௨
கணபதி

ைண

வ. சு. ெசங்கல்வராய பிள்ைள எ திய
வள்ளி கல்யாணம் & வள்ளி-கிழவர் வாக்குவாதம்
வள்ளி கல்யாணம்
(கும்மிப் பாட் )
வள்ளி யழகிைனக் ேகட்டாண்
ைமயல் வைலயிேல

- அவள்

ழ்ந்தாண் ;

கள்ள ேவடத்ைதப் ைனந்தாண் -ேவடக்
கன்னிைய உன்னிேய ெநாந்தாண் .

1

நா ந் தணிைகைய விட்டாண் -நல்ல
நாளாம் இெதன்ேற நடந்தாண் ;
கா ம் ன ம் கடந்தாண் -வள்ளிக்
காதல் இ க்க விைரந்தாண் .

2

வள்ளி மைலக்கவன் வந்தாண் -எங்கள்
வள்ளிைய நா ேய வந்தாண் ;
ெமள்ளேவ ேவடனாய் நின்றாண் -நல்ல
ேவ க்ைகப் ேபச்சுக்கள் ெசான்னாண் .

3

வைளவிற்குஞ் ெசட் யாய் வந்தாண் -வள்ளி
வாிவைளக் ைகைய ம் ெதாட்டாண் ;
இைளத்தவன் ேபாலேவ நின்றாண் -வள்ளி
ஏெனனக் ேகட்பாெளன் றி ந்தாண் .
ேபெசா

4

ேபச்ெசன இரந்தாண் -அவள்

ேபச்சுக்கு வா றி நின்றாண் ;
சுதல் இல்லா

பார்த்தாண் -கண்ணாற்

ேகாலத்ைத ெமாண்

RangaRakes
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ேவடர் தைலவைனக் கண்டாண் -உயர்
ேவங்ைக மரமதாய் நின்றாண் ;
ஆடல் பலபல ெசய்தாண் -வள்ளி
அன்பிைனச் ேசாதிக்க வந்தாண் .

6

ேதான்றிய நம்பி ன் ெசன்றாண் -நல்ல
ெதாண்

கிழவனாய் நின்றாண் ;

ஊன்றிய ேகாெலா

ெசன்றாண் -சுபம்

ஓதிேய நீ ம் அளித்தாண் .

7

குமாியி லாடேவ வந்ேதன்நான்-ேகாலக்
குறவர் தைலவேன என்றாண் ;
அம வன் ேவ ச்சி காவலனாய்-ஐய
அவெளா ம் என் ேம என்றாண் .
ேத

8

ம் திைனமா ம் தின்றாண் -வள்ளி

தி க்ைகயில் வாங்கிேய தின்றாண் ;
மீ

ம் ம ள்கின்ற கண்ணாேள-ஐேயா!

விக்கல் எ க்குேத என்றாண் .

9

தாகத்ைதத் தாங்ேகேன என்றாண் -கண்ேண!
தாராய் சுைனத்தண்ணீர் என்றாண் ;
ேமாகத்ைத உள்

க்குள் ைவத்தாண் -ெமல்ல

ேமாசத்ைதச் ெசய்ய நிைனத்தாண் .
சுைனநீைர

ண்

10

சுகித்தாண் -ஆஹா!

சுதினம் ஈெதன்ேற ெசான்னாண் ;
உைனநீேய ஒப்பாெயன்
உள்ளைதக் ேகெளன்
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தாகத்ைதத் தீர்த்த தயாநிதிநீ-என்றன்
தாபேமா ெசால்

க் கடங்காெதன்;

ேமாகத்ைதத் தீர்த்த ள் என்றாண் ேமாசக் கிழவனாய் வந்தாண் .

12

சூதிைனக் கண்ட ம் ஓ னேள-வள்ளி
"சுப்ரம்மண் யா ைண" என்றனேள;
மாதிைன வந்

மடக்கும்ஐயா!-எங்கள்

வாரண ராஜேர என்றைழத்தார்.<
ஆைனையக் கண்

13

ந ந ங்கி-அவள்

ஐயன் கிழவைன வந்தைணந்தாள்;
மாைன யைடந்
மால்ம

மகிழ்ந்தாண் -எங்கள்

கன்தணி ேகச

ேம.

14

தணிைக மைலைய அைடந்தாண் -வள்ளித்
தா டன் அங்ேக தாித்தாண் ;
பணிய விைனெயாழித் த ள்வாண் -பா ப்
பர வார்க் கின்பம் அளிப்பாண் .

