Translation Project for Classical Tamil Texts
Applications are invited from experts in translation
Central Institute of Classical Tamil is an autonomous institution functioning under the
Ministry of Education of Government of India. Taking the period of history prior to the sixth
century A.D as the first phase of the Classical age of Tamil language, literature, culture and
civilization, the Institute has mapped out various plans to preserve and safeguard the invaluable
treasure of the literary Compositions and other social and Cultural documents in Tamil. One of
its ten major projects is to bring out translations of forty – one ancient Tamil Classics into
English and other major languages of the world as well as into Sanskrit and other leading Indian
languages.
Each translation anthology will consist of the original Tamil text, its transliteration in the
Roman script, and its translation in the target language besides a critical introduction, a glossary
and an Index.
Many such collections have already been published by CICT and have been well received
here and abroad. But there are many more in the pipeline. Below is a list of texts that need to be
translated immediately into Malayalam languge:
1.
2.
3.
4.
5.

Naṟṟiṇai
Paripāṭal
Kalittokai
Akanāṉūṟu
Nālaṭiyār

6. Paḻamoḻi nāṉūṟu
7. Ciṟupañcamūlam
8. Ācārakkōvai
9. Kainnilai
10. Cilappatikāram

Rules and Regulations
 The project is to be completed in one year.
 The financial assistance to be given by the Institute for every work is Rs. 2.5. Lakh
(Rupees Two lakh and fifty thousand only). For the Paḻamoḻi nāṉūṟu, Nālaṭiyār, it is each
one Rs. 1 Lakh

(Rupees One Lakh only), For the Ciṟupañcamūlam, Ācārakkōvai,

Kainnilai, it is each one Rs. 50,000/- (Rupees Fifty thousand only).
 All those who have specialised in translation are welcome to send their applications.
 Those who are employed have to route their applications through proper channel.
 Unemployed individuals have to send their applications through some government
Institution/NGO.

 Those who want to apply alone without a through proper channel can also apply.
 Translators will be selected by an expert committee constituted by CICT. Applications
will be invited to make their presentations before the Committee.
 Applications from non-governmental organizations should include a xerox copy of the
webpage registered in www.ngo.india.gov.in. They should also enclose a copy of the
audit report of the last financial year of the organization.
 If the applicant is a scholar in Tamil, he should enclose a documentary evidence to that
effect.
 If the translator doesn’t possess a sound knowledge of Tamil, he may have the assistance
of a Tamil scholar whose acceptance and bio-data should also be sent.
 Such assistants are not eligible for any remuneration by the Institute.
 The translation has to be sent only by Arial Unicode MS.
 The translation of the excerpt from the model text given should be sent together with the
application.
 CICT will conduct two meetings of the Evaluation Committee during the period of
Translation.
 CICT will have the exclusive right to the translated text and its publication.
 Orders will be issued to the selected applicants by CICT as per its rules and regulations.
 If the completed translation is not sent before the due date, the translator has to return the
money paid with interest.
 The application given below may be duly filled in and sent by post to The Director,
Central Institute of Classical Tamil, IRT Campus, 100-Feet Road, Taramani,
Chennai – 600 113, or by email to classicaltranslation@cict.in, on or before
28.02.2022
 For more details, please visit our website www.cict.in
Prof. R. Chandrasekaran
Director
Central Institute of Classical Tamil, Chennai

Photo

Application for Translation Project for Classical Tamil Texts
Name of the applicant in
1.

English
Mother Tongue

2.

Date of birth & Age

3.

Qualification

4.

Designation

5.

Date of Joining

6.

Current position

7.

Total Experience
Office Address
(with Phone Number)

8.
Residential Address
(with Phone Number)

9.

Mobile Number

10. E-mail Address
11. Address of the Institution
through which the application
is routed
* If registered NGO give ID
No.

Target language
12.

Title of the Text to be
Translated
i) Details of translations done
earlier

13.

ii) Details of publications
relating to translation done
earlier
iii) Translation experience

*Registration on Online is mandatory as per GOI guidelines.
Date:
Place:
Signature of the applicant

Sample of translation

நற்றிைண
கானல் அம் சி கு க் கடல் ேமம் பரதவர்
நீல் நிறப் ன்ைனக் ெகா

நிழல் அைசஇத்
அைசஇத்

தண் ெப ம் பரப்பின் ஒண் பதம் ேநாக்கி
அம் கண் அாில் வைல உணக்கும்

ைறவெனா

அலேர அன்ைன அறியின் இவண் உைற வாழ்க்ைக
அாிய ஆகும் நமக்கு எனக் கூறின்
ெகாண் ம் ெசல்வர்ெகால் ேதாழி உமணர்
ெவண் கல் உப்பின் ெகாள்ைள சாற்றிக்
சாற்றிக்
கண நிைர கிளர்க்கும் ெந
மணல் ம த்

