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பதி#பாள "றி#$

டாட ஐயரவக

ேசமி; ைவ; ள தமி< க3=லதினி) அாிய தமி<

-.கைள ெவளியி1வைத, ஐயரவக

ெச%;வ?த ஆரா%&சிைய ெதாட?;

ெச%வைத அவ ேபரா. விள@! இ?த -. நிைலய கடைமயாக
ெகா21 ள;.

இ?த -. நிைலயதி. உ ள தமி<&7வAகைள, ைகெய ;" பிரதிகைள
அBவ"ேபா; ஆரா%?; இ;வைர 60 -.க
ஐயரவக

ெவளியிட" ெப) ளன. இவ)ள

ெவளியி1 ள 93 -.கC, -. நிைலயதி உாிைமெப), ம)

பதி"பாக அBவ"ேபா; ெவளியிட"ெப) வ3கிறன. இவறி. பல -.க
ைகவச இ.ைல. 53 -.கேள இ"ேபா; கிைடகிறன. இைவகைள எ.லா
ம)பதி"#& ெச%; உலகி. எ.லா3! தைடயிறி கிைடக& ெச%ய ேவ21
எப; -. நிைலயதினாி ஆைசயா!. இவ)!ாிய 9லதன இைமயா.
இ"பதி"# ேவைல ெம.ல ெம.ல நைடெப) வ3கிற;.

9வ3லா, தி3!றால நாத உலா, !லைச உலா, ச@கர ராேச?திர ேசாழலா
ஆகிய உலா -.கைள -. நிைலய ஏகனேவ ெவளியி1 ள;.

'வாேபாகி உலா' எ இ?த -. இ"ேபா; ெவளியிட" ெப)கிற;. 16ஆ
-றா2ைட& சா?த ேசைற கவிராச பி ைள எபவ இத ஆசிாியராவா.
1890. இ?-( 9ல ம1 ெவளியிட"ெபற;. இ?த -ைல விாிவான
'ைர !றி"#ைரகCட இ"ேபா; ெவளியி1 வா%"ைப -. நிைலய
ெப) ள;.

-. நிைலய நிவாக !

அ@கதின3, நீ2டகாலமாக தி.( தமி<&

ச@கதி உ)"பினராக அ&ச@கதி 'ேனற@கC! உ);ைணயாக
உ ளவ3, சிற?த தமிழறிஞ3 அபிமானிமான  எ.  நிவாைசயரவக
பதி"பி! ப"ைப எ) இ?-H!& சிற?த 'ைர, !றி"#ைர, -லாசிாிய
வரலா), வாேபாகி வரலா) ஆகியவைற எ தி ளாக . அவக
உைழ"ைப, ஆரா%&சியி தைமைய -ைல" பA"பவக

உணரலா.

அவகள; இ?த" பணி! -. நிைலய ெபாி; நறி ெசH;கிற;.
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உாிய காலதி. ந.ல 'ைறயி. அ&சி1 ெகா1த நாவ. ஆ அ&சக;!
-. நிைலய நறி ெசH;கிற;. இ?-. ெவளிவர" பலவைகயி. உதவிய
அறிஞ ெப3மகC! நறி ெசHத -.நிைலய கடைம"ப1 ள;.
ெம.லேவ ஆயி ெதாட?; பல -.க

-.நிைலய வாயிலாக

ெவளிவர.ேவ21 எப; -. நிைலயதி ேநாகமா!.

தி3வாமி4

'. ேகா. ராம

15-1-1980)

ெகௗரவ" பா;காவல
டாட உ. ேவ. சாமிநாைதய -. நிைலய.

---------------)க*ைர

இ;வைரயி. அ&சி. ெவளிவராத தமி<&7வAகைள" பதி"பி; ெவளியி1வ;
ேபாேற, '# அ&சிட" ெப) இ) கிைட"பத! அாிதாக6' ள
-.கைள& சீாிய 'ைறயி. அ&சி1 ெவளியி1தH மிகமிக இறியைமயா"
பணியா!. ெசற -றா2AH அத! '# அ&சிட" ெபற பல -.க ,
இ?-றா2Aன! காண எளிதி. கிடாத அ3 #ைதய.களாக உ ளன.
இதைகய - #ைதய.களி(3?; அக<?ெத1த அ3?தனமா% விள@!
-.கC

ஒ) இ"ெபா ; ெவளியிட"ெப) இரதினகிாி உலா.

இ?த உலாவி அ&7" பிரதி டாட உ.ேவ. சாமிநாைதய அவகளி -.
ெதா!"#கC

ஒறா%, காகித 'த(யன மகி, ஏ1க

சிைத?; ள நிைலயி.

காண" ெபற;. இ"பிரதியி 'தபகதி. 'வாேபாகிெய
இரதினகிாிலா' Kைவ, அLடாவதான க(யாண 7?தர 'த(யாரா.
பாைவயிட"ப1 திாிசிர#ர சரா" ம.ள... ஒ2A'ைதய"பி ைளயவக
!மார3 மண"பாைற A"Aதாசி.தா ஆM கிளா!மாகிய ம.ள.  ஒ.
'ைதயபி ைளயவகளா. இவர; ஆமாத ந2ப காNசி
நாக(@க'த(யார; ெசைன இ?; தியலாஜிக. ய?திரசாைலயி.
பதி"பிக"பட;. விகிதி » #ரடாசி 1890” எ) காண" ெப)கிற;. 90
ஆ21கC! ' அ&சான இ"பிரதியி. 408 க2ணிகCட -. ' வ;
Kதியாக இ3?; இ?-( 9ல அ&சான பிற! இத இதர பதி"#கேளா,
உைரட PAய ேவ) பதி"#கேளா ெவளிவ?ததாக ெதாியவி.ைல.
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இரதினகிாி என"ெப) வாேபாகி தலசப?தமாக மகாவி;வா மீனாசி
7?தர பி ைளயவக

பாAய கலபகைத !றி"#ைர 'த(யவ)ட

ம)பதி"பிட இ?த -லக இதலதி!ாிய உலாைவ அ&சிட க3திய;. இ;
ேசைறகவிராசபி ைள பாAய உலா -.கC

ஒறா% ெசா. நய, ெபா3

நய,

வா%?ததா% உ ளைமக21, 9லமா ள இ?-ைல உைர!றி"#
'த(யவ)ட -லகதா ெவளியிட வி3பின. அத விைளேவ உைரட
PAய இ"பதி"#.

தமி< இலகிய இலகண@களிH, சிற"பாக& ைசவ-.களிH சிதா?த
சாதிர@களிH ெப3 #லைம வா%?; விள@! காNசி#ர மகாவி;வா தி3.
அ3ைண வAேவ. 'த(யா அவகைள அQகி இத! உைரவ!; தர
-லகதா ேகடேபா;, அவக

மன'வ?; அாியேதா !றி"#ைர எ தி

வழ@கினாக . இ?த !றி"#ைரைய ேமH ச) விாி6ப1தி, தலசப?தமான
வரலா)கைள உட ேச; ெவளியிA பயைடயதா! என -லக"
பதி"# ! வின க3தின. இ"பணி எனிட ஒ"பைடக" ெபற;.

நா இதைன" பாிேசாதிதேபா; ஒ3 சில விள@காத இட@கைள அறிய
'யேற. ெசைன" ப.கைலகழக தி3!ற

ஆரா%&சி"ப!தி

விாி6ைரயாள வி;வா தி3. '. ச2'க பிைளயவகைள அQகி இ?-ைல
விாிவான 'ைறயி. பதி"பி! ேநாக பறி கல?; ஆேலாசிேத. அவக
-. ' ைம பA;" பா; நா க3தியபA ெச%வ; ெபா3தமா! எ)
Pறினாக . நா@க
'த(யா அவக

இ3வ3 -ைல ' ைம தி3. அ3ைணவAேவ.
ஏகனேவ எ தி ள !றி"#ைரயி ;ைணட P?;

வாசி; ஆரா%?ேதா. அத பயனாக !றி"#ைர ேமH விாி6ெபற;.
இைடயிைடேய, உைரதர"படாதி3?த சில 'கிய ப!திகC! உைர!றி"#க
ேசக"படன. ஆயி இ?-(. விள@காத சில இட@க

இ விளக

ெபறவி.ைல. உலா இலகண பறிய விாிவான 'ைரெயா), இரதின
கிாி தல வரலா), சிப& சிற"#க , க.ெவ1க

இைவகளட@கிய ஒ3 ப!தி

ேசக"படன.

ஏகனேவ !றி"#ைர எ திதவிய தி3. அ3ைணவAேவ. 'த(யா
அவகC!, #;!றி"#கைள உைர விளக@கைள ேச;&
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ெசைமயா!வத! உதவிய தி3. ச2'கபி ைள அவகC!
எைடய6 -லகதா3ைடய6 நறி உாிதாகிற;.

இ?-ைல ெவளி ெகாணரேவ21 எ) எைன" பணி;, அBவ"ெபா ;
என! உசாகமளித -லக கா"பாள தி3. க. 7"பிரமணிய அவகC!
என; மனகல?த நறி. இ?-ைல" பதி"பி!@கா. எ உடனி3?; உைர
' வைத ம)'ைற விாிவாக ஆரா%?; அBவ"ேபா; அாிய க3;கைள&
ெசா.( எைன இ"பணியி. ஆ<திய -. நிைலய உதவி கா"பாள தி3. '.
ேகா. ராம அவகC! நா மிக6 கடைம"ப1 ேள.

ஆவதா. ெபா ;ேபாகாக தமி< பயி)வ3 எைன இத! ெபாிய
பதி"#" பணியி. ஈ1ப1திய இரதினகிாிநாதாி தி3வ3ைள எ2ணிெய2ணி
மன ெமாழி ெம%களா. வண@கி" ேபா)கிேற. உலா இலகிய வாிைசயி.
சிசில தனி&சிற"#கைள ெகா21 திக  இரதினகிாி உலாைவ அறிஞ
உலக க) இ#)வதாக.

இ?-ைல" பA! அபக , !றி"#ைரயி. ஏேத மாற@க

ெச%ய

ேவ2Aயி3"பி அவைற, இ?-(. விளக ெபறாத வரலா)க
ெதாியவாி அவைற அ# P?; -. நிைலய;! ெதாிய"ப1தினா.
அ1த பதி"பி. அைவகைள நறியறிேவா1 ேச; ெகா ள உத6.

ஆக1, 1979

எ.  நிவாச

தி3வாமி4

(தி.( தமி<& ச@க)

-------------+லாசிாிய வரலா,

ெபய
இ?-லாசிாிய ேசைறகவிராச பி ைள எபவ. இவ3ைடய இயெபய
இனெத) ெதாியவி.ைல. Sைர கவிராச ப2Aத, ெச@ேகாைட கவிராச
ப2டார எ ெபயகைள ேநா!@கா. ப2ைட காலதி. சில3!
கவிராச எேற இயெபய இ3?ததாக ெதாிகிற;.

ஊ
ேசைறகவிராசபி ைள எ) இவ ெபய வழ@!தலா. இவ3ைடய ஊ ேசைற
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எ) ெதாிகிற;. ேசைற எப; ேசாழநாA. உ ள; ேதவார" பாட.
ெபற;மாகிய தி3&ேசைற எபேதா அ.ல; ேசU எபத ம5உேவா ெதாிய
வி.ைல. ேசாழ நாA. பல ஊக

ேசைற எ ெபய3ைடயன. அவ)

இவ

வா<?; வ?த; எB= எ) ;ணிதகி.ைல. இவ ஒ3 சமய பா2Aய
நாAனைர ேநாகி 'இ?த ேதச"#லவ மன;! இAெயன வ?ேதகா2' எ)
Pறியி3த( பா2A நாAன அ.ல எ) க3த"ப1கிற;.

"/
இவ ெதா2ைடநா1 க3ணீக மரபி. கAைகய !Aயி. பிற?தவ.
ஊராசி#ாி மகாசைப! கAைக எற வழ! சாஸன@களி. உ21.
ஆயி, இ&ெசா. அரச! ம@கல கவி பா1ேவா, நாழிைக கவி P)ேவா
எற ெபா3 களி. 'W.களிேல பயி.கிற;. 'க3ேணச ேசைற
கவிராசராச' எபதனாH, தமி< நாவல சாிைத (238) இவைர ‘கAைகயா
ேகாலாகல' எ) Pற"ப1வதாH இவ க3ணீக எபைத உணரலா.
க3ணீக எபா கணக. கணககC!" பி ைள"பட உ21.

சமய
இவ ைசவ சமய K2ெடா கியவ. '3க கட6ைள உபாசி; ம?திரசிதி
ெபறவ.

$லைம
தமி< இலகிய இலகண -.களிH, ைசவ சிதா?த சாதிர@களிH, சிவ
#ராண@களிH மிக பயிசி உ ளவ. ெசா.(னிைம ெபா3ளினிைம வா%?;
அதிவிசிதிரகரமான ெச%க

ெச%த(. வ.லவ. சிலவறி. சிேலைட, மட!,

திாி# 'த(யன அைம?தி3!. இவ3ைடய ெச%க
இதைகய #லைம உ ளவ எப; இவ3ைடய -.கC

ெசபாகமானைவ. இவ
ஏேத ஒ3

பாகைத" பA; அறிபவகC! ந! #ல"ப1. தி3. பி ைளயவகC!
தமி< ெமாழியினிட; ள பறிைன தி3காளதி நாத உலாவி. அவ
அெமாழியிைன" பறி P)@கா. ‘ஓ@! தமிேழா' (199) எ), 'ெச?தமி< ேச
ஆலவா%' (280) எ), 73தி தமி< பாA' (305) எ) #க<?; பா1வ; க21
உணரலா.

இவ தமி<"#லவக

பா. மிக வணக உைடயவ. ஆயி வா;!

வ?ேதாைர ெவ) அட! ஆறHைடயவ. இவைர இவைரெயாத #லவக
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#க<?; பாராA" பாA ளன. அ?தககவி Sரராகவ 'த(யா தா பாAய
ேச4 '3க பி ைளதமிழி. ‘கவிராச இ"பிராமிைச ெச%த தி36லா
க(ெவ ைள க)3கலா' எ), தி3வ2ணாமைல" பரேம7வர" #லவ
'க2ணா மதி! கவிராச சி@க' எ), ெபய ெதாியாத #லவ ஒ3வ
‘S)#க< ேத) கவிராச ராச' எ) #க<?; ளைம இவ #லைம!& சா)
பக3.

ெச%கைள விைர?; ெச% ஆற. உைடயவரா% இ3?தைமயி
'ஆ7கவிராச' எ), அ@ஙன பா1 #லவ பலாி ேமப1
விள@கினைமயி 'ஆ7கவிராசராச' எ), 'ஆ7 கவிராச சி@க' எ) #கழ"
ெபறவ. ேச4 '3க உலாவி இ)தியி. -ைல ஒேர நாளி. பாAயதாக,
'ெவறி க3ேணச ேசைற கவிராசராச, ஒ3 நாளி ெசான உலா' எ)
Pறியி3"பதி(3?; இவ ஆ7கவி எபைத உணரலா. வ2ண பா1த(.
மிக ஆற. உைடயவரா% இ3?தைமயி ‘வ2ண களNசிய' எ) இவ
அைழக"படா. இவ வ2ண பா1த(. மிக ஆற. உைடயவ எபத!
‘சிைலகாம உடெலாிய' எ தி3வ2ணாமைலயா வ2ணதி., இர2டா
கைலயி., சிவதல" ெபயகைள அைடெமாழியிறி அைமதி3தேல ேபாதிய
சாறாக உ ள;. இ தி3தல"ெபயகளி. 'தி3அரைத"பதி' எ) இரதினகிாி
எற வாேபாகிைய !றி"பி1 ள; !றி"பிடதக;.

ஆதாிதவக
தி3காளதியி. இ3?தவ3, ெச@!?த மரபின3, சிவ பதி&ெச.வ
வா%?தவ3மாகிய ேவ@கடராச 'த(யா எ பிர#வி அ3ைம" #லவராக
இ3?; அவரா. அ#ட ஆதாிக" ெப), அ?த தலதி. ெப3பாH த@கி
கால@கழிதவ. அவபா. மிக நறியறி6ைடயவ. 'தகிணைகைலயி. வா<
ெச@!?த!ல ேவ@கடராய தி3வாச#லவ' என தைம இவ
#ல"ப1தியி3தலா. இதைன உணரலா. தி3காளதிநாத உலாைவ&
ெச%விதவ ேமPறிய பிர#வாகேவ இ3க ேவ21 எ) இதனா.
ெதாிகிற;. இவ அ?த" பிர#வினாH பிற ெகாைடயாளிகளாH ப.ல! வாிைச
'த(யன6 மிக பாிசி.கC அளிக" ெபறவ.

பா2A நாA(3?த சீவி( மாற3ைடய பரபைரைய& சா?தவ3 இராம
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பா2Aய எ) ெபய ெபறவ3மாகிய சிறரச ஒ3வாிட ெச), விைரவாக"
பா1 த'ைடய ஆறைல" #ல"ப1தி அவைர விய"#ற& ெச%; பல
பாிசி.கைள" ெப) மீ2டவ.

தி3வ2ணாமைல நாத மீ; வ2ண பாAெகா21 அர@ேக)தகாக
அதலதி! இவ பல சிற"#ட ெசறா எ), அகாலதி. அB=ாி(3?த
உ2ணா'ைல எ.ல"ப நயினா எ தமி<" #லவ இவ வரைவக21
ஒ;@கி மைற?தா எ), அ; ெதாி?த பரேம7வர" #லவ எபவ அவைர
(எ.ல"ப நயினா) அவமதி; Pறின எ) ெதாிகிறன.

கால
இவ கால 16-ஆ -றா21 எப. அ?தககவி Sரராகவ 'த(யா
தாமியறிய ேச4 '3க பி ைள தமிழி. (அ#(-10) 'தவிராத' எ
ெச%ளி. இவ ெச%த ேச4 '3க உலாைவ" பாராA Pறியி3தலா.
இவ3ைடய கால அவ3ைடய காலதி! '?தியெத) ெதாிகிற;. தமி<
நாவல சாிைதயி. அ'த(யா3ைடய ெச%கC! 'ேன இவ3ைடய
ெச%க

ைவக" ெபறி3தH இதைன வ();.

இவ ெதபா2A நாடா2ட சீவலமாற எற பா2Aயைன 'இ?த ேதச" #லவ
மன;! இAெயனவ?ேத கா2 இராமா சீவலமாறா* பா2Aய ராச
வேராதயேன' (தமி<நா-239) எ) பாAயி3த( அ"பா2Aய காலதவ இவ
எப; ெதாியலா. அBவரச பட ெபற; கி.பி. 1564-ஆ ஆ2டா!.
* ('சீவி(மாறா' எ) பாட. சீவல, சீவி(, எபன 'சீவ.லப: எபத திாி#.)

+& நய
தமி< நாAH ஈழ நாAH கவிஞ ெப3மா எ) #க<பைட; விள@கிய
Sரராகவ 'த(யா ேமPறிய ெச%ளி. தி3'3கா)"பைட, தி3"#க<,
க?த#ராணமாகிய இவறி வாிைசகளி., இவ இயறிய ேச4 '3க உலாவி
ெபயைர ைவதி3தலறி, 'கவிராச இ"பிராமிைச ெச%த தி36லா
க(ெவ ைள க)3கலா' எ) அ3ைமயாக" பாராA Pறியி3த.
இவ3ைடய வாகி உயைவ அத நைடயி இனிைமைய அதி.
அைம?; ள பதி& 7ைவைய விள@க& ெச%கிற;.
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ேமPறிய ேச4 '3க உலாவி., 'ேசைற கவிராச ெசான6லா" பA;&
ேசாதிெபற தாலாA' (க2ணி 152) எ) Pறியி3தைல, தி3காளதி நாத
இடகாமிய கடைள க(;ைற மாைலயி. 'ெசவிராசிய' எ 77-
ெச%ளி. ‘#விராச பா2Aய சித;ேகப" #கற சிர கவிராசராச
கயிலா#ேரசந@ காளதிேய' எ) ;திதி3தைல, பிற ெச%களி. இ@ஙன
Pறியி3தைல ேநா!ைகயி. த'ைடய வாகி. த'ைடய ெபயைர
த'ைடய ெச%

நயைத எ?தவைகயாகவாவ; எ1; கா1 ஒ3வைக

வழக இவ3! இ3?த; எ) ெதாிகிற;.

சமகால# $லவக
தி3வ2ணாமைல" பரேம7வர" #லவ, உ2ணா'ைல எ.ல"ப நயினா
'த(ேயாக

இவ காலதி3?த #லவக .

இவ ெச த +&க
தி3காளதி நாத உலா, *தி3காளதிநாத இடகாமிய கடைளக(;ைற
மாைல, ேச4 '3க உலா, தி3வ2ணாமைலயா வ2ண, தி3வாேபாகி
நாத உலா ஆகிய -.க

சில தனி" பாட.கC இவரா. ெச%ய" ெபறன.

(*இ?-. இ"ேபா; கிைடகவி.ைல.)
ேச%ெதா2ட #ராணதி. இவைர"பறிய வரலாைற ேதW வரகவி
ெசாக(@கனா அவக

22 பாட.களி. பாA ளா.

-----------------------)ைர

தமி<ெமாழியி. ெதா.கா"பிய 'தலான இலகண@கC, ப;"பா1
எ1ெதாைக 'த(ய இலகிய@கC நம! கிைட; ள -.களி. மிக"
பழைமயானைவ. ெதா.கா"பிய கால;!" பின இலகிய வைகக

ேமH

ேமH வள&சிறி3கிறன. ெதாைக -.கைளய1;, பதிென2
கீ<கண!, ஐெப3 கா"பிய@க , ஐNசி)கா"பிய@க , இதிகாச@க ,
#ராண@க , ேதாதிர@க , சாதிர@க , சிறிலகிய@க
இலகிய@கைள" #லவ ெப3மக

என"பலவைகயான

தமி< அைனயி தி3ேமனி!

அணிகலகளாக& ெச%; அணிவி; ளாக . பிகால; ேதாறிய
இலகிய@கC! ெதா.கா"பிய 'னேர ‘வி3?;' எ) இட வ!;

11

இலகியெநறி!" ெப3வழி ெச%; ளா. தமி<ெமாழி! உாியவாக Pற"ப1
ெதா2Zறா)வைக& சிறிலகிய@க

அ.ல; பிரப?த@களி.

ெப3பாலானைவ அBவி3?தி. அட@கிவி1கிறன.

உலாவி இலகண
உலாெவப; தமி< ெமாழி!ாிய ெதா2Zறா)1 வைக" பிரப?த@கC
ஒ). பா1ைடதைலவ உலாவ3தைல& சிற"பி;" பாட"ப1த( இ;
இ"ெபய ெபற;; உலா - பவனி. இ?த" பிரப?த உலா"#ற என6
உலாமாைல என6 வழ@!. இ; க(ெவ2பாவா. இயற"ப1.
இளைம"ப3வ'ைடய தைலவ Sதியி.2 பவனி வ3ைகயி. அவைடய !ல,
!A"பிற"#, பரபைர 'த(யவறா. இதைக& சிற"# ளா எப;
ேதாறPறி, அBSதியி. உ ள ேபைத 'த. ேபாிள ெப2 ஈறான 3ஏ ப3வ"
ெபா;மகளி3 அவைன க21 கா'றதாக" பாட"ப1வ;.
--(1 பிேசைக-1
2 Sதி எற; உ3திர கணிைகய உைற Sதி என உைர"ப. இதைன மடவா
வளாக எப.
3 ேபைத 'த. ஏ

ப3வ மகளிக

ேபைத, ெப;ைப, ம@ைக, மட?ைத, அாிைவ,

ெதாிைவ, ேபாிள ெப2 எபவக )

தமி< ெமாழியி 'த. -லாகிய ெதா.கா"பியதி. #றதிைண இய. [திர 30. ‘ஊெரா1 ேதாற' உாி; என ெமாழிப' எ) வ3கிற;. ஓ ஆடவ
ஊாினிடேத உலாவ3த. உ21 எ இBவிலகண அகாலதிேலேய
மன ேபாற ெப3@!Aதைலவ சிசில சமய@களி. ஊாினகேத ெப2A
காண எழி.மி! ேதாற;ட ேதா)த. வழகி. இ3?த; எபைத"
#ல"ப1;. இ"ேபா; அரசிய. தைலவகC, ;றவிகC, பிறநா1"
ெப3மகC ஒ3 நகர;! விஜய ெச%@கா. அவகைள" பவனியாக
அைழ; வ3வ;21. இதைன" படண" பிரேவச எப. இ;6 ஒ3வைக
உலாேவ.

இ&[திர;! உைர க2ட ந&சினாகினிய ‘ப! நிற காம ஊாி.
ெபா;மகளிெரா1 PA வ?த விளக' பாடா2 திைண! உாிெத) P)வ
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ஆசிாிய ; ேதாற' எற; அகாம ேதவாிட;, மகளிட; விள@!
விளகைத; அ; பி ேளா எ

ப3வமாக" ப!; க(ெவ2பாடாக&

ெச%கிற உலா& ெச%ளா' எ), அ1த [திர உைரயி. 'ஊெரா1
ேதாற' பரைதய கறி !லமகளி! Pற"படா;' என6 எ தி ளா.

பிரப?த உ3வதி. பிென ?த உலாகளி. இக3; வ()த" படவி.ைல.
எ?த உலாவிH அழ!ைடய ெப3மக ஒ3வ உலாவ3தH, அைத க21
ஏ வைக" ப3வமாத3 காமதா. மய@! ெச%திெயாேற ேபச"ப1கிற;.
கடழ! காைளயைர காQ?ேதா), ப3வமகளி ஒ3தைலகாம எ%;த.
அறம) எ மனதவரா%, இ; மாத! தகா; எ க3தினரா%
அ&ெசய.கைள !ல"ெப2 அ.லாத கணிைகய3! உாிைமயாகின; தைலவ
பவனி ெசற; உ3திரகணிைகய Sதியா எ) 'A6கA சில அைமதி காண
'யறன. இ; இழி6ைட"பரைதய ெசய. எ) கழி"பைத காAH,
அமாதராைர உய!ல' நப2# உறவராகேவ ெகா21, அவகைள
ைமயH)பA \2Aயவனா% Sதியி. உலாவ3 தைலவ
த3மதி36ட#ைடய தனி"பரெபா3

எப; சி?ைதயி ெசறிமாயி பி

இB6லா"பிரப?த@களி. இழி6 இட3 இ.லாைம விள@!.

ேமH, இைறவ ஒ3வேன #3ஷ, மைறயவெர.லா3ேம ெப2A எ
நாயக - நாயகி பாவதி. நி) இைத ேநாகி. உலாவ3 ெப3மகைன"
பாகவ3 ஆடவ3 ெப2A3 நிைறயழித. இ ! எப; ேதாறா;.

அ&சி.வராத பிரப?த தீபதி. உலாவி இலகண 15-வ; -பாவி.
'உலாெவப ;ைரகி. ஒ"பி. தைலவ, எ வைக" ப3வ ேதைழய பணிய
!ல, !A பிற"#, !ண, எழி. ேதாற, பபல பாைவய பர6 பாைதயி.,
உலாவ?ததா% க( ெவ ைளயா Hைரதேல' எ) Pற"ெப)கிற;.

ச@க -.கைளய1;, 6-வ; -றா2A. ேதாறிய 'ெதா ளாயிர ேபாற
-.களி. சில பாட.களி. மன உலாவ3தைல, அதைனக21 மகளி
ைமயH)வைத பறி Pற"ப1கிற;.
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‘தாய அைட"ப மகளி திற?திட
ேதய திாி?த !1மியேவ - ஆ%மல
வ21லா அ@ க2ணி வயமாேத ேகாைதைய
க21லாஅ Sதி கத6’

‘வ வி.எ Sதி

மாற வ3@கா.

ெதா ேதைன ேதா

நல'@ ெகா2டா’

‘;AயA ேதாெசவி \@!ைக? நா.வா%"
பிAேயயா நிைன யிர"ப.- கAகம<தா&
ேசேலக வ2ணெனா1 ேசாி #!தH எ
சாேலக சார நட'

'எலாஅ மட"பிAேய ெய@Pட ேகாமா
#லாஅ. ெந1ந. ேவ.மாற- உலாஅ@கா.
ைபய நடக6 ேதறாயா....'

'!ட; விளேக பா. ெகாபனா காம
#ற"படா K?தா வ தி-#ற"பA
ஆ#! மாைல யணி மைலயி. தீேயேபா.
நாடறி ெகௗைவ த3'

‘திற?தி1மி தீயைவ பிகா21 மாத
இற?;பA ெபாிதா ஏத- உற?ைதயேகா
த2ணார மாபி தமிழ ெப3மாைன
க2ணார காண கத6'

பவனிவ3 அரச அ.ல; இளவரசைன க21 ைமயH)பவகெள.லா
ம@ைக"ப3வ" ெப2A எேற நிைனக இடமி3கிற;; ேபைத ெப;ைப
ேபாிளெப2Q இ@! !றிக"படதாக ேதாறவி.ைல. இ"பA மன
உலாவ3தH அைதகாQ ெப2க

ைமயH)தH ஆகிய ெச%திக

பிகாலதி. ேதாறிய உலா"பிரப?த@களி க3 எ) ெகா ள இடமி3கிற;
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பதி இலகிய(களி& உலா! ெச திக

ெதா.கா"பியதி. வ3 இலகண ஓ ஆடவ உலா வ3வைத&
சிற"பி;"பா1 வழ! இ3?தைத உணதிய; எ) பாேதா. பின
எ ?த ேதவார, தி3விைச"பா ேபாற -.களிH தைலவ உலாவ3வ;
அ"ேபா; மகளி அவைன க21 கா')வ;மான காசிகைள காணலா.

சிவெப3மானி தி3வாதிைர தி3நாளி. தி3வா5 Sதிக

ேதா) பதகண

#ைட[ழ எ ?த3ளி, காசி த?தைமைய தி3நா6கரச தி3வா5" பதிக
ஒறி.

"'Aக

வண@கி 9வா தா க2' ெச.ல

வAெகா

ேவ%ேதா

ெபாAக

Kசி" பா1 ெதா2ட #ைட [ழ

அAக

வானர ம@ைகய பி ெச.ல"

ஆ5 ஆதிைர நாளா. அ;வ2ண''. (4:21:9)

எ) அழ!ற& சிதிாி; ளா. விழா நாளி. இைறவ இடப வாகனதி.
எ ?த3ளி வ3தைல இவ தம; தி3தா2டக" பாட. ஒறி.
‘மா.விைடேம. ெந1 Sதி"ேபாத ெகா2டா' (6:96:7) எ) !றி"பி1 ளா.
ம) ேதாி. இைறவ தி3Sதி உலா வ3தH உ21.

‘பா3 வி2Q பரவி ெதா ேத;
ேதெகா

Sதி விழவா தி3"# P' (1:27:7)

'ேதரா3 ெந1Sதி தி3ேதாணி #ர;ைற
நீரா3 சைடயா ெகநிைலைம நிக<தீேர' (1:60:5)

எனவ3 தி3ஞானசப?த வா!களி. ேத தி3விழா காசிக
!றிக"பA3த. காணலா.

தி3!)ைக Sரடானதி. ஏ

நாக

(பிரதைம 'த. அடமி வைர)

ெதாட?; தி3விழா அ?நாளி. நைடெபற; அ"ேபா; இைறவ
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தி3தா2டவ ேகாலேதா1 Sதியி. தி36லா வ?த; நா6கரசாி ேதவார"
பாட. ஒறினாH ெதாியவ3கிற;.

"ஆதமா அயமாH அறிம ெறாழி?தேதவ
ேசாதெம ெப3மா எ) ெதா ;ேதா திர@க

ெசா.ல

தீதமா அடமி' சீ3ைட ஏ நாC
Pதரா% Sதிேபா?தா !)ைகS ரடனாேர” (4:50:2)

இBவா) இைறவ Sதியி. உலாவ3ேபா; ைம?த3 மகளி3 வண@கி
வழிப1த. இய.ேப. ம@ைகய பதிகாத. ேமவிட மயக ெகா கிறன
எ !றி"ைப தி3நா6கரச

"ெச?;வ வாயா ெச.வ ேசவA சி?தி"பா
ைம?தகேளா1 ம@ைகயPA மய@!வா' (4:21:7)

எ) பா1கிறா.

இBவா) ம@ைகய PA இைறவ உலாக21 காத. ெகா Cதைல&
சிதிாி! 'ைறயி. 'உலா' எ தனி இலகிய பி# பிற?த;. க3=
ேதவ தா பாAய தி3விைச"பாவி. 'இைறவ உலாக21 ெதா ; அ ;
இர@! ெப2Q! அ3

ெச%யலாகாதா?' எ) ேககிறா.

"ைநயாத மனதினைன ைநவி"பா இெத3ேவ
ஐயாநீ உலா"ேபா?த அ)'த. இ)வைர
ைகயார ெதா த3வி க2ணார& ெசாாி?தாH
ெச%யாேயா அ3

ேகாைட திைரேலாகிய

7?தரேன” (9: திைரேலாகிய 7?தர: 2)

இBவாறாக தி3'ைற" பாட.களி. இைறவ தி3Sதி உலா வ3த., பதகண
[<?; பர6த., பதி காதலா. மயக')" #ல#த. எ) இ"பA"பட
ெச%திக

வ3த. உலா இலகிய வள&சியி. ம) ஒ3 பA எ) க3தலா.

16

தி3'ைற இலகிய@களி., 11- தி3'ைறயி. பிரப?த 5பமாக அைம?த உலா
இலகிய@க

இட ெப) ளன. இதி. காQகிற உலாக தா 'த'த.

ேதாறிய உலா" பிரப?த@க . ேசரமா ெப3மா

நாயனா பாAய தி3கயிலாய

ஞான6லா தா ஆதிலாவா!.

ெதா.கா"பிய உணதி ள !றி"#, 'ெதா ளாயிர, ேதவார, தி3விைச"பா
ேபாற -.களி. 'ைளவி1, ெப3@கைத, சீவகசி?தாமணி, கபராமாயண
'த(ய ெப3@காவிய@களி. தைலமக உலாவ3தைல& சிற"பி;" பாட"ப1
இட@களி. கிைள;" பிகாலேத உலா என தனிதெதா3 சிறிலகியமாக
தைழத; என ெகா ளலா.

காவிய(களி& உலா! ெச திக

ெப3@காவிய@களி. காவியதைலவ பிற3 Sதியி. உலாவ3 நிக<&சிக
இட ெப) ளன. உலாவிய. இ.லாத காவிய@கேள இ.ைல எ) ெசா.H
வ2ண உலாவிய. நிக<&சி காவிய@களி ஓ அ@கமாகேவ அைம?;விட;
எனலா.

சிலைப இைசத இள@ேகாவAகC, ெப3@கைத பாAய ெகா@!ேவளி3,
சி?தாமணி இயறிய தி3தகேதவ3, இராமாவதார பாAய கபநாட3,
தி3ெதா2ட #ராண பாAய ேசகிழா ெப3மா தத -.களி.
தைலமக

உலா"ேபா?ததாக வ3ணி;& ெசறைமைய அறியலா.

சில#பதிகார
ேசர ெச@!1வ வடநாடரசைர ெவ) வாைக[A த தைலநக
மீ2டா. மாைல[Aய ெவ2ெகாற!ைடயி கீ<, பட;யாைனயி ேம.
அழ!ெபற அம?; ேசர வ?;ெகா2A3?தா. யாைனPட@க
வNசிநக மக

#ைட[ழ

எ.லா திர திரளாக& ெச) அவைன மகி<&சிட

எதிெகா21 வரேவ)" ேபாறினாக . நகர விழா ேகால K21
விள@கி). அ"ேபா;

'மாைலெவ2 !ைடகீ< வாைக& ெசனிய
ேவக யாைனயி மீமிைச" ெபா(?;
!Nசர ெவா ைகயி ேகாநக எதிெகாள
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வNசி #!?தன ெச@!1வ' (வNசி: நீ"பைட 253-256)

நகர மா?த, யாைனமீ; ஏறி ஊாிக2 ேதாறிய த@க
ெச@!1வைன எதிெகா2டன; அவ, மக

மன

மகி<6ற" பவனிவ?; த

அர2மைனைய அைட?தா எ) பா1கிறா இள@ேகாவAக .

