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குைழக்காதர் பிரபந்தத்திரட்
1- குைழக்காதர் கலம்பகம்
Source:
குைழக்காதர் பிரபந்தத்திரட்
(

ல்கள், பத ைர, விேசட ைர

த யவற் டன் கூ ய .)

(Sri Kuzhaikathar Prabandha Thirattu)
உைரயாசிாியர் - பதிப்பாசிாியர்
தி மதி பத்மஜா அனந்தராமன் எம்.ஏ.
ஆங்கிலப் ேபராசிாியர், மதிதா இந் க் கல்
ேபட்ைட, தி ெநல்ேவ

ாி,
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கிைடக்குமிடம்: 1, சிவ ரம் ெத , தி ெநல்ேவ

ஜங்ஷன், 627001.

ெபா ளடக்கம்
கம்
ன் ைர - ஆங்கிலத்தில்
அணிந் ைர
என் ைர
க ைர
ல்கள்:குைழக்காதர் கலம்பகம்.
குைழக்காதர் பிள்ைளத்தமிழ்.
குைழக்காதர் ேசாபனம்.
சந்தானப் பத் .
இதரப் பாடல்கள் - ெதன்தி ப்ேபைரப் பதிகம்.
தனிப்பாடல்கள்.
கீர்த்தைனகள்.
மங்களம்.

மேத ராமா ஜாய நம:
வானமாமைல மடத்தின்

ராமா ஜ ஜீயர்

கம்

நம மடத்தில் நித்யததீயாராதனக்ரந்த கால ேக்ஷபாதிக ம் நம மடம் அரங்க
நகரப்பன் தி வாராதன ம் அவிச்சின்னமாக நடந் வ கிறப தாங்கள் அ ப்பிய
'குைழக்காதர் பிரபந்தத் திரட் ' என்ற
ைனக் கடாக்ஷித்ேதாம். தமி க்கு
உைரயாணி
ேபான்ற
பல
ெபாிேயார்கள்
வாழ்ந்த
ெதந்தி ப்ேபைரயில்
எ ந்த ளி ள்ள மகரெந ங்குைழக்காதைரப் பாட் ைடத் தைலவனாகக் ெகாண்
கலம்பகம், பிள்ைளத்தமிழ் ேபான்ற சி

பிரபந்தங்கள் ேதான்றி ள்ளன. அைவகளில்
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இ வைர
அச்ேசறாத
'குைழக்காதர்கலம்பக' ம்,
'குைழக்காதர்
ேசாபன' ம்
ெவளிவந் ள்ளைம பற்றி மிக்க சந்ேதாஷமானேத. இந் லாசிாியர் ெபயர் குறிக்கப்
ெபறவில்ைல. ஆயி ம் ஆசிாியர் ஆழ்வார்களின் அ ளிச் ெசயலாழ்கட ல்
திைளத்தவர் என்ப ப ப்ேபா க்குப் லனாகும்.
நம் மடம் ஆஸ்தான வித்வான் அபிநவ காளேமகம் அனந்த கி ஷ்ணய்யங்கார்
மரபில் ேதான்றி தமக்குக் கிைடத்த ஞானத்ைத பகவத் விஷயத்தில் ஈ ப த்தி
இந் ைல ெவளியிட்ட பதிப்பாசிாியர் தி மதி பத்மஜா அனந்தராமன் அம்ைமயார்
அவர்கள் பல்லாண் வாழ்ந் பகவத் ைகங்கர்யங்கைளச் ெசய் எல்லாவைகயான
நன்ைமகைளப் ெபற நம்
மடத் ப் ெப மாளான அரங்கநாதரப்பைன ம்,
வரமங்களா
சேமத
ெதய்வனாயகப்
ெப மாைள ம்
பிரார்தித்
மங்களாசாஸனம் ெசய்கிேறாம்.
வானமாமைல
(10-4-1992)
ராமா ஜர்
பிரேஜாத்பத்தி (ைகெயாப்பம்)
பங்குனி - 28
-------------------------------------PREFACE
'Then felt I like some watcher of the sky
When a new planet swims into his ken'
John Keats thus described his joy on first looking into Chpman's Homer. I had a
similar feeling when by chance I came across a few wornout scripts in Tamil
language in my village house. They were brittle yellowise brown paper - manuscripts
partly moth-eaten and partly destroyed by silver-fish (LAPISMA), a tiny insect that
drills holes in papers. At once I rescued and resurrected them from oblivion and
planned to give them when to the Tamil speaking world. The timely help of
Thirumalai -Thiruppathi Devasthanam's financial help was in fact a blessing in guise.
It encouraged and induced me to publish a good and devotional hymn book to sing in
praise the glory of Sri Mahara Nedumkuzaikathar of the celebrated Vishnavite Pilgrim
Center Thenthiruperai in Tamil Nadu. The outcome is this Onthology 'Kuzhaikather
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Prabandha Thirattu'. May the Lord of the Seven Hills guide and guard me in this
divine attempt.
This present verse collection is a rare and rich compilation of devotional hymns in
the form of minor Prabandhams. Some of them like 'Kuzaikathar Kalampagam' '
Sobanam', 'Kirthanas', 'Santhada pathu' and 'Thirupani Malai' are not yet published.
Other works like the decade of 'Nammalvar', 'Thenthiruperai Pasuram' is added as it
forms Part and Parcel of the life of the inhabitants of Thenthiruperai. A number of
lyrics are compiled lest they should be forgotten. Both 'Kuzhaikathar Pillai Tamil', and
'Kuzhaikathar Kalambagam' are directly copied from old manuscripts with stress and
strain where the author's names were not found. Though 'Kuzhaikathar Pillai - Tamil'
has been printed once it is not popular in the home town. But here it is added. Each
and every prabandham is preceded by a foreword and succeeded by a glossary. The
foreword in Tamil introduces the literary work. There is a general introduction in
regional language about this anthology. A brief account of the tiny village of
Thenthiruparai and the deity there will be a valuable guide to the readers.
An introduction from Sri. Pattar-Piran Ramanuja Swami, the present Jeer of
Vanamamalai Mutt adorns this collection at the outset. It is being followed by an
introductory message from Thiru T.V. Makara Bhushanam, the retired assistant
collector of customs; well-versed in Tamil,English and Sanskrit. His love for
Vaishnavism is enffable.
The aim in compiling this authology is to put into print the varied literary blossoms
with religious aroma and to weave them into a garland of Poesy. This humble literary
attempt has been dedicated to the memory of my beloved paternal uncle, Sri.P. Sri
Acharya, the veteran Tamil Scholar. A learned man like him needs no introduction to
the students of Tamil literature. His was a life devoted to the studies and research in
Kamba Ramayanam and Vaishnavite Literature. His magnum opus Sri. RAMANUJA'
won him the Sahitya Academy Award. He was the author of the celbrated serial
Chithira Ramayana (awaiting publication). His 'Chithira Thiruppavai' has already been
published by the T.T. Devasthanam. He has hundred of books and essays written in
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Tamil to his credit. Hence it is my bounden duty to dedicate this anthology to him
from whom I inherited the love and taste for my mother tongue.
There are 96 kinds of minor literary poetic compositions according to Tamil
tradition. More and more are added to them. The folk-song motif is the striking theme
in them. One of the most popular forms of these prabandhams is 'Kalampagam'. It
means a godevil of flowers of many hues. Learned people as the custodiens of
literary traditions have no sympathy for folk-songs. But sometimes the folk-motif
enters into the main literary stream. It also rejuvenates and enriches it into a minor
literature or Prabandham. Poetry and folk songs are fused together and set in
harmony in Kalambagam. Generally Kalampagam is a minor prabandham consisting
of 100 Poems composed with the 18 parts of Kalampagam. Slowly this number of
metrical devices increased from 18. But the style remains simple and appealing.
Even today it retains its youthful charm and vigour. As per tradition Kalampagams
are written to sing in praise of the deity of a temple such as Anzhahar Kalampagam
or the place where the temple is situated such as 'Thiruvengada Kalampagam'.
Sometimes they are sung in honour of a sing or a spiritual guru. But none of these
rises to the height of 'Nandi-Kalampagam'.
This tiny village of Thenthiruperai has the unique honour of having two
Kalampagams to its credit. One is 'Thiruperai Kalampagam' already published by its
author, Sri. Anantha Krisha Iyengar and the other is 'Kuzhaikadhar Kalampagam'
which is now being published for the first time. It appears to be an anonymous work.
But its poetic merit speaks volumes about the unknown and unheard author. In brief
it is a beautiful literary poetic price 'Kuzhaikadar Kalampagam' is a wonderful
collection of 100 poems. It commences with 'Kappidal' or 'the song of Protection'. The
Kappu Poem is followed by a Poem of worship to Nammalvar addressing his spiritual
guru, Nammalvar as Parankusan the author makes an appeal to him. He wants his
religion's leader to control other religions first as the elephant is controlled by the
spear known as 'Ankusam'. The poet requests the reader to put up with him for what
he lisped in verse may have flaw. Yet he has tested his poetic skill by making many
to listen to his composition. The humility of the poet is obvious. The varied metrical
devices and patterns reveal his poetic genius. His simple style flows fluently like the
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meanderings of the perennial river Thamirabarani. It is a pity that many a scholar of
the past missed this noble piece of literature with its divine message to have faith in
God and translate this faith however limited with constructive actions.
'Kuzhaikadhar Pillai Tamil' occupies the second place in this edition. It has been
taken down from an old worn out manuscript. This rich piece of literature is little
known to villagers. It is said to have been published once from Dr. U.V.S.'s
manuscript library. It has been added here to make it popular among the devotees of
Kuzhaikadhar. 'Pillai - Tamil' is another popular type of literature. It is believed to be
the first and foremost of the varied types of minor literature. Its seed is embedded in
Tolkappiyam. But the real father of this kind of poetry is the great Vaishnava saint
Perialvar. The poet describes Krishna's nativity making Thirukkottiyur in Tamil Nadu
as the birth place of Krishna.
Generally 'Pillai Tamil' is a graphic account of the childhood games and sports of
the poetic hero in verse. It is in praise of the childhood in all its varying stages. The
rapid growth and development of the child with its pranks and mischiefs are well
brought-out as beautiful pen-pictures. In fact 'Pillai Tamil' is a lovely piece of poetic
art making the reader become one with the child. The innocence, the gaiety and the
sportive spirit of the infant enchants one and all. 'Pillai Tamil' starts singing of the
child from its third month to twenty-first month. The hero of the poem is either God or
King. Imagining the hero as a child, the poet sings of the ten stages of its growth with
ten songs for a stage sung on every alternate month from the third to the twenty-first
month. 'Kuzhaikadhar Pillai - Tamil' is no exception to this. It sings in praise of Lord
Kuzhaikadhar in His infancy.
The first stage of Kuzhaikadhar 'Pillai Tamil' offers prayer for the welfare of the
child in 14 poems seeking the blessings of Saraswathi, the Goddess of Learning, Sri.
Ramanuja, the spiritual guru of Vaishnavites and all the twelve Alvars. This section is
known as 'Kappu' or 'the song of Protection'. The rest of the poem shows the
beautiful and captivating gestures of the various games of the child. The to and from
wavy movements of the child are quite picturesque. Lulllaby follows. The mother lulls
the child to sleep by her melodious songs. The next few stages really enchant us.
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The Song of clapping hands and the song of kisses thrill us. In the welcome song the
mother cheers up the tiny toddler to catch-hold of her to move forward. Next is the
song of the Moon. Here we find the mother making a plea to the moon to come down
to appease the crying child. All these songs are common to both the sexes. If it is a
female child, the last stages are the songs of swing, bath and ammanai. As the child
is a male one here, these are in addition the songs of destroying playfully the sand
castles built by the female children, the song of beating the kettle drum and finally the
song of pulling the toy- cart playfully. the spontaneous outpourings of the mother
about her child's naughty games andmis- chievous tricks, capture our heart, mind
and soul. The poet takes us from the world of the child to that of a divine one. The
language describing these divine activities rises naturally to a grand and majestic
tenor. In such a mood the poetry becomes genuine and sincere elevating us to a
nobler plane. The words of Reed seem to endorse this view for he says:
The experience of Poetry is in the art of creation; the experience is the poetry and
is wholly a mental units. In the unconscious mind it may strike root: from that hidden
source it may send up a shoot, strike with the conscious brain unasked'.
Kuzhaikadhar Pillai Tamil is followed by 'Kuzhai kadhar Sobanam'. It is a piece of
folk-lore taken down directly from the oral literature of the women-folk of
Thenthiruperai. It is like a ballad poem with the two striking themes of the love and
courage of Kuzhaikadhar. Then comes the collection of the simple but effective 13
poems entitled 'Santhana Pathu'. It is quite popular among the inhabitants of this
village as an elixir for the childless couples. A sincere and pious recital of this piece
has been rewarding to issueless couples as born in testimony to the people of
Thenthiruperai. This oral piece in verse is being published for the first time.
'Santhana* Pathu' is followed by a variety of songs like 'Kirthanas'. These lyrics are
short and sweet and can be set to music.
A number of miscellaneous rural songs are also compiled here. The celebrated 11
pasurams of Nammalvar known as 'Thenthiruperai Pathigam' precede this collection
of minor poems. Most of them are part and parcel of the daily rituals of worship in
Kuzhaikadhar temple and also in the sweet homes of these villagers. A fairly good
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collection of various metrical pieces on the verge of being forgotten after their first
publication are collected and compiled in this anthology. Some of them are prisonpoems. Once many of the people from Thenthiruperai were arrested and imprisoned
in Tirunelveli Town which part is even today remembered as Prison Street. (KAVAL
PURAI THERU). The reason was non-payment of taxes due to the failure of
monsoon. Their chief grief was not for leaving behind their kith and kin but because
of their inability to worship their Lord Kuzhaikadhar every day and to proceed to the
neighbouring village Alwar Thirunagari to offer their obeisance to Nammalvar Diehards. As they were deprived of this divine opportunity, their sorrow and sadness
burst out. Their outpourings in verse are reprinted here. The most prominent of these
compositions is 'Kuzhaikadhar Pamalai', a poetic garland of 103 Poems by Narayana
Dishadhar. It was published byDr. U. V. Swaminatha Iyer as 'Poem of the Prison'
(Chirai Thantha Chenkuyil) with a valuable introduction. Already it has been
published by me separately as a hymn-book for daily worship. Some of the
remarkable single pieces in metre added here were written by my grand - father Sri.
Anantha Krishna Iyengar, a native of this village. An anonymous interrogative poem
in 4 lines decorates the front wall of the first Mantapam of Kuzaikadhar temple. The
poet wonders if there is anything equal to the eternal, never fading red-lotus face of
Lord Kuzhaikadhar addressed as Vadatha Chenthamarai. The poet poses the
problem to the Sun - god for He has visited all the planets of the universe. This
enigmatic poem is also noted down in this edition. A mural poem presented in the
form of the temple-car adorning the front part of the temple is also recorded here in
its pictorial form 'Radha Banthanam'. The design or the verse is known as 'Chakra
Banda (and anybody deciphred it used to get a reward in those days of yore).
The contribution was made by my paternal grand-father, Kavi Pitchu Iyengar. The
present Anthology is concluded with a song of blessing called Mangalam.
In the days of my childhood my house used to rumble with the pasurams of Alars.
The lively literary debates and discussions of my paternal circle with its pals left a
deep impact on me. The musical recital of the gymns of 'Nalayira Divya Prabandam'
in the Vaishnavite temples and in our sweet homes strengthened my mind, heart and
soul. It often haunted me like a passion and kindled my religious fervour. Already I
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had been born and brought upin a literary atmosphere surcharged with the singing of
these poetic compositions. No doubt God is present in several forms with different
names. In the name of Swami Makara Nedumkuzhaikadhar I got the inspiration of
undertaking this divine work and in the form of the Lord of Thiruvenkadam I received
the financial assistance to complete it. In honour of Lord Kuzhaikadhar the minor
works and sundry poems on Him are collected and compiled as a living monument to
posterity that will not willingly let it die.
May the Lord guide and guard us all.
A. Padmaja Anantharaman.
Printed by: Sri. Ratnam Press, Tin. - 6
--------------------------THENTHIRUPERAI SRI SWAMI MAKARA NEDUN KUZHAIKATHAR
Thenthiruperai, situated on the trunk road connecting Tirunelveli and Tiruchendur
in Tamil Nadu is a small village lying on the banks of river Tambirabarani (also known
as porunai). The village has traditionally nurtured Tamil literature with religious
fervour.
Thenthiruperai is one of the 108 vaishnavite pilgrim centres and also forms part of
the Nava Thirupathy of South Tamil Nadu. The name ' Thenthiruperai' is derived from
'Per Aiel' which in Tamil connotes the lofty and majestic castles and forts.
Nammalwar, the mystic saint has immortalised the village with his 'MANGALA
SASANAM' (10 Tamil verses in "Thiruvaimozhi", one of the four parts of "Nalayra
Divya Prabantham"). These poems describe Nammalwar's passionate love for the
Lord of Thenthiruperai in the Nayaki - Nayaka bhava, endeared as Parankusa Nayaki.
Makara Nedunkuzhaikathar is the presiding deity. The Lord's name might have
been a Tamil rendering of the original Sanskrit version "Makarayutha karna pasan" or
simply Makara Bhushanam. The legend goes that on a full moon day in the month of
Panguni under the star 'UTHIRAM', Neela Devi (Mother Earth) who was doing
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penance on the banks of the river found a pair of glittering fish-like ear rings (Makara).
Devi felt that they would well-adorn the long and big ears of her Lord, her lover, Mukil
Vannan, the cloud-hued. The Lord appeared before her and made her happy by
wearing them. Hence the name Makara Nedunkuzhaikathar. The place where the
ear-studs were found is known as "Kudupunalthurai". It is believed that the long and
beautiful ears of the Lord of Thenthiruperai relish the vedic recitation, festive sound,
and the yell of the merry-making children. This is the reason why the "Garuda
Sannathi" is not situated in front of the Lord but situated at some distance which is a
peculiar feature not seen in any other Vaishnavite temple.
The present resident community owe their origin to a holy ancestry which
specialised a branch of Sama vedha, known as Jaimini Sama vedha. The swara
recitation is unique to Thalavakara Jaimini Sama vedha. Thalavaikara was the chief
disciple of Rishi Jaimini. Kenoupanishad is also known as Thalavakara upanishad.
Presently there is only one patasala at Thogur in Tanjore District offering Jaimini
saka of samaveda.
Madurakaviyar the celebrated hagiographer of Nammalvar is believed to be the
ancestor of the residents. The village had been made holy and divine by the visit to
Sri Ramanuja. Thenthiruperai is also the birth place of many reputed poets, scholars,
and freedom-fighters. It possesses a number of literary compositions like
"Kuzhaikathar Pillai Tamil", "KUZHAIKATHAR KALAMBAKAM" and "SANTHANA
PATHU". The pamalai, garland of 100 verses on Kuzhaikathar written in sweet and
simple Tamil is being recited by all everyday.
May Lord MAKARA NEDUN KUZHAIKATHAR Bless All.
--------------------------------------
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அணிந் ைர
"ஆ ஆ அகங்கைரந் இைச
பா பா கண்ணீர் மல்கி எங்கும்
நா நா நரசிங்கா! என்
பா வா ம் இவ்வா தேல".
என் ஆரவாரத் டன் பக்தி ெவள்ளத்தில் ாித் க் ெகாண்
ந்த நம்மாழ்வா க்கு
தன்னால்
யாதெதா ஒன் மில்ைல என்ற எண்ண ம் ஊர்ஜிதமாகிவிட்ட - "என்
ன்ைனக் ேகாளாிேய!
யாத என் எனக்ேக?" அப்ப யி ந் ம், எம்ெப மாைனக்
காண்பதற்குத் தகுதியான கர்மேயாகம் தலான உபாயங்கள் ஒன் மில்லாத தனக்கு
"தடவிகின்ேறன் எங்கு காண்பன் சக்கரத்
அண்ணைலேய?" என்ற ஐய ம்
உண்டாகிற . தி மா டம் ெகாண்ட காதல் பித் - பிரமானந்த பித் - அவைர
ஆட்ெகாண்ட . பராங்குச நாயகியாகி தன் ஆறாக்காதைல அப்பட்டமாகத் தன்
ேதாழிகளிட ம்,
அைடகிறாள்:

அன்ைனகளிட ம் ெசால்

,

ெதளி

ப த்தி மனச் ேசார் ம்

"நாணியினிேயார் க மமில்ைல
நாலயலா மறிந் ெதாழிந்தார்."
****
உற்றார்கள்

தன்

காதல்

ேவகத்ைதத்

தணிக்கச்

ெசான்ன

வழிகைள ம்

ஒத் க்ெகாள்ளவில்ைல, ெசவி சாய்த் க் ேகட்க மில்ைல. ஒேர பி வாதமாகத் தன்
காதல்

சுரம்

நிவர்த்தியாக

"ஆய்ப்பா க்ேக
என்ைன
அங்கலாய்க்கிறாள்.

ேவண் ெமன்றால்,
உய்த்தி மின்",

தன்ைனகாக்க
என்

ேவண் ல்

ேகாைதையப்ேபால்

காத னால் பரமைன அைடயலாெமன்ற சித்தாந்தம் நம
ைவணவ, சமய
ர்வாச்சாாியார்களின் பாக்கனி
ந் ெதளிவாகிற . நாயகி நாயக பாவத்தினால்
ஜீவாத்மா பரமாத்மாைவத் ேத த் திாிந் ஒன் ேசர்கிற .
பராங்குச நாயகி ம் இதற்கு விலக்கில்ைல. ேத த் ேத அைலந்
தன் மனம்
கு கூ க்குக் கிழக்ேக
ன்
கல்ெதாைலவில் தாமிரவ ணி ஆற்றங்கைரயில்
இ க்கும்
ெதந்தி ப்ேபைர
நகாில்
ற்றி ந்த
தி க்ேகாலத்தில்
இ க்கும்
நிகாில் கில்வண்ணணான, மகரக்குைழக்காதனிடம் ெசன் விட்ட என் ம், இனி
ஒ
கணம்கூட தாமதிக்காமல் அவனிடம் ெசல்லேவண் ய தான் என் ம்
உைரக்கிறாள்.
"வண்ணம் திாி ம் மனம் குைழ ம்
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மானமில்லாைம ம் வாய் ெவ ப் ம்
உண்ணல் உ ைம ம் உள் ெம
ம்
ஓதநீர் வண்ணெனன்பான் ெனா வன்
தண்ணந் ழாய்யன் ம் மாைலெகாண்
சூட்டத்தணி ம் பிலம்பன்றன்ைனப்
பண்ணழிய பலேதவன் ெவன்ற
பாண் வடெதன்ைன உய்த்தி மின்". (நா.தி)
காதல் ெவள்ளம் பீறிட் , "ெவள்ைளச்சுாிசங்ேகாடாழிேயந்தி" என் ம் ஆரம்பித் ,
"ஊழிேதா

ழி

ம் ேப ம்" என்

காதலர்கள் ஒன்

ேசர்ந்

விட்டால் அப் றம் ேசாகம் ஏ ? ேமாகம் ஏ ? 'தத்ர ேகா

ேமாஹ:? க: ேசாக:?' என்கிற
இப்ப ப்

தைலக்கட் கிறாள் பராங்குச நாயகி. ெதய் கக்

உபநிஷத் .

கழ் ெபற்ற மகர ெந ங்குைழக்காதைனப் பற்றிய பாட் கள்தான் இந்த

பிரபந்தத்திரட்டாகிய களஞ்சியத்தில், தி மதி பத்மஜா அனந்தராமன் அவர்களால்
ெதாகுத் ப் பிரசுாிக்கப்பட்
வாசகர்க க்கு அ தமாக அளிக்கப்பட்
க்கிற .
ைவணவ சமய க த் க்கள், ெபா க் க த் க்கள் இைவகளின் உயிேராட்டத்ைத
இதில் காணலாம். எம்ெப மாைன வாயாரத் தித் , தைலயார வணங்கி பாக்கைள
ஓ வேத நமக்குத் தவம் என்ப
இப்பிரபந்தத் திரட்
ந்
ெதளிவாகிற .
இத்தைகய பக்திேய நாட்
மக்க க்குத் தவம் என்ப ம்
லப்ப கிற .
தத்தாழ்வாாின்,
"ஏந்திப் பணிந் அவன் ேபர்
ஈைரஞ்
எப்ெபா
ம்
சாற்றி ைரத்தல் தவம்."
- என்பைத நிைன ட் கிற . கீதா சாாியனின் 'ஸததம் கீர்த்தயந்ேதா மாம்',
என்ப ம் ெபா ந் ம். லன்கைள அடக்குவதற்
வழி பக்தி ஒன்ேறதான். ேவ
வழிெயான் ம் ெதாியவில்ைல; 'நான்யப் பந்தா வித்யேத' என்கிற
ஷஸுக்தம்.
உண்ைமயாக உள்ளம் உ கி உவப் டன் அந்த மகர ெந ங்குைழக்காதைன
வழிப ம்ேபா உள்ளம் ய்ைம ெபற்
ாிக்கிற .
தி மதி பத்மஜா அனந்தராமன் அம்ைமயார் ஓர் ஆங்கிலப் ேபராசிாிைய. இ ந் ம்
தமிழ் இலக்கியத்தில் ஈ பா

அதிகம். தன் கல்

என்ற ெபா ப்ைப ம் ெசவ்வேன ெசய்

ாிப் பணிகைள ம், கு ம்பத் தைலவி

ெகாண் , தன் ஆற்ற ன் ேவகத்தில்

தமிைழ ம், அதன் நைட, ரசைன ம் அ பவித் ,"தான் ெபற்ற இன்பம் ெப க
இவ்ைவயகம்" என்ற ேநாக்கத் டன் இப்பிரபந்தத் திரட்ைட அளித்தி க்கிறார்.
ஏற்கனேவ அவர் இரண்
த்தகங்கைள ெவளியிட் ள்ளார். அவ ைடய நற்பணிக்கு
தி ேவங்கட

ைடயாேன

ன்வந்

பண த

ம் ெசய் , ஊக்குவித்

' யற்சி
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தி விைனயாக்கும்'

என்பதற்ேகற்ப

எ த் க்காட்டாகும். இப்ப
மக்கள்

பக்தி

ெதய் கத்

ெதாண்

ஓர்

ஓர் பிரபந்தக் களஞ்சியம் நமக்குக் கிட்டாவி ல்,

குைழக்காதைனப் பற்றி ம், சிற்
வா ம்

அம்ைமயாாின்

ராகிய ெதன்தி ப்ேபைரையப் பற்றி ம், அங்கு

ெநறிையப்

பற்றி ம்

நமக்கு

எங்கு

ெதாியப்ேபாகிற ?

