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பதிப்புரை 

தம்பிமார் கதை என்னும் கதைப்பாடல் ஒரு சுவடிப்பதிப்பாகும். 

இப்பதிப்பிற்குக் கீழ்க்கண்டவர்களின் ஏடுகள் பெரிதும் உதவின. 

1, கலைமாமணி: முத்துசுவாமிப் வில்விசைக் கலைஞர், 

பூலவர் சுயம்புவிங்கபுரம். 

௨. சுயம்புராஜன் வில்லிசைக் கலைஞர், 

ராஜாக்கமங்கலம். 

இதில் முந்தையது ஒலைச் சுவடியாகவும், பிந்தையது தாள் 

சுவடியாகவும் உள்ளன. மேலும், பதிப்பிற்கு முத்துசாமிப் புலவர் 

தம்பிமார் கதை குறித்துப் பாடிய வில்லிசை நிகழ்ச்சியின் ஒலிநாடாவும் 

எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது. ஏற்கனவே இவ்வேடு குமரி மாவட்டத்திலுள்ள 
திரு. 1. அரிகிருட்டினன் என்பவரால் பெறப்பட்டு, டாக்டர் தி. நடராசன், திரு. 

ப. சர்வேஸ்வரன் என்பவர்களால் பதிப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிப்பு நாலும் 

இந்நாவலின் பதிப்பிற்குப் பெரிதும் உதவின. 

தம்பிமார் கதையின் காலத்தைக் கிடைத்த சுவடிகள், ஒலிநாடா, 

அச்சு நால் ஆகியன கொண்டு அறிய இயலவில்லை. “கலைமாமணி' 
முத்துசுவாமிப் புலவரின் ஓலைச் சுவடியில் உள்ள காலக் குறிப்பைக் 

கொண்டு இவ்வேடு கி.பி. 1897-ம் ஆண்டில் படியெடுக்கப்பட்டதை 
உணர முடியும். 

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலுள்ள அம்மாண்டிவிளை, 

இராஜாக்கமங்கலம், கட்டைக்காரு, சாத்தன் விளை, சாத்தன்கரை, 

திருநயினார்குறிச்சி, தோப்பூர், தோப்பூர் வடலிவிளை, பண்ணையூர், 

மணவாளக்குறிச்சி ஆகிய ஊர்களில் உள்ள முத்தாரம்மன் கோயில்களில் 

மார்த்தாண்ட வர்மாவால் 'வன்கொலை யால் இறந்துட்ட தம்பிமார்கள் 
தெய்வமாக வழிபடப்படுகின்றனர்.  இத்தெய்வங்கள் புதுக்கூட்டத்து 
வாதைகள்: என்றமைக்கப்படுகின்றன. பெரும்பாலும் இக்கோயிலுன்ன 
பூசாரிகள் இத்தெய்வ வணக்கம் தத்தம் பகுதிகளில் 150 ஆண்டுகளாகத் 
தொடர்ந்து நடப்பதாகக் குறிப்பிடுகின்றனர். 

தம்பிமார் கதைப்பாடலோடு தொடர்புடைய ஒட்டக்காரனுக்குச் 

சாலைக் குளம் நீள்கரையில் கோயில் எடுத்து வழிபாடு செய்ய 
மார்த்தாண்ட வர்மாவே ஆணையிட்டதாக ஒட்டன் கதையில் குறிப்புள்ளது 
(ப. சர்வேஸ்வரன், ஒட்டன் கதை, முன்னுறை,. இக்கருத்தை உறுதிப்படுத்துவது
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போல் சிதம்பர நாடார் கதையிலும் குறிப்புள்ளது (௬. தங்கத்துரை, சிதம்பர 

நாடார் கதை. எனவே மார்த்தாண்ட வர்மா ஆட்சியின் இறுதிக் காலமான, 

அதாவது ஒட்டக்காரனுக்கு வழிபாடு ஏற்பட்ட காலமான திரி. 177258-ஐூ. சார்ந்த, 

முந்தைய, பிந்தைய காலங்களில் தம்பிமார்களுக்கும் கோயில் ஏற்பட்ட பின்னர் 

தம்பிமார் குறித்த கதைப்பாடல் புனையப்பட்டிருக்கலாம். 

மேலும், இக்கதைப்பாடவில் வரும் பத்மநாபபுரம் என்னும் 

திருவிதாங்கூர் அரண்மனையை மன்னர் கி.பி. 1744-ல் (கி.பி, 17750 என்ற 

கருத்தும் உண்டு) திருவனந்தபுரம் பத்மநாப சுவாமிக்குக் 

காணிக்கையாக்கினார் என்று வரலாற்றில் குறிப்பு உள்ளது. 

இக்கதைப் பாடலைப் பாடிய ஆசிரியர் குறித்தும் யாதொரு 

செய்தியையும் அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை. 

தம்பிமார் கதை அன்றைய அரசரான மார்த்தாண்ட வர்மாவை 

எதிர்த்த இரு போராளிகளான வலிய தம்பி, குஞ்சு தம்பி ஆகிய இருவரின் 

கதையாகும். இவ்விருவரும் மார்த்தாண்ட வர்மாவினால் கொலை 

செய்யப்படுகின்றனர். தம்பிமார்கள் இருவருக்கும் ஆதரவாய்ப் போராடிய 

எட்டு வீட்டுப் பின்ளைமார் ஆகியோரும் மன்னனால் 

தண்டிக்கப்பட்டவர்கள். நாஞ்சில் பிள்ளைமார் என்றறியப்படும் ஜாதியில் 

மன்னனுக்கு ஆதரவாய்த் திகழ்ந்தவர்கள் இன்றளவும் “மருமக்கள் 

வழியினர் என்றே அறியப்படுகின்றனர். இதைப் போலவே நாயார் 

சமூகத்தில் அகஸ்தீஸ்வரம் தாலுகாவில் வாழும் ஒரு பகுதியினர் 

மன்னருக்கு ஆதரவாகத் திகழ்ந்தவர்கள் ஆவர். இவர்கள் ஒழிந்த பெரும் 

பகுதியினர் தம்பிமார்களுக்கு ஆதரவாய் இருந்தனர். 

தம்பிமார்களுக்கு ஆதரவாய் இருந்த இம்மக்களின் முன்பாகத் 

தம்பிமார்களின் மரணமும், எட்டுவீட்டுப் பிள்ளைமார் மரணமும், 

எட்டுவீட்டுப் பிள்ளைமார்களின் பெண்கள் குமரி மாவட்டத்திலுள்ள 
சில மீனவ கிராமங்களிலுள்ள மீனவர்களுக்கு ஏலத்தில் 
கொடுக்கப்பட்டதும் வரலாற்று உண்மைகள்." 

ஆகவே, தங்களால் பெரிதும் நேசிக்கப்பட்ட தம்பிமார்களுக்குக் 

கதைப்பாடல் எழுதியதைப் பகிரங்கமாக ஒப்புக்கொள்ள கதைப்பாடல் 
ஆசிரியர் துணியாது இருந்திருப்பர்; தம் காலத்தை அவர் பதிவு செய்யாது 

இருந்திருக்கக் கூடும். 

1. “Forty-two of the proudest nobilics were sentenced to be hanged and their women and 
children were given away in slavery." 

  

A History of Kerala (1498-1801 A.D.), p.229.
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தம்பிமார்களுக்கு என தனித்த கோயில் இல்லாமல் இருப்பதும் 

இதற்கு ஆதாரம் சேசர்க்கும். தம்பிமார்களுக்கான கோயில்கள் பல 

முத்தாரம்மன் கோயில்களில் மண் பூட வடிவங்களிலேயே 

காணப்படுகின்றன. 

பாடல்கள் விருத்தம் மற்றும் நடை ஆகிய யாப்பில் 
அமைந்துள்ளன. இரு வகையினவும் மிகுந்த எனிமையுடன், யாவரும் 

வாசிக்கும் தன்மையில் உள்ளன. பாடல் கனம், தம்பிமார் மற்றும் 
மார்த்தாண்ட வர்மாவின் வாழ்க்கை இடங்கள் அன்றைய திருவிதாங்கூர் 

சமஸ்தானத்தைச் சார்ந்தன. ஆதலின் சொல்லாட்சிகள், ஆடை 

ஆபரணங்கள், இயற்கை சித்தரிப்புகள் ஆகியன இப்பகுதியை 
விளக்குவனவாக உள்ளன. பல்வேறு வட்டார வழக்குச் சொற்களும், 

சொற்றொடர்களும்” இப்பகுதிச் சொற்களாக உள்ளன. 

இப்பதிப்பு நூலில் பிரதியெடுக்கும் பொழுது பதிப்புமுறை கருதிக் 

கீழ்க்கண்டவைகள் கையாளப்பட்டன. 

1 மிகை சீர்கள் மற்றும் பதிப்பாசிரியரால் இடப்பட்ட எழுத்துக்கள் 

ஆகியன வளைவுக் குறிகளில் காட்டப்பட்டுள்ளன. 

2. கமிழ் மொழியின் ஒலி கட்டமைப்புக்கு உட்பட்டு வராத, 

பிழையான வடிவங்கள் என்றறியப்பட்டவைகள் சரியான வடிவங்களாக 

மாற்றப்பட்டன. பிழையான வடிவங்கள் சுவடிச் சொற்கள் என்கிற 

தலைப்பில் பாடல்களின் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. 

3. செய்யுட்கள் யாப்பமைதிக்கு ஏற்ப சீர் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

A. வல்லொற்று மிகும் இடங்கள், மிகா இடங்கள் என்பன 
கண்டறியப்பட்டு அதற்கேற்ப மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டன. 

5. கதையோட்டத்தைப் புரிந்து கொள்வதற்கு வசதியாகக் 

கதைப்பாடல் முழுமைக்கும் போதுமான இடங்களில் துணைத் 

தலைப்புகள் தரப்பட்டுள்ளன. இவை பதிப்பாசிரியரால் தரப்பட்டவை 

என்பது தெரிய அத்தலைப்புகள் கடித்த எழுத்துகளில் 
அமைக்கப்பெற்றன. 

6. ந-ன-ண; ர-ற; ம-ன-ல முூதவிய: எழுத்துக்கள் கதைப்பாடவில் 

தம்முள் மயங்கி வருவதைக் கண்டறிந்து அவை உரிய முறையில் திருத்தம். 
செய்யப்பட்டன.
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7. விளக்கமான குறிப்புரை ஒன்று ஒவ்வொரு பாடல்களுக்கும் 

தரப்பட்டுள்ளது. இது: வரலாற்று விளக்கங்களையும், பொருள் 

விளக்கங்களையும் உள்ளடக்கியதாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 

8. தி. நடராசன் மற்றும் ப. சர்வேஸ்வரன் ஆகிய இருவராலும் 

பதிப்பிக்கப்பட்ட அச்சு நூலிலுள்ள சில சிறந்த பாடங்கள் நாலில் 

எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டன. 

9. pred GSH (Text) கீழ்க்கண்டவாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 

௨1௩ தமிழ்ப்பாடல் பகுதி 

9.2. அதற்கிணையான ஒலி பெயர்ப்பு வடிவம் (17க1511107௧1100) 

9.3. தமிழ்ப்பாடலுக்கான: ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு 

10. நூல் பகுதிக்கு முன்பாகப் பதிப்புரை, 1301101'5 11௦1௦, ஆய்வுரை, 

ரச7506. ஆகியன அமைக்கப்பட்டுள்ளன. 

11. நூல் இறுதிக்குப் பிறகுப் பின்னிணைப்புப் பகுதி 

தரப்பட்டுள்ளது. இதில், 

11.1. துணைநாற்பட்டியல் 

11.2. சொல்லகராதி. 

11.3. ஊர்ச் சொல்லகராதி 

11.4.  வட்டாரவழக்குச் சொல்லகராதி 

11.5. நூலுக்குப் பயன்படும் பிற ஆவணங்கள் ஆகியன 

பெரும்பாலும் இவ்வமைப்பிலேயே நிறுவனத்தால் நாட்டார் 
வழக்காற்றுப் பாடல்கள் பல பதிப்பிக்கப்பட்டுன்ளன. அவ்வகையில் 

கீழ்க்கண்டவை அமைகின்றன. 

1. வாய்மொழியாக வழக்காற்றில் உள்ள கதைப்பாடல்கள் 

1.1) அண்ணன்மார் கதை 1.2. பூலித்தேவன் சிந்து 15. சந்தனத்தேவன் கதை 

2. வில்லிசையில் நிகழ்த்தப்பெறுகின்ற, ஓலைச்சுவடியிலிருந்து 

பெறப்பட்ட கதைப்பாடல்கள் 

21. உச்சினிமாகாளி கதை 2.5. பெண்ணரசியர் கதை 

௨.2. குறுக்குளாஞ்சி கதை 2.6. பெருமாள்சுவாமி கதை 

௨.8௨. சின்னத்தம்பி கதை 2.7. வெங்கலராஜன் கதை



பதிப்புரை ix 

௨4  பலவேசஞு சேர்வைக்காரன் கதை 35.8. இராமர் ௧௮. 

3. WL FHI நாக வடிவில் காணப்படும் கதைப்பாடல்கள் 

8.1. சாரங்கதாரன் யட்சகானம் 8௮. நீலி யட்சகானம் 

8.2.  தேதரூர்ந்தசோழன் பட்சகானம் 

A. நாடக வடிவிலான கதைப்பாடல் 

கு.  சாகுந்தலை நாடகம் 

5. சமண சமயக் கோட்பாட்டைக் கூறும் கதைப்பாடல் 

5.1. வராங்கன் கதை 

6. அம்மானை வகைக் கதைப்பாடல்கள் 

61. அர்ச். மரி கருதம்மான் அம்மானை 6.3. வைகுண்ட அம்மானை 

6.2. ஆமையர் அம்மானை 

நாட்டார். இலக்கியங்களைத் தொடர்ந்து சேகரிப்பதையும், 

பாதுகாப்பு செய்வதையும் முக்கிய நோக்கமாகக் கொண்ட இந்நிறுவனம் 

பல கதைப் பாடல்களைச் சிறந்த முறையில் வெளியிட்டுள்ளது. 

தற்பொழுது வெளிவரும் தம்பிமார் கதை என்னும் இக்கதைப்பாடல் 

வில்லிசைக் கதைப்பாடல் வகையில் ஒன்பதாவது நூலாக 
வெளிவருகிறது. 

நன்றியுரை 

திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானத்தின் வரலாற்றில் பல பகுதிகள் 

இன்றைய தமிழக வரலாற்றை அறிய பெரிதும் உதவுவன. அவ்வகையில் 

தம்பிமார் கதை, ஓட்டன் கதை, மாடம்பிமார் கதை, திவான் வெற்றி, 
இரவிக்குட்டிப் பின்ளை போர் போன்றன திருவிதாங்கூர் சமஸ்தான 
கதைப்பாடல்களில் முக்கிய இடம்பெறுகின்றன. 

இச்சமஸ்தான கதைகளைத் தொடர்ந்து ஆங்கில 
மொழிபெயர்ப்புடன் வெளியிட வேண்டும் என்றும் அதற்கு நீங்கள் 
இருவரும் இணைந்து பணியாற்ற வேண்டும் என்றும் கூறியதோடு, 
தேவையான அனைத்து அதவிகளையும் செய்தவர் ஆசியவியல் நிறுவன 
இயக்குநர் முனைவர் ஜி. ஜான் சாமுவேல் அவர்கள். அவர்களுக்கு நாங்கள் 
என்றும் நன்றிக் கடப்பாடு உடையோரம். 

நூலின் அமைப்பு மற்றும் பாடலின் யாப்பு அமைதி ஆகியவற்றில் 
பெரிதும் கவனம் செலுத்தி நூல் சிறக்கத் துணை நின்றவர் நிறுவனச்



தம்பிமார் கதை 

சுவடி த்தலைவர் முனைவர் பூ. சுப்பிரமணியம் அவர்களுக்கும் நாங்கள் 

நன்றி தெரிவிக்கக் கடமைப்பட்டவர்கள் ஆவோம். 

நூல் வடிவம் பெற பல நிலைகளில் பலர் துணை புரிந்தனர். 

ஆய்வுரைக்கு அரிய வரலாற்று செய்திகளைத் தந்தும் வழிகாட்டியும் 

உதவியர் முனைவர் தே. வேலப்பன் அவர்கள். தம்பிமார் கதையின் 

வில்லிசை நிகழ்களை நேரடியாகச் சென்று கேட்கவும், தரவுகள் 

சேகரிக்கவும் உதவியவர்கள் முனைவர். எஸ். ஸ்ரீ குமார் மற்றும் முனைவர் 

ந. ஜெகதீசன் அவர்கள். 
் 

ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு சிறக்க உதவியவர் பேரா. என். எஸ். தரன் 

அவர்கள் மற்றும் பேரா. கா. மோகன்ராம், வீ. கணேசன் அவர்கள். 

தமிழ் மெய்ப்பு திருத்துவதிலும் சொல்லடைவு முதலியன தயார் 

செய்வதிலும் பேருதவிகள் புரிந்தவர்கள் திரு. இராதா ஜெயலட்சுமி, கூ. செல்வ: 

லட்சுமி, கோ. உத்திராடம், யா. அந்தோணி சாமி, பி. பன்னீர் செல்வம் மற்றும் 

இ. பகவதி ஆகியோர். 

அழகிய முறையில் கணனியில் அச்சு கோர்த்தும் விரைவாக நால் 

வெளிவர துணைநின்றவரும் திருமதி த.செ. சாந்தம் அவர்கள், மற்றும் 

திரு. இரா. ரஸ்கின் லேவி ஆகியோர். 

அழகிய ஓவியம் வரைந்து அளித்தவர் அ.செ. நடராஜன், அழகாக 

அச்சிட்டோர் மாணவர் மறுதோன்றி அச்சகத்தார். 

ஆசியவியல் நிறுவனத்தில் நடைபெறும் சங்க இலக்கியங்களைப் 

பிற திராவிட மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கும் திட்டத்தைத் தொடங்கி 

வைக்கும் தமிழக முதல்வர் கலைஞர் மு. கருணாநிதி தலைமையில் இத்நால் 

வெளியிடப்படும் இத்தருணத்தில் அனைவருக்கும் உளமார்ந்த 

நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். 

அ.கா. பெருமாள் 

கி. ஜெய கசூமார்



தம்பிமார் கோயில்கள் - ஒரு சிறு குறிப்பு 

கோயில் அமைவிடங்கள் 

வலிய தம்பி, குஞ்சு தம்பி ஆகிய இரு வரலாற்று வீரர்களுக்கும் 

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பல இடங்களில் துணை தெய்வமாக 

வழிபடப்படும் சிறு கோயில்கள் உள்ளன. அம்மாண்டி விளை, 

ராஜாக்கமங்கலம், கட்டைக்காடு, சாத்தன் னிளை, சாத்தாங்கரை, 

திருநயரினார்குறிச்சி, தோப்பூர், தோப்பூர்வடலி விளை, பண்ணையூர், 

மணவாளக்குறிச்சி, மாவிளை, மூருங்க விளை, வெள்ளமடி ஆகிய ஊர்கள் 

கூறிப்பிடத்தக்கன. 

கோயில் அமைப்பு 

இவ்வூர்களிலுன்ள .முத்தாரம்மன் கோயில் அனைத்திலும் 

தம்பிமார்களுக்குச் செவ்வக வடிவிலான மண் உருவங்கள் (பூடங்கள்) 

உள்ளன. இவ் உருவங்கள் பொதுவாக 40 செ.மீ. உயரத்திலிருந்து 120. 

செ.மீ. உயரம் வரையிலும் அமைந்துள்ளன. இவ் உருவங்கள் எல்லா 

இடங்களிலுமுள்ள கோயில்களில் கிழக்கு நோக்கி அமைந்துள்ளன. 

இவ்வூர்களிலுள்ள முத்தாரம்மன் கோயில்களில் சாத்தன்காயில் ஊர் 

தவிர்த்த பிற இடங்களில் வடக்குப் பார்த்து அமையப் பெற்றுள்ளன. 

இவ்வூர் கோயில் மட்டும் கிழக்கு நோக்கி அமைந்துள்ளது. 

பூஜை நாட்கள் மற்றும் பூஜை முறைகள் 

தம்பிமாருக்கான மண் ௬தைகள் அமையப் பெற்ற முத்தாரம்மன் 
கோயில்களில் தினவழிபாட்டுக் கோயில்கள் சிலவே உள்ளன. 

எஞ்சியனவற்றிற்கு வாரத்தின் செவ்வாய்கிழமை, கார்த்திகை மாதத்தின் 
அனைத்து நாட்கள், மற்றும் பக்தர்களால் நேர்ச்சை செலுத்தும் நாட்கள் 
ஆகியவற்றில் மட்டும் பூஜைகள் நடக்கின்றன. முத்தாரம்மனுக்குப் 
பூஜைகள் நடக்கும் அனைத்து நாட்களிலும் புதுக் கூட்டத்து வாதைகள் 

ஏன்று பெயர் சூட்டப்பெற்ற தம்பிமார்களுக்கும் பூஜைகள் நடக்கின்றன. 
பொதுவாக இவ்வனைத்துக் கோயில்களிலும் சைவ உணவே படைக்கப் 
படுகின்றது. மூப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர்வரை ஒரு சில 
முத்தாரம்மன் கோயில்களில் ஆடு, கோழி முதவியன பலியாகக் 

கொடுக்கப்பட்டிருந்தன. அக்காலங்களில் முதன்மை தெய்வமான 

முத்தாரம்மனோடு புதுக்கூட்டத்து வாதைகளுக்கும் சேர்த்துப் பலியிடும் 

வழக்கம் இருந்தது.



xii தம்பிமார் கதை 

தம்பிமார் உருவங்கள் 

தம்பிமார்களின் நினைவாக ஏற்படுத்தப்பட்ட மண் சுதைகளின் 

முன்பாக, விழாக் காலங்களில் வாள், சூலம், கத்தி, வல்லயம், கருங்காவிக் 

கம்பு ஆகிய ஆயுதங்கள் வைக்கப்பட்டு பூஜை நடத்தப்படுகிறது. 

இவ்விதம் வைக்கப்படும் ஆயுதங்களில் கருங்காலிக் கம்பு 

முக்கியமானதாகத் திகழ்கிறது. இது இரண்டு மீட்டர் நீளமுடையது. 

இருவகை விழா முறைகள் 

பொருளாதார வசதியைப் பொறுத்து அம்மாண்டி விளை தொடங்கித் 

தம்பிமார் உருவங்கள் உள்ள கோயில்களில் திருவிழாக்கள் 

நடத்தப்படுகின்றன. அதிக பண வசதி உள்ளபோது இவ்விழாக்கள் 

மூன்று நாட்களுக்கும் இல்லாத பொழுது சிறப்பு வழிபாடு' என்கிற 

நிலையில் ஒரு நாளுக்குமாக நடத்தப்படுகிறது. 

மூன்று நாட்கள் தடைபெறும் கொடை விழா திங்கள்கிழமை 

காலையில் ஆரம்பித்து புதன்கிழமை மாலையில் முடிவடையும். ஒரு 

நாள் நடைபெறும் கொடை விழா செவ்வாய்கிழமை காலையில் 

ஆரம்பித்து புதன்கிழமை காலையில் முடிவடைகிறது. 

மூன்று நாட்களும் கொடை விழா நடைபெறும் காலங்களில் 

மட்டுமே தம்பிமார் குறித்த வில்லிசை முழுமையாகப் பாடப்படுகிறது. 

இக்கதைப்பாடல், முத்தாரம்மன் கதை, மற்றும் பிற ஒரு சில 

கதைப்பாடல்கள் வில்லிசையில் இம்மூன்று நாட்களிலும் நிகழ்த்தப்படும். 

இக்கதைப்பாடல்கள் பொதுவாகத் திங்கள்கிழமை மாலையிலிருந்து 

செவ்வாய்கிழமை இரவு வரையிலும் தொடர்ந்து நிகழ்த்தப்படும். 

பொதுவாகத் தம்பிமார் கதை நடு இரவில் அதாவது இரண்டு மணி 

மூதல் மூன்று மணி வரை நிகழ்த்தப்பெறும். முத்தாரம்மன் முதன்மை 

தெய்வமாக உள்ள கோயில்களில் தம்பிமார் கதை முழுமையும் படிக்கும் 

வழக்கம் இல்லை. எனினும் அம்மாண்டி விளை, சாத்தா விளை, 
தோட்டா விளை, மா விளை, துவண்டவிட்டை, பண்ணையூர் ஆகிய 

ஊர்களில் தம்பிமார் கதை முழுவதுமாகப் படிக்கப் பெறுகின்றன. 

சாமியாடும் முறைகள் 

தம்பிமார். கதை முழுவதும் பாடப்பெறும் கோயில்கள் 

அனைத்திலும், அவர்களின் கதை படிக்கப்பெறும் பொழுது 

தம்பிமார்களின் அருள்வந்து இருவர் சாமியாடுவர். இவர்கள் 

இருவரையும் வலிய தம்பி, குஞ்சு தம்பி ஆகியவர்களாகப் பாவித்து
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மக்கள் அருள் வார்த்தை கேட்கின்றனர். பொதுவாகக் கோயிலில் 

சாமியாடுவோர் பரம்பரையாக வருகின்றவர்களாக இருக்க வேண்டும். 

மேலும், சாமியாடுவோர், கோரயிவில் வந்து வழிபடுவதோடு பூஜை 

செய்யும் உரிமை உடையோர் அனைவரும் கோயிலுக்கு வரி 

கொடுப்பவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்கிற நியதி உள்ளது. 

கதம்பிமார்களின் அருள் வந்து ஆடுவோர், வில்விசையில் 

தம்பிமார்களின் கதையைப் பாடும் வில்விசைக் கலைஞர், 

பார்வையாளர்கள் ஆகிய மூவருக்கும் இடையே சாமியாட்டம் நிகழும். 

பொழுது ஓர் ஒத்திசைவு இருக்கும் வண்ணம் தம்பிமார் கதை நிகழ்த்தப் 

பெறுகிறது. சாமியாடிகளின் ஆட்டத்திவுடைய உச்சகட்டத்தில் வில்லி 

சைக் கலைஞர் பார்வையாளர்களையும் ஒருங்கிணைக்கும் வண்ணம் 

கதையைக் கூறுகிறார். தம்பிமார் கதையில் வரும் வவிய தம்பியும், 

குஞ்சு தம்பியும் போர்க்களப் பயிற்சியில் ஈடுபடும் கதைப்பசருதி 

பாடப்படும் பொழுது சாமியாடிகள் மண்பீடங்களின் முன்னால் நின்று 

கொண்டு நீண்ட வாள் ஆயுதத்தைக் கையில் எடுத்துக் கொண்டு ஆட 

ஆரம்பிப்பார்: 

பிற கதைப்பகுதிகள் படிக்கப்படும் நேரத்தில் கீழே அமர்ந்து 

இருக்கும் சாமியாடிகள் தம்பிமார்களுக்கும் மார்த்தாண்ட வர்மாவிற்கும் 

இடையே நடைபெறும் போரைப்பற்றி பாடும்பொழுது மீண்டும் 

ஆக்ரோஷமாக ஆட ஆரம்பிப்பர். இக்கதைப் பரூதியின் பொழுது 

சாமியாடிகள் கையில் வாளைக் கொண்டிருப்பார். .இவ்வாளினைச் 

சுழற்றிக் காட்டியும், சில வேளைகளில் தலையில் அடித்தும் 

ஆவேசத்துடன் ஆடுவர். சாமியாடிகள் வாளைத் தலையில் அடித்து 

ஆடும் பொழுது, அவர்களின் வேகத்தை மட்டுப்படுத்த கோயிலில் உள்ள 

முக்கிய பிரமுகர்கள் சாமியாடிகளின் கையைப் பிடித்துக். கொள்ளுவர். 

இவ்விதம் தம்பிமார்கள் ஆக்ரோஷமாக ஆடும் இரவு இரண்டு மணி 

அளவில் தம்பிமார்கள் உறைந்திருக்கும் மண் பூடங்களுக்குப் பூஜைகள் 
நடக்கின்றன. ் 

ஒரு நாள் விழாவில் தம்பிமார் கதை படிக்கப்படும் முறை 

ஒரு நாள் மட்டுமே, அதாவது செவ்வாய்கிழமை காலையில் 

தொடங்கி மறுநாள் முடியும் கொடை விழாக்களில் முத்தாரம்மன் கதை 

மற்றும் அம்மனோடு தொடர்புடைய கதைகள் முதன்மைப்படுத்திப் 

பாடப்படுகின்றன. தம்பிமார் கதை இவ்விழாவில் அதிகபட்சமாக நாற்பது 

நிமிடங்களே பாடப்படுகின்றன. வில்லிசைக் கலைஞர் பெரும்பாலும் 

தம்பிமார் கதையிலிருந்து நூறிவிருந்து நாற்றியம்பது வரிகள் வரையிலுமே 

அதிகபட்சமாகப். பாடுகிறார். ்



xiv தம்பிமார் கதை 

"மலும், ஒரு நாள் மட்டுமே கொடை விழா நடைபெபறும் 

கோயில்களில் தம்பிமார்களுக்கெனத் தனித்த நிலையில் சாமியாடிகள் 

எவரும் இல்லை. வில்லிசைக் கலைஞர் தம்பிமார்களுக்கும், மார்த்தாண்ட 

வர்மாவிற்கும் இடையே நடைபெறும் போர்பற்றிப் பாடும் பொழுதும், 

வன் கொலையால் தம்பிமார்கள் இறந்தது குறித்துப் பாடும்பொழுதும் 

முத்தாரம்மன் என்னும் முக்கிய தெய்வத்திற்காக ஆடுவோர் தம்பிமாரின் 

நினைவாக வைக்கப்பட்ட மண் பீடங்களின் (பூடம்) முன்னரும் நின்று 

சிறிது ஆடிக் கொள்கின்றனர். 

தம்பிமாரை வழிபடுவோர் 

தம்பிமார்களுக்கு என அமைந்த கோயில்களில் பெரும்பாலானவை 

நாடார் சமூகத்திற்கு உரிமை உடையனவாக உள்ளன. ஒரு சில 

கோயில்கள் மக்கள் வழியைச் சார்ந்த கிருஷ்ணவகை குடும்பத்தாருடன் 

தொடர்புடையன. மக்கள் பொதுவாகத் தம்பிமார் கதைகளை, 

முழுமையாகக் கேட்கவே விரும்புகின்றனர். ஆகையால் மூன்று நாட்கள் 

கொடை விழா நடைபெறும் கோயில்களுக்கே கம்பிமார் கதை கேட்க 

மக்கள் அதிக அனவில் வருகின்றனர். 

தம்பிமார் கதையின் இசை வடிவம் 

தம்பிமார் கதை: வில்லிசைக் கலைஞர்களால் பொதுவாக மூன்று 

aos தான, இசை வேறுபாடுகள் கொண்டு பெரும்பாலும் 

பாடப்படுகின்றன. இத்தாள, இசை வேவறுபாடுகள் கதையின் 

போக்கிற்கேற்ப மூன்று வகையாகப் பிரித்துக் கொள்ளப்படுகின்றன. 

1) முதல்வகைத் தாளமானது மன்னர் . இராம வர்மா சுசீந்திரம் 

ஊருக்குத் திருவிழா காண வருதல், தம்பிமாருக்கும் மார்த்தாண்ட 

வர்மாவிற்கும் இடையே போர் மூளுதல் ஆகிய கதைப்பகுதிக்குப் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதைத் திரிவிடைத் தாளம் என வில்லிசைக் 

கலைஞர்கள் அழைக்கின்றனர். இக்கதையைப் பாடும் பொழுது, 

“தானை தந்தோம் தானே தந்தம் 

தனைன்னே தானே தந்தம் 

_ தானை தந்தோம் தானே தந்தம் 

தனைன்னே தானே தந்தம்” : 

என்கிற ஒசை மெட்டை அமைத்துக் கொள்கின்றனர். 

2) இரண்டாம் வகையின தாலாட்டு மெட்டில் அமைவது.
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இம்மெட்டு அபிராமி தன் குழந்தைகளைத் தாலாட்டும் பொழுது 

அமைக்கப்படுகிறது. 

8) மூன்றாம் வகையின தம்பிமார் போர்க் கலையைப் பயிலும் 
பொழுதும், தம்பிமார்களுக்கும் மார்த்தாண்ட வர்மா மன்னனுக்கும் 
இடையே போர் நடைபெறும் பொழுது பாடப்படுவதாகும். இக்கதைப் 

பகுதிகளைப் பாடும்பொழுது. 

“தன்னே தனதன்னம் தானே தனதன்னன்னம் 

தன்னே தனதன்னம் தானே தனதன்னன்னம்” 

என்கிற மெட்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

நிகழ்த்து கலையில் தம்பிமார் கதையின் தனித்த நிலை 

முத்தாரம்மன் கதைப்பாடல் முதலியவற்றைப் பாடும் பொழுது பல 
வில்விசைக் கலைஞர்கள் பாடல்களுக்குச் சினிமா மெட்டைக் கொடுத்துப் 
பாடுகின்றனர். ஆனால் தம்பிமார் கதைப்பாடலைப் பொறுத்தவரையில் 

கதைப்பாடலை வில்லிசைப் பாடுவோர் சினிமா மெமட்டிற்கு 
உட்படுத்துவதில்லை. தம்பிமார் கதையைப் பாடுவோரில் 
பெரும்பாலோரும் கதை எழுதப்பட்ட தாள் சுவடிகளைப் பார்த்தே 

பாடுகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

தம்பிமார் கதைப்பாடலைச் சிறப்பாகப் பாடுவதில் Gwe 

மாவட்டத்தில் பல வில்லிசைக் கலைஞர்கள் சிறப்பாகத் திகழ்கின்றனர். 
அவர்களின் பட்டியல் ஒன்று பின்னிணைப்பில் தரப்பட்டுள்ளது.



-Editor’s Note 

The ballad Tampimar Katai is published from manuscripts. The follow- 

ing are sought for consultation. 

1."Kalaimamani" Muttucami Pulavar Villu pattu artiste, 

Cuyampulinkapuram 

2. Cuyampurajan Villu pattu artiste, 

Rajakkamankalam. 

The former is a palm leaf manuscript and the latter is paper manuscript. 

The recorded performance of Muttucami Pulavar, on tape was also included in 

the research. This work was received by Mr. P. Arikirutinan of the Kanniyakumari 

district and was published by Dr. T. Natarajan and Dr. P. Sarvesvaran. This pub- 

lication was also of much help. 

From the available manuscripts, published work and the tape, it is not possible 

to date the Tampimar Katai. Muttucami Pulavar mentions the time when it was 

copied. From his noté we come to the conclusion that the copy was made in 1897 A.D. 

In the Amman temples at, Ammanti Vilai, Rajakkamankalam, Kattaikkatu, 

Cattan Vilai, Cattan Karai, Tirunayinarkuricci, Toppur, Toppurvatali Vilai, 

Pannaiytr, Manavalakkuricci, the Tampis executed by Marttanta Varma are wor- 

shipped as deities. These deities are called ‘Putukkuttattu Vataikal’. The priests 

_in these temples claim that the worshipping of these deities is more than 150 

years old. 

In Ottan Katai there is a mention about Marttanta Varma ordering the 

construction of a temple for Ottakaran, who is associated with the Tampimar 

Katai. This gets confirmed in Citampara Natar Katai. Hence, it may be safely 

concluded that the ‘Tampimar temples might have been constructed during the 

last phase of Marttanta Varma’s rule, that is, the period around 1758 AD., when 

Ottakaran temples were constructed. It may be somewhere perhaps the ballads 

came into existence after the temples were built. 

In the ballad there is a mention about the Patmanapapuram palace.. 

There is a historical evidence that the palace belonging to the king of Travancore 

was gifted to the Patmanapa Cuvami of Thiruvanantapuram in 1744 A.D. (1750 

A.D. is also considered}. ,
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_ Nothing is known about the author of this work. Tampimar Katai re- 

volves around the fortunes of the rebels Valiya Tampi and Kuficu Tampi who 

opposed the rule of Marttanta Varma, These two rebels were executed by 

Marttanta Varma. The FEttu vittu pillaimar who supported the cause and fought 

with the Tampis were also punished by the king. People belonging to the caste, 

Najicil pillaimar are even today known as belonging to the marumakka] clan. 

Similarly, a portion of the Natar caste people living in the Akastisvaram taluk of 

the Kanniyakumari district were in support of the king. The rest, forming the- 

majority, supported the rebel brothers. 

It is a historical truth that the executions of the Tampis, the Ettu vittu 

Pillaimar, and the public auctioning of the women folk of the Ettu vittu Pillaimar 

in the presence of the people who had been supporting the cause of the Tampis. 

Perhaps the author of the ballad could have been afraid of acknowledging his 

authorship. That may be the reason why he might have omitted mentioning the 

date of the composition. The fact that there are no separate temples for the 

Tampis, adds strength to the above statement. In the Muttaramman temples, 

they are worshipped as formless idols. 

The songs are rendered in the poetical genres, viruttam and natai. Both are 

very simple enabling easy reading. The setting of the ballad belongs is the 

Travancore state, and hence the usage of words, dress, jewels and the descrip- 

tions of nature portray this palace and period. Many regional and dialectical 

words, phrases and idioms, used in the ballad belong to this region. 

The following.changes were made in this publication. 

1) The extra cir (metrical foot) and the extra letters introduced by the former- 

‘publisher are shown within the brackets. 

(eg.) Karperum nirattop marukan (Ponnenum) Kanapati kappu tané 

2) The system of sound which do not agree with the Tamil phonemic 

pattern , Errors in diction are emmded and given at the bottom of the songs in 

the name of cuvati corkaJ-i.e. words from the manuscript). 

3) The songs are organized according to the prosody. 

4) The vallorru ( hard consonants) are placed according to the grammar. 

5) To facilitate the easy understanding of the flow of the story, sub-
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headings are given wherever the necessity is felt. To show that these were 

introduced by the editor , these words are made bold. 

6) n-n-n; r-r; J-J-1 sound changes are corrected. . 

7). For each song a detailed explanatory note is given. They contain historical 

references as well as meaning. , 

8) Suitable portions from the book published by T.Natarajan and 

P.Sarvesvaran are included in the text. — 

9) The text is organised as follows: 

9.1) portions of Tamil songs. 
9.2) comparable transliteration 
9.3) the English translation. 

10) The book starts with the Editor’s note (Tamil and English) > 

Translator’s note ‘and Preface (Tamil and English). 

ll) The appendix is given at the end .The following are found in the 

appendix: 

Bibliography, Word index, Index of the names of places, 

Index of the dialectical words, Documents used for the book 

Most of the books on folk lore published by the Institute follow the 
same pattern. A list of such books are given below. 

1) Ballads in oral poetry 

1.1) The Elder Brothers story 

1.2) The First Freedom Fighter 

1.3) The Bundit Brothers 

2) Ballads in Bow songs 

2.1) The Wandering Voice (three ballads) 

2.2) The Dateless Muse 

2.3) The Unsung Melodies 

2.4) The Valorous Virgins 

2.5) The Divine Pilgrimage 

2.6) The Epic Eternal
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3) Ballads in Yatcakanams 

3.1) A Tale of Betrayal 

3.2) Where Justice Gems 

3.3) A Tale of Nemesis 

4) Ballad in Drama form 

4.1) A Tale of Romance 

‘ 5) Ballad in Camana religon 

5.1) Destiny and Divinity 

6) Ballads in ammanai form 

6.1) The Defender of the Faith 

6.2) The Vows Fulfilled 

6.2) Vaikunta Ammanai 

The Institute of Asian Studies has devoted itself in collecting and saving: 

folklore. It has published many ballads. The present book, Tampimar Katai be- 

longing to the villu pattu genre, is the ninth book in the series. 
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A note on Tampimar's Temple 

The places where the temples are situated 

In Kanniydkumari district, there are small temples for Valiya Tampi and 

Kuficu Tampi where they are worshipped as secondary deities. Ammanti Vilai, 

Rajakkamankalam, Kattaikkatu, Cattan Vilai, Cattankarai, Tiruniyinarkuricci, 

Téppir vatali vilai, Pannaiytr, Manavalakkuricci, Ma vilai, Murunka vilai, 

Vellamati are places where such temples exist. 

Structure of the Temples in all the Muttaramman temples in these places, 

the idols of the Tampis are in rectangular shapes. These range from 40 cm to 

120cm tall. In all the temples they face the East while the primary deity faces 

North. In Cattan Vilai alone both the prime deity and these idols face East. 

The days and the manner in which the pujas are held 

Daily pujas are performed in only a few temples of Muttaramman where 

the idols of the Tampis exist. In the rest of the temples, the pujas are held on 

Tuesdays, on all days of the Tamil month karttikai and the days on which the 

devotees fulfil their vows made to the deities. Whenever pujas are held for 

Muttarammadg, pujas are held also for theTampimars called Putu kuttattuVataikal. 

Normally in all these temples they sacrifice only vegetarian food stuff. Till 

about thirty years ago, in Muttéaramman temples ,fowls and goats were sacri- 

ficed. During those times , they used to sacrifice animals not only for 

Muttaramman but also for Puttu kittattu Vataikal. 

The Images of the Tampiar 

During festivals, in front of the images raised in the memory of the 

Tampiars, they used to keep in position, swords, tridents, knives, vallayam, a 

stick from a kind of ebony tree and perform pujas. Among these, the stick is: 

considered to be of importance. It is two meters long. 

Two types of festivals 

Depending on the availability of funds , in the temples wherever there are 

the Tampimar idols, the festivals are held . When they have excessive funds the 
festival lasts for three days and when they do not have enough money, it is held 

for only one day as a sort of special worship. The three day festival starts on 

Monday morning and ends in the evening, on Wednesday. The one day festi- 
val begins on Tuesday morning and end in the morning, on Wednesday. Only 

during the three day festival, there is Villupattu. This ballad, Muttaramman
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Katai and some other ballads are performed during these three days. Normally, 

such a performance, starting from the evening of Monday goes on continu- 

ously till Tuesday night . Mostly, the Tampimar Katai bow song is performed 

between 2.00 a.m. and3.00 a.m. In temples where Muttaramman is the primary 

deity, recitation of the Tampimar katai is not fully performed. But, in Ammanti 

Vilai, Catta Vilai, Totta vilai, Ma vilai, Tuvantavittai and Pannaiyur the Tampimar 

Katai is performed fully. 

The various methods of Camiyatal 

(giving oracular predictions while possessed by a spirit) 

In all the temples where the Tampimar Katai is performed two people 

would start camiyatal. They are supposed to be possessed by the Tampis. Con- 

sidering those two people as Valiya Tampi and Kuficu Tampi, people ask for 

oracular predictions from them. Most of the persons who engage in camiydatal. 

get to do it hereditarily. They go to the temple to offer their prayers to the deity. 

‘There is a rule that those who perform pujas in the temples pay the temple tax. 

The Tampimar Katai is performed in such a way that there exists a com- 

mon harmony between those who perform the Camiyatal, the artiste who per- 

forms the Tampimar Katai and the onlookers. During the climax of the pos- 

sessed dancing of the Camiyati (the dancers), the bow-song artiste narrates the 

story in such a way that the audience get completely absorbed in the story. During 

the narration of the battle exercises of Valiya Tampi and Kuficu Tampi in the 

story, the dancers would dance with swords in their hands, in front of the idols 

of the Tampis. 

When the other portions of the story is being narrated the Camiyatikal would 

be seated down. When the story moves on to the battle between the Tampis and 

Marttanta Varma, the dancers would start dancing, as if possessed. During this 

performance the dancers would hold the swords in their hands. Swinging the swords 

round their heads sometimes causes hitting of their heads with the swords. When 

the dancers hit their heads with the swords the important persons of the village 
would hold their hands to control their speed. As the dance is performed, the 

pujas for the sand idols representing the Tampis are held at about 2.00 a.m. in 

the morning. ‘ 

The narration of the Tampimar Katai in one day 

During the one day festivals, the songs about Muttaramman and related sto- 

ries are sung. The Tampimar Katai is sung for a maximum of 40 minutes, when
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the bow-song artiste renders a maximum of 100 to 120 lines. In temples where 

the festival is celebrated for only one day, there are no special dancers for the 

Tampis. When the bow-song artiste sings about the battle between the Tampis 

and Marttanta Varma, and when he sings about the execution of the ‘Tampis, the 

dancers who normally perform before Muttaramman, dance also before the 

idols of the Tampis for a little while. 

The worshippers of Tampimar 

Most of the temples erected for the Tampis belong to the Natar commu- 

nity. Some temples belong to the Krisnan vakai families. People normally 

want to listen to the Tampimar Katai in full. Hence, people throng temples 

where the complete narration of the ballad is held in three day festivals. 

The musical form of the Tampimar Katai 

The bow-song artistes perform the Katai using three types of beats 

(talam) and rhythm variations. 

1) The first one is called tirivitai talam. It is used during the narra- 

tion of king Rama Varma coming to Cucintiram to witness the festival and the 

starting of the war between the Tampis and Marttanta Varma. It is rendered as 

follows: 

tanana tantom tané tantam 

tannanneée tane tantam 

tanana tantom tane tantam 

tannanné tane tantam 

_ 2) The second portion follows the rhythm of talattu (lullaby). This 

rhythm is set while Apirami sings lullabies to her children. 

- 3) The third type is used when the Tampis learn martial arts and 

when they battle with Marttanta Varma. The rhythm goes like this: 

tanné tanatannam tané tanatannannam 

The specialty of Tampimar Katai in the performing arts 

Sometimes the Villu pattu artistes use popular film tunes when they sing 

the songs of Muttaramman. But they never render Tampimar Katai in such tunes. 

It is to be noted that when they sing these songs, they always follow written 

scripts. In singing the Tampimar songs, the Villu pattu artistes of Kanniyakumari 

district are well known experts. Their names are given in the appendix.



TRANSLATOR'S NOTE 

The Institute of Asian Studies, Chennai has assigned, as part of its 

publishing mission, the task of translating this ‘ballad of growth' - 

Tampimar katai to the translator. It is essentially a folk-poem, popular 

among the bow-songsters of Kanniyakumari District, the southernmost. 

part of India. Bow-songs are generally recited before rural masses 

gathered during festival times. 

The prime features of the Balled are simplicity and musicality. 

There is mystery, magic and majestic play of supernatural elements. Like 

a train that moves on the same track, the Ballad with twists and turns 

moves on the twin rails of simplicity and musicality. Music, ie. verbal 

music, is the undercurrent of all the dramatic events and vibrant dialogues 
of the ballad. The translator, keeping in mind the two essential qualities 

to the translated text of the Ballad. Regarding other features, the method 

adopted is not literal but something that comes close to transcreation. 

A poem is essentially an expression in words of feelings. The 

Ballad at hand is no exception. The translator's main task has been to 

transplant the sould of the ballad and allow it to grow in the alien 

language. Utmost care has been taken to preserve the spirit of the poem. 

As the translator is familiar with the social, political, cultural and 

linguistic background of the material presented in the Ballad, he has 
expanded a few points here and there for the sake of clarity. They are 

not deviations but essential additions intended for the benefit of the 

readers who are not familiar with the customs and ceremonies of the 

place. To cite a few instances - marriage between the followers of 
matriarchy and patriarchy, Tévatadci system etc. 

The translator records his grateful thanks to Dr. G. John Samuel, 

Director, Institute of Asian Studies, for giving him this valuable 
assignment. Thanks are also due to Prof. N.S. Dharan for his valuable 

suggestions for the betterment of the translation. 

M. SUBRAMONIA PILLAI



ஆய்வுரை 

தமிழகத்தில் கிடைக்கின்ற கதைப்பாடல்களில் பெரும்பாலான 

கதைகள் தென் மாவட்டங்களிலேயே கிடைக்கின்றன. குறிப்பாகக் 

கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி மாவட்டங்களில் அதிக அளவு 

காணப்படுகின்றன", இவ்விரு மாவட்டங்களில் கிடைக்கின்ற 

கதைப்பாடல்களில் சூறிப்பிட்டவை தவிர பிற எல்லாமே வில்லிசை என்ற 

நாட்டார் கலை நிகழ்ச்சியில் பாடுவதற்கு உரியனவாக விளங்குகின்றன... 

எனவே இக்கதைப் பாடல்களைப் பொதுவாக வில்லிசைப் பாடல்கள் 

என்று கூறலாம். தென் மாவட்ட .. வில்லிசைப் பாடல்களில் 

பெரும்பாலானவை நாட்டார் தெய்வ வழிபாடு தொடர்பானவையாக 

உள்ளன. நாட்டார் தெய்வக் கோவில்களில் நிகழும் வில்லிசைக் கலை 

நிகழ்ச்சியில் நாட்டார் தெய்வம் குறித்த கதையைப் பாடவேண்டும் என்ற 

கட்டாயம்” வழக்கில் இருக்கின்ற நிலையை இக்கதைப் பாடல்களின் 

பாதுகாப்பிற்குரிய காரணமாகக் கொள்ள முடியும். 

வில்லிசைப் பாடல்களின் வகைகள் 

1நெல்லை, குமரி மாவட்டங்களில் காணப்படுகின்ற வில்லிசைப் 

பாடல்களை அவற்றின் கதைத்தன்மையின் அடிப்படையில் நான்கு 

வகைகளாகப் பகுக்க முடியும், அவை 1. புராண இதிகாசக் கதைகள், 

௨. புராண சார்புக் கதைகள், 8. சமூகக் கதைகள், 4. வரலாற்றுக் கதைகள் 

ஆகியனவாம். 

தென்மாவட்ட வரலாற்றுக் கதைப்பாடல்களை அவற்றின் போக்கின் 

அடிப்படையில் மூன்று நிலைகளில் பகுக்க முடியும். அவை 1. வரலாறு 
குறிப்பிடும் அரசன் தொடர்பாக வருபவை, 8. வரலாற்றுடன் 

தொடர்புடைய வீரனின் சாதனையின் அடிப்படையில் உருவானவை, 8. 

வரலாற்று நிகழ்ச்சிகளின் அடிப்படையில் உருவானவை ஆகும். 

1. கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் 122 கதைப்பாடல்களின் பெயர்கள் கிடைத்துள்ளன. 

இவற்றின் 56 எண்ணிக்கை அளவில் அச்சில் வந்துவிட்டனர். 

௨. வில்லிசைக்கலை கோளில் சார்ந்த கலை. இக்கலையைக் கோவில் வழிபாட்.டுக் 

கூறுகளுள் ஒன்றாகவும் கூற முடியும். விழா நிகழும் கோவிலில் உள்ள முக்கிய தெய்வம் 
அல்லது துணைத்தெய்வம் தொடர்பான சுதை வில்லிசை நிகழ்ச்சியில் பாடப்பட்ட 
பின்னரே பிற கதைகதைப் பாடவேண்டும் என்ற கட்டாயம் உள்ளது. இதனால் அருகிய 

நிலைமில் உள்ள வில்விசைப் பாடல்களும் அச்சில் வராத கதைகளும் வழக்கில் உள்ளன.



மரம் தம்பிமார் கதை 

குமரி மாவட்ட வரலாற்றுக் கதைப்பாடல்கள் 

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தொடர்பான வரலாற்றுக் கதைப் 

பாடல்களாக 16 எண்ணிக்கை அனவில் கிடைத்துள்ளன”. இவை குரி 

மாவட்டத்தின் வரலாறு தொடர்புடையனவாகவோ, வரலாற்று வீரன் 

தொடர்புடையனவாகவோ அத்த வீரனின் உறவினர்களின் 

தொடர்புடையனவாகவோ உள்ளன. இவற்றிலும் திருவிதாங்கூர் வரலாறு 

தொடர்பாக ஏழு கதைப்பாடல்கள் கிடைத்துள்ளன. அவை திவான் 

வெற்றி,  இரவிக்குட்டிப்பிள்ளை போர், தர்ம ராஜாவின் ராமேஸ்வர 

யாத்திரைக் கதை, வலியதம்பி குஞ்சுதம்பி கதை, மாடம்பி கதை, ஒட்டன் 
கதை, வவிய எஜமான் கதை ஆகியனவாம். இக்கதைகள் எல்லாமே 

17,18,19 94,0 நூற்றாண்டு வேணாட்டு, திருவிதாங்கூர் வரலாறு 

தொடர்பானவை. 

இந்தக் கதைகளில் திவான் வெற்றி என்ற கதைப்பாடல் ராஜா 

கேசவதாஸ் என அழைக்கப்பட்ட ஒரு திவானைக் குறித்தது... திவான் 
வெற்றி என்ற இக்கதைபப் பாடல் திருவிதாங்கூர் மன்னர் 
இராமவர்மாவிற்கும் (கி.ி.ம:758-1:298) மைசூர் அரசனான திப்பு 
சுல்தானுக்கும் நடந்த போரில் கேசவபிளன்ளை என்ற ராஜா கேசவதாஸ் 

செய்த சாகசங்களைக் குறிக்கிறது*. 

இரவிக்குட்டிப்பிள்ளை போர் என்ற கதைப்பாடல் திருமலை 

நாயக்கரின் (கி.பி.1623-1652) படைத்தலைவனான ராமையனுக்கும், 
வேணாட்டு அரசன் உண்ணி Gar ar aril Lp of or (1681-1651) 

படைத்தலைவன் இரவிக்குட்டிப் பிள்ளைக்கும் நடந்த அந்தப் போரைக் 

  

3. கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கிடைக்கின்றபாடப்படுகின்ற/ வரலாற்றுத் 
தொடர்பான கதைப்பாடல்கள். 

1. உலகுடையார் கதை ௨. உடையார் கதை 5. சந்தனமகாராஜன் கதை 4. 

காடராஜன் கதை 5. ஐவர் ராஜாக்கள் கதை 6. கன்னடியன் போர் 7.இடைச்சி செல்லி 
கதை 8. மன்னர் மதிப்பன் போர் 9. காணி சாவு 10. திவான் வெற்றி 11. இரவிக்குட்டி ரின்ளை 
போர் 12. தர்மராஜாவின்' ராமேஸ்வர யாத்திரை 18. வலியதம்பி குஞ்சுதம்பி கதை 
14.மாடம்பிமார் கதை 15. ஒட்டன் கதை 16. வலிய எஜமான் கதை 

A. (1) திவான் வெற்றி கதைப்பாடலின் மூலத்தை மட்டும் திருவிதாங்கூர் 
பல்கலைக்கழகம் 1949-ல் வெளியிட்டுள்ளது. 

(2) திவான் வெற்றி கதைப்பாடலைக் குறித்து கவிமணி தேசிக விநாயகம் பிள்ளை 
"A contemporary Tamil.song sob AD [91794 on Rajakesava ௨" - என்ற தலைப்பில் ஒரு 
கட்டுரை எழுதியுள்ளார் (Kerala Society Papers Vol. 2 Series 10. 1910. pp.279 - 283).
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(H.19.1635) படைத்தலைவன் இரவிக்குட்டிப் பிள்ளைக்கும் நடந்த 

போரைக் (கி.பி. 1685) குறிக்கிறது”. 

தர்மராஜாவின் ராமேஸ்வர யாத்திரை கார்த்திகைத் திருநாள் 

ராமவர்மா என்று மன்னரின் (கி.ரி.1758-1798) தீர்த்த யாத்திரை 

தொடர்பானது”, வலவியதம்பி குஞ்சு தம்பிகதை, மாடம்பிமார் கதை 

(எட்டு கூட்டத்தம்பிமார் கதை), ஒட்டன் சுதை, வலிய எஜமான் கதை 

ஆகியன மார்த்தாண்டவர்மா தொடர்பானவை. இந்த நான்கு கதைகளில் 

வலிய எஜமான் கதை திருவிதாங்கூர். எல்லையில் உள்ள 

ஆரல்வாய்மொழிக் கோட்டையைக் காத்த வீரன் ஒருவனைக் குறித்தது”. 

பிற மூன்று கதைகளும் மார்த்தாண்டவர்மாவின் காலத்தில் நடந்த 

உள்நாட்டுக் கலகம் சுூறித்தவை. இவற்றில் ஒட்டன் கதை 

மார்த்தாண்டருக்கு ஆதரவானனான முண்டன் என்ற ஒட்டக்காரன் 

தொடர்பானது”. பிற இரண்டும் மார்த்தாண்டருக்கு எதிராகக் கலகம் 

விளைவித்த தம்பிமார்களைக் குறித்தும், மாடம்பிமார்களைக் குறித்தும் 
புனையப்பட்டவை. 

மார்த்தாண்ட வர்மாவின் உள்நாட்டுப் பூசல் தொடர்பான 
கதைகளில் வலியதம்பி குஞ்சுதம்பி கதையும், மாடம்பிமார் கதையும் 
(எட்டு கூட்டத் தம்புரான் கதை) மார்த்தாண்ட வர்மாவைக் குறித்த 
செய்திகளை நாட்டார் தன்மையுடன் காட்டுகின்றன. 

5. சாமையன் தனவாய்க்கும் இரனிக்குட்டி பிள்ளைக்கும் நடந்த போரைக் 
GOSS இரனிக்குட்டி, பின்ளை போர் கதைப்பாடலைப் பேராசிரியர் எஸ். வளையாபுரிப் 
பிள்ளை இராமப்பையன் அம்மானை என்ற நூலின் பிற்சேர்க்கையாகக் கொடுத்துள்ளார் 
(சென்னைப் பல்கலைக் கழகம், 1955.. 

2. சதாசிவம் பின்ளை எழுதிய இரவிக்குட்டிப் பிள்ளை விற்பாட்டு அச்சில் 
வரவில்லை. 

3. இரவிக்குட்டிப் பிள்ளை போர் மலையாளக் கதைப்பாடலை புதுசேரி 
ராமச்சந்திரன் வெளியிட்டுள்ளார். 

6. தர்மராஜாவின் ராமேஸ்வர யாத்திரை அச்சில் வரவில்லை. கார்த்திகைத் 
திருநாள் என்ற ராமவர்மா (கி.பி.1258-12985) ராமேஸ்வரத்திற்குச் சென்ற நிகழ்ச்சியும், 
சேதுபதி மன்னரைச் சந்தித்ததும் இதில் பேசப்படுகின்றன. 

7. வலிய எஜமான் கதை அச்சில் வரவில்லை. இக்கதையின் சில பகுதிகள் 
பத்மநாபபிள்ளை எழுதிய ஆரல்வாய்மொழி வரலாறு நாலில் மேற்கோள் காட்டப்பட்டுள்ளன 
(1943) 

8. வி. சர்வேஸ்வரன், ஒட்டன் கதை, மனோ வெளியீ, ingieny, 1982.
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திருவிதாங்கூர் மண்ணர்கள் . 

திருவிதாங்கூர் வரலாற்றாசிரியர்களால் “பிற்காலத் திருவிதாங்கூர் 

ராஜ்யத்தை நிர்மாணித்தவர்” என்று பொதுவாக அழைக்கப்படுகின்ற 

மார்த்தாண்டவர்மா (கி.பி.1729-1758) திருவிதாங்கூர் மன்னர்களில் 

மூதலானவர். பல்லவ மன்னர்களில் முதல் மகேந்திரவர்மனுக்கும், 

பிற்காலச் சோழர்களில் முதல் இராஜராஜனுக்கும், நாயக்கமன்னர்களில் 

திருமலை நாயக்கருக்கும் வரலாற்றாசிரியர்கள் கொடுக்கின்ற இடம் 

போன்றதுதான் திருவிதாங்கூர் அரசர்களில் மார்த்தாண்டவர்மாவிற்கு 

உள்ள இடமும். 

திருவிதாங்கூர் வரலாறு மார்த்தாண்டவர்மாவுடன் (கி.பி.1229) 

தொடங்கி பாலராமவர்மா சித்திரைத்திருநாளுடன் (கி.பி.1949) 

முடிவடைகிறது. இந்த 220 ஆண்டுகளில் 9 மன்னர்களும் 8 ராணிகளும், 

ஆட்சிப் பொறுப்பில் இருந்திருக்கின்றனர். இவர்களில் சிலர் மலையாள 

இலக்கியத்திற்கும், கர்நாட இசைக்கும் தங்களின் பங்களிப்பைச் 
செய்திருக்கின்றனர். காலம் காலமாக வழக்கில் இருந்துவந்த சமூகக் 
கொடுமைகளைச் சட்டம் இயற்றித் தடுத்தவர்கள் சிலர் உண்டு. 
இவர்களை வரலாற்றாசிரியர்கள் மரியாதையுடனும், கரிசனையுடனும் 

பார்க்கின்றனர். 

மார்த்தாண்டவர்மாவின் புதிய பரிணாமங்கள் 

இந்த மன்னர்களில் மார்த்தாண்டவர்மா வேறானவர். இவர் 

கலைஞர் அல்லர். சீர்திருத்தவாதி அல்லர். ஆனால் இவருக்கு வேறு 
பரிமாணங்கள் உள்ளன. இவர் தனக்குப் பின்னால் வந்த 
மன்னர்களுக்குச் சிக்கல் இல்லாத அரசைக் கொடுத்தவர். நாட்டின் 
எல்லையை விரிவாக்கி நிலையான ஆட்சிக்காக வழிமுறைகளை முடிவு 

செய்தவர். வயோகக்காரர்களைக் கட்டுப்படுத்திக் கோவில் நிர்வாகச் 

சீர்கேட்டைச் சமன்படுத்தியவர். இவற்றைச் செயல்படுத்தியதில் தயக்கம் 
காட்டாதவர். ் 

திருவிதாங்கூர் மன்னர்களில் மார்த்தாண்டவர்மா நாட்டார் 
வழக்காற்றியல் செய்திகளில் மலையாளம், தமிழ்) பெரிது படுத்தப்பட்டு 
பேசப்படுபவராக இருக்கிறார். ஒரு வகையில் இவர் 
வீரவழிபாட்டுக்குரிய அரசராக விளங்கினார் என்றும் கொள்ளலாம். 

மார்த்தாண்டவர்மா 58 வயதுவரை வாழ்ந்தவர் (கி.பி.1705-1758. 
இவர் 24 வயதில் ஆட்சிக்கு வந்தார். ஆதித்யவர்மாவின் தம்பியான
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இராமவர்மா 1728-ல் இறந்த பின்னர் திருவிதாங்கூர் அரச பாரம்பரியப்படி 
இராமவர்மாவின் மருமகனும் ஆற்றுங்கல் ராணியின் மகனுமான 

மார்த்தாண்டவர்மா ஆட்சிப் பொறுப்பை ஏற்றார். 

மார்த்தாண்டவர்மா தான் ஆட்சிக்கு வந்த ஐந்தாம் ஆண்டில் 

மிகக்குறுகிய நாடாக இருந்த திருவிதாங்கூர் ராஜ்யத்தை விரிவுப்படுத்தி 

விட்டார். 1284-ல் கொட்டாரக்கரை நெழுமங்காடு பகுதிகளும், 1742-ல் 

கொல்லம், காயங்குளம் பகுதிகளும், 1750-ல் சங்கனளாச்சேரி, கோட்டயம், 

ஏற்றுமானூர் ஆகிய பகுதிகளும் திருவிதாங்கூருடன் இணைக்கப்பட்டன. 

இவர் காலத்தில் திருவிதாங்கூர் ராஜ்யம் தெற்கே கன்னியாகுமரி முதல் 
வடக்கே அரூர்புமை வரை பரந்து இருந்தது. 

மார்த்தாண்டவர்மா பதவியேற்பின் போது நாட்டின் நிலை 

மார்த்தாண்டவர்மா நாட்டின் பொறுப்பை ஏற்றபோது கல்குளம் 

என்ற பத்மநாபபுரம் நாட்டின் தலைநகராக இருந்தது. அப்போது நாட்டின் 
நிதிநிலையும், நிர்வாகமும் சீரழிந்த நிலையில் இருந்தன. நாட்டிற்கென்று 
நிலையான கட்டுப்பாடுள்ள படைகூட இருக்கவில்லை. மார்த்தாண்ட 
வர்மாவுக்கு முந்திய காலங்களில் நாட்டு நிர்வாகம் சீரழிந்து இருந்ததற்குச் 
சமூக ரீதியான காரணங்கள் உண்டு. இந்தக் காரணங்களை உணர்ந்தால் 
மார்த்தாண்டவர்மாவின் காலத்தில் நிகழ்ந்த உள்நாட்டுக் குழப்பத்தின் 
காரணத்தை உணர முடியும். 

வயோகக்காரர்களும் வேணாடும் 

திருவிதாங்கூர் ராஜ்யம் 18ஆம் நாற்றாண்டின் ஆரம்பம் வரை 
வேணாடு எனப்பட்டது. வேணாட்டு அரசர்கள் எல்லா 
காலக்கட்டத்திலும் கோவில் நிர்வாக சபைக்குக் கட்டுப்பட்டே ஆட்சி 
செய்திருக்கின்றனர் கி.பரி.1229-க்குப் பின்னர் வேணாட்டுக் கோவில் 
நிர்வாகப் பொறுப்பை மலையாளப் பிராமணர்களே ஏற்றனர். கோவிலை 
நிர்வகித்த மலையான பிராமணர்களின் நிர்வாக சபை அங்கத்தினர்கள் 
யோகக்காரர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டனர். 

யோகக்காரர்கள் கோவிலை மட்டுமல்லாது கோவில் இருந்த 
கிராமத்தையும் கூட நிர்வகித்தனர். வேணாட்டரசர்களின் இறுதிக் 
காலத்தில் யோகக்காரர்கள் நாட்டின் பொது நிர்வாகத்தில் மறைமுகமாகத் 
தலையிடும் அளவுக்கு முன்னேறி விட்டனர். இதனால் 
யோகக்காரர்களின் நிர்வாகம் மேல்வர்க்க சாதிய நிர்வாகமாக இருந்தது. 
இராமவர்மா காலத்தில் இது உச்ச நிலைக்கு சென்று விட்டது.
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வயோகக்காரர்களின் கோவில் நிர்வாகத்திற்குத் துணையபோக நிலச் 

சுவாந்தார்களின் கூட்டம் (எட்டு வீட்டுப் பிள்ளைமார்கள் அல்லது 

மாடம்பிமார்கள்) இருந்தது. இராமவர்மா காலத்தில் திருவிதாங்கூர் 

இருந்த நிலையைப் பின்வருமாறு வகுத்துரைக்க முடியும். 

1. நாட்டின் பொருளாதார நிலை சீரழிந்து இருந்தது. 

2. கோவில் நிர்வாகத்துறையினர் வருமானத்துறையிலும் 

நீதித்துறையிலும் தலையிட்டனர். 

3. நாட்டில் முறையான நிர்வாகமோ ராணுவமோ இல்லாததால் 

மதுரை நாயக்கர்கள் தென்திருவிதாங்கூரின் மீது அடிக்கடி 

படையெடுத்தனர், 

4. மக்களிடமிருந்து வரிவளசூலிக்க முடியாத நிலையில் 

நெல்லையில் இருந்து குதிரைப் படைகளைக் கொண்டு வந்து வரிவசூவித்த 

கொடுமை நடந்தது. 

5. இராமவர்மாவின் மக்கள் நாஞ்சில் நாட்டில் 'செல்வமும், பதவியும் 

பெற்றிருந்தனர். 

இராமவர்மாவின் இறுதிக்காலம் (கி.பரி.1721-1729) இத்தகைய 

நிலைமையில் இருந்ததால் மன்னருக்கும், மக்களுக்கும் உள்ள உறவில் 

நிறையவே இடைவெளி இருந்தது. இந்த நிலையில்தான் மார்த்தாண்டவர்மர 

ஆட்சிக்கு வருகிறார். 

தம்பிமார்களின் ஆதரவாளர்கள் 

இராமவர்மாவின் மக்கள் பொதுவாக வலியதம்பி, குஞ்சுதம்பி என 

அழைக்கப்பட்டனர். இவர்கள் பப்புதம்பி, இராமன்தம்பி என்றும், ராமன் 

தம்பி, ராமன் ஆதிச்சன் என்றும், தம்புரான் ராமன், தம்புரான் ஆதிச்சன் 

என்றும் வேறு பெயர்களாலும் அமழைக்கப்பட்டிருக்கின்றனர். 

பலவீனமான அரசரான ராமவர்மாவின் மக்களான இவர்கள் 

இராமவர்மாவிற்குப் பின்னர் தாங்களே நாட்டின் வாரிசு என . அதிகார 

பூர்வமாக உரிமை கொண்டாடினர். மதரீதியான செயல்பாடுகளால் 

நாட்டின் அரசியலைத் தங்கள் கைக்குள் வைத்திருந்த யோகக்காரர்களும் 
(மாடம்பிமார்கள்), எட்டு வீட்டுப்பினள்ளைமார்களும் தம்பிகளுக்கு 
ஆதரவாய் நின்றனர். அவர்கள் திருவிதாங்கூரின் அரசியல் பாரம்பரிய
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முறையை நன்கு அறிந்திருந்த : போதும் கூட தம்பிகளுக்கு ஆதரவாய் 
இருந்தனர். 

மார்த்தாண்டவர்மா ஆட்சிக்கு வரும் முன்பே (கி.பி.1729க்கு முன்ட 

தம்பிமார்கள் அரசாட்சிப் பொறுப்புக்கு ஆசைப்பட்டனர். இராமவர்மாவோ 

நாட்டின் மரபு மருமக்கள் வழி முறைப்பட்டதால் தன் மருமகன் 

மார்த்தாண்டவர்மாவை அரசராக்கியிருக்கிறார். இந்த சூழ்நிலையை எட்டு 

வீட்டுப் பிள்ளைமார்களும், யோகக்காரர்களும் பயன்படுத்திக் 

கொண்டனர். தம்பிகளை முன்நிறுத்தி உள்நாட்டுக் கலகத்துக்கு விதை 

போட்டனர். இந்த நிகழ்ச்சிகளைத் திருவிதாங்கூர் வரலாற்றை 

எழுதியவர்கள் சுவையாகவே கூறுகின்றனர்”. 

தம்பிமார்களின் மன்னருக்கு எதிரான போராட்டங்கள் 

மார்த்தாண்டவர்மாவிற்கு எதிராக யோகக்காரர்களும், எட்டு வீட்டுப் 

பிள்ளைமார்களும் நின்றாலும் மன்னரை அழிக்க அரசியல் ரீதியான 
சூழ்ச்சியைத் தம்பிகளே மேற்கொண்டனர். தம்பிகள் திருச்சி நவாபைச் 

சந்தித்தனர் என்றும், நெல்லையில் அழகப்ப முதலியாரைச் சந்தித்தார் 
என்றும் இருவேறு கருத்துக்கள் உண்டு. அழகப்ப முதலியார் அப்போது 

நவாபின் நெல்லை ஏஜன்டாக இருந்தார். தம்பிகள் “இராமவர்மாவின் 

மக்களாகிய நாங்களே திருவிதாங்கூரின் அரசப்பொறுப்பை ஏற்க 
வேண்டும். ஆனால் மன்னரின் மருமகன் அரசராகி விட்டார்” என்று 
காரண காரியங்களுடன் தங்கள் நிலையை விளக்கினர். முதலியாருக்குத் 

கும்பிகளின் வாதம் சரியாகப்பட்டது. 

முதலியார் குதிரைப்படையுடன் திருவிதாங்கூர் வந்தார். புலி 

யக்குறிச்சியில் பாளையம் அடித்தார். நாஞ்சில் நாட்டில் சில கிராமங்களில் 

I V. Nagam Aliya, The Travancore State manual. Vol I., 1989, p.333. 

Shangunny menon, History of Travanore, 1982, p.!15. 

Ww 
N
 

Oo
 

S. Sreedara menon, A survey of Kerala History, 1988, p.231. 

K.V. Krishna lyer, A short History of Kerala, 1966, p.99. 

K.M. Paniticar, History of Kerala, 1960, p.99. 

‘A.P. [brahim Kunju, Expansion of Travancore in Eighteenth century, 1975, p.432. 

K.K. Kusman, "Marthandavarma and the problem of his succession 1981, p.238. 

oO
o 
n
n
 Ww 

16. இர உகாப்காகாட “வேணாட்டிண்டே பரிணாமம்” (மலையாளம், 1993, p-212.
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கொள்ளை அடித்தார். மார்த்தாண்டவர்மா மூதலியாரைச் சந்தித்து 

சமரசம் பேசினார். சில பரிசுகளும் கொடுத்தார். “திருவிதாங்கூரின் 

அரசவம்சம் மருமக்கள் வழிவருவது. ஒரு அரசனுக்குப் பிறகு அவனது 

மருமகனே ஆட்சிக்கு வரத் தரசூதி உடையவன். இது இந்த நாட்டுப் 

பாரம்பரியம்'” என விளக்கினார். மன்னரின் பேச்சு முதலியாருக்கு 

நம்பிக்கை கொடுத்தது. தம்பிகளையும், மன்னரையும் அழைத்து சமரசம் 

பேசினார். இந்த நிகழ்ச்சி நடந்த சில நாட்களுக்குப் பின்னர் எட்டு 

வீட்டுப் பிள்ளைமார்கள் மீண்டும் சதியில் இறங்கினர். 

மன்னருக்கு எதிரான கொளை சதித்திட்டமும் மூறியடிப்பும் 

மார்த்தாண்டவர்மாவிற்கு எதிரானவர்கள் எல்லோரும் 

திருவனந்தபுரத்திலிருந்து கிழக்கே 14 கி.மீ தொலைவில் உள்ள 

வெங்கானூர் என்ற ஊரில் ஒரு சத்திரத்தில் கூடினர். திருவனந்தபுரம் 

பத்மநாபசுவாமி கோவில் ஆராட்டுத் திருவிழா அன்று விழாவில் கலந்து 

கொள்ள வரும் அரசரைக் கொலை செய்ய வேண்டும் என அந்தக் 

கூட்டத்தில் முடிவு செய்தனர். இந்தத் தகவலை அரசருக்கு 

எதிரானவர்களுக்குத் தெரிவித்தனர். 

இதே நேரத்தில் வெங்கானூர் சத்திரத்தில் குற்றேவல் செய்து வந்த 
பண்டாரம் என்பவன் எதிராளியின் சதி முயற்சியை 

மார்த்தாண்டவர்மாவின் தனவாய் ஆக இருந்த இராமையனிடம் 

ரகசியமாகத் தெரிவித்துவிட்டான். இராமையன் அதை ரகசியமாக 

வைத்துக்கொண்டு செயல்பட்டார். ஆராட்டு விழாவிற்கு மன்னர் வாள் 

ஏந்தியபடி சென்றார். ஆனால் சதிகாரர்கள் முடிவு செய்தபடி எதுவும் 

நடக்கவில்லை. : 

வவியதம்பியின் மரணம் 

சதிகாரர்கள் நாகர்கோவிலில் மீண்டும் ஒரு ரகசியக் கூட்டம்: 

நடத்தினர். இந்தக் கூட்டத்தில் வலியதம் பி, மன்னரை நேநரடியாகச் 

சென்று கொலை செய்ய வேண்டும் என்று முடிவு செய்யப்பட்டது. 

இச்சதிக் கூட்டம் நடந்த சில நாட்களில் வலிய தம்பி நாகர்கோவில் 

அரண்மனைக்குச் சென்றார். அன்று மார்த்தாண்டவர்மா அங்கு 

ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருந்தார். வலியதம்பி இராமவர்மாவின் மகன் 
என்ற சதோரணையில் பாதுகாவலைத் தாண்டி மன்னர் இருந்த 
இடத்துக்குச் சென்று விட்டார்.
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மன்னரின் அருகே சென்றார். தன் இடையில் இருந்த வாளை 

உருவி மன்னரை வெட்டினார். வாள் குறி தவறி கூரை உத்திரத்தில் 

பட்டது. அப்போது பாதுகாவலுக்கு நின்ற - காவலன் தன் கையிலிருந்த 

பாரசீகக் கத்தியால் தம்பியைக் குத்தினான். . தம்பி இறந்தார். இதே 

சேரத்தில் தம்பியைத் தொடர்ந்து வந்த சதிகாரர்களும் கைது 

செய்யப்பட்டனர் 1, அவர்கள் திருவனந்தபுரத்திற்கு கொண்று 

செல்லப்பட்டனர். சிலர் தூக்கில்: தொங்க விடப்பட்டனர். சிலரின் 

சொத்துக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. சிலர் தேசப்பிரஷ்டம் 

செய்யப்பட்டனர். சிலர் மீனவர்களிடம் கொழுக்கப்பட்டனர். சிலரின் 
வீடுகள் உடைக்கப்பட்டன, 

மார்த்தாண்டவர்மாவிற்கும் தம்பிகளுக்கும் நடந்த உள்நாட்டு கலகம் 

கி.பி.1229-1754-க்கு. இடைப்பட்ட காலத்தில் நடந்திருக்கலாம்"”, 

வழக்காறுகளும் கதைப்பாடலும் 

வலியதம்பி குஞ்சுதம்பி கதை இராமவர்மாவின் திருமணத்தில் 
தொடங்கி கி.பி.1754-ல் முடிகிறது. மாடம்பிமார் கதை கி.பி.1229-5-க்குள் 
உள்ள நிகழ்ச்சிகளைச் சித்தரிப்பது. தம்பிகளுக்கும்,. மார்த்தாண்டருக்கும் 
உள்ள முரண்பாடு குறித்தும் மன்னர் சதிகாரர்களிடமிருந்து தப்பிய 
முயற்சி குறித்தும், பின்னர் தம்்.ரிகளின் உறவினர்களை அழித்தது 
குறித்தும் வாய்மொழி வழக்காறுகள் குமரி மாவட்டத்தில் இன்றும் 
வழக்கில் உள்ளன. இந்த வழக்காறுகளைக் கதைப்பாடல்கள் UPD BILD 
பயன்படுத்தியுள்ளன என்று கூறு முடியாது. 

வரலாறும் கதைப்பாடலும் 

வலியதம்பி, குஞ்சுதம்பி கதை, .மாடம்பிமார் கக்கு ஆகிய இரு 
கதைகளையும் திருவிதாங்கூர் வரலாற்றாசிரியர்கள் மிகக் குறைவாகத்தான் 
பயன்படுத்தியுள்ளனர். தென்திருவிதாங்கூர்ப் பகுதியில் மார்த்தாண்ட 
வர்மாவைச் சார்ந்தும் எதிர்த்தும் இருவேறு கட்சிகள் நின்றதைக் 
கதைப்பாடல்கள் உணர்த்தும் அளவுக்கு வரலாற்றாசிரியர்கள் 
காட்டவில்லை. 

  

10. V. Nagam Aiya, 1989, p.337 

il. lbid., p. 338. 

12. தம்பிகள் கொலை Glaeuweni tg AAVAT3O என்றும், HaPA7za4 என்றும் 
இரு கருத்துக்கள் உன்னன். கிப97754 என்ற கே.எம். பணிக்கரின் கருத்து (1960 - 231) 
ஏற்கத் தகுந்ததாக உள்ளது. மார்த்தாண்டவர்மா கி.191754- விருந்துதான் தன் நாட்டின் 
எல்லையை ஸிரிவு। 1படுத்தியிருக்கிறார். எனவே கி. 9.1725-1234-க்கு. இடைப்பட்ட 6 
ஆண்டுகள் ௨ள்நா.! டுக் கலகம் நிகழ்ந்ததாகக் கொள்ளலாம்.
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மன்னரின் செல்வாக்கு 

திருவிதாங்கூர் ராஜ்யத்தின் மன்னர், மக்களால் நாட்டின் அரசராக 

மட்டும் மதிக்கப்பட்வில்லை. கடவுளின் அம்சமாகவும் அவர் 

கருதப்பட்டார். அவர் பத்மநாபதாசனாகவும் இருந்தார். : அப்படிப்பட்ட 

நிலையில் மன்னருக்கு எதிராக இயங்கிய வீரர்களுக்கு வழிபாடு வரக் 

காரணம் என்ன? இந்த வழிபாடு மார்த்தாண்டரின் : சமகாலத்தில் 

ஏற்பட்டிருக்க முடியாது, . திருவிதாங்கூரில் உள்நாட்டுக் கலகம் 

விளைவித்தவர்களுக்குக் கதைப்பாடல்கள் தோன்றக் காரணம் என்ன? 

தம்பரிமார் கதையின் தோற்றத்திற்கான காரணங்கள் 

வில்விசை என்ற நாட்டார் கலை நிகழ்ச்சியில் இக்கதை பாடப்படும் 

அளவுக்குத் துணிச்சலைக் கொடுத்தது. எது? இதற்கெல்லாம் வில்லி 
சைப் பாடல்கள் காரணம் சொல்லவில்லை. என்றாலும் மேலோட்டமாகக் 

கோடிட்டுக் காட்டத்தான் செய்கின்றன. 

வலிய தம்பி குஞ்சுதம்பி கதையும், மாடம்பிமார் கதையும் மன்னரை 

எதிர்த்தவர்களின் கதை, மன்னரால் வன்கொலைப்பட்டவர்களின் கதை. 

அவர்களைத் தெய்வமாக்குவதற்கென்றே படைக்கப்பட்ட கதை, 

_ நிராயுதபாணியாக நின்ற தம்பியைப் பலர் பிடித்து வைத்திருக்க மன்னர் 
கொன்றதாகச் சித்தரிக்கும் கதை. இப்படி ஒரு கதையைப் படைக்கும் 

நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டதற்கும், அந்த வீரர்கள் வழிபாடு பெறுவதற்கும் 

உரிய காரணங்களை நாவின் மூலத்திவிருந்தும், கள ஆய்வுச் செய்திகளின் 

வழியும் ஒரளவு அறிய முடிகிறது. 

தமிழகத்தின் தென்பகுதிகளில் கிழக்கிந்திய கம்பெனி காலத்தில் 
வெள்ளைக்காரர்களை எதிர்த்த குறுநிலத் தலைவர்களைக் குறித்து 
கதைப்பாடல்கள் கிடைக்கின்றன. கட்டபொம்மனைக் குறித்து பல்வேறு 
கருத்துக்களுண்டு. அவனது சமகாலத்தில் மக்கள் எப்படிக் கருதினார்கள் 
என்பதில் வரலாற்றாசிரியர்களிடம் முரண்பாடுனள்னது. ஆனால் 
கட்டபொம்மனைக் குறித்து 10 கதைப்பாடல்கள் உள்ளன. சமேேலும் 
பூவூத்தகேவனைக் குறித்த நாட்டார் வடிவங்களுக்குரிய பாடல்கள் 
உள்ளன. இவை தோன்றக் காரணம் என்ன? 

இந்த வீரர்களின் மறைவிற்குப் பின்னர் கம்பெனி அதிகாரிகள் 
தென் பாண்டி மக்களை நடத்திய முறை மிக மோசமாக இருந்தது. 
கம்பெனி ஆட்சியில் அடிமைகளாக வாழ்ந்த அவர்கள் அப்போதுதான் 
கட்டபொம்மனைச் சிந்திக்க ஆரம்பித்தார்கள். 7
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தங்களைக் கொடுமைப் படுத்தப்படுபவனால் மரணமடைந்தவன் 
என்ற எண்ணம் கட்டபொம்மனின் மேல் வத்தது. எனவே அவன் 

கதைப் பொருளானான். அவன் வாழ்வு கலைக்குரியதாயிற்று. அவனைக் 
கூத்தாக நடித்தனர். அவன் புகழைப் பாடினர். 

தம்பிமார் கதைப்பாடல் தோன்றிய காலம் 

இதே நிலைதான் தம்பிகளுக்கும். தம்பிமார்கள் சமூகப் புரட்சியாளர். 
அல்லர். அரசபதவிக்காக ஆசைப்பட்டு கலகம் செய்தவர்கள்்தாம். 
அதற்காகக் கட்சி சேர்த்துக் கொண்டவர்கள் தாம். அவர்கள் சமகாலத்தில் 
வழிபாடு பெற்றிருக்க முடியாது. அவர்களின் சமகாலத்தில் அவர்களைக் 
குறித்த கதைப்பாடலும் தோன்றியிருக்க முடியாது. 

தம்பிகளின் காலத்திற்குப் பின்னர் திருவிதாங்கூர் அரசர்களுக்கும், 
ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கும் உள்ள மோசமான உறவு அந்த மக்களிடம் 
தம்பிமார்களைக் குறித்த மதிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்க வேண்டும். இந்த 

மன்னர்களின் காலத்தில் ஒடுக்கப்பட்ட சில சமூகத்தினருக்குக் கோவிலி 
ager செல்லத் தடை. ஆனால் கோவில் வேலையைச் சம்பளமின்றிப் 
பார்க்க வேண்டும் மளழியம் என்பது அதற்குரிய சொல்) என்ற கட்டாயம்; 
பெண்கள் மேலாடை அணியத் தடை போன்றன திருவிதாங்கூர் 
மன்னர்கள் ஆட்சியில் இருந்த நடைமுறை. எனவே இக்காலத்தில் 
அடிமைகளாக வாழ்ந்த மக்கள் திருவிதாங்கூர் மன்னரை எதிர்த்து மடிந்த 

தம்பிகளின் பேரில் மதிப்பு வந்திருக்கலாம். 

தம்பிகளின் சமகாலத்தில் அவர்களுக்கு ஆதரவாக இருந்தவர்கள் 
தம்பிகள் இறந்தபின் அவர்களை வழிபட்டிருக்கலாம். பின்னர் 
கதைப்பாடல் உருவாயிருக்கலாம். 

கதைப்பாடல் செய்திகளும் வரலாறும் 

வலிய தம்பி குஞ்சுதம்பி கதை மூலத்தின் பில படி உள்ள 

செய்திகளை வரலாற்றுக் கண்ணோட்டத்துடன் ஆராய்ந்ததில் பின்வரும் 
கருத்துக்களை அறிய முடிகின்றன. 

ராமவர்மா திருவிதாங்கூரின் அரசராக இருந்த காலத்திலிருந்து கதை 
தொடங்குகிறது. அப்போது திருவனந்தபுரம், திருவிதாங்கோடு, 
திருவஞ்சிக்கரை, பத்மநாபபுரம், பாறசாலை ஆகிய நகரங்கள் முக்கியமாக 
இருந்தன (வரி. 4-1). இங்கு முக்கியமான அதிகாரிகள் இருந்தனர். இது 
கதைப்பாடல் கூறும் செய்தி. ்
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இந்த நகரங்களில் பத்மநாபபுரம் முக்கியமான நகரமாக இருந்தது. 

திருவிதாங்கூரின் தலைநகரும் இதுதான். இக்கதைப்பாடலின் முக்கிய 

நிகழ்ச்சிகள் பத்மநாபபுரத்தைச் சுற்றியே வருகின்றன. 

பத்மநாபபுரத்தின் பழைய பெயர் கல்குளம். கி.பி.1620 வரை இங்கு 

மண் கோட்டைதான் இருந்தது. கி.பி.1664-ல் கல்குளத்தில் வலுவான 

கோட்டை இருந்ததையும், அது முக்கியமான நகராகக் கருதப்பட்டதையும் 

ஜான்நியோஹஸ் என்பவர் தான் நேரடியாகப் பார்த்த நிகழ்ச்சியை 

திருவிதாங்கூர் வரலாறு குறிப்பிடுகிறது". மார்த்தாண்டவர்மா கல்குளம் 

கோட்டையைப் பத்மநாப சுவாமிக்கு காணிக்கை ஆக்கிய பின்பு 

(கி.பி.1744) பத்மநாபபுரம் என்ற பெயர் பிரபலம் ஆகிவிட்டது. 

2. சுசீந்திரம் ஊர் தாணுமாலயன் கோகோவில் மார்கழித் 
திருவிழாவிற்கு இராமவர்மா வருகிறார். (வரி 12). அப்போது அவரை: 

அபிராமி சந்திக்கிறாள் (வரி 81). இவன் வடக்கு சீமையிவிருந்து 
கட்சணத்திற்குப் பஞ்சம் பிழைக்க வந்தவள். இவன் ஆஆய்ச்சிமார் 

குலத்தில் உதித்தவள் (வரி 21. மகாதேவர் கோவிலில் கைமுறையும், 

மெய்மூறையும் காட்டிய அனுபவம் உடையவள் (வரி 71. அவள் 

மன்னரைச் சந்திக்கப் - போனபோது கூட கைமுறையும், மெய்முறையும் 
காட்டுகிறான் எனக் கதைப்பாடல் கூறுகிறது. 

இந்த கதைப்பாடவின்படி அபிராமி இடையர் (ஆய்ச்சியர்) 

குலத்தவன் ஆகிறாள். பதிப்புக்கு எடுத்துக்கொண்ட எல்லா பிரதிகளிலும் 

ஆய்ச்சியர் என்கற உள்ளது. ஆனால் இந்தக் கதையை 

பாடுகின்றவர்களிடம் கருத்து வேறுபாடு உள்ளது 4, இந்தக் கதை 

வழக்கில் உள்ள பகுதிகளில் வாழ்கின்ற இடையர் சமூகத்தினரிடையேயூம் 

அபிராமி பற்றிய நாட்டார் வழக்காற்றுச் செய்திகள் எதுவும் இல்லை. 

அபிராமி தேவதாசி குலத்தவனாக இருக்க வேண்டஞும். இவள் 

மகாதேவர் கோவிவில் கைமுறையும், மெய்முறையும் காட்டியதாகக் 

கூறுகிறாள். மன்னரின் முன்பு திருவிழாக் கூட்டத்தில் கைமுறையும் 

மெய்மூறையும் காட்டுகிறாள். இந்தத் தகவலின்படி இவள் கோவிவில் 

நடனம் ஆடுபவன் என்று முடிவு செய்யலாம். 

13. V. Nagam Aiya 1989 1308 

14. கலைமாமணி முத்துசாமிப்புலவரும், வில்விசைக் கலைஞர் சுயம்பு ராஜனும் 
இக்கதையை கடந்த 15 ஆண்டுகளாகப் பாடுகின்றனர். மூத்துசாமிப்புலவர் 
“தம்பிமார்களின் அம்மா தேவதாசி என்று பாடினால் கோளில்காரர்கள் ஒத்துக்கொள்ள 
மாட்டார்கள். அந்தக்காலத்துக்கு சரி. அதனால் எனக்கு முந்திய காலத்தில் பாடியவர்கள் 
கூட இடைச்சி என்று சொன்னதால் நானும் பாடுகிறேன்” என்றார்.



ஆய்வுரை ரர் 

வடசீமையில் உள்ளன அயோத்தியிலிருந்து வந்தவள் அவள் எனக் 
கதைப்பாடல் கூறினாலும்., அவள் தஞ்சைப் பகுதியிலிருந்த வந்ததாகக் 

கருதலாம். பிற கதைப் பாடல்களிலும் இதுபோன்று கூறும் வழக்கம் 
உண்கு.!5 ் 

தேவதாசியர் சமூகம் 

கன்னியாகுமரி மாவட்டக் கோவில்களில் பிற்காலச் சோழர்காலம் 

முதல் கி.பி வரை தேவதாசி முறை இருந்தது”. இந்த மாவட்டக் 

கோளனவில்களில் சூறிப்பாகச் சைவக்கோவில்களில் பதியிலரான இவர்கள் 

நடமாடும் (கைமுறை, மெய்ம்முறை) பணியைச் செய்து வந்தனர். இந்த 

தேவதாசிகளில் சிலர் தஞ்சை மாவட்டத்திலிருந்து வந்தவர்களும் உண்டு". 

இவர்கள் தமிழ்த் தேவதாசிகள். பிற்காலத்தில் மலையானத் 

தேவதாசிகளும் கோவில்களில் இருந்தனர். தமிழ்த் தேவதாசிகள் 
தங்களை நாஞ்சில் நாட்டு வேளாள சமூகத்துடனும், மலையாள 

சகேவதாசிகள் தங்களை தாயர் சழமூகத்துடனும் இணைத்துக் கொண்டனர் 

சான்பதை கி.பி.1950-க்கு பிற்பட்ட சமூகநிலை புலப்படுத்துகிறது. 

ராமவர்மா அடரிராமியை மணந்த நிலை 

- இந்தக் கதைப்பாடல் கூறிப்பிடும் அபிராமி தஞ்சை பகுதியிலிருந்து 

வத்த தமிழ்த் தேவதாசியாகக் கொள்ளலாம். சுசீந்திரம் கோவிலைச் 

சார்ந்த கதேவதாசிகளைப் பெரும் செல்வந்தர்கள் வைப்பாக வைக்கும் 

வழக்கம் நடைமுறையிலிருந்தது.!* இத்தகைய செல்வந்தர்கள் 

பெரும்பாலும் நாயர், வேளாளர் ஆகிய இரு சமுகத்தைச் 

கார்ந்தவர்களாகவேோ அரச கசூடும்பத்தைச் சார்ந்தவர்களாகவவோ 

இருந்தனர். இத்தகைய பெண்கள் இரண்டாம் மனைவியாகவும் 

கருதப்பட்டனர். எனவே அபிராமியை மன்னார் தம் மனைவியாக 

ஏற்றுக்கொண்டு இரணியசிங்க நல்லூரில் இருத்தியிருக்கிறார். 

  

. 15. கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் உள்ள கதைப்பாடல்களில் சூடிபெயர்ந்து 

வருகின்றவர்களை வடசீமையிவிருந்து காசி, அயோத்தி) வருவதாக கூறும் நிலை உள்ளது. 

சோமாண்டிக் கதையில் வரும் சோமாண்டி வட சீமையில் காசியிலிருத்து வருவதாகக் 

சூறிக்கப்படுகிறான். நல்லதங்கான் கதையரிலும் நல்லதங்காளின் கனைனவி காசிராஜனின் 

மனைவியாகக் குறிக்கப்படுகிறான். 

16. K.K. Pillai, The Suchindrum, Temple (953, p..259. 

17. ibid., p.278. 

18. Ibid., p.287.
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அபிராமியும், அவர் மக்களும் இரணியசிங்க நல்லூரில் இருந்தனர் 

என்பதைக் கதைப்பாடல் பல இடங்களில் கூறுகிறது (வரி. 315-119. 

இரணியசிங்க நல்லூர் சேரமான்பெருமாள் காலத்திலேயே முக்கிய 

நகரமாக இருந்தது. அவர் அந்த அரண்மனையில் இறந்தார் என்ற மரபு 

வழி செய்தி உண்டு. 

இரணியசிங்க நல்லூரைக் குறித்து சுசீந்திரம் கல்வெட்டு (204) 

கூறுகிறது. எனவே இதன். பழமை 1000௦ ஆண்டுகள் செல்லுகிறது. 

