
  

  

  

TTrraannssllaattiioonn  PPrroojjeecctt  ffoorr  CCllaassssiiccaall  TTaammiill  TTeexxttss  

AApppplliiccaattiioonnss  aarree  iinnvviitteedd  ffrroomm  eexxppeerrttss  iinn  ttrraannssllaattiioonn  

CCeennttrraall  IInnssttiittuuttee  ooff  CCllaassssiiccaall  TTaammiill  iiss  aann  aauuttoonnoommoouuss  iinnssttiittuuttiioonn  ffuunnccttiioonniinngg  uunnddeerr  tthhee  
MMiinniissttrryy  ooff  EEdduuccaattiioonn  ooff  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa..  TTaakkiinngg  tthhee  ppeerriioodd  ooff  hhiissttoorryy  pprriioorr  ttoo  tthhee  ssiixxtthh  
cceennttuurryy  AA..DD  aass  tthhee  ffiirrsstt  pphhaassee  ooff  tthhee  CCllaassssiiccaall  aaggee  ooff  TTaammiill  llaanngguuaaggee,,  lliitteerraattuurree,,  ccuullttuurree  aanndd  
cciivviilliizzaattiioonn,,  tthhee  IInnssttiittuuttee  hhaass  mmaappppeedd  oouutt  vvaarriioouuss  ppllaannss  ttoo  pprreesseerrvvee  aanndd  ssaaffeegguuaarrdd  tthhee  iinnvvaalluuaabbllee  
ttrreeaassuurree  ooff  tthhee  lliitteerraarryy  CCoommppoossiittiioonnss  aanndd  ootthheerr  ssoocciiaall  aanndd  CCuullttuurraall  ddooccuummeennttss  iinn  TTaammiill..  OOnnee  ooff  
iittss  tteenn  mmaajjoorr  pprroojjeeccttss  iiss  ttoo  bbrriinngg  oouutt  ttrraannssllaattiioonnss  ooff  ffoorrttyy  ––  oonnee  aanncciieenntt  TTaammiill  CCllaassssiiccss  iinnttoo  
EEnngglliisshh  aanndd  ootthheerr  mmaajjoorr  llaanngguuaaggeess  ooff  tthhee  wwoorrlldd  aass  wweellll  aass  iinnttoo  SSaannsskkrriitt  aanndd  ootthheerr  lleeaaddiinngg  IInnddiiaann  
llaanngguuaaggeess..  

EEaacchh  ttrraannssllaattiioonn  aanntthhoollooggyy  wwiillll  ccoonnssiisstt  ooff  tthhee  oorriiggiinnaall  TTaammiill  tteexxtt,,  iittss  ttrraannsslliitteerraattiioonn  iinn  tthhee  
RRoommaann  ssccrriipptt,,  aanndd  iittss  ttrraannssllaattiioonn  iinn  tthhee  ttaarrggeett  llaanngguuaaggee  bbeessiiddeess  aa  ccrriittiiccaall  iinnttrroodduuccttiioonn,,  aa  gglloossssaarryy  
aanndd  aann  IInnddeexx..  

MMaannyy  ssuucchh  ccoolllleeccttiioonnss  hhaavvee  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  ppuubblliisshheedd  bbyy  CCIICCTT  aanndd  hhaavvee  bbeeeenn  wweellll  rreecceeiivveedd  
hheerree  aanndd  aabbrrooaadd..  BBuutt  tthheerree  aarree  mmaannyy  mmoorree  iinn  tthhee  ppiippeelliinnee..  BBeellooww  iiss  aa  lliisstt  ooff  tteexxttss  tthhaatt  nneeeedd  ttoo  bbee  
ttrraannssllaatteedd  iimmmmeeddiiaatteellyy  iinnttoo  MMaallaayyaallaamm  llaanngguuggee::      

11..  NNaaṟṟṟṟiiṇṇaaii  
22..  PPaarriippāāṭṭaall  
33..  KKaalliittttookkaaii  
44..  AAkkaannāāṉṉūūṟṟuu  
55..  NNāāllaaṭṭiiyyāārr  

66..  PPaaḻḻaammooḻḻii  nnāāṉṉūūṟṟuu  
77..  CCiiṟṟuuppaaññccaammūūllaamm  
88..  ĀĀccāārraakkkkōōvvaaii  
99..  KKaaiinnnniillaaii  
1100..  CCiillaappppaattiikkāārraamm  

RRuulleess  aanndd  RReegguullaattiioonnss    

  TThhee  pprroojjeecctt  iiss  ttoo  bbee  ccoommpplleetteedd    iinn  oonnee  yyeeaarr..  

  TThhee    ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  ttoo  bbee  ggiivveenn  bbyy  tthhee  IInnssttiittuuttee  ffoorr  eevveerryy  wwoorrkk  iiss  RRss..  22..55..  LLaakkhh  

((RRuuppeeeess  TTwwoo  llaakkhh  aanndd  ffiiffttyy  tthhoouussaanndd  oonnllyy))..    FFoorr  tthhee  PPaaḻḻaammooḻḻii  nnāāṉṉūūṟṟuu,,  NNāāllaaṭṭiiyyāārr,,  iitt  iiss  eeaacchh  

oonnee  RRss..  11  LLaakkhh    ((RRuuppeeeess  OOnnee  LLaakkhh  oonnllyy)),,  FFoorr  tthhee  CCiiṟṟuuppaaññccaammūūllaamm,,  ĀĀccāārraakkkkōōvvaaii,,  

KKaaiinnnniillaaii,,  iitt  iiss  eeaacchh  oonnee  RRss..  5500,,000000//--  ((RRuuppeeeess  FFiiffttyy  tthhoouussaanndd  oonnllyy))..  

  AAllll  tthhoossee  wwhhoo  hhaavvee  ssppeecciiaalliisseedd  iinn  ttrraannssllaattiioonn  aarree  wweellccoommee  ttoo  sseenndd  tthheeiirr  aapppplliiccaattiioonnss..  

  TThhoossee  wwhhoo  aarree  eemmppllooyyeedd  hhaavvee  ttoo  rroouuttee  tthheeiirr  aapppplliiccaattiioonnss  tthhrroouugghh  pprrooppeerr  cchhaannnneell..  

  UUnneemmppllooyyeedd  iinnddiivviidduuaallss  hhaavvee  ttoo  sseenndd  tthheeiirr  aapppplliiccaattiioonnss  tthhrroouugghh  ssoommee  ggoovveerrnnmmeenntt  

IInnssttiittuuttiioonn//NNGGOO..    



  TThhoossee  wwhhoo  wwaanntt  ttoo  aappppllyy  aalloonnee  wwiitthhoouutt  aa  tthhrroouugghh  pprrooppeerr  cchhaannnneell  ccaann  aallssoo  aappppllyy..  

  TTrraannssllaattoorrss  wwiillll  bbee  sseelleecctteedd  bbyy  aann  eexxppeerrtt  ccoommmmiitttteeee  ccoonnssttiittuutteedd  bbyy  CCIICCTT..  AApppplliiccaattiioonnss  

wwiillll  bbee  iinnvviitteedd  ttoo  mmaakkee  tthheeiirr  pprreesseennttaattiioonnss  bbeeffoorree  tthhee  CCoommmmiitttteeee..    

  AApppplliiccaattiioonnss  ffrroomm  nnoonn--ggoovveerrnnmmeennttaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  sshhoouulldd  iinncclluuddee  aa  xxeerrooxx  ccooppyy  ooff  tthhee  

wweebbppaaggee  rreeggiisstteerreedd  iinn  wwwwww..nnggoo..iinnddiiaa..ggoovv..iinn..  TThheeyy  sshhoouulldd  aallssoo  eenncclloossee  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  

aauuddiitt  rreeppoorrtt  ooff  tthhee  llaasstt  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  ooff  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn..    

  IIff  tthhee  aapppplliiccaanntt  iiss  aa  sscchhoollaarr  iinn  TTaammiill,,  hhee  sshhoouulldd  eenncclloossee  aa  ddooccuummeennttaarryy  eevviiddeennccee  ttoo  tthhaatt  

eeffffeecctt..    

  IIff  tthhee  ttrraannssllaattoorr  ddooeessnn’’tt  ppoosssseessss  aa  ssoouunndd  kknnoowwlleeddggee  ooff  TTaammiill,,  hhee  mmaayy  hhaavvee  tthhee  aassssiissttaannccee  

ooff  aa  TTaammiill  sscchhoollaarr  wwhhoossee  aacccceeppttaannccee  aanndd  bbiioo--ddaattaa  sshhoouulldd  aallssoo  bbee  sseenntt..  

  SSuucchh  aassssiissttaannttss  aarree  nnoott  eelliiggiibbllee  ffoorr  aannyy  rreemmuunneerraattiioonn  bbyy  tthhee  IInnssttiittuuttee..  

  TThhee  ttrraannssllaattiioonn  hhaass  ttoo  bbee  sseenntt  oonnllyy  bbyy  AArriiaall  UUnniiccooddee  MMSS..    

  TThhee  ttrraannssllaattiioonn  ooff  tthhee  eexxcceerrpptt  ffrroomm  tthhee  mmooddeell  tteexxtt  ggiivveenn  sshhoouulldd  bbee  sseenntt  ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthhee  

aapppplliiccaattiioonn..    

  CCIICCTT  wwiillll  ccoonndduucctt  ttwwoo  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  EEvvaalluuaattiioonn  CCoommmmiitttteeee  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  ooff  

TTrraannssllaattiioonn..    

  CCIICCTT  wwiillll  hhaavvee  tthhee  eexxcclluussiivvee  rriigghhtt  ttoo  tthhee  ttrraannssllaatteedd  tteexxtt  aanndd  iittss  ppuubblliiccaattiioonn..  