15

மந்திரம் ஆவ ம் அவன்தாண் -நல்ல
மாம ந் தாவ ம் அவன்தாண் ;
தந்திரம் ஆவ ம் அவன்தாண் -சுத்த
சத்தியம் ஆவ ம் அவன்தாண்
நாென
நா

ம் ஆணவம் விட்டார்க்ேக-அவன்

ம் பணிவிைட ெசய்வாண் ;

காென
காதலாய்
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ந்தல் பைடத்தவள்ளி-கா ற்
ழ்ந்

பணிந்தாண் .
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தன்ைன மறந் நீ பத்திெசயின்-உன்ைனத்
தாவி யைணக்க வ வாண் ;
அன்ைன ம் அத்த
ஆைசெயலாம்

ம் ஆவாண் -உன்றன்

ர்த்தி ெசய்வாண் .

ஓங்கிய வானத் த் ேதவெரலாம்-நா
ஓலமிட் டா

18
ம்

ேம வாராண் ;

காங்ேகயா கந்தா எனஉ கில்-உன்றன்
காட்சிக் ெகளியனாய் நிற்பாண் .

19

தி ப் கழ்ச் சாமிைய ஆண்டாண் -அவர்
ெசய்தவங் கண்

மகிழ்ந்தாண் ;

வி ப் டன் பா ம் அ யவர்க்ேக-அவர்
ேவண் ம் வரங்கைளத் த வாண் .

20

------------------௨
கணபதி ைண
சிவமயம்
தி த்தணிேகசர்

ைண

வள்ளி-கிழவர் வாக்கு வாதம்.
வள்ளிமைலத் தி ப் கழ்ச் சுவாமிகள் வி ப்பத்தின்ப
வா.சு.ெசங்கல்வராய பிள்ைள, M.A., இயற்றிய .
IV- 3500.
மார்ச் 1965
(பதிப் ாிைம ஆசிாிய க்ேக)
-----------------------------தற் பதிப்பின் க ைர
தி த்தணிேகசைரேய உளத்தில் தாித்
வள்ளி நாயகியின் ன்
கர் கிழவ
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ெகாண் ேதான்றிச் சிவபிராைன ம்
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சிவகுமாரைன ம் இழி ப த் வ ேபாலப் ேபசி வள்ளியம்ைமயின் திட த்திைய ம்
அைசயாப் பத்திைய ம் உலகுக்கு ெவளிப்ப த்தின ேபாலக் கற்பைனயாக
அைமக்கப்பட்டன. இவ் வாக்கு வாதப்பாக்கள். பிைழ ளேதற் ெபாிேயார்
ெபா த்தி க.
ெசன்ைன-1}
20-11-1928. } வா.சு.ெச
---------௨

வள்ளி-கிழவர் வாக்கு வாதம்.

கிழவர் :
ெசந்தி
நா ெமழிற் சித்திர நிறக்கிளிேய!
எந்த ைர சிந்ைத ெகாளச் சற்றிைசதி நீ.
வள்ளி : அறி நிைற ெபாிய ைர ஆக்கெமாழி ஆக னால்
சிறிதள

மில்ைல தைட ெசப்பிய ள் ர்.

1

கிழவர் :
ேதய்மதியன் ேசயவைனத் ேதா ெமனப் பித்தமி
ெசம்ைமயல ெமய்ம்ைமயி ேதன் ெமாழியேள!
வள்ளி :
ேதய்மதியம் நாதர்

ேசர்ந்தகைத நீ ணாில்

ெசம்ைமெநறி என்ெநறிெயன் ேற ணர்விேர.
கிழவர் :
குலமி யாய்த் திக்கற்
ெகா நெனன நா வ
வள்ளி:
குலங்கடந்த குமரவ
மலங்கடந்

மாட்சி

நின்றசிவன் ஈன்றவைனக்
ப
ப ேத.

ேவலவைனக்

தலால்

ம் ஆட்சி ெப ேவன்.

கிழவர் :
சு கா குணம் ஒன் மி
நா த ன் என்னசுகம்? நங்ைக
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தன்மகைன
னக்ேக.
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வள்ளி :
ெவய்யவிைன சுட்ட இடம் ேமா

இடம்;

க்குண ம்

ைந நிைல ஞானநிைல நன்குணர் விேர.

4

கிழவர் :
மாமனவன் தைல ணித்தான் ைமந்தனிவன் என்
மாலகற்றிச் சாந்திெப மங்ைக யரசீ!

