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பத்துப்பவாட்டு
பத்துப்பவாட்டு நூல்கைள் இடவ எனபடத மனைத்தில்
பதித்துக்நகைவாள்ள உதவும் வவாய்பவாட்டுப் பவாடல் இது.
முருகு1 நபவாருநெவாறு2 பவாணிரண்டு3,4 முல்டல5
நபருகு வள மதுடரக் கைவாஞ்சி6 - மருவினிய
சகைவால நநெடுநெல் வவாடட7 சகைவால்குறிஞ்சிப்8 பட்டினைப்
பவாடல9 கைடவாத்நதவாடும்10 பத்து
பத்துப்பவாட்டு நூல்கைள் படலின அடி அளவில் எவ்வளவு
நபரியடவ எனபடதக் கைவாண உதவும் அளடவப் படம் இது.
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நநெடுநெல் வவாடட - நபவாருள் கைண்சணவாட்டம்
பத்துப்பவாட்டு நூல்கைளில் ஒனறவாகைத் திகைழும் இந்த நூல்
தடலயவாலங்கைவானைத்துச் நசெரு நவனற பவாண்டியன
நநெடுஞ்நசெழியன மீது பவாடப்பட்ட நூல் எனை அதன
நகைவாளுக்குறிப்ப நதரிவிக்கிறது.
இந்த வடகையில் இது பறப்நபவாருள் பற்றிய நூல்.
நூடலப் படிப்பவர்கைளுக்கு இது முல்டலத்திடணயின
உரிப்நபவாருளவானை ‘இருத்தல்’ (ஆற்றியிருத்தல்) நபவாருள் பற்றிய
நூலவாகைசவ திகைழ்கிறது.
‘முல்டலப்பவாட்டு’ நூல் தடலவன பிரிடவ
ஆற்றிக்நகைவாண்டிருக்கும் (நபவாறுத்துக்நகைவாண்டிருக்கும்) தடலவி
பற்றிக் கூறுகிறது.
ஆகைசவ அகைப்நபவாருள். முல்டலத் திடண.
நநெடுநெல்வவாடட தடலவன பிரிடவ ஆற்றிக்நகைவாண்டு இருக்கும்
தடலவிடயப் பற்றியும், தன விடனைடயப் பற்றிசய
நிடனைத்துக்நகைவாண்டிருக்கும் தடலவன தன சபவார் விடனைடய
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முடித்துக்நகைவாண்டு தடலவியிடம் வந்து சசெரசவண்டும் எனைக்
கூறும் சதவாழியின கூற்றவாகைவும் உள்ளது.
இந்த வடகையில் இது அகைப்நபவாருள். குறிஞ்சித் திடண.
எனினும் இது வரலவாற்று சநெவாக்கில் பவாண்டியன
நநெடுஞ்நசெழியன மீது பவாடப்பட்டதவாகைக் குறிக்கைப்பட்டுள்ளது.
பவாடலில் இதற்கைவானை செவானறு ஒனறும் இல்டல.
“சவம்ப தடல யவாத்த சநெவான கைவாழ் எஃகைம்” (176), “சவந்தன”
(186) எனனும் குறிப்பகைள் நநெடுஞ்நசெழியடனைக் குறிப்பதவாகை
எடுத்துக்நகைவாண்டவர்கைள் இந்தப் பவாடடலப் பறப்நபவாருள்பவாடல் எனைக் குறிப்பிடுகினறனைர்.
கூதிர்கைவால வவாடடயில் அரண்மடனைக் கைருவடறயில் தடலவி
தடலவடனை எண்ணி வவாடும் கைவாட்சியும், பவாசெடறயில் தடலவன
இருக்கும் கைவாட்சியும் இப்பவாடலில் இடணத்துக்
கைவாட்டப்பட்டுள்ளனை.
தடலவியின “இனனைவா அருபடர் தீர, இனசனை முடிகைதில் அம்ம”
(168) “பவாசெடறத் நதவாழிசல” (188) எனை முடித்து, சதவாழியின
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கூற்றவாகைக் நகைவாண்டு இந்தப் பவாடடல அகைப்நபவாருள்-பவாடல்
எனைக் நகைவாள்வசத செவாலச் சிறந்தது.
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1 நபரும்பனி வவாடட - சகைவாவலர் நெடுங்கைல்
உலகைம் குளிரில் நெடுங்கும்படி மடழை
நபவாழிந்துநகைவாண்டிருக்கிறது.
சகைவாவலர் தம் ஆனிடரகைடள சவறு நிலப்பரப்பில்
சமயவிட்டுக்நகைவாண்டு பலம்பகினறனைர்.
அவர்கைள் தடலயில் நவண்கைவாந்தள் பூடவச்
சூடிக்நகைவாண்டுள்ளனைர்.
பனிசயவாடு சசெர்ந்து வவாடடக்கைவாற்று வீசுகிறது.
தம் டகைகைடளக் கைனனைத்தில் டவத்துக்நகைவாண்டு
நெடுங்கிக்நகைவாண்டிருக்கினறனைர்.
பவாட்டு
டவயகைம் பனிப்ப, வலன ஏர்ப வடளஇ,
நபவாய்யவா வவானைம் பதுப் நபயல் நபவாழிந்நதனை,
ஆர்கைலி முடனைஇய நகைவாடுங் சகைவால் சகைவாவலர்
ஏறுடட இனை நிடர சவறு பலம் பரப்பி,
பலம் நபயர் பலம்நபவாடு கைலங்கி, சகைவாடல்
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நீடு இதழ்க் கைண்ணி நீர் அடலக் கைலவாவ,
நமய்க் நகைவாள் நபரும் பனி நெலிய, பலருடன
டகைக் நகைவாள் நகைவாள்ளியர் கைவுள் படடயூஉ நெடுங்கை
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2 வவாடட வீச்சின தவாக்கைம்
வவாடடக்கைவாற்றின குளிர் தவாக்குவதவால் பசுக்கைள் செரியவாகை
சமயவில்டல.
மரத்தில் இருக்கும் மந்திக் குரங்குகைள் கூம்பிய நிடலயில்
அமர்ந்துநகைவாண்டிருக்கினறனை.
பறடவகைள் பறக்கைவாமல் நிலத்டதசய விரும்பகினறனை.
கைனறுக்குட்டிகைள் கூடக் கைறக்கும் தவாய் மடியில் பவால்
குடிக்கைவில்டல.
இப்படிக் கைடுடமயவானை வவாடடக்கைவாற்று வீசுகிறது.
இந்தக் கைவாலத்தில் ஒருநெவாள் நெள்ளிரவு.
பவாட்டு
மவா சமயல் மறப்ப, மந்தி கூர,
பறடவ படிவனை வீழை, கைறடவ
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கைனறு சகைவாள் ஒழியக் கைடிய வீசி,
குனறு குளிர்ப்பனனை கூதிர்ப் பவானைவாள்
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3 நெவாட்டின நசெழிப்ப

