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முகவுைர 

பகற்கண்ேடன் நாரணைனக் கண்ேடன்; 
 கனவில் ம1கக்கண்ேடன்' 
- 2தத்தாழ்வாா் 

பகல் இரா என்று பார்க்காமல் நனவிலும் கனவிலும் அகத்தில் அன்ெபன்னும் 
விளக்ேகற்றிக் கண்ணைனக் கண்டுணர்ந்தவர்கள் ஆழ்வார்கள். அச்சுதனின் 
அடிபணிந்து 'ஆள்கின்றான் ஆழியான்' என்று அவனுக்ேக ஆளாகி அன்ெபாழுகப் 
பாடிய ஆழ்வார்களுள், அந்தப் பரம்ெபாருளுக்ேக பல்லாண்டு பாடி வாழ்த்தி 
உயர்ந்தவர் ெபரியாழ்வார். ெபரியாழ்வாரின் திருமகளாரான ஆண்டாேளா, தான் 
சூடிக் ெகாடித்த மலர்மாைலயாலும் பாடிக் ெகாடுத்த தமிழ்மாைலயாலும் 
விலங்கிட்டுப் பரந்தாமைனேய ஆண்ட பரமபக்ைத.  மற்ற ஆழ்வார்கைளப் ேபால் 
பக்தி ேவறு, தாம் ேவறு என்று இல்லாமல் பக்திையயும் ஆண்டாைளயும் 
பிரிக்கமுடியாத நிைலயில் பக்திமயமாக நின்றவள் ஆதலால், ஆழ்வார்கள் 
எல்லாரிலும் ஆண்டாேள உயர்ந்தவள் ஆகின்றாள். அதனால்தான், 'ஆழ்வாா்கள் தம் 
ெசயைல விஞ்ச1 ந;ற்<ம் தன்ைமயள்' என்று ேகாைதயின் ெபருைமையப் பாடுகின்றார் 
மணவாள மாமுனிகள்.  

மயர்வற மதிநலம் அருளப்ெபற்ற ஆண்டாள், ேகாவிந்தனின் திருவருள் ெபற்று 
அவைனத் தன் மணாளனாக அைடய ேவண்டி மார்கழித்திங்கள் முழுவதும் ேநான்பு 
ேநாற்றாள். அவளது ேநான்பின் சிறப்பினால் மனமகிழ்ந்து மாதவன் தன் அருகில் 
வருவான் என்று எதிர்பார்த்தாள். கண்ணன் வரவில்ைல. இதனால் மனம் வருந்திய 
ேகாைத, காமேதவனிடம் ெசன்று முைறயிட்டாள். 'மானிடவா்க்< என்> ேபச்?ப்ப@ல் 
வாழக;ல்ேலன் கண்டாய் மன்மதேன' என்று ெசால்லிக் ேகாவிந்தைன மணக்காமால் 
மனிதைர மணந்து ெகாள்ளும் நிைல என்று ஒன்று தனக்கு உண்டானால் தன் 
உயிைர மாய்த்துக்ெகாள்ளப்ேபாவதாகக் காமனிடம் அறிவித்தாள். அதனால் 'ேகசவ 
நம்பிையக் கால்பி@ப்பாள்' என்னும் ேபறு தனக்கு வாய்க்குமாறு அருள்ெசய்ய ேவண்டும் 
என்று மன்மதனிடம் ேவண்டிநின்றாள். ேகாைதயின் ேவண்டுதல் நிைறேவறுமாறு 
கண்ணனும் அவள் கண்முன் ேதான்றி, அவைளச் சக்ீகிரம் தன் மைனயாளாக்கி 
அைழத்துக்ெகாள்ள வருவதாகக் கூறிப் ேபானான். வசந்த காலமும் வந்துவிட்டது. 
குயில்கள் கூவத் ெதாடங்கின. ஆனால், வருேவன் என்று ெசால்லிச்ெசன்ற கண்ணன் 
மட்டும் வந்து ேசரவில்ைல. ஒருேவைளக் கண்ணைன வரச்ெசால்லிக் குயிைலக் 
கூவச் ெசான்னால்  அந்தக் குயிலின் ஓைச ேகட்டுத் தன்னிடம் வருவாேனா என்று 
ஏங்கி, அந்தக் குயிைலக் ேகாவிந்தனிடம் துூதாக அனுப்பிைவத்தாள். ஆயினும் 
அவன் வரவில்ைல. கண்ணைன நிைனத்து நிைனத்து மனம் உருகி இைமகைள 



மூடாமல் துன்பக் கடலில் ஆழ்ந்து எவ்வளவு காலம் தான் கண்விழித்து 
இருக்கமுடியும்? ஒருநாள் கண் அயர்ந்தாள்.  

நனவினால் நல்கா தவைரக் கனவினால் 
காண்டல1ன் உண்ெடன் உயிா். 
என்ற வள்ளுவர் கூற்றுப்படி, நனவில் தான் காண முடியாத நாராயண நம்பிையக் 
கனவில் காணும் ேபறு ெபற்று உயிர்ப் ெபாலிவுற்றாள் ேகாைத. அது மட்டுமன்றி, 
அந்தக் கனவிேலேய அவைன நாடும் நகரமும் அறிய மணந்துெகாள்ளும் 
பாக்கியமும் அருளப்ெபற்றாள். அவ்வாறு அக்கனவில் ெபற்ற அவனது உறவு 
‘இற்ைறக்<ம் ஏேழழ் பிறவிக்<ம்’ அவளுக்குப் பற்றாக நிைலத்து நிற்குமாறு 
அருள்ெசய்தான் பரமன்.  

ஆயனாகிய மாயன் தன்ைன மணந்துெகாண்ட இந்த அருங்கனவிைனத் தன் 
ஆருயிர்த் ேதாழியிடம் ெசால்லி மகிழும் ேகாைத அந்தக் கனவிைன 'வாரணம் 
ஆயிரம்' என்று ெதாடங்கும் பத்துப் பாசுரங்கள் ெகாண்ட துூய தமிழ்மாைலயாக 
அருளிச்ெசய்கிறாள். இந்தப் பத்துப் பாடல்களுடன் பலைனச் ெசால்லும் 
பதிேனாராம் பாடலும் ேசர்ந்து ஶ்ரீ ஆண்டாள் பாடிய 'நாச்சியார் திருெமாழி'யின் ஒரு 
பகுதியான 'ஆறாம் திருெமாழி'யாகத் திகழ்ந்து விளங்குகிறது.  

'ஆயDம் ெதா>ம் ெதா>ம் இன்பம் தEம்’ தமிழ்மாைலயாகிய 'வாரணம் ஆயிரம்' என்னும் 
ஆரண ெமாழியின் அரும்ெபாருளில் ஆழ்ந்து ஆராய்ந்து அைனவரும் அனுபவிக்க 
ேவண்டி விளக்கவுைரயாகிய இந்நுூைல எழுத முயன்றுள்ேளன். ‘வாரணம் ஆயிரம் 
விளக்கவDைர’ என்னும் இந்நுூைலப் படிப்பவர்களின் வாழ்வில் வளங்கள் பல கூடித் 
துயர் ேதய்ந்து நலம் வாய்க்க நாரண நம்பியின் நல்லருைள நாடித் துதிக்கின்ேறன்.  

காப்புச் ெசய்யுள்கள் தவிர மற்ற விவரங்கள் யாவும் பல்ேவறு நுூல்களிலிருந்து 
எடுத்த ெசய்திகைளக் ெகாண்டுத் ெதாகுக்கப்பட்டைவேய என்பைத இங்குத் 
ெதரிவித்துக் ெகாள்ள விரும்புகிேறன். இந்த விளக்கவுைரப் புத்தகத்ைத உருவாக்க 
எந்ெதந்த நுூல்கள் துைண ெசய்தன என்பதற்கான பட்டியைலயும் வாரணம் 
ஆயிரத்தின் இலக்கண விளக்கத்ைதயும் பிற்ேசர்க்ைகயாக அளித்துள்ேளன். 

‘வாரணம் ஆயிரம் விளக்கவுைர’ என்னும் இந்நுூலில் ெசாற்பிைழேயா 
ெபாருட்பிைழேயா இருப்பின் அருள்கூர்ந்து ெபாறுத்து இதைன ஆதரித்து ஏற்றுக் 
ெகாள்ளுமாறு ேவண்டுகிேறன். 

அன்புடன், 

இரா. இமயவரம்பன் 



காப்பு 

1. நம்மாழ்வார் வாழ்த்து 

(பாவைக: ெவண்டைளயால் வந்த கலிவிருத்தம்) 

ேகாைத மலா்மகள் ேகாவிந்தன் ேமலEங் 
காதல் ெபEகக் கனாக்கண் Gைரத்ததாம் 
தீத;ல் மைறயின் ச1றப்ைப ெமாழ1ந்த;டக் 
ேகாத;ல் <Eைகயா் ேகான்கழல் காப்பேத. 

ெசாற்ெபாருள்:  

ேகாைத மலர்மகள் = மலர்மகளாகிய (இலக்குமி) ேகாைத 

ேகாவிந்தன் ேமல் அரும் காதல் ெபருக = ேகாவிந்தன் மதீான அரிய காதல் ெபருக 

கனாக் கண்டு உைரத்ததாம் = கனெவான்ைறக் கண்டு (தன் ேதாழிக்கு) 
ெசால்வதாகிய 

தீதில் மைறயின் = தீைமயற்ற ேவதெமாழியாகிய ‘வாரணம் ஆயிரம்’ என்னும் 
பதிகத்தின் 

சிறப்ைப ெமாழிந்திட = சிறப்ைப விவரித்து நான் விளக்கவுைரயாக அளிப்பதற்கு 

ேகாதில் = குற்றமற்ற 

குருைகயர் ேகான் = திருக்குருகூரில் அவதரித்த நம்மாழ்வார் 

கழல் = திருவடிகள் 

காப்பேத = காப்பாக அைமயும்

      * 

2. கைலமகள் வாழ்த்து 

(பாவைக: ேநரிைச ெவண்பா) 

வாரணங்கள் Iழ மணிவண்ணன் வந்தாெனன்(>) 
ஆரணங்காம் ஆண்டாள் அளித்தEKம்  -  ஆரணமாம் 

அந்தம1ழ1ன் ஆழ்ெபாEளா ராய்ந்தளிக்<ம்  ஆற்றைலநா 

வந்தகைல வாணீ வழங்<.. 



ெசாற்ெபாருள்:  

நா வந்த கைல வாண ீ= என் நாவில் வற்ீறிருக்கும் கைலவாணிேய! 

வாரணங்கள் சூழ = யாைனகள் சூழ்ந்துவர 

மணிவண்ணன் வந்தான் என்று = கண்ணன் (தன்ைன மணம்புரிய) வந்தான் என்று 

ஆர் அணங்காம் = அழகு வாய்ந்த ெதய்வமகளாகிய 

ஆண்டாள் அளித்து அருளும் = ஶ்ரீ ஆண்டாள் அருளிச்ெசய்த 

ஆரணமாம் = ேவதெமாழியாகிய 

அந்தமிழின் = ‘வாரணம் ஆயிரம்’ என்னும் அழகிய தமிழ்மாைலயின் 

ஆழ் ெபாருள் ஆராய்ந்து அளிக்கும் ஆற்றைல = ஆழ்ந்த அர்த்தத்ைத ஆராய்ந்து 
விளக்கும் சக்திைய 

வழங்கு = (நீ எனக்கு) அருள்வாயாக!

      *

3. ேகாைத துதி 

(பாவைக: ேநரிைச ெவண்பா) 

ைவயத்தாா் வாழ மைறவாழ வண்பDLைவத் 
ைதயலாள் தீந்ேதன் தம1ழளித்தாள் – ைமயற்ற 
மாமலராள் அன்னாள் மலா்த்தா ளிைணவணங்கச் 
ேசமM>ம் வாழ்வDம் ெசழ1த்L. 

ெசாற்ெபாருள்:  

ைவயத்தார் வாழ = உலகத்தில் உள்ளவர்கள் அைனவரும் வளமுடன் வாழுமாறும் 

மைற வாழ = ேவதங்கள் மாண்புடன் விளங்குமாறும் 

வண் புதுைவ = வளமிகுந்த ஶ்ரீவில்லிபுத்துூரில் அவதரித்த  

ைதயலாள் = மங்ைகயான ஆண்டாள் 

தீம் ேதன் = தித்திக்கின்ற ேதன் ேபான்ற 

தமிழ் அளித்தாள் = திருப்பாைவ, நாச்சியார் திருெமாழி என்னும் தமிழ்மாைலகைள 
நாம் கற்றுணருமாறு அருளிச்ெசய்தாள் 

ைம அற்ற = குற்றமற்ற 



மாமலராள் = தாமைர மலரில் வற்ீறிருக்கும் திருமகள் 

அன்னாள் = ேபான்றவளாகிய ேகாைதயின் 

மலர்த்தாள் இைண வணங்க = மலர் ேபான்ற திருவடிகைள வணங்கினால் 

வாழ்வும் = நம் வாழ்க்ைகயும் 

ெசழித்து = ெசழிப்புடன் 

ேசமம் உறும் = வளம் ெபறும்.

க(ைதக4, 

      இரா. இமயவரம்பன்



ெசாற்ெபாருள் விளக்கம் 



1. வாரணம் ஆயிரம் 

வாரண மாயிரம் Iழ வலம்ெசய்L, 
நாரண நம்பி நடக்க;ன்றான் என்ெறத;ா், 
2ரண ெபாற்<டம் ைவத்Lப் பDறெமங்<ம், 
ேதாரணம் நாட்டக் கனாக்கண்ேடன் ேதாழீநான். 

ெசாற்ெபாருள் 

ேதாழ ீ= என் உயிர்த் ேதாழிேய! 

நம்பி = சகல குண பரிபூரணனாகிய 

நாரணன் = ஶ்ரீமன் நாராயணன் 

ஆயிரம் வாரணம் சூழ = ஆயிரம் யாைனகள் சூழ்ந்து வர 

வலம் ெசய்து = ஊர்வலமாக வந்து 

நடக்கின்றான் என்று = எழுந்தருளுகின்றான் என்று அறிந்து அவைன வரேவற்று 

எதிர் = எதிேர 

ெபான் பூரண குடம் ைவத்து = ெபான்மயமான பூர்ண கும்பங்கைள ைவத்து 

புறம் எங்கும் = நகர்ப்புறம் முழுவதும் 

ேதாரணம் நாட்ட = ேதாரண கம்பங்கள் நாட்டி அலங்கரிக்கும் இந்நிைலயிைன 

நான் கனா கண்ேடன் = நான் கனவில் கண்டு களித்ேதன்! 

கருத்து 

ேதாழ,ீ கல்யாண குணங்கள் நிைறந்தவனான நாராயணமூர்த்தி, ஆயிரம் 
யாைனகள் சூழ்ந்துவர எழுந்தருளி வலம் வருகிறான் என்று அவைன வரேவற்று 
எதிேர ெபான்னாலான பூரண குடம் ைவத்து, நகரம் முழுவதும் ேதாரண கம்பங்கள் 
நாட்டி அலங்கரிக்கும் இந்நிைலயிைன நான் கனவில் கண்டு களித்ேதன். 

பாடல் விளக்கம் 

ேகாைதையத் திருமணம் ெசய்துெகாள்ளக் ேகாவிந்தன் மணக்ேகாலம் ெகாண்டு 
வருகிறான். அப்படி வரும்ேபாது அவைனச் சுற்றி ஓராயிரம் யாைனகள் உடன் 
வருகின்றன. அவைன அந்த ஊேர பூரண கும்ப மரியாைதயுடன் வரேவற்கிறது. 



இவ்வாறு கண்ணன் மணப்பந்தலுக்கு வரும் அழைகயும் கம்பரீத்ைதயும் ேதாழியிடம் 
ெசால்லிப் பூரிக்கிறாள் ேகாைத. 

