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பரஞ்ேசாதியார் எ திய
"சிதம்பரப்பாட் யல்"
. இராகைவயங்கார் உைர டன்

Source:
"சிதம்பரப்பாட் யல்"
( உைர டன்)
ம ைரத் தமிழ்ச் சங்கத் ச் "ெசந்தமிழ்"ப் பத்திராசிாியர்
.இராகைவயங்காரால் பாிேசாதிக்கப் ெபற்ற .
*ம ைரத் தமிழ்ச் சங்கம்*
"ெசந்தமிழ்"ப் பிரசுரம்-21
ம ைர: தமிழ்ச்சங்க த்திராசாைலப் பதிப் .
1911
விைல அணா-6.
--------------------Important note on the etext:
The quality of the scanned image version of this literary work of 1911 is not
adequate to identify unambiguously the Tamil text in several verses. These are
indicated with (*) sign at relevant places.
-----------------உ
கட ள்

ைண
சிதம்பரப்பாட் யல் -

ல ம் உைர ம்

காப் .
நிைனத்தவர்க்கு மன்றி நிைனக்குமவர் தம்ைம
நிைனப்பவர்க்கு த்தி நிரம் ம்--அைனத் மாம்
ஆரணத்
ன்னவ மம்பிைக ம் ெபற்றமத
வாரணத்தின் பாத மலர்.
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பாடலாஞ் ெசந்தமிைழப் பா யரன ைளக்
கூடலா மின்பநலங் ெகாள்ளலாம்--ேபடனாய்
நாட் யசீர்ப் பாவினங்க ணா ஞ் சிதம்பரப்
பாட் யைலக் கற்றார் பயன்.
பா
ைறைமக்கும் பன் தமிழ்ெதளிந்
சூ ம் ப வற்குச் ெசாற்ெபா ள்க--ணா தற்கும்
எண்ணிலராய் நின்றா மிந் ல் வினவினேரற்
கண்ணிலான் காட்சிய காண்.
மன்

ெபாழில்ெவண்ைண ெமய்கண்டான் கச்சிப்
கழ் ைனதத் வஞான ப்ரகாசமாய் வந்
பாமன்ன ைரெயன்ன வவன ளா லவன்றன்
பதம்பரவிச் சிதம்பரப்பாட் யெலனப்ேபர் வகுத்தான்
மாமன் சிதம்பர ராண த
ம ைர லா ம்பகர்ந்ேதான் ம
குல ைமந்தன்
ேதமன்
ராணகைல பல ெதாி ராணத்
தி மைலநா யகன ளின் ேறசு ண் ேடாேன.
சிதம்பரப் பாட் யைலச் ெசய்தான் றமிழாற்
சிதம்பர ராண தற் ெசய் --விதம்ெப சீர்
ேசர்ந்த ராணத் தி மைலநா தன்றவத்தாற்
சார்ந்தபரஞ் ேசாதிெயன்பான் றான்.
--------------------1. உ ப்பியல்
ேம

திைச க ஞ் ெசங்கெண மா ம்
த்ேதளிர் கணங்க மா தவத்ேதா ம் ேபாற்றத்
ேதேம குழ ைமயாள் கண் வப்ப மன்றிற்
றி நடஞ்ெசய் ேபெராளிையச் சிந்ைததனில் ைவத் க்
காேம கிளிெயன்னக் ெகா ஞ்ெச ந்ேத ெனன்னக்
கடல த ெமன்னமிளிர்கனித் வர்வாய் மாேத
பாேம தமிழ்ப்ெபாதியக் கு
னிவன் கூ ம்
பாட் யைலச் சு க்கமதாய்ப் பகர்ந்தி வன் யாேன.
யாப் விதி ெய த்தைசசீர் பந்தம ெதாைடபா
வினமிைவயிற் குறிென ெலாற் யிர்ெம யி ராய்தம்
ேகாப் ைடக்குற் கரங்குற் றிகரைமெயன காரக்
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4
கு க்கேம வல் னெமல் னெமா ைட யினேம
நீப்பாிய யிரளெபாற் றளபைசயி ென த்தாம்
ெந ல்குறில்க டனித் ெமாற்ைற ய த் ம்வாி ேனராம்
சாய்ப்பாிய குறி ைணகள் குறிென ல்க டனித் ந்
தம டெனாற் ற த் ம்வாி னிைரயைச

மாேம.
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' ேம ...பகர்ந்தி ெவன்யான்' என்ற வணக்கம்; "வணக்க மதிகார
ெமன்றிரண் ஞ் ெசால்லச். சிறப்ெபன் ம் பாயிரமாம்."
'யாப் விதி ....எ த்தாம்' என்ற , யாபின விதி எ த்

தல் எட்டாம் என்றவா .

அவற் ள்; எ த்தாவன;
-குறிெலன ம், ெந ெலன ம் ெமய்ெயன ம் உயிர்ெமய்ெயன ம் உயிெரன ம்
ஆய்தெமன ம்
குற்றிய கரெமன ம் குற்றிய கரெமன ம் ஐகாரக்கு க்கெமன ம் ஔகாரக்
கு க்கெமன ம் வல் னெமன ம்
ெமல் னெமன ம் இைடயினெமன ம் உயிரளெபைடெயன ம்
ஒற்றளெபைடெயன ம் வ ம்.
இவற் ள்;
குறிலாவன;-அ இ உ எ ஒ என ஐந்தாம்;
ெந லாவன'-ஆ ஈ ஊ ஏ ஐ ஓ ஔ என ஏழாம்;
ெமய்யாவன;-க ங ச ஞட ண த ந ப ம ய ர ல வ ழ ள ற ன எனப் பதிெனட்டாம்.
உயிர் ெமய்யாவன:-இவற்றின்ேமல் உயிர் ஏறியைவ;
க, கா, கி, கீ, கு, கூ, ெக, ேக ைக, ெகா, ேகா, ெகௗ எனவ ம். இப்ப ேய
பதிெனட்ெடாற்றின் ேம ம்
பன்னீ யி ம் ஏற, இ

ற்ெறா பத்தாெற த்தாம் உயிராவன;-

அ, ஆ,இ,ஈ, உ ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ ஔ எனப் பன்னிரண்டாம்.
ஆய்தமாவன:--எஃகு கஃசு கஃ கஃ கஃ கஃ என வ ம்.
குற்றிய கரமாவன:-நாகு காசு கா

கா

நாக்கு காச்சு காட்

கா கா
காத்

என ெந ற்கீ ம்,

காப் காற்

என ெந ெலாற்றின் கீ ம்,

வரகு ரசு
ம
ர கவ எனக்குறி ைணக்கீ ம்,
அரக்கு ெபாாிச்சு ெத ட் கு த் ெபா ப் சிரற்
எனக்குறி ைணெயாற்றின்கீ ம்,
அேசாகு பலாசு மலா ெகாடா
தா விரா எனக்குறிென ற்கீ ம்,
தமாக்கு தடாச்சு பனாட் ெகடாத்
தாப் விசாற் எனக்குறிென ெலாற்றின்
கீ ம்,

5
கக்கு கச்சு கட் கத் கப் கற்
வந்தவா கண் ெகாள்க.

எனக்குற்ெறாற்றின் கீ ம் குற்றிய

இனி, குற்றிய கரம் வ மா :-காகியா காசியா கா யா காதியா

காபியா

காறியா

கரம்

என ம் பிற

ேமற்கூறியவா ம்,
ேகண்மியா ெசன்மியா என ம் வ ம். பிற ம் வ வன இவ்வாெறாட் க்ெகாள்க.
இனி, ஐகாரக்கு க்கமாவன:-ஐப்பசி ைமப் றம்; மைடயன் உைடவாள்; குவைள தவைள திைன பைன என
விடத் ம் ைறேய கு கிவந்தன.
இனி, ஔகாரக்கு க்கமாவன:-ெமௗனம் ெமௗ ெகௗைவ என தற்கட் கு கினவா . வல் னமாயின:-கசடதபற. ெமல் னமாவன:--ஙஞணநமன. இைடயினமாவன:-யரலவழள. இனி, உயிரளெபைடயாவன:-வாஅைக ஈஇைக ஊஉகம் ஏஎாி ைதஇயல் ஓஒைத ஔஉவியம் என
தனிைலயளெபைட வந்தவா .
பதாஅைக ெச இயர் உ உகம் பேரஎாி வைளஇய விேராஒதம், மெனௗஉகம் என
இைடநிைலயளெபைட வந்தவா .
குராஅ குாீஇ கு உ எேனஎ விைளஇ அேராஒ அெநௗஉ என இ திநிைலயளெபைட
வந்தவா .
ஒற்றளெபைட வ மா :--மங்ங்கலம் மஞ்ஞ்சு மண்ண்
பந்ந் அம்ம் மின்ன்
ெதவ்வ்வர் ெவய்ய்யர் ெசல்ல்க ெகாள்ள்ைக எஃஃகு எனக் குறிற்கீ ம், அரங்ங்கம்
ரஞ்ஞ்சு ரண்ண் ப ந்ந் அ ம்ம்
ரன்ன் குரவ்வ்ைவ அரய்ய்யர் குரல்ல்கள்
திரள்ள்கள் வரஃஃகு எனக்குறி ைணக்கீ ம், அளெபைட வந்தவா . ெபான்ன்
மடங்ங் கலந்த என இ திநிைலயளெபைட வந்தவா .
இவற் க்குப் பிறசூத்திரம்:-"யாப் ம், பாட் ந்
ேநாக்கிற் ெறன்பர்

க்குந் ெதாடர் ஞ் ெசய் ைள
ணங்கி ேயாேர."

"எ தப் ப த ென த்ேத யவ்ெவ த்
தைசத்திைச ேகாட னைசேய யைசயிையந்
சீர்ெகாள நிற்ற ற் சீேர சீாிரண்
தட் நிற்ற ற் றைளேய யத்தைள
ய த் நடத்த ன ேய ய யிரண்
ெதா த்
த லாயிற் ெறாைடேய யத்ெதாைட
பாவி நடத்த ற் பாேவ பாெவாத்
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தினமாய் நடத்த

னெமனப் ப ேம"

"பந்தந் தைளயின் பாற்ெபய ராகும்"
"அஇஉஎ ஒக்குறி ைலந்ேத"
"ஆஈ ஊஏ ஐஓ ஔெந ல்"
"ககர தல னகர வி வாய்ப்
பதிெனண் ெண த் ெமய்ெயன ெமாழிப"
"ெமய் டம்
ெசய் ெமன்

ப்ெபாற் றிைவதா ெமா ெபா ள்
ெசப்பினர் லவர்"

"உயிாீ ராேற ெமய்ம் வாேற
யம் வா
யிேரா யிர்ப்ப
யி
ற் ெறா பத் தா யிர் ெமய்ேய"
"அகர தல ஔகார வி வாய்ப்
பன்னிரண் ெட த்
யிெரன ெமாழிப"
"குறியதன்
உயிெரா

ன்ன ராய்தப் ள்ளி
ணர்ந்தவல் லாறன் மிைகத்ேத"

"அஃேகன மாய்தந் தனிநிைல ள்ளி
ெயாற்றிப் பால ைவந் மிதற்ேக"
"ெந ேல குறி ைண குறிென ெலன்றிைவ
ெயாற்ெறா வ தெலா குற்ெறாற் றி திெயன்
ேறழ்குற் கரக் கிடெனன ெமாழிப"
"எ வைக யிடத் ங் குற்றிய கரம்
வ வினின் வ உம் வல்லா ர்ந்ேத"
"வல்ெல த் தாேறா ெட வைக யிடத்
கர மைரயாம் யகரேமா ையயி
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னிகர ங் கு கு ெமன்மனார் லவர்"
"யகரம் வரக்குற த்திாி யிகர
மைசச்ெசான் மியாவி னிகர ங் குறிய"
"தற்சுட் டளெபாழி ையம் வழிய
ைந ெமௗ
தலற் றாகும்"
"இைசெக ன் ெமாழி த ைடகைட நிைலெந
லளெப மவற்றவற் றினக்குறில் குறிேய"
"ஐஔ ெவன் மாயீ ெர த்திற்
கிகர கர மிைசநிைற யாகும்"
"ஙஞண நமன வயலள வாய்தம்
அளபாங் குறி ைண குறிற்கீ ழிைடகைட
மிகேல யவற்றின் குறியாம் ேவேற"
"மாத்திைர வைகயாற் றைளதம ெகடாநிைல
யாப்பழி யாைமெயன் றளெபைடேவண் ம்"
" கண்ணிைம ைகந்ெநா யளேவ மாத்திைர
ண்ணிதி ணர்ந்ேதார் கண்ட வாேற"
" உன்னல் காேல ன்ற லைரேய
க்கல் க்கால் வி த்த ெலான்ேற"
" ன் யி ரளயி*ரண் டாெந ெலான்ேற
குறிேலா ைடெயளக் கு க்க ெமாற்றள
பைரெயாற் றிஉக் கு க்க மாய்தங்
கால்குறண் மஃகா னாய்த மாத்திைர"
எனவ ம். பிற மன்ன.
" ெந ல்குறில்க டனித் ெமாற்ைற ய த் ம்வாிேனராம்
சாய்ப்பாிய குறி ைணகள் குறிெந ல்க டனித் ந்,
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தம டெனாற் ற த் ம்வாி னிைர யைச மாேம"
என்ற

ெநட்ெட த் த் தனிேய வாி

ெநட்ெட த்

ஒற்ற த் வாி

ம் குற்ெற த் த் தனிேயவாி

ம் குற்ெற த்

ஒற்ற த் வாி

ம்,

ம் ேநரைசயாம்; குறில்

இைணந் வாி ம் குறிென ல் இைணந் வாி ம், குறி ைண ஒற்ற த் வாி ம்
குறிென ல் ஒற்ற த் வாாி ம் நிைரயைசயாம் என்றவா . ஆ - என ெநட்ெட த் த்
தனிேய வந்த ேநரைச. ழி - எனக்குற்ெற த் த் தனிேயவந்த ேநரைச. ெசல் - எனக்
குற்ெற த் ஒற்ற த் வந்த ேநாிைச. ேபார் - என ெநட்ெட த் ஒற்ற த் வந்த
ேநரைச. சின - எனக் குறில் இரண் ைணந் வந்த நிைரயைச. தைத எனக்குறிென ல் இைணந் வந்த நிைரயைச. எழில் -எனக்குறி ைண
ஒற்ற த் வந்த நிைரயைச. சுலாம் - எனக்குறிென ல் ஒற்ற த் வந்த நிைரயைச.
இவற் க்கு உதாரணம்:-"ெசல்வப்ேபார்க் கதக்கண்ணன் ெசயிர்த்ெதறிந்த சினவாழி
ல்ைலத்தார் மறமன்னர்
த்தைலைய
க்கிப்ேபாய்
எல்ைலநீர் வியன்ெகாண் விைட ைழ மதியம்ேபான்
மல்லேலாங் ெகழில்யாைன ம மம்பாய்ந் ெதாளித்தேத."
எனவ ம். இதில் ேநர்நிைர கண் ெகாள்க. "அைச ம்"என்ற உம்ைமயால்,
ேநர்பைச நிைரபைச என் ம் இரண் ங்கூட் அைச நான்ெகன்பா
ளர்.
நிர யற்சீர் ேநர்ேநர்ேத மாநிைரேநர் ளிமா
நிைரநிைரேய க விளேம ேநர்நிைரகூ விளம்பின்
வ ேநர்காய் ெவள்ைளநிைர வாிற்கனிவஞ் சிச்சீர்
மற் ேநர் நிைரவாிற்றன் நிழல்ேநர்ேநர் தண் ப்
பர நிைர ேநர்ந ம் நிைரநிைரவந் தக்காற்
பக ந நிழலாமீ ெரட் ைவநா லைசச்சீர்
விர வஞ்சி நாண்மலேரா ரைசச்சீாீ ரைசச்சீர்
ேமவியேபாற் றைளதமக்கு விளங்கிம

வி ேம.
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"நிர யற்சீர்.....ேநர்நிைரகூவிளம்" என்ற , இந்த ஈரைசச்சீர் நான்கும் ஆசிாியச்சீர்
என்றவா . ேநர்ேநர் நிைரேநர்
நிைரநிைர ேநர்நிைர என ம்,ேதமா ளிமா க விளம் கூவிளம் என ம் வ ம்.
"பின்வ ம் ேநர்காய் ெவள்ைள" என்ற , அைவ நிரேல நிற்க, பின்ேனவ ம்
ேநர்,ேநர் ேநர்ேநர்; ேதமாங்காய்: பிற மன்ன;
இைவ நா ம் ெவண்சீர் என்றவா ; "நிைரவாிற் கனிவஞ்சிச்சீர்" என்ற ,
இப்ப ேய பின்ேன நிைர நா ம் வந்தால்
ேநர்ேநர்நிைர; ேதமாங்கனி; பிற மன்ன; இைவ நா

ம் வஞ்சிச்சீர் என்றவா ,
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"மற் ம் ேநர்நிைர வாில்.....பக ந நிழல்" என்ற , அவ்வா

பின்ேன

ேநர்நிைரவந்தால் ேநர்ேநர்ேநர்நிைர: ேதமாந் தண்ணிழல்: பிற மன்ன;
அப்ப ப்பின்ேன ேநர்ேநர் வந்தால் ேநர்ேநர்ேநர் ேநர்: ேதமாந்தண் : பிற மன்ன;
பின்ேன
நிைரேநர் வந்தால் ேநர்ேநர் நிைரேநர்: ேதமாந ம் : பிற மன்ன; பின்றான்
நிைரநிைர வந்தால் ேநர் ேநர்நிைரநிைர:
ேதமாந நிழல்: பிற மன்ன; இைவபதினா

ெபா ச்சீ ம் வஞ்சி.

"நாண்மலேரா ரைசச்சீர்"என்ற . நாள் என ம் மலெரன ம் வ மி ைவயிரண் ம்
ஓரைசச்சீர் என்றவா . ஆகச்சீர் ப்ப .
இந்த ஓரைசச்சீ க் குத்தைள ஆசிாியச்சீ க்குைரத்த தைளெயனக்ெகாள்க.
'நிரல்' என்பதைன ம் பின்ெனன்பதைன ம் எல்லாவற்றிற்கும் தீபமாக ஒட் க்
ெகாள்க.
"இயற்சீ ராசிாியச்சீ ரகவற், சீெரன ெமாழிப சிறந்திசி ேனாேர."
வாய்பா :ேநர்ேநர் ேதமா, நிைரேநர் ளிமா, நிைரநிைர க விளம், ேநர்நிைர கூவிளம்: இைவ
ஆசிாியச்சீர்.
ேநர்ேநர்ேநர் ேதமாங்காய், நிைரேநர்ேநர் ளிமாங்காய், நிைர நிைரேநர்
க விளங்காய்,ேநர்நிைரேநர் கூவிளங்காய்,இைவ
ெவண்சீர்.
ேநர் ேநர்நிைர ேதமாங்கனி, நிைரேநர்நிைர ளிமாங்கனி, நிைரநிைரநிைர
க விளங்கனி, ேநர்நிைரநிைர
கூவிளங்கனி:இைவ வஞ்சிச்சீர்.
ேநர்ேநர்ேநர்நிைர ேதமாந்தண்ணிழல், நிைரேநர்ேநர்நிைர ளிமாந்தண்ணிழல்,
நிைரநிைரேநர்நிைர க விளந்தண்ணிழல்,
ேநர்நிைரேநர்நிைர கூவிளந்தண்ணிழல் என ம்,
ேநர்ேநர்ேநர்ேநர் ேதமாந்தண் , நிைரேநர்ேநர்ேநர் ளிமாந்தண் ,
நிைரநிைரேநர்ேநர் க விளந்தண் ,ேநர்நிைர ேநர்ேநர்
கூவிளந்தண்

என ம்;

ேநர்ேநர்நிைரேநர் ேதமாந ம் , நிைரேநர்நிைரேநர் ளிமாந ம் ,
நிைரநிைரநிைரேநர் க விளந ம் ,
ேநர்நிைரநிைரேநர் கூவிளந ம்

என ம்,

ேநர்ேநர்நிைரநிைர ேதமாந நிழல், நிைரேநர்நிைரநிைர ளிமாந நிழல்,
நிைரநிைரநிைரநிைர க விளந நிழல்,
ேநர்நிைரநிைரநிைர கூவிளந நிழல் என ம் வ ம்:
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இைவ ெபா ச் சீர்.நாண் மலர் என்பன ஓரைசச்சீர். இவற்றிற்கு உதாரணம்:"குன்றக் குறவன் காதன் மடமகள்
வைரயா மகளிர் ைர ஞ் சாயலள்
ஐய ல ம்பிய ைலயள்
ெசய்ய வாயினள் மார்பினள் சுணங்ேக'
இவ்வாசிாியப்பாவி

ள் நான்காசிாிய ாிச்சீ ம் வந்தவா

கண்

ெகாள்க.

