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ன்

மணைவ – தி ேவங்கட ைடயான் ேமகவி
ைர

இந் ல், த ல் காப் ச் ெசய் ளின்றி பாடப்பட் ள்ள . ெதாடக்க தேல ல்
ஆரம்பிக்கப்பட் ௮௭ கண்ணிகைள ம் இ தியில் ெவண்பாெவான்ைற ம்
ெபற் ள்ள . இஃ , ெபண்பால் ஆண்பால் மீ வி த்த தின்பாற்ப ம். அ
ம்
மானிடேரயன்றி, கட ளைரயைடய கட ள மாைலைய வாங்கி வ ம்ப
விட்டதாகக் கூறப்பட் ள்ள . இஃ கட ண்மாட் மானிடப் ெபண் ர் நயந்த
பக்கம் என் ம் இலக்கணத்தின்பாற்ப ம்.
இலக்கியக் கற்பைனப் பைடப் க்கள்கள் யா ம் உண்ைமப் ெபா ள்கைள ம்
அ பவங்கைள ம் அ ப்பைடயாகக் ெகாண்டைவ என்பைத நாம் மறத்தல்
கூடா . வாழ்ைவ வளம்ப த்தி இன்ப ட் வதற்குக் கற்பைன இன்றியைமயா
ேவண்டப்ப கின்ற . வாழ்க்ைகயில் ெபற
யாதைத கற்பைனயிற் ெபறலாம்.
மனத்தின் ெதாழிலாகிய நிைன , உணர்ச்சி, பகுத்தறி , ணி
த ய
யாவற்றி ம் ேவ பட்டதாய் இைவ யாவற்ைற ம் அடக்கி
மனத்தின ம்
ெதாழிற்பாடாக விளங்குவேத கற்பைன என்பர் உள லார்.
இக்கற்பைன இரண் வைகப்ப ம். றத்திேல காணப்ப ம் ெபா ள்கள் $ த ய
வற்ைற உள்ளத்ேத ேதாற் வித்தல் ஒன் . மற்ெறான் , ெவளிேய காணப்ப ம் $
ெபா ள்கைளக் ெகாண் அவற்றின் உ வங்கைளப் பலவா ேசர்த் ப்
ப்
ப் பைடப் க்கைள ஆக்குதல். இதைன ஆக்கக் கற்பைன (Constructive
Imagination) என் கூறலாம். இ ேவ சிறந்த . இ விஞ்ஞானம், கைல என
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இரண்டாகப் பிாிக்கப்ப ம். விஞ்ஞானம், உண்ைமகைளக் காரண காாியம் ெகாண்
நி
வ . கைல, அழகிைனப் பைடத் உணர்ச்சிையத் ண் இன்பம் ஊட் வ .
உலகம் அழகினால் வளர்கிற . இந்த அழைகத் த பவற்ைறப் பைடப்ப தான் இக்
கற்பைனயின் கடைமயாகும். அ ேவ, விந்ைத க த் க்கு வி ந்தாக
விளங்குவனவாகும். ஆகேவ, அத்தைகய ைறயில் ேசர்ந்தேத, தி ேவங்கடைடயான் ேமகவி
என் ம் லாகும்.
இந் ல், அன்பின் வழியதாய் இன்பந் ய்க்கும், ல்ைல, குறிஞ்சி, ம தம்,
ெநய்தல், பாைல என்ற ஐந்திைண வழிச் ெசல்
ம் அகத்திைணயின்பாற்பட் ,
இைறவன் ெப ைமகைள ம் அ ட் ெசயல்கைள ம் விளக்கிப் ப ப்ேபாைரப் பக்தி
ெவள்
ளத்தில் திைளத் மகிழச் ெசய் ஞ் சிறப்பால் இ
ம் ேபாின்பம் நல்கும்
ஒ வழிகாட் யாக நல் யல் சான்ற லவர்
வகுத் க்ெகாண்டனர் என்ப
ெகாள்ளத்தக்க .
இந் ைல இயற்றிய ஆசிாியர் ெபயர், ஊர் த யன அறியக்கூடவில்ைல. ஆயி
ம், ெசால் நயம், ெபா ண்நயம்படப்
பா யி க்கின்றார். மணைவக்குத்
ெதன்தி ேவங்கடம், மணவா ாி என்ற ெபயர்கள் உண் ேபா ம். இத்தலம்,
நிலவளம் மிக்கதாய், ேசாைலக ம் தடாகங்க ம் நிைறந்ததாய் நந்தா வளம் பைடத்த
சீவலவ நாட் ல் உள்ள . சீவலவ நா என்ப பாண் ய சீவலவமாறன் ஆண்ட
எல்ைலக்குட்பட்ட நா கட்குப் ெபயராக வழங்குவ . இவன் தி
ெநல்ேவ ைய
ெவன் தனதாட்சிக்குட்ப த்திய காரணத்தினால் ெநல்ேவ க்கும் சீவலநா என்
ெபயர் உண்டாயிற் *. இப் பாண் யைனப் பற்றிய ெசய்திகள் யா ம் பாண் யர்
வரலா என் ம்
ல் பரக்கக் காணலாம்.
இப்பாண் யன், ௧௬-ஆம் ற்றாண் ல் ெதன்பாண் நாட்
ந் அரசு
ெச த்தியவன் என் ம், இவேன அதி ரராம பாண் யனாகும் என் ம், இவ க்கு
ரமாறன் என் ெபயராகும் என் ம், கீழ்வ ம் தமிழ் நாவலர் சாிைத
ெவண்பாக்களால் அறியக்கிடக்கின்ற .
“ெதன்னவா மீனவா சீவலமா றாம ைர
மன்னவா பாண் வரராமா – ன்னம்
சு ம் க்குத் தாரளித்த யதமிழ் நாடா
க ம் க்கு ேவம்பிேல கண்” (102)
“மாப்ைபந்தார்க் கல்ல த் வண்ணத்தார்க் கல்லவஞ்சி
ேவப்பந்தார்க் காைசெகாண் விட்டாேள – ப்ைபந்தார்
ேசர்ந்தி க்கு ெநல்ேவ ச் சீவலமா றாதமிைழ
ஆய்ந் ைரக்கும் ரமா றா!.
- இவ்விரண் ெவண்பாக்களின் க த் க்கைள ம் இந்
ல் கா
கண்ணிகேளா ஒத்திட் ேநாக்க ேமற்கூறிய ெசய்திகள் லனாகும்.