வாரணம் என்றால் யாைன என்று ெபாருள். இச்ெசால், யாைன என்னும் ஒரு 
ெபாருைளக் குறிப்பதாக ேசந்தன் திவாகரம் என்னும் நிகண்டு நுூலில் 
கூறப்பட்டுள்ள முப்பத்ெதட்டுப் ெபயர்களில் ஒன்று. யாைனயின் முப்பத்ெதட்டுப் 
ெபயர்களாவன : தும்பி, கடிைவ, புகர்முகம், ேதால், கரி, உம்பல், வயமா, பகடு, 

நால்வாய், கரிணி, குஞ்சரம், கயேம, களபம், மருண்மா, தந்தி, மாதங்கம், ஒருத்தல், 
களிறு, சிந்துரம் , கைறயடி, எறும்பி, வழுைவ, வாரணம், ேவழம், வல்விலங்கு, 
நாகம், மதகயம், அத்தி, இபம், கும்பி, ேபாதகம், உவாேவ, துூங்கல், மாதிரம், மறமலி 
ைகம்மா, ஆம்பல், ேகாட்டுமா, புைழக்ைக. 

‘யாைன’ என்பது மங்கலச் ெசால்லும் கூட. ஆ.சிங்காரேவலு முதலியாரின் அபிதான 
சிந்தாமணி (தமிழ் என்ைசக்ேளாபடீியா) வழங்கும் மங்கலச் ெசாற்களின் பட்டியலில் 
‘யாைன’ என்னும் ெசால்லும் இடம்ெபறுவைதக் காணலாம்.. 

சீா், எNத்L, ெபான், 2, த;E, மணி, யாைன, ேதா், பாி, கடல், பDகழ், மைல, மத;, நீா், ஆரணம்(ேவதம்), 
ெசால், பDயல், ந;லம், கங்ைக, உலகம், பாித; (Iாியன்), அம1ா்தம் ஆக;யனவDம் இைவ ெதாடா்பன 
ெசாற்கKம். 
- அபிதான ச1ந்தாமணி 

மங்கல நிகழ்வான திருமணத்ைத விவரிக்கும் இந்தப் பதிகம், யாைனையக் 
குறிக்கும் ‘வாரணம்’ என்ற மங்கலச் ெசால்ேலாடு ெதாடங்கி இருப்பது 
குறிப்பிடத்தக்கது. 

‘மஞ்?ேதாய் ெவண்<ைட மன்னராய் வாரணம் Iழ வாழ்ந்தாா்’ என்னும் திருமங்ைகயாழ்வார் 
பாடல் உணர்த்துவதுேபால், யாைனகள் நிைறய ைவத்திருப்பது அரசர்களின் 
ெசல்வச்ெசழிப்புக்கும் வரீத்திற்கும் ஓர் அைடயாளமாகத் திகழ்கிறது. ேமலும், 
அரசர்கைள எல்லாம் திருமாலின் அம்சமாகக் கருதுவது மரபு ஆதலால், 
வடமதுைரக்கு அரசனாகிய நாரண நம்பி நடக்கின்ற அழைகச் ெசால்லும் ேபாது 
யாைனகள் சூழ வந்தான் என்று ெசால்கின்றாள் ேகாைத. 

அரங்கனின் ேகாயில் வாசலில் அவைனத் தரிசிப்பதற்காகக் கூடியுள்ள 
யாைனகளின் கூட்டம் அைலகடெலனக் காட்சியளித்ததாக ெதாண்டரடிப்ெபாடி 
ஆழ்வார் கூறுவைதக் காணலாம். 

இEங்களிற்> ஈட்டMம் பி@ெயாG Mர?ம் 
அத;ா்தல1ல் அைல கடல் ேபான்> உளL எங்<ம் 
- ெதாண்டர@ப்ெபா@ ஆழ்வாா் 



கம்பநாட்டாழ்வார் தாம் இயற்றிய இராமகாைதயில், இராகவன் சைீதைய 
மணம்புணரத் திருமண மண்டபத்ைதச் ெசன்றைடயும்ேபாது, யாைனக் கூட்டம் 
புைடசூழத் ேதரின் ேமல் வந்து ேசர்ந்தான் என்று கூறுவைதயும் இங்கு ஒப்பு ேநாக்கி 
மகிழலாம். இங்கு சிற்றரசர்கள் ெவள்ளெமனப் ெபருந்திரளாகக் கூடியிருந்தைதேய 
யாைனக் கூட்டம் என்று குறிப்பிடுகிறார்.

எஞ்சல1ல் உலகத் Lள்ள எற1பைட அரச ெவள்ளம் 
<ஞ்சரக் <ழாத்த;ன் ?ற்ற ெகாற்றவன் இEந்த Pடம் 
(<ஞ்சரம் = யாைன, <ஞ்சரக் <ழாம் = யாைனக் Pட்டம்) 
- கம்பா் 

திருமாலின், நாமங்களுள் மிக உன்னதமானது ‘நாராயணா’ என்னும் நாமேம. 
கண்ணனுைடய பாதங்கைளப் பற்றிப் பணியும் பக்தர்களின் மனத்தில் முதலில் 
உதித்திடும் திருநாமமும் நாராயணேம என்கிறார் நம்மாழ்வார். 

கண்ணன் கழல1ைண, - நண்Qம் மனMைடயீா், 
எண்Qம் த;Eநாமம், - த;ண்ணம் நாரணேம. 

- நம்மாழ்வார் 

அதனால்தான், ‘குயில் பத்து’ என்று ெசால்லக்கூடிய ‘ஐந்தாம் திருெமாழி’யின் கைடசி 
பாட்ைட ‘நேமா நாராயணா என்பாேர’ என்று பாடி முடிக்கும் ேகாைத, தனக்கும் 
கண்ணனுக்கும் நடக்கவிருக்கும் திருமணத்ைதப் பாடும் ‘வாரணம் ஆயிரம்’ என்னும் 
ஆறாம் திருெமாழியின் முதற்பாடலிலும் கண்ணைன ‘நாரண நம்பி’ என்று 
அைழக்கின்றாள். அதுமட்டுமல்லாமல், அம்மி மிதிக்கும் அருைமயான ேவைளயிலும், 
அவைன ‘நாராயண நம்பி’ என்ேற அைழக்கின்றாள் என்பதும் இங்குக் 
குறிப்பிடத்தக்கது. 

'நம்பி' என்ற ெசால்லுக்கு சகல குண பரிபூர்ணன் என்று ெபாருள். ஶ்ரீமன் 
நாராயணன் அைனத்து கல்யாண குணங்களும் நிைறந்தவன் ஆதலால், 'நம்பி' என்ற 
அழகிய ெசால் ெகாண்டு அவைன அைழக்கிறாள் ேகாைத. 'இராமனாகிய நம்பியின் 
வடிவழைகப் பார்ப்பதற்கு சைீதக்கு ஆயிரம் கண்கள் ேவண்டும்; அேதேபான்று, 
சைீதயின் ேபெரழிைலக் காண்பதற்கும் இராமனுக்கு ஆயிரம் கண்கள் ேபாதாது' 
என்று கம்பநாடர் கூறுவதும் இங்கு ேநாக்கத்தக்கது.  

நம்பிையக் காண நங்ைகக்< ஆயிரம் நயனம் ேவண்Gம் 
ெகாம்பிைனக் காQம் ேதா>ம் <ாிச1ற்<ம் அன்னேத ஆம் 
- கம்பா் 

மதுைரயார் மன்னன் ஆதலால், அவைன எதிர்ெகாண்டு வரேவற்கப் பூரண கும்ப 
மரியாைதயுடன் திரண்டிருக்கின்றனர் ஊர் மக்கள். ேமலும், ேதாரணங்கைளயும் 



நாட்டி வதீிேதாறும் அலங்கரித்துள்ளனர். இந்தக் கண்ெகாள்ளாக் காட்சிைய 
விளக்கும் இந்தப் பாசுரத்ைத ஒவ்ெவாரு அடியிலும் ஒரு மங்கலப் ெபாருைள 
ைவத்திருக்கிறாள் ேகாைத. முதல் அடியில் ஆயிரம் யாைனகைளயும், இரண்டாம் 
அடியில் மங்கல ெசாரூபனான சாட்சாத் நாராயணமூர்த்திையயும், மூன்றாம் 
அடியில், பூரண கும்பங்கைளயும், கைடசி அடியில் ேதாரணங்கைளயும் குறிப்பிட்டு, 
மங்கலம் ெபாங்க இத்திருெமாழிையத் ெதாடங்குகிறாள் ெபரியாழ்வார் திருமகள். 



2. நாைள வதுைவ மணம் 

நாைள வLைவ மணெமன்> நாளிட்G, 
பாைள கM< பாி?ைடப் பந்தற்கீழ், 
ேகாளாி மாதவன் ேகாவிந்த ெனன்பான்,ஓா் 
காைள பD<தக் கனாக்கண்ேடன் ேதாழீநான்.   

ெசாற்ெபாருள் 

ேதாழ ீ= என் உயிர்த் ேதாழிேய! 

நாைள = நாைளய தினம் 

வதுைவ மணம் என்று = திருமணம் என்று  

நாள் இட்டு = முகூர்த்தம் நிர்ணயித்து 

பாைள = பாைளகேளாடு கூடின 

கமுகு = பாக்கு மரங்களால் 

பரிசு உைட = அலங்கரிக்கப்பட்ட 

பந்தல் கீழ் = மணப்பந்தலின் உள்ேள 

ேகாள் அரி = நரசிம்மன் 

மாதவன் ேகாவிந்தன் என்பான் = மாதவன், ேகாவிந்தன் என்னும் திருநாமங்கைள 
உைடயவனும் 

ஓர் காைள = ஒரு காைளையப் ேபான்றவனும் ஆகிய கண்ணன் 

புகுத = பிரேவசிக்கும் காட்சிைய 

நான் கனா கண்ேடன் = நான் கனவில் கண்டு களித்ேதன்! 

கருத்து 

ேதாழ,ீ "நாைளய தினம் கண்ணனுக்கும் ஆண்டாளுக்கும்  திருமணவிழா" என்று 
நாள் நிச்சயித்துப் பின்னர் விவாகத்தின் முதல்நாள் ெசய்ய ேவண்டிய 
சடங்குகைளச் ெசய்வதற்காக, பாைளேயாடு கூடிய பாக்கு மரங்களால் அலங்காரம் 
ெசய்யப்பட்ட மணப்பந்தலின் கீேழ, நரசிம்மன், மாதவன், ேகாவிந்தன் என்னும் 
திருநாமங்கள் உைடய கண்ணன் என்னும் இளங்காைள ேபால்வான் பிரேவசிக்க 
நான் கனாக் கண்ேடன். 



பாடல் விளக்கம் 

'வாரணம் ஆயிரம் சூழ' நகரில் வலம் வந்த மதுசூதனன் திருமணப் பந்தலின்கீழ்ப் 
பிரேவசிக்கும் காட்சிைய விளக்குகிறது இந்தப் பாடல். 

'வதுைவ’' = திருமணம்.  "<யில்இனம் வLைவ ெசய்ய, ெகாம்பிைடக் <னிக்<ம் மஞ்ைஞ" 

என்று குயில்களுக்குக்கூடத் திருமணம் ெசய்து பார்க்கும் கம்பர் கவிைதயும் இங்கு 
ேநாக்கத்தக்கது. வதுைவ மணம் = திருமண விழா. 

"பாைள கM< பாி?ைடப் பந்தல்" என்னும் இடத்தில் திருமணப் பந்தலின் அழைக 
விவரிக்கிறாள் ேகாைத. மணப்பந்தலானது பாக்குமரத்தின் பாைளகளால் 
அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது. கமுகு என்றால் பாக்குமரம். கரும்பு, கமுகு, வாைழ 
முதலியவற்ைற மங்கல விருட்சங்கள் என்பர்.   

பாைளகள் என்பைவ பாக்கு மட்ைடகள்.  இப்பாைளகள் விரியும்ேபாது வாசைன 

மிகுதியாக இருக்கும். இைதேய ெதாண்டரடிப்ெபாடியாழ்வாரும் 
திருப்பள்ளிெயழுச்சியில் "பாக்குமரங்களின் மடல்கைளக் காைலேநரக் காற்று 
கீறுகிறது. அதனால் அவற்றின் பாைளகளின் மணம் எங்கும் கமழ்கிறது" என்று 
பாடுவார்.  

பாய்இEள் அகன்றL, ைபம்ெபாழ1ல் கMக;ன் 
மடல்இைடக் கீற1 வண்பாைளகள் நாற 
ைவகைற Pா்ந்தL மாEதம் இLேவா! 
- ெதாண்டர@ப்ெபா@ ஆழ்வாா் (த;Eப்பள்ளிெயNச்ச1) 

'ேகாளாி’ = ெபாலிவுமிக்க சிங்கம். 'மாறாய தானவைன வள்Kக;ரால் மாா் இரண்G Pறாகக் 
கீற1ய ேகாளாி' என்று நரசிம்ம அவதாரத்தின் ெபருைமகைளக் குறிப்பிடும்ேபாது 
திருமாைலக் 'ேகாளரி' என்ற நாமம் ெகாண்ேட துதிக்கின்றார் திருமழிைச ஆழ்வார். 
 'ெதள்ளிய ச1ங்கம் ஆக;ய ேதவD' என்று திருமங்ைக ஆழ்வாரும் திருவல்லிக்ேகணித் 

திருமாைலப் பாடுகின்றார். 

ேகாள் = மிடுக்கு. அரி = சிங்கம். அத்தைகய மிடுக்குைடய சிங்கம் ேபான்றவன் 
கண்ணன் என்பதால் ேகாைதயும் ேகாளரி என்ற ெபயரால் கண்ணைன 
அைழக்கின்றாள். ேமலும், ‘ேகாள்’ என்னும் ெசால்லுக்கு ‘இைடயூறு’ என்றும் ெபாருள். 
அவ்வாறு ெபாருள்ெகாண்டால், ‘அரி’ என்னும் ெசால் ‘அரிகின்ற அல்லது நீக்குகின்ற’ 
என்று ெபாருள்படுகின்றது. இதனால், ‘ேகாளரி மாதவன்’ என்பதற்கு ‘இைடயூறுகைள 
நீக்குகின்ற மாதவன்’ என்று அர்த்தம். 

'மாதவன்' என்று ெசால்லும்ேபாது மது (ேதன்) ேபாலும் இனியவன் என்றும், 
'ேகாவிந்தன்' என்று அைழப்பதன் மூலம் மைலயால் குைடபிடித்து பக்தர்கைளக் 



காத்தவன் என்றும் கண்ணனின் ெபருைமையச் சாற்றுகிறாள். ேமலும், ஏறுேபால் படீு 
நைட உைடயவனாதலால் காைள என்றும் அவைனப் ேபாற்றுகின்றாள். 
‘கள்வன்ெகால் யான் அற1ேயன் காியான் ஒE காைள’ என்ற திருமங்ைக ஆழ்வார் 
திருெமாழிையயும்  இங்கு கருத்தில் ெகாள்ளலாம்.  புகுத = பிரேவசிக்க 

இைறவன் தீயவர்களுக்குச் சிங்கமாகவும், பக்தர்களுக்கு இனியவனாகவும் 
அன்பர்கைள இரட்சிக்கும் அருளுள்ளம் ெகாண்டவனாகவும் இருக்கிறான் என்பைத 
'ேகாளாி மாதவன் ேகாவிந்தன்' என்னும் மூன்ேற நாமங்கைளச் ெசால்லி நமக்குள் 
இைறவுணர்ைவ ஊட்டுகிறாள் ேகாைத.  

"ஆயிர நாமச் ச1ங்கம் மணத் ெதாழ1ல் ெசய்த த;றத்தால்" என்று கம்பரும் மணக்ேகாலம் 
ெகாண்ட இராமைன "ஆயிரம் திருப்ெபயர்கைளயுைடய சிங்கம் ேபான்றவன்" என்று 
புகழ்வது இங்கு ஒப்புேநாக்கத்தக்கது. 



3. இந்திரன் உள்ளிட்ட ேதவர் குழாம் 

இந்திர னுள்ளிட்ட ேதவர் குழாெமல்லாம், 
வந்திருந் ெதன்ைன மகட்ேபசி மந்திரித்து, 
மந்திரக் ேகாடி யுடுத்தி மணமாைல 
அந்தரி சூட்டக் கனாக்கண்ேடன் ேதாழநீான். 