முசுண்டடக் நகைவாடி
முசுண்டடக் நகைவாடியில் நபவாறிப்நபவாறியவாகை நவண்ணிறப்
பூக்கைள் பூத்துக் கிடக்கினறனை.
அதசனைவாடு பதர் சவலியில் பீர்க்கைம் பூ நபவான நிறத்தில் பூத்துக்
கிடக்கிறது.
ஈர மணலில் இருக்கும் பசுடம நிறக் கைவால்கைடள உடடய
நகைவாக்கு, சிவந்த கைவால்கைடள உடடய நெவாடர ஆகியடவ
எளிடமயவாகைக் கைவர்ந்துண்ணும்படி கையல் மீனகைடள ஆற்று
நவள்ளம் அடித்துவந்தது.
நபயல் நினறதும் நவண்சமகைம் படர்ந்துவரும் மூடுபனி.
வயலில் விடளந்திருக்கும் நநெற்கைதிர் வடளந்து நதவாங்குகிறது.
பவாக்கு மரத்தில் கைவாய்கைள் செடதப் பிடிப்படன முற்றித்
நதவாங்குகினறனை.
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கைவாட்டில் பூத்திருக்கும் குளிர்கைவால மலர்கைளில் பனித்துளிகைள்
தூங்குகினறனை.
பவாட்டு
பன நகைவாடி முசுண்டடப் நபவாறிப் பற வவான பூ,
நபவான சபவால் பீரநமவாடு, பதல்பதல் மலர;
டபங் கைவாற் நகைவாக்கின நமன படறத் நதவாழுதி,
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இருங் கைளி பரந்த ஈர நவண் மணல்,
நசெவ் வரி நெவாடரசயவாடு, எவ் வவாயும் கைவர
கையல் அறல் எதிர, கைடும் பனைல் செவாஅய்:
நபயல் உலந்து எழுந்த நபவாங்கைல் நவண் மடழை
அகைல் இரு விசும்பில் துவடல கைற்ப;
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அம் கைண் அகைல் வயல் ஆர் நபயல் கைலித்த
வண் சதவாட்டு நநெல்லின வரு கைதிர் வணங்கை;
முழு முதல் கைமுகின மணி உறழ் எருத்தின
நகைவாழு மடல் அவிழ்ந்த குழூஉக் நகைவாள் நபருங் குடல,
நுண் நீர் நதவிள வீங்கி, படட திரண்டு,
நதண் நீர்ப் பசுங் கைவாய், சசெறு நகைவாள முற்ற;
நெளி நகைவாள் சிடமய, விரவு மலர், வியன கைவாக்
குளிர் நகைவாள் சிடனைய குரூஉத் துளி தூங்கை

14

25

4 முழுவலி மவாக்கைள் நதருக்கைளில் சுற்றித் திரிதல்
பழைடமயவானை ஊர்.
வளமவானை ஊர்.
ஓங்கிய மவாடமவாளிடகைகைள்.
ஆறு சபவால் அகைனற நதருக்கைள்.
முழு வலிடம நபற்று முறுக்கைவானை உடல் நகைவாண்ட மக்கைள்.
கைவாவல் பரியும் மக்கைள்.
படடலப் பூ மவாடல தடலயில் சூடியவர்கைள்.
குளிரில் முதுகு கூனி முடக்கைத்துடன
நெடமவாடிக்நகைவாண்டிருக்கினறனைர்.
அவர்கைள் வண்டு நமவாய்க்கும் சதறல் பருகியிருக்கிறவார்கைள்.
பனித் துவடலகைடள அவர்கைள் நபவாருட்படுத்தவில்டல.
இரட்டடத் துணியவால் சபவார்த்துக்நகைவாண்டிருக்கினறனைர்.
பகைல் அல்லவாத இரவிலும் விரும்பிய இடங்கைளிநலல்லவாம்
திரிகினறனைர்.
பவாட்டு
மவாடம் ஓங்கிய மல்லல் மூதூர்,
ஆறு கிடந்தனனை அகைல் நநெடுந் நதருவில்,

30

படடலக் கைண்ணி, பரு ஏர் எறுழ்த் திணி சதவாள்,
15

முடடல யவாக்டகை, முழு வலி மவாக்கைள்
வண்டு மூசு சதறல் மவாந்தி, மகிழ் சிறந்து,
துவடலத் தண் துளி சபணவார், பகைல் இறந்து,
இரு சகைவாட்டு அறுடவயர், சவண்டு வயின திரிதர 35
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5 மகைளிர் மவாடலவிளக்கு
மகைளிர்.
பருத்த மவார்பகைத் சதவாள்.
வள்ளிக்நகைவாடி எழுதப்பட்ட சதவாள்.
நவள்ளி நிறத்தில் வள்ளிக்நகைவாடி எழுதப்பட்ட சதவாள்.
நமத்நதனற உடம்ப. அழைகு.
முத்துப் சபவானற பனனைடகை.
கைவாதுத் நதவாங்கைல் குடழைடய விரும்பிப் பவாய்வது சபவானற நீண்ட
கைண்கைள்.
மடழை சபவால் ஈரமவானை கைண்கைள்.
எழிலவானை கைண்கைள்.
இவற்டறக் நகைவாண்ட மடவரல் மகைளிர்.
மடப்பத் தனடம உடடய மகைளிர்.
இவர்கைள் மவாடலப் நபவாழுது எனறு கைணித்து
அறிந்துநகைவாள்கினறனைர். பூக்கூடடயில் உள்ள பூ மலர்வதவால்
நதரிந்துநகைவாள்கினறனைர்.
இரும்பவால் நசெய்யப்பட்ட விளக்கில் திரிடயத் திரித்து வீட்டுவிளக்கு ஏற்றுகினறனைர்.
நநெல்லும் மலரும் தூவி வழிபடுகினறனைர்.
மவாடலக்கைவாலத்டத வழிபடுகினறனைர்.
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பவாட்டு
நவள்ளி வள்ளி வீங்கு இடறப் படணத் சதவாள்,
நமத்நதன செவாயல், முத்து உறழ் முறுவல்,
பூங் குடழைக்கு அமர்ந்த ஏந்து எழில் மடழைக் கைண்,
மடவரல் மகைளிர் பிடடகைப் நபய்த
நசெவ்வி அரும்பின, டபங் கைவால் பித்திகைத்து, 40
அவ் இதழ் அவிழ் பதம் கைமழை, நபவாழுது அறிந்து,
இரும்ப நசெய் விளக்கின ஈர்ந் திரிக் நகைவாளீஇ,
நநெல்லும் மலரும் தூஉய், டகைநதவாழுது,
மல்லல் ஆவணம் மவாடல அயர
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6 மவாடப்பறவாக்கைள்
வீட்டுப் பறவாக்கைள். இடண பறவாக்கைள். நசெங்கைவால் பறவாக்கைள்.
ஆணும் நபண்ணுமவாகைச் சசெர்ந்சத சமயும் பழைக்கைம் நகைவாண்ட
பறவாக்கைள்.
மனற நவளிகைளில் சமயும் பறவாக்கைள்.
குளிர் மிகுதியவால் அடவ சமயவில்டல.
மதடலப் பள்ளியில், மவாட இருக்டகையில் இடம் மவாறி மவாறி
உட்கைவாருகினறனை.
இரவிலும் பகைலிலும் ஒனடற ஒனறு பவார்த்துக்நகைவாண்டு
மயங்கிக் கிடக்கினறனை.
பவாட்டு
மடனை உடற பறவின நசெங் கைவால் சசெவல்

