* ைரஸாமித் ேதவரவர்கள் ெசந்தமிழ்ப்
பத்திாிைகயில் மாதந்ேதா ம் ெவளிப்ப த் ம்ப ஏதாவ தமிழ் ெலான்ைற
அ ப்பி வர ேவண் ெமன் வற்
த்திக் கூறினைமயால் அவ்வண்ணம்
ெசய்யத் ணிந் இம் ைற இதைன ெவளிப்ப த்தலாேனன்.
எண்ணியைத நிைறேவற் ம்ப
இங்ஙனம்.
ெசன்னபட்டணம்}
24-2-07. }
---------

தி வ ைளச் சிந்திக்கின்றனன்.

ேவ.சாமிநாைதயன்.
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உ
கணபதி

ைண

பலபட்டைட ெசாக்கநாதக்கவிராயர்
இயற்றிய "ேதைவ லா"
காப் .
ஆதி லாக் ெகாண்ட வமலனிரா ேமசன்ேமற்
ேசாதி லாந் ேதைவ லாச் ெசால்லேவ-காதலாம்
தந்தத்ெதாந் தித்தந்தித் தாெவன்றா ஞ்சிவன்ேசய்
தந்தத்ெதாந் தித்தந்தித் தாள்.

ல்.
நீர்ெகாண்ட ேமக நிறங்ெகாண்ட மால்கமலப்
ேபார்ெகாண்ட கண்மலராற் சித் ம்-சீர்ெகாண்

1

ப மன் னி வி பேதசம் ெபற் ஞ்
ெசபமன் னிய ைச ெசய் ம்-இபெமன்ன

2

வந் பிறந்த மதைலையச் சாம்பெனன
இந் குலத் ெதான் ெபய ாிட்டைழத் ம்-ெவந் யைர

3

ேமன்மாற் ம் வில்ேவாத ேகச்சுர ங்கத்ைத
ஆன்மார்த்த ைசயா வர்ச்சித் ம்-நான்மைறயின்

4

ேவர்ெபற்ற தி விடங்கைரப் பாற்கட ன்
மார்பிற் சுமந் வணங்கி ம்- ேநர்ெபற்ற

5

ெதாண்
ாி ந் ெதா ம்ெபல்லா நாணா
கண்
ாி ங் க ைணயால்-அண்ட ல

ங்
6

கின் ந ங்கு மிராவணைனக் ெகான்றபழி
தன்ைன யகற்ற றைலக்கீடா-என்ைனேயார்

7

பல்லா யிரவர் பைடத்த மலமாதி
ெயல்லா வி
மினிதகற்றத்- ெதால்ைலநாட்

8

24-தீர்த்தங்கள்.
காலவைரயைடந் ங் காலவைரயைடயாச்
சீல ைடயசக்ர தீர்த்த ம்-ேகாலவைரப்

9

6
ேபைதெயா பாகன்ேபாற் ேப ட ேனயா ம்
ேவதாள தீர்த்தெம ெமன் ன ம்- தலத்

10

வா ந் திடமதிக்கு வந்த ம த் ைடத்த
பாவ விநாசப் பசுந்தட ம்-ஆவலாற்

11

சீைதத ம் பட்டத்தாற் ேறேவந் திரப்பட்டங்
ேகாதகன்ற தாஞ்சீதா குண்ட ம்-நீதிேபாய்த்

12

ேதயமிழந் ேதானிழந்த ேதர் பாிெயல் லாங்கவந்த
வாயி திப்பித்த மங்கல ம்-ேநயத்தால்

13

ஏந்திய நல்ேலாைர ேயகாந்த ராமன்பாற்
ேசர்த் வி ம த தீர்த்த ம்- த்தமலர்

14

ட்
கூட்

ைற ேவதாைவ மிக்கமக வானாகக்
ய ள்பிரம குண்ட ம்-வாட்ட

15

ெநாய்யமனத் தன்மசக
மக வானாகச்
ெசய் ம மகுண்ட தீர்த்த ம்-ஐயமற

16

மானத வாவிவ வாய்த்ெதய்வ யாைனதைன
யீ மகத்தியனா ேரல்ைவ ம்-ேமனாளில்

17

ெமய்க வ வந்த விசயன் றைமய க்குப்
ெபாய்க வி ராமர்தி ப் ெபாய்ைக ம்-ெதய்வதங்கள்

18

வா
தா

ெமா ேதைவ வந் பலேதவர்
மிலக்குமணர் தண் ன ம்-சூ லகிற்

19

காந்திவ ங் கூட்ைடக் க வச் சுகம க்குத்
தீர்த் வி சடா தீர்த்த ஞ்-சாந்தமலர்

20

கூற்றன் மகைனக் குேபரன் மகனாகத்
ேதற் மிலக்குமி தீர்த்த ம்-நாற்றிைச ம்

21

ேபாய் ைளக்குஞ் சீைதபழி ேபாக்குதற்காத் தண்ணீாிற்
றீ ைளக்கு மக்கினி தீர்த்த ம்- மியிேல

22

தங்குமைற யான்றா ந் தந் விசும் பின்மைறயான்
ெசங்ைக நல்குசக்ர தீர்த்த ம்-பங்கயத்ேதான்

23

மாைல
ய க்க வந்த பிரமகத்திக்
காைல ய த்தசிவ கங்ைக ம்-ேவைலெயனப்

24

7
ெபாங்குநீர்க் குள்ேள
ங்கிேனான் ெவம்ைமெயா
சங்கநீர் தீர்த்தசங்க தீர்த்த ம்-பங்ெகா வன்

25

ஒப்பாிய ைவயத்தி ேலா வந்
ந்நீைரச்
ெசப்ப ற நீந்திய த் தீர்த்த ம்-இப் வியின்

26

மாமிக்காய் மாமன்ேபாய் மாமைனக் ெகான்றபழி
ேசமித் திடாக்ேகா தீர்த்த ம்-காமத்தால்

27

ஓைசநீர் ேதாய்ந்ேதாற் கு ப்பசியின் ேவதைனகள்
ேமாசனமாஞ் சாத்யா தநீ ம்-ேபெசா வன்

28

ெவண்ைம யிைரக்க வ மிக்க க மயிராந்
திண்ைம ெப ஞ்ச வ தீர்த்த ம்- வண்ைமயினாற்

29

றாேன யாிைய ஞ் சம் ைவ ம் விண்ணவர்தங்
ேகானாகச் ெசயதத க் ேகா
ம்-மாநிலத்தின்

30

ேமலான கத்
வின் ழ்சலேதா டந்தணிக்கப்
பாலாவி யாகியபா ேலாைட ம் - ேமலான

31

நா
வா மம்
வ நங்ைக சிைல
வின்
ேகாண ெலாழித்தகவி குண்ட ம் - காண

32

அாிதைல தன்ைன யய ட ற் ேசர்க்குஞ்
சரசுவதி காயத்ாி தா ம் - பிரச

33

ெமா குஞ் சுைளகளா ேவாங்கு கழ்த் ேதைவ
ெமா பழமா ன்ேனார் - ெதா திைறஞ்சுஞ்

34

ேச ப் பலாமரமாச் ேச ப் பலாமரத்தின்
மீதிற் ப த்த வியன்கனியின் - ேகாதற்ற

35

வான்ேப ர ெதன்றால் வாய்கசக்கத் தித்திக்குந்
ேதன்ேபா னிைறந்த சிவக்ெகா ந் - மான்ேபார்வாள்

36

மச்சமயில் ேபாற்கண் மைலவள ங் காத யாம்
பச்ைசமயில் வாழ்ெசம் பவளமைல - நிச்சயமாய்க்

37

காைவ மிந்த்ர ரத்ைத ங் கானன ந்
ேதைவ மாகத் தி த்திேனான் - ேம ந்

38

தி க்கந்த மாதனத்திற் ெசன்ேற நாெடாட்
க்கந்த மாதனமா ேவறான் - ெவ க்ெகாள்

39

8
ங்கார கால வயிரவனா ேமாங்கார
சங்கார காலைன ந் தாபித்ேதான் - ெபாங்குெபயர்க்

40

காவ
ஞ் ேச வந்த மாகாளி யம்ைமய ட்
காவல் ாி ங் க நகரான் - ேதவர்ேகான்

41

ேவதைனெசய் கால்விலங்ைக விட்ேடாட் ேவான்ேச
மாதவன் கால்விலங்ைக மாற்றாதான் - ேமாதி

42

எறிகடைலத் தாண்ட ெவ ந்தவ மாைன
மறிகடைல ெயன்ெறதிேர ைவத்ேதான் - உ

43

யாற்

ேகா க ங்கமன்றிக் ெகாட் ைண ம் பட் டான்
வா க ங்க வ வினான் - ேமலா

44

மவனைச யாம ல வைச யாைம
பவன மா தி ம் பார்த்ேதான் - அவைன ைம

45

தானாளத் தான்வந் ெதைமயாள நாெமல்லாம்
வாேனாைர யாளவந்த வாேனா ம் - ஏேனாைரப்

46

தலமீ தாளப் ாி ங் க ைணயான்
பாதலேம யாபரணப் ைபயாேனான் - ேவதனார்

47

ெசன்னி தனக்குந் தி க்ைக மலர்
ம்
அன்ன நல்கு ம ளாளன் - ெசன்னி

48

மதியார்க்குந் தாள்பணி ம் மார்க்கண்ேட யர்க்கு
தயாத் தமன ெமாழித்ேதான் - கதிரவற்கும்

49

சண்ைடப் ப மி ட்குந் தக்கன் ெச ேமாம
குண்டத்தின் ன் ற கூட் ேனான் - ண்டாிகக்

50

கண்ணினான் கண்க க்குக் காட்டாத ெபாற்பாதங்
கண்ணிலா வந்தகற்குங் காட் ேனான் - கண்ணின்

51

கைடக்கு விடயமன்றிக் கார் தைல ெயன்
விைடக்கு விைடெகா த்த ேவந்தன் - இைடக்குலத்

52

ைவயர் தாள்பணியப் ேபாகாமல் விண்ணவர்க்குச்
ேசைவ ெகா த்த ளச் ெசல்ெகா யான் - றாவிலா

53

மா ப வில்ேவண் மலர் வக் கண்பார்த் ச்
சா பந் தந்த
ந் தம்பிரான் - ரப்

54

9
ேபால வாட்ைடப் சிக்குமரா க்குஞ்
ச யா நடம் ாிந்த தா
- வ யாைர

55

ேமா மி ம வன் க்கால னாற்கண்ணன்
ேவதைமந்த னா தைல ேமவிேனான் - காத

56

ெல சைமய ெனட் லகு ெமான்ப திக்கும்
ப தக ன் பத் நிதி ம் - ெதாழவ ள்ேவான்

57

தன் ய ெவற்பிடத் ந் தாட்டா மைரயிடத்
ெமன்பணி ெகாள் மிராேமசன் - அன்பர்

58

திைகத்த விைன மயன் ெசன்னி ஞ்ேச திக்கு
நகத்தன் வரராம நாதன் - சகற்பதிையப்

59

சித் தி நா நம்ைமெயன் ேபாதித்ேதான்
மாசித் தி நாள் வ நாளிற் - பாசத்தாற்

60

ெபாற்ெபா மார்பிற் ெபா ந் ம் விைடக்ெகா யா
நற்ெகா ேய நலங்கண் - ெசாற்ெகா ேபால்

61

வா ம் ப வத வர்த்தினி ந் தா
ல
ேக ம் பரவ ெவ ந்த ளி - ஆழிய ள்

62

காபா க் ெகன் கட் வித்த ரகுநாத
பாலன் மண்டபத்திற் ேபாந்தி ந் - மாபாரச்

63

ெசஞ்சைட யன்றித் தி ப் யஞ்ேச ராெளன்
நஞ்சைட வார்த்ைதமிக நாணைடய - மஞ்சுதவழ்ந்

64

ேத குழற் கங்ைகயா ெளந்ைத யஞ் ேசர்வ ேபாற்
கூ மபிேடகங் ெகாண்ட ளி -

65

ாியாைட ேயாெரட் ம் ல்லாைட ெயான் ங்
காியாைட ெயான் ங் கைளந் - ைரராசன்

66

ெதன்னன் விசய ரகுநாத ேச பதி
கன்ன ன ள்ெபாற் கைல ைனந் - பின்ைன

67

இைறப்ெபா
ங் கங்ைகதைன யீைசகா ணாமன்
மைறப்பெதனப் ெபான்மகுடம் ைவத் க் - கைறக்கண்டன்

68

காதி
வாிைச காத்தி ந் ேகட்பனேபாற்
ேகாதி லரவக் குைழசாத்திச் - சாதலற

69

10
அண்டர்க்கா ண்டநஞ்சி லார த
தல்ேபாற் 70
கண்டத்தின் த் வடங் கட் றீஇச் - சண்டன்ேபாய்

