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பதிப்புரை
அர்ச். மரிகருதம்மாள்

அம்மானை

என்னும் இந்நூல் ஆசியவியல்

நிறுவனத்தின்

வழியாக வெளியிடப்படும் ஒரு சுவடி ஆய்வுப் பதிப்பு நூலாகும். இந்நூல் இதற்கு முன்பாகவே
சில பதிப்புகளைக் கண்ட போதிலும் பல்வேறு காரணங்களினால் மீண்டும் இந்நிறுவனத்தின்
வழியாகப் பதிப்பிக்கப்படுகிறது,

பதிப்புச் சுவடியின் மூலம்
சென்னை அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடி நூலகத்தின் நூலகக் குறிப்பெண் டி.2050இல் பதிவு
செய்யப்பட்டுள்ள தாள் சுவடியில் 43ஆம் பக்கம் முதல் 73ஆம் பக்கம் வரையிலும் அர்ச்.
மரிகருதம்மாள் அம்மானை எழுதப்பட்டுள்ளது.
இச்சுவடி பற்றிய குறிப்புகள் நூலகவிளக்க
அட்டவணையில் இடம் பெற்றுள்ளன.

எம்.ஆர்.

இச்சுவடியின் அருமை

கருதி இந்நூல் கி.பி. 1959இல்

சிவப்பிரகாச பிள்ளை என்பவரால் மீட்டெழுதப்பட்டது

பதிப்புச் சுவடியின் அமைப்பு
தாள் சுவடியான

இச்சுவடியில்

61 பக்கங்கள் காணப்படுகின்றன.

சராசரியாக 35 வரிகள் எழுதப்பட்டுள்ளன.

இடையிடையே

பக்கம்

ஒன்றிற்குச்

வேறு பா வகைகள் விரவி வர,

பெரும்பான்மையும் கண்ணிகளால் அமைந்துள்ள இத்தாள்சுவடியில் ஓர் அடியின் ஈற்றெழுத்து
மட்டும் தனித்து நிற்க எஞ்சியவை இணைந்து வரும் அமைப்பு காணப்படுகிறது.
இவ்வமைப்பிலேயே நூல் முழுவதிலும் உள்ள பாடல்கள் தாள்சுவடியில் பிரதி
செய்யப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத் தக்கது. உதாரணமாக,
“சீராரும்ஞானத்திறையோனைனெஞ்சில்வைத்

து

”

என்று பிரதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

சுவடியைப் பிரதி செய்தவரின் பெயர்த்தெழுதும்

பயிற்சி

தொம்மையப் பிள்ளை என்பாருக்குச் சொந்தமான தாள் சுவடியிலிருந்து அர்ச்.
மரிகருதம்மாள் அம்மானை என்னும் நூல் சென்னை அரசினர் கீழ்த்திசை சுவடி நூலகத்தாரால்
பிரதி செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்படி தொம்மையப் பிள்ளை என்பார் வழங்கிய சுவடியில் இந்நூல்

தவிரவும் அர்ச். கித்தேரியம்மாள் அம்மானை என்னும் நூலும், தெய்வ சகாய
சிகாமணிமாலை என்னும் நூலும் காணப்படுகின்றன என்பதை 4 1968071ற1146 0௧181௦8௦௦

1 P.P. Subrahmanya Sastri (Ed.), A Descriptive Catalogue of the Tami! Manuscripts - Vol. V,
pp. 1774-1777.
&

பூ. சுப்பிரமணியம் (தி), அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகத் தமிழ்ச் சுவடிகள் விவர அட்டவணை
- தொகுதி -25, ப. 56.

la
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ஆர்ச். மரிகருதம்மாள் அம்மானை

of the Tamil Manuscripts Vol.V என்ற நூலின் பக்கங்கள் 1770, 1774 மற்றும் 1789 ஆகியன
தெளிவுப்படுத்துகின்றன.

மேற்படி தொம்மையப் பிள்ளையின் சுவடியில் இம்மூன்று நூல்களையும்

பெயர்த்தெழுதியவர் யார் என்பதை அறிய

இந்நூலைப்

முடியவில்லை.

பெயர்த்தெழுதியவர் இந்த மூன்று நூல்கள் மட்டுமன்றிப்

பிற எந்தெந்த

நூல்களைப் பிரதி செய்தவர் என்பதையும் அறிய மூடியவில்லை. ஓர் அடியின் பின் அடுத்த
அடி என்கிற அமைப்பில் நூலை முழுவதும் பிரித்தெழுதிய இவர் அர்ச். மரிகருதம்மாள்
அம்மானையில் இடம்பெறும் பாக்களின் வகைகளுக்கு ஏற்ப சந்தி பிரித்தும், சீர் பிரித்தும்
அடிகளை அழகுற அமைத்துத் தரவில்லை. மேலும் ஒரு பா வகை முடிந்து பிறிதொரு பா
வகை ஆரம்பிக்கும் இடத்தில் அதன் பெயரினைச் சொல்லுவது பெரும்பான்மையும் சுவடிப்

பெயர்ப்பாளர்கள் செய்யும் பணியாகவே காணப்படுகிறது. அம்முறையையும் இவர் கையாளாது
விட்டுள்ளார்.

ஆகவே இந்நூலைப் பெயர்த்தெழுதியவருக்குச் சுவடிப் பெயர்ப்பில் நெடுங்காலப்
பட்டறிவு இருந்தது எனக் கூறுவதற்கு அதிக இடமில்லை.
ஏட்டின் காலம்

“என்பரனார் தன்னருளால் எல்லாம் பெற்று வாழ்ந்திருப்பார் மேரிகருதாள் அம்மானை
முற்றும். 1827-ம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் எழுதினது” என்கிற குறிப்பு நூலின் இறுதியில்
காணப்படுகிறது இத்தாள் சுவடிக்கு முந்தையதாக விளங்கும் அர்ச். கித்தேரியம்மாள் அம்மானை
நூலின் இறுதியில் மேற்படி காலக் குறிப்போடு ஏட்டின் உரிமையாளர் தொம்மைய பிள்ளை
என்பார் ஆவார் என்பதை அறிய முடிகிறது
இச்சுவடியில் எழுதப்பட்ட அர்ச். மரிகருதாள்
அம்மானை எந்த மூலச்சுவடியிலிருந்து எழுதப்பட்டது என்பதும், இதன் முந்தைய வழி ஏடுகள்
எவை என்பதையும் அறிய தாள் சுவடியில் எந்தவிதமான குறிப்புகளும் காணப்படவில்லை

சுவடியில் காணப்பட்ட

நூலின் தலைப்பும் செய்த

மாற்றமும்

சுவடியில் அற மரிகருதம்மாள் அம்மானை என இந்நூலின் பெயர் காணப்படுகிறது.
இது பதிப்பாசிரியரால் அர்ச். மரிகருதம்மாள் அம்மானை என மாற்றம் செய்யப்படு
கிறது.
கிறித்துவ மதத்தில் உயர்ந்த ஒழுக்கங்களையும் நெறிமுறைகளையும் கடைபிடித்து வாழ்ந்ததுட
ன்
தியாகங்கள் பல புரிந்தோர்க்கு 'அர்ச்சியசிஷ்ட' என்ற பட்டம் வழங்குதல்
ஒரு மரபாகக்
காணப்படுகிறது. அற வாழ்வு வாழ்ந்து உயிர்த்தியாகம் செய்தவள் என்கிற பொருளில்
சுவடியில்
'அற' என்கிற அடை மரிகருதம்மாளுக்குத தரப் பட்டிருக்கக் கூடும்; அல்லது
'அர்ச்சியசிஷ்ட'
எனபதின் சுருக்கமாகிய 'அர்ச்' என்பது பிழைபட ஓலைச்சுவடியிலிருந்து
தாள்சுவடியில்
பிரதிசெய்யும் பொழுது 'அற' என பிரதி செய்யப்பட்டவரால் எழுதப்பட்ட
ிருக்கவும் கூடும்.
ஆகவே, இவண புனிதையர் என்கிற பொருள் தரும் 'அர்ச்சியசிஷ்ட'
என்பதன் சுருக்கமாகிய
ATE என்பதே 'அற' என்பதற்குப் பதிலாக எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது.

1

P.P. Subrahmanya Sastri(Ed.), Op. Cit, p. 1774,

st

பதிப்புரை
பதிப்பில் செய்த

பிற வகை

மாற்றங்கள்

தாள் சுவடியில் ஒரோவிடங்களில் சில துணைத் தலைப்புகள் தரப்பட்டுள்ளன.
அத்தலைப்புகள் முழு கதையினையும் புரிந்து கொள்ள போதுமானவையாக இல்லை. ஆதலி
ன் செய்யுளின் பொருளமைதிக்கு ஏற்பப் பலவிடங்களில் துணைத் தலைப்புகள்
கதையோட்டத்தைப் புரிந்து கொள்ளும் தன்மையில் தரப்பட்டுள்ளன. தவறுபட எழுத்துக்கள்,
சொற்கள் காணப்படும் இடங்களில் அவற்றைத் திருத்தி, திருத்திய சொல்லைச் செய்யுளில் தந்தும்,
சுவடியில் காணப்பட்ட சொல்லைச் 'சுவடிச்சொல்' என்ற தலைப்பின் கீழ் அந்தந்தப் பக்கங்களில்
தந்தும் இந்நூல் பதிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் கடின சொற்களுக்கு உரிய விளக்கங்கள்
அந்தந்தப் பக்கங்களிலேயே தரப்பட்டுள்ளன.

அரசினர்

சுவடி

கீழ்த்திசைச்

கொண்டமைக்கான

நூலகத்தின்

தாள்சுவடியைப்

பதிப்பு

நூலாகக்

காரணங்கள்

ஏற்கனவே அர்ச். மரிகருதம்மாள் அம்மானை நூல் பதிப்பாசிரியருக்குத் தெரிந்த அளவு
கீழ்க்கண்டவாறு எட்டு பதிப்புகளைக் கண்டுள்ளது.
(0

மழவை

வைதே,.ம. சின்னசாமி செட்டியார் (பதி),

இலட்சுமி விலாச அச்சுக்கூடம்,
சென்னை, 1876
(ய

இ. சவரிமுத்துப் பிள்ளை (பதி3,
சாரதா பிறஸ்,
புதுவை, 1914.

(iii)
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nnn oon
ஞானப்பிரகாச

:

யந்திரசாலை,

யாழ்ப்பாணம், 1918.
(iv)

அருள் அண்டு

கம்பெனியார்,

சென்னை, 1927.
(ம).

செல்வம் அண்டு கம்பெனியார்,
சென்னை,

(ம்

1927.

தம்புராஜ் (பதி),
டி நொபிலி
மதுரை,

பிரஸ்,

1955.

அர்ச். மரிகருதம்மான் அம்மானை

Vili

செயின்ட் லூயிஸ் புக் டிப்போ,
விழுப்புரம், 1956 (6 ஆம் பதிப்பு.
(முதற்பதிப்பின் ஆண்டு
(Vili) 9.15. அந்தோணி
ஆரோக்கியம்

தெரியவில்லை
இராசு,

பதிப்பகம்,

திருச்சி, 1993.
இவ்விதம் அறியப்பெறும் எட்டுப் பதிப்புகளில், பதிப்புக்கு எடுத்துக் கொண்ட
தாள்சுவடியை ஒப்பிட்டு ஆய்வதற்காக 1876ஆம் ஆண்டைய பதிப்பு, 1956ஆம் ஆண்டைய
பதிப்பு, 1993ஆம் ஆண்டைய
பதிப்பு ஆகியன கொள்ளப்படுகின்றன.
பொதுவாக
இப்பதிப்புகளில் பதிப்பாளரின் போதுமான அளவு ஆய்வுரை காணப்படாமை. பாடவேறுடாடுகள்
பற்றிய செய்திகள் இன்மை, குறிப்புரையின்மை ஆகியன குறைபாடுகளாக இனங் காணப்பட்டன.
மேலும்

ஒவ்வொரு

பதிப்பிலும்

ஏராளமான்

மிகைப்

பாடல்கள்

காணப்படுவதும்

படித்தறியப்பட்டது.
ஆகவே மேற்காணப்படும் நூல்களில் தாள்சுவடியே காலத்தால் மிகப்
பழமையாகக் (கி.பி. 1827) காணப்படுவதால் அதனையே மூலச்சுவடியாகக் கொண்டு ஆய்தலே
சிறப்பு என்கிற நோக்கில் அச்சுவடி பதிப்புக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது. மேலும், மேற்படி
பதிப்புகளில் காணப்படாத ஆய்வுரை, குறிப்புரை மற்றும் நூல் குறித்த பிற தரவுகள் ஆகியன
இப்பதிப்பில் சேர்க்கப்பெற்றன ஆசியவியல் நிறுவனத்தின் சுவடிப்பதிப்பு முறைப்படி தமிழுக்கு
இணையான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பும் இந்நூலுக்குச் செய்யப்படுகிறது. இந்நூலின் செய்யுள்
பகுதியின் வரிவடிவத்தை ஆங்கில ஒலிபெயர்ப்பு வரிவடிவத்தில் ((7805]116781100) பெயர்த்து
எழுதி அதுவும் இப்பதிப்பின் இறுதியில் பின்னிணைப்பாகத் தரப்பட்டுள்ளது.
இச்சுவடியே மூலச்சுவடியோடு தொடர்புடையது என்பதைப் பிற பதிப்புகளிலுள்ள
செய்யுள்களோடு ஒப்பு நோக்கும் பொழுது உணர முடிகிறது.
பொதுவாக, நாட்டுப்புறக்
கதைப்பாடல்கள், அம்மானை வடிவில் எழுதப்பட்ட கதைப்பாடல்கள் ஆகியன தம்மில் 'அந்தாதி'
அமைப்பினைக் கொண்டிருத்தல் பெருவழக்காகத் தமிழிலக்கியத்தில் காணப்படுகின்றன. இந்த
அமைப்பைத் தாள்சுவடிச் செய்யுட்களே பெருமளவு பெற்றிருக்கின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்க
செய்தியாகும்.
“மங்கையரைக் கொண்டுவரவே பேயை விடுவான்
பேயை விடுவான் பெருஞ்சடை சூலத்துடனே”

“தாரு மனத்துடன் சற்றமர்ந்து கேட்டருளும்

கேட்டருளும் வன்னரகில் ----------22 22222௮ "

பதிப்புரை

என்னும் இவ்வரிகளில் அந்தாதி அமைப்பு சிறப்புடன் பயன்படுத்தப் பட்டுள்ளதைக் காணலாம்.
ஆனால் அச்சு நூல்களில் எதுகை நயத்திற்காக வலிந்து பல புதிய சொற்கள்
மேலும் பல புதிய பாடல்களை,
ஆளப்பட்டுள்ளமையை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.
பதிப்புகளில் காணமுடிகின்றது
1993
1956,
1876,
வசனங்களை, நூல் அமைப்பு முறைகளை
என்பதும் குறிப்பிடத்தக்க செய்தியாகும்.
மேற்கூறிய காரணங்களின் அடிப்படையில் பதிப்பு நெறிமுறைகளின் படி 1827 ஆம்
ஆண்டைய தாள்சுவடியினைப் பதிப்புக்குக் கொள்ளுதல் இவ்வம்மானை கதைப்பாடலில் மேலும்
பல சிறப்புகளைத் தரும் என கருத்தில் கொண்டு நிறுவனத்தால் பதிப்பிக்கப்படுகிறது.
அவ்வகையில், மத்தளவியல், வர்மசூத்திரம், உத்தண்டன் கோவை போன்ற இசை, வர்ம
மருத்துவம், சிற்றிலக்கியம் ஆகிய அரிய சுவடிப் பதிப்புகளை ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புடன்
வெளியிட்டுள்ள இந்நிறுவனம் கீழ்க்காணும் அமைப்பில் கதைப்பாடல்களை மிகுதியாக
வெளியிட்டுள்ளது.
1.

2.

வாய்மொழியாக

வழக்காற்றில் உள்ள கதைப்பாடல்கள்

௨)

அண்ணன்மார் கதை

b)

சந்தனத்தேவன் கதை

௦)

பூலித்தேவன் சிந்து

வில்லிசையில் நிகழ்த்தப்பெறுகின்ற, ஓலைச்சுவடியிலிருந்து பெறப்பட்ட கதைப்

பாடல்கள்

௨

உச்சினிமாகாளி கதை

€) பெண்ணரசியர் கதை

ம)

குறுக்குளாஞ்சி கதை

f) பெருமாள்சுவாமி கதை

௦)

சின்னத்தம்பி

கதை

0) பலவேசஞ் சேர்வைக்காரன் கதை
3

4.

யட்சகான

வடிவில் காணப்படும்

௨)

நீலி-யட்சகானம்

b)

சாரங்கதாரன் யட்சகானம்

நாடக

a)
5.

நாடக

சமண

a)

வடிவிலான

கதைப்டாட்டு

ஐ

வெங்கலராஜன்

h)

இராமர் கதை

கதைப்பாட்டு

வராங்கன் கதை

சுவடிகள்

௦) தேரூர்ந்தசோழன் யட்சகானம்

சுவடி

சாகுந்தலை நாடகம்
சமயக் கோட்பாட்டினைக்

கதை

கூறும் கதைப்பாடல்

அர்ச். மரிகருதம்மாள் அம்மானை

6.

அம்மானை

8)

வகைக் கதைப்பாடல்

ஆமையர் அம்மானை

ஆகிய கதைப்பாடல்கள் இந்நிறுவனத்தால் வெளியிடப்பட்டவையாகும். கதைப்பாடல்களைத்
தொடர்ந்து வெளியிடுவதில் அதிகம் ஆர்வம் காட்டும் நிலையில் ஆமையர் அம்மானை என்னும்
கதைப்பாடல் அம்மானையைத் தொடர்ந்து இந்நூல் வெளியிடப்படுகிறது.

நன்றியுரை
இந்நூலைப் பதிப்பிக்கும் பணியில் எங்களை ஈடுபடுத்திய இயக்குநர்கள் டாக்டர் ஷூ
ஹிகோசகா, டாக்டர் ஜி, ஜான் சாமுவேல் ஆகியோர்.
டாக்டர் ஜி. ஜான் சாமுவேல்
அவர்கள் இந்நூல் செப்பமாக அமையவேண்டும் என்பதற்காக ஆய்வுரைக்கு வேண்டிய பல
நூல்களையும் பல அறிஞர்களையும் அறிமுகப்படுத்தியதோடு, பல கருத்துக்களும் வழங்கித்
திருத்தியும் உதவினார்கள். இவர்களுக்கு எங்கள் முதல் நன்றி
இந்நூலைப் பல நிலைகளிலும் செப்பம் செய்து உதவியவர் நிறுவனச் சுவடித்துறைத்
தலைவர் டாக்டர் பூ. சுப்பிரமணியம் அவர்கள்.
தாள்சுவடியைப் படியெடுக்க அனுமதி
வழங்கியவர்
சென்னைக்
கீழ்த்திசைச்
சுவடி
நூலகக்
காப்பாளர்
டாக்டர்
எஸ். செளந்தரபாண்டியன் அவர்கள்.
1876ஆம் ஆண்டில் வெளியான, கிடைத்தற்கரிய
அச்சுநூலைப் படி எடுக்க உதவியவர்கள் சென்னை ஆவணக் காப்பக நூலகர் மற்றும் பலர்.
1956ஆம் ஆண்டைய பதிப்பை வழங்கி உதவியவர் தமிழ் இலக்கியக் கழகத்தின் தலைவர்
அருள்தந்தை டாக்டர் ௪. இராசமாணிக்கம் அவர்கள்.
இந்நூல் சிறப்பாக அமைய சில
செய்திகளைத் தந்து உதவியவர் டாக்டர் ஆ. பி, அந்தோனி இராசு அவர்கள். ஆங்கில
அச்சுப்படியைத் திருத்தி உதவியவர்கள் டாக்டர் ம. ௪. நாகராசன், டாக்டர் வீ. கணேசன்
ஆகியோர்.
இந்நூலின்

பாடவேறுபாடுகளைப்

பார்க்கவும்,

எழுத்துப்பெயர்ப்பு

செய்யவும்

கணினியில்
உதவியவர்கள் திரு. மூ. பரிமணன், திரு. கி. பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர்.
சிறப்பாக அச்சுக்கோத்து உதவியவர்கள் திருமதி நே. உமாராணி, செல்வி பா. நந்தினி ஆகியோர்.
திரு. ௮.செ. நடராசன் அவர்கள். நன்முறையில்
முகப்பு ஓவியத்தை அழகுற வரைந்தவர்
அச்சிட்டு உதவியவர்கள் பாவை அச்சகத்தார், சென்னை. இவ்வனைவர்க்கும் எங்கள் நன்றி.

டாக்டர் கி. ஜெய

குமார்

ஆர். ஜெயலட்சுமி

Editor's

Note

Arch. Mari Karutammal Ammanai, a publication of the Institute of Asian
Studies, is based on an original palm-leaf manuscript. Though this work has had a few
earlier editions the Institute has undertaken to publish this edition for various reasons.

The Manuscriptology of this work
The manuscript is preserved by and available at G.O.M.L., Chennai under the
serial number D2050. The ammanai has been written in the manuscript in pp. 43 to 73.
Details regarding this Manuscript are found in the Descriptive Catalogue of manuscripts

in the library’. The name of M.R. Civaprakacam Pillai is mentioned as having taken a
copy of the manuscript in the year 1959. We also learn that the manuscript belonged to

Tommatyap Pillai. That manuscript also contains two more works i.e. Arch.
Kittériammal Ammanai and Teyvacikamani Malai’. In the paper manuscript there
are 61 pages with 35 lines on an average per each page. The manuscript consists of
mostly kanni verses with other metrical forms interspersed. The copying pattern of
isolating the last letter of each line and combining the rest of the line is followed
throughout this manuscript. The following line is an example:
cirarummanatiraiyOnainencilvai.......... t

The names of those who have taken copies of the originals of these three works
are not mentioned in Tommaiyap Pillai's manuscript.

It is also not

known whether the copyist of these three works has copied any

other work. Though he has copied the verses of Arch. Mari Karutammal Ammanai
line by line in successions he has not observed the poper divisions of cir or canti in an
elegant manner. Moreover he has also not followed the usual practice of mentioning
the different verse forms employed in this ammanai by the poet. This deviation indicates
that the copyist was not quite conversant with herjob. He perhaps lacked experience in
this regard.

1. P.P. Subramaniya
(pp.1774-77).

Sastri (Ed.),

2. Ibid., (pp. 1770,74 & 89).
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The period of composition of this work
The year and month of the composition of the work are mentioned at the end of
the script as October 1827. The details regarding the actual period of compositions of
the manuscript the name of the author and his native place are not available. The exact
source of this manuscript copy and its numerical order in the sequence of copying are
also not known.

The change

in the title of the work

The title of the palm-leaf manuscript reads Ara. Mari Karutamma! Ammagai
whereas in the copy the title is changed as Arch. Mari Karutammal Ammanai. The
prefix Ara is generally added to righly mora! persons and religious martyrs. Perhaps
the copyist has erroneously changed Ara as Arch or has intentionally used the prefix
Arch which is an abbreviation of Arcciyacista which means a holy saint.

The other changes made in the edition
{n the paper manuscript a few subtitles or headings are given here and there.
They do not however help us to understand the story in its entirety. The subtitles are
relevant to the contents of the respective poetic passages and in keeping with the trend
of the story. The wrongly used letters and words in the original are corrected while the
original letters and words are given under the title cuvaticcol in the pages where
corrections have been made. The meanings of difficult words, wherever they occur, are

given in the respective pages. The reasons for choosing the manuscript of the G.O.M.L.,
Chennai, for this publication are supplied below.

To the best of the knowledge of the editor of this publication Arch.
Marikarutammal

L

Malavai. Vai. Te. Ma. Cinnacami Cettiyar (ed.), [atcumi Vilaca Press,

Chennai,

wD

Ammanai_has seen 8 editions as follows:

(1876).

E. Cavarimuttup Pillai (ed.), Carata Press, Putuvai (1914).
Nanappirakaca Yantira Salai, Jaffna, (1918).

DAR

Arul and Co., Chennai, (1927).
Celvam and Co., Chennai, (1927).

Tampuraj (ed.), De Nobili Press, Maturai, (1955).

SN

வடடல வயய , Saint Louis Book Depot, Viluppuram, (1956, 6th edition).

A.P. Antoni Iracu, Arokkiyam Patippakam, Tiruchi, (1993).

The Defender of the Faith
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Of these known eight editions, the editions of the years 1876, 1956 and 1993 have
been taken for comparison with the paper manuscript and follow up research by the
editor of this publication. Generally all these editions lack sufficient critical observations,
details regarding textual emendations and specific explanatory notes. Moreover in all
these editions we come across a large number of extra verses.
In view of the reasons mentioned above, the oldest paper manuscript of 1827
was chosen as the source work for the publication of this edition. In this edition a
critique, a note on editing and other research data are added to the text. There is a line
by line English translation of the text of this ammagai. A transliteration of the text is
also found in the annexe of this edition.
The source manuscript, chosen for this edition, is presumed to be faithful to the

original palm-leaf manuscript because of the antati pattern of verses found in the
former. It is the usual folklore tradition as well as ammanai poetic convention to compose
verses in the antati pattern. According in the 1827 paper manuscript we have verses
such as:
mankaiyaraik kontuvarave peyai vituvan
peyai vifuvan perufcatai culattutané.
taru manattutan carramarntu kettarulum
kéttarulum vannarakil.......
The last letter or word of a line of verse forming the first letter or word of the
succeeding line is called antati as found in the above quoted lines. In the later editions
of 1876, 1956 and 1993 we find additional verses or dialogues and additional words
employed for the purpose of proper rhyming. In these editions we find the structural
pattern differing from the 1827 manuscript. Hence in order to observe meticulously the
editing norms the ancient manuscript was chosen as the source for this edition.
In this context, it must be mentioned that the Institute of Asian Studies

has

already brought out editions with English translations of manuscripts covering varied
subjects and branches of knowledge, such as, Mattalaviyal

(The Art of Drumming),

Varma cuttiram (A Text on Martial Art) and Uttantan Kovai (Poetic petals in the Interior
Landscape).
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The Institute of Asian Studies has also published the following works.
Ballads handed down orally and in vogue

Il.

(a)

Annanmar katai (Elder Brothers Story)

(b)

Cantanattévan katai (The Bandit Brothers)

(௦)

Pulittevan cintu

(The First Freedom Fighter)

Ballads obtained from palm-leaf manuscripts and rendered in Villuppattu (musical

concerts with a huge stringed bow used as an orchestral instrument to accompany choral

singing)
a)

Uccinimakali Katai

(The Wandering Voice)

b)

Kurukkulafici Katai

(

"

a

)

c)

Cinnattampi Katai

(

"

"

)

d)

Palavecaf cérvaikkaran Katai

e)

Pennaraciyar Katai

f)

Perumal Cuvami Katai

g)
h)

(The Valorous Virgins)

Venkalarajan Katai
iJramar Katai

(The Unsung Melodies)

(The Divine Pilgrimage)

(The Dateless Muse)

(The Epic Eternal)

Ballads in the form of Yafcakana Natakam (musical plays)
a)

Nili Yatcakanam

b)

Carankataran Yatcakanam

c)

(A Tale of Nemesis)
(A Tale of Betrayal)

Terurnta Colan Yatcaannam (Where Justice Chimes)

Ballad in the Form of a play

a)

Cakuntalai Natakam (A Tale of Romance)

Ballad expounding the tenets of Jainism
a)
Vi.

Varankan Katai (Destiny and Divinity)

Ammanai
a)

ballad

AmaiyarAmmanai

(The Vows Fulfilled)

This edition of Arch. Marikarutammal Ammanai 1s yet another-earnest venture
of the Institute of Asian Studies in the publication of ballads.
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ஆய்வுரை
கிறித்துவத் தமிழ் இலக்கியங்களுள் பிற வகை இலக்கியங்களினும் அம்மானை வகை
இலக்கியங்களே

அதிகச்

செல்வாக்குடன்

திகழ்வதைக்

காணமுடிகிறது.

16ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் தமிழ் மொழியில் இலக்கியம் படைக்க ஆரம்பித்த
கிறித்துவச் சான்றோர்களிடையில் இவ் அம்மானை வகையைச் சார்ந்த கதைப்பாடல்கள்
அதிகச் செல்வாக்குடன் திகழ்ந்தமைக்குரிய காரணங்கள், அர்ச். மரிகருதம்மாள் அம்மானை
நூல், மக்களிடையே பிரபலமாகத் திகழ்ந்தமைக்குரிய காரணங்கள் ஆகியன கிறித்தவத்
தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றோடும், அம்மானை வடிவம் சார்ந்த இலக்கிய வகையோடும், தமிழ்ப்

பண்பாட்டுக் கூறுகளோடும் ஒப்பு நோக்கு நிலையில் இங்கு ஆராயப்படுகின்றன.

பிறநாட்டாரின் தமிழ்ப் பணிகள்
தமிழகத்தில் கிறித்துவ இலக்கியங்கள் அவற்றின் தொடக்ககால கட்டத்தில், பெரிதும்
பிறமொழிகளைத் தாய்மொழியாகக் கொண்ட பிறநாட்டு அறிஞர்களாலேயே தமிழில்

தோற்றுவிக்கப்பட்டன
தமிழர்களை அவர்கள்
தமிழகத்தில்

இலக்கிய,

புதிய நம்பிக்கை, புதிய சமயக்கோட்பாடு ஆகியவற்றோடு
அவ்வகையில்
எதிர்கொள்ள வேண்டிய நிலையில் இருந்தனர்.
இலக்கணம்

ஆண்டிறீக்கு

செய்தவர்களாக

அடிகளார்,

சீகன்பால்க்,
இராபர்ட்-டி-நொபிலி என்னும் தத்துவ போதகர், பெஸ்கி என்னும் வீரமாமுனிவர்,

எல்லிஸ், ஜி.யு. போப், ராபர்ட் கால்டுவெல் ஆகியோர்

பெருமக்கள்

ஒவ்வொருவரும்

பழக்கவழக்கங்கள்

திகழ்கின்றனர்.

ஆகியவற்றை

குறிப்பிடத்தக்கோர் ஆவர்.

சாதீய

தமிழ்ப்

பண்பாடு,

மிகவும்

நுணுக்கமாகக்

இவர்களின் இத்தகைய

போக்கு

இவ்வறிஞர்

அமைப்புமுறைகள்,

கற்றுத்

தேர்ந்தவர்களாகத்

குறித்து, "மத வாழ்வும் மறைப்பணியும்

இந்திய மரபுக்கு ஏற்றதாக இயங்க வேண்டும் என
இம்முயற்சியைத் தத்துவ போதகர் 17ஆம் நூற்றாண்டில்

இன்று முயற்சி செய்கிறோம்.
தொடங்கினார். வீரமாமுனிவர்

அதைத் தொடர்ந்து நடத்தினார்" 'என்பார் வி. மி. ஞானப்பிரகாசம்.

தத்துவ

போதகரின் இலக்கியப் போக்கும் இறைத்தொண்டும்

வகித்தவர் ஆவார்.
இராபர்ட் - டி- நொபிலி என்பார் இவ்வகையில் பெரும்பங்கு
இவர் தன்பெயரைத் தமிழ் மண்ணின் சூழலுக்கு ஏற்ப 'தத்துவ போதகர்' என மாற்றிக்
கிறித்துவத்
மக்களுக்குப் பழக்கமாகிப் போன எளிய விருத்தங்களில்
கொண்டார்.
பழந்துறவிகளைப் போல தன்னை
தத்துவங்களைக் கூறும் நூல்களை இயற்றினார்: இந்திய
மாற்றிக்கொண்டார்.

கடுக்கன்,
இது குறித்து, அவரது காவியுடை, தலைப்பாகை,

புலித்தோல்

இதைப்போலவே

சீகன்பால்கு

உணவு ஆகிய இவை அனைத்தும்
ஆசனம், சந்தனப்பொட்டு, குடிசை வாழ்க்கை, சைவ
அவரைத் தமிழ்த் தவ முனிவராகவே காட்டின என ப. ௪. ஏசுதாசன் தனது 'வீரமாமுனிவரின்

தன்னாக்க இறையியல்' என்ற கட்டுரையில் குறிப்பிடுவார்?

ணன் பதிப், 'வீரமாமுனிவம்', ப.12.
1 வி மி. ஞானப்பிரகாசம் மற்றும் ௧. ப. அறவா
2. மேற்படி நூல். ப, 67.
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அர்ச். மரிகருதம்மாள்

அம்மானை

என்பாரும் தன்னைச் சீகன்பால்கு ஐயர் என அழைத்துக் கொண்டதோடு கிறித்துவ இலக்கியத்தின்
தத்துவப் பாடல்களை, கீர்த்தனங்களைத் தமிழ் மக்களின் உணர்வுகளுக்கு ஒத்திசையக் கொடுத்தார்
என்பர்”
இதற்குக் காரணம், "மனிதனின் அடிப்படை உணர்வுகள் அவன் பிறந்த நாட்டுச்
சூழல்களோடும் தாய் மொழியோடும் இரண்டறக் கலந்து பின்னிப் பிணைந்து கிடப்பன'"* என்று
ஜி. ஜான் சாமுவேல் என்பார் கூறும் கருத்தும் இவண் மனங்கொள்ளத்தக்கது. இராபர்ட் டி-நொபிலி இத்தத்துவத்தினை மிகவும் நுணுக்கமாக உணர்ந்தவர் என்பதைச் சமயப் பணியில்
அவர் கையாண்ட உத்திகள் மூலம் உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது மதம் மாறியவர்கள் பழைய
சடங்காச்சாரங்களோடு கூடிய உடைகள், தலையில் வைத்துக்கொண்ட குடுமிகள், பூணூல், உணவு
பழக்கங்கள், சமுதாயப் பழக்கவழக்கங்கள் ஆகியவற்றை அவர்கள் கிறித்துவர்களாக இருந்த
போதிலும்கூட அனுபவித்துக்கொள்ள அவர் அனுமதி அளித்திருந்தார்.* மேலும், அவர் கிறித்துவ
தேவாலயத்தை இந்துக் கோயிலின் சாயலில் கட்டி அதற்குக் 'கோயில்' என்றே பெயரிட்டு
அழைத்தார். இந்துமத பூஜைகளுக்குப் பிறகு பக்தர்களுக்குப் பிரசாதம் வழங்கப்படுவதைப்
போலவே அவரும் தேவாலய வழிடாட்டிற்குப் பிறகு பழங்களையும், இனிப்புகளையும்
வழிபாட்டில் கலந்து கொண்டோருக்கு வழங்கினார். இத்தன்மைகள் பலவற்றாலும், அவருக்குத்.
தலைமையிடத்திலிருந்து கொடுக்கப்பட்ட சில சுதந்திரங்களாலும் கிறித்துவம் முடிந்தளவு
தமிழகத்தில் அயன்மைத் தன்மை குறைந்த நிலையில் வளர்ந்தமையைக் காணமுடிகின்றது

இலக்கியங்களில்

அயன்மைத்

தமிழ்ச் சூழலுக்கு

தன்மை

ஒத்துவராமல் அந்நியப்பட்டுப்போன

இலக்கியங்கள் இவ்வகையில்

மக்களின் பயன்பாடு இன்றிப் புறக்கணிக்கப்பட்ட நிலையும் நோக்கத்தக்க ஒன்றாகும். இதற்குப்
பண்டைத் தமிழ் இலக்கியஙகளிலிருந்தே சான்றுகள் பல கொள்ள முடியும். அக இலக்கியங்களுள்
ஐங்குறுநூறு முதலாய் அகநானூறு ஈறாய் உள்ளவை பெற்ற அதே மாட்சிமையினைப்
பதினெண் கீழ்க்கணக்கினுள் திணைமொழி ஐம்பது, திணைமாலை நூற்றைம்பது
போன்ற
அகப்பொருள் தொடர்பான நூல்கள் பெறவில்லை.
மகாபாரதத்தைத் தமிழில் கூறும் வில்லி
புத்தூரார். நல்லாப்பிள்ளை இருவர் நூலுள்ளும் முதலாமவரின்
நூலே மக்களால்
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட இலக்கியமாகத் திகழ்கிறது.
3 ' Ziegenbalg's meritorious achievements had a considerable teception among
the native congregation and
this enthused other missionaries to venture on composing more hymns in Tamil.’
G. John Samuel, Encyclopaedia of Tamil Literature Voll, 9.391.
4. ஜி. ஜான் சாமுவேல், திறனாய்வு சிந்தனைகள். ப 60
«

5

Thus D-Nobih's converts were allowed to retain their tufts
(Kutumi). their sacred cord, their customary

bathings and food rules, and all the regulations governing social
intercourse. It was therefore possible

for them to remain as Christians within Hindu society.
6. Duncan B. Forrester, Caste and Christianity, p.5. &
tat eee , Catholic Ashrams. Adopting and Adoptinng

Hindu Dharma, p. xviit.

ஆய்வுரை

79%

கிறித்துவ இலக்கியங்களிலும் பல

போன்றே

இது

கவராதனவாகவும் அமையப்பெற்றன.

சிறந்தனவாகவும்

சில மக்களைக்

வீரமாமுனிவரின் தேம்பாவணி; எச். ஏ. கிருஷ்ணப்

பிள்ளையின் இரட்சணிய யாத்திரிகம் ஆகியன சிறந்த இலக்கியங்களாக, காப்பிய வரிசையில்
வைத்துப் பேசப்பட்டன. அந்நிய மதக்கோட்பாடு, அந்நியப் பாத்திரங்கள், சூழல் போன்றவை
யாவும் தோன்றாவண்ணம், தமிழ் மண்ணின் சூழலுக்கு இயைய இக்காவியங்கள்
படைக்கப்பெற்றதே இவற்றின் வெற்றிக்குக் காரணமாகும்.

கிறித்துவ இலக்கியத்துள் அயன்மைத் தன்மை
The Pilgrim's Progress,
மொழிபெயர்க்கப்பட்டும்

கொண்ட

படைப்புகள்

The Holy War ஆகியன

தமிழர்களுக்குப்

பழக்கப்படாத

தமிழில்

பலரால்

ஓசைநயம், காட்சிப் படிமங்கள்

இதைப் போலவே
ஆகியவற்றால் மக்களை முழுமையாகச் சென்றடைய முடியவில்லை.”
ஜெர்மன் இசையைத் தழுவித் தமிழில் பாடப்பெற்ற ஆரம்பகாலக் கிறித்துவக் கீர்த்தனைகள்
தமிழர் காதுகளுக்கு மிகவும் அந்நியமாகத் திகழ்ந்தமையால் அவையும் சிறப்பிடம் பெறாது
போயின. இதை மாற்றி, அமெரிக்கத் திருச்சபையைச் சார்ந்தவரான இ. வெப் என்பார் 1859இல்

கிருஸ்தவக் கீர்த்தனைகள் என்ற நூலைப் பதிப்பித்தார்.

வேதநாயக

சாஸ்திரியாரின் தமிழ்ப் படைப்பிலக்கியங்கள்

தமிழில் சிறந்த கீர்த்தனைகளை, இசைப் பாடல்களைச் செய்த தமிழ்ப் புலவர்களுள்
மிகவும் மனங்கொள்ளத்தக்கவராகத் தஞ்சை சரபோஜி மன்னரிடம் சிறிது காலம் அவைக்களப்
அவரது ஞானக்
புலவராகப் பணிபுரிந்த வேதநாயக சாஸ்திரியார் காணப்படுகிறார்.

கீர்த்தனைகள், ஜெபமாலை ஆகியவை குறிப்பிடத்தக்கன. சைவ சமயத்துள் ஏராளமான
சிற்றிலக்கிய, நாட்டுப்புற வடிவங்களைக் கையாண்ட மாணிக்கவாசகரைப் போலவே இவரும்
சிற்றிலக்கிய வகைகளில் பல கிறித்துவ இலக்கியங்கள் செய்தவராவார். அவற்றுள் நொண்டி
இலக்கிய

வகையில்

ஞான

நொண்டி.

கும்மி

வகையில்

ஞானக்கும்மி,

நாடக

வகையில்

ஞானத்தச்ச நாடகம், உலா வகையில் ஞானவுலா, அநுபூதி வகையில் பரமாநுபூதி, குறவஞ்சி
வகையில் பெத்தலகேங் குறவஞ்சி ஆகியவை சில சான்றுகள்.

பிற கிறித்துவ இலக்கியப் படைப்பாளர்கள்
இவரைப் போலவே
வரலாற்றில்

சிறந்த கிறித்துவ இலக்கியப் படைப்பாளர்களாகத் தமிழ் இலக்கிய

சிறப்பிடம் பெறுகின்றவர்களில் அந்தோணிக்குட்டி

அண்ணாவியார்,

கூழங்கைத்

தம்பிரான், முத்துசாமிப் பிள்ளை, இன்பக் கவிராயர், சவராயலு நாயக்கர், பண்டித சவரிராயர்
போன்றோர் ஒரு சிலராவார்
பதினாறாம் நூற்றாண்டைய

இலக்கியப்

போக்கு

சிற்றிலக்கிய வளர்ச்சியில் 16ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதி முக்கியமான கால கட்டமாகத்
திகழ்ந்தது. நாயக்கர் ஆட்சி. ஜமீன் ஆட்ணசி, நவாப் ஆட்சி அமைப்புகள் இக்கால கட்டத்தில்
7. ஜி, ஜான் சாமுவேல், பண்பாட்டுக் கலப்பும் இலக்கிய ஒருமையும், ப. 137.
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அர்ச். மரிகருதம்மாள் அம்மானை

பெருவாரியாகத்

தமிழகத்தை

அவைக்களப்

புலவர்களைப்

ஆண்டு

கொண்டிருந்தன.

பெரும்பாலும்

ஒவ்வொரு

குறுநில

அமர்த்தியிருந்தனர்.

மன்னர்களும்

இக்காலங்களில்

பேரிலக்கியங்களினும் நோக்க மன்னர்கள் புகழ்பாடும் சிற்றிலக்கியங்கள் மிகுதியாகத் தோன்றின.
கிறித்துவர்கள் தம் மதத்தினைப் பரப்ப இம்மரபையும் உள்வாங்கிக் கொண்டனர்.
உரைநடை

இலக்கியத்திலும்

தமிழுக்குப்

பெருங்களத்தினை

அவர்கள்

அத்தோடு

அமைத்தனர்.

அவ்வகையில் புனித பைபிளின் வசனங்களும், புனிதர் வரலாறு என்னும் நூலும், பரமார்த்த
குரு கதை என்னும் நூலும் சிறப்பிடம் பெறுகின்றன.

கிறித்துவப் புலவர்களின் சிற்றிலக்கியப் படைப்புப் பாணி
ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டதைப் போலச் சிற்றிலக்கிய மரபினை உள்வாங்கிய பல
கிறித்துவப் புலவர்கள், அவ்வகை இலக்கிய வகையில் தமிழ் இலக்கிய, இலக்கண மரபுகள்
கெடாவண்ணம் நுண்ணிய மாற்றங்கள் சில செய்தனர். மடக்கு, யமகம், திரிபு, சிலேடை என
அலங்காரங்கள் மிகுந்து, தமிழ் பாண்டித்தியம் உடையவர்கள் மட்டுமே புரிந்துகொள்ளத்தக்க
பலவகையான சிற்றிலக்கியங்களை மிகவும் எளிமைப்படுத்தி, எளிய சொல்லாட்சிகளில் மாற்றித்
தந்த விதத்தால் வெற்றி பெற்றனர்
கிறித்துவ தத்துவத்தைக் கூறும் பல வகைச்
சிற்றிலக்கியங்களை, அவ்வகையில் இயற்றிப் பெருவெற்றியைப் பெற்றிருப்பவர் வேதநாயக
சாஸ்திரி ஆவார். இது குறித்தும்.அவரது சிற்றிலக்கிய வகைகள் தமிழில் கொண்டு வந்த மாற்றம்

குறித்தும், ஜி. ஜான் சாமுவேல், "111௦021116 காக]137 6610128 1௦ 116 02௦ - 018881௦21 17801tion, we see in his works the gradual melting away of the rigid neo-classical rules, and
his works in several ways anticipate and foreshadow the latter romantic movement

spearheaded by Parati and others" croné
அம்மானையின்

pious) GHUIILSSSs QonmTELd.

தொன்மை

கிறித்துவ இலக்கியங்களுள் மிகுதியாகக் காணப்படும் சிற்றிலக்கிய வகை அம்மானை
ஆகும்
இது பற்றிய சிந்தனைகள் சங்க இலக்கியத்திலேயே தோற்றம் பெற்றுள்ளன
சங்க
இலக்கியத்துள் அம்மானை என்னும் சொல் அதே பெயரில் அழைக்கப்பெறவில்லை. எனினும்
அம்மானையாடலோடு தொடர்புடைய கழங்காடல் பற்றிய குறிப்புகள் பெரும்பாணாற்றுப்படை
(334-339), புறநானூறு 664 ஆகியவற்றில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. அகநானூறு, ஐங்குறுநூறு,
பதிற்றுப்பதது, பரிபாடல் ஆகியவற்றில் இச்சொல் பல இடங்களில் கழங்காட்டத்தைக் குறிக்கும்
விதத்தில்வருவதாகச் சங்க இலக்கியச் சொல்லடைவு சுட்டுகிறது *
8. G. John Samuel (Ed.), Encyclopaedia of Tamil Literature, Vol.E, p. 400

9, G. John Samuel (Ed.) Encyclopaedia of Tamil Literature, Vol.Il, p. 299.
10. Thomes Lehmanin & Thomes Malten, A word Index for Cankam Literature,
p. 143.

ஆய்வுரை

xa

சிலப்பதிகாரமும் 'அம்மானை'

இலக்கிய

வடிவும்

அம்மானை' என்னும் இச்சொல் சிலப்பதிகாரத்தில் தாய் (10:135-137), தலைவி 2016),
“அம்மானை' என்னும் ஆடுகருவி (29:17, தீ (29:19) என்கிற நான்கு பொருள்களில்
இடம்பெறுகின்றது " 'அம்மானை' என்னும் ஆடுகருவியும் 'கழங்கு' என்னும் சங்க இலக்கியத்துள்
குறிப்பிடப்படும் ஆடுகருவியும் இங்கு ஒப்பு நோக்கத்தக்கன.

சங்க இலக்கியம் முதற்கொண்டு தொடரும் 'குரவை, துணங்கு, ஊசல், பந்து, கழங்கு,
அம்மாவாடல்' முதலிய பலவகை
பாவை, சிற்றிலிழைத்தல், புனலாடல், அலவனாட்டுதல்,
ஆட்டங்களுள் அம்மானை சிலப்பதிகாரத்துள் கதை நிகழ்வை நயம்பட உரைப்பதற்குரிய சிறந்த
இடத்தைப் பெறத் தொடங்குவதை அந்நூலின் வாழ்த்துக்காதையில் காணமுடிகிறது.
“வீங்குநீர் வேலி உலகாண்டு விண்ணவர்கோன்
ஓங்கரணம்

காத்த உரவோன்யார்

ஓங்கரணம்

காத்த உரவோன் உயர்விசும்பில்

- அம்மானை

தூங்கெயில் மூன்றெறிந்த சோழன்காண் - அம்மானை””

என்னும் இவ்வடிகள் வினா-விடைப் பாங்கில் ஒரு நிகழ்வைத் திறம்பட மனதில் பதியும் வண்ணம்
கூறும் முறையில் சிறப்பாக அமைந்துள்ளமை நோக்கத் தக்கது.

திருவம்மானை
இவ்வகை அம்மானைப் பாடல் ஓர் இலக்கிய வகையாக, சிலம்பினும் பிற்பட்டதும்
மாணிக்கவாசகரால் இயற்றப்பெற்றதுமான திருவம்மானையின் மூலம் முகிழ்ப்பதைக் காணலாம்.
திருவாசகம் என்னும் நூலுள் ஒரு பகுதியான இத்திருவம்மானை என்னும் பகுதி இரு நிலைகளில்
அமைந்துள்ளது.
1. ஒரு பெண் வினா எழுப்ப இரண்டாவது
முத்தாய்ப்பு வைக்கும் நிலை.

பெண்

சொல்ல

விடை

மூன்றரமவள்

2. முதற்பெண் ஒரு செய்தியைச் சொல்ல இரண்டாமவள் அதன் அடிப்படையில்
மூன்றாமவள் அதற்குச் சிலேடை நயத்துடன் விடை
ஒரு வினாவை எழுப்ப
கூறும் நிலை.

மடக்கு அம்மானை
இவ்வமைப்பின்

அமைப்பில்,
இடையே
1.

கர்ண

இலக்கணம்

பரம்பரையாய்

நடந்த 'அம்மானைப்

இளங்கோவடிகள்.

சிலப்பதிகாரம்.

12. மேற்படி நூல், வாழ்த்துக்காதை.

2a

நிலையில்,

செறிந்த

அமைந்த,

ஒருவர்

வினா

எழுப்ப

மற்றவர்

புகழேந்திப் புலவருக்கும்

விடை

கூறும்

ஒட்டக்கூத்தருக்கும்

பாடல்கள்' தமிழில் இன்றும் சிறப்பிடம் பெற்றுத் திகழ்கின்றன
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இவை

'அம்மானை

மடக்கு' என்றும் அழைக்கப்பட்டன.

இவ்வகைப்

பாடல் குறித்து,

“இரண்டு நாலைந் தெனுமடி ஈற்றில்
தன்பெயர் குலவத் தன்ன அம்மானை
ஐந்தடிக் கலிப்பா போலும் அதனிடை

சொல்லலும் மறுத்தலும் விடையும் தானே
கூறினர் பற்பலர் குவலயத் திடத்தே”
என அறுவகை

இலக்கணம் என்னும் நூல் விதி கூறுகிறது.”

அம்மானையும்

பிற வகை

இலக்கிய

வடிவங்களும்

மாணிக்கவாசகர் காலந்தொடங்கித் தனித்ததொரு இலக்கிய வகையாக வளர்ந்த
இச்சிற்றிலக்கிய வகை பிற சிற்றிலக்கியங்களுள் ஓர் உறுப்பாகத் திகழ்கின்ற அமைப்பும் தமிழ்
இலக்கியத்துள் உள்ளது
அதாவது கலம்பக இலக்கியத்துள் இடம்பெற வேண்டிய ஓர்
உறுப்பாகவும் அம்மானை திகழ்கிறது. பிள்ளைத்தமிழ் இலக்கிய வகையில், குறிப்பாக மகளிர்
பிள்ளைத்தமிழில் பத்துவகைப் பருவங்களுள் ஒன்றாக அம்மானை காணப்படுகிறது.
உலா
என்னும் இலக்கிய வகையினுள்ளும் மகளிரின் அம்மானை விளையாடல் குறித்த செய்திகள்
பரவலாகக்

காணப்படுகின்றன.

அம்மானை

- கதைப்பாடல்

அமமானை இலக்கிய வகை, மேற்கூறிய இலக்கியப் பயன்பாடுகள் தவிர நெடுங்கதை
ஒன்றைக் கூறும் அமைப்பிலும் மாறுவதை 17ஆம் நூற்றாண்டில் காணமுடிகிறது.
இக்காலக்
கட்டத்திலிருந்து அம்மானைப்பாட்டு, மாலை, நங்கைப் பாடல் போன்ற பெயர்களில் பல நூல்கள்

கிடைக்கின்றன

இராமாயணம், மகாபாரதம் ஆகிய இதிகாசங்கள் கூட முறையே ராமாயண

அம்மானை என்னும் டெயரிலும், பாரத அம்மானை என்னும் பெயரிலும் பல அடிகளில்,
நெடும் கதைப்பாடல்களாகத் தமிழில் புனையப்பட்டன.
இவ்விதம் காப்பியங்களாகப்
புனையப்பட்ட இவை மீண்டும் அம்மானை வடிவில் கதைப்பாடலாகச் செய்யப்படுவது இயல்பே
என்பார் ஜி. ஜான் சாமுவேல்,
இவர், “பிரச்சார நோக்கத்தோடு எழும் இயக்க இலக்கியப்
படைப்பாளர்கள், தங்கள் கருத்துக்களை மக்களுக்குப் பரப்ப விரும்பும்போது உயர்குடியினரின்
செந்நெறி இலக்கிய (0185814081 1/1767கர்பா6) வடிவங்களை விட்டுவிட்டு, பாமர மக்களின்
நாட்டுப்புற இலக்கிய (17௦1%- 1,1421க0026) வடிவங்களில் தத்தம் கருத்துக்களைப் பரப்புவர்"
என்று கூறுவது இவ்வகையில் சிந்திக்கத் தக்கது

இதிகாசங்கள் மட்டுமன்றி அவற்றின் கிளைக் கதைகள் சிலவும் அம்மானை வகைக்
கதைப்பாடல்களாகத் தோன்றின அம்மானை நடையில் அமைந்து, மாலை என்ற பெயருடன்
காணப்படும

அல்லியரசாணி

15. தண்டபாணி

சுவாமிகள், அறுவகை

மாலை,

பவளக்கொடி

இலக்கணம்

மாலை,

- (யாப்பு - 29,

அபிமன்னன்

சுந்தரிமாலை,

ஆய்வுரை

எற

வைகுண்ட
யன

அம்மானை,

இவ்வகையில்

அம்மானைக்

அசுவமேத

அம்மானை;

இராமர் வனவாச

அம்மானை

முதலி

குறிப்பிடத்தக்கன.

கதைப்பாடலின்

இலக்கணம்

இத்தகு அம்மானை, கதைப்பாடலாகத் திகழும் பொழுது அதன் வரன்முறை யாது என்பது
குறித்து வண்ணச்சரபம் தண்டபாணி

சுவாமிகள்,

“கலிப்பா அரையரை

யாகக் கூட்டியும்

எதுகை இன்றித் தனித்தனி சேர்த்தும்
காதை யம்மானை கழறினர் சிலரே”*

என்று தம்முடைய அறுவகை
அம்மானைக்

இலக்கணத்துள் கூறியுள்ளார்.

கதைப்பாடலின்

வகைகள்

“அம்மானைக் கதைப்பாடல்களை அவற்றின் கதைக்கரு தன்மையால் ஐந்து வகையாகப்

பிரித்துக் கொள்ளமுடியும்" என்கிறார் மொ. மருதமுத்து”.
இதிகாச,

1.

புராண

இவ்வகையில் இராமாயண

பாரத

கருத்துக்களைப்

டாடும்

கள்ளழகர் அம்மானை,

மற்றும்

- இதிகாச, புராண

அம்மானைகள்

அம்மானை,

அவை,

அம்மானை,

திருவிளையாடல் அம்மானை ஆகியன அடங்கும்.
இலக்கிய அம்மானை - தமிழ் இலக்கியங்களில் அமைந்த பாடுபொருள்களைக்
கொண்டு பாடப் பெறும் இவ்வகையில் கோவலன் கதை அம்மானை, சீவக சிந்தாமணி
அம்மானை ஆகியன அடங்கும்.
2.

சமய அம்மானை - தத்தம் சமயத்தார் தங்கள் தெய்வங்களின், சமயங்களின்
மேன்மைகளைப் பாடும் இவ் அம்மானையில் ஏகாதசி அம்மானை, சத்தியவேத அம்மானை,
திருமறைப்பொருள் அம்மானை ஆகியன அடங்கும்.
3.

சமுதாய அம்மானை - தமிழ்ச் சமுதாயத்தில் நிகழ்ந்த பல்வேறு சிக்கல்களை
4.
மையமாகக் கொண்டு பாடப்பெறும் இவ்வகையில் மதுரைவீரன் அம்மானை, பொன்னர்
சங்கர் அம்மானை ஆகியன அடங்கும்.
வரலாற்று அம்மானை - தமிழக வரலாற்றுப் பதிவுகளை மையமாகக் கொண்டு
5.
பாடப்பெறும் இவ்வகையில் இராமப்பையன் அம்மானை, சிவகங்கைச் சரித்திர அம்மானை,
வீரய்யன்

அம்மானை,

ஐரோப்பிய

யுத்த

அம்மானை

14 ஜி ஜான் சாமுவேல. திறனாய்வு சிந்தனைகள், ப. 72.
சுவாமிகள். அறுவகை

இலக்கணம்

- யாப்பு

மருதமுத்து (பதி, ஆமையர்

அம்மானை,

ப. 23.

15, தண்டபாணி
16. மொ.

- 31.

ஆகியன

அடங்கும்.
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காலத்தால் தொன்மையான

அம்மானைக்

கதைப்பாடல்கள்

கதைப்பாடல் வடிவம் சார்ந்த அம்மானைப் பாடல்கள் 17ஆம் நூற்றாண்டு தொடக்கமாகக்

கிடைக்கின்றன.

அவ்வகையில் அந்நூற்றாண்டைச் சார்ந்தனவாகவும், பழமையானவையாகவும்

கருதப்பெறும் அம்மானை நூல்களாக இராமப்பைய்யன் அம்மானை,

புகழேந்தி

இயற்றிய

மூவர்

அம்மானை”,

திருச்செல்வர்

சீராளன் அம்மானை,

அம்மானை

ஆகியன

காணக்கிடைக்கின்றன.
இப்பழம் அம்மானை
வரிசையில் கிறித்துவ அம்மானைக்
கதைப்பாடல்களையும் வைத்து நோக்கும்பொழுது கிறித்துவர்கள் தங்களுடைய இலக்கியப்
படைப்பிற்கு இவ்வம்மானை வடிவத்தை எவ்வளவு தூரம் ஏற்றம் கொடுத்துக் கையாண்டுள்ளனர்
என்பது புலப்படும்.

கிறித்துவ இலக்கியத்துள் அம்மானைக் கதைப்பாடல்கள்
கிறித்துவப் புலவர்கள் இதே கால கட்டத்தில் சண்டியோகு மேயர் அம்மானை
($கார்௦ஹ. நரீஷூ0ா க்ராராகாக1), அர்ச். மரி கருதம்மாள் அம்மானை ஆகிய நூல்களைப்
படைத்துள்ளமை இவ்விலக்கிய வகையின்மீது அவர்களுக்கிருந்த ஈடுபாட்டைப் புலப்படுத்தும்.
“இம்முயற்சியில் முதன் முதலாகத் தோன்றிய கிருத்துவ இலக்கியமாக சண்டியோகு மேயர்
அம்மானை என்ற தமிழ்க் கத்தோலிக்ச நூல் காட்சி தருகின்றது” - என சிற்றிலக்கிய வரிசையில்
அம்மானைப் பாடலுக்குக் கிறித்துவப் ,லவர் கொடுத்த ஏற்றம் பற்றி ஜி. ஜான் சாமுவேல் தம்
நூல் ஒன்றில் கூறுகிறார்”
இந்நூலினை கி.பி. 1847 இல் இலங்கையைச் சார்ந்த, பிராமணச்
சாதியில் பிறந்து கிறித்துவ மதத்திற்கு மாறி, தன் பெயரைப் 'பெட்ரோ' என மாற்றிக் கொண்ட

புலவர் ஒருவர் இயற்றினார். அம்மானை வகையில் பல நூல்களை இவ்விதம் 17ஆம் நூற்றாண்டு
தொடக்கமாக
வழங்கினர்

20ஆம் நூற்றாண்டு ஈறாகப் பல புலவர்கள்

கிறித்துவப் புனிதர்கள் குறித்த அம்மானைக்

கிறித்துவ மதத்தில் இருந்துகொண்டு

கதைப்பாடல்கள்

கிறிததுவ மதத்தில் புனித நிலையை அடைந்த அர்ச் செபஸ்தியார், அர்ச். அந்தோனியார்.
அர்ச். பெரிய யாகப்பர், அர்ச். சவேரியார், அர்ச் தோமையார், வேதசாட்சி தேவசகாயம் பிள்ளை
என்னும் தீர்க்கதரிசிகளின் வரலாறுகளும் அம்மதத்திற்காகப் போராடித் தங்கள் இன்னுயிர் நீத்த
பெருந்துறவிகளின் வரலாறுகளும் அவ்வகையில் பல காலகட்டங்களில் அம்மானை வடிவில்
நூல்களாயின.

கிறித்துவப் புனிதைகள்

குறித்த அம்மானைக்

கதைப்பாடல்கள்

ஆண் புனிதா மட்டுமன்றிக் கிறித்துவ மதத்திற்காக, அவர்களைப் போலவே தொண்டாற்றி
நன்மரணம் அடைந்த ஏராளமான புனிதையர் வரலாறும் அம்மானைக் கதைப்பாடலாக
இயற்றப்பட்டு மக்களின் பயன்பாட்டிற்குத் தரப்பட்டன.
அர்ச், பெரியநாயகி
புகழேநதிப
காலததால

புலவர் தவிரதது

வேறு

சில

பிற்பட்ட நிலையில் சில அமமானை

புலவர்களும்
நூலகளை

மூவர்

அமமானை

இயற்றியுளளார்.

என்னும

பெயரில
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ஆய்வுரை

மாதா, அர்ச்.

மாதா, அர்ச். வியாகுல

மாதா, அர்ச். செபமாலை

மாதா, அர்ச், லூர்து

திரேசம்மாள், அர்ச். அகினேசம்மாள், அர்ச். பார்பரம்மாள், அர்ச். பிலோமினம்மாள் என்னும்

பல புனிதையர் வரலாறுகள்
படைக்கப்பெற்றன.*

அவ்வகையில்

அண்டிறீக்கு அடிகளாரின் இலக்கியப்

வடிவத்தில்

அம்மானை

மக்களுக்காகப்

பணிகள்

உலகம் முழுவதும் இவ்விதம் கிறித்துவ நற்பணிகளுக்காகத் தங்களை அர்ப்பணித்துக்
கொண்ட இப்புனிதப் பெருமக்களின் வரலாறுகள் தமிழில் எவற்றை ஆதாரமாகக் கொண்டு
போர்த்துக்கல் நாட்டைச்
எழுதப்பட்டன என்பது இவ்விடத்தில் ஆராயத் தக்க ஒன்றாகும்.
தமிழ் மொழியில்
பணியினைத்
சார்ந்த அண்டிறீக்கு அடிகளார் இவ்வகையில் மிகச் சிறந்த
முதல்முதல் செய்துள்ளார். தூத்துக்குடி மாவட்டத்தைச் சார்ந்த பழைய காயல், புதிய காயல்
ஆகிய இடங்களில் சமயப் பணி செய்த இவர், அடியார் வரலாறு (Flos Sanctorum) creed
இந்நூல் புலவர் பலருக்குப் புனிதர் வரலாற்றை மையமாகக் கொண்டு
நூலை இயற்றினார்.
“செபமாலை
இந்நூல் கிபி. 1586இல் வெளியிடப்பெற்றது
அம்மானை பாட வழிவகுத்தது.
என்ற நூலி
பூச்செண்டு,
டியேகோ அடிகளார் போர்த்துக்கீசிய மொழியில் எழுதிய புனிதரின்
புனிதர்களின்
லிப்பே மோனோ என்ற அடிகளாரின் நூற்றறுபது பழங்காலப்
லிருந்தும்,
அடிகளாரின்
என்ற
நூலிலிருந்தும், சுவக்கீம் பெரியேனியோ
என்ற
வரலாறு
அடிகளார்
அண்டிறீக்கு
நூலிலிருந்தும்
மொழி
இலத்தீன்
என்ற
வரலாறு
அப்போஸ்தலர்களின்
வரலாறு
அடியார்
இந்த
கப்பட்டவை
தேர்ந்தெடுக்
ந்தும்
வரலாறுகளிலிரு
மொழி பெயர்த்த புனிதர்
அடியார்
.
குறிப்பிடுகிறார்
என்பார்
இராசு
அந்தோனி
அ.பி.
என்னும் நூலில் இடம்பெற்றன.” என
நூலை

என்னும்

வரலாறு

எழுதுவதற்கு

முன்பாகவே

இவர்

தமிழில்

1578இல்

தம்பிரான்

ஆகிய
வணக்கம், 1579இல் கிரீசித்தியானி வணக்கம், 1586இல் கொம்பெசியோனாயரு
பல
அடிகளார்,
அண்டிறீக்கு
வாய்ந்த
மூன்று நூல்களை வெளியிட்டுள்ளார். இத்தகு சிறப்பு
அக்காலத்தில்
பெறாத
சிறப்பிடம்
அடியார்களின் வரலாற்றைத் தமிழில், அதுவும் உரைநடை
மிகவும்
உரைநடை படைப்பிலக்கியமாகச் செய்தமை கிறித்துவ இலக்கிய வரலாற்றில்
சில
இவர்
குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றாகும். இல் அடியார் வரலாறு என்னும் நூலுக்குப் பிறகும்
நூல்களை எழுதியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
வரலாறு

அடியார்

அண்டிறீக்கு

கூறியுள்ளார்.

கிறித்துவ

அடிகளார்,

தம் அடியார்

வரலாற்றில்

86 புனிதர்களின்

வரலாறுகளைக்

இவ்வரலாற்றைத் தாம் தமிழில் தருவதற்கு மிகுந்த உழைப்பைச் செலவிட்டமை

அம்மானை

நூலகள்

யாவை?

என்பது

பற்றிய

ஒரு

பட்டியல்

தரப்பட்டுள்ளது

17

ஜி. ஜான் சாமுவேல், பண்பாட்டுக் கலப்பும் இலக்கிய ஒருமையும். ப. 139
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ஆப.

அந்தோனி

இராசு (பதி?

கிறித்துவ அம்மானைகள்.

ப Vil.

பின்னிணைப்பாகத

அர்ச் மரிகருதம்மாள் அம்மானை
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குறித்து அவரே தம் நூல் முன்னுரையில் குறிப்பிடுகிறார். “வரலாறுகள் நேர்த்தியாய் அமையும்படி
அவற்றை மொழிபெயர்ப்பதில் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மேல் செலவழித்தேன். இம்மொழியில்
பயிற்சியுள்ள எனக்குத் தெரிந்தவரைக்கும், தமிழர்களின் கருத்துப்படியும், இம்மொழியை ஆழ்ந்து
பயின்ற நமது சபை குருக்களின் கருத்துப்படியும் இவ்வரலாறுகள் பிழையின்றித் தூய நடையில்

எழுதப்பட்டிருக்கின்றன

என்று

நம்புகிறேன்”?

என

அடிகளார்

கூறுவதிலிருந்து

அவர்

புனிதர்களைக் குறித்துத் தமிழர்களுக்கு அறிவிக்க உழைத்த உழைப்பு குறித்தும், அவ்வுழைப்பிலி
ருந்த நேர்மையைக் குறித்தும் அறிய முடிகிறது.

உள்ளன.

என்றாலும் அச்சிடப்பட்ட நூலுள் 70 பிரிவுகள்

அவற்றினுள்ளும் 53 புனிதர்களின் வரலாறு தனித்த நிலையிலும், 7 புனிதர்களின்

வரலாறுகள் தொகைநிலையிலும் தரப்பட்டுள்ளன. எஞ்சியவை ஏசுபிரான், மரியன்னை, கிறித்துவ
மதத்தின் மகத்துவம்
கூறப்பட்ட

பல

போன்றவற்றைக்

அடியார்களின்

கூறுவதாகவும் அமைவதைக்

வரலாறுகள்

காணமுடிகிறது*

கிறித்துவம் தழுவியவர்களுக்குத்

இதில்

திருமறைக்கு

அடுத்த நிலையில் ஒரு புனித நூலாயின என்பதும் மனம் கொள்ளத்தக்கது.

அடியார் வரலாற்றின் செல்வாக்கு - அர்ச். அந்தோனியார் அம்மானை
பல

புனிதர்களின்

வரலாறுகளைப்

படித்துத்

தாமும்

அவ்வழி

வழி

ஒழுக

வேண்டும்

என்பதற்காகவும, தம் வாழ்வின் இறுதியில் மோட்சம் பெற வேண்டும் என்பதற்காகவும்
எழுதப்பெற்ற இந்நூல் அவ்வகையில் முக்கியத்துவம் பெற்றது என்பது சுட்டத்தக்க செய்தியாகும்
அடியார்

வரலாறு என்கிற இந்நூலை அடிப்படையாகக் கொண்டு புனித அந்தோனியார்
அம்மானை இயற்றப்பட்டமை இக்கருத்திற்கு வலுசேர்க்கும் இவ்வம்மானையைப் பாடிய புலவர்
இது குறித்துச் சில குறிப்புகளை அந்நூலின் 31ஆம் கண்ணியிலிருந்து 39ஆம் கண்ணி
வரையுள்ள அடிகளில் நுட்பமாகப் புலப்படுத்துகிறார்”
அர்ச்சியசிஷ்டர்களின்

சரித்திரம்

புனிதர்களின் வரலாற்றில் மேலும் பல புதிய புனிதர்கள் பற்றிய செய்திகள்
சேகரிககப்பட்டுப் பிறிதொரு நூலாக அர்ச்சியசிஷ்டர்களின் சரித்திரம் (நான்கு காண்டங்கள்!
என்னும் பெரியதொரு நூல் வெளிவந்ததும புனிதர்கள் அல்லது இறை அடியார் பற்றிக்
கிறித்துவர்கள

கொண்டிருந்த மதிப்பையும் மரியாதையையும் மேலும் அதிகரிக்கச் செய்தது
ஏராளமான புனிதர்களின் வரலாற்றை ஆண்டு முழுவதும் முறையாகக் கிறித்துவர்கள் நினைவில்
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௪ இராசமாணிககம் (பதி),

*

இவவெணணிககை

20 ஆபி

1105 Sanctorum எனற

அடியார் வரலாறு

அடியார்

வரலாறு, ப. 19வரிரர்.

நூலிலுள்ள 'நூலின் அடடவணை'

அந்தோனி இராசு (பதி), புனித அநதோனியார் அம்மானை, ப 5

வழி தரப்படுகிறது

ஆய்வுரை
கொண்டு

0
போற்றவேண்டும்

என்பதற்காக

ஜனவரி

முதல் தியதி முதல் டிசம்பர் 31ஆம் தியதி

ஈறாக உள்ள நாட்களில் எந்தெந்த புனிதர்கள் பிறந்தார்கள் என்பதை அவர்களின் வரலாற்றோடு

இந்நூல் தெளிவுபடுத்துகிறது.
அர்ச். மரிகருதம்மாள் பற்றிய வாழ்வியல் குறிப்புகள்
அவ்வகையில்
இவ்வுலகில்

அர்ச். மரிகருதம்மாள் என்னும் புனிதை ஜுலை

தோன்றியதாகக்

கொள்ளப்பட்டு

மக்களால்

மாதம் 20ஆம் தியதி

போற்றப்படும்

பெருநிலையில்

காணப்படுகிறாள். இப்புனித அம்மையார் மரிகருதாள், மர்கரீத்தம்மாள், மரிகிருதாள், மருகருதாள்,
மருகருதம்மாள்,

மேரி

கருதம்மாள் ஆகிய

பெயர்களால்

பல

நூல்களில்

குறிக்கப்படுவதைக்

காணமுடிகிறது.
நூலாசிரியருக்கு

முன்னோடிகள்

அர்ச். மரிகருதாள்

குறித்துத் தமிழில்

முதலில்

வரலாற்றுக்

குறிப்பினைத்

தருபவராக

அண்டிறீக்கு அடிகளார் என்பவரும், அவரைத் தொடர்ந்து சேசுசபைக் குருவாக இருந்த
ரொஸ்சியென்னுஞ் சின்ன சவேரியார் சுவாமியாரும் காணப்படுகின்றனர். அவர்கள் எழுதிய
குறிப்புகளே சிறந்த அம்மானை நூலாக அர்ச். மரிகருதாள் அம்மானையை இயற்ற இந்நூல்
புலவருக்குத் துணை நின்றிருக்க வேண்டும். மேலும் பல்வேறு வாய்மொழிக் கதைகள், அர்ச்.
மரிகருதாள் குறித்த பிரசங்கங்கள் ஆகியனவும் நூலை விரிவுபடுத்தத் துணைநின்ற கருவிகளாக
ஆசிரியருக்கு இருந்திருக்கக் கூடும்.

நூலாசிரியர் பற்றிய

அகச் சான்றுகள்

இந்நூலாசிரியர் யார் என்பது குறித்து கருத்து வேறுபாடுகள் உள்ளன 1876ஆம் ஆண்டில்
மயிலை பொன்னுசாமி முதலியார் அவர்கள் பதிப்பித்த பழைய பதிப்பில் “பூர்வீக
வித்துவான்௧ளிலொருவர் இயற்றிய அர்ச். மரிகருதம்மாள் அம்மானை'' என்று
காணப்படுகிறது.”

அரசினர்

இதில் ஆசிரியர் பெயர் தரப்படவில்லை.

கீழ்த்திசைச்

சுவடி

நூலகத்துள்

காணப்படும்

இதைப்

போலவே

இவ்வம்மானை

சென்னை

குறித்த

தாள்

சுவடியினுள்ளும் ஆசிரியர் பற்றிய விளக்கம் இல்லை. 1955இல் மதுரை தே நொபிலி அச்சகத்தார்
வெளியிட்ட பதிப்பினுள்ளும் நூலாசிரியர் குறித்த செய்திகள் தரப்பெறவில்லை. நூலின் உள்ளே
நூலாசிரியர் அவையடக்கமாகக் கூறும் பகுதியினுள்ளும் எவ்விடத்திலும் ஆசிரியர் யார் என்பது
பற்றிய தெளிவான குறிப்புகள் காணப்படவில்லை. ஆசிரியர் தம்மைக் குறித்துப் பாடும் பொழுது
“தீதுநிறை பொல்லாச் சிறியேன்” (கண்ணி-4), “திருச்சரிதை யான்பாட” (கண்ணி-7)

21 வை. தே. ம

சின்னச்சாமி செட்டியார் (பதி), அர்ச். மரிகருதம்மாளம்மானை, தலைப்புப

“அறியாதான்

பக்கம்.

அர்ச். மரிகருதம்மாள் அம்மானை

XXVIII

என்பாடல்" (கண்ணி -16), “நங்கை மரிகருதாள் பெற்றகதை முற்றும் விரித்துரைத்தேன்” (கண்ணி
-1219)- என்று தம்மைத் தாழ்த்தியும், பணிந்தும் மட்டுமே அறிமுகப்படுத்துகிறாரேயன்றித் தம்
பெயரை

யாதொரு

இடத்தும் குறிப்பிடவில்லை என்பது நினைவிற் கொள்ளத் தக்கது.”

நூலாசிரியர் பற்றிய

புறச்சான்றுகள்

அகச்சான்றுகள் இவ்விதம் இருக்க

1993ஆம்

ஆண்டு

இந்நூலை

ஆராய்ச்சிப்

பதிப்பு

நிலையில் பதிப்பித்து வெளியிட்ட ஆ.பி. அந்தோனி இராசு என்பவர் இந்நூலின் ஆசிரியர்
ஜான் என்பதாகச் சுட்டுகிறார். மேலும் ஒரு சிலர் இந்நூலுக்கு ஆசிரியர் அப்துல்லா சாயபு என
நிறுவ முன்வந்துள்ளனர் என்பதையும் குறிப்பிடுகிறார்
கிறித்துவ

சமயம்

கூறுவதற்கு

சார்ந்த

சிந்தனைகளின்

வாய்ப்பில்லை

என்பதைத்

ஒரு முகமதிய மதத்தவர் கத்தோலிக்கக்

நுட்பமான

பகுதிகளைத்

தர்க்கரீதியாகவும்

சாயபு என்பார் கிறித்துவம் தழுவித் தம் பெயரை

சுட்டுகிறார்.

ஜான் என

தெளிவாக

இந்நூலில்

ஆகவே

அப்துல்லா

மாற்றி இந்நூலை

செய்திருக்க

வாய்ப்புள்ளது என்கிறார், 117. 981068287 1)6 Costa என்பவர் புனிதக் கல்லூரியிலுள்ளவர்களுக்கு
எழுதிய

கடிதக்

என்பதையும

குறிப்பு

ஒன்றின்

இப்பதிப்பாசிரியர்

மூலம்

இந்நூலாசிரியர்

குறிப்பிடுகிறார்.”

ஜான்

என்பதாக

அக்கடிதத்தில்

அறியமுடிகிறது

Fr. Balthazar Da Costa

என்பார், “Next comes the two Johns, one of them is also a great poet.

Among other

poems he has composed, one on the life of St. Margaret and other small books through

which he does much good as we shall see further on..... " என இந்நூலாசிரியர் பற்றிய
செய்திகளைத் தருகிறார் இதில் 50. 148128 என அழைக்கப்படும் அர்ச். மரிகருதாள் மீது
எவ்வகையான சிற்றிலக்கிய வகையில் ஜான் என்பார் நூல்கள் செய்தார் என்பதற்கு எவ்விதமான
வெளிப்படையான ஆதாரமும் இல்லை என்பதும் நினைவில் கொள்ளத்தக்கது
அர்ச்
மரிகருதாளின் வாழ்க்கையை

ஜான் என்பார் அம்மானை சார்ந்த சிற்றிலக்கிய வகையிலேயே
பாடினார் என்பதற்கு மேலும் சான்றுகள் தேவைப்படுகின்றன.

நூலின் காலம்
அர்ச். மரிகருதம்மாள் அம்மானை என்னும் நூலின் காலம், ஜான் என்பார் நூலை
இயற்றியவராக இருக்கும் நிலையில் இக்கடிதம் எழுதப்பட்ட 9-9-1653 காலகட்டத்திற்கு
முந்தையதாக அமைய வேண்டும் ஆகவே அவ்வகையில் நூலின் காலம் 17ஆம் நூற்றாண்டாகக்
கொள்ள இடமுள்ளது.
எஸ். செளந்தரபாண்டியன் என்பார் “பொதுவாக, நடையையும்,
கருத்தமைதியையும் நோக்க, நூல் கிபி. 18ஆம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்டிருக்கலாம்" என

22,

ஆபி.

அந்தோனி

23,

அதே

நூல் ப. 3

இராசு

(பதி.

அர்ச் மரிகருதம்மாள்

அம்மானை

ஆய்வுரை

7000

இந்நூலின் காலம் குறித்துக் கருத்து தெரிவிக்கின்றார்.” நூலின் எந்தவிடத்தும் அகச்சான்று வழி
காலத்தை நிறுவ எவ்விதச் சான்றுகளும் இல்லை. மேலும், ஆசிரியரும் நூலின் எவ்விடத்தும்
அது பற்றிய குறிப்புகளை விட்டுச் செல்லவில்லை என்பதும் நோக்குவதற்குரியது.
மரிகருதம்மாள் அம்மானை

- வரலாற்று

வகை

சார்ந்த அம்மானை

இந்நூல் கதை வரலாற்றுச் சார்புடைய ஒன்றாகும். 1196 Catholic Encyclopedia Vol.I
நூலின் 652 பக்கத்தில், "The Greek Church honours her under the name Marina on 13 July;
the Latin, as Margaret on 20 July. Her Acts place her death in persecution of Dioaletian
(A.D. 303-5)" என்று குறிப்பிடப்படும் செய்தியின் மூலம் ]ிரீகாதகா2் என்னும் மரிகருதாள்
வரலாற்றுச் சார்புடைய ஒருவரே என்பது விளங்கும். அண்டிறீக்கு அடிகளார். ரொஸ்சியென்னுஞ்
சின்ன சவேரியார் சுவாமியார் ஆகியோர் எழுதிய அர்ச். மரிகருதாள் என்பவரின் வரலாற்றைப்
பெரிதும் தழுவி இந்நூலின் கதை

அர்ச். மரிகருதம்மாள் அம்மானையில் சொல்லப்பட்டுள்ளது

அர்ச். மரிகருதம்மாள் கதைச் சுருக்கம்
மரிகருதாள் என்னும் பெயருடையவள், ஒலிவோர் மன்னன் ஆண்ட அந்தியோக்கிய
நாட்டில் பிறக்கிறாள். இளமையிலேயே தாயை இழந்த இப்பெண்ணானவள், அவள் தந்தையாகிய
தேயோதேசி என்பவரால் ஒரு தாதியிடம் வளர்க்கக் கொடுக்கப்படுகிறாள்.
மரிகருதாளின்
தந்தையாகிய தேயோதேசி என்பான் கிறித்துவ மதத்தினைச் சாராத இந்து மதத்தின் புராதனக்
கொள்கைகளில் மிகுந்த நம்பிக்கை உடையவனாகத் திகழ்கிறான்.
மரிகருதாளை வளர்த்த தாயானவளோ அவளை அம்மதத்தின்
மாற்றுவித்துக் கிறித்துவ சமயத்தின் மேன்மைகளைப் புகட்டுகின்றாள்.

மார்க்கத்திலிருந்து
வளர்ப்புத் தாயின்

உபதேசங்களைக் கேட்டு மனத்தில் மிகவும் தெளிவு பெற்றவளாய் மரிகருதம்மாள் திகழ்கிறான்.
மேலும், தன்னை இனி சர்வேஸ்வரனுக்கே அர்ப்பணிப்பதாக மனத்துள் வைராக்கியமும்
கொள்கிறாள்

ஆடுகளை

மேய்க்கும்

தொழிலைக்

கொண்டிருந்தவளான

மரிகருதம்மாள்

நங்கையாகத் திகழ்ந்த கால கட்டத்தில் ஒரு நாள் வழக்கம் போலவே
கொண்டிருந்தாள்.
வோன்

என்போன்

பெருமையைக்

அப்பொழுது
அவள்

கூறி அவளை

அவ்வழியே

அழகில்

வந்த

அந்தியோக்கிய

மயங்கினான்

சேவகர்களை

அழைத்து

வரும்படி செய்தான்.

நாட்டு

மன்னன்

ஒலி

அருகழைத்துத்

தன்

சேவகர்களும் அவ்விதமே

மரிகருதாளிடம் உரைத்தனர்.

24.

எஸ்.

செளந்தரபாண்டியன்,

கிறித்தவத்

தமிழ் இலக்கியச்

சென்னை

அரசினர்

சுவடிகள், ப. 76

கீழ்த்திசைச்

அழகிய

தன் தொழிலைச் செய்து

சுவடிகள்

நூலகத்தில்

உள்ள

5000
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சர்வேசுவரனை வணங்கி மரிகருதம்மாள் ஒலிவோன் முன் சென்றாள். ஒலிவோன் தன்
ஆசையைக் கூற மரிகருதம்மாளோ அரசனிடம் அவன் கடமைகள் யாவை என்பனவற்றைக்
கூறித் தானும் சர்வேசுவரன் நெறியில் ஒழுகுவதால் இது இயலாது என உரைக்கிறாள். ஒலி
வோன் தன் மத நெறிகளிலிருந்து உன் நெறி பெரியதாமோ எனக் கூற அதற்கும் மரிகருதம்மாள்
விரிவான பதிலுரைத்து தான் வணங்கும் பரம்பொருளாம் இறைவன் எவ்விதத்திலெல்லாம்
மேன்மையானவன் என்பதையும் தெளிவுபட உரைக்கலுற்றாள்.
ஒவிவோன் மிகவும் சினந்தவனாய் எங்கள் மத நெறிகளை விடவும் எவ்விதத்தில் உன்
மத நெறிகள் உயர்ந்தன எனக்கேட்கிறான்.

மரிகருதம்மாளும் இறைவனின் பத்து கட்டளைகளைக்

கூறி இந்நெறியில் ஒழுகினால் மேன்மை அடைவர் எனவும் கூறுகிறாள். மேலும் அவள், ஒலி
வோன் சார்ந்துள்ள மதத்தின் தெய்வங்கள்மீது உரைக்கப்படும் புராணக் கதைகளைக் கூறி
அவற்றை இகழ்ந்தும் அம்மதத்து இறைவணக்க முறைகளைக் குறைகூறியும் உரைக்கிறாள்.
இவற்றைக் கேட்கலுற்ற ஒலிவோன் மிகுந்த சினங்கொண்டவனாய், மரிகருதாளை
இகழ்ந்துரைத்து, சிறைக்காவலர்களை நோக்கி 'இவளைச் சிறைவைத்து' என் சொல்பேச்சைக்
கேட்கும்வரை

வைத்தனர்.

காவல்

காத்திடுங்கள்

அவளும்

என்கிறான்

சிறையினுள் இருந்து

காவலர்களும்

கொண்டு

மரிகருதம்மாளைச்

இறைவனை

நோக்கித்

சிறை

தியானம்

செய்யலாயினாள்

மரிகருதம்மாள் அரசனுக்குப் பணியாமையால் ஒலிவோன் மிகுந்த சினங் கொண்டவனாய்
அவளை.

உடலைத் துன்புறுத்தும் சக்கரத்தில் வைத்துக் கொடுமை

செய்ய ஆணையிடுகிறான்.

உடலில் தசைகள் பிய்ந்து போகுமளவும் அவள் கொடுமை செய்யப்பட்ட நேரத்திலும்
இறைவனை நோக்கி வேண்டுதல் செய்யவே அவள் உடல் வருத்தம் நீங்கப் பெறுகின்றாள்.
ஒலிவோன் பேய்க் கூட்டங்களை வரவழைத்து

மரிகருதாளின் மனத்தை

மாற்ற முயற்சி

எடுக்கிறான் அவளும் தெயவத்தின் அருளால் உண்மையை உணர்ந்து, சிலுவை வரைந்து
தெய்வத்தை வேண்டிப் பேய்களைத் தன்னிடத்து அண்டாது விரட்டினாள். ஒலிவோன் அதை
அறிந்து மேலும் சினங்கொண்டான்.
கட்டளையிட்டான்.

அவள்

அவன் சேவகர்களை அழைத்து அவளை

ஒலிவோன்

முன்னால் வரவும் பலவிதமாய்

இழுத்து வரக்

ஏசலுற்றான்: அவள்

ஒழுகும நெறியினையும் குறை கூறினான். மரிகருதாளும் ஒலிவோனின் மதக் கோட்பாடுகளின்
பொருந்தா நிலைகளைக் கூறலுற்றாள். தனக்கு எதிராகப் பேசுகிறாள் இவள் என்றும், கீழ்ப்படியாது
இருக்கிறாள் என்றும் ஒலிவோன் அதிக சினம் கொள்ளலுற்றான். அவன் சேவகர்களை அழைத்து
மரிகருதாள் உடம்பை நெருப்பால் சுட்டெரிக்கக் கூறினான். சேவகர்களும் அவ்விதமே செய்தனர்.

உடம்பெல்லாம் தீ எரிய அவளும் இறைவளை

நோக்கி வேண்டல், செய்தாள்.

படும் துன்பங்களைக் கண்ட பல பெண்கள் மிகவும் வருந்தினர்.

தாங்கியவளாய்

மன்னன்

ஒலிவோனிடம்

என்பதை எடுத்துரைக்கிறாள்.

