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இஃ திாிசிர ரம் மகாவித் வான்
மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ைள அவர்கள்
மாணாக்க ம், பிரசங்கசாகரவித் வா மாகிய தி க்கணமங்ைக தனவந்தாி
இராகவாசாாியார் அவர்கள் இயற்றிய
நாகபட் னம் காட்
பிராஞ்சு பிர ல் பதிப்பிக்கப்பட்ட
1907
-------------------------ராமெஜயம்
நிதிமா ம் விதிமா ம் நி த்தநஞ்ெசய்
தி மார்பன் நிமி ந்நாவான்
தியா ம் ைஹேகார்ட் வக்கீலாய்த்
ன்பகற் ந் யன்யா ம்
மதியாத எைனப் ரக்கு மாராசன்
மகிழ்ேபாசன் வநசத்தாேரான
மதியாளன் பாலகிர்ஷண மாமைறேயான்
பல்லாண் வாழ்வான்மாேதா.
------ல்
கல்வித வான் கைலமங்ைக @ க ைமத வாள் மைலமங்ைக
ெசல்வந்த வாள் தி மங்ைக ெசயத்ைதத் த வாள்# ெசயமங்ைக
எல்லாந்த தற் ெகவரா ேமலாெதன்ப ாி
லகில்
எல்லாந்தரவல் ல பணேம ெயன்னிற்பணத் க் கிைணெயன்ேன.
@ க ைம = வ

# ெசயமங்ைக =

ர்க்ைக

1

ேவ
அந்தணன்பைடத் தற்ெறாழிெலான்ைறேய ஆற் ம்
%இந்திராபதி காத்தி ந்ெதாழிைலேய யியற் ம்
சந்த்ரேசகர னழித்தி ந்ெதாழிைலேய சைவக்கும்
நந்த ல்ெபா

ளியாைவ மிைழக்கு $ நாயகனாம்.

% இந்திராபதி = வி

$ நாயகனாம் = பிர்மம்
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3

ேவ
மாமகள் ெபாற்றா மைர ற்ற

மஞ்

சாம்பவி ெசம்ெபாற் #ற்றடம்வந்த
மாம்பரன் ெபான்னம் பலமார்ந் த
நாம் க ழாடக நைசயா லன்ேறா.

ஞ்சா$
ம்

#நடம் = மைல $ சர்மாம்பரன் = சிவன்

3

ேவ
ெபான்ென

ந்தி ப்ேபர் கமைல ண்ட மம் தவணன் வாசுேதவப்ேபர்,

நன்ன ற்ற ஞ்சீ ாிரணியக ப்ப னாமத்ைதவிாிஞ்சனத் திய ம்,
மின்னி ெவள்ளி மைலெயா
உன்

டா விைடயவன்ேமய

ேமலாம்,

ைடவாஞ்ைச யாெலனிற்பணேம உன்ைனேய ள்கு ெமன்

ளேம.

4

ேவ
சுவ ெசஞ்சாந்தம்
வ ெநட்டங்கி
கூசுவ நல்ேலாைரக் கூ வ தீேயாைரப்
ேபசுவ மாமயம் ேப வ ேபரகந்ைத
காசுபணம் உற்றெவா

கணிைகமகன் கண்டாேம.

5

ேவ
சாதி னைனநற் குலத்தினனாக்கும் சற்குலத்தவைனேய தாழ்த் ம்,
ேவதேமாதியவைனப் ைலக்குலம் குத் ம் வி தைனச் சிதடனா வியற் ம்
மாதைரவிைலக்கு விற்றிடப் ாி ம் மக்கைளவைதத்திடச் ெசய் ம்,
ஆதலாற்பணத்தின் ஆண்ைமைய ைரக்க அவநியிற்கற் ேளார் யாேர.

6

பாவலர்க்காணி ேலாட்டேமபி ப்பாய் பத கள்ைகயிேல ந ப்பாய்,
காவியங்கண்ணார் காந்ைதயர்கற்ைபக் கணத்தினிலழியக்குைவ கற்ேறார்,
நாவினிலடங்கா மாயங்களாற்றி நரர்கைளவாட் ைவ நா ம்,
வினிற் ைதப்ேபார் தங்கள்வாய்மண்ைணப் ேபா வாய் கல்வெதன் ெபா ேள.
7
சந்தணிெகாங்ைகத் தடங்கண்மங்ைகயர்தஞ்,
சாதியின் ைறைமகள் தவிர்ந் ,
தந்ைதயர்தாயர் தம் ைடமக்கள்
தம்பதிசேகாதரர்த் றந் ,
நிந்தைனவளரச் ேசாரைரத்தழீஇத்தந்

4
நிைறயழிந்ேதா தல் பணத்தின்,
தந்திரெமன்னிற் பணக்கு ெப ைம
சாற் தற்கியாவேர தக்ேகார்.