ெசாற்ெபாருள் 

இந்திரன் = ேதேவந்திரன் 

உள்ளிட்ட = முதலான 

ேதவர் குழாம் எல்லாம் = ேதவர் கூட்டங்கள் எல்லாம்  

வந்து = இந்தப் பூேலாகத்திற்கு வந்து 

இருந்து = தங்கி இருந்து 

என்ைன மகள் ேபசி = என்ைனக் கண்ணனுக்கு மணமகளாகத் தரும்படி ேகட்டு 
நிச்சயித்து 

மந்திரித்து = சர்ீ முதலான விஷயங்கைளப் பற்றி ஆேலாசைன ெசய்து முடித்து 

அந்தரி = துர்க்ைகயானவள் 

மந்திரக் ேகாடி = நிச்சயதார்த்தப் புடைவைய 

உடுத்தி = எனக்கு அணிவித்து 

மணமாைல = வாசைனயுள்ள மலர்மாைலைய 

சூட்ட = சூட்டியைதயும் 

நான் கனா கண்ேடன் = நான் கனவில் கண்டு களித்ேதன்! 

கருத்து 

ேதாழ,ீ கண்ணனுக்கும் எனக்கும் நடக்கும் திருமணத்ைதக் காண, இந்திரன் முதலிய 
ேதவர்கள் மாப்பிள்ைள வட்ீடாராக இந்தப் பூவுலகத்துக்கு வந்திருந்து, 
கண்ணனுக்கு மணமகளாக என்ைனத் தரும் படி ேகட்டு நிச்சயித்தனர். அதன் பின், 
கண்ணனின் உடன் பிறந்தாளான துர்க்ைக எனக்குத் துூயதான புதிய ஆைடைய 
உடுத்தி வாசைனயுள்ள மலர்மாைலயும் அணிவித்தாள், இவ்வாறு கனாக் கண்ேடன். 



பாடல் விளக்கம் 

‘கற்ெபனப் பGவL கரணெமாG பDணரக் 
ெகாளற்< உாி மரபின் க;ழவன் க;ழத்த;ையக் 
ெகாைடக்< உாி மரபிேனாா் ெகாGப்பக் ெகாள்வLேவ’  
என்று கற்புத் திருமணத்தின் இயல்ைப ெமாழிகின்றது ெதால்காப்பியம். அதாவது, 
தைலவிைய மணந்துெகாள்வதற்கு உரிய தகுதி பைடத்த தைலவன், சடங்குகளுடன் 
தைலவிையக் ெகாடுப்பதற்கு உரிய அவளது ெபற்ேறார் ெகாடுக்க உறவினர்கள் சூழ 
உலகறிய மணந்துெகாள்வேத திருமணம் ஆகும். 

ெதால்காப்பியர் காட்டிய ெநறியின் வழிேய, வாரணம் ஆயிரத்தின் இந்தப் 
பாசுரத்தில், மகள் ேபசுதல், மந்திரித்தல், மந்திரக் ேகாடி உடுப்பித்தல் ஆகிய மூன்று 

மணச்சடங்குகளுடன் மாப்பிள்ைள வட்ீடார் ெபண் ேகட்டு நிச்சயிக்கின்றனர். இந்தச் 
சடங்குகள் யாவும், திருமணத்திற்கு முதல்நாள் நைடெபறக்கூடிய நிகழ்வுகள். 

மகள் ேபசுதல் என்னும் சடங்கு, 'உங்கள் ெபண்ைண எங்கள் பிள்ைளக்கு 
வாழ்க்ைகத்துைணயாக்கித் தரேவண்டும்' என்று மாப்பிள்ைள வட்ீடார் ெபண் 

வட்ீடாரிடம் ேவண்டிக் ேகட்டுக்ெகாள்வைதக் குறிக்கிறது. இங்கு மாப்பிள்ைள 
வட்ீடாராக கண்ணபிரானின் திருமணத்ைத நடத்தி ைவக்கும் 
ெபாருட்டு, வானுலைக விட்டுத் தைரமதீு தாள்பதித்து, இந்திரன் முதலிய ேதவர்கள் 

ெபருமகிழ்வுடன் வருகிறார்கள். 

சங்க காலத்தில் இவ்வாறு ெபண் ேகட்க வருபவர்கள், எல்லாம் நல்லபடியாக 
முடியட்டும் என்னும் ேநாக்கத்தில் ‘நன்று நன்று’ என்று ெசால்லிக் ெகாண்ேட 
வருவார்கள் என்று இந்தக் குறுந்ெதாைகப் பாடல் குறிப்பிடுகிறது. 
‘நன்>நன்>’ என்T மாக்கேளாG 
‘இன்>ெபாிL’ என்Tம் ஆங்கணL அைவேய.  

அது மட்டுமன்று, அவர்கைள வரேவற்கும் ெபண்வட்ீடாரும் ‘இன்று நீங்கள் வந்தது 
எங்களுக்குப் ெபருைம’ என்று ெசால்லி வரேவற்பார்களாம். இவ்வாறு, வாழ்த்தும் 
வரேவற்பும் காரியம் நிைறேவறும் என்பதற்கான அறிகுறிகளாக நம் முன்ேனார் 
கருதினர்.  

மகள் ேபசியதற்பின் நிகழ்வது மந்திரித்தல். 'மந்திரித்தல்' என்னும் ெசால், 

'மந்திரம்' என்னும் வடெமாழி வார்த்ைதயிலிருந்து வந்தது. 'மந்திரம்' என்னும் 

வடெசால்லுக்கு 'ஆேலாசைன' என்னும் ெபாருள் உண்டு. மகள் ேபசிய பின்னர் 

ெபாதுவாக துணிமணிகைளப் பற்றியும், ஆபரணங்கைளக் குறித்தும் இருவட்ீடாரும் 

கலந்து ேபசி ஆேலாசிப்பார்கள். அந்த ஆேலாசைனையத் தான், 
'மந்திரித்தல்' என்னும் இந்தச் சடங்கு குறிக்கிறது. 



மந்திரித்தல் நிகழ்ந்தபின்னர், 'ேகாடி உடுப்பித்தல்' அல்லது 'மந்திரக் ேகாடி 

உடுத்தல்' என்னும் சடங்கு நைடெபறும்.  'ேகாடி' அல்லது 'மந்திரக் ேகாடி' என்றது 

கூைறப்புடைவையக் குறிக்கின்றது. 'மந்திரக் ேகாடி உடுத்தி' என்று 

குறிப்பிடுவதன்மூலம், மணமகளுக்கு நாத்தனார் புதுப்புடைவ அணிவிக்கும் 

சடங்ைக விவரிக்கிறாள் ேகாைத. இங்கு, நாத்தனார் ஸ்தானத்தில் 

இருப்பவள் 'அந்தரி' என்று ேபாற்றப்படும் துர்க்ைக. 'அந்தரி' என்றால் 'உயிர்கள் 

அைனத்தினுள்ளும் அந்தர்யாமியாக இருக்கும் சக்தி' என்று சிலர் ெபாருள் கூறுவர். 

ேவறு சிலர், 'அந்தரம் (ஆகாயம்) உள்ளிட்ட பஞ்ச பூதங்களிலும் அந்தர்த்தானமாக 
(மைறந்து) அருள்புரிபவள்' என்று ெபாருள்கூறுவர். அப்படிப்பட்ட 

புகழ்வாய்ந்தவளான துர்க்ைகயானவள், ேகாைதக்குக் ேகாடி உடுத்துகிறாள்; ேமலும் 

மணமாைலயும் அணிவிக்கிறாள்.  

இேதேபால், இராமனின் திருமணத்ைத வானவர் காண வந்த காரணத்ைதக் கம்பர் 

ெசால்லும் விதேமா தனி அழகு! இராவணைன அழித்து மூவுலகிைனயும் காக்கத் 
திருவவதாரம் புரிந்த திருமாலுக்கு நன்றி ெசலுத்தும் விதமாக வானவர்கள் இராமன் 
திருமணத்ைதக் ெகாண்டாட வருகிறார்களாம். அதுமட்டுமல்ல, 'பாற்கடலில் 
ேதான்றிய பங்கயச் ெசல்விக்குத் திருமால் ைவகுண்டத்தில் மணமாைல சூட்டின 
அந்த நாைளக் காட்டிலும், இப்ேபாது மண்ணுலகில் சைீதைய மணம்புரியும் இந்த 

நாள் அழகு மிகுந்த நாள் ஆகும்' என்று மகிழ்ந்து மணக்காட்சிையக் கண்டுகளிக்கத் 

ேதவர்கள் எல்லாம் வானெவளியில் கூடுகிறார்களாம். 

நன்ற1 வானவா் எலாம், இEந்த நம்பிைய, 
'Lன்> இEங் கEங் கடல் Lைவப்பத் ேதான்ற1ய 
மன்றல் அம் ேகாைதயாள் மாைல Iட்@ய 
அன்ற1Tம், இன்> உைடத்L அழ<' என்றாா் அேரா. 
- கம்பா் 

இராமபிரான் - சதீாபிராட்டி இவர்களது திருமணக் ேகாலத்தின் அழைகக் காண்பதன் 
ெபாருட்டு வானவர்களில் யாெரல்லாம் வந்திருந்தார்கள் என்றும் வரிைசப்படுத்திச் 
ெசால்கிறார் கம்பர். இந்திரன் இந்திராணியுடனும், சிவெபருமான் 

உைமயாளுடனும், பிரமன் தன் துைணவியான கைலமகளுடனும் அந்தரத்தில் 

ெவளிப்பட்டு வந்து திருமணத்ைதக் கண்டு களித்தனர் என்கிறார் கம்பர். 

இந்த;ரன் சச1ெயாGம் எய்த; னான்;இளஞ் 
சந்த;ர ெமௗல1யDம் ைதய லாெளாGம் 



வந்தனன்; மலா்அயன் வாக்க; னாKடன் 
அந்தரம் பD<ந்தனன்; - அழ< காணேவ. 
- கம்பா் 

சரீாமன் சைீதத் திருமணத்ைதத் தம்பதி சேமதராக அந்தரத்திலிருந்து கண்டு 
களித்துப் பூமாரி ெபாழிந்த ேதவர்கள், ேகாவிந்தன் ேகாைதத் திருமணத்திற்கு 

மாப்பிள்ைள வட்ீடாராக மண்ணுலகிற்ேக இறங்கி வந்து திருமணத்ைத 
நன்முைறயில் நடத்திக் ெகாடுத்தனர் என்பது இங்குக் குறிப்பிடத்தக்கது. ெநஞ்ைச 
ெநகிழைவக்கும் இச்ெசய்திையத் தன் ேதாழியிடம் ெசால்லிப் ெபருைமப்படுகிறாள் 
ேகாைத. 



4. நாற்றிைசத் தீர்த்தம்  

நாற்றிைசத் தீர்த்தங் ெகாணர்ந்து நனிநல்கி, 
பார்ப்பனச் சிட்டர்கள் பல்லா ெரடுத்ேதத்தி, 
பூப்புைன கண்ணிப் புனிதேனா ெடன்றன்ைன, 
காப்புநாண் கட்டக் கனாக்கண்ேடன் ேதாழநீான். 

ெசாற்ெபாருள் 

பார்ப்பனச் சிட்டர்கள் = அந்தணர்களில் சிறந்தவர்கள் 

பல்லார் = பலர் 

நால் திைச = நான்கு திைசகளிலிருந்தும் 

தீர்த்தம் = கங்ைக முதலிய புண்ணியநதிகளிலிருந்து புனித நீைர 

ெகாணர்ந்து = ெகாண்டு வந்து 

நனி = மிகவும்  

நல்கி = நன்றாகத் ெதளித்து 

எடுத்து = கணர்ீ என்று ேவதவாக்கியங்கைளக் ெகாண்டு  

ஏத்தி = புகழ்ந்து 

பூ புைன = மலர்கைள ெநருக்கமாக அைமத்துத் ெதாடுக்கப்பட்ட 

கண்ணி = மாைலைய அணிந்த 

புனிதேனாடு = துூயவனாகிய கண்ணனுக்கும் 

என் தன்ைன = எனக்கும் 

காப்பு நாண் = காப்புக் கயிறு (கங்கணம்) 

கட்ட = கட்டியதாக 

நான் கனா கண்ேடன் = நான் கனவில் கண்டு களித்ேதன்! 

கருத்து 

ேதாழ,ீ அந்தணர்கள் பலர் ேசர்ந்து, நான்கு திைசகளிலிருந்தும் ெகாண்டு வரப்பட்ட 
புண்ணியத் தீர்த்தங்கைள நன்றாக எங்கள்மதீு ெதளித்து, மந்திரம் ெசால்லி 
வாழ்த்தினர். பின்னர் பலவைக மலர்களாலான மாைலயணிந்த துூேயானான 



கண்ணனுக்கும் எனக்கும் காப்புக் கயிறு கட்டினர். இந்நிகழ்வுகைள நான் கனவில் 
கண்ேடன். 

பாடல் விளக்கம் 

இந்தப் பாசுரத்திலும் மூன்று மணச்சடங்குகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.  

முதலில் விவரிக்கப்படுவது,'தீர்த்தம் நல்குதல்' அல்லது 'ப்ேராக்ஷித்தல்' என்று 
கூறப்படும் நிகழ்வு. ஶ்ரீராமனின் பட்டாபிேஷகத்தின் ேபாது நான்கு 
சமுத்திரங்களிலிருந்தும் புண்ணிய தீர்ந்தங்கள் ெகாண்டுவரப்பட்டது ேபாலேவ, 
ேகாைதக்கும் நாராயண நம்பிக்கும் நைடெபறும் இந்தத் திருமணத்திற்கும் 
புண்ணிய நீர் நான்கு திக்குகளிலிருந்தும் ெகாண்டுவந்தனர்.  

அவ்வாறு ெகாண்டுவரப்பட்ட தீர்த்தங்களால் திருத்தம்பதிகளின் மதீு ேவத 
வித்தகர்கள் மந்திரம் ெசால்லித் ெதளித்தனர். ‘பார்ப்பன’ என்பது ‘ப்ராஹ்மண’ 
என்னும் வடெமாழிச் ெசால்லுக்கும், 'சிட்டர்' என்பது 'ஸ்ேரஷ்டர்' என்னும் 
ெசால்லுக்கும் தமிழாக்கம். 'ஸ்ேரஷ்டர்' என்றால் சிறந்தவர் என்று ெபாருள். இங்கு 
'எடுத்து ஏத்தி' என்று வருவதால், ேவதங்கைளக் குைறயற ஓதுவதில் சிறந்தவர்கள் 
என்று ெபாருள் ெகாள்ள ேவண்டும். 'நனி' - மிகுதிையக் குறிக்கிறது. 'நல்குதல்' - 
ெதளித்தல். 'நனி நல்கி' - மிக நன்றாகத் ெதளித்து என்று ெபாருள்படும். நன்றாகத் 
ெதளித்த புண்ணிய நீர் ெதளிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நீண்ட ஆயுளும் நீங்காத 
ெசல்வமும் அளிக்கும் என்பது ெபரிேயார் வாக்கு.  

பின்னர், அவ்ேவதியர்கள், ேவத மந்திரங்கைள எடுத்து ஓதி, சர்வ நலங்களும் 
ெபறுமாறு ஆசி கூறி மங்கல வாழ்த்ெதாலி எழுப்பினர். இந்த நிகழ்ேவ 'எடுத்து 
ஏத்துதல்' என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. இது திவ்வியத் தம்பதிகைள வாழ்த்தும் 
நிகழ்வாதலால், இதைன 'மங்களா சாஸனம்' பண்ணுதல் என்றும் குறிப்பிடுவர். 
'எடுத்து ஏத்துதல்' = 'உச்ைசஸ்ஸ்வரம்' அல்லது உரத்த குரலால் உச்சரித்தல். ேவத 
மந்திரங்களின் பலைன முழுவதுமாகப் ெபறுவதற்கு மிகுந்த சிரத்ைதயுடன் 'குரல் 
எடுத்து' உரக்க ஓதுதல் முக்கியம் என்பர். 

