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ேசாழ மடல சதக

ஆசிாிய ேவ ஆம நாத ேதசிக
Source:

ேசாழமடல சதக
ெச. இரா

தமி பகைலகழக , தசா
த பதி (1994)

ேவ ஆ ம நாத ேதசிக இயறிய ேசாழ மடல சதக

1995 இ தைசயி

நைடெபற உலக தமி மாநா&ைடெயா&' உைர(ட) ெவளியிடப&ட+.

ஏைனய மடல சதக ேபா க&டைளக. +ைறயி பாடாம எளிய அ1சீ
வி3 த தா பாடப&45ள+. ேசாழ நா&46சிற, ம)னக5, வ5ளக5,

அ'யாக5, லவக5 ெதா7 + 8றப&45ளன. காிகால) காவிாி7 கைர

க&'னா எ)ேற 8றப&45ள+. ெபா+வாக இ9: ேசாழிய ேவளாள

சிறகைளேய விாி +, ெப3கி 81கிற+.

---------

அணிைர

ஒளைவ நடராச), +ைணேவ9த, தமி பகைலகழக , தசா
சிறிலகிய=களி சதக எ)ப+ தனிெப3ைம வா>9ததா7 . ஒ3:1

பாகைள ெகா4 சதக
தி36சதக

எ?

பா4 மர மாணிகவாசக அ3ளிய தி3வாசக தி

ப7தியி காணப4கிற+. :க@7 எகளா ெபயாி4

பழ=கால தி.39ேத இ39+ வ3கிற+. வரலா1 க3 +கைள6 ெச>(ளி

ெப>+ க. +ைற, அ1சீ வி3 த , பிற பாவின=களாகA

சதக=களி) மர. ெதாைட மடல சதக

மர

பா4வ+ மடல

க வா>9த வரலா1

களசியமாக திகவைத அறிஞக5 ந)கறிவ. அCவைகயி பழ9தமி

இலகியமான ேசாழமடல சதக ைத ேபராசிாிய லவ ெச.இரா அவக5

ைதயைல கெட4 தவ ேபால ெகா4 வ9+ எ)னிட

கா&'

மகி9தாக5. ேசாழ நா&') பேவ1 வரலா16 ெச>திகைள6 ெசறிவாக
ெகா4 விள=7

ேசாழமடல சதக தி) ம1பதிைப தமி பகைலகழக

இேபா+ மகி6சிேயா4 ெவளியி4கிற+.
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ஆலேசாி மயி9த), ேவ கிழா), ேச9த),  Dேவ5 த.ய ெப3மகைள6
ேசாழ வ5ளகளாக 7றிபி4

ெச>தி இ9:. இட

ெப1கிற+. மயி9த)

எ)ற ஆபா ெபய மயி9தி-ம9தி என ெபபா ெபயராக ம3வி வழ=7வைத

நா) பல ஆ4க@7 )ன எ) ஆ>A க&4ைரயி 7றிபி&ேட).

அ9த வைகயி Eணிய பல ெச>திகைள அ1சீ வி3 த தி வழ=கி(5ள
ேசாழமடல சதக

ேவ ஆ மநாத ேதசிக எ)ற லவ ெப3மகனாரா

எFதப&டதா7 . இ9: ேசாழ நா&46 சி தாGாி 18 ஆ

:றா'

அர=ேகறிய+. இ தைகய அாிய :.ைன6 ேசாழமடல தி நைடெப1
உலக தமி மாநா&')ேபா+ ெவளியி4வதி தமி பகைலகழக

எ&டா

ெப3மித

அைடகிற+. இ9:ைல6 சிற9தைறயி பதிபி த கெவ&4 +ைற ேபராசிாிய

கெலF + கைலஞ லவ ெச. இரா அவக@7 எ) மன=கனி9த

பாரா&4க5.

இ9த அாிய :ைல பா+கா + ைவ தி39+ தமி பகைலகழக தி)
பதிபிகாக வழ=கிய இராசிர
மகிகிேற).
18-12-1994

கவிஞ க9தசாமி அவகைள பாரா&'

ஒளைவ நடராச)

----------

பதிைர

தமி இலகிய6 ெசவ=க5 எணறைவ. அைவ ேபாிலகிய=க5,

சிறிலகிய=க5 என ப7கப4 . சிறிலகிய=கைள ‘பிரப9த=க5’ எ)1

அைழப. பிரப9த=கைள 96 வைக என பா&'ய :க5 81 .

96 வைக பிரப9த=களி ‘சதக ’ எ)ப+ ஒ3வைக. ‘சத ’ எ)ப+ 100ஐ 7றி7 .

சத

ெச>(5க5 ெகாட : சதக

இய)ற ஓ இலகிய

ஆயி1. சதக எ)றா :1 பாடகளா

எ)ப+ ெபா35. சில சதக :களி பாயிர ,

அைவயடக , கா, வா +6 ெச>(5க5 ேபா)றைவ :17 ற பாக
அைமவ+

உ4. இ6 ேசாழ மடல சதக தி 105 ெச>(5க5 உ5ளன.
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இ6 ெசாைல ச + அக

எ)ப சில. சத
81வ.

என பிாி + உைம ெபா3ைள 81

எ)பத7 நிைல தி3ப+, இ1தியான+ எ)1

இலகிய

ெபா35

பழ9தமி இலகிய=களி பல ெச>(5களி) எணிைகயா ெபய

ெப15ளன. ஐ=71:1, பதி1ப +, அகநாJ1, றநாJ1, கா நாப+,
களவழி நாப+, இ)னா நாப+, இனியைவ நாப+, ஐ9திைண ஐ ப+,
ஐ9திைண எFப+, திைணெமாழி ஐ ப+, திைணமாைல :ைற ப+ என அைவ
அைழகப4 . நால'யாைர நால'நாJ1 எனA , பழெமாழிைய

பழெமாழிநாJ1 எனA

அைழ7

வழக

பசக , அ&டக , நவமணிமாைல, ப +, பதிக

உ4.

எ)பன ைறேய 5, 8, 9, 10

ெச>(5கைள ெகாட இலகிய=க5 ஆ7 . இ3பா இ3பஃ+, னிெமாழி

ப+, ஏெரFப+,  ெதா5ளாயிர , நாலாயிர திCய பிரப9த

7றி த ெபயகைள(ைடய :கேள.

எ)பனA

எ

:1 ெச>(5கைள ெகாட : ஒ)1 சதமணி மாைல என 7றிகப4கிற+.
:1 எ)ற எணிைகைய வித9+ 8றாமL
பாடக@ட) உ5ளன.

மிக பல :க5 :1

சதக இலகிய=க5 வடெமாழியிL , ஏைனய திராவிட ெமாழிகளிL

உ5ளன.

நிைறய

சதக இலகிய=க5 பறி பல பா&'ய இலகண :க5 வைரயைற ெச>+
விதிக5 8றி(5ளன.
சயமா

மி7ெபா35 ஒ)றி5

பா:1 சதகமேத (நவநீதபா&'ய 10)
:றான ெவபா க. +ைறயி)
ஆத சதக

(பிரப9த மரபிய 16)
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விைழ(

ஒ3ெபா5ேம ஒ3:1

தைழய உைர த சதக எ)ப (இலகண விளக
சதக

847)

எ)ப+ேவ சத6ெச>( ளாேல

அகெபா35 றெபா35 இர' ஒ)1 அைறதேல (பிரப9த தீப

81)

அகெபா35 ஒ)ற) ேமலாத றெபா35
ஒ)ற) ேதலாத கபி + ஒ3:1

ெச>(5 உைரப+ சதகமா எ)ப ( + Mாிய 56)
பயிL

ஓ பா&டா :1 உைரப+ சதக

(வாமிநாத

168)

எ)பன அைவ,
சதக இலகிய

ஒ3 ெபா35 க3தி வ3த ேவ4 . ெவபா அல+

க. +ைற6 ெச>(ளா இயற ெபற ேவ4 . அகெபா35, றெபா35

பறி அைவ அைமய ேவ4 . : Fவ+ ஒேர ெச>(5 வைகயா

பாடெபற ேவ4

எ)பன சதக இலகண விதிகளாக 8றப&45ளன.

பிகால தி இைவ அைன +

லவகளா மீறப&45ளன எ)ப+ சதக

:களி.39+ ெதாியவ3கி)றன. அைவ தியன 7த எ)ற விதிப'

அைம9தனவா . இ6 சதக :க5 பதி, வாவிய எ)ற ெபா35கைள பறிேய
ெப3 பாL

எF9தன. பதி6 சதக=க5 ெத>Mக அல+ ெத>Mக தல=க5

பறி அைம9தன. வாவிய சதக=க5 ெப3 பாL

:1 கணகி சதக :க5 தமிழி ெப3கின.

நீதி6 சதக=களாக ஏப&டன.

ச=க இலகிய=க@5 ஒ)றான பதி1ப ைத தமிழி நம7 ெதாி9த த

சதக

எனலா . மாணிகவாசகாி) ‘தி36 சதக ’ ெதா)ைமயான சதக இலகிய .

அ9: க&டைள க. +ைற, தரA ெகா6சக க.பா, எசீ வி3 த , எFசீ
வி3 த , அ1சீ வி3 த , க.வி3 த , க.நிைல +ைற ஆகிய ெச>(5களா

பாடப&45ளன. அ9: அ9தாதி யாபி அைம9+5ள+ 7றிபிட தகதா7 .
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பிகால தி அகெபா35, றெபா35க5 அலாம பதி, வாவிய, நீதி6

சதக=கேள ெப3கின. நா&') வரலாைற 81

ேதா)றின.

மடல சதக=க@

பல

கெவ&4களி ‘ேசாழ நா4’ எ)ற ெதாடேர த. பயி)1 வ3கிற+.
‘ேசாழநா&4 காவிாி ெத)கைர தி3வாN 8ற + பிரமேதயமான
அ'யபிய6 ச+ேவதம=கல ’ ‘ேசாணா&4

ேசாணா&4ப4

[S.I.I. 17-617; 3 - 9] எ)ற ெதாடகைள காOகி)ேறா .
மாம)ன) இராசராச) கால

எ)1 81

ைற ெபாி+

ற நா4களிL ’

த [கி.பி. 985 - 1014] ஒ3 நா&ைட மடல

வழக தி வ9த+.

ேசாழமடல
ேசாழமடல + அ3ெமாழிேதவ வளநா&4
ம=கள நா&4 +7' [ARE 22 of 1922]

ேசாழமடல6 சீைம தசா உசாவ' க P
எ)ற ெதாடகைள கெவ&' காOகிேறா . இராசராச) கால தி 1009 ஆ
ஆ4 ‘மடல ’ எ)ற ெசா தலாவதாக பயி)1 வ9+5ள+.

மடல தைலவக5 ‘மடல த.க5’ எனப&டன. இராமநாதர

ேச+பதிக5 ‘அதிபதியான மடலாதிபதி’ என அைழகப&டன. ‘மட.க’

‘ம'ல மாக5’ என உய தைலவக5 அைழகப&டன. விசயநகர ஆ&சி7
பி) அரசகைள( , உய அதிகாாிகைள( 7றிக ‘மகாமடேல வர)’ எ)ற
ெதாட பய)ப4 தப&ட+.

ந6சினாகினிய த ெதாகாபிய உைரயி ேசாழநா&4 பிட, அF9D,

நா=8, நா, ஆலேசாி, ெப3சிக, வல , கிழா த.ய ஊகளி ேவ5,

7

அர எ)ற ப&ட

ெப1 வா9த தைலவகைள ‘மடல மாக@ தட

தைலவ3 ’ ஆவ எ)1 81கிறா.

ேசாழக5 நாளி
பா' நா4

- இராசராச மடல

ெகா=7 நா4

- அதிராசராச மடல , ேசாழேகரள மடல

ெதாைட நா4

- ெஜய=ெகாட ேசாழ மடல

ஈழநா4

-  '6 ேசாழ மடல

Eள பா'

- நிகாி. ேசாழ மடல

கீ க=கநா4

- 'ெகாட ேசாழ மடல

ேம க=கநா4

- க=ைகெகாட ேசாழ மடல

த'ைகபா'

- விகிரம ேசாழ மடல

என அைழகப&டன.
ஒ3 நா&') - மடல தி) ப)க வரலா16 சிறகைளெயலா

81

ெதா7 +

சதக இலகிய=க5 மடல சதக=க5 எனப&டன. தமிழி பல மடல

சதக=க5 பிகால தி ேதா)றின. அைவ யாA

ெப3ைமகைள விள7வதாக அைம9தன.

அ9த9த மடல தி பவித

ஈழமடல சதக , காமடல சதக , கானா&46 சதக , ெகா=7மடல சதக ,
ெதாைடமடல சதக , ந9தமடல சதக , பா'மடல சதக , மிழைல6

சதக

எ)பன மடல வரலா1 81

வரலா16 சதக=களாக அைம9+5ளன.
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ேசாழநா&') பேவ1 ெப3ைமகைள6 சிறபி + பாடப&ட : ேசாழமடல

சதகமா7 . ேசாழநா4, ேசாழ அரச, அவத Mர , ஆ&சி6 சிற, ேசாழ நா&4

எைல, நிலவள , நீவள , காவிாி, ேவளாைம, ெநவிைள6ச, உழவக5,

தல=க5, தி3பணி மக5, தைலவக5, வ5ளக5, ெகாைட6சிற, Mரக5,
சமயெப3ைம, அ'யாக5, நாய)மாக5, சமய தைலவக5, இலகிய=க5,
லவக5, பிறசிற6 ெச>திக5 பறிய பபல அாிய ெச>திகைள இ9:
ெதா7 + 81கிற+.

கி.பி. 1723 ஆ

ஆ4 ேசாழநா&4 ேவ ஆ மநாத ேதசிக எ)?

லவ

ெப3மானா இ9: பாடப&ட+. மரா&'ய ம)ன சகசி இராமப எ)ற

வ5ள, சி தாG6 ேசாழிய மரைப6 ேச9த ந5ளா1 ைவ திய.=க
மக) அ3ணாசல

எ)பா

ஆகிேயாரா ஆதாிகப&டவ எ)1 ெதாிகிற+. இவ கால

கி.பி. 1650 த 1728 வைர எ)1 ைனவ எ. பராயL அவக5

க3+கிறாக5. (Political Geography of the Chola Country P.I.)

ேசாழிய ேவளாளக&7 73 +வ த)ைம வா>9த ைசவ ஆ6சாய ேதசிக

மரைப6 ேச9தவ. ேதசிக மரபி ந9சிேகவர ேகா திர ைத6 ேச9தவ. ந)7

தமி பயி)றவ. இைவகைள தவிர ஆசிாியைர பறிய ேவ1 விபர=க5

ெதாியவிைல.

இ9: சி தாG ெபா)ைவ தநாத வாமி தி36ச)னதியி அர=ேகறப&ட+.
ேசாழநா&4 உF7'களான ேசாழிய ேவளாள க மி7 + 8றப&45ள+.
ஏைனய மடல சதக=களிL

ெப3 பாL ேவளாளேர பாடப&45ளன.

அேநகமாக எலா மடல சதக :க@ க&டைள க. +ைற பாவா
இய)றைவ. ஆனா இ6 ேசாழமடல சதக

ம&4

அ1சீ வி3 த தி

பாடப&45ள+. மடல சதக :. இ+ ஒ3 +ைமயா7 . பா4த7 எளிய பா

மரைப இவ ேத9ெத4 + பா'யதா பல பாடக5 எளிைமயாக ெபா35

விள=7

வண

உ5ளன.
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ெச)ற :றா') இ1தியி சி தாG இராமநாதபி5ைள மக) சபாபதி பி5ைள
அவக5 ேசாழமடல சதக ைத பதிபி7
திாிசிரர

மகாவி +வா) மீனா&சி9தர

யசிைய ேமெகாடா. அவ

பி5ைள அவகளிட

: பதி

7றி +6 சில அறிAைரக5 ெப15ளா. பி) எ)ன காரண தினாேலா சி தாG

சபாபதி பி5ைள அவகளா இ9: பதிபிக 'யாம ேபாயி1.
1906ஆ

ஒ3வாிட

ஆ4 7 பேகாண தி தமி ேபராசிாியராக விள=கிய மகாவி +வா)

பதிபி7

சி தாG சித பர பி5ைள அவக5 ேசாழமடல சதக ைத
பணிைய த9தா. 7 பேகாண

மகாவி +வா) பதிபிபதாக 8றி

கால=கழி தா; பி) அவ இ9:ைல பதிபிகேவ இைல.
பி)ன 7டவாச வி +வா) ஒ3வ ேசாழமடல சதக
ஏ4கைள வா=கி6 ெச)றா. அவ3
பி)ன பல3

பதிபிகவிைல.

பதிபிபதாக 8றி

ேவ' ெகா5ளேவ தி3வாN இலகண விளக பர பைர

ேசாம9தர ேதசிக அவக5 இ9:ைல பதிபிக )வ9தா. சி தாGாி

அவ37 ேதைவயான ஓைல6 வ'க@ , காகித பிரதிக@
தைச க.யாண9தர

கிைட தன.

உயநிைல ப5ளி தமிழாசிாிய எ.உலகநாத பி5ைள

அவக@ , தி3வாN ‘கமலாஸனி’ ப திராதிப தியாகராச ஞானியா3

இ39த ேசாழமடல சதக6 வ'கைள அ)ட) ேசாம9தர ேதசிகாிட

த மிட

வழ=கின.

ேசாழமடல சதக பதிபணி நைடெப1

ெபாF+ த3ைம யாதீன தைலவ

தவ தி3 ெசாக.=க த பிரா) அவக@ , தர=க பா' தமச வ தனி

விலாச ைத6 ேச9தவ3 , ேசாழிய ேவளாளாி நா=8 கிழா) மரைப6

ேச9தவ3மாகிய ப.அ. + தாடவராய பி5ைள அவக@ , ஐ.வாமிநாத

பி5ைள அவக@

வழ=கின.

தக அறிAைரக5 பலவைற6 ேசாம9தர ேதசிக37

ேசாம9தர ேதசிக பதிபி வரலா1 விளக=க5, பாடப&ேடா வரலா1 என

:.) ெதாடக தி அளிகப&45ளன. ேமேகா5 பாடக5 இைடயி
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தரப&45ளன. சதக பாடக5 தமி எக@ட) உ47றியி&4

கா&டப&45ளன.

இ9:. 105 ெச>(5க5 உ5ளன [சதக
அைவயடக

1, வா + 2].

இ9:.) த பதி 1916ஆ

அ6சிடப&ட+.

100, சிற பாயிர

ஆ4 மாTர

ேசாழமடல தி) கைலகளசியமாக திகF
கிைடப+ எ=7

1, கா 1,

கமலா பிரU எ)?

அ6சக தி

இ6 ேசாழ மடல சதக

அாிதாகிவி&ட+. எனேவ தசாாி நைடெப1

மாநா&') நிைனவாக இ9: தமி பகைலகழக வாயிலாக

இ)1

எ&டா

ெவளியிடப4கிற+.

இபதி பாடக5 ெபா35 விள=7 வண

எளியைறயி ச9திபிாி +

அ6சிடப&45ளன. ெச>(@7ாிய விளக=க5 ெச>(ளி) கீ தரப&45ளன.
ெச>(5 க3 +க@7 ஏப தைல அளிகப&45ள+. ஏற இட=களி
ேமெகா5 ெச>(5க5 எ4 தாளப&45ளன. ெபா3ளடக , ெச>(5
த7றி அகராதி(

தரப&45ளன. இ9:.) பாட எ 30 இ 3திமா)

எ)பைத ந தமா) என தி3 தி வாசி + ெகா5@மா1 ேக&4 ெகா5கிேற).
இராசிர

ஊைமயா ப&' கவிஞ3 , ேதசிய ேபாரா&ட Mர3 , தமி இலகிய

ஏ4களி) காவல3மாகிய தி3 கவிஞ ந. க9தசாமி அவக5 தா அாிதாக ேபணி

பா+கா + ைவ தி39த ேசாழமடல சதக :ைல அ)ட) வழ=கினாக5. ேவ1

சில மடல சதக=கேளா4 ஒ)றாக க&ட

ெச>யப&'39த ேசாழமடல

சதக ைத அ1 + பிாி + க&' அளி த ெப39த)ைம எ) உ5ள ைத

ெநகிவி த+. அவ37 எ) மனமா9த ந)றி பகைல கழக தி) சாபி

உாியதா7க. :L7 அணி9+ைர நகிய தமி பகைலகழக +ைணேவ9த

ைனவ ஒளைவ நடராச) அவக&7 எ) மனமா9த ந)றி உாியதா7க.

தமி பகைலகழக ஓைல6வ' +ைறைய6 ேச9த ஆ>வாள லவ ப.ெவ.

நாகராச), +நிைல விாிAைரயாள ைனவ ேக.இரா. மாதவ) ஆகிேயா அாிய

அறிAைரக5 பலவைற வழ=கின. ேசாழமடல தி) வைரபட ைத தமி

பகைலகழக கெவ&'ய +ைற +நிைல விாிAைரயாள ைனவ கா.
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இராச) அவக5 வைர9+ உதவினாக5. இவக5 அைனவ37

உாியதா7க.

எ) ந)றி

ேசாழநா4 ெதாடபான சில ெச>திகைள தி3வாளக5 தைச வழகறிஞக5
வி.எU. இராம.=க , '.எ). இராம6ச9திர), 9தரெப3மா5 ேகாயி மா.
சிவ73நாத பி5ைள, ேபராசிாிய சிவ. தி36சிற பல

ஆகிேயா அளி தன.

அவக&7 எ) மனமா9த ந)றி உாியதா7க. பதி பணிகளி உதவிய தி3 சி.

இல&மண) அவக&7 எ) ந)றி உாியதா7க.

இ9:ைல நலைறயி அ6சி&4 விைரவி ெவளிவ3வத7 உ1+ைணயாக
இ39த கா9தி அ6சக தா37 எ) மனமா9த ந)றியிைன
ெதாிவி +ெகா5கிேற).

இதைன பகைலகழக ெவளிVடாக ெவளியிட அ?மதி அளி த +ைணேவ9த
அவக&7 ந)றி உாியதா7க.

இ=ஙன ,

தசா,

25-12-1994

ெச. இரா

---------

ேசாழமடல சதக
1. சிற பாயிர

ெகாடல= கர தி) ேவளா

7ல திவ9+ உதி த ேகாமா)

கடல

ெபாழிX சி9ைத

கனஅ3 ணாச ேல9 ர)

அடல பரA

காைள

ஆ மநா த)ெச> ேசாழ

மடல சதக

ெகா4

வக நி1 தி னாேன.

12

ேமக ைத ேபா ைக மா1 க3தாம ஈைகெச>(
சி தா>G அ3ணாசல
ேசாழமடல சதக
-------------

ேவளாள 7ல தி ேதா)றிய

அவக5 ேவ ஆ மநாத ேதசிகைர ெகா4

பா4வி + கெகாடா.

2. கா

தி3வள ேவளா ெசவ6

ெசF=7' மி79+ நா@

வ3வள

தைழ த ேசாழ

மடல சதக

த3கர

ஐ9+

தாமத

பாட

ஐ9+

G)1 G)1

உ3வள க நாவா>

ஓ=கைல உ)னி வாவா .

ேவளா7ல6 ெசவ 7'க5 மி7தியாக வா9+ வள
வரலா1 81
-------------

ெப37

இ6 சதக ைத பாட விநாயக அ35 ெச>வாராக.

ேசாழ மடல

3. அைவயடக

ஓஊைர பா4தஅC 3ைடய ேகாமா)

ஒ3வைனபா 4தலேவா7 உாிைமய+ அலா

பாN3

பலவா>அC 3ைடய பல3

ேநN3

பைழயனவா> இ39தெச>(5 வழ7

பகியஓ மடல ைத பா4வ+

எளிேதா?

நிகஉலக வழகநிைல நி)ற+ைற வழிேய

சீN3

ேசாழம டலசதக

தைனநா)

ெசகி)ேற) விFெபா3ளா>6 ெச>வெபாி ேயாேர.

ஓ ஊைர பறிேயா அல+ அCாி வாF

பா4வ+ எ)ப+ லவ7 உாிய ெதாழிலா7 .

தைலவ ஒ3வைர பறிேயா

பல ஊக@ , அCகளி தைலைம ெப3மக5 பலராகA

மடல ைத க9+ பா4வ+ எளிதான ெசய அல.

உ5ள ஒ3 ெபாிய
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பழைமயான பல ஊக5, அCகளி) ெச>(5 வழ7 உலக வழ7 ஆகிய

பேவ1 +ைறகளி சிறபான ெச>திகைள ெதா7 + இ6 ேசாழமடல

சதக ைத நா) பா4கிேற). ெபாிேயாக5 இ9 :ைல6 சிறபான :லாக

ெகா5வாகளாக.
-------

ᾓ᾿

4. காவிாியா
ெபா)P தமல ெகா)ைற'
ெபாழி

மத + ெபா.ம3

மி)P தகரா சலக +

ேமேலா) ேசாழ விநாயகேன

ெத)P த35கா விாிெப3க6
ெச>+ நா@

ெசழிேபற

வ)P தைழ9+ வளவத)ேறா

வள ேச ேசாழ மடலேம.

Xரப)மனா விர&டப&ட இ9திர) சீகாழியி ந9தவன

அைம +6

சிவெப3மாைன ேபாறி வழிப&4 வ9தா). ஒ3ைற மைழயி)றி ந9தவன

வா'ய+. நாரத உபேதசப' இ9திர) விநாயகைர ேவட அவ அக திய

கமடல தி உ5ள காவிாி பாைவைய கவி தா. அதி.39+ காவிாி ஆ1

ெப3கி ேசாழ நா&' ஓ' வ9த+. இ9திர) ந9தவன=க5 ெசழி தன. அCவா1

வ9த காவிாியா ேசாழநா4 நா@

வள

ெபற+.

காவிாி வள தா ேசாழநா4 ‘நீ நா4’, ‘ன நா4’ எனப&ட+. ேசாழநா4
ேசா1ைடய நாடாக கழப&ட+. ேசாழைர ‘காவிாி ர7

ச=க இலகிய

நா4கிழவ’ எ)1

பாரா&4 , ேசாழ காவிாியி) த9ைதய எ)1 , காவிாி

பாைவயி) தவ எ)1 , காவிாியி) கணவ எ)1

மகி9தன.