ெநறிச் சகடம்

உர ம் ஓைச கழனிக்

க ங் கால் ெவண் கு கு ெவ உம்
இ ங் கழிச் ேசர்ப்பின் தம் உைறவின் ஊர்க்ேக.
ஊர்க்ேக. (4)
லவர்:
லவர்: அம் வனார்
திைண:
திைண: ெநய்தல்;
ெநய்தல்; கூற் : ேதாழி கூற்
கூற்
வைர

விளக்கம்
விளக்கம்:: தைலவன் சிைறப் றத்தானாக ேதாழி அலர் அச்சம் ேதான்றச் ெசால்
கடாய .
நிலம் நீர் ஆரக் குன்றம் குைழப்ப
அகல் வாய்ப் ைபஞ் சுைனப் பயிர் கால்யாப்பக்
கால்யாப்பக்
குறவர் ெகான்ற குைறக் ெகா

நைறப் பவர்

ந ங் காழ் ஆரம் சுற் வன அைகப்பப்
அைகப்பப்
ெப ம் ெபயல் ெபாழிந்த ெதாழில எழி
ெதற்கு ஏர் இரங்கும் அற்சிரக் காைல ம்
அாிேத காதலர்ப் பிாிதல் இன்

ெசல்

இைளயர்த் த உம் வாைடெயா
மயங்கு இதழ் மைழக் கண் பயந்த

ேத.
ேத. (5)

லவர்:
லவர்: ெப ங்குன்

ர்கிழார்

திைண:
திைண: குறிஞ்சி;
குறிஞ்சி; கூற் : ேதாழி கூற்
கூற்

விளக்கம்:
விளக்கம்: தைலவன் ெசல க் குறிப்

அறிந்

ேவ பட்ட தைலவிக்குத் ேதாழி

ெசால் ய .
சூ ைட நனந் தைலச் சுைன நீர் மல்கப்
மல்கப்
ெப

வைர அ க்கத்

கல் அைலத்

அ வி ஆர்ப்பக்
ஆர்ப்பக்

இழித ம் க

வரற் கான் யாற் க்

கைழ மாய் நீத்தம் கா

அைல ஆர்ப்பத்
ஆர்ப்பத்

தழங்கு குரல் ஏெறா

ழங்கி வானம்

இன்ேன ெபய்ய மின்

மால் ேதாழி

ெவண்ெணல்
ெவண்ெணல் அ ந்திய வாி
தண் ந ஞ் சிலம்பில்

தல் யாைன

ஞ்சும்

சிறியிைலச் சந்தின வா

ெப ங் காட்ேட (7)

லவர்:
லவர்: நல்ெவள்ளியார்
திைண:
திைண: பாைல;
பாைல; கூற் : ேதாழி கூற்
கூற்

விளக்கம்:
விளக்கம்: பட்ட பின்ைற வைரயா

கிழேவான் ெநட்

ெபா ள்வயிற் பிாிய ஆற்றாளாய தைலவிக்குத்
தைலவிக்குத் ேதாழி ெசால் ய .

பாிபாடல்
திைர இ ம் பனிப்ெபௗவம் ெசவ்விதா அற
உர உ ம் உடன்

கந்

ஆர்ப்ப ஊர் ெபாைற ெகாள்ளா

கைர உைட குளெமனக் கழன்

வான் வயி

அழி

வைரவைர ெதா த்த வயங்கு ெவள் அ வி
இர

இ ள் பகலாக இடம் அாி

வலன் இரங்கு

ெசல

என்னா

ரசின் ெதன்னவர்
ெதன்னவர் உள்ளிய

நிலன் உற நிமிர் தாைன ெந
ெபயலான் ெபா ந்

நிைர நிவப் அன்ன

ெப ம் னல் பலநந்த

இைடக் கழிந்

நலன் நந்த நா
வந்தன்

அணி நந்த லன் நந்த

ைவையப் னல்.
னல்.

நளி இ ஞ் ேசாைல நரந்தம் தாஅய்
ஒளிர் சிைன ேவங்ைக விாிந்த இணர் உதிரெலா
ளியின் உழந்த ேதாய்

அ ஞ் சிைம ெதா ம்

வளி வாங்கு சிைனய மாமரம் ேவர் கீண்
உயர்ந் ழி உள்ளன பயம்பிைடப் பரப்பி
உழவர் களி

ங்க

ழ

பைண

ரல

ஆடல் அறியா அாிைவ ேபால ம்
ஊடல் அறியா உவைகயள் ேபால ம்
ேவண்

வழி நடந் , தாங்கு தைட ெபா

விதி ஆற்றான் ஆக்கிய ெமய்க் கலைவ ேபாலப்
ெபா

நாற்றம் உள்உள் கரந்

நாற்றம்

ெசய்கின்ேற ெசம் ம் னல்.
னல்.
கவிழ்ந்த ன ன் கயம் தண் க நீர்
அவிழ்ந்த மலர் மீ ற்ெறன ஒ சார்
மாதர் மடநல்லார் மண ன் எ திய
பாைவ சிைதத்த