மரிகருதாள்

மரிகருதாளும் துன்பத்தைத்

நீ எனக்குச் செய்யும் செயல்கள்

பாதகமானவை

ஆய்வுரை

900

ஒலிவோன் இவள் மமதை இன்னும் அடங்கவில்லை என மேலும் சினங் கொண்டவனாய்
மிக குளிர்ந்த நீர் உள்ள கொப்பரையில் இப்பெண்ணை அமிழ்த்திடுங்கள் என்றுரைத்தான்.
சேவகர்களும் அவ்விதமே செய்தனர். ஆனால் மரிகருதாளோ உடலெங்கும் சோதி பிரகாசிக்க
எழுந்திருந்தாள். பலரும் மரிகருதாளின் மேன்மை கண்டு அவளைப் பின்பற்றத் தொடங்கினர்.
இனியும் உயிருடன் இருப்பது சரியல்ல என ஒலிவோன் நினைத்தான்.
அதன்படி சேவகர்களை அழைத்து மரிகருதாள் தலையையும் அவளைப் பின்பற்றும் பெண்களின்
சேவகர்கள் அவ்விதமே மரிகருதாளை
தலையையும் வெட்டியெறிய ஆணையிட்டான்.
கொன்றனர்.
வெட்டிக்
பெண்களை
வெட்டுமுன் ஏனைய
மரிகருதாள்

மரிகருதாள் இறுதியில் சேவகர்களால் கொலைக்களத்திற்கு இழுத்துச் செல்லப்பட்டாள்.
அவள் அவ்விடத்தில் இறைவனை நோக்கிப் பிரார்த்தனை செய்தாள். அவ்விதம் பிரார்த்தனை
செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே கொலையாளிகள் அவளை வெட்டிக் கொன்றனர்.
லோகத்தில் பல விதமான மங்கல ஓசைகள் முழங்க. அவ்விடத்து உள்ள
அனைவரும் அவளை வரவேற்க மரிகருதாளும் தூயவளாய் அங்கிருந்தாள். அவள்-உடம்பை
இவ்வுலகத்தோரும் "நேசித்துப் போற்றிசெய்து" பாதுகாத்தார்கள்.
மோட்ச

நூலில் காணப்படும்

கதை

வேறுபாடுகள்

முழுமையும் மரிகருதம்மாள் கதை வழக்கில் உள்ளதைச் சில கிறித்துவக்
களஞ்சியங்கள் தெளிவு படுத்துகின்றன. இவை ஏறத்தாழ தமிழில் உள்ள அடியார் வரலாறு,
அர்ச்சியசிஷ்டர்களின் வரலாறு ஆகியவற்றோடும். நூல் ஆய்வுக்குரிய அம்மானைக்
கதையோடும் பெரும்பாலும் ஒத்தே செல்கின்றன. நாட்டின் பழக்க வழக்கங்கள், பண்பாடுகள்
ஆகியவற்றுக்கு ஏற்ப ஒரு சில கதை வேறுபாடுகளை மட்டும் காணமுடிகிறது.
உலகம்

New 0௪011௦ 700/010ற௧2ப12 (161.2) என்னும் நூலில் மரிகருதம்மாள் மகப்பேறு
நலமுடன் நடைபெற மக்களால் வணங்கப்படும் ஒரு புனிதையாகக் காணப்படுகின்றாள்.” மிகச்
சிலரால் மரிகருதம்மாளின் உண்மை சரித்திரத்தின்மீது அதே நகரில் வாழ்ந்து தன் கற்பினைக்
காத்துக் கொள்வதற்காக உயிர்துறந்த 1487த8161 என்ற பெண்ணின் கதை ஏற்றிக் கூறப்பட்டது.”
இதனால்

பல

கதை

வேறுபாடுகள் உருவாகின

25.

Editorial staff, New Catholic Encyclopaedia (Vol. IX), p. 199.

26.

"St. Ambrose (PL 16:241, 1093) and St. John Chrysostom (PG 50:579-585) knew of the historical

Margaret, or Pelagia, a 15-year-old virgin of Antioch who preserved her chastity from violation by jumping
off a building. Mistakenly identified with this Margaret, of Antioch was an actress, also known us Margaret,
or Pelagia, who left a dissolute life to become a Christian penitent”, I bid., p. 200.
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3௦001

அண்டீற்கு அடிகளார் எழுதிய அடியார் வரலாறு என்னும் நூலும் 100௭1 ,&றற1௦400
ெழவடுயினரால் வெளியிடப்பெற்ற 11௪ Catholic Encyclopaedia Vol. I என்னும் நூலும்
முறையே வெளியிட்ட மரிகருதம்மாள் வரலாற்றுப் பகுதிகள் ஏறத்தாழ ஒப்புமை உடையனவாகக்
காணப்படுகின்றன. 71௦ 04011௦ 70001002௦8 401. 1 இல் 'மரிகருதம்மாள் 1481த216(' என்றும்
அந்தியோக்கிய pay Antioch cram
நவக்! என்றும் அழைக்கப்படுகிறாள்.
என்ற பெயரால் அழைக்கப்படுகிறான்.”
நெர்6
அழைக்கப்படுகிறது. ஒலிவோன் மன்னன்
அர்ச், மரிகருதம்மாள் அம்மானையின்

சிறப்பு

பிற அம்மானைக் கதைப்பாடல்களோடு நோக்க இந்நூல் பல பதிப்புகளைத் தமிழகத்தில்
வெவ்வேறு இடங்களில் 19ஆம் நூற்றாண்டு முதற்கொண்டே கண்டுள்ளது. பிற நாட்டு வரலாற்றுக்
கருவை அடிப்படியாகக் கொண்ட ஒரு வரலாற்று நிகழ்வு, பண்பாட்டுப் பின்னணிகளில்
அயன்மைப்பட்டுத் திகழும் தமிழக நிலச் சூழலில் எவ்விதம் மக்கள் மனம் கவர்ந்த ஒரு
கதைப்பாடலாகப் பரிணமித்தது என்பதும் சிந்திக்கத் தக்க ஒன்றாகும்.

நூலில் இடம்பெறும் பாத்திரங்கள், இடங்களின் பெயர் அமைவு

முறை

அர்ச். மரிகருதம்மாள் அம்மானையில் வரும் பெயர்கள், கதைச் சூழல்கள், பண்டாட்டுப்
போராட்டங்கள் ஆகியன தமிழ் மக்கள் மனம் ஒன்றிப்போகும் நிலையில், பல தளங்களில்
ஆசிரியரால் மிகக் கவனமுறச் செய்யப்பட்டுள்ளமையை நூல் முழுவதும் காண முடிகிறது.
ஆசியா மைனரைச் சார்ந்த கதை நிகழ்வுகள் தமிழ் நாட்டின் பின்புலத்தில் நயம்படக்
கொணரப்பட்டுள்ளது
மரிகருதம்மாள், தேயோதேசி, ஒலிவோன். அந்தியோக்கிய பட்டணம்
என்னும் பெயர்கள் தமிழ் மொழிக்கு ஏற்ப பொருத்தமுற மாற்றப்பட்டுள்ளன.

ஒலிவோனின்

குணம்

ஒலிவோன் என்னும் அந்தியோக்கிய நாட்டு மன்னன் தமிழ் நாட்டில் அரசாண்ட ஒரு
பண்பாடற்ற அரசன் போல இந்நூலாசிரியரால் காட்டப்படுகிறான்.
“அந்தியோக் கியநகரில் அரசுவொலி வோருமன்னன்
மந்தமுறும் புத்தியில்லான் மாபாவி செய்நடத்தை
கேளும் பிசாசுவுக்குக் கீர்த்திபெற வேணுமென்று
நீளும் பெருமையுட நேசமாய்த் தேரோட்டம்
தேரோட்டம் பூசையுடன் தெருவீதி பில்நடக்க
பாராட்டி மோகவிதம் பலஸ்திரீகள் கூத்தாட”
(4. 73-78)

என்னும் அடிகள் தமிழ் நாட்டில் அடிக்கடி காணக் கிடைக்கும் திருவிழாக்கள், தேரோட்டங்கள்,
27.
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சிறுபூசைகள் ஆகியவற்றைக் கூறுதலோடு, இந்து மதச் சடங்குகளிலும், கலாச்சாரக் கூறுகளிலும்
ஒலிவோன் என்னும் மன்னன் கொண்டிருக்கும் நம்பிக்கையினையும் உணர்த்துகின்றன.
எவ்வழி

மக்களும்

அவ்வழி'

மக்களும் பல தெய்வ வணக்க

என்ற

முதுமொழிக்கு

நெறிமுறைகளையே

இடங்களிலும் சுட்டிச் செல்கின்றார்.

ஏற்ப

ஒலிவோன்

கடைபிடித்தனர் என்பதை

ஆசிரியர் பல

மரிகருதம்மாளின் தந்தையாகிய தேயோதேசி

ஒரு வைதீக மதத்தின் பிரதிநிதியாகக் காட்டப்படுகின்றான்.

'மன்னன்

மன்னன் ஆட்சியில்

என்பானே

அவன் தன் மகள் வைதீக சமயத்தை

வெறுத்துப் பேசுவதைக் கேட்டு,
“பண்ணரிய நம்முடைய பலசமய

சாஸ்திரத்தை

எண்ணாமல் தட்டுகிறா ளென்றுசொல்லி யேசலித்து
என்றுபுரா ணங்களோடு மிசைந்ததொரு நால்வேதம்
ஒன்றுபட சாஸ்திரத்தை ஓதவேதான் தட்டுகிறாள்."

6 . 37-40)

என மனம் வருந்துவதாக ஆசிரியர் காட்டுகிறார்.

தமிழகச் சமய இலக்கியங்களின் போக்கு
மேலும், தர்க்க ரீதியாகத் தத்தம் சமயக் கொள்கைகளைக் கூறுவது, அதற்காக இருவர்
வாதிடுவது என்பன போன்ற செய்திகள் தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் தொடர்ச்சியாகக்
காலங்காலமாக வரும் ஒன்று என்பதாலும் இவ்வம்மானைம் பாடலில் வரும் சமயங்கள்
தொடர்பான கருத்து மோதல்கள் படிப்போருக்கு ஏற்றுக் கொள்ளும் தன்மையிலேயே அமைந்து
விடுகின்றன. மேலும். தர்க்க ரீதியாகச் சொல்லப்படும் பல கருத்துக்கள் மக்கள் அனைவருக்கும்
புரியும் செய்திகளாக எளிமைப் படுத்தப்பட்டுள்ளன என்பதும் குறிப்பிடத் தகுந்தது.

அர்ச், மரிகருதம்மாள் அம்மானை

- மணிமேகலை

ஓர் ஒப்பீடு

மரிகருதம்மாளை ஒலிவோன் மன்னன் விரும்புவதும், அதற்கு அவளின் மறுப்புரைகளும்
ஓரளவு மணிமேகலை காப்பியத்தில் வரும் உதயகுமரன் - மணிமேகலை ஆகிய இருவருக்கும்
இடையில் நிகழும் சில நிகழ்ச்சிகளோடு ஒத்துப் போவதையும் காணமுடிகிறது. மலர் வனத்துள்
சுதமதியோடு சென்ற மணிமேகலையைக் கண்டு உதயகுமரன் காமுறுவது, ஆடுகளை மேய்த்துக்
கொண்டு நிற்கும் மரிகருதாளைப் பார்த்து ஒலிவோன் காமுறுவதற்கு ஒப்பாகக் காணப்படுகிறது.
இங்கு உதயகுமரனும் ஒலிவோனும் நகர்வலம் வரும் வழியிலேயே தாங்கள் விரும்பும்
பெண்களைச் சந்திப்பதாக நூல் ஆசிரியர்கள் கூறுவனவும் குறிப்பிடுவதற்குரியன.
இந்த அம்மானை நூலினுள் மரிகருதம்மாள் தன் மனநிலையை நேரடியாகத் தன்னை
விரும்பும் ஒலிவோன் மன்னனிடம் உரைக்கின்றாள். மேலும் அரசன் என்பானின் கடமைகளையும்
கீழ்க்காணும் வரிகளில் நயம்படக் கூறுகின்றாள்:

அர்ச். மரிகருதம்மாள் அம்மானை

XXXIV

“வரிசைசெறி மன்னவனே வாள்வேந்தே நீர்கேளும்
உன்னுடைய

ராச்சியத்தி லுனதுகுடி யானவர்கள்

மன்னவனே யுந்தனுக்கு மக்களல்லோ நாங்களெல்லாம்”

8 . 122-124)

என்று கூறும் மரிகருதம்மாள், மேலும்,
“கன்னிமட மாதருட கற்புடமை காக்கிறதும்
நன்றிதமாய்ப் பார்த்து நடத்துவதுன் கீர்த்தியல்லோ”

(8 . 129-130)

என்றும் 'வேலியே பயிரை மேய்தல்' என்பது எவ்வளவு இழிசெயல் என்றும் உணர்த்துகிறாள்.
ஆயின், மணிமேகலை காப்பியத்தில் மணிமேகலைக்குப் பதிலாக அவளின் தோழி சுதமதி,
மன்னன்

உதயகுமரனுக்கு அறிவுரை

கருத்தையே

கூறுவதாகப் பாடல் அமைகிறது.

சுதமதியும் மேற்படிக்

பிறிதொரு கோணத்தில் கூறுகிறாள்.

“இளமை நாணி முதுமை யெய்தி
உரைமுடிவு காட்டிய வுரவோன் மருகற்
கறிவுஞ் சால்பு மரசியல் வழக்கும்
செறிவளை மகளிர் செப்பலு முண்டோ”
எனச் சுதமதி நயம்பட மன்னனை இகழ்ந்துரைத்தலோடு யாக்கை நிலையாமையையும்
கூறுகிறாள்”
மேலும் மணிமேகலை காப்பியமும், 1876ஆம் ஆண்டு பதிப்பிக்கப் பெற்ற
மரிகருதம்மாள் அம்மானையும் காப்பியப் பாங்கில் கதையைக் காதைகளாகப் பிரித்துக் கொண்டு
சொல்லும் முறையில் ஒத்த தன்மையுடையவனாகக் காணப்படுகின்றன.

மரிகருதாள் - திருநாவுக்கரசர் ஓர் ஒப்பீடு
ஒலிவோன் என்னும் மன்னன் மரிகருதாளுக்கு இழைக்கும் பல வகையான துன்பங்களும்,
அவற்றைப் அப்புனிதை எதிர்கொள்ளும் விதமும் இவண் திருநாவுக்கரசர் சமணர்களால்
துன்பப்படுத்தப்படும்

பொழுது

அவற்றை

அவர்

எதிர்கொள்ளுவதற்கு

இணையானவையும்

ஓப்புமையானவையுமாகத் திகழ்கின்றன
இங்கு இருவரும் மதம் மாறிய நிலையில்
எதிர்கொள்ளும் சிக்கல்கள் அவரவர்கள் வணங்கும் தெய்வங்களாலேயே நிவர்த்தி
செய்யப்படுவதாக முறையே இவ்வம்மானையிலிருந்தும் பெரிய புராணத்திலிருந்தும் அறிந்து
கொள்ள முடிகின்றது
மரிகருதம்மாள், தன் மனைவியாக மாற மறுத்தமையாலும், தன் மதத்தைக் கேலி
செய்தமையாலும் ஒலிவோன் என்கிற மன்னனால் உடல் தசைகள் சிதையும்படி சக்கரத்தில்
வைத்து அழுத்தப்படுதல், நெருப்பால் சுடப்படுதல், குளிர்ந்த நீரில் முழுக வைத்தல் போன்ற
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ஆடவரை

பல நிலைகளில் துன்பப்படுத்தப் படுகிறாள். இந்த நேரங்களிலெல்லாம் அவள். தான் வணங்கும்
இறைவனைத் துதித்தலின் மூலமாக அருள்பெறப் பெற்றுத் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை
பெறுகிறாள்.
திருநாவுக்கரசின்
பொருந்துகின்றன.

வாழ்வில்

நடந்த

பல

சம்பவங்கள்

சமணார்கள் திருநாவுக்கரசரைத்

இச்செயல்களோடு

பெரிதும்

திருநீற்றறையில் இட்டுத் துன்புறுத்தியது;

திருநாவுக்கரசரின் உடலைக் கல்லினோடு கயிற்றால் கட்டிக் கடலிடையே எறிந்தது; யானையைக்
கொண்டு அவரின் தலையை இடற நினைந்து தோல்வி அடைந்தது ஆகியன மரிகருதம்மாள் -

திருநாவுக்கரசர் இருவோருக்கும் இடையே உள்ள ஒப்புமைகளாகும்.
“நாமார்க்குங் குடியல்லோம் நமனை யஞ்சோம்
நரகத்தி லிடர்ப்படோம் நடலை

யில்லோம்'”

எனத் திருநாவுக்கரசர் கூறுவது போல, மரிகருதம்மாளும் தன்னைக் கொடுமைப்படுத்தும் ஒலி
வோன் மன்னனுக்குப் பதிலுரையாக,
“ஆரென்று யென்னை

யதட்டிப் பதட்டுகிறீர்
சீர்கொண்ட யேகன் திருமகள்நான் கண்டறீவீர்”

(18-108109)

எனக் கூறும் வரிகள் ஒப்பிடுதற்குரியன.

இறைத்துதிப் பாடல்களின் அமைப்பு
சர்வேசுவரனாம் பரம்பொருளைத் துதிக்கும் பல்வேறு இடங்களில் கர்ணப்படும் பாடல்கள்
எளிய சந்த அமைப்பில் திகழ்வதும் இவண் நோக்கத் தக்கது. தேவாரம், திருவாசகம், ஆழ்வார்
பாடல்கள், தாயுமானவ சுவாமிகளின் பாடல்கள், திருவருட்பா எனத் தொடரும் தமிழகத்துப்
பக்தி இயக்க காலந்தொட்டு 19ஆம் நூற்றாண்டு ஈறாக உள்ள 'பக்தி இலக்கியங்கள்' எவ்விதம்
இறைவனை நெக்குருகிப் பாடிப் பரவுகின்றனவோ அவற்றைப் போலவே இந்நூலுள்ளும்
பலவிடத்தும் மரிகருதம்மாள் சர்வேசுவரனைத் துதிக்கும் பாடல்கள் அமைந்துள்ளன.

சந்நியாசியும் மகோதரனும்
மரிகருதம்மாள் இறைவனது மகளாகத் தன்னைப் பிரகடனப்படுத்தியதோடு மட்டுமன்றி ஒலி
வோனின் பலவிதக் கொடுமைகளையும் தாங்கும் வல்லமையுள்ளவளாய்க் காணப்படுகிறாள்.
ஆகவே, மன்னனின் சார்பில் ஒரு பேயானது சந்நியாசியின் வேடத்தைப் பூண்டு, அவளின் வாழ்வில்
மிகுந்த அக்கறை கொண்டது போல் நடித்து, பலபட பேசி இறுதியில் “நீதான் ஒலிவோனை

மணப்பினும் சர்வேசுவரனார் உன்னைப் பொறுப்பார்” என்றது, இதனை இறையின் வலிமையால்

மரிகருதம்மாள் உணர்ந்து அதனை

விரட்டியடித்தாள்.

29. அப்பர் தேவாரம் - மறுமாற்றத் திருத்தாண்டகம, பா 1.
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ர்ச், மரிகருதம்மாள்

அம்மானை

இங்கு, மேற்கூறிய சம்பவத்தோடு கம்பராமாயணம் - யுத்தகாண்டத்தில், இராவணனின்
மந்திரியாகிய மகோதரன், ஜனகனின் உருவத்தை எடுத்துக் கொண்டு சீதையின் மனத்தை மாற்ற
உரைக்கும் உரைகள் நினைவிற் கொள்ளத் தக்கன. சீதையும், மரிகருதம்மாளும் தங்கள் தூய்மை
நடத்தையால் மாயையின், பொய்மைத் தன்மைகளை உணர்வதும், தங்கள் ஆன்ம வலிமையால்
முறையே மகோதரனையும், பேயினையும் வெல்வதும் சட்டத் தக்கன.

புனிதையர் வரலாறு

கூறும் அம்மானைப்

பாடல்களின் கதை

ஒற்றுமை

இவ்விதம் பல நிலைகளில் இவ்வம்மானைக் கதைப்பாடல் தனக்கு முற்பட்ட இலக்கியச்
சூழல்களோடு நெருங்கிய உறவுநிலைகளைக் கொண்டதோடு மட்டுமின்றி, மரிகருதம்மாளைப்
போன்றே வாழ்ந்திறந்த அகினேச கன்னி, அர்ச் பார்பரம்மாள், ஆகியோரைப் பற்றிப் பாடிய

சககாலத்துக்

கிறித்துவ

அம்மானைகளோடும்

பெரிய

அளவில்

தொடர்புடையதாகக்

காணப்படுகிறது. அவ்வகையில் வீரமாமுனிவரால் பாடப்பெற்ற கித்தேரியம்மாள் அம்மானை
என்ற நூலும், பெயர் அறியப் பெறாத புலவர்கள்£ல் பாடப்பெற்ற அகினேசகன்னி அம்மானை
என்ற நூலும், ஏ.ஆ. தெய்வ சகாயம் என்பவரால் பாடப்பெற்ற அர்ச். பார்பரம்மாள் அம்மானை
என்ற நூலும் ஒப்பிடத்தக்கன.

அர்ச். கித்தேரியம்மாள் அம்மானை

- கதைச் சுருக்கம்

போர்த்துக்கல் நாட்டில் பிராகம் பகுதியை ஆட்சி செய்த காயன் என்னும் மன்னன்
மகளாய்ப் “பிறந்த கித்தேரியின் தாய், தனக்கு ஒரே சூலில் கித்தேரியோடு சேர்த்து ஒன்பது
பெண் குழந்தைகள் பிறந்தமையால் அனைவரையும் கொன்றுவிட தன் தோழியிடம் கொடுத்தாள்.
அவள் அனைத்துக் குழந்தைகளையும் அந்நகர ஆயரிடம் ஒப்படைக்க, அவர் அனைவருக்கும்

திருமுழுக்கு செய்துவித்து வளர்த்தாள்.
கன்னிப் பருவமடைந்த இப்பெண்களைக் காணும்
அருமறை முனிவர் ஒருவர் இவர்களுக்கு “வேதாகம மகிமைகளின் நுட்பத்தைக்” கூறக் கித்தேரி
உள்ளிட்ட பெண்கள் யாவரும் அருமறையைப் பரப்பினர். தன் நாட்டு மதத்திற்கு எதிராகப்
பிரச்சாரம செய்யும் இப்பெண்களைத் தன் மக்கள் என்பதறிந்தும் காயன் சிறையிலிட அவர்கள்
வான தூதரின் அருளால் விடுவிக்கப்பட்டனர்.
அவள் புரோசன் என்னும் பக்கத்து நாட்டு
மன்னனிடம் சென்று அவனை நல்வழிப்படுத்தி அவன் மூலம் அருமறையைப் பரவச் செய்தாள்.
காயன் தன் மகள கித்தேரியைப் பரிபாலன் என்ற நாட்டரசனுக்கு மணம் முடித்து வைத்து
அதன்மூலம் அவள் மனத்தை மாற்ற விரும்பினான். இம்முயற்சியும் தோல்வி அடையவே
கித்தேரியும் அவள் தோழியா முப்பது பேர்களுமாகப் பொம்பேரு மலையில் வைத்துத்
தலைதுண்டிக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டனர் கித்தேரி வானுலகம் அடைந்தாள்.

இரு அம்மானைகளுக்கிடையிலான

ஒப்புமைக் கூறுகள்

அர்ச். மரிகருதம்மாள், அர்ச் கித்தேரியம்மாள் ஆகிய இருவரும் கன்னிகளாகவே வாழ்ந்து
அருமறைத் தொண்டு செய்தமை, தத்தம் தந்தையர்களால் வெறுக்கப்பட்டமை,
இருவரையும்
முறையே திருமணம் செய்துகொள்ள நாட்டு அரசர்களால் விரும்பப்படுதல்,
சிறையில்
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அம்வுரை

துன்பங்களை எதிர்கொண்டமை ஆகியன
இருவரும் தலைவெட்டப்பட்டு

இவண் ஒற்றுமைக் கூறுகளாக உள்ளன.

மரணம் அடைந்து

மேலும்,

புனிதைகளாக ஆகியதும் குறிப்பிடத்தக்க

ஒன்றாகும்.
அகினேச

கன்னி அம்மானை

- கதைச் சுருக்கம்

அகினேச கன்னி அம்மானையில், அகினேசாள் ரோம் நாட்டில் பிறந்து, தன்னைச்
சர்வேசுவரனுக்கு அர்ப்பணித்து வாழ்ந்து வருகிறாள். அவ்வேளையில் ஒரு நாள் நகர்வலம்

வரும் மன்னன் வலேந்திரியான் என்பவன் அகினேசாளை விரும்ப, அவள் மறுக்க, மன்னனால்
தன் ஆசைக்கு இணங்காத
பலவிதக் கொடுமைகள் அவளுக்கு இழைக்கப்படுகின்றன.
அப்பெண்ணைத் துகிலுரிந்தும், வேசியர் குடியிருப்பில் அமர்த்தி அவமானப்படுத்தியும் இன்னும்
பலவிதத்திலும் கொடுமைகள் செய்கின்றான் இறுதியில் மன்னன், அவள் தலையை வெட்டிட
வானவர்கள் வரவேற்க அக்கினேசு
அவள் மரணம் அடைகின்றாள்.
ஆணையிட
கன்னியானவள்,
"என்று மிருக்கும் இறைவன் பிதாச்சுதனார்
பாராட்டி யேதமது பக்க மதிலிருத்த””
இறைவாழ்வு அடைகின்றாள்.

இரு அம்மானைகளுக்கிடையிலான

ஒப்புமைக் கூறுகள்

இங்கு அக்கினேசு, மரிகருதம்மாள் இருவரும் கன்னிகளாக இருந்தமை, மதம் மாறி
சர்வேசுவரனுடைய குழந்தைகளாகத் தங்களைப் பிரகடனப்படுத்துவது, தங்கள் நாட்டு
மன்னர்களால்

விரும்பபப்படுவது,

பலவகைத்

தண்டனைகளுக்கு

உள்ளாவது,

தலை

வெட்டப்பட்டு பூமியில் மரணம் அடைந்து சர்வேஸ்வரன் அருகில் அமரும் புனித வாய்ப்பைப்
பெறுவது என்கிற நிலைகளில் இரு அம்மானைகளும் பல ஒற்றுமைக் கூறுகளுடன் திகழ்வது
குறிப்பிடற்குரியது.
அர்ச். பார்பரம்மாள் அம்மானைக்

கதைச்

சுருக்கம்

அக்கினேச கன்னி அம்மானையைப் போன்றே அர்ச். பார்பரம்மாள் ௮ம்மானையும்
மரிகருதம்மாள் அம்மானையுடன் பல விதங்களில் ஒப்புமைக் கூறுகளால் தொடர்புடையதாகக்
காணப்படுகின்றது.
நிக்கோமிதியா நாட்டில் தியாஸ்கோர் என்பானைத் தந்தையாகப் பெற்ற பார்பரம்மாள்
என்பாள் ஆத்மஞானி என்னும் போதகரால் உபதேசிக்கப்பட்டு இந்து மதத்திலிருந்து கிறித்துவ

30.

3a

ஆ.மி.

அந்தோனி

இராசு (பதி), அக்கினேச

கன்னி அம்மானை,

கண் 578-79,
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ஆர்ச். மரிகருதம்மாள் அம்மானை

மதம் தழுவுகிறாள்.

தந்ைத

இதனால்

மிகுந்த

சினங் கொண்டவனாய்

அவளைத்

தாய்மதம்

திரும்ப புத்திமதிகள் கூறும்படி பித்தினியா நாட்டு மன்னன் மகிசியன் என்பவனிடம்
அனுப்புகிறான். மகிசியன் பலவிதமாகப் புத்திமதிகள் கூறியும் அவள் மனம் மாறாது இருந்தாள்.
இதனால் மிகுந்த சினங்கொண்ட மன்னன் அவளைத் தெரப்பை வேலன் என்ற ஏவலாள்மூலம்
முள்ளில் புரட்டி எடுத்தும், உடம்பைத் தீ பந்தத்தினால் சுட்டும், துரடுகளால் விலாவைப்
பிடுங்கியும் கொடுமைப்படுத்தினான். இறை அருளால் பார்பரம்மாள் மனம் மாறாது இருக்கவே
மன்னன் அவளை,
அவள் தந்தையிடமே அனுப்பி வைத்தான்.
தந்ைத மிகுந்த
சினங்கொண்டவனாய்த்

தன்

மகளெனளவும்

பாராமல் பார்பரம்மாளை நிர்வாணப் படுத்தி
முயல இறை அருளால் அவளுக்கு ஆடை வளர்ந்தது இறுதியில் அவள்
வெட்டிட ஆணை பிறப்பித்தான். இதனை,

அவமானப்படுத்த
தலையை

“உருவிய வாளாலே ஒரேவெட்டாய் வெட்டினானே
கருங்குழல் சிரம்வேறு கனத்தஉடலும் வேறாய்”

என்னும்

அடிகள்
அடைகிறாள்.

காட்டுகின்றன."

அவள்

இரு அம்மானைகளுக்கிடையிலான

தேவர்களால்

வணங்கப்பட்டு

புனித

நிலையை

ஒப்புமைக் கூறுகள்

மரிகருதம்மாள். பார்பரம்மாள் இருவரும் வைதீக மதத்தில் பிறத்தல், நெருங்கிய உறவினர்,
நண்பர் ஆகியோரால் உபதேசிக்கப்பட்டு வேத நெறியில் ஒழுகுதல், தத்தம் தந்தையர்களால்
தாய்மதம் திரும்பும்படி வற்புறுத்தப்படுதல், இறுதியில் மன்னர்களால் கொடுமைப்படுத்தப்படுத
ல்,
தலை துண்டிககப்பட்டு மரணம் அடைதல், தூய்மை பெற்றவர்களாய்த் தேவலோகம்
புகுதல்
ஆகிய நிலைகளில ஒப்புமை உடையவர்களாய்க் காணப்படுவது குறிப்பிடுவதற்குரியது
_-

பேய்களை

ஓட்டும் கதைப்பாடல்

இவலிதம் புனிதையர்கள் பற்றி எழுந்த சில அம்மானைகளோடு நெருங்க
ிய தொடர்பு
கொண்டும். பிறவற்றோடு பொதுநிலையில், சில கூறுகளில் தொடர்பு
கொண்டும் காணப்படும்
இவ் வம்மானைக் கதைப்பாடல் தனிப்பட்ட நிலையிலும் பல சிறப்புகளைக்
கொண்டு திகழ்வது
சுட்டுவதற்குரியது.
பல பதிப்புகளைக் கண்ட இவ் வம்மானை ஆபி. அந்தோனி
இராசு என்பவரால்
பதிப்பிக்கபபட்ட பொழுது “பேயகளை ஓட்டும் பேறுபெற்ற அர்ச், மரிகருதம
்மாள் அம்மானை"
என்கிற தலைப்பில் வெளிவந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்க ஒரு
செய்தியாகும். அண்டிறீக்கு
அடிகளார் எழுதிய நூலில் மரிகருதம்மாள் மனத்தை மாற்ற
ஒலிவோனால் அனுப்பப்பட்ட
31.

ஆபி

அந்தோனி இராசு (பதி), அர்ச், பார்பரம்மாள் அம்மான
ை,

௧. 1517.

0ம்;

en?

பேய் ஒன்று அவளை அணுக, இறையருளால் அவள் அதைப் பேய் என உணர்கிறாள்.
மரிகருதம்மாள் அப்பேயை வென்று, தன் காலடியில் போட்டு மிதித்து விரட்டி அனுப்புகின்றாள்.
இதை

அடிகளார் தம் உரைநடையில், “வந்தவனைப்

பேயென்று அறிந்து அந்தப் பேயுடைய

தலைமயிரைப் பிடித்து நிலத்திலே போட்டு மிதித்துக் கொண்டு பேயோடே, மேதையுள்ள பேயே,

பெண்சாதி காலில் கீழேகிட என்று சொன்னாள். . . பிறகு மரிகருதம்மாள் பேயைச் சவட்டி
நிற்கிற காலை வாங்கினாள்
வாங்கினவுடனே பேய் புகைபோலே மறைந்து போச்சு" எனக்
கூறுவது இவ்விடத்தில் நினைக்கத் தக்கது.” அர்ச்சியசிஷ்டர்களின் சரித்திரம் என்கிற நூல்
பாம்பு ஒன்று பேய் வடிவம் எடுத்து மரிகருதம்மாளை அணுகியதாகக் கூறுகிறது.”

இவ் வம்மானைக்

கதைப்பாடலிலும்

அவற்றின்

வருகை,

பேய்களின்

வருணனை,

மரிகருதம்மாளுக்கும் பேயினுக்கும் இடையே நடக்கும் உரையாடல்கள், பேயின் அக்கிரமங்களை
இறைவன் அருளால் வெல்லுதல் என்பன போன்ற பரந்த தளத்தில் பேய்கள் குறித்த செய்திகள்
சுமார் 300 வரிகளில் கூறப்படுகின்றன. மேலும், கிறித்துவ அம்மானைகளில் ஆய்வு செய்து
முனைவர் பட்டம் பெற்ற ஆ பி. அந்தோனி இராசு என்பார் ஆசியவியல் நிறுவனத்திற்கு எழுதிய
கடிதம்

ஒன்றில்

“பேய்களை

விரட்டுவதற்கு

வாய்மொழிப்

பாடலாக

இந்த

அம்மானையை

விழுப்புரம் மாவட்டம் - கள்ளக்குறிச்சி வட்டத்திலும், பெரம்பலூர் மாவட்டம் - ஜெயங்கொண்டம்
வட்டத்திலும் பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதை அறிவேன்” எனக் கூறுகிறார் இது கிறித்துவ
மதத்தாருள் ஒரு பிரிவினர் இக்கதைப் பாடலைப் பேய் விரட்டுப் பாடலாகவும்
பயன்படுத்துகின்றனர் என்பதைப் புலப்படுத்தும். மேலும் இந்நூலினைப் பதிப்பித்த அவர்

அதற்குத் தந்த பதிப்புரையின் ஓரிடத்தில், “இந்நூலைப் படித்ததாலும் படிக்கக் கேட்டதாலும்
பேய்த் தொல்லைகள் நீங்கிய நிகழ்ச்சிகள் இரண்டைச் சேசு சபையாரின் 1653ஆம் ஆண்டுக்

கடிதம் கூறுகிறது. அந்நிகழ்ச்சிகள் தஞ்சைக்கு அருகிலிருந்த மீன்குடியிலும்

சிற்றூரிலும் நிகழ்ந்திருக்கின்றன” எனக் குறிப்பிடுகின்றார்.”
களஆய்வுப்

பணிகள்

மூலம்

இந்நூலின்

பயன்பாடு

முழுமையாகச்

குறித்து

மேலும்

அதனையடுத்த
செய்யப்பெறும்
பல

செய்திகள்

கிடைக்கக்கூடும்.

நூலில்

காணப்படும்

இலக்கியச்

சிறப்புகள்

ஓர் எளிய அம்மானைக் கதைப்பாடலாக இருந்த பொழுதிலுங் கூட இந்நூல் சிறந்த
இலக்கியமாக வைத்துப் பேசப்படுவதற்கான தகுதிகளையும் கொண்டு விளங்குவது

குறிப்பிடுவதற்குரியது.
32.

இராச மாணிக்கம், அடியார் வரலாறு', பக். 220-221,

35

ரொஸசியென்னுஞ் சின்ன சவேரியார், 'அர்ச்சிய சிஷ்டர்களின் சரித்திரம்' 3-ஆம் காண்டம், ப. 93

34

ஆசியவியல் நிறுவன இயக்குநர் டாக்டர் ஜி ஜான் சாமுவேல் அவர்களுக்கு டாக்டர் ஆ.பி. அந்தோனி
இராசு அவர்கள் 15-8-1997 ஆம் தியதியிட்டு எழுதிய கடிதம்

35. ஆபி. அந்தோனி இராசு (பதி), அர்ச். மரிகருத்தம்மாள் ௮ம்மானை, ப. vii.

அர்ச். மரிகருதம்மாள் அம்மானை

xl
உவமைகள்

ஒலிவோன் மன்னன் ஏவலாளர்கள் மூலம் கிறித்துவ மார்க்கத்தில் சேர்ந்துவிட்டவர்களின்
தலையை வெட்டிவிட ஆணைபிறப்பிக்க அதனால் மக்கள் தலைகள் வெட்டுப்பட்டதைச் சிறந்த
'உவமை' மூலம் காட்டுகிறார் ஆசிரியர். அவ்வரிகள்,
“சிங்கம் சினந்துகொண்டு செம்மறியைக் கொல்வதுபோல்
அங்கம் பிளந்துருக அனைவோர் தலைகளெல்லாம்” (42 . 36837
என அமைகின்றன.

மேலும், அரசனது சினத்தை ஓரிடத்தில்,

“என்றுவொலி வோருமன்னர் ரத்தின மணியதுபோல்
துன்றுஞ் சினப்புலிபோல் சொல்லரிய கோபமுடன்"

(6 . 586

எனக் கூறுகிறார். ஆசிரியர் பிறிதொரு இடத்தில், பேய்களின் ஓட்டத்தை நகைச்சுவை உணர்வு
ததும்பும்படியாக,

"கிண்டிநிலத்தைப் புரண்டிக் கிழட்டுநரி போலழுது
கரடிபுலிகள் சிம்பங் கதறுவது போல்கதறிக்
குறடு பெருத்த பெருயானைக் குரலதுபோல்
அபயமிட்டு நாய்நரிகள் அபையத்தா லூளைவிட்டு”

(20 . 26-29)

ஓடியதாகக் குறிப்பிடுகிறார். மற்றுமொரு இடத்தில்,
“சூரிய னொன்றுஞ் சுடர்வீசி யேஎழுந்து
பாருலகிலே யிருளைப் பருதியறுத் திடுமாம்
ஒருசூரி யன்தான் உலகில் இருட்டறுக்கக்

கருதிநட் சத்திரத்தைக் கதிரோடி யேமறைத்து
நின்றதொரு வாறதுபோல் நீதிசரு வேசுவரனார்”

(4 , 133-137)

என சருவேசுவனைச் சூரியனுக்கும் பிற தெய்வங்களை நட்சத்திரத்திற்கும் உவமைப் படுத்துகிறார்.
உருவகம்
உருவக அணி' இந்நூலில் ஓரிடத்தில் சிறப்பாகக் கையாளப்பட்டுள்ளது.

சர்வேஸ்வரன்

எவவளவு மேன்மையானர் என்பதை நூலாசிரியர் உருவகம் வழியாக விளக்குகிறார்.
"அந்திரத்தி லண்டமிசை

யாகாச மண்டலத்தில்

சந்திரநட் சத்திரஞ் சுடரா லிருட்டறுமோ
எல்லாநட் சத்திரங்கள் இசைந்துஒளிர் விட்டாலும்
வல்லாண்மை
என்னும்

இவ்வடிகள்

இணையானவை

உண்டோசொல்

சர்வேசுவரன்

எனக கூறுகின்றன.

உருவகங்களும் இடையிடையே

ஒழிந்த

மண்ணி
பிற

லிருட்டறுக்க",
தெய்வங்கள்

(4 , 123-126)
நட்சத்திரங்களுக்குச்

மேலும், கிருபைக் கடல், கருணை வாருதி போன்ற சிறுசிறு

கையாளப் பட்டுள்ளன

ஆய்வுரை

xi

வருபொருள்

உரைக்கும்' காப்பியப் பண்பு

காப்பிய
மரபினைப்
பின்பற்றிக்
கதையின்
தொடக்கத்திலேயே
நாட்டு
வருணனையினையும், நகர வருணனையினையும் அமைக்கிறார் ஆசிரியர்.
மேலும் தண்டி
ஆசிரியர் கூறும் 'வருபொருளுரைத்தல்' என்கிற மரபிற்கு ஏற்ப இவ்வம்மானையின் மூன்றாம்
பாடலில் செய்திகள் தரப்படுகின்றன. இம்மரபு 'காப்பிய மரபாக' மட்டுமன்றிக் 'கதைப்பாடல்
மரபாகவும்' திகழ்வது இவ்விடத்தில் குறிப்பிடத் தக்க ஒன்றாகும்.

சொல்லாட்சி
பக்தியின்
ஆழ்வார்

கூறே

பாடல்கள்,

மையமாக
இவை

இருந்த

பொழுதிலுங்கூட,

நாயன்மார்

பாடல்கள்

படிக்கின்ற
எனப்

பொழுதே

பிரித்தறியும்

இவை

நிலையில்

அக்காலத்திருந்தே மரபுவழிப் பட்டு நமது பக்திப் பாடல்கள் சைவ, வைணவர்களுக்காக
இயற்றப்பட்டமை போலவே இந்நூலும் படிக்கும்பொழுதே இதுவொரு கிறித்துவப் பாடல் என்று
கூறுவதற்கு ஏற்பத் திருமறை சொல்லாட்சிகளோடு செய்யப்பட்டுள்ளமை குறிக்கத்தக்க
ஒன்றாகும். மேலும், பல வட்டார வழக்குச் சொற்களும் நூலுள் காணப்படுகின்றன.
தன்னிகரில்லாத பரன்
உந்தனருள் பலம்

குளுந்த தண்ணீர்
ஆர்க்குந் தெரியாது
கெதி பெற வேணுமென்று
கரை காணா வாருதியே
சோரி சிந்தவே உமக்காய்
சர்வேசுவரனுடைய சத்திய வேதத்தோரோ
தாட்சியுடனே இருந்து
என்பன போன்ற இச்சொல்லாட்சிகள் இந்நூலின் எளிய நடையையும், திருமறை சொல்லாட்சிகள்
சிலவற்றையும் காட்டுவனவாகும்.

நூலாசிரியரின் மதக்கோட்பாடுகள்
மேலும், நூலாசிரியர் தமிழக
சிவபெருமானின்

அற்புதங்கள்.

பற்றிய அறிவு

மக்களின் பழக்கவழக்கங்கள், சைவர்களின்
வைணவர்களின்

தெய்வமான

திருமாலின்

தெய்வமான
அற்புதங்கள்

ஆகியவற்றை மிகவும் நுணுக்கமாக உணர்ந்துள்ளார் என்பதை மத ரீதியாக மரிகருதம்மாளுக்கும்,
ஒலிவோன் மன்னனுக்கும் நடைபெறும் வாதப் பிரதிவாதங்கள் மூலம் அறிந்து கொள்ள

அர்ச். மரிகருதம்மாள் அம்மானை
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தமிழர்களின் சிறு தெய்வ வணக்க முறைகள், அதனால் அவர்களிடையே
முடிகின்றது.
காணப்பட்ட சிறப்புக் கூறுகள் ஆகியனவும் நூலுள் பரக்கக் கிடைக்கும் செய்திகளாகும்.
அம்மானை

கதைப்பாட்டு

சிற்றிலக்கிய

கதைப்பாடல்கள்
தமிழகத்தில்

வடிவின்

வகையினுள்

ஒன்றாக

தமிழகத்தில் செல்வாக்கு

காணக்கிடைக்கும்

எளிமை
முதலில் கருதப்பட்ட

நூற்றுக்கும்

அம்மானை

வகை,

இலக்கிய

காலத்தில் பெரும் ஏற்றம் பெற்றமைக்குத்

பெற்ற

மேற்பட்ட

கதைப்பாடல்களே'

'அம்மானைக்

கண்ணி அமைப்பில், எளிய சொல்லாட்சியில், நாற்சீர்களில் ஓரடி அமைத்து,
சான்றாகும்.
இடையிடையே விருத்தம் முதலிய பிற வகை கலந்து பாடப்பெறும் இவ்வகை அம்மானைப்
பாடல்கள் சிறந்த செல்வாக்குடன் கிறித்துவ மதத்துள் திகழ்ந்தன என்பதற்குப் பெருங் காப்பியம்

படைத்த

வீரமாமுனிவரின்

கித்தேரி

அம்மானை

முதற்கொண்டு

சான்றுகள்

அதனால்தான் பெரும்பாலும் கிறிஸ்தவ அடியார்களின்
கிடைக்கின்றன.
அம்மானை வடிவில் காப்பிய நயத்துடன் படைக்கப்பெற்றன.

காணக்

வரலாறுகள்

பல

அர்ச் மரிகருதம்மாள் அம்மானையும் அவ்வகையில் தமிழ் கிறிஸ்தவ இலக்கிய
வரலாற்றில் பெரும் இடம் வகிக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை
மேலும் இவ்வம்மானை பாமர
மக்களிடையேயும் பெரும் செல்வாக்குடன் திகழ்ந்தது என்பதற்கு இந்நூல் கண்ட பல
பதிப்புகளும, இவ்வம்மானையில் அமைந்து காணப்படும் பாடபேதங்களும் உதாரணங்களாகும்.
ஸ்
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MARI KARUTAMMAL

AMMANAI

- A CRITIQUE

In Christian Tamil literature, the literary genre of ammanai is seen to be more

prominent than other genres. The reasons for the great influence of the ballads of
amimanai variety among the Christian scholars who pioneered literary creations in Tamil
in the beginning of the 16th century and the reasons for the popularity of Arch. Mari
Karutamma! Ammanai are discussed here in a comparative manner with reference to
the history of Christian Tamil literature, ammanai literary genre and the aspects of
Tamil culture.

The service rendered by foreigners to Tamil literature
In Tamil Nadu, the Christian literary works during their initial stage were authored
mostly by foreign scholars whose mother-tongues were other than Tamil. They had to
encounter the Tamilians with a new faith and a new religious doctrine. The notable one
among such scholars were Fr. Henrique Henriques known as AntirikkuAtikalar, Robertde-Nobili known as Tattuvapotakar, Father Beschi known as Viramamunivar, Ziegenbalg,

Ellis, G.V. Pope and Robert Caldwell.

All these scholars exhibit their thorough and

minute study of Tamil culture, the caste systems in Tamil Nadu and the customs and
habits

of Tamilians.

V.P.Nanaprakacam

states in the work Viramamunivam that the

present attempt to adapt religious life and missionary service to the Indian tradition was
pioneered by Tattuvapétakar in the I7th century and continued by Viramamunivar (Father
Beschi).

The literary attitude and theological service of Tattuvapotakar
Robert-de-Nobili played a major role in this regard. He changed his name as
Tattuvapotakar to suit the Tamil soil. In simple poems set to viruttam metre and familiar
to the Tamil folk he authored works on the tenets of Christianity. P.S. Yécutacan observes
that Tattuvapotakar's

saffron robes, turban, earstuds, tigerskin seat, sandal paste mark

on the forehead, habitation in a hut and vegetarian diet projected him as a Tamil saint,

similarly Ziegenbalg called himself Ziegenbalg Iyer and set Christian carols and religious
hymns to suit Tamilian sentiments "Ziegenbalg's meritorious achievements had a
considerable reception among the native congregation and
missionaries to venture on composing more hymns in Tamil"!

this enthused other

1. G. John Samuel (Ed.), Encyclopaedia of Tamil literature Vol. I, p.391.
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Robert-de-Nobili realised the basic sentiments of Tamil people and adopted
suitable strategies in his religious mission, "Thus De-Nobili's converts were allowed to

retain their tufts (kutumi), their sacred God, their
all the regulations governing social intercourse.
remain as Christians within Hindu society". He
pattern of Hindu temples and called them Koyil.

customary bathing and food rules and
It was therefore possible for them to
also erected Christian churches in the
The practice of offering piracatam

after worship in the Hindu temples was also introduced in De- Nobili's churches. All

these efforts and the freedom granted by the religious high command ta him reduced
the foreign element of Christianity as far as possible in its propagation in Tamil Nadu.
The foreign element in literature
It is to be noted that literary works alien in nature to the Tamil ethos had fallen
into disuse and been ignored. Even in ancient Tamil literature among the cankam classics
of akam tradition, works like Tinaimoli Aimpatu and Tinaimalai Nurraimpatu coming
under Patinenkilkkanakku could not attain the glory and greatness achieved by the
poems in the anthologies from Ainkurunuru upto Akananuru. Similarly in Christian
literature, Tempavani by Father Beschi and Iratchaniya Yattrikam by H.A. Krishna

Pillai were deemed classics on account of their adaptation to Tamil ethos and the skilful
elimination of the alien element in the religious doctrines and characters.

The Christian literary works with the foreign element
Though works like The Pilgrim's Progress and The Holy War were translated
into Tamil by many scholars they could not fully reach the Tamil masses because of
the unfamiliar melody and imagery in those pieces. Likewise the early Christian carols
in Tamil set to German music were strange to the Tamil ears and hence not popular. In
order to rectify this anomaly E.Wep of the American Diocese edited a collection entitled
Kiristava Kartanaikal (Christian carols) in the year 1859.

Vetanayaka Castri's Tamil literary creations
Among the composers of Christian lyrics and carols in Tamil, Vétandyaka
Castri, who was poet laureate for sometime in the court of king Serfoji of
Tancavur, occupies a pride of place. He effectively availed himself of minor
literary genres

2. Ibid.

like nonti, kummi, natakam, ula, anuputi and kuravarici in his
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creations, such as, Nananonti, Nanakkummi,
Paramanuputi and Pettalékan kuravaiici.

Nadnataccanatakam,

The other authors of Christian literature

There

were some other noted Christian scholars like Antonikkutti

Cavarayalu
Annaviyar, Kolankaittampiran, Muttucamip Pillai, Inpakkavirayar,
Christian
in
es
Nayakkar and Pantita Cavarirayar who distinguished themselv
Tamil literature.

The literary trend of the 16th century
of
The latter half of the 16th century was an important period in the growth
Nawab's
and
rule
i
Zamindar
minor literature in Tamil. The reign of Nayakkar dynasty,
rulers of such
reign mostly formed the ruling establishment in Tamil Nadu. The
verses of
principalities engaged court poets to sing their glory. Hence only laudatory
literary works
minor literary genre were largely authored by poets in preference to major
for prose
base
a
laid
period
that
of
scholars
of lasting nature. Moreover the literary
propagate
to
literature
minor
and
literature, The Christian scholars made use of both prose
Vacananka] (Texts of
Christianity. Notable examples in this regard are Punita Paipi]
Paramartta Kura
the Holy Bible), Punitar Varalaru (The Biography of Saints) and
Katai (The Story of Paramarttakuru).

The style of Christian poets in their minor literary creations
genres
The Christian poets who absorbed the traditions of minor literary
the
from
g
deviatin
without
works
their
in
in Tamil, made some subtle changes
like
es
techniqu
prosodic
Complex
literary and grammatical conventions.
in minor literary genres were
found
etc.,
cilétai
tiripu,
,
yamakam
,
matakku
eminently readable
simplified and adapted by Christian poets to make their works
ing Christian
even by laymen. An outstanding scholar in this respect in expound
was impressive.
doctrines was Vétandyaka Castri whose missionary success
see in his works
we
tradition
sical
Neo-clas
"Though he partially belongs to the
works in several
his
and
rules:
sical
the gradual melting away of the rigid Neo-clas
ded by Parati
spearhea
t
movemen
ways anticipate and foreshadow the later yomantic
and others"
ES

3, G. John Samuel (Ed.),

Op. Cit., p.400.
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The antiquity of ammanai
The literary genre of ammanai is predominant in Christian Tamil literature. In
Cankam literature we do not come across the term ammanai. However references to
kalankatal which is similar to ammanai are found in Perumpanarruppatai (334-335)
and Purananuru (36-4)*. In cankam works like Akananuru, Ainkurunuruy, Patirrupattu

and Paripatal the term ammanai occurs to denote Kalankatal>.

Cilappatikaram and the ammanai literary pattern
The word ammanai is used in Cilappatikaram to mean different things i.e, tay
(mother), talaivi (heroine), ammanai (the beads or shells used in that game) and ti (fire)

kalanku of the Cankam

period and ammanaz of the later periods are both objects of

similar games played by women. Various games described in Tamil literature right
from the Cankam period show a continuity as in kuravai, tunanku, ucal, pantu, kalanku,
pavai, cirrlilaittal, punalatal, alavanattutal and ammavatal. The following lines in

Cilappatikaram effectively employ the ammanai pattern of questioning and answering
to narrate an episode.

inku nirvéli ulakdntu vinnavarkon
onkaranam katta uravon yar - ammanai
onkaranam katta uravon uyarvicumpil
tunkeyil

munrerinta colankan ammanai.

The question in the first two and the answer in the next two lines tell us of the
plight of Intiran, the chief of Tévars (heavenly beings) who was confronted by an evil
Acuran (inhabitant of the netherworld) and the bravery of a Cola king who fought and
defeated the Acuran and saved Intiran.

Tiruvammanai
This category of ammanai ballad or song emerged as a literary genre through
Tiruvammanai composed by Manikkavacakar in the post Cilappatikaram period.
Tiruvammanai forms part of the famous Tiruvacakam.

The ammanai verses are found

here in two patterns. Three women participate in an ammanai game generally.

4, Ibid., - Vol Il, p.299.
5. Thomas Lehmanin & Thomas Malten,

A Word Index for Cankam Literature, p. 143.
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1.
One woman raises a question, the second woman answers and the third one
clinches the issue or argument.
2.
The first woman provides some news or information, the second woman
raises a question on the basis of that information and the third participant answers
subtly employing a cilétai (paronomasia) punning on words.

Matakku ammanai - its prosody
In the advanced stage of ammanai poetry we have the prominent example of the
verbal encounter between Pukaléntip pulavar and Ottakkuttar, in the form of ammanai

songs passed on to us down the generation by hearsy information.

irantu nalain tenumati நரா]
tanpeyar kulavat takka ammagai
aintatik kalippa polum atanitai
collalum maruttalum vitaiyum tané
kurinar parpalar kuvalayat titaté
The above mentioned lines stipulate the occurrence of the term ammanai at the
end of the second, fourth and fifth lines ina five line kalippa verse in which a statement,
counter statement and answer are to be found. This structural rule is laid down in
Aruvakai Dlakkanam.

Ammanai and other literary genres
Ammiéanai developed as an independent and separate literary genre from the period
of Manikkavacakar. Besides, italso formed part of other literary genres as a component.
In kalampakam and pillaittamil genres of Tamil poetry ammanai is employed. In
pillaittami] intended for female children ammanaip paruvam finds a place as one of
the various stages of their playful childhood. References to the ammanai game of the
womenfolk are found in ula poems also.
Ammanai

ballads

Apart from the above mentioned literary applications of ammanat it acquired in
_the I7th century the dimension of a ballad for narrating a lengthy story. This is evident
from the works of that period under the title of ammanaipattu, malai and nankaippatal.
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Even epics like Iramayanam and Makaparatam were adapted for the composition of
ammanai ballads such as Iramayana ammanai and Parata ammanai. G. John Samuel

observes in his Tiranaivu Cintanaika] that missionary poets prefer foik literature to
the forms of classical literature to spread their propagandist views among the masses.
The episodes from the famous epics formed the themes of ammanai ballads.

The examples of this category are Alliaracani Malai, Pavalakkoti Malai, Apimannan
Cuntari Malai, Vaikunta Ammanai, Acuvameta Ammanai and Iramar Vanavaca
Ammanai.
The prosody of ammaygai

ballad

Tantapani Cuvamikal states in his Aruvakai Ilakkanam (yappu 31) the prosodic
regulation of ammanai as follows:
kalippa araiarai yakak kuttiyum
etukai inri tanittani certtum
katal yammanai kalarinar cilare
(Adding kalippa verses by half and joining them separately without etukai (rhyme)
some poets composed ammanai ballads)
்

The categories of ammanai ballads
M. Marutamuttu in his edition of Amaiyar Ammanai observes that ammanai
ballads can be categorized under five heads according to their thematic and story contents.
|. Itikaca, Purana Ammanai are the ballads based on epics and mythologies.
Iramayana

Ammanai,

Tiruvilaiyatal Ammanai
2. [lakkiya

Ammadnai

Parata Ammanai,

Kallalakar

Ammanai

and

come under this category.
are based on the poetic themes of Tamil literature

Kovalan Katai Amma nai and Civaka cintamani Ammanai
category.

belong to this

3. Camaya Ammanai are composed by scholars who belong to various
religions to enlogize their respective religions and deities. Ekataci Ammanai,
Cattiyavéta Ammanai and Tirumaraipporul Ammanai are the works of
this category.

Mari Karutammal Ammanai
4.

Camutaya
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ballads based on the complex incidents that

happened in Tamil society. Maturaiviran Ammanai and Ponnar Cankar
Ammanai are the examples of this category.
5. Varalarru Ammanai are historical ballads based on the history of Tamil
Nadu and the incidents mentioned therein.

The ammanai ballads of yore
Ammanai ballads have been available from the beginning of the 17th century.
Such ancient ammanai ballads are Iramappaiyan Ammanai, Ciralan Ammanai, Mivar

Ammanai (by Pukalénti) and Tiruccelvar Ammanai.
The Christian ammanai ballads were composed by Christian scholars who mostly
followed the literary pattern of the above - mentioned works.

Ammanai

ballad in Christian literature

More or less around the same period Christian poets composed Cantiyoku Meéyar

Amm~anai and Arch. Mari Karutamma] Ammanai.

This literary genre appealed to

them greatly and the fun piece of Christian literature in this regard was Cantiyoku
Méyar ammanai which was composed in 1647 by a Sri Lankan scholar by name Petro

who was born as a Brahmin but converted himself to Christianity and changed his name
as well. Between the 17th and 20th centuries many Christian poets contributed works of
the ammanai genre.

Ammanai

ballads relating to Christian saints

The account of saints canonized in Christianity and stories of martyrs who laid
down their lives in the crusades for the sake of that religion provided the themes for
ammanai ballads. Such ballads deal with the lives of St. Sebastian, St. Antony, St.
Xavier, St. Thomas and Vetacatci Tevacakayam Pillai.

Ammanai

ballads

concerning

pious

Christian women

Apart from those canonized among men, among women also many were
canonized in Christianity and we find ammanai ballads on their lives and missions.
Such works are on Arch. Periyandyaki Mata, Arch. Lirtu Mata, Arch. Cepamalai
Mata, Arch. Viyakula Mata, Arch. Tirécammal, Arch. Akinécammal, Arch. Parparammal
and Arch. Pilominammal.
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The literary service of Fr. Henrique Henriques
Tn this context

we

have to consider on what basis or source in Tamil,

the

accounts of the saints who dedicated themselves to Christian missionary service all
over the world were written. Fr. Henrique Henriques of Portugal played a major literary
role in Tamil by first writing Atiyar Varalaru based on the lives of saints written in
Portuguese and Latin. Even before writing Atiyar Varalaru he had written Tampiran
Vanakkam in 1586, all in Tamil language. After the publication of Atiyar Varalaru
he wrote a few works. Thus he played a significant role in Tamil prose writing in a
period when prose creation were not much in vogue.
i

Atiyar varalaru
Fr. Henrique Henriques narrates the lives of 88 saints in his works

Atiyar

Varalaru based on the Portuguese original Flas Sanctorum. In his preface to the work

Fr. Henrique Henriques mentions the great pains and meticulous efforts taken by him in
translating into Tamil the Portuguese and Latin originals. His dedication and sincerity
are evident in his statement that he had taken three years to provide a scrupulous
translation doing justice to both the source languages and the target language of Tamil.

In Atiyar Varalaru there are 70 sections in which the accounts of 53 saints are given
separately and those of 7 saints are given collectively. The other sections deal with
Jesus Christ, Virgin Mary and the glory of Christianity. Atiyar Varalaru was considered

a sacred work next in importance to The Holy Bible by those who embraced Christianity.
The impact of Atiyar Varalaru and Arch. Antoniyar Ammanai
Atiyar Varalaru was written with the didactic aim of making the readers emulate
the lives of saints and ultimately to attain the eternal bliss of mdtcam. The influence of
this work is evident in Arch. Antoniyar Ammanai wherein we find subtle references
in the kanni verses (31 to 39) to Atiyar Varalaru.

The history of Arcciyacistarkal (sanctified devotees or disciples)
Information regarding many new saints was gathered and added to the earlier
accounts of saints and published as a work entitled Arcciyacistarkalin Carittiram in 4
cantos. This work mentions the dates of birth of Christian saints, thereby enabling
Christians to worship the former on their respective birthdays that fall right through the
year from Ist January to 3lst December. This work also enhanced the image of those
saints among the Christian laity.
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Biographical'references to Arch. Mari Karutammal
The canonized Arch. Mari Karutamma] occupies a pride of place among the
saints whose accounts are narrated in the history of Christian saints and in works related
to Christianity. She was supposedly born on the 20th July and mentioned severally as
Marikarutal, Markarittammal, Marikirutal, Marukarutal, Maru Karutammal, Meri
Karutammal in many works.

The precedents for the author of the work
The first historical reference to Arch. Marikaruta] was obviously provided by Fr.
Henrique Henriques followed by Rosci (Father Xavier. Jr) who belonged to the society
of Jesus. The hints in the works of the above two hagiographers should have provided
the material for composition of Arch. Mari Karutamma] Ammanai stories by word
of mouth and religious discources of those days could also have supplemented the author
in his task of composing this ammanai.

Internal evidence regarding the author
There are differences of opinion regarding the author of this work. In the 1876
edition of Arch. Mari

Karutammal Ammanai its editor is mentioned that this work

was authored by one of the poets of yore’. The name of the author has not been
mentioned. Neither in the paper manuscript of this work available in the at Chennai
nor in the 1955 edition of this work published by the Denobili Press at Maturai, we have
any reference to the author. Even in the avaiatakkam (Apologia) where the author
expresses modestly his inadequacy for composing this work, we are unable to get any
clue to the name and identity of the author as all the expressions of modesty by him are
anonymous such as titunirai pollac ciriyén (this mean self full of lapses), arryatan
enpatal (the poem of my ignorant self) etc.

The external evidence regarding the author
As the internal evidence in this work does not provide any clue to its authorship,
we find some external evidence attributing this ammanai creation to one John’. A.P.
6. Malavai V.T.M. Cinnacami Cettiyar (Ed.), Arch. Mari Karutammal Ammanai - Title Page.
7. A.P. Antoni Iracu (Ed.), Arch. Marikarutammal Ammapai.
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Antoni Iracu ina research edition of this work published in 1993 argues that this ammanai
could not have been composed by Aptulla Cayapu as stated by some scholars as a follower
of Islam could not have been familiar with the subtle aspects and tenets of Roman
Catholic Christianity. According to A.P. Antoni Iracu, Aptulla Cayapu would have
converted himself to Christianity and changed his name to John. This John theory is
strengthened by Father Balthazar Da Casta whose epistle to the students of theological
seminaries contains the following sentences: "Next come the two Johns, one of them is
also a great poet. Among other poems he has composed, one on the life of St. Margaret
and other small books through which he does much good as we shall see further on.. ."*
There is no evidence however to state precisely in which literary genre, the supposed
author John had composed his poetic work on St. Margaret whoge name is assumed to
have been adapted as Marikarutal in the Tamil version. In the absence of further
concrete evidence the authorship of this ammanai cannot be attributed to the said John.

The period of composition of this work.
Since the date of Father Balthazar Dacosta's letter is 9-9-1653 the author John
should have belonged to an earlier period i.e., the 17th century
S.
Countarapantian observes that the work belongs to the 18th century considering its style
and content’. It is however difficult to trace any evidence whatsoever in the ammanai
as the author has not refared at all to the period of its composition.

Asch. Mari Karutammal Ammanai : Historical ammanai
The story of this ammanai is related to history. In the Catholic Encyclopaedia
Vol.I (page 652) we find the following information: "The Greek church honours her
under the name Marina on 13 July; The Latin, as Margaret on 20 July. Her acts place her
death in persecution of Dioaletian (A.D. 303-5)". Marikarutal may therefore be taken

as an adaption of the name Margaret in Tamil. This ammanai is based mostly on the
historical accounts of Marikaruta] written by Fr. Henrique Henriques and Rosci alias
Father Xavier. Jr,

The synopsis of Arch. Mari

Karutammal Ammanai

The story content of this ammanai is simple and brief without any complexity
whatsoever. This ballad is a poetic narration of the simple life and Supreme sacrifice of

8. Ibid, p.V.
9. $. Countarapantian, Krttuvat Tamil Hakkiyaccuvatikal,

p.76.
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a pious young woman who strongtly defended her staunch Christian faith against the

onslaught of infidels who had scant regard for human lives or values.
Marikarutal was born in the city of Antiyok as the daughter of Téeyotéci, a sinister

Hindu Caivite priest hostile to Christianity. She lost her mother while quite young and
was brought up by a servant maid. Under the care of her foster mother she grew up to
be a beautiful lass with a rather spiritual than temporal bent of mind. She dedicates
herself, body and soul, to Lord Carvécuvaran with determination. Her knowledge of
Christian code and lore made her a staunch follower of that faith. She undertook a vow
of celibacy and wanted to become a nun in due course. While she was tending her sheep

at the foot of a mountain she attracted the attention of Oliver, the king of that country.
He wanted to marry her but she declined the royal offer. The enraged ruler imprisoned
her and tortured her in several ways to make her agree to be his consort or concubine.
As the young woman was resolute in her refusal to abide by the king's desire, he set
ghosts against her to torment and tease her to submission. The devout Mari karutal
with the divine assistance of Carvécuvaran defeated and drove away the ghosts. She

also eloquently put forth pro-Christian and anti-Hindu arguments before Oliver in order
to convince him and clarify the doubts raised by him regarding the superiority of her
faith. The enraged Oliver however ordered the killing of Marikaruta] and accordingly
she was beheaded. She reached Heaven where she was received by Jesus Christ amidst
the singing angels and divine Music. After her death as a martyr she was canonized and

worshipped.
The variations of the story found in the work
Some Christian Encyclopaedia works or digests clearly inform us that the story
of Marikarutal was in vogue worldwide. Such references tally with the storylines as
found in Atiyar Varalaru, Arcciyacistarkalin Varalaru and in the ammanai work as
well. In the New Catholic Encyclopaedia (Vol.[X)” Marikarutal is mentioned as a
saint worshipped by people for safe delivery in maternity. A few scholars however
attribute the source of Marikarutal to Margaret who lived in the same city as mentioned
inthe ammanai and died asa matyr to preserve her chastity. The accounts of Marikaruta]

in Atiyar Varalaru written by Fr. Henrique Henriques and in the Catholic Encyclopaedia
(Vol.J) published by Robert Appleton Company are more or less similar. However in
the Catholic Encyclopaedia the name Mari Karutammal becomes either Marina or
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Margaret. The city of Antiyok is mentioned as Antioch and the king Oliver is mentioned
as Olybrius".”

The significance of Arch. Mari Karutammal Ammanai
Compared to other ammdanai works this ammanai has a good publishing history
with several editions from the 19th century onwards. It is to be noted that the theme
derived from a foreign source has been successfully adapted to suit Tamil culture and
ethos and evolved as an interesting ballad.
.

The appropriate nomenclature in the ammanai
The author of this ammanat has taken great care to change the names of foreign

characters and places to suit the land and identity of Tamils. The incidents supposed to
have occurred in Asia Minor have been nicely integrated into the Tamil background.
The names Mari Karutammal, Teyoteci and Antiyokkryap pattanam are suitable
Tami! adaptations of foreign names.
The attributes of Oliver
In this ammana1, the king Olivon is portrayed as a typical despotic ruler of Tamil

Nadu. The Hindu festivals such as téroftam (the hauling of temple car along the streets
of towns and cities) and many Hindu rituals are described by the heroine Marikarutal to
emphasise the staunch Hindu orientation of the king and his subjects. It is also mentioned
that Oliver who is sinful and silly as well worships ghosts and glorifies them with
pageantry.
antiyok kianakaril aracuvoli vorumannan

mantamurum puttiyillan mapavi ceynatattai
kélum picacuvukkuk kirttipera venumepru

nilum perumaiyuta nécamayt térottam
térottam pucaiyutan teruvitiyil natakka

paratti mokavitam palastirikal kittata

10. New Catholic Encyclopaedia (Vol.1X), p.199.
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Téyotéci, the father of Marikarutal, is a Caivite priest. He is mightily displeased with
his daughter because of the latter's tirade against Hindu scriptures and mythologies.
pannariya nammutalya palacamaya castirattai
ennama! tattukira lenracolli vécalittu
enrupura nankalotu micaintatoru nalvétam
onrupata castirattai otavetan tattukira]

The trend of religious literature in Tamil
This ammanai work observes the usual pattern of logical argument and debate in
settling religious disputes. In Tamil literature down the ages this practice has been in
continuous vogue. This method enables the readers to follow the religious discussion
easily and accept the intended religious message.

Arch. Marikarutammal and Manimekalai - a comparison
King Oliver's keen desire to win the hand of Marikarutal and her rejection of
the royal offer remind us of Utayakumaran's passionate love for Manimékalai and the
latter's disinclination to accept that matrimonial! alliance. Utayakumaran and Olivon
see their respective heroines Manimeékalai and Man Karutammal! only when both the
kings are on their way to their city rounds. In the ammanai Marikarutal chides Oliver's
amorous offer as unbecoming of
Manimékalai Cutamati, the maid
dignified political deportment and
tries to dissuade Utayakumaran

Manimékalai.

Man

a king and like the fence grazing the crops. In
of Manimeékalai the heroine, sermonizes on the
intellectual eminence expected of a king. She thus
from pursuing his amorous intentions towards

Karutammal tells Oliver,

kannimata mataruta karpulamai kakkiratum
nanritamayp parttu natattuvalup kiritialld
Does it not redound to your glory (as a king) to protect the chastity of virgins and
treat them well benevolently.
glorious ancestry

In Manimekalai Cutamati refers to Utayakumaran's
wherein Karikalan, a young Cola king, disguised as an old man

administered justice perfectly ina dispute. That reference 1s as follows:

ilamai nani mutumat yeyt
uraimutivu kattiya vuravon marukar
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karivun calpu maraciyal valakkum
cerivalai makalir ceppalu munto

Manimékalai and Mari Karutammal Ammanai are similar in their structural patterns
of dividing the stories into katais (section).

Mari Karutal and Tirunévukkaracar - a comparison
Marikarutal's plight and her persecution by king Oliver and his henchmen may
be compared to the tortures and religious persecution undergone by the great Caivite
saint Tirunavukkaracar. They were both religious converts and hence intimidated and
tortured by the upholders of the religions to which they belonged before their conversion.
They are both subjected to extreme physical torture of means of burning their bodies,
dumping them in water to cause drowning or suffocation and tearing their flesh and
muscles by impalement or pressing against a sharp toothed wheel. But both come out
unscathed on account of the divine intervention secured by them through intense prayers
{o their respective gods. They both exhibit remarkable courage in the face of persection
and torture, as evident from the following lines: Tirunavukkaracar states,
namarkkun kutiallom namanai yancom
narakattil itarppatom natalai illom

(Appar Tévaram Marumarrat
tiruttantakam - 1)

(We are not the servile subjects of anyone. We do not dread Naman (Lord Yama, the
god of death. We will not suffer in Hell. We are not uneasy or afraid).
Marikarutal observes as follows when she is intimidated by Oliver's minions,
drenru yennai yatattip patattukirir

cirkonta yékan tirumakalnan kantarivir
[Who do you thinkI am to be berated and bullied like this? Know that1 am the daughter
of the glorious Yékan

(God).]

The pattern of the devotional prayer songs
In this ammanai the prayer songs addressed to Carvécuvaran (the omnipresent
God) are set to simple rhythmic pattern. The soulful devotion to God in entreaty which
characterizes the famous Tamil hymns of Alvars, Nayanmars and Tayumana Cuvamika],
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is found in the verses of prayer and devotion in this ammanai, Marikarutal's words melt
into music whenever she prays to God for guidance or protection.

Canniyaci and Makotaran
Not only does Marikaruta] proclaim herself as the daughter of God but also
exhibits strongwilled and almost stoic endurance in the face of inhuman torture of
various kinds. Hence a ghost disguised as a pious ascetic (Canniyaci) meets her, feigns

interest in her welfare and advises her to agree to be the spouse of Oliver. The fake
Canniyaci

also tells her that even her God Carvécuvaran will not object to such an

alliance. Marikarutal however sees through the evil advice true finds out the identity
of the ghost and drives it away with divine assistance. This incident is comparable to
Makétaran'a disguise mentioned in Kamparamayanam. In the canto Yuttakantam
Makétaran, one of the ministers of Iravanan, disguised as Janakan, the father of Citai
and meets her while she is held as captive in Hankai, He glibly argues and advances
several enticing and persuasive offers and statements on behalf of Iravanan and attempts

to convince Citai and make her agree to the amorous but immoral desire of the mighty
Iravanan. Citai also finds out the false identity and feigned fatherhood of Makotaran
and remains stubborn in her resolve to maintain her chastity. Both Citai and Marikarutal

are spiritually strong and are able to secure timely divine assistance in warding off evil
deception.

The similarities in the stories of ammanai ballads narrating
the lives of women saints
Arch. Mari Karutammal Ammanai not only reveals its close association with
the earlier literaty traditions but also shows a similarity in its story pattern to other
contemporary ammanai ballads narrating the lives of women saints like Akineca Kanni
(St.Agnes),and Arch. Parparammal (St. Barbara). Arch. Kittériammal Ammanai
written by Viramamunivar (Father Beschi) on the life of St. Catherine may well bear
comparison in this regard.

Synopsis of Arch. Kittériamma] Ammanai
A king by name Kayan was ruling over Pirakam, a portion of Portugal. His
daughter gave birth to nine female children in a single conception. She handed over all
those children to her maid with instructions to kill them. But the maid entrusted the
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children to the care of a Bishop who baptized them and brought them up. One of the
children was Kittéri (Catherine). They grew up to be young virgins when a saint who
happened to meet them appriased them of the divine import and nuances of The Holy
Scriptures. Thus ordained they propagated the gospel of Christianity. The king who
was enraged at the propaganda against his non-Christian religion, ordered the
imprisonment of the girls though they were his own flesh and blood. They were however
released by the grace of the heavenly messengers of God. The king then attempted to

give Kittéri (Catherine) in marriage to a ruler of the neighbouring state. That effort
also failed.

The embittered king beheaded Kittéri and her 30 maids at the Pomperu

mountain. Kittéri reached heaven and she was canonized on earth.

The similarity between the two ammanai ballads
In both Arch. Mari Karutammal Ammanatand Arch. Kittériammal Ammanai
tnere is a notable similarity in the incidents and turn of events. The heroines of both the
ammanai ballads, render spiritual service as per the Christian scriptures against the will
of their respective fathers who belonged to infidel religions. Their hands were sought
in marriage by kings but Karutal and Kitteri resist such worldly pleasures. They both
had to undergo imprisonment and inhuman torture. They storically endured torture and
indignity and were finally beheaded. They both reached Heaven after their martyrdom.

Akinéca

Kanni

Ammanai

- a synopsis

In this ammanai ballad the trials and tribulations of Akinéca Kanni (virgin Agnes)
are narrated. Akinécal (Agnes) a native of Rome dedicated herself body and soul to
Carvecuvaran (Lord Almighty). The king of the land, while on his rounds in the city,
met Akinecal, became enamoured of her and desired to espouse her. She however
refused to yield to the king's desire. The king tortured her by stripping her garments and
confining her to brothels. Even after humiliating and harassing her in several ways the
king could not break her iron resolve. The king finally ordered the beheading of Akinecal
and the virgin reaches Heaven to a harmonious reception of holy music.

The comparable aspects of the two ammanai ballads
Both Marikarutal and Akinécal consider themselves the children of God. They
are both desired by kings for carnal or conjugal pleasure. They both undergo several

tortures and are finally beheaded. They both attain the eternal bliss of proximity to God
in Heaven.
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The synopsis of Arch. Parparammal Ammanai
This ammanai ballad tells us of Arch. Parparamma] (St. Barbara). She was the
daughter of Tiyaskor, a Hindu king. She converted herself to Christianity, as she came
under the influence of a preacher by name Atmafiani. The king displeased with the
religious conversion of his daughter, sent her to the country of another king called
Makiciyan. There Makiciyan attempted to coax Parparammal] to relinquish her new
found Christian faith and return to the Hindu fold. She refused to oblige and hence
tortured brutally by rolling her on a bed of thorns, burning her with torches and pulling
out her ribs with hooks. The stout hearted virgin remained undaunted in her Christian
faith and was sent back to her father who stripped her garments and humiliated her.
By the grace of God she was endowed with clothes. The infuriated king ordered the
killing of his daughter and accordingly she was beheaded at a single stroke of the
sword.

The similarities between the two ammanai

ballads

Both Marikarutal and Parparammal] were born to the parents of pagan or orthodox

religions. They both embrace Christianity on account of the influence of their relations
or mentors. They were both compelled by their fathers to return to their original pagan
religion. They were both tortured by kings and ultimately beheaded. They both attained
eternal purity and bliss in Heaven.

The ballad that dispels ghosts and evil spirits
Apart from its similarity and comparability to the contemporary ammanai ballads
narrating the lives of women saints. Arch. Mari Karutammal Ammanai has some
special features that contribute to its significance.

The most important aspect of this

ammanai, is the efficacy attributed to it by devotees in dispelling ghosts and evil spirits.
In the ammanai, Marikarutal is credited with superhuman powers of identifying evil
spirits and ghosts in whichever guise they appear before her.

One such ghost

tries to entice Marikarutal into an alliance with Oliver by means of clever
arguments. She sees through the deceptive trick of the infidel ghost, counters
its arguments effectively and punishes the ghost severely by grabbing it by its
locks, knocking it down on the ground and trampling upon it with her feet. This

incident is described graphically in the prose narration by Fr. Henrique Henriques
in his Atikalar Varalaru in pp 220-221. In this edition of Arch. Mari Karutammal
Ammanai

A.P. Antoni Iracu has provided the title 'Peykalai ottum peru perra' Arch.
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Marikarutammal Ammanai, which means that this ammdnai is endowed with the
good fortune of dispelling or driving away ghosts or devils. This editor has written a
letter to Dr. G. John Samuel, the founder director of the Institute of Asian Studies, that
he is aware of the oral recitation of this ammanai in some villages in Kallakuricci taluk
of Viluppuram district and Jeyaikontan taluk of Perampalir district for exorcising
ghosts and evil spirits."
The ghost factor plays a major role in the plot of their ammagai and 300 lines of
verse are devoted to the activities of ghosts, their disguises, external features and
arguments with Marikaruta] to persuade her to agree to be the paramour of Oliver. The
ammianai also tells as how Marikarutal drives away the ghosts. It is this element that
has given rise to the belief among devotee regarding the ammanai's exorcising efficacy.
A.P. Antoni Iracu, who has done extensive research on ammanai ballads and obtained a

doctorate as well, cites a letter of the Society of Jesus written in the year 1653, wherein
two incidents of removal of the evil influence and harassment by ghosts in a place
called Minkuti near Tafijavar and another small town nearby. ”

The literary excellence of this ammanai
Though this ammanai narrates a simple story in the form of a ballad it has
attained a literary distinction and is cherished as a fine piece of devotional literature.
Similes in this ammanai
We come across quite effective and telling similes in this ammanai. When king
Oliver orders the killing of those who have converted themselves to Christianity. Oliver's
men execute that order. The brutal slaughter is described as follows:

cinkam cinantukontu cemmariyaik kolvatupol
ankam pilanturuka anaivor talaikalellam
(Just as an infuriated lion kills a brown sheep with the limbs torn and melting, the heads
of all). The fury of the king is mentioned in the lines,
enruvoli vorumannan yettina maniyatupol
tunrua cinappulipol collariya kopamutan

ll. Letter dated 15-8-1997 from Dr. A.P. Antoni [racu to Dr. G. John Samuel.

12. A.P. Antoni Iracu (Ed.), Arch. Mari Karutamma! Ammanai.
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(Thus king Oliver like a gem precious and like a ferocious tiger with indescribable
anger).

The ghosts running helter skelter on account of fear are vividly described as
follows with a sense of humour.

kintinilattaip purantik kilattunari polajutu
karatipulika] cimpan kataruvatu polkatarik
kuratu perutta peruyanaik kuralatupol
apayamittu naynarikal apaiyattal lulaivittu
(Poking and ploughing the ground and howling like old foxes. Wailing loudly like
bears, tigers and lions screaming. Seeking refuge like dogs and foxes wailing for refuge).

Lord of all, Carvecuvaran is glorified and His uniquess is picturesquely
mentioned.

curiya nonrufi cutarvici yéluntu
parulakilé yirulaip parutiarut titumam
orucuri yantan ulakil iruttarukkak
karutinat cattirattaikka tiroti yémaraittu
nipratoru varatupol niticaru vécuvarapar

(The sun rises spreading its lustre and dispels darkness in this world.

Just as the only

sun relegates the stats in its mission of driving away darkness with its beams, the just

Carvécuranar..... ர.

Carvécuvaran is the one and only sun whereas deities of other religious are
mere stars.
This uniqueness of Carvécuvaran is further mentioned in a telling metabhor as
follows:
antiratti lantamicai yakaca mantalattil
cantiranat cattirafi cutara liruttarumo

ellanat cattiranka] icaintuolir vittalum
vallanmai untoco! manni lirittarukka
(In the sky and space of this universe will the moon and stars dispel darkness?

Even if all the stars shed their combined lustre. Are they strong and bright enough to
dispel darkness on earth?)
Metaphorical expressions like Kirupaikkatal (ocean of grace) and Karuna varuti
(Ocean of mercy) are also employed to emphasise the greatness of Carvécuvaran.
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Prophetic utterances as in an epic
In the beginning itself this ammanai ballad observes the epic tradition of
informing us beforehand of the events to follow, the climax and the end as warranted
by poetic justice. This is known as varuporu] uraitta] (utterance of what will follow) in

Tamil epic tradition. The third song of this ballad serves this literary purpose in keeping
with the tradition of Tamil epics and ballads

as well.

Diction and Vocabulary
Alvars of the Vaishnavite dispensation and Nayanmars of the Caivite sect employ
certain specific words and expressions to denote their respective faith in their devotional
poems. We can easily find out the religions and sectarian identity by those phrases and
words. Similarly in this ammanai we find Christian terminology ina distinct manner.
Biblical expressions are found in several contexts and dialectal words are also employed.
The examples in this regard are,

tannikarilla paran - (The Peerless one of the other world)
untanrul palam (The might of your grace)
kulunta tannir (Chill water)
arkkun teriyatu (Nobody knows)
keti pera venumenru (to attain salvation)
19181 kana varutiyo (will you listen to the story)
cori cintavé umakkay (to shed tears for your sake)
caruvecuva ranutaiya cattiya vetattore ( Oh! ye the followers of the
True Gospel of God)

tatciyutane iruntu (To remain big or great)

The poet's knowledge of religious tenets
The author of this ammanai seems to be quite familiar with the customs and
habits of Tamilians, the divine sports and miracles of Lord Civan and the wondrous

deeds and pranks of Tirumal and Krishna. This is evident from the arguments and
counter arguments and Oliver and Marikarutal. The poet also describes the minor
deities of Hinduism and their special features.
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The simplicity of ammanai ballad
The prominence given to amméanai ballads of minor literary genre, is evident
from the large number of ammanai ballads available in Tamil literature. They have
been composed in simple diction in kanni verses mostly with songs in other metres like
viruttam interspersed in the ammdnai. Especially in Christian Tamil literature the
ammanai ballad form occupies an important place. Beginning from Arch. Kittéri
Amméanai written by the famous Viramamunivar noted for his epic creatioris we find

examples of this popular poetic genre i.e. ammanai. That accounts for the narration of
the lives of Christian saints in such ballads.
The popularity of Arch. Mari Karutamma] Ammanai is testified by the
impressive history of its publication running to several editions with textual variations
‘
attempted by scholars.
% % %
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மரிகருதம்மாள்

FAITH

அம்மானை

தேவதாய் துணை

அர்ச்.

மரிகருதம்மாள் அம்மானை
காப்பு

வெண்பா

1.

சந்த மரிகருதாள் 'தர்ம சரித்திரத்தைப்
பைந்தமிழாலம்மானை பாடுதற்கு - கந்தவரந்
தாரணியிற் செய்த அருந்தமிழை யான் “பாடக்
காரணமாம் பொற்சிலுவை காப்பு.
சருவேசுவரன்

துதி

அம்மானை

2.

சீராரும் ஞானத் திறையோனை தெஞ்சில்வைத்து
பாராரும் “வாழப் பகர்ந்துரைத்தே னம்மானை
மூன்னவனே யேகன் முகனை “முடி வில்லானே
தன்னிகரில் லாதபரன் றானா யிருப்போனே
வந்துதவு மிக்கதைக்கு வானவனே யுன்றயவால்
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THOSE வேசுவரனேயெயவ்வுயிர்க்குங் கர்த்தாவே
மாது தவக்கன்னி மரிகருதாள் மாதவத்தைத்

தீதுநிறை பொல்லாச்சிறியேனான் பாடுகிறேன்
தந்திடுவீர் நல்வாக்கு தாதாவே தற்பரனே

உந்தனருள் பெற்றகன்னி ஒலிவோரு கையாலே

தர்ம சரித்திரம்- அறவரலாறு.

பாடுதற்கு

- உகந்தவர் - ௮ம்.

உகந்தவர்
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- தகுதி

வாய்ந்தவர்.

௮.ம்- அழகிய

பைந்தமிழ் - பசுமையான தமிழ். உகந்தவர் - தகுதி வாய்ந்தவர். தரணி- பூமி. பொற்சிலுவை - பொன்னாலான
கிறிஸ்துவ சமயச் ஏின்னம். சீர்- செல்வம். இறையோன் - இறைவன். பாராரும் - உலகிலுள்ளோர் அனைவரும்.
முகனை - தொடக்கம். பரன்- கடவுள்.

சுவடிச் சொல்
3. தற்ம

2. பாடவல்லக்

3. வாழ்க

4. முசிலில்லாணை.

THE

DEFENDER

OF

THE

FAITH

Invocation seeking divine protection
The virtuous story of Mary Karutal
Jo compose an ammanai in Tamil
For me to be eligible for that deed
And be capable of rhyming in Tamil
May the Golden Cross, that enabled

in rhythmic verse,
fresh,
on earth,
so dear,
me, protect and provide.

The prayer of Caruvécuvaran
Held thou in my heart, Oh! Lord of this earth glorious,
For all in the earth to thrive, sang | this ammanai
Oh! the First and Foremost! Sans beginning and ending
Thou remain Thou dost remain the peerless Being supreme!
Help me in this narration, Oh! Divine Being!
By grace of Omnipresence thine.
Oh! my Paternal Lord of all! creator of ail lives,

The exalted penance of saintly virgin Mary Karutal
1, a mean little martal full of lapses, profess to rhyme,
Grant me the gospel, Oh! Leader and God Benign!