45

இனபறு நபடடநயவாடு மனறு சதர்ந்து உண்ணவாது,
இரவும் பகைலும் மயங்கி, டகையற்று,
மதடலப் பள்ளி மவாறுவனை இருப்ப;
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7 கைவாலத்துக்கு ஏற்ற சகைவாலம்
நசெல்வர் மவாளிடகை.
பவாதுகைவாப்பவாளர் இருக்கும் மவாளிடகை.
அங்குப் பணியவாளர்கைள் நகைவாள்ளுப் சபவானற வட்டமவானை கைல்லில்
மணக்கூட்டுப் நபவாருள்கைடள அடரக்கினறனைர்.
(நவப்பம் தரும் மணக்கூட்டுப் நபவாருள் அது)
வடநெவாட்டு மக்கைள் தந்த வட்டமவானை செந்தனைக் கைல்லும்,
நதனனைவாட்டுச் செந்தனைக் கைட்டடயும் அடரக்கைப்படவாமல்
தூங்குகினறனை.
(செந்தனைம் குளுடமக்கைவாகைப் பூசெப்படுவது ஆடகையவால் குளிர்
கைவாலத்தில் பயனைற்றுக் கிடக்கிறது)
மகைளிர் நிடறந்த பூக்கைள் நகைவாண்ட மவாடலகைடளத் சதவாளில்
அணிந்துநகைவாள்ளவில்டல.
சிலவவாகிய ஒரிரு பூக்கைடளசய தடலயில் நசெருகிக்நகைவாண்டனைர்.
அதடனைச் சூடிக்நகைவாள்வதற்கு முனப தகைரம் பூசிக் குளித்தனைர்.
நநெருப்பில் அகில் கைட்டடத் துகைள்கைடளயும், நவண்ணிற
அயிடரயும் (செவாம்பிரவாணிடயயும்) சபவாட்டுப் படகைத்து
உலர்த்திக்நகைவாண்டனைர்.
டகைத்நதவாழில் கைடலஞன கைம்மியன நசெய்து தந்த நசெந்நிற வட்ட
விசிறி விரிக்கைப்படவாமல் சுருக்கித் நதவாங்கைவிடப்பட்டிருந்தது.
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அதில் சிலந்திப் பூச்சி கூடு கைட்டும் அளவுக்குப்
பயனபடுத்தப்படவாமல் கிடந்தது.
சமல்மவாடத்தில் நதனறல் வீசும் கைட்டடள(செனனைல்)
திறக்கைப்படவாமல் தவாழிட்டு அடடத்து டவக்கைப்பட்டிருந்தது.
வவாடடக்கைவாற்றின நீர்த் துவடல தூவிக்நகைவாண்சட இருந்ததவால்
யவாரும் கூம்பிய கைனனைல் நசெவாம்பில் குளிர்ந்த நீடரப்
பருகைவில்டல.
மவாறவாகை அகைனற வவாடய உடடய தடவில் (தடவா வட்டி) சுடச்சுட
நவந்நீடரப் பருகினைர்.
ஆடல் மகைளிர்க்குப் பவாட்டுப் பவாடசவண்டிய நிடல வந்தசபவாது,
பவாடலுக்கு யவாழிடசெ கூட்டசவண்டிய நிடலயில், யவாழ் நெரம்ப
குளிர் ஏறிக் கிடந்ததவால், அவற்டறச் சூடவாக்கும் நபவாருட்டு,
யவாழ் நெரம்பகைடள மகைளிர் தம் குவிந்து திரண்ட தம் முடல
முகைடுகைளில் சதய்த்துச் சூசடற்றிக் நகைவாண்டனைர்.
கைவாதலடனைப் பிரிந்திருக்கும் மகைளிர் பலம்பிக்நகைவாண்டிருந்தனைர்.
நபருமடழைசயவாடு கூதிர்க் குளிர் வீசிக்நகைவாண்டிருந்தது.
பவாட்டு
கைடியுடட வியல் நெகைர்ச் சிறு குறுந் நதவாழுவர்,
நகைவாள் உறழ் நெறுங் கைல், பல கூட்டு மறுகை;
வடவர் தந்த வவான சகைழ் வட்டம்
நதன பல மருங்கில் செவாந்நதவாடு துறப்ப;
21

50

கூந்தல், மகைளிர் சகைவாடத படனையவார்,
பல் இருங் கூந்தல் சில் மலர் நபய்ம்மவார்,
தண் நெறுந் தகைர முளரி நநெருப்ப அடமத்து,

55

இருங் கைவாழ் அகிநலவாடு நவள் அயிர் படகைப்ப,
டகை வல் கைம்மியன கைவின நபறப் படனைந்த
நசெங் சகைழ் வட்டம் சுருக்கி; நகைவாடுந் தறி,
சிலம்பி வவால் நூல் வலந்தனை தூங்கை;
வவான உற நிவந்த சமல் நிடல மருங்கின,