"ெபான்னார மார்பிற் ைனகழற்காற் கிள்ளிேப
ன்ேனெனன்
லக்ைக பற்றிேனற்-ெகன்ேனா
மனெனா வாெயல்லா மல்குநீர்க் ேகாழிப்
னனாடன் ேபேர வ ம்"
இவ்ெவண்பாவி

ள் ெவண்பா ாிச்சீர் நான்கும் வந்தவா

கண் ெகாள்க.

"சுறமறிவன ைறெயல்லாம்
இற ன்பன வில்ெலல்லாம்
மீன்றிாிவன கிடங்ெகல்லலாம்
ேதன்றாழ்வன ெபாழிெலல்லாம்
எனவாங்கு:
தண்பைண தழீஇய வி க்ைக
மண்ெக ெந மதின் மன்ன
ேர."
இவ்வஞ்சிப்பாவி

ள் வஞ்சி ாிச்சீர் நான்கும் வந்தவா

"அங்கண்வானத் தமரரச ம்
ெவங்களியாைன ேவல்ேவந்த ம்
வ வார்கூந்தன் மங்ைகய ம்
க மலேரந்திக் கதழ்ந்திைறஞ்சக்
சிங்கஞ்சுமந்த மணியைணமிைசக்
ெகாங்கவிரேசாகின் குளிர்நிழற்கீழ்ச்
ெச நீர்ப்பவளத் திரள்காம்பின்
மதி ைர
க்குைட நீழல்
ெவங்கண்விைனப்பைக விளிெவய்தப்
ெபான் ைனெந மதில் ைடவைளப்ப
வனந்தக ட்டய மைவெயய்த
நனந்தைல லகுட னைவநீங்க
மந்தமா த ம ங்கைசப்ப

கண் ெகாள்க.
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அந்தர ந் பி நின்றியம்ப
இலங்குதாமைர ெய ந்தலமர
நலங்கிளர் மைழ நனிெசாாிதர
இனிதி ந்,த ெணறி நடாத்திய வாதிதன்
தி வ பர
ம் சித்திெபறற் ெபா ட்ேட.
இக்குறள வஞ்சிப்பாவி
கண் ெகாள்க.

ள் ெபா ச்சீர் பதினா ம் அ ேதா ம் வந்தவா

"நன்றறி வாாிற் கயவர் தி
ெநஞ்சத் தவல மிலர்"
இவ்ெவண்பாவி

ைடயர்

ள் 'இலர்'என நிைரயைசச் சீராயினவா

கண் ெகாள்க.

"பாெலா ேதன்கலந் தற்ேற பனிெமாழி
வாெலயி றிய நீர்"
இவ்ெவண்பாவி

ள் 'நீர்' என ேநரைசச் சீராயினவா

கண் ெகாள்க. பிற மன்ன.

இனி,ஓரைசச்சீ க்குத் தைளவ மா :"உாிைம யின்க ணின்ைமயால்
அாிமதர் மைழக் கண்ணாள்
ெச மதி ெசய் தீைமயால்
ெப ைம ெகான்ற ெவன்பேவ"
இம் ச்சீர

வஞ்சிவி த்தத் ள் 'மைழ''ெசய்' என்

இயற்சீேரேபாலக்ெகாண் , வ ஞ்சீர்
வந்தைமயால்,

ம் அைசச்சீர்கள்

தலைசேயாெடான்றாம

ம் ஒன்றி ம்

ைறேய இயற்சீர்ெவண்டைள ம் ஆசிாியத்தைள மாயின. (3)

ம

விள ன்னர்நிைர நிைரெயான்றா சிாிய
மா ன்ேனர் வாிேனெரான் றாசிாியத் தைளயாம்
விரவியகாய் ன்னர்ேநர் ெவண்சீர்ெவண் டைளயா மின்ேன
மீட் ங்காய் ன்னர்நிைர * க த்தைளயா
க
கனி ன்னர்ேந ெரான்றாத வஞ்சி
கனி னிைர ெயான்றியவஞ் சித்தைளயா மா ன்
னிைர ம்விள ன்ேன மியற்சீர்ெவண் டைளயாம்
நிழல்கனியாம்

க்காயா நிகழ்ெபா ச்சீர்த் தைளக்ேக.
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------- --*"ேம க த்தைளயாம்"என ம் பாடம்.
என்ப -விளெமன நிற்ப நிைரெயனவ வ
மாெவனநிற்ப ேநெரன வ வ
ேநெரனவ வ

நிைரெயான்றாசிாியத் தைள;

ேநெரான்றாசிாியத்தைள; காெயனநிற்ப

ெவண்சீர் ெவண்டைள; காெயனநிற்ப நிைரெயன வ வ

க த்தைள; கனிெயன நிற்ப ேநெரன வ வ

ஒன்றா தவஞ்சித்தைள;

கனிெயனநிற்ப நிைரெயனவ வ ஒன்றிய வஞ்சித்தைள; மாெவன நிற்ப
நிைரெயனவ வ ம் விளெமனநிற்ப ேநெரனவ வ ம் இயற்சீர் ெவண்டைள
எனவ ம்;தண்ணிழற்சீ க்கும் ந நிழல்சீ க்கும் கனிச்சீ க்குைரத்தாங்குத்
தைளெகாள்க; தண் ச்சீ க்கும் ந ம் ச்சீ க்கும் காய்ச்சீ க்கு உைரத்த தைளேய
ெகாள்க.இவற் க்குதாரணம்:"தி மைழ தைலஇய வி ணிற விசும்பின்
விண்ணதி ாிமிழிைச க ப்பப்
பண்ணைமந் தவர்ேதர் ெசன்ற வாேற."
இ நிைரெயான்றாசிாியத்தைள ம் ேநெரான்றாசிாியத்தைள ம் வந்த
ெசய் ள்."ெபான்னார்*மார்பின்"- இ ெவண்சீர் ெவண்டைள ம் இயற்சீர்
ெவண்டைள ம் வந்தெசய் ள்.
"ெசல்வப்ேபார்க் கதக்கண்ணன்"-இஃ க த்தைளயான் வந்த ெசய் ள்.
"சுறமறிவன ைறெயல்லாம்"-இஃ ஒன்றிய வஞ்சித்தைள ம் ஒன்றாத
வஞ்சித்தைள ம் வந்த ெசய் ள்.நாலைசப் ெபா ச்சீ க்குத் தைள ன்னர்க்காட் ய
'அங்கண்வானத் ' என்

ம் வஞ்சிப்பாவி

ட் கண் ெகாள்க. (4)

நிகழி சீர் குறள
ச் சீர்சிந் நாற்சீர்
ேநெராடள வ ையஞ்சீர் ெந ல யா றாதி
திகழ்த சீர் கழிெந ல்ெவள் ள யிரண்
ன்றா
சிாியம்வஞ்சி ன் க நான்கிழி ெப ைம
யகல்ெபா ண்மட் ெட த்தைசசீ ர யந்த மாதி
யாமந்தா தித்ெதாைடேய ய
ெமா ெசாற்
கல்வதிரட் ைடத்ெதாைடயா ேமாைன த லாகப்
கன்றெதாைட கலா

கல்வ ெசந் ெதாைடேய.

"நிகழி சீர்................அகல்ெபா ண்மட் "--என்பதற்கு உதாரணம் வ மா
" திைரத்த சா ைக--நிைரத்த ேபானிரந்
திைரப்ப ேதன்கேள--விைரக்ெகாண் மாைலயாய்"

5
:--
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இஃ

அ ேதா ம் இ சீராதலால், குறள யான் வந்த ெசய் ள்.

"இ
ேவற் ைம யின்ைமயாற்
சு தி ேமற் றக் கத்திேனா
டாி ேவற் ைம யாகேவ
க
ேவற்றடங் ைகயினாய்"
இஃ

அ ேதா ம்

ச்சீராதலால், சிந்த யான் வந்த ெசய் ள்.

" ேதம்ப த் தினியநீர் ன் ந் தீம்பலா
ேமம்ப த் தளிந்தன சுைள ம் ேவாி
மாம்பழக் கனிக ம த்தண் டீட்ட ம்
தாம்ப த் ளசில தவள மாடேம"
இஃ

அ ேதா ம் நாற்சீராதலால், அளவ யான் வந்த ெசய் ள்.

ெவன்றான் விைனயின் ெறாைகயாய் விாிந் தன்கண்
ஒன்றாய்ப் பரந்த உணர்வின்ெனாழியா
ற் ஞ்
ெசன்றான் றிக ஞ் சுடர்சூெழாளி ர்த்தி யாகி
நின்றா ன க்கீழ்ப் பணிந்தார்விைன நீங்கி நின்றார்.
இஃ

அ ேதா ம் ஐஞ்சீராதலால், ெந ல யான் வந்த ெசய் ள்.

" இைரக்கு மஞ்சிைறப் பறைவக ெளனப்ெபயர்ந் தினவண்
ைடசூழ
ைரக்க ெளன் மக்* குழம் க கழ்ந்ெதழ டங்கிய விலயத்தால்
திைரக்க ரங்களிற் ெச மைலச் சந்தனத் திரள்கைளக் கைரேமல்ைவத்
தைரக்கு மற்றி குணகடற் றிைரெயா ெபா தல தவியாேத"
இஃ

அ சீர்க் கழிெந ல யான்வந்த ெசய் ள்.

"கணிெகாண் டலர்ந்த ந ேவங்ைக ேயா கமழ்கின்ற காந்த ளிதழா
லணிெகாண் டலர்ந்த வனமாைல சூ யகிலாவி குஞ்சி கமழ
மணிகுண் டலங்க ளி பா ம் வந் வைரயாக மீ திவளத்
ணிெகாண் லங்கு சுடர்ேவ ேனா வ வா னிெதன்ெகா ணிேவ."
* "குழம் ெகாண்ெடதிர்ந்ெதழ" என் ம் பாடம்.
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இஃ

எ சீர்க் கழிெந ல யான் வந்த ெசய் ள்.

"

வ வி னா ரண்

சூழ்சுட

நாண

லகு†
ைளவயிர நாறித்
வ வி னா லங்கு ெவண்குைடயி னீழற்
சுடேரா ன் ன ேபாற்றிச் ெசால் வெதான் ண்டால்
ேசவ க டாமைரயின் ேசயிதழ்க டீண்டச்
சிவந்தனேவா ேசவ யின் ெசங்கதிர்கள் பாயப்
வ
ெகாண்டனேவா ெபாங்ெகாளிகள் சூழ்ந்
லன்ெகாளா வாெலமக்ெகம் ண்ணியர்தம் ேகாேவ"
இஃ

எண்சீர்க் கழிெந ல யான் வந்த ெசய் ள்.

"இடங்ைக ெவஞ்சிைல வலங்ைக வாளியி ெனதிர்ந்த தாைரைய
யிலங்கு மாழியின் விலங்கிேயாள்
டங்கு வா ைள மடங்கன் மீமிைச னிந் ெசன் டன்
ரண்ட ராசைன
க்கிேயாள்
வடங்ெகரண் ெமன் ைல டங்கு ண்ணிைட மடந்ைத
சுந்தாி வளங்ெகாள் ண் ைல மகிழ்ந்தேகான்
றடங்ெகா டாமைர யிடங்ெகாள் ேசவ தைலக்கு ைவப்
பவர் தமக்கு ெவந் யர் தவிர்க்குேம"
இஃ

ஒன்பதின்சீர்க் கழிெந ல யான் வந்த ெசய் ள்.

"ெகாங்கு தங்கு ேகாைத ேயாதி மாத ேரா கூ நீ ேமாைட ெநற்றி
ெவங்கண் யாைன ேவந்தர் ேபாந் ேவத கீத நாத ெவன் நின் தாழ
அங்க ர்வ மாதி யாய வாதி
னீதி ேயா மாதி யாய
ெசங்கண் மாைல* காைல ெசன் ேசர்வர் ேசாதி ேசர்ந்த சித்தி தாேன"
------------_
†"

ெயழின்

ைளவயிர நாற்றி" என் ம் பாடம்.

* "மாைல காைல ேசர்நர் ேசர்வர்" என் ம் பாடம்.
இ

பதின்சீர்க்கழிெந ல யான் வந்த ெசய் ள்.பிற ம் வந் ழிக் கண்
"பாெலா ேதன்கலந் தற்ேற பனிெமாழி
வாெலயி றிய நீர்"

இஃ

இரண்ட யான் ெவண்பாவிற்குச் சி ைமவந்தவா .

ெகாள்க.
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"
க்குைறந் தனேள
க்குைறந் தனேள
மைலய ெனாள்ேவற் கண்ணி
ைல ம் வாரா
க்குைறந் தனேள"
இ
ன்ற யான் ஆசிாியப்பாவிற்குச் சி ைம வந்தவா ."ெசல்வப்ேபார்" இ
நான்க யாற் க ப்பாவிற்குச் சி ைம வந்தவா .
"ெசங்கண்ேமதி க ம் ழக்கி
யங்கணீலத் தலர ந்திப்
ெபாழிற்காஞ்சி நிழற் யி ம்
ெச நீர்-நல்வயற் கழனி ரன்
கழ்த லானாப் ெப வண் ைமயேன'
இ

ன்ற யான் வஞ்சிப்பாவிற்குச் சி ைம வந்தவா .பிற

மன்ன.

இனி எ த்தைசச்சீர்.... ெசந்ெதாைடேய"எனபதற்குதாரணம் அந்தாதித்ெதாைட
வ மா :"உலகுடன் விளக்கு ெமானிதிக ழவிர்மதி
மதிநல னழிக்கும் வளங்ெக
க்குைட
க்குைட நீழற் ெபாற் ைட யாசனம்
ஆசனத் தி ந்த தி ந்ெதாளி யறிவன்
ஆசனத் தி ந்த தி ந்ெதாளி யறிவைன
யறி ேச ள்ளேமா ட ந்தவம் ாிந்
ன்னிய மாந்தரஃ ெதன்ப
பன்ன ஞ் சிறப்பின் விண்மிைச லேக"
இ நான்கந்தாதித் ெதாைட ம் வந்த ெசய் ள். இனி இரட்ைடத்ெதாைட
ெசந்ெதாைடகள் வ மா :(*அ
வி ம் அ த்த அ
த
எ த் க்களில் காட்டப்பட் ள்ளன.

ம் ஒன்றாக வ ம் ெசாற்கள்

லத்தில் த த்த

அைவ மதி-மதி; க்குைட- க்குைட;யாசனம்-ஆசனம்; ஆசனத் தி ந்த தி ந்ெதாளி
யறிவன்;யறிவைன-யறி ேச;
இ

- ; ஆகியன.)

நான்கந்தாதித் ெதாைட ம் வந்த ெசய் ள்.இனி இரட்ைடத்ெதாைட

ெசந்ெதாைடகள் வ மா ;-

16

" ஒக்குேம ெயாக்குேம ெயாக்குேம ெயாக்கும்
விளக்கினிற் சீெறாி ெயாக்குேம ெயாக்கும்
குளக்ெகாட் ப் வி னிறம்"
இஃ

ஓர

ம் வந்தெமாழிேய வந்தைமயால் இரட்ைடத்ெதாைட.

" த்த ேவங்ைக வியன்சிைன ேயறி
மயி ன மக நாடன்
நன் தற் ெகா ச்சி மனத்தகத் ேதாேன"
இ

ேமாைன

தலாகிய ெதாைடயின்றி வந்தைமயாற் ெசந்ெதாைட; பிற மன்ன.

(4)
ெதாைடெய வா ெய த்ெதான்றின் ேமாைனயிைய பி தி
ெசால் ரண்டா ெம த்ெதான்றி ென ைகெபா ண் ெமாழிகள்
டன் ரணின் ரணள வ தல யளேவ
யாிசீ ாிைணத ைண தெலா
ன் றாஞ்சீர்
அைடெபாழிப் ந வி சீ ரகறெலா உ வ யி
னடர் த
ச் சீர்கூைழ தலயற்சீர் நீங்கல்
ெகடல ேமற் க வாேய யீற்றயர்சீர் நீங்கல்
கீழ்க்க வாய் சீர்

ங் கிைடத்தி ன் ற் றாேம.

5

" ெதாைடெய வாய் எ த் ஒன்றின் ேமாைன"--- என்ற , அ ேதா ம்
தெல த் ஒன்றிவரத் ெதா ப்ப
அ ேமாைனத்ெதாைட.
"இைய இ தி" என்ற , அ ேதா ம் இ தி ெய த்
அ யிைய த்ெதாைட.

ஒன்றிவரத்ெதா ப்ப

" ெசால் ரண்டாம் எ த்ெதான்றின் எ ைக" என்ற , அ ேதா ம்
இரண்டாெம த் ஒன்றிவரத்ெதா ப்ப அ ெய ைகத்ெதாைட.
"ெபா ண் ெமாழிக டன் ரணின் ரண்" என்ற , ெபா ளாேன யாயி ம்
ெசால்லாேன யாயி ம் அ ேதா ம் தன் ெமாழிக்கண் ம தைலப்படத் ெதா ப்ப
அ
ரண்ெடாைட.
"அள வ தல் அ யளேவ" என்ற , அ ேதா ம்

தன் ெமாழிக்கண் அள வரத்

ெதா ப்ப , அ யளெபைடத்ெதாைட.
"உயாி சீாிைண த ைண..........சீர்
ங் கிைடத்தி ன் ற்றாேம" என்ற , ன்
ெசான்ன ேமாைன இைய எ ைக ரண் அள என் ம் இவ்ைவந்தி ம் இைண
ெபாழிப் ஒ உ கூைழ ேமற்க வாய் கீழ்க்க வாய் ற் என் ம் இைவ
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ஏ ங் கூட்

உறழ

ப்பத்ைதந்

ெதாைடயாம்;

வரலா :-- இைணேமாைனத்ெதாைட, ெபாழிப் ேமாைனத்ெதாைட,
ஒ உேமாைனத்ெதாைட, கூைழேமாைனத்ெதாைட,
ேமற்க வாய் ேமாைனத்ெதாைட, கீழ்க்க வாய் ேமாைனத்ெதாைட,
ற் ேமாைனத்ெதாைட என ம்; இவ்வாேற இைய , எ ைக
ஒட்
ம் ஆகத்ெதாைட ப்பத்ைதந்தாமா கண் ெகாள்க.

த யவற்ேறா

"மா ம் ள் ம் வதிவயிற் படர
மாநீர் விாிந்த
ங் கூம்ப
மாைல ெதா த்த ேகாைத ங் கமழ
மாைல வந்த வாைடயின்
மேயா ளின் யிர்ப் றத்தி த் தற்ேற"
இஃ அ ேதா ம்
ேமாைனத்ெதாைட

தெல த்

ஒன்றி வரத் ெதா த்தைமயால் அ

"இன்னைகத் வர்வாய்க் கிளவி மணங்ேக
நன்மா ேமனிச சுணங்குமா ரணங்ேக
ஆடைமத் ேதாளிக் கூட மணங்ேக
அாிமதர் மைழக்க
மணங்ேக
தி
தற் ெபாறித்த திலத மணங்ேக"
இஃ அ ேதா ம் இ திெய த்ெதான்றிவரத் ெதா த்தைமயால் அ யிைய த்
ெதாைட.
"ேதம்ப த் தினியநீர் ன் ந் தீம்பலா
ேமம்ப த் தளிந்தன சுைள ம் ேவாி ம்
மாம்பழக் கனிக ம் ம த்தண் டீட்ட ம்
தாம்ப த் ளசில தவள மாடேம"
இஃ அ ேதா ம் இரண்டாெம த் ெதான்றிவரத் ெதா த்தைமயால்
அ ெய ைகத்ெதாைட.
"இ ள்பரந் தன்ன மாநீர் ம ங்கின்
நில குவித் தன்ன ெவண்மண ெலா சிைற
இ ம்பி னன்ன க ங்ேகாட் ப் ன்ைன
ெபான்னி னன்ன ண்டா திைறக்கும்
சி கு ப் பரதவர் மடமகள்
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ெப மதர் மைழக்க
இஃ அ ேதா ம்
ரண்ெடாைட.