அன்னா ைடய பணிக்கு என் ஆசி ம் அன் ம். ெப மாைள வழிப வ
அவர்,
இவர்கைள காப்ப ம் அவரவர் கடைமயாகி வி கிற . எப்ப எல்லாம் ேபைர மக்கள்
குைழக்காதைனக் ெகாண்டா

இ க்கிறார்கள்! - பாமாைல, கலம்பகம், பிள்ைளத்தமிழ்

என்ெறல்லாம். தங்கள் ஊர் ெதய்வம் அல்லவா? மற் ம் கு ம்பத்தைலவ
அவைன விட் ப் பிாிய மனமில்லாமல் ேவதைனப் ப கிறார்கள்.
சிைறயி

ந்

ம் கூட.

மீட் ய ெசல்வனல்லவா அவன்! தான் ெசய்யாத குற்றத்திற்குத்

தண்டைன அ பவித்
வ ம் தீட்சதர்,"என் சிைற நீக்கிவித்தாயிைலேய" என்
கண்ணீர் விட் க் கதறி அ ம்ெபா
நம்ைம ம் அறியாமல் நம் கண்களில் நீர்
மல்கின்றன. என்ன உ க்கம்! இனி பாசுரத்ைதப் பார்ப்ேபாம்:"ெபான்சிைற நீக்கிவித்ேத பறக்கின்ற ள் அரேச
என் சிைற நீக்குவித்தாயிைலேய இகல் ஆடரவ
வன்சிைற நீக்கிைன வானவர்க்காக மகிழ் வினைத
தன் சிைற நீக்கிைன ஆரா அ த ம் தந்தைனேய."
(கு.பா.)
அவைனத் தங்கள் கு ம்பத்தில் ஒ வனாகேவ க தி அவைனச் சீராட் த் தாலாட் ,
சப்பாணி ெகாட்
இரசிக்கிறார்கள். குழந்ைதைய இ ப்பில் ைவத் க் ெகாண்
நிலாைவக் கூப்பி கிறார்கள். அவன் விைளயாட் த் ேதைர இ த் வ ம்ெபா
அவன் நைடையக்கண்
உள்ளம்
ாிக்கிறார்கள். இைவெயல்லாம் நமக்கு
ெபாியாழ்வாாின் பாசுரங்கைள நிைன ட் கின்றன.
***
தி
வானமாமைல ஜீயாின் ஆசிையப் ெபற்ற இந்த அம்ைமயா க்கு என்
வாழ்த் க்கள். ஆரா அ தமாக இனிக்கும் இவ்வாியப் பிரபந்தத் திரட் க்கு
அணிந் ைர வழங்கும் வாய்ப்ைபக் கிைடத்தற்காிய ேபறாகக் க
கிேறன். இ
ம்
குைழக்காதனின் ெசயலாகேவ ெகாள்கிேறன்.
"ஆழியங்ைகயைன ஏத்தா வல்லா ரவர்
அ ைமத்திறத் தாழியேர"
*என்

நா ம் பா ப் பயனைடேவாேம!
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எ தியவர்:
த் க்கு

T.V. மகர ஷணம்

16-4-1992.

(ஓய்

ெபற்ற) உதவி சுங்க இலாகா கெலக்டர்

--------------------------என்

ைர

"பாமாைல ேபான்ற பக்திப் ப

வல்கள் இல்லாவிட்டால் தமிழகம் சம்பந்தப்பட்ட

வைரயில் சமயம் ஊைமதான்; தத் வம் ெநாண் யாகிவி ம், அறி

கு டாகி, அ ள்

இ ளாகும்;
ேகாயில்களில் ெதய்வம் கல்லாக ம்,
ெசம்பா க ம் நின்
ெகாண்
க்கும்" என்
கம்ப ேமைத தி பி. . ஆசார்யா பன் ைற குறிப்பிடக்
ேகட்ட ண் .
ஆனால்
அக்கூற்றின்
ஆழ்ந்த
ெபா ைள
அண்ைமயில்
ெதன்தி ப்ேபைர
மகர ெந ங்குைழக்காதாின் பாடல்கைளக் கற் ணர்ந்த
பின்னேர அறிந்ேதன்.
அறியா இளைமயிேல, என

ஊராகிய ெதன்தி ப்ேபைரயில் வய

ேவ பா ன்றி

இ பால ம் குைழக்காதாின் பாடல்கைள இனிைமயாகப் பாடக் ேகட்ட ண் ; பலர்
பாராயணம் ெசய்யப் பார்த்த ண் . கற்ற
ம் ேகட்டல் நன்
என்ற அாிய
உண்ைமக்ேகற்ப பழக்கத்தின் காரணமாக என
மனத்தி ம் பல பாசுரங்கள்
பசுமரத்தாணி ேபால் பதிந்தன. ட் ல் இைடயறா குைழக்காதர் ெப ைமயிைனக்
ேகட் க் ேகட்
மகிழ்ந்த தால் தினம் தவறாமல் அவர்மீ
எ தப்ெபற்ற
பாசுரங்கைளப் பாராயணம் ெசய்யத் ெதாடங்கிேனன். நாளைடவில் எனக்குக்
குைழக்காதாிடம் ெந ங்கிய ஈ பா
இைணப் ம் நாெளா

ஏற்பட்ட . அவாிடம் ெகாண்ட பிைணப் ம்,

ேமனி ம், ெபா ெதா

நாளைடவில் அவேர 'என

வண்ண மாக அதிகாித்

உள்ளங்கவர் கள்வன்' எனச் சிறி

வந்தன.

சிறிதாக உணர்ந்ேதன்.

பாராயணம் பல ாிந் த ம்ேபறிய என் நா, கற்றறிந்த பிறகு அவர் மீ பாடப்ெபற்ற
பாசுரங்கைளச் சுைவக்கத் ெதாடங்கிய . யாம் ெபற்ற இன்பம் ெப க இவ்ைவயகம்
என்ற உணர்வின் விைளவால் குைழக்காதர்
கழிைனப் பாரத ெமங்கும் பரப்ப
ேவண் ெமன நிைனத்ேதன்.
சம்ப்ேராக்ஷணம்
காணவி க்கும்
இப்பிரா ம்
அ ேய க்கு ஒ நல்ல வாய்ப் அளித்ததாகக் க திேனன்.
இத்தி ப்பணிக்காக எல்ேலாைர ம் ேபான்

ெபாற்காசுகள் மாத்திரம் ெகா த்தால்

ேபாதா , காலெவள்ளம் அ த் ச் ெசல்ல
யாத அழியாச் ெசல்வத்திைனக்
ெகா த்தல் நலம் என என உள் ணர் உணர்த்திய . தமிழ்க் கு ம்பத்திைனச்
ேசர்ந்த நான் இலக்கிய
த்திைர ெபாறித்
இச்ெசல்வத்திைனக் ெகா க்க
விைழந்ேதன். எனேவ நான் அைசேபாட் க் ெகாண்
ந்த, ஆழங்கால் பட்ட
பாடல்கைளப் பிற ம் அறிந் ெகாள் ம்ப உைரவளத் டன் ெகா க்கும் பணியில்
ஈ பட்ேடன்.
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'நன்ெனஞ்ேச! நம்ெப மான்
நமக்க ள்தான் ெசய்வாேன!'
என்ற நம்மாழ்வார் வாக்கினில்
பிரபந்தங்கைளத் திரட் ேனன்.
இராமபாணப்

நம்பிக்ைக ெகாண்

ச்சிக்கு இைரயாகிக்ெகாண்

குைழக்காதர் பற்றிய

ந்த 'குைழக்காதர் பிள்ைளத்தமிழ்'

'குைழக்காதர் கலம்பகம்' ேபான்றவற்றிற்கான ைகப்பிரதிகைளத் தற்ெசயலாக ட் ல்
கண்ெட க்கும் அாிய வாய்ப் க் கிைடத்த . என தாத்தாவான அபிநவ காளேமகம்
தி . அனந்த கி ஷ்ணய்யங்கார் 1946-ம் ஆண்

தாம் பா ய 'தி ப்ேபைரக்

கலம்பக'த்திைன ெவளியிட்டார். இ வைர அச்சிடப்படாத ஆசிாியர் ெபயர் ெதாியாத
குைழக்காதர் கலம்பகத்தின் ைகப்பிரதியிைன கற் மகிழ்ந்த டன் பிற ம் ப த்தறிய
ேவண் ெமன்ற ேவணவா என்ைன உந்திய . குைழக்காதர் பற்றிய பாடல்கள் அழிந்
விடாம
க்க அவற்ைறப் பதிப்பிக்கும் பணியில் ைனந்ேதன். ேம ம் அங்கி க்கும்
மகளிாின் வாய்ெமாழி இலக்கியமாக விளங்கிய குைழக்காதர் ேசாபனம், ஊஞ்சல்
பாட் க்கள், கீர்த்தைனகைள ேநாில் ெசன்
அச்சிட் மக்களால் மறக்கப்பட்
ந்த ேவ

திரட் ேனன். ஏற்கனேவ ஒ தடைவ
சில தனிப்பாடல்கைள ம் இத் டன்

இைணத்ேதன். தற்ெசயலாக 'குைழக்காதர் பிள்ைளத் தமிழி'ன் ைகப்பிரதி ம்
கிைடத்த . இதி ம் ஆசிாியர் ெபயர்பற்றிய விவரங்கள்காணப்படவில்ைல.
இப்பகுதியின க்ேக இவ்வி
ல்க ம்
ைம வி ந்தாக இ ந்தன. ஆனால்
உ.ேவ.சா. லகத்தி ள்ள ஏட் ச்சுவ யில் இப்பிள்ைளத் தமிழின் ஆசிாியர் தி ேமனி
கவிராயர் எனக் குறிப்பிடப் ெபற்றி ந்த . ேகாயில் மண்டபக் குறட் ல் ஆசிாியர்
ெபயர் குறிப்பிடப்படாத, மிக அழகான, சிந்தைனையத்
ண் ம் 'கண்டாேயா' எனத்
வங்கும் பாடல் ஒன்
காணப்ப கிற . இ
தலநாயகனின் வாடாமைரயான
தி
கப் ெபா விைனப் பைறசாற் வதாக அைமந் ள்ள . இத் டன் மண்டபச்
சுவாிைன அலங்காிக்கும் 'இரத பந்தனம்' என்ற சித்திரக் கவி ம் இதில் இைணக்கப்
பட் ள்ள . 'குைழக்காதர் மங்களத் டன்' இனி
த்ேதன். இத்த ணத்தில்
எதிர்பாராத விதமாக தி மைல - தி ப்பதி ேதவஸ்தானத்தினாின் நிதி உதவி
கிைடக்கப்ெபற்ேறன். என
உள்ளத்தில் நீங்கா இடம் ெபற்ற என் குலநாதனான
தி ேவங்கட நாதேன என் தி ப்பணிக் காாியத்திற்கு அ ளாசி வழங்கிய ேபான்
பக்திப் பரவசம் அைடந்ேதன். அ ேயன் என்ெறன் ம் தி மைல - தி ப்பதி
ேதவஸ்தானத்திற்குக் கடைமப் பட்
க்கிேறன்.
குைழக்காதர் மீ
பாடப்ெபற்ற மலர்ச்சரங்கைளக் கட் க் காத்
வரப்ேபாகும்
இைளய தைல ைறயின க்குத்த வ
கடைமெயன எண்ணிேனன். ஏெனன்றால்
இத்தைகய தி ப்பணிகள்
ெநாண் யாகிவிடாம

ம்,

லம்தான் சமயம் ஊைமயாகி விடாம
அ ள்

இ ளாகி,

ெதய்வங்கள்

ம், தத் வம்

ெவ ம்

சிைலயாக
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நிற்காம

ம்

த க்க

ம்

என்ப

என

தாழ்ைமயான

க த் .

இதனால்

இப்பணியிைனத் ெதாடர்ந்ேதன். ேம ம், அ ேயன்
மாைல ெதா க்கவில்ைல.
பாமாைல
ைனய வில்ைல. ெபான் மாைல அளிக்க மில்ைல. நம் ெபாிேயார்
வழித்தடம் ெசன்
அவர்கள் விட் ச் ெசன்ற பக்தி மணம் கம ம் இலக்கிய
மலர்கைளத்
ெதாகுத்
சம்ப்ேராஷனம்
காணவி க்கும்
மகரக்குைழய க்கு
இவ்வாடாத மலர் மாைலயிைனச் சூட்
ெசயல்பட்ேடன். இப்பிரானின் அ ளால்

மகிழ விைழந்ேதன்,
ணிந்ேதன்,
யற்சி தி விைனயாகிய . அதன்

விைளேவ இவ்விழாவின் இனிய ெவளியீடாக மலரவி க்கும் இந்த 'குைழக்காதர்
பிரபந்தத் திரட் ' என்ற
இவ்வாடா

மலர்

லாகும்.
மாைலயில்

இடம்ெபற் ள்ள

'குைழக்காதர்

கலம்பகம்'

'குைழக்காதர் பிள்ைளத் தமிழ்' 'சந்தானப்பத் ' , ெதன்தி ப்ேபைரப் பாசுரம், தனிப்
பாடல்கள், 'ேசாபனம்' ேபான்ற ஒவ்ெவா சி
பிரபந்தத்திைன அறி கப்ப த் ம்
வைகயில்
ஒ
ல் கம்
எ தப்பட் ள்ள .
பிரபந்தத்தின்
இ தியில்
இந்
க்கும் பாடல்க க்கான அ ம்பதச் ெசாற்கள் அடங்கிய குறிப் ைர ஒன்
விளக்கமாக ம், விாிவாக ம் தரப்பட் ள்ள . இந்
ன்
கப்பில் காணப்ப ம்
ன் ைர ஆழ்வாரால் மங்களாசாசனம் ெசய்யப்பட்ட ெதன்தி ப்ேபைர என் ம்
பதியின்
சிறப்பிைன ம்,
அைமந் ள்ள .

குைழக்காதாின்

ெப ைமயிைன ம்

கூ வதாக

ஓராண் வழிக் கிராமமாகத் தற்ேபா
29வ
பட்டத்ைத அலங்காிக்கும்
நம்வர்த்தமான ஸ்வாமியான பட்டர்பிரான் இராம ஜ ஜீயர் ஸ்வாமிகள்
வங்கி
ைவத்த ெதன்தி ப்ேபைரயில் எ ந்த ளியி க்கும் மகர ெந ங்குைழக் காதாின்
சம்ப்ேராஷணத்திற்கு இவ்விழாவின் இனிய ெவளியீடாக வ ம்
லாகிய
'குைழக்காதர் பிரபந்தத் திரட் '
வானமாமைல ஜீயர் ஸ்வாமிகளின்
மங்களாஸாஸனத் டன் ெபா
ெபற் விளங்குகிற . தமிழ் இலக்கியத்தில் ஊறித்
திைளத்த என ெபாிய தந்ைதயாரான கம்பச் சக்கரவர்த்தி தி . பி.
ஆச்சார்யா
எனக்குத் தமிழ்ப் பற்றிைன ஊட் னார். எனேவ அன்னா க்கு இந்
ைன அன்
காணிக்ைகயாகச் சமர்ப்பிக்கிேறன். என
தந்ைதயார் ெநல்ைல வக்கீல் அ. நா.
மகர ஷணம் அ க்க
கூறியப
ஆங்கிலத்
ைறையச் ேசர்ந்த அ ேயன்
ஆங்கிலத்தில் ஒ சிறிய அறி கம் எ
வ ெபா த்தமாக இ க்கும் என எண்ணி
அதைன இந்
ல் இைணத்தி க்கிேறன்.இந்
ைன நல்ல ைறயில் அச்சிட் த்
தந்த
ரத்னம் அச்சகத்தின க்கு நன்றி. இந் ல் ெவளியி வதற்கு நிதி உதவி ாிந்த
தி மைல - தி ப்பதி ேதவஸ்தானத்தின க்கும் அ ேய ைடய அன்
கலந்த
நன்றியிைனத் ெதாிவித் க் ெகாள்கிேறன்.
இந்

ற்கு அணிந் ைர வழங்கிய பன்ெமாழி இலக்கியச் ெசல்வர் தி

மகா ஷணம் அவர்கட்கும், ஆேலாசைன பல கூறி உடனி ந்

. வி.

உதவிய பண் தர்
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தி . என். எஸ். கி ஷ்ணன் அவர்கட்கும், எனக்கு உ
ைணயாயி ந்
உற்சாகப்ப த்தி இலக்கியப் பணீயாற் வதற்கான சூழ்நிைலயிைன அைமத் க்
ெகா த்த என் வாழ்க்ைகத் ைணவர் தி . நா. அனந்தராமன் அவர்கட்கும் என
நன்றி உாித்தாகுக.
இக்க
கத்தில் பிறவிப் ெப ங்கட ல் அல்லல்பட்
அவதி
ங்காைலயில்
மயர்வற மதிநலம் அ ளிய ெதன் தி ப்ேபைர
மகர ெந ங்குைழக்காதர்
திரட்
ள்ள பாடல்கைள மானிடத்ேதார் ெபா ள் ாிந் கற் ணர்ந் இப் வியில்
நீங்காத ெசல்வம் ெபற்
நிைற வாழ்
வாழத் தி வ ள்
ாிவாராக. இந் ல்
'வணக்குைட தவெநறி வழி' நின்
றெநறிகைளக் கட் வதற்கு வழித் ைணயாக
இ க்குமானால் அ ேவ அ ேயன் ெபற்ற நற்ேபறாகும். இந் ைலக் கற்பதின்
வாயிலாக
ெப ைமயி

நம்ைமயறியாமேல
ம், வளைமயி

நாம்

ம் ஈ பட்

இப்ெப மானின்

அழகி

ம்,

இப்பதியின்

நம்ைம மறக்கிேறாம். நம் உணர்ச்சிகைள

ெவளிப்ப த்த வழியறியா 'கார் வாழி ேபைரகுைழக்காதர் வாழியினிக்காசினிக்ேக'
என வாயார வாழ்த் கிேறாம்.
குற்றம் நீக்கி குணம் ெப க்கி என்கிற
ைறயில் அ ேயைன ஆசீர்வதிக்குமா
அைனவைர ம் அ பணிந் பிரார்த்திக்கிேறன்.
குைழக்காதர் தி வ கேள சரணம்.
தாஸன்:
தி மதி பத்மஜா அனந்தராமன்.
-------------------------------------க ைர
ெதன்

ப்ேபைர மகரெந ங் குைழக்காதர் தி க்ேகாயில்.

'ெதன் பாண் நாட் ல் வளம் பல ெகாழித் ப் பா ம் ெபா ைந நதிக்கைரயின்
வலப் பகுதியிேல அைமந் ள்ள ேப ேர ெதன்தி ப்ேபைர. இ பக்திேயா தமிழ்
வளர்த்த பண்ைணகளில் ஒன் . தி மால் ேகாயில் ெகாண் ள்ள பாண் நாட் த்
தி ப்பதிகள் பதிெனட் ள் நம்மாழ்வார் உகந்த நவதி ப்பதிகள் குறிப்பிடத் தக்கைவ.
அவற் ள் பழைம ம், ெப ைம ம் மிக்க
"ேவத ெவா

ம் விழா ெவா

ெதந்தி ப்ேபைர.

ம் பிள்ைளக் குழாவிைளயாட்ெடா

ம் அறாத்"

தி ப்ேபைர என் நம்மாழ்வாரால் ேபாற்றப்பட்ட இத்தி ப்பதியின் சிறப்பிைன ம்,
இங்குள்ள மகர ெந ங் குைழக்காதாின் மாண்பிைண ம் இவண் காண்ேபாம்.
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ெதன்தி ப்ேபைர - அைமவிடம்:
தமிழ் நாட் ல் சிதம்பரனார் மாவட்டத்தில் ஆழ்வார் தி நகாிக்குக் கிழக்ேக ன்
கல் ெதாைலவில் தி ெநல்ேவ - தி ச்ெசந் ர் பாைதயில் தி ச்ெசந்
க்கு ேமற்ேக
ெதன்தி ப்ேபைர உள்ள . தி ெநல்ேவ

சந்திப்பி

ந்

35 கி.மீ. ெதாைலவில்

இவ் ர் இ க்கிற . இவ் ைர 'ெதன்தி ப்ேபைர' "தி ப்ேபைர" என்ற ெபயர்களால்
தி வாய் ெமாழி குறிப்பி கின்ற . ெதன்தி ப்ேபைரப் பாசுரங்களி
ந் இவ் ர்
அக்காலத்திேல கழனிக

ம் ெபாழில்க

மாய், ப ப் ம், ஆற்றங்கைரப் பண்பா ம்

உைடயதாய் நம் தாய்ெமாழிக்கும், வடெமாழிக்கும் வளமான ஒ
திகழ்ந்தெதன்

ெதறிகிற . ேம

விைளநிலமாய்த்

ம் இப்பதி தி ப்ேபெரயில், தி ப்ேபைர, வரலா

கண்ட ேபைர, தண்டமிழ்ப் ேபைர, ெதன்ேபைர எனப் பலவாறாகப் பாராட்டப் ெபற்ற
'கைலமல்கு ேபைர'யாகும். 'ேபெரயில்' என்ப
வ கிற .

'ேபைர' என்

ம வி வழங்கி

வரலாற் ச் சிறப் :
கி.பி. ஒன்பதாம்
ற்றாண் ல் வரகுண பாண் யன் காலத்தில் ெதன்தி ப்ேபைர
சீ ம்,

சிறப் ம்

ெபற்றி ந்த

என

நம்மாழ்வார்

ெதளிவாகிற . ஆழ்வார் காலத்திற்கு 175 வ டங்க

தி வாய்ெமாழியி
க்கு

ந்

ன்னர் ேதான்றிய

ெதன்தி ப்ேபைரயின் வய ஏறத் தாழ 1250 ஆண் கள் என்பதற்கான வரலாற் ச்
ெசய்திகள் கிைடத் ள்ளன. நவதி ப்பதிகைளக் கண்
மகிழ்ந்த இராமா சாின்
பாதத் ளி ம் பட்ட ெப ைம இம் மண்ணிற்கு உண் . இப்பதி வரலாற் த்
ெதான்ைம ம், சமயப் ெப ைம ம், ேவதசாத்திரத்தின் பழைம ம், ஒ ங்ேக
வாய்ந்த . ைவணவர்களால் ேபாற்றப்ப ம் ற்ெறட் தி ப்பதிகளில் ஒன் இப்பதி.
உபயகவி அப்பா எ திய 'நம்மாழ்வார் தாலாட் ம்', சடேகாப திவ்ய சாித ம்
இவ் ைரத் தி ப்ேபைர என்ேற குறிப்பி கின்றன. அஷ்டப்பிரபந்த ஆசிாியர்
இவ் ைரத் 'ெதன்தி ப்ேபைர' என்ேற குறிப்பி கின்றார். மணவாள மா னிகள் தம
வியாக்கியானத்தில் 'மகாநகரமான ெதன்தி ப்ேபைரயிேல' என் குறிப்பிட் ள்ளார்.
நம் மாழ்வார் பராங்குச நாயகியாகத் தான் மகரெந ங்குைழ காதாிடம் ெகாண்
ந்த
தீராக்காதைலத் தி வாய் ெமாழியில் 'ெவள்ைளச் சுாிசங்ேகா
வங்கும் பதிெனா பாடல்களில் எ தி ள்ளார்.