  OOrrddeerrss  wwiillll  bbee  iissssuueedd  ttoo  tthhee  sseelleecctteedd  aapppplliiccaannttss  bbyy  CCIICCTT  aass  ppeerr  iittss  rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss..    

  IIff  tthhee  ccoommpplleetteedd  ttrraannssllaattiioonn  iiss  nnoott  sseenntt  bbeeffoorree  tthhee  dduuee  ddaattee,,  tthhee  ttrraannssllaattoorr  hhaass  ttoo  rreettuurrnn  tthhee  

mmoonneeyy  ppaaiidd  wwiitthh  iinntteerreesstt..    

  TThhee  aapppplliiccaattiioonn  ggiivveenn  bbeellooww  mmaayy  bbee  dduullyy  ffiilllleedd  iinn  aanndd  sseenntt  bbyy  ppoosstt  ttoo  TThhee  DDiirreeccttoorr,,  
CCeennttrraall  IInnssttiittuuttee  ooff  CCllaassssiiccaall  TTaammiill,,  IIRRTT  CCaammppuuss,,  110000--FFeeeett  RRooaadd,,  TTaarraammaannii,,  
CChheennnnaaii  ––  660000  111133,,    oorr  bbyy  eemmaaiill  ttoo  ccllaassssiiccaallttrraannssllaattiioonn@@cciicctt..iinn,,  oonn  oorr  bbeeffoorree  
2288..0022..22002222  

  FFoorr  mmoorree  ddeettaaiillss,,  pplleeaassee  vviissiitt  oouurr  wweebbssiittee  wwwwww..cciicctt..iinn      

PPrrooff..  RR..  CChhaannddrraasseekkaarraann  
DDiirreeccttoorr  

CCeennttrraall  IInnssttiittuuttee  ooff  CCllaassssiiccaall  TTaammiill,,  CChheennnnaaii  

  
  
  
  

  



  

  

  

  
          AApppplliiccaattiioonn  ffoorr  TTrraannssllaattiioonn  PPrroojjeecctt  ffoorr  CCllaassssiiccaall  TTaammiill  TTeexxttss  

11..  

NNaammee  ooff  tthhee  aapppplliiccaanntt  iinn  

EEnngglliisshh  

  

MMootthheerr  TToonngguuee      

22..  DDaattee  ooff  bbiirrtthh  &&  AAggee    

33..  QQuuaalliiffiiccaattiioonn        

44..    DDeessiiggnnaattiioonn      

55..    DDaattee  ooff  JJooiinniinngg      

66..  CCuurrrreenntt  ppoossiittiioonn      

77..    TToottaall  EExxppeerriieennccee      

88..  

OOffffiiccee  AAddddrreessss    

  ((wwiitthh  PPhhoonnee  NNuummbbeerr))    

    

  

RReessiiddeennttiiaall  AAddddrreessss  

  ((wwiitthh  PPhhoonnee  NNuummbbeerr))  

  

  

99..  MMoobbiillee  NNuummbbeerr    

1100..  EE--mmaaiill  AAddddrreessss    

1111..  

  

  

  

  

AAddddrreessss  ooff    tthhee  IInnssttiittuuttiioonn    

tthhrroouugghh  wwhhiicchh  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  

iiss  rroouutteedd    

  

**  IIff  rreeggiisstteerreedd  NNGGOO  ggiivvee  IIDD  

NNoo..  

 

Photo 



1122..  

TTaarrggeett  llaanngguuaaggee    
  

  TTiittllee  ooff  tthhee  TTeexxtt  ttoo  bbee  

TTrraannssllaatteedd      

1133..    

ii))  DDeettaaiillss  ooff  ttrraannssllaattiioonnss  ddoonnee  

eeaarrlliieerr    

iiii))  DDeettaaiillss  ooff  ppuubblliiccaattiioonnss  

rreellaattiinngg  ttoo  ttrraannssllaattiioonn  ddoonnee  

eeaarrlliieerr  

iiiiii))  TTrraannssllaattiioonn  eexxppeerriieennccee    

  

  

**RReeggiissttrraattiioonn  oonn  OOnnlliinnee  iiss  mmaannddaattoorryy  aass  ppeerr  GGOOII  gguuiiddeelliinneess..  

DDaattee::    

PPllaaccee::    

                  SSiiggnnaattuurree  ooff  tthhee  aapppplliiccaanntt    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



SSaammppllee  ooff  ttrraannssllaattiioonn  

நற்றிைணநற்றிைண  

    கானல்கானல்  அம்அம்  சி கு க்சி கு க்  கடல்கடல்  ேமம்ேமம்  பரதவர்பரதவர்    

நீல்நீல்  நிறப்நிறப்  ன்ைனக்ன்ைனக்  ெகாெகா   நிழல்நிழல்  அைசஇஅைசஇத்த்  

தண்தண்  ெப ம்ெப ம்  பரப்பின்பரப்பின்  ஒண்ஒண்  பதம்பதம்  ேநாக்கிேநாக்கி    

அம்அம்  கண்கண்  அாில்அாில்  வைலவைல  உணக்கும்உணக்கும்  ைறவெனாைறவெனா   

அலேரஅலேர  அன்ைனஅன்ைன  அறியின்அறியின்  இவண்இவண்  உைறஉைற  வாழ்க்ைகவாழ்க்ைக    

அாியஅாிய  ஆகும்ஆகும்  நமக்குநமக்கு  எனக்எனக்  கூறின்கூறின்  

ெகாண் ம்ெகாண் ம்  ெசல்வர்ெகால்ெசல்வர்ெகால்  ேதாழிேதாழி  உஉமணர்மணர்    

ெவண்ெவண்  கல்கல்  உப்பின்உப்பின்  ெகாள்ைளெகாள்ைள  சாற்றிசாற்றிக்க்  

ககணண  நிைரநிைர  கிளர்க்கும்கிளர்க்கும்  ெநெந   ெநறிச்ெநறிச்  சகடம்சகடம்    

மணல்மணல்  ம த்ம த்   உர ம்உர ம்  ஓைசஓைச  கழனிக்கழனிக்    

க ங்க ங்  கால்கால்  ெவண்ெவண்  கு குகு கு  ெவ உம்ெவ உம்    

இ ங்இ ங்  கழிச்கழிச்  ேசர்ப்பின்ேசர்ப்பின்  தம்தம்  உைறவின்உைறவின்  ஊர்க்ேகஊர்க்ேக..  ((44))  

லவர்லவர்::  அம் வனார்அம் வனார்    

திைணதிைண::  ெநய்தல்ெநய்தல்;;  கூற்கூற் ::  ேதாழிேதாழி  கூற்கூற்   

கூற்கூற்   விளக்விளக்கம்கம்::  தைலவன்தைலவன்  சிைறப் றத்தானாகசிைறப் றத்தானாக  ேதாழிேதாழி  அலர்அலர்  அச்சம்அச்சம்  ேதான்றச்ேதான்றச்  ெசால்ெசால்   

வைரவைர   கடாயகடாய ..  

நிலம்நிலம்  நீர்நீர்  ஆஆரரக்க்  குன்றம்குன்றம்  குைழப்பகுைழப்ப    

அகல்அகல்  வாய்ப்வாய்ப்  ைபஞ்ைபஞ்  சுைனப்சுைனப்  பயிர்பயிர்  கால்யாப்பகால்யாப்பக்க்    

குறவர்குறவர்  ெகான்றெகான்ற  குைறக்குைறக்  ெகாெகா   நைறப்நைறப்  பவர்பவர்    

ந ங்ந ங்  காழ்காழ்  ஆரம்ஆரம்  சுற் வனசுற் வன  அைகப்பஅைகப்பப்ப்  

ெப ம்ெப ம்  ெபயல்ெபயல்  ெபாழிந்தெபாழிந்த  ெதாழிலெதாழில  எழிஎழி     

ெதற்குெதற்கு  ஏர்ஏர்   இரங்கும்இரங்கும்  அற்சிரக்அற்சிரக்  காைல ம்காைல ம்    

அாிேதஅாிேத  காதலர்ப்காதலர்ப்  பிாிதல்பிாிதல்  இன்இன்   ெசல்ெசல்    

இைளயர்த்இைளயர்த்  த உம்த உம்  வாைடெயாவாைடெயா     

மயங்குமயங்கு  இதழ்இதழ்  மைழக்மைழக்  கண்கண்  பயந்தபயந்த  ேதேத..  ((55))  



  

லவர்லவர்::  ெப ங்குன் ர்கிழார்ெப ங்குன் ர்கிழார்  

திைணதிைண::  குறிஞ்சிகுறிஞ்சி;;  கூற்கூற் ::  ேதாழிேதாழி  கூற்கூற்   

கூற்கூற்   விளக்கம்விளக்கம்::  தைலவன்தைலவன்  ெசல க்ெசல க்  குறிப்குறிப்   அறிந்அறிந்   ேவ பட்டேவ பட்ட  தைலவிக்குத்தைலவிக்குத்  ேதாழிேதாழி  

ெசால் யெசால் ய ..  