அதைன அடுத்து நிகழ்வது 'காப்பு நாண் கட்டுதல்'.'காப்பு நாண்' என்பது, 
மணமக்கைள இைணப்பதன் ெபாருட்டும், திருஷ்டி ேதாஷம் ஏற்படாமல் 
மணமக்களின் நலத்ைதக் காப்பதற்காகவும் ைகயில் கட்டப்படும் ஒரு மங்கலக் 
கயிறாகும்.  இந்தச் சடங்கிைன, ‘ப்ரதிஸர பந்தம்’ அல்லது ‘கங்கண தாரணம்’ என்றும் 

அைழப்பர். 

‘தண் ந> MைகெயாG ெவண் VWல் Iட்@’ என்று அகநானுூற்றுச் ெசாற்களின்மூலம், சங்க 
காலத் திருமணங்களிலும் காப்பு நுூல் கட்டும் வழக்கம் இருந்திருந்தது என்பைத 



அறியலாம். அத்தைகய காப்பு நுூைலக் குளிர்ந்த வாசைனமிக்க மலர் 
அரும்புகளுடன் ேசர்த்து ெவண்ைம நிற நுூலாகக் கட்டினர் என்பதும் 
ெதரியவருகின்றது.  

'பூப்புைன கண்ணிப் புனிதன்' - காப்பு நாண் கட்டும்ேபாது கண்ணன் இருந்த 
திருக்ேகாலத்ைத அழகுற விவரிக்கிறாள் ேகாைத. பூக்கைள ெநருக்கமாக 
அைமத்துத் ெதாடுத்துச் ெசய்யப்பட்ட மாைலைய அணிந்திருக்கிறான் கண்ணன். 
அதுமட்டுமல்ல, புருேஷாத்தமனான கண்ணன், புண்ணிய தீர்த்தங்களாலும் ேவத 
மந்திரங்களாலும் ேமலும் ெபாலிவுகூடிப் புனித ஸ்வரூபனாக விளங்குகிறான். 
அதனால், அவைனப் 'புனிதன்' என்ேற அைழக்கிறாள் ேகாைத. 

இேதேபான்று பைழைம ெநறிமுைறப்படி அைமந்த திருமணச் சடங்குகள் 
நிைறந்திருக்கும் இராமனின் திருமணத்ைதப் பற்றிச் ெசால்லும் ேபாது 'ெதால் ெநற1 
வாய்ந்த நல் ேவள்வி' என்று புகழ்கின்றார் கம்பர். அது மட்டுமல்ல, 'பண்G உள மைற ெநற1 
பரவிச் ெசய்தனன்' என்று குறிப்பிடுவதன் மூலம், அத்தைகய மணச்சடங்குகள் 
'ெதான்றுெதாட்டு வந்த ேவத ெநறிப்படி மந்திரங்களால் ெதாழுது' ெசய்யப்பட்டன 
என்றும் ெசால்கிறார். அச்சடங்குகைள நன்முைறயில் ெசய்யக்கூடிய ேவதியர்களும், 
நீந்துவதற்கு அரிய ெபருங்கடல் ேபாலத் திரண்டிருந்தனர் ('நீந்த அEங் கடல் என 
ந;ைறந்த ேவத;யா்') என்று ெசால்லி வியக்கின்றார் கம்பநாட்டாழ்வார். 



5. கதிெராளி தீபம் 

கதிெராளி தீபம் கலச முடேனந்தி, 
சதிரிள மங்ைகயர் தாம்வந் ெததிர்ெகாள்ள, 
மதுைரயார் மன்ன னடிநிைல ெதாட்டு,எங்கும் 
அதிரப் புகுதக் கனாக்கண்ேடன் ேதாழநீான்.  

ெசாற்ெபாருள் 

சதிர் = அழகிய 

இள மங்ைகயர் தாம் = இளம்ெபண்கள் 

கதிர் = சூரியைனப்ேபால் 

ஒளி = ஒளிவசீுகின்ற 

தீபம் = விளக்குகைள 

கலசமுடன் = குடங்களுக்குள் ைவத்து  

ஏந்தி = ைகயில் ஏந்திக் ெகாண்டு 

வந்து = பந்தலுக்கு முன் வந்து 

எதிர் ெகாள்ள = மணமகைன எதிரில் வரேவற்க 

மதுைரயார் மன்னன் = வடமதுைரக்கு அரசனாகிய கண்ணன்

அடி நிைல = தனது பாதுைககைள 

ெதாட்டு = தரித்துக்ெகாண்டு  

எங்கும் = நான்கு பக்கங்களிலும் 

அதிர = நடக்கும் சத்தம் உண்டாகும்படி 

புகுத = திருமணப் பந்தலில் புகுவதாக 

நான் கனா கண்ேடன் = நான் கனவில் கண்டு களித்ேதன்! 

கருத்து 

ேதாழ,ீ ெபருைம வாய்ந்த அழகிைனயுைடய இளம் ெபண்கள் சூரியனது ஒளி 
ேபான்ற ேபெராளியுள்ள குத்துவிளக்குகைளயும் ெபாற்கும்பங்கைளயும் ைகயில் 
ஏந்தி, எதிர்ெகாண்டு அைழத்துவர, வடமதுைரயின் மன்னனாகிய கண்ணன் 



பாதுைககைளத் தரித்துக்ெகாண்டு பூமிெயங்கும் அதிரும்படியாக மணமண்டபத்தில் 
எழுந்தருளுவைத நான் கனவில் கண்ேடன். 

பாடல் விளக்கம் 

மாப்பிள்ைள வரேவற்பின் சிறப்பிைனயும், மணமண்டபத்தில் மதுசூதனன் 
பிரேவசித்த காட்சிையயும் விவரிக்கிறது இப்பாசுரம். 

மாப்பிள்ைள அைழப்பின்ேபாது, இளம்ெபண்கள் மங்கல விளக்குகைள ஏந்தி 
வருகின்றனர். அவர்கள் ஏந்தியுள்ள மங்கல விளக்கிைனப் பற்றிச் ெசால்லும் ேபாது, 
'கதிெராளி தீபம்'  என்கிறாள் ேகாைத.  'கதிர் ஒளி தீபம்' என்றால் சூரியைனப் ேபான்ற 

ஒளிமிக்க தீபம் என்று ெபாருள். அத்தைகய தீபம் என்றும் அைணயாது. அைணயாத 
தீபம் நல்ல சகுணத்ைதக் குறிக்கும்; நலம் ெபருக்கும்.  ேமலும், அப்ெபண்கள் ைகயில் 

ெபாற்கலசங்கைளயும் ெகாண்டு வருகின்றனர்.  'கதிெராளி தீபம் கதிெராளி கலசம்' 

என்று ெபாருள் ெகாள்ேவாமானால், 'கதிெராளி' என்னும் அைடெமாழி கலசத்துக்கும் 
ெபாருந்துகிறது. இதனால் அந்தக் கலசத்தின் ெபான்மயமான ேதாற்றத்தின் 
ெபாலிவும் குறிப்பிட்டுச் ெசால்லப்படுகிறது. 

இந்த ஒளி விளக்குகைளயும் கலசங்கைளயும் ஏந்தி வருகின்ற ெபண்களின் 
சிறப்பிைனக் கூறும்ேபாது ''சதிர் இள மங்ைகயர்'  என்று புகழ்கின்றாள் ேகாைத. 

 'சதிர்' என்றால் ‘அழகு வாய்ந்த’ என்றும் ெபாருள்.  ேகாைதயின் திருமணத்தில் 

இப்ெபண்கள் மாப்பிள்ைளைய அைழக்க வருவைத,  பரமபதத்துக்கு எழுந்தருளும் 

ஜவீன் முக்தர்கைள வரேவற்க வரும் இளம் ெபண்கேளாடு ஒப்பிடுவார், பிரதிவாதி 
அண்ணங்கராச்சாரியார் . "நிைற குட விளக்கமும் மதி முக மடந்ைதயர் ஏந்தினர் 
வந்ேத" என்று கூறும் திருவாய்ெமாழியும் இங்கு ஒப்புேநாக்கத் தக்கது. 

'வடமதுைர ைமந்தன்' என்று திருப்பாைவயில் கண்ணைன அைழத்த ேகாைத, 
வாரணம் ஆயிரத்தில் அவைன 'மதுைரயார் மன்னன்' என்கின்றாள். கண்ணனும் 
ஒரு அரசனுக்குண்டான மிடுக்கும் கம்பரீமும் ெபாலிந்த ேதாற்றத்துடன் திருமண 
மண்டபத்ைத ேநாக்கி நடந்து வருகிறான். அவன் நடந்து வரும் சிறப்ைபக் ேகாைத 
ெசால்லும்ேபாது, அழகிய பாதுைககைளப் பதித்தலால் நிலத்தில் அதிர்வு 
உண்டாகுமாறு படீு நைடயுடன் மண்டபத்துக்குள் புகுகின்றான் என்கிறாள். இங்கு ' 
வந்தான்' என்று கூறாமல், 'புகுந்தான்' என்று கூறுவதன்மூலம் அவனது நைடயில் 
ெதரிந்த ேவகத்ைதயும் ெதரியப்படுத்துகிறாள் ேகாைத. அடியவர்களுக்கு 
அருள்புரியச் சிறிதும் காலம் தாழ்த்தாமல் காத்தளிக்கும் கண்ணன், அடியவளான 
பட்டர்பிரான் மகைளயும் மணம்புரிந்தருள ெநடுங்காலம் காத்திருக்க ைவக்காமல் 
விைரவாக வருகின்றான் என்று ேகாைத உருகிக் களிக்கின்றாள். 



இேதேபால்  'ெவன்றி ெநடுந்தைக வரீன்' என்று புகழப்படும் இராமன் திருமண 

மண்டபத்ைத அைடந்த காட்சியிைனக் கம்பர் அழகுற விவரிப்பைதயும் காண்ேபாம். 
 இராமன் எப்படி வருகிறான் என்றால்,  'ேமரு மைலையப் ேபாய்ச் ேசருகின்ற சிவந்த 

கதிர்கைளயுைடய சூரியைனப் ேபால, ேதரின் ேமேல ெசன்று ேசர்ந்தான்' என்கிறார். 
ேமரு மைல ேபான்றது அந்தத் திருமணமண்டபம் என்றும், சூரியன் ேபான்றவன் 
இராமன் என்றும் உவைமகள் அைமந்துள்ளைதக் காணலாம்.  

ேமEமால் வைரயில் ேசEம் 
ெசஞ்?டா்க் கடவDள் என்ன 
ேதாிைடச் ெசன்> ேசா்ந்தான். 

இராமன் வரும் அழைகச் ெசால்வேதாடு கம்பர் நிறுத்திக்ெகாள்ளவில்ைல. 'இன் 
துைண அன்னம்' என்று புகழத்தக்க சைீத நடந்து வந்து மண்டபத்ைத அைடந்த 
காட்சிையயும் விவரிக்கிறார். 'அைலகைளயுைடய திருப்பாற்கடலில் திருமகளாகத் 
ேதான்றி, பின்பு மண்ணுலகில் சைீதயாக அவதரித்து, மண்ீடும் அவள் ஒரு மைலயில் 
ேதான்றுவைதப்ேபால்' திருமண மண்டபத்தில் வந்தைடந்தாள். 

அைலகடல் பிறந்L, பின்ைன 
அவனியில் ேதான்ற1, மீள 
மைலயிைட உத;க்க;ன் றாள்ேபால் 
மண்டபம் அதனில் வந்தாள். 
- கம்பா் 



6. மத்தளம் ெகாட்ட 

மத்தளம் ெகாட்ட வரிசங்கம் நின்றுூத, 
முத்துைடத் தாம நிைரதாழ்ந்த பந்தற்கீழ் 
ைமத்துனன் நம்பி மதுசூதன் வந்து,என்ைனக் 
ைகத்தலம் பற்றக் கனாக்கண்ேடன் ேதாழநீான். 

ெசாற்ெபாருள் 

மத்தளம் = மத்தளம் முதலிய வாத்தியங்கள் எல்லாம் 

நின்று ெகாட்ட = இைடவிடாமல் ஒலித்தேபாது  

வரி = ேரைககைள உைடய அல்லது நீண்ட 

சங்கம் = சங்குகைளயும் 

நின்று ஊத = இைடவிடாமல் ஊதினேபாது 

ைமத்துனன் = (எனக்கு) ைமத்துனன் முைறயுைடயவனும் 

நம்பி = கல்யாண குணங்கள் நிைறந்தவனும் 

மதுசூதன் = மது என்னும் அசுரைன வதம் ெசய்தவனுமான எம்ெபருமான் 

முத்து உைட = முத்துக்களால் ஆன 

தாமம் = மாைலகளின் 

நிைர = வரிைச வரிைசயாகத் 

தாழ்ந்த = ெதாங்கவிடப் பட்ட 

பந்தல் கீழ் = பந்தலின் உள்ேள 

வந்து = எழுந்தருளி 

என்ைன ைகத்தலம் பற்ற = என் ைககைளப் பற்றிக்ெகாண்டு மணந்த காட்சிைய 

நான் கனா கண்ேடன் = நான் கனவில் கண்டு களித்ேதன்! 

கருத்து 

ேதாழ,ீ மத்தளம் முதலிய வாத்தியங்கள் முழங்கவும் வரிகைளயுைடய சங்குகள் 
ஒலிக்கவும், ைமத்துனன் முைறயுைடயவனும் நற்குணங்கள் நிைறந்தவனும் 
மதுசூதனன் என்னும் ெபயர் பூண்டவனுமான கண்ணன், முத்து மாைலகள் 



வரிைசயாகத் ெதாங்கவிடப்பட்ட பந்தலின் கீேழ வந்து என் ைககைளப் பற்றிக் 
ெகாண்டருள நான் கனாக் கண்ேடன். 

பாடல் விளக்கம் 

முதல் ஐந்து பாசுரங்களில் திருமணத்திற்கு முன் நிகழேவண்டிய சடங்குகைள 
விவரித்த ஆண்டாள், இந்தப் பாசுரத்தில் 'ைகத்தலம் பற்றுதல்' என்றும் 'பாணி 
க்ரஹணம்' என்றும் கூறப்படும் திருமணக் காட்சிையப் பாசுரமாக்கிக் காட்டுகிறார். 

ேமளங்கள் ெகாட்ட அழகிய சங்குகள் ஒலிமுழங்க ேகாைதயின் திருமணம் 
நைடெபறுகிறது. சங்க காலத்திலும் இவ்வாறு மங்கல வாத்தியங்கள் முழங்கத் 
திருமணம் நைடெபற்றது என்பைத, ‘பைறபடப் பணிலம் ஆா்ப்ப’ (பணிலம் = சங்கு; 
ஆர்ப்ப = ஒலிக்க) என்று குறுந்ெதாைகயும், ‘பGமண MழெவாG பXஉப்பைண 
இம1ழ’(பைண = முரசு) என்று அகநானுூறும் ெசால்வதால் அறியலாம். 

'நின்று ஊத' என்று ெசால்லும்ேபாது, 'நின்று' என்னும் ெசால் 'இைடவிடாமல்' அல்லது 
'நிறுத்தாமல்' என்னும் ெபாருளில் இங்கு வருகிறது. அதாவது, திருமணத்தின் 
துவக்கத்தில் எழுந்த இந்த ேமளெவாலியும் சங்கின் நாதமும், திருமணம் முடியும் 
வைர ஒலித்துக்ெகாண்ேட இருந்தது என்பைத 'நின்று' என்னும் ஒேர ெசால்லின் மூலம் 
உணர்த்துகிறார் ஆண்டாள்.  

இங்குக் கண்ணபிராைனக் குறிப்பிடும்ேபாது 'ைமத்துனன் நம்பி' என்று 
அைழக்கிறார் ஆண்டாள். 'ைமத்துனன்' என்றால் 'அத்ைத மகன்' அல்லது 'மாமன் 
மகன்' என்று ெபாருள். கண்ணைன மணந்த நங்ைகயான நப்பின்ைனக்கு யேசாைத 
அத்ைத முைற ஆதலால், நப்பின்ைனயாகேவ தன்ைனப் பாவிக்கும் ேகாைதயும் 
கண்ணைன 'அத்ைத மகன்' அல்லது 'ைமத்துனன்' என்கிறாள். 