ஆழி ஏந்தி' எனத்

பதியின் மாண் :
இராமவதாரத்தில் ெவற்றியைடந்த ெஜயராமன் ேசாழநாட் ல் காவிாிநதி தீரத்தின்
வடகைரயி ம் ெதன் கைரயி ம் உள்ள பதிெனட்
ஊர்கைளத் தலவகார
சாமேவதிக க்குத் தானம் ெசய்ததாகக் கூறப்ப கிற . அந்த பதிெனட்
ஊர்கள்
காவிாிக்கு வடகைரயில்எட் ம்,
ெதன்கைரயில் பத் ம் என ெவண்பாேவ
அறிவிக்கிற . "திட்ைடக்கு அன்பில் தி
ைற ர் அத ர் மட்டவிழ் ந் ேதாகூர்
வயவா ---சிட்டர் தி க்குன்ற ம
ர் குைறதீர்த்தார் அப்ப ர் என் வடகைரயில்
எட் "
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"இைடயாற்றி னங்கு சீர் எப்ேபா ம் வா ர் மிைடமண ர் ஈைரந்தாம் ேவ ---இைடம
ர் நாணமங்ைக பிள்ைளமங்ைக நல்லெப மாள் மங்ைக பரணமங்ைக
ெதன்கைரயிற் பத் "
சுந்தர பாண் யவ தி இத்தீரத்தில் வாழ்ந்த
ேபைரக்கு அைழத்

வந் , அவர்க

ற்ெறட் க் கு ம்பங்கைளத் ெதன்

க்கு ேவண் ய

, நில லன்கைள வழங்கிக்

கு ேயற்றம் ெசய்தாராம். கு ேயற்ற விழாவின்ேபா ஒ வர் காணாமற் ேபாகேவ,
கலங்கிய மன்னனின் கனவில் ேதான்றித் தாேம
ற்ெறட்டா மவர் என குைழக்காதர்
ஆ தலளித்தார். குைழக்காதர் பிள்ைளத்தமிழின்
தற் ெசய் ளிேல ஆசிாியர்
' ற்ெறண்மர் சிந்ைத கு
பர கின்றார்

ெகாண்

க்கும் பாமாைல' என இைறவைனப் ேபாற்றி

உபநிடத ம் ெதன்தி ப்ேபைர ம்:
ஆதியில் ெதன் தி ப்ேபைரயில் வாழ்ந்த
ற்ெறட்
என்ற
னிவைரப் பின்பற்றிய சாமேவதிகள் என

கு ம்பத்தின ம் ைஜமினி
நம்பப்ப கிற . தற்ேபா

இவர்களின் எண்ணிக்ைக மிகக் குைற . இந்த ைஜமினி சாமேவதிகள் 'தலவகாரர்'
என் அைழக்கப்ப வ ண் . இவர்கள் 'ேகேனாபநிஷத்' என் ம் உபநிடத்திைனத்
தங்கள் தனிச் ெசாத்தாகக் க தி வ கின்றனர். சாமம் பா வதற்கு அைமந்த ேவதம்.
'சாமகானம்' 'சாமகீதம்' என்பைவ இதன் கழ்ெபற்ற ேவ

ெபயர்களாகும்.

பதிநாயகனின் ெப ைம:
ெதன்தி ப்ேபைரயில்

ற்றி க்கும் மகர ெந ங்காதாின் தி

கத்ைத 'வாடாத

ெசந்தாமைர' என்
ேகாயில்
ன் மண்டபத்தில் எ தப்பட் ள்ள பாடல் ஒன்
வ ணிக்கிற . அதைன எ திய லவாின் ெபயர் ெதாியவில்ைல.
"கண்டாேயா ேசாதிக் கதிரவேன! நீ மிந்த
மண்டலங்கள் எங்கும் ேபாய் வந்தாேய - தண் தமிழ்ச்சீர்
ேகாடாத ேபைரக் குைழக்காதர் நன் கம் ேபால
வாடாத ெசந்தாமைர"
சூாியேன! நீ உலகெமங்கும் ேபாகிறாய். எங்கள் குைழக்காத ெப மானின் ேஜாதி
கம் ேபான்ற 'வாடாத ெசந்தாமைர' யிைனப் பார்த்தி க்கிறாயா? என்
லவர்
ஒ வர் வினா எ ப்பினார். இ இவ் ர் வரலாற்றின் ஒ பகுதி ஆகும். ேகாயி க்கு
எதிேர க டன் சந்நிதி ேபான்ற மைற ஒன் ம் இல்லாததால் ஆண் ன் ஒ பகுதியில்
சூாிய ஒளி லவாின் கச் ேசாதியில் வி வைதக் கண் களித்த லவர் ஒ வர் இப்
பாடைல எ தியதில் வியப்ெபான் மில்ைல.இவ் ர் ேகாயில்
ன் ெக டாழ்வார்
சந்நிதி பிற ைவணவத் தலங்களில் உள்ள ேபாலக் காணப்படவில்ைல. அரசாழ்வார்
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சந்நிதியில் கண்ணபிராேனா

ெக டாழ்வார் எ ந்த ளியி க்கிறார். இப்பதியின்

குலெதய்வ ம், காவல் ெதய்வ ம் வாய்க்கால் கைரயில்
ராண வரலா :
ேபைரயில் ெப மாளின்

ற்றி க்கும் ள்ளைரயேன.

தி விைளயாட் ைன ம்

அவ க்குத்

ைணநின்ற

பிராட் யார் இ வாின் ஊடைலப் பற்றி ம் 'தாமிரவ ணி மகாத்மியம்' என் ம்
ராணம் விவாிக்கின்ற . அன்ெறா
நாள் வா லக ைவகுந்தத்தில் தி மகளின்
மணாளனான தாமைரக் கண்ணனிற்கும் ஓர் இக்கட்டான நிைல ஏற்பட்ட . அன் ம்
என் ம் ேபால் க நிற காயா மலர் ேமனியிைன ைடய
மாேதவியிடம் பிரான்
மிகுந்த ஈ பா ெகாண்டதைனக் கண் தி மகள் ெவகுண்டாள். ர்வாச னிவாின்
உதவியிைன நா னாள். அவ ம் இைசந்தார்;
மகிழ்ச்சியாக உைரயா க்ெகாண்
க்ைகயில்
றக்கணித்

றப்பட்டார். ேதவி ெப மா டன்
னிவர் வந்தார். தன்ைனப் ேதவி

விட்டாள் எனச் சீற்றங் ெகாண்ட

னிவர், 'எவ்வழகு காரணமாக நீ

ெச க்குற்றாேயா அவ்வழகு இல்லாெதாழிக' என சாபமிட்டார் அவனிமா நிறமிழந்
பின் சாபவிேமாசனமாக இத்தி ப்பதியில் உள்ள நிகாில்
கில் வண்ணனின்
ேகாயி ல் 'ேபைர' என் ம் நாமம்
வண்ணத்ைதப்ெபற்றாள் என்ப வரலா

தாங்கித்

தவம்

ாிந்

மீண் ம்

தன்

மகரக்குைழ:
ஒ பங்குனித் திங்கள் மதிநிைறந்த உத்திர மீன்கூ ய நன்னாளன்
தவமி ந்த
தி ப்ேபைரச் ெசல்வி வழக்கம்ேபால் ெப ைந நதியில் தீர்த்தமா விட் த் தி
மந்திரத்ைத உ ேவற்றித் தீர்த்தத்ைத அள்ளினாள். அதிேல ள் ம் கயல் ேபால மகர
வ வமான இ குைழகள் சுடர் வி வைதக் கண்டாள். அவள் உட ம், உள்ள ம்
விம்மிச் சி ர்த்தன. தி ப்ேபைரச் ெசல்வி தன் நாயகனான கில் வண்ணனின் நீண்ட
கா கள் இந்த மகரக் குண்டலங்கைள யணிந்தால் எப்ப யி க்கும் என் கற்பைன
ெசய்தாள். அவர் தி க்க த்தின் இ
ம ங்கி ம் அழகாக அைசந்தா ேம என்
மகள் எண்ணினாள். உடேன பிரா ம் ேதான்றி தம் ெந யெசவிகளில் அணிந்
ேதவிக்கு மகிழ்ச்சி ட் னாராம். இந்த இனிய, அாிய காட்சியிைனத் ேதவ ம்,
னிவ ம் கா ம் ேப ெபற்றனர். இவர்க ம் இைறவைனப் ேபாற்றிப்பரவினர்.
ெபயர்க் காரணம்:
ேபைரயில் எ ந்த ளியி க்கும்

எம்

ெப மான்

காரணத்தால் 'மகர ெந ங்குைழக் காதர்' என்

அக்குைழகைள

அணிந்த

ம் ெபயர் ெபற்றார். அக்குைழகள்

கிடந்த தீர்த்தம் 'மகர தீர்த்தம்' எனப் ெபயர் ெபற்ற . நிலமகள் 'ேபைர' என் ம்
ெபய டன் பயன்ெபற்ற இடமாதலால் அவ்
ம் தி ப்ேபைர என் ம் ெபயர்
ெபற்ற . இங்கு அ
தல் தன்நிறம் ெபற்ற ேதவியான தி ப்ேபைர நாச்சியா டன்,
சீேதவியான குைழக்காத வல்
ட ம் பிரான் ேகாயில் ெகாண் காட்சி த கிறார்.
தி ப்ேபைர நாச்சியாாின் மற் ெமா தி நாமம் ேபரா ாி நாயகி. இங்கு இைறவன்
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சங்கு,
கைத,
ப மம்
த யவற்ைற
யணிந்தவராய்,
ஏக
வமாய்
எ ந்த ளியி க்கிறார். இவாின் தன்னிகாில்லாத் தனிச்சிறப் மகர வ வமான நீண்ட
காதணிகைளயணிந் ,
குைழகின்ற
கா களாக
அல்லல்கைள நீக்கும் அன் த் தி
வமாக விளங்குவ
பாராயண

ஒ யிைன ம்

ெசந்தமிழ்

ேவதமாகிய

அைமந்
இவ் ாி

அ யார்களின்
ந் எ ம் ேவத

தி வாய்ெமாழி,

பாராயண

ஒ யிைன ம் எக்காலத் ம், எப்ேபா ம் குைழக்காதாின் ெந ய கா கள் குளிரக்
குளிர ேகட் க்ெகாண்ேடயி க்குமாம். மகரக் குைழயானின் கா க க்கு மற் ெமா
வி ந்திைன ம் ஆழ்வார் பைடக்கிறார். அ தான் 'பிள்ைளக்குழா விைளயாட்ெடா '
யாகும். சிறார் சி மணல்
கட் அழகைன அதிேல நி த்திச் ேசவிப்பார்களாம்.
அந்த மாய ம் இந்த இளம் ெநஞ்சுக டன் ைகேகார்த் ம், கால த் ம்
விைளயா கிறான் என்ப
மக்கள் நம்பிக்ைக. விண்ைண
ட் ம் இந்த
விைளயாட்ெடா யிைனக் ேகட் மகிழத்தான் மகரக்குைழக் காதர் தம் ேகாயி க்கு
ன்
ற்றி க்கும்
ெக டைன
வாய்க்கால்
கைரக்கு
அ ப்பிவிட்டதாகக்
கூறப்ப கிற .
கூ
னல் ைற:
ஒ
தடைவ தன் பாவம் தீ வதற்காகத் ெதன் தி ப்ேபைர மகரக்குைழயாைன
ேவண் மகரத் தீர்த்தத்தில் நின் தவம் ாிந்தான். அன் பங்குனி மாதம்
மதி
நாள். அப்ெப மா க்குத் தி மஞ்சனம் ெசய் வழிபடப் பகவா ம் அம்மஞ்சன நீாில்
சிறி ைகயில் எ த் விட ம் வ ணன் தம இழந்த பைடயிைன ம், நகாிைன ம்
அசுராிடம் இ ந்
மீண் ம் ெபற்றான் என்
இவ் ர் தல ராணம் கூ கிற .
ஒவ்ெவா
ஆண் ம் இேத நாளன்
வ ணன் பகவா க்குத் தி
மஞ்சனம்
ெசய்வதாக நம்பப்ப கிற . இந்த தீர்த்தத்தில் கங்ைக

த ய ண்ணிய தீர்த்தங்க

ம்,

ேதவ லகத் தீர்த்தங்க ம், ெபாய்ைக, கிண , குளத் த் தீர்த்தங்களின் சிறப் ம்
கூ வதாக என்
ெப மான் அ ள்
ாிந்தைமயால் இத்தி மஞ்சனத் ைற
'கூ
னற் ைற' என்ற ெபயர் ெபற்ற . விதர்ப்ப நாட் ேல ஒ
ைற க ம் பஞ்சம்
ஏற்பட்ட . ப க ம் நீாில்லாமல் உயிர்கள் தவித்தன. விதர்ப்ப நாட்டரச ம் அவன
பாிவாரங்க ம் ெதன்தி ப்ேபைர வந் கூ
னல் ைறயில் நீரா குைழக்காதைன
வழிபட, தீங்கின்றித் திங்கள்
ம்மாாி ெபய்
ெகாழித்த என்ப வரலா . இப்பிராைனச் ெசன்
ெப கும். பகவான் இரட்சிப்பார்.

அவன் நாெடல்லாம் ெசல்வம்
ேசவித்தால் பசி நீங்கும். ெபா ள்

லவ ம், உற்சவ ம் :
க வைறயில் கம்பீரமான ேதாற்றத்தில்

லவரான 'மகரா த கர்ணபாச்சர்' (மகர

ஷணம்) தம ேதவியர் இ வரான குைழக்காத வல் த் தாயா ட ம், தி ப்ேபைர
நாச்சியா ட ம் எ ந்த ளி ள்ளார். கிழக்ேக தி
க மண்டலம் ேநாக்க ற்றி ந்த
தி க்ேகாலத்தில் வல
காைலத் ெதாங்கவிட்ட வண்ணம், இட
காைல ம த்
ைவத்தவராய்
ராசனம்
ெசய்தப
காட்சியளிக்கிறார்.
லவ க்கு
ன்
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இ ம ங்கி ம் பி குாிஷி ம், மார்கண்ட ாிஷி ம்
ற்றி க்கின்றனர்.
லவாின்
அ ளாசியிைனப் ெபற ழங்கு சங்கக்ைகயனான ெகௗ கேபரர் அமர்ந்தி க்கிறார்.
க வைரக்கு
ன் மண்டபத்தில் மாண் ற உற்சவ
ர்த்தியான
கில் வண்ணன்
சீேதவி,

ேதவித் தாயா டன் காட்சி த கிறார்.

இலக்கியக் ெகாைட:
தண்டமிழ் சீர்ேகடாத
தமிழ் லவர்
பரம்பைர

இப்ேபைரயில் சங்க காலந்ெதாட்
இ ந்
ெகாண்ேட
வ கிற .

இந்நாள் வைரத்
நம்மாழ்வா க்குக்

குைழக்காதாிடம் மிகுந்த ஈ பா என்ப ஊராிந்த உண்ைம. 'மாறன் அலங்காரம்'
என் ம் இலக்கண ைலயளித்தவர் தம ஊர் ெதன்தி ப்ேபைர என் கூறி ள்ளார்.
ராமப்பாவலர் என்பவர் தமக்குச் சாகாத சந்ததி தந்த ள ேவண் ம் என் ெசய்த
பிரார்த்தைனேய 'சந்தானப் பத் ' என்ற இனிய

லாகும். குைழக்காதர் மீ

இரண்

கலம்பகங்கள் எ தப்பட் ள்ளன. அைவ 'குைழக்காதர் கலம்பகம்', 'தி ப்ேபைர
கலம்பகம்' ஆகும். குைழக்காதர் மீ

பாடப்ெபற்ற சிறந்த சிற்றிலக்கியங்களில் ஒன்

குைழக்காதர் பாமாைலயாகும். இ 103 பாடல்கைளக் ெகாண்ட திங்கள் ஒன்றாகச்
சிைறயி ந்த நாராயண தீக்ஷதர்
மாைல கட்
வழிபட இயலாத நிைலயில்
குைழக்காத க்குச் சூட் ய மாைல இப்பாமாைல ஆகும். இதைனச் 'சிைற தந்த
ெசல்வம்' என் ம் ேபாற் வ ண் , இதைனத் தவிர மகரக் குைழயன் மீ

எண்ணற்ற

ஊஞ்சல் பாட் , தாலாட் , கிளிக்கண்ணி, கீர்த்தைனகள் இராகத் டன் இைசத் ப்
பா வதற் ேகற்றப
எ தப்பட் ள்ளன. தி
பி. யின் தகப்பனாரான கவி
பிச்சுைவயங்கார் எ திய இரத பந்தனச் ெசய் ள் ஒன் மண்டப கப்பிைன இன் ம்
அலங்காிக்கிற .
இரத பந்தனம்
இைணெயாத்
வாழ்ேவார்க் கிடைரத் தவிர்க்கும் பைணகாண் சீர்ெசல்வம்
பா க்குங் குணமீந்த வாதைழக்கு ெமல்ேலார்க்கும் ஆந்தன மிப்பார்வாழ் சுவாமி
குைழக்காதர் ைண.
- கவி பிச்சு அய்யங்கார்
கல்ெவட் ம் கால
ெதன்தி ப்ேபைர
சிலவற்ைற இந்திய
பதிப்பித் ள்ளனர்.
காணப்ப கின்ற .

ம்:
ேகாயி ல் பல கல்ெவட் க்கள் காணப்ப கின்றன. இவற்றில்
அரசின் கல்ெவட்
ஆராய்ச்சித்
ைறயினர் எ த்ெத திப்
அவற்றில் கிைடத்த கல்ெவட்
ஒன்றில் பின்வ மா

இராசேகசாி பன்மரான ெசயங்ெகாண்டான் தஞ்சா ாி

ந்

ஆண்ட

தலாம்

இராச இராச ேசாழனின் 26-வ
ஆட்சியாண் ல் (கி.பி. 1010-1011) தி வ தி
வளநாட் ல் ைகதவ ச ர்ேவதி மங்கலத் மகாசைபயார் குடநாட் க த மங்கத்
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மாதவன் உதயதிவசுரன் என்ற பிராம
ெவட்

க்கு நிலம் விற் க் ெகா த்தார்கள். (கல்

எண். 283-1949).

இக்கல்ெவட்

11-ம்

ற்றாண் ல் பாண் ய நாட் ல் வழங்கி வந்த வட்ெட த்தால்

ெபாறிக்கப்பட்
க்கிற . இக் கல்ெவட் ச் ெசய்திக்கும், ேகாயி க்கும் உள்ள
ெதாடர்
ெதளிவாக
இல்ைல.
இராச
ராச ைடய
ஆட்சிக்காலம்
குறிக்கப்பட்
ப்பதால் இத் தி க்ேகாயில் வரலாற் ச் சிறப் ம்,
ெபற்றி ப்பைத காண்கிேறாம்.

ெதான்ைம ம்

ெப மாள் : மகர ெந ங்குைழக்காதர்
தாயார் : குைழக்கா வல்
விமானம் : பத்திர விமானம்
தீர்த்தம் : சுக்கிர ஷ்கரணி
ற்றி க்கும் தி க்ேகாலம் கிழக்ேக பார்த்த சந்நிதி
சுக்கிரன், பிரமன், ஈசானிய க்கும்,

த்திர க்கும், பிரத்யக்ஷம்.

குைழக்காதர் தி வ கேள சரணம்.
எ தியவர்.
தி ெநல்ேவ

தி மதி பத்மஜா அனந்தராமன்,

6-6-92.
-----ெவள்ைளச் சுாிசங்ெகா டாழி ேயந்தித்
தாமைரக் கண்ணெனன் ெநஞ்சி
ேட
ள்ைளக் கடாகின்ற ஆற்ைறக் காணீர்”
-- தி வாய்ெமாழி.
-------------------குைழக்காதர் கலம்பகம் -

ல் கம்

தமிழ் ெமாழியி ள்ள ெதாண்
ற்றா
வைகச் சிற்றிலக்கியங்களில் ஒன்
கலம்பகம் என் ம் பிரபந்தம் ஆகும். கலைவச் சுைவ நிரம்பிய இப்பிரபந்தம் சற் ப்
பின்னர் ேதான்றிய இலக்கியம் எனலாம். கலம்பகம் என்ற ெபயேர இப்பிரபந்தத்தின்
இயல்ைப விளங்கச் ெசய்வதாயி க்கிற . இச்ெசாற்குக் கலைவ என்ப ெபா ள். பல
வைகயான மலர்கைளச் ேசர்த் க் கட் ய மலர் மாைலயிைனக் கதம்பம் என்
கூ வ ண் . இ

'கதம்பகம்' என வட ெமாழியில் வழங்கப் ெப ம். பல்ேவ
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வைகயான நிற ம், உ வ ம், மண ம் ெகாண்ட மலர்களால் ெதா த்த மலர் மாைல
ேபான்

இப்பிரபந்த ம்

பல்ேவ

சுைவகைள ம் ெகாண் வ ம் என்
என் ம் ெபயர் ெப வதாயிற் .
'களி வண்

வைகப்

பாக்கைள ம்,

ெபா ள்கைள ம்,

ம் உவைம நயம் ெபா ந்தேவ இ

'கலம்பகம்'

மிழற்றிய கலம்பகம் ைனந்த

அலங்கலத் ெதாைடயல் ..... .... ... '
என்ற ெதாண்டர ப் ெபா யார் பாத் ெதாடரால் இ

லப்ப ம்.

தமிழில் ைவணவச் சார் ைடய கலம்பகங்கள் மிகக் குைற . ெதன் தமிழ் நாட் ல்
நவதி ப்பதிக ள் ஒன்றான ெதன் தி ப்ேபைர நம்மாழ்வாரால் மங்களா சாசனம்
ெசய்யப்பட்ட ைவணவத் தலமாகும். இங்கு எ ந்த ளியி க்கும் பிரானின் தி நாமம்
மகரா த கர்ண பாச: தமிழில் மகர ெந ங்குைழக்காதர் என் வழங்கப்ப கிறார்.
இப்பதியின் தனிச் சிறப் என்னெவன்றால் இங்கு இரண் கலம்பகங்கள் உள்ளன.
ஒன்

அபிநவ காளேமக அநந்த கி ஷ்ைணயங்கார் எ தி ெவளியிட்ட 'தி ப்ேபைரக்

கலம்பக' மாகும். பிறிெதான்
தான் 'குைழக்காதர் கலம்பகம்'. இதைன இயற்றிய
ஆசிாியர் ெபயர் பற்றிய விவரங்கள் ஒன் ம் கிைடக்கவில்ைல. இ வைர
அச்சிடப்பட்டதாக ம்
ெதாியவில்ைல.
எங்கள்
ட் ல்
கண்ெட க்கப்பட்ட
ைகப்பிரதியின் ப வந்தான் இங்கு ெகா க்கப்பட்
க்கிற . 'ஏற்கனேவ ஒ
கலம்பகம் இ ப்ப
ெதாிந்தால் இந்த தி ப்ேபைர கலம்பகத்ைத எ தியி க்க
மாட்ேடன்'

என

என

தாத்தா

அநந்த

கி ஷ்ைணயங்கார்

கூறிய ண் .

ெதாிந்தி ந்தால் 26-உ ப் க்கைளக் ெகாண்ட 'தி ப்ேபைர கலம்பகம்' நமக்குக்
கிைடத்தி க்குமா?
"பல்

மிைடந்த படைலக் கண்ணி"

(ெப ம்பாண்: 174) என்ற வாிக்கு 'பல

க்கள் கலந்

ெந ங்கிய கலம்பக மாகிய

மாைல' என நச்சினார்க்கினியர் உைர வகுத் ள்ளார். யாப்ெப ங்கல வி த்தியில்
அ கள் எ த்
ஒவ்வா
ெவவ்ேவ
வைகயில் அைமந்
வ ம் க ப்பாவிற்கு
'கலம்பகக் கவி' என்ற ெபயர் தரப்ப கிற . (யாப்.வி:95) இைவ ம் இப்ெபயர்
காரணத்ைத இனி விளக்குகின்றன.
'கலம்பகம்' என்ற ெசாற்ெறாடாிைன கலப் + அகம் எனப் பிாித் ச் ெசாற்ெபா ள்
கூ வ ண் . கலப்
என்ப
கலம்
என நின்ற . கலம்பகத்திற்கு உ ப்பாக
அைமந்த பல
ைறகள் கலத்தைலத் தன்னகத்ேத ெகாண்ட
ல் எனப்ெபா ள்
விாிப்ப ண் . சிலர் பன்னிரண் மரக்கால் என் ம் ெபா ள்ப ம் கலம் என் ம்
ெசால்

ம், கட ளின் ஆ

குணங்கைளக் குறிக்கும் 'பகம்' என்

ம் ெசால்

ம்
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உம்ைமத் ெதாைகயாகச் ேசர்ந்
காரணப் ெபயராயிற்

என்பர்.

18 உ ப் க்கைள ைடய

ல் என இப்ெபயர்

ய வகுப் , மதங்கு, அம்மாைன, காலம், சம்பிரதம்,

கார், தவம், குறம், மறம், பாண், களி, சிந் , இரங்கல், ைகக்கிைள,
ஊசல், என்

ம் பதிெணண் உ ப் க்கைளக் ெகாண்

, வண் , தைழ,

பலவைகப் பாக்க

ம்,

பாவினங்க ம் விரவிவர, பல்வைக நயங்க ம் ெசறிந்
வர அந்தாதித் ெதாைட
அைமயப் பாடப்ப வ
கலம்பகம் ஆகும். நாளைடவில் பதிெனட்
என்ற
வைரயைறையத்தாண்
இ பத்தா
இலக்கிய உ ப் க்கள் வைர கலம்பகத்தில்
ைகயாளப்பட்
க்கின்றன. ெதய்வங்கைள ம், மன்னர்கைள ம் தைலவர்களாகக்
ெகாண் இப்பிரபந்த வைககள் ேதான்றின. ெதய்வத்ைதப் ெபா ளாகக் ெகாண்
எ ந்த

கலம்பக

ல்

ெப ம்பான்ைமயானைவயாகும்.