70

எட் த் ெதா
ன் னி கச் சிவக்ெகா ந்ைதக்
கட் ப் பி த்ேதான் கரம்ேபால - வட்டத்

71

தினமணிக்ேக காந்தித ஞ் ெசம்மல் யத்தி
னமணிக் ேக ர மிட் க் - கனல்விழிையத்

72

ேதாண் ம் விரைலத் ெதாழவந்த சூாியன்ேபாற்
காண்டகுமா ணிக்கக் கடகமிட் - ேவண் வளர்

73

ெமய்யாண் ைலத்த ம்ைப ேவணியாள் காணாமற்
ைகயாள் பதக்கங் கவி வித் ப் - ெபாய் லகில்

74

தா தர பந்தனத்ைதத் தள் ந் தனி த க்
கா தர பந்தன மாங்கைமத் த் - ேதயம்

75

பாித்தா ம் வாணன் பலசதங்ைக யிட்ட
தி த்தாளி
ர ஞ் ேசர்த்தித் - தாித்த

76

தி மா ெலா பா ந் ேதவிெயா பா ம்
இ பா ங் ைகக்ெகாண்ட ெதன்னத் - தி ேமனி

77

ஆகாய ெமன்ன வகிலாண்ட மாந்த விற்
ேசகாய வண்ணந் ெதாிப்பெதனப் - பாகாய

78

சானகி ெசங்ைகத் தளி ம் ெபாறா தி
ேமனி நிறங்கன்றி விட்டெதனக் - கானகத்தின்

79

மண் ப் ெபா விசயன் மன்ைனப் பி பி க்கக்
கண்டத்தி னஞ்சு கலந்தெதனக் - ெகாண்டலார்

80

ெதள் ஞ் சிவத்தியானஞ் ெசய்ேபா திரண்
ள் ம் ற ெமாளிர்வெதனக் - கிள்ைளவளர்

81

ைகயிற் க ம்பணிவாள் காத ெல நீலப்
ைப ட் ெபாதிந்த பவளெமன - ஐயமாத்

82

ய சிவஞானந் ேதான்றா ெதவெரவர்க்கு
மாைய நிழ ன் மைறந்தெதன - ேநய

83

ம க்கூந்தன் மங்ைகநிறம் வாஞ்சித்தா ெரன்னத்
தி ச்சாந் திேலபன ஞ் ெசய் - விைரச்சாந்தாற்

85

11
சந்திரனில் வா ந் தடந்தா மைரக்கண்ணன்
வந்ெததிர் நிற்கும் வ ெவன்ன - ந்திேய

85

விம்பப் பிரதிபிம்ப ேவதாந்த நீதிெயனப்
ைபம்ெபானிைலக் கண்ணா பார்த்த ளி - ெவம்ேபாாில்

86

வானிற் பறக்கு மதின் ன் ைற ெமய்ய
ேமனிற்கும் ெபான்ேம வில்ெலன்ன - வானத்

87

ந்திய விந்திரவின்
எந்ைதநிற ங்கண்

88

ன்றி ைமநிற ம்
ரண்ெடாளிக்க - நிந்ைதயிலா

மற்ெறா ெபான் வில்ைல வைளத் த் தாித்தெதனப்
ெபாற்றி வாசி ெபா ந்ேதாங்கக் - குற்றம

89

சீரா தனமான சிங்கா தனத்தி
ந்
தாரா தைனெகாண் ட ளியபின் - யா ம்

90

மடங்கெல நந்தியான் மாேயா னடக்கு
ெந ங்கடல் ேபாலடங்கி நிற்கச் - சடங்கஞ்ேசர்

91

நான்மைற
ன் ைற

92

த்தமி கற்ேப ாிரண் ைடேயா
ன்ேன வன்றதற்பின் - ேமன் ைறேய

வாட் வி ஞ் ெசன்மம் வ ம்வழிையத் தாளிட் ப்
ட் வி ஞ் ேச ப் ராண ங் - ேகட்ட ளி

93

ெமய்ந் ற் ைறயின் விதிவழிேய சிக்கும்
ஐந் ற் ப் பன்னி வ ராாிய ம் - இந்திலத்திற்

94

ேறற் மைல யத்தைன ஞ் ேச பந்த மீ கு
ேயற் லக நாத னி ெயன்ேபா ங் - கூற்றதிர

95

ஆர்க்குங் கட ர்த் தழிவி றி நகரஞ்
ேசர்க்கு மிராவா ேதசிக ம் - நீர்க்கட ல்

96

ஆராமங் ேகாயில்குள மற் தமாக் கற்பித்த
மாராம நாத வர னி ம் - சீராமர்

97

ெமய்யம் பலமாக ற்றி ப்பார்க் ேகற்றபணி
ெசய்யம் பலவாண ேதசிக ம் -ஐயன்

98

சிவராச தானி டன் ேதைவையெயாப் பாக்குந்
தவராம நாத னி தா ம் - வேனசற்

99

12
காதவன்வாழ் ேகா ரங்க ளட்டபந்த னாதிகள்ெசய்
மாதவனாம் ேவதவன மா னி ம் - சீைத ணர்

100
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திவ்யா கமப்ப ேய ெசய்விக்கும் - ைசவ
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கண்ணன் தேலார் கனேச ைவச்ேசரப்
பண் தல்ேபாற் ெசய் ம் பணிவிைட ம் - மண்

லகங்
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காத்த
ஞ் ேச பதி கட்டைளையச் சட்டமிட
வாய்த்தெசாக்க நாத வர னிவன் - கீர்த்தி டன்
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நம்பர் தி ப்பணிக ணாேடா ஞ் ெசய்தன ஞ்
சம் தி ச்ெசவியிற் சாத்தியபின் - அம்ெபாற்
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றி வாழி தாங்கலாற் ேச ம் வடத்தாற்
பாிவான பீதாம் பரத்தாற் - றி ெவன்
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மா பதி மவன் மாமகுட ம்ெபா ஞ்
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ன்
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ரச் சண்டன்ேறர் பின் ர ைமந்தர்ேதர்
ர நீ
ாில் - என்னிைறேயான்

ஆதித்ேதர் தா மழகுக்குத் ேதாற்றிந்தச்
ேசாதித்ேதர் தன்ைனச் சுமப்பெதன - திக்
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ெக ந்த
ெகா ந்
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ம் ேபாதி ைமேயார்கள் ெவள்ளங்
படர்ந் வ ங் கூட்டம் - ெதா ந்தைகய

வள்ள டன் ன்வந்த வானரங்க ேளாெரா
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தனிப்ேபா யான்விழிக்குத் ேதாற்றமத
பைடக்கூட்ட மிட்டெதனச் - ெசன்ேறா ப்
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ேகாவங்க மானகா குத்தைன வஞ்சித்த
பாவங் க வப் படர்ந்தெதனக் - ேகாவங்ெகாள்
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ெதன்கடனீ ண்ணச் ெச ம்ேபா சீ த
மின்கைளெயல் லாங்கைரயில் விட்டெதனத் - தன்கிைளேபாற்
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ைவயெரல் லாம்பணியப் ேபாந்தெதனத் - ேதைவதனில்
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பிந்தா சூழவனப் ேபடவர்ைகத் தாமைரயில்
வந்தாடல் ேபாற்சா மைரயாடத் - ந் பி
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சல்லாி தக்ைக தடாாி ர சம்ேபாி
கல்லவடங் காகளங் கல்ெலன்னச் - ெசால்லாிய
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ெவண்கவிைக யான்மைறந் விண்ணிறம் ெவண்ணிறமாய்
வண்கவிெசா னீலநிற மாறாடக் - கண்கெள ம்
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ெபாங்கலர் த்ததடம் ேபான்றமட வார்களட்ட
மங்கல ேமந்தி மகிழ்ேவந்தப் - பங்கய ம்
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மா ம் பறைவகளில் வந்ேதற வாைசயி
நா ம் ரப்ேபார் நரர்விலங்கு - ேமேலற
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எட் ய ேகாள்க ெள பத் ெதா குதிைர
கட் ய ேதர்கள் க ேதறக் - கிட் விைன
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பா மி நால்வசு ம் பன்ேனா
த்திர
ேம விமான மினிேதறச் - சீறயிைல
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ள்
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மி கண் ெண மடவார் நான் ன்
ம் விலங்கும் ெபா ந்ேதறக் - கிள்ைளெமாழி
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னிவர் மாதர்
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வசுமாத ெரண்மர் மகிதல மாதி
யசமான மாதேரா ெரண்மர் - இைசகதிேரான்
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கன்னியர் நால்வர் கட ட் கலாநாதன்
பன்னியர் ெவான் ப மாதர் - ெசன்னியச
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ேனைனய ெமாய்த்தீண்ட ெவம்ம ங்கும் - ேமனாளிற்
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ேகாவ ெமா ங்கரா ண்ட குலைமந்தர்
வைர ம் வாழ்வித்த வர்க ந் - ேதவ க்கும்
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ண்டாக்கும்
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பண்ணியங் ெகாள்ளா பார்
ங் ெகாண்டாடப்
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ம கு கடலாக மன்பைத ெவள்ள
கு கைர ரண் ேமாத - நிைறவயிரக்
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குழாங்கள்
கன்னிலத் மின் சந்த்ர காந்த மணிநிலத் ம்
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உலாநிலத் ேமனிலத் ேமார்நிலத் மில்லா
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தாரா தர த ந் தாவில்லா மின்க வந்
ேதாரா யிரங்ேகா
ற்றெவன - ேநாிைழயார்
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146

ெமாய்த்தி வார் மார்
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ெயய்த்தி வார் ேவர்ைவ யிைறத்தி வார் - தத்தம்
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ம்
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கனிவா ந் தம்மித ங் ைகவிரலாற் கூட்டத்
தனியாைம யாேல தவிப்பார் - இனியிந்தப்
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ெபண்கைள மாண்கைள ம் ேபசுந் திைரக்கரத்தாற்
கண்கைள டாேதா கடெலன்பார் - எண்ெகாள் ம்
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எம் ைடய ெகாங்ைக யிைணக க்கு மீசேர
உம் ைடய வில்லங்க ேமாயாேதா - எம்ம
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திரவியமா நாைணயழித் தீ ம நாைண
வைரயைற யாப்ப க்கி ைவத்தீர் - நிைரவைளயார்
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ைகவைளைய நீக்கினீர் கண்
ெபய்வைளைய நீங்கப் ெப

தலீ ம் ைடய
ேர - ஐயேர
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ெகாள்ைள விடம தாக் ெகாண்டீேர நீெரமக்குத்
ெதள்ள த நஞ்செமனச் ெசய்தீேர - ள்ளி
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விழமதைன ெவன்றீேர விண்ப த்த ெவள்ைளப்
பழமதைன ெவல்லப் படாேதா தலீர்