ேமலும், 'நம்பி' என்றும் எம்ெபருமாைன அைழக்கிறாள். 'நம்பி' என்றால் 'ஆண்களில் 
சிறந்தவன் (புருேஷாத்தமன்)’ என்று ெபாருள். இந்த உலகிைனேய காக்கும் 
பரம்ெபாருளான கண்ணன், ஒரு பட்டரின் மகைள மணக்க முன்வந்த விதத்ைதப் 
ேபாற்றிேய ஆண்டாள் அவைன 'நம்பி' என்று அைழக்கிறாள். 

'ைமத்துனன்' என்றும் 'நம்பி' என்றும் பாடியேதாடு மட்டும் ஆண்டாள் அளித்த 
புகழாரம் நின்றுவிடவில்ைல. கண்ணைன 'மதுசூதனன்' என்றும் அைழக்கிறாள். 
'மதுசூதனன்' என்றால், 'மது' என்ற அசுரைன (ைகடபேனாடு ேசர்ந்து) அழித்தவன் 
என்று ெபாருள். அந்தக் ெகாடிய அசுரைன அழித்தேதாடு மட்டுமல்லாமல், அவ்வசுரன் 
அபகரித்துச் ெசன்ற ேவதங்கைளயும் (ஹயக்ரவீ அவதாரம் எடுத்து) மட்ீடான் 
கண்ணெபருமான். அவ்வாறு, ேவதங்கைளத் தீைமயிலிருந்து காத்தவன், காதல் 
மைனயாளான தனக்கும் எந்தவிதமான தீங்கும் ேநராமல் காப்பாற்றுவான் 



என்பதால்,  அவைனக் ைகத்தலம் பற்றும் அத்தருணத்தில் அவைன 'மதுசூதனன்' 
என்னும் திருநாமம் ெகாண்ேட ேபாற்றுகிறாள். 

‘ைகத்தலம் பற்றுதல்’ என்பது உள்ளங்ைகேயாடு உள்ளங்ைக கலந்திருக்கும்படி 
பிடித்தல். இவ்வாறு ைகத்தலம் பற்றுவதால், ‘இனி நாம் இல்லறத்ைத நல்லறமாகச் 
ேசர்ந்ேத ெசய்யேவண்டும்; அந்த அறத்தின் பலைனயும் ேசர்ந்ேத அனுபவிக்க 
ேவண்டும்’ என்று மணமக்கள் அறிவிக்கின்றனர்.  

குறுந்ெதாைகயும், இந்தச் சடங்கிைன விவரிக்கும்ேபாது, ‘உனது உறவினர்கள் 
உனது முன்ைகையப் பிடித்து எனக்குத் தர, நாட்டில் உள்ளவர்கள் அைனவரும் 
அறியும்படியாக நன்முைறயில் திருமணம் ெசய்துெகாள்ேவாம்’ என்று தைலவன் 
தைலவிையப் பார்த்துக் கூறுவதாகச் ெசால்வைத இங்குக் கருத்தில் ெகாள்ளலாம். 

ேநா் இைற Mன்ைக பற்ற1 Vமா்தர 
நாG அற1 நன்மணம் அயா்கம் 
- <>ந்ெதாைக 

'வந்து என்ைனக் ைகத்தலம் பற்றினான்' என்கிறாள் ேகாைத. அதாவது, தான் 
அவனுக்கு உரியவளாதலால், அவனுக்கு உரியைதப் ெபறுவதற்கு அவேன 
வருவதுதான் முைறைம. அதனால், கண்ணன் தன் அருகில் அவனாகேவ வந்து 
ைகத்தலம் பற்றினான் என்று ெசால்லிப் ெபருைமயுறுகிறாள். 

இப்ேபாது இராமன் சைீதயின் ைகத்தலம் பற்றிய சர்ீைமையக் கம்பர் 
வாய்ெமாழியின் மூலம் ேநாக்குேவாம். சைீதயின் தந்ைதயான சனக மன்னன் 
'திருமகளும் ெசல்வமும் ேபால, நீ என் மகளுடன் நீடூழி வாழ்க' என்று ெசால்லி 
இராமனுக்குத் தாைர வார்த்துக் ெகாடுக்க, துூய நீைரப் ெபற்றுக் ெகாண்ட அந்தப் 
ெபரிய வலத்திருக்ைகயினால் சைீதயின் கரத்ைதப் பற்றுகிறான் இராமன். 
சைீதயின் ைககைளத் தளிர்க்ைக என்றும் இராமனின் ைககைளத் தடக்ைக என்றும் 
கம்பர் ெமாழிவது அந்தக் காட்சிக்கும் ேமலும் அழகு ேசர்ப்பதாக உள்ளது. 'தளிர்க்ைக' 
என்றால், தளிர் ேபான்ற ெமல்லிய ைக என்றும், 'தடக்ைக' என்றால் வலிைமவாய்ந்த 
ெபரிய ைக என்றும் ெபாருள்படும். 'இEைக ேவழத்L இராகவன்' (இரண்டு ைககைள 
உைடய யாைன ேபான்றவன்) என்று கம்பரால் புகழப்பட்டவன் சரீாமன் என்பது 
இங்கு ேநாக்கத்தக்கது. அவ்வாறு ைகத்தலம் பற்றிய இராமைன 'வரீன்' என்ேற 
அைழக்கிறார் கம்பர். இராவணனுடன் வரீப்ேபார் நிகழ்த்தித் தீைமைய அழிப்பதன் 
ெபாருட்ேட இந்த மணவிழா நடக்கின்றது என்பைத உணர்த்துவதற்காகேவ 
இராமைன இங்கு 'சுத்த வரீன்' என்று கம்பர் ெசால்கிறார் ேபாலும்!  

ெவய்ய கனல்தைல வரீTம் அந்நாள் 
ைதயல் தளிா்க்ைக தடக்ைக பி@த்தான். 



அப்படி மணமக்கள் இருவரும் ைகத்தலம் பற்றும்ேபாது, மைறேயார்கள் ஓதும் ேவத 
ேகாஷங்களும், மகளிர் பாடும் பல்லாண்டு இைச ஓலியும், மன்னர்களும் 
முனிவர்களும் வாழ்த்தும் ஓைசயும், சங்கு முதலிய மங்கல வாத்தியங்களின் 
நாதமும் ஒருேசர ஒலித்தனவாம். இந்தச் ெசய்திையக் கம்பரின் வார்த்ைதகளில் 
ேகட்ேபாம்: 

அந்தணா் ஆச1யDம், அEங்கலம் அன்னாா் 
தந்தபல் லாண்டைச, தாா்M@ மன்னா் 
வந்தைன, மாதவா் வாழ்த்ெதால1 ேயாG 
Mந்த;ய சங்கம் Mழங்க;ன மாேதா! 



7. வாய்நல்லார் 

வாய்நல் லார்நல்ல மைறேயாதி மந்திரத்தால், 
பாசிைல நாணல் படுத்துப் பரிதிைவத்து, 
காய்சின மாகளி றன்னாெனன் ைகப்பற்றி, 
தீவலம் ெசய்யக் கனாக்கண்ேடன் ேதாழநீான். 

ெசாற்ெபாருள் 

வாய் நல்லார் = மந்திரங்கைளத் ெதளிவாக ஓதும் திறைம மிக்க ேவதியர்கள் 

நல்ல = திருமணக் காலத்தில் ஓதுவதற்கு ஏற்ற விேசஷமும் மங்கலமும் நிைறந்த 

மைற ஓதி = ேவதங்கைள ஓதிக்ெகாண்டிருக்க 

மந்திரத்தால் = தான் ெசால்லேவண்டிய மந்திரங்கைள ெசால்லிக்ெகாண்டு 

பாசு நாண் இைல = பசுைமயான தருப்ைபப் புற்கைள 

படுத்து = அக்கினிக்கு நான்கு பக்கங்களிலும் பரிஸ்தரணமாகச் ேசர்த்து 

பரிதி = சமித்துகைள (குச்சிகைள) 

ைவத்து = அக்கினியில் ேபாட்டு ஆகுதி ெசய்து 

காய் சினம் = மிகுந்த ேகாபமுைடய 

மா = ெபரிய 

களிறு = யாைனைய 

அன்னான் = ேபான்றவனான கண்ணன் 

என் ைக பற்றி = எனது வலது ைகையப் பிடித்துக் ெகாண்டு 

தீ வலம் ெசய்ய = (ஏழு அடிகள் நடந்து) அக்கினிையப் பிரதட்சிணம் ெசய்ததாக 

நான் கனா கண்ேடன் = நான் கனவில் கண்டு களித்ேதன்! 

கருத்து 

ேதாழ,ீ வாய்ைமயுைடய நல்ல ேவதியர்கள், ெபாருத்தமான சிறந்த ேவத 
மந்திரங்கைள ஓத, அந்தந்தக் காரியங்களுக்கு இைசந்த மந்திரங்களின்படி, 
பசுைமயான இைலகைளயுைடய நாணல் புற்கைளப் பரப்பி, சமித்துக்கைளயிட்டுத் 
தீ வளர்க்க, மிக்க சினத்ைதயுைடய ெபருங்களிறு ேபான்ற கம்பரீம் ெகாண்ட 



கண்ணன் என் ைகையப் பிடித்துக் ெகாண்டு அத்தீயிைன வலமாகச் சுற்றிவர நான் 
கனாக் கண்ேடன். 

பாடல் விளக்கம் 

ைகத்தலம் பற்றிக்ெகாண்ட கண்ணனும் ேகாைதயும் தங்கள் அன்ைப அக்கினி 
சாட்சியாக்கும்படி, தீைய வலம் வந்து வணங்கும் மணச்சடங்கு இப்பாசுரத்தில் 

விவரிக்கப்படுகிறது. 

முதலில் அந்தணர்கள் ேவதங்கள் ஒதித் தருப்ைப சாத்தி ஓமக்கனல் வளர்க்கும் 

திறத்ைதச் ெசால்கிறாள் ேகாைத. அவ்வாறு மைற ஓதும் ேவதியர்கைளப் பற்றிச் 

ெசால்லும்ேபாது, 'வாய் நல்லார்' என்று குறிப்பிடுகிறாள். இதற்கு, 'ேவதங்கைளச் 

சரியாக உச்சரித்து நன்முைறயில் ஓதும் திறம் வாய்ந்த மைறேயார்கள்' என்று 

ெபாருள். அப்படிப்பட்ட ேவதியர்கள் 'நல்ல மைற' ஓதுகிறார்கள். இங்கு 'நல்ல 

மைற' என்பதற்குத் 'திருமணச் சடங்குகளின் ேபாது ஓதத்தக்க ேவத 

மந்திரங்கள்' என்று ெபாருள் ெகாள்வர். 

'பாசிைல நாணல்' = பசுைமயான இைலகைளயுைடய தருப்ைப (நாணல்) புல். 

ஓமத்தில் அக்கினிையப் பிரதிஷ்ைட ெசய்யுமுன், ஓமகுண்டத்ைதச் சுற்றி 

நாற்புறத்திலும் தருப்ைப ைவக்கப்படும். இவ்வாறு அக்கினிையச் சுற்றி உரிய 
இடங்களில் முைறப்படி பரப்பி ைவக்கப்படும் தருப்ைபகைள பரிஸ்தரணம் என்பர். 
பரிஸ்தரணம் ைவப்பைதேய இங்கு 'நாணல் படுத்துதல்' என்று ேகாைத 

அைழக்கிறாள். அடுத்து சமித்துகைள (குச்சிகைள) அக்கினியில் ேபாட்டு ஆகுதி 

ெசய்யும் சடங்கு நைடெபறுகிறது. இச்சடங்கிைனப் 'பரிதி (சமித்து) ைவத்தல்' என்று 

அைழப்பர். 

இவ்வாறு பிரதிஷ்ைட ெசய்யப்பட்ட அக்கினிையக் கண்ணனும் ேகாைதயும் வலம் 
வருகின்றனர். ஏழு அடிகள் எடுத்து ைவத்துத் தீவலம் ெசய்யும் 

இச்சடங்கிைன 'சப்தபதி' என்று ெசால்வர். வடெமாழியில் 'சப்தம்' என்றால் ஏழு, 

'பதம்' என்றால் அடி. அவ்வாறு தீவலம் வரும்ேபாது, 'எல்லாப் பிறப்பிலும், எல்லா 

உலகிலும், எப்ேபாதும், எங்கும் இைணந்து இல்லறத்ைத நல்லறமாக 

நடத்துேவாம்' என்று இருவரும் ேசர்ந்து உறுதிெமாழி ெகாடுக்கின்றனர். இல்லறம் 

ெசழிக்க ேவண்டி, ஒவ்ெவாரு அடி ைவக்கும்ேபாதும் ெசபிக்கப்படும் மந்திர 

வாக்குகள் மூலம் இருவரிைடேயயும் நட்பும் புரிதலும் அன்பும் மலர இச்சடங்கு 
வைகெசய்கின்றது. 



அவ்வாறு அக்கினி சாட்சியாக உறுதிெமாழி கூறி வலம் வரும்ேபாது, 'மிக்க 
சினத்ைதயுைடய ெபரிய யாைன (காய்சின மாகளிறு) ேபான்ற' கம்பரீத் 

ேதாற்றத்துடன் இருந்தான் கண்ணன். இங்குக் ேகாைதையக் கரம்பிடிக்கப் ெபற்ற 
கண்ணனின் ெபருமிதத்துக்கும் ெசருக்குக்கும் மத யாைனயின் ெசருக்கு 
உவைமயாகக் கூறப்படுகிறது.  

‘காய்ச1ன ேவந்ேத! கத;ா் M@யாேன!’ என்ற நம்மாழ்வார் வாய்ெமாழிையயும், ‘ேகாத;ல் இன் 
கனிைய நந்தனாா் களிற்ைற’ என்ற திருமங்ைக ஆழ்வார் திருெமாழிையயும், ‘ெவஞ்ச1னத் 
தT வல்லான்’ ('ெகாடிய சினத்ைதயுைடய வில்வரீன்') என்ற கம்பர் கவிெமாழிையயும் 
இங்கு ஒப்பு ேநாக்கலாம்.  

ேகாைதயின் திருமணத்ைதப்ேபால் சைீதயின் மணேவள்வியிலும், ேவத 

மந்திரங்கைள முைறப்படி கூறி, மணல் விரித்து, தருப்ைப சாத்தி, மலர்கள் துூவி, ஓம 

அக்கினி மூட்டப்படுகிறது. அவ்வாறு ெதாடங்கப்பட்ட எரிைய வலம் வந்து எடுத்து 
ைவத்த ஏழு அடிகளும் சைீதக்கு ஏழு பிறவிகள் ேபான்று ேதான்றினவாம். 
அதுமட்டுமன்று, அப்படி மாறி மாறி எடுக்கும் ஒவ்ெவாரு பிறவியிலும், உடம்பு 

உயிைரத் ெதாடர்ந்து வருவைதப் ேபாலத் தனக்கு உயிரான இராமைனப் 
பின்ெதாடர்ந்தாள் சைீத. உடம்பு சைீதக்கும் உயிர் இராமனுக்கும் உவைம ஆகின்றன. 

‘மாML பாா்ப்பான் மைறவழ1 காட்@ட, தீவலம் ெசய்வL காண்பாா்’ என்ற சிலப்பதிகாரச் ெசய்தி, 
தீவலம் ெசய்வது ெதான்று ெதாட்ட மரபு என்பைத நமக்கு உணர்த்துகின்றது.  



8. இம்ைமக்கும் ஏேழழ் பிறவிக்கும் பற்றாவான் 

இம்ைமக்கு ேமேழழ் பிறவிக்கும் பற்றாவான், 
நம்ைமயு ைடயவன் நாராய ணன்நம்பி, 
ெசம்ைம யுைடய திருக்ைகயால் தாள்பற்றி, 
அம்மி மிதிக்கக் கனாக்கண்ேடன் ேதாழநீான். 