மணிேமகைல
காவிாி"KபAன; அரச ெந1'Aகி ளியி மகனாகிய உதய!மார
ேதேரறி அ"பAன; Sதிகளி. ெசற நிக<&சிக

உ ளன. ஒ3'ைற, மத

ெகா2ட யாைன ஒ) ெத3ெத3வாக மகைள வ3தி ;ரதியேபா;,
இளவரச அைத அட!கிறா. பின, அவ ேதேரறி" பைடSரக

[ழ

Sதிவழிேய தி3#கிறா. இ@ேக, உதய!மாரனி பவனி வ3ைக விாிவாக
!றிக"படாவிA, Sதியி. ! மி ள மக

ேபாற அவ உலா வ?தி3த.

ேவ21 எப; ெபற"ப1கிற;.

“க1@க2 யாைனயி கடாதிற அடகி
அணிேத தாைனெயா1 அரசிள@ !மர
மணிேத ெகா1Nசி ைகயா பறி
காரல கடப அ.ல எப;
ஆர@ க2ணியி. சாறின வ3ேவா " (மணி: பளிகைற: 46-50)

என& சாதனா, ேதமிைச ஏறி உதய!மார Sதிவழிேய வ?தேபா; அழகாH
ஆ2ைமயாH அவ '3ககட6

எெற2ணி மக

மய@க, கட"ப

மாைலயிைமயா, ஆதிமாைல2ைமயாH அவைன& ேசாழ மகேன
எ) அவக

;ணி?தன எ), அவ ெத3விக2 பவனி வ?தைத

!றி"பி1கிறா.

ெப3(கைத
ெப3@கைத தைலவ உதயண, சய?தி நகாி. வாசவதைதைய மணகிறா.
மணநா

அ) ேதவாலய ெச) வண@கி தி3நகைர வலNெச%;

வரேவ21 எ 'ைற"பA, அவ அ3கேதவ ேகாட ெச)
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வண@!கிறா. பிற!, நகாி. உ ள ப.ேவ) திறதின3 பாராA மகி பA
மணமக

நகைர வலமா% வ?தன. இ?நிக<&சிைய இகாவிய '

நகவலக2ட;' எ ப!தியி. அைம;& சிதிாிகிற;. இவக
நகவல வ?தேபா; மக

வா<;" பா1கிறன. மகளி3 ைம?த3

Sதிகளி இ3ம3@! உலாகாண வ?; திர2டன. ேபைத, ெப;ைப 'த(ய
ெவBேவ) ப3வ நிைலைடயவகC அமகளிாிைடேய காண"படன.
இைவெய.லா அ?நாளி. வா<?த அரச 'த(ேயாாி வா<ைகைய பழக
வழக@கைள #ல"ப1;கிறன.

சீவக சி5தாமணி
இைடயேசாியிH ள ஆநிைரைய ேவடக

கவ?; ெசற ேபா; அதைன மீ1

ெவறி" ெப3மித;ட சீவக Sதிலா வ3வைத& சி?தாமணி காவிய
!றி"பி1கிற;. (ேகாவி?ைதயா.49-64) சீவக Sதியி. உலாவ3 காசிைய
காண மகளி விைர?; வ?; இ3ம3@! ெந3@கி நிகிறன.

“இன' தைனய ெசBவா% இள@கிளி மழைல யNெசா
ெபானவ 7ண@! Kத ெபா@கிள 'ைலயி னாத
மினிவ ^7"# ேநாவ விடைலைய காண ஓA
அன' மயிH ேபால அணி நக Sதி ெகா2டா.'

இமகளிாி க2க

எ.லா ‘கதிரவ ஒளிேநாகி தி3# ெந3Nசி"

K"ேபால' சீவகவ தி ெச.H ேகாலைதேய ேநாகிநிறன எ) ேதாிமீ;
அம?; சீவக உலாவ?த காசிைய ந மன மகி<6) வ2ண
கா1கிறன தி3தக ேதவ. ஏைனய [ளாமணி, நாக!மார காவிய ேபாற
சி) கா"பிய@களிH உலா பறிய P)க

இ.லாம. இ.ைல.

கபராமாயண
கவி&சகரவதியாகிய கப தன; இராமாயணதி. சீைதைய
தி3மண@ெகா ள இராம மிதிைல!& ெச.Hவைத P)ெபா ; ‘உலாவிய
படல' எற ெபயாி. இராமபிரா உலாவ3 ெச%திகைள P)கிறா.
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தபிய !திைரமீேதறி உடவர, இராம ேதாி. ஏறி, ச@! 'ர7 'ழ@க
மிதிைல நகர Sதிகளி. உலாவ3கிறா. மானின ேபா), மயி(ன
ேபா), மீனின ேபா) மாதக

ெந3@கிநி) இராம வAவழைக

க21 மகி< கிறன. ெதாிைவ"ப3வ;" ெப2ெணா3தி, பயி"ெப
ெப2ைம !ணைத, ஆைடைய, வைளயைல, ெவகைத
;ற?;நி) இராமன; அழைக" ப3!கிறா . ஒ3 ெப2 ெநறியி. வியைவ
அ3ப, உட(ேல பசைல விம மன ேசாவைடய நி) இராம தி3வழைக
க21களிகிறா . இராமைன க2ணா. க21 களி"ெப%திய மெறா3தி “எ
க2வழிேய இராம #!?;விடா; அவ த"பி& ெச.லாதவா) எ விழிகைள
9A ெகா2ேட; ப1ைக! எைன அைழ;& ெச.H@க ,” எ)
P)கிறா . தா ம1ேம இராமைடய தி3வழைக" ப3கேவ21 எ)
எ2ணெகா2ட ெப2ெணா3தி இராமைன ேநா!கிற மற"ெப2Aைர
க2களி. எாிெயழ விழி; ேநா!கிறா . இ@ஙன ெப2A பல PA
இராமனழைக& 7ைவத ேபாதிH, இராமனி Kரண" ெபா(ைவ ' ;
7ைவதாாி.ைல. ேதா

அழைக க2டவக

அேதாளி அழ!! ஓ

எ.ைலயிைமயா., பிற உ)"#கைள காணவியலா; ேதாைளேய பா;
ெகா2A3?தன. தாமைர ேபாற இராமன; தி3வAைய க2டவக
அவைறேய ேநாகின. இராமன; தடைககைள க2டவகC அவைறேய
ேநாகின. ஆனா. இராமனி வAவழைக ' ; க2ட வா ெந1@க2ணா
எவ3ேம அ@! இ.ைல. இ@ஙன இராமபிரா Sதிஉலாவ3கிற சிற"ைப
கப ெச?தமிழா. பாA மகி<கிறா.

ம2Qலக; மாதரறி வி2Qலக; மாத3 இராமனிட; காத.
ெகா2டைமைய Pற வ?த கப வாலக; ம@ைகய3 இராமைன
க2டேபா; மமதபாண;! இலகாயின எ) இBவள6 ெசா.ல
இயHேமய.ல; மைற"பA அவக

படபாைட தமா ெசா.ல இயலா;

எகிறா. (உலாகாண வ?த ம@ைகய ேபைத 'த. ேபாிள ெப2 ஈறாக உ ள
ஏ

ப3வதின எபைத உலாவிய. ெதாடகதிேலேய !றி"பி1கிறா). ேமH,

கப வார@க. நா1 அரச பிரதாப3திர ேபாி. பாAய தனி"பாட(H

“அவனி ' ;21 அயிரா வத;
பவனி ெதா வா ப1;- #வனி
உ3திரா உைடய ஓர@க. நாA.
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!3திரா வாைழ !ழா"

எ) வ3த((3?; அரச யாைனேம. பவனி வ3வ; ப3வம@ைகய க21
கா')வ; #லனா!.

இBவா), பிற -.களி. உப!தியா%, 73கமாக Pற"பட உலா& ெச%திகைள
அA"பைடயாக ெகா21 விாிவாக அைம?த ஒ3 சிறிலகியேம
உலா"பிரப?தமா!. உலா" பிரப?ததி. தைலவ தைன அல@காி;
ெகா21 உலா" #ற"ப1வ;, அவட பல வ3வ;, அ?த காசிைய
க21 மகளி !ழா@க
ப3வமாதக

ஈ1ப1 மய. ெகா வ;, ேபைத 'த(ய ஏ

தனிதனிேய தைலவைன க21 தத இய.#! ஏப

மா.ெகா வ; விாிவாக& ெசா.ல" ெப).

பிரப5த(களி வைக
பிரப?த@க

இதைன வைக"ப1 எற வைரயைற பிரப?த@க

ேதாறிய

காலதி. இ3?ததாக ெதாியவி.ைல. பிகாலதி.தா பிரப?த@க
ெதா2Zறா)வைக எற கண!& சில இட@களி. காண"ப1கிற;.
'சிவ?ெத ?த ப.லவராய உலா'வி. ‘ெதா2Zறா) ேகால" பிரப?த@க '
எற ெதாட வ3கிற;. 'பிரப?த மரபிய.' எ -(. 'பி ைள கவி'த.
#ராண ஈறா ெதா2Zறாெற ெதாைகயதா' எ) ேபச"ப1கிற;.
'பிரப?த திர1' எ இலகண -(. ெதா2Zறாறான ெதாைகேச
பிரப?த' எ) !றிக"ப1 ள;.

பிரப?த இலகண@கைள P) -.கைள" ‘பாAய.க ' எ) ெசா.வாக .
இ"ேபா; கிைட! பாAய. -.களி. பழைமயான; 'பனி3பாAய.'.
பின எ ?த -.க

வ&சண?தி மாைல எற ெவ2பா"பாAய.,

நவநீத"பாAய., சிதபர" பாAய., இலகண விளக" பாAய., பிரப?த
மரபிய. எற அ&சான -.கC, பிரப?த திர1, பிரப?ததீப எ அ&சி.
வராத -.கC ஆ!. இBவா) ள பாAய. -.களி. ‘ெதா2Zறா)
பிரப?த@க ' எற வைரயைற இ.ைல. 'Pறிய எ?த" பாAய(H 96!
மிக !ைற?த எ2ணிைகைடய பிரப?த@கேள !றிக"ப1கிறன.
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அ&சி.வராத பிரப?த திரAH பிரப?த தீபதிH 96! ேமலான பிரப?த@க
Pற"ப1 ளன.

பிரப?த@கைள& ‘சி) பிரப?த@க ' என6 அைவ ெதா2Zறா) வைக என6
பின வ?த -லாசிாியக

P)வ. 'நவநீத" பாAய.' எ -. 13, 14-

-றா2A. நவநீத எபவரா. இயற"ெபற;. இ?-. 44 சி) பிரப?த@
கைள" பறிதா P)கிற;. அத! ' பிரப?த@களி எ2ணிைக 40, 50
எேற !றி"பிட"ப1 வ?தன. 96 எற வைக"பிாி6, கி.பி. 16-வ;
-றா2A.தா உ3வாயி) எப. பழ@காலதி. ேதாறிய பிரப?தவைகயி.
ஒ) ஆ)"பைட. அத!ாிய இலகண ெதா.கா"பியதி. இ3கிற;.
ெதாைக -லாகிய ப;"பாA. ஐ?; பா1க

ஆ)"பைடகளாக உ ளன. 96

வைக" பிரப?த@களி. ஆ)"பைடைய ஒறாக& ேசதி3கிறன. ேமH
பாAய.களி. Pற"ெப) இலகண எ.லாவறி! உாிய இலகிய@க
கிைடகவி.ைல. பிரப?ததிர1 எற -(. ேவ) பாAய.களி. இ.லாத
;னிவிசிதிர, ல7மி விலாச, Pட மாைல, !ேலாதய மாைல 'த(ய
பிரப?த@கC!ாிய இலகண@க

இ3கிறன. அதைகய பிரப?த@க

தமிழி.

வழ@கினவா எபேத ஐயமா ள;.

ெதளிவான, வைரய)க"பட, இலகண;ட உலா எ பிரப?த
ஒபதா -றா2A. தா 'த 'தலாக எ ?த; எ) ெகா ளலா. தமி<
ெமாழியி. ேதாறிய பல உலாகC

ேசரமா ெப3மா

நாயனா இயறிய

தி3கயிலாய ஞான6லாேவ 'த(. ேதாறிய உலாவா!. அ?த உலாைவ
'ஆதிலா' எ) வழ@!வ. ஆதிய?த 6லா ஆ7பாAய ேசர' (தி3"#க<). அதைன
‘ஞான6லா' என6 அைழ"ப. பதிேனாரா தி3'ைறயி. அ; ேசக"ப1 ள;.
பிகால உலா -.கCெக.லா வழிகாAயாக6 அைம?; ள;. அ?த உலா
சிற?த ஓைசநய', உய?த க3;கைள உைடய;. இைறவைடய
தி363வதி ேபரழைக மாசிைய P)வ;. தி3கயிலாய;ைறகிற
சிவபிரா தி3'ேன ேசரமா ெப3மா
Pற"ப1 கிற;. ேசரமா ெப3மா

இB6லாைவ அர@ேகறினதாக

நாயனா 7?தர காலதவ (840-865); ஆகேவ

தமிழி. 'த'த(. பிரப?தவAவி. உலாேதாறிய கால 9- -றா2A
'ப!தி என ெகா ளலா.

22

உலா ெகா வத"ாிேயா
உலா ெகா வத!ாிேயா கட6 , அரச, அறி6ைடேயா 'த(யவக

என"

'பனி3பாAய.' (235, 236) வைரயைற ெச%; ள;. இBவைரயைறையெயாA கட6ளைர" பறி, ேவ?தைர" பறி ஆசிாியகைள" பறி
வ ள.கைள" பறி, பிகாலதி. உலாக
தல#ராண@க

ேதாறி ளன. அைதய1;,

மி!தியாக எ த"பட காலதி., ஒBேவாாிடதிH ேகாயி.

ெகா21 ள கட6ளாி ெப3ைமயிைன" பலவாறாக விாி; Pற வா%"#
ஏபட;. ெப3?தி3விழாக

நட;@காைலயி., இைறவைன ேத மீேதறி

உலாெகா C@காலதி. அBவிைறவ மீ; உலா"பாA மகி<?த ெச%தி
அதல#ராண@களிH தனி"பாட.களிH காண"ப1கிற;. “S1 ெபற
வாத= விதகனா ேதாி !, மா1 ெபற ேப)ெபற மா1வேரா” என
ேவப\ பி&7ைவய பாடலா. அறியலா.

ஊதி
தைலவ 'A[Aேயா, மண#ாி?ேதா, ெவறிெபேறா த தைலநகாி. பவனி
வ3வா. ேதமீேதா, களி), பிA, !திைர, விைடேபாற பிற ஊதி மீேதா
உலாவ3வதாக" பா1வ;21. ஒடPத பாAய 9வ3லாவிH, ச@கர
ராேச?திர ேசாழ உலாவிH களிறி ேம. உலா வ3வதாக இ3கிற;. 'ஆதி
லா' இைறவ விைடயி ேம. உலா வ?ததாக P)கிற;. இைறவ ேகாயி.
ெகா2ட தல@கைள" பறிய உலாகளி. அBவிைறவ ேத ேம.
எ ?த3ளியதாக" #லவக
சிற"பி;" பல #லவக

பாA ளாக . பிகாலதி. பல தல9திகைள&
உலா" பாAயி3கிறன. தி.ைல உலா, ஏகாபரநாத

உலா, தி3வாைனகா உலா, தி3வா5 உலா 'த(யைவ தல சப?தமான
உலாகளா!. அவறிெல.லா இைறவ ேதமீ; உலாவ?ததாகேவ
பாAயி3"பைத காணலா. ‘ம;ைர& ெசாகநாத உலா' வி. உலா"ேபா?த ஏ
நாகளிH இைறவ ேத, ெவ ைளயாைன, ேவத!திைர, தி3மாலாகிய இடப,
த3மவிைட, கபகத3, இ?திரவிமான ஆகிய ஏ வைக ஊதிகளி. பவனி
வ?ததாக Pற"ப1கிற;. ேதாி. பவனி வ3ெபா ; அ?த ேதைர மனித
இ ! வழக இ) இ3?; வ3கிற;. ஆயி உலா"பிரப?த@களி.
ெப3பாH !திைர KAய ரத@களிேலேய தைலவ பவனி வ3வதாக
Pற"ப1 ள;. ேமேல !றி"பிட மாணிகவாசக பவனியி. ாிஷப@க

KAய

ரததி. அவைர உலாவர& ெச% ெச%திைய கா2கிேறா. ஆன?தPத
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உலாவிH “தெகாAயி. ஏ) தவெபா3?; ஏெறன, வ# ெபா( ஓாிர21
வாெல3;- '##ாி, #2ணியதி ேபெறனேவ ெபாமைலயா ேதாீ!”
(க2ணி 297-98) எபதி(3?; எ3;க

KAய ரததி. இைறவ உலாவ3தைல

உணரலா.

உலா வ3 நாகளி. இைறவ பல தி3ேகால@கைள ெகா2ட3Cவ;
உ21. இலNசி '3க உலாவி. ஆ) நாகளிH உலாதைலவ 'த. நாளி.
பிரமேதவராக6, இர2டா நா
யாக6, நாகா நா
நா

தி3மாலாக6, 9றா நா

ஈ7வரனாக6, ஐ?தா நா

உ3திர9தி

சதாசிவ9தியா ஆறா

ெவ ளிமயி.வாகன ஆ5டராக6 தி3ேகால@ெகா21 உலாவ?தா என

!றிக"ப1 ள;. (க2ணி 84-89)

பவனி நாக
உலா தைலவ பவனி வ3ேபா; அ?த Sதியி. வா  ேபைத 'த. ேபாிள
ெப2 ஈறான ஏ

ப3வமகளி3 தைலமகைன க21 காம@ெகா21 மய@கி,

அழ! !ைலய, வைளகழல, மன நிைறயழிய, தைலமகனி கைடக2 ேநா!
தேம. வி ேமா விழாேதா என இர@கி நிபதாக க(ெவ2பாவினா.
பாட"ப1வ; உலாவி இலகணெம) 'பனி3 பாAய.' P) (ப. 132:
ெவ2:27). இ"பA" பவனி வ3@கா. ஒேர நாளி. ஏ
உலாதைலவைன தாிசிததாக& சில உலாக
தனிதனியாக ஒBெவா3 நாளி. ெமாத ஏ

ப3வ மகளி3

P). ஏ

ப3வ மகளி3

நாகளி. - இைறவைன

தாிசிததாக6, அதேகப உலா தைலவ தின' ஒ3 வாகனமாக ஏ வைக
வாகன@களி. வ?ததாக 'ம;ைர& ெசாகநாத3லா' உைரகிற;. இைறவ உலா
வ3 ேத அ.ல; ஊதி பல Sதிகளி. பவனி வ3வதாக P)வ; மரபாக6 ள;.

யா#$
தனிதனிேய உ ள, ப.ேவ) பட ெபா3 கைளெகா2ட ெச%களாலாகிய
ெதா!திேபாலறி, ெதாட?த ெபா3Cைடயதா% ஒேர ெந1 பாடா. பல
க2ணிகைள ெகா21 ெதா1; ஆக"ப1த( இைத உலாமாைல எ)
ெசா.வ; ெபா3தமா!. ஆகேவ, சி) கா"பிய வாிைசயி. ைவ; எ2Qத!
ஏற த!திக

இத பா. உ ளன.
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உலா"பிரப?த@க

க(ெவ2பாவி., ஓ எ;ைக அைம?த ஈரAகைள ெகா21

இயற"ப1. ஒBேவா இர2டAைய 'க2ணி ' எற. மர#.

'' நா யகாி அவ 9;லா க2ணிெதா)
ெபா ஆயிர ெசாாி?த Kபதி' (ச@கரேசாழலா- 26)

எ க2ணியாH, (‘-Pட.

நராதிப Pதெனதி ந2ணிேயா க2ணி(!)
ஓராயிர ெபாஈ?த உலா6,' (தமி<வி1 \; 58-59)

எ க2ணியாH அறிய"ப1.

ஒBெவா3 -( இ)தியிH ஒBெவா3 ெவ2பா அைம?; ள;. !ேலா;@க
ேசாழ உலாவி. ம1 கடைளக(;ைற ஒ) ேச?; ள;.
ச@கரராேச?திர ேசாழ உலாவிH, தி3காளதிநாத உலாவிH இ)தி
ெவ2பா காணவி.ைல. ேசைற கவிராச ப2Aத இயறிய ேச4 '3கலாவி
இ)தியி. இர21 ெவ2பாக

உ ளன.

சில உலாகளி ெதாடகதி. கா"#&ெச%

இடெபறவி.ைல.

தி3காளதிநாத உலா, ச@கரராேச?திர ேசாழ உலா, இரதினகிாி உலா, ேச4
'3கலா, தNைச" ெப36ைடயா உலா ேபாற பல உலாகளி. ேநாிைச
ெவ2பாவி. ஒ3 கா"#& ெச%

உ ள;. தி3!றாலநாத உலாவி. விநாயக,

சரவதி, சமய!ரவ நா.வ ேபாி. 9) ெவ2பாக

கா"பாக வ?; ளன.

சில உலாகளி. (தி3ேவ@கட உலா) கா"# ெவ2பா6, அைவயடக
ெவ2பா6 காண"ப1கிறன.

எ&ைல
உலா"பிரப?த@களி சிெற.ைல ேபெர.ைல அ)தியி1 Pற
இயலவி.ைல. தி3கயிலாய ஞான உலா 196 க2ணிகைள, விரம ேசாழ
உலா 342 க2ணிகைள, இர2டா !ேலா;@க ேசாழ உலா 387
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க2ணிகைள, இர2டா ராசராச ேசாழ உலா 391 க2ணிகைள,
ச@கரராேச?திர ேசாழ உலா 389 க2ணிகைள உைடயன. தி3காளதிநாத
உலா 578 க2ணிகைள ெகா2ட;. தி3ேவ@கட உலா 607 க2ணிகைள
ெகா2ட ெநAய உலாவா!. மகாவி;வா மீனாசி7?தர பி ைள இயறிய
தி3விைட ம3\ உலா 721 க2ணிகைள ெகா2டன. அ2ைமயி. (1958)
கனகராச%யரா. இயற"பட 'ஆன?தPத உலா' 1008 க2ணிகைள ஏ)
நிகிற;. ஆதிலாவிH !ைற?த 105 க2ணிக

ெகா2ட உலா ெகா1மளபதி

ஞான உலாவா!. இரதினகிாி உலாேவா 408 க2ணிகைளைடய;.
எ.லாவைற ேநாக இ; ெபாி; சிறி;மறி அளவAெயறா ேபால ஒ3
அளவி. அைம?; ள;.

இ3 நிைலக
'த. நிைல, பிென நிைல என இ3 பிாிவாகி இB6லா -.க

விள@! (ப:

131). 'த. நிைலயி. ெபா;வாக" பா1ைட தைலவைடய !A"பிற"#,
ெப3ைம, ப ளிெய த., நீராA அல@கார ெச%; ெகா ள., அ"பா.
ததம!ாிய ஊதிகளி. பவனிவர., உட வ3ேவா, தசா@க@க , பலவைக
!ழா@க

அவைர தாிசிக காதி3?; பி தாிசன ெச%; கா')த. ஆகிய

இ&ெச%திக

பிென

Pற"ப1 (ப. 133).

நிைலயி. 'ைறேய, ேபைத, ெப;ைப, ம@ைக, மட?ைத, அாிைவ,

ெதாிைவ, ேபாிள ெப2 எ ஏ

ப3வ மகளிாி இய.#கC,

உண&சிகC, ெசய.கC, விைளயா1கC, அவக

தைலவைர

தாிசிதH, அதனா. உ2டான விைள6கC, உலாதைலவக

அ3

ெச%தH Pற"ப1.

தைலவ உ3வைத கிழியி. வைரத., ப?;, அமாைன, கழ@! ஆட., விற(
தைலவ ெப3ைமைய" பா1த., ம;ைவ அ3?;த., தைலவ நிறதிேகப
தா உ1த., ஆபரண Kண., Kெகா%த., நீராட., சிறி. இைழத., பாைவ,
ஊச., கிளி, யா<, ெபாழி. விைளயா1 ஆகிய இவைற பிப!தியி.
காணலா.
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இ?த" ெபா; அைம"ைப க3தி. ெகா21 உலா"பிரப?த பா1ேவா,
அவகCேக உாிய நைடயி அைம"பிH, கால"ேபாகி. உ2டான
க3;களிH ேவ)பாைட" #!தி த@க

-ைல இயறின.

இBேவ)பா1 நலேம எதைன உலாகைள" பAதாH ச("# உ2டாகாம.
இ3"பத! காரணமாகிற;.

ேமெசான இர21 நிைலகC! ேள, தைலமகைடய நா1, நகர, ஊ,
மைல, ஆ), ெபய, ஊதி, பைட, 'ர7, தா ஆகிய அரசிய. அ@க@களி.
சிற"பாகிய இ"ப; (தசா@க) Pற"ப1த. ேவ21 எப; மர#.
தி3வாைனகா உலாவி. ம1 பா1ைடதைலவைடய தசா@க
Pற"படவி.ைல. இைவெய.லா #லவக

தத அறிவாறHேகப&

ெச%; ள சி)சி) மாற@கேள யா!.

ேமPறிய இலகணேதா1 ெபா3?தி வ3 உலாகளி. தைலமகைடய
இயெபய உணத"ப1. ஆனா. கா') ெப2கCைடய இயெபயக
உணத"படா. ேமH, ந@ைகயக
Pறி 'ைறயி1வதாகேவ #லவக

தைலமக பா. காதH) த !ைறகைள

பாA ளாக . இ?தகாத. ஒ3தைல காம

எேற ெகா CபA அைம?தி3!; தைலவ அவகளிட காதH)வதாக
P) மர# இ.ைல. ஆனா. ஒட Pத பாAய உலாகளி. தைலவ,
தைன காணவ?த மகளிைர" ேபாலேவ ேவைகமீ\?தா எ),
அவகC! மாைலகைள, பலவைக" பாி7கைள அளிதா எ)
Pற"ப1கிற;. இ9வ3லாைவ" பிபறிேய ச@கரராேச?திர ேசாழ உலா
ஆசிாிய3, தைலவ மகளி3 அ# ெகா வைத& ெசா.Hகிறா. ஆக, உலா
-.களி. ெப3பாH தைலவைடய இயெபய ம1 !றிக"ப1த(னாH, இ3பாலா3

ஒ3 பாலாாிட; ம1 ேதா)வதான ஒ3 தைலகாம

ேபச"ப1த(னாH உலாவிைன" #ற"ெபா3ைள& ேச?த ெப2பா ைககிைள
எ) ெசா.Hவ.

ஏ7 ப3வ# ெப8க
இB6லாகளி., பா1ைடதைலவனி பவனிகாணவ3 ஏ

ப3வ மகளி3ைடய

உடH)"#களி ேதாற, வள&சி, அவறிேகப உ ளதி. ேதா)
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உண&சி ேவ)பா1க , அைவ க2 'த(ய உ)"#களி வாயிலாக" #ல"ப1
ெம%"பா1க

ஆகியவைற உவைமகளாH, உ3வக@களாH, ெவBேவ)

கபைன திற@களாH ஆசிாியக

நயபட விளகிP) 'ைறகைள"

பலவிட; காணலா. ேவைக பிறவா"ப3வ; மகளி, ேவைக பிறகிற
ப3வ; மகளி, ேவைக பிற?த ப3வ; மகளி என 'திறதா ஆகிய மகளி3
உலகிய. ஒ) அறியாத ேபைத" ப3வைத அறிவறி?த ம@ைக 'த(ய
ப3வ@கைள அழகாக" பா1த. எளி;. ஆனா. அறி6 அறியாைம மய@!
ேவைக பிறகிற ப3வ; மகளிரான ெப;ைப" ப3வதி இய.#கைள"
பா1த. அாி; சிற"#ைடய;மாயி). இ;பறிேய ‘ேப7 உலாவி. ெப;ைப
#(' எ) #லவ P)வாராயின. உலா"பிரப?த பா1 #லவக
இ"ெப;ைப" ப3வைத& சிற?த கபைன ெசறி?ததாக" பா1வ.

இனி இ"ப3வமகளிாி ெச%ைககைள" ெபா;வாக" பா"ேபா. மகளி! 5
ஆ21 'த. 7 ஆ21 வைர உ ள ப3வ ேபைத"ப3வ, 8 'த. 11 ஆ21
வைரயி. ெப;ைப"ப3வ,12-13ஆ21க

ம@ைக"ப3வ, 14 'த. 19 ஆ21

வைர மட?ைத"ப3வ, 20 'த. 25 ஆ21வைர அாிைவ"ப3வ, 26 'த. 32
ஆ21வைர ெதாிைவ"ப3வ, 33 'த. 40 ஆ21வைர ேபாிளெப2 எ)
P)வ. சில உலாகளி. இ?த கணகி. ேவ)பா1காண"ப1. “ஆயி
உலகியைல அறியாத இளப3வ ேபைத"ப3வ எ), உலகியைல ஒ3வா)
உண?; உணராமH உ ள நிைல ெப;ைப"ப3வ எ), காம ^க&சி!
ஏ#ைடய; ம@ைக"ப3வ எ), அ?^க&சியி. பயிற; மட?ைத"ப3வ
எ), 'தி?த; அாிைவ"ப3வ எ), மக"ேபைறைடய நிைல
ெதாிைவ"ப3வ எ), காம உண&சி தள3 நிைல ேபாிளெப2
ப3வெம) ஒ3வா) அவறி இய.#கைள Pறலா!'' எ)
தி3க !ற;லா 'க 6ைரயி. டாட உ. ேவ. சாமிநாைதய அவக

க3;

ெதாிவி;ளாக .

மகளிைர" ப3வ வைகயா. பிாி;ைர! ெபய வழக ச@க காலதிேலேய
ேதாறி ள; எபைத

‘ேபைத அ.ைல ேமைதய@ !)மக
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ெப;ைப" ப3வ; ஒ;@கிைன" #ற;’ (அகநா.7)

எ ப!தியா. உ%;ணரலா.

ஏ

ப3வ மகளிைர வணி!ேபா; அவரவகளி ப3வ;ேகற

இய.#கைள ெசய.கைள எ1;ைர"ப; #லவகளி வழக.
ததம!ாிய ஆட.களி. அ"ெப2க

ஈ1படதாக" பா1வாக :

‘சிறி. பாைவ கழ@! அமைனேய
ெபா#) ஊச. ைப@கிளி யாேழ
ைப#ன லாேட ெபாழி.விைள யாேட
நம; ^கத. இன பிற6
அவரவ !ாிய ஆ! எப’

எ) பனி3பாAய. (137) மகளிாி ஆட.கைள& ெசா.Hகிற;. இவறி.,
இன ப3வதின! இன விைளயாட. எற வைரயைற இ.ைல. சிறி.
எப; ம1 ேபைத!ாிய;. மறைவ எ.லா" ப3வ"ெப2கC!
உாியனவாக வ3. இ&[திரதி. காண"ெபறாத ேவ)வைக ஆட.கC சில
உலாகளி. வ?; ளன. பா1ைட தைலவைடய தசா@க உலாவி.
வரேவ21 எ) 'பிரப?த திர1' எற இலகண -. வ!கிற;

உலா தைலவ" வய9 வர$
உலாகாQ மகளிாி வய; வைரயைறேபால, உலா" பிரப?த ெகா C
தைலவ! வய; வர# இனெத) பனி3பாAய. P)கிற;. 16 வய;
'த. 48 வய; வைர  ள ஆடவகC! ம1ேம உலா"பா1த. மர# எபதைன

‘நீAய நாப ெதA அள6
ஆடவ !லா"#ற உாிெதனெமாழிப’ (ப: 136).

ஆனா., இBவய; வைரயைற மானிடேகயறி ெத%வ@கCகி.ைல.
ஆCைடய பி ைளயா தி36லாமாைலயி உலாதைலவ 16 வய;!படவராயி அவேபாி. நபியா2டா நபி உலா" பாAய; ஆCைடய
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பி ைளயா3 ெத%வதி அவதார எனெகா21 ெத%வ@கC! வய;
வைரயைற இ.ைல எ) க3தி" பாAனா என ெகா ள ேவ21. ெப2
ெத%வ@க

தனிேதா, ெப3@!A" ெப2மகேளா உலாவ?ததாக வழகி.

இ.ைல.

ேவ, ெபயக
தைலமகைடய இரக, ெகாைடதைம, Sர 'த(யன Pற"ப1த(,
திைணகC

இB6லாவைக" பாடா2 திைண!ாிய; எப. இதனா.

உலாவிைன உலா"#ற எப (ப.131) #றேத உலா வ3தைல !றித(
#றஉலா எற ெபய3 இத!21. ‘தி3கயிலாய ஞான" #ற6லா திக<விபாA' எ) #ழைல தி3நா6கர7 'த(யா எ திய உைர&சிற"#" பாயிர P).
(தி3கயிலாய ஞான6லா #. பா. இரதினசபாபதி நாயக வி3திைர, 'உைர&
சிற"#"பாயிர 1936). தைலவ பவனி வ3 ெச%திைய" பாAவ3த( பவனி
உலா எற மெறா3 ெபய3 இத!21. இதைன" 'ெபாக !றீச பவனி
தி36லா"பாட' எற அA வ();. பல க2ணிகைள ெகா21 மாைலயாக
ெதா!க"ெபறைம யா. உலாமாைல எ) இதைன P)வ. நபியா2டா
நபி 'ஆCைடய பி ைளயா தி36லா மாைல' எ) பாAயதனாH, இலNசி
'3க உலாவி. ‘!3பர ேம. சீ ெகா21 உலா மாைல ேசகேவ' எ)
வ3த(னாH, உலாமாைல எற ெபய இத! உ21 என ெதாிகிற;.
தி3!)@!A நபிலா வி., 'நபிெய@க , மாமா. பவனிலா மாைல!' எ)
வ3 வைத காணலா.

பிற உலாக
தமி<ெமாழியி. ேதாறிய பல உலாகC , ேசரமா ெப3மா

நாயனா இயறிய

தி3கயிலாய ஞான6லாேவ 'த(. ேதாறிய உலா" பிரப?த எ) பாேதா.
பதி ெநறியி. நி) வழிவழி அAைம ெச%ெதா கிய 7?தர9தி நாயனாைர
ஏ)ெகா2ட; ேபாலேவ, வழிவழி அAைம ெச%; பழகாத #தAயாராகிய
தைம ஏ)ெகா ள ேவ21 எற உக3;ட PAய; அB6லா.
பதிெநறியி. பழ!ேவா பல திறதாைர ஏ வைக
திறதாைர ஏ

அடகி, அBெவ

ப3வமாதராகி, அBெவ வைகேயா3 ப!வதி. ேவ)பா1

உைடயேர, இைறவபா. ெகா2ட அபி. !ைறவி.லாதவ எபைத
உணதி, ப!வ மி!?த 7?தர9தி நாயனாைர" ேபாிளெப2ணாக6,
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ப!வ அைடயாத தைன" ேபைத"ெப2ணாக6 உெகா21,
ேபாிளெப2ைண" ப!வ 'தி&சி க21 ஏ)ெகா2ட; ேபால, ப!வ
சிறி; ேபணாத ேபைத"ப3வதாைள ஏ)ெகா வேத 'ைற எபைத&
ேசரமாெப3மா

நாயனா உண;வதகாகேவ எ ?த; அB6லாவா!.

