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கல்ெவட்டுப் பாடல்கள் மஞ்ச -1

வாணேகாவைரயனான மகைதப் ெபருமாள் எனும் மகதநாட்டு 
குறுநிலத்தைலவன் ெபான்பரப்பினான் புகழ் பாடுவன.
திருஅண்ணாமைலயார் ேகாயில் திருவுண்ணாழி
வடப்பக்கச் சுவ னில் ெபாளிக்கப்பட்டுள்ளைவ.

 1. ேந ைச ெவண்பாக்கள்

      ெதன்னிந்திய கல்ெவட்டுத்ெதாகுதி, VIII, #97, (A.R. 97 of 1902)

      தாரு முடியு முரசுந் தமக்கு ய
      பாரு முடன்ெபறுவர் பார்ேவந்தர - வரீப்
      ெபருமாள் மகேதசன் ேபெரழுதி தத்தம்
      திருமார்பில் ஆேளாைல ெசய்து 1

      வன்மதுைர விட்டு வடகடலான் மால்வழுதி
      ெதன்மதுைர பட்டின்று ெதன்கடலான் - நன்னுதலாய்
      மல்லார்ேதாள் மாகதேகா மான்முனிந்தால் மன்னவருக்
      ெகல்லாங் கடேலா விடம் 2

      பாேராங்கு ெகாற்றக் குைடவாணன் பல்புரவித்
      ேதேரான் திருவுத் திராடநாள் - ேபருவைம
      குன்ெறடா மாலியாைனக் ேகாேவந்தர் வறீ்றிருப்பர்
      இன்ெறாடான் இன்ேறாடான் என்று 3

      ெதன்னர் முதலா வுலகாண்ட ெசம்ெபான்முடி
      மன்னர் ெபருவாழ்வும் வாள்வலியு - மின்னு
      முருவத் திகி  யுயர்ெநடுந்ேதர் வாணன்
      புருவக் கைடவைளயப் ேபாம் 4

      தீய்ந்து ெபாழிலாகா சிந்தி நகராகா
      தூர்ந்து மணிநீர்த் துைறயாகா - ஏந்துமுைலப்
      பூணாகா மா விழலாகா ெபான்ெனடுந்ேதர்
      வாணாகா ெவன்னாதார் மன் 5

      ெபாருப்பிற் க ய புகர்முகெவங் கூற்றின்
      மருப்பிற் துைளப்புண்ண வாரா - திருப்பில்
      வடியுளவாஞ் ெசல்ேவல் மகைதயர் ேகாமான்
      அடியுளவாம் ேவந்தர்க் கரண் 6

      பு ந்த கைனகழற்காற் ேபார்வளவர் ேகாைன
      வ ந்த திைறக்காசு வாணா - ெத ந்தாைன
      வாங்கினா ெயன்று வழுதியர்கள் தாங்கலங்கி
      ேயங்கினார் பா ழந்ேதா ெமன்று 7



      மண்ணான் திக ைக வாணன் வடுெகறிந்த
      எண்ணாயிரஞ் சூழ்ந்த எண்டிைசயும் - புண்வார்ந்த
      நீேரநீர் காகநிழ ேலநிழல்ெந டும்ெபய்த
      ேதேரேதர் ெசஞ்ேசேற ேசறு 8

      சூழும் பிணவைணேமல் ேதாய்முகிற் பந்தற்கீழ்
      வழீுங் கமுகினங்கள் ெமய்காப்ப வாழுந்தன்
      ெதான்னகேர ேபால் வடுகர் துஞ்சத் துயிற்றியேத
      மன்னவர்ேகான் மாகதர்ேகான் வாள் 9

      ேதர்ெகாடி மாமறுகில் ெதண்மணைலச் ேசயிைழயார்
      மார்க்கு மருந்தாக்க வல்லாவாம் - யார்க்கு
      முயிராய ெசங்ேகா லுயர்ெநடுந் ேதர்வாணன்
      அயிரா வதத்தி னடி 10

      ேவைள ெநடுங்கல்லும் ெவட்டும்வ ீரக்குைகயு
      மூைள ெத க்கு முடித்தைலயு - நாைள
      மதிவா ணுதல் மடவாய் காணலாம் வாணன்
      அதிவாரணந் ெதாடர் விட்டால் 11

      ேமருவின் ேமல்ெவன்று கயல்ெபாறித்த வார்த்ைதயினும்
      வா பட ேவெலறிந்த வார்த்ைதயிலும் - கார்விலங்கு
      முன்னிட்ட வார்த்ைதயிலுந் ெதன்னவர் மாகதற்குப்
      பின்னிட்ட வார்த்ைத ெபா து

12
      2. ஆசி ய விருத்தங்கள்

   ெதன்னிந்திய கல்ெவட்டுத்ெதாகுதி  
      VIII #97, பக். 50-51 (AR # 507 of 1902)

      முன்ேபாரு பைடக்கடைல விட்டரச ரானார்
            மூலதன மும்ப யு முைறமுைறப  வா த்
      ெதன்பைக யடக்கியபின் வாணகுல தீபன்
            ெசய்ததனி யாண்ைமவட திக்கிலறி கிற்பரீ்
      பின்ெபாரு ெபாருப்பரண் விடாமைலய மாைனப்
            ேபாெரயி லில்ெபாருத ேபாெதாருெப ரும்ேபார்
      வன்பைற தவிர்த் ெதாருகுதிைர வலியா லவைன
           வாட்டுைற தவிர்த்தெதாரு ேகாலின்வலி யாேல 13