ம் கீழ்வ ம்
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“-கய களச்
ெசந்தா மைரமல ந் ெதண்ணீர்ப் பழனவளம்
நந்தாத சீவலவ நாட் னான்”
இத்தைகய சிறப் வாய்ந்த நாட் ல் ெபா ைனநதி வளங்குன்றா , ெபான் ம்
த் ம் நவமணிக ம் அ த் க் ெகாண் ஆகாய கங்ைகேபான் ெசழிப் டன்
ஓ க்ெகாண்
க்கிற . அத்தைகய ெபா ைந நதியின் வளமிக்க நாட் ல் ெபாதிய
மைல சீ ம் சிறப் மிக்கு, நாகம், கம், ேதக்கு, சந்தனம், ேகாங்கு, தாரம், ெசண்பகம்
த ய உ தி வாய்ந்த நன்மரங்களடர்ந்த கா கைள ைடத்தாய், வடவைர
ேபான் பீ ெபற விளங்குகிற . இங்ஙனம் ெபாதியமைல ம்;, ெபா ைன யா ம்
உைடய சீவலவன் நாடாகிய தி ெநல்ேவ யில் மணவா ாி என் ம் ஊர், ேவதம்
பலபக ம் தமிேயார் குழாங்கைள ம், தாளாண்ைம மன்ன ம், ேவளாண்ைம மிக்க
மக்க ம் உைடயதாய், திகேடா ம் த்தமிழ் ல் பயில்ேவார் குழாம் குழாமாகத்
திகழ ம், குேபர நாெடன் ெசால் ம்ப , ெப ைம ற்றிலங்கும் நந்தா விளக்குப்
ேபான் திகழ்கிற . இச் சிறப் வாய்ந்த பதியில் தி மால் ேகாயில்
ெகாண் ள்ளான் என்ப ம், அவன மார்பின் மீ அணிந்தி க்கும் தி த் ழாய்
மாைலைய வி ம்பி ெபண்ெணா த்தி ேமகத்ைத
விட்டாள் என்ப ம் இந் லால்
அறியக்கிடக்கின்றன..
ன் ேபாக்கு
1-29 கண்ணிகளில்,ேமகத்தின் வர்ணைண கூறப்பட் ள்ளன.
30-55 கண்ணிகளில், தசாங்கங்களின் வர்ணைண கூறப்பட் ள்ளன.
56-67 கண்ணிகளில், தி மா ன் அவதாரங்கள் கூறப்பட் ள்ளன.
68-75 கண்ணிகளில், தி மால் ைவகுந் தலங்கைளப் பற்றிக் கூறப்பட் ள்ளன.
76-101 கண்ணிகளில் தி மா ன் சிறப் க்கைளப்பற்றிக் கூறப்பட் ள்ள .
101-125 கண்ணிகளில் தி மால் ஐந்தாம் நாள் தி விழாவில், பவனிவ த ன்
அழைகப் பற்றிக் கூறப்பட் ள்ள .
126-140 கண்ணிகளில், தி மால் வ ம் தி
லாக் காட்சிையக் கண் காதல்
ெகாண்டைத வ ணிக்கப்பட் ள்ள .
141-144 கண்ணிகளில், தைலவி, தைலவைனக் கண்ட ம் தந்நாணழிந்தைதக்
கூ கிறாள்.
145-149 கண்ணிகளில், மன்மதன் தைலவ க்கும் தைலவிக்கும் இைடேய இ ந்
ேபார் ெதா த்தைதக் கூறப்பட் ள்ள .
150-156 கண்ணிகளில், தைலவியின் காதல்ேநாய் தீர ேதாழிகள் ேவண் வன
ெசய்தைலக் கூறப்பட் ள்ள .
156-187 கண்ணிகளில், தைலவி, ேமகத்ைலப் கழ்ந் கூ த ம், அதற்குத்
ைரத் வ ங் காலங் கூ த ம், தன் குைற இரந்
ெசல்ல ேவண் த ம்,
மாைல வாங்கி வ ம்ப ஏ த ம் ஆகிய ெசய்திகள் கூறப்பட் ள்ளன. இதேனா
கிற இந் ல்.
இந்

ல், இந்

ல் நிைலயத் தமிழ் ைகெய த் ச் சுவ , R.570- ஆம்
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எண்ணி

ந்

எ த் , ஒ ங்குெசய் , அச்சிடப்

.

,

,
பிரதி

.