ெசாற்ெபாருள் 

இம்ைமக்கும் = இந்த ஜன்மத்திலும் 

ஏழ் ஏழ் பிறவிக்கும் = இப்பிறவியுடன் உட்பட ஏழு பிறவிகளிலும்  

பற்று ஆவான் = பற்றுக் ேகாடாய் அைடக்கலம் தருபவனும் 

நம்ைம உைடயவன் = நம்ைமெயல்லாம் தனது உைடைமயாகக் ெகாண்டவனும் 

நாராயணன் = பாற்கடலில் பள்ளிெகாண்டவனுமான 

நம்பி = புருேஷாத்தமனுமான கண்ணன் 

ெசம்ைம உைடய = சிவப்பான 

திரு ைகயால் = ேமன்ைம ெபாருந்திய ைகயால் 

தாள் = எனது காைல 

பற்றி = பிடிக்க 

அம்மி மிதிக்க = நான் அம்மிைய மிதித்ததாக 

நான் கனா கண்ேடன் = கனவில் கண்டு களித்ேதன்! 

கருத்து 

ேதாழ,ீ இப்பிறப்பிற்கும் இனிவரும் ஏேழழ் பிறவிக்கும் பற்றுக் ேகாடாய் அைடக்கலம் 
தருபவனும் நம்ைமெயல்லாம் தனது உைடைமயாகக் ெகாண்டவனும் சகல 
நற்குணங்களுைடயவனும் நாராயணனுமான கண்ணன், சிறந்த தனது 
திருக்ைககளாேல எனது காைலப் பிடித்து அம்மியின் ேமல் எடுத்து ைவக்க, என்ைன 
அம்மி மிதிக்கச் ெசய்ய, நான் கனாக் கண்ேடன். 



பாடல் விளக்கம் 

முந்ைதய பாசுரத்தில் ேகாைதையக் ைகத்தலம் பற்றிய கண்ணன், இங்ேக அவளது 
பாதத்ைதப் பற்றி அம்மி மிதிக்கச் ெசய்தருளுகின்றான். 

இராமனாகிய உயிைர ஏேழழ் பிறவியிலும் ெதாடர்ந்து ெசல்லும் உடல் ேபாலத் 
தன்ைனப் பாவித்த சைீதையப்ேபால், ேகாைதயும் கண்ணைன ஏழ்பிறப்புக்கும் 
பற்றுக்ேகாடாகக் காண்கிறாள். 'எற்ைறக்<ம் ஏேழழ் பிறவிக்<ம் உன் தன்ேனாG உற்ேறாேம 
ஆேவாம்!  உனக்ேக நாம் ஆட்ெசய்ேவாம்!’ என்று திருப்பாைவயில் அன்ெபாழுக அறிவித்த 
ேகாைத, தன் திருமணத்தில் அம்மி மிதிக்கும் அரிய ேவைளயில் அந்த 
சரணாகதித்துவத்ைத உறுதிப்படுத்திச் ெசால்கிறாள். அதுமட்டுமல்ல, ‘<ைறெயான்>ம் 
இல்லாத ேகாவிந்தா! உன் தன்ேனாG உறேவ நமக்< இங்< ஒழ1க்க ஒழ1யாL’  என்று 

கண்ணேனாடு தனக்குள்ள உறவின் அழிவற்ற தன்ைமையக் குறித்துத் 
திருப்பாைவயில் பாடிப் ெபருைமப்பட்ட ேகாைத. அம்மிக்கல்ைலப் ேபான்ற 
ஸ்திரமான அந்த உறவு இந்த மண நிகழ்வில் நிைலநாட்டப்படுவைத எண்ணி மனம் 
உருகுகின்றாள்.  

இைதேய, ‘உயிா் கலந்L ஒன்ற1ய ெசயிா்தீா் ேகண்ைம’ என்று ஐங்குறுநுூறு கூறுகிறது. 
அதாவது, தைலவன் தைலவி இைடேய உள்ள உறவானது, இரு உயிர்களும் கலந்து 
ஒன்றான குற்றமற்ற நட்புறவாக அைமந்துள்ளது. அத்தைகய உறவு, ‘பிாிந்Lறல் 
அற1யாத’ நிைலயான உறவாகவும் திகழ்கிறது. 

‘இப்பிறப்பு மாறி இனி எப்பிறப்பு வாய்த்தாலும், நீேய எனது கணவனாக இருக்க 
ேவண்டும். நாேன உனது ெநஞ்சுக்கு இனியவளாக இருக்க ேவண்டும்’ என்று 
தைலவைனப் பார்த்துத் தைலவி ெசால்வதாக அைமந்த இந்தக்  குறுந்ெதாைகப் 
பாடைலயும் இங்கு ஒப்பு ேநாக்கி மகிழலாம். 

‘இம்ைம மாற1 ம>ைம ஆயிTம் 
நீ ஆக;யா் என் கணவைன 
நான் ஆக;யா் ந;ன் ெநஞ்? ேநா்பவேள’ 
- <>ந்ெதாைக  

திருமாலின் தாள்ெதாட்டுத் ெதாண்டு ெசய்வேத தன் வாழ்வின் பயனாகக் கருதி, 
'ேகசவ நம்பிையக் கால்பி@ப்பாள் என்Tம் இப்ேப> எனக்< அEKகண்டாய்' என்று 
மன்மதைன ேவண்டிக்ெகாண்டவள் ேகாைத. அவ்வாறு இைறவனின் காைலப் 
பிடித்துத் ெதாண்டாற்ற விரும்பிய அடியவளாகிய தன்னுைடய பாதத்ைத, அந்தப் 
பரம்ெபாருேள பற்றி எடுத்து அம்மிமதீு ைவப்பைத நிைனத்து நாணமும், 
ெபருைமயும், அன்பும், நன்றியும் ஒருேசரப் ெபாங்க ெநஞ்சுருகி மகிழ்கிறாள் 
ேகாைத. 



இங்கு இருவைகயான பற்றுகள் விவரிக்கப்படுவைதக் காணலாம். முதல் பற்றாவது 
கண்ணைனச் சரண்புகுந்து ஏேழழ் பிறப்பிலும் அவன் பாதங்கேள தஞ்சமாகப் 
பிடித்துக்ெகாள்ளும் பற்று. இரண்டாவது பற்றானது, அவ்வாறு சரண்புகுந்த 
பக்தர்கைள நன்ெனறியில் ெசலுத்தும் ெபாருட்டு, இைறவேன அவர்களது 
பாதங்கைளப் பற்றி வழிகாட்டுவைதக் குறிக்கிறது. 'பற்றுக பற்றற்றான் பற்றிைன' 
என்பது வள்ளுவர் வாக்கு. பற்றற்ற இைறவனும், தன் மதீு பற்று ைவக்கும் 
அடியவர்கள் காட்டும் அன்பின்மதீு பற்று ைவத்து அருள் புரிவான் என்னும் 
ேபருண்ைமைய நமக்கு இங்கு உணரைவக்கிறாள் ேகாைத.  

கடலைலகள் எல்லாம் கடலில் ேதான்றி கடலிேலேய மைறவைதப் ேபால, உயிர்கள் 
எல்லாம் இைறவனிடத்திேலேய ேதான்றி அவனிடத்திேல ெசன்று ேசர்கின்றன 
என்பார் திருமழிைச ஆழ்வார். அைலகள் எல்லாம் கடலுக்குச் ெசாந்தம். அதுேபால 
உயிர்கள் எல்லாம் இைறவனின் உைடைம. ‘நம்ைம உைடயவன் நாராயண நம்பி’ 
என்று ஆண்டாள் ெமாழிவது, மழிைசயார் ெசால்லும் இந்த மகாதத்துவத்ைத நமக்கு 
உணர்த்துவதுேபால் அைமந்துள்ளைம சிறப்பு.  

தன்Tேள த;ைரத்ெதNம் தரங்க ெவண் தடங்கடல் 

தன்Tேள த;ைரத்ெதNந்L அடங்<க;ன்ற தன்ைமேபால் 

ந;ன்Tேள பிறந்L இறந்L ந;ற்பவDம் த;ாிபவDம் 

ந;ன்Tேள அடங்<க;ன்ற நீா்ைம ந;ன்கண் ந;ன்றேத. 

— த;Eமழ1ைச ஆழ்வாா் (த;Eச்சந்தவிEத்தம்) 

கண்ணனின் ைகைய ‘ெசம்ைம உைடய திருக்ைக’ என்று ெசால்கிறாள் ேகாைத. 
கண்ணனின் ைககள் ஏன் சிவந்திருக்கின்றன என்பதற்கு உத்தமூர் சுவாமிகள் 
ெசால்லும் அருைமயான விளக்கத்ைதப் பின்வருமாறு காண்ேபாம். ேகாைத தன் 
அன்புக்குரிய கண்ணைனத் ேதடிக் காடும் மைலயும் நாடும் நகரமும் அைலந்து 
திரிகிறாள். ேமலும், ‘ெநய் உண்ணாமலும் பால் அருந்தாமலும் ஒரு ேவைள மட்டுேம 
உணவு உட்ெகாண்டும்’  பல காலம் ேநான்பு இருந்து உடல் ெமலிகிறாள். அதனால், 

அவளது பாதங்கள் ெமன்ைம இழந்து எலும்பாகத் ேதய்ந்துள்ளன. ெமன்ைமயற்ற 
அப்பாதங்கைளப் பற்றியதால் கண்ணனின் மலர்ேபான்ற ைககள் சிவந்தனவாம். 
என்ன அழகான விளக்கம்! இதிலிருந்து, ேதகம் ெமலிவைதயும் ெபாருட்படுத்தாத 
ேகாைதயின் பக்திச் சிறப்ைபயும், கரங்கள் சிவப்பைதயும் ெபாருட்படுத்தாத 
ேகாவிந்தனின் அன்பு உள்ளத்ைதயும் ஒருேசர உணர்ந்து களிக்க முடிகிறது.ேமலும், 
'கண்Qம் கமலம், கமலேம ைகத்தலMம்' என்னும் ேபயாழ்வார் வாய்ெமாழியின்படி, 
'ெசந்தாமைர ேபான்ற திருக்கரங்கள்' என்றும் இங்குப் ெபாருள் ெகாள்ளலாம்.  



‘நாராயண நம்பி, ெசம்ைம உைடய (தன்) திருக்ைகயால் (ேகாைதயின்) தாள் பற்றி 
அம்மி மிதிப்பிக்கின்றான்’ என்னும் கருத்ைதத் ெதரிவிப்பதால், ‘அம்மி மிதிக்க’ 
என்பது ‘அம்மி மிதிப்பிக்க’ என்னும் ெபாருளில் இங்கு வந்துள்ளைம காண்க. 
ேமலும், கண்ணன் ேகாைதயுடன் இரண்டறக் கலந்துள்ளைமயால், ேகாைத அம்மி 
மிதித்தைதக் ேகாவிந்தன் மிதித்ததாகச் ெசால்லப்பட்டுள்ளது என்றும் ெகாள்ளலாம்.  

சைீத மிதித்த அம்மிைய ‘ஒளிவிளங்கும் அம்மி (இலங்கு ஒளி அம்மி)’ என்கிறார் 
கம்பர். ெவறும் கல்லாய் இருந்த அம்மி, சைீதயின் பாதம் பட்டவுடன் ‘இலங்கு ஒளி 
அம்மி’ ஆனைதச் ெசால்வதன் மூலம், அகலிைகயின் சாபத்ைத நீக்கிக் கல்ைலப் 
ெபண்ணாய் மாற்றிய இராமனின் திருப்பாதங்கைளப் ேபால, கல்ைலப் ெபான்னாய் 
மாற்றிய சைீதயின் ெமல்லிய மலர்ப்பாதமும் அருள்நிைறந்தேத என்று 
உணர்த்துகிறார் கம்பர். 

அம்மி மிதிக்கும்ேபாது வானில் ேதான்றும் அருந்ததி நட்சத்திரத்ைத மணமகன் 
காண்பிக்க மணமகள் காண்பது வழக்கம். அருந்ததி என்பவள் வசிட்ட முனிவரின் 
பத்தினி. கற்பில் சிறந்தவளான அருந்ததி நட்சத்திர உருவில் அல்லாமல், சைீதயின் 
மண விழாவிற்கு வசிட்டருடன் ேநேர வந்துள்ளாள். அவ்வாறு எதிர்நின்ற ‘கற்பில் 
கலங்கம் இல்லாத’ அருந்ததிையச் சைீதக்குக் காட்டுகிறான் சரீாமன்.  

இலங்<ஒளி அம்ம1 ம1த;த்L எத;ா்ந;ன்ற 
கலங்கல1ல் கற்பின் அEந்தத; கண்டாள். 
- கம்பா் 



9. வரிசிைல வாள்முகம் 

வாிச1ைல வாள்Mகத் ெதன்ைனமாா் தாம்வந்த;ட்G 
எாிMகம் பாாித்ெதன் ைனMன்ேன ந;>த்த;, 
அாிMக னச்?தன் ைகம்ேமெலன் ைகைவத்L, 
ெபாாிMகந் தட்டக் கனாக்கண்ேடன் ேதாழீநான்.. 

ெசாற்ெபாருள் 

வரி சிைல = அழகிய வில் ேபான்ற புருவத்ைத உைடய 

வாள் = ஒளி ெபாருந்திய 

முகத்து = முகத்ைத உைடய 

என் ஐமார் தாம் = எனது உடன்பிறந்தார்கள் 

வந்து = மணேமைடக்கு வந்து 

இட்டு = சமித்துகைள இட்டு 

எரி = அக்கினியில் 

முகம் பாரித்து = தழைல எழுப்பி 

என்ைன முன்ேன நிறுத்தி = அக்கினியில் ேஹாமம் ெசய்யத் தக்கவாறு எதிரில் 
என்ைன இருக்கச் ெசய்து 

அரி முகன் = சிங்கத்தின் முகம் ேபான்ற திருமுகமுைடய 

அச்சுதன் = கண்ணனுைடய 

ைக ேமல் = திருக்ைககளின் ேமல் 

என் ைக ைவத்து = எனது ைககைள ைவக்கச் ெசய்து 

ெபாரி = ெநற்ெபாரிகைள  

முகந்து அட்ட = எடுத்துச் ேசர்க்கும் காட்சிைய 

நான் கனா கண்ேடன் = நான் கனவில் கண்டு களித்ேதன்! 

கருத்து 

ேதாழ,ீ அழகிய வில் ேபான்ற புருவத்ைதயும் ஒளிெபாருந்திய முகத்ைதயுமுைடய 
எனது தைமயன்மார் வந்து அக்கினிைய நன்றாக எரியச் ெசய்து, அந்த அக்கினியின் 



முன்ேன என்ைன நிற்கச் ெசய்தார்கள்; பின்னர், நரசிம்மனாய் சிங்க முகத்ைத 
உைடயவனும் அச்சுதனனுமான கண்ணனுைடய திருக்ைகயின் ேமேல என் ைகைய 
ைவத்து ெநற்ெபாரிைய அள்ளிெயடுத்து அக்கினியிலிட்டு ஆகுதி ெசய்வைத நான் 
கனவில் கண்ேடன். 

பாடல் விளக்கம் 

அம்மி மிதித்து அருந்ததி கண்டபின், 'ெபாரியிடுதல்' என்னும் மணச்சடங்கு 
நைடெபறுகிறது. 'ெநற்ெபாரிேஹாமம்' என்றும் 'லாஜேஹாமம்' என்றும் 
அைழக்கப்படும் இச்சடங்கில், கணவனுக்கு நீண்ட ஆயுைள ேவண்டி அக்கினியில் 
ெபாரியிட்டு ஆகுதி ெசய்கிறாள் மைனவி.  

இந்நிகழ்வின்ேபாது, மணமகளின் உடன்பிறந்தவர்கள் அவள் ைககளில் 
ெபாரியிடுகிறார்கள்; மணமகன் அவள் ைககளில் உள்ள ெபாரிகளின் மதீு ெநய் 
இட்டு, தகுந்த மந்திரங்கைளச் ெசால்லி, அவள் ைககளின்கீழ்த் தன் ைககைள 
ைவத்துக்ெகாண்டு அப்ெபாரிகைள அக்கினியில் ேசர்ப்பிக்கின்றான். 