ைடயவா லணங்ேக
தற்சீர் ம தைலப்படத் ெதா த்தைமயால் அ

"ஆஅ வளிய வலவன்றன் பார்ப்பிேனா
டீஇ ாிைரெகாண் டீரைளப் பள்ளி ட்
உந் திைரயைலப்பத் ஞ்சா திைறவன்ேறாள்
ேமஎ வைலப்பட்ட நம்ேபா ன
தால்
ஓஒ ழக்குந் யர்."
இஃ அ ெதா ம் அளெப த்ெதான்றி வரத் ெதா த்தைமயால் அ யள
ெபைடத்ெதாைட என வ ம்.
இனி இைணேமாைன

தலாகிய ெதாைட வ மா .

"அணிமல ரேசாகின் றளிர்நலங் கவற்றி
அாிற்குரற் கிண்கிணி யரற் ஞ் சீற
அம்ெபாற் ெகா ஞ்சி ெந ந்ேத ரகற்றி
அகன்ற வல்கு லந் ண் ம ங்குல்
அ ம்பிய ெகாங்ைக யவ்வைள யைமத்ேதாள்
அவிர்மதி யைனய தி
த லாிைவ
அயில்ேவ ல க்கி யம்பைலத் தமர்த்த
க ங்கய ென ங்க ேணாக்கெமன்
தி ந்திய சிந்ைதையத் திைறெகாண் டனேவ"
இத ள் இைணேமாைன
கண் ெகாள்க.

தலாகிய ஏ

விகற்ப ம்

"ெமாய்த் டன் றவ
கிேல ெபாழிேல
மற்றத னயேல த் றழ் மணேல
நிழேல யினியத னயல கடேல
மாதர் நகிேல வல்ேல யியேல
வில்ேல தேல ேவற்கண் கயேல
பல்ேல தளவம் பாேல ெசால்ேல
யேல குழேல மயிேல யியேல
அதனால்
இவ்வயின் இவ்
வியங்க ன்
எவ்வயி ேனா மிழப்பர்தந் நிைறேய

ைறயாேன வந்தவா
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இத ள் இைணயிைய
கண் ெகாள்க.

தலாகிய ஏ

விகற்ப ம்

ைறயாேன வந்தவா

"ெபான்னி னன்ன ெபாறிசுணங் ேகந்தி
பன்ன ங் ேகாங்கி னன்னலங் கவற்றி
மின்னவி ெராளிவடந் தாங்கி மன்னிய
நன்னிற ெமன் ைல மின்னிைட வ த்தி
என்ைன மி க்கண் ன் வித் தின்னைட
அன்ன ெமன்ெபைட ேபாலப் பன்மலர்க்
கன்னியம் ன்ைன யின்னிழ ன்னிய
மயிேலய் சாயல் வா தல்
அயில்ேவ ண்கெணம் மறி ெதாைலத் தனேவ."
இத ள் இைணெய ைக
ெகாள்க.

தலாய ஏ

விகற்ப ம்

ைறயாேன வந்தவா

கண்

"சீற ப் ேபரக லல்கு ெலால்கு
சு ங்கிய சுப்பிற் ெப குவடந் தாங்கி
குவிந் சுணங் க ம்பிய ெகாங்ைக விாிந்
சிறிய ெபாிய நிகர்மலர்க் ேகாைததன்
ெவள்வைளத் ேதா ஞ் ேசயாிக் க ங்க
மி க்ைக நிைல ேமந்ெதழி யக்க ம்
வர்வாய்த் தீஞ்ெசா
வந்தைன னியா
ெதன் மின்னணம் ஆகுமதி
ெபான்றிகழ் ெந ேவற் ேபார்வல் ேலாேய."
இத ள் இைண ரன்
ெகாள்க.

தலான ஏ விகற்ப ம்

"தாஅட் டாஅ மைரமல ழக்கிப்
உக் குவைளப் ேபாஓ த ந்திக்
காஅய்ச் ெசந்ெநற் கறித் ப் ேபாஒய்
மாஅத் தாஅண் ேமாஒட் ெட ைம
ேதஎம் ண ைடச் ேசாஒர் பாஅல்
மீஇ னாஅர்ந் க ஞ் சீஇர்
ஏஎ றாஅ நீஇ ணீஇர்
ஊரன் ெசய்த ேகண்ைம
யாய்வைளத் ேதாளிக் கலரா னாேத."

ைறயாேன வந்தவா

கண்
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இத

ள் இைணயளெபைடத் ெதாைட தலாகிய ஏ

வந்தவா

கண்

உ ப்பியன்

ெகாள்க. ெதாைட

விகற்ப ம்

ைறயாேன

ற் ம். (5)

ற் ம்.

----------

வஞ்சியினம்.

ஆர்ெவண்பா வகவல்க வஞ்சிப்பா நான்கி
னள வ ெவண் பாச்ெசப்ப ைச ச்சீ ரந்தங்
கூர்காசு பிறப் நாண் மலர்
ர ெவண்
குறள்குறள்ெவண் பாவிரண்டா ேயாராசீ ராசு
ேந கி ந் தனிச்ெசாற்ெபற் ெரான்றிரண் விகற்பம்
ேநாிைசெவண் பாத்தனிச்ெசா ன்றிய நான்காய்ப்
பார்விகற்ப ெமான் பல வின்னிைசெவண் பாவப்
ப ய யீ ரா வ ம் பஃெறாைடெவண் பாேவ.

6

என்ப ,
" ஆர் ெவண்பா வகவல்க
என்ற
*ரன்

வஞ்சிப்பா நான்கின்"

ெவண்பா, அகவற்பா, க ப்பா, வஞ்சிப்பா எனப் பா நான்காம்.
ம் விதப்பினா

னமாவன:-- தாழிைச,

ைற, வி த்தம் என வ ம்*.

அைவயாவன:-- ெவண்பா, ெவண்டாழிைச,
ெவண் ைற, ******வி த்தம் என ம்; ஆசிாியப்பா, ஆசிாியத்தாழிைச,
ஆசிாியத் ைற, ஆசிாிய வி த்தம் என ம்;
க ப்பா,க த்தாழிைச, க த் ைற,க வி த்தம் என ம்; வஞ்சிப்பா,
வஞ்சித்தாழிைச, வஞ்சித் ைற, வஞ்சிவி த்தம் என ம் வ ம். இவற்றிற்குதாரணம்
ன்னர்க்காட்
ம்.
"அளவ ெவண்பாச் ெசப்ப ைச

ச்சீ ரந்தங் கூர்காசு பிறப் நாண் மலர்

எ- நான்கு பாவி ள்ெவண்பாவாவ , அளவ
ச்சீ ங்காசு பிறப் நாண்மலெரன் ம் ச்சீ ள்
-ெவண்பாக்க க்குப் ெபா விலக்கணம்.
"ஈர ெவண்குறள்" என்ப , இரண்ட யாய் வ வ
"குறள்ெவண்பா இரண்டா ேயாராசு மீராசு ேந கி
ெறான்றிரண் விகற்பம் ேநாிைச ெவண்பா".
எ-

குறள்ெவண்பா இரண்டாேயாரா ெபற்

மீராசும் ெப

ஞ் ெசப்பேலாைச ம்
வில
விற்சீ ம் ெபற் வ ெமன்ப குறள்ெவண்பாவாம்.
ந் தனிச்ெசாற்ெபற்

மீராசுெபற் ம், உம்ைமயாேலாராசு

மாய்; எ த்த எ ைகக் ேகற்ற தனிச்ெசாற்ெபற்

மி விகற்பமாகி ம் வ வன ேநாிைச ெவண்பா;

"

ஒ விகற்பமாகி
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"தனிச்ெசா ன்றி அ நான்காய் பார் விகற்பெமான்

பல இன்னிைச ெவண்பா"

என்ப , தனிச்ெசால் ன்றி நால யா ெயா விகற்ப ம் பல விகற்ப மாகி வ வன
இன்னிைச ெவண்பா.
"அப்ப அ யீரா வ ம் பஃெறாைட ெவண்பா"
என்ப இன்னிைச ெவண்பாப்ேபாலத் தனிச்ெசால் ன்றி ஒ விகற்ப ம்
பலவிகற்ப ம் ெபற் ஐந்த
தலாகப் பன்னிரண்ட யள ம் வ வன
பஃெறாைடெவண்பா.
இவற்றிற்குதாரணம்:-"ெபான்னார மார்பிற் ைனகழற்காற் கிள்ளிேப
ன்ேனெனன்
லக்ைக பற்றிேனற் - ெகன்ேனா
மனெனா வாெயல்லா மல்குநீர்க் ேகாழிப்
னனாடன் ேபேர வ ம்."
இஃ

அளவ யா

ஞ் ெசப்பேலாைசயா

ம் வந்தைமயால் ெவண்பா.

"இன்னைகத் வர்வாய்க் கிளவி மணங்ேக
நன்மா ேமனிச் சுணங்குமா ரணங்ேக
யாடைமத் ேதாழிக் கூட மணங்ேக
யாிமதர் மைழக்க
மணங்ேக
தி
தற் ெபாறித்த திலத ம் மணங்ேக."
இஃ

அளவ யா

ம் அகவேலாைசயா

ம் வந்தைமயால் ஆசிாியப்பா.

"அாிதாய வறெனய்தி ய ளிேயார்க் களித்த ம்
ெபாிதாய பைகெவன் ேபணாைரத் ெத த ம்
ாிவமர் காத ற் ணர்ச்சி ந் த ெமனப்
பிாிெவண்ணிப் ெபா ள்வயிற் ெசன்றநங் காதலர்
வ வர்ெகால் வயங்கிழாய் வ ப்பல்யான் ேகளினி."
இ

தர .
அ தாங்கு மளவன்றி யழலன்ன ெவம்ைமயாற்
க யேவ கனங்குழாய் காெடன்றாரக் காட் ட்
ய க் கயந்தைல கலக்கிய சின்னீைரப்
பி
ட் ப் பின் ண் ங் களிெறன
ைரத்தனேர.
இன்பத்தி னிகந்ெதாாீஇ யிைலதீந்த லைவயாற்
ன்
உந் தைகயேவ காெடன்றா ரக்காட்
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ளன் ெகாண் மடப்ெபைட யைசஇய வ த்தத்ைத
ெமன்சிறக ராலாற் ம் றெவன
ைரத்தனேர.
கன்மிைச ேவய்வாடக் கைனகதிர் ெத தலாற்
ன்ன உந் தைகயேவ காெடன்றா ரக்காட்
ளின்னிழ ன்ைமயால் வ ந்திய மடப்பிைணக்குத்
தன்னிழைலக் ெகா த்தளிக்குங் கைலெயன
ைரத்தனேர.
இைவ ன் ந்தாழிைச:எனவாங்கு - தனிச்ெசால்.
இைனநல ைடய கானஞ் ெசன்ேறார்
ைனநலம் வாட் ந ரல்லர் மைனவயிற்
பல்
ம் பாங்ெகாத் திைசத்தன
நல்ெலழி ண்க
மா மா டேன.
இ

சுாிதகம்:-இஃதளவ யா

ந்

ள்ளேலாைசயா

ம் வந்தைமயாற் க ப்பா.

"சுறமறிவன ைறெயல்லா
மிற ன்பன வில்ெலல்லா
மீன்றிாிவன கிடங்ெகல்லாந்
ேதன்றாழ்வன ெபாழிெலல்லா
ெமனவாங்கு
தண்பைண தழீஇய வி க்ைக
மண்ெக

ெந மதின் மன்ன

ேர." என ம்,

"ெதான்னலத்தின் லம்பைலப்பத் ெதா த்ேதாண்ேமற்
பன்னலத்த கலந்ெதாைலயப் பாிெவய்தி
ெயன்னலத்தைத யி ெவன்ெனன ெவழில்காட் ச்
ெசான்னலத்ெதாைகப் ெபா ள்க த்தி னிற்சிறந்தாங்
ெகன்னப் ெபாி ம்
கலங்கஞ ெரய்தி வி ப்ப ஞ்
சிலம்பிைடச் ெசல ஞ் ேசணிவந் தற்ேற." என ம்,
இைவ,குறள சிந்த யா
எனவ ம்.

ந்

இனி ெவண்பா க்கு வரலா :-

ங்கேலாைசயா

ம் வந்தைமயால் வஞ்சிப்பா
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"அாிய வைரகீண் காட் வார் யாேர
ெபாிய வைரவயிரங் ெகாண் --ெதாியிற்
காிய வைரநிைலயார் காய்ந்தாெலன் ெசய்வார்
ெபாிய வைரவயிரங் ெகாண் ."
இ

காெசன

ந்த .

"உ
கண் ெடள்ளாைம ேவண்
கச்சாணி யன்னா ைடத் ."
இ

பிறப்ெபன

ள்ெப ந்ேதர்க்

ந்த .

"பாெலா ேதன்கலந் தற்ேற பனிெமாழி
வாெலயி றிய நீர்."
இ

நாெளன

ந்த .

"ெபான்னார மார்பில்"இ மலெரன
ந்த . அைடேவ காசு பிறப் நாண்
மலெரன ம் ஈற்ற
ச்சீ ம் வந்தவா கண் ெகாள்க.
இனி 'பாெலா ேதன்' என ம், 'உ
கண்ெடள்ளாைம'என ம்,
ஒ விகற்பத்தா ம் இ விகற்பத்தா ம் வந்தைமயாற் குறள்ெவண்பா.
"தடமண் தாமைரயின் றாதா டலவ
னிடமண் ச் ெசல்வதைனக் கண் -ெபைடெஞண்
ழிக் கதவைடக்கும் த் ேர ெபாய்க ந்
ழி நடாயினா

ர்" என ம்,

"அாிய வைரசீண் காட் வார் யாேரா
ெபாிய வைரவயிரங் ெகாண் -ெதாியிற்
காிய வைரநிைலயார் காய்ந்தாெலன் ெசய்வார்
ெபாிய வைரவயிரங் ெகாண் " என ம்,
இைவ இரண் குறள் ெவண்பா ந
ெசால்லால நிரம்பி இரண் விகற்பத்தா
இ குறள் ேநாிைசெவண்பா.

தற்ெறாைடக்ேகற்ற தனிச்
ெமா விகற்பத்தா ம் வந்தைமயால்
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"க ம
ள்படாப் ேபாக ந் வ்வாத்
த ம ந் தக்கார்க்ேக ெசய்யா-ெவா நிைலேய
ட் ன்
ன்
ேம லஃெதன்ப
பட் னம் ெபற்ற கலம்" என ம்,
"வஞ்சிேய ெனன்றவன்ற
ைரத்தான் யா மவன்
வஞ்சியா ெனன்பதனால் வாய்ேநர்ந்ேதன்-வஞ்சியான்
வஞ்சிேயன் வஞ்சிேய ெனன் ைரத் ம் வஞ்சித்தான்
வஞ்சியாய் வஞ்சியார் ேகா" என ம்,
ஓரைசயா ம் ஈரைசயா ம் ஆசிட் இ விகற்பத்தா ம் ஒ விகற்பத்தா
வந்த இ குறேணாிைச ெவண்பா வந்தவா
கண் ெகாள்க. இனி:"ைவக ம் ைவகல் வரக்கண் மஃ ணரார்
ைவக ம் ைவகைல ைவகுெமன் றின்
வர்
ைவக ம் ைவகற்றம் வாணான்ேமன் ைவகுதல்
ைவகைல ைவத் ணரா தார்."
இ ,நான்க யாய்த் தனிச்ெசால் ன்றி ெயா விகற்பத்தால் வந்த
இன்னிைசெவண்பா.
"இன்னாைம ேவண் னிரெவ க விந்நிலத்
மன் தல் ேவண் னிைசந க தன்ெனா
ேறாற்றந் ெதாழில்வ
தம் ட் ட மாற்றம்
ேவற் ைம யின்றிேய ெயாத்தன மாேவட
ராற் க்கா லாட் யர் கண்."
இஃ

ஐந்த யான்வந்த ஒ

விகற்பப் பஃெறாைடெவண்பா.

"பன்மாடக் கூடல் ம ைர ெந ந்ெத வி
ெலன்ெனா நின்றா ாி வ ரவ ள் ம்
ெபான்ேனாைட நன்ெறன்றாள் நல்லேள ெபான்ேனாைடக்
கியாைனநன் ெறன்றா மந்நிைலயள் யாைன
ெய த்தத் தி ந்த விலங்கிைலேவற் ெறன்னன்
றி த்தார்நன் ெறன்ேறன் றிேயன்."
இஃ

ஆற யான் வந்த ஒ

விகற்பப் பஃெறாைடெவண்பா.

ம்
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"ைவயக ெமல்லாங் கழனியா ைவயகத் ச்
ெசய்யகேம நாற்றிைசயின் ேறயங்கள் ெசய்யகத்
வான்க ம்ேப ெதாண்ைட வளநா வான்க ம்பின்
சாேறயந் நாட் த் தைல ர்கள் சாறட்ட
கட் ேய கச்சிப் றெமல்லாங் கட்
ட்
டாேனற்ற மான ச க்கைர மாமணிேய
யாேனற்றான் கச்சி யகம்."
இ

பல விகற்பத்தான் வந்த ஏழ ப்பஃெறாைடெவண்பா:- (6)

பலவ யா யளவிலவா ெயா உெவ ைக யிரண்டாம்
பாதங்க ெடா ம்ெபறி ம் ெவள்ள குன் றாவாங்
க ெவண்பா ேநாிைசயின் னிைசேபான் ன் ற ேயற்
க தப்ேபர் சிந்தியெலாப் பீர ெசந் ைறயீற்
றிலக குன் தல்குறட்டா ழிைசய
ன் றாய்ச்சிந்
தீற்ற யா யிறல்ெவண்டா ழிைசய
ன் றீேறழ்
குலவ யந் தங்குைற ம் ெவண் ைறநான் க
ங்
ெகாண்ட கெடா ந்தனிச்ெசாற்பரவல்ெவளிவி த்தம்.
'பலவ யாய் அளவிலவாய்'
எ- -பலவ களா ம் பஃெறாைடெவண்பா

7

தலான ெவண்பாக்கள்ேபால

அ வைரய த் ச் ெசால்லாமல் அளவிலாத அ கைள ைடத்தாய்;
"ஒ உெவ ைக யிரண்டாம் பாதங்கெடா ம் ெபறி
எ-

ம்."

இரண்டாம கேடா ம் தனிச்ெசால்லாகிய ஒ உெவ ைகையப்ெபற் ம்;

"ெபற் ம்" என்பதனால் ஒ உெவ ைக ெபறாம

மாம்;

"ெவள்ள குன்றாவாங் க ெவண்பா"
எ- -ெவள்ள க்குச்ெசான்ன இலக்கணங்களிற் குைறயாமல் வ வ
"ேநாிைசயின்னிைசேபான்

க

ெவண்பா;

ன்ற ேயற் க தப்ேபர்சிந்தியல்"

எ- -ேநாிைச ெவண்பாப்ேபாலத் தனிச்ெசாற்ெபற் ம்,
இன்னிைசெவண்பாப்ேபாலத் தனிச்ெசால் ன்றி ம்,
ன்ற யாய்வ மாயின் அவ்வப்ெபயராேல ேநாிைசச்சிந்தியல் ெவண்பாெவன் ம்,
இன்னிைசச்சிந்தியல் ெவண்பா ெவன் ம் ெகாள்க.
"ெபயர் க

" என்பதனால், அைவேபால ஒ

"ஒப்பீர ெசந் ைற" எ- -இரண்ட

விகற்ப ம் பல விகற்ப ம் ெகாள்க.

ந் தம் ள் ஒத் வ வ

ெவண்ெசந் ைற;

"ஈற்றிலக குன் தல் குறட்டாழிைச"
எ- -பலசீரா யீற்ற குைறந்
குறட்பாவினம்.

வ வ

குறட்டாழிைச; இவ்விரண் ங்
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"அ
ன்றாய்ச் சிந்தீற்ற யாய் இறல் ெவண்டாழிைச"
எ- -- ன்ற யாய்
வில
ச்சீராய்
வ ெவண்டாழிைச.
"அ
ன்றீேறழ் குலவ அந்தங்குைற ம் ெவண் ைற"
எ- - ன்ற
தலாய் ஏழ யீறாய்
வில குைறந் வ வ

ெவண் ைற.