என அழ ஒ சார்

அகவயல் இள ெநல் அாிகால் சூ
ெதாகு னல் பரந்ெதனத்
பரந்ெதனத்
ஓதம் சுற்றிய
கார்

பட ஒ சார்

ஊர் என ஒ சார்

ம் அற்ற

வான் என ஒ சார்

பா வார் பாக்கம் ெகாண்ெடன
ஆ வார் ேசாி அைடந்ெதனக்
அைடந்ெதனக்
கழனி வந்

கால் ேகாத்ெதனப்
ேகாத்ெதனப்

பழன வாைள பாைள உண்ெடன
வித்

இ

லம் ேம

ஆயிற்ெறன

உணர்த்த உணரா ஒள் இைழ மாதைரப்

ணர்த்திய இச்சத் ப் ெப க்கத்தின்
சிைன வளர் வாைளயின் கிைளய

ைனந்

ெகழீஇப்

பழன உழவர் பாய் னல் பரத்தந்
இ

வைர ைர மா

இ கைர ஏமத்

வைர ைர உ வின்
ேவய்ந்
ைனந்

ைர பல சுமந்

ெபாழில் பரந்
ஆ வார் ஆய் ேகாைதயர்

அலர் தண் தாரவர் காதில்
தளிர் ெசாீஇ கண்ணி பறித் க்
ைகவைள ஆழி ெதாய்யகம் ைன

கில்

ேமகைல காஞ்சி வாகுவலயம்
எல்லா
ம் கவ ம் இயல்பிற்றாய்த்
எல்லாம்
இயல்பிற்றாய்த் ெதன்னவன்
ஒன்னார் உைட லம் க்கற்றால் மா அட்ட
தாைனயான் ைவைய வனப் .
ாிந்த தைகயினான் யா
ரந்

னல்

வத்
வத்

ஆ வா ள்

மலர்க் கண்கள்

அைமந்தன ஆங்கண் அவ ள் ஒ த்தி
ைக ைதஇய வைள
ஏக்க த்

நாணான் க ம்பின் அைண ெமன் ேதாள்

ேபாக்கிச் சிைறப்பி த்தாள் ஓர் ெபான் அம் ெகாம்
பாிந்

அவைளக் ைகப்பிைண நீக்குவான் பாய்வாள்

இ ம் ஈர் வ
ெசம்ைமப்

ஒத்

ைம விளங்கும் கண் ஒளியால்

ப் னல் ெசன்

ைவையப் ெப க்கு வ

இ ளாயிற்ேற

.

வி ம்பிய ஈரணி ெமய் ஈரம் தீரச்
சு ம் ஆர்க்கும் சூர் நறா ஏந்தினாள் கண் ெநய்தல்
ேபர் மகிழ் ெசய் ம் ெப

நறாப் ேபணியேவ

கூர் நறா ஆர்ந்தவள் கண்.
கண்.

கண் இயல் கண்

ஏத்திக்
ஏத்திக் காாிைக நீர் ேநாக்கிைனப்

பாண் ஆதாித் ப் பல பாட அப்பாட் ப்
ேபணா

ஒ த்தி ேப ற ஆயிைட

என்ைன வ வ

எனக்கு
எனக்கு என் , இைனயா

நன் ெஞமர் மார்பன் ந க்குற நண்ணிச்
நண்ணிச்
சிைக கிடந்த ஊட ன் ெசங்கண் ேசப் ஊர
வைக ெதாடர்ந்த ஆட
பைக ெதாடர்ந்

ள் நல்லவர் தம் ள்

ேகாைத பாி உ நனிெவகுண்

யா

ஆ

ேமனி அணி கண்ட தன் அன்பன்

ேச

ஆ

ேமனி தி நிலத்

தீர்விலதாகச்
விலதாகச் ெச

உய்ப்பச்
உய்ப்பச் சிரம் மிதித் த்

ற்றாள் ெசம் னல்

ஊ டன் ஆ ங்கைட.
ங்கைட.
ாி நரம் இன் ெகாைளப் கல் பாைல ஏ ம்
எ உப் ணர் யா ம் இைச ம் கூடக்
கூடக்
குழல் அளந்

நிற்ப

ழ

எ ந்

ஆர்ப்ப

மன் மகளிர் ெசன்னியர் ஆடல் ெதாடங்கப்
ெதாடங்கப்
ெபா

இழி வார் னல் ெபாற் அஃ

உ ம் இ

ேசர்ந்த

ழக்கம்
ழக்கம் ைர ம்

தி ம த

ன் ைற ேசர் னற்கண்

ய்ப்பார்

தாமம் தைல ைன ேபஎம் நீர் ைவைய
நின்பயம் பா
நின் ப ந்

வி

ற்

ஏமாக்க

நீங்காைம இன்

ணர்ந்ெதனேவ.
ணர்ந்ெதனேவ. (7)