155

என்ெறவ் றிரங்க விளநீ ைர
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ெமான்ெறன் றி க்கு ெமா ேபைத - என் ம்
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தி மகளார் சிந்ைத ெதளிய விைளய
ம மகளார் ெபற்ெற த்த வஞ்சி - விரக
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வசப்ப ேவார்க் ெகல்லா மதன்க ம் ேபாலக்
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தன்ேபால் விளங்கச் சரக்காமன் ேறாி த் த்
ன்ப றாத சுகப்பிள்ைள - பின்ெபாற்ைற
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மாவிற் றனித்தி ந் மால்ெகாண்ேடார் ேபய்ெகாள்ளக்
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ேபாரம்பஞ் ெசய் ம் கழ்க்காம ேவ
நாட்
காரம்பஞ் ெசய் மங்கு ரார்ப்பணம் - ேச ங்
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கள ங் ெகாைல ங் க ாிய ஞ் சூ ம்
விைள ந் தேமாகுண வித் - ெவளியதி
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நீற்ெறாளி ெபாங்குதி நீலகண்ட யாழ்ப்பாணர்
எற்றி ேமறாத வின்னிைச - ஆற்றலால்
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என்
ெயன் ெறண்ணி யி ப்பி
ன்
யாப்
ெபான்
ேபாற் கூடாத
யாள் - ன்ேனான்
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தலந் திக்கு மப்ப க்குச் சாக்கியர் பா ற்
கலந்தளித்த நஞ்சைனய கண்ணான் - நிலந் திக்கும்
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ைபநாகம் ேபாய்மைறத்த ைபம்ெபாற் சிகரம்ேபான்
ைமநாக நீாின் மைறந்த ேபாற் - ைகநாக
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பங்கன் சைட
ேமற் பண்டா யிர கத் க்
கங்ைக ெயாளித்தி ந்த காட்சிேபாற் - ெசங்கனியின்
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மார்பி ெலாளித்த வன ைலயாள் - ஊர க்குப்
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கன் ண் யி ேலபறிேபாஞ்
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ெசய்யெதா சித்திரத்திற் றீட் ஞ் ெச ங்கிளிையக்
ைகயி லைழத்தைழத் க் கன் வாள் - ெமய்
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ணா நிழ க் க
ட் வாள
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மாதவிப் பந்தர் மணப்பந்த ராவாவிச்
சீதளச்ெசந் தாமைரேய தீயாகப் - ேப றாக்
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கிஞ்சுக பத்திரேம கிட் ஞ் சி க்காக
வஞ்சுகங்கண் மந்திரஞ்ெசா லந்தணரா - ெநஞ்சுகந்த
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ன்ைன ய ம்ேப ெபாாியாகப் ந்ேதற
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வண்ட லயர்ந்த மணற்ேசா கள்வி ந்தாக்
ெகாண்ட ரசங் குைரகடலாத் - தண்டைலயில்

177

தன்பாைவ யான தமனியப் பாைவதனக்
கன்பர் மணஞ்ெச யைமயத் த் - ெதன் மி

178

வாழ வ ங்கந்த மாதனத்ைதப் ெபான்ேம த்
தாழவரல் ேபா ந் தடந்ேதர்ேமற் - சூழத்

179

த
ம

180

க்ேகா
க்ேகா

நீங்குத க் ேகா யான் வந்தான்
ேய ைடயான் வந்தான் - எைனக்காக்கும்

வர் தல்வந்தான் ப்பத்
க்ேகா
ேதவாதி ேபாற் ஞ் சிவன்வந்தான் - ேமலவ ம்

181

பாலாழி ணியாக் ெகாண்ட பரன்வந்தான்
நீலாழி யில்வாழ் நிதிவந்தான் - ேமேலார்கள்

182

நந்தா வரராம நாத ெனதிர்வந்தான்
வந்தாெனன்
ம் வலம் ாி ம் - ந் பி ம்

183

பின்னத் ெதானியான ேபாிப் ெப ந்ெதானி ஞ்
சின்னத் ெதானி ஞ் ெசவி ர்ப்ப-அன்ைன

184

எ வ கண்ெட ந்தா ேளைழயர் பின்ேபாய்த்
ெதா வ கண் ெதா தாள்வ ம்

185

பாதாதி ேகசெமலாம் பாைவ தாிசித்
ேவதாதி ேகசவைன ேமம்பட்டாள்-ேபைதமற்

186

ெறான்றிைன ம் ேவண்டாம ம்பர்ேகா னங்ைகமான்
கன்றிைன ேவண் க் கைரந்த தாள்-நின்றிைன

187

18
மன்ேன ைமவிழிெயன் றம்மா மம்மாைனத்
தன்ேனயத் தாேல தாித்த காண்-பின்னவ ம்

188

ேதற் மிள மான்கன்ைறச் ெசன்னிப் பிைறக்ெகா ந்தில்
ஏற்றி வி வதி மிச்ைசகாண்-கூற் வன்ேவ

189

ராணி ய ைக யேபட்சித் தவர்சாத் ம்
ேவணி ய ைகய ேம ங்காண்-மாணிைழயாய்

190

ெபம்மா னமரர் ெப மானம் மான்ேகாமா
ெனம்மானம் மாைன னக் கீ ேமா-சும்மா

191

கண்ண வி ேயாடக் கைரந்த வ ேதென
ன்
விண்ண வி ெயா ந்ேதர் ேவறகலப்-ெபண்ெணதிேர

192

வந்த விசயமதன் வாளியின் வாய்க்குவி ந்
திந்த விைசயைமயா ெதன்றகல-வந்த

193

குதம்ைப த ம் ங் குைழயா ளகன்றாள்
ெப ம்ைப ெயா த்திகிளிப் பிள்ைள-பதங்கண்

194

ச்ச மதனன் ெறா க்குங்காற் ேறாட்சர ங்
ைகச்சர மாகாக் க
ல்ைல - அச்சமற

195

நீளவ நாளத்தி ேனற்
கந்ேதாற்றி
நாைள மல நளினமலர் - ேவைள

196

ெவ க்குமலர் ேமற்றாைய விட்
ப க்கு மடவன்னப் பார்ப் த் -

197

நடந்
த்ேதா த்

தா மதன் ேறர் ன்ேன தாய்கூவத் தான்காவிற்
கூ ம ரக் குயிற்பிள்ைள லகிற்
ெசல்லார் தி ம கற் றிங்க ர் ெவவ்விடம்ேபாற்
ெகால்லாமன் மீண் வி ங் கூர்விழியாள் - ெசால்

198

ம்

199

ெப ந்தாளம் ேவண்டாத பிள்ைளயார்க் கீசன்
ற ந்தாளம் ேபா ந் தனத்தாள் - வ ந்திேய

200

ேபதமற வாகீசர் ெபற்ற சிவபதம்ேபாற்
ேகாைதயர் கூட் ங் குழ னாள் - ேசாதிேசர்

201

ெபாற்கண்ட மான தியமணி
கற்கண் ெகாண் கைரகண்

202

ற்றத் க்
- சர்க்கைரயாற்

19
பாத்தி பரத்திப் பசுந்ேதன் குடங்ெகாண்
வார்த் வளர்த்தசி மாதவிக்குப் - த்தறியாத்

203

தன்ேபா விளங்க ம் தன்ைனெயா ெகாள்ெகாம்பாப்
ெபான்ேபா ம் வஞ்சிந ம் ேபாதத்தில் - இன்ப

204

நலஞ்ெசய் ங் கங்ைக நதிவந் நித்தம்
வலஞ்ெசய்யச் ெசய் ம் வழிேபால் - நிலம்பதிய

205

வண் ல் பதி மணித்ேதாி ெலந்ைதவரக்
கண் ல் கடந்தாள் க தைடந்தாள் - ெகாண்டல்ேபாய்

206

ன்னம் பணிந்த ளாித் தி ப்பதத்ைத
மின் ம் பணிந்த ேபான் மின்பணிந்தாள் - ெசன்னிேம

207

லா பிைற ேதாற்
விழி ேதாற்

208

மழகு ெமா ேவைள
தலழகும் - கூறாிய

ெவண் ைச ங் ெகாண்ட விைடயழகு ேம லகுங்
ெகாண்ட சிைலயின் குனிப்பழகும் - ெகாண் வ

209

மம் யத்தி ெலான்ைறெயாளித் தாயன் றைனேவடன்
றம்பிெயனச் ெசய்த சரணழகும் - ெகாம்பைனயாள்

210

கண்டவ ங் காணா தவ மாய்ப் ேபராைச
ெகாண் ங் ெகாளா ெமதிர் கும்பிட்டாள் - அண்டர்ேகான்

211

ேவற்ேறார் ம கைடந்தான் வில்ேவ ெடாைடமடக்கித்
ேதாற்றா ென ம்ேபர் லக்கினான் - சாற் ம்

212

மங்ைக.
தி ப்பிறந்த நாட்பிறந்த ெதள்ள தத் தாேல
ப்பிறந்த மங்ைக ெயா த்தி - த ப்பிறந்த

213

அண்ட மைன மகில மஞ் சுங்காள
கண்ட மைனய க ங்குழலாள் - ெதாண்ட ைட

214

அன்பிைற நீங்கா வ யான்
ேமல்வாழ்
வன்பிைற ேபால்விளங்கும் வா தலான் - என்பிறவிப்

215

ேப சல் மாற் ம் பிராேனா ைமயா ஞ்
சீ சல் ேபா ஞ் ெச ங்குைழயாள் - ஆ ாிற்

216

20
ேகான்கன் றிைனயா ங் ேகாமான் கரத்ேதந்
மான்கன் றைனய வாிவிழியாள் - தான்கன்ற

217

ைமேபாற் ங் கண் ைமயாள் வாட்டந் தி த் மான்
ைகேபாற் சிவந்த கனிவாயாள் - ைவயெமலாம்

218

ஈன்றவைர யீன்றகுறி யீெதன்னப் பச்சுடம்
ேதான்றிய ேவய்ேபா ந் ேதாளினாள் - ஆன்ற கழ்ச்

219

ேச வி ஞ் ெசம்ெபான் வைரயி ஞ் ேசர்கந்த
மா தனங்கள் ேபா ம் வன ைலயாள் - ஓதியெபான்

220

னாடம ங் கங்ைக நதி
த்தார் ைகப்பி த்த
மாடம கம்ேபான் ம ங்குலாள் - நா

221

மதிக்கு மகத்தியனார் வாவிவந்த ேவழத்
திக்ைக யைனய ைடயாள் - ம க்ெகான்ைறப்

222

ைபந்தா மைரவணங்கிப் பச்ைசமா லர்ச்சித்த
ெசந்தா மைரயைனய சீற யாள் - ந்தியேதார்

223

ெதன்னிலங்ைக நாபியாச் ேச
ேரா மாவ யாப்
ெபான்னிலங்கு நற்சிகரம் ண் ைலயாத் - தன்ைன ணர்