எனவே .இராமவர்மா இந்த நகரில் அபிராமியைத் தங்க வைத்துவிட்டு 

தரன் பத்மநாபபுரத்தில் இருந்திருக்கிறார். 

இராமவர்மா தம்பிமார்களுக்கு வழங்கிய சொத்துக்கள் 

இராமவர்மா தன் மனைவிக்கும் மூன்று மக்களுக்கும் நிறையவே 

சொத்துக்களும், மானியங்களும் அளித்திருக்கிறார். சில பரூதிகளில் 
தீர்வை வாங்கும் உரிமையையும் விட்டு கொடுத்திருக்கிறார். இதைக் 

கதைப்பாடல் விரிவாகவே கூறுகின்றது. மன்னர் மக்களுக்குக் கொழுத்த 

சொத்துக்கள், மானியங்கள் விபரம் பின்வருமாறு. 

தாலாலமூட்டுச் சந்தையிலே தீர்வை .வாங்கும் உரிமை, 

கொடுப்பக்குழி பேட்டையில் முதல் எடுக்கும் உரிமை, தாழாக்குடி 

சந்தையில் முதல் எட௫ப்பு உரிமை, கூட்டப்புளி சிவனணைஞ்ச நாயார்.. 

அம்மாண்டிவினை முத்திருள நாடார், கறுப்பு நாடார், முூருங்கவிளை 
முத்திருன நாடார், கறுப்பு நாடார் ஆகிய நிலச்சுவாந்தர்களின் 

சொத்துக்களில் தீர்வை வாங்கும் உரிமை, வாத்தியார் ககோணம், 

வம்புமலை கோணம், தரவுகடை வயல் ஆகியவற்றில் வரி வளூலிக்கும்: 

உரிமை, இடலாய்குடி, தாழாக்குடி, மணக்குடி உப்பளம் ஆகிய ஊர்களில் 

தீர்வை வாங்கும் உரிமை, கின்னியூர் ஏலாவில் மூன்று ஏக்கர் நிலத்தின் 

உரிமை என்று தம்பிமார்களுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட சொத்துக்களின் 

விபரங்களை அடுக்கிக் கொண்டே போகிறது கதைப்பாடல் (oufi.507-555). 

இங்குக் குறிப்பிடப்பட்ட ஊர்களில் பெரும்பாலானவை நாஞ்சில் 
நாட்டைச் சார்ந்தவை. பிற கல்குளம் தாலுகாவில் உள்ளவை: . இரண்டு 
தம்பிகளும் கல்குளம் தாலுகாவில் உள்ள இரணியசிங்கநல்லூர் 
அரண்மனையில் இருந்தாலும் அவர்களின் சொத்துக்கள் நாஞ்சில் 
நாட்டிலேயே இருந்திருக்கின்றன. தம்பிகளின் வேறு தொடர்புகளும் 
நாஞ்சில் நாட்டில் இருந்தன. இதற்கு அவர்கள் தமிழ் பெண்ணுக்கு 
பிறந்தவர்கள் என்பதும் காரணமாக இருந்திருக்கலாம்.
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கதைப்பாடல் கூறும் இந்தத் தகவல் உண்மையானவை என்பதற்கு 

வரலாற்றுச் சான்றுகள் உள்ளன”. 

யோகக்காரர்களும் தம்பிமார்களும் 

தம்பிகள் இராமவர்மாவின் முறைப்படியான மனைவியின் 

பிள்ளைகள் இல்லை என்றாலும் செல்வந்தர்களாகவும், செல்வாக்கு 

உடையவர்களாகவும், அதிகாரப் பதவியுடையவர்களாகவும் இருந்தனர். 

முக்கியமாக கோவில் நிர்வாகத்துடன் தொடர்பு வகர்ணரைடிமுமித்னார். 

இதனால் யோகக்காரர்களின் தொடர்பும் அவர்களுக்கு இருந்தது”? 

இதுவே தம்பிகளுக்கும், மன்னருக்கும் பகையை எழ்பஇத்தியிருக்கலாம். 

  

19. மார்த்தாண்ட வர்மா தம்பிகளுக்குக் கொடுத்த சொத்துக்களின் வியரம் 

(ரின்னருமாறு: 

இரணியசிங்கநல்லூர் கோட்டையும் கோயுக்கல்லும் மேற்படி தேவணன்சேரி 

வகையும் மேற்படி கடையும் ஊட்டுப்புரையும் ஆளுர் மேற்படிக் கோட்டையும் 

இலங்கத்து செம்பகராமன்புதூர் ஆள்வர்கோளில் ஸ்ரீ காரியக்கணக்கும் குன்னத்தார் 

காப்புக்காட்டு வகையும் சாணுவகையும் செட்டிற சிட்டிற ஈர கீழ்ப்பாகமும் கண்டு காட் சி 

தலப்பணமும் வகையும் தெங்கினாட்டு இறவா - - - - - உன்ன மேற்படி வக பனயும் 

விளப்பில் சாலவகயும் திருவனந்தபுரத்த ஸ்ரீவராகத்து கோவில் கல்லும் 

கூடினங்குளத்துள்ள மகாதேவர் கோவில் ஸ்ரீகாரியக் கணக்கும் மற்றும் மலநாகு வக 

நெல்லூவக அரமனவக எப்பேர்பட்டதும், நாஞ்சி நாட்டு வலி கொல்லி கிழார்மங்கலம் 

உள்ளிட்ட பற்றில் கோட்டப்பணம் விஷேசால் காணிக்கையும், மூப்புவகை உழவும் 

உடவும் நீங்கலாக உள்ளமேல் வாரமும் அஞ்சாவியும் பணவக பிறகத்த கைகுறங்கென்றும் 

வகயும் நைனார் மைசூர் விண்ணகர் எம்பெருமாள் கோவிலில் ஸ்ரீகாரியக்கணக்கும் 

வடசேரி தோவாளை உள்பட்ட கிறவா கறூவக ஆயமும்- உணவு பாட்டமும் வெங்களம் 

குளம் செம்பகராமன்புதூர் ஈவக பணவச எப்பேர்ப்பட்டதும் தறி நீங்கலாக 885 ஆம் 

ஆண்டு (கி.பி. 1208) பணவக எப்பேர் பட்டதும் இராமவர்ம உண்ணி கல்பிச்சு தேவாரம் 

சொன்னாட்டப் பள்ளி சேரிளன் சேரினளன் பெரும்பனாதை கொடுத்த நீட்டு ஒன்று. 

Travancore Dynastic Records, Kerala Society Papers series 7 (1911) p. 951. 

20. தம்பிகள் திருவிதாங்கூர் பகுதிகளில் கோவில்களில் ஸ்ரீகாரியக் கணக்கு 

பொறுப்பை வகித்திருக்கின்றனர். 

செம்பகராமன்புதூர் ஆர்லார்கோவில் ஸ்ரீகாரியக் கணக்கு திருவனந்தபுரத்து 

ஸ்ரீவராகத்து கோவில் கடினாம்குளத்து மகாதேவர் கோவில் ஸ்ரீகாரியக் கணக்கு aed 

கொல்லவிகிழார் மங்கலம் மதுசூதனன் விண்ணகர் எம்பெருமாள் கோவில் ஸ்ரீகாரியக் 

கணக்கு Kerala Society Papers 7, p. 951. 

எனவே கோவில் நிர்வாகத்தை வகித்த யோகக்காரர்களுக்கும், கோவில் ஸ்ரீகாரியப் 

பொறுப்பை ஏற்றிருந்த தம்பிகளுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருந்திருக்க வேண்டும் என்றூ 

கருதலாம்.
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மார்த்தாண்டவர்மா தம்பிமார்களிடையே பூசல்கள் வருவதற்கான காரணங்கள் 

மார்த்தாண்டவர்மா தம்பிமார்களின் தங்கையைத் திருமணம் செய்ய 

விரும்புகின்றார். தம்பிகளிடம் பெண் கேட்கிறார். தம்பிகள் மன்னரும் 

காங்களும் வேறு வேறு குலங்களை சார்ந்தவர்கள் என்று கூறி 

மறுக்கின்றனர். 

கம்பிகள் மறுபடியும் யோசித்து விட்டு மார்த்தாண்டவர்மாக்குத் 

தங்கள் தங்கையை மணம் செய்து கொடுக்க ஒப்புதல் அளிக்கின்றனர். 

ஆனால், அவள் வயிற்றில் பிறக்கும் பின்ளைக்கே அரசப்பட்டம் வழங்க 
வேண்டும் என்ற நிபந்தனையை விதிக்கின்றனர். இதைக் கேட்ட 

மார்த்தாண்டவர்மா - வெருண்டு எழுகிறார். 

மார்த்தாண்டவர்மா தன் மாமன் படுத்திருந்த மெத்தை தம்பிகளின் 

வீட்டில் இருப்பது பொறுக்காமல் அதை எடுத்துவர காவலரை 

அனுப்புகிறார். வலியதம்பி அந்த மெத்தை தனக்கு உரியதென்றும், 

அதை எடுக்க மன்னருக்கு உரிமை இல்லை என்றும் கூறி தழுக்கின்றார். 

சகேோரபத்தில் மெத்தையைக் கத்தியால் கீறிப் பஞ்சைக் காற்றில் பறக்க: 

விடுகிறார். 

இந்த நிகழ்ச்சியால் மார்த்தாண்டவர்மா பெரும் கோபம் அடைகிறார். 

மாமா இராமவர்மாவின் தம்பிகளின் குடும்பத்திற்குக் கொடுத்திருந்த 

சொத்துக்களை எடுத்து விடுகிறார். மானியங்களும் கிடையாது என்கிறார். 

தம்பிகள் நிலத்தின் தீர்வைகள் அரசுக்கே சொந்தம் என்கிறார். 

தம்பிகளுக்கும் மன்னருக்கும் பகை ஏற்படுவதற்காகக் கூறப்படும் 

கதைப்பாடலின் இந்தக் காரணங்கள் திருவிதாங்கூர் வரலாற்றுடன் 

ஒரனவு ஒத்துப் போகின்றன. சில வேறுபாடுகளும் முரண்பாடுகளும் 
உள்ளன. 

தம்மிகனளே மார்த்தாண்டவர்மாவிடம் தங்கள் தங்கையை 
மணக்குமாறு கேட்கின்றனர். மன்னர் அதற்கு மறுத்திருக்கிறார். 
தம்பிகளின் தங்கையை மணந்தால் திருவிதாங்கூர் ஆட்சி நிலைகுலையும் 
என்று அவர் கருதினார்”. இ௫ேதே காரணத்தால் தம்பிகளின் தாய் மாமா 
கொச்சுமாறப் பின்ளைக்கும், மார்த்தாண்டருக்கும் பகைமை வந்தது. 
இது சூறித்த செய்திகளை மதிலக ஒலை ' கூறுகின்றன து”. 

21. கே. சிவசங்கரன், “வேணாட்டின்றே பரிணாமம்” 1993, 11. 217. 

  

22. பேோற்டபடி நூல், ப. 218.



ஆய்வுரை 
xli 

அழகப்ப முதலியார் ஊரைக் கொள்ளையிடுதல் 

தம்பிகள் மார்த்தாண்டரைப் பழிவாங்க நெல்லைச் சீமையிவிருந்த. 

அழகப்ப மூதலியாரிடம் உதவி கேட்டதைக் கதைப்பாடல் விரிவாகக் 

கூறுகிறது. (வரி. 3046-1068). திருவிதாங்கூரின் நேரடி வாரிசு தாங்களே 

என்றும் அந்த உரிமையைத் தர மார்த்தாண்டர் மறுக்கிறார் என்றும் 

கூறினர். முதலியாருக்கு நல்ல பணமும், கள்ள பணமும் லஞ்சமாகக் 

கொடுக்கின்றனர். முதலியாரிடம் நாஞ்சில் நாட்டைக் கொள்ளையிட 

வரவேண்டும் என்று கூறுகின்றனர். 

கொள்ளை என்றதும் முதவியார் மகிழ்ச்சியடைகிறார். தம்பிகளுக்கு 

உதவுவதாக வாக்களிக்கிறார். முதலியாரின் படை முதலில் கடுக்கரையில் 

பாளையம் அடிக்கிறது. பின்னர் தெரிசனங்கோப்பு, சிறைமீட்ட ஊர், 

அழகியபாண்டியபுரம், திட்டுவிளை, பூதப்பாண்டி, வடசேரி, ஏழகரம், 

சுசீந்திரம் கோவில் ஆகிய இடங்களில் கொள்ளையடிக்கிறது. 

இந்தச் செய்திகளைக் கதைப்பாடல் விரிவாகக் கூறுகிறது (வரி 

1111-1140). 

நாஞ்சில் நாட்டில் மதுரை நாயக்கர் படைகள் தொடர்ந்து 

கொள்ளையடித்திருக்கின்றன; படையெழடுத்திருக்கின்றன. இந்தச் 

செய்திகளைத் திருவிதாங்கூர், மதுரை நாயக்கர் வரலாற்றை 

எழுதியவர்கள் நுணுக்கமாக கூறவில்லை. என்றாலும் குமரி மவாட்ட 

வில்லிசைப் பாடல்களில் இதற்கான குறிப்புகள் உள்ளன.” 

  

23. னில்விசைப் பாடல்களில் வடுகர் (தெலுங்கர்) படை களின் பட்டியலில் 

தோட்டியார், கம்பளத்தார், குழுவர், நாயக்கர், சக்கிலியர் ஆகியோர் குறிக்கப்படுகின்றனர். 

கொலைபட்டு தெய்வமாகிக் கைலையில் வரம் பெற்றவர்கள் மூதவலில் மதுரைப் 

படைவீட்டைப் பழிவாங்குகின்றனர். 

“வடுகர்குல வங்குசத்தை 

வதைகள் செய்வார் மாயமுத்து” 

பலவேசக்காரன்க (அச்சில் வராத ஏடு) 

; கூ. ஆறுமுகப் பெருமாள் நாடார், தோட்டுக்காரி அம்மன் கதை 1981, 11. 48. தி. 

ந.ராஜன், உலகுடையார் கதை, 1981. ப. 419, நா. வானமாமலை, ஐவர் ராசாக்கள் கதை, 

1974, 11.149.
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நாஞ்சில் நாட்டு வரலாற்று ஆவணமான முதலியார் 

ஓலைச்சுவடிகளிலும்”* இச்செய்திகள் விரிவாகவே கூறப்படுகின்றன. 

நாஞ்சில் நாட்டில் அழகப்ப முதலியார் நடத்திய கொள்ளை குறித்த 

௯௬தைப்பாடல்களின் செய்திகள் முதலியார் ஒலைச்சுவடியுடன் மிகவும்: 

ஒத்துப். போகின்றன”. 

  

24. நாஞ்சில் நாட்டு அழகியபாண்டியபுரம் என்ற ஊரில், நாஞ்சிநாட்டு 

வரலாற்றுடன் தொடர்புடைய குடும்பங்கள் இருந்தன. அவர்கள் முதலியார்கள் என 

அழைக்கப்பட்டனர். அவர்கள் வேணாட்டு அரசருக்காக வரிவளூலிக்கும் பொறுப்பையும், 

நாஞ்சில் நாட்டுக் கூட்டத் தலைமைப் பொறுப்பையும், சிறிய தண்டனை வழங்கும் 

உரிமையையும் பெற்றிருந்தனர். இந்த முதலியார்கள் வீட்டில் நிறையவே ஓலை 

ஆவணங்கள் இருந்தன. இவற்றில் 107 ஆவணங்களில் மூலங்களை மட்டும் 

திருவிதாங்கூர் அரசு வெளியிட்டுள்ளது (1910). 

கவிமணி தேசியவிநாயகம் பிள்ளை 94 ஆவணங்களைய் பிரதி செய்து 

வைத்துள்ளார். 18. ஆவணங்கள் குறித்து ஒரு கட்டுரை எழுதியுள்ளார். (1சீமம்க11லா 
manuscript series 7, pp 17-40). எஞ்சிய 500-க்கு மேற்பட்ட ஆவணங்கள் திருவிதாங்கூர் 

தொல்பொருள் காப்பகத்தில் உன்னன. இந்த ஆவணங்களில் கி..9ி. 15,16,12,15,19ஆம் 
நூற்றாண்டுகளில் நாஞ்சில் நாட்டின் படைஎடுப்பு, வேளாண் தெொழில்நிலை குறித்த 

செய்திகள் பேசப்படுகின்றன. 

(முதலியார் ஓலைச்சுவடி. குறிப்பிடும் நாஞ்சில் நாட்டு நாயக்கர் படையெடுப்புகள்) 

கி.பரி.1707 - ஸ்ரீனிவாச ராவ், பெற்றாரெட்டி தலைமையில் படை யெடுப்பு 

கி.பி.1714 - அன்ந்தோசி நாயக்கர் தலைமையில் படை எடுப்பு 

கி.பி.1722 - சிவசைல முதலியார் வேணாட்டு மன்னர் ஒருவருக்காக நாஞ்சில் நாட்டில் 
வரிப்பிரிப்பதற்கு உதவி செய்ய படையுடன் வந்தார். 

கி.பி.1725 - சுப்பையன் நாயக்கர் தலைமையில் கொள்ளையடிப்பு 

கி.பி.1225 - அழகப்ப முதலியார் படையெடுப்பு 

25. அழகப்ப முதலியார் நாஞ்சில் நாட்டில் கொள்ளையடித்த செய்தியை முதலி 

யார் ஓலைச்சுவடி (கவிமணி தேசிகவிதாயகம் பின்ளையின் கையெழுத்துப் பிரதியில் 

உள்ளது) பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறது. 

“கிழக்கு நிந்நும் அரமனையார் வகை இராணுவும் குதிரையும் கொண்டு அழகப்பன் 
மூதலி 9500ஆம் ஆண்டு (கி.பி.13725) தைமாதம் ௨௨ஆம் தேதி முதல் வைகாசி 25ஆம் 

தேதிவரை திருப்பதிசாரத்திலும் பெருவிளையிலும் தெரிசனங்கோப்பிலும் புலியூர் குறிச்சி 
பிலாவிளையிலும் இரணிய சிங்கநல்லூர் கிழக்கே புறத்து சரவிளையிலும் பாளையம் 

செயிதுபடை பொருக்கொண்டும் நாஞ்சி நாட்டில் மங்கலம் முதல் மணக்குடி வரை படை 
வருகக் கொண்டும் - - - - - ” அழகப்பமுதலியார் 1725-ல் கொள்ளையடித்த செய்தியே 
முதலியார் ஓசைச்சுவடியில் உள்ளது. 1729-34ஆம் ஆண்டுக்குள் பீண்டும் ஒருமுறை 
தம்பிமார்களுக்காக முதலியார் வந்திருக்க வேண்டும். ்
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மன்னர், மார்த்தாண்டவர்மாவிடம் “சுசீந்திரத்தில் கோவில் திருவிழா 

வரப்போகிறது. கோவிலில் பாத்திரங்கள் இல்லை. அவை எங்கே 

என்று கேட்கிறார். தம்பிகள் “முதலியார் கொள்ளையடித்து விட்டார்” 

என்கின்றனர். கதைப்பாடல் கூறும் இச்செய்திக்கு வரலாற்றுச் சான்று 

உண்டு”. 

தம்பிகளும் மார்த்தாண்டவர்மாவும் சமாதானப்படுத்தப்படுதல் 

அழகப்ப முதலியார் தன் குதிரைப்படைகளுடன் பத்மநாபபுரம் 

அருகே கூடாரம் அடித்த செய்தி மார்த்தாண்டருக்குத் தெரிந்தது. அவர்: 

மூதலியாருடன் போர் செய்ய எட்டு மாடம்பிமார்களை அழைக்கிறார். 

மன்னரும் மாடம்பிமார்களும் முதலியாரை எதிர்த்து போர் செய்கின்றனர். 

முதலியார் பின்னடைகிறார். மன்னர் முன்னேறுகிறார். இந்த நேரத்தில் 

மாடம்பிமார் சதி செய்கின்றனர். போர்க்களத்திலிருந்து 

LP GST OUT IG Bott Moor. உடனே முதலியார் முன்னேறுகிறார். மன்னர் 

ஓடி ஒளிய வேண்டிய நிலை வருகிறது. ரகசியமாகத் தப்பிச் செல்கிறார். 

தம்பிகள் மன்னரைத் தேடிக்கண்டுப் பிடிக்கின்றனர். வாளால் அவரை 

வெட்டப் போகும்போது முதலியார் தடுக்கிறார். பின் தம்பிகளுக்கும், 

மன்னருக்கும் சமரசம் செய்து வைக்கிறார். இது கதைப்பாடல் கூறும் 

செய் தி. 

தம்பிமார் கதை - மாடம்பிமார் கதை வேறுபாடுகள் 

மாடம்பிமார்கதை வேறுவிதமாகக் கூறுகிறது. மாடம்பிமார்களில் 

மூத்தவரின் மகனை மார்த்தாண்டவர்மா மணக்க மறுத்ததால் 

மாடம்பிகளுக்கும் மன்னருக்கும் பகைமை வருகிறது. மன்னர் கோவில் 

கணக்குகளைச் சரியாக எழுதவில்லை என அவதூறு கிளப்புகிறார்கள். 

இதனால் மன்னர் வெகுண்டு 16 மாடம்பிமார்களுடன் போர்செய்து 

அவர்களைத் தூக்கில் தொங்கவிடுகிறார். 

இவ்விரு கதைப் பாடல்களிலும் வரலாற்று முரண்பாடுகள் உள்ளன. 

இரண்டு கதைகளும் குறிப்பிடும் மாடம்பிமார்கள் திருவிதாங்கூரின் 

முக்கிய நிலச்௬வாந்தர்களான எட்டுவீட்டுப் பிள்ளைமார்கள்தாம். 

26. Popular Tradition association with Alagappa Mudaly a terrible plunder of 

Suchindrum, besides it is believed that a huge vessal of bronze belonging to the pagoda was 

taken away by his marauder. K.K.Pillai, 1953, p.50.
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இவர்கள் இரு கதைப்பாடல்களும் மாடம்பிமார் என்றே 

குறிப்பிடுகின்றன. வரலாற்றாசிரியர்கள் இவர்களை மாடம்பிமார்கள், 

எட்டுவீட்டு பிள்ளைமார்கள் என்று சொல்லிக் குறிப்பிடுகின்றனர். 

தம்பிகள் கொலை செய்யப்பட்ட பின்பு தம்பிகளின் குடும்பத்துப் 

பெண்களையும், மாடம்பிமார்களின் குடும்பத்துப் பெண்களையும் 

மூட்டம் கடற்கரையில் வாழ்ந்த முக்குவர்களிடம் ஒப்படைத்து விட்டனர் 

என்பது மரபு வழிவந்த செய்தி”. 

மாடம்பிமார்களின் எண்ணிக்கை எட்டு எண்பது பொதுவான மரபு. 

மாடம்பிமார் கதை அவர்கள் 16 பேர் என்கின்றது. வரலாற்றாசிரியர்கள் 

16 பேர்களின் பட்டியலையும் தருகின்றனர்”. இவர்களில் போற்றி, 

பண்டாலை என்றும்-இரு நம்பூதிரிகள் தேசப்பிரஷ்டம் செய்யப்பட்டனர். 

பிறர் கைது செய்யப்பட்டனர் என்ற கருத்தும் உண்டு”. 

SF, வலியதம்பி குஞ்சுதம்பி கதை, வில்லிசை நிகழ்ச்சிகளில் கீழ்கண்ட பாடல். 

பாடப்பட்டதாக முத்துசாமிப்புலவர் கூறினார். 

கச்சைழுறி படுத்த பெண்டுகளை 

கண்ணாடி முண்டுடுத்த பெண்டுகளை 

முக்குவர் தன்னே யபோட்டியிட்டு 

ஏலம் எடுத்தார் நாறுநாறு 
கொச்சு குஞ்சு HOU Hone 

ஏலம் எடுத்தா நாறுதாறு 

கன்னியாகுமரி மாவட்... த்தில் மண்டைக்காடு கலவரத்தின் (1581) பின்னர் 

இப்பாடல் பாடப்படுவதில்லை என்றும் அவர் கூறினார். 

28. எட்டு வீட்டுப் பிள்ளைமார்கள் 1. சங்கர பண்டாரக் குறுப்பு ௨ க. ரச் ௬ 
மாதேவன் பண்டாரக் குறுப்பு 8. தெற்கே வீட்டு ஈச்சம்பி குறுப்பு. வடக்கே வீட்டு 
ஈச்சம் குறுப்பு 5. சிறமாின்கீம் முண்டக்கல் காமக்கோட்டி பின்னை 86. Logi. Gah 
இரவிக்குடட்டிப் பின்னை 7. சிறுபன்ளி தம்புகாளிப் பின்னை 8. வரியண் பின்னை எண்று 

குஞ்சுராமன் ரின்ளை 

இந்த எட்டு பேருடன் கீழ்வரும் எட் டுபேரையும் சேர்த்து 16 மாடம்பிமார்களாகக் 
கூறுகின்றார் டி.கே. வேலுப்பின்ளை. 

1. சூளத்தூர் கணக்கு காளிகாளி 2௨, களக்கூட் படம் கணக்கு ராமன் ஈஸ்வரன் 3. 
சிறையரின்கீழ் வா. க்கே வீட்டு கணக்கு சிறுப்பள்ளி மார்த்தாண்டன் அனந்தன் 4. பரகோட்டு 

கணக்கு அய்யப்பன் விக்கிரமன் 5. கணக்கு தம்பிராமன் ராமன் 6. பாண்டி கூட்டத்து 
கணக்கு சங்கர நாராயணன் அய்யப்பன் 27,போற்றி 8. பண்டாலை 

இந்தப் பதினாறு பேரில் பண்டிக் கூட்ட த்து கணக்கு சங்கர நாராயண அய்யப்பன் 

என்பவர் மட்டும் நாஞ்சில் நாட்டுத் தமிழர். பிற 15 பேர்களும் மலையாளிகள். 

T.K. Velupillai, Travancore State Manual, Vol. II, 1940, p.273. 

29. Ibid
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கதைப்பாடல்கள் யோகக்காரர்களைக் குறித்து எதுவும் 

பேசவில்லை. ஆனால் மார்த்தாண்டவர்மா சுசீந்திரம் யோகக்காரர்களின் 

கொட்டத்தை அடக்கிய நிகழ்ச்சியை கே.கே.பிள்ளை விரிவாகவே 

கூறுகிறார். மதம் கடவுள் கோவில் என்ற போர்வையில் நாட்டில் 

தலைவனைப் புறக்கணித்த கோவில் நிர்வாகிகளின் வீடுகளை அரசரே 

உடைத்தெறிந்திருக்கிறார்??. 

தம்பிமார்கள் கொலை செய்யப்பட்ட இடம் நாகர்கோவில் எனக் 

கதைப்பாடல் கூறும் (வரி. 1460). இதை வாய்மொழி மரபு 

உறுதிப்படுத்துகிறது”. 

வலியத்தம்பி, குஞ்சுதம்பி கதை, மாடம்பிமார் கதை ஆகிய இரு 

கதைகளையும், தம்பிமார்களுக்கு வழிபாடு நிகமும் கோவில்களில் 

பாடப்படும் வல்விசை நிகழ்ச்சியையும், வாய்மொழி மரபுகளையும் 

ஒருசேர வைத்துப் பார்க்கின்றபோது வரலாற்றாசிரியர்கள் கூறாத சில 

சமூக முரண்பாடுகளை உணர்த்துவதை அறிய முடிகிறது. 

மக்கள்- மருமக்கள் வழி போராட்டம் 

BOL WATS af or தாய் அபிராமி தமிழ் நாட்டிலிருந்து 

கூடியேறியவர்கள். கம்பிமார்கள் நாஞ்சில் நாட்டில் அதிகாரிகளாக 

இருந்திருக்கின்றனார். கதம்பிமார்கனின் சொத்துக்கள் நாஞ்சில் 

நாட்டிலேயே இருந்தன. ஆனால் நாஞ்சில்நாட்டு வேளாளர்கள் 

முழுக்கவும். மன்னரை ஆதரித்திருக்கின்றனர். நாயர்களில் சில 

குடும்பங்களைத் தவிர பிறர் மன்னரை ஆதரித்திருக்கின்றனர். நாடார்கள் 

பொத்தையடி ஊரைச் சார்ந்த சில குடும்பங்கள் மட்டும் மன்னரை 
ஆதரித்தன”, தநாடார்களில் பெரும்பான்மையானவரும் பணிக்கர் 
சமூகத்தினரில் சிலரும் தம்பிகளின் ஆதரவாளர்களாக 

இருந்திருக்கின்றனர். 

30. K.K. Pillai, 1953, p.50. 

31. தம்பிமார்கள் கொலைப்பட்ட அரண்மனை இருந்த இடத்தில் இப்போது 
காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம் உள்ளது. குமார் ௨0-25 ஆண்டுகளுக்கு 
முன்புவரை அரண்மனை இருந்ததற்கு அணை. யபாளங்கள் இருந்தன. 

32. “ஒட்டன். கதை" ' என்ற கதைப்பாடல் மன்னருக்கு ஆதரவாளர்களின் 
“தொடர்பானது. இக்கதை தொடர்பான குடும்பங்கள் நாகர்கோவில் கன்னியாகும்ரி 
சாலையில் 10 கி.மீ. தொலைவில் உன்ன பொத்தையடி மருந்துவான் மலை அ வாரம் 
என்ற கிராமத்தில் வாழ்ந்தனர். இவர்களின் மர.ரினர் என்று கூறிக் கொளன்ளுகின்றவர்கள் 
இவ்வஷணூரில் இன்னும் வாழ்கின்றனர். ் 

4
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. எனவே இந்தச் செய்திகளின் அடிப்படையில் பார்க்கும் போது 

மக்கள் வழி, மருமக்கள். வழி போராட்டமாக மக்கள் தம்பிகளின் 

போராட்டத்தைக் கருதலாம். நாஞ்சில் நாட்டு வேளாளர்கள் மருமக்கள் 

வழியைப் பின்பற்றுபவர்கள். நாடார்களோ மக்கள் வழியினர். எனவே 

நிலஉடைமையானளர்களான வேளாளர்கள் மருமக்கள். வழியைப் 

பின்பற்றும் மன்னரின் ஆதரவாளர்களாக இருந்தனர் என்று கூறலாம். 

இரண்டாவது முக்கியமான செய்தி அழகப்ப முதலியார் நாஞ்சில் 

நாட்டில் கொள்ளையடித்த நிகழ்ச்சி. நாயக்கர் படையெடுப்பின் 

போதெல்லாம் பெருமஅள:வு பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நாஞ்சில் நாட்டு 

வேளாளர்கள்தாம்”?. எனவே மருமக்கள்வழியைப் பின்பற்றிய நாஞ்சில் 

நாட்டு வேளாளர்களின் மேல் தம்பிகளுக்கு ஆத்திரம் இருந்திருக்கிறது. 

அழகப்ப மூதலியாரைக் கொண்டு நாஞ்சில் நாட்டைக் கொள்ளையிடத் 

தாண்டியதும் இதனால்தான் என்றும் கூற முடியும். 

33. முதலியார் ஒலைச்்சுவடிகள், விதாங்கூர் வெளி ( ந் ் 

1910 எண்.16. * Boots * அரசு வெணிஷீடு, திருவனந்தபுரம் 

இ கொல்லம் 873 ஆம் ஆண்டு கார்த்திகை மாதம் 9 ஆம் தேதி நாட்டுத் தங்கடம் 
தீர்ந்து கல்வெட்டி. நாட்டிக் கொடுத்தவக நாயக்கரிடே படைவந்து நாஞ்சிநாட்டு 852 
ஆம் ஆண்டு முதல் பலநாளும் படைவந்து 

பபைக்கேடு வருககொண்டு 849 ஆம் i ் ம் . ( ஆண்டு முதல் 56௦ ம் i 
அஞ்சாலி அடைச்சு நீக்கி அடைக்க வேண்டும் .. ... ட் ஆம் ஆண்டு வரைக்கி
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திருவனந்தபுரத்திலும், திருவிதாங்கோட்டதிலும், பத்மநாபபுரத்திலும் 
பெரிய பெரிய துரைமார்கள் வாழ்ந்திருந்தனர். இத்தகைய நாட்டை 
ராமவர்மத் தம்புரான் ஆண்டு வந்தார். மன்னரின் கட்டளைப்படி 

நாட்டில் உன்ள ஆலயங்களில் ஆறாட்டும், திருவிழாக்களும் நடந்தன. 

ஒருமுறை சுசீந்திரம் தாணுமாலயன் கோவிலில் நடந்த மார்கழித் 

திருவிழாவைக் காண மன்னர் வந்தார். 

வடநாட்டில் அயோத்தி என்ற பட்டணத்தில் இடையர் குலத்தில் 

பிறந்த அபிராமி என்பவரும், அவளுடன் பிறந்த கிருஷ்ணன் என்பவனும் 
அயோத்தி மகாதேவர் கோவிலில் நடனப்பணியைச் செய்து வந்தனர். 

ஒரு சமயம் அயோத்தியில் பெரும் பஞ்சம் வந்தது. அப்போது 
அபிராமியும், கிருஷ்ணணும் இனி நாம் இந்த ஊரில் இருக்க வேண்டாம். 
தட்சண பூமிக்குச் செல்லுவோம் என முடிவு கட்டி தெற்கு நோக்கி 
வந்தார்கள். 

அயோத்திவிட்டு நடந்து ' கங்கைகொண்டான், கயத்தாறு ஆகிய 
ஊர்களைக் கடந்து ஆசிரமம் என்ற ஊருக்கு வந்தார்கள். அங்கு இரவு 
தங்கிவிட்டு திருக்குறும்குடி, திருநெல்வேலி, பாளையங்கோட்டை, 

நாங்குனேரி, வள்ளியூர், பணக்குடி என்ற ஊர்களைக் கடந்து 
ஆரல்வாய்மொழி வந்தனர். அங்கே ஒருநாள் தங்கிவிட்டு தோவாளை, 

வெள்ளமடம் ஆகிய ஊர்களைத் தாண்டி ஆனைப்பாலம் வழியாகச் 
சுசீந்திரம் ஊருக்கு வந்தனர். அங்கு மார்கழித் திருவிழா நடந்து 
கொண்டிருந்தது. அபிராமி சுசீந்திரம் கோவில் தெய்வமான 
தாணுமாலயனைத் தொழுதாள். தம்குறைகளைச் சொல்லி வணங்கினாள். 
பின்னர் மன்னரைத் தரிசித்தாள். 

அபிராமி மன்னரை வணங்கிவிட்டு தன் வரலாற்றைக் கூறினாள். 
“அவயோத்திப் பட்டணத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் நாங்கள். அங்கு 
மழையின்றிப் பஞ்சம் வந்தது. அதனால் பிழைக்க இங்கு வந்தோம்” 
என்றாள். அவளது தாமரை போன்ற முகத்தை ராமவர்மா பார்த்தார். 
அவள்மீது ஆசை கொண்டார். அவளது அழகு அவரைக் கவர்ந்தது. 
அவளுக்குப் பட்டும், கச்சையும் கொடுக்க விரும்பினார். அவளது 
ஜாதகத்தை கணித்த மந்திரிமார் அவளுக்குப் பட்டும் கச்சையும் 
கொடுக்க நேரம் குறித்தனர். மன்னரும் அப்படியே நாதசுரம் ஒலிக்க, 
குரவை முழங்க அவளுக்குப் பட்டும், கச்சையும் கொடுத்தார். அவளது 
அண்ணனுக்கு நல்ல கவணியும் கொடுத்தார்.
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மன்னர் சுசீந்திரத்திலிருந்து புறப்பட்டார். அபிராமி மன்னரின் 

அருகே பல்லக்கில் வந்தாள். அவளது அண்ணன் குதிரையில் வந்தான். 

அவர்கள் நாகர்கோவில், சுங்கான்கடை, செட்டிமடம் கடந்து இரணியல் 

அரண்மனைக்கு வந்தனர். மன்னர் அபிராமியை அம்மை தம்புரான் 

என அழைத்தார். அவளது அண்ணன் கிருட்டிணனுக்குக் கொச்சுமாறப் 

பிள்ளை எனப் பெயர் கொடுத்தார். 

அம்மை தம்புரானும், மன்னரும் பள்ளியறை சேர்ந்தனர். இருவரும் 

மனம் பொருந்தி வாழ்ந்தனர். அம்மை தம்புரான் கடவுள் அருளால் 

கர்ப்பம் உற்றாள். பத்தாம் மாதத்தில் ஆண் மகவு ஒன்றை ஈன்றாள். 

அக்குழந்தையின் வலதுகையில் சங்கு, சக்கர ரேகை இருந்த்து. 

குழந்தையின் எதிர்காலத்தைக் கணிக்க சோதிடன் வந்தான். 

சோதிடன் பரல்களைப் பரத்தினான். நாள் கிரகங்களைக் 

கணித்தான். தம்புரானைப் பார்த்துச் சொன்னான். “தம்புரானே 

இக்குழந்தை உத்திர நட்சத்திரத்தில் பிறந்தது. யோகம் உள்ளதுதான். 
இவனுக்கு ஒரு தம்பியும், ஒரு தங்கச்சியும் பிறப்பார்கள். பின்னாளில் 

இந்த நாட்டை ஆனப்போகின்ற மன்னர் அம்மை தம்புரானின் மகளை 

திருமணம் செய்ய விரும்பிக் கேட்பார். அவளது அண்ணன்மார்கள் 

அதற்கு இணங்க மாட்டார்கள். அதனால் இரு ஆண்பிள்ளைகளும் 

"கொல்லப்படுவார்கள்'' என்றான். மன்னர் அதைக் கேட்டு 

அதிர்ச்சியடைந்தார். என்றாலும் வருவது வரட்டும் என அமைதியாக 

இருந்தார். ் 

.. மன்னர் மூத்த மகனுக்கு ஆபரணங்கள் செய்யத் தட்டானை 

வரவழைத்தார். அவனுக்குப் பொன்னை நிறுத்துக் கொடுத்தார். 

மூத்தமகன் வலியதம்பிக்கு மூன்று வயதானபோது அம்மைதம்புரான் 

இரண்டாவது ஆண்குழந்தையைப் பெற்றாள். அதைக் குஞ்சுதம்பி 

என்றனர். அதைக் கொச்சுமணித் தங்கை என அழைத்தார். 

கொச்சுமணித் தங்கையின் எதிர்காலத்தைக் கணிக்க சோதிடனை 

அழைத்து வந்தனர். சோதிடன் பரல்பரப்பிப் பார்த்தான். பலனைச் 

சொன்னான். “வலிய தம்பிக்கு 22 வயதாக ஆகும்போது இந்தப் பெண் 
16 வயது மங்கையாக இருப்பாள். அப்போது வன்கொலை நிகமும். 
இந்த நாட்டின் மன்னராகப் பின்னர் பட்டம் ஏற்கப் போகின்ற மன்னர், 
கொச்சுமணித் தங்கையைப் பெண் கேட்பார். தம்பிகள் பெண் கொடுக்க 
மறுப்பார்கள். அதனால் அந்த மன்னருக்கும், தம்பிகளுக்கும் இடையே 

பிணக்கு வரும். அந்த மன்னர் தம்பிகளின் அதிகாரத்தை ஒடுக்குவார். 
சொத்துக்களைப் பறிப்பார். தம்பிகளைக் கொல்லவும் செய்வார்” என்றான்.
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வவிய தம்பிக்கு ஏழு வயதானபோது அவனுக்கு எழுத்தறிவிக்க 

வேண்டும் என நினைத்தார் ராமவர்மா மன்னர். மந்திரி “பத்மநாபபுரத்தில் 

நீலகண்ட பின்னை என்ற ஒருவர் உண்டு. குடும்பத்திற்குக் கல்வி 

கற்பிப்பதில் சமர்த்தர். அவரை அழைக்கலாம் என்றார். அந்த 

அண்ணாவிற்கு ஆள் அனுப்பினார் மன்னர். ஒட்டன் பத்மநாபபுரத்திற்கு 

ஓடிச் சென்றார். அண்ணாவியை தாடாளும் மன்னர் அழைப்பதாகச் 

சொன்னார். அண்ணாவி அந்த மொழிக்கேட்டு “இது என் கடமை” 

என்றார். 

அண்ணாவி தலையில் சிவப்பு உருமாலைக் கட்டிக் கொண்டார்; 

நெற்றியிலே நீறணிந்தார்; கேரளபுரத்திற்கு நடந்து வந்தார். அங்கே 

வலிய தம்பி, குஞ்சுதம்பி ஆகிய இருவரும் .அண்ணாவியைச் சந்தித்தனர். 

அண்ணாவி தம்பிகளை அழைத்துக்கொண்டு மன்னரிடம் வந்தார். 

மன்னரிடம் தம்பிகள் படிப்பதற்குப் பள்ளிபுரை கட்டவேண்டும் எனக் 

கேட்டார். மன்னவரும் அதற்கு ஆணையிட்டார். சிங்கநல்லூரின் மேற்கு 

பக்கம் மேற்கு தெருவில் பள்ளிபுரை கட்டினார்கள். அந்த அறையில் 

எல்லா கடவுளர்களின் ஓவியங்களையும் வரைந்து வைத்தார்கள். 

ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் தனித்தனி மேடைகள் கட்டினார்கள். 

ஒரு நல்லநாளில் ஆசான் தம்பிகளுக்குக், கல்வி கற்பிக்க 

ஆரம்பித்தார். தமிழ், மலையாளம், ஆங்கிலம் முதவிய மொழிகளையும் 

கணக்கு வழக்குகளையும் ஆசான் கற்பித்தார். அவர்கள் கற்கும் திறமை 

கண்டு ஆசான் திகைத்தார். ஆசான் மன்னரிடம் “இத்தகைய சீடர்களை 

நான் கண்டதில்லை” என்றார். 

மன்னர் வலிய தம்பிக்கு ஒன்பது வயதானதும் வாள் சண்டை, 

மற்போர், உடைவாள் வெட்டு ஆகியன கற்பிக்க விரும்பினார்: 

அதற்குரிய அறையையும் கட்டி முடித்தார். தகுந்த ஆசானை 
வரவழைத்தார். ஆசான் தம்.பிகளுக்குப் பலவகையான போர்முறைகளைக் 

கற்பித்தார். பொன்னங்குருவி பாய்வது போல போரில் பாயும் 

முறையையும், வல்லயங்கொண்டு எறிகின்ற முறையையும், கைகளால் 

பூட்டுப் போடுகின்ற முறையையும் வர்மத்தட்டு முறையையும், இப்படி 

பலவகைப் போர் முறைகளைக் கற்பித்தார். கம்பிகள் இருவரும் 

ஆசானை விஞ்சும் அளவுக்குத் திறம் பெற்றனர். இதைக்கண்ட மன்னர் 

மகிழ்ந்தார். ஆசானுக்கு 1008 களஞ்சு பொன்னைக் கட்டிக் கொடுத்தார். 

ஆசான் தம்பிகளுக்கு யானை ஏற்றமும், கசூதிரை ஏற்றமும் கற்பித்தார். 

தம்பிமார்கள் இவ்வாறு எல்லா கலைகளையும் கற்று இன்பமுடன் 

வீற்றிருந்தனர். இராமவர்மாவும், கிட்டிணத்தம்மாளும் இணைபிரியாத
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புறாக்களாக வாழ்ந்து வந்தனர். மன்னர் ராமவர்மா தரம். உயிருடன் 

இருக்கும்போதே நம் பிள்ளைகளுக்குக் கொழுக்க வேண்டியதைக் 

கொடுக்க வேண்டும். நாம் இறந்த பிறகு இவர்களை யாரும் கவனிக்க 

மாட்டார்கள் என்று நினைத்தார். நாலாமூட்டில் உள்ளசந்தையில் 

மூதலெடுப்பு தீர்வை, கொரடுப்பக்குளி பேட்டையில் முதல் எடுப்பு, 

தாழாக்குடி பகுதிகளில் வரிப்பிரிக்கும் பொறுப்பு, கூட்டப்புளி, 

கொடுப்பக்குளி, அம்மாண்டிவிளை போன்ற இடங்களில் நிலங்களும் 

தம்பிகளுக்கு கொடுத்தார். கொச்சுமணித் தம்புரானுக்கு மூன்று ஏக்கர் 

நிலம் கொட௫த்தார். 

மக்கள் மூவருக்கும் நிறைந்த செல்வத்தைக் கொடுத்த மகிழ்ச்சியில் 

மன்னர் இருந்தார். இந்தக் காலகட்டத்தில் முன்னோரின் வழக்கப்படி 

ராமவர்மாவும் தீர்த்தமாடச் சென்றார். தம்பிமார்கள் ஆயுதங்களுடன் 

மன்னருக்குக் காவலாகக் குதிரையில் சென்றனர். மன்னர் சிங்கநல்லூர் 

அரண்மனையை விட்டுப் புறப்பட்டு அச்சம்பாறையைக் கடந்து 

தலக்குளம் ஏலாவைக் கடந்து வள்ளியாபுரம் வந்தார். 

வள்ளியாபுரத்தை அடுத்த எழுத்திட்டான் பாறையில் ஒரு காலத்தில் 

ஒரு பூதம் எழுதி வைத்திருந்த வாசகத்தை மன்னர் படித்தார். அதனால் 

மகிழ்ச்சியடைந்தார். பின்னர் பேய் கடுக்காய்மூடி, மம்மத்து மூலைக் 

கடந்து வனள்ளியாறு வத்தனர். பரின்னர் வாவலியாம்பாறை என்ற 

இடத்துக்கு வந்தார். அந்த இடம் எல்லா ஆறுகளும் ஒன்றாகக் 

கலக்குமிடம். புண்ணிய தீர்த்தம் என மந்திரிகள் கூறினார்கள். படை 
பரிவாரங்களும் தீர்த்தமாடின. மன்னர் ஆற்றங்கரையில் ஏறிய சமயத்தில் 
கடல் பெருக்கெடுத்தது. 

மன்னர் கடலைப் பார்த்தார். அவருக்கு அங்கமெல்லாம் நடுங்கியது. 
எல்லோரும் காணும்படியாகத் தன் விரலைத். துண்டித்துக் கடவில் 

எறிந்தார். விரல்துண்டு உதிரம் சொரிந்தபடி ஆற்றில் விழுந்தது. உடனே 

கடல் அடங்கியது. அலை நின்றது. மன்னர் மனம்மகிழ்ந்தார். மன்னர் 

விரலைத் துண்டித்த இடம் கைக்கடிகைப்பட்டணம் என பெயர் பெற்றது. 

மன்னர் தீர்த்தமாடிய பின்னர் சிங்கநல்லூருக்குப் புறப்பட்டார். 

அப்போது முத்தாரம்மன் தேரில் எதிரே வந்தான். வட்டி : நிறைய 

வகைவகையாய் முத்துக்களைக் கொணொாடு வந்தாள். அந்த வித்துக்களை 
வாரி மன்னரின் மேலே எறிந்தாள். .அடுத்த நான் மன்னருக்குக் 
கொடுங்காய்ச்சல் அடித்தது. மன்னர் அன்ன ஆகாரம் புசியாமல்' 
கிடந்தார். பஞ்சு மெத்தையில் துயின்ற மன்னனைப் பருமணலில் 
கிடத்தினார்கள்.
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மன்னரின் அருகே இரண்டு மகன்களும், மகளும் நின்று அழுதனர். 

கிட்டிணத்து அம்மையும் கலங்கி நின்றார். மன்னர் மந்திரிகளிடம், “நான் 

இனிப். பிழைக்க மாட்டேன், இந்த நாட்டை ஆளுவதற்கு ஒரு அரசரை 

நியமிக்க வேண்டும். ஆற்றுங்கல்லில் அரசாளும் அழகன் வாலவஞ்சி 

மார்த்தாண்டரை இங்கு அழைத்துவர வேண்டும்” என்றார். 

துரிதமாகச் செல்லும் காவலர்கள் ஆற்றுங்கல்லுக்குச் சென்றனர். 

அங்கு அரச வம்சத்தின் தாயாதிக் குடும்பத்தைச் சார்ந்த வாலவஞ்சி 

மார்த்தாண்டரைக் கண்டு ராமவர்மாவின் எண்ணத்தைத் தெரிவித்தனர். 

மார்த்தாண்டவர்மா புரவிமேல் வந்தார். ராமவர்ம மன்னரைக் கண்டார். 

அவரது வாடிய உடம்பைக் கண்டார். மனம் நெகிழ்ந்து அழுதார். 

மன்னரும் மார்த்தாண்டரைக் கையால் அணைத்து “இந்த பாருலகை நீ 

கான் ஆட்சி செய்ய வேண்டும். கிட்டிணத்தம்மாளுக்கும் என்: 
பின்ளைகள் மூன்று பேருக்கும் துணையாக நீ இருக்க வேண்டும். 

அவர்களுக்கு உறவு என்று சொல்ல வேறு யாரும் இல்லை. அவர்களுக்கு 

நான் விட்டுக் கொடுத்த சொத்துகளின் உரிமை இவர்களிடமே இருக்கட்டும். 

அந்த உரிமையை எழுத்து விடாதே. சுசீந்திரம் கோவிவின் படித்திரத்தை 

முடக்கி விடாதே” என்று நீண்ட அறிவுரை கூறினார். சேரநாட்டின் 

செங்கோலையும், முத்திரையையும் மார்த்தாண்டவர்மாவின் கையிலே 

கொடுத்தார். கண்ணை மூடினார். மன்னரின் ஆவி பிரிந்தது. 

மன்னரின் கருமாதிகள் முறைப்படி முடிந்த பின்னர் மக்கள் மூவரும் 

சிங்கதல்லூர் அரண்மனையில் வாழ்ந்தார்கள். நாட்டின் நிர்வாகத்திலும், 

சட்டம் ஒழுங்கைக் காப்பாற்றுவதிலும் மன்னருக்குத் துணை 

இருப்பதாகத் தம்பிகள் வாக்களித்தனர். அப்படியே துணையாக 

இருக்கவும் செய்தனர். இப்படி இருக்கும் நானில் ஒரு நாள் 

மார்த்தாண்டவர்மா கொச்சுமணித்தங்கையை நேரிலே கண்டார். அவள் 

ரீது ஆசை கொண்டார். தன் முறைப்பெண் என்ற உரிமையும் அவருக்கு 

இருந்தது. 

மன்னர் மந்திரிகளிடம் சிங்கநல்லூரிவிருந்த தம்பிகளை அழைத்து 
வருமாறு பணித்தார். காவலர்கள் மன்னர் அழைத்த செய்தியைத் 

தம்பிகளிடம் சொன்னார்கள். தம்பிகளும் மன்னரிடம் முகம் காட்டப் 

போகும்போது கடைப்பிடிக்க வேண்டிய நியமத்துடன் புறப்பட்டனர்... 

பலவகை ஆபரணங்களை அணிந்தனர். ஆயுதங்களை எட௫த்துக் 

கொண்டனர். தாயாரைத் தொழுது விடைவாங்கிப் புறப்பட்டனர். 

மன்னரைக் கண்டு வணங்கினர். 

பின்னர் தம்பிகளை அமரச் சொன்னார். பின் தம்பிகளிடம் “உங்கள் 

தங்கை கொச்சுமணிக்குப் பரிவட்டம் கொடுக்க விரும்புகிறேன். அவள்
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எனக்கு முறைப்பெண் அல்லவா. எனக்கு அவளைத் திருமணம் செய்ய 

உரிமை இருக்கிறது” என்றார். இதைக் கேட்ட தம்பிமார் சினந்தனர்; 

பதறினர். “இல்லம் துருவம் என்னும் இரு பிரிவினர்களுக்குள் திருமணம் 

செய்யும் வழக்கம் உண்டோ! துருவத்தில் பிறந்த மன்னருக்கு நாங்கள் 

பெண்தர முடியுமா? இது நடக்கிற காரியமல்லவே” என்றனர். 

தம்பிகள் கொஞ்சம் சமாதானத்துடன் மீண்டும் பேசினர். 

“மன்னரின் வயதுக்கும் கொச்சுமணியின் வயதுக்கும் 

பொருந்திவரவில்லையே. என்றாலும் ஒரு நிபந்தனையின் வழி இதற்கு 

சம்மதிக்கிறோம். அவளுக்குப் பிறக்கும் பிள்ளைக்குத்தான் இந்த நாட்டின் 

அரச பதவி கொடுக்க வேண்டும். இதற்கு உத்தரவாதம் அளிக்க 

வேண்டும். அப்படியானால் இந்தத் திருமணத்திற்குச் சம்மதிக்கிறோம்” 

என்றனர். 

தம்பிகளின் நிபந்தனையைக் கேட்ட மன்னர் வேங்கைப்புலிபோல் 
சீறினார். “நீங்கள் பேசுவது நியாயமல்லவே. என் கண்ணில் 

விழிக்காதீர். நீங்கள் எல்லோரும் மலைப் பகுதிக்குப் போய் விடுங்கள்” 
என்றார். மன்னர் திகைத்தார். விக்கி நின்றனர். தம்பிகள் மன்னரிடம் 

விடைபெறாமலே சிங்கநல்லூருக்குச் சென்றனர். தம்பிகள் 
சோர்ந்துபோய் இருப்பதைக் கண்ட கிட்டிணத்தம்மாள் “என்ன நடந்தது” 

எனக் கேட்டாள். கம்பிகள் நடந்ததைக் கூறினார்கள். தாயாரும் 

அதுகேட்டு மனம் வருந்தினாள். 

இப்படி. இருக்கும் நாளில் மார்த்தாண்ட வர்மா இந்தத் தம்பிகளை 

நிம்மதியாக இருக்க விடக்கூடாது. என் மாமன் ஆண்டிருந்த, படுத்திருந்த 

பனள்ளிமெத்தையை இந்தத் தம்பிகளுக்கு உரிமையாக இருக்க விட 

மாட்டேன். அதை எடுத்துவர வேண்டும்” என நினைத்தார். அப்படியே 
காவலர்க்கு ஆணையிட்டார். 

மன்னரின் ஆணையை ஏற்ற பட்டன்மார்கள் தம்பிகளின் 

இல்லத்துக்குச் சென்றனர். இராமவர்ம மன்னரின் மெத்தையையும் 

கட்டிலையும் எடுக்க முயன்றனர். இந்த நேரத்தில் முத்துமயில் 
இலவாணிச்சியின் வீட்டில் குஞ்சு தம்பி இருந்தார். அவருக்குக் 
காவலர்கள் மெத்தையை எடுக்க வந்த செய்தி கிடைத்தது. அவர் 
கோபத்துடன் அரண்மனைக்கு வந்தார். , மெத்தையை எடுத்து 
செல்பவர்களைத் தடுத்தார். தன் வாளை உருவி அவர்களிடம் காட்டினார். 
“என் தந்த எனக்கு கொடுத்த மெத்தையை நீங்கள் எடுப்பதா” எனக் 
கேட்டார். மெத்தையைக் கண்டதுண்டமாக வெட்டினார். பஞ்சைக்
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காற்றில் பறக்க விட்டார். இதைக் கண்ட பட்டன்மார்கள். மன்னரிடம் 

ஓடிச் சென்று குஞ்சுதம்பி செய்த காரியத்தை சொன்னார்கள். 

நாடு நீங்கிய மன்னரின் மெத்தையைக் குஞ்சுதம்பி கிழித்துப் பறக்க. 

விட்டார் என்ற செய்தியைக் கேட்ட மார்த்தாண்டவர்மா, “இந்தத் 

தம்பிகளை நான் வாழ விடப் போவதில்லை” என்றார். அவர்களுக்கு 

கொடுத்திருந்த மானியங்களைப் பறித்துக் கொண்டார். அவர்களின் 

சொத்துக்களை அரசு உடைமை ஆக்கினார். இதனால் தம்பிமார்களுக்கு 

மன்னர் பேரில் வஞ்சினம் வந்தது. மன்னரைப் பழிவாங்க வேண்டும் 

எனத் துடித்தனர். “பக்கத்துப் பகை நாட்டிற்குச் சென்று படைகொண்டு 

வரவேண்டும். அந்தப் படைகளால் மார்த்தாண்டரை அழிக்க வண்டும். 

இந்த நாட்டை நம் வசம் ஆக்க வேண்டும் என முடிவு கட்டினர். 

தம்பிகளின் வைராக்கியம் கூடியது. வீட்டில் இருந்த வெள்ளி, 

வெங்கல பாத்திரங்களையும், ஆபரணங்களையும் மூட்டைக் கட்டினர். 

தாயாரையும், தங்கையையும் அழைத்துக்கொண்டு சிங்கநல்லூர் 

கோவில்விட்டு சுசீந்திரம் சென்றனர். அங்கு ராம்கிருஷ்ணக் குருக்கள் 

என்பவரின் வீட்டில் தயாரையும், தங்கையையும் இருத்தினார்கள். 

கொஞ்சம் நல்ல பணத்தையும் கொஞ்சம் கள்ளப் பணத்தையும் இரண்டு 

சானளியல் அளவு சுமடாகக் கட்டினர். பிச்சைக் கைப்பன்ளி நாயர், 

மாடன் பொன்னிற நாயர் ஆகியோருடன் பக்கத்து நாட்டுக்குப் 

புறப்பட்டனர். 

தம்பிமார் பகைநாட்டிற்குச் சென்று படையுடன் வரப்போகிறார்கள் 

என்ற செய்தி பரந்தது. நாஞ்சி நாட்டார்கள் தம்பிமார்களிடம் சென்றனர். 

யானையும், யானையும் மோதிக்கொண்டால் அவற்றிற்கிடையே 

அகப்பட்டுக் கொண்ட. கொசு எதற்காகும். நீங்கள் படையோடு வந்தால் 

நாட்டில் அழிவுகள் நேருமே. படையெடுக்க வேண்டாம் என்றனர். 

தம்பிகளோ “இந்த நாடு எங்களுக்கு உரியது. நீங்கள் எத்தனை 

கூறினாலும் கேட்க மாட்டோம்” என்றனர். தம்பிகள் பிடிவாதமாக 

இருந்தனர். 

நெல்லைச் சீமையில் வரிப்பிரிக்கும் பொறுப்பை ஏற்றிருந்த 
அழகப்ப முதலியார் தம்பிமார்களைக் கண்டதும் மகிழ்ச்சியோரகு 

வரவேற்றார். தம்பிமார்களும் அவரை வணங்கிவிட்டுத் தாங்கள் வந்த 

காரணத்தைக் கூறினர். “இராமவர்மாவின் .மக்களாகிய எங்களுக்கு 
எங்கள் தந்ைத விட்டுக் கொடுத்த சொத்துக்களையும், மானியங்களையும் 

_மார்த்தாண்டவர்மா பறித்துக் கொண்டார். எங்களை நட்டாற்றில் விட்டு 

விட்டார். உங்களிடம் சரணடைய வந்தோம்” என்றனர். ஒரு சாளியல்
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நல்ல பணத்தையும், ஒரு சானியல் கள்ளப் பணத்தையும் முதலியாரின் 

மூன்னே வைத்தனர். 

தம்சிகளைப் பணத்தைக் கண்ட முதலியாரின் முகம் மலர்ந்தது. i 

என்று பார்த்து “நான் உங்களுக்கு என்ன உதவி செய்ய மூடியும்?” ) 

கேட்டார். தம்பிகள் “பத்மநாபபுரம் கோட்டையைப் பிடித்து எங்கள்வசம் 

ஒப்படைக்க வேண்டும். நீங்கள் நாஞ்சில் நாட்டில் மூன்று praise 

கொள்ளையிட நாங்கள் உதவுகின்றோம்” என்றனர். கொள்ளை என்றதும் 

முதலியாரின் முகம் மீண்டும் மலர்ந்தது. “சந்தோசமாக வருகிறேன்” 

என்றார். 

அழகப்ப முதலியார் தன் பெரும் படைகளை அணிவகுத்தார். 

தம்பிகளின் ஆட்களும் சேர்ந்து கொண்டனர். சிந்துபூந்துறை விட்டு, 

திருக்குறுங்குடி வழியாகப் பணக்குடிக்கு வந்து கடுக்கரை வந்தனர். 

கடுக்கரையில் பாளையம் அடித்தனர். பின் அங்கிருந்து புறப்பட்டு 

நாஞ்சில் நாட்டின் 12 பிடாகைகளிலும் கொள்ளையடித்தனர். நாஞ்சில் 

நாட்டு ஊர்களை அழித்தனர். தம்பிகள் அங்கிருந்து சுசீந்திரம் சென்று 
கிட்டிணத்தம்மாளைக் கண்டனர். “அம்மா மயங்க வேண்டாம்; 

மார்த்தாண்டவர்மாவை மலைக்கு மேலே அனுப்பி விடுவோம்: கவலை 

விடுக” என்றனர். 

முதலியார் சுசீந்திரத்திற்கு வந்தார். கோவில் பாத்திரங்களையும், 
அணிகலன்களையும் கொள்ளை கொண்டார். பின் அங்கிருந்து 

தம்பிமார்களின் படைகளுடன் பத்மநாபபுரத்திற்குச் சென்றார். 

இந்த நேரத்தில் பத்மநாபபுரம் கோட்டையிவிருந்த மன்னர் 

பகைவர்களின் பீரங்கி முழக்கத்தைக் கேட்டார். கொச்சிரவி மார்த்தாண்ட 
பிள்ளை, கிட்ணன் கேசவன் மந்திரி ஆகிய இருவரையும் அழைத்தார். 
பகைவருடன் போரிட யாரை அனுப்புவோம் எனக் கேட்டார். 
களக்கூட்டத்துப் பின்னை, மகுடச்சேரி மார்த்தாண்ட பிள்ளை, 'வீரபாகு 

பிள்ளை, நெடுமங்காட்டு நீலகண்ட பிள்ளை, அனந்தபத்மநாப பிள்ளை 
ஆகியோர்களையும் வரவழைத்தார். மாடம்பிமார்கள் 16 பேரும் 
பத்மநாபபுரம் கோட்டைக்கு வந்தனர். 

பத்மநாபபுரம் கோட்டைக்கு வெளியே அழகப்ப முதலியாரின் 
படையும், மார்த்தாண்டரின் படையும் சந்தித்துக் கொண்டன. பெரும் 
போர் செய்தன. மாறி மாறி பீரங்கிக் குண்டுகளைப் பொழிந்தன. 
மாடம்பிமார்கள் முதலியாரின் எதிரே நின்று போர் செய்தனர். ஆனால் 
போரின் பாதியிலே மாடம்பிமார்கள் சதிசெய்தனர். ஒடிவிட்டனர்.
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மன்னர் மாடம்பிமார்கள் சதித்ததைக் கண்டு அதிர்ச்சியுற்றார். 

தம்பிகளின் படை முன்னேறியது. மன்னர் கோட்டையின் ரகசியவழி 

மூலம் தப்பிக்க முயற்சி செய்தபோது தம்பிகள் கண்டு விட்டனர். நீண்ட 

வாளை எழுத்து மன்னரை வெட்டப் போனான் வலிய தம்பி. முதஸி 

யார் அதைத்தடுத்தார். “அரசழிக்க நாயமில்லை. விட்டுவிடு” என்றார். 

தம்பிகளும் மன்னரைக் கொலை செய்யும் எண்ணத்தைக் கைவிட்டனர். 

இந்த நிலையில் மன்னர் அழகப்ப முதவலியாரைச் சந்தித்தார். நல்ல 

பணமும் கள்ளப் பணமுமாக இரண்டு சாளியல் பணம் கொடுத்தார். 

முதலியார் மனம் மாறினார்... போர் செய்வதை நிறுத்தினார்; 

தம்பிமார்களை அழைத்தார்; மன்னரிடம் வந்தார். நீங்கள் இனி போர் 

செய்யக்கூடாது. ஒருவரை ஒருவர் சதி செய்யக்கூடாது என்றார். 

தம்பிமார்களையும், மன்னரையும் பத்மநாபபுரம் நீலகண்டசாமி 

கோவிலுக்கு அழைத்துச் சென்றார். 

மூதலியார் மன்னரையும் தம்பிகளையும் பார்த்து “இந்த நாட்டு 

மூறைப்படி பாலும் கடையாலும் தொட்டு நாங்கள் இருவரும் சதிசெய்ய 

மாட்டோம் என சத்தியம் செய்யுங்கள்” என்றார். அப்போது 

மார்த்தாண்டர் கள்ளத்தனமாக சத்தியம் செய்ய நினைத்தார். ஓர் ஈயை 

பிடித்தார். தன் நகத்துக்குள்ளே மறைத்து வைத்துக்கொண்டார். 

கோவிலின் முன் வாசலுக்குச் சென்றார். பாலும் கடையாலும் வைத்து 

ஈ உயிர் உள்ளவரை தம்பிகளுக்குத் துரோகம் செய்யமாட்டேன்” என்றார். 

உடனேயே அந்த ஈயை நக்கிக் கொன்றுவிட்டார். தம்பிமார்களோ: 
“நாங்கள் ஜீவன் உள்ள மட்டும் மன்னருக்குத் துரோகம் செய்ய 
மாட்டோம்” என உண்மை பேபசினர். 

சத்தியம் செய்து முடிந்ததும் அழகப்ப முதலியார் மன்னரிடம் “அரசே 
தம்பிமார்களுக்கு உரிய மானியங்களைக் கொடுத்து விடுங்கள். 
அவர்களின் சொத்துக்களை அவர்களுக்கே திருப்பியளிக்க வேண்டும். 
இது என் கட்டளை” என்றார். மன்னரும் அதற்கு இணங்கினார். ap so)! 
யார் இருவரும் சமாதானமாகி விட்டதாக எண்ணி தன் படையை 
அழைத்துக்கொண்டு பாண்டிச்சீமைக்குச் சென்றார். 

தம்பிகள் மன்னர் மனம் மாறிவிட்டார் என எண்ணித் தன் 
பரிவாரங்களுடன் சுசீந்திரம் சென்றனர். அவர்களுக்கு வரவேண்டிய 
மானியங்களும் ஒழுங்காக வந்தன. இந்த நிலையில் மன்னர் 
நாகர்கோவில் கொட்டாரத்துக்கு வந்தார். அவர் தம்பிகள் உயிரோடு 
இருப்பது வரை நாம் நிம்மதியாக வாழ முடியாது என உணர்ந்தார்... 
தம்பிகளைக் கொலை செய்யத் திட்டமிட்டார். தன்னைச் சந்திக்குமாறு 
தம்பிகளுக்கு ஆன் அனுப்பினார்.
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மன்னரின் கட்டளையை ஒட்டன் வலிய தம்பியிடம் சொன்னான். 

உடனே .வலிய தம்பி மன்னரைக் காணப் புறப்பட்டார். பலவகையான 

அணிகளை அணிந்தார். ஆடைகளை அணிந்தார். தாயாரிடம் விடை 

பெற்றார். தாயார் கிட்டிணத்தம்மை “மன்னரின் கட்டளைக்கேற்றவாறு 

நடந்துகொள்” என்றார். 

வலிய தம்பி நாகர்கோவில் கொட்டாரத்தை அடைந்தார். 

மன்னரைக் கண்டார். மன்னன் வலியதம்பியை மகிழ்ச்சியுடன் 

வரவேற்றார். அவரைக் குறித்து விசாரித்தான். “உன் உடைவாளைத் 

தா” என்றார். வலிய தம்பி சூது அறியாமல் தன் உடைவாளைக் 

கொடுத்தார். தம்பி வாளைக் கொடுத்ததும் மன்னரின் முகம் மாறியது. 

காவலர்களிடம் “கொட்டாரத்தின் எல்லாக் கதவுகளையும் அடைத்து 

விடுங்கள்” என்றார். 

தம்பி திகைத்து நின்றார். தம்பியின் வாளைத் தூக்கி எறிந்தார். 
தம்பியைப் பார்த்து “இப்போது கேட்பாய் தம்பி! சுசீந்திரத்தில் மார்கழித் 

திருவிழா நடக்க வேண்டியிருக்கிறது. கோவில் பூசைப் பாத்திரங்கள் 

வேண்டுமே. அரை நாழிகைக்குள் அவற்றைக் கொண்டுவா” என்றார். 

தம்பி “என்ன அரசே! அவற்றை அழகப்ப முதலியார் கொள்ளையடித்துச் 

சென்றுவிட்டார்” என்றார். உடனே மன்னர் அழகப்ப முதலியார் உன் 

அப்பனோ” என்றார். தம்பியோ “எனக்கு அவர் அப்பன் என்றால் 

உங்களுக்கு மாமன் அல்லவா'' என்றான். இந்த தேநரத்தில். 

ஆசான்மார்களும், பணிக்கன் மார்களும் வலிய தம்பியைச் சூழ்ந்துக் 

கொண்டார்கள். 

மார்த்தாண்டவர்மாவின் வீரர்கள் தம்பிகளுடன் மல்லுக்கட்டினர். 

சிலரை கையாலே கொன்றான். ஆயுதமின்றி அவரால் ஒன்றும் செய்ய 

முடியவில்லை. ஆசான்மார்கள் தம்பியைக் கட்டித் தூக்கிக்கொண்டு 
போய் மன்னரின் முன்னே கிடத்தினார். மன்னர் வாளால் அவனை 

வெட்டினார். வலிய தம்பி இறந்தார். 

வலிய தம்பி இறந்ததை தாழக்குடி கேள்வியில் இருந்த குஞ்சுதம்பி 
அறிந்தார். நாகர்கோவில் கொட்டாரத்திற்கு ஓடிச் சென்றார். 

கொட்டாரத்தினுள். நுழைந்தார். மன்னரின் அறைக்குள் சென்றார். 
மன்னரைக் கையிலிருந்த வாளால் ஓங்கி வெட்டினார். வாள் குறிதவறி 
உத்திரத்தில் பட்டது. மன்னர் விழித்துக்கொண்டார். அப்போது 
காவலர்கள் குஞ்சுதம்பியைச் சூழ்ந்துக் கொண்டனர். அவரைப் பிடித்துக் 
கட்டினர்.
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_ மன்னர் குஞ்சுதம்பியை வெட்டினார். குஞ்சுதம்பி குருதி 
கொப்பளிக்க இறந்தார். இருவரும் மரணமடைந்த செய்தியை 
கிட்டிணத்தம்மை கேட்டாள். “என் மக்களே நீங்கள் இறந்தபின் நான் 
இருக்க மாட்டேன்” என்றாள். அவள் சொல்லியபடி இறந்து போனாள். 
தாயார் இறந்ததைக் கண்ட மகளும் இறந்து போனாள். கொச்சுமாறப் 

பிள்ளை மாமனும் இறந்தார். இறந்துபோன எல்லோரும் கைலாயத்தை 
அடைந்தனர். அவர்களை சிவபெருமான் வரவேற்றார். எண்ன வரம் 
'வேண்டும் எனக் கேட்டார். அவர்களுக்கு “புதுக்கூட்டத்து வாதை”. 

எனப்பெயர் கொடுத்தார். தாயாருக்கும், தங்கையருக்கும் புகழ்பெரிய 
நீலி புதுக்கூட்டத்து இசக்கி. எனப் பெயர் கொடுத்தான். அவர்களும். 

- சிவன் கொடுத்த வரத்தை ஏற்று பூலோகத்தில் வீற்றிருந்தார்.
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Most of the stories of the popular ballads currently available in Tamil 

Natu are found in thé southern districts, especially in Kanyakumari and Tirunelveli 

districts. Of the available in these two districts, except some particular ballads, 

most are found fit for rendering through the folk-art form called bow-song 

villup pattu. Hence, these ballads may al8o be called bow-songs. Almost all the 

bow-songs of the southern districts are related to folk-deity worship. It is 

customary on the part of the folk-artists including the bow-songsters, to base 

their story on the presiding deity of the particular temple at which they perform 

their art. This in turn, has helped fostering and preserving most of the ballads. 

Classification of bow-songs 

The bow-songs of. Tirunelveli and Kanyakumari districts can be 

classified into four categories on the basis of their story elements. They are: 

1. Stories based on Mythology and Epics 

2. Stories related to Mythology 

3. Stories based on Society and 

4. Stories based on History. 

The historical ballads can, on the basis of the course of the story, be 

further divided into three. They are the stories, 

1) related to the king mentioned in the story, 

2) created on the basis of the achievements of heroes in history, and, 

those, 

3) created from historical events. 

So far, sixteen historical ballads of Kanyakumari district have been 

found. They are related to either the history of the district, historical heroes or 
their relatives. Of the sixteen, seven are based on Travancore history. They are,’ 
1. Dewan's Victory (Tivan verri), 2. Ravikutti Pillai War, (Iravikkuttp pillai por) 
3. Dharmaraja's Pilgrimage to Raméswaram (Tarmarajavin ramésvara yattiraik 
katai) 4. Valia Thambi and Kufiju Thambi story (Valiyatampi Kuficutampi katai), 
5. Madambi Story (Matampi katai), 6. Ottan Story and (Ottan katai), 7. Valia 
Ejamon story (Valiya ejaman katal),
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All these stories are based on the 17th, 18th and 19th century history of 

Travancore and Venatu. 

Of the above mentioned stories, Dewan's Victory is about a Dewan 

named Raja Kesava Dhas. It gives an account of the feats of Kesava Pillai alias 

Raja Kesavadoss in the war that took place between Rama Varma, the king of 

Travancore, and Tippu Sultan, the king of Mysore. 

The ballad Ravikutti Pillai War is based on war in 1635 A.D. Ravikutti 

Pillai,.the captain of Vénatu king Unni Kérala Varma, and Ramayyan, the captain 

of king Thirumalai Nayakkar. 

Dharma Raja's Pilgrimage to Raméswaram is about the pilgrimage 

undertaken by the King Karthikai Thirunal Rama Varma (1758-98 A.D.). Valia 

Thambi - Kufiju Thambi Story, Matambimar Story (Eight House Pillais Story), 

Ottan Story, and Valia Ejaman. Story are all related to Martanta Varma. Of the 

four stories, Valia Ejaman Story is about the adventures of a soldier who saved 

the fort at Aralvaymoli the border of Travancore State from the enemy. The 

other three stories are based on the civil war that took place during the reign of 

“Martanta Varma. . Ottan Katai specifically refers to the heroic deeds of Muntan, 

the messenger. The other two stories are woven around the insurgency against 

Martanta Varma by the great Thambis and Madambis. 

Of all the stories which are related to the internal strife of Travancore 

kingdom headed by Martanta Varma, only Valiya Thambi Kunju Thambi Story 

and Madambis Story show folk-features, and present a lot of information 

regarding the history-of Martanta Varma. 

Travancore Kings 

Marttanta Varma (1729-1758 A.D.), generally called by the historians 

of Travancore Kingdom, is the first king of the Travancore dynasty. His position 

in history is like that of the status assigned to the first Pallava king Mahindra 

Varma, Raja Rajari - I of the later Colas, and Thirumalai Nayakkar of Nayakkar 

dynasty. 

The history of Travancore begins with Marttanta Varma (1729 A.D.) 

and ends with Bala Rama Varma Cittirai Thirunal (1949 A.D.). This period of. 

220 years saw nine kings and three queens at the helm of affairs. A few among 

them contributed to Malayalam literature and Carnatic music. A few others
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enacted radical legislation to abolish many of the social evils prevalent in the 

land from times immemorial. These kings command respect and admiration 

from the historians. 

The evolution of Marttanta Varma 

Marttanta Varma is unique among these kings. He was not an artist, 

nor was he a reformer. But he had a few special qualities. He gave his successors 

a trouble-free kingdom. It is he who expanded the boundaries of the kingdom 

and. gave it stability. He pruned the powers of Yokakkars and removed the 

lacunas found in the temple administration. In implementing these measures he 

never showed any hesitation. In oral tradition (Malayalam and Tamil) Marttanta 

Varma is acclaimed as great among the Travancore kings. Jt may be said that in 

a way he is worthy of hero worship. 

Marttanta Varma lived for 53 years (1705-1758 A.D.). He ascended the 

throne at the age of twenty four. In 1728 A.D. after the death of Rama Varma, 

the brother of Atitta Varma, Marttanta Varma became the king of Travancore. 

He was the nephew of Rama Varma and the son of the queen of Arrinkal. The 

custom and convention of Travancore allowed the nephew to take over the 

kingdom. In matters of succession they followed the Matriarchal system. 

Within a short span of five years he expanded the kingdom. In 1734. 

A.D. he annexed Kottarakkara and Netumankatu. In 1742 A.D., Kollam, and 

Kayankulam came to him. In 1750 A.D. Cankanacéri, Kottayam and Yerrumanur 

became the part of Travancore kingdom. During his reign, the Travancore 

kingdom stretched from Kanyakumari in the south to Arurpulai in the north. 

The condition of the land at Marttanta Varma's ascension 

When Marttanta Varma ascended the throne, the capital was Kalkulam 

alias Patmanapapuram. The financial and administrative positions were in a 

state of disorder. The kingdom did not even have a stable and disciplined army. 

There were pulls and pressures from influential quarters. The social set-up too 

contributed to the ills of the country and society. All these factors led to a civil 

war during Marttanta Varma's reign. 

Yokakkars and Véenatu 

Until the beginning of the 18th century, Travancore was called: Véenatu.
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All the kings of Venatu ruled the country, accepting and respecting the superiority 

of the Committee that governed and controlled the temples. In fact, their 

governance was perfectly in tune with the wishes of the temple administrators. 

After 1229 A.D., the temple administrative committee fell into the hands of 

Malaydla Brahmins. The members of the committee were all Brahmins and 

they were called Yokakkars. 

The Yokakkars looked after not only the temples but also the villages.- 

Towards the close of Vénatu dynasty they became a force to reckon with and 
had a say in anything and everything related to the rule of the land. They 

became the power centre, and occupied key positions in general administration. 

Their control was indirect, but powerful and decisive. Their power and authority 

was based on their superior position in society by their being the upper caste. 

Their power reached its peak during the reign of Rama Varma. 

The Yokakkars had the support and patronage of the landlords ‘Eight 

House Pillais' or Matampis). Following are the characteristics of the state of 

Travancore during the period of Rama Varma: 

1. The economic condition was in-total disarray. 

2... The temple administrators interfered in the departments of Revenue 

and Judiciary. 

இடி The Maturai Nayakkars frequently attacked South Travancore taking 

advantage of the land's lack of regular administration and army. 

4. In the absence of an organised revenue set-up, the king entrusted 

the task of collecting taxes from the public with the Cavalry 

mercenary hired for the purpose from Nellai. 

5. Rama Varma's sons enjoyed absolute power and privileges in Nancil Natu. 

The last phase of the king Rama Varma (1721-1729 A.D.) was thus a 

period of maladministration and inefficiency which naturally created a wide 

gulf between the ruler and the ruled. It was in these circumstances that Marttanta 

Varma came to power. 

The Brothers and their supporters 

Rama Varma's sons were generally called Valiya Tampi and Kuficu 

Tampi by the people of Travancore. They were also called’ Pappu Tampi and
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History and Ballads 

The Travancore historians have made only limited use of the Valiya 

Tampi-Kuficu Tampi Story and Matampi Story. They have never attempted to 

depict the conflict of the two warring groups ~ the king and the rebels - as 

depicted in the Ballads. Their impact is not effective when compared to that of 

the ballads. 

The Greatness of the king 

To the people of Travancore, the king wasnot merely the head of the 

state, but a celestial being too. They considered him a disciple of Lord Patmanaparn 

the presiding deity of Travancore kingdom. Moreover, it was the belief of the 

public that the king was a descendant of God. But how have the enemies of the 

king who wanted to kill the king, come to be worshipped as deities? It could 

never have happened during the life time of the king. The king was always 

thought of benevolent and benig at that time. What could be the reasons for the 

emergence of the ballads detailing the traitrous activities of the rebels? There 

must be some valid reasons for its popularity among the commonfolk. 

Reasons for the popularity of the Brothers' story 

What gave the bow-songsters the boidness to sing this story? No bow- 

song gives reasons. However, some hints are thrown here and there. 

The two stories - Valiya Tampi Story and Matampi Story are about those 

who opposed the king and revolted against his governance. Both of them describe 

the cruel manner in which the king killed them. The stories were composed 

specially, to make people worship the rebels as Gods. The stories give a gruesome 

picture of the king's cold-blooded murder of the unarmed Brothers. From the 

field data and the source of the text, the circumstances which caused the 

composition of such a story leading to the worship of these heroes can be learnt 
to some extent. There are some ballads in the southern districts of Tamil Natu 
based on the revolt of the kings or landlords against the white men during the 
period of the East India Company. One is that of Virapantiya Kattappomman. 
Though the story has different versions that confuse the historians they all agree 
that it is based on revolt. There are ten different versions of the life of 
Kattappomman. There is controversy among historians concerning the popularity 
enjoy by Kattappomman during his life time. Moreover, the life of Pulittevan 
also is the theme of several ballads. How did they come into being? After their
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death they were made martyrs. Having experienced the hardships of the British 

rule, people looked upon with awe the first man who revolted against the British 

rulers. Thus emerged the names of Kattappomman and Pulittévan. They were 

charged with powerful emotion when they visualised the cruel death of the two 

great heroes at the hands of the white oppressers. Thus the two came to be 

looked upon as great heroes. Their life became the national pride. The artists 

made use of their popularity and composed songs. Other art forms also flourished 

highlighting the life of the two great martyrs. 

The period of the origin of the story of the Brothers 

The same is the case with the Brothers. The Brothers were not 

revolutionaries in the sense that they had taken up the cause of the poor and 

downtrodden. They did not fight for the well-being of the people. Theirs was 

a fight for power. Their intention was to inherit the kingdom. They did not like 

the very concept of giving the kingdom to the nephew under Matriarchal system. 

To further their cause they mobilized support for themselves. Hence they could 

not have secured people's worship during their life time. The ballads glorifying 

them could not have appeared then. After their time the bitter relationship between 

the Travancore kings and the oppressed must have created respect for the Brothers 

among the people. A section of the oppressed people were denied temple entry. 

But they had to take up the temple work for no remuneration. The worst part of 

it was that the women among them were forbidden to cover their breasts the 

presence of the upper class people. This practice was in vogue during the reign 

of Travancore kings. The underprivileged were treated like slaves and were 

often exploited and ill-treated. When the Brothers fell out with the king, these 

poor people thought and felt that the Brothers were victims like them and started 

evincing interest in them. They thought that the two were their leaders, and 

heroes and hence martyrs. The Brothers became worthy of respect, esteem and 

reverence. The people who stood by the Brothers offering them political, 

financial and moral support must have worshipped them after their death. Later 

the songsters must have picked up the story and begun to recite it in the village 

temples and other places in the form of ballads. 

History and field data 

We come to learn the following points from anyalysing the details in 

the text of Valia Tampi Kuficu Tampi Story from a historical perspective:
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The story begins with the reign of Rama Varma, the king of Travancore. 

This is the information we get from the ballad. The important places then were 

Tiruvanantapuram, Tiruvitankotu, Tiruvaficikkarai, Patmanapapuram, and 

Paracalai (1. 4-7). All the important officials were stationed in these places. 

l. Patmandpapuram occupied prominence among the said places. It 

was the capital of Travancore state. Most of the events narrated in the baliad 

happened in and around Patmanapapuram. Kalkulam was the original name of 

Patmanapapuram. The town has an earthen fort built with lime and sand till 

1620 A.D. John Neohas' account of the fort is recorded in the Travancore Manual. 

It is recorded that he visited the palace in i624 A.D. and saw the strong fort at 

Kalkulam. Later, king Marttanta Varma dedicated Kalkulam fort to the presiding 

deity Patmanapacami in 1744 A.D. After that the town became popular as 

Patmanapapuram. 

2. Rama Varma arrived at Cucintiram during the festival of Lord 

Tanumailayan (1. 17). Apirami had an audience with him (1.61). She had migrated 

from the distant north because of famine and poverty. She was born among the 

Yatavar (1.21). She was a dancer who had dedicated her life to the temple of 

Mahatévar (I. 71). The ballad says that she ravished the king by means of her 

physical movements and facial expressions as a dancer. According to the ballad 

Apirami was of Yatavar clan. All the versions say that she was a Yatavar. But 

the bow-songsters differ in this regard. A series of field investigations carried 

out in different parts of the places occupied by the Yatavar does not provide the 

researcher with any supportive material to show that Apirami belonged to Yatava 

community. 

Apirami must have been a member of the Tevataci sect. In the presence 
of she asserted in many a word that she had displayed her dancing talents in 

Mahatevar temple. Her subsequent performance before the king itself in a 

proof that she is a Tevataci. We may infer from this that she was a Tevataci, 

who dedicated her life to Lord Mahatévar. Thotgh her native place is mentioned 

as Ayotti of the distant north, it may be presumed that she came from Taficavuir 

customarity referred to as north in other ballads too. 

Tévataci system had been in practice in all the temple of Kanyakumari 
district right from the later Cola period to 1930 A.D. Tévataci attended to almost 

all temple work including dancing and music. Most of the Saivite temples had 
Teévataci practice. Most of the Tévatacis were from Taficavir district. They
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were called Tamil Tévatacis. Later there emerged another group from the local 

area. They also did all that the Tamil Tévatacis did. They spoke Malayalam.. 

They were called Malayala Tévatacis. Later, the Tamil Tevatacis gradually merged 

with the Naficil Natu Vellaia people while the Malayala Tevatacis merged with 

the Nair community. These facts are borne out by the post-1930 social fabric. 

The circumstances leading to Rama Varma marrying Apirami 

Apirami, depicted in the ballads, must be a Tamil Teévataci from 

Tanicavur. 

It was customary for the rich landlords of the time to keep the Tevatacis 

attached to Cucintiram temple as their concubines. Most of these landlords 

belonged to eigher Nair or VellaJa community, or were members of the royal 

family. These Tevatacis were also considered as their second wives. So it was 

only natural for the king to accept Apirami as his wife. After the marriage he 

took her to Iraniya Cinkanallir where he lived with her. 

Lines H5-l19 of the ballad give an account the life of Apirami and her 

sons in Iraniya Cinkanallir. Irania Cinkanallir had been an important palace 

even. from the period of Céraman perumal. The oral tradition says that Céraman 

Perumal died in this palace. There is also a reference to Cinkanallir in the 

Cucintiram edict (line 1208). Therefore its antiquity dates back to one thousand 

years. Rama Varma must have lived in Patmanapapuram palace after providing” 
a palace for Apirami at Cinkanallir. 

The king's gift to his sons 

It seems that the king Rama Varma was very generous in giving his 

wife and children plenty of property and privileges. He also gave them the 

right to collect cess and other forms of taxes from some specified areas. The 

ballad gives a vivid account of the assets and grants received by Apirdmi and 

her sons. The details of the property and privileges thus offered are as follows: 

The right to collect cess from the market at Nalalamiutu; the right to collect cess 

from Kotuppakkuli-péttai; the right to get cess from Talakkuti market; to levy 

taxes on the property owned by the landlords Kuttuppuli Civananaifica Natar, 

Amman Vilai Muttirula Natar, Murunka Vilai Muttirula Natar, Karuppa Natar; 

the right to levy property taxes in Vattiyarkonam, VampumalaikGnam, Taravukatai 
Vayal etc.; the right to collect taxes from Talakkuti, Italaykuti, Manakkuti salt 
fields; the right over 3 acres of land at Killiyar; Thus the endless list goes on 
(ines 507-555).
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Most of the villages mentioned above belong to Naficil Natu. The rest 
belong to Kalkulam taluk. Though the two Brothers lived in Cinkanallur of 

Kalkulam taluk, their land was spread over in different parts of Nancil Natu. 

They had other contacts also in Naficil Natu. The reason for their close association 

with Naficil Natu is not far to seek. By birth they were Tamils. So it is natural 

that they maintained close relationship with the people of Nancil Natu. There is 

enough historical evidence to prove the veracity of all these things narrated in 

the ballad. 

Yokakkérs and Brothers 

The Brothers were not the legitimate sons of the king. Yet they had the 

power and fame to command respect from all quarters. Most of all, they had 

the support of the temple administrators or Yokakkars. They were always seen 

in their company. Probably it was the Brothers' association with the Yokakkars 

which contributed to the enmity between them and the king. 

The reasons for the rift between Marttanta Varma and the Brothers 

Marttanta Varma wanted to marry the Brothers' sister. He conveyed his 

desire to the Brothers. They informed the king that they were members of two 

different sects following totally different customs. Hence the king's proposal 

could not be considered. 

However the Brothers thought over the king's. proposal for a while, 

and then came up with another suggestion to overcome the present hurdle. They 

wanted the king to swear that he would make his son the next king ie. they 

wanted to have an assurance from the king that the kingdom would go to the 

son and not to the nephew. In Travancore kingdom Matriarchal system was 

followed. The Brothers were followers of Patriarchal system. The king became. 

angry on hearing their suggestion for to him it amounted to sacrilege. 

Marttanta Varma then ordered that the mattress of his uncle Rama Varma 
from Cinkanallur be brought to him, as he wanted to teach a lesson to the Brothers. 
Taking away the mattress amounted to severing family relationship. Valiya Tampi 
claimed heirship to the mattress and did not allow the guards to remove it from 
bis house. He highlighted the point that the new king had no legal right to his 
father's property. To give vent to his anger, he tore up the mattress into pieces 
and let the cotton fly in the air.
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This incident provoked the king to take retaliatory action. He 

promulgated orders to seize the property owned by the Brothers. The Brothers 

replied that they had got the power and property from their father, the previous 

king, and the new king had no power to take them away. Moreover, they were 

the lawful heirs to the kingdom and therefore had every right to own and enjoy 

the property and power. 

The reasons for the conflict between the king and the Brothers as stated 

in the ballad agree with those in the Travancore history, despite some variations 

and contradictions. 

Another version says that it was the Brothers who went to the king and 

asked him to marry their only sister. Their proposal was turned down by the 

king as he felt that the marriage would cause tremors in his kingdom and that he 

would lose popular support. This is believed to be the real reason for the enmity- 

between the king and Koccumarappa Pillai, the maternal uncle of the Brothers. 

The Matilaka palm-leaf manuscript’ has this version. 

Alakappa Mutaliyar's plunder of the villages 

Alakappa Mutaliyar an agent of the Nawab of Tricci, was stationed in 

Nellai with an army of mercenaries. The Brothers, in order to dethrone Marttanta 

Varma, sought his help. The ballad (lines 1046-68) records this incident thus: 

The Brothers went to Nellai just to seek his help. They convinced Mutaliyar 

saying that they were the sons of Rama Varma, and hence the king's lawful 

heirs. After convincing him they bribed him with money, both official and 

counterfeit. Besides, they lured him by the prospect of ‘plundering all the villages 

in Naficil Natu. The suggestion of ‘plundering the wealth of the villages’ had its 

magical effect on Mutaliyar who felt immensely happy. As promised Mutaliyar 

went with the Brothers marching towards Naficil Natu. He and his big army 

camped at Katukkarai and looted the surrounding villages. They went to 

Tericanank6ppu, Ciraimittavur, Alakiyapantiyapuram, Tittuvilai, Putapanti, 

Vatacéri, Eélakaram and finally to Cucintirum temple and took away all they 

could. 

The ballad, throughout the latter part, gives a detailed account of the, 

events mentioned above (lines lll-40). Nancil Natu had been attacked and looted 

several times in the past by Nayakkar army. Though it is not recorded adequately 

in the history books on Nayakkars and Travancore kings, the bow songs of 

Kanyakumari district and Mutaliyar palm-leaf manuscripts offer a lot of
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information on these events. The historical documents of Nancil Natu also 

detail these events. The details in the Mutaliyar palm-leaf manuscripts corroborate 

with the. ballads that deal with Mutaliyar's plunder of Naficil Natu. 

A particular episode in the vallad is'that the king directed the Brothers 

to make available the temple vessels for the ensuing festival. The Brothers 

replied that they had been taken away Mutaliyar. There is enough historical 

evidence for the historical accuracy of this episode. 

Reconciliation effected between the king and the Brothers 

The king learnt that Mutaliyar camped near Patmanapapuram with his 

mighty cavalry. He gave orders to the Eight Matampis to drive away the enemy 

forces. They at first fought with the Mutaliyar forces bravely and gave them 

stiff resistance. The Mutaliyar forces were losing ground and were about to 

retreat. The king's forces seemed to gain ascendency. At this juncture, the 

Matampis initiated the process of withdrawing from the battle field. Mutaliyar 

forces made use of this opportunity and went on attacking the king's forces. 

The Matampis act was an unexpected betrayal. The king had no option but to 

escape from the palace. He was searching for a safe passage to escape while he 

was making an attempt to sneak though the secret passage, he was seized by the: 

Brothers. They were about to kill him when Mutaliyar intervened. He worked 

for a compromise and was successful in his endeavour. This is what the ballad 

says. 

Different versions of Brothers story and Matampis Story 

Matampis Story tells another reason for the conflict. Marttanta Varma 

refused to marry the eldest Matampi's daughter. So they revolted against the 

king. They floated a concocted story to defame the king. According to this 

story there was misappropriation of temple funds. It was said that the king was 

instrumental for this misappropriation. On hearing this story the king was 

enraged, and he defeated all the sixteen Matampis in a battle and hanged them. 

These two stories differ widely from the historical account. 

The Matampis as described in the two ballads, refer to the landlords of 

Travancore who were popularly known as Ettuvittu Pillais. The two ballads 

refer to them as Matampis too. The historians too refer to them as either Matampis 

of Eight House Pillais. After the murder of the Brothers, their family members, 

particularly women and children, and also the members of the Matampis families
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‘were handed over to the fisherfolks who lived in Muttam. This has been known 

to the people of this region for long. This version has been handed down from 

ohe generation to another orally. 

There is unanimity in the view that the Matampis were eight in number. 

But according to Matampis.Story they were sixteen. At the same time, the 

historians give a detailed list of sixteen. They tell that, of the sixteen, two 

Namputi, Porri and Pantalay were exiles and the others were imprisoned. The 

ballads do not-say anything about the Yokakkars. But the historian K.K. Pillai 

gives a detailed account of the king's success in disciplining the Yokakkars. 

‘Religion, God and Temple’ were the shields that protected the YOkakkars. The 

king brought them out from their safe haven for, they did not show respect to 

the head of the state. Their crime was that they claimed superiority over the 

king. The king gave orders to demolish their houses. 

The ballad points out Nakark6yil as the place where the Brothers were 
murdered (line 1460). The oral tradition also confirms this. 

The conflict between Patriarchy and Matriarchy 

If we make a comparative study of Valiya Tampi-Kuficu Tampi story, 

Matampis' Story, the bow-songs performed in the temples where the Brothers 

are worshipped, and the oral traditions, we come to learn about some social 

contradictions that are not recorded by the historians. The contradictions in fact 

are caused by the dichotomy between Matriarchy and Patriarchy. 