ேகா5நிைல திாி9+ ேகாைட நீ'?

லவக5 பா'
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தா)நிைல திாியா தடமி பாைவ
எ)1 மணிேமகைல காவிாிைய கF

--------------

(பதிக

24-25).

5. !வாமிமைல
ெவ5ளி வைரயி ஓசிகர
விள=7

தி3ஏ ரகமைலயா>

ெத5@ தமிகீ ர? கழ6

சிற9தா> இைடேய சிவ)ெதளிய

உ5ள ப'ேய ெம>ெபா3ைள
உண +

வ5ள மகிF

7ரவ) உயசாமி

தி3இ3

வள ேச ேசாழ மடலேம.

ெவ5ளி மைலயி சிகர

ஒ)1 ேசாழ நா&') விF9+ ஏரக

எ)?

மைலயாயி1. அ1பைட M&' ஒ)றாகிய தி3ேவரக 3க) சிவெப3மா?7

பிரணவ ம9திர தி) ெபா3ைள விளகினா. அதனா ஏரக 3க) வாமிநாத)

எனப&டா. அதனா ஏரக

73கிாி, 73மைல, 73ெவ எனப&ட+.

ஏற7ைறய 20 மீ&ட உயர5ள ெச>7)ேற ஏரக . 60 ப'க5 உ5ளன.

இவைற தமி வ3ட=க5 அ1பதிேனா4 ஒபி4வ. இ=7 3க?7 யாைன

வாகன

உ5ள+. ‘பிணிக ஊதி ஒ ெச>ேயா)’ எ)1 றநாJ1 (46) 81 .

Pமகேள இ=7 தலவி3&சமாக (ெந.மர ) உ5ளா5.
ஏரக

எ)ப+ ேசல

மாவ&ட + தி36ெச=ேகா4 எ)1 , நாசி நா&4

ேவழிமைல எ)1 , 7டகி உ5ள பிரமணிய தல

எ)1

ேவ1 க3 +க@

உ5ளன. அ3ணகிாிநாத ேசாழ நா&46 வாமி மைலையேய ஏரக எனெகா4,
நதியி காவிாி ஆ1 75ேள

பயிவளைம6 ேசாழ ந)னா&475
ஏரக நக
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காேவாி வடகைர6 சாமி மைல(ைற த பிராேன
எ)1 பா'(5ளா.
-------

6. சித பர
எலா உயி7 சிவகைல7
எ>+

ஒ4க

சித பரேம

அலா+ இைல அ தலேம

அவனி தா=7 அ3&3ட)

ெசாலா இதய கமல என

ேதா)ற இ39த ெதா)ைமயினா

வலா பணிய தகத)ேறா

வள ேச ேசாழ மடலேம.

உலகி உ5ள எலா உயிக@ , சதி(

ஆ7 . சித பர

உலக ைத தா=7

ெச)1 அைடய தக ஓாிட

சித பர

அ3&3ட), ந4நாயகமான+. மிகA

ெதா)ைமயான+. திைல வன தி நடராச ெப3மா) உைறவதா ஊ3

திைல ஆயி1. தி36சிற பல

- சிற பல

எ)ற ெபயேர சித பர

எ)ப. அ=7 கனகசைபயி நடராச ெப3மா) ஆன9தநடன
சிவகாமிய ைம, பதச. னிவ3
சித பர

வியாகிரபாத3

ஆயி1

ாிகிறா. இைறவி

வழிப&ட இட .

நடராச ேசாழ37 7லெத>வ ஆவா. ேசாழகளி சில அ=7 ெபா)

ேவ>9+5ளன. தி3ைற காகப&ட இட .

மாணிகவாசக த தி3ேமனிேயா4 ெவளியி கல9த னித தல , ந9தனா

தியைட9த தி3 தல . தி3நீலகட நாயனா உமாபதி சிவா6சாாியா

த.ேயா3
------------

இ=7 M4 ெபறன.
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7. தி"வா#
அ9நா5 தமி7 D+ெச)ற
ஆதி கடA5 அணிஆN

ெபா)நா& '?7 அதிக எ)1

ேபா9தா இத)ேம கF உேடா?

எ9நா& '?7

அதிக எ)1

இதகா உளஏ ற எ)1

ம)னா& 'யசீ ெபறத)ேறா

வள ேச ேசாழ மடலேம.

ஒ3ைற சிவெப3மா) த

உ3ைவ கணா'யி பா தா. கணா'யி

பா த அழ7 உ3ைவ க4 9தரேன வா எ)றா. 9தர ேதா)றினா. ேதவஅரக5 அமித

கைட( ேபா+ விட

ேதா)றிய+. ேதவக5 சிவெப3மானிட

ைறயிட அCவிட ைத எ4 + வ3மா1 9தரைர ேவ'னா. ஆல ைத விட ைத எ4 + வ9த 9தர ஆலால9தர ஆயினா.

சிவெப3மானி) அOக ெதாடராகிய ஆலால9தர அ=7 ந9தவன தி
Pெகா>ய வ9த கம.னி, அநி9திைத ஆகிேயாைர க4 காறா.

சிவெப3மா) அ3ளா ஆலால9தர த பிரா) ேதாழ, ஆNர எ)1 ெபய

ெப1 தி3வாNாி வா9தா. கம.னியா பரைவயா எ)? ெபயாி அ=7

வாழ அவைர மண9+ இவாைக நட திய 9தர பி)ன ஒறிTாி வா9த
அநி9திைதயாரான ச=கி.யாைர(

மண9தா. அதனா ஏப&ட ஊட.

பரைவயா ேகாபி + கதவைட தா. 9தராி) தமி பாடலா க&4ட

சிவெப3மா) 9தர ெபா3&4 பரைவயாாிட

D+ ெச)றா. கெவ&'

தி3வாN Mதி ஒ)1 ‘தி3வ' ேபா+ நாறிய தி3Mதி’ எ)1 8றப4கிற+.

ேதவகைள வ3 திய அரகைள ெவ)1 79த6 ேசாழ?7 ேதேவ9திர)

தா) தி3மா.ட ெபற தியாகராச ெப3மாைன அளி தா. 79த)

அ G திைய தி3வாNாி பிரதி&ைட ெச>தா). இள37 உட)உைற அ ைம

அப) வ'ேவ தியாகராச உ3வ . தியாகராச G த ைத உைடய தல=க5 ஏF.
சீரா தி3வாN ெத)நாைக ந5ளா1
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காரா மைறகா4 காராயி - ேபரான

ஒ த தி3வா>G உவ9ததி3 ேகாளி.
ச த விட=க தல .

எ)ப+ பழ பாட.

தி3வாN அரெநறி, தி3வாN P=ேகாயி, தி3வாN பரைவ(மடளி

எ)ற ேதவார தல=கைள உைடய ஊ. நமிந9திய'க5 சமண ெபா3&டாக நீாி

விளெகாி த ஊ. விற)மிடா தி3பணி ெச>த தல . கழசி=க நாயனா
 தி ெபற தல .
-------------

8. தி"வர$க
கர=க5 நாபி6 ெசF=கமல
கா&ட வ'வ

காகா&ட

அர=க நகவா> ந ெப3மா)

அம9தா எ)ப+ அறியாேரா

தர=க ேவைல இல=ைகயேகா)
தன7 விேயா த=க&7

வர=க5 த3 ைவ 79த அ)ேறா
வள ேச ேசாழ மடலேம.

ஒ3கா பிரம) தி3மாைல ேநாகி தவமி39தா). அவ 8மாவதாரமாக

ேதா)றி பிரணவ ைத( , அ&டாகர ைத(

உ6சாிக அ3ளினா. பிரம)

அCவா1 ெச>ய காவண) ேகாயி ேதா)றிய+. ெச)1 வண=கிய பிரம)

மீ4

பைட ெதாழி. ஈ4ப&டா).

இ&வா7 ேதவேலாக
தாபி தா).

தமபிர எ)?

ெச)1 மணிவணைன ெகாண9+ அேயா தியி

ேசாழ) அ

மணிவண ெப3மாைன6 ேசாழநா&'

தாபிக தவமி39தா). இராவண ச மார தி7 பி) இராம) அேயா தியி

அவேமத யாக

ெச>ைகயி ெச)1 வ9த ேசாழ) தமபிர ேசாணா4 வ9+

தி3வர=க நகைர எழிLற6 ெச>தா).
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Mடண) அேயா தியி.39+ அர=கநாத ெப3மாைள ஆ)மா த G தியாக
ெப1 இல=ைக ெகா4 ெசைகயி தி3வர=க

ச9திர &கரணி கைரயி

ைவ + Pசி தா). ேசாழ ம)ன) அேபா+ ஒ)ப+நா5 விழா

ெகாடா'னா). பி)ன Mடண) இல=ைக ெசL

ேபா+ எ4க ய)1

அர=கநாத ெப3மாைன எ4க 'யவிைல. அ=ேகேய அவ 7'ெகாடா

எ)ப+ வரலா1. ஒ)ப+ தீ த=க5 உ5ள னித தல . அர=க எ)ப+

ஆ1ைட7ைற. காவிாி, ெகா5ளிட தி7 இைடப&ட தல .

--------

9. ந%ல&யா
Pமா+ இ37

ப +ளவ

யமா உ9தி P தமைற

ேகாமா) தி3 தா5 மலஉதி த

7ண ேதா சX திர7ல ேதா

ஆமா1 உலகி பLயி7

அைனய ெகாFமீ தியி)அளி7

மாமா+ உைறேசா ழியவாA

வளேச ேசாழ மடலேம.

தி3மா.) உ9தியி உதி த பிரமனி) காகளி ேதா)றிய நல'யா
ேவளாளக5. அ6 ேசாழிய ேவளாளக5 உழவா உலக

காகி)றன.

(ேவளாளக5 சX திர எ)1 இ=7 7றிகப&45ளன).
---------------

10. ேவளாள,
ேவளாள, காவிாி
நீதி தைழ த ம)னவாி)

ெந'ய ேசாழ) நிைற9தெகாF

மீதி தைழ த மைனவாைக

ேவளா 7'யா ேசாழியேர

Pதி தைழ த பலநதியி

ெபா)னி நதிேய PமியிP
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மா+ தைழ த மடல தி

வளேச ேசாழ மடலேம.

உலக ம)னாி நீதியி சிற9தவக5 ேசாழம)ன. அவ நா&4 உF7'களா

ேவளாளக5 மிக6 சிற9த வாAைடயவக5. அவக5 நவாA7 காரணமா>

அைம9+ பல நதிக@& சிற9த காவிாியா1.
பரநீ காவிாி பாைவத) தவ
இரேபா ற

ரேபா ெகாற

உழவிைட விைளேபா

எ)1 ேசாழநா&4 ேவளாளைர இள=ேகாவ'க5 பாரா&4வா (10 : 148 - 150)
காியவ) ைகயி?

ைகெகா' ேதா)றி?

விாிகதி ெவ5ளி ெத)ல

படாி?

காெபா3 நிவபி க4=7ர ஏெறா4
Xதி ெகாG ெபயவள

ரப

7டமைல பிற9த ெகாF ப தாரெமா4
கடவள) எதிர கயவா> ெநாி7
காவிாி +நீ.

என காவிாிைய இள=ேகாவ'க5 சிறபி + (10:102 - 109) இ+ ‘ெத>வ

காவிாியி) தீ+தீ சிற’ (10 : க&4ைர 8) எ)பா.

உழவ ஓைத மத7ஓைத உைடநீஓைத தபத ெகா5
விழவஓைத சிற9தாப நட9தா>வாழி காேவாி

எ)1 காவிாி உழவ7 பய)ப4வைத இள=ேகாவ'க5 7றிபா (7:2:4)
------

11. காவிாி,
காவிாி, ேசாழ நா(
எ9த நதிைய க9தாL

இ+கா ேவாி7 இைணெய)பா

எ9த அரைச க9தாL

இவேன ேசாழ7 இைணெய)பா
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எ9த நா&ைட க9தாL

இ+ேவ ேசாணா4 எனஇய ப

வ9த விசி&ட

ஓ=கிய+

வள ேச ேசாழ மடலேம.

எலா ஆ1கைள கா&'L

காேவாி சிற9த+. எலா அரசாி?

எலா நா4களிL ேசாழநா4 சிற9த+.
தணீ3

ேசாழ சிற9தவ.

காவிாிேய தாேவ9த) ேசாழேன

மணாவ + ேசாழ மடலேம

எ)1 க ப பா'யதாக 8றப4 தமிநாவல சாிைத பாட 81

(25).

ர ழ=7 தாைன Gவ 35@

அரஎன ப4வ+ நினேத ெப3ம
எ)1 ேசாழைன றபாட பாரா&4கிற+ (35).
ச=க இலகிய +5 ‘தேசாழ நா4’ (ற. 382), ‘ேசாழ நநா4’ (ற. 67)

‘ெந4ேசாழ நா4’ (ப&. 28) எ)1 ேசாழ நா4 , ‘வள ெகF ேசாழ’ (71. 116),

‘மற

ெகF ேசாழ’ (ந. 400), ‘ெகாற6 ேசாழ’ (ந. 10) எ)1 ேசாழ3

பாரா&ட

ெப15ளன. ேசாழநா&ைட காவிாி நா4 எ)1 , ேசாழைன காவிாி நாட)
எ)1
------

சில  பாரா&4 . (சில 1 : 5).

12. காவிாி
அ=கா ெபாழிய வ3 ெசFநீ

அந9த ேகா' நதிக@75

இ=கா நதிக5 ஓேரF

இைசகி அதிக ஏழி?7

க=கா நதிேய அதிக அத)
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க)ம ெதாைல7

காவிாிேய

ம=கா அதிக எ? நா4

வள ேச ேசாழ மடலேம.

பல ஆ1க5 இ3பி?

அவ15 ஏF ஆ1கேள சிறபானைவ. அவ15 க=ைக

தைலைமயான+. சிற9த க=ைக( த) பாவ

81

காவிாி மா)மிய .

தீர காவிாியி Gகிய+ எ)1

தி3ைவயாறி காவிாியி எறி9த எL  மலக5 ஆயின எ)1 ,

தி3ைலவாயி. காவிாியி எறி9த எL  இர தின=க5 ஆயின எ)1
அCவ தலராண=க5 81 .
க=ைகயி னிதமாய காவிாி
எ)ப+ ெதாடர'ெபா'யாவா வா7 (தி3மாைல. 23), ‘க=ைகயா3ைழ6
ெச)1 காவிாியாைர வா=கி’ எ)பா ந6சினாகினிய (ெதா. பாயிர உைர).

காவிாிநீ க=ைக நீேர எ)பா அ'யா7 நலா (சில. 10 : 148 - 155 உைர).
---

13. எ%ைலக*
ெசL

7ணபா திைரேவைல

ெவL

ேகா&ைட கைரவிள=7

ெத)பா ெசழி த ெவ5ளா1

ேமபா வடபா ெவ5ளாேற

எைல ஒ3நா) கி? காத

இ3பா னா)7 இட ெபாிதா

மல வாA தைழ ேதா=7

வள ேச ேசாழ மடலேம.

கிழேக கட, ெதேக ெவ5ளா1, ேமேக ேகா&ைடகைர (மதி5கைர -

ம+கைர), வடேக வடெவ5ளா1 ஆகியைவ ேசாழநா&4 எைலகளா . இதைன
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கீவ3

(ேசாழமடல சதக . 10 ேமேகா5). இதைன

க ப பாட விள7

ஒளைவயா பாட எ)1

81வ.

கடகிழ7 ெத7 கைரர5 ெவ5ளா1

- வடதிைசயி

7டதிைசயி ேகா&ைட கைரயா

ஏனா&4 ெவ5ளா1 இ3ப + நாகாத

ேசாணா&47 எைலஎன6 ெசா

‘ஏணா&4 ெவ5ளா1’ எ)ற ெதாட37 ‘ஏணா&4 ெபைண’ எ)ற பாடேபத

உ4 (ேசாழ) Pவ ப&டய
இராகைவய=கா பாட

ப. 228). ெபைண7 ‘பைண’ எ)1 .

ெகா5வா (ெப39ெதாைக 2093). ‘காத இ3ப +நா)7’

எ)ப+ தனிபாட ப7தி.

26-1-1518-ஆ
மாவ&ட

ஆைட6 ேச9த கி3ஷேதவராயனி) ெத)னாகா4

தி3ேகாயிZ வ&ட

ேச9தம=கல

கெவ&' ந4விமடல

உ&பட6 ேசாழநா&') எைல 8றப4கிற+. ‘ெக'ல ஆ17 ெத7

ஸ திர +7 ேம7 ெத7 ெவ5ளா17 வட7 ேகா&ைடகைர

ம+கைர7 கிழ7’ எ)1 8றப4கிற+. (SII VIII - 352).
----------

14. ேதவார தல$க*
ெதாைட நா&' ஆைற9+

ெதாட9த பா' பதினா)7

ெகாட ஈழ

தனிஇர4

ெகா=கி ஏF +@ஒ)ேற

த+ ழாயி) ப ெதாைடயா

தவள விைடயா தல பலA

ம4 பாதி ெந4=ேகாயி
ம3A

ேசாழ மடலேம.

ெதாைட நா&46 சிவ தல=க5 ப+. பா' நா&46 சிவ தல=க5

பதினா)7. ஈழநா&46 சிவ தல=க5 இர4. ெகா=7 நா&46 சிவ தல=க5 ஏF.
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+@ நா&46 சிவ தல

ஒ)1. ஏைனய சிவ தல=க5 அைன +

ேசாழமடல ைத6 ேச9தனேவ. ேசாழநா&' 190 பாட ெபற தல=க5

உ5ளன. இைவகைள பிேசைகயி காணலா . ெதாைடநா&' 32 தல=க5
உ5ளன. ந4நா&4 தல=க5 22; மைலநா&4 தல

ஆவாக5 ம=களாசாசன

ேசாழநா&' உ5ளன.

ஒ)1.

ெபற 108 திCவியேதச=களி 40 தல=க5

-----

15. அ&யாக*
ெபாைறயா திைல வானிவ
க. ெப3மா) ச\ச

நிைறயா கைலயா Pசைலயா
நீல நக) க6ேசாழ)

ைறயா ஞான தி3அகவ

ெமாழி9த கபில தலாய

மைறேயா எவ3
வாF

இைமேயாரா>

ேசாழ மடலேம.

திைல நடராச37 பணிவிைட ாி(

திைல Gவாயிரவ, க. ெப3மானான

தி3ஞானச ப9த, ச'ேகவர, Pசலா நாயனா, நீலநக நாயனா, ேசாமாசி

மாற நாயனா, ஞான தி3அகவ பா'ய கபில த.ய ேவத வல அ'யாரான

மைறேயா பல ேசாழநா&' வா9தன. இ=7 அ9தண மரைப6 ேச9த சில
8றப&45ளன. Pசலா ெதாைட நா&'ன.

---

16. தி"மட$க*
ேசணா பாிேய 1 ெபாிேயா

ெத>வ ப'ம பத ைவ ேதா

ேகாணா நிைலைம மாணிக
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8 த காைள 73ராய

Pணா ைசவ ராய35ளா

ெபா)ன= கிாியி ாிமட

மாணா க3 X தி3இ3

வள ேச ேசாழ மடலேம.

காிகா ெப3வள தா) வடநா4 யா திைர ெச)1 தி3 பிய கால +ஐ9+
மடாதிபதிகைள அைழ + வ9தா எ)ப. அவக5,
பாிேய1

ெபாிேயா

ெத>வ ப'ம பத

மாணிக 8 த

ைவ ேதா

காைள 73ராய
ைசவராய

எனப4வ. இவக5 மாணாகக5 Xழ இ3ப. இவக5 ‘ஐ9+ ெகா தா’
எனப&டன. இவக5 தைலைம தல

தி3விைடம3D ஆகலா .

தி3விைடம3D ம3தவாண மாணிகவாசக7 தி3வ' தீ&ைச அளி தா.
இதைன,

இைடம3+ அதனி ஈட இ39+
ப'ம பாத

ைவ தஅ பாி

எ)ற அவ வாகா அறியலா

சில இ)1
-----------

(2:75-76). இ மடாதிபதிகளி) வாாிதாரக@&

தி3விைடம3Dாி உ5ளன எ)ப.

17. சிவ+, ெகாைட
எ9த 7ல தி பிற9ேதா3

இரேபா கர தி ஈவதலா

அ9த கடA5 மாேன9+

அ=ைக ஏப அளி த+ேடா?
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சி9ைத7 இனிய ேசாழியேர

சிவ)பா அளி த சீ தியினா

வ9தி தி4 ேப ெப19ேதச

வள ேச ேசாழ மடலேம.

எ 7ல தி பிற9தவகளாக இ39தாL அவக5 இரவல ைகயி ஈவேத உலக
மர. மாைன ஏ9தி(5ள சிவெப3மா) தி3கர=களிேலேய ெகாைட அளி த

ெப3ைம ேசாழநா&4 ேவளாளைரேய சா3 .

---

18. மானக/சாற
அசா+ அ'க5 பசவ'7

ஆ எ)1 உைரப அ'வண=கி

நசா விழிெப +மண தி

ந)னா5 ' த ந1=89த

ெநசா மகி6சி (ட)அாி9+

நீ&' உலகி நீடெகாைட

மசா மான கசாற)
வாவா

ேசாழ மடலேம.

கசா1 எ)?

ஊாி மானகசாற எ)பவ வா9+ வ9தா. ெந4நா5

மகேபறி)றி இைறய3ளா ெப மகெவா)ைற ெபறா. அவைள6 சிறட)

வள +வ9தா. அெபைண ஏயேகா) க.காம37 மண ேபசின.

தி3மண தி7 தநா5 அ'யா வ'வி வ9த சிவெப3மா) மானகசாற

மகளி) காெம) 89தைல க4 த) பசவ' எ)ற P]L7 ஆ7 என

ேக&டா. த) உைடவாளா மக5 89தைல அாி9+ நீ&'னா. அேபா+ அ'யா

மைற9தா. சிவெப3மா) மழவிைடேம கா&சி த9தா.

-------------

19. இைளயா1,&மாற
இைளயா) இைளயா) 7'மாற)
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இரவி ெதறி9த ைளவாாி

ைளயா அதி) அதளிப

க ெப3மா) பசிதீ9ேத

கிைளயா விைடேம ேதா)1தL
ேக' லாத பத ேச9ேதா)

வைளயா மகிைம பைட தத)ேறா
வள ேச ேசாழ மடலேம.

இைளயா)7' எ)?

தல தி ேதா)றிய மாற) எ)பா சிவபதி

மி7ைடயவராக த ெசவ ைதெயலா சிவ த)ம திேலேய ெசலவழி +
ஏைழயானா.

ஒ3நா5 சிவெப3மா) மைழெபாழிய6 ெச>+ அ'யா வ'வி மாற) இல
வ9தா. அவைர வரேவ1 இ3க6ெச>+ த) +ைணவியாைர வினவினா.
மைனயா&' அ)1 விைத த ெநைனைய நிைனAப4 தினா.

இைற8ைட ெகா4 ந5ளி3ளி கா.னா வழிதடவி6 ெச)1 ெநைள வாாி
ெகாண9+ மைனவியிட

ெகா4 தா. அ ைமயா அதைன வா=கி ேச1 நீகி

வ1 + அாிசியாகி6 சைம + அ'யவ7 பைடக எணி எFபின. அ=7

ேசாதி ேதா)றிய+. சிவெப3மா) ம'விைடேபா கா&சி த9தா. இைளயா)7'

பா' ந&4 தல
----

எ)1

81வ.

20. அாிவா2டாய
8.7 அ1 த ெநலாிசி

7ழ9ைத கீைர மாவ4A

சால கமாி) இைடகவி த

தாய) ஊ&' தைனயாிவா5

ேம.&4 அ1ப மாவ4வி)

விேட விேடெல)1 ஒ.ழ=க

மாL7 அாிய பத ேச9ேதா)

வள ேச ேசாழ மடலேம.
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கணம=கல

எ)? ஊாி வா9த தாய எ)பா ெச9ெந. நலவைற

அதாகி றாத கீைரைய( , மாவ4ைவ(

பைட + வ9தா. அவ ெசவ

வா9தேபா+

எலா

ேச + அதாகி இைறவ?7

அழி9த+. 8.7 ெந அ1 +

ேமகடவா1 இைறவ?7 பைட + வ9தா. 8.7 ேவைல

கிைடகாத ேபா+ நீைர ம&4
வ9தா.

உ&ெகா4 பைடயைல நி1 தாம ெச>+

ஒ3நா5 கா இடறி ெவ'ெபா)றி நிேவதன ெபா3ைள6 சிதறவி&டா.

இதனா வ39திய தாய அாிவாளா கF ைத அ1 + ெகா5ள ைன9தா,
அேபா+ மாவ4 க'7

ேதா)றி தாிசன
கணம=கல

த9தா.

ஓைச(

உO

ஒ.(

எF9த+. சிவெப3மா)

இ)1 கண9த=7' என வழ=7கிற+. அ=7 அாிவா5 தாய

நாயனா37 ேகாயி உ5ள+.
---

21. ஏயேகா1 க4காம
ஆ(

நீதி6 9தரனா

அ4 + வரL ஆ=7இற9த

Dய உயி3

பைட ெதF9+

Xைல தவி + ேதாழைமேச

ஏய ேகா)ந

க.காம)

இவா ைகயினீ4 எழிநா4

வாயி நீ4 மணிமாட

வள ேச ேசாழ மடலேம.

ெப3ம=கல

எ)? ஊ37 உைடயாரா>6 ேசாழ) பைட தைலவரா>

வா9தவ ஏயேகா) க.காம. சிவெப3மா) 9தர ெபா3&4 D+ ெச)ற

நிக6சிைய ேக5வி(ற க.காம 9தர மீ+ ெவ1 ெகா4 வா9தா.
9தரபா க.காம37 அ) உடாக நிைன த சிவெப3மா)
க.காம376 Xைல ேநாைய உடாகினா. அ)றி(
9தரராேலேய தீ3

இ9ேநா>

எ)றா. இைறவ) 9தர37 க&டைளயிட அவ3

வ9தா.
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9தர வ3வைத ேக5வி(ற க.காம வாளா வயிைற கிழி + ெகா4
இற9தா. க.காமாி) மைனவியா (மான கசாற மக5) அழாம 9தரைர

வரேவ1 உபசாி தா. நைடெபற நிக6சிைய ேக5விப&ட 9தர ஏயேகா)

க.காமைர உயிபி தா. இ3வ3
--------------

ெந4=கால

நபகளாக வா9தன.