பாட்டின் முதலடியில், ேகாைத தன் தைமயன்மார்களின் ெபருைமையச் ெசால்லி, 
மற்ற மூன்று அடிகளிலும் தான் ெபாரியிடுவதற்கு அவர்கள் துைணெசய்த 
விதத்ைதயும் விளக்குகிறாள்.  

தன் தைமயன்மார்களின் முகப்ெபாலிவிைன விவரிக்கும்ேபாது, 'வரிசிைல 
வாள்முகத்து என்ைனமார்' என்று ெசால்கிறாள் ேகாைத. 'வரிசிைல' என்பதற்கு 
'வைளந்த வில்' என்றும்,'வாள் முகம்' என்பதற்கு 'ஒளிவசீும் முகம்' என்றும் ெபாருள். 
வரிசிைல ேபான்ற புருவம் என்று ெசால்வதற்கு பதிலாக 'வரிசிைல' என்று மட்டும் 
ெசான்னது முற்றுவைம. அதனால், 'வரிசிைல வாள்முகம்' என்பதற்கு 'வைளந்த வில் 
ேபான்ற (புருவங்கைளக் ெகாண்ட) ஒளி வசீும் முகம்' என்ேற ெபாருள் 
ெகாள்ளேவண்டும். புருவத்திற்கு வைளந்த வில்ைல உவைமயாகக் கூறுவது மரபு. 
'வில்ைலத் ெதாைலத்த (ேதாற்க@த்த) பDEவத்தாள்' என்று தனது புருவத்தின் அழைகேய 
புகழ்ந்து பாடிக்ெகாண்டவள் ேகாைத என்பைத இங்கு நிைனவில் ெகாண்டு 
பார்த்தால், அவளது தைமயன்மார்களின் புருவத்ைதயும் அவள் வில்ெலனச் 
ெசால்லிப் ெபருைமப்படுகிறாள் என்பதில் வியப்ேபதும் இருக்காது. அத்தைகய 
அழகு வாய்ந்த தைமயன்மார்களின் முகத்ைத 'ஒளி ெபாருந்திய முகம்' என்றும் 
ெசால்கிறாள். அவர்களின் முகம் ஒளிவசீுவதற்குக் காரணம் என்ன என்று பார்த்தால், 
ேகாவிந்தேனாடு ேகாைதயின் திருமணம் இனிேத நடந்ேதறியைத நிைனத்து 
அவர்கள் அைடந்த உள்ளக்களிப்ேப எனலாம். 

என்ைனமார் = என்+ஐ+மார். இங்கு ‘ஐ' என்றால் தைலவன் அல்லது மூத்தவன் என்று 
ெபாருளாதலால், ஐமார் என்றால் அண்ணன்மார் என்று ெபாருள்படுகிறது. ஐமார் 



என்பது இப்ெபாருளில் வருவைதத் திருவாய்ெமாழியில் இடம்ெபறும் இந்த அழகிய 
பாடலின் மூலமும் அறியலாம்: 

கன்மம் அன்> எங்கள் ைகயில் பாைவ பற1ப்பL, கடல் ஞானம் உண்@ட்ட 
ந;ன்மலா, ெந@யாய், உனக்ேகZம் பிைழ பிைழேய, 
வன்மேம ெசால்ல1 எம்ைம நீ விைளயாGத;, அLேகட்க;ல் என் ஐமாா் 
தன்மம், பாவம் என்னாா், ஒEநான்> த@பிணக்ேக. 
- த;Eவாய்ெமாழ1 
(இதற்குப் ெபாருள் - ஒரு சிறுமி கண்ணனிடம் ேபசுகிறாள்: ெபருமாேன, எங்கள் 
ைகயில் இருக்கும் ெபாம்ைமையப் பறித்துக் ெகாள்கிறாேய, இது சரிதானா? பிரளய 
ெவள்ளத்தில் அழுந்துகிற உலகத்ைத உண்டு காத்தவேன, குற்றமற்றவேன, 
ெநடியவேன,நீேய ெசய்தாலும் அது குற்றம்தான், குற்றம்தான்! எங்களிடம் நீ ஏேதேதா 
குறும்பான ெசாற்கைளச் ெசால்லி விைளயாடுகிறாய். இது எங்கள் அண்ணன்மார் 
காதில் விழுந்தால் என்ன ஆகும்? தர்மம், பாவம் என்ெறல்லாம் அவர்கள் 
பார்க்கமாட்டார்கள், என்ைறக்காவது ஒருநாள் தடிையத் துூக்கிக்ெகாண்டு 
உன்னுடன் சண்ைடக்கு வந்துவிடுவார்கள்) 

'வந்திட்டு' = வந்து + இட்டு. அத்தைகய மனமகிழ்வுடன் மணேமைடக்கு வந்த 
தைமயன்மார்கள், சமித்துகைள இட்டு எரி வளர்க்கிறார்கள். அைதேய 'வந்து, இட்டு, 
எரி முகம் பாரித்து' என்கின்றாள் ேகாைத.  

'என்ைன முன்ேன நிறுத்தி' - மணமகன் மணமகளின் ைகையப் பிடித்துக் ெகாண்டு 
ெபாரிைய அக்கினியில் ேசர்ப்பிப்பதற்கு வசதியாக, அக்கினிக்கும் மணமகனுக்கும் 
சிறிது இைடேய மணமகள் நிற்கேவண்டும். அவ்வாறு, ெபாரியிடுவதற்குத் தகுந்த 
இடத்தில் அக்கினிக்கு முன்ேன ேகாைதைய நிற்க ைவப்பதற்கும் அவளது 
தைமயன்மார்கள் உதவுகின்றார்கள்.  

அடுத்து, கண்ணனின் ைககள்மதீு ேகாைதயின் ைககைள ைவத்து, ெபாரிகைள 
முகந்து எடுத்து (ெபாரி முகந்து அட்டி) அவள் ைககளில் இடுகின்றனர் அவளது 
உடன்பிறந்ேதார். முன்னர், இரண்டாம் பாசுரத்தில், மணப்பந்தலில் புகுந்த 
கண்ணைனக் ேகாளரி ஆகிய நரசிம்மனாகக் கண்ட ேகாைத, இங்கு 'அரிமுகன்' 
என்று அேத திருநாமத்ைதக் ெகாண்டு அைழக்கின்றாள். அதுமட்டுமல்லாமல், 
அவைன அச்சுதன் என்றும் துதிக்கின்றாள். 'அச்சுதன்' என்றால் 'என்றும் தன் 
குணத்தில் மாறாதவன், அழிவில்லாதவன்' என்று ெபாருள். தன் பக்தர்களுக்கு 
அளிக்கும் அன்பில் ஒருசிறிதும் மாறாதவன் என்றும் அவர்கைள எப்ேபாதும் 
ைகவிடாதவன் என்றும் ெபாருள் ெகாள்ளலாம். அவ்வாறு, அவனது அன்பில் 
குைறெயான்றும் இல்லாமல் தன் ைகத்தலம் பற்றி, பின் அம்மி மிதிக்கத் தன் தாள் 
பற்றி, இப்ேபாது ெபாரியிடும்ேபாதும் துைணயாக இருந்து அவனது ைகேமல் தன் 



ைகையத் தாங்கிக்ெகாள்ளும் ேகசவைன 'அச்சுதன்' என்று அன்புற அைழத்து 
ஆனந்தம் ெகாள்கிறாள் ேகாைத.  

அம்மி மிதிப்பது மணமகள் நீடூழி வாழ்வதன் ெபாருட்டுச் ெசய்யப்படுவதுேபால், 
ெபாரியிடுவது மணமகனின் நீண்ட ஆயுைள ேவண்டி நைடெபறுகிறது. அச்சுதன் 
நீடூழி வாழ்வதற்காகப் ெபாரியிட்ட ேகாைத, இைறவைனப் பல்லாண்டு பாடி 
வாழ்த்திய ெபரியாழ்வார் ெபற்ெறடுத்த ெபண்பிள்ைள என்பைத நமக்குத் ெதள்ளத் 
ெதளிவாக இங்ேக உணர்த்துகிறாள். 



10. குங்குமம் அப்பி 

குங்கும மப்பிக் குளிர்சாந்தம் மட்டித்து, 
மங்கல வதீி வலம்ெசய்து மணநீர், 
அங்கவ ேனாடு முடஞ்ெசன்றங் காைனேமல், 
மஞ்சன மாட்டக்க னாக்கண்ேடன் ேதாழநீான்.  

ெசாற்ெபாருள் 

குங்குமம் = குங்குமக் குழம்ைப 

அப்பி = அங்கெமல்லாம் பூசி 

குளிர் = குளிர்ந்த

சாந்தம் = சந்தனக் குழம்ைபயும் 

மட்டித்து = ேதய்த்து 

மங்கல வதீி = மங்கல அலங்காரங்கைள உைடய வதீியில் 

வலம் ெசய்து = ஊர்வலம் வந்து 

அங்கு = அந்த வதீியில் 

ஆைன ேமல் = யாைனயின் ேமேலறி 

அவேனாடும் உடன் = அச்சுதேனாடு ேசர்ந்திருந்து 

ெசன்று = மணநீராட ேவண்டிய இடத்திற்குச் ெசன்று 

அங்கு = அந்த இடத்தில் 

மண நீர் = வசந்த ஜலத்தால் 

மஞ்சனம் ஆட்ட = நீராடச் ெசய்வதாக 

நான் கனா கண்ேடன் = நான் கனவில் கண்டு களித்ேதன்! 

கருத்து 

ேதாழ,ீ குங்குமக் குழம்ைப உடெலங்கும் தடவி, குளிர்ந்த சந்தனச் சாந்ைத மிக 
அதிகமாகப் பூசி, யாைனயின் மதீு கண்ணபிராேனாடு ேசர்ந்திருந்து, 
திருமணத்திற்காக அலங்கரிக்கப்பட்ட வதீிகளிேல ஊர்வலமாக வந்து, பின்னர் 



மணம் கமழும் மங்கல நீரினாேல எங்கள் இருவருக்கும் நீராட்டுவதாக நான் கனவில் 
கண்ேடன். 

பாடல் விளக்கம் 

திருமணம் நிைறவைடயும்ேபாது மஞ்சனநீர் ெதளித்து மணநீராட்டும் சடங்கு 
நைடெபறுகிறது. மஞ்சன நீராட்டுமுன், அக்கினியின் ெவம்ைமயால் வாடியுள்ள 
மணமக்களின் ேமனிையக் குளிர்விக்கும் ெபாருட்டு குங்குமமும் சந்தனமும் 
குைழத்த குழம்பிைன அவர்களது அங்கங்களில் இடுவார்கள். 

உடலில் பூசப்படும் குங்குமம் உஷ்ண நிைலையச் சரிசமமாக ைவத்துக் ெகாள்ள 
உதவுகிறது; ேதாைலயும் பாதுகாக்கின்றது. சந்தனமானது உடலின் ெவம்ைமையத் 
தணித்துக் குளிர்விக்கின்றது. குறிப்பாக மைலயில் ேதான்றிய சந்தனத்தில் 
ெவப்பத்ைத ஒழிக்கும் சக்தி மிகுந்திருக்கும் என்பைத இந்தக் குறுந்ெதாைக 
வரிகளால் அறியலாம்: 

IEைட அGக்கத் தாரங் கGப்ப 
ேவனி லாேன தண்ணியள் 
(Iா் உைட = அச்சத்ைதத் தEக;ன்ற, அGக்கத்L = மைலச்சாரத்த;ல் வளா்க;ன்ற, ஆரம் = சந்தனம், 
கGப்ப = ேபால, ேவனிலாேன = ேவனில் காலத்த;ல், தண்ணியள் = <Kைமயானவள்) 
- <>ந்ெதாைக 

நரசிம்மமாய் விளங்கும் திருமாலின் ேதாைளக் 'குங்குமத் ேதாள்' என்று 
திருக்குறுந்தாண்டகத்தில் பாடுவார் திருமங்ைக ஆழ்வார். 

ெசங்<Eத; ேசாரா க;டந்தாைன 
<ங்<மத் ேதாள் ெகாட்@ 
ஆரா எNந்தான் 
ெபாEள்: ச1வந்த ரத்த ெவள்ளத்த;ல் க;டந்த இரணியைன, <ங்<மச் ேசற்ற1னால் 
அலங்காிக்கப்பட்ட தனL த;Eத்ேதாள்களின் ேமல் LWக்க;க்ெகாண்G (நரச1ம்ம அவதாரம் எGத்த 
த;Eமால்) ஆரவாரத்Lடன் எNந்தான். 
- த;Eமங்ைக ஆழ்வாா் 

'மைலயில் பிறந்த சந்தனத்தின் குழம்பு, சிறந்த அணிகலன்கள், பட்டு, வாசைன 
மிகுந்த ெவண்மல்லிைக' இவற்ைறக் ெகாண்டு திருமாைல பூசித்துப் பணிய 
ேவண்டும் என்று ெசால்வார் ேபயாழ்வார். 

வைரச் சந்தனக் <ழம்பDம் வான்கலTம் பட்Gம் 
விைரப்ெபால1ந்த ெவண் மல்ல1ைகயDம் - ந;ைரத்Lக்ெகாண்G 
ஆத;க்கண் ந;ன்ற அற1வன் அ@யிைணேய 
ஓத;ப் பணிவL உ>ம். 



- ேபயாழ்வாா் 

'நல்ல வாசைன மிக்க சந்தனத்ைத எனக்குக் ெகாஞ்சம் ெகாடுப்பாயாக' என்று 
கண்ணேன ஒரு முதியவளிடம் ேகட்டுப் ெபற்றுக்ெகாண்டான் என்றும், அவளது 
அன்பில் மகிழ்ந்து அந்த முதியவளின் கூைன நிமிர்த்தி அருள்ெசய்தான் என்றும் 
ெபரியாழ்வார் புகழ்ந்து பாடுவார். 

"நாற1ய சாந்தம் நமக்< இைற நல்<" என்னத் 
ேதற1 அவKம் த;EவDடம்பிற் 2ச 
ஊற1ய Pனிைன உள்ேள ஒGங்க அன்> 
ஏற உEவினாய்! 
(நாற1ய = வாசைன ம1க்க, சாந்தம் = சந்தனம், இைற = ெகாஞ்சம், நல்< = தா) 
- ெபாியாழ்வாா் 

இவற்றிலிருந்து, குங்குமமும் சந்தனமும் மருத்துவச் சிறப்ேபாடு ெதய்வகீச் 
சிறப்ைபயும் ெபற்றிருக்கின்றன என்பைத நாம் அறியலாம். 

'அப்பி', 'மட்டித்து' என்னும் ெசாற்கள், குங்குமத்ைதயும் சந்தனத்ைதயும் தாராளமாக 
எடுத்து இடுவைதக் குறிக்கின்றன. 

இதுவைர சூடியிருந்த மலர்மாைலகைளக் கழற்றி ைவத்துவிட்டு, குங்குமத்ைதயும் 
சந்தனத்ைதயுேம அணிந்துெகாண்டவர்களாகிய ேகாைதயும் கண்ணனும், அடுத்து 
யாைனேமல் ஏறி ஊர்வலம் வருகின்றனர். அவர்கள் வலம் வரும் வதீிகள் 
மணவிழாவின் ெபாருட்டு அங்கங்ேக மங்கலத் ேதாரணங்களால் நன்கு 
அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தன. அத்தைகய மங்கல வதீிகளில்தான் முதல்முதலில் 
ஆயிரம் யாைனகள் புைடசூழ வலம் ெசய்து ேகாைதைய மணம் புரிய வந்தான் 
கண்ணன். அவ்வாறு ஆயிரம் யாைனகளில் நண்பர்கள் அவைனச் சூழ்ந்திருக்க 
ேநற்று வலம் வந்த கண்ணன், இன்று திருமணத்திற்குப்பின் யாைனயின்ேமல் 
தன்னுடன் மட்டும் வலம் வருவைத நிைனத்துப் ெபருமகிழ்வு ெகாள்கிறாள் ேகாைத. 