சூ ைடசூ ைட  நனந்நனந்  தைலச்தைலச்  சுைனசுைன  நீர்நீர்  மல்கமல்கப்ப்  

ெபெப   வைரவைர  அ க்கத்அ க்கத்   அ விஅ வி  ஆர்ப்பஆர்ப்பக்க்    

கல்கல்  அைலத்அைலத்   இழித ம்இழித ம்  கக   வரற்வரற்  கான்கான்  யாற் க்யாற் க்    

கைழகைழ  மாய்மாய்  நீத்தம்நீத்தம்  காகா   அைலஅைல  ஆர்ப்பஆர்ப்பத்த்    

தழங்குதழங்கு  குரல்குரல்  ஏெறாஏெறா   ழங்கிழங்கி  வானம்வானம்    

இன்ேனஇன்ேன  ெபய்யெபய்ய  மின் மால்மின் மால்  ேதாழிேதாழி    

ெவண்ெவண்ெணல்ெணல்  அ ந்தியஅ ந்திய  வாிவாி  தல்தல்  யாைனயாைன    

தண்தண்  ந ஞ்ந ஞ்  சிலம்பில்சிலம்பில்  ஞ்சும்ஞ்சும்    

சிறியிைலச்சிறியிைலச்  சந்தினசந்தின  வாவா   ெப ங்ெப ங்  காட்ேடகாட்ேட  ((77))  

லவர்லவர்::  நல்ெவள்ளியார்நல்ெவள்ளியார்    

திைணதிைண::  பாைலபாைல;;  கூற்கூற் ::  ேதாழிேதாழி  கூற்கூற்   

கூற்கூற்   விளக்கம்விளக்கம்::  பட்டபட்ட  பின்ைறபின்ைற  வைரயாவைரயா   கிழேவான்கிழேவான்  ெநட்ெநட்   இைடக்இைடக்  கழிந்கழிந்   

ெபா ள்வயிற்ெபா ள்வயிற்  பிாியபிாிய  ஆற்றாளாயஆற்றாளாய  தைலவிக்தைலவிக்குத்குத்  ேதாழிேதாழி  ெசால் யெசால் ய ..  

பாிபாடல்பாிபாடல்  

திைரதிைர  இ ம்இ ம்  பனிப்ெபௗவம்பனிப்ெபௗவம்  ெசவ்விதாெசவ்விதா  அஅறற  கந்கந்   

உஉரர  உ ம்உ ம்  உடன்உடன்   ஆர்ப்பஆர்ப்ப  ஊர்ஊர்  ெபாைறெபாைற  ெகாள்ளாெகாள்ளா   

கைரகைர  உைடஉைட  குளெமனக்குளெமனக்  கழன்கழன்   வான்வான்  வயிவயி   அழிஅழி   

வைரவைரவைரவைர  ெதா த்தெதா த்த  வயங்குவயங்கு  ெவள்ெவள்  அ விஅ வி    

இரஇர   இ ள்இ ள்  பகலாகபகலாக  இடம்இடம்  அாிஅாி   ெசலெசல   என்னாஎன்னா     

வலன்வலன்  இரங்குஇரங்கு  ரசின்ரசின்  ெதன்னெதன்னவர்வர்  உள்ளியஉள்ளிய    

நிலன்நிலன்  உஉறற  நிமிர்நிமிர்  தாைனதாைன  ெநெந   நிைரநிைர  நிவப்நிவப்   அன்னஅன்ன    

ெபயலான்ெபயலான்  ெபா ந்ெபா ந்   ெப ம் னல்ெப ம் னல்  பலநந்தபலநந்த  



நலன்நலன்  நந்தநந்த  நாநா   அணிஅணி  நந்தநந்த  லன்லன்  நந்தநந்த  

வந்தன்வந்தன்   ைவையப்ைவையப்  னல்னல்..  

நளிநளி  இ ஞ்இ ஞ்  ேசாைலேசாைல  நரந்தம்நரந்தம்  தாஅய்தாஅய்  

ஒளிர்ஒளிர்  சிைனசிைன  ேவங்ைகேவங்ைக  விாிந்தவிாிந்த  இணர்இணர்  உதிரெலாஉதிரெலா   

ளியின்ளியின்  உழந்தஉழந்த  ேதாய்ேதாய்   அ ஞ்அ ஞ்  சிைமசிைம  ெதாெதா ம்ம்    

வளிவளி  வாங்குவாங்கு  சிைனயசிைனய  மாமரம்மாமரம்  ேவர்ேவர்  கீண்கீண்   

உயர்ந் ழிஉயர்ந் ழி  உள்ளனஉள்ளன  பயம்பிைடப்பயம்பிைடப்  பரப்பிபரப்பி  

உழவர்உழவர்  களிகளி  ங்கங்க  ழழ   பைணபைண  ரலரல  

ஆடல்ஆடல்  அறியாஅறியா  அாிைவஅாிைவ  ேபால ம்ேபால ம்  

ஊடல்ஊடல்  அறியாஅறியா  உவைகயள்உவைகயள்  ேபால ம்ேபால ம்  

ேவண்ேவண்   வழிவழி  நடந்நடந் ,,  தாங்குதாங்கு  தைடதைட  ெபாெபா   

விதிவிதி  ஆற்றான்ஆற்றான்  ஆக்கியஆக்கிய  ெமய்க்ெமய்க்  கலைவகலைவ  ேபாலப்ேபாலப்    

ெபாெபா   நாற்றம்நாற்றம்  உள்உள்உள்உள்  ககரந்ரந்     நாற்றம்நாற்றம்    

ெசய்கின்ேறெசய்கின்ேற  ெசம் ம்ெசம் ம்  னல்னல்..  

கவிழ்ந்தகவிழ்ந்த  ன ன்ன ன்  கயம்கயம்  தண்தண்  க நீர்க நீர்    

அவிழ்ந்தஅவிழ்ந்த  மலர்மலர்  மீ ற்ெறனமீ ற்ெறன  ஒ சார்ஒ சார்  

மாதர்மாதர்  மடநல்லார்மடநல்லார்  மண ன்மண ன்  எ தியஎ திய    

பாைவபாைவ  சிைதத்தசிைதத்த   எஎனன  அஅழழ  ஒ சார்ஒ சார்    

அகவயல்அகவயல்  இஇளள  ெநல்ெநல்  அாிகால்அாிகால்  சூசூ     

ெதாகுெதாகு  னல்னல்  பரந்ெதனபரந்ெதனத்த்  படபட  ஒ சார்ஒ சார்  

ஓதம்ஓதம்  சுற்றியசுற்றிய   ஊஊர்ர்  எஎனன  ஒ சார்ஒ சார்  

கார்கார்  ம்ம்   அற்றஅற்ற   வான்வான்  எஎனன  ஒ சார்ஒ சார்  

பா வார்பா வார்  பாக்கம்பாக்கம்  ெகாண்ெடனெகாண்ெடன  

ஆ வார்ஆ வார்  ேசாிேசாி  அைடந்ெதனஅைடந்ெதனக்க்  

கழனிகழனி  வந்வந்   கால்கால்  ேகாத்ெதனேகாத்ெதனப்ப்  

பபழழனன  வாைளவாைள  பாைளபாைள  உண்ெடனஉண்ெடன  

வித்வித்   இஇ   லம்லம்  ேமேம   ஆயிற்ெறனஆயிற்ெறன  

உணர்த்தஉணர்த்த  உணராஉணரா  ஒள்ஒள்  இைழஇைழ  மாதைரப்மாதைரப்    



ணர்த்தியணர்த்திய  இச்சத் ப்இச்சத் ப்  ெப க்கத்தின்ெப க்கத்தின்  ைனந்ைனந்     

சிைனசிைன  வளர்வளர்  வாைளயின்வாைளயின்  கிைளயகிைளய   ெகழீஇெகழீஇப்ப்  

பபழழனன  உழவர்உழவர்  பாய்பாய்  னல்னல்  பரத்தந்பரத்தந்   

இஇ   வைரவைர  ைர மாைர மா   இ கைரஇ கைர  ஏமத்ஏமத்   

வைரவைர  ைரைர  உ வின்உ வின்  ைரைர  பபலல  சுமந்சுமந்   

  ேவய்ந்ேவய்ந்   ெபாழில்ெபாழில்  பரந்பரந்   

ைனந்ைனந்   ஆ வார்ஆ வார்  ஆய்ஆய்  ேகாைதயர்ேகாைதயர்  

அலர்அலர்  தண்தண்  தாரவர்தாரவர்  காதில்காதில்    

தளிர்தளிர்  ெசாீஇெசாீஇ  கண்ணிகண்ணி  பறித்பறித் க்க்  

ைகவைளைகவைள  ஆழிஆழி  ெதாய்யகம்ெதாய்யகம்  ைனைன  கில்கில்  

ேமகைலேமகைல  காஞ்சிகாஞ்சி  வாகுவலயம்வாகுவலயம்  

எல்எல்லாலாம்ம்  கவ ம்கவ ம்  இயல்பிற்றாய்இயல்பிற்றாய்த்த்  ெதன்னவன்ெதன்னவன்    

ஒன்னார்ஒன்னார்  உைட லம்உைட லம்  க்கற்றால்க்கற்றால்  மா அட்டமா அட்ட    

தாைனயான்தாைனயான்  ைவையைவைய  வனப்வனப் ..  

ாிந்தாிந்த  தைகயினான்தைகயினான்  யாயா   ஆ வா ள்ஆ வா ள்    

ரந்ரந்   னல்னல்  வவத்த்  மலர்க்மலர்க்  கண்கள்கண்கள்    

அைமந்தனஅைமந்தன  ஆங்கண்ஆங்கண்  அவ ள்அவ ள்  ஒ த்திஒ த்தி    

ைகைக  ைதஇயைதஇய  வைளவைள    

ஏக்கஏக்க த்த்   நாணான்நாணான்  க ம்பின்க ம்பின்  அைணஅைண  ெமன்ெமன்  ேதாள்ேதாள்    

ேபாக்கிச்ேபாக்கிச்  சிைறப்பி த்தாள்சிைறப்பி த்தாள்  ஓர்ஓர்  ெபான்ெபான்  அம்அம்  ெகாம்ெகாம்     

பாிந்பாிந்   அவைளக்அவைளக்  ைகப்பிைணைகப்பிைண  நீக்குவான்நீக்குவான்  பாய்வாள்பாய்வாள்  

இ ம்இ ம்   ஈர்ஈர்  வவ   ஒத்ஒத்   ைமைம  விளங்கும்விளங்கும்  கண்கண்  ஒளியால்ஒளியால்    

ெசம்ைமப்ெசம்ைமப்  ப்ப்  னல்னல்  ெசன்ெசன்   இ ளாயிற்ேறஇ ளாயிற்ேற  

ைவையப்ைவையப்  ெப க்குெப க்கு  வவ ..  