லவர்:
லவர்: ைமேயாடக் ேகாவனார்
திைண:
திைண: ம தம்
கூற் : ேதாழி கூற்
கூற்

விளக்கம்:
விளக்கம்: தைலமகன் தைலமகேளா
தைலமகேளா

ெசவி த்தாய் ேதாழிைய நீங்களா ய

னலா னாெனனக் ேகட்

இன் ற்ற

னலணியின்பம் கூ ெகன்றாட்கு அப் னலணி

யின்ப ம் பல்ேவ

வைகப்பட்ட இன்ப ம் தைலமகன் காதன்ைம ங் கூறி என் ம்

இந்த நீரணியின்பம் ெப கயாெமன்ற .

க த்ெதாைக
இ

ள் ெந ேவ

ேபால ெகாைலவர்

ெகா மரம் ேதய்த்தார் ப க்ைக நிைரத்த
க நைவ ஆர் ஆற்

அ சுைன

ற்றி

உடங்குநீர் ேவட்ட உடம் உயங்கு யாைன
க ந்தாம் பதி ஆங்குக் ைக ெதறப்பட்
ெவறிநிைர ேவறாகச் சார் சாரல் ஓ
ெநறி மயக்குற்ற நிரம்பா நீ
சி

நனி நீ

ஞ்சி ஏற்பி

அத்தம்

ம் அஞ்சும்

ந

தல் நீத் ப் ெபா ள்வயிற் ெசல்ேவாய்

உர

ைட உள்ளத்ைத ெசய் ெபா ள்

வளைமயான் ஆகும் ெபா ள் இ

ற்றிய

என்பாய்

இளைம ம் காம ம் நின்பாணி நில்லா
இைட ைலக் ேகாைத குைழய

யங்கும்

ைறநாள் கழிதல் உறாஅைமக் காண்ைட
கைட நாள் இ

என்

அறிந்தா ம் இல்ைலப்
இல்ைலப்

ேபாற்றாய் ெப ம நீ காமம் கர்பட
ேவற் ைமக் ெகாண்
கூற்ற ம்

ெபா ள் வயிற் ேபாகுவாய்

ப் ம் மறந்தாேரா

ஓராஅங்கு

மாற் ைமக் ெகாண்ட வழி.
வழி. (12)
லவர்:
லவர்: பாைலபா ய ெப ங்க ங்ேகா
திைண:
திைண: பாைல;
பாைல; கூற் : ேதாழிக் கூற்

கூற்

விளக்கம்:
விளக்கம்: தைலமகனாற் பிாி ணர்த்தப்பட்ட ேதாழி காட்ட

தைலவிய

ெமன்ைம ம் “நாள

க ைம ந்

சின்ைம ம் இளைமயத ைம ந் தாளாண்பக்க ந்

தகுதியதைம ம் அன்பினதகல ம் அகற்சியத ைம ங்”
ங்” கூறிச் ெசலவ ங்குவித்த .
கயமலர் உண்கண்ணாய் காணாய் ஒ வன்
வயமான் அ த்ேதர்வான் ேபாலத்
ேபாலத் ெதாைட மாண்ட
கண்ணியன் வில்லன் வ ம் என்ைன ேநாக்கு
ன்னத்தின் காட் தல் அல்ல

தான் உற்ற

ேநாய் உைரக்கல்லான் ெபய ம்மன் பல்நா
பாயல்ெபேறஎன் படர்கூர்ந்
ேசேயன்மன் யா
கண்நின்

ம்

அவன்வயின்

யர் உழப்ேபன் ஆயிைடக்

கூ தல் ஆற்றான் அவனாயின்

ெபண் அன்

உைரத்தல் நமக்காயின் இன்ன

காணான் கழித

ம் உண்

ேதாள் ெநகிழ் உற்ற

என்

யரால்

நாண் இன்ைம ெசய்ேதன் ந
இனக்கிளியாம் க ந்
ஊசல் ஊர்ந்
ஐய சிறி

ம்

ஆட ஒ

ஒ நாள் என்
ணிதந்

ஓர்

தால் ஏனல்

ஓம் ம் னத்
ஞான்

உம்

அயல்

வந்தாைன

என்ைன ஊக்கி எனக் கூறத்
கூறத்

ைதயால் நன்
ெபாய்யாக
ெபாய்யாக

என்

அவன் ஊக்கக்
ஊக்கக் ைகெநகிழ்

ழ்ந்ேதன் அவன் மார்பின் வாயாச் ெசத்

ஒய்ெயன ஆங்ேக எ த்தனன் ெகாண்டான் ேமல்
ெமய் அறியாேதன் ேபால் கிடந்ேதன் மன் ஆயிைட
ெமய் அறிந்

ஏற்

எ ேவனாயின் மற்

ஒய்ெயன

ஒண்குழாய் ெசல்க எனக்கூறி வி ம்பண்பின்
அங்கண் உைடயன் அவன்.
அவன். (37)
லவர்:
லவர்: கபிலர்
திைண:
திைண: குறிஞ்சி
குறிஞ்சி;; கூற் : ேதாழி கூற் .