11. ஆயனுக்காக 

ஆயTக்காகத்  தான் கண்ட கனாவிைன 
ேவயா் பDகழ்  வில்ல1பDத்LWா்க்ேகான் ேகாைத ெசால்  
LWய தம1ழ்மாைல  ஈைரந்Lம் வல்லவா் 
வாயDம் நன் மக்கைளப் ெபற்>  மக;ழ்வேர. 

ெசாற்ெபாருள் 

ேவயர் = ேவயர் குலத்தவரால் 

புகழ் = ேபாற்றி வணங்கப்படும் 

வில்லிபுத்துூர் ேகான் = ஶ்ரீ வில்லிபுத்துூருக்குத் தைலவராகிய ெபரியாழ்வாரின் 

ேகாைத = (புதல்வியாகிய) ேகாைத 

ஆயனுக்கு = இைடயனான கண்ணனுக்கு 

ஆக = துைணவியானதாக 

தான் கண்ட = தான் ேநரில் கண்டுணர்ந்த 

கனாவிைன = கனைவ 

ெசால் = ெசால்லுவதற்காகப் பாடிய 

துூய = பரிசுத்தமான 

தமிழ் மாைல = தமிழ்ப் பாசுரங்கள் 

ஈர் ஐந்தும் = பத்ைதயும் 

வல்லவர் = ஓதி உணர்ந்தவர்கள் 

வாயும் = நற்குணங்கள் வாய்க்கப் ெபற்ற 

நல் = சிறந்த 

மக்கைள = குழந்ைதகைள 

ெபற்று = ஈன்று 

மகிழ்வர் = இன்புற்று இருப்பார்கள். 



கருத்து 

ேவயர் குலத்தவரால் புகழப்பட்டவராய்த் திருவில்லிபுத்துூருக்குத் தைலவராக 
விளங்கும் ெபரியாழ்வாருைடய திருமகளாகிய ஆண்டாள், தான் ேகாபால 
கிருஷ்ணனுக்கு வாழ்க்ைகப்பட்டதாகக் கண்ட கனைவக் குறித்து அருளிச்ெசய்த 
துூய தமிழ் மாைலயாகிய இந்தப் பத்துப் பாடல்கைளயும் பாராயணம் ெசய்பவர்கள் 
நற்பண்புகள் வாய்ந்த சிறந்த பிள்ைளகைளப் ெபற்று மகிழ்வார்கள்.  

பாடல் விளக்கம் 

இப்பாசுரத்தில், முதலடியில் ேகாைத தான் கண்ட கனவின் சிறப்ைபப் பற்றிக் 
கூறுகிறாள். இரண்டாம் அடியில், தன்ைனப் பற்றி உைரக்கின்றாள். மூன்றாம் 
அடியில் 'வாரணம் ஆயிரம்' என்னும் இந்தத் திருப்பதிகத்தின் ெபருைமையக் கூறி, 
அைதப் பாராயணம் ெசய்வதால் வாய்க்கக்கூடிய நன்ைமகைள இறுதி அடியில் 
விவரிக்கிறாள். 

ேகாைத தான் வாழும் திருவில்லிபுத்துூைர ஆயர்பாடியாகவும், தன்ைன 
இைடப்ெபண்ணாகவும், தன் ேதாழியைர ஆயர்குலத்து மகளிராகவும் 
வடெபருங்ேகாயிலுைடயான் (வடபத்திரசாயி) சந்நிதிைய நந்தேகாபன் 
இல்லமாகவும், அங்கு எழுந்தருளியிருக்கும் ெபருமாைள ஆயர்குலத்தில் ேதான்றிய 
மணிவிளக்காகிய கண்ணனாகவும் பாவைன ெசய்து திருப்பாைவைய 
அருளிச்ெசய்தாள். அேத பாவைனயுடன் 'வாரணம் ஆயிரம்' பாடும் ேபாதும் 
அச்சுதைன ஆயனாகப் பார்க்கின்றாள். முதல் பாசுரத்தில் 'நாரணன் நம்பி' என்று 
கண்ணைனப் பரமாத்மாவாகப் பார்த்தவள், திருமணத்திற்குப் பின் தனக்குரியவன் 
ஆன கண்ணைன உரிைமயுடன் 'ஆயன்' என்ேற அைழத்துப் ெபருைமப்படுகிறாள்.  

அத்தைகய ஆயைனக் ைகத்தலம் பற்றுமாறு கண்ட கனவிைன 'ஆயனுக்காகத் தான் 
கண்ட கனவு' என்று குறிப்பிடுகிறாள். 'ஆயனுக்காக' என்னும் ெசால்ைல 'ஆயனுக்கு 
+ ஆக' என்று பிரித்துப் பார்த்தால் 'ஆயனுக்குத் துைணவியாகும்படி' என்று 
ெபாருள்படும்.  

அடுத்து, தன்ைனப் பற்றிச் ெசால்லும்ேபாது, தன்ைன 'ேவயர் குலத்தில் 
ேதான்றியவரும் வில்லிபுத்துூரின் தைலவருமாகிய ெபரியாழ்வாரின் திருமகள்' 
என்று ெபருைமயுடன் கூறுகிறாள். 'ேவயர்' என்றால் 'அந்தணர்' என்று ெபாருள்.  
ேவயர்குலத்தில் ேதான்றிய ேகாைத, ஆடுமாடுகைள ேமய்க்கும் இைடயனாக 
ஆயர்குலத்தில் அவதரித்த கண்ணைன மணம்புரிய விரும்பினாள். அவ்வாறு 
ேகாபாலகிருஷ்ணனுக்காகக் குலேகாத்திரங்ககைளப் பாராமல் அவைனச் 
சரணைடந்ததால் ஆயன் உருவில் இருக்கும் அச்சுதன் ெவளிப்பட்டுவந்து 
ேகாைதயின் ைகத்தலம்பற்றி அருள்புரிந்தான். ஆயன் ேமல் ெகாண்டிருந்த அளவற்ற 



அன்பின் ஆற்றலால், தான் இருக்கும் இடத்திற்கு அவைன மணமகனாக வரவைழத்து 
மனத்தினால் மணந்து ெகாண்ட கனவின் சிறப்ைபச் ெசால்வதால் இைதத் 'துூய 
தமிழ்மாைல' என்று ேபாற்றுகின்றாள் ேகாைத.   

வாரணம் ஆயிரமாகிய இந்தத் துூய தழிழ்மாைல இரண்டு பிரிவுகைளக் ெகாண்டது. 
முதல் பிரிவு முதல் ஐந்து பாசுரங்கைளக் ெகாண்டது. இது திருமணத்துக்கு முன்பு 
நிகழும் சடங்குகைள விவரிக்கும். மற்ற ஐந்து பாசுரங்கைளக் ெகாண்ட பிரிவு, 
திருமண நிகழ்வுகைளச் ெசால்வது. இவ்வாறு அைமந்த பத்துப் பாசுரங்கைளயும் 'ஈர் 
ஐந்து' என்கிறாள்.  

இந்தத் தமிழ்மாைலையப் பாடிப் பணியும் பக்தர்கைள 'வல்லவர்' என்கிறாள் 
ேகாைத. 'பாடுபவர்', 'படிப்பவர்', 'கற்பவர்' என்று கூறாமல் 'வல்லவர்' என்று 
ெசால்வதற்குச் காரணம் என்னெவன்று பார்ப்ேபாம். தம் ெநஞ்சில் ெகாண்ட 
உறுதியாலும், உண்ைமயான அன்பாலும், உயர்வான பக்தியாலும் ஒருவர் கடவுைள 
அைடவது சாத்தியம் ஆகும். அவ்வாறு அவர்களுக்குக் கடவுளுடன் வாய்க்கும் உறவு 
கனவு நிைலயில் ஏற்பட்டாலும், அந்தப் பந்தம் நனவில் வாய்த்தைதவிடப் பலமடங்கு 
சக்திவாய்ந்த பற்றாக ஏேழழ் பிறவியிலும் துைணவந்து காக்கும்.  இந்த 

உண்ைமையப் புரிந்து ெகாள்ள வல்லவர்கள் தான் இந்தப் பாசுரங்களின் பலைன 
முழுைமயாகப் ெபற முடியும். அத்தைகய அன்பின் ஆழமும் துூய மனமும் ெகாண்டு 
இந்தப் பத்து பாடல்கைளயும் ஓதுபவர்கைளேய 'வல்லவர்' என்கிறாள் ேகாைத. 

இவ்வாறு பாட வல்லவர்கள் ெபறும் ேபற்ைற கைடசி அடியில் விவரிக்கும் ேபாது, 
'நல்ல மக்கைளப் ெபற்ெறடுத்து மகிழ்வர்' என்கிறாள். அத்தைகய குழந்ைதகளின் 
ெபருைமையச் ெசால்லும்ேபாது 'வாயும் நன்மக்கள்' என்று ெசால்கிறாள். வாயும் = 
வாய்க்கும். எந்ெதந்த நலங்கள் வாய்க்கும் என்று குறிப்பிட்டு இங்ேக ெசால்லவில்ைல 
ஆதலால், குழந்ைதகளுக்கு என்ெனன்ன நற்குணங்கள் வாய்க்கேவண்டும் என்று நம் 
மனம் விரும்புகிறேதா, அந்தக் குணங்கள் அைனத்தும் வாய்க்கும் என்று அர்த்தம். 
இதன்மூலம், 'ேகசவ நம்பிையக் கால்பிடிப்பாள்' என்னும் ேபற்ைறத் தான் 
ெபற்றாற்ேபால், இப்பாசுரங்கைளப் பாடவல்ல ெபண்கள், நாரண நம்பிையப் 
ேபான்ற நலமுைடயவர்கைளத் தம் வாழ்க்ைகத் துைணவராக அைடந்து மகிழ்வர் 
என்றும் அருள்பாலிக்கின்றாள்.  



இலக்கண விளக்கம் 

நாச்சியார் திருெமாழியில் அைமந்த  ‘வாரணம் ஆயிரம்’ என்னும் இந்தத் 
திருப்பதிகத்தின் பாவடிவம்  ‘கலிவிருத்தம்’ ஆகும்.  

கலி விருத்தம் என்பது நான்கு சர்ீகைளயுைடய அளவடி நான்கினால் அளெவாத்து 
அைமவது. அதாவது, ஒவ்ெவாரு அடியிலும் நான்கு சர்ீகைளக் ெகாண்டு, நான்கு 
அடிகளால் ஆன பாடல்.  நான்கடிகளும் ஒேர எதுைக ெபறேவண்டும். முதல் சரீிலும் 
மூன்றாம் சரீிலும் ேமாைன அைமதல் சிறப்பு. 

வாரணம் ஆயிரத்தில் கலிவிருத்தத்தின் ெபாது விதிகேளாடு, ‘ெவண்டைளயால் 
வந்த கலிவிருத்தம்’ என்னும் கலி விருத்த வைகயின் சிறப்பு விதிகளும் 
அைமந்துள்ளைதக் காணலாம். இத்தைகய ெவண்டைளக் கலிவிருத்தத்தின் 
விதிகளாவன: 

• ஒவ்ெவாரு அடியிலும் ெவண்டைள தவறாமல் மா, விளம், மாங்காய் ஆகிய சர்ீகள்  
இருக்கும். விளங்காய்ச் சர்ீகள் எங்கும் வராது. 

• அடிகள் நடுேவ தைள பார்க்க ேவண்டியதில்ைல.  ஒவ்ெவாரு அடிக்குள் 
ெவண்டைள அைமந்திருந்தால் ேபாதும். 

• இந்த இலக்கணம் அைமந்தால், ஒவ்ேவாரடியிலும் ஒற்ைற விட்டு எண்ணிப் 
பார்த்தால் ேநர்முதலாகிய அடியில் பன்னிரண்டு எழுத்துகள் இருக்கும், 

• நிைரமுதலாகிய அடியில் பதின்மூன்று எழுத்துகள் இருக்கும். 

இவ்வாறு எழுத்துக்கணக்ைக உைடய அடிகைளக் கட்டைள அடிகள் என்று 
ெசால்வது வழக்கம். இவ்வடிகைளப் ெபற்ற பாடல் அைமப்ைப, ‘கட்டைளக் 
கலிவிருத்தம்’ என்று ெசால்வர்.  

அதனால், வாரணம் ஆயிரத்தின் பாவடிவத்ைத ‘ெவண்டைளயால் வந்த கட்டைளக் 
கலிவிருத்தம்’ என்றும் குறிப்பிடலாம். 



துைண நின்ற நுூல்கள் 

ஆண்டாள் - டாக்டர் சி. பாலசுப்பிரமணியன், 1994 

* 

ப்ரபந்த ரைக்ஷ - நாச்சியார் திருெமாழி உைர - ஶ்ரீ உத்தமூர் தி. வரீராகவாசார்யன் 
ஸ்வாமிகள், 1954 

* 

முதலாயிரம், ஶ்ரீகாஞ்சி பிரதிவாதிபயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியர், 1944 

* 

அகப்ெபாருள் மரபும் திருக்குறளும், டாக்டர் சி. பாலசுப்பிரமணியன், ெசன்ைனப் 
பல்கைலக்கழகம், 1980 

* 

குறுந்ெதாைகப் ெபருஞ்ெசல்வம், சாமி. சிதம்பரனார், 1955 

* 

அபிதான சிந்தாமணி, Encyclopedia of Tamil Literature, ஆ. சிங்காரேவலு முதலியார், 
2002 

* 

ஆழ்வார்கள் வரலாறு - 1, புலவர் கா.ர.ேகாவிந்தராச முதலியார், 1948 

* 

Sri Andal's Nacciyar Thirumozhi - Annotated Commentary in English by:  Srimati 
Kalyani Krishnamachari and Sri Varadachari Sadagopan 



என்ைனப் பற்றி 

தமிழார்வம் மிக்க கணிப்ெபாறியாளன். ெசன்ைனையச் ேசர்ந்தவன். தற்ேபாது 
அெமரிக்காவில் பாஸ்டன் நகரில் வசித்து வருகிேறன். 

நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம், ேதவாரம், கம்ப ராமாயணம் ேபான்ற நுூல்கைளப் 
படித்ததிலிருந்து தமிழில் மரபு சார்ந்த கவிைதகைளக் கற்றுணர ேவண்டும் என்னும் 
ஆவல் எனக்குள் ேமேலாங்கி வந்தது. தமிழிலக்கணத்ைத, குறிப்பாக 
யாப்பிலக்கணத்ைத, புத்தகங்கள் மற்றும் வைலத்தளங்கள் மூலமாகக் கற்கத் 
ெதாடங்கிேனன். 

நான் பயின்றவற்ைற தமிழ் அன்பர்களுடன் பகிர்ந்து ெகாள்ள, Imayavaramban.com 
என்னும் வைலத்தளத்ைத நடத்தி வருகிேறன். இத்தளத்தில் தமிழ் இலக்கியம் மற்றும் 
தத்துவம் ெதாடர்பான கவிைத கட்டுைரகைளப் பதிவிடுகிேறன். 

என்னுடன் ெதாடர்புெகாள்ள: 

மின்னஞ்சல் : contactme@imayavaramban.com 

FACEBOOK : https://www.facebook.com/imayavarambanwriter 

PINTEREST : https://www.pinterest.com/imayavarambanwriter 

வைலத்தளம் (Blog): https://www.imayavaramban.com 

ெவளியிடப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள்: 

ேகாளறு பதிகம் - விளக்கவுைர  

நால்வர் ெவண்பா மாைல - கவிைத நுூல் (ெபாருள் விளக்கத்துடன்) 

வாரணம் ஆயிரம் - விளக்கவுைர (இப்புத்தகம்) 

விைரவில் ெவளிவரவிருக்கும் புத்தகங்கள்: 

ஆழ்வார்கள் நான்மணிமாைல - கவிைத பதவுைர கருத்துைர 

நல்லேதார் வைீண ெசய்ேத - பாரதியார் கவிைத விளக்கக் கட்டுைரகள் 

அன்புடன், 

இரா. இமயவரம்பன்

https://www.imayavaramban.com/
https://www.facebook.com/imayavarambanwriter
https://www.pinterest.com/imayavarambanwriter
https://www.imayavaramban.com/
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