அர்ச். மரிகருதம்மாள் அம்மானை

கற்புநெறி குன்றாமல் காசினியிற் பாடுபட்டு
அற்புதமா யும்முடைய 'அனந்தபதி மோட்சமதில்
சென்று முடிபெற்ற “திருச்சபையை யான் பாட
நன்றெனவே வந்துதவு நானிலத்தி லிக்கதைக்கு
அஞ்சலென வந்துதவு மாதியந்த மில்லானே

5

”“தற்காக்க வேணுமையா

தஞ்சமெனக் குன் சிலுவை

சங்க சிஷ்டர் துதி
பத்துவச னப்படியே பாருலகத் தோர்நடக்க
முத்திவழி காட்டுகின்ற முனிவோர் திருச்சரணம்
ஆதார மாக அடைக்கலமாய் நெஞ்சில்வைத்துப்
பாதார விந்தம் பணிந்தேனே யம்மானை

20

அவையடக்கம்
வேத புராணமதை விரித்தே சுயம்பாடப்
போதவங்கள் ஞானம் புகழும் பெரியோரே

அறியேன்

பலகலைக

எாராய்ந்து யான்பாடச்

சிறியேன் றமிழ்தெரிந்து செப்புவதைக் கேட்டருளும்
ஒராண்டு சென்ற *உறுமதலைக் “கொத்தபடி
பார்பூண்ட யென்வசனம் பத்துமோ பத்தாது
அரசர் மகுடமுடி யதிவிதஞ்சே ராணிமுத்து

25

இிரைகடலிற் சங்குமணி செப்பியதுக் கொப்பாமோ
ஆனதொரு வாறதுபோ லன்பாக யென்பாடல்
*தேனமுதம் போலத் தெரிந்துதமிழ்ப் பாடுகிறேன்
மாது மரிகருதாள் மங்கைகற்ற சாஸ்திரத்தைப்
போதவுரை சாஸ்இரத்தின் புதுமைதனைக் கேட்டருளும்

30

காசினி
- பூமி அந்தம்- முடிவு. தஞ்சம் - அடைக்கலம். முத்தி- வீடுபேறு. பாதம் * அரவிந்தம்.
தாமரை போன்ற பாதங்கள். மதலை - குழந்தை. பத்தும் - போதும்.
ஆணிமுத்து சங்குமணி - சங்குத் துண்டுகளால் ஆக்கப்பட்ட மணி.

பாதாரவிந்தம் -

உயர்ந்த முத்து

சுவடிச் சொல்
1. யனநீதபஇ

2. இருச்சபையே

3. தற்கார்க்க

4. உறுமதளை

5.

கொற்றபடி

6. தேனமுற்தம்

The Defender of the Faith

The virgin, Mary Karutal, who attaine your Bliss!
Strove on this earth with chastity undiminished,
And wonderfully at your Eternal state of mofcam
The diocese attained the crown,
To eulogize that diocese;
Help me for good, For this story on earth,
To be fearless, come and help, Oh! Lord who has no beginning or end!
Thy cross.is my refuge, save me Oh! Sire

Prayer to the reverend disciples / aposties
For the devotees to abide
Surrendering to the saints
Placing them as the basis
Bowed I to their lotus feet

by the Ten commandments.
(apostles) who show the way to Heaven
and refuge in my heart,
and presented this ammanai.

The Author’s

Modesty

To expand in verse the mythology scriptural,
Oh! great ones hailed for penance and profundity thine,
1 know not how to explore the arts various to rhyme,
Pray, listen to what little | (the small) one) expound in the Tamil | have learnt
is my diction, that resembles the lisping of a child one year old,
Enough for the task? No, it won't suffice,
Pearl precious in a king’s crown adorning,
Can it be compared to a string of conchs washed ashore by waves?
Whatever comes as my song is out of love, (devotion)
Tamil | deem as ambrosia and venture to rhyme.

The lore and scriptures learnt by Mary Karutal, a woman young,
Pray listen to those annotated scriptures novel and profound

Sa

அர்ச். மரிகருதம்மாள் அம்மானை

மரி கருதாளின் தந்தை
அத்திசையி லேயிருக்கு மந்தியோக் தியநகரில்
நகரி தனிலிருக்கும் நல்ல மரிகருதாள்
புகழ்சேரவள்தகப்பன் பிசாசமதத் துள்ளவனாம்

சூனியத்தைக்

35

காப்பவன்

குருவாய் மறுசமயக் கெட்டக் காரபாவி
எரிவாய் நரகி லிருக்கும்பிசா சையழைப்பான்

அழைப்பாளன் பில்லிசூனியத்துக் காகவே போய்விடுவான்
விளைப்பான் வெகுபாவம் வெகுபூசை பில்லிவிட
பில்லிக் குறளிவிடுவான் பெருங்குறளி தீட்சைவைப்பான்

40

மங்கையர்க்கு மருந்திடுதல்
நல்லமட 'மங்கையரை நானிலத்திற் கற்பழிப்பான்
பொற்புடைய மங்கையர்க்குப் பொருந்த மருந்திடுவான்

இப்படியே செய்துவரு மியலான காலமதில்
“பொற்கொடியைப் பெற்றவன்னை போய்நரகில் வீழ்ந்ததுவும்
“மற்கபடஞ் செய்தகப்பன் வன்னரடில் போனதுவும்

45

இன்னும்சில கேடுகளும் ஈனன்செய்து வந்தவகை
மண்ணுலகி லேவாமும் மாந்தர்களே கேட்டருளும்
மருந்திடுவான் கைம்பெண் மடவார்கருவழிப்பான்
விருந்திடுவா னஞ்சுகொண்டு விடுவான் பிசாசுகளை
விடுவைவிடு வான்மிகுந்த சத்திபூசை செய்வான்
நடுமலையி லேயிருக்கும் நல்லமட மங்கையரை
மங்கையரைக் கொண்டுவரவேபேயை விடுவான்

50

பேயை விடுவான் பெருஞ்சடை சூலத்துடனே

குரு - ஞானாசாரியன். எரிவாய் - நெருப்பு போன்ற வாய். பில்லி சூனியம்
குட்டிச்சாத்தான் போன்ற தேவதைகளை ஏவிவிடும் வித்தை. கபடம் - வஞ்சகம்

ச௬வடிச் சொல்
1. மங்கையரே

2.பொற்கொடியே

3. மாறகபடஞ்

- சூனிய வித்தை.
விடுவை - ஏவல்.

குறளி

The Defender of the Faith

Mary Karutal’s Father
In the city of Antiago, In direction proper,
Lived there, the good one, Mary Karutal,
Her renowned father, however, the religion of ghosts professed
The patron of witchcraft

Asa mentor of other (infide!) religion which he did patronize,
From Hell infernal can he summon ghosts,
Summon (them) and wend his way to perform witchcraft,
Commit grave sins, he will, perform witchcraft and
Black magic vile, he will set in Perunkurafi titcai.
Drugging women

Rape he will on earth many a woman good and fine,
Drug he will, damsels virtuous,
In such a period of his actions thus,

(Haw) he who sired the golden creeper-like damsel, fell head long into hell,
And (how) the father guilty of vicious deeds had to go to hell violent.

Drug he will, abort widowed women who have conceived,
Host dinners with lethal poison mixed,
Worshipping

Goddess

Cakti

Set he will ghosts against people and release them too,
Perform the worship of Cakti,

To bring damsels good from their midmountain abodes,
Set he will a ghost to bring them
Despatch yet another ghost of matted hair armed with a spear,

அர்ச். மரிகருதம்மாள் அம்மானை

நாய்போல வடிவுகொள்ள நாடி யனுப்பிடுவான்
அனுப்பியேதா னெல்லவர்க்கு மங்கேபுத்தி சொல்லிடுவான்
விடுவான் பிசாசுகளை 'வெஞ்சினஞ் சிங்கம்போல

55

பன்றி பாம்புபோலே பறவை மிருகம்போலே

பேய்களுக்குப் பூசை செய்தல்
எண்ணி யெலியானை *யெரிநெருப்பு போலே
கடுவாய் புலிபோலே கருங்குரங்கு பன்றியைப்போல்

நெருப்பெரிய வன்னரகஇில் நிஷ்டூரப் பேய்கள்தன்னைத்
தெரி௫த்துப் பூசைபண்ணிச் சேவிப்பா னஞ்செழுத்தால்

60

வித்தைகள் பல செய்தல்
அஞ்சுமூன் றெட்டெழுத்தா லன்பத்தோ ரட்சரத்தால்
மிஞ்சுமிக வித்தையெல்லாம் விதமாகச் செய்திடுவான்
செய்வானிந்திர சாலவித்தை தீநரகப் பேயாலே

மைவிழியா ரைக்கெடுக்க *மதனநூல் வித்தையெல்லாம்

65

“இப்படியே பொல்லாத வஞ்சனிவன்பேரும்
செப்புகிறே னிப்பொழுது தேயோதேசி யானோன்

மரிகருதாள் வரலாறு
தேயோ தேசியான் தருமகளா மர்சியசிஷ்ட
தூய மரிகருதாள் சுத்தமிகும் பொற்கொடியாள்

பொற்கொடியைப் பெற்றவன்னை போய்நரஇல் வீழ்ந்ததுவும்

70

மற்கபடஞ் செய்தகப்பன் வன்னரகில் போனதுவும்

நிஷ்டூரம் - கொடுமை. அஞ்செழுத்து - 'சிவாயநம” என்னும் மந்திரம், எட்டெழுத்து - ஓம் நமோ
நாராயணா!
என்னும் மந்திரம். அட்சரம் - எழுத்து.
சாலவித்தை - கண்கட்டி வித்தை.
மதனநூல் - மதனசாத்திரம்.
தேயோதேசியான் - மரிகருதாளின் தந்ைத.

சுவடிச்

சொல்

1. வெண்சினம்

2. யெரியு நெருப்பு

3. மதனனூல்

4 மிப்படியே

The Defender of the Faith

Send itas a dog a disguise,
Seek, he will to advise all (despite his ill deeds)
Send ghosts in disguise various,
As furious lions, pigs, snakes, birds and beasts
Worshipping

the ghosts

Like rats elephants and fiaming fire,
Vicious jawed tigers, monkey black and pigs
Invoke such ghosts terrible with five letter mantiram in hell infernal,
Performance of many tricks

Perform he will tricks various mantirams
Optical illusion of intiracalam through devils hellish,
To seduce mascara-eyed women tricks of Matana castiram he will devise,
Such a wicked and evil one he was,
His name | shall reveal now, TeySteci it was
The Story of Mary Karuta|

The daughter of Téyotéci, the revered apostle
Mary Karutal, the pure (virgin) golden creeper-like damsel,
The mother who begot the damsel. Found in Hell her destination,
The father, of vicious deeds, followed suit to hell violent

10

அர்ச். மரிகருதம்மாள் அம்மானை

மின்னார் மரிகருதை மெல்லியரை வேறொருத்தி
ஒருத்தி வளர்த்ததுவு மோதரிய சாஸ்திரத்தை

திருத்த முடனவளுந் தெளிந்தே யறிந்ததுவும்
அறிந்துகன்னி யாஸ்திரீயா யருந்தவசு பண்ணினதும்

75

சிறந்தயந்தி யோக்கியிலே சித்திரரூப கன்னியரை

கன்னியரைத் தானொலிவோர் கற்பழிக்கக் கேட்டதுவும்
உள்னியவன் தன்னோடே உத்திரங்கள் சொன்னதுவும்
சொர்ணமயக்கள்னிமின்னாள் இறந்துரைத்த சாஸ்திரத்தால்
தர்க்கம்பண்ணி யேயவனைத் தய்யல்கன்னி வென்றதுவும்

80

'வெல்கருத்துக் “கன்னியரை வெகுபாடு கள்படுத்தி

நீடுஞ் சிறைவீட்டில் நிஷ்டூரன் வைத்ததுவும்
வைத்தபின்பு தான்வணங்கும் வன்னரகப் பேயைவிட்டுப்
புத்திசொல்லி விட்டதுவும் பூவை பிசாசைப்பிடித்து
அடித்துத் துரத்தியபின் அழல்நரடில் போனதுவும்
போனதற்பின் றானொலிவோர்பூவையரைச் சூளையிலே

8

தானே நிறுத்தியதும் தையலுடல் வெந்ததுவும்

வெந்தபின்பு சீவன் விடாதே யிருந்ததுவும்
மந்தமுறும் பொல்லாத மாபாவி யானவன்றான்
குஞுந்ததண்ணீர்க் கொப்பரையில் கோதையரைப் போட்டதுவும்

எழுந்திருந்து நற்றவத்தாள் எதிராக நின்றதுவும்

9

நின்ற புதுமைகண்டு நேசமுற்று அப்பொழுது

நன்றெனவே யெல்லோரும் நாதனருள் வேத.மதஇல்
வேதமதில் வந்தவரை வெஞ்சினங்கொண் டேயொலிவோர்

தீதுறவே வெட்டினதுஞ் செல்வகெத பெற்றதுவும்

கெதியடைய பாடுபட்ட கெட்டி மனங் கற்புடையாள்
மதிவளரு மங்கையரைவன்பனொலி வோருமன்னன்
ஒளிசெறியுங் கன்னிதலை உறுபாவி வெட்டினதும்

கன்னியாஸ்திரி

95

- கிறிஸ்தவப் பெண் துறவி. தவசு - பற்றை நீக்கிக் உடலை
வருத்திக் கொண்டு கடவுளை
வழிபடுகை. உத்திரங்கள் - பதில். தர்க்கம் - வாதம்.
நிஷ்டூரன் - கொடியவன். பூவை - பெண்; மரிகருத
ாள்.
சீவன் - உயிர். மந்தம்- இமை. கொப்பரை - பிடியோடு கூடிய
பெரும் பாத்திரம். கோதையர்- பெண்: மறிகருதாள்.

சுவடிச் சொல்
1 வெழ்க்கருத்து

2, கன்னியரே.

The Defender of the Faith

Mary Karutal the tender girl, by another woman brought up
Scriptures of rare comprehension did she learn,
With clarity and understanding perfect,
Asanundid she practise asceticism austere,

in Antiago where she was born, did she predict,
What lay in store for damsels picturesque
As olivor approached her,
With her erudition golden and scriptures openly expounded,
Did the virgin damsel debate with and defeat the ghost,
Who tormented girls with ideas winning the sound,
The cruel one who kept in prison the damsels for long,
Then through the hellish ghost whom he worshipping
Did release after admonition, and caught hold of the ghost worshipped,
Drubbed and drove it, and reached the fiery hell then
Made the damsel stand at a corner there,
Burnt was the damsel’s body but her soul in tact remained.
The delaying and wicked sinner grave that he was
He did immerse the damsel in a vessel of water cold,
However they did emerge and stand with penance pious,
Fascinated by that miracle novel,
Augurs well by the scripture of God, felt all
The one who pursued the scripture , was by the furlous Oliver
Beheaded for certain but attained immortal state blessed
The damsel who struggled for that state, a chaste and strongwilled one,
That woman like a waxing moon, lustrous virgin, chopped she was by the
sinner grave.

1]

12

அர்ச். மரிகருதம்மாள் ௮ம்மானை

மட்டில்லா மோட்சமதில் மங்கைகள்ளனி யாத்துமந்தான்
தானாய்ப் பரஞ்சோதி சருவேசு 'வரனுடைய

100

தேனார் முகமுகமாய்ச் சென்றுகன்னி “முத்திபெற்றாள்
முத்திபெற்ற வாறுதன்னை முகனை “முடி வைத்துவக்கி
சித்திரமாகத்தெரிந்து செப்புகிறேன் கேட்டருளும்
செப்புகிறேன் புஸ்தகத்தில் இிறவோ றெழுதிவைத்த
ஒப்பரிய புஸ்தகத்தி னுரையொழுங்கு தான்பார்த்து

105

பார்த்தடியேன் பாடுகிறேன் பாவலரே யிக்கதையில்
“ஏற்றகுற்ற முண்டானா லிசைவா யுளீரத்திடுவீர்.

விருத்தம்
3.

அண்டரண்ட முங்கடந்த வகண்ட ஞானத்
தரும்பொருளை யனைத்துயிர்க்கு மாதி யானை
தெண்டனிட்டேன் நிருவடியைச் சென்னி பூண்டு
திருச்சபையின் சாஸ்திரஞ் செகத்தோர் காண

உண்டொளியா னொலிவோரு

கையி னாலே

உபத்திரவப் பட்டேயவனுக் குள்ளா காமல்
மண்டலத்தி லிருந்துபதஞ் சேர்ந்த மாது
மரிகருதாள் கதையதனை மகிழ்ந்து கேளீர்.

அந்தியோக்கிய

நாட்டுச் சிறப்பு

அம்மானை

4.

முந்தியுரை சொல்லிவந்த முகனை “முடி வைத்தேடும்
அந்தியோக் இயவெனும்”பே ரானதொரு மாநகரில்
தாய்மன்ன ராய்துரையாம் நண்பனொலி வோருமன்னன்
வீறொத்த பாவியெனும் வீறுகொண்ட பட்டணத்தை

ஆத்துமம் - உயிர். பரஞ்சோதி - மேலான ஒளி; கடவுள்.
தெண்டனிட்டு - மண்டியிட்டு. உபத்திரம் - துன்பம்.

சுவடிச் சொல்

1. சுரணுடைய

முகனை - முதல். ௮ண்டரண்டம்

-

தேவருலகம்.

ப்

2. முறிபெற்றாள்

3. முகிவைத்துவக்கி

4, யேத்தடா

5, முகிவைத்தேளும்

6. பேறான

13

The Defender of the Faith

In the eternal state méfcam

unlimited, the virgin damsel,

Of her own accord towards the luminous Lord transcendent,
Reached with face sweet like honey, the Lord of all,
Attained mukti the virgin thus,

How she attained mukti as a sketch
By grace of Mukan shall! begin, comprehend and narrate, pray listen
Narrate | shall, what one scholar has written clear,
Ina book peerless and with undeviating preference exact,
Rhyme | shall accordingly in this story mine,
Pray, tell me, if errors there are anyway.

3.

Oh! wise one, wide and rare that transcends the universe,
The Lord of all! Place | thy feet on my head and prostrate
For the attention of all on earth who by the scripture of the diocese abide,
The story of Mary Karutal who suffered at the hands of Oliver
But to his desire did not yield and on that account
Reached from here on earth the feet of the Lord
Pray Listen joyously, to the story of Mary Karutal
The glory of Antiago Country

4

Crowning Mukan, mentioned early here (| narrate)

In acity huge, Antiago by name,
As mother, king, master and friend

Oliver The vigorous sinner administered the city vibrant,

14

அர்ச். மரிகருதம்மாள் ௮ம்மானை

பட்டணத்தைத் தானடத்தும் பாங்கதனைக் கேட்டருளும்
மட்டலருந் திண்புயத்தான் வளமை தனைக் கேளும்
கேளும் நகரில் கிளர்ந்தநாட் டுச்சிறப்பும்
தாளு மனத்துடனே சற்றமர்ந்து கேட்டருளும்

ச்

கோபுரச் சுற்றுமதில் அலங்காரம்
கேட்டருளும் வன்னரகில் கெம்பிவரும் பேய்களுக்கு
நாட்டிலெங்குங் கோபுரங்கள் நல்லமணி வேலைசெய்து
வேலையிட்டுச்'சுற்றுமதில் மேலே ய்ருப்படுத்திக்

10

கோலமிட்டு மாடுசிம்மங் குரங்குபன்றி நாயெலிகள்
எலியும் பெருச்சாளி யானைமுகம் பாம்புமயில்

மெலியுஞ் சடைமுடியும் வெஞ்சினம் சகுலம்பிடித்து

சூலத் தொடுதடியுந் தொந்திபெருத் தவயிறும்

5

சேலைத் துயிலுரிந்து சேரநிரு வாணருமாய்

சுற்றுமதில் சித்திர அழகு
இப்படியே சுற்றுமதி லெங்குமேதான் வேலைசெய்து
அப்படியே சுற்றுமதி லதன் &ழே சித்திரங்கள்.
செம்பொற் தகடடித்து சிறந்தவயி ரமரத்தால்
கம்பமென வேநாட்டிக் காளவிளக் கெரித்து
அம்பொன் தகடடித்து அசையாத

20

*கால்நாட்டி

கம்பந் தனக்குசரக் காள விளக்கேற்றி
காளையுடன் ரிஷபம் கல்லதனா லுண்டாக்கி
தீங்குடக் கும்பம் நின்றசிக ரமுடிமேல்

சிகரக் குடமுடிமேல் செம்பொற் றகடடித்துப்

25

பகரவிதங்களெல்லாம் பாம்புபெருச் சாளியுடன்

மட்டு - தேன்.

சுற்றுமதில்

ரிஷபம் - எருது.

கம்பம் - தூண்:

- கோயில்;

சுவடிச் சொல்
[. சுற்றுமதிள்

8. கால்னாட்டி

நகரம்

பகரம் - ஒளி.

முதலியவற்றைச் சூழ்ந்துள்ள

சுவர்.

காளம் - ின்னம்.
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The Defender of the Faith

Pray listen to his style of ruling,
Listen please to the brawn of that man of shoulders mighty,
Lend earthshine to the glory of the country in the city flourishing,
Sit for a while and listen with minds patient,
Decoration on the wail around the temple tower

Pray listen also, to the role of ghosts frenzied in hell violent
in towers countrywide, crafted with precious stones,
Designed and shaped on top of the ramparts,
Adorned with figures of bull, lion, monkey, pig, dog and mice,
Mouse, bandicoot, elephanthead, snake and peacock,
With thin locks matted and angrily held spear,
A staff too along with the spear, and a stomach bulging,
Stripped of the saree, figures nude.
The beautiful designs on the ramparts
Thus designed on the ramparts entire,
With figures below the wall,
Made of wood toughened with age, framed with sheets of gold, pure and fine,
In such a gold framed lamp post unshakably fixed,
Lighting a chain of lamps fixed on that post,
With the figure of a bullin stone carved,
On top of the pole, designed with figures,
The post crowned and covered, with sheet of sterling gold
Engraved ail over with figures of snakes and bandicoots.

அர்ச். மரிகருதம்மாள் அம்மானை

16

பெருச்சாளி சிம்மமும் பெருவயிறு யானைமுகம்
கருச்சான் காகங்களுங் குரங்கு கூகையுடன்

வஞ்சியர்களின் ஆடல் பாடல்
கூகைக் 'குருவிக் கோலப் பருந்துடனே
30

வாகைப் £பலவிதங்கள் வஞ்சியர்கள் கூத்தாட
ஆடல் பலவிதங்க எங்கங்கே கூத்தாட
பாடல் பலமோகம் பாவம்வெகு வாய்வளர

வளருமி ராச்சியத்தில் மண்சிலைகள் வீதியெல்லாம்
இளறு மறுகிதெல்லாங் கெப்பித மாயிருக்கும்
*இருமருங்கு நாலுதிக்கு மெங்குமுள்ள மண்டபமும்

35

பருமரங்க ளால்தேரும் பருமாற வேலையிட்டு

தெருவீதி அலங்காரம்
வேலையிட்டுத் தேரோட வேசியர்கள் கூத்தாட
கோலமிட்டு வீதிதொறுங் குத்துவிளக் கேற்றிடுவார்

“ஏத்தரிய மேடைமச்சு மிரத்தினமணி மண்டபங்கள்
சாத்தரிய வுப்பரிகை சாலிறங்கு மேடையிலே

40

மாட முடன் சவுக்கை மணியா சன மெடுத்து
கூட முகடுகம்பங் கோட்டைவெகு கொத்தளமும்
கொத்தளமேற் சாலைகளும் கோட்டைபெரு வாசல்களும்
சித்திரஞ்சேர் வாவிகளும் செந்நெல்விளைந் தேயோங்க

பேய்களுக்குப் பலியிடுதல்
ஓங்குஞ்சத்திர சாலைதர்ம மொழுங்காக வேவகுத்துப்
பாங்குடனேபேய்களுக்குப் பருத்தமா டாடுபன்றி
பன்னரிய தநரஇல் பரிந்தெரியும் பேய்களுக்கு
நண்ணிப் பெலியிடுவார் நாதனென்றுங் கும்பிடுவார்
கொடியசெடி லாடிடுவார் கும்பிடுவார் தெண்டனிட்டு
சிம்மம் - சங்கம். கூகை - கோட்டான்
மறுகு - தெரு.
பரத்தையர்கள். உப்பரிகை- மேல்மாடம்.

கெப்பிதம் - கற்பிதம்;

சுவடிச் சொல்
1 கருவி

2. பதிவிரதங்கள்

3. மனசிலை

4. யிருமருங்கு

8. யேத்தருய

அலங்காரம்.

45

வேசியர்ச

The Defender of the Faith

17

Bandicoot, tion, bulging stomach and elephant head,
Black sparrow, crow, snakes, black monkey and owi big,
Songs and dances of damsels
Owl, bird and hawk majestic,
With such figures danced the damsels
Here and there danced in postures several,
Songs denoting desires with drinks increasing
Statues all over the streets in that kingdom
Lining both sides in splendour full,
Lined on both sides occupying four directions was a hall
Achariot made of timber stout, decorated woodwork.
Streets and Roads decorated
Along with decorated chariot, whores dancing

In streets one and all draw kd6lams and light pedestal lamps auspicious,
Erect a dais rare as halls of gems precious,
Abalcony raftered rare descending which was the dais
Aseat provided with a square shed raised high,

Halls and poles in ‘ine to form a fort’s paraphernalia,
Around them huge roads and entrances,
Ponds beautiful, and red paddy growing lush
A towering choultry too, all these decorations in sketches picturesque.
Offering sacrifice to the ghosts
To the ghosts stocky bovine, goats and pigs duly,
To the fiery ghosts in Hell infernal,
Sacrifice they will, worship the chief of Darkness, prostrate and in
obeisance fold hands,

18

அர்ச். மரிகருதம்மாள் அம்மானை

படியிற் சரகுதின்பார் பத்தரென்றுங் கும்பிடுவார்
தின்பார் மலசலங்கள் செத்தமறி கண்டமதை

50

வன்பாக வேயணிந்து வயிரமுத்துப் பூண்டிருப்பார்

பூண்டபில்லி

'சூனியத்தைப் புதைத்திடுவார் ரோசகத்தில்

நீண்ட சடைதரித்து நிருவாண ராய்த்திரிவார்
தெரிவை மடமாதர் சலைதனை யேயுரிந்து

55

“எரிவாய்ப் பிசாசுவுக்கு யினியசத்தி பூசைசெய்வார்
பூசைபல சாதியுடன் பொருந்துகள்ளு சாராயம்
தூசு பலகறியுஞ் சோறும் படைத்திடுவார்
எல்லாருங் கூடிநன்றா யெச்சிகலந் துகுடித்துப்
பொல்லாத மோகசங்கம் போதவெறி கொண்டுசெய்வார்

60

சுடுநரகில் விழுந்து அலறல்
செய்வார்கள் மெத்த சிவலோகஞ் சேரவென்று
நைவார்சுடுநரகில் நடுங்கிவிழுந் தேயலறி
அலறும் பெருநகர லழல்சேர் பிசாசுவுக்குப் .
பலரும்வெகு பூசைபண்ணிப் பத்திமுத்தி கொண்டுசெய்வார்
செய்வார் சிறப்பிட்டுத் தெருக்க ளலங்கரித்து
நைவார் வெகுபசியில் நல்லவுட லைவெறுத்து
ஒறுத்த வெகுபசியாலுலர்ந்த சரகுஇின்பார்
வெறுத்துப் பசியுடனேவிரசம் பிடித்தருப்பார்
இருப்பார் மடமாத ரிப்படியே வந்நகரில்

65

கரைப்பார்கள்தங்களுடல் கடிய தபசுபண்ணி

70

“இப்படியே தீநரகி லெரியும்பே யைக்குறித்து
அப்படியே தானடக்கு மந்தியோக் கியநகரில்

புத்தியில்லான்

வளமை

அந்தியோக் இயநகரி லரசுவொலி வோருமன்னன்
மந்தமுறும் புத்தியில்லான் வளமைதனை யேகேளும்
படி - நீர்நிலை; பூமி.
ரோசகம் - வெறுப்பு.

நிருவாணர்

- ஆடையில்லாதவர்.

சுவடிச் சொல்

1. துணியத்தை

2, யெரிவாய்

3, யிப்படியோ

போத

- போதை.

வெகுபசி

- மிகுந்த பர,

The Defender of the Faith

19

Eat in bushel the extract and as devotees worship,
Eat excreta.
Don willingly, wear diamonds and pearls

Bury that object of biack magic (pillicuiniyam) in hate
With long hair matted, will they roam nude,

Stripping Terivai women,
To the ghosts emitting fire, they will perform Cakti worship

Worship variously offering toddy and arrack
With meat several offer cooked rice too,
All partaking of it in vessel same as a spittoon,
in groups of wicked lust with passion intoxicated.
Falling in the burning Hell and screaming
Perform such worship as to reach Civalokam

Trembling the ghost will fall into Hell fiery and scream,
To that screaming ghost fiery in Hell huge,

Many will worship devoutly for eternity,
Decorate the streets, with attention special,
Hide in hunger acute hate the body fine,
In appetite dire dried leaves consume they will,
in hate and hunger, observe the vow
Thus the womenfolk in that city,
Emaciate their bodies in penance severe,
About such a ghost buring in Hell,
In the city of Antiago, Oliver was king.

The

opulence

Pray listen to that dunce’s prosperity,
To glorify the ghost, did he conduct

of

a

dunce

20
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கேளும் பிசாசுவுக்குக் 8ர்த்தபெற வேணுமென்று
நீளும் பெருமையுட நேசமாய்த் தேரோட்டம்
தேரோட்டம் பூசையுடன் தெரு" வீதி யில்நடக்க

75

பாராட்டி மோகவிதம் பலஸ்இரீகள் கூத்தாட

ஆடல் பலஸ்திரீக ளவன்வணங்குந் தேவனுக்கு
நாடெங்குங் கோவிற்கட்டி நரகமது போலிருக்கும்

80

புத்திகெட்ட துரைத்தனங்கள்
நரகப் பெரும்பாவி நாடகச் சரியாடல்
விரகத் துடன்மோகம் விளையவே பார்த்திருப்பான்

“இருப்பான் பிசாசுவுக்கு யெந்நாளும் பூசைபண்ணி
'துரைத்தனங்கள் புத்திகெட்டுச் சொல்லரிய வன்குருடாய்
குருடரினும் புத்திகெட்ட குரடனொலி வோருமன்னன்
மருடரிரு டர்செவிடர் மருளர் குருடருமாய்

4

திருடர்வெகு தப்பறையர் செப்பரிய பொய்யுடையார்
பொய்யறு தானவர்போற் புலையர்வெகு வாய்கூடி

“நையவே தான்வணங்கும் நரகப் பிசாசுகள்

நரகப்பிசா சைவணங்கும் நண்ப னொலிவோரை

விரகத் துடன்மோகம் விதங்கொண்டே பாடல்செய்வார்
சொல்லரிய வன்குருடாய்ச் சோதிநட்சத் இரங்களென்பார்

மறையோர் புலவரோடு

“வன்னகரத்

திறைசே ரொலிவோரைச்

90

தாசிகளும்

செயசெயவென

வேபுகழ்ந்து

புகலரிய அந்நகரில் பொங்கியெழுந் தப்பொழுது

95

ஆர்க்குந்தெரி யாதுகண்டீ ரலகைபண்ணுஞ் சூட்சமூடன்

100

சகலதப் பறைபுதுமைதான்காட்டு மாநகரில்
நகரியந்தி யோக்கியிலே நாட்டுமருந் தின்பலத்தால்
பகரில் வெகு சூட்சமுடன் பல.பிணிகள் தான்தீர்க்கும்
தீர்க்கும்பல நோய்பிணிகள் தநரகப் பேய்களெல்லாம்

“இப்படியே கண்ணிவைத்து யிந்தவிதத் தால்பிடித்து
அப்படியே வன்னரகி லனைவர்தனை யுங்கொடுபோய்

ஸ்திரீகள் - பெண்கள். தப்பறை - கபடம்; பொய். மருளர்
- ௮ றிவு மயக்கமுள்ளவர். மருடர்- மயக்கம்
தருபவர்.
இருடர்- அறியாமை இருளில் அழுத்துபவர். புலையர்
- கீழ்மக்கள். தாசி - விலைமகள்; அடிமைப
் பெண்,

சுவடிச் சொல்
1.

வுதியில்

2. யிருப்பான்

3. துரத்தனறுகள்

/.னையவே

5. வணணரக

உ௩.யிப்படியே

21

The Defender of the Faith

With eclat and devotion temple car festival,
Festival and worship on streets and roads

In lustful celebration women so many dancing
Damsels dancing for the deity of his worship,
Erecting temples all over the land as in Hell
The grave sinner hellish
The

Foolish

misrule

Would watch the plays and dances with pangs of lust

Worship on all days the ghosts
Ruling ignorantly remaining utterly blind
ven more foolish than the blind king oliver
With cowards, dark souls, deranged and blind ones
Thieves very foul Pariahs, liars beyond description
And lowly Pulaiyas too, all assembied
As they worship the ghosts hellish
Eulogise they will, with songs lustful, Oliver

Who too worships the same ghosts hellish
With blindness untold, they will call them stars luminous,

Poets well versed in scriptures and whores of hell,
Will! adulate Oliver and exclaim ceya ceya (for his victory)
in that city of violence untcld, swelling then,

All kinds of lapses novel displayed, in that city great
In the city of Antiago, by dint of native medicine,
Very subtly curing diseases several,
The ghosts of fiery hell the diseases many will rid,
Unknown to any, will cure dexterously by sleight of hand,
In such manner trapping and accordingly catching,
Thus taking all to hell violent

6a
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22

இந்த மயக்கமதை யெண்ணாம லேகுருடர்
அந்தியோக் தியவெனு மானதொரு வந்நகரில்
இவ்வளவே பட்டணத்தி லெந்நாளு மந்நாளில்
செவ்வைவழி யானதொன்று செய்துகொண்டு தான்வருவார்

705

வருவார் சகலர்களு மணியக்காரர் குருக்கள்

தரைமீதிலே யவர்கள் தங்கள்தங்கள் மங்கையர்கள்
மங்கையர்கள் நூறாறு வைப்பாட்டி மார்களுமாய்
சங்கைகெட்ட பூதலத்தில் தானவர்கள் செத்தபின்பு
அங்கமுள்ள மாதவர்க எக்கினியிலே குஇிப்பார்
வன்புகொண்டு வாதைசெய்து வன்னெருப்பில் போட்டுவைத்து

110

போட்டுவைத்து செத்தமன்னர் போலுருவ மேயெடுத்து

நாட்டமுடன் வந்திருந்து நானவர்கள் தானெனவே
தானேகி னாவில்வந்து தந்திரத்தி னால்பகட்டி

15

மானமுறும் புத்தியில்லா மானிடரை பெச்சரித்து
*ஈனமுடன் கட்டிவைத்து யெண்ணரிய தந்திரத்தால்
தந்திரங்கள் பண்ணிமிகத் தாறுமா றாகவேதான்

மந்திரிமா ரோடுதுரை மணியக்காரர்தமக்கு
தனக்கான தந்திரத்தால் சகலர்புத் இயேமயக்கி

120

கனத்தெரியுந் தீயலகை கண்ணிவைத்துத் தான்பிடிக்கும்
புலவோர் மறையோர்பெரியோர்கள் பாடல்கண்டு

படிக்கும் பலபேர்கள் பங்கிலிருந் தெல்லவர்க்கும்
*எல்லையில்லாத் தந்திரங்க ளிப்படியே யந்நாளில்
சொல்லரிது பேயுடைய சூட்சமுள்ள கண்ணிகள்தான்
தானேயந்தி யோக்கியிலே தானடக்கு மிவ்வளமை

12

நானே யதையறிந்து நவிலுகிறேன் எல்லவர்க்கும்

சுயம்பாடும் புலவர் கூட்டம்

விருத்தம்
5.

எல்லவருஞ்

சகலகலை யதினுள் ளோரு

யிப்படியே தலைமுறை தலைமு

தானவர்

- தேவர்.

சங்கை

- முறைமை.

பூதலம்

- பூமி.

சகலர் - மும்மலமுடைய ஆன்மாக்கள். கண்ணி - பறவை

சவடிச் சொல்

Lips

8. பிலவளவே

3, மீனமுடன்

&, யெல்லை.

றையாய்

கினா.

கனா;

கனவு.

ஈனம்

முதலியவற்றை அகப்படுத்தும் வலை.

- இழிவு.

The Defender of the Faith

Unmindful of this illusion in the city of Antiago the blind ones,
In that city of violence, Antiago by name
This much alone always in those days,
As a proper path would pave and arrive
Arrive all tax collectors and priests,

On this irreverend earth they with their women folk,
Women and concubines six hundred,
When they die on this earth disgraceful,
Women with features fine will immolate themselves
for them
Make trouble and die violently; with milk offered
take
Offering it the guise of the dead king they will
ones they simulate,
the
as
ves
themsel
m
proclai
Arrive willingly and
in a wily manner appear in dreams,

Warning the foals who have a sense of shame
Bind them vilely by tricks innumerable,

Perform tricks and in disorder confuse
The ministers and tax collectors all
tricks
Will hypnotise all their intellect by their
hot
Trapping in a manner of evil red
elders
Sung by poets, scriptural scholars and
songs
From many people of all kinds who read such
Tricks unlimited thus in those days

Subtle traps difficult to mention laid by ghosts

Thus in the city of Antlago flourished

And | narrate them to all.

The Crowd
5.

of the self-glorifying bards

and all and those who profess ail arts,
Thus generation after generation,

One

24
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வல்லசுயம் பாடுகின்ற புலவோர் கூட
மறையோருஞ் சிலகவிஞர் மற்றுள்் ளோரும்
தொல்புவியை யாண்டிருந்து செத்த பேரைத்
தொகுத்தவர்கள் விதவிதமாய்ப் புராண மாக

நல்லபரம் பொருளெனவே குருடர் கூடி
நானிலத்திற் கட்டிவைத்து நடக்கும் வாறே.

மரிகருதாளின் தாயார் இறத்தலும், வேறு மங்கையால்
வளர்க்கப் பட்டுக் கறித்தவத்தில் ஈடுபடலும்
அம்மானை

வாறாழி சூழ்ந்திலங்கும் 'வையகப்பூ

மண்டலத்தில்

பேறாக வேவிளங்கும் பெருமையுள “மாநகரில்
நகரியந்தி யோக்கியிலே நாணமில்லா தேயிருப்போன்
சிகரிநகர்க் குருவான தேயோதே சியானோன்
தேயோதேசிகமகள்தான்திறஞ்சேர் *மரிகருதாள்
தாயா ௬“டம்பழிந்து தானரகில் போனபின்பு
போனதற்பின்றன்மகளைப் பொல்லாதே யோதேசி
தானே யொருத்திகையில் தான்வளர்க்க வேகொடுத்தான்
கொடுபோய் மடமாதைக் கோதை வளர்த்தபின்பு
அடவாக நல்லபுத்தி “அரிவையர்க்கு வந்தபின்பு
வந்து வளர்த்தவரை மரிகருதா ஞங்கூட
எந்தைசரு வேசுவரனார் இறைவருட ஆகமத்தை
அறிந்துஞான தீட்சை யவள்பெற்ற பின்புநல்ல
சிறந்தவொரு சந்திநல்ல *செபத்தியா னங்கள்செய்வாள்
செய்யு மரிகருதாள் செகதலத்தி னாசைவிட்டு
ஐயர்சரு வேசுவரனை யடிக்கடிதோத் இரங்கள்பண்ணி

ஆழி - கடல்.

அரிவை - பெண்; இங்கு மரிகருதாள். ஆகமம் - நூல்.

செகதலம் - உலகம்.

சுவடிச் சொல்
1. வைகபபூ

2. மானகரில்

3. மருகதோள்

4. டம்ழிந்து

5. அருவை

6. செபத்தியனங்கள்

5

10

15
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The Defender of the Faith

Even the bards singing cuyam
Scriptura! scholars, a few poets and others
Did compile and eulogize in mythologies,
Those who ruled over this hoary earth and died;

The blind ories deemed them as God Absolute benign,
Thus on this earth they instituted and acted.

The Death of Mary Karuta{’s Mother and
her initiation to Christianity

6,

On this earth surrounded by oceans,
In the city great, famed as a boon
In Antlago the shameless man,
Téydtaci, the mentor of Cikari city,
Mary Karutal the competent daughter of Téydtaci (a Caivite priest)
After her mother reached Hell with her marta! frame destroyed,
Did evil TéyOtéci entrust this daughter to a woman

To be brought up by her?
As she was brought up by that woman,
The girl did acquire intelligence quite high,
Mary Karutal as she grew
Learnt the scripture of Lord our Father,
And obtaining initiation (Nanatitcai) into the wisdom of the Lord,
Then proper prayers and worship they performed
Mary Karutal thus worshipful, devoid of desires earthly,
Prayed to Lord God quite often,

26
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சருவேசுவரன்

தியானம்

உத்தபர மண்டலத்தை ஒஓங்கித்தியா னங்கள்பண்ணி
பத்திவைத்துத் தானுசந்த பரமபதி யால்மோட்சம்

கண்டுகொண்டு கோதையருங கண்ணாலே வாத்துமத்தின்
அண்டரண்ட முங்கடந்து அப்பாலே தானிருக்கும்

20

பூதல ஆசை விடுதல்
இருக்கும் பரமபதியி லிறைவர்சரு வேசுவரனை
அறுக்கை மனதுவைத்து யவரிடத்தில் காணவென்று
இப்படியே மாதவர்க ளெண்ணீயெண்ணி யேமனதாய்
அப்படியே பூதலத்தி லாசைவிட்டு தானிருந்து

இருந்துபல சாஸ்திரங்க ளெல்லாத்தை யுமறிந்து
தெரிந்த மரிகருதாள் சித்திரரூபக் கன்னியருங்
கன்னிகையாள் தன்னையேதாங் காத்திடுவாள் காசினியில்
இந்நிலத்தில் பாவம்வரு மெல்லையெல்லாந் தானடைத்து
அடைத்திடுவாள் கண்காது ஆனமூக வாசமெல்லாம்

கெடுத்திடுவாள் தன்னுடலைக் கெதிபெறவே வேணுமென்று
யென்று மரிகருதா விருக்குமந்த நாளையிலே
மன்றலருந்தன்தகப்பன் வளமை தனையறிந்து

தந்தையின் அறிவுரை
தொடுத்தானே புத்திசொல துய்யமின்னா ரைச்சினந்து
கெடுத்தாளே யென்பிழப்பைக் கிருவமிஞ்சி யேயிவள்தான்
மிஞ்சினாள் புத்தியிலே வேறுவழி யாய்நடக்க
அஞ்சாம லென்மகள்தா னாகடியம் “பண்ணுகிறாள்
பண்ணரிய நம்முடைய பலசமய சாஸ்திரத்தை
எண்ணாமல் தட்டுகிறா ளென்றுசொல்லி யேசலித்து
பரமண்டலம்

- வானுலகம்.

காசினி

சுவடிச் சொல்
1, யின்னிலத்தில்

2. பண்ணுூநாள்

- உலகம்.

கிருவம் - கர்வம்.

ஆகடியம்

- பரிகாசம்.

27

The Defender of the Faith

Offering prayers to God of all
Prayed to Heaven extant in spirit high
In devotion herself exalted to state eternal,
The damsel did realise eternity beyond the soul
Transcending the universe wide and being beyond it,

Relinquishing

earthly

desires

Lord God of all in Heaven.
Keeping in mind to see in Him
Thus did the woman noble contemplate over and again
Thus did relinquish the desires earthly,
Learnt the scriptures many quite fully,
The learned Mary Karutal, a virgin picturesque,
Avirgin who on earth herself can protect,
Seal she will all the borders of sin here on earth,

Block she will her eyes and ears and sense of smell,
Torment her body for attaining state virtuous
As Mary Karutal thus did live,
Father's advice

Knowing her father’s faith strong,
Set to advise him who in fury remarked,
‘Spoilt she had my livelihood in God’s grace excelling proud,
Excel she did in wit to tread a path different
Fearless my daughter acts in contradiction wanton
Our scriptures many that are rare,

அர்ச். மரிகருதம்மாள் ௮ம்மானை
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என்றுபுரா ணங்களோடு மிசைந்ததொரு நால்வேதம்
ஒன்றுபட சாஸ்திரத்தை 'ஓதவேதான் தட்டுகிறாள்
தட்டுகிறாள் தேவர்களைத் தழல்நரகப் பேயெனவே

40

விட்டெறியச் சொல்லுகிறாள் வேதபுராணங் களெல்லாம்
எல்லா புராணமதி லிருக்கன்ற தேவர்களை

அல்லா தேவரொடுநம் ஆண்டவனா ருண்டெனவே

தந்தைக்கு மறுமொழி

கூறுதல்

என்று மறுமொழிக் இசைந்துரைப்பாள் கன்னியரும்
நன்றுபட வப்படியே நல்லபிதா வேகேளும்

ஆனதொரு

5

நொடியி லாகவென வேபடைத்தோன்

தானாக வேயிருப்பான் சருவ தயாபரனார்

இறைவனின் பெருமைகளைக் கூறுதல்
பிறப்பு மிறப்புமில்லான் பெண்களுட னேசேரான்
சிறக்கும் பரம்பொருளோன் செப்புகிறே னய்யரேகேள்

50

ஊழி“முடி வில்லான் ஒருகுறையு மில்லாதோன்
எல்லையில்லா தெய்வீகன் எங்கும் நிறைந்தவனாம்
வல்லபெருஞ் சோதிநன்மை மகாபெரிய தந்தையண்ணல்
சொல்லுமையா வும்முடையசுருதிமறை யாகமத்தை
“எல்லாத் திலும்பாரு மிறைவரங்கே யில்லை ஐயா

55

தீங்கு செய்வதை எடுத்துரைத்தல்
“என்று மரிகருதா ளிப்படியே தட்டிவிட்டாள்
நன்றுரைக ளின்னமுந் தானுரைக்கச் சொல்கின்றேன்
அப்பாரே யும்முடைய யம்புவியில் தேவர்கள்தான்

தழல் நரகம்

-

நெருப்பு

அம்*புவி - அழகிய

சுவடிச்
1. ஒத்த

நிரம்பிய

பாப உலகம்,

ஊழி -யுகம்.

உலகம்.

சொல்
2. மூகிவில்லாத

3. யெல்லா

4. யென்று

ஆகமம்

- நூல்;

சுருதி. மறை - வேதம்.
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The Defender of the Faith

Unmindfully she knocks’, said he wearily
Scriptures (Vedas) four associated with Puranas,
Knocks she in order to chantthe unifying gospel,
Damns she the Tévars as ghosts of fiery hell,
Asks me to throw away Vedas and Puranas,
Will all be found in one God sole’,
Reply to her father

Thus she replies, the virgin properly,
Oh! my dear father, pray listen for good.
In an elapsed second ‘Let there be, He said and created,
Himself alone He will be, the all merciful One,

The glory of the Lord

No birth or death has he, will not mingle with women,
The glorious God Absolute in Heaven narrate | shail, listen sir,
Sans end in apocalypse, without any flaw,
Eternal and omnipresent,
Light powerful and great, very great father benign
Pray tell me sir, in all your scriptures,
Note that there is no real God, sir
Proclaiming the Harassment

Thus did Mary Karutal expound,
‘Tell you further pieces of advice,
Oh! father, in your world, the Tévars

அர்ச். மரிகருதம்மாள் அம்மானை
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வைப்பாகப் பெண்கள்வைத்து மகாமோகஞ் செய்தார்கள்
லீலையி(ல்) ஸ்தீரிகளொடு நிஷ்டூர மாகவேதான்
சீலை தனையுரிந்து தீதுமிகச் செய்தார்கள்
செய்தார்கள் பெண்களைச்சுமந்து திரிந்தார்கள்
ஐயோபல சாதிகளோ டழிந்தார்க எம்புவியில்
அம்புவியி லும்முடைய ஆகத்தியத் தேவர்களை
நம்பினால் மோட்சமுண்டோ நாணமில்லாத் தேவர்களை

60

65

தேவன்பில்லி வஞ்சனைக்குஞ் சித்துவித்தை மோகினிக்கும்
அவனிதனில் பொல்லாத வாகடியத் தேவரல்லோ

தந்தை நாணமுற்று விலகுதல்
என்று தகப்பனுக்கு யிப்படியே யுத்திரங்கள்
ஒன்றுபடச் சொன்னதற்பி னுறுபாவி 'வெட்கமுற்று
“வெட்க மனதறிவு மில்லாத வன்குருடாய்
நட்புரைக வில்லாமல் நாணமுற்றுப் போகலுற்றான்
போனதற்பின் னால்சிலநாள் பூமிதனி லேயிருந்து
*ஈனமுற்றுப் பாவவழி யெல்லார்க்கும் போதவித்து
வித்துசித்து மோகினிக்கும் வெங்குறளி பேய்களுக்கும்
அத்தனைக்கும் வந்துதவு மழல்நரக பேய்களுக்கும்

70

75

பேய்கள் தந்தையைக் கொண்டு செல்லுதல்
பேய்கள் சூலத்துடனே பெருஞ்சடைகள் தீயெறிய
பாவிதனைப் பிடித்துப் பாசங்கொண் டேயிறுக்கி
இறுக்கிப் பிடித்து யிவள்தகப்ப னாத்துமத்தைப்

“பிரிப்படா தேபடிக்குப் பேய்கள் கொண்டு போனதுவே

நாணம் - வெட்கம். அவனி - உலகம்.

பாவவழி

- 8ீச்செயல். குறளி - வித்தை செய்யும் பேய்கள்.

ஆத்துமம் - உயிர்,

சுவடிச்
1

சொல்

வெழ்க்கழுற்று

2. வெழ்க

3. யீன

4. பிறிப்படா

பாசம் - கயிறு

The Defender of the Faith

.

Had concubines and acted foul,
in their pranks amorous with women did they cruelly,
Stripped their sarees and hurt them greatly,
Harmed them and carried women and roamed,
Lo! they did perish with castes so many,
in your world beautiful, if one trusts the Tévars vile,
Will there be eternity if one places faith in the shameless Tévars

For vicious _pilli of Tavars and magic making mdkinis
Inthe world, aren’t the wicked Tévars the source?’

Father’s withdrawal

Thus she did respond to her father, coherently,
After which the sinner quite ashamed.

But without sense to realise shame and in utter blindness,
Without friendly advice, has put to shame
Then did he remain on earth for days a few,
Became disgraced and taught sinful ways to all,
To the magical mdkinis and dwarf kura/i demons
To assist the ghosts of fiery hell one and all,
Ghosts kidnapping

Ghosts with spears and flaming hair matted
Caught the sinner and held in grip tight and fond,

Tightened the grip on her father’s soul,
Without extrication the ghosts !ed it.

the father

31
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கன்னிமரி தவம் செய்தல்

விருத்தம்
போனதற்பின் கன்னி மாது
பூசைமா தவங்கள் நோக்கி
ஈனமொன்

றணுகி டாமல்

யிருந்தவள் நடந்த வாறுநீ
தேனினு

*மமுத

வாயாள்

“சேயிழை

வடிவோ டொக்க
ணாது

யுரைக்கொண்

நானது

நற்றவ

ருரைக்க லாமே.

கன்னி

மரியின் அழகு

அம்மானை

உரைக்கமுடி யாதுகன்னி யொளிசிறந்த தன்னழகைச்

கருக்க முடன்சிறிது சொல்லுகிறேன் கேட்டருளீர்
சொல்லுகிறேன் கன்னிகைதான் துய்ய சொரிகுழலாள்
வல்ல பரமபஇியில் வான்கதிர் போலிருக்கும்

*இருக்கும் பரமபதியி லிவர்தம்மைப் பக்திகொண்டு

தருப்போ லிருந்தநெற்றி சந்திரவட்ட மொப்பல்லவே
ஒப்பரிய கன்னிய௰ர்க்கு ஒப்பனைக ளேதுவென்றால்
செப்பரிய நீதிநெறி திருப்புருவ மொன்றாமாம்
ஆமே நிலமணிக எளாகக் கல்லுமண்ணும்
போமே யுடைந்துமண்ணில் பொடியாக வேதூளாய்
தூளாய்ப் புவியாசை சொல்லரிய யிச்சையெல்லாம்
ஊழி
ஈனம் - இழிவு,

பரமபதியி
குறைவு.

போன்று வட்டமான.

லொளியிலங்குங்

சொரிகுழல் - அடர்ந்த கூந்தல்.

ஊழி

கண்ணாமே
பரமபதி - சொர்க்கலோகம்.

- உலகம் முடியுங்காலம்.

௬வடிச் சொல்
1. யீன

2. மழுதற்

8. சேய்யிழை

4.யிருக்கும்

5. நெத்தி

10

6.யூழி

சந்திர வட்டம் - சந்திரன்

The Defender of the Faith
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The penance of virgin Mary
7.

After that exit, the virgin maiden,
Observed penance great and worship
Not allowing any lapse thereof
Thus did she act,
The damsel sweet- mouthed sweeter than honey
Resembling a child in figure so made,

| can scarce narrate it,
Great saints alone can describe.

The beauty of virgin Mary
8.

It cannot be described, the luminous elegance of the virgin,
Narrate | shall a little in brief, pray listen,
State | must that the virgin has dense locks flowing pure,
In state heavenly like a beam of light celestial,
In heaven, with devotion towards her (I narrate)
The orb of the moon is to her forehead, no match,
To the peerless virgin, the make up is,

The brow
Stone and
Powdered
All wordly

so pious that defies description,
sand are but gems of earth
and buried they will be on earth,
desires indescribable, thus puiverized

அர்ச். மரிகருதம்மாள் அம்மானை
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ஞானத்தின் கண்ணுடைய நல்லயிச்சைக் கண்ணொளிவும்
வானத் தொளிர்ஞான வாசமல ரொப்பல்லவே
15

வானிலுடுகதிர்கள் வச்சிரங்க ளொப்பல்லவே

ஞான வயிரமொத்து நல்லகன்னி பல்பொலிவும்
ஒளிசெறியுஞ் செவ்வாயி னொப்பனைக ளேதுவென்றால்
அழியாத புண்ணியத்தி னமுர்தவச னத்தழகும்
அழகுடைய மாதவத்தா ளருந்தவஞ்செய் காதிரண்டும்

20

தெளிவுடை ஞானவுரைசெப்பியதுக் கொப்பல்லவே
செப்பரிய மாதவத்தாள் இறஞ்சேர் மரிகருதாள்
ஒப்பரிய கன்னியர்க்கு வொப்பனைகள் தானேதோ
தானபர மண்டலத்தில் சருவேசு வரனுடைய
ஆன இிருக்கருணை யாசையாய் நின்றதுதான்
காண்பரிய நற்றவத்தாள் கன்னிதிரு மார்பழகும்
ஓணரிய புண்ணியத்தின் புத்திவள ராலையந்தான்
தானந் தபசுசெபந்தவறாமல் நின்றோங்க

ட ட 2

ஆனந்த நன்மை அழகுசெறி யுங்கரந்தான்

கன்னி சருவேசுவரனை வணங்குதல்
கரங்கள்ரெண் டுங்குவித்துக் கடவுள்சரு வேசுவரனை
'வரங்கள்தா வென்றுசொல்லி வானுலகை நோக்கிநிற்கும்
நிற்குந் திருமுழங்கால் “நீள்புவியில் தெண்டனிட்டு
மிக்கபுவி யாசைவிட்டு வேதவயி ரங்கள்கொண்டு
வயிரமுற்றுப் பற்றிவிசு வாசநம் பிக்கையுடன்
துயரமுறும் பூதலத்தில் துய்யமின்னாள் தானடப்பாள்
நடக்குந் திருச்சரணம் நாள்தோறுந் தர்மமிசை
அடக்க வணக்கமொடு அரிவை யிருப்பதுதான்
திருவளருந் தேவநன்மை சித்திரஞ்சேர்கன்னியர்க்குத்
தருவளஞ்சேர் மின்னாரே தானிறைந்தே நின்றிலங்க

உடு - நட்சத்திரம். கஇர்
- ஒளி. வச்சிரம் - வச்சிராயுதம்.

ஒப்பனை - அலங்கரித்தல். நீள்புவி - பரந்த உலகம்.
பெண்.

நின்றிலங்க

சுவடிச்
1. வரங்க

சொல்
2. நீழ்

- விளங்க.

ஞானவுரை-

அறிவுரை.

கெண்டனிட்டு - வணங்கி.
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செப்பரிய - சொல்வதற்கரிய.

சரணம் - பாதம். அரிவை
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In heaven eternal, with eyes luminous,
To the eyes of wisdom with the lustre of desires good,
Even the heavenly flowers fragrant and wise are not equal,
The beams of light in the skies and vaccirayutam too not on par,

The goad virgin’s teeth elegant like diamonds and pearls,
Her
The
The
Are

lustrous red mouth is decorated only by
speech beautiful stressing good deeds,
ears both of the beautiful saint in penance great
no match to the wise precepts uttered,

The damsel of penance indescribable, Mary Karutal

competent,

To the peerless virgin what cosmetics are there?
In the other wortd of heaven, Lord of all, God’s
Grace but desiring and seeking,
The damsel of penance dear for sight, with beauteous breasts,
The temple of growing wisdom of good deeds rare,
Charity, penance and prayer, flourished without fail,

The hand that is endowed with happy benignity and beauty.
Virgin praying to Carvécuvaran
Both

hands

folding to great Carvécuvaran

(Lord of all)

Will point heavenwards begging for boons,
The standing knee graceful will on this long earth prostrate,
Discarding desires earthly, with the gems of Véda,
Staunchly holding them with joyalty and faith,
The pure luminary walks on this earth sorrowful,
Walks with easy grace daily in assonance with virtue,

In modest prayer the damsel remains
The picturesque virgin of divine benediction flourishing with grace,
Standing thus by herself spread over like a tree bent,

36

ர்ச். மரிகருதம்மாள் அம்மானை

யிலங்கு மிவள்தன்மை யிஷ்டமது நின்றுநன்றாய்

துலங்கும்பர மெஞ்ஞானசுடரொளிக எாத்துமத்தில்
ஆத்துமந்தான் பரலோக மேடை யவள்வேண்டி
போற்றுவாள் ஞானப் 'பொருளோனைத் தானிதமும்

40

மேனிலையாள் கன்னி மேலா மரிகருதை
கன்னிகையைத் தான்வளர்த்த “காரிகையா ளானவட்கு

கன்னி ஆடு மேய்த்தல்
ஆடுகிடா யோடுமறி வந்நகரில் மெத்தவுண்டு

45

நீடு மரி*கருதை நேசமூட னேவளர்த்த

்

தாயா “ரவளாட்டைத் தான்மேய்த்துக் காத்தடைப்பாள்
தாயாடு மேய்த்தடைத்து தானிருக்கும் நாளையிலே

ஒலிவோர் தெருவழிப்போதல்
உயர்மிகுந்த மன்ன னொலிவோரு

வானவனும்

அரண்மனையை விட்டு ஆனைபடை

சேனைமன்னர்

50

ஒளியுடைய பட்டணத்தி லோங்குந்தெரு வீதியிலே
வழிவிட்டு வேறுவழி வந்திடுநல் “வேளையிலே

ஒலிவோர் கன்னியைக் கண்டு

காமுறுதல்

வந்திடுநல் வேளையிலே மங்கை மரிகருதாள்
அந்தநே ரந்தனிலே ஆடுகளை மேய்த்துநின்றாள்
கன்னியரைக்கண்டொலிவோர்காமவெறி கொண்டவனுஞ்
சென்னி தனக்கேறித் இயக்கமுற்று மன்னவனும்

55

ஊறுபட மோகவெறி யுறுகொடிய பாதகனும்
தாறுமா றாகவேதான்்சத்திவெறி பித்தமுடன்
கொண்டுவெறி மோகமுடன் கோதையர்மே லேநினைவாய்
௮ண்டவொண்ணா தாகமுடன் “அரண்மனைக்குப் போனபின்பு
மறி- ஆட்டுக்குட்டி. ஊறு -துன்பம்.
வொண்ணா - நெருங்கமுடியாத.

ஒளியுடைய

பட்டணம்

-

வளமை

பொருந்திய

சுவடிச் சொல்

1. பொருளோனே

&. கரிகை

8. கரிதை

4. ரவள

ராட்டை

8, வேளையிலே

6. அம்மனைக்கு

ல
நகரம். அண்ட
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Thus she stands on her own by nature,

In sou! lit by luminous meynanam
Prays she for dais heavenly for her soul,
Laud she will everyday the wise one
Mary Karutal bred for a state high,
To the woman who fostered the virgin,
Virgin grazes

the sheep

in the city violent that fed sumptuously on sheep and goat
The sheep of the fostermother who brought her up with affection,
She tended the sheep, fet them graze and kept in custody safe.
Oliver walking in the street
As she thus tended and grazed her fostermother’s sheep,
Oliver the King high,
Leaving his place along with elephant, and retinue
The king in a street prominent in the lustrous city,
Leaving the path usual and arriving by a route different.
Those who see the virgin become lustful
At that time proper of arrival, Mary Karutal
The damsel did graze the sheep and stand there
On seeing the virgin Oliver became lustful,
Head full of tust and dazed, the king,

The wicked sinner in harmful lust passionate,
Lustful and insane for women haphazardly,
In lustful frenzy with the thought of the damsel,

38
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சேவகரைத்

தூது அனுப்புதல்

"அரண்மனைக்குப் போனதற்பின்னானநல்ல சேவுகரை
துரிதமுட னழைத்துச் சொல்லுவதைக் கேட்டருளீர்
ஆடுகிடாய் மேய்த்துநின்ற அரிவையர்பால் நீங்கள்சென்று
தேடரிய யென்பெருமை திட்டமாக வேயுரைத்து

பேர்பெரிய வங்கிஷத்தில் பிறந்திருந்தா ளாமாகில்

65

ஆர்ப்பரித் தேயவளை மணம் புரிவேன்
*ஈனமுறும் வங்கிஷத்தி லேந்திழையா ளாமானால்
நானே அரண்மனையில் நகையாமல் வைத்திருப்பேன்

வைத்திருப்பே னெந்நாளும் வைப்பாக வேயிவளைச்
சத்தியமாய்ச் சொல்லுகிறேன் றய்யலுக்குச் சொல்லுமென்றான்
போகவிட்டான் சேவுகரை புத்திசொல்லி யேயழைக்க
ஆகமுறுந்துஷ்டர்பொல்லா *வாசகரெ னுஞ்சேவகர்

சேவகர் கன்னியை

அழைத்து

70

வருதல்

கன்னிதனை நோக்கிக் *கானகத்தே போகலுற்றார்
உன்னி யிருக்குமிட மோங்கியே போனதற்பின்

சித்திர ரூபவடிவே தேன்மொழியே யாயிழையே

75

“முத்துநிக ரொவ்வாத மரகதமே வச்சிரமே

அரசர் திறைகொடுக்கும் 'அமுர்தகுண வாசகத்தான்
வரிசைப்புக ழோங்குகின்ற மன்ன னொலிவோரும்
உன்னை யரண்மனைக்கு உடனே யழைத்துவரச்

சொன்னார்காண் பெண்ணரசே தோகையரே வாருமென்றார்
என்றவச னங்கேட்டு யேந்திழையாள் 'வானவனை
நின்றுதியா னங்கள்பண்ணி நீர்துணையாய் வாருமென்றார்

நடந்தா எரண்மனைக்கு நல்லகன்னி மாதவத்தாள்
அடர்ந்துவந்த சேவகர்தா னரண்மனைக்குக் கொண்டுசென்றார்

துரிதம் - விரைவு

வங்கிஷம்

- வமிசம்

தையல் - பெண்; மரிகருதாள்.

துஷ்டர் - தீயவர்.

சித்திரரூபம் - ஓவியம் போன்ற உருவம். இறை - வரி. இழை- ஆபரணம், அணி.

சுவடிச் சொல்

1. அரமனைக்கு

2. மீனமூறும்

3. வாசட

4. கானகத்தை

8. மத்தி

6. முற்தகுண

7. வானவனே

கானகம்

காடு.

The Defender of the Faith
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the

servants as messengers

In thirst unquenchable, after he reached the palace,

Summoned quickly and said thus, pray listen
Go to that girl who was tending sheep and goats,
Tell her in terms clear, my hereditary glory unattainable,

Had she been born in a dynasty of repute,
Marry her | shail for everyone to see,
if the girl beautiful is of a heredity mean,
Keep her | shall at the palace, with none to laugh at
Keep her for ever | shall as a concubine,

This i swear, tell the damsel he said
Sent his servants, to advise and invite
The servants wicked and vile tongued.
Virgin is brought
Walked they in the forest to see the virgin
Locating the place and reaching rightly there,
‘Oh! picturesque one’ honey sweet of tongue, damsel fine

Oh! emerald unmatched by pearls, strong as steel,
This is the message nectarine by the king projected,
King Oliver of towering repute hereditary,
Has summoned you to his court royal here and now,
Oh! queen of damsels, do come please Oh! lady’ they said,
Oh! listening to remarks made thus, the damsel,

Stood and prayed to the Heavenly Being far his guidance
Walked she towards the palace the virgin of penance austere,

The servant who walked ahead brought her to the palace

அர்ச். மரிகருதம்மாள் அம்மானை
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கொண்டுபோய் விட்டதற்பின் கொடியனொலி வோருமன்னா
தண்டுமுண்டா யென்னையும்நீ தானழைத்த வாறேது

85

காரியந்தா னேதுசொல்லுங் காவலனே யென்றுரைத்தாள்
சீரிய கற்புமின்னாள் 'சேயிழையை மன்னவனும்

காவலன் உரையாடுதல்
ஊரேது பேரேது உன்தகப்ப னாரேது
ஆருடைய வங்கிஷம்நீ அறிந்திடநான் சொல்லுமென்றான்
என்றமொழி கேட்டவுட னேந்திழையா ளேதுரைப்பாள்
நன்றுபட நம்முடைய நாளிதுதான் சாவுயென்று
சாற்று மறுமொழிக்குத் தையலவ னைப்பார்த்து
போற்றரிய மன்னவனே புகழ்ந்துயென்னைக் கேட்டதென்னா
என்றமொழி கேட்டு யிசைந்தொலிவோ ரேதுரைப்பார்
கன்றிமனம் பொங்கியவன்் காமவெறி யாலுரைப்பான்
*சருவேசு வரனுடைய சத்திய வேதத்திலுள்ள
திறமான கோத்திரமோ தேனே பயூதர்மரபோ
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ஆரணங்கே யெனக்கு அறிய வுரையுமென்றான்

சீரணியும் பூங்குழலாள் தேவபலனைக் கொண்டுசொல்வாள்
ஊரேது பேரேது உன்தகப்ப னாரேது
ஆருடைய வங்கிஷமென் நறிந்திடநான் சொல்லுகிறேன்.
பூச்சக்கிர வாளமுடன் “பொன்னுலகைத் தான்படைத்தோன்
ஈசேசு கிறிஸ்து யிறையவனா ரென்தகப்பன்
அரியசரு வேசுவரனா ராகமத்தின் தீட்சைபெற்று
வரிசை செறிமோட்ச வழிநடக்குஞ் சாதிகண்டாய்
அண்டபிண்ட முங்கடந்து அகண்டசரு

105

வேசுவரவனார்

விண்டுரைசெய் தேவளரும் வேதமதஇ லென்பேரும்
மரிகருதா ளென்றுநல்ல மாணிக்கத்தின் பேராகும்
அரியதிரு மெஞ்ஞான வர்த்தமது கொண்டிருக்கும்

சேயிழை

100

110

- செம்மை * இழை - சேயிழை (செம்மையான ஆபரணம் அணிந்த பெண், ஏந்திழை - அழகிய
ஆபரணம் அணிந்த பெண்.
காமவெறி - காமப் பைத்தியம்; அறிவினை இழக்கும் இராப் பெருங்காமம்.
சக்கர வாளம் - பூமியைச் சுற்றியுள்ள மலை,

௬வடிச்

சொல்

1. சேய்யிழை

2. கருவே

3.

பொன்னுலசை

The Defender of the Faith
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After having been brought, ‘Oh’ king Oliver cruel,
Why have you summoned me hither?
Tell me the matter! Oh! King’ she said.

King’s queries and Virgin’s reply
The king (addresed) the luminous damsel, chaste and fuming,

‘The place and name of thy father,
Ancestry of yours, do inform me’ he said,
On hearing words those, replied the bejewelled damsel,
Looked she at the king to speak in response
‘Oh king beyond praise! what makes you flatter and, enquire me?’
At this reply did king Oliver utter,
Passion rising in mind, said he in frenzy lustful
‘Do you belong to a caste respectable mentioned in Carvécuvaran’s gospel of truth,
Oh! honey! or a jew?,
Tell me, thou elegant girl!
The girl with flowered lacks and jewels pretty
Did reply on the strength of grace divine,

‘Place, name father’s ancestry,
Inform | shall for you to know’
‘44a who created the orb of earth prosperous and this world golden,
Lord Jesus Christ is the father mine,
Having secured initiation of the scriptures of Carvécuvaran,
Belong | to the caste that leads to the heavenly path proper,
By the scripture that elucidates and interprets
Lord universal (Carvécuvaran) who transcends cosmos and flesh,
My name Is Mary Karutal that of emerald fine,
Which means wisdom true, graceful and rare’.

அர்ச்.

42

பாரிகருதம்மாள்

அம்மானை

என்றுகன்னி சொல்லவேதா னேங்கியோலி வோருமன்னன்
மண்ணுலகில் நம்முடனே மகாமோசம் பேசுகிறாள்
மன்னன்
பாருங்கள் எந்தன்முன்னே

சினம்

'பஞ்சமத்தைப் பேசுகிறாள்

நேருநிற்கும் பெண் “கொடியை நிஷ்டுரம் பார்த்துரைப்பான்
பொறிகொண் டெழும்பிமிக பொங்கியேதான் மோகமதால்
வெறிகொண்டெ ழும்பிமன்னன் வெகுகோபங் கண்சிவந்து

115

மாதவத்தைப் பார்த்து மதிமயங்கி யேதுரைப்பான்

காதலித்து யென்னையும் கலியாணஞ் செய்யவேதான்
வேணுமென்று தானொலிவோர்மெய்தவத் தில்பார்த்து
பூணும்படி பொல்லாத புத்தியவன் சொன்னதற்பின்

மன்னன்

கடமையை

120

உரைத்தல்

அரியதவக் கொழுந்தா எப்பொழுதங் கேதுரைப்பாள்
வரிசைசெறி மன்னவனே வாள்வேந்தே நீர்கேளும்
உன்னுடைய

*“ராச்சியத்தி லுனதுகுடி

யானவர்கள்

மன்னவனே யுந்தனுக்கு மக்களல்லோ நாங்களெல்லாம்
ஆதரவு யில்லாத அகுஇபர தேசியர்க்குங்
காதலனைத் தானிழந்த கைம்பெண்ணோர்தங்களுக்கும்
தந்தைதா யிலலாதவர்க்கும் தரித்திரிய மானவர்க்கும்
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மைந்த ரெனக்காத்து “வளர்ப்பதல்லோ உன்பெருமை
கன்னிமட மாதருட கற்புடைமை காக்கிறதும்
நன்றிதமாப் பார்த்து நடத்துவதுன் £ர்த்தியல்லோ

130

புருஷன் றனையிழந்த பூசைமட மாதருட
வருதல் வெகுபாவம் வாராமல் காக்கிறதும்
நீதியல்லோவுன் பெருமை நீள்புவியிலே விளங்கும்
சோதிமணி மார்பனேகேள் சொல்லுகிறே னின்னமொன்று

பஞ்சமம் - தீமை. பூணும்படி - அணியும்படி. அகுதி - அகதி; ஆதரவற்றவர். தரித்திரிய - வறுமையுடைய.

சுவடிச்

சொல்

1. பஞ்சமெத்த

2. கொடியே

3. வாழ்

4. நாச்சியத்லில்

5. வளர்ப்பதல்வோ

The Defender of the Faith
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As the virgin thus spake, king Oliver longing (said)
‘On this earth’, she badly speaks.
The king’s anger
‘See how she speaks so foul in presence mine’,
Harsh and severe, he looked at the girl and spoke,
With sparks flying and lustful passion rising,
Rising in frenzy, the king in anger flushed,
In dazed mind looking at the (girl) pious
‘| love you and want to marry too’,

Oliver told her, the damsel pious and great
Advised he wickedly thus and then
Proclaiming the glory and greatness of the king
The pious girl of penance rare said then and there,
‘Oh! king of dynasty proper, hail Oh! king, pray listen.
In kingdom thine, your subjects வி,
We are all thy children, aren't we?
For beggars who have no support,
To the widows who have lost lovers theirs,

Those who of their parerits deprived and to the poor ones,
Doesn’t your greatness lie in protecting them like children?
To preserve the chastity of damsels virgin,
And in treating them nice, lies your fame,
To go after wamen who have their husbands lost,
Is asin grave, which occurrence avoid thou must,
Not just for you Oh! the one donning luminous gems on your chest,
Pray listen to yet another point that I say,

அர்ச். மரிகருதம்மாள் ௮ம்மானை

தனது'மக

ளானவளை தகப்பனா ரானவர்தான்

135

கனத்ததொரு மோகமுற்றுக் கலியாணஞ் செய்வதுண்டோ
வன்புகொண்டுதன்குடியில் மன்னர்துரை யானவர்கள்
தன்பலங்கள் கொண்டு தவறுதலைப் பண்ணுவாரோ

மக்கள்

பயிரெனல்

வேலிபயிரழித்தால் விளைவதுண்டோ மன்னவனே
வேலி பயிர்காத்தால் விளையும் பயிரதுதான்

140

அத்தன்மை போலவேதானடியா சொருபயிரும்

*உற்றபுகழ் மன்னவனே யுன்காவல் வேலியல்லோ
மன்னவனே நானுனக்கு மகளல்லோ வுன்பதியில்
அன்னையுநீ தந்தையு“நீ யடியாரைக் காப்பதுநீ

என்றுகன்னி சொல்லவேதா னிசைந்தொலிவோ ரேதுரைப்பான்

145

மன்னன் மரியை இகழ்தல்
கன்றிமனம் பொங்கியவன் காமவெறியா லுரைப்பான்
பாருமிவ ளெந்தன்முன்னே “பஞ்சமத்தைப் பேசுகிறாள்
யாருமிவள் வடிவுக் கம்புவியி லொப்பாமோ

பரம்பொரு ளான பரஞ்சோதி யாங்கிறிஸ்து
உயர்மிகுந்த வேதமதி £லுயர்ஞான தீட்சைபெற்று
மோட்சவழி நடந்து முத்திபெறுஞ் சாதியென்று
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தாட்சியுடன் சொல்லுகிறாள் சபையில்நின்று சங்கைகெட்டு

சொல்லுகிறாள் வெட்கம்விட்டு தோகையிவ ளைப்பாரும்
நல்லவங் இஷத்திலுள்ளாள் நங்கைபங்க மில்லாமல்

ஐயரேசு கிறிஸ்து யருள்வேதந் “தன்னிலுதித்து
மைவிழியாள் போன

155

மயக்கமதைப் பார்த்தீரோ

ஏசுவை

இகழ்தல்

சருவேசு வரனுடைய தனதுவே தந்தனையே
திற மாகச்சொல்லுகறேன் சித்திரமே நீர்கேளும்
விண்பக்தி மோட்சத்தை விட்டிறங்கி யேயிறைவர்
மண்ணுலகி லுள்ள மனுவுருக் கொண்டுவந்தோன்
காட்சி

- இழிவு.

சங்கை

- முறைமை.

760

பங்கம் - குறைவு. தோகை- மயில்; மயில் போன்ற

மரி. மனு
- மனிதன்.

சுவடிச் சொல்

1. மகளானவளே
7. மோகசிஷத்தை

8. உத்தபுகழ்

3. நீரடியார்

4. பஞ்சமெத்த

56, லுயர்மிகுந்த

6.தன்னிலுத்து

The Defender of the Faith
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Will a father in lust so heady,
Ever marry his daughter?
The king is the protection
Those who have become kings by their subjects’ affection,
Will they err on account of their might?
Will plants ever grow if the fence grazes them? Oh! king,

The plants will flourish when the fence gurards,
Similar to a plant am {, a humble gir!
Isn't thy protection the fence?’ Oh! king glorious
Oh! king, am | not your chiid in city thine,
Mother art thou and father too you are, you protect the devoted ones’

As the virgin thus spake, Oliver the king remarked,
The

king’s

slanderous

outburst

Speak he did in a mind raging with.passion lustful,
‘See how she talks too much in presence mine,
Can anyone match her ip looks on this earth beautiful
Of God Absolute, the light of Heaven,
Initiated in the high wisdom of scripture exalted,

As one who belongs to the caste of
Those who attained mukti (eternity) that way, she says’
Proclaims she prouldly, here in this assembled court without shame.
‘See the girl who speaks shamelessly,
The girl of a good family flawless,
See how the mascara-eyed maiden has in delusion gone,
The way of the gospel of Lord Jesus Christ.
The

King slanders

Jesus

The scripture of Carvécuvaran (Lord of All),
| shall utter in terms proper, listen, picturesque one,
Descending from eternity in Heaven the Lord,

Did he take the shape of man on earth,

அர்ச். மரிகருதம்மாள் ௮ம்மானை

46

பன்னிரண்டு 8ஷர்களைப் பாருலகில் கொண்டுவந்தோன்
பின்னு முபதேசம் பேருலகில் சொன்னதினால்
செருசலையின் வாழ்சூதர் சிலுவைமர மானதிலே

குருதி சொரிந்திடவே கொலைகள்செய்து கொன்றார்கள்
'இவனுடைய வேதமதி லெப்படிநீ தான்போனாய்
அவனிதனிலுனைத்தானாகடியம் பண்ணுகிறார்
*என்றொலிவோர் சொன்னதுக்கு யேந்திழையா ளேதுரைப்பாள்

கன்னி

இயேசுவின்

பெருமை

765

கூறுதல்

மண்ணுலகத் தோர்தமக்கும் வான்கஇுதே டாதவர்க்கும்
பகையாக வேயிருக்கும் பழிப்பினைகள் சொல்வார்கள்

நகையாகவே சிரிப்பார் நரகவழி யில்நடப்போர்
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ஆனாலிதுக்கோரடமானஞ் சொல்லுகிறேன்
தேனார் மகுடமுடித் தேர்வேந்தே கேட்டருளும்
கண்ணோஷிக் காரருக்குங்கட்டைகஇடக் கும்விழிக்கும்

விண்ணிலொரு சூரியனைப் பார்க்க வெகுபகையாம்
அத்தன்மை போலவேதா ஸாத்துமத்தின் கண்ணறிவும்
உத்ததுவே சொல்லிவந்தா லுந்தனுக்குக் கோபமுண்டாம்
ஞானசூ ரியக்கடவுள் நாதர்சரு வேசுவரனை
தானறிவான் கண்ணாலே தான்பார்க்க வேபகையாம்
பரமஞான தீட்சை பாருலகில் கரிஷமாம்
கரவில்லா தேயிருக்கும் தர்மவழி யானதிலே

சீஷர் - சிடர்.
கரிஷம்

சுவடிச்

குருதி - இரத்தம்.

- உலர்ந்த

ஆகடியம் - பரிகாசம்

சாணம்.

சொல்

1 மிவனுடைய

2. யென்றொலிவோர்

அடமானம் - உவமை.
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கண்ணோஃஷும் - கண் கூச்சம்,

The Defender of the Faith
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Brought he disciples twelve to this world,
As he did preach gospel further in this world wide.
The wicked Jews of Jerusalem, in the Cross, wooden,
Made him bleed profusely and killed him too,
How did you adopt his gospel?

On this earth, they are misleading you’
Said Oliver thus, to which replied the damsel bejewelled,
Virgin proclaiming the greatness of Lord Jesus
‘To the

dwellers

on earth and those who do not aspire for heaven,

Hostile and derisive remarks, they will utter
Laugh in scorn, the hellbound people,
An example shail! give for this, Oh! charitable king,

‘For those with eyes defective and vision blocked,
The sun in the sky is an eyesore hostile,
Similarly the vision and knowledge of soul's gospel,

Will anger you in revelation proper,
Good, the sun of wisdom, Lord Carvécuvaran
To see with one’s own eyes of knowledge, an aversion,

The initiation into heavenly wisdom is but saline on earth,
In the path of virtue no sacrifice will there be,

அர்ச். மரிகருதம்மாள் அம்மானை
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பிரபலமாய் நீங்கள் பெருங்கிருபை யானதிலே
ஈறில்லா மெய்ஞ்ஞான மின்பமது போலிருக்கும்
மண்ணுலக லாசைவைத்தால் வரங்கிடைக்க மாட்டாது
புண்ணியத்தைத் தானறிந்தோர் பொய்வாழ்வை மெய்யெனவே
யெண்ணி யிருப்பார்க ளென்றறிநீ மன்னவனே
புண்ணிய மெய்ஞ்ஞானம் பிரித்தெழுது.ம் வாசகத்தில்
*என்னுடைய சற்குருவே ஈசேசு கிறிஸ்துதம்மை
பின்னுமேதான் யூதர் பெரியகுரு “சரணதிலே
பாடு படுத்தியேதான் பாதகர்கள் கொன்றதுவும்

185

நீயறிந்த வாறேது

190

நீடுபுகழ் மன்னவனே

எந்தவித மெந்தவகை எந்தனுக்குச் சொல்லுமென்றாள்
அந்த நேரந்தனிலே யவனுரைக்கும் வாசகந்தான்

மன்னன்

சருவேசுவரன் கொலைக்குக் காரணம் கூறுதல்

எந்த னரண்மனையி வலிருக்குதுங்கள் புஸ்தகந்தான்
உங்கள்சரு வேசுவரனாருல கில்மனு வாகவந்து
நடந்து உபதேசம் நானிலத்தில் சொன்னதினால்
அடந்து செருசலையோ ரவரைச் சிலுவையிலே
*ஊறுபடக் கொன்றதெல்லா மொழுங்காக வேயெழுதி
விறுகொடு புஸ்தகத்தில் விரிவாயி ருக்குதல்லோ
*என்றொலி வோர்சொல்ல யெதிர்மொழிக ளேதுரைப்பாள்

மரிகருதாள்

195

மறுமொழி

ஒன்றுபடச் சொல்லுகிறே னுத்திரங் களைக்கேளும்
மண்ணுலகும் விண்ணுலகும் வாருதியுஞ் சூரியனும்
எண்ணியொரு நொடியி லிமைக்குமுன்னே தான்படைத்தோன்

200

தானாகவேயிருப்பான்தனிச்சுயம தானபரன்
ஞானபரன் சற்குருவாய் நானிலத்தி லேயிறங்கி

பாவபுண் ணியமறிய பத்துநெறி கற்பினையும்
வளர்ந்துதிகழ் மோட்ச

205

வழிநடக்க வேணுமென்று

அங்கங்கே யெல்லவர்க்கு மாண்டவனும் தோன்றிநின்று
*இங்கிதமாய்ப் புத்திசொன்னா ரிறைவரே அக்கிறிஸ்து
சரண்
- அடைக்கலம்.
நானிலம்
வாருதி - கடல், இங்கிதம் - இனிமை.

சுவடிச்

1.

உலகம்

(முல்லை,

குறிஞ்சி, மருதம்,

நெய்தல்].

ஊறு - துன்பம்.

சொல்

யீறில்ல

2. யென்னுடைய

4. சரனதிலே

4. யோரவரே

4. யூறுபட

6, யென்று

7. மிங்தெமாய்
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As a popular man when thou attain the grace divine

That will be endless bliss of wisdom true.
if one has desires of this earth, no boon will be granted,
Those aware of virtue, will deem illusory life true,

Know this, Oh! king,
In the Holy Text that distinguishes virtue and wisdom true
My mentor benign Jesus Christ,
How he in the custody of the high priest of Jews
Was tormented and killed by the wicked ones,
Oh! king of lasting glory! how did you come to know?
How and in what manner, tell me
At that time, what he said was
Olivor telling the reason for Carvécuvaran’s

crucifixion

in my palace in your Book (The Bible)
Your Lord of all, on earth arrived as man,
As he walked and preached on all quarters four of this earth,
On reaching Jerusalem the people there, in the cross
Caused him crue! hurt and killed; all this properly written,
in that poignant book, elaborately indeed’
As Oliver spoke thus, she replied
The reply of Mary

Karutal

I shall tell you cogently, listen to my reply
Earth and Heaven, Ocean and sun,
He who created them in a trice before the wink of an eye,
His own self he will be, God Absolute and unique,
Wise One of Heaven, descending on earth as a mentor good
To know vice and virtue, the Ten Commandments and charity,
To promote them in order to tread the path of eternity,
Here and there appeared as God and stood.
Did God advise thus prudently, That Christ,

50

அர்ச்.

மரிகருதம்மாள்

அம்மானை

கிறிஸ்துவின் உபதேசம்
ஒப்பித்தார் ஞானமுப தேசமான தைத்தான்

1இப்புவியில் மெய்தானிறைவரே௮அக்கிறிஸ்து
சொல்லுங்கள் பாவத்துக் கறவே$ட் சைபெற்று
எல்லவரு மோட்ச மிடமறிந்து பெற்றிடவே

வேத

210

நன்மை கற்பித்தல்

காட்டுங்கள் வேதநன்மை கற்பித்தார் 8ஷருக்கு
தீட்டும் பரமகுரு சிலுவை யிடக்கியமும்

கரத்திலிறு கப்பிடித்த கர்த்தரே அ௮க்கிறிஸ்து

215

பரத்தி லெழுந்தருளிப் பரமகுரு போனதுவும்
போனதற்பிள் னின்னமிந்த பூமிதனி லேயிறைவர்

தானே வருவதையுஞ் சருவசங்கா ரங்கள்செய்ய
நடுத்திறந்து யெல்லவர்க்கும் நன்மைதின்மை யுங்காட்டி
அடுத்தெரியு மக்கினியி லனைவரையுந் தள்ளுவரே
தள்ளுவரே &ழ்நரகில் சரீரயபை யங்களுடன்

அள்ளுவரே தன்பதிக்கு யானநன்மை யானவரே
இநீதடவே நல்லபுத்தி யேகமனு வோர்தெளிவீர்

சுந்திரஞ்சே ராதிபரன் சொல்லுமிந்த காலமதில்
ஏகபரன் பொன்னுலகம்

போதல்

*சேர்ந்திடுவீர் நீங்களென்று கஷருக்குத் தானருளி
போற்றரிய யேகபரன் பொன்னுலகந் தான்போனார்
இப்பெரிய காரணத்தை யேனொளித்தாய் மன்னவனே
செப்புகிறாய் தூரஷணமாய்ச் சிலுவையிலே செத்தானென்று.