22. ேகா24யா
+தி7

பரம) ெபா35கவ9த

ற

அைன +

டவாளா

கதி7 ப'ேம அறகடா

கயிைல கிாி( காணிெகாடா

7தி7

+நீ நா&'ய தா)

7'ேவ ளாள ேகா&.யா

மதி7 மரேபா ெப1 காணி

வள ேச ேசாழ மடலேம.

தி3நா&'ய தா) 7'யி வா9த ேவளா7ல6 ெசவரான ேகா&.யா

ேசாழன+ பைட தைலவரா> திகழ9 ◌ா. ஒ3ைற ேபாகள ெசைகயி

அவ த

ெநெலலா

சிவெப3மா) அ+ப'7 ஆகெவன ெந8&'

அைட + ைவ + அதைன ஒ3வ3
ேகா&.யா ேபாகள

ெதாட8டா+ எ)1 8றி6ெச)றா.

ெச)றபி) பச

வரேவ தி3வ+ப' ெநைல

இகால + எ4 + பய)ப4 தி ெகா4 பி) தி3பி ெகா4 + விடலா
என 8றி உைட + உறவின ெநைல எ4 +6 ெசலவழி + வி&டன.
தி3 பி வ9த ேகா&.யா பாிசி ஈவதாக அைனவைர(

அைழ + வா@7

இைரயாகினா. ேகா&.யா வாளா இற9தைமயா அைனவ3

ேகா&.யாேரா4 சிவபத
----

அைட9தன.
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23. சி$க&யா
உைரெச> ேகா' கீ தியி?

ஒ)ேற அைம( உயசீ தி

தைரெச> நீதி ேகா&.யா
பர

த9த மகேள த)மகவா>
ஊர) ேதவார

பதிக

ேதா1

பதி தக

வாிைச உைடய சி=க'யா

வள ேச ேசாழ மடலேம.

9தர தலயா திைர ெச>யெவ)1 எணி தி3நா&'ய தா)7'ைய அைட9த
ெபாF+ ேகா&.யா அவைர வரேவ1 உபசாி தா. தா அ3ைமயாக

வள +வ9த சி=க'யா, வளபைகயா எ)?

இ3 மகளிைர(

9தர7

மக&ெகாைடயாக அளி தா. அவகைள த ம'மீ+ இ3 தி த மகளிராக

பாவி தா. 9தர த ைம அC பதிக தி ‘சி=க'யப)’ எ)1 அைழ +

ெகாடா.
-----

24. 5ைனய(வா
Mடா ெதாைட7 பைட7 இவ)
ேமேலா) எ)ன ேவ9த37

ேதடா வ.யா எணாைர6

ெச7 + பைட த ெசF ெபா)எலா

நீடா+ அளி + ைனய4வா

நீ_ அம9+ ெநறிேச9தா

வாடா+ இ37

அரசி3

வள ேச ேசாழ மடலேம.

நீ4 எ)?

தல தி அவதாி த ைனய4வா எ)பா த ைம வ9+ ஒ தாைச7

அைழபவேரா4 ெச)1 பைகவைர ெவ)1 அதனா கிைட த ெசவ

Fவைத( ஈச?7 , ஈச) அ'யா37ேம ெசலவழி + பரகதி அைட9தா.

----------------
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25. ெச"ைணயா
தைச பதிவா ெச3 +ைணயா

தட9ேத வளவ) த)மைனயா5

ெகாச + ஒ3P வ9ெத4ப

7ைற தா நாசி 7ணம)ேற

மிச ப4வா5 ஆைமயி?
ேவளா ைமயி?

மசி 7லA

ேம பா4

இளேசாைல

வளேச ேசாழ மடலேம.

ம3க நா&4 தைசயி வா9த ேவளா7ல6 ெச ம ெச3 +ைணயா
தி3வாN வ9+ தி3ப5ளி தாம

தைலநக தைசயி) ேவறான+)

ஆ7 பணியி ஈ4ப&'39தா. (இ தைச

ஒ3நா5 பலவ ம)ன) சி=கெப3மா5 மைனவியா இைறவைன வண=க

வ9தா5. தி3ப5ளி தாம மடப தி) கீ கிட9த ஒ3 மலைர எ4 + க9+
பா தா5. அதைனகட ெச3 +ைணயா சிவெப3மா) தி3ேமனி7 ஏ1

மலைர க9த அவ5 Gைக அ1 தா. த அ'யி வளவ) எ)ப+ பலவ)

எ)1 இ3 த ேவ4 .
க'+ றி மறவ5த)

க3ெம) 89த பி' தீ +

ப'யி M தி மணிGைக

பறி பரம ெச>யசைட

'யி ஏ1

தி3Pம

டப + மலேமா9 தி4Gைக

த'வ) எ)1 க3வியினா

அாி9தா தைலைம தனி ெதாட

(ெபாியராண , ெச3 +ைண நாயனா - 5)
----------
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26. சதியா
பாிச ேவட

தி3நீ1

தாி ேதா க9+ பணியாம

ெதாிச வா>ைம அ'யாைர6
சீறி இக9த ெச9நாைவ

அாிச Mர விரத1

அடலா ச தி யாஅம9த

வாிசி T3

தைழ +ள+

வள ேச ேசாழ மடலேம.

வாிசிT எ)?

ேவட

ஊாி ச தியா எ)?

ஓ அ'யவ வா9+ வ9தா. தி3நீ1

அணி9தாைர பணிவா. சிவெப3மாைன இழிவாக 81வா நாைவ

பி' + இF + அ17

இயபின. வாிசிT - இாிசிT எ)ற ெபய3ட)

தி3வாN7 அ3கி உ5ள+.

அ த ஆகிய அ=கண அ)பைர
இ த ல தி இக9+இய

 ைற

ைவ த நாைவ வாி9தாி ச தியா

ச தி யாஎ? நாம தாி +ளா

(ெபாியராண , ச திநாயனா - 3)

-----------------

27. ஞானபிரகாச
பக9த கமைல தியாேகச

பசா கர தி) பய)அறி9த

திக9த 73வா யிரரப9த

ெச>த 7ரவ) தி3வாN

உக9த ஞான பிரகாச)

உைம 73வி) உய7ல ேதா

மகி9த வாA ப)னா@

வள ேச ேசாழ மடலேம.
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தி3வாNாி ைசவ ஆ6சாாிய பர பைரயி சித பரநாத ேதசிக எ)பவ37

மகனாக ேதா)றியவ ஞானபிரகாச. அவைர கமைல ஞானபிரகாச எ)ப.

இவ376 சீடக5 பல. அவ35 ஒ3வ ம+ைரய பதி ஞானச ப9த. அவ

சீவி. Dாி பிரமணிய பி5ைள எ)ற சிவேநய6 ெசவ37

மீனா&சிய ைம எ)ற ெம.யலா37 மகனாக ேதா)றியவ. அவ த)73

ஞானபிரகாச மீ+ ‘ஞானபிரகாச மாைல’ எ)?
‘படார க. +ைற’ எ)1

:ைல பா'(5ளா. அ9:

8றப4 . ஏகனேவ ம+ைர6 ‘ெசாகநாத’

க. +ைற எ)? :ைல பா'யி39தா.
ஆரா பைககி? ஆரா நைககி?

ஆவ+ேடா

சீரா கமைல(5 ஞான பிரகாச)எ) சி9ைத(5ேள
ேபரா தி39+ சிவா? பவ9தர ெபறதினா
வாரா+ ெச)ம

ேபாகா+ ேபாி)ப வாாி(ேம

(ஞானபிரகாசமாைல - 13)

எ)ப+ ஞானச ப9த பா'ய ஞானபிரகாச மாைலயி ஒ3 பாடலா7 .
ஞானபிரகாச மரபின ஆ4ேதா1

ஐபசி மாத கி3`ண ப&ச ச`'யி

இவ37 73Pைச விழா நட +கி)றன. ைசவ உலகி பல ஞான பிரகாச

எ)1 ெபய P45ளன. கமைல (தி3வாN) ஞானபிரகாச எ)?

இவ

பசாகர தி) பய) அறி9தவ. பல :கைள இயறியவ. தியாகராச ப5@

எ)ப+ அவறி ஒ)1 (சதக

91). இவ3ைடய உ3வ6சிைல தி3வாN வட7

இராச ேகார Eைழவாயி.) கீற

உ5ள+.

கமைல ஞானபிரகாசரா ‘அ35 ஒளி வழ=7

73நாத’ எ)1 8றெப1

தி3மயிலா4+ைற7 கிழேக விவ வனமா> விள=கிய காவிாி கைரயி உ5ள
த3மர தி ெச)1 அ39தவ

ெப3கி வாழ ஞானபிரகாசரா ஞானச ப9த

அ?பப&டா. அவ 73ஞானச ப9த ஆனா. அவேர த3ைமயாதீன தவ
73ஞானச ப9த ஆவா.

நாைக காயிேதமில மாவ&ட +6 சிக நவநீேதவர ேகாயி கெவ&4 Gல
த3ைம தவ 73ஞான ச ப9தாி) ஆசிாிய கமைல ஞானபிரகாச37 கி.பி.
1560இ தைச நாயக ம)ன ெசCவப நாயக கால தி

கி3`ணமாராைசய) எ)பா உ தரAப' பரேதசி  திைர( , கணெகF +
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அைம + ெகா5@ ப' சவ மானிய
1911).

அளிகப&டைத அறிகிேறா

(ARE 104 of

இகெவ&')ப' சிக, வட7', ேவாடா6ேசாி த.ய சில ேகாயிக&7 கமைல
ஞானபிரகாச ேமபாைவயாளராக நியமிகப&டா எ)பைத அறிகிேறா .
தி3வாN ஞானபிரகாச படார

என கெவ&4 7றிகிற+. கெவ&'

விசயநகர ம)ன சதாசிவேதவமகாராய ெபய 7றிகப4கிற+.

கமைல ஞானபிரகாச இயறிய தி3மழபா' ராண ஏ&') Gல

அ9: கி.பி.

1566இ பாடப&டதாக ெதாிகிற+. எனேவ கி.பி. 1560 வாகி த3ைம ஆதீன
தவ அ3ளா&சி ெதாட=கினா எ)ப+ உ1திப4கிற+.

வாைழய' வாைழெயன அ6 சீமி7 மரபி மகாச9நிதானமாக எF9த3 இ)1
அ3ளா&சி ாிபவக5 தவ தி3 சக ேதசிய ஞானச ப9த பரமா6சாாிய
வாமிக5 அவக5 ஆவாக5.
------

28. க7ைடய வ*ள%
ப5ள ம.யா க.(லகி

பரம) உ3வா> பணி9ேதா37

உ5ள ப'V+ எனஉண தி

உலவா  தி உறகா&'

க5ள மதவ இ35க'9+

காO காழி கOைடய

வ5ள க3ைண ெச( Xழ

வள ேச ேசாழ மடலேம.

தி3ஞான ச ப9தர+ தி3வ35 ெப16 சீகாழியி ெபாிய அEPதிமானாக
வா9தவ கOைடய வ5ள. உலகி இைறவைன பணி(

 திைய கா&4

ெம>ய)ப37

ஞான ேநாகா> இைச9த கOைடைம பறி இவ

கOைடய வ5ள எனப&டா. இவ இயறிய : ஒழிவிெலா4க

எ)பதா7 .
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இவ வழிவ9ேதாரா ஆளெபற அறிA :க5 வ5ளலா சா திர=க5 என
வழ=கப4கி)றன.
--------

29. அ பலவாண ேதசிக
ஒ3வா மFமா) இடெமா3வி

ஒ3மா னிடெம> உ3 தா=7

அ3ளா கர)அ

பலவாண7

அ) ெப1 ஆ வ4+ைறவா

த3வா ெகாைடேச இராம.=க
சாமி தைழ த ச9நிதியா)

ம3வா பணிP= கயிலாய

வள ேச ேசாழ மடலேம.

தி3ைகலாய பர பைர தி3வாவ4+ைற ஆதீன தி அ3ளா&சி ெச>(
தைலவராக எF9த3ளியி39தவ அ பலவாண ேதசிக சிவெப3மானிட

அ)P4 அ6சிவ) மானிட உ3வ9தா=கிய+ ேபா அவ வா9தா.

தி3வாவ4+ைற ஆதீன தி) அ)ப 7ழா +5 இராம.=கவாமி எ)பவ அ=7
வா9+ வ9தா.

அ பலவாண G)றா

ப&ட தி 15-ஆ :றா' எF9த3ளியி39தவ.

அவைர அ4 த அ பலவாண இ9:லாசிாிய37
வா9தவ.
----

30. ெப"/ெச%வக*
உைடயா 7ல தி பலவைக(

உயேவ ளாள பலவைக(

7ைடயா 7ல தி பலவைக(

ேகானா 7ல தி பலவைக(

அைடய வாயி உைடயாரா>&

அளேக சைனேபா அ3=கட.)

பிகால + 1770 - 1789-இ
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மைடயா ெசவ

ெபாிதாக

வள ேச ேசாழ மடலேம.

உைடயா, ேவளாள, 7ைடயா, ேகானா ஆகிய பல 7'யி பல வ5ளக5

7ேபரைன ேபா ெப3

ெசவ

ெப16 ேசாழநா&' வா9தன.

ேமா&ெட3ைம வாவிக &4வரா க)1எ)1
M&டளA

பாெசாாி(

ெவைணேய நா&'

அைடயா ெந4=கதA அசஎ)ற ெசாL
உைடயா) சரராம) ஊ

எ)றா க ப. சரராம) - சைடயப வ5ள - உைடயா - பாகவ 7ல தின.

3திமா? , மைலயமா?
---------

அவ3ட) ேச9தவ ஆவ.

31. ேசா ைடய நா(
ேவழ

உைட + மைலநா4

மி7 + உைட + ெத)னா4;

தாவி ெதாைட வளநா4

சா)ேறா உைட ெத)1 உைர ததலா

ேசாழ) விேசா1 உைட ெத)?

+தியா எவ7 உயிெகா4 +

வாF

ெப3ைம தி3நா4

வள ேச ேசாழ மடலேம.

மைலநாடாகிய ேசரநா4 யாைனகைள உைடய+. ெத)னாடாகிய பா' நா4

 + உைடய+. ெதாைட நா4 சா)ேறா உைடய+. ேசாழ வளநா4 ேசா1
உைடய+. ேசா1 உயி ெகா4பதா எலா நா&ைட(

சிற9த+.

ேவழ ைட + மைலநா4, ேமதக

ேசாழ வளநா4 ேசா1ைட + - Pழியேகா)

ெத)னா4  +ைட + ெதணீ வயெதாைட

விட6 ேசாழ நாேட
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ந)னா4 சா)ேறா உைட +
எ)றா ஒளைவயா (ெதாைட மடல சதக , ேமேகா5 13) ‘உ'

ெகா4 ேதா உயிெகா4 ேதாேர’ (மணிேமகைல) ேசா1 எ)பைத அறிAவள
எ)1

81வ.

32. ேசாழயி கீதி
கட) காிகா ல?7'

கவி + காணி பைட ேதா3

ெதாைட நா&') ந7'யா>6
Xழ அைம9த Dேயா3

பைட மEநீ திைய ெதா7 +

பயி)1 வ3 ேசா ழியஎனேவ

ம4 கீ தி பைட ேதா3

வள ேச ேசாழ மடலேம.

காிகால?7 'X&' காணி பைட தவக@ , ெதாைட நா&4 ந7' எ)1

8றப4பவக@ , மE நீதிைய ெதா7 + பயி)1 வ3பவக@

ேவளாளகேள ஆவ.
------

33. ஆல/ேசாி மயித1
பய9த மைழநீ ெப>யா+

ப)னீ ரா4 பசெமலா

விய9த ச=க தமிேழா7

ெவCேவ 1தவி வி'9தAட)

நய9த காைல ெய? தமிைழ
நா&4

+ைரஆ லேசாி

மயி9த) உயபா 'ய)கழ

வ9ேதா) ேசாழ மடலேம.

ேசாழிய
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ப)னீரா4 மைழ ெப>யா+ பச

வ9த கால + தமி லவகைள

ஆதாி தவ) ஆலேசாி மயி9த) எ)பா).

‘வகட கால தி E ைம தா=கிேயா) யாவ)’ எ)ற பா'ய76 ச=க தா
8றிய பாட

காைல ஞாயி1 க4=கதி பரபி
ேவைல(

7ள?

ெவ'பட6 வறி

த9ைதய மக5 க பா ராேம
ெவ9த சாத

ெவCேவ1 அ39தி

7ணள தைன( ெகா4 + வா9+
கணவைன மகளி கபா ராம

அறAைர இ)றி மறAைர ெப3கி

உைரமற9+ ஒF7 ஊழி கால தி
தாயி லவ7 தாேய ஆகA

த9ைதயி லவ7 த9ைதேய ஆகA
இ9த ஞால + இ4க தீர

வ9+ ேதா)றின) மாநிதி கிழவ)
நீல

ேச3

ெந4மா ேபாபவ)

ஆல ேசாி மயி9த) எ)பா)
ஊ3 ேகணி நீேர ேபால

த)7ைற ெசாலா) பிறபழி உைரயா)
மற9+

ெபா>யா) வா>ைம(

7)றா)

இற9த ேபாகா+ எ=கைள கா தா)
வ39த ேவடா வFதி
இ39தன

இ39தன

இடதீ9 தனேம

எ)பதா7 .
‘மயி9த)’ எ)பத7 அயி9த) எ)ற பாட
8றப4

பா'ய நா&4 பச

வகட ’ ஆகலா .

ப)னீ ரா4 பா'ந) னா4
ம)?யி ம'ய மைழவள

இற9த+

உ4. (ெப39ெதாைக 1391). இ=7

இைறயனா களவிய 81

‘ப)னீரா4
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என மணிேமகைல( இபச ைத 81

ஆல=7'6ேசாி எ)1 வழ=க ெப1கிற+.

(14:-55-56) ஆலேசாி இ)1

ேவளாள உF+ேபா உFவி +ேபா என இ3வைகயின. அவ35

உFவி +ேபா மடல மாக@

தட தைலவ3மா>6 ேசாழநா&4

பிடவ3 , அF9D3 , நா=83 , நா3 ஆலேசாி( , ெப3சிகL ,
வல , கிழா3 , த.ய பதிகளி, ேதா)றி ேவ5 எனA

அர எனA

ப&ட

எ>தி ஆ4 வ9தன எ)பதா இCவ5ள உFவி + உேபா ஆவ,

ேசாழ?7 உறவின.

‘ஆலேசாி மயி9த), ஊ3ேகணி நீெராேபா)’ எ)ற ேமகட பாட

ெதாடைர ந6சினாகினிய ெதாகாபிய உைரயி ேமேகா5 கா&'(5ளா
(அக . 30).
-------------

34. க"ைடயா1
த3 ேபா வளவ) ெப39தாக

தணிபா) உழவ) த)னக தி

க3 பா சா1 ெக'யினி
க.F

தாைர கா&4தலா

இ3 பா கநீ க3ைடயா)
எ)1 ேசாழ) 'யைசப

வ3 ேப ெப1 உ தமவாA

வள ேச ேசாழ மடலேம.

ேசாழ) ஒ3வ?7 ஏப&ட ெப3

தாக ைத தணிபதகாக க3 6 சாைற6

ேசாழநா&4 வ5ள ஒ3வ த9தா. அவ ேவளாள35 க3ைடயா) (க3 
உைடயா)) எனப&டா. ேசாழநா&46 ேசாழிய ேவளாள35 க3ைடயா)

எ)1 ஒ3 ேகா திர உ5ள+.
-------
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35. ,ைட9 கிழா
அட

ஏ1 ெநமைலக5

அன9த ேகா' ெபா)மைலேபா

7ைட ஊர) ஊர?7

ெகா4 த ெப3ைம 7றியாேரா?

ெதாட நீள நிைன9தெவ)1

+தி7 கீ தி6 ேசாழியரா>

ம' வாF

7'யி3

வள ேச ேசாழ மடலேம.

ஆN விழாவி) ெபா3&46 9தர பரைவயா3காக 7ைடT கிழாாிட
ெந மைலகைள ெபறா. அைவகைள எ4 +6 ெசல ஆ&க5 இைல.

ேகாளி. ெப3மானிட

9தர ேவட அவ Pதகண=கைள அ?பி ெந

தி3வாN7 வர ஏபா4 ெச>தா.
நீள நிைன9த'ேய) உைன

நி தL ைகெதாFேவ)

வாளன கமடவா5 அவ5
வா' வ39தாேம

ேகாளி. எ ெப3மா) 7ைட
ஊசில ெநLெபேற)

ஆளிைல எ ெப3மா) அைவ
அ&' தரபணிேய

எ)ப+ 9தர ேதவார
ராண

(7 : 20 : 1) ெபாியராண

19 - 20 காக. ‘விணிைன அள7

ஏயேகா) க.காம நாயனா

ெந.) ெவ’ எ)1 ேசகிழா

81கிறா. ‘சில ெந’ எ)றா 9தர. சிவெப3மானி) அளபாிய ஆற

ேநாகியதாகலா . தி3ேகாளி.யி (தி37வைள) மாசி மக ைதெயா&' 9தர

ெநெபற தி3விழா ெகாடாடப4கிற+.

-------------

36. பரைவயா ெகாைட
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M4 ேதா1 ெத3க5ெதா1

விாிநீ எைல ேமைடெதா1

நீ4 Pத கண ெசாாி9த

ெநேபா எலா ேந9தவேர

8' வா3

எனபரைவ

8ற ழ=7

ெகாைடர

மா4 உயA நிைலைமய+

வள ேச ேசாழ மடலேம.

தி3வாNாி) M4க5, ெத3க5, ேமைடக5 எ=7

சிவெப3மானி) Pதகண=க5

ெநைல ெகா4 வ9+ ேச தன. ‘அ)பக5 அைனவ3

ேவ'ய ெநைல

எ4 +6 ெசLக’ எ)1 ரசைற9+ பரைவயா அறிவி தா.
வ)ெதாட தமகளி த ெநக4 மகிசிறபா>

இ)1உ=க5 மைனஎைல உ&ப4ெந 7)ெறலா
ெபா)த=7 மாளிைகயி கெப>+ ெகா5கஎன

ெவ)றிர அைறவி தா மிகக பரைவயா
எ)ப+ ேசகிழா வா7 [ஏய ேகா) - 28].
ெத)மைல தமிஆ Nர தியாகஎ) ப+தா) Mேணா
ெபா)மைல ேபாL ேகாயி Pைவய எணி யா35
மி)மைல ம3=7 வாேளா ெம.ய Mதி ேதா1

ெந)மைல ெகா5M எ)ன நிைறர அைறவி தாேள
எ)ப+ தி3வாN ப)மணிமாைலயி ஒ3 பா&4. பரைவயா வா9த மைன

தி3வாN P=ேகாயி ெத) ேகார வாயி பக

வழ=கெப1கிற+.
-------------

37. !ைர,ைடயா1
பாதி6 ைரகா> கறி7 ஒ3

பாதி6 ைரகா> விைர7 என

பரைவயா ேகாயி என
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ஆதி கடA5 பசிதீர

அளி தா5 ஆ=ேக அறஅாி த

காத கணவ) மைனவிெயா4

கயிைல காO கைதXத)

ஆதி கL

ைர7ைடயா)

மரேபா ேசாழ மடலேம.

ேசாழியாி ைர7ைடயா) ேகா திர தி ேதா)றிய ஒ3வ கசJாி வா9+
வ9தா. அவ M&46 ைரெகா'யி கா> த கா>கைள கசJ

அகினிாீவர7 அபண
கா>மா1

ெச>+ வ9தா.

ப3வ தி விைதகாக ஒேர ஒ3 ைரகாைய ம&4 வி&'39தா. ஒ3

நா5 சிவெப3மா) அ'யா வ'வி வ9+ அ)ன

நீராட6 ெச)ற கணவ) வர&4

எ)றா5.

அ'யா தன76 ைரகாயி வி3ப

உ5ள+. அ+A

மைனவியா.

ேவ'னா. இல தைலவி

இ3பதாக ெதாிவி தா. ஒேர கா>தா)

விைதகாக விடப&45ள+ எ)றா5 ைர7ைடயா)

அ'யா ைரகாயி பாதி விைத7 பாதி அ'யா37

ஆக&4 எ)றா.

அ'யா வாைக த&டமா&டா+ பாதிகாைய அாி9+ ப7வ ெச>தா5. நீராட6

ெச)ற கணவ) வ9தAட) ைரகா> அ1ப&'3ப+ பறி வினவினா).
மைனவி நட9தைத 8றினா5. கணவ) மைனவி அளி த பதிைல ந பா+

ைரகாைய அாி9த அவ5 ைகைய அாிய ப&டா). அவ5 கசJ

கபகவ.ைய ேவ'னா5. இைறவி  திெகா4 தா.

கசJ ராண தி இCவரலா1 உ5ள+. அC ேகாயி. இ த பதிய

உ3வ6 சிைலக5 உ5ளன. கசJாி சிவெப3மா?7 இ)1

நிேவதன

ெச>யப4கிற+.

சீ7' த)னி ைர7ைட யாென)1 ேதச எ=7
ேபெகா@

வாAைட ேவளா 7ல +ஒ3 ெபணரசி

பாகறி பாதி விைத7ஒ3 பாதி ப79தளி த

நீ6ைர கா(த A கச Jவ3 நிமல?ேக
(கசJ ராண )

ைரகா>
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-------------38. தி":ழிமிழைல
க)னி பாக Mழியினி

கனிவா> அப ச ப9த7

அ)ன தான

ெசயேவ'

அளி த ப'கா அத7விைல

ெச9ெந மாாி ெகா4பதகா6

ெசFநீ இைற +6 ெச>+நல

ம)னி வாF

7'யி3

வள ேச ேசாழ மடலேம.