தி ப்ேபைரக்

கலம்பகம்'

என்றார்

தைலவனாகக்

ெகாண்ட டன்,

ேபான்

தலத்தின்

'அழகர்

கலம்பகம்'

ெதய்வத்திைனப்

ெபயரால்

'

பாட் ைடத்

'தி வரங்கக்

கலம்பகம்'

'தி ேவங்கடக் கலம்பகம்' ேபான்றன எ தப்பட்டன. நந்திக் கலம்பகம் ேபான்
பிரபந்தத் தைலவர்கள் ெபயாில் எ தப்பட்ட கலம்பகங்க ம் உண் . கி.பி.9-ஆம்
ற்றாண்
வங்கி இன் வைர எண்ணற்ற கலம்பக
ல்கள் ெவளி வந் ள்ளன.
பிற்காலத்தில் கலம்பக உ ப் காளான அம்மாைன,
தனித் தனி லாக விாிந்தன.
தன்

ைறயாக அச்சிட்

ஊசல், குறம் ேபான்றைவ

ெவளியிடப்பட் ள்ள 'குைழக்காதர் கலம்பகம்' இனிய

எளிய 101 ெசய் ட்கைளக் ெகாண்ட . இ
காப் ச் ெசய்
டன்
வங்குகிற .
காப் என்றால் காத்தல் என்
ெபா ள். இ கவி தாம் எ த் க் ெகாண்ட
ல்
இனி
ம் ெபா ட்
ஆன்ேறார் வழக்கப்ப
வழிப
கட ைளயாவ ,
ஏற் ைடக் கட ைளயாவ வணங்குவ ஆகும். இ காத்த
ம் கட ள் பற்றிய
வணக்கத் க்கான ெதாழிலாகு ெபயர் ஆகும். அ யார்கைளப் பற்றிய
ல்க க்கு
கட ள் வணக்கம் கூ வ ேபால கட ைளப் பற்றிக் கூ ம்
க்கு நம்மாழ்வாைரக்
காப் ச் ெசால்கிறார் ஆசிாியர். இந்
ன் ெசாற்கள் பலர் காதில் ேபாட் ப் பார்த்
கனி ெபற்றி க்கின்றன என்பதைன இக்கலம்பகத்தின் தல் வாிேய காட் கிற .
ெசவிேதா ங் கனிந்த ெசந்ேதன்
ெதளிந்த ெசால்.........."
(ெசவிேதா ம் கனிந்த ெசால், ெசந்ேதன் ெதளிந்த ெசால்' என்

கூட் க.)

வியி ள்ேளார் எ த் ச் ெசால் ப் கழ்கின்ற ேபைரயின் கழிைனப் பா வ
இக்குைழக்ககாதர் கலம்பகமாகும். பராங்குசன் எனப்ப ம் நம்மாழ்வார் பிற
சமயங்களாகிற யாைனக க்கு அங்குசம் ேபான்றவன். ஆழ்வாைர யாைனெயன்
உவமித்தற்ேகற்ப கவிமதம் ெபாழி ம் ஞானமாகிற அங்குசத்ைத உைடய என் ம்
கூறினார். பாகைனப் பற்றித் ெதாடர்கிற . யாைன விலங்க த்த பாகனல்லவா?
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பாகெனன்ற ெசான்னதற்ேகற்ப ள்ளின் பாகெனன்
கூறினார். இக்கலம்பக ம்
பாகன் கைழத் தாேன ெசால்கிற . களி தாேன காக்கும் என்ற தனிப் ெபா
ம்
காண்க.
காப் ச் ெசய் ளிற்குப் பிறகு அைவயடக்கம் காணப்ப கிற . லாசிாியர் கற்ேறார்
கு மிய அைவயில் தம்மியல்ைப ெவளியிட் அடங்கிப் ேபசுதல் வழக்கம். எதற்காக
இந்

ைலச் ெசய்தார் என்ற வினா எ ம்பலாம். உலகம் தைழக்க ம், மன்னர்கள் நீதி

ெநறி தவறாமல் ஆட்சி ாிய ம், ேவதங்கள் நிைல ெபற ம் இந்

ைன எ தினார்.

"குைழக்காதர் கலம் பகெமன் ெறா ேபர் நாட் க்
ெகாழித்த தமிழ் சுழித் ெத த் க் கூ ம் பாடல்"
என் கூ வதின் லம் ஆசிாியர் தம தமிழ்ப் பற்ேற
ைனப் பைடத்ததற்குத்
தைலயாய காரணம் எனக் காட் கிறார். இந்
ல் அவர
தமிழ் பற்
ெகாழிக்கின்ற .
தமிழ்ப்பாடல்கள்
சுழித்ெத கின்றன!
இந்
ன்
கண்
ெசாற்குற்றங்கள் நிரம்பி வழிகின்றன. ெசய் ள் உ ப் களாகிற சீர், தைள, அ ,
ெதாைட ேபான்றவற்றில் எத்தைனேயா பிைழகள் உள்ளன. அைவ சுட் க்
காட்டாமேல லப்ப கின்றன. தம கவிைத 'ஒ ெபா ட்கும் ஒவ்வா ; காசு ெபறா '
என மிகத் தாழ்ைம டன்
லாசிாியர் கூறிச் ெசல்வைதக் காணலாம். ஆனால் அவர்
மகரக் குைழயனின் தி நாமத்ைத மாண் டன் அல்லவா கூ கிறார்.
'ஒ ெபா ட் ெமாவ்வாத ேதனி ெமன் ெசாற்
பிைழக்காக இகழ்வேரா ெபாிேயார் ஞானப்
ெப மான்றன் தி நாமம் ெபற்றக் காேல”
ஒ வ ம் தன ெசால் ன் ெசால் எனச் ெசால்ல மாட்டார்கள் என நம் கிறார்
ஆசிாியர். ஏெனன்றால் ப ப்பவர் தம் ெப ைம ம் அதில் தாேன அடங்கியி க்கிற .
கற்றறிந்த ெபாிேயார்
ன் எவ்வள
தன் அடக்கத் டன் ேபசுகிறார் என்ப
லனாகிற .
பாட் யல் விதியின்ப
என் ம் மங்கலச் ெசால் டன் “குைழக்காதர் கலம்பகம்”
மங்களகரமாகத் வங்கி இனிய எளிய ஆற்ெறா க்கு நைடயில் கலம்பக உ ப் க்கள்
விரவிவர 100 ெசய் ட்கைளக் ெகாண்
விளங்குகிற .
ன் இ தியில் ஒ
வாழ்த் ப் பாட டன் ல்
வைடகின்ற . இந் ல்
வைத ம் கற் ணர்ந்தால்
லவர்

ெப மாளிடம்

ெகாண்ட

ஈ பா ம்,

இத்தி ப்பதியின் மீ ள்ள பக்தி ம் நன்கு
'மகரக் குைழயேன' 'ேபைர வாழ்

தமிழின்

மீ

ெகாண்ட

பற் ம்,

லனாகின்றன. “ேபைர மால் குைழக்காதர்”

கிேல' என்

பலவா

எம்ெப மாைன விளித் ப்
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பா கிறார். இராமாவதாரத்தி ம், கி ஷ்ணாவதராத்தி ம்
மிகுந்த ஈ பாட் ைன இக் கலம்பகம் எ த் க் காட் கிற .
'கானகம்

குந்

விராதைன வைதத் க் கவந்தைனக் கவர்ந்

லாசிாியர் ெகாண்ட

சூர்ப்பனைக காிய

க்காிந் கர யிர் கு த் க் க ங்கடல் வழிபடக் கடந் ”
என இராமபிரானின் சாதைனகைளச் சு ங்கச் ெசால் விளங்க ைவக்கிறார். சகடம்
உைடத்தவன்,

ம திைடப்

பாய்ந்தவன்,

நரசிம்மாவதாரம்

எ த்தவன்,

குறள்

வ வானவன், இராவணைன ெவன்றவன்...ஏன் எல்லாேம மகரக் குைழயேன என
மீண் ம் மீண் ம் வ

த் கிறார். ேம

ம் அப்பிராைனப் 'ேபேரசர்', 'வ தித்

தி நாடன்' என ம் ேபாற்றிப் பர கின்றார். அப்பிரான் எ ந்த ளியி க்கும்
பதியானத் ெதன் தி ப்ேபைரயின் ெசழிப்பிைன அ க்க நிைன கூர்கிறார்:
"ேமழி வலம் ாிபழனப் ேபைர நாட் ல்" என் ம், (19)
"வாைளப் பக

குந்தழக்கும் வயல் சூழ்

வ தித் தி நாடன்" (17)
என ஆசிாியர் குறிப்பி கிறார். ஆசிாியர் தாமிரபரணி நதியிைன ம் பாராட்டத்
தவறவில்ைல.
"வணிகர் ேபாற் கைட நிலம் ரக்க
வ ெப ம் ெபா ைநத் ைறவேன"
அந்த

நதியின்

'அறிேபைர'

ெதன்

கைரயி

'வண்டமிழ்ப்

ேபைர'

க்கும்
எனப்

இப்
பலவா

ேபைரயிைனத்

'தமிழ்ப்ேபைர'

ேபாற் கின்றனர்.

ேம

ம்

இப்பதியின் ெப ைம வாய்ந்த தலவகார சாம ேவதிகைளக் குறிப்பிடத் தவறவில்ைல;
'

ற்ெறட்

ேவதியர் தம் கழ் பா

யாடீ சல்' (19)

ேம ம் இங்கி க்கும்
ஆடவைரப்
பாணியிைனப் பின்பற் கிறார்.

பற்றிக்

"கானார் க ங்குழலார் காமத்தின் பால் மறந்
ேபைர அறத்தின் ெபா ட்

ெபா ட்பாேல" (44)

குறிப்பி ைகயில்

தி க்குறள்
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அங்கி க்கும் ஆடவர் காமத்ைத மறந்

இல்லறத்ைத நடத்தப் ெபா ள் ேத ச்

ெசன்றனராம். தி க்குறளில் காணப்ப வ

ேபால் காமத் ப் பால் சிறி ; அறத் ப்

பால் ந த்தரம்; ெபா ட்பால் அதிகமாக இந்
இந்

ல் கற்ேறா ம், மற்ேறா ம் ப த்

ம் இடம் ெப கின்ற .
மகிழத்தக்க விதத்தில் ெசாற் சுைவ,

ெபா ட்சுைவ, பக்திச் சுைவ ெசாட்டச் ெசாட்ட அைமந் ள்ள . இதைனப் ப க்கும்
ேபாெதல்லாம் அந்த ஊர் ேபர் ெதாியாத

லவாின்

லைமத் திறைம, கவிைதயாற்றல்,

கற்பைன வளம் நம்ைம வியப்பிலாழ்த் கின்றன. அணிக
விரவி நிற்க ஆசிாியர் கூ வ

ேபான் , 'பாைக ம் பிழிந்

ம், கவிைத நயங்க

ம்

ேதைன ங் கவர்ந்

பா டன் கலந்த ெமாழி ேசர்' ந்த
ேல இக்குைழக்காதர் கலம்பகமாகும். நலமிகும்
ெப ஞ்சுைவயிைன நமக்கு இனிதளிக்கும் குைழக்காதைர வாழ்த்தி வணங்குேவாமாக:
"வாழி கழ் ேபைர மகரக் குைழ வாழி
வாழி தமிழ் ற்ெறட் மாமைறேயார் - வாழியேவ"
-------------------------------------

1- குைழக்காதர் கலம்பகம்
காப்
அ சீர் கழிெந ல ஆசிாிய வி த்தம்
ெசவிெதா ங் கனிந்த ெசந்ேதன்
ெதளிந்தெசால் தவ ண் ேட ம்
வி கழ்ந் ெத த்த ேபைரப்
கழ்க்கலம் பகத்ைதக் காக்க!
பவவிலங் க த்த ள்ளின்
பாகைணத் ெதாடர்ந் பற்றிக்
கவிமதம் ெபாழி ம் ஞானப்
பராங்குசக் களி

தாேன,

அைவயடக்கம்
எண்சீர்க் கழிெந ல ஆசிாிய வி த்தம்
மைழக்காவல் ரந் லகம் தைழப்ப நீதி
மன்னவர்ெசங் ேகாலளிப்ப மைற ல் வாழக்
குைழக்காதர் கலம்பகெமன் ெறா ேபர் நாட் க்
ெகாழித்ததமிழ் சுழித்ெத த் க் கூ ம் பாட
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ைழக்காவ ல ெதாைடசீர் தைளமா டல்
ஒ ெபா ட் ெமாவ்வாத ெதனி ெமன்ெசாற்
பிைழக்காக விகழ்வேரா ெபாிேயார் ஞானப்
ெப மான்றன் தி நாமம் ெபற்றக் காேல
ல்

வண்ணக ஒத்தாழிைசக் கைலப்பா

மா நலம்ெப க்கப் விமா வளஞ்சுரப்பத்
ேதமாைல ைனந்ேதத்தித் ேதவர்க ம் தைலகுனிப்ப
நீதிய ம் பிக்க ைண நிைற னலா ற்ெறட்
ேவதிய ம் தி ப்ேபைர வியனக ற் தைழத்ேதாங்கக்
கவிச்ெசல்வர் தறிவிற் கனிந்
கும் பழம் லவர்
ெசவிச்ெசல்வந் தவறா ெசந்தமிழின் ேதனிைறப்ப
வாிவைளக்ைக யரம்ைபயர்கள் மலர்க்கவாி ெய த்தியக்கத்
த மலர்ப் ந் தாத ந்தித் தமிழ்த்ெதன்ற ல வ ட
ெவளியகத்ேத நின் யர்ந்த ங்குமணித் ணிைரயின்
ஒளிெக மி யி ள் ைடத்த ேவாலங்கு மண்டபத் ட்
காய்சினத்த ேகாளாியின் க த்தளக்கச் சுமந்ேதந் ம்
ஆசனத் க் கட ள க் கரெசன ற் றி ந்தைனேய

இஃ

பன்னீர த்தர

ேகா பி த் தாித்த தங் ெகா த்தநீ யைளகவர்ந்
சூ பி த் த ச்சுவ ெதாடர்ந் பி த் தேசாைதெய
மா பி த் த த்த டன் மண்ைண ண்ட வாய்மலர்ந்
கா பி த் த
மலர்க் ைகபி க்க நின்றைனேய
ெப வி ந்தா ெயா வைரப் பிறந் வளர்ந் ெததிர்ப்ப
ன்
ன கி ந்த மதைலையமற் ற ணனழித் தி ெமன்ேற
தி
ளந்தான் விைரவிைரந் சி ெபா
ெமா வயிற்றிற்
க வி ந் வளராமற் கற் ணிற் பிறந்தைனேய.
விாிகட ம் வி
ண் விசும்பளக்க நின் யர்ந்
த ம்பிரம ன
ழ்ந் தைலதா ந் தன்ைமயினால்
ெப கிவ ம் பிரளய ன் ேப
வம் ேபான்றெதன்ேன
தி
வ மீனாகிச் ெச விெல த் தடக்கிைனேய

இைவ

ன் ம் நால த்தாழிைச
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பயிரவி ெயனவ ப ெகாைல யலைகயின்
உயிைர
ைல ட ெனா வழி ப கிைன
பி ெயன ெநா யினிற் பிைறெயயி ன
பட
வ மத காிெயா வ ெகா ெபா தைன
ஒ பத சிரெமா மி ப கர டன்
ப வைர றமி பாிபவ ம ளிைன
இ ெபா ளி தவ மி கதி ெயன
ச மைற படவற சமய ம ளிைன.

இைவ நான்கும் ஈர

அராகம்

மைலகுனிய விசும்பளக்கு மதிவிலங்ைக வழிதிறப்பச்
சிைலகுனியப் யநிமிரத் தி ச்சரெமான் ெற த்தைனேய
வ ேகட் டீர யான்
லகு மளந்தெச ம்
வ யிற் பிறந்த கங்ைகப் னலாட நின்றைனேய.

இைவயிரண் ம் ஈர

அம்ேபாதரங்கம்

ட்டவா ளரவவடந் வக்கிவைர திாித்தைனேய
வட்டவான் குறலாைம வ ெவ த் க் கிடந்தைனேய
ட்டவான் கடதிர ழங்குகடற் கைடந்தைனேய
பட்டவா ர தமரர் பசிக்குவி ந் தளித்தைனேய.

இைவ நான்கும் நாற்சீர

அம்ேபாதரங்கம்

ம ெதா சகட ெமா த்தைன மணி
ப வைர நிமிர ெவ த்தைன பாிமள

இைவ நான்கும்

ச்சீர

யரவின த்தைன
ளப
த்தைன

அம்ேபாதரங்கம்

மயி மறி நீ மல மண நீ யிய மிைச நீ ெயளி மாி நீ
உயர் மிழி நீ ட
யி நீ ய மைழ நீ ற மக நீ

இைவெயட் ம் இ சீர
எனவாங்கு - இ

அம்ேபாதரங்கம்

தனிச் ெசால்
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அ ம்பவிழ் குவைள ம் சு ம்பவிழ் கு த ம்
க ங்ெகா வள்ைள ம் கமல மலர்ந்
கண் ம் வா ம் வண்ணவார் குைழ ம்
தி
கச் ெசவ்வி ெமா
கப் ப த்திக்
கண்டவர் வ ங் காட்சியிற் வன்றி
நலங்கிளர் மணிநிைற நன்னீர்ப் பண்ைண
ெபாலங்ெகா மகளிாிற் ெபா ந்த ேபைர ண்
மகரக் குைழயன் மலர ேநாக்கி
ச்சியிற் ெற தைக ாியவ ளேரல்
வச்சிரத் தடக்ைக வ ெப மன்னாிற்
சிறந் விதிப்ப ெசங்ேகா னடாத்தி
மதிக்குைட கவிப்ப மண்

மா க ேம.

1

இ பன்னீர நிைல மண் லவாசிாியச் சுாிதகம்
ேநாிைச ெவண்பா

மாகவைலப் பட்டழிந் மங்ைகமார் தங்கள
ேபாகவைலப் பட்டமனம் ேபாதாேதா - நாகவைணக்
ெகான் ரக்கு ேநமிக் குைழக்காத ேரய ேயற்
கன் ரக்கு ேமாெவா கா லம்.

2

கட்டைளக் க த் ைற
ஒ ைக கக்குஞ் சரஞ்ெசான்ன ேபெரன் ைரக்கும் ெபாற்கா
த ைக கக்கு மயில்விழி யீர ட் ேபைரயின்மான்
ைக சுக்கும் பசுந்தண் ழாெயன் ெமாய் குழலச்
ச ைக

கக்கு மி க்கு ள் ளாவி தைழக்குெமன்ேற

பதினான்குசீர்க் கழிெந ல யாசிாிய வி த்தம்
தைழத்ெத ங் கிரணப் பனிநிலா மதியந்
தடங்கற்கடற் பாிதிெயன் திக்கும்
தமி டன் பிறந்த மந்த மா த ம்
த ற்குழம் ெப த்ெத த் திைறக்கும்
குைழத்தகுங் குமச்ெசங் களபேல பன ங்
ெகாதித் யிர் கு க்குெமன் னளவிற்
ெகா விைன விைளந்த காலநல் லன ங்
ெகா யவா ெமன்பதின் றறிந்ேதன்.
கைழக்குலந் த ந் சந்தனந் திமிர்ந்
காழகிற் குழா றித் ெததிர்ந்

3
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காி க ம ப் ங் கவாி ஞ் சுமந்
கனக ந் தரள ங் ெகாழித்
மைழக்குலம் பிளி ெந ஞ்சுரங் கடந்
வணிகர்ேபாற் கைடநிலம் ரக்க
வ ெப ம் ெபா ைளத் ைறவேன குவைள
வைளவயற் ேபைரமா தவேன.

எ சீர்க் கழிெந ல

4

வண்ண வி த்தம்

தவசாிைய குாிையயி தவிரவிைன ெகாைலகள
தைனநிைன மறிவி ையமா
கவைலப விகடபக டைனயகப டைன ன
கழ ைணக ள ைம ெகா வாய்
நவமணி மலர்மக மிளமதி மதகளி
நைறகம ம
ெமடேவ
திவைலெயறி கடல்கைட நிகாில் கல் வணவமரர்
ெதளி ம

மைற

தல்வேன.

5

சந்தத் தாழிைச
மைற
த் தைலயி றமிதித் தபத ம திைடத்
தவ மாயனார்
வ திநா டர்மக ரக்குைழக் கட ள் மைழெகாழித்
ெதா கி ய வியாய்
நிைற
த் தைலயி ல விகுப் றநி லா தித்
ெதா கு ெவற்பேன
நீயளித் த ைவ ேவயின் த்தெமன நிச்சயப்பட
ெமாழிந்த ேதன்
பிைற
த் தைலயில் வ யவிட் டெதா பின்னல்
பட்டசைட யில்ைலேய
பிைணெய த்ததிைல திாி ரத்ைதயழல் பிழிய
விட்டநைக யில்ைலமா
கைற
த் தமிட றில்ைல க்கெணா கர
பாலமிைல ெயங்கள்மால்
கழ ைனத் ெதாழ மறந்த தாெலமர்கள் ைக சக்
கடவ தாகுேம

6

சந்தவி த்தம்.
ஆகெமான் றிரண்

கூ கண்

பண்ைட யாடகன்ற னங்க ம ேபார்

33
வாைகெவன்றி ெகாண் ேபைரவந்த ெகாண்டல் மாயவன் யின்ற கடேல
பாைக ம் பிழிந் ேதைன ங் கவர்ந் பா டன் கலந்த ெமாழிேசர்
ேகாகிலங்க ளின்ெறன் னாவிெமன்

தின்

கூ கின்ற தன்பர் குைறேய.

7

கட்டைளக் க த் ைற
குைறக்ெகா ந் தாய தின்ெகா ந்தாைர ெகாழிக்கு மந்திப்
பிைறக்ெகா ந் தார்மதிட் ேபைரப் பிரான்தம்பி பின்வரெவன்
ைறக்ெகா ந் தாெவ ெமன்ெமாழிச் சீைத ைல யங்கி
மைறக்ெகா ந் தாயன்

ைகம்மா

ெசய்தனன் வானவர்க்ேக.

8

வண்ண வி த்தம்
வானவர் தானவர் மாம ஜாதிகள் வாழ்வ சாவ ேமல்
வா ல காள்வ கீழ்நர காள்வ ன் மாையயி னாலலேவா
ஏன மாெயா வாமன னாகிய ராம மானவேன
ஞானவ ேராதய ேபைரய ராதிப நாரண காரணேன.

9

சந்தவி த்தம்
கார ணங்குறி யாய்வ ழங்கிவள் காதன் மங்ைகயேர
வார ணந்தனில் தி வந்தனன் மாைல தந்திலேன
நார ணன்ஜக ர ணன்றி ஞான சிந்தைனயால்
ஆர ணம் கழ் ேபைர யம்பதி யாழி யம் யேல.

எண்சீர்க் கழிெந ல

10

ஆசிாிய வி த்தம்

ஆழி மாதவன் ேபைர மாலளந் தவனி ண்டவன்
பவனி கண்டபின்
ேதாழி மீரவன் ளப மாைலெயன் ைண
ைலக்கிடார் குழல்
க்கிலார்
ஊழி ேவர்வி ங் கங்கு னட்ட ம் உ ப திக்குேவ
றழல்ெகா த்த ம்
ேகாழி வாைய ங் கூெவா ணாமல்மண் கூ
ெகாண்ட ம் ெகா ய தாயேர.

ேநாிைச ெவண்பா

11

34
ஏடவி ங் கண்ணிக் கிரப்பா ளவள் கைலநாண்
கூடவி ங் கண்ணீர் குைறயாேதா - மாடமதில்
திமக ரக்குைழ ம் ெவண்மதி ந் ேதாய்ேபைர
நீதிமக ரக்குைழய ேன.

12

கட்டைளக் க த் ைற
குைழத்தி ப் பார தக்கனி வாயிற் குழல் பதிக்குங்
கைழத்தி ப் பா ைச கண்ட ள் ேவார்குைழக் காதர் நன்னாட
ைழத்தி ப் பார்மணற் கூடெலன்றா மிறப் பதன்றிப்
பிைழத்தி ப் பா

ன் ேடாெவன்பார் சூள்ெபாய்த்த பின்ைன ேம.

13

தாழிைச
பின்ைன ையத்த விப் ணர்ந்த ள் ெபற்ற
ெசங்கனி வாயிர்னா
ெப மி தத்தமிழ் ைறெகா ழித்தறி ேபைர
யம்பதி யன்னேம
யன்ைன யிப்ப மலர ைணக்கு ளணத்த ைகயி
ெனகிழ்த் ேவ
றைடெகா த்த கபாட நீவிய ச்சி லம்ெபாழி
யாமலர்
ன்ன த்ெதாி யாதி ண்
கிழ்ந் கண் ைத
கங்குல்வாய்
ளாி யம்பத ேநாவ வன்பினில் த றிந்தவர்
ேபாலவந்
ெதன்ைன யிப்ப வாழ ைவத்த மின்ப ேமாகநல்
வாழ் பற
றியான்ம க்கி நான்ம ைறக்கும திப்பி
றப்பினி

ல்ைலேய.