வி ம்பியவி ம்பிய  ஈரணிஈரணி  ெமய்ெமய்  ஈரம்ஈரம்  தீரதீரச்ச்  

சு ம்சு ம்   ஆர்க்கும்ஆர்க்கும்  சூர்சூர்  நறாநறா  ஏந்தினாள்ஏந்தினாள்  கண்கண்  ெநய்தல்ெநய்தல்  

ேபர்ேபர்  மகிழ்மகிழ்  ெசய் ம்ெசய் ம்  ெபெப   நறாப்நறாப்  ேபணியேவேபணியேவ  

கூர்கூர்  நறாநறா  ஆர்ந்தவள்ஆர்ந்தவள்  கண்கண்..  



கண்கண்  இயல்இயல்  கண்கண்   ஏத்திஏத்திக்க்  காாிைககாாிைக  நீர்நீர்  ேநாக்கிைனப்ேநாக்கிைனப்    

பாண்பாண்  ஆதாித் ப்ஆதாித் ப்  பபலல  பாடபாட  அப்பாட் ப்அப்பாட் ப்    

ேபணாேபணா   ஒ த்திஒ த்தி  ேப றேப ற  ஆயிைடஆயிைட  

என்ைனஎன்ைன  வ வவ வ   எனக்எனக்குகு  என்என் ,,  இைனயாஇைனயா  

நன்நன்  ெஞமர்ெஞமர்  மார்பன்மார்பன்  ந க்குறந க்குற  நண்ணிநண்ணிச்ச்  

சிைகசிைக  கிடந்தகிடந்த  ஊட ன்ஊட ன்  ெசங்கண்ெசங்கண்  ேசப்ேசப்   ஊஊரர  

வைகவைக  ெதாடர்ந்தெதாடர்ந்த  ஆட ள்ஆட ள்  நல்லவர்நல்லவர்  தம் ள்தம் ள்    

பைகபைக  ெதாடர்ந்ெதாடர்ந்   ேகாைதேகாைத  பாி உபாி உ  நனிெவகுண்நனிெவகுண்   

யாயா   ஆஆ   ேமனிேமனி  அணிஅணி  கண்டகண்ட  தன்தன்  அன்பன்அன்பன்    

ேசேச   ஆஆ   ேமனிேமனி  தி நிலத்தி நிலத்   உய்ப்பஉய்ப்பச்ச்  சிரம்சிரம்  மிதித்மிதித் த்த்  

தீர்விதீர்விலதாகச்லதாகச்  ெச ற்றாள்ெச ற்றாள்  ெசம் னல்ெசம் னல்    

ஊ டன்ஊ டன்  ஆ ங்கைடஆ ங்கைட..  

ாிாி  நரம்நரம்   இன்இன்  ெகாைளப்ெகாைளப்  கல்கல்  பாைலபாைல  ஏ ம்ஏ ம்    

எ உப்எ உப்  ணர்ணர்  யா ம்யா ம்  இைச ம்இைச ம்  கூடகூடக்க்    

குழல்குழல்  அளந்அளந்   நிற்பநிற்ப  ழழ   எ ந்எ ந்   ஆர்ப்பஆர்ப்ப  

மன்மன்  மகளிர்மகளிர்  ெசன்னியர்ெசன்னியர்  ஆடல்ஆடல்  ெதாடங்கெதாடங்கப்ப்  

ெபாெபா   இழிஇழி  வார்வார்  னல்னல்  ெபாற்ெபாற்   அஃஅஃ     

உ ம்உ ம்  இஇ   ேசர்ந்தேசர்ந்த  ழக்ழக்கம்கம்  ைர ம்ைர ம்    

தி ம ததி ம த  ன் ைறன் ைற  ேசர்ேசர்  னற்கண்னற்கண்  ய்ப்பார்ய்ப்பார்    

தாமம்தாமம்  தைலதைல  ைனைன  ேபஎம்ேபஎம்  நீர்நீர்  ைவையைவைய  

நின்பயம்நின்பயம்  பாபா   வி ற்வி ற்   ஏமாக்கஏமாக்க      

நின்நின்  ப ந்ப ந்   நீங்காைமநீங்காைம  இன்இன்   ணர்ந்ெதனேவணர்ந்ெதனேவ..  ((77))  

லவர்லவர்::  ைமேயாடக்ைமேயாடக்  ேகாவனார்ேகாவனார்    

திைணதிைண::  ம தம்ம தம்  

கூற்கூற் ::  ேதாழிேதாழி  கூற்கூற்   

கூற்கூற்   விளக்கம்விளக்கம்::  தைலமகன்தைலமகன்  தைலதைலமகேளாமகேளா   னலா னாெனனக்னலா னாெனனக்  ேகட்ேகட்   இன் ற்றஇன் ற்ற  

ெசவி த்தாய்ெசவி த்தாய்  ேதாழிையேதாழிைய  நீங்களா யநீங்களா ய  னலணியின்பம்னலணியின்பம்  கூ ெகன்றாட்குகூ ெகன்றாட்கு  அப் னலணிஅப் னலணி  



யின்ப ம்யின்ப ம்  பல்ேவபல்ேவ   வைகப்பட்டவைகப்பட்ட  இன்ப ம்இன்ப ம்  தைலமகன்தைலமகன்  காதன்ைம ங்காதன்ைம ங்  கூறிகூறி  என் ம்என் ம்  

இந்தஇந்த  நீரணியின்பம்நீரணியின்பம்  ெப கயாெமன்றெப கயாெமன்ற ..  

க த்ெதாைகக த்ெதாைக  

இ ள்இ ள்  ெந ேவெந ேவ   ேபாலேபால  ெகாைலவர்ெகாைலவர்    

ெகாெகா மரம்மரம்  ேதய்த்தார்ேதய்த்தார்  ப க்ைகப க்ைக  நிைரத்தநிைரத்த    

க நைவக நைவ  ஆர்ஆர்  ஆற்ஆற்   அ சுைனஅ சுைன  ற்றிற்றி  

உடங்குநீர்உடங்குநீர்  ேவட்டேவட்ட  உடம்உடம்   உயங்குஉயங்கு  யாைனயாைன    

க ந்தாம்க ந்தாம்  பதிபதி   ஆங்குக்ஆங்குக்  ைகைக  ெதறப்பட்ெதறப்பட்     

ெவறிநிைரெவறிநிைர  ேவறாகச்ேவறாகச்  சார்சார்  சாரல்சாரல்  ஓஓ   

ெநறிெநறி  மயக்குற்றமயக்குற்ற  நிரம்பாநிரம்பா  நீநீ   அத்தம்அத்தம்    

சிசி   நனிநனி  நீநீ  ஞ்சிஞ்சி  ஏற்பி ம்ஏற்பி ம்  அஞ்சும்அஞ்சும்    

ந தல்ந தல்  நீத் ப்நீத் ப்  ெபா ள்வயிற்ெபா ள்வயிற்  ெசல்ேவாய்ெசல்ேவாய்    

உர ைடஉர ைட  உள்ளத்ைதஉள்ளத்ைத  ெசய்ெசய்  ெபா ள்ெபா ள்  ற்றியற்றிய    

வளைமயான்வளைமயான்  ஆகும்ஆகும்  ெபா ள்ெபா ள்  இஇ   என்பாய்என்பாய்  

இளைம ம்இளைம ம்  காம ம்காம ம்  நின்பாணிநின்பாணி  நில்லாநில்லா      

இைட ைலக்இைட ைலக்  ேகாைதேகாைத  குைழயகுைழய  யங்கும்யங்கும்    

ைறநாள்ைறநாள்  கழிதல்கழிதல்  உறாஅைமக்உறாஅைமக்  காண்ைடகாண்ைட      

கைடகைட  நாள்நாள்  இஇ   என்என்   அறிந்தா ம்அறிந்தா ம்  இல்ைலஇல்ைலப்ப்  

ேபாற்றாய்ேபாற்றாய்  ெப மெப ம  நீநீ  காமம்காமம்  கர்படகர்பட    

ேவற் ைமக்ேவற் ைமக்  ெகாண்ெகாண்   ெபா ள்ெபா ள்  வயிற்வயிற்  ேபாகுவாய்ேபாகுவாய்  

கூற்ற ம்கூற்ற ம்  ப் ம்ப் ம்  மறந்தாேராமறந்தாேரா   ஓராஅங்குஓராஅங்கு    

மாற் ைமக்மாற் ைமக்  ெகாண்டெகாண்ட  வழிவழி..  ((1122))  

லவர்லவர்::  பாைலபா யபாைலபா ய  ெப ங்க ங்ேகாெப ங்க ங்ேகா    

திைணதிைண::  பாைலபாைல;;  கூற்கூற் ::  ேதாழிக்ேதாழிக்  கூற்கூற்   



கூற்கூற்   விளக்கம்விளக்கம்::  தைலமகனாற்தைலமகனாற்  பிாி ணர்த்தப்பட்டபிாி ணர்த்தப்பட்ட  ேதாழிேதாழி  காட்டகாட்ட   க ைமக ைம ந்ந்  

தைலவியதைலவிய   ெமன்ைம ம்ெமன்ைம ம்  ““நாளநாள   சின்ைம ம்சின்ைம ம்  இளைமயத ைம ந்இளைமயத ைம ந்  தாளாண்பக்க ந்தாளாண்பக்க ந்  

தகுதியதைம ம்தகுதியதைம ம்  அன்பினதகல ம்அன்பினதகல ம்  அகற்சியத ைம ங்அகற்சியத ைம ங்””  கூறிச்கூறிச்  ெசலவ ங்குவித்தெசலவ ங்குவித்த ..    