கூற்

விளக்கம்:
விளக்கம்: “நாற்ற ம் ேதாற்ற ம் ஒ க்க ம் உண்

ெசலவி

ம் பயில்வி

உணர்ந்த
ெபாய்யி

ம்

பின்ைற”
பின்ைற”த்

ணர்ச்சி எதிர்பா ள்

த்

ம் ெசய்விைன மைறப்பி

ம்

வ உம் உணர்ச்சி ஏழி

ம்

தன்ைன

அவன்

மைறயாைம

காரணமாக

ம் வழிநிைல
வழிநிைல பிைழயா

பல்ேவ

கவர்ெபா ள் நாட்டத்தாற்”
நாட்டத்தாற்” தைலமகட்குத்

ேதாழி கூறிய .
நலம் மிக நந்திய நய வ

தட ெமன் ேதாள்

அலமரல் அமர் உண் கண் அம் நல்லாய் நீ உறீஇ
உலமரல் உய

ேநாய்க்கு உய் ம் ஆ

ேபர் ஏ ற்றார் ேபால

ன் நின்

யார் எல்லா நின்ைன அறிந்த

உைரத் ச் ெசல்;
ெசல்;

விலக்குவாய்
உம் இல் வழி;
வழி;

தளிர் இயால் என் அறிதல் ேவண் ன் பைக அஞ்சாப்
ல் இனத்

ஆயர் மகேனன் மற்

யான்;
யான்;

ஒக்கும் மன்;
மன்;
ல் இனத்
நல் இனத்

ஆயைன நீ ஆயின் குடம் சுட்
ஆயர் எமர்;
எமர்;

எல்லா
நின்ெனா
ஏதம் அன்

ெசால் ன் ஏதேமா இல்ைல மன்;
மன்;
எல்ைல வ வான் வி ;

விேடன்,
விேடன்,
உடம்பட்

நீப்பார் கிளவி மடம் பட்

ெமல் ய ஆதல் அறியி

ம் ெமல் யால்

நின் ெமாழி ெகாண் ,யாேனா வி ேவன் மற்

என் ெமாழி ெகாண்

என் ெநஞ்சம் ஏவல் ெசயின்;
ெசயின்;
ெநஞ்சு ஏவல் ெசய்யா

என நின்றாய்க்கு எஞ்சிய

காதல் ெகாள் காமம் கலக்குற ஏதிலார்
ெபாய்ம் ெமாழி ேத வ

என்

ெதளிந்ேதன் ெதாி இழாய் யான்;
யான்;
பல் கால் யாம் கான் யாற்

அவிர் மணல் தண் ெபாழில்

“ெமய்யி

ம்

அல்கல் அகல் அைற ஆயெமா
ல்ைல கு ந்ெதா
இர

உற்ற

இன்

ஆ

ச்சி ேவய்ந்

எல்ைல

ம் கழிப்பி அர

உற்

உ மின் அதி ம் குரல் ேபால் ெபா
நல் ஏ

ரண்

நாகு உடன் நின்றன

பல் ஆன் இன நிைர நாம் உடன் ெசலற்ேக.
ெசலற்ேக. (113)
லவர்:
லவர்: ேசாழன் நல்
திைண:
திைண:
கூற்

த்திரன்

ல்ைல;
ல்ைல; கூற் : தைலமகன் கூற் .
விளக்கம்:
விளக்கம்:

விைனவலபாங்கிற்

தைலவிைய

விைனவலபாங்கிற் தைலவன் விலக்கி அவேளா
உடம்பட்டாளாக அவன் கூறிய .

அகநா
த

ம்

ண்பசப் இவ ம் ேதா

ம்

அகல்மைல இ ம்பின் ஆய்ந் ெகாண்
பைணஎழில் அழிய வா ம் நா

அ த்த

ம்

நிைனவல் மா அவர் பண் என்

ஓவா

இைனயல் வாழி ேதாழி ணர்வர்
இலங்குேகால் ஆய்ெதா

ெநகிழப்
ெநகிழப் ெபா ள் ாிந்

அலந்தைல ெஞைமயத்

அதர்அைடந் தி ந்த

மால்வைரச் சீ

ர் ம ள்பல் மாக்கள்

ேகாள்வல் ஏற்ைற ஓைச ஓர்மார்
தி த்திக் ெகாண்ட அம்பினர் ேநான்சிைல
எ த்தத்
கீழ்ப்ப

இாீஇ இடந்ெதா ம் படர்த ன்
தாரம் உண்ணா ேமற்சிைனப்

பழம் ேபாற் ேசற்ற தீம் ழல் உணீஇய
க ங்ேகாட்

இ ப்ைப ஊ ம்

ெப ங்ைக எண்கின் சுரன்இறந்
சுரன்இறந் ேதாேர.
ேதாேர. (171)