60

சவனில் பள்ளித் நதனவளி தரூஉம்
சநெர் வவாய்க் கைட்டடள, திரியவாது, திண் நிடலப்
சபவார் வவாய் கைதவம் தவாநழைவாடு துறப்ப;
கைல்நலன துவடல தூவலின, யவாவரும்
நதவாகு வவாய்க் கைனனைல் தண்ணீர் உண்ணவார், 65
பகுவவாய்த் தடவில் நசெந் நநெருப்ப ஆர;
ஆடல் மகைளிர் பவாடல் நகைவாளப் பணர்மவார்,
தண்டமயின திரிந்த இன குரல் தீம் நதவாடட,
நகைவாம்டம வரு முடல நவம்டமயில் தடடஇ,
கைருங் சகைவாட்டுச் சீறியவாழ் பண்ணு முடற நிறுப்ப; 70
கைவாதலர்ப் பிரிந்சதவார் பலம்ப; நபயல் கைடனைந்து,
கூதிர் நினறனறவால் சபவாசத, மவாதிரம்
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நசெங்சகைழ் வட்டம்
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8 அரசியின அரண்மடனை - மடனை வகுத்த முடற
அரசிக்கு மடனை அரண்மடனைக்கு ஒப்பவாகை அடமக்கைப்பட்டது.
கைட்டடக்கைடல நூலில் சதர்ச்சி நபற்ற கைடலஞன அரசிக்கு
மடனை வகுத்தவான.
அவன கையிறு கைட்டி மடனைடயப் பிரித்துக் கைவாட்டினைவான.
 நிறுத்தியும் கிடத்தியும் ஒசர சகைவாடல மடித்து டவத்து
சூரியனின நிழைல் ஒனறன நிழைல் மற்நறவானறினமீது
படும்படி நிறுத்துவது இருசகைவால் குறிநிடல.
ஏறும் நபவாழுதவாகைவும், இறங்கும் நபவாழுதவாகைவும் இல்லவாத
நெண்பகைலில் இருசகைவால் குறிநிடல நிறுத்தி அவன நிலத்தின
திடசெடயக் கைணித்துக்நகைவாண்டவான.
திடசெமுகைத்துக்கு ஏற்பக் கையிறு கைட்டி, சுவர் அடமக்கை
அடிக்சகைவாடு சபவாட்டுக்நகைவாண்டவான.
 (மூடலப்பக்கைம் சநெவாக்கைவாமல் கைட்டடம் கைட்டுவது
அக்கைவால மரப).
நதய்வத்டத வவாழ்த்திய பினனைர் மடனைடய வகுத்துக்
கைவாட்டினைவான.
24

பவாட்டு
விரி கைதிர் பரப்பிய வியல் வவாய் மண்டிலம்,
இரு சகைவால் குறிநிடல வழுக்கைவாது, குடக்கு ஏர்ப,
ஒரு திறம் செவாரவா அடர நெவாள் அமயத்து,
நூல் அறி பலவர் நுண்ணிதின கையிறு இட்டு,
சதஎம் நகைவாண்டு, நதய்வம் சநெவாக்கி,
நபரும் நபயர் மனனைர்க்கு ஒப்ப, மடனை வகுத்து
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9 அரசியின அரண்மடனை நிடலவவாயில்
வடளந்த முகைடுகைடள உடடய மடனை.
அதில் யவாடனையவானைது தன நவற்றிக் நகைவாடியுடன பகும்
அளவுக்கு உயர்ந்சதவாங்கிய நிடலவவாயில்.
குனடறக் குடடந்தது சபவால் சதவானறும் நிடலவவாயில்.
அதில் இரட்டடக் கைதவு.
கைதடவத் தவாங்கும் இரும்ப ஆணி.
அரக்கு சசெர்த்துப் பிணித்த மரக்கைதவு.
அதற்கு ‘உத்தரம்’எனனும் நெவாள்மீனின நபயர் நகைவாண்ட நிடல.
நிடலயில் குவடளப்பூவின நமவாட்டு சபவால் கைடலத்திற
சவடலப்பவாடுகைள்.
கைதவுக்குத் தவாழ்ப்பவாள்.
இவற்டறநயல்லவாம் நசெய்தடமத்தவன ‘டகைவல் கைம்மியன’.
தவாழ்ப்பவாளும், கைதடவத் தவாங்கும் இரும்பவாணியும் எளிதவாகை
இயங்கும் நபவாருட்டு ஐயவி எனனும் நவண்சிறு கைடுகு
எண்நணய்ப் பூச்சு.
– இப்படி அந்த வவாயில் அடமக்கைப்பட்டிருந்தது.
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பவாட்டு
ஒருங்கு உடன வடளஇ ஓங்கு நிடல வடரப்பின,
பரு இரும்ப பிணித்து, நசெவ்வரக்கு உரீஇ,
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துடண மவாண் கைதவம் நபவாருத்தி, இடண மவாண்டு,
நெவாநளவாடு நபயரிய சகைவாள் அடம விழுமரத்து,
சபவாது அவிழ் குவடளப் பதுத் பிடி கைவால் அடமத்து
தவாநழைவாடு குயினற, சபவார் அடம பணர்ப்பின,
டகை வல் கைம்மியன முடுக்கைலின, படர தீர்ந்து,
ஐயவி அப்பிய நநெய் அணி நநெடு நிடல,
நவனறு எழு நகைவாடிநயவாடு சவழைம் நசெனறு பகை,
குனறு குயினறனனை, ஓங்கு நிடல வவாயில்,
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10 திருமடனை முற்றம்
அரசி அரண்மடனைக்குத் ‘திருநெகைர்’எனறு நபயர்.
அதன முனபறமும் பினபறமும் முற்றம்.
நவளியிலிருந்து நகைவாண்டுவரப்பட்ட மணல் பரப்பப்பட்டுள்ள
முற்றம்.
அதில் நவண்ணிற எகினைமும், அனனைமும் துள்ளி
விடளயவாடிக்நகைவாண்டிருந்தனை.
பவாட்டு
திரு நிடல நபற்ற தீது தீர் சிறப்பின,
தரு மணல் நஞமிரிய திரு நெகைர் முற்றத்து, 90
நநெடு மயிர் எகினைத் தூ நிற ஏற்டற
குறுங்கைவால் அனனைசமவாடு உகைளும் முன கைடட,
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11 அரண்மடனைக் சகைவாயிலில் எழும் ஓடசெகைள்
கைட்டிக் கிடப்படத விரும்பவாத குதிடரகைள் பல் உணடவத்
நதவிட்டும் பலம்பல் ஒலி. நிலவா-முற்றத்தில் மகைரமீன
வவாயிலிருந்து நீர் விழுவது சபவால் அடமக்கைப்பட்டிருந்த
கிம்பரிப் பகுவவாய். அதன வழியவாகை ‘அம்பணம்’எனனும்
நதவாட்டியில் விழும் அருவி-நீரின ஒலி. அருசகை சதவாடகை-மயில்
நகைவாம்பூதும் ஒலி சபவால் சிலம்பம் ஒலி. இப்படிப்பட்ட
ஓடசெகைள் அந்த மடனைக்சகைவாயிலில் சகைட்டுக்நகைவாண்டிருந்தனை.
பவாட்டு
படண நிடல முடனைஇய பல் உடளப் பரவி
பல் உணவாத் நதவிட்டும் பலம்ப விடு குரநலவாடு,
நிலவுப் பயன நகைவாள்ளும் நநெடு நவண் முற்றத்து, 95
கிம்பரிப் பகு வவாய் அம்பணம் நிடறய,
கைலிழ்ந்து வீழ் அருவிப் பவாடு விறந்து, அயல
ஒலி நநெடும் பீலி ஒல்கை, நமல் இயல்
கைலி மயில் அகைவும் வயிர் மருள் இன இடசெ,
நெளி மடலச் சிலம்பின சிலம்பம் சகைவாயில் 100
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12 அரசியின கைருவடறயில் பவாடவ விளக்கு
அரசியின கைருவடறயில் பவாடவ விளக்கு
எரிந்துநகைவாண்டிருந்தது.
அந்தப் பவாடவ விளக்கு யவனைர் கைடலஞர்கைளவால்
நசெய்யப்பட்டது.
ஐந்து திரிமுடனைகைள் நகைவாண்டது.
பருமனைவானை திரியிடப்பட்டு அது எரிந்துநகைவாண்டிருந்தது.
அது ஒளி மங்கும்சபவாநதல்லவாம் எண்நணய் ஊற்றித்
தூண்டப்பட்டது.
அங்சகை பல்சவறு படுக்டகைகைள் இருந்தனை.
அதற்குள் அரசென தவிர சவறு எந்த ஆணும் நசெல்வதில்டல.
அது மடல சபவால் சதவானறும் மடனை.
அதில் மடலசமல் வவானைவில் கிடப்பது சபவால் துணிக்நகைவாடிகைள்
பறந்துநகைவாண்டிருந்தனை.
அது நவள்ளி சபவால் சுண்ணவாம்ப அடிக்கைப்பட்ட நவள்டள
மவாளிடகை.
சுவர் நசெம்பவால் நசெய்யப்பட்டது சபவால் இருந்தது.
அதில் வடளந்து வடளந்து நகைவாடி படர்வது சபவால் மணிகைள்
பதிக்கைப்பட்டிருந்தனை.
அந்த மடனைக்குக் கைருவடற எனறு நபயர்.
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பவாட்டு
யவனைர் இயற்றிய விடனை மவாண் பவாடவ
டகை ஏந்து ஐ அகைல் நிடறய நநெய் நசெவாரிந்து,
பரூஉத் திரி நகைவாளீஇய குரூஉத் தடல நிமிர் எரி,
அறு அறு கைவாடலசதவாறு, அடமவரப் பண்ணி,
பல் சவறு பள்ளிநதவாறும் பவாய் இருள் நீங்கை; 105
பீடு நகைழு சிறப்பின நபருந்தடகை அல்லது,
ஆடவர் குறுகைவா அருங் கைடி வடரப்பின,
வடர கைண்டனனை சதவானறல, வடர சசெர்ப
வில் கிடந்தனனை நகைவாடிய, பல் வயின,
நவள்ளி அனனை விளங்கும் சுடத உரீஇ,