8

அந்தைனக்கமலக் கண்ணேனெயன் ம் அழகிலான்றைனமத ெனன் ம்,
மந்தைனமதிசால் மந்திாிெயன் ம் மறம் ாிபாவிையத் த ம,
நந்தெனன் ம் உேலாபிையநித்த நரர் திகன்னேன ெயன் ம்,
ந்திெகா ைரத்தல் ெபா ட்ெபா ட்டன்ேறா க
ேதவ யாைள ய ந்ததிெயன்
மாவ

ர் வி கழ் ல ர்!

9

ெசகத் ேளார் ெசப்ப ஞ் ெசய்ைவ,

ைடய கற்பினாள் ேவசி மகெளன வழங்க ம் ாிைவ,

காவ ப்பயைலக் காவலனாக்கிக் கசடர்ைக ற் நீ விழிப்பாய்,
வ

ற்ேறார் வி ம் தற்குாிய ேமாகராவாகிய ப ேன.

தாெயா தாசி தகப்பேனாச
ேநயேனா

ப்பன் தம்பியின்மைனவிதன் தாரம்,

டன் ேசய்பலர்குரங்கு நீந் தல்ம க்கடல் நிமி ம்,

ேநாெயலாமிவன்பால் வாெயலா
யாயி

10

ப்ெபாய் ேநாக்கினிற் சாக்கைடப் பன்றி,

மிவைன மனிதெனன்ெறண்ணல் அம்ம! நற்பணத்தினால் அன்ேறா? 11

தாெயா சாதி தந்ைதேயார்சாதி தன்

ைடமக்கேளார் சாதி,

வாயிேலெதன்ைன பைனமரச்சாதி# மைனயவள் தம்பிெபண் சாதி,
காயிைனக்கனியாக் கனியிைனக்காயாக் கழ த வன்குணங் கடற்பார்,
%வாயினி வைன மானிடனாக மதித்திடல்ெபா ளினா லன்ேறா.
# சாதி = கள்

% வாய் = இடம்

12

கல்வி மறியான் ேகள்வி மறியான் கற்றவர்பா
ந் தறியான்
பல்லலங்காரக் காவி ம்ப த்த பாவலன்ேறாெனனப் பகர்வான்
நல்லைவெயான் ங் கனவி ந வான் றீயைவநாெடா மியற் ம்
ல்வறிவான் நாயி

யவைனப்

டனாப் ாிந்த

ெபா ேள.

13

கல்வியிற்ெபாியன் ேகள்வியிற்ெபாியன் கவிஞாிற்ெபாியவன் #கைர ம்,
பல்வைகப் ராணப் ெபா ள்விாித் ைரக்கும் பாவலனழகில்மன் மதேன,
நல் ைசப் ெப மான் %நடைலயில்நாவான் நற்குண நாயகெனனி

ம்,

ெசல்வெமான்றிலேனற் ெசகத் ேளாாிவைனச் சிறியவர் ## ேகாட் யிற் ேசர்ப்பார்.

5
# கைரதல் = ெசால்

தல், % நடைல = ெபாய், ## ேகாட்

= கூட்டம்

14

ேவ
காசினா

ங் கல்வி ஞ் ெசல்வ ம்,

காசினா
காசினா
காசினா

ங் #கங்ககல் கீர்த்தி ம்
ங் காம ஞ் ேசம ம்
ங் கற்றவர் ஞானேம.

# கங்கு = கைர

15

ேவ
வநம்பல ம் பைடத்தளித் ப் குமந்தத்தி லறவழிக்கும்
நிதர் வர் பிரமமல றத்ேதார்ேத ம் பிரமமல
தவநவன்மதிதீ ையம் தச் ச தாயங்கள் பிரமமல
ச வம்பிரமந் தனிப்பிரமஞ் ச வாதார பரப்பிரமம்
அவைனயவைள யவைரயைத யைவையயண்டப் பரப் கைள
ஆக்கும்பிரமம் வஞ்சியைர யைணக்கும்பிரமம் அ ம்பிரமஞ்
சிவைனமாைலத் ேதவர்கைளச் சிைலயிற்பைடத் த் திகழ்பிரமஞ்
@ேச ம த்தப் பிரமெமான்ேற ேசகத்ேதார்தியாநஞ் ெசய்பிரமம்.
@ அ த்தப்பிர்மவாதியர் = ெபா ேளபிர்மெமன்

வாதிப்ேபார்.

16

ேவ
பண ைடயான் குண ைடயான்
பண ைடயான் மண ைடயான்
பண ைடயான் உணர் ைடயான்
பணமில்லான் பிணெமாப்பான். #
# இச்ெசய் ள் ஆவன் என்

ம் எச்சப்பயனிைல ெகாண்ட .