Apirami, the mother of the two Brothers belonged to Tamil] Natu. She 
came to Naficil Natu along with her sons. The Brothers were given official 
permission to govern Naficil Natu. They held property in the form of land and 

buildings in Naficil Natu. The Naficil Natu Vellalas were the followers and 

supporters of the Travancore kings. 

Among the Nayars too, except a few families, the others supported the 

kings. Only the Natars of Pottaiyati owed allegiance to the kings. Most of the 

Natars and a few of the Panikkars were against the king. Naturally they supported 
the brothers in their attempt to dethrone the king. 

Hence, on the basis of the available sources, it may be assumed that 

the people regarded the feud between the king and the Brothers as the feud 

between Patriarchy and Matriarchy. The Natars are the followers of Patriarchal
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system, whereas the Naficil Natu Vellalas, the landlords, are the followers of 

Matriarchy. Therefore, the VellaJas, the landed gentry, can be said to be the 

followers of Matriarchy by being the supporters of the king. 

The second important point is related to Alakappa Mutaliyar's plunder 

of Najicil Natu. Whenever there was an aggression, be it by the Mutaliyar forces 

or the Nayakkar forces, the most affected ones were the Narficil Natu Vellalas. 

In the ballad, the Brothers show hatred for the VellaJas. They were waiting for 
a chance to settle the score. Their act of allowing Mutaliyar to loot the areas 

occupied by these Vellaias could be interpreted as an expression of their enmity 
towards them.



தம்பிமார் கதை 

கணபதி காப்பு 

விருத்தம் 

1. சீர்பெறும் கைலை மேவும் சிவரைட பாதம் சேர்ந்த" 

ேர்பெறும்” உலகு தன்னில் வெம்பகை மீறித் தம்மில் 

வீர்பெறும் தம்பி மார்கள் வன்குலையாய் பட்டி றந்த 

கார்பெறும் நிறத்தோன் மருகன் (பொன்னெனும்) கணபதி காப்பு தானே. 

2. மின்னெனும் உமையா ஸனீன்ற விநாயகன்* குணத்தி னாலே 

தன்னெனு மாண்டி ருந்த தம்பிமார் கதையைப் பாடப் 

எபான்னைனும் கிட்டி ணத்தான் மாண்புகள் வளர்த்த செல்வன் 

மன்னரால் கொலைகள் பட்ட கதையைநாம் கூறு வோமே. 

11. கைலை - கயிலை மலை 1.8. வீர்பெறும் - வீறுபெறும்; இவண் எதுகை நோக்கி 

'வீர்பெறும்' என வந்தது. குலை - (கொலை' என்பதன் பேச்சு வழக்கு. 1.4. கார்பெறும் 
நிறத்தோன் - கரு நிறமுடைய திருமால். மருகன் - மருமகன்; விநாயகனைக் குறித்தது. 

௬.சொ. 1. சேற்ந்த 2. பேற்பெறும் 8. வினாயகன் 

Kanapati Kappu 

viruttam 

I. cirperum kailai mévum civanuta patam cérnta 

pérperum ulaku tannil vempakai mirit tammil 

virperum tampi marka] vankulaiyay patti ranta 

karperum niratton marukan (ponnenum) kanapati kappu tané. 

2. minnenum umaiya linra vinayakan kunatti nalé 

tanenu manti runta tampimdadr kataiyaip pata 

ponnenum kitti natta] manpuka! valartta celvan 

mannaral kolatka] patta katatyai namkuru vome.
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Invoking the blessings of Kanapati 

The benevolent and favourite kin of Tirumal 

Unfurled is the pathetic story of the two Brothers 

The Brothers who got killed in the holy land of Civan 

Blessed by Kanapati the son of dazzling Umaiyal 

Fostered by Kittinattal, the mother of miseries untold 

Unique is the story of the two Brothers 

The victims of the Royal cruelty. 

நடை 

3, தாடான நாடதிலே நல்லவட சீமையிலே 

தேசமான தேசத்திலே சிறந்தபடை வீடதிலே 

சிறந்தபடை வீடதிலும் திருவனந்த புரமதிலும் 

திருவனந்த புரமதினும் தீருவிதாங் கோடதிலும் - 
திருவிதாங் கோடதீலும் திருவஞ்சிக் கரையதிலும் 5 

பல்பநாப புரமதிலும் பாறச்சாலை தன்னதிலும் 

மட்டில்லா துரைமார்களும் வாசல் பிரதானிகளும்! 

ஆறிலொரு கடமைதாண்டி அசையாத மணியுங்கெட்டி 

மாற்றானைத்் துரத்திவெட்டி வையகத்தை அரசாண்டு 

ரரமவர்மத் தம்புரானும் நாட்டைஅர சாண்டிருந்தார் 10 

இருக்குமந்த நாளையிலே ஏஎற்றகோவில் சிவாலயங்கள் 

கோவில்தோறும் திருவிழாவும்? கொடியேற்று ஆராட்டும்* 

கொடியேற்ற வேணுமென்று கூண்டமன்னர் கற்பிக்கவே 

மார்கழி” மாசத்தீலே வாய்த்தநல்ல சதயத்திலே 

சதயத்திலே கொடியேற்ற தக்கமுடி மன்னவரும் 15 

திருக்கொடியும் தானேற்றி முடிமன்னர் எழுந்தருளிச் 

சேனைபடை குதிரையோட கரிந்திரத்தில் வந்தமர்ந்தார். 

8.3. திருவனந்தபுரம் - இன்றைய கேரள மாநிலத்தின் தலைதகர்; நாகர்கோவிலவிருந்து 
82 கி.மீ. தொலைவில் . மேற்கே உள்ளது; 1790 முதல் திருவிதாங்கூரின் தலைநகராக 
ஆனது. திருவிதாங்கூர் வரலாற்றுடன் தொட ர்புடையது. 9,4. திருவிதாங்கோடு - குமரி 
மாண: டம் கல்குளம் வட்டம் தக்கலை அருகே உள்ள ஊர், இர, 11ஆம் நூற்றாண்டு 
கல்வெட் ட திருமுதாங்கோடு என்று கூறும்; அருவிக்கரை கல்வெட்டு (கி.பி. 1258 இவ்வஷூரைத் திருவிதாங்கோடு என்று கூறுகிறது; திருவிதாங்கோடு என்ற பெயரே 
பிற்காலத்தில் திருவிதாங்கூர் என மருவியது என்ற கருத்தும் உண்டு. 8.௧. திருவஞ்சிக்கரை - திருவனந்தபுரம் அருகில் உள்ள 'விழிஞம்' என்ற இடமே திருவஞ்சிக்கரை ஆசு இருக்க
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kotiyérra vénumenru kuptamanpar karpikkave 

markali macattilé vayttanalla catayattile 

catayattile kotiyerra takkamuti mannavarum 

tirukkotiyum tanérri mutimanpar eluntaruli 

cénaipatai kutiraiyota cuyintirattil vantamarntar 

Fertile was the land that lay in the north 

Familiar to the people of Tiruvanantapuram, 

Tiruvitankétu and Tiruvaficikkarai 

Founded strongly by divine rulers and 

Placed near Paracalai and Patmanapapuram 

Fortified was the city of the lords and learned. 

Benign and benevolent was the king 

Bitter and deadly to‘his foes 

“Mindful of the one sixth tax collection 

But mild in its extraction. 

Ramavarma Tampuran was his name 

Royal palace was proud of his fame. 

The bell that stood there unmoved and unused 

Told that there was no grievance 

Safe were the citizens; secure was the kingdom 

For, the king was perfect and just. 

Ardent devotee was the king 

Ordered festival in all the temples 

Temples that house Lord Civan 

Temples that outnumber stars. 

In markali, the queen of months 

At catayam, the star of time 

Cucintiram became the star of attraction 

For, the king there stayed with his courtiers. 

கிருஷ்ணரும் அபிராமியும் அயோத்தியில் வாழ்ந்து வருதல் 

நாடான நாடதீலே நல்லவட சீமையிலே 

கேசமான தேசத்திலே சிறந்தயோத்தி பட்டணத்தில் 

அமயோத்திப் பட்டணத்தில் அச்சிமார் குலத்துதித்த 20
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ஆச்சிமார் குலத்துதித்த அயிழையான்' அபிராமி 

அவனோடுடன் பிறந்த அனதொரு கிருட்டிணரும் 

அயோத்தி பதிதனிலே வாய்த்ததொரு கைமுறையும் 

கைமுறையும் ஆடியவர் கட்டுடனே பிழைத்துவந்தார்.” 

5.18. வடசீமை - வடநாடு. 8.19. அயோத்தி பட்டணம் - அயோத்தி நாடு; மிகை கருதியும் 
மோனை கருதியும் இவ்வாறு கூறப்பட்டது; வரலாற்று நோக்கின் படி தஞ்சை, திருச்சி 

பகுதிகளைச் சார்ந்த ஏதேனும் ஒர் ஊராக இருக்கலாம். 8.20. ஆச்சிமார் குலம் - ஆய்ச்சியர் 

குலம்; இடைச்சியர் குலம். 8.21. ஆயிழையாள் - தேர்ந்தெடுத்த ஆபரணங்களை அணித்த 
பெண்ணான். 8.28. கைமுறை - கோவிலில் தேவதாசியர்கள் ஆடும் நடனத்தின் பெயர், 
8.24. கட்டுடனே - பாங்குடனே: வரம்புடனே எனினும் அமையும். 

௬.சொல் : 1. ஆயிளையாள் 2. பிளைத்துவந்தார் 

Kirusnarum apiramiyum ayottiyil valntu varutal 

natana natatilé nallavata cimaiyilé 

técamana técattilé cirantayotti pattanattil 

ayottip pattanattil accimar kulattutitta 

accimar kulattutitta ayilaiya] apirami 

avalotutan piranta dnatoru kiruttinarum 

ayotti patitanilé vayttatoru katmuraiyum 

kaimuraiyum atiyavar kattutane pilaittuvantar 

Life of Kirusnan and Apirami at Ayotti 

In Ayotti, the distant alien land 

There lived a damsel 

Born among the Yatavas brought up among the dancers 

Her name was Apirami 

Her forte was dancing 

She lived with Kirusnan, her brother 

Dedicated to the temple of Civan 

Both were happy performing their duty 

பஞ்சத்தால் இருவரும் தென்னாகு நோக்கிப் போதல் 

பிழைத்தூவரும் நாளதிலே பெருத்தபஞ்சம் தான்பிடித்து 25 

அண்ணனும் தங்கையுமாய் அவரேதோ சொல்லுவாராம் 

இங்கிருந்தால் யிப்போது இனிமேலும் பிழைக்கமாட்டோம் 

தெச்சணா பூமிரிலே சென்றுவயறு பிழைக்கப்போவோம்'
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தளவாட மானதுளவும் தன்னுடைய சேகரமும் 

அயோத்தி நாடுமிட்டு அவர்கள்தெற்கே நடந்தார்கள். 30 

5.26. அவர் ஏதோ சொல்லுவாராம் - கிருஷ்ணன் கீழ்க்கண்டவாறு கூறுவாராம். 8.28. 

தெச்சணா பூமி - தென் பகுதி; தென் தமிழ்நாட்டைக் குறித்தது. 8.29. தளனவாடம் - 

உடைமைகள். சேகரம் - சேகரித்த (சேர்த்த) பொருட்களின் தொகுதி. 

௯.சொ : 1. பிளைக்கபோவோம் 

Paficattal iruvarum tennatu nokkip potal 

pilaithivarum najatilé peruttapaficam tanpitittu 

annapum tankaiyumay avareto colluvaram 

inkiruntal yippotu inimélum pilaikkamattom 

teccana pumiyilé cenruvayaru pilaikkap povom 

talavata manatuvum tannutalya cekaramum 

ayotti natumittu avarkalterké natantarka! 

Varunan, the God of rain vanished from the land 

No rain for months, no rain for years. 

Barren became the land, 

Barren became the mind ‘ 

Artists were the suffering lots always knocking at doors. 

"Let us go to the South 

To eke out our livelihood." 

Said Kirusnan to his sister 

To save her life and her art. 

இருவரும் தென்னாட்டில் கடந்த இடங்கள் 

கெங்கைகொண்டான் கயத்தாறும் கீர்த்தியுள்ள" கடம்பூரும் 

கடம்பூர் அனர்தனிலே கால்சோர வந்தார்கள் 

அன்றுூதங்கி முழித்தெழுகி* அதிகாலம் எழுந்திருந்து 
கண்டகண்ட அளர்புதியும் காரிகையாள் அரிராமி 

தேசமெல்லாம் தானோடித் திருமுறைகள் இல்லாமல் 35 
திருக்கணம்குடி வழியாக? திருநெல்வேலி தனிமலவந்தார் 

அன்றுதங்கி முழித்தெழுகி அதிகாலம் எழுந்திருந்து 
பாளையங்கோட்டை வழியாகப் பரபரரன நடந்தாரே 

நாங்குனசேரி விட்டு நலமுடனே வழிநடந்தார்*
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வள்ளியூர் தனிலேவந்து மகிழ்ந்துமுறை காட்டிநின்றார் 40 

அன்றுதங்கி முழித்தெழுகி அதிகாலம் எழுந்திருந்து 
பணக்குடி வழியாகப் பாவனையாய் வந்தாராம். 

௮3% கெங்கை கொண்டான் - கங்கை கொண்டான். திருநெல்வேவி - மதுரை ரயில் 

பாதையில் உள்ள ஒரு சிற்றூர்: இவ்வூரை ஒட்டி சித்திரா நதி செல்கிறது. கயத்தாறு - 

நாகர்கோயில் சென்னை நெெடுஞ்சாலையில் திருநெல்வேலியிலிருந்து FO கி.மீ. 

தொலைவிலுள்ள ஒர் களர்; கட்டப்பொம்மன் இங்குத் தூக்கிவிடப்பட்டான். கடம்பூர் - 

மணியாச்சியை அடுத்த சிறு கிராமம். 8.82. கால் சோர - கால்கள் சோர்ந்து போகும்படி. 

59.25. முழித்தெழுகி - விழி துயின்று. அதிகாலம் - அதிகாலை. 

௬.சொ : 1. கீற்த்தியுள்ள 2. முளித்தெளுகி 8. வளியாக 4. வளிநடந்தார் 

Iruvarum tennattil katanta itankal 

kenkaikontan kayattarum Kirttiyulla katampurum 

katampor artanilé kalcora vantarka] 

aprutanki mulitteluki atikalam eluntiruntu 

kantakanta Urppatiyum karikaiya] apirami 

técamellam tanotit tirumuraika] illamal 

tirukkanamkuti valiyaka tirunelvéli tanilevantar 

anrutanki mulitteluki atikalam ejuntiruntu 

palaiyankottai valiyakap paraparena natantare 

nankunacéri vittu nalamutané valinatantar 

valliyar tanilévantu makilntumurai kattininrar 

anrutanki mulitteluki atikalam eluntiruntu 

panakkuti valiyakap pavanaiyay vantaram 

Braving the burning sun and blaming their fate 

They passed through several villages and by temples 

Kankaikontan, Kayattaru and Katampur. 

Tirukkanankuti, Tirunelvéli and Nankuneéri 

Were the places they passed through 

Valliar, Panakkuti and Aralvaymoli 

Were the villages they stayed temporarily. 

இருவரும் நாஞ்சில் நாட்டினுள் புசூதல் 

அய்யமடம் காடும்விட்டு அரல்வாய்எமொாழி கோட்டைவந்தார் 

அன்றுதங்கி முழித்திளகி அதிகாலம் எழுந்திருந்து! 
தோவாளை அமய்யன்கோவில் சுகமுடனே வந்துகண்டார் 45
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அன்றுதங்கி முழித்தினகி அதிகாலம் எழுந்திருந்து 
வெள்ளமடம் தான்கடந்து துரிசாகத் தான்கடந்து 

ஆத்தங்கரை வழியாக அனப்பாலம் தான்கடந்தூ. 

3.56. திருக்கணம்குடி - திருக்குறுங்குடி; திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் வள்ளியூர் அருகே 

உள்ளே ஊர்; ஆழ்வார்களால் பாடப்பெற்றதும், வேணாட்டரசர்களால் நிவந்தம் 

பெற்றதுவுமான திருமால் கோயிலொன்று இங்குன்னது. திருதெல்வேவி - திருநெல்வேலி 

மாவட்டத்தில் தலைதகராய் விளங்கும் ஊர். 8.88. பாளையங்கோட்டை - திருநெல்வேலி 

யிலிருந்து தெற்கு நோக்கிச் செல்லும் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் 3 கி.மீ. தொலைவில் 

அமைந்த ஊர். பரபரென - (வேகமாக நடந்து என்ற பொருளைத் தரும் ஒலிக் 

குறிப்புச்சொல், 8.89. நான்குனசேரி - நாகர்கோயில் சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் 

அமைந்த ஓர் ஊர்; இங்கு ஆழ்வார்கள் பாடிய வானமாமலை கோயில் ஒன்றுள்ளது. 

3.40: வள்ளியூர் - நாகர்கோயில் சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அமைந்த, மலை 

முருகன் கோயில் உள்ள இடம். 89.42. பணக்குடி - நாகர்கோவில் சென்னை தேசிய 

நெடுஞ்சாலையில் வள்ளியூரை அடுத்து: அமைந்த ஓர் ஊர்; ௬சிந்திரம் கல்வெட்டு ஒன்று 
இவ்வூரை 'மூறந்தாநாட்டு பணகுடி' என்று கூறும். பாவனை - யோசனை. 3.43. 
அய்யமடம் காடு - பணக்குடிக்கும் ஆரல்வாய்மொழிக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் 
மலையடிவாரத்தில் உள்ள சாஸ்தா கோயில் மடம். ஆரல்வாய்மொழி கோட்டை - 

நாகர்கோயில் திருநெல்வேலிச் சாலையில் 14 கி.மீ. தொலைவில் உள்ளது; கன்னியாகுமரி 

மாவட்டம் தோவாளை தாலுகாவில் உள்ளது. இது திருவிதாங்கூர் எல்லையாக கி.பி. 

1956 வரை கருதப்பட்டது. ஆரல்வாய்மொழியில் இன்றும் கோட்டைக்கரை என்ற பெயரில் 
அழைக்கப்படும் இது 1745இல் மார்த்தாண்டவர்மா அரசரால் வவிய எஜமான் என்ற 
அதிகாரியின் உதவியுடன் கட்டப்பட்டது. 8.45, தோவாளை - நாகர்கோவில் சென்னை 

தேசிய நெடுஞ்சாலையிலுன்ள, ஆரல்வாய்மொழியை அடுத்த ஒர் ஊர்; இவ்வூர் 

குலசேகரப் பேரேறி குளக்கரையிலுள்ள விஷ்ணு கோயில் கல்வெட்டு ஒன்று இதைத் 

தேவாளை எனக் குறிப்பிடும். அய்யன்கோவில் - சாஸ்தா கோவில். 8.47. வெள்ளமடம் 

- நாகர்கோயிவிருந்து வடகிழக்கே 5 கி.மீ. தொலைவிலுள்ள ஓர் ஊர். துரிசாக - துரிதமாக! 

என்பதின் பேச்சுவழக்கு; வேகமாக, 8.48. ஆத்தங்கரை - “ஆற்றின்கரை' என்பதின் 

பேச்சுவழக்கு: ஆறாவது நாகர்கோவிலினுள் ஒடும் பழையாறு. ஆனப்பாலம் - 
யானைப்பாலம்; நாகர்கோயிலுக்கும் ௬ுசீந்திரத்திற்கும் இடையே இடலாக்குடி என்ற 
ஊரிலுள்ள ஒரு பாலத்தின் பெயர். 

௬.சொ : 1, எளுந்திருந்து 

Iruvarum naicil nattinul pukutal 

ayyamatam katumvittu aralvaymoli kottaivantar 

aprutanki mulittilaki atikalam eluntiruntu 
iovalai ayyankovil cukamutané vantukantar 

aprutanki mulittilaki atikalam eluntirantu 

vellamatam tankatantu turicakat tankatantu 
attankarai valiyaka anappalam tankatantu 

Famine drove them to the south 

Touching Tovalai and Vellamatam 

They reached Cucintiram through Anaippalam.
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With flowers and festoons everywhere 

Cucintiram wore the look of festivity. 

இருவரும் ௬சீந்திரம் வர, அபிராமி தாணுலிங்கத்தை வணங்குதல் 

கமீந்திரத்துப் பதியினிலே திருவிழரவை! வந்துகண்டார் 

கண்டபோது அபிராமி கையாரத் தொழுதுகொண்டு” 50 

சேருமிடம் ஒன்றுமில்லே சேர்ப்பார் யாருமில்லே 

மூன்றுமுகம் ஒருமுகமாய் முளைத்தெழுந்த” தாணுலிங்கம் 

தாணுலிங்கம் சந்நதியில் தையல்நல்லாள் கைதொழுது. 

5.49. பதி - ஊர். 8.50. கையாரத் தொழுதூ - கைகளால் வணங்கி, 552 மூன்றுமுகம் ஒரு 

முகமாய் முளைத்தெழுந்த தாணுலிங்கம் - சிவன், திருமால், பிரம்மன் ஆகிய மூவரும் 

தாணுமாலயனாய், ஒரு முகமாய், கொன்றை மரத்தடியில் உறைவதாக ஐதீகம். 8.53. தையல் 

நல்லாள் - பெண்ணில் சிறந்தவள்; அபிராமி. 

௯ூ.சொ : 1, திருவிளாவை 2. தொளுதுகொண்டு 5. முளைத்தெளுந்த 

Iruvarum cucintiram vara apirami tanulinkattai vanankutal 

cuyintirattup patiyinilé tiruviJavai vantukantar 
kantapotu apirami kaiyarat tolutukontu 

cérumitam onrumillé cérppar yarumullé 

mdéorumukam orumukamay mulaittejunia tanulinkam 

tanulinkam cannatiyil taiyalnalla] kaitoJutu 

With eyes closed, hands folded 

Stood Apirami and Kirusnan supplicating their lot 

Before the presiding deity 

Trinity in unison 

Tanu-mal-ayan, three faces in one 

Telling three are none but one. 

அபிராமி மன்னன் திருமுகம் காண விரும்புதல் 

திருமும்பிலே காண்பதற்குச் சசல்லவேணு மென்றுசொல்லி 

பழையாற்றில் தான்குளித்துப் பொன்னிறப் சபொட்டுமிட்டு 55 

வன்னமணிப் பட்டுடுத்து வகைவகையாய் அலங்கரித்து 

நல்லசிதாரு கைமுறையும் கைமுறையும் மெய்முறையும் 

எசய்முறைகள் காட்டிநின்று சீராக உடல்வளைத்துக்
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கடிகவந்து மன்னர்முன்பு திருமுகங்கள் HT RTC AS ST OS 

தோழிமார்' பின்னடைய சென்றுநின்றா அடிதொழுதான்.” 60 

சால் அரசனை உணர்த்த, 'மும்பில்” 

தது. வேணும் - வேண்டும். 3.56. 

57. கடுக - விரைவாக. திருமூகம் 

பின்னே தூரத்தில் நின்று 

3௫4. திருமும்பில் - திருவின் முண்ணால்; திரு என்னும் 

என்ற மலையாளச் சொல் முன்னால் என்ற பொருள் குந் 

வன்ன மணி - அழகிய. 8.58. சீராக - முறைப்படியாக. &. 

- மன்னரின் அழகியமுகம். 3.60. பின்னடைய - தோழிமார் 

கொண்டிருக்க. 

௬.சொ ௨௩ தோனிமார் ௨. அடிதொளுதான் 

Apirami mannan tirumukam kana virumputal 

tirumumpilé kanpatarkuc cellavenu menrucollip 

palaiyarril tankulittup ponnirap pottumifttu 

vannamanip pattututtu vakaivakaiyay alankarittu 

nallatoru kaimuraiyum kaimuraiyum meymuraiyum 

ceymuraika] kattininru ciraka ufalvajaittuk 

katukavantu mannarmuppu tirumukankal kanavenru 

tolimar pmnataiya cenruninru atitoluta]. 

Reaching Cucintiram and meeting the king 

Strange is the way that God gives his nod 

To the prayers of His wards. 

“The king grants audience to artists of all sorts" 

Said one, that saved the two. 

Bathed Apirami in the pure waters‘ of Palaiyaru 

Beautified herself with fashionable ornaments 

Performed the pure art before the king, 

Brushing every other girl to the pavillion. 

அபிராமி மன்னரைக் காணுதலும் மன்னர் வினாவும் 

விருத்தம் 

4. திருமுகம் காண நின்ற தேன்மொழி செவிடு பார்த்து 

அருமையாய் அவளை நோக்கி அரசமன்ன ரேது எசால்வார் 

உரிமையாய் இங்கு வந்தஉன் ஊரேது பேர்தா' னேது 

கருமங்க ளான தெல்லாம் கருத்துடன் சொல்லுமென் றாரே.
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41. தேன்மொழி - தேன்போலும் இனிய சொல் பேசும் அபிராமி. செவிடு - மூகம். 4.3 

ஏது - 

௯௬.சொ ௦ 

நடை 

என்ன. 4.4. கருமங்கள் - மன எண்ணங்கள். 

3. பேற்தா 

Apirami mannaraik kanutalum mannar vinavum 

viruttam 

tirumukam kana ninra ténmoli cevitu parttu 

arumaiyay avajai nOkki aracamanna rétu colvar 

urimaiyay inku vantaun urétu pérta nétu 

karumanka Jana tellam karuttutan collumen rare. 

Unmoved were the eyes on the king 

Asked her name and place with grace. 

Praying God and thanking God for this Golden moment 

Apirami poured her heart before the king 

To woo him with no time lost. 

அபிராமி நாடுவிட்டு நாடு வந்த காரணம் கூறுதல் 

திருமனது கற்ரிக்கவே சேயிழையாள்' அபிராமி 

அடிதொழுுது நமஸ்கரித்து அசாரம் பலதும்சசய்து 

திருவடியைத் தொழுதுகொண்டு தேன்மொழியாள் அறிவிக்கவே 

வடநாடு தன்னதிலே வாய்த்த அயோத்திப்பட்டிணத்தில் ் 

அமயோத்திப் பட்டிணத்தில் அடியாள்பேர் அபிராமி 5 

அடியாள்தன் வூடன்பிறந்த அண்ணன்பேர் கிட்டிணத்தான் 

மகாதேவர் கோவிலிலே வாய்த்ததொரு கைமுறையும் 

கைமுறையும் தானடத்திக் கட்டுடனே பிழைத்துவந்தோம்” 

பிழைக்கு. மந்த நாளதீலே இசல்மாரி ஈபாழியாமல்” 

மாரியது மபொழியாமல் வாய்த்தபஞ்சம் தான்பிடித்தூக் 10 

கொடக்கல்வாங்கல் கிடையாமல் போக்கின்று இங்குவந்தோம். 

5.1. திருமனது - அரசர்; ராமவர்மா. கற்பிக்கவே - ஆணையிடவே. சேயிழையான் - 

சிறந்த ஆபரணங்களை அணிந்தவள். 5.௨. ஆசாரம் - அனுஷ்டானம்: வணக்க முறைகள். 

5.8. திருவடி - மன்னரைக் குறித்தது. 5.8. கட்டுடனே - வரம்புடனே. 5.9. இசல்மாரி - 

இயல்பாகப் பெய்ய வேண்டிய மழை. 5.11. கொடுக்கல் வாங்கல் இடையாமல் - 
பொருள்களைக் கொடுப்பதற்கும் வாங்குவதற்கும் இயலாமல். போக்கின்றி - வேறு 
வழியின்றி. 

௬.சொ ௨1. சேயிளையாள் 2. பிளைத்துவந்தோம் 8. பொளியாமல்.
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Apirami natuvittu natu vanta karanam kurutal 

natai 

tirumanatu karpikkave céyilatyal apiram! 

atitolutu namaskarittu acaram palatumceytu 

tiruvatiyait tolutukontu ténmoliya] arivikkavé 

vatanatu tannatilé vaytta aydottippattinattil 

ayottip pattinattil atiyalper apiramu 

atiyaltan nutappiranta annanpér kiftinatta] 

makatévar kovililé vayttatorn kaimuraiyum 

kaimuraiyum tanatattik kattutayé pilaittuvantom 

pilaikkumanta nalatilé icalmari poliyamal , 

mariyatu poliyamal vayttapaficam tanpitittuk 

kotukkalvahkal kitaiyimal poékkinri inkuvantom 

Apirami narrating her story 

With select words and silver tone said she: 

"Ayotti is my land 

Apirami is my name. 

Kirusnan is my brother 

Great is my profession. 

A perfect dancer with a permanent sponsor 

Dedicated to the temple of Civan 

Devoted to the art of dancing 

Unpredictable ts the vagaries of nature 

Untold are the miseries of this creature! 

Forced to flee the land 

For, there is no rain and grain 

Fortunate are we here in your heaven!" 

மன்னர் அடிராமியை விரும்புதல் 

அப்போது தம்புரானும் அவர்மனது களிகூர்ந்து 

பெண்ணரசைக் கண்டபோது பேதையர்மேல் ஆசைகொண்டு 

பங்கயஞ்சேர் முகத்தாளுக்குப் பட்டுக்கச்சை கொடுக்க$வேணும் 

பன்னிஎமத்தை சேர்வதற்குப் பாரமன்னர் கற்ரிக்கவே 15
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கற்ரித்த நாழிகையில்" கடுகநின்ற மந்திரிமார் 

ஆகட்டும். தம்புரானே அதுதான் கருமஎமன்ன 

தேரோட்டம் திருவிழாவும்* சீவிலியம் தானடத்தீ. 

௧1௨ தம்புரான் - மன்னர் ராமவர்மாவைக் குறித்தது. கனி கூர்ந்து - மகிழ்ச்சியடைந்து. 

௧.18. பேதை - அறிவைப் பேதலிக்க வைக்கும் பெண், 5.14. பங்கயஞ்சேர் - தாமரை 

மலரை ஒத்தது போன்று. பட்டுக்கச்சை - பட்டுச்சேலை. வேணும் - 'வேண்டும்' என்பதின் 

பேச்சு வழக்கு. 5.15. பள்ளி, மெத்தை - பஞ்சணை; மஞ்சம். பாரமன்னர் - வவிமையாண 
மன்னர். கற்பிக்கவே - ஆணையிடவே. 516. கடுக நின்ற - மன்னரை விட்டு மரியாதை 

நிமித்தம் அகல நின்ற. 5.12. கருமம் - கடமை. 5.18. தேரோட்டம் - தேர்த் திருவிழா. 

சீவிலி - ஸ்ரீபலி, கோயில் தின பூனஜ முடிந்த பிறகு மூலவருக்கும் பரிவாரத் 

தெய்வங்களுக்கும் நடக்கும் சடங்கு. 

Ger: 1. தானிகையில் ௪. திருவிளாவும் 

Mannar apiramiyai virumputal 

appotu tampuranum avarmanatu kalikurntu 

pennaracaik kantapotu pétaiyarmel acaikontu 

pankayaficér mukattajukkup pattukkaccai kotukkavénum 

pallimettai cérvatarkup paramannar karpikkavé 

karpitta nalikaiyil katukaninra mantirimar 

akattum tampurane atutan karumamenna 

téréttam tiruvilavum civiliyum tanatatut 

The king fell in love with Apirami 

Happy was the king, gay was his heart. 

With eyes of passion, and eyes of compassion 

Looked at Apirami, the queen of Beauty. 

"Give her silk saree and fine mattress. 

She is my favourite, seizing my thoughts 

Make her my queen and take care of her needs" 

Said the king to the standing ministers. 

They knew his mind and obliged him best. 

மன்னர் கோவில்கல் கொட்டாரத்திற்கு வருதல் 

திருநாளும் முகிந்தபோதூ சிறந்தமுடி மன்னவரும் 
தாணுமாலையப் பெருமாளைத் தம்புரானும் தான்தொழுது" 20 

பன்ளியந் திலாவதீிலே பாரமன்ன ரெழுந்தருள* 

எவன்ளித்தடிக் காரர்களும்” விரையசசால்லச் சேவுகளும்
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கொல்ல வில்லர்களும் கொச்சுகூட்ட நாயன்மாரும் 

குஞ்சுகூட்ட நாயன்மாரும் கோடிபடை சூழ்ந்துவர 

சுயிந்திரத்தூப் பதியும்விட்டு . சிறந்தமன்னர் எழுந்தருளி" 

ஆச்சிராமம் விட்டு அஆனைப்பாலம் கடந்து 

கண்டபெரும படையோட கோட்டாறு தான்கடந்து 

வடிவீஸ்வரம் தனிலேவந்து வணங்கிநீன்று அடிதொழுது” 

காணிக்கையு மிட்டல்லோ கய்யாரத் தொழுதுகொண்டு” 

நாகருவாழ்” கோலில்விட்டு ராமவர்மத் தம்புரானும் 30 

கோவில்கல் கொட்டாரத்தில் சொகுசாக வீற்றிருந்தார். 

25 

5.19. முகிந்தபோது - முடிந்தபோது. 5.24. பள்ளியந்திலா - ஓய்வெடுக்கும் கிறிய 

அரண்மனை. பாரமன்னர் - வலிமையான மன்னர்; ராமவர்மாவைக் குறித்தது. 5.22. 

வெள்ளித்தடிக்காரர்கள் "- மன்னரின் முன்னே வெள்ளித்தடி ஏந்தி வரும் காவலர்கள். 

விரையச் சொல்லச் சேவுகள் - விரைவாகச் சென்று செய்திகள் சொல்லும் சேவகர்கள். 

5.25. கொல்ல வில்லர் - கொல்லும் வலிமையுடைய வில்லை ஏந்தியவர். கொச்சுகூட்ட 

நாயன்மார் - இராமவர்மாவோடு உடனிருந்த முக்கிய பிரமூகர்கள்; நாயர் சமூகத்தினர். 

5.24. குஞ்சு கூட்ட நாயன்மார் - இராமவர்மாவின் உடன்வந்த முக்கிய பிரமுகர்கள்; நாயர் 

சமூகத்தினர். 5.25. சுயிந்திரம் - சுசீந்திரம்' என்ற ஊரின் திரிந்த வழக்கு. 5.26. ஆச்சிராமம் 

- ஆஸ்ராமம்: நாகர்கோயில் கன்னியாகுமரிச் சாலையில் நான்கு கி.மீ. தொலைவில் 

உள்ளது; அத்திரி முனிவர் தங்கிய ஆசிரமம் இருந்த ஊர் என்பது ஐதீகம்; இவ்வூர் 

கல்வெட்டு 1726 'ஆச்சிராமம்' என்றே குறிப்பிடுகிறது. ஆனைப்பாலம் - நாகர்கோவில் 

கன்னியாகுமரி நெடுஞ்சாலையில் இடலாக்குடி - ஆஸ்ராமம் என்னும் இரு 

ஊர்களுக்கிடை ரிலமைந்த ஒரு பாலத்தின் பெயர். 5.27. படையோட - 'படையோரடு' 

என்பதின் பேச்சு வழக்கு. கோட்டாறு - நாகர்கோயிவின் பழைய பெயர்; இந்திரனின் 

ஐராவதம் தன் கோட்டினால் (கொம்பினால்) கிளறவும் ஆறு பெருக்கெடுத்ததால் 

'கோட்டாறு' என பெயர் வந்ததாக ஐதீகம்: கல்வெட்டுகளில் இவ்வூர் “திருகோட்டாறான 

மும்முடி ச்சோழ நல்லூர் எனக் குறிக்கப்படுகிறதா இவ்வூரை நின்றசீர் நெடுமாறன் என்ற 

கூன் பாண்டியன் கைப்பற்றியதாகப் பாண்டிக் கோவை குறிப்பிடுகிறது. 3.28. 

அடினீஸ்வரம் - நாகர்கோவில் ஊரின் ஒரு பகுதிமரின் பெயர்; இவ்வூரின் வடிவு ஈஸ்வரி 

அம்மன் பெயரால் இவ்விட த்திற்கு இப்பெயர் வந்தது; இக்கோயில் கல்வெட்டு (கி. பி, 

586) நாஞ்சி தாட்டு மும்முடிச்சோழ நல்லூர் வடிவீஸ்வரம்' என இவ்வூரைக் 

குறிப்பிடுகிறது; திருவிதாங்கூர் மன்னர்கள் கன்னியாகுமரி செல்லும் பொழுது இப்பகுதி 

வழியாகச் சென்றனர்; இது ராஜபாதை என்றும் அழைக்கப்பட்டது. 5.29. கய்யார - கையார; 
கைகளால். 5.80. நாகருவாழ் கோவில் - நாகரின் அரசன் வாழும் கோவில்; நாகர் என்பது 

நல்லபாம்பைக் குறித்தது; இவ்ஷர் கன்னியாகசூமரி மாவட்டத்தின் தலைநகர். 5.31. 
கோவில்கல் கொட்டாரம். - திருவிதாங்கூர் காலத்தில் கட்டப்பட்ட ஓர் அரண்மனை; 

அது இப்பொழுது மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம் இருந்த இடத்தில் 

இருந்ததாக வாய்மொழி மரபு கூறும். 

௬.சொ : 1. தான்தொளுது 2. ரெளுந்தருள 3. காறர்களும் 4. எளுந்தருனி 5. அடிதொளுது 6. தொளுதுகொண்டு 
7. நாகருவாள் 

Mannar kovilkal kottarattirku varutal 

tirunalum mukintapotu cirantamuti mannavarum 

tanumalaiyap perumalait tampuranum tantolutu -
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palliyan tilavatilé paramanna reluntarula 

vellittatik kararkalum viraiyacollac cévukalum 

kolla villarkalum koccukutta nayanmarum 

kuncukitta nayanmarum kotipatai culntuvara 

cuyintirattup patiyumvittu cirantamannar eluntaruli 

acciramam Vittu anaippdlam katantu 

kantaperum pataiyota k6éttaru tankatantu 

Vativisvaram tanilévantu vanankininru atitolutu 

kanikkaiyu mittallo kayyarat tolutukontu 

nakaruval kovilvittu ramavarmat tampuranum 

kovilkal kottarattil cokucaka virriruntar 

As it was the consummation of the Car Festival 

All went and worshipped Tanumalaya Perumal 

As the king emerged from the temple 

All followed the royal Flag. 

Moving were the soldiers that carried the silver armour 

Marching were the captains that carried the deadly weapons 

Ramavarma Tampiran, the king and his royal courtiers 

Thus left Cucintiram and reached Asramam 

Crossing the Anaippalam and 

Passing through Vativisvaram 

Reached the renowned town Nakarkoyil. 

அபிராமியை அரசர் மணம் புரிதல் 

வேறு 

6. வீற்றிருந்த திருமனசு கொண்டு 

விஸ்தாரமான மந்திரி மார்கள் 

அருகழமைத்து' திருவுளம்” பற்றினார் . 

ஆமிழைக்குப்* பரிவட்டம் கொடுக்கவே 

கோத்திரத்துடன் கிட்டே அழமைத்தல்லோ” 

சுறுதியாக மன்னர் கற்ரித்தார் 

கற்பித்தார் பட்டுக்கச்சை கொடுக்கவே 

காரிகையாளுக்கு நாளும் திவசமும் 

கற்றராசியும் பக்கமும் அமென்ன 

கஉறுதியாய்ப் பட்டுகச்சை கொடுக்கவே 5
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பட்டுக்கச்சை தன்னை வருத்தியே 

பாரமன்னர் திருக்கையினால் தொட்டு 

அபிராமி தன்னை அழைத்தல்லோ 

ஆயிழைக்குப் பரிவட்டம் சாத்தினார் 

பரிவட்டங்கள் சாற்றிய பின்னாலே 

பாவை நல்லாள் தன்தமயனுக்கு 

முண்டுநல்ல கவணி கொடுக்கவே 

மொகமொகென குரவைகள் முழங்கிட 

சங்கீதத்துடன் ஒசை முழக்கமும் 

சந்தோசத்தூடன் நாக சுரக்குழல்” 

நாகிரத்தின முத்து இலங்கவே 

நாகயிடி போல முழக்கமும்” 

வெஞ்சாமரை வீசிய ஓசையும் 

மிக்கமனண்னர் எழுந்தருளி” னாரே. 

10 

6.1. திருமனசு கொண்டு - 'மேன்மையான அரசரின் மன எண்ணத்தின் காரணமாக: என்ற 

பொருளில். விஸ்தாரமான - அறிவுடைய. 86.2. அருகழைத்து - அருகே அழைத்து. திருவுளம் 

பற்றினார் - (மேன்மையான மன்னர் தன். உள்ளத்தின் கருத்தைக் கூறினார்' என்ற 

பொருளில். ஆயிழை - அழகிய ஆபரணங்கள் அணிந்த பெண். பரிவட்டம் - சேலை. 

8.5. கோத்திரத்துடன் - முறையுடன். சுறுதியாக - விரைவாக. கற்பித்தார் - 

கட்டளையிட்டார். 6.4. பட்டுக்கச்சை - பட்டுச்சேலை. திவசம் - திதி. 6.5. உற்ற ராசி - 

பொகுத்தமான ராசி. 6.8. வருத்தியே - வரவழைத்தே. பார மன்னர் - வவிமையான மன்னர். 

6.5. சாத்தினார் - 'சாற்றினார்' என்பதின் பேச்சு வழக்கு; அணிவித்தார். 6.9. மூண்டு - 

“வேட்டி'யைக் குறிக்கும் வட்டார வழக்குச் சொல். கவணி - உடம்பில் போர்த்தும் 

விலையுயர்ந்த ஒரு வகை மேலாடை. மொகமொக - ஓலி குறிப்புச் சொல்; சூரவையிடும் 

காலத்தில் உண்டாகும் ஒசை குறிப்பை உணர்த்தியது. குரவை பெண்கள் நாவால் குழறி 

உண்டாக்கும் ஒரு வித மங்கல ஓகை. 6.10. நாகசுரக்குழல் - நாதஸ்வரம். 8.11. நாகரெத்தினம் 

- மூதிர்ந்த பாம்பினால் உமிழப்பட்ட மிகுந்த ஒனியுடைய ரத்தினக் கல். இலங்கவே - 

ஒளி விட்டு பிரகாசிக்கவே. நாகயிடி - மேகங்கள் இடி. 

Ger: 1. அருகளைத்து ௮. திருவுழம் 3. ஆயிளைக்குப் 4. அனளைத்தல்லோ 5. சுரக்குனல் 6. முளக்கமும் 

7. எளுந்தருளி 

Apiramiyai aracar manam purital 

vert 

virrirunta tirumapacu kontu 

vistaramana mantirI markal 

arukalaittu tiruvulam parrinar 

ayilaikkup parivattam kotukkavé 

kottirattutan kitté alaittallé
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curutiyaka mannar karpittar 

karpittar pattukkaccai kotukkavé 

karikaiyaljukku nalum tivacamum 
urraraciyum pakkamum amenna 

' urutiyayp pattukaccai kotukkavé 
pattukaccai tannai varuttiyé 

paramannar tirukkaiyinal tottu 

- apirami tannai alaittallé 

ayilaikkup parivattam cattinar 
parivattankal carriya pinnalé 

pavai nallal tantamayanukku 

muntunalla kavani kotukkavé 

mokamokena kuravaika] mulankita 
cankitattutan Ocait mulakkamum 

cantocattutan naka curakkulal 

nakarettina muttu ilankavé 

nakayiti p6la mulakkamum 

veficamarai viciya 6caiyum 
mikkamannar eluntaruli naré. 

Apirami becoming the Queen 

Stayed the graceful king there 
In the palace raised for such special visits 
11 the ministers assembled there 
Having made everything for the royal pleasure 
Awaiting attentively for the royal order 
It was on the auspicious hour 
They brought Apirami with royal bearing 
Silk saree and special clothes 
Ordered the king for Apirami 
And blessed her with royal dress 
And performed the royal ceremony 
He took her to the royal court 
Holy chants and holy songs everywhere 
Hopeful Kirusnan also got his share.
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அரண்மனை ஒன்றுண்டு என்பது வாய்மொழி மரபுச் செய்தி; கி.பி. 1992 வரை தல்நிலையிலி 

ருந்த இவ்வூர் அரண்மனை இடிபாடுகளுடன் காணப்படுகிறது; சுசீந்திரம் கல்வெட்டு 
(1208) இவ்வூரை இரணிய சிங்கநல்லூர் என குறிப்பிடும்; இவ்வூர் வேம்படிவாழ்கல் 

அரண்மனையில் தம்பிகள் வாழ்ந்ததாகக் கதைப்பாடல் குறிப்பிடுகிறது. 2.18. விரைய 
விரைவாக. 114. திருப்பன்னி கொள்ளுதல் - படுத்தல். திருவனங்கள் - திருமால். 

௬.சொ . 1. நாகருவான் ௨. எளுந்தருளி 8. சேய்யினையும் 4. வேம்படிவாள் 

Mannar anaivarutanum vémpatival kovilkal varutal 

veru 

nakaruval kovilvittu ramavarmat tampuranum 

palliyan tilavatilé paramannar eluntaruli 

pallakkil apirami pakkatti] tanvarave 

avajtamaiyan pariyér! aracamannar pinvarave 

nakaruval kovilvittu nallavettiini matamkatantu 

pancavarkal uratyumanta paficavarnak katumittu 

pancavarnak katumittu parvatiyal akaramvittu 

kalliyan katumittu kaniyankulam katantu 

cunkankatai katantu turattiyottu matattuvali 

cettimatam tankatantu cirantamuti mapnavarium 

kutirapafican kulankatantu kaontamannar eluntaruli 

cinkanallir pataivittil céyilaiyam mannavarum 

vempatival kovilkallil viraiyamannar eluntaruli 

tiruppalli kollumunpe tiruvananakal parruvaram 

Passing through various places 

Like Vetttrnimatam, Parvatipuram 

Kalliyankatu, Kanyiankulam. 

Cunkankatai, Turattiyotu 

Cettimatam, Cinkanallir 

The King took his queen in a Palanquin 

Headed towards his capital. 

அபிராமி மற்றும் அவளின் சகோதரருக்குப் புதிய பெயரை அரசர் 

சூட்டுதல் 

இன்று பிவள்தனக்கு ஏதுூதிருப்பேர் தான்கொடுப்போம் 15 

அபிராமி தனைமாற்றி அம்மைதம்புரான் என்றழைத்தார்



20 
தம்பிமார் கதை 

கிட்டிணத் தாளம்மை என்றுசொல்லிக் கிருபையுடன் வாழ்த்தினாரே 

அபிராமியுடன் பிறந்த அண்ணன்பேர் கிட்டினர்தாம் 

கிட்டிணர் என்று நாட்டவரும் கிருபையடன் மபெயர்கொடுக்க 

கொச்சுமாடன் பிள்ளையென்று கூறுவாராம் திருநாமப்பேர் 

ராமவர்ம தம்புரானும் நல்லகிட்டிணத் தம்மாதானும் 

பன்ளியறை மெத்தையிலே பாவித்தார் இருபேரும் 

இருபேரும் திருமனசு இணக்கமுடன் தான்பொருந்தி. 

20 

௪.15. ஏது - என்ன. 2.17. கிருபை - கருணை, 2.22. பாவித்தார் - பொருத்தினார். 2.28. 

மனக - 'மனம்' என்பதின் பேச்சுவழக்கு. இணக்கம் - விருப்பம். 

Apirami marrum avalin cak6tararukkup putiya peyarai aracar cuttutal 

inruyival tanakku étutiruppér tankotuppom 

apirami tanaiméiri ammaitampuran enralaittar | 

kittinat talammai eorucollik kirupatyutan valttinaré 

apiramiyutay piranta annanpér kittinartam 

kittinarenru nattavarum kirupaiyutan peyarkotukka 

koccumatan pillaiyenru kuruvaram tirunamappeér 

ramavarma tampuranum nallakittinat tammatanum 

palliyarai mettatyilé pavittar iruppérum 

irupérum tirumanacu inakkamutan tanporunti 

The king gave new names to Apirami and Kirisnan 

‘Apirami needs a new name’ 

Said the king several times 

Selected a name that became his favourite 

‘Kiruttinattammal, Kiruttinattumal’' 

The name that filled his heart and mind 

Gave her the name and blessed her with the same 

Her brother also got a name 

Kirusnan took a different role 

Koccumara Pillai was the name 

Given by the graceful king. 

Ramavarma Tampiran and Kiruttinattammal 

The royal couple. 

Led the life of a holy pair
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With one soul and twin lives 

Shared the bed and shared everything. 

கிட்டிணத்தம் மாள் கர்ப்பமடைதல் 

மனம் பொருந்தி இருபேரும் வாழ்ந்திருக்கும் நாரளையிலே 

இருக்குமந்த நாளையிலே ஏந்திழையும்! மன்னவரும் 25 

பசலையொன்று இல்லாமல் பமயிந்தொடியாள் வருந்துவாளாம் 

ரா.மவர்மா தம்புரானாம் நாடித்திருமனது தான்சடைத்து 

கிட்டிணத்தா ளம்மைதானும் கிருபையுடன்” தானிருக்க 

இருக்குமந்த நாளையிலே மாயவனார் திருவருளால் 

வமயிற்றில்கர்ப்பம் மிகப்பபெற்று மாதம்பத்து சென்றபோது. 30 

7.௮4. நாளையிலே - 'காலத்திலே' என்ற பொருளில். 7.25. ஏந்திழை - ஆபரணங்களை 
அணிந்தவள்; கிட்டிணத்தாளம்மையைக் குறித்தது. 7.26. பசலை - குழந்தை. 27.22. சடைந்து- சோர்ந்து. 
7.29. மாயவனார் - திருமால். 

௯.சொ : 1௩ ஏந்தினையும் ௨. கிறுபையுடன் 

Kittinattammal karppamataital 

manamporunti iruperum valntirukkum nalaiyilé 

irukkumania nalaiyilé éntilaiyum mannavarum 

pacalaiyonru illamal payintotiyal varuntuvalam 

ramavarma tampuranam natittirumanatu tancataittu 

kittinatta Jammaitanum kirupaiyutan tanirukka 

irukkumanta nalaiyilé mayavanar tiruvarulal 

vayurilkarppam mikapperru matampattu cenrapotu 

Pregnancy of Kiruttinattammal 

Happiness filled their heart 

Happiness filled the Royal palace 

Nothing worried them for months together 

One fine morning the damsel had a sad mien 

Ramavarma Tampiran read her mind 

And learnt her desire for child 

They prayed before Lord Tirumal 

The presiding deity of the land 

Blessed by the Lord 

Bore she a child for ten menths.
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குழந்தை பிறத்தல் 
பத்தான மாசத்திலே பாவையர்க்கு' மெய்நோக 

மெய்நோக மருத்துவத்தை விரசலுடன் கூட்டிவந்தார் 

பத்தான மாசத்திலே பாவையர்க்கு ஈமெய்நோக 

மெய்நோக மருத்துவத்தை விரசலுடன் கூட்டிவந்தார் 

கூட்டிவந்த மருத்துவமும் குலுங்காமல் மிடித்திமுக்க” 

ிடித்திமுக்க” மருத்துவத்தாள் பிறவிசெய்த குழந்தையது” 

வலதுகையில் சங்குசக்கரம் மாந்தளிர்போல் மேனியுமாய் 

வையகம் தழைக்கயென்று” வந்துபிறந்த பாலகனார். 

35 

7.31. மெய்நோக - பிரசவ வலி எடுக்க. 7.92. மருத்துவத்தை - மகப்பேறு பார்க்கும் 

மருத்துவச்சியை. ஸிரசுலுடன் - வேகத்துடன். 7.55. குலுங்காமல் பிடித்திழமுக்க - 

குழந்தையின் பிறப்பு வாயிவில், குழந்தை அசைந்து சேதம் ஏற்படாதபடி பிடித்திமுக்க. 

7.86. பிறி செய்த - பிறந்த. 7.87. சங்கு சக்கரம் - உள்ளங்கையில் காணப்பட்ட சங்கு, 

சக்கர அடையாளங்கள்; இது குழந்தையின் மேன்மையினைச் சோதிட முறைப்படி 
குறித்தது. 7.88. வையகம் - உலகம். 

ச௬ு.சொ டம. பாவையற்கு 2,8. ரிடித்திளுக்க 5. குளந்தையது 5. தளைக்கயென்று 

Kulantai pirattal 

pattana macattile pavaiyarkku meynoka 

meynoka maruttuvattai viracalutan kuttivantar 

pattana macattilé pavaiyarkku meynoka 

meynoka maruttuvattai viracalutan kittivantar 

kKuttivanta maruttuvamum kulunkama! pitittilukka 

pitittulukka maruttuvattal piraviceyta kulantaiyatu 

valatukatyil cankucakkaram mantalirpd! méniyumay 

valyakam talaikkayenru vantupiranta palakanar 

Birth of a child 

There was a hue and cry everywhere 

On the day after the tenth month 

All went in different directions 

In search of the royal nurse. 

Came she with years of experience; 

With the air of ease and peace 

Born was the baby there 

With symbols on his right hand
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And beauty on his fore-head 

Came there the king 

Ramavarma Tampiran 

Saw the child with abundant love 

And blessed him to live for ever. 

மன்னர் குழந்தைக்குச் சாதகம் கணிக்கக் கட்டளையிடுதல் 

பாலன்வந்து பிறந்தபோது பாரமுடி மன்னவரும் 

ராமவர்ம தம்புரானும் திருமனசு கற்பிக்கவே . 40 

இத்தப்பாலன் பிறந்தபலன் இணிகேட்க வேணுமென்று 

சோதிரியை வரவழைத்துச் சொல்லிமன்னர் கற்ரிக்கவே. 

7.40. கற்பிக்கவே - கட்டளையிடவே. 7.42. சோதிரி - சோதிடர். 7.41. பாலன் - குழந்தை. 

Mannar kulantaikkuc catakam kanikkak kattalaiyitutal 

palanvantu pirantapotu paramuti mannavarum 

ramavarma tampuranum tirumanacu karpikkavé 

intappalan pirantapalan inikétka vénumenru 

cotiriyai varavalaittuc collimannar karppikkavé 

As it was the custom 

To know the future of the new born 

Sent the king for the astrologer 

To know the prospects of his son. 

சோதிடர் சாதகம் கணித்துப் பலன் கூறுதல் 

மிள்ளையது பிறந்தபலன் புரச்சம்வச்சு பார்க்கவேணூம் 

மெழுகிவரை தரன்கீறி விளங்கும்நிறை நாழிவச்சு 

மாயனரு னால்கிரகம் வகுத்தியவ ரெண்ணிப்பார்த்து 45 

அன்பத்தெட்டு அட்டமங்கலம் அடவுடனே(கீறி) பரல்பரத்தி 

பாலாலே பரல்கழுவி பலகையிலே நிரத்துவாராம் 

வாழ்கிரகம்' அனதெல்லாம் நன்றாகச் சாற்றுவாராம்? 

கேளும்கேளும் தம்புரான் கிரகப்பலன் சொல்லுகிறேன் 

உத்திரத்தில் பிறந்தமின்ளை யோகமுண்டூம் தம்புரானே 50 

பக்கமும் கிரகமுந்தான் பழுதில்லைகாண் தம்புரானே 

பின்னுமொரு கிரகமது பிரபலமாய் உதிக்குதல்லோ 

ஏதுபலன் தானுதிக்கும் இப்போது சோதிருசி



மம்பிமார் sen 
24 8 ச் 

அம்மைதம்புரான் திருவயற்றில் அதிகபலன் தான்பிறக்கும் 

இன்னுமொரு அஆண்மதலை எஈன்றெடுப்பாள் அம்மைதம்.புரான் 

அதன்பின்பு பண்மதலை அம்மையும் பெற்றெடுப்பாள் 

அவள்வந்து பிறந்தபின்பு அழிந்திடுவார்” தம்பிமார்கள் 

ஏதுபகை ஏதாலே இவர்இறப்பார் சோதிருசி 

அப்போது சோதிரிசி அரசன்முன்பில் சசொல்லுவானாம் 

பின்னுலகை அளவரும் பேருலகில் மன்னவரும் 

- ிகொச்சுமணித் தங்கையர்க்குக்” கூண்டபரிவட் டங்கள்கொடுக்க 

- பட்டுக்கச்சை கொடுப்பதற்கும் பள்ளிமெத்தை சேர்வதற்கும் 

மன்னரும் கற்பிக்கவே மாறிவிடுவார் தம்பிமார்கள் 

.மாட்டோமென்று தம்பிமார்கள் மன்னருடன் எதிர்த்துநிற்பார் 

வன்குலையாய் தம்.பிமாரை மன்னவரும் கொலைசெய்வார். 65 

55 

60 

7.48. புரச்சம் - பொரிச்சம்; பொருத்தம். வச்சு - வைத்து” என்பதின் பேச்சு வழக்கு. 7.44. 

மெழுகி வரைதான் கீறி - தரையை மெழுகி கிரக நிலைகளைப் யார்க்கும் கட்டம் வரைந்து. 

நிறைநாழி - நெல் தானியம் நிறைத்து வைத்த இருக்கும் நாழி என்னும் ஒரு வகை 

முகத்தல் அளவு கருவி. 7.45. கிரகம் வகுத்தி - கிரக நிலைகளைக் கட்டத்தினுள் வரச் 

செய்து. எண்ணிப்பார்த்து - கிரகங்களின் இருப்பிட எண்களை எண்ணிப்பார்த்து. 7.46. 

அன்பத்தெட்டு - 'ஜம்.பத்தெட்டு' என்பதின் பேச்சு வழக்கு. அட்டமங்கலம் - எட்டு வகை 

மங்கலப், பொருட்கள். பரல் பரத்தி - சோழி எனப்படும் கடல் கிளிஞ்சலைப் பரத்தி. 2.47. 

பலகையிலே - கிரகங்களின் நிலையை வரைந்த பலகையிலே. நிரத்துவாராம் - 

பரப்புவாராம். 27.48, சாற்றுவாராம் - கூறுவாராம். ர.௧௦. உத்திரம் - ஒரு நட்சத்திரத்தின் 

பெயர். 7.53. பக்கமும் கிரகமும் - பக்கத்திலுள்ள கிரகங்களும், பழுதில்லை - குற்றமில்லை. 

௪.5௨. பின்னுமொரு - வேறுமொரு. பிரபலமாய் - மேணன்மையாய். 2.58. ஏது பலன் - 

என்ன பலன். சோதிரிசி - சோதிடரே, 7.58. ஏதாலே - என்ன காரணத்தினாலே. 7.59. 

முன்பில் - முன்பாக. 7.60. பேருலகில் - பெரிய உலகில். மணன்னவரும் - மார்த்தாண்ட 

வர்மா மன்னரும். 7.61. கொச்சிமணித் தங்கை - தம்பிமார்களின் தங்கையின் பெயர். 

பரிவட்டம் - பட்டுச்சேலை. 7.69, கற்பிக்கவே - கட்டளையிடவே. 7.65. கலை - 

“கொலை” என்பதின் பேச்சு வழக்கு. 

௬.சோ 1. வாள்கிரகம் ௨. சாற்றுவாளாம் 8, அணிந்திருவார் 4, தங்கையற்கு 

Cotitar catakam kanittup palan kurutal 

pillaiyatu pirantapalan puraccamvaccu parkkavénum 

melukivarai tankiri vilankumnirai nalivaccu 

mayanaru jalkirakam vakuttiyava rennipparttu 

anpattettu attamankalam atavutané(kiri) paralparatti 
palalé paralkaluvi palakaiyilé nirattuvaram 

valkirakam anatellam naprakac carruvaram
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kélumkélum tampuran kirakappalan collukirén 

uttirattil pirantapillai yokamuntum tampurané 

pakkamum kirakamuntan paJjutillaikan tampurane 

pinnumoru kirakamatu pirapalamay utikkutallo 

étupalan tanutikkum ippotu cotiruci 

ammaitampuran tiruvayirril atikapalan tanpirakkum 

innumoru anmatalai inretuppal ammaitampuran 

atanpinpu penmatalai ammaiyum perretuppal 

avalvantu pirantapinpu alintituvar tampimarka! 

appotu cotirisi aracanmunpil colluvanam 

pingulakai alavarum pérulakil mappavarum 

koccumanit tahkaiyarkkuk kuntaparivat tankalkotukka 

pattukkaccai kotuppatarkum pallimettai cérvatarkum 

mapnarum karpikkavé marivituvar tampimarka] 

mattomenru tampimarka] manparutan etirttunirpar 

vankulaityay tampimarai mannavarum kolaiceyvar 

Astrologer making the Horoscope 

There came the astrologer 

Swept the ground, drew the round the square 

Positioned the stars in their places 

Predicted each movement with accuracy 

Foretold the course of his life. 

"Listen to me, Oh, Tampiran" 

Said the astrologer in trance 

"The child born on the star uttiram 

Will have luck and fortune. 

The stars adjacent to uttiram 

Also are pure and blameless 

Yet another star that lies far 

Also shows signs of issues further 

His royal mother hereafter will bear 

One more son, that is not a wonder 

After that you will hear
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Arrival of a daughter, that I swear. 

What I tell you next, Oh! King! 

That prompts me to hold my tongue 

The birth of the third is the death of the two. 

There will be a king joining issues with your sons 

Seeking the hand of the girl to settle 

His enemies political score 

Offering silk saree and fine mattress 

To make her his favourite girl 

Your sons the loving brothers two 

Will bluntly refuse the wishes of the king 

The wrath the cruel king takes 

I tell you only the truth 

Will cost the life of your sons" 

Said the man before the king. 

மன்னரின் வருத்தம் 

கொலைகளென்ற சொல்கேட்டு கோடிமனந் தான்சடைந்து 

திருமனதுதான் சடைந்து திரும்பமன்னர் கற்பிக்கவே 

வாரசிதல்லாம் வரட்டடன்று வரிசையுடன் சோரதிரிசிக்கு. 

7.68. கோடி - மனம் நிலையிலுருந்து கோடி; பிறழ்ந்து. சடைந்து - தளர்ந்து. 7.68. amg 

தெல்லாம் - 'வருகின்றதெல்லாம்' என்பதின் பேச்சு வழக்கு. வரட்டு - 'வரட்டும்' என்பதின் 
பேச்சு வழக்கு. 

Mannarin varuttam 

kolaikalenra colkéttu kétimanan tancataintu 

tirumanatutan cataintu tirumpamannar karpikkavé 

varatellam varattenru varicaiyutan cotiricikku 

"Cold blooded murder! Oh! Cruel murder" 
Echoed: the words everytime in the heart 

Sad was the king, sullen was his face. 
Set right his broken heart 

For his was the royal blood. 

Bold to face whatever was his fate.
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சோதிடனுக்குப் பரிக வழங்குதல் 

வரிசையுடன் சோதிரிசிக்கு வேண்டுவண்ணம் வரிசைகளும் 

1மிகக்கொடுத்து அனுப்புவாராம்' சொல்எபரிய மன்னவரும் 70 

தட்டானை வருத்தியல்லோ தான்கொடுத்தான் தங்கமது 

பொன்னை நிறுக்காமல் பொலியளந்தாரே தம்புரானும் 

வேணுமென்றத பணிகளெல்லாம் விதவிதமாய் தானொதுக்கி 

பண்புடனே தட்டானும் பவிசாகத் தான்வாங்கீ 

சுட்டாகக் கட்டிக்கொண்டு சுவடுவைத்து அடிநடந்தான். 75 

2.20. சொல் பெரிய மன்னவர் - சொன்ன சொல்லைக் காப்பாற்றுவதில் பெரிய மன்னவர்; 
ராமவர்கா. 7.71. தட்டான் - பொன் வேலை செய்பவன். 7.72. பொலியனந்தார் - நெல்லை 

அளப்பது போல் பொன்னை அனத்தார். 7.28. வேணுமென்ற - 'வேண்டுமென்ற' என்பதின் 
பேச்சு வழக்கு. 2.75. ௬ட்டாக ~ சுருட்டாக; அரசன் தந்த பொன் மற்றும் பொருளை 

எல்லாம் துணியில் ௬ருட்டிச் சுருணையாக்கி. சுவ௫ வைத்து - அடி மேல் அடியை அளந்து 

வைத்து. 

௬.சொ . 1. அன்புவாளாம் 

Cotitanukkup paricu valankutal 

varicaiyutan cotiricikku véntuvannam varicaikalum 

mikakkotuttu anuppuvaram colperiya mannavarum 

tattanai varuttiyallo tankotuttan tankamatu 

ponnai nirukkamal poliyalantare tampuranum 

vénumenra panikalellam vitavitamay tanotukki 

panputané tattanum pavicakat tanvanki 

cuttékak kattikkontu cuvatuvaittu atinatantan 

Gave the astrologer his due 

Which included gold and pearl to name 

Tired, wept and cried the goldsmith 

That tried to measure the gold gift. 

குழந்தைக்கு வவிய தம்பி என்று பெயர் சூட்டுதல் 

வாய்த்தநல்ல பாலனுக்கு இருபத்திதட்டாம் நாளையிலே 

இருபத்தெட்டும் கெட்டியல்லோ அருடைய பெயரிடுவோம் 

அருமையுள்ள பாலனுக்கு திருமனதில் கஉதீத்தபடி 

திருநாமப் பெயரிடுவோம் வலியதம்பி மன்னசிரன்று 

மன்னவரும் கற்பிக்கவே கற்பிக்கவே திருநாமம் 80
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7.77. இருபத்தெட்டும் கெட்டியல்லோ - குழந்தை பிறந்த 28-ம் நாள், குழந்தையின் 

இடுப்பில் மஞ்சள் கயறு கட்டி. ஆருடைய - யாருடைய! என்பதின் பேச்சு வழக்கு. 7.29. 

வலிய தம்பி - மூத்த தம்பி. 27.80. கற்பிக்கவே - கூறவே. 

Kulantaikku valiyatampi enru peyar cittutal 

vayttanalla palanukku irupattettam nalaiyilé 

irupattettum kettiyallO arutalya peyarituvom 

arumaiyulla palanukku tirumanatil utittapati 

tirunamap peyarituvom valiyatampi mannaregru 

mannavarum karpikkavé karpikkave tirunamam 

No name was given to the baby 

Till he attained twenty eighth day 

It was a very special and auspicious day 

Holy thread was put round his waist 

Hosts of names were considered 

Finally there came a name 

From the heart of the king 

By placing the child on his lap 

The king pronounced the name twice 

"Naliya Tampi, Valiya Tampi. 

குழந்தையைத் தாலாட்டுதல் 
கண்மணியே வலியதம்பி வலியதம்பமி மன்னரென்று 

மடிமில்வைத்துத் தாலாட்ட குரலெடுத்து ஒராட்ட 

ராரிரரி ராராரோ பொன்மணியே மன்னவனே 

கண்ணேநீ ராராரோ கண்மணியே காவலனே 

எபான்னிலங்கும் மேனியனே புவிதனையும் அனளவென்று 85 

மண்ணுலகை அனவந்த மன்னவனே ராராரோ 

கிட்டிணத்தா .எம்மைபெற்ற கீர்த்தியுள்ள பாலகனே 

அனைகட்டி குதிரைகட்டி அரசரோடு வாதாட 

சேனைபடை களெல்லாம் சேகரிக்க வந்தாயோ 

மன்னனைப் போலுதித்த வவியதம்பி ராராரோ 90 

சிங்கநல்லூர் படைவீட்டில் தெரிசிக்க வந்தவனே 

வந்தாரே மன்னவர்க்கு வலியதம்பி ராரிராரோ 

பாரடங்க அளவந்த பாலகனே சுண்மணியே 

என்றுசொல்லித் தாய்மார்கள் இன்பமுடன் பாடினார்கள்.
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7.82. ஒராட்ப. - தாலாட்ட. 7.85. பொன்னிலங்கும் - பொன் போலும் ஒளிர்விடும். 2.82. கீர்த்தி 
புன்ன - புகழ் காய்ந்த. 7.88. ஆனை - பானை என்பதின் பேச்சு வழக்கு. 7.91. தெரிசிக்க - 

தரிசிக்க; வணங்க. 7.93. பாரடங்க ஆள வந்த - பாரை அடக்கி ஆன்வதற்கு வந்த. 

Kulantaiyaik talattutal 

kanmaniyée valiyatampi valiyatampi mannarenru 

mMatiyilvaittut talatta kuraletuttu oratta 

rarivarl rararo ponmaniyé mannavane 

kannéni rarar6 kanmaniyé kavalané 
ponnilankum méniyané puvitanaiyum alavenru 

mannulakai alavanta mannavané rararo 

kittinatta Jammaiperra kirttiyulla palakané 
anaikatti kutiraikatti aracardtu vatata 

cénaipatai kalellam cékarikka vantayo 

manpnanaip pdlutitta valiyatampi rarare 

cinkanallir pataivittil tericikka vantavané 

vantare mannavarkku valiyatampi rarirar6 

paratanka alavanta palakané kanmaniyé 

enrucollit taymarkal inpamutan patinarkal 

Naming ceremony and the lullaby sung for the child 

Picked up the name by all 

Pleased the king with sovereign songs 

They praised the king and his son 

It filled the palace and floated everywhere 

"Valiya Tampi is our king! , 

Oh! Golden king Valiya Tampi 

Born to our queen Kiruttinattal 

Born to rule the world. 

May you expand our kingdom! 

With elephants and horses! 

May you retain the name of our king 

By conquering kings and emperors!" 

Sang the nurses and his mother 

Nobody notices how a flower blooms 

Nobody notices how a moon grows.
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வலிய தம்ாரி மூன்று வயதடைதல் 

ஒன்றான திருவயதில் ஒவியம்போல் வலியதம்பி 95 

இரண்டான திருவயதில் நடைபிடித்து விளையாடி 

மூன்றான திருவயதில் மொய்குழலான்! திருவயிற்றில்.” 

27.98. நடைபிடித்து - நடந்து திரிந்து. 7.57. மொய்குழலாள் - வண்டு மொய்க்கும் கூந்தலை 

உடையான். 

௬.சோொ ௨1. ஸொள்குளலாள் ௫. திருவயற்றில் 

Valiyatampi munru vayatataital 

onrana tiruvayatil Oviyampol valiyatampi 

irantana tiruvayatil nataipitittu vilatyati 

muprana tiruvayatil moykulala] tiruvayirril 

When Tampi was one year old 

He resembled a portrayal 

When he was two years old 

He was playing 

When he was three years old 

His mother became pregnant. 

கிட்டிணத்தம்மான் இரண்டாவதாக ஆண்மகவொன்றைப் 
பெறுதல் 

திருவயிற்றில் பின்னுமொரு அண்மதலை பெற்றெ௫த்தாள் 

பெற்ிறைடூத்தான் தயாரும் ஈபெற்றநல்ல பாலஜுக்குப் 

பெயரிட வேண்டுஎமன்று utara யோசித்தாள். 10௦ 

Kittinattamma!] irantavataka anmakavonraip perutal 

truvayirril pinnumoru anmatalai perretutta] 

perretutta] tayarum perranalla palanukkup 

peyarita véntumenru peritaka yécittal 

His mother had one more child 

Kiruttinattammal was happy 

To deliver her second child. 

She was thinking of thousand names
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இரண்டாவது குழந்தைக்குக் குஞ்சுதம்பி என்று 

பெயர் சூட்டுதல் 

அருடைய பெயரிடுவோம் அருமையான பாலகனுக்கு 

வலியதம்பிக்குப் பின்பிறந்த மன்னர்குஞ்சு தம்பிஎன்றார் 

குஞ்சுதம்பி மன்னிரன்று கூறிவிட்டார் திருநாமப்போர். 

7.101. ஆருடைய - யாருடைய' என்பதின் பேச்சு வழக்கு. 7.102. Hepa தம்பி - இனைய 
கும்பி. 

Trantavatu kulantaikkuk kuficutampi enru peyar cuttutal 

atutaiya peyarituvom arumaiyana palakanukku 

valiyatampikkup pinpiranta mannarkuficu tampienrar 

kuncutampi mannarenru kirivittar tiranamappér 

To give her son a suitable name 

Finally decided on a name 

It was Kuncu Tampi, which was sonorous and mellifluous 

For he was born next to Valiya Tampi. 

கிட்டிணத்தம்மாள் மூன்றாவதாகப் பெண் குழந்தை பெறுதல் 

வலியதம்பி மன்னவர்க்கு வாய்த்ததிருவயது அஞ்சுசெல்ல 

குஞ்சுதம்பி மன்னவர்க்குக் கூண்டதிருவயது முணுசெல்ல 105 

பின்னுமாரு பெண்மதலை பெற்றெடுத்தாள் தாயாரும். 

2104. அஞ்சு - 'ஐந்து' என்பதின் பேச்சு வழக்கு. 2.105. கூண்ட திரு வயது - பொருந்திய 
மேலான வயது. மூணு - “மூன்று” என்பதின் பேச்சு வழக்கு. 7.106. பெண் மதலை - 
"பெண் குழந்தை. 

Kittinattammal minravatakap penkulantai perutal 

valiyatamp! mannavarkku vayttatiruvayatu aficucella 

kuficutampi mannavarkkuk Kintatiruvayatu minucella 

pinnumoru penmatalai perretuttal tayarum 

Arrival of a girl child 

When Valiya Tampi crossed the age of five 

And Kuficu Tampi three 

Their mother gave birth to a female child.
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மன்னன் பெண் குழந்தைக்குச் சாதகம் கணிக்கக் கட்டளையிடல் 

. அந்தநேரம் சோதிரிசியை அரசமன்னர் வரவழைத்துப் 

பெண்மதலை பிறந்தபலன் மார்த்துநன்றாய்ச் சொல்லவேணும். 

7.108. வேணும் - 'வேண்டும்' என்பதின் பேச்சு வழக்கு. 

Mannan pen kulantaikkuc catakam kanikkak kattalaiyital 

antanéram cotiriciyai aracamannar varavalaittup 

penumatalai pirantapalan parttunanrayc collavenum 

There came the happy king 

Sent word for an astrologer 

To know the future of their daughter. 

சோதிடர் சாதகம் கணித்துப் பலன்கூறத் தொடங்குதல் 

முக்தாவெளி யானிதிலே orphans anor day 

அட்டமங்கலம் தனைக்கீறி அதிலேகண பதிவைத்துப் 110 

பாலாலே பரல்கழுவி! பலகையிலே நிரத்துவாராம் 

நாளான கிரகநிலை நன்றாகப்பார்த்துச் சொல்லுவானாம் 

இம்மதலை பிறந்தபலன் இனிகேளும் தம்புரானே 

அழிவில்லாத” தம்.பிமார்க்கு அழிவுவரும் தம்புரானே 

வன்கொலையாய் தம்பிமார்கள் மன்னர்கையால் இறந்திடுவார். 115 

10௦. முத்தா வெளி - அரண்மனை முற்றத்தின் வெளிப்பகுதி. மொழிகி - மொழுகி. 
வரைதனைக் கீறி - சோதிடத்தில் நவக்கிரகங்கள் நிற்கும் நிலைகளை அறிவதற்காகக் 
கோடுகளை வரைந்து. 7.110. அட்ட மங்கலம் - இணைக்கயல், கண்ணாடி, சாமரம், 

கொடி, தோட்டி, நிறைகுடம், மூரசு, விளக்கு என்னும் எட்டு மங்கலப் பொருட்கள். கணபதி 
வைத்து - விநாயகரைப் பிரிதிஷ்டை செய்து. 2.119. நாளான கிரகநிலை - குழந்தை பிறந்த 

தேரத்துக் கிரக அமைப்பு. 7.15. மன்னர் - மார்த்தாண்டவர்மாவைக் குறித்தது. 

௬.சொ : 1. பரல்களுவி 2௨. அளிவில்லாத 

Cotitar catakam kanittup palan kurattotankutal 

muktaveli yanitilé molikivarai tanaikkiri 

atiamankalam tanaikkiri atilékana pativaittup 
palalé paralkaluvi palakaiyilé nirattuvaram 
nalana kirakanilai nanrakapparttuc colluvanam 
immatalai pirantapalan inikélum tampurané 

alivillata tampimarkku alivuvarum tampuraneé 
vankolatyay tampimarka] mannarkaiyal irantituvar
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They swept and made clean 

The portals of the royal court 

Marked nine columns for nine stars 

Placed Lord Kanapati near the lamp 

Brought pure sea-shells kept in the milk pot 

Placed everything on the holy piece of wood 

For, only then the astrologer could predict 

"Look here, Oh Liberal King!" 

Said the astrologer to the king. 

"T tell you everything of her future 

The only sister to the valiant brothers 

Will bring death and destruction 

To the brave and immortal brothers. 

The cruel hand of a king 

Will bring death to the young.” 

மன்னர் வினாவும் சோதிடர் பதிலும் 

ஏது என்ன இறப்பதற்கு அறிந்துசொல்லு சோதிரிசி 

அரசமன்னர் கற்பிக்கவே அணையிட்டுக் கூறிடவே 

மன்னர்சொல்லைக் கேட்டவுடன் ஏதூசொல்வான் சோதிீரிசி 

கேளும்கேளும் தம்புரானே கிரகபலன் சொல்லுகிறேன் 

கொச்சுமணித் தங்கைபலன் கூறுகிறேன் தம்பிரானே 120 

வலியதம்பி மன்னவர்க்கு வயதொரு இருபத்திரண்டில் 

குஞ்சுதம்பி மன்னவர்க்குக் கூண்டதிருவயது பத்தொன்பதில் 

கொச்சுமணித் தங்கையர்க்குக் கூண்டதிருவயது பதினாறில் 

தம்பிமாரும் தங்கையரும் தான்வளரும் நாளதிலே 

வளருமந்த நாளிலே (மன்னர்) ராமவர்ம தம்புரானும் 125 

தைதீர்த்தம் மாமாங்கம் தானாட வேணுமென்று 

வாலியாம் பாறையிலே வந்துதீர்த்தம் தானாடித் 

திரும்பிமன்னர் வரும்போது தேரேறி உலகளந்தாள் 

வாரிமுத்தை விதைத்திடுவானள் மன்னர்திரு மேணனிரரிலே 

திருமேனியில் விதைத்திடவும் சிறந்தமன்னர் எழுந்திடவும்" 130 

அரசழிந்து” போய்விடவும் அரசரின் இளமுறைதான் 

இளமுறைக்கு அரசாளும் ஏத்தமுடி மன்னவரும் 

தம்பிமார்களுடன் தான்கூடிக் கொச்சுமணி தங்கையர்க்கு*
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பட்டுக்கச்சை கொடுப்பதற்கும் பள்ளிமெத்தை சேர்வதற்கும் 

பாரமன்னர் கற்பிக்கவே கற்பிக்கவே மன்னவரும் 135 

மாறிடுவார் தம்பிமார்கள் மாறியவர் நின்றுகொண்டு 

மாட்டோமென்று சொல்விடுவார் மரட்டோமென்று சொல்லிடவே 

மன்னரும் கசடுவைத்து மனசுக்குள்ளே சூதுவைத்து 

உம்பளங்கள் கொடுத்திருந்த உடமைகளும் தானெடுப்பார் 

உலகாளும் மன்னவரும் தம்பிகளும் பகையாகி 

மறுதுருவம் தனிலே9சன்று மாறிப்படை கொண்டுவந்து 

பொருதுமன்னர் தன்னைவிரட்டிப் பிடித்திடுவார் கோட்டைதன்னை 

பிடித்திருவார் தம்பிமார்கள் பின்னுமவர் மாறிக்கொண்டு 

மாறிப்படை கூட்டிவந்து மன்னவனைத் தானனுப்பி 

இருக்குமந்த நாளையிலே ஏற்றபுகழ் மன்னவரும் 145 

உபரயமாகத் தம்பிமாரை மன்னவருந் தானழைத்து 

நாகருவாழ்*கோயிலிலே நன்றாக முகங்காட்ட 

முகங்காட்டி நிற்கும்நேரம் முடிமன்னர் கசடிவைத்து 

வந்துநின்ற தம்பிமாரை மன்னருட கையதினால் 

கொன்றிடுவார் தம்பிமாரைக் கண்டதுண்ட மாக்கிடுவார். 150 

140 

7116. ஏது - காரணம். 7.18. ஏது சொல்வான் - என்ன சொல்வான்; காரணம் சொல்வான் 

என்ற பொருளிலும் அமையும். 7.126. மாமாங்கம் - விசேச தீர்த்தத் திருவிழா. வேணும் - 

வேண்மும் என்பதன் பேச் வழக்கு. 7.127. வாவியாம்பாறை - கடியப்பட்டணம் என்ற 

ஊரை அடுத்து உள்ள பெரிய குளத்தின் கரையில் உன்ன பாறை; இதில் முதல் 

ராஜராஜனின் கல்வெட்டு உன்னது. 7.128. உலகளந்தாள் - உலகை அளத்தவள், 

முத்தாரம்மன்; இத்தெய்வம் தென் மாவட்டங்களில் நாட்டாரின் பெண்தெய்வமாகக் 

கொள்ளப்படுகிறது. 2.125. வாரி முத்தை விதைத்திடுவானள் - பெரியம்மை என்னும் நோய் 

வருவதற்குரிய முத்தை உடம்பெங்கிலும் விதைத்திடுவான். 7.131. அரசரின் இளமூறை - 

அரசரின் அடுத்த அரசாக வரும் இளைய மன்னர்; மார்த்தாண்டவர்மாவைக் குறித்தது. 

7.12. பட்டு . . . . சேர்வதற்கும் - இத்தொடர் மார்த்தாண்டவர்மா தம்பிமார்களின் 

தங்கையான கொச்சுமணி தங்கையைத் திருமணம் செய்ய விரும்பியதை உணர்த்தும். 

7.186. மாறிடுவார் - கருத்து வேறுவாடு கொள்வார். 7.138. 57 - குற்றம்; இங்கு விரோதம். 

மன௬ - “மனம்' எண்பதின் பேச்சு வழக்கு. சூது - வஞ்சகம். 7.18, உம்பளங்கள் - 

வெகுமானங்கள். 7.141. மறு துருவம் - அயல்நாடு. மாறி - மாறுபாடு கொண்டு. 7.142. 

பொருது - போர் செய்து. 7.144. கூட்டிவந்து - அழைத்து வந்து. 7.16. உபாயமாக - 

தந்திரமாக. 7.147. முகங்காட்ட - சந்திக்க. 

௬.சொ 1. எளுந்திடவும் ௨. அரசனிந்து 3. தங்கையற்கு 4. நாகருவான் 

Mannar vinavum cotitar patilum 

etuenna irappatarku arintucollu cotirici 

aracamannar karpikkave anaiyiituk kuritavé
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mannarcollaik kettavutan etucolvan cotirici 

kélumkelum tampurané kirakapalan collukirén 

koccumanit tankaipalan korukirén tampirané 

valiyatampi mapnavarkku vayatoru irupattirantil 

kuncutampi mannavarkkuk kantatiruvayatu pattonpatil 

koccumanit tankaryarkkuk kintatiruvayatu patinaril 

tampimarum tankaiyarum tanvalarum nalatilé 

valarumanta nalayilé (mannar) ramavarma tampuranum 

taitirttam mamanhkam tanata vénumenru 

valiyam paraiyilé vantutirttam tanati 

tirumpimannar varumpotu téréri ulakalanta! 

varimuttai vitaittituval mannartiru mépiyilé 

tiruménpiyll vitaittitavum cirantamannar eluntitavum 

aracalintu poyvitavum aracarin iJlamuraitan 

ilamuraikku aracalum éttamuti mannavarum 

tampimarkalutan tankitik koccumani tahkaiyarkku 

pattukaccai kotuppatarkum pallimettai cérvatarkum 

paramannar karpikkavé karpikkavé mannavarum 

marituvar tampimarka] mariyavar ninrukontu 

mattomenru collituvar maitomenru collitavé 

mangavarum kacatuvaittu manacukkullé cituvaittu 

umpalanka! kotuttirunta utamaikalum tanetuppar 

ulakalum mannavarum tampikalum pakaiyaki 

maruturuvam tanilécenru marippatai kontuvantu 

porutumannar tannaivirattip pitittituvar kottaitannai 

pitittitavar tampimarkal pipnumavar marikkontu 

marippatai kuttivantu mannavanait tananuppi 

irukkumanta nalaiyilé érrapukal mannavarum 

upayamakat tampimarai mannavarun tanalaittu 

nakaruva] koyilile napraka mukankatta 

mukankatti nirkumnéram mutimannar kacatuvaittu 

vantunipra tampimarai mannaruta kaiyatinal 

konrituvar tampimaraik kantatunta makkituvar
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Prediction of the Astrologer 

The king was shocked 

And asked the astrologer more to probe. 

"Listen to me, Oh, Tampuran! 

This 1s what is in store for you 

What I tell you is based on the movements of the stars 

The stars that stand for your daughter. 

When Valiya Tampi Tampuran attains twenty two 

And Kuncu Tampi Tampuran bocames nineteen. 

Their -sister will be sixteen 

Happy will be the family. 

The king Ramavarma Tampuran 

Will think of a pilgrimage 

To have a holy dip during the month of tar 

At Valyamparai pond 

Away from his royal palace. 

While he returns from there 

He will have the wrath of Muttaramman 

The goddess that’ looks after the earth 

Every part of his body will bear 
Pearls of Her anger - 

Small-pox is the end of Her anger. 

Nobody can save the king 

Nobody can save him from sinking 

To save the subjects and kingdom 

Somebody will occupy the throne 

The new king is most likely to love your daughter 

He will offer silk saree and fine mattress 

To make her, his favourite one 

There will be resistance to his advances 

Your sons, the two brave brothers 

Will mar the king's plans 

The king will deprive them of all their rights 
The rights to own and govern the land
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They will become exiles, living in neighbouring lands 

Seeking help from friendly kings 

There will be deadly wars 

Between the king and your sons 

Fort will fall in their hands 

Fruit of war will be theirs. 

The king reconciled 

Only then will the king devise a plan 

To wipe them out from the world 

He will send notes of peace 

And invite them to have a feast 

Nakarkoyil is the place 

None can save the Brothers 

They will be cut into pieces 

By the King's cruel hands." 

மன்னர் மன அமைதி கொள்ளுதல் - 

தங்கையவன் பிறந்தபலன் தம்பிரானும் கேட்டபின்பு 

திருச்செவியில் கேட்டபோது திருவுளங்கள் பற்றுவாராம் 

பொல்லாத பின்னைபெற்றால் போடுவாரோ தாய்தகப்பர். 

7.15. திருவுளங்கள் பற்றுவாராம் - திருவுள்ளத்திலே நினைப்பாராம். 7159. பொல்லாத 
பிள்ளை - பெண் கசூழந்தையைக் குறித்தது; யொல்லாத பின்னை என்றமை அப்பெண் 
குழந்தையால் உண்டாகும் பிற்கால நஷ்டத்தைக் குறித்து. 

Mannar mana amaiti kollutal 

tankaiyava] pirantapalan tampiranum kéttapinpu 

tirucceviyil kéttapotu tiruvulankal parruvaram 

pollata pillaiperral potuvaro taytakappar 

Heard the king all these dreadful prophecies 

Associated with the birth of this sister 

Thought for a while 

Reconciled, for who can disown 

A precious child of his own
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சோதிடர் சன்மானம் பெற்றுத் திரும்புதல் 

ேண்டுவண்ணம் சோதிரிசி விரசாகப் பொன்கொடுத்து 

விடைவாங்கி சோதிரிசி வீடுநோக்கிப் பதியில் சென்றார். 155 

7.15. விரசாக - விரைவாக. 

Cotitar capmanam perru tirumputal 

véntuvannam cotirici viracakap ponkotuttu 

vitaivanki cotirici vitunokkip patiyilcenrar 

Gave the astrologer more than 

What he had expected 

Now the girl was the centre of attraction. 

குழந்தை அலங்கரிக்கப் படுதல் 

சோதிரிசி போனபோது தோகையரைத் தாராட்டி 

நீராட்டிப் எபொட்டுமிட்டு நிலத்திலே தான்கிடத்திக் 

காராரும் குழல்மடவார்!' கன்னிநல்லாள் தான்தனக்கு 

ஒருகழஞ்சு* பொன்நறெறுத்து உடன்கொடுத்தார் தம்.புரானும் 

வேணுமென்ற பணிகளெல்லாம் விதவிதமாய்த் தானொதூக்கி 160 

ஒதுங்கவந்த பணிகளெல்லாம் உடனெடுத்தூத் தானணிந்து £ 

இருபத்தெட்டும் கெட்டியல்லோ இனிப்பேரிட வேணுமென்றார். 

7.156. தோகை - பெண் குழந்தையைக் குறித்தது. 7.158. காராரும் குழல் மடவார் - 

கரிய மேகம் போலும் கூந்தலை உடைய பெண். கன்னி நல்லாள் - கன்னிமைத் தன்மை 
வாய்ந்த நல்ல பெண்: இவ் அடைகள் குழந்தையைக் கவனித்த செவிவியை உணர்த்தின. 
7.159. கழஞ்சு - ௬மார் மூன்று கிராம் அளவுள்ள ஓர் எடையளவு. நெறுத்து - “நிறுத்து” 
என்பதன் பேச்சு வழக்கு, 7100. வேணுமென்ற - 'வேண்டுமென்ற' என்பதின் பேச்சு 

வழக்கு. பணி - வேலை. 7.162. இருபத்தெட்டும் கெட்டியல்லோ - 'குழந்தை பிறந்த 

இருபத்தெட்டாம் தாளில் அதன் இடுப்பில் மஞ்சன் கயிறு கட்டி அல்லவா' என்ற 

பொருளில். 

௬.சொ : 1. குளல்டடவார் 2. ஒருகளஞ்சு 

Kulantai alankarikkap patutal 

cétirici pOnapotu tokaiyarait taratti 

mirattip pottumittu nilattilé tankitattik 

kararum kujalmatavar kanninallal tantanakku 

orukalaficu ponneruttu utankotuttar tampuranum
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véenumenra panikalellam vitavitainay tanotukki 

otunkavanta panikalellam utanetuttut tananintu 

irupattettum kettivalJO inippérita vénumeprar 

She was bathed and beautified 

The nurse who did was lucky 

She got gold and other gifts 

The king was happy and 

His happiness reflected in his acts 

Waiting for the twenty eighth day. 

குழந்தைக்குக் கொச்சுமணி தங்கை என பெயரிடுதல் 

பலியதம்பி குஞ்சுதம்மி மன்னவர்கள் உடன்பிறந்த 

குஞ்சுதம்பிக்கும் பின்பிறத்த கொச்சுயணி தங்கையென்றார் 

கூண்டமன்னர் உடன்பிறந்த சகொச்சுமணி தங்கைகயென்றார் 165 

கொச்சுமணி தங்கையென்று கூறுவாராம் திருநாமமப்பேர். 

பேரிட்டு மன்னவரும் பெருமையுடனே வளர்த்தாரே. 

Kulantaikkuk koccumani tankai ena peyaritutal 

vaftyatampi kuficutampi mannavarkal utanpiranta 

kuficutampikkum pinpiranta koccumani tankaiyenrar 

Kuntamannar utanpiranta koccumani tankatyenrar 

koccumani tankaivenru kuruvaram tirunamappér 

perittu mannavarum perumaiyutané valarttaré 

The girl was named — 

That was auspicious to name the girl 

As she was born next to 

Valiya Tampi and Kuficu Tampi 

And as she was the last to be born 

She was named Koccumani Tankai 

And was brought up with love and affection. 

கம்பிமார்களுக்குக் கல்வி கற்பிக்க மன்னன் கட்டனளையிடுதல் 

வளர்த்தாரே தம்ரிமாரும் வாணுதலாள் தற்கையரும் 

கீட்டினத்தாளம்மை தம்புரானும் சிருபையுடன்' தான்வளர்க்க,
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வரியெழுத்து தான்படிக்கச் சிறந்ததொரு தம்பிமார்கள் 

அஆருடனே தம்பிமாரை அறிவெழுத்து ஒதவைப்போம் 

என்றுசொல்ல மன்னவரும் ஏதுசொல்வார் மந்திரிமார். 

தம்பிமார் கதை 

வளர்ந்தாரே மூணுபேரும் மன்னர்திரு முன்பதிலே 170 

வலியதம் பி மன்னவர்க்கு வாய்த்ததிருவயது ஏழுசெல்ல 

குஞ்சுதம்பி மன்னவர்க்கு கூண்டதிருவயது அஞ்சுசெல்ல 

ஏழான? திருவயதில் எழுத்தோத வைக்கவேணும் 

வலியதம்பி குஞ்சுதம்பி மன்னவர்கள் இருயேர்க்கும் 

175 

7.18. வாணுதலான் - ஒளி பொருந்திய நெற்றியை உடையவன். 7.199. கிருபை - கருணை. 

2.122. அஞ்சு - ஐந்து” என்பதின் பேச்சு வழக்கு. 7.173. எழுத்தோத - எழுத்துக்களைப் 

படிப்பிக்க. 2.125. வரியெழுத்து - எழுத்துக்களின் வரி வடிவம். 7126. ஆருடனே - 

'யாருடனே' என்பதின் பேச்சுத் தமிழ். 

சு.சொ : 1. கிறுபையுடன் 2௨. ஏளான 

Tampimarkalukkuk kalvi karpikka mannan kattalaiyitutal 

valarntaré tampimarum vanutalal tankaiyarum 

kittinattalammai tampuranum kirupaiyutan tanvalarkka 

valantaré manupérum mannartiru munpatile 

valiyatampi mannavarkku vayttatiruvayatu @lucella 

kuficutampi mannavarkku kKintatiruvayatu ancucella 

élana tiruvayatil eluttota vaikkavenum 

valiyatampi kuficutampi mannavarka] irupérkkum 

variyeluttu tanpatikkac cirantatoru tampimarkal 

aruiané tampimarai ariveluttu oOtavaippom 

enrucolla mannavarum é@tucolvar mantirimar 

All the three grew up 

Under the care and affection 

Of the king and the queen 

Seven was the age 

Set for education 

Valiya Tampi was seven 

Kuficu Tampi was Five 

"The right time for learning" 

Said the king to his minister 

Sent word for a learned teacher.
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மன்னர் தம்பிமார்க்குத் திருநீலகண்ட பிள்ளையை ஆசானாக 

அமர்த்துதல் 
பண்டுமுன்னாள் இந்நாட்டில் பரிவுடைய ராசகுரு 

உண்டுகாணும் தம்புரானே கற்றபல்பநா பபுரத்தில் 

அறிவுடைய ராசகுரு திருநீலகண்ட பிள்ளையுண்டு 180 

அவரல்லவோ ராசகுரு அஆயிரந்தான் படித்தவரு 

என்றவார்த்தை கேட்டபோது ஏற்றராம வர்மதஙற்புரானும் 

அண்ணாவியைக் கூட்டிவர அரசமன்னர் கற்பிக்கவே 

வெளுக்குமுன்னே ஒட்டன் ஒடி விரைவாகச் சென்றுநின்று 

திருநீலகண்ட பின்ளையோட செய்திரயல்லாம் செப்புவானாம் 185 

நாடாளும் ராசமன்னர் நாடிவுன்னை வரச்சொன்னார் 

அவருடைய மக்களுக்கு அழகுதம்பி' இருவருக்கும் 

அறிவெழுத்து் ஒதிவைக்க அரசரிங்கே அனுப்பிவிட்டார் 

என்றமொழறி கேட்டபோது ஏதுசொல்வார் தீலகண்டர். 