"நான்க
ங் ெகாண்ட கெடா ந் தனிச்ெசால் பரவல் ெவளிவி த்தம்"
எ- --நான்க
ன்ற
ம்ெபற் அ ேதா மி திெயா ெசால்
தனிச்ெசால்லாய்வ வ ெவளிவி த்தம்.உம்ைமயான்
ன்ற
ங் ெகாள்ளப்ெபற்ற .
உதாரணம்:"சுடர்த்ெதாடீஇ ேகளாய் ெத வினா மா
மணற்சிற்றில் கா ற் சிைதயா வைடச்சிய
ேகாைத பாிந் வாிப்பந் ெகாண்ேடா
ேநாதக்க ெசய் ஞ் சி பட் ேமேலார்நா
ளன்ைன ம் யா மி ந்ேதமா வில் ேர
ண் நீர் ேவட்ேட ெனனவந்தாற் கன்ைன
யடர்ெபாற் சிரகத்தால் வாக்கிச் சுடாிழா
ண் நீ ட் வா ெவன்றா ெளனயா ந்
தன்ைன யறியா ெசன்ேறன்மற் ெறன்ைன
வைள ன்ைக பற்றி ந யத் ெத மந்திட்
டன்னா யிவெனா வன் ெசய்த கா ெணன்ேறனா
வன்ைன யலறிப் படர்தரத் தன்ைனயா
ண் நீர் விக்கினா ெனன்ேறனா வன்ைன ந்
தன்ைனப் றம்பழித் நீவமற் ெறன்ைனக்
கைடக்கணாற் ெகால்வான்ேபா ேனாக்கி நைகக்கூட்டஞ்
ெசய்தானக் கள்வன் மகன்."
என்

ம் பாட் ம் மடல்ேபால்வனபிற ந் தனிச்ெசால் ன்றி வந்த க ெவண்பா:-

"ெவட்சி நிைரகவர்தல் மீட்டல் கரந்ைதயாம்
வட்கார்ேமற் ெசல்வ வஞ்சியா- ட்கா
ெததி னறல் காஞ்சி ெயயில்காத்தல் ெநாச்சி
ய வைளத்த லாகு ழிைஞ-யதிரப்
ெபா வ
ம்ைபயாம் ேபார்க்களத் மிக்கார்
ெச ெவன் ற வாைக யாம்"
என் ம் பாட்
க ெவண்பா:-

தலாயின ேபால்வன பிற ந் தனிச்ெசாற்ெபற்

"நற்ெகாற்ற வாயி ன ங்குவைளத் தார்ெகாண்

வந்த
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சுற் ம்வண் டார்ப்பப் ைடத்தாேள-ெபாற்ேறரான்
பா*நல் வாயின் மகள்" என ம்,
"அறிந்தாைன ேயத்தி வறிவாங் கறிந்
ெசறிந்தார்க்குச் ெசல்வ ைரப்பச்--சிறந்தார்
சிறந்தைம யாராய்ந்
இைவ,
ெபற் இ
ெவண்பா.

ெகாண் " என ம்,

ன்ற யால் ேநாிைச ெவண்பாப்ேபால இரண்டாம யினி தி தனிச்ெசாற்
விகற்பத்தா ம் ஒ விகற்பத்தா ம் வந்தைமயால் ேநாிைசச்சிந்தியல்

"ந நீல ெநய்த ங் ெகாட்
ந் தீண் ப்
பிறநாட் ப் ெபண் ர்
நா ம் பாாி
பறநாட் ப் ெபண்

ர " என ம்,

"சுைரயாழ வ*மி மிதப்ப வைரயைனய
யாைனக்கு நீத்
யற்கு நிைலெயன்ப
கானக நாடன் சுைன." என ம்,
இைவ, ன்ற யால் இன்னிைசெவண்பாப்ேபாற் றனிச்ெசால் ன்றி ஒ
விகற்பத்தா ம இ விகற்பத்தா ம் வந்தைமயால் இன்னிைசச்சிந்தியல் ெவண்பா.
" ல்ைல
வ த் க் காட் ன ெமல்லேவ
ேசயிதழ்க் காந்த
ப்பீன்ற ேபாயினார்
திண்ேடர் வர ைரக்குங் கார்"
இ

ம் பலவிகற்பத்தான்வந்த இன்னிைசச்சிந்தியல்ெவண்பா.
"ஆர்க

லகத்

மக்கட் ெகல்லா

ேமாத ற் சிறந்தன் ெறா க்க

ைடைம" என ம்,

"ெகான்ைற ேவந்தன் ெசல்வ ன யிைண
ெயன் ேமத்தித் ெதா ேவாம் யாேம."
இைவ,ஒ கியேவாைச ம் வி மியெபா
ம் ெபற் ,இரண்ட
ள்ெளாத் வந்தைமயால் ெவண்ெசந் ைற.

ந்தம்
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"நண்

வார்விைன ைநயநாெடா

நற்றவர்க்கர சாயஞானநற்

கண்ணினான ேய யைடவார்கள் கற்றவேர" என ம்,
"நீலமாகடல் நீ வார்திைர நின்றேபாற் ெபாங்கிப் ெபான்
காலம்பல் காலஞ்ெசன்றபின் ெசல்வர் யாக்ைக கழித

மாங்கைவ

ேம"என ம்,

இைவ,பலசீரா யீற்ற குைறந் திரண்ட யாய் வந்தைமயாற் குறட்டாழிைச.
உைரத்தவிரண் ங் குறட்பாவினேம.
"நண்பி ெதன் தீய ெசால்லார்
ன் நின்
னி ெசய்யா
ரன் ேவண் பவர்."
இ , ன்ற யா யீற்ற
ச்சீராய்ப் பிறதைளவிரவி ெவண்பாப்ேபால
ந்தைமயால் ெவண்டாழிைச.
"குழ ைசய வண் னங்கள் ேகாழிைலய ெசங்காந்தட் குைலேமற் பாய
வழெலாியின் ழ்கினவா லந்ேதா வளியெவன் றயல்வாழ் மந்தி
க ழ்வனேபா ெனஞ்சயர்ந் கல்ல வி உ
நிழல்வைர நன்னாட னீப்பேனா வல்லன்."
இ , நான்க யா யீற்ற யிரண் ஞ் சீர்குைறத்

வந்த ஓெரா ெவண் ைற.

"ஆவா ெவன்ேற யஞ்சின ராழ்ந்தா ெரா சாரார்
கூகூ ெவன்ேற கூவிளி ெகாண்டா ெரா சாரார்
மாமா ெவன்ேற மாய்ந்தனர் நீந்தா ெரா சாரார்
ஏகீர் நாகீ ெரன்ெசய்

ெமன்றா ெரா சாரார்." என ம்,

"ெகாண்டன் ழங்கினவாற் ேகாபம் பரந்தனவா ெலன்ெசய்ேகாயான்
வண் வாிபாட வார்தளவம் த்தனவா ெலன்ெசய்ேகாயான்
எண் ைச ந் ேதாைக யிையந்தகவி ேயங்கினவா ெலன்ெசய்ேகாயான்."
என ம், இஃத ேதா ம்,நாற்சீராய் நான்க யா
ன்ற யா ம் வந் அ ேதா
மி தியிேல ெயா ெசால்ேல தனிச்ெசால்லாக வந்தைமயால் ெவளிவி த்தம்.
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பரவகவ லகவ ைச யளவ யீற் றய ற்
பாத ச்சீர் ேநாிைசெயவ் வ
மள ெவாத்த
ல நிைலமண் லமிைடச்சீர் குன்ற ைணக் குறளா
மாதிந வந்த றி ன மறிமண் லவா
சிாிய ன் ற ெயாத்த றாழிைசநான் க யாய்ச்
சீாிைடயிற் குைறத ைட மடக்கலீற் றய ன்
ம வ ைந வ
ைறநான் க ெயாத்தா றாதி
வளர்சீர்கள் பலவ த லாசிாிய வி த்தம்.

8

என்ப :"பரவகவ .. .....ேநாிைச" என்ப , அகவேலாைச
ஈற்றயல

ச்சீராய் வ வ

"எவ்வ

மளவ ைய

ைடத்தாய்

ேநாிைச யாசிாியப்பா;

மளெவாத்த ல நிைல மண் லம்"

எ- ,எல்லாவ

ந்தம் ள் ெளாத்

வ

"இைடச்சீர்குன்ற ைணக் குறளாம்" எச்சீர யா

நிைலமண் ல வாசிாியப்பா;

இைடயிைடேய இ சீர யா

ம்

ம் வ வ ,

இைணகுறளாசிாியப்பா;
"ஆதி ந

வந்த றி ன மறிமண் ல வாசிாியம்"

எ- , எல்லாவ

ம்

தன

வி தியாக உச்சாித்தா

ம் ெபா ள் ஒத்

வ

அ மறி மண் ல வாசிாியப்பாவாம்;
"

ன்ற ெயாத்தல் தாழிைச"

எ- ,

ன்ற

ந் தம் ள்ெளாத்

வ வ

ஆசிாியத்தாழிைச;

"நான்க யாய்ச் சீாிைட குைறத ைட மடக்கலீற்றய ன் ம வ
எ- ,நான்க யா யிைடயிைட சீர்குைறந்
வ வ

ஆசிாியத்

ைநவ

ைற"

மிைடமடக்கி மீற்றயல குைறந் ம்

ைற;

"நான்க ெயாத்தாறாதி வளர்சீர்கள் பலவ த லாசிாியவி த்தம்"
எ- , நான்க
ந் தம்ெமாள்ெளாத் அ கேடா ம் அ சீர் தலான
சீைர ைடத்தாய்வ வ ஆசிாியவி த்தம்.
இவற்றிற்கு உதாரணம்:"அணிமல ரேசாகின் றளிர்நலங் கவற்றி
யாிக்குரற் கிண்கிணி யரற் ஞ் சீற
யம்ெபாற் ெகா ஞ்சி ெந ந் ேதரகற்றி
யகன்ற வல்கு லந் ண் ம ங்கு
ல ம்பிய ெகாங்ைக யவ்வைள யைமத்ேதா
ளவிர்மதி யைனய தி
த லாிைவ
யயில்ேவ ல க்கி யம்பைலத் தமர்த்த
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க ங்கய ென ங்க ேணாக்கெமன்
றி ந்திய சிந்ைதையத் திைறெகாண் டனேவ."
இஃதீற்றயல

ச்சீரான் வந்தைமயான் ேநாிைச யாசிாியப்பா.

"ேவரல் ேவ ேவர்க்ேகாட் பலவின்
சார னாட ெசவ்விைய யாகுமதி
யாரஃ தறிந்திசி ேனாேர சாரற்
சி ேகாட் ப் ெப ம்பழந் ங்கி யாங்கிவ
யிர்தவச் சிறி காமேமா ெபாிேத"
இஃ அளவ யாய் எல்லாவ
ஆசிாியப்பா.

ந் தம் ள் ஒத்

வந்தைமயால் நிைலமண் ல

"நீாின் றண்ைம ந் தீயின் ெவம்ைம ம்
சாரச் சார்ந்
தீரத் தீ ஞ்
சார னாடன் ேகண்ைம
சாரச் சாரச் சார்ந்
தீரத் தீரத் தீர்ெபால் லாேவ"
*"சிறியகட் ெபறிேன எமக்கீ மன்ேன
ெபாியகட் ெபறிேன
யாம்பாடத் தான்மகிழ்ந் ண்
மன்ேன
சி ேசாற் றா நனிபல கலத்தன் மன்ேன
ெப ஞ்ேசாற் றா நனிபல கலத்தன் மன்ேன
என்ெபா த ப வழிெயல்லா ெமமக்கீ மன்ேன
அம்ெபா ேவ ைழ வழிெயல்லாம் தானிற்கு மன்ேன
நரந்த நா ந் தன்ைகயாற்
ல நா ெமன்றைல ைதவ மன்ேன
ய ந்தைல யி ம்பாண ரகன்மண்ைடத் ைள ாீஇ
--- ------ -------*உைரயாசிாியர், இதைனப் பதிேனழ
"ஏழாம

ம் பன்னிரண்டாம

ம யீறாகிய நான்க

ம்

யாசிாியெமனக் ெகாண்

ச்சீரான் வந்தன;

ம் பதினாலாம

ன்றாம

இத

ள்

தலாக ஆறா

ம் ஐஞ்சீரான் வந்தன; இரண்டாம

ம்

பதிெனான்றாம
ம் ஆ சீரான் வந்தன; ஏைனய நான்கு சீரான் வந்தன; இவ்வா
வ த ன் அ மயங்காசிாியமாயிற் " என்றார் (ெதால் ெசய் ளியல். "ெவண்டைள
விரவி ம்" என்பத ைர.) நச்சினார்க்கினியர் "இத ள் "நரந்த நா ந் தன்ைகயால்"
என ம் "அ நிறத் தியங்கிய ேவேல"என ம் தனித் வந்தன;"ெபாியகட் ெபறிேன"
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என்ப ெசாற்சீர . இதைனக் குறள யாக்கிக் குறள
ம் வ ம் என்பர் பின்
ல்ெசய்த ஆசிாியர்"(யாப்ப ங்கல வி த்திகாரர்) என்றனர்.
(ெதால்,ெசய், "இைட ம் வைரயார்" என்பத

ைர.)

யிரப்ேபார் ைக
ம் ேபாகிப் ரப்ேபார்
ன்கண் பாைவ ேசார வஞ்ெசா ண் ேடர்ச்சிப்
லவர் நாவிற் ெசன்
ழ்ந்தன் றவ
ன நிறத் தியங்கிய ேவேல
யாசா ெகந்ைத யாண் ளன் ெகால்ேலா
இனி, பா ந மில்ைலப் பா நர்க்ெகான் றீகுந
பனித் ைறப் பகன்ைற நைறக்ெகாண் மாமலர்
சூடா ைவகி யாங்குப் பிறர்க்ெகான்
றீயா
யிர்தவப் பலேவ"
இைவ இைடய க ெளா சீ
ைணக்குறளாசிாியப்பா.

மில்ைலப்

மி சீ ங் குைறந் வந்தைமயா

"சூரல் பம்பிய சி கான் யாேற
சூரர்* மகளி ராரணங் கினேர
வார ெலனிேல யானஞ் சுவேல
சார னாட னீவர லாேற"
இஃ எல்லாவ
கண் ெகாள்க.

ம், தன வி தியாக

ச்சாித் ,அ மறிமண் லமா ெமா*

"கன் குணிலாக் கனி திர்த்த மாயவ
னின் நம் மா ள் வ ேம லவன்வாயிற்
ெகான்ைறயந் தீங்குழல் ேகளாேமா ேதாழீ"
"பாம் கயிறாக் கடல்கைடந்த மாயவ
னீங்குநம் மா ள் வ ேம லவன்வாயி
லாம்பலந் தீங்குழல் ேகளாேமா ேதாழீ"
"ெகால்ைலயஞ் சாரற் கு ந்ெதாசித்த மாயவ
ெனல்ைலநம் மா ள் வ ேம லவன்வாயின்
ல்ைலயந் தீங்குழல் ேகளாேமா ேதாழீ"
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இைவ ன்ற யா ெயா ெபா ண்ேமன்
ஆசிாியத்தாழிைச.

ன்ற க்கி வந்தைமயால்

"வா ற நிமிர்ந்தைன ைவயக மளந்தைன
பான்மதி வி த்தைன பல் யி ேராம்பிைன
நீனிற வண்ணனின் னிைறகழ ெறா தனம்"
இ

தனிேயவந்த ஆசிாியத்தாழிைச.
ெகான்றார்ந் தைமந்த கு
கத் ெதழினிறக் கு திக்
ேகாட் ன வி ந்தாட் ெப ங்ைகக்
குன்றாெமன வன்றாெமனக் கு றா நின்றன
ெகா ந்ெதாழில் ேவழம்
ெவன்றார்ந் தைமந்த விளங்ெகாளி யிளம்பிைற
ளங்குவா ளிலங்ெகயிற் றழ ைளப் ப உத்தா*
ளதி ம் வாெனன ெவதி ம்கூற்ெறனச்
சுழலா நின்றன சுழிக்கண் யாளி
ெசன்றார்ந் தைமந்த சி
தி வள் கிர்ப்
ெபாறிெய த் ெத ழ்வ
ல நா றழல்வாய்ப்
னலாெமனக் கனலாெமனப் ைகயா நின்றன
மா ேனற்ைற
என்றாங்கிைவயிைவ யியங்க ெனந்திறத்
தினிவரல்ேவண்டலந் தனிவரெலனத்தைல
விலக்கனி வைர மிைசெயறிகு ம்பிைட
யி ெவன்ெனனவ ேநானார்கரவிர
விைடக்கள ளம கற்ேறார கற்பன்ேற.

இ நான்க யாய் தல
ம் ன்றாம
ம் பதினான்கு சீராய் ஏைனய
யிரண் ம் பதினா சீராய் இைடயிைட குைறந் வந்த வாசிாியத் ைற.
"இரங்கு குயின் ழவா வின்னிைசயாழ் ேதனா
வரங்க மணிெபாழிலா வா ம்ேபா மிளேவனி
லரங்க மணிெபாழிலா வா மாயின்
மரங்ெகான் மணந்தகன்றார் ெநஞ்செமன் ெசய்த திளேவனில்"
இ

நான்க யாய் இைடயிைட குைறந் திைடமடக்காய்வந்த ஆசிாியத் ைற.
"கைரெபா கான்யாற்றங் கல்லத ெரம் ள்ளி வ திராயி
னைரயி ள் யாமத் த
ேயறஞ்சி யகன் ேபாக
நைர
ேம
ங் ைகேவலஞ்சு ம்ைம
வைரயா மங்ைகயர் ெவௗ த லஞ்சு ம் வாரைலேயா"
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இ

நான்க யா யீற்றயல

குைறந் வந்த ஆசிாியத் ைற.

"இைறக்குமஞ்சிைறப்பறைவகள்"- இஃத சீர்க்கழி ெந ல யானவந்த ஆசிாிய
வி த்தம்.
"கணிெகாண்டலர்ந்த"இஃெத சீர்க் கழிெந ல யான் வந்த ஆசிாியவி த்தம்.
"இடங்ைகெவஞ்சிைல வலங்ைகவாளியின்"- இஃ
கழிெந ல யான் வந்த ஆசிாியவி த்தம்.

ஒன்பதின்சீர்க்

"ெகாங்குதங்கு ேகாைதேயாதி மாதேரா "இ பதின்சீர்க் கழிெந ல யான் வந்த ஆசிாியவி த்தம்.
ஆசி ைச ள்ளலள வ க ப்பாத் தரெவான்
றைடவிற்றா ழிைச ன் ந் தனிச்ெசால்சுாி தகமா
மாசிலேந ாிைசெயாத்தா ழிைசக்க ப்பா வளேவ
மன்சிந் குறள த்தா ழிைசப்பின் வ ேம
ேலசிலம்ேபா தரங்கெவாத்தா ழிைசக்க ப்பா விவற்ேறா
ைடயரா கம்வாில்வண் ணகெவாத்தா ழிைசேய
ேபசியெவண் பாவிையந் சிந்த யீற் ற யாய்ப்
பிறதைளதன் றைளேயாைச ெப வ ெவண்க ப்பா.
"ஆசி

ைச

ள்ளலளவ

எ- ,

ள்ளேலாைசயிைன

9

க ப்பா"
மளவ யிைன

ைடய

க ப்பா;

"தரெவான்றைடவிற்றாழிைச ன் ந் தனிச்ெசால்சுாிதகமா மாசில
ேநாிைசெயாத்தாழிைசக்க ப்பா"
எ- , தரெவான் ம் தாழிைச

ன் ந் தனிச்ெசால்

ஞ் சுாிதக மாய் வ வ

ேநாிைச ெயாத்தாழிைசக் க ப்பா;
"அளேவ மன்சிந் குறள த்தாழிைசப் பின் வ ேமல் ஏசில் அம்ேபாதரங்க
ெவாத்தாழிைசக் க ப்பா"
எ- , ன்ேபாலத்தர ந் தாழிைச ம்,பின் நாற்சீர யா
ச்சீர யா ம்
இ சீர யா ம் வந் அம்ேபாதரங்க
ைடத்தாய்த் தனிச்ெசால் ஞ் சுாிதக ம்
ெபற் வ வ அம்ேபாதரங்கெவாத்தாழிைசக் க ப்பா:
"இவற்ேறா ைடஅராகம் வாில் வண்ணகெவாத்தாழிைசேய"
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என்ப , இந்த அம்ேபாதரங்க
ப்ைப
ைடத்தாய்த் தாழிைசக்குமம்ேபாதரங்கத் க்கு மிைடேய அராக
ப்ைபப் ெபற் வ வ வண்ணக
ெவாத்தாழிைசக்க ப்பா.
"ேபசியெவண்பாவிையந்
ெப வ ெவண்க ப்பா"

சிந்த யீற்ற யாய்ப் பிறதைளதன்றைளேயாைச

என்ப ,ெவண்பாவினைடத்தாயீற்ற சிந் த யாய்த் தன்றைளயாகிய
க த்தைளைய ம் பிறதைளைய ம் ெபற் க்க ேயாைசயிைன ைடத்தாய் வ வ
ெவண்க ப்பா:இவற்றிற்குதாரணம்
"வாெண ங்கண் பனிகூர வண்ணம்ேவ றாய்த்திாிந்
ேதாெண ந் தைக றந்
ன்பங்கூர் பசப்பினவாய்ப்
ெணா ங்கு ைலகண் ம் ெபா ட்பிாிதல் வ ப்பேவா"
இ தர .
சூ ைடய க ங்கடங்கள் ெசாலற்காிய ெவண்பவாற்
பீ ைடய நலந்ெதாைலயப் பிாிவேரா ெபாியவேர.
ேச
நா

ைடய க ங்கடங்கள் ெசலற்காிய ெவன்பவால்
ைடய நலந்ெதாைலய நடப்பேரா நலமிலேர.