17

ேவ
குணெமான் மில்லாத கு டேன ங்
ெகாச்ைசமிகு குலத்தி ற்ற குலாலேன ம்
பணெமன் ம் ெபா
ளேனற் பாாி ள்ள
பாைவய ம் பாவல ம் @ பதமற்ேறா ம்
குணக்கடேல ய ட்கடேல ேகாேவேதேவ
ேகாபாலா பாலா கூ ஞ்சீலா
இைணயிகந்த இந்திரேன காமாசாமா
எங்கள் குலெதய்வேம ெயனச் ெசால்வாரால்
@ பதம் = ேசா .

18

6
ெந ங்கால ேமாாிடத்தில் நில்லா ற்ற
ேநயர்கைளப் பைகயாக்கும் பைகநட்பாக்கும்
க ங்காவற் ப த்திங்கால் விலங்ைகெவட் ம்
கணிைகயர்ைக வசமாக்குங் கலகஞ்ெசய் ம்
மடந்ைதயர்கற் பழிக்கும்ரச வாதம்பண் ம்
வழிகாட் யவர்வாயில் மண்ைணப்ேபா ம்
திட ைடய ெசல்வர்பிச்ைச ேயற்கச்ெசய் ஞ்
சிற்றறிேவார் தைமவி த ராக்குங்காேச.

19

ெபாய்ச்சாட்சி ெசா விலங்ைகத் தாிப்பார்கா ல்
ெபாய்ப்பத்தி ரம்வைரந் தீவிற்ேபாவார்
ெபாய்த்ேதவர் தைமப்ேபாற்றி நரகஞ்ெசல்வார்
ெபாய்ச்சன்னா சம் ண்
ரட் ச்ெசால்வார்
ெபாய்ந் ல்கள் பல ளறிப் ேபாதிப்பாரால்
ெபாய் ைரத் ப் ெபாய் ைரத் நா ந்ேதய்வர்
ெபரய்ெமய்யா ெமய்ெபாய்யாப் ாி ஞ்ெசய்ய
ெபா ள்சிறி

பைடத்தெப ம் ெபாறியற்றாேர.

20

ேவ
ெசால்
வ

லகந்

ற் தற்குாிய

சமய ெமான்ைற

ர்க்குணஞ்சுமந்த ேவார்சுமடன்,

நம்பாப் ைலயனம் விக்கேண ெபா ந் ,

ெசல்வெமான் ளேனற் றிநகரனவேன திாியம்பகேதவ
அல்

ம்பக

ம் பலர்தாிசிக்கும் ஆண்டைகயவனலா

கநகப் கழ்வன் றத்தினி கழ்வன்
மிகுமாியாைத

ண்ேடா.

21

ப் ரட் னர்க்ெகலாந் தைலவன்,

ள்ளவன்ேபால விதம்பல்ேபசுவன்

சகுனிையத் ச்சா தநன்றைனெயாத்த தப்பி யாயி
சகத்தினி வைன மா

மவேன,

ணன்,
ங் கடல் ழ்,

டனாகச் சாற் தல் பணத்தினா லன்ேறா.

22

மன்மதன் நிகர்த்த வ வழகுள்ளான் மாவாிச்சந்திரன் ெமய்யில்,
தன்மேதவைதநற் ெசய்ைகயிற்கைலகள் கற்றேவார்சா வ ெபளமன்,
நன்ைமையப்பயக்கு @ெமா க்கிேலெபாிய நாயி நானிலப் பரப்பிற்,
ெபான்சிறிேத ம் பைடத்திலனாயிற் ல்லறிக்கைடயெனன் றிகழ்வார்.
@ ஒ க்கு = சதாசாரம்
அறம்ெபா ளின்பம்
திறம்ெப

23
ெட

நான்ைக யளித்திட ஆக்கிக்காத் தழிக்குந்,

வர் தம்ைம ம்பைடத் ச் சிறப்ெபா

சைன ாிய,

7
எ ம்பி

மிழிவா யாயிேனேரத்

மிந்திரனாக்குற என் ம்,

உ ம் கழ்ச் ெசல்வப் ெபா ளிைனயன்றி @உரமற்ைறப்ெபா ள்க

க் குளேதா.