கயமலர்கயமலர்  உண்கண்ணாய்உண்கண்ணாய்  காணாய்காணாய்  ஒ வன்ஒ வன்    

வயமான்வயமான்  அ த்ேதர்வான்அ த்ேதர்வான்  ேபாலேபாலத்த்  ெதாைடெதாைட  மாண்டமாண்ட    

கண்ணியன்கண்ணியன்  வில்லன்வில்லன்  வ ம்வ ம்  என்ைனஎன்ைன  ேநாக்குேநாக்கு   

ன்னத்தின்ன்னத்தின்  காட் தல்காட் தல்  அல்லஅல்ல   தான்தான்  உற்றஉற்ற    

ேநாய்ேநாய்  உைரக்கல்லான்உைரக்கல்லான்  ெபய ம்மன்ெபய ம்மன்  பல்நா ம்பல்நா ம்  

பாயல்ெபேறஎன்பாயல்ெபேறஎன்  படர்கூர்ந்படர்கூர்ந்   அவன்வயின்அவன்வயின்  

ேசேயன்மன்ேசேயன்மன்  யா ம்யா ம்  யர்யர்  உழப்ேபன்உழப்ேபன்  ஆயிைடக்ஆயிைடக்    

கண்நின்கண்நின்   கூ தல்கூ தல்  ஆற்றான்ஆற்றான்  அவனாயின்அவனாயின்  

ெபண்ெபண்  அன்அன்   உைரத்தல்உைரத்தல்  நமக்காயின்நமக்காயின்  இன்ன உம்இன்ன உம்    

காணான்காணான்  கழித ம்கழித ம்  உண்உண்   என்என்   ஒ நாள்ஒ நாள்  என்என்    

ேதாள்ேதாள்  ெநகிழ்ெநகிழ்   உற்றஉற்ற  யரால்யரால்  ணிதந்ணிதந்   ஓர்ஓர்    

நாண்நாண்  இன்ைமஇன்ைம  ெசய்ேதன்ெசய்ேதன்  ந தால்ந தால்  ஏனல்ஏனல்    

இனக்கிளியாம்இனக்கிளியாம்  க ந்க ந்   ஓம் ம்ஓம் ம்  னத்னத்   அயல்அயல்    

ஊசல்ஊசல்  ஊர்ந்ஊர்ந்   ஆஆடட  ஒஒ   ஞான்ஞான்   வந்தாைனவந்தாைன    

ஐஐயய  சிறிசிறி   என்ைனஎன்ைன  ஊக்கிஊக்கி  எனக்எனக்  கூறகூறத்த்  

ைதயால்ைதயால்  நன்நன்   என்என்   அவன்அவன்  ஊக்கஊக்கக்க்  ைகெநகிழ்ைகெநகிழ்   

ெபாய்யாெபாய்யாகக  ழ்ந்ேதன்ழ்ந்ேதன்  அவன்அவன்  மார்பின்மார்பின்  வாயாச்வாயாச்  ெசத்ெசத்     

ஒய்ெயனஒய்ெயன  ஆங்ேகஆங்ேக  எ த்தனன்எ த்தனன்  ெகாண்டான்ெகாண்டான்  ேமல்ேமல்    

ெமய்ெமய்  அறியாேதன்அறியாேதன்  ேபால்ேபால்  கிடந்ேதன்கிடந்ேதன்  மன்மன்  ஆயிைடஆயிைட    

ெமய்ெமய்  அறிந்அறிந்   ஏற்ஏற்   எ ேவனாயின்எ ேவனாயின்  மற்மற்   ஒய்ெயனஒய்ெயன    

ஒண்குழாய்ஒண்குழாய்  ெசல்கெசல்க  எனக்கூறிஎனக்கூறி  வி ம்பண்பின்வி ம்பண்பின்    

அங்கண்அங்கண்  உைடயன்உைடயன்  அவன்அவன்..  ((3377))  

லவர்லவர்::  கபிலர்கபிலர்  

திைணதிைண::  குறிகுறிஞ்சிஞ்சி;;  கூற்கூற் ::  ேதாழிேதாழி  கூற்கூற் ..  



கூற்கூற்   விளக்கம்விளக்கம்::  ““நாற்ற ம்நாற்ற ம்  ேதாற்ற ம்ேதாற்ற ம்  ஒ க்க ம்ஒ க்க ம்  உண் ம்உண் ம்  ெசய்விைனெசய்விைன  மைறப்பி ம்மைறப்பி ம்  

ெசலவி ம்ெசலவி ம்  பயில்வி ம்பயில்வி ம்  ணர்ச்சிணர்ச்சி  எதிர்பா ள் த்எதிர்பா ள் த்   வ உம்வ உம்  உணர்ச்சிஉணர்ச்சி  ஏழி ம்ஏழி ம்  

உணர்ந்தஉணர்ந்த  பின்ைறபின்ைற””த்த்  தன்ைனதன்ைன  அவன்அவன்  மைறயாைமமைறயாைம  காரணமாககாரணமாக  ““ெமய்யி ம்ெமய்யி ம்  

ெபாய்யி ம்ெபாய்யி ம்  வழிநிவழிநிைலைல  பிைழயாபிைழயா   பல்ேவபல்ேவ   கவர்ெபா ள்கவர்ெபா ள்  நாட்டத்தாற்நாட்டத்தாற்””  தைலமகட்குத்தைலமகட்குத்  

ேதாழிேதாழி  கூறியகூறிய ..  

  நலம்நலம்  மிகமிக  நந்தியநந்திய  நநயய  வவ   ததடட  ெமன்ெமன்  ேதாள்ேதாள்    

அலமரல்அலமரல்  அமர்அமர்  உண்உண்  கண்கண்  அம்அம்  நல்லாய்நல்லாய்  நீநீ  உறீஇஉறீஇ    

உலமரல்உலமரல்  உயஉய   ேநாய்க்குேநாய்க்கு  உய் ம்உய் ம்  ஆஆ   உைரத் ச்உைரத் ச்  ெசல்ெசல்;;    

ேபர்ேபர்  ஏ ற்றார்ஏ ற்றார்  ேபாலேபால  ன்ன்  நின்நின்   விலக்குவாய்விலக்குவாய்    

யார்யார்  எல்லாஎல்லா  நின்ைனநின்ைன  அறிந்தஅறிந்த   உம்உம்  இல்இல்  வழிவழி;;  

தளிர்தளிர்  இயால்இயால்  என்என்  அறிதல்அறிதல்  ேவண் ன்ேவண் ன்  பைகபைக  அஞ்சாப்அஞ்சாப்    

ல்ல்  இனத்இனத்   ஆயர்ஆயர்  மகேனன்மகேனன்  மற்மற்   யான்யான்;;  

ஒக்கும்ஒக்கும்  மன்மன்;;    

ல்ல்  இனத்இனத்   ஆயைனஆயைன  நீநீ  ஆயின்ஆயின்  குடம்குடம்  சுட்சுட்     

நல்நல்  இனத்இனத்   ஆயர்ஆயர்  எமர்எமர்;;  

எல்லாஎல்லா    

நின்ெனாநின்ெனா   ெசால் ன்ெசால் ன்  ஏதேமாஏதேமா  இல்ைலஇல்ைல  மன்மன்;;    

ஏதம்ஏதம்  அன்அன்   எல்ைலஎல்ைல  வ வான்வ வான்  விவி ;;  

விேடன்விேடன்,,    

உடம்பட்உடம்பட்   நீப்பார்நீப்பார்  கிளவிகிளவி  மடம்மடம்  பட்பட்   

ெமல் யெமல் ய  ஆதல்ஆதல்  அறியி ம்அறியி ம்  ெமல் யால்ெமல் யால்  

நின்நின்  ெமாழிெமாழி  ெகாண்ெகாண் ,,யாேனாயாேனா  வி ேவன்வி ேவன்  மற்மற்   என்என்  ெமாழிெமாழி  ெகாண்ெகாண்   

என்என்  ெநஞ்சம்ெநஞ்சம்  ஏவல்ஏவல்  ெசயின்ெசயின்;;  

ெநஞ்சுெநஞ்சு  ஏவல்ஏவல்  ெசய்யாெசய்யா   எஎனன  நின்றாய்க்குநின்றாய்க்கு  எஞ்சியஎஞ்சிய    

காதல்காதல்  ெகாள்ெகாள்  காமம்காமம்  கலக்குறகலக்குற  ஏதிலார்ஏதிலார்    

ெபாய்ம்ெபாய்ம்  ெமாழிெமாழி  ேத வேத வ   என்என்  

ெதளிந்ேதன்ெதளிந்ேதன்  ெதாிெதாி  இழாய்இழாய்  யான்யான்;;  

பல்பல்  கால்கால்  யாம்யாம்  கான்கான்  யாற்யாற்   அவிர்அவிர்  மணல்மணல்  தண்தண்  ெபாழில்ெபாழில்  



அல்கல்அல்கல்  அகல்அகல்  அைறஅைற  ஆயெமாஆயெமா   ஆஆ   

ல்ைலல்ைல  கு ந்ெதாகு ந்ெதா   ச்சிச்சி  ேவய்ந்ேவய்ந்   எல்ைலஎல்ைல    

இரஇர   உற்றஉற்ற   இன் ம்இன் ம்  கழிப்பிகழிப்பி  அரஅர   உற்உற்     

உ மின்உ மின்  அதி ம்அதி ம்  குரல்குரல்  ேபால்ேபால்  ெபாெபா   ரண்ரண்    

நல்நல்  ஏஏ   நாகுநாகு  உடன்உடன்  நின்றனநின்றன    

பல்பல்  ஆன்ஆன்  இஇனன  நிைரநிைர  நாம்நாம்  உடன்உடன்  ெசலற்ேகெசலற்ேக..  ((111133))  

லவர்லவர்::  ேசாழன்ேசாழன்  நல் த்திரன்நல் த்திரன்  

திைணதிைண::  ல்ைலல்ைல;;  கூற்கூற் ::  தைலமகன்தைலமகன்  கூற்கூற் ..  