FATS. பண்டு - முன்பு. பரிவுடைய - அன்புடைய. 7.18. அண்ணானி - பூலவர். 7.184. 
வெளுக்கு முன்னே - விடிவதற்கு முன்னால். ஒட்டன் - ஒற்றன்; தூது செல்வோன் என்ற 
பொருளிலும். 7.18. திருநீலகண்!.. பின்ளையோட.. - திருநீலகண்ட பிள்ளையின் இடத்தில். 
7188. அறிவெழுத்து - அறிவைப் புகட்டும் எழுத்துக்கள். 

௬.சொ : 1. அளகுதம்பி ௨. அறிவெளுது 

Mannar tampimarkkut tirunilakanta pillaiyai acanaka 
amarttutal 

pantumunna! innattil parivutaiya vacakuru 
untukanum tampurané urrapalpana papurattil 

arivutaiya racakuru tirunilakanta pillaiyuntu 
avarallavo racakuru ayirantan patittavaru 
enravaritai kéftapotu errarama varmatampuranum 
annaviyaik kuttivara aracamannar karpikkavé 
velukkumunné Ottanoti viraivakac cenruninru 
tirunilakanta pillaiyOta ceytiyellam ceppuvanam 
nafafum racamannar nativunnai varacconnar 
avarutaiya makkalukku alakutampi ivarukkum 

arivelutiu otivaikka aracarinké anuppivittar 

enramoli kéttapotu étucolvar nilakantar
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Appointment of Guru 

"This ancient land has many talents 

We have a Royal Guru (teacher) 

His name is Tirunilakanta Pillai 
He is very learned, 

Learnt thousands of book 

And mastered thousand arts 

He lives in Patmanapapuram" 

Said the minister seeking approval 

As he got the royal ned 

He sent for the royal Guru 

The special messenger sent by the minister 

Stood before the teacher and 

Said these words: 

“The Royal king needs your service 

To train his sons in every art and craft". 

Happy was the Guru. 

நீலகண்ட பின்னை அரண்மனைக்கு வருதல் 

நன்ரிறனவே பதிலளித்து நாடியவர் மணைபுகுந்தூ 190 

நீளசேலை வலித்தூடுத்து சிவப்புறு. மால் தலையில்கட்டி 

நெற்றியிலே நீறணிந்து நீளமுடி கோதிவிட்டு 
நன்றெனவே இருபேரும் நடந்துகேரள புரம்வந்தார். 

7.191. வலித்துடுத்தி - இறுக்கமாகக் கட்டி. சிவப்புறூமால் - சிவந்த நிறத்தை உடைய 

தலைப்பாகை. 71925. கேரளபுரம் - கல்குளம் வட்டம், திருவிதாங்கோடு பஞ்சாயத்து 

பூனியனிலுள்ள ஓர் ஊர்: இவ்வூர் சிவன் கோயில் கல்வெட்டு' (கி.பி.1815) ஒன்று, 

“பாலகோட்டு தேசம் முத்தலைக்குறி சசி ஸ்ரீ வீர கேரளம்' என இவ்வூரைக் குறிக்கிறது. 

கி.பி. 1606ஆம் ஆண்டு கல்வெட்டு 'கேரளபுரம்' என்றே குறிப்பிடும். 

Nilakantapillai aranmanaikku varutal 

naprenaveé patilajittu natiyavar manaipukuntu 

nifacelai valittututtu civappurumal talaiyilkatti 

nerriyilé niranintu nilamuti kotivittu 

nanrenave frupérum natantukérala puramvantar
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Happy to give his consent telling it was his duty 

Went inside his house 

Wore neat garment for head and rest 

Affixed holy marks’on his forehead 

And left for Kéralapuram 

To fulfil the king's wish. 

தம்பிமார்கள் ஆசிரியரை வணங்குதல் 

ஆசான்வரும் வரவதுகண்டு அழகோடுதம்.பிகள் இரண்டுபேரும் 

அன்பத்தோர் அடிமுன்னேநடந்து அசானதூ அடியினைத்தொழுதார்." 195 

2.19. ஆசான் - கரு. 7.195. அன்பத்தோர் அடி முன்னே நடந்து - ஐம்பத்தோரு அடிகள் 
முன்பாக நடந்து; குருவிடம் சீடர்களுக்கிருந்த பணிவை உணர்த்தியது. 

௬.சொ . 1. அடியினைத்தொளுதார் 

Tampimarkal aciriyarai vanankutal 

acanvarum varavatukantu alakotutampikal irantupérum 

anpattor atimunnénatantu acanatu atiyinaittolutar 

On seeing the arrival of the Guru 

Ata distance of fifty feet 

The two brothers straight went and received. 

Touched his feet and 

Expressed their regard and respect 

Bowed to him with full reverence. 

மன்னர் வினாவும் ஆசிரியர் பதிலும் 

8. அண்ணாவிதானும் தம்ரிகளைத் தான்கூட்டி கோவிக்கல்லில் 

கொற்றமுடி ராசமன்னர் திருமுன்பு சென்றபோது 

திட்டெனவே தம்புரானும் திருவிளங்கள் பற்றுவாராம் 

எனக்குள்ள வாத்தியாரே எழுத்தோத முகூர்த்தம்சொல்லும் 

என்றவார்த்தை கேட்டபோது நீலகண்ட அண்ணாவிதான் 5 

இப்போது பள்ளிபுரை வைக்கவேணும் என்றாரே. 

8.1. கோவிக்கல் - அரண்மனை. 8.5. திட்டெனவே - உடனடியாகவே. திருவிளங்கள் 
பற்றுவாராம் - மேன்மையான உள்ளத்தால் இசைவு சொல்லுவாராம். 8.4. முகூர்த்தம் - 
நல்ல நேரம். 8.6. பன்னிபுரை வைக்க - பள்ளிக் கூடம் கட்டி வகுப்பறைகள் அமைக்க.
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Mannar vinavum aciriyar patilum 

veru 

annavitanum tampikaJai tankutti kovikkallil 

korramuti racamannar tirumuypu cenrapotu 

tittenavé tampuranum tiruviJanka!] parruvaram 

enakkulla vattiyaré elutt6ta mukurttamcollum 

enravarttai kéttapotu nilakanta annavitan 

ippotu pallipurai vaikkayenum enrare 

Moved by this rare gesture 

The Guru took them to royal court. 

The King received him with due respect 

Asked him to predict the right time. 

"This is the right time 

To commence the work 

To construct a school 

To teach your wards, future kings" 

Said the Guru, 

On the south west part. 

பள்ளிக்கூடம் கட்டப்படுதல் 

மேற்குத் தெருவதிலே மிக்ககன்னி மூலையிலே 

தானம்செய்து தறியறைந்து கன்னித்தாண் நாட்டியல்லோ 

காலும்நாலும் தான்நிறுத்திக் கருத்துடனே ஏறவைத்தார் 

இதமாகக் களுக்கோல்பரத்தி எங்கும்வாமடை அஎடித்திறூக்கி 70 

ஒடறுத்து முகித்தபோது உடனேபொன்னு மகுடம்பதித்து 

உன்ளும்புறமும் வெள்ளிபூசி உடனேஉரு வெழுதுவாராம் 

இந்த வன்ணம் பள்ளிழமுகித்து பள்ளியில் புரைதீலித் தாரே. 

8.7. கன்னி முலை - தென் மேற்கு திசை. தறியறைந்து - முளைகள் அடித்து. கன்னித் 

தூண் - அழிவில்லாத தூண். 8.10. களுக்கோல் - மூங்கில். வாமடை - குறுக்குச் சட்டத்தை 

இறுக்கும் ஆப்பு. 8.11. ஓடறுத்து - ஒடு வேய்ந்து. முகித்த - முடித்த. பொன்னு மகுடம் 
பதித்து - பொன்னால் ஆகிய மகுடத்தைப் பதித்து. 8.12. உருவெழுதுவாராம்-- படம் 
வரைவாராம். 8.15. திவித்தாரே - கட் டினாரே. 

Pallikkitam kattappatutal 

mérkut teruvatile mikkakanni muilaiyilé 

tanamceytu tariyaraintu kannittin nattiyallo
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kalumnalum tanniruttik karuttutané éravaittar 

ttamakak kalukk6ol paratti enkumvamatai atitturukki 

Otaruttu mukittapotu utanéponnu makutampatittu 

wium puramum vellipici utaneuru velutuvaram 

intavannam pallimukittu palliyil puraitilit taré 

Construction of a school for the Brothers 

That was the holy and divine spot 

Began the work for a school 

Offerings were made to God 

Before the decorative roof was made 

A dome with silver lining in and out 

A wall with paintings of Gods. 

பள்ளிக்கூட அமைப்பு 

தெளிந்த ஞானிகள் திண்ணைகள் வேறே 

அறிவார்ந்த பிள்ளைகள் திண்ணைகள் வேறே 15 

அறிவுள்ள ஞானி திண்ணைகள் வேறே 

மந்திரி மாருடை திண்ணைகள் வேறே 

மாடம்பி மாருட திண்ணைகள் வேறே 

நம்பூதிரி மாருட திண்ணைகள் வேறே 

காசில் லாதார் திண்ணைகள் வேறே 20 

௧௪௫ வைத்தார் திண்ணைகள் வேறே 

நலமொடு தம்ரிமார் தண்ணைகள் வேறே 

விதவித மாக புரியதூ திரித்து 

வெற்றிக் கரிறால் அசையதர கட்டி 

சமைத்து வைத்த பள்ளிப் புரையில் 25 

சாணக மிட்டு தரையது மொழுகி 

எவளன்ளித் தட்டம் தனிலே கொண்டு 

வெற்றிலை பாக்கு நிறைத்திடு வாராம் 

பொன்னும் தட்டம் தனிலே கொண்டு 

பூவும் நெல்லும் அரிசியும் நீரும் 30 

சாணிக் கணபதி சரியாய் வைத்துப் 

போற்றித் தொழுது துதித்துப் பாடிப் 
பூவும் சொரிந்து பொன்னைச் சொரிந்து
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வானம் பனையில் ஒலைளஊினைக் கீறி 

வன்ளத் தாலே ஊைற விட்டார். 35 

௨.18. மாடம்பி - எட்டு வீட்டுப் பின்ளைமார் என்னும் அரசவுரிமைகளில் 

தலையிடுவதற்குரிய நாயர் சாதியர். 8.19, நம்பூதிரி - அந்தணர்களில் ஒரு வகையினர். 

5.21. கசடு - வஞ்சகம். 8.25. புரியது திரித்து - அறைகளைத் தனித்தனியாகக் கட்டி. 5.24. அசை - 

துணி உலரப் போடுவதற்காக இரு பக்கமும் இழுத்துக் கட்டப்பட்ட கயிற்றால் ஆகிய கொடி. 

5.26. சாணாகம் - பசுஞ்சாணி. 8.31. சாணிக் கணபதி - ப௬வின் சாணியினால் செய்யப் 

பெற்ற கணபதி. 8.54. வானம் பனை -வளார்ந்து முற்றிய பனை. 8.85. வள்ளத்தாலே - 

தண்ணீரில். 

2111122012 amaippu 

telinta fianika] tinnaika] vere 

arivarnta pillaikal tinnaikal vere 

arivulla fani tignaikal vere 

mantiri marutai tinnaika] vere 

matampi maruta tinnaikal véré 

namputiri maruta tinpaika] vere 

kacil latar tinnaika! vére 

kacatu vaittar tinnaikal veré 

nalamotu tampimar tinnaika] véré 

vitavita maka puriyatu tirittu 

verrik kayiral acaiyatu katti 

camaittu vaitta pallip puratyil 

canaka mittu taralyatu moluki 

vellit tattam tanile kontu 

verrilai pakku niraittitu varam 

ponnum tattam tanile kontu 

puvum nellum ariciyum nirum 
canik kanapati cariyay vaittup 

porrit tolutu tutittup patip 

povum corintu ponnaic corintu 

vanam panaiyil Olaiyinaik kiri 

vallat tale ura vittar 

A stage for each to sit and learn 

Everything was made to royal order 

Wisemen would have a structure
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That was convenient to them 

Academicians would have a form 

Totally different from the former 

Ministers would have yet another 

The Royal members and the lords 

Would have a school to suit their needs 

Namputiris and common folks 

Would have separate blocks 

Business people would build 

A school of their own 

The king's school was unique 

Each one differed in every respect 

The school for the royal brothers 

Had all facilities available everywhere 

The floor was neat and clean 

For, it was swept with cowdung 

The Guru was given his due 

Offerings of various kinds made to 

Please the Goddess of learning 

Golden plate carried flower, betel, 

Arecanut, paddy, rice and water. 

For Lord Kanapati made of cow-dung 

Flower and golden petals thrown on the idol 

And palm-leaf was got ready 

To use it as writing material. 

தம்பிமார்கள் குருவை வணங்கிக் கல்வி கற்றல் 

வாந்தி ணக்கிப் பண்டி பிடித்து 

வட்டச் சுழியும்! இட்டன ரேதான் 

பள்ளிப் புரையில் தம்பி மார்கள் 

பரிவோடு வந்தூ புகுந்த: நேரம் 
மாதுளை என்றொரு பூவை எ௫த்து 40 

மாதா வளையும் வந்து துதித்தாராம் 

தூதுளை என்றொரு பூவை எடுத்துச் 

சூரி யனையும் வந்து துதித்தாராம்
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பிச்சி என்றொரு பூவை எடுத்துப் 

பிள்ளை மாரையும் வந்து தித்தாராம் 45 

அரளி என்றொரு பூவை யெடுத்து 

அசா னையும் வந்தூ தித்தரராம் 

வந்து தித்தாராம் வளமுடன் கணபதீ 

விரவொடு தேங்கா தன்னிலே தட்டி 

50 அள்ளி அரிசியும் பூவும் எடூத்து 
அழகொடு தம்பி எழுத்து தொடங்கினார். 

5.56. வாந்திணக்கி - எழுத்தை எழுதுவதற்கு ஏற்றவாறு ஓலைகளை வடி வமைத்து. பண்டி 

பிடித்து - ஓலைகளை அடுக்கி அவற்றின் மேலும் கீழும் கமுகம் பாளையால் அட்டை 

தயாரித்து. 8.82. வட்டச் ௬ழி - ஓலைகள் பக்குவமடைந்து விட்டதை உணர வட்டமாகச் 

கழிக்கும் ௬ழி. 8.38. பள்ளிப்புரை - தேர்ந்தெடுத்த அறை. 8.39. பரிவோடு - விருய்பத்தோடு. 

8.40. மாதுளை - மாதுளம் பூ. 8.42. தூதுளை - ஒரு வகை பூ. 8.45. பிள்ளைமார் - எட்டு 

வீட்டு பிள்ளைமார். 8.49. விரவொடு - மங்கலப் பொருட்கள் அனைத்தையும் விரவுதல் 

செய்து. 

சுூ.சொ ௨3. சுனியும் 

Tampimarkail kuruvai vanankik kalvi karral 

vanti nakkip panti pitittu 

vattac culiyum ittana rétan 

panni puraiyil tampi marka] 

parivotu vantu pukunta neram 

matulat enroru puvai etuttu 

mata vaiyum vantu tutittaram 

tutufal enroru puvai efuttuc 

curl yanaiyum vantu tutittaram 

picci eproru pavai etuttup 

pijlai maraiyum vantu titittaram 

arali enroru puvai etuttu 

aca naiyum vantu tutittaram 

vantu tutittatam valamutan kanapati 

viravotu ténka tannilé tatti 

alli ariclyum puvum etuttu 

alakotu tampi eluttu totankinar
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Inauguration of Training 

Before they took the palm-leaf 

Offered floral-tribute to all 

Different colours to different rank 

Matulai flower for mother 
Tutulai flower for sun god 

Picci flower for Roya! Pillais, 

Lords and guards of the Palace — 

Arali flower for the Guru 

Spread all sacred things 

Coconut, rice and flower. 

ஆசான் தம்பிமார்களுக்குக் கற்றுக் கொடுத்த பல்வித வித்தைகள் 

வேறு 

9. திருவழுத்து தான்படிக்கச் சிறந்ததொரு தம்பிமார்கள் 

திருவடிதொழுது வணங்கி வந்தவர் இருந்தார் 

இருந்தாரே தம்பிமார்கள் ஏற்றஆசான் இடமதிலே 

இதமெொடூ வாத்தியார்தான் ஓதிக் கொடுக்க 

அரிசிரி கணபதியும் அரிநமா ஒம்சமனவே 5 

அரிவிரி ஏட௫ம்கையில்! கொடுத்தவர் சொல்வார் 

அரிநமோ வென்று அண்ணாவி ஒதிகொடூக்க 

அழகொடூ தம்பிமார் பின்னவரும் ஒதஒத 

அரிநமோத்து சிந்தம் என்றுதான் ஒதஓத 
நல௦மொடு வாத்தியார் தானவரும் ஒதஒத 10 

AAG என்று அண்ணாவி ஒதிகொடுக்க 

ஒதிடவே தம்பிமார்கள் உற்றதொரு அரியெழுத்தை 

உறுதியாக தானே மன்னாயென் றழைத்தார் 

௮அஇஈஉண எயென்று ஆசானும் ஒதிகொடுூத்தாரே 

படித்தாரே பலகலைநாூல் பதினெட்டூம் படித்தாரே 15 

படித்த தாலே பத்தெட்டிலுள்ள ஒரெழுத்தும் 
பண்புடனே கூட்டி லக்கம் கற்றார் 

அரிகரிஎன்றே வேந்தன் ஆசானும் படித்துகொடுத்தாரே 

அளருகளும் பேருகளும் உடனெழுதிக் கொடுத்து படித்தாரே 

பன்னி கிரந்தம் பலகலைநாூல் சாஸ்திரமும் 20 

49
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பதிவாகத் தம்பி மார்கள் படிக்க 

ஒருசொல்நீர் கண்டுகேளும் உற்றதிீரு வாசகமும் 

ஒன்றுரெண்டு கூட்டி லக்கம் கற்றார் 

எண்வாய் கணக்குகளும் எழுத்தினுட வாசகமும் 

எட்டெழுத்தும் கற்றுபடித்தாரே ஏற்றிமுறி சுழுகரணங்களும் 25 

மலையான கிரந்தங்களும் மன்னர்க்குள்ள பாசைகளும் 

வளமையுடன் கூட்டியிலக்கம் வன்மையுடன் வசமாய்கற்றார் 

இங்கிலீஷ் பாசைகளும் இதமாகவே படித்தார் 

கட்டுகட்டு ஒலைகளைக் கனமான காயுதங்கள் 

‘30 
கணிசமாய்தான் படித்தார் வாசகங்கள் கூடபடித்தார். 

9.1. திருவெழுத்து - மேன்மையான எழுத்து. 9.5. அரிசிரி - ஹரி ஸ்ரீ. அரிநமா ஓம் - ஓம் 

ஹரி நமா: என்னும் மந்திரம். 8.6. அரிவிரி ஏடு - அரிந்த பனை ஓலையாலான ஏடு. 8.8. 

அழகொடு - அழகாக. 9.9. அரிதமோத்து சிந்தம் - ஹரி நமோத்து சிந்தம்; குழந்தைகளுக்கு 

விஜய தசமி பண்டிகையின் போது கல்வி கற்பிக்க ஆரம்பிக்கும் போது இந்த வாசகத்தைச் 

சொல்லும் வழக்கம் சில சமூகங்களில் இன்றும் உன்னது. 9.12. அரியெழுத்து - ஓம் 

நமோ நாராயணா' என்னும் மந்திர எழுத்து. 9.15. பல கலை தால் சாதினெட்டும் - 

பல்விதமான கலைகளை அறிந்து கொள்ள உதவும் பதினெட்டு தால்களும்; “படிச்ச 

பதினெட்டும்' என்பது நாஞ்சில் நாட்டு வழக்காறு. 9.16. பத்தெட்டிலுள்ள - பாதினெட்டு 

மெய்யெழுத்துகளிலுன்ள. 9.12. லக்கம் - இலக்கம்; எண் கணிதம். 5.15. ஊரு - களர். 

பேபரு - பேர். 9.20. பள்ளி கிரந்தம் - பள்ளிக்கூடத்து பாட நூல்கள். பலகலைநூல் - பல 

விதமான கலைகளைத் தெரிந்து கொள்ள உதவும் நூல்கள். 9.21, பதிவாக - மனதில் 

பாதிய. 9.22. திருவாசகம் - மேலான வசனங்கள். 9.24. எழுத்தினுட. - 'எழுத்தினுடை ய” 

என்பதின் பேச்சு வழக்கு. 9.85. எட்டெழுத்து - திருமால் மந்திரம். முறி - பத்திர எழுத்து. 

சுழுகரணங்கள் - எழுத்துக்களின் சுழிப்பு முறைகள் மற்றும் கூத்து முறைகள். 9.26. 

மலையாள கிரந்தம் - மலையாள ஸொழியிலமைந்த நால். பாசை - பாஷை: மொழி, 5,௨20. 

இலக்கம் - எண் கணிதம். வன்மையுடன் - தீவிரத்துடன். வசமாய் - எளிதாக. 9.29. 

ஓலைகள் - ஓலைச்சுவடிகளில் எழுதப்பட்ட நூல்கள். காயுதங்கள் - காகிதங்கள்; 

காகிதங்களில் எழுதப்பட்ட நால்களைக் குறித்தது. 9.86. கணிசமாய் - அதிக அளிவில். 

வாசகம் - அறிக்கை. 

௬.சொ . 1. ஒடும்கையில் 

Acan tampimarkalukkuk karru kotutta palvita vittaikal 

ver 

tiruveluttu tanpatikkac cirantatoru tampimarkal 

tiruvatitolutu vananki vantavar iruitar 

iruntaré tampimarkal érraacan itamatile 

itamotu vattiyartan otik kotukka 

ariciri kanapatiyum arinama 6mmenavé
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ariviri étumkaiyil kotuttavar colvar 

arinamo venru annavi Gtikotukka 

alakofu tampimar pinnavarum 6ta6ta 

arinamottu cintam enrutan Otadta 

nalamotu vattiyar tanavarum Otaota 

aai epru annavi otikotukka 

Otitave tampimarka] urritoru ariyeluttai 

urutiyaka tané mannayen ralaittar 

adiiui eyenru acanum otikotuttaré 

patittare palakalaindl patinettum patittaré 

patitta talé pattettilulla Greluttum 

panputane kutti lakkam karrar 

arikarienré véntan acanum patittukotuttaré 

urukajum perukalum utanelutik kotuttupatittaré 

palli Kirantam palakalaing! castiramum 

pativaka tampi markal patikka 

orucoinir kantukélum urratiru vacakamum 

onmrurentu kutti lakkam karrar 

envay kanakkukalum eluttinuta vacakamum 
etteluttum karrupatittaré érrimuri culukaranankalum 

malaiyala kirantankalum mannarkkulla pacaikalum 
valamaiyutan kuttiyilakkam vanmaiyutan vacamaykarrar 
inkilis pacaikalum itamakavé patittar 
kattukattu Olaikalaik kanamana kayutahkal 

kanicamaytan patittar vacakanka] kutapatittar 

Art and craft taught 

Thus began the training of the Brothers 

Who prayed and knelt before the Guru 

Began the formal course of study 

Wrote the first holy words 

Har! Sri and Hari om 

Chanted the divine words 

Again and again and wrote them. 

_ Followed the words of the Guru
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In chorus the lessons grew 

Vowels consonants all 

Words and phrases all 

Learnt they with interest 

Learnt they everything by heart. 

Familiar fine arts eighteen 

Figures and complex problems umpteen 

Epics and classics brought from everywhere 

Devotional literature and dramatic art form. 

Malayalam language and manners of majestic kings 

English language easily they learnt 

Printed books and palm-leaf manuscript. 

Perused everything with enthusiasm 

Not only theory they learnt practical art 

Drafted model letters to friendly kings and formidable foes. 

ஆசான் தம்பிமார்களின் கல்வி மேன்மை கண்டு வியத்தல் 

மறுதேசத்து மன்னவர்க்கு வாசகங்கள் எழுதிடவும் 

வந்தவோலை பிரித்தறிந்து வகையாய்த்தான் அறிந்திடவும் 

இன்றுநீங்கள் கற்றதைப்போல் என்னுடைய தம்பிமாரே 

இவ்வுலகில் கண்டதில்லை மாறுபாடு ஒன்றுமில்லை. 

Acan tampimarkalin kalvi ménmai kantu viyattal 

marutécattu mannavarkku vacakankal elutitavum 

vantavolai pirittarintu vakaiyayttan ayintitavum 

inruninka] karrataippé! ennutaiya tampimaré 
ivvulakil kantatillai marupatu onrumillai 

Learnt how to discriminate 

The warmth and wrath, the good and bad 
From the tone and tenor. 

"I have never had such a pair 
In the world that learnt the art and craft 

With ease and interest" 

Commented the Guru.
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ஆசான் .மன்னரிடம் தம்பிமார் பெருமைகூறி விடைபெறுதல் 

வேறு 

10. தம்பிமாரைக் கொற்றவனார் முன்னே விட்டூ 

கூறுவாராம் ராச மன்ன ரோடு 

இஇ்படியே படித்தவர்கள் ஏற்றதம்பிகள் போல 

இவ்வுலசில் கண்டதில்லை என்று சொல்லி 

என்றவார்த்தை கேட்டபோது ஏது சொல்லார் 

இன்றிவர்க்குப் பொன்னு கொடுக்க ஏன்று 

ஆமிரத்தெட்டு பொன்னதுவும் கெட்டி யல்லோ 

அசானுட கையில் கொடுத்தார் உடனே 

விடைவாங்கி வாத்தியாரும் விடுதி நோக்கித் 

தன்பதிக்கு நடந்தாரே இயல்பாகத் தானே. 5. 

10.3. பொன்ணு - பொன். கெட்டியல்லோ - 'கட்டியல்லவா' என்பதின் பேச்சு வழக்கு. 
10.5. விடுதி - இருப்பிடம். 

Acan mannaritam tampimar perumai kiri vitaiperutal 

veru 

10. tampimaraik korravanar munpé vittu 

kuruvaram raca manna rotu 

ipppatiyé patittavarka!] érratampikal pola 

ivvulakil kantatillai enru coili 

enravartiai kéttapotu étu colvar 

inrivarkkup ponnn kotukka enru 

ayirattettu popnatuvum ketti yallo 

acanuta kaiyil kotuttar utané 

vitaivanki vattiyarum vitutt nokki 

tanpatikku natantaré iyalpakat tané. ' 

Said the same words before the king 

That ‘made the king feel happy : 
"Give him thousand gold coins" 

Ordered the king and offered it 

In the hands of the master 

Pleased, blessed, set out the master
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11. 

தம்பிமார் கதை 

To His house carrying the gift. 

Carrying the memories of his pleasant stay. 

தம்.பிமார்களுக்கு ஆயுதப் பயிற்சி கொடுக்கப் பிறிதொரு 

ஆசான் வருதல் 

ஏழான திருவயதில் எழுத்தோதி முகித்தபோது 

மதப்புலிபோல் வலியதம்மி சினப்புலிபோல் குஞ்சுதம்பி 

ஆழிமிட்ட முடூவுகளும் அரையில்கச்சப் புறமிலங்க 

வலியதம்பி மன்னவர்க்கு வாய்த்த திருவயதுஒன்பதாக 5 

குஞ்சுதம்பி மன்னவர்க்குக் கூண்டதிரு வயதேழமுசெல்ல 

ஒன்பதான திருவயதில் உடவான் வெட்டி படிப்பதற்கு 

உடவாள்வெட்டி படிப்பதற்கு உடனிலங்கப் புரைமுகித்தூ 

ஆசானையும் தான்வருத்தி அரசமன்னர் கற்ரிக்கவே 

10 வட்டமாய் எழுதியல்லோ வைத்தாரே கணபதியும் 

விளக்கிநிற நாழிவச்சு! வீரவுட வாளும்வச்௬ 

அரிஅரி கணபதியென்று அழகொடுதம்பிமார் தொடங்கினாரே 

எண்ணவொண்ணா வரிசைகளும் ஏற்றநல்ல ஆயுதமும் 

தம்பிமார்கள் கைதனிலே தான்கொடுத்தார் அசானும். 

11,1. முகித்த போது - முடித்த போது. 11.8. ஒண்ணாத - முடியாத. வீரவாளிப் பட்டு - ஒரு 

வகை பட்டு. 11.4. ஆளி - யாளி; ஒரு வகை மிருகம். முடுவு - முடுகு; கங்கணம், மோதிரம். 

அரை - இடுப்புப் பகுதி. கச்சப்புறம் - ஒரு வகை அணி. 11.7. உடவாள் - 'உடைவான்' 

என்பதின் பேச்சு வழக்கு. 11.8. இலங்க - களரி பயிற்சி செய்ய. புரை முகித்து - அறையைக் 

கட்டி முடித்து. 11.10. நிற நாழி வச்சு - நாழி என்னும் முகத்தல் அளவை நிறைய நெநல் 

வைத்து. 11.12. வரிசைகள் - முறைமைகள்; இங்குப் போர் முறைகளைக் குறித்தது. 11.14. வலத்தே 

நிற்க. - வலப்பக்கமாக நிற்க. 

சு.சொல் : 1. நாளிவச்சு 

Tampimarkalukku ayutap payirci kotukkap piritoru 

acan varutal 

élana tiruvayatil eluttoti mukittapotu 

matappulipol valiyatampi cineppulipol kuficutampi 

vilaimatikka vonnata viravalip pattututti 
aliyitta mutuvukalum araiyilkaccap puramilanka
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valiyatampi mannavarkku vaytta tiruvayatuonpataka 5 

kuficutampi mannavarkkuk kintatiru vayatélucella 

onpatana tiruvayatil utavalvetti patippatarku 

ufavalvetti patippatarku utanilankap puraimukittu 

acanaiyum tanvarutti aracamannar karpikkavé 

vattamay elutiyallo vaittaré kanapatiyum 10 

vilakkinira nalivaccu viravuta valumvaccu 

ariari kanapatiyenru alakotu tampimar totahkinaré 

ennavonna varicaikajum érranalla ayutamum 

tampimarkal] kaitanilé tankotuttar acdnum 

Martial Art by another Master 

Like valiant tigers the brothers grew up 

Roaming with silk garments 

And gold and silver ornaments 

Went they round the palace. 

Valiya Tampi was nine years 

And Kuficu Tampi was seven years. 

When the king thought of 

Giving them training in armoury 

There came a master to teach 

Martial art and sword play 

On an auspicious day 

The ground was prepared 

And rounds and rounds made 

Placed. Lord Kanapati 

To bless the trainees 

Bowing before the benevolent God 

Began their training in armoury 

Took the sword that was kept before the lamp 

Along with paddy filled nal]i pot 

The master was standing on the right side 

The Brothers on the left 

Receiving instructions from the master
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வேறு 

12. 

13. 

தம்பிமார் கதை 

ஆசான் தம்பிமார்களுக்கு அளித்த பயிற்சிகள் 

ஆசானும் வலத்தேநிற்க தம்பிமார் இடத்தேநீற்க 15 

ஆசானொடு தம்.பிமாரும் அழகொடூ கூட்டுமென்றார் 

ACTA gg CII என்றொருசத்தம் ஆகாசங்கள் இடித்ததுபோல் 

வாஸ்தாரங்கள் விட்டதோர்சத்தம் மலைகளிடிந்து விழுந்ததைப்போல் 

வலதுகைதனில் பபொந்தியுமாக இடதுகைதனில் பரிசையுமாகப் 

பம்மிபம்மி வாருமென்றாரே பரிசொடூநேர்ந்து வாருமென்றாரே 

வலத்தேவீசி எழும்பியேநின்று வடமொடுஒதிரம் வெட்டுசமென்றாரே 

வாருமென்னுட தம்பிமாரே கூக்கூரிலழுப்பி கொக்கரித்தாரே 

இடத்தேவீசி எழும் பியேநின்று இதமொடாயுதம் வட்டுமென்றாரே 

வலத்தேவீசி இடத்தேவெட்டி வாருமென்னுட தம்பிமாரே 

இடத்தேவீசி வலத்தே9வட்டி எழுற்பியே வாரும் 

குஞ்சுதம்பி உச்சகடகம் வெட்டு மென்றாரே. 

வந்தாரைப் பிறதாரை வவெட்டூம் என்றாரே 

நெற்றிப் பூட்டிலே வெட்டும் என்றாரே 

நேரிய வாள்முறை தட்டும் என்றாரே 

மண்டி போட்டு வெட்டும் என்றாரே 

வயித்தில் குத்தி மறியும் என்றாரே 
அந்தத் தொழில்முறை யானது சேர 

அமழூகொடு தம்பிமார் கற்றுப் படித்தார் 

இன்னும் தொழில்முறை பலதூக ளுண்டூ 

என்னுட தம்ரிகள் வாரும் என்றாரே 

வர்ம வகைகள் படியும் என்றார. 5 

மாத்தானும் படையெடுத்து மாறிப்படை பொருதிடுகில் 

மதயானை முன்பரில்சென்றூ மத்தகத்தில் ஏறிடவும் 

ஆனயுட கைதனிலே ஆணழகன் வலியதம்பி 

வலியதம்பி குஞ்சுதம்பி மன்னவர்க ளிருபேரும் 

மாத்தானின் கைகாலும் மறுகாலும் வாங்கிடவும் 5 

வலங்கையிலும் இடங்கையிலும் வழிமுறைகள் படித்தாரே. 

விருத்தம் 

14, பொன்னாங் குருவிகள் பாய்ந்தது போல 

போருக் கிடையிலே செல்கிற முறையும்
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வல்லயம் கொண்டு எறிகிற முறையும் 

மறுபடி வல்லயம் ஊாங்கிற முறையும் 

அந்தத் தொழில்முறை யானது சேர 
அழகொரடு தம்பிமார் கற்றுப் படித்தார் 

இன்னும் தொழில்முறை .பலதுக ளுண்டு 

என்னுட தம்பிகள் வாருிமன் றாரே. 

வேறு 

ரத. மற்போரும் கம்பு சுற்றும் வளமொடு 

பூட்டுகள் மூட்டு கி(ன்ற முறையும் 

கைமுறைகள் பூட்டு கி(ன்)ற முறையும் 
காலுகள் மாறித் தட்டுகிற முறையும் 

வர்ணத்' தட்டு தட்டுற முறையும் 

மறுபடி சென்று எழும்புற முறையும் 

நானிகைத் தட்டும் நேரத் தட்டும் 
நலமுடன் படித்தார் தம்பி மார்கள் 

அந்தத் தொழில்முறை யானது சேர 
அழகொரடு தம்பிகள் கற்றுப் படித்தார் 5 

இன்னும் தொழில்முறை யானது சேர 

அழகொடு தம்பிகள் கற்றுப் படித்தார் 

இன்னும் தொழில்முறை பலது களுண்டு 

என்னுட தம்பிகள் வாரும் வாரும் 

ஆசானுடன் தம்பிகள் இருவரு மாக 

அங்கப் போரது பொருதீடு வாராம் 

அங்கே அப்போ வெட்டின போது 

MET DFG கொண்டிடு மாமே 

ஆசா ஸனுக்கடி கொண்ட போது 

அரச மன்னர் மனமது மகிழ்ந்தார். 10 

11.16. கூட்டுமென்றார் - இணைந்து நில்லும் என்றார். ஆராரோ - கூரவை ஒலியைக் 

குறித்தது. 11.17. வாஸ்தாரங்கள் - அறைகூவல். 11.18. பொந்தி - கதாயுதம் போன்றதொரு 

ஆயுதம். 11.15. பரிசை - ஒரு வகை ஆயுதம். 11.20. பம்மிபம்.மி - மெதுவாக பதுங்கி. 

11.21. வடமொடு - வட்ட அமைப்போடு. ஒதிரம் - ஒரேயடியாக. 11.22. கூக்கூரல் - 

மிகுதியான ஒசை. கொக்கரித்தாரே - ஆரவாரம் செய்தாரே. 11.25. உச்ச - மேலான. 

கடகம் - ஒரூ வகை ஆயுதம். 12.1. பிறதாரை - பிறரை. நெற்றிப்பூட்டு - நெற்றிப்பொட்டு; 

கன்னத்தையும் நெற்றியையும் இணைக்கும் கண் ஓரப் பகுதி. 12.2. நேரிய - நெறியுடன் 

அமைந்த. மண்டி போட்டு - முழங்கால்கள் தரையில் படுமாறு மடங்கி நின்று. 1௨.8. 

மறியும் - கீழே தள்ளும். 32.4. வர்ம வகை - ஆயுதமின்றி, உடம்பில் குறிப்பிட்ட மர்ம
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த் ப்பம் போர் முறை; 
இடங்களில் அடித்து எதிரானியை நிலைகுலையச் செய்யும் ஒரு வகை ( ; 

தமிழகத்தின் தென் மாவட்டங்கள், கேரள மாநிலத்தில் சில பகுதிகளில் இம்முறை போர் 

வழக்கில் உள்ளது. 18.1. மாத்தாணும் - மாற்றணும்' என்பதின் பேச்சுவழக்கு? பகைவனும். 

மாறி - மாறுபாடு கொண்டு. பொருதிடுகில் - போர் செய்வுமானால், 18.2. மத்தகம் - 

யானையின் பிடரி. 183. ஆனயுட - 'யானையுடைய' என்பதின் பேச்சு வழக்கு. 13.8. வலங்கை - 

வலங்கை பிரிவு. இடங்கை - இடங்கைப் பிரிவு. வழிமுறைகள் - போர்முறைகள். 141. பொன்னாங் 

குருவி - வேகமாகப் பாய்ந்து பறந்து செல்லும் ஒரு குருவி வகை. போருக்கிடையில் - 

படைகளுக்கிடையில். 14.௪. வல்லயம் - ஈட்டி போன்றதொரு ஆயுதம். வாங்கிற - வாங்குகிற; 

திருப்பிப் பெறுகின்ற! என்ற பொருளில். 15.1. கம்பு - சிலம்பம். பூட்டு - கை, கால்களை 

அசைக்க முடியாதபடி உடம்பின் பகுதியைச் செயலிழக்கச் செய்யும் ஒரு வகை யுத்த 

மூறை. 15.2. காலுகள் மாறி தட்டுகிற முறை - எதிராளிகளின் கால்களைத் தட்டி, 

நிலைகுலைந்து அவர்கள் விழும்படி செய்யும் முறை. 15.8. வர்ணத் கட்டு - ஓரு வகை 

வர்ம யுத்த முறை. எழும்புற முறை - வர்ணத் தட்டு முறையால் அடிபட்டவரை எழுப்புகிற 

முறை. 15.4. நானிகைக் தட்டு, நோத்தட்டு - ஒரு வகை வர்ம அடிமுறைகள். 15.8. தொழில் 

முறை - போர் முறை. 15.8. அங்கப்போர் - உடலால் செய்யும் போர். 15.9. அப்போ - 

“அப்பொழுது' என்பதின் பேச்சு வழக்கு. 15.9. ஆசானுக்கு அடி கொண்டிடுமாமே - 

“தம்பிமார்கள் தங்கள் போர்த் திறமையால், தங்களுக்குச் சொல்லிக் கொடுத்த ஆசான் 

மீதே அடி பட்டுவிடும் படியாகத் திகழ்ந்தார் என்ற பொருளில். 

௬.சொ : 1. வற்ணத் 

Acan tampimarkku alitta payircikal 

acanum valatténirka tampimar itatténirka 7 

acapot tampimarum alkotu kittumenrar 

4rore euvrorucattam akacanka] itittatupol 

vastaraka! vittatorcattam malaikalitintu viluntataippol 

valatukaitanil-pontiyumaka itatukaitanil paricaiyumakap 

pammipammi varumenraré paricotunémtu varumenraré 

valattévici elumpiyéninru vatamotudtiram vettumenraré, 20 

varumennuta tampimaré kukkuraleluppi kokkarittaré 

itattévici elumpiyeéninru itamotayutam vettumenraré 

valattévici itattevetti varumennuta tampimaré 

itattévici valattévetti elumpiyé varum 

kuficutampi! uccakatakam vettu menraré. 25 

veru 

12. vantaraip piratarai vettum enraré 

nerrip puttilé vettum enraré 

nériya valmurai tattum enraré 

manti pottu vettum enraré 
vayittil kutti mariyum enraré
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13. 

74. 

72. 

antat tolilmurai yanatu céra 

alakotu tampimar karrup patittar 

innum tolimurai palatuka Juntu 

enguta tampika] varum enraré 

varma vakaikal patiyum enrareé. 

veru 

mattanum pataiyetuttu mdrippatai porutitukil 

matayanai munpilcenru mattakattil éritavum 

apayuta kaitanile apalakan valiyatampi 

valiyatampi kuficutampi mannavarka Hruperum 

mattanin kaikalum marukalum vankitavum 5 

valankaiyilum itankaiyilum valimuraikal patittare. 

viruttam 

ponnan kuruvika] payntatu pola 

poruk kitaiyilé celkira muraiyum 

vallayam kontu erikira muraiyum 

marupati vallayam vankira muraiyum 

antat tolilmurai yanatu cera 

alakotu tampimdar karrup patittar 

innum tolilmurai palatuka juntu 

ennuta tampika] varumen rare. 

veru 

marporum kampu currum valamotu 

puttuka! puttu ki(g)ra muraiyum 
kaimuraikal puttu ki(g)ra muraiyum 

kalukal marit tattukira muraiyum 

varnat tattu tattura muraiyum 

marupati cenru elumpura muraiyum 

nanikait tattum nérat tattum 

nalamutan patittar tampi marka] 

antat tolilmurai yanatu cera 

alakotu tampikal karrup patittar 

jinnum tolilmurai yanatu céra 

alakotu tampika] karrup pitittar
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ignum -tolilmurai palatu kaluntu 

ennuta tampika] varum varum 

acdnutan tampikal iruvaru maka 

ankap poratu porutitu varam 

anké appo vettina potu 

aca nukkati kontitu mamé 

aca nukkati konta potu 

araca mannar manamatu makilntar 10 

Swift was their movement 

Not soft was their voice 

Rough was their motion 

They jumped in air 

Fell on the ground 

Moved backward and forward 

Left and right made circles. 

Encountering an enemy camp 

Pointed the sword everywhere 

Like a flash they moved the sword 

Killed the enemy that was a dummy 

The tip of the sword touched his forehead 

Another one went straight into his belly 

Kneit down and jumped 

The Brothers to wipe him out 

"There is more to learn, more to train 

Come and learn every one" 

Said the able master 

"Manoeuvring tactics in Martial art 

Must be learnt and practised" 
Added the master to his disciples. 

They also imbibed the art of 

Avenging an enemy on elephant 
To face the elephant on the front 
And to kill the enemy
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By cutting the right hand 

And left leg, the left hand 

And the right leg. 

They passed in all severe tests 

Placed by their Master 

Facing an individual became an easy job 

But encountering an enemy camp 

Among the soldiers who form a mob 

Would be a Herculean task. 

Mock Fight 

The master devised a plan 

To raise them as a warrior clan 

A mock fight was arranged 

A group of Soldiers assembled 

Like a sparrow the two Brothers 

Flew inside the crowd with vigour and vitality 

Slashed, thrashed, crushed and quelled the crowd 

Took the spear and threw it far 

Caught hold of it and flung it. 

It went straight and hit the one who sent it 

"What you have learnt is 

Only a bit of Ocean- 

A lot is there to be learnt 

Come and have every other art left" 

Said the master to the earnest learners. 

Martial art and magical fete 

Archery and gymnastics, boxing and wrestling 

To hit the enemy at any spot 

To outwit the enemy at any cost 

Every art this and that 

They would sweat it out with thirsty heart 

The king was immensely happy.
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மன்னர் ஆசானுக்குப் பரிசுகள் வழங்கல் 

ஆயிரத் தெட்டு மொன்னது கொட்டி 

அசானுட கையில் கொடுத்தார் 

அடியைத் தொழுது விடையும் வாங்கி 

ஆசானும் தம்பதியில் போனார். 

1௧.12. அடியைத் தொழுது - பாதங்களை வணங்கி. 

16. 

Mannar acanukkup paricukal valankal 

ayirat tettu ponnatu kofti 

avanuta kaiyil kotuttar 
atiyait tolutu vitaityum vanki 

acanum tampatiyil ponar 

When they defeated their master 

The king gave their master 

Gold coins thousand and eight 

Praying for the king's good health 

The master left for his hearth. 

தம்பிகள் பயில குதிரை மற்றும் யானை வருதல் 

ஒன்பதான திருவயதில் உடவாள்வெட்டிக் கற்றபோது 

உடவானள்் வெட்டிக் கற்றபோது கற்றபுகழ் தம்பிமார்கள் 

திருவயது பத்துசெல்ல திண்வலிய தம்பிக்குதான் 

குஞ்சுதம்பி மன்னவருக்குக் கூண்டதிருவயது ஏழுசெல்ல 

கொச்சுமணித் தங்கையர்க்குக் கூண்டதிருவயது அஞ்சுசெல்ல 

வளர்ந்துவரும் நாளகிலே மன்னவரும் கற்பித்தாரே 

பத்தான திருவயதில் பரியேற்றா தான்படிக்கப் 

பரியேற்று தான்படிக்கப் பரியானர் தனைவருத்தீ 

ஆகாசப் பச்சியென்னும் அலங்கு மாகுத்தனையும் 

வரவழைத்து மன்னவரும் மகிழ்ந்துதிரு விளங்கள்பற்ற 10 

இந்நேரம்" பரிவேணும் என்னுடைய தம்புரானே 

கால்நெடிய பரிக்குகிரை கடம்புரவி வேணுூமென்றார் 

வேணுமென்ற நேரத்திலே வீரமுள்ள குதிரைபட்சி
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பந்தியிலே எகட்டிநின்ற பரிதனையும் தானவுத்து 

குனமதிலே கொண்டுசென்று குளிப்பாட்டி அலங்கரித்துப் 15 

பட்டதிலேதான் தூடைத்துப் பன்னீரும்தான் தொளித்தூ 

வாரிப்பல பணிழூண்டு வாய்த்தநெற்றிப் பட்டம்கெட்டி 

வெள்ளியாலே சேணம்வச்சு வீரவாளித் தான்பொதிந்து 

இருப்புசேணேம் பொன்னாலே இருகால்படியும் பொன்னாலே 

கசைகுடையும் பொன்னாலே கைப்பிடிவாரும் பொன்னாலே 20 

முன்வாரும் பொன்னரலே பின்வாரும் மபொன்னாலே 

வந்துநின்ற பூரவிதன்னைகண்டு வலியதம்பி மன்னவரும் 

மன்னர்திரு முன்பில்சென்று வணங்கி அடிதொழுது. 

௩6.1. உடவாள் - 'உடைவான்' என்பதின் பேச்சு வழக்கு. 16.2. திண் வலிய - மிகுந்த வஸி 
மையுடைய. 16.5. அஞ்சு - ஐந்து என்பதின் பேச்சு வழக்கு. 16.2. பரியேற்று - குதிரை 

ஏற்றம். 76.8. பரியானர் - குூதிரைக்காரறு, வருத்தி - வருவித்து. 16.89. ஆகாசப்பச்சி - 
குதிரையேற்றம்- சொல்வித் தரவந்தவன் பெயர்; பெயரே அவன் திறமையை உணர்த்தியது. 

அலுங்கு மாகுத்தன். - தளிர் மாலை கூடிய மாகசூத்தன் எணும் சாதியன். 16.11. பரி - 
சூதிரை. 16.12. புரவி - சூதிரை. 18.18. குதிரை பட்சி - பறக்கும் குதிரை, 18.14. பந்தி - 
குதிரைகளைக் கட்டுமிடம். கெட்டிநின்ற - கட்டிப்போட்டிருந்த. அவுத்து - “அனிழ்த்து' 
என்பதின் பேச்சு வழக்கு. 16127. வாரி - அழகு படுத்தி. பணி பூண்டு - ஆபரணம் பூண்டு. 
௩5.18. சேணம் - சூதிரையில் உட்காருவதற்காகப் போடப்படுகின்ற தோலினால் 

செய்யப்பட்ட இருக்கை. வச்சு - 'வைத்து' என்பதின் பேச்சு வழக்கு. வீர வாளி - வலி 
மையான அம்ப. 18.19. இருப்பு சேணம் - குதிரையில் முதுகில் இருப்பதற்குரிய இருக்கை. 
கால்படி - கால் வைப்பதற்குரிய படி. 16.20. கைப்பிடிவார் - குதிரையை ஒட்டுவதற்காக 
வைத்திருக்கும் கயிறு. கூடை - குதிரையில் பொருத்தப்பட்ட குடை. 16.25. முண்பில் - 

முன்பாக. 

௬.சொ : 1. இன்னேரம். 

Tampikal payila kutirai marrum yanai varutal 

veru 

16. onpatana tiruvayatil utavalvetti karrapotu 

utavalvetti karrapotu urrapukal tampitmarka! 

tiruvayatu pattucella tinvaliya tampikkutan 

kuficutampi mannavarukkuk kontatiruvayatu élucella 

koccumanit tankaiyarkkuk kintatiruvayatu aficucella 

valarntuvarum nalatile manpavarum karpitiare 

pattana tiruvayatil pariyerru tanpatikkap 

pariyérru tanpatikkap pariyalar tanaivarutti 

akacap pacciyennum alunku makuttanaiyum
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varavalaittu mangavarum makilntutiru vilankalparra 

innéram parivénum eyoutaiya tampurané 

kalnetiya parikkutirai katumpuravi venumeprar 

venumenra nérattié viramulla kutiraipatci 

pantiyilé kettininra paritanaiyum tapavuttu 

kulamatilé kontuceyru kulippatti alankarittup 

pattatilétan tutaittup pannirumtan tolittu 

varippala panipuntu vayttanerrip pattamketti 

velliyale cénamvaccu viravalit tanpotinttu 

iruppucénam ponnalé irukalpatiyum ponnale 

kacaikutaiyam ponnalé kaippitivarum ponnalé 

munvarum ponnale pinvarum ponnalé 

vantunigra puravitannaikantu valiyatampi manpavarum 

mannartiru munpilcepru vananki atitolutu 

Laurels from the Master 

Nine was the age set 

To learn the use of sword and spear. 

Koccumani was five years old 

Kuficu Tampi was seven 

And Valiya Tampi ten 

Time for the Brothers 

To learn horse riding. 

Akacapatci (skybird) was the name of the trainer 

Belonging to makuttan tribe 

He was assigned the job of 

Imparting efficiency in horse riding 

A tall and brave horse was there 

Brought and bathed in scented water 

Beautified with gold and silver saddles 

Gold and silver nothing but 

Gold and silver the horse had. 

தம்பிமார்களின் பயிற்சி 

வவியதம்பி குஞ்சுதம்பி மன்னர்பரி தானேறி 

விடைவாங்கித் தம்பிமார்கள் வீர மாகுத்தனுடன் 25
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GEMIMULITEN விளைதனீலே குஞ்சுதம்பி வலியதம்பி 

சித்திரப் பரியினிலேறிச் எசென்றா$ர தம்பிமார்கள் 

அகாசமப் பச்சியென்னும் அடல்புரவி மீதிலேறி 

வலியதல்பி குஞ்சுதம்பி அழகுபரி'! தனிலேயேறிக் 

கைப்பிடிவாளும் தான்பிடித்துக் சகடும்பரியை விரட்டிவிட்டார் 30 

வட்டமிட்ட தம்பியரை மந்திரிமார் சூழறின்றார் 

வட்டமிட்டார் பரிரின்மீதிலே மன்னர்தம்பிமா ரேறிக்ககொள்ள 

கண்டனபேரும் சூழ்ந்துநிற்க கடும்புரவி குசைநெகிழ்த்தார்” 

குசைநெகீழ்த்தார் குதிரையாலே குதித்துசாட் ஆகாசத்தில் 

ஆகாசத்திலே நடைபிடித்திட அரசர்தம்பிமா ரிருபர்களும் 35 

நடைபிடித்திட புரவியானதை நாலுதிக்கினும் புரவியானதில் 

பரிசைவாளும் வீசிவெட்டவும்கோடி படையினில் குதித்துவெட்டவும் 

குதிரையானது ஆகாசத்தில் அரசர்வெட்டவும் ஆனைசாகவும் 

அகாசத்திலே குதிரைதாண்டவும் அணழகர்தம்பி மார்களிடத்துகிடந்ததோர் 

கடுகப்பொன்மணி அபரணங்களும் தாவட்டங்களும் கீழேவிழுந்திட 40 

தடவிக்கொள்ளாமல் கோரிஎயடுத்தனர் வாள்முளையில் கோரியெடுத்தல்லோ 

வாய்த்ததம்பிமார் மடியில்வைத்தார் வாய்த்தமாலையைக் கண்டபேரெல்லாம். 

36.25. வீர மாகுத்தன் - வீரம் பொருந்த குதிரை செலுத்துபவன். 16.26. வையாளி விளை 
கல்குளம் தாலுகா அம்மாண்டி விளை அருகிலுள்ள மிகச் சிறிய ஊர். 16.27. சித்திரப் பரி - 

அழகிய வேலைப்பாடுகள் அமைந்த சூதிரை. 16.28. ஆகாசப் பச்சியென்னும் ஆடல் பரவி - 
குதிரையின் பெயர்; ஆகாயத்தில் பறவை போலும் பறக்கும் திறனுடையது என்பதைப் பெயார் 
உணர்த்தியது. 16.88. அனபேரும் - அனைவரும்' என்ற பொருளில். குசை நெகிழ்த்தார் - கடி 
வாளத்தை நெகிழச் செய்தார். 16.85. நடைபடித்திட - நடை பழகிட, 16.86. நாலு - “நான்கு” 
என்பதின் பேச்சு வழக்கு. 16.82. பரிசை - கேடயம். 16.88. ஆனை சாகவும் - யானை இறக்கவும். 
16.39. தாண்டவும் - கடந்து செல்லவும். 18.50. கடுகப் பொன்மணி - ஒரு வகை கழுத்தணி. 
தாவடம் - ருத்திரமணி மாலை என்னும் ஒரு வகை கழுத்தனளி, 16.41. தடவிக் கொள்ளாமல் - 
தடுமாறாமல். கோரி எடுத்தனர் - அள்ளி எடுத்தனர். 

௬.சொ : 1. அளகுபரி 2. குசைநெகிள்த்தார் 

Tampimarkalin payirci 

valiyatampi kuficutampi mannarpari tanéri 

vitaivanki tampimarka] vira makuttanutan 
kutiraivaiyali vijaitapilé kuficutampi valiyatampi 

cittirap pariyiniléri cenraré tampimarka] 

akacap pacciyennum atalpuravi mitiléri 
valiyatampi kuficutampi alukupari taniléyéri 

kaippitivalum tanpitittuk katumpariyai virattivittar
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vattamitta tampiyarai mantirimar cdlaninrar 

vattamittar pariyinmitilé mannartampima rérikkolla 

kantanapérum cilntunirka katumpuravi kucainekilttar 

kucainekilttar kutiraiyalé kutittucata akacattil 

akacattilé nataipitittita aracartampima rirupérkajum 

nataipitittita puraviyanatai nalutikkilum puraviyanatil 

paricaivalum vicivettavumkoti pataiyinil kutittuvettavum 

kutiraiyanatu akacattil aracarvettavum anaicakavum 

akacattilé kutiraitantavum analakartampi markalitattukitantator 

katukapponmani aparanankalum tavatiankalum kiléviluntita 

tatavikkojlama! koriyetuttanar valmunaiyil koriyetuttallo 

vayttatampimar matiyilvaittar vayittamalaiyaik kantapérellam 

A ride on the back of Horse and Elephant 

Bowed the two Brothers before the king 

Mounted on the horse fully armed with sword 

The horse galloped round and round 

And they controlled it with deft hands 

The name of the horse was skybird 

It was flying sky-ward 

All the ministers assembled there 

Awaiting for the arrival 

The horse flew in all directions 

Carrying the two brave Brothers 

They displayed their rare skill. 

பயிற்சி கண்ட மன்னர்களின் மகிழ்ச்சி 

மகிழ்ந்திருகையால் தம்பிமாரை வாரியெடுத்தனர் மார்பில் சேர்த்தனர் 

அழகன் தம்பிமார்கள் தன்னையும் இந்தவண்ணப் பரியேற்றூகள் 

இவ்வுலகில் கண்டதில்லை இவ்வுலகில் கண்டதில்லை 45 

என்றுபச்சியும் பரியெறக்கியே பாரமன்னர் தொழுதூநின்றாரே! 

பரியிறக்கியே தம்பிமார்களும் பாரமுடிமன்னர் தொழுதுநின்றாரே 

16.43. வாரியெடுத்தனர் - சேர்த்தணைத்து எடுத்தனர். 16.44. பரியேற்றுகள் - குதிரை 
ஏறிச் செலுத்தும் முறைகள், 19.46. பச்சிஆகாச பட்சியெனும் மாவுத்தன். எறக்கி - இறக்கி: 
என்பதின் பேச்சு வழக்கு. 

௬.சொ டம. தொளுதுனின்றாரே
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Payirci kanta mannarkalin makilicci 

makilintirukaiyal tampimarai variyetuttanar marpilcérttanar 

alakantampi markajtannaiyum intavannap pariyérrukal] 

ivvulakil kantatillai ivvulakil kantatillai 

enrupacciyum pariyerakkiyé paramannar tolutuninraré 

pariyirakkiyé tampimarkalum paramutimannar tojutuninraré 

And killed an elephant 

They proved their deft handling 

By lifting a piece of gold 

Fallen from the crown with the tip of their sword 

Day and month they drove 

Day and month they learnt. 

When they finished the king was satisfied. 

ராமவர்மா - கிட்டிணத்தம்மை இல்லற வாழ்க்கை 

கந்தர்வ மடவார்கள் இணையும் புறாவும்போல 

இருபேரும் ஒருமுகமாய் கொஞ்சும்கிளி வாய்மலர்போல் 

கண்டிருந்த தம்புரானும் தாயார்கிட்டிணத் தாளம்மையும் 50 

தம்பிமார்கள் இருபேரும் குணத்தால்கொச்சு மாறப்பின்ளையுமாய் 

குஞ்சுமாடம்மை பின்ளையுமாய் பிச்சைபெருமாள் வரிராவியும் 

அழகன்விக்! கிலாங்குருவியுமாய் எல்லோரும் ஒருமுகமாய் 

இதத்தூடனே வாழ்ந்திருந்தார் வாழ்ந்திருக்கும்” நாளதிலே. 

16.48. கந்தர்வ மடவார்கள் - தேவலோக சாதியருள் ஒரு வகையினர்; இவண் 
தம்பிமார்களின் திறம், அழகு கருதி ஒப்புமை கூறப்பட்டது. இணையும் புறாவும் - 
ஆண்புறாவும் பெண்புறாவும் போல. 16.52. பிச்சையெருமாள் வயிராவி - ஒருவரின் பெயர்; 
£வயிராவி' என்பது காளி கோயிலுடன் தொடர்புடைய ஒரு சாதியின் பெயர், இச்சாதியர் 
௬சீந்திரம் ஊருக்குக் குடிபெயர்ந்து வந்தவர். 16.53. விக்கிலாங்குருவி - ஒருவரின் பெயர். 
16.5௧. இதத்துடன் - இன்பத்துடன். 

௬.சொ ௨1 அளகன்விக் 2. வாள்ந்திருக்கும் 

Ramavarma - kittinattammai illara valkkai 

kantarva matavarkal inaiyum puravumpola 

frupérum orumukamay koficumkili vaymalarpél 

kantirunta tampuranum tayarkittinat talammaiyum 

tampimarkal irupérum kunattalkoccu marappillaiyumay
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kuficumatammai pillaiyumay piccaiperuma] vayira viyum 

alakanvik kilankuruviyumay ellorum orumukamay 

itattutané valntiruntar vaintirukkum najatile 

Devine life of the king 

The master had all praise 

And said they were ,wise 

Ramavarma Tampiran and Kiruttinattammal 

Led the life of the divine doves 

With their sons and daughter 

With their friends and family members 

Happy and contentment prevailed in their life 

Ramavarma Tampiran, Vafhai Marttanta Tampiran, 

Ministers and royal members 

\tattaruval Porn, Valliyattu Porn 

Makutaficéri Pillai, Talaiccéri Marttanta Pillai 

Marttanta Pillai and the others. 

ராமவர்மாவின் அரசாட்சி 

வாய்த்தராம வர்மதம்புரானும் வஞ்சிமார்த்தாண்ட தம்புரானும் 55 

மந்திரிமா ரனைபேரும் மந்திரிமார் மாடம்பிமார் 

வன்னியகாலப் பெருமாளும் எட்டிரண்டு பத்துபேரும் 

இடத்தறுவாள் போத்தியோடே வள்ளியாத்து போத்தியோட 

மகுடஞ்சேரி பிள்ளையாரும் தலைசேரி மார்த்தாண்டபிள்ளனை 

தம்பிமார்த்தாண்ட பிள்ளையுமாய் எல்லோரும் ஒருகுடைகீழ் 60 

இதமாக ஆண்டிருந்தார் அசையாத மணியுங்கெட்டி 

ஆறிரிலாரு கடமைதாண்டி ஆயஞ்சுங்கா முதலெடுப்பும் 

அரண்மனையும் சாவடியும் அங்காடி ஜதெருவும்வைத்து 

அலர்காரக் கொடியுங்கெட்டிக் கள்ளர்துட்டர் தனையடக்கிக் 

கருதிமன்னர் அண்டிருந்தார் ஆண்டிருக்கும் நாளதிலே. 65 

16.56. அனைபேரும் - அனைவரும். மாடம்பிமார் - நிலச்சுவான்தார்கள்; மேலும் இவர்கள் 

அரசர்களின் நண்பர்களாகவும் நிர்வாகத்திற்கு உதவியவர்களாகவும் திகழ்ந்தனர். 16.60. 

ஒரு கூடை கீழ் - ஒரு அரசாட்சியின் கீழ். 16.61. அசையாத மணியுங் கெட்டி - "அரண்மனை 
வாயிலில் வைக்கப்பட்ட நீதி கேட்டு அடிக்கப்படும் மணி நாக்கு அசையாத வண்ணம் 

நேர்மையுடன் ஆட்சி செய்து' என்ற பொருளில். 16.62. ஆயஞ்சுங்கா - ஆயமும் சங்கமும்; 

அதாவது ஏற்றுமதி இறக்குமதி செய்யும் பொருள்களுக்கு விதிக்கப்படும் வரி. முதலெடுப்பு 

- வருமானம். 18.63. சாவடி - சத்திரம்.
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be Rama vero மதத் வகார 8௮ 

vayttarama varmafampuragum vaficimana Ria இற்ற கறயய 
mantirima ranaipérum, mantirimar matampunar 

vanniyakdlap perumalunt effirantu pattuperum 
jtattaruval pottiyOta valliyattu pottiyofa  — sour 

1/2] 

tampnunarttanta . pillatyuma y, ellorum ‘orukaltaikil 

itamaka Antiruntar acaiyata maniyunketti ள் 

ariloru katama:tant: ayaficunka mutaletuppusm' \ 

aranmanaiyum cavatiyuim ankati teruvamvaittu 

alankarak kotiyunketti kajjartutiar tanatyatatcds - 

karutimannar antiruntér antirukkum:halatile ப 

makufancer! pillaiyarum talarcert marttantap! 
ட் ் ring 8 ௩ ட்டு 448 © 1 

Flawless rule of the,king, | 

All governed the land and people 

With the bell unmoving, 

Announcing flawless, rule 

One sixth.of the produce, 

Taken as tax from the farmers, 

‘Laid roads’and made, markets 

Raised Flags and regulated law and order. 

Thus the king muled the Jand, : | 

With peace and prosperity in plenty., - 

ராரரவர்மாவின் மகிழ்ச்சியான .இல்லறம்ட , 

தம்பிமார் இருபேரும் தங்கைமாடம்மை'' பிள்ளையும்ாாய்:'”?* 
. 

தாயார்கிட் டிணத்தாளம்ஸ்ம தம்புரானும் இணையும்பிற்வுற்போல் 

இருபேரையும் மடியில்வைத்து மடியில்வைத்து முத்தமிட்டு" 

வாழ்ந்துவரும் நாளதீலே ஆளியிட்ட முடுகுகளும் ட, 

அரைரயில்கச்சப் பிறமிலங்க எபான்னரந்நாண் ALIS bb Ta 70 

பொன்னுரைத்துப் பொட்டுமிட்டு இந்திரன போல்... களிபெற்று, 

ன் வட்டார வழக்குச் சொல். 16 73. தூடரரத்நாண் - தொடர் 

அரைஞாண்' என்பதின் பேச்சு வழக்கு, இடுப்பில் அணியும்! ஒரு. வக ஆபரணம். 18.71. 

பொன்னுரைத்துப் பொட்டுமிட்டு - பொட்டு. இடுவதற்குப், பொன்ன
ை இரைத்து: இது 

ராமவர்மானின் செல்வச் செழிப்பை உணர்த்தியது. களி - மகிழ்ச்சி... 

16.67 பிறவு - 'புறா' என்பதி 

to



70 கம்பிமார் கதை 

Ramavarmavin makilcciyana illaram 

tampimar irupérum tankaimatammai pillatyumay 

tayarkit tinattalammai tampuranum inalyumpiravumpol 

irupéraiyum matiyilvaittu matiyilvaittu muttamittu 

valntuvarum naljatilé aliyitta mutukuka]um 

araiyilkaccap piramilanka ponnarannan tutararannan 

ponnuraittup pottumittu intiranpol kaliperru 

The two Brothers and the sister 

Sat on'the laps of their mother 

Kiruttinattamma!] spent lavishly 

Gold and pearl to show her love. 

ராமவர்மா தம்பிமார்களுக்குத் தானம் தர விழைதல் 

இருக்குமந்த நாளதிலே மக்கள்தானம் கொடுப்பதற்கு 

மன்னவரும் கற்பிக்கவே நம்முடைய பின்காலம் 

நாடுமிங்கே உறப்புமில்லே நம்முடைய நாளதிலே 

நாம்கொடுக்க வேணுமென்று ஏதுவகைதான் கொடுப்போம். 75 

16.73. கற்பிக்கவே - ஆணையிடவே. 18.73. நம்முடைய பின்காலம் - நாம் இறந்ததற்குப் 

பிறகு உள்ள காலம். 18.74. நாடுயிங்கே உறப்புமில்லை - தாடு தம்பிமார்களுக்கே 

செல்லுமென்ற உறுதியுமில்லை; இத்தொடர் திருவிதாங்கூர் மருமக்கள் தாயமுறையை 

உணர்த்தியது. நம்முடைய நாளதிலே - நாம் உயிரோடு வாழ்கின்ற போதிலே. 

Ramavarma tampimarkalukkut tanam tara vilaital 

wukkumanta nalatilé makkaltanam kotuppatarku 

mannavarum karpikkavé nammutaiya pinkalam 

natuyinké urappumillé namutaiya nalatilé 

namkotukka vénumenru étuvakaitan kotuppom 

On his part the king said 

There would be none to look after 

Their children after their death 

There was no guarantee 

That they would inherit their property 
For, the kingdom would never go to sons 

As tt was their custom and convention



The Scorching Guile 71 

The king thought of sharing the land 

With his sons and daughter 

While he was alive and active. 

ராமவர்மா தம்பிமார்களுக்குக் கொடுத்த சொத்துகளும் 

மானியங்களும் 

ஏற்றதம்பி மார்களுக்கு இரவியென்ற காங்கயனும் 

ஏற்றகுட்டி மரக்கானும் பொன்னுடவான் பேம்க்குறுப்பும் 

முண்டக்கண்ணு பிள்ளையோட முத்தலைக் குறுப்புமாரும் 

மாமன்கொச்சு மாறப்பிள்ளையும் மன்னவர்க்கு இணையாகத் 

தம்பிமார் இருபேரும் தங்கைமாடம்மை தங்கையற்கும் 80 

ராமவர்ம தம்புரானும் நாடித்திருமனசு சந்தோசமாய் 

வலியதம்பி மன்னவர்க்கு வாய்த்தநாலால மூட்டுமானியங்களும் 

நாலாலமூட்டுச் சந்தையிலே நல்லமுதலெடுப்பு தீர்வைகளும் 

கொடுப்பக்குழி' பேட்டைதன்னில் கண்டமுதல் எடுப்புகளும் 

கூண்டவலிய தம்பிமன்னவர்க்குக் குஞ்சுதம்பி மன்னருக்குக் 85 

கண்டமன்னர் கற்பிக்ககே கச்சேரியில் பதிவுசெய்தார் 

தாளக்குடி கேள்விதன்னில் சந்தைமுதல் எடுப்புகளும் 

கொடுத்தாரே மன்னவரும் குஞ்சுதம்பி தந்ிதனக்கு 

வலியதம்பி மன்னவர்க்கு வாய்த்தகுடிபதி தான்கொடுத்தார் 

அவருட குடிபதியும் கூட்டப்பளி தனில்வாமும்” 90 

குலசேகர மார்த்தாண்டனும் அவனுட குடிபதீயும் 

அங்கேயுள்ள முதலெடூப்பும் அங்கேயுள்ள முதகிலெடுப்பும் 

அம்மாண்டிவிளை UFO அன்பாக வாழ்ந்திருந்த” 

முத்திருள நாடானுடன் முன்னடி சுறுப்புநாடன் 

அவனுட குடிபதியும் அங்குயுள்ள குடிப்பதியும் 95 

அங்கேயுள்ள முதலெடுப்பும் முருங்கவிளை பதிவாழும்* 

முருகன் சேனைக்குட்டி நாடானுட (அவனுடகுடிபதியும் 

அங்கேயுள்ள .முதலலை௫ப்பும் பாரமன்னர் கற்பிக்கவே 

வலியதம்பி மன்னவர்க்கு வாத்தியார் கோணங்களும் 

100 
பாராளும் வலவியதம்பிக்குக் குஞ்சுதம்பி மன்னவர்க்குக் 

குதிரை கட்டும் சேணங்களும் வல்புமலை கோணங்களும் 

வாய்த்த குஞ்சுதம்பி மன்னவர்க்குச் சிறந்தபுகம்.
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 ‘ தம்பிமார் -க்த்' 

ராமவர்மா மகளுக்குக் கொடுத்த சொத்துகளும் மானியங்களும் 

தம்பிமார்கள் இனநீர்பரம்புகளும் தங்கைகொச்சு 'மாடம்மைக்குத் ் 

தரவுகடை வயலதுவும் சிங்கநல்லூர் படைவீட்டில் ன ரூ 

சேர்ந்த்கடை' முதரல்டுப்பும் . மஞ்சநீர்: அடுதற்கு பட்ட 705 

கிடலாய்குடி தாளக்குடி அங்கேயுள்ள முத0லைடுப்பும் 

அழகிகொச்சு மாடம்மைக்கருப் பரிவட்டம் கட்டிநீற்க 

மணக்குடி உப்பளமும் அங்கேயுள்ள முதலெடுப்பும் 

அவள்கொச்சு மாடம்மைக்குச் சிறந்தபுகழ் தம்.பிமார்க்கு. 

ராமவர்மா தம்பிமார்களுக்குக் கொடுத்த பிற மானியங்கள் ் 

திருவரைநாண் கொடிகளுடன் வேட்டையாடி களைத்துவில்டு , +». 110, 

விரைந்துவரும் நேரமதில் இருபேரும் தந்தனக்கு 
இளநீர் பரம்பிகளும் கிட்டிணத்தம்மை தம்புரானுக்குத் 

கிள்ளியூர் ஏலாவில் மூன்றுகோட்டை விதைப்பாடு 

பெய்குழலுக்கு” .உம்பளமாய் உம்பளங்கள் இறகூஸி set 

ஒன்றுபோலதான் கொடுத்தார் கொடுத்தவகை அத்தனையும் வா 

எடுத்துவந்தார் தம்பிமார்கள் இறைபகுதி குடிபகுதி 

தீர்வைமட்டும் எடுத்துவந்தார் தீர்வைமட்டும் எடுத்துவந்தார் 

அத்தனையும் தம்பிமார்கள் அடக்கி அரசாண்டிருந்தார். 

ராமவர்மாவைத் தம்பிமார்கள் பணிதல் 
ae 

சிங்கநல்லூர் படைவீட்டில் சிறந்தவேம் படிவாழ் கொட்டாரத்தில் 

ராமவர்மதம் புரானைநாடித் திருமுகங்காட்டத் தொழுதுநின்றாரே 120 

அந்தநேரம் தம்பிமார்கள் அரசர்திரு முனையில்வந்து ர் 

அடிதொழுது நமஸ்கரித்து அவர்சேவித்து வரவே 

'சேவித்தோர் தம்பிமார்கள் திருமுன்பிலே நின்று 

தினந்தோறும் கைதொழுது திருதம்பியார் நிற்க. 

18.76-79. ஏற்ற . . . . இணையாக - இந்தான்கு வரிகளிலும் கூறப்படும் ஆட்பெயர்கள் 
அரசரின் நண்பர்களாகவும், நிர்வாகத்திற்கு உதவியவர்களாவும் திகழ்ந்தவர்கள்' ஆவர். 
16.83. நாலால மூட்டுச் சந்தை - நாகர்கோயில் - திருவனந்தபுரம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் 
உள்ள ஓர் ஊர்; தற்பொழுது இது .படந்தாலமூட௫ு: என்ற பெயரால் அழைக்கப்படுகிறது. 
மூதலெடுப்பு தீர்வை - வரி பிரித்து எடுக்கும் உரிமை. 18.84. கொடுப்பக்குழிபேட்டை - 
கல்குளம் தாலுகா, குருந்தன்காடு பஞ்சாயத்திலுள்ள மிகச் சிறிய ஊரிலுள்ள சந்தை. 
38:86. ha GaP - பதிவாளர் அலுவலகம். 16.87. தானக்குடி - தோவாளை தாலுகாவிலுனள்ள 
ஓர் ஊர்; குஞ்சு தம்பியுடன் மிகவும் தொடர்புடைய இவ்வூரிலுள்ள கோவில் கல்வெட்டு 
(கி.பி.1553) இவ்வூரை தாழக்குடி என்று குறிப்பிடுகிறது. பிறதொரு கல்வெட்டு (கி.பி.
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sae Spree சன்று குறிப்பிடுகிறது. 16.90. கூட்டப்பளி - கன்னியாகுமரி - திருநெல்வேலி 

மாவ ட்ட எல்லையில் அமைந்துள்ள ஒர் ஊர்: கூட் டப்புளி என் தற்பொயு 

முங்கப்படுகிறது. 16.88. அம்மாண்டிவினை - கல்குளம் தாலூகா.” வெள்ளிமலை 

பஞ்சாயத்தின் கீழ் வரும் ர் T; தம் i ; ் ப acest Sp ois sa தம்பியாக Behe வழிபாடு உடக்தப்படுது. 
Geom a te ! i 2 தக்கலை பேருராட்சியின் கீழ் வரும் வாள்வச்ச 

ட்ட பஞ்சாயத்திலுன்ள ஒரு சிறு ஊர். 16.99. கோணம் - வய்ல்வெளிப்பகு தி; 

குறிப்பிட்ட ஒருவரின் வயல்கள் ஒரே இடத்தில் இருந்தால் அதைக் 'கோணம்' எனக் 

குறிக்கும் வழக்கம் இன்றும் உள்ளது. 18.101. சேணம் - கூதிரைக் கொட்டில். 16.103 

இளநீர் பரம்பு - இளநீர் குடிப்பதற்காக விடப்பட்ட பெரிய தோப்பு. 16.104. தரவுக்கவை ் 

வயல் - ஓரிடத்துள்ன குறிப்பிட்ட வயலின் பெயர். 18:105.' மஞ்சநீர் ஆடுதல் - பூப்பு 

நீராடுதல். 19.106. இடலாய்குடி - நாகர்கோயில் ஒரு பகுதியாக இவ்வூர்  அலமந்ணுள்ளாத் 

௬சிந்திரம் (கி.பி.1819) இவ்வூரை இடலாய்குடி என குறிப்பிடும். சோழபுரம் கல்வெட்டில் 

(கி.பி.1உ-ம் தூற்றாண்டு) இவ்வூர் குறிப்பிடப்படுவதால் இவ்வூர் ப்ழமையானது என்பர், 

ஆய் நாட்டின் முக்கிய நகரமாக இது இருந்தது என்ற கருத்தும் உண்டு. 18.107. பரிவட்டம் 

- சீலை. இங்கு திருமணம். 16.108, மணக்குடி. உப்பளம் - அகஸ்தீஸ்வரம் தாலுகாவில் 

அமைந்த இவ்வூர் நாகர்கோயிவிலிருந்து தெற்கே 10 கி.மீ. தொலையில் உள்ளது: முதலாம் 

ராஜராஜன் கல்வெட்டில் இவ்வூர் உப்பளம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது 18.113. கிள்ளியூர் 

- விளவங்கோடு தாலுகாவிலுள்ள ஓர் களர், ஏலா - நீர்க்கட்டு. அதிகமுடைய வயலிடம். 

16.11... இெய்குழுல் - மழை பெய்தாற் போலும் கருத்த நிறமுடைய கூந்தலை உடைய 

கிட்டிணத்தம்மையைக் குறித்தது. இறகூலி - இறைகூலி; அர்சர்க்குச் 'செல்த்தும் வரி. 

16,1127.” தீர்னை - வரி. 16.118. அடக்கி - தன் ஆளுமைக்கு உட்படுத்தி. 16.122. சேவித்து - 

வணங்கி. 169128. திருமுன்பிலே - அரசரின் முன்பாகவே. 

கூசா ௨1. கொடுப்பக்குளிபேட்டை 2 தனில்வாளும் 2. வாள்த்திருந்த 4. பதிவாளும் 5 

பெவ்குளலுக்கு 

Ramavarma tampimakalukkuk kotutta cottukalum maniyankalum 

érratampi markalukku ira viyenra kankayan um 

_érrakutt1 marakkalum ponnutava] péykkuruppum 

> '"'muntakkannu pillaiyota muttalaik kuruppumarum 

mamankoccu marappillaryum mannavarkku inaiyaka 

tampimar irupérum tankaimatammai tankafyarkum 

ramavarma tampuranum nafittirumapacu cantocamay 

valiyatamp! mannavarkku vayttanalala muttumaniyankajum 

nadla4lamiittuc cantaiyile nallamutalefuppu tirvaikajum 

kotuppakkuli péttaitannu kantamutal .etuppukajum 

kaintavaliya tampimannavarkkuk kuncutamp! mannarukku 

kantamanpar karpikkave kaccériyil pativuceytar 

talakkuts kélvitangil cantaimutal etuppuka/um 

kotuttaré manpavarum kuficutamp: tantenakku 

valiyatampi manna varkku vayttakufipat: tankofuttar
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avaruta kulipatiyum kittappali tanilvalum 

kulacékara marttantanum avanuta kutipatiyum 

ankéyulla mutaletuppum ankéyulla mutaletuppum 

ammantivilat patitanile anpaka valntirunta 

muttirula natanutan munpati karuppunatan 

avanuta kutipatiyum ankéyulla kutipatiyum 

ankéeyulla mutaletuppum murunkavilai pativalum 

murukan cénaikkutti ndtanuta (avanuta) kutipatiyum 

ankéyulla mutaletuppum paramannar karpikkavé 

valiyatamp: mannavarkku vaitiyar konankalum 

paralum valiyatampikkuk kuficutamp: mannavarkku 

kutiratkettum cénankalum vampumalai konankalum 

vaytta kancutampi mannavarkkuc crrantapukal 

Ramavarma makalukkuk kotutta cottukkalum maniyankalum 

tampimarka] iJanirparampukalum tankaikoccu matammaikkut 

taravukalai vayalatuvum cinkanallur pataivittil 

cérntakatai mutalefuppum maficanir atutarku 

italaykuti taJakkuti ankéyulla mutaletuppum 

alakikoccu matammaikkup parivattam kattinirka 
manakkuti uppafamum ankéyulla mutaletuppum 
avalkoccu matammaikku cirantapukal tampimarkku 

Ramavarma tampimarkalukkuk kotutta pira maniyankal 
tiruvarainan kotikalutan véttaryati kalattuvittu 
viraintuvarum néramatil irupérum tantanakku 
ilanir parampikalum kittinattamma: tampuranukku 
kalliyar élavil mdanrukottai vitaippatu 
peykulalukku umpaJamay umpalankal irakih 
onrupolatan kKotuttar kotuttavakai attanatyum 
etuttuvantar tampimarka] iraipakuti kutipakuti 
tirvaimattum etuttuvantar tirvaimattum etuttuvantar 
attanaiyum tampiumarkal atakki aracantiruntar 

Ramavarmavait tampimarkal panital 
cinkanallur patatvittil cirantavémpatival kottarattil 
ramavarmatam puranainati trumukankattat tolutuninraré
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anianeram tampumarkal aracartiru munaiyilvantu 

atitolufu namaskarittu avarcevittu varaveé 

cévittor tampimarkal tirumunptlé ninru 

tinantorum kaitolutu tirutampiyar nirka 

The king prepared the will 

Had the king lengthy consultations 

With his friends and trusted lieutenants 

With his officials and relatives. 

Koccu Marappa Pillai was also there 

To give final shape to his plans. 

Gave his sons the right 

To collect taxes and levies 

From the areas ranging from 

Nalalamutu, Kotuppakkuli 

Talakkuti and Kuttappuli 

Gave them the authority 

To collect property tax and 

Other taxes from the domain 

Headed by Muttirula Natar 

And Karuppu Natar on one side 

Coconut garden, Paddy field. 

Property and Power to sons 

Places for the horses 

Palaces for the sons 

Koccumatammai had her share 

In Talakkuti and Manakkut 

Besides a portion in Cinkanallur 

Salt mines and other properties 

Set aside as his charity 

The share had spread everywhere- 

To quench their thirst after hunting 

They had some land in Kallyur 

In short, it was scattered and spread
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That! Wéuld’ Yield ‘incbitie’ throughdiit. 
The right to ‘eblléct tax | 

Empowered therh''rule''the land. ' 

The two brothers’ stood ‘side’ by side 
In Cinkanallir-pafdcesi. 3) ets, 

They thanked their father profusely பட. 

Obeyed and follewed, every one. of his word. 

ராம்வர்மா தீர்த்தமாட 'விரும்புதல்' 

ஆண்டைக்கிகொரு தைதீர்த்தம். மாமாங்கம் - தானாட: 125 

அதியபெரு தீர்த்தமன்று அரசமன்னர் மகிழ்ந்து, 

தைதீர்த்தம் மாமாங்கம் தானாட வென்று ் we iy oak 

தக்கதொரு மந்திரிமார் ஒக்கவர வழைத்தாரே. 

முன்னிருந்த ராசாக்கள் முடிபொறுத்த மன்னர், 

முன்பிலவர் தீர்த்தமாடும் வாலியான் பாறை... 130 

வாலியான் பாறையிலும் வாய்த்த கன்னியாகுமரி, 

மன்னவர் தீர்த்தமாடி வருவார்க எந்நேரம் 

இந்தவண்ணம் வாலியன் பாறைதீர்த்த மாட 

எல்லோரும் குதிரைபடை சேரவர வழைத்தார் 

அங்கேயுள்ள பெரும்படையும் இங்கே வந்தூநிற்க 135 

இந்தநேரம் தீர்த்தமாட போக வேணுடிமன்று.. ் 

எட்டூதிக்கும் ஆளோட விட்டா அப்தபாது: 
ம்ம டப்ப டர ஸ்ட 

16.125 ஆண்டைக்கொரு தை தீர்த்தம் - ஆண்டுக்கு ஒரு முறை நடைபெறும் தை தீர்த்தத் 
திருநான். 16128. ஒக்க வர - ஒரு சேர வர. 16129 முன்னிருந்த ராசாக்கள்' 2 ராம வர்மாவிற்கு 

மூன்பாக அரசாட்சி செய்த ராஜாக்கள். முடி பொறுத்த மன்னர் - அரச பாரம் 

தாங்குவதற்காக மணிமுடி சுமந்த மன்னர். 16.1380. வாவியான் பாறை - 

கடியப்பட்டணத்தின் அருகே உள்ள ஓர் குளத்தினை அடுத்த சிறிய ஊர். 18,187, எட் ௫ 

திக்கும் - எட்டு திசையும். re 

Ramvarma tittamata virumputal 
ita | ப க ட்ப wo 

antaikkoru tattirttam mamankam. tanata, 

atiyaperu tirttamepru aracamannar makijntu 

taitirttam mamankam  tanata. venru 
takkatoru mantirimar okkavara yalaittaré , 
munnirunta racakka)] mutiporutta mannar 

munpilavar tirittamatum valiyan parai
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valiyan pafaiyiliin vaytta kanniyakumari 
matnavar tirttamiat: varuvarka Janriétam'* 

intavannam valiyan’ paraitirtta' mata int 

ellorum kutiraipatatyum céravara valaittar’ 

ankéyulla perurhpatai inké vantunirka 
intanéram tittamata poéka vénumenru™ ' 
ettuttkkum aldta vitta rappodtu se 

King's trip to Kanniyakumari 

Worghipped ‘atid showed warmth through theit ‘deed. 
As it was the custom 

To have a holy dip during the month of. tar. . 

Once in a year in the sea. 

At Kanniyakumar: away from. the palace 

The king set out for Valiyanparai 

Like the previous kings: 

Flanked by ministers and soldiers 

Collected from different camps 

To serve the king and.to guard the king | 

The two brothers became attentive - 

Equipped with right type of armoury » 

They kept themselves ready and Stood before 'the king 

Mounted on horse back. - 

Valiya Tampi and Kuficu: Tampi : 

Waited for the right: signal. 

படைகளின் அணிவகுப்பு . 

விட்டசதொரு மந்திரிமார் ஓட்டன் மனமகிழ்ந்து . : 

விரைவாக சேனைபடை தன்னைத் திலித்தாரே-.. 

திலித்தாரே தம்பிமார்கள் சேனைபெரும் படைகளெல்லாம். 

1 

தம்பிமார்களின் அலங்காரம் 
பவ வ 

தம்பிமார் இருபேரும் தானேதங்க அணிஅணிந்தார் , , 

கைக்குவீர சங்கிலியும் "கழுத்தில்தங்க' சரப்பளியும் . : 

ஆளியிட்ட முடுகுகளும் அரையில்கச்சப் புறமிலங்க |
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இடையில்வீர வாளிப்பட்டூடுத்து ஏத்தநல்ல பொன்னரஞ்ஞாண் 

பொன்னரஞ்ஞாண் துடரரஞ்ஞாண் பொன்னின்முட்டு உடவாளும் 145 

பொன்னாலே உடவாளும் ிபான்பதீத்த பரிசுகளும் 

தங்கத்தாலே நாராயணம் தங்கமணி மாலைகளும் 

கைமுடுகு கச்சப்புறம் காலில்வீரத் தண்டைகளும் 

கைக்கிணங்க மோதிரமும் கஞ்சியிட்ட கவனிகளும் 

பொன்னுரைத்துப் பொட்டுமிட்டு புனுகுநன் நாகப்பூசி 150 

மணிமார்பில் சந்தனமும் வாடையது சுமகமென 

ராமவர்மா அனைவரும் சூழப் புறப்படுதல் 

வலியதம்பி மன்னவரும் வண்ணப்பரி மீதிலேறிக் 

குஞ்சுதம்பி மன்னவரும் கூண்டபரி தன்னிலேறி 

இருபேரும் பக்கத்தில் இசவாகச் சேவிக்கவே 

எவங்கலமுரசு ஒலித்துவர எவெண்டயம் முன்னேவர 155 

எெவள்ளிக்குழல் களதிவர அரிவையரும் குரவையிட 

குடிகாரி அஆடிவர கும்மாளங்கள் போட்டுவர 

மஞ்சள் சட்டக் காரர்களும் காக்கிசட்டக் காரர்களும் 

வெள்ளச்சட்டக் காரர்களும் விருது பிடித்துவர 

அனைமேல் குச்சுகட்டி சுங்கிணங்கும் ஒட்டகையும் 160 

குதிரைப் படைநடுவே குதிரைப் பட்சிரநருங்கி 

பல்லாக்கு மேனாவும் பார வெடிகுமுற 

பார வெடிகுமுற் படைகளெல்லாம் சாயுதல்லோ 

கோடி எருதுகளும் கோலான வண்டிகளும் 

வண்டிமேல் பீரங்கி வலிய கற்பித்தவரே” 

வலியவெடி குடுக்சைகளும் கம்பக்கட்டுக் காரர்களும் 

வெள்ளித்தடிக் காரர்பட்டாளம விரையச்செல்லும் சேவுகளும் 

கொல்லத்து வில்லர்களும் குஞ்சுகட்ட நாயன்மார்களும் 

தளவாயும் முக்காலும் பிறத் பிள்ளமாரும் 

காரியக் காரர்களும் சேரமன்னர் ஆயன்மாரும் 170 

சென்ற படைனீட்டில் சிறந்த தம்ரிமார்கணளோடே 

பள்ளியந் திலாவதீலே பாரமன்னர் எழுந்தருளிக் 

குடைமேல் குடைநெகிழ்த்த' குதிரைப்படை தான்நெருங்க 

வலியதம்பி மன்னவரும் குஞ்சுதம்பி மன்னவரும் 

கூண்டமன்ன ரிடதுபிறம் மாமன்கொச்சு மாறப்பிள்ளையும் 

மன்னரைச் சேவிக்கவே ராமவர்ம தம்புராஷம். 

165 

175
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ராமவர்மா கடந்து சென்ற இடங்கள் 

நாடிதீர்த்தம் அட9வன்று சிங்கநல்லார் படைவீடும் 

தெருவதுவும் தான்கடந்து பன்னிகோட்டு தெருவுமிட்டூ 

பத்தரகானி இலங்கமிட்டு தம்பிமார்கள் இருபேரும். 

தக்கபரும் படையோட அச்சம்பாறை தான்கடந்து 180 

சிறந்ததலக்குள ஏலாவிட்டு வள்ளியாபுரம் கடந்து 

வாய்த்த கலுங்கும்விட்டு பெரியகுளத்தின் கரைவழியாய்ப் 

பெரும்படைகள் சாயுதல்லோ எழுந்திட்டான் பாறைதன்னில் 

எழுதிவச்ச எழுத்தைக்கண்டு பண்டுபூதம் எழுதிவைத்த 

பழையயெழுத்து வாசகமும் கண்டுவாசித்து மனதடக்கிக் 185 

சுடுகதிருமுகம் களிகூர்ந்து பேய்க்கடுக்காய் மூடுமிட்டு 

பெரியமடை முகம்கடந்து கூட்டத்தெங்கு எல்லைவிட்டூ 

கூண்டபெரும் படையோட மம்மத்து மூலைவிட்டு 

பன்னியங் காடும்விட்டு வள்ளியாறு தனைக்குடந்து 

வாய்த்தமுடி மன்னவரும் மன்னவரும் மனமகிழ்ந்து 

வாலியாம் பாறைகண்டு மன்னவரும் நின்றாரே. 

190 

36.158. ஒட்டன் - தூதுவர். 16.189. திலித்தாரே - அழைத்தாரே. 18.141. அணி - நகைகள். 

36,142. வீர சங்கிவி - ஒரு வகை ஆபரணம். சரப்பனி - ஒரு வகை ஆபரணம். 16142. முடுகு - ஒரு 

வகை கை விரல் மோதிரம். அரை - இடுப்பு. 16.145. பொன்னின் மூட்டு உடவான் - 

பொன்னாலாகிய கைப்பிடி கொண்ட உடைவாள். 16.14. நாராயணம் - ஒரு வகை 

பொன்னாபரணம். தங்கமணி மாலைகள் - தங்கத்தாலும் மாணிக்கத்தாலும் இயைந்த 

மாலைகள். 16.1409. இணங்க - பொருத்தமான. கஞ்சியிட்ட கவனிகள் - கஞ்சி முக்கப்பெற்ற 

முறுக்கேற்றப்பட்ட அங்க வஸ்திரம். 16150. புனுகு - ஒரு வகை வாசனைப் பொருள். 

1௨51. வாடை - மணம். 19.152, வண்ணப் பரி - அழகிய சூதிரை. 18152. கூண்ட பரி - 

பொருந்திய குதிரை. 16,154. இசவாக - இசைவாக: பொருத்தமாக. 18.15. வெங்கல முரசு 

- வெங்கல உலோகத்தில் ஒசை எழும்பினாற் போல ஒலிக்கும் முரசு வகை. வெண்டயம் 

- பித்தளையிலான உள்ளீடு வளையம்; உள்ளீட்டினுள் ஒசை கருதி சில உருண்டைகள் 

இட்டு வைப்பது மரபு; இது அரசரால் மரியாதைக்காவும். சில சலுகைகள் பெற்றதின் 

அடையாளங்களுக்குமாறாக அளிக்கப்படுதல் மரபு. 18.156. வெள்ளிக் குழல் - 

வெள்ளியால் செய்யப்பெற்ற ஒரு வகை ஊது குழல். அரிவையர் - எழு வகை பருவ 

மகனளிருள் ஐந்தாம் பிரிவினைச் சார்ந்த மகளிர். 18.157. குடிகாரி - குடிக்கும் 

தன்மையுடை யோர். கும்மாளம் - மிகுதியான மகிழ்ச்சி. 16,158 

16,159. விருது - கொடி. 18,180. ஆணை - பானை. சூச்சு - அம்பாரி. சுங்கிணங்கு - ஒரு 

வகை இசைக்கருவி. ஒட்டகை - ஒட்டகம். 16.161. கூதிரைப்பட்சி - பட்சிபோல் பறக்கும் 

Comb கொண்ட குதிரை. 16.182. மேனா - பல்லக்கு. பார வெடி - கனமான வெடி. 