110

மணி கைண்டனனை மவாத் திரள் திண் கைவாழ்,
நசெம்ப இயனறனனை நசெய்வு உறு நநெடுஞ் சுவர்,
உருவப் பல் பூ ஒரு நகைவாடி வடளஇ,
கைருநவவாடு நபயரிய கைவாண்ப இன நெல் இல்

பவாடவ விளக்கு
31

ஐயகைல்
ஐஞ்சுடர் விளக்கு

32

13 அரசி படுத்திருக்கும் பவாண்டில் கைட்டில்
அரசியின கைட்டிலின கைவால்கைள் 40 ஆண்டுகைள் நிடறந்த
யவாடனையின தந்தத்தவால் நசெய்யப்பட்டடவ.
யவாடனைகைள் உணர்வில் மவாறுபட்டு ஒனசறவாநடவானறு
சபவாரிடும்சபவாது முரிந்த தந்தங்கைள் அடவ.
அவற்றில் கைடலவல்லவன உளியவால் சதவாண்டி
சவடலப்பவாடுகைடளச் நசெய்திருந்தவான.
இரட்டட இடல சவடலப்பவாடுகைள் அதில்
நசெய்யப்பட்டிருந்தனை.
மகைளிர் முடலகைள் சபவால் குட அடமப்பகைளும், நவங்கைவாயம்
முடளப்பது சபவானற அடமப்பகைளும் அதில் இருந்தனை.
அந்தக் கைட்டிடலப் ‘பவாண்டில்’எனறு வழைங்கினைர்.
பவாட்டு
தசெ நெவானகு எய்திய படண மருள் சநெவான தவாள்,
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இகைல் மீக்கூறும், ஏந்து எழில் வரி நுதல்,
நபவாருது ஒழி, நெவாகைம் ஒழி எயிறு அருகு எறிந்து,
சீரும் நசெம்டமயும் ஒப்ப, வல்சலவான
கூர் உளிக் குயினற, ஈர் இடல இடட இடுப,
தூங்கு இயல் மகைளிர் வீங்கு முடல கைடுப்பப்
33

120

படட திரண்டிருந்த குடத்த, இடட திரண்டு,
உள்ளி சநெவான முதல் நபவாருத்தி, அடி அடமத்து,
சபர் அளவு எய்திய நபரும் நபயர்ப் பவாண்டில்