எண்சீர்க் கழிெந ல
ஏ

யாசிாிய வி த்தம்

காரணத் ெதவர்க ேள மற் றிழிகு லத்ெத ம்
ைல ேர
ட்
சாதிேபதமற் றவர்கள் மிச்சிைலத் த வ ராயி ம்
னித வாழ் தா
னாத லால ட் ேபைர நாரணர்க் க ைம யான த்
தமர்ச ேரா கப்

14

35
பாத

ளிபட்

லகம் வாழ்த

ற் பர

வார்பதத்

தளவி லாதேத.

தர

15

ெகாச்சகம்

அளவறியாப் ன ைடப்பட் ட ந்தினர்ேபா லணியிைழயீர்
விைளவறியாப் ேபைதமயல் ெவள்ளத்தி ல ந் வேளற்
களவறியாத் தயிர் கர்ெசங் கனிவாயர் மணிப் யத்திற்
ளவறிவாள் பின்ைனெயான் ஞ் ெசாலவறிய மாட்டாேள..

16

அ சீர்க் கழிெந ல யாசிாிய வி த்தம்
ஆைளப் ெபா
வாைளப் பக
ைளத் ெதா

கயங்கலக்கி ய யிற் ப ந் மதகி ய
குந் ழக்கும் வயல்சூழ் வ தித் தி நாடன்
பசுந் ளபஸ் ச குக் கிரந் மட ர்மா

ேறாைளக் க தி மடெல தத்

ணிவாள் விைரெகான் றறியாேள..

17

அ சீர்க் கழிெந ல யாசிாிய வி த்தம்
அறிவி ேலெனா ேமய நீதியி னிைடவி ேலதிாிேயன்
ெநறியி ேல
கதியி ேல ைன நிைன மா ளேதா
யிைறவ ேனமைற தல்வ ேனெதா ெமம நாயகேம
ம வி லாமர ைடய ேபைரயில் ம வி வாழ் கிேல..

ஊசல் – க த்தாழிைச
வாழிவலம் ாிந் ெந ங் குைழக ளாட
மலர்க்காந்தள் ெசங்ைகவாி வைளக ளாட
வன ைலயிற் குைடந்த த் வடங்க ளாட
மைழகவிந்த குழலவிழ்ந் ம ங்கி லாடச்
சூழிவலம் ாிகளிற் ைமந்த ராடச்
சுரர் னிவ யிரைனத் ஞ் சூைற யாடச்
சுடர்வயிர வடம் பிைணத் க் க கி ெனற்றித்
ங்குமணிப் ெபான் சல் வக்கி யாட
ேமழிவலம் ாிபழனப் ேபைர நாட் ல்
ேமதகுசீர் வளம்பா யா
சல்
விைரத் ளபச் ெச ம் யைலத் ெதா
ற் ெறட்
ேவதியர்தம் கழ்பா யா
சல்
ஆழிவலம் ாிபா யா
சல்

18

36
அவங்க டக் ெகா பா
ஆழ்வார்கள் தமிழ்பா யா

யா
சல்

அ தைனயீ ரணியிைழயீ ரா

அ சீர்க் கழிெந ல

சல்
சல்..

19

வண்ண வி த்தம்

ஆ லாள்கழலா லாள்கைன யா லான்பனிநீர்
ேபா லாள்கைலேத லாள்வைள னி லாளவடான்
பீ லாவிய தி ேகா ய ேபைர வாழ் கிேல
நா வாளிைச பா வாணம நார ணாெவனேவ
நாராய ணாயெவன ேவாதாமல் ண்ெமாழிேகா
ணாவா ேம பய ணவர் கேழ
யாரா ேமாதிலைவ ேகளாத டர்ெசவி
யானா ேம பய னறிவி காள்
காரான ேசாதியழ காராத காதெலா
காணார்க ணா ெமா பய ளேதா
வாராழி மீ
யில் ேபேரசர் ேகாயில்வலம்
வாராத கா

ெமா

எண்சீர்க் கழிெந ல

பயனிைலேய..

20

21

யாசிாிய வி த்தம்

ஒ பிைழகண் டயர்ப்பா ளாதாரவி ேலாதா
ற நிைனந் தி ப்பார்கள் ேகாபமைம யாேதா
வி வ மிங் கிதத்ேதா கூ யைண யாநா
ளிளைமநலங் கிைடத்தா ங் ேக பயனாேமா
கவிழ்ெசங்க கனிக்ேகாைவ வாய்ெமாழியி னாேல
னிவர்ெப ங் கு த்தாழ் வளரதறி யீேரா
ம வியசந் தனக்காவின் மாமலர் ெகாய் வாேர
மகரெந ங் குைழக்காதர் ேபைரயைண யாேர.

22

கட்டைளக் க த் ைற
ஆரய ராம
ப்பா ரவ க் க ள் ாி ம்
ேபைரய ராதிபர் நங்குைழக் காதர் பிறங்கன் மின்ேன
தாைர யராவிக் கைடந்தெசவ் ேவெலன்னஸ் சாய்ந்த குழற்
காைர யராவிெயன் ெனஞ்ைச யரா ங் கைடக் கண்கேள.

பதினான்குசீர்க் கழிெந ல

யாசிாிய வி த்தம்

23

37
கண்ணகம் ைதப்ப ெவளியிடஞ்ச சுவறக்
க ந்தடத் தி ட்படாய் விாித் க்
கடல் டக் குழம்ைப யள்ளியிட் லகங்
கரந் ெகாண் டனெவனத் தணிந்
விண்ணகம் ைதத்த பாிதி மதி ம்
வி ங்கி ண் ெடா
ைட ெசறிப்ப
ேவர்வி ந் ழி
விலாக் கங்குல்
வி விலாத் தைகைமேய ைரயாய்
மண்ணகம் ைதத்த ைணய
னிவர்
மனத்தகம் ைதப்ப ேவழ்
ம்
வயிற்றகம் ைதத்த ெப மெவன் றிைடச்சி
மார்க்க ம் ைதப்பநீ ெவ விப்
பண்ணகம் ைதத்த பவளவாய் ைதத் ப்
ப மணிக் குைழபி த் தாடப்
ப த்தவர் சு தி
த்தவர் ேபைரப்
பதிவளம் ரக்குமா

கிேல.

24

ேநாிைச ெவண்பா
மாவளர்த்த வன்ைனய மாரன் குயில்வளர்க்கக்
காவளர்த்தா ெரன் குைழக் காதேர - நாவைளத் ச்
ெசற்றார் நைகவ ப்பத் தீெவ ப்பப் ந் ளவின்
ற்றார் நைகெவ க்கு ேமா.

25

சுரம் ேபாக்கு - கட்டைளக் க த் ைற
ெவ த் ச் சிவந்தவப் பாைலக்கப்பாைல ெவளியில் ெவப்பம்
பி த் ச் சிவந்தன ேவாவந்த ணீர்கண்ணன் ேபைரெவற்பில்
வ த் ச் சிவந்தெசம் பஞ்ேசா டனிச்ச மல
த்தித்
த த் ச் சிவந்தன கண்டீர் மடந்ைதெபாற் றாளிைனேய

மறம் - சந்தத் தாழிைச
தாெள த் ல களந்தேபைர கி றனத ட்கு நிலத் ேளார்
ைதயைலப்
மணங்குறித்ெத
ச குெகாண் வ
தேன
ேவெள த்தவ ேவல்படப்ெபா
விைனெய த்தவர சைரெயலாம்
ெவட் விட்டதி
கமலா தி
க ம் ேவறறிவதில்ைலேய
நாெள த்தபைட பாெட த்ததிைல நாணயப்பிைழயி வின்ன
நரபதித்தைலவர் தைலெய த்ததிைல நமெனதிர்த் வ மாயி ம்
வாெள த் வாி சிைலகுனித் வைள த பி த் ெமெமர் ெவல்வராம்

26

38
ம

வரம்பழி

நா

பன்னி சீர்க் கழிெந ல

ெமங்கள்குல மறவரம்பழிவ தில்ைலேய.

27

யாசிாிய வி த்தம்

இல்லத் தடங்கா மடந்ைதயர்கற்
ெபன ம் பசிக்ெகன் றிரந்தவர்ெகான்
றீயா தவர்ைகப் ெபா ள்ேபா
மிரவிக் கி ள்ேபா ல ம யார்
ெசால்லத் ெதாைலயா ெவ பிறப் ந்
ைடகுங் க ைணக் குைழக்காதர்
ைணத்தா ளளக்கும் விம ங்கிற்
சுற்றிக் கிடக்குங் க ங்கடேல
ெகால்லத் ணியா தன்ைனய ங்
ெகாதியார் மதி மதன்பைட ங்
கூப்பிட் டைழயாக் க ங்குயி ம்
ெகா ைம ப த்தாக் குழ ைச
மல்லற் ப த்தா வயலவ
மளித் ப் பிாியீ ெரன ைரயா
தயர்த் க் ெகா த்த மனமி க்க
வாைர ெவ க்கக் கடேவமால்.

28

சம்பிரதம்
கடல டங்க
ெமா சி றங்ைக னல்
க கி ம் கு
சிேவ
ாிடம்வ லஞ்சுழ ம் வடத டங்கிாி
ெமம சம்பிரத மீெதலா
டனி ந் மகிழ் கு ப ரன்பரைவ
லக ளந்த கில் ேபைரமா
லடல் ாிந் பக ர ெகாண்ட
மாிய சம்பிரத மானேத.

29

ேநாிைச ெவண்பா
ேதவகியார் ெபற்ற தி வ த்தம் பாராமல்
ேகாவியர்தா மன் குைழக் காதேர - தாவி
ய க்குங்ைகம் மாேறாநீ ரஞ்சினர்ேபாற் கா
பி க்கும்ைகம் மாேறா ெபாி .

க வி த்தம்

30

39

ெப விட வரவைணப் ேபைர மாதவன்
ம விட நிைனகிலான் மங்ைக மாதேர
த விட ெவண்ணிலாத் தைழத்த ெதங்க
ெமா விட மிைலநமக் குைறவி டங்கேள.

31

கட்டைளக் க த் ைற
உைறக்ேகா மாடவர் வாளா ெலா ெகாம் பிறந் மற்ைறக்
குைறக் ேகா ெகாண் ழல் குஞ்சரம் ேபா ம் ெகா யிைடயீர்
ைறக் ேகா வாய்ைவத்த மால்ேப ைரயிற் ெறன்னர் சூழ்ந்த பண்ைடச்
சிைறக்ேகா

ேமகம் பிைறக்ேகா

- எ சீர்க் கழிெந ல

தாங்கிச் சிறக்கின்றேத.

32

யாசிாிய வி த்தம்.

சிறந்தார் ெதாழத்த ம ந்தா மைழப் யல்
ெச ம்ேப ைர த் தமர்பால்
அறந்தா றக்கு கினங்காண் மடப்ெபைட
யனங்கா ைரத் த ள் ர்
இறந்தா ெமனிற்பிைழ யி ந்தா ெமனிற்ப
திரங்கா மனத்தவர் ேபான்
மறந்தான் மறக்க நிைனந்தா னிைனக்க
மனந்தா ெனமக் கிைலேய.

33

ெவண்பா
எமக்கு கம் வாட வி ந்தா மைரகள்
தமக்கு கம் வா ஞ் ச ப்ெபன் - அைமத் ைர ம்
ெபண்மதிெயன் ேறாதாமற் ேபைதநாட் டன்னங்காள்
தன்மதியி

ண்ேடா தழல்.

பதினான்குசீர்க் கழிெந ல

34

யாசிாிய வி த்தம்

தழல்பிழிந் சா ெகாண் சந்தனத்தி ட்டதார்
தண்ணிலாைவ ெயாிெயழஸ் சைமத் விட்ட பாவியார்
குழல் பிழிந்த விைசயிேல குளிர்ந்தசிங்கி ைவத்ததார்
ெகா ைமவந்த காலமாைச ெகாண்
க்க வல்லேமா
நிழல்பிழிந் ப கெவன் நிைன மசுர ம த ம்
ெநறியெவன்ற குாிசில்ேபைர நீர்குளிக்கு நாைரகா

40
ளழல்பிழிந்த ேவலெரம்ைம யாைணயிட் டகன்றதா
லந்தவாய்ைம

பின்

டல்பிழிந்ேத னாவி ண்

விட்டேத.

35

கு ெவண்பா

ஆவி ண் ைம ண் டறிைவ ண் நிற்குமி
காவி ண் தாமைரக்ேக கண்டீேரா - ேதவி டன்
மால்வளர்ந்த ேபைரயின்கண் வாவிகண்
ைவ ண்
கால்கிளர்ந்த நீலவண்

காள்.

36

அ சீர்க் கழிெந ல யாசிாிய வி த்தம்
வண்
தண்
ண்
ெகாண்

க்குங் குழற் றத் வாட் ம த் ப்பி த் வ ந்த வள்ைளத்
க்குங் குைழமட ர் குைழக்காதர் ேபைரயின் த் தமிேழ ேபால
க்க வட்டாத விதழ
மிள நீ
ங்கள் பா ற்
க்கப் ெப ங்காமப் பசிக்குதவா தி ப்ப

ங் ெகா ைம தாேன. 37

வஞ்சி வி த்தம்
ெகா த்ேதாினர் குைழக்காதினர் குலக்கார்வைர ேமற்
பி த்தீர்தைழ ெக த்தீர்காி பிைணத்ேத வ ேதன்
அ த்தாமைர நடப்பீரைவ யைடத்தா வ ேதார்
ெதா த்ேதாழியர் னச்சார்ெபா

ெதா த்தாைல ேவ

38

கட்டைளக் க த் ைற
ெதா ம்பாக்கி யண்டர் ெதாழக்கற்ப காடவி சூழலர்த்ேத
ென ம்பாக் கியெமன் றி ப்பெதல் லாமிந் விட்டந்தட் த்
த ம்பாக் கியெபாழில் சூழ்ேபைர மால்சர ணாரவிந்தச்
ெச ம்பாக் கியெமன் றவன

யார்பண்

ெசய்தவேம

39

அ சீர்க் கழிெந ல யாசிாிய வி த்தம்
ெசய்யிற் க ம் வளர்ேபைரத் தி மா றி நா டைனயீ ம்
ெதாய்யிற் க ம் மலர்க்கைண ந் ெதாழி க் க ம் விழி மதன்
ைகயிற் க ம் மலர்க்கைண ங் ைகக்ெகாண் ட ேபாற் கண்டெவன்ேமல்
எய்யிற் க ம் ங் கைண மிைல இன்ைறக் கிறவா தி ப்ேபேன.

40

41

பன்னி சீர்க் கழிெந ல

யாசிாிய வி த்தம்

இ ம்ைப ெநறித் த் திக்ைகம த்
திளங்ேகா மகளிர் ரெனறிப்ப
ெவதிர்த்தார் சிரத்ைத ெநறித் மைல
யிடறி ெநறித் க் கடர் றத் ச்
சு ம்ைப ெநறித் வழிகறங்கச்
சுற் ம் தைழக்குஞ் ெசவிப்படலத்
ங்கக் களிற்றின் மிைசப்பவனி
ெதா தாள் விரகம் ெதாைலயாேதா?
க ம்ைப ெநறித்
டப்பலவின்
கனிைய ெநறித் மைட
கிற்
கத ப் படைலக் குைலெநறித் க்
கன்னிக் க கின் மடெனறித் க்
கு ம்ைப ெநறித் த் ேதெனா குங்
குவைள ெநறித் ப் ைடத் வரால்
குதிக்கும் னற்ேப ைரயின் மகரக்
குைழேய ெயவர்க்குங் ேகாமாேன.

எண்சீர்க் கழிெந ல

41

யாசிாிய வி த்தம்

மாெனன்பார் கைலெயன்பார் ெதா க்க லாகு
மலர்த்தைழயா ெலய்தெதா மத்த ேவழந்
தாெனன்பார் பதிெயன்பார் வழிேய ெதன்பார்
தாமைரப் ங் ேகாயிெலன் தவிர்ந்த ெதன்பார்
ேகாெனன்பார் குலத் திக்குங் க ைண ேமகங்
குைழக்காதர் ேபைரயிளங் ெகாம்ேப வம்ேப
யாெனன்பா ரல்லெவன்பா ாில்ைல ெயன்பா
ாிவர்ேகாட் க் ெகதி ைரப்பார் யாவர் தாேம.

42

கழித் தாழிைச
தாேமாதரர் ம சூதனர் த ேபைரயின் மட ர்
நாேமாதர மாேமாகினி நலேமாதர மறியீர்
ஆேமாதர மலேவாெவளி த ேய டன் னிவாய்ப்
ேபாேமாதர நிைனயீர்கமழ்

வாய் மல ர ேத.

க வி த்தம்
ேதனார் ெபா ைனத் தி மால் தமிழ்ப்ேபைர

43

42
யானாத கல்வி யறிவார் பயனன்ேறா
கானார் க ங்குழலார் காமத்தின் பால்மறந்
ேபானாரறத்தின் ெபா ட் ப் ெபா ட்பாேல.

44

க த்தாழிைச
பால்வ
ந் திரண் ைல ம் பச்சுடம் ம் பசுநரம் ஞ்
சூலவ
ந் ேதான்றாமற் ண்வயிற்றிற் ேறான்றியநாண்
ேமல்வ வா மிரணியைன விைனெதாைலக்குந் தமிழ்ப்ேபைர
மால்வ வாந் தி வ வ மரகதத்தின் மணிவ ேவ.

45

கட்டைளக் க த் ைற
வ த்
பி த்
கு த்

சங்ெகாப்ப வண்ேடாட் மல் ைக வாயிற்ெகௗவிப்
வண்ேடா ம் ேபசுகிேலன் பிாியாத ைவவர்
ெசன்ற குைழக்காதர்க் ெகன்மயல் கூறிவ ம்

ப த்

நீெசல்

வாய்மைழ சா ம் பனிக் ெகாண்டேல

46

கழித்தாழிைச

ெகாண்டைலக் ேகாதி வகிாிட்
ண்ட குழலாேர
குங்குமச் ேச
சித் திரண்ட ைலயாேர
ெதண் ைரப் பாயல் மீதிற் யின்ற
மாமால்
ெதன்தி ப் ேபைர மீதிற் சிறந்த மட ேர
அண்டற்ெபாற் மி தான்விட் ெட ந்த ளினீேரா
அம் யக் ேகாயில் வாழப் பிறந்த வ நாேமா
தண்டமிழ்ப் பாகி
றிக் கனிந்த ெமாழிதாாீர்
சந்தனக் காவி னீழற் ெபாழிந்

ம

ேர.

47

ம த்ேதற ண் ங் களிவண் காள்வம்மின் மாலறிந்
க த்ேத மகிழ ங் கண்களி கூர ங் காய்கத க்
கு த்ேத விசும்பளக் கும்ேபைர மால்குைழக்காதர்ெசம்ெபாற்
றி ந்ேத ாி

ங்க

தாய்வ

எ சீர்க் கழிெந ல

ேமாவன்பர் ேதர்வரேவ

வண்ண வி த்தம்

வரம்ப ங் கடற்பாயல் பிாிந்தநங் குைழக்காதர்
மகிழ்ந்தெதன் தி ப்ேபைர வளவயல்சூழ்
க ம்ைப ங் கசப்பாக விைளந்தெமன் சுைவப்பாகு
கனிந்தெசந் தமிழ்ப்ேபா ெமாழிமட ர்

48

43
இ ம் ெநஞ் சவர்க்காக ெநகிழ்ந்தெநஞ் ெசமக்காக
வி ந் சஞ் சாித்தாவி யவர்பிறேக
ம் ெநஞ் ெசமக்காக மறந்தவன் பவர்க்காக
விாிஞ்ச

ம் பைடத்தாெனன் விதிவசேம

49

பன்னி சீர்க் கழிெந ல யாசிாிய வி த்தம்
விதிக்குந் ெதாழிலாற் பலேகாலம்
ெவவ்ேவ ெற த் ந த்ெதா வன்
விைளயா வேபாற் ெறாைலயாத
விைனயிற் சுழன் த மாறி
எதிற்குந் சிறிதா ெம ம் கைட
யாைன தலாந் ெதால்குலத்தி
ெலல்லாப் பிறப் ம் பிறந்த த்ேத
னினி ன் தி த்தா ெளனக்க ள்வாய்
குதிக்குங் க ழிப் ெப ஞ்சுவட் க்
கு ங்கட் ெப வான் மைழமதித் க்
ெகாைலேவட் ெட ெதவ் டல்பிளக்கக்
குத் ம் பிைறக்கிம் ாிெயயிற்
மதிக்கும் கர்மத் தக கத்
வாிவண் ைரக்கும் பைணக்கரத்
மதவா ரணத் க் க ள் ாி ம்
மகரக் குைழெயம் ெப மாேன.
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எண்சீர்க் கழிெந ல யாசிாிய வி த்தம்
மகரக்குைழ மாயன் ெபா ைனத் ைற நாடன்
மண்டங்கு யா ந் ெதாண்டன்பணி வாதன்
பகதற்காி தாகும் பரதத் வ ேபாதன்
ைபம்ெபாற்கிாி வா ஞ் ெசம்ெபாற்ெகா ேபால்வாய்
சிகரத்தன பாரங் குைழயக்கு ேவர் ஞ்
சிந் ங்கனி வாயின் பந்தத் ைர மா ந்
தகரக்குழல் ேசா ங் களவித்ெதாழில் ேபாகந்
தங்குஞ்சுைன தானிங் ெகங்குங்கிைட யாேத.

சந்தக்க

51

வி த்தம்

எங்குங்கிைட யாதேப ாின்பந்த ேபைரமால்
ெவங்கண்களி யாைனேபாம் ேவள்கண்ெட மாதரார்
சங்கங்கைள வா ேக சந்தத் ழல் வ மா
தங்கங்கணி யாகேவ ளம்பின்

யிர் வா ேம.
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அ சீர்க் கழிெந ல

வண்ண வி த்தம்

வா

மைனத் யிர் வாழ வளிப்பவர் மாமக
ரக்குைழமால்
கூ
னற் ைற யா யிைளத் டல் கூ
நைரக்கு கீர்
ேபைடைய விட்டக லாதி
த்தமிழ் ேபரறி
விற்குணேம
யாடவ ாிப்ப ேபான பிைழக்கினி யாைர
ெவ ப்ப ேவ.
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பதினாங்கு சீர்ச் சந்த வி த்தம்
ஆர்ெவ ப்பி மயல் ெவ ப்பி மன்ைனமார்கள் ெவ ப்பி
ம தசந்திர கைலெவ ப்பி மந்திமாைல ெவ ப்ப ேவள்
ேபார்ெவ ப்பி மற வந்ெதா
ைடெவ ப் பி ம் வைளகடற்
டவிேய ம் ெவ ப்பி ெமா ெபா ளதாக நிைனப்பேனா
வார்ெவ த்ெத ெகாங்ைகயீமக ரக்குைழத்தி
மாயனார்
மார்பிடத் ம் வைரப் யத் ம் மணந்தைணந்
யங்குைபந்
தார்ெவறித் ள வாயி ஞ் ச காயி ம்
ெபற விட்டேதார்
சாமகீத ெமாழிச்சு ம்ெபா தான்ெவ ப்பில
தாகிேய.

54

அ சீர்க் கழிெந ல

வண்ண வி த்தம்

இலதாகி ளதாகி டலாகி யிராகி யி ளாகி
ெயாளியாகநீ
பலதாைர ெவகுமாைய விைளயா குணநீதி
பலேதவ ரறிவார்கேளா
மல
கயல்சாட மதகூ
னல்சா வ ேபைர
நகராளேன
சிலேபர்க ளறிவார்கள் ச ேவத
ேபாத
ெதளிஞான
ய வகுப்

ப்பத்திரண்

ைடேயார்கேள.

சீர்க் கழிெந ல யாசிாியச் சந்த வி த்தம்
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உைடயக் கலசத் தயிர் ெகாட் ெய த்
திதழ்வழி ெயா கிய திவைல ெபாழிந்தன
உரைலக் கத க் கைடயிட் யரத்
றிபல தடவிய ந ெநய் கவர்ந்தன
உடல்கட்
கத் ெதாழில் மற் பி யிட்
டசுரைர ெயம ர மள
ரந்தன
உயிைரப் ப கக் களவிட் டலைகப்
பைணவைர ைல க ெந
யி ந்தன.
ப யிற் ைடபட் ழலக் கனகைன
நக னி
தி ெச வி யிடந்தன
பைனயிற் கனிெயாத் தி ப
யத்
தைல
ள் படவ பகழி ெசாாிந்தன
பாிதிக் கதி ட் ைதயத் தமணப்
படநிழல் ெக மிய திகிாி சுமந்தன
ப மச் சிகரக் கயிைலப் பர க்
கி ப ெகடநிைற பாிசில் வழங்கின
கடைலக் கைடயப் ப மத் வ த்
திைமயவர் பசியற வ தம் விளம்பின
களபத் ெதளியிற் ளபத் ெதாைடயில்
பாிமள ம் கபத
கி யளந்தன
கனவட் ட ைலத் திரள்பட்
விப்
ெபா வியர் வாிவைள ெபா
சிவந்தன
கமலத் தவைளத் த விக் களவியி
ளகிய ளகம ெதா கி ம ந்தன
மைடயிற் கழியிற் ெபா ைனத் திைரயினி
தறிய வாிமண லலகு ெந ம் ைழ
மதகிற் கத ப் படைலக் குைலயினில்
வள க கடவியில் ம வி வலம் ாி
வயெலக் காிடப்
த் தமிழ்ெசாற்
கு ைகய ரதிபதி பர ெந ந்தைக
மகரக் குைழ த் தமனித் திய யர்
பரகதி

த்லவ னணிெபாற் யங்கேள.