அதைனய1; வ3வ; நபியா2டா நபி அ3ளி&ெச%த 'ஆCைடய பி ைளயா
தி36லா மாைல'. இ; தி3ஞான சப?தமீ; பாட"ெபற;. இ?த உலாவி.,
ஏைனய உலாகளி. ப3வமகளிாி ெசய. தனிதனிேய Pற" ெப)வைத" ேபா.
அ.லாம., ேபைத 'த. ேபாிளெப2 ஈறாக உ ள ஏ

ப3வமகளிாி ெசய.க

ேச;" பாட"ெப) ளன. இB6லா ெசா.லழ! ெபா3

நய' ெபா3?திய;.

பதிேனாரா? தி3'ைறயி. இட ெப) ள;. நபியா2டா நபி ஒபதா
-றா2A இ)தியி. வா<?தவ.

9றாவதாக வ3வ; 9வ3லா. இ;, விகிரமேசாழ உலா, !ேலா;@கேசாழ
உலா, இராசராசேசாழ உலா, ஆகிய 9) உலாகைள தனகேத ெகா2ட;.
இ9வ3லாைவ இயறியவ கவி&சகரவதியாகிய ஒடPதராவ.
இவ3ைடய கால பனிர2டா -றா21 எ) அறிஞ P)வ. இவ
உலா"பா1வதி. இைணயறவ எபைத 'ேகாைவ உலா அ?தாதி!
ஒடPத' எற பழ பாட. அAெயா) சா) பக3. இ9வ3லா, ேசாழ
மனகளி !ல"ெப3ைம, வரலா)&சிற"#, சாிதிர!றி"#க ,
பா1ைடதைலவனி ெப3ைம, தைலவ ப ளிெய ?; நீராA தைன
ஒ"பைன ெச%;ெகா21 பட; யாைனேம. பவனி வ3த., உட வ3ேவா,
!ழா@க , !ழா@களி P), ஏ

ப3வ" ெபா;"ெப2Aாி உ ள கிள&சி,

அதனா. நிக  ெசய.க , ப.ேவ) விைளயா1க
P)கிற;. ஏ

ஆகியைவ பறி விாிவாக

ப3வ" ெப2கC பவனிவ3 அரசைன ேநாகி கா')

நிபைத" #லவ மிக& 7ைவ"பட எ1; இய#கிறா.

9வ3லாைவய1; எ ?த; ச@கரராேச?திர ேசாழ உலா. இ;6 9வ3லாைவ
ஒAேய பாட"படதா!. 9றா !ேலா;@கனி தபியாகிய ச@கரராேச?திர
ேசாழைன" பா1ைட தைலவனாக ெகா21 இ; பாட"ெபற;. இத
ஆசிாியைர" பறிய விவர@க

ெதாியவி.ைல.
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பின இரைட" #லவக

ஏகாபரநாத உலாைவ& ெச%; ளாக .

தி3வாைனகாவி. ேகாயி. ெகா21 எ ?த3ளி ள சிவெப3மாமீ;
காளேமக" #லவ ஓ உலா இயறி ளா. 17- -றா2A. த;வராய தம;
ஞானாசிாிய (ெசா3பான?த 7வாமிக மீ;) இ3 உலா" பிரப?த@க
இயறி ளா. அ?தககவி Sரராகவ 'த(யா தி3வா5 உலா6,
தி3க !ற; உலா6, கயதாறி(3?த தமி<" #லைமமிக
அரசைன"பறிய ஓ உலா6 இயறி ளா.

இத!"பி ஒBெவா3 -றா2AH பல உலா"பிரப?த@க

ெவளிவரலாயின.

அவறி ெபயகைள ஆசிாிய ெபயகைள ெதா!; தனிேய
ெகா1க"பA3கிற;. (பிேசைக 3, 4)

இ@ஙன, பா1ைடதைலவனி ெப3@க3ைணதிறைத,
வ ளைமைய, அவைடய பிறசிற"#கைள இB6லா -.களி. நா
ஒ3ேசரக21 களிகிேறா. இைறவைன" பா1ைடதைலவனாக ெகா21
இயற"ெபற உலா -.களி., இைறவ எ ?த3ளி ள தலதி சிற"#,
தீத& சிற"#, அதலேதா1 ெதாட#ைடய ேவ) தல@களி அ3ைம
ெப3ைமகC, அதல@க

பறிய வரலா) !றி"#கC, அதலதி.

வழிப1" ேப)ெபற ெம%யபகCைடய சிற"# அைம?; ஆரா%&சியாளகC!& சிற?த க3=ல@களாக அைம?; விள@! நிைலைமைய
கா2கிேறா. வ ள.க , மனக , ஆகிேயாைர" பா1ைடதைலவராக
ைவ; எ த"பட -.களி. அதைலவைடய ெப3ைம, அவன; நாA
சிற"# 'த(ய ெச%திக

ஏ

7ைவபட Pற"ப1கிறன.

ப3வ மகளிாி ெசய.க , அவகளி ெபா ;ேபா!, விைளயா1க

'த(யைவ ஒBெவா3 -(H மா)ப1 7ைவேயா1 அைம?; ளன.
இBவா) ஏ

ப3வ மகளிாி ெவBேவ)பட ெசய.க

உலாகளி. விரவி

வ?; ளைம பறிய டாட ஐயரவகளி !றி"# பிேசைகயாக (2)
அகரவாிைச"ப1தி இைணக"ெப) ள;. இ?த அைம"# 'ைற எ.லா உலா
-.கC! ெபா;வானதாயி, அBவ?-லாசிாிய3 ததம!ாிய கவிைத
வளேதா1, கபைனதிறேனா1, நைடயி நலேதா1 ேவ)ப1"
#;ைமட பாAயி3! சிற"பினா. எதைன உலா-.கைள" பAத
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ேபாதிH அவறி ஒBெவாறிH #திய #திய 7ைவகைள கா2கிேறா.
ஆகேவ ‘உலா எப; ெதாட?த ெபா3Cைடய ஒ3 ெந1பாடா.
இய@!கிறதாத( இதைன ெதாடநிைல&ெச% கC
சி) கா"பிய வாிைசகC
அறிஞக

ஒறாக க3;வ;

ஒறாக ைவகத!வ; ஏ#ைடதா!' எ)

க3;வ; சி?திகபால;. (தி3!றால உலா - 'ைர)

------------வாேபாகி

ேகாயி: இ3#பிட)
தமி<நாA. இைறவ எ ?த3ளி ள ேகாயி.க

பலவா!. அவ)

சிவனா

உைற சிவ ேகாயி.கC, தி3மா. !Aெகா2ட ைவLணவ ஆலய@கC,
'3க த@கி ள ேகாயி.கC, ைஜன ெபௗத விகார@கC உ ளன.
ைசவசமய தைலவகளா. ேதவார"பதிக பாட"ெபற தல@க

274.

இவைறய.லாம. ஊ"ெபய ம1 !றிக"ெபற ைவ"#தல@கC,
#லவகளா. #ராண பாட"ெபற #ராணதல@கC, பிற அபகளா.
அBவ"ேபா; கட"ெபற அபிமானதல@கC உ ளன. இBவா) ஏபட பல
தல@கC C ேதவார ெபற"பட 274 ேகாயி.கC C, வாேபாகி எ
ெபயைரெகா2ட சிவாய மைலேகாயி. ஒ) உ ள;. இ; தி3&சிரா"ப ளி
ஜி.லா, !ழிதைல தாHகாவி., காவிாிநதி! ெதகைரயி., இனா சதிய
ம@கலைத& ேச?ததா% !ளித2டைல எ !ழிதைலயி(3?;
மண"பாைற!& ெச.H சாைலயி. 5-வ; ைம(. உ ள;. !ழிதைல
#ைகவ2A நிைலயதி(3?; ேப3?;க

9லமாக6, தனிவ2Aக

9லமாக6

இB=ைர அைடயலா. இB= ந1வி. உ ள ெச@!தான மைல, 7றி ள
7மா இ3ப; ைம. வடார வைரயி. த ேதாறைத காAெகா21
நிகிற;. இB=ாி. மைலக2ட ேவளாள, பனிர2டா ெசAயா எ
இ3வ!"பின உ ளன.

தலதி ேவ,ெபயக
ேவ,ெபயக

:

இமைல!& சிவாயமைல, இரதினகிாி, இரதினாசல, ஐயமைல, மணிகிாி,
வாேபாகி, ெதசிவைத (236) 'த(ய ெபயக

வழ@!கிறன. பிரணவ"

ெபா3ளாகிய 'ஓ' எ எ ைத"ேபா. பAகC பிரகார@கC
அைம?தி3"பதாH சிவாயமைல எ ெபய வழ@!கிற;. நவரதின@களி.
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மாணிக ேபா) விள@!வதாH, ஆாியமன! இரதின ெகா1த
காரணதாH இரதினகிாி, இரனாசல, மணிகிாி 'த(ய ெபயக

இத!

இட"ப1 ள;. யாவ! தைலவனாகிய ெப3மா Sறி3! காரணதா.
ஐயமைல எ) இ; அைழக"ப1கிற;. ஆாிய அரச ெப3மான; 'Aயி.
வாைளSசி த # உ2டாகிய காரணதா. வாேபாகி எ) இ;
Pற"ப1கிற;. க.ெவ1களி. தி3மாணிகமைல எ) காண"ப1கிற;.
இைத& சா?த ப!தியி. உ ளவக

“இரதின' எ) 'A ெபயகைள

ைவ;ெகா C வழக இ3?; வ3கிற;. இராசரதின, அர@கரதின,
ேச;ரதின, கேணசரதின எபன ேபாற ெபயகைள உைடயவக

பல.

ேகாயி; அைம#$
இரதினகிாி (The Ruby Hill) எ இமைல சிவாய எ ஊாி ந1வி.
ெச@!தா% அைம?; ள;. 1178 அA உயர'ைடயதா% 952 பAகைள
ெகா21 ள;. கி.பி. 1783- ஆ2A. இ"பAக

கட"படன.* அAவாரதி.

ஒ3 ெபாிய ம2டப உ21. அதி. கிழ! ேநாகிய ைவர"ெப3மா ச?நிதி,
வட! ேநாகிய க3"ப2ண7வாமி ச?நிதி உ ளன. மைலயிேம. சிறி;
\ர ஏறி& ெசறா. ெபானி1 பாைற எற இட உ ள;. இBவிடதி.
ெப3மா 7?தர!" ெபா ெகா1ததாக& ெசா.ல"ப1கிற;. இைடவழியி.
விநாயக ேகாயிH, ச"தகனிய ேகாயிH உ ளன. அத! அ3காைமயி.
உ ள ஒ3 ம2டபதி. வச?தகாலதி. ெப3மாைன எ ?த3ள& ெச%;
ஊNச.விழா நடத" ப1கிற;. இ?த இட;! ‘ஒ) பாதி' எற ெபய3
உ21. மைல"பாைறயி ேகாயிH! மைல அAவார;! சாிபாதியான
இடதி. அைமய"ெப) ளதா. இ"ெபய வழ@!கிற;.

ேமேல ெச.ல&ெச.ல பAக

வைளவா% அைமக"ப1 ளன. பAக1களி

இைடயி. அ@க@ேக பல நிழ.த3 மர@க

மைல ஏ)பவக

நிழைல த?; உத6கிறன. இைடயிைடேய பல நீ&7ைனக

த@கி&ெச.ல
உ ளன. இ?த

மைலயி அAவாரதி 7றள6 9) ைம.க . மைலைய& 7றிவ?தா.
மைலயி ஒBெவா3 பக' ஒBெவா3 வைகயாக காசியளி!. ஒ3#ற,
நீ2ட சி)சி) வற1" பாைறக
மெறா3#ற ெசA ெகாA மர@க

சிவெப3மா சைட'A ேபால6,
நிைற?த ப!தி ப7ைமநிற;ட அைன

பாவதிேதவி வAவ ேபால6 காசி த3வனவாக6 ளன. இரதினகிாீ7வர
ேகாயி. மைல உ&சியி. எ1" பாைறகC! ந1ேவ ஒபதாவ; பாைறயி.
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அைம?; ள;. இ@! சிவெப3மா 7ய#(@க 9தியாக 'Aத #ட
காசியளிகிறா.

(*Madras District Gazetteers 1907-Trichinopoly-By F. R. Hemingway I. C. S. page
284-see Appendix-I.)
பல பAகைள கட?; ெசறா. எதிாி. காண"ப1வ; அமேகாயி.; இ;
கிழ! ேநாகி ள;. 'ேன ள ம2டபதி(3?; ேநாகினா. ஆகாய
விமானதி(3?; பா"ப;ேபா. 7)"#ற@க

அழகான காசியளி!. இனிய

ெதற. கா) S7. ெவ%ேயானி ெவ"ப ேதாறா;. இBவிடதிH
மைலயி பிற இட@களிH !ர@கின@க

Pட@Pடமா% வசிகிறன.

அம ேகாயிHக3கி. ேவ"பமர ஒ)21. இ; தா தலவி3ச. இ
ச) ேமேல ெசறா., வ3கிறவகைள வரேவப;ேபா. த_ிணா9தி
ச?நிதி உ ள;. அத வழிேய உெசறா. 7வாமி ச?நிதி ேம!
ேநாகியி3"பைத காணலா. 7வாமி ச?நிதி! கீேழ ஒ3 பிரகார', ேமேல ஒ3
பிரகார' உ ளன. கீ<"பிரகாரதி. அ)ப; 9வ ச?நிதி, ேம.பிரகாரதி.
ைவர"ெப3மா , விநாயக, 7"பிரமணிய, நடராஜ, ஆாியராச, நவகிரக
'த(ய ச?நிதிகC உ ளன. மைலயி ேம. ஒ3 மணிம2டப இ3கிற;. Kைஜ
ேநர@களி. மணியAக"ப1கிற;. 7வாமி ச?நிதி! ேமகி. ஒ3 சிறிய ஜன.
ஒப; ;வார@கைள ெகா21 ள;. அத வழிேய கா) Mறி1 ெகா21
வ3வைத உணரலா.

மகாம2டப \2களி. சில சிைலக

காண"ப1கிறன. இைவ

இம2டப@கைள க1விதவகCைடய சிைலகளா% இ3கலா. ம2டபதி
ேம.வடதி. மீ சிைலக

ெச;க"பA3கிறன பா2Aய மனகளி

அைடயாளமாயி3கலா. 9லதானதி! ேள ெப3மா (@க உ3வதி.
காசியளிகிறா. (@க எப; அ3வ' உ3வ' கல?த அைடயாள.
ஆாிய மன வாைள" ேபாகியதா. உ2டான த # ெதாிபA (@கதி
'Aயி. அைடயாளமி3"பைத காணலா.

<திகளி ெபயக
இமைலயிH ள ெப3மா! இரதினகிாீ7வர, வாேபாகிநாத,
இராச(@க, 'Aத ப, மைலெகா ?தீச, ெசாக, ெத%வசிகாமணி 'த(ய
ெபயக

வழ@!கிறன. இரதினகிாியி. எ ?த3ளியி3"பதா.
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இரதினகிாீ7வர (The Lord of the Ruby Hill) எ), ஆாியமன வாைள"
ேபாகியதா. வாேபாகி நாத எ), ஆாிய ராசனா. Kசிக" ெபறதா.
இராச(@க எ), மைலயிைடய ெகா ?ேத (@கமா% இ3"பதா.
மைலெகா ?தீச எ), அழ! ெபா3?தியி3"பதா. ெசாக எ) ெபயக
ஏப1 ளன.

அபிைக!, 73பா !ழ(, ஹரவேச7வாி, அராளேகசாபிைக, வ2டா
!ழலைமயா எற ெபயக
P?தைலைடயவ

வழ@!கிறன. வ21க

ெமா%!பAயான

எப; இத ெபா3 . க.ெவ1களி. ெப3மா!

தி3மாணிகமைல உைடய நாயனா, தி3மாணிகமைல மகாேதவ 'த(ய
ெபயகC, அம! ஹரவேச7வாி எ ெபய3 காண"ப1கிறன.

தீத(க
இதலதி! 'கிய தீத காவிாி. தின?ேதா) காவிாி நதியி(3?; த2ணீ
அபிேஷகதிகாக ெகா21வர"ப1கிற;. இமைலைய& 7றிH ஒப;
தீத@க

உ ளன. அைவ சிவாய தீத, இ?திர தீத, வா தீத, நாக

தீத, [ாிய தீத, அகதிய தீத, உேராமச தீத, விLQ தீத,
;கா தீத எபன. சிவாய தீதெமப; ஊாி ந1வி. உ ள ெத"ப
!ளமா!. இ; பNசா_ர தீத எ) ெசா.ல" ப1கிற;. இ?த
நவதீத@கைள !றி! வைகயி. 7வாமி ச?நிதி! ேமேக ஒப;
;வார@கைள ெகா2ட ஜன. ஏபட; ேபாH.

தல#ெப3ைம
இதலதி ெப3ைமக

மிக" பலவா!. 9ல (@க 7ய# வAவ.

இதலைத" பறி ஒ3 பழெமாழி உ21. ‘காைல கடப, மதியான& ெசாக,
அ?திதி3 ஈ@ேகா%நாத' எப;. அதாவ; காைலயி. காவிாிகைரயி. உ ள
கடப ேகாயி. ெப3மாைன, மதியான"ெபா தி. இரதினகிாியிH ள
ெசாக" ெப3மாைன, மாைலயி. தி3ஈ@ேகா% மைலயிH ள ெப3மாைன
ஒேர நாளி. தாிசன ெச%த. விேசட எ) P)வ. இதனா. இதல"
ெப3மா! மதியான 7?தர எ ெபய3 வழ@!கிற;.
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இைறவ, வடேகயி3?; வ?த ஆாிய மன! இரதின', 7?தர3!"
ெபா ெகா1க" ெபற இட இ;வா!. ஆாிய மனைடய
பரபைரயின எ) ெசா.ல"ப1 தி3மNசன" ப2டார@களாH,
அ?தணகளாH, இ) Pட காவிாியி(3?; !ட@களி. அபிேஷகதி!
த2ணீ ெகா21 வர"ப1கிற;. ஆாிய மன வாளா. ெவAயதா.
உ2டான த # இைறவ தி3'Aயி. அைமய" ெபற;. ஆாிய அரசனி
உ3வ&சிைல பிரகாரதி. உ ள;. அபிேஷக திகாக ெகா21வ?த
பா!டைத கவி<த காக எாிக" ெபற;. !றி"பிட எ.ைல!ேம. இ@!
காக பற"பதி.ைலயா. இதனா. இமைல! 'காக அQகாமைல' எற
ெபய3 வழ@!கிற;. 'காக ேம6றி. க1?தழ. Sசி1 பற#' எ)
ெசா.ல"ப1கிற;. காைகயி வரலாைற" #ல"ப1த !ட@களி ேம.
காகதி வAவ ெபாறிக" ப1 ள;.

ஆதிேசட! வாேதவ! நிக<?த ேபாAயி. ேம3 மைலயினி)
சிதறிய பாைற;21 விழ"ெபற இட இ; எப. சிவேநச& ெச.வகளாகிய
வணிககளிடமி3?; சிவெப3மா பனிர2டாவ; ப@ைக வ3வாயாக" ெபற;.
காNசி#ரதி(3?; வ?த ைவர"ெப3மா

எ பத த தைலைய"

ப(யி1 வழிபட ெப3ைமைய உைடய;. 7வாமி ச?நிதி பிரகாரதிH
அAவாரதிH ைவர" ெப3மாளி ச?நிதி உ ள;. 7வாமி! தீப ஆராதைன
'A?தபி ைவர" ெப3மாC! ஆராதைன நைடெப)கிற;. இவ! Sரவா!
ேதவ எற ெபய3 வழ@கி வ3கிற;. இவேர இமைல! காவ. ெத%வமாக"
ேபாற"ப1கிறா.

இமைலயி. பனிர21 ஆ21கC! ஒ3'ைற இAகட6

Kசி"பதாக&

ெசா.ல" ெப)கிற;. அகதிய 'த(ேயாரா. Kசிக" ெபற
ெப3ைமைடய;. இமைலயி., பா#களா. தீ2ட" ெபேறா!, விஷ
ஏ)வதி.ைல எ) ெசா.ல" ெப)கிற;. இயைகயழ! ெசயைகயழ!
ெசறி?த தல இ;. ேமH, ெவளி4களி. உ ள பல வ!"பின3 த@க
!லெத%வமாக வழிப1 ெப3ைமைடய;. இதல ேசாழ, பா2Aய விஜயநகர
மன, ெஹா%சல மன ஆகிேயாரா. ஆதாிக" ெபற;. பல க.ெவ1&
ெச%திகைள நா இ@ேக காணலா. இதலதி. க.யாண& சட@!க
நைடெப)கிறன. காதிைக மாத தி@ககிழைமகளிH, ைத"Kச நாளிH
விேசஷ ஆராதைனக
ேபாறனவா!.

நைடெப). எனேவ இமைலயி ெப3ைமக

மைல
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வழிபேடா
இதல;" ெப3மாைன இ?திர, [ாிய, இAகட6 , Sரேசன, ஆதிேசட,
அகதிய, ;ைக 'த(ேயா வழிப1" ேப) ெப) ளாக

எ)

இதல#ராண P). அவகCைடய ெபயகளா. ஏபட தீத@கC
உ ளன. ஆாிய மன, ைவர"ெப3மா

வழிபடத! அைடயாளமாக

அவகCைடய சிைலகC உ ளன. ச"த கனிய3 வழிப1 ளன.
தி3நா6கரச, 7?தர அ3ணகிாிநாத 'த(ேயா வழிப1" பாட.க
பாA ளாக . ஆ21ேதா) [ாிய ேமடராசியி. (சிதிைரயி.) இ3!
காலதி. வ3 ெபௗணமியி. [ாிய பிபக(. த கிரண@களா.
ெப3மாைன" Kசிகிறா. இ) பல அபக

ெவளி4களி(3?; வ?;

இ தி3நாளி. ெப3மாைன வழிப1& ெச.கிறாக .

சிப! சிற#$க
மைல!& ெச.வத!ாிய பAகளி. சில பாைறயிH, சில அ1காக6
அைமக"ப1 ளன. 7வாமி ச?நிதி! ேமH கீ  உ ள பிரகார@க

ச@!

7ழி" ேபால6, பிரணவ ேபால6 அைம?; ளன. 7வாமி ச?நிதியி
ம2டபதி. பழ@கால;& ெச%ய"ெபற உேலாகதாலான இர21 பாைவக
விளேக?திய வ2ணமா% நிகிறன. அைவகளி. ஒ) சக 1726. (கி.பி 1804)
ேகாயிH! தான ெச%ய"படதாக ெதாிகிற;. இ?த பாைவக

அழகிய

ேவைல"பா1கCட விள@!கிறன. அகால; நாகாிகைத
அறிவி!பAயான பல அணிகைள ெகா21 ளன. சைடயணிக , காதணிக ,
9கணிக , க தணிக , ஆர@க , ைக வைளய.க , காலணிக

'த(யன

'காலதி3?த பழக வழக@கைள ெதாிவிகிறன. ஒ3 பாைவயி கா;களி.
ஜிமிகி எ காதணிக , அைசதா. அைச தைமைடயனவா%
அைம?; ளன. த_ிணா9தியி சிைல இனிய 'கேதாறேதா1
விள@!கிற;. இமைலயி. ேகாயி. ெகா2A3! ெப3மா!, காைல,
உ&சி, மாைல ஆகிய 9) கால@களிH அபிேஷக ஆராதைனக
நைடெப)கிறன. அபிேஷக@க

காவிாி நீராலாேய ெச%ய"ெப)கிறன.

இதகாக ஆ) ைம. \ரதிH ள காவிாி ஆறி(3?; தின' தி3மNசன"
ப2டார@க , ேவளாளக , அ?தணக , ஆகிேயா நட?; ெச) !ட@களி.
த2ணீ எ1; வ3கிறன. ஒBெவா3 நாC பனிர21 !ட@கC!
!ைறயாம. த2ணீ எ1; வர"ெப)கிற;. இ?த ஏபாடான; இ?த ேகாயி(
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ஒ3 தனி&சிற"பா!. இதி3மNசன" ப2டார@க

ஆாியராசனி வழிவ?தவக

என"ப1கிறன. காைல"Kைச பக. பதிேனா3 மணி!, உ&சி"Kைச இர21
மணி!, மாைல"Kைச ஆ) மணி! நைடெப)கிறன. இைவகCகாக
தனிதனிேய கடைளக

ஏப1 ளன. காைல& ச?திகடைள பனிர2டா

ெசAயாகளாH, உ&சி காலகடைள Sர"K ஜமீதாராH
வி7வகமாகளாH, மாைல"Kைச ேதவதானதாராH நைடெப)கிறன.
ேகாயி(. உ ள சிலா9திகளி அபிேஷக@கC! ேவ2Aய பாHகாக
பனிர2டா ச9க ப7மட ஒறிைன நி)வி" ப7கைள" பராமாி;
வ3கிறன.

தி3விழாக
ஆ21ேதா) சிதிைர மாததி. மைல"ெப3மா!" ெப3விழா நைடெப).
மைலேமH ள உசவ9தி கீேழ வ?; வாகன@களி. காசி த?; கைடசி நாளி.
ேதேராட நிக . ச@கி(ெகா21 ேத இ க"ப1கிற;. பனிர2டா ச9க
அளித ேதாி. இரதினகிாீச பவனி வ3கிறா. ைத"Kச நாளி. இைறவ
கடபேகாயி. ;ைற!& ெச) கடபேகாயி., ராேஜ?திர, ெவ1
வா%;ைற,* க3"ப\, தி3ஈ@ேகா% மைல, 'சிாி, ெவ a 'த(ய
தல@களி(3?; வ?; ள 9திகCட த@கியி3?; ம)நா

#ற"ப1

ஊவ?; ேசவா. ப@!னி உதிர நாளி. !ழிதைலயி. உ ள ெத"ப!ளதி.
ெத"பவிழா நைடெப). அைறய தின காைலயி. 7வாமி #ற"ப1"ேபா%
இரவி. ெத"பதி. காசி ெகா1; ம)நா

தி3#. இவைற தவிர மாதா?திர

விழாகC அBவ" ேபா; நைட ெப)வ;21.

பிறேகாயி&க
ஐயமைல! ெதகி. 7மா 11/2 ைம. \ரதி. உ ள சிவாய எ ஊாி.
ஒ3 ெபாிய சிவ ேகாயி. உ ள;. நா! பக@களிH ெபாிய மதி.கைள,
கீ<"#ர ராஜேகா#ரைத ெகா21 இ; விள@!கிற;. ஐயமைலயி.
இ3?தபAேய இேகாயிைல தாிசிகலா. இ;ேவ பழைமயான ேகாயி. எ)
ெசா.ல"ப1கிற;. 'காலதி. சிவபாதேசகர#ர எ ெபயரா. இB=
வழ@க"படதாக ெதாியவ3கிற;. ேகாயிH! ேள இர21 பிரகார@க
உ ளன. 7வாமி அம ச?நிதிக

கிழ! ேநாகி உ ளன. 7வாமி!&

சிவ#ாீவர எ), அம!" ெபாியநாயகி எ) ெபயக
வழ@க"ப1கிறன. ேகாயி. 7வகளி. பல க.ெவ1க

உ ளன. சிவாய
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ேகாயி(. மாகழி மாததி. தி3வாதிைர நாைள !றி;" ப; நாக

வைர

விழா நைட ெப).
(* இ"ேபா; இB= படவா%தைல எ) வழ@க" ெப)கிற;.)

$ராண வரலா,க
இதலதி மகிைமகைள இரதினாசல மாமிய, தி3வாேபாகி" #ராண
எ இ3 -.க

விாிவாக P). இரதினாசல மாமிய யா<"பாண

தாேமாதர பி ைளயா. உைரநைடயி. ஆக"ெபற;. வாேபாகி" #ராண
'த. ப; ச3க@க

தி3வா5 ைவதியநாத ேதசிகராH, ஆாியராச ச3க'

சிறாய அ3 ெப) ச3க' கடபேகாயி. தி3வாவ1;ைற ராம(@க
தபிரா அவகளாH, வயிர"ெப3மா மைல காவ.ெப) ச3க
ைசவசிேராமணியாகிய ';&சாமி 7வாமி எ தி3"#க< !க அAைமயாH
ெச%ய"படன. ெபானி1 பாைற&ச3க திாிசிர#ர
சிவாந?தசாகரேயாகீவர அவகளா. இயற"பட;.

இBவரலா)கைள உ ளடகி P) #ராண" பாட.க

"நல@ெகா

வ3மா):

ஆரணிய ெம ைநமிச ஆனவா)

இல@!மா ணிக !ற இ3 நிலதைட?தவா)
;ல@! அ!ற ேம6 ெதா.#க<& சிற"பிேனா1
சல@ெகாC வாேசட சா?(;) அ3& சிதவா),

இ?திர பணி?தவா) இAய3& சிதவா)
ெச?தமி< 'னிவ Kைச& சிற"ெபா1 ேராமச"ேப
அ?தமி. 'னிவ Kசி(;) அர அ3

ெபறவா)

ச?திர காசெகா21 தடவைர" பிள?தவா)''

இBவரலா)களி. சில ேமேல 73கி Pற"ப1 ளன.

இதலைத# பறிய $ராண வரலா,க

மாணிக மைலயி ேதாற
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ஒ3 காலதி. வாேதவ! ஆதிேசட! ெப3 ேபா உ2டாயி).
இ3வ3 தத வ(ைமைய காட 'யறன. அ"ேபா; வாேதவனா.
ேம3மைலயினி) ஐ?; சிகர@க

ெபயெதறிய"ப1 அBைவ?; ஐ?;

சிவதல@களாயின. அைவகளி. ஒ) மாணிகமைல எ இரதினாசல.
மறைவ பா2A நாA. தாமிரபணிகைரயி. உ ள நீலாசல', காவிாி நதி!
ேமகைரயி. உ ள 7ேவதாசல', காவிாி நதி! வடகைரயி. உ ள மரகதாசல
எ தி3 ஈ@ேகா%மைல, ெதா2ைட நாA. உ ள க?தமா நதிகைரயி.
உ ள அ3ணாசல' ஆ!.

வா* ஆதிேசட >சித9
ேம3மைல& சிகரைத" ெபயத !றைத நீகிெகா C ெபா31
வாேதவ பரமசிவைன& சரணமைட?; அவர; கடைள"பA இரதினகிாிைய
அைட?;, அத கீ<பா. ஒ3 தீத (வாதீத) உ2டாகி அ?நீரா.
இரதினகிாீச3! அபிேடக ெச%; ;திதா. பாவ' நீ@கிய;.

இBவா) வாேதவ இரதினகிாி! எ ?த3ளி அ@! ள ஈசைன வழிப1 த
பாவைத நீகிெகா2டைத அறி?த ஆதிேடச, உடேன நாகேலாகதி(3?;
Kேலாகைதயைட?;, பல தல@கைள தாிசி;" பின இரதினகிாி! வ?;
அ@ெகா3 தீத (நாக தீத) உ2டாகி, அதி. நான ெச%; அ?நீராேலேய
சிவ(@க" ெப3மா! அபிேடக ெச%; த பாபைத" ேபாகி ெகா2டா.

இ5திர >சித9
ேதேவ?திர ெகௗதம3ைடய பதினியான அக(ைகயிபா. இைழத
அபசாரதிகாக அ'னிவரா. சபிக"படா. அ?த& சாப நிவதியி
ெபா31 தைடய !3 பிரகபதியி கடைள"பA Kேலாகைத அைட?;
அேநக சிவே_திர@கைள தாிசி; சாப நீ@க"ெபறாைமயா. கைடசியாக
மாணிகமைலைய க2டா. க2ட அளவி. இ3 கர@கைள சிரேம P"பி
வண@கி அமைலயிேலேய த வ&சிராததா. ஒ3 தீத (வ&சிர தீத)
உ2டாகி, அதி(3?; தீத எ1; ஈச! அபிேஷக ெச%; Kசி;
வ?தா. இ?திரைடய பதிைய க21 மகி<?; இைறவ அவைடய உட(.
சாபதா. ஏபட !றிக

இ/கட*

>சித9

எ.லா ஆபரண@களாக காண வரமளிதா.
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[ாிய உதயமா! உதயகிாியி சமீபதி. ம?ேதக எ ஒ3 தீ6 உ ள;.
அதி. மிக தவவ(ைம ெபற அ7ர அேநக வா<?; வ?தாக . அவக
[ாியேனா1 அAகA அமெச%வ; வழக. ஒ3 சமய அBவ7ரகைள எதி;"
ேபா#ாிய ஆறாதவனான [ாிய #ற@காA ஓAனா. அவைன க2ட
ேதவக

"[ாியேன ஏ இBவ7ரகC!" பய?; ஓடேவ21. இவகைள

ெவ.ல ஓ உபாய இ3கிற;. ஜKSபதி. காேவாி நதியி ெதகைரயி.
ஒ3 மைலயி3கிற;. அ; ேம3மைலயி(3?; சிதறிய சிகர@கC

ஒ),

அமைல ேமH ள (@கதி! இரதின(@க எ) ெபய. நீ அ@! ெச)
இரதின(@ேக7வரைர" Kசி"பாயாகி. அ7ரகைள ெவ.Hத!ாிய ஆறைல"
ெப)வா%,'' என P&ச(டாக . அைத ேகட ஆதித அ@! தா எBவா)
ெச) Kசி"ப; எ) ேயாசி; ெகா2A3ைகயி. நாரத'னிவ அ@!
எ ?த3ளி, “நீ உ சேகாதரனாகிய அசனி என"ப1 இAைய அைழ;
அமைல! ஏக கடைள இ1வாயாக,'' எறா. [ாிய அBவ2ணேம இAைய
அைழ; இரதினகிாி!& ெச) அ@! ஒ3 தீத உ2டா!பA பணிதா.
இA அைத ஏ) அ@! ெச) [ாிய ெபயரா. ஒ3 தீத உ2டாகி"
பரமசிவைன" Kசிதா. ஈச இAயி Kைச! உக?;, காசி த?; [ாிய!
அ7ரகைள ெவ.H ஆறைல ெகா1த3ளினா. அBவர ெபற அசனி
மீ21 [ாியபா. வ?; களி"#ட அBவரலாைற ெவளியிடH அ; ேகட
[ாிய அ) 'த. அ7ர பயமிறி வா<?; வ?தா. பனிர21
ஆ21கC! ஒ3'ைற இ@ேக இA கட6

Kசி"பதாக ஒ3 வழ! உ21.

அகதிய >சித9
அகதிய 'னிவ பல சிவதல@கைள தாிசி; ெகா2ேட யாதிைர
ெச%ைகயி. இரதின கிாிைய அைட?தா. அ@! ள ேவ"பமரதAயி(3?;
ேவத ஓ; ேவதியைர தாிசி; வண@கியபி ேம#றதி. ஒ3 தீதைத
(அகதிய தீத) தன; பிரமத2டதினா. உ2டாகினா. அதி. நீராA
அ?நீைரெய1; இரதினாசல" ெப3மா! அபிேடக ெச%; வண@கி
நிறா. அ"ேபா; இைறவ இடபவாகனதி. உைமேயா1 எ ?த3ளி
காசியளிதா. அவைர க21 அகதிய வண@கி தன!" பNசாகர
ம?திேராபேதச ெச%த3ள ேவ21ெம) பிராதிக, அBவ2ணேம
இரதினகிாீச3 அவ ேகட வரைத த?த3ளி (@கதி. மைற?த3ளினா.

உேராமச >சித9
'னாளி. சமரேவ. எ அரச உலக ' வைத மைவ"ேபால
அரசா21 வ?தா. ஒ3நா

ஒ3 காபா(க அவனிட வ?தா. அரச அவைன
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வரேவ) உபசாி; த அர2மைனயி. சிலநா

த@!பA ேவ2Aனா.