மர யவாடனைத் தந்தம் இருக்டகை
இது சபவால் யவாடனைத்தந்த கைவால் நகைவாண்ட கைட்டில்
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14 பவாண்டில் சசெக்டகை (நமத்டத)
செனனைலில் முத்துச் செரங்கைள் நதவாங்கினை.
நமல்லிய நூல்கைளில் சகைவாக்கைப்பட்டடவ அந்த முத்துச் செரங்கைள்.
படுக்டகைக் கைட்டிலின தகைட்டுத் தளத்தில் பலி உருவப் பூ
சவடலப்பவாடுகைள் நசெய்யப்பட்டிருந்தனை.
அது படதயும்படி பல்வடகை மயிர்கைடளத் திணித்து
உருவவாக்கைப்பட்ட நமத்டத விரிக்கைப்பட்டிருந்தது.
நமத்டதயின துணியில் வயமவான (சிங்கைம்) சவட்டடயவாடுவது
சபவாலவும், முல்டலப்பூ பூத்திருப்பது சபவாலவும் டதயல்
சவடலப்பவாடுகைள் நசெய்யப்பட்டிருந்தனை.
- இப்படிப்பட்ட நமத்டத சமல் அரசி இருந்தவாள்.
பவாட்டு
மடட மவாண் நுண் இடழை நபவாலிய, நதவாடட மவாண்டு,
முத்துடடச் செவாசலகைம் நெவாற்றி, குத்துறுத்து,
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பலிப் நபவாறிக் நகைவாண்ட பூங் சகைழ்த் தட்டத்துத்
தகைடு கைண் படதயக் நகைவாளீஇ, துகைள் தீர்ந்து,
ஊட்டுறு பல் மயிர் விடரஇ, வய மவான
சவட்டம் நபவாறித்து, வியன கைண் கைவானைத்து
முல்டலப் பல் சபவாது உறழை, பூ நிடரத்து,
35
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நமல்லிதின விரிந்த சசெக்டகை சமம்பட,

36

15 நமத்டதசமல் நமத்டத \ சசெக்டகை
நமத்டதயின சமல் மற்நறவாரு நமத்டத.
இப்படிச் சசெர்க்கைப்பட்டிருப்பதுதவான சசெக்டகை.
சமல்நமத்டதயில் அனனைத்தின தூவிகைள்
திணிக்கைப்பட்டிருந்தனை.
ஆண் நபண் அனனைங்கைள் உறவு நகைவாண்டசபவாது உதிர்ந்த
இறகுத் தூவிகைள் அடவ.
அதன சமல் துணி விரிப்ப.
அது கைஞ்சி சபவாட்டுச் நசெய்த செலடவ-மடிப்ப விரித்த துணி.
பவாட்டு
துடண பணர் அனனைத் தூ நிறத் தூவி
இடண அடண சமம்படப் பவாய், அடண இட்டு,
கைவாடி நகைவாண்ட கைழுவுறு கைலிங்கைத்துத்
சதவாடு அடம தூ மடி விரித்த சசெக்டகை,

அனனைத்தின தூவ
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16 அரசியின சகைவாலம் படனையவா ஓவியம்
அரசியின முடலசமல் முத்தவாரம்.
அதன சமல் பினபறத் தடலப்பினனைடல முனபறமவாகை
வடளத்துப் சபவாட்டிருந்தவாள்.
அவளது தடலவன அப்சபவாது அங்கு இல்டல.
சில முடிகைள் அவள் நநெற்றியில் பறந்துநகைவாண்டிருந்தனை.
குடழைகைடளக் கைழைற்றி டவத்துவிட்டதவால் நவறுங்கைவாது
துடளயுடன கைவாணப்பட்டது.
நபவானவடளயல்கைள் கைழைனறுவிட்டதவால் வடளயல் இருந்த
அழுத்தம் சதவாளில் கைவாணப்பட்டது.
முனடகையில் செங்கு-வடளயலும், கைவாப்பக்கைவாகைக் கைட்டிய
கைடிடகைநூலும் இருந்தனை.
வவாடளமீன வவாய் சபவால் பிளந்திருக்கும் சமவாதிரத்டத
விரல்கைளில் அணிந்திருந்தவாள்.
சிவப்ப நிறத்தில் விளக்கு எரிந்துநகைவாண்டிருந்தது.
இடடயிசல உடுத்தியிருந்த அழைகிய ஆடட அழுக்குப்
பிடித்திருந்தது.
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நமவாத்தத்தில் அவள் படனையவா ஒவியம் (sketch) சபவாலக்
கைவாணப்பட்டவாள்.
பவாட்டு
ஆரம் தவாங்கிய அலர் முடல ஆகைத்துப்
பின அடம நநெடு வீழ் தவாழை, துடண துறந்து,
நெல் நுதல் உலறிய சில் நமல் ஓதி,
நநெடு நீர் வவார் குடழை கைடளந்நதனை, குறுங் கைண்
வவாயுடற அழுத்திய, வறிது வீழ் கைவாதின,
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நபவாலந் நதவாடி தினற மயிர் வவார் முனடகை,
வலம்பரி வடளநயவாடு கைடிடகை நூல் யவாத்து,
வவாடளப் பகு வவாய் கைடுப்ப வணக்குறுத்து,
நசெவ் விரல் நகைவாளீஇய நசெங் சகைழ் விளக்கைத்து,
பூந் துகில் மரீஇய ஏந்து சகைவாட்டு அல்குல்,
அம் மவாசு ஊர்ந்த அவிர் நூல் கைலிங்கைநமவாடு,
படனையவா ஓவியம் கைடுப்ப, படனைவு இல்

பூடனையவா ஓவியம்
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17 அரசியின கைலக்கைம்
பணிப்நபண்கைள் அவளது கைவாலடிகைடளத் தடவிக்நகைவாடுத்தனைர்.
அந்தப் பணிப்நபண்கைள் தளிர் சபவானற சமனி, அதில் சுணங்குமடிப்பின அழைகு, மூங்கிடல நவனற சதவாள், பருவத்தில்
சதவானறும் முடலயில் கைச்சு எனனும் வம்ப முடிச்சுக்
கைட்டுத்துணி, நமல்லிய இடட ஆகியவற்டறக் நகைவாண்டு
கைட்டழைகுடன கைவாணப்பட்டனைர்.
அவர்கைளுடன ஆங்கைவாங்சகை நெடரமுடி சதவானறும் கூந்தடல
உடடய நசெவிலியர், நசெந்நநெறி இது எனை முகைத்தவால் கூறும்
நசெவிலியர் “உன துடணவர் இப்நபவாழுசத வந்துவிடுவவார்”
எனறு அவளுக்கு விருப்பமவானை நசெவாற்கைடளப் சபசினைர்.
இவற்டறக் கூட அவளவால் தவாங்கிக்நகைவாள்ள முடியவில்டல.
கைலங்கினைவாள்.
பவாட்டு
தளிர் ஏர் சமனி, தவாய சுணங்கின,
அம் படணத் தடடஇய நமன சதவாள், முகிழ் முடல,
வம்ப விசித்து யவாத்த, வவாங்கு செவாய் நுசுப்பின,
40
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நமல் இயல் மகைளிர் நெல் அடி வருட;
நெடர விரவாவுற்ற நெறு நமன கூந்தல்
நசெம் முகைச் நசெவிலியர் டகைம்மிகைக் குழீஇ,
குறியவும் நநெடியவும் உடர பல பயிற்றி,
'இனசனை வருகுவர் இன துடணசயவார்' எனை,
உகைத்தடவ நமவாழியவும் ஒல்லவாள், மிகைக் கைலுழ்ந்து
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18 அரசியின ஏக்கைம்
அவளது படுக்டகைக்கு சமசல விதவானைம் அடமக்கைப்பட்டிருந்தது.
அந்த சமல்கைட்டியின கைவால் முடல வடிவு சவடலப்பவாடுகைடளக்
நகைவாண்டிருந்தது.
சமல்கைட்டித் துணியில் நமழுகு பூசெப்பட்டு அதில் செந்திரன
உசரவாகினி எனனும் நபண்டணத் தழுவும் ஓவியம்
வடரயப்பட்டிருந்தது.
அந்த ஓவியத்டதப் பவார்த்து அரசி நபருமூச்சு
விட்டுக்நகைவாண்டிருந்தவாள்.
அப்சபவாது கைடடக்கைண்ணில் சதவானறிய கைண்ணீர்த் துளிடயத் தன
நசெவ்விய விரல்கைளவால் துடடத்துத் நதரித்துக்நகைவாண்டவாள்.
பவாட்டு
நுண் சசெறு வழித்த சநெவான நிடலத் திரள் கைவால்,
ஊறவா வறு முடல நகைவாளீஇய, கைவால் திருத்தி,
பதுவது இயனற நமழுகு நசெய் படமிடசெ,
42