224

மாதவனாம் ேவதவன மா னிவன் ைவப்பித்த
ேவதவனத் தண்டைலெமன் கூந்தலா - ேமாதாழிப்

225

பீ
கட் ேடைவெய ம் ெபண்ெகா
ந் தா மா
வா தல்ேபாற் ெபாற்பந் த க்குங்கால் - நீடாழி

226

திண்கயி லாசமனஞ் ெசய்ேவான் பணிந்ேதத் ம்
வண்கயி லாச மன வந்ேதான் - கண்கள்

227

ககுபங் கடக்குெமா காதற் க ம்பின்
மிகுபங் கடக்குதி ெமய்யான் - தைகதீர்

228

பரராம நாதைர ம் பா த் த ள்ேவான்
வரராம நாதன் மகிழ்ந் - சுரர்சூழ

229

ஆதித்த னம்ெபாற் குைடேமற் குைடயாகச்
ேசாதித்தன் ெபாற்ேறாிற் ேறான் த ம் - ேமா ம்

230

பரைவயிரச் சின்ன பாிசதிரா ெதன்ன
ரைவ யிரச்சின்ன த - விைரெவ ந்

231

21
ெதன்ன னைடயாளஞ் ேச ந் தி விழியா
ளன்ன நைடயா ளமலன்ேறர் - ன்னின்

232

ெறாளியன்னங் காணாத ெவாண்
ைய மற்ேறார்
களியன்னங் கண்ட ேபாற் கண்டாள் - கிளிதான்

233

திடமான் ன் காணாத் தி வ ைய மற்ேறார்
மடமா ெனதிர்கா
மாேபால் - நடமா ம்

234

ெபான்ன
ங் கண்
கழ்ந்தா
வழைக
ன்ன யி னின்
கந் ண்டாள் - பின்ைன

235

மதனம் படாேதா வாிக்குயி ேனாைச
விதனம் படாேதா விளம்பீர் - தனம்பி

236

வந்தவைள ன்ன ம ைரயினீர் ேபாய்விற்ற
தந்த வைள மக்குத் தந்தவைள - ெநாந்தவைள

237

நா

ங் கைல நல ங் கல ம ந்
ங் கவர்ந்தமக் ெகாண் ேமா - ேவ

மால்

238

அந்தத் தி வைணயி லன்பா வி க்கின்றீ
ாிந்தத் தி வைணயி லீனேமா - சிந்ைத

239

திைகத்தகன்
நைகத்தகன்

240

ேபால்வாைளச் ேசர்ந்த ளீ ெரன்ன
ேதர்ேம னடந்தான் - பைகத்தி ந்த

ேசக்ைக யகன்ற ெச ங்குயின் மீண் வாிற்
காக்ைக ங் காக்ைக க
ேமா - தாக்குங்

241

கைணேமற் கிடத்தக் க
வாள் ேபாற்
வைணேமற் கிடத்தினா ளன்ைன - கைணயால்

242

மடந்ைத.
ெதாடர்ந் ெபா ங் காம க்குத் ேதாட் ைணயாய் வந்த
மடந்ைத ெயா த்திமலர் மங்ைக - அைடந்தவ க்

243

கீவினி ைலந்த வா ேமகாம் பரநாதர்
மாவினில் வா ம் வாிக்குயில் - வா

244

திைடம
ர் ேமயார்க் கினிய நிழலாந்
தடம தில் வா மிழந் தத்ைத - ெபா யா ப்

245

22
பால்வைரயா ேமனிப் பரமன் வைரயான
மால்வைரயில் வா மடமஞ்ைஞ - நால்வைரயாள்

246

.கூடற் கு மணிதன் கூட ைளத்ெத ந்த
வாடற் கடம்பி னமர் ைவ - நா ம்

247

இைணயி ேதைவ யிராம னைடத்த
வைணயில் விைளயா மன்னம் - பணியெவழில்

248

காட் ஞ் ெச த்தணியிற் காலத் தலர்குவைள
ேயட்
க்கு மிளஞ்சு ம் - நாட் ம்

249

மேகாததி த்த மணிப்பவளத் ேதா
சேகாதர வாஞ்ைச தாித் - ேகாதய

250

மாமதியில் வந் மணியித க்க ேக
தாமதியா நின்றைனய தந்தத்தாள் - காமைனயாள்

251

அத்த ைமயவ க் காக விரட்ைட
ைவத்த தைனய வன ைலயாள் - மத்தகசம்

252

என்னப் பைடத்த விளம்பி யாைனநைட
தன்ைனப் பழித்த தனிநைடயாள் - ன் ம்

253

அறல்ேபா ங் கூந்தற் கடர்ேசாைல நல்குந்
திைறேபான் மலர்ெகாய்யச் ெசன்றாள் - நைறகள்

254

ேபா ெமல் ைடயாள் ெசால் க்குத் ேதாற் க்
கு ேபாவ ெதன்னக் குதிக்கப் - பி ேபால்வார்

255

பின்னின் றிரங்கப் பிைணமலர் ெகாய் ங்காற்
ெபான்னின்ற வா லகும்
லகும் - ன்னின்

256

ெறாளிர்மணித் ேதேரறி ம்பர் ெப மான்
கிளர்மணி திவரல் ேகட்டாள் - தள ம்

257

இைடெயன்
ைடெயன்

258

ெமண்ணா ளி க்கி
த் தா
நில்லாெதன் ேறாராள் - தைடெயான் ம்

இல்லா தவர்ேபா ெல ந்தா ளிரண்
ம்
ெவல்லா தவர்ேபா ெமய்வ
ம் - ெசால்லாத

259

சந்திர ேசகர ந் தா
ைமயவ
மிந்திர சாப ெம மழகும் - அந்தக்

260

23
க ம் யல் வாழ்காள கண்ட ங் கங்ைக
வி ம்பி வளர்ச ல மின் ம் - இ ம் வனி

261

ஆதார ெமய்ெயல்லா மாகாய ெமன்பதைனக்
காதா லறிந்தவள்கண் ணாலறிந்தாள் - ேசாதி

262

இழந்தா ெள கட
ழந்தாள் சிலநின்

263

குற்றம
மற்றம

ெனண்மடங்கு காம
ைரத்தாள் - தைழந்தலர்ந்த

ெகான்ைறக் குழகன் கைடக்கணித்
ெகான்ைற ம வினான் - ெபாற்றெபாறிக்

ேகாலத்
ேபாலத்

வண் தினங் கூட் ண்ட மாைல
வண் ெபா மினாள் - ேசாைல

264

265

வ காக வன் ள் வளர்த்தகுயில் கூவச்
ச காக ெமய் லர்ந் சாய்ந்தாள் - அ ேக

266

மிகுந்த வைர ைலயார் ேமவ விழி ட்
குந்தவைர ட்ெகாண் ேபானாள் - தகுந்தவைரச்

267

அாிைவ.
சாதக ராக்கியந்தச் சாதகைரத் தான்வளர்த்த
மாதக ராக்க வ மாிைவ - தா நிைற

268

ேபா நைறக்கமலப் ேபா பங்க ற்றெதன்
ேச வில் வா ந் தி மடந்ைத - ேவதத்

269

திைறவன் மணிநாைவ ெயச்சி
ெவன்
மைறபயில் ேதைவயில்வாழ் வாணி - குைறேதான்ற

270

வாசவன் ேமனி வ ப்பட்ட ெதன்றிரா
ேமசுரம் வாழவந்த விந்த்ராணி - மாசிலா

271

அத்த
றித்த

272

க் ேகா ய ந்த
ந் ேதாைனயகன்
க் ேகா வந்த வின்பரதி - ெநய்த்தி ண்ட

கூந்தற் க மண ங் ேகாவா நைக த் ங்
காந்தி மதி க ங் கட்கய ம் - வாய்ந்தகனி

273

ன்ைற ம் ெவன்ற ெமாழிய த ங்காட் த்
ேதான் மைலையத் லக்குவாள் - ேதான்றாத்

274

24
திற க்கு ேவ க்குச் ெசங்ேகால் ெகா ப்பாள்
விற க்கு ேநாக்க
ம் ேவைள - மற க்குக்

275

கண்ணான் மகுடங் கவிக்குங் கனிெமாழிையப்
பண்ணார் விற பணிந்தி ந்தாள் - எண்ணாிய

276

ேவழ் நரம்
ைறேய குரன் தலாப்
பாேவ ழிைச ம் பயில்வித் ப் - ைவ

277

கநீ றிலங்க ளாிேயா னாதி
சுகனீறாத் ெதய்வந் ெதா
- மிக ம்

278

இ ம் ெதனச்சங் கிைசயாதி யாகக்
கு ம் ழிைசயி வாய்க் கூட் ப் - ெப ம்பாடல்

279

எண்
பண்

280

ற் ைறயி னிைசவாணர் ெகாண்டாடப்
ற் ெறா
ன் ம் பா ங்காற் - கண்ணனவன்

எய்த பத் தாறா யிரந்ெதய்வ யாண் தவஞ்
ெசய் வரம்ெபற்ற சீர்பா - ைவய டன்

281

கால
ஞால

282

தழியக் கண் தைலத் தாேட
த நைகபா - மாைலயாய்த்

ேதாளிற் கிடந்த ெதாைகபா க் கண்மலைரத்
தாளிற் கிடந்த தைகபா த் - ேதாளில்

283

உதித்தைம பா ெயா சூல நாவிற்
பதித்தைம வித்தைம ம் பா த் - தித் ச்

284

சிறந்தைம பா நர சிங்கெவறி பஞ்சாப்
பறந்தைம ெயவ்ெவைவ ம் பா - அறந்தான்

285

வ
க

286

மிராவணைன மாய்த்த ெகாைலையக்
ம ள்பா ங் காைலத் - ெதாழவந்ேதார்

பாேர ம் ெவற்ேப ம் பாய்பாிேய ஞ்சூ
நீேர ங் காேர ேநரார்ப்பப் - ேபராப்

287

ெப கு கைனகட ம் ேபாி மார்ப்ப
வ குகைன யீன்ேறான் வர ம் - காியபி க்

288

கன் நடந்த ேக காமராி ையத்ெதாழல்ேபாற்
ெசன் நடந்தி தாள் ேசவித்தான் - நின்றிைறவன்

289

25
காயஞ் சிவந்த கவின்கண்
கினாள்
தாயஞ் சிவந்த ேக தாங்கினாள் - மாயன்றன்

290

சின்ன மகன்றான் றி ந்திைழ ன் ேறான்றினான்
ன்ன மகன்றான்
தேலான் - பின்ெனா த்தி

291

ெதாிைவ.
ேபர்திகழ் ேபாிளம் ெபண்ைணெயல்லா மாடவ க்
கூர்திக ளாக்குெமா ெதாிைவ - ேபாி ட்கும்

292

நா ய திங்க க்கு நல்லறி வந் ற
கூ ய தன்ன குளிர் கத் தாள் - நீடாழி

293

பண் பிாிந்த பவள
த் ெமதிர்
கண் கலந் தன்ன கனிவாயாள் - பண்ைடமக

294

ேம
மந்தர ம் ெவண்கயிைல ேபாலீசன்
ேச மிடமாய்ச் சிறந்தி க்கப் - பாாில்

295

நிவந்த ைன சிெயான்றி னின்றிரண் ெவற் ந்
தவஞ்ெசய் தைனய தனத்தாள் - சிவந்தவிரற்

296

பத் ப் பவழங் கைள ம் பழெமன்
ெகாத் கிளிேபா ங் கூ கிராள் - எத்திைச ம்

297

கால னடத் ங் க ேமதி யின்ெகாம்
ேபால் ெநாித்த
வத்தாள் - ஆலவட்டம்

298

ெகாப்பாக ேவள்பி த் க் ெகாண்டா ம் ெபான் ச
ெலாப்பாக நின்றா ெமாண்குைழயாள் - ெமய்ப்பாகுஞ்

299

ெசய்குன்றின் ேம
ந்த ேச யர் தற்சூழ
ெமாய்குன்றம் ெவன்ற கிண் ைலக்கும் - ெபய்கின்ற

300

மஞ்ைசப் ெபா த மலர்க்குழற்கு மால்ெகாண்டார்
ெநஞ்ைசப் ெபா த்தி ெநற்றிக்குங் - கஞ்சந்