அகாபா(க அதகிைச?; அ@! த@கிவ3 நாளி. அவ அரச!
ேலாகாயத மதைத உபேதசி; வரலானா. ''அரசேன! நீ சாதிர@கைள
உண?;, அேநக ேவ விகைள& ெச%; விரத@கைள அLA; ெத%வ
ெதா ; இ;வைரயி. யா; பய க2டா%?' எ) பலபAயாக" பலநா
ேபாதி; அரசைன& சா3வாகமத எ ப1!ழியி. ஆ<தினா. அரச
அதீயவைடய ேபாதைன"பAேய நட?; கைடசியி. கால! இைரயா%
ெகாAய நரகதி. S<த"படா. அவ பல ;ப@கைள அபவி;"
பிசாசாகி வி?தியமைலயிக2 எ@! திாி?; வரலானா.

ஒ3நா

அவ அமைல&சார(. வசி;வ?த தேபாதனராகிய உேராமச

மகா'னிவைர& ச?திதா. அவைர க2ட; ஞான வர"ெப) அவைர"
பணி?; தைன காத3ள ேவ21ெம) ேவ2Aனா. அதகிண@க
அ'னிவ பிசா7 உ3ெகா2ட அரசட பல சிவதல@கைள க21
தாிசி; அேநக #2ணிய நதிகளி. ஆA வ?; கைடசியி. காேவாி நதிைய
அைட?தா.

உேராமச த'ட வ?த அரசைன அ"ெபானி நதியி. 9<க&ெச%; தா'
9<கி அ?நதியி ெதகைரயி. உ ள கயிலாய ஒத மாணிக மைலைய
அைட?; அமைல! கீ<"பகதி. ஒ3 தீத (உேராேமச தீத)
உ2டாகி அBவரசைன அதி. 9<!விதா. அரச த ேப3வ நீ@க"
ெப) எழிH3வ ெபறா.

பிற! உேராமச அBவரசட மைலயிமீ; ஏறி, அ@! Sறி3?த ஈசைன
ேதவிைய பணி?; ;திெச%தா.. ஈசனா (@கதினி) ெவளி"ப1
அBவரசைன இ?த நாவல?தீ6ெக.லா அரசனாகி" பி ேதேவ?திரமாகி
கயிலாயமைலயிமீ; வாழ6 வரமளிதா. அரச தி3வ3

#ாி?த

அ'னிவைர ஈசைன ேபாறி விைடெப)& ெசறா. 'னிவ அ?த"
#2ணிய" ெபா3"பிேலேய த@கி ஈசைன" Kசி; வரலானா.

9ைக >சித9
'காலதி. [ாியவனி எ ஓ அ6ண, பலவர@க

ைகவர"

ெபறவனா%, ஜன@கைள ெகாAய ;ப;! உ ளாகி வ?தா, அ?த
அ6ணைன அடக'Aயாம. அரச கயிலாய உ)& சிவைன ;தி; தா
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த !AகC உ%மா) அ3 #ாிய ேவ2Aனா. பரமசிவ ;ைகைய
அ"#வதாக& ெசா.( அரசைன த நாA! அ"பி ைவதா.

பாவதி ேதவியா3 ;ைக வAவ ெகா21 Kமியி. வ?; அBவ7ரட
பலநாக

ேபா#ாி?; அவைன ெகா) உலகதாைர கா"பாறினா .

ஆயி அவைன ெகாற பி3மஹதி ேதாஷ ேதவிைய ெதாடரேவ, அவC
பல தல@கைள தாிசி;ெகா21 ெபானிநதியைட?; அதி. 9<கி
மாணிகமைல!& ெச) மைலெகா ?தீசைர ;திதH, அவ ேதாஷ
ேபாகவ.ல ச?திரகாச எற வாைள ஈ?;, “இ?த வாளா. மைலைய"
பிள"பாயாக,'' எறா. அ"பAேய அவ

மைலைய" பிளக அ;

இ3பிாி6களாயி). பி3மஹதி ேதாஷ' நீ@கி எ.ேலா3! அகிரகி;
வ3கிறா .

ெபா;வாகேவ இதல ேதவக

பலராH Kசிக"ெபற;. வராக5ப ெகா2ட

மகாவிLQ6, இ"Kமிைய த ம3"பி. ஏ?திய இனைல ஒழி! ெபா31
இமைலயி ேமறிைசயி. ஒ3 தீத (வராக தீத) உ2டாகினா.
பர;வாச 'னிவ ஈசான திைசயி. ஒ3 தீத (பர;வாச தீத)
உ2டாகியி3கிறா.

ஆாியராச >சித9
ஆாிய நாA. ம@கல மாநகாி. ஆாியராச எ ஓ அரச ஆ21 வ?தா.
மநீதி வ வாம. இவ ஆ21 வ?த நாளி. ஒ3நா

அவைடய விைல

மதிக"படாத நவரன கிாீடதி சிகரைத& சிவெப3மா, காேவாிநதியி.
அவைன நீரா1விக எ2ணிேயா அ.ல; அரசனி பதிைய உலகி! உணத
வி3பிேயா, எ1; மைறத3ளினா.

கிாீட மைற?த ெச%திைய ம?திாிக

வாயிலாக அறி?த அரச மிக கவைல)

அைத எ@! ேதA காணாம. ஒ3 தனியைறயி. அம?; ஈசைன" பலவா)
பிராதிதா. கவைல அதிகாிக அவ அர7 பதவிைய ெவ);, ஒறிH
ஈ1படாம. இ3?; வ?தா. ஒ3நா

த அைறயி கதைவ திற! சமயதி.

சிவெப3மா ஒ3 கிழ அ?தண ேபா. ேவட K21 அரச எதிேர ேதாறினா.
அதிசய'ற மனைன அ?தண பா;, அவன; 'A&சிகர இரதினகிாியி.
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ேகாயி. ெகா2A3! ஈசனிடதி. இ3க க2டதாக6, அவனிட ேபா%"
ெப)ெகா CபA பணி; மைற?தா.

அ?தண மைற?த; ஆாியராச த பாிவார@கCட த நகைரவி1"
#ற"ப1" பல தல@கைள தாிசி;ெகா21, காேவாி நதிகைரயி. உ ள
மாணிகமைலைய& ெச) ேச?தா. அ@! அAவாரதி. உ ள ம2டபதி.
த@கி ெபௗராணிககளிட அதல" ெப3ைமைய தீத@களி சிற"ைப,
அ@! வ?; இைறவைன" Kசித 'னிவக

வரலாைற ேக1 மகி<?; மன

ஒறி நிறா. 'மைலமீ; வ3க' என ஆகாயவா! ஒ) எ ?த;. அைத"
பிபறி மைலமீ; ஏறி ஈச ச?நிதி!&ெச) வண@கி நிக, ேவதிய உ3வ
ெகா2ட இைறவ அவ இனாெரன ேகடறி?; அவ வ?த காாியைத
ெதாி?;ெகா2டா. அ@! ள ஒ3 ெகா"பைரைய& 7AகாA !ளி"பத! அ;
நிைறபA காவிாிநீ ெகா21வ?; ெகாAனா. ஈச ைவ"பைறயி. உ ள
மணி'Aைய அவ தி3ப" ெபறலா எ) ெசானா.

அ?த" பணிைய உடேன ெச%வதாக& சமதி; !ட@!டமாக காவிாி நீ
ெகாண?; ஆாியராச அெகா"பைரயி. ஆயிர !ட ெகாAனா. அ"பA
அெகா"பைர நிரபாம. நீ ெவளிேய கசி?; ஒ !வ;ேபா. காண"பட;.
இ -)!ட ெகாAனா. ெகா"பைர நிைறெம) அ?தண ெசா.ல
அBவாேற அரச ேமH -) !ட த2ணீ ெகா21வ?; ஊறினா.
ெகா"பைர நிைறயவி.ைல. இ ப; !ட தா !ைறகிற; எ) அ?தண
ெசா.ல அைத ெகாண?; நிர"பி ஒ3 உழ! நீ !ைற?; காண"பட;.
அ?தணேனா நீ' வ; ெகாண?; ெகாAனாலறி மணி'Aைய ெகாேட
எறா. அரச அ; ேக1 ெவ!21 த உைடவாைள உ3வி ேவதிய 'Aயி.
ெவAனா. அBேவதிய அகணதிேலேய சிவ(@கதி. மைற?த3ள,
ஆாியராசனி ெவ1 சிவ(@கதி 'Aயி. வி ?த;.

ெவ1 வி ?த; (@கதி 'Aயி(3?; இரத Mறி1" பாய
ெதாட@கிய;. அ; க21 அNசி அரச சிவ(@கைத த இ3ைகயாH
அைண;, ெம% பைத; க2ணீ ெசாாிய தன; ஆைடயா. பரமன;
'Aயினி) ஒ ! இரதைத ;ைடதா. அ"பA இரத அட@கா;
ெப3கி ெகா2A3?தைத க21 மைலெய@! அைல?;, பல ப&சிைலகைள
எ1; வ?; அவறி சாைற" பிழி?; சிவபிரா 'Aயி. Kசினா. Kசி
ரத நிகாத; க21 மிக ;யர') அ@கி3?த க.(. த தைலைய
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ேமாதிெகா2டா. உடேன சிவெப3மா அவைன த1; நி)தி, அவன;
தைலமீ; தா எ1; வ?த மணி&சிகரைத" ெபா3தி விைட
ெகா1த"பினா. மன பிாியா விைட ெகா21 ஆாிய நாைடயைட?;
' ேபா. அர7 ெசHதலானா. ஆாியராச த வாைள" ேபாகி ஈச
தைலயி. த # ஏபட&ெச%த காரணதா. இைறவ! வாேபாகி நாத,
'Aத ப, இராச(@க எ ெபயக

ஏபடன. அவனா. நீ

நிர"ப"பட ெகா"பைர இ இ3"பதாக& ெசா.ல"ப1கிற;,

சிறாய அ3

ெபற9

இரதினகிாிைய அ1; ள !ழித2டைல எ ஊாி. ஆய !லதி. ஒ3
சிவபத ேதாறினா. அவ எ"ேபா; மாணிக மைல! த'ைடய
ப7கைள ஓAெகா21 அ@! ள சார(. ேம%; வ3வ; வழக. மாைலயி.
ஒBெவா3நாC ஒ3 ெப3@!டதி. பாைலகற?; அ"பாைல& 7ம?; ெகா21
மைலமீேதறி& சிவபிரா! ெம%ய#ட அபிேடக ெச%;வ?தா.

ஒ3நா

அBவ2ணேம ஒ3 பா.!டைத எ1;&ெச) வழியி. அைத

ைவ;வி1, ேவெறா3 ேவைலயி(3?; !டதி அ3ேக தி3#ைகயி. ஒ3
காக அ?த !டைத கவி<;வி1" பற?; ேபா%விட;. அைத க2ட
சிறாயனா பய?; தைரயி #ர2ட ; ஈசைன" பா;, “ஐயேன! உன!
அபிேடக ஆ1விக ைவதி3?த பாைல காக கவி<; விடேத; நா எ
ெச%ேவ,” எ) ஏ@கி அ தா. ஆயனா மீ; இரக@ெகா2ட மாணிகநாத
'ன மமதைன கா%?த;ேபா. பிைழதகாிய பிைழெச%த காகைத தம;
ெச@க2ணா. ேநாக அகணேம அ; எாி?; தைரயி. S<?த;. “இமைல
' ; எ ேமனிேயயாதலா. இ?த ெவபி. சி?திய பா. Sணாகவி.ைல. அைத
நீ ெச%த அபிேடகமாகேவ ஏ) ெகா2ேட,” எ) ெசா.( அவைர ேதறி
அ3ளினா. சிறாயனா3 ஈச அ3

ெப) மகி<?தா. இ"ேபா;

இமைலயி. ஒ3 மடதி! ேம. காைக பற"பதி.ைல. 'காக அQகாமைல'
எேற அமைல!" ெபயராயி). இ@ேக அபிேடகநீைர" Kசி! !ட@களி.
காகதி வAவ ெபாறிக" ெபறி3!. இ?த வரலாைற நிைன"Kட இ?த
வழக இ3?; வ3வதாக ெதாிய வ3கிற;.

வயிர# ெப3மா

மைலகாவ& ெபற9
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ெதா2ைடநாAH ள காNசி மாநகரதி. ஆய!லதி. ஒ3 சிவபத இ3?தா.
அவ3! உதமியான ஒ3 த@ைகயி3?தா . அவைள அவCைடய மாறா
அவமதி;" ேபசி மலA எ) இக<?தா . இ; ெபாறா; அவ

த அ2ணனிட

'ைறயிட அவ3 த த@ைக! ஒ3 மக6 உ2டாக ஈசைன ேவ2A, பல
தல@கைள தாிசி;" பின மாணிகமைலைய அைட?; அ?த ஈசைன"
பலநா

;தி; த சேகாதாி! ஓ ஆ2மக6 ேவ21, அத!

காணிைகயாக “எ தைலையேய த3கிேற'' எ) பிராதி;ெகா21 பி
தன; இ3"பிட வ?; ேச?தா. வ?த;, த சேகாதாியிட தா க21 வ?த
காசிகைள விவாி; மாணிக மைலயானி பிரசாதைத அளிதா.

அBவைமயா3 இைடவிடாம. அBSசைனேய தியானி; உாிய காலதி. ஓ
ஆ2மகைவ" ெபெற1தா . பிராதைனேகப ஆயனா3 ம)பA த
த@ைக 7றதா #ைட[ழ மாணிகமைலைய அQகி, ஒ3 வாளா. த தைலைய
அாி?; ஈச! அ"பண ெச%தா. இ; க2ட அவ3ைடய உறவின யாவ3
அதிசய' ;க' ெகா21 த@க

நகர;! தி3பின. அ?த ஆயாி தைல

அ@! ள ேவபிகீ< ஒ3 (@கமாயி). அத! அ) 'த. எ"ேபா;
தீபாராதைன நட?;வ3கிற;. இவ3! Sரவா! ேதவ எற ெபய3
வழ@!கிற;. இவ3ைடய சிைல 7வாமி ச?நிதியிH அAவாரதிH உ ள;.
அவைரேய அமைலகாவலனாக இ3க6 ஈச பணிதா. அவர;
ைவராகியதி உ)திைய வயிர ேபாற மனதி2ைமைய க3தி
அவ3! வயிர"ெப3மா

எற ெபய3 உ2டாயி).

ெபானி? பாைற வரலா,
தி3 7?தர9தி 7வாமிக

தி3வா5ாி(3?; த ேதாழரான ேசரமா

ெப3மாைள காண ெகா1@ேகாa எ நகர;!& ெச.லக3தி,
அAயாகCட #ற"ப1" பல சிவதல@கைள தாிசி;" பின
மாணிகமைலைய அQகினா. அமைலயி அ3ேக ெசற; அ; ஒ3
ேஜாதி(@கமாக காண"படைமயா. 7?தர9தி நாயனா திைக; நி),
தமி<" பா"#ைன?; ஈசைன ;தி; தம!" ெபா ேவ21ெமன"
பிராதிதா. ஈச அவ3! அ3 #ாிய க3தி தம; Kதகண@கைள ஏவி,
அமைல"பாைறயி. ெபாைன ெகாண?; ெசாாிய கடைளயிடா.
அBவாேற ெசாாிய"பட ெபாைன நாயனா எ1;ெகா21 பதிக ஒ)
பாA ;திதா. ஈச அ@! ள ஒ) பாதி எ இடதி. 7?தர! காசி
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அளிதா. 7?தர3 அ@கி3?ேத மைலநா1 ஏகினா. (7?தர பாAய இ"பதிக
இ"ேபா; கிைடக வி.ைல .)

பனிர8டா ப(" ெபற9
தNைசைய ஆ21 வ?த ேசாழமன ஒ3வ காவிாி" பAனதி. வா<?; வ?த
ெசA!லைத& ேச?த ெப2ைண மணக நிைனதா. இைத
அமதிக'Aயாத நிைலயி. காவிாி"பAனேம தீ! இைரயாக"பட;. அ?த
ஊாி(3?; த"பி வ?தவக

அவக

பதிெனா3 ெசA !லதிைன& ேச?தவக .

த@கCட எ1;வ?த ெபா3ெச.வ@கைள இரதினகிாி மைலயி.

ைவ;தா ப@! ைவதாக . ஆCெகா3 ப@காக பதிெனா3 ப@காக"
பிாிதன. ஆனா. ெச.வ பனிர21 ப@!களாக தானாகேவ பிாி?த;.
எ;ைண 'ைற பாக பிாிதேபாதிH அ;ைண 'ைறகளிH மீ21 மீ21
பனிர21 ப@!களாகேவ பிாி?த;. இதனா. விய"#) நிற அவக

'

இைறவ ேதாறி, “எ இடதி. ைவ;& ெச.வ@கைள" பிாி! நீ@க
என! ஒ3 ப@! தரேவ21,” எ) ேக1 ெகா2டா. அ; 'த.
அவகC!" ‘பனிர2டா ெசAயாக ' எற ெபய வழ@கலாயி).

இ?த வ!"பின பல ஊகளி. பரவி இ3கிறன. இ& ச9கதின ேமPறிய
இரதினகிாீ7வர மைலயி. இறள6 காைல&ச?தி கடைளயிைன& சிற"#ற
நடதி வ3கிறன. அழகிய ந?தவன ஒைற அைம;" #Lபெதா21
ெச%;, பா. அபிேஷக;காக" ப7மட ஒ) நி)வி" பா. வழ@கி
இைறவ! தா@க

ப@காள எபைத இ) காAவ3கிறாக .

'ெகா2டா1 பனி3வ Pட பணி ெச%ய எ), (198) 'பனி3வ
பாHக?த பனி3வ ேபாறிய; பனி3வ வா<தேவ, பனி3வ எடேன
எ) வ3நாட' (393) எற அAகளி. பனிர2டா ெசAயாகளி
ெத%வ"பணிகைள உலாவாசிாிய பாராA ளா. அகால 'த. இ)
அவக

ஈAய ெபா3ளி. பனிர2A. ஒ3 பாகைத இைறவ!

காணிைகயாகி வ3கிறாக . த@க

'ேனாகளிட ப@!ெபற அBவிைறவ

அத! நறியாக, விழாகால@களி. தா ேத மீதம?; பவனிவ3வ;ேபால
அவகC த@க

க(யாண கால@களி. ேதமீேதறி பவனிவ3 சிற"ைப

ந.கி ளன. அமாணிகெவப த@கCக3ளிய ேபர3ளி ஞாபகாதமாக
அ"ெப3மாைடய ேதைர" #திய 'ைறயி. 'ைனேயாக

ெச%தைமதாக .
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அ?த ேதாி.தா இரதினகிாி ஆ2டவ அ) பவனிவ?தா, இ) பவனி
வ3கிறா - இ?த& ெசய.க

யா6 உலாவாசிாியரா. அழ!ற" ேபச"ப1கிறன.*

“P1பதி ெனாறான ேகாநகரதா 'ேபா%
நா1மிதி. நாேமா நகரெமன- ேதடமதா%
ஈசனா ெசா.ல இைச6ெகா2ட நா 'தலா%
மாசிலா (;) ஓ@! மகிைமட- ேதசேம.
பனி3 வராகி" பல திைச கீதிெசல
மனிேய வா  வணிக அபா%- பினிய)
ெசெபா மணிேதேரறி ேதவிட''

பவனி வ3கிறா எப; அ?த உலா க2ணிக

(119-123).

(* பனிர2டா ெசAமாைர" பறிய வரலாைற Appendix II பக 1-2.
பாக).

க&ெவ?க
இதலைத" பறிய க.ெவ1களி. இரதினகிாியி. 50 க.ெவ1கC,
சிவாய ேகாயி(. 7 க.ெவ1கC உ ளன. இைவ ெதனி?திய க.ெவ1
ெதா!திகளி. 1914 ஆ ஆ2A. 144 'த. 191 எ2களாக6; 1892 இ. 102, 103
எ2களாக6; சிவாய ேகாயி(. உ ளைவ 1913 ஆ ஆ2A. 44 'த. 50
வைரயி. உ ள எ2களாக6 பதி6 ெச%ய"ப1 ளன.

இைவ 7வாமி அம ேகாயி.களி. உ ள 7)&7வகளிH, மைலயி
பாைறகளிH ெவட"ப1 ளன. இக.ெவ1களா. பழைமயான பல
ெச%திக

ெதாிய வ3கிறன.

க&ெவ?! ெச திகளி @3க
இமைல, மாணிகமைல, வாேபாகி எ) 7வாமி! !ற உைடயா,
தி3மாணிகமைல உைடய தபிரானா, மகாேதவ, நாயனா, வாேபாகி
மகாேதவ எ); அம! ஹரவேடவாி (ஹரவே_வாி) எ);
இB=" ப!தி. ெதகைர ராஜகMர வளநாைட& ேச?த !)நக நா1 எ)
ெபயக

வழ@கி வ?தி3"பனவாக ெதாிய வ3கிற;.
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கி. பி. 1783-. மைலேம. உ ள ேகாயி. ம2டப@க

கட"பட;, 13-வ;

-றா2A. ெஹா%சள மனனாகிய Sரேசாேமவரன; ஆசியி. இ?நாA
ெப3ப!தி இ3?; வ?த; #லனாகிறன. இவ ெபயரா. ேசாேமவர
ேபைட (ேசாமசரேபைட) எற ஊ3 இ3"பைத அறியலா. அ; இ"ேபா;
ேசாமரச ேபைட என வழ@கி வ3கிற;.

7வாமி ச?நிதி!" ேபா! 9) வாிைச"பAக1க

ராசி@கேதவ

எபவனா. கட"படதாக ெதாிகிற;. சிவபாதேசகர#ர எ ப!தியி.
இ3?தவக , இேகாயிH!" பல தான@கைள& ெச%; உ ளாக . ராஜராஜ
ேசாழேதவ, ஜடாவம, 7?தரபா2Aய, விஜயநகர மனகளான சதாசிவ
மகாராய, Sரநரசிம #ஜபல மகாராய, வி3"ப2ண உைடயா, ேகாேனாிேம
ெகா2டா (ேகா - ேந - இைம ெகா2டா,) !ேலா;@க ேசாழக ,
விகிரம ேசாழ, ெஹா%சள மன Sரராமநாதேதவ 'தலான அரசகளி
ஆசி கால@களி. ேகாயி. Kைஜ!, விளகி1வத!, காவிாியி(3?;
!ட@களி. நீெகா21 வ3வத!, தி3விழாக

நட;வத!, ெவறிைல

பா! ைநேவதியதி! நில@கC ெபாகா7கC பண', ;ைலைற
ெசெபா தனிதனிேய தான ெச%ய"ப1 ளன.

161 - வ; எ2 க.ெவ1"பA, சிறப3ைடயா எபவனா. த_ிணா9தி
சிைல, தி3"பAகC அைமக"ப1 ளன. ெவBேவ) அரசகளி
கால@களி. ெவBேவ) தி3"பணிக

நைடெப) ளன. அBவ"ேபா;

ேகாயிH! ஏபட தானத3ம@க , அற&ெசய.க , ஆகியைவகைள" பறி& சில
க.ெவ1க

ெதாிவிகிறன.

ேபவாி, சி.வாி, ெவAேவதிைன, !ைலதா#, ெச%நீ ெவA, 'த(ய ெபயக
காண"ப1கிறன. கா7, ஆைனஅ&7, ;ைலஉைற ெசெபா 'த(ய ெபயக
அகால; நாணய@கைள ெதாிவிகிறன. க3@கீ<"ப ளி, எதிாி( ேசாழ
ந.b, Sரேசாழ ச;ேவதி ம@கல, சிவபாதேசகர#ர. வ.லட ம@கல, சாத
ம@கல, ேசாழபா2A#ர 'த(ய ஊ"ெபயக

ெசா.ல"ப1கிறன.
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இதலைத# பறிய +&க
அரதனமைல, காக பறவாமைல, வாேபாகிமைல, சிவைத#ாி, பNசாகரமைல,
ெசாகமைல என" பல தி3நாம@களா. அைழக"ப1. இமைலவா< இைறவ
இைறவியைர தி3நா6கரச தா பாAய ேதவாரதி., 'தி3வாேபாகி
தி3!)?ெதாைக' யி. ப; பாகளா. பாAயி3கிறா. அவ பாAய
தி3தா2டக' உ ள;. அ3ணகிாிநாத பாAய தி3"#கழி. இதல பறிய
இ3பாட.க

உ ளன. உமாபதி சிவா&சாாியா இயறிய சிவே_திர

சிவநாமக( ெவ2பா எ -(. இதலைத !றி"பி1கிறா. திாிசிர#ர
மகாவி;வா மீனாசி7?தர பி ைளயவக

இதல பறி ஒ3 கலபக

இயறி ளா. அத! வாேபாகி கலபக எ) ெபய. 1910, 1925 - .
டாட ஐயரவக

ெவளியிட மகாவி;வா மீனாசி7?தர பி ைளயவக

பிரப?த திரA ப!தியி. 9ல', 1976-இ. உ. ேவ. சாமிநாத ஐய -.
நிைலயதாரா. தனிேய !றி"#ைரட ெவளியிட" ெபற;. 'சிவதல மNசாி'
எ -(. இதல பறி காவிாி தீத தல#ராண வரலா)
காண"ப1கிற;. ‘இரதினசல மாமிய' எ -. யா<"பாண தாேமாதர
பி ைளயா. உைரநைடயி. இயற"பட;. தி3வா5 ைவதியநாத ேதசிக
'த(ேயாரா. ெச%ளி. ெச%ய"ெபற ‘தி3வாேபாகி #ராண' ஒ) ள;.
இ; ைநமிசச3க 'த. ெபானி1 பாைற& ச3க வைர 14 ச3க@கைள
ெகா2ட;. 1911 - ஆ ஆ2A. ெவளியிட"பட;. #ராண கைதகைள எளிதி.
ெதாி?; ெகா C ெபா31 அலகைர வாகவி தி3. அ. 7"பிரமணிய பாரதியாரா.
வசன5பமாக எ த"பட வசன 73க@கC இ;ட ேசக"பA3 கிறன.
மாணிகமைல நாத ேபாி. ‘தி3ெதா2ட சதக' தி3"பா2A ெகா1'A
மைலெகா ?; கவிராய பாAய;, அ&சான;. ெவ2பா"#( தி. 7.
ேவHசாமி"பி ைளயவக

‘ேதவார சிவதலெவ2பா' எ -(.,

''பா 'ைல&7வ1 ேமா(ேம. வாட #
பிபா பிர#வ1" ெபறவைன - அபா?த
வாேபாகி யாைனந! வா<தாம ேலவாளா
நாேபாகி யாைனகி றன.'

எற அழகிய பாடைல த?; ளா. தி3. ேவ. ';சாமி ஐய3 கவிராச ப2Aத
கனகராஜ ஐய3 ேச?; பாAய 'வாேபாகிஈச இரைட மணிமாைல' எ
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-H உ ள; (1934). சிவாயமைல ேகாயி. வரலா) எ -. R. பNசநத
பி ைளயவகளா. 1950 - ஆ ஆ2A. ெவளியிட"ெப) ள;. 1968 - .
வாேபாகி ெவ2பா அ?தாதி எ -H தி3வாசகமணி K. M.
பால7"பிரமணிய அவகளா. இயற"பட;.

வாேபாகி உலாவி ெபா3 @3க

இB6லாவி. 'த. ஒப; க2ணிகளி. சிவெப3மா ெப3ைம Pற"ப1கிற;.
அவ ெத%வ@கCெக.லா ேமலானவ (ெத%வ"பராபர); அவேன
கா2பா காசிமா% விள@!கிறா; ஆன?த' அறி6 அவேன; அவ
அ?தமி.லா தனி'த.; காலதி எ.ைல கட?தவ; ஓ@காரமாகி நிறவ;
உ3வ' அ3வ'மாகி நிறவ.

10-ஆவ; 'த. 32ஆ க2ணிவைர, வாேபாகி தல&சிற"# Pற"ெப)கிற;.
இதலைத அQகி" ேப)ெபேறா வரலா) காண"ப1கிற;. இதல; ஈச
[ாியம2டல ஒத ஒளிS7 மாணிகெவைப இடமாக ெகா2டவ. அவ
த ெபயைர வாேபாகி எேற அைம; ெகா2டா. உேராமச
'னிவ3! சமரேவ. எ அரச! அ3ளியவ; ெச@கதிேரா அ7ரக
ெச%கிற தீைமயினி) வி1பட இதலைதயைட?; த இட நீ@க" ெபறா;
இAகட6

;திக அவ! வரமளிதா; இ?திர, அகதிய, ஆாிய அரச

இவகC! அ3ளியவ. ;ைகயி பிரமகதி ேதாஷைத நீகியவ ;
ெதா2டக

தவெச%ய பNசாகர!ைகைய நி3வியவ. ேநாியேகா

ெப2A3!" ெபானார காAயவ; வாேதவ Kசிக அவ! வர
ெகா1ேதா; '3ேகச எ பதனளித \2டாவிளைக ஏற3ளியவ
எ) பலவிதமாக இதல; ஈசனி ெப3ைம Pற" ப1கிற;.

33-வ; 'த. 45-ஆ க2ணிவைர தீத& சிற"# ெசா.ல"ப1கிற;. அைவக
வ3மா): சதாகதி, தீத, !(ச தீத, நாக தீத, [ாிய தீத, கஜ தீத,
உேராமச தீத, ;கா தீத, பர;வாச தீத எபைவ
எ1தி!களிH உ ளன. இைவதவிர, பNசாகர&7ைன, ெத%வ&7ைன,
வராக&7ைன இைவகC இ@! உ ளன.
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ேமH, இதல; ஈச ேவ"பமரைத தலவி3_மாக ெகா2டவ; நீலக2ட
ேசாழ ஆறிய பணிவிைடைய ஏ) அவ! நகதிய3ளியவ; 'னிவ
எ2ம3! வர ஈ?தவ; சிறாயனா! தைனேய தியாக ெச%தவ; யாவ
அQகி வைரயா; வரமளி"பவ.

46-ஆவ; க2ணி'த. 57- ஆ க2ணிவைர, காக அQகா கனகிாியா,
காேவாி ஆறினா: !)[< நாAனா; சிவாய நகாினா; ேயாக
!திைரயா; ெம%Nஞான ஆைனயா; ெபானிதழிமாைலயா; நாத'ரசினா;
ஏ) ெகாAயினா; அNெச தி ஆைணயா என இைறவ!ாிய ப;
அ@க@கC ேபச" ெப)கிறன.

58-ஆ க2ணி 'த. 71-ஆ க2ணிவைர இரதினகிாி ஈசனி ெப3 #க<
ேபச"ப1கிற;. இ@!, 'த. நா! க2ணிகC மட! எ அணியி.
அைமக"ப1 ளன. பின, பNசா@க@களி. நசதிர ஒழி?த திதி வார ேயாக
கரண எ நா! Pற"ெப)கிறன; சிதிைர 'த. ப@!னி வைர
பனிர21 மாத@களி ெபய3ட இைண; இைறவ #க< ேபச"ப1கிற;.
சிதிைர மாததி. ேதேரா1 தி3நாளி. ஈச பவனி வ3கிறா.

72-ஆவ; 'த. 74-ஆ க2ணிவைர [ாிய ம2டல ேபா. பிரகாசி!
ம2டபதி. Sறி3?; கா"பணி?;, ெகாAேயறி Sதி!ல6 ெச%தி
ெசா.ல"ப1கிற;.

75-ஆவ; க2ணி'த. 117-ஆ க2ணிவைர ேகசாதிபாதமாக இைறவ அணி?த
அணிகளி வைக !றிக"ப1கிறன. ெநறியி. தி3&சா?; திலக, மாபி.
ெவ2ப1, ெகாைறமாைல, ச?தன!ழ#, 'னிவக
ெப2க

ெவ2சாமைர S7த.;

பல கீத பாட.; ெதற. உல6த.; நில6 எறித.; மாதவக

[<?;

#க<?;வர. - இBவித அல@கார விேசஷ@கCட ஈச ப ளியைற ேசதH
தி3"ப ளி எ &சி 75 'த. 90 வைர ள க2ணிகளி. Pற"ப1கிறன.
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பின, ெபானிநீ ஆAய தி3&சைட, ெசெபா ஆைட, ஆதிேசட
உதரப?தன, 99திகC ஒ3@கிைண?தா ேபாற '"#ாி -., மணிம!ட,
^தபட, காதி ெபா!ைழ ேதா1, மாபி. ெபாமாைல
ேவ%';க2டசர, ேதாளி. ேக4ர, ேதா
மணிமாைல, ைககளி. ம , மா, ;A, இைவக

வைளய, மணி"பதக,
வணிக"ப1கிறன (91-108)

இைறவ சிவிைகேயறியேபா; தைலமாைல ஆAய;. சைட பிைற
அைலேமாதி ஆAன, ெகாைறமாைல ;வ2டாAய;, ச@க அதி?த;, தடாாி,
'ழ6, 'ர7ெதாைக இைவ அதி?தன. ஈச தி3வா1 த2ேடறி வ3ைகயி. சில
ெவ2!ைட நிழற6, சில ெவ2சாமைர அைசக6, சில ஆலவட Sச6,
சில காளாNசி ஏ?தி வர6 சில ெசெபாபிர# ஏ?தி வர6, ஆகிய நிக<&சிக
ெசா.ல"ப1கி றன.(109-117)

இBவா) சிவிைகேயறி, பிரகாரதி. உலாவ?த ஈச ேகா#ரவாச. அைட?;
ெபானி1 பாைறக3கி. பனிெர2டா ெசAமா அைம;த?த, ெசெபா
மணிேத ஏ)தைல 118-123 க2ணிக

!றிகிறன.

ேதேரறி ஈச அம?த6ட தடாாி, ;A, திமிைல, த2Qைம, ைகதாள, 'ர7,
மணி, ேமள, !ட'ழா, ச@!, திமிாி, தவி., நாக7ர, ம@கல கீத, வாதிய@க
'ழ@கினைமைய 124, 125- ஆ க2ணிக

வணிகிறன.

126, 127-ஆ க2ணிகளி. பி&ச, ;வச, ச?திரவைட 'தலான சின@க
[<?; வ3த. !றிக"ப1கிற;.

இரதினகிாி ஈச பவனி வ3தைலகாண பிரம 'த(ேயா தத வாகன@களி.
வ3தைல 128-137 க2ணிக

!றி"பி1கிறன. பிரம அனதிேமH,

தி3மா. க3டேமH, Sரபா!ேதவ இடபதிேமH, ேதவக

விமான

ேதகளிH, விநாயக ெப3&சாளி வாகனதிH, '3க மயி. மீ;, எ2திைச
காவலக

மா, மறி, கடா, Kத, மீ, மா, #Lபரத, காைள இைவகளிH, காளி
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சி@கதி ேமH, ைபரவ நா% ஊதியிH, சாத யாைன ேமH வ?;
! 'கிறன. ச"த கனிமா, எ1 'னிவ, பதிெனா3 3திரக ,
அ7வினிேதவ இ3வ இவக

தத விமானதி. ஏறி வ3கிறன.

வியாதர3 க?தவ3 வ?; ேச?; ெகா கிறன. ஞானசப?த,
தி3நா6கரச, 7?தர, மாணிகவாசக, ச2ேடச ஆகிேயா3 சிவிைகயி.
ஊ?; வ?; ேச3கிறன.

ேதாி. ஏறிவ3 இைறவைன& [<?; ஆதிைசவ!3மா, பணியாளக
ெதாட?; வ3தைல 138 'த. 146 வைர ள க2ணிக

இவக

P)கிறன.

7?தர9தி நாயனாாி வழிவ?த சிவாயநக ேகாயி(ட; உைற
வாேபாகி" ப2Aத3, தியாகவிேநாத!36, மாணிகவாசகேதசிக3,
பிரமைன"ேபாற தசிணா9தி"ப2Aத3, தானிக3, ஓ;வா3,
மைறேயா3 திர21வர, கைபய எ அதிகாாி ெச@ேகா. ஏ?தி 'ெச.ல,
மாதவ3, ேவலாத எற வ ளH, ஆாிய அரசனி வழிவ?த தி3மNசன"
ப2டார3, ேகாயி. பணியாள3, கணககC, ெசAமாகC, நி3த இைச
இர21 PA ேதவனி' நித ேசைவெச% ஆட.மகளி3 [<?;
வ3கிறன.