திண் நிடல மருப்பின ஆடு தடல ஆகை,
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விண் ஊர்ப திரிதரும் வீங்கு நசெலல் மண்டிலத்து,
முரண் மிகு சிறப்பின நசெல்வநனைவாடு நிடலஇய,
உசரவாகிணி நிடனைவனைள் சநெவாக்கி, நநெடிது உயிரவா,
மவா இதழ் ஏந்திய மலிந்து வீழ் அரிப் பனி,
நசெவ் விரல் கைடடக் கைண் சசெர்த்தி, சில நதறியவா,
பலம்நபவாடு வதியும் நெலம் கிளர் அரிடவக்கு

உசரவாகினி
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19 பவாசெடறத் நதவாழில் இனசனை முடிகை
அந்த அரிடவப்நபண் பலம்பிக்நகைவாண்டு வவாழ்கிறவாள்.
அது துனபம் தரும் நிடனைசவவாட்டம்.
அது தீரசவண்டும்.
அதற்கு வழி அவளது தடலவன சபவாரில் நவற்றி நபற
சவண்டும்.
சபவார் இப்சபவாசத முடியசவண்டும். – இது பவாடலின முடிப.
பவாட்டு
இனனைவா அரும் படர் தீர, விறல் தந்து,
இனசனை முடிகைதில் அம்ம மின அவிர்
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20 பவாசெடறத்நதவாழில்
 யவாடனை – மினனி ஒளிரும் யவாடனை ஓடட நநெற்றியில்
நகைவாண்ட யவாடனை, சபவார்த்நதவாழில் திறம் நபற்ற யவாடனை,
தன டகைடய நிலத்தில் சபவாட்டுக்நகைவாண்டு பரளும்படி,
 நபருஞ்நசெய் ஆடவர் – நபருஞ்நசெய் எனபது
சபவார்க்கைளம். யவாடனை நிலத்தில் பரளும்படி சபவாரிட்ட
ஆடவர்,
யவாடனைடய வீழ்த்திய ஆடவர் வவாள்-பண் பட்டுக் கிடப்படதக்
கைவாண அரசென நவளிசய வந்தவான.
வடக்கிலிருந்து கைவாற்று வீசும்சபவாநதல்லவாம் பவாண்டில் விளக்கில்
எரியும் சுடர் நதற்குப்பக்கைமவாகை வணங்கியது.
சவப்பந்தடழை கைட்டிய சவலுடன அறிமுகைம் நசெய்யும்
முனசனைவான கைவாட்டிக்நகைவாண்சட முனசனை நசெனறவான.
அரசென நபருஞ்நசெய் ஆடவடர (சபவார்வீரர்கைடள) கைண்டவான.
முதுகில் மணி நதவாங்கும் நபண்-யவாடனைகைடளக் கைண்டவான.
இருக்டகைப் பருமம் கைடளயப்படவாத குதிடரகைடளக் கைண்டவான.
சசெறு பட்டுக் கிடந்த நதருவில் நெடந்து கைண்டவான.
விழும் பனித்துளியில் நெடனைந்துநகைவாண்சட நசெனறு கைண்டவான.
கைவாற்றில் நெழுவும் சவலவாடடடயத் தன இடக்டகையில்
தழுவிக்நகைவாண்சட நசெனறு கைண்டவான.
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வவாடளத் சதவாளில் சகைவாத்துக்நகைவாண்டிருந்த
நமய்க்கைவாப்பவாளனின சதவாளில் டகைடய டவத்துக்நகைவாண்டு
நசெனறு கைண்டவான.
ஆர்வம் தழுவிய முகைத்துடன கைண்டவான. நூல்-குஞ்செம் நதவாங்கும்
அவனைது நவண்நகைவாற்றக்குடட வீசும் வவாடடத்துளிகைடள
மடறத்து அங்குமிங்கும் அடசெந்துநகைவாண்டிருந்தது.
அது நெள்ளிரவு சநெரம்.
அவன தன படுக்டகையில் இல்டல.
சிலசரவாடு திரிந்துநகைவாண்டிருந்தவான.
இது அவன பவாசெடறத் நதவாழில்.
இந்தப் பவாசெடறத்நதவாழில் உடனைடியவாகை முற்றுப்நபற
சவண்டும்.
ஆரிடவயின நிடனைவடலத் துனபம் தீர முற்றுப்நபற
சவண்டும்.
இது பவாடலின முடிப.
பவாடல்
ஓடடநயவாடு நபவாலிந்த விடனை நெவில் யவாடனை
நீள் திரள் தடக் டகை நிலமிடசெப் பரள,
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கைளிறு கைளம் படுத்த நபருஞ் நசெய் ஆடவர்,
ஒளிறு வவாள் விழுப் பண் கைவாணிய, பறம் சபவாந்து,
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வடந்டதத் தண் வளி எறிநதவாறும் நுடங்கி,
நதற்கு ஏர்ப இடறஞ்சிய தடலய, நென பல்
பவாண்டில் விளக்கில், பரூஉச் சுடர் அழைல,
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சவம்ப தடல யவாத்த சநெவான கைவாழ் எஃகைநமவாடு
முனசனைவான முடறமுடற கைவாட்ட, பினனைர்,
மணி பறத்து இட்ட மவாத் தவாள் பிடிநயவாடு
பருமம் கைடளயவாப் பவாய் பரிக் கைலி மவா
இருஞ் சசெற்றுத் நதருவின எறிதுளி விதிர்ப்ப,