தி3நாAகரச3

தி3ஞானச ப9த3

ேமெகாடன. ேவதாரணிய

தி3Mழிமிழைலைய அைட9தன.
அ=7 பச

ேச9+ சிலநா5 தல யா திைரைய

த.ய தல=கைள வண=கி ெகா4

ஏபடேவ தி3நாAகரச3 , தி3ஞானச ப9த3

தனி தனி

மட=களி.39+ ெகா4 சிவெப3மானா ப'கா ெப1 அ)னதான

ெச>தன. தி3Mழிமிழைல7 தி3ஞானச ப9த 15 பதிக , தி3நாAகரச 8
பதிக , 9தர ஒ3 பதிக

பா'(5ளன. Mழி6ெச'க5 உ5ளதா Mழிமிழைல

எனப&ட+. Mழி ஐ:1வ இ=7 இைறபணி ெச>கி)றன. இ3வ3

மட=க5 தி3Mழிமிழைல வட7 Mதியி உ5ளன. ேகாயி. ேமகிL

கிழகிL

த=கிய

ப'கா ெபற aட=க5 உ5ளன. சி திைர ெப3 விழாவி ப'கா

ெபற வரலா1 விழாவாக நட தப4கிற+.
-----

39. ேசதனா
ஆ>9த ைறயி) அவி9த+ணி

அவி9த அைத அவி9+மன

சா9+ ெசL தி விைடேய1

சைடயா) உாிைம திற Pட

ேச9த) இட தி 7ேலா +=க)
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ெச)1 பணி9த ெத>Mக

வா>9த மகிைம ஓ=கிய+

வளேச ேசாழ மடலேம.

ேச9தனா தி3ெவகாட எ)?

ப&'ன த'க&7 த கணகராக

விள=கினா. ‘ம9திர தைலைம சா)ற பதி+ ேச9தனா’ எ)ப+ ப&'ன தா
ராண ப7தியா7 .
சிவெப3மானிட

உயி6சிைற நீக ேவ' ேச9தனா37 இைறவ) நா5ேதா1

வன தி விற7 ஒ' தி&4 அCவிற7 விறி4

ெபா3ளி தின ஒ3 அ'யா37

உணவி4க எ)றா. ஒ3 நா5 கைளபா ெபாதிேசா1 க&'ய +ணி அவி9+

இவ வாயி விழ சிவெப3மா?ேக அபண

எ)றா.

ேசாழ ம)ன) சிவPைச ெச>+ இ1தியி நா5ேதா1

சில பி) நாத

ேக&பா).

ஒ3 நா5 சில ெபா. ேக&கவிைல. கவைலயா> ேசாழ) உற=க6 சிவெப3மா)

‘ேச9த) இ&ட உணவிகாக6 ெச)றி39ேதா ’ எ)றா. ேச9தனா திைல
தி3Mழிமிழைல, தி3வாவ4+ைற, தி3விைடகழி தலாய தல=கைள
பா'(5ளா. அைவ ஒ)பதா

தி3ைறயி உ5ளன.

அவி9த +ணியி அவி9த அவிைழ

அவி9த மன தா அவிக - அவி9தசைட

ேவ9தனா7 இ)ன+

ேச9தனா ெச>த ெசய

ஆயிேற ெம>ய)பி

எ)ப+ தி3களி1ப'யா (53). இவ பா'ய தி3பலா4 ஒ)பதா
தி3ைறயி உ5ள+. இபதிக

வரலா1.
----

40. ஆைனபாக5ைடயா1
&' லாத கடாகெளா4
தி3

கவள கடாகைள(

ெகா&' ஊ4 க&'வி4

திைல நடராச ேதைர ஓட6 ெச>த+ எ)ப+
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ேகாமா) அைத( ெகாைடெகா4 ேதா)

ப&ட

ஏ1

கஆைன

பாக உைடயா) ப=7'க5

ம&' லாம நீ'ய+

வள ேச ேசாழ மடலேம.

ேசாழிய ேவளாள35 ஆைனபாகைடயா) ேகா திர தி ஒ3 ெபாிய
ெகாைடயாளி இ39தா). அவ) எ3ைம கடாகேளா4 யாைனகைள(

ெகா&'. க&4

யாசக

ெசவ9தனாக விள=கினா). அ6 சீமாைன ஒ3வ) கடா

ேக&க, ேவ'யவா1 அவைற அளி தா).

-------------

41. காிகால1
ெசலா பணி(

ெச பியேகா)

ெசF=கா விாியி) சிற9தகைர

கலா அைணக& 4தேகA

க3ம ' த ேசாழியக5

பலா ேமழி ெந4=ெகா'ைய
பா(

.யி ெனா4பதி த

வலா ைமயினா 7'வாA

வள ேச ேசாழ மடலேம.

காிகா வளவ) காேவாி7 கைர க&4 ேபா+ ேசாழிய மிகA

உதவின.

காிகால) ஏவலா கலைண க&'யவக5. ேசாழிய ேவளாளக5 த=க5 ேமழி

ெகா'ைய6 ேசாழத . ெகா'(ட) இைணயாக ைவ தவக5.

காிகால) காவிாியி கைரையேய கலா க&4வி தா); அைண க&டவிைல

எ)1

81வ. இபாட.L

8றப4கிற+.

கைர க&'யைதேய கலைண எ)1

ெதாக க.யி)G வாயிர + ெதா]றி

மிக காிகால ேவ9த?9தா) - பக

அைல7

னெபா)னி ஆ1கைர இ&டா)
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மைல7 ய தா? வ9+
எ)ப+ பழ பாட. இத)ப' கி.. 11-இ கைரக&'ய ெச>தி லப4கிற+. த
அ'7 ‘ெதாக சகனி ெதாளாயிர + ெதா]றி’ எ)ற பாடேபத
உ4 (ெப39ெதாைக - 778) அத)ப' கால

கி.பி. 1068 ஆகிற+.

அசி) 'கவி + ஐ ப + G)றளவி
கசி காேவாி கைரக4 - தைசயிேல
எப + G)றளA

ஈட இ39ேததா)

விகா) தகா ேவ9+

எ)ப+ ஒ3 பழ பாட (ெப39ெதாைக 779).
உ6ச=ேகா எேகா உயர
எ6ச

பதினா1ேகா

பிாிவா> இ3ப+ேகா - த6சளA

மெகா5ள ெகாடேகா எேகா வளவேகா)
கெகா5ள கட கைர

எ)ப+ ஒ3 பழ பாட (ெப39ெதாைக 2154).
காிகாலைன

ெபா)னி கைரகட Pபதி

எ)1 விகிரம ேசாழ) உலாA

[13]

மெகாட ெபா)னி கைரக&ட வாராதா)
கெகாட ெச)னி காிகால)

எ)1 7ேலா +=க ேசாழ) உலாA

[18]

ெதாF+ ம)னேர கைரெச> ெபா)னியி
எ)1 க.=க + பரணி(
ஈர37

(இராசபார பாிய 20)

46

எகைர ெச>யா+ எறிதிைர காவிாி7
தகைர ெச>த தராபதி

எ)1 ச=கர ராேச9திர ேசாழ) உலாA

[13] 81கி)றன.

கைரக&ட ஈழ தி.39+ பி' + வ9த ைகதிகைள பய)ப4 தினா) எ)ப.
------------

42. 5ைனயதைரய1
ைன(

7ழலா5 பாி9தளி த

ெபா=க அ+ ெபாாிகறி(

அைனய சAாி ராச3ேக
ஆ எ)1 அ39+

ஆதரவி)

ைனய தைரய) ெபா=கஎ)1
79த7 ஏ1 +கீ தி

வைன(

ெப3ைம எேபா+

வழ=7

ேசாழ மடலேம.

Mரேசாழ) கால தி ைனயதைரய) எ)?

ஓ அரசிய அLவல)

தி3கணர தி வா9+ வ9தா). தி3கணர

ெசௗாிராச ெப3மா)பா

ேபர) PெடாFகின). ேகாயி கணிைக ஒ3 திபா ைனயதைரய) காத

ெகாெடாFகினா). எனி?

வா9தா). ஒ3ைற பச

ஆடவனிட + , அரசாிட +

தவறிலானா>

வரேவ அரசனி) இைற பண ைத அ'யா76

ெசலவி&டா). அதனா அ9நா&4 அைம6சரா சிைறப4 தப&டா).

ைனயதைரயனி) காதகணிைக அவ) அளிக ேவ'ய ெப3 ெபா3ைள
அளி தா5. அைத ஆ&8.ெக)1 எ4 + ெகாடன.

கணிைக ெசௗAாிராச ெப3மா5 ச9நிதி ெச)1 இ)ைற7 ஐ9தா

நா5 எ)

கனவி ெச)1 8ற ைனயதைரய) வி4தைல ெச>யப&46 சீ3

சிற

நாத) வராவி' நா) இைறவ)) தீபா>ேவ) எ)றா5. இைறவ) ேசாழ)

ெபறா).

ஒ3நா5 இ3வ3
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பாL
ஏல

அாி(

ப பய1

பாக மாக ேவவிரவி
இF+

ச3கைர(

இ&ட&4 உேபா திஅ)னா)

சால ம+ர

எ)னஅைவ

சAாி ராச?ேக த7

எ)றன. அ6சக காைலயி ேகாயி திற9+ பாக ெப3மா5 ேமனிெய=7
அ)ன

பரவியி39த+. ைனயதைரய) அ)1த அ பாகேம ெச>+

இைறவ?7 அ+பைட தா). இ)1
ெபா=க’ எ)ற ெபயாி இரடா
னீர) ெபா=க எ)1
-----

அ+ ெதாடகிற+. ‘னிேயாதர)

கால ைநேவதன

அைழப.

பைடகப4கிற+. மக5

43. அ ப தாசி
தணீ விரA

காேவாி

தாேவ9 த?ேம த7 ேசாழ)

ெபணா வா5அ

பசில பி

பிற=7 மைலேயா ேம3ெவ)ேற

எணா ஒளைவ உைர தைற
ஏF வியி எ'ைசயி)

மணா வ+த டைலேவ.

வள ேச ேசாழ மடலேம.

ஒ3ைற யா திைரயி)ேபா+ ஒளைவயா அ ப எ)?

ஊ37 வ9தா.

பசியா வ39+வதாக 8றி ஒ3 M&' உணA ெப1 கைள தீர அCM&4
திைணயி ப4 தி39தா.
அ6 வாி,
தணீ3

காவிாிேய தாேவ9த) ேசாழேன

மணாவ + ேசாழ மடலேம
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எ)?

ேநாிைச ெவபாவி) பாதி எFதப&'3பைத கடா. அ+ பறி

விசாாி தா.

ஒளைவயா ப4 தி37

ெபறேவ4

M4 ஒ3 தாசி M4 என அறி9தா. தாசி பாட

எ)1 வி3 பி க பாிட

ேவட அவ ஆயிர

ெபா)

ேவ'னா. தாசி த)னிடமி39த ஐ:1 ெபா)ைன ெகா4 தா5. க ப

அத7ாிய பாதிபா&ைட பா' ேபாயின எ)றன. அதனா தாசி உ5ள+

ெக&4 ஏைழ ஆயின5 எ)றறி9தா. அதைன ேக&ட ஒளைவயா
ெபணாவா5

அ ப6 சில பி அரவி9த தா5மல3
ெச ெபா சில ேப சில 

எ)1 ெவபாைவ பா' ' தா. தாசி வாA

-----

வள

ெபறா5.

44. க"$கணி ேவ*
ேமழி ெகா'ேச க3=கணி

ேவளா க ேமனியேம

ேகழி மயிL

உ திர தி

கிளரா4 அரவ கிகிணிகா

Xழ பணி9த தியாக376

ெசாL தியாக ெசாாி9ேதா=7

வாவி ெபாிேயா) 7'வாA

வள ேச ேசாழ மடலேம.

)ெனா3 கால தி தமிநா&')மீ+ பிற மத தா பைடெய4 + வ9தன. பல
ேகாயிகளி) ெத>வ ப'ம=க5 பா+காகாக பல இட=களி ஒளி +
ைவகப&டன. ஆN தியாேகசைர கிழ7 பக

உ5ள ஓாிட தி மைற +

ைவ + பி) ெகா4வ3=கா ப=7னி தி3விழா வ9த+.

க3=கணிேவ5 எ)ற ேவளா7ல6 ெச ம அCவிழாைவ த) இ)
சிறபாக நட தினா). அ9த இட
-----------

இேபா+ ெபாிய திடலாக உ5ள+ எ)ப.
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45. க&, ெந%
ேதனா ெதாைடயா பரராச

சி=க ெப3மா) ெச9தமி7

கானா ெந.) மைலேகா'
க' நா4 கைரேசர

8னா கப ஆயிர தி

ெகா4ேபா> அளி த ெகாைட தடைக

மானா கர)ச= கர)உைடயா)

வள ேச ேசாழ மடலேம.

இல=ைகயி க' ப7திைய பரராச சி=க) எ)?
அவ) நா&' ெப3

பச

அரச) ஆ4 வ9தா).

ஏப&ட+. அ9நா4 வாழ ெகாைடயளி7மா1

பரராச சி=க) சைடயப வ5ளைல ேக&4 ெகாடா). ச=கர) எ)பாாி)

மகனாகிய சைடயப வ5ள ஆயிர
ஏப&ட பச ைத ேபாகினா.

கல=களி ெந அ?பி இல=ைகயி

பரராச சி=க) சைடயப வ5ளைல
இரAநபக ஆகிஎ)பக இ35அறாஇரA ஆகிஎ)

இரவிஎதிைச மாறிஎ)கட ஏF ஏறிஎ) வறிஎ)

மரத=கிய ைறைமேபணிய ம)னேபாகிஎ) ஆகிஎ)
வளைமஇ)1 ேசாழமடல வாைககாரண

ஆகேவ

க3+ெச ெபானி) அ பல திேலா கடA5நி)1 ந'7ேம
காவிாி தி3 நதியிேலஒ3 க3ைணமாகி +யிLேம

த3உய9தி4 +ைவய பதி த=7மானிய ேசகர)

ச=கர)த3 சைடய)எ)ெறா3 த3மேதவைத வாவேத

எ)1 பாரா&'(5ளா).
---------------

46. காவிாி - ேவளாள எ;சி%
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வி39+ Eகேவா ைககFவ
விள=7

னகா விாிஎ)றா

த3 தா> அைனய க+ைவ6

சைடய) ெகாைடஆ சாறவலா

பாி9தா எவ7 எேபா+
பாL

ேசா1

பசிதீர

வ39தா+ அளிக வலத)ேறா

வள ேச ேசாழ மடலேம.

சைடயப வ5ள எேபா+

வி39தின7 , இரவலக&7

பசிதீர அளி தா. அவக5 அைனவ3

பாL , ேசா1

வி39+4 காவிாியி ைககFவின.

எனேவ காவிாி ேவளாளர+ ைககFவிய எ6சி நீராயி1 எ)ப.
இதைன க ப பாட
ெம>கFவி வ9+ வி39+4 மீ@மவ
ைககFவ நீேமா+

காவிாிேய - ெபா>கFA

ேபாேவ சைடய) +ைவயா) இலற ைத

யாேபாற வலா அறி9+

என விள7கிற+ (இபா&4 GவZாி கெவ&டாக ெவ&டப&45ள+).
ெகா=7மடல சதக இைத த)னா&47 ஏறி81 .
--------------

47. ப2&னபாைல
7ணகி) மைலேபா பதினா1

ேகா' ெச ெபா) ெகா4 தவிைல

இண7

எவ3

ஒ3ப& 'னபாைல

கத7 எளிதாேமா

பண7)1 அன9த ேம3என
பயிகா விாிP

மண7

ப&'ன ேபா

பதிக5 பலகாO

வள ேச ேசாழ மடலேம.
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க'யZ உ3 திர= கணனா காிகால) மீ+ ப&'னபாைல எ)?
:ைல பா'னா. அத7 ெகாைடயாக பதினா1 ேகா' ெபா)

ெகா4கப&ட+. அ9:. கழப&ட காவிாிP ப&'ன

ஊ ேவேற+

இைல.

ஒ3

ேபா கெபற

க'யZ உ3 திர= கணனா ெபற பாிைச,
த + நீவரா 73மி ெவ)ற+

தFA ெச9தமி பாிசி வாணெபா)
ப ெதா4 ஆ1:1 ஆயி ர ெப1

ப4 ப&'ன பாைல ெகாட+
எ)1 க.=க + பரணி(

(இராசபார பாிய , 21),

ேசயெதா3-பா'ய பாெகா4 ப4 பதினா1
ேகா' ப ெபா) ெகா4 ேதா?

எ)1 ச=கர ராேச9திரேசாழ) உலாA

(10),

பா'யேதா வசி ெந4 பா&டா பதினா1
ேகா'ெபா) ெகாட+நி) ெகாறேம
எ)1 தமிவி4 D+

[193] ககி)றன.

ப&'னபாைலைய அர=ேகறியத) நிைனவாக6 ேசாழநா&' பதினா1கா
மடப

ஒ)1 இ39த+. தலா

மாறவம) 9தர பா'ய) (1216 - 1244)

ேசாழநா&')மீ+ பைடெய4 + ேசாழநா&' அழிA ெச>( ேபா+

ப&'னபாைல பா' அர=ேகறிய நிைனAகாக அைமகப&ட பதினா1கா
மடப

ம&4ேம எசிய+ எ)1 ஒ3 கெவ&4 பாட 81கிற+.

ெவறியா தளவ ெதாைட6ெசய மாற) ெவ7டெதா)1
அறியாத ெச பிய) காவிாி நா&' அரமிய +

பறியாத Dணிைல கண)ெச> ப&'ன பாைலக)1
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ெநறியா வி4 D பதினா1 ேமஅ=7 நி)றனேவ
எ)ப+ தி3ெவ5ளைற கெவ&4 பாடலா7

------

(சாசன6 ெச>(5 மசாி 71).

48. நாைக ேவளாள
இைசகா தமிF7 எலா3

ஈ9தா ஈ9தா எ)பதலா

திைசகா வி3+ ெகா'க&'6

ெசL + கீ தி சக +ளேதா

நைசகா யிர ெபா) ெகா4 ததலா
நாைக பதிவா ேவளாள

வைசகா யிர ெபா) ெகா4 தத)ேறா
வள ேச ேசாழ மடலேம.

தமிF7 ெகாைட ெகா4 + எேலா3 க ெபறன. அவக5 திைசெய=7

வி3+ ெகா'க&' க உறன. த ைம வைச பா'ய காளேமக லவ37

வி3 பி ஆயிர

ெபா) ெகா4 த+ நாைக ேவளாளத

ெகாைட6 சிறபா7 .

ந6சினாகினிய ெதாகாபிய உைரயி ம'லமாக@
ேவளாள வாF

ஆகலா .

தட தைலவ3மாக

ஊகளி ‘நா’ என ஒ)ைற6 &4கிறா. அ+ நா8ேர

நாைக ேவளாளைர காளேமக
உ5ளிநா1 வாய3

இக9+ பா'ய பாட:

உவ&ெட4 த தைலய3

ஒ3வேரா4 ஒ3வச1

ெகா5ளிேபா க த3

உறவிலாத ெநச3

ெகா47வி&ட உைடய3

ேகா@நா@ ேமபைட த 7ணமிலாத மைடய3

ப5ளிவாச ேதா1ந ப உகைர6 சAகைர

பைத திட ைத +ைவ + அகபட ப4 + ஊ

ந5ளிரா அட=கL

ந4க1 வாF ஊ

நாLGைல ( கட9+ நா>7ைல7 நாைகேய!
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காளேமக தி) க அறி9த ேவளாள அவைர ந)7 உபசாி + ேபாறினா.
அேபா+ காளேமக பா'ய பாட :
7டகினி க.=க

வடகினி +ர=க

7ணகினி ப ெபா?

7ளி9தெதகி ஆர

அைடபைர உைடகவ9த அேனகவண மாகவ9த
அவண  தைழ + அற தி)வண

கடகைர 7வி தச9 தன ைதஇ9 தன +ட)

ஆன

கல9திைற7 ம9திைய கன)1 கவி7ல

ைடபத7 எF9+ைக 1கி? 17வா>

ைத7  ைத வி&ெடறி9+ Pேம1 நாைகேய!

எ)பதா7 . ப5ளிவாச, அவண
7'ேயற ைத 7றிகிற+.

எ)ற 7றி இலாமிய

-----

49. தமிழறி< ெப"மா*
ேப
M

ெப3மா5 தமிழறி(

ெப3மா5 ஒ3 தி உைறTாி
தமிந கீரைன(

ெவ)ேற வி3+ ெகா'க&'

ேதச F+ கீ திெகாட

ெதளி9த லைம திற ேதாக5

வாச ம.(

தமிஎளிேதா

வள ேச ேசாழ மடலேம.

உைறTாி ‘தமிழறி(

ெப3மா5’ எ)ற ெபயாி லைமவா>9த ெபெணா3 தி

வா9+ வ9தா5. அவ5 நகீரைன ெவ)1 வி3+ ெகா'க&'யவ5. அவ5
ேதசெம=7

க ெகாடா5.

அளகாாி ஏல=7ழ. உைறTாி காிகாலனி) ஆல தி ெபகளி தவியாகிய
மரகத வ'வி7 மகளாக6 சபகவ'வியாக பிற9தா5. அவேள உைறT

தமிழறி(

ெப3மா5 என அபிதான சி9தாமணி ஆசிாிய 81வ [ப. 780]. இவ5
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வரலாறி) விாிைவ விேநாத ரச மசாி, லவ ராண , தமி நாவல சாிைத

ஆகிய :களி காக.
----------50. ம

இ%லாேதா

ெசறிவா) மதி7

ம1உ4

ெப1மா இட +

ம1உ4

ெச>யா5 இட +

ம1உ4

ெப மா) இட +

ம1உ4

7றியா உய9த ேசாழியத

7ல தி 8ற ஒ3காL

ம1ேவ இைல எ? நா4

வள ேச ேசாழ மடலேம.

ச9திர?7 , தி3மக@7 , தி3மாL7 , சிவெப3மா?7
உ4. ஆனா ேசாழிய37 எCவித கள=க
அ=க வி பி) அகநிலா பாாி7
தி=க@

சா)ேறா3 ஒபம) - தி=க5

ம1வா1

சா)ேறாஅஃ+ ஆறா ெத1ம9+

ேத>வ ஒ3மா உறி).

எ)ப+ நால'யா பாட [151].
----

51. ேசாழிய மகளி
ஓ+

ஆசி திர 7றியா

உலைக தீடா 7லெகாF9தா>

ஆதி கால கைடைம

அளகா ாியி அறியநி)றா

காதல ஊைர கட9+ெசலா

இைல.

ம1 (கள=க )
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கைரேச ஆ1 கடவாத

மாத வாF

 மாாி

வள ேச ேசாழ மடலேம.

ேசாழிய M&4 ெபக5 ஆ சி திர

வைரய மா&டாக5. உலைக தீ4த

த.ய 7ேறவ ெச>ய மா&டாக5. இவக5 க த)ைமைய ேதவ3

அறிவ. த)கணவனி) ஊைர கட9+ ெசலா. கெநறியி பிறழாத இவகளி)
சிற9த வாவா ேசாழ நா&' மாத  மாாி ெப>கிற+.
----------------

52. ேத= ேவ*
தாிசி + அறி(

கAதமனா

ெத>வ6 ெசயலா> ேதாி

அாிசி கதிாி) ெபா.விைள9ேத
அ)ன தான

அளிபதகா>

பாிசி தி4 ெபா கலைபயினா

பைண உF+ பய)பைட ேதா)

வாிைச 7'ேவ ளாெப3மா)

வள ேச ேசாழ மடலேம.

ேதவக5 பாகடைல கைட9த ெபாF+ ேதா)றியவகளி அக.ைக(

அவைள கAதம3 இ9திர?

ஒ3 தி.

வி3 பின. அக.ைக கAதமைர மண9தா5.

அக.ைகைய அைடய வி3 பி6 ெச)ற இ9திர) ஆயிர

கலானா5.

க ெபறா). அக.ைக

இராமெப3மா) அ' தீட அக.ைக )?3 ெபறா5. அ9 நிக6சி ேதாி

நைடெபற+ எ)ப. அ=7 வ9த கAதம ேத ேவளாளகளி)

ெபாகலைபைய வா=கி உF+ ெந விைள + அ)னதான
அாிசி விைள த)1 அதளி7 ேதைவ

ாிசிற7
ேவ4

ஈசஇ3 ெபாறா5 - தாிசி ேதா

வர அைன +

ேமAவா பாமீதி

மீ4பிற வாெப1வா M4

ெச>தா.
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எ)ப+ தனிபாட. ‘ெச பிய) ேத’ எ)1 கெவ&4 81

(தமிழக

ெதா.ய +ைற 354 / 1978). ேதஉைடயா) ேவளா) எ)பவ) ஒ3வ)

கெவ&' 7றிகெப1கிறா) (ஆடறிைக 97 / 28).
-----------

53. ேசாழிய ெப"ைம
:1 ெதா]1 எனேமேலா

EவL தல=க5 எவறி?7

M1 ேச9த தானிக

விள=7 நிைலைம காணிக@

ஆறி ஒ)1 ெப1 ேவ9த)
அ3கி இ3

மாறி லாத ேசாழியேர

வாிைச( ேச

வள ேச ேசாழ மடலேம.

ேசாழ நா&4 தி3 தல=க5 :1 ெதா]றி?7

தானிகராக விள=கி

ெகாைட பல அளி தவக5 ேசாழியேரயாவ. ஆறி ஒ)1 ெப1

அ3கி Mறி37 ெப3ைம பைட தவக5 அவகேளயாவ.
-------

54. பாக உைடயா1
ஆக மி79த ஓலவ)
ஆஓ ைல7

அட=கா)எ)1

ஊக

மி79த தமிபாட

பாக

உைடயா) எ? வா ைத

உாி9+ ெகா4 தா) உ5ளெதலா

பல3

வா>7

அறிவா அவ)வாA

ெசF கா விாிபா(

வள ேச ேசாழ மடலேம.