147 'த. 150-ஆ க2ணிவைர தி3&சின@க

கAய Pறைல

!றி"பி1கிறா. இ@! மாணிகமைல ஈசைன 73தி'A (ேவதா?த) ! எடாத
சிவ, தினக சகாய, ஆாிய! அ3ளிய அர, மாணிகமைல ெகா ?த,
'Aத ப, சிவாயநக ஆதியா, ெகாைறயணி?தவ, ெநறி க2ண
எெற.லா வணிகிறா.

151-ஆவ; க2ணி 'த. மகளி !ழா@கைள" பறிய ெச%திக

Pற"ப1.

இ"ப!தியி. ககன மட?ைதய 'த(ேயா, மானிட"ெப2களி வAவெம1;,
!ழா@ெகா21 வாேபாகி இைறவைன தாிசி; அவைன 'னிைல"ப1தி
தம! அ3 ெச%ய ேவ21ெம) ேவ2A ;தி"ப; காண"ப1.
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172-ஆவ; 'த. 204-ஆ க2ணிவைர ேபைதயி அவயவ வ3ணைன, பின
அவ

ப3வதிேகப& ெச%ெசய.கC Pற"ப1. ேபைதைய காம!3;,

அபரNசி, ஆடா மடமNைஞ, வாச ெதா1கா மலக2ணி, மாைல #!தா
ம3ெகா ?; !ளிெதற., கட.பAயா ஆர'த, ேவயிபிறவா விைள 'த,
PA'Aயா !ழ(னா , ெகாைல சிறி; க.ல நிைல பைடத க2ணினா ,
!யிH ஒBவா மழைலயா , ெச;"பிைழ! ெத%வ@க

ேபால வி ?;

மீ21 'ைள! எயிறினா , [;ெபறேதா) ;ைண'ைலயா
எெற.லா வ3ணிகிறா.

ேபைதயி ெசய.கைள" பறி P)@கா. அணி#ைனய என! வ2ண
'ைலைய கா1@க

எபா ; த நிழைலேய ஒ3 பா@கி என நிைன; மைன

#!?; ேத1வா ; தா சிறி(ைட& சைமத மணேசாைற அ3?த ஈசைன
வாெவறைழ"பா ; எ அ3கி. இவ வாராேரா எபா . அ"ேபா; அைனய
அவைள" பா; ஈசனா அமர! அ) அ'தைதேய பைடதளிதவ;
இ) உ மணேசாைற வி3பி வ3வாேனா; அ&ேசா) அவேன) விைடேக
(தி3மா.) உாிய; எபா; சிவெப3மாபா. எதைகய அ#ண&சி
இ.லாதி3?; அைனயக

அNச("ப;க21 தா அNச(தா

எ)

P)'கதா. ேபைதயி தைமைய ந! விள!கிறா ஆசிாிய.

205- ஆ க2ணி 'த. ெப;ைபயி அவயவ வ3ணைன அவ

நிலா

'றதி. ேதாழியக [ழ கழ@கா1தH Pற"ப1கிறன.

அறி?; அறியா"ப3வதின
ப3வதா

ஆத( ப!வமா%" ப 'ைகயன

எகிறா. இ"ப3வ அ# அ3பி அ; 'றா" ப3வமாத(

அதேகப 'ைக எ), மமத ெச@ேகா. ெசHத! இளவரசா% ைவ;
அபிேடக ெச%யPAய வன"பினா

எ), அகதிய'னிவரா. ஆ<த"பட

வி?தமைல, அவ ேபா%விடாரா எ) சேற தைலநிமி?; பா"ப;ேபா.
ேதா) தனதா

எ), அ) ம;ைரயி. ேமக@க

PA 'AயPAய !ழலா

PAனேபா. இ)

எ), கடக2ணினா , அனநைடயினா ,

மயிைல ஏ%! சாயலா , !யிைல"பழி! மழைலயா

எ) வணிகிறா.
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219-ஆ க2ணி'த. 228 வைர ெப;ைப கழலாட. Pற"ெப)கிற;. 229 'த.
237 வைர ேகாைடயி உ)"#க

ெசா.ல"ப1கிறன; பின மடவா ெதாழ

ஈசைன தா ெதா கிறா . வாயார வா<;கிறா . அைனயைர Pவி
ேதமீதி. எைன இவ பாக; இ3; எகிறா . அத! அவக
உைமைய"ேபா. நீ அவ பக(. அமர த!?தவேளா என, ஏ ெசனியி.
மேறா ெப2ைண ைவதி3! இBSச எைன ஏகாேனா எகிறா .
சிவன; பகேத Sறி3க ேவ21 எ அவா அவCைடய வி3"ப
ெதாடகைத ேதாழியாி சமாதானதா. அBவி3"ப ')"
ெபறாைமைய #ல"ப1;கிறன.

க2ணி 252 'த. 280 வைர ம@ைக"ப3வதாளி உடH)"பி வ3ணைன
அவ

ெசய.கC Pற"ப1கிறன. இவ

இல!மி! நிகரானவ

பNசாகர& 7ைனயி. ப1 பாசிநிக !ழலா
க2ணினா

இவ

எ), அ'த' விட' ேதா%?த

எ), தாளைத" ேபாற !வி'ைலயா

ெவ31 நைடயழைக உைடயவ

எ),

எ), இைளஞைர

எ) வணிக"ப1கிறா .

அமாைனயா1 அளவிேல வாேபாகிநாத ெகாA ெந1?ேத அQக

இவC ஆடைல வி1 K\வி வ?திகிறா .

இBவிைறவைன நா எBவா) அைடவ; என இவ

ேகக மாதாய, ேகதாாி

ம@ைகயான உைம தவெச%; இவைரயைட?தா ; கறா"K ம@ைக! அவ
நித ெதா ததினா. இவ க1தறியி. காசி ெகா1தா; படம@ைக எ
பதியி. ஒ3 ெப2 ;திததனாேலேய இவைர" ெபற'A?த;; ஆைகயா. நீ
ெதா தா. அவைன" ெபறலா எகிறன. அBவளவி. ஈசனா ேதமீதி.
அ1த Sதி! எ ?த3ளினைம Pற"ெப)கிற;.

மட?ைதயி உடலைம"# ெசய.கC 281-ஆ க2ணி 'த. 314-ஆ
க2ணிவைர Pற"ப1. பினி 'Aத அவ

P?தH அதி. அணி?தி3?த பிைற

எ அணி, ேமகைத அத ந1வி. ஒளிவி1 மினைல
ஒதி3"பைத, அவ

த ெநறியி. இட ெபாைடேநாகி இைளேயாக

தின வடமி1 வன"பினா

எ), மத அ#ேபாற நயனதா

என6,
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ேகடகேபாற ேதாAட காதினா

எ), அவ

அணி?; ள 9!தியி

ஒளி, ச?திரேன வ?; 9கி. அம? தாேனா என ேதா)தைல, '.ைல
நைக, இத<ேபாற உத1கC, ெசBவா, க'கிபாைள ேபாற
க தைம"#, ெச@ைக, Kாிெத ?த தட'ைல, வலN7ழித உ?தி,
சிறிைட, ந21ேபாற 'ழ?தாC, வரா. ேபாற காH, சிலெபா(!
பாத' வணிக"ப1கிறன.

இ?த நல@கைளைடய ம@ைக யாைழமீட எதிராக" பா@கிய ப2 பா1தைல
296-297 க2ணிகளி. P)கிறா.

வி2ணிH, ம2ணிH, பிற உலக@களிH கா2பத! அழகிய தைலவைர
ஆ%?; P)@க

என மட?ைத ேதாழியகைள வினவ, பி3?ைத எ

ெப2ைணயைணவதகாக& 71காA. அவ

இற?த உடைல" #.(ய மாH,

த மைனவியான சரவதி தகயாதி. 9கிழ?; அவைள நாவி. ைவ; ள
பிரம , ேகாதம'னிவ சாபதா. உட. ' வ; ப@க'ற இ?திர, த
மைனவிைய ஒ3 !ளிைகயாக திரA ைகயி. ைவ; ள ேதவ, ம)
தகயாகதி. கைலேத%?த ச?திர, ப.ேபான [ாிய இவ! நிகராவேனா
எ) பா@கிய P)வ; 297 'த. 302-ஆ க2ணிகளி. காண"ப1கிறன.

க2ணிக

303 'த. 306 வைர ேதேம. வ3பவ ெப2Q! ஆQ!

ேபரழக, க2Qகினிய வாேபாகியா, நமைன மாக2டகாக
ஆகதிேல உைததவ, தகயாகதி. ேதவகைள& சிைததவ, மாணிக
மைலெகா ?தாக அம?; நாகதி Kைசைய ஏறவ, காவிாியி நீரா.
ஆட"ெப) சைடையைடயவ, எ) பா@கிய P) ேபச"ப1கிற;. அ"பA
அQகி வ?த இைறவைன மட?ைத பாத'த. 'Aவைர உ)ேநாகி
ெதா கிறா . நீதி வ வாத நீ எ@க

நிைறைய கவவ; த!ேமா; ஆைற

தைலயி. உைடய நீ எ@கC! ஆ)தைல& ெச%0ேரா; 'ன மமதைன
அடக க2பைடத நீ, எ@க

காமைத அடக க2பைடகாத; என எ)

ேப7 அளவி., இைறவன; ெபாேற ெத3வினி) அகற;. இ"பA
வினாவிைடயாக அைம?; ள ப!தி இB6லாவி சிற"# அசமா!.
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315 'த. 343-ஆ க2ணி வைர அாிைவயி இலகண Pற"ப1. இவ
அ@கவன"# 'த. 12 க2ணிகளி. வணிக"ப1கிற;.

மாதரா அழெக.லா திரA அல@கார\ாிைகயா. பிரம வAத உ3வேமா,
அவ

!ழ. கா?தகாலதிேறா) இ3பிழேபா , ேம3ைவேய தவாக

வைளதிட #3வேமா எ) திைககிறா ஆசிாிய. ஒளிக2Q, சி)நைக,
வன'ைல, ;A இைட, அர6 நாQ அ.!H, அரவி?தேந பாத'
உைடயவ இெதாிைவ. மாமாதேரா1 PAயி3?த இவ

மாணிக Pதைன

ைமய(ைட"ப1; உபாய யா; என அவகைள ேகக, அவகC உ
க2ணீைர க21 அவ கனிவா; அ?த" ேபரழக ' நீ உ '

அழைக

காAனா. காமி; அைணவ எகிறாக . நாண மி!?த ெதாிைவ
சாபசிவ க2படா. ேபா; அவைன வசமாகி ெகா ேவ எ) Pறி"
ெப2பட@ கA மத ேபா3!" #ற"ப1கிறா . P?த. பினணியா%" பிறழ,
அ.!. ேதைர 'னணியதாகி, 'ைலயாைனைய 'ேன ெசHதி, தாைன
(ேசைன, ேசைல)ெயா1 நட?; தா!கிறா . இ"பA தா!@கா. பா@கிய
அவைள அQகி மமதைனேய க2ணா. எாிதவ உைன க21
மைல"பாேரா; ெச@காட@!Aயி. மகைவ ெகாறவ உைன ஏபேரா; சரப
ப_ியாக உ3ெகா21 நரசி@கைதேய கீ2டவ உைனக21
திைக"பாேரா; #(யி அ@கைதேய உாிதவ அN7வேரா; ெபா@கி எ ?;
எதிவ?த யாைனையேய கிழி; அத ேதாைல ஆைடயாக அணி?; ெகா2டவ
உ பைடைய க21 மய@!வேரா? மாேன உ அணிவ!"பா. ஆவ; என,
வா எ) அவக

ேத)மளவி., இரதினகிாி ஈசனி ேத மைற?; ெசற;.

கதிரவ மைற?; மாைலவ?; இவைள வ3த ெதாட@கிய;. இ3

எற

நீலெந3"# நிலா&ெசாாி ெவ2ெண3"# இவைள அQக பிரைமபிAதவ
ேபா. நிறா .

344-ஆ க2ணி 'த. 367-ஆ க2ணிவைர ெதாிைவயி உடெபா(6, அவ
ெசய.க

இைவ Pற"ப1.

' பாகட. கைட?தேபா; இல!மி உ2டானா ; இ) அல@கார எ
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கட(., ெம%?நல எ ம?தரைத நாA, ேபரழ! எற கயிறினா. கைடய
ெப2ண'தா% வ?;திதவ

இவ ; காமரச எனெவபைத நகறி?தவ ;

ேவ. விழியா ; ஒயி. நைடயா ; க3@!ழலா

; க&7 அறேவ மி தனதா ;

மின. ேபாற சி)த இைடயா ; ஆட. மகளிரான திேலாதைம
மய@கி1பAயாக நடன நைடேபா1 பாததா ; ேமாகினிதா ம)'ைற
வ?தாேளா என" ெபா(6 ெபறவ . ெதாிைவ உட. ' ; அணிகலகைள"
K21 தைன ந! அல@காி; ெகா21 சிவனாாி கீதிைய" #க. எ)
தா வள;வ?த கி ைளைய ேகக அ;6 ஈசனா ெப3ைமைய எ1;
உைரக, மலரைண ேம. அம?; ஒ3 'Pத ேநர ஒ3 க ஆன;ேபால
ேகA3?தா . ந! !ரெல1;" பாவலேபா. பாAனா . வாேபாகி ஈச
எ எதி வ3வா எ) மகரயாைழ ைகெகா21 ச?த இைசபா1 சமயதி.
அபலதிேல நடன ஆA ஆA பாதத #, ேவத-.கைள ஓதி வா%த #,
ைவைகநாட ைக"பிரபா. அAத #றத #, யமைன காலா. உைததனா.
ஏபட கா.த #, கபா நதிகைரயி. உைமத வ அதனா. மாபிேல பதி?த
'ைலத #, ';கிேல பதி?த வைளத #, ேதவக
அவக

தின வண@!தலா.

'Aதாகிய அAத #, இரதினகிாியி. ஆாிய அரச, இA, நாக

இவகளா. ஏபட த # ஏறி3! ெப3மா சிதிரமணிேதேரறி
ெத3வQக இவC த Sைணைய" #றேத எறி?தா .

பாணபதிர ந ளிரவி. Pட ெப3மா', எHபிைன உ3! அ'த
இைசயிைன" ெபாழி?தைத ேக1 நவமணி இைழத ெபாபலைக இட
சிவெப3மா' ெச), ேதவார"பாட.கைள& ெசவிம1; 7?தர3!"
ெபானிட நீ, எ மாபி. (ேதமைல) ெபாைன அைழக" பினி1வ; ஏ;
நகீரனா ேவ2ட சாீரைதேய உதவி" ெப3தியாகி என"ேப ெகா2ட நீ, எ
ேபாற மாத ெமாழி ேகளாவைக ஏ; எெற.லா இைறNச, மமத இவ
விரககனைல ேமH \2Aவிட, மாமணி ேத ெத3வகற;. ெதாிைவ
அழகிய மாடெமாறி. #!?திடா .

368 'த. 408-ஆ க2ணி வைர ேபாிளெப2ணி உடபா@! !ண
நலகC Pற"ப1கிறன.
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ேதவமா; ேபாH ள இவ

அவகC! ' உதிதவ

எனலா. பா!ேபா.

இனிய ெமாழியா , வசீகர உைடயவ , அ@கெம.லா Kரணமாக 'தி?; அழ!
ேத@! ெம%யினா , க.வி அதேகப ஒ க' PA" ப2பட நிைலயா ,
மைலய ேபா) தைடயிறி வள?ததா. இ"ேபா; சாி?; வி ?தேதா, இைட
சி)த சி@கைத ேநாகி வண@!தேக மதயாைன சி?திதேதா, ேமைலநா
க121 மிக6 கச@கின எ) கவைல"ப1 'க சா%?தி3?தேதா, எ.லா
மைலகC Kமியிேம. நிைலதி3க நா ம1 அ?தரதி. நி.ேலா என
தா  நீைமேயா எனெவ.லா அவ

சாி?த தன@கைள" பறி& சமகாரமாக

P)கிறா.

இ"ேபா; சிறிப நிைனவி.லாம. ேபாிப எ%;தேக 'பட ப2பினா ,
ஆாியராசைன காதபிரானி கனி6நிைற?த பாைவைய ேமெகா2டா ,
நளினமான இ3பாதைத உைடயவ , ேதவகC காண இயலாத
மைலெகா ?ைத க21 பணிபணி ஒேற தா KQகிற ஆபரண என
நிைன! ெபறியா

ஆகிய இ"ேபாிளெப2, நிலாெவறி! 'றேத

ேதாழிய த?த பலைகைய ைவ; கா7பர"பி, நவரதின@கைள ெகா21 பல
பா! ெநறிைய ைகெகா21, 'த(. 'ெதாைற க21 இ; ேவ%';
எறா . மடவா உடேன என நீ க2டா% என6, அ1;" பவளைத" பா;
இதனி அர ேவணி (ெசNசைட) சிற?த; இ;6 சாிய.ல எனPறி
இரதினைத ேநாகி இ; ெகாைறயணி?த சிவனாாி ேதகேம எ)
அமாமணிைய த வ நிைனத எ.ைலயி. [ாியைன"ேபால ஒளிSசி ேதாி.
அம?; மைலெகா ?த அ@! அQ!தH, பா@கியைர" பிாி?; தனியளா%
வ?; !பிடா .

அேப, ெபா3ேள, அ3கடேல, சிவேம, ' 'தேல எ) இைறN7
பிறைர"பாராம., இன' பாரா'கேம ப2QSேரா, ஆரா அ'ேத எ) அA
பணி?தா . இைறவைன"பா; கைலெகா ?; (பிைற& ச?திர) [டக3;
நீ எ 'ைலெகா ?; [ட ஏ மய@!கிறீ? காேவாிநீரா. கனிவா! நீ, எ
அதரநீைர ஏக ஏ ம)கிறீ? 73பா !ழ(யி ெசா.ைலகடக வி3பாத
நீ எ வா%க3# ேபாற, !ழ(ைச ேபாற ெசா.ைல வி3ப ஏ
தய@!கிறீ? எைன& சேற தி3பியாகிH பாாீேரா' எ) ேதைர ெதாட?;
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ெச.H அளவி., ககனமடவா3 Kதல மினா3 #ைட[ழ மாணிகமைல0ச
ேத Sதிவி1 அகற; என 'Aகிறா.

வாேபாகி உலா - சிறாரா !சி

இB6லாவி சிவெப3மாைன: அக2ட (70) அNெச தி ஆைணயா (57)
அடைலமி!@ காேடறி (248) அAய சகாய (270) அைடயாதவபா. அைடயா
(195) அ2டPடதா (236) அ2டதைம&சிைததா (305) அ2ண. (356)
அத (181) அேபத (268) அபலவ (70) அமேரச (63) அமல (200, 213,
270) அர (321, 386) அாிபிரம காணா அமல (388) அ3கட. (400)
அ3ணாசல (391) அ5ப (270) அபைர காயாத3C க2மணி (240)
ஆகதா (58) ஆைசைடயா (306) ஆ1பதத ப (358) ஆத (5)
ஆரண-. வா%த ப (3)8) ஆராவ'; (401) ஆலநிழபயிH ஆன?த (390)
ஆவணதா (234) ஆவணியா (66) உதரேகாசம@ைகயா (276) உப
'Aைவ;ைறத ப (360) உமாபதி (156) உயேவதா?த (268) உரேகச
(408) எபிரா (380) எ.லா6யி!மிைற (252) ஏகாபர6ைடயா (394)
ஏ;சைப ஆAயா (66) ஏரா (405) க@காள 5ப (390) க2Qதலா (353)
க2ட காிய காி உைடயா (60) கபால (267) கபாநதியி. அைண?த
ெம%த ப (360) க3ணாகர (391) க.லால (267) காமமி! ெப2Q!
ஆQ! ேபரழக (303) காலகால (390) காலா. 'னி நம ஆகதி.
உைதேதா (305) கிாீச (63) PதாA (248) Pமதி ஓடணி?தா (197)
Pைறைதத !ைலத ப (369) ெகாகிற! [Aனா (197) ெகாைறயா
மாைலயா (257) சைடேயா (183) ச?தியா (235) சி@கைத கீ2டா (340)
சிவெப3மா (354) 7தான (69) 73தி 'A! எடாம. வா<?த சிவ (147)
[ல"பைடயா (195) ெசா5ப (69) ஞானதி3வாசலா (232) திதிவார (62)
தி3த ப (359) ;ழனியா (208) ெத%வ&சிகாமணி (240) ெத%வ" பராபர (1)
நடனதா2டவ (389) நம! ஆனியா (65) நவேகாைடயா (230) நாகீச
(267) நாேகச (389) நாத (268, 318) நாதா?த (268) நிதான (69) நிமல (391)
நீ@காத ேசாதி நி3மல (நீ2ட) 6 அல@கலா (231) ேநரலேகேசய (240)
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பNசகதா (226) பNசா@க (63) பரத நவி. பாத (267) பரம (390) பராபர
(313) பவள&சைடயா (195) பழமைற கீத (268) பாணி& சைட'Aயா (64)
பாணியா (64) பாபைண?தா (333) பாைவ !ள (!ளம - ெநறி) (150)
பிைற& சைடயா (394) #ாிசைடயி. நீ'க?தா (306) #வனி ஆ2டவ (389)
மகேம3 வி.( (155) மேகச (69, 267, 392) மணிவ2ண (169) மைலவாச
(269) மமதைன கா%?தா (339) மனேகதிர (62-3) மாகெத ?தா (305)
மாேதவ (389) மினி3வ ேமாக (269) 'யலகைன மிதிதா (196) 'ேனா
(320) 9லேத ம 'தெபா3

(5) ெம%Nஞான ஆதிகடகமததா (53)

ேம3& சிைலவைளதா (333) ைமவள3@ க2ட (203) ேயாக கரண (62)
வச?ததியாக (176) வரத (267) விைட"பாக (279) வி2Q! ம2Q!
ேவறா உலகி! க2Qகினியா (297) விேநாத அ5ப (69) விமல (270)
விரேகச (408) வி5ப கேணச (69) ெவ2தைலயா (196) ெவ#(யி
அ@கதிைனாிதா (340) ேவணியா (64) ேவத தைலகிைளதா (333) என
!றி"பி1 ளா.

வாேபாகி நாதைன: க2Qகினிய வாேபாகியா (304) சிவாயநக ஆதி
(150) மைலெகா ?த (201) மைலெகா ?தா (305) மைலெகா ?; (381,
395.) மாணிகPத (157) மாணிகPத (64, 65, 329),
மாணிகமைலெகா ?த (149) மாணிகமைல ேமவிேனா (197)
மாணிகமாமணி (241) 'Aத # K2டபிரா (26) ெம%த?த 'Aத ப
(149) 'த பரான 'Aத ப (361) ேவைப வி3#வா (170) என6
#க.வா .

இைறவிைய: அமைல (61) வAவா

(242) என6 வாேபாகி அபிைகைய,

73பா !ழ., (194, 404) 73பா !ழ( (39, 342) என6

தி3மாைல: (அாிபிரம (388) கமலமலக2ண (392), பாகடேலா (128), மா.
(54, 194) வல#ாி ைகெகா2ேடா 109) விைட (202)
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அயைன: அய (54) அாிபிரம (388) திைச'கேதா (316) ப இ3வ (அய,
மா. 393) மைறேயா (128) ேவத (318, 352, 192) ேவதா (45).

விநாயகைர: விநாயக (129) அாிவாிேச கா!Nசர'க (கா"#)
'3கைன& ேச% (129) என6 P)கிறா.

மமதைன: அன@க (327) காமத (204) சிதச (207) மத (278) மத அ#
அN7 (87) மத ேகடக (284) மத சிைலயி K1 கைண (283) மதன
ம2டபேச கத( (293), மத ச?திதா (272) மத சிைலயி K1 கைண
(283) மதைன ' பாதக2 (312) என உைரகிறா.

வாேபாகி: நகைர காக அQகாகிாி (46) சிவாயநக (கா"#, 57, 73, 139) ெத
சிவைத (236, 408) நிபவன (41) மணியா ெச%!) (261) மாணிகமைல (58,
97, 149, 197) மாணிகெவ# (12,75) ரனாசல (175) வாேபாகி (13, 139, 165),
என !றி"பி1கிறா.

இைறவ தி36லா வ?த ேதைர: அழ! மணிேத (242) ஆழி மணிேத (278)
உலகரத அைனய ெசெபா மணிேத (123) கனகேத (307) சிரமணிேத
(362) நீ1மணிேத (397) ெபாேற (313) ெபாமணிேத (203) மணிேத (156,
237, 245) மாமணிேத (367) வாபாிேத (335) ெவறிமணிேத (199) என
வணிகிறா.

வாேபாகி நகர தீத@கைள: உேராமச தீத (35) !(ச நறட (33) ெத%வ
தி3&7ைன (38) சதாகதி நறட (33) நாக தீத (34) கதிS7 7டதட (34)
ேபாதக தீத (35) வி?ைத"ெபா%ைக (36) பர;வாசதட, (36)
பNசாகர&7ைன (37) பNசாகரம1 (255) வராகதடN7ைன (39) என
இைச; ளா.
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வாேபாகி" #ராண& ெச%திகைள: ஆாியவரச! அ3ளிய ெச%தி 21ஆ
க2ணி'த. 26 க2ணிகளிH, ஆயிர@!ட (22) ஆாிய! 'தி ெகா1தா
(334) ஆாிய ' ஆன அர (148) ஆாியைன காதபிரா (378) இைறவ (361)
ெபாசிவாசி (164) ெபாசிவாசிகண! (23) ெபாசிவாசி ெகா வா (330) 'Aத #
(77) 'Aத # K2டபிரா (26) ெம%த?த 'Aத ப (149) எ),
வா6 ஆதிேசட Kசித ெச%திைய: கனி, ;ைக, நாக, கட6ளேகா,
கா., இரவி, இA மா'னிவ (406) எற க2ணியிH இAநாக (361)
!லவைரைய கா(ட?ேத (48), நாேகச (389) நாகதி Kைச (306) வ?தி!
மா3தைத (31) என6,

இ?திர Kசித ெச%திைய: ஆயிர@ ேகாச@கC க2ணாக ெதா!திேடா
(19, 406) ம1த விைன நீத #3Pத (78) எற க2ணிகளிH,
இAKசித ெச%திைய: இAேய) அபிேடக ெச%ய வர அ3ளிேனா (18, 361 406)
க2ணிகளிH,

;ைகக3ளிய ெசயைல: ஏமவAவா
ச?திரகாசவா

(28) காளி வ1க சாத (131)

(49) ;ைக (49) பிரமதி SAன; (30, 223)

உேராமச'னிவ Kசித ெச%திைய: ஒ3 'னிவ (14) எற க2ணியிH,
[ாிய Kசி;" ேப)ெபறைத, ‘ெச@கதிேரா தானவ ெச%தீைம தைமெயாழிய
(17) என6,

‘அகதியக3ளிய ெச%திைய !பேயானிெகதிேபா% Pறிய பNசாகரதி
விபமா% எ) விள@!ேவா (20) என6,
‘சிறாயக3ளிய ெச%திைய ஆகெம( ஆயகா% அெறாித நா

'தலா%'

(46) என6,

ைவர"ெப3மாC! அ3ளிய ெச%திைய, ‘ேசயிைனேய த@ைககளிதா.
தைலயளி"ேப எறவபா. அ@க தியாக அ3ளிேனா' (43, 44)என6.
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7?தர3! இைறவ இதலதி. ெபானி1 பாைறயி. ெபாைன& ெசாாி?த
ெச%திைய 'ெபானி1 பாைறகயேல ேபா?த3ளி' (118, 364) என6,
ெசAமாாிட பனிர2டா ப@! ெபற ெச%திைய (118-121) க2ணிகளி.
‘P1" பதிெனாறான ேகாநகரதா 'ேபா%... பனி3வராகி" பலதிைச
கீதி ெசல மனிேய வா  வணிக' என6,

ேமH 'பனி3வ எடேன' (393), 'பனி3வ Pட பணி ெச%ய' (198),
'பனி3வ ஈச' (269), என -(. பல இட@களி. விரவிவர& ெச%; ளா.
ஆயி இதலைத"பறிய ெச%திகைள P) ேபா;, ‘ேநாிய ேகா
ெப2A3!" ெபானார காAனா' (30) எ), 'நீலக2ட& ேசாழ
பணிவிைடேக கதி ந.! இயைகயா' (42) எ), ''3ேகசனிட
\2டாமணி யி 7ட விளேகா (32) எ) !றி"பி1கிறா. ஆனா., இ@!
!றிக"ெபற வரலா) விள@கவி.ைல. ேமH, இைறவன; மணிேதைர& [<?;
வ3 ெபாிேயாகைள !றி!ேபா;, 'வாேபாகி" ப2Aத' (139) 'தியாக
விேநாத !3' (140) 'மாணிகவாசகேதசிக' (141) ‘தசிணா9தி ப2Aத' (141)
'கைபய ெச@ேகா. ெசHதிவர' (143) 'ேவலாத 'கி.' (144) என
P)கிறா. இவகC வாேபாகி நகாி. இB6லாவாசிாிய காலதி.
வா<?தி3க ேவ21 எ) ெதாிகிற;. இவகைள" பறிய பிற விவர@க
அறிய Pடவி.ைல.

வாேபாகி நாத3! காவிாியி(3?; அபிேடக தீத ெகா21வ3பவக
‘தி3மNசன"ப2டார' எறைழக" ெப) ெச%திைய ‘ப2டாரநாம
பாிேதா3' (144) எ) விளகி ளா.

இ?-(. ெபாிய #ராண& ெச%திகைள க2ணி 185 (தி3!றி"#ெதா2ட), (134)
தி3ஞானசப?த (எHைப" ெப2ணாகிய;), (134-A) அ"KதியAகளி
#த.வைன நா6கரச உய"பித;, (135) 'தைல2ட பாலைன& 7?தர
அைழ த;, (180) தி3ஞானசப?தாிட ேதா)& சமணக

ம;ைரயி.

க ேவறிய;, (137) ச2ேடச த த?ைத இ3கா.கைள தA?த;, (249) 339)
சி)ெதா2ட பி ைளகறிய'ைத இைறவகிட;, இைவ Pற"ெப)கிறன.
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தி3விைளயாட#ராண&ெச%திக

ஆ@கா@ேக !றிக" ெப)கிறன. வைல Sசிய

தி3விைளயாடைல அைலேக வைல S7 அமா' (264), எ) வைளய. விற
தி3விைளயாடைல 'Pட(ேல ேமவி வைள பகS (164) எ), பாணபதிர3!
இைறவ பலைகயிடைத 'காாி3ளி. பாAய பாணேக பலைகயிடா' (363)
எ), P?தH! இயைக மண உ21 எ ெச%திைய 'ெதனவேகா
ஏைக மண நாட எ ?ெதற.' (215) எ) ேப7கிறா.

க?த#ராண& ெச%திக

பல இ?-(. !றிக" ெப)கிறன. தகயாகதி.

தைலயிழ?த த மாமனான தக! ஆ1தைல அளிதைத 'ஆ1
தைலபைடத அமா' (263) எ), கைலமக

தகயாகதி. 9கிழ?தைத

(299), ச?திர த கைல ேதய"ெபறைத (302), [ாிய த பகைள இழ?தைத
(302) !றி"பி1கிறா.

இைவ தவிர, ஆ@கா@ேக சிவ#ராண& ெச%திகைள, காNசி #ராண, கறா"K
#ராண, உதரேகாசம@ைக #ராண, தி3காளதி #ராண ேபாற இதர
#ராண& ெச%திகைள P)கிறா.

-லாசிாிய இB6லாவி. ஏ ப3வமகளிாி இய.#கைள நயபட பல
#;ைமகCட Pறியி3"பைத ஆ@கா@! 7ைவ;ணரலா.

இ5+;& வ3 $ராண கைதக

சில

இ5திர சாப நீ(க# ெபற9
ெகௗதம 'னிவாி பதினியாகிய அக(ைகயிபா. இைழத பிைழகாக
இ?திர அ'னிவரா. சபிக" ெபறா. வாேபாகி இைறவைன"
பிராதி; அ&சாப நீ@க" ெபறா (க2ணி 19.78)

தி3மா& வராக அவதார ெச த9
இரணியா_ எ அ7ர இB6லகைத கட(. ஆ<தேவ, தி3மா. வராக
அவதார ெச%; த ெகாபினா. உலகைத ம)பA மீ1விதா. (க. 39)
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மாH அய காணா வAவின

சிவெப3மா வி7வ5ப எ1த ெபா ;, அய (பிரம). அன"ப_ி வAவ
எ1;" பற?; அவ 'Aைய ேதட 'படா, தி3மா. வராக 5ப எ1;
அவ அAைய ேதட 'ைன?தா, 'Aவி., இ3வ3 பரமனி 'Aைய
அAைய காணாம. தி3பின. (க. 54, 115, 194)

சிவ யாைனேதா&
யாைனேதா& ேபாத9
தா3கவன; 'னிவக

தா இயறிய யாகதி(3?; ேதாறிய யாைனைய&

சிவெப3மா ேம. ஏவ, அவ3 அைத அடகி அத ேதாைலாி; ஆைடயாக
அணி?; ெகா2டா. (க. 60, 93)

கபாலதி& ப; ஏற9
சிவைன" ேபாலேவ தன! ஐ?; தைலக

உ2ெடன த3கி;" ேபசிய

பிரம தைலைய" பரமசிவ ெகா%யேவ, அவைன" பி3மகதி ேதாஷ
பறிெகா2ட;. அ; அகல, ம2ைடேயாைட ைகயிேல?தி, சிவ யாசி;
அ&சாபைத" ேபாகி ெகா2டா. (க. 64)

க8ட காியதான9
ேதவகC அ7ரகC பாகடைல கைட?தன. அதி(3?; அ'த எ ?த;.
அைத உ2டன ேதவ. உலகெம.லா அழிக எ ?த; வா7கி" பாபி விஷ.
அைத& சிவ உ2டா. அைத" பராசதி த ைகயினா. அவ க2ட ேதா1
நி)தினா . சிவைடய க2ட' காியதான;. (க 60, 99)

சிவ க@ைகைய தைலயி. [Aய;
பகீரத எ அரச பலகால தவ ெச%தைமயா. க@ைக சிவெப3மா சைட
வழியாக" Kமி! வ?த;. இத நீரா. பகீரதனி 'ேனாகளான சகர
#திரக

அ)பதினாயிரவைர பாி7தமாகி& 7வக #க&ெச%தா. (க. 5.9,

64, 91, 161)

@வாய $வம
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பிரமேதவர; ெம%யி ஒ3 பாகதி ேறாறியவ. சத5ைப எபாைள மண?;,
எ பெதா3 ச;க Kமிைய ஆ2டா.

கேஜ5திர
இ?தயாைன, ஒ3 தடாகதி. தாமைர மலைர ெகா%ய"ேபா% தைன"பறி
'தைலைய இ க6, 'தைல இதைன இ க6 ஆயிர ஆ21 ேபா நட?த;.
யாைன த பல ஓ%?; ;திைகைய நீA 'ஆதி9லேம’ எ) ஓலமி1
நிைகயி. இத அைழ"ைபேகட தி3மா. இ; இ3! !ளகைரைய
அைட?; த சகரைத Sசி 'தைலைய ெகா) யாைனைய வி1விதா.

தி3"றி#$ெதா8ட
இவ ஒ3 சிவனAயா. காNசிமாநகரதி. ;ணிெவC! ெப3வ2ணா
!லைத& ேச?தவ. இவ3ைடய உ2ைமெதா2Aைன அறிய சிவெப3மா
ஒ3நா

ஒ3 க?ைத1; இவ ' ேதாறினா. தி3!றி"#ெதா2ட

சிவனா உ1; ள க?ைதயி அ கிைன" ேபாகி த3கிேற; த?த3 S
எறா. தன! இ?த ஒேர க?ைத உளதாக6, அ) பகலவ மைறவத!
அைத ;ைவ; உலதி த3வதானா. த3கிேற எறH அ"பAேய
கால?தா<தாம. ஆைடைய ேதா%; அ?தி" ெபா தி!