301

தகுமான நீங்கெவன்ற தா க்கு மன்
ெவகுமானஞ் ெசய் ம் விதம்ேபால் - நைகயாய்த்

302

. லங்காரஞ் சீேதவி சுட் சிலம் பாதி
யலங்காரஞ் ெசய் மளவில் - இலங்கிய

303

26
கூவிாியால் விண்விாியக் கூரா ழிகள்பதிந்
பாவிாி ேசடன் படம்விாியத் - ேதவ ல

304

கச்சாணி யந்ேத ரணிகுைடக்கு மப்பாேல
ைகச்சா ணி சாேண கா ெமன - ச்சக ங்

305

ேகாத்த மகேம க் கூண்டைனய ேதர்மீதில்
வாய்த்தமக ேதவன் வரல்ேகட்டாள் - த்த

306

கமலங் கதிேராைனக் கண்டல மன்ேற
அமலன் வரல்ேகட் டலர்ந்தாள் - உைமபாகன்

307

ந்தியில் வாழப் றந்ேத மாந்தைரப்ேபால்
வந்தீயர் சூ ம கைடந்தாள் - சந்தித்தாள்

308

சங்கங் கைடந்தணி ந் தாழ்குைழப் ெபம்மாைன
அங்கங் கைடந்தா ரயனிற்ப - ெவங்கஞ்சன்

309

காட் மலைரெவன்ற கண்ணன் கரமலர்
சூட் மலைரத் ெதா திரந்தாள் - ஏட்ைட

310

ம்

அன்ன மறியாம லாகெமலா ெமன்பானீர்
பின்ைனமால் ேவதைன ம் ெபற்றீேர - ன்னியேப

311

ராைச ைடயீேர யண்ட க்குத் ேதாற்றீேர
மாசு மதிையெவல்ல மாட்டீேர - யீசேர

312

ெதன்றேலா வம்ம தி ேமனி தீண் வி
ெமன்றேலா ெவம்பணிெய லாமணிந்தீர் - ெவன்றி

313

மதைன ெயாித்தீேர மாதிடஞ்ேசர் காம
மதைன ெயாித்திடெவாண் ணாேதா - விதனஞ்ேசர்

314

ெகாள்ைள விடமாங் குழேலாைசக் காேவய்க்குப்
பிள்ைள குந் பிைழத்தீேர - ெவள்ைள

315

அயில்வாயி ங்ெகா ெதன் றல்லேவா கூ ங்
குயில்வாய் தைனெநாித்தீர் கூறீர் - கயல்பாய்ந்

316

திைமக்குங் கடேலழி ேலகாந்த ராமன்
அைமக்குங் கடல்பார்த் தமர்ந்தீர் - உைமக்ெகாம்

317

பிைச ெமா பா ரா விைட ேயறீ
ரைச மணி ேயாைசக்கா வன்ேறா - திைசேதா

318

27
மாைலப் ெபா தட ம் வந்திப் ெபா ெதன்ேற
காைலப் ெபா ைதெயா கண்ைவத்தீர் - ஞாலத்தில்

319

ம்ம விரக மக்கிவ்வா றாமாகி
ெலம்ம விரகெமைம ெயன்ெசய்யா - திம்ெமனவந்

320

தாளீர் யத்தி லைணயீர் ப ந் யரங்
ேகளீ ெரனெந ங்கிக் கிட் த ம் - ேவள்ேபா ந்

321

ேதராமல் மாைலய ள் ெசய்யாமற் ேறரா ந்
தாரா நாெனன்ேற தானகன்றான் - ஊரறிய

322

அன் ந் தனித்தா ளிலம் குந்தா ளவ்வாேற
யின் ந் தனித்தா ளிலம் குந்தாள் - நன்ெறன்

323

ேபாிளம்ெபண்
ைகத்தகாய் தின் கனிைய னிவார்தம்
பித்தகல வந் தித்த ேபாிளம்ெபண் - ெபாய்த்த

324

வலைர வி ம்பா த ம்ைப வி ம் ஞ்
சிலைர மயறீர்க்குந் ெதய்வம் - கைலமதிைய

325

விண்கூ பாம்ப ந்தி ெவண்பிைறையத் தீண்டாைம
கண்கூடாத் தன்ேமன்ைம காட் வாள் - பண்கூட

326

வ ம் பா
தமி ழின்பத்தால்
ேமவ ந் தண்ப வ ேமம்ப வாள் - காவிாிவாய்ச்

327

ெசன் தி வாைனக் காவிற் சிவைனமதக்
குன் வணங்கக் குனிந்தேதா - நின்றநிைல

328

விட் த் திைசக்களிற்ைற ெவல்லெவன் காஞ்சி ர .
மட் ெமா பயணம் வந்தேதா - இட் ைடதான்

329

என்
நின்
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றியா தி க்கத் தைலகீழா
தவஞ்ெசய் நீர்ைமேயா - ெவான்ேறாெடான்

ெறய்யா வழக்கிட் ெடதிேர மறிப்பி ந்
ெபாய்யா ந நிைலயிற் ேபாவேதா - ைகயாற்

331

றைகந்த வ க்கனத்ைதத் தத்த கங்கள்
ப ந்ெத த் க் ெகாண்ட ப ேயா - மிகுந் வ ம்

332

28
ெதாண்ட க்கா ர்க்கர் ணிந்தா ஞ் சூ கள்ேபாய்ப்
பண் வயிற்றிற் ப ப்பேதா - விண்
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கழ்ந்திடம் ேபா நின்ற ேபார்மா சிேபால்
கங்கவிழ்ந்த ெகாம்ைம ைலயாள் - மகிழ்ந் வ ம்

334

ேவட் ைண யாடவைர ெவன் சயங்ெகாள்ளத்
ேதாட் ைண ேத ந் ைணக்குைழயாள் - நாட் ைற ம்

335

மாந்தைர ந் ேதவைர ம் வாளமர் ெசய்வதற்குக்
கூந்தலரண் ேபாய்ப்பார்க்குங் கூர்விழியாள் - வாய்ந்த

336

பளிக்கு நிலத் ம் பதித்தி கண் ணா
விைளக்கு ெமாளிப்பசும்ெபான் ட் ம் - ஒளித்ெதாளித் ப்
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ைவய ரன் ெபா ந்தவிைள யா ங்கால்
ேதைவ யரன்பவனி ெசப்பினார் - பாைவ

338

ப தாதல் கூறாத பண்ைட மைறேபா
ெல தாத ேவற்கண் ணிைண ம் - எ பிறவி

339

ேவைல யகன் வி ஞ்ைசவர் ேபான் தி
மாைல யகன்ற மலர்க்குழ ம் - சீல
ம்

340

ன்னவைர ெவல்
ைனப்பைடேவள் ேபாற்க ம்
தன்ைன வைரயாத் தனதட ம் - மன்னினாள்

341

என்ன வி க ெண தாண் மலர்
யாள்
கன்ன ெல தாள் க ெத ந்தாள் - அன்னங்கள்
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பின்பதறி வாைனவிட் ப் ேபர்ந்ேதாடச் ெசன்றா ள்
ளன்பதறி வாைன ய பணிந்தாள் - வன்பிலங்ைக

343

ஏற்ற
கூற்ற

344

ேவந் மி வர்
மஞ்சுங் குைரகழ

யலக ங்
ம் - ேதாற்

தான் க னஞ்சு தள ம் தி வைர
நான் க னஞ்சு நக னி ம் - கூன்

குக்

345

கச்சப ம் ெவள்ைளக் க மா ம் பச்ைசநிற
மச்ச மச்ச
மார்பிட ம் - உச்ச
ம்

346

ப் ர மஞ்சு
வ ங் காமேவ
ளப் ர மஞ்சு மணி த - ெமாப் ைரயா
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ேமாகப் பணி
திர்பணி ம் பாாி
மாசுத் தி
மடர்விழி ம் - ேலாகம்
ச்சிட்ட நாளின்
ச்சிட்ட மாைல

348

குந்தனயன் ெசன்னி
ந் ச்சிட்ட

349

விண்ணவ ரஞ்சுமந்த ெவண்ெபா ப் ச்சுமன்ப
ெரண்ண வரஞ்சுமந்த வின்ன
ங் - கண்ணாரக்

350

காண்ேடா ங் காண்ேடா ங் காயங் களிப்ெபய்திப்
ண்ேடா ம் ண்ேடா ம் ட்டவிழ்ந்தாள் - ஆண்டவேர

351

மாற ன த்த ம ைரயிேல யஞ்சாமல்
மாற ன த்த மதம்பாாீர் - நீறணி ம்

352

ெவட்ட ெவளியாரா ேமனியா ேராாிைடயன்
ெவட்ட ெவளியாராய் விட்டாேரா - ட்டவ ள்
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தங்கலா ேல
தங்கலா ேல

354

தணவார்க்குச் சாக்கியனார்
சகித்தேதா - இங்கிவர்க்குக்

கண்ணிடந் தப் ெமனக் காலா ைதத்ெதா வன்
கண்ணிடந் தப் வ ங் காதேலா - ெபண்ண தம்

355

அங்கிதஞ் ெசய்த ேபா லங்ைகவைள யால் ைலயா
லங்கிதஞ் ெசய்த த க்குேமா - இங்கிதந்தான்

356

என்ெனன் ைளந்தா ளிைறவர் தி ேமனி
ெபான்ெனன்றல் ெவன்றல் ெபாய்ெயன்றாள் - பின்ெனான் ங்

357

கூறத் தரமன் ெறனக்குைழந்தாள் ெகான்ைறயின்ேம
லாறத் தரமன்ெறன் னாைசெயன்றாள் - மாறற்ற

358

அம் யத்தாள் ேபால்வா ள
மழ குங்கண்
ெசம் யத்தாள் மாைல சிறிதளித் - நம்ெப மான்

359

பாாிைறவ ம்பர் பதியிைறவன் ெறன்ேறைவ
ாிைறவன் ேபாந்தா லா.