கூற்கூற்   விளக்கம்விளக்கம்::  விைனவலபாங்கிற்விைனவலபாங்கிற்  தைலவிையதைலவிைய  ஆற்றிைடக்ஆற்றிைடக்  கண்கண்   அவைளஅவைள  

விைனவலபாங்கிற்விைனவலபாங்கிற்  தைலவன்தைலவன்  விலக்கிவிலக்கி  அவேளாஅவேளா   சிறிசிறி   கூறியவழிகூறியவழி  அவள்அவள்  கூடகூட  

உடம்பட்டாளாகஉடம்பட்டாளாக  அவன்அவன்  கூறியகூறிய ..    

அகநாஅகநா   

த ம்த ம்  ண்பசப்ண்பசப்   இவ ம்இவ ம்  ேதா ம்ேதா ம்    

அகல்மைலஅகல்மைல  இ ம்பின்இ ம்பின்  ஆய்ந் ெகாண்ஆய்ந் ெகாண்   அ த்தஅ த்த    

பைணஎழில்பைணஎழில்  அழியஅழிய  வா ம்வா ம்  நா ம்நா ம்    

நிைனவல்நிைனவல்  மா அவர்மா அவர்  பண்பண்   என்என்   ஓவாஓவா     

இைனயல்இைனயல்  வாழிவாழி  ேதாழிேதாழி  ணர்வர்ணர்வர்    

இலங்குேகால்இலங்குேகால்  ஆய்ெதாஆய்ெதா   ெநகிழெநகிழப்ப்  ெபா ள் ாிந்ெபா ள் ாிந்     

அலந்தைலஅலந்தைல  ெஞைமயத்ெஞைமயத்   அதர்அைடந்அதர்அைடந்  தி ந்ததி ந்த    

மால்வைரச்மால்வைரச்  சீ ர்சீ ர்  ம ள்பல்ம ள்பல்  மாக்கள்மாக்கள்    

ேகாள்வல்ேகாள்வல்  ஏற்ைறஏற்ைற  ஓைசஓைச  ஓர்மார்ஓர்மார்  

தி த்திக்தி த்திக்  ெகாண்டெகாண்ட  அம்பினர்அம்பினர்  ேநான்சிைலேநான்சிைல      

எ த்தத்எ த்தத்   இாீஇஇாீஇ  இடந்ெதா ம்இடந்ெதா ம்  படர்த ன்படர்த ன்    

கீழ்ப்பகீழ்ப்ப   தாரம்தாரம்  உண்ணாஉண்ணா  ேமற்சிைனப்ேமற்சிைனப்    

பழம்பழம்  ேபாற்ேபாற்  ேசற்றேசற்ற  தீம் ழல்தீம் ழல்  உணீஇயஉணீஇய    

க ங்ேகாட்க ங்ேகாட்   இ ப்ைபஇ ப்ைப  ஊ ம்ஊ ம்    

ெப ங்ைகெப ங்ைக  எண்கின்எண்கின்  சுரன்இறசுரன்இறந்ந்  ேதாேரேதாேர..  ((117711))  



லவர்லவர்::  கல்லாடனார்கல்லாடனார்    

திைணதிைண::  பாைலபாைல;;  கூற்கூற் ::  ேதாழிேதாழி  கூற்கூற்   

கூற்கூற்   விளக்கம்விளக்கம்::  தைலமகன்தைலமகன்  பிாிவின்கண்பிாிவின்கண்  ேவ பட்டேவ பட்ட  தைலமகைளத்தைலமகைளத்  ேதாழிேதாழி  

வற் றீஇயவற் றீஇய ..  

    நைகநீநைகநீ  ேகாளாய்ேகாளாய்  ேதாழிேதாழி  அல்கல்அல்கல்    

வயநாய்வயநாய்  எறிந்எறிந்   வன்பறழ்வன்பறழ்  தழீஇதழீஇ  

இைளயர்இைளயர்  எய் தல்எய் தல்  மடக்கிக்மடக்கிக்  கிைளெயாகிைளெயா     

நான் ைலப்நான் ைலப்  பிணவல்பிணவல்  ெசா யக்ெசா யக்  கான்கான்  ஒழிந்ஒழிந்   

அ ம் ைழஅ ம் ைழ  க்கர்க்கர்  ஆள்குறித்ஆள்குறித்   நின்றநின்ற      

த கட்த கட்  பன்றிபன்றி  ேநாக்கிக்ேநாக்கிக்  கானவன்கானவன்    

கு கினன்கு கினன்  ெதா த்தெதா த்த  கூர்வாய்ப்கூர்வாய்ப்  பகழிபகழி    

மைடெசலல்மைடெசலல்  ன்பின்தன்ன்பின்தன்  பைடெசலச்பைடெசலச்  ெசல்லாெசல்லா   

அ வழிஅ வழி  விலக்கும்எம்விலக்கும்எம்  ெப விறல்ெப விறல்  ேபா ம்ேபா ம்  எஎனன  

எய்யாஎய்யா   ெபய ம்ெபய ம்  குன்றகுன்ற  நாடன்நாடன்    

ெசறிஅாில்ெசறிஅாில்  டக்க ன்டக்க ன்  பாீஇப்பாீஇப்  ாிஅவிழ்ந்ாிஅவிழ்ந்     

ஏந் குவஏந் குவ   ெமாய்ம்பிற்ெமாய்ம்பிற்  ச்ேசார்ச்ேசார்  மாைலமாைல  

ஏற் இமில்ஏற் இமில்  கயிற்றின்கயிற்றின்  எழில்வந்எழில்வந்   யல்வரயல்வர    

இல்வந்இல்வந்   நின்ேறாற்நின்ேறாற்  கண்டனள்கண்டனள்  அன்ைனஅன்ைன  

வல்ேலவல்ேல  என் கம்என் கம்  ேநாக்கிேநாக்கி  

நல்ைலநல்ைல  மன்மன்  எஎனன  நகூஉப்நகூஉப்  ெபயர்ந்ெபயர்ந்  ேதாேளேதாேள..  ((224488))  

லவர்லவர்::  கபிலர்கபிலர்  

திைணதிைண::  குறிஞ்சிகுறிஞ்சி;;  கூற்கூற் ::  ேதாழிேதாழி  கூற்கூற்   

கூற்கூற்   விளக்கம்விளக்கம்::  இஇரர க்குறிச்க்குறிச்  சிைறப் றமாகத்சிைறப் றமாகத்  தைலமகட்குச்தைலமகட்குச்  ெசால் வாளாய்த்ெசால் வாளாய்த்  

தைலமகள்தைலமகள்  ேகட்பத்ேகட்பத்  ேதாழிேதாழி  ெசால் யெசால் ய ..  

    மாதிரம்மாதிரம்  ைதயப்ைதயப்  பாஅய்க்பாஅய்க்  கால் ழ்த்கால் ழ்த்     

ஏ ைடப்ஏ ைடப்  ெப மைழெப மைழ  ெபாழிந்ெதனெபாழிந்ெதன  அவல்ேதாஅவல்ேதா     

ஆ களப்ஆ களப்  பைறயின்பைறயின்  வாி ணல்வாி ணல்  கறங்ககறங்க  

ஆய்ெபான்ஆய்ெபான்  அவிர்இைழஅவிர்இைழ  க்கிக்கி  யன்னயன்ன    

நீ ணர்க்நீ ணர்க்  ெகான்ைறெகான்ைற  கவின்ெபறக்கவின்ெபறக்  கா டன்கா டன்      



சுடர் ைரசுடர் ைர  ேதான்றிப்ேதான்றிப்  தல்தைலக்தல்தைலக்  ெகாளாஅெகாளாஅ    

ல்ைலல்ைல  இல்லெமாஇல்லெமா   மலரக்மலரக்  கல்லகல்ல    

பகுவாய்ப்பகுவாய்ப்  ைபஞ்சுைனைபஞ்சுைன  மா ணமா ண  ம ரக்ம ரக்  

கார்ெதாடங்கார்ெதாடங்  கின்ேறகின்ேற  காைலகாைல  காதலர்காதலர்  

ெவஞ்சினெவஞ்சின  ேவந்தன்ேவந்தன்  வியன்ெப ம்வியன்ெப ம்  பாசைறபாசைற      

ெவன்றிெவன்றி  ேவட்ைகெயாேவட்ைகெயா   நம் ம்நம் ம்  உள்ளார்உள்ளார்    

யா ெசய்யா ெசய்  வாங்வாங்  ெகால்ெகால்  ேதாழிேதாழி  ேநாதகக்ேநாதகக்  

ெகாைலகுறித்ெகாைலகுறித்  தன்னதன்ன  மாைலமாைல    

ைனதைனத   ேபாழ்தின்ேபாழ்தின்  நீந்தேலாநீந்தேலா  அாிேதஅாிேத..  ((336644))  

லவர்லவர்::  ம ைரம ைர  ம தங்கிழார்ம தங்கிழார்  மகனார்மகனார்  ெப ங்கண்ணனார்ெப ங்கண்ணனார்  

திைணதிைண::  ல்ைலல்ைல;;  கூற்கூற் ::  தைலமகள்தைலமகள்  

கூற்கூற்   விளக்கம்விளக்கம்::  ப வங்கண்டழிந்தப வங்கண்டழிந்த  தைலமகள்தைலமகள்  ேதாழிக்குச்ேதாழிக்குச்  ெசால் யெசால் ய   

நால யார்நால யார்  

நைரநைர  வ ம்வ ம்  என்என்   எண்ணிஎண்ணி  நல்நல்  அறிவாளர்அறிவாளர்  

குழவியிடத்ேதகுழவியிடத்ேத  றந்தார்றந்தார்  ைரைர  தீராதீரா    

மன்னாமன்னா  இளைமஇளைம  மகிழ்ந்தாேரமகிழ்ந்தாேர  ேகால்ேகால்  ஊன்றிஊன்றி  

இன்னாங்குஇன்னாங்கு  எ ந்தி ப்பார்எ ந்தி ப்பார்  ((1111))  