குமுற - சப்தத்துடன் ஒலிக்க. 16,165. சாயுதல்லோ - 'நெருக்கத்தின் மிகுதியால் சாய்கிறது" 

என்ற பொருளில். 18.164. கோலான - அழகான 19185. பீரங்கி - வெடியிட்டு வெடிக்கச் 

செய்வதற்கான ஓர் ஆயுதக் கருவி. 18.185. வலிய கற்பித்தவர் - பெரிய படையின் ஒரு 

பரூதிக்குத் தலைவர். 19.166. குடுக்கை - உள்ளீடு நீக்கப்பட்டு காய வைக்கப்பட்ட சுரை 

முதலியவற்றின் கூடு. கம்பக்கட்டுக்காரர் - வாணவேடி க்கை நடத்துபவர். 16.182. னிரைய 

சட்டக்காரர் - சட்டைக்காரர்.
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- வேகமாக. சேவு - சேவகம் புரியும் ஊழியர், 16168. கொல்லம் - ஓர் ஊர்; இது கேரள 
மாநிலத்தில் உள்ளது. வில்லர் - வில் ஆயுதத்தைக் கையாளுவதில் வல்லவர்கள். 

GEAR நாயன்மார் - ஒரு வகை அரச விசுவாசிகளின் பெயர். 161985). தளவாய் - 

படைத்தளபதி. பிறதி பிள்ளைமார் - முக்கியமான , பிரமுகர்கள். 18,170, காரியக்காரர் - 
சிறு நிர்வாக அதிகாரி. ஆயன்மாரும்.. ஆசான்களும். 16.172. பள்ளியந்திலா - அரசர் 

ஒய்வெடுத்துச் செல்லும் வண்ணம் அமைக்கப் பெற்ற பெரிய சினிகை. 16.17. நெகிழ்த்த - 

நிழற்ற்?' 'ஒனி ஸீச. 16.175. இயதுவிறம் -  "இடதுபுறம்' என்பதின், பேச்சுவழக்கு. 18.126. 

சேனிக்கவே - வணங்கவே. 18172. நாடி - விரும்பி. 181785. பன்னிகோட்டு தெரு - 

அரண்மனை அடுத்து. ிளங்கும் ஒரு தெருவின் பெயர். 18179. இலங்கம் - மாளிகை, 

16180. அச்சம்பாறை ஒர் இடத்தின் பெயர். 16,181. தலக்குளம் - இரணியசிங்க நல்லூரிலி 
ருந்து 5 கி.மி. தொலைவிலுள்ள ஒர் ஊர்; பராந்தகன் கல்வெட்டு (கி.பி. 806) இவ்வஷூரை, 

'மலைமண்டிலத்து தலக்குளம்: எனக் குறிப்பிடும். வள்ளியாபுரம் - தலக்குளம் அருகே 

உள்ள சிறிய ஊரின் பெயர் 16.182. squag - முச்சந்தி அல்லது நாசந்தியில் 
சாலையோரமாகக் கட்டப்பட் டிருக்கும் சிறிய திண்டு. பெரியகுளம்: ' கடியப்பட்டிணம் 

aarp ஊரிவுள்ள குளத்தின் பெயர். 16,1585., சாயூதல்லா - நகர்ந்து செல்கிறதே. 

எழுந்திட்டான் பாறை - பெரிய குளத்தின். கரையிலுள்ள பாறையின் பெயர். 16.184, 185. 

எழுதி. .... வாசகமும் - இவ்வடிகளில், 'பெரியகுளத்தின்' பாறையில் பூதம் ஒன்று 
எதையோ எழுதி வைத்திருப்பதாக நம்பிக்கை' உணர்த்தப்படுகிறது. எழுதிவச்ச - எழுதி 

வைத்த என்பதின் பேச்சுவழக்கு. பழையயெழுத்து - பண்டைய எழுத்து; பூதம் பண்டே 

எழுதியது என்பதை இது உணர்த்தியது. மனதடக்கி - மனதில் பதியவைத்து. 16.2186, 

கடுக - வேகமாகச் செல்ல. திருமுகம் - ராமவர்மா. களிகூர்ந்து - மகிழ்ச்சியால் மிகுந்து. 
16.186 - 189. பேய்க் . . காடும்விட்டு - இவ்வடிகளில்: வரும் பேய்க்கடுக்காய்முடு, 
பெரியமடைமுகம், கூட்டத்தெங்கு, மம்மத்து மூலை, பன்னியங்காடு ஆகியன மன்னர் 

ராம்லார்மாவும்” அல்ருடன் சென்றவர்களும் கடந்து சென்ற இடங்களைக் குறிப்பிடும். 
"1918௮; வள்ளியாறூ * இரவணியசிங்கநல்லூர் ஊரை ஆடுத்து ஒடுகின்ற ஒர் ஆற்றின் பபயர். 
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kaikkinahka motiramum kaficiyitta. kavanika jum, 

ponnuraittup pottumittu punukunan zakappuci. : 

manimarpil cantanamum vatatyatu .kamakamena 

Ramavarma anaivarum culap purappatutal 

valiyatamp! mannavarum vannappari mitiléri~ 

kuficutamp! manpavarum kuntapari tanniléri 

irupérum pakkattil icavakac cévikkavé cue 

venkalamuracu olittuvara ventayam munnévara 

vellikkuJal Utivara arivaryarum kuravatyita 

kunkari atrvara kummalanka] pottuvara ் 

mancalcattak kararkalum kakkicattak kararkalum ் 

vellaccattak kararkaJum virutu pitittuvara 

dnaimé! kuccuketti cunkinankum ottakaryum 

kutiraip patainatuvé kutiraip patcinerunki 

pallakku ménavum para veftikumurea . 

para vetikumura patatkalellam cayutallo 

kéoti erutukalum kolana vantikafum » 

vantimé! piranki valiya karpittavare 

valiyavet: kutukkaikalum kampakkattuk ணை. 

vellittatic kararppattalam viraryaccellum cevukajum. , 

kollattu villarkalum kurcukatta nayanmarkalum 

talavayum mukkalum pirati pillamarum 

kariyak kararkalum céramannar a yanmarum 

cenra pataivittd ciranta tampimarkalote 

pailyan tiavatué paramannar eluntarulik. . 

kutaumél kutainekiJtta kutiraippatai (anneruika 

valiyatampi mannavarum kuncutamp! mannavarum 

kuntamanna ri tatupiram mamanpkoccu méarappilJaiyumn 

mannaraic cévikkave rdmavarma ‘fampuranpum 

Ramavarma katantu cenra itankal 

nafitirttam atavenru cinkanallur pataivitum 

teruvatuvum tankatantu panpikottu teruvumiftu 

pattarakali ilankamitty tampimarka] irupérum 

takkaperum pataiy6ta accampayal tankatantu 1
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cirantatalakkula élavittu valliyapuram katantu 

vaytta kalankumvittu periyakulattin karaivaliyayp 

perumpataika] cayutallo eluntittan paraitannil 

elutivacca eluttaikkantu pantuputam elutivaitta 

palaiyayeluttu vacakamum kantuvacittu manatatakkik 

katukatirumukam kalikarntu péykkatukkay mutumittu 

periyamatai mukamkatantu kuttattenku ellaivittu 

kuntaperum patatyota mammattu miulaivittu 

panniyan kafumvittu vallryaru tapaikkatantu 

vayttamut! mapgavarum mannavarum manamakilntu 

valiyam paraikantu mannavarum ninraré 

Royal Procession 

The herald moved forward 

With the rhythm of the silver 

Trumpet and other musical instruments 

Swift came there the mounted guards 

In colourful uniforms of 

Yellow, white and khaki 

Led by the decorated elephant 

The palanquin started moving 

To mark the journey the canon thundered 

Crackers and explosives burst 

Special! messengers from Kollam 

And Nair travel-attendants. 

The two brothers Assignment 

Assembled there in legion 

Koccu Tampt and Valiya Tampi 

Uncle Koccu Marappa Pillai 

All the kith and kin 

Arrived there to see the king 

They worshipped him and got his blessings 

Left Cinkanalliir palace and streets 

Crossed Accamparai, Valliapuram, 

Kalunku, Periyakulam through Talakkulam
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Read the inscription on the rock 

Written by a genie in the past 

Memorised each and every word 

Passing through places of different nature 

And finally reached Valiyanparai. 

Happy was the king to spot the estuary 

Where the rivers of different origins 

Met the sea and merged there. 

ராமவர்மா தீர்த்தமாடுதல் 

மனமகிழ்ந்து சந்தோசமாய்த் திருவிளங்கள் பற்ற 

சத்தேசம் உள்ளபல அறும் நன்றாய்கூடி 

இங்கேவந்து பாய்ந்திடும் என்றுதிரு னினங்கள்பற்ற 

அரங்கேநின்ற மந்திரிமார் காரியக் காரரெல்லாம் 195 

அடிதொழுது மன்னர்முன்னே அறிவித்தா ர்ப்போது 

தாரணியில் உள்ளபல அற நன்றாய்கூடித் 

தான்திரண்டு வாலியாம்பாறை தலம்நன்றாய் Gag 

இத்தலமும் அதிகதலம் என்றுமன்னர் மனமறிந்து 

எல்லையில்லா சேனையோட விதவிதமாய்த் தீர்த்தமாடி 20௦ 

சேனை9பெரும் படைகளுடன் மந்திரிமார் சூழ 

சிறந்தமுடி மன்னவரும் தீர்த்த மாடினாரே. 

16.192. திருவிளங்கள் பற்ற - உள்ளத்தில் நினைக்க. 18.197. தாரணி - உலகம். 186.199 

அதிக தலம் - சிறப்பான இடம். 16.200. எல்லையில்லா - அளவிடமுடியாத. 

Ramavarma tirttamatutal 

mapamakil[ntu cantocamayt tiruvilankal parra 

ettécam ujlapala arum nanraykati 

inkévantu paynutum enrutiru vilankalparra 

ankéninra mantirumar kariyak kararellam 

atitolutu mannarmunné arivitta rappotu 

taraniyil ullapala aru nanraykou 

tantirantu valiyamparai talamnanpray céra 

jttalamum atikatalam enrumannar manamarintu 

ellaiyilla cénaiydta vitavitamayt tirttamati 

cénaiperum pataikalutan mantinmar cula 

cirantamuti mannavarum frtta 1774117272
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சட்ட 

51 பதுக் பிம் ஜை 1 

Holy-dip and other rituals, ; ., 

All the ministers and all the offitials 2102 

Accepted, king's selection’ and approved hie decision 7” 

The king and his troupe had their holy’diperomt gu 

When he came out of the sea’ 

He did all the rifes and rituals 

Gave gold and coins’ liberally 

ராமவர்மா தானம் செய்தல் 

தீர்த்தமாடிக் கரையேறித் திருமஞ்சனம் தான்பொழிந்து 
திருவரையில் ஏற்றநவர்ணப் பரிவட்டம் சாற்றிச் 

சாற்றியே திருக்கையினால் பொன்பணங்கள். வரி உ 

தானதர்ம முதலாக வேண்டுவண்ணம் கொடுத்தார் 

வேண்டுவண்ணம் தான்கொடுத்தூ. வீர்முடி மன்னவரே. 

விரைவுடனே பன்னியம் திலாவதிலே எழுந்தருளி 11 

மன்னவரும் எழுந்தருளி வாறதந்த நேரம், ரர] 

ட 70% ய 

பெருங்கடல் ராமவர்மாவைத் தொடர்தல் : ட 
டு ர ட ன ரர பபா பூ 

வையகத்தைச் சூழ்ந்திருக்கும் ஆழியது குமுற படட... 4, “ue BO 
ஆனியெனப் பெருங்கடலும் அலையது கோளித்த 

அரசாளும் மன்னரைத்தான் பிறகாலே HLF . ட்ட) 

துடர்ந்துகடல் தான்பேரலே திரும்.பிமன்னர் பார்த்துச் — 
சிசால்கெரிய மன்னருட அங்கமெல்லாம் நடுங்க. 

ராமவர்மாவின் , செயல் 

அங்கசிமல்லாம் நடிங்கியவர் திருகிகைமை நீட்டி ., 215 

எல்லோரும் தான்காண சுண்டுவிரல் தறித்தார். 

ராமவர்மாவின் செயல் கண்ட கடலின் நிலை 

சுண்டுவிரல் உதிரமது கண்டு அந்தக்கடலும் | 

ிசால்பிறகே துண்டுபோல அலை தமைந்து நிற்க, 

அலை தமைந்து நிற்கக்கண்டு அனைபேரு மறிய. 

faa 

கடல் அமைந்த இடத்திற்குக் 'கடியப்பட்டணம்' எனப்பெயர் சூட்டுதல் 

அரசமன்னர் மனமகிழ்ந்து திருவினங்கள் பற்ற - 220 

சைவிரலைக் கடிந்ததனால் சுடியப் பட்டிணிம்ன்று-' -
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ஊகக்கடியப் பட்டணந்தான் என்றுபிபயர் கொடுத்தார் 

சிபயர்கொடுக்க மத்திரிமார் அனைபேரும் மகிழ்ந்து 

மன்னவரும் அப்போது மதயானை தனைநோக்கி 

பெரும்படையும் மன்னவரும் எழுந்தருளி ணாரே. 225 

14.203. திருமஞ்சனம் - மேலான தீர்த்தம். 16.20. பன்னியந்திலா - சினிகை. 18.209. வாற - 
'வருகிற' என்பதின் பேச்சுவழக்கு. 16.210. ஆழி - கடல். சூமுற - பபேரிரைச்சலுடன் 
கொந்தளிக்க. 161. ஆனி - கே௫ு. 16212. பிறகாலே துடர - பின்புறம் தொடர: 'துட.ர: 
பேச்சு வழக்கு. 16.215. துடர்ந்து - (தொடர்ந்து என்பதின் பேச்சு வழக்கு. பேரலே - 

பேருவதை. 19.214. அங்கம் - உடல்பு 16.216. தறித்தார் - வெட்டினார். 19 218. துண்டு - 

கைவிரல் துண்டு. அமைந்து - ஆரவாரமற்று அமைதியாக, 18,212, அனைபேகும் - 

அனைவரும். 18.222. திருவினங்கள் பற்ற - அரசரின் கூட்டத்தார் தொடர. 18220 

கைவிரலைக் கடிந்ததனால் - மகாராஜா, கைவிரலைத் துண்டித்த இடமாகையினால். 

கூடியப்பட்டணம் - இராமவர்மா தன் கைவிரலைத் துண்டித்தமையால் இதற்கு 

கைக்கடியப் பட்டினம் என்ற பெயகும் உண்டு என்பது மரபுவழிச் செய்தி, இவ்வூர் 

கல்குளம் வட்டம் மூட்டம் பளுசாயத்தில் உள்ளது; திருநயினார்குறிச்சி கல்வெட்டு (கி.பி. 

12௧7) ஒன்று இவ் ஊரை “இராஜ ராஜ தென்னாட்டு குறுநாட்டு கைக்கடியப்பட் டூணாம்' 

என்று கூறும். பிறதொரு கல்வெட்டு (#1P 1139) 'கடியப்பட்டிணம்' என்று குறிப்பிடும். 

ஆகவே. ராமவர்மா தொடர்பான கதை இவ்ஷரோடு இணைத்துப் பின்னர் புனையப் 

பட்டிருக்க வேண்டும். 

Ramavarma tanam ceytal 

tittamatik kararyérit trumaficanam tanpolintu 

tiruvaraiyil erravarnap parivattam carric 

carriyé tirukkKatyinal ponpananka] vari 

tanatarma mutalaka véntuvannam kofuttar 

véentuvannam tankofuttu viramuti mannavare 

viraivutané panniyam tilavatie eluntaruls 

mannavarum ejuntaruli varatanta néram 

Perunkatal ramavarmavait totartal 

vaiyakattaic caJntirukkum aliyatu kumura 

aniyenap perunkatalum alaiyatu kovittu 

aracafuin mannaraittan pirakaleé tutara 

tutarntukatal tanperale tirumpimannar parttuc 

colperiya mannaruta ankamellam natunka 

Ramavarmavin ceyal 

ankamellam natunkiyavar trukkaiyai mitti 

ellorum tankana cuptuviral tarittar 

41
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Ramavarmavin ceyal kanta katalin nilai 

cuntuviral utiramatu kantu antakkafalum 

colpiraké tuntupola alaiamaintu nirka 

alaiamaintu nmrkakkantu anaipéru mariya 

Katal amainta itattirkuk katiyappattanam epappeyar cuttutal 

aracamanoar manamakilntu tiruvilankal parra 

katviralaik katintatanal katiyap pattinamenru 

kaikkatiyap pattanantan enrupeyar kotuttar 

peyarkotukka mantirimar apaipérum makijntu 

mannavarum appotu matayanar tagainokki 

perumpataryum mannavarum efuntarufi pare 

The moment he started his journey 

He was followed closely by the sea 

Shuddered and shocked the king and his company, 

The ebb and flow, the rise and fall 

Never ceased but tried to touch his feet 

The king thought for a while 

Raised his finger and cut it 

The blood that came from his finger 

Perhaps shocked the sea 

Now it was calm, controlled and went back. 

King's power over the sea 

The king was happy to note its retreat 

As he cut his finger there 

The place was named Katiyapattinam 

Followed by his ministers and officials 

The king started his return-journey. 

ரா.மவர்மா சிங்கநல்லூர் படைவிடு சேர்தல் 

ஆனைகமுத்தில் ராசமன்னர் குடைபோல் குடைநீகழ 

கோடிமார்கள் இருபேரும் தானறுமவர் பக்கத்திலே 

கைகடிக பட்டணமும் சுடுகமன்னர் தான்கடந்து 

பன்னளியங் காடூம்விட்டு பம்மத்து முலைவிட்டு



The Scorching Guile 87 

சிெரியகுளாத்து ஏலானிட்டு பேய்க்கடுக்கா மூடுமிட்டு 230 

எழுந்திட்டாம் பாறைதன்னில் எழுதிவைத்த எழுத்தைக்கண்டு 

கரைவழியாய்த் தான்நடந்து கனுங்கு முகமும்விட்டு 

வள்ளியாபுரம் கடந்து வாய்த்ததலக் குளமும்விட்டு 

பன்னிகோட்டு தெருவுமிட்டு பத்திரகாளி இலங்கமிட்டு 

சிங்கநல்லார் படைவிீட்டில் தெருவதிலே செல்லும்நேரம் 235 

மன்னவரும் எழுந்தருளி வாம்த்தாரங் கணிடுவாராம். 

முத்தாரம்மன் ராமவர்மாவிற்கு பெரியம்மை நோயைக் கொடுத்தல் 

வா.ய்த்தார முழிக்கமதில்' மங்கைநல்லானள் உலகளந்தான் 

சிறந்தமுப்பு ராதியுடன் எழுசாளியல்* வித்துங்கொண்டு 

ஏஎந்திழையாள்” உலகளந்தாள் வையகத்தை நடுயிடத்தில் 

வாரினித்தை தான்விதைத்துத் தேசமதில் தூற்றிக் 240 

கைலையில் ிபெற்றவரம் கண்டுசோதிக்க எண்ணி 

தேரேறி வாறநேரம் வாறவந்த நேரமதில் 
மன்னர்திரு முகத்தைக்கண்டார் திருமுகத்தைக் கண்டபோது 

தேன்மொழியாள் உலகளந்தாள் வகைவகையாய் வித்தைவாரி 

பாராளும் மன்னன் மேனியில் வாரிவித்தை விதைத்திடவே. 245 

மன்னருக்குக் காய்ச்சல் ஏற்படுதல் 

மன்னவர்க்கு அரத்தியம் ஆரத்தியம் கண்டயோது 

அரசமு.டி மன்னவரும் திருமேனி தான்சடைந்து 

திருக்காய்ச்சல் அடித்திடுமாம் மன்னவரும் எழுந்தருளி 

பன்னியறை தனில்புகுந்து பள்ளிகொள்ளும் நேரமதிீல் 

திருமேனி தான்சடைந்து திருக்காய்ச்சல் அடித்திடுமாம். 250 

மன்னர் உடம்பில் காணப்படும் பெரியம்மை தோயின் கடுமை 

காய்ச்சலடித்த மறுநாளில் காணுதல்லோ பலவகையாய் 

அனல்வாரி மணல்வாரி அரித்துவாரி காத்துவாரி 

உதிரமண்டலம் படர்தாமரை உள்ளளலும்பை உளுக்கினிடும் 

கல்லுருவி கரிஞ்சம்பட்டை கடூங்கோபம் சிகொாண்டவித்து 

பதிஎனட்டில் கொல்லும்வித்து பத்ிதொன்பதில் கொல்லும்னித்து 255 

இப்படியே வித்தினங்கள் இசவாகக் கண்டபோது 

அன்னம்தண்ணீர் குடியாமல் அழமுதேதும் புசியாமல் 

பஞ்சுமத்தையில் துயின்றமன்னன் பருமணவில் பன்னளிகொள்ன
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தம்பிமாரும் தங்கையரும் தாயார்கிட்டிணத் தானம்மையாரும் 

மாமன்கொச்சு மாப்பிள்ளையுடன் மனங்கலங்கி அழுதிீடுவார். 260 

16.226. ஆனை - 'யானை' என்பதின் பேச்சு வழக்கு. 18,221. கோடிமார்கள். - 
இளமையானவர்கள்; தம்பிமார்களைக் GO SSH 16.228. as - விரைவாக. 16.25 - 
284. பள்ளியங்காடு. பம்மத்துறமுலை, பெரியாகுளத்தூ ஏலா, பேயக்கடுக்காமுறு, 
எழுந்திட்டாம் பாறை, கலுங்குமுகம், வள்ளியாபுரம், தலக்குளம், பன்னிகோட்டுதெரு, 
பத்திரகாளி இலங்கம் - மேலே கூறப்பட்ட ஊர்கள் ராமவர்மா வாலியாம்பாறைபரில் 
தீர்த்தமாடி தன் அரண்மனைக்குப் பரவாரன்களுடன் திரும்பும்பொழுது அவர் கடந்து 
வந்த இடங்களாகும். 16.296. வாய்த்தாரம் - ஆரவாரம். 16.247,258, மங்கை நல்லாள், 
௪லகனந்தாள், முப்புராதி - இப்பெயர்கள் தமிழகத்தின் தென்மாவட்் டங்களில் மக்களால் 
வணங்கப்படுகின்ற நாட்டார். பெண் தெய்வமான முத்தாரம்மனைக் குறித்தது. 16.2388. 
சாளியால் - ஒரு முகத்தலளவைப் பெயர். வித்து - வெப்பு நோயை உருவாக்கும் வித்து. 
16.289 ஏந்திழையாள் - முத்தாரம்மணைக் குறித்தது. வையாகம் - உலகம். 16,241. கைலையில் 

எண்ணி - 'கயிலாசத்தில் சிவனை நோக்கிக் கடுந்தவம் புரிந்து பெரிய முத்து, சின்ன 
முத்து ஆகிய இரு வகை வெப்பு நோய்களை உருவாக்கும் முத்துக்களைப் பெற்று, அதைச் 
சோதிக்க எண்ணி' என்ற பொருளை இத்தொடர் தந்தது. 19,24௨. வாற நேநரம் - வருகிற 
நேரம்: எண்பதின் பேச்சு வழக்கு. 18,246, ஆரத்தியம். - பெரியம்மை தோய். 16.247, 
சமை. ந்து - வருந்தி. 16.248. திகுக்காய்ச்சல் - அம்மை நோய்” வந்தமையால் ஏற்பட்ட 
தெய்வீகக் காய்ச்சல். 16.251. காணூதல்லோ - 'காணுகின்றதே' என்பதின் வட்டார வழக்குச் 
சொல். 16.252-254. அனல்வாரி . . கரிஞ்சம்பட்டை - பெரியம்மை தோய் வகைகள். 
கடுங்கோபம் கொண்டவித்து - கருமையான சினத்துடன் அம்மை நோயினை உடலில் 
இறைக்கும் முத்து. 18.255. பதினெட்டில் கொல்லும் வித்து - நோய் கண்ட பதினெட்டாம் 
நான் ஆனைக் கொன்று விடும் அம்மை முத்து. பததொணன்பதில் கொல்லும் வித்து - 
அம்மை நோய் கண்ட பத்தொன்பதாம் நாள் கொன்றுவிடும் வித்து 16.256. இசவாக - 
'இசைவாக' என்பதின் பேச்சு வழக்கு பொருத்தமாக, 16,254. கூடியாமல் - குடிக்க 
முடியாமல் அமுது - உணவு 16258, பருமணலில் பள்ளி கொள்ள - உடலை உறுத்தும் 
மணலின் மேல துபிில; அம்மைநோய் கண்டவர் பாய், படுக்கை பயன் படுத்தக்கூடாது 
என்னும் வழக்கத்தை இது குறித்தது. 

௬.சொ .॥ முளக்கமதில ௨ ஏளுசானியல் 3 ஏற்திழையான் 

Ramavarma cinkanallur pataivitu cértal 
anatkaluttil racamannar kuta1pol kutainikala 
kotimarka! iruperum tanumavar pakkattilé 
kaikauka paftananium katukamannar tankatantu 
palliyan katumy:ttu pammattu milarvittu 
pertyakulJattu élavittu péykkatukka muftumittu 
eluntittam paraitannil ejutivaitta elutiarkkantu 
karaivaliyayt tannatantu kalunku mukamumvittu 
vallryapuram katantu vayttatalak kulamumvittu 
pannikéttu teruvumittu pattirakali ilankamuittu 
cinkanallur pataivittil teravatilé ceflumnéram 
manpnavarum eluntaruji vayttaran kalituvaram
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Muttaramman ramavarmavirku periyammai noyaik kotuttal 

vayttara mulakkamatil mankainallal ulakalantal 

cirantamuppu ratiyutan élucaliyal vittunkontu 

entlaiyal ulakalantal varyakatta: natuyitattil 

varivitia! tanvitaittut tecamati turrik 

katlatyil perravaram kantucotikka equi 

téréri varanéram varavanta néramati] 

mannartiru mukattaskkantar prumukattaik kantapotu 

tenmoliyal ulakalantal vakaivakatyay vittarvari 

pardjlum mannanmeniyil varivittas vitaittitave 

Mannarukkuk kayccal érpatutal 

mannavarkku arattiyam arattivam kantapotu 

aracamuti mannavarum tirumen! tancataintu 

tirukkaccal atittitumam mangnavarum eluntarull 

palliyarai tanilpukuntu pallikojium neramatil 

rumen tancataintu trukkaycca! atitutumam 

Mannar utampil kanappatum periyammai noyin katumai 

kayccalattta marunafil kanutallo palavakaiyay 

analvart manalvari arittuvar: tuttuvari 

utiramantalam patartamarai ullelumpai ulukkivifum 

kalluruvt karificampattai katunkOpam kontavittu 

patmertil kollumvittu pattonpati! kollumyittu 

ippatiyé vittinanka! icavakak kaifapotu 

annamtanmir kutiyamal amutétum puciyamal 

pafcumettary! tuyigramannan parumanali] pajfikolla 

tampimarum tankatyarum tayarkittmat talammatyarum 

mamankoccu mappillatyutan manankalanki ajutituvar 

Passing through several places 

Palliyankatu, Perryakulam, Valltyapuram 

To name a few places 

He reached ns palace at Cipkanallur. 

There was a temple
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. To the deity who ruled the world she had a boon from Himalaya. 

To test the effect of the one 

Visit of Muttaramman Goddess 

She went round the street 

Filled the air with seeds 

Seeds of ‘Pearl’ that brought the deadly disease 

The king was also a victim 

Ravaged by the deadly disease 

The king became tired and withered 

Not abie to drink elixir or even water 

Not able to sleep on fine mattress 

Slept on the floor 

Surrounded by his sons and daughter. 

The king's sickness 

Kittinatta] and Koccumaray Pillai on either side, 

They sobbed and wept, moaned and cried. 

ராமவர்மா மார்த்தாண்டவர்மாவை நாடாள அழைத்தல் 

அமுதவரை திருக்கையினால் அமர்த்திபின்னர் கற்ரிக்கவே 

இன்றைக்கு ஆரத்தியம் இனிபிழைப்ப தில்லையென்று 

பின்புலகை அரசான பெருகிமுடி ரூடிவைக்க 

ஆற்றங்கரை துருவமாளும் அழகன்வால வஞ்சிமார்த்தாண்டன் 

மார்த்தாண்ட மன்னரையும் மாடமது கூட்டி வரவேண்டும். 265 

16.201. அமர்த்தி . சமாதானப்படுத்தி 15.262. ஆரத்தியம் - அம்மை தோய் 16.264. 

ஆற்றங்கரை 

ஆரண்மனை 

துருவம் - ஆற்றிங்கல் பருதி. வால - இளமையான. 18,265. மாடம் 

Ramavarma marttantavarmavai natala alaittal 

alutavaral trrukkaiyinal amaritipinpar kaspikkave 

wpraikku arattryam mipuaippa tilaryenru 

pinpulakar aracdla perukimutt cUtivatkka 

arrankaras curuvamalum alakanvala vancimarttantan 

marttanta mannaratyum matamatukutti varavéntum 

The dying king raised his hand 

Comforted them and consoled them
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With words of royal stature 

Asked them to invite Vafici Martantan 

To allot him the land and kingdom 

மார்த்தாண்டவர்மாவிற்குச் செய்தி அனுப்புதல் 

1மாடமது கூட்டிவர மந்திரிமார் கற்பிக்கவே! 

அனைபடை குதிரையோட அற்றங்கல் துருவத்தில் 

ஆற்றங்கல் துருவத்தில் அம்மைத்தம் புரான்முன்பதிலே 

சென்றுநின்று அழுதழுது செய்திரயல்லாம் சப்புவாராம் 

எசன்றபடைவீட்டில் மன்னவர்க்குத் திருமேனி தான்சடைத்து 270 

திருமேனி தான்சடைந்து திருவிளங்கள் பற்றிடவே 

வாலவஞ்சி மார்த்தாண்ட மன்னவரைக் கூட்டிவர 

அழைக்கவந்தோம் தம்புரானே அரசமன்னர் அனுப்பு மன்றார் 

16.266. கற்பிக்கவே - கூறிடவே. 16.268. அம்மை தம்புரான் - மார்த்தாண்டனின் தாய்; 
திருவிதாங்கூர் அரசு மருமக்கள் தாயம் வழி வருவதால் தூதர்கள் முதலில் அரசனின் 
தாயைச் சந்தித்தனர்.16.269. செப்புவாராம் - கூறுவாரரம். 18.21. திருவிளங்கள் பற்றிடவே 
- திரு உள்ளத்தால் எண்ணிடவே. 

சு.சொல் : 1 கல்ப்பிக்கவேே 

Marttantavarmavirkuc ceyti anupputal 

matamatu kuttivara mantirimar Karpikkavé 

anaipatai kutiratyota arranka!l turuivatts 

arrankal turuvattil ammaittam purdgmunpatilé 

cenruninru alutalutu ceytiyellam ceppuvaram 

cenrapataivittil mannavarkkut tirumén: tancataintu 

tirumém! tancataintu truvuankal parritavé 

valavanci marttanta mannavarark Kuttivara 

alatkkavantom tampurané aracamannar anuppumenrar 

Straight went the messengers 

To far off Arrinkal town 

Submitted before the royal queen 

Everything from the start to finish 

Told her the wish of the king 

To take up the sceptre and throne by her son 

Requested her to send Vanc: Marttanta Varma.



92 
தம்பிமார் கதை 

மார்த்தாண்டவர்மா சிங்கநல்லூர் படைவீடு அடைதல் 

அமனுதேற்றம் தான்யோசித்து ஆற்றங்கல் துருவமிட்டு 

சேனைபெரும் படையோட திருவனந்த புரமதிலே 

சிறந்தபல்ப நாபபுரமுயிட்டு காணிக்கையு மிட்டல்லவோ 

கனத்தபெரும் படையோட திருவனந்த புரமும்விட்டு 

சிறந்தவால வஞ்சிமார்த்தாண்டன் சேனைபடை குதிரையோட 

சோனைபடை குதிரையோட எசன்றபடைவீடு தனிலேவந்தார். 

275 

16.224. ஏற்றந்தான் யோசித்து - அரச மேன்மையை நினைத்து. துருவம் - பரூதி. 16.276. 

பல்பநாப புரம் - பத்மநாப சுவாமி இருக்குமிடம். 16277. கனத்த - பெரிய. 

Marttantavarma cinkanaliir pataivitu ataital 

alutérram tanyocittu arrankal turuvamuttu 

cénaiperum pataiyota tiruvananta puramatileé 

cyantapalpa napapuramuyittu kanikkatyu mittallavo 

kanattaperum pataiyota tiruvaganta puramumvittu 

cirantavala vaficimarttantan cénaipatai kutiraiyofa 

cénaipatai kutiraiyota cenrapataivitu tanilévantar 

Arrival of Vatici Marttantan 

The youthful Prince of Arrinkal 

The nephew of Ramavarma Tampiran. 

On hearing the news about ms uncle 

Ramavarma Tampiran, he started from Arrinkal 

With soldiers riding on horses 

The Tampuran passed through Tiruvanantapuram. 

Made offerings to God 

And reached Cinkanallur. 

மார்த்தாண்டவர்மா மன்னரைக் கண்டு துயரடைதல் 

வேம்படிவாழ்' கோவில்கல்லில் வேந்தர்திரு முன்பில்சென்று 280 

வாலவஞ்சி மார்த்தாண்டர் மன்னரையும் கண்டபோது 

மதிமசங்கி அழுதிடுவார் வாலவஞ்சி மார்த்தாண்டர் 

திருக்கையினால் தானணைத்து திருவிளங்கள் பற்றுவாராம். 

16 280. வேம்படி வாழ் கோளில்கல் - ராமவர்மா அம்மை நோயால் வருந்தி, படுத்திருக்கும் 

தம்பிமார்கள் வாழும் அரண்மனையின் பெயர் 16.282. மதி மசங்கி - அறிவு மயங்கி. 16.283. 

திருவிளங்கள் பற்றுவாராம் - தன் திருவுள்ளத்தில் நினைத்தவற்றைக் கூறுவாராம். 

௬.சொல் 1 பவவேம்வடி வாள்
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Marttantavarma mannaraik kantu tuyarataital 

vémpatival kovilkaih! ventartiru munpilcenru 

valavanc: marttantar mannaratyum kantapotu 

matimacanki alutituvar valavanc! marttantar 

tirukkatyinal tananaittu trruvilanka] parruvaram 

Looked at the king and Uncle 

Broken and fell before the king 

The king embraced him 

And said these words: 

மார்த்தாண்டவர்மாவிடம் நாட்டை ஒப்படைக்கும் மன்னரின் 

உபதேசங்கள் 

நான்பிழைப்ப' தில்லையிணி நடக்கும் கருமங்களும் 

பழுதுகேடு” வாராமல் பாருலகை அளவேண்டும் 285 

தங்கையாக்கும் தாயார்க்கும் தம்பிமார் இருபேருக்கும் 

இந்நாட்டில் ஒருவரிலை என்னுட மருமகனே 

இரணியல்வாழ் கோவில்கல்லும் இளம்முறையும் முடக்காதே 

குடியடிமை முடக்காதே கொடும்பாதகம் செய்யாதே 

சுயிந்திரத்து எல்லைகணக்கும் படித்தரமும் முூடக்காதே 290 

நானிருந்து பொறுத்ததுபோல் நீயிருந்து பொறுக்க வேணும் 

கிழுக்கிருந்து வந்தபேர்கள் குதிரைராணுவ உடல்வாறார் 

என்றுசொல்லி ராமவர்மா ஏஎற்றவால வஞ்சிமன்னருடன் 

தம்பிமார் இருபேரையும் தான்பிடித்துத் திருக்கையினால் 

வாலவஞ்சி மார்த்தாண்டர் மன்னருட கைகொடுத்து 

செங்கோலும் முததிரையும் திருமுடியும் தான்கொடுத்தூத் 
திருக்கையினால் தான்கொடுக்கத் திருவயது குறைந்திடுமாம். 

295 

16.28. கருமங்களும் - செயல்களும். 16.285 பழுது கேடு - SPpsiHenpacr. 18.287. 

ஒருவரிலை - 'துணைக்கு, பாதுகாப்பிற்கு ஒருவருமில்லை' எண்ற பொருளில் 16.289. 

சூடியாடமை - அடிமை முறை, திருவிதாங்கூரில் அடிமைச் சந்தைகள் அக்காலத்தில் 

இருந்தன. 16 ௨90. ௬யரிந்திரம் - ௬சீந்திரம் எல்லை கணக்கு - சொத்துக் கணககு. படித்தரம் 

- கோயில் நிபந்தங்கள். 16.292. கிழககிருந்து வந்த பேர்கள் - கிழக்கு திசையாம் பாண்டிய 

நாட்டி விருந்து வந்தவர்கள், நாயக்கர்கள்: இவர்கள் இவ்விதம் படை யெடுத்து வருவதை 

முதலியார் ஒலைச்சுவார களும உறுதிப்படுத்துகின்றன வாறார் - 'வருகிறார்' என்பதின் பேச்சு 

வழக்கு. 16.29௧. மான்னருட - "மன்னருடைய என்பதின் பேச்சு வழக்கு 16,298 முத்திரை - 

திரை மோதிரம் திருமூரு - கிரீடம் 15,257. திருவயது - மேன்மையான வாழ்க்கை. 
ராஜ மூதி ள் : : nee 

மூடி ந்திுமாம்; அமங்கல இசால்லை மங்கலமாக்க் கூறப்பட்டது குறைந்திடுமாம் - 
௬சொட ர நாண்ரினைய 2. பளுது கேடு
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Marttantavarmavitam nattai oppataikkum mannarin upatécankal 

nanpuaippa tiilatyint natakkum karumankalum 

palutukéftu varamal parulaka1 alavéntum 

tankaiyarkkum tayarkkum tampimar irupérukkum 

mnatil oruvarilai ennuta marumakane 

ianiyalval kovilkaium ilammuraiyum mutakkate 

kutiyatimal mutakkaté kotumpatakam ceyyate 

cuyintirattu eflatkanakkum patittaramum mutakkateé 

naniruntu poruttatupo!l niyiruntu porukkavénum 
kilakkiruntu vantapérkal kutirairanuva utanvarar 

enrucolli ramvarma é€rravala vancrmannarutan 

fampumar irupéraryum tanpitittut trukkaryanal 

valavafici marttantar mannaruta katkotuttu 

cenkélum muttiraiyum tuumutiyum tankotuttut 

tirukkaryinal tankotukkak tinivayatu kuraintiftumam 

"lL won't recover from my illness. 

Oh! my nephew! 

Take charge of the family 

And do the needful for my last journey. 

Look after your aunt and our children 

There 1s no one to raise my sons and daughter. 

Take the kingdom and govern the country 

Look after the household Gods 

At Iranryal and other places 

Do the mites at Cucintiram 
Be tolerant with the citizens 

Be vigilant with the people from the east" 

Took the hands of his sons 

And gave it to his nephew 

Gave the sceptre and crown to him 

Closed his eyes to go to Vaikuntam. 

மன்னர் மரணமும் மார்த்தாண்டவர்மா செய்யும் சடங்குகளும் 

திருவயது குறைந்திடவே வைகுண்டம் சேருவாராம் 

கிருவயது குறைந்திடவே திருநாடு நீங்கிடவே



The Scorching Guile 95 

திருநாடு நீங்கிடவே சிறந்தநல்ல கடைதுறையும் 300 

கடைதுறையும் மணியங்களும் காவலர்க்குத் திட்டமுடன் 

சந்தனமரங் கள்வெட்டி தானடக்கம் செய்தபோது 

கணக்கினுடன் எழுநானில், கடைதுறையும் தானடைத்துப் 

பதினாறும் நாற்பத்தொன்றும் பாவினையாய் தானடத்தி 

மக்கள் நடத்தும்முறை மக்களுமே தான்நடத்தி 305 

மருமகன் நடத்தும்முறை மருமகனும் தான்நடத்தி 

நித்தவெலி நடத்துமுறை நிறைவேற்றி மன்னவர்க்கு 

கண்டுவெலி நடத்தி ஆண்டுகூட்டி மண்னவர்க்கு. 

16.299 திருநாடு நீங்கிட ஷோ - மன்னர் இறந்து நாட்டை விட்டு நீங்கிடவே. 16300. கடை. துறை - 

கடைசி பிரிவு மக்கள். 1௨.201. மணியம் - அரசு நிர்வாக வேலைசெய்யும் பிரினிணுன் ஒரு 

கூட்டததார். காவலர் - அரசர், 183093 கடைதுறை - கடைகள் மற்றும் வியாபார 

தலங்களையும் இவ்விடத்தில் குறித்தது 18804. பதினாறு, நாற்பத்தொன்று - 

இறந்தவர்களுக்கு, அவர்கள் இறந்த பதினாறாம் நாளும் நாற்பத்தொன்றாம் தாளும் 

செய்யும் சடங்கு வகைகள். பானினை - பாவனை; சிறப்பு. 16.805. மக்கள் - தம்பிமார்கள் 

மற்றும் அவர்கள் தங்கை கொச்சு மாடம்மையைக் குறித்தது 18.8208. மருமகள் - 

மார்த்தாண்ட வர்மாலைக் கூறித்தது. 16.80. நித்தவெலி - தினப்பலி; நித்தியத்துவம் 

பெறுவதற்கான பலி எனினும் பொருந்தும். 16.308. கண்டுவெலி - கண்டபலி; கர்ம 

சாந்திக்கான பவி. ஆண்டு கூட்டி -ராமவர்மா இறந்து ஒர் ஆண்டு கழிய. 

Mannar maranamum marttantavarma ceyyum catankukalum 

tiruvayatu kuraintitavé vaikunfam céruvaram 

fruvayatu kuraintitavé tirunatu ninkitavé 

tirunatu ninkitavé cirantanalla kataituraiyum 

katasturatyum maniyankalum kavalarkkut tittamufan 

cantanamaran kalvetti tanatakkam ceytapotu 

kanakkinutan @lunajil kataituratyum tanataittup 

patinarum naypattonrum pavinailyay tanatatti 

makkal natattummura: makkajumeé tannatati 

marumakan natattummurar marumakanum tannatatti 

nittaveli natattuntura! niraiverri mannavarkku 

kantuvel1 natatti antukutti mannavarkku 

Death of the King 

Marttanta Varma took complete charge 

Made elaborate arrangements for the funeral 

Cut the Sandal wood for the pyre 

Did all rites and ceremonies
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Rightfully done by the sons and the nephew 

All activities stopped for seven days 

Celebrated the Seventh and the Sixteenth day 

Yet one more on the forty first 

The new king followed the path of the old king. 

மார்த்தாண்டவர்மாவின் ஆட்சிச் சிறப்பு 

பின்புலகை ஆளவந்த பேருலகில் மன்னவரும் 

நன்றாலின் படியாக வையகத்தைத் தானடக்கி 310 

அஆறிலொரு கடமைதாண்டி அசையாத மணியும் கெட்டி 

செங்கோலும் முத்திரையும் தேசமதில் புகழ்ந்திருந்து 

என்றும் குறைவராமல் உலகமதை ஆண்டிருந்தாரே. 

1௨.810. நன்னூல் - தர்ம நூல். வையகம் - உலகம். கடமை - வரி. 

Marttantavarmavin atcic cirappu 

pinpulakai alavanta pérulakil mannavarum 

nannulin patiyaka vaiyakattait tanatakki 

ariloru katamaitant: acatyata mantyumketti 

cenkolum muttiratyum técamatil pukalntiruntu 

enrum kuraivaramal ulakamata! antiruntaré 

Collected one sixth of the yield as tax 

Saw the royal bell unmoved 

Kept the sceptre and seal at its height, 

Flanked by the two Brothers on both sides 

The king ruled the country far and wide. 

மன்னருக்குத் தம்பிமார்கள் துணையிருத்தல் 

அரசாளும் நானதிலே அழுகன்தம்பி மக்களுந்தான் 

வவியதம்பி குஞ்சுதம்பி வாய்த்ததம்பிமார் பக்கத்தில் 

திருமேனி காவலாகச் சிறந்ததம்பிமார் சேவிக்கவே 

மன்னவர் வலதுபுறம் வலியதம்பி முன்சேவிக்க 

சேவிக்க இடதுபுறம் குஞ்சுதம்பி பின்சேவிக்கவே 

சேவிக்கவே மன்னவகும் சிந்தைமகிழ்ந்து சந்தோசமாய்ச் 

சென்றபடை வீடதிலும் சிறந்தகேரன புரமதிலும் 

315 

320
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பல்பநாப புரமதிலும் பாறசாலை தன்னதிலும் 

மன்னவரும் எழுந்தருளி வையகத்தை மாண்டிருந்தார். 

மன்னர் நாடு சுற்றிப் பார்த்தல் 

அம்மாவன் பாராண்ட அழகுகோவில் கல்சுற்றிநோக்கி 

திருக்கண்ணிலால் தானோக்கிச் சிறந்தமுடி மன்னர்எழுந்தருளி 

சிங்கநல்லார் தெருவும்விட்டு சிறந்தகோவில் கல்தானும்னிட்டு 325 

இரணியல் எஏலாவிட்டு ஏத்தஆனைக் சுழுத்திலேமனனவரும் 

மன்னவரும் எழுந்தருளி மதயானை கழுத்திலேவரும்நேரம். 

16.316. திருமேனி - அரசர், காவலாக - பாதுகாப்பாக சேனவிக்கவே - பணிவிடைகள் 

செய்பயாவே. 18.315, சிந்தை - மனம். 16.828. அம்மாவன் - மாமன்' என்னும் பொருள் 

தரும் வட்டார வழக்குச் சொல். 16 526. ஏத்த - 'ஏற்ற' என்பதின் பேச்சு வழக்கு. ஆனை 

கழுத்திலே - யானையின் மூதுகிலே. 

Mannarukkut tampimarkal tunaiyiruttal 

aracalum nalatiué alakantamp: makkaluntan 

valiyatamp: kuficutamp1 vayttatampimar pakkattil 

tirumén kavalakac cirantatampimar cévikkavé 

mannavar valatupuram valiyatamp! muncévikka 

cévikka itatupuram kufcutampi pincevikkave 

cévikkavé mannavarum cintaimakilntu cantocamayc 

cenrapatar vitatilum cuantakéraJa puramatilum 

palpanapa puramatilum paracalat tannatilum 

mannavarum eluntaruli vatyakattar yantiruntar 

Mannar natu currip parttal 

ammavan paranta alakukovil kaleurri nokki 

tirukkannilal tanokkic cirantamuti mannarejuntaruji 

cinkanallir teruvumvittu cirantakovil kaltanumvittu 

irantyal élavittu ettaanaik kaluttiiémannavarum 

mannavarum eluntaruli matayapar kaluttilévarumnéram 

The new king's survey of the Land and People 

Stayed for sometime at Cinkanallur 

Left for Kéralapuram another time 

Had a brief stay at Paracalai1 and Patmanapapuram.
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Thus he went round the country 

Praised immensely by all the public 

The land his uncle had ruled 

Was spread far and wide 

The nephew wanted to survey the land 

To see all the beautiful places. 

Leaving Cinkanallir palace 

He reached Iraniyal palace 

Sitting on the back of the elephant 

Surveyed the beauty of the place 

To see him off there came the two Brothers 

Paid obeisance to him 

And wished him a happy journey. 

கொச்சு மாடம்மை நீராடித் திரும்புதல் 

வலியதம்பி குஞ்சுதம்பி மன்னர்முன்னே சேவிக்கவே 

தங்ககொச்சு மாடம்மைப்பிள்ளை தையநல்லாள் ஆறாட' 

வட்டக்குடை காரிபக்கத்கிலே* மங்கையர்க்குச் சாரகுடைபிடிக்க 330 

பொன்னாலே சிண்ணத்தில் போதரவாய் அரப்பும்கொண்டு 

வள்ளியது தனிலேவந்து மங்கையர்கள் ஆறாட 

ஆறாடி கரையேறி அழகாய்பரிவட்டம் தான்சாத்த 

சாத்தியே பரிவட்டம் சவ்வாது புனுகுதானணிந்து 

அணிந்து அவள் மேனியிலே அழகாய்சாம்பராணி தானிலங்க 335 

நடையும் துடியிடையாள் நாணக்குழல் மடவாள். 

16.329. தையநல்லாள் - பெண்களில் சிறந்தவள். 16.530. வட்டக்குடைக்காரி - தாழை 

ஒலையில் செய்த வட்ட வடிவமான குடை யைப் பிடித்துச் செல்பவள். மங்கை 

தம்பிமார்களின் தங்கையைக் குறித்தது சாரசூடை.ப் பிடிக்க - சார்ந்து நின்று குடை 

பிடிக்க. 168031. போதரவு - உப்சரணை அரப்பு - உடலில் தேய்த்துக் குளிப்பதற்குக் 

கொண்டு செல்லும் சியக்காய். போன்ற பொருள்களின் அரைப்பு. 16.332. வள்ளி 

வன்னளியாறு. ஆறாட - ஆற்றில் நீராட. 168.353. பரிவட்டம் - பட்டாடை. சாத்த - சார்த்த; 

உடுத்த. 16.55. சவ்வாது. புனுகு - வாசனைப் பொருள்கள் சிலவற்றின் பெயர். 16.33. 

இலங்க - பொருந்தித் திகழ. 16 836. நாணக்குழல் - நாணல் போலும் வளையும் கூத்தலாள். 

௯௬.சொ ௨௩ ஆராட 8. காறிபக்கத்திலே 

Koccu matammai niratit tirumputal 

valiyatamp: kuficutamp: mannarmunneé cévikkave 

tankakoccu matammazppilla! tatyanallal arata
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vattakkutai karipakkattile mankaiyarkkuc carakutaipitikka 

ponnale kinnattil poOtaravay arappumkontu 

valliyatu tanilévantu mankaiyarka! arata 

arati karatyer! alakay parivattam tancatta 

cattlye parivattam cavvatu punukutananintu 

anintuaval méoryilé alakay camparan nitanilanka 

natatyum tutiyitarya] nanakkulal mataval 

On his way the king had a rare sight 

There came a damsel 

She was Koccu matamma! 

Coming from the pond fresh and fragrant 

Followed by beautiful servant-maids 

It looked like a httle procession of swans 

She looked like a fairy's child 

She had long hair, light foot 

Arresting eyes and sweet looks 

The king could not remove his eyes 

From the beauty of the fairy's child 

He turned towards his minister. 

கொச்சு மாடம்மையைப் பார்த்த மன்னர் மந்திரிகளிடம் வினாவுதல் 

ஆராடியே வரவே அனைகமுத்திலே' மன்னவரும் 

திருக்கண்ணால் தான்நோக்கி தேன்மொழியாள் கண்டபோது 

ஆரடி போறபெண்ணே அரெனவே கல்பிக்கவே. 

மந்திரிமார் பதில் 

அறிவித்தார் மந்திரிமார் வலியதம்பி குஞ்சுதம்பி 340 

மன்னவர்களுடன் பிறந்த குஞ்சுதம்பிக்குப் பின்பிறந்த 

கொச்சுமணித் தங்கையென்று மந்திரிமார் சொல்லக்கேட்டு. 

மன்னர் அரண்மனைக்குத் திரும்புதல் 

மன்னவரும் மனம்மகிழ்ந்து இரணியல் ஏலாவிட்டு 

ஏற்றமிளகு பேட்டைதான்கடந்து சதெக்குகோட்டை வாசல்வழி 

சிறந்தமுத்தா வவெளிதனிலே பல்பநாப புரமதிலே 

பாராளும்மன்னர் எழுந்தருளிக் கோவில்கல் தனில்புகுந்து 

கூண்டமுடிமன்னர் வீற்றிருந்தார் சடைவுநீக்க வீற்றிருந்தார். 

345
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மன்னர் மாடம்மை மீது ஆசைப்படல் 

வீற்றிருக்கும் நாளதிலே வீரமுடி மன்னவரும் 

பள்ளிசிகாண்ட மன்னவரும் பரபரரென எழுந்திருந்து 

கொச்சுமணித் தங்கையின்மேல் கொண்டமையல் தன்னாலே 350 

அசைமையல் கொண்டல்லவோ அரசமன்னர் கற்பிக்கவே 

மறுநா ஸளூதயத்திலே மந்தீரிமார் வந்தபோது. 

மன்னர் தம்பிமாரை அழைத்துவர மந்திரிகனிடம் கூறுதல் 

இந்நேரம்” தம்பியரை இசல்வாகக் கூட்டிவந்து 

கூட்டிவந்து ஒருவார்த்தை குணமுடனே கேட்கவேணும். 

34.357. ஆராடியே - நீராடியே. ஆனை - 'யானை' என்பதின் பேச்சுவழக்கு. 168885, தேன் 

மொழியாள் - தேன் போன்று பேசுபவள்; கொச்சு மாடம்மை. 16.835. ஆரடி - 'யாரடி' 

என்பதின் பேச்சு வழக்கு. போற - 'போகிற' என்பதின் பேச்சு வழக்கு. ஆர் - :யார்” 

என்பதின் பேச்சு வழக்கு. கல்பிக்க - கட்டளையிட. 16. 544. மின்குபேட்டை - குறுமினகு 

னியாபாரம் நடக்கும் ஒரு சந்தை. தெக்கு - 'தெற்கு' என்பதின் பேச்சு வழக்கு. 18.54. 

முத்தாவெளி - முற்றத்துவெளி. 16.346. கோவில்கல் - அரண்மனை. 16.847. சடைவு - 

“களைப்பு” என்பதின் தென் மாவட்ட வட்டார வழக்குச்சொல். 16,849. பரபரென - 

"வேகமாக என்ற பொருளமைதியில் வரும் ஒலிக்குறிப்புச் சொல். 18.350. மையல் - காதல். 

15.3௧53. இகல்வாக - இணக்கமாக. 

a Glan 1 ஆனைகளத்திலே 2. இன்தேரரம் 

Koccu matammaiyaip partta mannar mantirikalitam vinavutal 

aratiyé varave anaikaluttilé mannavarum 

tirukkannal tannokki tenmoliyal kantapotu 

arati porapenné drenavé kalpikkave 

Mantirimar patil 

arivittar mantirimar valiyatamp! kuficutamp! 

mannavarkalutan piranta kuficutampikkup piupiranta 

koccumanit tankaiyenru mantirimar collakkettu 

Mannar aranmanaikkut tirumputal 

magnavarum manammakilntu iraniyal elavittu 

érramiaku pettaitankatantu tekkukotta1 vacalvali 

cirantamutta velitanile palpanapa puramatile 

paralum mannareluntarulik kovilkal tanilpukuntu 

kantamutimannar virriruntar cataivunikka virriruntar
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Mannar matammai mitu acaippatal 

virnurukkum nalatilé viramuti mannavarum 

pallikonta mannavarum paraparena ejuntiruntu 

koccumanit tahkaryinmé! kontamaiya! tannale 

acaimaiyal kontallavG aracamannar karpikkave 

maruna Jutayattilé mantirimar vantapotu 

Mannar tampimarai alaittuvara mantirikalitam kurutal 

innéram tampryarai icalvakak kuttivantu 

kuttivantu oruvartta: kunamutane kétkvenum 

Martanta varma's meeting with Koccumani 

To know who she was 

Bowed before the king 

The minister and said these words 

"She 1s Koccumam Tankacci 

Born next to Kujicu Tampi 

The only sister to 

Valiya Tampi and Kuficu Tampi." 

Happy was the king to hear these words 

Passing through Iraniyal 

He reached Patmanapapuram 

Stayed there and took rest 

He closed his eyes but never slept 

He opened his eyes only to see the damsel. 

தூதர்கள் தம்பிமாரைக் கண்டு அழைத்தல் 

கூட்டிவர வேணுரிமன்று கூண்டமன்னர் கற்பிக்கவே 355 

அப்போது பட்டன்மாரும் அதிகவெள்ளித் த்டிக்காரரும் 

பல்பநாப புரமுமிட்டு பாவினையாய்த் தான்கடந்து 

சினப்புலிபோல் வலியதம்மி மதப்புலிபோல் குஞ்சுதம்பி 

பிச்கப்பள்ளி நாயருடன் வட்டக்குட காரருமாய் 

சிபரிஞ்சவிளை பேய்குறிப்பும் எற்றகுட்டி மரைக்காணும் 360 

மாடன் பொன்றை நாயருடன் வீராணிச் சங்குமிள்ளை 

குஞ்சுக்காணி நாயருடன் தம்பிமார்க்கு அடப்பமிட்டு 

தானவர்கள் நிற்கும் நேரம் தானவர்கள் நிற்கும்நேரம்.
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தூதர்கள் செய்தி கூறுதல் 

வலியதம்பி முன்பில்கென்று மன்னவரும் கல்பித்தாரே 

இன்று முகங்காட்ட இருபேரும் (நீங்கள்) வரவேணுிமன்றார். 365 

16.356. பட்டன்மார் - அறிவில் சிறந்தோர். 16.857. பானினை - பாவனை. 18059, 
பிச்சகப்பன்னி நாயர் - தம்பிமார்களோடு சென்ற ஒருவரின் பெயர். வட்டக்குடக்காரர் - 
தாழை ஒலையால் செய்த வட்ட வடிவக் குடையைப் பிடித்துச் செல்லும் பெரிமாவார் 

ஒருவர். 16.860 பெரிஞ்சவினை - கல்குளம் வட் டத்தில் ஆளுர் பஞ்சாயத்திலுளள மிகச் 

சிறிய ஒர் ஊர் பேய்குறிப்பு - பேய்க் குறுப்பு. குறுப்பு என்னும் சாதியைச் சார்ந்த ஒருவரை 

உணர்த்தியது; இச்சாதியருள்ளும் மக்கள் வழி மருமக்கள் வழி எனும் இரு பிரிவினர் உண்டு. 
சூட்டி மரக்காயணன் - ஒருவரின் பெயர். 16.361. weer பொன்னற நாயர் - ஒருவரின் 

பெயர். வீராணி - கல்குளம் தாலுகாவிலுள்ள ஆளுர் பஞ்சாயத்தை அடுத்த சிறு ஊர்; 

இன்வூரிலுள்ள 12-ஆம் நூற்றாண்டு கல்வெட்டு ஒன்று இவ்ஷர் பெயரை 'விக்கிரம சோழ 
பாண்டியபுரம்' எனக் குறிப்பிடும் சங்குப் பிள்ளை - ஒருவரின் பெயர், 16.362. 

குஞ்சுக்காணி நாயர் - ஒருவரின் பெயர், 'குஞ்சுகாணி' என்பது பெரும்பாலும் அவர் இருந்த 

தோட்... த்தின் பெயராக இருக்கலாம். அடப்பமிட்டு - வெற்றிலை பாக்கு கொடுத்து. 16.865. 
தானவர் - மன்னவர்; தம்பிமாரைக் குறித்தது. 16.364. முன்பில் - முன்பாக. மன்னவர் - 
மார்த்தாண்ட வர்மா. கல்பித்தார் - கற்பித்தார்; கட்டளையிட்டார். 

Tutarkal tampimaraik kantu alaittal 

kuttrvara venumenru kuntamannar karpikkavé 

appofu pattanmarum alikavellit tatrikkararum 

palpanapa puramumultu pavinatyayt tankatantu 

cinappulipél valiyatamp1 matappulipG! kuncutampi 

piccakappal}i nayarutan vattakkuta kara: 3: 

periicavilar: péykurippum crrakuttr marail num 

métanponrat nayarutan viranic cankupulles 

Kkuncukkani nayarutan tampimarkku atappamuttu 

tanavarkal nirkuimnéram tanavarkal nirkumnéram 

Tutarkal ceyt: kurulal 

valiyatamp: munpilcenpru mannavarum kalprttaré 

inru mukankatta irupérum ¢rinkal) varavénumenrar 

A note sent i: tiie Brothers 

Gave order to bring the two Brothers 

To seek their permission 10 marry their sister 

There went a team to summon the Brothers 

They had the stamp of official order 

So there went the herald and the messenger.
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They left Patmanapapuram and 

Reached Cinkanaliur. 

When the team saw Valiya Tampi 

He was perhaps conducting an enquiry 

There were Piccakappa!]li Nayar 

Matanponrai Nayar, Kuticukkani Nayar 

Viram Canku Pillai and others 

Like a ferocious tiger Valiya Tampi spoke 

Like a raving tiger Kuncu Tamp: spoke 

it was a formal meeting 

So the team conveyed the message 

After observing all formalines 

"You, two, are requested to meet the king today" 

Said the messenger standing before the elder brother. 

தம்பிமார்கள் அழகுபடுத்திப் புறப்படுதல் 

அப்போது தம்பிமார்கள் அதிசயந்தான் யேதுியன்ன 

முகங்காட்ட போகவென்ன மிகுந்ததிதாரு தம்பிமார்கள் 

நீராழி! தனிவிறங்கி நீராடிக் கரையேறி 

அமுதுண்டு கைவினக்கி ஆசையுடன் பணிகணிட்டார் 

கையில் வீரச்சங்கிலியும் கழுத்தில்லீர சரப்பணியும் 370 

ஆளியிட்ட முடுகுகளும் அரியகல் வைத்த மோதிரமும் 

பொன்னாலே நாராயம் பொன்னுறையிட்ட்' ஒடவாளும் 

சரப்பணியும் ஆபரணம் தங்கத்தால் கைகெட்டும 

சிபான்னாலே கைப்பிரம்பும் திருவானி மோதிரமும் 

வகைவகையாய் எடுித்தணிந்து வாய்ததபுகம் தம்பிமரர்கள் 375 

தாயாரை அடிரிதாழுது தானவர்கள் விடைவாங்கிப் 

பட்டன்மாரும் தம்பிமாரும் பல்பதாப புரததில்வந்தார். 

16868. நீராழி - ஆறு! அல்லது குளததிலுள்ள குளியல் மண்டபம்; இம்மண்ட பத்தில் 

முக்கிய பிரமுகர்கள் மட்டும் குளிக்கலாம் என்கிற நியதி இருந்தது. 18 3699. ஸினக்கி - 

சத்தம் செயது பணி ஆபரணம். 18 370-374 ீரச்சங்கவி, வீரசசரப்பணி,. மூடுகு. 

மோதிரம், நாராயம், வாள், சரப்பணி, கைப்பிரம்பு. திருவாளி மோதிரம் - தம்பிமார்கள் 

அணிந்த சில வகையான ஆ ஏுணங்களின் பெயர்கள். 186.872 நாராயம் - அரைஞாண் 

ஆப வகை. ஒடவான் - ௨ சைவான்' என்பதின் பேச்சு ஃயழக்கு. 18.373. சரப்பணி - 

சரப்பானி' என்னும் ஆபரண வகை 

a Gers 1) preva 2 பெ Wet ggenguP 1) 3 கைப்பிறம்பும்



104 தம்பிமார் கதை 

Tampimarkalalakup patuttip purappatutal 

appotu tampimarka] aticayantan yetuyenna 

mukankatta p6kavenna mikuntatoru tampimarkal 

nirali taniliranki niratik karatyéri 

amutuntu kaivilakki acaiyutan panikalittar 

kaiyil viraccankiliyum kaluttil vira carappaliyum 

aliyitta mutukukajum ariyakalvaitta motiramum 

ponnalé narayam ponnuraiyitta otavajum 

carappaliyum aparanam tankattal kaikettum 

ponnalé kaippirampum tiruvaji motiramum 

vakaivakaiyay etuttanintu vayttapuka] tampimarka]l 

tayarai atitolutu tanavarka] vitaivankip 

pattanmarum tampimarum palpanapa purattilvantar 

Journey of the Brothers 

They didn't know the reason 

They were wonder-struck and, thoughtful, 

Straight went to the pond then 

Took a quick bath. 

Had their meals and 

Wore all ornaments, gold and silver 

Put the sword in sheath and put on the dress proper 

Got the sanction and blessings 

From their mother 

And went with the messenger to Patmanapapuram 

On reaching the palace. 

தம்பிமார்கள் மன்னரைச் சந்தித்தல் 

முத்தவெளி யானதிலே முடிதரித்த ராசமன்னர் 

தம்பிமார்கள் இருபேரும் தானேமுகம் காட்டிநின்றார் 

எசன்றுமுகம் காட்டிநின்ற நேரமதில் மன்னவரும் 380 

திருமனது சந்தோசமாகத் திருக்கண்ணால் நோக்கிப்பார்த்து. 

16.378. முத்த வொளி - முற்ற வெளி' என்பதின் பேச்சு வழக்கு.
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Tampimarkal mannaraic cantittal 

muttavell yanatilé mutitaritta racamannar 

tampimarkal irupérum tanémukam kattininrar 

cenrumukam kattininra néramatil mangavarum 

tirumanatu cantocamakat tirukkannal nokkipparttu 

They met the king in the open courtyard 

The king was gay and happy 

To receive the two brothers. 

தம்பிமாரிடம் மன்னர் தம் விருப்பம் தெரிவித்தல் 

வாரும்வாரும் தம்பிமாரே வார்த்தையொன்று சொல்லக்கேளு 

வரிசையுள்ள சிங்கநல்லூர் படைவீட்டில் வந்துதிந்த 

உங்களோ டுிடன்பிறந்த கொச்சுமணித் தங்கையமை 

நேசமுடன் பரிவட்டங்கள் கொடுக்கவேணும் கல்பித்தார் 385 

சிங்கநல்லார் படைவீட்டில் தேசமதை அண்டமன்னர் 

மன்னர்மக ளல்லவோதான் முறைப்பெண்தான் கொச்சுமணி. 

16.385. நேசமுடன் - அன்புடன். பரிவட்டம் - திருமணம் செய்வதற்குக் கொடுக்கப்படும் 

மூகூர்த்தப்பட்டுப் புடவை. 

Tampimaritam mannar tam viruppam terivittal 

varumvarum tampimaré varttaiyonru collakkélu 

varicaiyulla cinkanalhir pataivittil vantutitta 

unkalo tutanpiranta koccumanit tankaiyarai 

nécamutan parivattanka] kotukkavénum kalpitiar 

cinkanallur pataivittil ttcamatai dntamannar 
mannarmaka laNavotan muraippentan koccumani 

"Come and be here my dear ones. 

I wish to open my heart to you. 

You are from the renowned Cihkanallir Palace 

You have a sister, Koccuman 

It is my pleasure to marry her. 

Moreover I have a claim over her 

For, she is my uncle's daughter" 

Said the king in clear tones.
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தம்பிமார்களின் மறுப்புரைகள் 

பரிவட்டங்கள் காம்்கொடுக்கப் பரிவட்டங்கள் என்றபோது 

பகறிநின்று தம்பிமார்கள் பாருலகில் கேட்டதுண்டோ 

இல்லமைென்றும் துருவமென்றும் இரண்டுவகை உண்டல்லவோ 

இணக்கமின்றிக் கற்பித்தீரோ இவ்வுலகில் முறைகளுண்டோ 

இல்லத்தில் பிறந்தவர்க்குத் துருவத்தில் பெண்ிகொாடுப்பதுண்டோ 

என்றுதம் பி.மார் அறிவித்தாரே இகல்பெரிய மன்னர்முன்பு. 

390 

16.389 கேட்டதநுண்டோ - கேட்டது கிடையாது! என்ற பொருளில். 16.390. இல்லம், 

துருவம் - இரு சொற்களும் இருவிதமான ஜாதிகளைக் குறித்தன. 16.391. இணக்கமின்றி - 

பொருத்தரின்றி 16.895. இகல் பெரிய - வலிமை மிகுந்த. 

Tampimarkalin maruppuraikal 

parivattankal tamkotukkap parivattankal enrapotu 

patarininru tampimarka! parulakil kéttatunto 

ilamenrum turuvanmenrum ivantuvakai untallavo 

imakkaminrik karpittiré ivvulakil muraikalunto 

iMattil pirantavarkkuk turuvattil penkotuppatunto 

eprutampunar arivittare tkalpertya mannarmunpu 

King's proposal rejected 

Shuddered, shocked, frowned and fumed 

They struggled hard to speak these words, 

"Oh, King! Don't you know 

There exists difference between 

The two sects - Iam and Turuvam? 

Are you ignorant of it? 

We are poles apart. 

We know our custom and convention 

That denies free exchange of 

Brides and Bridegrooms". 

தம்பிமார்களின் நிபந்தனை 

நாட்டை அளும் மன்னவரே நாங்கள்கூறும் அர்ச்சிதன்னை 

திருமனசில் ஆக்கிக்ககாண்டு பகரம் சொல்லவேண்டும் 395 

பக்குவமாய்த் தங்கையர்க்குப் பருவட்டங்கள் தாம்்கொடுத்தால்
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பாவைநல்லார் வயறுதன்னில் பதிவான குஞ்சங்கள்பிறந்தால் 

நாட்டுவாழ்க்கை கொடுப்போமன்று திருவிளங்கள் பற்றிடுகில் 

நலமான தங்கையர்க்குப்' பருவட்டங்கள் கொடுத்தீடுவீர் 

நாட்டுவாழ்க்கை யென்றபோது ராசமுடி மன்னவரும் 400 

நல மென தம்பியூடே நாடித்திரு விளங்கள்பற்ற, 

16.894. அர்ச்சி தன்னை - விண்ணப்பத்தை. 16 805. ஆக்கிக் கொண்டு - புரிந்து கொண்டு. 

பகரம் - பதில் என்னும் பொருளிலமைந்த வட்டார வழக்குச் சொல். 16.898. நாட்டு 

வாழ்க்கை - அரச வாழ்க்கை, அரச பதவி. திருவிளங்கள் - உறுதிமொழிகள். பற்றிடுகில் - 

கூறமுடி யுமானால். 16.400. ராசமுடி மன்னவர் - முடி தரித்த மன்னவர்; மார்த்தாண்ட வர்மா. 

16.401. நலமென - நல்லது என. ஊடே - இடத்தில். திருவிளங்கள் பற்ற - தன் மேலான 

மன எண்ணத்தைக் கூற, 

௯.சொ . 1. தங்கையற்கு 

Tampimarkalin nipantanai 

nattar alimmannavaré nankalkurum arccitannal 

tirumanacil akkikkontu pakaram collavéntum 

pakkuvamayt tankaryarkkup parivattanka] tamkotuttal 

pavainallar vayarutannil pativana kuncankal pirantal 

nattuvalkkai kotuppomenru tiruvilankal parritukil 

nalamana tahkaiyarkkup parivattankal kotuttituvir 

nattuvalkkal yenrapotu racamuti mannavarum 

nalamena tampiyute natittiry vilankalparra 

There was pin-drop silence, 

Nobody had words to speak. 

The eerie silence was then broken 

By the brothers with these words. 

"There is a way that I shall say 

Will you make your son, born to my sister 

The king of this land? 

If you agree to this 

We shall agree to the marriage". 
ம் 

மன்னரின் சினவுரைகள் 

நடுநடுங்க கவேகமுற்று நல்ல தம்பிமார்கரைடே 

நாடியேமன்னர் வேங்கைப்புலிபோல் திருமுகமும் தாம்சீறி
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மண்ணுள்ள காலமட்டும் வாழ்விரோ தம்பி.மாடீர 

லையகத்தில் கேட்டதுண்டோ வாக்கிலார்தரம். பகீர்ந்ததுண்டோ 405 

கண்ணகத்கில் முழிக்கவேண்டாம்! தாட்டகத்தில் போய்விடுங்கள். 

36.40. வையகம் - உலகம். வரக்கிலார். - வாக்கு இல்லாதார். பகிர்ந்ததுண்டேோ 

கூறியதுண்டோ. ௩9.06. கண்ணசுத்தில் - கண்களுக்கு நேராக. 

& Gea . 1 முனிக்கவேண்டாம். 

Mannarin cinavuraikal 

natunatunka vékamurtu nalila tanyiunarkaluté 

neétiyemagnar vénkei Pulipol trrumukam famciri 

mannulla kdlamattum valvird tampimaré 
vaiyakattil kétiatunto vakkilartam pakirntatuats 

kannakattil mulikkaventam kattakattil poyvitunkal 

The king's anger 

"This was a sacrilege" thought the king. 

The king was displeased and exasperated. 

He was angry, hot and annoyed. 

His face was red and, burt like a wounded tger 

He cursed the brothers with sure death. 

"Don't stand before me 

Go and save your life by staying elsewhere". 

Said the king driven by anger. 

தம்பிறார்கள் தம் அரண்மனைக்குத் திரும்புதல் 

கறுூத்துமன்னர் திருவினங்கள்பற்ற கால்கைசோர்ந்த। கைசோர்ந்து 

விசையுங் கேளாமல் விரைவுடனே தம்பிமார்கள் 

விக்கிவிறைத்தவச் நடந்தார் கீரசூரமுன்ன தம்பிமார்கள் 

பாரமுடிஉன்னரை விட்டுவிட்டு பரபரென நடந்தாரே 410 

நடந்தாரே கோட்டைவிட்டு நன்றியுடன் தம்பிமார்கள் 

இரணியல் சிங்கருல்லூர் ஏற்றநல்ல படைனீட்டில் 

வேம்படிவாழ்' கோளில்கல்லில் விரைவாக வந்திருந்தார் 

18307. கறுத்து - மனம் சினந்து. 39.40. விசையுங் கேனரமல் - சிறிதளாவு கூட 
*கட்காமல். 16.409. விக்கி விஜைத்து - செம்வதறியாது Howat 1 aoe tgs. 1.4L, uguGwar 
வேசக்குறிப்டைட உணர்த்திய இரட்டைக் Mono. 

சொ 1, ோட்டடிகான்
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Tampimarkal tam aranmanaikkut tirumputal 

karuttumannar tiruvilankalparra kalkaicorntu kaicorntu 

vicaiyun kelamal viraivutané tampimarka] 

vikkiviraittavar natantar viraciramulla tampimarka] 

paramutimannarai vittuvittu paraparena natantaré 

natantare kettaivittu nanriyutan tampimarkal 

iraniyal cinkanallir érranalla pataivittil 

vempatival kovilkallil viraivaka vantiruntar 

Unable to withstand the king's rage 

The Brothers came out tired and defeated. 

They were not brisk in their walk 

There was speed, no doubt, 

But it was without spirit. 

They came to Cinkanallur. 

தாயார் தம்பிமார்களிடம் நடந்ததை வினாவுதல் 

தம்பிமார்கள் வந்தசெய்தி தாயாரும் அறிந்தல்லோ! 

மூகம்காட்ட போனசெய்தி மீண்டுநீங்கள்” வந்ததென்ன 415 

தாயாரும் கேட்டயோது தம்பிமாரும் முகம்சடைந்து.” 

தம்பிமார்களின் பதிலூரை 

தாகத்துக்குத் தண்ணீரும் தானவரும் அருந்தாமல் 
வீறுவீறாய்த் தம்பிமார்கள் வேகித்தவர் சொல்விடவே 

மன்னர்முன்னே போனதுவும் மறுத்துமன்னர் கற்ரித்ததும் 

தங்கைகொச்சு மாடம்மை தானுமவர் கேட்டதுவும் 420 

பருவட்டங்கள் கொடுப்பதற்கும் பன்ளிகட்டில் சேர்வதற்குப் 

பாராளும்மன்னர் கற்பிக்கவேவே கற்பித்தாரே மன்னவரும் 

கற்பனையை மறுத்ததுவும் மாட்டோமென்று அறிவித்ததும் 

மன்னர்சீறிக் கற்ரித்ததும் செப்புவாராம் தாயாரோட. 

16.414. அறிந்தல்லோ - அறிந்தல்லவா. 16.41. முகம் காட்ட போன செய்தி - 

மன்னரிடத்தில் திருமுகம் காட்டி உரையாடப் போன செய்திகள். 16.416. முகம் சடைந்து - 

மூகம் சோர்ந்து. 16.412. தானவர் - தம்பிமார்களைக் குறித்தது. 16.418. வீறுவீறாய் - வேகமாய். 
வேகித்து - வேகம் கொண்டு. 16.421. பள்ளிகட்டில் - பஞ்சணை. 16.423. கற்பனை - கட்டளை. 
16.42. சீறி - சினங்கொண்டு. கற்பித்தவும் - கட்டளை இட்டதும். 

௬.சொ : 1 அறிந்ததல்லவோ ௨. மீண்டுநாங்கள் 8. முகம்சடைத்து



தம்பிமார் கதை 

Tayar tampimarkalitam natantatai vinavutal 

tampimarkal vantaceyti tayarum arintallo 

mukamkatta ponaceyti mintuninka] vantatenna 

tayarum kéttapotu tampimarum mukamca taintu 

Tampimarkalin patilurai 

takattukkut tannirum tanavarum aruntamal 

viruvirayt tampimarka] vékittavar collitavé 

mannarmunné ponatuvum maruttumannar karpittatum 

tankaikoccu mafammai tapumavur kéttatuvum 

parivatiankal kotuppa tarkum pallikattil cérvatarkup 

paralummaunar karpikkavé karpittaré mannavarum 

karpanaiyail marutiatuvum mattomenru arivitiatum 

mannarcirik karpittatum ceppuvaram tayarota 

Hearing the news of their arrival. 

Their mother came to enquire. 

They were thirsty but didn't drink water. 

They said everything that happened there 

The king's desire to have their sister 

And their refusal to give her. 

தாயாரின் அமைதியுரை 

ஏதுகல்பினை யானாலும் இருபேரும் மனம் பொருந்தி 425 

மனம் பொருந்தி இருபேரும் வாருமென்று சொல்லிவிட்டேன் 

திருவாக்கு மறுவாக்கு சொல்லாமே தம்பிமாரைத் 

தாயாரும் வேகமுற்று தானிருந்தாள் அந்நேரம் 

பண்டுபோல கோவில்கல்லில் பாலித்தவர் வீற்றிருந்தாரே. 

16.425. கல்பனை - 'கற்பனை' என்பதின் பேச்சுவழக்கு; கட்டளை. 16.29. பண்டு போல - 

முன்பு போல. பாலித்தவர் - பொருந்தியவர். 

Tayarin amaitiyurai 

éetukalpinai yanalum iruperum manamporunti 

mapamporunti iruperum varumenru collivittén 

tiruvakku maruvakku collamé tampimarait 

tayarum vékamurru taniruntal annéram 

pantup6la kovilkallil palittavar virruntaré
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She took stock of the situation 

Said these words to her sons, 

"What ever you do, 

Do it with mutual agreement." 

மாமாவின் மெத்தையை எடுத்துவர மன்னர் ஆணையிடல் 

வீற்றிருக்கும் நாளதிலே வேந்தர்மனதந் தான்சீறி 430 

காந்தியும் ஊசியும்போல் கருதிமனம் இரண்டாகி 

என்னுடைய ராச்சியத்தில் இவரிருந்தா லாகாது 

எப்படித்தான் ஆனாலும் இவ்விடம்விட்டு விரட்டவேணும் 

சன்மாமன் அண்டிருந்த அரியரிதாரு பள்ளிஎமத்தை 

பள்ளிஎமெத்தை பள்ளிகட்டில் பண்பாக எடுத்தூவர 435 

எ௫ுத்துவர வேணுமென்று ஏற்றமன்னர் கல்பிக்கவே. 

16.41. காந்தி - காந்தம். 16.484. பள்ளிமெத்தை - பஞ்சினால் செய்யப்பட்ட, 
துயில்வதற்குரிய மெத்தை. 

Mamavin mettaiyai etuttuvara mannar anaiyital 

virrirukkum nalatilé véntarmanan tanciri 

kantiyum uctyumpol karutimanam trantaki 

ennutaiya racciyattil ivarirunta lakatu 

eppatittan analum ivvitamvittu virattavénum 

enmaman antirunta ariyatoru pallimettai 

pallimettai pallikattil panpaka etuttuvara 

etuttuvara venumenru érramannar kalpikkaveé 

While the king at his palace 

Became restless like a tiger. 

"I won't allow them to live in my land 

However great they may be! 

I will drive them out. 

I will not give them peaceful life. 

I will take the fine mattress used by my uncle". 

ஏவலர்கள் மெத்தையை எடுத்து வெளிக்கொணர்தல் 

வெள்ளித்தடி காரர்களும் விரயகொல்ல சேவுகளும் 

திட்டடனவே பட்டன்மாரும் தெருவதுவும் தான்கடந்து
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சிங்கநல்லூர் படைவீட்டில் சிறந்தவேம்படிவாழ் கோவில்கல்லில் 

பட்டன்மார்கள் சென்றிறங்கிப் பன்ளிமெத்தைத் தானெ௫த்தார் 440 

பன்னளிமத்த பள்ளிகட்டில் பரபரென வயெடுக்கும்நேரம்' 

அங்கிருந்த பேர்களெல்லாம் அவரேதோ சொல்லுவாராம் 

அராடா பன்னிமெத்தைம் பறையாமல் எடூப்பசிதன்ன 

கல்பனை படியல்லோ கடுகநாங்கள் எடுத்துவந்தோம் 

எடுத்தல்லவோ பட்டன்மார்கள் ஏற்றநல்ல தெருவில்வந்தார். 445 

16.427. வெள்ளித்தடி காரர்கள் - வெள்ளிப் பூண் இட்ட தடியினைக் கொண்ட ஏவலர்கள். 
விரைய - வேகமாக. கொல்ல சேவுகள் - கொல்லர் சாதியைச் சார்ந்த சேவகர்கள். 

திட்டெனவே - திரளாகவே. பட்டன்மார் - ஒரு சாதியரைக் குறித்தது. 18,449. ஆரடா - 
'யாரடா' என்பதின் பேச்சுவழக்கு. பறையாமல் - 'கூறாமல்' என்பதின் வட்டார வழக்கு. 
16.44. கல்பனை படியல்லோ - அரசரின் ஆணைப்படி அல்லவா: கடுக - விரைவாக. 

௬.சொ : 1, மெடுக்கும்நேரும் 

Evalarkal mettaiyai etuttu velikkonartal 

vellittati kararkalum virayakolla cévukaJum 

uffenavé pattanmarum teruvatuvum tankatantu 

cinkanallir pataivittil cirantavémpatival k6évilkallil 
patianmarkal ceurirankip pallimettait tanefuttar 

pallimettai pallikattil] paraparena yetukkumnéram 

ankirunta pérkaJellam avarét6 colluvaram 

arata pallimettaip paratyamal etupptenna 

kalpanar patryalld katukanankal etuttuvantém 

efutiallavo pattanmarkal érranalla teruvilvantar 

Royal order against the Brothers 

Said the king and ordered 

To bring the mattress from Cinkanallur. 

Yhe guards came to Cinkanallir 

Went inside the palace 

Made elaborate arrangements 

To shift the mattress from there. 

குஞ்சுத் தம்பி சினத்துடன் ஏவலர்களைத் தடுத்தல் 

முத்துமயில் இலவாணிச்சி மொய்குழலாள்! கடைதனிடல 
குஞ்சுதம்பி மன்னவரும் கூண்டங்கிருக்கும் நேரமதில்
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கடையில்தம்பி தானிருக்கக் கடிதாக ஓடிவந்து 

பள்ளிஎமைத்தை பன்னளிகட்டில் பரபரென தானெடுத்துக் 

கல்பனை படியல்லோ கடககொடு போறோமென்றார் 450 

கொண்டுபோறேன் என்றுசொல்லிக் கோபமுற்று குஞ்சுதம்பி 

இருவிழமிகண்” தீப்பறக்க எதிராக ஓடிவந்து 

வந்துஎதீர்த்துக் குஞ்சுதம்பி வார்த்தைஏதோ சொல்லுவாராம். 

16.46. முத்துமயில் - ஒரு பெண்ணின் பெயர்; இலைவாணியர் சாதியைச் சார்ந்த 
இவளைக் குஞ்சு தம்பி தன் காமக்கிழத்தியாக வைத்திருந்தார் என்பது வாய்மொழி மரபு. 
16.447. கூண்டு - பொருந்தி. 16.448. கடிதாக - விரைவாக. 16.450. போறோம் - 
'போகிறோம்' என்பதின் பேச்சு வழக்கு. 

௬.சொ . 1. மொய்க்குளலாள் 2. இருவிளிகண் 

Kuncutampi cinattutan evalarkalait tatuttai 

imuttumayil ilavanicct moykulalal kataitanilé 

kuficutampi mannavarum kontankirukkum néramatil 

katatlyiltamp: tanirukkak katitaka Otivantu 

pallimetiai pallikattil paraparena tanetuttuk 

kalpanai patiyallo katukakotu porOmenrar 

kontuporén enrucollik kOpamurru kuficutamp! 

iruvilikan tipparakka etiraka Otivantu 

vantuetittuk kuficutampi varttaieto colluvaram 

Kusicu Tampi at that time 

Had stayed at the house of Muttumayil Iavanicci 

Not knowing what was going on 

Those who stayed in the Palace 

Made several questions. 

The guards by this time 

Brought the mattress to the street 

It was their bad time 

Kuficu Tampi had come 

With raging eyes emitting fire. 

சினங்கொண்ட குஞ்சுத்தம்பியின் செயல் 

என்தாயார் தன்தனக்கு என்தகப்பன் கொடுத்தமமெத்தை 

தருவதில்லை ஒருநாளும் தருவதில்லை என்றபோது 455
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தர்க்கமிட்டு' இருபேரும் இருபேரும் தர்க்கமிட்டு 

எதிர்த்துநிற்கும் வேளையிலே குஞ்சுபீசாத்தித் தானெட௫த்துக் 

கண்டதுண்டமாய் அறுத்துத் துண்டதுண்டமாய் அறுத்துச் 

சிங்கநல்லூர் படைவீட்டில் தெருவதிலே தாூற்றிவிட்டார். 

16,458. தர்க்கமிட்டு - வாதம் செய்து. 16.457. குஞ்சு பீசாத்தி - சிறிய கத்தி என்ற 

பொருளிலமைந்த வட்டார வழக்குச் சொல். 

ச௬.சொ 

வந்தசிதாரு நாயர்களும் மன்னர்முன்னே அறிவிக்கவே 

பரபரென ஒடிச்சென்று பத்மனாப புரத்தில்வந்தார். 

். தற்கரிட்மகு 

Cinankonta kuficuttampiyin ceyal 

entayar tantanakku entakappan kotuttametta1 

taruvatillai orunalum taruvatillai eprapotu 

tarkkamittu irupérum irupérum tarkkamittu 

etirttumirkum vélaiyilé kuficupicattit tanetuttuk 
kantatuntamay aruttut tuntatuntamay aruttuc 

cinkanallar pataivittil teruvatlé turrivittar 

The Brothers revolt 

"This mattress was my mother's property 

My father's gift to my mother 

I will never give it to anyone" 

Said these to the standing guards. 

The guards showed the royal order 

After the altercation ended. 

In a swift movement Kuficu Tampi 

Taking the small but pointed knife 

Cut the mattress into thousand pieces 

They flew mn air and vanished. 

ஏவலர்கள் மன்னரிடம் வருதல் 

460 

ஏவவர்கள் நடந்த நிகழ்வுகளைக் கூறுதல் 

முத்தாவெளி யானதிலே முடிதரித்த மன்னர்முன்னே 

அடிதொழுதூ நாயன்மாரும் அறிவித்தார் மன்னரோடே
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பனள்ளிமெத்தை பள்ளிகட்டில் பரபரென எடுக்கும்நேரம் 

சினப்புவிபோல் குஞ்சுத்தம்பி தெருவதிலே வந்தெதிர்த்தூ 465 

வந்தெதிர்த்துக் குஞ்சுத்தம்பி வாக்குத்தர்க்கம் தான்பறைஞ்சு 

குஞ்சுபீசாத்தித் தானெடுத்துக் கூறுகூறாய்த் தானரிந்தூ 

கண்டந்துண்டமாய்த் தானரிந்து காற்றதிலே தூற்றிவிட்டார் 

தூற்றிவிட்டார் என்றுசொல்லி சொல்பெறவே அறிவிக்கவே 

அப்போது மன்னவரும் திருவினங்கள் பற்றுவாராம். 470 

16.462. முத்தாவெளி - முற்றத்து வொளி. 18.46. நாயன்மார் - படை த்தலைவர்கள். 16.466. 

வாக்குத் தர்க்கம் - விவாதம். பறைஞ்சு - “கூறி என்பதின் வட்டார வழக்குச் சொல். 

16.467. கூறு கூறாய் - சிறுசிறு பகுதிகளாய். 168.468. கண்ட ந்துண்ட மாய் - பல பகுதிகளாய். 

தூற்றிவிட்டார். - தூவினார். 16.40. திருவினங்கள் பற்றுவாராம் - திரு உள்ளத்திலே 

எண்ணுவாராம். 

Evalarkal mannaritam varutal 

vantatoru nayarkalum mannarmunné arivikkave 

paraparena Oficcenru patmanapa purattilvantar 

Evalarkal natanta nikalvukalaik kurutal 

muttaveli yanatilé mutitaritta mannarmunne 

alitolutu nayanmarum arivittar mannarotée 

pallimettai pallikattil paraparena etukkumneram 

cinappulipol kuficuttampi teruvatilé vantetirttu 

vantetirttuk kuficuttampi vakkuttarkkam tanparaificu 

kuficupicattit tanetuttuk karukirayt tanarintu 

kantantuntamayt tanarintu karratilé turrivittar 

tarrivittar enrucolli colperavé arivikkave 

appotu mannavarum tiruvilanka] parruvaram 

The guards and Nair officials 

Went to the king and informed 

That while they were on the mission 

There came Kuficu Tampi like an angry tiger 

Thwarted their effort with many arguments 

And damaged the mattress 

By cutting it into thousand pieces 

They all flew in the air 

They all flew in the street.
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தம்பிமார்களின் வலிமை கண்ட மன்னர் மனவோட்பம் 

என்மாமன் அன்றிருந்த அம்மானுட பனள்னிமெத்தை 

அறுத்தானே குஞ்சுதம்பி துண்டுதுண்டாய் ஆக்கிவிட்டான் 

சேனைப்படை தானிருக்கச் எசங்கோல்முத்திரை தானிருக்கப் 

பாளையங்கள் பலதிருக்க அஆண்டதினால் என்னபயன் 

நம்முடைய படைதனிலே நாலிலொன்று தம்பிமார்க்குத் 

தம்பிமார்க்கு உண்டுமானால் தரிக்கவொட்டார் நம்மைஎயல்லாம் 

தம்பிமார் அதிகாரம் பிடாகைகளில் பறக்குதுமார். 

475 

16.41. அம்மான் - மாமன்” என்ற பொருள் அமைந்த வட்டார வழக்குச் சொல். 16.474. 

பாளையர௱்கள் - பாசறைகள்; பொதுவாகப் பல வில்லுப் பாடல்களில் இச்சொல் படை 

மற்றும் போர் வீரர்கள் கடாரம் அடித்தூத் தங்குதல் என்கிற பொருள்களில் வருகிறது; பல 

கிராமங்களின் தொகுதி எனினும் அமையும். 18.42௪. நாலு - “நான்கு' என்பதின் பேச்சு வழக்கு. 

16.476. உண்டுமானால் - இருக்குமானால். தரிக்கவொட்டார் - இருப்பதற்கு விடமாட்டார். 

Tampimarkalin valimai kanta mannar manavottam 

eumdman anrirunta ammanuta pallimettai 

aruttané kuficutampi tuntutuntay akkivittan 

cénaippatai tanirukkac cenkolmuttirai tanirukkap 

palaiyanka] palatirukka antatinal ennapayan 

nammutaiya pataitanilé nalilonru tampimarkkut 

tampimarkku untumanal tarikkavottar nammaiyellam 

tampimdar atikaram pitakaika]il parakkutupar 

King's plan to counter insurgency 

Sad was the king and upset 

"What is the use of sceptre and crown 

Soldiers and Guards 

I am not able to protect 

My uncle's mattress, my uncie’s property 

Had he got one fourth of my army”. 

He would have wiped us out. 

மன்னர் தம்பிமார்களின் மானியங்களைப் பறித்தல் 

என்மாமன் கொடுத்திருந்த அதிசுதொரு வகைதொகையும் 

வகைதுகையும் மானியங்களும் வாய்த்ததொரு முதலெட௫ப்பும் 

இனிநாமன் எடுத்தல்லோ' இவிடம்விட்டு விரட்டவேணும் - 480
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இப்போது தம்பிமார்க்கு இசலாகக் கொடுத்திருந்த 

வலியதம்பி தன்தனக்கு மன்னவரும் கொடுத்திருந்த 
கொடுத்திருந்த வகைதுகையும் கூண்டமன்னர் தானெடுத்தார் 

கொடுத்தீருந்த வகைதூகையும் சீறிமன்னர் எடுத்துவிட்டார் 

தாயார்க்கும் தங்கையர்க்கும் தரன்கொடுத்த வகைதூகையும் 485 
ஆகவகை யத்தனையும் அடங்கலையும் எடுத்துவிட்டார் 

அத்தனையும் எடுத்துவிட்டார் அழகன்வால வஞ்சிமார்த்தாண்டன். 

16.47. பிடாகை - நாஞ்சில் நாட்டின் ௨ ட்பகுப்புப் பகுதிகள் இச்சொல்லால் அக்காலத்தில் 
வழங்கப்பட்டன. 18.478. வகைதொகை - சொத்துக்கள். 16.80. நாமன் - நாம். 
எடுத்தல்லோ - எடுத்தல்லவா. 16.481. இசலாக - தானமாக. 16,486. அடங்கல் - கசூத்தகை 
உரிமை உபைைய சொத்துக்கள். 

௬.சொ . 1. எடுத்ததல்லவோ 

Mannar tampimarkalin maniyankalaip parittal 

enmaman kotuttirunta atikatoru vakaitukaiyum 
vakaitukatyum maniyankalum vayttatoru mutaletuppum 
ininama] etuttallo ivitamvittu virattavénum 
ippotu tampimarkku icalakak kotuttirunta 
valiyatampi tantanakku mannavarum kofuttirunta 

kotuttirunta vakaitukaiyum kintamannar tanétuttar 
kofuttirunta vakaitukaiyum cirmannar etuttuvittar 
tayarkkum tankaiyarkkum tankotutta vakaitukaiyum 
akavakai yatianaiyum atankalaiyum etuttuvittar 
attanaiyum etuttuvittar alakanvala vaficimarttantan 

"My uncle's liberal grant 

In the form of property and 

Right to collect taxes 

Must be taken from them" 

Thought the king and said so several times. 