குறம் - பதினான்கு சீர்க் கழிெந ல
யங்க ேசகர யங்கு நாடதி
கழ்ந்த ேபைரைய வணங்கிேய
ாிந்த வாய்ைமயி னிகழ்ந்த மாகுறி
கன் வாழ்குற மடந்ைத நான்
இயங்கு மாெக ளி ம்ெபா லாதல
வி ந்த மாநில மிணங்கேவ

வண்ண வி த்தம்
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யிைசந் மாநிதி லங்க ேவய ள்
ெபா ந்தி வா ைவ யிலங்கிழாய்
வயங்கு மாதைல வைரந் ேபரதில்
வளங்ெகாள் ேசவக ாிரண் ேபர்
வளர்ந்த நாவல ாிரண் ேபேரா
வ ந்த ராதலம் வணங்குேவா
யங்கி நா டல் வ ந்தி ேனென
குழந்ைத வாய்பசி யடங்கேவ
டந்ைத யாெயா சிறங்ைக கூழி
கிழிந்த

சு

றங்கேவ.

ெகாற்றியார் - எ சீர்க் கழிெந ல
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யாசிாிய வி த்தம்

அரங்கத் ேள யி ம ஞ்சக்ர பாணிவய
லகஞ்சுற் ேபைர நகர்வாய்
வி ம் ற்ற தாம ைல ய ம்பித் தாமைரயில்
விைளந் க்க மாமணி ெகாேலா
க ங்கற்ைற வார்குழைல
ந்திட்ட நாமெமா
கலந்திட்ட தாவட மாய்
வ ங்ெகாற்றி யாரழகி னரங்ெகாற்றி யாடல
ம ங்ெகாற்றி யாரறி வேர

சந்தக்க

58

வி த்தம்

வ கார் கில தி ேபைரயி லமர் வைணேசர்
ெப வாழ்ெவா ெமா நாளைவ பிாிேவா மலேவ
தி ேவய
ேவெபா சிைலேவள் கு வா
ேவெறம

டல் ேவெறம

யிேரா குயிசேர.
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ேநாிைச ெவண்பா
உயிர்
க்குஞ் ெசவ்வந்தி ண்ெடனேவ ேகாைத
மயிர்
க்குஞ் ெசவ்வந்தி ைவயாள் - அயனார்
ெப ந் ளதிக் ேகக ம் ேபைரமால் சாத்
ம த் ளதிக் ேகமயலா வாள்.

எ சீர்க் கழிெந ல

சந்த வி த்தம்

மயலற் றைவக்க ள்ெசய் மகரக் குைழக் கட ள்
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வயிரப் ெபா ப்பி னயல்சூழ்
யைலத் ைடத் மதி யதைனப் பதித்தெதன
கவட்ட மிட் வ
ர்
ய ற் க த்தகுழல் வைரயிற் பைணத்த ைல
ளகிக்கி விற்
ம்ேவ
ரயலற்ற வற்பவிைட தி ெநற்றி யிற்றலேத
மழியத்

ைடப்ப தழேக.

அ சீர்க் கழிெந ல

61

வண்ண வி த்தம்

அழகு தங்கிய மகர வண்குைழ யமலர் தண்கிாிவாய்
ைழ ைழந்ெதன யிைர ண்ட
வல ம்ப ேமா
மைழ சுமந்தைல கடல் சுமந்திைண மைல சுமந்த ேள
தைழய வந்ெதா

ஒன்ப

ெபாழி

னின்ற

தனியிளங் ெகா ேய
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சீர்க் கழிெந ல ச் சந்த வி த்தம்

இளங்ெகா யிணங்கு
சூழல்
ெந ங்கிய ெபா ம்பர்ெவளி நீழல்
இதண் ைட யி ந் விைளயா நீர்
விளம்பிய குளிர்ந்த ெமாழி
கைரந்த க ங்க ைன சி
ெவ ங்கவ ெணறிந் பய னாகுேமா
வளந்தைல மயங்குதமிழ் நாடர்
ெசகந்தனில் குந்தர்வ ேபைர
மடந்ைதயர் வணங்கு மபிேஷகேம
ெதளிந்தெசா னிங்கெளன
பசுங்கிளி வி ந்த ன மீ
ெச ந்திைன விைளந் கைர ேய ேம.

களி - பதினான்குசீர்க் கழிெந ல ச் சந்தத் தாழிைச
கைரபைடத் தமைட
குைடப்ப ெவா
கயல் பைடத் ல ேபைர மால்
க ைணையப் கழ வ பரப்பிரமர்
களியர்கா னறி நற மாய்
வாிைசயிட்டன ளிலச்சி யாகினி
வைலச்சிையத் ெதா மடத் ேள
ம க்குடந்தைன ெய த் ைவத் ததைன
வைளய ைவத் நட மா ேவாம்
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விாிசைடக் கட ள் ரெமாித் த
ம்
விடமிடற் றிைட ெசறித்த ம்
ேவ ைடக் கட ள் சூரைனச் சமாில்
ெவன்ற ம் ெபா
ெகான்ற ம்
அாிமலர்ப் பிரமன தைலக் கு மி
ய தைலக் குைற ைளத்த ம்
அன் பஞ்சமிதன் மந்திரப் ெப ைம
யன்றி ேவ

வரமல்லேவ.

பன்னி சீர்க் கழிெந ல
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யாசிாிய வி த்தம்

அல் க் கமல ம ெபயர வ கிற் குவைளக் க த்ெதா ய
வாம்பற் கு வின் மட ைடய வைலயிற் ைளத் கைரேயறி
ெநல் ற் குந் ெகா வள்ைள ெநாியத் தவழ்ந் பணிலமணி
நிலைவப் ெபாழி ந் தமிழ்ப் ேபைர ெந மால் ெபா ைனத் தி நாட் ன்
வல் க் ெகா ேய மடப்பி ேய வனசத் தி ேவ ய
ேவ
வயிரக் ெகா ந்ேத மரகதேம மயிேல யைனயீர் மைழய வி
கல் ற் ெபா த வைரச் சாரல் க காவைனத் ந் ெதாைலத்தன ெனன்
ைக ந் தைழ

கம் பார்த் க் க ைண ாியக் கட ேர.

65

வஞ்சித் ைற
ர மாரனா
லார மாைல ேவம்
ேநர மாைல தா
ேநர மாைல தா
ேபைர மாயேன.
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அ சீர்க் கழிெந ல

ஆசிாியத் தாழிைச

ேபைர வளம்பதி மாேல ேபைதைய வந்தைண யாநா
ளீர ந ங்குழ லாேர ேபைத நிைனந்தினி ேநாேவன்
மார சரம்ப
ேவா வாாி வி ம்பனி நீேரா
ஆர வடம்ப

ேளா வாவிைய

எண்சீர்க் கழிெந ல

ண்ட

யாசிாிய வி த்தம்

கார் காலம்
தான் குதிக்கு மந்தி மீ றந்தி மாைலத்

தாேன.
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தழல் குதிக்கு ெமனத் ைணேய த
ங்காலம்
ேதன் குதிக்கு மிதழி ம் ெபான் சித ங் காலம்
தி ந்திைழயார் விழித்தாளஞ் சிந் ங் காலம்
நாங்குதிக்கு ெமா ங் குதிக்கும் ப ேய வந்த
ஞானவேரா தயன்ேபைர நகர்வாய் வட்ட
வான் குதிக்குங் காலமவர் மறந்த காலம்.

தர

68

ெகாச்சகக் க ப்பா

மறம் ாி ந் திகிாி டன் வலம் ாி ந்தாித் நமக்
கறம் ாி ங் குைழக்காத ர ட்ேடைர யர் நகர் வாய்ப்
றம் ாிய மணிப் ாிைசப் ெபாறி சுமக்குந் கிற் ெகா க
ணிறம் ாி ம் யல் குளித்

நீணிலவிந்

வக்குேம.

69

அ சீர்க் கழிெந ல யாசிாிய வி த்தம்
நீணி லாெவ ம் பளிக்குமண் டபத்திைட
நின் தன் னிழற் ேகாலங்
காணி லாயிைழ ெயா த்திெயன் றைழக்குெமன்
கன்னிையத் த வாேயா
ணி லாடக ரம் பிளந் யி ணத்
ேதான்றிய ெந மாேல
ேக லாவிய தடம் ெபாழிற் ேபைரவாழ்
தி ந் ெதழிற் குாியாேன.

அ சீர்க் கழிெந ல

70

வண்ண வி த்தம்

உாிைச மா ள ெவா கு ேத ள ைறெகாள் கூவ ன் வாய்
விாி நீ ள பதியி னீாினி வி ய ேவகுகேவ
யாிைவ வா ன ளிைறவ ேபைரயி லமர மால்வைரவா
யிரவி ேபான

ெனா வர் ேபாகில ெரயினேரா ெகா ேத.

கட்டைளக் க ப்பா
ெகா யளந்த வேசாைதைக மாறஞ்சிக்
குைழ ெதா ங் ைகக்குைழக்காத ேர ம
த யளந்த யிர் யா ம் வாழவன்
றாழிெகாண்ட மரக்கால் பதித் நீர்
ப யளந்த ேபாதாம லன்ன ம்
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50
பைடத்தி ப்ப பாலெனன்ேறாதலால்
மி யளந்த வறிஞைரப் ேபாலன்
ெவண்ெணய் ெதாட் ண்ட ெதன்ன விேநாதேம

பன்னி

கழிெந ல

72

யாசிாிய வி த்தம்

என்ைனத் தனிேய
நில க் கிைரயிட்
க்கக் கட ேரா
எாிவாய் ம க்கும் பணிவாைட யிளைமப் பய மடநா ந்
தின்னக் ெகா த் வி
ேரா தீரா வி ம்ைப யிைவ யைனத் ந்
தீர்க்கும்ப ேய ெச ந் ளபத் தி த்தார் ெகா த் வி
ேரா
கன்னற் கனிவாய்ப் பாெலா கக் கத க் குைலவா ய ெதா கக்
க ங்காவியின் வாய்த் ேதெனா கக் கமலத்தவர் வாய்த் தாெதா கச்
ெசந்ெநற் குைலவாய்ப் பாெலா கச் ெச ந்தாண் ேமதி குந்
க்குந்
திைரநீர் ெப கு வயற்ேபைரச் ெசல்வக் க ைணப் ெப மாேள.

73

கட்டைளக் க த் ைற
மாவாய்க் கிழிக்குங் குைழக்காதர் ேபைர வைள கடனீர்
நாவாய் பைடத் ப் பயெனன் ெகாேலா ந ச் ெசால்லறியாப்
வாய் குைடந் ெச ந்தா தைளந் ெபாதிந்த ெதன்றற்
றீவாய் மற

ெயனவந்

எண்சீர்க் கழிெந ல

லா மித் ெதன்றிைசக்ேக

74

சந்தத் தாழிைச

ெதற்குத் திைச ேநாக்கித்தி வரங்கத்திைடத் யில்மால்
ெதன்ேபைரயி லன்பாகிய ெசம்ெபாற்கிாி மட ர்
அற்பத்தைழ கண்டான் ைல யா க்கி ெடாணாேதா
அ ைமப் பணி விைடேபாத ம ேய ள நலேனா
கற்பித்தன ெசய்ேவன்க காவிற்றைழ ெகாய்ேவன்
காமன்ைகயில் விைலேயாவி காேதாைல யிெல தா
விற்கத்தி
ளேமாெவைன ேமவத்தி
ளேமா
விைனேயெனா

அ சீர்க் கழிெந ல

பிைழ

றி

விண்ணப்ப

மக்ேக.

75

வி த்தம்

ேகச வாமைழ வள்ளேல ேகழ லாயதிர் ெகாண்டேல
யீச ேனதிகழ் ேபைரவா யிைறவேனெயன ெவண்ணிேய
நாச வாழ்ைவ னிந் நீர் நாரணா நமெவன் வாய்
ேபசு

ரறி கின்றேத பிறவி ேவராிகின்றேத.

76

51

சித்

ஐம்பத்

நான்கு சீர்க் கழிெந ல

வண்ண வி த்தம்

அாிபாைள நற
தாைழ ெகாண்டல்
சூ ெவளிகீ சுடர்கால் குைடந்
னல்ேவ வ ஞாழல் கனிசூ ரலம்
படேமாதி வைரவா யிறங்கி
யழல்சீறி நிழல்மாறி மைலேவக ெவம்
சுரமாறி நிைரயாயர் நிலேம கடந்
தத்தி ழ் ெபா ைந வந்தநாள்
அைலேய
நீாி ெலதிேரறி நின்
வைலவாணர் னல்சாய மணிவா லைறந் \
கைழபாற வி ேதாணி த மாற ந்தி
வளர்யாைன ெகா ேபான சுழி டலம்பி
யகிலார மணநா ெவகுேச றைளந்
கூ நைரேபா
ைரமாைல சிந்த
த்த வால்வைள கறங்கேவ
ம

தி மலராைட ைனமார் பணிந்
ைறேதா ம ேகா விைளயா யங்க
ணைலயாத கய ழ்கி யைணேகா கண்
மதேகா மைடதாழ விைனேமெல ந்
வயலாைம ெகா ேமழி கவாய் றிந்
க ேமதி த மாற ளவான் மலங்க
ெவக்கர் பாய்மணல் ம ங்குறா
மடவாைழ குைலசாய நிைலசூழ் க ம்
ைட ேபால வளர் க டல்கூன மந்தி
தைள மீறி மிழ்ேதனின் ம கா ற ம்ப
மடநாைர ெபைடேயா மலர்ேம ெலா ங்க
வாிவாைள குதிபா ம் வளநா கந்த
ெந மாய ன ள்ேபைர நகர் வாழ் கந்த
சித்தேரம பணிந் ேகள்
தி மா பிாியாத மடமா ெசம் ெபான்
வான ெதா ேவாி ல மா லறிந்த
ெவா
தடவா னரனார் பசும்ெபான்
னிறமான பிரமாண மைற
ண்
சிைலயான வடேம வரனா கந்த

52
ைரயாணி ெயா ேகா யிைழயாத ெசம்ெபான்
ைவத்த தார்ெப ைம ம்ப ர்
சி காைல நிறமான கனகாதி ெயங்கள்
கு நாதர் பாிவான மதிபார ண்
மதராஜ பேதச ெமா
ம ந்
மடமாத குறேவா விைளபா டகங்கள்
திைரதா கட
ப தீவி ெலான்
ெபயாீழ நவேகா மணிசா கின்ற
வித்ைதேயா
ைம யின் நீ
ச வாம ெலா
த ர காம லஞ்சு
தைலவாச லைடதாழி ட ேக யி ந்
குைக
மிேபா காிேபா ெசம்பி
லாிதார மி தார தலா மி ம்
தனி த வி ேவ தவறா ெசம்ெபா
ன வார டேனா
பேதச மந்த்ரம்
அப்பேன அ
ெகாண் வா.
தைலவாைழ யிைலமீ பைடேகாழி ெகான்
ெபாாிகாைட க வா மிளகான நன்
ச காைம ெகா னாெவன் யிர்கா
ம் சாைள
கயல்ேதளி சி சாைள ெபா பாதி நண்
தயிர்மாறி ப மா திரன்பால் ெசாாிந்
பணியார வைகேபா நளபாக ண்ட
தப்படா களப சந்தேம.

எ சீர்க் கழிெந ல
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யாசிாிய வி த்தம்.

சந்தனக் காவில் வந் நிற் பீ்ர்தம் டங்குளித் தாசலா
ர்
பந்த த் தா ம் ம ங்குபற் றா பண்பலக கா மாதேர
ெதந்தி ப் ேபைர வண்குைழகா காதர் திண்கிாிச் சாரல்மீதிேல*
ைமந்தைரச் சீறி

ங்கள் நீட் ர வஞ்சகக்காவி தா ேம*

மடக்கு-கட்டைளக் க ப்பா
தா

ண்ப றி கப் பாைலேய
சயன ேபாகத் தல கப் பாைலேய
ேதவி ெயன்ப பங்கயத் தாைளேய
ேதவர் ேகான்வி ம் பங்ைகயத்தாைளேய

78

53
யா

மாய்வந் திப்ப மாயேன
ெயன் பன்னித் திப்ப மாயேன.
நாவி ேலா வ ன்றி ப் ேபைரேய
நான் வணங்குவ

ன்றி ப் ேபைரேய.

79

வஞ்சி வி த்தம்
ேபாி யம்பிலன் ேபைரமால்
ேவாி யம் னல் ெவற்பில் ேவள்
காாி யம்பைற கண்கள் ேவல்
வாாி யம்ெபனன் மா ேம.

பதினான்கு சீர்க் கழிெந ல
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யாசிாிய வி த்தம்

மா

டன் பிறந் கைல டன் வளர்ந்
மதி டம் ப க்கறத் ைடத்
வள்ைள ங் குமி ங் கு த ம் பதித்
மாசறக் கைடந்தேவல் கிடத்திக்
கூ டன் கிடந்த தடஞ்சிைல ெதா த் க்
ெகா ங் ெகாைலத் திலதமிட் ெட திக்
கு குலப் பிரமன் ெப ைமயிற் பைடத்த
குளிர் கத் தி ைவ நீ த வாய்
கானகம் குந்
ராதைன வைதத் க்
கவந்தைனக் கவர்ந் சூர்ப்பனைக
காிய க் காிந் கர க்குயிர் கு த் க்
க ங்கடல் வழிபடக் கடந்
ேபான மரக்கன் குந்த
விற்
ரந்தரன் ெப ந்தவ ெமன ன்
ெபா தவா மகரக் குைழயேன க ைணப்
னல்வளம் ெபாழிந்தகார்

கிேல.
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அம்மாைன – க த்தாழிைச
காைர ர் வண்ணர் குைழக் காதர்சிைலப் ேபார் விசயன்
ேதைர ர் மாலாய்த் திாிந்தனர்கா ணம்மாைன
ேபைர ெரன்றிவர்தாம் ேபசுவேத னம்மாைன
பின்ைனமால் ெகாண்

ைகக்கிைள ம ட்பா

ந்தாற் ேபசாேரா வம்மாைன

82

54

அம்மா னைக ம கின்ற மால்ேபைர
ெயம்மாவி ெகாண்ட திவணைகேய - ெபம்மான்
வாிசிைல வடவைர வைளத்த பின்ைறத்
திாி ரஞ் ெசற்ற ந் தி

ன் னைகேய

83

ேநாிைச ெவண்பா
நைகத்தா மைர ைரதாள் நாயகனார் ேபைர
யகத்தா மைரய ேத மன்னாள்-- தத்தழகு
தான் பி த்த ெசல்வம் தாம் பி க்க மாட்டாமல்
வான் பி த்த தன்ேறா மதி

84

ஒன்பதின்சீர் வண்ண வி த்தம்
மதிக்கும்ெப மாள்மதி வார்சைட
க்கும்ெப மாளய னாாி
வ க்கும்ெப மாென மாமைற ல்
திக்கும்ெப மாெனளி ேயார்பிைழ
ெபா க்கும்ெப மாள யார்விைன
ெதாைலக்கும்ெப மாள்வ ேபைரயிேல
குதிக்குங்கயல் ேபால்விழி யீாினி
யிறக்குங்குைழ யார் னம் வார்மனங்
ெகாதிக்கும்பத மான தானறியீர்
அதிக்கும்பசி ெயன்ன
ைதயில்
வ க்குஞ்சி ேசாறி மாறி ம்
அறத்தின்பய னாவ

தானி ேவ
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அ சீர்க் கழிெந ல யாசிாிய வி த்தம்
ேவயி ந் திைசத்த ெசவ்வாய் விண்ெணா பிறந்த ேமகம்
ேபயி ந் தலறக் ெகாங்ைக பிைசந் ண்ட ேபைர மாயர்
யைபந் ளப நா ந் ைணய க் கமலப் ேவ
மாயெவம் பிறவி ேநாய்க்கு வாகட ம ந்

தாேன.

மதங்கியார் - எண்சீர்க் கழிெந ல யாசிாிய வி த்தம்
ம ெதா த் ெந யசா ம படத் தவழ்ந்த மால்
வ திநா பா யா வந்தமா மதங்கியார்
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55
ெகழக் கிடந்தைலந்
கி லா மளக ம்
னிவ க்கு மயலளித்த கிழ்நைக ப்ரதாப ம்
இ கவட்
ைல கத்தி ெல திவிட்ட ெதாய்யி ம்
இைளஞைரத் ெதாடர்ந் ெகால் மின்பேவ ரண் மற்
ெறா பிைறக் ெகா ந்திலன்ைன ஓதியிட்ட திலக ம்
உயிர்பறிக்கு மியம

ேமற்ப

க்கு பாயவித்ைத கா

ேம.
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வி த்தம்

ேம

க்கு மதிக்குழவி
த்தார் ேபாற்ற
ற்றி க்குங் குைழக்ககாதர் விமலர் நாட் ற்
ேச
க்கும் விழியணங்ேக நின்ைன யல்லாற்
ெறய்வ மாமகளிைர ம் தீண் ேவேனா
மா
க்கு மின்ப ன்ப மறிந்தா ரந்ேதா
மணிவயிரங் குன்றெவள்ளி வள்ளத் ள்ேள
பா
க்க கஞ்சுளிப்பப் ப வாய் ைகப்பப்
ப ெகாைலசூழ் நஞ்ைசயள்ளிப் ப குவாேர.
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ப ந்தாட் ெகா யெதன் ேறாகுைழக் காதர் பதிப் ாிைசப்
ெப ந்தாட் ெகா ைய யணங்ேக தண்சாரற் பி யணங்கு
மி ந்தாட் ெகா ய கடாயாைன ேபா மிைறவர் தம்ைமக்
க ந்தாட் ெகா யிற்

வக்கு ம்

ாிக் கைழக்குறேவ சுரம் ேபாக்கு

எண்சீர்க் கழிெந ல

யாசிாிய வி த்தம்
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கைழக்காவ லானதழல் ெகாதித்ேத பாைலவழி
கழித்ேதாமிராமல் மயிேல
தைழக்காவ லார்கமல மலர்த்தா றாமெலா
சரத் ர ேமகி ளேவ
குைழக்காதர் நா மவர் தி ப்ேபைர
மணி
ெகாழித்ேத வாவி க நீள்
மைழக்கா லா ம் வாி மணற்சூழல் வா மிள
மரச்ேசாைல நீழல் க

ேம.

எண்சீர்க் கழிெந ல யாசிாிய வி த்தம்
ேமதி பாசைடக் குவைள தின் வாய்
ேவாி பாய் னற் ேபைர மாயேன
தீ ேபாக ம் பிறவி ேபாக ந்
ேதவ ேரெதா ஞ் ெசல்வ மானதாள்
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56
ஓதி மாதராற் கயிற்றி ட்டதால்
உரல்பி ணிக்க ஞ் சக ைதக்க ம்
ேபாக ங் கடவ ேதாெவனாத்
ெதா

மாமைறச் சு தி பா ேம
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ேநாிைச ெவண்பா
பா குரலறியாப் ைபங்கிளிேய ெசந்திைனயின்
கா
ங்காலறியாக் காவலார் - நீடசுரர்
ேவராிந்த மால்ேபைர ெவற்பிற் சிலகுறவ
ராராிந்த வாரறியா ேரா.

அ சீர்க் கழிெந ல
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யாசிாிய வி த்தம்

அறிவி ந்த சி மதைலக் கிர்ணியனா ரடர்த்தநாள்
ெவ த்த ணிற்
பிறிவி ந்த ேதவகிபாற் க வி ந்த தி வயி ம்
பிாிந்த வன்ேற
ெசறிதரங்க நிைறெபா ைநத் தி ப்ேபைர
வளநக ஞ் ேசடன் மீதி
ெலறிதரங்கப் பாற்கட ெமன்ெனஞ்சு மவர்க்கலா
திடம தாேம.
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எண்சீர்க் கழிெந ல ச் சந்த வி த்தம்.
ககனர் க் கணர்காண மதைலையச் ச யா
தைலய த டல்ேவ கறிசைமத் தவள் பாவிேயா
விகடமிட் ெடா ேதவி தசரதற் கினிதான
மகன்வனத் திைடேயக விைளய ைவத் தவள் பாவிேயா
மகெனனக் க தாம னிலவி ட் ளவாைட
வைளயவிட் டநியாய மதைனவிட் டவள் பாவிேயா
பக
த் தமிழ்ஞான க ைணெபற் றவர்ேபைர
மடநைடப் ெபைடநாைர பதி னிச் ெசாலேவ

பாண் - ேமற்ப

ேம.

வி த்தம்

ேம ைவப் பிளந்ெத த் ேவ கூ ெசய்தேபால்
ெவஞ்சினத்தி ரண்யன்றன் ேமனிையப் பிளந் ேபர்
கூ கிர்தி தடக்ைக ெகாண் கூ ெசய்த ேபைரமால்
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57
குைரகழற் கழ்ந் பாடல் ெகாண் ெபற்ற வாிைசேயா
ாியற்ற விற யர்க்கு ன்னைடந் ெசல்ைகயால்
ெமாய்விைனத் திக்ைக ெகாண்
கைளச் சாிக்ைகயால்
பாாியற்ைக ெகாண்டழிந் பலகடம் ெப க்ைகயால்
பாிசில் ெபற்ற யாைனநீதி பாண க்கு ெமாக்குேம.