த3வதாக இைச?;

அைத வா@கி" ேபானா. ெதா2டனா ஆைடைய ேதா%; உல;வத!'
ெப3மைழ ெப%ய இவ அைத உலதி, சிவனAயா3! ெகா1க இயலாம.
ேபாயி). சிவனAயா !ளிரா. வா1வேர எ) வ3?தி தா ெச%த
!ற;காக த தைலைய ;ணி ேதா%! கபாைறயி. 'Aேமாதி
ெகா2டா. அ&சமய அகபாைறயி பகதி(3?; அழகிய
வைளத #பட ஏகாபரநாதர; மல&ெச@ைகயான; வ?; எ ?;,
'Aெகா2ட ெதா2டனாாி தைலைய" பிA; நி)திய;. சிவெப3மா
உமாேதவியா3ட அவ 'ேதாறி காசி த?த3ளினா.

எ:ைப# ெப8B3வாகிய9
தி3மயிலா"Kாி. சிவேநச&ெச.வ எ ெப3வணிக Kபாைவ எ த
ெப2ைண தி3ஞானசப?த3ேக மண'A; ெகா1"ப; எ உ)தி
ெகா2A3?தா. ஒ3நா

Kபாைவ ேதாழியகேளா1 KNேசாைலயி.

விைளயா1ைகயி. பா# கA; இற?தா. சிவேநச எBவள6 'ய) அவைள
உயி3ட எ "ப'Aயாம ேபாகேவ, அவ

உடைல தகனெச%; எHைப ஒ3

!டதி(1& ேசமி; ைவதி3?தா. ஞானசப?த தி3ெவாறி4ாினி)
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தி3மயிலா"K3! எ ?த3ளி, சிவேநசாி ேவ21ேகாCகிண@க, எ.ேலா
'னிைலயிH 'மAட #ைன' எற பதிகபாA, எH#3வா% இ3?த
ெப2ைண ம)பA பாைவயா வA6 ெபற& ெச%தா.

அ#>திய/க

$த&வ விட நீ(கிய9

தி3நா6கரசைர காணாமேல அவாிட;" ெப3@காத. ெகா2ட அ"Kதி
அAகளா தி3நா6கரச3! தி3வ'; பைடக த மகனான 9த
தி3நா6கரசைர ேதாடதி(3! வளமான வாைழ!3திைன அாி?;
வ3பA அ"பினா. அவ வாைழ!3ைத அாிேபா; ஒ3 பா#
அவைன தீ2ட, விஷ தைலேகறி, கீேழ வி ?திற?தா. தி3நா6கரச அ@!
நிக<?த உ2ைம இனெதன அறி?;ெகா21, க3ைணP?; ‘ஒ) ெகாலா'
எ) ெதாட@! தி3"பதிகைத" பாAய3ள, தைலேகறிய விஷ நீ@கேவ
அ"#த.வ உயிெபெற ?தா.

)தைல8ட பாலைன அைழத9
7?தர9தி நாயனா ேசரநாைட ேநாகி தலயாதிைர ெச%; ெகா2ேட
அவிநாசிைய வ?தைட?தா. அ@! சில ஆ21கC! ' ஐ?; வய;ைடய ஒ3
சி)வைன அB= ம1வி(3?த 'தைலெயா) இ ;&ெச) வி @கிவிட;.
#த.வைன இழ?த ெபேறா 7?தரைரயQகி வண@!ைகயி., 'இப மகைன
இழ?தவக

நீ@கேளா' எ) வினவ அவக

ெப3?;யேரா1 ேதாறேவ, 7?தர

அம1ைவயQகி 'எறா மறேக' எ) ெதாட@! பதிக பாடேவ,
ெப3வா% 'தைலெயா) அ"பி ைளைய கைரயி. ெகாண?; ேசத;.

ச8ேடச த5ைததா

எறி5த9

விசாரச3ம எ ச2ேடச ஆனிைரகைள ேம%; வ3@கா.,
ம2ணியாற@கைரயிH ள ஆதிமரதி கீேழ, சிவெப3மா உ3வமாகிய
(@கைத மணலா. அைம; அத!" பாலபிேஷக ெச%; மகி<?; வ?தா.
இவ இ"பA& ெச%வைதக2ட அயலா ஒ3வ பழிPறி, ச2ேடச3ைடய
த?ைதயிட; இைதPற அவ3 ஒ3நா

ஆனிைரகளி பிெச) !ராமர

ஒறிேம. ஏறி, த மக ெசயைல க2ணார க2டா; அ@!& ெச)
அ@! ள பா!ட@கைள கா(னா. இடறி& சி?தினா. ச2ேடச
இைறவெக) ைவதி3?த பாைல காலா. உைதத த த?ைதயி
இ3கா.கைள அ@கி3?த ஒ3 ேகாைல ெகா21 ;ணி; S<தினா.
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த?ைத ம2ணி. S<?திற?தா. சிவெப3மா அ@!ேதாறி ச2ேடச
த?ைத! கயிலாய" பதவிைய அளித3ளினா.

APPENDIX
APPENDIX
MADRAS DISTRICT GAZETTEERS (1907), TRICHINOPOLY
By F. R. HEMINGWAY - INDIAN CIVIL SERVICE (Page 284)
Ratnagiri: Five miles south-south-west of Kulittalai. Is a hamlet of Sivayam,
(population 3,338) and takes its name from the curious bare conical rock (the Ruby
Hill) which there rises suddenly from the surrounding plain. This is 1,178 feet high
and is ascended by a flight of 952 steps which are said (in an inscription in the
temple on the top) to have been built in 1783 A.D.

The temple on the top is a handsome, though small building, and an admirable view
is obtained from it. On the walls are numerous inscriptions, two of which copied by
the Government Epigraphist (Nos. 102-03 of 1892) belong to the Hoysala king Vira
Somesvara who occupied much of the district in the 13th century.

The god is known as Ratnagirisvarar (the lord of the Ruby Hill) or, more popularily,
Sokkar. Like the deity of Kadambarkoil near Kūlittalai (q.v.) the god is said to have
been worshipped by Agastya, and his sacred days are Mondays in Kartigai and the
Tai-pusam day. Thunder is said to come and worship the god once every twelve
years, and a crevice in the roof is pointed out as the place through which the thunder
made its entry in order to do so.

The water for the god's bath is brought by a caste of non Brahmins known as
Tirumanjana Pandarams, who fetch it every day from the Cauvery. They say they are
descended from the Aryan king who came to the god with the hope of getting rubies
from him. The god, in the guise of a brahmin, tested his devotion by making him fill a
magic vessel with Cauvery water. The vessel would not fill, and the Aryan stranger in

71

a fit of anger cut off the Brahmin's head. The dead body at once turned into a lingam
and the Aryan was ordered to carry water for the temple till eternity. A figure of him is
carved in the prakaram (arcade) of the temple.

There are two shrines subordinate to the Ratnagiri god, namely that to Vaira Perumal
at the foot of the hill and the small belly god temple half way up the hill. Vaira
Perumal is said to have been a man of the weaving caste from Conjeevaram who cut
off his own head here in fulfilment of a vow and was deified accordingly. His image
has no head. He is worshipped with animal sacrifices, and oaths sworn before him
are held to be particularly binding. The belly-god is called 'the watcher of the crows'.
It is said that he cursed the crows for upsetting a devotee's milk-pot, and that they
dare not now come near the temple. The bites of snakes and venomous reptiles are
said to be innocuous on this hill.

The Ratnagiri temple is held specially sacred by two small communities, namely, the
Malai-kanda Vellalans (the Vellalans who watch the hill), who never leave the
neighbourhood and must gaze at the hill every morning when they get up; and the
twelfth Chettis referred to in the account of Mahadanapuram above. It was the god of
Ratnagiri who took the twelfth share of their property.

MADRAS DISTRICT GAZETTEERS
STATISTICAL APPENDIX FOR TRICHINOPOLY DISTRICT
VOL. II, 1931
Page 285: Add at the end of the page the following: The trustees of the temple are
members of the “Twelfth Chetti” caste, whose office is at the flight of steps leading to
the shrine on the hill. The community contributes a twelfth of the income of its
members to this temple, and this is devoted to daily worship and to various acts of
charity at festival time.
---------------
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APPENDIX II
MADRAS DISTRICT GAZETTEERS - TRICHINOPOLY
By F. R. HEMINGWAY - INDIAN CIVIL SERVICE

(Page 281)

Mahadanapuram: Eight miles west of Kulittalai. Population 6,545. Contains a railway
- station, a private choultry (where all castes are given accommodation, but
Brahmans alone are fed) and a saltpetre refinery. The village is said to have been
given by Krishna Udaiyar of Mysore to some Brahmans. Hence its name, which
means village of the great gift. It possesses a ham let called Palayasengadam. This
name is supposed to be a contraction of Palaya-Jayanconda-Cholapuram in the
Udayarpalayam taluk. The latter name means 'the town of the victorious Chola, and
Palayasengadam is locally believed to have been once a Chola capital. It contains
some Jain remains, the ruins of an expensive camp and a beautifully constructed
stone tank, which lend some support to this theory of departed greatness.

In this hamlet is a well-known and blood-thirsty village goddess called Alahanachi
Amman, in whose honour a festival is celebrated every two years in Panguni (March
- April). The goddess conveys her assent to the performance of the festival by the
chirping of the lizards round her shrine.

Palayasengadam is the head-quarters of a section of the Chettis called the
Pannirendam (twelfth) Chettis. These are supposed to be descended from eleven
youths who escaped long ago from Kaveripatnam, a ruined city in Tanjore. A Chola
king, says the legend, wanted to marry a chetty girl, whereupon the caste set fire to
the town and only these eleven boys escaped. They rested on the Ratnagiri hill to
divide their property; but however they arranged it, it always divided itself into twelve
shares instead of eleven. The god of Ratnagiri then appeared and asked them to
give him one share in exchange for a part of his car. They did so; and they now call
themselves the 'twelfth’ Chettis, from the number of the shares, and at their
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marriages they carry the bridegroom round in a car. They are said to be common in
Coimbatore district.

இ5+;& ேமேகாளாக எ?9 கா/ய +ெபயகளி )த "றி#பகராதி.
"றி#பகராதி.

கப- கபராமாயண
!ேலா. உலா- !ேலா;@க உலா
!றாலதல#ரா- தி3!றாலதல#ராண
சில"- சில"பதிகார
சீகாளதி"- சீகாளதி" #ராண
சீவக- சீவக சி?தாமணி
7?தர- 7?தர9தி நாயனா
தமி<நா - தமி< நாவல சாிைத
தி3கயிலாய உலா- தி3கயிலாய ஞான உலா
தி3கா உலா- தி3காளதிநாத உலா
தி3ஞா- தி3ஞானசப?த 9தி நாயனா
தி3நா - தி3நா6கர7 நாயனா
தி3'3! - தி3'3கா)"பைட
தி3வா- தி3வாசக
தி3விைள - தி3விைளயாட #ராண
திB- திBய" பிரப?த
ேதவா- ேதவார
#றநா- #றநாW)
ெபாிய- ெபாிய #ராண
மணி - மணிேமகைல
'- 'ெதா ளாயிர
';!மார.பி.த- ';!மாரசாமி பி ைள தமி<
-----------------

74

வாேபாகி எ
எ இரதினகிாி உலா
சிவமய
தி3&சிறபல

விநாயக கா#$

சீஉலா Sதி& சிவாய நக ஆ வாத
ேபஉலா நாC பிற@கேவ - ேநரலா
ஆ!N சர'கேந ஆன அாிவாிேச
கா!N சர'கேன கா"#.

+&

சீரா3 ஞான& சிற"பி கதிபைடத
பாரா3? ெத%வ பராபரமா% – யாராH

1

காணா வAவமதா% கா2பா காசிமா%"
K2 ஆபரண" ெபா3ேளயா%& - ேசணாகி

2

ஆன?த ஆகி அறிவா% அள6படா
தாஅ?த இ.லா தனி'தலா% - வாஅ?த

3

இ.லா நிைலய (;) எ ?;பாி Kரணதி
ெசா.லா% அக2ட ;ாியமதா% - எ.லா ஆ

4

காலதி எ.ைல கட?;பர நாததி
9லேத ம 'தெபா3ளா% – ஞால;

5

ஓ@கார ஆகி உணவா% உணவத!
நீ@காத ேசாதி நி3மலமா%" பா@கான

தபரமா% ேவறா%& சகளமதா% நிகளமா%&

6
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சிபரேம ஆன சிவெப3மா – கபைனயா.

7
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391

வ?தி! ேநச மேகசமா தா2டளN
சி?தி! ேயாக சிவவிரத - ைப?ெதாAயா%

392

பனி3வ பாHக?த பனி3வ ேபாறிய;
பனி3வ வா<தேவ பனி3வ - எடேன

393
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எ) வ3நைடயா ஏகா பர6ைடயா
;) பிைற&சைடயா [விைடயா - ெகாைற

394

ம3ெகா ?; [A மைலெகா ?தா% நிறா
தி3ெகா ?; S7 ெத3வி. - அ3கெரன

395

ஆடக ேதமீதி. அQ!தH ஆ@கைமத
Pட. ஒழி?;ேபா% !பிடா

- நீ1மணி

396

ேதாி. வ3வா தி36ள'? தNெசயH
பாாி. அறி பA நிைன?ேத - மாரேவ

397

K@கைண ெதற #( மதி!ைட
மா@!யிH ேமேம. வ3தாம. - ஓ@கிெய

398

ம?திரேம ேதேவ ம3?ேத மணிேயெசா.
த?திரேம வா<ேவ தயாநிதிேய - எ?திரேம

399

அேப ெபா3ேள அ3கடேல யாவ!
'ேப சிவேம ' 'தேல - எபா'

400

பாராம. இன பரா'கேம ப2Qேமா
ஆரா அ'ெத ()) அAபணி?தா

- ேநரா%

401

கைலெகா ?; [ட க3;நீ எற
'ைலெகா ?; [ட 'ய@கீ – அைல;வ3

402

காேவாி நீாி. கனிவாநீ எனதர"
Kேவ) நீைர" ெபா3?தீc - 9வா&

403
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73பா !ழ(ைச! ெசாகடS எவா%
க3பா !ழ(ைச!@ காS - தி3பி'க

404

பாாீ எனெதாட3 ைப?ெதாAேம. அ#ைவ;
காாீ எெமைன ைகவிடா - ஏரா அ

405

கனி;ைக நாக கட6ளேகா கா(ரவி
மினிAெகா

மா'னிவ ேவ2டேவ – கினரத

406

மாத ககன மடவா திைசமடவா
Kதல மினா3 #ைட[ழ - ஆதி

407

விரேகச ெதசிவைத Sதிெதா) ேதேம.
408

உரேகச ேபா?தா உலா.

வாேபாகிெய இரதினகிாிலா )றிய9.
)றிய9.

வாழி

வாழி சிவாயநக வாேபாகி யாவாழி
வாழிமா ணிக மைலவாழி - ஊழியி
ெதா2டெரலா வாழி 73தி சிவாகம'
ம2டல' வாழி மகி<?;.

தி3&சிறபல
---------------"றி#$ைர

கா#$
சீ உலா - அழ! விள@!கிற. சிவாயநக - இரதினகிாி. இதல 'சிவாய நக'
என"ெபய ெபற வரலாைற இ?-. 50-51-ஆ க2ணிகளி கா2க. ஆ வா ஆசி ெச%பவ, அரசராக இ3"பவ, இரதினகிாிநாத, (ராஜ(@க எப;
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இைறவ தி3நாம). ேப உலா - ெப3ைம ெபா3?திய உலா" பிரப?த. நாC
பிற@க - எ?த நாளிH ெகடா; நி) விள@!த!. ேநரலா ஆ! சர'க
ேநரான - தைன வண@காதவ எவ! அ#'ைனைய ஒ; இைட4ைற
விைளகிற '!Nசர'க' என 'Aக. (சர - அ#). அாிவாிேச !Nசர'க,
கா!Nசர'க என P1க. அாிவாிேச - வ21க

ெமா%க"ெபற;

வாிகைள உைடய;மான (யாைன 'கைதைடயவ). அாி - அழ!, வ21. வாி #க, # ளி, ேகா1. கா - மைழ; இ; மதநீைர !றித சிற"#3வக; கா!Nசர
- ேமக ேபா) க3ைமயான தி3ேமனிைய உைடய யாைன 'க.

+&
க2ணி 1. சீ - ேமைம. ஞான& சிற"பி கதி - ஞானமாகிய சிற"ைபைடய
ஒளிைய எற; ஞான ஒளிைய. சீரா3 எப; பராபர எபத அைட. பாரா3
- உலெக@! நிைற?த. ெத%வ பராபர - ெத%வ@களி நாயக.

2. காசி - காண"ப1 ெபா3 . இBவிர2AH இைறவ அைவேயயா%
ஒ)ைம"பட கல?; நிகிறா எக. K2 ஆபரண - அணியதக
அணிகல; யாவ3 வி3பி ெகா ளதக ெபா3 ; மாணிகமாதலா.. ேச2 ெந1? \ரதிH ள ெபா3ளாகி.

3. அள6படா அறிவா% என P1க. ஓ அளவிH அட@காத இைறவ
அ?தமி.லா தனி'தலா% நிறா.

4. வா அ?த இ.லா நிைலய - ஆகாயமாகிய எ.ைலயி.லாத இட எற;
ஐKத@கC! அ"பாபட; எறபA. அக2ட - க2ட"படாத தனி'த.
நிைல. பாிKரணதி ெசா. எற; பிரணவைத. ;ாிய - ேதற, நிைல, இ)தி
எ 9ைற கட?த நாகாவ; நிைல. இனி கால' அBவா)
நிபதாக( அதைன கட?த; எபதைன அ1; Pறினா.

5. பரநாத - நவ?த3 ேபத@களி. 9லமான;. நவ?த3 ேபத@களாவன - சிவ,
சதி, நாத, வி?;, சதாசிவ, மேக7ர, உ3திர, மா., அய எபன.
இவ)

'த(. ெசா.ல"பட சிவ எ நிைலேய பரநாத. அத 9லதி.

ம 'தெபா3ேள பரசிவ.
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6. 'உயிக! உ2டாகிற உண6க

யா6 பிரணவதினாேல உ2டா!'

எப; ெம%?-. 'Aவாக( 'ஓ@காரமாகி உணவா%' எறா. 'உணவத!
உணவா%; நீ@காத ேசாதியா%; நிமலமா%' என இையக. நி3மல - மல (அறி
யாைம) இைம. பா@கான - இைறவ! இய.பான.

7. தபர - 'த' (அ;) எ) ெபா;வா% Pற"ப1 பரெபா3 . இBவா)
ெபா;"பட P)த. அறித! அாி; ஆத(னா.. ேவறா% - இBவா) அறித!
அாிதான நிைலயினி) ேவ)ப1. சகள - உ3வ, வA6ைடய;. நிகள அ3வ, வAவி.லாத;. இவைற Pறேவ, 'நிகள சகள' என"ப1
அ363வ' ெகா ள"ப1; வA6 வAவி.லாத;மாய;. சி + பர = சிபர;
சி - அறி6. கபைன - நிைன6; இதைன 'ச@கப' எப. இைறவ
நைம"ேபால& ெசய.கைள கரண@களா. ெச%யா; ச@கபதாேல ெச%வா
எக .

8. !Aைல - 7தமாைய. இதனி) 'ைறேய ேதா) த;வ@க

நாத, வி?;,

சாதாகிய, ஈ7ர, 7தவிைத எ ஐ?;மா. !Aைல"பா. ேதாறி - 7த
மாையயினிடதி. ேதாறி. அன; தா - அ?தவி?;ேவ.

9. சாதாகிய - சதிட ேச?த பரமசிவ; இ; ஐ?; வைகயாயி3!. அைவ
சிவசாதாகிய, அ9தி சாதாகிய, 9தி சாதாகிய, கதி3 சாதாகிய,
கம சாதாகிய. இவ) ேள அQசதாசிவக , ம?திர மேக7ரக ,
விதிேய7ரக , உ3திரக
இ@! உ3திரக

'தலாக" பல அட@கியி3"பாக . அவகளி.

!றி"பிட"ப1கிறாக . 'உ3திரக ' எபதைன

'ேநா!மளவி.' (10) எபதேனா1 'Aக. ஓ3 மகிைம - எ.லாராH
எ2ண"ப1 ெப3Nசிற"#.

10. கப ஒ3 கால; - கப எ ெபய3ைடய அ?த ஒ3 காலதிேல; இஃ;
உலக அழி6) காலமா!. இகாலதி. இயைக" ெபா3 க

தத

ஆறைல அள6கட?; ெவளி"ப1; எப. எதித. - ேதா)த..
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11. பாிதி - [ாிய. கா.Sசி - கதிகைள" பர"பி. ம2டல - ம2தல, Kமி. சீல;
- சிற?த ப2ேபா1. [ாியேன Kமியி. வ?;திதா ேபால ஒளிSசி. பா. - தபா.,
தனிடதி. வ?தவக .

12. தய@! - விள@!கிற. 'உ3திரக ' (9) ‘ேநா! அளவி.' (10), கதி Sசி
நிற மாணிக ெவ# அQகி' (12) ‘இைச?த பிரா' (13) எக. மாணிக ெவ# இரதினகிாி.

13. #ைம - !ற. அAயாகளி #ைமெயலா மாறி அ3 வ; வாேபாகி
ஆ! எறபA. 'வாேபாகி' எப; மைலேகயறி அதிH ள இைறவ!
உாியதாக இ@! Pற"பட;. 'காளதிைய' எப; ேபால.

14 - 5. P)ல! - எம#ர. சமரேவல எ அரச ேலாகாயத எற வாம
மததி. S<?; பல பாதக@கைள அNசாமெச%த காரணதா.
நரக;பைத அபவித பி#, பிசாசா% திாி?; ெகா2A3! ெபா ;,
ஏேதா ந.விைனயா. உேராமச'னிவைர அைட?; ேவ2ட, அவ அவைன
வாேபாகி! அைழ;& ெச), காவிாியி. 9<!வி;, இைறவைன
தாிசி"பிதா. இைறவ அ@! ேதாறி அ3 #ாி?; இழி6க

யா6 நீகி

அவ ேபரரசனா% உலைக ஆ2A3?; பி சிவேலாக அைடமா) அ3
ெச%தைம !றி"பிட"பட;. இBவரலா) இதல#ராண உேராமச Kசித
ச3கதி. உ ள;. பிேரதக - ேப% வAவின. இ"பA& ெச.க எ)
சபிக"பட; ேதவகளா.. ஒ3 'னிவ - உேராமச 'னிவ; உேராமச
அ3ளினா.தா மன நகதியைட?த;. ;ர?தர - அரச; இ@! சமர ேவல.
வ.லாள - ேமைமைடயவ. அ?திய. 'A6. ேநாகிேனா - அ3ளிய
வாேபாகி நாத.

16-8. தா! அமாி. - அ7ர [ாியைன தாகி" #ாிகிற ேபாாி.. ச?தியி நீ ச?தியா காலதி. அகிய ெகா1! த2ணீ. தானவ (17) - அ7ர. ச@கர நைமைய& ெச%பவேன.
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ஏ; - [ாிய ;தி!. தைகைமயா (17) - தைமயினா.. [ாிய
உதயமா!ெபா ; அதமி!ெபா ; அ7ர சில அவைன த1;" ேபா
#ாிகிறாக

எப;, அ"ேபாாி. ெவறிக21 அவகைள கட?; ெச.H

ஆற. [ாிய! உ2டா! ெபா3ேட அ?தணக

ச?தியாகால@களி.

அகிய நீைர இைறகிறன எப; #ராண க3;க . இ?த அ7ரைர
ெவ.H ஆறைல& [ாிய த தபி இAயி வாயிலாக வாேபாகி
இைறவைன" Kசிக&ெச%; ெபறா எப; வாேபாகி" #ராண 'இA Kசித
ச3க' தி. உ ள;. இBவிர21 ெச%திகC இக2ணிகளி. !றிக"படன.
இAேய) - இAகட6 . தைலைமயா - ஈச.

19. இ?திர அக(ைகைய வNசைனயா PAனைமயா. ெகௗதம 'னிவரா.
இட"பட சாபைத அவ வாேபாகி இைறவைன" Kசி; நீகி ெகா2டா
எ இதல#ராண வரலா) இக2ணியி. !றிக"பட;. வானவேகா.
இ?திர. 'னி - ெகௗதம. ேகாச - ஆ2!றி. இ?திர உடெப.லா
ஆ2!றிகளாக ஆ!பA 'னிவ சபிததா ஒ3வரலா) உ21 எகிற;
பிரேபாத ச?திேராதய.

20. இதலதி. அகதிய 'னிவ இைறவைன" Kசி;" பNசாகர உபேதசைத"
ெபறா எப; இதல #ராணதி Pற"பட;. !பேயானி - கலசதி
பிற?தவ; அகதிய. Pறிய - உபேதச ெச%த. விப - வAவ.

21-26. ஆாியராச எ அரச! அ3 ப2Qத ெபா31 வாேபாகி
இைறவ அவன; மணி'Aைய மைறத3ள, அதனா. வ3?திய அரசன; கனவி.
அBவிைறவ ேதாறி, 'வாேபாகி! வ3க' என" பணி; மைற?த3ள,
அ@ஙனேம மாணிகமைலையயைட?த அBவரச ' இைறவ யாேரா ஒ3
ேவதிய ேபாலேதாறி, ஒ3 ெகா"பைரைய காA, 'இதி. காவிாி நீ ஆயிர
!ட ெகாண?; ெகாAனா. உன; 'Aைய ெகா1"ேப' எறா. அரச
அBவாேற ெகாண?; நிர"பியபி, அBேவதிய அ?த !டதாேல அ?நீைர
அள?; பாதெபா ; -)!டநீ !ைற?தி3க ேவதிய, இ"ெபாசிவாசிைய
நிர"#க' எறா. பி# அரச -)!ட நீ ெகாண?; ெகாAயபி அவ
பி அள?; பாக" ப; !டநீ !ைற?தி3?த;. பி# ப;!டதி. ஓ
உழ! நீ !ைற?;விட;. இதி. ேவதிய ஏேதா ஏமாற. ெச%ததாக க3தி&
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சின@ெகா2ட அரச தன; வாைள உ3வி அவர; தைலேம. ெவAனா.
ெவAைன ஏற இைறவ இடபவாகனதி ேம. அவ! காசியளி; 'தி
ெகா1த3ளினா எற இதல வரலா) இ@! !றிக"பட;. காமி; வி3பி. மாணிக - (தா இழ?த) மாணிக'A. ெவ%யவ –
ேகாபைதைடயவ. ஆாிய - ஆாிய அரச;
ேமவி - ('ேன) ெச). ெபானி அற. - காவிாி நீ. ஈவ - ெகா1"ேபா.
ஆயிரைத - ஆயிர !டநீைர. ெபாசிவாசி - ஒ கி, கசி?; ேபானைமயா. ஏபட
!ைற6. மி21க

- ெகாAயவகைள" ேபா.. உழ! - உழகள6 நீ. எனேவ -

எ) இைறவ ெசா.ல. ேச - இடப. கபாட - 'தி!ாிய கத6. அரச
ெவAய ெவAனா. இ(@கதி 'A பிள?;, இரதெசாாிய" பி#
அத # நீ@காதாயி) எக. ‘வாேபாகி' எ ெபய3! இ;6 ஒ3
காரணமா!. இதல; இைறவ! ‘'Aத ப' எப; ஒ3 ெபய.
ேவணபA - ேவ2AயபA எபத ம5உ.

27. ெபாசிவாசியறி?; நிர"ப& ெச%த ெப3மாைன, 'ெபாசிவாசி' எேற உலக
P)வதாயி).

28. ;ைகைய தைலவியாக ெகா21 ெச) மகிடா7ரைன அழித கனிமா
அைனவைர அBவ7ர பிரமகதி வAவா% வ?; ெதாட?; ;ப ெச%ய
அவக

யாவ3 வாேபாகிைய அைட?தெபா ; இைறவ ெகா1த

வாளிைன" பயப1தி அ"பிரமகதிைய ெதாைலதைம இதி.
!றி"பிட"பட;. இBவரலா) இதல#ராண ‘வாேபாகி& ச3கதி. உ ள;.
எ2ணின; - (பிரமகதி அகலேவ21ெம)) வி3பிய;. ந2ணி அ3C (கனிமா ெப) பAயாக அவக

'ேன) அQகி அ3C. ஏம வAவா

-

பா;கா"பாகிய Pாிய வா . எ2ணின; தா 'Aக எதிேர ந2ணி ஏமவAவா
அ3C நலதினா, என P1க.

29. இதலதி. அகினி திைசயி. பNசாகர தீத' மைலயி. பNசாகர
!ைக உ ளன எபைத இதல#ராண மாணிகமைல& சிற"#ைரத
ச3கதி. கா2க. க2ட; - நி)வ"பட;.
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30. ேபத(! ெப2A - மய@! ெப2A. ேநாிய ேகா ெப2A - ேசாழ
மைனவிய; ேநாிய, ேநாி ெவப, ேநாிைற எபன ேசாழைன !றி!. ேநாி ேசாழ நாடகதேதா மைல. ேசாழ மைனவிய ெபானாரைத இழ?;
இரதினகிாி ஈச அ3ளா. மீ21 ெபறைம Pற"பட;. இ; பைழய வரலா)
ேபாH.

31. இதல #ராணதி., வாKசித ச3கதி. வாேதவ வாேபாகி நாதைர"
Kசி;, ஆதிேசடேனா1 மா)ப1 ேம3மைலயி சிகர@க

பலவைற

உைடெதறி?த பாவதினி) நீ@கியேதா1, உயிகளி உட(. உதான
'த(ய ப; வாகளா% நி) உலைக" #ர! வரைத ெபறன என
Pற"ப1 ள வரலா) இ@! !றிக"பட;. வ?தி! மா3த - (தா ெச%த
பாப@க

வில!பA இைறவைன வ?;) Kசித வாேதவைன. ப?தி!- க1!

உப1;. நிச5ப - பிராண, அபாந, உதாந, வியாந, சமாந, நாக,
Pம, கி3கர, ேதவதத, தனNெசய எ ப; வைக வாகளாக
வAெவ1;.

32. '3ேகச - ஓ அப. இக2ணியி. !றிக"ெபற வரலா) ெதாியவி.ைல.

33-39. தீத@களி சிற"#.

33. ேச2தா6 - ஆகாயைத அளா6. த மைலயி. - மாணிக மைலயி.. சதாகதி
- வா தீத. அய. - ெத கிழகாகிய அகினி திகி.. !(சதட - வ&சிர
தீத.

34. நாக தீத - ஆதிேசட தீத. ெதேமகி. கதி S7 7டதட - [ாிய
தீத.

35. 'ேமறிைசக2' எ) பாட ஓ;த. சிற!. ேபாதக - கஜ தீத.
உேராமசர சா தட - உேராமச தீத.

36. வி?ைத" ெபா%ைக - ;கா தீத. ஈசான - வட கிழ!.
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37. பNசாகர& 7ைன - பNசாகர தீத. அடதி! ேமவ - எ1
தி!களிH (வா தீத 'த(யன) ெபா3?த.

38. ெத%வ&7ைன - ேதவ தீத. ெதா.ைல நா

- ப21.

39. ஒ3ேகா1 - ஒ3 ெகா#. வராகதடN7ைன - வராக தீத, இ; வராக
அவதாரதி ேபா; தி3மா. உ2டாகிய; எப.

40. 73பா !ழ( - இதல; அபிைக தி3நாம. தா<?தவேக பணி?தவகC!; ஏகார உைம" ெபா3ள;. தா<?தவ! - நிைலயி.
தா<?தவகC!, நிழலா% நிறா தம! - நிழ. ேபா. உத6 அபகC!.
ஒ3 நிழலா% - தா ஒ"பற நிழ.ேபா. நி) அ3C. ' நிறா தன!' எ)
பாட ெகா21 தா<?தவ! தா நிழலா% நிறா; தன! ஒ3 நிழலா%
நிப மரைத உைடயவ எ) ெபா3

ெகா ளலா.

41. நிப - ேவ#, தலவி3_. இதலதி! நிபவன எ) ஒ3 ெபய
உ21.

42. பா!ல - [ாிய !ல. ‘தி3நீலக2ட' எ ெபய3ைடய ேசாழ
இதலதி!" பல தி3"பணிக

ெச%; நகதி ெபறா எப; இக2ணியா.

உணர" ெப)கிற;. ேவ) விவர ெதாியவி.ைல,

43. தவேதா எ2ம - எ1 'னிவ.

44. த த@ைக! மக"ேப) உ2டானா. த தைலைய த3வதாக ேந?;
ெகா2ட வயிர"ெப3மா

எபவ அ@ஙனேம தைலைய அளித ெபா ;, அ?த

தைல இதல; இைறவ தி3வAைய அQகி ேதாதிர ெச%;வி1" பி#
ேவபAயி. ெச) இ(@க உ3வமாயி) எ) இதல#ராண
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‘வயிர"ெப3மா

மைல காவ. ெப) ச3க' தி. P). அ@கதியாக

அ3ளிேனா - தைடய வAவமாகிய சிவ(@க உ3ைவ ெகா1தவ.

45. ப@கய; ேவதா - தாமைர மலாி. வசி! ேவத@கைள அ3ளிய பிரம. ேவதா
அைம"# - பிரம எ திய எ ;, விதி. பிரம இனபA எெற திய
தைலவிதிைய மாறிெகா ளலா எற நபிைகட சா?தவெக.லா
ெப3 பதவி அ3Cபவ.

46-58. இைறவ!ாிய தசா@க@க . தா; ஆ3 ஆக - மகர?த"ெபாA பA?த
உட#. ெம( - மனவ3ததா. தைரயி. #ர2ட ; இைளத. ஆய !ல;
ேதாறிய அப ஒ3வ இதல; இைறவகாக ைவத பா!டைத
காைகெயா) கவி<;விட;க21 #லபிய அவ' இைறவ ேதாறி
காசி வழ@கி அகாைகைய எாி; அவ3! 'தி அளிதா எ)
இதல#ராண ‘சிறாய அ3

ெப) ச3க' ெசா.Hகிற;. அ) 'த.

மாணிகமைல ‘காைக அQகாமைல' ஆயி). மாகநிைற - வி2Qலகி. அட?;
விள@!கிற.

47. காமித; - வி3பியைத.

48. ெபா# அம3 - அழ! ெபா3?திய, ேகா1 - சிகர !லவைர - மகாேம3மைல.
கா. - கா), வாேதவ. !) - ேம3மைலயி சிகர. இதி. !றிக"பட
வரலா) இதல #ராண ‘வா Kசித ச3க' தி. உ ள;. இட?; - (ேம3
மைலயினி) வாேதவ) ெபய;. நாAயி1 - ஊற& ெச%த. !) [<
நா1 - இரதினகிாிைய& [<?; ள நா1. க.ெவA. !) நக நா1 என காண"
ெப)கிற;.

49-51. வாAனா க.கைரய - பைகவகCைடய மைல பிள!வ2ண.
ச?திரகாசவா

- ச?திரகாச எ ெபய ெபற வா . ெபறதனா. - ெப)

அதனா.. மாறி - மா)ப1. வர அ?திம ஆ - தாெபற வர@கெள.லா
இ)திையயைட?த.
‘பிரமகதி' எப; 'பிரமதி' எனெதா!த. விகாரமாயி). இதைன 'யாைன'
எப; உ3வக. க2ணி 28 !றி"#" பாக. உர உ) - (யாைன பிளிற அத)
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மாைப" பிள?; எக. S1 நா

- S<திய ெபா ;. வாேபாகி" ெப3மா

த?த வாளா தைத" பயப1தி ;ைக பிரமகதிைய ஒழிதெபா ;
ேதவக

'சிவாய' என& ெசா.( த@க

அ&சதினி) நீ@கிய காரணதினா.,

வாேபாகி தல ‘சிவாயநக' என" ெபய ெபறெத) இதல #ராண
‘வாேபாகி& ச3க' P). ;ைகதா வா

ெப) அதனா. S1 நா

என P1க.