,

ல்கைள ம் ப த் ணர்வார்க்கு, தமிழ் நாட் ன்
சில ம், இலக்கிய வளர்ச்சியின் தன்ைம ம், ெபா ேநாக்கும், கற்பைனத் திற ம்
ஆகியன ல
.
,
சுவ களில், கண்ட ேகட்ட ேபால எ திேனாரால் எ தப்
,
ெவளியிட ேவண் ெபா ந்திய ைறயில்தி த்தி ம்
ப்பித் ம்
அச்சிடப்பட் ள்ளன.
இத் ெதாகுப்பி ள்ள ஆ
ல்கைள ம், லப் பிரதியி
ந் ெபயர்த்ெத தி,
அச்சி வதற்குாிய வைகயில் அைமத் க்ெகா த்த, இந் ல் நிைலயத் தமிழாசிாியர்,
லவர்; . பசு தி அவர்கட்கும், ெதார்சன் அச்சகத்தா க்கும் என நன்றி ாிய
தாகும்.
17-8-57
ெசன்ைன தி. சந்திரேசகரன்

மணைவ – தி ேவங்கட ைடயான் ேமகவி
(ேமகத்தின் சிறப் )
ெபான் த்த தண்ணம் யல் த்த ங்கமல
மின் த்த ேசாதி மிளிர்மார்பா!-ெகான் த்த
ேநமி சுடராய் நிலாவைள பான்மதியாய்
மடந்ைத மின்
வாய் ைவநிறங்-காமர்
யல் கந்த காவிப்
நிறமாய் ெபான்நாண்
இயல் கந்த வில் னியல்பாய்-ெசயல் கந்த
ேமகேம! எல்லா யிர்க்குெமா வித்தாகத்
தாகேம தீர்க்கும் த மேம!-நாகத் க்
ெகாண் ேவ! விண்ணாடர் கண் ெதா ங் தைகய
எண் வர் தங்க க்கு ேமற்றேம!-தண்
மஞ்ேச! குழற்குவைம வாய்ந் தைலக்ெகாண்ேட
ெசஞ்ெசால் விளிமாஏர் ெசல்வேம!-எஞ்சாத
ெகாண்டேல! ெகாண்தண்டார் குறித்தநா ளின்றள ம்
உண்டேல! .......
கிேனன்-தண்டாத
ைமேய! மணைவமால் மாலழித்த நாளள

5

6
ெமய்ேய! உ கிெவ ம் பிேனன்-ெபய்
மைழேய! உலக மகிழ்விப்ப தன்றிப்
பிைழேய ஞ் ெசய்யாத ேபேற!-குைழ ம்
எழி ேய! வானி ெல ந் திக்குந் திங்கள்
அழ ேய ழ்ந்த ெம காேனன்-பழியாத

10

காேர! விக்குத ங் கற்பகேம! நின்ைனயல்லால்
யாேர என்னாவிக் கிரங்குேவார்?-ேச ங்
குயிேன! இள கமாய்க் கூடா தி க்கண்
யிேனர் ெவா மாற்றஞ் ெசால்லாய்!-பய ைடய
கந்தரேம! என்ேபால்வார் காதல் சுமந்தி ப்ப
தந்தரேம யாகுமால் பிந்தாத-வண் ேவ!
ஏழிைசயாம் ெவவ்விடத்ைத வாய்ேதா
ண்
ேவயேவ கக்குவ
ண்ைமகாண்!-தண்டாத
மங்குேல! தண் ளப மாைலெபறா நாெளனக்ேகார்
கங்குேல ழி கங் காட் ங்காண்!-சிங்காத
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மாேல! மணைவ வ மாய னீங்காத
காேலக வண்ணத்ைதக் காடேலாய்-நீலநிறச்
ெசல்ேல! அ ள்சுரக்குந் ெதய்வேம! ைமயல்ேவள்
வில்ேல! ெகா ங்கூற்ைற ெவல் ங்காண்-நல்ல
கனேம! இரங்காமற் காத க்குஞ் சுற்றந்
தினேம பைகத்தா ெலன்ெசய்ேவன்?- னல் கந்த
சீதேம! ெவண்ணிலவில் ேதம்பித் தினந்தின ம்
ஏதேம கூறா ரட்சிப்பாய்!-நீதி
கிேல! யர்தணிப்பான் ன் வாய் மின்னார்
அகிேல ங் கூந்தற் கணிேய!-ெசகதலத்ேதார்
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காமப் பிணிதீர் கட் ைரக்குந்
ெசன்ேறார்
மாமத்ைத நாடா நவி ங்கால்-ேநமியங்ைக
ைமயாழி வண்ணன் வ பாண் டவர்வி ப்பப்
ெபாய்யா ேபான
ம் ெபாய்யாேமா?-ைமயலார்
பாதிமதி ேவணி பாைவக்குஞ் சங்கி க்குந்
நடந்த
ஞ் ெசால்லாேரா?-சீைதபால்
அன்ற மன் ெதன்னிலங்ைகக் காழி கடந்தகைத
இன்றள மண்ேம ைசயன்ேறா!-வன்றிறல்ேசர்
ெதன்நிடத ேவந்தர்ேகான் ேதவர்ேகான் தாக
ன்நடந்த தின் ம் ெமாழியன்ேறா!-மன்னளேவா
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மாகா வியங்கெடா மன்னவர் திற்பிாிதல்
ேபாகா ெவ த்தின் ெபாறியன்ேறா!-நீகாதல்
ெகாண்டார் வர குலமகட்குக் கூறிய ம்
எண்டா ரணிக்கு ளிைசயன்ேறா!-பண் வர்ேபால்