பதினான்குசீர்க் கழிெந ல
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யாசிாிய வி த்தம்

பாண்வாய் மிழற் ஞ் சு ம்பின் ெதாடரவிாி
பங்கயத் தாதிைறத் ம்
பனிமலர்க் குவைளயஞ் ேசயிதழ் சுரக்கும்
பசுந் ளித் ேதைன மாந்திச்
ேகண்வாய் ெதா த்தமதி வண் ளியி னிற்சித
மல் ைக யவிழ்த் ம் வாகச்
ெசம்ெபாற்றகட் க் க ந்தாைழ மட ற்
ெசறித்த ெபாற் சுண்ணமா த்
ண்வாய் சுமக்கும் பளிக்கைறப் பத்திச்
சுவர்ப் றத் திைடகு யிற் ஞ்
சுடர்மணிச் சாளரக் கண்வழி ைழந் ைபந்
ளைவப் ெபறாத மடவார்
நாண்வாய் கிழித் ேவள் சி நா ணி க்கிட
நடக்குஞ் ெச ந்ெதன் றல்பார்
ஞான ங் கவவிைறவ ேபைரயம் பதி தல்வ
நந்தா வளக் ெகாண்டேல.
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ேநாிைச ெவண்பா
நந்தா வளம்பிறந்த நம் ேபைர மால்பவனி
வந்தார் வளம்பிறந்த வார்த்ைதக்ேக - ெசந்தழல்ேபால்
வண்ணமா யங்குதித்த மாமதிகண் ெடன்பசைலக்
ெகன்னமா யங்குதித்த ேத.

எ சீர்ச் சந்த வி த்தம்
குதிக்குங்க ள் மதத்தண் ளி மைழக்குஞ்சர மைழக்கும் யல்
ெகாழிக்குந்தமிழ் வளர்ேப ைரயிேல
மதிக்கும்ெபா ள் மிகப் ெபண் கள் ெவ க்குங்கு தைழக்கும்ப
வளர்க்குந்தி மடமா மயிேல
வறிக்கும்ப ப க்குஞ்சிறி தனிச்சங்க ம் பணிப்பஞ்சி ம்
ெவ க்கும்பத னதா ைகயினால்
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58
உதிக்குங்கதிர் ெவ க்கும்பால் ெகாதிக்குஞ்சுடர் நடக்குந்ெதா
ைறக்கும்ெபா

இ பத்ைதந்த

யிர்வா

ைவேய.
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ேநாிைச யாசிாியப்பா

வாைடவந் தியங்கப் பீைடெகாண் ளேத
ெதன்றலங் கன் ெமன் தின் மிழ்ந்
ேகா பட வா யிர்க் குைறைய ஞ் சுழித் க்
குழித் விரல் குைழத் ச் சுழித்தமணற் கூட ம்
அள்ளி யிட்ட ள்ளியம் பசைல ம்
யிற்சுைவ யறியாப் பயிர்ப்
தடங்க ம்
மறவா வன் ந் றவா ள்ள ம்
அன்னப் ேப ம் ன்ைனயங் கா ம்
ைணபட விாிந்
யர்ப ங் காலத் ம்
ப திலா யர்ந்த வ திநாட் ெடைவ ம்
யாைர ந் தமிழ்ப் ேபர ம் ரக்க
வளநகர் வார்குைழச் சிகர தரத்ேதான்
ெதய்வ நாயக ைனவர்ேதர்ப் பாகன்
மைலமால் வைரத்தல மைலச்சா ர ன்கண்
மணங்ெகாள் ங்ெகா யணங்குதண் ெபா ம்பாிற்
சிறந்த காட்சியிற் பிறந்ததண் ணளிேபாற்
ைகெதாட் த் தைலவர் ெமய்ெதாட் ப் பியின்
பைண ைலக் கு ம்ைப பிைணமைலப் யத்தின்
ஊ றப் ெபா
பா றக் கிடப்ப
வாிவைளத் த ம் மார்பிடத் த ந்தப்
பாி ரச் சில்ெலா பல்கல ெனா ப்பப்
லவி ங் கலவி ம் ெபா ந்திநற் சீ ள்
நலமிகு ெப ஞ்சுைவ நமக்கினி தளிக்கச்
சி
யிற் கன தந் த
மகர ெந ங்குைழ வாழிவா ழியேவ.
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ேநாிைச ெவண்பா
வாழி கழ்ப் ேபைர மகரக் குைழவாழி
வாழிதமிழ் ற்ெறட் மாமைறேயார் -வாழியேவ
ேதக்கும் பதகமலந் தீர்த்ெதன சிந்ைத ள்ேள
க்கும் பதகமலப்

.

எண்சீர்க் கழிெந ல
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ஆசிாிய வி த்தம்

59
பதித்தநவ ரத்னமணி ேமா வாழி
பங்கயப் ந் தி
கச்ெசம் பவளம் வாழி
கதித்தசீர் ெநற்றியில்ெவண்
மண் காப்
கத் ாித் திலகமி கண்கள்
தித்தந ம் பசுந் ைபத் ேதாள்கள் வாழி
சுாி கச்சங் காழிவான் கைதவில் வாழி
மதித்தபீ தாம்பரஞ்ேசர் அைர ல் வாழி
மகரெந ங் குைழக்காதர் வாழி வாழி.
ற் ம்.
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60

குைழக்காதர் கலம்பகம்
காப் - எ த் க் ெகாண்ட
ல் இனி
ம் ெபா ட் க் கட ள் வாழ்த் க்
கூ கிறார். காக்க-காவலாக இ க்கட் ம். வியங்ேகாள் விைன ற் . பராங்குசக்
களி
ஊர்ந்

காக்க! பவம்-பிறப் , விலங்க த்த-பற்
ெசல்ேவான். ெதாடர்ந்

நீக்கின,

ள்ளின் பாகன்-க டைன

பற்றி- பற்றித் ெதாடர்ந் ;

கவி ெபாழி ம்-

கவிைதைய மிகுதியாகச் ெசய் ம். பராங்குசன்-நம்மாழ்வார், தான், ஏ-அைச, பிற
சமயங்களாகிற யாைனக க்கு அங்குசம் ேபான்றவன். ஆழ்வாைர யாைனெயன்
உவமித்ததற்ேகற்ப, கவிமதம் ெபாழி ம் என் ம், அைவயடக்கம்;
ெசய்

ரந்

காவல்

வண்ணக ஒத்தாழிைசக் க ப்பா
தர :
குளிப்பேகாஷ் .

வணங்க,

னல்-நீர்;

வியன்-இடமகன்ற,ெக மி-ெந ங்கி,

ஒலக்கம்-

தாழிைச;
அைள-ெவண்ெணய், சூ

பி த் -களைவக் கண் பி த் ;

ெப வி ந்தாய்-ெப தற்காிய வி ந்
இரணியன்.

(அவதாரம்) மதைல-பிரகலாதன்; அ ணன்-

விசும் -ஆகாயம், த -நீ பைடத்த, ெச

-ெசதிள் (மீன் உ ப் )

அராகம்:
ைபரவி-காளி, அலைக-ேபய்ச்சி ( தைன) பி

என- "பி " என்

பாிபவம்-அவமானம், ப வைர-மைல ேபான்ற இராவணன், அ
ைசவம், ெசௗரம், சாக்தம், ெகௗமாரம். காணாபத்யம்,
ேவதங்கேளா ெபா ந்த.

ெசால்

ன்;

சமயம்-ைவணவம்,

ச மைறபட-பைழய நான்கு

அம்ேபாதரங்கம்:
வ யில் - தாமைர ேபான்ற அ களில்.
சுாிதகம்:
அ ம்ப ழ் - ெமாட்

விாிந்த, சு ம்

- வண் , அவிழ்- மலர்த் ம்; வார் குைழ-

நீண்ட குைழயணிந்த கா , ெசவ்வி - அழகு, ஒ

கத்

- ஒ

ேசரக்காட் ,
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ெபாலங்ெகா - அழகிய ெகா , மகளிாில் - ெபண்கள் ேபான் ,
கவிப்பார்கள். (ஒ குைடக்கீழ் ஆள்பவர்கள்) மாகம் - விண் லகு.

கவிப்ப

-

2. மா கவைல-மிகுந்த கவைல, ெகான் ரக்கும் - ெப ைம டன் காக்கும், ேநமி சக்கரம், உரக்கும்-திடம் ெப ம்.
3. ஒ ைக கக்குஞ்சரம் காத ைக

கத்தில்

திக்ைக ைடய ஒப்பற்ற யாைன (கேஜந்திரன்),

சக்கும் அயல்விழி - காதளேவா ய ேவல் ேபான்ற கண், மான்- மான்

ேபான்ற விழி ைடய என் மகள்,

கு- மணம்,

கத்தல் - ேமாந்

பார்த்தல், ச கு -

வாடல், ெமாய் குழல் - ெந ங்கிய கூந்தைல ைடய ெபண், என் ம் - என்
ெசால் வாள், உண்ணாவிதைழக்கும் என்ேற இ க்கு - உயிர் மட் ம் இ க்கிற
என் ெசால் ம்ப தளர் ற்றி க்கிறாள்.
4.

மதியம்:

கிரணங்கேளா

பாிதிெயன் திக்கும்
உதிக்கும்,

களப

-

சந்திரன்

ேலபனம்

-

விைளந்தகாலம் - ேபாதாத காலம், கைழக்குலம் த ந்
சந்தனம் திமிர்ந்

- சந்தான மரத்ைத

அகில் மரத்ெதாகுதி, காி க ம ப்

சூாியன்

ேபான்

சந்தனப்

ச்சு,

-

சு கின்ற
ெகா விைன

ங்கில் கூட்டத்ைத ஒ த் ,

றித் , காழகில் குழாம் - வயிரம் ெகாண்ட
- யாைனக் ெகாம் , தரளம் -

த்

சுரம் -

பாைலவனம், கைட நிலம் - ெநய்தல்.
5. தவசாிைய - தவம், சாிைய: விகடபக
வஞ்சகைன, மதகளி
கில்வண்ணேன.
6. மைற

- நைகக்கிடமான மதயாைன, கபடைன -

- ஐராவதம், நைற - வாசைன, திவைல -

ளி,

கில்வண -

-உபநிடதம், உற-ெபா ந்த, ெவற்பன்- குறிஞ்சி நிலத்தைலவன், ேவயின்

த்தம்- ங்கி ல் உள்ள த் ; சிவெப மான்; பிைண-மான், மிட -க த் , மாகைற
த்த மிட -நீலகண்டம் கரகபாலம்-ைகயில் தைல ேயா .
7. ஆகம்-மார் , ஆடகன்-இரணியன், ெகாண்டல்- ேமகம் ேபான்ற நிற ைடய
தி மால், ேகாகிலம்- குயில், அன்பர் குைற-தைலவர் குற்றம்.
8.

குைறக்ெகா ந்தாய்-குைறந்த

கிரணங்கள், பிைறக் ெகா ந்

கைலகேளா

ெகா ந்

ேபான் ,

தாைர-

ஆர்-சந்திரமண்டலம் ெதா ம், தம்பி- இலக்குவன்.
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9. ஏனம்-வராகம்.
10. வாரணம்-யாைன, மாைல- ளவ மாைல ஆரணம், ேவதம்.
11. ஊழி ேவல் வி ம் கங்குல்- கமாக ேவ ன்றிவிட்ட இர , உ பதி-சந்திரன்,
அழல்-ெவப்பம், மண் கூ
ெகாண்ட
"ேகாழி வாய் மண் கூ ெகாண்டேதா!"

- மண்ைணக் ெகாண்

அைடத்த

ஒப் :

12. ஏ - ற இதழ், கண்ணி- ளவ மாைல, மகரக்குைழ-மகர ேதாரணம்..
13. குழல்- ல்லாங்குழல், கைழ - ங்கில், பால் இைச- பால் ேபால இனிய கீதம்,
கூடல் இைழத்தல்- பிாிந்த தைலவி மண ல் ேகா இைழத் த வ வனா என் குறி
பார்த்தல், சூள்- சபதம்; வ வதாக ஆைணயிட்ட ெசால்.
14. பின்ைன-நப்பின்ைன,
ைறயாகக் கற்

ெப மித்தமிழ் ைற

அதன் ெப ைமைய ஆராய்ந்
தாழ்ப்பாைளத் திறந்

ெகாழித்

அறிேபைர-தமிைழ

அறிந்த ெதன் தி ப் ேபைர, கபாலம் நீவி-

15. மிச்சில்-உண்ட மிச்சம், சேரா கம்-தாமைர.
16. அள

அறியாப் னல்-ஆழம் ெதாியாத ெவள்ளம், விள

அறியாப் ேபைத-வாய்

விட் ச் ெசால்லத் ெதாியாத இளம்ெபண், மயல் ெவள்ளம் -காதல் ெவள்ளம்.
17. வாைளப் பக -ஆண் வாைள மீன், பிரகு-ேவ

உபாயம்.

18. ம -குற்றம், மர -ஆன்ேறார் ஒ க்கம்.
19. வாழி-அைச, குைடந்த
ெநற்றிப் பட்டம்,

த் - த்ைதக் குைடந்

ெசய்த, ம ங்குல்-இைட, சூழி-

வக்கி-கட் , ேமழி-கலப்ைப, ஆழிவலம் ாி- சக்கரம், சங்கு.

20. கழல் ஆ லாள்- கழற்காய் விைளயாடவில்ைல. சுைன ஆ லாள்-நீராடவில்ைல,
கைட ேபா லாள்- ேமகைல அணியவில்ைல, பீ -ெப ைம.
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21.
ண் ெமாழி ெகாள்ம் வார்த்ைத ேபசுகின்ற, ஆராத-தி ப்தி அைடயாத,
ேபேரசர்-ெதன் தி ப்ேபைரக் கட ள்.
22. ெசங்கனிக் ேகாைவ வாய்-ேகாைவப் பழம் ேபால் சிவந்த வாய்.
23. அயராமல்-மறவாமல், பிறங்கலமின்ேன-மைலயி

ள்ள ெபண்ேண, தாைர-

ைன, குழல் காைர- கார் ேபான்ற கூந்தல்.
24. படாம்- ணி, குைழ பி த் -குைழயணிந்த காைத பி த் .
25. மாரன்-மன்மதன், கா-ேசாைல, ெசற்றார்- பைகவன், தீ ெவ ப்ப ெவ க்குேமாதீத் ேதான் வ ேபாலத் ளவ மலர்கள் சிவந் ேதான் ம்.
26.

ெவ த்

-

ெவ ப் கள்

நிலத் க்கப்பாற்பட்ட, அந்தணீர் -

ேதான்றி,

பாைலக்கப்

ங்கிச் சிவந் ேபாயின, மடந்ைத - என் மகள்.
என் ம் அகப்ெபா ள் ைற.
கலம்பகத்தின் ஒ

குலப் ெப ைம ெசால்

-

பாைல

க்ேகால் பகவர்கேள, ெசம்பஞ்சு - ம ேதான்றி

சிய சிவந்த நிறம், அனிச்ச மலர் - ெமன்ைமயான ஒ

27. மறம்: இ

பாைல

வைகப்

-

க்ேகால் பகவைர வழிவினாதல்

ைற. மணம் ேபசத்

வந்தவைன மறவர்தம்

மகட்ெகாைட ம த்தல். அாிட்கு

ைதயைல - ெபண்ைண, ச கு - ஓைல, ேவள் -

, த த் ச் சிவந்த

- அ ைளப் ெபற்ற,

கன், ேவல்பட - ேவலா த ம்

ேதாற்க, விைனெயாத்த - ேபார்த் ெதாழிைலச் ெசய்த, நாெகா த்த பைட பாெட த்த
நிைல - நாள்
வ ம் எ த்த ஆ தத்ைதப் பக்கத்தில் ைவத்
வி வதில்ைல.
நாணயப்பிைழ - நா நயப் பிைழ; ேபசுந்திறைமயி

ள்ள பிைழ. நரபதித் தைலவர் -

தைலைம ெபற்ற அரசர்கள், நமெனதிர்த்

ம் - எதிாி எமேனயாயி

வ மாயி

வரம் - மனித ஜாதியின் வரம் , மற வரம் 28. இல்லத்தடங்கா ஒ

ெபா

ட்

ர மறவர் குலத்தின் ஒ ங்கு.

ள்ேள தங்கியிராத, பசிக்ெகன்

ம், ெசால்லத் ெதாைலயா - ெசால்

எ வைகக் கதி,
வி ம ங்கில் -

- பசி என் , ஒன்

காணாத, எ

ைடக்கும் - நீக்கும், தாள் அளக்கும் - தாள்களால் அளந்
மியின் எல்லாப்

றங்களி

ம், ம

பிறப்

-

ெகாண்ட,

ம், ெகாதியார் - ேகாபிக்கமாட்டார்.

மதன்பைட - மன்மதன் பைடக்கலங்கள், குழ ைச - ேவய்ங்குழல் ஓைச, அளித்
தைலயளி ெசய் , அயர்த் க் ெகா த்த - மறந்

-

பிாி க்குச் சம்மதித்த.

-
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29. சம்பிரதம் - ஜால வித்ைத, கடலடங்க
கு ம் - கடல் நீர்

வ ம் ஒ

என் ம், கடல் எல்லாவற்றி

ம் ஒ

ழிெதா

சிறங்காக

னல் க கி

ைகக்குள் அடக்குேவாம்; க கி
ைக தண்ணீர் ெமாண்

ம்

விைரந்

ம்

குேவாம்

வந்தி ேவாம்

என் ம் ெபா ள் ெகாள்க. வடேம
ம் ஊசிேவ டன் இட
ற ம், வல
ற ம்
சுழ ம்ப ெசய்ேவாம் என் ம் ஊசிேவைரக் ெகாண் வடேம ைவ இட
ற ம்
வல
ற ம் சுற்றிச் ெசல்ேவாம் என் ம் ெபா ள் ெகாள்க. பரைவ லகு - கடல்
சூழ்ந்த உலகம், பக ர

ெகாண்ட ம் - பகைல இரவாக்கிய ம்.

30.ேசாவியர் - இைடப் ெபண்கள், அ க்குங் ைக மாேனா - அ ப்பதற்குக் ைகயில்
எ த்த ேகாேலா, கா

பி க்கும் - ேதாப் க்கரணம் ேபா வதற்கு இ

கா கைள மாற்றிப் பி க்கும், ைகம்மா

ைககளால்

- உதவி.

31.த விட - விடத்ைதத் த கின்ற
32. உைறக் ேகா ம் வாள் - உைறயில் விைரந்
ெகாம்

ெவட்டப்ெபற் , குைறக் ேகா

ைறக்ேகா
சிைறக்ேகா

- நீர்த்

ெகாம்பிறந்

-

- ேகா , உழல் குஞ்சரம் - திாிகின்ற யாைன,

ைறயில் கிடந்த சங்கு, ெதன்னர் - பாண் யர், பண்ைடச்

ேமகம் - பாண் யர் சிைற ைவத்த ேமகம், பாண் யர் ேமகங்கைளச்

சிைறயி ட்ட தி விைளயாடல், பிைறக்ேகா
33. அறந்தா

- பிைற ேபா

ம் ெகாம் .

ற உைரத்த ள் ர் - இப்பறெவா ங்ைகப் ெபா ந்த எ த் ைரப்பீர்.

34. அைழத் ைர ம் - ெபா ந்தச் ெசால்
ேபைதைம, ேபைத நாட்
35. நிழல் பிழிந்
பிழிந்

கும்வாள், ஒ

ங்கள், ெபண் மதி - ெபண்ணின்

- ேபைதைம ைடய என்

ப கெவன்

கு க்க ேவண் ெமன்

ைடய நாட்

ள்ள.

நிைன ம் அசுர ம தம் -நிழ ேல* உயிைரப்

நிைனத்த அசுரர்களாகிய ம த மரங்கள், குாிசில் -

சிறந்தவன், அழல் பிழிந்த ேவலர் - ெந ப்ைபக் கக்குகின்ற ேவைல ைடயவர், ஆைண
- சூள், சபதம் அந்த வாய்ைம - தவறாத அந்தச் ெசால்.
36. ைம ண்

- ைம தீட்டப் ெபற் , அறி ண்

- மதிைய மயக்கி, ஆவி ண்

-

உயிைரக் கு த் ; காவி - நீேலாத்பல மலர் ேபான்ற கண்கள், தாமைரக்ேக - தாமைர
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ேபான்ற

கத்தில், வளர்ந்த - நீண்டகாலம் தங்கிய, வாவி - குளம்,

ைவ -

வி

ள்ள

ம ைவ, கால் கிளர்ந்த - ெசன்ற.
37.
வ த்

றத்

- அ கில், வள்ைளத் தண்

- வள்ைளத் தண்

ேபான்ற கா கள்,

- ெப க்கி, உவட்டாத - ெதவிட்டாத, உங்கள் பா ல் - உங்களிடத்தில்.

38. பி த்தீர்தைழ - வில்ைலெயாழித் க் ைகயில் தைழைய ைவத்தி க்கிறீர்,
ெக த்தீர்
காி
யாைனையத்
தவறவிட்ட
தாகக்
கூறிக்ெகாள்கிறீர்.
பிைணத்ேத வேதன் - ஆனால் ஏன் மாைனத் ேத கிறீர். அ த்தாமைர - தாமைர
ேபான்ற ெமல்

ய கால்கள் வ ந்த, அைடத்தா

வேதார் ெதா

காக்கின்ற ெதா வம், னச் சார் - திைனப் னம், ெதா

- அைடத் க்

- வைளயலணிந்த.

39. அண்டர் - ேதவர்கள், ெதா ம்பாக்கி - அ ைமயாகி, அடவி - ேசாைல, அலர் மலர், எ ம் பாக்கியம் - பாக்கியம் கிட் ம், இந்
சரணாரவிந்தம் - பாத தாமைரகள், பண்

-

- சந்திரன், விட்டம் - அ ப்பாகம்,

ள்.

40. ெசய் - வயல், ெதாய்யில் - மங்ைகயர் மார்பில் சந்தனத்தால் ேபா ம் ேகாலம்,
ெதாழி

க்கு - என்ைன வ த் ம் ெசய

க்கு, அ ம் ம் - ேதான் ம், மதன் - மன்மதன்,

எய்தில் - எய்தால் (என்ைனத் த விக் ெகாண்டால்), க ம் ம் கைண ம் இைல - எைன
வ த் ம் பைடகள் உங்களிடம் இல்லா
ேபாேவன்.
41. இ ம்

- அங்குசம்,

திக்ைக ம த்

ேபாகும், இறவாதி ப்பன் - பிைழத் ப்

- யாைனத்

திக்ைகயில் மாட் , ேகா

மகளிர் - அரசகுலத் ப் ெபண்கள், விரல் - விரலால், எதிர்த்தார் - பைகவர். சு ம்
வண் , வழிகறங்க - வழியில் சுழ

ம்ப , ெசவிப்படலம் - ெசவியின் பரப் ,

சிறப் , பவனி - குைழக்காதர் வ ம்
ெதா த தைலவி,

டப்பல

தி லா, விரசம் - காதல்

-

ங்கம் -

ன்பம், ெதா தாள் -

- வைளந்த பலா, படைலக் குைல - பரந்த குைல, மடல் -

பாைள, கு ம்ைப - இளநீர், வரால் - மீன்.
42. மத்த ேவழம் - மதம் பி த்த யாைன, பதி - தைலவியின் ஊர், தாமைரப்

-

இலக்குமி உைற மிடம், ேகாெனன்பார் - தைலவர்கள், ெகாம்ேப - ெபண்ேண, வம்ேப
-

ணாக,அல்ல

-

ேவெறா வன்,

இல்ைல

வார்த்ைத,எதி ைரப்பார் - பதில் ெசால்வார்.

-

ஒன் ேமயில்ைல,

ேகாட்

-
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43. நலம் - அழகு,
44. அ

னிவாய் - ேகாபங் ெகாண் .

ர நிைனயீர் என்

கூட் க.* ஆனாத - அழியாத, கானார் - மானம்

நிைறந்த, காமத்தின் பால் -காத ன் பகுதி, அறத்தின் ெபா ட்

- இல்லறம் நடத்த

வி ம்பி, ெபா ட்பால் - ெபா ைளத் ேத , தி க்குறளில் காமத் ப்பால் சிறி ,
அறத் ப்பால் ந த்தரம், ெபா ட்பால் மிகப் ெபாி .
45. சூல் - க ப்பம், ேமல் வ
46. ேதா

- ெபாிய வ வம், விைன ெதாைலக்கும் - அழிக்கும்.

- ற இதழ், ஐவர் - பஞ்ச பாண்டவர், சா ம் - ெசாாி ம்.

47. ெகாண்டல் - ேமகம், அண்டர்
ன்னிைலப் ெபா ளில் வந்த தன்ைம.

மி - ேதவேலாகம், நாேமா - நீங்கேளா -

48. ம ந்ேதறல் - மணம் ெபா ந்திய ேதன், மால் - ஆைச, கத க்கு த்ேத
விசும்பளக்கும் ேபைர - வாைழக் கு த் க்கேள ஆகாயத்ைத எட் ப் பி க்கிற - உயர்
நவிற்சி அணி. க தாய் - விைரவாய், அன்பர் -தைலவர்.
49. பாயல் - ப க்ைக, மகிழ்ந்த - வி ம்பின, தி ப்ேபைரைய மகிழ்ந்
விட்

வந்தார் என்

ஆவியி
விாிஞ்ச

பாற்கடைல

ெபா ள் ெகாள்க. கசப்பாக - கசப்பாக்கி, பாகு - ேதன்பாகு,

ந் - உயிர் வாழ்ந் , சஞ்சாித்
ம் பைடத்தான்.