Gave commands to relieve 

The family_of his uncle's property 

Whatever given to the two brothers 

Their mother and sister 

Everything taken by Vafici Marttantan. 

13
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தம்பிமார்கள் மன்னரை அழித்து நாட்டை ஆள வஞ்சினம் எடுத்தல் 

வகைதுகையும் மானியங்களும் மன்னவனார் எடூத்துவிட்டார் 

வகைதுகையும் எடுத்தபோது வாய்த்ததொரு தம்பிமார்கள் 

மதப்புவிபோல் வலியதம்பி சினப்புலிபோல் குஞ்சுத்தம்மி 490 

வகைதுகையும் எடுத்தமன்னர் ஒழிக்ககஉபாயமது செய்யவேண்டும் 

மறுதுருவம் தனிலேசென்று மாறிபடை கொண்டுவந்து 

மாறிபடை கொண்டுவந்து மன்னவரை எதிர்த்துவெட்டி 

படைபொருதி வெற்றிகொண்டு பறித்தவகை எடுக்கவேணும் 

495 பறிக்கவேணும் எடுத்தவகை பாருலகம் ஆளவேணும் 

மூன்றுநாள் அனாலும் ராச்சியத்தை ஆளவேணும் 

ராச்சியத்தை அனாவிட்டால் ராமவர்மா மக்களில்லை 

என்றுசொல்லித் தம்பிமார்கள் இன்பமுடன் சிரித்துக்கொண்டு. 

14.482. வால - இளமையான. 1686.494. பொருதி - பொருது: போர் செய்து. 16.49. 

ஆரொருவர் - யாரொருவர்; யாரும். கருமானம் - வைராக்கியம். 

௬.சொ . 1. ஆளவேணும் 

Tampimarkal mannarai alittu nattai ala vancinam etuttal : 

vakaitukaiyum maniyankalum manyavanar etuttuvittar 

vakaitukaiyum etuttapotu vayttatoru tampimarka] 

matappulipol valiyatampi cinapppulipol kufcuttampi 

vakaitukaiyum etuttamannar olikkaupayamatu ceyyavéntum 

maruturuvam tanilecenru maripatai kontuvantu 

maripatai kontuvantu mannavarai etirttuvetti 

pataiporuti verrikontu parittavakai etukkavénum 

parikkavénum etuttavakai pdrulakam alavénum 

munrunal analum racciyattat alavénum 

racciyattai alavittal ramavarma makkalillai 

enrucollit tampimarka] inpamutan cirittukkontu 

The two Brothers were angry 

The king had deprived them of their right 

Their right to collect tax and 

Their right to enjoy the king's wealth 

They became powerless in their own land.
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They devised a plan 

To dethrone the king 

They would approach 

The neighbouring enemy king. 

They decided to seek his help 

To send the king out 

To teach him a lesson for his wrongs 

Even for three days 

He would not rule the land 

He would not’allow the king to prolong. 

If they didn't succeed 

They would never qualify to be 

The sons of Ramavarma Tampirdan. 

This thought gave them 

Immense happiness 

They thus vowed to avenge the king. 

தம்பிமார்கள் வஞ்சினம் நிறைவேற்ற மாமனுடன் நாட்டை விட்டு 
வெளியேறுதல் 

ஆரொருவர் அறியாமல் கருமானம் கொண்டல்லோ 

ஆகத்தக்க கருவூலமும் அருமையுள்ள தங்கையரின் 500 

வெள்ளிவெங்கல பாத்திரமும் மிக்கநல்ல பொன்பணமும் 

பொன்பணங்கள் அஆனகிதல்லாம் பொறுக்கத்தக்க முதலுகளும் 

நூறுவிதமாய்ச் ஈமடுகட்டி நூறுபேர் தலையிலேற்றி 

நட்டநடு பாதிராவில் நடுக்கூறு சாமத்தில் 

வலியதம்பி மன்னவர்க்கு வாய்த்ததொரு பல்லாக்கும் 505 

மாமன்கொச்சு மாப்பிள்ளையும் மன்னர்பரி மீதிலேறி 

குஞ்சுத்தம்பி மன்னவரும் கூண்டபதி தனிலேறி 

கூடியவர் ஒருமுகமாய் கோவில்கல் தன்னைவிட்டு 

மவம்படிவாழ் கோவில்விட்டு விரைவாக வழிநடந்தா. 

16.500. ஆகத் தக்க - முழுமையான. கருவூலம் - கருஷூலத்துப் பணம். 16.502. பொறுக்கத்தக்க 
முதலுகளும் - சுமந்து செல்வதற்கு வசதியான பொருட்களும். 16.508. ௬மடு - ௬மையான 
பொட்டணம். 16.504. பாதி ராவில் - நடு இரவில்; ராவு என்பது இவண் இரவு என்ற 
யொருள் தரும் வட்டார வழக்குச் சொல். 18.506. பரி - குதிரை. +
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Tampimarkal vaficinam niraivérra mamanutan nattai vittu veliyerutal 

aroruvar ariyamal karumanaimn kontallo 

akattakka karuvalamum arumaiyulla tankaiyarin 

vellivenkala pattiramum mikkanalla ponpanamum 

ponpananka! anatellam porukkattakka mutalukalum 

nuruvitamayc cumatukatti nurupér talaiyilérri 

nattanatu patiravil natukkuru camattil 

valiyatampi mannavarkku vayttatoru pallakkum 

mamankoccu mappillaiyum mannarpari mitiléri 

kuficuttampi mannavarum kintapari tanileri 

katiyavar orumukamay kovilkal tannatvittu 

vempatival kovilvittu viraivaka valinatantu 

Rift between the king and the Brothers 

They collected all the wealth 

Available in their stack room 

Silver vessels and gold coins 

Gold and diamond jewels. 

Packed each and everything 

Into packets numbering hundred. 

Put them on the head of workers numbering hundred. 

At the dead of night they set out, 

Each one had an elegant Palanquin 

One for Valiya Tampi, one for Kuficu Tampi 

One for uncle Koccumarappa Pillai 

Another one for their sister and mother. 

பல ஊர்களைக் கடந்து தம்பிமார்கள் சுசீந்திரம் அடைதல் 

வன்னியாறு தான்கடந்து வாய்த்தயேலா வழியாக 510 

ஈழுவன் மடமும்விட்டு ஏற்றசாலை வழியாக 

வெள்ளங்கட்டி மடமும்விட்டு வீறுவீறாய் வழிநடந்து 

கள்ளியங் காடும்விட்டு கணியாகுளம் விட்ரு 

பார்வதிவாம்' அகரமிட்டு பரபரென வழிநடந்தூ 

பஞ்சவர்கள் உறையுமந்த பஞ்சவர்ணக் காடுமிட்டு 515 

நாகர்வாம்*” கோவில்விட்டு நல்லகோட்டாறு வழியாசு



The Scorching Guile 121 

வர்த்தகார் கடையுமிட்டு வாய்த்தஒடை தான்கடந்து 

ஆனப்பமாலம் தன்னைவிட்டு ஆச்சிராம புரமும்விட்டு 

சுயிந்திரம் பதிதனிலே சென்றாரே தம்பிமார்கள். 

16.510. ஏலா - வயல். 16.51. ஈழுவன் மடம் - இரணியல். என்னும் ஊரை அடுத்த ஓர் 
மண்டபத்தின் பெயர். 16.512. வெள்ளங்கட்டி மடம் - சங்கான்கடைக்கும் தக்கலைக்கும் 
இடைப்பட்ட பகுதியிலுள்ள ஒரு சிறிய கல் மண்டபம். வீறுவீறாய் - வேகமாய். அகரம் - 

மருதநிலம் சார்ந்த ஊரைக் குறிப்பிடும் சொல். 

௬.சொ : 1. பாற்வதிவான் 2. நாகர்வான் 

Pala urkalaik katantu tampimarkal cucintiram ataital 

valliyaru tankatantu vayttayéla valiyaka 

iluvan matamumvittu érracalai valiyaka 

vellankatti matamumvittu viruviray valinatantu 

kalliyan katumvittu kaniyakulam vittu 

parvatival akaramittu paraprena valinatantu 

paficavarkal uraiyumanta paficavarnak katumittu 

nakarval kovilvittu nallakottaru valiyaka 

varttakar kataiyumittu vayttaOtai tankatantu 

anappalam tapnaivittu accirama puramumvittu 

cuyintiram patitanilé cenraré tampimarkal 

Passing through river Valli 

Crossing several places like 

Tluvanmatam Vellankattimatam, 
_ Kalliankatu, Kaniyakulam 

Parvatiyalpuram, Nakarkoyil 

K6ttaru and Asramam, 
They reached the familiar place 

Cucintiram, the temple town. 

ராமகிருஷ்ண குருக்கள் பண்டாரத்தின் வீட்டில் அடைக்கலமாய்த் 
தம்பிமார்கள் இருத்தல் 

அஆருடைய பதிதனிலே அடைக்கலமாய்ச் சென்றிடுவோம் 520 

என்றுசசொல்லித் தம்பிமார்கள் இன்பமுடன் இருக்கும் நேரம் 

ராமகிருஷ்ண குருக்கள்பண்டாரத்தை நன்றியுடன் கண்டல்லோ! 

இன்றுஉந்தன் வீடதிலே இரவுதங்கிப் போகவேணும் 

 



122 தம்பிமார் கதை 

குருக்கள்பண்டார குடிதனிலே கொண்டுபோன பணங்களெல்லாம் 

ஆகதக்க கருவலமும் அதரவாய்த் தங்கையுடன் 

அடக்கலமாய் அவர்வீட்டில் அங்கவர்கள்” இருந்தாரே. 

525 

14.520. ஆருடைய - யாருடைய' என்பதின்' பேச்சு வழக்கு. 16.522. ராமகிருஷ்ண 
பண்டாரம் - தம்பிமார் மற்றும் அவர்கள் குடும்பத்தாருக்கு அடைக்கலம் கொடுத்தவர். 
16.529. உந்தன் - உன்னுடைய. 16.526. அடக்கலம் - அடைக்கலம்' என்பதின் பேச்சு 

வழக்கு. 

௬.சொ : 1. கண்டல்லவோ 2. அங்கெவாகள் 

Ramkirusna kurukkal pantarattin vittil ataikkalamayt tampimarkal 
iruttal 

arutaiya patitanilé ataikkalamayc cenrituvom 

eprucollit tampimarkal inpamutan trukkumneéeram 

ramakirisna kurukkal pantarattai nanriyutan kantallo 

inruuntan vitatilé iravutankip pokavénum 

kurukkalpantara kutitanilé kontupOna panankalellam 

akatakka karuvulamum ataravayt tankaiyutan 

atakkalamay avarvittil ankavarka] iruntaré 

They wanted to stay in a house 

That would offer safety and security. 

They thought several names. 

Then settled for one name 

Ramakirisna Guru Pantaram 

It was his name 

He was loyal and grateful 

So they kept the treasure in his house. 

Thus he got asylum for his family 

In the house of Ramakirisna Guru. 

நாட்டைக் கைப்பற்ற தம்பிமார்கள் திட்டமிடுதல் 

குஞ்சுதம்பி மன்னவரும் கொச்சுமணிப் பிள்ளையுடன் 

குடக்காறச் சிறுக்கனுமாய்க் கூடியவர் விசாரமிட்டு 

இனிமேல் கருமமமன்ன இவடமிட்டு நாம்போவதற்குப் 

பாரரசர் சீமையிலே பாவினையாய்ப் போகவேணும்" 530 

போகவோ ரகசியமாய்ப் பொல்லாங்கு நினைத்தாரே
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மறுதுருவம் தனிலேசென்று மாறிப்படை கொண்டுவந்து 

பல்பநாப புரம்தனையும் நாடறிந்து தானடக்கி 

மூன்றுநாள் அனாலும் முசியாமல் கைவசமாய்ப் 

படைகள் கொண்டு தான்வரவே பணங்கள் வைத்தசாளியலாம் 535 

ஒருசாளியல் தன்னிலே உற்றநல்ல கருவூலம் 

மறுசாளியல் தன்னிலே வாய்த்ததோர் கள்ளப்பணமதுவும் 

எடூத்தாரிது சாளிகையவர் கமக்குமட்டாகக் கட்டியல்லோ 

ரெண்டுசாளியல் பணமும்நாடி யெடுத்தாரே தம்பிமார்கள் 

குடக்காற செறுக்கனுமாய்நல்ல கொச்கவஞ்சாமரைக் காரனுமாய்ப் 540 

பிச்சைக்கப்பன்ளி நாயருடன்மாடன் பொன்னிற நாயருமாய் 

வட்டவீசறக் காரர்களும்? வண்ணப்பரி மீதிலேறி 

வாய்த்தவலிய தம்ரியுமாய்க் குஞ்சுதம்பியும் தான்போகத் 

தாயாரும் தங்கையரும் சுயிந்திரத்தில்(பண்டாரகுடிதனில்) அடைக்கலமாய் 

அங்கவர்தா ஸனிருத்திநடந்தாரே மாறிப்படை கொண்டுதிரும்பிடவே. 545 

16.528. Gi darps சிறுக்கன் - வட்டவடிவ, தாழை இதழால் செய்யப்பட்ட குடை 
அணிந்த சிறுவன். விசாரமிட்டு - கவலைப்பட்டு. 16,529. இவடம் - இவ்விடம். 16.55. 
பாவினையாய் - பாவனை, பிறருக்குத் தெரியாமல் பாசாங்குடன். 16.591. பொல்லாங்கு - 
தீமை. 18.582. மறுதுருவம் - அடுத்த பகுதி. மாறி - மார்த்தாண்டவர்மனோடு மாறுபட்டு. 
14.58. முசியாமல் - மனம் மற்றும் உடலால் சலிக்காமல்; பேச்௬ வழக்குச் சொல். 18.526. 
நல்ல கருவூலம் - நல்ல பணம். 16.589. ரெண்டு - 'இரண்டு' என்பதின் பேச்சுவழக்கு. 
18.540-542. வண்ணப் பரி - அழகிய குதிரை. 16544. சுயிந்திரம் - '௬சிந்திரம்' என்ற 
ஊரின் பேச்சு வழக்கு. 

௬.சொ . 1. போகவேணும் 2. காறர்களும் 

Nattaik kaipparra tampimarkal tittamitutal 

Kuficutampi mannavarum koccumanip pillaiyutan 

kutakkarac cirukkanumayk kitiyavar vicdramittu 

inimé] karumamenna ivatamittu nampovatarkup 

pararacar cimaiyilé pavinaiyayp pokavénum 

pokavo rakaciyamayp pollanku ninaittaré 

maruturuvam tanilécepru marippatai kontuvantu 

palpanapa puramtanaiyum natarintu tanatakki 

munruna] analum muciyamal kaivacamayp 

pataikalkontu tanvaravé pananka! vaittacaliyalam 

orucaliyal tannilé urranalla karuvulam 

marucaliyal tannilé vaytiator kallappanamatuvum
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etuttaritu calikaiyavar cumakkumattakak kottiyallo 

rentucaliyal panamumnati yetuttare tampimarkal 

kutakkara cerukkanumaynalla koccuveficamaraik karanumayp 

piccaikkappa[li nayarufanmatanmatan ponnira nayaruimay 

vattavicarak kararkalum vannappari mitilért 

vayttavaliya tampiyumayk kuficutampiyum tanpokat 

tayarum tankaiyarum cuyinurattil (pantarakutitanil) ataikkalamay 

ankavarta niruttinatantaré marippatai kontutirumpitave 

Brothers leaving Cicintiram 

They arranged for a meeting 

To devise a plan to redeem the honour 

Ready to travel for three days 

Ready to meet all hardships 

Their aim was their honour 

They would meet the enemy king 

They would seek his army 

To fight against Marttanta Varma 

To fight against his own men 

Took bundles full of money 

Gold and silver coins many 

Piccaikapp palli Nayar and 

Matan Ponnira Nayar were also there 

Leaving the mother and sisier 

At Cucintiram as exiles 
They left towards the east 

On horses of different colours. 

ஊரர்சாதி மக்கள் தம்பிமார்கள் திட்டமறிந்து தங்கள் எண்ணமுூரைத்தல் 

மாறிப்படை கொண்டுவர வாய்த்ததம்பிமார் வந்தசெய்கி 

நாட்டாரும் ஊராரும் நல்லகரை யாளர்களும் 

இவராலே மலைநாடூ இனியழியு' மென்றுசொல்லி 

ஊளராரும் கரையானரும் ஒருமித்தவர்கள் தான்கூடித் 

தம்பிமாரை வந்துகண்டு சங்கடங்கள் போதித்தாராம் 550 

என்னமென்ன தம்பிமாரே இப்போது போறசெய்தி.
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16௮47. நாட்டார். - நாஞ்சில் நாட்டுக கூட்டத்தலைவர். கரையாளர் - நாஞ்சில் நாட்டு 
கரையரில் (கரை - நாஞ்சில் நாட்டுப் பகுதிகளில் ஒன்றர வரிப்பணம் வாங்குபவர். 16.49. ஒருமித்து - 
ஒன்றாகச் சேர்ந்து. 16.550. சங்கடங்கள் - கஷ்டங்கள். 16.551. போற - போகிற. 

௬.சொ : 1. இனியளியு 

Urcati makkal tampimarkal tittamarintu tankal ennamuraittal 

marippatai kontuvara vayttatampimar vantaceyti 

nattarum Urarum nallakarai yalarkalum 

ivaralé malainatu iniyaliyu menrucolli 

urarum karaiydalarum orumittavarka] tankutit 

tampimarai vantukantu cankatankal potittaram 

emmayenna tampimaré ippdtu poraceyti 

Seeking help from foreigners 

Before they set out 

There came a crowd 

People from different parts and places 

Thronged the house of their stay 

They all said in one voice 

"There will be destruction 

Of this beautiful Hill Land. 

Seeking enemy's help means 

Inviting death and destruction". 
Said the people in chorus. 

வலியதம்பிமின் பதிலுரை 

அப்போது வவியதம்பி அணழகன் ஏதுசொல்வான் 

எங்களுக்குத் தம்புரானார் குடுத்திருந்த வகைதுகையும் 

அடங்கலையும் தானெட௫த்துத் தள்ளிவிட்டார் எங்களையும் 

குலமுறைக்கு' இருந்தமன்னர் இப்படி நடத்துகையில் 555 

மாறிப்படை கொண்டுவந்து மன்னருட கோட்டைதன்னை 

அந்தகோட்டை கைனசமாய் ஆக்கிடுவோ ஈமன்றுசொல்ல. 

16.553. தம்புரானார் - அரசர்; ராமவர்மாவைக் குறித்தது. குடுத்திருந்த - “கொடுத்திருந்த” 
என்பதின் பேச்சு வழக்கு. 

௬.சொ . 1. குளமுறைக்கு
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Valiyatampiyin patilurai 

appotu valiyatampi analakan étucolvan 

enkalukkut tampuranar kututtirunta vakaitukaiyum 

atankalaiyum tanetuttut tallivittar enkalaiyum 

kulamuraikku iruntamannar ippati nafantukatytl 

marippatai kontuvantu mangaruta kottaitannal 

antak6ttai kaivacamay akkituv6 meprucolla 

The young and valiant 

Valiya Tampi listened to their cry. 

“We are compelled and forced 

To take this course 

We are deprived of our right 

The right and authority 

That Rama Varma, our beloved 

Father gave us while alive. 

The fault is on the present king 

The flaw is his present action 

We will seek help from the enemy 

To fight and get the fort" 

Said Valiya Tampi vigorously. 

மக்களின் பதினுரை 

இப்போது தம்பிமாரே என்னவார்த்தை உரைத்தீரே 

ஆனையும் ஆனையும் ராவிக்கொண்டால் அதிலிருந்த கொக்தனக்கு 

அங்கேதம் வந்ததுபோல் அழிவுவந்து பிடித்திடுமே 560 

அழிவுவந்து பிடித்தபோது அழியுமல்லவோ நாஞ்சிநாடு 
படைகொண்டு வந்தீரானால் பாருலகம் தானழியும் 

நாடழியும் தம்புரானே நல்வாக்கு வேணுமென்று 

குடிகளாசை கொண்டல்லவோ கூண்டபுகம் நாட்டாரும். 

16.559. gra? - உரசி. 18.5620. ஏதம் - துன்பம். 76.764. குடிகளாசை - குடிமக்கள் மேல் 

கொண்ட ஆசை, 

Makkalin patilurai 

ippotu tampimaré ennavarttai uraittiré 
anaiyumanaiyum tavikkontal atilirunta kocutanakku
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ankétam vantatupol alivuvantu pitittitamé 

alivuvantu pitittapotu aliyumullavo naficinatu 

pafaikontu vantiranal parulakam tanaliyum 

nataliyum tampurané nalvakku vénumenru 

kutikalacai kontallavo kintapuka] nattarnm 

To his words the crowd replied 

"When two elephants fight 

Think of the mosquito's plight 

That stands between the two 

There will be death and destruction 

To the whole of Naficilnatu". 

தம்பிமார்களின் மறுப்புரை 

எத்தனைதான் சொன்னாலும் இனிநாங்கள் கேட்பதில்லை 565 

விடுவதில்லை கருமம்இனி விலக்கவேண்டாம் நாட்டாரே 

நாட்டாரை விட்டல்லவோ தம்பிகளும் தானடந்தார். 

15504. கருமம் - கர்மம்; இங்கு நாட்டைப் பிடிக்கும் திட்டம். 

Tampimarkalin maruppurai 

ettanaitan connalum ininahkal kétpatillai 

vituvatilai karumamini vilakka véntam nattaré 

nattarai vittallavo tampikalum tanatantar 

"Whatever you tell 

We won't listen to it 

We won't give it up. 

தம்பிமார்கள் ௬சீந்திரத்திலிருந்து சிந்துபூந்துறை அடைதல் 
சுபிந்திரம் பதியும்விட்டு தேரூர்குளம் கடந்து 

திருப்பதிவா எளகரமிட்டு சீதப்பால் வழியாகக் 

கொத்தன்பாறை குடமுமிட்டு கூடிநடந்தார் தம்பிமார்கள் 570 

கடுக்கரை வழியாகக் கடுநடையாய் நடந்து 

அனந்தாபுரம் தன்னைவிட்டு அனைக்சிகாப்பந்தன் ஊருமிட்டு 

அணழகன் தம்பிமார்கள் மாறிப்புளி மூடுமிட்டு 

பாரத்தீருக் கணங்குடிகடந்து shorts பின்னைமடமுமிட்டு
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மாவடிதான் கடந்து மைந்தன்வடலிவிளை அளருமிட்டு 575. 

மாமன்கொச்சு மாடரிள்ளையோட வாய்த்தசாலப் புத்தாருமிட்டு 

தேவநல்லாரர் தான்கடந்து சிங்கிகுளத் தெல்லைவிட்டு 

ஒமநல்லூர் திடிலூரும் உத்ததருவை தான்கடந்து 
மின்னிப்பாளையம் தன்னைவிட்டு விரவினுடன் தம்பிமார்கள் 

580 எபரியாத்தங் காவதிலே பெருகச்சிந்துபூந் துறைதனிலே 

அங்கிருந்து களைப்பாறி அவர்கள்்வள்ளந் தானருந்தி 

அடக்காயும் வெள்ளிலையும் அருந்தியவர் எழுந்திருந்து. 

16.568. Cami - ௬சீந்திரம் ஊரை அடுத்து இரண்டு கி.மீ. தொலைவிலுள்ள, அகஸ்தீவரம் 

தாலுகாவிலுள்ள ஓர் ஊர்; இக்கோயில் கல்வெட்டு ஒன்று (12-ம் தநாற்றாண்டு) இவ்வூரை 
“தேரான் ௪௭ர்' என்றும், நாகராஜ் கோயில் கல்வெட்டு (கி.பி, 1520) “தேர்க்குளம்” என்றும் 
குறிப்பிடும். 16.58. திருப்பதிவாளகரம் - திருப்பதிசாரம்; இவ்வூர் 108 வைணவத் 
திருப்பதிகளுள் ஒன்று; இவ்வூர் நம்மாழ்வாரின் தாயார் ஊர்; இவ்வூர் குறித்த செய்திகள் 
கி.[ரி.8-ம் நூற்றாண்டிலிருந்து கிடைக்கின்றன. சீதப்பால் - தோவாளை தாலுகாவிலுள்ள 
ஒரு சிறிய ஊர். 16.570. கொத்தன்பாறை குளம் - சீதப்பால் ஊருக்கும் தெரிசனங்கோப்பு 
ஊருக்கும் இடையிலுள்ள ஒரு குளம். 76.571. கடுக்கரை - தோவளை தாலுகாவில் உன்ன 

ஊர்: இவ்வூர் கோயில் கல்வெட்டு (கி.பி.1206) 'அதியனூரான அழகியபாண்டியபுரம் 
கீழ்பால் கடுக்கரை' என இவ்வூரைக் கூறும்; இவ்வூர் மலைப்பாதை வழியே 

திருநெல்வேலி மாவட்டத்திற்குச் செல்ல வழியுண்டு. 16.572. அனந்தாபுரம் - தோவாளை 
தாலுகாவில் கடுக்கரையை அடுத்துக் காணப்படும் ஒர் களர். ஆனைக்கொப்பந்தன் - 
கடுக்கரை மலையிலுள்ள ஓர் இடம்; வழிப்போக்கர் இங்குத் தங்கிச் செல்வர். 18.58. 
புளிமூடு - புளியமரத்து முடு இருக்கும் அடையாளத்தின் அடிப்படையில் வழங்கும் ஓர் 

இடம். 16,574. திருக்கணங்குடி - திருமால் கோயில் உள்ள ஓர் ஊர்; திருநெல்வேலி 
மாவட்டத்திலுள்ளது. அசத்திராயன் பிள்ளைமடம் - திருக்கணங்குடியை அடுத்த ஓர் 
ஊரிலுள்ள மடத்தின் பெயர். 16.575. மாவடி - திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலுள்ள 
களக்காடு அடுத்த ஓர் ஊர். வடலிவிளை - திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலுள்ள வள்ளியூர் 
அடுத்த ஓர் ஊர். 18.576. சாலப்புத்தூர் - திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் நாங்குநேரி 
தாலுகாவிலுன்ன ஓர் ஊர். 16.52, 528. தேவநல்லூர், சிங்கிகுனம், ஒமநல்லூர், திடிலூர் - 
இவ்வூர்கள் நாங்குநேரி தாலுகாவில் அமைந்த சிறிய ஊர்கள், இவ்வூர்களைத் 
தம்பிமார்களும் அவர்களுடன் சென்றோரும் கடந்து சென்றனர். 16.578. தருவை - 
திருநெல்வேலி மேலபாளையத்திற்கு அருகிலுள்ள ஊர். 16.579. மின்னிப்பாளையம் - 
பாளையங்கோட்டை பகுதியில் அமைந்த ஓர் இடம். விரவினுடன் - வேகத்துடன். 16.58. 
பெரியாத்தங்காவதில் - பெரிய ஆறாகிய தாமிரபரணி ஓடும் சோலையினுள்ளே. 
சிந்துபூந்துறை - திருநெல்வேலி நகரத்திலுள்ள ஓர் பகுதி. 16.581., வெள்ளம் - குடிநீர்: 
என்ற பொருளிலமைந்த வட்டார வழக்குச் சொல். 18.582. அடக்காய் வெள்ளிலை - 
பாக்கு வெற்றிலை. ‘ 

Tampimarkal cucintirattiliruntu cintupanturai ataital 

cuyintiram patiyumvittu térarkulam katantu 
tiruppativa lakaramittu citappal valiyakak 
kottanparai kutamumittu kitinatantar tampimarkal 
katukkarai valiyakak katunataiyay natantu
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anantapuram tannaivittu anaikkoppantan urumittu 

analakan tampimarkal marippuli mutumuttu 

parattiruk kanankutikatantu acattirayan pillaimatamumittu 

mavatitan katantu maintanvatali vilaidrumittu’ 

mamankoccu mafapillaiy6ta vayttacalap putturumittu 

téevanallur tankatantu cinkikulat tellaivittu 

omanallar titilurum uttataruvai tankatantu 

minnippalaiyum tannaivittu viravigutan tampimarka; 

periyattan kavatile perukaccintu punturaitanilé 

ankiruntu kalaippari avarkalvellan tanarunti 

atakkayum vellilatyum aruntiyavar eluntiruntu 

Travel to Tirunelveli 

“We have determined and made it up 

Not to give up our mission" 

Said Valiya Tampi to the people. 

Leaving Cucintiram and 
Crossing Térur tank 

Reaching Tiruppaticaram 

Left for Kottanparai and 

Katukkarai village 

Also passed through several 

Tiny villages and big towns. 

Pulimutu, Tirukkanankuti 

And Acattirayan pillai matam 

Mavati and Vatalivilai 

Uncle Koccumata Pillai's 

Puttur, Tevanallur, 

Cinkikulam and Minnipalayam 

Are some of the places they crossed 

Finaily reached Cintupunturai. 

ஊரார்கள் தம்பிமார் குறித்து வினாவுதல் 

இனிஎயங்கே போவோமைன்று இருக்குமந்த நேரத்திலே 

அப்போது அங்கேயுள்ள அனைபேரும் வந்துகூடி 

எங்கிருந்து தம்ரிமாரே இங்குவந்த கருமமென்ன. 585
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அழகப்ப முதவியாரைச் சந்திக்கத் தம்பிமார் செல்லுதல் 

அப்போது தம்பிமார்கள் அவரேதோ சொல்லுவாரரம் 

இங்கேயுள்ள மணியக்காரர் அரென்றுதான் கேட்டார் 

அழகப்ப முதவியாரும் அவர்மணியந் தானெடுத்துப் 

புதுமணியம் தானெழடுக்கும் பொல்லாத துட்டனவன் 

கள்ளர்துட்டர் தனையடக்கிக் கணிசமான பணங்கள்பெற்று 

சிந்துழூந்துறை கச்சேரிரில் சொகுசாக அங்கிருக்க 

தம்பிமார்கள் புடைசூழ தக்ககுடைக்காற செறுக்கனுமாய் 

எரண்டுசாளியல் பணமும்கொண்டு நாடியவர்தான் நடந்தார் 

590 

19.59. அனைபேரும் - அனைவரும். 165985. கருமமென்ன - நோக்கமென்ன. 16.58. 

ஆர் - 16588, அழகப்ப முதவியார் - நெல்லை மாவட்ட பகுதிகளில் மதுரை 
நாயக்கரின் படை த்தளபதியாகப் பணிபுரிந்தவர்; பணத்திற்காகப்படை நடத்துபவர் எனப் 
பெயர் பெற்றவர். 16.590. கள்ளர் துட்டர் தனைய க்கி - தன் பாளையத்திற்கு உட்பாட்ட 
பகுதிகளில் கொள்ளையடித்தவர்கள், துஷ்டர்கள் ஆகியோரை: அட க்கி. 16,591) கச்சேரி - 
வருமானவரி அலுவலகம். 16.592. செறுக்கன் - சிறுக்கன்; சிறுவன் என்பதின் வட்டார 
வழக்குச் சொல். 16.595. ரெண்டு - இரண்டு. 

Urarkal tampimar kurittu vinavutal 

tniyenké povOmenru irukkumanta nérattilé 

appotu ankéyulla anaipérum vantukuti 

enkiruntu tampimaré thkuvanta karumamenna 

Alakappa mutaliyaraic cantikkat tampimar cellutal 

appotu tampimarka] avaréto colluvaram 

inkéyulla maniyakkarar arenrutan kéttar 
alakappa mutaliyarum avarmaniyan tanetuttup 

putumaniyam tanetukkum pollata tuttanavan 

kajJartuttar tanaiyatakkik kanicamana panankalperru 
cintupunturai kaccériyil cokucaka ankirukka 
tampimarka] putaicila takkakutaikkara cerukkanumay 
rentucajiyal panamumkontu natiyavartan natantar 

Meeting the mercenary leader 

They took rest there. 

All the villagers assembled there 
Made warm enquiries 

The two Brothers asked the whereabouts
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Of the Maniyam, the local head 
His name was Alakappa Mutaliyar 

Able administrator and efficient guard 

He drove away the thieves 

And was rich with the grace 

Of the king and people. 

தம்பிமார்களை அழகப்ப முதலியார் வரவேற்றல் 

Mpa முதலியுடன் அரண்மனையில்! எசல்லுவாராம் 

மதப்புவிபோல் வலியத௰ம்பி சினப்புலிபோல் குஞ்சுத்தம்பி 595 

இருபேரையும் கண்டபோது எழுந்திருந்து முதலியாரும் 

மறுதுருவம் தனிலிருந்து மன்னர்வந்தார் என்றுசொல்லி 

எழுந்திருந்து முதலியாரும் இருபேரையும் கைதொழுதார். 

16.597. Lom துருவம் - பிற நாடு. 

ae Ger +: 1. அரண்டனை 

Tampimarkalai alakappa mutaliyar varaverral 

alakappa mutaliyutan aranmanaiyil celluvaram 

matappulipol valiyatamp! cipappulipol kuficuttampi 

iruperaiyum kantapotu eluntiruntu mutaliyarum 

maruturuvam taniliruntu mannarvantar enrucolli 

eluntiruntu mutaliyarum irupératyum kaitolutar 

Took enough money to please Mutaliyar 

Went in search of his palace 

Seeing the two Brothers 

Seeing the two ferocious tigers 

Mutaliyar came out and 

Welcomed them as two kings 

"We are no more kings 

But common folks" 

Said Valiya Tampi. 

Asking them to sit on royal chairs 

He asked about their mission and vision. -
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தம்பிமார் - கதை. 

தம்பிமாரின் வருத்தவுரையும் முதலியாரின் உபசரிப்பும் 

தொழுதுநிற்கும் நேரமதில் சொல்லுவார்கள் தம்பிமார்கள் 

மன்னரிலை இப்போது வாய்த்ததம்பி மார்களென்றார் 

அப்போது முதலியாரும் அகமகிழ்ந்து சந்தோசமாய் 

எங்கிருந்து தம்.பிமாரே இங்குவந்த கருமமன்ன 

என்றுசொல்லி முதலியாரும் இருபேரையும் கைபிடித்து 

இரத்தினக் சும்பிளிதான் இருத்தி (ஆசுவாசமாய்) அமர.ச்சொல்லி 

வலியதம்பி மன்னருடன் வார்த்தைதன்னைக் கேட்டபோது, 

600 

605 

76.604. இரத்தினக் கம்பிளி - இரத்தினக் சகும்பளம். ஆசுவாசமாய் - ஓய்னிற்காக 

நிதானப்படுத்தி. 

Tampimarin varuttavuraiyum mutaliyarin upacarippum 

folutunirkum néramatil colluvarka] tampimarka] 

mannarilai ippotu vayttampi markaJenrar 

appotu mutaliyarum akamakilniu cantocamay 

enkiruntu tampimdré inkuvanta karumamenna 

enrucolli mutalrydrum irupératyum kaipitittu 

irattinak kampilitan iruttifacuvacamay] amaraccolli 

valiyatampi mannarutan varttaitannaik kettapotu 

Alakappa Mutaliyar's Enquiry 

"Who are you; my Brothers! 

What brought you two, here? 

What shall I do for you?" 

That was the right chance 

To tell him the whole story. 

தும்பிமார்கள் தன்நிலை உரைத்தல் 

அந்தநேரம் வவியதம்பி அவர்ஏதோ சொல்லவாராம் 

நாஞ்சில்வள நாடதிலே சிங்கநல்லார் படைவீட்டில் 

வேம்படிவாழ்' கோவில்கல்லில் வீற்றிருந்த ராமவர்மர 

தம்பூரனார் ராமவர்மா மன்னருட மக்கள்நாங்கள் 

முன்னிருந்த தம்புரனார் விட்டுதந்த வகைதுகையும் 610 

1மக்கதானம். தந்ததுண்டு மானியங்கள் தந்ததண்டு 

உள்முறையாய் வந்ததொரு கணக்கெழுதும் வேலையுண்டு
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எங்களுக்கு விட்டுதந்த ஏற்றநல்ல உற்பனமும் 

, உம்பளமும் குறைகூலியும் மானியமும் வகதுகையும். 

இல்லைசயன எடுத்துக்கொண்டார் வாலவஞ்சி மார்த்தாண்டர் 615 

தணிவழியே விட்டுவிட்டார் எழுத்துவேலை எட௫ூத்தூக்கொண்டார் 

வந்தேன்காண் உம்மிடத்தில் வரலாறு சொல்லுகற்கு. 

16.606. ஏதோ - என்ன. 16.609. மன்ணருட - மன்னருடைய” என்பதின் பேச்சு வழக்கு. 

16.11. மக்க தானம் - குழந்தைகளுக்காக ராமவர்மாவினால் கொடுக்கப்பட்ட தானம். 

16.613. உம்பனம் - வெகுமானம். 16.614. குறைகூலி - அரச வரிவிலக்கு. வகதுகை - 

'வகைதொகை' என்பதின் பேச்சு வழக்கு. 

க௯ூ.சொ ர். வேம்படிவாள் 

Tampimarkal tannilai uraittal 

antanéeram valiyatampi avareto colluvaram 

naficilvala natatilé cihkanallir pataivittil 
vempativa] k6vilkallil virrunta ramavarma 

tampuranar ramavarma mannaruta makkalnankal] 

munnirunta tampuranar vittutanta vakaitukaiyum 

makkatanam tantatuntu maniyankal tantatuntu 

ulmuraiyay vantatoru kanakkelutum vélatyuntu 

enkalukku vittutanta érranalla umpalamum 

umplamum kuraikuliyum maniyamum vakatukaiyum 

illaiyepa etuttukkontar valavafici marttantar 

tanivaliye vittuvittar eluttuvelai etuttukkontar 

vanténkan ummitattil varalaru collutarku 

Thus said Valiya Tampi- 

"We are the sons of 

Ramavarma :‘Tampiran- 

The King who lived at 

Vémpati House in Cinkanallir 

Before his death he gave us 

Grants in the form of land and authority 

A lot of area to collect taxes 

Salt mines, coconut gardens 

Paddy fields and ponds — 

Everything for a comfortable life 

14
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Except the right to wear the crown 

When he died, the kingdom 

Went down to his nephew 

He is the present ruler 

His name is Marttanta Varma 

He took everything my father gave 

He drove us from our land." 

அழகப்ப மூதலியாருக்குத் தம்பிமார் பணம் கொடுத்தல் 

என்றுசொல்லி தம்பிமார்கள் எடுத்தாரே சாளியலை 

ஒருசாளியல் நல்லபணம் ஒருசாளியல் கள்ளபணம் 

ரெண்டுசாளியல் பணமும்கொண்டு தானேயந்த முதலியாரும். 

இனியேது கருமமைன்ன என்னொடுகரையும்' தம்பிமாரே. 

620 

36.620. ரெண்டு - இரண்டு' என்பதின் பேச்சு வழக்கு. 16.621. ஏது கருமம் - எண்ன காரியம். 

௬.சொ . 1. எனணொரு உரையும் 

Alakappa mutaliyarukkut tampimar panam kotuttal 

enrucolli tampimarka! etuttaré caliyalat 

orucaliyal nallapanam orucaliyal kallapanam 

rentucaliyal panamumkontu tanéyanta mutaliyarum 

inivetu karumamenna ennotu uraiyum tampimare 

The Brother didn't complete 

Showed signal to his guard 

The guard placed two bundles 

Of coins, white and black 

Bright was the face of Mutaliyar 

When he looked at the bag of coins 

Asked the Brother to tell his wish 

Which he was ready to fulfil. 

தம்பிமார் தம் எண்ணம் உரைத்தல் 

மாறிப்படை கொண்டுசென்று மன்னரையும் செயித்துவந்து 

பல்பநாபக் கோட்டைதன்னை பாவினையாய்த் தான்பிடித்து 

எங்களுட கைவசமாய் இப்போது தந்ததூண்டால் ்
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நாஞ்சில்நாட்டுப் பிடாகைகளில் நல்லதொரு கொள்ளையதர 625 

மூன்றுநாள் சகொள்ளையது முறைமையோடுூ தாறோமென்றாரே. 

அழகப்ப முதலியார் படை திரட்டல் 

கொள்ளையென்று சொன்னபோது கொண்டாடி முதலியாரும். 

தம்பிமார் பெரும்படைக்குத் தக்கதொரு காலாளும் 

அழகப்ப! முதலியாரும் அவர்படையைத் தான்திீலித்தூ 

கம்பளத்தார் ரெட்டிமாரும் கனத்த பட்டாணியுமாய் 630 

வன்னியரும் வாணியரும் வாகான வங்கணத்தார் 

கடல்போல் காலாளும் நிகரில்லா சேனைபடை 

சந்தோசமாய்த் தான்மகிழ்ந்து தக்கபெரும் படைகுவித்தார். 

16.623. பாவினையாய் - பாவனையாய். அழகாக.  18.825. கொள்ளை - கொள்ளையிடும் 

உரிமை. 16.626. முறைமையோடு - உரிமையோடு, தாறோம் - தருகிறோம்” என்பதின் பேச்சு 

வழக்கு. 16.629. திலித்து - அழைத்து. 19.850. கம்பளத்தார் - ஒன்பது வகை தெலுங்கு சாதியருள் 

ஒருவர், கம்பளம் விரித்து ஒன்றாகக் கூடிப் பஞ்சாயத்து பேசுவதால் இப்பெயர் வந்தது 

என்பர். தெலுங்கைத் தாய்மொழியாகக் கொண்டவர். ரெட்டிமார் - ஒரு சாதியினர். 

பட்டாணி - பத்தான்ஸ்' என்னும் இசுலாமியரில் ஒரு வகையினர். 16.631. வன்னியர். - 

ஒரு சாதிமினர்; இவர்கள் தங்களை வீரசம்பு முனிவரின் மாகத்தில் பிறந்தவர்கள் 

எனக்கூறிக் கொள்வர். வாணியர் - எண்ணெய், வெற்றிலை முதலியன விற்கும் வணிகச் 

சாதியார், வாகான - பொருத்தமான. வங்கணத்தார் - தெலுங்கு பேசும் கம்பளத்து 

நாயக்கரில் ஒரு பிரிவினர்; இவர்கள் போர் வீரர்களாய்ப் படையுடன் வந்ததை வேறு 

பல வில்விசைப் பாடல்கள் கூறும். 

& Glens ௨1. அளக்ப்ப 

Tampimar tam ennam uraittal 

marippatai kontucepru mannaraiyum ceyittuvantu 

palpanapak k6ttaitannai pavinaiyayt tanpitittu 

enkaluta kaivacamay றற மர்ம tantatuntal 

naficilnattup pitakaikalil naHatoru koHaiyatu 

miorunal kéilaiyata muraimaiyotu taromenraré 

Alakappa mutaliyar patai tirattal 

kollaiyenru connapotu kontati mutaliyarum 

tampimar perumpataikkut takkatoru kalaJum 

alakappa mutaliyarum avarpatatyait tantilittu 

kampalattar rettimarum kanaita patianiyumay — 

vanniyarum vaniyarum vakana vankanattar
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katalp6! kalajum nikarilla cénaipatai 

cantocamayt tanmakijntu takkaperum pataikuvittar 

Enactment of Agreement 

"We want your army 

To fight against the king 

To fight against our enemy! 

We want Patmandpapuram Fort 

For your help we allow you 

To plunder the wealth of Naficil Natu 

For three whole days" 

Said Valiya Tampi to Mutaliyar 

The bargain was acceptable to all. 

Mutaliyar was gay and happy 

Gave order to mobilize his army 

An army comprising Rettiyars 

Pattanimars and Vanniyars. 

An army of soldiers of all parts 

Assembled at short notice. 

When the army moved from there 

It was like that of a moving ocean. 

அழகப்ப மூதவியாரோடு அனைவரும் புறப்படுதல் 

படைகள்தான் குவிக்கவவென்ன பணம்படைக்க முதலியாரும் 

கடல்வண்ண திகரில்லா காலாளும் குதிரையுமாய் 635 

திறமுடனே நாஞ்சிநாட்டில்நடக்குதுபார் வீறுவீறாம் 

தம்பிமாரும் ஈபரும்படையும் தக்கதொரு காலாளும் 

அழகப்ப முதலியாரும் அவர்படையைத் தான்வகுத்தா 

க்ம்பனத்து வீரருடன் வங்கணத்து வீரரெலாம் 

வரிவரியாய் தான்தொடர வரிசையது போகுதுபார் 640 

வலியதம்பி மன்னருக்கு வாள்த்தபல்லக்கு தான்கொடுத்தார் 

குஞ்சுதம்பி மன்னருக்கு கூண்டபரி மீதிலேறி 

மாமன்கொச்சு மாறப்பிள்ளை வாய்த்தபரி மிதிலேறி 

அழகப்ப முதவியாரும் அடல்பரி மிதிலேறி 

குஞ்சுதம்பி வலியதம்பி குடக்காரச் செறுக்கணுமாய் 645
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வெள்ளி ஜளெஞ்சாமரைவீச மிக்கபுகழ் தம்பிமாரும் 

நாயன்பொன்னி நாயருடன் வட்டவீசை காரர்களும் 

அழகப்ப முதலியாரும் அதிகரரெட்டி காலாளும் 

தம்பிமாரும் சூழ்ந்துகொண்டு தானேபெரும் படையோட. 

1௨.64. வெள்ளி வெஞ்சாமரை - வெள்ளி பூணிட்ட வெண்சாமரை என்னும் விசறி வகை. 

Alakappa mutaliyarotu anaivarum purappatutal 

pataikaltan kuvikkavenna panampataikka mutaliyarum 

katalvanna nikarilla kalalum kutiraiyumay 

tiramutané nafcinattil natakkutupaér viruviray 

tampimarum perumpataiyum takkatoru kalalum 

alakappa mutaliyarum avarpataiyait tanvakuttu 

kampalattu virarutan vankanattu virarelam 
varivariyay tantotara varicaiyatu pokutupar 

valiyatampi mannarukku vayttapallakku tankotuttar 

kuficutampi mannarukku kintapari mitiléri 
mamankoccu marappillai vayttapari mitiléri 

alakappa mutaliyarum atalpari mitiléri 
kuficutampi valiyatampi kutakkarac cerukkagumay 

velli veficamaraivica mikkapuka] tampimarum 

nayanponni nayarutan vattavicak kararkalum 

alakappa mutaliyarum atikaretti kararkalum 

tampimarum culntukontu tanéperum patatyota 

Mutaliyar's army marching out 

Marching forward to Naficil Natu 

Moving forward with the Brothers 

Filing past several places 

Valiya Tampi was on a Palanquin 

Kuficu Tampi was on horseback 

Uncle Koccu Marappa Pillai on another horse 

Alakappa Mutaliyar on yet another horse. 

Ponni Nayar and others also went there. -
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முதலியார் படைகள் கழுக்கரையை அடைதல் 

BHT vCard படைவீட்டில் சிறந்தநல்ல €ேபட்டைவிட்டு 650 

பெரியாறு தன்னைவிட்டு FEU தூறைகடந்து 

மின்னிபாளையம் தான்கடந்து மிகுந்தசிங்கி குளம்கடந்து 

சாலப்புத் தாருமிட்டு சிறந்தகளக் கா௫ுமிட்டு 

நல்லமாவடி வைரும்விட்டு(சிறந்த) நல்ல தம்பிமார்கள் 

அழகப்ப முதலியாரும் சிறந்தராணுவ கூட்டமெலாம் 6455 

திருக்கணங்குடி வழியாகச் சிறந்தஆறு தனைவிட்டு 

உப்புகண்டான் பொத்தைவிட்டு உற்றதொரு பெரும்படையும் 

வேகத்தோடு வழிநடந்து விரசலாக! வழிநடக்க 

அழுசப்ப முதலியுடன் தம்பிகளும் கூடியல்லோ 

கடுக்கரை தனிலேனந்தூ கடுகப்பாளனையம் அரடித்தாரே. 660 

16.650. Gin ont - திருநெல்வேலி நகரத்துள் ஒரு iiss. 16.651. பெரியாறு - பெரிய 

ஆறு. தாமிரபரணியைக் குறித்தது. 18.653. களக்காடு - மேற்குத் தொடர்ச்சி 

மலையடிவாரத்தில், நாங்குநேரி தாலுகானிலுள்ள ஓர் உளர்; இவ்வூர்ச் சிவன் கோயிலை 

னளேணாட்டு அரசன் வீர மரச்த்தாண்டன் கட்டினான் சான்பர்ட பல காலம் இன்ஷர் 

திருவிதாங்கூர் அரசர்களிடம் இருந்தது. 18.657. உப்புகண்டான் பொத்தை - "உப்புகண்டான்' 

என்ற பெயரில் வழங்கப்பெறும் சிறிய குன்று. 16.658. விரசலாக - வேகமாக, 18,655. 

கூடி யல்லோ - சேர்ந்தல்லலா. 16.660, ae - வேகமாக. பானையம் - கூடாரம். 

௯.௪ : 3. விரிசலாக 

Motaliyar pataikal katukkaraiyai ataital 

tirunelvéli pataivittil cirantanalla péttaivittu 

periyaru tannaivittu cintupin turaikatantu 

minnipalaiyam tankafantu mikuntacinki kulamkatantu 

calapput turumittu cirantakalak katumittu 

nallamavati urumvittu [ciranta] nalla tampimarkal] 

alakappa mutaliyarum cirantaranuva kuttamelam 

tirukkanankuti valiyakac cirantaaru tanaivittu 

uppukantan pottaivittu urratoru perumpataiyum 

vekattOtu valinatantu viracalaka valinatakka' 

alakappa mutaliyutan tampikalum kifiyallo 

katukkarai tanilévantu katukappalaiyam atittaré | 

Tirunelvéli, Péttai and 

Cintupunturat,
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Minnipalayam and Mavati 

Tirukkanankuti and Katukkarat 

Were the places they passed by. 

The army had their stay 

At the foot of the Katukkarai hill. 

As the Mutaliydr instructed 

They ail camped till dawn. 

படைகளின் அணிவகுப்பும் ஆரவாரமும் 

பாளையம் சேகரித்துப் பண்பதாய் முதலியாரும் 

நாளைநாம் போவோமென்று வேளையது பார்த்திருக்க 

விரசவுடன் தம்பிமார்கள் சடுதியில் கெ௫ுதிசெய்த 

உதயத்திலே படைதிவித்தாரே அதித்தன் உதிக்குமுன்ே 

அங்கேயவர் அணிவகுத்தார் அவயமிட்டு ஆதாளிசெய்தார். 665 

அழகப்ப முதலியாரின் படைகள் கொள்ளையிட்ட இடங்கள் 

கடுக்கரை அஊனரதிலே கடுகப்படை தான்நடத்தி 

மூன்றவகையாய் படைதிரித்து மிகுந்ததககாள்ளை பிடுவாராம் 

தெரிசனங்கோப்பு ஊரரதிலும் சிறமீட்ட அனரதிலும் 

சிறந்தஅழகிய பாண்டியயுரந்தனிலும் மூன்றுநாட்கள் கொள்ளையிட்டார் 

இடங்கைக்கே வந்தபடை ஏற்றபுகம் நாஞ்சிநாட்டை 670 

நாஞ்சிதாட்டுப் பிடாகையலாம் நன்றியுடன் கொள்ளையிட்டார் 

பன்னிரண்டு பிடாகைளயிலம் பரந்தேறிக் கொள்ளையிட்டார் 

அப்படியே தம்பிமார்கள் அழித்தாரே நாஞ்சிநதாட்டை 

ஊரழித்த படைகளெல்லாம் கடன்திருல்மி சேர்ந்திடவே 

சேர்ந்துபடை அத்தனையும் திட்டுனினளை தனிலேவந்து 675 

சென்றிறங்கிக் கூடாரம் திறமுடனே தானடித்தார் 

அன்றூதங்கி முழித்திளகி' அதிகாலை எழுந்திருந்து 
கீட்டுிவிளை தான்கடந்து சென்றிறங்கிக் ககொள்ளையிட்டார் 

பூதப்பாண்டி பிடாகையலாம் பெருகஅவர் கொள்ளையிட்டாச் 

புத்தேரி பிடாகையெலாம் அழித்தாரே கொள்ளையிட்டு 680 

வ்டசேரி மேடதிலம் கூடாரம் தானடித்து 

அன்றுதங்கி முழித்திளகி அதிகாலை எழுந்திருந்த 
வடசேரி மேடதிவும் வாய்த்தகோட்டாறு பிடாகை.யிலும்
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எழுகர நாடதிலும் இன்பமுடன் சஎகாொள்ளையிட்டார் 

கடல்போல படைபரந்து இடலாக்குடி செல்லூதுபார். 685 

18.662. வேளை - நேரம். 16.86. விரிசல் - வேகம். சடுதி - சிக்கிரம். 16.66. ஆதித்தன் - 

சூரியன். 18.665, அவயம் - மிகுந்த ஒசை. ஆதாளி - ஆரவாரம். 16.668. தெரிசனங்கோப்பு - குமரி 

மாவட்டம் தோவாளை தாலுகாவில் உள்ள ஓர் ஊர்: இங்குள்ள கோவிவில் முதலாம் 

ராஜராஜனின் “காந்தளூர் சாலை . . . "எனத் தொடங்கும் கல்வெட்டு உன்னது; இவ்வூர் 

கொள்ளையடிக்கப் பட்டதை முதவியார் ஆவணம் கூறும். சிறமீட்ட ஊர் - தற்பொழுது 

இவ்ஷூர் 'சிறம.ம்' என வழங்கப்படுகிறது: விரவநல்லூர் கல்வெட்டு ஒன்று (அி.பி. 1652) 

இவ்ஷரை 'சிறைமீட்டத்தூர்' எனக் கூறும். 16.670. இடங்கை - வலங்கை, இடங்கை 

என்னும் அக்கால படைப்பிரிவுகளுள் இரண்டாம் வகை படைப்பிரிவு. 16.66, 

அழகியயாண்டியபுரம் - இவ்வூர் கல்வெட்டு (கி.மி.1026) ஓன்று 'அதியனூரான 

அழகியபாண்டியபுரம்' எனக்: குறிப்பிடும்; சங்க கால அதிகன் பெயரால் இவ்வூர் 

ஏற்பட்டது என்ற கருத்தும் உண்டு; பொதிய மலை அடிவாரத்திலுள்ள இவ்வூரில் நாஞ்சில் 

நாட்டில் வரிபிரிக்கும் பொறுப்டைடவகித்த முதலியார்கள் வாழ்ந்தனர். 16.672. பன்னிரண்டு 

டரிடாகை - மேல் பிடாகை, நடுவுப் பிடாகை, அழகியபாண்டியபுரம் பிடாகை, அனந்தபுரம் 

பிடாகை, தாழாக்குடி பிடாகை, தோவானை பிடாகை, படப்பற்று பிடாகை, கோட்டாறு 

பிடாகை, பறக்கை பிடாகை, தேரூர் பிடாகை, சுசீந்திரம் பிடாகை, அகஸ்தீஸ்வரம் பிடாகை 

என்னும் பன்னிரண்டு பிடாகைகள். 16.875. திட்டுவினை - தெரிசனங்கோப்பு ஊரை 

அடுத்த ஒர் ஊர், 16,677. முழித்தினகி - துயின்று. 18.679. பூதப்பாண்டி பிடாகை - தோவாளை 

தாலுகாவில் அமைந்த இவ்வூர் கல்வெட்டு ஒன்று (கி.பி 1578) ‘preps நாட்டுப் 

பூதப்பாண்டி' எனக் குறிக்கிறது; சங்கப் பாடல் கூறும் ஒல்லையூர் பூதப்பாண்டியன் என்ற 

மன்னரின் பெயரால் உருவான ஊர் இது என்ற கருத்தும் உண்டு; இக்கதைப்பாடல் 

பூதப்பாண்டியை பன்னிரு பிடாகைகளுள் ஒன்றாகத் தவறாகக் கூறுகிறது. 16.60. புத்தேரி 

பிடாகை - தாகர்கோயிவின் வடக்கே ஐந்து கி.மீ. தொலைவில் அமைந்த இவ்வூரையும் 

இக்கதைப்பாடல் தவனுதலாக பன்னிரு பிடாகைகளுள் ஒன்றாகக் கூறுகிறது. 16. 682. 

வடசேரி மேடு - நாகர்கோவிலுக்கு வடக்கே இருக்கும் ஒரு பகுதி. 16.684. ஏழுகர நாடு - 

நாகர்கோளிலுள் ஒரு பகுதியை இவ்வூர் பெயர் குறிப்பிடும்; இங்குள்ள திருமால் கோவிஸி 

ல் மார்த்தாண்டவர்மா மறைத்திருத்தார் என ஒரு வாய்மொழிக்கதை வழக்கில் உள்ளது; 

இப்போது இப்பகுதி வாகையடித் தெரு என வழங்கப்படுகிறது. 

௯,சொ .: 1, மூனித்திழகி 

Pataikalin anivakuppum aravaramum 

palaiyam cékarittup panpatay mutaliyarum 

nalaindm povomenru vélaiyatu parttirukka 

viracalutan tampimarkal catutiyil ketuticeyta 

utayattilé pataitilittaré atittan utikkumunge 
ankeyavar anivakuttar avayamittu ataliceytar 

Alakappa mutaliyarin pataikal kollatyitta itankal 

katukkarai uratilé katukappatai tannatatti 

munruvakaiyay pataitirittu mikuntakollai yituvaram



The Scorching Guile 141 

tericanankoppu uratilum ciramitta uratilum 

cirantaalakiya pantiyapurantanilum munrunatkal kollaiyittar 

itankaikké vantapatai érrapuka] naficinattai 

naficinattup pitakaiyelam nanriyutan kollaiyittar 

pannirantu pitakaiyilum parantérik kollaiyittar 

appatiyé tampimarka] alittaré naficinattai 

uralitta pataikalellam utantirumpi cérntitavé 

cérntupatat attanaiyum tittuvilai tanilévantu 

cenriranki kitaram tiramutané tanatittar 

anrutanki mulittilaki atikalai eluntiruntu 

tittuvilai tankatantu cenrirankik kollaiyittar 

putappant! pitakaiyelam perukaavar kollaiyittar 

puttéri pitakaiyelam alittaré kollaiyittu 

vataceri métatilum kutaram tanatittu 

anrutanki mulittilaki atikalai eluntiruntu 

vatacéri métatilum vayttakottaru pitakaiyilum 

élakara natatilum inpamutan kollaiyittar 

katalpol pataiparantu italakkuti cellutupar 

Army on offensive 

Next day they went round, and round Katukkarai 

To plunder the surrounding villages. 

In three divisions they went 

To bring all the wealth to the camp 

On the left side they went to 

Alakiyapantiyapuram and Tericanankoppu 

And all the twelve pitakais 

The richest places of the land 

The two Brothers and the army 

Plundered and destroyed the whole of Naficil Natu 

And reached the village Tittuvilai. 

Putappanti, Puttéri 

Kottar and Vataceri:
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Heading towards Patmanapapuram 

Were the next places 

They took possession of 

Not stopping with that 

Not satisfied with that 
They all went to Elakaram 

And Italakkuti which became 

Their next target. 

தம்பிமார்கள் சுசீந்திரம் சென்று உறவினரைச் சந்தித்தல் 

குஞ்சுதம்பி வலியதம்பி சொச்சுமாறப் பிள்ளையுடன் 

கூடித்திரண்ட தம்பிமார்கள் குருக்கள் பண்டாரக்குடிதனிலே 

தங்கைகாச்சு மாடம்மையும் தாயாரையும் வந்துகண்டு 

தாயாரையும் வத்தூகண்டு தம்ரிமார்கள் ஏதுசொல்வார். 

தம்பிமார்கள் தங்கள் எண்ணத்தைத் தாயிடமுரைத்தல் 

மலங்கவேண்டாம் தாயாரே மலைநாட்டை அழித்திடுவோம் 690 

வாலவஞ்சி தம்புரானை மலைமேலே விரட்டிடுவோம் 

பல்பதாபபுரக் கோட்டையிலே கால்வைப்போம் நாழியயிலே 

என்றுரிசால்லித் தம்பிமார்கள் இருக்குமந்த நேரத்திலே. 

16.690. மலங்க வேண்டாம் - மயங்க வேண்டாம்; 'குழப்பமடைய வேண்டாம்: எனினும் 
பொருந்தும். மலைநாடு - திருவிதாங்கூர் நாட்டைக் குறித்தது. 16.692. நாழியிலே - ஒரு 

நாழிகை நேரத்திலே; ஒரு நாழிகையாவது 24 நிமிடம் கொண்ட ஒரு கால அளவு. 

Tampimarkal cucintiram cenru uravinaraic cantittal 

kuficutampi valiyatampi koccumarap pillaiyutan 

kutittiranta tampimarka] kurukka] pantarakkutitanilé 

tankaikoccu mafammaiyum tayaraiyum vantukantu 

tayaraiyum vantukantu tampimarka! étucolvar 

Tampimarkal tankal ennattait tayitamuraittal 

malankavéntam tayaré malainattai alittituvom 

valavanci tampuranai malaimélé virattituvém 
palpanapapurak kottaiyilé kalvaippém naliyilé 
eprucollit tampimarka!] irukkumanta neérattilé
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Kuficu Tampi, Valiya Tampi 

Koccu Marappa Pillai and their company 

Reached Kuru's Pantarakkuti 

At Cucintiram, the place of asylum 
Met their mother and their sister 

Said these words to them: 

"Oh, mother! Don't Brother 

We will destroy the Hill land: 

We will drive Vafici Tampiran to the woods 

It is a matter of minutes to conquer Patmanapapuram Fort." 

சுசீந்திரம் கோயிலை முதலியார் படைகள் கொள்ளையிடுதல் 

அழகப்ப முதலிபடை அங்கேயவர் சொன்னபடி 

கோவிலுள்ள பாத்திரமும் கூண்டகருவ சட்டிகளும் 695 

கெண்டிகளும் குளச்சட்டுவம் நிலவாயும் கோருவையும் 

தானவர் கொள்ளையாறச் சரப்பளியொன் மாலைகளும் 

தங்கக் கொடிமர மானதுவும் செம்புக்கொடிமர மானதுவும் 

அங்கேயவர்கள்' கொள்ளையாடிக் கோவிலுள்ள வகைகளைல்லாம் 

கொள்ளையிட்டார் முதலியாரும் சுமடுகட்டி வைத்துக்கொண்டார். 700 

16.695. கோவிலுனள்ள - கோவிலின் உள்ளே உள்ள. கருவச்சட்டி - வாயகன்ற ஒரு வகை 

பித்தளைப் பாத்திரம். 16.096. கெண்டி. - நீர்க் கெண்டி; சற்று நீண்ட குழல் போன்ற 

மூக்குடைய, வெண்கலம் அல்லது பித்தளையால் செய்யப்பட்ட ஒரு வகை பாத்திரம். 

குூனச் சட்டுவம் - சுமார் மூன்றிவிருந்து மூன்றரை மீட்டர் நீனமுடைய, சாதம் மற்றும் 

பாயசத்தைக் கிளறப் பயன்படுகின்ற, இரும்பு அல்லது வெண்கலத்தால் செய்யப்பட்ட 

கரண்டி. நிலவாய் - கைப்பிடிகளுடன் கூடிய, வாயகன்ற, செம்பினால் செய்யப்பட்ட 

ஒரு வகை பாத்திரம்; பெரும்பாலும் பந்திகளில் சாதம் விளம்ப இது பயன்படும். கோருவை 

- சாதத்தை எடுக்கப் பயன்படுகின்ற வெங்கலத்தாலான, கைப்பிடியுடன் கூடிய ஒரு வகை 

கரண்டி. 16.67. கொள்ளையாற - வேண்டுமட்டும் கொள்ளையிட. சரப்பளி - ஒரு வகை 
ஆபரணம். 16.698. தங்கக் கொடிமரம் - தங்கத் தகட்டால் வேயப்பட்ட கொடிமரம்; 

இத்தகு கொடிமரம் சுசீந்திரத்தில் கிடையாது; தவறான செய்தி. செம்புக் கொடிமரம் - 
செம்புத் தகட்டால் வேயப்பட்ட இரண்டு கொடிமரங்கள் ௬சீந்திரம் கோயிலில் உண்டு; 
இவற்றை முதலியார் கவர்ந்து சென்றமைக்கு வரலாற்று ஆதாரங்கள் இல்லை. 18.700. 

சுமடு - மூட்டை... 

௬ூ.சொ . 1, அங்கேவர்கள் 

Cucintiram k6yilai mutaliyar pataikal kollaiyitutal 

alakappa mutalipatai ankeyavar connapati 

kovilulla pattiramum kintakaruva cattikalum
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kentikalum kulaccaftuvam ailavayum koruvaiyur 

tanavar kollaiyarac carappalipon malaikalum 

tatkakkotimara manatuvum cempukkotimara manatuvum 

ankéyavarkal kollaiyatk kovilujja vakatkajetlam 

kollaiyittar mutaliyarum cumatukatti vaittuk koptar 

As per the carlier agreement 

Alakappa Mutaliyar and his mercenary 

Went inside Cucintiram temple 

Swindled everything including brass vessels 

Bundled gold and silver in neat packets. 

முதலியார் படைகள் பல இடங்களைக் கடந்து வில்லுக்கீறியில் 

பாளையமிடுதல் 

அன்றுதங்கி முழித்திளகி அதிகாலல் எழுந்திருந்து" 
மறுநா ரளூதயத்திலே வாய்த்தபெரும் ume Gud 

அழுகப்ப முதலியாரும் அங்கிருந்த தம்பிமாரும் 

அவர்கள்படை தானினகி? வடசேரி ஸேடுமிட்டு 

வாய்த்தசிபரும் படையோடு தக்கதொரு காலாளும் 705 

தக்கசிதாரு காலாளும் குதிரைராணு கூட்டத்துடன் 

பஞ்சவர்ணக் காடு.மிட்டு பார்வதிவாழ் அசரமிட்டு 

குடைமேலே குடைநெகிழ கோடிபடை சூழ்ந்துவர 

கணியாங்குளம் கடந்து கனள்னியங்காடு மிட்டு 

சுங்காங் கடையில்வந்து சூழ்ந்தபடை தான்திரித்தார் 710 

இடங்கையிலாம் வலங்கையிலும் ஏற்றநெற்றி படையதிலும் 

வாய்த்தகுதிரை ராணுவுடன் கஞ்சிமடம் தான்கடந்தூ 

அழுகப்ப முதலியாரும் அவர்துடர்ந்து தான்வரவே 

கருப்புக்கட்டி யபாறுமிட்டு குதிரைபாஞ்சாங் குனம்கடந்தூ 

வில்லுக்கீறி அம். பலமும் மிக்கயேரி குளமதிஷம் Fis 

ஏரி குளமதிலும் இன்பமுடன் பாளையங்கள் 

பாளையங்கள் செய்திருந்து பண்பாக முதலியாரும் 

கபபரரம் தானடித்துக் கூண்டவர்கள் தானிருந்தார். 

முதலியார் படைகள் தாலாலயமூட்டு சந்தையில் பாளனவயமிடுதல் 

முள்ளு£வேலி இட்டல்லவோ முதலியாரும் தானிருந்து 

இடங்கைக்கே வந்துபடை ஏத்தநல்ல தல்ரிமாரும் 720
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அம்க்கனாரு குளத்துவழி” ஆட்டுவாணியன் மடம்கடந்தார் 
சரலைவிளை மடம்கடந்து தம்பிமாரும் பெரும்படையும் 

இரணிய ராரும்விட்டு ஏத்தநாலா மறட்டுசந்தையிலே 

நாட்டினாம் பாளையத்தை நன்றாக இறுக்கிக்கட்டிக் 

கூண்டபெரும் படையெல்லாம் கொடிபறக்கக் கூவுதுபார். 725 

முதலியார் படைகள் பீரங்கியால் ௬டுதல் 

வலங்கைக்கே வந்தபடை வாய்த்தஏரி குளமதிலும் 
இடங்கைக்கக வந்தபடை ரத்தநாலால மூட்டுசந்தையிலரம் 
வலங்கையிலும் இடங்கையிலும் வைத்தாரே பீரங்கி. 

16.701. அதிகாலம் - விடியற்காலை நேரம். 16.202, படையோட படையோடு. 16.70. 
இளகி - புறப்பட்டு. 18.70. ராணு - ராணுவம். 16.711. இடங்கை, வலங்கை - இரு வகை 
படை பிரிவுகள். நெற்றிப்படை.. - முன்னே செல்லும் படை; தற்கொலை படை என்றும் 
அழைக்கப்படும். 16.712. கஞ்சிமடம் - வழிப்போக்கர்களுக்கு இலவசமாகக் கஞ்சி 
வழங்குமிடம். 18.14. இட்டு - கடந்து. 16.71. அம்பலம் - கோயில், 16.215. கூண்டு - 
பொருந்தி. 16.220. ஏத்த - 'ஏற்ற' என்பதின் பேச்சு வழக்கு. 16.721. அய்க்கனாரு குளத்து 
வழி - கன்னியாகுமரி மாவட்டம் கல்குளம் தாலுகாவில் தக்கலை அடுத்த ஒர் ஊர். 
ஆட்டுவாணியன் மடம் - தக்கலைக்கும் சுங்கான்கடைக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியிலுள்ள 
ஒரு கல் மண்டபம். 18.722. சாலவிளை மடம் - வில்லுக்கீறி அருகே உன்ன ஒரு மண்டபம். - 
18.725. கூண்ட - சேர்ந்த. கூவுது - ஓசை எழுப்புகிறது. 

௬.சொ . 1.. எளுந்திருந்து 2. பாடைதானிழகி 8. கூளத்துவளி 

Mutaliyar pataikal pala itankalai katantu villukkiriyil palaiyamitutal 

anrutanki mulittilaki atikalam eluntiruntu 

maruna Jutayattilé vayttaperum pataiyota 
alakappa mutaliyarum ankirunta tampimarum 

avarkalpatai tanilaki vatacéri métumittu 

vayttaperum pataiyotu takkatoru kalalum 

takkatoru kalajum kutirairanu kittattutan 
pancavarmak katumittu parvatival akaramittu 
kutaimélé kutainekila kOtipatai cilntuvara 
kaniyankulam katantu kalliyankatu mittu 

cunkan kataiyilvantu culntapatai tantirittar 

itankaiyilym valankaiyilum érranerri pataiyatilum 

vayttakutirai ranuvutan kaficimatam tankatantu 

alakappa mutaliyarum avartutarntu tanvaravé 

karuppukkatti yarumittu kutiraipaicaa kulamkatantu
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villukkiri ampalamum mikKayéri kulamatilum 
éri kulamatilum inpamutan palaiyanka] 

palaiyanka] ceytiruntu panpaka mutaliyarum 

kutaram tanatittuk kintavarka] taniruntar 

Mutaliyar pataikal nalalamuttu cantaiyil palayamitutal 

mulluvéli ittallav6 mutaliyarum taniruntu 

itankaikké vantupatai ttanalla tampimarum 

aykkanaru kulattuvali attuvaniyan matamkatantar 

calaivilai matamkatantu tampimarum perumpataiyum 

iraniya norumvittu éttanala muttu cantaiyilé 

nattinam palaiyattai nagraka irukkikkattik 

kintaperum pataiyellam kotiparakkak kuvutupar 

Mutaliyar pataikal pirankiyal cututal 

valahkaikké vantapatai vayttaéri kujamatilum 

itankaikké vantapatai rttanalala muttucattaiyilum 

valankaiyilum itankaiyilum vaittaré piranki 

Army camping at places 

Spent the night at Cucintiram 
Next morning passing through 

Vatacéri,; Parvatipuram 

Pancavarnakatu. Parvatipuram 

Kaniyankulam, Kalliankatu 

Cunkankatai and Villukiri 

Finally stayed near a lake 

When the two divisions 

The right and the left 

Assembled at the particular place 

They started their journey 

And stopped at Iraniyal next 

Fixed their camp and prepared 

For the fight. 

மன்னர் மந்திரிகளுடன் ஆலோசனை செய்தல் 
பீரங்கி முழக்கமைல்லாம் பருகமன்னர் தான்கேட்டு 

தீரு. மனது தாரன்சடைந்து திருவிளங்கள் பற்றுவாராம் 730
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தம்பிமார் படைகள் கொண்டு சடுதியிலே வந்துவிட்டார் 
மாத்தான்்மேல் படையோக வகையேது மந்திரியே. 

மந்திரிமார் ஆலோசனைகளும் மன்னர் மூடிவூம் 
ஈகொச்சிரவி மார்த்தாண்டபின்ளை கூறுமந்த தளவாயும் 
தனளனவாயும் மந்திரியும் தானையவர் ஒன்றாய்க்கூடிக் 
கிட்டிணன் கேசவன்மந்திரியும் கிருபையூடன் அறிவிக்கவே 735 
வாலவஞ்சி மார்த்தாண்டர் மன்னருட படைகளைல்லாம் 
ஒதுங்கிப் படைநடத்திப் போவதற்குக் கற்பித்தார் 
எதீர்த்துப்படை போவதற்கு யாரைஅனுப்ப வேண்டுமென்றார் 
காரக்கோட்டு பேயிகுறுப்பு களக்கூட்டத்துப் பப்புமிள்ளை 
மகுடசேரி மார்த்தாண்டன் மாமன்கொச்சு பிள்ளையுடன் 740 
வெள்ளநாட்டு கோட்டைதன்னில் நீலகண்ட பிள்ளையுடன் 
ஆனையோட கலப்பிடிக்கும் அனதந்தபத்ம நாபபிள்ளையுடன் 
ஆரியநாட்டு கோட்டைதனில் அடக்கியர சாண்டிருந்த 
எட்டுரெண்டு பதினாறு ஏற்றுவிட்ட பிள்ளைமாரும் 
பதினாறுபேர் மாடம்பிமார் பின்ளைகளாய் அஆண்டிருந்த 745 
மாடம்பிகள் பதினாறுபேரை வரவழைத்து மன்னவரும் 
தம்பிமார் தன்னுடனே தானேபடை பொருவதற்கு 
அழைத்துவர உடனேசசொல்லி அரசமன்னர் கற்பிக்கவே. 

16.720. சடைந்து - சோர்ந்து. திருவிளங்கள் பற்றுவாராம் - திரு மனதிலே நினைப்பாராம். 
16.751. சடுதியிலே - விரைவாக. 16.78. மாத்தான் - "மாற்றான்' என்பதின் பேச்சுவழக்கு; 
பகைவன் என்ற பொருளில். 16.78.4. தானை - படை. 16.73. ஒதுங்கி - பதுங்கி. கற்பித்தார் 
- ஆணையிட்டார். 16.789-740. காரக்கோட்டு .. . . மன்னவரும் - இவ்வரிகளில் பதினாறு 
மாடம்பிமார்களின் பெயர்கள் எட்டு பேர் பெயர்கள் மட்முமே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 
இப்பெயர்களும் வரலாற்று ரீதியாகச் சரியானவை அல்ல, திலக ஓலைகளில் 
மாடம்பிமார்கள் யார் யார்? என்பது பற்றிய தெளிவான குறிப்புகள் உள்ளன. 162745, 
கற்பிக்கவே - ஆணையிடவே. 

Mannar mantirikalutan alocanai ceytal 

piranki mulakkamellam perukamannar tankettu 

tirumanatu tancataintu uruvilanka] parruvaram 

tampimar pataikalkontu catutiyilé vantuvittar 

mattanmeél pataipOka vakaiyétu mantiriyé 

Mantirimar alocanaikalum mannar mutivum 

kocciravi marttantapillai kurumanta talavayum 

ftalavayum mantiriyum tanaiyavar onraykutik
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kittinan kécavanmantiriyum kirupaiyutan arivikkave 

valavanci marttantar mannaruta pataikalellam 

otunkip patainatattip povatarkuk karpittar 

etirttuppatai povatarku yaraianuppa véntumenrar 

karakkottu péyikuruppu kalakkuttattup ‘pappupillai 

makutacéri marttantan maman koccuppillaiyutan 

vellanattu kéttaitannil nilakanta pillaiyutan 
anaiyota kalappitikkum anantapatma napappillaiyutan 

ariyanattu kottaitanil atakki yaracantirunta 

etturentu patinaru érravitia pillaimarom 

patinarupér matampimar pillatkajay antirunta 

matampika] patinarupérai varavajaittu mannavarum 

tampimar tannulapé tanépatai poruvatarku 

alaittuvara utanécolli aracamannar karpikkavé 

Attack on the Fort 

The army with the help of cannon 

Made shots that reached the ‘Fort 

That made the King upset 

Called his ministers at once 
To devise a plan to face the enemy army. 

The chief, Koccu Ravi Marttanta Pillai and 

The Minister Kécavan Kirusnan 

Were in conclave with the king 

They decided to authorise 

Kalakkittam Pappup Pillai, Makutacéri Marttantan 
Uncle Koccu Pillai, Vella Natu Nilakanta Pillai 
Anantapatmanapa Pillai, and 

Ariya Natu Pillai of the Eight Houses 
And others to lead the King’s army. 

மன்னரின் படைகள் தக்கலை வருதல் 

கற்பித்தாரே மன்னவரும் மாடம்பிமார் தன்னோடே 

சென்றபடைவீடு முத்தாவெளியும் செருமியவர் அணிவகுத்தார் 750 
அணியதுநெருங்க அனைப்படை அதிலேஒற்றைக் குதிரைப்படை
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மருந்துஉண்டை வாணக்கெட்டும் மாடம்பிமார் பக்கம்சேரும் 

எசென்றபடைவீடுூ தன்னைவிட்டு திருவிதாங்கோடு தனைக்கடந்து 

கக்கலை அசளரதுவும்கடந்து தக்ககூடாரம் அடித்தாரே. 

16.750. முத்தாவெளி - 'முற்றத்து வெளி” என்பதின் பேச்சு வழக்கு. செருமி - கூடி. 16.71, 
ஆனை - (யானை: என்பதின் பேச்சு வழக்கு. வாணக்கெட்டு - வாணவேபடிக்கைக் 

காட்டும் 'கம்பங்கட்டு.. வெடிமருந்துக்கட்டு எனினும் அமையும். 

‘Mannarin pataikal takkalat varutal 

karpittaré mannavarum matampimar tannoté 

cenrapataivitu muttaveliyum cerumiyavar anivakuttar 

aniyatunerunka anaippatai atiléorraik kutiraippatai 

maruntuuntal vanakkettum matampipar pakkamcérum 

cenrapataivitu, tannaivittu tiruvitankotu tanaikkatantu 

takkalai uratuvumkafantu takkakitaram atittaré 

The king's army of saldiers 

With horses and elephants 
Mobilized from all places 

Marched towards Takkalai 
And spent the night in camps. 

இருபடைகளும் போரிடுதல் 

மன்னவரும் கூடாரம் வந்தடித்த நேரம்தில் . 755 

அழகப்ப முதலியாரும் அனதொரு தம்ரிமாரும் 

வலங்கைக்கே முதலியாரும் வாய்த்தபடை தானினக்கி! 

சந்தைவெளித் தோட்டத்திலும் சுடுகாட்டு வெளிதனிலும் 

இடங்கைக்கே தம்பிமார்கள் ஏத்தபடை, தான்திலித்தார் 

திருவிதாங் கோடதிலும் சிறந்தகேரள புரமதிலும் 760: 

கொற்றமுடி மன்னருட . கோடிப்படை தானினக்கி 

வாலவஞ்சி மார்த்தாண்ட மன்னருட பெரும்படையும் 

இருவருட .பெரும்படையும் எகிர்த்துவெட்டி நிற்கும்நேரம் 

மாரிசரம் பொழிந்ததுபோல் வந்9ததிர்த்த நேரமதில் 

இவர்படையும் அவர்படையும் எதிர்த்துப் பொருதிடவே. 765 

போர்க்களக் காட்சிகள் 

வெட்டுக் கலந்ததுவும் வெட்டம்பு தைத்ததூவும் 

வீரர்களும் ராகுத்தன்மாரும் வெட்டும்படி வெட்டுவாராம். 

15
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தட்டியவர் வெட்டவெட்ட எட்டியவர் தான்குத்த 

குத்துக்கள் பட்டிடவே குதிரைகள் விழுந்திடவே 

பக்கத்து மாடம்பிமார் மாருபாசிரனவே நிற்பாராம் 770 

இருபேர் பெரும்படையும் எதிர்த்துமுடுகி வெட்டுவாராம். 

19,7௧7. இளக்கி - நகரச்செய்து. 18,759. ஏத்த - 'ஏற்ற' என்பதின் போச்சு வழக்கு. திவி 

த்தார் - செலுத்தினார். 19,722. எதிர்த்து வெட்டி நிற்கும் நேரம் - தேரடியாக எதிர்த்து 
நின்று போர் செய்யும் நேரம். 18.284. மாரி - மழை. சரம் - அம்பு, பொருதிட - பேரர் 
செய்திட. ॥௨சா. ராகுத்தன்மாம் - சூதிரைவீரர். 16.771. முடுகி - வேசுமாக. 

௬.சொ 1 தானிழக்கி ௨. தானழகி 

Iru pataikalum poritutal 

mannavarum kutdaram vantatitta néramatil 

alakkappa mutaliyarum anatoru tampimarum 
valankaikke mutaliyarum vayttapatai tanpilakki 

cantaivelit tottattilum cutukattu velitanilum 

itankatkké tampimarkal éttapatai tantilittar 

tiruvitan kétatilum cirantakérala puramatifum 

korramuti mapnaruta kétippatai tanijaki 

valavafici marttanta mannaruta perumpaiaiyur 

iruvaruta perumpatatyum etirttuvetti nirkumnéram 

maricaram polintatup6} vantetirtta néramatil 
ivarpalaiyum avarpalaiyum etirttu porutitave 

Porkkalak katcikal 

vetiuk kalantatuvum vettimpu taittaftuvum 

virarkalum rakuttanmarum vettumpati vettuvaram 

tattiyavar vettavetta ettiyavar tankutta 

kuttukka] pattitavé kutiraikal vifuntitavé 

pakkattu matampimar paruparenave nirparam 

irupér perumpatatyum etirttumutuk: vettuvaram 

Terrific Fight 

Alakappa Mutaliyar and the elder brother 

Along with the right wing 

Encountered the king's men 

Ata place neat a market.
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«The younger brother with the left wing - 

Encountered the king's men 

At Tiruvitankdétu and Keralapuram. 

The two armies came straight and fought 

_ Swords crossed, spears brazed 

Horses killed, Elephants lashed 

Soliders thrashed, Sergeants crushed 

Headless bodies, heaps of hands and legs 

Hideous sight, Oh, terrific fight! 

Braving the crowd there went 

The Brothers on horses two 

They cut the enemy horses into three 

And mutilated the elephants into four. 

அழகப்ப முதலியின் படைகள் முன்னேறுதல் 

வெட்டவே தம்பிமாரும் வேந்தர் பெரும்படையும் 

விறுவிறென அழகப்பன் முதலிவிருது குறித்துவெட்டி 

Out Ca சட்டைகளற விழுக்கென்று GOS as tore 

விருது குறித்துவெட்ட வீரர்கள் குறியாகவிழ' 775 

வெட்டிக்கொண்டு சுடுவாரும் சுடுவார்தலை ஙதுஉருளவே 

தரைதனிலே” தோளோடு செவியறவே சதொட்டவர்கிட்டே முட்டுகள்தட்ட 

தொடையது தட்டவிழுூவாரும் அணிகள்சிக்கிட அலைவாரும் 

சிதறியேமுட்டியே தட்டழிந்து காலொடுகைகள் கரங்களறவேே” 

முதுசினில் எெட்டுவாரும் வெட்டவேதட்டி மீசிதழும்் பி* 780 

விரவினுடனே சாடுவாரும் சாடவேமுதுகினில் அணியதுமுடுகி 

தானவர் வெட்டுவாராம் கரிபரி மதயானைகள் 

பட்டுமாத்தானும் முறியவே முறியவேமிீரங்கி உண்டைகள்பட்டூ 

முன்னணி சித்றிடவே முன்னணிபின்னணி ஒக்கவுழிந்தூ 

மீண்டுஒடும் பரியின்மீது தம்பிகளின் குதிரைஒடுதரபார் 785 

உற்றதோர் பரியைவெட்டவே தம்.பிமார்வெட்டவே தான்விரட்ட. 

மன்னர் படைகள் சிதறுதல் 

வெட்டவேமன்னர் திருமனம்சடைத்து விதியோவிதியோ எனசலித்து 

மீனவேமன்னர் பெரும்படை விழுந்தவர் சிதறிஒடினாரே 

ஒடிப்படை நாலூதிக்கும். ஒழித்தோடி தானொதுங்க.
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16.75. விருது - வெற்றி. 18.774. சட்டைகள் அற - உடம்புகள் அற்று விழ; 'உடல்மேல் 

போடப்பட்ட பாதுகாப்பு கவசங்கள் விழ' எனினும் . அமையும். 18,774. விழுக் - ஒலி 

க்குறிப்புச் சொல்: வாள் வீச்சின் வேகத்தை உணர்த்தியது. 18.777. முட்டுகள் - 

முழந்தான்கள். 16.778. அணிகள் - ஆபரணங்கள். 18.280. வெட்டவே தட்டி - வான் 

கொண்டு வெட்டும் பொழுது அதைத் தட்டிவிட்டு. 16.781. விரவு - விரைவு. சாடுவாரும் - 

ஒரிடத்திலிருந்து பிறிதொரு இடத்திற்குத் தாண்டுவாரும். முடுகி - விரைந்து. 16.782. கரி - யானை. 

பரி - குதிரை. 16783. பட்டு - இறந்து. மாத்தானும் முறியவே - மார்த்தாண்ட வர்மரும் தோல்வி 

அடையவே. உண்டை - கூண்டு. 18.78. ஒக்க - முழுவதும். 16.7686. வெட்டவே - 

வெட்டுவதற்காவே. 16788. மீளவே - தப்பித்துக் கொள்ளவே. 18,789. நாலு - 'நான்கு' என்பதின் 

பேச்சு வழக்கு. 

௬.சொ ௨1. குறியாகவிழ 2. தறைதனிலே 3. கரங்களரவே 4. மீதெளும்பி 

Alakappa mutaliyin pataikal munnerutal 

vettavé tampimarum véntar perumpataiyum 

viruvirena alakappanmutali virutu kurittuvetti 

vettavé cattaikalara vilukkenru kurittuvetta 

virutukurittu vetta virarkal kuriyakavila 
vettikkontu cutuvarum cutuvartalai yatuuralave 

taraitanilé talotuceviyaraveé tottavarkitté muttukaltatta 

totaiyatu tattaviluvarum anikalcikkita alaivarum 

citariyémuttiyé tattalintu kalotukaika] karankajaravé 

mutukigil vettuvarum vettavétatti mitelumpi 
viravinutané catuvarum cafavé mutukinil aniyatumutukit 

tanavar vettuvaram karipari matayanaika] 

pattumattdnum muriyave muriyavépiranki untaika[pattu , 

munonani citaritave mupganipinnani okkaolintu 

_mintuétum pariyinmitu tampikalin kutirai Otutupar 
urratdr pariyaivettavé tampimarvetiave tanviratta 

Mannar pataikal citarutal 

vettavémannavar tirumanamecataintu vitiyvitiyO enacalittu 

milavémmannavar perumpatai viluntavar citaridtinaré 

Otippatai nalutikkum olittoti tanotunka 

Brother's victory 

Mutaliyar’s forces moved forward 

- With cannons. and other weapons 

Well trained and well planned in their attack
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That the king cursed his fate 

Found it hard to hold his army 

That melted and vanished 

To seek places of safety. 

மன்னர் மீண்டும் படைதிரட்டிப் போர்செய்தல் 

தேடிக்கொண்டே ராசமன்னர் சிதறும்படை தான்திரட்டி 790 

இன்னும்ஒர் போர்பொருதி இரண்டிலொன்று காணவேண்டும் 

தென்வேந்தர் தன்படையைத் தீரட்டிப்பல்ப நாபபுரத்தில் 

பல்பநாபபுரத்துக் கோட்டைக்குள்ளே பாளையங்கள் தாம்சேகரித்து 

நாலுகோட்டை வாசலிலும் நலம் பெறவே பீரங்கிப் 

பாலும் நெய்யும் கலந்ததூபோல் படைபாருதார் தங்களிலே. 795 

இருபடைகளும் பொருதல் 

இடங்கையில் வந்தபடை மேலக்கோட்டை வாசலிலே 

அடங்களிலே தாரன்தெளித்து அமர்பொருதார் இருபேரும் 

வடக்குக்கோட்டை வாசலிலும் முடுகியே படையொருதார் 

பொருதினாரே தம்பிமார்கள் புகழ்பெறவே தம்பிமார்கள் 

வலங்கைக்கே வந்தபடை தெற்குக்கோட்டை கீழக்கோட்டை 800 

எதற்குக்கோட்டை கீழிக்கோட்டை தென்னவனார் தன்படையைக் 

கலங்காமல் ரெண்டுகோட்டை வாசலிலே சென்றெதிீர்த்து 

இருபேருட தன்படையும் எதீர்த்துவெட்டி நிற்கும்நேரம். 

16.21. பொருதி - பொருது: போர் செய்து. 36798. பாளையம் - படைகள். 16.788. 

மேலக்கோட்டை - மேலைக் கோட்டை மேற்குக் கோட்டை. 6.29. அடங்கள் - சற்றுப் 

Lis. 16.801. தென்னவனார் - மண்ணவர்; மார்த்தாண்டவர்மாவைக் குறித்தது. 16.602. 

ரெண்டு - 'இரண்டு' என்பதின் பேச்சு வழக்கு. 

Mannar mintum pataitirattip porceytal 

tétikkonte racamapnar citarumpatai tantiratti 

ingumor porporuti irantilonru kanaventum 

tenvéntar tanpataiyait tiraftippalpa napapurattl 

palpanapapurattu k6ttaikkullé palaiyanka!l tamcekarittu 

nalukottait vacalilaum nalamperavé pirankip 

palumneyyum kalantatupol pataiporutar tankalilé



" டகும்பிமார் கதை, 

நரம pataikalum porutal 

itankaiyil vantapatai mélakkottai vacalile 

atankalilé tantelittu amarporutar irupérum 

vatakkukottai vacalilum mutukiyé pafaiporutar 

porutinaré tampimarka] pukalperavé tampimarka] 

valankaikké vantapatai terkukéttai kilakkottai 

terkukottai kilakkGttai tennavanar tanpataiyaik 
kalankama! rentukottat vacaitie cepretirttu 

frupéruta tanpatatyum etirttuvetti nirkumnéram 

Seige of the fort 

The strong Patmanapapuram was tied 

On all sides with a joy of wild cry 

Thr Brothers sealed and watched 

The helpless king was caught inside. 

The king gave a clarion call ப 

Collected his trusted lieutenants from ail 

Neighbouring areas and nearby places. 

"One more fight that will decide my fate 

Success or defeat, nothing more to beat" 

Said the king to his army. 

They opened the gate and came out 

With renewed force and reinforced strength 

They fought_as if with rare gift 

The left wing of Mutaliyadr's army 
Met the king's forces in front of the 

Western gate and Northern gate. 

The right wing faced them 

In front of the southern Gate and Eastern Gate, 

The soldiers of the brothers 

The soldiers of Mutaliyar 

Soon tired, fainted and swooned. 

மூதவியாரின் படைகள் அழிவுக்கு உன்னாதல் 

தம்பிமார் பெரும்படையும் தளர்ந்திட அந்தநேரம் 

அழுகப்ப முதலிபடை அங்கேயவர் பின்வாங்க 805
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கம்பளத்து நாயக்கனும் கன்த்தப்டை மடிந்திடே 

மறப்படையும் வன்னியரும் வாய்த்தரெட்டி யார்படையும். 

காலாள்கள் சேனைப்படை கடுூகப்பரி விரட்டிடவே. 

16.806. கனத்த - அதிகமான. 36.807. மறப்படை - மறவர் சாதியர் மிகுந்த படை, 
வன்னியர் - வன்னிய ஜாதியரைக் கொண்ட படை. ரெட்டியார் - ரெட்டியார் சாதியரைக் 

கொண்ட. படை. 18.808. க௫க - விரைவாக. பரி - குதிரை. 

Mutaliyarin pataikal alivukku ullatal 

tampimar perumpataiyum talarntita antanéram 

alakappa mutalipatai ankéyavar pinvanka 

kampalattu nayakkanum kanattapatai matintifavé 

marappataiyum vanniyarum vaytta rettiyarpafatyum 

kalalkal cénaippatai katukappari virattitavé 

Retreat by king's forces 

The troops of Nayakkar fell down. 

So was the wing of Vanniyar 

The same was the case of Rettiyar 

தம்பிமார்கள் மன்னரை நோக்கி முன்னேறுதல் 

ஆனைப்படை பட்டபோது ஆண்அழகன் வலியதம்பி 

வலியதம்மி குஞ்சுதம்பி மன்னவரை எதிர்த்துவெட்ட 

அமர்பொருதார் வலியதம்பி அரசாண்ட மன்னரோட 

நாலுகோட்டை வாசலிலும் நன்றிபற தான்திறந்து 

மாடம்பிமார் பதினாறுபேர் வளைந்துநின்று எபாருதிடுவார். 

810 

மாடம்பிகள் சதிசெய்து ஓடிவிடுதல் 

முன்னணியில் நில்லாமல் பின்னணியில் மாடம்பிமார் 

மாடம்பிமார் ஒடிவிட்டார் மன்னர்திரு -முகம்வாடி. 815 

16.50. ஆனை - 'யானை' என்பதின் பேச்சு வழக்கு. 16.810. of - போர். 18,812. நாலு; 

- (நான்கு' என்பதின் பேச்சு வழக்கு. 

Tampimarkal mannarai n6kki munneérutal 

anaippatai pattapotu dnajakan valiyatampi 

valiyatampi kuficuttampi mapnavarai etirtiuvetta 

amarporutar valiyatampi aracanta mupnarota .-



தம்பிமார் கதை 

 பகிர்பம்டி[ரகர் ஏச௦2]1/ யர ராகறார்றனக (2 பூர்கைார்ப 

matampimar patinarupér vaJaintuninru porutituvar 

Matampikal caticeytu otivitutal ~ 

‘‘munnaniyil nillamal pinnaniyil mafampimar 
matampimar Otivittar mannartiru mukamvati 

It was time for the Brothers 

To show their inherent valour. 