ணர்ந் ன்

வள்ளி :
மாம க்குத் தண்ட ைற ஞானம்வரச் ெசய்ம் த ன்
ைமந்த

க்ெகன் சிந்ைதெசலல் என்ன தவேமா.

5

கிழவர் :
ேதவர்பலர் தாமி க்க மானிடனின் ைமந்தைனேய
நீவி ம்பி நிற்றெலா ந்யாய மிைலேய.
வள்ளி :
மானிடத்தில் ைவத் மைல மானிடத்தில் ைவத்தவர் ேசய்
மானிடத்தில் வந்தஎைன விட்டகல்வேரா!
கிழவர் :
பாதி டல் ேபானஒ மா த ேசயி
நீதிைகத் க் காத றல் நீதி மயிேல!
வள்ளி:
சத்திசிவ ெமாத் வ
த்திெசலல் என்

சத்திவ

ைடய

6

க்ேகா

ேவலாிடம்

ர்வ ண்ணியம்.

7

கிழவர் :
ெப வயிற் ப் பிள்ைள தனக் கண்ணெனனக் ெகாண்டவன்தன்
உ வதைன எண்ணிமனம் ஓய்வ ெதன்ைனேயா?
வள்ளி :
ெப வயிறன் ெப வரத்தன் எண்ணியைதக்
த வனவன் தன்

ைடய தய

க்கியம்.

ட் வித் த்
8

கிழவர் :
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மாமாய மாலவைன மாமெனனக் ெகாண்டவைன
நீமா ேந நிற்றல் நீதி யல்லேவ.
வள்ளி :
மால்த வன் மாயெனன்றால் வைரெயறிந்தான் குைர கழற்ேக
மால்த தி ஐயஎன அவைர ேவண் ேவன்.

9

கிழவர் :
காற்றிலகப் பட் ம வாயி
கான் ைளையக்
காத றல் நீதியல கான மயிேல!
வள்ளி :
காற்
த லாக வ

த யி ரானவர் தங்

காதல்ெபறல் மாதவ ெமன் ேறயறிதிேர.

10

கிழவர் :
தீயிலகப் பட் நதி தன்னிலைல ண்டஒ
ேசயிைட வி ப்ப றல் தீய ைதயேகா!
வள்ளி :
தீ
டல் தீயவ
பாயவ

ெசந்நிறத் ச் ேசயில் மனம்

பாக்கியேம பாக்கியமதாம்.

கிழவர் :
ெகௗாிெய ந் தாயி க்க ேவற்
ைல
ெசௗாியத்ைத நீ கழ்தல் தக்க தல்லேவ!

11

ண்டவன்றன்

வள்ளி :
பத்திெயா

ேபாற் பவர் யாவ க்குந் தான் குழந்ைத

ெயாத் வ

வாரவ க் ெகாப்

ளேரா!

12

கிழவர் :
கு வி க்கு மிஞ்சிவ சீடெனனப் ேபர்பைடத்த
குமரைனநீ நா வ ெகா
ெகா ேத.
வள்ளி :
கு விலாத ேதசிக ங் கு ெவனேவ ேபாற்ற நின்ற
கு மணிையக்

RangaRakes

தல் என்ன ண்ணியம்!
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கிழவர் :
குன்றமைலந் ேததிாிந் ங் ேகாழிபி த் ேததிாி ங்
குளவைனநீ ளம்வாித்தல் பிைழ பிைழயேத.
வள்ளி :
குன்றம்விைனக் குன்ற ெமன் ங் ேகாழிசிவ ஞானநிைல
என்

ண்ைம நா ணாில் ஏ

பிைழேய?

14

கிழவர் :
ன்னெமா மாங் கனிக்கா ெவம்பி ளம் ெநாந்தவைன
உன்னிமனம் நீவ ந்தல் உசித மல்லேவ.
வள்ளி :
காயறியாக் கனியாமக் கனிெபறநான் கண்ணி நிற்றல்
தாயறியாக் க வாவார் தாமறிவேர.