- நடந்

- திாிந் , விாிஞ்சன் - பிரமன்,

50. விதிக்கும் ெதாழில் - பிரமன் பைடத்த ெசய்ைகயியினால், ெவவ்ேவ பல ேவ ேவறானபல, ேகாலம் -ேவடம், ஒ வேன பல ேகாலங்களில் ந க்கிறான்,
அ ேபால ஒ

உயிர் பல உடல்களில் பிறக்கிற , எதிர்க்கும் -எதற்கும், யாைன

எ ம் பீறாக, குதிக்கும் க
சிறிய கள், ேவட்
ெப த்த.

ழி - ெவள்ளமாகப் ெபாங்கி வ ம், சுவ

தல்

- கால், கு ங்கள் -

- வி ம்பிெதவ் - பைகவர், மத்தகம் - யாைனத் தைல, பைன -

51. ெதாண்டன் - ெதாண்டர ப்ெபா

ஆழ்வார்.

52. ேவள் - வி ப்பம், சங்கம் - சங்கு வைளயல், மா
மன்மதன்.

- மாதர், அணி -வாிைச, ேவள் -
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53 . ஆடவர் - தைலவர்.
54. அயல் - அயலார், ெவ ப்ப - சுட, ேவள்ேபார் -மன்மதன் ெசய் ம் ேபார், மற
எமன்,

ைட -பக்கத்தில், கடல் வைள - கடல்சூழ்ந்த,

உட ற் கலந்த, ெவறி -மணம், ெபறவிட்ட

டவி -

மியி

ள்ளார்,

-

யங்கு -

- தைலவி ெபறத் தைலவன் அளித்த ,

சு ம் - வண் , ெவ ப்பிலதாகி -வி ப்பங்ெகாண் .
55. தாைர -ஒ ங்கு ைற.
56. திவைல - தயிர்த் ளி, கத க்கைட - கதவின் அ கில், உயரத்
இடத்தி
ெச

ள்ள, மல்ெதாழில் பி

த்தின, களவிட்

- உயர்ந்த

- மற்ேபாாில் ெசய்கின்ற பி கள்,

ரந்தன -

- வஞ்சகமாக வந்த, அலைக - ேபய்ப்ெபண்

பைணவைர - ெப த்த மைல, ப யில் -

மியில்,

இரணியன், உ ள்பட - உ ள, பகழி - அம் , கதி ட்
மைறந்த அந்திப் ெபா

தைன,

ைட - ெதாைட, கனகன் ைத அத்தமனம் - சூாியன்

, நிழல் ெக மிய - ஒளி நிைறந்த, திகிாி - சக்கரம், ப மச்

சிகரம் - உயர்ந்த உச்சி, ப

- பிச்ைச, பாிசில் - ெவகுமதி, ப மத்

வ த்

- ெபாிய

மத்ைத இ த் , விளம்பின -பறிமாறின, ெதளி - குழம் , ெதாைட - மாைல, மி கமதம்
- மான் மதம், கத்

ாி, ெபா வியர் - இைடச்சியர், கமலத்தவள் - இலக்குமி,

மயிர்க்கூச்ெசறிதல்,

ைழ -

ளசம் -

வாரம். வலம் ாி - சங்கு, எக்கர் -மணல், கு ைகயரதிபதி

- நம்மாழ்வார். பர ெந ந்தைக - ேபாற்றப்ப ம் ெபாிேயான், பரகதி - ேமாட்சம்,
தலவன் 57.
காளி,

தன்ைமயானவன், அளி - அழசிய.

யங்க ேசகரம் - அரவளிந்த,

யங்கு - ெபா ந்திய, நாடகி - ந க்கின்ற ெபண்,

ாிந்த வாய்ைம -ெசான்ன ெசால், ெக ளி - பல்

ெசால், ெபாலாதல - நன்ைம

ெசய் ம் குறிதான், இ ந்த மாநிலம் - வாழ்கின்ற ஊர், இணங்கேவயிைசந்

- சம்மதம்

ெபா ந்தி, இலங்கிழாய் - விளங்கும் ஆபரணத்ைத ைடய ெபண்ேண, ேசவகர் ேவைல ெசய்ேவார், நாவலர் - லவர், உயங்கி - வ ந்தி, உடந்ைதயாய் - மனமிைசந் ,
சிறங்ைக - ைகெகாள்
விளங்கவில்ைல,

மள ,

தி மால்,

சிவன்,

சு - கூட்டத் தலவர் ஐந்
அயன்,

குறிக்கலாம். பசியால் அ த குழந்ைத வாய்
ெகா

என்ப

ெபா ள்,

விநாயகன்,

ேபர் - நன்கு
கன்

இவர்கைளக்

டச் சிறங்ைக கூழி ; உறங்கக் கந்ைத
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58. ெகாற்றியரா - கலம்பகத்தின் உ ப் , ைவணவ சின்னம் ண் பிச்ைசக்கு
வ ேவார்கள் மீ காதல் ெகாண் ஒ கா கன் கூ வதாகச் சிேலைட ெபா ள்பட
வ வ

இச்ெசய் ள். வயலகம் - வய டம், தாமம் - மாைல, தாமைரயின் மாமணி -

தாமைரக்காய் மாைல, அ ம்பித்த - மலர்ந்த, நாமம் -தி மண் காப் , தாவடம் -

த்

மாைல, அரங்கு - நாடக ேமைட, ஒற்றி - இைசந் , ம ங்ெகாற்றி - அ ேகயி ந்
கவனித் .
59.

வைண - மலர்ப்ப க்ைக, அ

60. உயிர்

- அ தம் ேபான்ற வ வம்.

க்கும் - உயிைர அழிக்கும், ெசவ்வந்தி - சிவந்த அந்தி மாைல, மயிர்

- கூந்தல், ெசவ்வந்தி - ெசவந்திப் , ம ந் ளதி - வாசைன ெபா ந்திய
மயல் - ஆைச.
61. ெபா ப்பின் - மைலயிடத்ேத,
-

கத்தில்ெபாட் ,

யல் - சந்திரன் கைற, மதி - சந்திரன்,

யல் - ேமகம்,

ளகிக்கில் -

வல ம் ப ேமா - ெசால்

ெகாங்ைக, ெகா

-ெபண் ெகா

கவட்டம்

ளகித்தால், கூச்சமைடந்தால்,

அற்பஇைடேவரற் வி ம்; ஆைகயால் திலகத்ைத அழித் வி
62.

ளசி,

ர், அழகு - நல்ல .

ம் தரேமா. மைழ - கூந்தல், கடல் - கண், மைல -

காட்சி ெயன்

ம்

ைற.

63. ெபா ம்பர் - ேசாைல, இதண் - பரண், அபிேஷகம் -

ேபாறாள்,

னம் -

64. களி - கு யர் கள்ைளச் சிறப்பித் க் கூ வ , களியர் - கு காரர், நற

- கள்,

திைணப் னம், கைறேய ேம - மாசூல் ைகக்குக் கிைடக்குேமா?

இலச்சி யாகினி வலச்சி - பர ம் ெதய்வம், பஞ்சமி - கள், மந்திரப் ெப ைம - மந்திர
சக்தி.
65. அல்
66. ஆரம் -

- அகவிதழ், பணிலம் - சங்கு, மணி -

த் , வனசம் - தாமைர.

த் , ேவம் - ெவப்பந்த ம், ேநர - எனக்குக் கிைடக்கும்ப .

67. மாரசரம் ப

- மன்மதன் அம்பாக வி கின்ற

, ஆரவடம் -

த் மாைல.
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68. மந்தி - ெபண் குரங்கு, இதழி - ெகான்ைற, தரளம் -

த் ப்ேபான்ற கண்ணீர்,

ஒ ங்கு - நியாயம், ஞான வேராதயன் - சிறந்த ஞானத்தால் அறியப் ப ேவான்.
69. ாிைச - மதில், யல் - ேமகம்,

வக்கும் - கட் ம்.

70. எ ம் - ெசய் ம், பளிங்கு மண்டபம் - கண்ணா
பிரதிபிம்பம், ஆயிைழ ஒ த்தி - ேவ
தி ந்ெதழில் - சிறந்த அழகு.
71. உாிைச -

சி, உைற - கிணற்

ஒ

மண்டபம், நிழற்ேகாலம் -

ெபண், ஆடகன் - இரணியன், உரம் - மார் ,

விாிசுவராகிய உைற, கூவல் - கிண , பதியில் -

ஊாில் தங்கி, எயினர் ஒ வர் ேபாகிலர் - ேவடர் ஒ வர் கூடப் ேபாகவில்ைல,
ஓ!ெகா

- மிக ம் கஷ்டம்,

72. ெகா யள் அந்த அேசாைத - ெகா ைம ெசய்
மா

பிரசித்தி ெபற்ற அேசாைத ,

- விளார், பிரம் ; குைழெதா ம் - ேதாப் க்கரணம் ேபாடக் காைதப் பி க்கும்,

அ யளந்த - காலால் அளந்த, ஆழி - சக்கரம், அமரக்கால் - ெதய்வத்தன்ைம வாய்ந்த
கால், ப யளந்த

-

மிைய அளந்த

உண

ெகா த்த , பாலன் - காத்தற் கட ள்,

மி யளந்த - வ ைமயிேல வளர்ந்த, ெதாட் ண்ட

- களவி

73. வாய் ம க்கும் - வாயிற் ெகாண்ட, இ ம்ைப ெச ந்தாள் - ெப த்த கால்கள்
74. வைள ந
நிைலைம.

வைளந்த,

நாவாய்

-

ண்ட ,

ன்பம், கனிவாய் - கனிந் ,

நாக்ைக ைடயவாய்,

ேதாணி,

ந

-

75. எ தா -எ தி.
76. ேக ல் - வராகம், அறிகின்றேத ேபசு ர்.
77. தாைழ - ெதன்ைன, ஞாழல் - குங்கும மரம், சூர் பாைல நிலம், ஆயர் நிலம் ேதாணிையத் தள்

ம்

ங்கில்,

- மரம், சுரம் -

ல்ைல, வைலவாணர் - ெநய்தல் நில மக்கள், கைழ -

ங்கில் கம் , உந்தி - தள்ளி, ஆரம் - சந்தனம்,

யில் ஏற்ப ம், வால் வைள - ெவள்ளிய சங்கு,ேகா

கூ

- மயிர்

- உச்சி, ேமழி - கலப்ைப, ேமதி

- எ ைம, ஆன் - பசு, மலங்க - வ ந்த, எக்கர் - மணல்ேம , ம கால் - நிைறந்த
தண்ணீர் வ

மிடம், உைரயாளி - மாற்

அறிவிக்கும் ஆளி, உம்ப ர் - ேதவ ேலாகம்,
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ச வாமல் - திைகக்காமல். ஒ
தாழி

தர் - ஒ

மனிதர், அஞ்சுதைல வாசல் - ஐம்ெபாறி,

- தாழ்ப்பாள் ேபா , குைக - ெபான்ைன

உ க்குவதற்குப் ெபான்
- பட்சம், அ

டன் கலக்கும் ம ந் , வி ேவ

க்குங் கூ , அாிதாரம் - வி

ம் ெபா

, வாரம்

- உண , தைலவாைழயிைல - ெபாிய வாைழயிைல, என்

யிர் -

எனக்கு மிகுந்த வி ப்பம், கயல், ேதளி, சாைள - மீன்வைக, மாாி - மைழேபால,
பணியாரம் - பட்சணம், அப் -

சு, சந்தரம் - சந்தனம்.

78. தடம் - சுைன, ம ங்கு - இைட, நீட் ரம் -ெகா ைம, காவி - கண்கள்.
79. உறி கப் பாைலேய - உறியி
ப க்க

இனிதாய்

மகிழ்ச்சி

ள்ள பாைலேய, சயன ேபாகம் உகப் த் தலம் -

த ம்

பங்கயத்தாைளேய - தாமைர மலாில்

இடம்,

-

ஆ ைலையேய,

ற்றி க்கும் இலக்குமிையேய, ேதவர் ேகான்

அங்ைக அத்தாைளேய வி ம் ம் என்
கண்ணனாக வந்

ஆைலேய

ெபா ள், ஆயேனெயன்ற உதிப்ப ம் -

அவதாிப்ப . பன்னி - ெசால் , மாயேன - மாைய ைடயவேன,

தி ப்ேபைரேய - அழகிய தி நாமங்கைளேய; தி ப்ேபைரெயன்

ம் ஊைரேய.

80. இச்ெசய் ள் கைடமடக்கு. ேவாி - மணம், ேவள் காாியம் பைற - மன்மதன்
ெதாழிைலக் கூ ம், வாாி - கடைல, மா

ேம - நிகராகுேம.

81. மதி, வள்ைள, குமிழ், கு தம், ேவல், சிைல இைவ
வாய், கண்,

ைறேய

கம், கா ,

க்கு,

வம் இவற் க்கு உவைம. மான் - சந்திரன் களங்கம், கைல -

சந்திரகைல, கு குலம் - கு குல வாசம் பண்ணி, தி
வழிபட -வணங்கி வழிபட.

-இலக்குமி ேபான்ற மகள்,

82. காைர ஊர் - ேமகத்தில் ெபா ந்திய, வண்ணர் - நிறத்ைத உைடயவர். விசயன் அ ச்சுனன், ேதைர ர்மால் - ேதைர ஓட் கிற கண்ணன், ேதைர ாி
பின்ைன மால் - நப்பின்ைனப் பிராட் யிடம் காதல், மால் ெகாண்
மயக்கம்

ெகாண்

ந்தால்,

பின்ைனப்

ேபசாேரா

-

அதன்

ள்ள விஷ்

;

ந்தால் - அறி
காரணமாகப்

ேபசமாட்டாேரா?
83. அம்மான் - மாமனாகிய கம்சம், நைக ம் சு கின்ற -சிாிப்ைப ம் ஒழித் க்
ெகான்ற, ேபைர - ேபைரயில், இவள் தைலவி, ஆவி ண்ட

- உயிர் கவர்ந்த ,
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ெபம்மான் - சிவெப மான், சிைல - வில்லாக, வடவைர - மகா ேம மைல, ெசற்ற
அழித்த ,

ன் -

-

ன்ேன, ேதான்றின, தி நைக - அழகிய சிாிப் .

84. நைக - ஒளி,
தாமைரயில்

ைர ம் - ஒக்கும், ேபைரயகம் - ேபைரத்தலம், தாமைரய தம் -

இ க்கும் இனிய இலக்குமி அன்னாள் - ஒபபானவள். பி த்த - ெகாண்ட, தரம்
பி க்க மாட்டாமல் அழகின் தன்ைமயறிந்
ஒளிந்த .

ஒப்பாக மாட்டாமல், வாள் பி த்த

85. மதிக்கும் - எல்ேலா ம் பாராட் ம், மதிவார் சைட

- வானத்தில் ஓ

க்கும் ெப மான் -

சந்திரைன நீண்ட சைடயிேல சூ ம் சிவெப மான், அயனார் - பிரமன், எ
தல ராணம் கூ ம். மைற

ல் - ேவதம்.

தீர்க்கும், இறக்கும் குைழ - நீண்

திக்கும்

ம் - என்

கைழக் கூ ம், ெதாைலக்கும் -

ெதாங்கும் காதணி, ெகாதிக்கும் பதம் - மிகுந்த

ெவப்பம் த ம் நிைல, அதிக்கும் - அதிகாித் க்ெகாண்ேட வ ம்.
ேசாறி ம், பசி மாறி ம்; அறத்தின் பயனாவ

இ

86. ேவயி ந்திைசத்த - ல்லாங்குழைல ைவத்
ேமகம் - ேமகம் ேபான்றவன், ேபய் வாசடம் - ைவத்திய ல்.

ைத - பாைன

தான். அறம் - இல்லறம்.
ஊதின, விண்ெணா

தைன, நா ம் - கம ம்,

- விண்ணில்,

ைண -இரண் ,

87. மதங்கியார் - வாைளக் ைகயில் பி த் ச் சுழற்றியி கின்ற ெபண், சா

- சக ,

வண் ; ம பட - இறந்
ழ,
கு - வாசைன, உலா ம் - ேபான்ற. ப்ரதாபம் - கழ்,
இ ெவட் - இரண்டாகப் பிாிந்த ெதாய்யில் - மகளிர் மார்பில் அணி ம் சந்தனக்
ேகாலம், பிைறக் ெகா ந்
- சி
பிைற ேபான்ற ெநற்றி, திலகம் - ெபாட் ,
இயம க்கு உயிர் பறிக்கும் உபாய வித்ைதெயன் கூட் க.
88. மதிக்குழவி - பிைற,

த்தார் - சிவெப மான், மால் - விஷ்

, ஆைச;

வயிரங்குன்ற - வயிர ம் ஒப்பாகாத, வள்ளம் - கிண்ணம், சுளிப்ப - ேகாண, ைகப்பகசப்பாக. ப ெகாைலசூழ்-ெகா ைமயான ெகாைலையச் ெசய்கிற, அள்ளி- கந் .
89.

ாிைச-மதில், அணங்கு-ெபண், சுணங்கும்-வ ந் ம், பி -ெபண் யாைன, கடா

யாைன -ஆண் யாைன, இைறவர்-தைலவன், ெகா யில் - ங்ெகா
கட் ம்,

ாிக்கைழ -வ ய

ேபால,

வக்கும்-

ங்கில், கைழக்கு-கைழயில்,. உறேவ-ெபா ந் ம்ப ,
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அணங்ேக,

ம் தாள் சாரல் கைழக்கு உறேவ,

இைறவர் தம்ைம க ந்தாள் ெகா
ெகா ய ெதன்ேறா? என

வக்குவ

ாிைசக் ெகா ையத்

ேபாலத்

காண்க, தைலவ

வக்கும்,

வக்கும். ஏன்? ப ந்தாட்

டன் சுரம் ேபாக்குக்கு உடன்பட்ட

தைலவிையத் தைலவன் ஊர் அதி சமீபத்தில் இ க்கிறெதன் ேதாழி ேதற் தல்,
ஊரளித் ெதன்றல் என்ற அகப் ெபா ள் ைற.
90 கைழக்கு ஆவலான தழல்வளர்ந்

ெகாண்ேட ெசல்

ங்கிைல வி ம்பிப் பற் கிற தீ, ெகாதித்ேத -

கிற, பாைல வழி-பாைல நிலத்தி

ேட ேபாகிற பாைத.

இராமல்-உட்கார்ந
இைளப் பாறாமல். சரத் ரம் அம்
ேபா கிற, கமல
மலர்த்தா
மல்-தாமைர
ேபான்ற
அ கள்
வ ந்தாமல்.மணி-இரத்தினங்கள்.
மைழக்கார்-மைழ ேமகங்கள் சூழல்-ேம கள், வா ம்-தாவி வ கின்ற, நீழல்க
உளேவ என்
காண்க.

ம்

1 ேமதி-எ ைம, பாசைட-பசிய இைல, ேவாி-ேதன், தீ -தீவிைன, ஓதி-கூந்தல்,
கயிற்றில்...................உரல் பிணிக்க ம்-கயிற்றின் ஒ
மற்ெறா

னிையக் கா ல் கட் ,

னிைய உரைலச் சுற்றிக் கட்ட ம், சு தி-ேவதம். ேகட்கப்ப வ .

2 கா - னம்,

ங்கால்- ைவப்ேபால ெமன்ைமயான கால்,

ெசய்பவர், ஆராிந்த-ஆர

காவலார்-காவல்

வ ம் அாிந்த.

93. சி மதைல - சி பிள்ைள, மதைல - பிள்ைளயின் ெபா ட் , தரங்கம் - அைல,
ெபா ைன - தாமிரள ணி நதி.
94. ககனர் - ஆகாயத்தி
சி ெதாண்டன்பிள்ைள,

கறி

ள்ளவர்,

க்கணர் - சிவ ெப மான், மதைல -

சைமத்தவள்

சி த்ெதாண்டன்

மகன்

இராமன்,

விைளயைவத்தவள் - ைகேகயி, மதைனவிட்டவள் -தைலவன் தாய்.
95.

ாி - ேசாம்பல், விற யர் - பாணன் மைனவிகள், ெப ைம ைடய அரசியர்;

திக்ைக ெகாண்
அரசர்கைள ெவல்
கடன்.

- திப்பதினால்,

ம்பிக்ைகயினால்;

கைளச் சாிக்ைகயால் -

ைகயால், தைலகைள வணங்கச் ெசய்ைகயால், கடம் - மதஜலம்,

96. பாண் - பண், இைச; மிழற் ம் - மழைலயிற்ேபசும், சு ம்
கு த் , மதிவண் குளி - சந்திகளின்

- வண் , மாந்தி -

ண் கள், அவிழ்த் ம் - மலரச் ெசய் ம்,
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சுண்ணம்

-

வாசைனப்ெபா ,

பளிக்கைற

-

பளிங்கு

மண்டபம்,

குயிற் ம்

-

அைமத்தி க்கிற, சாளரம் - பலகணி, நாண் - நாணத்ைத, ேவள் - மன்மதன். நாண் வில் ன் நாண், ஞான ங்கவ - அறிவிற் சிறந்தவேன, நந்தா - அழியாத.
97. நந்தா வளம் - அழியாத வளப்பம், பிறந்த - ேதான்றிய மால் - குைழக்காதர்,
வந்தார் - வந்தார் என்ற, வளம் பிறந்த - ெப ைம ேதான் ம், வார்த்ைதக்ேக ேபச்சுக்ேக, வண்ணம் - நிறம், உதித்த - எ ந்த, மாமதி ேவ பா , மாயம் - காரணம் அறிய
ேதான்றிற் .
98. க ள் கன்னம் - க ளி

ந்

கூப்பி ம்,
ெசழித்

யாத ெகா ைம, குதித்த

குதிக்கும்,

மைழ, குஞ்சரன் - கேஜந்திரன் என்

ர்ண சந்திரன். பசைல - நிற

ளிமைழ -

ற்றல்

- திடீெரன்

ற்றிச் ெசாாி ம்

ம் யாைன, அைழக்கும் - ஆதி

லேம என்

யல் - ேமகம் ேபான்ற குைழக்காதர், ெகாழிக்கும் தமிழ் வளர்-தமிழ்

வளர்கின்ற, ேபைர-ெதன்தி ப்ேபைர, தைழக்கும்ப -மதிப்பில்லாத கு ம்பம்

சிறந்த மதிப்பைட ம்ப , ெபண் கள் வளர்க்கும் - ெபண்களால் வளர்க்கப்ெபற்ற,
மயில்-மயில் ேபான்ற ெபண்ேண, சிறிெதன்
சிறிெதன்
பஞ்சி

தீர்மானிக்கும்ப

ம் உற-பஞ்சி

நாமறிந்த

ம், பட்டா

"அனிச்ச ம், அன்னத்தின்

ம், உன

விதிக்கும்ப

ப க்கும் அனிச்சங்க

ெமன்ைமயான

அனிச்சப்

பதம் ெவ க்கும்-உன

க்களி

ம் ம்,

கால்கள் ேநாகும்,

வி ம் மாதர், அ க்கு ெநாிஞ்சிப்பழம்," என்ற குறைளக்

காண்க. உதிக்கும் கதிர் ெகாதிக்கும் சுடர் நடக்குந்ெதா ம், ெவ க்கும் பரல்
உைறக்கும் ெபா
நீ உயிர் வா ைவ என் கூட் க. உயிர்வா ைவேய-தாங்கிக்
ெகாண்
99.

உயிர் வாழ

மா?

வாைட-வடக்ேகயி ந்

வ ம்

காற் ,

இயங்க- ச,

ெதன்றலங்கன் -இளந்ெதன்றல், ெதன்றல்-ெதற்ேகயி ந்
ெகாத்ெதன்

நீக்கைவத்த, கூடல் - கூட

பீைட-வ த்தம்,

வ ம்காற் . ேகா பட-

ைழத்தல், அள்ளியிட்ட-வாாிச் ெசாாிந்த,

பயிர்ப் -பிறர் ெபா ைளத் தீண் ன ெவ ப் , ைணபட-உயிர்த் ைண பிாிந்தால்,
இாிந் - ஓ ,

ரக்க-காக்க, வார்-நீண்ட,

தரம்-மைல ேபான்ற ேதாள், ஐவர்-பஞ்ச

பாண்டவர், அணங்கு-படர்ந்

வ த்தம் ெசய்கிற, ெபா ம்பர் - ேசாைல, தண்ணளி-

தைலயளி, கு ம்ைப-இளநீர்

யம்-ேதாள், பாகுற-பக்கத்தில் ெபா ந்த, பாி ரம் -

பாதசரம், சில்ெலா -சில்ெலன்ற ஒ , பல்கலன்- பல ஆபரணங்கள்,
கலவி- ணர்ச்சி,

லவி-ஊடல்,
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100. பதக மலம்-குற்றமாகிய அ க்கு, பத கமலம்-அ த்தாமைர,

க்கும்-ேதான் ம்.

101. ேமா -கிாீடம், பவளம்-இதழ், சுாி கம்-வைளந்த அ ப் றம், ஆழி-சக்கரம்.
கைத-தண்டா தம், பீதாம்பரம்-ெபான்னாைட.
---------------