அரசாிட
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பாக

உைடயா) எ)?

ஒ3 ேவளாள6 ெச ம ேசவப) எ)?

ஒ3

கவிஞனா நி9தாU+தியாக பாடப&டா). அவ) லவ ேவ'யைத

ெகா4 தா). ேசாழ நா&4 ேவளாள35 பாகைடயா) ேகா திர

என ஒ)1ள+.

காேராைல ேசவப நாயக ஓைல காிக&'

நீேராைல தி மப நாயக ஓைல நில தி)மற
ேபேராைல பாக

உைடயா) ெசவி7 பி'ப4ேமா

ஆேராைல 7 அட= கா)கால) ஓைல7 அப'ேய
எ)ப+ ஒ3 லவ பாகைடயாைன பா'ய பாடலா7 . ேசவப நாயக)

தைச நாயகாி த ம)ன?7
-----------

ெபய.

55. அநதாாி
ஏ&' ெபா.ய ஆ)பஒ)1
எF+

க)றா ைடராய)

ெச

தமிழி) திற)அறி9ேதா)

சீ&4 கவிைத அநதாாி

நா&' கக) ைன7ைடயா)

நா@ தடா (த)ெப3ைம

வா&4 ப4ேமா அவ)காணி

வள ேச ேசாழ மடலேம.

ெதாைட நா&4 வாய எ)?

ஊாினரான அநதாாி கவி க7 ெபா3&46

ேசாழ நா&4 உற Dாி வா9த அ9தணாிட

வ9தா. அநதாாியி) கவி

ெப3ைமைய அறி9த க)றாP சி=கராய) எ)பா அநதாாிைய விைல7
வா=கினா.

சி=கராய) ேவ4ேகா@7 இண=க க)ைன எ)?

ஊாி வா9த

தடா(த) எ)பவ37 அநதாாி சீ&4கவி எFதினா. அநதாாியி) க எ=7

பரவ6 ெசCவ9தி எ)?

அரசாி) அைம6ச க6சி Mரப) எ)பா

9தரபா'ய

:ைல தமிழி பா'னா.

ேவ4ேகாளி)ப' ம+ைர6 ெசாகநாத ெப3மா) மீ+ வடெமாழியி உ5ள
எ)?
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ம+ைர நாயக) 9தர பா'ய வட:

கதி3 லாமணி ஆ1கா aட தி கZ

அதிப னா தி3 வி39தவ) அைவயினி வாய

பதியி வாஅன தாாிெச9 தமிழினி பக9தா)
(9தரபா'ய
க பென)1

- பாயிர )

தாதென)1

காளிஒ&ட 8 த)எ)1

7 பனி எ)1 ேப ெகா5வாேரா - அ வியி

ம)னா வலகF

வாயஅன தாாியப)

அ9நாளி ேலயி39த கா

எ)ற பாட அநதாாியி) ெப3ைமைய விள7 . தாதென)1

7 பென)1
--------------

எனA

பாட

உ4.

எ)பத7

56. ெபா?யாெமாழியா
திைறயி) ைறெய)1 உலகறிய6
ெச

ெபா>யா ெமாழிதமிகா

+ைறயி) அளைக ராேச9திர

ேசாழ) வாிைச ெதா7 தளி ேத

அைற(

ெப3ைம6 சீநக

அரX தலா ஏc3

ம1வி லா+ விள=கிய+

வள ேச ேசாழ மடலேம.

ெபா>யாெமாழியா ெதாைட நா&' ெச=கா&4 ேகா&ட தி உ5ள

+ைறTைர6 ேச9தவ. தி36சிராப5ளி வழியாக ம+ைர ெச)றா. பா'யாி)

அைம6ச தைசவாண)மீ+ ேகாைவ பா'னா. ம+ைரயி ச=க

வள தா.

நி1வி தமி

இ1தி கால தி தசாைர அ4 த அரXாி வா9தா. அேபா+ தைசைய

ஆ&சிாி9த ேசாழ ம)ன) ெபா>யாெமாழியா37 பாிசளி தா). அப7தியி
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ேபரரX, சிறரX, க'T, ெத)மாைவ, ெகா தம., 73கா

தி3P9+3 தி தலான ஏF ஊக@7 தைலவராக6 சீநக எ)பா
விள=கினா.

திைறயி) ைறெகாண9+ ெத)ேவ9த எலா
மிைற(

உைறகழிக ஒணா - அைறகழகா

ேபாேவ9த ேபா>ம'ய ேபாவா5 உைறவி4 த
ேதேவ9த) தைச ெத3

எ)ப+ ெபா>யா ெமாழியா பாடலா7 .
-----------

57. சீநக ளிய/ேசா
ெபா>யா ெமாழியா பசிதீர

ளிய ேசா1 க9தளி த

ெச>யா அரX சீநக

ெச>த+ எவ3 ெச>தாேரா

ைகயா உதவி ெபாைற(ைடைம
காணி யாள கட)அ)ேறா

ைமயா வியி) த)ைமெபற
மரேபா ேசாழ மடலேம.

அரX தைலவ) சீநக) ெபா>யாெமாழியா37 ளியேசா1 அளி +
உபசாி தா). அதைன க9+ ெபா>யாெமாழியா,
அளிெகா @9ெதாைட யா)அர ைச7ம)

ஒளிெகா5 சீநக) இ)1உவ9 தி&டசீ
ளிய ேசா1 எ) 9தியி ெச9தமி
ெதளி(

ேபாெதலா தி தியா நி7ேம

எ)1 பா'னா.
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ெபா>யாெமாழியா ேவறிட

ெச)றி9தேபா+ சீநக) இற9+ வி&டா). ெச>தி

ேக&4 ஓேடா' வ9த ெபா>யாெமாழியா சீநக?ட) தா?

தீபா>9+ இறக

ப&டா. ஊரா த4 + சீநக) ஏ1 ெகாடா தீபாயலா

ெபா>யாெமாழியா.

எ)றன.

அ)1நீ ெசல கிடஎ)றா> ஆ3யிவி&4
இ)1நீ வா?லக

ஏறினா> - ந)1ந)1

வானக Pமடவா மாரேன க'T6
சீநகா ெசல கிட

எ)1 பா'னா. இற9த சீநக) உட இட
தீபா>9தா எ)ப.

ெகா4க ெபா>யா ெமாழியா3

--------

58. தீபா?த ஏ@ ஊரா
ைரதீ அரைச பதி79

ெபா>யா ெமாழியா க தமிகா

அரX தலா ஏc3

அழ. 79த+ அாிதாேமா

தைரX மதிய ம1வா1

சா)ேறா அஃதா றாஎ? ெசா

வைரயா+ உலகி ெபேறா3

வள ேச ேசாழ மடலேம 58

அரXாி சீநக) ஆதரவி ெபா>யாெமாழியா வா9தேபா+ சீநக) க&'.

ெபா>யாெமாழியா உற=கிவி&டா. சீநக) ப தினி அறியாம அ க&'.ேலேய

ப4 + உற=கின5. ஊரா அ+ க4 இக9தன.

சீநக) இற9தேபா+ ெபா>யாெமாழியா3 சிைதயி விF9+ உயிவி&டா. ஏF

ஊரா3

ெபா>யாெமாழிைய 7ைற 8றிேனாேம எ)1 தீபா>9தன.

தி3வால=கா&' தீபா>9த எFப+ ேவளாள வரலா1 இத?ட) ஒபிட தக+.
சிறரX ேபரரX ெத)மாைவ P9+3 தி
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ெகாறம. க' 73கா - இ தைன(
வா>பா> அம9த3@

தீபா>9த நல திற

ம)?7' அ தைன(

எ)ப+ பழ பாட. ெகாறம. இேபா+ ெகா தம. என வழ=க ெப1கிற+.

-----------

59. அ ப கிழா1
கிழா1
நல

ப3ேமா நல7'

நா@

இல

உைட + சி த)வாA

ெதா1G)1 எாி(ைட +எ)1

இைச தா5 அCைவ ஈேதேயா

ெசாL

ெபாிேயா வாAைட +

ெதாைலயா+ அளி7

வல

ேசா1ைட +

ெபாிேயா அைவ(ைட +

வள ேச ேசாழ மடலேம.

நல ப நல 7'(ைட +; சி த)வாA
இல

ெதா1 G)1 எாி(ைட +; - நலரவ

பா&4ைட +6 ேசாம) வழிவ9த பா'யநி)
நா&4ைட + நல தமி

எ)1 ஒளைவயா பா'னா. அ ப ெபாிேயா பல வாவ+. 7ைறயாம ேசா1

அளிப+. வல

ெபாிேயா அைவ(ைடய+ எ)ப+ ேசாழநா&46 சிறபா7 .

‘உ>யெகாடா) வளநா&4 அ பநா&4 அ ப’ எ)ப+ கெவ&4 ெதாட

(ஆடறிைக 73 ஆ4 1928)
திவாகர நிக' இவ)

ஒளைவ பா'ய அ ப கிழேவா)
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எ)1 7றிக ெப1கிறா). இவன+ இயெபய அ3வ9ைத எ)பதா7 .

றநாJ1 385 ஆ

பாட. கலாடனாரா பாடப&ட அ பகிழா) அ3வ9ைத

இவேன எ)பா. தி3ஞானச ப9த பாட ெபற அ ப ெப39தி3ேகாயி,
அ ப மாகாள இCராக இ3கலா .
-------------

60. க(வா?கைர B
வி D ஆவி வி4 தாL

ேமேலா க3ம வி4பாேரா

க D தர=க

இர=7ன

கற=8 க4வா> கைரநீ4

 D அம9த ேவளாள
ாிேகா ர

ெபா)மதிL

ைவ தா ந9தி கா&'ய+

வள ேச ேசாழ மடலேம.

ேசாழிய எ +)ப
அைலபா(
மதிைல(

வ9தாL எ4 த காாிய ைத ' ேத தீ3வ. ன

ஊராகிய க4வா>கைர  Dாி சிவாலய +7 ேகார ைத(

அC ேவளாள அைம தன. அ+ ந9திெய

ெப3மானா

விளகப&ட+. இைறவ) ெசானாீவர; இைறவி ெசானாிநாயகி. க4வா>
எ)?

ஆ1 இேபா+ 7ட3&' என வழ=கப4கிற+. காசிப னிவ வழிப&ட

ஊ. தி3நாAகரச பாட ெபற தல . இேபா+ ஆடா5 ேகாயி என
வழ=கப4கிற+.

வா> எ)ப+ ஆறி) ெபய. க4வா> எ)ப+ 7ட3&' ஆறி) பழ ெபய.

ெவ&டா17 5ளிவா> எ)1 ெபய. இC 7டவாயிL7

வல=ைகமா?7 இைடயி உ5ள+. ெகா=7நா&4 ேபN காசிவா> ேபN

எனப&ட+.
-----

61. இர2ைட லவ
ேயாகா ெபாிய ேசாழியவாA

63

உைடயா ஈைக உைடயாரா>

பாகா
ஏகா

பைழய கவியி?

பயி)ேறா எ)?

பரனா க6சி(லா

இைச7

வாகா

பாிசறி9ேதா

லவ இர&ைடயக5

பதியா இல9+ைறயா>

வழ=7

ேசாழ மடலேம.

ேசாழிய ஈைகயிL , கவியிL
இல9+ைற எ)?

சிற9+ விள=கின. அ6 ேசாழ மடல தி

ஊாி இளXாிய, +Xாிய எ)?

இ3வ வா9தன.

ஒ3வ பிறவி 73ட. மெறா3வ கா டமானவ. இ3வ3

தமி க1

லைமயாளகளா> விள=கின. டவ 73ட ேதா5 ஏறி6 ெசவ. இர&ைடய

கல பக

பா4வதி சிற9தவக5

இவக5 காசிர
--------------

ஏகா பரநாத மீ+ உலா பிரப9த

ஒ)1 பா'ன.

62. ேதவாரதி% ேவளாள
ஏாி) உழவ ெந4 ெப3ைம
ஊ3
ஆர

எைமயா5 உைமயா5 இளைலபா5
பவள கFமல தா

உைர தா இத)ேம உய6சி(ேடா
அணி(

தி3மாப)

அ)னா அற ெச> த3 நா4

வார கிதா மணிமாட

வள ேச ேசாழ மடலேம.

தி3ஞானச ப9த த தி3 ஆ8 தா)ேதா)றி மாட + தி3பதிக தி
ேவளாளைர6 சிறபி + பா'(5ளா. இத7 ேமL

வாளாக ெச9+வவா> மாமைலயா) த)மட9ைத
ேதாளாக பாகமா கினா) ெதாேகாயி

ேவளாள எ)றவக5 வ5ள)ைமயா மிகி37

ேவ1 உயA இைல.
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தாளாள ஆ8ாி தா)ேதா)றி மாடேம
எ)ப+ ேதவார பாடலா7 . மாடேகாயி, சிற. நாயனா வா9த ஊ.
இ தல ைத நாAகரச3

பா'(5ளா. இ9திர) Pசி த தல

எ)ப. ஆயிர

அ'யா37 உணவி4ைகயி இைறவ? வ9+ உணA உடா). ‘ஆயிர தி
ஒ3வ’ எ)?

------------

ப'ம

உ5ள+.

63. ேவ கிழா1
தா மலரா) மைனபடைப

தணிக தாி5 தைக9திFப

ேக 9தா ைனையவி4வா>

ெக4வா> எ)ற கிளிெமாழியா

ேவ கிழவ) த)மகைள

ெவ9தீ 7த வி4 தகைத

வா சாப

ஓ=கிய+

வள ேச ேசாழ மடலேம.

ேவாி நா&4நாயனா எ)?

காணியாள வ7 வ5ள வா9+ வ9தா.

இவ37 ெப3 காணி இ39தேதா4 க6சின
இ39த+.

த.ய ேகாயி நிவாக

இவ மக5 ெகாைலயி ஒ3நா5 க திாிகா> பறி தவ5 9தாைனைய

க திாி6ெச'யி) 5 மா&' ெகா4 இFக பாிகாசமாக6 ‘சீ வி4’ எ)1

8றினா5. க6கின ேகாயி ெச)1 வ9த த9ைதயா அCவா ைதகைள ேக&4

த)மக5 ஓ ஆணிட ேபசியதாக எணி தீபாய6 ெசா)னா. மக@

வி4 + தீபா>9தா5. தைச மாவ&ட ந)னில

வ&ட

தி3வாசிய

சாப

சிவ)

ேகாயி கெவ&' ேவ கிழவ) எ)பவ) 7றிக ெப1கிறா) (ந)னில
கெவ&4க5 1 - 29)
-----

64. காணியாள

65

எலா விள7

விளகல

இ+ேவ விளகா> 7ள தி)

நிலா அவியா விள7டேன

நிைரயா> Gகி நிைலநி)றா

பலா அ1பா) நா)77'

பைழேயா காிகா பா திபேக

எலா ம7ட 'X&4

வள ேச ேசாழ மடலேம.

இளேச& ெச)னியி) மக) காிகால) நா'ழ9+ வா9தா). ப&ட + யாைன

காிகால?7 மாைலயி&4 உைறT37 அைழ + வ9த+. தாய தா 'Xட

வ9தி3ப+ காிகாலேனா என6 ச9ேதகி தன.

காிகால) அராிைம உைடயவ) ஆயி) அவ?7 ப&ட=க&ட

உாிைம(ைடேயா தைலயி விளைக ைவ + ஆ)ெந> வா + தாமைர

:.&4 ஏறிய விள7டேன தி3ெவகா&' உ5ள 7ள தி Gகி விள7
அைணயா+ எழேவ4

எF9தன.
இ)1

எ)1 8றின. அCவிதேம 64 காணியாளக@

காணியாள M&4 தாலா&4 பாடகளி,

)னா5 7ள தி Gகி கைரேயறி
மணா@

ேசாழ?7 ம7ட 'X&'

எ)1 பா4கி)றன. 64 ெபயக@ம 64 ேகா திர=களாக விள=7கி)றன.
-------------

65. நா$C அதிப1 ேசத1
ேத=8 இதழி6 சைடகாட

தி3ெவ காட தி3வ3ளா

ஆ=8 மலைக தைளதைன(
ஆைச தைள( அறவி4 த

Gகி
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நா=8 அதிப) ேச9தபிரா)

நல=8 அவனி நாடாைம

வா=8 ெப3ைம ெந49ேதாற

வள ேச ேசாழ மடலேம.

உாிய வாிெசL தாததகாக6 ேசாழ ம)ன) நா=8ைர6 ேச9த ேச9த)

எ)பா37 ைகவில=கி&டா). இைறய3ளா ப&'ன தா நா=86 ேச9தனி)

ைக தைளைய ேபாகினா.
ம தைள தயி3 டா?

மலமிைச அய?

ேத'

பி தைள கி)ற ேபா+ பிரான'7 அ) ைவ +

ெச> தைள வயZ நா=8 ேச9தைன ேவ9த) இ&ட
ைக தைள நீகி இ=ேக கா&4ெவ) கா&4 ளாேன

எ)ப+ ப&'ன தா பா&டா7 . நா=8கிழா) எ)1 ேசாழிய ேவளாளாி ஒ3

பிாிவின உ5ளன. நா=8 மிக ெதா)ைமயான ஊ. கிழகாசிய நா&4

கெவ&ெடா)றி நா=8 7றிகப4கிற+. நா=8 நா4 எ)ப+ ேசாழ

மடல தி) ஒ3 ப7தியா7 .
---------------

66. சதி5Dற லவ
நிைன(

கழகா சில பல ப

நி)ற ெப3மா) நிைலபா'

பைனயி) கிழ=7 பிள9தெதன

பவள 8வா> நாைரெய)ேற

ைன(

த: ச திற

லவ) அ+ சி Dற

வைன( ம+ர தமிவாைட

மண7 ேசாழ மடலேம.

தாரார தி7 அ3கி உ5ள தி36ச திற தி ஒ3 லவ வா9+ வ9தா.

வ1ைமயி வா'ய அவ பா'ய)பா பாி ெபற ம+ைர ெச)றா. ைவைக

கைரயி த=கியவ 7ளிாி வா'ய நிைலயி அ3கி இ39த நாைரைய பா +
த) மைனவி7 D+ வி4வதாக ஓ அகவைல பா'னா.
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நாைரயி) G77 பிள9த பன=கிழ=ைக உவைமயாக 8றியி39தா லவ.
நாைரயி) G77 ெந4நா5 உவைம காணா+ தவி த பா'ய ம)ன) மா1
ேவட தி நகேசாதைன வ3ைகயி இபாடைல ேக&4 மகி9தா). த)

ேபாைவைய ேபா +6 ெச)றா). ம1நா& காைல அைழ + பாிசி

வழ=கினா).

நாரா> நாரா> ெச=கா நாரா>

பழ ப4 பைனயி) கிழ=7 பிள9த)ன
பவள 8வா>6 ெச=கா நாரா>
நீ( நி) மைனவி(

ெத)திைச 7மாியா'

வடதிைச7 ஏ7M ஆயி) அேபா+
எ G6 ச தி ற அC

காவி?5 79+ வாவி(5 த=கி

நைனவ 8ைர கைன7ர ப.

வரAபா தி37 எ மைனவிைய ேநாகி
உ)ேகா மாற) வFதி 8ட.

ஆைட யி)றி வாைடயி ெம.9+

ைகய+ ெகா4 ெம>ய+ ெபா தி
கால+ ெகா4 ேமல+ தழீஇ
அல7 சிற9த பல?
ேபைழ(5 இ37

ஆகி

பா ெபன உயி7

ஏைழ யாளைன கடன

எ?ேம

எ)ப+ ச திற லவ பா'ய பாடலா7 ,
-----------

67. தகயாக பரணி
ஒ த+ உண9த நாடைன +

ஒ3=ேக 8' உய8 த)

க தி அைலய +ர +தL

கசி9+ காழி கAணியேகா)

ப தி (டேன தக)மக

பரணி பாட பணி9+ தி)
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ைவ த சிவிைக மகி9ேதற

ைவ தா ேசாழ மடலேம.

ெச=79த மரபின ஒ&ட8 தாிட த=க5 மர பறி பா4மா1 ேவ'ன.
ஒ&ட8 த கால9 தா தேவ ெச=79தக5 ஒ&ட8 தைர +ர தின.

சீகாழி இைறவ) அ3ளா ‘தகயாக பரணி’ ெச>தி3பைத ெதாிவி தா.
ெச=79தக5 ேகாப தணி9+ ஒ&ட8 த37  +6சிவிைக அளி தன.
ஒ&ட8 த மலாி எ)ற ஊைர6 ேச9தவ எ)1

P9ேதா&ட அ3ேக(5ள

8 தJாி உ5ள சரவதி ேதவிைய வண=கினா எ)1

அCாி சரவதிைய

ஒ&ட8 த ெபயர) ஓவாத 8 த எF9த3ள6 ெச>தா எ)1

.இராகைவய=கா எFதி(5ளா. [சாசன தமிகவி சாித , ப. 67-69]
-------

68. ,டைத ம"த1
தாழ ைத7 தி3 த=கி

தட=கா வாைழ தனிபFப

பாழி யமா மைலம3த)

பல7 உதA பா)ைமயினா

காழி ெபா.(

இைலயாிதா>

கா( அாிதா> கனி(மி)றி

வாைழ 73 + கிைடயாத

வள ேச ேசாழ மடலேம.

7 பேகாண தி தி3 த=கி, ம3த) என இ3வ வா9+ வ9தன. தி3 த=கி
கச), ம3த) ெகாைடயாளி, ஒளைவயா ம3தைன கFக தா) ஒ3

ெவபா பா'னா.

ெசவ ைத ைத + ைவ7 தி3 த=கி M&4 வாைழ மர திேலேய

பF +5ள+. ஆனா ம3த) M&4 வாைழயிேலா 73 +, P, கா>, கனி எ+A

இைல. ஏென)றா அைவ பல7

உதவின எ)றா ஒளைவயா.
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தி3 த=கி த)வாைழ ேத)பF + நி7

ம3 த) தி37ட9ைத வாைழ - 73 ெதா)1

இைல(மி்ைல PAமிைல கா(மிைல எ)1
உலகிவ3 வி39ேதா4 உ4
எ)ப+ அபாட.
----

69. எ2&% ஒ1
உ1 ெத) ல தா ெத>வ வி39+
ஒக தாென)1 ஓைர9+

ெப1 ெத) வியி எ&'ெலா)1

ெபறா இ+ேவ ெபறத)ேறா

சிற9த ேசாழ) ெப3ைமயி?

சிற9ேதா ேவளா த3மரேபா

மற9+

ெபா>யா தவவாA

வள ேச ேசாழ மடலேம.

ெத)ல தா ெத>வ வி39+ஒக தா)எ)றா=7
ஐ ல தா ஓ ப தைல

எ)ப+ 7ற5 (43). ஆனா ேவளாளக5 உF7'யிடமி39+ எ&' ஒ)ைற
ம&4ேம இைறயாக ெபறன. ஆறி ஒ)1 திைற வா=7 அரசாி?

ேவளாளக5 சிற9தவக5. அவக5 மற9+

------------

70. $கF கிழவ1
அற=8 ெபாிேயா அரவாி

ஆறா+ அஃேத அைமகஇனி

கற=8 ெகைட ர&4 என
க.யா ண தி கவிேக&4

ெபா> ேபசாதவக5.

70

ற=8 பவள கடாF+

ெபா)ன= கல தி ைடெசாாி9த

மற=8 =க Jகிழவ)

வள ேச ேசாழ மடலேம.

=கJ எ)?

ஊாி =கJ கிழவ) எ)?

வ5ள ஒ3வ) வா9+

வ9தா). அவ) M&4 தி3மண தி7 வ9த ஒ3 லவ திைணயிL
(சாிைக ேவ&') ர@
அளி தா).

எ)1 பாட அவ376 சாிைக6 ேசாம) த.ய பாிகைள

லவ பா'ய பாட :
ெவைண(

பா + த

பா த)ைன கைண(
ெம>யிப&ட

ைண(

பா7 தி3ெந4

பைண(

ேசக@

திைண(

ெகைட ர&4 க

மா=க Jகிழவ)

வாவி(

ஓகய பா( அவ)

யாண தி ெச)றவேக

எ)பதா7 .
---------------

71. இராமாயண அர$ேகDற
திைம ஏ1

க பனிட

ந)ைம ஏ1

இராமகைத

ெச>ய த7ெம) சிறa9+

நேப வியி தைழ ேதற

உைம ஏ1

ெகைட

தி3வர=க +

ஒ3வ) சைபயி உ தரநா5

வைம ஏற அர=ேகறி

ைவ தா ேசாழ மடலேம.
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ேசாழ நா&டா கவிவல க ப376 சிறக5 பல த9+ இராமகாைதயி) க
உலகி சிறக தி3வர=க தி அர=கநாத ெப3மா) )னிைலயி ப=7னி
உ தர நா5 அ)1 அர=ேகற

ெச>தன.

எணிய ேகா த எ] ேறழி)ேம சைடய) வாA
நணிய ெவெண> நZ த)னிேல க ப நாட)
பணிய ராம காைத ப=7னி உ தர நாளி

கணிய அர=க )ேன கவியர=7 ஏறி னாேன
எ)ப+ பழ பாட. இதி 7றிகப&ட கால

-----------

கி.பி. 885.

72. சைடய1 கG
எ&4 திைச( பர9+நிலா

எறி7 கீ தி ஏ3ழவ

ச&ட ப4 சீ ெவெண>நZ6
சைடய) ெக'ல) சாிதெமலா

ஒ&' கழ ஆயிரநா

உைடயா7 அ)றி ஒ3நாவி)

ம&4 ப4ேமா அவ)காணி

வள ேச ேசாழ மடலேம.

உலெக=7

நிலெவாளி பர9+5ள+ேபா உழவ க எ=7

பரவி(5ள+.

அவ35 ஒ3வரான ெவெண> நZ6 சைடயப வ5ள கைழ ஆயிரநாA
பைட த ஆதிேசடனாL
'( ?

உைரக 'யா+ அதைன ஒ3 நாவி எCவா1 உைரக

வண மாைல ைகபரபி

உலைக வைள9த இ35எலா

உண எணி தமதிய

ஒ + நிமி9த ெந4நிலா

விO

மO

திைசயைன +

விF=கி ெகாட விாிந)னீ

72

பைண ெவெண> சைடய)த)

கேபா எ=7 பர9+ளதா

எ)ப+ க ப பாட (பால. மிதிைய கா&சிபடல

----------

- 73).