சிலம்பைடந்த ெவங்கானஞ் சீாிலேவ என்பவால்
லம்ப ைடந்த நலந்ெதாைலயப் ேபாவேரா ெபா ளிலேர.
இைவ

ன் ந்தாழிைச என வாங்கு-தனிச்ெசால்

அ ெள மிலராய்ப் ெபா ள்வயிற் பிாிேவார்
பன்ென ங் கால ம் வாழியர்
ெபான்ென ந்ேதெரா ந்தாைனயிற்ெபா ந்ேத"
இ சுாிதகம்.
இ , தர
ன்ற யாய்த் தாழிைச ன் மிரண்ட யாய்த் தனிச் ெசாற்ெபற்
ன்ற யாசிாியச் சுாிதகத்தா ற்ற ேநாிைச ெயாத்தாழிைசக் க ப்பா.
"ெகடல மா னிவர் கிளர்ந் டன் ெறா ேதத்தத்
கடல்ெக கைனசுடாிற் கலந்ெதாளி ம் வா ைளய
அழல்விாி சுழல்ெசங்க ணாிமாவாய் மைலந்தாைனத்
தாெரா
பிதிரத் தமனியப் ெபா ெபாங்க
வார் னல் இழிகு தி யக ட டனைனப்பக்
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கூ கிரான்மார்பிடந்தெகாைலம
இ தர .

தடக்ைகேயாய்"

" ைரசதிர வியன்ம ைர
வ உந் தைலபனிப்பப்
ைரெதா த் திர ண்ேடாட் ேபார்மைலந்த மறமல்லர்
அ ெயா
யி ப் ண் டயர்ந்தவ ணிலஞ்ேசரப்
ெபா ெயழ ெவங்களத் ப் ைடத்த நின் கழாேமா.
க ெயா விய லகங் கடந் ட னனிந ங்க
வ யிய லவிராழி மாெறதிர்த்த ம ட்ேசார்
மாணாதா டம்ேபா மறம்பிதிர ெவதிர்கலங்கிச்
ேச யர் ெந விசும்பிற் சிைதத்த நின் சினமாேமா.
ப மணி யினநிைரகள் பரந் ட னிாிந்ேதாடக
க
ர ெணதிர்மைலந்த காெரா ெயழிேல
ெவாிெநா ம ப்ெபாசிய ழ்ந் திறல் ேவறாக
எ ம ெப ந்ெதா வி
த்த நின் னிகலாேமா.
[இைவ

ன் ந் தாழிைச]

இலங்ெகாளி மரகத ெவழின்மிகு வியன்கடல்
வலம் ாித் தடக்ைக* மாஅ னின்னிறம்.
விாியிணர்க் ேகாங்க ம் ெவந்ெதாி பசும்ெபா
ெபா களி றட்ேடாய் ைர நின் ைட.
இைவ ேபெரண்.

ம்

கண்கவர் கதிர்
கன ஞ் ெசன்னிைய.
தண்சுட
பைக தவிர்த்த வாழிைய.
ெயா யிய வண ேமாங்கிய ெகா யிைன.
வ மிகு சகட மாற்றிய வ யிைன.
இைவ அளெவண்.
ேபார ணர்க் கடந்ேதாய் நீஇ; ணர்ம தம் பிளந்ேதாய் நீஇ;
நீரகல மளந்ேதாய் நீஇ; நிழறிக ம் பைடேயாய் நீஇ.
இஃதிைடெயண்.
ஊழி நீஇ; உலகு நீஇ; உ

நீஇ; அ

நீஇ;

ஆழி நீஇ; அ
நீஇ; அற நீஇ; மற நீஇ;
இைவ சிற்ெறண் என வாங்கு-தனிச்ெசால்.
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அ திற ெலா வநிற் பர
ெமங்ேகான்
ெறா கழற் ெகா ம் ட் பகட்ெடழின் மார்பிற்
கயெலா கலந்த சிைல ைடக் ெகா வாிப்
ய றழ் தடக்ைகப் ேபார்ேவ லச்சுதன்
ெறான்
திர் கட லக
ட
ெனான்
ாி திகிாி
ட் ேவா ெனனேவஇ சுாிதகம்.
இஃ எட் ம் பதினா ெமன் ம் ெசால்லப்பட்டைவ குைறந்
ச்சீர நான்கும்
இ சீர ெயட் மாய்வந்த அம்ேபாதரங்க ெவாத்தாழிைசக்க ப்பா. எட் ம்
பதினா ெமன்பன குைறயாமல்வந்தவா யாப்ப ங்கலவி த்தி ட் கண் ெகாள்க.
"விளங்குமணிப் பசும்ெபான்னின் விாித்தைமத் க் கதிர்கான்
ளங்குமணிக் கைனகழற்காற்
மலர் ந ம்ைபந்தார்ப்
ப உத்தடக்ைக மதயாைனப் பகட்ெடழி ெலாிகுஞ்சிக்
கு உக்ெகாண்ட மணிப் ேணாய் குைறயிரந்
ன்னாட்கண்
மாயாத வனப்பிைனயாய் மகிழ்வார்க்கு மல்லார்க்குந்
தாயாகித் தைலயளிக்குந் தண் ைற ரேகள்.
இ தர .
காட்சியாற் கலப்ெபய்தி ெயத்திறத் ங் கதிர்ப்பாகி
மாட்சியாற் றிாியாத மரெபாத்தாய் கரவினாற்
பிணிநலம் ெபாிெதய்திப் ெப ந்தடந்ேதாள் வனப்பழிய
வணிநலந் தனிேயவந் த
வ ம ளாேமா.
அன்பினா ல தைளஇ யறிவினாற் பிறிதின்றிப்
ெபான் ைன ணாகம் பசப்ெபய்தப் ெபாழி டத் ப்
ெப வைரத்ேதா ள
தற் கி ளிைடத் தமிையயாக்
க வைரத்ேதாள் கதிர்ப்பிக்குங் காத ங் காதேலா.
பாங்கைனேய வாயிலாப் பல்கா ம் வந்ெதா குந்
ேதங்காத கர்விைன ந் ெதளியாத வி ளிைடக்கட்
குடவைரேவய்த் ேதாளிைனகள் குளிர்ப்பிப்பான் றமிையயாய்த்
தடமலர்த்தா ர
நின் றகுதி ந் தகுதிேயா.
இைவ ன் ந்தாழிைச.
தா
றிெசறி தடமல ாிைடயிைட தழெலன விாிவன ெபாழில்.
ேபா
ந விைர
மலர் ெதாித க ெநய்தல் விாிவன கழி.
தீ
திறம ெகனநனி ைணெயா சினெமா பிைணவன ைற.
ெமா க நிைரத திைரெயா கழிெதாடர் ைடய கடல்.
இைவ நான்கும் அராகம்.

37

ெகா ந்திற ைடயன சுறேவ ெகாட்பதனா
ங்கழி யிராவ தல் ேவண்டாெமன் ைரத்திலேமா.
க நிறத் ெத ழ்வ க் கராம்ெபாி ைடைமயா
வி ணிறத் ெதா கான ராவார ெலன்றிலேமா.
நாற்சீாீர யிரண்டேபாதரங்கம்.
நாெணா கழிந்தற்றாற் ெபண்ணரசி நலத்தைகேய.
ஞ்ச ெமாழிந்தன்றாற் ெறா த்ேதாளி தடங்கண்ேண.
அரற்ெறா கழிந்தன்றா லாாி
மாயிைழக்ேக.
நயப்ெபா கழிந்தன்றா னனவி ம் நன் தற்ேக.
இைவ, நாற்சீேரார

நான்கம்ேபாதரங்கம்.

அத்திறத்தா லைசந்தன ேதாள்; அலர்தற்கு ெம ந்தன கண்:
ெபாய்த் ைரயாற் லர்ந்த

கம்; ெபான்னிறத்தாற் ேபார்த்த

ைல;

அழ னா லைசந்த நைக; அணியிலா ெலாசிந்த திைட;
குழ னா லவிர்ந்த
இைவ,

ற்சீேரார

; குைறயினாற் ேகா ற்

நிைற;

எட்டம்ேபாதரங்கம்..

உட்ெகாண்ட தைகத்ெதா பால்; உலகறிந்த வலத்ெதா பால்;
கட்ெகாண்ட

ளித்ெதா பால்: கழிெவய் ம் ப த்ெதா பால்;

பாி

உந் தைகத்ெதா பால்; படர்

இர

உந்

ெம
ெபா

உம் பசப்ெபா பால்;

யெரா பால்; இளிவந்த ெவழிற்ெறா பால்;

உந் தைகத்ெதா பால்; விளர்ப் வந் தைடந்ெதா பால்;
ெசன் றகன்ெறா பால்; ெபாைறவந்

காத ற் கதிர்ப்ெபா பால்; கட்படாத்

கூர்ந்ெதா பால்;

யெரா பால்;

ஏதிலர்ச்ெசன் றைணத்ெதா பால்; இயனாணிற் ெசறிெவா பால்;
இைவ இ சீேரார

பதினாறம்ேபாதரங்கம்.

எனவாங்கு-தனிச்ெசால்
இன்னதிவ் வழக்க மித்திற மிவணல
ெமன்ன
ன்னாட் ன்னா யாகிக்
கலந்தவ ணிைலைம யாயி நலந்தகக்
கிைளெயா ெகழீஇய தைளயவிழ் ேகாைதையக்
கற்ெபா காணிய யாேம
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ெபாற்ெபா

ெபா க ம் ணர்ச்சி தாேன" [ இ

சுாிதகம்

.
இ ,தர தாழிைச அராகம் அம்ேபாதரங்கம் தனிச்ெசால் சுாிதெமன்
ஆ
ப் ங் குைறவின்றிவந்த வண்ணகெவாத்தாழிைசக் க ப்பா.

ம்

"வாளார்ந்த மைழத்தடங்கண் வன ைலேமல் வம்ப ங்கக்
ேகாளார்ந்த ணாகங் குைழ ரளக் ேகாட்ெட த்தின்
மாைலதாழ் கூந்தலார் வான் ைறயால் வந்ேதத்தச்
ேசாைலதாழ் பிண் க்கீழ்ச் சூழ்ந்தவர்தஞ் ெசான் ைறயால்
மைனயற ந் றவற மண்ணவர்க்கும் விண்ணவர்க்கும்
விைனய க்கும் வைகெதாிந்
ெடா கட் ைவ ைரத்த
ெதான்ைமசான் மிகுகுணத் த் றவரைசத் ெதா ேதத்த
நன்ைமசால் ெடய் மா .
இ , க த்தைளதட் க் க ேயாைச த விவந்தைமயால் ெவண்க ப்பா.
"ஏர்மலர் ந ங்ேகாைத ெய த்தைலப்ப விைறஞ்சித்தன்
வார்மலர்த் தடங்கண்ணார் வைலப்பட் வ ந்தியெவன்
றார்வைர யகன்மார்பன் றனிைமைய யறி ங்ெகால்
சீர்ம ெகா யிைட சிறந் ."
இஃ

ஆசிாியநிைரயைசத் தைளயான் வந்த ெவண்க ப்பா.

ெப தர தரவிைணேய சிலபலதா ழிைசயாற்
பிறழ்வில மயங்கின மப்ெபயர்க்ெகாச் சகமாம்
இ திநீண் டளெவாத்தல் பலவ தா ழிைசேய
ெயழிைலஞ்சீ ர நான்கு க த் ைறேந ர நான்
கு தல்க வி த்தமிைச ங்கல குறள்சிந்
ெதா தனிச்ெசாற் ெபற்றகவ
ம்வஞ்சி யி சீ
ரைறய நான் ெகா
ன் தாழிைசயாங் கவற்ெறான
றாந் ைற ச் சீர நான் காம்வஞ்சி வி த்தம்.
என்ப

"ெப தர

10

தரவிைணேய ......ெகாச்சகமாம்'

எ- , தரெவான்ேற வந்தால் தர ெகாச்சகக் க ப்பா என ம், தரவிரண்டாய்
வந்தால் தரவிைணக்ெகாச்சகக் க ப்பா என ம், சிலதாழிைச வந்தால்
சிஃறாழிைசக்ெகாச்சகக் க ப்பா என ம், பலதாழிைச வந்தால் பஃறாழிைசக்
ெகாச்சகக் க ப்பா என ம், பலவ
என ம் ெபயராம்.

மயங்கிவந்தால் மயங்கிைசக் ெகாச்சகக் க ப்பா
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"இ திநீண்...தாழிைசேய" எ- , பலவ யாய் எல்லாவ
ஈற்ற நீண் வ வ க த்தாழிைச.

ந் தம் ள்ளெவாத்

"எழில் ஐஞ்சீர்....க த் ைற"
எ- , ஐஞ்சீரால்வ ம் நால ைய ைடய

க த் ைற.

"ேநர நான் கு தல் க வி த்தம்"
எ- , நாற்சீர் நால யாய் வ வ
"இைச

ங்கல ... அகவ

க வி த்தம். இனி,வஞ்சிப்பா க்குவரலா ;

ம் வஞ்சி"

எ- , ங்கேலாைசயிைன ைடத்தாய், இ சீர யிைன ம்
ைடத்தாய்த் தனிச்ெசாற் ெபற் ஆசிாியச்
சுாிதகத்தான்
வ வஞ்சிப்பா.

ச்சீர யிைன

'குறள்சிந்ெதா ' என் ம் விதப்பினால், குறள வஞ்சிப்பாெவன் ம் சிந்த
வஞ்சிப்பா ெவன் ம் ெபய டன் வழங்கும் என்க.
"இ சீர் அைறய ....தாழிைச"
எ- இ சீர் நால யாய் ஒ ெபா ண்ேமன்
"ஆங்கவற்ெறான்றாந் ைற"
எ- அந்தத்தாழிைச ெயான்
" ச்சீர

தனிேய வ வ

ன்ற க்கிவ வ

வஞ்சித்தாழிைச.

வஞ்சித் ைற.

நான்காம் வஞ்சிவி த்தம்"

எ- , ச்சீர்* நால யாய் வ வ வஞ்சிவி த்தம்.எ- .
இவற் க்கு ைறேய உதாரணம் வ மா :"ெசல்வப்ேபார்க்கதக் கண்ணள்....ம மம்பாய்ந்ெதாளித்தேத."
இ , சுாிதகமில்லாத தர ெகாச்சகக் க ப்பா.
"குடநிைலத் தண் றவிற் ேகாவல ெர த்தார்ப்பத்
தடநிைலப் ெப ந்ெதா விற் றைக
உ மரம்பாய்ந்
ங்குமணிக் கயிெறாாீஇத் தாங்குவனந் ேதான்றப்ேபாய்க்
கைலயிெனா
ய ாியக் க
ல்ைல
வ ப்ப
எனவாங்கு-ஆெனா
ல் ய ெப ம் தன் ைன ங்
கா ைடத் தவர்ேதர் ெசன்ற வாேற"
இ

தனிச்ெசாற்ெபற் ச் சுாிதகத்தா ற்ற தர

ெகாச்சகக்க ப்பா.

"வ
ைட ெந
வானவர்க்கும் ெவலற்காிய
க ப ந ம்ைபந்தார்க் காவலர்க்குங் காவலனாம்
ெகா ப வைரமாடக் கூடலார் ேகாமாேன"இ தர . எனவாங்கு-தனிச்ெசால்.
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ைணவைளத்ேதா ளிைணெம யத் ெதான்னலந் ெதாடர்ப் ண்டாங்
கிைணமலர்த்தா ர
ேம
வதற்ேகார் மாெறன்
ைணமலர்த் தடங்கண்ணார் ைணயாகக் க தாேரா -இ

தர .

அதனால்-தனிச்ெசால்.
ெசவ்வாய்ப் ேபைத யிவ றத்
ெதவ்வா றாங்ெகா ஃ ெதண்ணிய வாேற"-சுாிதகம்.
இஃ , இைடயிைட தனிச்ெசாற்ெபற் ச் சுாிதகத் தா ற்ற தரவிைணக் ெகாச்சகக்
க ப்பா. இனிச் சுாிதகமில்லாத உம் வந்தவழிக் கண் ெகாள்க.
"ப உத்தடக்ைக மதயாைனப் பைணெய த்தின் மிைசத்ேதான்றிக்
கு உக்ெகாண்ட ெவண்குைடக்கீழ்க் குைடமன்னர் ைடசூழப்
பைடப்பாிமான் ேறாிெனா ம் பரந் ல ம கினிைடக்
ெகா த்தாைன யிைடப்ெபா ந்தான் கூடலார் ேகாமாேன-இ

தர .

ஆங்ெகா சார்
உச்சியார்க் கிைறவனா லகெமலாங் காத்தளிக்கும்
பச்ைசயார் மணிப்ைபம் ட் ரந்தரனாப் பாவித்தார்
வச்சிரங்ைகக் காணாத காரணத்தான் மயங்கினேர.
ஆங்ெகா சார்
அக்கால மணிநிைரகாத் த வைரயாற் பனிதவிர்த்
வக்கிரைன வ வழித்த மாயவனாப் பாவித்தார்
சக்கரங்ைகக் காணாத காரணத்தாற் சமழ்த்தனேர.
ஆங்ெகா சார்
மால்ெகாண்ட பைகதணிப்பான் மாத்த ந் மயங்காச்ெசங்
ேகால்ெகாண்ட ேசவலங் ெகா யவனாப் பாவித்தார்
ேவல்கண்ட தின்ைமயால் விம்மிதராய் நின்றனேர.
அதா அன் , [இைவ

ன் ந் தாழிைச.

ெகா த்ேத ரண்ணல் ெகாற்ைகக் ேகாமான்
இன் க ெழா வன் ெசம் ட் ேசஎய்
ெயன் நனி யறிந்தனர் பலேர தா
ைமவ ெளா வெனன் றறிய லாகர்
ைமவைர யாைன மடங்கா ெவன்றி
மன்னவன் வாழிெயன் ேறத்தத்
ெதன்னவன் வாழி தி ேவா ம் ெபா ந்ேத"
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-இ

சுாிதகம்.

இஃ , இைடயிைடேய தனிச்ெசாற்ெபற் ,ேநாிைசெயாத்தாழிைசக் க ப்பாவிற்
சிறி ேவ பட் த் தன்றைளயான் வந்தைமயாற் சிஃறாழிைசக் ெகாச்சகக்க ப்பா.
"தண்மதிேயர் கத்தாைளத் தனியிடத் நனிகண்டாங்
குண்மதி
டனிைற
டன்றளர ன்னாட்கட்
கண்மதிேயார்ப் பிைவயின்றிக் காாிைகயி னிைறகவர்ந்
ெபண்மதியின் மகிழ்ந்தநின் ேபர
ம் பிறிதாேமா [இ

தர .

இளநல மிவள்வாட வி ம்ெபா ட்குப் பிாிவாேயற்
றளநல ைகெவண்பற் றாழ்குழ றளர்வாேளா.
தைகநல மிவள்வாடத் த ம்ெபா ட்குப் பிாிவாேயல்
வைகநல மிவள்வா வ ந்தியில்
ப்பாேளா.
அணிநல மிவள்வாட வ ம்ெபா ட்குப் பிாிவாேயல்
மணிநல மகிழ்ேமனி மாெசா ம வாேளா.
நாம்பிாிேய மினிெயன் நன் தைலப் பிாிவாேயல்
ேலாம்பிாிேய ெமன ைரத்த யர்ெமாழி ம் ப தாேமா.
குன்றளித்த திரேடாளாய் ெகாய் னத் க் கூ யஞான்
றன்றளித்த வ ண்ெமாழியா ல
வ ம ளாேமா.
சில்பக
யக்காற் சிலம்ெபா ச்சீ ற பரவிப்
பல்பக ந் தைலயளித்த பனிெமாழி ம் ப தாேமா.
[இைவயா ந் தாழிைச.
எனவாங்கு-தனிச்ெசால்.
அ ம்ெபற வளி ந் த ம்ெபா ளதனி
ெப ம்ெபற லாியன ெவ க்ைக மற்ேற

ம்

அதனால்-வி மிய தறிமதி வாழி
ெக மிய காத ற் ற ம்ெபா ள் சிறிேத" -இ

சுாிதகம்.