ஆற்றிைடக்
சிறி

கண்

அவைள

கூறியவழி அவள் கூட

லவர்:
லவர்: கல்லாடனார்
திைண:
திைண: பாைல;
பாைல; கூற் : ேதாழி கூற்
கூற்

விளக்கம்:
விளக்கம்:

தைலமகன்

பிாிவின்கண்

ேவ பட்ட

தைலமகைளத்

ேதாழி

வற் றீஇய .
நைகநீ ேகாளாய் ேதாழி அல்கல்
வயநாய் எறிந்

வன்பறழ் தழீஇ

இைளயர் எய் தல் மடக்கிக் கிைளெயா
நான் ைலப் பிணவல் ெசா யக் கான் ஒழிந்
அ ம் ைழ

க்கர் ஆள்குறித்

நின்ற

த கட் பன்றி ேநாக்கிக் கானவன்
கு கினன் ெதா த்த கூர்வாய்ப் பகழி
மைடெசலல்

ன்பின்தன் பைடெசலச் ெசல்லா

அ வழி விலக்கும்எம் ெப விறல் ேபா
எய்யா

ெபய ம் குன்ற நாடன்

ெசறிஅாில்
ஏந் குவ

டக்க ன் பாீஇப் ாிஅவிழ்ந்
ெமாய்ம்பிற்

ச்ேசார் மாைல

ஏற் இமில் கயிற்றின் எழில்வந்
இல்வந்

ம் என

யல்வர

நின்ேறாற் கண்டனள் அன்ைன

வல்ேல என் கம் ேநாக்கி
நல்ைல மன் என நகூஉப் ெபயர்ந் ேதாேள.
ேதாேள. (248)
லவர்:
லவர்: கபிலர்
திைண:
திைண: குறிஞ்சி;
குறிஞ்சி; கூற் : ேதாழி கூற்
கூற்

விளக்கம்:
விளக்கம்:

இர க்குறிச்

சிைறப் றமாகத்

தைலமகள் ேகட்பத் ேதாழி ெசால் ய .
மாதிரம் ைதயப் பாஅய்க் கால் ழ்த்
ஏ ைடப் ெப மைழ ெபாழிந்ெதன அவல்ேதா
ஆ களப் பைறயின் வாி ணல் கறங்க
ஆய்ெபான் அவிர்இைழ

க்கி யன்ன

நீ ணர்க் ெகான்ைற கவின்ெபறக் கா டன்

தைலமகட்குச்

ெசால்

வாளாய்த்

சுடர் ைர ேதான்றிப் தல்தைலக் ெகாளாஅ
ல்ைல இல்லெமா

மலரக் கல்ல

பகுவாய்ப் ைபஞ்சுைன மா ண ம ரக்
கார்ெதாடங் கின்ேற காைல காதலர்
ெவஞ்சின ேவந்தன் வியன்ெப ம் பாசைற
ெவன்றி ேவட்ைகெயா

நம் ம் உள்ளார்

யா ெசய் வாங் ெகால் ேதாழி ேநாதகக்
ெகாைலகுறித் தன்ன மாைல
ைனத

ேபாழ்தின் நீந்தேலா அாிேத.
அாிேத. (364)

லவர்:
லவர்: ம ைர ம தங்கிழார் மகனார் ெப ங்கண்ணனார்
திைண:
திைண:
கூற்

ல்ைல;
ல்ைல; கூற் : தைலமகள்

விளக்கம்:
விளக்கம்: ப வங்கண்டழிந்த தைலமகள் ேதாழிக்குச் ெசால் ய

நால யார்
நைர வ ம் என்
குழவியிடத்ேத

எண்ணி நல் அறிவாளர்
றந்தார் ைர தீரா

மன்னா இளைம மகிழ்ந்தாேர ேகால் ஊன்றி
இன்னாங்கு எ ந்தி ப்பார் (11)
தவல் அ ந் ெதால் ேகள்வித் தன்ைம உைடயார்
இகல் இலர் எஃகு உைடயார் தம் ள் குழீஇ
நக ன் இனி ஆயின் காண்பாம் அகல் வானத்
உம்பர் உைறவார் பதி.
பதி. 137
இன்னா ெசயி
ன்னாத்

ம் வி தற்கு அாியாைரத்

றத்தற்கு
றத்தற்கு உ வேதா -

ன்ன அ ஞ் சீர்

விண் குத் ம் நீள் வைர ெவற்ப கைளபேவா
கண் குத்திற்

என்

தம் ைக.
ைக. 226

கம்மம் ெசய் மாக்கள் க வி ஒ க்கிய
மம்மர் ெகாள் மாைல மலர் ஆய்ந்
ைக மாைல இட் ம் க

ழ்ந்தாள்

இ மாைல என் ெசய்வ

என்

ெதா ப்பாள்
ைண இல்லார்க்கு

(393)