தேவன் மண்ணுலகம்

வந்த வரலாறு

கூறத் தொடங்குதல்

விருத்தம்
அண்ணலாம் பரம சோதி யனைத்தையும் படைத்த நாதர்
மண்ணிலே குருவாய் வந்து வளர்செறி சிலுவை மீதில்

சங்காரம்

- அழித்தல்.

சரீரம்

சுவடிச் சொல்
8. யில்புவி

2. சேத்திடுவீர்

-

உடல்.
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The preaching

of Christ

Did utter precepts of wisdom only,
Christ is verily God on this earth,
State it, to dispel sin utterly,
And for all to initiate the attainment of eternity.

Teaching

Gospel or the benefit of scriptures

Please show that he taught gospel! to disciples,
The great mentor did the cross bear,

Held it tightly in hand, Lord Christ,
Left he for Heaven, the great mentor
After he left, God, back to this earth

Arrived on his own, to destroy (evil) all,
To reveal bare for all good and bad,

To indicate those who push all into hell fiery,
And those who push to abysmal Hell for bodily refuge,
To identify the benefactors who lead to His place
Be clear that this Gospel in advice sound,

When the Graceful Lord prime, so uttered,
Ekaparan

(the sole God) reaches the Golden World (Heaven)

Spread this (gospel) He told his disciples in grace,
And left for the world golden, the sole God
Why did thou hide this reason great? Oh! king,
You speak ill that he simply died on the cross

The Lord proclaiming the history of the earth
9.

Lord, creator of all, venerable soul luminous,
Arrived on earth as mentor and on the cross,

ர்ச்.
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விண்ணவ ரிறந்த வாறும் மீண்டுபின் னெழுந்த

ஒண்ணொண்ணா

மரிகருதம்மாள் அம்மானை

வாறும்

யொலிவோர் மன்னா வுரைத்திடக் கேளு மென்றார்.

ஒலிவோர்

மறுக்கக் கன்னி பதில் கூறுதல்

அம்மானை

என்றமொழிக்கப்போ

10.

யிசைந்தொலிவோ ரேதுரைப்பான்

மண்ணுலகில் முன்னோர் வணங்கவருந் தேவர்களை
வேத புராணமதில் வேதியருஞ் சாஸ்திரமும்

ஓஇ யுணர்வதெல்லா

முறுநரகத் இன்வழியோ

உன்னுடைய தேவனுயர்சிலுவை யானமர்ந்து
தன்னி லிருந்தவனைசாற்றுகிறாய் தேவனேன்று
அப்பொழுதுகன்னிசொல்வாளவனை முகம்பார்த்து
"இப்பொழு துனதுபுத்தி யின்னந் தெளிவில்லையோ
செப்புகிறேன் கேளுமன்னா திறமா யுனக்குமின்னம்
ஆதி“முடி வில்லாதோன் அனைத்துயிர்க்குங் காரணமாய்
நீதிக் கடவுள் நிறைந்தசரு வேசுவரனார்
மண்ணுலக மோட்சநன்மை விரும்பாம லேதிரிவார்
நடந்து நரகவழி நானிலத்தி லெல்லாரும்
கிடந்துமுந்தா தபடிக்கே கிருபைக் கடல்பெருகி
சருவே சுவரன்றனது தாட்சிதனைக் காட்டி மண்ணில்
அறிவாக வந்தார்கள் ஆனபுத்தி வார்த்தைசொல்லி
குருவாய் மனுவடிவே கோலமெனுஞ் சடத்தை
அருவாம் பரஞ்சோதி யணிந்துகொண்டு வந்தார்காண்
கொண்டுமனு வோருடைய கொடிய பவம்போக்க
அண்டபிண்ட முங்கடந்து அகண்டபர மபதியில்
நின்றிலங்கு மேகபர னீள்நிலத்தில் வந்திடவே
இருகதிரு மிஞ்சுகின்ற இரத்தியொரு கன்னிகையே

வேதியர்

-

வேதம்

ஓதுபவர்.

தாட்சி

இரத்தி - ரதி போன்ற.

சுவடிச்

சொல்

1. மிப்பொழுது

2. முகிவில்லாதோன்

-

தாழ்ச்சி.

பவம் - பிறவி.

இருகஇிர்

5

10

15

- சூரியன்,

சந்திரன்.

The Defender of the Faith

53

How he died and how he did resurrect,
Narrate | shall events one by one, Oh! king, pray listen’ she said
Oliver’s
10.

objection

and

Virgin's

reply

To this question, Oliver in response countered,

‘On this earth, the Tévars worshipped by our forbears,
Priests well-versed in mythologies and the scriptures,
is learning them alla path to hell?

Your Lord, who was fixed on the cross,
And died, You call him God’,

Then did the virgin look at his face and reply,
‘Hasn't your mind yet become clear?
Tell you, | shail in terms clear, Oh! king, listen,

He who has no beginning or end, source of all life,
God of justice and Lord omnipresent of all,
(For) those who did not aspire for eternity on earth,
For all on earth not to tread the path of Hell,
In mercy and grace surging as an ocean

Showed he the power of Carvécuvaran (Lord of all)
Arrived as knowledge on earth, speaking words of wisdom,
As mentor in human guise and body,
The formless Luminary Absolute adopted and arrived
Adopted to remove the grave sins of man,
He who transcends the universe and flesh in heaven wide,
That Ekaparan (sole God) arrived on earth long,

A virgin who excelled luminous beams both,

8a
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அர்ச். மரிகருதம்மாள் அம்மானை
வரிசைசெறி பன்னிருவர் மன்னவர்கள் வங்கிஷத்தில்
உண்டாக்கி யேயவளை

யுலகோர்துஇத்திடவே

எண்டிசையில் மாமனுவோ டேத்தம் பெற்றிடவே
சகலபுண்ணி யங்களினால் சருவேசு வரன்சோதி
புகலரிய நன்மைகொண்டு புவியி லலங்கரித்து
சூரிய காந்தியொளி துலங்கும் பளிங்கதனால்

25

கன்னி திருவயிற்றில் உருவெடுத்தல்
பாருலகில் கரணம் பற்றிநின்ற வாறதுபோல்
கன்னி திருவயிற்றில் கடவுள்சரு வேசுவரனார்

30

தன்னுடைய யேகபுத்தி தான்வந்து உண்டாக்கி

பூரணக் கன்னிமரி பூவை 'யுதித்ததாலே
காரண மாகவேதான் கருவா யுருவெடுத்து

அரியதொரு மேலானயாத்துமமு முண்டாகி
ஒக்கவேதான் தெய்வீக உடல்கலந்து ஒன்றாகி
இக்கெனவே சட்டையென தெய்வீகத் தால்மூட்டி

35

வேண்டிசெறி கன்னிகற்பின் வெண்மை குறையாமல்
செங்கதிரோன் றன்கிரணம் சென்றமைந்ீது தன்பளிங்கால்
அங்கத்தில் பற்றி யமைந்தெழுநீத வாறதுபோல்
தெய்வஞானப் பளிங்கால் இருமரியா ளானகன்னி
அவ்வைதிரு வயிற்றில் அமைந்தெழுத்து மண்ணில்வந்து
நீண்டபரன் சற்குருவாய் நீதிவழி யுங்காட்டி

ஆண்டு முப்பத்துமூன்று அம்.புவியி லேயிருந்து

இறைவன் எழுநீதிருத்தல்
புகலரிய தேவகுரு பூதலத்தோர் முத்திபெற
சகலபுண்ணி யங்களொடு தாட்சிவழி யுங்காட்டி
தம்மைப் பாடுபடுத்தித் தரணியோர்க் காகவேதான்

எண்டிசை - எட்டு திசை. சகல புண்ணியங்கள்
மான ஒளி. அவ்வை - தாய். தரணி - பூமி,

சுவடிச்
1.

சொல்

யுதிர்த்தாலே

- அனைத்து நலங்கள்.

சூரிய காந்த ஒளி -

சூரியனின்

பிரகாச
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Created in a dynasty of twelve kings in succession,

_

Made her an object of worship for the people of the world,
For all human beings in directions eight to be redeemed,
On

account of good deeds all, Lord of all and Light

For benefit beyond mention adorned earth,
Like a crystal bright as shining sun,

Birth in the virgin’s womb
The earthly world remaining as in an eclipse.
in the womb graceful of the virgin, the Lord of ail,
His sole son he did create,
The virgin perfect, Mary a flower shed,
. With a purpose a conception caused,
Created a soul rare and high,
The divine in unison mingling with a body human,
in divinity wearing the directions as garments,
Without lessening the chastity exalted of the virgin,
Like a beam of the crimson sun illuminating
Took shape in the womb of virgin Mary,

And came to this earth as if arising
As mentor absolute showed he the path of justice,
Lived for years thirty and three on that earth.

The

Resurrection

The mentor divine beyond description, for the people of the earth
to attain eternity,
Showed the path sure with virtues all,
Hurt Himself for the people of the earth,

அர்ச், மரிகருதம்மாள் ௮ம்.மானை
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கர்மத்தை விட்டொதுக்கிக் கடவுளெ முந்திருந்தார்
உதிரத்தி னால்மூன்று உலகமதை யீடேற்ற

சதிரத்தின் முத்தியுடன் றாமே யெழுந்திருந்தார்
உன்னித் தனைமூண்டு உயிரோ டெழுந்திருந்தார்

50

அண்ணல்பர மண்டலத்தில் பராப ரத்துடனே
எண்ணரிய சேசுவர னெழுந்தருளும் நேரமேதான்

ஒன்பதுகூட் டஞ்சேனை வொளிசிரிஷ்யும் விண்ணவர்கள்
இன்பமுடன் தெண்டனிட்டு யிருசரணத் தைச்சுமக்க
வந்துவந்து சோபனங்கள் வாழ்த்தி மலர்தூவ
சுந்தர ஞானகுருவே சூழ்ந்திசைகள் பாடவேதான்
போயிருந்தார் மோட்சமதில் பொன்னுலகத் தோர்புகழ
துய்யபர மக்கடவுள் சுடரொளிகள் வீசிடவே

இயேசுபிரானே அனைத்துமாக
இவரேதா மாயிருந்த யேகப் பரம்பொருள்தான்
இவரேபுவிபடைக்க முன்னிருந்த யேகபரன்

55

இருத்தல்
60

இவரே நன்மை யெல்லாந் தருபவரும்
இவரேயெங்குமிருந்த யேகஞானச் சொரூபி
இவரேதான் காரணமாய் எப்போதுமே யிருந்தோன்
இவரேபடைப்பவரு

மிவரேய ழிப்பவரும்

இவரேபொருளனைத்து மீடேற்றிவா ரவரும்

65

இவரே புவியிவிரு ளறுக்குஞ் சூரியனாய்
இவரேவிளக்கெரிய யிப்புவியில் வந்தவரும்
இவரேசகலரையு

மெல்லாம் படைப்பவரும்

இவரே யுருவெடுத்து யெல்லவர்க்குந் தானானோன்
இவரேகொடுப்பவரு

மிவரே யழிப்பவரும்

இவரே பரமகுரு யெவ்வுயிர்க்குந் தானானோன்
இவரே நடுக்கேழ்க்க யிப்புவியில் வாரவரும்

உதிரம்

- இரத்தம்.

சதிரம்

- உடல்.
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Brushing aside activities worldly, God remained supreme

To redeem worlds three by his blood,
Eternal in body human, Himself resurrected
He did rise again of his own volition
The venerable soul in heaven along with God of the universe,
Jesus, rare of thought, in grace remained
Heavenly beings showing light in an army of congregations nine
Knelt happily and carried feet both,
Came over and again, with flowers to bless the consummation,
The wise mentor handsome was sung by surrounding directions,

Had been to heaven eternal for those of that world golden to eulogize,
God, pure and prime, shedding beams of light so bright
Jesus remains all-~in-all
He alone is the Absolute one on his own,
He only as God Absolute, earth’s creation initiated,
He alone is for the benefit of all,
He is the embodiment of wisdorn, sole and omnipresent,
He alone is the cause (of all) for ever
He only is the creator and destroyer too,
He alone redeems things all,
He alone is the sun that on earth darkness dispels,
He alone arrived on earth to light a lamp,
He only creates one and all,
He alone took shape for all as one,
He only gives and also destroys,
He alone is the mentor prime for lives all
He only on earth arrives for arbitration,

58

அர்ச்,

மரிகருதம்மாள்

அம்மானை

இவரே மழைகாத்து யெல்லவர்க்குந் தந்தவரும்

இவரேயரசருக்கு இரத்தினமுடி சூட்டினவர்
சகல சுடரும் வகுப்போன்
இவரே சகல சுடரெல்லாம் வகுப்பவரும்

75

இவரே யறியாத இராசதுரை மன்னவர்கள்
இவரே நரகத் திருள்சிறையில் வைப்பவரும்
இவரே நீதிகேட்டுப் பெருநரகில் தள்ளுவரும்
இவரே பரமபதியிலிருந்து யிறங்கினவர்

இவரே மரிமகனா 'யிப்புவியில் வந்தவரும்

80

இவரேகுருவாகியிப்புவியில் மானிடர்க்கு
இவரே யுபதேச மிப்புவியில் சொன்னவரும்

இவரே மனுவோர்க ளெரிநர்குக் கேகாமல்
இவரே பாவம்பொறுக்க யேசுபர தேசிகர்தான்
இவரே சிலுவைதனி லிருந்து யிறந்தவரும்
இவரே மரித்தடக்கப் பட்டஅந்த “மூன்றாம்நாள்
இவரே யுடலு முயிரொருங் கூடறைத்து
இவரே சிலுவை யிடக்கிய முங் கைப்பிடித்து

85

இவரே யெழுந்திருந்து யிப்புவியில் வந்தவரும்

இவரேதா ஸனாற்பதுநா ளின்பமுற புத்திசொல்லி
இவரே தமது அன்னைதுயர் மாற்றினவர்
இவரே தமதுடைய யிலங்குஞ்சிலு வைமரத்தை
இவரே வணங்கவைத்து யிப்புவியோர்க் கேயருளி
இவரே பரமபதிக் கெழுந்தருளிப் போனவரும்
இவரே நெருப்பாலே யிப்புவியைத் தானழித்து

இவரே சகலரையு மிப்புவியி லேயெழுப்பி
இவரே நடுத்திறக்க யெழுந்தருளி வாரவரும்

காத்து - காற்று.
சுவடிச்

சொல்

1. புவியின்

2. மூண்டாநாள்
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He alone for all has given rain and wind
He alone did coronate the king with a crown of gems,

He who has endowed lights all
He only has created lights entire,
The kings of mastery royal unaware of Him,
He alone imprisons them in hell dark,
He only demands justice and pushes in hell vast,

He alone from heaven has descended,
He
He
He
He
He
He
He
He
He
He
He
He
He
He
He
He
He
He

only came as Mary's son on this earth,
alone became mentor for mortals on earth,
alone uttered precepts on this earth,
alone (to prevent) the human beings from reaching hell,
only bore the sins, the sole and prime God,
alone on the cross died,
only on the third day after death and burial,
alone held body and life in union
only held the cross in his hand,
alone rose again and on earth arrived,
only for forty days did advise for happiness,
alone did dispel his mother’s grief,
only did the exemplary cross wooden,
alone endowed to the people of earth for worship,
only did reach heaven in grace,
alone did destroy earth by fire,
only did awake all on earth,
i
alone arrives in grace to open the entrance (to heaven)

60

அர்ச்.

மரிகருதம்மாள்

௮ம்மானை

- இவரே கணக்குரைத்து யிப்புவியில் பாதகரை
இவரேயுடலுயிரோ டேநரகில் தள்ளுபவர்
இவரே மனுவோரை யெரிநரகில் தள்ளியேதான்
இவரேதமக்குகந்த யெண்ணரிய நல்லவரே

700

இவரே பரகதஇியி லேத்தி முடிகொடுப்பார்
அரியபரம் பொருளோ

னம்புவியில் வந்ததற்பின்

வரிசை செறிமோட்ச வழிநடக்க வேமனுவோர்
பாவபுண் ணியமறிய பத்துநெறிக் கற்பினையும்
தேவகுரு வானவர்தான் செகத்தில்வைத்துப் போனார்காண்
தப்பறைகள் வாராது சத்தியத்தின் பத்துவழி
ஒப்புரவாய்ச் சொல்ல உகந்துகேள் மன்னவனே

விருத்தம்
31.

பத்துயர் ஞான நீதி வழிதனைப் பகர்ந்து பாருங்
கர்த்தனும் பரம சோதிக் கடவுள்தான் குருவாய் வந்து

வைத்திடும் பத்துநீதி வழியொடு நடந்தபேர்க்கு
முத்திசேர் பரம லோக

முடியது கொடுப்போ மென்றார்

ஒலிவோர் சாஸ்திரப் பொருள் வினவுதல்
அம்மானை
என்ற மொழிக்கப்போ யிசைந்தொலிவோர் ஏதுரைப்பான்
மன்றல்செறி கன்னியரே வகுத்துரைநீ தான்கேட்க
உங்கள் சமயப்பொருளு முங்கள்தங்கள் சாஸ்திரமும்

மங்கையரே பொய்யுமெய்யும் வகுத்துரைக்க வேணுமென்றான்

கன்னி முதல் ஞானநீதிப் பொருள் கூறுதல்
செப்புகிறேன் கேளுமன்னா தேவபத்து நீதிதன்னை

ஒப்புடனே நானுனக்கு ஒழுங்குடனே சொல்லுகிறேன்

மன்றல்

- மணம்.
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itis he alone who provides an account of sinners on earth,

He only pushes them body and soul into hell,
He alone thus pushing people into hell fiery,

He only, the pious peopte preferred by him,
He alone will exalt to Heaven and crown them
After rare God Absolute arrived on earth,
For the human beings to tread the path of eternity in sequence proper,
The Ten commandments chaste to comprehend sin and virtue,
Did the Divine mentor of Heaven

leave on earth

Without lapses, the Ten paths of Truth,
Cogentiy I shall utter, pray listen earnetly, Oh! king.

11.

The tenfold path exalted, of wisdom and justice did he utter,
Lord Christ, turninous and prime, as mentor arrived,
To those who tread that path of commandments ten,
Did he assure the crown of Heaven’

The meaning of the scripture
12.

To such remarks Oliver did reply,
_ ‘Oh! virgin profound, the discourse of division to hear,
Regarding our religious message and our scriptures,

Oh! damsel, falsehood and truth, analyse and tell us’
The message of the first wise percept
tghall tell you the divine rules ten, Oh! king, listen’,
In proper sequence congently | shall narrate

32

அர்ச்,

மரிகருதம்மாள்

அம்மானை

சர்வப்பொரு ஞம்படைத்த தந்தைசரு வேசுவரனைத்
திறமுடனே புத்திகொண்டு சிந்தைதுதி கொள்ளுவதும்
உடக்கு நிலவுபொழுது மொளிவெளியு மோடிடவும்
அடக்குஞ் சகலபொரு

எம்புவியோர்க் கூழியப்போ

10

சந்திரனுஞ் சூரியனுந் தரணிமனு வானவர்க்கு
சிந்தைமகழ்ந் தேயிறைவர் தீவட்டி யென்றுரைத்தார்
என்னையல்லால் வேறொரு தேவனில்லை யென்றுசொல்வி
தன்னைத்துதித் தேவணங்கத் தானெழுதி வைத்தார்காண்
முந்தின கற்.பினையின் .முகவுரைக

சிந்தைதெளிந்

எல்வழிதான்

15

தேயறிவின் கண்ணாலே தேர்ந்திடுவீர்

இரண்டாம் ஞான

நீதி கூறுதல்

உத்தயிரண்டாங் கற்பினையை ஒதுகிறேன் கேளுமன்னா

புத்திகெட்டு பூதலத்தோர் பொய்யாணை வீணாணை
செய்யாதிருக்கச் சிறந்தெழுதி வைத்தார்காண்
துய்யமூன்றாங் கற்பினையை சொல்லுகிறேன் கேளுமன்னா

மூன்றாம் ஞானப்

பொருள் கூறுதல்

திருநா ளொடுபூசை செபத்தியா னங்களொடு
வருநாள்கள் தோறுமேதான் வையகத்தோர் பூமியிலே
"இருந்து தன்மைகுறித்து யிப்படியே செய்துவர
புரந்தெழுதி வைத்தார்காண் பொன்னுலகத் தோர்டுறைவர்

நான்காம் ஞானப்

பொருள் கூறுதல்

நாலா வதின் பயனை நல்லமன்னா கேட்டருளும்
பூலோக மாமனுவோர் புண்ணியத்தி லேநடக்க

துய்ய - கலப்படமற்ற;

சுவடிச்

சொல்

1. யிருந்தி

பரிசுத்தமான.

நாலாவஇின்

பயன்

- நான்காவது

நீதியின்

பயன்.
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He who has created ail, father Lord of all,
To know firmly and to pray in mind,
The moon that prevails and the daybreak with its expanse lustrous,
All things contained are ordained for people on earth,
"The moon and sun for the humans on earth’
‘Are but torches’, said Lord God pleased in his mind
‘There is no other God but me’ he observed,
And in writing prescribed prayer and worship to Himself,
The precepts previous mean paths improper,
With minds clear choose by perception of intellect.

The moral of the second wise precept
State | shall, Oh! king, the precept second,
‘People on earth shail not, in minds spoilt,
Act in falsehood or in activity wasteful indulge’

Thus had he written.
The message of the third precept
The pure precept third, utter| shall, Oh! king, listen,
p
‘On days good and on days when prayer and worshi

Are due, people on earth shall perform,
he.
Such acts accordingly’. Thus in patronage wrote

The message of the fourth precept
Listen Oh! good king, the message of the fourth one,
s
For the people great of this earth to tread the path virtuou

அர்ச். மரிகருதம்மாள் அம்மானை

தந்தைதா யானவர்கள்தங்கள்தங்கள் மைந்தர்கள்தான்

சிந்தையுறவே வணக்கஞ் செய்துசங்கை யாய்நடக்க
வேணுமென்று தானிறைவர்விரித்தெழுதி வைத்தார்தான்

ஐந்தாவது ஞானப்

-

பொருள் கூறுதல்

பூணும்படியஞ் சாவதின் பயனைக் கேட்டருளும்
ஒருவர் தனக்கொருவ ருறுகொலைகள் செய்யாமல்
பொருத்தகரு ணைக்கடலோன் பிரித்தெழுதி வைத்தார்காண்

ஆறாவது ஞானப்
ஆறாவதின் பயனை

30

பொருள் கூறுதல்

யண்ணலேநீர் கேட்டருளும்

ஊறுகின்ற மோகநிலை உள்நெஞ்சில் வையாமல்
நீதிக் குறிகள்தப்பி நெறிகள்கட வாதபடி

35

சோதி பரமகர்த்தன் தொகுத்தெழுதி வைத்தார்காண்

ஏழாவது ஞானப்

பொருள் கூறுதல்

ஏழாவதின் பயனை யெடுத்துரைக்க வேகேளும்

தாழாத புத்தி தவறாத வாக்குநிலை
களவுகுடி கள்செய்து கைப்பொருளை யேபறித்தல்
அளவில்லாத் துரோக மாமென் றெழுதிவைத்தார்

எட்டாவது

40

நீதிப் பொருள் கூறுதல்

எட்டாவதின் பயனை யானுரைக்க வேகேளும்
வட்டமுள்ள பூதலத்தில் வழக்குநடுக் கேழ்வியில்
அழிவழக்கு பொய்சாட்சி அம்புவியோர் சொல்லாமல்

சங்கை - மதிப்பு. அஞ்சாவநின் பயன் - ஐந்தாவது நீதியின் பயன், ஆறாவதின்
பயன் - ஆறாவது நீதியின் பயன்.
- குறையாத. களவுகுடி - திருட்டு வாழ்க்கை. அம்புவி - அழகிய பூமி.

தாழாத
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Their parents respective, the children shall
Worship mindfully in conduct respectful,

Thus has written the Lord elaborately.

The message of the fifth precept
Listen to the message beneficial of the precept fifth,
‘One shall not kill another among people’

God, the vast ocean of mercy, has written distinctly.
The moral of the sixth precept
Listen, Oh! venerable sire, the message of the sixth precept,
‘Not to deviate form the aims of justice and not to violate code of conduct,
The luminous and Prime God has in writing compiled’
The

message

of the seventh

Listen to the import of precept seven, which

precept

| elucidate,

‘tn mind unbinding, in words unfailing,
if one steals and drinks or lays hands on others’ belongings
it is perfidy immeasurable’ thus he wrote.

The message of the eighth precept
Listen to the eighth moral, which | reveal presently,

‘On this earth round, amidst hearing of cases,
People of earth shall not a foul case make or false evidence

Thus has the Lord written clear, Oh! Oliver, kindly listen.

utter’,

66

அர்ச்.

மரிகருதம்மாள்

தெளிவாகவே யிறைவர் தெரிந்தெழுதி வைத்தார்காண்
அன்பா லொலிவோரு அண்ணலே நீர்கேளும்
ஒன்பதான கற்பினையே ஒதுகிறேன் கேளுமன்னா

ஒன்பதாவது நீதிப் பொருள்

அம்மானை

45

கூறுதல்

தன்தார மல்லாமல் பிறதாரம் வையாமல்
அன்பாகவே யொருவர் மனையழிவு செய்யாமல்
பெரிதாகவே யிறைவர் பிரித்தெழுதி வைத்தார்காண்

பத்தாவது ஞானப் பொருள்
பத்தாவதின் பயனைப்

கூறுதல்

பண்பாகவே கேளும்

50

புத்திதனையே தெளிந்து புரந்தே தெளிந்தறிவாய்
ஒருத்தர் பொருள்தனக்கு உத்தாசை வையாமல்
பெருத்தகரு ணைக்கடலோன் பிரித்தெழுதி வைத்தார்காண்
இந்தமொழி பத்து மிரண்டான கற்பினையில்
அந்தமுட னேகடவு எடக்கி யெழுதிவைத்தார்

சருவேசுவரனை அடைய

புவி ஆசை

55

விடுதல்

எல்லாத்திலும் பார்க்க யிப்புவியி னாசைவிட்டு
வல்லசரு வேசுவரனை மகரசினே கத்துடனே

அனந்தமான நன்மை யளவில்லா மோட்சகெதி
தாமுங் கொடுப்பமென்று தானருளி யேவகுத்தார்
பின்புகொண்ட கற்.பினையைப் போந்துரைக்க வேகேளும்
தன்னைத்தான் சங்கையுற்றுத் தான்சினேகித் ததுபோல
உன்னிசகல மனுவோரு மன்புற்று டனிருக்க
வேணுமென்று தானிறைவர் வேதகற் பினையாக
பேணியிது மோட்சவழி யென்றெழுதி வைத்தார்காண்.

தாரம் - மனைவி.

சிநேகம் - நட்பு. அனந்தம் - அளவில்லாத.
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The ninth message
The ninth message chant! shall, listen Oh! king

‘One shall not desire the wife of another,
And shall not such kind marital bond destroy’,
Thus has written the Lord, in terms strong and distinct.

The moral of the tenth precept
Listen in refinement to the tenth message,
‘One shall in mind clear and knowledge discerning

Not desire the belongings of another’
Thus has written distinctly Lord of mercy vast as an ocean,
These ten precepts, God-has written
In contents final with message clear.
Relinquishing earthly desires to reach
Carvécuvaran (Lord of All)

To those relinquishing earthly desire in all respects and
Holding in friendship great, mighty Caruvécuvaran
Endless benefit and eternity unlimited,

‘Provide| shall’; He has written
Listen to the message of the next precept,
‘As one respects and loves oneself,
One shall love and respect all humans,

That is the path to eternity’ Lord has written
As the message of gospel

அர்ச். மரிகருதம்மாள் அம். மானை
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வேதபுராணங்களின்

கன்னியை

பழமை

வினவுதல்

விருத்தம்
அப்பொழு தொலிவோர் சொல்வர்

13.

1அரிவையைச் சினந்து நோக்கி
இப்படி மனுவோர் மண்ணில்
யாவர்தா னடப்பார் சொல்லும்

ஒப்புட னிதுவு மன்றி
உலகத்தில் வந்து தோன்றி
தப்பறை நுமது வேதஞ்
சமையத்தில் உள்ள தாமோ.
அம்மானை

என்றுஒலி வோருமன்ன னெண்ணியெண்ணி வர்மமுற்றான்
வென்றிசெறி யெங்களுட வேதபுரா ணங்களெல்லாம்
பூரூவக்கா லந்துவக்கிப் பூதலத்தி லேநடந்து
வாரயெங்க தேவர்களும் வளர்பெரிய கோபுரமும்
எந்தவிதம் வந்ததென்று யிப்பொழுது சொல்லுமென்றான்
அந்த மொழிகேட் டரியதவ மாதுசொல்வாள்
எங்கள்வே தத்தொழுங்கை யானுனக்குச் சொல்லிவந்தே
உங்கள்வே தத்தொழுங்கை ஒதுகிறேன் கேளுமன்னா

14,

5

வேதப் பொருளைக் கன்னி கூறுதல்
பங்க மழிந்து பலஸ்திரீகள் கூத்தாட
அங்கே வெகுமோக மதட்டுமுங்கள் வேதமது
ஆறுபத்து *நூறுபெண்கள் அழிமதியாய் வைத்தவர்க்கு
வீறுபெற்ற மோட்சமென்று விரித்துரைக்கு முங்கள்மதம்

ஒப்புடன் - சம்மதத்துடன்.
பழங்காலம்.

சுவடிச்

சொல்

3. ரவையை

&. துறு.

தப்பறை

- பொய்;

சூது. வர்மம் - கோபம்.

வென்றி

10

- வெற்றி.

பூர்வ

காலம் -
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The hoary existence of scriptures and mythologies
13.

Then said Oliver glaring at the damsel in ire great,

14.

hostile,
Thus did king Oliver reflect over and again and became

‘Who among men on earth will conduct themselves thus?
Besides to compare, such an appearance,
False, do we have in our scriptures and religion?’

‘Our scriptures and mythologies, mighty and profound,

in existence from times ancient and in vogue,
Our Tavars and tall temple towers,

How did they come about, tell us now’ he said

Replied the damsel dear, on hearing those words,
Narrate | did the import of our gospel,
listen, Oh! king
State also, | shall the nature of your scriptures,

Virgin telling the scriptures
Women may dancing with chastity outraged,
Lust will dominate there in thy scriptures,
on vile,
To those who kept women six thousand with intenti
ous
vigor
y
eternit
s
ensure
n
Your religio

%a
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அர்ச். மரிககுதம்மாள் ௮ம்மானை

பாவநிலை கொண்டிருந்தால் பாருலகிலே மாண்ட
சீவன்றனைத் தேவனென்று செப்பிடுவீர் சாஸ்திரங்கள்
நாற்றவிடங் கடுகரித்து நாறுகின்ற கஷ்டமது

74

ஊத்தைவழிந் தேயிருக்கு மூடல்தனையே தேவனெனப்
பொய்யாணை சொல்லிப் பொருந்துமுங்கள் சாஸ்திரங்கள்
மெய்யாணை சொன்னால் "வீணதுக் கென்றுசொல்வீர்
செத்தவர்கள் தன்னையேதான் தேவனென்று கோவில்கட்டிக்

கர்த்தனிவ னென்றுசொல்லிக் கையெடுத்துக் கும்.பிடுவீர்
தேரோட்ட மோடத் தெருவீதி யானதிலே
பாராட்டிச் செத்தவற்குப் பாருலகில் பூசைசெய்வீர்
சொல்லிவரு முங்கள்மதஞ் சோறுகறி பூசைபண்ணி
யெல்லாருந் தின்னவேதானிப்படியே கட்டிவைத்தார்
மாதா * பிதாவைமண்ணில் மைந்தர்வெகு நிந்தைசெய்வார்
நீதமுள்ள பேர்களென்று நெறியோது முங்கள்மதம்:
கொலைபாத கங்கள்செய்தால் குற்றமில்லை யென்றுசொல்லி
நிலையான மோட்சமென்று நினைத்துரைக்கு முங்கள்மதம்

20

25

மோக விதங்களுக்கு முன்னைக்கு முன்றேவன்

வேகமுடன் மோகவிதம் விளையவைக்கு முங்கள்மதம்
பில்லிக்கு மோகினிக்கும் பின்புவரு முன்றேவன்

30

சொல்லுமஞ்சு மூன்றெழுத்தால் தொடர்ந்தழைத்துக் கொண்டுவரும்

சிவன்

செயல்களைக் கூறுதல்

சொல்லுகிறேன் கேளுமன்னா துகைப்படியே நீகேளாய்
பில்லிக் குதவிசெய்து பேசுமே யுன்றேவன்
அரவைக்

கழுத்தி லணிந்தானே யுன்றேவன்

பரவையர்க் குத்தூது பணிந்தானே யுன்றேவன்
அபாயமுடன் பாராம லரிவையர்கள் தங்களுக்கு

நிந்தை செய்வார் - பழித்தும் இழித்தும்
மனைவியின் பெயர்.

௬வடிச்
1. வீணு

சொல்
2. பிதாவே

கூறுவார்.

மோகம்

- ஆசை.

அரவு - பாம்பு.

பரவை - சுந்தரர்
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One who dies on earth in state sinful
Thou wilt call that soul Tévar, it is painfu!
That places where such scriptures are learnt, stink
The dirty body smelling foul as Tévan held,
And described falsely thus in scriptures with accord
Dismissing as futile accounts true
Calling the dead as Tévar and raising for him temples too.

Worship him as God with hands folded
in the street for the

chariot to move.
‘Worship thou wilt in adulation, the dead on earth

To offer rice and meat and then for all to eat
Your religion has thus ordained
Sons who their mother and father deride,

Are just ones’ declare your scriptures
Stating that heinous crimes are not offensive,
Your religion ensures eternity constant
Your Tévan (Lord) will lead in varieties of lust,

Your religion will generate

varieties lustful

(seductress)
Your Tévan will follow close behind pili (witch) and Mékini

Will bring them along with the spells of words five and three lettered
Civan’s

miracles

State I shall, listen Oh! king, listen in entirety,
Your Lord will assist witchcraft and speak aiso in support,
Your Lord did wear a snake around his neck,
Your Lord did act as a messenger to Paravai
Without caring for the danger to that damsel!

அர்ச். மரிகருதம்மாள் அம்மானை
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உபாயமது சொல்லிமிக யுள்படுத்து முன்றேவன்
புரவி யெனும்நரியைப் பிடித்துவைத்த துன்றேவன்
பூவுலகி லுள்ளவர்க்குப் புத்தி மயக்கிவைத்துப்
பாவையர்மே லாசைவைக்கும் பத்திவைக்கு முன்றேவன்
உண்ணா முலையாளை ஓஒருத்தியிடப் பாகம்வைத்து
வண்ணாரப் பெண்மேல் மயலானா

40

னுன்தேவன்

கூளியொரு பெண்வடிவைக் கொண்டு சடையில்வைத்துக்
காளியுட னாடுமந்தக்

காரியல்ல

னென்றேவன்

45

வெண்ணீ றணிந்து பிரமக்க பாலமேந்தி
எண்ணாமல் பிட்சை யெடுத்தலைந்தா னுன்றேவன்
அடலை யணிந்து யமர்ந்ததலை தான்விரித்துச்
சுடலை தனிலோடிச் சுழன்றானே யுன்றேவன்
வானிலி லங்குகின்ற மதிபுனைந்தா னுன்றேவன்
ஒருபாதி தானு மொருபாதி யுமையாளும்

50

இருபாதி யாக யிருநீதானே யுன்றேவன்

சடைமுடியில் கெங்கை தனையு மணிந்துவெள்ளை
விடையதனின் மேலேறி வீதிவந்தானுன்றேவன்
பிட்டுக்கு மண்சுமந்து பிரம்பா லடிகள்பட்டு

55

வெட்டுக்கு நின்று விறகு சுமந்துவிற்று
மாணிக்கம் விற்று வளையல் சுமந்துவிற்று
வீணுக்குப் பாவலர்க்காய் விற்றுவிலை பேசிநின்று

திருக்கலியா ணங்கள்பண்ணத் தேவடியார்க் கேவல்செய்ய
'எருக்கமலர் மாலைகளு மெலும்புந் தானணிந்து

60

பல்லக்கி லேறிவந்து பள்ளியறை யுள்புகுந்து
சொல்லுக் கடங்காத துரோகங்களை யுண்டுபண்ணி

புரவி - குதிரை உண்ணாமுலை
விடை - காளை.

சுவடிச்

சொல்

1. யெருக்க

- உமையம்மை.

காளி - துர்க்கை. சுடலை

- சுடுகாடு

கெங்கை- கங்கை நத.

The Defender of the Faith

Your Lord who binds by suggesting tricks,
Jackals as horses, your Lord did ௦16,
Deluding the minds of people on earth,
Your Lord who desires damsels and worships too,
Placed on his left, one Unnamulaiyal
Your Lord of a washerwoman was enamoured,

Placed he on his locks matted, a witch of a woman,
And danced with Kali - my Lord is not that black soul.
Smearing ash white and carrying skull,
Thoughilessly roamed your Jord abegging
Sporting ash and sitting with locks spread out
whirled
Darted your Lord to the cremation ground and there

Your Lord did wear the moon which to the sky belongs,
With Tirumal on one half and Umaiyal on the other,

Your Lord did remain in halves both.
Wearing Ganges on his matted locks and
Mounted on a white bull arrived your Lord,
Carried sand for pittu’s sake and was caned,
Stood he to cut and carry firewood for sale,
Sold he rubies and carried bangles for sale,
Sold futilely to poets and bargained tn vain,
To conduct marriages and to serve courtesans,

Wearing

erukku garlands and bushes to boot,

chambers,
Rode he on palanquins and entered nuptial
words.
beyond
Created betrayals treacherous
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அர்ச். மரிகருதம்மாள் அம்மானை

திருமாலின்

செயல்கள்

இரணியனைக் கொல்ல இசைந்ததொரு தூண்தனிலே
நரசிம்ம வேஷம் நலமாகத் தானெடுத்து
பூமி தனிலுழன்று புலையர்க் கடிமையுமாய்

65

மோகினி யென்றேபாரில் முயன்று வடிவெடுத்து
மேக நிறம்போலே முகுந்த வடிவெடுத்து
மாடு கன்றுக்காக மலையைக் குடைபிடித்துத்
தேடி யபிடைச்சிமனை சென்றுவெண்ணெய் தான்ிருடி
உரலிலே கட்டுண் டுகந்து மடிகள்பட்டு
விரலடக்கி ஊதுமநீத வியன்குழலைத் தானணிந்து
சங்கை ஓர்கரமுஞ் சக்கரத்தை யோர்கரமும்
.
பொங்க முடனிச்சை பொருந்தவே தானணிந்து
தேர்ந்துபதி னோராயிரம் பெண்களுக்குத் தானுகந்து
வாசந் தரயின்ப மணவாள னாயிருந்து
WGOSTUMCS SID வனவாச மேபுகுந்த
வினைவகுத்தும் பொய்மானை வில்லெடுத்துத் தான்துரத்தி
!இலங்கைக்கதி பதியான ராவணனுஞ் சீதைதன்னை

70
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மயங்கப் பிரமைசெய்து மாயமுடன் கண்டெடுக்க
காணாமற் தேடிக் கனிந்துகரைந் தேயழுது
நாணாமல் மார்புதனில் நாவதனில் &ீழ்ச்சடையில்
ஏறிய பெண்டுகளைச் சிந்தை மகிழவைத்து
*“கூறியயிவ் வார்த்தைகளைக் கொண்டணிந்தா னுன்றேவன்

40

பிற தேவர் செயல்
*இன்னந் திரளாக யிசைந்துரைக்க லாமதனை

என்னென்று சொல்லி பியம்புவேன் மன்னவனே

நரசிம்ம வேஷம் - இரணியனை அழிக்க நரனுஞ் சிங்கமுங்கூடிய உருவுடன் அவதாரஞ் செய்த இருமால்.
மலையைக்
குடைபிடித்து - மேகத்துக்கு அதிபனான
இந்திரன் ௮இக
மழை
பொழிந்து நாசம்
விளைவித்தபோது கோவர்த்தன மலையைக் குடையாகப் பிடித்து மாடு கன்றுகளையும் மக்களையும் காத்தான்

கண்ணனாகிய திருமால். மார்புதனில்,
பிரமனின் நாவில் சரஸ்வதி,

வனின்

சுவடிச் சொல்
1. யிலங்கை

2, சறிய

3.யின்ன

நாவதனில்,

சடையில்

சடையில் - கங்கை.

பெண்கள்

- இருமாலின் மார்பில் இலக்குமி,

The Defender of the Faith
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Tirmal’s miracles
To kill traniyan, in a pillar proper
Took the guise of Naracimmam, in accord,
Wandered on earth as a slave to pulaiya lowly,

As M6ékini he appeared with effort, great
in the hue of dark cloud took he the guise of Mukuntan

Lifted he a mountain to shelter cattle, as an umbrella,
Searched and reached the house of a shepherdess to stea! butter,
Bound he was to a pounding stone, and beaten too,

Sported he the flute fine to biow as regulated by fingers
With a conch in one hand and a wheel on the other
Sporting them in desire, quite waxing,
Remaining as husband gay on this earth,
Dear to girls a good eleven thousand, ~
His spouse and he a habitation in jungle did undertake,

As destined chased an illusory deer with a bow,
iravanan the lord of llankai did delude,
Citai and whisked her away as if by magic,
Stricken with grief unable to find her, cried he,
On his chest, tongue shamelessly and under his 10016,
Did he keep damsels in gay abandon,
Sported your lord, all 1 have mentioned with words these,
Other

Lord’s

Miracles

State | can in number still larger quite properly,
How can | describe them Oh! king.

அர்ச். மரிகருதம்மாள் அம்மானை

76

உந்தன் பகவதியு மூடாடுந் தேவர்களும்
நிந்தை நடக்கைகளை நெகிழ்ந்துரைக்கக் கேட்டாயே
இவ்வாறு ஏதெல்லாம் யிணங்கியேநின் றேவர்கள்தான்
அவ்வார்த்தை கேட்டு அதன்படியே நீநடந்தால்
அவியாதே நீயு மழல்நரகத் தீநெருப்பில்
தவியாமல் நீபோய்த் தணிந்தே கிடப்பாயே
£இன்னஞ் சிலவார்த்தை யியம்பக்கேள் மன்னவனே

90

களவுதிருட்டுப் பொய்கள் கபடங்கள் செய்வோர்க்கு

உளவதுகள் சொல்லி உள்படுத்து முன்தேவன்
தப்பறைகள் பொய்சாட்சி தரணிமனு வோர்படிக்க
*இப்புவியி லுங்களுட யியல்வேதந் தானுரைக்கும்
சிந்தைம௫ழ்ந் தும்முடைய தேவர்கள்தா னுங்களுக்கு

95

பிற மதம் பற்றிய மரிகருதாள் உரை
*இந்தப் படியுரைக்கும் யிப்புவியி லுங்களுக்கு
படிப்பினைக ளல்லோதான் பாருலக லுங்களுக்கு
வடிப்பமுட னுங்களுட மதசமயஞ் சொல்லுதல்ல

100

ஊரா ௬டமைதனச் குற்றாசை வைப்பதுதான்
நேரான யுத்தியென்று நினைத்துரைக்கு முங்கள்மதம்
மனுஷனைத் தேவனென்று வையகத்தி லுள்ளோர்கள்
அனுசரித்தவ ர௬றையு மறிந்துசெய்யு முங்கள்மதம்
கண்காது வாய்மூக்கு கழுத்துநய னங்கள்தன்னை

105

பண்பான தேவனென்று பகர்ந்துரைப்பீர் சாஸ்திரங்கள்
நெஞ்சோடு யீரல்பிச்சு நீண்ட பெருங்குடலும்
பஞ்சமதஞ் சொல்லுதென்று பாலிப்பீர் பாங்குடனே
காலெலும்புங் கையெலும்புங் கனத்த முகட்டெலும்பும்

மூலமுட ஸிந்திரிய முழங்குஞ் சந்துகாதும்

170

தோலு நரம்புசதை தோற்றமுள்ள ரத்தமயிர்
உரைபெரிய யெண்சா ஹணூடலையெல்லாந் தேவனென்பீர்

நிந்தை

- இகழ்ச்சி.

தப்பறைகள் - கெட்ட வார்த்தை.

காப்பீர்.

சுவடிச் சொல்
1

யில்லாறு

2. யின்ன

3. மிப்புவி

4.யிந்த

நயனம்

- கண். பஞ்சமதம்

- ஜந்து மதம். பாலிப்பீர்

The Defender of the Faith
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Of your Pakavati and the Tévars interspersed,
Of their misdeeds have you listened to my moving account
If according to your Tévars,

You abide by their words,
In the hell fire that never dies,

Submit you must without struggle,
Listen yet to words some more, Oh! king,

To those who theft, falsehood and cunning vices practise,
Your lord does provide clues and engage,
Messages spurious and evidence false for the people on earth to peruse,
Your scriptures exhort, on this earth
Your Tévars to you quite happily

Mary Karuta! on other religions
Will speak thus to you on earth
Precepts concrete on this world for you,
In proper form your religion does not exhort,
To have desires amorous with the folk of the place,
Is but strategy proper, your religion will declare
To deem man as Tévan on earth by some,

Which your religion will recognize and practise
Eyes, ears, nose, neck and words sweet
Will you describe as Tévars noble in scriptures

Chest, liver and intestines long
You will honour as ordained by (pafica

matam)

your religions five,

Bones of legs, hands and joints,
The semen with its source, and earholes receiving sound,
Skin, nerves, flesh, blood apparent and hair

The human body entire measuring cubits eight, you will call Tevan

78

அர்ச்,

மரிகருதம்மாள்

அம்மானை

அறிவு நினைவு மாத்துமத்தை யுங்கூட

திறமுடைய தேவனென்று செப்பிவரு முங்கள்மதம்
என்று மரிகருதா விப்படியே சொல்லிவர

.
775

மன்னவன் மரிகருதாவிடம் கூறும் மறுமொழி
மன்னவன் திண்புயத்தான் மகாகோப முற்றோலிவோர்
சொல்லுவா னப்பொழுது தோகைமின்னா ளைப்பார்த்து

நல்லநல்ல நீதியெங்கள் நாதாக்கள் சொல்லுகிறார்
வகையேது சற்றும் வழிப்பாடு பில்லையோதான்
துகையாக யெந்தனுக்குச் சொல்லிவர வேணுமென்றான்

120

மரிகருதாள் உவமைகளால் இறைவன்
பெருமையை விளக்குதல்
அப்பொழுது கன்னி

ஒப்புடனே கேளு

யவன்முகம் பார்த்துரைப்பாள்

'முவமையொன்று சொல்லுகிறேன்

அந்திரத்தி லண்டமிசை யாகாச மண்டலத்தில்
சந்திர நட்சத்திரஞ் சுடரா லிருட்டறுமோ
எல்லாநட் சத்திரங்க விசைந்துஒளிர் விட்டாலும்
வல்லாண்மை யுண்டோசொல் மண்ணி லிருட்டறுக்கத்
தூணா யிரங்கோடி நட்சத்திர மொளிவும்
கூறாகவே திரண்டு *வொண்னா யிருந்தாலும்
மாறுமோ வையகத்தில் வந்தயிரு ஞக்காலம்

கூறரிய யின்னங் குறிப்பொன்றுஞ் சொல்லுகிறேன்
சந்திர காநீதி தன்னுடைய காந்திகொண்டு
“இந்த வுலக லிருட்டை யறுத்திடுமோ

125

130

சூரிய னொன்றுஞ் சுடர்வீசி யேயெழுந்து
பாருலகிலே யிருளைப் பருதியறுத் திடுமாம்
ஒருசூரி யன்தா னுலகஇி லிருட்டறுக்கக்
கருதிநட் சத்திரத்தைக் கதிரோடி யேமறைத்து

சந்திர காந்தி - நிலவொளி.

சுவடிச்

பருஇி - கதிரவன்.

சொல்

1. மூகமை

2. யொண்ணா

3.யிந்த

135
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Knowledge, thought and soul too
Your religion proclaims as ‘Tévan mighty’

The king‘s reply to Mary Karutal
As Mary Karutal continued her discourse thus,
King Oliver, of the might of shoulders in billion enormous,
Speaks then to the damsel graceful

‘Good many precepts do our gods utter,
Are they not worth practice and is there way any,
Tell me cogenily’, he sald
Then spoke the virgin looking at his face
Listen wiliingly, a simile | shall utter,

The similes

In the expanse universal of the sky and moon,
Will the moon and stars dispel darkness as a luminary bright?
Even if all the stars in unison shine,
Can they ever have the mettle to dispel darkness?
The lustre of stars in billions several thousand,
All put together as a unit single,
Will it change darkness on earth?
Give you, | shall, yet another hint
Can moonlight with Its lustre pale,

Ever dispel darkness in this world?
Beaming its lustre, only the sun will rise,
On this world earthly the sun will dispel darkness
Just as one sun rose to remove darkness from this world,
By superceding the stars with Its beams,

80
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நின்றதொரு வாறதுபோல் நீதிசரு வேசுவரனார்
குன்றாத வேதங் குறியான பிரகாசமது

சாத்திர நெறிகளைச் சுட்டிக் கூறுதல்
என்றறிநீ மன்னா யிசைந்துவொலி வோரரசே
பின்னு மொலிவோர்க்குப் போந்துரைப்பாள் கன்னிகையாள்
மன்னும் புகழ்பெரிய மகாபெரிய சாஸ்திரங்கள்

ஞானிக ளென்றுசொல்லி நானிலத்தி லேசிலபேர்
"ஈனமுறும் புத்தியில்லா யிருளடர்ந்த பாதகர்கள்
பாவமெல்லாம் புண்ணியங்கள் பாருலக லென்றுசொல்லி
சாவறாறும் பாவமெல்லாந் தர்மவழி யென்றுசொல்லி
வேசியர்கள் கூத்தாட வெகுமோக மிஞ்சிமிஞ்சி
நீச நரகவிட்டு நேசமுடன் சேர்வைசெய்தார்

740

145

முத்திபெற்றோ மென்றுசொல்லி முழுமதி கெட்டோர்
“இத்தலத்திற் கட்டிவைத்தார் இரிடிமடைய ரானோர்கள்
பில்லிக்குற வியிடுவார் பெருங்கொடிய மோகினியும்
வீறுபட மோகமிஞ்சி வெகுதிரளாய்ப் பெண்கள்வைத்து
தாறுமா றாகயிருந்து தரணிதனை யாண்ட வரும்

150

சேத்தில் விழுவார்கண்டாய் திறமுடைய மன்னவனே
பாடல்தனை யேகுறித்துப் “பவிஷற்ற பாதகர்கள்
நீடுபெரும் பொய்கள்சொல்ல நிலைசேர் புலவரையும்
மண்ணுலகில் செத்தவற்கு மகாபெரிய கோவில்கட்டி

155

ஊத்தை யுதிரக்குழியை ௬சிகரமென் றேகருதி

தீயநெறிகளைச் சுட்டிக் கூறுதல்
தண்ணீரிலே முழுகித் தவஞ்செபித்த பேர்களையும்
ஊரா ௬டைமைதனை வுரிகொடுமை யாப்பறித்து
வீறான தர்மவழி மேதினியிற் செய்தோரும்
நாதாக்க ளென்று நானிலத்திற் கற்பழித்து

இரிடிமடையர்

- அறிவற்ற

முனிவர்.

பவிஷற்ற

சுவடிச் சொல்
1

மீனமுறும்

2. மித்தலம்

3. பவுஷத்த

- கெளரவம் இல்லாத.
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Did the just Carvécuvaran emerge,
As lustre specific of scriptures unfailing.

Coding the scriptures
Know thou thus properly, Oh! king Oliver
Further did the virgin inform Oliver,
As scriptures very great of lasting fame,
And sages wise, will profess some on this earth

Dark sinners disgraceful and dull,
Will call sins all as virtues,
Will describe deadly sins as path of virtue,
With whores dancing and lust overwhelming,
Those who served in hell lowly with devotion,
‘Eternity have we attained’ such utter fools wiil claim,
Thus did they tales concoct on earth, the dances damned,
Will set magic vile of pili and kurali and the wicked Mdkin/ as well engage,
With rising lust quite vigorous in the company of girls,
In disorder lived and ruled over earth

The dirty pit of blood they wiil deem delicious,
And fall in mud’, seen thou hast such ones,

To denote in songs such sinners dishonourable,
To utter lles so big and lasting, poets they did assign
And raised temples quite big for the dead on earth.

Coding the evils
Those who prayed in penance tn water immersed,
Those who did the belongings of others wickedly wrest,

Did profess to tread the path of virtue on earth,
As husbands did they molest on earth,

10
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வேதாக்க ளென்றுசொல்லி வெகுமானம் பெற்றோரும்
செய்யபெரி யோரெனவே தெய்வப்பி றப்புவென்று
இப்படியே செய்துவந்த யெண்ணரிய பாதகமே
தப்பறைசே ருமுங்கள் மதசமயத்து ளானவர்கள்
கட்டிவைத்தார் பாதகர்கள் கனமான நீதியென்று
தட்டாத 8ழ்நரகில் தாழ்வதுகா ணல்வழிகள்
தின்னுங் கறியசனந் தின்னால் வெகுபாவம்
மண்ணில் பவக்குருடாய் வையகத்திற் கட்டிவைத்தார்
சிந்தைமகிழ்ந் தேசிலபேர் செப்புவார்க எப்பொழுது
இன்ன மொருவார்த்தை யிசைந்துரைக்க வேணுமென்று
மன்ன னொலிவோரு மதங்கடிந்து வெட்கமுற்றான்
செத்த மனுஷருக்குத் தவசமொடு கோதானம்
பத்தியினால் செய்வதெல்லாம் பலனுண்டோ யில்லையோசொல்
சொல்லென்று உத்திரங்கள் தோகைமின்னா ளைக்கேழ்க்க
எல்லையில்லா கோபமுட னிப்படியே கேட்டபின்பு
மதுநிறைந்த கன்னி மரிகருதா ளேதுரைப்பாள்

765

170

175

பாவநிவர்த்து என்னுஞ் செயல்களைச் சுட்டுதல்
மாடுதனை வாலுருவி வையமிசை யேகொடுத்தால்
நீடுழி காலவினை நின்பாவம் போமோசொல்
ஆத்துமத்தின் பாவத் தழுக்கறுக்க நீர்குளித்தால்

180

மாத்தரிது பாவம் மரணத்தி லேநரகம்
சாலையது யேறுவது சகலமான பாவம்

வாலவயது துவக்கி வந்தபெரும் பாவமெல்லாம்
தாவமது போக தவறுதலைச் செய்வதுகேள்
எல்லாருங் கூடி இரகசியமாய் மாடறுத்து

்

185

நல்ல கறிநிணமும் நறுக்கிக் கறிசமைத்துத்
திரைவளர்த்து வீட்டகத்திற் சேரவொரு மொத்தமுமாய்
இரைவயத்துக் கேபோட யேற்ற சாராயமுடன்

இவசம் - இறந்த நாளில் செய்யும் சடங்கு. வாலை - இளமை. நிணம் - கொழுப்பு.
அசனம் - உணவு.
இரை - இரையும் - பசியினால் சத்தமிடும். கோதானம் - பகமாட்டைத் தானம் கொடுத்தல்.

சுவடிச்
7. மின்ன

சொல்
8. யெல்லை
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As saints holy rewarded they were
As souls great and incarnation divine, Thus did act, the sinners innumerable,
‘Accumulate falsehood’, proclaimed those in (your) religion
This the sinners did propagate as moral edifice mighty
To hell bottomless underneath as ways degrading,
‘Eating meat edible by folks is sin grave’
Thus did blindly they prescribe on earth
Joyous at heart a few would utter then,
‘Speak yet, further in sequence proper,’

Said king Oliver, ashamed and his mind embittered
‘Performing tevacam and gifting cows in memory of the dead,
Are such devout obsequies beneficial or not?’ tell me
‘Out with your reply’ did he ask the damsel tuminous,
As he thus queried in anger limitless,
Mary Karutal the virgin alluring did reply.
The action of Redemption

By gifting a cow on earth after stroking its tail,
Will your sin of activities aeon long vanish? tell me
To remove the dirt of soul’s sin, bathing in water
Will not suffice to dispel sin or avoid hell on death
Sins all are out on the path,
Grave sins committed since one’s youth,
Lead to lapses further to quench desire thirsting, listen,
Will assemble all to slaughter cattle in secret,
And chop meat with lump and cook it,
With a curtain streched at home, all together
With food for the belly and arrack (liquor) to boot,
Urging to eat and gargling, doing both,

அர்ச். மரிகருதம்மாள் அம்மானை
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தின்னுமென்று கொப்பளித்துச் சேரநிரு வாணருமாய்
பண்ணுங் கொடுமைகண்டீர் பார்க்காது கண்ணாலே
ஊளராரர் மனைவிகளு முடன்பிறந்த கோலமுடன்
பாரா வகையும் பங்கமது மெத்தவுண்டு

190

உயிர்க் கொலைகளைச் சுட்டிக் கூறுதல்
மாடறுத்து முக்கால் மறையோர்கள் தின்றுவந்தார்
ஆடறுத்துத் தின்னயிப்போ ஆனவுபா யங்கள்செய்தார்
ஆனா லிதுக்கோ ரடமானஞ் சொல்லுகிறேன்
மானார் மகுடமுடி மன்னவரே கேட்டருளும்
1இப்புவியில் மாடுமேய்க்கு மெல்லவரும் நாள்தோறும்

195

ஒப்புடனே மாடுகளை வாலுருவி யோட்டுகிறார்

ஆனாலவர்களுக்கு அனந்தபா வம்போமோ
தேனார் மடவார்கள் தினமடுப்பு மூட்டியேதான்
காசினியிற் தீயெரித்து கனமான இனைவிளைத்துப்
போசனங்கள் தான்சமைத்தால் போமோ

200

வெகுபாவம்

ஆடுகிடாய் கோழிபன்றி அம்புவியி லெல்லோரும்
வீடுகள்தோறுங்கறியாய் வெகுவாக வேதினமும்
சோறுகளோ டேகூடி சுகிசுகித்து உண்ணுவார்கள்

205

மாறுகொண்டு ஆத்துமத்தின் வன்பாவ மல்லவோதான்
தண்ணீரிலே முழுகி சகலமனு வோர்பாவம்
திண்ணமாய்ப் போவதுண்டோ $ட்டுந் துடக்கறுமோ
ஊத்தை நிறைந்திருந்தா லுடல்குளித்தால் போவதுண்டோ

எச்சல் விழுந்திருந்தா லியல்பாவம் போமோசொல்

உள்ளும் வியாதியற உற்றமருந்து குடித்தால்

தெள்ளுங் கனமருந்தால் தீரும் வியாதிகண்டீர்

பாவம் போக்க வழி கூறுதல்
அத்தன்மை போலவேதானாத்துமத் தின்பாவம்
உத்தது வேயறுக்க ஒருவேந்தன் இல்லை
பங்கம் - வேறுபாடு.

ச௬வடிச்

சொல்

1. மிப்புவியில்

காசினி - பூமி; உலகம்.

போசனம்

- உணவு.
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See the cruelty they commit without caring to see
With the spouses of others in nakedness.
Molestation there is aplenty.
The sin of murder

The Védic folk ancient, slaughtered cattle and ate,
Now they devise ways and means to kill goats,
But an analogy shail! provide for this,
Pray listen, Oh! crowned

king glorious

All who graze caitle, day by day,
Drive them stroking’ their tails,
Will their sins endless vanish?
If the damsels sweet, light their ovens every day,

If folk light fires on earth and grow tina/ grains,
And cook food, will grave sins disappear?
Goat, bull, fowl and pig, on this earth all folk,
In their homes every day as meat,
Joyously with relish eat along with rice,
isn't it grave sin contrary to the soul?

The sins of all humans,
Will they be dispelled by immersion in water?
Will defilement thus be wiped out?
Will bodywash remove dirt steeped in one,
When spittle there is, will sin vanish?
To remove the malady internal, if only medicine proper taken,

The disease will be cured by that remedy strong

Overcoming the sin

Of similar nature is the sin of the soul,

To sever which no king is there

10a
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சத்திய மான சருவேசு

வரனுடைய

215

நித்திய மானகர்த்த னினைத்தருளும் வேதமதில்
உண்டோ

ரகசயங்க

ளஞள்ளவினை பவம்போக்க

கண்டார் தெரியுங் கடவுளார் நீதிதன்னை
அத்தம்புகழ் பொருந்தும் மறையோர்முன் னாளுறவை

உத்தபடி சொன்ன

220

'உவமையொன்று கேட்டிலையோ

தேவபிர சாதநன்மை திருஞான தீட்சைகண்டீர்
பாவ மறுக்கும் பரஞான தீட்சைதன்னில்

அடைந்திருக்கு மோட்சநன்மை ஆத்துமத்துக் குண்டாகும்
மடையரோ டேகூடி மகாமோசங் கொண்டிருந்தால்
தேவரால் பாவம்போமோ செகத்தோரே “கேட்டருளும்
பாவமதையே படைத்தால் பாஞ்சோதி யாவதுண்டோ

225

எண்ணியெண்ணி யேநீங்க ளின்பகுலத் தேவர்களை
கண்ணினா லேபார்க்கக் *காரியமுண் டோகேளும்

பசு

நீர்தெளித்து அழுக்கறுக்க இயலாது

எனல்

பாவவழி யைக்காட்டி பாலர்தனை யேபயின்றால்
ஆவுடைய

நீர்தெவித்தா லழுக்கறுமோ ஆத்துமத்தில்

230

யிழுக்கது கள்சொல்லி யேசுகிறாய் யிச்சடத்தை
அமுக்கறுமோ மன்னவரே ஆவுடைய நீர்தெளித்தால்

தவஞ்செய்து பாவம் போக்க இயலாது

எனல்

தண்ணீரிலே முழுகத் தவஞ்சேர்வை யாவதுண்டோ

விண்ணில் பரமபதியில் மேலோகஞ் சேர்வதுகேள்
சமுத்திரத்தி லேமுமுகி தவஞ்சேர்வை யாவதுண்டோ
இரவுபக

லுங்கடலில்

என்னாளும்

மீன்பிடிக்கும்

பரவுவலைக் காரருக்குப் பாவமில்லை யென்றறிவாய்

பவம் - பிறவி.

௬வடிச்

அத்தம் - செல்வம்.

ஆ-

பச.

சொல்

7. உகமை

&. கெட்டருளும்

8.யெண்ணி

4. sifu

ஆவுடைய நீர் - பசுவின் சிறுநீர்.
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Of Carvécuvaran veritable (the Lord of all)
In the scripture bestowed gracefully by the creator eternal,
Are there secrets to remove sins of one’s deeds?
The Justice of God known by those who had seen,
What the famous preachers as relationship of yore,
Uttered in a comparison according, haven't you heard of it?
Those who have the divine offering and initiation wise imbibed,
In that titcai heavenly that dispels sins,
The benefit of eternity will the soul embrace,
if with dances absurdity adopted,
Will sin by Tévars be removed? pray listen, wordly folk,
If sin is created, can (the creator) be the luminary of heaven?

Thinking over and over again of your Tévars of the happy tribe.
Can you ever see them with your eyes? listen,
Removing dirt by sprinkling water
Access to the path of sin, if children learn,

Will cow’s urine sprinkled remove the dirt of soul?
Thou scold this human body in terms derisive,
Oh! king, will cow's urine dispel dirt?

Performing penance to get rid of sins”
Can penance proper be performed in water dipped?

In heavely city eternal one reaches the upper world, listen
Can penance rightly be done in ocean immersed?

Catching fish day and night in the ocean ever,
Those who cast their nets do not sin; thou must realise.

அர்ச்.

88

கடலில் குவித்துப்

மரிகருதம்மாள்

பாவம் போக்க

அம்மானை

இயலாது எனல்

பண்ணிய மீன்தனக்கே பாம்புமிருகங் கள்செத்தால்

£ட்டுந் துடக்குமிகு செத்தமனு ஷர்துடக்கும்

நாட்டிற் பிரண்டோடு நாற்றமெல்லாந் தண்ணீரில்
1ஊளத்தைக்கட லிற்குளித்தா லுறுபாவம் போகுமென்று
சாஸ்திரிமார் தான்குருக்கள் சமயத்திற் கட்டிவைத்தார்
கொன்றுதின்ன வொண்ணாது குனிபாத கங்களென்பீர்
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ஒலிவோர் மறுமொழி
பின்னு மொலிவோரும் போந்துரைப்பான் கன்னியர்க்கு
முன்னோரும் பின்னோரு முறைமுறையாய் கோவில்கட்டி.
தானே யரசதுரை சகலகுடி யானோரும்
நாலா விதமாக நல்லோர்கள் செய்வதெல்லாம்
இல்லையென்று தட்டுகிறாய் யெங்கள்தே வாலையத்தை
வல்லமதங் கொண்டெழுந்த மாபாவி யானவளே
என்று வொலிவோரு *மிவ்வார்த்தை தானுரைக்க
நின்று மறுமொழிதா னீதியுடன் சொல்லுகிறேன்

250

னண்ணல்சரு வேசுவரன்தான்

ஆறுலட்ச ணமுடையோ

கன்னி,

245

இறைவனுக்கு உரியனவல்லாத

செய்திகளை

எடுத்துக் கூறுதல்
வீறுசிவன் மலையது வேந்தனுக்கு மில்லையிது

தூறுள்ள மோகந் துரோக சொரூபமுள்ள
நீதிநெறி தானுமில்லை நிறைந்தபத்தி யொன்றுமில்லை

255

ஆதியந்த முண்டுகண்டீ ரிவர்களுக்குச் சாவுமுண்டு

சனியன் பிடித்ததென்று சாஸ்திரங்கள் சொல்வீர்கள்

“அநியாயந் தானிவர்க ளாகாத்தியக் காரர்கண்டீர்
தெண்டிரையின் மீதேதான் திருநடன மாடுகின்ற

அண்டர்பரஞ் சோதியென்று அம்புவியோர் சொல்வீர்கள்

துடக்கு - மகளிர் இட்டு. ஊத்தை- அழுக்கு. தெண்டிரை - தெளிந்த அலைகளையுடைய கடல்.
ச௬ுவடிச் சொல்
1. யூத்தை

2. நானாவிதமாக

3. யென்று

4. மில்லார்த்தை

8. அனியாயந்
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Bathing in the sea to dispel sins
When fish, snake and animals die,
Washing that pollution and wiping the defifement of humans dead,
Water contains the stench entire,
Bathing in such dirty ocean will remove sins,
Thus your priests and preachers have bluffed,
To slaughter and eat is sin vile, you say’
Then said Oliver to the virgin thus,

Oliver’s

reply

‘Our forefathers and their succesors did raise temples proper.
Citizens all, nobles and kings
in various ways what those pious ones do,
You knock down such our temples as nothing.
Thou, grave sinner of frenzy religious,’
As king Oliver did thus utter words foul,
‘Stay | shall and reply in fairness,
Lord Carvécuvaran of splendid qualities sixfold,

The virgin on Gad’s

misdeeds

The mountain of Civan vigorous, is not these for any king
Lust silty and shaped as figure treacherous,
With no code of morals, and no devotion perfect,
Beginning and end they have, with death imminent,
‘Saturn evil has taken hold’ you will utter scriptures,

‘Utter liars these are all’, Know thou this injustice.
He who on the ocean limpid dances,
He is Lord luminous of the universe’ thou folk

on earth

utter,

90

அர்ச், மரிகருதம்மாள் அம்மானை

தெண்டிரையின் கூத்தாட்டந் தேவனுக்கு நீதியோசொல்
ஆடுவதும் பாடுவது மம்புவியோர் தங்கள்தொழில்
நீடுபுகழ் மாபெரிய நித்தியத்துக் தில்லையது
ஆதியந்த மில்லாதோனாடுவதுக் காளானால்

ஒருநன்மை முழுநன்மை சகலநன்மை நிறைந்தோன்
வருநன்மை
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யானதெல்லா மவரிடத்தில் வாரதுண்டோ

இறைவனுக்குரிய தன்மைகளைக்

கூறுதல்

அளவில்லாத கிருபை அளவில்லாத பலத்தோன்
அளவில்லா தானந்த மளவில்லா நன்மையுள்ளோன்
அளவில்லாத ஞான மளவில்லா நீதியுள்ளோன்
அளவில்லாத மகிமை அளவில்லாத பெரியோன்

270

அளவில்லா தன்பு மளவில்லா வாக்குமுள்ளோன்
அளவில்லாத யிரக்க மளவில்லா நீதியுள்ளோன்
அப்படிக் கொத்தநல்ல அண்ணல்சரு வேசுவரனை
இப்படிக் கொத்தவரென் றியம்புகிறேன் கேளுமன்னா

உலகம் தோன்றுவதற்கு

முன் தோன்றியவன்

மண்ணுலகும் விண்ணுலகும் வருவதுக்கு முன்னிருந்தோன்
அண்ணல் நமக்காகயிந்த அவர்சகல மும்வகுத்தார்
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ஆகட்டுமென் றேயுரைத்தா ரச்சணத்தி லேயுலகம்
தீவட்டி ராச்சியமுற் இரைகடலு முண்டாச்சு
படைத்தோன் றனையறிந்து பாரில்வணங் காமனுவே
பள்ளத்தில் வீழ்ந்து பாருலகில் மாண்டனரே

மறுபிறப்பு நம்பிக்கை வேண்டாமெனல்
தீதான பூதலத்தில் திரும்பிவரப் போறதில்லை

இந்த வுலகி லிருந்துபத்து நாள்சுகித்து
மந்தமுறும் புத்தியில்லா வன்னரகி லேவிழுந்து

நீதான

பூதலம்

-

துன்பம் நிறைந்த

உலகம்.

280

The Defender of the Faith

91

Is dancing on the ocean proper for God?
,
Dancing and singing are but the chores of earthly ones.
It is not (apt) for the eternal one enormously vast and of glory lasting,
If he sans beginning or end takes to dancing,
He who with benefit single, perfect and total endowed
From Him can benefit due be received?

The virgin on Gods deeds
He whose might and grace are immeasurable,
One beyond

measurement, and benefactor endless beyond calculation,

He who has wisdom and Justice boundless.
Great one beyond assessment with glory unlimited,
He who loves and speaks in measure boundless.
He whose sympathy and justice are incalculable,

Such a good Lord Carvécuvaran (God of all)
Utter | shall of His nature proper, listen Oh! king,
He who appeared before the appearance of the world
He
The
‘Let
The
Oh!

did exist before earth and heaven appeared,
Lord for our sake did provide all,
there be’ said He and in a moment in the world,
kingdom of torches and seas with surf did emerge,
man who does little realise the creator and worship him,

Those who of this world terrestrial into an abyss fatten,
Belief in rebirth

Would never return to this earth vicious
To exist and enjoy here on earth for a mere ten days,
And to fall in hell violent of stupidity dull,

92

அர்ச். மரிகருதம்மாள் அம்மானை

மறுபிறப்பு முண்டெனவே மகிழ்ந்திருக்க வேண்டாநீ
ஊறுபட்டுத் தீநரகி லூழியுள்ள காலமெல்லாம்

285

தீதுறு கொடியபாவி சினந்துபின்னொலி வோர்சொல்வான்.

விருத்தம்
கோதுறுங் குழலி னாளை
யழைத்தது யென்மேல் குற்றம்
வாதுடன் நம்மை வென்று
வாய்தனை யடக்கிப் போட்டாள்
சாதுறுங் குணத்தின் கள்ளித்
தானென வேண்டா மென்றாள்

15.

நடுக்க கட ட உட்க உஉக உட கக ௨௮௨ உட்டு ட உட கடக உஓஉ௰ஓஉஓஉ௫ உ ஓ

ஒலிவோர்

சினமடைதல்

அம்மானை

என்று மரிகருதா விப்படியே சொன்னதற்பின்

16.

கன்றிமனம் பொங்கியேதான் கடுங்கோபங் கொண்டொலிவோர்
நற்றவக் கன்னிமுன்னே நாணித்து வெட்கமுற்று
மறுமொழிசொல் லாதிருந்து வர்மமுற்றான் கன்னியர்மேல்

பூவையர்க்கு விலங்கு போடுதல்
* என்றுவொலி வோருமன்னன் ரத்தின மணியதுபோல்

5

சேவுகரைத் தானழைத்துச் சிறைச்சாலை தன்னிலேதான்
பூவையரைத் தான்விலங்கு போடவே தானுரைத்தான்
ஆனதொரு மன்னர் அரண்மனைக்குப் போனபின்பு
போனதற்பின் னடைத்தார் தருமா தவக்கொழுந்தை

10

துன்றுஞ் சினப்புலிபோல் சொல்லரிய கோபமுடன்

ஊறு

- துன்பம்.

சுவடிச்
1

வாது

சொல்

யென்றுவொலி

- சண்டை.

வர்மம் - சினம்,

துன்றும் - நெருங்கும்;

இங்கு, மிகுந்த.
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Thou need not gloat over the prospect of rebirth
You will in hell fiery remain hurt for aeons ever?
The wicked sinner harmful in fury -- then,
15.

Oliver said,
It was but my fault,

To have the glowing haired damsel invited
Our tongues she had tied,
Defeating us in debate,

She has denied to herself reference any,
This wench clever seemingly docile,

Oliver's anger

16.

As Mary Karutal thus spake,
Oliver in mind bitterly agitated did become furious,
Ashamed and ill at ease before the virgin pious,
Remained silent and towards the virgin turned hostile.
Handcuffing the virgin

Like a tiger fierce and furious in rage beyond words,
Summoned

the servants and in prison.

To put the damsel in fetters, did he instruct
After the king for the palace left,
,
Then did they imprison the tender flame of penance graceful

94

அர்ச்.

உறுபாவி சேவகர்தா னோவியத்தைக்

மரிகருதம்மாள்

அம்மானை

காவலிருந்தார்

அப்பொழுது கன்னிமின்னா எண்ணல்சரு வேசுவரனை
செப்ப முடன்வேண்டல் செய்துகொண்ட தைக்கேளும்

மரிகருதாள்,

இறைவனின் அருளை

வேண்டுதல்

சகலபொரு ஞம்படைத்த சருவேசு வரன்சோது
புகலரிய நற்கிருபை புகழ்ச்சியுமக் கேபுகழ்ச்சி
15
“அகல்புவி யும்பரமு மண்டபிண்ட முங்கடந்து
பகலெரியுஞ் சூரியன்போல் பரந்துயெங்கும் நின்றோனே
ஞானசொரூ பப்பொருளே நன்மைமட்டில் லாக்கடலே
ஈனமிகும் நானடியாள் எந்தனுக்கு உன்பலந்தான்
தானாம் பரனாய் தனிச்சுயமாய் நின்றோனே
20
வானோர்க் கரசே மனமிடுக்கு நீர்தருவீர்
தருவீ ரெனக்குநல்ல தயிரியங்கள் தன்னுடனே
கருவிகொண்டு யென்னுடலைக் கண்டதுண்டஞ் செய்தாலும்
உருகாத வஞ்சநெஞ்ச னொலிவோரு மானவனும்
பெரிதாக வேதுணிந்து பூதலத்தில் பாடுபட
25
வரந்தருவீ ரெந்தனுக்கு வன்பனொலி வோரைவெல்ல
“உரந்தருவீ ரெந்தனுக்கு உறுதிகொண்டு பாடுசெய்ய
பரந்தலோகப் பேயும் பாவமுறுஞ் சீயுடலும்
உரந்தனான பொல்லாதாசையெல்லா முண்மையுடன்
வெல்லநல்ல
பத்தினிவிசு வாசமுடன் பகருநம் பிக்கையுடன்
30
உத்தமிந்த மூன்றுவகை யென்னுளத்தி லேபடஇிப்பிர்
கர்த்தனேயுஞ்

சித்தமையா கரைகாணா வாருதியே

சத்திய வேதத்தரசே சருவேசு வரன்சோது
அணிந்துயெந்தன் கற்பினுக் கவமானம் வாராமல்

துணிந்துகண்டாய் பாடுபட்டுக் சோரி௫ந்த
வேயுமக்காய்
அம்பரம்

சுவடிச்
7

- ஆகாயம்.

மிடுக்கு - உறுதி,

சொல்

யகல் புவி

2. மீனம்

3. யுரந்தனை

உரம் - வலிமை,

சோரி

- இ ரத்தம்.
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The servants wicked over the damsel picturesque kept vigil,
Then the virgin luminous towards Lord

Carvécuvaran,

Prayed but properly which you may listen.
God Omnipresent
‘Creator of all, Carvécuvaran
Grace benign beyond words,
Transcending this earth wide,
On! Omnipresent so wide like

‘ike sunlight

the fuminary,
praise be to thee, hail,
heaven, cosmos and flesh,
suntight diurnal,

Oh! the entity of wisdom embodied, Ocean boundlessly beneficial,

To me, your devotee mean, | have but thy might,
Oh! He who remains as the only self his own and Lord of Heaven
Oh! Lord of Heaven! give me prowess mental,
Give me courage aplenty,

Even if with tools he chops my body to pieces,
That Oliver cruel in mind unmelting,
To act in daring great and on earth to strive,
Grant me the boon to conquer Oliver,
Bestow me the might with firmness to fight,

The devil of this world wide and the sinning body with sores festering,
Desires vile and strong, to conquer these all verily,
To this chaste woman loyal and hopeful,
Plant in my mind requisites these three quite relevant.
Oh! God, be pleased in your mind Thou Ocean boundless,
King of scriptures true, Lord of all and luminary
For my chastity not to be outraged,

And to strain in courage for your sake

அர்ச். மரிகருதம்மாள் ௮ம்மானை
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பணிந்துபதந் தெண்டனிட்டுப் பரமபதந் தந்திடுவீர்
உணர்ந்துபதி நின்றுகொண்டு கும்பிட்டு வேண்டல்செய்து

ஒலிவோர்

மரிகருதாளை விடுவித்து மிரட்டுதல்

அம்மானை

வேண்டலசெய்து கொண்டிருப்பாள் மின்னாள் சிறைவீட்டில்
பூண்டபத்தி கொண்டுநன்றாய் பூசைமின்னாள் தானிருப்பாள்
பொழுது விடிந்தபின்பு பொல்லாத பாதகன்றான்

'எழுதரிய வன்நெஞ்ச

னேந்திழையா

40

ளானவளை

அழைத்துவரச் சேவகரை பனுப்பியே விட்டதற்பின்
பழுதத்த கன்னியரைப் பாதகர்தா னேசிறையை
விட்டேதான் கூட்டிவந்தார் மின்னார் சிரோன்மணியை
துஷ்டனொலி வோருபின்னே தோகையரைக் கூட்டி வந்தார்

45

வந்தகன்னி மாதவத்தை வன்பனொலி வோர்பார்த்து
உந்தன்சரு வேசுவரனை யொன்று தலை நீமறந்து
நான்வணங்கும் தேவர்களை நாடிவெகு பத்திகொண்டு
தான்வணங்கா தேயிருந்தால் சற்றுநே ரப்பொழுதில்
எண்டிசையோர் காணவேதா ஸிப்படியே செய்திடுவேன்
வாய்மதங்கள் பேசியேநான் வணங்குகின்ற தேவர்களை
தீநரகப் பேயெனவே செப்புகிறா யோநீலி

என்னை மணம்புணரா தேயிருந்தா லேயினிதான்
உன்னையெங்கள் தேவனுக்கு உற்றபெலி தான்கொாடுப்பேன்
மேடலுண்டு பாடலுண்டு விஸ்தார மானதுண்டு
பாடலுண்டு யென்கொலுவில் பாக்கியங்கள் மெத்தவுண்டு
என்கொலுவின் பாக்கியத்தை யெண்ணாமல் பேசுகிறாய்
பெண் கொடுவாய்க் கன்னியரே பேசுவது வீணல்லவோ
என்று வொலிவோரு மிப்படியே சொன்னதற்பின்

சிரோன் மணி - நாகரத்தினம்;

சுவடிச்

சொல் :

1. யெழுதரிய

இங்கு மரிகருதாளைக்

குறித்தது.

வன்பன்

- கொடியவன்.

50

97

The Defender of the Faith

Kneel | humbly pray grant me eternity’
Thus feeling did she stand and pray with hands folded.
Torturing Mary Karutal

Remained she in prayer, the damsel luminous in prison,
In worship proper was engaged, lady bright
Well after dawn, the sinner wicked
The hard hearted one beyond description cruel
After despatching his minions to bring,
The virgin flawless from the prison bound,
Brought the paragon of virtue luminous,
The wicked servants did bring before Oliver harmful
Looking at the virgin of penance austee, Oliver said
if thou forget to tdentify with my God of all,
And the Tavars whom | worship,
if thou fail to worship them in earnest,

eight to see
In a short while act | shall like this for all in directions

worshipped,
Speaking tn arrogance about Tévars to be
wench!
deceitful
thou
hell!
of
Dost thou cal! them devils

if thou refuse to marry me, thence,

| shall offer you to our God as sacrifice human
Exatation therein, song elaborate as well,
court,
Song there is, good fortunes aplenty at my
nce,
Thou speak unmindful of my court’s munifice

futile?
Oh! foulmouthed virgin, isn’t your discourse but
As Oliver did thus remark,

11

98

அர்ச்.

மரிகருதம்மாள்

அம்மானை

கருதாவின் வீரமறுப்புரை
நின்றுகன்னி தானவனை நேசமுடன் பார்த்துரைப்பாள்
மண்ணுக்கும் விண்ணுக்கும் வாருதியுஞ் சூரியனும்
ஒன்றுமில்லா தக்கால மொருநொடியி லேபடைத்தோன்
சருவேசு வரன்பதத்தைத் தான்றுதித்துத் தான்றுஇப்பேன்
உருகொடிய மன்னவனே உன்னுடைய வாள்வரிசை
நம்பினால் மோட்சமூண்டோ நரகமல்லால் நன்மையில்லை
வாழ்வு தனையெண்ணி வாணாளைப் போக்கடுத்தோர்

தாழ்வுபட்டுக் 8ழ்நரகில் தாழ்ந்தவர்கள் மெத்தவுண்டு
காசினியி லிப்பெரிய காரணத்தைக் கண்டவர்கள்
ஊசித்துவார மதுக்குள் புகுந்தார்க் கொப்பாமோ
ஆகம் பிரியமுற்றே அண்ணல்சரு வேசுவரர்க்காய்
சாகத் துணிந்தேன் றனையறிந்து கொள்வாயே

70

மரிகருதாளைச் சக்கரத்தில் நிறுத்தல்
அப்பொழுதே சொல்வா னதிகசினங் கொண்டொலிவோன்
"இப்பொழுதே சக்கரத்து விவளை நிறுத்துமென்றான்
சேவகரைத் தானழைத்து சிறுநுதலாள் கன்னியரை
பாவியழைத் தொப்புவித்தான் பாதகர்கள் கையிலேதான்
சக்கரத்தில் வைத்தார்கள் தையல்கன்னி மாதவத்தை

75

மரிகருதாளின் வேண்டுதல்
ஒக்கவே தன்சதையை ஊடுருவித் தானறு.க்க
நின்றாளே “*கன்னிமின்னாள் நிஷ்டூர னாக்கினைக்குள்
துண்டகத்தி லாக்கினைக்குள் சூரத் தனத்துடனே.
பூரணசந் தோஷமுடன் பொன்னுலகைத் தானோக்குி
சீரணிசேர் “கன்னிமின்னாள் திருச்சிலுவை நாயகனை
வாருதி -கடல்.

சுவடிச்

1.

காசினி

- பூமி.

ஓக்க - சமமாயிருக்க.

சொல்

மிப்பொழுது

2. கன்னிழுன்னாள்

பரணசந்தோஷம் -

முழுமையான

மகழ்ச்சி,

The Defender of the Faith
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Karutal's rebuttal
Said the virgin looking at him with affection.
in earth and heaven when ocean and sun
Not any was there, he did create at a moment
The feet of Carvécuvaran only shall! worship, if ever | worship,
Oh! wicked king! if | trust the splendours of thy life,
Will there be eternity? hell will be the lot sans any good.
Mindful of the life (earthly) those who have their living days wasted,
And disgraced had many fallen low in hell underneath,
Those who have realised this reason prime,
Are they similar to those who into the eye of the needle entered?
In fond devotion towards Lord Carvécuvaran,
Prepared | am with courage to die for His sake, know this.
Placing Mary Karuta] on the wheel
Then did Oliver say with anger raging,
‘Here and now put her on the wheel’ he said.

Summoning the servants, did the sinner hand over,
The virgin elegant-browed, to the wicked ones
Placed they on the wheel the damsel of penance austere,

Mary Karutal prays
As her flesh was pierced and chopped at the same
Did the virgin stand, to the cruel order subjected
With bravery in torture at the cutting wheel,

time,

With joy perfect locking heavenwards golden,
Did the bejewelled virgin tuminous pray to the Lord of the Holy Cross,

அர்ச்.
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மரிகருதம்மாள்

வேண்டல்செய்து கொண்டுநின்ற விந்தை கேட்டருமை
தீண்டுபுகழ் வேண்டுதலைச் செப்பமுடன் சொல்லுகிறேன்
சக்கர அஷ்டகம்

17.

கருணை வாருதி பரம சேயன்
கடவு ளேசரு வேசுவரா
கருதி யுமைபொரு தபசு முடியவே
கமல பதசரண மருளுவாய்
இரண சுடரொளி பரம பதிவர
மெனது உளமதில் நிலையதாய்
கிருபை புரிசிறு மதளை மனசுநான்

கெட்டி யாக யிருக்கவே
தரணி தனிலுறு கொடிய ரிடுவினை
சதைகள் பொடிபட வதையினுநீ
தரும நினைவது மனசோ டுருகவே

தற்பரா வுதவு மற்புதா
கிரண மதுவொரு கருவி வினைகொடு
ஒலவிவோ ரிடுவத முடலையே
சிறுவி யுமதுட னடியா ர௬ுயர்பரஞ்
செப்ப மாகவே "நீள்புவி
வெறிய டுகொடு கடிய பகைகொடு
மீண்டி யேசதை கண்டமாய்

விழினு மெனதுடல் கழியினு மாத்தும
வெண்மை யாகவே நன்பதர்
பிரிய வெனதுட லடியாள் படுவதும்
பிலனை யுதவுவாய் கடவுளே
பெத்தி முத்தியே வெத்தி யாகவே
யுத்த
வாருதி

- கடல்.

சுவடிச்

சொல்

1. நீழ்

இரணசுடர்

சுத்தம

னத்த

- சூரிய ஒளி.