7
நடந்தவைரச் ெசால்லப் பல ண்
சீத கிேல!ெயன் ெசல்வேம!-ஆதலால்
என்பால் நிைற ம் எழி ம் மடநா ந்
தன்பாற் கவர்ந்தாைனச் சாற்றக்ேகள்!-ெதன்பால்
(தசாங்கங்கள்)
(மைல)
வடவைர யீெதன்ன வயங்கி
ங்கட்கு
இடெமனேவ கண் யி க் ேகய்ந் ங்-கடகளி ம்
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ேகாளாி ங் ெகால்
ஞ் சாரங்க மதி ம்
வாளர ெமான்றி மறங்கூறா-தா ந ஞ்
சந்தன ம் காரகி ம் ேகாங்குந் தகர ஞ்
சிந் ர ம் சாதிச் சி ேதக்குங்-ெகாந்தவிழ்நன்
காக ம் ெசண்பக ம் நற்கத
ந்தாற் ப்
க மாகப் யறடவி-ேமாகிக்கும்
ெபான் ம்
மணி ந் தண்டமி ங் ெகாண்ட வி
மன் ம் ெபாதியவைர மீனான்- ன்னாகப்
(நதி)
ேபா ங் காிக்ேகா
ங்கவாி ம்
ப் ந்
தா மகிற்குற ஞ் சந்தன ம்-ேமா ந்

35

திைரேதா ந் ெதண்ணீர்ச் சிைறேதா ேம ங்
கைரேதா ங் கால்ேதா ங் கான் -நிைரநிைரேய
ர்க்குங் கட ட் சுரநதிேபா ெலஞ்ஞான் ம்
ஆர்க்குந் திைரப் ெபா ைன யாற்றினான்-வார்க்ேகாலக்
(நா )
ெகாங்ைகத் தரளநைகக் ேகாைதயர் கத்ததிக
மங்ைகவடந் ேதாட் ச லா
ந்- ங்கக்
குயிேலா கூவி ங் ேகாலக் கு
மயிேலா மா மகிழ்ந் ம்-பயி ந ந்
தண்டைல ம் வாவித் தட ந் தடமலர்ேமல்
வண்டைல ந் ேதமா வனநிைர ங்-ெகாண்டா ம்
இடல க மல ந் தரைளக் குழா ம்
மடலவி ம் க வன ம்-குடவைளயின்
ஆர ம் ெசன்னலணி தாள ங் க ம்பிற்
ேச மணி ஞ் ெசற்றிவாம்பில்-ஆர
வய லயேலா ம் வாய்க்கா ல் மள்ளர்
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8
ெசயல் ாி ஞ் சா ற் றிகழக்-கய கழச்
ெசந்தா மைரமல ந் ெதண்ணீர்ப் பழனவளம்
நந்தாத சீவலவ நாட் னான்-பந்ைதப்
(ஊர்)
பழிக்கும் படா ைலயா ராடங்கும் ேவதம்
ெகாழிக்குந் தமிேழார் குழா ம்-பழிப்பில்லா
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ேவதம் பலபக ம் ேவதிய ம் ெமன்னரம்பின்
நாதம் பலபக ம் நாட் ய ங்-ேகாதிலாத்
தாளாண்ைம மன்னர் தனிச்ெசல்வம் ேபான்றெதாழில்
ேவளாளர் சூழ்ந்தி க்கும் தி ம்-வாெனாளிேசர்
மாட ம கும் ம குெதா ம் த்தமிழ் ல்
பாட ைசகழகப் பந்தி ங்-கூ த்
திக ம் ெப வளத்தாற் ேசமப்ெபான் நாெடன்னப்
க ம் மணவர் ாியான்-பைகயரண்
(யாைன)
நீ பட ெவகுண் ேநாிலா நின்றதிரத்
தா ப மதமா லாைனயான்-மாறாமல்
(குதிைர)
ஆ ம் ஒ நான்கு ேவதமணி தாளாய்
பா ந் திறல்வாம் பாியினான்-கா லக ற்
( ரசு)
ெதம் ைற ெகட்ேடாட ெச ந்ேதவர் ைககுவிப்ப
ம் ைறநின் றார்க்கும் ரசினான்-ெவம்ைமக்கா
(ெகா )
ேமாட்டரவ மாெயட்
ேமனிக் காரெமனக்
ேகாட் ங் க டக் ெகா யினான்-பாட்டளியின்
(மாைல)
பண்ணார் தாமைரயாள் பாயெலன ற்றி க்குந்
தண்ணார் வண் ளபத் தாமத்தான்-விண்ணாடர்
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9
((ஆைண)
ஓ கைல
ஆதிமைற