360

வாழி.
ேச நகர்வாழி தீர்த்தங்கள் வாழிகந்த
மாதனம் வாழிபர மன்வாழி - காத த்தாய்
வாழி சிவசமயம் வாழிதலத் தார்வாழி
வாழிம ேவந்தன் வளம்.
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ேதைவ லா
இராமநாதர் தி வ த் தாமைரகள்
~~~~~~~~~~~~~~~~

ற்றிற் .

ைண.

அ ம்பத உைரகள்
காப் .
ஆதி லா-ேசரமான் ெப மாள் நாயனார் அ ளிச்ெசய்தஉலா. ேதைவஇராேமசுவரம்;
ன் 19,121,226,248, 360-ம்
கண்ணிகளில் காண்க. ன்றாம யில், 'தந்த' என்ப
த யன
தாளெவாற் க்கள். ெசால்லத்தாள் காதலாெமன்க.
ல்.
1.
2.
3.
4.

5.
7.
9.

10.
11.
12.
13.

மால், எ வாய்.
உபேதசம் ெபற்றைத கூர்ம ராணம், ர்வகாண்டம்,31-ம் அத்தியாயத்திற்
காண்க. ெசபம்-ஜபம்.
மதைலைய-சாம்பவதியின் பிள்ைளைய, ஸாம்பெனன்ப சிவெப மா ைடய
தி நாமம்.
வில்ேவாதேகச்சுரம் ஒ சிவஸ்தலம்.
கண்ணபிரான், நரகாசுரைனக்
ெகான் ேதவேலாகஞ் ெசன் பாாிசாத வி க்ஷத்ைத அபகாித்தபின்
பாாியாத்திர மைலையயைடந் , அதற்கு வரங்ெகா த் விட் த் தாம்
நிைனத்தமாத்திரத்தில் வந்தகங்ைகயில் ஸ்நாநம் ெசய் கங்காதீர்த்த ம்
வில்வ ம் ைவத் அவற்றிற் சிவெப மாைன ஆவாஹனஞ்ெசய் ,
தாம்ெகாணர்ந்த பாாிசாத மலரகளால் அ ச்சைன ாிந்
தித்தனர். இதனால்
அவ்விடம் வில்ேவாதேகசுவரெமன் தி நாமம் ெபற்ற . இ , பாரதம்,
ஹாிவம்சம், விஷ்
பர்வம், 75-ம் அத்தியாயத்திற்கண்ட .
திவிடங்கர்-தி வா ர்த்தியாகராசர்
தைலக்கீ -வியாஜம். என்ைன-என்ன வியப் ; ஓர், இைடச்ெசால்.
காலவைர-காலவ னிவைர காலஎல்ைல. சக்கரதீர்த்த த ய 24தீர்த்தங்களின் விேசடங்கைள ம், ஆ ப்ேப ெபற்ேறார் இன்னார்
என்பைத ம் ேச
ராணத் ள்ள சக்கர தீர்த்தச்ச க்க த யவற்றால்
ைறேய அறிந் ெகாள்க. லாசிாியர் ஒவ்ெவா நயம் லப்பட 24தீர்த்தங்கைள ம் ைறேய கூறியி க்கும் அழகு கூர்ந் ணர்ந்
இன் றற்பால .
ேபைதெயா பாகன் ேபால்-சிவெப மான் ேபேயாடா தல்ேபா ல. ேபய்சுதர்சனனாகிய ேபய்.
திடமதி-ஒ வன் ெபயர்; ம -அவனைடந்த பாவம்; சந்திரற்குள்ள
களங்கெமன்ப மற்ெறா ெபா ள்.
பட்டம்-குளம்,பதவி.ேகா -இந்திரைனச் சார்ந்தி ந்த பிர மஹத்திேதாஷம்.
ேதயமிழந்ேதன்-மேனாசவெனன் ம் அரசன். கவந்தம்-நீர்.

31
14.

'ஏகாந்தராமம்' என்ப இராேமசுவரத்தி ள்ள ஓாிடம்; இராமர் இராவண
சங்காரத்திற்குாிய காாியங்கைளப் பல டன்
ஆேலாசித் க்ெகாண்
க்ைகயிற் கடல் ழக்கம் ஒ வர் ேபசிய ஒ வர்க்குக்
ேகளாம
க்கும்ப ெசய்தைமயின், அவர் ேகாபிக்க, உடேன கடல்
ஓைசயின்றி அடங்கியதனால், அவ்விடத்திற்கு ஏகாந்தராமெமன் ம்
ஏகாந்தராமநகரம் என் ம் அங்கு எ ந்த ளியி க்கும் இராமபிரா க்கு
ஏகாந்தராமெனன் ம் ெபயர்கள் உண்டாயின; "மாேயா னடக்கும்,
ெந ங்கடல் ேபாலடங்கிநிற்க" என் ம், "இைமக்குங் கடேலழி ேலகாந்த
ராமன், அைமக்குங் கடல்பார்த் தமர்ந்தீர்" என் ம் பின்வ தல் காண்க; 91,317

15.

ேவதா-பிரமர்.மகவான்-யாகத்ைத ைடயவர்; பிரமேதவைர இந்திரனாகச்
ெசய்தெதன்ப மற்ெறா ெபா ள்.
தன்மசகன்-த மசகன்; இவன் ஓரரசன்.
மகவான்பிள்ைளகைள ைடயவன்.தன்மசகெனன் ெமா வைன
இந்திரர்களாகச் ெசய்தெதன்ப மற்ெறா ெபா ள்.
மானதவாவி-ைகைல அல்ல இமயமைலயி ள்ள ஒ ெதய்வப்ெபாய்ைக.
ெதய்வயாைன-கக்ஷுவாெனன்பவைனத் தாங்குதற் ெபா ட் ச்
சிவாஞ்ைஞயால் ேதான்றிய யாைன. எல்ைல-குளம்;"மதிக்கு மகத்தியனார்
வாவிவந்த ேவழத், திக்ைகயைனய ைடயாள்" என்பர் பின் ம்;222.
ெமய்-உடம் . விசயன் தைமயன்- த ம த்திரர். ெபாய்- ேராணாச்சாாியார்
இரக்கும்ப கூறிய ெபாய்ம்ெமாழி. க வல்-நீக்கல்.ெமய்க வ வந்தவ க்குப்
ெபாய்ையக் க வியெதன்ப குறிப் ப்ெபா ள்.
ேதைவ-இராேமசுவரம். பலேதவர்-பலராமர். ஒ ேதைவப்பல ேதவர்கள்
வணங்கினார்கெளன்ப ஒன் .
கூ -உடம் .சுகம்-சுக னிவர். அ க்கு-மனமாசு. கூட்ைடக்க வக் கிளி
அ க்குத் தீர்ந்தெதன்ப மற்ெறா ெபா ள்; "நீ சடா, தீர்த்த ெமா சுகத்தின்
ெசன்மந் ைடத்தைமேகட், டார்ததசுகெமல்லா மைடந்தெதன" என்பர்
பின் ம்; 115,116
கூற்றன்மகன்-த ம த்திரர். குேபரன் மகனாக-ெப ஞ்ெசல்வ ைடயவனாக.
யமன் பிள்ைளையக் குேபரன் பிள்ைளயாக்கியெதன்ப மற்ெறான் .

16.

17.

18.

19.
20.

21.

தீயில்தண்ணீர் ேதான் வ
ைறயாக இ ப்பத் தண்ணீாில் தீ
ளத்தெதன்ற வியப் .
22-23.
மியிேல தங்கு மைறயான் - ஹாிஹரெனன் ம் அந்தணன். விசும்பில்
மைறயான் - சூாியன். ன்னர்க்கூறிய சக்கர தீர்த்தம் ேவ , இ ேவ .
24.
மாைல
- மாைலையயணிந்த தைல, அ க்க - அ த்தலால்,
பிரமஹத்தியன அ ைய.
25.
நீர்க்குள்ேள
ங்கிேனான் - வற்சாப னிவர்.
க்கம் - நன்றி
மறந்ேதேமெயன் மனெவப்பம். ெப ெவள்ளத்தி ள்ேள
கி ம் தீராத
ெவப்பம் ஒ சங்குநீராேல தீர்ந்தெதன்ப மற்ெறா ெபா ள்.
26.
பங்கு ஒ வன் - டவனாகிய இரயிக்குவ னிவன். ைவயம் - வண் . ந்நீர் கங்ைக ய ைன கையெயன்
ன் தீர்த்தங்கள்; கா ல்லாதவன் மியில்
ஓ வந் கடைல நீந்தினாெனன்ப மற்ெறா ெபா ள்.
22.
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27.

28.

29.

31.

32.

33.
34.
36
35-36
37.

38.
39.

40.
41.
42.
43.
44.

45.

மா மிக்காய் - ெப ைம மிகுந் . மா மன் - தி மகள் கணவராகிய
கண்ணபிரான்; மாமைனக் ெகான்ற - தம் ைடய அம்மானாகிய கஞ்சைனக்
ெகான்ற. ேசமித்திடா - பா காவா ெதாைலத்த.
நீர் ேதாய்ந்ேதான் ரவா. உ ப்பசி - ஊர்வசி, நீரா யவ க்கு
அச்சத்ைதத்த ம் ெப ம்பசி தீர்ந்தெதன்ப குறிப் ப் ெபா ள். ஒ வன் சுதாிசனெனன்பவன்.
அாி - குரங்கு. சம் - நாி. ேமற்ப
ராணம், கவிசம் ச்ச க்கம் பார்க்க.
தி மாைல ம் உ த்திரைர ம் இந்திரனாகச் ெசய்தெதன்ப
குறிப் ப்ெபா ள்
சலேதாடம்-வஞ்சைனயா ளதாகியபாவம்; அ வினைதைய
அ ைமயாக்கிய -பாலாவி- பால்ேவ .ஜலேதாஷத்ைதத் தணித்ததற் இ
பாலாவியாயிற்ெறன்ப மற்ெறா ெபா ள்.
நாண்-நாணம். அம்
வம்-அழகிய
வம். நங்ைக-அரம்ைப. சிைல
வம்கல்வ வம், கவிகுண்டம்-கவிதீர்த்தம். நாணி, அம் , வில் இவற்றின்
வ வங்கெளன்ப மற்ெறான் .
அாிதைல-அாிந்ததைல. தி மாவின்தைலையப்பிரம ைடய உட ற்
ேசர்த்தெதன்ப ஒன் .
பழம்-பலாப்பழம்.
.'ேதன்ேபா ைழந்த' என் ம்பாடம்
கனியின் ேதன்ேபால் நிைறந்தெவன்க.மா ம்ேபா க்குாிய வா ம்.
மச்சம் அயில்-மீ ம் ேவ ம். மைலவளர் காத -அம்பிைகயின் தி நாமம்;
காத ெயன் ம் வழங்கும்;"காத ேதர்" என்பர் பின்; 108.மைலக்கு மயில்
உாிய .
நிறனிைற
தி க்கந்தமாதனம்-ஒ மைல அஃ இராமநாதர் எ ந்த ளியி க்குமிடம்;
"கந்தமாதனத்தில ச்சி ேதத் ,
ேமந்
னற் ச ல
யிராமநாதன்"
என்பதனா ணர்க (ேச
,கட ள்.2) இ க்கு அந்தம்-ேவதத்தின் உச்சி.
உங்காரகாலைவரவெரன்ப ஸ்தல ைவரவர் தி நாமம். ெபயர்க்கு - கழ்க்கு.
ேச வந்த மாகாளி - ேச பந்த மாகாளி; ஸ்தலேதவைத.
ேச மாதவ ைடய கால் விலங்ைக மாற்றாைம, ேமற்ப
ராணம்,
ேச மாதவச் ச க்கத்தால் அறியலாகும்.
கடைல மறி.
ேகா க ங்கம் - சுற்றப்பட்ட ஆைட. ெகாட் ள் ைக ம் வா க ங்கம் மணலாலாகிய சிவ ங்கப் ெப மான்; என்ற , இராமநாத ைடய
தி ேமனிைய; ”மாதவர் வகுத்தேவைல வந்த நி ப்பாய் வல்ைல, சீைதவா
லகத்தாற் ெசய்த, சிவன ட் குறிையெயன்றார்” என்பதனா
ணர்க;
(ேச
. இராமன ச்சைன. 85.)
அகங்கார ற்றி ந்த பல ேதவர்க க்கு ன் இயக்கவ வம் ெகாண் ெசன்ற
சிவெப மான் நாட் ய
ம்ைப அைசத்தற்கு வா ேதவன்
வ யில்லானானைம ம், எ த் வி வதற்காக இராம ங்கத்ைத அ மார்
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பல ைற அைசத் ப்பார்க்க ம் அஃ அைசயாதி ந்தைம ம் இங்ேக
அறியற்பாலன; ைறேய கந்த ராணம், காமதகனச்ச க்கம், 41-ம் பாடைல ம்,
ேச
ராணம், இராமன ச்சைனச் ச க்கம், 151 - ம்பாடல் த யவற்ைற ம்
பார்க்க.
46.
ஆபரணம் பாம் களானைமயின், பாதலம் ஆபரணப் ைபயாயிற் .
47-48. அன்னம் - பிக்ஷான்னம். பிரம க்குக் ெகா த்ததன்றி அவர் தைலக்கும்
ப மாஸனம், அன்ன வாகனம் ெகா த்த ளினெரன்ப மற்ெறா ெபா ள்.
----------------------------------------------------------49.