180

படட வீழ் அம் துகில் இடவயின தழீஇ,
வவாள் சதவாள் சகைவாத்த வனகைண் கைவாடள
சுவல் மிடசெ அடமத்த டகையன, முகைன அமர்ந்து,
நூல் கைவால்யவாத்த மவாடல நவண் குடட
தவ்நவனறு அடசெஇ, தவா துளி மடறப்ப,
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நெள்நளன யவாமத்தும் பள்ளி நகைவாள்ளவான,
சிலநரவாடு திரிதரும் சவந்தன,
பலநரவாடு முரணிய பவாசெடறத் நதவாழிசல
பவாண்டியன நநெடுஞ் நசெழியடனை மதுடரக் கைணக்கைவாயனைவார்
மகைனைவார் நெக்கீரனைவார் பவாடியது.
நநெடுநெல்வவாடட முற்றும்

47

நவண்நகைவாற்றக் குடட

48

21 தனிப் பவாடல்
வவாடடக்கைவாற்று துனபறுத்திக்நகைவாண்டிருக்டகையில், அவள்
அவன சதவாடள விரும்பிக்நகைவாண்டிருக்டகையில், அவன அவடள
நிடனைக்கை மவாட்டவாசனைவா? சகைவாடல் பூ எரியும் தீ சபவால் அல்லவவா
பூத்துக் கிடக்கிறது. பவாசெடறயில் அல்லவவா அவன இருக்கிறவான.
நெலிய, வடிக் கைண்ணவாள் சதவாள் நெடசெஇ,
ஓடட மழை கைளிற்றவான உள்ளவானநகைவால்- சகைவாடல்
முடகைசயவாடு அலமர, முற்று எரி சபவால் நபவாங்கி,
படகைசயவாடு பவாசெடற உளவான?

பவாசெடற
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ஆசிரியர் நசெங்டகைப் நபவாதுவன
வயடல உழும் நதவாழிலில் வவாழ்க்டகைடயத் நதவாடங்கி, பள்ளிஆசிரியர், பல்கைடலக் கைழைகை விரிவுடரயவாளர், அரசு ஆரவாய்ச்சி
வரலவாற்றுப் பதிப்பவாசிரியர், அரசு நவளியீடு விடளயவாட்டு
இதழ்-ஆசிரியர் எனறு பல பணிகைடள சமற்நகைவாண்டிருந்தவார்.
தற்சபவாது தமிடழை உழுது பயிரிட்டு விடளச்செடல மக்கைளுக்கு
வழைங்கிவருகிறவார்.
தந்டத நபவானனுசெவாமி. தவாய் நசெல்லம்மமவாள். மடனைவி
நசெங்டகைச் நசெல்வி. ஐந்து நபண்மக்கைள், ஒரு மகைன, 11
சபரக்குழைந்டதகைள், 6 நகைவாள்ளுப்சபரக் குழைந்டதகைள் எனறு இவர்
நசெல்வப் சபறு நபற்றவர்.
ஊர் நசெங்கைவாட்டுப்பட்டி (திருச்சி, தமிழ்நெவாடு, இந்தியவா).
நசெங்கைவாட்டுப்பட்டி நபவானனுசெவாமி மகைன துடரசெவாமி = நசெங்டகைப்
நபவாதுவன.
நபவாதுவன = நபவாதுவவானைவன,
நபவாதுவில் நெடனைம் ஆடும் சிவன,
மவாடு சமய்க்கும் நபவாதுவனைவாகிய (இடடயனைவாகிய) மவால்,
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எனநறல்லவாம் அறிஞர்கைள் இவரது நபயருக்கு விளக்கைம் கூறி
இவடர வவாழ்த்தினைர்.
பள்ளியில் எட்டவாம் வகுப்ப வடர மட்டுசம படித்த இவர்,
தவானைவாகைசவ படித்து, ஆசிரியர் பணிச் செலுடகையில் சதர்வுகைள்
எழுதி தமிழ்-வித்துவவான, B.A., M.A., Ph.D., ஆகிய
பட்டங்கைடளயும், B.T., M.Ed. ஆகிய பட்டங்கைடளக் கைல்லூரியில்
பயினறும் நபற்றவார்.
தமிழ் மனறங்கைள் பல இவரது நதவாண்டுகைடளப் பவாரவாட்டி
விருதுகைள் வழைங்கியுள்ளனை.
பணி ஓய்வுக்குப் பினனைர் 2005-ல் கைணினி ஒனறு வவாங்கி அனபர்
சிலர் உதவியுடன தவாசனை பயினறு சில தமிழ் நூல்கைள் உருவவாக்கி
நவளியிட்டுள்ளவார்.
பினனைர் விக்கிப்பீடியவாவில் நுடழைந்து, தமிழ்-இலக்கைணம்,
செங்கைகைவாலப் பலவர்கைள், மனனைர்கைள், மலர்கைள்,
விடளயவாட்டுக்கைள், தமிழில் சதவானறிப் பதிப்பவாகிய 700-க்கு
சமற்பட்ட நூல்கைள் முதலவானைடவ பற்றி 2700-க்கு சமற்பட்ட
பதிய தடலப்பகைளில் கைட்டுடரகைள் எழுதியுள்ளவார்.
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en.Wikisource பகுதியில் நதவால்கைவாப்பியத்டத ஆங்கிலத்தில்
நமவாழிநபயர்த்து நவளியிட்டுள்ளவார்.
இதன பட்டறிவவால் இப்சபவாது www.vaiyan.blogspot.com எனனும்
தளத்தில் பத்துப்பவாட்டு, எட்டுத்நதவாடகை,
பதிநனைண்கீழ்க்கைணக்கு, சிலப்பதிகைவாரம், மணிசமகைடல,
சபவானற நூல்கைளுக்கு விளக்கைம் எழுதி மூலத்துடன
பதிசவற்றியுள்ளவார்.
அகைநெவானூறு, பறநெவானூறு, நெற்றிடண, குறுந்நதவாடகை ஆகிய
நூல்கைளுக்கு ஆங்கிலத்திலும் விளக்கைம் தந்துள்ளவார்.
சமலும் பலவற்டற எழுதிவருகிறவார்.
இப்சபவாது அவற்டற மினனூல் வடிவமவாக்கை முயனறுவருகிறவார்.
நதவாடர்ப podhuvan9@gmail.com / www.vaiyan.blogspot.com
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