ெமாழிந்த பலகைல ம்
த் திக்கு மாைணயினான்-ேசாதி
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(தி மால் வ வங்கள்)
உ வாய் உ த்ேதா
ண்ைமயாய்த் ேதான்றா
வ வாய் ஓர
வாகித்-ெத ளாய்
ஒளியா ெயாளிமயமாய் உற் ணர்ந்ேதார்க் ெகட்டா
ெவளியாய் ெவளிக்குேளா யிரன்னாய்-வளியாய்க்
கனலாய் விசும்பாய் காசினியில் நீண்ட
னலாய் மணங்கம ம் ேபாதாய்த்-தினகர ம்
விண்மதி மா யர்ந்த ெவற்பாய் சராசரமாய்க்
கண்மதிக்க ெவாட்டாதக் காந்தியாய் - உண்மதிக்கும்
அண்டமாய் அண்டத் த க்காய் அதி ைற ம்
பிண்டமாய்ப் ேபதாதி ேபதமாய்க்-ெகாண்டேதார்
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ஆணா ய யா யழகுதிகழ்ந் ெதாளி ங்
ேகாணாதப் ெபண்
வின் ேகாலமாய்-மாணைமந்த
ேவதமா ெயண்ணிறந்த ேவதண்டத் ச்சியின்ேமல்
ஆதரமாய் மற் ேமா ராதியாய்க்-ேகாதிலா
லமா யீறாய் ந வாய்
க்கியேபர்
ஆலமா ண்
ம தாகி-ஞாலம்
பைடத் மளித் ம் பைடத்தெவல் லாமீளத்
ைடத் ம் விைளயா த் ேதான்றிக்-கடற்றைலயின்
மீனமாய்க் கூர்மமாய் ேமதினிையக் கீண்டேகாட்
ஏனமா யாளாியா யீன்றா ந்-தானிகனாம்
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வாமனமாய் வில் ம
ம்வல ங் ைகக்ெகாண்
ராம
ன்றா யிகல் ாி ங்-ேகாமளஞ்ேசர்
கண்ணர் பிரா மாய்க் கல்கி மாய் ேமனாளில்
வண்ண ெம க்கும் வ வினான்-தண்ணார்ந்த
(தி மால் ைவகுந் தலங்கள்)
ெபான்னி ந
ட் ளினத் தரங்கத்
மன் ந் தி க்குடந்ைத மானதாிற்-ெறன்னாட்
அனந்தாப் ாியிலவர் நட்டாற் றிைடயிலன்பிற்
கனந்தா காற்கைரயிற் கஞ்சத்-தினந்தைழ ந்
ெதன்
ாிற் றி ைவகுந் தா ாியில்
ெபான்ெபா
மாடப் ளிங்கு யில்-நன்கைமந்த
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தங்காவில் ேம குழந் தா ாியில் ெவள்ளைரயில்
ெகாங்கா ஞ் ேசாைலக் கு ங்கு யில்-மங்காத
நாவாயிற் ேகா ாில் நாைக நகாில்
வார் கனமங்ைகப் ெபான்நகாில்-ேமவிேய
நின் மி ந் ங் கிடந் நிைல ேபறாகி
என் ம் பயி மியல் தக்கு ெபாற்-குன்றில்
வ ேவங் கடத் ைர மாய வி ெதன்
தி ேவங் கடெமனத் ேதர்ந் -த ேவாங்கு
ேசாைலத் தமிழ்மணைவத் ெதான்நகரத் ேதார்தவத்தால்
ஞாலத் தவர் திக்க நண்ணிேனான்-ேமெலா நாள்
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தி மா ன் சிறப்பியல்
ஆர்க்குங் கடல் வன ெமல்லா மணிவயிற்றில்
காக்குந் தி ேவங் கடநாதன்-ேமக்குயர்ந்த
பண்ைட யிலங்ைகப் பதிக்ேகத வாாியைண
கண்ட தி ேவங் கடநாதன்-அண்டர்பிரான்
நீட் ம் பழிசுமந்த கல்
ைவ ேயந்திைழயாய்க்
காட் ந் தி ேவங் கடநாதன்-ேதாட் ய
நா
கா

கடல் வி
ண் ந ங்கனிவாய்க்
ந் தி ேவங் கடநாதன்-நீலநிறக்

கண்ணன் சிைறவண் கட்டவிழ்க்குங் காயாம்
வண்ணன் காியமணி வண்ணன்-விண்ணவர்ேகான்
வாய் ைலப்பால் ைவத்தவள்தன் மன் யிேரா ங்ெகா ய
ேபய் ைலப்பால் உண்ட ெப வாயன்-ேவயிைசயால்
ஆக்குவிய ெவற்ேபந்தி யண்டர்ேகான் கன்மாாி
ேபாக்குவித்த தண் ழாய்ப் ந்தாமன்-ேதக்குகடல்
ஆலெமன தைல யன்றடர்த்தப் ேபா ைகமா
லெமன ேவா
ன்வந்ேதான்-நீலக்
கடல்சிவப்பத் தாமைரப் ங் கண்சிவப்ப விற்ெகாண்
அடல்சிவக்குந் திண்ேடாள் அபயன்-மடெல த்தப்

80

11

ந் ழாய்க் ேகாைத
வா ாிக்ேகாைத
சாந் ழா ம் ெபாற்றடங் ெகாங்ைக-ேமாந்

85

யங்கக் கிைடயாதால் ெமாய்குழ ற் சூட் த்
தயங்கக் கைளந்த ந்தாமம்-வயங்கும்
இடந்ேதா ந் ேத ெய த்ததைனச் ெசங்காட் த்
தடந்ேதா ம் ேதாள்ேதா ம் சாத்தி-நடம் ாி ங்
கூத்தன் குடக்கூத்தன் ேகாபாலன் பாலன்
பார்த்தன் தடந்ேதர்ப் பாிபாகன்-ஏத் ந்
ததிபாண் வின்ைகத் தலத்தில் அகப்பட்
மதியாத வந்தாமம் ைவத்ேதான்- தியதமிழ்ப்
பாமாைல ஒன்பதிமர் பாட ந் ெதன்
மாைலக் ேகாைத ைனதமி ம்-ஓம

ைவ
90

னிேவார் ெமாழிந்த
ெமாழி ம் ேவதந்
தனிேயாதி யம் ைறைம தா ங்-கனியேவ
ஒண்மாடக் கூடப் ெபா ைனத் ைறக்கு ைக
நன்மா நகாில் நயந்தைழவா!- ன்மால்
உ க்ெகாண் ைதயவன்ேபா ற்பவித்த மாறன்
ம க்ெகாண்ட தண்ணிலஞ்சி மார்பன்-இ க்கு தல்
ேவத ப நிடதெமய் ஞானத் ட்ெபா ைள
ஆதி ைற ற்பஞ்ச வதிகாரத்-ேதா ந்
தி வாய் ெமாழிெய மத் ெதள்ள
த வாக நின் தயங்கும்-உரக