Braving the wild elephants 

And fiery Matampi soldiers 

Valiya Tampi had.his success. 

While on his part 

Kuficu Tampi put the king 

And his guards on tenter hooks. 

They forced open the gates of the fort 

And faced Matampis numbering sixteen. 

The sixteen and their guards 

Slowly and steadily marched backward 

மன்னவர் கோட்டையில் பதுங்கியிருத்தல் 

சதித்தாரே மாடம் பி.மார் சதிவுவந்த தென்றுசொல்லி 

ஆற்றாமல் மன்னவரும் அடைத்துக் கோட்டைக்குள்ளிருந்து 

நாலுகோட்டை வாசலையும் நன்றாகத் தாமடைத்து 

மன்னர் பெரும்படையும் வாய்த்தகோட்டைக் குள்ளிருக்க. 

தம்பிமார்கள் கோட்டையைச் சுற்றிவளைத்துக் காவல் செய்தல் 

வலியதம்பி குஞ்சுதம்பி வாய்த்தபெபரும் படையோட 820 

நாலனுகோட்டை வாசலையும் முன்னிறுத்திக் காவல்செய்ய. 

16.816. சதித்தாரே - சதி வேலை செய்தாரே. சதிவு - சதி; இங்குத் தோல்வியைக் குறித்தது. 

16:52. முன்னிறுத்தி - முதன்மைப்படுத்தி. 

Mannavar kottaiyil patunkiyiruttal 

catittarée matampimar cativuvanta tenrucolli 

arrama!l mannavarum ataittuk kottaikkulliruntu 

naluk6ttai vacalaiyum naprakat tamataittu 

mannar perumpataiyum vaytta kofttaikkullirukka
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Tampimarkal k6ttaiyaic curri valaittuk kaval ceytal 

valiyatampi kuficu tampi vayttaperum patalyof{a 

nalukoftai vacalatyum muniirutti kavalceyya 

The king was shocked at the treacherous act 

Retreated and withdrew his forces 

To lock themselves inside the fort 

Valiya Tampi and Kuficu Tampi 

Were happy to note the retreat 

Ordered for a seige and 

Guarded the gates with rage. 

மன்னர் தப்பித்து ஒடுதல் 

தாய்வீட்டில் தானிருந்த வாலவஞ்சி மார்த்தாண்டர் 

அடைத்துக்கொண்டு உள்ளிருந்தால் அபத்தற்வரும் என்றுசொல்லி 

எப்படித்தான் போவோமென்று எங்கேஒடி ஒளிப்போசமன்று! 

வடக்குக்கோட்டை வாசலிலே வாய்த்தசுட்டி வாசல்வழி 825 

மயிலாடும் பொத்தவழி மன்னவரும் போகிவன்று 

மும்பில்ரெண்டு குதிரக்காரர் பின்னேரெண்டூ குதீரக்காரர் 

பக்கத்தில் நாவுகுதிரக்காரர் பரிநடுவில் தம்புரானும் 

ஒக்கயவர் தான்தீரண்டு ஒழித்தோடும் வேளையிலே 

தம்பிமார் இருபேரில் தக்கசிதாரு குஞ்சுதம்பி 830 

கள்ளத்தன மாகவல்லோ காவலவன் குஞ்சுதம்பி 

வடக்குக்கோட்டை வாசலிலும் மலையடி வாரத்திலும் 

சுத்தியவர் குதிரைகட்டிச் சூழவேயவர் நிற்குநேரம் 

அங்குநிற்ப தறியாமல் அரசாண்ட மன்னவரும் 

தம்புரான்மேல் மன்னவரும் நாவுகுதிரைக் காரர்களும் 835 | 

ஒருமித்து மன்னவரும் ஒடுமந்த வேளையிலே. 

1ஏ.822. தாய் வீடு - அரண்மனையின் முக்கிய, ஆரம்ப காலத்தில் கட்டப்பட்டபகுதி 

இப்பெயரால் அழைக்கப்படுகிறது; இப்பொழுதும் இப்பகுதி தாய் கொட்டாரம்' எனசி 

சுட்டப்படுகின்றது. 18823. அபத்தம் - கேடு. 19.82. எப்படித்தான் போவோம் - எந்த 

மூறையிலே தப்பித்து இங்கிருந்து போவோம். 19.525. சுட்டி வாசல்வழி - சிறிய வாசல் 

வழி; பத்மநாபபுரம் அரண்மனையிலிருந்து வெளியில் செல்வதற்கு ரகசியமான வழி ஒன்று 

உண்டு என்ற வழக்காறு இன்றும் உள்ளது இந்த வழியே சென்றால் கோட்டைக்கு 

வெளியே புலியூர்குறிச்சியை அடையலாம். 16.826. மமரிலாடும் பொத்தை - குமாரகோயில் 

Ga உள்ளே ஒரு சிறிய ஊர். 16.927. மூம்.பில் - 'முன்பாக' என்ற பொருள் தரும் வட்டார 

Spies சொல். குதிரக்காரர் - 'குதிரைக்காரர்' என்பதன் பேச்சு வழக்கு. 18.828. பரி -
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குதிரை. தம்புநான் - அரசன்; மார்த்தாண்டவர்மா. 16.825. ஒக்க - அவர்கள் எல்லோரும்” 

என்ற பொருளில் அமைந்த வட்டார வழக்குச் சொல். 16.888. சுத்தி - 'சுற்றி' என்பதன் 

பேச்சு வழக்கு. ் 

௬.சொ ட௩. ஒழிப்போம் 

Mannartappittu otutal = - 

tayvittil tanirunta valavafici marttantar 
ataittukkontu ulliruntal apattamvarum enrucolli 

eppatittan p6vomenru enkéoti olippomenru 

vatakku k6ttai vacalilé vayttacutti vacalvali 

mayilatum pottavali mannavarum pokavenru 

mumpilrentu kutirakkdrar pinnérentu kutirakkarar 

pakkattil nalukptirakkarar parinafuvil tampurapum 

okkayavar tantirantu olittotum velaiyile 

tampimar irupéril takkatoru kuficutampi 

kaHlattana makavallo kavalavan kuncutampi 

vatakkukottai vacalilum malaiyati varattilum 

cuttiyavar kutiraikattic cilavéyavar nirkunéram 

ankunirpa tarityamal aracanta-mannavarum 

tampuranmeél manpavarum nalukutiratk xararkalum 

orumitty mannavarum Otumanta vélaiyilé 

King's effort to escape 

The King was looking for an escape route 

He felt insecure in his own fort 

Thought of north and south, east and west 

Finally made way through a 
Secret wicket gate on the north 

Collected trusted guards 

Numbering eight on horses bright 

Left thé palace through a secret tunnel 

Emerged out near downsteps of a hill 

With shivering hands and sad notes 

He saw the devil and the deep sea 

Standing in the form of Valiya Tampi and Kuiicu Tampi.
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கம்பிகள் .எமண்னாரைச்சுற்றி வளைத்தல். 

"குஞ்சுத்தம்பி கண்டல்லோ குதிரைவிட்டுத் தான்விரட்டிக் 

கிழக்கோட்ட வாசலிலே தம்புரானை வளைந்து கொண்டு 

கூட்டாக வளைந்துகொண்டு குஞ்சுத்தம்பி மன்னவரும். 

சூஞ்சுத்தம்பி மன்னரை வாளால் வெட்ட முனைதல் 

குஞ்சுத்தம்பி மன்னவரும் குதிரைபிறம் மேலிருந்து 840 

மந்திரவாள் தாமைடுத்து கூர்பார்த்து மேல்பார்த்து 

ஆணழகன் குஞ்சுத்தம்மி கைகலந்து வெட்டுநேரம். 

மூதலியார் குஞ்சுத்தம்பியைத் தடுத்தல் 

குதிரை மேலிருந்த அழகப்ப முதலியாரும் 
அரசழிக்க! நாயமில்லை ஆணழகா குஞ்சுதம்பி 

மன்னவரை குலைகள்செய்ய வையகத்தில் கண்டதில்லை 845 

சற்றுநேரம் பொறுத்திடுவாய் நாடாள்வாய் குஞ்சுத்தம்பி 

ஆணையிட்டு முதலியாரும் அவர்முன்னே செல்லூநேரம். 

19.88. கீழ்கோட்ட வாசல் - கோட்டையின் கிழக்குப் பக்கத்தில் அமைந்த வாசல். 16.81. 

மந்திர வாள் - நினைத்ததைச் சாதிக்கும் வாள் எண்ற பொருள். கூர் - கூர்மை. 18.6.42. 

கை கலந்து - மன்னனோடு நேரடியாக மோதி. 18.843. அரசழிக்க - அரசனான 

மார்த்தாண்டவர்மனை அழிக்க. நாயமில்லை - “ஞாயமில்லை' என்பதன் பேச்சு வழக்கு. 

16.845.. குலை - 'கொலை' என்பதன் பேச்சு வழக்கு. 

௯௬.சொ ௨1. 'அரசளிக்க 

Tampikal mannaraic curri valaittal 

kuficutampi kantall6 kutiraivittut tanvirattik 

kilakkétta vacalilé tampurana! valaintukontu 

kittaka valaintukonfu kuncutampi mannavarum 

Kuficut tampi mannarai valal vetta munaital 

kuficutampi mapnavarum kutiraipiram méhlruntu 

mantiraval tametuttu. karparttu mélparttu 

analakan kuficutampi kaikalantu vettunéram 

Mutaliyar kuiicut tampiyait tatuttal 

kutirai mélirunta alakappa mutaliyarum 

- aracalikka nayamillai analaka kuficutampi
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mannavarai kulaikalceyya vaiyakattil kantatillai 

carrunéram poruttituvay natalvay kuficutampi 

anaiyittu mutaliyarum avarmunné celluneram 

The horse that carried Kuiicu Tampi 

Went straight and stopped before the king . 

He took his magical sword , 

And tuned it to kill the king 
He swung the sword in anger 

That made the king shiver. 

"Stop" said Mutaliyar 

Coming towards them on horse back 

“Nobody has the right to kill the king 

And there is no justice in it 

Restrain the urge to hit and kill 

} remind, our aim is to retrieve the kingdom first”. 

குஞ்சுத்தம்பி செய்வதறியாது திகைத்தல் 

கண்டபோது குஞ்சுத்தம்பி கை8யடுூத்து வெட்டாமல் 

கையினுட வாளோட காவலன் குஞ்சுத்தம்பி 

அய்யய்யோ கெடுத்தானே அழகப்ப முதலியாரும் 

கோடிமனம் தான்சடைத்து குஞ்சுத்தம்பி நிற்குநேரம். 

850 

வலியதம்பி குஞ்சுத்தம்பியிடத்து வினாவுதல் 

வலியதம்பி மன்னவரும் வந்துகண்டு தம்பிதன்னைக் 

குஞ்சுத்தம்பி மன்னவனே கோழப்பட்டு' போனசிதன்ன 

தம்பிமார் இருபேரும் தர்க்கமிட்டு” தங்களிலே, 

16.84. கையினுட - கையிலிருந்த. 18.851. கோடி - மனம் வருந்தி. 16853. கோழப்பட்டு 

- கோழையாகி. 16.854. தர்க்கமிட்டு - வாதுசெய்து. 

௬.சொ..௨1. கோளப்பட்டு 2. தற்கமிட்டு 

Kuficut tampi ceyvatariyatu tikaittal 

kantap6tu kuficuttampi kaiyetuttu vettamal 

kaiyinuta valota kavalan kuficuttampi 

ayyayyo ketuttané alakappa mutaliyarum 

kGtimanam tancataittu kuacut tampi nirkumneram
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Valiyatampi kuficut tampiyitattu vinavutal | 

valiyatampi mannavarum vantukantu tampitannaik 

kuficut tampi mannavané kolappattu ponatenna 

tampimar irupérum tarkkamittu tankalile 

Deal between the king and Mutaliyar 

Kuficu Tampi stood still 

Thinking that Alakappa Mutaliyar ~ 

Had spoilt all his plans to kill the king. 

At that time there came 

The valiant Valiya Tampi 

Wondering what was going on 

Why his brother had missed 

The fine opportunity to kill the king. 
1? 

அரசர் பிறர் அறியாவண்ணம் அழகப்ப முதலிக்குப் பணம்கொடுத்தல் 

அங்கேயவர் நிற்குநேரம் அரசாளும் மன்னவரும் 855 

ஏதுபாயம் விட்டல்லவோ இருபேரையும் இணைத்திடுவோம் 

கள்ளத்தனமாக வல்லோ கருவலங்கள் சேகரித்து 

ஒருசாளியல் நல்லபணம் ஒருசாளியல் கள்ளபணம் 

இரண்டு சாளியல் பணமும் நலமுடனே தான்வரத்தி வய 

ஆரொருவர் அறியாமல் அழகப்பன் முதலிகையில் 860 

கள்ளர் கன்னமிட்டதுபோல் கையில் கொடுத்தாரே. 

16.8௧6௨. உபாயம் - ஞூழ்ச்சி.. 18,857. கருவலங்கள் - 'கருஷலங்கள்' என்பதன் பேச்சு வழக்கு; 

இங்குக் கருவூலம் பணத்தைக் குறித்தது. 16859. வரத்தி - 'வரச்செய்து” என்பதன் பேச்சு 

வழக்கு. 16.880. ஆரொருவர் - 'யாரும்' என்ற பொருளில். 18.861. கன்னமிட்டது திருடியது. 

Aracar pirar ariyavannam alakappa mutalikkup panamkotuttal 

ankeyavar nirkumneram aracajum manpnavarum 

étupayam viftallavo irupéraiyum inaittituvom 

kallattanamaka vallé karuvalanka] cékarittu 

orucéliyal nallapanam orucaliyal kallapagam 

jrantu cajliyalpanamum nalamutané tanvaratti 

groruvar ariyamal! alakappan mutalikaiyil 

kajlar kanpamittatupol kaiyil kofuttare
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ரநம்16 (1 க்கத் 4276. ப) 

The king thought of several ways 

To come out safe ் 

Gave secret signals to his guards 

To bring money to bribe Mutaliyar 

When Alakappa Mutaliyar 

Was in his company 

He gave in his hands bundles of money . 

As the lotus turns happy 

On seeing the face of the sun 
Alakappa Mutaliyar would be happy 

On hearing the clink of money 

With no time lost. 

அழகப்ப முதலி மூவரையும் திருநீலகண்ட சுவாமி கோவிலுக்கு 

அழைத்து வருதல் 

கருவினங்கள் கண்டபோது மனமகிழ்ந்து முதலியாரும் 

நல்லுறவாய் தம்பிமாரை நாடியவர் நீரத்திக்கட்டித் 

தம்பிமார் மன்னவரையும் தான்முதலி கைப்பிடித்து 

ஹூவரையும் கைப்பிடித்து முதலியாரும் தான்தடந்தார் 

அழகப்ப முதலியாரும் அவரேதோ உயபாயமிட்டார் 

பல்பநாப புரத்துக்கோட்டை பாருபாரரன வந்துகண்டூ 

திருநீலகண்ட சுவாமிகோயில் திருநடையில் வந்துகண்டு 

865 

திருநடையில் வந்துகண்டு செய்தியெல்லாம் சொல்லுவாராம். 

் மூவரையும் முதலியார் சத்தியம் செய்யச் சொல்லுதல் 

ஏதேதோ சத்தியங்கள் இனிநீங்கள் செய்திடுவீர் 

தம்புரானும் தம்ரிமாரை சதிவுசெய்ய மாட்டோிமன்றா. 

சதிவுசெய்ய மாட்டோமென்று சத்தியங்கள் செய்யவேண்டும் 

பாலும்கடை யாலும்வைத்து பாராளும் மன்னவரும் 

தம்பிமார் தன்தனக்கு சதீவுசெய்வ தில்லையென்று 

சதிவுசெங்வ தில்லைரியன்று சத்தியங்கள் செய்யச்9சான்னார். 

870 

875 

18.862. கருவிளங்கள் - கருவூலப் பணங்கள். 16.863. நிரத்திக் கட்டி - சமாளித்து; சமாதான 

படுத்தித் தன் வழிக்குக் கொண்டு வந்து. 18.868. திருநீலகண்டசுவாமி கோயில் - 
பத்மநாயுரம் கோட்டையினுள் அமைந்த கோயில்; கி.பி. 16-ம் நாற்றாண்டு பழமையான 
இக்கோயில் இறைவன் மாதேவன் என்றும், இறைவி ஆனந்தவல்லி என்றும்
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அழைக்கப்படுகின் றணர். 16.872. சதி - வஞ்சகம். 16,878. கடையால் ; பசுவிலிருந்து 

பால் கறக்கப் பயன்படும் முங்கிலால் ஆன ஒரு வகை பாத்திரம்; கடையாவில் பாலை 

நிறைத்து வைத்து சத்தியம் செய்யம் வழக்கம் குமரிமாவட்ட மலைப்பகுதிகளில் உண்டு. 

: Alakappa mutali muvaraiyum tirunilakanta cuvami kovilukku alaittu 

varutal 

karuvilankal kantapdtu manamakijntu mutaliyarum 

nalluravay tampimarai natiyavar nirattikka ftit 

tampimar mannavaraiyum tanmutali kaippitittu 

miuvaraiyum kaippitittu mutaliyarum tannafantar 

alakappa mutaliyarum avareéto upayamittar 

palpanapa purattukkottai paruparepa vantukanfu 

tirunilakanta cuvamikoyil tirunataiyil vantukantu 

tirunataiyil vantukantu ceytiyellam colluvaram 

Muvaraiyum mutaliyar cattiyam ceyyac collutal 

atéto cattiyanka! inininka] ceytituvir 

tampuranum tampimdrai cativuceyya matto6menru 

cativuceyya mattomepru cattiyanka] ceyyavénfunr 

palumkatai yalumvaittu parajum mannavarum 

tampimar taptanakku cativuceyva tillaiyenru 

cativuceyva ullaiyenru cattiyankal ceyyaccopnar 

Peace treaty 

He was all for peace 

Held their hands in one 

And took them to the temple 

Where God Thiru Nilakanta Cami resided 

They stood in front of the temple 

To bring peace and to stop war. 

"Swear before God 

Never we fight again" 

Urged Alakappa Mutaliyar-. 

மன்னர் மனதில் வஞ்சகத்துடன் சத்தியம் செய்தல் 

அப்போது மன்னவரும் அவர்மனதில் கன்ளங்வைத்த 

சதியாமல் சதிக்கவேண்டும் சத்தியங்கள் செய்யவேணும்
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அமத்தமது செய்யவேணூம் அரசாளும் மன்னவரும் 

._ ஆூராருவர் அறியாமல்: அவர்பிடித்தார் ஒருமை 

ஈயெதுவும் தான்பிடித்து அவருடைய திருநகத்தில் 380 

நகத்துக்குள்ளே வைத்துக்கொண்டு நாடாளும் மன்னவரும் '' ~~ 

தடதடிவன ஒடிவந்து சத்தியங்கள் செய்வதற்கு 

எதேது சத்தியந்தான் இனிசெய்வோம் முதலியாரே 

குஞ்சுத்தம்பி வலியதம் பி கண்டதம்பி மார்களுக்கு 

தம்பிமார்கள் இருபேர்க்கும் சதிவாருநான் செய்வதில்லை 885 

அவர்கள்்ஏது வினைசெய்தாலும் நான்துரோகம் செய்வதில்லை. 

துரோகம் செய்வதில்லையென்று சத்தியங்கள் செய்யவேணும் 

பாலுங்கடயாலும் வைத்துப் பாராளும் மன்னவரும் x 

FOU so காலமட்டும் தம்பிமார்க்கு ரெண்டகம்செய்வதில்லை 

என்றூகடயலுூம் தொட்டு ஈயதையும் நசுக்கிவிட்டார் 890 

ஈுயதுவும். இறந்துபோச்சு இனிநமக்கு தோசமில்லை 

என்று-சால்லை மனதிலெண்ணி இன்பமுடன் மன்னவரும். 

தம்பிகள் நேர்மையாகச் சத்தியம் செய்தல் 

அப்போது தம்பிமார்கள் அவருபாயம் அறியாமல் 

எங்கள்ஜீவ னுள்ளமட்டும் இவர்க்குரரண்டகம் செய்வதில்லை 

ஆதுசல்பனை யானாலும் சதிகேடு வருவதில்லை 895 

திருவாக்குக்கு மறுவாக்கு செய்வதில்லை முதலியாரே 

தீருந்லகண்ட சுவாமிகோவில் திருநடையில் சென்றுநின்று 

மன்னவரும் தம்பிமாரும் வந்தூசத்தியம் செய்தபோது. 

18.876. கள்ளம் - பொம்; வஞ்சக எண்ணம். 18.877. சதியாமல் சதிக்க வேண்டும் - 
"சதியின் தன்மை வெளியே தெரியாதவாறு தம்பிமாரைச் சதிக்க வேண்டும்' என்ற 

பொருளில். 18.87. அபத்தம் - கெடுதல். 16.879, ஆரொருவர் - 'யாரொருவர்' என்பதன் 
பேச்சு வழக்கு; யாரும். 1௨.882. தடதட - ஒலிக் குறிப்புச் சொல்; வேகத்தை உணர்த்தும் 
நிலையில் அமைந்தது. 18.886. வினை. - கெடுதல்: துன்பம் எனினும் பொருந்தும்.16.889. 
ஈ - இந்த ஈஉயிர் உன்ள காலமட்டும் -றமார்த்தாண்டனாகிய நான், எனது உயிர் 

உள்ளவரையிலும்' என்ற பொருளில் தம்பிமார்கள் உணரும் படியும் (ஆ)'தன் கை 

நகத்திடையே உள்ள இந்த ஈயின் உயிர் உள்ள வரையிலும்' என்ற பொருளில் தன் 
மனசாட்சிக்கும் ஆக இரு நிலைகளில் இத்தொடர் பொருள் கொள்ளப்படும்; இந்த 
மன்னரின் சத்திய செய்தி வாய்மொழி வழக்கிலும் காணப்படுகிறது; மன்னர் இவ்விதம் 
பொய் சத்தியம் செய்தமைக்காக அதன் பாவத்திலிருந்தும் நிவர்த்தி பெற கோதானம் 
செய்தார் என்ற வழக்காறு உண்டு. 16.898. உபாயம் - மன்னரின் சூழ்ச்சி நிறைந்த சத்திய 
முறையான உபாயம். 18.894. ரெண்டகம் - 'இரண்டகம்' எண்பதின் பேச்சு வழக்கு; 
நம்பிக்கைத் துரோகம் என்ற பொருளில். 16.895. கல்பனை - கற்பனை; கட்டளை அல்லது 
நிர்பந்தம் என்ற .பொருளில், 19:89. திருவாக்கு - மண்ணார் வாக்கு.
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ரகத் 

Mannar manatil vaficakattutan cattiyam ceytal’ 

appofu mannavarum avarmanatil kallamvaittu 

catiyama! catikkavéntum cattiyankal ceyyavénum 

apattamatu ceyyavéenum aracalum manpavarum 

aroruvar ariyamal avarpitittar oruiyai 

iyetuvum tagpitittu avarutaiya tirunakattil 

nakattukkullé vaittukkontu natajum mannavarum 

tatatatavena Gtivantu cattiyanka] ceyvatarku 

ététu cattiyantan ipiceyvom mutaliyaré 

kuficutampi valiyatampi kantatampi markalukku 

tampimarka] irupérkkum cativorunal ceyvatillat 

avarkalétu vinaiceytalum nantur Okam ceyvatillai 

turodkam ceyvatillalyenru cattiyankal ceyyavenum 

palunkatayalum vaittup parajum mannpavarum 

iuyirulla kalamattum tampimarkku rentakam ceyvatillai 

enrukatayalum tottu iyataiyum nacukkivittar 

iyatuvum erantupoccu ininamakku to6camillai 

enrucollai manatilenni impamutap manna varum 

Tampikal nérmaiyakac cattiyam ceytal 

appotu tampimarka] avarupayam ariyamal 

enkaljiva nullamaftum ivarkkurentakam ceyvatillat 

étukalpanai yanalum catikétu varuvatillai 

tiruvakkukku maruvakku ceyvatillai mutaliyare 

tirunilakanta cuvamikovil tirunataiyil cenruninru 

maunnavarum tampimarum vantucattiyam ceytapotu 

King's cunning act 

To swear all three 

The king was hideous 

Frustrated and revengeful over his defeat 

Unlike the brothers who were 

Simple, frank and forgetful 

So the king took-a fly in his hand 

Played with words while making the oath.
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And said these words hiding the fly between his fingers 

"As long as this body has life 

(Meaning the fly--) 

I would do no harm to Brothers" 

The moment they took the oath 

He killed the fly 

Thereby making the oath invalid. 

Without knowing this, the king's nefarious act 

The Brothers swore in total faith 

They did not know 

The king was free of oath. 

தம்பிகளிடமிருந்து பறித்த சொத்துக்களை மன்னர் திருப்பிக் கொடுத்தல் 

36.899. வகைதுகை - 'வகைதொகை' என்பதின் பேச்சு வழக்கு; அனுபவத்திற்கு உட்பட் 
சொத்துகள். 18.801. உம்பளம் - வெகுமானம். இறைபகுதி - வரி வளூலிப்பதற்குரிய 
நிலப்பகுதி.” 

வாரும்வாரும் தம்புரானே வாய்த்ததம்பிமார் வகைதுகையும் 

முன்னெடுத்த வகைகளெொலாம் முதல்கள்என்றும் குறையாமல் 900 

உ௰்பனமும் இறைபகுதி உள்ளசதொாரு முதலெடுப்பும் 

குறைப்பகுதியான தெல்லாம் அவர்க்குவிட்டு தான்கொடுத்தார் 

வகையிலுள்ள முதலைடுப்பும் மன்னரவர் விட்டுவிட்டார். 

அழகப்ப முதவி திரும்பிப் போதல் 

இருவரையும் நிரத்திக்கட்டி ஏற்றஅழகப்ப முதலியாரும் 
தன்படையும் தானழைத்துத் தான்போனார் முதலியும்தான். 905 

ட்ட 

Tampikalitamiruntu paritta cottukkalai mannar tiruppic kotuttal 

varumvarum tampuraué vayttatampimar vakaitukaiyum 
munnetutta vakaikalelam mutalkalenrum kuraiyamal! 
umpalamum traipakuti ullatoru mutaletuppum 

kuraippakutiyana tellam avarkkuvittu tankotuttar 

vakalyilujla mutaletuppum mannaravar vittuvittar 

Alakappa mutali tirumpip potal 

iruvaraiyum nirattikkatti érraalakappa mutaliyarum 
tanpataiyum tapalaittut tanponar mutaliyumtan
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When the peace treaty was made perfect 

Mutaliyar played the second part 
Asked the king to part with what was faked 

The right to live in the palace 

The right to collect taxes 

The right to hold salt mines 

the right to have paddy fields and coconut i gardens 

“The king gave his nod 

And agreed to give all at once. 

Then Alakappa Mutaliyar left the place 

With his mercenary forces and 

Carrying his booty looted everywhere. 

தம்பிகள் மறுபடியும் உறவினருடன்: தம் அரண்மனையில் வாழ்தல் 

அழுகப்பமுதலி போனபோது ஆணழகன் தம்பிமார்கள் 

தம்புரானும் தம்மிமாரும் தங்களிலே நிரந்திருந்தார் 

நிரந்திருந்த தம்பிமார்கள் . நீலைமையுள்ள உம்பளமும் 

உம்பனமும் இறைபகுதி உண்டான முறைமைகளும் 

தம்பிமார்கள் தானெடுத்துத் தாயாரையும் தான்வருத்திக் 910 

கொச்சுமணி தங்கையரையும் கூண்டநல்ல மாமனையும் , 

கிட்டிணத்தம்மை தம்புரானும் கிருயையுடன் கூட்டிவரச் 

சுயிந்திரம் பதிதனிலே சிங்கநல்லார் படைவீட்டில் 

பயேற்றவேம்படிவாழ் கோவில்கல்லில் மரடன்பொன் னிஆயனுடன் 

SUIT LE dy HET FST) FV Sr பள்ளிநாயருமாய் குஞ்சிகாணி தாயருடன் ரத . 

தம்பிமார்கள் இருபேரும் தங்களிலே வாழ்ந்திருந்தார். 

19.907. நிரந்திருந்திருந்தார் - Ger gt வாழ்ந்திருந்தார். 18.21. வருத்தி - வரச்செய்து. 18913. 

௬யிந்திரம் - சுசீந்திரம்" என்பதன் பேச்சு வழக்கு. 

Tampika| marupatiyum uravinarutan tam aranmanaiyil valtal 

alakappamutali ponapotu analakan tampimarka] 

tampuranum tampimarum tankalile nirantiruntar 

nirantirunta tampimarkal nilaimaiyulla umpalamum 

umpafamum iraipakuti untana muraimatkajum 

tampimarkal tanetuttut tayaralyum tanvaruttik | 

koccumani tahkaiyaraiyum kintanalla mamanaiyum
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kittinattammat tampuranun kirupaiyutan kuttivarac’ 

cuyintiram patitanilé cifkanallir pataivittil 

yérravémpatival kovilkallil matanpon niraayanutan 

vayttapiccaikai pallinayarumay kuncikani nayarutan 

tampimarka] irupérum tankalilé valntiruntar ab 

Reconcilliation 

' Brothers having got back all their rightfull wealth 

Went to Cucintiram 

To bring back their family 

Their mother Kittinattammal 

Sister Koccumani,Uncle 

And Matan Ponni Aayan, 

Piccaikaipaili Nayar and 

Kunicikani Nayar 

All were taken to Cinkanalitir 

தம்பிமார்கள் மன்னனுக்குத் தொண்டு செய்தல் 

இருக்குமந்த நாளதிலே ஏற்றபுகம் தம்பிமார்கள் 

மன்னவரை முகம்காட்டி வடிவழகன் சேவிக்கவே 

வலியதம்பி வாளுடனே சற்றும்கசடூ இல்லாமல் ் 

தம்புரானைச் சேவிக்கவே சற்றும்கசடூ இல்லாமல் 

சதிவாற தறியாமல் தான்சேவித்தார் மன்னவனை. 

920 

௩5௮18. வடிவழகன் - அழகிய வடிவுடையவன்; வவிய தம்பியைக் குறித்தது. சேவிக்கவே 

- பணிவிடை செய்யலேட 16521. வாற்து - “வருகின்றது' என்பதன் பேச்சு வழக்கு. 

Tampimarkal mannanukkut tontu ceytal 

irukkumanta nalatilé errapukal tampimarka! 

mannavarai mukamkatti vativalakan cévikkavé 

valiyatamp! valutané carrumkacatu illamal 

tampuranac cévikkavé carrumkacatu ithamal 

cativara tariyamal fancévittar mannevanai 

To occupy the royal house 

Then the brothers went and met the king 

With brazen sword and pure heart
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Greeted the king by bowing before him 

Not knowing that the king had ர 

A black spot in his narrow heart. 

மன்னரின் சூழ்ச்சி 

மன்னவரும் திருமனதில் வாய்த்ததொரு கசடுவைத்து 

இன்னும்ஒரு பிழைகள்வந்தால்! எதிர்ப்பாரே தம்பிமார்கள் 

மறுதுருவம் தனிலே?சன்று மாறிப்படை கொண்டுவாறார் 

மாறிப்படை கொண்டுவந்து மலைநாட்டை அழித்திடுவார்” சத 

நம்மைக்குலை செய்யவந்தவனை நாமள்குலை செய்யவேண்டும். 

நரகருவாழ்” கோவிலிலே நலமுடனே எழுந்தருளி 

முகங்காட்ட வேணுமென்று முறைமையுடன் தானழைத்து 

நாடழித்த தம்பிமாரை நாமள்கொலை செய்யவேண்டும். 

19.52. வாறார் - 'வருகிறார்' என்பதன் பேச்சு வழக்கு. 16.926. குலை - 'கொலை' என்பதன் 

பச்சு வழக்கு. நாமள் - 'நாம்' என்பதன் வட்டார வழக்கு. 16.928. வேணும் - [வேண்டும்' 

என்பதன் பேச்சு வழக்கு. 

௬.சொ ௨1 பிள்ளைகள் வந்தால் 2. அளித்திடுவார் 8. நாகருவாள் 

Mannarin culcci 

" mapnavarum tirumanatil vayttatoru kacatuvaittu 

innumoru pilaikalvantal etirppare tampimarka] 

maruturuvam tanilécepru marippatai kontuvarar 

marippatai kontuvantu malainattal alittifuvar 

nammaikkulai ceyyavantavanai namalkulai ceyyavepium . 

nakaruval kovililé nalamutaneé eluntaruli ச 

mukankatta venumenru muraimaiyutan tapajaittu 

nataliftta tampimarai namalkolai ceyyavéentum 

King's new plan to kill the Brothers 

The king thought he should be wise 

Not to repeat the earlier deed 

For, his wrongful act would 

Make the Brothers invite foreign forces 

To wipe out the Hill Land 

And to destroy his lovely Kingdom
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"There will be no peace 

Till I kill the two Brothers 

I shall devise a plan 

And invite them to Nakarkoyil 

There I shall kill them safely" 
Said the king to himself. 

மன்னரும் கூட்டத்தாரும் நாகர்கோயில் அரண்மனை வருதல் 

கெர்லைகள்செய்ய வேணுமென்று கூண்டவர்கள் ஒன்றுகூடிப் 930 

பத்மநாப புரமதிலும் பக்கத்திலே மந்திரிமாரும் த. 

வில்லுகீறி அம்பலத்தில் விரைவாகக் கடந்துசென்று ', 

குதிரைபாஞ்சான் குளம்கடந்து கண்டகருப்புக் கட்டி ஆறுவிட்டு 

தோசைபலகாரம் விற்கும் சுங்காங்கடை கடந்து ட்ப ் ம 

ட யார்பதியாள் அகரமிட்டு பஞ்சவர்ணக் காடூம்விட்டு . 935 

நாகருவாழ் கோவிலிலே நன்றியுள்ள கொட்டாரத்தில் ்் ் 

கோவில்கல் கொட்டாரத்தில் கூண்டமன்னர் எழுந்தருளி ட 

ஆசான்மாரும் பணிக்கன்மாரும் அவர்பக்கத்தில் சூழ்ந்துவர ....., 

செருமிநிற்கும் நேரமதில் சிறந்தமன்னர் கற்பித்தாராம். 

36.50, கூண்டு - சேர்ந்து. 18.24. தோசை பலகாரம் விற்கும் சுங்காங்கடை - சுங்கம் 
வளூலிக்கும் இவ்விடத்தில் பலகாரக்கடை இருந்தது; வழிப்போக்கர்கள் இவ்வூர் கடையில் 

சாப்பிடுவதற்குரிய நேரத்தைக் கணக்கில் வைத்துப் பயணம் செய்வதாக வாய்மொழி 

வழக்காறு உள்ளது. 16.955. பார்பதியாள் அகரம் - 'பார்வதிபுரம்' என்னும் ஊர். 16.98௨. 

நாகருவாழ் கோவிலிலே நன்றியுள்ள கொட்டாரம் - நாகராஜர் வாழும் கோயிலாகிய 

நாகர்கோயிலுள்ள அரண்மனை; இவ்வரண்மனை இப்போதைய காவல்துறை 
கண்காணிப்பாளர் அலுவலக வளாகத்தின் முன்பு இருந்தது; இவ்வரண்மனை 
அடையாளங்கள் கி.பி.1990 வரை இருந்தன. 16.986. பணிக்கன்மார் - ஈழுவ காதியர். 
16.99. செருமி - சேர்த்து: நெருக்கமாய். 

Mannarum kuttattarum nakarkoyil aranmanai varutal 

kolaikalceyya vénumenru kintavarkal oprukitip 

patmanapa puramatilum pakkattilé mantirimarum 

villukiri ampalattil viraivakak katantucenru 

kutiraipancan kulamkatantu kantakaruppuk kattiaruvittu 

tocaipalakaram virkum cufkankatai katantu 

parpatiyal akaramittu paficavarnak katumvittu 

nakaraval kovililé nanriyulla kottarattil 

k6vilkal kottarattil kintamannar eluntaruli
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acanmarum panikkapmarum avarpakkattil cilntuvara - 

ceruminirkum néramatil cirantamannar karpittaram 

And asked his ministers to 

Arrange for his trip to Nakark6oyil 
On a fine morning 

The king and his team 

Set out on their journey 

From Patmanapapuram to Nakarkoyil 

With the definite goal of killing the two Brothers. 

Passing the temple at Villukkuri 

Crossing the Kutiraipancankulam 

And the river Kantakaruppukkatti 

Moving through Cunkankatai 

Reaching Parvatipuram 

Surrounded by ministers and chieftains 

They stayed at the palace in Nakarkéyil. 

மன்னன் தம்பிகளை அழைக்க ஒட்டனை அனுப்புதல் 

குஞ்சுதம்பி வலியதம்மி கூண்டமன்னர் இரண்டுபேரும் 940 

ஒட்டனையும் வரவழைத்து! உறுதியுடன் கூட்டிவர 

தம்பிமார்கள் இருபேரும் தானவர்கள் மறுத்துச் சொன்னார் 

மன்னருட பக்கத்திலே மன்னவரும் காணாமல் 

வலியதம்பி குஞ்சுதம்பி வடிவழகன்* தம்பியரைத் 
945 

திருக்கண்ணில் காணாமல் திகைத்திருந்தார் என்றுசொல்லிச் 

சீக்கிரத்தில்” கூட்டிவர திருவிளங்கள் பற்றுவாராம். 

ஒட்டன் செய்திகளைத் தம்பிமாரிடத்துக் கூறுதல் 

ஒட்டனும் விடைவாங்கி உற்றபுகழ் தம்.மிமாரைக் 

கூட்டிவர வேணுமென்று குணமுடனே தாரன்நடந்து 

சிங்கநல்லூர் படைவீட்டில் செய்திஎல்லாம் சொல்லுவாராம். 

வழகன் தம்பியர் - வடிவ அழகில். சிறத்த தம்பிமார். 

16.948. திருனிளங்கள் பற்றுவாராம் - திருவுள்ளக்குறிப்பைக கூறினாராம். 
1825 நீராழி ் 

நீராடும் பொய்கை. 16.953. சுத்தி - ‘ape என்பதின் பேச்ச வழனில் ss eas 

'ஐந்து' என்பதின் பேபச்௬ வழக்கு. அஞ்௬ முன்று எட் டமூத்து என்க ப தன்ர 

சேர்ந்து கிடைக்கும் எட்டெழுத்து 'ஓம் நமோ நரன் ட் ச ் ப 

'நமசிவாய'; மூன்றாகிய அகர, உகர, மகர எழுத்துக்களின் சோக்கைய ஒ 

16.941. ஒட்டன் - தூதன். 8544. வடி
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மந்திரம்; மற்றும் ஒம். நமோ நாராயணா' என்னும் எட்டெழுத்து மந்திரம் எனினும் 
அமையும். 16.957. சேனித்தல்லோ - வணங்கியல்லவா. 16.958. அமுதேற்றும் மண்டபம் 
- சாப்பாட்டு அறை. 

௬.சொ : 1. வரவழைத்து 2. வரடிவனளகன் 8. சிக்கிறத்தில் 

1 

Mannan tampikalai alaikka ottanai anupputal 

kuficutampi valiyatampi kintamannar irantupérum 

oftanaryum varavai{aittu urutiyutan kittivara 

tampimarkal irupérum tanavarkal maruttuc connar 

mannaruta pakkattilé mannvarum kanamal 

valiyatamp! kuncutampi vativalakan tampiyarait 

tirukkannil kanamal tikaittiruntar enrucoilic 

cikkirattil kittivara tiruvilanka] parruvaram 

Ottan ceytikalait tampimaritattuk kurutal 

ottanum vitaivanki urrapuka] tampimarait 

Kuttivara vénumenru ‘kunamutané tannatantu 

cinkanallur pataivittil ceytiellam colluvaram 

Message sent to the Brothers 

Then the king recruited a special messenger 
To bring the two Brothers to his camp. 

Telling them the king was upset 

Felt very much their absence 

He wished to see them at the earliest. 

'. Carrying this urgent message 

The herald went straight to Cinkanallur. 

தம்பிமார்கள் நீராடி இறைவனைத் தொழுதல் 

சந்தோசமாய்த் தம்பிமார்கள் யாத்திரையும் போகவென்று 950. 
நீராழி தனிவிறங்கி நீராடி தான்9ிபாழிந்து 

நீராட்டம் தனைப்?பொாழிந்து நேசமுள்ள தம்பிமார்கள் 

நெற்றியிலே நீறணிந்து நீலகண்டா சரண9எமன்நூ 

ச௬த்தீ வலமாகவந்து சூரியனை அடிதொழுதார் 

அஞ்சுமூன்று எெட்டெழுத்தும் ஆகமான மந்திரமும் 955 
சகலவித சாஸ்திரமும் தப்பாமல் உச்சரித்து 

நமஸ்கரித்து சேவித்தல்லோ நல்லதொரு தம்பிமார்கள்.
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தும்ரிமார்கள் அமுது உண்டல் : 

அமுதேற்றும் மண்டபத்திலே அங்கவர்கள் வந்திருக்க 

.இருக்குமந்த நாளதிலே ஏற்றபுகழ் தம்பிமாரும் 

கிட்டிணத்தா ளம்மையுமே கிருபையுடன் அமுதளிக்க. 960 

தம்பிமார்களின் அலங்காரம் 

அமுதளிக்க தம்பிமார்கள் அலங்கார அணியணிந்து 

கஞ்சியிட்ட கவணிகளும் சருகைமிட்ட உருமாலும் 

கரையிட்ட வேட்டிகளும் கம்பிக்கரை கவணிகளும் 

கையில் வீரச்சங்கிலியும் கல்பதித்த மோதிரமும் 

கோர்த்தியிட்ட முடுகுகளும் குணமுடனே எடுத்தணிந்து 965 
விலைமதிக்க வொண்ணாத வீரவாளிப் பட்டூடுத்து 

மாந்தளரிர்போல் பட்டுடுத்து வலியதம்பி குஞ்சுத்தம்பி 

அரைதனிலே அரைஞானம் ஆளியிட்ட முடுவுகளும் 

கச்சப்பிறம் கைமுடுகு கசவிட்ட வேட்டிகளும் 

பொன்னுரைத்து பொட்டுமிட்டு புனுகுநன்றாய் உடல்முசி 970 

மணமார்பில் சந்தனமும் வாடையது கமகசமன 

MIM WH iO மதப்புவிபோல் வலியதம்பி 

சினப்புலியோல் குஞ்சுத்தம்பி சிங்கார உடுப்புகளும் 

மணிமார்பில் சந்தனமும் வடிவழகன் குஞ்சுதம்பி 

ஆபரண மாலைகளாம் அணிமுத்து தான்பதீத்த 

முத்துமாலை அபரணம் விஸ்தாரமாங் அணியணிந்தார் 

குஞ்சுதம்பி வலியதம் பி கூண்டதொகு தம்பிமார்கள். 

975 

16.56. கவணி - ஆடை. உருமால் - தலையில் கட்டும் வண்ணத்துண்டு; இச்சொல் உருது 

சொல்லிலுருந்து தமிழுக்குப் பெறப்பட்டது. 18584, 994. வீரச்சங்கிவி, மோதிரம், முடுகு - 

சில வகை ஆபரணங்கள் பெயர்கள். 16967. மாந்தளிர் போல் பட்டு - மாந்தனளிரைப் 

போல மெல்வியதான பட்டாடை, உடுத்து - உடுத்தி, அணிந்து. 19588. அரைஞானம் - 

அரை நாண்; இடுப்பில் பூட்டும் ஒரு வ: ஆபரணம். 18.969,960. முடுவு. கச்சப்பிறம், 

கைமூடுகு - சில ஆபரணங்களின் பெயர்கள். 19589. கசவு - கரை வேட்டியின் ஒரத்தில் 

வெள்ளிச் ஜரிகையால் தெய்யப்பட்ட ஓன்று. 16920. புனுகு - ஒரு வகை வாசனைப் பொருள். 

16271. மணி மார்பு - மாணிக்கம் போல் ஒளிரும் மார்பு. வாடை - நறுமணம். 16.979. 

உடுப்பு - ஆண்கள் அணியும் மேலாடை . 

Tampimarka] nirati iraivanait tolutal 

cantocamayt tampimarka] yattiraiyum pokavenru 

nirali taniliranki mirati tappalintu 

nirattam tanaippolinta nécamulla tampimarkal
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nérriyilé niraninta nilakanta caranamenru 
cutti valamakavantu curiyanai atitolutar 

aficumunru yetteluttum akamana mantiramum 

cakalavita castiramum tappamal uccarittu 

namaskarittu cévittallé nallatoru tampimarka] 

Tampimarkal amutu untal 

amutérrum mantapattilé ankavarkal vantirukka 

irukkumanta nalatilé érrapukal tampimarum 

kittinatta lammatyumé kirupatyutan amutalikka 

Tampimarkalin alankaram 

amutalikka tampimarka] alankara aniyanintu 

kaficiyitta kavanikalum carukaiyitta urumalum 

karaiyitta véttikalum kampikkarai kavanikalum 

kaiyil viraccankiliyum kalpatitta mOtiramum 
korttiyitta mutukukalum kunamutané etuttanintu 

Vilaimatikka vonnata viravalip pattututtu 
mantalirpol pattututtu valiyatamp! kuficutampli 

arattanilé arainanam aliyitta mutuvukalum 

kaccappiram kaimutuku kacavitta veéttikalum 

ponnuraittu pottumittu punukunanray utalpuci 

manamarpil cantanamum vatalyatu kamakamena 

vataiyatu kamakamena matappulipol valiyatampi 

cinappulipol kuncutampi cinkara utuppukalum 

manamarpil cantanamum vativalakan kuficutampi 

aparana malaikalam animuttu tanpatitta 

muttumalai aparana vistaramay aniyanintar 

kuficutampi valiyatampi kintatoru tampimarkal 

Invitation accepted 

Met the Brothers and presented the matter 

With all humility and reverence 

The happy Brothers gave their consent 

Got ready for the hard journey 

Had their bath in the lovely pond
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Fixed holymarks on their foreheads 
Went round and round the temple 
Worshipped God Thiru Nilakantan 
Pronounced holy chants 

Had their meals given by their loving mother. 
They wore the neat and the best 

The dress they kept in the chest 

A fine dhoti with colourful border 

A silk towel with sylvan frills 

Gold chain for the hands. 

Gold rings for the fingers 

Gold ornaments for the whole body 

With all Royal get up 

They looked like young tiger cubs 

Kept the sword in its sheath 

And tied it over their waist 

To guard themselves from enemies 

They carried pointed spears. 

தம்பிமார்கள் நாகர்கோவிலுக்குப் புறப்படுதற்கு ஆயத்தமாதல் 

வவியதம்பி குஞ்சுதம்பி மன்னவர்கள் இருபேரும் 

யாத்திரையும் போகவன்று வல்லயமும் தானெடுத்தார் 

உடைவாளை உறைசொருவி உற்றபுகழ் தம்பிமார்கள் 980 

குடைக்கார செறுக்கவுடன் சுண்டவீசக் காரர்களும் 

வைரவன்கோணம் தனில்வாழும்' மாடன்பொன்னிற நாயருடன் 

பெரும்கோடு தனில்வாழும் பிச்சகப்பள்ளி நாயருடன் 

யாத்திரை விடைவாங்கி தாயாருட முன்பில்வந்தார் 

1மன்னவர்க்கு முகம்காட்டி வாறோம்என்று அடிதொழுதார் 985 

அடிதொழுது தம்பிமார்கள் அம்மைதம்புரான் ஏதுசொல்வார். 

தாயார் பிள்ளைகளுக்கு அறிவுரை கூறி விடைகொடுத்தல் 

பகையாமல் நாமிருந்து பகைத்தாயே மன்னவரை 

ஏதுகல்பினை அனாலும் என்னுடைய பிள்ளைகளே . 

மறுூத்தொன்றும் பேசாமல் மன்னருட கல்பனைக்கு 

கல்பனையைத் தான்கேட்டு அழகுமுகம் காட்டிவாரும் 9௦0
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வரும்விதியை அறியாமல் மாதாவும் திருவிளமாய் 

யாத்திரையும் தான்வாங்கித் தம்.மிமார்க்கு விடைகொடுத்தார். 

19.97. வல்லயம் - ஒரு வகை ஈட்டி, 18.981., கண்டவீசக்காரர்கள் - கைப்பிடி வாளைப் 
பாதுகாப்புக்காகக் கொண்டவர்கள். 16.982. வைரவன் கோணம் - ஓர் ஊர்ப் பெயர். 
16.983. பெருங்கோடு - ஓர் ஊர் பெயர். 16.982, 983. மாடன் பொன்னிற நாயர், 
பரிச்சகப்பள்ளி நாயர் - இவ்விருவரும் தம்பிமார்களுக்கு உதவியாக இருந்தவர்கள். 16.68. 
முன்பில் - முன்பாக. 18.8985. வாறோம் - வருகிறோம்! என்பதின் பேச்சு வழக்கு. 16.986, 
அம்மை - தாய். 18.987. பகையாமல் - பகை கொள்ளாமல். 18.988. கல்பினை - கற்பனை; 
கட்டளை. 16.991. திருவிள.மாய் - திருவுள்ளத்துடன்; நிறைவுடன். 

௬.சொ 1. தனில்வாளும் 

Tampimarkal nakarkévilukkup purappatutarku dyattamatal 

valiyatamipi kuficutampi mannavarka] irupérum 
yattiraiyum pokavenru vallayamum tanétuttar 

ufaivalai uraicoruvi urrapukal tampimarkal 
kutaikkara cerukkanutan kantavicak kararkalum 
vairavankonam tanilvalum matanponnira nayarutan 
perumkotu tanilvalum piccakappalli ndyarutan 
yattirai vitaivanki tayaruta munpilvantar 
manoavarkku mukamkatti varomenru atitolutar 
atitolutu tampimarkal ammaitampuran etucolvar 

Tayar pillaikalukku arivurai kari vitaikotuttal 

pakaiyamal namiruntu pakaittayé mannavarai 
étukalpinai analum ennutaiya pillaikalé - 
maruttonrum pécama] mannaruta kalpanaikku 

' kalpanaiyait tankettu aJlakumukam kattivarum 
varumvitiyai ariyamal matavum ப்பா வாறு . 
yattiraiyum tanvankit tampimarkku vitaikotuttar 

Accompanied by Vairavakonam 

Matan Ponnira Nayar and 

Perunkotu Piccakapalli Nayar 
They went before their mother 
And sought her permission and blessings 
To have a trouble free journey 
And thereby fuifil the king's wish
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"We have never been enemies to the king 

But somehow you became his enemies 

Don't say anything to offend him 

Be restraintful and show tolerance." 

Said the mother to her sons. 

தம்பிமார்கள் கணியாகுளம் வருதல் 

விடைவரங்கித் தம்பிமார்கள் வீறுவீறாய் தான்நடக்க 

வலியதம்பி குஞ்சுதம்மி மன்னவர்கள் இருபேரும் 

நடந்தல்லவோ தம்பிமார்கள் நல்லதொரு வீதிவிட்டு 995 

தெருவெல்லாம் தான்கடந்து சிறந்தஆற்றங் கரைவந்தரர் 

குடைக்கார சிறுக்கனோடே வெஞ்சாமரைக் காரனுடன் 

ஆழ்றுங்கரை வாரமிட்டு ஆணழகன் தம்பிமார்கள் 

சரலாூர் அல்பலம்விட்டு சடிதியாக வழிநடந்தார் 

ிவள்ளங்கப்டி அலம்பலரமும் வீரசூரண் தான்நடந்தார் 7௦00 

அட்டுவரணியன் மடழமும்விட்டு அணழகன் தம்பிமார்கள் 

நெல்லிமடம் தான்சடந்து நிமிஷத்தில் போகவென்ன 

சினப்புலவிபோல் தம்பிமார்கள் இனமம்குறிச்சி ஏலாவிட்டு 

அளுர் ஏஎலாவிட்டு அக்கினியா புரமுமிட்டூ 

அக்கினியா குளம்கடந்து ஆனசுங்காங் SMS SAY 

கள்னியன் காடுமிட்டு கணியாகுளத்தில் வந்தார். 

1905 

வலவியதம்பியின் கட்டளைப்படி குஞ்சுதம்பி தாழக்கூடி செல்லுதல் : 

முதலெடூப்பு உள்ளதெல்லாம் முறைமையுள்ள குஞ்சுதம் பி 

பிச்சகப் பின்ளைநாயரும் பெருமையுள்ள குடக்காரனும் 

கைக்கணக்குப் பார்ப்பதற்குத் கடுநடையாய்த் தான்போனார் 

கன்னியங் காடும்விட்டு கணியா GOD HL. BBL 

புத்தேரி தான்கடந்து சிறந்தபுகழ் குஞ்சுதம்பி இ 

குஞ்சுதம்பி மன்னவரும் குடக்கார செலுக்கணுமாயப் 

மிச்சப்பள்ளி நாயருடன் இறச்சகுளம் கடந்து 

தாழக்குடி! கேள்விதன்னில் தான்போனார் குஞ்சுதம்பி. . 

1010 

ட் ர் - கல் i ந்தங்கோடு 
ரய் - வேகமாம். 18499. சரலூாா கல்குனம் தாலுகா குருத்தவ சர 

வக தக மணியனிலுள்ள ஒரு சிற்றூர். சடுதியாக - வேகமாக. 16.1000, னானை] 

- சரலூர் அருகேயுள்ள சிற்றூர். 14.10 ் i ம் சுங்காங்கடைக்கு 

இடைப்பட்ட ஓர் இடம். 16.1003. ் ! 

பூூணியனிலுள்ள ஓர் ஊர். 18.1004. அக்கிணியாபுரம் -
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ஒரு சிற்றூர். 18.1002. முறைமை - உரிமை, 18.1014. இறச்சகுளம் .- நதாகர்கோயிலிலிருந்து 

வடக்கே ஏழு கி.மீ. தொலைவிலுள்ள ஓர் களர்; இன்வூர் கல்வெட்டு ஒன்று (கி.பி. 1629) 

இவரை 'எறச்சகுளம்' எனக் குறிப்பிடுகிறது. 

௬.சொ 1. தாளக்குடி, 

Tampimarkal kaniyakulam varutal 

vitaivankit tampimarka] viruviray tannatakka 
valiyatampi kuficutampi mannavarkal irupérum 

natantallav6 tampimarka! nallatoru vitivittu 

teruvellam tankatantu cirantaryan karaivantar 

kutaikkara cirukkanoté veficamaraik karanutan 

arrankarai varamittu analakan tampimarka] 

caralur ampalamvittu caitiyaka valinatantar 

vellankatti ampalamum viraciran tannatantar 
attuvaniyan matamumvittu analakan tampimarka]. 

nellimatam tankatantu nimisatti] pokavenna 

cinappulip6!] tampimarka] inayamkuricci élavittu 

aljur elavifttu akkiniya puramumitta 

akkiniya kulamkatantu anacunkan kataikalantu 

kalliyan katumittu kaniyakulattil vantar 

Valiyatampiyin kattalaippati kuficutampi talakkuti cellutal 

mutaletuppu ullatellim muraimaiynila kaficutampi 

piccakap pillainayarum perumaiyulla kutakkarapum 

kaikkanakkup parppatarkuk katunataiyay tanponar 

kalliyan katumvittu kaniya kulamkatantu 

putter! tankatantu cirantapuka! kuncutampt 

kuficutampi magnavarum kutakkara cerukkanuméyp 

piccappalli ndyarutan iraccakulam katantu 

talakkuti ke[vitannil tanponar kufcutampi 

Journey of the Brothers 

Not knowing the course of the cruel fate 

The Brothers began their journey 

' Marching along the streets 
And crossing through numerous villages 

ட ee
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Through Caralur temple swift they went 

Vellankattimatam, Attuvaniyanmatam. 

Nellimatam, Inayamkuricci 

Aliir, Akkiniydpuram and Cunkankatai. 
They passed from place to place 

With Piccakap Piilai Nayar and others 

Kalliyankatu and Kaniyakulam . ் 

Puttéri and Eraccakulam 

Talakkuti were the other places. 

Leaving Kuficu Tampi at Talakkuti. 

வலியதம்பரி நாகர்கோவில் செல்லுதல் 

குஞ்சுதம்பி , போனபோது கூண்டபுகம் வலவியதம்பி 1015 

மாடன் பான்னிற நாயருடன் வாய்த்தகுடக்காற செறுக்கனுமாம் 

பக்கத்திலே வெஞ்சாமரை பாவினையாம் சேவிக்கவே 

பார்வதியான் அகரமிட்டு பஞ்சவர்ணக் காடுமிட்டு 

எவட்டூர்ணி மடம்கடந்து' விசைவுடனே செல்லரவாராம். 

11072. பாவினை - பாவனை. 

Valiyatampi nakarkovil ceHutal 

kuficutampi ponapétu kintapuka! valiyatamp: 

matanponnira nayarutan vaytta kutakkara cerukkagumay 

pakkattilé veficdmarai pavinalyay céevikkave 

parvatiya] akaramittu parca varnak katumittu 

vetturni matamkafantu viraivutané celluvaram 

Valiya Tampi and others 

Went through Parvatipuram, 

Vetturnimatam and reached 

Nakarkéyil where the king stayed. 

வளியதம்பி மன்னரைக் காணுதல் 

நாகருவாம்' கோவிவிலே நலமுள்ள கொட்டாரத்தில் 1020 

பர்பரென தானேர்டி பாராளும் மன்னருடன் 

மன்னருட திருமுன்பதிலே வந்துமுகல் காட்டிதின்றார்.
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மன்னர் வரவேற்றலும் வலியதம்பி வணங்குதலும் 

வந்துமுகம் காட்டிநிற்கும் வவியதம்பி முகம்பார்த்து 

வாரும்வாரும் வலியதம்பி வாருமன்தன் வலியதம்.பி : 

அந்தநேரம் வலியதம்பி அடிதொழுது மன்னவரை 1025 

ஆசாரமாய் கைதொழுது NHN HIM திற்கும்நேரம். 

மன்னர் வஞ்சக எண்ணம் கொள்ளுதல் 

காசினியை அளும்வேந்தன் திருமுகத்தைக். கறுத்தானே 

திருமுகத்தை மாறிவைத்துத் திருவிளங்கள் பற்றுவானாம். 

மன்னர் தம்பியிடம் வஞ்சகமாகப் பேசுதல் 

வாரும்வாரும் என்றுசொல்லி: திருவிளங்கள் பற்றியதும் 

வலியதம்பி வஞ்சமின்றி முகம்காட்டி முன்பில்போக 1030 

திருமனதில் கசடுவைத்து திருவிளங்கள் பற்றியதும் 

தெரியாமல் வலியதம்பி அவத்தம் வாறதறியாமல் 

ஆணழகன் வலியதம்பி அரசருடன் சந்தோசமானார் 

சந்தோசமாய் வலியதம்பி சடையாமல் நிற்கும்நேரம். 

18,1026. ஆசாரமாய் - அரச நியதிகளுக்கு உட்பட்ட ஒழுக்க முறையுடன். 18.1027. காசினி - 

உலகம். கறுத்தானே - கோப்பட்டானே. 18,1028. திருமுகத்தை மாறிவைத்து - “அரசர் தன் 

அழகிய முகத்தில் சினக்குறிப்பை வெளிக்காட்டும் தன்மையில் மாறுபாடாக வைத்து! 

என்ற பொருளில். 19.1052. அவத்தம் - அபத்தம்; தீங்கு. வாறது - வருகின்றது' என்பதின் 
பேச்சு வழக்கு. 18.1054. சடையாமல் - மனம் மற்றும் உடலால் தளராமல். 

சு.சொ டம. நாகருவாள் 

Valiyatampi mannaraik kanutal 

nakaruval kovililé nalamulla kottarattil 

paraparena tandti paralum mannarutan 

mannaruta tiramunpatilé vantumukam kattininrar 

Mannar varavérralum valiyatampi vanankutalum 

vantumukam kattinirkum valiyatampi mukamparttu 

varumvarum valiyatampi varumentan valiyatampi 

antanéram valiyatampi atitofutu manpavarai 

acaramay kaitolutu kaitolutu nirkumnéram 

Mannar vaficaka ennam kollutal 

kacintyal alumvéntan tiramukattaik kKaruttane 

tirumukattai marivaittut tiruvilankal parruavanam
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Mannar tampiyitam vancakamakap pecutal 

varumvarum enrucolli tiruvilankal parriyatum 

valiyaiampi vancaminri mukamkatti muppilpoka 

tirumanatil kacatuvaittu tiruvilanka! parriyatum 

teriyamal!l valiyatampi avattam varatariyamal 

analakan valiyatampi aracarutan cantocamanar 

cantocamay valiyatampi cafaiyamal nirkumnéram 

Valiya Tampi meeting the king 

With no time lost he met the king 

With high regard and great reverence 

He bowed his head before the king. 

"Welcome Valiya Tampi! Welcome" 

Said the king to the man with folded hands. 

Tampi was happy to face the king 

Because he had no enmity in his heart. 

He didn't notice the change on the king's face 

The king's face was rude and red 

மன்னர் தம்பியிடம் உடைவாளை வாங்குதல் 

கெட்டவிதிகள் வந்துசேர கேடுவரும் காலத்திலே 4035 

கீர்த்தியுள்ள வலவியதம்பி தம்புரானின் முன்பில்சிசல்ல 

“உறைகளத்தி உடைவாளை கொட௫ும்தம் பி" கல்பித்தார் 

உடைவாளைக் கேட்டபோது கற்றபுகழ் வலியதம்பி 

அனழிவிதி வாறதறியாமல் அட்டமத்து சனிதனிலே 

ஈகட்டவிதி இருப்பதனால் ஆசனிபிடறி ஏறியதால் 

உடைவாளை தானைக௫த்து உலகாளும் மன்னருட 

உற்றதொரு கைகளிலே திருக்கையில் கொடுத்தாரே. 

1040 

மன்னர் தம்பியின் உடைவாளை வீசி எறிதல் 

திருக்கையினால் தான்வாங்கிச் சிறந்தநல்ல உடைவாளை 

திட்டமிட்டு உறைஉருகி உறைஉருகி உடைவாளை 

2. Mh Hah கைப்பிடித்து வவியதம்பி உடைவாளுக்கு 

நிகராக இப்புவியில் வயத்தில் இல்லையென்றார் 

திருக்கையால் ஆயுதத்தைச் சிறப்பாகத் தான்சேர்த்தூச் 

சிறந்தசிதாரு மண்டபத்தில் மண்டபத்தில் விட்டறிந்தார். 

7945
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தம்பியைச் சேவகர் சுற்றி வளைத்தல் 

சுற்றிநின்ற சேவகரும் ஆசான்மார் பணிக்கன்மாரும் 

அப்போது தானறிந்து ஆங்கவரும் நடையடைத்தார் 1050 

வாசலடை ப்ட்டபோது வலியதம்பி முன்பாக 

வந்தவரும் வளைத்தாரே வளைத்தவர்கள் நிற்கும்நேரம். 

16.1036. கீர்த்தி - புகழ். %6.1087. உறை - வாளுறை. களத்தி - 'களற்றி' என்பதின் பேச்சு 
வழக்கு... கல்பித்தார் - ஆணையிட்டார். 181028, அட்டமத்து சனி - அஷ்டமத்து சனி; 
எட்டாமிடத்து சனி; கிரக நிலைகளின் படி ஒருவருக்கு எட்டாம் வீட்டில் 
சனியிருக்குமானால் அவர் மிகுந்த துன்பங்களுக்கு ஆளாவாரம் என்பது நம்பிக்கை. 18.1040. 
ஆ சனி - அந்த சனி; ஆ' என்பது இவ்விடம் சுட்டுப்பெயராகக் குறிப்பிடப்பட்டது. 
பிடறி - பின் தலையின் கீழ் பகுதி; 'சனி புடதியில் ஏறி விட்டது” என்பது நாஞ்சில் நாட்டு 
வழக்காறு. 16.1044. உறை உருகி - உறையிலிருந்து உருவி எழுத்து. 16.1050. அப்போது 
தானறிந்து - அந்த நேரத்தில் மன்னரின் உள்ளக் குறிப்பை அறிந்து. நடையடைத்தார் - 

அரண்மனை வாசலை மூடினார். 

Mannar tampiyitam utaivalai vankutal 

kettavitikal vantucéra kétuvarum kalattile 

kirttiyulla valiyatampi tampuranin muppiicella 
uraikalatti utaivaJai kotumtampi kalpittar 

ufaivalaik kéttapotu urrapukal valiyatampi 

Uliviti varatarityamal attamattu canitanilé 

kettaviti iruppatanal acanipitari Eriyatal. 

utatvalai tanetuttu ulakalum mannaruta 

urratoru kaikalilé tirukkaiyil kotuttare 

Mannar tampiyin utaivalai vici erital 

_ tirukkaiyinal tanvankic cirantanalla utaivalai 

tittamittu uraiuruki uraiuruki ‘utaivalai 

urratoru kaippitittu valiyatampi utaivalukku 

nikaraka ippuviyil vaiyattil illatyenrar 

tirukkaiyal ayutattaic cirappakat tancérttut 

cirantatoru mantapattil mantapattil vitterintar 

Tampiyaic cevakar curri valaittal 

currininra cévakanim acanmar panikkanmaram 

appotu tanarintu 4nkavarum nataiyataittar 

vacalatai pattapotu valiyatampi muppaka . 

vantavarum valaittaré valaittavarkal nirkumnéram
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He asked Valiya Tampi to come closer 
“Remove the sword and feel ease and comfort” 
Said the king with shining eyes. 

Not knowing the cruel fate 

And movement of the evil stars 

He gave the sword to the king. 

The king was cunning and careful 

Commenting it was the best 

With no equal in the world 

Held it in his hand for sometime 

Stealthily threw it in to the next hall 

Waiting for this opportunity 

Tampi was surrounded on all sides. 

மன்னரின் கட்டளை 

மன்னவரும் கல்பித்தாராம் வலியதம்பி முகம்பார்த்தூ 

இப்போது கேட்டிலையோ என்னுடைய வலியதம்பி 

இசலான சசீந்திரத்தில் மார்கழி மாசத்திலே 1055 

வந்ததல்லோ வலியதம்பி வாய்த்ததிருக் கொடியேற்றும் 

கொடியேற்ற வேணுூமல்லோ கண்ட?தொரு வலியதம்பி 

தேரோட்ட சத்திவகைக்கு சாப்பிடபாத்திரம் வேண்டாமோ 

பாத்திர பண்டங்களெல்லாம் ஆணழகா வலியதம்ரி 

அரைநாழிகைக்!' குள்ளாடி இங்கவா வேணுமென்றார். 1060 

1௨.:1054. கேட்டிலையோ - கேட்பாயோ; இச்சொல்லில் மன்னனின் ஏனனக் குறிப்பு 
உள்ளது. 18.1055. இசலான - பேரோசையுள்ள. 16.1056. திருக்கொடியேற்று - மேலான 
கோயில் திருவிழா கொண்டாட்டத்திற்காக முதல் தாள் ஏற்றப்படும் கொடியேற்றச் சடங்கு. 
16,1056. தேரோட்ட. சத்தி - தேரோட்டத் திருவிழாவான ஒன்பதாம் தாள் அன்று, அதனைக் 
காணவந்த பிராமணர், வேளாளர், நாயர் ஆகிய ஜாதியருக்கு கொடுக்கப்படும் சாப்பாட்டின் 

பெயர். 16,1060. இங்க - 'இங்கே' என்பதின் பேச்சு வழக்கு. 

௬,சொ : 1. அரைநாளிகை 

Manuarin kattalai 

mannavarum kalpittaram valiyatampi mukamparttu 

ippotu kéttilaiyO ennutaiya valiyatampi 

icalana cucintiratti! markali macattilé 

vantatallo valiyatampi vayttatiruk kotiyerrum
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kotiyérra vénumallé kantatoru vayiyatami 

térdtta cattivakaikku cappitapattiram véntamo 

pattira pantankalellam anajaka valiyatampi 

arainalikaik kullati inkavara vénumenrar 

Temple Issue 

By able soldiers and well trained masters 

Best and select Panikkar guards 

"Listen to me Valiya Tampi 

The month of markali is meant for 

Ciicintiram car festival 
To hoist the flag for the festival 

And to host the pilgrims 

We need big and large vessels 

Bring everything within half an hour" 

Said the king in a tougher tone 

வலியதம்பியின் பதில் 

அப்போதூ வலியதம் ரி அடுக்கநின்று அறிவித்தாராம் 

“அழகப்ப முதலிபடை கொள்ளனைகொண்டு போனதல்லோ 

அரசமுடி மன்னவரே அறிஞ்சசெய்தி இதுவல்லோ.” 

மன்னர் தகாத வார்த்தை உரைத்தல் 

அழகன் அறிவித்தபோதே வேங்கைபுவலி மன்னவரும் 

சீறியே வேகமுற்று வெடுவடன கல்பித்தாரே 1065 

"அழகப்பன் உங்கள் அப்பனோடா' என்றரசர் கல்பித்தநேரம். 

வலியதம்பியும் பதிலுக்கு உரைத்தல் 

கல்பினைக்கு அடுத்தஉத்தரம் அணழகன் வலியதம்பி 

மண்டபத்தின் நடுவேவந்து அரசர்திரு முன்பில்நீன்று 

அழகப்ப முதலியுந்தான் எந்தனுக்கு அப்பளென்றால் 

அவ்விடத்து மாமனல்லோ அவ்விடத்து மாமனல்லோ. 1070 

%6.1001. அடுக்கநிண்று - அருகில் நின்று. 16,1005. சீறியே - சினம் கொண்டே. 
வெடுவெடென - ஒலி குறிப்புச்சொல்: சினக் குறிப்பை உணர்த்தியது. கல்பித்தார் - 
கற்பித்தார்: கட்டளையிட்டார். 18,1082. அடுத்த உத்தரம் - உடனடியான பதில். 18.1070. 
அவ்விடத்து - அந்த முறைப்படி.
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Valiyatampiyin patil 

appotu valiyatampi atukkaninru arivittaram 

alakappa mutalipatai kollaikontu ponatallo 

aracamuti mannavare arifcaceyti ituvallo 

Mannar takata varttai uraittal 

alakan arivittapoté vénkatpuli mangavarum 

ciriyé vékamurru vetuvetena kalpittare 

alakappanunka] appanofa emraracar kalpittanéram 

Valiyatampiyum patilukku uraittal 

kalpinaikku atuttauttaram anajakap valiyatampi 

mantapattil natuvévantu aracartiru munpilninra 

alakappa mutaliyuntan entanukku appanenral 

avvitattu mamanallo avvitattu mamanallo 

"All the vessels of the temple 

Are with Alakappa Mutaliyar 

You also know, Oh, king! 

They all became his booty" 

Replied. Valiya Tampi vigorously. 

The king was angry and 

Serious with vibrant words 

"Ys your father Alakappan?" 

For this swift came Tampi's reply 

"If Alakappa Mutaliyar was my father 

Wouldn't he be your uncle" 

மன்னரின் சினம் 

மாமனென்று சொன்னபோது மன்னவரும் கோபித்தல்லோ 

வந்துநின்றவர் முகம்பார்த்தூ கோபித்த நேரந்தன்னில். 

தம்பியைச் சேவகர் சூழ்ந்து பிடித்து அடித்தல் 

ஆசான்மாரும் பணிக்கள் மாரும் அங்கேநின்ற சேவுகாரரும் 

மல்பிடிக்காரரும் வர்மக்காரரும் கூடியேநின்று வளைத்தாரே 

ஈரச்சீலையில் என்னப் பினால்போல எல்லையில்லா சேவுகாரரும் 1975
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வந்தசேவுகளும் வலியதம்பியும் மல்லுகெட்டினால் போலகட்டினார் 

மல்லுகட்டி பிடிக்கவே வர்மத்தட்டு தட்டவே 

வந்துநின்ற வீரஎரல்லாம் வனையவளைய நின்றனர். 

வலியதம்பி எதிர்த்துப் போரிடுதல் 

வலியதம்பி மாறிக்கட்டி வர்மத்தட்டு தட்டினார் 

கால்பிடியும் கைபிடியுமாய் அடவுபோட்டு கட்டினார் 1080 

வனையவளைய நின்றுகொண்டு மாறிமாறித் தட்டினார் 

ஆசான்மார் பணிக்கன்மார்களில் அஞ்சாறுபேர் அங்கேமடிந்தனர் 

கோழிப்போர் பொருவதுபோல கூடிநின்ற பேர்களைக்குத்தினார் 

கைகொண்டு குத்தினார் கால்கொண்டு தட்டினார் 

கடுகநாலைந்து பேர்கள் தூணிலே மோதினார் _ 1085 
மாறிமாறி பொறித்தட்டினார் சேவகர்சிலரே மடிந்துபோனார். 

386.1071. கோபித்து - சினம் கொண்டு. 16.1078. சேவுகார் - சேவகர்கள். 11074. 
மல்பிடிக்காரர் - மல்யுத்தகாரர்கள். வர்மக்காரர் - வர்மக்கலை அறிந்தவர். கூடியே - 
சேர்ந்தே. 161075. ஈரச்சிலை - ஈரமான ஆடை. எள்ளப்பினால் போல - எள்ளானது 
ஒட்டிக் கொண்டதைப் போல. எல்லையில்லா - அளவிட முடியாத. 161076. சேவுகள் - 
சேவகர்கள். மல்லு கெட்டினால் போல கட்டினார். - மல்யுத்த வீரர்கள் நழுவ விட. 
மூடியதாதவாறு எதிரியை மடக்கிப் பிடித்து விட்டதைப் போல கட்டினார். 16.10, 
வர்மத்தட்டு - வர்ம அடிமுறைப்படி அடிக்கும் அடி. 181075, வளைய வளைய சுற்றி சுற்றி. 
ந8.1079. மாறிக்கட்டி - எதிராக நின்று மல்லுக்கட்டி. 161080. அடவு - அடைவு; வர்ம 
அடிமுறைப்படி கால் கைகளை முறையாக அசைத்துக் காட்டும் பாவனை. 16.10 மாறி 
மாறி - மீண்டும் மீண்டும். 16.1083. கோழிப்போர் - சேவல் சண்டை 16.1085. a@a - 
வேகமாக. 18.1086, பொறி - வர்ம அடியின் முறையில் உடலிலுள்ள மர்ம ஸ்தானம். 

Mannarin cinam 

mamanenru connapotu mannavarum kopittalid 

vantuninravar mukamparttu kdpitta nérantannil 

Tampiyaic cévakar culntu pitittu atittal 

acanmarum panikkanmdarum ankénipra cévukararum 

maipitikararum varmakkararum kitiyénipru valaittaré 
iraccilaiyil ellappinalpola ellaiyilla cévukararum 
vantacevukalum valiyatampiyum mallukettinal polakattinar 
maliukkatti pitikkavé-varmattattu tattavé 

vantuninra virarellam valaiyavalaiya ninranar 

Valiyatampi etirttup pGritutal 

valiyatampi marikkatti varmattattu tattinar 

kalpitiyum kaipitiyumay atavupottu kattinar
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valaiyavalaiya ninrukontu marimarit tattinar 

acanmar panikkanmarkalil aficarupér ankématintapar 

kolippor poruvatupola kitininra pérkalaikkuttinar 
‘kaikontu kuttinar kalkontu tattinar 

katukanalaintu pérka] tanilé motinar 
marimari porittattinar cévakarcilaré matintuponar 

Tampi's fight with the guards 

When he mentioned the -word "uncle" 

The king's anger was at its peak 

He gave signal to his men. 

The martial artmasters and 

The mainguards of king's army 

Overpowered Valiya Tampi 

Who fought valiantly 

With single hand and swift movement 

The well trained master 

And the best Panikkar cadress 

Numbering five or six 

Got killed and many injured. 

வலவியதம்பி தளர்ந்து பலபட எண்ணுதல் 

நாலாறுநாழிகை' மல்பிடிநடக்க தம்பியும்நன்றாய் தளர்ந்துபோனார் 

காலசைத்து கையும் அசைந்தல்லோ கடுகவேதாகம் கொண்டடைழும்புதாம் 

நாவுணர்ந்து செவியடைத்தல்லோ நளினமுற்று வருகுதேபாரும் 

அய்யய்யோ இந்தவிதி வாறதறியாமல் அணழகன் வலியதம்பி 1090 

மெய்கள்தான் சோர்ந்து எண்ணாதுஎண்ணி பொருமுகிறான் 

'அணழகன்நல்ல குஞ்சுதம்பியும் எந்தநேரத்தான் ஓடிவாறானோ 

சினப்புலிபோல் குஞ்சுதம்பி வருவானோ வாளுடனே 

மன்னவரைவெட்டிக் கொலைசெய்ய உறைவானளைக் கொடுத்தேனே இப்போது 

அபத்தம்வந்ததே எனப்புலம்பினானே குஞ்சுதம்பியும் வந்ததுண்டால் 1095 

குலைக்களத்தை' மீளலாம் இப்போது வெரு9வருத்த தம்பியும் 

ஈமத்எதனவே மண்மீதுவிழுந்தானேகால்கை அசையாமல் கிடந்தானே. 

காவலர்கள் வவியதம்பியை மன்னர்முன் கிடத்துதல் 

அந்தநேரம் அசான்மார்களும் அடுக்கநின்ற மந்திரிமார்கள் 

சூழநின்றவர் தானும்பிடித்தல்லோ துரிசத்திலே பிடித்துமடக்கினாம்
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கைப்பிடியாக மன்னர்திருமுன்பு கடுகக்கொண்டு அவர்கள் சிடத்தினர் 1100 

மந்தீரிமார் பிடித்துமடக்கினர் மன்னரின்முன்பு கொண்டுகிடத்தினர். 

16.1082. மல்பிடி - மல்யுத்த அபி. நன்றாய் - மிகவும். 16.1088. அசைந்தல்லோ - 
அசைந்ததால் அல்லவா. சழுகவே - அதிகமாக (பை 18.1089. தனின யுற்று - பரிகாசத்திற்கு 
ஆளாகி. 181091. மெய்கள் - உடலுறுப்புகள். எண்ணாது எண்ணி - எண்ணத் தகாதவற்றை 
எண்ணி. பொருமுகிறான் - மணம் திகைக்கின்றான். 191092. வாறானோ - வருவானோ. 
18.10. வற்ததுண்டால் - வருவானேயானாலஸ். 16.1096. குலைக்களம் - கொலைக்களம். 
வெருவெருத்த - தளர்ந்துபோன. 18,1092. மெத்தெனவே - ஓலி சூறிப்புச்பிசால். 24.10, 
அடுக்கநின்ற - அருகில் நின்ற. 18,1099. துரிசத்தில் - வேகத்தில். 181100. ௯ழுக - விரைவாக. 
161101. கோரமாகவேவே - பயங்கரமாகவே. 

Ger. tl, grate 

Valiyatampi talarnty palapata ennutal 

nalapunajikai malpitinatakka tampiyumnanray talarntuponar 
kalacaittu katyumacaintallo katukavétakam kontelumputam 
névunarotu ceviyataittalld nalinamurru varukutéparum 
ayyayyo intaviti varatariyamal analakan valiyatampi 
meykajian coratu epndtuenai porumukiran 
analakapnalla kuiicutampiyum entanérattan étivarand 
cinappulipél kuficutampi varuvand valutané 
mannavaral vettikolaiceyya uraivalai kotutténéippo tu 
apattamvantaté enappulampinané kuficutampiyum vantatuntal 
kulaikkalattai milalam ipp6tu verwyerutta fampiyurmn 
mettanavé manmitu viluntané kalkai acaiyamal kitantané 
Kavalarkal valiyatampiyai mannarmun lotattutal 
antanéram acapmarkajum atukka ninra mantirimarka] 
cwJaninravar tanumpifittalld turicattilé pitittamatakkinar 
kaippifivaka mannartirumugpu katukakkontu avarkaikitattinar 
mantirimar pititty matakkinar mennarinmunpu kontukitattinar 

There was wrestling and boxing 
That went for hours together 
He became tired and withered 
Longed for the arrival of 
Kuticu Tampi, his brave brother 
Who would cut and kill the king
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Felt very much for leaving the sword - 
Kept the fight for a short while 
Fell down unable to survive the fatal. Attacks 
He was placed before the king. 

மன்னன் வலவியதம்பியை ஏனனம்பேசிக் கொலைசெய்தல் 

கோவில்வாசல் நணையில்கிடத்தியே கோரமாகவே .மன்னன்சிரித்தான் 
எகாற்றுவனுக்குளதிராணி நீயேோடா ஏன்தனக்கு எதிராளி நீசவோடா 

பறையடாஎன்றே சொல்லியமுத்தி பாராளும்மன்னர் :நிமிர்ந்துநின்று 
குஞ்சுபீசாத்தீ தன்னைஎடுத்தல்லோ குதவளனையை அறுத்துவிட்டார் 1105 
ஆடுகோமி அறுத்ததூபோல அறாூத்தாரே ராசன்சங்கை. 

உதிரஆற்றில் வவியதம்பரி பிணமாதல் 

சங்குதன்னை முறித்தபோது வலவியதம்பியும் மாண்டுபோனான் 

மாண்டுதம்பி கிடக்கக்கண்டுமே மன்னரும்சந் தோசமானாரே 

வலவியதம்பி தன்னையுமோ மணன்னவர்வதை சிசெய்தயோது 

அஆடறுத்த களம்மீோபோல அலறிபட்ட உதிீரரமலாம் 

_கோளனில்வாசல் படியெலாம் கொட்டார வாசல்படிகயலாம் 

உதிரமாக ஓடுதல்லோ உற்றநல்ல அஆறதுபால. 

1710 

16.1302. எதிரானி - அமமானபகைவனண். 16.1104. பறையடா - மலையாள கமொழிச்சொல். 
16.1106. sag - சங்கின் அமைப்புடைய சூரல்வணனா. 16.1109., வதை - கொலை. 16.1110. 

Bt OSS களம் - ஆட்டைப் பவியிட்ட இடம். 16.1112. qQeeaGer - 
"ஒஓடுகிண்றதல்லவோ' என்பதின் பேச்சு வழக்கு. 

Mannan valiyatampiyai élanam pécik kolaiceytal 

kovilvacal natatyilkitattiye koramakavé mannan cirittan 

korravanukku etirali niyota entanakku etiraliniyota 
paraiyataenré collfyajutti paralum magonar aimirntunioru 

kuficupicatti tannaietuttallé kutavalaiyai aruttuvittar 

atukdli aruttatupola aruttaré rdcancankai 

Utiraarril valiyatampi pinamatal 

cankutenpai nvurittapotu valiyatamiyum mdntuponan 

mantutampi kitakkakkantumeé mannarumcan t6camanaré 

valiyatamp! tannaiyumo mannavarvatai ceytapdtu 

alaruita kalampdla alaripatia utiramelam
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kovilvacal patiyelam kottara vacalpatiyelam 

utiramaka OfutallO urranalla aratupdla 

The king killed Valiya Tampi 

The king was happy to see him lying 

"Are you an enemy to me?" 

Asked the king repeatedly, 

He took a small but sharp knife 

And cut the throat of Valiya Tampi 

Like cutting the heads of goats and hens 

Valiya Tampi was dead 

On seeing him dead the king felt right 

The blood that came from Tampi's body 

Ran from the palace like a river flooded. 

அண்ணன் இறந்த செய்தியைக் குஞ்சுதம்பி அறிதல் 

வல்லதம்பி தன்னையுமோ மன்னர் கொலை செய்தபோது 

தாழக்குடி! கோவிலிலே தானிருந்த குஞ்சுதம்பி 

தமயன்இறந்த எசெய்தியெலாம் அறிந்தவரும் கேட்டவரும் 1115 

அவர்சகள்சொல்லைக் கேட்டவரும் வலியதம்பி தன்னையுமோ 

மன்னர்கொலை செய்துவிட்டார் மன்னர்கொலை செய்துவிட்டார் 

அண்ணருமோ இறந்தசெய்தி அணழகன் கேட்டபோது 

அந்தநேரம் குஞ்சுதம்பி அவென்ற லறிவிட்டார். 

குஞ்சுதம்பி பழிவாங்கப் புறப்படுதல் 

ஆனபலமுள்ள அண்ணரையும் அரசர் குலைசெய்தாரோ 1120 

இனிநாமிருந்தால் நல்லதல்ல இரண்டிலொன்று காணவேண்டும் 

வேங்கைப்புலிபோல சீறினாரே வெடுவெடன்று குஞ்சுதம்பி 

உறைவாளை உருவியல்லோ கடுங்கோபம் கொண்டல்லேர 

கோபம்கொண்டு குஞ்சுதம்பி கோபித்தாரவர் தன்னோட 

படபடவன குஞ்சுதம்பி பரிதாபம்தான் கொண்டெழுந்து 1725 

தாழக்குடி கேள்விவிட்டு தானடைந்தார் குஞ்சுதம் பி. 

16.1113. வல்லதம்பி - வவியதம்பி. 18.1120. ஆன பலம் - யானை பலம்' என்பதின் 
பேச்சு வழக்கு. ருலை - (கொலை என்பதின் பேச்சு வழக்கு. 191122. வெடுவெடென்று - 
ஒலிக்குறிப்பு சொல்; வேகக் குறிப்பை உணர்த்தியது. 16.112௧. படபடவென -- ஒலிக்குறிப்புச் 
சொல்; வேகக் குறிப்பை உணர்த்தியது. நெஞ்சின் துடிப்பையும், அதன் அமைதியற்ற
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நிலையையும் உளளர்த்தியது, 161126. தாழக்குடி கேண்கரி - தாழக்குடி ஊரிலுள்ள வருமானவரி 
அுவலகம், 

ஆஇசர ௨1, தானக்குடி 

Annan irantaceytiyaik kuficutampi arital 

vailatampi tannaiyumo mangarkolal ceyfapdtu 

talakkuti kovililé tapirunta kuficutampi 

famayaniranta ceytlyelam arintavarum kéffavarum 

avarkalicollaik kéttavarum valiyatampi tannaiyumd 

mannarkolai ceytuvittar mapnarkolal ceytuvittar 

annarumo jrantaceyti analakan kéttapotu 

antanéram kuficutampi avenra farivittar 

Kauicutampi palivankap purappatutal 

apapalamulla annaraiyum aracar kulaiceytaro 

ininamiruntal naffatalla trantilogru kanaventum 

vénkaippulipé6la ciyiedré vetuvetenru kuicutampi 

uraivalai uruviyalié kafwigcpam kKontallo 

képamkonin kuticutampi kopittaravar tannd{a 

patapatavega kuficutampi paritapamtan konieluntu 

tajakkuti kélvivittu tagataintar kuncutampi 

Reaction of Kuiicu Tampi 

When Valiya Tampi was murdered 

By the cruel hands of the king 

Kuficu Tampi was in the temple at Talakkuti. 

The news reached bis ears 
He was shocked and felt his blood freeze 

His brother was pawerful like an elephant 

Even be was Killed by the cruel king 

Kuficu Tampi took his sword 

And left his place like an angry tiger. 

குஞ்சுதம்பி நாகர்கோவில் வருதல் 

FSU தான்கடந்து சிறந்தகுடக்காறச் சசெறுக்கனுமகய் 

போன்முடியிட்ட உறவாளும் எமொத்தந்தடிவும் எடுத்துக்கொண்டு
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பழைய ஆற்றின் கரைவழியே புகழ்பெறவே குஞ்சுதம்பி 

திருப்பதிவாம் அகரம்விட்டு சிறந்துஒழுகும் நதிகடந்தூ 1130 
தந்தையார் குளம்கடந்து தக்கபுகம் குஞ்சுதம்பி 

புத்ததேரிவாழ் அகரம்விட்டு கோலோச்சும் எல்லைவிட்டு 

வடசேரி மேடுமிட்டு வாய்த்தநாகருவாழ் கோவிலிலே 

ஈகொட்டாரத்து வாசலிலே குஞ்சுதம்பி சென்றல்லவோ. 

சூஞ்சுதம்பி நாகருவாழ் அரண்மனை அடைதல் 

அடைத்திருந்த கோக்கதவை அவர்காலால் தான்மிதித்தூக் 1135 

காலில்மிதி கொண்டல்லவோ கோக்கதவு தான்தெறிக்க 

அந்தவாசல் தனைக்கடந்து அணழகன் குஞ்சுதம்பி 

இருவிழிகள் தான்சிவந்து எரியும் அக்கினி போலவேதான் 

கோவில்கல் வாசலிலே மன்னவரும் இருக்கும்நேரம் 

இருக்குமந்த நேரத்திலே இசலழகன் குஞ்சுதம்பி 1140 

வேசுத்தோரு வேகமாக வெட்டவேணும் என்றுசொல்லி 

வீரசூரன் குஞ்சுதம்பி அண்ணனாரை குலைசெய்தவரை 

வெட்டவேணுூம் குலைசெய்யவேணும் வெட்டிசின்னாபின்னம் அக்கவேணும் 

குலைகள்செய்ய வேணுமென்று கூண்டபுகழ் குஞ்சுதம் பி. 

191125. பொன்முடியிட்ட உறவாள் - பொன்னால் செய்யப்பட்ட வாளுறை. உறவான் - 
‘ep ener என்பதின் பேச்சு வழக்கூ. பொந்தந்தடி - பருத்த பெரிய தடி. 16.1129. 
பழைய ஆறு - 'பழையாறு' என்னும் நதி. 16.1150. திருப்பதிவாம் அகரம் - திருப்பதிசாரம்: 
என்னும் ஊரின் பெயர். 19.1180. தத்தையார் கூளம் - ஒரு பெரிய குளத்தின் பெயர்; இது 
நாகர்கோயில் - திருநெல்வேலியில் திருப்பதிசாரத்தை அடுத்து சாலையில் உள்னது. 
இக்குளம் குறித்து நாகர்கோயில் கல்வெட்டு (கி.பி.1520) செய்தி தருகிறது. 16,1155. 
கோக்கதவு - அரசன் உள்ளிருக்கும் அரண்மனை வாசல் கதவு. 16,1156. காவில் மிதி 
கொண்டல்லவோ - “காலால் மிதிக்கின்ற வலிமையான மிதியை ஏற்றதால் அல்லவா” 
என்ற பொருளில். தெறிக்க - உடைபட்டு விழ, 18,1199. கோவில்கல் - அரண்மனை. 
16.1140. இசலழகண் - இயல்பான பேரழகன். 18,1142. வீர சூரன் - வவிமையான வீரன். 
16.1143. வேணும் - 'வேண்டும்' என்பதின் பேச்சு வழக்கு, 19.1143. கண்ட புகழ் - மிகுந்த 
பூகழ். 

Kunicutampi nakarkévil varutal 

citappalum tankatantu cirantakutakkarac cerukkanumay 
ponmutiyitta uravalum pontantatiyum etuttukkontu 
Palatyaarrin karaivaliyé pukalperavé kuficutampi 

tiruppatival] akaramvittu cirantuolukum natikatantu 
fattalyar kujamkatantu takkapukal kuficutampi 
puttérival akaramvittu kol6ccum ellaivittu
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vatacéri métumittu vayttanakaruva] kovililé 

kottarattu vacalilé kuficutampi cenrallavé 

Kuncutampi nakaruval aranmanai ataital 

ataittimta kokkatavai avarkalal tanmitittuk 

kalilmiti kontallavo kokkatavu tantertkka 

antavacal tanaikkatantu analakan kuficutampi 

tuvilikal tancivantu ertyumakkini polavetan 

kovilkal vacalilé mannavarum trukkumnéram 

irukkumanta nérattilé icalalakan kunicutampi 

vékattotu vékamaka vettavénum enrucollt 

viracuran kuncutampi annanarai kulaiceytavarai 

vettavénum kulaiceyyavénum vetticinnapinnam akkavenum 

kulaikalceyya vénumenru kuntapuka!l kuncutampi 

Walking through the bank of the river 

Palaiyaru, he crossed Citappal 

Tiruppaticaram, Tattaiyaru pond 

Puttéri and Vatacéri 

Finally reached Nakarkoyil 

He went straight into the palace. 

Opened the door with his legs 

With red eyes and boiling blood 

He searched for the king near the temple. 

குஞ்சுதம்பி மன்னரை வெட்ட முயற்சிசெய்தலும் தோல்விஅடைதலும் 

உடைவானளைத் தானுருவி உள்ளமன்னவரை வட்டுநேரம் ் 1145 

அரசமன்னவரை வெட்டுநேரம் அட்டமத்துச் சனியன்நின்று 

சந்திரனும் சூழுநின்று சனியன் பிடித்ததினால் 

கண்டத்திலே சனியன்நின்று கைகலந்த நேரமதில் 

வாளுருவி மன்னவரைவெட்ட வாசல்படி ஒட்டூந்தட்டி 

வாசல்படி ஒட்டுந்தட்டி வாள்மூட்டு தானிளகி 

ஆகாசத்தில் வாள்பறிய அவர்கையில் மூட்டிருக்க 

வேகமுற்று குஞ்சுதம்மி வெடுவெடன எவட்டிவிட்டார் 

சதிவுவந்த தென்று சொல்லி தட்டழிந்து" நிற்குநேரம். 
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குஞ்சு தம்பியும் மன்னரின் காவலாளிகளும் போர் செய்தல் 

மன்னருட மந்திரிமார் வாய்த்தஅசான் பணிக்கன்மாரும் 

ஈரச்சீலையில் எனள்ளப்பினாற்போல் எல்லையில்லா சேவகரும் 155 

வந்தவர்கள்தானும் பிடித்தல்லோ வலுபெரிய குஞ்சுதம்பியும் 

மல்போரும் வர்மம்தட்டும் வாய்த்தபொறித் தட்டுதட்டுவாரே. 

16.1147. சந்திரனும் சூழ நின்று - ஒருவரின் ஜாதகத்தில் எட்டாமிடத்தில் சனியோகு 

சந்திரனும் இருக்குமானால் மனத் தடுமாற்றம், பேதலிப்பு இருக்கும் என்பது நம்பிக்கை 

கண்டத்திலே - எட்டாமிடத்திலே. சனியன் - சனி பகவான். கைகலந்த - ஒருவரோடு 

ஒருவர் மோதுகின்ற. 161149. ஒட்டுந்தட்டி - முழுவதுவுமாகத் தட்டி; அதாவது 'குஞ்சுதம்பி 

வாளால் மன்னனை வெட்டுகின்ற நேரத்தில் உத்திரத்தில் தட்டி” என்ற பொருளில், 16.1150. 
வாள் மூட்டு - வாளின் கைப்பிடி. இளகி - நெகிழ்ந்து. 161151. பறிய - தனித்துச் செல்ல. 