52. 'வாசி' 9றி. 'தலாவ; ேவ)பா1; அதாவ; வி2ணவ!
ேதவகC!

வாசியா -

தனியான சிற"#ைடயவ. வாசி இ@ேக சிற"#. இர2டாவ;

7வாசைத !றித;, இைட பி@கைல - இைடகைல, பி@கைல எ நாAக ;
ஊ - அவறி. ெச.H. வாசி - ேயாக. 9றாவ; !திைரயி ம)ெபயரா%
நிற;. வாசியா !திைரைய உைடயவ; ேயாகமாகிய !திைர. ேயாகைதேய
!திைரயாக ெகா2டவ எறபA.

53. ேசதித. - அழித., இ@ேக அட!தைல !றித;. நாகரண - மன, #தி,
சித, அக@கார எ அ?த கரண@க . அ?த கரண ஒ1கதி 'Aவி.
ெம%Nஞான ேதா) எறவா). 'ெம%Nஞானமாகிய யாைன' எக. ஆதி பழைம. கடக - யாைன" பைட. ஞானமாகிய 9லதி. ேதாறிய பைடயிH ள
யாைன; மதைதைடய யாைன.

54. ேசாதி! - ேதAய. மாைலெய - ெசBவ?தி வான எ) ெசா.H. ெபா
இதழிமாைலயா - ெபா ேபாற நிற'ைடய ெகாைறமாைலைய உைடயவ.

55. கா. என - பிராண எ கா)வAவமா%. (கா. கா)). 9ல 9லாதார. கிைளத. - ேதா)த.. 'ம2டல கட?; - [ாிய ம2டல,
ச?திரம2டல, அகினி ம2டல. இைவ உடபி. அைம?தைவ: அ@!
நாதமாகிய தி3வA& சிலெபா( ேகக"ப1 எப. ஆ(! - ஆரவாாி!,
ஒ(!. நாதமாகிய 'ரைசைடயவ. நாத; – ‘அ;' ேவ2டாவழி& சாாிைய

56. 7டைல' எற; எ.லா அழி?த நிைலைய. தபிாியா தைன" பிாியாத (ஏ)).
ெகாட - களி"#. ஏ) - இடப. அறேம விைடயாக( உலக அழி?த ெபா ;
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(அற அழியா; ஆத() அ;தா அழியா; இைறவ அ3கி. நிபதாயி).
மடலா - அள6!

அட@காத,

57. பி2ட' - உட#கC. நாதா?த" ெப3ெவளி - நாததி 'AவிH ள
பரமாகாச. ஐ?ெத தாகிய ஆைண.

58-61. நா! க2ணிகளி. ‘மட!' எ ெசா.லணி அைமக"ப1கிற;.

58. மா2 இ! அமைல ஆக - ெப3ைம ெபா3?திய க3#வி.(ன; ேபா
உ2டா!மா). தா - அைச. இைச ஆ! இைசக

ஆரவாாிகிற.

மாணிகமைல ஆகதா - மாணிகமைல ேபாற (அழகிய, ஒளி S7) உ3வைத
உைடயவனா% இ3"பவ.

59. மதிகவ3மா) மைலயா - மன அலம3பA யாைர வ3;த.
இ.லாதவ. மதிகவ3 ஆ)மைலயா - யாவ3 மதிக வ3கிற
ஆகாயக@ைகைய& சைடயி. தாி; ளவ. 'த(. வ?த 'மதிக வ3' எறதி.
ககர ஒ) விாி?த;. இர2டாவ; 'மைலயா' எற;, மைலதைல ([1தைல)
உைடயா எறவா).

60. க2த@! அாியகாி உைடயா - அAயவர; க2களி. ெபா3?தி நிகிற,
பிற! அாிதாகிய சாசிைய உைடயா. 'சாசி' எற; உ3வைத. நீலமணி
க2ட - நீலமணிேபால காிய க2ட. காி உைடயா - யாைன ேதாலாகிய
ேபாைவைய உைடயாக உைடயவ.

61. ஒ3பாக; - ஒ3பா.. ெதா2A அமைல அைணவா - தைன வண@!பவ
ெச% ெதா2A ஆரவார நிக<&சிகளிேல ஈ1பA3"பவ. பிறவாத அமைல
ஒ3பாக; அைணவா - அபிைகைய தன; இட"பாகதி. ெபா3?தி
உ ளவ.

62. திதி, வார, நசதிர, ேயாக, கரணமாகிய பNசா@க@கைள Pறெதாட@கி,
நசதிர ஒழி?த நாைக P)கிறா. Sர - Sரபதிர. மாதா2ட [ாிய. விதி - பிரம. இ; 'தலாக& சில இட@களி. ஒ3 ெபா3!ாிய ெசா.லா.

126

அ"ெபா3

ேதா)விக"படா; பிறி; ெபா3

இ;6 ஒ3வைக ‘ஒடணி' எப. இ3ெபா3

ேதா)விக"ப1கிற;.
ெகா ளா; ஒ3 ெபா3ேள

ெகா Cத(, சிேலைட எற. ெபா3?தா;. திதிவார - நிைலெபற
அ#ைடயவ. திதி - திதி, நிைலேப). காதH ஆ. சிவேயாக மாகரண சிவேயாக பயி.கிறவகCைடய உய?த உ ளதி. இ3"பவ. இதி. திதி,
வார, ேயாக, கரண எபன ேவ) ெபா3

த?தன.

63. ஓ3 - எ2Qகிற. மனேகதிர - மனமாகிய ே_திரதி. (தலதி.)
இ3"பவ. பNசா@க - சிர7, 'க, இ3தய, !%ய, பாத எ ஐ?;
உ)"#கைள உைடயவ. அ@க - உ)"#. ;ழனி - ஒ(, ேகாஷ (ேவதேகாஷ).

64. க - தைல, பிரமகபால. பாதிர - பி_ாபாதிரமாக. பிரம கபாலமாகிய
பாதிரைத ைகயி. உைடயவ. ‘பாணி' இர2A. 'ன; ைக; பின; நீ.
ேவணி - சைட. அ&சைடயி. பாணிைய (க@ைகைய) உைடயவ எக. காணியா எ.லா உலக@கைள தன! உாிைமயாக ெகா2டவ. வாணியா காணியா
- நாமக

தைலவனாகிய பிரமனா. க21 வண@க"ப1பவ.

65. இ@! நி) மாததி ெபயக

ேவ) ெபா3ளி. அைமக"ப1கிறன.

மாசிதிைரயா - ேபரழ!ைடயவ. Pறின - (இைறவேக பிரணவ"
ெபா3ைள) Pறிய. ைவகாசியா - விசாகைன !மாரனாக" ெபறவ. ஆத ஆ"த, ந2ப. நம! ஆனியா - யம! அழிைவ உ2டாகியவ.

66. ஏ;சைப ஆAயா - ேபா)கிற அபலதி. ஆ1கிறவ. ஆ அணியா இடபைத அ@கமாக உைடயவ. ஆன #ர1 - ெபா%, [;, வNச ஆகிய
மா)பட தைமகைள; ஆசியா - வி3பாதவ. (ஆசித. - வி3#த.). மாைல
9A பசியா - தி3மாைல ஒ3 பாகதி. ெகா21 அதனா. ப7ைம நிறைத
உைடயவ. 'அாியலா. ேதவியி.ைல ஐய ஐயாறனாேக' (ேதவா. தி3ைவ.),
'ஒ3பாதி மா. ெகாள' (காளேமக).
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67. கா ேமக. 'தமிைழ 'ககவ3 ேமக@க

#லவக . திைகயா -

அவக! அதைன வழ@க தய@க மாடா. 'கா! திைகயா' எக. இனி,
திைக - திைசமா ஆத( 'அவக

வ3கிற திைசயி. எதி நிபா'

எறHமா. ெகாைற இ காமி! மாகழியா - ெகாைற மாைலைய
இ யாவ3 வி3பதக த மாபினி) நீகாதவ. அதாவ;
எ"ேபா; ெகாைற மாைலைய அணி?தவ எறவா). 'மா#' எப; 'மா' என
ம3வி நிற;. ைதமி! வாைதயா என PA உைர ெகா க. ைத - அல@கார,
(அணி). நிைற?த வாைதயா - ேதாதிர@கைள உைடயவ. மாசி - மாசீ
எனெகா21 ெபாிய ெச.வ எக. விKதி. '' எ வடெசா. தமிழி. 'சீ' என
நி!. அஃ; இ@!!)க. விகார ெபற;. 9திக - உ3வாய ெபா3 .

68. விப (பிப) - உ3வ, தி3ேமனி. !னியா - வைளயாதவ. இ;, ';ைம
எ%தாைமைய !றி!. மா; - ெப3ைம. வி3# பல ெப3ைமகைளைடயவ.
ந# - வி3#கிற. வ3ட - அ# க2ணீாி தாைர, க2ணீதாைரைய
க21 மல?த 'கைதைடயவ. இ@! மாத, வ3ட எ ெசாக
ெபா3

ேவ)

த?தன. ப# - நிைற?த.

69. ெசா5ப - உ3வைதைடயவ, எ@! நிைற?தி3"பவ. நிதான அைமதி, சா?த. ப# தான 'ெசா5ப எக. 7தான - ந.ல ெகாைடைய
உைடயவ. வி5ப கேணச - இயைக! மாறான வAவ@கைளைடய சிவ
கண@கC! தைலவ. இைவகைள" ப2பியாக Pறா;, ப2பாக Pறி,
'இைவெய.லா நிரபி' எகிறா. "அர' (70) எபதி. 'Aக.

70. அக2ட நிைற?; பர?த - எ.ைலயி.லாத இடெம@! (Kரணமாக) நிைற?;
வியாபி;. பர - ேமலானவ. அபலவ - அபல; ஆ1ேவா. தி3?தல பைகவ.

71. ‘7வாய#வம' எபவன; காலதி. நிக<?த சிதிைரமாத விழாவி.
இரதினகிாிநாத உலா"ேபா?ததாக P)கிறா. ஓ1 தி3நா

-

ேதேராடவிழா. 131-ஆ க2ணி யி. 'ெசெபா மணிேதேரறி ' எனவ3வதா.
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'ஓ1நா ' எப; ேதேரா1 தி3நா

எப; ெதளி6. இ;'த. 151 ஆ

க2ணி 'Aய இரதினகிாிநாத பவனி வ3தைல P)கிறா.

72. Kம2டல - Kமி. இரவி ம2டல - [ாிய ம2டல. Kமியி. நி)வ"ப1
[ாியம2டல #கதா எபA வி2தல ேதா%கிற ம2டப. இைறவ
ஆகாயைத'1 ம2டபதி. Sறி3?தா எக.

73. ெம%கா"# - உ2ைமயான பா;காவ.. ெப3விழா ெதாட@! '
கா"பணித. மர#. 'சிவாய? நகாி.' எபதி. '?' ெச%ேளாைசகாக மி!?த;.

74. 'த.நா

கா"#, ெகாAேயற, பக.விழா 'A?த பி [ாிய மைற?தைத

இ3க2ணிகளி. P)கிறா. மிக - சிற"பான. Sதி !லவிய பி - பிரகாரதி.
உலா வ?தபி; Sதி - ேகாயி( உ

75. [ாிய கடH

Sதி.

9<!வதாக6, மைலயி. மைறவதாக6 கவிக

P)வ.

'மாணிக ெவைப வல ெச%;' ‘வல ஏ# திாித3 ஞாயி)' (தி3'3!. 1-2).
Kணிைக - நீ@காத கடைம.

76-80. 'கதி. அணி?த க3Nசா?;திலக வ3ணிக"ப1கிற;. காணிைக
வா@! மணி நீல - ேதவ 'த(ேயா3

ஒ3வ காணிைகயாக ெகா1த

நீலமணி ேபாற தி3&சா?; என 'Aக.

77. ஓ@கி 'Aத பி ேசாாி; ளி ' உைற?த; என - ' ஆாிய அரச
அAத ெபா ;, இைறவன; தைல யி(3?; ெப3கிய இரத ;ளியாக& சி?தி
அவ ெநறியி. உைற?த; ேபால6.

78. ம1த விைன நீத - தன!2டான சாப நீ@க"ெபற. #3Pத - இ?திர.
இ?திரைடய நிழ. ேபாற வானவைர எக. வானவைர காத ம) - நN72ட
க2ட; க3ைம. இக3ைம ேம.ேபா% கசி?த; ேபால6.
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79. எாிெச% காகேம. - 'னேர எாிக"பட காகதி ேம.. கனக2 ெநறியி. உ ள ெந3"#க2 (இ #ைகவி1 ெகா2A3"பைத"
ேபால6). பாகபர - பாிபாக ஆத!ாிய உயிகளி ஆணவமல அ@ஙன
பாிபாகமாகி இைறவனிடதி. வ?; அட@கி நி) விட; ேபால6.

80. ேமக'ட ெத C தி3&சா?; - ேமகேதா1 ைவ; ஒ"# ேநா!த!ாிய
தி3&சா?;. விபெமன (76), ேசாாி; ளி உைற?தெதன (77), ம)ேம. ேபா%
கசி?தெதன (78), கனக2 #ைக?தெதன (79), பாகபர பA?தெதன (79), ேமக'ட
ெத C தி3&சா?; என 'Aக. ெகாAய #

- 'ெகாA' எ ெபயைர

உைடயதாகிய காைக. 'ெகா1ைமயான காைக ' எப; நய. ெகாA - காக.

81. ; - ெந3கமாக ெதா1த. க1ைகெதாைட - ெகாைறமாைல
(சாதி).

82. கலைவ !ளி - !ளி?த பனிநீரா. பல வாசைன திரவிய@கைள& ேச;
!ைழத ச?தன. 'நய? திக  ந.H)"# PA' - (தி3கயிலாய உலா). சலைவ ெவ ைள. ெச  சா?; - ெச?நிற& ச?தன. !@!ம"Kைவ கல"பதா. ெவ ைள&
ச?தன சிவ"பாக மா)வதா. 'சலைவயாகிய ெச  சா?;' எக. 'சலைவ' எற;
இயைக நிறைத& 7A.

83. மா';வ - ெபாிேயா, அ?தண. மா - இல!மி; ';வ - ஞான மிக
அறி6ெத%வமாகிய நாமக . சாமைர இரAயவ KமகC நாமகC
ேபாறவக

எக. காம 5K - அழகிய Kமண;ட PAய (ெதற.)

84. ெதற. ெகா ?; - இள?ெதற.. ராசி - Pட உ&சி - (இைறவன;)
'Aயி.. வி2ணி நில6 எறி"ப வானதி ேபாலேவ பிைற தன; கதிகைள Sச.
'றி. - வாயிH! 'ேன உ ள இட.

85. #@கவக

- உதமக . ம2டபதி. Sறி3?; (72), திலகமணி?; (80),

ெவ2படணி?; (81), க1ைக ெதாைட [A (81), கலைவ, கKர, ெச Nசா?;
Kசி (82), அல@காி; ெகா21 இனி;ற பி (85), என 'Aக.
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86. அBவிய தீ - அ காறற. ஆகமதி - ஆகம 'ைற"பA. எBவமத ;பைத விைளகிற மமதைடய.

87. அ# அN7 - மலர#க

ஐ?;. இைறவைன" ப ளியைறயி. ேச"ப ைத

P)கிறா. அட. #ாிய - சம #ாிய. அN7வ ேபா. - அNசி ஒளிபவைர" ேபால
நA; மமதனி கைணகC! எதிேர நி) ேபாெச%ய அN7வாேபால
சிவ ப ளியைற ேச?தா எப; த!றி"ேபற. மமதைடய ஐ?;
அ#களாவன : வனச (தாமைர); !த (மா); அேசா!, '.ைல, நீல. வ# - க&7.
வபN7 அைம 'ைல, அகிலா2ட' #ர! அைம'ைல என P1க.

88. 'ைம - 'கால.

89. சீ(; - ஆரா%?;. ' இைறவ ெகா2ட; ேயாகநிதிைர' எபா, '
சிவேயாக உகிளர' எறா. ஆ(; - களி;. அன?த. - உறக.

90. மா இரவி வானவ - [ாிய கட6 . ைக நீ1த. - எற; சிேலைட. ஒதி P?த.. மல ஓதி - அெமாழி ெதாைக. க?தமல ஒதி - வாசைன மலகைள&
ெச3கிய P?தைலைடய (73பா !ழ() அைம.

91. 'கட6ள ேபா% ெகா21வ3 க@ைக நீராதி& ெச@ைக நீ' எக. ெச@ைக சிவ?தைகக ; இைவ கட6ள3ைடயன. கட6ள இைறவைன" Kசித. Pறியவா).
'@கிேனா - ' கிேனா, (காவிாியி.) நீராAயவக .

92. நவ - #;ைம. 'Kைச' எற; அபிேடக வைககைள. ெபானி நீ 'த(யவைற
அ?தண அபிேடகிதன எக.

93. இைறவ உைட அணிதைல P)கிறா. தி! உைட - திைசகளாகிய உைட.
க121 - க12ட;, எ.ைல!பட;. மாவி கைல - யாைன ேதாலாகிய
ஆைட. ெபாறி - # ளிக ; # ளிகைளைடய #(ேதா.. திைசகளாகிய உைட
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எ.ைல!

க12ட;; யாைனேதா. க3ைம நிற'ைடய;; #(ேதா.

# ளிகைள ஏ) நிற; என இைவகைள ‘விெடறி?;' எறா சமகாரமாக.

94. அகில கபிதிடா; அம3 க&7 - Kமியான; அைசயா; அம3 இட,
ஆதிேசடனாகிய க&7. இ; ெசெபாகைலயி ேம. உ1திய உதரப?தன.
அைச; - கA. 'கAய மா7ண க&ைசபாA' (தி3வா. 9:19).

95. 9) ெபா3

- '9திக . நிற; ெதாழி ெபய. "ஓ@! ெபா3

9) ஒ3 ெபா3ளா% நிறெதன'; ‘9636 ஒறாத. கா1 உ.பSத
மாபணி?;' (காளதி நாத உலா - 144). '

96. 'ேபாதா #ைன'A எ.லா" ெபா3

'Aேவ' (தி3வா. 7:10). 'ெபாறாத

ெதா.ைல" ெபா3ெள.லா ெச) 'Aமிடேத 'A#ைன?;'. (காளதிநாத
உலா 144 - 5) ஆதலா. ம!ட அணி?த இடைத இBவா) Pறினா. வி. ஆ ஒளி ெபா3?திய. க.லார - நீேலாபல மல. ெச@க நீ - க3@!வைள. இைவ
7ைனகளி. உ ளைவ எக.

97. ‘இைறவ அணி?த ெநறி"பட யாைன! அணி ெநறி"பட ேபால
உ ள;' எகிறவ, மாணிக மைலதலதி. உ ள யாைனையேய 7A
Pறினா. ஓைட - யாைனயி ^த பட. தக - ஏற. எகிய - ^2ணிய;
^பமான ப2கைள" பா1.

98. ப2பா1 இ3வ - அ7வதர கபள எ க?த3வக . இவக
இைறவ காதி. அணியா% அம?; இைசபாA ெகா2A3கிறன எப;
மர#. ஒ3காதி !ைழ மெறாறி. ேதா1 அணி?; ஈச உைமெயா3
பாகனா% Sறி 3?தா எப; !றி"#.

99. த ம@ைக - உைம. 'விடதா. ஓAய' என ேமேல P1க; க?தர - க ;.
'ம@ைக ைகயி. ெபாமாைல சிறக, 'தமி1 வசீகாிதா ' (100) எக. ம@ைக
ெச@ைகயினா. அணிவித ெபாமாைல 'னேமேய விட ஓடாம. பிAத
க தி. சிறக எக.

132

100. ேவ% '; - 9@கி(. ேதா) ';. ‘க தி. அணிவேத க2ட சர'
என"ப1மாயி இ@! மாபி. அணிவதைன அ"ெபயரா Pறினா. ேவ

-

வி3ப"ப1கிற. வசீகாிக - ஈக. இ@! அைணதைல !றித;. ேச% '; ேச%ைமயி. உ ளதைன 'ேச%' எறா. ேச% - ெசைம, நைம; ந.';
எறHமா.

101, ‘நீலைத' எப; 'நீலத;' என ெகா க ேக4ர - ேதாளி. அணி வைள.
இ; ';க

பதிக"பட; எக. 'ேச%';ேக4ர, க?தர நீலதி

ஒளிையகாண" #றெமா;@கி வ?தெதன' என P1க. உமாேதவியி பகளி
அழைக, '; ஒ) #.ல! எ 9கணியா% அைம?; பாக விைழ?த;
ேபால6, பவள அவ

ைகயி. வைளயா% அைம?; உதடழைக காண

விைழ?த; ேபால6 (பிர#(@கdைல) எக. வா

விதி"ப - ஒளிSச. ம?தரமா% -

மைலேபால.

102. 7டகா. - ஒளி S7கிற. ;3வ&சகர - இர6 பக.கைள உ2டா!வதாக
க3த"ப1 வான சகர. அைத" ேபாற ேதா

வைலய.

103. உ3ெகா21 - அழ!ட விள@!. ப.கதி3 - பல (பனி3) ஞாயி).
தாழ - ெதா@க. ெந3கி அணி - ெசறி; அணிகிற.

104. ெபாபா?த

- அழகிய பா#க . பிற நாக@க

பறி இைறவ அணி?த நாக@க

த?த இரதினைத இன

த?தனவாகேவ Pறினா. ெவபா தைகய -

அமாணிகமைல ேபா) (ஒளிSச).

105. ம

- சிவ வலைகயி. ஏ?தி ள பரசாத ம 6! க ளமாவ;, கால

பாதி3த..
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106. #ெகா ?; - இைறவ தைலயி. [Aய அ)க #.( ெகா ?ைத.
'அ)கா. M1ய 'Aயா' (தி3விைள. பா. 30). கைல - இைறவனி இடைகயி.
அம?; ள மா. 'மா இடவ'. !திக - தாவ.

107. ஓ ைக - வர த3 ைக. எ2 திைச! - எ1 தி! உ ளா!.

108. சைமய - சமய - (ேபா(), கால. [சி - [<&சி; க3;. ;A - உ1ைக.
இஃ; ஒ(தைல ‘;Aத.' எறா.

109. வல#ாி ைகெகா2ேடா - தி3மா.. சராத ேவ2A, தி3மா.
இைறவைன மலெகா21 அ3&சி!ேபா; ஒ3மல !ைறய, த க2ைண
இட?; சிவ பாததி. இட வரலாைற இக2ணி !றிகிற;. ;A;Aக
எறா ேபா., சில#சிலப எறா. சிலப - ஒ(க,

110. அல# தைலமாைல - இய.பாகேவ அைசகிற தைல மாைல 'தி3வா1 த21
ஏ)@கா. ேமH ஆட' எறா. அைல ேமாதி, அைலெயா1 ேமாதி என உ3#
விாிக. அைல - க@ைக. சைட, பிைற, க@ைக இைவ 9) ஒேறாெடா)
ேமாதி ஆட எக.

111. மல இதழி மாைல. ெகாைற"K மாைல. ெகா2டாட - #கழ. அப ேவைல ெதா2டகளி கட.. மிைட?; - நிைற?;.

112. தடாாி - ஒ3வைக தாள வாதிய. 'ழ6 - மதள. ;@க - சிற?த.
'ரசெதாைக - பல 'ரச@க .
113. காவி - நீேலாபல. 'காவிமல' என இைய. கிரண - ஒளி. 'காக' எற; அைம இைறவைன இைடவிடா; ேநாக எறவா). தி3வா1த21 - த2Aனா.
தா@க"ப1கிற மNச; சிவிைக - ப.ல! வைக. ஆ1 த21 - ஆA ஆA& ெச.H
சிவிைக. அல@கார ெச%; ெகா21 'றி(. Sறி3?த 9தி, இ@!
தைலமாைல 'த(ய ஆ1 வ2ண தி3வா1த21! எ ?த3Cகிறா.
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114. !ைட 'த(ய வி3;க

ெதாடரவ3த.. உறமத ஆட! உதவி ெச%

மதிைய" ேபாற ெவ2ெகாற!ைட நிழற. நிழற - நிழ. ெசய. '7றிெய ?;
அைசய' (115) எக .

115. இன' நா1 அன - இைறவனி 'Aைய இன' ேதAயைலகிற
பிரமனாகிய அன ேபா. ெவ2சாமைர அைசய. வனம( - அழ! நிைற?த.
தைன - இைறவைன.

116. ேமாச அற - வNசைனக

நீ@க. ஆலவட - விசிறி ேபாற வடமான

அல@கார" ெபா3 .

117. ேத7 உல6 - ஒளி S7. விப - எதி காQ வAவ@கைள" பிரதிப(!.
'களாNசி' எப; நீ2ட;; களாNசி - தபல உமி  கல. ‘உ)"பசி களாNசி
தா@க' (!றாலதல #ரா. தி3மணி 131). மிக அைட"ைப வர - பல அைட"ைப
ஏ?;பவக

உட வர. பிர# - கட6 ' ஏ?தி& ெச.H ேகா.. இ;6

வி3;களி. ஒ). இBவி3;கைள தா@கி வ3பவ இனாெரன Pறவி.ைல.

118. அபர ம ேகா#ர - ஆகாயைத அளாவி நி! உய?த ேகா#ர. உ
- சிற"#. ேகா#ரதி வாச. பல ேகா#ர@களி. உ ள வாயி.க . ெபா இ1
பாைற - இ; 7?தர3! இைறவ இதலதி. ெபாைன& ெசாாி?தபாைற
எபைத இதல #ராண 'ெபானி1 பாைற& ச3க' தி. கா2க.

119-120. காவிாி"KபAனைத கட. ெகா2ட கால; அ@கி3?; இ@!
த"பிவ?த வணிக!லதிைன& ேச?த பதிெனா3வ த@கேளா1 ெகா21வ?த
ெபா3 ெச.வ@கைள இரதினகிாிமைலயி. ெபானி1பாைற எ இடதி.
ைவ;" ப@கி1 ெகா2டாக . ஆCெகா3 ப@காக" பதிெனா3 ப@காக"
பல'ைற பிாி;, அ&ெச.வ பனிர21 ப@!களாக தானாகேவ பிாி?த;.
எ;ைண 'ைற பாகபிாித ேபாதிH பனிர21 ப@காகேவ அைமய அவக
திைகதி3ைகயி. அவக

'ேபா% ‘உ@களிேல நா ஒ3 நகரதா' எ)

இைறவ நி&சயி; Pற அவகC இைச?; அ) 'த. அ?த"
பனிர2டா ப@ைக இைறவேக அளிதன. அ; 'த. அவகC!"
‘பனிர2டா ெசAமா' எற ெபய வழ@கலாயி). அவக

உலெக@!
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ெச) வாணிப ெச%; வா<?; வரலாயின. அவகCைடய ச?ததியின பின
ெச%தளித ெசெபா மணிேத எக. வணிக அபா. - தன வணிக
உ ள#ட. பி இய) - பின அைமத (ெபா மணிேத) எக

122-3. இவறி. இைறவ திாி#ர எாிக ஏறி&ெசற ேதாி இய.#
Pற"ப1கிற;. இேத3! [ாிய ச?திர ஆழி வAவமாக6, மாத,
அயன வ3ட 'த(ய மைறய ேதவக

ேவ) உ)"#களாக6 அைம?தன.

ெம%யா - உ)"#களாக6. ேகா#ர வாயி.கைள கட?; ெவளிேய வ?த பி#,
இைறவ மNசைத வி1 ேதாி. ஏறின எக. 'ேதவிட மணி ேதேரறி'
எக.

124-5. வாதிய@களி 'ழக P)கிறா. பட - (ேம Pறிய வாதிய@க )
ஒ(க. நாக7ர ம@கல கீத வாதிய - நாக7ரமாகிய ம@கலகீத ஒ(!
வாதிய. 'த. - 'த(யன.

126-7. பி&ச 'த(ய சின@க

[<?; வ3தைல !றிகிறா. பி&ச அணிக

-

ெவ2!ைடகளி வாிைசக . பி&ச - மயிM( !ைட. ;வச - (ாிஷப) ெகாA.
ேசாம எ - 'ேசாம' எ) ஆ2பாலாக& ெசா.ல"ப1கிற ச?திர ம2டல.
ச?திரவைட - ச?திர வட!ைட. 7ழற - 7ழற"பட. ப2ச3வி"பா1 மைற ப2ேணா1 ெபா3?தி இைச! ேவதகீத.

128. இ; 'த. பிரம 'த(ேயா தத வாகன@களி. வ3தைல P)கிறா.
மைறேயா - பிரம. # ேள) - க3ட. 'ைனSர - ேபா'ைனயி. சிற?;
விள@! Sரபதிர; இவன; ஊதி விைட.

129-30. வி2 தவ  மிேகா - வானதி. உலா6 ேதவ. இவக
விமான@களிH ஆகாயேதகளிH த@கC! ஏறபA வ?தன எக. அ2ட அ3கி. வ?; ேசர. விநாயக, ேச (ெசBேவளாகிய '3க) 'ைறேய
ஆ!ைவ, மயிைல ஊதிகளாக ெகா2டன. ஆ! - ெப3&சாளி;
ஆ!வாகன - விநாயக. எ2திைசேயா - எ1தி!" பாலக. அவ வ?த
வாகன@களாவன. இ?திர - மா (ஐரா வத) அகினி - மறி (ஆ1). யம - கடா
(எ3ைம). நி3தி - Kத. வ3ண - ம&ச. வா - இரைல (மா). ந! - ஒளிS7கிற.
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ேதம36 - ெத%வதைம ெபா3?திய. !ேபர - #Lப ரத. ஈசான - ேச
(இடப). யாைன 'த(யவைற இ?திர 'த. ஈசான ஈறாக 'ைறேய
ெபா3தி ெகா க.

13
1. காளியி வாகன ஆளி (சி@க). வ1க - வயிரவ; ைபரவ - ஞம(. (நா%);
சாத - சாதா (ஐயனா). யாைன, ஆளி 'த(ய ஊதிகC நிர.நிைற. வாளி அ#. க2Q! உவைம.

132. சத கனிமா - ஏ

கனிய; ச"த மாதக . அவக

- பிராமி, மேய&7வாி,

ெகௗமாாி, நாராயணி, வராகி, இ?திராணி, உ3திராணி. - எ2ம - அட வ7க .
அநல, அநில, ஆப&ைசவ, ேசாம, ;3வ, பிரதி4ச, பிரபாச,
பிரபாவ. இவக

ஒளிS7 ேமனியராக( வ7க

என"ெபறன. (வ7 -

ஒளி). பதிெனா3வ - ஏகாதச3திர. [மாேதவ, அர, உ3திர, ச@கர,
நீலேலாகித, ஈசான, விசய, Sமேதவ, பேவாபவ, கபா(, ெசௗமிய
(Tamil Lexicon)]. இ3வ - அ7வினிேதவ. நீதிேயா1 - நியதிேயா1, ததம!
உாியதாகிய.

133. விமான - ஊதி. விNைசய - விதியாதர. க?த"ப - க?த3வ.
இBவி3சார3 இைசவ.Hன. ஏதி - உமாபதி! எ) ;திபாA.

134. அதி (அதி) - எH#. பாைவ - Kபாைவ எ ெப2. எH# ெப2Q3
ெப)பA பாAயவ தி3ஞானசப?த. 'ப2பாA அதிைய பாைவ !மாிெயன
ஆகினா' என மாறி P1க. ' - சமய!ரவகளி. 'தலாவதாக. (இதக1த
க2ணி தி3நா6கரசைர" பறியதாக இ3த. ேவ21; அ; 9லதி.
காண"படவி.ைல. இவைர" பறிய க2ணி தி3. ' ேகா. ராமனா. பாட"ெப)
எ2ணிடாம. பகரவைளவி. ேசக"ப1 ள;.)
அராவிட பா) அவ - பாபி விஷைத" ேபாகிய தி3நா6கரச; ேதவார
பாAவர - இதல; இைறவ மீ; இவபாAய 'கால பாச' எ) ெதாட@!
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தி3!)?ெதாைக" பதிக ம1ேம உ ளைமயா. 'ேதவார பாAவர' என"
ெபற;.

135. கரா ^@! ேச% - 'தைல உ2ட பால. காமி; "வி3பி. ''தைல2ட
பாலைன அைழத;, (தி3விைள.) நரசி@க 'ைனயைரய எ அரசரா.
வளக"படைமயி அரச!ாிய சின@க

இய.பாகேவ இவ3!

அைம?;விடன எபைத !றி"பி1கிறா. தராபதி - அரச; அாிமதன
பா2Aய.

136. வாபாி - தாவி& ெச.H !திைர (இ@!, மாணிக வாசகைர !றிகிறா
எப; ெதளி6). 'இ?நா.வ3 சிவிைகயி. அQக' எக. கா# - பAனா.
ேபாத. நரவாகன - சிவிைக; இைத தா@கி& ெச.பவக

நரகளா

ைகயா. இ; நரவாகனமாயி). கா# - 9@கிHமா.

137. ஏப. - வ3த. ச2ேட7ர 'த?ைத தாெளா1 பிறவி தாெளறி?த ைம?த
(தி3விைள. கட6

வா<; 23) இ3தா ’ எற; கா.களாகிய தா

எப;ட

பிறவியாகிய தாைள (தைளைய)  நிைன?; எக. ேகடக - மNச. உசவ
விகிரக@கைள ஏறி& ெச.H விமான.

138. கீ<வ3 க2ணிகளி. இதலதி. ஆதிைசவ மரபினரா% உ ள ஆசாாியக
(!3மாக ) இைறவைன ஏதி& [<?;வர. Pற"ப1கிற;.

141. '2டக - பிரம. ேந - ஒ"பான.

142. தா நிகரா - தம! தாேம நிகராகிற. ேவதிய - சிவேவதிய; ஆதிைசவ
அ?தண (!3க மா). மைறேயா - ைவதிக அ?தண. வாேபாகி" ப2Aத3 (
139), தியாக விேநாத !36(140 , மாணிகவாசக ேதசிக3(141), தசணா 9தி
ப2Aத3 (141) ேவதிய3 ெத%வமைறேயா3 (142), எனP1க. தானிகரா
ேவதிய எனெகா21 ேகாயி. காாிய@கைள க2காணி"பவராகிய ைசவ
ஆகம@களி. வ.ல சிவேவதிய3 எனHமா.
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143. கைபய எபவ வாேபாகி நகர; அதிகாாி.

144. வி2டா-;றவிக ; மாதவ- ;றவிகளி சிற?ேதா. வி21 ஆ3 மாதவ3
எனெகா21 ைவணவ தவசிகைள Pறினா எனிமா. ேவலாத 'கி. ேவலாத எ வ ள.. ப2டாரநாம பாிேதா - தி3மNசன" ப2டார.
இவக

ஆாிய அரசனி வழிவ?ேதா. பாிேதா - தா@கிேனா.

145. ெகாதAைமயாேனா - !A' ; வழிவழி இைறவ! அAயரா%
இ3"ேபா (தி.ைலவாழ?தண தி3Pட ேபால). Pல உைடயா3 ப.ப2ட, பலசர! வாணிக3. நித' - நி3த'; நாAய'.

146. இைசபாAவ3 '.ைல நைகயா - தளி"ெப21க : ேதவதாசிக .

147. இனி தி3&சின@க

கAய@Pறி ஆதைல P)கிறா. கAய -

அரச 'த(ேயாைர !றி;& ெசா.H #க ைர.