பழெமாழி நா
`

ஒற்கம் தாம் உற்ற இடத் ம் உயர்ந்தவர்
நிற்பேவ நின்ற நிைலயின்ேமல் வற்பத்தால்
தன்ேமல் ந
ல் ேமயா

ம் பசி ெபாி ஆயி
ஆகும்

ம்

(70)

மக்கள் அன்றி னி தக்கார் ஆய
ெபா மக்கள் ெபால்லா ஒ க்கம் அ மன்
குன்றத்
ம் ெகா அ வி நல் நாட
மன்றத்

ைமயல் ேசர்ந்தற்

ம்

(120)

ெசயல் ேவண்டா நல்லன
நல்லன ெசய்விக்கும் தீய
ெசயல் ேவண்

நிற்பின் விலக்கும் இகல் ேவந்தன்

தன்ைன ந ந்

தனக்கு உ தி கூறலால்

ன் இன்னா

த்தார் வாய்ச் ெசால் (263)

க வி

ள் ெகாண்

கலந்தா ம் தம் ள்

ஒ வழி நீ ம் உைறதேலா
ெபா

கடல் தண் ேசர்ப்ப

தி ெவா ம் இன்னா

ன்பம்
ந் தாமைரேமல்

ச்சு.
ச்சு.

சி பஞ்ச லம்
கண் வனப் க் கண்ேணாட்டம் கால் வனப் ச் ெசல்லாைம
எண் வனப் இத்
ேகட்டார் நன்

ைண ஆம் என்

உைரத்தல் பண் வனப் க்

என்றல் கிளர் ேவந்தன் தன் நா

வாட்டான் நன்

என்றல் வனப் (8)

ெபாய்யாைம நன்

ெபா ள் நன்

ெகால்லாைம நன்

ெகாழிக்குங்கால் – பல்லார்

ேபணாைம ேப

ம் தைகய சிறி

மாணாைம மாண்டார் மனம் (38)

உயிர் ேநாவக்
எனி

ம்

ன்

ேதாற் கன்

காட் க் கறவார் கறந்த பால்

பாற்பட்டார் உண்ணார் பழி பாவம் - பாற்பட்டார்
ஏற்
கூற்

அயரா இன் ற்

வாழ்வன ஈ

அழியக்

உவப்பச் ெசய்யார் ெகாணர்ந்

(83)

ஆசாரக்ேகாைவ
ல் ைபங்கூழ் ஆப்பி சுடைல வழி தீர்த்தம்
ேதவகுலம் நிழல் ஆன் நிைல ெவண்ப

என்

ஈர் ஐந்தின்கண்

ம் உமிழ்ேவா

ல

ேசாரார் உணர்

உைடயார் (32)

கால்வாய்த் ெதா

இ

ம்

சமயம் எ ந்தி ப்

ஆசாரம் என்ப குரவர்க்கு இைவ இைவ
சாரத்தால் ெசால் ய

ன்

(62)

சூதர் கழகம் அரவம் அறாக் களம்
ேபைதகள் அல்லார் காஅர் குபேவல்
ஏதம் பல ம் த ம் (98)

ைகந்நிைல
ஆமா சிைலக்கும் அணி வைர ஆாிைட
ஏ மாண் சிைலயார்க்கு இன மா இாிந்

ஓ ம்

தாம் மாண் இல் ெவஞ் சுரம் ெசன்றார் வரக் கண்
வாய் மாண்ட பல்
ட்ட

ப ம் (18)

நீர் அைட கைர ேமய்ந்

எ ந்

ெதாட்ட வாி வரால் பா ம் னல் ஊரன்
கட்

அலர் கண்ணிப் தல்வைனக் ெகாண்

சுட்

அைலய வ ம் (38)

ெகா

எம் இல்

வாய்ப் ணர் அன்றில் ெகாய் மடல் ெபண்ைணத்

தட க் கிைள பயி ம் தண் கடல் ேசர்ப்பன்

நில க் ெகா ங் கழி நீந்தி நம்
ல த் திைர ெபா த ேபாழ்

ன்றில்
(57)

சிலப்பதிகாரம்
ெந ேயான் குன்ற ம் ெதா ேயாள் ெபௗவ ம்
தமிழ்வரம் அ த்த தண் னல்
னல் நல்னாட்
நல்னாட்
மாட ம ைர ம் பீ ஆர் உறந்ைத ம்
க ெக

வஞ்சி ம் ஒ

னல்
னல் கா ம்

அைரசு ற் றி ந்த உைரசால் சிறப்பின்
மன்னன் மாரன் மகிழ் ைண ஆகிய
இன்இ
ன்இள ேவனில் வந்தனன்
வந்தனன் இவண்என
ண்என
வளம்ெக
ம்ெக