மாகவே
தற்பரா -

கடவுளே.

அம்மானை

The Defender of the Faith

Pray listen to the wonder of her prayer thus standing,
Utter | shall properly, that prayer famous.

17.

‘The Ocean of mercy, heavenly infant, Oh! God Lord of all
Pray grant with grace surrender at your lotus feet
To conclude a penance with Thou in mind,
in my mind steadfast and firm,

And to reach heaven of beams lustrous
Pray grant to my mind the grace of the cross

if on earth the acts of the wicked be,
Torture of pounding the flesh,
With thoughts virtuous to move my mind and melt,
Oh! God on your own! help me, thou miraculous one
Oliver tortures but the body,

With just an instrument,
Even if on this earth long, devotee exalted

Of heaven, in hostility cruel and passion,
Be chopped to pieces of flesh,
Even if my body be removed,
Soul to remain white in state good,
Willingly my body of this devotee humble doth suffer,

Pray grant me that boon, Oh! God.
To remain in mind pure
In devotion to attain eternity victorious,

11௧
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அர்ச்.

மரிகருதம்மாள்

அறிவு நெறியிலா அரச ரிடுபவ
மரிய பிழைபொறு மண்ணலே
அன்ப ரடிதொழுஞ் சிலுவை தனிலுமி
ரார ணாபரி

பூரணா

கருணை வானவர் பொருளே நித்திய
கடாட்சமே ஆனந்த மோட்சமே
கெஞ்ச வேயுல கஞ்ச வேயுட
லஞ்ச வேபேய்க ளஞ்சவே
அஞ்ச லஞ்சலுன் றஞ்ச மேகடவு
ளாதியே பரம சோதியே
அமுத சுலைதரும் பரம சொரூபியே
ஆண்டவா கிருபை பூண்டவா
தஞ்ச மாகவே எனக்கிங் காகவே
சதியே ரிடுகொடு வினையதில்
தவறி யெனதுடல் தயங்கி டாமலே

தற்பரா வுதவு மற்புதா

மிஞ்சு மாப்பிறவை பஞ்சு லாவிய
வன்பர்க் குன்பதந் தந்தவா
விடல அமுர்தகலை கருணை சொரூபியே
வேத தித்திய சேரவே

இஞ்சொல் லாகவே பிஞ்சொல்

லாயேநீ

யேழை யாம்பர தேசிகாண்
என்று பவமது தனையே பொறுத்தருள்
யேசு நாயக சுவாமியே /

ஒலிவோர்

மரிகருதாளைத் துன்புறுத்தல்

அம்மானை
18.

என்று மரிகருதா விறைவனை வேண்டல்செய்து
நின்றிடு வாள் சக்கரத்தில் நிஷ்டூர ராக்கினைக்குள்

பரிபூரணன்

-

எங்கும் Doon

Gans,

௮ம்மானை

The Defender of the Faith

103

The sinful lapses of the king ignorant,
Please forgive, Oh! Lord
Oh! Lord exalted in the cross with life thine,
Oh! Gad, the perfect One!

Oh! Merciful One among folk heavenly,
Grace Eternal! Happpy Eternity!
To entreat, the world of fear,

This body to dread, and devils 10 be scared.
Fear noi, be not afraid, at thy refuge (am |)
God foremost, Luminary great,
Oh! Embodiment of totality, the bestower of immortality.
To me here with the grace of God, endowed,

And as his refugee, in the cruelty,
Caused by the conspirators vile,
For my body not to weaken and vacillate,

Help Oh! God on His own and Miraculous One?
Who has provided (shelter at) your feet,
To those who have soft life on earth indulged after birth?
Oh! God youthful and Image of Mercy,
Oh! Eternity of the Scriptures,
Tell me words comforting hence,
See this beggar poor,
Forgive sins mine with grace,

Oh! Lord Jesus, my God!
Oliver torturing Mary Karuta{
18.

Thus did Mary Karutal] pray to God,
And on the wheel stood as per the order cruel,

104

அர்ச்.

மரிகருதம்மாள் ௮ம்மானை

பாவி யொலிவோரும் பாதகனு மேதுசொல்வான்
மேவிகசை மாறுகொண்டு மெல்லியல்மேல் வீசவென்றான்
வாருங் கசைகள் கொண்டு வன்பிரம்பு மாறுகொண்டு

5

பாரச் சினங்கள்கொண்டு பதைபதைக்க வேயடித்தார்

சீறி யொலிவோருஞ் சினந்துபின்னு மேதுசொல்வான்
ஊறுபட வன்பிரம்பா லுடலையெல்லாஞ் சீப்பாலே
பிடித்தவளைக் &றிடுங்கள் பித்தமதங் கொண்டவளை
வடித்திவளைக் கூர்மையுள்ள வல்லிரும்பின் சீப்பாலே
யென்றபின்பு சேவுகர்தா னெரியெழுந்த் கோபமுடன்
ஒன்றுபடக் கன்னிமின்னா ர௬டலையெல்லாந் தான்$றி
விட்டார்கள் சதைகள்தொங்க மெல்லியர்மேல் தோலுரிய
கெட்டக் கரப்பாவி கொடிய னொலிவோரும்

10

மன்னனுக்கு வேண்டியவர்கள் மரிகருதாளுக்கு
கூறும் அறிவுரைகள்
மன்னன் றனக்குகந்த மாபாவி கள்கூடி
கன்னிமின்னார் தன்மனசைக் கலங்கவேதான் புத்திசொன்ன
"வாறுதனைச் சொல்லுகிறேன் மதியுடையோ ரேகேளும்
வேறுபடப் பொல்லாத வீணர்சொன்ன புத்ததனை
வச்சிரமே நல்ல மரகதமே மாந்துளிரே
கச்சுகந்த கொங்கைநல்ல கன்னியரே நாங்கள்சொன்ன
புத்தி தனைக்கேளும் புட்பரா கக்குயிலே

15

20

சித்திர ரூபக்குபிலே தேன்மொழியே யிப்பொழுது

பொன்னிலங்கு முன்னுடலை புண்படுத்த வேண்டாங்காண்
நன்னவங்க ளானவளே நாங்கள்சொன்ன புத்தியைக்கேள்

துயரமுற்று உன்னுடலை சோரிசிந்த வையாதே
உறுதிகொண்டு “கற்பினுக்கா யுன்னுடலை மாய்க்காதே
வடுவுமருவு மில்லாத வளர்ந்ததிரு மேனியெல்லாஞ்
சடமதிலே புண்கள்பட்டுத் தாழ்ந்துவிடப் போறாய்நீ
கற்புடமை காக்கின்ற காரிகையே நீதுணிந்தாய்
கசை - சவுக்கு.

சுவடிச்
1 வாரு

மாறு - விளக்குமாறு.

சொல்
2. கற்பினை

ஊறு -துன்பம்.

கச்சு - மார்புடை.

கொங்கை - மார்பு.

25

மரு- மச்சம்.
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Oliver the sinner wicked then did say
‘Lash the woman tender with whips’ said he
With whips of leather straps and batons tough

Furiously did they lash causing agony acute,
Oliver in fury fretting did say
Hurt her by caning and with iron comb sharp,

Tear her, this fanatic insane,
With the iron teeth sharp and strong
Then did the servants in anger flaming,

Tear the body of the damsel juminous, all over
With flesh hanging and skin peeled,
Oliver, the sinner wicked

Advice

to Mary Karuial

Sinners grave in support of the king assembling
How they did advise the damsel! luminous and her rnind confuse
Narraie I shall, pray listen, wise ones!
The advice to stray, by the wastrels wicked
‘Oh! Steely one, emerald pure, tender mango leaf,
Oh! virgin good with breasts matching the kaccu (brassiers)
Listen to our advice, Oh! topaz cuckoo,

Oh!

cuckoo picturesque and damsel of words honey sweet, now

Let not your body golden be tormented
Oh! damsel! made of novelties good, listen to our advice
Tire not your body in grief thus,
Adamant in thy faith don't destroy body thine,
The body graceful nourished without scars or warts,
In body with of wounds thou welt be disgraced.
Oh! damsel who upholds chastity, you did dare,

106

அர்ச். மரிகருதம்மாள் ௮ம்மானை

அற்பபுத்திக் காகவல்ல ஆக்கினைக்குள் ளானாய்நீ
தவறாநெறி யாகவென்று தாரணியிற் கற்பிருந்தால்
அற்பமல்ல பெண்மதியா லரசுநிக ழாயுரைத்தாய்
உரைத்த மொழிகேளு மொன்றுதலைக் கன்னியரே
கருத்தில்நினை வானதெல்லாங் காசினியோர்க் கேறாது
எங்களொலி வோருமன்ன ராச்சியத்தை நீயாள்வாய்
சங்கையுட னேநீயுஞ் சாற்றுமொழி கேளுமென்பார்
விண்ணுலகு மோட்சநன்மை யென்றசொல்லை விட்டுவிடு
ஆரபா ரத்துடனே அரசனொலி வோருமுன்னே

30

35

வீரத்தனம் பண்ணாதே விரும்பி மணம்புணரும்
சன்னாச முந்தபசுந்

தானுனக்கு ஆகாது

மின்னாரு முன்னுடலை வேறுபடக் சறியேதான்

புண்ணாக்க வேதுணிந்தாய் பூவையரே யிப்பொழுது
பண்ணாதே யுன்னுதிரம் பாருலகல் சிந்தாதே
சரீரந் தனையொறுத்துத் தவசுபண்ணக் காரியமேன்
வரிசைசெறி மன்னனுடன் வாழ்ந்துசுகித் துண்டிருப்பாய்
பொன்னுலகு மோட்சமதைப்

45

பூதலத்தில் கண்டவரார்

இன்னிலத்தின் வாழ்வுதனை யெல்லாருங் கண்டதுண்டு
வஞ்சகநிஷ் டூரமுள்ள மாயக்கா ரகுருக்கள்

பிஞ்சுவிழ வேசதைகள் பெயரபொல்லா

புத்திசொன்னார்

ஆகாத புத்தியுன் னாத்துமத்திற் சொன்னாரே
நரகமென்று மோட்சமென்று நானிலத்தில் கண்டவரார்
துரகமுறு முன்குருக்கள் சொன்னபுத்தி நீகேட்டு

அற்பபுத்தி

-

புத்தியீனம்.

சங்கை

- நல்ல

எண்ணம்.

50
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In intellect mean, hast thou been to punishment.subjected,
If chastity be the virtue unfailing on earth,
if is not mean, but kingdoms function not by women’s intellect,
Listen to the words spoken in agreement, Oh! virgin
All thoughts in mind will not with the world’s folk pass muster,
Thou may rule over our king Oliver's domain,
Listen thou with reverence to the words, uttered,
Stop referring to terms as heaven and bliss of eternity,
Do not in commotion before Oliver the king,
Don't display bravery, unite in wedlock but willingly

Asceticism and penance are not for you
For your body luminous to be torn and rent,
And be wounded, though hast now dared, worshipful one,
Do not let thy blood be shed in this world earthly

Of what avail is for thou to torment thy bedy to perform penance?
With the king of heritage great, do but live, enjoy and dine

Who hast seen in this world, eternity of the world golden?
All have seen life on earth here’,
The cunning and cruel priests deluding.
The devilish ones have counselled wickedly for your flesh to
tear
Tendered advice improper to thy soul,
Who has seen hell or heaven on earth?
Listening to the advice of your priests treacherous,

apart and fall,
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மெய்யெனவே நம்பியிப்ப வீணாக வுன்னுடலை
அய்யோ சதைசிதற அடிபடவுங் காரணமேன்
பூரண கன்னியரே

பூவையரே விட்டுவிடு

55

பேரணிசேர் மன்னனுடன் பிரதாபித் தேயிருப்பாய்
ஆனைபடை சேனைமன்ன ரந்தியோக் கியபதியில்
உன்கையிலே தான்வணங்கி உனதுவார்த் தைகேட்க
இன்பமுடன் பண்ணிவைப்பா ரிப்பொழுது தப்பாது
சாந்து சவ்வாதுடன் சந்தனமுங் கஸ்தூரி
கலந்துமிக வுன்னுடலில் கன்னியரே மன்னனுடன்

60

அலர்ந்தசெம்பொன் கட்டிலின்மே லலங்கரித்து வாழ்ந்திருப்பாய்
மல்லிகை முல்லைபுட்ப மலரணையு மெத்தையின்மேல்
தொல்லையிற்று நன்றாய்ச் சுகமாக வாழ்ந்திருப்பாய்
இத்தனை நேரம்பிடித்து யிவர்கள்சொன்ன புத்தியெல்லாம்
சற்றுமேதா னுன்மனது தானிரங்கா தோமகளே
என்றுபுத்தி யில்லாத யீனரெல்லாஞ் சொன்னதற்பின்
வென்றிசெறி மாதவத்தாள் விரத்திபின்னு மேதுரைப்பாள்

65

கருதாளின் ஏச்சுமொழி
அறிவுசற்று மில்லாத அநியாயக் காரர்களே
நெறிகள்சற்று மில்லாத நீசப் பிசாசுகளே
உங்கள்புத்தி யெந்தனுக்கு ஒருக்காலு மாகாது
மயங்கியெழுந் தநரகல் வாழும் பிசாசுகளே
கற்பழிக்க புத்திசொன்ன கசடரெனும் பாதகரே
மண்ணுலக வாழ்வை விரும்பும் மடையர்களே
விண்ணுலக மோட்சநன்மை விரும்பாத யீனர்களே

இந்தவுல கந்தன்னி லிருந்துபத்து நாள்சுகித்து
மந்தகுறு புத்தியில்லா மருள்பிடித்த பித்தர்களே

உங்களுட சீவன்விட் டொருநொடியி லக்கணத்தில்

மெய் - உண்மை.

தொல்லையிற்று

- துன்பம் இல்லாமல்.

வேன் - உயிர்,

70

75
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Believing it to be true, thy body in vain
La! why should it be bothered with flesh torn asunder?
Oh! virgin perfect! worshipful one! ieave all this,
Live with fame along with the king of line noble,

Elephants, army and retinue at the city of Antiago
To bow before you and your words to obey
Happily will they arrange now without fail
With cosmetic paste, cavvatu, sandalpaste and musk
Smearing mixedly on your body, Oh! virgin, with the king
Blossoming on the cot of crimson gold, live adorned
in the mattress spread with jasmines and flowers all over,

Without trouble five in good cheer and health perfect.
All the advice these folk have tendered so long,
Ch! daughter, will not your mind relent a little even?
After the mean folk stupid thus spake,

The damsel victorious of penance austere in frustration did reply.
Mary Karutaj’s scolding
‘Oh! unjust ones without a modicurn of sense,
Oh! devils lowly without codes of conduct any,

Your advice will not suit me ever,
The devils that reside in fiery hell dazed,
Thou mean and wicked ones wha recommend

rape,

You, fools who suffer in life earthly,
Oh! disgraceful wretches who heavenly bliss eternal do not aspire,
Thou hast remained on earth and enjoyed for days but ten,
ON! insane ones dull and ignorant, haunted by fear,

Within a second of your life’s exit, at that moment
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அந்தியெழுந் தீநரகி லழுந்திடுமே யப்பொழுது
பொய்யுங் களவுகொலையும் புத்தியென்று தான்விரும்பி
செய்யும்பெறும் பாதகரே தீநரகி லேவிழுவீர்
விண்ணாசை

80

தேடாதே மிருகக் குணத்தோரே

பெண்ணாசை மண்ணாசைப் பேருலகில் பொன்னாசை
கொண்டிருந்து புத்திகெட்ட குருடரல்லோ நீங்களெல்லாம்
மண்டியெழுந் தீநரகில் மரணநே ரப்பொழுதில்

4

மண்ணுலகந் தான்முடு.ந்தால் வானவர்கோன் ஞானபரன்

அண்ணல்சரு வேசுவரனா ரறியநடுத் தீர்வையிலே
என்னையு முங்களையு மெதிர்மொழி யாய்நிறுத்தி
உன்னிக் கணக்குரைப்பா ரொருத்தர்தப்பிப் போகறியார்
தர்க்க மெடுத்துரைக்கத் தைரியங்க ளஞுண்டோசொல்
வெட்கமுட னீங்களப்ப வெவ்வேறே நின்றிடுவீர்
நின்றிடுவீ ௬ுங்களுட நிஷ்டூரப் பேய்களெல்லாம்
ஒன்றுபட வுங்களைத்தா னொக்கவேதான் சூழ்ந்துகொண்டு

90

நீங்கள் நரகமே அடைவீர் எனல்
கணக்குரைத்தா ருங்களைத்தான் கடவுள்சரு வேசுவரனார்

இணக்கமுட ளெங்களுக்கு யிப்புவியில் பூசைபண்ணி
வந்தவர்களே நீங்கள் வாருங்கோள் தீநரகில்

95

அந்தமில்லா மோட்சநன்மை யடைவதுங்கள் பங்கல்லவே
ஒன்றுபடத் தீநரகி லுங்கள்தனைத் தள்ளுவதும்
அப்போ தறிவீர்க ளப்புத்தி தான்தெரியும்

நட்டமிட்ட தேவனென்று நானிலத்தி லேநீங்கள்
கட்டிவெகு கோபுரங்கள் கனமாகத்

தேருடனே

நெட்டநெறி யானதெல்லாம் நின்தபசு புண்ணியமும்
இஷ்டமுடன் கண்டிடுவீ

பாதகர்

- தயசெயல்

செய்பவர்கள்.

ரேகநடுத் தீர்வயிலே

மோட்சம்

- சொர்க்கம்.

100

111

The Defender of the Faith

It (your soul) will reach fiery hell of dusk first and then,
Thou sinners grave, who falsehood, theft and murder willingly commit,
Will fall into hell infernal
Oh! thou brutal ones with no desire for heaven.
Craving for women,

land and gold on earth,

Aren't thou blind ones ignorant?

In hell of raging fire at the time of death,
when this world earthly ends, the king of heaven, wise God absolute,
Lord Carvécuvaran knowingly at judgment neutral,
Will make you and | stand facing each other as in debate,
Will your reckoning prociaim, none of you can escape,
Hast thou courage to argue, tell me

Shamefully will thou all stand scattered then
Stand thou will, devils harsh all.
Surrounding to suppress all of you together,
You attain the hell

Lord

Carvécuvaran did render thy reckoning,

In willing agreement did thou on this earth worship us,
And hither arrived do come to hell infernal
Not entitled art thou to attain bliss of heaven endless
Pushed will all thou

be together into hell infernal,

Then will thou realise lesson this
As God installed on earth, thou

Did raise towers many with chariots large to boot
Thy penance virtue and all the codes 1009),
Will find all as desired at the judgment proper,
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அர்ச்.

மரிகருதம்மாள்

அம்மானை

பில்லிக்கும் மோகினிக்கும் பெருங்கொடிய தேவர்களே
நல்லநடுத் தீர்வையிலே நன்றாகக் கண்டி டுவீர்

105

கருதாள் தன் திறங்கூறுதல்
வெறிபயித்தி யங்கள்கொண்ட வீணாட்டப் பாதகரே

எத்தனைதா னுங்கள்புத்தி யேறாது யெந்தனுக்கு
ஆரென்று யென்னை யதட்டிப் பதட்டுகிறீர்
சீர்கொண்ட யேகன் திருமகள்நான் கண்டறிவீர்
சருவசங் காரநடுத் தான்கேழ்க்கும் நாயகனார்
திறவுகொண்டு பாடுபட்டுச் சந்துவனோ என்ரத்தம்
உன்னிசக லப்பொருளு மொருநொடியி

110

லேபடைத்தோன்

என்னைப் பரமபதியி லேத்தி முடிகொடுப்பார்
என்று அனைவோரை

நின்றுவொலி

யிப்படியே தானுரைக்க

வோருதன்னை நேரிழையாள் தான்பார்த்து

Lis

சற்றுமே யிச்சைவெட்கம் தானுனக்கு மில்லாத
பித்தம் பிடூத்தலைந்து போனாயே

என்னை

வெட்டி

பொல்லாத

உன்பசியைத்

தீர்த்துக்கொள்

சங்கை கெட்டபாதகனே சண்டாளப் பேயேநீ
சிங்கமுகங் கொண்டவனே சினக்கடு வாய்புலியே
மண்டியெழுந் துன்னுடைய வயிறுபசி கொண்டிருந்தால்
கண்டதுண்ட மாயறுத்துக் கடுங்கோபத் தோடுதின்னு

எனல்

120

தின்னவுமே கூடாது தீதுசெய்ய மாட்டாய்நீ
ஆத்துமத்தைக் கத்திகொண்டு அறுத்துவெட்ட மாட்டாய்நீ
எற்ற கத்திகொண்டு யென்னுடலைத் தானறுப்பாய்
என்சதையைத் தானறுத்து யிப்பொழுது நட்புடனே

சீர்கொண்ட யேகன் - பெருமை

சுவடிச்

சொல்

். யேற்றம்.

பொருந்திய

ஏசுபிரான். பித்தம் - பைத்தியம்.
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சண்டாளன்

- கொடும்பாதகன்.

The Defender of the Faith

113

Pili (devil) Mokini (seductress) and the wicked Tévars,
In the judgment benign and proper thou will see.

Revealing her potential
Oh! vain sinners, fanatical and insane,
However much thy advice, it won't affect me,
What do you think of me to thus rebuke and provoke

The daughter of famed Ekan (God) am |,
The destroyer of all and the Lord who justice demands,
With His might struggling shall | shed my blood,
He who did create all things thoughtfully at a moment,
Will raise me to heaven and a crown provide’
As she did thus speak to all,

The damsel graceful did stand and look at Oliver
‘Without any affection or shame, thou
Did roam with wicked madness stricken.
Strike and eat with anger fierce
Oh! sinner without thoughts virtuous, Oh! devil wicked,
Oh! lion-faced ane! Oh! foul-mouthed tiger furious,
If thy stomach is in rising hunger high,
Chop (me) to pieces and eat with anger fierce,
Though should not eat me, won't harm as well,

You won't cut my soul with a knife,
With the knife proper thou wilt chop but my body,
Having chopped my flesh now, in company

12

அர்ச், மரிகருதம்மாள் அம்மானை
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வன்பசிகள் தரவேதான் வதைத்துநன்றாய்த் தின்றிடுவீர்
என்றுவொலி வோருடனே யெண்ணாமல் சொன்னதற்பின்

உடலைக் &8றி உதிரம் சிந்தவைத்தல்
கன்றிமனங் கோபமுற்றுக் ககட னொலிவோரும்
சீறிவெகு வாய்ச்சினந்து சித்திரஞ்சேர் மேனியெல்லாம்
ஊறுபடக் 8றியேபின் னுதிரங்கள் சிந்திடவே
பெருகி உதிரமது பேர்பெரிய மேனியெல்லாம்
அருகிக் கரைபெருகி அங்கங்கே ஓடுவது
சித்திரஞ்சேர் பொற்கொடியாள் சீரரிய மேனி
உத்தகன்னி கற்பித்த மோடுவது மொலிவோர்கள்
வீறுகொடு சக்கரத்தை விட்டிறக்கி மாதவத்தை

730
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மாறுபட யெந்தன்முன்னே வரவழைத்துக் கன்னியரைச்
செய்யதிரு மேனியெங்குஞ் சிந்துமுதி ரங்கள்கண்டு
வெய்யகொடு மாபாவி விதறி மிகப்பயந்து
நிஷ்டூரன் பொல்லாத நீதிகெட்ட பாதகன்றான்

வட்டமுள்ள சலைகொண்டு மறைத்தனனே தன்முகத்தை
உன்னுடைய தேவன்பிள்ளை உற்றபரஞ் சோதியென்றாய்

140

நல்லோர்கள் சொன்னபுத்தி தன்னைவெகு வாய்நகைத்து

பொல்லாத புத்தியென்று புறக்கணித்து விட்டாயே
பித்தரென்றும் யெங்களைத்தான் பேயரென்றுஞ் சொல்லியேதான்
துஷ்டரென்றும் விட்டகரத் தூஷணங்கள் சொல்லிமிக
மாலையிட்டு யென்னுடனே மணம்புணர மாட்டோமென்று
சாலமிட்டு கற்புநெறி தவசுகொண்டு நின்றாயே

145

சிறையிலடைத்தல்
ஆகாத கன்னியிவள் அரியபுத்தி சூட்சமுள்ளாள்
வாகான புத்தியிவள் வயிரம் பிடித்தகள்ளி

கசடன்

- குற்றமுள்ளவன், தீயவன்

பித்தர் - புத்திமாறுபட்டவன்.

துஷ்டர்

ித்திரஞ்சேர்

மேனி

- அழகான

- தய சந்தனையுடையவர்.

சாலம்

உடம்பு.
- நடிப்பு.

ஊறுபட

- துன்பப்பட.

The Defender
of the Faith

115

Tearing the body to cause bloodshed
You may torture and eat weil to appease thy hunger
After she spoke thus to Oliver, unmindful.
Embittered in mind and angered, Oliver, the mean one,
Snarled in fury great and the picturesque body all over,

Harmfuily tore and then blood shed,
Swelling blood all over the body famed,
As if dwindling and rising above the banks here and there to flow,
Remaining on the body of the damsel resembling creeper golden,
And the blood chaste of the virgin flowing, Oliver then,
Did release the (Virgin of) penance austere from the wheel rigorous,
Brought the virgin before (his) self,
On seeing the blood all over the fair body graceful spilling,
The sinner cruel and harsh, trembling in fear great,

The wicked sinner unjust and cruel,
With a circular saree did conceal the face (and said)
‘The son of your God thou did call luminary of heaven,
Laughed thou at advice tendered by goodfolk,
Ignored it as Counsel evil,
Called us mad ones and devils as well
Brushed aside as evilmongers and in derision severe,

(Thou) Refused to garland me in wedlock,

Imprisonment

Thou didst pretend, in chastity and penance to remain
Ilisuited is this virgin with wit resourceful,

அர்ச். மரிகருதம்மாள் அம்மானை
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தன்னைச் சிறைவீட்டில் தானே யடையுமென்றான்
இன்னமொரு வாக்கினைகள் நான்தேடு மட்டாக
புண்டரிக மாமலரைப் பொல்லாத சேவுகர்தான்
கொண்டுபோய்த் தானடைத்தார் கொடியசிறைச் சாலைதன்னில்

150

கருதாள் சிறையில் பொற்சிலுவை
நாயகனை

வேண்டுதல்

ஆண்டவனே யுமதுசித்த மாகவேண்ட, உன்னடியாள்
நீண்டவுந்தன் கிருபைசித்தம் நிலையைவி டாதபடிக்கு
பூண்டநன்மை பத்தியருள் பொன்னுலக நாயகனே
தீண்டரிய பொற்சரணத் திருச்சிலுவை நாயகனே

155

மாதவத்தோர் தேடரிய மட்டிலாநன் மைச்சொரூபி
போதகத்தோர் புகலுநிறை பூரணஞா னப்பொருளே
பாதகத்தோ ௬ுன்னையேதான் பகரவொண்ணாப் பரஞ்சுடரே
1தீதகத்தோர் நெடுவரையே நீண்டநெடுஞ் சத்தியமே
சகலநன்மைச்சுபமேநீ தயைநிறைந்த வற்புதமே
புகலரிய கடவுளேநீ புண்ணியஞா னப்பொருளே
அகலப்புவி யும்படைத்து அனைத்துயிர்க்கும் வகுத்தவர்நீ
பகலெரியுஞ் சூரியன்போல் பரந்தெங்கும் நின்றோனே
அருந்தவத்தோர் தன்னுறவே

760
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யனைவருக்கு மரியவன்பே

மருந்தேபவப் பிணியறுக்கு மட்டில்லா நன்மருந்தே
பரந்தபுவி யோர்க்குஞான பண்டிதனே வேதவிண்டவனே
புரந்துவுனை யறிந்துபதம் போற்றுவர்க் கெஇிர்ந்தவனே
மண்ணுலகி லுனையறியா மாபாவி வஞ்சகனார்
யெண்ணுமழி யாநரகி லிருந்தியெரி பொறுத்தரிய

170

பண்ணரிய பாதகரே பிசாசடித்துக் கோடிகொள்ளும்

நிண்ணெரிய நீள்சிறையில் நிறுத்துகின்ற நீதிபரா
சத்தியவே தத்தின்வழி தனிலொழுங்கி லேநடந்த
பத்தர் தனையுடைய பரமபதியி லேயழைத்து
முத்திமுடி யேகொடுத்து முடிவில்லாக் காலமெல்லாம்

175

நித்தியதன் மைகொடுத்த நீதநடு வின்படியே

புண்டரிகம் - தாமரை; இங்கு, தாமரை மலர் போன்ற
- சொல்ல முடியாத. புகலரிய - சொல்ல இயலாத.

மரி. பாதகர்- பெரும் பாவம் செய்பவர். பகரவொண்ணா
தீதகம் - தீமை, துன்பமான இடம். பிணியறுக்கும்

துன்பம் நீக்கும். புரந்து - காப்பாற்றி. இருந்தி - அழுந்தி.

சுவடிச்
£

சொல்

நீதகத்தோர்

The Defender of the Faith

In knowledge proper is this virgin adamant,

Until | find yet another punishment,
The wicked servants did, the flower rare to wear,
Take to the prison cruel and did lock her there

Praying the Lord of the Galden Cross in prison
Oh! Lord your devotee in prayer for pleasure thine,
For your lasting intent graceful, not to leave
Pray grant me the devotion beneficial, Oh! Lord of the golden world,
Oh! Lord of the Golden Cross, with feet golden, rare of touch in surrender,

Embodiment of good boundless, whom even saints rarely apprehend,
Oh! Wisdom Absolute, whom the preachers propagate,

Oh! Heavenly light, who defies description by sinners,
Oh! Mountain long in this evil world, Oh! long lasting Truth,
Oh! Auspicious One of benefits all, Oh! Miracle merciful,
Oh! God who defies description, Oh! wisdom virtuous,

Thou hast created the earth wide and bestowed It to lives all,
Ominipresent wide fike the sun diurnal,
Kin of saints austere, Oh! Love dear to ail,
Remedy benign but not mean that dispels the disease of sin,
Wise Mentor for the folk of this wide world, Oh! Expounder of scriptures,
One who appears before those who know you and worship thy feet,
this earth the bovine cheats who know Thou not,
remain in Hell imperishable, putting up with fire:
See the justice that brings to the enormous prison of fire burning steady
The wicked ones after killing them,
Those who trod the path of scripture truthful but properly,
Summoning such devatees to heaven transcendental,
Giving the crown of eternity and for time endless
Providing benefits everyday In justice impartial,

Oh!
Oh!
Oh!
Oh!
Oh!
On
Will
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அர்ச். மரிகருதம்மாள் ௮ம்மானை
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சித்தடியாள் பாவிமெத்த சிறுமதலைக் கிரங்கிசித்தம்
இப்புவியில் நீரெமக்கா யின்பவலு பாடுபட்டு
செப்பமுட னெனதுரத்தஞ் சிந்தவரந் தந்திடுவீர்
தப்பறைசேர் பிசாசுமதஞ் சகலமெல்லா மழிந்திடவே

180

ஒப்பரிய பரம்பொருளே யுன்கிருபை யுன்னிரக்கம்

ஒலிவோருக்காய்ப் பிசாசு தோன்றுதல்
என்று மரிகருதா ளேகசரு வேசுவரனை

நின்றுசிறைச் சாலைதன்னில் நேசமுற்று வேண்டல்செய்து
இருக்குமந்த வேளையிலே

யெரிநரகத்

திலிருந்து

185

பெருத்தகா ரத்துடனே பெருஞ்சடைகள் தயெரிய
வந்துபுறப் பட்டதுவே மன்னனொலி வோர்தனக்காய்
இந்தவுல கத்தோர்கள் எப்போதும் பூசைபண்ணும்
1ஈனப்பிசா சானதுதா னிடும்பனொலி வோர்தனக்காய்

தானுந் தவஞ்செய்து தவசழிக்கக் கன்னியர்முன்

190

வேணுமென்று தானினைத்து வெஞ்சினங்கள் மிஞ்சியேதான்
பூணும்படி பொல்லாத புத்திசொல்லி யேதிருப்ப

“எண்ணிவெகு சூட்சமுட னேந்திழையா ளானாளை
கண்ணிவைக்க வேணுமென்று கருத்திலெண்ணி யேயதுதான்

நரகத்தை விட்டெழும்பி நண்பனொலி வோர்தனக்காய்

195

துரோகத் தனங்கள்பண்ணி சூட்சங்கள் கொண்டதுதான்
வந்தவகை யானதுதான் வகுப்பாக வேகேளும்
சிந்தைதனி லாராய்ந்து செகத்தில்மனு வோர்தெளிவீர்

பிசாசின் உருவத் தோற்றம்
நீண்ட சடைதா ளெருப்புருகித் தீவடிய
காண்டெரிந்து கண்சிவந்து கட்டிநெருப் புச்சிதறி

சித்தடி - ஈற்றடி, சிறிய பாதம்.

௬வடிச்

சொல்

1. மீன

2. யெண்ணி

சிறுமதலை

- இளங்குழந்தை.

இடும்பன்- தீவினை

செய்பவன்.
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The Defender of the Faith

Pitying this devotee humble sinner and child so smail,

On this earth, Thou for my sake suffer gladly,
And pray grant me the boon of shedding my bload in earnest
To deride the devilish religions all containing falsehood,

Oh! God Absolute, (| crave} Your grace and mercy Thine’,
Arising

ghost for Oliver

Thus Mary Karutal to Carvecuvaran,
Did pray at the prisonhouse with devotion,
At such a juncture from hell infernal,
With vigour hot and matted locks ablaze,
Started arriving for king Oliver's sake,
That which this worldly folk ever worship,
The mean devil for the harmful Oliver's sake,
To perform penance and to destroy the penance of the virgin,
Thus deliberating in fury over-whelming,
To divert with advice evil,
Thus planning subtly against the damsel graceful,
Deciding to trap (her)
From hell rising for the sake of (its) friend Oliver,
Adopted tricks and in treachery acted
How (it) arrived, listen but cogently,
Oh! folk of this world, reflect in mind and realise,

The phenomenen of the ghost

rds,
With locks long in fire raging and flowing sidewa
spilling,
fire
of
Burning fierce with eyes reddened, lumps
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உச்சந்தலை மண்டையொக்க ஊடுருவித் தீயெரிய
நாசிசெவி கள்நாக்கும் நாற்றமட்டில் லாதபுகை
பற்றியெழும் பக்கொடிய பருத்தகட்டித் தீயாக
உற்ற பெருமூக்கி லுறுபுகைகள் தீயெழும்ப
சிந்த வலுநாற்றம் சினங்கொண் டெரியெழும்பும்
பந்த னெருப்பெரிந்து பற்றிநின்று வாயெரிய

205

அஞ்சுகற்றாய் பாசம்பிளந்து அழல்பாம்பு பின்னிற்க
நஞ்சுருள வஞ்சுதலை நாக்கில்நின்று 8றிநிற்க

சிங்கத்தின் பல்லதுபோல் சிவந்துபல்லு நின்றெரிய
பங்கமுற்ற பேயுதடு பருத்தகட்டித் தியாக
தாடிவலு வாய்நீண்டு சடைபாம்பு பின்னிற்க

210

நீடும் பெருங்கழுத்தை நெருப்பெழுந்த பாம்புகள்தான்
சுற்றிப்பிடித் தேயிழுக்கச் சொல்லரிய நாற்றமுடன்
பத்தியெரி கைகளென்றும் பருத்தகடு வாய்நகம்போல்
முலைகளிருப் புத்தடிபோல் முழங்கிச்செந் தீயெரிய
நிலையாத வன்னரகல் நிஷ்டூரப் பேயுடைய
கரடிமுகம் போல்நின்று கழுதைவாய் போல்வாயும்
முத்தி பெருத்தமுகமும் 'முதலைவாய் போல்மூக்கும்
வெம்பிகொதித் தேமிஞ்சி மேலுதடு தானிரண்டும்
தும்பிக்கை போலவேதான் தொங்குஞ்செவி யிரண்டும்
ஆனை செவியதுபோ லலகுயிரண்டு பக்கமதில்

275

220

மாநிலத்தில் நாரைமாட் டெருதின் கொம்பதுபோல்

நீண்டுரெண்டு பக்கமதில் நெற்றியே கண்ணிரண்டும்

அஞ்சு தலைமுடிக எக்கினியாய் நீண்டெரிக்க

வஞ்சமுற்ற கைகளிரண்டு மனுஷர்கைகள் போலிருக்க
கடுவாய் நகம்போலே கைகள் நகங்களெல்லாம்
கொடியதாய்ப் பிசாசுகையில் கொடுஞ்சூலந் தானிருக்க
கால்கள்புலிக் காலதுபோல் கரடிமுகம் போலிருக்க

வால்பெரிதாய் நீண்டு மலைப்பாம்பு போலிருக்க

நாசி

- மூக்கு,

சுவடிச்

சொல்

L. மூதளை

பங்கம்

- அவமானம்.
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Fire burning, through in penetration upto the top of the head,
Nose, ears and tongue in odorous smoke limitless,

Covered and rose in a big block of fire cruel,
From the nose with smoke fire rising,

Spreading

odour, fire raging In fury,

The flaming torch ablaze and the mouth set on fire and burning,
In five-fold coll of affection rent, the fiery snake standing behind,

In venom rolling, heads fire with their tongues missing,
The red tooth like that of a lion, burning steadily,
The damaged lip devilish in a block of fire big,

The beard dense flowing fong, with matted locks and snake behind,
The long neck massive, by the flaming snakes,
Coiled and pulled with foul odour beyond description,

The burning hands resembling claws of tiger hefty,
Breasts like rods of iron on fire moving and rumbling,

In the violent hell unstable, the devil harsh,
As if standing with a bear’s face and a donkey's mouth,
Face big with age and nose like corcodile’s snout,
Lips both rotting and hot,
Ears both hanging like (elephant's) trunks,
Like elephant’s ears on sides both,

Resembling the horns of a bullock on earth,
On both sides long of the forehead, eyes both,
The locks of five heads like fire burning 00
Vicious hands both like those of men,
The nails on hands like tiger's claws
hands,
A spear cruel wickedly (placed) in the devil's
mien,
bear’s
a
like
face
and
paws
tiger’s
a
Legs like

Tail big and long like a python,
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பெருச்சாளி போல்வயிறும் பிடரியானைத் தலைபோல்

கருத்தே துடைபுயங்கள் கறுத்தபன்றி யீன்றதுபோல்
மேனிகறுத் தேயிருக்க மேலிருக்கு மோடதுபோல்
மாநிலத்தி லேபெரிய மந்தி குரங்கதுபோல்
தீயெழுந்து மேனியெல்லாந் திரண்டுபுகை மண்டிநிற்க
நாயிலுமோ யீனமுற்று நரகில்வாழும் பேயதுதான்
செஞ்சடையுஞ் சக்கரமுந் திரிசங்கு சூலமுடன்
அஞ்சாமல் வந்துலகி லாடிநட னம்புரிந்து
நீசப்பிசா சானதுதா னிஷ்டூரம் பேசியது

பாசவிதக் கோலம் பலவிதங்கள் கொண்டெடுத்து
சவனென்றுந் தேவனென்றுஞ் செகத்தோர்கள் கொண்டாட
நானென்றும் நாதனென்றும் ஞானபரஞ் சோதியென்றும்
அரியென்று மேக ஆதிபரஞ் சோதியென்றும்
பெரியபுவி மனுவைப் பேதலித்துக் கண்ணிவைக்க
வன்னியெழுந் தீநரகில் வர்மமிகப் பேயதுதான்
சன்னாசி வேஷமதாய் தானுருவ மேயெடுத்து

பிசாசு சிறையில் கருதாளைக் காணுதல்
அரிய

தவமுனிவ

ரவர்களுக்குப் பணிந்து

மரிகருதாள் தானிருக்கும் வன்சிறையின் கூடமதில்
தேடி நடந்துகொண்டு தீயெழுந்த கோபமுடன்

ஓடி புறத்தலைந்து உதடுதனில் தாட்சிகொண்டு
சிறைக்கூட வாசலிலே சென்றுநின்றங் கேதுசொல்லும்
நறைகுழலே நற்றவமே நாதர் மணிவிளக்கே

செகத்தில் நவமணியே சித்திரரூ பக்குயிலே
அகத்தில் வெகுஞான அறிக்கையுள்ள ஆச்சரியே
ஒலிவோ ரெனுந்துரை தன்னைவெகு வாய்ச்சினந்து
மெலிவாக வுன்னுடலை வீறுகொடு பாடுசெய்தான்

வன்சிறை - கொடியசிறை.
பாடு - துன்பம்.

நறை

- தேன்,

மணி

- அழகிய.

நவமணி

- ஒன்பது

இரத்தினங்கள்.

The Defender of the Faith
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Stomach of a bandicoot, head like an elephant with mane,
Shoulders above the hands resembling either of a pig black,
Like a roof top on a body dusky,
Like a black monkey big on this earth,
Fire rising and covering the body entire in a mass,
The mean devil residing in hell meaner than a dog,

With red locks matted, wheel, conch and trident spear,
Without fear adancing, dancing in this world,

The mean devil did speak harsh,
Taking guises desired in various kinds,
As Givan (soul) and Tévan held by the world’s folk,
Am |, Lord and Heavenly light of wisdom,
As Ari (Vishnu) and the sole and first light of heaven,
To confuse and trap human on this.earth big,
In the hell of raging fire the vengeful devil
The guise of a saint adopting in shape,

Ghost meets Karuta] in prison
Making obeisance to the saints of penance austere,
To the hall of the prison where Mary Karuta! was lodged,
Walking in search in anger fiery,
Running and roaming with lips strengthened,
And standing at the entrance of the prison, spoke there thus,
‘Oh! damsel with locks fragrant, Oh! penance proper, Oh! Lord’s
lamp precious,
Oh! gems nine of earth, Oh! cuckoo picturesque,
Oh! marvel of wisdom profound proclaimed in mind,
The lord Oliver quite angry with you,
Tortured thy body frail severely,
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அந்தவச னங்கேட்டு அங்கந் துடித்தெனக்கு
உந்தனுக்குப் புத்திசொல்ல உன்னையிங்கே தேடிவந்தேன்
பொல்லாத மாபாவி புத்திகெட்ட நிஷ்டூரன்
வல்லபெருஞ் சக்கரத்தில் வாதைசெய்தா

னோஉனைத்தான்

உன்னை யொலிவோரு முறுவினைகள் செய்யாமல்

260

கன்னியரே நீவொோலிவோர்கடுங்கோபங் கள்தணிய
ஒலிவோ ரெனுந்துரையோ டொக்கவே தானேநீயும்

கலியாணஞ் செய்துகொள்ள நீகடுங்கோ பங்களாறும்
உந்தனுக்குப் புத்திசொன்ன உபதேச மிப்பொழுது
அந்தியோக் கயநகரி லரச னொலிவோரும்
விட்டுவிடச் சொன்னாலும் விட்டுவிடு குற்றமில்லை
தட்டாதே யென்வார்த்தை சமையம்வந்தா லென்னசெய்வேரம்
சருவே சுவானுடைய சத்தியவே தப்பொருளை
அறியார்கள் மன்னர்மன்ன ராசதுரை யானோர்கள்
செய்ய திருவுடலே சேறுபட வேயுதிரம்
அய்யகோ வென்மகளே யலக்கழிந்து போனாயோ
மன்னனொலி வோருடனே மணக்கோல மிட்டுநன்றாய்
கன்னிமின் னாரேநீயுங் கலியாணஞ் செய்திருப்பாய்
பாவமில்லை யுன்னிடத்தில் பரஞ்சோதி யானபரன்

தேவசரு வேசுவரனார் சித்தமிரங் திப்பொறுப்பார்

என்றுபிசாசு பகட்டி யிப்படியே நிற்பளவில்
கன்னிமனம் பேதலித்துக் கன்னிமின்னா ரப்பொழுது

கருதாள் ஐயங்கொண்டு

- மனம்

கலியாணம்

- இருமணம்.
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இறைவனிடம் மூறையிடுதல்

சந்தேகங்கள் மெத்தவெண்ணித் தாறுமா றாகவேதான்
எந்தனுக்குப் புத்திசொல்ல வந்தவனா ரென்றுகளன்னி
அறித்திடவே வேணுமென்று அண்ணல்சரு வேசவரனை

சித்தம்

265

பேதலித்து - தடுமாறி, குழம்பி

280
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On hearing the tidings limbs nine quivering,
Have | gone over here in search to advise you,
The wicked sinner great, and idiot harsh,
Did he torment thou in the big wheel powerful?
For Oliver not to act cruelly towards you,
Ohl virgin, thou for Oliver’s fury to subsidie,
Thou in agreement with Oliver the lord
For thou to feel furious in getting married,
The advice preached. to you now,
If at the city of Antiago, Oliver
Asks thou to relinquish, better leave it, no harm
Ignore not my words, what shall we do if time is such?
The import of the truthful scripture of Carvécuvaran,
Kings and lords royal know not,
Thy fine body graceful to be stained with flesh and blood,
Lo! daughter mine, tormented thou had been
With Oliver the king in wedlock adorned well,
Oh! virgin luminous, thou marry and rest assured
It is no sin, God the luminary of Heaven, towards thou
Cr rvécuvaran the divine, out of pity in mind will forgive’
As the devil did thus spepak glibly and stand
The virgin confused in mind, the luminous virgin then

Karuta| prays to Lord
Doubts plenty racking in thoughts haphazard,
‘Who has come to advice me?’ the virgin (wondered)
To fint it out, (towards) Lord Carvécuvaran
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சிறந்தவலு பத்திகொண்டு சிறைச்சாலைக் குள்ளேநின்று
வேண்டல்செய்து கொண்டுநின்ற விவரந் தனைக்கேளும்
பூண்டநமக் கெல்லவர்க்கும் புத்தியிது தானல்லவோ.

விருத்தம்
அத்தனே யெனது சத்திய பிதாவே

19.

அனைத்தையு மொருநொடி வகுத்து

ஆதியு மெவை(யும்) படைத்தினி தாக
அளித்தநால் வரங்களு மிழக்க
சத்துரு வலகை யவர்கள்முன் தோன்றித்
தயக்கவம் படுமுன்னா டறிய

தந்திர மயக்கமிப் போதறி வித்த
தகமையு மீதென வறியேன்
உத்துநீ ரெமக்கா

யறிபடக்

காட்சி

உகந்தெம்மை மீண்டும்இரட் சிப்பீர்
உறுதி நம்பிக்கை யோடென் னுடைய
உள்ள மெல்லாம் பெருகி
நித்திய நிறைந்தகிருபா கடாட்ச மேபுரிய

நீதியா யெழுந்தயென் கோவே
நிர்மலக் கன்னி யீன்றபா லகனே
நீர்மூன்னம் வந்தாட் கொள்வீர்

அசரீரி

கூற்று

அம்மானை

இப்படியே வேண்டல்செய்து கொண்டிருக்கும் வேளையிலே
செப்பரிய விண்ணுலகில் தேவபர மண்டலத்தில்

சருவேசு வரனுடைய சத்தமொன்று வாக்கெழும்பி
இருபைக் கடல்பெருகிக் கெம்பிதமா யன்பரவாய்
அருளுந் திருவசன மற்புதமாய்க் கன்னியர்க்கு

1இருளும் பவக்கொடிய யிவனுடசொரூ பங்கொண்டு
தேவபர மண்டலம்

சுவடிச்

சொல்

3. மிருமம்

- சொர்க்கம். கிருபை

- அருள். கெம்பிதம் - கம்பீரம்.
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With devotion strong, standing inside the prison
How she prayed and stood, please listen in detail,
Isn't it advice to us all in (devotion) bound?

19.

Oh! Lord, my father Truthful
Devising all in just a second,

Creating all from the beginning delightfully,
For the boons four granted to be lost,
The enemy appearing before them,
In hesitation, for the country to be aware,
Cunning delusion now declared,
The nature of which | know not,
Thou ordained, for me to know the scene visual,
Be pleased to save me again
With firmness and hope, in my
Mind entire swelling,
Oh! king, who had risen as justice,
For grace eternal and full to bestow
Oh! Infant Boy, whom the Immaculate virgin begot,
Do come before (me) and absorb (into thy grace)

Heavenly voice
20.

While praying thus and at that juncture,
In heaven indescribable, in God’s region divine
An oracle of Carvécuvaran loudly arose,
In an ocean of grace swelling, majestically by mouth divine,
Providing gospel graceful as a miracle to the virgin
Taking the guise of a wicked sinner this,
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வந்து சிறைச்சாலை வாச லருகுதனில்
சிந்தையுற நிற்பதுதான் தீநரகப் பேயெனவே
கலங்காதே கன்னிமின்னே கற்புமுத்தே நற்றவமே
துலங்கும்பர மெஞ்ஞான துய்யசரு வேசுவரனார்
தேவ பரமசத்தஞ் செய்யவேதா னப்பொழுது
பூவைபிசா சைப்பிடித்த பெருங்கதையைக் கேட்டருளும்

கருதாள் பிசாசைச்

70

சின்னாபின்னஞ் செய்தல்

ஞானப்பிர காசமது நற்றவத்தா ளுக்குதவி
ஈனப்

பிசாசுதன்னை யேந்திழையாள் கண்டதற்பின்

சிங்கமது யானைதன்னைச் 8றிப் பிடிப்பதுபோல்
மங்கைபிசாசைச் சினந்து வானவர்கோன் தன்பலத்தால்

15

ஆண்டசரு வேசுவரனுக் காகாத நிஷ்டூர

காண்டெரியும் பேயேயென் காலின்&ழே கிடப்பாய்
என்று சொல்லிக் கோபமுற்று யீனமுற வேபிடித்து
கன்றி மனஞ்சினந்து கலங்கமலங் கப்படுத்தி
தீயெரிந்து தானெரியுஞ் செஞ்சடையைத் தான்பிடித்து
மாயப் பிசாசுதன்னை மண்ணில்விழ வேயுதைத்து
நெஞ்சு தனிலேறி நின்றுகொண்டு தான்மிதிக்க
அஞ்சி யலறியேதா னபையமிட்டுக் கெஞ்சியதே

பிசாசு அபயக்குரலிடுதல்
குன்றி யபையமிட்டுக் கொடுசூலம் விட்டெறிந்து

25

கிண்டிநிலத் தைப்புரண்டிக் கிழட்டுநரி போலமுது
கரடி புலிகள்சிம்மங் கதறுவது போல்கதறி
குறடு பெருத்த பெருயானைக் குரலதுபோல்
அபயமிட்டு நாய்நரிக ளபையத்தா லூளையிட்டு
சமையம் நால்வகையுஞ் சட்சமைய மானதெல்லாம்

30

ஏந்திழையாள்

-

மரறிகருதாள். சிம்மம்
- சிங்கம்.

சட்சமயம்

- அறுவகைச் சமயம்.

The Defender of the Faith

129

And arriving near the entrance of the prison,
Is the devil of hell infernal, intentionally standing
Grieve not, virgin luminous, pearl chaste, penance austere,
As Carvécuvaran shining like wisdom pure and true of heaven,
Thus did divinely utter loud, on that occasion then,
The damsel did apprehend the devil, pray listen to that story big.
Karuta| shattered

the ghost

As the wise and bright damsel of penance virtuous, thus helped (by God)
For the damsel graceful to identify the mean devil, then
Just as a lion catching an elephant with a snarl.
The heavenly monarch by his strength did tell the devil scolded
by the damsel,
displeased,
is
‘Oh! harsh devil visibly ablaze, with whom the ruling God of all
Lie under my feet’, thus speaking and angered,
Did catch (the devil) to hurt and in mind averse and furious
Did torment and bewilder’and grabbing the matted locks red and flaming,
Kicked the devil illusory, Knocking it down to fall on the ground,
And stood on the chest (of the devil) standing with feet,

(The devil then) Screaming in fear pleaded for refuge,
Ghost’s

anguish

Surrendered shrinking and throwing away the spear cruel,
Stirring the ground and clawing, wailing like an old fox,
Screaming like bears, tigers and lions In pain,
Ina Voice loud like that of an elephant big with a hefty trunk

Prayed for refuge, howling in surrender like dogs and foxes,
The cooked dishes of four kinds ordained as religions,

13

130

அர்ச்,

மரிகருதம்மாள்

௮ம்மானை

கட்டிவைத்துப் பூதலத்தில் கண்ணிவெகு வாய்ப்பூட்டி
வட்டமுள்ள பூதலத்தில் வாழ்மனித ரைப்பிடித்துக்
கொண்டுபோய்ப் பாதாளக் குழிநரகத் இன்வீட்டில்
மண்டியெழுநீ தீநரகில் வைத்திடுவே ளென்னாளும்

கன்னிகையே செஞ்சடையைக் கலங்கமலங்

கப்படுத்தி

35

உன்னி யிழுத்தடித்து உனதுகா லால்மிஇித்து
மண்ணில்விழத் தள்ளியென்னை மகாபலங் களைக்கெடுத்து

பெண்ணேயென் ளெஞ்சிலேறி பேதலிக்க யென்னையிப்ப
காலினாலே மிதித்துக் கடினமெத்த பண்ணுகிறாய்
மாலோக மாமனுஷர் மதியா ரெனையினிதான்

40

பிசாசுதான் வந்த செய்தி கூறுதல்
உன்னைவுபா யங்கள்பண்ணி யுகந்துவெற்றி கொள்ளவந்தேன்
என்னையிப்ப வென்றுகொண்டாய் யேகன் பலத்தாலே
மந்திரிமார் சாஸ்திரிமார் மன்னர்மன்ன ரானோர்க்குத்
தந்திரங்கள் கொண்டுமெள்ள தாரணியிற் கண்ணிவைத்தேன்
அப்படிப் போலேயுனக்கு ஆனவுபா யங்கள்கொண்டு

45

செப்பரிய கண்ணிவைக்கச் சேயிழையைத் தேடிவந்தேன்
ஆகாது போச்சுதிப்போ ௮ண்ணல்சரு வேசுவரனார்
வாகான ஆண்டவனார் வசமா யிருந்துவிட்டார்

'என்று பிசாசுநடுங்கி யிப்படியே சொன்னதற்பின்
வென்றிசெறி அர்சீஷ்ட விர்த்திபின்னு மேதுசொல்வாள்
பொன்னுலக மோட்சத்தை விட்டெழுந்து பொல்லாத

50

வன்னரூ லேவிழுந்து மடங்கும் பிசாசேந்

“என்னைத்தா னேகெடுக்க யிப்பொழுது புத்திசொல்ல
வந்தவகை யானதெல்லாம் வகைப்படியே பெந்தனுக்கு

செப்பமுட னன்றாக திறந்துசொல்ல வேணுமென்றாள்
ஒப்பமுடனே கேட்டதற்கு ஓங்கிய பிசாசுசொல்லும்

உபாயம் -தந்திரம் பலம்

-

சுவடிச் சொல்
1. யென்று

8. எனந்தத்தானே

வலிமை.

அறக்ஷ்ட

- தரும சிந்தனை

உடைய,

55
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Packed on earth (as bait) and laying traps applenty,
Catching hold of the humans who reside on this earth round,
| shall on all days take (therm)
To the pit of hell underneath and confine
In the hell of fire raging

Oh! virgin, disturbing and dishevelling the red locks matted,
Dragging here and there intentionally and stamping with your feet,
Pushing me down to fall on the ground, spoiling my great might,

Oh! damsel, stepping on my chest to bewilder me,
You now stamp with your feet and harass me much,
The great people of the wide world won't care for me hence,
Ghost

reveais

its

intention

With cunning tricks and strategies did | come to conquer you
With the strength of Ekan (God) who has conquered me now,
To the ministers, scholars and kings great

With tricks on earth did | lay traps subtly
Similarly with tricks intended for you,
Did | come in search of the damsel to lay a trap beyond description
it has come to nought now, Lord Carvécuvaran

God appropriate, remained firm and strong
As the devil did thus utter and tremble, then

The victorious damsel of virtuous thoughts did speak
‘Oh! devil who leaving eternity of the golden world,
Doth fall and bend in wicked hell violent

To spoil me now by evil advice how
You did come hither, tell me all things in sequence proper,
Gogently and openiy as well’ said (the damsel}
Thus queried positively the towering devil did reply
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பிசாசு தன்நிலை கூறிக் கெஞ்சுதல்
உன்னுடைய கற்பழித்து உன்மனதைத் தானிளக்கி

பொன்னுலக மோட்சகெ] புத்திவழி யுங்கெடுத்து
சருவே சுரனுடைய சத்தியவே தத்தைவிட்டு
உறுபாவி மன்ன னொலிவோரும் தன்னோடே
கலியாணஞ் செய்து உன்னைக் கற்பழித்து மோகமதில்

60

மலிவாக வேமயக்கி மானிடயின் பப்படுத்தி

இத்தரையி லுங்களிரு வரையும் பிற்காலம்
செத்தபின்பு தான்முடிவில் தீநரகிலே யிழுப்பன்
தப்பாது யென்வார்த்தை சத்தியமாய்ச் சொல்லுகிறேன்
இப்புவியி லேயிருக்கு மென்னாளு மேயொலிவோர்
தேரோட்டங் கோபுரமுஞ் சிறப்புடனே பூசையொடு

65

பாராட்டி மோகசங்கம் பலஸ்திரிகள் தான்மிகவும்
கூத்தாடக் கோவிலிலே கொம்புகுழல் மேளமுடன்
பார்த்தாட சோறுகறி படைத்தெனக்குப் பூசைசெய்து

70

உன்மனசைத் தான்கலக்கி ஐங்கொலிவ னோடணைய
என்னை வரவழைத்து யேவிவிட்டா னிப்பொழுது
மாதேநானுன்னிடத்தில் வந்தவகை யானதுதான்
நீதமான காரியங்கள் நீயெனைதான் விட்டுவிடு

என்று பிசாசுசொல்லி யிப்படியே கெஞ்சவேதான்

கடுஞ்சினக்

காரிகையும்

கெஞ்சும்

75

பிசாசும்

கன்றி மனஞ்சினந்து காரிகையா ளேதுசொல்வாள்
இந்தவுலகி லிருக்கும்பல சமய மெல்லாம்
வந்தவகை யின்னதென்று வகையாகச் சொல்லுமென்றாள்
ஆனாலினிகேளு மடவாகச் சொல்லுகிறேன்
மானேநான் கட்டிவைத்த மறுசமைய மானதெல்லாம்
பலபாஷை யானதிலே பாவமெல்லாம் புண்ணியமாய்
நலமாகக் கட்டிவைத்தேன் நரகமிதி லேவரவே

நீதம் - இழிவு.

கன்னி

மனஞ்சினந்து

- மரிகருதாள் கடுங்கோபங் கொண்டு.

பாஷை

80

- மொழி

The Defender of the Faith
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To outrage your chastity and to melt your mind,
To spoil thy intention and way to eternity of the golden world
To make you discard the truthful scripture of Carvécuvaran
With

king Oliver the sinners,
The devil entreating for its position

To enable him marry and molest you in dire lust,
To entice you and to Involve in human pleasure,
To live on earth thus till death and

After death to drag you to hell infernal
Truly do | speak, words mine are never amiss,
As long as Oliver lives on earth, on all days
With chariot ride, towers and festive worship
Will celebrate with many women assembled in lust,
Dancing at the temple to the accompaniment of trumpets, flutes and drums,
Will offer rice and meat and worship me
To confuse thy mind and to unite you with him in embrace,
He did summon and set me now accordingly
Oh! damsel, this is how I came here for you
This is the (whole) truth of (all) actions, leave me please,
As the devil did thus speak and entreat.

The entreating devil and the furious

damsel

Embittered and in mind warthful, the damsel did utter,
‘Tell me yet another reason for the arrival of various seets
‘Listen yet, narrate | shall cogently,
Oh! deer like damsel, the other religion | have installed,
In several languages, sins as virtues have | portrayed to enable entry into hell.

13a
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சந்திரனைச் சூரியனைத் தரணிமனு வோர்வணங்க
மந்தமுறும் புத்திகெட்டு மதுமயக்கம் பண்ணிவைத்தேன்
மண்ணோடு தண்ணீரும் வாயுவொடு தீதனையும்
எண்ணவொண்ணா தந்திரங்கள் இப்படியே பண்ணிவைத்தேன்

ஃ

நீடுகடு வாய்ப்புலிபோல் நீண்ட கிழட்டோரி

நரிபோல வேஷங்கொண்டு புத்திகெட்ட மானிடர்க்கு
இந்நிலத்தி லேசகல மனுவோர ரறிந்தாக்கால்
வன்னரகி லேவரவே வாணாள்கொடுபோவோம்
செத்தமனு ஷரைப்பேரல செகத்தில்வந்து நித்திரையில்
உத்த கஇனாவில்வந்து உருக்கொண்டு நின்றிடுவோம்

90

உன்னிமனு வோருடைய யூடலகத்தி லேறிநின்று
சன்னதங்கள் வந்திடுவோம் தலைகத்தி யாடிடுவோம்
கோவிலுடன் கோபுரங்கள் குவலையத்திற் கட்டிவைத்து
ஆவலுடன் நாங்களெல்லா மங்கேநின்று பூசைகொள்வோம்
காடு மலைசெடிகள் கண்டகண்ட வீதியெல்லாம்
ஓடியுலா வித்திரிந்து யுறுபெலிகள் கொண்டிடுவோம்
பலவேஷங் கொண்டவர்கள் பாரில்மனு வோர்தனக்கு
நலமாகச் சத்திமுத்தி நன்றாகப் பண்ணுவர்கள்
பில்லிக் குறளிவேள்வி பெருங்குறளி சித்துவித்தை
எல்லையில்லாத் தந்திரங்க ளென்னுடைய சேனைகள்தான்
பண்ணி வருவார்கள் பாருலகில் மானிடரே
எண்ணரிய கண்ணிவைத்து யெல்லவரை யும்பிடித்து
அரசர்துரை மன்னவர்க எருந்தவத்தோர்கள்வடிவும்
வரிசைய... னல்லபெண்கள் வ.டிவுசொரு பமெடுப்போம்
நம்முடனே மொட்டைகுட்டை நரசிங்கம் போல்வருவோம்
சாமமுட னந்திசந்தி தந்திரங்கள் பண்ணிடுவோம்
இந்திர சாலவித்தை யென்னுடைய கூட்டமெல்லாம்
தந்திரங்கள் மிக்கவர்கள் தானேவந்து முன்னிருப்போம்

மந்தமூறும்
நரகில்.

- அறிவு மழுங்கிய.

செத்த மனுஷர்

பலவேஷம்

நீடுகடுவாய் - நீண்ட

- இறந்துவிட்ட மனிதர்.

- பல்வேறு உருவம்

உன்னி

குறளி - பேம்..

கொடிய

வாயுடைய

- நினைத்து.

மிருகம்.

95

100

105

110

வன்னரகில்

சன்னதம் - ஆவேசம்.

- கொடிய

குவலயம்
- பூமி.

The

Defender

of the Faith

For the worldly folk to worship moon and sun,

Did | delude and spoil their dull minds,
Earth, water, wind and fire,
Did | subject thus to tricks unimaginable,
Like a long cruel-mouthed tiger and an old fox,
Did | take guise (before) the mortals foolish

And on this earth unless ail folk realise it,
We will their lives remove to reach hell violent

Like dead humans shall we arrive on earth,
And in dreams while asleep will stand in shapes such,
In the bodies of humans as planned,
In frenzy we shail enter and dance with heads whirling,
With towers on earth temples we shail build,

Eagerly there we shall stand and worship accept,
Over jungles, mountain, plants and in streets haphazard
We shall run, roam and wander to accept sacrifices due
In guises several, they to the humans of the world,
Will pretend 1௦ bestow (divine) power and eternity
Pilfi (black magic), demons, worship and mystical tricks,
Tricks limitless, my retinue
Will perform on earth with the humans
Laying traps innumerable and catching all folk,
The guises of kings, nobles, monarchs and pious saints
And the guise proper of damsels good as well, we shall assume
Like hairless and short Naracinkam (man-lion) shall we arrive,

At night, evenings and twilight shall we perform tricks
For ntiracalam (illusion) tricks, my retinue
For all tricks by them, we shail be there to lead
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அங்கங்கே

பூதலத்தி

லவரவர்கள் பாஷையிலே

இந்கிதமாய்க் கட்டிவைத்தோம் யென்னுடைய கூட்டமெல்லாம்
சந்தேகங்க வில்லையினி தப்பாது சத்தியந்தான்
எந்தனைத்தான் விட்டுவிடு எரிநரகம் புக்கிடவே

மரிகருதாள் மீண்டும்

பேயை

வினவுதல்

என்று பிசாசுசொல்ல யேந்திழையாள் கன்னிபின்னும்
நின்றுமறித்தே கேழ்ப்பாள் நேரிழையா ளின்னமொன்று
சருவேசு வரனுடைய சத்திய வேதத்தோரே
திறவு.ப் பகைகெடுத்துத் தீவினைகள் செய்வானேன்
பாவந் தனைவருத்தி பரஞ்சோதிக் காகாமல்
சாவான பாவமதை தான்வருத்தும் வாறேது
என்றுபிசா சைக்கேழ்க்க யிசைந்துரைக்கும் பேயதுதான்

பிசாசின்

115

120

மறுமொழி

ஒன்றுமில் லாக்கால முலகந்தனைப் படைத்தோனே
எகசரு வேசுவரனா ரென்னையு 'மோட்சத்தில்
வாகுபெற வேபடைத்து வைத்தார் பரகஇியில்
ஆண்டவருக் கேறாத ஆங்காரம் தானினைத்தோம்
நீண்ட நெருப்புநரகை நீள்புவியி லுண்டாக்க
தள்ளிவிட்டா ரெங்கள்தனை தற்பரனுக் காகாமல்

125

விழுந்திடவே தீநரகில் வெகுண்டுவர முற்றெழுத்து
இழந்தபதி மோட்சத்தி லேறிவிடா தபடிக்கு
சகலமனு வோர்களையுநீ் தாரணியிற் கண்ணிவைத்துப்
புகலரிய சத்தியவே தத்தின்வழி போனவர்க்கு
எல்லவர்க்குங் கண்ணிவைத்து எங்களுட னேநரகில்
வல்லகொடும் பாடுபட வைத்த உபாயமது

மட்டிலாத் தநரகில்

வாழ்பெரிய

130

யாக்களையே

ஆனந்த மோட்சத்தை யடைவோர்கள் கொஞ்சமேதான்
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இங்கிதம் - முறை.
எரிநரகம் - சுட்டெரிக்கும் நரகம்.
பரஞ்சோதி - பரஞ்சுடர். தெய்வீக ஒளி. மோட்சம்
- சொர்க்கம். ஆங்காரம் - செருக்கு. நெருப்பு நரகம் - தீயைக் கக்ூத் துன்புறுத்தும் நரகம். தாரணி - பூமி.
மட்டில்லா - குறைவில்லா.
ஆனந்த மோட்சம் - மகிழ்ச்சியைக் கொடுக்கும் வீடுபேறு;
சொர்க்கம்.
சுவடிச்
1.

சொல்

மோஷம்

The

Defender

of the

Faith

137

Here and there on earth in languages respective of the folk,
We of the retinue mine, have concocted (false tales)

No doubt hereafter, truth will not fail
Leave me so that | enter hell fiery’,

Mary Karutal’s queries
As the devil did thus speak, the virgin damsel graceful,
Did stop (the devil) and asked, question yet another.
Oh! folk who foilowed the scripture true of Carvécuvaran,
Why doth thou commit deeds evil in hostility?
Attracting sin and against the luminary of Heaven
How doth thou invite sin deadly?
As (she) queried the devil thus, the ghost did reply

The Devil’s reply
‘At the time when nothing existed, He who created the world,
The sole Carvécuvaran did create me too,
In eternity proper and state heavenly
We planned evil against God,
Creating fire lasting in earth long
Did push us (therein), in God's displeasure
As we fell in hell infernal, in anger rising.
To prevent access to the paradise iost,
To trap all human beings on earth,
To lay traps ta the folk who follow the gospel true beyond exposition,
To make them all suffer in hell along with us,

Such a strategy (did we devise)
The tall order is to reside in fiery hell limitless,
Those who attain eternity blissful are but a few,
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ஈனமூறுந் தீநரகி லெல்லவரு மேவருவார்
இனிவேறு ஒன்றுமில்லை யானுனக்குச் சொல்லவுமே

கனிசேர் மொழியாளே கன்னிகையே விண்ணொளியே
மண்டியெழுதந் தீநரகில் மாண்டு சுழன்றிடவே
புண்டரிக பொற்பதத்தை விட்டெழும்பும் பூங்கொடியே
அழுதுகத றிப்பேய்தா னபையமிட்டுக் கெஞ்சவேதான்

720

கன்னிமரியாள் சிலுவை வரைந்து தேவகதனைத் துதித்தல்
எழுதரிய பொற்பதத்தை ஏந்திழையாள் வாங்கினபின்
கெந்தகனாற் றமெழும்பிக் களர்ந்தநெருப் புப்புகைபோல்
அநீதரத்தில் மட்டெழும்பி யனல்நரகில் வீழ்ந்ததுவே
சூரத் தனத்துடனே துய்ய கன்னிமா தவத்தாள்
வீரத் தனங்கள்பண்ணி வென்றாள் பிசாசாதன்னை
சிலுவை

வரைந்துகொண்டு

தேவசுத

னாயகனை

தெளிவுறவே தான்துதிக்கக் கரண சுடரொளியான்
வேண்டல்செய்து கொண்டுநின்ற விதத்தை யிப்போ
நீண்டசத் தியவேத னேசமுற்றோர் கேட்டருளும்.

போற்றி
21.

22.

145

150

மாலை

நித்தியப் பொருளே போற்றி நீதிநா யகனே போற்றி
சத்திய பரம வேதத் தந்தையே சுயமே போற்றி
கர்த்தனாய்த் தானாய் நின்ற கருணைவா ரதியே போற்றி
மூத்தியாய் நின்ற ஞான முதல்வனே போற்றி போற்றி,
அற்புதப் பொருளே தேவே யனாதியாய் நின்றாய் போற்றி
சிற்பர வடிவாய் வந்த தேவசற் குருவே போற்றி

சொற்பெருந் தவத்தை நாடித் துதித்திடு பரனே போற்றி

கற்பெனுந் தவத்தைக் காத்த கடவுளே போற்றி போற்றி.
சடைமுடி கைகா வில்லா சரீரமே யில்லாய் போற்றி
அடிமுடி நடுவில்லாத அரூபமா னவனே
போற்றி

கனிசேர்
சூரத்தனம்
யாகவே.
அரூபம்

மொழியாள்

- கனியின் இனிமை
போன்ற
சொற்களையுடையவள்.
அபையம்
- தஞ்சம்.
- அரக்கர் குணம். சுதன் - மகன்.
வீரத்தனம் - வீரச் செயல்கள்,
தெளிவுறவே - மனது தூய்மை
நீதிநாயகன் - நீதியின் தலைவன்.
ஏசுபிரான்.
சுயம் - கலப்படமற்ற.
கர்த்தன் - தலைவன்.
- உருவமில்லாதவன்.

The

Defender

of the

Faith

To hell disgraceful all will arrive,
Nothing else for me to tell you,
Oh! damsel of words sweet! Ohl virgin, Light of the skies,
in hell of fire raging for us to wallow in daze
Oh! creeper-like damsel, rising from the golden feet rare to hold’,
As the devil thus did weep, wail loud and entreat

Virgin Mary drawing a cross and praying to the Son of God
After the damsel graceful did acquire the golden feet rare of portrayal,
Sulphurous odour rose like fiery smoke stirred,
:
Rose up above and into fiery hell spread,
With audcity did the virgin of penance pure,
Brave exploits performed and defeated not the devil,
Drawing a Cross and to worship clearly
The Lord, Son of God, how the damsel of brightness intense,
Stood In prayer, that account
Oh! folk who have affinity to the scripture true, listen

String of laudatory verses (Porri Malai)
21.

Oh! Eternal Thing, hail, Oh! Lord of Justice, hail
Oh! Father of true scripture Absolute, Oh! self, hail
Oh! Ocean of Mercy, who as Saviour stood of own accord, hail
Ohl Chief of Wisdom, who as Eternity stood, hail

22.

g, hail,
Oh! Wondrous Thing, who stood as Tévap sans beginnin
que, hail,
Oh! Divine Mentor Benign, who arrived in shape pictures
Ohl. hail,
hail,
Oh! God, who did protect penance good and great,

23.

body, hail
Oh! One who has neither locks matted, hands and feet, nor

Oh! Shapeless One, who to (my) head (thy) feet bestowed, hail,
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அம்மானை

வடிவுள்ள ஞான சொரூப வடிவமே தேவா போற்றி
படிமிசை யென்னைப் பாது காத்ததேவா போற்றி போற்றி.
வெளிஒவி கடந்த ஞான வேதநா யகனே போற்றி
அளவில்லா சகல நன்மை யானரூ பகனே போற்றி
பழையவர்சகலர் யாவும் படைக்குமுன் ஸிருந்தாய் போற்றி
ஓழிவில்லா வெளியே போற்றி ஒண்ணுதால் போற்றி போற்றி.
எங்குமே நிறைந்த ஞான பலத்தினா விருந்தாய் போற்றி
மங்குமாம் புவியோர்க் காக மனுவுருக் கொண்டாய் போற்றி
தங்குமா மோட்ச வாசல் தன்னையே திறந்தாய் போற்றி
இங்கெனைத் திரும்பிப் பார்த்துக் காத்தவா போற்றி போற்றி.
அனைத்துயிர் படைத்த தேவாஆதிகா ரணனே போற்றி
எனைத்தெரிந் தடிமை கொண்டுநின்று ரெட்சித்த பரனே போற்றி
உனைத்தெரிந் துணர்ந்து போற்று முறவுள்ளோர்க் குறவே போற்றி
மனத்திடன் பலன்கள் மிகுந்த வஸ்துவே போற்றி போற்றி.

26.

திறிஸ்துவ மொன்றாய் நின்ற தெய்வீகப் பொருளே

27.

போற்றி

நிறத்தொடு குணங்க வில்லா நின்றதற் பரனே போற்றி
குறித்தெனைத் தெரிந்து மோட்சம் கடியதாய்த் தந்தாய் போற்றி
அறத்தோடு வளர்த்து என்னை ஆண்டவா
போற்றி போற்றி.
பாவிகள் மனுவோர்க் காகப் பரகதி தனிலே நின்று
ஆவியே மனுவோர்க் கோல மருவத்தி லணிந்து சட்டை
மேவியே யுடுப்பே கட்டி மேதினி தனிலே வந்து
தேவசற் குருவாய் நின்ற தெய்வீகா போற்றி போற்றி.
எந்தனைத் தெரிந்து மோட்ச வழியிலே வைத்தாய் போற்றி
உந்தனுக் குகந்து பாடு படவரந் தருவாய் போற்றி
தந்தையே சருவலோகந் தாங்கிய பரனே போற்றி
அந்தமும் முடிவில் லாத ஆரணா போற்றி போற்றி.
அறமிகுந்த மோட்ச நன்மை அமுதமே தருவாய் போற்றி
கரணத்தி லெநீதன் சீவன் கைக்கொள்ளு மொருவா போற்றி
சரணத்தைத் தருவாய் போற்றி தந்தையே போற்றி போற்றி
சிறைதனில் பசாசை வெல்ல திறமருள் இறைவா போற்றி.

வேத

நாயகன்

பயன்.
தருணம்

-

வேத

முதலானவன்.

மோட்ச வாசல் - சொர்க்க வாசல்,
* சமயம்;

தக்ககாலம்.

மேஇனி

ஒழிவில்லா

-

சருவலோகம்
- பூமி.

எப்பொழுதும்
- அனைத்து

மறையாத.

உலகம்.

ஞானபலம் - அறிவின்
ஆரணன் - வேதவ டிவானவள்.

The

Defender

of the Faith

Oh! Figure of Wisdom shapely, Oh! Divine being, hail

Oh! My protector at (every) step, hail, Oh! hail,
24.

Oh! Lord of Wisdom and scripture, who did transcend space and light, hail
Oh! Embodiment of all benefits boundless, hail,
Oh! He who did exist ere ancients and all, hail,
Oh! Space unconcealable, hail,

25.

Oh! One who did exist by strength of wisdom Omnipresent, hail
Oh! He who human life did adopt for the fading folk earthly, hail
Oh! He who did open the gates of Eternity to stay, hail,

Oh! Protector who did look back here and save me, hail,
26.

Oh! Divine Creator of lives all, Oh! Cause of the beginning, hail

Oh! God, who did recognize, enslave and protect me, hail,
On! Kin to those related to thou by recognizing, realizing and hailing you, hail,
Oh! Seat of Mental prowess and the benefits thereof, hail, Oh! hail,

27.

Oh!
Oh!
Oh!
Oh!

28.

Remaining in state heavenly for the sinning humans,
The Holy spirit shapeless donning human guise,
Robed in a garment, draped by a shirt and arriving on earth,
Oh! Thou, Godly One who stood as Divine Mentor good, hail, Oh! hail,

29.

Aware of me Thou did assign me to path eternal, hail,
To strive to please you, pray grant me the boon,
Oh! Father, Oh! God, who the (burden) of all worlds did bear, hail
Oh! Creator sans end or conclusion, hail,

30.

Golden Name divine who as trinity sole stood, hail
Self Absolute sans colour and quality, hail
He who did know me specifically and bestow heavenly habitation, hail,
He who brought me up in virtue, and held sway, hail, Oh! hai,

Oh! Bestower of Virtue and the ambrosia of Eternity good, hail
Oh! He who at the moment appropriate will my soul accept, hail
Ohl! Father, grant me refuge, hail, Oh! hail
Oh! God, who gives strength to overcome evil
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பத்தருக்
நற்றவத்
உத்தமப்
சித்தசிலு

31.

மரிகருதம்மாள்

௮ம்மானை

குருவே போற்றி பரகதி வாழ்வே போற்றி
துறவே போற்றி நன்மையின் கடலே போற்றி
பொருளே போற்றி யும்பருக் கரசே போற்றி
வைமீது விறந்த யேசுவே போற்றி போற்றி,

தேவ ஒளி தோன்றுதல்
அம்மானை
32.

இப்படியே வேண்டல்செய்து கொண்டிருக்கும் வேளையிலே

செப்பரிய விண்ணுலகத் தேவபர மண்டலத்தில்
நின்று ஒருவெளிச்சம் நீள்பறவை சூரியன்போல்
அன்றிரவு கன்னியர்க்கு அனந்தபர லோகநன்மை
சிறைக்கூடந் தன்னிலேதான் சென்றிறங்கி யேபுகுந்து

டடத

நறைகுழல்சேர் கன்னியர்ச்கு நாதர் பரம்பொருளோன்
தெய்வீக மானபரன் றேவபிர காசமதால்
அவ்வை மரகதத்தை யலங்கரித்து நன்றாக
தழும்புசற்று மில்லாமல் தையல்நல்லாள் மேனிஞுற்றும்
வளர்ந்திகழ வேயாற்றி வானப்பிர காசநன்மை

10

விண்ணுலக மோட்சத்தில் மேவி யெழுந்தருளி
மண்ணுலகை விட்டெழுந்து வானுலகில் சேர்ந்ததுவே

கருதாளைச் சிறையிலிருந்து அழைத்து

வரச்செய்தல்

பொழுது விடிந்தபின்பு பூவைகன்னி மாதவத்தை
முழுமதி கெட்டவஞ்சன் மூட ளொலிவோரும்
சேவுகரைத் தானனுப்பிச் சிறைக்கூட மானதிலே
தாவியேதான் கோபமுடன் றையல்தனைக் கூட்டிவரட
பிடரியிலே கைகொடுத்துப் பிடித்துமிகத் தள்ளியேதான்

உம்பர் - தேவர்.

அனந்த

- எல்லையற்ற.

நறை

- தேன்.

தையல்- பெண்;

மரிகருதாள்.

15
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Oh! Mentor of devotee, hail, Oh! Life Eternal, hail
Oh! ascetic of penance austere, hail, Oh! Ocean of good, hail
Oh! Beneficial Object, hail, Oh! King of the divine folk, hail
Oh! Jesus who died quite willingly on the Cross, hail Oh, hail
God beaming light from heaven

32.

While ( the damsel) was praying thus,
In the heavenly world beyond description of God divine,
Stood a light like a long bird of sun’s Iustre,
At that night to bestow to the virgin endless favour heavenly,
Did descend and enter the prisonhouse,
And Lord God Absolute, to the damsel of locks graceful,
With that light divine of God in heaven,
Did adorn the emerald- like damsel wise,
Without any scar, the benefit of heavenly light,
The goodness of twilight lustre to grow,
Left this world earthly and did reach heaven,
To remain with grace in the eternity of heaven
Bring the virgin from the prison
Well after dawn, Oliver the vicious fool of fully spoilt wit,
Did send his minions to the prison cell,
To bring the virgin of penance pious, (Oliver) did say,
Leaping in anger ‘grab her by the nape of her neck
Push her hard, torture with blows and bring (her)’
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மரிகருதம்மாள் அம்மானை

அடியான் மிகவதைத்து யழைத்துவரச் சொன்னான்காண்
சொன்னபொழு தேபயந்து தொடர்ந்துவந்த சேவகர்கள்
கன்னி தனைப்பிடித்துக் கசடர்வெகு வாயடித்து

20

ஒலிவோர் கருதாளைப் பழித்துப் பேசுதல்
அரியதிரு மேனியெங்கு மடியாலே தோலுரிய
மரிகருதாள் மாதவத்தை வன்பனொலி வோருமுன்னே
கொண்டுவந்து விட்டதற்பின் கொடியனவன் கண்சிவந்து
தண்டுமுண்டு பேசுகின்ற நாகரிகக் கன்னியிவள்
நிஷ்டூரி கட்டுமிட்டாய் நின்றநிலை யைப்பாரும்
நட்டணைகள் பேசுகின்ற நாகரீகக் கன்னியிவள்

25

பாரீரிவள்தனைப்போல் பாருலகில் பெண்ணுமில்லை
பூராயக் கள்ளியிவள் பொல்லாத நிஷ்டுூரி
என்று வொலிவோரு மேந்திழையா ளைப்பார்த்து
துன்றிவெகு வாய்ச்சினந்து தோகையரைப் பார்த்துரைப்பான்
சலிப்பேது உந்தனுக்குக் ஈர்த்திகெட்ட பாதகிநீ
சலிப்பேது உந்தனுக்குச் சனியன் பிடித்ததோசொல்

20

கருதாளின் ஏச்சுமொழி
ஒப்பரிய மன்னவனே உனக்கு 'வெட்க

மில்லையோதான்

சனியன் பிடிக்குமது தான்வணங்குந் தேவனுக்குச்
சனியன் பிடித்ததென்று சாஸ்திரங்கள் சொல்வீர்கள்
மண்கலச மொன்றுமண் வந்தவகை தானடக்க
மண்கலசத் துக்குப்பலன்றான் வைத்தவனார் சொல்லெனக்கு
குசவன் மண்ணந்தக் குசக்கலந்தான் வையத்தில்

35

குசவன்றனக் கேகாட்சி கொள்ளுமோ சொல்லெனக்கு

கசடர்

துன்றி

- தீயவர்.

-

நெருங்கி.

மேனி -

செய்பவள். சனியன்- நவ
பலன் - நன்மை.
குசவன்

சுவடிச்

சொல்:

1. வெழ்க்கம்

நட்டணை - கொடிய சொல்.
கள்ளி - திருட்டு எண்ணம் உடையவள்.
மென்மைத் தன்மையுடைய
பெண்கள்.
பாத - கொலைத் தொழில்
கிரகங்களுள் ஒன்று; துன்பம். மண்கலசம் - மண்ணால் செய்யப்பட்ட பாத்திரம்.
- பானைவனைபவன்.
உடல்.

தோகையர்

-

The
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As he thus spoke, the servants who followed in fear,
Did grab the virgin and lash her hard without fail,
Oliver's slandering Talk
The skin on her rare body graceful to peel,
And brought Mary Karutal of penance pious before Oliver,
And then the wicked one with his eyes reddened, said,
‘This is a maiden unorthodox who speaks in disorder,
See this woman harsh standing upright and steady,

This is a virgin modern who speaks arbitration,
See the girl the like of which none on earth doth exist,

Deceitful wench of the diocese, out and out she is, a woman

wicked and harsh’,

Thus did Oliver looking at the damsel graceful,
And coming near in ire great did address the damsel,
‘Where is victory for thou, Oh! sinner of tarnished fame’,
me’,
‘Where is weariness for you, (have you been) haunted by Saturn, tell

The virgin’s Scolding
‘Oh! king peerless, aren't you ashamed?’

Thou (Folk) will say that Sautrn has haunted even thy God of worship,
Will quote scriptures to confirm saturn’s hold,
As an earthen pat contains the nature of that earth,
Who hath conferred benefit on the earthen pot, tell me

Will the potter’s pot made of the potter’s earth in this world
Reveal itself to the potter, tell me

14
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புத்தி மயங்கியேநீ போத வெறியெடுத்து
எத்தனைதா னாக்கினைகள் யென்னையிப்ப செய்துகொள்வாய்
வண்டணிசேர் திண்புயனே மன்னா வொலிவோரும்

40

பெண்டு பிடிக்குமது பேருலகி லுன்றேவன்
உண்டான காரியந்தானுங்கள்புரா ணங்கள்பாரும்

கண்டறிந்து கொள்ளுமன்னா கள்வருட கோவிலிலே
வீறான தேருபண்ணி விதவிதமாய்ச் சித்திரங்கள்
ஊறுபட வேயெழுதி ஓட வணங்கிடுவீர்
ஆறாத தீநெருப்பி லமுந்தவே போறாய்நீ
பெண்பிறந்த பேர்கள்தன்னைப் பேருலகி லுன்றேவன்
பண்பான கோவிலுக்குள் பார்த்திருக்கக் கூத்ததுதான்
நன்றான நீர்பாரும் நரகதலங்கள் கண்டாயே
தேவடியாள் வீடதுவோ தேவசன் னதியல்லவோ
மகாவநி யாயமிது வலுநரக மோகதலம்
நம்பிதர் தங்களுக்கு நல்லதொரு வீடதுதான்
சிம்பமடங் காமலிருந்து தேடியே தானுணர
மாடுடனே யாடுபன்றி மானிடரு மேபெரிதாய்
தேடியே தான்வணங்குந் தேவனது

கள்ளுடனே

45

50

55

பூசைகொள்ளும்

சாராயங் கலந்துமிக பூசைகொள்ளும்

துள்ளிக் குரங்காட்டந் துர்கந்த னுந்தேவன்

மூட னொலிவோரு

முடியாத தீயெரியும்

60

அழுத்து முனைநரகி லறிந்துகொள்ளுஞ் சொன்னேனான்

பழுத்தமா டாடுபன்றி பெலிகொள்ளு முன்தேவன்
கட்டி வணங்கிவரும் கண்கெட்ட மாபாவி
சொன்னே வறிந்துகொள்ளுந் தொல்புவியி லென்னாளும்
அய்யா வொலிவோரு மழல்நரகப் பேயதுதான்
மெய்யாகச் சொல்லுகிறேன் விழுவா யடிநரகில்
உன்மரண வேளையிலே யுன்சீவனைப் பிடித்து
ஆக்கினை - தண்டனை.
ஆறாத தீ - எப்பொழுதும்

தேவடியாள்

பெண்டு - பெண்.