15

கிழவர் :
ஏேத யான்ெசா
ம் ெகாக்க த்த ேவட
ஏந்திைழேய நீவிைழதல் என்ன விந்ைதேயா !
வள்ளி :
சூேத மில்ைலஐய ! ேவடர்மகள் ேவடைனேய
சூ மிதன் உண்ைமதைன நீ ணர் விேர.
----------ேவ மயி
௨

ஞ் ேசவ

ந்

16

ைண
குறிப் ைர

1. ெசந்தி - ல
மி. இைசதி - ஒத் க்ெகாள். ஆக்க ெமாழி - ஆக்கத்ைத (சகல
ெசல்வங்கைள ம்) தரக்
ய ெமாழி்
2. ேதய்மதி- குைற ம் அறி ; ேதய்கின்ற நிலா (இ ெபா ள்) ேதய்மதி நாதர்
ேசர்ந்த கைத - தக்கனார் சாப ற் த் ேதய்ந்த மதிைய ஈசர் தம
யிற் ேசர்த்
மீண் ம் வளர அ ளிய .
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5. மாமன் - தக்கன். தைல ணித்தான் - சிவன். தண்ட
ஞானம் வரச்ெசய்த தல்- சிவன்.

ைறயால் (தண் த் )

6. மான் இடன் - இட ைகயில் மாைனத் தாித்தவன், நரன் என இ ெபா ள். மான்
+இடத்தில் ைவத் -இட ைகயில் மாைனத் தாித் . மைல மான் - பார்வதி. இடத்தில்
ைவத்தவர் - இட பாகத்தில் ைவத்தவர். மானிடத்தில் வந்த எைன - மான் வயிற்றில்
வந்த என்ைன.
7. பாதி டல் ேபான ஒ

மா

- பார்வதி; வல பாகம் சிவனிடத் க் கலந்தைமயால்.

9. வைர ெயறிந்தான்- கிெரௗஞ்ச மைலையப் பிளந்த குமரன். மால்த தி- பற்ைறக்
ெகா .
10. காற்றில் அகப்பட்

- வா வின் ைகயில் ஏந்தப்பட் .

"வா ைவக்ெகாண் ேடகுதிெயன்
ெறம்மான் ெகா த்தளிப்ப"
(கந்தர் க ெவண்பா)
ம

- சரவண ம . கான்

11. தீயிலகப்பட்

ைள - குழந்ைத. காற்

தற்

தங்கள்.

- அக்கினி ைகயால் ஏந்தப்பட் .

"அக்நிகர மீதிற் ப்ரபாகர

ம்" (தி வகுப் )

தீயைதயேகா - தீய + ஐயேகா, ஐயேகா - ஐேயா
தீ
டல் தீய - அக்கினி ங் க க. ெசந்நிறத் ச் ேசய் பாக்கியம் - மனம் பாய்ந் ெசல் ம் பாக்கியம்.
12. ேவற்

தம்- பஞ்ச

ைல - கார்த் திைக மாதர்

கர். மனம் பாயவ

ைல.

10, 11, 12, ேமற்ேகாள்:
"காற்றிற் றள் ண் ெந ப்
பினிற் சூ ண் கங்ைக
யாற்றிற் றாக்குண் சரவணம்
க்கைல ண்
ேவற் ப் ேபர் ைல ண்ட
ேதவிைளயா ம்
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ேநற்ைறப் பாலைன ேயாபரம்
ெபா ெளன நிைனந்தாய்"
(கந்த ரா. சூர அைமச்சியல். (144)
13. கு விலாத ேதசிகர் - சிவ பிரான் - "கு விலாதவர்" - தி ப் கழ்-637.
14. குன்றமைலந்ேத - கிர ஞ்ச மைலையப் பிளந்ேத, மைலகளில் அைலந்ேத - (இ
ெபா ள்). குளவன் - குளத்தில் உற்பவித்தவன் -

கன்;

(சிவபிரான ) ெநற்றிக் கண்ணில் உதித்தவன் எனி

மாம்.

15. காயறியாக் கனி - காய் நிைலயறியாக் கனி. தாயறியாக் க
தாயிலாக் க ஆகின்றவர் - கட ள்.

ஆவார் - தாயறியா -

"காயறியாச் ெச ங்கனிேய
கற்பகத்தின் பசுங்ெகா ந்ேத
தாயறியாக் க வி
ந்
த
ட் ந் தாய்த் ைணேய"
(தி க்குற்றாலப் ராணம்.)
16. ெகாக்க த்த ேவட
- (ெகாக்கு) மாமரத்ைத (சூரைன) அ த்த ேவள் தன் உ
- மாமரத்ைதயட்ட ெசவ்ேவளின் உ . ேவடர்மகள் ேவடைனேய சூ ம் - ேவட் வ
ஜாதிப்ெபண் ேவட் வ ஜாதி ஆைணேய (ேவடைனேய) வி ம் ம். ேவள்- தைனேய
சூ ம்- ெசவ்ேவைளேய வி ம் ம். (இ ெபா ள்).
---------------------------------------------
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