மதியார்-சந்திரன். உதயாத்தமனெமாழித்த , ஒேரவிதமாக இ க்கும்ப
ெசய்த .;
"க
ைவத் த கால தற்பெமலாங் கடப்ப நின்,
தி
யிற் பிைறசிறி ந் ேதயா வளராேத"
என்றார்; (அ ைணக் கலம்பகம்,1)
50.
உற கூட்டல்- சூாியன் இ ைள அறி ம்ப ெசய்தல்; கண் ேபானைமயின்,
அவன் இ ைள அறிந்தான்.
50-51.
ண்டாிகக் கண்ணினான் - தி மால். கண்ணிலா அந்தகன்கண்ேணாட்டமில்லாத யமன். காட் ய - மார்பி ைதத்த .
நல்லகண் ைடயா க்குத் ேதாற்றாத பாதம் கு ட க்குத்
ேதாற்றியெதன்ப மற்ெறான் .
52.
விடயமன் இக்கார் தைல. விைட - தி மால், வி த்தல்.
54.
சா பம் - ெசத்த உ வம். சித்தவைனக் கைடக்கணித் ச் சா பங்
ெகா த்த ளின ெரன்ப ஒன் .
55.
- வியாக்கிரபாதர், ஆட்ைட-ஆட் ைன, நடனத்ைத அரா -பதஞ்ச .
56-57.ஒ ம , இ கால், க்கண், நால்ேவதம், ஐந் தைல, ஆ சமயம், ஏ லகம்,
எட் த்திக்கு, ஒன்ப நிதிெயனேவ இ த்தற்குாியைவகள்
மற்ெறா ெதாைகப்ெபா ள்களாகத் ெதானிக்கும்ப இக்கண்ணிகளில்
கூறியி த்தல் வியக்கற்பால ; இ ம - ெபாிய ம . க்காலன் - ன்
காலங்கைள ைடயவர். ஆற்கண்ணன் - ஆலமரத்தின்கீேழ
எ ந்த ளியி ப்பவர். ேவதைமந்தன் - ேவதத்ைத அ ளிச்ெசய்த
வ ைய ைடயவர். ைமந் - வ . ஆ - ஆகாய கங்ைக. எ - எ கின்ற,
ெநட் லகம் - நீண்ட உலகங்கைள ம், ஒன்ப உதிக்கும் - ஒன்பதாக
உதிக்கப்ெபற்ற. ப
அகல் இன்பத் நிதி - ப தகன்ற இன்பத்ைதச்
ெசய் நிதி.
58.
என்பணி - என் ைடய பணிவிைட, என் அணி.
59.
நகம் - மைல, உகிர். சகற்பதி - தி மால்.
60.
சித்தி , ஏவல். பாசம் - அன் .
61.
ெபாற்ெகா - தி மகள், ெபான்னாண். ெசால் - கழ்.
62.
ப வதவர்த்தினி - அம்பிைக தி நாமம். ஆழி - சக்கரம்.
62-63. ரகுநாத பாலன் - ரகுநாதேச பதியார். இவைரத் தி மாலாக உட்ெகாண் ,
'ஆழிய ள்' என்றார்.
66.
ஓர் எட் - எட் த்திைசகள். ல் ஆைட த்ேதாலாகிய ஆைட.
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67.
68.
69.

70.
71.
72.
76.

77.
78.
79.
80.
82.
84.
85.

88.
91.

விசயரகுநாத ேச பதி - இந் லாசிாியர் காலத்தி ந்த அரசர்; "த த்ேதர் விசய
ரகுநாதன் றங்கத் தி த்ேதர் வட குர்த்தஞ் ெசய்ய" என்பர் பின் ம்; 138.
இைறப்ெபா
ம் - சிறிதள ம். ஈைச - உமாேதவியார்.
இ வர் - கம்பனர், அசுவதர ெரன்பவர்கள். ேகட்பனேபால் - ேகட்பனவாகிய
பாம் கள் ேபால். பாம் இைசைய அறிதற்குாிய .
சண்டன் - யமன்.
கட் ப்பி த்ேதான் - மார்க்கண்ேடயர்.
ெமய்யாள் - உமாேதவியார். ேவணியான் - கங்ைக. ைக - அலங்காரம்
வாணன் - வாணாசுரன். பல சதம் ைக - பல றாகிய ைககள்; ஆயிரம்
ைககைள ைடயவனாகிய வாணன் சிவார்ச்சைன ெசய் வந்தவன். வாணன்
சதங்ைகயணிகள் பலவற்ைறயணிந்த தி வ ெயன்ப ம் ஒன் .
இ
தல், தி ச்சாந்தணிதல் கூறப்ப ம்.
ேசகு - வயிரம்.
இராமநாதர தி ேமனி, சீைதயால் அைமக்கப் ெபற்ற ; (ேச
இராமன ச்சைன.85.106)
மன்ைன - க த் . ெகாண்டலார் - ேமகம்ேபால்வாராகிய இராமர்.
ைகயிற் க ம் அணிவாள் - உமாேதவியார்.
இேலபணம் - ச்சு. சாந்தால் - தி ச்சாந் அணிந்தைமயால்; அ
க ைம ைடய .
சந்திரமண்டலத்தில் தி மால் எ ந்த ளியி க்கின்றனர்; இதைன,
"ஆற்குைழ, ேயாவர ேவாவாயர் பா ய மைனேயா,
பாற்கடேலாதிங்க ேளாதங்கு மாவம் பலபலவா,
மாற்க மாகிநின் றார்மாைத காதர் வலங்ெகாள்பம்ைப,
ேமற்கைரக் ேகாயில்ெகாண்டார் ரஞ் சீறிய ெவங்கைணக்ேக"
என்பதனா ணர்க; (தி வாமாத் ர்க் கலம்பகம் - 81)
இரண் - பச்ைசநிற ம் சிவப் நிற ம்.
மாேயான் - இராமர்; இவர் கடேலாைசைய யடக்கினைம; இந் ல், 14-ம்
கண்ணிக்குறிபா ணரலாகும்.

ேச , ேச பந்தெமன ம் ேச வந்தெமன ம் வழங்கும்.
ஆராமம் - ேசாைல.
சிவராசதானி - ச்ாீ காசி.
'ஆதிகள்' என்றதனால், ேவதவன னிவனால் ைவப்பிக்கப்ெபற்ற ேவதவனச்
ேசாைல ம் ெகாள்ளப்ப ம்; பின் "மாதவனாம் ேவதவன மா னிவனால்
ைவப்பிக்கப்ெபற்ற ேவதவனச் ேசாைல ம் ெகாள்ளப்ப ம்; பின் "மாதவனாம்
ேவதவன மா னிவன் ைவப்பித்த, ேவதவனத் தண்டைலெமன் கூந்தலான்"
என்பதனா ணர்க; 225.
107-108. தி மா க்கும் தி த்ேதர்க்கும் சிேலைட; ஆழி - சக்கரம், உ ைள, வடம் ஆவிைல, ேதர்வடம், தி ெவன் மா பதி - தி மால் ேபா ம் ேதர்.
95.
97.
99.
100.

110.

ஆதித்ேதர் -

மி
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114.

115.
116.
117.
118.
119.
121.
124.
126.
127.

129.
130.
131.

வா பிதா-'ாிக்ஷரஜஸ்' என்பவன்; மிதித்த ஆடவர்கள் உடேன மகளிர்
வ வமைட ம் இடெமான்ைற மிதித் அவன் ெபண்வ வமைடந்தான்;
கூர்ம ராணம், அகத்தியர் இராவணன் மா ைரத்தவத்தியாயம்.
116 - ம் ெசய் ைளப்பார்க்க.
சாபம் - ெபண்வ வமைடகெவன்ற .
சுகம் - கிளி, சுக னிவர்.
ஈன்றதலம் - மியின் ஒ பகுதி; ஏைனயிடம் - மியி ள்ள மற்ைறயிடங்கள்.
ேகா - அரசன்.
சீ தம் - ேமகங்கள்.
வர் - இராமர்,பலராமர்,கண்ணபிரான்
ஆகாயம் நீலநிற ைடயெதன்ப கவிகளின் மதம்
ஆைச - திைசகள். நரவாகன ைடேயார், நி தி ம் குேபர ம்.
சூாியன் த ய ஒன்ப ேகாள்களின் ேதர்களிற்கட் ய குதிைரகள், ைறேய,
'7,10,8,8,8,10,8,6,4' ஆத ன், 'எ பத்ெதா குதிைர' என்றார்; (கூர்ம ஆதவர்கதிர்ச்சிறப் ைரத்த, 11,12,13.)
எ மடவார் - சத்தமாதர்கள்; நால்விலங்கும் ன்
ள் ெமன்க;
எதிர்நிரனிைற.
இளம்பி மான் - இந்திராணி.
எ வர் அரமாதர் - அரம்ைப த ய எ வர்; 'எ வாரமாதர்' என் ம்
ப த்தற்கிட ண் .

சூாியன் மைனவியர் நால்வர், சஞ்ைச, இராக்கினி, பிரைப, சாையெயன்பார்;
(கூர்ம . சூாியன் மர ைரத்த. 3-6)
133-134. ெசன்னி அசமானவர் - தக்கன்
135.
ேகாலம் ஒ ங்கு அரா, ேகாலெமா ம் கராெவனப் பிாித் ப்ெபா ள் ெகாள்க;
கரா - தைல. வாழ்வித்த வர் - தி ஞானசம்பந்த ர்த்தி நாயனார் த ய
வர்.
136.
ஓாி வர் - தி வாத ர கள், அாிமர்த்தனபாண் யர்.
138.
த ேதர் - கற்பக ம் ஆராயப் ெபற்ற
140.
ைவசயந்தி - ெபாியெகா கட்டப்ெபற்ற ம் ட் ன் ன் றத் ள்ள மான
மாளிைக.
141.
கலாநிதி - சந்திரன்
142.
தா - ேக . 'தாமின்மினிக ம் வந் ' என் ம் பாடம்.
133.

144.
145.
151.
152.
153.
155.

பாடகம் - பா கின்ற இடமாகிய க த் , ஒ காலணி.
சதங்ைக - ஓரணி. இரண் ைககளில்
ைககைளத் தாிப்பாெரன் ம் ஒன்
ேதாற் ம்.
வில்லங்கம் - வில் ன் அங்கம்; வில் - ேம ; ேவ பாட் க்
குணெமன்ப ெமான் .
'உம நாண்' என்ற பாம்ைப.
ெபய்வைள - அம்பிைக.
ெவள்ைளப்பழம் - சந்திரன்
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157.
இைளயம மகளார் - இரதி.
162.
ேபார் அம் அஞ்சு எய் ம்.
163.
ெகௗாியம் - கிெரௗாியம்; கு ரத்தன்ைம
166.
சாக்கியர் - ைசனர்; (தி வாலவா ைடயார் தி விைள. 38,50)
167.
ைபநாகம் - ேசடன்
167,168. ைகநாகபங்கன் - சிவெப மான்.
168.
ெசங்கனி - காசிபெனன்பவன் பாிக்ஷுத்
க்குக் ெகா த்த இலந்ைதக்கனி.
169.
ஊரன் - சுந்தர ர்த்தி நாயனார்.

180.
182.

மட் த் - சுழன் .
கிஞ்சுக பத்திரம் - ள்
ங்ைகப் வின் மடல். சி க்கு ஓமஞ்ெசய்தற்குாிய ஒ க வி
த க்ேகா - ேகா உடம் கள், ஒ தீர்த்தம்.
நீலாழி - காியகடல்; ேச
ள்ள கடல்.

184.
186.
187.
188.
190.
191.
192.
193.
194.

சின்னம்- ஒ வாத்தியம். இதிற் ேபெரா சிறிய ெவா ெயன்ப ெமான் .
ேவதாதி-பிரமர். இவன் ேமம்பட்டைமக்குக் காரணம், அ
ையத் தாிசித்த .
நின் இைன ம்
உைம விழிெயன் -உைமவிழி ேபால்வெதன் , அம்மா ம்-சிவெப மா ம்.
ஆணி அ ைக- ஆணிேவர தல்
சும்மா -சும்மா; "சும்மா சிரந் க்கி" (தி விைள. பாிநாி 41)
அ வி-அ பத்ைத ைடயார்; இராமநாதர்.
இந்தவிைச-இந்த ைற
பதம்-மல ம் ப வம், வி ம் ம் ப வம்.

195.
196.
200.
201.

ச்சம் - இழி
ேவைள - காலம்.
பிள்ைளயார் - தி ஞான சம்பந்தர்
வாகீசர், திலகவதியாராற் ைசவ சமயத்ைதச் சார்ந்
அறியற்பால .
வண் ல் - உ ைள. ெகாண்டல் - இராமர், ேமகம்

173.
175.

206.
208.
210.

212.
213.
214.
215.
217.

ேப ெபற்றைம இங்ேக

ஆ பிைற - ஆ ம் பிைற ம்.
விழி - சுழித்த கண். ஆ பிைற,
கண்க