அழியாத

- விலைமகள்.

நெருப்பு.

ஊறுபட - துன்பப்பட.
ஓதி - வணங்கி; மந்திரம் சொல்லி.
நரகதலங்கள் - கொடிய துன்பம் தரு.ம் இடம். கூத்து - நாடகம்.

The

Defender

of the Faith

In mind dazed and frenzied with intoxication,
How many orders (of torture) can you inflict on me now?

Oh! king Oliver of mighty shoulders adorned (with flowers)
swarmed by bees,
The womanising of your God tn this world huge,
Only affairs such constitute your mythologies, see
In the temples of such pilferers recognizable,
You will build chariots vigorously and pictures of various kinds,
Thou will paint in distortion and with incantation worship,

You are sure to be submerged in fire undying,
Those born as girls in this world wide, your God
in temples pious doth see their dance,
See well, thou hast seen places hellish
Is ita whore’s house, isn’tit precinct divine,
Quite atrocious itis, the lustful place intensely hellish

It is for thou, Sir, a good house indeed,
In anger unconirollable and in search to realize,
With cattle, goat and pig, human beings mostly,
The God sought after and prayed will accept their (sacrificial) worship,
Will also accept offerings of toddy and arrack mixed,

Like a monkey leaping, your stinking God,
Oh! Oliver, thou fool, do but realise this,
At the point of presure in hell of raging fire ceaseless,
Thy God who accepis old cattle, goats and pigs as sacrifice,
Oh! sinner grave, who in faith worship (that God),
Realise what | tell you always on this ancient earth,

Oh! Sir, Oliver thou will fall into hell abysmal,
Verily do | tell you, at the time of your death,

The devil of fiery hell, will grab thy hand,
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அம்மானை

வன்னரி லேகொடுபோய் வாதைசெய்யும் போதறிவீர்
நீசப் பிசாசான நீவணங்குந் தேவனுக்குப்
பூசையிட்டுக் கும்பிடுவாய் போற்றியே நின்றிடுவாய்
என்றுகன்னி சொன்னதுக்கு யிடும்பனொலி வோருசொல்வான்
கன்னிமுன்னே வெட்கமுற்று கன்னிகையைப் பார்த்துச்சொல்வான்

கன்னியை

70

எரித்துக் கொல்லக் கட்டளையிடுதல்

யெந்தவிதஞ் சொன்னாலு மிவளைவெல்லக் கூடாது
அந்தியோக் கியபதியி லல்லவரும் பார்த்திருக்க
நிஷ்டூர முள்ளகன்னி நீலியவள் தானுடுத்த
சட்டைதனைத் தான்கழற்றி சகலமனு வோர்காண
துந்துமி கட்டியிவளைச் சுடுங்கோ ளெனச்$றி
சிந்தைவெகு கோபமுற்று சேவகரைத் தானழைத்தான்

75

நெருப்பிடுதல்
சேவகர் கூடிச்சினந்து சேயிழையாள் சட்டையெல்லாம்
ஆவியே தான்பிடித்து அசடா கிழித்தெறிந்தார்
கன்னி திருவுடலைக் கசடர் வரிந்துகட்டித்
துன்னுஞ் சதைதெறிக்கத் துந்துமியைக் கட்டியேதான்

80

பந்தங் கொண்டே கொளுத்திப் பாவைதிரு மேனியெல்லாம்
துந்துமி கட்டியெரித்துச் சுட்டார்கள் நிஷ்டூரர்
எண்ணரிய மேனியெல்லாம் யெரிந்துபற்றித் தானெரிய
உன்னியே மாதவத்தா ஞடலுருகி நெய்வடிய
்

&

நிஷ்டூர ரிட்டெரிக்கும் நெருப்பில் நின்றங் கேதுசொல்வாள்
இஷ்டமுடன் விண்ணுலகை யேந்திழையாள் தான்பார்த்து
தாட்சியுட னேயிருந்து சருவேசு வரன்தனையே

காட்சிதர வேணுமென்று கைகூப்பி வேண்டல்செய்தாள்
வேண்டல் செய்துகொண்ட வெகுகாட்சி யைக்கேளும்

சட்டை

நிஷ்டூர்

- மேலாடை;
- கொடியவர்.

சேலை.

அசடாக

- மூடத்தனமாக.

கசடர்

- குற்றமுள்ளவர்.

90

துந்துமி

-

பறை.
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And take you to hell violent and torture
Then will thou realize,
The God whom the mean devil doth worship,
Thou will with offerings worship and stand in prayer laudatory,

As the virgin thus spake, adamant Oliver doth reply,
Ashamed before the virgin, did he speak facing her
“Oliver's fury and his order to kill the virgin by burning
‘However (she has) spoken she should not win,
For all the folk of Antiago to witness,
This woman harsh, feigning wench,
Remove her blouse for all to see,
Tie her at the stake and burn’, he snarled
And much enraged in mind did he summon his servants,
Burning the Virgin with a torch
The servants did gather and in anger did grab,

The garments of the damsel graceful and tore them like fools
Tying the virgin’s body tightly (with ropes)
Binding her at a stake for her flesh to bulge and crack,

Burnt the girl’s body all over with a torch,
The minions harsh tied her at the stake and torched

Mary Karuta[ praying Carvécuvaran
As the body rare to imagine did catch fire and burn,
And standing in the fire by melting ghee kindled,
In the fire set by the harsh ones, the damsel of pious penance did utter,
Looking heavenwards wistfully. the damsel graceful,
In prowess did she remain and towards Carvécuvaran,
With folded hands prayed for a glimpse (of God)
Pray listen to the scene of her prayer

[48
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சருவேசுவரனை

மரிகருதம்மாள்

வேண்டுதல்

விருத்தம்
33.

பரமசுட ரொளிவிடு பிரபைதிகழ்
பதிவிட் டொருதயவது பெருகியே
படியுற்றிடு பவநிலை உறவே குருவாகி

தருமத்தொடு நெறியொடு தவத்துறு
வழிவைத் தடு என வேநீ

மனுவுரு வடிவென வேவந்தடியாற்கு
ஒருகுரு வேவுன துள்ளற

வயித்திடு நிலையது இருதய
கமலத்தி லெழுநீயே பத்தியொத் தடாக
விரியச் சுடரொளி விழுகதிரென
உதையக் கதிர்பதி தனிலே

அதியகிருபை படிமிசை பவஇருள் அறவேதான்
34.

தெரியார் கெதிவழி நடையது
அறிவித்திடு தவநிலை புரியவே
பிரியத்துட னுளமகிழ் வொத்திரு வென்ன

எரிபற்றிய சூடுவறிலென் உடலுறு
திருவுள மதுபெருகி வாரேநீ

வரமுற்றிடுங் கடவுளே சர்வமும் நிறைவோன்

நரகத்து ளெரிபற்றி இதுசிறுவத்தி
எழுதிய படியென முடரிலே

ஒருசித் திரமது புவியுள் கனலெரிதணல்
மரத்தினில் எனதுயிர் விடும்பொழு
தினில்தலை கருணைகள் பெருகியே
தருமச்சுட ரொளிஇரு சரணமே தருவாயே.

பரமசுடர்

- இறைஒளி.

கிருபை

- கருணை.

தருமச்சடரொளி

- கருணை

ஒளி.

அம்மானை

The

33.

Defender

of the Faith

The light of heaven to glow in a halo bright,
Leaving the City (of heaven) in favour swelling,
(For me) To attain the stepping experience (Thou) as mentor,
To devise a path of penance in virtue and code proper,
Do arrive as a picture of mind in shape,

As my mentor sole, place my humble self inside thy mind.
In (my) lotus heart, holding position,

Oh! Rise thou as the morning sun of lustre bright,
That sheds (its light) on the pond of devotion,
For the rising sun at the City (eternal)
In grace plenty,

To dispel the darkness of sin in the world.
34.

For those who know not, to enlighten (them)
On the path proper to tread.
And the state of penance to understand,
With affection for (my) mind to be pleased,
in the mind that remains in the body,
As a diet remedial for the body burning,
Do arrive swelling, Oh! God! Oh! Omnipresent One!
As an epistle written by this little candle,

Amidst hell fire raging,
As apicture on earth,
When my life leaves at the burning stake,
In grace and mercy abounding,
in thy Light of Grace, grant me refuge at thy feet both.
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அம்மானை

நெருப்பில் நிற்கு.ம் கருதாளைப் பார்த்து மக்கள் கூறுதல்
வேறு

இப்படியே வேண்டல்செய்து கொண்டிருக்கும் வேளையிலே
அப்பொழுது அத்தலத்தி லனைவோருஞ் சொல்லுமொழி
வயிராக் கஇயம்பிடித்து வன்னெருப்பில் நின்றெரிய
துயரமுற்று நீயுருகி சோர்வுபடக் காரியமேன்

அறியாத புத்தியினா லாக்கினையில் நிற்பதுநீ
நெறியோ வுனக்கிதுதா னெருப்பில்நின்று வேகுவது
ஓளிசெறியு மேனியெல்லாம் உருவுசொ ரூபமாறி
எழுதரிய வுன்வடிவை யிப்படிநீ போக்குவதேன்

மாயக்காரக் குருக்கள்வன் னெருப்பில்நின்று வேகுவது
வேகத் துணிவதற்கோ வினையமுற்றுச் சொன்னார்கள்

10

நெஞ்சுதுணி வோவுனக்கு நெருப்பில்நின்று வேகுவது
வஞ்சியரே வுன்னுடலை வாதைசெய்யக் காரியமேன்
கன்னியரே நீநெருப்பில் கண்கலங்கி நிற்பானேன்

பரகதியின் நன்மைபெற பாடுபட்டு நீயிறக்க
துரோகமுறு முன்குருக்கள் சொன்னபுத்தி தானிதுவோ

மக்கள் பேச்சை

15

மரியாள் மறுத்துப் பேசுதல்

அத்தலத்தி லேயிருந்து யனைவோர்க ளிப்படியே
புத்தி சொன்னபோது பூங்குழலா ளேதுசொல்வாள்
ஆகாத பாதகரே அற்பபுத்தி யீனர்களே
சாகாது சாகும் தழல்நரகப் பாதகரே
வஞ்சகரே மோட்சவழி யறியாதே மயங்கி
நஞ்சுமதங் கொண்டவரே நானிலத்தி லேயலகை
கொண்டுமயங் கித்தியங்கி குருடான பாதகரே

வயிராக்கியம்

துரோகமுறும்

- விடாப்பிடி.
வன்னெருப்பு - கொடிய தீ.
உருவு - உருவம்.
மாயக்கார
- வஞ்சக எண்ணமுடைய.
அற்பபுத்தி - மூன சிந்தனை. அலகை- பேய்.

- வேஷக்கார.

The

Defender

of the
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Faith

The people speak to the virgin standing in the fire
35.

As she was praying thus, at that time,
Ail folk in that place did utter,
‘In obstinacy to burn in fire violent,

Need thou suffer, melt and be exhausted?
In ignorance thou stand condemned by the order,
Is it code proper for thou to roast in fire?
For thy body lustrous to change in figure and shape,

Why doth thou ruin thus thy body beautiful beyond description?
Your priests deceitful and illusory,

Did they advise to dare and burnin fire cruel
Art thou stou-thearted to stand in fire and burn

Oh! damsel, why should thou torment body thine,

Oh! Virgin, why doth thou with tearful eyes stand in fire?
For thou to suffer and die for benefit of eternity
Is this the advice tendered by thy priests treacherous?’
Karutal’s

rejection

l,
As all the folk of that place thus did counse

reply.
The damsel with locks adorned with flowers, did
Oh! sinners inimical, wretches mean minded,

Oh! wicked ones of hell of Fire undying.

s,
Oh! cunning ones, Oh! venomous fanatic
,
heaven
pathto
the
Who in daze know not
been
had
thou
as
Oh! sinners blinded,
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தண்டு முண்டு யுங்கள் புத்தி தானெனக்கு மாகாது
என்று மரிகருதா ளிப்படியே தட்டிவிட்டாள்
நின்றுகொண்டு தானெருப்பில் நேசமின்னாள் வெற்றிகொண்டாள்.

மன்னன் கருதாளைத் தண்ணீரிலழுத்தச் சொல்லுதல்
சீறியொலி வோருமன்னன் சேயிழையா ளைப்பார்த்து
மாறுபடக் கன்னியிவள் வன்னெருப்பில் வெந்தவளை
கொப்பறையைக் கொண்டுவந்து குளுந்ததண் ணீரைவார்த்து
வெப்பமுடன் வெந்தவளைவிரைவாக வேயெடுத்து
போடுங்கள் நிஷ்டூரி பொல்லாத நீலியுடல்
யீடுபடத் தானெருங்கி யெலும்புசதை தான்வேறாய்
பிண்டுபிளந்தே விரிந்து போகவே தானிவளைக்
கொண்டுவந்து தானிவளைக் குளுந்ததண்ணீ ரிலழுத்த
தன்னுடைய

சேவுகரைத் தானழைத்துப் போய்விட்டான்

கருதாளைத் தண்ணீரில் அழுத்த

பூமியே நடுங்குதல்

கன்னியரைச் சேவுகர்தான் கடுங்கோபத் தோடிழுத்து
குளுந்ததண்ணி கொப்பறையில் கோதையரைப் போட்டார்கள்

அழுந்தி நடுநடுங்க அரியதிரு மாதவத்தைப்
போட்டபின்பு அத்தலத்தில்

பூமியந்த நேரமிதில்

ஆட்டுப் பொறிகலங்கி அசைந்து நடுங்கும்போலே
பூமிநடுங் கிப்பொங்கி புகழமுமந்தியோக் இயப்பதியில்
நேமிமனு வோர்கள் நின்றுநடுங்கிக் கலங்கி
சகல மனுவோர்கள் தானே நடுநடுங்கி
புகலரிய கன்னிமின்னாள் பூவை மரிகருதாள்

நீலி

-

பாசாங்கு

செய்பவள்,

நேமி

- சக்கரம்.

அம்மானை
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Haunted by the devil, dazed and hesitant therefore,
‘Thy advice haphazard won't suit me’,
Thus did Mary Karuta] reject (their advice)
The luminous damsel in devotion did conquer by standing in fire.
Dumping into the Cold water
Oliver in fury snarling did look at the damsel pretty,
‘This virgin dissident roasted in fire violent,
Bring a cauldron and fill it with water cold,
Do pick quickly this damse! roasted in heat,

Dump the harsh woman, wench deceitful and wicked,
Press so close as to tear her bones and flesh apart,
Thus to tear asunder and flatten this woman,
Bring her and dump hard In water cold’
Thus summoning his servants (Oliver) did leave.

The

earth shook as Karuta] was dumped in water

In anger did the servants drag the virgin,
And dumped her in the cauldron of cold water,
Pressing hard the damsel! pious to shiver,
After dumping her, the ground in that city at that juncture,
The earth shook as if the moving machine did in daze totter and tremble,
The earth did quake and rise in the city of Antiago famed,
The folk in a circle did stand tremble and grieve,

All the folk human did shiver,
damsel,
The virgin luminous beyond description, Mary Karutal, the
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அர்ச், மரிகருதம்மாள் அம்மானை

தண்ணீரில் முழுகி எழுவதுபோல் எழுநீத கருதாளைப்
பார்த்து மக்கள் வியத்தல்
சருவே சுவரனுடைய தனதுபுதுமை பலத்தால்
மறுவொன்று மில்லாமல் மாதவஞ் சேரும்விதத்தில்
தண்ணீரி லேமுழுகி தானெழுந்து வாறதுபோல்

45

பெண்ணா யெழுந்திருந்தாள் பேரின்பச் சோதிமின்னாள்
அந்தவகைப் புதுமை யனைவோருங் கண்டதினால்
இந்தவகைப் புதுமை பிப்புவியில் காணோமென்று
உண்மையுள்ள மோட்ச முறுதிகொண்டு தானல்லவோ
வண்மையுள்ள யேகபரன் வஸ்துநிலை கண்டல்லவோ
சாகத் துணிந்துகர்த்தன் தன்னருளைத் தான்பெறவே
சகலவித ஆக்கினைக்குள் தான்துணிந்து போகலுற்றாள்

50

மக்கள் கருதாளைப் பின்பற்றிச் செல்லுதல்
மரிகருதாள் தான்வணங்கும் வஸ்துசரூ வேசுவரனை
அரிய பிரியமூட னனைவோரு மேதுதுப்போம்
நம்முடைய தேவர்கள்தான் நரகத்தின் பேயதுவே
செம்மை மரிகருதாள் செப்புகின்ற மோட்சவழி
தன்னில்நடந் தெல்லவருந் தற்பரத்தில் சேர்வோமென்று
உன்னி யனையோரு முகந்துநன்றாய்க் கூடியேதான்
எல்லவருங்கூடி இசைந்தொலிவோ ரைப்பார்த்து
நல்ல மரிகருதாள் நற்றவத்தாள் சொல்லுமொழி
ஞானவுப தேசமதில் நாதனருள் மோட்சவழி
ஆனவுப தேசமதி லனைவோரு போறோமென்று

55

60

சொன்னார்க எலிப்பொழுது துணிந்துவொலி வோருடனே
மன்னன்

அனைவரையும்

வெட்ட

ஆணையிடுதல்

மன்ன னொலிவோரு மனஞ்சலித்து வெட்கமுற்று

65

மறு - குற்றம். வண்மையுள்ள - திறமையுள்ள. சகலவித - அனைத்தும் அடங்கிய. வஸ்து - உயர்ந்த பொருள்.
பிரியம் - விருப்பம். செப்புகின்ற - சொல்லுகின்ற.
நற்றவத்தாள் - உயர்ந்த தவத்தை யுடையவள்.
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People surprised at Karutal rising after immersion

in water

Inher strength novel by Carvécuvaran’s grace,
Without scars any like a woman in penance avowed,
As if rising after immersion in water cold,
Did rise as a damsel (unscathed), the damsel luminous of eternal bliss,
On seeing such a spectacle strange, all falk,
(Did remark) that such novelty had never been sighted here on earth,
‘isn’t it with firm conviction of eternity veritable,

And recognizing the state of God, sole and mighty,
Daring to die but to attain the grace of God,
Has she exposed herself to all the orders cruel

Carvécuvaran is the object sole of Mary Karutal's worship’
People

follow the virgin

‘Let us all pray in affection dear
Where are our heavenly folk in hell?

In the path to eternity proclaimed by Mary Karutal virtuous,
Let us all tread and reach heaven benign’.

Thus all folk did decide and assemble in strength,
All assembling did turn to Oliver, (and said)
‘The words of Mary Karutal, the damsel good and of penance pious,
By that precept wise in the path to eternity of Lord’s grace,

All of us shall tread as preached (by her)’
Thus they spoke and then Oliver firmly.
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அர்ச்.

மரிகருதம்மாள்

அம். மானை

மாயக்காரி கவடி வன்னெஞ்சி யுங்களுக்கு
நேசத்துட னேபுத்தி னெஞ்சுக்குள் வைத்தாளோ
தலையாரி சேவகரைத் தானழைத்து யேதுசொல்வான்
கலைஞானக் கன்னிக் கற்பினையில போனார்கள்

எல்லாத் தலையுமேதா னிப்பொழுது வெட்டியெறி
நன்றொலிவோர் மன்னவனே நாங்கள்கொண்டு போறோமென்று

70

தள்ளிக்கொண்டு போனார்கள் சகலமனு பேர்களையும்

உள்ளப் பிரியங்கொண்டு யொளிசெறியும் வானுலகை
பத்தி நம்பிக்கையுடன் பரிவுவிசு வாசமுடன்

போற்றிசொல்லித் தோத்திரங்கள் புகழ்ச்சியுட னேநடந்தார்.

மக்கள்

75

நாதனுக்கு வாழ்த்துப் பாடுதல்

மங்களம்
36.

மங்களமே

செய

மங்களமே - எங்கள்

மாசில்லாத நாதனுக்கு மங்களமே
மறுவில்லாத நாதனுக்கு மங்களமே - ஞான
வஸ்துவாக நின்றவற்கு மங்களமே
37,

அனைத்துயிர் படைத்தவர்க்கு மங்களமே - யென்றும்
அழியாத வஸ்துவுக்கு மங்களமே
தனிச்சுயம தானவர்க்கு மங்களமே - யெங்குந்
தானாயிருப்பவர்க்கு மங்களமே
ஊனமில்லா நாதருக்கு மங்களமே - எங்கள்
உயிரான சோதிக்கு மங்களமே

ஞானபர வஸ்துவுக்கு மங்களமே - யென்றும்
நமைமட்டில் லாதவர்க்கு மங்களமே
எங்குமாகி நின்றவர்க்கு மங்களமே - யென்றும்
யீடில்லாத வஸ்துவுக்கு மங்களமே

கவடி

சோதி

- வஞ்சனையுடையவள்.
- ஓளி.

மறுவில்லாத

- குற்றமில்லாத.

நாதன்

தலைவன்;

முதல்வன்.
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King

orders to behead

all

King Oliver in mind exhausted and ashamed, (said)
‘This witch, wench deceitful and woman hard of heart,
Did she plant this advice in (thy) hearts with affection?
Summoning the foreman and the servants (Oliver) did utter,
‘The folk who have followed the faith fanciful of the virgin artful and wise,
Chop all their heads now’
‘Well, king Oliver, we shall take them,
Saying thus (the servants) did push the folk all,
With affection in mind, with devotion and faith,
With kindness and loyaity,
Utfered prayers laudatory in praise of heaven luminous,
Hailing the flawiess Lord in laudatory songs
36.

Benediction, benediction victorious,
Benediction to the lord flawless,

37.

38.

39.

Benediction
Benediction
Benediction
Benediction
Benediction
Benediction
Benediction
Benediction
Benediction
Benediction
Benediction

to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to

He
He
the
the
the
the
the
the
He
He
the

who as Object wise stocd,
who did create lives all,
Object imperishable,
Sole Self unique,
Self omnipresent,
Lord sans handicap,
Light who is as our lives dear,
object wise and heavenly,
who is of good boundless,
who as Omnipresent did stand,
Object endless ever,

அர்ச்.
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மரிகருதம்மாள்

அம்மானை

அங்கமே யில்லாதவர்க்கு மங்களமே - யெம்மை

ஆண்டடிமை கொண்டவர்க்கு மங்களமே
துவக்கமுடி வில்லாதவர்க்கு மங்களமே - ஞான
சோதிபர னாதருக்கு மங்களமே
இமைக்குமுன்னே படைப்பவர்க்கு மங்களமே - யென்றும்
எங்குமாதி காரணர்க்கு மங்களமே

40.

41.

அண்டபிண்டங் கடந்தவர்க்கு மங்களமே...

பண்டுவினை தீர்ப்பவர்க்கு மங்களமே - யென்றும்
பரமகுரு வானவர்க்கு மங்களமே.

இநரகில்
அம்மானை
42.

விழாமல் தப்பித்தோமென மக்கள் மகிழ்தல்
்

இப்படியே யெல்லவரும்

யெண்ணரிய பத்திகொண்டு

செப்பமுடன் மங்களங்கள் சிந்தைமகிழ்ந் தேவாழ்த்தி
வானாதி நாயகரை மனதுபரி பூரணமாய்ப்
போனார்கள் மங்களமாய்ப் புகழ்ந்துபுகழ்ந்து வாழ்த்தி

சருவேசு வரன்றனக்காய் சாகவே நாம்துணிந்தோம்
திறவாக யெல்லவருஞ் செப்புமொழி யாவதுகாண்
அய்யோ

வொலிவோரு

5

மரசனுடனே கூடி.

மெய்யாகவே நாங்கள் விழயிருந்தோந் தீதரகில்

நன்மை தெரிந்துகொண்டு நாதர்சரு வேசுவரனார்
தம்முடைய மோட்சத் தெரிசனைக்குப் பாத்திரமாய்

வேணுமென்று தானிரங்கி வினைகள் தனைப்பொறுத்து
பூணும்படி யேநமக்குப் புத்தி தெளியவைத்து
தனது கிருபையுற்றுச் சருவேசு வரநாதர்

வானாதி

- வானம் முதலாக.

சாகவே

- இறப்பதற்கு.

பூணும்படி

- அணியும்படி.

10°

The

Defender

of the

Faith

161

Benediction to the limbless One,
Benediction to He who ruled over us and enslaved,

40.

Benediction to Him sans beginning or end
Benedictioon to the Lord luminous of Heaven,

41.

Benediction to Him who creates ere the eye winks,
Benediction to the prime cause everywhere,
Benediction to Him who did transcend Cosmos and fiesh,
Benediction to Him who redeems

action past,

Benediction to the Heavenly Mentor ever

People felt joy for Escape from failing into the fiery hell
42

Thus all folk in devotion beyond contemplation,
Uttering benediction properly and in mind joyous greeting,
In minds perfect pralsing the prime Lord of Heaven over and over again

(Thus they did go and utter),
‘Dared we to die for Carvécuvaran’s sake’,
This was what they all spoke openly,’

‘Lol in the (pad) campany of king Oliver
Verily were we about to fall in heil infernal,

Lord Carvécuvaran aware of what is good,
To make us eligible for a glimpse of Heaven,
With pity (for us) and pardoning (our) misdeeds past
Clearing our minds to hold (Him)
Lord Carvécuvaran in His grace,

அர்ச்.
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மரிகருதம்மாள்

என்றுபிரி யத்துடனே யிசைந்தழைத்தார் மோட்சத்தில்
தர்ப்புநிறைந்த பொல்லாச் செகதலத்தை விட்டகற்றி
ஆட்சியுள்ள மோட்சத்தி லங்கேகுடி போவோமென்று
என்று அனைவோரு மிப்படியே சம்மதித்து
நின்று கொலைக்களத்தில் நேசமுடன் வேண்டல்செய்தார்.

இருச்சுதனை ஈன்ற தாயை

௮ம்மானை

15

வேண்டுதல்

அகவல்

வையமதில் தூயபரன் மின்னார் சீறி
வலியோரை யழைத்துயெம்மை வாதை யன்றோ
துய்யமலர்ப் பதத்தணிந்த தந்தை யான
இருச்சுதனை யீன்றெடுத்த திவ்வியத் தாயே
வல்லநிகர் மொய்சேசு முனிக்குச் சொன்ன

5

வார்த்தைவழு வாதபடி வன்னிய மரமுன்
எரிய யிலைவேகா தருவில் நின்ற
முதல்வனே திருமரியே முனிந்து கரும

செருசலருந் இங்கள்முகன் சந்ததி யாரும்
சித்தமது கலங்காமல் சிறப்பாய் வந்து
பஞ்சவர்ணத் தூணில்நின்று காத்த தாயே

10

படிமீதி லடியோரைப் பார்த்துக் காரும்
என்றுமுழங் காலிலிருந்து.............
அம்மானை
நின்று அனைவோரும்

நேசமுடன் விண்ணோக்கி

ஒன்றுபட வேகூடி ஒக்கநின்று வேண்டல்செய்து
தலைகுனிந்து நின்றார்கள் சத்தியவேதந் தான்௧கவிய

கொலைகாரர்

மக்கள்

தலைகளை

வெட்டுதல்

ஒலிவோரரனுப்புகின்ற உற்றகொலை காரர்கள்தான்

செகதலம் - உலகம். சத்தம் - சிந்தனை. திருச்சுதன் - ஏசுபிரான்.
பஞ்சவர்ணத் தூண் - ஐந்து நிறங்களையுடைய தாண்.

வார்த்தை வழுவாதபடி. - வார்த்தை மாறாமல்.
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In affection agreeable did invite to Eternity.
Discarding this wicked world full of evil,

Let us all be tenants of Heaven that rules’
Thus did all folk agree,
And stood praying in the place of execution.

The glory of the mother who begot the Divine Child
43.

In world this, did God pure of Heaven and luminous, in anger snarl,
And summon the mighty to torment us?
Of the father who hath worn flowers pure at His feet,
Oh! Divine Mother who begot such God's Child,
Not going back on the promise made to saint Mogesu, the peer of the strong,
When the vann/ tree was ablaze and its leaves did remain unburnt,
Oh! foremost One who in that tree did stand,

Oh! Mary Divine, when from sinful Jerusalem,
The moon faced Santiago in anger did leave,

For his mind not to be grieved
Oh! Mother who did arrive grandly
And in the five coloured pillar stood to protect
Oh! Mother, see our plight and save us’

Thus they (prayed and) knelt

44.

All did stand in devotion and looking heavenwards,
Assembled in unison and standing united in prayer,
Stood with their heads downcast to know clearly the Scripture true,

Murders kill the people
Then the killers sent by Oliver,
Like a lion in fury killing goats,
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சிங்கம் சினந்துகொண்டு செம்மறியைக் கொல்வதுபோல்
அங்கம் பிளந்துருக அனைவோர் தலைகளெல்லாம்
வெட்டினார் களுதிரம் வெள்ளஞ் சலத்திரளாய்

சம்மனதுகள்

5

வரவேற்றல்

மட்டில்லா மோட்ச வானுலகில் நின்றிறங்கி
சம்மனது கள்சேனை தானிமைக்கு முன்னேவந்து

செம்மையுடன் பாடுபட்ட செல்வருட ஆத்துமத்தைத்
தாங்கியெடுத் தேகரத்தில் தற்பரத்தி லேவாரும்
நீங்கிப் புவியைவிட்டு நேசமுடனே. வாரும்

10

ஊழிமுடி வில்லாத உயர்ந்தபரம பதியில்

நீடிப் புகழுந்தன்மை நேசமுட னுங்களுக்கு

ஆதிமுடி வில்லாத அனந்தபதி மோட்சமதில்
சோதிபெற

15

வாருமிப்ப சொல்லரிய ஆத்துமமே

பத்திவைத்து மோட்சப் பதவிபெற வாருமென்று
புத்தியுற்று பாடுபட்டீர் பொன்னுலகிலே வாரும்
கன்னி மரியாள் கற்பனையின் சொற்படியே
இந்நிலத்தில் பாடுபட்டீர் எகனருகே வாரும்
சங்கைவெகு மானம்விட்டு தாய்தமரு மூருவிட்டு
மங்கையர்க ஞுங்கள்தங்கள் மடவார்மே லாசைவிட்டு

20

துணிந்து தலையைவிடத் தொல்புவியைக் கீழ்ப் படுத்தி
அணிந்துபத்தி கொண்டுநல்ல ஆத்துமமே நீர்வாரும்
வரிசை வரிசைநல்ல வானகத்திலே வாரும்
வருக வருக வணிசெறியு மோட்சத்தில்

25

வருக வருக மட்டில்லா நன்மைபெற
வருக வருக வாழ்ந்திருப்பீர் மோட்சத்தில்
வருக சருவேசுவரனை வந்து முகமுகமாய்
தருக சருவேசுவன் தம்முடைய தேவநன்மை
பெற்றிடுவீர் மோட்சத்தில் பேரின்ப நன்மைதனை

30

உற்றிடுவீர் மேல்முடிய வூழியுள்ள காலமெல்லாம்

செம்மறி - செம்மறி யாடு. அங்கம் - உடம்பு. செம்மை
சோதிபெற

-சிறப்பு. ஊழி - உலகம். மூடிவில்லாத - அழிவில்லாத,

- ஒளி பெற. தொல்புவி - பழமையான உலகம்.

மட்டில்லா - குறைவில்லா. பேரின்பம் - வீடுபேறு.
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Their limbs to be torn asunder and melt,
Chopped the heads of all,
Blood flooding like swelling water,
Flowing from heaven eternal,
Before the eyes of the retinue wink,
Angels welcoming

noble Souls

The souls of those who did nobly suffer,
To take and bear in thy hands, do arrive in heaven
Leaving the earth arrive with affection
In the eternal city endless for ages and exalted,
In thy kindness praiseworthy for long,
In the eternal city of heaven sans beginning or end,
Do arrive now to attain illumination Oh! Soul beyond description
With devotion to attain state eternal do come,
Thou did suffer wisely, come to the world golden,

As per the words of preaching by Mary Karutal,
Thou did suffer on earth here, come near Ekan

(God)

Leaving (thy) respect and honour and leaving mother, kin and native
place as well,

Also discarding (thy) desire for thy womenfolk
In courage to lose your heads in contempt of the world ancient,

Oh! soul good in devotion adorned, please come,
Come to heaven in row after row,
Welcome, welcome to eternity strong in heaven,
Welcome, welcome to attain benefit limitless,
Welcome to Carvécuvaran, face to face,
The divine grace of Carvécuvaran to be bestowed,
Do attain in heaven that bliss eternal,

Be in (that state) as long as the world lasts

158

166

அர்ச், மரிகருதம்மாள் அம்மானை

'என்றுசொல்லிச் சம்மனசு யிலகாகப் பாடியேதான்

நன்றுபடவே வாழ்த்தி நற்றவத்தோ ராத்துமத்தை
சேர்த்தார்கள் மோட்சமதில் சீர்சிறந்தோ ருங்களித்து
போற்றரிய கன்னிமின்னாள் பூவையரை மின்னொலிவோர்
“என்னுடைய பட்டணத்தி லின்னமிவள் தானிருந்தால்
உன்னிச் சகலருக்கும் உபதேசஞ் சொல்லியேதான்
சருவேசு வரனுடைய சத்திய வேதத்தின்வழி
திறவாகவே நடக்கச் சேர அழைத்திடுவாள்
நம்முடைய தேவர்களை நகைத்துவெகு ரஷணித்து
எம்மையுமே புத்திகெட்ட மீனனென்று குரஷணித்து
சத்திவித்தை தந்திரங்கள் சகலவிதங் கஞங்கேட்டு
மெத்தவெகு வாய்பயந்து விதறி நடுநடுங்கி
பயங்கள்கொண் டென்னுடைய பட்டணத்தை விட்டகன்று
நயங்களில்லா மல்சிதறி நாடுவிட்டுக் காடுறைவார்
பூரூவகாலந் துவக்கிப் பூசைகொண்ட தேவர்கள்

ஒலிவோர்

கன்னி தலையை

வெட்டக்

உபதேசம்

பொருந்திய தலை.

- அறிவுரை.

மடந்தை

பூருவ காலம் துவக்கி

- பெண்.

சுவடிச் சொல் :

1. யென்று

8. யென்னுடைய

4. யூர்பதிகள்

40

45

கட்டளையிடல்

“ஊர்பதிகள் நாடுவிட்டு ஒளிந்தோடிப் போவார்கள்
இப்படியே தானொலியவோர் யெண்ணியெண்ணி யேபார்த்து
அப்படியே கன்னியிவ ளாகாது யென்றுசொல்லி
கன்னித் தருத்தலையைக் கடுங்கோபத் தோடுவெட்டி
இந்நிலத்திலே தலையை யெறிந்துபோ டென்றுசொல்லி
சேவுகரைத் தானழைத்துச் சித்திரரூப கன்னியரைத்
தாவியொப்புக் கொடுத்தான் தப்பறைக் காரனொலிவோர்
மடந்தையரைச் சேவகர்தான் வலுவாக வேயழைத்து
நடந்தார் கொலைக்களத்தில் நாட்டமுற்று நற்றவத்தாள்

ஊழி - உலகம்.

35

- ஆரம்பக் காலம் முதல். திருத்தலை

50

55

- பெருமை

The

Defender

167

of the Faith

Thus speaking and singing sermons with ease,
They live them in heaven
(When Oliver said,)
‘Blessing with favours the souls of the folk pious,

if the virgin luminous beyond praise’, the damsel,
Were to remain in my city,
Preach she will to all folk,
To tread the path of the true gospel of the Lord,
To walk proud and erect will she invite,
Laughing at our Tévars and rebuking much
Calling us fools disgraceful in ridicule,
Know she will our tricks and spells of all kinds
When in much trepidation Tévars fearing and trembling,
in fear they will my title remove,

since yore,
Scattering in disfavour our Tévars who did accept worship
Will leave the country to reside in jungles

Ordering to behead the virgin
hiding
They will desert towns, cities and the country and run into
Thus did Oliver reflect over and over again,
And said ‘this virgin ill sults (our place)’
‘Chop the head of the virgin in fury severe,
And throw her head on this ground’ said he
Oliver,
Summoning the servants he did leap, the infidel

And handed over the virgin picturesque
The servants did in compulsion take the damsel’,

They walked in the field of execution, where
In pious penance the damsel Mary Karutal
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கொலைக்களத்தில்

மரிகருதாள்

மாது மரிகருதாள் மங்கை கொலைக்களத்தில்
நீதமுடன் தவத்தில் நின்றுகொண்டங் கேதுசொல்வாள்
கொலைகாரச் சேவகரைக் கோகுலத்தாள் பார்த்துரைப்பாள்
நலமாக யென்னுடைய நல்லபிறப் பானோரே
உங்கள் தனக்குநன்மை உண்டாக வேகேளும்
மங்காத சங்கைபெற்ற வளஞ்சிறப்பு பெற்றிடுவீர்
சிந்தை மகழ்ந்துங்கள் சத்தமிரங்கி யன்பாய்
இந்த நேரந்தனிலே யிப்பொழுது சற்றெனக்கு
ஒருமன்றாட்டு தருவீர் உங்களுக்கு நன்மையுண்டு
மாது மரிகருதாள் வன்கொடிய சேவுகரைச்
சாது குணத்தோடே தான்கேழ்க்கும் நாளையிலே
வன்கொடிய சேவகர்தான் மாதவஞ்சேர்கன்னியர்க்கு
அன்பாய் விடைகொடுத்து அருகிலநின்று பார்த்திருந்தார்
கும்.பிட்டுத் தெண்டனிட்டுக் குவலையத்தி லேவிழுந்து
செம்பகத்தை நோக்கித் தேவபர லோகமதை
பார்த்துமுழங் காலில்நின்று பத்திவைத்து மெய்த்தவத்தாள்
ஏற்றரிய மெய்த்தவத்தா ளிருகரங்கள் கூப்பியேதான்

கூற்று

60

65

70

அஞ்சுபஞ்ச பூதியமும டங்கியொடுங் இப்பயந்து
அஞ்சல்புரிந் தேயிறங்கி யேகசரு வேசுவரனை

விருத்தம்
45.

கார்பொருதுந் திருமதுரக் கன்னிகையே சேயே
தற்பரனே யெனக்குவந்து தெரிசிப் பாயே
ஊறுபடும் புழுநெளிந்து நாறுங் கும்பி
உடைந்துபொங்கி நரகதஇியில் படர்ந்த

கொலைகாரச்

சேவகர்

- கொலைத்

தொழில்

மங்காத - ஒளி குறையாத. வளம் - செழுமை.

செய்யும்

பேயுங்

வேலையாட்கள்.

இத்தமிரங்கி

செம்பகம் - செண்பகம். கும்பி - வயிறு.

- மனமிரங்கி,
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Thus speaking and singing sermons with ease,

They live them in heaven
(When Oliver said,)
‘Blessing with favours the souls of the folk pious,
If the virgin luminous beyond praise’, the damsel,

Were to remain in my city,
Preach she will to all folk,
To tread the path of the true gospel of the Lord,

To waik proud and erect will she invite,
Laughing at our Tévars and rebuking much
Calling us fools disgraceful in ridicule,
Know she will our tricks and spells of all kinds
When in much trepidation Tévars fearing and trembling,

In fear they will my title remove,
Scattering in disfavour our Tévars who did accept worship since yore,

Will leave the country to reside in jungles
Ordering to behead the virgin
They will desert towns, cities and the country and run into hiding
Thus did Oliver reflect over and over again,
And said ‘this virgin ill suits (our place)’
‘Chop the head of the virgin in fury severe,
And throw her head on this ground’ said he
Summoning the servants he did leap, the infidel Oliver,
And handed over the virgin picturesque
The servants did in compulsion take the damsel’,
They walked in the field of execution, where
in pious penance the damsel Mary Karutal
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மாறுபட

நான்றியங்கி மயங்கி டாமல்
மறை செறியுஞ் சிலுவையொடு வரவேவேணும்.

அம்மானை

வேண்டல்செய்து கொண்டதைநான் விரித்துரைக்க வேகேளும்
பூண்டபத்தி யோடுபுத்தி பூதலத்தோர் கேட்டருளும்
பொருநெஞ்ச வாசகர்நீ பொருந்தி யருள்விளைந்து
கிருபை திருஞானக் கொழுந்தெழுநீது 'தொடர்ந்துவர

மோட்சவழிக

காட்டுமாறு மரிகருதாள் வேண்டுதல்

விருத்தம்
47.

பார்பொருந்தும் பெருஞ்சிலுவை மீதி லேறி

பண்டெழுப்பித் திருவுரைந்து தருவாய் நின்று

பார்பொருந்தும் பிரபலமாய்ச் சொரூபமே நீ

யிரக்கமுள்ள திருக்கன்னியா யெழுந்த
பேர்பெற்ற படியெனக்கு உனதி ரக்கம்

கோவே

பெற்றெனது முத்திபெறப் பெற்றே னையா
பொன்னாசை மண்ணாசை வெறுத்த நாதா
...யாந்த வேளையறி வாகா வண்ணம்
நண்ணாக யெனக்குவரு மரணவே ளையிலே
நன்மைமட் டில்லாத ஞான சோதி

எண்ணாம லென்னுடலைக் கீழ்ப்படுத்தி யிந்த
யிறைவர்மண்ணி லிருந்துபர கதியி லேற

விண்ணா டெழுந்திறைஞ்சத் திருச்சிலுவை யோடு
தேவனே யெனக்குமோட்ச வெளிச்சங காட்டும்.

பூதலம்

-

உலகம்.

கோவே

- தலைவனே;

சுவடிச்

சொல்

1. துடர்ந்து

பார்பொருந்தும்
அரசனே.

முத்தி

-

உலகம்
- வீடுபேறு

போற்றும்.

பிரபலமாய்

மரணவேளை

-

-

இறக்கும்

யாவரும்
தருவாய்,

அறியக் கூடிய,

The

46.

Defender of the Faith

How it was prayed, listen to the elaboration,
Oh! earthly folk, pray listen with knowledge and devotion imbibed,

Thou, reader of minds agitated, in grace appropriate,
The flame of wisdom graceful in mercy to rise and follow

Mary Karut&l praying to the Lord to show the path to eternity in heaven
47.

Mounting on the huge Cross matching the earth,
Standing as a tree in which grace raised from the past resides,

Oh! Figure Famous matching (thy) name,
Thou art the king risen from the virgin graceful
As biessed for me with sympathy thine,

Which | did obtain and secured eternity as well
48.

As
At
At
As

{had the deisre for gold and land,
this period as enlightenment,
the time of my death, for my good,
Light of wisdom of benignity boundless,

To suppress my body without caring,
And to ascend heavenly state from earth,
For the heavenly country to rise in prayer,
Oh! Lord with Thy Holy Cross, show me the light of Heaven
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அகவல்
49,

ஒன்றுமில்லாக் கால முலகந்த னைப்படைத்த
என்றுமழி யாப்பொருளே யென்கோவே யண்ணலே

சந்திரனுஞ் சூரியனுஞ் சகலபொருள் கள்யாவும்
சிந்தையி லுனையேதான் திருப்பதத்தா லென்றனையாள்
ஆகவென நொடியி லனைத்தும் படைத்த
ஏகசரு வேசுவரனே யென்கோவே வேகுடன்

அந்தியோக் கியபதி அரசனொலி வோரும்
எந்தனுக்குச் செய்த மிடர்கள் தனையுஞ்
இந்தைதனி லெண்ணாதே திருக்கருணை வாருதியே
பூதலத்தில் வாழ்வைரம்பி பிசாசுபெரும் புத்திகெட்டு
காதலித்து நம்பியேதான் மோசம் போனார்
கதிவழியே தொடராம லிருந்தார் மண்ணில்

த

பேதலித்து உனது பரகதியைச் சேர

விண்ணவர்கள் தொழும்பொருளே தெரிந்தீ ரென்னைச்
சாதலித்த குணக்கடலே பரம தேவே

15

சற்குருவே யெனக்குவந்து தெரிசிப் பாயே.

விருத்தம்
அந்தியோக் கியபதியில் சகல பேரும்
அம்புவியி லுள்ளமனு வோர்க ளெல்லாம்
சிந்தைமகழ் ரோமை

நகரை யாஞஞ்

செப்பரி யானுஞ் சேனை யோடு

ஈகலபொருள்கள் - அனைத்து பொருள்கள். இடர்கள் - துன்பங்கள். காதலித்து - விரும்பி. விண்ணவர்கள்
தேவர்கள். தெரிசிப்பாயே - காட்சி தருவாயே. மனுவோர்கள் - மக்கள்.
சிந்தை மகிழ்ரோமை - மூழ்ச்சி
பெற்று விளங்கும் ரோம் நகரம். சேனை- படை.

The

49.

Defender of the Faith

Ohi Eternal One, who did create the world when nothing did exist
Ohl! King, Oh’ Lord,
Oh! Carvécuvaran sole, Oh’ my king
The moon, sun and all things entire,

In Thy mind, thou did turn and mould
And ina second did create, ultering ‘Let there be’
In the city of Antiago, all the acts harmful
That king Oliver did to me,
Unmindtul (am 1) Oh! Ocean of Mercy graceful
Trusting life on earth (the folk) their minds spoilt by the devil,
They loved, haped and were betrayed
And remained on earth astray not following the path to eternity thine,
Oh! Object of worship by heavenly folk, Thou knowest me,
Oh! Ocean of virtue who did redeem me, Oh! Prime Lord,
Ohl! Mentor Benign, do come and appear before me

50.

For ail the folk in the city of Antiago
And people all of the beautiful,
To feel happy, with the retinue indescribable of the city of Rome,
To reach state eternal of heaven exalted by scriptures true,
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உந்தனது சத்தியவே தத்தி லோங்கி

வூழி பரமபதி மோட்சஞ் சேர
சுந்திரவான சிலுவைதனை ரோமை நாட்டில்
சுருதிமறை பூசைபண்ணத் துணைசெய் வாயே.
அகவல்

5].

கெற்பனையா யிருந்த பிள்ளைபெல னோக்காமல்
பேதலித்துக் கேவலமா யிருந்த பேர்கள்
செப்பமுட னடியா ளென்பேரைச் சொல்லி
தேவரீரை வேண்டல் செய்தது கொண்டநேரம்
அப்பொழு தந்தவேளை நேரந் தன்னில்
அவர்களுக்கு உதவிசெய்ய வேணு மையா
இப்பொழுதே யுன்னடியாள் வேண்டல் செய்தே
இந்தவுலக மழியுமட்டு மிரங்க வேணும்

5

ஆறுலட்சணத் தோடுஞ் சிலுவையோடுங் கிறித்தவமாய்

பத்திராசன சிலுவைக் கொலுவிளங்கி யோங்க

10

பேறுதர வேதவழி நீதி சார்ந்த
பிறவிக்குப் பாதிகரு வகுத்தே சார்ந்து
கூறரிய பத்துநெறி கற்பினையும் நற்கருணை
பூசையொடு தேறரிய

செகதலமெல்

ஏழுதலைப்

புண்ணியமும்

லாம்நடக்கக் கருபைசெய்

எல்லோர்க்கும்

அருள்

வாயே,

செய்யுமாறு

35

வேண்டுதல்

விருத்தம்
52.

உத்தநல மெட்டுமெட்டும் பதினாறான
உடலோடு ஆத்துமத்துக் குணவாய் நன்மை

ரோமை

- ரோம்

இருபை
- அருள்.

நாடு.

செப்பமுடன்

-

சிறப்பாக.

புண்ணியம்

-

நற்செயல்.

செகதலம்

-

உலகம்.

The

Defender

of the

175

Faith

Help to worship the lovely Cross of Heaven in the land of Rome
Without realising the Son who was imaginary
51.

Those who strayed and in disgrace existed,
When they ulter my name in earnest,
And pray to Thee, at that time,

Then at that period and time,
Thou should help them, Sir.
Now Itself thy devotee, this humble girt doth pray,
Thou shouid pity (them) till this world doth perish,
With six features proper and the cross as Christianity,
The exhibition of the throne of the Cross to flourish and rise
To grant the boon (of fortune) to the born one who justly doth

abide by the scriptural path,
And the ten Codes rare of exposition devised by Thy mercy benign.

Invoked to bless All
52.

With worship and the result of good deeds,

All these to be performed all over the world on earth
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பத்திவிசு வாசமொடு நம்பிக்கை கூட
பாருலகெல் லாம்நடந்து மோட்சஞ் சேர
சத்தியமா யுன்னுடைய பரம தீட்சைச்
சகலமனு வோர்கள்பெற்று பாவம் போக்கி
நித்தியமா யும்முடைய மோட்ச வீட்டில்
நீள்புவியோர் வரக்கிருபை புரிவா யரசே.

ஒலிவோர்க்கும்
53.

அருள்

வேண்டுதல்

எந்தனைத்தா னொலிவோர்செய் கொடிய வினை
யேவல்செய்யா தீயர்வரும் வழியப்போ திவனையு
மந்தமுட ஆதியில்லா பரம சோதி

யறியாதான் செய்தகுற்றம் பொறுக்க வேணும்
சந்திரவான் புவிகதிருஞ்
தோன்றுமுன்னே
உந்தனது திருச்சபையுஞ்
உலகமெல்லாம்

சகலம் யாவும்
யிருந்தபரஞ் சுடரே சேயே
சிலுவை யோடு
வளர்ந்துபடர்ந் திடவே வேணும்.
அசரீரி

கேட்டல்

அம்மானை

54.

இப்படியே வேண்டல்செய்து கொண்டிருக்கும் வேளையிலே
அப்படியே மோட்சபதி யானபர மண்டலத்தில்
நின்று ஒருபெரிய நேசமுள்ள சத்தமது
மரிகருதா ளென்றுநல்ல மாதவருஞ் சேரும் விதத்தில்
வரிசை புகழ்மோட்ச வாழ்வுபெற யிங்கேவா

5

அஞ்சாதே சற்றுநீ ஆகந்தடு மாறாதே

மிஞ்சு பிரபைசூழ் விண்ணுலகந் தன்னிலேவர
தேவப் பிரசாதற் திருப்தியை நீயடைந்து

ஏசுபிர சாதநன்மை யீறில்லாக் காலமெல்லாம்
உண்டுபர மண்டலத்தில் உயிரானந் தப்பதியில்

விசுவாசம்

- அன்பு;

சந்திரவான
வேண்டல்

புவிகதிர்
-

நம்பிக்கை.
- சந்திரன்

வணங்குதல்.

தேவர் உலகம்.

கிருபை
வானம்

மோட்சபதி

- அருள்.
பூமி
-

கொடிய

வினை

70

- மிகவும் கொடூரமான

சூரியன் ஆகிய அனைத்தும்.

வீடுபேறு.

நேசம்

-

பாசம்.

படர்ந்திடவே
விண்ணுலகம்

செயல்.

- பரவிடவே.
-

மேலுலகம்;

The

Defender

of the Faith

177

Favour with Thy grace
With features good, eight plus eight making sixteen
In body human, for that body and soul as food beneficial

With devotion loyalty and faith
The world entire to tread and reach heaven,
All human beings verily to attain Thy initiation absolute,
To dispel sin and such folk of the earth long
To arrive at your eternal home, help with thy grace

invoke to bless Oliver

53.

However much evil and black deeds Oliver doth contemplate,
When he treads the path of evil ones,
Ohl Thou Light Absolute sans beginning and end to prevent him
from deeds foul,
Do pardon the lapses the ignorant one has committed

Oh! Light Absolute who did exist,
Ere moon skies, earth, sun and all appeared
Oh! Infant, (Jesus), Thy diocese along with the cross,
Should grow and spread the world over

Heavenly Voice
54.

As (she was) praying thus, at that time,
At the eternal city of heaven, (was heard)
A loud noise (an oracle) quite endearing,
As Mary Karutal, for saints exalted to keep company,
Come hither to attain life eternal of traditional glory
Fear not, Jet not thy body falter even a little,
To arrive at the world celestial where light encircle,
To be satisfied with the sacred offering divine,

The benefit of that sanctified offering to Jesus, for time endless
To partake at heaven, the city of bliss for lives

16
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பூண்டாய் மாமலரை

பூரணப் பதியடைவாய்

என்று பரசத்த மிப்படியே சொல்லவேதான்

விண்ணுலகை

அடைய

ஏசுபிரானை

வேண்டுதல்

நன்றெனவே நற்றவத்தாள் நளினசந் தோஷமுடன்
ஒன்று மில்லாக்கால முலகம் படைத்தோனே

அண்ணலே தெய்வீக யனாதி பிதாசுதனே

15

விண்ணுலகி லென்னை விரும்பி யழைக்கருளும்

யெந்த னுயிருக் கிரக்கம் புரியுமென்று
அந்தரத்தை நோக்கி யவளமுது தான்வேண்டி,

ஏசுவே சேசுவே யென்றுசொல்லி நிற்கையிலே
வெட்டினார் சென்னிதலை மேதினியில் தான்விழவே

சம்மனசோர்

கீதமும்

20

இசைக்கருவிகளின் முழக்கமும்

மட்டில்லா யேகன் வரவிட்ட சம்மனசோர்

ஒன்பது சங்க மொருமித்து நின்றிறங்க
கதங்க ளோசையில் கின்னார மாகமுழங்க

“நாதந் தொனிக்க நகைவிருது நின்றேத்த

தம்பூர் முழங்க தவில்வீணை தான்முழங்க
கொம்போடு யெக்காளை குலாவி நடம்புரிய
பாடினார் சங்கீதம் பலராகங் தேமுடன்
ஆடினார் நாடகங்க ளானந்தம் பெற்றிடவே

மரிகருதாள்

மோட்சமடைதல்

மாசில்லாக் கன்னி மரிகருதா ளாத்துமமே
தேசுலவு யேகன் றிருமுகமாய் வாருமென்று
வெற்றி முடியணிந்தார் வேதத்தின் சாட்சியென
மெத்த வரிசையுடன் மேலுலகில் வாருமென்று
சுத்தி யணியணியாய்ச் சூழ்ந்துநின்று சோபனங்கள்

அண்ணலே

- தலைவனே.

நாதந்தொனிக்க

யெக்காளை

சுவடிச்

சொல்

். நாகந

30

- உலகம். சதங்கள் - பாடல்கள்,
கின்னாரம் - ஒருவகை இசைக்கருவி.
தம்பூர்- தம்புரா என்ற இசைக்கருவி, தவில் - தோற்கருவி.
வீணை - நரம்புக்
- ஒருவகை ஊதுகுழல்.

- இசை

கருவி.

மேதினி

25

ஒலிக்க.
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Thou hast worn the flower big, do attain the city of perfection

As the heavenly oracle thus did proclaim,
Praying to Jesus to reach the Celestial world
‘That’s good’ sald the damsel pious with delight gracious,

‘Oh! Creator of the world when nothing did exist,
Oh! Lard, Oh! Son of God divine sans beginning,
Pray admit me to the celestial world at thy pleasure and grace’

‘Pity my life (soul)’
(She) looked up heavenwards, wept and prayed
And cried, Jesus, Oh! Jesus’,
When she was chanting thus,
They (Oliver's men) chopped her head to fall on the ground
Psalms

of Sermonizers

Then the sermonizers allowed by God boundless.
In nine bands united did descend,
Carols sounding and rumbling in vigour,
With Music resonant, ornaments and medallions joining in prayer
With tambur humming and tavil and vinai rumbling
With cornet and bugle in amorous intimacy adancing,
They did sing and render music with songs and tunes several,

Staged plays to attain bliss,
Oh! Soul of flawless virgin Mary Karutal.
Do arrive in the graceful presence of Ekan
Thus they placed the crown of victory as evidenced by scripture.

Mary

Karutal

attaining the divine bliss

‘Do Come to the world celestial with much pageantry’
They did utter words (such) surrounding her in row after row,

அர்ச். மரிகருதம்மாள் அம்மானை
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பத்தியாய்க் கூடியேதான் பரலோகங் கொண்டுசென்று
அப்போது யேக னதிகப் பிரியமுடன்
இப்பொழுது மோட்சமதி லிருமென்று கையமத்தி
சுத்த மரிகருதாள் துய்யகன்னி யாத்து மத்தை
கர்த்த ரிடந்தன்னில் களிக்கவைத்தா ராத்துமத்தை

35

மாசில்லாக் கன்னிமரி கருதாள்தன் சடத்தை

நே௫ித்துப் போற்றிசெய்து நீள்நிலத்தி லேயிருந்து
உத்த

40

கிறிஸ்துவர்கள் ஓரிடத்தில் வைத்தார்கள்

கன்னி இறந்த செய்தியைப் புத்தகத்தில் ஏற்றுதல்
என்று மவளுதவி யெப்போதுந் தப்பாது
யின்று நடப்பதுண்மை யெங்கோன் மனுவாகி

ஆண்டுயிரு நூறு அன்பதொரு நாற்பதுவும்

மாண்டு ஒருமூன்று மாநிலத்திலே நடக்கும்
மாதமு மாடிவரு நாலிரு வதிலே
போதவே கன்னி புவியிலிறந் தாளென்று
பேரான ஞானப் பெரியோர்க

45

ளானவர்கள்

சீரான புத்தகத்தில் தட்டிவைத்தா ரம்மானை
விளங்கும் நெறியுடையாள் மென்கொடியாள் மெய்வேதம்
களங்கமற வுரைத்துக் கன்னி மரிகருதாள்

பொய்யுகந்த

50

பூதலத்தைப் பொல்லாதென விட்டெழுந்து

மெய்யுகந்த விண்ணுலகில் விமலர் திருப்பதத்தைச்
சேர்ந்த மனதிற் சிறப்பாயு ரைத்தவரும்
அன்புவைத்துக் கொணர்ந்தது பாருமென் றுரைத்தோரே
என்பரனார் தன்னருளால் எல்லைபெற்று வாழ்ந்திருப்பார்.

55

ரஸ்

பரலோகம்
சீரான

- தேவர் உலகம்.

-

பெருமையுடைய.

உலகில்.

விமலர் - தேவர்.

கையமத்தி
களங்கமற-

இருப்பதம்

- வாழ்த்துக்கூறி.
குற்றம் இல்லாமல்.

மாசில்லா - தூய்மையான. நேஇத்து - விரும்பி.
பூதலம்

- பெருமை பொருந்திய திருவடி.

- உலகம்.

விண்வுலகில்

-

தேவர்
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Assembled in devotion and took (her) to heaven
Then Jesus with affection abundant,
‘Thou be now in state eternal’ thus gesturing with His hand,
He (Jesus) did ead the pure soul of Mary Karutal, the virgin immaculate
To rest in bliss with Lord, the creator,
The body of Mary Karutal, the virgin flawless
They served with affection and on the earth long,
Did Consign it to the Christians proper.
Her help will never fail for sure,
It truly doth happen even today,
One hundred and ninety years after her death as a mortal,
In three states on the twentieth day,

The news of the virgin’s death posted in the book

inthe month of afi
That the saintly virgin died on earth,
The revered elders wise in book proper,
Did record in ammanal

verse,

The damsel! of conduct illustrious, tender as a creeper,
Did expound true scripture flawlessly that virgin Mary Karutal,

Leaving this world dishonest as wicked,
Did rise to reach the gracious feet of the Lord
In the celestial world of truth favoured
Those who have narrated this account well,
In minds with love, those who have expounded for others to see,

They will by the grace of my Lord, live with attainments all

kkk
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இணைப்பு
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துணை நூல்கள்
முதன்மை
1. அற

நூல்கள்

மரிகருதம்மாள்

அம்மானை,

எண் டி. 2050

அரசினர் &ழ்த்திசைச் சுவடிகள்

(தாள் சுவடி)
2. அர்ச்சியசிஷ்ட

மரிகருதம்மாள்

நூலகம்,
1876

மழவை

அம்மானை

வை.தே.ம.

சின்னசாமி

செட்டியார் (பதி.), இலட்சுமி
விலாச

3.

சென்னை - 600 005.

us

W956

அச்சுக்கூடம்,

சென்னை,

eee eee

eee ee .

nnn nnn

(6ஆம் பதிப்பு)

செயின்ட் லூயிஸ் புக் டிப்போ,
விழுப்புரம்.

4. 'பேய்களை ஒட்டும் பேறுபெற்ற:
அர்ச்.

1993

மரிகருதம்மாள் அம்மானை

ஆ.பி. அந்தோனி இராசு (பதி.),
ஆரோக்கியம் பதிப்பகம், திருச்சி.

பிஎச்.டி. ஆய்வுகள்

செளந்தரபாண்டியன்,

௪.,

சென்னை அரசினர் &ழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகத்திலுள்ள
கிறித்துவத் தமிழ் இலக்கியச் சுவடிகள், சென்னைப்
பல்கலைக்கழகம்,

பிரான்சு அந்தோனி
இராசு. ஆ.
புவனேசுவரி,

ப.,

சென்னை,

1988.

கிறித்துவ அம்மானைகள்
ஓர் ஆய்வு,
பல்கலைக்கழகம், சென்னை, 1985,

சென்னைப்

முதல் ஐரோப்பியத் தமிழறிஞர் ஆண்டிறீக் அடிகளார்,
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம், சென்னை, 1982,

கட்டுரைகள்
சுகந்தி, இரா..,

சுப்பிரமணியம், பூ.,

'அம்மானை இலக்கியம் - இலக்கிய நோக்கமும் பயனும்”,
185வது தமிழ் இலக்கிய கொள்கை கருத்தரங்கு, உலகத்
தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை.
கதைப் பாடல்கள் - சில அணுகுமூறைகள்,
அன்று
உலகத்

(26.2. 1988

நிறுவனத்தில்
படிக்கப்
பெற்ற
கட்டுரை),
தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை.
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நூல்கள்

அகராதி நூல்கள்
கதிரை வேற்பிள்ளை,

நா.,

பெரியசாமித் தூரன்,

ம.ப.,

வையாபுரிப்

பிள்ளை,

எஸ்.,

தமிழ் மொழியகராதி,
ஏசியன் எஜீகேஷன்ஸ்
புது டெல்லி, 1997 (ஆறாம் பப்பு).
கலைக்களஞ்சியம்,
சென்னை, 19585.

சர்வீஸ்,

தொகுதி - 2, தமிழ் வளர்ச்சிக் கழகம்,

தமிழ் லெக்சிகன், தொகுதி - 1- 4]
சென்னைப் பல்கலைக் கழகம், சென்னை, 1988.

தமிழ் நூல்கள்
கிறிஸ்துவ

அந்தோனி
இராசு,

ஆ.பி.,

இருச்சி,

புனித

os

அம்மானைகள்,

ஆரோக்கியம்

பதிப்பகம்,

1968.

அந்தோனியார்

வரலாறு,

ஆரோக்கியம்

பதிப்பகம்,

இருச்சி, 1998.
அமிர்த சாகரர்,

யாப்பருங்கலக்காரிகை, கழக வெளியீடு, சென்னை,

ஆண்டிறீக்கு

அர்ச்.
தேவமாதா
தூத்துக்குடி, 1964.

அடிகளார்,

இராசமாணிக்கம், ௪.,

Flos Sanctorum

சரித்திரம்,

என்ற

அடியார்

தமிழ்

1978.

இலக்கியக்

வரலாறு, தமிழ்

கழகம்,

இலக்கியக்

கழகம், தூத்துக்குடி, 1967.
இராசாராம்,

த.,

தமிழில்

அம்மானைப்

பாடல்கள்,

குமாரசுவாமி

அச்சகம்,

பூம்புகார்ப்

பேரவைக்

புத்தேரி, நாகர்கோயில், 1970.

இலக்குவன், அரு.)

அப்பர் பெருமான்
கல்லூரி வெளியீடு,

இளங்கோவடிகள்

சிலப்பதிகாரம், தமிழ்ப்

இன்னாசி, சூ.,

கிறித்தவ இலக்கியச் சிந்தனைகள், வளனருள் வெளியீடு, 1984.
கிழக்கே
மறைந்த
நாகர்கோவில், 1980.

ஏசதாசன்,

ப.௪.,

வாழ்வும் வாக்கும்,
மேலையூர், 1980.

பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர், 1985.

கதிரவன்,

இரட்சணிய
யாத்திரிகத்தில்
சுதா பதிப்பகம், இருச்சி, 1981.

ஜெயகுமாரி

கிருத்துவக்

ஸ்டோர்ஸ்,

கோட்பாடுகள்,

அர்ச். மரிகருதம்மாள் ௮ம்மானை
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இறித்தவத் தமிழ்
சங்கம், 1992.

சண்முகம் பிள்ளை, மு.,

வகைகள்,
சிற்றிலக்கிய
சென்னை, 1982.
மணிமேகலை,

சீத்தலைச் சாத்தனார்,

நிலையம்,
சுவடி

சுப்பிரமணியம், பூ.,

ஞானசிகாமணி,

இயல,

மணிவாசகர்

இலக்கியச்

பதிப்பகம்,

உ.வே.சாமிநாதையர்

நூல்

1987.

உலகத்

தமிழாராய்ச்சி

நிறுவனம்,

1991.

இரட்சணிய
சொசைட்டி

வீ.,

டாக்டர்

சென்னை,

சென்னை,

கிறித்தவ

நாடகங்கள்,

கோவிந்தசாமி, பெ.,

சோசியல்

யாத்திரிகம் ஓர் ஆராய்ச்சி, கிறிஸ்டியன்
ஃபார். ஓரியண்டல்
கல்சுரல் அண்டு
ஸ்டடீஸ்,

சென்னை,

1983.

ஞானப் பிரகாசம், வி.மி. &
அறவாணன், க.ப. (பதிப்.),

வீராமாமுனிவம், ஐந்திணைப்

தண்டபாணி

அறுவகை இலக்கணம், தவத்திரு சாந்தலிங்க அடிகளார்
தமிழ்க் கல்லூரி, பேரூர், 1978.

சுவாமிகள்,

தண்டியலங்காரம் மூலமும் உரையும், கழக

தண்டியாசிரியர்,

பவணந்தியார்,

மருதமுத்து, மொ.,

பதிப்பகம், சென்னை,

1985.

(பதி.),

சென்னை,

1971.

நன்னூல்,

கழக வெளியீடு,

ஆமையர்
சென்னை,

அம்மானை,
1997.

சென்னை,

1953.

ஆசியவியல்

நிறுவனம்,

முத்து சண்முகம் &
நிர்மலா மோகன்,

சிற்றிலக்கியங்களின்

ரொஸ்சி என்னும் சின்ன
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செபபரிய பொயயுடையார்
திருடா மறையோர் மொழியைத
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பொய்யறு தானவர்போல புலையா
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வஞ்சமனத தாசிகளும்
95

1
11
III, 1V
I
11
ul
IV
LIU, 1V
11
11,1

பொங்கியெழுந்

தபபொழுது

பொங்கழலபோ
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1, IV

ஓங்கித்

பணணி

பததிவைதது நேரொழுங்காய்ப்
பரம்டொருள வீற்றிருக்கும

பத்திவைததுத தானுசந்த பரம
பதியால மோட்சம்
ஒத்தபர மணடலத்தை ஒடுங்கித
தியானஙகள செய்வார்
உத்தம வானோக்கி ஒழுஙகாய்ச்
செபம்

[
Uy, UW, IV

பீனயுள்ள

வந்து வளர்த்தவரை
ளுங்கூட

மரிகருதும்

வேறுபடுகிறது

6-2. பெருமையுளள

1, Il
U
IV

வளர்த்துமிக

[, 111, [37

நானவாதான என்றுரைப்பார்
வானவாகள

[1
11,117

. வளர்த்தபின்பு

Ti, IV

நாட்டமுடன் வநதிருந்து
வாடடமுடன

Hi, IV

போனாளே

பொல்லா
புலையன்
புல்லன்

11

செத்தமனனர்

யெடுத்து

போடடி கொணடு மதது
போலுருவ மேயெடுதது
14

தானரகில போனபின

[11], [37

வன்னெருப்பில் போட்டுவைதது

13

I, IV

தாயார் மடிந்திறந்து

வாதைசெயது

வன்புகொண்டு வைத்திடுவார்
மனமபொறுக்க மாட்டாமல்
வன்புகொண்டு வாதைசெயது
வன்னரகில் போட்டுவைக்கும்

யென்போன்

தாயா ருடம்பழிந்து
தானரகில் போனபின

ஓ

110

தேயோதேசி

புரிவாள

கண்டுகொண்டு

கோதையரும்

கண்ணாலே ஆத்துமத்தில

கண்டுதியா னம்புரியக் கண்ணால்

வருங்காட்சி

U, IH, IV

பாட வேறுபாடுகள்
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கொண்டறிவின் கண்ணாலே
கோதைகன்னி மோட்சமுற
20.

அ௮ண்டரண்ட

அப்பாலே

ஐம்பொறியின்
32

மும்கடந்து
முங்கடந்த

அம்பரனைத் தன்னறிவால்
அண்டபிண்ட முஙகடந்து
அப்பால் அருளொளியாய்

38

It

Il, 1V

39

பரமபதியில இறைவர்சரு
வேசுரனார்

நித்தியமும்

தோததரிப்பாள்

* நிலையிற் பொறியடக்கி
பரஞசுடராம் ஏகசரு வேசுரனை
22. அறுக்கை

il
Ul, IV

2&

இப்படியே மாதவத்தாள்
எண்ணியெண்ணி யேமனதாய
இப்படியே மாதவததாள்
எண்ணி இதயமதில்
ஆசைவிட்டுத் தானிருந்து

யேயொழித்து

ஆசைதனை
ஆசை

வழியொழிந்து

26. தெரிந்த மரிகருதாள் சிததிரரூபக
கன்னியரும்
சிறந்த மரிகருதாள் சித்திரரூபக்
கன்னிகையாள்

திருந்து மரிகருதாள் சித்திர
ரூபம் போன்ற
27

28

கன்னிகையாள் தன்னையேதாங்
காத்திடுவாள் காசினியில்
கன்னிகையர் கற்பியலைக்
காத்தினிய காலலதாய்
கன்னிகையாள் கற்பியல்கைக்
கரததினிய காவலதாய
இந்நிலத்தில் பாவம்வரும்
எல்லையெல்லாம தானடைத்து
உன்னிவரும் பாவவழி உள்ள

17

வாசமெல்லாம்

HI, IV

தனையறிந்து

I

H, I, TV

முற்றறிந்து

[, [11,197
it

தட்டுகிறாள்
திட்டுகிறாள்
என்று புராணஙகளோடும்

இசைந்ததொரு நால வேதம்

I

பாதினெண் புராணமொடு
பன்னரிய நால்வேதம்

11, 111,157

ஒன்றுபட சாஸ்திரத்தை
ஓதவேதான் தடடுகிறாள்

[
[1

விழலெனவே பேசுகிறாள்
விதிமுறையின சாததிரத்தை
விழலெனவே பேசுகிறாள்
41

Ul, [IV

தட்டுகிறாள் தேவர்களைத்

தழல்நரகப பேயெனவே
மாசுறவே

11,111,

42.

[
11
Ill, 1V

[

பெண்கள்வைத்த
il

மாமோகக்

காரனென

ஏசுகிறாள்

தேவர்களை

எரிநரகப்

பேயெனவே

IH, TV

விட்டெறியச் சொல்லுகிறார்
வேதபுரா ணஙகளெல்லாம்
ஏசுகிறாள் நம்முடைய
இசைந்தநலல தேவர்களை
பேசுகிறாள் நமமுடைய
பெருமையுள்ள தேவர்களை

॥
11
I, IV

[1

எலலாபுராணமதில இருக்கின்ற
தேவாகளை
எலலா புராணமதில் இயம்புகின்ற

I

TH, 1V

தேவாகளை

I

எல்லாமறைநூலும் இயம்புகின்ற
I, IV

தேவர்களை
44. அலலா

If, WI

தேவரொடுநம்

ஆண்டவணா
அல்லாமல்

IV
45

தெல்லா மேயகற்றி
உன்னிவரும் பாவவழி
உள்ளனவெல் லாமகற்றி

28. ஆனமுக

[1

வாயில்களை

விதிமுறையாஞ சாத்திரததை

காணவென்று

சுத்த மரிகருதாள் சோர்வுபடா
தேயிருக்க
கருத்தினில தானறிந்து கற்பனைக்
கேற்றவழி
23

40

மனதுவைத்து

அவரிடத்தில

வளமை

வளமையெலா

தானிருக்கும்

அண்டரண்ட

21.

ஐம்பொறியின் வாசலதை
[11, [7

உண்டெனவே

வேறுமொரு

உண்டாமெனவே

Hi, UI, 1V

என்று மறுமொழிக்
கிசைந்துரைபபாள் கன்னியரும்
என்று மனம கனறி மீசலி டும்

[

தந்தையரே

il

என்று மனமகலஙகி

சலித்த தந்தைக்கு
46

1

ஆண்டவர்

நன்றுபட அப்படியே

இருந்து

Il, IV

அர்ச். மரிகருதம்மாள் ௮ம்மானை

194

அன்று மரிகருதாள
அலர்வாய்

மலர்ந்துரைப்பாள்

ஆகவெனவே

47

ஆகுஎன
தாளாகவே

48

படைத்தோன்

யாவும

படைத்தோன்

Mf, U1, 1V

59

I
IL, I, IV

யிருப்பான

நிகழ்மோக
60

i

காரணனாம்

தானாய் இருந்தபிரான் சருவாதி
காரணனார்

UI, IV

49,

பெண்களுடனே சேரான்
பேரொளியா யெங்குமுளான

I
Tl, UI, V

50

சிறக்கும் பரம்பொருளோன
செப்புகிறேன் ஐயரேகேள்
மறுகறுப்பொன் நில்லாதான்
மனோவாக்குக் கெடடாதான்
வல்லபெருஞ்

சோதி

மகாபெரிய

54

வல்லபரஞ

சோதியைததான்

வாகுபெற

நான் தொழுவேன்

HI, IV

ஆகமங்கள்

I, WI, TV

எலலாததிலும பாரு இறைவரங்கே
இலலை

ஆகத்திய
ஆகடிய

65

நாணமிலலாத

II

ஆகமத்தை

தந்தையரே

55.

64

ஐயா

எலலாத்தையும
இறையவனாந்

66

ஆவதெனில
தேவரலலோ
காரரலலோ

பாாபபோன்
தெயவீகன

56

தெயவீகன்

தடடிவிடடாள
தநதையாக்கு

57

58

நன்றுரைக

மேவாத
72.

உததரங்களே உரைததான்

11, 17

தேவர்கள்தான்

பெற்றெடுத்த தந்தையும நீர்
என்னுரையை

1
11
Ul, IV
I
iL, 0, 1V
LU
il, IV
LI
Il, IV
I
HL 1, IV
L WIV
1
[
IL, IV
111

முற்றுத தளனறிவு
தநதையரும

போனதற்

0, 10, 1V |

பினனால

சிலநாள் பூமிதனிலேயிருந்து

I

போனதறபின தந்தையரும்
பொங்கழலசேர் கூளிகளாய

UL, IH, TV

ஈனமுற்றுப பாவவழி
எலலார்க்கும் போதுவித்து
ஈனமுற்று வன்னரகுக்

உம்முடைய

தந்தையரே நீர்வணங்கும்

வெடக

ரா ரர

மனதறிவு

॥
1, 1V
I

பெருமகள்தான்

வெடக

மிலலாத வனகுருடாய்

ளின்னமும

அமபுவியில்

தகப்பனுக்கு
சொல்லித தந்தையாக்கு

11, [7

நானுரைககச சொலலுகினறேன்
ஒன்றுபட இவவிதமாய
அபபாரே

எனறு
எனறு

எனறு சொல்லித தகபபனுககு

il
70

இறையவனாந்

யுழுது

தேவன் பில்லி
வேத பில்லி

67. அவனிதனில

68

I

தேவாகளை

நாணமிலலாதே

11

தனைச்

சுமந்து திரிந்தாகள்

Hf, TH, IV

I
11,111, [7
I

உம்முடைய

ணமதாய்

செயதார்கள் பெண்களைச்
சுமந்து திரிந்தார்கள்
செய்வார்கள் பெண்களைத
திரிந்தே சுமப்பார்கள்
தொயவோடு பெணகள்

நன்மை

“TL, I, IV

பாவமதால்

லீலையில ஸ்திரீகளோடு
நிஷ்டூர மாகவேதான்
நீலிஸ்தீரிகள் தனனை
நிர்வாண மாகவேதான்
லீலை செய்து பெண்களினை
நிருவா

62

தந்தையணணல

வல்லபரஞ் சோதியைததான்
வாகுபெற நான் தொழுதல்

வைப்பாகப் பெண்கள் வைத்து
மகாமோகம் செய்தார்கள்
நிந்தையுறப் பெண்கள் வைத்து

சருவதயா பரனார்
தானாய் இருந்தபிரான் சருவாதி

53

10, IV

சங்கையற்ற தேவர்கள்

நல்லபிதா வேகேளும்

If

கேருகின்ற காலமுறறு
ஈனமுறறு வனளரகில் இருக்கின்ற
பொல்லாத

11, [7

பாட வேறுபாடுகள்
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வித்துசித்தை மோகினிக்கும்
வெங்குறளி பேய்களுக்கும்
சித்துவித்து மோகினியால்
சேர்குறளி செய்தவனை

74,

சீருறவே தான் வளர்த்து
49-52 முற்றிலும் வேறு.
Il, Vv

அத்தனைக்கும் வந்துதவு

75.

அழல்நரக

கொண்டு போவதற்கு
பேய்கள் சூலத்துடனே
பெருஞ்சடைகள் தீயெரிய
பேய்கள் சூலத்துடனே
பெருவாயில் தீயெரிய

76.

யிறுக்கி

மாயவித்தை கற்றவனை
வன்னரகி லேகொடுபோய்

it, IV

ll, IV

79,

tl, IV

இறுக்கிப் பிடித்து
பிரிப்படாதே படிக்குப்
பேய்கள் கொண்டு போனதுவே

I

அறுக்கையுடனே அழல்
நரகில் போட்டனவே

Ii, IV

தகப்பனாத்துமந்தை

வழிதனிலே ஆடடுமந்தை

56. தியக்கமுற்று மன்னவனும்

தியங்கிஒலி வோருமன்னன்
தியங்கி மயங்கி
தியங்கி மதிமயங்கி
57. ஊறுபட

ஊறுபட்ட
உறுகொடிய பாதகனும்
உற்றெழுந்து மெய்சோர்ந்து
58. தாறுமா

வெண்பா

ஆகும்வெகு
ஆனதுவுமே
46.

மந்தைகள்தான்
வெகுவாய்
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நீடு மரிகருதை

59.
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நீடி வெகு மந்தையுண்டு
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48.
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மேய்த்தடைத்துத்

தானிருக்கும் வேளையிலே

திளைத்தபெரு மந்தைகளைச்
சீருறவே தான் காத்து
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வெறி மோகமுடன்
வெகு மோகமுடன்
வெகு சோபமுற்று

கொண்டானே
61.

அரண்மனைக்குப்

போனதற்பின்
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மதிமயக்கம் கொண்டொலிவோர்
வந்த நினைவுகெட்டு மருவிரக
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வளாட்டைத்

தான்மேய்த்துக் காத்தடைப்பாள்

ru

60. தாகமுடள் அரண்மளனக்குப்
போனபின்பு
தாகமதி விரகம்
கொண்டுமன்னன்
தாகம் அதிமயக்கம்

நேசமுடன் வளர்த்த

நீட்டமிகு மந்தையுண்டு
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தாறுமா நாகிமிகு
சத்தியொடு பித்தமுமே
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றாகவேதான்
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மிஞ்சிவளர்
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ஆரவாரத்துடனே
67

அவளை

Il

திறைகொடுக்கும அமுர்த
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lll, IV

ஒலிவோருமன்னா
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சொலவான
காரியததைச் சொலலிடுவீர்
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அண்டியெனனைக்

I
ll
U, IIL, IV

சேவகரும

உரைககலுற்றா
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என்றவச

11
IU, IV

இறைபரனைத தோததரித்து
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வேதமதிலே பெருமை
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புகழ்ந்துயென்னைக் கேட்டதென்னா 1
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வேணுமென்று தானொவிவோர்
மெயதவத்தில் பாரத்து
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வராமல

காககிறதும

தனதுமக

தகபபனா

D

13

138

TI, 11, TV
]
1]
Hl, [37

I

ஒதுஙகிளேன் மன்னவனே

Il, HI, TV

இசைந்தொலிவோ

ரேதுரைப்பான்

[

Il, HI, IV

காமவெறியாலுரைட்பான்

ர

கடுஙகோப முறறுரைப்பான்

I, I, IV

எந்தன்முனளே
பேசுகிறாள

I

பஞ்சமெத்த

II, If, IV

[

அழகுக்கு
ஒப்பாமோ

149

2

TL, UL, IV

65

தகபபன
156

மோகமுறறுக்

தனபலஙகள கொணடு
பணணுவரோ

உற்றபுகழ் மன்னவனே
உன்காவல வேலியலலோ
உற்றிடு மூன் வேலிதனில்

i, I, TV
I

ஓப்பிடவே
ஓப்புளதோ

தசபபன்

கலியாணஞ செயவதுணடோ
துன்மோகமுறறுத் துணை
மணநதான செயவதுண்டோ

ர்
[|
IN, IV

பேசுகிறாள்

ரானவர்தான

களதததோரு

பயிரதுதான
பலனகொடுககும
பயிா செழிககும

148 வடிவுக்கு

ளானவளைத

தனமகளைப் பெறற
மிகவாசை கொணடு
தன்மகளைப் பெறற
தானாசை கொண்டு

I
I, 11, IV

எநதனமுன்னே பஞசைமொழி

Ba

வருநிசிதம போககி
வளாபபதுன் மாடசியலலோ
135

47

Il, IV

மானவரை

மங்கையர்
130

146

II

மாதருட

மன்னவனே

ஏநதல் ஓவிவோர் வெகுண்டு

யிலலாதவர்ககுத்

தரித்திர

129

145

தந்தைதா யில்லாதவாககும்
தரிததிரிய மானவாககும
தந்ைத யில்லாதவாக்கும

தரிததிரர் தமககும்

11, 111, [37

அப்பயிர்தாள்

உரையைக் கேட்டு

ஆதாரமற்ற

தன்பலத்தாலே . . . செயகுவரோ

H, TI, 1V

1]
UL [Vv

பரம்பொரு ளான
பரம்பதி நற்பொருளாம

I
II, WL, IV

சஙகை கெடடு
கூசாமல
நலல வஙகிஷததி லுள்ளாள நஙகை
பஙகமில்லாமல்
நலல வஙகிஷததி லுளளாள் நஙகை
சஙகையிலலாமல

[
II, Il, IV
[
1]

லிள்ளுகிறாள் எப்பேசசும
வெகுஞானம கறறவளாய

Ill, IV

ஐயரேசு கிறிஸது

்

ஐயோ கிறிஸது
உதிதது

பய்
I

உறறு

IL, I, [Vv

மைவிழியாள போன
மயககமதைப பார்த்தீரோ
மையார் குழலாள
மயக்கமதைப பாரததீரோ
மையா குழலபோன
மயககமென்ன எனறநதற்பின்

l
i
HL IV

பாட வேறுபாடுகள்
157.

198

199

சருவேசுவரனுடைய தனது
வேதந் தனையே
சருவேசன் என்றுரைப்போன்
தன்னாகம முறையை
சருவேசன் எனறுரைப்போன்
தன்னாகம நெறியை
சொலலுகிறாய்

159.

விண்பக்தி

கண்ணோ

[1], [57

கண்ணகன்ற பேரொளிசேர்
கணணோ யுடையவர்க்கும் கட்டை

கொணடுவந்தோன்
கொண்டதென்றும்

175.

அந்தன்மை போலவேதா
னாத்துமத்தின கண்ணறிவும்
அந்நோயைப் போற்காணும்
ஆத்துமத்தின கண்ணொளிவு
அன்னவைபோல் யாவருமே
ஆத்துமததின் கண்ணொளியின்

176

உத்ததுவே சொலலிவந்தா
லுந்தனுககுக் கோபமுண்டாம

கொண்டுவந்தோன்

சேகரித்தோன்
163

சூதர்

165

இவனுடைய வேதமதில் எப்படி நீ தான்போனாய்.
அவனிதனி லுனைத்தான்
I
ஆகடியம் பண்ணுகிறார்

11, 111, 1V

யூதர்
166

அவனிதனி

ஆகடியம
168

உன்னதததைக்

லுன்றனைத்தான

ஆகடியம பண்ணுதறகோ
அவனி யெங்கும உநதனைத்தான்
பணணுதற்கு

உயாஞானக்

HI

உன்னதத்தைக

உயாஞானக்

I, IV

வான்கதி தேடாதவர்ககும்
மண்ணாசை கொணடவாக்கும
178

மண்ணாசை கொண்டவாககும
பொன்னாசை கொண்டவர்க்கும
169

170

பகையாகவே யிருக்கும்
பழிபபினைகள் சொல்வார்கள்
பகைபழிபோல் காணும
பல வருத்தமே யுறுததும்
நகசையாகவே சிரிப்பா£
நரகவழியில நடப்போர்
வெகுகடினம் என்வேதம
விதிமுறையில

1/2

நல்லொழுக்கம்

மகுடமுடி மதுரருணச
சீரரசே யாதியினம

மகுடமுடி மதுரகுணச்

கண்டால்

கண்ணினொளி

இய

தானறிவான் கண்ணாலே
தான்பார்க்க வேபகையாம்

அஞ்ஞானமே யகறறி
அன்புடனே கேளரசே
அஞ்ஞானமே

அன்புடனே

11, 111,757
179

]

காணரசே

வேசுரனார்

பராபர மதான
பரமசரு வேசுரனார்
180

Il

யகற்றி

Ill, IV

பரம ஞான தீடசை
யாருலகில் கரிஷமாம
பராபர மானதொரு
பரமசரு

Il, TH, V

மகுடமுடித் தேர்வேந்தே
கேட்டருளும்

கண்டால

கண்ணொளிவாம்

வேதாந்த நல்லொளியை

யறறவர்ககும

111, [37

ஞானசூரியக் கடவுள்
நாதர்சரு வேசுரனை
மெயஞஞானச் சோதியின்றன்

மணணுலகத்தோர் தமக்கும

வானாசை

விண்ணிலொரு சூரியனைப்
பார்கக வெகுபகையாம்
விணணோரொளிமேல் மிகை
வருத்த முண்டாகும்
விண்ணொளியும தோன்றாது
மிகவருத்த முண்டாக்கும்

மோட்சமதை

விண்ணுலக மோட்சமதை
விட்டிறங்கி தேவனென்று

161

யுடையவர்க்கே

யுறுததும் விழிக்கும்
174

விட்டிறங்கி யேயிருவர்

160

கண்ணோஷக் காரருக்கும் கடடை
கிடக்கும் விழிக்கும்

[[

l
IL, I, IV

சொலலுகிறேன்

IL, TV

சீரரசே கேட்பீரால்
173.