தவல்தவல்  அ ந்அ ந்  ெதால்ெதால்  ேகள்வித்ேகள்வித்  தன்ைமதன்ைம  உைடயார்உைடயார்  

இகல்இகல்  இலர்இலர்  எஃகுஎஃகு  உைடயார்உைடயார்  தம் ள்தம் ள்  குழீஇகுழீஇ  

நக ன்நக ன்  இனி ஆயின்இனி ஆயின்  காண்பாம்காண்பாம்  அகல்அகல்  வானத்வானத்   

உம்பர்உம்பர்  உைறவார்உைறவார்  பதிபதி..  113377  

இன்னாஇன்னா  ெசயி ம்ெசயி ம்  வி தற்குவி தற்கு  அாியாைரத்அாியாைரத்  

ன்னாத்ன்னாத்  றத்தற்றத்தற்குகு  உ வேதாஉ வேதா  --  ன்னன்ன  அ ஞ்அ ஞ்  சீர்சீர்  

விண்விண்  குத் ம்குத் ம்  நீள்நீள்  வைரவைர  ெவற்பெவற்ப  கைளபேவாகைளபேவா  

கண்கண்  குத்திற்குத்திற்   என்என்   தம்தம்  ைகைக..  222266  

கம்மம்கம்மம்  ெசய்ெசய்  மாக்கள்மாக்கள்  க விக வி  ஒ க்கியஒ க்கிய  

மம்மர்மம்மர்  ெகாள்ெகாள்  மாைலமாைல  மலர்மலர்  ஆய்ந்ஆய்ந்     ெதா ப்பாள்ெதா ப்பாள்  

ைகைக  மாைலமாைல  இட் ம்இட் ம்  க ழ்ந்தாள்க ழ்ந்தாள்  ைணைண  இல்லார்க்குஇல்லார்க்கு  

            இஇ  மாைலமாைல  என்என்  ெசய்வெசய்வ   என்என்   ((339933))  



பழெமாழிபழெமாழி  நாநா   

`̀                ஒற்கம்ஒற்கம்  தாம்தாம்  உற்றஉற்ற  இடத் ம்இடத் ம்  உயர்ந்தவர்உயர்ந்தவர்        

நிற்பேவநிற்பேவ  நின்றநின்ற  நிைலயின்ேமல்நிைலயின்ேமல்  வற்பத்தால்வற்பத்தால்          

தன்ேமல்தன்ேமல்  ந ம்ந ம்  பசிபசி  ெபாி ஆயி ம்ெபாி ஆயி ம்          

ல்ல்  ேமயாேமயா   ஆகும்ஆகும்    ((7700))  

  

மக்கள்மக்கள்  அன்றிஅன்றி  னினி  தக்கார்தக்கார்  ஆயஆய          
ெபா மக்கள்ெபா மக்கள்  ெபால்லாெபால்லா  ஒ க்கம்ஒ க்கம்  அஅ   மன் ம்மன் ம்            
குன்றத்குன்றத்   ம்ம்  ெகாெகா   அ விஅ வி  நல்நல்  நாடநாட              

மன்றத்மன்றத்   ைமயல்ைமயல்  ேசர்ந்தற்ேசர்ந்தற்   ((112200))  

ெசயல்ெசயல்  ேவண்டாேவண்டா  நல்லநல்லனன  ெசய்விக்கும்ெசய்விக்கும்  தீயதீய          

ெசயல்ெசயல்  ேவண்ேவண்   நிற்பின்நிற்பின்  விலக்கும்விலக்கும்  இகல்இகல்  ேவந்தன்ேவந்தன்              

தன்ைனதன்ைன  ந ந்ந ந்   தனக்குதனக்கு  உ திஉ தி  கூறலால்கூறலால்              

ன்ன்  இன்னாஇன்னா  த்தார்த்தார்  வாய்ச்வாய்ச்  ெசால்ெசால்  ((226633))  

க வி ள்க வி ள்  ெகாண்ெகாண்   கலந்தா ம்கலந்தா ம்  தம் ள்தம் ள்        

ஒ வழிஒ வழி  நீநீ ம்ம்  உைறதேலாஉைறதேலா  ன்பம்ன்பம்            

ெபாெபா   கடல்கடல்  தண்தண்  ேசர்ப்பேசர்ப்ப  ந்ந்  தாமைரேமல்தாமைரேமல்          

தி ெவா ம்தி ெவா ம்  இன்னாஇன்னா   ச்சுச்சு..  

சி பஞ்ச லம்சி பஞ்ச லம்  

கண்கண்  வனப் க்வனப் க்  கண்ேணாட்டம்கண்ேணாட்டம்  கால்கால்  வனப் ச்வனப் ச்  ெசல்லாைமெசல்லாைம  

எண்எண்  வனப்வனப்   இத்இத்  ைணைண  ஆம்ஆம்  என்என்   உைரத்தல்உைரத்தல்  பண்பண்  வனப் க்வனப் க்  

ேகட்டார்ேகட்டார்  நன்நன்   என்றல்என்றல்  கிளர்கிளர்  ேவந்தன்ேவந்தன்  தன்தன்  நாநா   

வாட்டான்வாட்டான்  நன்நன்   என்றல்என்றல்  வனப்வனப்   ((88))  

                  ெபாய்யாைமெபாய்யாைம  நன்நன்   ெபா ள்ெபா ள்  நன்நன்   உயிர்உயிர்  ேநாவக்ேநாவக்  

ெகால்லாைமெகால்லாைம  நன்நன்   ெகாழிக்குங்கால்ெகாழிக்குங்கால்  ––  பல்லார்பல்லார்  ன்ன்  

ேபணாைமேபணாைம  ேப ம்ேப ம்  தைகயதைகய  சிறிசிறி   எனி ம்எனி ம்  

மாணாைமமாணாைம  மாண்டார்மாண்டார்  மனம்மனம்  ((3388))  



                ேதாற்ேதாற்  கன்கன்   காட் க்காட் க்  கறவார்கறவார்  ககறந்தறந்த  பால்பால்  

பாற்பட்டார்பாற்பட்டார்  உண்ணார்உண்ணார்  பழிபழி  பாவம்பாவம்  --  பாற்பட்டார்பாற்பட்டார்  

ஏற்ஏற்   அயராஅயரா  இன் ற்இன் ற்   வாழ்வனவாழ்வன  ஈஈ   அழியக்அழியக்  

கூற்கூற்   உவப்பச்உவப்பச்  ெசய்யார்ெசய்யார்  ெகாணர்ந்ெகாணர்ந்   ((8833))  

ஆசாரக்ேகாைவஆசாரக்ேகாைவ  

ல்ல்  ைபங்கூழ்ைபங்கூழ்  ஆப்பிஆப்பி  சுடைலசுடைல  வழிவழி  தீர்த்தம்தீர்த்தம்  

ேதவகுலம்ேதவகுலம்  நிழல்நிழல்  ஆன்ஆன்  நிைலநிைல  ெவண்பெவண்ப   என்என்   

ஈர்ஈர்  ஐந்தின்கண் ம்ஐந்தின்கண் ம்  உமிழ்ேவாஉமிழ்ேவா   இஇ   ல ம்ல ம்  

ேசாரார்ேசாரார்  உணர்உணர்   உைடயார்உைடயார்  ((3322))  

கால்வாய்த்கால்வாய்த்  ெதாெதா   சமயம்சமயம்  எ ந்தி ப்எ ந்தி ப்   

ஆசாரம்ஆசாரம்  என்பஎன்ப  குரவர்க்குகுரவர்க்கு  இைவஇைவ  இைவஇைவ  

சாரத்தால்சாரத்தால்  ெசால் யெசால் ய  ன்ன்   ((6622))  

சூதர்சூதர்  கழகம்கழகம்  அரவம்அரவம்  அறாக்அறாக்  களம்களம்  

ேபைதகள்ேபைதகள்  அல்லார்அல்லார்  காஅர்காஅர்  குபேவல்குபேவல்  

ஏதம்ஏதம்  பல ம்பல ம்  த ம்த ம்  ((9988))  

ைகந்நிைலைகந்நிைல  
ஆமாஆமா  சிைலக்கும்சிைலக்கும்  அணிஅணி  வைரவைர  ஆாிைடஆாிைட    

ஏஏ  மாண்மாண்  சிைலயார்க்குசிைலயார்க்கு  இஇனன  மாமா  இாிந்இாிந்   ஓ ம்ஓ ம்    

தாம்தாம்  மாண்மாண்   இல்இல்  ெவஞ்ெவஞ்  சுரம்சுரம்  ெசன்றார்ெசன்றார்  வரக்வரக்  கண்கண்     

வாய்வாய்  மாண்டமாண்ட  பல்பல்   ப ம்ப ம்  ((1188))  

  

ட்டட்ட    நீர்நீர்  அைடஅைட  கைரகைர  ேமய்ந்ேமய்ந்   எ ந்எ ந்     

ெதாட்டெதாட்ட  வாிவாி  வரால்வரால்  பா ம்பா ம்  னல்னல்  ஊரன்ஊரன்    

கட்கட்   அலர்அலர்  கண்ணிப்கண்ணிப்  தல்வைனக்தல்வைனக்  ெகாண்ெகாண்   எம்எம்  இல்இல்    

சுட்சுட்   அைலயஅைலய  வவ ம்ம்  ((3388))  

  

ெகாெகா   வாய்ப்வாய்ப்  ணர்ணர்  அன்றில்அன்றில்  ெகாய்ெகாய்  மடல்மடல்  ெபண்ைணத்ெபண்ைணத்  