க் காகத்

ளிக்கா வணநிழற்கீழ் த்ேதளி ேரா ம்
அளிக்கால் இமிர் ழாய் ஆ ம்-வைளப் யங்கள்
தம்மின் ெந ங்கத் தனிேய ெந க்குண்
ம்ைமத் தமிழ் ைனந்த
ணர்ேவான்!-ைகம்மாவின்
ேகா ஞ் சக ங் ெகா ம் ாி ம் ைபப்பாம் ம்
ஓ ம் ப யடக்கு ள்ளத்தான்!-பா ேய
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12
அன் ஆநிைரப்பின் அயர்ந்ேதான்! கவ ப ங்
கன்றால் விளவின் கனி ழ்த்-ெதான் ரல்வாய்
நண்ணிக் குடத்தயிர்பால் நா க் குடத்தியர்ைகக்
கண்ணிச் சிவதாபாற் கண் ண்ேடான்!-வண்ணவிழிச்
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சீைதெயா ந் தம்பிெயா ந் திண்கா னகம் குந்
தாைதெமாழி நி த் ந் தாசரதி!-நீதியி ம்
தி மால், பவனி வ த ன் சிறப்
ெதாண்டர் வணங்கு ர சாதித் தி நாளில்
ெகாண்ட ற ங்ேகாம ம கில்-தண்டான
காவண ெமன் ங் க குங் க
ங்
ேகாவணஞ் ெசய் கிளர்ந்ேதாங்கப்- வணி
ேதாரணி நின் சுடர் ண்டப் பத்திெதா ம்
ரண கும்பம் ைட ங்க-வாரண
ேவதிய ராசி விளம்ப விளங்கிைழ
மாதர்கள் பல்லாண் வாழ்த்ெத ப்ப-ஆதி

105

மைறத்தமிழ் மாைல ைவணவர் ெசபிப்ப
ைறத்தமிழ் வாணர் ெமாழிய-நிைறத்தெச ஞ்
சந்தன ங் கற் ரஞ் சாந் ம் பசுந்தா ம்
சிந்தி யிைளஞர் ெசறிந்தீண்ட-வந்தேதார்
ந் பி ேயாங்கச் சுாிசங்க மார்ப்ெப ப்ப
வந்தைவ சின்ன ெம த் த- ந்திய
பல் ய வாத்தியங்க ெளங்கும் பரந்தார்ப்ப
வில் யல் ெகாண்ட தல் ெமல் யரால்-ெசால்

ங்

குயில்ேபால் அனப்ெபைடேபாற் ெகாம் ேபாற் ேகால
மயிேபால் கைலயகலா மான்ேபாற்-பயி ம்
பி ேபால் அழகும் பிறங்க மலர்பஞ்சு
அ ேபாத
ரங்க ளார்ப்ப-ெந ெந ங்கப்
பத்திப் பவளத்திற் ெபான்னிற் பசுமணியில்
த்தில் பதித்தகுைட ெமாய்த் வர-ெநய்த் ப்

110

13

ெபா வால் வண்கவாி ெபாற்காம்பிற் ேசர்த்த
தி வால வட்டந் திகழ-நிைரநிைரயாய்
பத்தர் குழாங்கள் ப மக் குழாமாக
மந்தத் தமிழ்மா தம் ச-நந்தாத
ெதன்மாைற ேவந்தன்! ெச ந் ழாய்ப் ந்தாமன்!
ன்மால் வளங்கண்ட தறிேவான்!-நன்ைமத

115

நம்பி ைவணவர்கள் நம்பி அழகிய
நம்பி குலத்ெதாண்டர் நயந் ேதத்த-ெசம்ெபாெனாளி
ஓங்கு சிவிைக ம் ெபான் ஞ்சல் தி க்குற ம்
பாங்கவர்க்குப்
மணி பணி ம்-பாங்காய்
அளித் த் தி மா
ஞ்ேசாைல ஆழ்வான்
களித் நின் ேபாற்றிக் க த-ெவளிக்கிைசந்த
ைம ந் ேம ைவப்ேபால் மன் சித்ர கூடெமான்
ெசய் ந் தலமறிந் உகந்ேதான்!-ைவகுந்ைத
நாயன ள் ேபாற்றி ய யான் நரபாலன்
ய சரணம் ெதா திைறஞ்ச-ஆய்வைளயார்

120

(ஐந்தாம் நாள் தி விழா)
வந் ெந ங்க மணைவநகர் ேவங்கடமால்
சிந்ைத மகிழ்ந்தஞ்சாந் தி நாளில்-தந்தேதார்
தாயவலந் தீரத் தமனியச்ெசம்
தித்த
யசிைறக் க டன் ேதாண்மீதிற்-ேசெயாளிேசர்
ெசம்ெபாற் ெபா ப்பிற் ெசறி ங் க
கில்ெபால்
அம்ெபாற் ற வி லளிக்குலம்ேபால்-பம்பிய
ெசக்கர் விசும்பில் ெசறிந்தக ஞாயி ேபால்
மிக்குைடேயார் ேவள்வி வி ப் ைகேபால்- க்ெக ந்த
திவாய் சிற்றில் விைளயாட நீணிலத்
மாதரா ேரா மணங்களித் ப்-ேபாதேவ
(தைலவி, தி ேவங்கட நாதனின் தி

லாக் காட்சிையக் கா

கட் ல க் ெகட்டக் கவின்றைழ ம் ெபாற்சிறகாப்
ட்பிடாில் அம்மாைனப் ேபாற் த ம்-ெபட் றேவ
ேதவியர்கள் ேநாக்குேதா ம் ெசம்ெபாற் குைழகிழிக்குங்
காவிநிறங் ெகாண்டக் க நிற ம்தித்த
சானகிக்கு வில்
த்தத் திண்ேடா ம் தண்கமல