      வாெரான்று முைலயாய்மற் றவெறன்றும்
           பழுதுைரயார் மகைதேவந்தன்
      ேபாெரான்று பு யாமுன் ெப யகுறிச்
           சியிெலழுந்த புைகேயகண்டாய்
      காெரான்று கனெல ைய மின்ெனன்று



            தளேரல் காைரக்காட்டி
      லூெரான்று மதில்வழீ்ந்த ேபெராலியு
            முருமதிர்வ ெதாக்குங்காேண 14

      மடலளவு நிைறந்ெதாழுகு மதுமலர்த்தாள்
           மகேதசன் ைவயம்காக்கும்
      அடலளவி லணிெநடுந்ேதர் ஆயு_ரமைன
           வணங்கா வரசராவர்
      கடலளவு நடந்தவன் கைணகுரக்கு
           மவன்தன் கதிர்ேவல்மன்ன
      ருடலளவு நடந்ததுமற் றுலகளவு
           நடந்ததவன் ஒருெசங்ேகாேல 15

      ெசால்லி விடுெசரு மீனவர்சூழும்
           உ ைமெகா டாழ்கடல்
      எல்லி விடுபடு ஏறுவ ேரனும்
           யமபு  ஏறுவர்
      ெகால்லி விடுமுர காதிபர் கூளி
           கருதலர் ஊர்புக
      வல்லி விடுமயி ராவதம் வாணன்
           வரவிடு நாைளேய 16

      ஆழந் தருகடல் ைவயத் தரசு
           ெசலுத்திய ெசங்ேகா லரெசல்லாம்
      ேவழந் தருெகாைட வாண திவாகரன்
           விதிமுைற ெசய்வது ெமய்கண்டீ
      ரீழந் திைரயிடு மாணிக் கப்படி
           யடுமின் ெதன்னரீ டீராகிற்
      ேசாழந் திைரயிடும் யாைனக் குங்கைள
           யிடுெமன் றிருமிது ெசான்ேனாேம 17

      3. கட்டைளக் கலித்துைறகள்

  ெதன்னிந்திய கல்ெவட்டுத்ெதாகுதி  VIII #97,  பக். 50.

      முருகுந்து காஞ்சியும் வஞ்சியும் ெகாண்டெமாய்த் தார்மகதன்
      திருகுங் கைனகழல்வகீ் கியநாள்சீ பராந்தகனிற்
      ெபருகுங் குருதிப் புனல்வாய் ெதாறும்பில வாய்மடுத்துப்
      பருகுங் கழுதுடன் ெசம்ைமெகாண் டாற்கும் பனிக்கடேல 18

      மட்டியன் ேறறிய தார்புைன வாண புரந்தரன்நீ
      ெவட்டியன் ேறெகான்ற ெவண்மணிப் பாடி யுதிரெவள்ளத்
      ெதாட்டிெயன் ேறனுந் ெதாைலவதுண் ேடெதாைல யாதபந்தி
      கட்டியன் ேறெதவ்வர் பாய்ப த் தாைன கலக்குவேத 19

      ெகாங்குங் கலிங்கமுங் ெகாண்டகண்டா ெகாடித் ேதருதியர்



      தங்கும் பதிெகாண்ட வாணாதி பாதணி யாத ெதன்ெகால்
      ெபாங்குஞ் சினப்பைட வங்கார ெதாங்கன் புரண்டுவிழச்
      ெசங்குன்ற ெமன்று பிணக்குன்ற மாக்கிய ேதர்மன்னேன 20

      எண்ேமல் மிகும்ப த் ேதர்மக ேதசன் இகல்விைசயப்
      ெபண்ேமல் விரும்பிெவம் ேபார்ெசய்த நாள்பின் ெகாடாவடுகர்
      விண்ேமல் நடந்து வடுெகன்ற நாமம் விலக்குண்டபின்
      மண்ேமல் நடந்து ேதசிமுன்னான வடுெகன்றுேம 21

      நாமா னரவிந்த மான்விந்த மான்முடி நாகர்ெசன்னிப்
      பூமான் விரும்பும் புகழ்மக ேதசற்குப் ேபார்வழுதி
      வாமான திைரயிட்ட வந்நாள் ெதாடங்கியவ் வானவர்தம்
      ேகாமான் தனெதன் றிரான்அம ராவதிக் குஞ்சரேம 22

      முற்றிற்று

      மகைத, மகதநாடு என்பதன் மரூஉ. இது வடபுலத்திலுள்ள
      மகத ேதசம் அல்ல. தமிழ்நாட்டிேலேய ேமற்ேக ேசர்வராயன்
      ெதற்கில் ெகால்லி வடக்கில் சவ்வாது எனும் மைலகளிைடப்பட்டு
      ெசங்கம் கணவாய் வழியாக திருவண்ணாமைல மற்றும் அதன்
      கிழக்கில் அைமந்துள்ள ெபண்ைணயாறு பாயும் நிலப்பரப்பிைன
      சார்ந்துள்ள நாட்டிைனக்குறிக்கும். மைலபடுகடாமில் பாட்டுைடத்
      தைலவனாக பாடப்பட்ட நன்னன் ேசய் நன்னன் தன் நாட்டிைன
      சூழ்ந்துள்ள பகுதியுமாகும். வாணர்குலத் தைவர்கள் இப்பகுதிைய
      சிலகாலம் ஆண்டுள்ளனர். இவர் நீண்ட தனி அரசமரபுைடேயார்
      இல்ைல எனினும் இைடயிைடேய பற்பலகாலங்களில் ெபருமன்னர்
      களுக்கு கீழிருந்து பைடத்தைலவர்களாகவும், தனியாட்சி ெபற்ற
      குறுநில மன்னர்களாகவும் திகழ்ந்துள்ளர்.

      நூ. த. ேலாகசுந்தரமுதலி