இ , நான்க த்தர ம் ஈர த்தாழிைசயா ம் தனிச்ெசால்

ம் ஆசிாி
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யச்சுாிதக மாய் வந்தைமயாற் பஃறாழிைசக் ெகாச்சகக்க ப்பா.
"மணிகிளர் ெந
மாயவ ந் தம்
ம்ேபான்
றணிகிளர் ெந ங்கட ங் கான ந் ேதான் மால்
ைரநிவந் தைவயன்ன ெநாய்ப்பைறய சிைறயன்ன
மிைரநயந் திைறகூ ேமமஞ்சா ைறவேகள்.
மைலெயன மைழெயன மஞ்ெசனத் திைரெபாங்கிக்
கனெலனக் காற்ெறனக் க
வந் திைசப்பி ம்
வி மிேயார் ெவகுளிேபால் ேவலாழி யிறக்கலா
ெத
ந்நீர் ெபயர்ந்ேதா ேமமஞ்சா ைறவேகள்.
[ இைவயிரண் ந் தர .
ெகா

ைர

ைழ சுப்பிற் குைழக்கமர்ந்த தி

கத்ேதா

ெடா ெநகிழ்ந்த ேதாள்கண் ம் றவலேன என்றியால்;
கண்கவ மணிப்ைபம் ட் கயில்கைவஇய சி
றத்ேதா
ெடண்பனிக கக்கண் ந் திாியலேன ெயன்றியால்;
நீர் த்த நிைரயிதழ்க்கண் ணின்ெறாசிந்த
வத்ேதாள்
பீர் த்த தல்கண் ம் பிாியலேன ெயன்றியால்;
கைனவால்யாற் றி கைரேபாற் ைகநில்லா ண்ெணகிழ்ந்
நிைன ெமன் னிைலகண் நீங்கலேன ெயன்றியால்;
ழ்சுடாி ெனய்ேயேபால் வி மேநாய் ெபா க்கல்லாத்
தா ெமன் னிைலகண் ந் தாங்கலேன ெயன்றியால்;
கலங்கவிழ்ந்த நாய்கன்ேபாற் கைளந் ைண பிறிதின்றிப்
லம் ெமன் னிைலகண் ம் ேபாகலேன ெயன்றியால்.
[இைவ யா ந் தாழிைச. அதனால்-தனிச்ெசால்
அ ம்பம

ம்பி ென ம்பைண மிைசெதா ங்

ெகா ம் ற மட ைட ெயா ங்கின கு கு;
ெசறித ெச விைட ெயறிெதாழி ைளயவர்
ெநறித

ரவியின் மறித ந் திமில்;

அரசுைட நிைரபைட விைரெசறி

ரெசன

ைரத திைரெயா கைரெப ங் கடல்;
அலங்ெகாளி ரவிர்சுட ாிலங்ெகாளி மைறெதா ங்
கலந்ெதறி காெலா
லம்பின ெபாழில்.
[இைவ நான்கும் அராகம்.
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விடாஅ கழ ெமன் ெவள்வைள ஞ் ெசறிப்பாய்மன்
ெகடாஅ ெப குெமன் ேகண்ைம நி ப்பாேயா.
ஒல்லா
நில்லா

கழ ெமன் ெனாளிவைள ஞ் ெசறிப்பாய்மன்
ெப குெமன் ெனஞ்ச நி ப்பாேயா.

தாங்கா கழ ெமன் தைகவைள ஞ் ெசறிப்பாய்மன்
நீங்கா ெப குெமன் ெனஞ்ச நி ப்பாேயா.
மறவாத வன்பிேனன் மனநிற்கு மா ைரயாய்
றவாத தம ைடேயன் யர்தீ மா ைரயாய்.
காதலார் மார்பின்றிக் காமக்கு ம ந் ைரயாய்
ேயதிலார் தைலசாய யா ய் மா ைரயாய்.
இனணபிாிந்தார் மார்பின்றி யின்பக்கு ம ந் ைரயாய்
ைணபிாிந்த தம ைடேயன் யர்தீ மா ைரயாய்.
எனவாங்கு-தனிச்ெசால். [இைவயா ந் தாழிைச.
பைகேபான் ற
நைகயிழந் த

ைற, பாிவா யினகுறி
க, நனிநா ணிற் ளந்

தைகயிழந் த ேதா, டைலசிறந் த

யர்

ைகபரந் த ெமய், ெபாைறயாகின் ெறன்

யிர்.

இைவ இ சீேரார ெயட்டம் ேபாதரங்கம்.
அதனால்---தனிச்ெசால்.
இைனய நிைலயா லைனய ெபா தா
னிைனயல் வாழி ேதாழி ைனவாற்
பனிெயா கழிக ண்கண்
என்ெனா கழிகவித் ன்னிய ேநாேய".
இ , தரவிரண் ந் தாழிைசயா ம தனிச்ெசால் ம் அராகம் நான்கும்
ெபயர்த்தா தாழிைச ம் தனிச்ெசால் ம் எட்டம்ேபாதரங்க
ப் ம் தனிச்ெசால்
சுாிதக ம் ெபற் நான்க யாய் ஈற் க்க க் ேகாதப்பட்ட ஆ
ப் ம் மிக்குங்
குைறந் ம் பிறழ்ந் ம் மயங்கி ம் வந்தைமயால் மயங்கிைசக் ெகாச்சகக்க ப்பா.

ஞ்
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இனியாசிாியத்திேனா ம் ெவண்பாவிேனா ம் மயங்கிைசக் ெகாச்சகக்க ப்பா
வ மா :"காமர் க ம் னல் கலந்ெதம்ேமா டா வா
டாமைரக்கண் ைதத்தஞ்சித் தளர்ந்ததேனா ெடா கலா
னீணாக ந ந்தண்டார் தயங்கப்பாய்ந் த ளினாற்
ணாக றத்தழீஇப் ேபாதந்தா னகனகலம்
வ
ைல ணர்ந்தன ெவன்பதனா ெலன்ேறாழி
ய மைழ தரல்ேவண் ற் ற கிற்கும் ெப ைமயேள;
அவ ந்தான், ஏன தணத் தகிற் ைக ண் யங்கும்
வா ர் மதியம் வைரேசாி னவ்வைரத்
ேதனி னிறாெலன ேவணி யிைழத்தி க்குங்
கானக னாடன் மகன்;
சி கு யீேர சி கு யீேர
வள்ளி கீழ்விழா வைரமிைசத் ேதன்ெறாடா
ெகால்ைல குரல்வாங்கி யீனா மைலவாழ்ந
ரல்ல ாிந்ெதா க லான்;
காந்தள் க கம ங் கண்வாங் கி ஞ்சிலம்பின்
வாங்கைம ெமன்ேறாட் குறவர் மடமகளிர்
தாம்பிைழயார் ேகள்வர்த் ெதா ெதழலாற் றம்ைமய ந்
தாம்பிைழயார் தாந்ெதா த்த ேகால்;
எனவாங்கு,
அறத்ெதா

நின்ேறைனக் கண்

திறப்பட

ெவன்ைனயர்க் குய்த் ைரத்தாள் யாய்;
அவ ந், ெதாிகைண ேநாக்கிச் சிைலேநாக்கிக் கண்ேசந்
ெதா பக ெலல்லா
த்ெத ந் தாறி
யி வர்கட் குற்ற மில்ைலயா ெலன்
ெத மந் சாய்த்தார் தைல;
ெதாியிழாய் நீ நின் ேக ம் ணர
வைர ைற ெதய்வ வப்ப வந்
குரைவ தழீஇயா மாடக் குரைவ ட்
ெகாண்

நிைலபா க் காண்;

நல்லாய், நன்னா டைலவ

ெமல்ைல நமர்மைலத்

தந்நாண்டாந் தாங்குவா ெரன்ேனாற் றனர்ெகால்;
னேவங்ைகத் தா ைறக்கும் ெபான்னைற ன்றி
னனவிற் ணர்ச்சி நடக்குமா மன்ேறா
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கனவிற் ணர்ச்சி நடக்க

மாங்ேக

கனவிற் ணர்ச்சி க
மா மன்ேறா;
விண்ேடாய்கன் னாட நீ ம் வ ைவ ட்
பண்டறியா தீர்ேபாற் படர்கிற்பீர் மற்ெகாேலா
பண்டறியா தீர்ேபாற் படர்ந்தீர் பழங்ேகண்ைம
கண்டறியா ேதன்ேபாற் கரக்கிற்ெபன் மற்ெகாேலா;
ைமதவழ் ெவற்பன் மணவணி காணாமற்
ைகயாற் ைதெப

உங் கண்க

ங் கண்கேளா;

என்ைனமன், நின்கண்ணாற் காண்ெபன்மன் யான்;
ெநய்த

த ண்கண், நின்கண்ணா ெதன்கண் மன்;

எனவாங்கு,
ெநறியறி ெசறிகுறி ாிதிாி பறியா வறிவைன ந் றீஇத்
தைகமிகு ெதாைகவைக யறி ஞ் சான்றவ ாினமாக
ேவய் ைர ெமன்ேறாட் பசைல மம்ப
மாயப் ணர்ச்சி ெமல்லா டனீங்கச்
ேச யர் ெவற்ப ம் வந்தனன்
ெவழி ண்க ம் ெபா கமா வினிேய."
இஃ ஆசிாியத்திேனா ம் ெவண்பாவிேனா ம்வந்த மயங்கிைசக்
ெகாச்சகக்க ப்பா.
"ெகாய்திைன காத் ங் குளவி ய க்கத்ெதம்
ெபாய்தற் சி கு ல் வாரனீ ையய நலம்ேவண் ன்;
ஆய்திைன காத் ம வி ய க்கத்ெதம்
மாசில் சி கு ல் வாரனீ ையய நலம்ேவண் ன்;
ெமன்றிைன காத் மிகு ங் கமழ்கானற்
குன்றச் சி கு ல் வாரனீ ையய நலம்ேவண் ன்;"
இைவ யிரண்ட யா யீற்ற
க த்தாழிைச.

மிக்கு ஒ ெபா ண்ேமன்

ன்ற க்கி வந்தைமயாற்

"வாள்வாி ேவங்ைக வழங்குஞ் சி ெநறிெயங்
ேகள்வ ம் ேபாழ்தி ெனழா அல்வழி ெவண் ங்காள்
ேகள்வ ம் ேபாழ்தி ெனழாதாய்க் குறா யேரா
நீள்வாி நாகத் ெதயிேற வாழி ெவண் ங்காள்."
இஃதீற்ற

மிக்கு ஏைனய

ன்

ெமாத் வந்த க

த்தாழிைச.
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" ண்ட பைறயைறயப் தம ள
நீண்ட சைடயா னா ேம
நீண்ட சைடயா னா ெமன்ப
மாண்ட சாயன் மைலமகள் காணேவ காணேவ."
இஃ ஈற்ற மிக்கு இரண்டாம் அ
வந்த க த்தாழிைச.

குைறந்

தல

ம்

ன்றாம் அ

ெமாத்

"யா ந் ேதாழி மாய மா ந் ைறநண்ணித்
தா ந் ேத ம் பாக ம் வந்ெதன் னல ண்டான்
ேற ம் பா ம் ேபால்வன ெசால் ப் பிாிவாேனற்
கா

ம் ள்

ங் ைகைத

ெமல்லாங் காியன்ேற" என ம்,

ெவன்றான் விைனயின்" என ம்,
இைவ ஐஞ்சீர் நான்க யாய் வந்தைமயாற் க த் ைற.
"ேவய்தைல நீ ய ெவள்ளி விலங்க
னாய்த ெனாண்சுட ராழியி னான்றமர்
வாய்த னின்றனர் வந்ெதன மன்னன் ன்
னீதைல ெசன் ைர நீள்கைட காப்ேபாய்" என ம்,
"ேதம்ப த் தினியநீர்

ன் ம்" என ம், நாற்சீர யால் வந்தைமயால் க வி த்தம்.

இனிவஞ்சிப்பா க்குவரலா

;-

" ந்தாமைரப் ேபாதலமரத் ...."
இ நாெளன் ந் தனிச்ெசாற் ெபற் ச் சுாிதகத்தா ற்ற குறள
ெகா யவாலன கு நிறத்தன கு ந்தாளன
வ வாெளயிற் றழ ைளயன வள் கிரன
பைணெய த்தி னிைணயாிமா னைணேயறித்
ைணயில்லாத் ற ெநறிக் கிைறவனாகி
ெயயின வ ணினிதி ந் ெதல்லார்க்கும்
பயில்ப விைன பத்தியினாற் ெசப்பிேயான்
ைணெயனத்
தி
தி ந்த திைசெதாழ
ெவ
நாற்கதி
நனி ெயளிேத.

வஞ்சிப்பா.
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இ ," ைணெயன" என்
சிந்த வஞ்சிப்பா.

ந்தனிச் ெசாற்ெபற்

"ெதான்னலத்தின்" என்ப , "ெபாி ம்" என்

ஆசிாியச் சுாிதகத்தா ற்ற

ந் தனிச்ெசாற்ெபற்ற . இ

மதப்பி ைய மதேவழந் தடக்ைகயான் ெவயின்மைறக்கு
மிைடச்சுர மிறந்ேதார்க்ேக நடக்குெமன் மனேனகாண்;
ேபைடைய யி ம்ேபாத் த் ேதாைகயான் ெவயின்மைறக்குங்
காடக மிறந்ேதார்க்ேக ெயா ெமன் மனேனகாண்;
இ ம்பி ைய யிகல்ேவழம் ெப ங்ைகயான் ெவயின்மைறக்கு
ம ஞ்சுர மிறந்ேதார்க்ேக வி ம் ெமன் மனேனகாண்;
இைவ ஒ ெபா ண்ேமன்

ன்ற க்கிவந்தைமயால் வஞ்சித்தாழிைச.

"ைமசிறந்தன மணிவைர
ைகசிறந்தன காந்த ம்
ெபாய்சிறந்தனர் காதலர்
ெமய்சிறந்திலர் விளங்கிழாய்" என்ப ம்,
"திைரத்தசா ைக" என்ப ம், இ சீர்நான்க யாய்வந்த வஞ்சித் ைற.
"ேசாைல யார்ந்த சுரத்திைடக்
காைல யார்கழ லார்ப்ப ம்
மாைல மார்பன் வ மாயி
னீல

ண்கணிவள் வா ேம" என்ப ம்,

"இ

ேவற் ைமயின்ைமயால்" என்ப ம்,

இைவ

ச்சீர் நான்க யாய்வந்த வஞ்சிவி த்தம். (10)

வஞ்சியின ற் ம்.
-----------------------------------ஒழிபியல்.
ஆந்தைளசீர் ெக

கர

கரத்ேதய் ெவாற்

ம .
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மாமலகு ெபறாவளைவ ெயௗக்கு ைமக் குறிலா
ேமய்ந்த யி ேராரள மீரள மாகி
யீரைசயா வைசயா ெமாற்றள குறிேனர்
ேசர்ந்தைசயா ெமாற்றிைலேய ெலாற்றாெமாற் றளவாஞ்
ெசறிவிலீ ெராற்
ெவாற் ெமாெராற் றா ன்
சார்ந்தகுறில் விட் ைசக்கி ேனராம்ெவண் பாெவண்
டைளயல
என்ப

தயங்கா

மயங்கி ெமப் பா ம்.

11

சூத்திரம்.

"ஆந்தைளசீர்ெக

கர கரத்ேதய்ெவாற் மாம்." என்ப , தைள ஞ்சீ ங்

ெகடவந்தவிடத் க் குற்றய கர ங் குற்றிய
ஒற்றல்லாம

கர ம் ஒற்றாம்; உம்ைமயால்

மாம்;

"தைளசீர்ெக "ெலன்பதைன தனிைலத்தீபமாக்கிக்ெகாள்க;
ேமல்வ வனவற்றிற்கும் ஒக்கும்.
"அலகுெபறாவள "
எ- , உயிரளெபைட ஒேராவிடங்களிேல நீக்கப்ப ம்.
"ஐ ஒளக்கு ைமகுறிலாம்"
எ- , ஐகாரக்கு க்க ம், ஒளகாரக் கு க்க ம் குற்ெற த்தாம்;
"ஏய்ந்த யிேராரள மீரள மாகி யீரைசயா

வைசயாம்"

எ- , உயிரளெபைடயான , ஓரளெப ந்தால் ஈரைசயாம்; ஈரளெப ந்தால்
வைசயாம்;
"ெசய் ட்க ேளாைச சிைத ங்கா லீரள ம், ஐயப்பா

ன்றி யைண மாம்-

ைமதீெராற், றின்றி ஞ் ெசய் ட்ெக ெனாற்ைற
ண்டாக்குங், குன் ேம ெலாற்றள ங் ெகாள்" என்றார்

த ராண ைடயா ம்.

"ஒற்றள குறிேனர்,ேசர்ந்தைசயாம்" எ- , ஒற்றளெப ந்தாற் குற்ெற த்தாம்; அன்றி
ன்னின்றெவ த் டேனகூ
நிைரயைசயாய் நில்லா

குற்ெற த்தின் மாத்திைரையப்ெபற் ,

ேநரைசயாகேவநிற்கும்;
"ஒற்றிைலேயெலாற்றா ெமாற்றளபாம்"
எ- , ஒற்றில்லாதவிடத்
மைமதிபிறவாதேபா

ஒற்

உண்டாக்கலாம்; அந்தெவாற்றி

ேதாற்றினெவாற்ைறேய யளபாக்கலாம்;

'ைமதீெராற்றின்றி ம் ெசய் ட்ெக ெனாற்ைற
ேமெலாற்றள ங்ெகாள்' என்பத
'ெசறிவிலீெராற்

ண்டாக்குங் குன்

ட் கண் ெகாள்க.

ெவாற் ேமாெராற்றாம்'
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எ- , அந்நியமாய் ஈெராற் வந்தா

ம்,

ெவாற் வந்தா

ேமாெராற்றாகேவ

நிற்கும்;
"ஈெராற்றாயி
மித ட்காண்க.

ெவாற்றாயி

,ேமாெராற்றியல ெவன்மனார் லவர்"என்

" ன்சார்ந்த குறில்விட் ைசக்கில்ேநராம்", எ- , ஆதியிேலவிட் ைசத் க்
குற்ெற த்

வந்தால் ேநரைசயாம்;

"ெவண்பாெவண்டைளயல

தயங்கா

மயங்கி ெமப்பா ம்"

எ- , ெவண்பா க்கு ெவண்டைளெயாழிந்

ெவற் த்தைளவரா ; மற்ற

பாக்க க்கும் எல்லாத் தைள மயங்கி ம் வழங்கும்; இைவயாப்ப ங்கலத் ள்
காண்க.
"வாய்ந்த யிர்ப்பின் வ ெம த்தின் வர்க்கத்ெதாற்
ேறய்ந்
கு மியல் மா--ேமய்ந்த
வி தி வ ெம த்தா மீராறா ேமாேரார்
ம வில் பதங்ெகட் வ ம்."
இவ்ெவண்பாவி ள் ங் குற் கரந்தள்ளச் சீர்சிைதயா . "தடமண் " என்பத
குற் கரெமாற்றலாதவா கண் ெகாள்க.
"பல் க்குத் ேதாற்ற பனி ல்ைல ைபங்கிளிகள்
ெசால் க்குத் ேதாற்றின்னந் ேதாற்றிலவா--ெனல் க்கு
ேறாஓஓ ெறன்பா
டங்கிைடக்கு ெமன் ைலக்கு
மாேறாமா லன்றளந்த மண்" என ம்.
" இைட டங்க ர்ங்ேகாைத பின்றாழ வாட்கண்
ைடெபயரப் ேபாழ்வாய் திறந் --கைடகைடயி
ப்ேபாஓஓ ெவன ைரத் மீள்வா ெளாளி
வற்
ெகாப்ேபாநீர் ேவ
லகு".
என்பவற்றில்,

ேறா

ெறன ம், உப்ேபாெவன ம், பண்டமாற்றின் கண்வந்த

அளெபைடைய நீக்கி, ெநட்ெட த்தாகேவெகாள்ளச் சீர்சிைதயா .
"அன்ைனையயா ேனாவ தவமா லணியிழாய்
ன்ைனையயா ேனாவன் லந் . " என ம்,
" பிறிந்த வி ந்த ெப மா

ைரைய

யறிந்ேதன் ெமௗனெமாழி யால்" என ம்,

ட்
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ஐகாரக்கு க்க ம் ஔகாரக்கு க்க ங் குற்ெற த்தானவா ங் காண்க.
" ஏஎர் சிைதய வழாஅஅ ெலலாநின்
ேசயாி சிந்திய கண்" என ம்,
" உறா அஅர்க் கு ேநா

ைரப்பாய் கடைலச்

ெசறா அஅய் வாழிய ெநஞ்சு" என ம்,
ஓரளெபைட

மீரளெபைட ம் வந்தவா

காண்க.