மூடு - கைப்பிடி. 16.1156. வலு பெரிய - வவிமையில் பெரிய. 16.1157. மல்யோர் - மல்யுத்தம். 

வர்மத்தட்டு - உடம்பின் மாமயரிடகாகளில் அடிக்கும் அடிமுறை. 

௬.சொ ட1. தட்டளிந்து 

Kuncutampi mannarai vettamuyarci ceytalum tolvi ataitalum 

utaivalait tanuruvi ullamannavarai vettunéram 

aracamannavarai vettunéram attamattuc caniyanninru 

cantiranum culaninru caniyan pitittatinal 

kantattilé caniyanninru kaikalanta néramatil 

valuruvi mannavaraivetta vacalpati oftuntatti 

vacalpati ottuntatti valmuttu tanilaki 

akacattil valpariya avarkaiyil nvittirukka 
vékamurru kufncutampi vetuvetena vettivittar 

cativuvanta tenrucolli tattalintu nirkunéram 

Kuficutampiyum mannarin kavalalikalum por ceytal 

Mangaruta mantirimar vayttaacan panikkanmarum 

iraccilaiyil ellappinarpo! ellaiyilla cévakarum 
vantavarkaltanum pitittalld valuperiya kuficutampiyum 

malporum varmamtattum vayttaporit tafttutattuvare 

Fate and Kuficu Tampi 

Removed the sword from its sheath 

Raised it over his head 

That hit the wood on the roof
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Thus he lost the best of his sword 

He too was overpowered 

By the waiting ministers 

And able guards and masters 

Wrestling and martial art. 

குஞ்சுதம்பி போராடிச் சோர்வடைதல் 

நாலாறு நாழிகையாய்' நன்றாகவே போராடிப் 

பொன்னாங்குருவி பாய்ந்ததுபோல் புகழ்பபெரிய குஞ்சுதம் பி 

ஆசான்மார் பணிக்கன்மரரில் அஞ்சாறுபேர் அங்கேமடிந்தார் 1160 

கைபோர் பொருதலுற்று கைசோர்ந்து மெய்சோர்ந்து 

நாவுலர்ந்து எசவியடைத்து நயனமுற்று வந்தநேரம். 

குஞ்சு தம்பியைக் காவலர்கள் மன்னர்முன் கொண்டுசெல்லுதல் 

மாயவலை ஸவீசவன்று வந்துகண்டார் தூதர்களும் 

அந்நேரம் ஆசான்மார்கன் அணழகன் தனைப்பிடித்தூக் 

கைப்பிடியாய் தான்பிடித்து வாலவஞ்சி மன்னாமுன்னே. 1165 

16.1158. நாலாறு - ௨4 நாழிகை நேரமாய்; பல நாழிகைகளாய் என்ற பொருளில். 18.1150. 

பொன்னாங்குருவி - வேகமாகப் பறக்கும் ஒரு வகைப் பறவை. 18.1189. அஞ்சாறுபேர் - 

ஐந்தாறுபேர்' என்பதின் பேச்சு வழக்கு. 1180 மெய் - உடல். 181182. செலிய/டைத்து - உடல் 

சோர்வால் செனியினில் ஒசை கேட்புத்திறன் குறைந்து. நயனமுற்று - கண்கள் சோர்ந்து. 18.1163. 

மாயவலை வீசவென்று - கண்மயக்கி மாவமாய் வலை வீசிப் பிடிப்பதற்கு என்று. 

& Ger: 1. நாளிகை 

Kuiicutampi poratic corvataital 

nalaru nalikaiyay nanrakavé poratip 

ponnankuruvi pa. yntatupol! pukalpertya kuficutamp! 

acanmar panikkanmaril ancarupeér ankématintar 

kaipor porutalurru kaicorntu meycorntu 

navularntu ceviyataittu nayanamurru vantanéram 

Kuiicutampiyaik kavalarka] mannarmun kontu cellutal 

mayavalai vicavenru vantukantar tutarkalum 

annéram acanmarkal] analakan tanaippitittuk 

kaippitiyay tappipittu valavanei mannarmugge
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Manoeuvring tricks and magical fete 

Everything he did to find an escape route 

Continued the fight for hours together 

At last he felt tired and fell 

With dried tongue and tired hands 

He fell on the ground with fallen head 

The guards took him in their hand, 

And brought him before the king. 

மன்னரின் சினவுரைகள் 

மன்னர்முன்னே கொண்டுசெல்ல மதயானை போல்சீறி 

வலியதம்பி பழிமீன வந்தாயோடா குஞ்சுதம்பி 

உங்களுட வீரசூரம் எங்கேயடா குஞ்சுதம்பி 

உங்களுட விதிவசங்கள் இப்படிஆச்சே குஞ்சுதம்பி 

என்னைசதிவு செய்யவந்தாய் நான்உன்னைக் கொலைசெய்வேன்டா 1170 

அப்படியே மன்னவரும் அசும்மிறி தான்பறைந்து. 

கூஞ்சுதம்பி மன்னரை இகழ்த்துரைத்தல் 

ஆணமுகன் குஞ்சுதம்பி மதப்புவிபோல் குஞ்சுதம்பி 

குஞ்சதம்பி மன்னவரும் கூட்டியவர் பறைந்திடவே 

ஆணுக் கொத்தழகோ அரசருக்கு ஒத்தசமர்த்தமோ 

கள்ள உபாயமாகக் கனவாகச் செய்கிறதோ 1175 

என்றுசொல்லிக் குஞ்சுதம்பி எதிர்த்தவரும் கேட்டபோது. 

மன்னர் குஞ்சுதம்பியைக் கொலை செய்தல் 

பக்கத்திலே நின்றபேரைப் பார்த்தாரே திருக்கண்ணால் 

நாடியவர் தான்பிடித்து நடையதிலே தான்கிடத்திக் 

கைகால் உதறாமல் கைப்பிடியாய் தான்மபிடிக்து 

பாராளும் மன்னவரும் பரபரென எழுந்திருந்து 
குஞ்சுபீசாத்தி தானெடுத்து குதவளையைத் தானறுத்தார் 

தீருக்கையால் தானறுத்து சிறந்ததொரு குஞ்சுதம்பி 

ஆடுகோழி அறுத்ததுபோல் அறுத்தாரே மன்னவரும் 

அண்ணன்பட்ட படுகளத்தில் அணழகன் இறந்துவிட்டார் 
இருபேருட தன்னழகும் இவ்வுலகில் சுண்டதில்லை. 
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16.4166. மதயானை - மதம் விடித்த யானை. 16.1187. oy பசீன. - பழிக்குப்பழி செய்ய; 
பழியை மீட்டுப் போக. 16.1168. உங்களுட . . . தம்பி - இத்ததொடர் மண்னனின் eres 
குறிப்பை உணர்த்தியது. 181170. சதிவு - அறிவு. 181171. அகம்மீறிதான் - அகத்திலுள்ன 

உணர்வு மீறியேதான். பறைந்து - 'கூறி' என்பதின் வட்டார வழக்குச் சொல். 18.1174. 

ஆணுக்கொத்தழகோ - ஆணுக்கு ஒத்த அழகுதானோ, இல்லை என்ற பொருளில். ஒத்த 

சமர்த்தமோ - ஒப்புமையுள்ள சமர்த்தான (திறமையான) காரியமோ. 18.1125., உபாயம் - 

சூழ்ச்சி. 16.1176. எதிர்த்தவரும் - மன்னரை எதிர்த்து குஞ்சுதம்பியாகிய அவரும். 181164. 
ஆணழகன் - குஞ்சுதம்பியைக் குறித்தது. 

Mannarin cinavuraikal 

mannarmunné kontucella matayanai polciri 

valiyatamp: pajimila vantayé{a kuficutampi 

unkaluta viraciram enkéyata kuficutamp1 

ufkaluta vitivacanka] ipppatiaccé kuficutampi 

ennaicativu ceyyavantay nanuognaik kolatceyvenata 

appatiyé mannavarum akammuri tanparaintu 

Kuncutampi mannarai ikal nturaittal 

analakan kufcutamp! matappulipol kuficutampt 

kuficutampi! mangavarum kuftiyavar paraintitavé 

anuk kottalaké aracarukku otiacamarttamo 

kalla upayamakak kalavakac ceykirato 

enrucollik kufcutamp! etirttavarum kétlapotu 

Mannar kuficutampiyaik kolai ceytal 

pakkattilé ninrapéraip parttaré tirukkannal 

natiyavar tappitittu nataiyatieé tankitattik 

kaikal utaramal karppitivyay tanpititta 

parajum manpnavarum paraparena eluntiruntu 

kuficupicatti tinetuttu kutavajaiyait taparutiar 

tirukkaiyal tanaruttu Cirantatoru kuficutampt 

atukoli arutta tupe! aruttaré mannavarum 

annanpatta pafukalattl analakan wantuviffar 

irupéruta tangalakum ivvulakil kantauiliai 

Kusicu Tampi was also kilied 

The king was angry like a mad elephant 

"Have you come to avenge the 

18
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Death of Valiya Tampi? 

Where is your courage Kuncu Tampi? 

Show me now your courage? 

I pity your ill-fate. 

If you work against me 

I will kill you, Kuficu Tampi" 

Said the king aloud. 

Kuticu Tampi opened his faint eyes 

Though weak and faint 

He laughed at the king 

For his cowardly act 

The king gave the right signal 

Immediately they laid him bare on the pround 

The king who ruled the fand 

Took a small but sharp knife in his land 

And cut Kuficu Tampi's neck 

Like cutting the throat of 

Goats and hens 

Like his brother Valiya Tampi 

Kuficu Tampi was also dead 

The death of the two brothers 

Was known to all members. 

இறந்த தம்பிகள் வரம் வாங்க கைலாசம் செல்லுதல் 

நாடுநகரம் தானறிய நல்லதம்பிமார்களன் இறந்தூவிட்டார் 

பட்டுவிட்டார் இருபேரும் மாறிமன்னர் திருக்கையினால் 

கொளன்றவரைக் கொல்லவென்று கூண்டவளனார் கைலாசத்தில் 

வரம்வாங்க வேணுமென்று மகாதேவர் இடத்தில்மென்றார். 

391187. பட்டுவிட்டார் - கொல்லப்பட்டு விட்டார். 18.1186, கூண்டவளனார் - சிவன், 
கைலாசம் - கைலாய மலை; இதில் சிவன் வாழ்வதாகப் புராணிகக் கதைகள் கூறுகின்றன. 
15.1159. மகாதேவர் - சிவபெருமான். 

lrapta tampikal varamvanka kailacam cetlutal 

nafunakaram tapariya nallatampimarkal irantuvittar 
paftuviftar irupérum mdarimannar tirukkaiyinal
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Konravaraik kollavenru kiintavanar kailacattil 

varamvanka vénumenru makatévar itattilcenrar 

The souls moving to Kailash 

Those killed by the cruel king 

Went to Kailash to seek a boon 

From the God Makatévar, the head of Universe. 

தாயாரும், தங்கையும் புலம்பி அழுதல் 

மண்னவரும் தம்.ரியரை வாதுசூதால் அறுத்துக்கொள்றார் 

ஆனதாயார், தங்கைகேட்டு அங்குள்ள மாமன்கேட்டார் 

தன்நகரில் தம்பிமார்கள் .தானவர்கள் இறந்தசெய்தி 

தங்கையரும் தாயாரும் அவர்கள்பழி வாங்கநீன்றார். 

தாயாரின் புலம்பல் உரைகள் 

பட்டுவிட்டான் என்றவார்த்தை யைந்தொடியாள் தாம்கேட்டு 

சுட்டுவிட்ட எமழுகதுபோல் சோர்ந்து அஉடல்தன்னளாடி 

பற்றிவயிறு எரியுதல்லோ பஸ்பமாக எரியுதல்லோ 

தலைமிலடித் தாளவளும் தரையில் புரண்டமுதாள் 

சாடிடுவாள் மோதீடுவாள் முகத்தோடு அணைத்திடுவார் 

பட்டுவிட்டேன் பட்டுவிட்டேன் என்பாலரைக் காணாமல் 

கட்டிவைத்த பொன்னதுபோல் களைந்தேனே என்மகனே 

விட்டுவிட்டேன் நான்ஒருநான் வீற்றிருந்தால் என்னபயன் 

நானிருந்து பலனுமில்லை யிறந்தால் பலனுமுண்டு 

கொதிக்குதல்லோ என்வயிறு குஞ்சுதம்பி என்றமுதாள்' 

அமுதானே தாயாரும் ஆணழகா” வலவியதம்பியென்று 

எபற்றவயிறு கொதிக்குதல்லோ பென்புத்திரரைக் காணாமல் 

தலயில் இடித்தவளும் தரையில்” புரண்டமுதான் 

முட்டிடுவாள் மோதிடுவாள் முசுத்தோடு அறைந்தி௫வாள் 

தங்கையழ தாயாரழ தன்மாமன் தானழவே 

என்மகனே வலியதம்பிஉன்னை இவ்வுலகில் கண்டதில்லை 

கண்டதில்லை குஞ்சுதம் பி-காசினியில் பார்த்தாலுல் 

தேரோட்டம் திருவிழாவில் சென்றாலும் காண்பேனோ 

சந்திரனும் சூரியனும் தான்மறைந்து போளாம்போலி 

. இந்திரன்போல் வடிவழகன் என்மகனே வலியதல்பி 
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வலியதம்பி என்ற முதான் வடிவழகா குஞ்சுதம்பி 

என்றுநான் காண்பேனோ என்மக்களே என்றழுதான் 1215 

அழமுதாளே தாயாரும் ஆயிமையாள்" தங்கையரும் 

திருவிழாச் சிறப்பதுவும் சென்றுநான் காண்பதற்கு 

உங்கள் தீருமுகத்தை கண்டாலே நதிருமனதுநீறஞ்சிடுமே. 

161150. வாது சூது - சூழ்ச்சி. 161194. டைந்தொடியான் - சிறந்த ஆபரணம் அணிந்தவள்; 
அபிராமி. தல்பிமார்களின் தாமைக் குறித்தது. 161198. எரியுகல்லோ - “எரிகின்றதே' 

வன்பதின் பேசு வழகிகு. பஸ்பமாக - சாங் லாக. 1௨1182. தலையில் அடித்தான் - கையால் 

தலையில் அடித்தான். இச்செய்கை செய்வதறியா ஒருவரின் பரிதாப. மெவ்ப்பாட்டை 

உணர்த்தியது. 1811௪5. பட்டுவிட்டேன். - இறந்துவிட் டேன். பபயலர் - தம்பிமாரை 

கணார்த்தியது.. 26.1200. கட்டி வைத்த பொன்னத. போல் களைந்தேனே - “கட்டிப் 

ாராதுகாப்பாக வைத்திருந்த பொன்னைக் களைந்து னிட்டது. போல் உங்களையும் 

இழுந்தேனே' என்ற பொருளில். 18120. வூட்டு விட்டேன் - தவற விட்டுவிட்டேன். 

16.1203. பகொதிக்குதல்லோ - 'கோஜிக்கின்றதே' என்று பொருளில். 161206, தலயில் - 
'கலையில்' என்பதின் பேச்சு வழக்கு, 181210. காமினி - உலகம். 16.1216. ஆயரிழையான் - 

கீதர்ந்தெடுத்த ஆபரணங்களை அணிந்த பெண்ணான்; தம்பிமார்களின் தங்கையைக் 

சூறித்தது. 161217, 1218. திருவிழா. . . சிடுமே - இவ்விரு வரிகள் "நான் திருவிழா சிறப்பு 
மற்றூம் இது போலும் சிறப்புகளைக் காண்பதற்குப் பதில், அதற்கும் மேலாக உற்கள் 

இருவர் முகங்களைக் கண்டால் மகிழ்ச்சி அடைவேனே' என்ற பொருள் உணர்த்தியது. 

Glen sl. என்றளுதாள் ௨. ஆணனகா 3. gpute 4. ஆமரிளனை 

Tayarum tankaiyum pulampi alutal 

mannavarum tamptyarai vatucata!l aruttukkonrar 

anatayar tankaikéttu ankulla mamankéttar 

tannakaril tampumarka!l tanavarkal trantaceyti 

tankatyarum tayarum avarkalpali vankaninrar 

Tayarin pulampal uraikal 

pafiuvittan enavartta? paintotival tamkéttu 

cultuvilfa melukatpol comtu utaltallan 

parrivayiru erivutall6 paspamaka erivutalld 

falaiyilaget talavaluin tarary:! purantalutal 
catituval moutaval inukattétu anaittituval 

Pattuvitten pathuvittep enpalaraik kanamal 

Kattivaitta ponnatupdél kalaintén@°@tm kané 

vittuvittén adnorunal vicriruntal ennapayan 

naniruntu palanumillai yirantal palanumuntu 

kotikkutall6é envayiru kuficutamp: enralutal
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alutalé tayarum analaka valiyatampiyeoru 

perravayiru kotikkutallo yenputtiraraik kandmal! 
talayi] etittavalum tararyil purantalutal 

muttituval motituva! mukattOtu araintituval 

tankaiyajJa tayarala tanmaman tanalavé 

enmakané valiyatamptunnai ivvulakil kantatillai 

kantatilla1 kuricutampi kaéciniyt! parttalum 

térottam unuvilavil cenralum kanpéné 

cantiranum curityanum tanmarainitu ponappal 

intiranpol vativalakan enmakané valiyatamp: 

valiyatampi enralutal vativalaka kuncutampy 

enrunan kanpéno enmakkaie enralutal 

alutalé fayarum ayilaiya] tankaryarum 

firuvilac cirappatuvum cearunan kanpatarku 

unkal frumukatta: kantale urumanatu nirancitume 

Plight of the mother 

The news that the two were killed 

By the cunning king at Nakarkoytl 

Reached their mother and sister 

Uncle and all others 

Unable to bear the grief 

She cried, wept and became sad 

Like a candle she melted 

Cried as if her womb burnt 

Dashed her head against the wail 

Struck her head against the floor. 

"Lost my life, lost everything 

Lost my sons, lost the gold 

That I have kept protected 

Where am I to go? 

What am I to do? 

What is the use of my life?" 

Nobody could console her 

Nobody could measure her grief
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Their sister and uncle were 

Also struck with grief 

"Shall I see you again my sons? 

Where shall I search for you? 

Shall I seek you during the car festival? 

No my son. I shall never find you there. 

Like the glorious sun and the moon 

You vanished from the scene. 

What shall I do? 
Where shall I report? 

What more did I want? 

Except your fully blossomed face". 

Wept and broken and cried 

The mother of ali the three. 

தம்பிமார்களின் தங்கை அழமுதுரைத்தல் 

காரார் கருங்குழுலாள் கன்னிஎசந் தாமரையழகாள் 

வீறான தங்கையரும் வீறாட்ட மாயமுதாள் 

அமழுதாளே என்பிறப்பே இனியாருதுணை என்றனுக்கு 

பக்கத் துணையுமில்லை பதறாதே என்பதற்கு 

என்னாலே படையெ௫த்து யென்பிறப்பே யிறந்தீரே 

பாவினான் பிறந்தல்லவோ பறிகாடுத்தேன் அண்ணர்களை 

மன்னருடன் பகைத்தவர்கள் வையகத்தி லிருப்பவுண்டோ 

இருப்பதுண்டோ என்பிறப்பே யேங்கி விழுந்தழுதாள் 

அமுதிடுவான் புரண்டிடுவாள் அங்கையங்கே மோதி௫வாள் 

மோதிடுவாள் முட்டிடுவான் முற்றத்தில் விஸுந்திடுவாள்! 

மேடையி லிருந்தவளும் விழுத்திடுவாள் தரைதனிலே 

என்னட அண்ணன்மாரே நீங்களிறந் தீரேஇப்போ 

என்றுசொல்லித் தங்கையரும் ஏந்திழையாள்” தாயாரும் 

தங்கையுடன் மாலைமணமதுவும் தான்காண விதியிலையே 
நீங்கள்மாலை யிட்டூப்பார்த்தரிலை மாலைமணம் சகண்டீரிலை 
இடையிலே யிறப்பெழுதி யீசுவரனார் விதித்தானோ 

மீகாவில்கல்லு உடைந்ததல்லோ கூடாரஞ் சாயுதல்லோ 

கறையான் நு ந்தமரம்போல காற்றடித்த சாவியைப்போல் 

நான்பேடுள்ள" மரமானேன் பெரும்பாவி யானேன் 

தம்பிமார் கதை 

1220 

1225 

1230 

1235
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குறுக்கவளைந்த பிச்சுப்பூ நுள்ளிப்* போட்டரப்போல் 

தலைசரிந்த மரமானேன் சாவியிட்ட பயிரானேன்.., 

தாய்தங்கையரோடு அனைவரும் அழுதல் 

தாயாரழ தங்கையழ தாய்மாமன் தானழவே 1240 

மூபேரும் தானமுது முறைவைத்து முழக்கிடுவார்் 

அன்னசுற்றம் மயெல்லோரும் அயலாரும் தானமுதார். 

16.1219. காரார் கருங்குழலான் - மேகம் போலும் கறுத்த கூந்தலை உடையவள்; 

தம்பிமார்களின் தங்கையைக் குறித்தது. 18.1220. னீறாட்டமாம் - பேரிரைச்சலுடன். 

16.1223. என்னாலே . . . . தீரே - இன்வரியில் தம்பிமார்களின் தங்கை, நீங்ள் என்னை 

மன்னருக்குத் திருமணம் செய்து வைப்பதில் முரண்பாடு கொண்டு அழகப்ப முதலியைப் 

படை யெடுக்க வைத்து அதனால் மன்னனின் சினத்துக்கு ஆனாகி இறந்தீரே' என்ற 

கதைக் குறிப்பை உணர்த்தினாள். 15.1224. பறிகொடுத்தேன் - இழந்தேன். வையகம் - 

உலகம். 11250. இப்யோ - இப்பொழுது” என்பதின் பேச்சு வழக்கு. 19.1235. நீங்கள் . . 

, சீரிலை - இவ்வரியில் 'நீங்கள் திருமணமாகி மணாமாலையுடன் நிற்கும் காட் சியினைக் 

காண எங்கள் கண்களுக்குச் சிறப்பில்லையே' என்ற பொருளைத் தம்பி மார்களின் தங்கை 

உணர்த்தினான். 16.1285. கோவில் . . . தல்லோ - இத்தொடர் எங்கள் குடும்பத்தின் 

அஸ்திவாரமே பெயர்ந்தது என்ற குறிப்புப் பொருளைத் தந்தது. 16.13288. கறையான் 

நுழைத்த மரம் - கறையானால் அரிக்கப்பப் மரத்தைப்போல. சாவி - உள்ளீடு அற்ற 

நெல்; பதர். 161282. பேடுள்ள மரம் - உள் வரிரம் அரிக்கப்பட்டு பலம் குறைந்த மரம். 

16.1238. நுள்ளி - கின்னி. போட்ட ஈப் போல் - போட்ட தைப்போல். 181241. முழக்கிடுவார் 

- பபரோசையோடு அழுதிடுவார். 

௬.சொ . 1, விளுந்திடுவாள் 2. பயத்திளையாள் 8 நான்றே (ருள்ள 4. நுள்ளப் 3. முளக்கிடுவார் 

Tampimarkalin tankai aluturaittal 

karar karunkulala] kannicen tamaraiyalakal 

virana tankaiyarum virafta mayajutal 

alutale enpirappe iniyarufunai egranukku 

pakkat tunaiyumillai pataraté enpatarku 

ennalé pataiyetuttu yenpirappe yirantiré 

pavinan pirantallavo parikotuttén annarkalai 

mangarutap pakaittavarka] varyakatti liruppatunfo 

iruppatunto enpirappé yenki viJuntajuta! 

alutituva! purantituva] ankaiyanke mdtituval 

tuval muttituval murrattil viluntituval 
moti 

métaiyi liruntavajum viluntituva] taraitanie 

ennuta annanmareé ninkaliran tiréippo 

enrucolli tankaiyarum éntilaiyal tayarum
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tankaiyutan maélaimanamatuvum tankana vitiydatye 

ninkalmdalai yittupparttirilai malaimanam kantrrilai 
itaiyilé yirappelut: yicuvaranar vitittand 

kovilkallu utaintataliG kutaran cayutallo 

karaiyan nulaintamarampola karratitta caviyaippol 

nanpétulla maramanen perumpavi yanen 

kurukkavalainta piosgppi nullip pottappol 

talaicarinta maramdpebeéiviyita payiranen 

Tay tankaiyarotYanaivarum alutal 

tayarala tankalyala taymaiman tanalave 

muperum tanalutu muraivaittu mujakkituvar 

anmacurram yellorum ayalarum (analutar 

Pathetic cry of the sister 

The young damsel with long black hatr 

The only and loving sister there 

Cried pathetically with her mother 

"Who is here to dispel my fear? 

On whom shall 1 depend? 

On! What shall 1 say? 
You sacrified your lives 

In order to save my life 

Oh! cursed be my birth 

That ts responsible for your death. 

Broken heart of the mother 

Can anyone withstand 

The wrath of a King?” 

She cried, sobbed and lamented. 

“You have never seen me 

With marriage garlands * 

Nor have you smelt 

Your marriage parlands 

God has taken your life 

Half way through your life
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The Kévitkal palace is broken 
The base of our family is broken 
] have become a withered tree 
Baten by pests and rendered useless” 
The mother, sister and uncle 

“ALL the three cried in despair 

With the near and dear ones around there. 

தம்பிமார்களின் தாய் இறக்க முடிவெடுத்தல் 

அம்யம்யோ மன்னைர்க்கு அரும்பகைதான். இகுழ்தாலும் 

எகால்வதற்கும் மனதாச்சே கொலைகள்கிசய்கான். படுபாவி 

அறுக்காமல் அறுப்பதற்கு அவர்மனது சரியாச்சே 

சாண்ணக்களசாக் கொலைகள் சய்ய ayn போச்சோ 

அறியாமல் எசெய்தரியை' அபாசமன்ணர் ொனுத்ததிை 

பாவிமக்கள்ளசெங்கு பிழைதன்னை பாரரசர் 2 பறுக்குரோ 

பண்டைமன்னர் கிருமுகத்தை நினைக்கமலை எிகொலைச்செய்தார் 

கோவிலிலே சத்தியந்தாணன். கூண்டமன்னர். செய்ததுஷம் 1256 

வஞ்சற்வச்சு சதிஎெய்தார் வசறாரத்தான் மாட்டிளிட்டார் 

மக்களுட படுகளத்தைப்பசர்த்து BAD Ra வேணும் 

இனியிங்கிருந்தால் கருமமல்ல of ond tslw5 மோச்ாம்வரும். 

1245 

381244. மனாதாச்சே. . மனது. வந்ததோ. என்ற பொருளில். 74,124௧, அரியாச்சே. - 

சரியாகத் தோன்றியதா என்ற பொருளில் 16,1246. போச்சோ - போகிய தோ: சாண்பதின் 

பேபச்சு வழக்கு. 11௭௧௧, பொறுக்காரோ - இபாறுக்க மாட்டமரோ! எண்று எ்பாருளில். 

நஒ.1540. பண்டை 2. ee செய்தார் - இன்லரியிஸ் மன்னர் தான் கொலை செய்தவர்கள் 

இதந்தாட்டு மன்னரின் கைகள் என்பஷதுக் கூட சிணைக்காமல் கொலை செய்தார்” என்ற 

பொருளில். 1812௧1. வஞ்சம் - வஞ்சகம். வச்சு - வத்து சண்பதின் பேச்சு வழக்கு. 

சைசமாத்தான் - நன்றாகவே. 183252. மக்களுட - தண் மக்களாகிய தம்பிமார்கள். தாள் 

- தாண். 19.1255. மமோச்சம் - 'மோட்சம்' என்பதிண் பேச்சு ழக்கு. 

& oer : 1. செய்தாரை 

Tampimarkalin tay irakka mutivetutial 

ayyayyo manmavarkku arumpakartag iruntatam 

kolvatarkum manataccé kolaikaleeytan pajupayi 

arukkamal!l aruppatirku avarmanafu carlydece 

enmakkalaik kolaikalceyya yirankamal paces 

ariyamal ceytapiai aracamangar poruttadilat
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pavimakkajceyta pilaitannai pararacar porukkaro 

pantaimannar tirumukattai ninaikkamal kolaiceytar 

kovililé cattiyantan kuntamannar ceytatuvum 

vaticamvaccu caticeytar vacamattan mattivittar 

makkaluta patukalattaip parttu namalirakka venum 

iniyinkiruntal karumamaila yirantalveku moccamvarum 

Sobbing and weeping 

"Oh! What a pity. 

How was it possible? 

The crowned King to cut 

The throat of my loving sons; 

The king; any king ought to be 

Symbol of tolerance and patience 
Can't he ignore the wrong of my sons? 

Didn't he remember the face 

Of the previous king, his uncle 

To spare my sons from death? 

Had he forgotten the oath 

Taken in the temple? 

There is no use to be here 

If I die, there will be Salvation". 

Cried the mother beating her heart. 

தாய், தங்கை, மாமன் முவரும் படுகளம் காணுதல் 

தன்தாயார் தங்கையுடன் தன்மாமன் மூபேரும் 

படுகளந்தான் காணவென்று பரபெரன தானோடிப் 

பாதிராவு சாமத்தில் பரரென தானோடி 

ஒட்டமும் நடையுமாக ஒருநொடியில் செல்லுவாராம் 

நாகருவாழ் கோவில்கல்லில் நலமுள்ள கொட்டாரத்தில் 

கொட்டாரக் 

1255 

கோவில்கல்லில் கூடியவர் தானமுழதார்.. 

181258. பாரிராவு - நடு இரவு" என்ற யொருள் தரும் வட்டார வழக்கு. சாமம் - நடு 
இரவு. 181255. கோவில்கல் - அரண்மனை. 

Tay tankai maman mtvarum patukalam kanutal 

tantayar tankaiyutan tanmaman mupérum 

patukalantan kanavenru paraperana tanotip
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patiravu camattil paraparena tagoti 

Ottamum nataiyumaka orunotiyil celluvaram 

nakaruval! kovilkallil nalamulla kottarattt! 

kottarak kovilkallil kutiyavar tanalutar 

The mother, sister and uncle 

All the three wanted to see 

The sight of the murder 

And started to go over there 

At dead of night 

Under the cover of darkness 

They ran and walked 

And reached the palace at Nakarkoyil 

The moment they saw the place 

They fell down and banged their heads. 

படுகளம் கண்டவர்களின் அழுகை 

தம்.பிமார் இருபேரும் தானவர்கள் இறந்தகளம் 1250 

படுகளத்தைக் கண்டல்லோ யைந்தொடியாள் தங்கையரும் 

சீற்றமுடன் தானமுது சிறந்ததொரு மாமனுமாம் 

கடிதாகக் கோபம்கொண்டு கடும்பழிகள்! தான்வாங்க 

இடிகள் விழுந்ததுபோல்” ஏங்கிவிழுந்” தழுதானே" 

வந்தார்படு களம்தன்னையும் கலங்கி விழுந்தழுதாள் 7265 

விழுந்தாள்விண் ணுலகம்தாமதிர விம்மினிம்மி நனைத்தழுதாள். 

தறித்த மரமது பால விழுந்து 

சம்பி றங்கள் எங்கும் குமிற 

இடயில் முறிந்த மரமது போல 

ஈரேழு” லோகமும் கிறுங்கிட Cagis 

உண்டைகள் பட்டு யானையது போல 

உள்ளங் களெங்கும் தடுமா றிடவே 

அய்யய்யோ இந்தத் தம்பிமார் தன்னனயும் 

அ[ரசர்தான் கால்ல நீதியும் உண்டோ 

உண்டோதா ஸிப்படி கொல்வதும் முறயோ 

உடையவருக்கு ஏற்.கூமோ இந்தப் பாவச்செயல்



208 தம்பிமார் கதை 

பகைத்துப் பகைத்தாலும் இப்போசதி செய்வதுசரியோ 

பாராளும் மன்னவருல் கொல்லுவதும் நீதியோ 

அடித்துக்கட்டி வைத்து அறுப்பார் யாருமுண்டோ 

ஆட்டை அறுப்பதுபோல் குதவளைனயைக் குத்தினாயே 

என்று முறையுமிட்டு மன்னர்முன்னே அழுதழுதான் 

ஏற்ற படுகளம் தன்னதிலே நின்று. 

161281. பருகளம் - மரணம் செய்யப்பட்ட இடம். 16.1282. சிற்றமுடன் - சினத்துடன். 

16.1263. கடிதாக - விரைவாக. 16.1266 நனைக்தமுதான் - கண்ணீர் உடல் நனைக்க 

அழுதான். 19.1. தறித்த - வெட்டப்பட்ட, சம்பிறங்கள் - உடல் கூறுகள். 19.2. இடபரில் - 

“இடையில்: என்பதின் பேச்சு வழக்கு; நடுவில். கிறுங்கிட - ௬ழன்றிட. 12.3. உண்டை - 

ஸில்விலிருந்து செலுத்தப் படை ஓர் ஆயுத வகை. 19.5. உடையவர் - மண்ணவர். 12.8. 

பனகத்துப் பகைத்தாலும் - தம்பிமார்கள். அரசரிடம் மிகுதியான பகை கொண்டாலும். 

17.7. அறுப்பார். - கழுத்தின் குரல்வளையை அறுக்கின்றவர். குதவனை - "குரல்வளை: 

என்பதின் பேச்சுவழக்கு. 

a Ger st aGiinypeacd 2. விணித்தது போல 8 ஏங்கிவிளுந 4. களுதானே 5. ஈரேளு 

Patukalam kantavarkalin alukai 

tampimar irupérum (tanavarkal wantaka/am 

patukajattark kantall6 paintofiyal tankaryarum 

cirraniutan tanalutu cirantatory mamagumay 

kalitakak kopamkon{u katumpalikal tanvanka 

inkal viluntatupol enkivifun tajutalé 

vantarpatu kalamtanpaiyunt kalnki vuuntaluta!l 

viluntalvin nulakamtamatira vimimivimm nanaittuluta! 

17. taritta maramatu pola vuluntu 

campi rankal enkum kumura 

itayi] mupinta maramatu pola 

wélu lokamum kirunkila vétan 

untaikal pafta yanatyatu pdla 

ullan kalénkum tafuma ritavé 

ayyayvo intat tampimadr tannatyum 

aracariap kolla nitivum: unt6 

untota nippatt kolvatum murayo 

ulafyavarukku crkumo intap pavacceyal 

pakaittup pakaittalum ippocati ceyvatucariya
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pardlum mannavarum kolluvatuin nitiyd 

ahittukkatt! vaittu aruppar yarumunto 

atta! aruppatupol kutavalaiyaik kutupaye 

enru muralyumifttu magnarmunneé alutalutal 

érra patukalam tannauilé ninru 

They cried and filled the floor with tears 

They sobbed and wept, and it reached the sky. 

The mother fell down hke a broken tree 

That echoed throughout the universe 

Fell down like the elephant 

That was attacked by an arrow. 

"Oh! What a pity! 

Can the king's action be justified? 

Can his killing be justified? 

Even if there is enmity. 

Can the king cut and kill his brethern? 

Oh King! 

You have killed my sons 

Simply cutting their throats. 

Are they goats or hens?” 

Poured out her heart before the palace. 

தாயார் தற்கொலை செய்தல் 

நின்றாளே படுகனம் தன்னதிலே காயார் 

நேரிழையா' எரீந்ககங்கையுடன். காரபபாற்று WLS Fy LT 5 SOS 

ஆரும் துணையில்லை ஆரகரிப்பரா பாருயில்லை 

அரரணாம் து லைகாடிஸ்லை என்றனன். தாணினைக்கது 10 

நின்றவன் அண்ணாக்கு வானக்கையும பார்க்கு” 

நேரீத பரிவட்டம் கையிலே மிடித்காக் 

கையில் பிடித்த பரிவட்டக் தோடே 

கயி னாலே ஆக்கிப் Wty dai 

குத்திப் பிடித்து வலிதகு oT tL bait 

துய்ய படிகளத்கில் நொடியினில் மாரண்டுவிட்டான்.
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தங்கை நாக்கைப் பிடுங்கி இறத்தல் 

தாயார் அங்கே இறந்த பொழுதினிலே 

தங்கைகொச்சு மாடம்மையும் தானாக அழமுதுபுலம்புகிறாள் 

தனியே இருந்தால் அழிவு (தான்) வரும் 

தாங்குவார் இங்கு யாரு மில்லை 15 

நாக்கைப் பிடுங்கி நானி றப்பேன் 

நன்றாய்த் தம்பிகள் இடம் போவோம் 

என்றவள் ஒங்கி நாக்கி னையும் 

பிடுங்கி எறிந்தாள் படூக ளத்தில் 

சீவன் போகுது மாடம் மைக்குச் 

சிவனார் கிட்டே நெருங்கிப் போகுது. 

17.10 ஆரும் - பாரும் என்பதின் பேச்சுவழக்கு. அரனார் - சிவனார். 12711. அண்ணாந்து - 

தலைநிமிர்ந்து. தேரிதுட- நேரியல். இது தோளில் இடும் ஒரு வகை அங்கவஸ்திரம்: மலையான 

தேசத்தில் இன்றும் பெண்கள் மார்பை மறைக்க இவ்நேரியலை இடும் வழக்கம் உண்டு. 

டாரிவட் டம் - சீலை. 171. சுத்திப் பிடித்த - இறுக்கமாய்ப் பிடித்து. வலித்து யெறிந்து - 

ஆடையை வேகமாக பிடுங்கி எறிந்து. துய்ய - தூய்மையான. 1715. தாங்குவார் - சிறப்பு 

செய்து பாராட்டிப் பேணுவார். 1218. போகுது - பே ராசின்றது' என்பதின் பேச்சு வழக்கு. 

hiv Gs 

or.Glem + 

- அருகிலே. 

1 நரிளையா ௨ தானினைந்து 3 பாறத்து 

Tayar tarkolai ceytal 

ninrale pafukalam tannatilé tayar 

nerilaiya lintatankatyutan kapparra yarumulla 

arum tunaiyilla: atarippar yarumilai 

aranar tunatyilla! enrava! taninaintu 

ninraval annantu vanattaryum parttu 

néritu parivattam kasyilé prtittuk 

karytl pifitta parivattal tote 

karyi nalé Kuttip pitittuk 

kuttp pitittu valitiu yermtu 

tuyya patukalattl notryini) mantuvitial 

Tankai nakkaip pitunki irattal 

fayar anké iranta polutmile 

tankatkoccu matammatyum tanaka alutupulampukiral 

tanryeé iruntal alivu (tan)varum
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18. 

tankuvar mku yarumillai 
nakkaip pitunk ndgi rappén 

nanrayt tampika! itam povém 
enraval onki nakki naryum 

pitunki erintal patuka [சரா 
civan pokutu matam maikkuc 

civanar kitté nerunkip pokutu 

Suicide of Brother's mother and sister 

Thought there was none to save 

Not even the king to depend on 

Looked up to the sky firmly 

Took her cloth that covered her breast 

And fixed it round her neck 

Pressed violently till she died 

When she saw her mother dead 

Koccu Matammat, the only sister 

Got wild and wept alone 

"There 1s no one to depend on 

There is no use to live alone 

I will pull my tongue out and die 

To reach the place where my Brothers hve" 

Said these words and set 

To remove her tongue and 

To remove her hfe 

She lay dead instantly. 

மாமன்9காச்சு மாறப்பின்ளையும் தம்பிபட்ட படுகளத்தில் 

தாங்தங்கை இறந்தாரென்று அவர்கள் போன பின்புகாமும் 

தனித்திருந்து என்னபலன் இல்லைபல சினான்றாமில்லை 

வாளை எடுத்து தாயில் ஊன்றி படுகளத்தார். பார்த்துநிற்க 

அலறிவீழ்ந்து அவனும்பட்டான் கிட்டதின்ற வீரரெல்லாம் 

கலியும்முக்திப் போச்சுதென்பார். 

uh
 

LODO ch HTT - கொலைக்கள த்தில் 
ம் * ம்” Wier Grid warpage. 

க கில் 
1௮.4 தரயரில் கரையில்' என்பதி A GeO gis Gide» nba 

நிற்கின்றவர்கள 18.5 Bele - அருகில். 18.6. கவி 

போயிற்று என்பதின் பேச்சு வழக்கு.
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18. 

"தவ்சிர்கார் கணு 

manankoccu marappillaiyum tampipatta-patukalJattil 

taytankai irantarepru avarkalpona piapunamum 

tanittiruntu ennapalan illaipala goprumuillai 

valaietuttu tarayilinri patukajattar parttunirka 

alarivilnitu avanumpatian Kittanioya virarellam 

kaliyum muttip poccu tenpar 

Death of uncle 

-Now it was the turn of 

Uncle Koccu Marappa Pillai 

He saw her sister and niece dead 

At the place where the brothers got killed 

Thought the tovely life wasteful 

Fixed his sword on the floor 

Fell over it to kill himself. 

இறந்த அனைவரும் கயிலை செல்லுதல் — 

இவருடைய விதிவசந்தான் எஸ்வரனார் கைலையிலே 

வருவார் வருவார்என்று குணங்களுடன் காக்கிருந்தார் 

வலியதம்பி குஞ்சுகம்பி கொச்சுமாடம்மை தங்கையும் 

தாய்மாமன் கொச்சுமாறன் கூண்டேடோாடு கைலைஎசசன்றார் 10 

கொளன்றகொலைக்ரு பழிமீன கூடிஎல்லோரும் கைலைசென்றார். 

அனைவரும் சிவனை வணங்குதல் 

அரனார்இருந்த மேடையதில் அனைவரும்சென்று வணங்கினாரே 

வரமது வாங்கவென்று மகாதேவரைத் தொழுதபோது 

அரவம் புகுந்தராசன் தூவருட முகத்தைநோரக்கி. 

1810. கூண்டோடு - மொத்குவமாய். 1817. பழதி சீன - பழி வாங்க. 115, அரவம் புகுந்த 

ஈசன் 

அவர்களுடைய. 

- பாம்பினைத் தன் உடலில் புகும்படி விட்ட இறைவன். சிவன். அவருட - 

ரீரவார்க கருகரரகா பாரு 2 பிகர் ௦௦11மர்க1 

ivarutaiya vitivacantag tsvaranar kailaiyilé 

Vanivar vaguvarenru kanankalutao kattiruntar 

valivatamp! kuncutampi koccumatammal tankaryum 

tayinadman koccumaran kuntdtu kailaicenrar 

konrakolaikku paiimila kitiel6rum kailaicenrar
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19.15. கரம் - அழிவு 21 ut 

கொலை தண்கசுலஸலை - 

19 

Anaivarum civanai vanankutal 

aranarirunta métaiyati! agaivarumcenru vanankinaré 
varamatu vankavenru makatévarai tolutapotu 

aravam pukuntaican avarutamukatta: nokki 

Those who witnessed the cruelsome act 

Remarked it was the result of miflenium 

Every act in the worid 

Moves as per the dictum of God Civan 

The death of the two brothers 

Their mother, sister and uncle 

Are the result of their Fate 

That was written before their birth 

Alt the four after their death 

Went up to the abode of Lord Civan 

They all worshipped him. 

சிவன் தம்பிமார்களை ௮அக்கினித்தாண் தழுவக்கூறுதல் 

கரமது உடயநீங்கள் காசினியில் சிபகும்பகைகள் மீறியே 

இறந்தவர் முகத்தைநோக்கி ஈஸவாரன் யேதாரைப்பார் 

வன்குலையால் இறந்தபேரோ தன்குலைய ஸிறந்தபேரோ 

வன்குலையால் இறந்தபேர்கள் என்னடிகொளழுரது நிற்பார் 

வன்குலையால் இறநதபேர்க்கு வரமுறில்லை தவழுமில்லை 

தன்குலையால் இறத்தபேர்க்கு UTEP PING தனம முண்டு 

அனாலும் வியகம்பி அசாழக்க குஞ்சுகுமபி 

அதிரக்களத்தில் இறந்தபேர்க்கு உண்டுகான். சுத்கக்கேடூ 

அசுக்தக்கேடு தீர்வதற்கு அக்கிணித்தகரண எமழமுக்வேணடும்' 

அக்கினளித்தாண் மெப்ுழகீவந்தால் அஆனநலலை வரமதருவேண் 

தம்பிமார்கள் பதிலுரை 

அக்கிணனிதான் என்றபோது ஆண்டிகள் a COL tou Tait 

அக்கிணியும் எமெழமுகுறியேன அணக்குழி தானறிவேோம 

இகைகுமி கண்டறியாம் எசாலபான” கிருணிஎ ய் 

தொழுதாரே் HIDIP DAT ASH 2 sl LIVI sos dala AP ATI 

tae ur எண்பதின் Greig a வழக்கு 18 17 

18.22. 0 Bra pemir - இரத்தக்களம் கந்கொலை 

ர ச
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னாணன்தகுலை 

௬ ததக்கேரு
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ஆன்ம சுத்தக்கேடு. 18.23. அக்கினித்தாண் மெழுக வேண்டும் - அக்கினித்தாணினைத் 

தழுவி எடுத்து, அம்மலையைச் சுற்றிவந்து தன் திறமையை நிருபித்த நிகழ்வை 

'மன்னர்ராஜா கதை' கூறும். 18.28. அணக் சூழி - நெருப்புக் குழி 18.27. ஓமக்குழி - 

யாகம் வளர்க்கும் நெருப்புக் GIP. 18.27,28. சொல் பரன் திருவிளமாய் தொழுதாரே - 

"சொல்லால் சொல்வதற்கரிய சிவனின் திருவுள்ளக் குறிப்பை அறிவதற்குத் தொழுதார்' 

என்ற பொருளில். 

௬.சொ ட1 பொளுக 2 சொல்பபரன் 3. தொளுதாரே 

Civan tampimarkalai akkinittun taluvak kurutal 

karamatu utayaninka! kacinrytl perumpaka:kalmuriyé 

trantavar mukattamokks isvaran yéturaippar 

vankulatyal rrantapéro tankulatya hirantapero 

vankulaiyal irantapérka!] ennatitolutou nirpar 

vankularyal wrantapérkku varamumullai tavamumillai 

tankularyal irantapérkku varamumuntu tavamumuntu 

analum valiyatamp! analaka kuficutampi 

utirrakkalatti! srantapérkku untutan cuttakkétu 

acuttakketu tirvatarku akkinittin melukaventum 

akkinitttin melukivantal ananalla varamtaruven 

Tampimarkal patilurai 

akkinitan enrapotu anajlakan tampimarkal 

akkigityum melukariyén anakkuls tanarivom 

omakkult kantariyam colparan uruvilamay 

folutaré tampimarkal utaryavarai egaittolutar 

Lord Civan's advice 

Lord Civan who allowed 

The snake to move on his body 

Looked at them with compassicn 

He knew well that 

They withstood all the ordeals 

They faced all the trials and tribulations 

He knew everything and said 

"Those who seek my blessings 

Should never have been killed or murdered 

They will never be eligible
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To get martyrdom or sainthood 

Those who commit suicide 

And sacrifice their life for others 

Will always get my blessings and favour. 

But listen, brave Valiya Tampi and Kuficu Tampi 

Those who shed blood and got killed 

Have to face Akkini (fire) and embrace it there 

Then I will give them my blessings" 

On hearing this difficult task 

They said their ignorance to God 

“Neither the "akkini pillar’ nor the 

‘Akkini pif’ nor the om pit 

Not known to any one of us” 

Said the brother sadly. 

தம்பிமார்களிடம் சிவன் அக்கினித் தூாணைத் தழுவ ஆணையிடல் 

அந்தவார்த்தை கேட்டபோது உடையவனார் களிலைதன்னில் 

ஓமக்குழி மெழுகிவந்தால் அரனாரும்' ஏதுசொல்வார் 30 

வடகயிலாச புரமதிலே வளருதல்லோ அக்கினித்தாண் 

அக்கினித்தாண் தழுகிவந்தால்” அழகான வரம்தருவேன் 

எல்லையில்லா வரம்தருவேன் ஏற்றபூசை கொள்வதற்கு. 

அக்கினித் தூண் அமைப்பு 

அரனார் சொல்படியே* யேற்றபமுசை கொள்வதற்கு 

வடகமயிலாச புரமதிலே அவர்கள் அங்கேமுடுகுநேரம் 35 

அக்கினித்தாண் தன்னருகே வந்தார்கள் ஒருமுகமாய் 

அக்கினித்தாண் ஆனதிலே பென்றும்ஒன்றாய் குமுறுதல்லோ 

மரீரேழுலோகம் பதினாலும் அனலாய் குமுறுதல்லோ 

ஒருவராலும் முடுகொணாது ஆணழகன் குஞ்சுதம்பி. 

18.82. தழுகி - தழுவி. 18.85. முடுகு நேரம் - விரையும் நேரம். 18.89. முடுகொணாது - 

நெருங்க முடியாமல். 

௬.சொ : ௩. அரநாரும் 2. தளுகிவந்தால் 3. சொல்ப்படியே 

Tampimarkalitam civan akkinit tunait taluva anaiyital 

antavarttai kéttapotu utaiyavanar kayilaitannil 

6makkuli melukivantal aranarum étucolvar
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vatakayilaca puramatilé valarutallé akkipittun 

akkinittin talukivantal alakana varamtaruvep 

ellaiyilla varamtaruvén érrapicai kolvatarku 

Akkinittin amaippu 

aranar colpatiyé yérrapucai kolvatarku 

vatakayilaca puramatilé avarka] ankémutukunéram 

akkinitttin tannaruké vantarkal orumukamay 

akkinittin agatilé yeprumonray kumurutalld 

yirélulokam patinalum analay kumurutallo 

oruvaralum mutukonatu analakan kuficutampi 

Lord Civan, the God was pleased 

Gave them a hint to reach the place 

It was in North Kailash that had the Akkini 

Ali went there in single unit 

And saw the Akkini pillar 

Boiling. bursting and burning 

Emitting ponds of heat far and wide 

Valiya Tampi arid Kuficu Tampi 

The Valiant Brothers went near the fire 

இறை மந்திரங்களை உன்னித் தம்பிமார்கள் அக்கினித்தாண் தழுவி 

எடுத்தல் 
அப்போது வலியதம்பி ஒருகாத தகரரமட்டும் 40. 

பேோதுயேது விதமாக அரிரயென்ற சிவத்தைஉன்னி 

அன்பத்தோ ரட்சிரத்தை உள்ளெழுத்தை மனதீவுண்ணி 

ஆழமான சாஸ்திரத்தை ஆங்காரமாய் நின்றபோது 

அஞ்செழுத்தை மனதிலவுன்னி அதைநினைத்து 2 GFT HHS 
அரனே சிவனேயென்று அக்கினிமண்டலம் தனைத்தாங்கீ 45 

வாதமண்டலம் தனிலேயவர் மனதிலே மயடக்கிவச்சு 

மேவரசிந்தனை யடக்கி அனல்மணல் குளிர்ந்திடுமாம் 
அக்கினித்தாண் அருகேசெல்ல விரிசலாகத் தாணரும்க 

குளிர்ந்தபன்னீர் அதுயபோலல்லோ அக்கினித் தரணும்தான் 

அவருட தவத்தினால் குளிர்ந்த தல்லோ 50 

எ௫ுத்தாரே தலைசுமடாய் நீள்கயிலாசம் மேல்கரிலாசம் 

கமயிலாசம் எங்கும்கற்றிக் கறைகண்டனார்' முன்பில்வைத்தார்.
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18.௧1. ஏது ஏது விதமாக - பல்வேறு விதங்களில். உன்னி - நினைத்து. 18.43. ஆங்காரமாய் 
- உன்ன உறுதியோடு. 18.46. வாத மண்டலம் - காற்று மண்டலம். ose - “வைத்து! 
என்பதின் பேச்சு வழக்கு. 18.47. மேவர சித்தனை - பல்வேறு விதமான சித்தனை. 
அனல்மணல் - நெருப்புத் தூண். 18.48. விரிசலாக - பிளவு ஏற்பட்டது போல். 1௧1, ௧௨ 
bor கயரிலாசம், மேல் கயிலாசம், கயிலாசம் - இவை கயிலாசம் மற்றும் அதன் மேல் 
பரப்பு, நீண்ட பரப்பு ஆகிய இடங்களைச் சுட்டும். கறைகண்டனார் - ஆலகால விஷத்தை 
விழுங்கி, அதை கண்டத்திடத்தே பார்வதி தடுக்க, அதனால் கஜை கண்டத்தையுடையவர், 
சிவன். மூன்பில் - முன்பாக. 

௬.சொ . 1. கறைகண்டனார் 

Irai mantirankalai unnit tampimarkal akkinittin taluvi etuttal 

appotu valiyatampi orukata tiramattum 

yetuyétu vitamaka ariyenra civattai unni 

aupatior ratciratiai ulleluttai manatilunni 

alamana castirattai ankaramay ninrapotu 

anceluttai manatilunni ataininaittu uccarittu 

arané civanéyenru akkinimantalam tanaittanki 

vatamantalam taniléyavar manatile yatakkivaccu 

meévaracintanai yatakki analmana!l kulirntiftumam 

akkinittun arukecella viricalakat tunarukeé 

kulirntapannir atupélall6 akkinit tanumtan 

avaruta tavattinal kulirnta tallo 

etuttaré talaicumatay nilkayilacam melkayilacam 

kayilacam enkumcuyri karaikantanar munpilvaittar 

Embracing Akkini pillar 

They had prayers in their mind 

They chanted the five lettered mantra in their heart. 

Thus they curtailed the wrath of fire 

And prayed for the blessings of Lord Civan 

What a tremendous change! 

The fire no more was hot 

The Akkini pillar became cold 

Took it and went round 

All the surroundings of Kailash 

And placed it before Lord Civan.
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சிவன் அனைவருக்கும் வரங்கொடுத்தல் 

இப்படித்தான் தொழுதபோது மாறாத வரம்தருவேன் 

வந்தீரோ தம்பிமாரே ஈஸ்வரனார் மனம்மகிழ்ந்து 

எதீரிரயெல்லா வரம்தருவேன் இப்போது பூசைஉண்ண 55 

கொல்லவரம் சிவல்லவரம் yaplunGa' வரம்கொடுத்தார் 

புதுக்கூட்டத்து வாதையென்று புகழ்பெறவே வரம்கொடுத்தார் 

தாயார்க்கும் தங்கையர்க்கும் புகழ்ெெரிய நீவியென்றும் 

புதுக்கூட்டத்து மிசக்கியென்றும் புகழ்பெரிய நீலியென்றும் 

கருநீவிமக்கள் நீங்கள் கடுகதம்பிமாரே வாரும் 60 

கால்கடிய சேவுகரே காவலவன் தம்பிமாரே 

தேருக்கு முன்னோடும் முகனையுள்ள சேவகன்போல் 

வித்திபட்டி தான்சுமக்க சேவகனாய் சேர்த்துக்க்காண்டார் 

மகரதேவர் கொடுத்தவரம் மாறாது ஒருநாளும். 

18.5௧. எதிரியெல்லா - எதிரில்லா; எதிரிட்டு கூறமுடியாத; ஒப்பு கூற முடியாத. 18.57, 

புதுக்கூட்டத்து வாதை - புதிய கூட்டமான பேய் தெய்வங்கள்; மன்னர் கருங்காலி 

உள்ளிட்ட 21 வாதைகள் பழைய வாதைகள் ஆதலால் தம்பிமார்கள் 'புதுக் கூட்டத்து 

வாதைகள்” எனப் பெயர் பெற்றனர்; இவர் முத்தாரம்மன் கோயில் சிலவற்றில் வழிபாடு 

செய்யப் பெறுகின்றனர். 18.59, இசக்கி, நீவி - தென்மாவட்டங்களில் உள்ள நாட்டார் 

பெண் தெய்வம். 18.60. ௧௫க - விரைவாக. 18.61. கால் கடிய - காற்றினும் வேகமான. 

சேவுகர் - சேவை செய்வோர்; தம்பிமாரைக் குறித்தது. 18.62. முகனை - முூனைப்புள்ள. 

18.63. வித்துப்பெட்டி - வெப்பு நோய்களை உருவாக்கும் முத்தாகிய ஷித்துக்கள் அடங்கிய 

பெட்டி. 

சு.சொ ௦ 1.. சகன்பெறவே 

Civan anaivarukkum varan kotuttal 

ippatittan toJutapotu marata varamiaruven 

vantiro tampimaré tsvaranar manammakilntu 

etiriyella varamtaruvén ippotu pucaiunna 

kollavaram vellavaram pukalperavé varamkotuttar 

putukkuttattu vataiyenru pukalperavé varamkotuttar 

tayarkkum tankaiyarkkum pukalperiya niliyenrum 

putukkuttattu yicakkiyenrum pukalperiya niliyenrum 

karunilimakkal ninkal katukatampimaré varum 
kalkativya cévukaré kavalavan tampimaré 

térukku munnotum mukanaiyulla cévakanpol 

vittupetti tancumakka cevakanay certtukkontar 

makatévar kotuttavaram maratu orunalum
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God was pleased, Civan was moved 

Ready to grant whatever they wanted 

Blessed them with a favourable boon 

They would become celebrated deities 

Putukuttattu Vatai was their new family name, 

The mother and daughter became Nili 

And were called Putukuttattu Icakki 

The brothers and their uncle 

Were fondly given worthy assignments 

They would serve Lord Makatevar 

As faithful attendants awaiting His orders. 

அனைவரும் வரம்பெற்று வீற்றிருத்தல் 

மாறாத வரங்கள்பெற்று வன்னமுத்தார் இடமாக 65 

கங்காளப் பேச்சியுடே வங்கானக் காச்சக்காரி 

வன்னமுத்தார் உலகளந்தாள் வடிவழகன் முப்புராதியூடன் 

கூடியவர் பூசையுண்ண கோடிகோடி வரங்கள்பெற்று 

வரங்கள்பெற்று வையகத்தில் முசையுண்டு வீற்றிருந்தார் 

மகாதேவர் கொடுத்தவரம் வரம்வாங்கி வீற்றிருந்தார். 70 

18.65. வன்னமுத்தார் - முத்தாரம் மன் தெய்வத்தின் மற்றுமொரு பெயர். 18.66. கங்காளப் 

பேச்சி, வங்காளக் காச்சக்காரி - இவை முத்தாரம்மனின் வேறு பெயர்கள்; இப்பெயர்கள் 

முத்தாரம்மன் கதைப் பாடல்'-ம் வருகின்றன. 18.67. முப்புராதி - ஒரு பெண் தெய்வம்; 

நீலன், குமுதம். ஆதித்தன் ஆகிய முவரும் முப்புராதி என முத்தாரம்மன் கதை கூறும். 

Anaivarum varam perru virriruttal 

marata varankalperru vannamuttar ttamaka 

kankalap pécciyuté vankalak kaccakkari 

vannamuttar ulakalanta] vativalakan muppuratiyutan 

kutiyavar pocaiyunna kotikoti varankalperru 

varankalperru vaiyakattil pucaiyuntu vurriruntar 

makatévar kotuttavaram varamvanki virriruntar. 

Civan's Blessings 

They would carry His orders 

And execute all His orders 

They would be the carriers



220 
தம்பிமார் கதை 

Of His wish and visions 

This was the rare gift 

That they got from Lord Makatevar 

They were called by different names 

Vannamuttar, Ulakalantal 

Muppitari and Icakki 

And worshipped by all 

Prayed and performed pujais 

Thus they became immortal deities 

By the grace of Makatevar. 

* ok



Akkini pillar 

Accamparai, Valliapuram, 

Kalunku, Periyakulam, 
Talakkulam 

Apirami 

Ayotti 

Alakappa Mutaliyar 

Arrinkal 

Astramam 

Catayam 

Cintupunturai 

Civan, 

Citappal, Tiruppaticaram, 
Tattaiyaru pond, Puttéri, 

Vatacéri 

Cucintiram 

Hari Sri and Hari Om 

IHam and Turuvam 

Traniyal 

Glossary 

A fiery at Kailasam myth holds it that the 
sinners souls get purified by embracing it. 

The places on way to Valiyamparai where 
Rama Varma went for the holy dip. 

The wife of Rama Varma and mother of 

the Tampis 

The supposed native place Apirami 

Was a general of the army of the Nayakkars. 

Had a mercenary army. 

The Queen sister of Rama Varma lived here. 

Martanta Varma was born here. 

A village near Cucintiram. The village is 
associated with Attiri and Asuyai, 

puranic characters 

The 24th star of the 27 stars in the Zodiac. 

a place in Tirunelvéli Town where Alakappa 
Mutaliyar resided 

The supreme Lord of the Hindus. Especially, 
the Saivartes supposed to be at 
Mount Kailash 

Some place names in Kanniyakumari Dist. 

Famous for the Tarumalayan Temple. 

The first mantiram to which the Tampis are 
initiated. 

Matriarchal and patriarchal systems 

An important town in Travancore state. A 
small palace is situated there
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Katiyapattinam 

Katatyal 

Kanapati 

Kiruttinattamma! alias 

Kittinattal 

Kirsnan, 

Kutiraipaficankulam, 
Kantakaruppukkatti 

Kuncu Tampi 

Kéralapuram 

Kailash 

Koccumani 

Koccumara Pillai 

Kollam 

Kovilkal palace 

Makatevar 

Maniyam 

Matampimar, 

Matulai, Tatulai, Picci, Arali 

The Scorching Guile 

A village on the sea shore where the king 

Rama Varma sacrificed his little finger to 

pacifythe turbulent sea. On his way back 
after a holy dip at Valiyamparai 

A kind of vessal 

The elephant-headed, eldest son of Lord 

Civan 

These names are given to Apirami by Rama 

Varma 

Brother of Apirami 

Some place names in Kanniyakumari Dist. 

The younger Tampi, S/o. Rama Varma alias 

Raman Tampi 

A village in Travancore state 

The abode of. Lord Civan 

The younger sister of the Tampis d/o. King 

Rama Varma 

originally known as Kirusnan Apirami's 

brother,Rama Varma changes it as above. 

A city during Marttanta Varma's reign. 

The palace of Kirusnattammal M/o. the 
Tampis 

A name of Civan 

(Formerly) village official entrusted with 

the collection of land revenue, house tax 
etc. 

Another name for eight vittu pillais 

Some flowers
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Markali 

Muttaramman 

Muttirula Natar, Karuppu Natar 

Namputiri 

Naficil Natu 

Nakarkoyil 

Nayakkar 

Nalalamttu, Kotuppakkuli, 
Talakkuti, Kuttappuli 

Nali 

Nili 

Patmafiapapuram 

Palaiyaru 

Palliyankatu, Periyakulam 

Paracalai 

PiccakappaHi Nayar, Virani 
Canku Pillai, Matanponrai- 
Nayar, Kuficukkani Nayar 

Pitakais 
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The ninth Tamil month 

A village diety in the Southern districts 

Two big and lords during Rama Varma's 

period. The king allowed the Tampis to 
collect taxes from them. 

A high caste among Brahmin sect acted as 
the powerful advisors of the king. 

An ancient dicision of Travancore the 

region consisting of Akastisvaram and 
Tovalai at present. 

The capital of Kanniya Kumari district 

‘The caste of some soldiers in the army of 
Alakappa Mutaliyar. 

Villages gifted by the king to the Tampis 

A container used a8 a measure in ancient 

times 

A fierce female diety 

Capitalcity of Travancore the reign of 

Martanta Varma during. 

A river in Kanniya Kumari district. It has 

‘reference in the Cankam period works. 

Places Rama Varma crossed on his way 

back from his holy dip at Valiyamptrai 

A town in Travancore State; situated on the 

NH 47 

Characters who helped Tampi in his 

rebellion against Martanta Varma 

The sub divisions of Naricil Natu. They 
were twelve.
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Putukkuttattu Icakki 

Putu kuttattu Vatai, 

Pujais 

Ramakirisna Kurukka] 

Rama Varma 

Rettiyars, Pattaniyars and 
Vanniyar 

Tal 

Tanumalayan 

Tittuvilai, Patappanti, Puttéri, 
KOttar, Vatacéri, Elakaram, 
Italakkuti, Alakiyapantya- 

puram, Tericanankoppu 

Tirumal 

Tirunilakanta Pillai 

Tiruvanantapuram, 
Tiruvitankotu & 

Tiruvaficikkarai 

Térur, Tiruppaticaram, 

Kottanparai; Katukkarai, 

Pulimutu, Tirukkanankuti, 

The Scorching Guile 

A subordenate deity te Nili 

They were the male subordinate decties to 

Nili as Putukkitttattu Vatai. Icakki is the 
female version. 

Adoration of deities with proper rituals such 

as lighting lamps, chanting mantiras, etc. 

Belongs to Cucintiram. He gives refuge 
to the family of the Tampis when they go. 

to Alakappa Mutaliyar in search of 

enforcements 

Father of the Tampis; uncle of Marttanta 

Varma 

The majority of the soldiers in Alakappa 

Mutaliyars army belonged to these castes 

The tenth Tamil month 

The family deity of the Royalth of 

Travancore during Marttanta Varmas Lord 
period Civan exists here in the form of 

Trinity. 

the places of Travancore state. where the 

army of Travancore state where the army 

of Alakappa Mutaliyar plundered 

The supreme god of the Vaishnavites 
supposed to be at Vaikuntam 

The music teacher (acan) of the Tampis 

Three important historical places in the 
Travancore



Glossary 

Mavati, Vatalivilai, Puttir, 
Tévanallur, Cinkikulam, 

Minnipalayam 

The Brothers 

The Eight Houses Pillais alias 
administrators during 

Eittuvittu Pillaimar 

Thiru Nilakanta Cami 

Vafici Marttantan alias 
Marttanta Varma 

Vanici Marttanta Tampiran, 

Itattaruval Porri, Valliyattu- 
Porri, Makutanicéri Pillai, 

Talaiccéri Marttanta Pillai, 

Marttanta Pillai 

Valiya Tampi 

Varunan 

Valiyamparai pond 

Vettirnimatam, Parvatipuram, 
Kalliyankatu, Kaniyakulam, 
Cunkankatai, Turattiyotu, 

Cettimatam, Cinkanallir 

Vatkuntam 

Umaiyal 

Uttiram 

Yatavas 
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The places the Tampis crossed when they 
went to Alakappa Mutaliyar 

Valiya Tampi alias Kuncu 
Tampi alias Raman Tampi 

A caste; Pappu Tampi_ powerful 
Marttanta Varmas rule they sided with the 

Tampis 

The chief. deity in the Visnu Temple at 
Patmanapapuram palace. 

The Nephew of king Rama Varma. Inherits 
the throne after the king. 

Persons who assisted the administration of 

king Rama Varma 

_ Alias Pappu Tampi, the elder son of Rama 
Varma 

God of rain 

The pond where king Rama Varma takes - 

his holy dip 

Ramavarma crosses these places to go to 
his palace after getting married to Apirami 

The abode of Lord Visnu 

Consort of Lord Civan 

Among the 27 stars this is the 12th star 

A caste name
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மாடம்மை தங்கை 16-60 

நாடம்மை பின்னை 16-66 

மாடன் பொன்னி நாயர் 16-541 

மாடன்பொன்னிற ஆயன் 16-914 

மாடன் பொன்னிற நாயர் 16-983, 1016 

மாடன் பொன்றை நாயர் 16-361 

மாதா. 36081 

மாதுளை 8-40 

மாமங்கம் 16-125, 127 

மார்த்தாண்ட தம்புரான் 16-55 

மார்த்தாண்ட பிள்ளை 16-60 

மார்த்தாண்ட மன்னர் 16-265 

முடுகு 16-69, 148, 371, 965 

முூண்டக்கண்ணு பிள்ளை 16-78 

முத்தலைக் குறுப்புமார் 16-73 

முத்திருள நாடான் 16-94 

முத்து 16-975
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முத்துமயில் இலவாணிச்சி 16-446 

முதலியார். 186-596, 598, 601, 603, 620, 
627, 634, 700, 717, 719, 757, 847, 

862, 865, 883 

முதலெடுப்பு தீர்வை 

முப்புராதி 18-67 

முரசு 16-155 

மூருகன் சேனைக்குட்டி நாடான். 16592 

16-719 

மேலக்கோட்டை வாசல் 1795 

16-163 

16-371 

16-327, 1166, 17-3 

சாகருத்தன்மார். 16767 

ராசகுரு 7-178, 181 

16-1106 

16-83, 84 

முள்ளுவேவி 

மேனா” 

மோதிரம் 

யானை 

ராசன்சங்கை 

ராமகிருஷ்ண குருக்கள் பண்டாரம் 16-522 

ராமவர்மத் தம்புரான் 3-17, 5-30, 7-21, 40, 

125, 182, 16-55, 81, 120, 176 

ராமவாமா 16-293, 497, 608, 609 

ராமவர்மா தம்புரான் 7-27 

ரெட்டி 16-648 

லக்கம் 9-17, 23 

வங்கணத்தார். 16-61 

16-6393 

18-66 

வஞ்சிமார்த்தாண்டன் 16-278 

16-330 

16-542, 647 

16-825, 832 

16-798 

வங்கணத்து வீரன் 

வங்காளக் காச்சக்காரி 

வட்டக் குடைகாரி 

வட்ட வீசறக்காரர் 

வடக்குக்கோட்டை 

வடக்குகோட்டை வாசல் 

வட கயிலாசபுரம் 18-31 

வட கயிலாபுரம் 1545 
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வர்ணத்தட்டு தட்டுறமுறை 15-3 

வர்மத்தட்டு 16-1077, 1079, 1157 

வர்மக்காரர் 16-1074 

வர்மவகைகள் 12-5 

வல்லபம் 14-2, 16-979 

வலங்கை 13-6, 16-711, 726, 728, 757, 800 

வலிய தம்பி 7-79, B1, 90, 92, 102, 104, 

121, 163, 170, 174, 11-2, 5, 13-3, 4,. 

16-3, 22, 24, 26, 29, 85, 89, 99, 100, 

151, 174, 315, 317, 328, 340, 358, 

364, 490, 505, 543, 552, 595, 605, 

606, 645, 686, 809, 810, 811, 620, 

852, 884, 919, 940, 967, 973, 977, 

978, 1015, 1023, 1024, 1025, 1030, 

1032, 1033, 1036, 1038, 1045, 1051, 
1053, 1054, 1061, 1062, 1067, 1076, 

1079, 1107, 1109, 1113, 1116, 1167, 

1204, 1209, 1213, 1214 18-9, 21, 38 

வள்ளி 16-332 

வள்ளியாத்து போத்தி 16-58 

வன்னியகாலப்பெருமான் 16-57 

16-631, 806 

16-631 

வன்னியர் 

வாணியர் 

வாமடை  &.10 

வாத்தியார் கோணம் 16-99 

வாதமண்டலம் 18-46 

வாலவஞ்சி தம்புரான் 16-691, 

வாலவஞ்சி மன்னர் 189-295, 48௪, 110 

வாலவஞ்சி மார்த்தாண்ட மன்னவர் 16272 

281, 295, 762 

வாலவஞ்சி மார்த்தாண்டன் 
615, 736, 822 

7-127, 16-130, 131, 132, 191 

16-264, 282, 

வாலியாம் பாறை 

16-372 

11-18 

வாள் 

வாஸ்தாரம்
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விக்கிலாங்குருவி 164 

வித்துபெட்டி 18-63 

விநாயகன் 2-1 

விருது 16159 

வீரசங்கிவி 16-142, 370, 964 
வீரமாகுத்தன் 16-25 

afrautof 11-3, 16-144, 966 

வீராணிச் சங்கு பின்னை 16-36 

வெங்கல பாத்திரம் 16-501 

வெஞ்சாமரை 16-646 

வெஞ்சாமரைக்காரன் 16-997 

வெடிகுடுக்கை 16-166 

தம்பிமார் கதை 

வெண்டயம் 16-155 

வென்னி 16-501, 646 

வெள்ளித்தடிக்காரர் 16-356, 437 

வெள்ளிலை 16-582 

வேங்கைபுலி 16-403 

வேங்கைபுலி மன்னவர் 16-1064 

வேம்படிவாழ் கொட்டாரம் 16-119 

வேம்படிவாழ் கோவில் 16-280, 504 

வேம்படிவாழ் கோவில்கல் 7-13, 16-413, 

439, 608 

வைகுண்டம் 16-298



Sent Gust அகராதி 

(எண் - பாடல், அடி எண்) 

அக்கினியாகுளம் 16-1005 

அக்கினியாபுரம் 16-1004 

அச்சம்பாறை 16-180 

அசத்திராயன் பின்னளைமடம் 16-574 

அட்டமங்கலம் 7-110 

அம்மாண்டிவினை 16-93 

அமுதேற்றும் மண்டபம் 16-958 

அய்யமடம்காடு 3-43 

அப்யன்கோவில் 3-45 

அம்க்கனாருகுளத்துவழி 16-721 

அயோத்தி 3-30 

அயோத்திபட்டணம் 3-19, 5-4, 5 

அழகியபாண்டியபுரம் 16-669 

அன்பத்தோட்சிரம் 18-41 

16-572 

16-518 

அனந்தாபுரம் 

ஆச்சிராமபுரம் 

ஆச்சிராமம் 5-26 

ஆட்முவாணியன் மடம் 16-721, 1001 

ஆரல்வாய்மொழிக்கோட்டை உ 

ஆனளுர் ஏலா 16-1004 

ஆற்றங்கரை  16-9985 

ஆற்றங்கல் 16-267, 268, 274 

ஆனப்பாலம் 3-48, 5-26, 16-517, 1120 

ஆனைக்கொம்பந்தன் ஊர் 16-572 

இடலாக்குடி 16-106, 685 

இரணியல் 16-343, 412 

இரணியல்வாழ் கோவில் 

இரணியனூார் 
இறச்சகுளம் 

16-289 

16-723 

16-1013 

இனயம்குறிச்சி ஏலா 16-1008 

ஈழமுவணன்மடம். 16-511 

உப்புகண்டான் பொத்தை 16-657 

எழுதந்திட்டாம்பாறை 16-183, 231 

எழுகர நாடு 16-684 

ஓம நல்லூர் 16-578 

கஞ்சிமடம் 16-712 

கடம்பூர் 3-31, 32 

கடியப்பட்டிணம் 16-211 

16-571, G60, 666 

16-300, 301 

கடுக்கரை 

கடை துறை 

கணியாங்குளம் 

1010 

7-8, 16-513, 707, 1006, 

கயத்தாறு 3-31 

கருப்புக் கட்டியாறு 16-714, 983 

கலுங்கு முகம் 16-232 

கன்ளியங்காடு 7-8, 16-513, 709, 1006, 

1010 

16-653 

16-131 

களக்காடு 

கன்னியாகுமரி 

காரக்கோட்டு பேயிகுறுப்பு 16-789 

கிள்ளியூர் 16-15 

16-837 

10-800, SOL 

கீழ்க்கோட்டவாசல் 

கீழக்கோட்டை 

குதிரைபாஞ்சான்குளம்  TF-11, 16-938 

குதிரைவையானி வினை 16-26 

குருக்கள் பண்டாரகுடி 16-524 

கூட்டத்தெங்கு 16-187 

கூட்டப்பளி 1690 

கெங்கைகொண்டான். 3-31



236 

கேரளபுரம் 7-193, 16-320, 760 

கைக்கடியப்பட்டணம் 16-222, 228 

கொடுப்பக்குழி பேட்டை 16-64 

கொத்தன் பாறை 16-570 

16-167, 437 

5-27, 16-516 

கோட்டாறு பிடாகை 16-683 

கோவிக்கல் 8-1, 16-825, 346, 508, 1235 

கோவில்கல் கொட்டாரம் 5-31, 16-937 

சரலூர் அம்பலம் 16999 

சாலப்புத்தூர்.. 16576), 63 

சாலைவிளைமடம் 16-722 

சிங்கநறல்லூர் தெரு 16-325, 402 

சிங்கநல்லூர்படை வீடு 7-12, 91, 16-104, 
119, 177, 235, 383, 386, 439, 469, 

607, 913, 949 

16-577, 652 

16-580, 651 

16-591 

கொல்லம் 

கோட்டாறு 

சிங்கிகுளம் 

சிந்துபூந்துறை 
சிந்துபூந்தூறை கச்சேரி 

சிறமீட்ட ஊர் 16-668 

சீதப்பால் 16-569, 1127 

சகுங்காங்கடை. 7-9, 16-710, 934 

சுசீந்திரம் 16-1054 

௬பிந்திரம் 8௨-37, 409) 5-25, 16-514, 544, 

568, 913 

செட்டிமடம் 7:10 

தத்தையார்குளம் 16-1131 

தலக்குள ஏலா 16-181 

துலக்குனம் 16-233 

தாழாக்குடி 16-86, 106, 1014, 1114, 1126 

திட்டுவிளை 16-675 

திடிலூர் 16-578 

திருக்கணங்குடி, 3-36, 16-574, 656 

கம்பிமார் கதை 

3-36, 16-650 

16-569, 1130 

திருநெல்வேலி 

திருப்பதிவாழ் அகரம் 

திருவஞ்சிக்கரை 3-5 

திருவனந்தபுரம் 3-3, 16-275, 277 

திருவிதாங்கோடு 3-4, 16-753, 760 

தெக்கு கோட்டை 16-344 

தெரிசனங்கோப்பு 16-668 

தேரூர் 16-568 

தேவநல்லூர் 16-377 

தோவானை இக்க 

16-316 

5-30, 7-1, 5, 147, 

நாகர்வாம் கோவில் 

தாகருவாழ் கோவில் 

16-927, 936 

நாகருவாழ் கோவில்கல் 16-1258 

3-39 

16-625, 636, 673 

16-607 

16-83, 723, 72°77 

நாங்குனசேரி 

நாஞ்சிநாடு 
நாஞ்சில் வளதாரஞு 

நாலால மூட்டுச்சத்தை 

நாலால மூடு 16-82 

பஞ்சவாணக்காடு 7-6, 16-229, 515, 707, 

1018 

16-229 

பல்பநாபக்கோட்டை 16-623, 692, 867 

பல்பநாபபுரம் 8-6, 7-179, 16-276, 321, 

345, 357, 377, 461, 792, 793 

பனள்னளியத்திலா 5-21, 7-2, 16-172 

பன்னிகோட்டு தெரு 16-178, 2384 

16-189 

பன்னியம்திலா 16-208 

பார்வதியான் அகரம் 7-7, 16-514, 7-7, 935, 

1018 

பம்மத்து மூலை 

பன்னியங்காடு 

பாளையங்கோட்டை 3-38 

பாறச்சாலை 5-6) 16-52
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16-1011, 1182 

16-680 

புத்தேரி 
யுத்தேரி பிடாகை 

புளிமூரு 16-573 

பூதப்பாண்டி பிடாகை 

பெரும்கோடு 16-983 

பேய்க்கடுக்காய் மூடு 

16-108 

16-188 - 

16-679 

16-186, 230 

மணக்குடி 

மத்மத்து மூலை 

ம்மாவடி, 16-654 

மிளகு பேட்டை 16-344 

॥மின்னிப்பாளையம் 16-579, 652 

முருங்கவிளை 16-96 

வடசேரி மேடு 16-681, 683, 704, 1138 

வடலிவிளை 16-575 
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வடிவீஸ்வரம் 5-28 

வம்புமலை கோணம் 16-101 

வள்ளியாபுரம் 16-181, 223 

வள்ளியாறு 16-189, 510 

வள்ளியூர் 59-40 

வில்லுக்கீறி அம்பலம் 16-715, 933 

16-149 

வெட்டுர்ணிமடம் 16-1019 

வெள்ளங்கட்டி அம்பலம் 

வீரத்தண்டை 

_ 16-1000 

வெள்ளங்கட்டி மடம் 16-512 

வெள்ளநாட்டு கோட்டை 16-741 

வெள்ளமடம் 93-47 

வைரவன் கோணம் 16-982



வழக்குச்சொல் அகராதி 

(எண் - பாடல், அடி எண்ட) 

அஞ்ச 7-104, 172, 16-955, 1082, 1160 எழுதிவச்ச 16-184 

அஞ்செழுத்து 18-44 என்னுட  1ட22), 1-௧, 161250 

அட்டமத்துச்சணியன் 16-1146 ஏத்து 7-132, 16-720 

அவருட 18-50 ஏத்தபடை. 16-759 

அவுத்து 16-14 ஏதாலே 7-58 

அன்பத்தெட்டு எகக் கட்டியல்் ஸோ 16-538 

ஆச்சே 16-1169 கண்டல்லோ 16-522 

——pener 7-88, 16-38, 160, 226, 267, 326, காணுூதல்லோ 16-251 

337, 559, 742 கிட்டே 17-18 

MbsaInsN  B-45, 16-264 கிறூங்கிட 17-2 

ஆயன்மார். 167270 GHEh% 16-467, 1105, 1181 

ஆரடி 16-339 குடுத்திருந்த 16-553 
ஆதராடா 16-443 . கூதுவனை 16-1105, 1181 

ஆருடன் 7-176 குதிரக்காரர் 16-827, 828 
ஆருடைய  7-௪௪, 100 16520 குலை 1-3, 16-845, 1120, 1142 
ஆரும் 17-10 சூலைக்களம் 16-1096 

ஆரென்று 16-587 கூடியல்லோ 16-659 
ஆரொருவர் 16-499, 860, 879 கெட்டி 8-9 

ஆனயுட 184 கெட்டியல்லோ 7162), 10-45 

ஆனைப்படை 1 ர்மு, 808 பகட்டிலை 16-1054 

இப்போ 16-1230, 17-6 கொண்டல்லோ 16-499 

இவிடம் 16-480, 529 கொதிக்குதல் 16-1208, 1205 

இறகூலி 16-114 கோரியெடுத்தல்லோ 16-41 

உடப 3] கோழப்பட் து 16-853 

உடவான் 11-7, 11, 16-2, 145 சம்பிறங்கள் 17-1 

உடைத்தல் லோ 16125 சரியாச்சே 161245 
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பிற ஆவணங்கள் 

். மாடம்பிமார் கதை 

நாடான நாடதிலே நல்லவட நாடதிலே 

தேசமான தேசத்திலே திருவனந்த புரமதிலே 

திருவனந்த புரமதிலும் திருவட்டாறு தனிலும் 
திருவட்டாறு தனிலும் திருவிதாங் கோடதிலும் 

திருவிதாங் கோடதிலும் கொல்லமுதலே கசூமரிமட்டும் 

கோழியமுக : டேறிமேயும் வல்லபுகழ் நாட்டையெல்லாம் 

வரிசையுடன் ஒருகுடைக்கீம் அடக்கிஅர சாண்டிருந்தார் 

அழகுடைய வஞ்சிமன்னன் வாலவஞ்சி மார்த்தாண்டன் 

ாமன்னர்குல சேகரனார் ஆண்டுவரும் நாளையிலே 

அழகுடைய மாடம்பிமார் வவியதம்பி குஞ்சுதம்பி 

மாடம்பிமார் பதினாறுபேர் ஆண்டுவரும் நாளையிலே 
அழகுடைய மாடம்பிகள்மார் மார்த்தாண்டன் பின்னைமகள் 
மங்கைநல்லாள் சிவகாமி சிறப்புடனே பெண்கேட்டார் 

பமாட்டேனென்று சொல்லியவர் 

வம்புகொள்ள யேதுவினால் மார்தாண்டம் பின்னளைபேரில் 

வாய்த்தகள்ளக் கணக்கெழுத கள்ளக்கணக்கு எழுதுவாராம் 

மாடம்பிகள் தாம்கூடி அறிந்தாரே மார்த்தாண்டன் 

குதிகருதித்துக் கோவமதாய் மாடம்பிமார் தங்கள்பேரில் 

வரிசையுடன் படையெடுத்தார் படையெடுத்து வருவதையும் 

பார்த்தாரே பிள்ளைமார்கள் எதுத்தவரும் சண்டைசெய்தார் 

எதுத்தல்லோ மாடம்பிமார் வலியகுஞ்சு மன்னருடண் 

வந்தெதுத்த பிள்ளைமார்கள் வாள்தடிகள் ஆயுதங்கள் 

வரிசையுடன் கொண்டுவெட்ட 

ஒருவருக் கொருவர்மீது யுத்தம்செய்யும் வேளையிலே 

வஞ்சிமன்னர் தன்படைகள் வரிசையுடன் மடிந்திடுமாம் 

வெட்டிவிட்டுப் போனார்கள் வீரமுன்ன மன்னவர்கள் 

மார்த்தாண்ட பிள்ளையவர் வரிசையுடன் கோபமுற்று 

மாடம்பிமார் தங்களையும் வரிசையூடன் கொல்லவென்று
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குக்பிமார் கதை 

காவலது வைத்திருந்தார் கருத்துடனே பிடிப்பதற்கு 

திருவனந்தபுர மதிலும் திருவிதாம் கோடதிலும் 
கொல்லமட்டும் குமரிமட்டும் கண்டகோழி கோடுமட்டும் 

காவலாளர் இருக்கின்றார் கருத்துடன் பிடிக்கவென்று 

எங்கேபோய் ஒனித்திடலாம் எணன்றுசொல்வி றா பம்பிறார் 

மாடம்பி வலியதம்பி வாய்த்தநல்ல கொச்சுதம்பி 

இவர்களெல்லாம் தான்கூடி இன்பமுடன் ஓரிடத்தில் 

பதினாறு பேர்களுமே பாவினையாய் தான் கூடி 

நாகருவாளம்மன் கோவில் நலமுடனே வந்தவர்கள் 

கோரிலுக்குள் தான்பதுங்கி குணமூடனே தானிருந்தார் 

காடெங்கும் தான்தேடி காணாமல் யாபேரும் 

கோவிலுக்குள் இருக்கும்செய்தி குணமுடனே தானறிந்து 

நாலுபக்கம் வளைந்துகொண்டார் நலமுடனே கோயிலையும் 

வளைந்துகொண்டு பாலமூடனே (பிடித்துக்கொண்டார் அரசரையும் 

வாய்த்த மூடிமண்ணரையும் 

கைவிலங்கு தான்மாட்டி காவலர் ஏதுசெய்தார் 

வாசல்நடை யானதிலே வாவ்த்ததொரு களுமரம்தானாட்டி 

ஆத்தநல்ல களுமரத்தில் அழகுமன்னர் இருபேரை 

தூக்கிவிட்டார் மன்னர்அவர்கள் துரிசமுடன். ரெண்டுபேரை 

சேனமுள்ள பேர்களையும் ௬சீந்தாபுரம் கொண்டு வந்தார் 

அதிலொரு களுமரத்தை ஆதரவாய் தானாட்டி. 

அதில்தான் ரெண்டுபேரை ஆதரவாய் தூக்கிவிட்டார் 

மற்றுமுள்ள பேர்களையும் வரிசையும் கொண்டுபோயி 

ஆரல்வாய்மொழிக் கோட்டை ஆதரவாய் கொடு போனார் 

அந்தக்கோட்டை வாசலிலே அதிலேஒரு களுநாட்டி 

அதிலேரெணடு பேரைத்தூக்கி அழகுடைய மன்னரவர்கள் 

அந்தகிகோட்டை வாசல்விட்டு அழடுத்தக்கோட்டை போகிறாராம் 

அஞ்சுக்கிராமம் கோட்டை அழகுபெற வந்துகண்டார் 

அந்தநல் கோட்டையிலே அதிலேஒரு களுதாட்டி. 

நாட்டி அந்தக் களு மரத்தில் இரண்டுபேரைத் தூக்கிப்போட்டார் 

தானுண்டு எட்டு பேராநலமுடனே கொடுபோனான் 

உகந்தவர்கள் கொடுபோனார் அதிலேஒரு களுமரத்தை



The Scorching Guile 243 

அவர்களுமோ தானாட்டி ரெண்டுபேரைத் தாக்கிப் போட்டார் 
அதுக்குஅப்பால் வட்டக்கோட்டை அங்கேஒரு களுநாட்டி 
ரெண்டுபேரைத் தூக்கிபோட்டார் அதுக்கப்பால் வட்டக்கோட்டை 
அவங்கேஒரு களுநாட்டி ரெண்டுபேரைத் தூக்கிப்போட்டார் 
நலமுடைய களு மரத்தில் சேளமுள்ள நாலனுபேரை 
சீக்கிரத்தில் கூட்டிப்போய் கன்னியா குமரியிலே 

பகவதியாள் வாசலிலே அதிலே ஒருகளு நாட்டி 
ஆதரவாய் ரெண்டுபேரை தூக்கிவிட்டு மன்னவர்கள் 
துரிசமூடன் ஏதுசெய்தார் காரியக்காறன் மடத்திலே 
காவலர் ரெண்டுபேரை தூக்கிலிட்டார் மன்னரவர் 

மாண்டிறந்து போனபேர்கள் கொல்லாமல் ஒடுவாராம் 
ம்காதேவர் கயிலையிலே வந்துவளைந்து கொண்டார் 
மகாதேவர் எங்களுக்கு வாய்த்தவரம் தாருமென்றார் 
எங்களுக்கு வரமருள்வாய் ஈஸ்வரரோ மகாதேவா 

எட்டுகூட்டமாகி நின்று ஈஸ்வரனே போற்றிசெய்தார் 
பார்த்தா பரமசிவம் பாவனையாய் ஏதுசெய்தார் 

எட்டுகூட்டம் பதினாறுபேர் எல்லோரையும் வரவழைத்து 

திருவனந்த புரமதிலும் திருவிதாங் கோடதிலும் 
கன்னியாகுமரி மட்டும் கணக்கெழுத வரமும்தந்தேன் 
நாடெங்கும் கணக்கெளுத நல்லபுள்ளை மார்கள் 
திருவனந்த புரமதிலே செல்லவேணு மென்றுசொல்வி 
எட்டுகூட்ட வீரரெல்லாம் பதினாறுபேர்கள் தான்கூடி 
அனந்தமதில் பன்ளிகொள்ளும் ஆதி நாராயணரே 
ஆடியெங்கள் தனைக்காத்து அதியபூசை தரவேணும் 
என்றுசொல்லி எல்லோரும் இன்பமுடன் கேட்டபோது 
மாயவனார் மனதிரங்கி வரிசையுடன் ஏதுசெய்வார் 

ஊரவர்கள் கண்ணதிலே உத்தகனா காணுவாரா 

கனவுகண்டு முளித்தெளுந்தார் கீர்த்தியுள்ள வேதியர்கள் 
கோவிலுக்குக் கல்லெடுத்து கண்டகோவில் கொட்டுவாராம் 
மாயவர்க்கு இடதுபுறம் பெரியகோவில் தானும்கெட்டி 
பூசைசெய்தார் வேதியர்கள் பின்னைமயார்கள் தங்களுக்கு 

அனந்தமதில் பூசையுண்டு அல்லாரும் வீற்றிருந்தார்
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தம்டிமார் கதையை வில்லிசையில் 

பாடிய பாடுகின்ற குமரி மாவட்டக் கலைஞர்கள் 

ஆறுமுகப் பெருமான் புவைர் 

சுணாபதி 

கிருஷ்ண மி 

சண்முக நாடார் 

சித்திரைக்குட்டி 

சுயபம்புத்தங்கம் 

சுயம்பு ராஜன் 

ஞானக்கண்ணுப் புலவர் 

பாக்கியுலெட்கமி 

புகழ் பெருமான் 

பெரிய நாடார் 

பெருமான் நாடார் 

போத்தி பூலவர் 

மூத்துசுவாமிப் பூலவர் 

முத்தையா புலவர் 

gia dof 

ராஜாத்தி 

ஒரப்பன விளை 

தெக்குறிச்சி 

கல்லு வினை 

ராஜாக்கமங்கலம் 

வெனளன்ளமுடி 

பன்னி விளை 

இதெக்குறிச்சி 

ஒரப்பன விளை 

தெக்குறிச்சி 

Gauci ar tow 

சுபம்புவிங்கபுரம் 

பண்ணையஷர் 

அம்மாண்டி விளை 

கல்லுக்கட்டி
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General Editors: Dr. Shu Hikosaka, Dr. G. John Samuel 
Vol I Part 1 Editor M. Shanmukham Pillai, 1990 
Vol I Part Il Editor M. Shanmukham Pillai, 1990 

Vol II Part | Editor M. Shanmukham Pillai, 199] 

Vol Il Part I Editor M. Shanmukham Pillai, 1992 

Vol III Part I Editor Dr. A. Thasarathan, 1993 

Vol Ill Part I] Editor Dr. A. Thasarathan, 1993 

Vol IV Part I Editor Dr. P. Subramaniam, 1996 

Vol IV Part Il Editor Dr. P. Subramaniam, 1996 
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Dr. K. Jayakumar; 1997 

General Editor: Dr. G. John Samuel 

Vol V Part II Editors Dr. P. Subramaniam, : 

Dr. K. Jayakumar, 1998 
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. 250.00 
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Palm-Leaf Manuscript Publications 

General Editors: Dr. Shu Hikosaka, Dr. G. John Samuel 

Editors: 

The Wandering Voice (3 Ballads), Dr. R. Nirmala Devi, 

The Art of Drumming - Mattalaviyal, Dr. V.P.K. Sundaram, 

The Dateless Muse - Venkalarajan Katai, Dr. R. Nirmala Devi, 

The Unsung Melodies, Palavécan Cérvaikkaran Katai, Dr. V. Murugan 

The Divine Pilgnmage - Perumalcami katai, M. Shanmukham Pillai, 
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A Tale of Nemesis - Nili Yatcakanam, Dr. P. Subramaniam, 

The Valorous Virgins - Pennaraciyar Katai, 

Dr. K. Jayakumar D. Boominaganathan 

A Tale of Betrayal - Carankataran Yatcakanam, Dr. P. Subramaniam, 

The Epic Eternal - Iramar Katai, Part I, Dr. K. Jayakumar, 
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Palm-leaf and other Manuscripts in Indian Languages, 
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The Vows Fulfilled - Amaiyar Ammanai, M. Maruthamuthu, 
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Where Justice Chimes Dr. P. Subramaniam, 

The Defender of the Faith Dr. K. Jayakumar, 

R. Jayalakshmi, 

General Editor : Dr. G. John Samuel 

Redemption Through Grace M. Maruthamuthu 

. Tirukkalampakam M. Parimanan 

R. Jayalakshmi 

Treatise on Mathematics Dr. P. Subramaniam, 

K. Sathya Bama 
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