73. இைணயார மாப1
தீர

ெபாிய ெத)னபிரா)

சி=கா தன தி ேச3மிவ)

ஆெர)1 உைரப ந பிஇைண
சா3
வார

யார மாப) அ'ேய7
சரரா ம?7ெமா3

த பி எனக

பகF

ெப1ெவ ெணயெப3மா)

வள ேச ேசாழ மடலேம.

ஒ3ைற க ப ேசாழைன ெவ1 + பா'யனிட

இ39தா. அவைர

அைழ +வர6 ேசாழ) அ?பிய இைணயார மாப) ம+ைர ெச)றா).

இைணயார மாபைன பா + பா'ய) ‘இவ) யா’ எ)1 ேக&க க ப

சைடயப வ5ளL7 இைளயானான இைணயார மாபைன த) த பி எ)1
8றினா.

எ)?ைடய த பி சரராம ?7இைளயா)
க)ன) மதயாைன க ப)மக) - +)?

பைணயாநீ ேவ. பழன X ேசாணா&4
இைணயா மாப) இவ)

எ)ப+ க ப பா'ய பாடலா7 .
------

74. தாசி வ.
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தனதா னிய தி) உய9ேதாக5
தாேம எ)? த3ேகேயா

வினவா+ இரவி ெநகதிரா

ேவ>9தா வ. Mடதலா

கனிேச தமி7 ப)னிர4
கடக யாைன காடளி த

மைனவாA உைடயா) ெவெண>நZ
வாவா) ேசாழ மடலேம.

ஒ3ைற க ப ெதாைட நா&' உ5ள தி3ெவாறிT ெச)றா. அ=7

ச+ராைன ப'த மட தி இ39த வ. எ)ற தாசிைய க4 காத
ெகாடா. ேசாழநா4 வ9தேபா+ வ.ைய(

உட) அைழ + வ9தா.

வ.யி) M4 மைழயி நைனயாம இ3க6 சைடயப வ5ள க பாிட 8ட6
ெசாலாம ஓ இரவி ெந கதிகைள ெகா4 ேவ>9தா.
சைடய) லவ7 யாைனக5 அளி த+ 8றப4கிற+.
ெபா+மாத M&ைட கெபற ேவெந
கதிராேல ேவ>9த3@

க=ைக - பதிேந

வ3ெவெண> நாட) வ3நா வல7
த3வா) அவ)சைடய) தா)
எ)ப+ க ப பாட.
--------------

75. இராமகாைதயி% சைடய1
எண த7 பா உ5ளளA
இரவி மதிய

எF அளA

கண7 இனிய சயராம

கைதயி ஒ3பா) கவிய+

ெவைண6 சைடய) சைடய)என

விறஆ க ப) விள=கைவ த

வண +ைரேவ ளாெப3மா)

74

வள ேச ேசாழ மடலேம.
உல7 உ5ள அளA , Xாிய ச9திரக5 உ5ள அளA

இராம) சாித

81

க பராமாயண தி சைடய) சைடய) என க ப விள=கைவ த ெப3ைம
ேவளா மரபின7 உாிய+.

மெசன திகத3 மைலைய மா3தி

அச. க'+எ4 + எறிய ேவநள)

விைசயி தா=கின) சைடய) ெவைணயி
தச எ) ேறாகைள தா=7

த)ைமேய

எ)ப+ க ப பாடகளி ஒ)1 (( த. ேச+ப9தன படல
---

- 9).

76. ெவெண?ந%H
வி5@

ம+ைர அல=காி த

உ5@

இ4கா4 ஒ7 என

அ5@

அணியா ப ெபா)னா

M  ேநாகி ெவெண>நZ
உைர தா க ப உைர தைற

அமரா பதிேபா அல=காி ேத

வ5ள வFதி அதிசயிப

வா9ேதா) ேசாழ மடலேம.

ஒ3ைற க ப பா'நா4 ெச)றி39தா. ம+ைர அல=கார

எCவா1

இ3கிற+ எ)1 ேக&க6 சைடயனி) ெவெண>நZ இ4கா4ேபா
இ3கிற+ எ)றா. அப'ப&ட ஊைரபாக ேவ4

எ)1 பா'ய)

வரேவ ெவெண>நZைர ேதவேலாக ேபால6 சைடய) அல=காி தி39தா).
ெவெண>நZ எ)ப+ 7 பேகாண ைத அ4 +5ள கதிராம=கல

ம=கல ] ஆ7 எ)ற ஒ3 க3 +
ேசாழநா&4 தல

[கதிேவ5

உ4. அதனா ெவெண>நZ

எ)1 8றப4கிற+. சைடயனி) ெவெண>நZ

ந4நா&4 ஊ என பல க3+வ.

75

---------77. க1றாைடயா1
ெபா)றா கேழா) திைலவண

க)ேறா) ெவபா ஒ)ப+ெபா)

ந)றா றியெபா) :1வண

நா&' வி3+ நா&'யேகா)

க)றா ைடயா) ேப3ைடயா)
கவி (ைடயா) கனவாA

ம)றா ெபா.(

திர5Mதி

வகி தா ேசாழ மடலேம.

க)றாP உைடயா) எ)பவ ஒ3 ேசாழமடல லவ. இவ திைல7 ஒ3
வண , ெவபா ஆகியைவ பா'(5ளா. இவ கறறி9த சா)ேறா.

---

78. தி"ெதாட ெதாைக
தைரேம நாவ Zஇைறவ)

த4 தா& ெகாட தபரைன

கைரேச பி தா எனஓதி

கா&4 பவள கனிவாயா)

உைரX தி3 ெதா ட ெதாைகயி)

ெந3=7 அ'யா உட)நிக த

வைரயா+ அளி த ெகாைடேவளா
மரேபா ேசாழ மடலேம.

9தரைர6 சிவெப3மா) த4 தா& ெகாடா. 9தர ‘பி தா’ எ)1 ெதாட=கி6
சிவெப3மாைன பா' மகி9தா. 9தர அ'யாக5 ெபயகைள ெதா7 +

‘தி3 ெதாட ெதாைக’ பா'னா. அவ பா'ய அ'யா பலாி) பணி7 உட)
இ39+ உதவியவக5 ேசாழ நா&டா.
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9தராி) இ தி3 ெதாட ெதாைகேய ந பியாடா ந பியி) தி3 ெதாட
தி3வ9தாதி7 , ேசகிழாாி) தி3 ெதாட ராண தி7

இைத பாடகாரணமானவ ேவளா7ல விற)மிட.

அ'பைடயா7 .

-------------

79. ேசகிழா
கா7 நீதி இரவி7ல

கழகா வளவ) கனி9ேதவ

ேசகி ழாத தி3வாயி

ெதளி9த த: ெசFகைதயி)

ேம7 யாA தி3ேவட

ெம>ேய ெபா3ளா M4ெபேறா

வா>7 யாA

கேவளா

மரேபா ேசாழ மடலேம.

ெதாைட நா&' .Tேகா&ட தி 7)ற Dாி ேசகிழா 7'யி
அ3ெமாழி ேதவ எ)பா ேதா)றினா. அநபாய) எ)?

இரடா

7ேலா +=க ேசாழ?7 [1133 - 1150] அைம6சராகி அவரா உ தமேசாழ

பலவராய) எ)?

அைழப.

ப&ட ைத ெபறா. 7லெபயரா ேசகிழா என அவைர

சீவகசி9தாமணி எ)?

:ைல ப' + ெகா'39த ேசாழ ம)ன?76 ைசவ

அ'யா ெப3ைமகைள உண +வதகாக6 ேசகிழா பா'ய த:

ெபாியராண . இ+ ‘உலெகலா ’ எ)1 சிவெப3மா) அ' எ4 + ெகா4க

பா'ய :. சிவைன பணிவைதேய ெம>ெபா3ளாக ெகாட ெதாடகளி)

வரலா1 81வதா தி3 ெதாட ராண

--------------------

80. க ப, உதவி
ெப1 வள +

வி ைததைன

ேபணி ெகா4 +

ெபயெகா4 +

பற அ3 பா அதளி +

என வழ=7வதாயி1.
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பைக த வ1ைம பய9தீ +

கற த: தி3வF9D

க ப) தைழய க3ைணெச>ேதா

ம1

லேவா ைர( வாழ

ைவ தா ேசாழ மடலேம.

ெபேறாரா வளக 'யாம விடப&ட க பைர ேபணி வள +, கவி
கபி +, கவியி அவைர ெபாியவராகி கெபற6 ெச>+ பாLட)
நLணA அளி +, அவ வ1ைமைய ேபாகி அ தி3வF9D க ப Gல

க பராமாயண

பா4மா1 ெச>ேதா ேசாழமடல ேவளாளக5. அவக5 பல

லவகைள ஆதாி தவக5.

தி3வF9Dாி ‘க ப ேம4’ எ)ற ப7தி உ5ள+. தமிழக அர அ=7 க ப

மணிமடப

க&'(5ள+. க ப ேம&' அகழா>A நட தி அத) ெதா)ைம

நிைலநா&டப&45ள+.
---

81. ஏ எ@ப
7ண=ெகா5 சைடய) +6ேசாி
7ைடயா) ேசதி ராய)த

கண=ெகா5 ெபாிேயா பல8'
க ப நாட) களி8ர

இண=7
ஏF

பாிசி ஈ9+வி

கஏ எFபெத?

மண=ெகா5 ெப3=கா பியப?வ
வகி தா ேசாழ மடலேம.

ெவெண>நZ6 சைடயப வ5ள, +6ேசாி7 உைடயவனான ேசதிராய)
எ)?

ேசாழநா&4 ேவளாள7ல ெப3மக5 அைனவ3

க ப ெபாி+

எFப+’ எ)?

மகிழ பாிக5 பல ஈ9தன. ஏFல7

ஒ)றாக 8'

ேவளாள க பரவ ‘ஏ

ெப3=காபிய :ைல க ப ேவளாளக5 மீ+ பா'னா.
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+6ேசாி (+ைவ) தி3வாN37 அைமயி உ5ளெதா3 ஊ. பா'6ேசாியி)
ேவறான+ எ)ப.

ேம4ெவ&' வளப4 தி ெம>வர  நிைலநி1 தி
ேகா4ெவ&' காராள 7வலய ைத கா திலேர

பா4ெவ&' 71 படக பைடேவ9த அவவிைள த
கா4ெவ&' பைகய1 + க.கைளய மா&டாேர
(ஏ எFப+)
--------------

82. க ப - இ திநா*
ஆ)பா ந19ேத) கனிநீ4

அதி) ைவயா 1ட)அ39தி

தா)பா அைணய மறபதிைல6
சைடயா) எ)1 தமிஓ+

ேத)பா> அல=க க ப?76

ெசF பா ாிட தி ெச>தந)றி

வா)பா .3க6 ெச>+நல

ைவ தா ேசாழ மடலேம.

சைடயப வ5ளலா ந)7 பலகாL

ஆதாிகப&ட க ப த) இ1தி கால தி

வ5ள ஆதாி த திற ைதெயலா ஒ3 ெவபாவாக பா'னா. அபாட
ஆ)பாL

ேத?

அர ைபத கனி(

ேத)பாய உ4 ெதவி&4மன

- தீ பா>

மற7ேமா ெவைண வ3சைடயா க ப)
இற7 ேபா ேத? இனி
எ)பதா7 .
-------------

83. இராமாயண உதரகாட
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Pணி லாA

க ப)நல

ெபா.(

தமிழா ெபா.ெவ>தி

காO மா1 காட உ1

கைதயி ெபாிய காைதெய?

தாணி லாA

கழஅபய)

சைபயி பயிஉ தரகாட

வாணி தாச) அர=ேகற

ைவ தா ேசாழ மடலேம.

சைடயப வ5ள அபய) Gல

க பைர ெகா4 இராமாயண

ஏபா4 ெச>த ெபாF+ ஒ&ட 8 தைர( இராமாயண
ெச>தன.

பா4மா1

பாட6 சில ஏபா4

க ப தா பா'ய இராமாயண ைத அர=ேகறி6 ெசாெபாழிவாறிய ேபா+
ஒ&ட8 த தா

பா'ய+ M எ)1 க3தி ஏ4கைள கிழி தா. அைத கட

க ப தா உ தரகாட

பாடவிைல எ)1

உ தரகாட தி7 ஒ&ட8 த

பா'யைதேய ைவ + ெகா5ளலா எ)1 8றினா. அபய) அைவயி

ஒ&ட8 த த) உ தரராமாயண

எ)?

உ தரகாட ைத அர=ேகறினா.

கைலமகளி) அ35ெபறதா ஒ&ட8 த வாணிதாச) எனப&டா.
----------

84. அ பநா1, ,&
ஈழ நீ ேதா) அவைள திைர

இ3 பா P&4 வர ப'7

காழி ெவறி த காF+
XF

கர தி) ேமலா கவிF+
ெபா+வி சிறபாக

ெதா4க ைன9த ெதா)ைமயிேனா

வாF

அ1பா நா)77'

வள ேச ேசாழ மடலேம.

இபாட. ேசாழநா&4 ேவளாள 64 7'யினாி) சிறக5 பல

8றப&45ளன. உFெதாழி.) ப7தியி சில 8றப&45ளன. லவகளா
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ைன9+ைரகப4
8றப&45ள+.

ெதா)ைம6 சிறைடயவக5 அவக5 எ)ப+

----------------

85. ,&தா$கி
உலகி இல எ)1 உைரயாேம

உதவ 7ண ேதா7 உளதாேம

இல7

எ1  காபத ேவ1

இைல எனயா வ+ ஈ9தா)

லவ) மகி9+ பிபாதி

கல ேக&ட கழாள)

மைலெகா5 ய + 7'தா=கி

வள ேச ேசாழ மடலேம.

ேசாழநா&' ம)னா7' அ3ேக கள9ைத எ)?
வ5ள ஒ3வ) இ39தா). அவாிட

ேக&டா). லவ

ஊாி 7'தா=கி எ)?

ஒ3 லவ) ெச)1 கவி பா' யாசக

ேவ'யப' 7'தா=கி உதவினா).

எ1 7 8ட ஒ3 ப3ைக இைல எ)ற பச கால தி யாைன(

கவள

ெகா5ளா+ ெதவி&4 ப' உதவினா). உலகி இைல எ)1 8றாம உதAத

நல 7ணைடயா7 அழகா7 . வ5@வ3 ,
இல)எ)?

எCவ

உைரயாைம ஈத

7ல)உைடயா) கேண உள
(7ற5. 223)

எ)றா.

இைலஎன வ9தவ7 இைலெயன 8றாம
நா@

உணவளி7

நலத பி6 சகைரம)

எ)1 ெகா=7நா&4 பைழய ேகா&ைட மரபினைர ஒ3 பாட கF .
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கள9ைத7 ெதகி 7'தா=கி6ேசாி எ)ற ஊ உ5ள+. இவைன கள9ைத

7'தா=கி எ)1

அைழப.

ெவ1  ைக( அாி தா பி5ைள ேசா1 எ) M&'வ3
எ1 7

ஆபத இைல) னா5எ)னி 3 க.யா

71 ைப தவி த 7'தா=கி ைய6ெச)1 8'யபி)

ெத1 ெகா5 யாைன கவள ெகா5 ளாம ெதவி&'யேத
எ)ப+ தனிபாட (தமி நாவல சாிைத 191). த. பாதி பாடைல பா'
பாிசி ெபறபி) பிபாதிைய பா'ய+ எ)ப.
-----------------

86. ெபாியராண அர$ேகDற
7ல தி ெபாிேயா ேபபைட த

7ண தி ெபாிேயா ெகாைடெபாிேயா

தல தி ெபாிய அநபாய)

தைழ த சGக தனிஏறி

பல தி ெப1ப சாகரநீ5

ப'யி ெபாிய ராண ைத

வல தி 7லவ அர=ேகறி

ைவ தா ேசாழ மடலேம.

7ல தி ெபாிேயாக@ , கெபற 7ண தி ெபாிேயாக@ , ெகாைடயி
ெபாிேயாக@

ஒ)றாக 8' ெபாியராண தி76 ெச>ய ேவ'ய

மாியாைதகைளெயலா

ெச>+ யாைன மீேதறி ைவ + ஊவலமாக ெகா4

வ9+ அநபாய ேசாழ) )னிைலயி திைல ெபா)ன பல தி பசாகர
ப'யி ைவ + அர=ேகற

ெச>வி தன.

தி3ஞானச ப9தாி) தி3நாளான சி திைர ஆதிைரயி 4-4-1139 அ)1 ெதாட=கிய
ெபாியராண அர=ேகற

22-4-1140 அ)1 நிைறெவ>தியதாக கெவ&டறிஞ

7ட9ைத எ).ேச+ராம) அவக5 க3+கிறா.

-----
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87. சில ப1 தி"ேவ$கட1
நாேம வியெசா இலகணமா

ந)J லக + நா&'ைவ த

Pேம எ? பா டL7அளி த
ெபா)ஆ யிர

ேபாதாேதா

ேதேம வி4மா ைல( ெகா4 த

சில ப) தி3ேவ= கட)வாA

மாேம வியP

ெபாழிவாவி

வள ேச ேசாழ மடலேம.

ெசா இலகண
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ந)J.) உைரயி ேமேகா5 கா&டப&45ள

Pேமலா ளாெர)பா P ேகா எ)ெச>(

தீேம ப')ெகா4 தா ெகா5வெதவ) - ஆேம
நல திகF

ெச=ைக நயதீர) எ=ேகா)

சில ப) தி3ேவ= கட)
எ)?

வினாA தர பாடL7 ஆயிர

ெபா)ைன6 சில ப) தி3ேவ=கட)

பாிசிலாக ெகா4 தா). அ +ட) மாைல( ெகா4 தா) (ந)J, மயிைலநாத
உைர 288).
-----------

88. B ேவ*
இடம 'யயா ப3=கல:

எ? கா ாிைகயி பதி தமணி

தடம 'யதா மைரயி)எ?

தமிேபா உலக தனிஉேடா

திடம 'யஅ தமி7தA

சீமா) ெசF ெத) மடல

வடம டல

பரA D

வள ேச ேசாழ மடலேம.
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 Dாி ேவளா7ல6 ெச ம ஒ3வ வா9+ வ9தா. அவைன லவ பல

பா' பாிசி ெபறன. ஒ3 லவ) பா'ய பாட மிகA

இனிைமயாக இ39த+.

அபாடைல யாப3=கல தி அமிதசாகர இ37ற5 ேநாிைச ெவபாA7
எ4 +கா&டாக கா&'னா (யாப3=கலவி3 தி 60).
தடம4 தாமைரயி) தாதா4 அலவ)

இடம'6 ெசவதைன க4 - ெபைடெஞ4
Pழி கதவைட7  Dேர ெபா>க'9+
ஊழி நடாயினா) ஊ
எ)ப+ அபாடலா7
----------

(ெப39ெதாைக 2140).

89. க"ணாகர1
Pத
ஓ+

பணிய6 சீ&ெடFதி

ெபா3ளா> ல&ச

Pத ம=கலவாA

ெபா)ெகா4 த

உைடயா) ஈத உைடயாேன

காத ேச3

கடாரெமலா

கட க3ணா கரெப3மா)

மா+ பாக) தி3பணிேக

ைவ தா ேசாழ மடலேம.

தி3வாNாி Pதம=கல தா) எ)?

வறியவ) ஒ3வ) வா9தா). அவ) மக)

க3ணாகர). Pதம=கல தா) இற9+வி&டா) சி1வ) க3ணாகர)

ெசவனாவா) எ)பைத த) ம9திர சதியா அறி9த ஒ3வ) வ9+
க3ணாகரனிட

ஒ3 ல&ச

ெபா) ேக&டா).

க3ணாகர) நைக + ஒ3 கா8ட இலாத எ)னிட

சீ&ெடFதி ஒ3 ல&ச

ெபா) ேக&கிறாேய எ)றா). பி) க3ணாகர?காக6 ெசவ ைத கா + நி7

Pத திட ெச)1 ெபா)ெப16 ெச)றா).
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பி) Pத

ேவட கடார=ெகாடானி.39+ ெபா7விய ெப1

க3ணாகர) ெசவ) ஆனா). ெப3

அளி தா).

ெசவ ைத தி3வாN6 சிவாலய தி7

---------------

90. 52ட உைடயா1
ெகா&ட

ர

உைடயா) கீழேகா

மதிL 7றி தைம ேத

&ட

உைடயா) மகPைச

ப&ட

உைடயா) காவிாிP

F+

பதி(

உைடயா) ெமா> ைடயா)

உைடயா) பாி9த7ைட

வ&ட நிழ. 7ளி9தத)ேறா

வள ேச ேசாழ மடலேம.

&ட , காவிாிP ப&'ன

ஆகிய ஊகளி) தைலவனான &ட

தி3வாN ேகாயி. கீழ ேகார ைத( , மதிைல( க&'னா).

உைடயா)

-----

91. தியாகராச ப*I
க3ணா கர)ெச> தி3பணிைய
க3தி நலமா> க4ெச>த

ெபா3ளீ நால ெதா)1ைடயா)
Pமி யாைன ேபாஆேரா

தி3வா Nாி வ)மீக

தியாக ராச ப5@த9+

ம3வா பணிய அர=ேகறி

ைவ தா ேசாழ மடலேம.

க3ணாகர) ெச>த தி3பணிைய )னி)1 ' தவ நால ெதாO எ)?
ஊைர6 ேச9த மைலய Pப) எ)பவ). அவ) தி3வாNாி தியாகராசப5@

எ)?

:ைல அர=ேகறி ைவ தா.
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) தி3வாNாி ஆவணி மாத

நைடெபற பவி ேரா சவ ப +நா5 விழாவி

தியாகராச ப5@ ந'கப&ட+. இப5@ :ைல பா'யவ ஞானபிரகாச

ேகா திர + ஞானபிரகாச ப&டாரக எ)பவ. அவ த3ைம தவ

73ஞானச ப9தாி) 73 கமைல ஞானபிரகாசேர ஆவா.
ம=ைக பாட கமைல6 ச'ல ம3A

அரவ

ஆடேவ

மாபி ெச=கF நீ3 ைப9ெதாைட மணிெபா) ேதா4
க=ைக ஆட தி=க5 ஆட கனக த'னி ஆ4வா
கமைல வாF

அமர ேமA

கயL லாA

வயLேள

எ)ப+ தியாகராச ப5@ பாட. ஒ)றா7
--------------

ஆடேவ

(58).

92. கண %ல
ேபாறா மெப ணாஅழ.
79தா5 அதிL

+ைமயி+

றா எF9த கண லா

G' பாத 'யளவா>

பறா உடைல விளேகறி

பர?7 ஏப பதி தாி

வறா நிைலைம கண ல)
வாவா

ேசாழ மடலேம.

இ37ேவாி ேவளாளகளி தைலைம வா>9த கண ல எ)பவ வா9+
வ9தா. ெசவ

கைர9+ ஏைழயான பி) சித பர

தி3 ெதா4 ெச>+ வ9தா.

ெச)1 ல1 + வி1

ஒ3நா5  விகாைமயா அதைன ெகாேட விளெகாி தா. 

ேபாதாைமயா தைலமயிாிைன அாி9+ விளெகாி + தி ெபறா.
)தி3 விளெகாி7
ெம)L

ைறயாம 7ைறயாம

விளெகாிக ேபாதாைம ெம>யான
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அ)ாி வாஅ4 த விள7 த

தி3'ைய

எ)3க ம4 ெதாி தா இ3விைனயி) ெதாடெகாி தா
(கண ல நாயனா ராண

7)

திைல தி3eவர ேகாயி. இவ ப'ம
------------

உ5ள+.

93. விண1 ஆ
கணா உலகி பகீரத?

க4 ெகாண9தா) க=ைகெய)பா

விணா1 எளிேதா ஆ1த9த

ேவளா 7ாிசி விண)அ)ேறா

தணா 5ளி ஓட வர6

ச ப9 த? ெச9 தமிபாட

மணா5 ெசவ

ெப3=கீ தி

வகி தா ேசாழ மடலேம.

உலகி பகீரத) க=ைகைய ெகா4 வ9த+ேபா விண) எ)ற ேசாழ
பைட தைலவ) பழைச எ)?

பழயJ6 சிவாலய Pைசயி) ெபா3&4 த)

ெபயரா ஓ ஆ1 ெவ&'னா). அ+ விணா1 எனப&ட+. அ+ இேபா+

ெவணா1 என வழ=கெப1கிற+.

தி3ஞானச ப9த ெகா5ள D ெச)1 பா4 ேபா+ படேகா&' இலாம ஓட

ெச)ற+. அ+ இC ஆ1 எ)ப. ேசாழ மடல தி பா'ய 7லாசனி வளநா&4

ஏாிT நா&' இ39த  '6ேசாழநZ எ)ற ஊ அ=கி39த ெபாிய ஏாியா
‘விண) ஏாி’ எ)ேற அைழகப&ட+ (ெத.இ.க. II 94, 95).
ழ=7 கடதாைன Gாி கடபைட றி தாம)ன

வழ=7

இடெமலா

ெசF9தP

த)கேழ ேபாகிய ைவேவவிண)

பழைச(5 சிற9+ நா@ ெசய

எF9தேச திக +ேள இ39தஅண ஆர'

விF9தP மலகளா விய9+நா @ ெதாழ
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ெதாட9+ நி)ற ெவCவிைன +ற9+ேபா மாஅேரா
எ)ப+ பழ பாட (யாப3=கல வி3 தி 67). ேசதிக
89த வ1ைமயிைட ேகா5அரவ

- சமண ப5ளி.

ஈ)றமணி

சா9த லவ) தனகளி தா) - வா9தத3

ேமைலவிணி) மணி விள=7
சாைலவிண ?7இைணயா தா

கபைட த

எ)ற இ பாட. விண) லவ7 நாகமணி அளி தைம 8றப4கிற+.
அ35ெநறி ஒ3வநி பரA+

எ ேகா)

தி3மி7 சிறபி ெப3வைக அகல +

எமி7 தாைன பணைம ெந49ேத

அண யாைன6 ெச=ேகா விண)
ெச3ைன ெச37அற ெதாைல6சி
ஒ3தனி ெவ7ைட ஓ=7க எனேவ

எ)ப+ ஒ3 பழ பாட (யா. வி3 தி 83).