ெபாதியில்
ெபாதியில் மா னி பயந்த

இளங்கால்
ளங்கால்

தன் இைசத்தனன்
ைசத்தனன் ஆத ன்

மகர ெவல்ெகா
கர்அ
கர்அ

ைமந்தன் ேசைன

ேகாலம்
ேகாலம் ெகாள்

ம் என்ப

ேபால்
ேபால்

ெகா மிைட ேசாைலக் குயிேலான்
குயிேலான் என்

ம்

பைட ள் ப ேவான் பணிெமாழி கூற
மடல்அவிழ்
ல்அவிழ் கானல்
கானல் கடல்விைள யாட்
ேகாவலன்
ேகாவலன் ஊடக் கூடா

ள்

ஏகிய

மாமலர் ெந ங்கண் மாதவி வி ம்பி
வா

ைல ம ங்கின்
ற நிவந்த ேமல்நி
ேமல்நிைல

ேவனில்
ைழ
ேவனில் பள்ளி ஏறி மாண்இ
மாண்இைழ
(சிலப்பதிகாரம்,
சிலப்பதிகாரம், கார்க்காண்டம்,
கார்க்காண்டம், ேவனிற்காைத,
ேவனிற்காைத, 1-11)
ஆய்ெபான் னாிச்சிலம் ம் சூடக ம் ேமகைல ம் ஆர்ப்ப வார்ப்ப
மாயஞ்ெசய் வாள ணர்

ழ நங்ைக மரக்கான்ேமல் வாளமைல யா ம் ேபா

மாயஞ்ெசய் வாள ணர்

ழ நங்ைக மரக்கான்ேமல் வாளமைல யா மாயின்
மாயின்

காயாமலர்ேமனி ேயத்தி வாேனார் ைகெபய் மலர்மாாி காட் ம் ேபா

ம்;
ம்;

ம்

உட்குைடச் சீ

ெரா மகன்
மகன் ஆனிைரெகாள்ள
ஆனிைரெகாள்ள உற்ற காைல

ெவட்சி மலர் ைனய ெவள்வா

ழத்தி ம் ேவண் ம் ேபா

ெவட்சி மலர் ைனய ெவள்வா

ழத்தி ம் ேவண் ன் ேவற்

கட்சி ட் காாி க ய குர ைசத் க் காட் ம் ேபா
கள்விைல யாட்

ம்
ர்க்

ம்

ம ப்பப் ெபாறாமறவன் ைகவில்
ைகவில் ஏந்திப்

ள்

ம் வழிப்படரப் ல்லார் நிைரக திப் ேபாகும் ேபா

ள்

ம் வழிப்படரப் ல்லார் நிைரக திப் ேபாகுங் காைலக்

ெகாள்

ம்

ங் ெகா ெய த் க் ெகாற்றைவ ம் ெகா மர ன் ெசல்

ம்ேபா

ம்

(சிலப்பதிகாரம்,
சிலப்பதிகாரம், ம ைரக்காண்டம்,
ைரக்காண்டம், ேவட் வ வாி,
வாி, உைரப்பாட் மைட)
மைட)
நிலந்த

தி வின்
வின் நிழல்வாய்
நிழல்வாய் ேநமி

கடம் ண்

ட் ம் ெகௗாியர் ெப ஞ்சீர்க்

ேகா ன் ெசம்ைம ம் குைடயின் தண்ைம ம்
ேவ ன் ெகாற்ற ம் விளங்கிய ெகாள்ைகப்
பதிெய

வறியாப் பண் ேமம் பட்ட

ம ைர

ர் மாநகர் கண்டாங்கு
கண்டாங்கு

அறந்த

ெநஞ்சின்
ெநஞ்சின் அறேவார் பல்கிய

றஞ்சிைற

ர்ப் ெபாழி டம் குந்

தீ தீர் ம ைர ம் ெதன்னவன் ெகாற்ற ம்
மாதவத் தாட் க்குக் ேகாவலன் கூ ழித்
தாழ்நீர் ேவ த் தைலச்ெசங் கானத்
நான்மைற
மாமைற
மாதவ

ற்றிய நலம் ாி ெகாள்ைக
தல்வன் மாடலன்
மாடலன் என்ேபான்

னிவன் மைலவலங் ெகாண்

குமாியம் ெப ந் ைற ெகாள்ைகயிற் ப ந்
தமர் தற் ெபயர்ேவான் தாழ்ெபாழி
தாழ்ெபாழி லாங்கண்
வகுந் ெசல் வ த்தத்

வான் யர் நீங்கக்

க ந்தி இடவயிற் குந்ேதான் தன்ைனக்
ேகாவலன் ெசன்

ேசவ

வணங்க

(சிலப்பதிகாரம்,
சிலப்பதிகாரம், ம ைரக்காண்டம்,
ைரக்காண்டம், அைடக்கலக்காைத,
அைடக்கலக்காைத, 1-19)