@ உரம் = வ

24

ஒ ெநா யள
நைரதிைர

நல்

ைரெசால்லான் உண்ைமையமறந் ேம உைரயான்,

ப் வ ெமன எண்ணான் நாெடா ங்ேகாடக @நாய்ேபால்,

ெத ெவலாந்திாிவான் ேசட்ைடகள் ாிவான் தீநர்கள்தம் வயி ெறாியப்,
ெபா ளிைனக்கவர்வான் ஆயி மிவேனார் ெபா ெளனப் ாிந்த ெபா ேள.
@ ேகாடகம் = நாற்ெற

கூ ஞ்சந்தி.
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ேவ
தசவாய் மிடம்விட் ப் றம்பிேலாடத்
தனிவாத பித்தைமய ேமேகாபிக்க
இசி டெலங் கும் வ த்தக் கண்ணீர்வார
இ கா மி ைக மீரங்ெகாள்ளக்
@குசப்பா மிறங்காமற் கைடய்வாய்ேசாரக்
குடர்ந ங்கக் கூகூெவன் றேவாேரங்க
நிசிக்காலன் ைகப்ப ம்ேபா ெதல்லாம்நீங்கும்
நிகர்ப்பற்ற ெபான்னாைச நீங்காததன்ேற. (26)
@ குசப்பால் =

ைலப்பால்,

26

திைசநா ம க்குைடயன் அழெக ம்ேபர்
ெசன்ம தற் ேகட்டறியான் றீயன்ேபயன்
நிச ைரக்குங் குலத்தி றா நீசன் நாசன்
நீணிலத்தில் $ ேவசாிைய நிகர்ப்பாேன

ம்

%வசு ைடயாெனன்னிலவன் மதேனெயன்
மாதரவன் பின்ெறாடர்ந் ம வாநிற்பர்
இைசப் லவர் கவிைத ைனந் ேதத்தாநிற்பர்
எல்லா

மவன்ெமாழி நால்மைறெயன்பாரால். (27)

$ ேவசாி = க ைத, % வசு = ெபான்
ேவ
விறகுவிராட் ைதய ைல திெதா ம்ேபாய் விற்றைலந்த் ம்
ேவைசமாதர் ேநசர்கைள ெவ ட் யவர்பாற் ேசர்த் வந் ம்
நிைற சுைமகள் எ த் ழன் ம் நிமித்தமின்றிப் ெபாய் ைரத் ம்
நிதி ற்றவர்பாற் பல் ளித் ம் நீலக்கடாப்ேபாற் றிாிந்தவர்கள்
@ெபாறி ளாைர வஞ்சித்ேதா

மிப் ைதயல் கண்ெட த்ேதா
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8
ைவமாைரப் ைனசு ட் ப் ாிந்ேதாெசல்வம் பைடத்தபின்னர்
ந ெந ண் ெபாற்சிைல நைகக ற் நானிலத்ேதார்
நா

ம் கழச் ெசய்தல்பலர் நா ம்பணத்தா லன்றிெயேன. (28)

@ெபாறி = ெசல்வம்

28

ேவ
ெபாய்ெமாழிமாறாப் ெபா மகள் தல்வன் ந்தியில் ல்லன்மா மைடயன்,
@ைகயாிறகைடயன் கர்த்தபநைடயன் க ஞ்ெசாலனாயி

ஞ் காெசான்,

ெறய் வனாயி லவன்பிதற்றியைவ %ஏற் ைடத்ெதன்பாி

லேகார்,

#ைப ைட லகிற் பணக்குளெப ைம பண்ணவாியாவேர பைடத்தார். (29)
@ைகயன் = கீழ்மகன், % ஏற் ைடத்

= அங்கீகாிகத்தக்க ,

# ைப = ஆதிேசடன்படம்.
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பிறந்தவாிறப்ப ாிறந்தவர்பிறப்ப ெரன்ப ெப மைறத் ணி ,
பிறந்தநாள்ெதாட்

த்தினகரன்றிங்கள் ெப விசும் ைற நாள் அள ம்,

இறந்தனெனஞ்ெசால் ெலய்திேடன்யாேன ெயனப்பலதீைமகளியற்றி,
அறந்த பாவி யாயிேனனகந்ைத யைடத ப்பணத்தினா லன்ேறா.

30

ேவ
காேச னக்குநல் லாசீர்வசநங் கழ கின்ேறன்
ேசயெவள்ளி

பாேவ ைனத்திந

ேதேசாமயங்ெகா

ஞ் ெசம்ெபான்

ந்ெதா ேவன்,
வந்திகழ் ப ேன,

ஆசாரத்ேதா நின் பாதாம் யந்தைன அர்ச்சிப்பேன.
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ேவ
என்

ைட பாக்கள்வாழ்க இ ம் வி மாந்தர்வாழ்க,

மன்னவர்வாழ்கவாழ்க மங்ைகயர் கற் ம் , ெபாற் ம்,
மின்
தாயர் வர் மணவாளர் வர் வாழ்க
ெபான்ெவளி ெசம்
தாராமன்றி வ
ற்றிற் .

பப் ெபா ணிதம்வாழ்க மாேதா.
வாழ்க.
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