---------------

94. திாிகதராய1
அளி7

டா4

பைடG ேவ9த3 ெகா
வி39தா அதிசயமா>

திைள7 திாிக த ராய)என6
ெச

வாிைச திற ேச9ேதா)

விைள7

அாிசி மாறியநீ

வைள7

ெப3ைம +ைவயேகா)

ெவ5ள

கிழ=7 விைள( என

வள ேச ேசாழ மடலேம.

சைடயப வ5ள ேசர ேசாழ பா'ய அரசக&7 வி39தளி தா. வி39தி
மகி9த Gேவ9தக5 வ5ளL7 ‘திாிக தராய)’ எ)1 சிறெபய
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அளி தன. இல தி அாிசி கFவிய நீ ெவ5ள ெப3ெக4 + வய.
விைளவி7

+ைவ7 உைடயவ சைடயப வ5ள.

சி=கண ெகா=கண ேசதிய திாிக த
என ெம>கீ தி 81 .
யாமா கழ இயக ப நாட) இராமெனா4

பாமாைல X4 7லைட யாைன ப'ரக

ேகாமாற) இ&டெபா சி=கா தன ெபற ெகாறவைன
ேதமாைல அ6ச

தவிபா)ெவ ைண திாி க தைனேய

தணா கமல6 ச+க ேதாைன( தவேதா

பணா மணி தைல க&ெசவி யான+ பாாி?5ேள
கணாக வாF

ெவைண திாிக த) கைல தமிேக&4

எணா 'யைச தாஉல7 ஏF

இற7ம)ேற

எ)பன தனிபாடக5.
-------------

95. பா&நா2&% ேசாழிய
ஓதா காைர காட7'

ஒ)1 ெகா4 ேத உயமாற)

ெகா தா ெகாைடேவ ளாள7'

ெகாேட ம+ைர 7'ேயறி

ப தா திைசயி இ3=க5என
பா' நாட) ப&டமி&4

ைவ தா ேவ கிழவன+

மரேபா ேசாழ மடலேம.

பா'ய ம)ன) த) நா&47 ேவளாள ேவ4

எ)பதகாக6 ேசாழ

நா&47 வ9+ காைரகாட 7'ைய6 ேச9த ேவ கிழவ) எ)ற ேவளாள
தைலவைன(

பிறைர(

அைழ + ெகா4 ெச)1 ம+ைரயிL

பா'
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நா&') பல இட=களிL

வா9தாL
-----------

7'யம தினா). அவக5 பா'ய நா&'

ேசாழிய ேவளாள எ)ேற அைழகப4கி)றன.

96. கா$ேகய1 நாலாயிரேகாைவ
ேகாலா கமல) னாிஅவ)ேபா
ெகா4 ேத கF

ெகாேடாஆ

ேமலா கAட லவ)எ?

விFேப 8 த) Fேபரா>

நாலா யிரேகா ைவ( ைனய

நவிெக)1 இைச + நா&4க

மாலா எ? கா= கய)வாA

வள ேச ேசாழ மடலேம.

கா=ேகய) எ? வள5 ஒ&ட8 தைர ப'கைவ + கAட லவ) எ)1
கெப1மா1 ெச>தா). ந)றி மறவாத ஒ&ட8 த அ கா=ேகய)ேம

நாலாயிர ேகாைவ எ)?

:ைல பா'னா.

பதிேநாகி அ)ைனைய தடனி& ேட)எ?
எதிேநாகி நி)1 தFAகி) ேற)எ?
நதிேநாகி வாF

எ)1ெபா)னி

நவ+6 ேசாிந) னா&'எ)ற)

விதிேநாகி காைளபி) ேமAகி) ேற)எ?
(நாலாயிரேகாைவ - ர ேபா7 +ைற)
+ைவ6 சைடய) ெபா39+ச= கர?7

உதவி ெதாழிாி ஒ&ட 8 தைன

கவிகளி1 உைக7 கவிரா& சத)என
வி7ய கAட லவ?

ஆகி

ேவ1ம= கலநா5 விய9+கா= கய)ேம

81நா லாயிர ேகாைவெகா 4ய9ேதா)
எ)ப+ பழ

பா=கியைர

பாட.

ேவதியேர
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------------97. ெப"ம$கல5ைடயா1
கள தி ெபா.கா டவ)பணிய

கடா) ெகாடா) களவ7

தள தி ெபாிய வடஅரச

தாேம இ4 ெபா> தைலெகாடா)

உள தி பரA காளிய35

உைடயா) ேசாழ) உ1ைடயா)

வள தி ெப3 ம= கலைடயா)
வள ேச ேசாழ மடலேம.

காடவேகா) எ)? பலவ) ேசாழ7 பணியாம இ39தா).

ெப3ம=கலைடயா) எ)?

ேசாழ பைட தைலவ) வடநா&') ேம

பைடெய4 + வடவரசகைள ெகா)1 அவக5 தைலேபா ெபா> தைலகைள
ெகாண9தா). ெப3ம=கலைடயா) Mர ைத லவக5 க9+ களவ7

பா'ன. காடவ) பய9+ ேசாழைன பணி9+ வா9தா). ெப3ம=கலைடயா)

காளி அ35மிகவ).

ேகா&ைட வாச. 8ளித) பல தா

வா&டமி வளவைன மைலவற ெபா3தி4
வடவர சைரெப3 ம=கல

உைடV

பைடெபா3+ அவசய ப4 + எ)1 ஏவL
கா ெதF ப திர காளியா அ9த

ேப> தைல ெகா4 ெப3 பைட சயி ேதா
எ)ப+ பழ பாட. ெப3ம=கலைடயா) எ)ற ெபய தைச மாவ&ட

ந)னில

வ&ட

உ தராபதீவர ேகாயி கெவ&' 7றிகப4கிற+.

ஆடறிைக [66, 72 ஆ4 1913]
----

98. :ரேசாழிய
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ஆர வார இலகண :
ஐ9+

ழ=க அதி7எதி:

பாாி) மீ+ தமி8 த)

பா' அைம தா) பய)ஓ9ேத

Mர ேசாழ) உட)இ39+
வார

விய9ேத Mர ேசாழிய:
ஏற அர=ேகறி

ைவ தா ேசாழ மடலேம.

எF +, ெசா, ெபா35, யா, அணி எ)?

ஐ9திலகண : வழ=7

அத7 எதி: ஒ)ைற ஒ&ட8 த பா'னா. Mரேசாழ) எ)?

ேபா+

சிற

ெபய3ைடய Mர ராேச9திர) [1063 - 1070] கால தி ெபா)பறி  தமி திர)

எ)பவ Mரேசாழிய

எ)?

ஐ9திலகண :ைல இயறினா.

ெபா)பறி ேசாழநா&' அற9தா=கி வ&ட தி பைழய மிழைல 8ற தி
உ5ள+. காைரகாL7 பக திL

ெபா)பறி எ)?

ஊ ஒ)1 உ5ள+.

ஈ4: கடா) எழிமிழைல 8ற +

Pடக ெபா)பறி காவலேன - Gடவைர

ெவL

பைட தடைக ெவறிைன Mர)த)

ெசா.) ப'ேய ெதா7 +

எ)ப+ பழ பாட. ெப39ேதவனா Mரேசாழிய தி7 உைரெயFதி(5ளா.
தடமா த3ெபாழி ெபா)பறி காவல) தா)ெமாழி9த
ப'Mர ேசாழிய காாிைக Dெற பஃேதாெடா)றி)

திடமா ெபாழிைர ையெப39 ேதவ) ெசக பழி6ச
கடனாக ேவெமாழி9 தா)தமி காத. கபவேக
எ)ப+ பழ பாட.
Mரேசாழிய ைத பறிய அாிய ெச>திக@7 தமி பகைல கழக
ேபராசிாிய .இராசாரா
எ)?

:ைல காக.

அவக5 எFதிய ‘Mரேசாழிய இலகண ேகா&பா4’
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--------99. இதிர1
எ9த நா4 தள9தாL

இ+ேவ தா=7 இ)ன இ)ன

9தி நா' ெபா)னா4

ர9தா 7'( றப&டா

ெசா9த நாடா> வ9தி39+

Xர) ஒ4=க6 கமாகி

வ9+ வா?

7'ேயற

ைவ தா ேசாழ மடலேம.

உலகி எ9த நா4 தள9தாL ேசாழநாேட அைத தா=7 இயைடய+.

ஒ3ைற காசிபர+ மக) Xரப)ம) ேதவகைள விர&' ேதவேலாக ைத
ைகபறி ெகாடா). ேதேவ9திர) சீகாழி7 வ9+ ந9தவன

சிவெப3மாைன வண=கி வ9தா). அ9ந9தவன

ஏப4 தி6

நீாி)றி காய விநாயக)

அ3ளா காவிாி ெப3கிய+ (பாட எ 4 காக).

ேசாழநா&' இ9திர?7 பல ேகாயிக5 இ39தன. காாி இ9திரவிழா 28

நா&க5 நைடெபற+. க6சியப சிவா6சாாியாாி) க9தராண தி இC வரலா1
8றப4கிற+.
-----------------

100. ெந ேம4 த;ச1
நி6ச

உறேவ ெநபயிரா>

நீ@

தமி7 ெந ேம.

த6ச) ெபா.ஆ யிரகலெந

த9தா) உலகி7 ஆதரவா>

ெம6

அவன+ ஆைமயினா

ெவ)ேற ெகா'யி) வி3+க&'

ைவ6ச ெகாைடயி) திற எளிேதா
வள ேச ேசாழ மடலேம.

93

க ப ேசாழ?ட) க3 + மா1பா4 ெகா4 ேவ1 நா&47 றப4 ேபா+
ெந ேம. த6சைன பா'னா. ெந ேம. த6ச) க ப37 ஆயிர

கல

ெந

அளி தா). க ப அ9ெநைல த) உறவினக@7 அ?பி ைவ +வி&4
ெவளிநா4 ெச)றா.

ஆ&_ ெந ேம. எ)?

ெபயாி இC ம=கநZ ைகவ' நிைலய

அ3கி உ5ள+. இC ெந)ம. எ)1 வழ=கெப1
வாிைச ெபாி+ைடயா க&கல
ாிைச ெயா3சாரா அ பல
த)னில த அல ாிைச7
ெதெகாறி ேதா)1

ெபாெகாறி கி37

Dய

தணீ3

தி3ெந) ம.ேயந
ஊ

எ)ப+ ெபா>ைகயாாி) ஆாிட6 ெச>(5 (யா. வி3 தி 93).
ெநபயி விைளகழனி ெந ேம. வாத6ச)
கப4 திேடாள) க=கண கணகணவ)

விைர விழிEதலா5 மி)மினி மி?மி?ைவ

ெசாப' ேவைலெச>வா) +9+மி +3+3ைவ
எ)ப+ க ப வா7.
--------------

101. க1றாJ ந(தறி
ேதாளா ெதாைடயா) அ3 ைடயா)

ேதா)ற தி3மா ெதாட?மா>

ேவளா மகைள மண ண9+
விைழ9தா) அவ@

விைடTதி7

ஆளா> அ)பி) ந4தறிைய

அ36சி + இ.=க மாகைவ +

மாளா நிைலைம கைடயா5

94

மரேபா ேசாழ மடலேம.
தி3நா&'ய தா)7'யி பரம ேவளாள எ)பா37 ஒ3 ெப பிற9தா5.
அவைள க)றாP அ3 ைடயா) மக) ஆதிவராக?7 தி3மண
ெச>வி தன. பரம ேவளாள மக5 ைசவ சமய

ைவணவ).

அெப நா5ேதா1

சா9தவ5. அவள+ கணவ)

கணவ?7 ெதாியாம மா&4 ெகா&'. உ5ள

ந4தறிைய6 சிவ.=கமாக ெகா4 வண=கி வ9தா5. மைனவியி) ெசயைல

அறி9த கணவ) அ9 ந4தறிைய ேகாடாியா ெவ&ட அ9 ந4தறியி சிவெப3மா)
ேதா)றினா. விய9த கணவ?

சிவன'யாராகி M4 ெபறா). த ேதவார தி

க)றாP ந4தறிைய காணலாேம
எ)1 அப பா'னா. சிவ.=க தி ேகாடாாி காய இ)1

உ5ள+.

நாளா ெப3 க நா&'ய தா)7' ந பரம

ேவளா மகைள அ3 ைட யா)மக) ெவைணக5வ7
ஆளா

பனைசயி ஆதி வராக)ெகா4 அ வியி

நீளாத M4 7'79 தா)அவ5 ேம)ைமெகாேட
எ)ப+ பழ பாட.

க)1 + ஆ + ஊ க)1 க&'ய ஆபிைன இைறவனாக எணி வழிப&ட ஊ.

ெமாகணி எ)? 7திைர ெகா5@ ைபைய6 சிவ.=கமாக வழிப&ட
ெமாகணீ6ர
34].

ெகா=7 நா&' உ5ள+ [தி3வாசக

-------------102. அ பலளி
ெதளிவ9+ அய)மா அறியாத

திைல பதிஅ பலவாண

ளிய

ெபா9தி) இட வாF

- கீ தி தி3 அகவ 33 -
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+ைம கா&' ெபா35கா&'

எளிதி ளிய= 7'யாென)1

இைச7 ெப3ைம ஏ3ழவ

வள3

7'யி ெப3வாA

வள ேச ேசாழ மடலேம.

அ)னிய மத தா ஆ&சி கலக கால தி திைல நடராச ெப3மாைன எ4 +
ெகா4ேபா> ஓNாி ெபாிதா> இ39த ஒ3 ளியமர ெபா9தி ைவ +

G'வி&டன.
கலக

ஓ>9+ ெப3மாைன எ4 +வர யசிைகயி ைவ த இட

ெதாியா+

தவி தன. அ=7 ஏ உFத உழவ உFதபி) காைளகைள அவி + வி4பவக5

அ பல ளியி வி4வெதன ேபசின. அ பல தானி) இடமறி9+ நடராச
ெப3மாைன திைல7 ெகா4 ெச)றன.

நடராச ெப3மா) தி3வாNாி சிலகால

இ39தா. இ)1

சித பர6

ெசேப4க5 தி3வாN ேகாயி. உ5ளன. 7'மியா மைல வழியாக ம+ைர

ெச)ற நடராச பல ஆ4க5 கழி + ெசசி மரா&'ய கால தி மீ&கப&46
சித பர
------

வ9தைத6 ெசேப4க5 81கி)றன.

103. K% அர$ேகDற
 த 7லேசா ழிய3'

X&4 காணி யாளக@

க த எனேவ வரவைழ +

கவி7 கனக மைழெபாழி9ேத

சி த எ? ெபா) ைவ தவச9
நிதியி சதக

அர=ேகற

ைவ த அ3ணா சலராய)
வாவா

ேசாழ மடலேம.

ேசாழிய ேவளாள 7ல தி ேதா)றியவ3 , ேசாழ ம)ன7 'X&4

உாிைம(ைடயவ3 ஆகிய சி தாG ந5ளா1 ைவ திய.=க அவக5 மகனான
அ3ணாசல

எ)பவ ஆ மநாத ேதசிகாிட ேவ'ெகா5ள ேதசிக
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ேசாழமடல சதக

பா'னா. ேசாழமடல சதக

ச9நிதியி அர=ேகறிய+.

சி தாG ெபா)ைவ தநாத

-------------104. வாழி

அளைக ராச) வாழிெபா)னி
ளக

ஆ1 வாழி கிவாழி
மி7ேசா ழியவாழி

ெபா)ைவ தவச9 நிதிவாழி

தைழ(

சதக வாழிெகாF

மீதிவாழி ேசாணா&'

வள3

7'க5 மிகவாழி

வாழி ேசாழ மடலேம.

தைச அரச), ெபா)னி ஆ1, ேமக , ேசாழிய, சி தாG ெபா)ைவ த ஈவர)
ச9நிதி, சதக:, ெகாFைன, ேசாழநா&4 7'க5 ஆகியைவக&7 வா +
8றப4கிற+.
-----

105. வாழி
ச திாிபதியா

சகசிமக ராச) வாழி

தைசநக வாழிசமU தான

வாழி

அ தெபா)ைவ தவ3 அகி லாட

அ35வாழி இைச9தரா மப வாழி

வாழி

உ தமேவ ளாள7ல உயசி தாG
ஊாிL5ேளா அைனவக@

ைவ தேசா ழிய7'க5 அைன +

உவ9+ வாழி
வாழி

ைவயகெம லா தைழ + வாழி தாேன.
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சகசி அரச (1684 - 1711), தைச நகர , சமUதான

சி தாG ெபா)ைவ த நாத,

அகிலாடவ., இராமப சி தாG ேவளாளக5, ேசாழிய 7'க5

ஆகிேயா37 வா + 8றப4கிற+.
---------------

106. K% இயDறிய கால
சீெகா5 பிரபவ வ3ட
திகF

இடப தி=க5

நவிL

பா? வார

நாெகா5 இ3பா) ேததி
காெகா5 அமர பக

க3+ தசமி திதிேய

ஏெகா4 இல=7 இ3ப +
ஏழா

ந&ச திரேம.

107.

இ)னண ஆய நாேள

எFதினா) க)ன ேவ

ம)னி4

ஆ)ம நாத

மாெப3

7ரவ) ஆவா)

ம)னிய வள X ேசாழ

மடல சதக த)ைன6

ெசா)ன: ைற9+ பாவா>

ெசா.னி +ல=க மாேதா!

19.5.1723 அ)1 ேவ ஆ மநாத ேதசிக ‘ேசாழமடல சதக ’ எ)?

இ9:ைல 105 பாகளி எFதி ' தா.

த பாட. காO பசா=க 7றிக5 அைன +

ேசாபன (1723-24)

ஆ'7 ெபா39தி வ3கிற+. பிரபவ (1726 - 27) ஆ47 ெபா39தி
வரவிைல. எனேவ ேசாபன ஆேட ெகா5ளப&ட+.
------
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பாட% 5த% ,றி
அ=கா - 12

உைரெச> - 23

அசா+ - 18

உலகி

அட

உ1 ெத)

- 35

அ9நா5 - 7

அளைக - 105
அளி7

- 94

அற=8 - 70
ஆக

- 54

ஆயநீதி - 21
ஆ>9த - 39

85

எ&4 திைச

எ9த 7ல தி 17
எ9த நதிைய

11

எலா உயி

6

எ9த நா4 99

ஏ&'

ஆ)பா - 82

இைசகா- 48
இடம' - 88

இைளயா) - 19
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67

95

ஒ3வாமிF
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கர=க5 -- 8

க3ணாகர) - 91

கள தி - 97
க)னிபாக
கா7

- 79

- 38

7ணகி) - 47

ேசணா
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62
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கணா - 93

72

எண த7 பா
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ஆரவார - 98
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3

16

தைச

25
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52

தணீ 43
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7ண=ெகா5 - 81
7ல தி -86
8.7 - 20

ெகா&டைட - 90
ெகாடல= - 1

ேகாலாகல - 96
 த7ல - 103
ெசலா - 41
- 13

ெசL

ேதனா - 45
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ேதாளா - 101
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- 59
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-------------------பிDேசைக
ச$ககால; ேசாழக*
இராசXய

ேவ&ட ெப3நகி5ளி

இலவ9திைகப5ளி +சிய நல=கி5ளி ேச&ெச)னி
இள ெப3

ெச)னி

உ3வ பேத இளேச&ெச)னி
காிகா ெப3வள தா)

காாியா1 +சிய ெந4=கி5ளி

7ராப5ளி +சிய ெப39தி3மா வளவ)
7ளற + +சிய கி5ளி வளவ)
ேகா6ெச=கணா)

ேகாெப3 ேசாழ)

ேச&ெச)னி நல=கி5ளி

ெச3பாழி எறி9த இளேச& ெச)னி
தி த)

நL3 திர)

நல=கி5ளி த பி மாவள தா)

ெந>தல=கான இளேச& ெச)னி

ேபாைவேகா ெப3நகி5ளி
மணகி5ளி

' தைலேகா ெப3நகி5ளி

ேவப தடைக ெப3விற கி5ளி
இளேச&ெச)னி என ெபயெகாட Gவைர(

ஒ3வராகA

ெகா5வ.

அைடெமாழியி)றி ெந4=கி5ளி, நல=கி5ளி, கி5ளிவளவ) எ)1 சில

7றிகெப1கி)றன. ெப3ேசாழ), ெப3=ேகாகி5ளி, ேதவகி5ளி,
ெப3 P& ெச)னி, ெபால P&ெச)னி எ)1 சில 7றிகெப1கி)றன.

ச=ககால6 ேசாழ மரபி கி5ளி, ெச)னி என இ3 மர இ39+5ளைம ெபறப4 .

கி5ளி மரபின உைறTாிL , ெச)னி மரபின காாிL

ஆ'3கலா .
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5தைரய

ெப3 பி47  தைரய) (7வாவ) மாற)) 655 - 680
இள=ேகாவதி அைரய) (மாற) பரேமவர))

ெப3 பி47  தைரய) (வர) மாற))

680 - 705

705 - 745

விேட வி47 விFேபரதி அைரய) (சா த) மாற))
மா பி47 (ேபரதியைரய))

770 - 791

விேட வி47  தைரய) (7வாவ) சா த))

சா த) பழியி.

826 - 851

745 - 770

791 - 826

இவகள+ தைலநக நியம . சில ெச9தைல (ச9திரேலைக6 ச+ேவதம=கல ),

தைச எ)1 81வ.
பிDகால; ேசாழக*

விசயாலய ேசாழ) (846 - 881)

த ஆதி த ேசாழ) (871 - 907)

த பரா9தக ேசாழ) (907 - 953)
கடராதி த ேசாழ) (950 - 957)
அாிசய ேசாழ) (956 - 957)
இரடா

பரா9தகனாகிய 9தர ேசாழ) (957 - 970)

உ தம ேசாழ) (970 - 985)

த இராசராச ேசாழ) (985 - 1014)

த இராேச9திர ேசாழ) (1012 - 1044)

த இராசாதி ராச ேசாழ) (1018 - 1054)
இரடா

இராேச9திர ேசாழ) (1051 - 1063)

Mரராேச9திர ேசாழ) (1063 - 1070)
அதிராேச9திர ேசாழ) (1070)

த 7ேலா +=க ேசாழ) (1070 - 1120)
விகிரம ேசாழ) (1118 - 1136)
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7ேலா +=க ேசாழ) (1133 - 1150)

இரடா

ராசராச ேசாழ) (1146 - 1163)

இரடா
இரடா
G)றா
G)றா
G)றா

ராசாதிராச ேசாழ) (1163 - 1178)

7ேலா +=க ேசாழ) (1178 - 1218)
ராசராச ேசாழ) (1216 - 1256)

ராேச9திர ேசாழ) (1246 - 1279)

ேசாழ ெசேப(க*

ேபைரT6 ெசேப4 I

-

காிகா ேசாழ)

ேபைரT6 ெசேப4 II

-

காிகா ேசாழ)

உதேய9திர

-

த பரா9தக ேசாழ)

ேவளேசாி6 ெசேப4
ெசேப4

அ)பி ெசேப4

தி36ெச=ேகா&46 ெசேப4 I

-

-

-

தி36ெச=ேகா&46 ெசேப4 II

-

ெச)ைன அ3=கா&சிய6 ெசேப4

-

ப5ள) ேகாயி ெசேப4
ெல>ட) ெபாிய ெசேப4
கர9ைத6 ெசேப4

கர9ைத உதிாி6 ெசேப4

தி3வால=கா&46 ெசேப4

-

-

-

-

-

தி3கள6 ெசேப4 I

-

தி3கள6 ெசேப4 II

-

தி3கள6 ெசேப4 III

-

எசால

ெசேப4

கக தா அ3=கா&சியக6 ெசேப4

-

த பரா9தக ேசாழ)
9தரேசாழ)

9தரேசாழ)
9தரேசாழ)

9தரேசாழ)

உ தமேசாழ)

த இராசராச ேசாழ)

த இராசேச9திர ேசாழ)

த இராசேச9திர ேசாழ)

த இராசேச9திர ேசாழ)

த இராசேச9திர ேசாழ)
த இராசேச9திர ேசாழ)
த இராசாதிராச ேசாழ)
Mரராேச9திர ேசாழ)

த 7ேலா +=க ேசாழ)

-

த 7ேலா +=க ேசாழ)

அ3=கா&சியக6 ெசேப4 I

-

த 7ேலா +=க ேசாழ)

அ3=கா&சியக6 ெசேப4 II

-

இரடா

7ேலா +=க ேசாழ)

இரடா

இராசாதிராச ேசாழ)

ெல>ட) சிறிய ெசேப4

ப பா> பிாி)U ஆ ேவU
ப பா> பிாி)U ஆ ேவU
தி3கள6 ெசேப4 IV

-
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தி3கள6 ெசேப4 V

-

G)றா

பாடவம=கல

ெசேப4

-

சைடயவம) 9தர ேசாழ

இைவ அைன +

ஒ)றாக ெதா7கெபற ேவ4 .

ேவதாரணிய

ெசேப4

பா'ய)

த/ைச நாயக

ெசCவப நாயக)

1532 - 1580

அ6தப நாயக)

1580 - 1600

விசயராகவ நாயக

1633 - 1673

இர7நாத நாயக) 1600 - 1633
ம)னாதா 1674

த/ைச மரா2&ய
தலா ஏேகாசி

1676 - 1684

தலா சரேபாசி

1711 - 1729

சகசி 1684 - 1711
+ேகாசி
இரடா

1729 - 1735

ஏேகாசி 1735 - 1737

சா)பா>

1737 - 1738

ைசயாசி

1738

கா&4ராசா 1738
பிரதாபசி=

1739 - 1763

அமசி=

1787 - 1798

+ளசா 1763 - 1787
இரடா

சரேபாசி

சிவாசி1832 - 1855
----------

1798 - 1832

-

7ேலா +=க ேசாழ)

இராசராேச9திர ேசாழ ராசக5
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இராசராச1 காலதி% ேசாழ மடலதி% இ"த வளநா(க*
அ3ெமாழிேதவ வளநா4

f திாிய சிகாமணி வளநா4
உ>யெகாடா) வளநா4
நி தவிேனாத வளநா4

பா'ய 7லாசனி வளநா4
ேகரளா9தக வளநா4

இராசாசிரய வளநா4
இராசராச வளநா4

இராேச9திர சி=க வளநா4
வளநா4க5 அைன +

இராசராச) ெபயாிேலேய அைம9தி39தன. பிகால தி

வளநா4க5 ெப3கின. அைவகைள பி)வ3

ப&'ய. காக.