"கண்ண் க விைள கார் ல்ைல கூெரயி
ெபான்ன் ெபாறிசுணங்கு ேபாழ்வா யிலவம்
மின்ன் ைழம ங்குன் ேமதகு சாயலா
ெலன்ன் பிறர்மகளா மா ." என ம்,
"அம்ம் பவள்ள் வாிெந ங் கண்ணாய்வஞ்சிக்
ெகாம்ம் பவள்ள் ெகா ம ங்குல் ேகாங்கி
ன ம்ம் பவண் ைல ெயாக்குேம ெயாக்குங்
க ம்ம் பவள்வாயிற் ெசால்."
"எஃஃ கிலங்கிய ைகயரா யின்
ெவஃஃகு வார்க்கில்ைல

யிர்

." என ம்,

ஒற்றளெபைட ஒ மாத்திைரெபற்

ேநரைசயாயினவா

காண்க.

"அம்ெபாைரந் ைடயகாமைனயெனன்னவந்தன
னம் நீரரல்லர்நன்குரங்குநீரராயி ந்
தங்குரவ்வர் தாங்ெகா ப்பிெனஞ்சு ேநர்ந் தாழ்வர் தாம்
ெபாங்கரவவல்குலாெரனப் கன் ெசால் னார்"
என்பத

ள், "குரவ்வெரன" ஒற்றில்லாதவிடத் ெதாற் ண்டான

"பீ மஞ்ைஞ ேநாக்கி" என்பத
கண் ெகாள்க.

கண்

ெகாள்க.

ள் ஒற்றில்லா ேதாற்றின ஒற்ேற அளபான

"கார்க்கடல்,"ேபய்க்குண " என்பனவற் ள் அந்நியமான ஈெராற்
ேமாெராற்றாயினவா காண்க.
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"உண்ணாெனாளிநிறான்" என ம் "அஅவ

ம் இஇவ

ம் உஉவ

ங்

கூ யக்கால், எஎவைன ெவல்வா ாிகல்" என ம்,
"ஏவல் குறிப்ேப தற்சுட் டல்வழி, யாைவ ந் தனிக்குறின்
என்பதனால்,

தற்கட்டனிக்குறில் ேநரைசயாயினவா

தலைச யாகா"

காண்க.

"குலாவணங்கு வில்ெலயினர் ேகான்கண்டான் ேகாழி
நிலாவணங்கு ேநர்மணன்ேம னின் -- லா ணங்கல்
ெகாள் ம் ட் காக்கின்ற ேகாவின்ைமேயா நீபிற
ள்ளம் காப்ப ைர."
என்பத

ள், ெவண்பா சீர்தைள சிைதந்தவா

'குடநிைலத்தண் றவில்' என்

ங்க ப்பாவி

காண்க.
ள்

மற் ங்ெகாச்சகக்

க ப்பாவி ள் மாசிாிய ாிச்சீ ம், ெவண்சீ ம், வஞ்சி ாிச்சீ ம்வந் ,
ெவண்டைள மாசிாியத்தைள ங் க த்தைள ம் வஞ்சித்தைள மயங்கி வந்தைம
கண் ெகாள்க.
"ெந வைரச் சாரற் கு ங்ேகாட் ப் பலவின்
விண் வார் தீஞ்சுைள ங்குக ட் க வ
ண் சிலம் ேபறி ேயாங்கிய வி ங்கைழ
ப ந்தமாக் களி பயிற் ெமன்ப
ம யாக் ெகாைலவில் ெலன்ைனயர்மைலேய.
இவ்வாசிாியத் ட் டன்சீ ம் ெவண்சீ ம் வஞ்சிச்சீ ம் விரவி வந்தவா
கண் ெகாள்க.
"மண் ணிந்த நில ம்
நிலேனந்திய விசும் ம்
விசும் ைதவ ம்வளி ம்
வளித்தைலஇய தீ ந்
தீ ரணிய நீ ம்." என ம்,
" ெதான்னலத்தின்" என ம் வஞ்சிப் பாக்க
மாசிாியத் தைள ம்மயங்கி வந்தவா

ள்

ம் பிறவற் ள்

கண் ெகாள்க. (11)

ம் க த்தைள
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மயங்கும்ப ெயப்பா ம் ெவண்பா க் கன்றி
மன்னின ந் தைள மயங் கிவ ம் அஆ ஐஔ
நயங்ெகாள் ம் இஈஎ ஏஉஊ ஒஓ
ஞணனநம வசதெவ ேமாைனெமய் ேமாைன
யியங்குமின ெந ல்வ க்கம் வாிெல ைக ேமாைன
யரலவழெவாற் றாசிைடயிட் யி மிரண்ட
ந்
தயங்கிய ன்றாெம த் ெம ைககைட யிைணபின்
சார்கூைழ யிைடப் ண

ரண்ெடாைடக்குஞ் சாற்ேற.

12

எ- . சூத்திரம்.
" மயங்கும
எ-

ெயப்பா ம் ெவண்பா க் கன்றி"

எல்லாப் பாக்க

ேவற் ப்பாவின

க்கும் ஒ பாவில

ஒ பாவிற் க மயங்கும்; ெவண்பாவில்,

வாரா ;

"மன்னின ந் தைள மயங் கிவ ம்"
எ- , தாழிைச,

ைற, வி த்தம் என்

இன்னதைளெயன்
உம்ைமயால் அ

ெசால்லப்பட்ட நா

பாவினங்கட்கும்

நியமமில்லாமல் மயங்கிவரப்ெப ம்; தைள ெமன்ற
மயங்கப்ெப ம்;

"அஆஐஔ, நயங்ெகாள்

ம் இஈஎ ஏஉஊ ஒஓ, வசதெவ

ேமாைன"

எ- , அஆஐஔ என ம், இஈ எஏ என ம், உஊ ஒஓ என ம், ஞணனந மவ என ம்
சத என ம் வ ம்; இைவ தம் ள் ஒன் க்ெகான்
வந்தைமயால

அ

வாக

ேமாைனயாம்;

"ெமய் ேமாைன"
எ- , ஆதியிேல உயிர் நின்றா
வாில் ெமய்ம்ேமாைனயாம்.

ம் ெமய் நின்றா

ம் நின்றவ ேயேமாைனயாய்

"இயங்குமின ெந ல்வ க்கம் வாிெல ைக ேமாைன"
எ- , இனெவ த்ேதவந்தா

னெவ ைகெயன் ம் இனேமாைனெயன் ம்,

ெந ெல த்ேத வந்தால் ெந ெல ைகெயன் ம் ெந ன்ேமாைனெயன் ம்,
வ க்கெவ த்ேத வந்தால் வ க்கெவ ைகெயன் ம் வ க்கேமாைனெயன் ம்
ெபயர். இனெமன்ற , வல் ன ெமல்
"யரலழ ெவாற்றாசிைட யிட் யி
ன்றாெம த் ெம ைக"

ன மிைடயினம்.
மிரண்ட யி ந், தயங்கிய

எ- , "யரலழ ெவன் மீாிரண் ெடாற் , வரன் ைற பிறழா வந்திைட
னாசிைட ெய ைகெயன் றறியல் ேவண் ம்" எனக் கண் ெகாள்க.

ரப்பி,

இைடயிட்ெட ைக வந்தால், இைடெயட்ெட ைகயாம். எ ைகயிேல யிர்
வந்தா யிெர ைகயாம். இவ்விரண்ட ெயாவ்ேவார் எ ைக வந்தா ரண்ட
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ெய ைகயாம். ன்றாெம த்த ேதா ம் வந்தால்,
ெதான்ெற ைகயாம்.
"கைடயிைண பின்சார் கூைழயிைடப் ண

ன்றாெம த்

ரண்ெடாைடக்குஞ் சாற்ேற"

எ- , கைட ர ங் கைடயிைண ர ம் பின் ர ங் கைடக்கூைழ ர ம்
இைடப் ணர் ர ம் எனவ ம். அைவயாவன:-- நாலாஞ்சீர் ர தல் கைட ரண்.
நாலாஞ்சீ
ன்றாஞ்சீ
ர தல் கைடயிைண ரண். நாலாஞ்சீ மிரண்டாஞ்சீ
ர தல் பின் ரண். தற்சீெராழித்த ன் சீ
ர தல் கைடக்கூைழ ரண்.
இரண்டாஞ்சீ
ன்றாஞ்சீ
ர த ைடப் ணர் ரண் எனவ ம்.
இனி தாரணம்:-"அங்கண் மதிய மரவின்வாய்ப் பட்ெடனப்
சல் வாயாப் லம் மைனக் கலங்கி
ேயதின் மாக்க ேநாவர் ேதாழி
ெயான் ேநாவா ாில்ைலத்
ெதண்கடற் ேசர்ப்ப ண்டெவன் னலக்ேக."
இவ்வாசிாியத் ள், "அங்கண் மதிய மரவின்வாய்ப் பட்ெடனப், ெபாங்கிய
ெபாி " என ெவள்ள யானவா ம்;-"இ ங்கட
த்தவிப் ெப ங்கண் மாநில
ைடயிைல ந வணத் திைடபிறர்க் கின்றித்
தாேம யாண்ட ேவமங் காவல
ாி திைர மண
ம் பலேர சு பிணக்
கா பதி யாகப் ேபாகித் தத்த
நா பிறர்ெகாளச் ெசன் மாய்ந் தனேர
அதனால், நீ ங் ேகண்மதி யத்ைத யா
டம்ெபா நின்ற யி மில்ைல
மடங்க ண்ைம மாயேமா வன்ேற
கள்ளி ேவய்ந்த ள்ளியம் றங்காட்
ெவள்ளில் ேபாகிய விய ளாங்க
ப்பிலாஅ வவிப்
க்கல்
ைகக்ெகாண் பிறக்குேநாக்கா
திழிபிறப்பிேனா னீயப்ெபற்
நிலங்கல னாக விலங்குப மிைச
மின்னா ைவகல் வாரா ன்ேன
ெசய்ந்நீ ன்னிய விைனேய
ந்நீர் வைரப்பக
டன் றத்ேத.

சல்
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இவ்வாசிாியத் ள் "உப்பிலா அ வவிப்

க்கல்" என ம் "ைகக்ெகாண்

பிறக்குேநாக்கா " என ம், "இழிபிறப்பிேனா னீயப்ெபற் " என ம், வஞ்சிய
விரவிவந்தவா கண் ெகாள்க.
"கு குெவண் டாளி ேகா
ய்த் ண்ெடன
மாவழங்கு ெப ங்காட் மழகளி காணா
ம ள்பி திாித ஞ் சார
ல ளா னாகுத லாயிைழ ெகா ேத."
இவ்வாசிாியத் ள், "மாவழங்கு ெப ங்காட் மழகளி
சுழல்விழிக்கட் சீயஞ்ெசன் ழ ேம" என
உச்சாித் க் க ய யாமா கண் ெகாள்க.

காணா , தீ வழங்கு

"ேநாிைழ மகளி ணங்குணாக் கவ ங்
ேகாழி ெயறிந்த ெகா ங்காற் கனங்குைழ."
என்

மிவ்வஞ்சிப்பா ஆசிாிய அ யாயினவா ம்,

"வயலாைமப்
க்குண் வறள ம்பின் மலர்மிைலந்
கயனாட்டக் கைடசியர்தங் காதலர்ேதாள் ேசர்ந்தனேர."
எனக் க ய யாமா ம் கண் ெகாள்க. வஞ்சிப்பாவி
க ப்பாவி ள் மற்ற ன் பாவ
ம்

ள் ெவள்ள

வ மா ம்,

வ மா ம் "யாப்ப ங்கலவி த்தி" ட் கண் ெகாள்க. தாழிைச, ைற, வி த்தம்
என் ெசால்லப்பட்ட
நா பாவினங்க ந் தைளமயங்கி வ தற்கு உதாரணம் ன்னர்க்
காட் யவற் ள்

ம், பிறவற் ள்

ங்

கண் ெகாள்க.அ ேமாைனக்கும், ெமய்ம்ேமாைனக்கு
காட் யவற் ள் ம் பிறவற் ள் ங் கண் ெகாள்க.
இனெவ ைக

ன்றாவன;----

"தக்கார் தகவில ெரன்ப தவரவ
ெரச்சத்தாற் காணப் ப ம் ."
இ

வல்

னெவ ைக.

ன்னர்க்
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"அன்பீ மார்வ ைடைம ய
நண்ெபன் நாடாச் சிறப் ."
இ

ெமல் னெவ ைக.
"எல்லா விளக்கும் விளக்கல்ல சான்ேறார்க்குப்
ெபாய்யா விளக்ேக விளக்கு"

இஃ

இைடயினெவ ைக.

"ஆஆ என்ேற.....ஒ சரார்" இ

ெந ெல ைக.

"நீ ணர்க் ெகாம்பர்க் குயிலாலத் தா திப்
பா வண் டஞ்சி யக ம் ப வத் த்
ேதாடார் ெதா ெநகிழ்த்தா ள்ளார் படெலால்லாப்
பாடைம ேசக்ைக ட் கண்"
இ

வ க்கெவ ைக.

இனி ேமாைனவ மா ;இவற் ள்,இனேமாைன

ன்றாவன:-

"கயேல ண்கண் க ழ நா ஞ்
சுடர் ைர தி
தல் பசைல பாயத்
தி ந்திைழ யைமத்ேதா ள ம்பட ழப்பப்
ேபாகல் வாழிய ைரய த்த
ெகா ங்ெகா யணிமலர் தயங்கப்
ெப ந்தண் வாைட வ உம் ெபா ேத."
இ வல் னேமாைன.
ெமல் னேமாைன
"ஆர்க

மிைடயின ேமாைன ம் வந்தவழிக் கண் ெகாள்க.

லகத் " என்ப

ெந ன்ேமாைன.

"பகேல, பல் ங் கானற் கிள்ைள ேயாப்பி ம்
பாசிைலக் குளவிெயா கூதளம் விைரஇப்
பின் ப்பிணி யவிழ்ந்த நன்ென ங் கூந்தல்
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பீர்ங்கப் ெபய் ேதம்படத் தி கிப்
ைனயீ ேராதி ெசய்குறி நைசஇப்
ந்தார் மார்ப னத் ட் ேடன்றாப்
ெப வைர ய க்கத் ெதா ேவ ேலந்திப்
ேப மறியா மாவழங்கு ெப ங்காட் ப்
ைபங்க
ைவப் ப பைக ெவாீஇப்
ெபா
சினந் தணியாப்
த ெலா த்தல்
ேபாகா வழங்கு மாாி ண நாட்
"ேதாடா ெரல்வைள ெநகிழ நா
ெநய்த ண்கண் ைபதல் க ழ
வாடா வவ்வாி ைதஇப் பசைல ம்
ைவக ேறா ம் ைபப்பயப் ெப க
நீடா ாிவெரன நீண்மணங் ெகாண்டார்
ேகளார் ெகால்ேலா காதலர் ேதாழி
வாடாப் ெபௗவ வறன் கந் ெதழி
ப வம் ெபய்யா வலேனர் வைளஇ
ேவாடா மைலயன்* ேவ ற்
க
மின் மிக் கார்மைழக் குரேல"
இஃ , இைடயிட்

வந்தைமயால் இைடயீட்ெட ைக.

" ளிெயா மயங்கிய ங்கி ண நா
ளணிகிளர் தாேரா ய ஞ்சுர நீந்தி
வ யைம ெயஃகம் வலவயி ேனந்தி
தனிேய வ தி நீெயனின்
ைமயி ங் கூந்த ய்தேலா வாிேத."
இஃதிரண்டா ெம த்தின் ேமேலறின உயிெரான்றி வந்தைமயால் உயிெர ைக.
" ைவக்குந் ளி ந்நீர்க் ெகாற்ைக மகளி
ரைவப்பதம் பல் ற் கழெகாவ்வா த்த
மணங்கமழ்தா ரச்சுதன் மண்காக்கும் ேவ
னணங்கு ம த மந்நலார் பாடல்."
இ , ன்னிரன்ட
ேமாெர ைகயாய்ப் பின்னிரண்ட
வந்தைமயால் இரண்ட ெய ைக.
"ெபாய்ம்ைம ம் வாய்ைம யிடத்த ைரதீர்ந்த

ம் ேவேறாெர ைகயாய்
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நன்ைம பயக்கு ெமனின்."
இ ,

ன்றா ெம த்ெத ைக.

"கயன் மைலந்*தன்ன கண்ணிைண காிேத
தட ைலத் திவ த் தனிவடம் ெவளிேத
ண்ணிைட சிறிேத
யாடைமத் ேதாளிக் கல்குேலா ெபாிேத."
இஃத ேதா ங்கைடச்சீர்ம தைலப்படத்ெதா த்தைமயாற்கைட ரண்.
"மீன்ேறர்ந் த ந்திய க ங்கால் ெவண்கு கு
ேதனார் ஞாழல் விாிசிைனக் கு உந்
தண்ணந் ைறவன் றவிர்ப்ப ந் தவிரான்
ேறேரா காண்கலங் காண் ம்
பீேரர் வண்ணெமஞ் சி
தற் ெபாிேத."
இஃத ேதா ங் கைடச் சீாிரண் ம் ம தைலப் படத்ெதா த்தைமயாற்
கைடயிைண ரண்.
"சார ேலாங்கிய தடந்தாட் டாைழ
ெகாய்ம்மலர் குவிந் தண்ணிழல் விாிந்
தமிய மி ந்தன மாக நின் தன்
னல ைடப் பனிெமாழி நன்குபல பயிற்றி
ங்குெதா ப் பைணத்ேதாள் ெநகிழத்
றந்ேதா னல்லெனம் ேமனிேயா தீேத."
இஃத ேதா ம் தற்சீர்க்குப்பின் ம் ன்றாஞ்சீர்க்குப் பின்
ம தைலப்படத் ெதா த்தைமயாற் பின் ரண்.

ம்

"காவியங் க ங்கட் ெசவ்வாய்ப் ைபந்ெதா ப்
விாி சுாிெமன் கூந்த ம்
ேவய் ைர ேதா மணங்குமா ெலமக்ேக."
இ , தற்சீெர த் ம்
கைடக்கூைழ ரண்.

ன் சீ ம் ம தைலப்படத் ெதா த்தைமயாற்

"ேபா விாி குறிஞ்சி ெந ந்தண் மால்வைரக்
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ேகாைதயிற் றாழ்ந்த ேவாங்குெவள் ள வி
காந்தளஞ் ெசங்குைலப் ைபங்கூ தாளி
ேவரல் விாிமலர் ைகெயா விைரஇப்
ெப மைலச் சீ ாிழித நலங்கவர்ந்
தின்னா வாயின வினிேயார் நாட்ேட."
இஃதிைடயி சீ ம் ம தைலப்படத்ெதா த்தைமயால், இைடப் ணர்

ரண்.

ரண்ெடாைடக்குெமன்ற ம்ைமயால் ஒழிந்தெதாைடக்குமவ்வாேற ெகாள்க.

12

சாற்ெறல்ைல கட்குெந ல யாதி ேமாைன
சாெர வா ெய த் மலா த ேமாைன விதியாற்
ேறற்ெற ைக ேமாைன டன் வாிற்சிறப்ெபத் ெதாைட ஞ்
சீாிைடயீ ர
ம்வ ந் ெதாைடகள்பல தைளகள்
ேதாற்றின் தல் வந்தெதாைட யாற்றைளயாற் ெபயராஞ்
*சு ங்குதா ழிைசதரவிற் றரவ
ன் றிழிேப
ேயற்றபா விரண்ேடெவண் பாவகவல் ெவண்பா
விடத்தில் வ ங் க யகவ

டத்தில்வ ம் வஞ்சி.ç

13

---ç இப்பாட்
தல் ன் பாடற்கு உைரசிைதந் ம், ஏைனயிய
உைரயில்லாம ம் பிரதிகள் காணப்ப கின்றன.