தட க்தட க்  கிைளகிைள  பயி ம்பயி ம்  தண்தண்  கடல்கடல்  ேசர்ப்பன்ேசர்ப்பன்    



நில க்நில க்  ெகா ங்ெகா ங்  கழிகழி  நீந்திநீந்தி  நம்நம்  ன்றில்ன்றில்    

ல த்ல த்  திைரதிைர  ெபா தெபா த  ேபாழ்ேபாழ்   ((5577))  

  

சிலப்பதிகாரம்சிலப்பதிகாரம்  

ெந ேயான்ெந ேயான்  குன்றகுன்ற ம்ம்  ெதா ேயாள்ெதா ேயாள்  ெபௗவெபௗவ ம்ம்  

  தமிழ்வரம்தமிழ்வரம்   அஅ த்தத்த  தண் னதண் னல்ல்  நல்நல்னாட்னாட்   

  மாடமாட  ம ைர ம்ம ைர ம்  பீபீ ஆர்ஆர்  உஉறந்ைதறந்ைத ம்ம்  

  க ெகக ெக   வஞ்சிவஞ்சி ம்ம்  ஒஒ னனல்ல்  காகா ம்ம்  

அஅைரசு ற்ைரசு ற்  றி ந்தறி ந்த  உஉைரசால்ைரசால்  சிறப்பின்சிறப்பின்  

  மன்னன்மன்னன்  மாரன்மாரன்  மகிழ் ைணமகிழ் ைண  ஆஆகியகிய  

  இஇன்ன்இஇளள  ேவனில்ேவனில்  வந்தனவந்தனன்ன்  இஇவவண்எண்எனன  

  வவளளம்ம்ெகெக   ெபாதியிெபாதியில்ல்  மா னிமா னி  பயந்தபயந்த  

  இஇளங்காளங்கால்ல்  ததன்ன்  இஇைசத்தனைசத்தனன்ன்  ஆஆத ன்த ன்  

  மமககரர  ெவல்ெகாெவல்ெகா   ைமந்தன்ைமந்தன்  ேசைனேசைன  

  ககர்அர்அ   ேகாலேகாலம்ம்  ெகாள்ெகாள் ம்ம்  எஎன்பன்ப   ேபாேபால்ல்  

  ெகா மிைடெகா மிைட  ேசாைலக்ேசாைலக்  குயிேலாகுயிேலான்ன்  எஎன் ம்ன் ம்  

  பைட ள்பைட ள்  ப ேவான்ப ேவான்  பணிெமாழிபணிெமாழி  கூறகூற  

  மமடடல்அல்அவிழ்விழ்  கானகானல்ல்  கடல்விைளகடல்விைள  யாட்யாட் ள்ள்  

  ேகாவலேகாவலன்ன்  ஊஊடக்டக்  கூடாகூடா   ஏஏகியகிய  

  மாமலர்மாமலர்  ெந ங்கண்ெந ங்கண்  மாதவிமாதவி  வி ம்பிவி ம்பி  

  வா றவா ற  நிவந்தநிவந்த  ேமேமல்நில்நிைலைல  ம ங்கின்ம ங்கின்  

  ேவனிேவனில்ல்  பள்ளிபள்ளி  ஏஏறிறி  மாமாண்இண்இைழைழ    

((சிலப்பதிகாரம்சிலப்பதிகாரம்,,  கார்க்காண்டம்கார்க்காண்டம்,,  ேவனிற்காைதேவனிற்காைத,,  11--1111))  

ஆய்ெபான்ஆய்ெபான்  னாிச்சிலம்னாிச்சிலம் ம்ம்  சூடகசூடக ம்ம்  ேமகைலேமகைல ம்ம்  ஆஆர்ப்பர்ப்ப  வார்ப்பவார்ப்ப  

மாயஞ்ெசய்மாயஞ்ெசய்  வாள ணர்வாள ணர்  ழழ  நங்ைகநங்ைக  மரக்கான்ேமல்மரக்கான்ேமல்  வாளமைலவாளமைல  யா ம்யா ம்  ேபாேபா ம்ம்  

மாயஞ்ெசய்மாயஞ்ெசய்  வாள ணர்வாள ணர்  ழழ  நங்ைகநங்ைக  மரக்கான்ேமல்மரக்கான்ேமல்  வாளமைலவாளமைல  யா மாயியா மாயின்ன்  

காயாமலர்ேமனிகாயாமலர்ேமனி  ேயத்திேயத்தி  வாேனார்வாேனார்  ைகெபய்ைகெபய்  மலர்மாாிமலர்மாாி  காட் ம்காட் ம்  ேபா ம்ேபா ம்;;  



உட்குைடச்உட்குைடச்  சீசீ   ெரா மகெரா மகன்ன்  ஆனிஆனிைரெகாள்ளைரெகாள்ள  உஉற்றற்ற  காைலகாைல  

ெவட்சிெவட்சி  மலர் ைனயமலர் ைனய  ெவள்வாெவள்வா  ழத்தி ம்ழத்தி ம்  ேவண் ம்ேவண் ம்  ேபா ம்ேபா ம்  

ெவட்சிெவட்சி  மலர் ைனயமலர் ைனய  ெவள்வாெவள்வா  ழத்தி ம்ழத்தி ம்  ேவண் ன்ேவண் ன்  ேவற் ர்க்ேவற் ர்க்  

கட்சி ட்கட்சி ட்  காாிகாாி  க யக ய  குர ைசத் க்குர ைசத் க்  காட் ம்காட் ம்  ேபா ம்ேபா ம்  

கள்விைலகள்விைல  யாட்யாட்   மம ப்பப்ப்பப்  ெபாறாமறவன்ெபாறாமறவன்  ைகவிைகவில்ல்  ஏஏந்திப்ந்திப்  

ள் ம்ள் ம்  வழிப்படரப்வழிப்படரப்  ல்லார்ல்லார்  நிைரக திப்நிைரக திப்  ேபாகும்ேபாகும்  ேபா ம்ேபா ம்  

ள் ம்ள் ம்  வழிப்படரப்வழிப்படரப்  ல்லார்ல்லார்  நிைரக திப்நிைரக திப்  ேபாகுங்ேபாகுங்  காைலக்காைலக்  

ெகாள் ங்ெகாள் ங்  ெகா ெய த் க்ெகா ெய த் க்  ெகாற்றைவெகாற்றைவ ம்ம்  ெகா மர ன்ெகா மர ன்  ெசல் ம்ேபா ம்ெசல் ம்ேபா ம்  

((சிலப்பதிகாரம்சிலப்பதிகாரம்,,  ம ைரக்காண்டம்ம ைரக்காண்டம்,,  ேவட் வேவட் வ  வாிவாி,,  உைரப்பாட்உைரப்பாட் மைடமைட))  

நிலந்தநிலந்த   தி விதி வின்ன்  நிநிழல்வாய்ழல்வாய்  ேநமிேநமி  

கடம் ண்கடம் ண்  ட்ட் ம்ம்  ெகௗாியர்ெகௗாியர்  ெப ஞ்சீர்க்ெப ஞ்சீர்க்  

ேகா ன்ேகா ன்  ெசம்ைமெசம்ைம ம்ம்  குைடயின்குைடயின்  ததண்ைம ம்ண்ைம ம்  

ேவ ன்ேவ ன்  ெகாற்ற ம்ெகாற்ற ம்  விளங்கியவிளங்கிய  ெகாள்ைகப்ெகாள்ைகப்  

பதிெயபதிெய   வறியாப்வறியாப்  பண் ேமம்பண் ேமம்  பட்டபட்ட  

ம ைரம ைர  ர்ர்  மாநகர்மாநகர்  கண்டாங்கண்டாங்குகு  

அஅறந்தறந்த   ெநஞ்சிெநஞ்சின்ன்  அஅறேவார்றேவார்  பல்கியபல்கிய  

றஞ்சிைறறஞ்சிைற  ர்ப்ர்ப்  ெபாழி டம்ெபாழி டம்  குந்குந்   

தீ தீர்தீ தீர்  ம ைரம ைர ம்ம்  ெதன்னவன்ெதன்னவன்  ெகாற்றெகாற்ற ம்ம்  

மாதவத்மாதவத்  தாட் க்குக்தாட் க்குக்  ேகாவலன்ேகாவலன்  கூ ழித்கூ ழித்  

தாழ்நீர்தாழ்நீர்  ேவ த்ேவ த்  தைலச்ெசங்தைலச்ெசங்  கானத்கானத்   

நான்மைறநான்மைற  ற்றியற்றிய  நலம் ாிநலம் ாி  ெகாள்ைகெகாள்ைக  

மாமைறமாமைற  தல்வன்தல்வன்  மாடலமாடலன்ன்  எஎன்ேபான்ன்ேபான்  

மாதவமாதவ  னிவன்னிவன்  மைலவலங்மைலவலங்  ெகாண்ெகாண்   

குமாியம்குமாியம்  ெப ந் ைறெப ந் ைற  ெகாள்ைகயிற்ெகாள்ைகயிற்  ப ந்ப ந்   

தமர் தற்தமர் தற்  ெபயர்ேவான்ெபயர்ேவான்  தாதாழ்ெபாழிழ்ெபாழி  லாங்கண்லாங்கண்  

வகுந் ெசல்வகுந் ெசல்  வ த்தத்வ த்தத்   வான் யர்வான் யர்  நீங்கக்நீங்கக்  

க ந்திக ந்தி  இஇடவயிற்டவயிற்  குந்ேதான்குந்ேதான்  ததன்ைனக்ன்ைனக்  

ேகாவலன்ேகாவலன்  ெசன்ெசன்   ேசவேசவ   வணங்கவணங்க    

((சிலப்பதிகாரம்சிலப்பதிகாரம்,,  ம ைரக்காண்டம்ம ைரக்காண்டம்,,  அைடக்கலக்காைதஅைடக்கலக்காைத,,  11--1199))  