வளநா( நா(கI

[பிைற7றி75 வ&ட=க5]

அaமானஜீவ வளநா4, ேகரளா9தக வளநா4

ஆதJ நா4 [7ழி தைல]

அதிராசராச வளநா4, f திாிய சிகாமணி வளநா4

ேத நா4 [நாகப&'ன ]

[தி3வாN]

தி3வாN 8ற

அ3ெமாழிேதவ வளநா4
அளநா4 [நாகப&'ன ]
ஆவல 8ற

ேசg 8ற

ேசா 8ற

[ம)னா7', தி3 +ைறP']
[7ட9ைத, ந)னில ]

இைட அள நா4 [நாகப&'ன ]

இ=க5 நா4, இ=கநா4 [ந)னில ]
ம=கல நா4 [ந)னில ]

ைழகா&4 நா4

ெந)ம. நா4 [ம)னா7']
பிரா=காழிைட நா4

.T நா4 [நாகப&'ன ]

ற=கர ைப நா4 [ம)னா7', தி3 +ைறP']
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தக நா(

ேத நா4 [நாகப&'ன ]

தி3நைறT நா4 [7 பேகாண ]
[நாகப&'ன ]

வ.வல 8ற

[நாகப&'ன , தி3 +ைறP']

வடாைழ ேவ 8ற

Pபால 7லவ. வளநா4, உ>யெகாடா வளநா4
அ ப நா4, அ ப வ&ட

[ந)னில , மயிலா4+ைற]

திைரG நா4 [7ட9ைத, மயிலா4+ைற]
தி3நைறT நா4 [7 பேகாண ]

வனF+ைட வளநா4, இராசா6சிரய வளநா4

ெபா>ைக நா4 [தைச]
நி தவிேநாத வளநா4
ஆ 8ற

[7ட9ைத, பாபநாச ]

கர9தார நா4 [ராசராச வளநா4]
கர ைப நா(

கிழா 8ற

[தைச, பாபநாச ]

'6ேசாழநா4 [பாபநாச ]
நZ நா4 [பாபநாச ]

பா ணி 8ற

[ம)னா7']

ெவணி 8ற

[ம)னா7']

தசா 8ற

[தைச]

:ரேசாழ வளநா(
பா&ய ,லபதி வளநா(

ஆகா&4 8ற

[தைச]

எயிநா4 / எயிநா4 [தைச]

கிளிT நா4 / அக, ற [சித பர ]

தசா 8ற

[தைச]

விளா நா4 / விளா D நா4 [தி36சி]
பா'ய 7லாசனி வளநா4
ஆகா&4 8ற

[தைச]

கீ ெச=கிளி நா4, மீெச=கிளி நா4 [7ள D]
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வட சி1வாயி நா4 [7ள D]

ைட Gைல நாட

ஏாிT நா4 / ஏாி நா4 [தைச]

எயி நா4 [தைச]

இைடயா1 நா4 [தைச]

வட கவிர நா4 [தி36சி, ஆல=7']

கீ X' நா4, Xாி [ஆல=7']

கிளிT நா4 [தி36சி]

அககிளிT நா4 [தி36சி]

றகிளிT நா4 [தி36சி]

மீ ெபாழி நா4

பன&கா&4 நா4 [ஆல=7']பன=கிய நா4

ெப3வாயி நா4 [7ள D]

PதZ வ&ட

[தைச]

)றி 8ற

)1 [ப&4ேகா&ைட]

தசா 8ற

விளாநா4 [தி36சி]

[தைச]

இராசாதிராசவளநா4 [இராேச9திரசி ம வளநா&' பிாி9த+]

அதியம=ைக நா4 [சீகாழி]

71ைக நா4 [மயிலா4+ைற]
, /சி அள நா(

நலாg நா4 [7ட9ைத, மயிலா4+ைற]
நா=8 நா4 [சீகாழி]

தி3கFமல நா4 [மயிலா4+ைற, சீகாழி]

தி3வா. நா4 / ஆ. [சீகாழி]

தி3வி9த நா4 [மயிலா4+ைற]

ெவைணT நா4 [சீகாழி]

இராசக aர வளநா4 [ேகரளா9தக வளநா&' பிாி9த+]

XரZ நா4

71நாக) நா4 [71நாைக / 7ளி தைல]
உைறT 8ற

விளா நா4 [தி36சி]

[தி36சி, 7ளி தைல]
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இராசமேக9திர வளநா4 [ேகரளா9தக வளநா&' பிாி9த+]
71நாக) நா4 [7ளி தைல]

மீேகா&4 நா4 [7ளி தைல]

உைறT நா4 [தி36சி, 7ளி தைல]
விளா நா4 [தி36சி]

இராச நாராயண வளநா4 [உ>ய ெகாடா வளநா4]

ஆ8 நா4 [மயிலா4+ைற]

அ ப நா4 [மயிலா4+ைற, ந)னில ]
தி3வF9D நா4 [மயிலா4+ைற]

விைள நா4 [மயிலா4+ைற]

ெத)கைர இராசராச வளநா4
கா9தார நா4

ெத)கவிர நா4 [தி36சி, ஆல=7']
கீGேவ$ைக நா(
7)றி 8ற

பாைலT நா4

ேபரா நா4 [மயிலா4+ைற]

திைறG நா4 [7ட9ைத, மயிலா4+ைற]

தி3நைறT நா4 [7ட9ைத]

தி3வF9D நா4 [மயிலா4+ைற]

ெவணா4 [மயிலா4+ைற, ந)னில ]

விைள நா4 [மயிலா4+ைற]

விகிரம ேசாழ வளநா4 [வி3தராச பய=கர வளநா4]

அடா&4 8ற

[7ட9ைத, பாபநாச ]

இ)ன ப நா4 [7ட9ைத, பாபநாச ]

மிைற 8ற

[தைச]

விசயராேச9திர வளநா4 [அ3ெமாழி ேதவ வளநா4]

இைட அள நா4 [நாைக]
பன=7' நா4
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.T நா4 [நாைக]
ேத நா4 [நாைக]

Mரராேச9திர வளநா4 [இராசா6சிரய வளநா4]

மீமைல [சிறி]

Mரராேச9திர வளநா4 [உ>ய ெகாடா வளநா4]

தி3வF9D வளநா4 [மயிலா4+ைற]

வி3தராசபய=கர வளநா4 [இராேச9திரசி ம வளநா&' பிாி9த+]

இ)ன ப நா4 [7ட9ைத, பாபநாச ]

கீ கானா4 [சித பர ]

8ட நா4

71ைக நா4 [மயிலா4+ைற]
மணி நா4 [7ட9ைத]

ேமகா நா4 [சித பர ]

மிழைல நா4 [7 பேகாண ]

நலாg நா4 [7ட9ைத, மயிலா4+ைற]
ப3 நா4

விள9ைதயி 8ற

[சித பர

விள D நா4 [7ட9ைத]

வ&ட ]

ப)றிT நா4

பரைடT நா4
பரைவ நா4

ெபா>யி 8ற
.வல 8ற
)றி 8ற

[ப&4ேகா&ைட]

வல நா4 [ஆல=7']
வர8 நா4

வடகைர இராசராச வளநா4 [இராசா6சிரய வளநா4]

அழகைர நா4 [சிறி]
கலார 8ற

[தி36சி, லா7']

பா6சி 8ற

[லா7']

மீமைல நா4 [சிறி]

பிட நா4 [லா7']

ெபா>ைக நா4 [தைச]

ஊற D நா4 [ெபர பZ]
வடவழி நா4 [லா7']
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கீவ5@வபா' நா4 [சிறி]

இராசா6சிரய வளநா4 [மழநா4]

ெச ைற கட

[லா7']

கலார 8ற

[தி36சி, லா7']

பா6சி 8ற

[லா7']

மீமைல நா4 [சிறி]

தி3பிட நா4 [லா7']

வடவழி நா4 [லா7']

ெவ5ைளT கட

[லா7']

ெவேகா)7' காட
--------

[லா7']

இராச9தாி வளநா4 [உ>ய ெகாடா வளநா4]

ேபரா நா4 [மயிலா4+ைற]

இராேச9திர ேசாழவளநா4 [அ3ெமாழிேதவ வளநா4]

அளநா4 [நாைக]
ஆவல 8ற

[ம)னா7', தி3 +ைறP']

இைட அளநா4 [நாைக]

ெத)ம. நா4 [ம)னா7']

திாிவன F+ைட வளநா4 [இராசா6சிரய வளநா4]

கலார 8ற

[தி36சி, லா7']

பிட நா4 [லா7']

ெபா>ைக நா4 [தைச]
--------

தியாகவ. வளநா4 [இராசா6சிரய வளநா4]

மீமைல [சிறி]

ெபா>ைக நா4 [தைச]
-----

உலக F+ைட வளநா4 [இராசா6சிரய வளநா4]

கலார 8ற

[தி36சி, லா7']

வடவழி நா4 [லா7']

--------
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உல7ைட ேகாகிழான' வளநா4 [இராசா6சிாிய வளநா4]

கலார 8ற

[தி36சி, லா7']

ெபா>ைக நா4 [தைச]
------

உல7>யெகாட ேசாழ வளநா4 [உ>யெகாடா வளநா4]

ெவ)னா4 [மயிலா4+ைற, ந)னில ]

உல7>யெகாட ேசாழ வளநா4 [வி3தராச பய=கர வளநா4]

அடா&4 8ற

-----

[7ட9ைத, பாபநாச ]

உ>யெகாடா வளநா4

ஆ8 நா4 [மயிலா4+ைற]

அ ப நா4 [மயிலா4+ைற, ந)னில

71 P நா4 [மயிலா4+ைற, காைரகா]

ம3க நா4 [ந)னில ]

மா D நா4

ைழT நா4 [ந)னில ]

பா P நா4 [7ட9ைத]

பா ர நா4 [ந)னில ]
------

 தம. வளநா4 [நி தவிேநாத வளநா4 பிாி9த+]

'6ேசாழ நா4 [பாபநாச ]
பா ணி 8ற

ெவணி 8ற

[ம)னா7']

-----

[ம)னா7']

தீன சி9தாமணி வளநா4, உ பளநா4

7)g நா4 [தி3 +ைறP']

தீன சி9தாமணி வளநா4, பா'7லாசனி வளநா4

ஆகா&4 8ற

[தைச]

மீ ெச=கிளி நா4 [7ள D]

கலா 8ற
-------

[தி36சி, லா7']

விளாநா4 விளா D நா4 [தி36சி]

ேகயமாணிக வளநா4 f திாிய சிகாமணி வளநா4
அளநா4 [நாகப&'ன ]
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ம3க நா4 [ந)னில ]

ைழT நா4 [ந)னில ]

ப&டன 8ற

[நாைக]

தி3வாN 8ற

[தி3வாN]

--------

ேகய விேநாத வளநா4, ராசா6சிரய வளநா4

மிைற8ற , விைற8ற

ெபா>ைக நா4 [தைச]

[தைச]

-----

இர&டபா' ெகாட ேசாழவளநா4 [ேகரளா9தக வளநா&' பிாி9த+]

அ)னவாயி 8ற

[7ள D]

7)றிT நா4, 7)1X நா4 [7ள D]

ஒைலT 8ற
உற D 8ற
-------

[7ள D]

[7ளி தைல, தி36சி, 7ள D]

ஐய=ெகாட ேசாழ வளநா4, உ>யெகாட வளநா4

ஆ8 நா4 [மயிலா4+ைற]

71 P நா4 [மயிலா4+ைற, காைரகா]

ேபரா நா4 [மயிலா4+ைற]

தி3வF9D நா4 [மயிலா4+ைற]
விைள நா4 [மயிலா4+ைற]

--------

ஐயசி=க7லகாலவளநா4 [பா' 7லாசனி வளநா&' பிாி9த+]

மீ ெச=கிளி நா4 [7ள D]

சி1வாயி நா4 [7ள D]

ெத) சி1வாயி நா4 [7ள D]

வட சி1வாயி நா4 [7ள D]

ெத) கவிர நா4

7ளம=கல நா4 [ஆல=7', 7ள D]

ெத) பன=கா4 நா4 [ஆல=7', 7ள D]

வடபன=கா4 நா4 [ஆல=7', 7ள D]

ெப3வாயி நா4 [7ள D]
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ெத) மீ ெபாழி நா4

கடலைடயா+ இல=ைகெகாட ேசாழ வளநா4, இர&டபா' ெகாட ேசாழ

வளநா4

[7ள D]

அ)னவாயி 8ற
8டZ நா4

7)றிT நா4, 7)1X நா4 [7ள D]

ஒைலT 8ற
உற D 8ற

[7ள D]

[7ளி தைல, தி36சி, 7ள D]

வயலக நா4 [7ள D]

கயாணர=ெகாட ேசாழ வளநா4
'6ேசாழ நா4 [பாபநாச ]
பா ணி 8ற

[ம)னா7']

காிகாலக)ன வளநா4

வ5@வபா' நா4 [சிறி]

ேம வ5@வபா' நா4 [சிறி]
வ)னா4 [ெபர பZ]

ேகரளா9தக வளநா4

ஆதJ நா4 [7ளி தைல]
அ)னவாயி 8ற

[7ளி தைல]

XரZ 8ற
8டZ நா4

7)றிT நா4 [7ள D]

மீேகா&4 நா4 [7ளி தைல வ&ட ]
ஒைலT 8ற
உைறT 8ற
உற D 8ற

[7ள D வ&ட ]

[தி36சி, 7ளி தைல வ&ட ]

[7ளி தைல, தி36சி, 7ள D வ&ட ]

விளா நா4 விள D நா4 [தி36சி வ&ட ]
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f திாிய சிகாமணி வளநா4
அளநா4 [நாைக]

ேசg நா4 [7ட9ைத, ந)னில
இ=க5 நா4 [ந)னில ]
ம3க நா4 [ந)னில ]

ைழT நா4 [ந)னில ]

பைனT நா4 [ந)னில ]
ப&டன 8ற

[நாைக]

ேத நா4 [நாைக]

தி3நைறT நா4 [7ட9ைத]

[தி3வாN]

தி3வாN 8ற

ேவளாநா4, ேவளா [ந)னில ]

7லதீபசிகாமணி வளநா4 [f திாிய சிகாமணி வளநா4]

பைனT நா4 [ந)னில ]

7ேலா +=க ேசாழ வளநா4 [இராசா6சிரய வளநா4]

பா6சி 8ற

[லா7']

ெபா>ைக நா4 [தைச]

7ேலா +=க ேசாழ வளநா4 [f திாிய சிகாமணி வளநா4]

அ ப நா4 (வ&ட ) [மயிலா4+ைற, ந)னில ]

ேசg நா4 [7ட9ைத, ந)னில ]
இ=க5 நா4 [ந)னில ]

பைனT நா4 [ந)னில ]
.T நா4 [நாைக]

தி3நைறT நா4 [7ட9ைத]
ேவளா நா4 [ந)னில ]

 'ேசாழ வளநா4 [f திாிய சிகாமணி வளநா4]

பைனT நா4 [ந)னில ]

ற=கர ைப நா4 [ம)னா7', தி3 +ைறP']
வ.வல 8ற

[நாைக]

வடாைழ ேவ 8ற

[நாைக, தி3 +ைறP']

இராேச9திர சி ம வளநா4

அதிகம=ைக நா4 [சீகாழி]
அடா&4 8ற

[7ட9ைத, பாபநாச ]
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ஏமேபN நா4

இ)ன ப நா4 [7ட9ைத, பாபநாச ]

கா நா4 [சித பர ]
ெகாட நா4
7)ற 8ற

[உைடயா பாைளய ]

71ைக நா4 [மயிலா4+ைற]
மணி நா4 [7ட9ைத]

மிழைல 8ற
மிைற 8ற

[7ட9ைத]

[தைச]

நலாg நா4 [7ட9ைத, மயிலா4+ைற]
நவயZ 8ற

நா=8 நா4 [சீகாழி]
ெநL நா4
ப3 8ற

பிட நா4 [லா7']

ெபா>ைக நா4 [தைச]

தி3கFமல நா4 [சீகாழி, மயிலா4+ைற]

தி3வா. நா4 [சீகாழி]

தி3வி9த நா4 [மயிலா4+ைற]

ெவைணT நா4 [சீகாழி]

விள D நா4 [7ட9ைத]

தரணி F+ைடய வளநா4 [உ பள நா4]

7)g நா4 [தி3 +ைறP']

---------

ேசாழநா2&% ஆGவாக* ம$களாசாசன ெபDற தல$க*
காவிாி வடகைர
தி36சி ர 8ட

[சித பர ],
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[சீகாழி],

காழி6 சீராம விணகர

தி3மணி மாடேகாயி, தி3ைவ79த விணகர ,

தி3அாிேமய விணகர ,

தி3 அ)பி,தி36ெச ெபா) ெச>ேகாயி,

திரவ 3ேடா தம ,

தி3 ந9திர விணகர ,
தி3 ெதறிய பல ,
தி3மணி8ட ,

தி3 ேதவனாெதாைக,
தி3காவள பா',
தி3பா த) ப5ளி, தி3வா. தி3நகாி,

தி3ெவ5ள7ள , தி3வி9த, தி3ெவ5ளிய=7'
தி35ள

Pத=7', தி3ஆதJ, தி38டZ,

தி3கவி தல , தி3ேப நக, தி3வர=க ,

தி3கர பJ, தி3ெவ5ளைற.
---

காவிாி ெத1கைர

தி3உைறT, தி3 தைச மாமணி ேகாயி,

தி3க'T, தி37ட9ைத, தி3வF9D,

தி36சி1 .T, தி3 தைல6ச=க நாமதிய ,

தி3நைறT, தி3விணகர

(உபி.யப) ேகாயி),

தி3கணர , தி3நாைக, தி3கண=7',
தி3கணம=ைக, தி36ேசைற.

ேதவார பாட ெபற ேசா நா&4 தல=க5 190
காவிாி வடகைர தல=க5 6
சித பர

[திைல, தி3ேகாயி], தி3ேவ&கள ,

தி3ெந வாயி [சிவாி], தி3கழிபாைல [காைரேம4],

தி3நZ ெப3மண

[ஆ6சார ],
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தி3 மேய9திரப5ளி [ேகாயில' பாைளய ],

தி3ைல வாயி [ெத)],

தி3க.காG [அ)னப)ேப&ைட],

தி36சா> கா4 [சாயாவன ],
தி3பலவனீ6சர

[காவிாிP ப&'ன ],

தி3ெவகா4 [ேவதாரய ], தி3கா&4ப5ளி [கீைழ],
தி373கா [தி3ேமனி ெவ5ளைட],

சீகாழி, தி3ேகாலகா [தி3 தாளைடயா ேகாயி],
தி35ளி37 ேவ [ைவ தீவர) ேகாயி],

தி3கணா ேகாயி [71மாண7'],

தி3கைட' [கீF, கீைழT], தி3நி)றிT, தி3)8,
தி3நீ_, தி3 அ)னிT [ெபா)J], தி3ேவ5வி7',
தி3எதி ெகா5பா' [ேமைல தி3மணேசாி],

தி3மணேசாி [கீைழ], தி371ைக Mர&ட ,

தி3க3பறியZ [தைலஞாயி1 - ேமைலகாழி],

தி37ர7கா, தி3வாெளாளிg [தி3வாெகாளி D],
தி3மணி ப'கைர [இLைபப&4], தி3 ஓமா

.T,

தி3கானா&4 5, தி3 நாைரT,

தி3கட P [ேமைலகட P], தி3ப9தைண நZ,

தி3கசJ, தி3ேகா'கா, தி3ம=கல7',
தி3பன9தா5, தி3ஆ>பா', தி36ேச>ஞZ,
தி39+ேதவ)7', தி3வியZ, தி3ெகா&ைடT,
தி3இ)ன ப, தி3ற பய , தி3விசயம=ைக,

தி3ைவகா [விவவன ], தி3வட7ர=கா4+ைற,

தி3பழன , தி3ைவயா1,
தி3ெந> தான

[திைல தான ], தி3ெப3 .T,

தி3மழபா', தி3பF [கீைழ], தி3காJ,

தி3அ)பி ஆல9+ைற, தி3மா9+ைற,

தி3பா1ைற, தி3ஆைனகா, தி3ைபஞீ. [லா7'],
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[தி3வாசி], தி3ஈ=ேகா>மைல,

காவிாி ெத1கைர தல$க*

தி3வா&ேபாகி [இர தனகிாி, மாணிகமைல],

தி3கட ப9+ைற [கட ப ேகாயி, 7ழி தைல],
தி3பரா> +ைற

தி3க7' மைல [உ>யெகாடா) ெப3மைல],
தி3Gகீ6சா

[உைறT], தி36சிராப5ளி,

தி3 எ1 பிT [தி3ெவ1 P], தி3ெந4=கள ,
ேமைல தி3கா&4ப5ளி, தி3வால ெபாழி,

தி3P9+3 தி, தி3க'T, Mர&டான ,

தி36ேசா1 +ைற, தி3ேவதி7', தி3 ெத)7' [தி&ைட],

தி35ளம=ைக [பபதி ேகாயி]

தி36சகரப5ளி, அ>ய ேப&ைட,

தி3க3கா [தி3களா], தி3பாைல +ைற [பாபநாச ],
தி3நZ, தி3ஆ [பபதீர ], தி36ச திற ,

தி3ப&\6ர , தி3பைழயைற [வடதளி], தி3வலழி,

தி37ட9ைத காேராண

[7 பேகாண

தி37ட9ைத கீேகா&ட

ேசாேமவர],

[7 பேகாண

தி37டG7, தி3 நாேக6ர ,

நாேகவர],

தி3விைடம3D [ம தியா6ன ],
தி3 ெத)7ர=கா4+ைற, ஆ4+ைற,

தி3நீல7' [ெத)ன7'], தி3ைவக மாடேகாயி,
தி3நல

[ேகாேனாி ராசர ], தி3ேகாழ ப ,

தி3வாவ4+ைற, தி3 +3 தி [7றால ],

தி3வF9D [ேதரF9D], தி3மயிலா4+ைற [மாTர ],
தி3விளநக, தி3பறியZ,

தி36ெச ெபா)ப5ளி [ெச பனா ேகாயி], தி3ஞனிப5ளி,
தி3வல ர

[ெப3 ப5ள ], தி3 தைல6ச=கா4,
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தி3 ஆ8 [தா)ேதா)றி மாட ], தி3கட [Mர&டான ],

தி3கட மயான , தி3ேவ&ட 7',

தி3 ெதளி6ேசாி [ேகாயிப +], தி3 த3மர ,
தி3ந5ளா1, தி3ேகா&டா1,

தி3அ ப [ெப39தி3ேகாயி],
தி3அ ப மாகாள

[ேகாயி தி3மாகாள , அ ப],

தி3 மீய6X, தி3 மீய6X இள=ேகாயி, தி3 திலைதபதி,

தி3பா ர , தி36சி17', தி3 Mழிமிழைல,
தி3 வ)னிT, தி3க3வி.,

தி3ேபOெப39+ைற [தி3ப9+ைற],

தி3 நைறT6 சி தீ6ர ,

தி3அாிசிகைர  D [அழகா  D]

தி36சிவர , தி3கலயநZ [சாேகா&ைட]

தி3க37' [ம3தா9தநZ], தி3வாசிய ,
தி3ந)னில + ெப3=ேகாயி, தி3ெகா\6சர
தி3பைனT, தி3வி7', தி3கZ,

தி3கZ வ தமானீ6ர , தி3இராமனதீ6ர ,

தி3பயg [தி3பயற=7']

தி36ெச=கா&ட=7' [கணபதீ6சர ], தி3ம3க,
தி36சா தம=ைக அயவ9தி,
தி3நாைக காேராண

[நாகப&'ன ]

தி36சிக, தி3கீேவ, தி3 ேத,

தி3ப5ளியி) 8ட, தி3வாN அராெநறி,

தி3வாN P=ேகாயி [Gல&டான ]
தி3வாN பரைவ(மடளி,
தி3விளம, தி3கரMர

[கைரயர ]

தி3ெப3ேவ [கா&_ ஐய)ேப&ைட]

தி3 தைலயால=கா4, தி37டவாயி,

தி36ேசைற [உைடயா ேகாயி], தி3நாZ மயான

தி3க4வா>கைர  D [ஆடா5 ேகாயி]

[நா D]
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தி3இ3 Pைள [ஆல=7']

தி3அரைத ெப3 பாழி [அாி +வார ம=கல ]

தி3அவளிவZ, தி3பாிசி நியம

[பாிதியப ேகாயி]

தி3ெவணிT, தி3PவJ,
தி3பாதாேள6ர
தி36சிேறம

[பா பணி, பாமணி], தி3கள,

[சி தாG], தி3Aசா தான

தி3 இ4 பாவன , தி3க'7ள ,

[ேகாயிZ]

தி3 தடைல நீ5ெநறி [தடைல6ேசாி], தி3ேகா&_,

தி3ெவ4ைற, தி3ெகா5ள D [தி3கள P]

தி3ேபெரயி [ஓைகேபெரயி], தி3ெகா5ளி கா4,

தி3 ெத=8 [தி3 த=8], தி3ெந.கா,

தி3நா&'ய தா)7', தி3காறாயி [தி3காைறவாச]

தி3க)றாP, தி3வ.வல , தி3ைக6சின ,

தி3ேகாளி. [தி37வைள], தி3 ெத) தி3வா>G,

தி3மைறகா4 [ேவதாரணிய ], தி3அக தியா)ப5ளி,

தி3ேகா' 7ழக [7ழக ேகாயி]

----------------