Il
111, [7

கரவில்லா தேயிருக்கும்
தர்மவழி யானதிலே

தராதலத்தைத் தானமைத்துத்
தனது வலி யாலினிய

II

அர்ச், மரிகருதம்மாள் அம்மானை

200

விருத்தம வேறு.

தராதலததைத் தான்சமைத்துத்
தனது

வலத

இவரேதா

59.

தாலனைத்தும

மாயிருந்த யேக

61

நன்மைஎல்லாம்

I, W, IV

சகலநன்மை
62.

தருபவரும்

எல்லாம் நிறைந்தவராம

எங்கும் இருந்த ஏகஞானச் சொருபி

காரணமாய்
சுயம்பரமாய்

கண்டுரை

1]

II

உங்கள்

I

எங்கள்

TI, WI, IV

கட்டுரை

Ill, TV
I

மழ, 111, [7
1

ஒபபுடனே நானுனக்கு
ஒழுங்குடனே சொல்லுகிறேன்

வகுத்தளிததோன்

I

பத்துமொழிக

கற்பனையைப்

Il, 1, IV

பாஙகுடனே

சொல்லுகிறேன்

I

உறுமனுஷர் புததியினால்

11, 111, 157

73-97 வேறு

102.

கணககுரைத்து
கணககெடுத்து

Li
Ii, [V

நரகில்
ளரிநரகில்

ந
TI, 1, IV

ஏத்தி முடிகொடுப்பார்
இலஙகு முடிதரிப்பார்

1
11
111, [7

ஏற்றி முடிதரிப்பார்
103

வந்ததற்பின்

மாந்தருக்கு
104

நடக்கவே மனுவோ
நனளமைதின்மை

105-108 வேறு

துதிகொள்ளுவதும்

உற்றறியத தம்மையுந்தான

எழுந்தருளி எங்குமநடுக்
கேட்பவராம்

திறமுடனே புததி கொணடு
சிந்தை

நடுக்கேழக்க இப்புவியில்
வாரவரும

99

பொய்யும் மெய்யும் வகுததுரைக்க
பொய்யும மெய்யும் வகுத்தறிய
தப்பிதமோ வகுத்தறிய

பொருளனைததும் ஈடேற்றி
வாரவரும
சகலபொருள் எலலாம

TL, TH, FV

66 to 71 - முறறிலும் வேறு

98

11, [7

செப்புகிறேன கேளுமன்னா
தேவபத்து நீதிதன்னை
உற்றுக்கேள் மன்னவனே
உமபரிறை பரமனருள்
உற்றுககேள் மனனவனே
உம்பரிறை யாங்கடவுள்

இவரே படைப்பவரும
இவரே அழிட்பவரும
திரிபுவனம எல்லாம்
படைததளித்தோன்

72

Il, I, IV

1

11, [1], 157

எங்கும

நிறைந்திருந்தோன்

65

I
I
Il, I, IV
I

I

எப்போதுமே

யிருந்தோன்

I
Il, I, IV

மன்றல் செறி
கன்னல்மொழி
வகுத்துரை

எங்கெங்கும்நிறைந்து

எப்பொருளினுள்ளும் உறைந்தேன்
எங்கெங்கும் இசை
பொருளினுள் நிறைந்தோன்

என்ற
சொன்ன
தோன்றல்

தானாக இருக்கும

பரம்பொருள்தான்

121

இசைந்து

I

பரம்பொருள்தான்

இவரே

Il, IV

1
I
i, IV
I
1
11, 7
I
Il, Wi, TV
I

11,111, 7

சந்திரனுஞ சூரியனும
தரணிமனு வானவாக்கு
சந்திரனைச சூரியனைச்
சாந்த பஞச பூதியததை

I
I, I, VV

சிந்தைமகிழ்ந தேயிறைவா

தீவடடி என்றுரைத்தா£
இததரையில நாம்வணங்கா

I

தென்றெழுதி

Ul

வைத்தனர்காண

இத்தரையில் நாமவணங்கா திருக்க

]
II, Tit, IV

எழுதிவைததார்
ஓதுகிறேன்
லூந்திதவாய்

Ill, IV
I
I

[
I, TH, IV

ஓர்ந்து தயவாய
. புததிகெடடு பூதலததோர்

ரர, 17

பொய்யாணை

லீணாணை

201

பாட வேறுபாடுகள்
37-40, ஏழாவதின் ... . எழுதி வைத்தார்

19. செய்யா திருக்கச் சிறந்தெழுதி

I, 1, IV
மன்னா
பாழங் களவுகுடி பலர்பொருளைக்
கைப்பறித்தல்
1]
பாழங் களவாகப் பரபொருள்
கைப்பற்றிடுதல
11,117

நித்தியனார் நாமமனத நேர்ந்து

ஆசரித்தொழுக முற்றெழுதி
வைத்தனர்காண்

IL, M1, IV

20-24, துய்ய-மூன்றாங்/கற்பினையைச்
சொல்லுகிறேன் கேளுமன்னா . .

அளவிலாத்

இறைவர்

அழிவழக்கு பொய்சாட்சி ஆன

நேசமிகத் தீட்டிவைத்தார்
IL, IV

நாலாங் கற்பனையில்

உற்றெழுதி

வைத்தனர்

காண்

Ul

46-49, ஒன்பதான . ட காண்
ஒன்பதாம் கற்பனையை

வகுததெழுதி வைத்தனர்காண்

I

. ஒதுகிறேன் கேளரசே

IH, IV

தன்தார மல்லால் தவறிப்பிற தாரமதை
அபேட்சை செய்யவொண்ணாதென்
றறுத்தெழுதி வைத்தனர் காண்
11

30-32 பூணும்படி அஞ்சாவதின்
பயனைக் கேட்டருளும் ஒருவர்
தனக்கொருவர் உறுகொலைகள்

ஓதஇனி அன்றெழுதி

செயயாமல் பொருத்த கருணைக்

காண்
50-53. பத்தாவதின்
பததாங் கற்பனையை
மேன்மையுறச் கேளரசோய்

பிரிததெழுதி

வைத்தார்காண்

அஞாசாகும கற்பனையில்
அறிவதனைக் கேளுமையா
நெஞ்சார வஞ்சகொலை நெடும்
புவியில செய்யாமல் பெருத்த

UT, IV
I

ஒருத்தர் பொருள்தனககு உற்றாசை
சொள்ளாமல் விரித்தே தெளிந்தறிய
விரித்தெழுதி வைதததார் காண்

1[

நீயுணர்ந்து கேளரசே, விரைந்தெழுதி 111, 1*

கிருபைக்கடலோன் பிரித்தெழுதி
வைத்தனர்காண
அஞ்சாகும கற்பனையில்
அறைந்ததனைக கேளுமையா
நெஞ்சார வஞ்சகொலை நீள்
புவியில் செய்யாமல்
பெருத்த .
காண

11

33-36. ஆறாவதின்
திருத்தாறாம கறபனையைச் செப்ப

1

54

இந்த மொழி பதது
மிரண்டான கற்பினையில்
இந்த கற்பினைகள் பத்தும்

TH, IV

மோகாசை

கொள்ளாமல் முதிர்நினைவில்
வையாமல் ஏகாதி காரணனும்
இசைந்தெழுதி வைததனர் காண்

மோகபவம் செய்யாமல் முதிர்
கொள்ளாமல்

tl

ஒழுகுவதே நனமையிதுவென்று

தந்ைத தாயானவர்க்கும் தங்கள்
தங்கள் மைந்தர்கள்தாம
வந்தையுறச் சங்கை செய்ய

நினைவு

H, 0, 1V

பல தூறு உரைக்காது
இழிவரலே நனமையிதென்
றேஎழுதி வைத்தனர் காண்

25-29. நாலாவதின் பயனை

இனிக் கேளரசே

1

உளவெட்ட௱ய் கற்பனையை
உற்றுரைக்கக் கேளரசே

நாளதனை ஆசரிக்க வேணுமென்று
அம்புவியின் மாந்தருக்கு

கடலோன்

Ui, MI, IV

418 எட்டாவதின்
... நீர்கேீளும்

திருநாள் பூனச கடமையுள்ள

வந்தடையும்

துரோகமென்

றன்றெழுதி வைத்தனர்காண்

மூன்றாம் கற்பனையில் கர்த்தர்

நேசமுடன் வரைந்தார்

1

ஏழாகுங் கற்பனையை
எடுத்துரைக்கக் கேளு

வைத்தார்காண்

Il, IV

55.

I

இருகற்பனை யதனிற்

Ul

இப்பத்து கற்பனையை
இரண்டாகுங் கற்பனையாய்.

Til, IV

அந்தமுட னேகடவு எடக்கி
எழுதி வைத்தார்
பந்தமுடனே யடக்கிப்
பகுததெழுதி வைத்தனர் காண்
செப்பமுட னே அடக்கி
தேர்ந்தெழுதி வைத்தனர்காண்

56. இப்புவியி லாசைவிட்டு
இறைவர் தனை ஆசிிதது

I
U
Ill, ர

I
மிய

202

அர்ச், மரிகருதம்மாள் அம்மானை
வல்லசரு வேசுவரனை
மகாசினே

வல்லதவ நேசமுற வரிந்தெழுதி

334. வேறான பல வரிகள்

11

வைத்தனர்காண்

35

வல்லதவ நேசமுற வரைந்தெழுதி
TI, IV

வைத்தனர்காண

36

சினேகிததது போல
தன்னைச் சிநேகிப்பதுடோல்
சா£ந்தமற்ற யாவரையும்
உன்னிசகல

எனப

[1
I, IV

உவந்தெழுதி

38

உரைத்தனா
39

எல்லைவழியே நடந்தால
இந்த விதிபோல்
இவவுலகி லேநடந்தால்

தஙகதியில
வாழ்ந்து

[8
UI, IV

பநதிதனில் வீறறிருநது
மதிததெழுதி வைத்தனர்காண
UT, IV

aw

நினைநது
ஒபபுடனிதுவுமனறி

i

ஒப்புநின மறைதானென்று

[|

ஒபபறுன் வேதந்தான ஒன்று

ய்

14-4

J, UI
I, IV
ர, 111
I, IV

வீதி வநதான
இழிந்தனா காண

I

56

வெடடுககு நின்று

விறகு சுமநது விற்று

தள்ளலாமோ

IU, TV

எனறு

வோருமனனன

]
TH IV

IU, IV
1, 111
11
IV
1, 1
ILIV
I
11
ILIV

எடுததனர் காண
54

சமயததைத
ஒலி

வந்து

I

எமதுவேதச்

இறைவன ஒலிவோரும

பத்திவைககுமுள் தேவன

a. எடுத்தலைந்தான்

நுமதுவேதம

தள்ளலாமோ?

மயக்கிவைதது

ஆடுமந்தக காரியல்ல என தேவன் 1
ஆடிக் கலந்தனன்காண் உனதேவன் 11, 117, 137
46. பிரமக கபாலமேந்தி
[, 11]
பிரமக சுபாலம பிடிதது
IL
வெறுங கபாலம் பிடித்து
IV

தபபறு மூனனோர் சொன்ன
தபபறும

11

சபையில

சினந்து

சமயததைத

LIV

புரவியாக்கியே நரியைப்
பொற்புக கொணாந்தே மனுவை

சடையில வைதது
சபையில் வைத்து

என்றமலன வருததெழுதி

உளளதாமோ?

11

Il, IV

புரவியெனும் நரியைப

பயிற்றினாகாண உன தேவன

வந்திருடபார் என்றுபரன

சமயததில

Ul
I, IV
LIV

பிடித்துவைதத துன்தேவன

மயக்கமுறறு
4

பங்கடைந்து பாககியராய

தபபறை

உன்வேதம்

மயககமுற

சாந்து பரனதனது

வைததனாகாண

கான் உன் தேவர்

காண

பிடிதத மானிடரை
40

வைததார்காண

சதாகாலமும

11
IU, IV

புரவியென நரியைப போய்ப்

மோடசவழி

மோடசததில

உன்படுத்து முன் தேவன்
உரைத்தது

வேணுமென்று தானிறைவர்
வேதகற் பினையாக
இந்த பத்து கறபனையின்

சந்ததமும

பாராமல்

உடனேபல்

வைத்தனர்காண்

எனறெழுதி

உன் வேதம

Ul
Iu, IV

உடன்பாராமல்

மனுவோரும்

உன்னி சிநேகிக்க உற்றெழுதி

பேணியிது

பணித்தானே உன் தேவன்
பகர்ந்தனாகாண உனதேவர்
பகாநததெனும்

11, 111, IV

அன்புற்றிருக்க

64

அணிந்தானே உன் தேவன்
அணிந்து பல தீதாக

அணிந்து மிகு தீதாக

சங்கையுற்றுத்தான்

62.

II
UI, IV

2 வேறு 3 வரிகள்
5 வரிகள்

கத்துடனே

வெடடி விறகுதனை விற்றனர்காண
58

I
Il, I, IV

வீணுக்குப் பாவலர்க்காய

விறறுவிலை பேசிநின்று

I, II

பாட வேறுபாடுகள்

203

வீணுக்குப் பாகலின்காய்
விற்றனர்காண் உன்தேவர்
மீனுக்குப் பாகற்காய்
விற்றனர்காண் உன்தேவர்
59

74-92 வரிகள் 1-ல் மடடுமே உள்ளன.
111, [7
_-

Tl, IV

பணண

1, If

புணர்ந்து
செய்து
60

Il
IV

மாலைகளும்

64.

65-66

துரோகங்களை

உண்டுபணணி

I

உன்தேவன்

II, Tl, 1V

வேஷம நலமாகத் தாளெடுத்து
வேஷமதாய் நலிந்தனர்

1

காணுன்

Il, HE, iV

தேவன

பூமி தனிலுழனறு
புலையாக் கடிமையுமாய்
ஆமைமீன பனறி அதின்மவடிவு

ர்

காணுள்தேவன்

யிடைசசிமனை சென்று
வெண்ணெய் தான் திருடி
வெணணெய ஆனதைததான
திருடினாகாண் உன தேவர்
திருடினாகாண

70

உரலிலே

கடடுண்டு

11

யடிகள

[1
i

உள்ளன

காண்

I

உன்தேவன்

Ni, 11, 1

செய்யும் உங்கள் மதம

I

அநுசரித்து உணமை
அறைந்தனர் காண் உன்தேவர்

I

அநுசரிக்துப் புததி சொல்லி
காண்

116

117

மனனவன் திணபுயததான்
மகாகோப முற்றொலிவோர்
மன்றல்செறி திணபுயத்தான்
மன்ன னொலிவோ கோபமுறறு

IL, II], TV

தோகை

I

துடியிடையை

I

துடித்திவளை

TH, IV.
உளளன

253

அளவற்ற நீதிதயை

II

கூறுடா

[11, [7

254-266
267

U, TH, IV
I

டானவெல்லாம

கொண்டதிரு

அங்கமுற வேந்தி

I

வீறுசிவன மலையது

வேந்தனுக்கு மிலலையது

அலைந்தனர்காண்

I

மின்னாளை

1, TH, IV
1

WL, IV

105-114 1-ல் மட்டும் உள்ளன

I

பொங்கமுடனிச்சை பொருந்தவே
தானணிந்து
அங்கைதனிலெந்தி

அலைநதனர்காண உன் தேவர்

உன்தேவர்

252. ஆறுலட்சண முடையோன
,அண்ணல்சரு வேசுவரன்
ஆறுலடசண முடையோன்

விரலடககி ஊதுமந்த வியன

உனதேவா

Il, 1, IV

118-251 1-ல மடடும

உடலில்

தெருவீதி யோர்நகைககத்
திரிநதனாகாணுன்தேவர்

உதவினர்காண

நினைததனர்

IV
[, 117

குழலைத் தானணிநது

I

அமைததனர்

Li

முகந்து

உரலிலே கடடுணடு
அடிகள் பட்டு

IV

102. நினைத்துரைக்கு முங்கள் மதம

II, IV

மடிகள பட்டு
உரலிலே கட்டுண்டு முகந்தே
டட்டு

Tt
.

உவப்பவர்காண உன்தேவன்
இப்புவியில உங்களுட
இயலவேதந் தானுரைக்கும்

97-100 [-ல் மட்டுமே

ஆனதைததான்

அம்மானை

. ..

ஒப்புடனே நின்றவர்க்கு

1,117

முகுந்த வடிவெடுதது

வெண்ணெய

96

IJ, I, VV

விளங்கினாகாண உன் தேவா
69

களவுடனே

104. அநுசரித்து அவருரையும அறிந்து

தானெடுததபூமிதனில் உழன்று
புரண்டனர்

11

உவப்பவர்காண் உன்தேவன்

1, Il
உனதேவர் 111, 157

துரோகமுறறார்

]

களவுதிருட்டு

எலும்புகளும்

தானணிந்து
எலும்பை இடடனாகாண
62

93-04 களவுதிருட்டு பொய்கள்
கபடங்கள் செய்வோர்க்கு
உளவதுகள் சொல்லி
உள்படுத்தும் உன்தேவன்
களவுதிருடடு .....
உரைததனர்காண உன்தேவன்

மெய்க்கடவுள்

I, II, IV

1-ல் மட்டும் உள்ளன

கிருபை அளவிலலாத பலத்தோன
1, [11
நற்கிருபை ஆதியந்தம இல்லாதோன் 11, 17
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268. தானந்த மளவில்லா
நன்மையுள்ளோன்
ஆதியந்த மிலலாதோன்
வல்லமைசேர் அண்ணர்
சருவேசுவரனார்

ஈனமிகும் நானடியாள்
I, Til
11
IV

269, (ஞானம் அளவில்லா நீதியுள்ளோன்

I, i

நன்மைநினற ஆதியில்தா
IV

னானபிரான்
210.

மகிமை

அளவில்லாப்

நல்லிரக்க மாதையைக்

பெரியோன்

கடவுள்

ஒலிவோர் கையால்

i, IV

26

இபபடிக் கொததவரென்
2

எந்நாவால்

வரிகள

II, M1, IV

வன்பன்
வஞ்சன

ந
II, WI, IV

உறுதிகொண்டு பாடு செய்ய

1, WI
11
IV

பரந்த லோகப் பேயும்

பாவமுறும சியுடலும்

1, Wi, IV

பரந்த உலகுடலும்

சினப்புலவிடோல்

பாஙககன்ற பேயதுவும்

சொல்லரிய கோபமுடன
சீறுமுகய கொண்டு

29

திகைததே யுளங்கரிநது

[1

உரந்த பொல்லா தாசையெல்லாம்
உண்மையுடன்

சீற்ற முகங் கொண்டு

வெல்ல

நல்ல

புரிந்துவரும் பாசமதைப்
TH, [V

போக்கிவெல்ல

வென்றனுக்கு

Il

புரிந்துவரும பாசமதைப்

வேறு.
சருவேசுரன் சோதி
சருவ

பெரிதான துன்பமுற்றுப்
பேருலகில் பாடுபட

உறுதி தரும் பாடுபட
29.

விருத்தம வேறு

சீறிச் சினப்புலிபோல்

I, IV

வேதுணிந்து

ஊறு கொடும பாடுபட

IL, II, IV

ஏற்றி உமககுரைபபேன்

6-6. துன்னும

பெரிதாக

பேருலகில் பாடுபட
11

நியம்புகிறேன் கேளுமன்னா

15

1]

ஒலிவோர் கரத்தால்

2.

கொணட, மெயப்பரத்தை
இப்படிக் கொதத இணையில்லா
மெயப்பரத்தை

275-286 முற்றிலும வேறான

I, WL
Il, Iv

உரமுடைய நெஞ்சகததான் ஓங்கல்

அப்படிக் கொத்த நல்ல
அணணல் சர வேசுரனை

எப்படித் தான்

மனத்துறுதி தந்தருளும்
தயிரியங்கள் தன்னுடனே
தயிரியத்தோ டேயிருக்க

ஒலிவோரும் ஆனவனும்
உரமுடைய நெஞ்சகத்தான் ஓங்கல்

1, UI
IV

இப்படிக் சொத்த இயல்

274

III, IV
I
I, 10

24, உருகாத வஞ்சநெஞசன்

27, 272 1-ல மட்டும் உள்ளன
273,

எந்தனுக்குந் தன்டெலந்தான்
மனமிடுக்கு நீர் தருவீர்

வியாபகனே

நறகிருபை
நின தயைக்கே
புகழச்சியுமககே புகழ்சசி
புகழ்ச்சி புகழச்சியையா
பரந்துயெங்கும

பாரிலஙக
பரந்து எனறும

I
1,111
[
IE, TH, IV
LIV
il, TV

போக்கிவெல்ல
அ

32.

ஈனமிகுந்

1
I, I, IV

காததனேயுஞ

சித்தமையா

வாருதியே

வேதததரசே சருவேசரன் சோதி
நீதிக்கிறையே சருவாதி காரணணே

எந்தனுக்கு உன்பலந்தான
தெனக்கெழி

லிலங்கு முன்பலந்தான்

யென்னுள்ளத்தி லேபதிப்பீர்

இததிகைநின் சிததமல்லால
எனனாவொன் நாகாது
KS)

ஈனமிகும நானடியாள்

34-41 வேறு.

I

43

Il, IV

உற்றறிந்த மூனறுமென
துளளமதி லேபதிப்பீர்
கரைகாணா

I
i
lV

வேந்தனுக்கு

உத்த இந்த மூன்றுவகை

பழுததத

கன்னியரைப்

I
I, TH, IV
I
Il, ll, Iv

பாட வேறுபாடுகள்

205

பாதகர் தானே சிறையை
செழித்தவக் கன்னியரை

I

சேவகரும போய்ச் சிறையை

IL, T, IV

தோகையரைக் கூட்டி வந்தார

]
iI
TH, IV

சுந்தரியைக் கொண்டு விட்டா
தோன்ற நிறுத்தி விட்டார்

பிரியேன் அவரருளைப்
பேருலக வாழ்வதனை

68

46, வந்த கன்னி
மாதவத்தை வன்பனொலிவோர்
அன்று

47

கன்னி

யானவளை

III, IV

7

எந்தன்
உந்தன

ILIV

72

ஒன்றுதலை

எணடிசையோர் காணவேதான்
இப்படியே செய்திடுவேன்
கண்ட துண்ட மாயுடலைக
கருவியெனுஞ் சகசுரத்தால்

53

செயதிடுவேன

இன்றுமுதல்
55

58

60

மேடையுணடு பாடலுணடு
விஸ்தார மானதுணடு
ஆடலுணடு சங்கீதம
ஆனதமபூர் வீணையுணடு
பெணகொடுவாய்க கன்னியரே
பேசுவது வீணல்லவோ
பொன்கொண்ட பூமேனிப
பூவையிளங் கொடியே

அச்சமுற்று

74

[1
11, 17

கொண்டொலிவோன்

அழற்சினத

தோடொலிவோன்

நிறுத்து மெனறான்

]
TH, FV

78

மன்னவனே
79

[, 11
11, [7

இனியுன் இடும்பதற்காய
சேவகரைத் தானழைதது
சிறுநுதலாள் கன்னியரை

110

ஏந்தல்ஓலி வோரழைத்து

11, 17

பாவியழைத் தொப்புவித்தான்
பாதகர்கள் கையிலேதான்

1, [ரா

கொடுபோய

I
IV

வைததாகள் தையல்
கன்னி மாதவத்தை
வைத்தரைககச் சாறறுமுரை
யைக் கேட்ட
சாற்றும உரை கேட்டவர்கள்
ஒக்கவே தன் சதையை
ஊடுருவித தானறுக்க
அககணததில் சேவகரும
அரிவை மரிகருதை
வந்து அரிவையைககைப் பற்றினரே

IL UL IV

1, 17
1], 137
1, 11
1H, IV

I
1]
Il, TV

அரிவையிவளைக

|

தாளதுதித்துத் தானதுதிப்பேன்
உன்னுடைய வாள்வரிசை
மறவேன் அவரருளை
மன்னவனே உன்வாழ்வை

அதிகசினங

கொடியளிவளைக் கொடுபோய்
அனறுசிறை செயதிருந்த
76

63.

உருகொடிய

கொள்வாயே

கொன்றுசிறை யுறறிருந்த

[[, 1117

1, Il
11, 1

64

75

I

ஒன்றுமில்லாத காலம்
ஒணமையாய ஒன்றுமில்லாது
துதிப்பதலலால

தனையறிந்து

என்று சொல்லிச சேவகரை

62

சாரந்து

அண்ணல

இன்று ரத்தம சிந்திடவே

I
I, TH, TV

தானவனை

IV

73. இவளை

I
I, UI, IV

இனிதான்

1,4, 10

ஐஸ்வரியர் காரணனைக்
கண்டடைதல்

நீர் தானறிவீர் என்றுரைத்தான்

விணடே சிரசுருள
மிகவரைக்க
மிக்கவதை

தீநரகில்
இப்பெரிய காரணத்தைக்
கணடவர்கள்

ஆதி

1]

உற்றொழிய
உன்னாமல்
50.

70

அரசனொலி வோர்
வந்த கன்னி மாதவததை
மன்னனொலிவோர்

HI, IV

1, 111
பய்

67. கீழ்நகரகில்

II
Il, [V

நினறாளே கன்னிமினனாள்
நிஷ்டூர னாக்கினைக்குள்
நின்றாள் மரிகருதாள்

1, 11[

நிடடூரச் சக்கரததில்

IL, IV

துண்டகத்தில்

ஆக்கினைக்குள்

சூரத தனத்துடனே
குன்றாமல்

வாதையெல்லாம்

அர்ச். மரிகருதம்மாள் அம்மானை
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கொண்டு

சகிததேயிருந்து

குன்றாமல்

கூடி வருததிடவே

சிறுவியமதுட னடியாருயர்பரஞ்
செம்பமாகவே நீள்புவி

[[1, [57

செடுயு மெனதுடல்
மதடி சேர

சீரணிசேர் கன்னிமிளனாள
திருச்சிவுவை நாயகனை

on

81

Tl

வாதையெல்லாம்

சீரணியும் பூங்குழலாள்
தேவாதி
82

11,111, [7

காரணனை

வேணடல்செய்து

கொணடுநின்ற

விந்தை கேட்டருமை
விபரமதைச் சொற்றுகிறேன்

வேணடியிரநது ஓதிநின்ற
விபரமதை நேர்ந்தினிதாய

வெண்மையாகவே நன்பதா
மேவிடாத மாதாவலாய்

தீண்டுபுகழ் வேணடுதலைச்

கேளமமாணை

நீண்டபுவி மானிடரே
நேசமுடன் கேளும்

I, IV

சேயன்
சோபன
உமைபொருதவசு

முடியவே

உனதருள விரத முடியவே

=

17-1

a

செப்பமுடன் சொல்லுகிறேன
நீணடபுவி மானிடரே
நேர்மையைக

2 வரம்

பெற
உளமதில

பிரிய வெனதும
வடியாள் பாடுலதும
பிலனையுதவாய்
கடவுளே
பிரியமொடு வா வடிபாருறகுறல்
பெலனையருள்:
தனி முதல்வர
மனத்தமாகவே

ஆனந்த

மோட்சமே

தெளியேனை
கிரண

வினையினால

சோபித

வதையினுந தருமநினைவது

கெஞ்சவே உலகஞ்சவே

உளரு

காதர மேவிடு கர்த்தனே

முருகவே

உதவு

அஞ்சல
.. பூண்டவா கெஞ்சவே
உலகஞ்சவே உடல் மிஞ்சு

உயா

4 கிரணமது வொரு

பேயகளு மஞ்சவே கிரணவெளி
யெனும அரணளித் தென்றன்

கருவி

கொடு

திரணமதி லுயர்

அருள

கொடு

மரண

கருணை

IV

வத

பழி

கடவுளே

உடலஞசவே பேயகள் அஞ்சவே
காத்தி வானவா தோத்திரம்புரி

மனசோடுருகவே

வினை

IV

தாண்டவா

கிருபைசெய
ஆட்கொளு

மருகினில்

IV

மீணடவா

உமதடிமையாய்

தமரு

IV

IV

கருணை வானவர் பொருளே
நிததிய கடாட்சமே

வரை

IV

IV

புரி சிறுமதளைநான்
கெட்டியா யிருககவே
உரு சிறுமியடியவள் கெடிபடாது

3 இடுலவினை

IV

மனத்துடன்

யெனை

உறுதியாய

IV

அரசரிடுபவ
அரசனினடர்
உயிராரணா பரிபூரணா
அதிவிறந

நிலையதாய

மனதினில

வெறியடு கொடு
கடியபகைகொடு
வெறியரிடு கொடு
கடிய வாதையில்
மீண்டியே சதை கணடமாய்

மீண்டியே சதை துண்டமாய்
கழியினும
அழியினும்

வேண்டியிரந்து ஓதிநின்ற
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இந்த உலகில் இருக்கும

78

84

IV

LIV
உங்கள் இருவரையும் பிற்காலம்
வாழ்வித்து இருவரையும் ஈறறினிலே [1
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சத்திய மறையைப பகைத்த

மலிவாகவே மயக்கி
மானிட இன்பப் படுத்தி
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தலை சுழல ஆடிடுவேன்

1, I
I
lV

95.

வைத்து

LIV
11

96.

நாங்களெலலாம்அஙகேநின்று
பூசைகொள்வோம
தகுதியான சததி காடடிடுவேன்
அதற்கு ஆனசக்தி செய்திடுவேன்

வைக்க

100

நலமாகச்
நனறாகப்
நாடுவ

102

என்னையும மோட்சததில்
என்னுடனே மறறவரை

I, 111
II, 7

128.

விழுந்திடவே தீநரகில்

IV

விழுந்தபடி

என்னுடைய

LI
1]
IV

130

ஏறிவிடா தபடிககு
இழந்தசுக மோடசமதில்

1, UL

ஏறவொட்டா

ll

வண்ணமாய்
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மாதவரும சேரும்விதத்தில்
மரிகருதே மாதவமே
மணிவிளக்கே ஞானமுறை
மரிகருதா ளென்னும்நல்ல
மாதவஞ் சேரும் விரத்தி

IV

அரிய

வேசுரனை
பரனை

எஞ்சல்

I
ஐ

யியல்புமிக வேண்டலுற்றாள்
உரையால்

பேறுடைய

மரியகனித்

தாயே சேயாம்
தற்பரனே எனக்குவந்து
பெருமானோடு எனனை

[ரம

திருப்தியை நீயடைந்து
திருககதியைத தானடைந்து

[, [1
11

மண்டலததில

உயிரானந்தப்

பதியில

உண்டுபர மணடலத்தில்
ஒளிசெறிந்து வீற்றிருப்பாய்
உணடாகப் பூதலத்தில்
ஓங்கத் திருப்பதியில்

4 நான்றியங்கி மயங்கிடாமல்
எனைத்தியக்கி மயக்கிடாமல்

. பூண்டாய்

47, 486 வேறு.

Iv

ILIV
11

சற்றுநீ ஆகம்

விணணுலகந் தன்னிலேவர
மேலான மோட்சமதில்

உண்டுபர
வநது

2 நரகதியில் படர்ந்து பேயும்
வடிந்தொழுகும ஊனத்தோடு

Ik
IV

மாமலரைப்

பூரணப் பதியடைவாய்

49-1 உலகந்தனைப்

படைத்த

புண்டரிக

ஒருமுதலாய நின்றுபெரு
ஒருநொடியிலே

அன்றுலகும்

அமலன்

நன்றுபெற

பொருள்கள்

தாரகையை
தாரகை

வாயுபல்

4-16 வேறு.

பூமலரே

பூரணப் பதியடைவாய்
எனறு

பரசத்தம

இப்படியே
என்றபரன்

IV

யாவும்

வாயுமுதல்

டேயிருப்பாய்

புண்டரிகப்

வானும

அலைகடலும்

மாமலரே

பூரணத்தோ

2 என்று மழியாப் பொருளே
என்கோவே
மன்றுலகை வானை
மலைகடலை நன்றுபெரும்

a

அஞசாதே

அஞ்சாதே நீயும் அயர்ந்து

IV

இறைவர்சரு வேசுரனை
45-1. கார்பொருதும் திருமதுரக்
கனனிகையே சேயே

. வரிசைபுகழ் மோட்ச
வாழ்வுபெற இங்கேவா
வரிசைதிகழ மோட்சமதில்
வந்திடுலா யெமபதத்தில்
வரிசைதிகழ் மோட்ச
வாழ்வடையவே வருக

~

இஞ்சொல்

. சகல

wm

[1
IV

ஐ

ஏசு௪௬ு

யானபர மண்டலததில்
ஒப்பரிய விண்ணுலகில்
ஒளிர்பரம தெய்லீகன்

IL, IV

குனிந்து நமஸகரித்து
70. செமபகத்தை நோக்கி தேவ
தம்பரனைத தானோக்கித தாவி
74

Lu
IV

11
IV

சொல்லவேதான
சத்தமதை

ஏந்திழையும் காதுணாந்து
என்று பரமசத்தம் இப்படியே
சொலலியபின்

IV

நற்றவத்தாள் நளிளசந்
'தோஷமுடன்

மெய்த்தவத்தாள் நயந்து
களிப்புகொண்டு

51, 52, 53 1ல் மட்டுமே உள்ளன.

நற்றவத்தாள் நளினசந்

54-2 அப்படியே

தோஷத்துடனே

மோட்சபதி

II

1]
IV
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ஒருமித்து நின்றிறங்க

ஒளிசெறியும் வானவரில்
23 கின்னார மாக முழங்க
கின்னரங்கள் தான் முழங்க
34 . புத்தியாயக்

கூடியேதான்

பரலோகங்

கொண்டு

செனறு

புத்தியுடன புகழ்ந்து
பொன்னுலகிற்

கொணடு

36 மோடசமதில்
சஙகதியில்

உரைபகர

38. காததரிடந்
வைததாா

தனனில்

களிகக

ஆததுமத்தை

சந்தனச் சரீரிகளும்
களித்தனாக ளப்பொழுதே
39 மாசிலலாக

வாசமிகுங
45

கன்னி

கன்னியெனும

மாண்டு ஒருமுனறு
மாநிலததிலே
மீணடு

சென்றார்

கையமததி

நடககும

மொருமூனறு

1]
[1

மேதினியி லேநடக்கும
47 புவியிலிறந்தாளென்று
புவியகன்ற நல்லுடலை
49 தீடடிவைத்தா ரம்மானை
தீடடி ஒளிர்ந்தனர்காண்
52 பொய்யுகந்த பூதலத்தைப்
பொல்லாதென விடடெழுந்து
பொயயிலமன் வேதநலம்
பூரணமாய

வேண்டியெழின்

53 மெய்யுகநத விண்ணுலகில்
விமலர் திருப்பதததை
மெயயினமிக வாதையற்று
மென்சிரமும் ஈந்தனனீ
55 அனபுவைததுக கொணர்நது
பாருமென றுரைத்தோரே
அன்புவைததுக் கேடடோரும
ஆமென் றுணர்ந்தோரும்

[1
I
11
I
1]

இணைப்பு

இப்பதிப்பில் இல்லாத

- 3

பிறபதிப்பிலுள்ள மிகைப் பாடல்கள்

(1876 ஆம்
(பாடல்

ஆண்டுப்

௪, வரி 250ஐ

பதிப்பில்)
அடுத்து)

எரிசே ரலகைக் குருவுருவா யிருளர் சிறையி வுட்புகுந்து
பரிவாய்க் கன்னி

யிடமணுகிப் பாங்கு றாத மதிகூற

மரிமா தருளைக் கொண்டகன்னி

மறங்கொள் பேயை

சரியாய்ப் பரமன் தனையேத்தித் தழைத்த
(பாடல்

திண்மையு றைந்திடுங்

35, வரி 47ஐ

அடுத்து)

கொப்பரை யானதிற் தீங்குறக் கன்னியை யிட்டவுடன்

எண்மையு

றைந்திடும் பன்னவ

கண்மையு

றைந்திட

ஒண்மையு

றைந்திட வன்னவர் தஞ்சிர மொளிர

மான

திலங்கிய மாநவ

லாகிய நேகரக் கன்னியாற் நீக்ஷை

(36 முதல் 47 மூடிய

உள்ள

சேந்துமாந்தரைச்
பாவவி

பாடல்களுக்கு

செய்தளித்

தாண்டவா

ருட்டினிற்

பட்டுழன்றறி வற்றுவி ருந்தயாற்

துங்கவான்கதி

பெற்றுநின்

பாதமே

தோத்தரித்துந மஸ்கரித் தேத்தவே
எங்கள்மீதில ரூந்தமை காட்டியே
யின்றிரங்கியாள்

ஞானமின்றியஞ்

நம்பியெங்களு
தானமென்றளித்

வீகனே.

நாளுமே

யிரல கைக்குறு

தேநின்ற நாங்கள்வான்

றன்னையேபெற
ஈனரெங்கள

சேசுதெய்

ஞானத்தை

வாண்டுகொண்

கங்களி

கொண்டன

இன்பமேகுடி

கொண்டவி

டாயெனா

நோதநல்

வானமிந்தத்த தியில ளித்தருள்
மாட்சிசேர்குரு சேசுதெய் வீகனே.

மானவெலாம்
யடைந்ததுவும்

வளித்தது வும்பகர்வாம்.

திங்கள்வானுல கும்புவி யும்பல
பங்கமாகிய

மிதித்ததுவும்

வாறும் சொல்லலுற்றாம்.

மாறான

பாடல்கள்)
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(பாடல்

44, வரி

35க்குப் பின்)

திருவரிய மரிகருது மாதுதன்னைத் தீதறுமே வலர்கள்சிரங் கொய்யவெண்ணக்
கருதரிய வவனிநடுக் குண்டபோதே கனத்தவேவ லர்தியக்கங் கொண்டவாறும்
தெருளரிய
பொருவரிய

பூந்தொடையா

ளேவலர்க்குச் சிரங்கொய்ய

வுத்தரவு தந்தவாறும்

பரமன்முடி தந்தவாறும் பொற்கதியில் உய்த்தநல

1956, 1993

ஆம்

ஆண்டுப்

வாறுஞ்சொல்வாம்.

பதிப்புகளில்)

(பாடல் ஈ6க்கும் 7க்கு மிடையில்)
பேயோடும்

சக்கரம்

துஷ்டப் பேய்க்கூட்டந் துடிதுடிக்க வேகூர்வாள்
பட்டயத் தாலேவீடும் பலவானேஸ - கிட்ட

இருந்தே இவனை ஏமாற்றுஞ் சத்துருவைப்
பறந்தோட

வேகண்ணால்

பார்

மரிகருதம்மாளின்
தந்தையும் இசலி

யாடித் தழல்நர

முந்தையாய் நின்ற ஆதி

சுகிர்த நடக்கை

கடைந்த

முதல்வனை

பின்னர்

இறைஞ்சி

நோக்கிச்
சிந்தைநொந்தது) இரந்து வேண்டிச் சிறந்தழ குடைய மாதாம்
பைந்தொடி வளர்த்த தாயின் பக்கலில் இருந்தா ளன்றே
(பாடல்

8 வரி 54ஐ அடுத்து)

வேண்டுதல் விருத்தம்
ஆறறுமம்

பரம லோக

அருள்தனை

அடைய வேண்டி
ஏற்றுவாள் தியானங் கொண்டு இறைவனை அறிவின் கண்ணால்
நாறறமே எழும்பு மீன உடலென நகைத்துத் தேவைப்
போற்றுவாள் காட்டிற் சுற்றிப் புருவைமேய்த்து) இருக்குங் கன்னி
(பாடல் 8க்கும் க்கும் இடையில்)
ஆதியோடு)

அந்த மற்றோன் ஆதனோடு ஏவை செய்த
தீதெனும் பவத்தி னாலே திருவுருக் கொண்ட வாறும்
மேதினி தனிலொன் ஸாரால் மிகுதுயர் அடைந்த வாறும்
பூதலத்து) இறந்து மீண்டும் பொற்புற உயிர்த்த வாறும்
உயிர்த்தவா

உலகில் நாற்பது)

உறுபகல்

இருந்த வாறும்

நயப்புறச் சீஷ ருக்கு நன்முறை விதித்த வாறும்

பாட வேறுபாடுகள்
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வியப்புறு நடுத்தீர் வைக்கு மேனின்று வருமவ் வாறும்
செயிர்ப்புற மன்னன் கேட்டுத் திரும்பவும் சொல்லு வானே
(பாடல்

//க்கு மாறான

பாடல்)

காசினி மாந்தர் பரகதியேறக்
காரண

மாகக் கண்ணியமாய்த்

தேசுறு வானோர் பத்தெனும்
நெறியைச் செய்தளித்து! அவ்வழிநடந்தால்
பேசிய தமது ராச்சியமதனில்
பெரும்பலன் அடைவர் என்றுரைத்துக்
காசிலா வேதக் கற்பனையதனைக்

காட்டினர் கவினுற மன்னா
(பாடல் 76க்கும் 17க்கும் இடையில்)

1.

சத்யமெத் திடுவித்தகாபரி வுற்றசுத்த திரித்துவா
தஞ்சமஞ்சல்செய் விஞ்சவுஞ்சொய செஞ்சரண் கதியேபெறச்
செத்திறக்க வருத்துசக்கர மெத்தவற்று

வதைக்கினும்

சிந்தைநொந்து மலிந்தசிந்தையில் எந்தனாருயிர் நாளுமே.

2.

இத்தரைத்து யருற்றமேநிலை பெற்றுநித்த முறுத்தினும்
இங்குமங்கி புறங்கிவெம்பிய நம்புபாதகி பாதுநீ

முத்திரக்க முருத்துவைத்திடு தத்துவத்தை அளித்திடும்
முந்துமெந்தை உவந்துதந்திட வந்தநாயக யேசுவே

(இரண்டிலும் உள்ளவை)
(பாடல் 7க்கும் 2க்கும் இடையில்)
தேவமாதா

துதி

செய்ய மரிகருதாள் சீர்சிறந்த காதைநலம்
வையகத்திற் பாவாய் வழங்குதற்குத் - துய்யதவப
பன்னிரண்டு

மன்மரபின் பைந்தொடியாங்

கன்னிமரி பொற்பதமே

கற்புநிறை

காப்பு
சூசையப்பர் துதி

பார்மேல் மரிகருதின் பாடுபட்ட நிர்ணயத்தைச்
சீர்சேர் அம் மானையெனச் செப்பவே - நேர்சேரும்

அர்ச். மரிகருதம்மாள் அம்மானை
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பண்பரவு சூசைமுனி பாவிற் குறைமேவாக்
கண்பரவி நிற்கவே காப்பு.
(47, 48

ஆரணனே

காரணனே

அகண்டபரி
தாரணியி

பாடல்களுக்கு

மாறான

பாடல்கள்)

யிங்கு மெங்கும்

பூரணமாய் நிறைந்த தேவா

லென்றனையே

தகைககருணைக்

யிந்நாள் மட்டுந்
கண்பார்த்தீர் தமியாள் செய்த

கோரமுறும் பவமனைத்தும் பொறுத்தாட் கொண்டோர்
குறைவுமில வுமதுபதி யினிற்சேர்த் தாள
நேரமிது வெனவேண்டற் கிரங்க வுன்றன்
நிமலமல ருபயசரண் வணங்கி னேனே.
பாரமுறுந் திருச்சிலுவைச் சுமந்தெ னக்காய்ப்
பாடுபட்டா

கரங்காலிற் றுளையுண்

டாகக்

கூரிய விருப்பாணி யறையுண் டீர்மாக்
கொளும்விலா

சோரிதனை

வீட்டியினாற் குற்றுப் பட்டுச்

மழையெனவே

துயரமுறறீ

பொழிந்து மிக்கத்

ரிவ்வடியேன் றுஷ்ட வஞ்சச்

சூரனொலி வோரிடுமிவ் வேத னைக்கே
துணிவுகொண்டுள் ளாயிருககத் துணைசெய் வீரே
(பாடல் 54 வரி 56க்குப் பின்)
அந்தியோக்கி

யாபதியில் அரசனொலி

வோர்கையால்

வெந்துயரம் பூண்டிறந்த மெல்லி மருகருதாள்
சந்ததமும் மோட்சமதில் தன்னை
அம்பரனை

நினைந்தோர்க்காய்

மன்றாடி அனைவோர்க்குந்

தன்னுதவி

தம்பமுற வேபுரிவாள தப்பாது சத்தியமே

நற்றவத்தாள் என்னுமந்த நங்கை மரிகருதாள்
பெறறகதை

முற்றும் விரித்துரைத்தேன் வாழியவே

இணைப்பு

- 4

பாடல் முதற்குறிப்பு
(எண்

அண்டபிண்டம்

41

அண்டரண்டமும்
அண்ணலாம்

கோதுறுங் குழலி

19

சந்தமரி கருதாள்

50

அற்புதப்பொருளே

22

இப்படியே யெல்லவரும்

42

வேண்டல்

எங்குமே

29

சகல

10, 12
14

மரிகருதாள்

வாருதி

44

பத்தருக் குருவே

31

பத்துயர் ஞானநீதி

11

சுடரொளி

33

47

16, 18

48

போனதற்பின்

வெளி

7
36

முந்தியுரை
வாறாழி

4
6

ஒளி aun

வேண்டல் செய்து

49
17

28

54

மங்களமே

5

மொழிக்கப்போ

கருணை

21

நின்று அனைவோரும்

பொன்னாசை

தெரிந்து

ஒன்றுமில்லா

34

பொருளே

பேதலித்து

25
53

என்று ஒலிவோரும்
என்று

நித்தியய்

பாவிகள் மனுவோர்

நிறைந்த

எல்லவருஞ்

27

40

பா£ பொருந்தும்

39

எந்தனைத்

2

திறிஸ்துவ மொன்றாய்

பரம

8

38

எந்தனைத்தான்.

என்ற

29, 32, 35, 54

52

முடியாது

எங்குமாகி

23

1

தெரியார் கெதிவழி
26, 37

உரைக்க

கைகால்

துவகக முடிவு

அனைத்துயிர் படைத்த

ஊனமில்லா

19

13

30

உத்தநலமெட்டு

15

சீராரும் ஞான

அப்பொழுதொலிவோர்

இப்படியே

45

3

சடைமுடி

அததனேயெனது

அறமிகுந்த

எண்!

கார்பொருதும்

9

அந்தியோக்கிய

- பாடல்

வையமதில்

43

24

46

இணைப்பு
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அம்.மானை

அகினேச கன்னி அம்மானை
அதிதியர் ௮ம்்.மரனை
அந்தோனியார் அம்மானை,

சந்த்.

அந்தோனியார் அம்மானை,

அர்ச்.

அருளானந்தர் அம்மானை,
அலசு அம்மானை,

(விருத்தம்

ஆகத்தம்மாள் அம்மானை,

இ௫தோர்

அர்ச்.

அர்ச்.

அலசு அம்மானை

ஆசீர்வாதப்பர்

(இறிய)

அர்ச்.

அம்மானை,

அம்மானை,

அர்ச்.

ஆர்ச்.

அர்ச்.

இரட்சணிய ௮ம். மரனை
ஈசாக்கு ரெபெக்காளை மணம்புரி கதை

கற்பினணிகலம்
கித்தேரியம்மாள்
கிறிஸ்ன

அல்லது அர்ச். செ£லி அம்மானை
அம்மானை,

கன்னி

ots.

அம்மானை

குழந்தை யேசுவின்

அர்ச். திரேசம்மாள் அம்மானை

கோனாங்குப்பம் அர்ச். பெரியநாயகி
சண்டியோகுமையர் அம்மானை
சம்மனசுச்சுவாமி
சவேரியார்

அம்மானை

௮ம்மாணை,

ர்ச்.

சிலுவை வதி அம்.மானை
சிறிய புஷ்பத்தை ஏறிய அம்மானை
செபஸ்தியார்

அம்மானை, அர்ச்.

சேசுநாதர் அம்மானை

ஞான செளந்தரியம்மானை

மாதா அம்மானை

நூல்கள்

நூல்கள்

me
a

அம்மானை

டேவிட்

ho
ஆ]

இறிஸ்துவ

தாவீதரசனம் மானை
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அம்மானை

தியாகு மாயோர் அம்மானை,

சந்த்.

இருக்சடை அம்மானை
ல
ன்ட்
இிருச்சசல்வர்
அம்மானை

இருமாணத்

திறவுகோல் அம்மானை

திருமறைப்பொருள்
தேவமாதா

அம்மானை (பழமுறை - முதற்பாகம்]

அம்மானை

தொம்மை

அப்போஸ்தலர் அம்மானை,

நச வாசகம்

அல்லது

அண்டவர் அம்மானை

பார்ப்பாம்மான் அம்மானை,
பிலோமினம்மான்

So

So

ங்காவனம்

அர்ச்.

அர்ச்.

அம்மானை,

அர்ச்,

பிரளயம்

பெரிய பாகப்பர் அம்மானை,

அர்ச்,

மருதமடு

செபமாலை

மாதாவின் அம்மானை

மான்னார்

தோட்டவெளி

வேத சாட்சிகளின்

அம்மானை

முத்திவறி அம்மானை
ரத் அம்மானை
லூரர்து

மாதா

வியாகுல

அம்மானை,

மாதா

வேத சாட்டு

சர்ச்.

அம்மானை,

தேவசகாயம்

வேதப்பொருள்

அம்மானை

வேளாங்கன்னி

அர்ச்

ஸ்நாபக

அருளப்பர்

ஸ்நாபக

சஞ்சுவாமி

அர்ச்.

பிள்ளை

ஆரோக்கிய

அம்மானை,

அம்மானை

மாதா

அர்ச்.

அம்மானை

tok

அம்மானை
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சொல்லடைவு
(எண்
அக்கினி

2-6214-32

2-2

அலகு

2

அலகை

8-171

அடிநரகு

4100, 124, 19-2

அவவை

32-66

10-41

அடிமை

14-65

அவமானம்

அடியார்.

8-144

அவனி

அடைக்கலம்
அண்ட

2-19

பிண்டம

அண்டம
அண்டர்

8-107, 10-20, 16-16

14-123
14-260

அணடரணடம்

3-1, 6-20

அண்ணல்

6-53, 9-1, 10-51, 12-33, 45, 14-252,
273 176, 16-12, 70, 18-86, 280, 20-47,
49-2, 54-15

அததம
அதிபதி

19-1, 14-219
14-78

OHHH

12-55

அநதரம

அநதியோககியநகர்

2-33, 4-72, 73, 18-265

அந்தியோக்கியபதி

18-57, 32-74, 35-40, 49-7,
50-1

22-1
32-53,

அபபார்

20-25,

அமபரம

8-77

2-68

அரசீஷ்ட. விர்ததி - 20-50
அரசதுரை
அரசா

அரசு

14-246
2-27,

10-74

16-21

அரண்மனை
அரவு
14-35
அரிவை
8-36

6-75, 14-70, 32-65

14-11

அழிவழக்கு
12-43
அழுக்கு
14-180, 230, 232
அளவு = 14-267, 268, 269. 270, 271, 272

அற்பபுத்தி

35-18

அற்புதம்

2-12, 18-162, 20-5

14-113

244,

8-50, 60, 61, 68, 79, 84, 193. 16-9

2-62
70, 8-144, 10-91

அனந்தபதி மோடசம
அனந்தபாவம்
அனந்தம

44-15

14-199

2-12, 12-58

அனல்நரகு

20-144

ஆ
14-230
ஆக்கினை 3-5, 18-2. 30, 154, 16-78, 79, 32-40, 41,
35-53
ஆகடியம

6-36, 67, 8-166

6-64

54-6

ஆகமம்

1-2, 2-2, 20, 54-49

Georeursard

ATéwFlag.

அழிமதி

ஆகம்

29

16-116

அமமானை

நரகம

ஆகததியம

14-37

அபையம

HAUS

14-258

6-58

அபாயம

89

அழல்

அன்னை

அந்திரம
14-123
அந்தியோக்கி
2-76, 4-2, 4-97, 104, 126, 6-3

அநியாயம

அழகு

அன்பத்தோரட்சரம்
அன்பு
14-271

20-108

அநாதி

16-34

6-67, 8-165

அறிவு

20-144, 54-18

அந்திசந்தி

1-3

அருபம

= 4-T11, 18-256

அடமானம்

6-10, 8-63, 14-37

அருந்தமிழ்

8-125

அஞ்செழுதது

எண்)

அரிவையர்

4-111, 8-220

ASH
BGO

- பாடல், வரி

ஆகாச

6-12, 8-105
மண்டலம்

ஆகாததியகாரா
ஆங்காரம்
ஆசை
ஆடல்
ஆடி

14-123

14-259

20-125
6-24, 8-183, 12-56
4-31, 79

54-46

ஆடு

4-46.
32-56
ஆண்டவன்

8-45.

47,

48,

54.

63,

ஆணடவனா.

8-207, 18-154, 20-46
6-44

ஆணிமுத்து

2-27

14-194,

203,

சொல்லடைவு
ஆணை
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12-18, 14-17, 18,

ஆத்துமம

இஷ்டம்

2-99, 6-19, 78, 8-40, 41, 175, 10-34,

14-113, 180, 206, 213, 223, 230, 18-123,
44-10, 16, 24, 34, 52-1, 54-29, 37, 38

ஆதரவு
ஆதாரம்

ஆதி

8-125
2-19

8-5
8-99
17-7
18-38
8-26

ஆனந்தநன்மை

8-28

18-189, 32-71

இடைச்சி

14-69

இந்திரசாலவிததை
இந்திரியம்
14-10
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12-43, 14-95
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சொல்லடைவு
பொய்மான்
14-77
பொற்கொடி
2-44, 69, 70
பொற்சரணம்
18-157
பொற்பு
4-42
பொனதகடு
4-2]
பொன்னாசை
18-83, 48-1
பொன்னுலக நாயகன்
18-156
பொன்னுலகம
8-226, 20-58
பொன்னுலக மோடசம்
20-51

பொன்னுலகு

8-103, 18-46, 44-18

மதி 2-97, 14-50
மதில் 4-1, 18
மது

14-17

மந்தம்

2-89, 4-74, 14-283, 20-84, 53-2

மந்திக்குரங்கு
18-233
மந்திரிமார்
4-119, 20-43
மயக்கம

14-43

மயிர்

14-111

மயில்

4-13

போசனம
14-202
போத(தைவெறி
4-60

மரகதம்

மக்கள்

மரணம்

8-124

மகள்

மஙகளம்

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42-2, 4

மங்கை

2-31, 97, 99

மங்கையர்

2-41, 42, 51, 52, 4-108, 109, 12-4, 44-22

4-38

1-1, 2-7, 31, 34, 69, 3-4, 6-5, 11, 15,
26, 31, 56, 8-53, 108, 14-115, 177, 16-1,
18-183, 247, 32-22, 35, 24, 43, 57, 61,

மடமாதர்

44-57, 65, 54-4, 37.39, 51
மரிகருது
2-72
மரிகருதை
8-43.46
மரிமகன்
10-80
மரியாள்
10-40
மரு

மட்டு
4-6
மடந்தையா

18-27

மருடர்
44-55
4-55, 69, 8-129, 131

4-86

மருந்து

2-46, 14-211, 212

மருளா

4-86

மடவாா

2-46, 44-22

மல்லிகை

மடையர்

14-149, 224

மலசலம

weit

18-85
14-181

14-270

மகுடம்
2-27, 8-172
மகுடமுடி
14-196

மச்சு

8-76, 18-19

மரணநேரம்
மரிகருதாள்

8-143

மகிமை

4-103, 8-156

மயல்

20-85

18-63
4-51

மலை

மண்கலசம

மணசிலை

4-33

மண்டபங்கள்

14-68

மலைப்பாமபு

32-37

மழை

மறி

4-39

18-229

10-73

4-51, 8-45

மண்டபம்

4-35

மறுகு

மண்டலம்

3-4

மறுபிறப்பு

14-284

மறையோர்
மன்றாடடு

4-93, 122. 14-219
44-64

மண்ணாசை

18-43, 48-1

மண்ணுலகத்தோர்
மண்ணுலகம
மணணுலகு

மணக்கோலம
மணம்

10-12, 32-12
8-112, 160, 183, 201, 10-2, 14-157, 275

18-222
14-75

4-10

மணியக்காரா

4-107, 120

மணியாசனம
4-41
மணிவிளக்கு
18-21
மதசமயம்
14-10
மதம்
மதலை

werent

4-113, 8-50, 137, 16-9

மன்னவர்

14-196

மன்னவாகள்
மன்னவன்

8-66

மணவாளன்

மணி

8-168, 10-12

4-34

14-12, 23, 26, 28, 30, 102. 104, 114, 172, 249
2-25, 18-178

மதனநூல் வித்தை 2-65

மன்னன்
மனம்
மனு

14-172, 16-5, 18-15, 187, 272, 35-65
16-2

8-160, 194, 10-17, 19, 25, 83, 12-11, 26, 18-198,
54-43, 62, 13-2, 14-207.279

மனுவோர்

20-89, 92, 99, BO, 35-41, 42. 50-1, 52-3

மனுஷர்

14-173, 20-91

மனுஷன்
மனை

10-23
8-94, 124, 142, 143, 185, 190, 14-85, 92.
116, 154.16-64, 32-33

14-103
12-48

மனையாள்

14-76

MARIKARUTAMMAL AMMANAI

ARC.

(Text in Transliteration)
Kappu
Venpa
Canta marikaruta] tarma Carittirattaip
Paintamila lammanai patutar ku - kantavaran

taraniyir ceyta aruntamilai yanpatak
karanamam porciluvai kappu.
Caruveéecuvaran tuti
Ammanai

Cirarum fianat tiraiyonai neficilvaittu
Pararum valap pakarnturaitté nammanai
munnavané

yekan

mukanaimuti

villané

tannikari! lataparan rana yiruppone
Vantutavu
entaicaru
matu

mikkataikku

vanavaneé yunrayaval

vécuvarané yevvuyirkkun

tavakkanni marikaruta]

karttave

matavattait

titunirai pollac ciriyéndn patukirén
tantituvir nalvakku tatavé tarparané
untanarul perrakanni olivoru kaiyalé
karpuneri kunramal!l kaciniyir patupattu
arputama yummutaiya

cenru mutiperra
nanrenave
ancalena

anantapati motcamatil

tiruccapaiyal yanpata

vantutavu nanilatti likkataikku
vantutavu matiyanta

tancamenak

kunciluvai

millané

tarkakka

vénumaiya

Cankiya cistar tuti
pattuva pappatiyé patupakat tornatakka
muttival:

kattukinra munivor

tiruccaranam

atara maka ataikkalamay neficilvaittup
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Patara vintam paninténé yammanai

Avaiyatakkam
véta puranamatai viritte cuyampatap
potavanka] fanam pukalum periyore

ariyén palakalaika larayntu yanpatac
ciriyén ramilterintu ceppuvataik kettarulum
6rantu cenra urumatalaik kottapati
parpiania yenvacanam pattumo pattatu
aracar makutamuti yativitaficé ranimuttu
tiraikatalir cankumani ceppiyatuk koppamo
anatoru varatupo lanpaka yenpatal
ténamutam polat terintutamilp patukiren

matu marikarutal mankaikarra castirattaip
pOtavurai castirattin putumaitanaik kéttarujum

Mari karutalin tantai
atticaiyi [éyirukku mantiyok kiyanakaril
nakari tanilirukkum nalla marikaruta!

pukaJcé ravaltakappan picacumatat tullavanam

Cuniyattaik kappavan
kuruvay marucamayak kettak karapavi
erivay naraki lirukkumpica caiyalaippan
alaippanpilli ciiniyattuk kakave poyvituvan
vilaippan vekupavam vekupucai pillivita
pillik kuralivituvan perunkurali titcaivaippan

Mankaiyarkku maruntitutal
nallamata mankaiyarai nanilattir karpalippan
an
porputaiya mankaiyarkkup porunta maruntituv
til
kalama
ana
miyal
aru
ippatiyé ceytuv
atuvum
porkotiyaip perravannaip poynarakil vilnt
uvum
ponat
akil
vannar
markapatan ceytakappan
akai
vantav
innumcila kétukaJum inanceytu
mannulaki levajum mantarkalé kétiarulum
an
maruntituvan kaimpen matavar karuvalipp

20
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viruntituva naficukontu vituvan picacukalai

Catti pucai ceytal
vituvaivitu vanmikunta cattipicai ceyvan
natumalaiyi leyirukkum nallamata mankaiyarai

mankalyaraik kontuvara vépéyai vituvan
peyal vituvan peruiicatai cilattutané
naypola vativukolla nati yanuppituvan
anuppiyeta nellavarkku mankeputti collituvan

vituvan picacukalai veticinac cinkampola
panri pampupoleé paravai mirukam polé

péykalukkup picai ceytal
enni yeliyanai yerineruppu polékatuvayp pulipdlé karunkuranku panryaippol
nerupperiya

vannarakil nisturap péykaltannait

tericittup pucaipannic cévippa nanceluttal
Vittaikal pala ceytal
ancumun rettelutta lanpatto ratcarattal
mincumika vittaiyellam vitamakac ceytituvan
ceyvanintna calavittai tinarakap péyalé
maiviliya raikketukka matananul vittaiyellam.
ippaliye pollata vafica pivanpérum
ceppukiré nippolutu téyotéc: yanon
Marikaruta!

varalaru

teyo téciyan tirumakalad marcciyacista
tuya marikarutal cuttamikum porkotiyal
porkotiyaip perravannat poynarakil vifntatuvum
markapatan ceytakappan vannaraki! ponatuvum
mipnar marikarutai melliyarai vérorutti
orutti vajarttatuvu motariya castirattai
tirutta mutanavalun telinté yarintatuvum
arintukanni yastiriya yaruntavacu panninatuvum
cirantayanti yokkiyilé cittiraripa kanniyarai

243

Text in Transliteration

kanniyarait tanolivor karpajikkak kettatavum
unniyavan tannote uttiranka] connatuvum
cornamayak kanniminna! tiranturaitta castirattal
tarkkampanni yéyavanait tayyalkanni venratuvum

velkaruttuk kanniyarai vekupatu kalpatutti

nitudi ciraivittil nistiran vaittatuvum
vaittapinpu tanvanankum

vannarakap péyaivittup

putticolli vittatuvum pucaipica caippitittu

atittut turattiyapin alalnarakil ponatuvum
ponatarpin ranolivor puvaiyaraic culatyile
tané niruttiyatum taiyalutal ventatuvum
ventapinpu civan vitaté yiruntatuvum
mantamurum pollata mapavi yanavanran

kuluntatannirk kopparaiyil kotaiyaraip pottatuvum
eluntiruntu narravattil etiraka nipratuvum
nipra putumaikantu nécamurru appolutu
nanrenavé yellorum nataparul vetamatil
yétumatil vantavarai veficinankon téyolivor
tituraveé vettinatufi celvarkati perratuvum

ketiyataiya patupatta ketfimanan karputatyal
mativalaru mankaiyarai

vanpanoli vorumannan

oliceriyun kangitalai urupavi vettinatum

mattilla motcamati! mankaikanni yattumantan
tanayp paraficoti caruvecu varanutalya
ténar mukamukamayc
muttiperra

cenrukanni muttiperral

varutannai mukanaimuti

vaittuvakki

cittirama katterintu ceppukirén kettarulum

ceppukirén pustakattil tirav6 relutivaitta
oppariya pustakatti nuraiyolunku tapparttu
parttatiyén patukiren pavalare yikkataiyil

érrakurra muntana licaiva yuraittituvir
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3.

antaranta munkatanta vakanta nanat
tarumporulai yanaittuyirkku matiyanai
tentanittén riruvatiyaic cenni puntu
tiruccapaiyin castiran cekattor kana
untoliya nolivoru kaiy1 nale
upattiravap pattéyavanu kulla kamal
mantalatti liruntupatan cérnta matu

marikaruta] kataiyatanai makilntu kélir!
Antiyokkiya nattuc cirappu
Ammanai

4.

muntiyurai collivanta mukanaimuti vaittétum
antiyok kiyavenumpe ranatoru manakaril
taymanna rayturalyam nanpanoli vorumannan
virotta paviyenum virukonta pattanattai
pattanattait tanatattum pankatanaik kéttarunlum
mattalarun

tinpuyattan

valamai

tanaikkélum

kélum nakaril kilarntanat tuccirappum
talu manattutané carramarntu kéttarulum

Kopurac currumatil alankaram
kéttarulum vannarakil kempivarum péykalukku
nattilenkun kdpuranka] nallamani vélaiceytu
vélaryittuc curramatil 076/6 yuruppatuttik
kélamittu matucinkam kuranku panri nayelikal
eliyum peruccali yayaimukam pampumayil
meliyun cataimutiyum vencinam ciilampitittu
culat totutatiyun tontiperut tavayirum
célait tuyilurintu céraniru vanarumay
Currumatil cittira alaku
ippatiye currumati lenkumétan vélaiceytu

appatiyé currumati latankilé cittiranka!
cempor takatatitty cirantavayi ramarattal
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kampamena

vénattik kalavilak kerittu

ampon takatatittu acaiyata kalnatti
kampan tanakkucarak kala vilakkerri
kalaiyutan risapam kallatana luntakkit

tinkutaku kumpam nipracikara mutimél
cikarak kutamutimél cempor rakatatittup
pakara vitankalellam pampuperuc caliyutan
peruccali cimmamum peruvayiru yanaimukam

karuccan kakankaluf kuranku kukaiyutan
vaticiyarkalin atal patal
kakaik kuruvik k6lap paruntutané
vakai palavitankal vanciyarka] kuttala
atal palavitanka Jankanké kattata
patal palamokam pavamveku vayvalara
valarumi racciyattil mancilaika] vitiyellam
kilaru marukitellan keppita mayirukkum
irumarunku nalutikku menkumulja manfapamum
parumaranka Jaltérum parumara vélalyittu

Teruviti alankaram
vélaiyittut térota véciyarka] kuttata
kélamittu vititorun kuttuvilak kérrituvar
attariya métaimaccu mirattinamani mantapanka!
cattariya vupparikai calirahku métaiyile
mata mutancavukkai manlyacana metuttu
kita mukatu kampan kottaiveku kottalamum
kottalameér calaikalum kottaipeni vacalkajum
cittirafcér vavikalum cennelvilain teyonka

PéykaJukkup paliyitutal
énkufcattira calaitarma molunkaka vevakuttup

pankutané péykalukkup paruttama ftatupanrt

pannariya tinarakil parinteriyum peykalukku

nannip peliyituvar natanenrun kumpituvar
kotiyaceti Jatituvar kumpituvar tentanittu
patiyir carakutinpar pattarenrun kumpifuvar

20a
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tinpar malacalankal cettamari kantamatai
vanpaka

véyanintu vayiramuttup puntiruppar

puntapilli ciniyattaip putaittituvar rocakattil

ninta cataitarittu niruvana rayttirivar
terivai matamatar cilaitanai yéyurintu
erlvayp picacuvukku yiniyacatti plicaiceyvar
pucaipala catiyutan poruntukallu carayam
tucu palakariyun cOrum pataittituvar
ellarun kutinanra yeccikalan tukutittup
pollata mokacankam potaveri kontuceyvar
Cutunarakil viluntu alaral
ceyvarka] metta civalokan céravenru

naivar cutunarakil nafunkivijun téyalari
alarum perunaraki lalalcér picacuvukkup
palarumveku pucaipannip pattimutti kontuceyvar
ceyvar cirappittut terukka Jalankarittu
naiyvar vekupaciyil nallavuta laiveruttu
orutta vekupacrya lularnta carukutinpar
véeruttup paciyutane viratam pitittiruppar
Iruppar matamata rippatiyé vannakaril
karaipparka] tankalutal katiya tapacupanni

ippatiyé tinarak: leriyumpé yaikkurittu
appatiye tanatakku mantiyok kiyanakaril

Puttiyillan valamai
antiyok kiyanakari laracuvoli vorumannan
mantamurum puttiyillan valamaitanai yékélum
kélum picacuvukkuk kirttipera

venumenru

nilum perumaiyuta nécamayt térottam

térottam piicaiyutan teruvitiyil natakka
paratti mokavitam palastirikal kuttata
atal palasurika lavanvanankun tévanukku
natenkun k6virkatti narakamatu polirukkum
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Puttiketta turaittananka]
narakap perumpavi ndtakac

cariyatal

virakat tutanmokam vilaiyavé parttiruppan
iruppan picacuvukku yennalum pucaipanni
turaittananka] puttikettuc collariya vankurutay
kurutarinum puttiketta kurutanoli vorumannan
marutariru tarcevitar marular kurutarumay
tirufarveku tapparaiyar ceppariya poyyutaiyar
poyyaru tanavarpor pulaiyarveku vaykkuti
naiyave tanvanankum narakap picacuka!

narakappica caivanankum nanpa nolivorai
virakat tutanmokam vitankonté patalceyvar
collariya vankurutayc cotinatcat tirankalenpar
maratyor pulavarotu vannarakat tacikalum
tiraice rolivoraic ceyaceyavena vepukalntu
pukalariya annakaril ponkiyelun tappolutu
cakalatap paraiputumai tankattu manakaril
nakariyanti yokkiyilé nattumarun tinpalattal
pakarilveku ciitcamutan palapinika] tantirkkum

tirkkumpala noypinika] tinarakap péykaJellam
arkkunteri yatukanti ralakaipannun cutcamutan
ippatiyé kannivaittu yintavitat talpitittu
appatiyé vannarakil lanaivartanai yunkotupoy
inta mayakkamatat yennama lekurutar
antiyok kiyavenu manatoru vannarakil
ivvalavé pattanatti lennaju mannalil
cewvaivali yapatonru ceytukontu tanvaruvar

varuvar cakalarkalu maniyakkarar kurukkal
taraimitilé yavarka] tankajtanka] mankaiyarkal
mankaiyarka] niraru vaippatti markalumay
cankaiketta putalattil tanavarka] cettapinpu
ankamulla matavarka Jakkiniyilé kutippar
vanpukontu vataiceytu vangeruppil pottuvaittu
pottuvaittu cettamannar poluruva meyetuttu

ndttamutan vantiruntu nanavarkal tapenave
tanéki navilvantu tantiratti nalpakatti
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manamurum puttiyilla manitarai yeccarittu
inamutan kattivaittu yennartya tantirattal
tantirankal pannimikat taruma rakavetan
mantirima rotuturai maniyakka rartamakku

tanakkana tantirattal cakalarputti yemayakki
kanatteriyun tiyalakai kannivaittut tanpitikkum
pulavor maraiyor periyOrkal patalkantu
patikkum palapérka! pankilirun tellavarkkum
ellaiyillat tantiranka lippatiyé yannali!
collaritu péyutaiya cutcamul/a kannikaltan
tanéyanti yokkiyilé tanatakku mivvajamai
nané yataiyarintu navilukirén

ellavarkkum.

Cuyampatum pulavar kuttam
viruttam
ellavarun cakalakalai yatinul Joru
yippatiyé talaimurai talaimu ratyay
vallacuyam patukinra pulavor kuta
maraiyorua cilakavinar marru! forum

tolpuviyai yantiruntu cetta pérait
tokuttavarkal vitavitamayp purana maka
nallaparam porulenave kurutar kati
nagiattr kKattivaittu natakkum vare.

Marikaruta!

tayar irattalum véroru mankaiyal valarkkappattu

kirittavattil itupatalum
Ammanai

varali cilntilankum vaiyakappu mantalattil
peraka vévilankum perumaiyula manakaril
nakariyanti yokkiyilé nanamilla téyiruppon
cikarinakark kuruvana

téyoté ciyanon

teyo técimakal tantirafcér marikaruta]
taya rutampalintu

tanarakil ponapinpu

ponatarpin ranmakalaip pollaté yoteci
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tané yoruttikatyil tanvalarkka vekotuttan
kotup6y matamataik kotai valarttapinpu
atavaka nallaputti arivaiyarkku vantapinpu

vantu valarttavarai marikaruta lunkita
entaiceru

vécuvaranar Iraivaruta

akamattai

arintufana titcai yavarkalperra pinpunalla
cirantavoru cantinalla cepattiyanan kalceyvar
ceyyu marikarutal cekatalatti nacatvittu
aiyarcaru vécuvaranai yatkkatitot tirankalpanni.
Caruvécuran tiyanam
uttapara mantalattai Onkittiyanan kalpanni
pattivaittut tanucanta paramapati yalmotcam
kantukontu kotaiyarun kannale vattumattin

antaranta munkatantu appale tanirukkum.
Putala acai vitutal
jrukkum
arukkai
ippatiyé
appatiyé

paramapatiyi liraivarcaru vécuvaranai
manatuvaittu avaritattil kanavenru
matavarka Jenniyenni yemanatay
putalatti lacaivittut taniruntu

iruntupala castiranka Jellattai yumarintu
terinta marikaruta! cittirarapak kanniyarun
kannikaiya]

tannaryetan kattituval kaciniyil

innilattil pavamvaru mellaiyellan tanataittu
ataittituva] kankatu apamuka vacamellam
ketuttituval tannutalaik ketiperave venumenru
yenru marikaruta Jirukkumanta nalaiyilé
manralarun

tantakappan

valamai

tanaiyarintu

Tantaiyin arivurai
totuttané putticola

tuyyaminna

raiccinantu

ketuttaJé yenpilaippaik kiruvaminci yéyivaltan
mificina] puttiyilé veruvali yaynatakka
aficama lenmakalta nakatiyam pannukiral
pannariya nammutaiya palacamaya castiratta!
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ennamal tattukira lenrucolli yécalittu
enrupura nanka/otu micaintatoru nalvétam
ontupata castirattal Otavétan tattukiral
tattukira] tévarkalait talalnarakap peyenave
vitteriyac collukiral vétapuraé nankalellam
ella puranamati Iirukkinra tevarkalai
alla tévarOlunam antavana runtenave.
Tantaikku marumol]i kirutal
enru marumolik kicainturaippa! kanniyarum

nanrupata vappatiyé nallapita vekélum
anatoru notiyi lakavena vepataitton
tanaka véyiruppan caruva tayaparanar

Iraivanin perumaikalaik kurutal
pirappu mirappumillan penkaluta necéran
cirakkum paramporulon ceppukiré nayyarekel
ulimuti villan orukuraiyu millaton
ellaiyilla teyvikan enkum niraintavanam

vallaperuf cotinanmai makaperiya tantaiyannal
collumatya

vummutalya

curutimarai yakamattai

ellat tlumparu muiraivaranké yillaiatya

Tinku ceyvatai etutturaittal
emu marikaruta lyppatiye tattivittal
nanruraika

linnamun

tanuraikkac collukirén

appare yummutaiya yampuviyil tévarkaltan
vaippakap penkalvaittu makamokaf ceytarka]
lilaiyi(l) stirikalom nistira makavétan

cilai tanaiyurintu titumikac ceytarkal
ceytarkal penkalaic cumantu

tirintarkal

a1yopala catikalo talintarka lampuviyil
ampuviy! lummutatya

akattiyat tevarkalai

nampinal motcamuntd nanamillat tévarkalai
tevanpilli vancanaikkun cittuvittai mokinikkum
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avanitanil pollata vakatiyat tévarallo.
Yantai nanamurru vilakutal

enru takappanukku yippatiyé yuttirankal
onrupatac connatarpin qurupavi vetkamurru

vetka manatarivu millata vankurutay
natpuraika lillama!l nanamurrup pOkalurran
ponatarpin nalrcilana! pumitani léyiruntu
ipamurrup pavavali yellarkkum potavittu

vittucitta mokinikkum venkurali péykalukkum
attanaikkum vantutavu malalnarakap péykalukkum
Péyka] tantaiyaik kontu cellutal
péykal culattutané peruticataikal tiyeriya
pavitanaip pitittup pacankon téyirukki
yirukkip pitittu yivaltakappa nattumattaip
pirippata tepatikkup peykalkontu ponatuvé.
Kannimari tavam ceytal
Viruttam
7.

ponatarpin kanni matu

pucaima tavanka! nokki

inamon ranuki tama!
Yiruntava] natanta varun
téninu mamuta vaya]
céyilai vativo tokka
nanatu yuraikkon natu
narrava ruraikka lamé.
Kanni mariyin alaku
Ammanai
8.

uraikkamuti yatukanni yoliciranta

tannalakaic

curukka mutanciritu collukirén kéttarulir
collukirén kannikaitan

tuyya corikulala]

valla paramapatiyil vankatir polirukkum

The
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irukkum paramapatiyi livartammaip paktikontu
taruppo liruntanerri cantiravatta moppallavé
oppariya kanniyarkku oppanaika Jétenral
ceppariya nitineri tiruppuruva mopramam
amé nilamanika |akakka] lumannum
pomé yutaintumannil potiyaka vetulay
tulayp puviyacai collariya yiccaiyellam
uli paramapatiyi lofiyilankun kanpdmé
fanattin kannutaiya nallayiccaik kannolivum
vanat tolirana vacamala roppallave
vam lutukatirkal vacciranka loppallave
Adna vayiramuttu nallakapni palpolivum
oliceriyun cevvayi noppanaika jetuvenral
aliyata punniyatt! namurtavaca pattalakum
alakutaiya matavatta Jaruntavanicery katirantum
telivutai Hanavurai ceppiyatuk koppallave

ceppariya matavatta! tiraficér marikaruta]
oppariya kanniyarkku

voppanaikal

taneto

tanapara mantalattil caruvécu varanutaiya
ana

tirukkanimati yacatyay nirpratutan

kanpariya narrvatta] kannitiru marpalakum
Onariya punnryattin puttivala ralalyanian
tanan tapacucepan tavarama! ninronka
ananta

nanmai

alakuceri yunkarantan

Kanni caruvécuvarapai vanankutal
karankalren tunkuvittuk katavulcaru vécuvarana!
varanka!ta

venrucolli

vanulakai

nokkinirkum

nirkun trumulankal nilpuviyil tentanittu
mikkapuvi yacarvittu vétavayi rankalkontu
vayiramurrup parrivicu

vacanam pikkalyutan

tuyaramurum putalattil tuyyaminna! tanatappal
natakkun tiruccaranem naltorun tarmamicai
atakka vanakkamotu arivai yiruppatutan
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tiruvalarun tévananmai cittiraficér kanniyarkkut
taruvalaficér minndré tanirainté ninrilanka
yilanku mivaltanmai yistamatu ninrunanray
tulahkumpara menfiana cutarojika lattumattil
attumantan paraloka métai yavalventi
porruval fianap porulonait tanitamum
ménilaiya] kanni méla marikarutai
kannikaiyait tanvalartta karikaiya Janavatku

Kanni atu méyttal
atukita yotumari vannakari] mettavuntu

nitu marikarutai nécamuta névajartta
taya ravalattait tanméyttuk kattataippal
tayatu méyttataittu tanirukkum nalaiyilé

Olivor teruvalippotal
uyarmikunta

manna

nolivoru

vanavanum

aranmanaiyai vittu anaipatai cénaimannar

oliyutaiya pattanatti loakunteru vitiyile
valivittu véruvali vantitunal vélatyilé

Olivor kanniyaik kantu kamurutal
vantitu nalvélaiyilé mankai marikarutal
antané rantanilé atukajai méyttuninral
kanniyaraik kantolivor kamaveri kontavanuai
cenni

tanakkérit tiyakkamurru

mannavanum

arupata mokaveri yurukotiya patakanum
taruma rakavétan

cattiver! pittamutan

kontuver! mokamutan

k6talyarme léninaivay

antavonna takamutan aranmanaikkup pOnapinpu

Cévakarait tatu anupputal
aranmagaikkup ponatarpin

nananalla

cévukarai

turitamuta pafaittuc colluvataik kéttarulir
atukitay méyttuninra arivatyarpal ninkalcenru
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tetariya yenperumai tittamaka véyuraittu
perperiya vankisattil pirantirunta Jamaki]
arpparitté yavalal manam puriven

inamurum vankisatti léntilaiya limanal
nane aranmanaiyil nakaiyamal vaittiruppén
vaittiruppé nennalum

vaippaka

veyivalaic

cattiyamayc collukiren ryyalukkuc collumenran
pokavittan cévukarai putticolli yéyajaikka
akamurun tustarpolla vacakare nuficévakar
Cévakar kanniyai alaittu varutal
kannitanat

nokkik kanakatte pokalurrar

unni yirukkumita monkiyé ponatarpin
cittira rdpavative tenmoliye yayilaiyé
muttunika rovvata marakatameé vacciramé
aracar tiratkotukkum amurtakuna vacakattan
varicaippuka /onkukinra

manna

nolivorum

unnai yaranmanaikku ulané yalaittuvarac
connarkan
enravaca

pennarace

tokatyarér varumenrar

nankéttu yentilatyal vanavanal

ninrutiyad nankalpanni nirtunaiyay varumenrar
natanta laranmanaikku nallakanni matavattal
atarntuvanta

cévakarta naranmanaikkuk kontucenrar

kontupoy vittatarpin kotiyanoli vorumanna
tantumunta yennaiyumni tanalaitta varétu
kartyanta nétucollun kavalané yenruraitta]
ciriya karpuminna] céyilaiyai mannavanpum

Kavalan uraiyatutal
uretu pérétu untakappa

narétu

arulaiya vankisamni arintitanan collumenran
enramoli kettavuta néntilaiya Jéturaippal
naprupata nammutaiya nalitutan cavuyenru
carru marumolikkut taiyalava naipparttu
porrariya

mannavané

pukalntuyennaik kéttatenna
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enramoli kéttu yicaintolivo réturaippar
kanrimanam

ponkiyavan

kamaveri yaluraippan

caruvecu varanutaiya catttya vetattilulla
tiramana kottiramo tenéyu tarmarapo
arananké yepakku ariya vuralyumenran

,

ciraniyum punkulalal tévapalanaik kontucolval
urétu pérétu untakappa naretu
arutaiya

vahkisamen

rarintitandn collukirén

puccakkira valamutan ponnulakait tanpataitton
-icécu kiristu yiraiyavana rentakappan

ariyacaru vécuvarand rakamattin titcaiperru
varicai cerimotca valinatakkufi catikantay
antapinta munkatantu akantacaru vécuvaranar
vinturaicey tévajarum vétamati lenperum
marikaruta Jenrunalla manikkattin perakum
ariyatira menfidna varttama kontrrukkum
enrukanni

collavéta nenkiyoli vorumannan

mannulakil nammutané makamocam pécukiral

Mannan cinam
parunka] entanmunné paficamettaip pécukiral
nérunirkum penkotiyai nisturam partturaippan
porikon telumpimika ponkiyétan mokamatal
verikonte Jumpimannap

vekukopan

kancivantu

matavattaip parttu matimayanki yeturaippan
katalittup pennaiyuni kaliyanafi ceyyavétan
vénumenru tanolivor meytavat tilparttu
piinumpati pollata puttiyavan connatarpin
mannan katamaiyai uraittal
ariyatavak koluntalap polutan kéturaippa!
varicaiceri mannavané valvénté nirkélum
unnutaiya

racciyatti lupatukuti yanavarkal

mannavané yuntapukku makkalallo nankajellam
ataravu yillata akutipara téciyarkkun
katalanait tanilanta kaimpennor ‘ankalukkum
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tantaita yillatavarkkum

tarittiriya mapavarkkum

mainta renakkattu valarppatall6 unperumai
kannimata mdtaruta karputaimai kakkiratum

nanritamap parttu natattuvatun kirttiyallé
purusan ranalyilanta pucaimata

varutal vekupavam

mataruta

varamal kakkiratum

nitiyallovun perumai nilpuviyilé vilankum
cotimani marpanéké]
tanatumaka

collukiré ninnamogru

Janavalai takappana ranavartan

kanattatoru mokamurru kaliyanaf ceyvatunto
vanpukontu tankutiyil mannarturai yanavarkal
tanpalanka! kontu tavarutalaip pannuvaro
Makka] payir mannavaneé véliyenal
véli payiralittal vilaivatuntO mannavané
velt payirkattal vilaiyum payiratutan
atlanmal polaveta natiya Jorupayirum
urrapukal mannavané yupkaval
Mannavane

napunakku

véliyall6é

makajallo

vunpatiyil

annaiyun! tantaiyuni yatiyaraik kappatuni
enrukann! collavéta nicaintolivé returaippan

Mannan mariyai ikaltal
kanrimanam ponkiyavan kamaveriya luraippan
parumiva

lentanmunné paficamettaip pecukiral

yarumiva] vativuk kampuviyi loppamo
paramporu Jana paraficoti yankiristu
uyarmikunta vétamati luyarfana titcaiperru
motcavali natantu muttiperuf catiyenru
tatciyutan collukiral capatyilninru cankaikettu
collukira] vetkamvittu t6kaiyiva laipparum
nallavan kisattilullal nankaipanka millamal!
alyarécu kiristu yarlvétan tannilutittu

malvillyaf pona mayakkamataip parttiré
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Ecuvai ikaltal
caruvécu varanutalya tanatuvé tantanaiyé
tiramakac collukirén cittiramé nirkélum

vinpakti mOtcattai vittiranki yéyiraivar
mannulaki lujla manuvuruk kontuvanton
pannirantu cisarkalaip parulakil kontuvanton
pinnu mupatécam pérulakil connatinal
cerucalaiyin

valcitar ciluvaimara manatile

kuruti corintitavé kolaikalceytu koprarkal

ivanutaiya vétamati leppatini tanponay
avani tapilunaitta nakatiyam pannukirar

enrolivor connatukku yentilaiya léturaippa]
Kanni iyécuvin perumai kurutal
mannulakat tortamakkum vankati tétatavarkkum
pakaiyaka véyirukkum palippinaikal colvarkal
nakaiyakavé cirippar narakavali yilnatappor
ana litukko ratamanafi collukirén
ténar makutamutit térvénté kettarujum
kannosak kararukkun kattaikitak kumvilikkum
vinniloru curiyanaip parkka vekupakaiyam
attanmai polavéta nattumattin kannarivum

uttatuvé collivanta luntanukkuk kopamuntam
fianact riyakkatavul natarcaru vécuvaranal
tanarivin kannalé tanparkka vépakaiyam
paramanana titeai parulakil karisamam
karavilla teyirukkum

tarmavali yanatile

pirapalamay ninkal perunkirupai yanatilé

irilla meyfifidna minpamatu polirukkum.