க்கு

இ குறளின் சிைத ஞ்ெசந் ைறயிழி ங் குறட்டா
ழிைசயாம்ேவற் ெறா வாி ம் ெவண் ைறெயாற் ெறண்ணா
தைறய ேநர் பதினா நிைரபதிேன ெழ த்தா
ய நான்கு ெதா ம்வாிற்கட் டைளக்க த் ைறேய
ெபா ள்சூத் திரங்குறித்த யாப்பிற்றாய் நாற்சீ
ேரார
ம் பலவ
ம் வ
ற்பா வகவல்
றநிைலவா ைறவாழ்த் ச் ெசவியறி்ைகக் கிைளகள்
ெபா ளாய் ன் ெவண்பாப்பின் னகவல்வ

ம ட்பா.

14

வ தனிச்ெசாற் கூன்ெபா ேளா ட
ன்வ ம ேவ
வஞ்சியீற் றி மாம்ெவண் பாவகவ லீற்றாற்
சுாிதகமாம் ேவ ம பாவிைசயாற் றைளயாற்
சூெழ த்ெதண் ணால்வகுத்த வகுப்பாற்கா ரணத்தாற்
ெப கியி ங் காலவழக் காற் பலவாஞ் ெசய் ட்
ெபயெர த்
தெலட் வைகவிாி ங் குவி ம்
பர வைக ளிவணப் வண்ணவைக மற் ம்
பல மடங் காதடக்கிப் பக வர்சான் ேறாேர.

15
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ஒழிபியல்

ற் ம்.

--------------ெபா த்தவியல்.
பகர்ெசய் ள் மங்கலச்ெசால் ெல த் த் தானம்
பா ண் வ ணநாட் கதிேய ெயன்றாப்
காில்கண ெமனப்பத் ம் பிறங்கு ேகள்விப்
லவர் கழ் ன்ெமாழிக்குப் கல்வர் ெசம்ெபாற்
சிகரகிாி ெயனப்பைணத் ப் ைடத் விம்மித்
திரண்ெட ந் வளர்ந்திளகிச் ெசறிந்த ெகாங்ைகத்
தகரமலர்க் குழற்க ங்கட் கு தச் ெசவ்வாய்ச்
சாிவைளக்ைகக் ெகா ெயன்னத் தயங்கு மாேத.

16

மாமணிேதர் கழ த ெம த் க் கங்ைக
மதிப தி களி பாி லகஞ் சீர்நாள்
மைலகார் தி க்கடனீர் பழனம் பார்ெசாற்
ெபான்றிகிாி பிற
தன் ெமாழிச்சீர்க் காகும்
நாமவைக ளிேசர்தல் ெபா ள தின்ைம
நலமிலதாய் ைவத்தல்பல ெபா ளாற் ேறான்ற
லாமினிய ெசால்லீ திாிதல் ேபா
மாதிெமாழிக் காகாவா னந்த மாேம

17

ஆனெவ த் ெதான்பேத ைழந்
ன்றாம்
ஆகாெதட் டா நான் காதிச் சீர்க்ேக
னமிலா அஆ ம் இஈ ஐ ம்
உஊ ம் எஏ ம் ஒஓ ஒள ந்
தானமிைத வைகயாமந் தாதி தன்னிற்
றைலவன்ேபர் தெல த்திற் பால னாதி
ேமனிைரெயண் ணிற்பால குமர ராசர்
ேவண்

ம்ேவண் டாவி த்த மரணந் தாேன.

18

ம

குறி லாெண ல்ெபண் ணவாி வர்க்கா
மயங்கி மாம் வரலாகாேபெடாற் றாய்த
ாியகச தநபமவ ேவேழா டாதி
யிர்க்குறினான் கிைவய த மாதிச் சீர்க்கும்
அாிய தசாங் கத்தயற்கு நலம தாகு
ம தெமாழிக் கல்லாத ெவ த் ங் கான்மாத்
திைரயளவஃ ேகன டன் ன் நஞ்சாய்ச்
ெசப் ெம த் திைவெயல்லாந் தீதாம ன்ேற.

19
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தீதி

யி ாீரா
தெலாற் றா ந்
தி மைறேயார்க் கைடேவேயா ரா ேவந்தர்க்
ேகதிலவ ரனக்கள்வணி கர்க்கா மற்ைற
ெய த் ளைவ சூத்திரர்க்கா மியன்ற சாதி
ேயாதிமன்றன் பைடப் யிேர யரன்மால் ெசவ்ேவ
ம்பர்ேகான் ப திமதி மற நீர்க்ேகான்
காதலள ேகசன் த வ்வி ரண்டாய்க்
கம் தன்

வாெறாற் ங் க திச் ெசய்தார்.

20

க

யி ரைடேவநான் ைகந்
ன்
கார்த்திைகேய ராட த்தி ராட
ரற கவ் வாியினான் கிரண்
ன்
ன்ேறாண மாதிைரேய னர்தம் ச
மி ைமெகாள்சவ் வாியினான் ைகந்
ன்றி
ேரவதியச் சுவனிபரணி ஞகர ன்
வ மவிட்டந் தகரமிரண் ேட
ன்
வளர்ேசாதி விசாகேம சைதய மன்

ம்.

21

சதிதிகழ்நவ் வினிலா
ன்
ன் ந்
த ம டங் ேகட்ைடேய ரட் டாதி
திதமிகுபவ் வாியினான் கிரண்ேடா டா த்
திர தன் ன் றாமவ்வி லா
ன்
மித டன் ன் ம்மகமா யி யம் ர
மியா த்தி ரட்டாதி ேயா ல
த ய ம் தனான்கு ெமாழிந்த நான்கு
ேராகணியா மி கசீ ாிடமாம் ேபர்நாள்.

22

ேபர்நா ற் பவனாளா தன் ெவான்பான்
பிறித்ெதான்
ன்ைறந்ேத ழாகா ெதட்டாங்
கூராசி ம்வயினா சிக மாகா
குறில்வன்ைம யீெறாழிக்கில் வாேனார்க் காகும்
ேநர்ெந
ன் தல்நான்கீ றில்லா ெமன்ைம
நிலமக்கள் கதி தற்சீர்க் காகும் ஒஓ
ேயர்ம
யரலழற விலங்கா மற்ைற
ெய த் நர கக்கதி ன் னிைவவா ராதால்.
வானிலகு ேநர்கு ேவ நிைரயாம் ெவண்சீர்
வாில்நபத வகணநாட் பரணி ம்மீன்
ஊனமிகு னர் சம் சம் வாணா

23
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ற்ற கழ் சூனியேநாய் பலன்க ளாகுந்
ேதனைனயாய் வஞ்சிச்சீ ரைடேவ நான்குந்
திகழ்சரம யகணநாட் ேசாதி யாரல்
தான
ேகட்ைடசத யந்தான் ேக
சா தி

மகிழ்ச்சிபலன் றரத்ெதா டங்கும்.

24

றக்கமதி வான்ப தி காய்ச்சீர் ன் ஞ்
சூழ்காற் த் தீநிலநீர் கனிச்சீர்ப் பின்
நி த் கண மிவ்விரண்டா மகவற் சீாின்
ேநாீ ெவள்ைளச்சீர் நிைரவஞ் சிச்சீர்
சிறப் ைடயிவ் விரண் மாங் கணப்ேபர் மற் ந்
திகழியற்சீ ரயன்றி க்ேகாக் க டன் ன்னாம்
ெவ த்தபின் மாெமன்ப விைறவ னாட்கு
ேம கண நாட்ெபா த்தம் ேவண்

மாேத.

25

ஆவ மங் கலத்ேதற்ற பாியா யச்ெசா
லைடெகா த்
தற்சீ க் க த்த ெசய் ண்
ேம தைல யிைடகைடமங் கலச்ெசால் ைவத்
விதிெய த் ப் பால்வ ண மயங்கு ெமன்ப
வா ெமா நற்கதியால் ன்ேனார்
ன்
மங்கலத்தால் நஞ்சுசில வ த மாகுந்
வ த ெமனிற்கதியிற் ப
ேபாேமற்
ெறாடர்கலப்பா மரபின ெதாடக்கஞ் ெசால்வாம்.
ெபா த்தவியன்
----------------

ற் ம்

26
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மரபியல்.
ெகாைலநீக் கித்ெதய்வக் காப்பாய் சுற்றத்
ெதாைகயள வகுப்பகவல் வி த்தந் தன்னால்
ைறகாப் ச் ெசங்கீைர தால்சப் பாணி
த்தம்வா ராைனயம்
யி ேனா
சி பைறசிற் றிற்சி ேத ாிைவபின் ன் ந்
ெதாிைவயர்க்குப் ெபறாகழங்கம் மாைன சல்
ெப
ன்
த
ப்பத் ெதான் ெளாற்ைற
ெப ந்திங்க டனிற்பிள்ைளக் கவிையக் ெகாள்ேள.

27

ெகாண்ட யந் தவமதங்கம் மாைன காலங்
குறங்களிசம் பிரதமறம் பாண்கார்
வண் தைழ ைகக்கிைனசித் திரங்க
சல்
மடக்கும ட் பாவகவல் வி த்தம் ெவண்பா
ெவண் ைறவஞ் சித் ைறயா சிாியம் வஞ்சி
வி த்தப்பாக் க யினமந் தாதி யாகக்
கண்டைவ ன் னாதிெயா ேபாகு ெவண்பாக்
க த் ைறேநர் கூறல்கலம் பகமா மன்ேற.

28

அன்

ேத வர்க்கு றிழிைபந் ைதயர்க்
கரசர்க்குத் ெதாண்
வணிகர்க் ைகம்பா
னினி
ப் பா ழவர்க்கைமச்சி ள்ேளார்க்
ெக பெத ங் கலம்பகத்தம் மாைன சல்
ன்ெபா ேபா ெகாழித்த பன்மணிமா ைலப்ேபர்
ெமாழிெவள்ைள
க த் ைற றாதல்
நன்குறிலந் தாதிக த் ைறநா
றாய்
நடப்பதகப் ெபா ட்ேகாைவ நாம மன்ேனா.

29

மன்னி பான் ெவள்ைளக த் ைறயி ரட்ைட
மணிமாைல
ெவள்ைள பகவல் வஞ்சி
பின்னர்க த் ைறயதிைண மணிமா ைலப்ேபர்
ேபசகவல் ெவள்ைளக த் ைற ப் பானாற்
ெசான்ன
ம் மணிக்ேகாைவ வகுப்
ப்பான்
சூெழா யந் தாதிெவள்ைள யகவற் பாவாற்
பன் மி பாவி ப திைவயந் தாதி
பேயாதரங்கண்

ைரத்தி லப் ேபர்ப்பத் தாமால்.

பத்தியல்ெவண் பாவின்மைல நதிநா ர்தார்
பாிகளி ெகா
ரசு ெசங்ேகால் பா ன்

30
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ெமத் தசாங் கப்பத்தாந் தசாங்கந் தன்ைன
ெவண்பாவாற் ெறாண்
ேறழ் பஃ
ப்பா
னித்தைகைம ெமாழிவ சின் னப் வாகு
ெமழிற்ெகாைடெசங் ேகானா ர் வில்வாள்ெவன்மா
அத்திதனித் தனியகவல் வி த்தம் பத்தா
லைறவி த்த விலக்கணமா ம தச் ெசால்லாய்

31

ெசாற்க த்தா ழிைசயகவல் வி த்த மாதல்
சுற்ற டன் றாழிைசயாய்ச் ெசால்வ சல்
வற்க யிர் கசசநப மவெவட் ன் சூழ்
ம வகவல் வாின்வ க்க மாைல ெவள்ைள
நற்க யின் ைறயகவ லந்தா தித்த
நைட ப்பான் ம்மணிமா ைலப்ேபர் ேமேலா
ெராற்கமிலா சிாியவி த் தத்ைதக் கூட்
ெலா நாற்பான் நான்மணிமா ைலக்ெகன் ேறாேத.

32

ஓ ம்ெவள்ைள க த் ைறயா சிாியமன்பா
வி த்தம் வகுப்ைபந்தா ைரக்கி லம்ம
ேகாதிலலங் காரபஞ்ச கப்ேப ெரட் க்
குலவகவல் வி த்த
ெதய்வங் காப்பா
மீதட்ட மங்கலமிப் ப ெயான் பானா
ெமத் நவ மணிமாைல .ெயப்பாட்ேட ந்
தீதிெலா பாெனா பா ெவா பஃ ெதன்ப
ெசப்பிைவக ணான்ைக மந் தாதி தன்னால்

33

அகவல்வி த் தம்வகுப் பாதல்பத் தாதி
யந்த றாகும்பல். சந்த மாைல
கழவ லாற் லவர் பாணர்*****
ெபா நர் த வவ ைர*****
பக மதாற் ப்பைடயாங்*****
பாதாதி ேகசங்ேக சா*****
மகிழ ைரத் தி லந்தப் ேப*****
வைக ைரக்கின் ெவளி*****
மாசில்குல மக க்கு வகுப் *****
வ ெபா ெளான் பாெ◌*****
ேறசுயர்மங் கலெவள்ைள ேவ*****
திகழ்கீர்த்தி ைரப்ப *****
ேபசுகுணப் ேபர க்கி மடவ
ெப ம் கழ்ச்சி மாைலயப் ப யாண் பாற்கு
மாசகல ைரக்கில நாம மாைல

34
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வ ங்காம ெமா தைலக்ைகக் கிைளய தாகும்

35

குழமகைன யைடயாளங் க ெவண் பாவாற்
கூறியவன் ம கைணயக் காதல் கூேரழ்
*ற்ேபைத பதிெனான் ெப ம்ைப பன் ன்
றியன்மங்ைக பத்ெதான்பான மடந்ைத ையையத்
தழகாி ைவ ப்பதஃேதார் ெதாிைவ நாற்பா
னாம்வய ேபாிளம்ெபண் தலா ள்ேளார்
ெதாழ லாப் ேபாந்த லாத் தைலவன் ேபர்க்குத்
ெதாைடெய ைகெயான்றி ன்ப மடலாய்ச்ெசால்ேல.

36

ெசான்னமா தைரக்கண் கனவிற் ேசர்ந்ேதான்
ணிவன்மடெலன்ற லா மடல்பாங் கற்கு
ளின்ன ைரத் தி தல ராக மாைல
யி திைணைய விட திவ் ைவந்
ப்பாப்
பன் ெபா ளிடங்காலந் ெதாழின் ப் பானாற்
பாென பான் ெதாண்
றால் ெவண்பா
மன் க த் ைறயாதல் கலப் ேபரான்
மாைல மா ெமண்ணா

ம

ம் ேபராம்.

37

*கிழ்**ர்ெகாள் வ ெவட்சி கரந்ைத மீட்டல்
மாற்றார்பாற் ெசலல்வஞ்சி ன்றல் காஞ்சி
பகர்மதிைலக் காக்கும ெநாச்சி சுற்றிப்
பைடவைளத்த ழிைஞெபாரல் ம்ைப ெவன்
கழ்பைடத்தல் வாைகய மாைலப் ேபராற்
ேபாற் வ மாைல மாப் தல்வர் தாைன
யகல ைரப் ப தாைன மாைல சி
யணிவகுப்பிற் றாராைகமா ைலையச்ெசால் லாய்ந்ேத.

38

ஆய்ந்ததசப் பிரா ற்ப வம்பத் தான
வாிபிறப்பா சிாியவி த் தத்தால் வாழ்த்தில்
ஏய்ந்தி நா ழிைகெவண்பா மன்னர்க் கீசர்க
ெகய்தியநா ழிைகெவண்பா நாெலட்டாய்ச்ெசால்
வாய்ந்தெச க் களவஞ்சி களத்ைதக் கூறல்
வரலாற் வஞ்சிபல வரலா ேறாதல்
பாய்ந்தி
ம் மதத்தாைனத் ெதாழிேனர் ெகால் ம்
பைடக்களிற்ைறக் கண்டரசன் பற்றிச் ேசர்தல்.
பைட க்கா யிரேவழம் ெமதிரார் ேபாாிற்

39
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படப்ேபார்ெசய் தா க்குக் கட ள் வாழ்த்
கைடதிறப் ப் பாைலநிலங் காளிேகாட்டங்
க
நிைல காளிக்குப் ேபய்ச்ெசால் ேபய்க்குத்
ெதாடர்காளி ெசாலலதனாற் றைலவன் கீர்த்தி
ெசால்லலவன் ேசறல் றப் ெபா ேடான் றப்ேபா
ர தல்களம் வி ம்ப ைவ நாற்சீ ராதி
ப யிரண்

ேலறாமற் பரணி பாேட.

40

பா ெநறி வணக்கம்வாழ்த் ெதான் நாலாய்ப்
பகர்ெபா ண் ன் வரவிைறவன் ெவற் ேவைல
நா நகர் ெபா ள்ப வமி சுடர்ெபண் ேவட்டல்
நண்ணன்
ெபாழில் னலா டல்கள் ண்டல்
கூ மகிழ் ட னி தல்வர்ப் ேப
கூறி மந் திரந்
ெசலல்ேபார் ெவன்றி
* சந்தித் ெதாடர்ச்சிசுை◌************ெதான்ற
நிகழ்த்தலம்ப

தற்ெப******பியத் ***

41

அைற மிதிற் ச்லகுைறபா ெடன்*****ங்குன்றா
தறம்ெபா ளின் பம் ட் ற் கு****டாகப்
ெப வ காப் பியமாகும் ராணமா****
ேபசின் த
ல்ெபா ேளா டள ******
ெசறிமிகுதி ெசய்வித்ேதான் க த்த னா ந்
திக மி குறியா
ற்குப் ேபரா
க வஞ் சிப்பாக்ைக யறத் க் காகா
ைரப்பதினி வாழ்த்தி

க்ெகப் பா

மாேம.

42

பா

ைற ெதாடர்ெசய் ெடாிக்க வல்ல
பாவலனாற் குணங்குலஞ்சீ ெரா க்க ேமன்ைம
நீடழகு சமய ல் பிற ல் மற்
நிகழ்த்
லக்கணநாற் க
ள் ளானாய்
நா
ப்பிற் குைறவிலனாய் ேநாயி லானாய்
நாற்ெபா
ணரந் கைல ெதளிந்
ப்பான்
கூ ம்வய திகழ்ந்ெத பான் வயதி ேலறாக்
குறி ைடய னாகிலவள் கவிைத ெகாள்ேள.
ெகாள் மிடம் விதானித் த் ெதாைடய னாற்றிக்
ெகா கத ேதாரணம்பா ைகநீர்க் கும்பந்
ள் ெபாாி விளக்ெகாளிர ரசி யம்பத்
ேதாைகயர்பல் லாண் ைசப்ப மைறேயார் வாழ்த்த
ெவள்ைளமலர்கத் கில் ைனந்* தவிசின் ேமவி

43
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ேவ ெமா தவிசி த்திச் ெசய் ள் ேகட்ேட
ள்ளமகிழ் ெபான் வி ணாைட மற்
தவிேய ழ

லவ

டன்ேபாய் மீேள.

44

உடம்படச்ெசய் யான்ெசய் ட் பிறர்பாற் கூறி
ற்றதி வவனிைடப்ேபா ெயா ங்கு மன்றித்
திடம்ெபறச்ெசய் ள்வைரந் ெசம் ச் சூட் த்
ெத
மயா னம் ற் காளி ேகாட்டத்
*னிலங் கவன்றன்ைன நிைனந் சுட்டா
லீரா திங்கடனி
தி யாவன்
ளடர்ந் ெசயா ளெநாந்தாற் சுற்றத் ேதா ந்
ெதாைலவனிஃ

ண்ைமயகத் தியன்றன் ெசால்ேல.

45

அகத்தியன்ெசால் ெல த்
தற் குற்றஞ் ெசய் ட்
கைடயாமற் ெறாைடெகாண்டா லைட ஞ் ெசல்வ
மகத் யர்ேநா யக மகலா சுற்றம்
வாணா மதிகம்வழி மர நீ ந்
ெதாைகக்குற்றம் பாட் றிற்ெசல் வம்ேபாம் ேநாயாஞ்
சுற்றம மரண
ஞ் ேசா ங் கா ஞ்
சகத்தவர்க்கீ தன்றிேய ேதவர்க் காகிற்
றப்பாதிப் பலன்கவிைத சாற்றி னார்க்ேக
மரபியல்

46

ற் ம்.

ஆகக்கவி- 46
சிதம்பரப்பாட் யல் உைர டன்

ற் ம்.