125
தல்)

14
மானி க்கும் அம்ெபான் மணிமார் ந்-ேதனி க்கும்
ந் ழாய்த் தாமம் ெபா
ம் அபிேடக ம்
ேசந்த மதிேபாற் றி
க ம்-வாய்ந்த
க ைணயறாக் கண் ங் கனிவா ஞ் ேசாதி
வ ணத்தாள் ைவகும் வனப் ம்-இ ணீக்குங்
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ேகால மகரக் குைழக்கா மங்கறத் ர்
நீலத் தி நாம ெநற்றி ம்-ஞாலெமல்லாம்
ஈன்றாைளத் தாமைரேயா ன்றதி
ந்தி ம்
வான்றா பீதாம்பர ம ங்கு-ேமன்ெறா வன்
ல்
வ ெமண்ணாத ங்ெகா க்கு நீங்காத
கல்
வ மாற் ம் கழற்கா ம்-ெதால்லாழி
சங்குந் த
ந் தனித்தண் ம் நாந்தக ந்
ெபாங்கிப் ைடவயங்கும் ெபாற்பிைண -மங்கப்
(தைலவி, தி ேவங்கடநாதன்மீ

காதல் ெகாள்

தல்)

ளக ெமழக்குறித் ப் ேபாற்றிேனன் ேபாற்றி
உளமகிழ் ற் றாவி ம் உவந்ேதன்-வளம
ம்
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ள் க் கரசெனா ம் ந் ழாய் ேவங்கடமால்
உள் க் கரசா ம்வந்தி ந் -ெமள்ளெமள்ள
திவாய்ப் ேபாதர ம் ேவதச் சிைற ைடயாய்!
ஆதியாய்! அன்ைனக் க தளித்தாய்-ேபாதிேயல்!
இன் ம் ஒ கால் எளிேயன் எதிர்ெகாணர்ந்
பின்னகல் எற்ெகன்னப் ேபசிேனன்-அன்னெவா
ேகளார்ேபால் ன் சிைற ெபற்ற கிளர்வைரேபால்
வாளா ம ம கில் வாய்ந்தகன்றான்-ேகாளர
நன்ேறயம் மா தி நல்லவேன ேகசாி ம்
இன்ேற வானி றங்குேம-என் ைலேவன்
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(தைலவி, தைலவன்பால் நாணழிதல்)
ஆழிதைன யாழியால் அங்ைக வைளவைளயால்
சூழ்ந் கில்ேபால் கி னால்-தாழாத
நா ம்ேபால் நாணால் நல்ெலழி ந் தன்ெனழிலால்
கா ங் குறிகாட் க் ைகக்ெகாண்டான்-பாணிக்
கைரயின் மகளிர் கைலபல ெகாண்டார்க்ெகன்
அைரயிற் கைலதான் அாிேதா?-தைரமீதில்
அன் பதி னாறாயிரர்க் கன்பளித் தா க்கு
இன்ெறைனமா லாக்குவ ம் எண்ணேமா?-நின்ேறன் ன்
(மாறன் ேபார் ெதா த்தல்)

15

அந்தப் பவனிேபாய் ஆடல் அனங்கேவள்
மந்தத் தமிழ்மா தத்ேதாிற்-சிந்தக்
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க ம்ேப சிைலயாய்க் க கம ெமன்ேபா
அ ம்ேப ெப ம்பாண மாகிச்-சு ம்
வ
நாணாகி ேவழேம நள்ளி ளாய் ெவண்கைலவிற்
ேகாணா மதிேய குைடயாகி-ஆைண
குறிக்கின்ற சின்னங் குயிலாய்க் கடல்வாய்
மறிக்குந் திைர ரச மாகி-ெவறிக்குழலார்
ேசைனயாய் ந்தா ெசண்ப ரகமாய்த்
தாைனேயா ம்ேபாந் சமரடக்க-மானைனயார்
(தைலவியின், காதல்ேநாய் தீரேவண் வன ெசய்தல்)
ெகாண் ெபயர்ந்தார் குளிர்பளிங்குப் பள்ளியின்ேமல்
தண்டளிர் ெமன் ந் தளிமத் -மண்
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தழ ற்கிடத் வேபாற் றட்பங்கள் ெசய்தார்
அழ நிலா த் தளித்தார்-நிழெலா கப்
சினார் சாந்தம் ைனந்தார் தரளவடம்
சினார் ேபாலேவ ம ப்பினார்-ஆைசேநாய்
ெவம்ைம பி த்தவைர ெவம் ன ல் ழ்த்தினால்
ம்ம யா ெமன்பதைன ற் வித் -ெகாம்ைம
(தைலவி, ெவம்ைமேநாய் தாங்கா

வ ந்தல்)

ைலயார் அறிவிலர்ேபால் ெமாய்த்த திதஞ்ெசய்ய
மைலயான் நிலக்ெகா ந் வாட்டக்-ெகாைல
வாய்த்
திங்கள் பரந் சி சாளர ைழய
வங்கக் கடன் ரசின் வாய் ழங்க-அங்கெமல்லாம்
ெநாந்ேதன் உைலந்ேதன் வ வ ம் ேபாேனன்
ெசந்ேதைன ெவவ்விடம்ேபாற் சிந்திேதன்-நந்தா
(தைலவி, ேமகத்ைதப் கழ்ந்

கூறல்)