ெளன்பன இதில் ேவெறா ெபா ள்.
ஆயன் - தி மால்; ேவடன் - கண்ணப்பர். ஆயைன ேவட ைடய தம்பியாகச்
ெசய்தெதன்ப இதிற் குறிப் ப்ெபா ள்; கண் சாத்திய இங்ேக
அறியத்தக்க .
ேதாற்றான் - ேதால்வி ற்றான், கண் க்குப் லப்படான்.
த பிறந்த - கற்பகம் தங்கப் ெபற்ற
அண்ட மைன ம் - அண்டமாகிய மைன ம்.
அன் இைறயள ம் நீங்காத
ேகான்கன் - ம நீதிச் ேசாழ ைடய குமாரராகிய திவிடங்கர்.
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219.
220.
221.
222.
223.
225.
226.
227.
228.
229.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
239.
240.
241.

ஈன்றவர் - சிவெப மான்; அவர் தி ெநல்ேவ யில் ங்கில யில்
ைளத்த ளினைம இங்ேக அறிதற்பால .
ேம வின் ெதன்பா ம் கந்தமாதனெமன் ஒ மைல ண் ; (கந்த.
அண்டேகாச. 31.)
நா அம ம். மா டம கம் - ெபாிய உ க்ைக.
அகத்தியனார் வாவி - அகத்திய தீர்த்தம்; ன் ள்ள 17-ம் கண்ணிக்குறிப்ைபப்
பார்க்க.
ைபந்தாமைர - பசியமாைலைய ைடய சிவெப மாைன.
ேவதவனத்தண்டைல - ேவதவன னிவன் ைவப்பித்த ேசாைல; 100 - ம்
கண்ணிக்குறிப்ைபப்பார்க்க.
கண் ேதைவெய ம்.
திண் ைகயில் ஆசமனஞ் ெசய்ேவான் - அகத்திய னிவர்.
சுகுபம் - திைச. காதற்க ம் - உமாேதவியார். மிகு பங்கு அடங்கும்.
பரராம் அநாதைர ம்.
பரைவ இைரச்சு - கடல் ழக்கம். வயிரச்சின்னம் - வயிரம த்திய சின்னம்.
பாண் ய ைடய அைடயாளம் - மீன்.
ஒளியன்னம் - பிரமேதவராகிய அன்னப் ள்.
திடமால்.
ன்ன - அ
ன்
மதன் அம் அடாேதா. விதனம் - வியஸனம்.
'வந்தவள்' என்ற , தன்ைனப் படர்க்ைகயாக்கி. தந்த வைள-தந்தத்தாலாகிய
வைளயல்கள்.
இந்தத்தி வானவன் அைணந்தால்.
திைகத்த கன் - திைகப் ற்ற மான்கன் .
காக்ைக க
ேமா - காத்தைல நிைல ேமா.

244-245 மாங்குயில்,ம தக்கிள்ைள ெயன்பன வழக்கு.
246.
பால வைரயா-ெவண்ைம நீங்காத.மால்வைர-ைகைல. மயில்,
குறிஞ்சிக்க ப்ெபா ள்.
247.
ஆடற் கடம் -ெவற்றிைய ைடய கடம்பமரம். ைவ-நா கணவாய்ப் ள்.
249.
ெச த்தணி-தி த்தணிைகமைல. அம்மைலயி ள்ள ஒ சுைனயில், காைல
உச்சி மாைல ஆகிய ன் காலங்களி ம் க ங்குவைள மல ெமன்பர்;
(கந்த . வள்ளியம்ைம. 222.)
251.
தாமதித்தல்-தங்கல்
258.
உைடயான என் ம் நில்லா .
259.
இரண்
ள் - அகவி ள், றவி ள்.
261.
வாழ், உவம உ
.
259 - 262. ஸ்வாமியின் தி ேமனிைய ஆகாயெமன்றதற்ேகற்பச் சூாியன்
ெபா ள்கள் இவற்றிற் கூறப்ெபற்றி த்தல் காண்க.
266.
காக வன் ள் - காக்ைக.

த ய
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மிகுந்த வைர - மிக்க மைல. குந்தவர் - இராமநாதர். தகும் தவைர - தக்க
தவ ைடேயாைர.
268.
சாதகர் - உதவி ெசய்பவர்கள். மா தகர் - ெபாிய ஆட் க்கிடாய்.
269.
ேபா ம் நைற - ேபாதிய ேதைன ைடய.
270.
இைறவர் - பிரமர்.
272.
அத்த க்கு - சிவெப மா க்கு. ஓ அாிய உடம்பிழந்ேதான் - மன்மதன்.
274.
'ேதான் ம் அைலையத் லக்குவாள்' என்றதனால், அாிைவையத்
தி மகெளன்றப .
273 - 274. இவற்றிற் கட
ள்ள ெபா ள்கைளேய உவைம கூறியி த்தல் காண்க.
275.
திறல் இக்கு ேவ க்கு - மன்மத க்கு.
277.
ேவழ் நரம் - இ பத்ெதா நரம்பில்; ேபாியா க்கு நரம் , 21.
----------------------------------------------------------280.
பண்கள் ற்
ன் .
282.
ஞாலம் உ
.
283.
தாளிற்குக் கண்மலைர இடந்த.
284.
சூல நா - சூலப்பைடயின் தைல.
287.
'காேர நின்றார்ப்ப' என் ம் பாடம்.
286 - 287. ெதாழவந்ேதார் ஆர்ப்ப.
288.
வ குகைன ஈன்ேறார் - இராம நாதர்.
289.
காமர் அாி - அழகிய சிங்கம்.
267.

தாய் அஞ்சி வந் .
சின்னமகன்-மன்மதன்.
ேபாிளம் ெபண்ைணெயல்லாம்-ெபாிய இைளய பைனகைள ெயல்லாம்;
ேபாிளம் ெபண்கைளெயல்லாெமன்ப ெமான் , ஊர்திகளாக்கல்மடல்மாவாகச்ெசய்தல்; இவைளக்கண்ட ஆடவர் மடேல வெரன்றப .
294.
த் பற்க க்கு உவைம.
294.
ஊசி, உேராமாவ .
298-299
ெகாப் -ஒ வைகக் காதணி. ெகாப் ஆலவட்டமாக.
290.
291.
292.

301-303. தகுமானம்-தக்கெப ைம. கஞ்சம் நீங்க, நைகயாய்-பல்ைலெயாத் . ஆரம்த்த மாைல. சீேதவிெயன்ப தைலயணிக ள் ஒன் .
300-303. தனத்திற்கு ஆரம், கூந்தற்குச் சீேதவி, ெநற்றிக்குச் சுட் .
304.
கூவிாி-ேதர்க்ெகா ஞ்சி. பாவிாி-பாக்களில் விாிந்த
308
உந்தியர்- கழ்ந் பா ேவார்.
309.
கஞ்சன்-கம்ஸன்.
310.
காட் மலைர-காட் யமல்லர்கைள. கரமலர்- எ வாய். ஏட்ைட-இைளப் .
311.
அன்னம்-அன்னப்பறைவ, உணவிற்குாிய அன்னம். மால்ேவதைன ெபற்றீர் தி மாைல ம் பிரமேதவைர ம் ெபற்றீர்; உணவில்லாைமயால் இைளத்தீர்,
மயக்கத்ைத ம் ேவதைனைய மைடந்தீ ெரன்ப மற்ெறா ெபா ள்.
312.

ஆைச ைடயீர் - திக்காகிய ஆைச ைடயீர்; இச்ைச ைடயீர். அண்ட க்குத்
ேதாற்றீர் - ேதவ க்குப் லப்பட்டீர்; பைகவ க்குத் ேதால்வி ற்றீர்.
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313.
314.
315.

317.

317.
319.
322.

என்றேலா - என்றன்ேறா; அேலா - அன்ேறாவின் ம உ. பணி - பாம் ; அ
காற்ைறப் சிப்ப .
'மா ' எனத் தன்ைனப் படர்க்ைகயாற் கூறினாள்.
'ேவய்க்குப் பிள்ைள குந் ' என்ற , தி ெநல்ேவ யில் ங்கில யில்
ைளத்ததைன; இதனால், சிவெப மான் ேவயீன்ற த்ெதன்
பாராட்டப்ெப வர்.
ஏகாந்தராமன் அைமக்கும் கடல் - இராமர் ஒ ைய அடக்கிய கடல்; அ
ஏகாந்தராமநகரத்ைதச் சார்ந்த ;
14-ம் கண்ணிக் குறிப்ைபப் பார்க்க.
அைச ம் மணி - விைடயின் க த்திற் கட் ய மணி
காைலப்ெபா
- சூாியன்.
ேதரான் - ேதைர உைடயான், அறியான். தாரான் - மாைலைய ைடயான்,
ெகாடான்.

332.
333.

கைலமதி-16- கைலகைள ைடய மதி; ரணசந்திரன்.
கண்கூ -பிரத்தியக்ஷம்.
தமிழ்-ேதவாரங்கள்.
மதக்குன் -யாைன.
காஞ்சி ரம்-காஞ்சிநகரம், காஞ்சிெயன் ம் ஆபரணத்ைதயணிந்த இைட.
எய்யா-இைளயாத. மறிப் இ ந் -மறிய
ந் , ந நிைல-இைட ள்ள
இடம்,ந
நிைலைம.
பகுந் -பங்கிட் .
ர்க்கர்- ர்க்கநாயனார், விண் -இராமர்.

335.
336.
338.
339.
340.
341.
342.

ேவள் ைண- மன்மதைனெயாத்த.
கூந்தல் அரண்-கூந்தலாகிய காட்டரண்.
ேதைவ அரன்-இராம நாதர்.
எ தாத-ைம எ தப் படாத.
தி மாைல-விஷ் ைவ, அழகிய- மாைல.
வைரயா-எ தாத, நீக்காத.
கன்னல்-க ம் ; ெதாய் யில்.

325.
326.
327.
328.
329.
331

336-338. கண்ணிைணகளில் ைமெய தாள், குழ ல் மலர்
யான், தனதடத்திற்
கன்னெல தாளாய்.
343.
பின்பதறி. அன்ப அறிவாைன.
344.
ேவந் -இராவணன். இ வர் யலகர்- யலகெனன் ம் அசுரன், யைல
அகத்ேத ைடய சந்திரன்.
345.
கன் நஞ்சு தள ம்- கம்ைநந் , தள தற்குக் காரணமான.
346.
347.

ெவள்ளாக்க மா-சுேவ தவராகம்.
அப் ரம்-அந்த உடம் ; அழகிய உடம் ம், அம்பின

உர மாம்; ரம்-உடம் .
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ேமாகப்பணி-ேமாகமாகியபாம் . திர்பணி- திர்ந்த இராகுேக க்களாகிய
பாம கள். பாாி ள்- றவி ள். ஆகத்தி ள் -அகவி ள். விழிகள் ேசாமசூாியாக்
கிளிகளாத ன்,பணி த யைவ அஞ்சுவனவாயின.
349.
ச்சிட்டநாள்=
த்திட்டநாள்-அழித்தகாலம்,
ச்சிட்ட=
த்திட்டகட் ய.
ச்சு த் . இட்டம்-இஷ்டம்.
350.
விண்ணவர் அஞ்சும். எண்ணவரம்சுமந்த.
351.
ஆண்டவர்-ேசாமசுந்தரக் கட ள்.
352.
மாற ந த்த ம ைர. மாறன் அ த்த மதம்-பாண் யன் அ த்த ெச க்கு.
353.
ெவட்டெவளியாராம் ேமனியாெரன ம் ெவட்டஎளியாரா ெயன ம்பிாிக்க;
"ேவயீன்ற த்தர்தைம ெவட் னா ேனயிைடயன்" என்ப
இரட்ைடயர்பாடல். இைடயன் ெவட் ய தி ெநல்ேவ யில் நிகழ்ந்த
ெசய்தி.
354.
ஏ தணவார்க்கு-இடபத்ைத நீங்காதவர்க்கு. சாக்கியனார் தம் கல்லால் ஏ .
----------------------------------------------------------355.
கண் இடம் தப் ெமன, ஒ வன்-கண்ணப்பநாயனார். கண் இடந் அப் வ ம்.
ெபண்ண தம்-உமாேதவியார்.
356.
அங்கு இதம் ெசய்த ேபால். அங்கிதம் ெசய்த - அைடயாளஞ்ெசய்த .
357.
'என்ெனன் ைணந்தாள்' என் ம் பாடம்.
359
ெசம் யத் ஆள் மாைல
348.

இராமநாதர்

ைண.

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