mannulaki lacaivaittal varankitaikka mattatu
punniyattait tanarintor poyvalvai meyyenave
yenni yirupparka lénrarini magnavane

punniya meyanapam pirittelutum vacakattil
ennutaiya

carkuruvé 7060 kiristutammat

pinnumetan yutar periyakuru caranatilé
patu patuttiyetap patakarka] konratuvum
nitupukal mangavané niyarinta varetu
21
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entavita mentavakai entanukkuc collumenra!
anta nérantanilé yavanuraikkum vacakantan

Mannan caruvecuvaran kolaikkuk karanam kurutal
enta naranmanaiyi lirukkutunka] pustakantan
unkalcaru vécuvarana rulakilmanu vakavantu
natantu upatécam nanilattil copnatinal
atantu cerucalaiyo ravaraic ciluvaiyilé
urupatak konratella molunkaka véyeluti

virukotu pustakattil virivayi rukkutallé
enroli vorcolla yetirmolika Jéturaippal

Marikaruta] marumoli
onrupatac collukiré nuttiran kalaikkélum
mannulakum vinnulakum varutiyuf curiyanum
enniyoru notiyi limaikkumunne tanpataitton
tanakaveé yiruppan taniccuyama tanaparan
nanaparan carkuruvay nanilatti leyiranki
pavapun niyamariya pattuneri karpigaiyum
valarntutikal motca

valinatakka

ankankeé yellvarkku mantavanum

vénumenru
tonrininru

mkitamayp putticonna riraivaré akkiristu

Kiristuvin upatécam
oppittar Nanamupa técamana taittan
ippuviyil meyta niralvaré akkiristu
collunkal pavattuk karavétit caiperru
ellavaru motca mitamarintu perritave

Veta nanmai karpittal
kattunkal vétananmai karpittar cisarukku
tittum paramakuru ciluvai yitakkiyamum
karattliru kappititta karttaré akkiristu
paratti leluntarulyp paramakuru ponatuvum
ponatarpin ninnaminta pumitani léyiraivar

1806 varuvatalyun caruvacanka rankalceyya
natuttirantu yellavarkkum nanmaitinmal yunkatti
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atutteriyu makkiniyi lanaivaraiyun talluvaré
taljuvaré kilnarakil carirayapai yankalutan
alluvaré tanpatikku yanananmai yanavaré

intatavé nallaputti yekamapu vortelivir
cuntiranicé ratiparan colluminta kalamatil

Ekaparan pongulakam potal
cérntituvir ninkalenru cisarukkut tanaruli
porrariya yekaparan ponoulakan tanponar
ipperiya karanattai yenolittay mannavané
ceppukiray tisanamayc ciluvaiyué cettanenru

Tévap mannulakam vanta varalaru kirat totankutal
Viruttam

annalam parama cOti yanaittaiyum pataitta natar

mannilé kuruvay vantu valarceri ciluvai mitil
vinnava rirantavarum minfupin neluntavarum

onnonna yolivor manna vuraittitak kélu menrar
Olivor marukkak kapni patil kurutal
Ammanai

10.

enramolik kappo yicaintolivo réturaippan

mannulakil munnor vanankivarun tévarkalat
véta puranamatil vétiyaruf castiramum

fi yunarvatella murunarakat tinvaliyo
ungutaiya téva nuyarciluvai yanamarntu
tanni ltrantavanai carrukiray tevanenru
appolutu kannicolva lavanai mukamparttu
ippolu tupatuputti yingan telivillaiyo
ceppukirén kéjumanna tiramd yunakkuminnam

atimuti villaton anaittuyirkkun karanamay
nitik katavul niraintacaru vecuvaranar

mannulaka motcananmai virumpama [étirivar
natantu narakavaji napilatti lellorum
kitantumunta tapatikké kirupaik katalperuki
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caruve cuvaranranatu tatcitanaik kattimannil
aritvaka vantarka! anaputti varttaicolli
kuruvay manuvativé kélame nujicatattai

aruvam parancoti yanintukontu vantarkan
kontumanu vorutaiya kotiya pavampokka
antapinta munkatantu akantapara mapatiyil
ninrilanku mékapara nilnilattil vantitavé
irukatiru mificukinra irattiyoru kannikaiyé
Varicaiceri pagniruvar mannavarkal

vankisattil

untakki yéyavalai yulakor tutittitavé

enticaiyil mamanuvo ritéttam perritavé
cakalapunni yankalinal caruvécu varancoti
pukalariya nanmaikontu puviyi lalankarittu
curlya kantiyoli tulankum palinkatanal
Kanni tiruvayirril uruvetuttal
parulaki lekiranam parrininra

varatupol

Kanni tiravayirril katavulcaru vécuvaranar
tannutaiya yékaputti tanvantu untakki
puranak kannimari pivai yutittatale
karana makavétan karuvayu ruvetuttu

artyatoru mélana yattumamu muntaki
okkavétan teyvika utalkalantu onraki
tukkenave cattaiyena teyvikat talmutti
venticeri kannikarpin venmai kuraiydmal
cenkatiron rankiranam cenramaintu tanpalinkal
ankattil parri yamaintelunta varatupol
teyvananap palinkal tiramariya Janakanni
avvaitiru

vayirril amainteluntu mannilvantu

nintaparan carkuruvay nitivali yunkatti
antu muppattumunru ampuviyi léyiruntu
Iraivag eluntiruttal
pukalariya tévakuru pitalattor muttipera
cakalapunni yankalotu tatcivali yunka tti
tammaip patupatuttit taraniyOrk kakavétan
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karmattai vittotukkik katavule Juntiruntar
utiratti nalminru ulakamatai yitérra
catirattin muttiyutan raméye Juntiruntar

unnit tanaimuntu uyirote Juntiruntar
annalpara mantalattil parapa rattutapé
ennariya cécuvara neluntarulum péramétan
onpatu kuttaficénai volicirisyum, vinnavarka]
inpamutan tentanittu yirucaranattaic cumakka
vantuvantu copananka! valtti malartuva
cuntara fanakuruvé cilticaikal patavetan
poyiruntar motcamatil ponnulakat torpukala
tuyyapara makkatavul cutaro/ika] vicitavé

Iyécupirané anaittumaka iruttal
ivarétaé mayirunta yékap paramporultap
ivaré puvipataikka munnirunta yekaparan
ivaré nanmai yellan tarupavarun
ivaré yenkumirunta yékafianac corupi
ivarétan karanamay eppotumé yirunton
ivaré pataippavaru mivaréya lippavarum

ivaré porulanaittu mitémriva ravarum
ivaré
ivaré
ivaré
ivaré
ivaré

puviyiliru Jarukkuf curiyanay
vilakkeriya yippuviyil vantavarum
cakalaraiyu mellam pataippavarum
yuruvetuttu yellavarkkun tananon
kotuppavaru mivaré yalippavarum

ivaré paramakuru yevvuyirkkun

tapanon

ivaré natukkélkka ippuviyil varavarum
ivaré malaikkattu yeliavarkun tantavarum
ivaré yaracarukku irattinamuti cuttinavar

Cakala cutarum vakuppon
ivaré cakala cutarellam vakuppavarum
ivaré yariyata iracaturai mannavarkal
ivaré narakat tirulciraiyil vaippavarum

ivaré nitikéttup perunarakil tajluvarum
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ivaré paramapatiyi liruntu yirankinavar
ivaré
ivaré
ivaré
Ivare
ivaré

marimakana yippuviyil vantavarum
kuruvaki yippuviyil manitarkku
yupatéca mippuviyi! connavarum
manuvorka Jerinarakuk kékama!
pavamporukka yékapara técikartan

ivaré ciluvaitani liruntu yirantavarum

Ivaré marittatakkap pattaanta munramna!
ivaré yutalu muyirorun kutaraittu
ivaré ciluvai yitakkiyamun kaippitittu
ivaré yeluntiruntu yippuviyil vantavarum
ivaréta narpatuna linpamura putticolli
ivaré tamatu annaituyar marrinavar
ivare tamatutatya yilankuficilu vaimarattai
ivaré vanankavaittu yippuviyork kéyaruli
ivare paramapatik keluntarulip ponavarum
ivaré neruppale yippuviyait tanalittu
ivaré cakalaraiyu mippuviyi léyeluppi
ivare natuttirakka yeluntaruli varavarum
ivaré kanakkuraittu yippuviyil patakarai
ivaré yutaluyiro ténarakil tallupavar
ivaré manuvorai yerinarakil talliyétan
Ivaré tamakkukanta yennariya nallavaré
ivare parakatiyi létti mutikotuppar
arlyaparam poruld nampuviyil vantatarpin
varicai cerimOtca

valinatakka

vémanuvor

pavapun niyamariya pattunerik karpinaiyum
tévakuru vanavartan cekattilvaittup ponarkan
tapparaikal varatu cattiyattin pattuvali
oppuravayc

colla ukantuke! mannavané

Viruttam
ய்.

pattuyar nana niti valitanaip pakarntuparun

karttanum parama cotik katavultan kuruvayvantu

vaittitum pattuniti valiyotu natantapérkku
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mutticér paramaloka mutiyatu kotuppomenrar

Olivor castirap poru] vinavutal
Ammanai
12.

enramolik kappo yicaintolivor éturaippan
manralceri kanniyaré vakutturaini tanketka

unkal camayapporuju munka|tanka] castiramum
mankaiyare poyyumeyyum vakutturaikka

venumenran

Kanni mutal fidnanitip poru] kirutal
ceppukirén

kélumanna

tévapattu nititannai

opputané nanunakku ofunkutané collukiren
carvapporu [umpataitta tantaicaru vecuvaranait
tiramutané puttikontu cintaituti kolluvatum
utakku nilavupolutu moliveliyu motitavum
ppo
atakkufi cakalaporu lampuviyork kuliya
cantiranun

curiyanun

taranimanu

vanavarkku

cintaimakiln téyiraivar tivatti yenruraittar
veroru tévanillai yenrucolli
kan
tannaittutit tevanankat taneluti vaittar
an
lalvajit
raika
mukavu
muntina karpinatyin

ennaiyallal

cintaitelin téyarivin kannale térntituvir

Irantam fana niti kurutal
kelumanna
uttayirantan karpinaiyai Otukirén

puttiketty putalattor poyyanai vinanai
ceyya tirukkac cirantéluti vaittarkan
tuyyamunran

karpinaiyaic collukirén kéfumanna

Munoram fanapporul kurutal
tirana Jotupicai cepattiya nankalotu
pumiyilé
varunalkal] torumétan vaiyakattor
ra
ceytuva
yé
iruntu tanmaikurittu yippati
var
torirai
puranteluti vaittarkan ponnulakat
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Nankam nanap porul kirutal
nala vatinpayanai nallamanna kéttarulum
puloka mamanuvor punniyatti lénatakka

tantaita yanavarka/ tankaltankal maintarkaltan
cintatyuravé vanakkan ceytucankai yaynatakka
venumenru

taniraivar viritteluti vaittartan

Aintavatu fiapap poru] kurutal
punumpati yaficavatin payanaik kéettarulum
oruvar tanakkoruva rurukolaika! ceyyamal
poruttakaru naikkatalon piritteluti vaittarkan

Aravatu fanap port] kirutal
dravatin payanai yannalénir kéttarulum
drukinra mokanilai ulneficil vatyamal

nitik kurikaltappi nerikalkata vatapati
cot paramakarttan tokutteluti vaittarkan

Elavatu fanap porul kirutal
elavatin payanai yetutturaikka vekélum
talata putti tavarata vakkunilai
kalavu kutikalceytu kaipporulai yéparitta
alavillat tuaroka mamen

relutivaittar

Ettavatu nitip porul kirutal
ettavatin payanai yanuraikka

vékélum

vattamulla putalattil valakkunatuk kélviyil
alivalakku poycatci ampuviyor collamal
telivakavé yiraivar terinteluti vaittarkan
anpa lolivéru annalé nirkéjum

Onpatavatu nitip porul kirutal
onpatana

karpinatyai Otukirén kelumanna

fantara mallamal pirataram

vatyamal

anpakavé yoruvar manaiyalivu ceyyamal
peritakavé iraivar piritteluti vaittarkan
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Pattavatu fanap porul kirutal
pattavatin payanaip panpakavé kélum

puttitanaiyé telintu puranté tefintarivay
oruttar porultanakku uttacai vaiyamal

peruttakaru naikkatalon pirittelti vaittarkan
intamo]i pattu mirantana karpinaiyil
antamuta nékatavu latakki yelutivaittar

Caruvécuvarayai ataiya puvi acai vitutal
ellattilum parkka ippuviyi nacaivittu
vallacaru vécuvaranai makaciné kattutané
antamana nanmai yalavilla mdtcaketi
tamun kotuppamenru tanaruli yévakuttar
pinpukonta karpinaiyaip ponturaikka véekélum
tannaittan cankaiyurrut tancinékit tatupola
upnicakala

mapuvoru

mappurru

taninikka

venumenru taniraivar vetakar pinatyaka
peniyitu motcavali yenreluti vaittarkan

Kanniyai vétapuranankalin palamai vinavutal
Viruttam

13.

appolu tolivor colvar
arivaiyaic cinantu nokki
ippati manuvor mannil
yavarta natappar collum
opputa pituvu magri
ulakattil vantu tonri

tapparai namatu vétan
camaiyattil ulla tamo
Ammanai

14.

enruoli

vorumanna

nenniyenni

varmamurran

venriceri yenkaluta vétapura nankalellam
puruvakka lantuvakkip putalatti lénatantu
varayenka tévarkalum valarperiya kopuramum
entavitam vantatenru yippojutu collumenran
anta molikét tariyatava matucolva!
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enkalvé tattolunkai yanunakkuc collivanté
unkalvé tattolunkai Otukirén kélumanna

Vetap porulaik kanni kurutal
panka malintu palastirika] kuttdta
anké vekuindka matattumunka] vétamatu
arupattu nurupenkal alimatiyay vaittavarkku
viruperra motcamenru viritturaikku munkalmatam
pavanilai kontiruntal parulakilé manta

civanranait tévanenru ceppituvir castirahkal
narravitan katukarittu narukinra kastamatu
Uttaivalin teyirukku mutaltanaiyé

tévanenap

poyyanai collip poruntumunkal castirankal

meyyanai connal vinatuk kenrucolvir
cettavarka]

tannaiyétan

tévanenru kovilkattik

karttaniva nenrucollik kaiyetuttuk kumpituvir

térotta motat teruviti yanatilé
parattic cettavarkkup parulakil pucaiceyvir
collivaru munkalmatafi cOrukari pticaipanni
yellarun tinnavéta nippatiyé kattivaittar
mata pitavaimannil maintarveku nintaiceyvar
nitamujla pérkaJenru neriyotu munkalmatam
kolaipata kankalceytal kurramillai yenrucolli
nilaiyapa motcamenru niniatturaikku munkalmatam
moka

vitankalukku

munnatakku

munrévan

vékamutan mOkavitam vilaiyavaikku munkalmatam
pillikku mokinikkum pinpuvaru munrévan
collumancu

munrejuttal

totarntalaittuk kontuvarum.

Civan ceyalkalaik kurutal
collukirép kélumanna tukaippatiyé nikélay
pillik kutaviceytu pécumé yunrévan
aravaik kalutti lanintané yunrévan
paravatyark kuttatu panitagé yunrévan

apayamutan parama larivaiyarka! tankalukku
upayamatu collimika yulpatuttu muprévan
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puravi yenumnariyaip pitittuvaitta tunrévan
puvulaki lullavarkkup putti mayakkivaittup
pavaiyarmé lacaivaikkum pattivaikku munrévan

unna mulaiyalai oruttiyitap pakamvaittu
vannarap penmeé!l mayalana nuntévan
kaliyoru penvativaik kontu cataiyilvaittuk
kaliyuta natumantak kariyalla nenrévan

venni ranintu piramakka palaménti
ennamal pitcai yetuttalainta nunrévan
atalai yanintu yamarniatalai tanvirittuc
cutalai tanilotic culanrané yunrevan
vanili lankukinra matipunainta nuorévan
orupati tanum yorupati yumaiyajum
irupati yaka yiruntané yunrevan
cataimutiyil kenkai tanaiyu manintuvellai

vitaiyatanin méléri vitivanta nuprevan
pittukku mancumantu pirampa latikalpattu
vettukku ninru viraku cumantuvirru
manikkam virru valaiyal cumantuvirru

vinukkup pavalarkkay virruvilai pecininru
tirukkaliya nankalpannat tévatiyark kévalceyya
erukkamalar malaikalu melumpukalun tananintu

pallakki lérivantu palliyarai yu[pukuntu
colluk katankata turokankalai yuntupanni

Tirumalin ceyalka]
iraniyanaik kolla icaintatoru tuntapile
naracimma vésam nalamakat tanefuttu
pumi tanilulanru pulaiyark katimaiyumay
u
mokini yenrépari! muyapru vativetutt
u
efutt
vativ
nta
méka nirampolé muku
tut
matu kaprukkaka malaiyaik kutaipitit
ruti
téti yitaiccimapai cepruvenney fanti
uralilé kattun tukantu matikalpattu
tananintu
viralatakki utumanta viyankulalait
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cankai Orkaramufi cakkarattai yorkaramum
ponka mutaniccai poruntavé tananintu
terntupati nordyiram penkalukkut tanukantu
vacan tarayinpa manavala nayiruntu
manatyalun tanum vanvaca mépukuntu
vinaivakuttum poymanai villetuttut tanturatti

ilankaikkati patiyana ravananufi citaitannai
mayankap piramaiceytu mayamutan kantetukka
kanamar tetik kanintukarain téyalutu

nanama! marputanil navatanil kilccataiyil
teriyap pentukalaic cintaima kilavaittu
kuriyayiv varttaikalaik kontaninta nunrévan
Pira tévar ceyal
innan

tiralaka yicainturaikka lamatanai

ennenru

colli yryampuvén

mannavané

untan pakavatiyu mutatun tévarkalum
ninta1 natakkaikalar nekilnturaikkak kéttayé
ivvaru étellam yinankiyénin révarkaltan
avvarttai kéttu atanpatiyé ninatantal

aviyaté niyu malalnarakat tineruppil
taviyamal nipoyt taninté kitappayé
inan cilavarttai yiyampakkel mannavané
kalavutiruttup poykal kapatankal ceyvérkku
ulavatuka] colli ulpatuttu muntévan
fapparaikal poycatci taranimanu véorpatikka
yippuviyr Junkaluta yiyalvétan tanuraikkum
cintaimakiln tummutaiya

tévarkalta nunkalukku

Pira matam parriya matikarutal urai
yintap patiyuratkkum yippuviyi luikalukku
patippinaika fallotan parulaki lunkalukku
vatippamuta nunkaluta matacamayafi collutalla
ura rufamaitanak kuttécai vaippatutan
nerana yuttryepru ninaitturaikku munkalmatam
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‘ manusanait tevanenru vaiyakatti lécilarka]
anucarit tavaruraiyu marintuceyyu munkalmatam

kankatu vaymukku kaluttunaya nankaltannai
panpana tévanenru pakarnturaipir castirankal

neficotu yiralpiccu ninta perunkutalum
paficarnatan collutenru palippir pankutané
kalelumpun kaiyelumpun kanatta mukattelumpum
mulamuta nintirlya mujankunf cantukatum
tolum narampucatai torramulla rattamayir
uraiperiya yenca nutalaiyellan tévanenpir
arivu ninaiyu mattumattai yunkuta
tiramutaiya tevanepru ceppivaru munkalmatam
enru marikaruta lippatiyé collivara

Mannavan marikarutalitam kurum marumoli
mannavan

tinpuyattan makakopa

murrolivor

colluva pappolutu tokaiminna Jaipparttu

nallanalla nitiyenka! natakka] collukirar
vakaiyétu carrum valippatu yillaiyotan
tukaiyaka yentanukkuc

collivara

venumenran

Marikaruta] uvamaika]al iraivan Perumaiyai vilakkutal
appolutu kanni yavanmukam parttvraippa!
opputané kéju muvamaiyonru collukiren
antiratti lantamicai yakaca mantattil
cantira natcattiran cutara liruttarumo
ellanat cattiranka Jicaintuolir vittalum
vallanmai yuntoco! manni liruttarukkat
tina yirankoti natcattira molivum
kurakavé tirantu vonna yiruntalum
mérumo vaiyakattil vantayiru lukkalam
kurariya yinnan kuripponruft collukirén

cantira kanti tannutaiya kantikontu
inta vulaki liruttai yaruttitumo
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clriya nonrun cutarvici yéyeluntu
parulakilé yirulaip parutiyarut titamam
orucuri yanta nulaki liruttarukkak
karutinat cattirattaik katirOti yemaraittu
ninratoru

varatupdl niticaru vécuvaranar

kunrata vetan’ kuriyana pirakacamatuk

Cattira nerikalaip palittal
enrarini manna yicaintuvoli voraracé
pingu molivorkkup ponturaippa! kannikaiya!
mannum pukalperiya makaperiya castiranka!
nanika Jenrucolli nanilatti lécilapér
inamurum puttiyilla yirulatamta patakarkal
pavamellam punniyanka] parulaki lenrucolli
cavamurum

pavamellan

tarmavali yenrucolli

veciyarka] kuttata vekumoka mifcimifici
nica narakavittu necamutan cérvaiceytar
muttiperro menrucolli mulumati kéttor

ittalattir kattivaittar iritimataiya ranorkal
pillikkura ltyituvar perunkotiya mokiniyum
Virupata mokamifici vekutiralayp penkalvaittu
taruma rakayiruntu taranitanai yantavarum
uftal yutirakkuliyai rucikaramen rékaruti
061011 viluvarkantay tiramutaiya mannavané

pataltanai yékurittup pavusarra patakarkal
nituperum poykalcolla nilaicér pulavaraiyum
mannulaki] cettavarkku makaperiya kévilkatti

Tiyanerikalaic cuttik kirutal
tannirdé mulukit tavanicepitta pérkalaiyum
Ura rufaimaitanai vurikotumai yaypparitiu
virdna

farmavali métiniyir ceytorum
natakka lenru nanilattir Karpalittu
vetakka lenrucolli vekumanam perrorum

ceyyaperi yorenavé teyvappi rappuvenru
ippatiyé ceytuvanta yennariya patakamé
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tapparaicé rumunkalmata camayattu lanavarkal!
kattivaittar patakarka] kanamana

nitiyenru

tattdta kilnarakil talvatuka nalvalika]
tinnun kariyacanan tinnal vekupavam
mannil pavakkurutay vaiyakattir kattivaittar
cintaimakiln técilaper ceppuvarka Jappolutu
inna moruvarttai yicainturaikka vénumenru
manna

nolivoru matankatintu

vetkamurran

cetta manusarukkut tivacamotu kotagam
pattiyinal ceyvatellam palanunto yillaiyocol
collenru

uttirankal tokaiminna laikkélkka

ellaiyilla kopamuta nippatiyé kéttapinpu
matunifainta kanni marikaruta Jeturaippal

Pavanivartti ennud ceyalkalaic cuttutal
matutanai valuruvi vaiyamicai yékotuttal
nitali kalavinai ninpavam pémocol

attumattin pavat talukkarukka nirkulittal
mattaritu pavam maranatti [énarakam
calaiyatu yeruvatu

cakalamana pavam

valavayatu tuvakki vantaperum pavamellam
tavamatu poka tavarutalaic ceyvatukel

ellarun Kuti irakaciyamay mataruttu
nalla karininamum

narukkik karicamaittut

tiraivalarttu vittakattir céravoru mottamumay
iraivayattuk képdta yerra

carayamutap

tinnumenru koppalittuc ceraniru vanarumay

pannun kotumaikantir parkkatu kannalé
urar manaivikalu

mutanpiranta kolamutan

para vakaiyum pankamatu mettavuntu

Uyirk kolaikalaic cuttik kurutal
mataruttu mukkala

maraiyorka]

tinruvantar

ataruttut tinnayippo dnavupa yankalceytar
ana littuko ratamanan collukirén
manar makutamuti mannavaré kéttarulum
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ippuviyil mdtumeykku mellavarum naltorum
opputané matukajai valuruvi yottukirar
ana lavarkalukku anantapa vampomo
tenar matavarkal tinamatuppu muttiyetan

kaciniyir tiyerttu kanamana tinaivilaittup
pocananka]

tancamaittal pomo

vekupavam

atukitay kOlipanri ampuviyi lellorum
vituka/té runkariyay vekuvaka vétinamum
corukald tékuti cukicukittu unnuvarka!
marukontu

attumattin

vanpava

mallavotan

tannirilé muluki cakalamanu vorpavam
tinnamayp povatunto tittan tutukkarumé
uttai niraintirunta lutalkulittal povatunto
eccal viluntirunta liyalpavam pdmocol
ullum viyatiyara urramaruntu kutitta]
tellun kanamaruntal tirum viyatikantir
Pavam pokka vali kirutal
attanmai polaveta nattumat tinpavam
uttatu véyarukka

oruvéntan

illai

cattlya mana caruvécu varanutaiya
nittlya manakartta

ninaittarulum

vétamatil

unto rakaciyanka Jullavinai pavampdokka

kantar teriyun katavular nititannai
attampuka] poruntum maraiyormun naluravai
uttapati conna uvamaiyonru kéttilaiyo

tévapira cdtananmai tirufana titcaikantir
pava

marukkum

parafiana

titcaitannil

afaintirukku motcananmai attumattuk kuntakum
matatyaro tekuti makamocan kontiruntal
tévaral pavampémé cekattéré kettarulum
pavamataiyé pataittal parficoti yavatunto
enniyenni yéninka linpakulat tévarkalaik
kannind léparkkak kariyamun tokélum
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Pacu nirtelittu alukkarukka iyalatu enal
pavavali yaikkatti palartanai yépayinral
avutaiya nirtelitta lalukkarumo6 attumattil
yilukkatu kalcolli yécukiray yiccatattai

alukkarumo mannavaré avutaiya nirtelittal
Tavaficeytu pavam pokka iyalatu enal

tannirilé mulukit tavaficérvai yavatunto
vinnil paramapatiyil mélokaf cérvatuké]
camuttiratti lemuluki tavaficérvai yavatunto

iravupaka Junkatalil ennalum minpitikkum
paravuvalaik kararukkup pavamillai yenrarivay

Katalil kulittup pavam pokka iyalatu enal
panniya mintanakké pampumirukan kajcettal
tittan tutakkumiku cettamanu sartutakkum

nattir pirantotu narramellan tanniril
Uttaikkata lirkulitta lurupavam pokumenru
castirimar tankurukkal camaiyattir kattivaittar

konrutinna vonnatu kunipata kankalenpir
Olivor marumoli
pinnu molivorum ponturaippan kanniyarkku
munnorum

pinnoru muraimuraiyay kovilkatti

tané yaracaturai cakalakuti yanorum
nala vitamaka nallorkal ceyvatellam
illatyenru tattukiray yenkalte valaiyattai

vallamatan Kontelunta mapavi yanavalé
enru volivoru mivvarttai tanuraikka
ningu marumoljita nitiyutag collukirén
arulatca namutaiyo nannalcaru vécuvarantan
Kanni iraivanukku uriyapavallata ceytikalai etuttuk kurutal

virucivan malaiyatu véntanukku millalyitu
turulla mokan turdka coripamulla
nitineri tanumillai niraintapatti yonrumillai
atiyanta muntukanti rivarkalukkue cavumuntu
canlyan pitittatenru castirankal colvirkal
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aniyayan tapivarka lakattiyak kararkantir

tentiraiyin mitétan tirunatana matukipra
antarparafi cotiyepru ampuviyor colvirka]

tentiraiyin kittattan tévanukku nitiyocol
dtuvatum patuvatu mampuviyor tankal tolil
nitupukal maperiya nittiyattuk killaryatu
atiyanta millato ndtuvatuk kalanal
crunanmai mulunanmai cakalananmai nirainton
vammanmai yanatella mavaritatti! varatunto

iraivanukkuriya tanmaikalaik kirutal
alavillata kirupai alavillata palatton
alavilla tananta majavilla nanmaiyullon
alavillata fana malavilla nitiyullon
alavillata makimai alavillata periyon
alavilla tanpu maJavilla vakkumullon
alavillata yirakka malavilla nitiyullon
appatik kottanalla annalcaru vécuvaranai
ippatik kottavaren riyampukirén kelumanna

Ulakam tonruvatarku mun tonriyavan
mannulakum vinnulakum varuvatukku mungirunton
annal namakkakayinta avarcakala mumvakuttar
akattumen réyuraitta raccanatti leyulakam
tivatti racciyamun tiraikatalu muntaccu
pataitton ranaiyarintu parilvanan kamanuve

pallattil vilntu parulakil mantanaré
Marupirappu nampikkai ventamegal
titana putalattil tirumpivarap poratillai
inta vulaki liruntupattu nalcukittu
mantamurum

puttiyilla vannaraki

leviluntu

marupirappu muntenavé makilntirukka

véntani

drupattut tinaraki liliyulla kalamellam
tituru kotiyapavi cinantupinnoli

vorcolvan
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Viruttam
15,

koturun kulali nalai
yalaittatu yepmél kurram
vatutan nammai

venru

vaytanai yatakkip pottal
caturun kunattin kallit
tanena

venta menral

Olivor cipamataital
Ammanai
enru marikaruta lippatiyé connatarpin
kanrimanam ponkiyétan katunkopan kontolivér
narravak kannimunné nanittu vetkamurra
marumolicol

latirunta varmamurrag

kanniyarmél

Pivaiyarkku vilanku potutal
yenruvoli

vOrumannan

rattipa maniyatupol

tunruf cinappulipol collartya kopamutan
cévukarait tanalaittuc ciraiccalai tanniletan

plivaiyarait tanvilanku potavé tanuraittan
anatoru

mannar

aranmanaikkup

ponapinpu

ponatarpin nataittar tiruma tavakkoluntai
urupavi cévakartaé néviyattaik kavaliruntar

appolutu kanniminna Jannalcaru vécuvaranai
ceppa mutanvéntal ceytukonta taikkelum

Marikarutal iraivanin arulai ventutal
cakalaporu Jumpataitta caruvécu varancoti
pukalariya narkirupai pukalcciyumak képukalcci
akalpuviyum paramu mantapinta munkatantu
pakaleriyui curiyanpol parantuyenkum ninroneé
flanacora papporujé nanmaimattil lakkatale

inamikum nanatiyal entanukku unpalantag
tanay paranay taniccuyamay ninroné
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vanork karacé manamitukku nirtaruvir
taruvi renakkunalla tayiriyankal tannutané
karuvikontu yennutalaik kantatuntan ceytalum
urukata vaficanenca nolivoru manavanum
peritaka vétunintu putalattil patupata
varantaruvi rentanukku

vanpanoli

voraivella

urantaruvi rentanukku urutikontu patuceyya
parantalokap péyum pavamuruf ciyutalum
urantanana pollatacaiyella munmaiyutay vellanalla
pattinivicu vacamutan pakarunam pikkaiyutan
uttayinta minruvakai yennulatti lépatippir
karttanéyun cittamaiya karaikanavarutiye
cattlya vétattaracé caruvécu varancoti
anintuyentan

karpinuk kavamanam

varamal!

tunintukantay patupattuc coricinta veyumakkay
panintupatan tentanittup paramapatan tantituvir
unarntupati ninrukontu kumpittu ventalceytu

Olivor mari karutalai vituvittu mirattutal
ventalceytu kontiruppa! minnal ciraivittil
puntapatti kontunanray pucaiminnal taniruppa!
polutu vitintapinpu pollata patakanran
elutarrya

vannenca neéntilaiya lanavalai

alaittuvarac cévakarai yanuppiye vittatarpin
pajutatta kanniyaraip patakarta néciraiyai
vittetan kuttivantar minnar cironmaniyal
tustanoli vorupinne tokaiyaraik kuttivantar
vantakanni matavattai
untancaru

vanpanoli

vorparttu

vécuvaranai yonrutalai nimarantu

nanvannkum tévarkalai ndtiveku pattikontu
tanvananka téy.cuntal carruné rappoluti!
enticaiyor kanavéta nippatiyé ceytituven
vaymatankal péciyénan vanankukinra tévarkalai

tinarakap péyenavé ceppukira yonili
ennai manampunara téyirunta léyinitan
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unnaiyenka! tévapukku urrapeli tankotuppen
métaluntu pataluntu vistara manatuntu

pataluntu yenkoluvil pakkiyanka] mettavuntu
enkoluvin pakkiyattai yennamal pecukiray

penkotuvayk kanniyaré pécuvatu vinallavé
enru volivoru mippatiye connatarpin

karutalin viramaruppurai
ninrukanni tanavanai nécamutan partturaippal
mannukkum vinnukkum varutiyuf curtyanum
onrumilla takkala morunotiyi lépataitton
caruvécu

varanpatattait tanrutittut tanrutippen

urukotiya mannavané unnutaiya valvaricai
nampinal mOtcamunto narakamallal nanmaiyillai
valvu tanaiyenni vanalaip pokkafittor

talvupattuk kilnarakil talntavarka] mettavuntu
kaciniyi lipperiya karanattaik kantavarkal

ucittuvara matukku! pukuntark koppamo
akam piriyamurré annalcaru vecuvararkkay
cakat tunintén ranaiyarintu kolvaye

Marikarutalaic cakkarattil niruttal
appoluté colva natikacipan kontolivon

ippoluté cakkaratti livalai niruttumenran
cévakarait tanalaittu cirunutala] kanniyarai

paviyalait toppuvittan patakarka] katyilétan
cakkarattil vaittarka] taiyalkanni matavattal

Marikarutalin véntutal
okkave tancataiyai uturuvit tanarukka
ninraJé kKanniminna] nistura nakkinaikkul

tuntakatti lakkinaikku] curat tanattutané
puranacan

tosamutan ponnulakait

tanokkt

ciranicér kanniminna] tirucciluvai nayakanai
véntalceytu kontuninra vintai kéttarumai

22a
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tintupuka! véntutalaic ceppamutan collukirén
Cakkara astakam
17.

Karunai varuti parama céyan
katavu Jécaru vecuvara
karuti yumaiporu tapacu mutiyave
kamala patacarana maruluvay
kirana cutaroli parama pativara
menatu ulamatil nilatyatay
kirupai puriciru matalai manacunan

ketti yaka yirukkave
tarani taniluru kotiya rituvinai
cataika! potipata vataiyinun
taruma

ninaivatu manaco

turukave

tarpara vutavu marpuia
kirana matuvoru karuvi vinaikotu
olivo rituvata mutalatyé
ciruvi yumatuta natiya ruyarparafi

ceppa makavé nilpuvi
verlya tukotu katiya pakaikotu

minti yécatai kantamay
vilinu menatutal kaliyinu mattuma

venmai yakave nanpatar
pirtya venatuta latiyal patuvatum
pilanai yutavuvay katavulé
petti muttiye vetti yakavé
yutta cuttama natta makavé

arivu nerlyila araca ritupava.
mariya plaiporu mannalé
anpa ratitolun ciluvai taniluyi
rara napati purana
Karunail vanavar porulé nittiya
katatcamé dnanta motcamé
kenca véyula kafica véyuta
lafica vépéyka lancavé
afica laficalun rafica meékatavu
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latiyé parama cotiyé
amuta kalaitarum parma corupiyé
antava kirupai pintava |
tarica makave enakkin kakavé
catiye ritukotu vinatyatil

tavari yenatutal tayanki tamale
tarpara vutavu marputa

mificu mappiravai paficu laviya
vanpark kuppatan tantava
vitala amurtakalai karunai corupiye
veta nittiya cerave

ificol lakavé pificol layéni
yelai yampar técikan
enru pavamatu

tanaiyé poruttarul

yécu ndyaka cuvamiye!

Olivor marikarutalait tunpuruttal
Ammanai
18.

enru marikaruta Jiraivanai ventalceytu

niprituva! cakkarattil nistura rakkinaikku!
pavi yolivorum patakanu métucolvan
mevikacai marukontu melliyalmé! vicavenran
varun kacaikalkontu vappirampu marukontu
parac cinankalkontu pataipataikka véyatittar
ciri yolivoruf cinantupinnu métucolvan
urupata vanpirampa lutalaiyellan cippalé

pitittivalaik kirituika] pittamatan kontavalai
vatittivalaik kirmaiyulla vallirumpin cippalé
yenrapinpu cévukarta nereyelunta kopamutan
onrupatak kanniminna rutalaiyellan tankiri
vittarka] cataikaJtonka melliyarmél toluriya
kottak karappavi kotiya nolivorum

Mannanukku véntiyavarkal marikarutajukkuk kurum arivuraika]
mannan ranakkukanta

mapavi kalkuti
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kanniminnar tanmanacaik kalaikkavétan putticonna
varutanaic colfukirén matiyutaiyo rékélum
vérupatap pollata vinarconna puttitanai

vaccirameé nalla marakatamé mantuliré
kaccukanta konkainalla kanniyaré nankalconna

putt tanaikkelum putpara kakkuyilé
cittira rupakkuyilé ténmoliyé yippolutu

ponnilanku munputalai punpatutta véntankan
nannavanka Janavajé nankalconna puttiyaikkél
tuyaramurru unfutalai coricinta vaiyaté
urutikontu karpinukka yunnutalai maykkaté
vatuvumaruvu millata vajarntatiru: méniyellaa

catamatilé punkalpattut talntuvitap porayni
karputamai kakkinra karikaiyé nitunintay
arpaputtik kakavalla akkinaikkul landyni
tavaraneri yakavepru taraniyir karpiruntal
arpamalla penmatiya laracunika Jayuraitiay
uraitta mojikélu mogrutalaik kanniyaré
karuttiIninai vanatellan kaciniyork kératu

enkaloli vorumanna racciyattai niyalvay
cankaiyuta néniyufi carrumoli kélumenpar
vinnulaku mOtcananmai yenracollai vittuvitu
arapa rattutané aracanoli vorumunné

Virattanam pannaté virumpi manampunarum
cannaca muntapacun tanunakku akatu

minnaru munnutalai vérupatak kiriyétan
punnakka vétunintay piivaiyaré yippolutu
pannaté yunoutiram parulakil cintaté
cariran tanaiyoruttut tavacupannak kariyamén
varicaiceri mannanutan valntucukit tuntiruppay

ponpulaku motcamataip piitalattil kantavarar
ipnilattin valvutanai yellérun kantatuntu
vaticakanis tiramulla mayakka rakkurukka]
pincuvila vécataikal peyarapolla putticonnar
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akata puttiyun nattumattir connaré
narakamenru mofcamenru nauilattil kantavarar

turakkamuru munkurukkal connaputti nikéttu
meyyenavé nampiyippa

vinaka vugnutalai

ayyo cataicitara atipatavun karanamén
purana kanniyare puvaiyaré vittuvitu
péranicér mannanutan piratapit téyiruppay
anaipatai cénaimanpa rantiyok kiyapatiyil
unkatyilé tanvananki unatuvart taikétka
inpamutan pannivaippa rippojutu tappatu
cantu cavvatutan contanamun kastiri
kalantumika vungutalil kanpiyaré mannanutan
alarntacempon kattilinmé lalankarittu valntiruppay
mallikai mullaiputpa malaranaiyu mettaiyinmel
tollaiyarru nanrayc cukamaka valntiruppay
ittanai nérampitittu yivarkalconna puttiyellam
carruméta nunmanatu taniranka tomakalé

enruputti yillata yinarellan conpatarpin
venriceri matavattal virattipipnu méturaippal

Karutalin éccumoli
arivucarru millata aniyayak kararkalé

nerikalcarru milldta nicap picacukalé
unkalputti yentanukku orukkalu makatu
mayankiyelun tinarakil valum picacukalé
karpalikka putticonna kacatarenum patakaré
mannulaka valvai virumpum mataiyarkale

vinnulaka mOtcananmai virumpata yinarkaé
intavula kantanni liruntupattu najcukittu
mantakuru puttiyilla marulpititta pittarkalé

unkaluta civanvit torunotiyi lakkanattil
antiyelun tinaraki laluntitumé yappolutu
poyyun kaJavukolaiyum puttiyepru tanvirumpi

ceyyumperum patakaré tinaraki léviluvir
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vinnacait tétata mirukak kunattoré
pennacai mannacaip perulakil ponnacai
kontiruntu puttiketta kurutarallo ninkalellam
mantiyelun tinarakil maranané rappolutil
mannulakan tanmutintal vanavarkon fanaparan
annalcaru vécuvarana rariyanatut tirvaiyilé
ennaiyu munkalaiyu metirmoli yaynirutti
unnik kanakkuraippa roruttartappip pokariyar

tarkka metutturaikkat tairiyanka luntoco!

vetkamuta ninkalappa vevvéré ninrituvir
ninrituvi runkaluta nistarap péykalellam
onrupata vunkalaitta nokkavétan culntukontu

Ninka] narakamé ataivir enal
kanakkuraitta runkaljaittan katavulcaru vécuvaranar
inakkamuta nenkalukku yippuviyil picaipanni

vantavarka J/éninka! varunkol tinarakil
antamilla moftcananmai yataivatunkal panhkallavé

onrupatat tinaraki lunkaltanait talluvatum
appo tarivirka lapputti tanteriyum
naftamitta tévanenru nanilatti léninkal
kattiveku kopuranka] kanamakat térutané
nettaneri yanatellam nintapacu punniyamum

istamutan kantituvi rékanatut tirvaiyilé
pillikkum mokimikkum perunkotiya tévarkalé
nallanatut tirvaiyilé nanrakak kantituvir

Karuta] tan tirahkurutal
veripayitti yankalkonta vinattap patakaré
ettanaita nunkalputti yératu yentanukku

arenru yennai yatattip patattukirir
cirkonta yékan tirumakalnan kantarivir
caruvacan karanatut tankélkkum nayakanar
tiravukontu patupattuc cintuvéno enrattam
unnicaka lapporulu morundtiyi lépataitton
ennaip paramapatiyi létti mutikotuppar
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enru anaivorai yippatiyé tanuraikka
nipruvoli vorutannai nérilaiyal tanparttu
carrumeé yiccaivetkam tanunakku millata
pittam pitittalaintu ponayé pollata

Ennai vetti unpaciyait tirttukko] enal
cankai kettapatakané cantalap péyéni
cinkamukan kontavané cinakkatu vaypuliyé
mantiyelun tunputaiya vayirupaci kontiruntal
kantatunta mayaruttuk katunkopat totutingu

tinnavumé kitatu tituceyya mattayni
attumattaik kattikontu aruttuvetta maftayni
erra kattikontu yennutalatt tanaruppay
encataiyait tanaruttu yippolutu natputane

vanpacika] tiravétan vataittunanrayt tinrituvir
enruvoli vorutané yennamal

connatarpin

Utalaik kiri utiram cintavaittal
kanrimanan

képamurruk kacata nolivorum

ciriveku vayccinantu cittiraficér méniyellam

urupatak kiriyépin nutiranka! cintitavé
peruki utiramatu pérperiya méniyellam
arukik karaiperuki ankanké otuvatu

cittiraficér porkotiyal cirariya mépi
uttakanni karpitta motuvatu molivorkal

virukotu cakkarattai vittirakki matavattai
marupata yentanmunné varvalaittuk kanniyaraic
ceyyatiru mépiyenkufi cintumuti rankaJkantu
veyyakotu mapavi vitari mikappayantu

nistiran pollata nitiketta patakanran

vattamulla cilaikontu maraitanané tapmukattai
unnutaiya tévanpillai urraparan cOtiyenray
nallérka] connaputti tanpaiveku vaynakaittu
pollata puttiyenru purakkanittu vittayeé
pittarenrum yenkafaittan péyarenrun colliyetan

tustarenrum vittakarat tlisananka] collimika
malaiyittu yeanutané manampunara mattomen:
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calamittu karpuneri tavacukontu ninrayé

Ciraiyilataittal
akata kanniyival ariyaputti cutcamulla]
vakana puttiyival vayiram pitittakalli
tannaic ciraivittil tapé yataiyumenran
inpamoru vakkinaikal nantétu mattaka
puntarika mamalaraip pollata cévukartan
kontupoyt tanataittar kotiyaciraic calaitannil

Karuta], ciraiyil porciluvai nayakanai véntutal
antavané yumatucitta makavénta unnatiyal
nintavuntan kirupaicittam nilaiyaivita tapatikku
puntananmai pattiyarul ponnulaka nayakané
tinlariya porcaranat tirucciluvai nayakané
matavattor tétariya mattilanan maiccorupi
potakattor pukalunirai puranana napporulé
patakattO monaiyétan pakaravonnap paranicularé

titakatior netuvaraiyé nintanetufi cattiyamé
cakalananmaic

cupaméni tayainirainta

varputamé

pukalariya katavuléni punniyaiia napporulé
akalappuvi yumpataittu anaittuyirkkum vakuttavarni
pakaleriyun curiyanpol parantenkum ninroné
aruntavattor

tannuravé yanaivarukku

mariyavanpé

maruntepavap piniyarukku mattilla nanmarunté
parantapuvi yorkkunana pantitané vétavintavané
purantuvunai yarintupatam porruvark ketirntavané
mannulaki Junaiyariya mapavi vafcakanar
yennumali yanaraki liruntuyeri poruttariya
pannariya patakaré picacatittuk kétikollum

ninneriya nilciraiyil niruttukinra nitipara
cattiyaveé tattinvali tanilollunki lénatanta
pattartanai yutaiyaparama patiyilé yalaittu
muttimuti yékotuttu mutivilla kalamellam
nittiyanan maikotutta nitinatu vinpatiyé
cittatiyal pavimetta cirumatalaik kirankicittam
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ippuviyil niremakka yinpavaly patupattu
ceppamuta pepaturattan cintavaran tantituvir
tapparaicér picacumatan cakalamella malintitavé
oppatiya paramporule yunkirupai yupnirakkam

Olivorukkayp picacu tonrutal
enru marikaruta Jekacaru vécuvaranai
ninruciraic

calaitanni] nécamurru

véntalceytu

irukkumanta vélaiyilé yerinarakat tiliruntu
peruttaka rattutané peruficataika] tiyeriya
vantupurap pattatuvé mannanoli vortanakkay
intavula kattorka] eppotum pucaipannum
inappica canatuta nitumpanoli vortanakkay
tanun tavaficeytu tavacalikkak kanniyarmun
vénumenru

taninattu

veficinankal mificiyetan

panumpati pollata putticolli yétiruppa
enniveku cutcamuta néntilaiya lanalai
kannivaikka vénumenru karuttilenni yeyatutan
narakattai vittelumpi nanpanoli vortanakkay
turokat tanankalpanni cutcankal kontatutan
vantavakai yanatutan vakuppaka vekélum
cintaitani larayntu cekattilmanu vortelivir

Picdcin uruvat torram
ninta cataita neruppurukit tivatiya
kanterintu kancivantu kattinerup puccitari
uccantalai mantaiyokka iituruvit tiyeriya
nacicevi kalnakkum narramattil latapukai
parriyelum pakkotiya paruttakattit tiyaka

urra perumukki lurupukaika] tlyelumpa
cinta valunarram cinankon teriyelumpum
panta nerupperintu parrininru vayeriya
aficukarray pacampilantu alalpampu pinnirka
naficurula vaficutalai nakkilninru cirinirka
cinkattip pallatupd! civantupallu ninreriya

pankamurra péyutafu paruttakattit tiyaka
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tativalu vaynintu cataipampu pinnirka
nitum perunkaluttai neruppelunta pampukaltan
currippitit téyilukkac collariya narramutan
pattiyeri kaikalenrum paruttakatu vaynakampdl
mulaikalirup puttatipol mulankiccen tiyeriya
nilatyata vannarakil nistirp péyutaiya
karatimukam polaninru kalutaivay polvayum
mutti peruttamukamum mutalaivay polmikkum

vempikotit teminci mélutatu tanirantum
tumpikkai polavétan tonkufi ceviyirantum
anai ceviyatupo lalakuyirantu pakkamatil
manilatti! naraimat terutin kompatupo!

ninturentu pakkamatil nerriyé kannirantum
aficu talaimutika lakkiniyay ninterikka
vaficamurra kaikalirantu manusarkaikal pdlirukka
katuvay nakampolé kaikal nakankalellam
kotiyatayp picacukalyil kotuficilan tanirukka
kalkalpulik kalatupol karatimukam pélirukka

valperitay nintu malaippampu pdlirukka
peruccali polvayirum pitariyanait talaipdl
karutté tutaipuyankal karuttapanri yinratupol
meénikarut téyirukka mélirukku motatupdl
manilatt: léperiya manti kurankatupol
tiyeluntu méniyellan urantupukai mantinirka
nayilumo yinamurru narakilvalum péyatutan

ceficatalyua cakkaramun tiricanku cilamutan
ancamal vantulaki latinata nampurintu

nicappica canatuta nistiram péciyatu
pacavitak kolam palavitanka! kontetuttu
clvanenrun

tevanenrun cekattorkal kontata

nanenrum natanenrum nanaparan cotiyenrum
ariyeurum méka atiparafi cotiyenrum
periyapuvi manuvaip pétalittuk kannivaikka
vanniyelun
cannaci

tinarakil varmamikap peyatutan
vésamatay tanuruva meéyetuttu
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Picacu ciraiyil karutalaik kanutal
arlya tavamuniva ravarkalukkup panintu
marikarutal tanirukkum vanciraiyin kutamatil

téti natantukkontu tiyelunta képamutan
Ot purattalaintu utatutanil tatcikontu
ciraikkata vacalilé cenruninran kétucollum
neraikulalé narravamé natar manivilakke
cekattil navamaniye cittiraru pakkuyile

akattil vekunana arikkaiyulla accariyé
olivé renunturai

tannaiveku

vayccinantu

melivaka vunnutalai virukotu patuceytan
antavaca nankéttu ankan tutittenakku
untanukkup putticolla unnaiyinké tétivanten
pollata mapavi puttiketta nisturan
vallaperun cakkarattil vataiceyta nounaittan
unnai yolivoru muruvinaika]

ceyyamal

kanniyaré nivolivor katunkopan kaltaniya
olivé renunturaiyo tokkavé tanéniyum
kaliyanaf ceytukolla nikatunko pankalarum
untanukkup putticonna upatéca mippolutu
antiyok kiyanakari laraca nolivorum
vittuvitac connalum vittuvitu kurramillai
tattaté yenvarttai camaiyamvanta lennaceyvom
caruvé cuvaranutaiya cattiyave tapporulai
ariyarkal manparmanna

racatural yanorkal

ceyya tiruvutalé cerupata véyutiram
ayyako venmakalé yalakkalintu ponayo
mannanoli vorutané manakkola mittunanray
kannimin noréniyun kaliyanai ceytiruppay
pavamillai yunnitattil parancotl yanaparan
tévacaru vecuvaranar cittamiran kipporuppar
enrupicacu pakatti yippatiyé nirpalavil ,
kannimanam pétalittuk kanniminga rappolutu
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Karutal iyankontu airaivanitam muyaiyitutal
cantékanka] mettavennit taruama yakavétan
entanukkup putticolla vantavana renrukanni
vénumenru

arintitavé

annalcaru

vécuvaranai

cirantavalu pattikontu ciraicealaik kullenipru
véntalceytu kontuninra vivaran tanaikkelu
puntanamak kellavarkkum puttiyitu tanallavo
viruttam

19.

attané yenatu cattilya pitave
anaittatyu morunoti vakuttu
atiyu mevai(yum) pataittini taka

alittanal varankalu milakka
catturu valakai yavarkalmun tonrit
tayakkavam patumunna tariya
tantira mayakkamip potari vitta

takaimaiyu mitena variyén
uttuni remakka yaripata katci
ukantemmai mintumirat cippir
urut! nampikkai yoten nutatya
ulla mellam peruki
nittiya niraintakirupa katatca mépuriya

nitiya yeluntayen kévé
nirmalak kanni yinrapad lakané

nirmunnam vantat kolvir

Acariri kirru
Ammanai

20.

ippatiye ventalceytu kontirukkum vélaiyilé
ceppariya vinnulakil tévapara mantalattil
caruvecu varanutalya cattamonru vakkelumpi
kirupaik katalperukik kempitama yanparavay
arulun

tiruvacana

marputamayk

kanniyarkku

irulum pavakkotiya yivanutacoru pankontu
vantu ciraiccalai vaca larukutanil!
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cintaiyura nirpatutan tinarakap péyenavé
kalankaté kanniminné karpumutté narravamé
tulankumpara mefifiana tuyyacaru vécuvaranar
téva paramacatta ceyyavéta nappolutu
Puvaippica caippitittap perunkataiyaik kéttarulum

Karuta] picacaic cinnapinnam ceytal
fanappira kacamatu narravatta lukkutavi
inap picacutannai yéntilaiyal kantatarpin

cinkamatu yapaitannaic cirip pitippatupol
mankaipica caicinantu vanavarkon tanpalattal

antacaru vecuvaranuk kakata nistura

kdnteriyum péyéyen kalinkilé kitappay
enru collik kopamurru inamura vépitittu
kanri manaficinantu kalankamalan kappatutti

tiyerintu taneriyuf ceficataiyait tanpitittu
mayap picacutannai mannilvila véyutaittu
neficu taniléri ninrukontu tapmikka
afci yalariyéta napaiyamittuk kenciyate

Picacu apayakkuralitutal
kunri yapatyamittuk kotucdlam vitterintu
kintinilat taippurantik kilattunari polalutu
karati pulikalcimman kataruvatu polkatari
kuratu perutta peruyanaik kuralatupol
apayamitfu naynarika Japaiyatta luJaiyitta
camaiyam nalvakaiyufi catcamaiya manatellam
kattivaittup putalattil kanniveku vaypputti
vattamulla putalattil valmanita raipitittuk

kontupoyp patalak kulinaraikat tinvittil
mantiyelun tinarkil vaittituvé nennalum
kannikaiyé ceficataiyaik kalankamalan kappatutti
unni yiluttatittu untuka lalmitittu

mannilvilat talliyennai makapalan kalaikketuttu
pennéyen nenciléri pétalikka yennaiyippa
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kalinalé mitittuk katinametta pannukiray
maloka mamanusar matiya renaiyinitan

Picacu tanvanta ceytikdrutal |
upnaivupa yankalpanni yukantuverri kojlavanten
ennaiyippa venrukontay yekan palattale
mantirimar castirimar mannarmanna raporkkut

fantirankal kontumella taraniyir kannivaitten
appatip poléyunakku anavupa yankalkontu
ceppariya kannivaikkac ceyilaiyait tétivantén
akatu pOccutippo annalcaru vécuvaranar
vakana antavanar vacama yiruntuvittar
enrupica cunatunki yippatiyé connatarpin
venriceri aracista virttipinnu métucolval
ponnulaka motcattai vitteluntu pollata
vannaraki léviluntu matankum picacént

ennaitta néketukka yippolutu putticolla
vantavakai yanatellam vakaippatiye yentanukku
ceppamuta nanraka tirantucolla venumenral

oppamutané kéttatarku onkiya picacucollum
Picacu tannilai kurik kenicutal
unnutaiya karpalittu upmanatait tanilakki

ponnulaka motcaketi puttivali yunketuttu
caruvecu ranutalya cattiyave tattaivittu
urupavi manna nolivorum tannote
kaliyanan ceytuunnaik karpalittu mokamatil

malivaka vemayakki manitayin pappatutti
ittaraiyi lunkaliru varaiyum pirkalam
cettapinpu tanmutivil tinarakilé iluppan
tappatu yenvarttal cattlyamayc collukirén
ippuviy! léyirukku mennalu méyolivor
térdttan kopuramun cirapputané pucaiyotu
paratti mokacankam palastirikal tanmikavum
kuttatak kovililé kompukula!l mélamutan
parttata corukari pataittenakkup pucaiceytu
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upmanacait tankalakki onkoliva notanaiya
ennai varavalaittu yevivitta nippolutu
maténa nunnitatti] vantavakai yanatutan

nitamana kariyankal niyenaittan vittuvitu
enru picacucolli yippatiyé keficavétan
Keficum picacuvum katuiicinak karikaiyum
kanri manaticinantu karikaiya létucolva!l

intavulaki lirukkumpala camaya mellam
vantavakai yinnanru vakaiyakac collumenra]
ana linikélu matavakac collukirén
manénan kattivaitta marucamaiya manatellam
palapasai yanatilé pavamellam punniyamay
nalamakak kattivaittén narakamiti lévarave
cantiranaic clriyanait taranimanu vorvananka
mantamurum puttikettu matimayakkam pannivaittén

mannétu tannirum vayvotu titanaiyum
ennavonna tantiranka] ippatiyé pannivaitten

nitukatu vayppulipdl! ninta kilattori
naripola vésankontu puttiketta manitarkku
innilatti lécakala manuvo rarintakkal
vannaraki lévaravé vanal kofupovom
cettamanu saraippola cekattil vantu nittiratytl
utta kinavilvantu urukkontu nigrituvom
upnimanu

vorutalya yutalakatti lérininru

cannatanka! vantituvom talaicutti yatituvom
kévilutan képuranka] kuvalaiyattir kattivaittu
avalutan nankalella mankéninru pucaiko]vom

kat malaicetika] kantakanta vitiyellam
Otiyula vittirintu yurupelika] kontifuvom
palavésan kontavarka] parilmanu vortanakku
nalamakac cattimutti nanrakap pannuvarka!

pillik kuralivélvi perunkurali cittuvittai

ellaiyillat tantiranka lennutaiya cénaikajtan
panni varuvarkal parulakil manitaré
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ennariya kannivaittu yellavarai yumpitittu
aracarturai manpavarka laruntavattor kalvativum
varicaiyuta nallapenkal vativucoru pametuppom
nammutané mottaikuttai naracinkam pdlvaruvom
camamuta nanticanti tantiranka]l pannituvom
intira calavittal yennutatya kuttamellam
tantiranka] mikkavarka] tanévantu munniruppom
ankanké putalatti lavaravarkal pasaiyilé
inkitamayk kattivaittom yengutaiya kittamellam
cantékanka Jillaiyini tappatu cattiyantan
entanaittan

vittuvitu erinarakam pukkitave

Marikaruta] mintum peyai vinavutal
enru picacucolla yentilaiyal kannipinnum
nmiprumaritté kéelppal nerilatya linnamontu.

caruvvécu varanutaiya cattiya vétattoré
tiravup pakaiketuttut tivinaikal ceyvanén
pavan tanaivarutti parancotik kakamal
cavana pavamatai

tanvaruttum

varétu

enrupica caikkelkka yicainturaikkum péyatutan

Picacig marumoli
onrumil

lakkala mulakantanaip pataittoneé

ékacaru

vécuvarana rennaiyu motcattil

vakupera vepataittu vaittar parakatiyil
antavaruk kérata ankdram

taninaittom

ninta neruppunarakai nilpuviyi luntakki
tallivitta renkaltanai tarparanuk kikamal

viluntitavé tinarakil vekuntuvara murreluntu
yilantapati motcatti léravita tapatikku
cakalamanu vorkalaiyun taraniyir kannivaittup
pukalariya cattiyavé tattinvali ponavarkku
ellavarkkun kannivaittu enkaluta nénarakil
vallakotum patupata vailta upayamatu

maftillat tinarakil valperiya yakkinaiyé
ananta mOtcattai yataivorkal koficamétan

to
Oo
et
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inamurun

tinarakil lellavaru mévaruvar

inivéru onrumiular yanunakkue collavumé
kanicer molryale kannikaryé vinnoliyé
mantiyelun

tnaraki! manta culanritavé

puntarika porpatattar vittelumpum punkouyé
alutukata rippéyla naparyamittuk kencaveétan

Kannimariyal ciluvai varaintu tévacutanaitt tutittal
elutariva porpatattai énttlatval vankinapia
kentakanar ramelumpik Ailarntanerup puppukaipdla
antarattil mattelump: yana!narakil viluniatuvé
curat tanattutanée tuyyakanni matavattal
virat tanankalpanm
ciluvar

venral picacutannai

varaintukontu

tevacuta

nayakanal

felyvurave tantuukkak kirana cutaroliyan
ventalceytu kontunira vitatfar yippo
nintacat tryavéta nécamurror kéttaruJum
Porri malai
nituyap porulé porri nitind yakané porri
cattlya parama vélat tantaiyé cuyame porri
karttanayt

ho

to
es

to

mutuyay

tandy
ogra

nigra
nana

karunatva

ruuye porn

mutalvane porn

porn

arputap porulé tévé yandtiyay amray port
enpara vativay vanta tévacar kuruve porrt
corperun

மாய

karpenun

tavatiaik katta kalavulé porr! por

ரசப் பபப

parane [21217

catarmutt Karka Illa carmrameé villay porti
agmuti natuvil lata anipama navane porri
vativulla hana corupa vativame tévd por
patimica: yennaip patu katiateva porrt porrt
veliol! Katanta hana
alavilla cakala

vetana yakane porn

nanmat

yanard pakane

palanyavar cakalar yavum patakkumun
ofivilld veliyé porr: onnutal pérri por

por

niruntay porrl
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enkumé nirainta fana palattina liruntay porri
mankumam puviy6rk kaka manuvuruk kontay porri

25.

tankumam motca vacal tannaiyé tirantay pogri

inkenail tirumpip parttuk kattava porri porri
26.

anaittuyir pataitta téva atika ranané porri
enaitterin tatimai konfuninru retcitta parané porri
unaitterin tunarintu porru muravullork kuravé porri
manattitan palankal mikunta vastuvé porri porri

27.

tirittuva monray ninra teyvikap porulé porri
nirattotu kunanka Jilla ninratar parané porri
kurittenart terintu mOtcam katiyatayt tantay porri
arattotu valarttu ennai antava porri porri

28.

pavikal manuvork kakap parakati tanilé ninru
aviyé manuvork kéla maruvatti Janintu cattai
méviyé yutuppé katti métini tanile vantu

tévacar kuruvay ninra teyvika porri porri
29,

entanait
untanuk
tantaiyé
antamum

terintu motca
kukantu patu
caruvalékan
mutivil lata

30.

aramikunta

motca

valiyilé vaittay porri
patavarn taruvay porri
tankiya parané porri
arana porri porrt

nanmai amutamé

taruvay porri

tarunatti lentan civan kaikollu moruva porri
caranattait taruvay porri tantaly€ porri porri
ciraitanil pacacai vella tramarul iratva porri
31.

pattaruk kuruve porri parakat: valvé porri
narravat turavé porri nanmaiyin

katalé porri

uttamap porulé porri yumparuk karcé porri

cittacilu vaimiti liranta yécuvé pOrri porri.
Teva oli tonrutal
Ammanai

32.

ippatiyé véntalceytu kontirukkum vélaiyilé
ceppariya vinnulakat tévapara mantalattil
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nipru oruveliccam nilparavai ciriyanpél
apriravu kanpiyarkku anantapara lokananmai
ciraikkutan tannilétan cepriranki yépukuntu
naraikulalcér kanniyarkku natar paramporulon

teyvika mapaparan révapira kacamata!
avvai marakatattai yalankarittu nanraka

talumpucarru millama! taiyalnallal

ménimurrum

valantikala véyarri vanappira kacananmai

vinnulaka motcattil mévi yeluntaruli
mannulakaj vitteluntu vanulakil cerntatuve.

karutalaic ciratyiliruntu alaittu varacceytal
polutu vitintapinpu puvaikanni matavatta!
mulumati kettavafican muta nolivorum
cévukarait tananuppic ciraikuta manatilé

taviyetan kopamutan raiyaltanaik Kuttivarap
pitariyilé kaikotuttup pitittumikat tallyetan
atiyan mikavataittu yalaittuvarac connankan
connapolu tépayantu totarntuvanta cévakarkal

kanni tanaippitittuk kacatarveku vayatittu
Olivor karutalaip palittup pécutal
ariyatiru méniyenku matiyaleé toluriya
marikaruta] matavattai vanpanoli vorumunné
kontuvantu vittatarpin kotiyanavan kancivantu

tantumuntu pécukinra nakarikak kanpiyiva]
nistiri kattumittay ninranilai yatpparum

nattanaikal pécukinra nakarikak kanniyival
pari rivaltanaippol parulakil pennumillai
purayak kalliyiva] pollata nisturi
enru volivéru méntilaiya Jaipparttu
tunriveku vayccinantu tokaiyaraip partturaippan

celippétu untanukkuk kirttiketta patakini
calippétu untagukkuc caniyan pifittatocol!

The
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Karutalin éccumoli
mannavane

unakkuvetka

millatyotan

canryan pitikkumatu

tanvanankun

tevanukkuc

oppariya

caniyan pitittatenru castirankal] colvirkal
mankalaca mogruman

vantavakat tanatakka

mankalacat tukkuppalanran

vaittavanar collenakku

kucavan mannantak kucakkalantan varyatttl
kucavanranak kékatci koljumo collenakku
pulls mayankiyént pola veriyetuttu
etlanatta nakkinaika! yennatyippa
vantanicér tinpuyane manna

ceytukolvay

volfvorum

pentu piikkumatu perulakt lunréevan

untana kériyanta nunkalpura nankalparum
kantarintu kollumanna kalvaruta kovilile

virana térupanm vilavitamayc cittrrankal
urupata

veyelut: ou vanankituvir

arata tineruppi laluntavé poraynt
penpiranta perkaliannaip perulaki lunrevan
panpina

kovilukkul parittiukkak Kutlatutan

nanrana nirpdrum

narakatalankal kantayé

tévatival viaturd tevacan natiyallavo
mokavant vavamilu

valunaraka

mokatalam

nampitar tankalukku naflatoru vitatutan
cimpamatan

kamalirunta teftye tanunara

matitane valupanre manitar
fetye Govanankun

meperilay

(evanatu pucaikollum

kalutane carayan kalantumrka pucarkollum
tulhk kurankatian turkanta ரமாககா
anita nol dru muta
afuttu

munamaraky

palultama

tupanre

tvernvum

larmiukollud
pelikollu

connenan

muntesan

katie vinankivarum Aanketla mapavi
conne narintukollun folpuvivi lenndlum
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ayya volivoru malalnarakap péyatutan
meyyakac collukirén viluva yatinarakil

upmarana vélaiyilé yuncivanaip pitittu
vannaraki lékotup6dy vataiceyyum potarivir
nicap picdcan nivanankun tévanukkup
pucaiyittuk kumpituvay porriyé ninrituvay
enrukanni connatukku yitumpanoli vorucolvan
kannimunné vetkamrru kannikaiyaip parttucolvan

Kanniyai erittuk kollak kattaJaiyitutal
yentavitan connalu mivalaivellak kutatu
antiyok kiyapatiyi lallavarum parttirukka

nistira mullakanni niliyava] tanututta
cattaitnait tankalarri cakalamanu vorkana

tuntumi kattitayivalaic cutunko Jenacciri
cintaiveku kopamurru cévakarait tanalaittan

Neruppilitutal
cevakar kuticcinantu céyilaiya] cattaiyellam
aviye tanpitittu acata kilitterintar
kanni tiruvutalaik kacatar varintukaitit
tunnun cataiterikkat tuntumiyaik kattiyetan

pantan konté kolutti pavaitiru méniyellam
tuntumi kattiyerittuc cuttarka] nisturar
ennariya méniyellam yerintuparmit taneriya
unniyé matavatta Jutaluruki neyvatiya
nistira ritterikkum neruppilninran kétucolval
istamutan vinnulakai yéntilaiya] tanparttu
tatciyuta néyiruntu caruvecu varantanaiye
katcitara vénumenru kaikippi véntalceytal
vental ceytukonta vekukatci yaikkélum

marikaruta] caruvécuvaranai véntutal
Viruttam
33

paramacuta rolivitu pirapaitika]
pativit torutayavatu perukyé
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patiyurritu pavanilai uravékuruvaki
tarumattotu neriyotu tavatturu
valivait tituena véni
manuvuru vativena vévantatiyarkku
orukuru vévuna tullara
vayittitu nilaiyatu irutaya

kamalatti leluniyé pattiyot tataka
viriyac cufaroli vilukatirepa
utaiyak katirpati tanile
atiyakirupal patimicai pavairul aravetan
34.

teriyar ketivali nataiyatu
arivittitu tavanilai puriyave
piriyattuta nulamakil vottiru venna
eriparriya

cutuvarilen

utaluru

tiravula matupéruki varéni
varamurritun katavulé carvamum niraivon
narakattu leriparri ituciruvatti
elutiya patiyena mutarile
orucit tiramatu puviyul kanaleritana!
marattinil enatuyir vitumpolu
tiniltalai karunaikal perukiye
tarumaccuta rolliru caranameé taruvaye.

Neruppil nirkum karutalaip parttu makkal kurutal
Veru

35.

ippatiye ventalceytu kontirukkum velaiyilé
appolutu attalatti lanaivorun collumoli
vaylrak kiyampitittu vanneruppil ninreriya
tuyaramurru niyuruki corvupatak kariyamén
arlyata puttiyina lakkinaiyil nirpatuni
neriyO

vunakkituta neruppilninru

vékuvatu

oliceriyu méniyellam uruvuco rupamari
elutariya vunvativai ippatini pokkuvatén
mayakkarak kurukkalvan neruppilninru vékuvatu
vekat tunivatarko vinaiyamurruc connarka]
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neficutuni vovunakku neruppilninru vekuvatu

vaficiyaré vunnutalai vataiceyyak kariyamén
kanniyaré nineruppil kankalanki nirpanén
parakatiyiy nanmaipera patupattu niyirakka
turokmuru munkurukka! conpaputti tanituvo

Makka] péccai mariya! maruttup pécutal
attalatti léyiruntu yanaivorka lippatiyé
putti connapotu punkulala létucolva!

akata patakaré arpaputti yiparkalé
cakatu cakum talalnarakap patakare

vaficakaré motcava]i yariyaté mayanki
naficamatan kontavaré nanilatti léyalakai
kontumayan kittiyanki kurutana patakaré
tantumuntu yunkalputti tanepakku makatu
enru marikaruta lippatiye tattivittal
ninrukontu taneruppil nécamigna! verrikontal

Mannan karutalait tannirilaluttac collutal
ciriyoli vorumagnan céyilaiya laipparttu
marupatak kanniyiva] vanneruppil ventavalai
kopparaiyaik kontuvantu kuluntatan niraivarttu
veppamutan ventavalai viraivaka véyetuttu

potunkal nistiri pollata niliyutal
yitupatat tanerunki yelumpucatai tanvéray
pintupilanté virintu pokavé tanivalaik

kontuvantu tanivalaik kuluntatanni rilalutta
tannutaiya cévukarait tanalaittup poyvittan

Karutalait tanniril alutta pomiyé natunkutal
kanniyaraic cévukartan katunkopat totiluttu
kuluntatanni kopparaiyil kotaiyataip pottarka]
alunti natunatumka ariyatiru matavattaip
pottapinpu attalattil pimiyanta néramitil

attup porikalanki acaintu natunkumpole
piminatun kipponkipukaJu mantiyok kiyappatiyil
némimanu vorka] niprunatunkik kalanki
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cakala manuvorkal tané natunatunki
pukalariya kanniminna] pivai marikarutal

Tanniril muluki eluvatupol elunta karutalaip parttu makka] viyattal
caruvé cuvranutaiya tanatuputumai palattal
maruvonru millamal matavafh cerumvitattil

tanniri lémuluki taneluntu varatupol
penna yeluntiruntal] perinpac cotiminnal
antavakaip putumai yanaivorun kantatinal
intavakaip putumai ippuviyil kanomenru
unmatyulla motca murutikontu tanallavo
vanmaiyulla yékaparan vastuanilai kantallavo
cakat tunintukarttan

tannarulait tanperavé

cakalavita akkinaikku] tantunintu pokalurral

Makka! karutalaip pinparric cellutal
marikarutal

tanvanankum

vastucaru vécuvaranai

ariya piriyamuta nanaivoru métutippom
nammutaiya tevarkaltan narakattin péyatuvé
cemmai marikarutal ceppukinra motcavali
tannilnatan tellavarun tarparattil cérvomenru
unni yanaivoru mukantunanrayk kutiyetan

ellavarun kati icaintolivo raipparttu
nalla marikarata] narravatta] collumoli
nanavupa
anavupa

técamatil ndtanarul métcavali
técamati lanaivoru poromenru

connarka Hippolutu tunintuvoli vorutané
Mannan anaivoraiyum vetta anai pirappittal
manna

nolivoru manancalittu

vetkamurru

mayakkari kavati vannefici yunkalukku
nécattuta néputti neficukkul vaittalo
talaiyari cévakarait tanalaitta yétucolvan
kalaifianak kanni karpinaiyil ponarka]

ellat talaiyuméta nippolutu vettiyeri
nanrolivor mannavané nankalkontu pérémenru
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tallikkontu ponarka] cakalamanu pérkajaiyum
ullap piriyankontu yoliceriyum vanulakai
patti nampikkaiyutan parivuvicu vacamutan
porricollit t6ttiranka! pukalcciyutané natantar.

Makkal natanukku valttup patutal
Mankalam
36.

mankalamé - ceya mankalamé - enka]
macillata natapukku mankalameé
maruvillata ndtanukku mankajamé - nana
vastuvaka ninravarkku mankalameé

37.

anaittuyir pataittavarkku mankalameé - yenrum
aliyata vastuvukku mankalamé
taniccuyama tanavarkku mankalamé - yenkun
tana yiruppavarkku mankalamé

38.

Gnamilla natarukku mankalamé - enka!
uyirana cotikku mankalamé
fanapara

vastuvukku

mankalame

- yenrum

namaimattil latavarkku mankalame
39.

enkumaki ninravarkku mankalamé - yenrum

yitillata vastuvukku mankalamé
ankamé yillatavarkku mankalamé - yemmai
antatimai kontavarkku mankalame
40.

tuvakkamuti villatavarkku mankalamé - nana
cOtipara natarukku mankajameé
imaikkumunné pataippavarkku mankalame - yeprum
enkumati karanarkku mankalamé

pantuvinai tirppavarkku mankalame - yenrum
paramkuru vanavarkku mankalame.

24a
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Tinarakil viJamal tappittomena makkal makiltal
Ammanai
42.

ippatiyé yellavarum yennariya pattikontu
ceppamutan mankalankal cintaimakiln tévaltti
vanati nayakarai manatupari puranamayp
ponarkal mankalamayp pukalntupukaJntu valtti
caruvécu

varanranakkay cakavé namtunintom

tiravaka yellavarun ceppumoli yavatukan
ayyo volivoru maracanutaneé kuti

meyydkavé nankal vilayirunton tinarkil
nanmai terintukontu natarcaru vécuvaranar
tammutaiya motcat tericanaikkup pattiramay
venumenru taniranki vinaikal tanaipporuttu
punumpati yénamakkup putti teliyavaittu
tanatu kirupaiyurruc

caruvécu

varanatar

enrupiri yattutané yicaintalaittar mdtcattil

tirppu niraintapollic cekatalattai vittakarri
atciyulla 1770108117 lankékuti p6vomenru
enru anaivoru mippatiyé cammatittu
ninru Kolaikkalattil nécamutan véntalceytar.
Tiruccutanai inra tayai véntutal
Akavyal
43.

vaiyamatil tiyaparan mipnar ciri
valiy6rai yalaittuyemmai vatai yanré
tuyyamalarp patattaninta tantai yana

tiruccutanai yinretutta tivviyat tayé
vallanikar moycécu

munikkuc

conna

varttaivalu vatapati vanniya maramun
erlya yilaivéka taruvil ninra
mutalvané tirumariyé munintu karuma

cerucalarun tinkalmukan cantati yarum
cittamatu kalankamal cirappay vantu
paficavamat tinilninru katta tayé

Defender of the Faith

303

Text in Transliteration

patimiti latiyOraip parttuk karum
enrumulan kalilirunty
44.

ப

Ammanai
ninru anaivorum nécamutan vinnokki

onrupata vekuti okkaninru véntalceytu
talaikunintu ninrarka] cattiyavétan tankaviya

kolaikarar makkal] talaika]ai vettutal
olivé ranuppukinra urrakolai kararkajtan

cinkam cinantukontu cemmariyaik kolvatupol!
ankam pilanturuka apivor talaikjellam
vettipar kalutiram vellafi calattiralay

Cammanacukal varaverral
mattill4 métca vapulakil ninriranki
cammanatu kalcénai tanimaikku munneévantu
cemmaiyutan patupatta celvaruta attumattait
tankiyetut tékarattil tarparatti lévarum

ninkip puviyaivittu nécamutané varum
ulimuti villata uyarntaparama patiyil
nitip pukaluntanmai nécamuta nunkalukku
atimuti villata anantapati mdtcamatil
cotipera varumippa collariya attumame
pattivaittu motcap patavipera varumenru

puttiyurru patupattir ponnulakilé varum
kanni mariyal karpanaiyin corpatiyé

innilattil patupattir ékanaruké varum
cankaiveku manamvittu taytamaru muruvittu

mankaiyarka lunkaltanka] matavarmé lacaivittu
tunintu talaiyaivitat tolpuviyaik kilppatutti
anintupatti kontunall attumamé nirvarum
varicai varicainalla vanakattilé varum
varuka varuka vaniceriyu motcattilé
varuka varuka mattillad nanmaipera

varuka varuka valntiruppir motcattil
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varukaicaruvécuvaranai vantu mukamukamay
taruka caruvécuvaran

tammutaiya

tevananmat

perrituvair motcattil périnpa nanmaitanai

urrituvir mélmutiya viliyulla kdlamellam
enrucollic camamanacu yilakakap patiyétan
nanrupatave

valtti narravatiO rattumattai

porrariya kanniminnal puvaiyarai minnolivor

cérttarka] motcamatil circiranto runkajittu
Olivor kanni talaiyaivettak kattalaiyital
ennutaiya pattinatti innamival tapiruntal
unnic

cakalarukkum

caruvecu

varanutalya

upatéch colliyétan
cattiya vétattinvali

tiravakavé natakkac céra alaittituva]

nammutaiya tévarkalai nakaittuveku rasanittu

emmaiyumé puttiketta yinanenru kurasanittu
cattivittai tantiranka] cakallvitan kalunkéttu
mettaveku vaypayantu vitari natunatunki
payankalkon tennutaiya pattanruttai vittakarri
nayankalilla malcitari natuvittuk katuraivar
puruvakalan

tuvakkip pucaikonta

tévarkal

urpatika] natuvittu olintétip povarka!
ippatiyé tanolivor yenniyenni yéparttu
appatiyé kanniyiva Jakatu yenrucolli

kannit tiruttalaiyaik katunk6pat totuvetti
innilattilé tala1yai yerintupo tenrucolli
cevukarait tanalaittuc cittiraripak kanniyarait
taviyoppuk kotuttan

tapparaik karanolivor

maftantalyaraic cévakartan valuvaka veyalaittu
natantar kolaikkalattil nattamurru narravattal

matu marikaruta] mahkai kolaikkalattil

Kolaikkalattil marikarutal kirru
nitamutan tavattil niprukontan kétucolval
kolaikarac cévakaraik kokulatta] partturaippal
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nalamaka yennutaiya nallapirap panoré

unkal tanakkunanmai untakavé kélum
mankata cankaiperra valaficirappu perrituvir
cintai makilntunka] cittamiranki yanpay
inta nérantanilé ippolutu carrenakku
orumanrattu taruvir unkalukku nanmaiyuntu

matu marikaruta] vankotiyac cévukaraic
tatu kunattoté tankelkkum nalaiyile
vankotiya cévakartan matavancér kanniyarkku

anpay vitaikotuttu arukilnipru parttiruntar
kumpittut tentanittuk kuvalaiyatti leviluntu
cempakattai nokkit tévapara lokamatai
parttumulan kalilninru pattivaitta meyttavatta]
érrariya meyttavatta lirukarankal kuppiyetan
aficupanca putiyamu matankiyotun kippayantu
aficalpurin téyiranki yekacaru vécuvaranai
Viruttam
45.

karporutun tirumaturak kannikaiyé ceéyeé
tarparané yenakkuvantu tericip paye

Urupatum pulunelintu narun kumpi
utaintuponki narakatiyil patarnta peyun
கப்ற்றகர்க

cesses

பெப்

marupata nariyanki mayanki tamal

marai ceriyun ciluvaiyotu varavevenum
Ammanai
46.

véentalceytu kontatainan viritturaikka vekélum
puntapatti yOtuputti putalattor kéttarulum
porunefica vacakarniporunti yarulvilaintu
kirupal tirufank kolunteluntu totarntuvara
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Motcavali kattumaru marikarutal ventutal
47.

Viruttam
parporuntum peruficiluvai miti léri
panteluppit tiruvuraintu taravay ninru
parporuntum pirapalamayc corupameé ni

yirakkamulja

tirukkanniya yelunta kove

péruperra patiyenakku

unati rakkam

perenatu muttiperap perre naiya
48.

pognacal mannacai verutta nata
we. yanta velatyari vaka vannam
nannaka yenakkuvarum maranave latyile
napmaimat tillata Nana coti

enndma lennutalaik kilppatutti yinta
yiraivarmanm liruntupara katiyi lera
vinna teluntiraincat tiruciluvai yotu
tevane yenakkumotca

veliccan kattum

Akaval
49,

onrumillak kala mulakanta naippataitta
enrumali yapporulé yenkove yannalé
cantirapun curiyanun cakalaporul kalyavum
cintaiyi lunavetan

tiruppatatta lenranaiya!

akavena

notiyi lanaittum pataitta

ékacaru

vécuvarané yenkove

vekutan

antiyok kiyapatiyi laracanolh vorum
entanukkuc ceyta yitarka] tanaiyun
cintaitani lenndté tirukkarunai varutiyé
putalattil valvainampip picacuperum puttikettu
katalittu nampiyétan mocam ponar
kativaliyé totarama liruntar mannil
péetalittu unatu parakatiyaic céra
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vinnavarka] tolumporulé terinti rennaic

catalitta kunakkatale parama tevé
carkuruvé yenakkuvantu tericip payé
Ciluvaiyentiya tevan makimai
50.

viruttam
antiyok kiyapatiyil cakala pérum
ampuviyi lullamanu vorka Jellam
cintaimakil romai nakarai yajun

ceppari yanuf cénai yotum
untanatu cattiyavé tatti lonki
vuli paramapati motcan céra
cuntiravana ciluvaitanai romai nattil
curutimarai

pucaipannat tunaicey vaye.

Akaval
31.

kerpanaiya yirunta pillaipela nékkamal
péetalittuk kévalama yirunta perka]
ceppamuta natiyalen péraic colli

tévarirai véntalceytu konta néram
appolu tantavélai néran tannil
avarkalukku utaviceyya vénu maiya
ippoluté yunnatiya] vental ceyté

intavulaka maliyumattu miranka vénum
arulatcanat totufi ciluvaiyotun kirittavamay

pattiracana ciluvaik koluvilanki yonka
pérutara vétavali niti carnta

piravikkup patikaru vakutté carntu
kurariya pattuneri karpinaiyum narkarunai
pucaiyotu térariya yélutalaip punniyamum
cekatalamel lamnatakkak kirupaicey vayé.
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Ellorkkum aru] ceyyumaru véntutal
Viruttam
52.

uttanala mettumettum patina rana
utalotu attumattuk kunavay nanmai

pattivicu vacamotu nampikkaik kuta
parula kellam natantu motcaficéra
cattlyama yunnutalya parama

titcaic

cakalamanu vorkalperru pavam pokki

nittiyama yummutaiya mOtca vittil
nilpuvivor varakkirupai puriva yaracé.

olivorkkum aru] véntutal
53.

entanaitta nolivorcey kotiya vinai
yéevalceyya tiyarvarum valiyapp6 tivanaiyu
mantamuta atiyilla param coti
yariyatan

ceytakurram porukka

venum

cantiravan puvikatirun cakalam yavum
tOnrumunné yiruntaparafi cutaré ceye

untanatu tiruccapaiyun ciluvai yotu
ulakamellam valarntupatam titave venum.

Acariri kéttel
Ammanai

54.

ippatiye véntalaceytu kontirukkum velaiyile
appatiyé motcapati yanapara mantalattil
ninru oruperiya nécamulla

cattamatu

marikaruta fenrunalla matavaruf

varical pukalmotca

cérumavitattil

valvupera yinkeva

aficaté carrunt akantatu maraté
mincu pirapaicul vinnulakan tannilévara
tévep piracatan trruptiyai niyataintu
ecupira catananmai yirillak kalamellam
untupara mantalattil uyiranantap patiyil
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puntay mamalaraip puranap patiyataivay
enru paracatta mippatiyé collavétan

Vinnulakai ataiya écupiranai ventutal
nanrenave narravatta] nalipacan tOsamutan
ongu millakkala mulakam pataitt6né

annalé teyvika yanati pitacutané
vinnulaki lennai virumpi yalaikkarulum
yenta guyiruk kirakkam puriyumenru
antarattai nokki yavalalutu tanventi
écuvé cécuveé yeprucolli nirkatyilé
vettinar cennitalai metimiyil tanvilave

Cammanacor kitamum icaikkaravikalin mulakkamum
mattilla yekan

varavitta cammanacor

onpatu canka morumittu ninriranka

kitanka Idcaiyil kinnara makamulanka
natan

tonikka nakaivirutu ninrétta

tampur mulanka tavilvinai tanmulanka
kompotu yekkalai kulavi natampuriya

patinar cankitam palarakan kitamutan
atinar natakanka lanantam perritavé

Marikarutal Motcamataital
macillak kanni marikaruta lattumamé
téculavu yékan rirumukamay

varumenru

verri mutiyanintar vetattin catciyena
metta varicaiyutan mélulakil varumenru
cutti yantyaniyaye culntuninry copanankal
pattiyayk kitiyétan paralokan kontuccoyu
appotu yeka natikap piriyamutan
ippolutu motcamati lirumenru kaiyamatti

cutta marikarutal tuyyakapgi yattumatiai
kartta ritantannil kalikkavaitta rattumattai

macillak kanpimari karutaltag cafattai
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nécittup porriceytu milnilatti leyiruntu
utta kiristavarka Joriitattil vaittarka].

Kanni iranta ceytiyaip puttakattil errutal
enru mavalutavi yeppotun tappatu
yinru natappatunmai yenkou maguvaki
antuyiru nuru anpatoru narpatuvum
manta oruminru manilattile natakkum
matamu mativaru naliru vatile
potavé kanni puviyiliran talenru
pérana fidnap periyorka lanavarka!

cirana puttakattil tittivaitta rammanai
vilankum neriyutaiya] menkotiya] meyvétam
kalankamara vuraittuk kanni martkaruta!
poyyukanta putalattaip pollatena vitteluntu
meyyukanta vinnulakil vimalar tiruppatattaic
cérnta manatir clrappayu ratttavarum
anpuvaittuk Konarntatu parumen ruraittoré

enparanar tannarulal ellaiperru valntiruppar.