ேமகேம! எப்ெபா ட்கு ெமய்ப்ெபா ேள! எவ் யிர்க்குந்
தாகேம தீர்க்கும் தனிம ந்ேத!-ேமாகிக்கும்
இம்மா நிலத்ேதார்க் கிரங்குவத லாலவர்பாற்
ைகம்மா ெகாள்ளாக் கட ேள!-ெமய்ம்ைம
உணர்ேவ! அலர்ேம ைறமங்ைக மார்பன்
மணேவ சனேவங் கடவாணன்-குணநிற ம்
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16
எம்பால் அளகத்தி னி ணிற ம் ெபற்றதால்
ம்பால தன்ேறா வ வ ங்-கம்ப
(தைலவி, ேமகத்தினிடம்
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ைரக்குங் காலங்கூறல்)

கரடதட ெவண்ேகாட் க் ைகம்மைலேமற் ெகாண்
வ பவனி ெடதிர்நீ வாராய்ந்தால்-ெபா பைகெயன்
ெறண்ணப் ப ம விட் ேடழாந் தி நாளில்
வண்ணப் பசுமஞ்சள் வாய்ந்தநீர்-சுண்ணமட
மாத ேரா மகிழ்ந் விைள யா மிட
மாகுமவ் விடத் ேம கரதடன்-மாவிற்
சாாி வ மிடத் ச் சாரேத வன்பாிெகாண்
டாாி னகப்பட்டய் யார ேத!-ஊ ந்
தி த்ேதர் வ ம கிற் ெசல் மிட ெமன்ேற
க த்ேதற நீலக் ககனேம!-ெத த்தைலயிற்
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சத்தா பரணந் தனிற்பவனி ெயான் ண்
ெகாத்தார் ப்பந்தற் குளிர்நிழல்-ெமாய்த் ப்
பலவாத் தியங்கள் பயிலார் பணிேவார்
சிலவாக்கம் தீர்ந் ேசவிப்ப-நிலனைமந்
ெசாற்பா வலவர் ெதாக்கும் இய ைசயின்
நற்பால் அ தின் நல ண் -ெபாற் ைடத்தாய்
(தைலவி,தன்குைற இரந்

ேவண்டல்)

ேபா ந் தி ப்பவனி ெபான்ம கி ெலன் ளத் ள்
ஏதம் அைனத் ம் எ த்தியம்பி-ஆதி
பரேன! பராபரேன! ேவட்டைவ பா க்கும்
அரேன! பரந்தாம வாழ்ேவ!-நரைலெய ந்
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ெதள்ள ேத! ெதள்ள தத் தீஞ்சுைவேய! சிந்தித்ேதார்
உள்ளம் உண ம் உபாயேன!- ள்ளரசில்
ேபா ம் பவனிதனிற் ைவயேரா ஞ்சிறிய
மாெதா த்தி நின்ைன வணங்கினாள்-யா ம்
அறியாள் அடவியேரா டா வ ெதான் ங்
குறியாள் உனக்குமால் ெகாண்டாள்-பிறி ெமா
மாலானாள் யானவட்கு மாலாேவன் நீ ெமா
மாலானாய் ேபெயான்றாய் வாய்த்ததால்-பால்வைளதன்
சிந்தா குலந்தீரத் ேதவேத ேவ! க ைண
தந்தா ந் தன்ைம மனங்ெகாண்டால் - ந் றநீ
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அன்ெற த்த ெவற்ேபேபால் ஆலக்கா ைலபயந்த
குன்ெற த்தால் ேவ குைற ண்ேடா!-வன்றிறல்கால்

17
ள்வாய் குளித்தாய் ெபா ந்தைனக் கூ டங்குயி ன்
வள்வாய் குளித்தால் வழக்குண்ேடா?-ெவள்ைளவிடார்
ஆகு மதிபி னழலவிய வாதவன்ேமல்
ஏகுஞ் சுடராழி இல்ைலேயா?-ேமாகஞ்ெசய்
நாவாய்க் கட ன் நலத்திைன யடக்குந்
தீவாய்ப் பகழி திரந்தீேரா?-காவான
தன் பி ங்கி யைலத்த நரம்பீ ம்
அன்றி ள மாம்பைனக்கு மாட்ேடாேமா!-என்
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(மாைல வாங்கிவர, ேமகத்ைத ஏ தல்)
உைரக்கு ைரேய ைரப்பெவல் லாஞ்ெசால்
வைரக்குங் குமத்ேதாள் வனப் ம்-விைரக்ேகாலத்
தாம மணிமார் ஞ் சங்காழிக் ைகத்தல ங்
காம ரபிேடகக் காட்சி ம்- மடந்ைதக்
கண் க் கணியாங் கமலத் தி மார் ம்
விண் க் கணியான் ெமன்பத ம்-வண்ணக்
கிளிேநாக்கி பாதாதி ேகசவைர எல்லாம்
வளிேநாய்க் கிலா பைடத் -அளிெகாண்
நிற்கின்ற வண்ணெமேலம் நீல கி ேலகிளிர்ந்த
ெசாற்ெகாண் தம்பார்த் ச் ெசால்
- ற்பணிந்
வில்
மல்
வண்
வண்
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யல் ெகாண்டரக்கர் ெவன்றிெகாண் ேமற்ெகாண்ட
யல் ெகாண் மறங்ெகாண்ட-நல்ெலழில்ேசர்
ளவத் தாெதா கு மால்ேவங் கடநாதன்
ளவத் தார்வாங்கி வா.

(ெவண்பா)
ேமக ெமனமணைவ ேவங்கடமா மாய க்ெகன்
ேமாகேம ெசால்
ைறெசால் -தாகேம
மாைலதர ேவைழேயன் வாடாமல் தண் ளவ
மாைலதர நீவாங்கி வா.
மணைவ தி ேவங்கடநாதன் ேபாில் ேமகவி

ற் ம்