148. 'தினகர' எப; 'தினக' என !ைற?; நிற;. தினகர - [ாிய.
[ாிய! அ6ணைர ெவ.H ஆறைல ெகா1ததனா. ‘[ாியசகாய'
எறா. ஆாிய ' ஆன அர - ஆாிய அரச 'ேன ேதாறி காசியளித
அர.

149. 'Aத ப - 'Aயிேல தா@கிய த ைபைடயவ. இ; இதல;
இைறவ தி3நாம@களி. ஒ).

150. எத எதி ெசற - எ@க

'ேன காசி த?த. பாைவ!ள -

க2ைணைடய ெநறிைய உைடயவ. !ள. ெநறி. ெநறிக2ண.

151. இனி !ழா@க

[<?; வ3தைல P)கிறா. திக?த மடவா - திைசகளி

எ.ைலயிH ள ெப2க ; தி!" பாலகாி ேதவியாி பாிவார@க . ககன
மட?ைதய - வாலக ம@ைகய.
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152. கனியகளாவா மணமாகாத மகளி. இகனிய எ.லா மாநில" (Kமியி.
உ ள மனித") ெப2கைள" ேபால வAவெம1; வ?தன எக.

153. கனக ேமநிைல மாட - ெபா ேவ%?த ேமைட - மாA. உய மாட.

154. சாளர - சன. எற; அைவ அைம?; ள இடைத. [ளிைக மாட@களி ெநறி. நிலா 'ற. ‘மாடம( [ளிைகயிேலறி மடவாக

பாடெலா(

ெச%ய' (ேதவா 324. 2). ெம%தேத - உ2ைமயான ெத%வதைமைடய.

155. #2டாிகவ.( அைனய மடவா - இல!மி ேபாற எழிHைடய ெப2க .
மகேம3 வி.( - திாி#ர ச@கார காலேத மகாேம3ைவ வி.லாக வைளத ஈச.
விரகமதா% - விரகதாப உைடயவரா%.

156. [1மலைகயா. - சிரேம. P"பிய ைகயரா%.

157. 'மா ஆவளி 'த' எப; மாபி. பலவட@களாக அணி?; ள
உ2ைமயான ';மாைலைய, ';"ேபால& சி?; க2ணீ;ளிகைள
சிேலைட வைகயா. !றி; நிற;. காணிைகேயா - உம!
காணிைகயாத! த!தி உைடயனேவா. 'எெசா.' என ஒ3 ெசா. வ3விக.
‘எ2ணீேரா' எபதி. வினா"ெபா3டாகிய ஓகார ெதா!தலாயி).

158. பசைலயி நிற ெவ2ைம; 'னி3?த நிற விரகதாபதா. ேவ)ப1
விளதி3த(. இைறவ தி3ேமனி தி3நீறா. ெவ2ைமயைட?; ள;.
இ&ைசயி K2cேரா - நீ3 விரகதாப ேமdAனா. இ?நிறைத" K2cேரா?
ேகளீ - ேகளீேரா? க&சர6 அைணS - பாைப க&சாக (உதர ப?தனமாக)
அைணS.

159. 'எ அ.! பாைப அணிய தாமத ஏ?' ேசாப. - தாமத. Sபி S#காக; S2ெப3ைமகாக.
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160. S2ெப3ைமகாக ஆலகாலவிடைத த க2டதி. ேதகிய நீ, எம;
காமவிடைத ேதக ஒ3 இட அறி0ேரா எறவா). எனேகளீ (159), எ)
;திதிc (160), எ) இைச0 (ேகC@க ) எபன மகளி தமி. தா Pறி
ெகா2டைவ. இனிவ3வன - அவக

இைறவைன ேநாகி P)வன. எனேவ,

'இைச0' எபத பி ‘எபா' என ஒ3ெசா. வ3விக.

161. சைடயி. ஒ3மா - க@ைக . எ%தினீ - எ%தி நAகிறீ எறவா).

162. வாேபாகி இைறவ ெபாசிவாசி ெகா2ட வரலா) பறி க2ணி 21, 26
!றி"பி. கா2க. கசிவாசி - க2ணி கசிகிற #ன. P) !ைறைய.

163. 'யாேர K2பாேரா' எக. வாேபாகி இைறவ தைலத # K2ட
வரலாைற ேம!றித !றி"பி. கா2க. 'அAத # #றதி3க, ஆாிய
ேகாமக ெகா1த 'Aத # ெகா2டைன, ெவ'ைலத பி சீாியேதா'
வாேபாகி கல. ப. 3.

164. 'கைல&சி' எற; எ.லாகைலகளி வAவமாகிய உமாேதவிைய. ெம%வைளய
- உட. Pனி!)கி. இைறவ ம;ைரயி. வைளய. விற வரலா)
தி3விைளயாட #ராண, 32-ஆ படல. ' வா@ககடSேரா' எற; Pட(.
ேமவி வைள விைல பகS இ@! எ@க

ைகவைளகைள வா@க (ந வி வி பA)&

ெச%Sேரா எறபA. ெபா%வைளயா - ெபா%; ேதா); வைளயாத.

165. வாேபாகி - எதிாியி வாபைடைய அழிதவ; (இஃ; இ@!
ெகா ள"ப1 ெபா3 . Sைண நவிறினீ எற; சிேலைட. திபி உட. வ(ைம மி!?த உட.. தி#, தீ# என வ?த; எ;ைக ேநாகி. 'மதேபா
கிைளயாம.' எ) பாட.

166. 'எபா' எறைத ' பி ஏ!மிட@களி. PA ெகா க .
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167. #2ேணறி எ%தாைர - வ3த') இைளதவகைள. ைகதாய ெசவி(தாய. 'Sைண கபிதீ' எப; இ@! சிேலைடயா% நிற;.
இ&சிேலைடயி. ஐகார உ3பாமிடதி. ச?தி வ.ெலா) ெதா!க"படதாக
ெகா க. எமிடதி. - எம! (ைகதாய 9ல Sைண கபிதீ) ைபத படேதா1 PAய.

168. பணி - பா#. 'பாைப ஆபரணமாக ஆட அணி?தவ, பிறிெதா3மயகதா.
அட@!வாேரா' எப; இக2ணியி ெபா3 .

169. மணிவ2ண - (நீல) மணி ேபாH வ2ணைத உைடயவ (தி3மா.).

170: ெம%"பாக - ெம&7பA. 'க3#' எற; இபைத த3 மகளிைர.
‘ஆ!ேமா' எபதி. ஓகார ஐய" ெபா31.

171. எ%"ைப அறியா - எ@க
த@க

இைள"ைப அறியாத ேபைத" ெப2க . கர; -

ைககளா.. ஊச. ஆ1வ ேபா. - ஊசைல ஆ1வா ேபால '

பி ஓA" பிாியாதவக . ஒ3ேபைத - ேபைத" ப3வைத உைடயாளாகிய
ஒ3தி.

172. ஐ?; 'த. எடா21 வைர ேபைத"ப3வ. உலா" ேபா?த இைறவைன
க2ட;, ைமய. ெகா21 த1மாறிய மாதத ெச%தி எ.லா, '!ழா@க '
எ ப!தியி. ெபா;ைமயி. Pறினா. இனி, ேபைத 'த. ேபாிள ெப2
ஈறாக உ ள ெப2Aாி ெச%திகைள தனிதனி Pற ெதாட@கி, 'த(.
ேபைத"ப3வ" ெப2ெணா3தியி நிைலைமைய" ேப7'கதா. அ"ப3வ
அண@கனா யாவைர அத

அடகி P)கிறா. அபரNசி - #டமிெட1த

கல"பற ெபா. அபரNசி ேபா.வா . 'த(. ேபைதயி ேதாறைத"
ெபா;"பட P)கிறா.

173. வானதி. ேதா) ேமகைத க21 ஆ2மயி. நிலதிேல ஆ1த.
இய.#. இ@!, மாணிகமைல இைறவைன ேதாி. க2ட6ட மயி.ேபா. சாய.
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உ ள 'மடமNைஞ' யாயி, ெப2 ஆத( 'ஆடா மNைஞ ' எறா. (ஆட
இயலாத ெப2 மயி.). ம2டல - ம2 தல; Kமி.

174. ேபைதயாத( - வாச #காமல எறா.

175. பிறவி ெவ"பைத நீ!த. பறி இரதினகிாிைய ‘நிழேலா1 PAய சாைல'
எறா. 97த. - ெமா%த.. !3 - !3க ; இைறவ! அல@கார ெச%;
Kசைன#ாி உாிைம ெபறவ. அவ3ைடய அ@ைகயி. ெபா3?திய மாைலயி.
ேசர த!தியி.லாத ம3ெகா ?; எற; இவCைடய ேபைத"ப3வைத
வ()த. 'த2கயிைலயாைர த 6 சிவேகாச, வ2ைக" #!தா
ம3ெகா ?;' (காளதிஉலா - 249).

176. 'மத ேதடாெதற., !ளிெதற.' என தனிதனி இையக. 'வச?த
தியாகராச' எற; இரதினகிாிநாதைர. 'Pடா; உல6 ெதற.' - ப3வ
வாயாதவைள மமத அைழதH, அவைள ;ைணயாக& சிவேம. அ#
எ%ய& ெசா.HதH இ.ைல எக. மத த பைடகளாகிய மகளிைரெகா21
மலர# ெதா1"ப; மர#. 'பாடா'' எற; 7?தர இதி3தலதி!
ேதவார"பதிக பாடவி.ைல எற !றி"#.

177. பாவல - 7?தர. க2ணி 118 !றி"#" பாக. ஆவ. - காத. ; ேபைத"
ப3வதா

ஆத( காதைல அறியாதவளாயினா .

178. ேவ% - 9@கி.. சிவபிரா 9@கி(. ேதாறிய வரலாைற தி3ெந.ேவ("
#ராண; கா2க. '; 9@கி(H பிற! எப; !றி"#.

179. '#ன. ஆ1' என P1க. அற. – க3மண.. இ; மகளி P?தH!
உவைம Pற"ப1வ;. ‘ேபா) பரமனா ெபா ெகாழி! ெபா 'காியாறி
அற.ேபா. அளகதா ' (காளதி உலா 258). 'A நீ21 வளராைமயா. PA
'Aக 'Aயாததாயி). 'K!ழH, பாடவ? ேதாற 'Aயா ' (தி3ைகலாய
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உலா 79-80). 'Pைழ& 73

'Aக P1வ; Pடாதா' (!ேலா. உலா. 127)

ேமAைம- ெப3ைம.

180-182. சமண ெகா.லாவிரதிகளாதைல நிைனக. ‘Pட(ேல ெவ@க வி #கா
விரத ேபா.' (காளதி உலா. 251) த;வ - உ2ைம; ெம%ைம. நீேதா ம)தவ; தக. மக - ேவ வி. Sரபதிர 'ெசற ேதவகள;
பைடகல@க

ெகாைல ெச%ய மாடாவாயின எக. ‘ெசா.லா மகதி. 7ர

எ1த ஆதேபா.' (காளதி உலா. 252). அதனா - இைறவ. அதனா
எ.லா ஒ3 வAவா என எபத! ஆ"தமானவக , ெதா2டக

எ.ேலா3

ஒேர இய.ைடயவ எ) ெகா க. ேபைதயி க2, ெகா.Hதைல
க.லாைம! 9) உவைமக

Pறினா: சமண விரத; 7ர பைடகல;

அAயாகளி தைம.

183. ெச. - ேமக. சிவபிரான; சைடயி. ேமக இ3தைல தி3விைளயாட
#ராண, நாமாடPடலான படலதி கா2க. கைப நதி - காNசியி. உ ள
நதி. இதலதி! மாமர சிற?ததாக( அ@! ள !யிைலேய சிற?ெத1;
Pறினா. மழைல - !தைல& ெசா..

184. 'ெச.' எப; 'த. நீ2ட; ெச. - ெசல6. ஆைண - இைறவன;
ஆைணயாவ; அவன; அளவி.லாத ஆறேல. சிவபிராைன தவிர ஏைனய
ெத%வ@க

இற?; பிற"பன ஆத(, அைவேபால - இ"ெபா ; ள ப.

நிைலதிராம. வி ?; 'ைள! எறா. ஏ. - இய.பாக. 'ெச;" பிறகிற
ெத%வ@க

மணவாள' (';!மார பி. த. ெச@கீைர 5).

185. மா. - தி3மா.. அவ உ2ட; ம2 (உலக) அ?த உலகதி ெபாிதா%
ஓ@கி நிபவ இைறவ. அவ த மிக"ெபாிய வAவைத கர?; தி3!றி"#
ெதா2டாி தைலைய& சிதறவிடாம. த இ3 சி) கர@களாH பறி ெகா2ட
வரலா) Pற"பட;. அ;ேபால, பி# ெபாியனவா% Kாிக த!?த ெகா@ைக
இ"ெபா ; ைக!
உைடயா

அட@!வனவா% அைடயாள மாதிரமா% உ ள மாபிைன

எறா இக2ணியி.. திைர - பாகட..
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186. ேமா; - அைல?; எ ?த. 7ைத - அமித. எ ?; - வள?;. 'இனிேம.
!டமா% 'வ?; எ ?; ேதா) ;ைண 'ைலயா ' எக. '[; ெபற' எற;
சிேலைட. வNசைனயாக, அதாவ; மைற?; நி) எப; ஒ3 ெபா3 ; [தா1
க3விேயா1 ஒ"#ைம ெபற எப; மெறா3 ெபா3 . ‘[; ப@கய'ைக
சா%;' (ெபாிய. த1தா. 21). தா; - மகர?த.

187. !ளதி. ேதா) ெச?தாமைர மலகைள& 7ட3 விள! என
^வHபவளாகிய இ"ேபைத. ெநா?; ஆ@! அQகி - Pடதி. ெந3!21
அைனயைர அQகி. ந?தாத - ெகடாத.

188. வன'ைல - அழகிய தன. மா<!வா

- வ3?;வா .

190. ஆய - ேதாழிய Pட. 'ெபா' - உகர சாாிைய.

191. வாலமதி - (பாலமதி) ெவ ைள - உ ள. சிறி(. ம2ேசா) சைம; நி),
வி3?ைத வாெவன அைழ! ', பல 'ழக@கCட இைறவ ேத மீதி.
ெத3வி. வ?; வி1கிறா.

192. 'ழக@களி வாிைச. அ2ட கடாக - அ2டேகாளதி ேமப!தியிH ள
ேதவக

'ழ!. மானத - மானசசேராவர. கயிைலயி பாH ள நீ நிைல.

193. ேபாிமணி - 'ரச' மணி 'ழ@க..

194. ேகாH தியானிதி3!. 73பா !ழ. - 73பா !ழ. அைம
(இதலதிைறவி). எவ3 மாH - இதர ேதவகC, தி3மாH.

196. இைடயி. - மற அணிகலகC! இைடேய, உப அதி - ேதவகCைடய
எH#கைள அணியாக அணி?தா. அதி - ஹதி; எH#. அதிரந!
ெவ2தைலயா - ஏளன நைக ெச%த பிரமைடய கபாலைத ஏ?தியவ. ததி
!தி;; நடன ெச%;.
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197. ெகாகிற! [Aனா - ெகா!3வா% !த வ?தவ !ர2டா7ர.
Pமதி ஓ1 - Pமாவதார எ1த தி3மா( ஓ1. 'எெபா1 ெகாெபாடாைம
இைவ மாபில@க' (ேதவா. ேகாள) 4.) Pம - ஆைம.

198. பனி3வ Pட - பனிர21 ெசAமா ச9க.

201. மைல ெகா ?த - மாணிகமைல ஈச தி3"ெபயகளி. ஒ). அ'ேத - ஏ
அைச; வி2வி3?; ெச%தா - அ'தைத ேதவக!" பகி?தளிதா.
விடைததா உ21 ேதவ! அ'தைத ெகா1தவ சிவபிரா. அ"ெப3
மான; இடப ஊதி தி3மா.; ஆகேவ 'ம2வி3?ைத அB=தி! ெகா1"பத.ல;
தா உ2ண வ3வாேனா' எறவா). தி3மாைல ‘ம2Q2டவ' எபா.

203. என - எ) ெசா.H ெபா தி.. கடவி – ெசHதி. ெப%வைளைய வைளயலணி?த ேபைதைய (தா@கி ெகா21). ைகதாய - ஐவைக& ெசவி(ய3
ஒ3வ. மமத ேபைத" ப3வதா

ேம. தன; மலகைணைய விடா எக,

205. எ1 'த. பதிெனா) ஆ2டள6 ெப;ைப" ப3வ. ப!வமா% மல3 ப!வைதயைட?த. ேபைதைய !3?ெதறா; ெப;ைபைய
'ைகெயறா.

206. சேகார - நிலா'கி" பறைவ. இ; ச?திரன; நிலா ஒளிைய" ப3கி வா 
எப. இ@!" ெப;ைப" ப3வதாள; ெகா@ைக!, நில6 ேதா)' சிறிேத
தைலநீA" பாகிற சேகார"பறைவ உவைமயாக Pற"பட;. ைமயா
வ2ைமயா

- இளைம ெபா3?திய அழ!ைடயவ , ெதா%யாத. ;வளாத

‘வன"பினா ' எ) 'Aக.

207. சிதச - மமத. அவ!" பைட ப3வவா%?த ம@ைகய. அதனா.
ெப;ைப இளவரசாவதேக உாியவளானா

எக.
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208. #க , கிளி நாகணவா%" பறைவ. இைவ ம@ைக"ப3வ; மகளி
ெசா.H காமரச& ெசாகைள& ெசா.Hவனவா. ;ழனி - ஆரவார.

209. வாயா

- ப3வைத உைடயவ .

210. மைறய மகளிர; இத<கைள அழ!பறி ேநா!கிற இவ , தா அவக
Pடதி. ஒ3வராக P1வா ேபால காண"ப1கிறா . விப இத< ெகாBைவ"பழ ேபாற இத< (விப - ெகாBைவ). விரகினா

-

உசாக'ைடயவ .

211. நப - சிவெப3மா. அவரா. ெததிைச! அ"ப"பட 'னிவ
அகதிய. அவ அ@ஙன வ3 வழியி. வானளாவி வள?தி3?த வி?தமைலைய
தம; ைகயா. அ தி" பாதலதி. S<தினா எப; #ராண. ‘அகதிய
'னிவ ேபா% விடாரா' எ) அ?த வி?தியமைல சிறிேத தைலைய நீA"
பா"ப; ேபாற தன@கைள உைடயா

எக. ஒசி; - அ த"ப1.

212. ஆடலா - அ)ப;நா! தி3விைளயாடைல& ெச%த ெசாக(@க கட6 .
நாமாடPடலான தி3விைளயாட. இக2ணியி. !றிக"பட;. P1 !ழ.
- PA 'Aக த!?த P?த.. 'கி. Pட. ேபால P1 !ழ(னா .

213. அமல - ேதாஷமறவ; இைறவ. ஆழி - கட.. அறித. - ேநாகியி3த..
கால, தன!" ப3வவ3 கால. தி3விைளயாட. கட. 7வற ேவ.விட
படல இ@! !றிக"பட;. கட. மகளி க2Q! உவைமயாவ;. இ@!,
7வறவிடகட. மீ21 பைழய நிைலைய அைடய காலைத எதிேநாகி இ3"ப;
ேபால. இவ

க2Q தன!" ப3வ வ3 காலைத ேநாகியி3?த;.

214. எகின - அன"பறைவ. ேபெடகின - ெபைட அன.

215. 'இயைக' எபைத 'ஏைக' என ம5உ வாகி ஓதினா. 'எ ' எற; ‘அ)
எ ?த' எறவா). காக - காவ. #ாிய. நைறகம< - ேத மணகிற. 'K@கா
ஆகிய வன' எக. தீக மயி. - நீ2ட ேதாைகைய உைடய மயி..
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216. சாய - இவ

பா. (ெப2 மயிெல)) சாய. !லாவி Pவ எற; ெப2 !யி.

எ) இவைள எ2ணி.

217. வாNசி; - வி3பி (வ21 அQக). காNசி#ைன - ேமகலாபரண,
எ2ேகாைவமணி அணி?த. சிறிைட, அெமாழிெதாைக; இைதைடய
ெப;ைப.

218. ஆய ெசறிய இ3?; - பல ேதாழியகCட PAயி3?;.

219. கழ@! - ஏ கா%கைள ெகா21 ஆ1 ஆட. அ@ைகயினா. எ1; (220)
என இையக.
220. வல - வல எ அ7ர. இவ ப7 உ3ெகா21 இ?திர ெச%த
ேவ வி! உதவிய ெபா ; அவைடய அ@க@க

நவரதினமாயின (தி3விைள.

#ராண). எனேவ, வல எ அ7ரனி உட(.ேதாறியைவ இைவ என
அ?நவமணிகைள த ளி. த1த - த ெகா2A3?த.

221. தா மைலயா; - தா மா)படாதபA.

222. கழ@! ஆ1ெபா ; 'த(. ஒBெவா3 காயாக எ1; ேம. எறி?;, பி#
இர2Aர21 கா%களாக எ1; எறி?;, இBவாேற ஏ
ெசற கா% கீேழ வி வத!

வைரயி. எறி?;, ேமேல

மெறா3 ப!திைய ேம. எறி?; வி1 கீ< வ?த

காைய தைரயி. விழாம. பிA; ஆAனா., ஆAனவேர ெதாட?; ஆடலா.
கீ<வ?த கா% தைரயி. வி ?; விடா., ஆட மறவகC! உாியதாகிவி1.
இBவா) ஆ1ெபா ;, ஒBெவாறாக கழ@ைக ேமேல எறிைகயி. ஒைற"
ெபா3ைள, இர2Aர2டாக எறிெபா ; இரைடயா% உ ள
ெபா3ைள"பாA, இBவாேற ஏ வைரயி. பாA ஆ1வ. அ'ைற, இ; 'த.
ஏ

க2ணிகளி. Pற"ப1கிற;. ஒைற" ெபா3 , இரதினகிாி ேவ#.
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223. ஒ) - ெபா3?திய. இர21 - இ3 நிக<&சிக . ;ைகைய பிரமகதி
பறிய;, வாேபாகி இைறவ நீகிய;. (க2ணி 28 !றி"#" பாக).

224. க2ணி 118 !றி"#" பாக. இர@!த! - இைறவ இர@கி அ3

#ாிய.

225. நாHபத - சாேலாக, சாமீப, சா5ப, சாfய. ந! - விள@!கிற. பத தான, பதவி.

226. ெதாழி., இைறவ ெச% ஐ?ெதாழி.. 'கதாக ' எனபாலதைன,
'கதா' எேற ஓதினா. பNசகதாகளாவா - பிரம, மா., உ3திர,
மேக7ர, சதாசிவ எேபா. இவ 'ைறேய பைடத., காத., அழித.,
மைறத. அ3ள. எ ெதாழிைல& ெச%வ.

227. 'ஆ)' எ எ2Q" ெபய, சிேலைட வைகயா. நதி! Pற"பட;.

228. எ

பிற"# - ேதவ, மக , வில@!, பறைவ, ஊவன, நீவா<வன, தாவர.

ஆழி - அ3கட.. அAயா அைவ பாA எனெகா21 அAயாக

Pடதிைன"

பாA எக.

229. ஒ) 'த. ஏழள6 விடாம. ெதாட?; ஆAனா

எக .

230. இ; 'த. ேகாைட, ெகாதள 'த(யவைற P)கிறா. ெசான
நவேகாைடயா - த@கதாலாகிய #திய ேகாைடையைடயவ. அகழா நீகா. (அகழியா). தாAய - விசாலமான. ெகாதள - ேகாைடயி
ேம.தள. இ; வானமா% அைம?த;.

231. ெகாைம -இளைம, அழ!. (மதி. உ)"# ஆ). அல@கதா - அல@கைத
உைடயவ; அல@க எப; மதி. உ)"#. உபAயா - மனதி. த@கா.
(உபA எப; ேகாைடயி உ)"பா% அத

இ3"ப;).
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232. தி2 அகதா - உ)தியான உ ள உைடயவ. (உ)தியான உ ளிட
ேகாைட!

இ3"ப;). ஞானமாகிய வாச. எற; உ3வக. சலதி - கட..

சலதிக2ணகதா - தி3மா.. ஒ.! - தளத.. கபாட - வாயிகத6. தி3மாH,
எளிதி. #க 'Aயாத வாயிைல உைடயவ எக. (கபாட' ேகாைடயி
உ)"#)

233. எ2ணாிய ேகா#ரதா - பல ேகா#ர@கைளைடயவ.(ேகா#ர, ெகாA,
ய?திர இைவேகாைடயி. இ3"பன). தட - வழி. தட அ; இ.லா வழியி.லாதவ; எனேவ, தவதவ! எ1கிற வழிைய உைடயவனா.
(தடமதி. - ெபாிய மதி.; இ; ேகாைட! உாியதாத. அறிக). தாபத 'னிவ.

234. '#லவ' எற; 7?தரைர. ஆவண - ஓைல (கைடெத3 எப; மெறா3
ெபா3 ). ') ஆ

-- வழிவழி ஆெகா C. '#லவைன' என உ3# விாிக.

ம)கா - வ3?தமாடா (ம)! - ெத3 எப; மெறா3 ெபா3 ). '1 கா ெவ3A ஓடாதவ. ('1! - '&ச?தி P1 இட எப; மெறா3 ெபா3 ).

235. ச?தியா - எதி"பட மாடா (ச?தி - இர21 ெத3க
ச;க எபத! நா! என" ெபா3

ேச3 இட).

ெகா Cகிறா. 'நா! ேவத@கைள

ஓ;கிற S1கC! இலகா% நிக நிைனகமாடா' எகிறா, ேவத@கC!
எடாத ெப3மானாத. பறி. 'ெதாிைவ' 'ெத3ைவ' எறா, நய@ெகா Cத
ெபா31. (ச?தி, ச;க, மைன, ெத3 - இைவ ேவ) ெபா3

உைடயனவாத.

அறிக')

236. மாட - 7வாி. அைம"ப;. தைன அபா% வண@காதவக

SA.

பAைம அளவி. இ3"பவ. அ2ட Pடதா - அ2ட'கA. இ3"பவ
(மாட, Pட எபன ேவ) ெபா3

த3வன). சிவைத - சிவாயநக; வாேபாகி.

'ேகாயி.' எபத! ஒ3 ெபா3ேள ெகா ள"பட;.

237. இப - இB6லகேதா. உபெரா1 ேமவ - ேதவகேளா1 எ ?த3ள. உட
எ ?; - ெப;ைப விைர?ெத ?;.
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238. அ#ய ேநைக - தாமைர ேபாற ைககளிH ள (கழ@!கைள). ைகேமேலா
கள@க என - ைகேம. உ ளேதா ம3 (கள@க) எ). எறி?தா

- Sசி

எறி?தா . ெம%கள@க நீதமதி விப என' ேபா% (239) என P1க.
' மதி! Pட கள@க உ21; இவ

(மதிவிப) ச?திரன; வAவ

ேபா.வாளானாH, ெம%யி. கைறபடாதவ

எற; நய.

239. திகள?த 9ரெலா1 - நாறிைசயிH ஒளிS7 நைக"#ட (ேபா%
ெதா தா ). ேவர. மணி - 9@கி(. ேதா)கிற மணி; '; (ேவைவ;ளிக .
அ3# 'கதா

எனிமா).

240. 'ேச%ைமைய', 'ேச%' என ஓதினா.

241. மாணிக மாமணி - மாணிகமைல இைறவ. ேபாதா; - ேபாதிய தி2ைம
உைடயத). 'ேபாதா;' பைம ஒ3ைம மயக.

242. மைலயானவ! - மாணிகமைல0ச; அ2ணாமைலயா எனHமா மைல
ெகா1த மா ேபா. - இமயமைல ெபறளித பாவதிைய" ேபா..

244. மி - மின. ேபாற ெப2. 'உைமைய தவிர ேவ) ெப2ைண வி3பா'
எப; ேபால& ெசா.(ய ைகதாய3!, இைறவன; சைடயி. மெறா3 ெப2
இ3தைல காAனா

எக.

245. ேபராைச - ெபாிய திைசக . உலக ' ; எறவா).

246. ைகயதைன நீ@காத கனி - ைக!

வள3 (அைனய, ெசவி(ய

பராமாி"பி(3!) ெப;ைப. ேபராைசைய \2டேவா வ?தீ எறபA.

247. ;%ய வAவா

- \%ைமயான அழ! ெபா3?திய உைம (உ பக(.

இ3?;). ‘Pைமயான வா ' எப; நய. ஆாிய அரச வாC3வி ெவட,
இைறவ 'Aதா<தி3?தைமைய க2ணி 21, 26 !றி"பி கா2க. அடைல -
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இற"#. இ; மி!?த கா1 7டைல. இ3?த - இ3?த; எற ')"ெபா3ளி.
வ?த;.

248. 'க2ட இடதிேல உ2பத! மாA ேம. ஏறி ஓAனா' என நயபட
Pறியவா). ேகா1 ஏறி - கீ)க

மி!?;.

249. அAயா ேச% இைற&சி - சி)ெதா2ட மகவி ஊ உண6.

250. எதேவ - ஏமாறேவ.

251. ‘அக.வா ேபால காA அ3கி. இ3?தா' எக. அ3கி. இ3?த;,
தன! உாிய கால ெதாைலவி. இ.ைல எ க3தினா. எக.

252. பனிர21, பதி9றா ஆ21க

ம@ைக"ப3வமா. திைறெகா ள. -

பணிய& ெச%த., வச"ப1த.. மாம@ைக - அழகிய ம@ைக . மா - அழ!.

253. மேனாரத - மனதி! இப. 'ெச@கமல ேமவா தி3ம@ைக' எற;
‘உ2ைம தி3மகளி ேவறான மெறா3 தி3மக ' எறவா). இ@கித - !றி"#,
இனிைம.

254. ‘ெப3மித 'த(ய பல6 அவள; காத !றி"ைபேய #ல"ப1தி நிகிறன'
எபதா. அ^ராக - ஆைச.

255. ைகவல ஓ - (நீ?;வார;) ைகவைமைய அளகிற ம1 எக. ம1 இ@ேக பNசாகர&7ைன; மாணிகமைலயி. உ ள; (க2ணி 37). ைசவல - பாசி;
பாசிபட?ததன க3@!ழலா . ெம% வலதா. - (அ7ரகC ேதவகC த@க )
ைகபலதா. (அ) கைட?த). வல - பல.

256. இ3பா. - இ3பிாி6. அவ

க2களி. அ'த ேநா! விடேநா! ஒ3@ேக

காண"பட;. 'இ3ேநா! இவ
ஒ) அ?ேநா% ம3?;'. (!ற

உ2க2 உ ள;; ஒ3ேநா! ேநா% ேநா!,

1091).
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257. தாளதி ேகால அைனய - தாளதி வA6 ேபாற.

258. ேசமிதிட - கவ?; ெகா21 ேபா% ைவ;ெகா ளேவ21 எற
எ2ண ேதா)பA. திBவிய - அழகி உ3வ. காமிதிட- வி3ப.

259. அ?தர@க - இரகசிய. வய@!வா . ேதா)வா .

260. மற ெபாசி?த - ெகா1ைம த;#கிற. #தியா

(ம@ைக" ப3வதிேகற)

#தியெதா3 ேதாறைத உைடயவ . நிற ெபாசி?; - நிற ெவளி"ப1.

262. அ?தமி! ம;ைர அமா - அழ! மி!?த ெசாக(@க" ெப3மா.
இக2ணி 'த. 266-ஆ க2ணி 'Aய இவ

அமாைன ஆ1வைத !றிகிறா.

263. தகயாகதி. தைலயிழ?த த மாமனான தக! ஆ1தைல த?த
அமா எறா.

264. அைலேக - அைலயி.; கட(.. (தி3விைள. #ரா. வைல S7படல.) மைலேக
;ைறயா - மைலையேய இ3"பிடமாக ெகா2டவ.

265-266. தி3"பா&சி. ஆ&சிரம எப; தி3&சிரா" ப ளி! அ2ைமயி.,
லா.!A தாbகாவி. உ ள சிற?த தல. தி3வாசி எ) வழ@க"ெப). தி3 +
பா&சி. +ஆ&சிராம எற 9) ெசாக

ேச?த ெதாட இ;. பா&சி. எப;

ெகா ளிடதி வடப!தியி. உ ள ஓாிட. ஆ&சிராம எப; ெபாிேயா வா 
இட. எனேவ, சிற?த பா&சி. Pறைத& ேச?த, ெபாிேயா! ெபாிேயானான
ெப3மா உைற ப!தி எப; ெபா3ளாகிற;. ெகா.(மழவ #த.வியி
'யலக ேநாைய தி3ஞானசப?த தீத3ளிய தல. இ;வறி, சிவெப3மா
கமல எற ஒ3 ைவசியனி #த.விைய தி3மண ெச%; ெகா2ட சிற"ைப
உைடய;. ெசAெய அமாைன - ெசAயாகிய மாமைன.

267. நாகீச - நாகைத அணியாக உைடயவ.
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269. பனி3வ ஈச - நகரதா பனி3வ3! ஆமாதமான 9தி.
மினி3வ - மி ேபாற உைம க@ைக.

270. வி5ப - ேவ)பட வAவைத உைடயவ. திமில - ஓைச.

271. Pதாட. ெகா C ேத - அைச?; ஆA வ3 ேத. ஆட.வி1 அமாைன ஆடைல வி1வி1.

273. மாதாய - ெசவி(தாய (அைனய, ெசவி(தாய, ைகதாய என 9வ
!றிக"ப1 ளா). ஏதா. - எைதவி3பி. ேகதாாி - தி3ேகதாரதி.
உ ளவளான உைம: இ; அைம Kசித தல.

274. அ;6 - அ"பA அகறிய;6.

275. கறா"K தலதி. ெப3மா ப7கைற க1 தறியிேல நி), ஒ3
ெப2ணி வழிபாைட ஏற3ளினைமைய அதல வரலாறா. அறிக. S<தி
வ3 - பாபைத" ேபாகிவ3.

276. படம@ைக - ஒ3தல. இ@!& சிவெப3மா சாபதா. ஆலமரதினAயி.
ககளாக கிட?த ஆ) இயக மகளி! அடமாசிதி உபேதசித வரலாைற
தி3விைளயாட #ராண; கா2க. 'பட ம@ைகயி பா@காயி3?; அ@!
அடமாசிதி அ3ளிய அ;6' (தி3வா. கீதி 62-63). நி3மித வ2ண' நீ
ேக1 - இயக மகளி! அடமாசிதி அ3ளிய வ2ணேம உன! அ3ள
ேவ2A அவைனேக1 எறபA.

277. எ2ண 'Aதி - நீ ஈசைன அைண எ2ணைத" Kதி ெச%; ெகா .

279. 'வ?;ேதா', எ) எ;ைக ேநாகி ஓதினா. இ?; - ச?திர.
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280. பதினா! 'த. பெதாபதா2டள6 மட?ைத"ப3வ. ேமாக - வி3பி
உ2Q. ரசதாழி - ஒ3வித இனிைமயான வாைழ. தாளி, தாழியாயி). ேயாக ைசேயாக (#ண&சி). நாகாிகமாக நவி. - ேப7கிற. வா! - அழ!.

281. பிைற - பிைற வAவமான தைலயி. அணி ஆபரண. அ; மினி
ஒளிவி1கிற; எக. P?த. 'கிH! பிைற மினH! உவைம.

283. மகளி க2Q! உவைமயாக& ெசா.ல"ப1கிற அபிைன, இ@!
க2ைண மமதன; அபாக !றிதா. மத ைக&சிைலயி. KAயகைண
மலரா!; இவ

நயன' அமலைர ெயாதி3?த; எகிறா, ந&சி - வி3பி.

உ&சித - உசித; ம5உ; ெபா3த எப; ெபா3 .

284. “ேகடக ேந ேதா1' எக. விதி! - அைச.

285. !மி< - நாசி. (சிக"# நிறமான !மிழK நாசி! உவைம).

286. மதியைனய - ச?திர ேபாற 'க. அ;, 'ளாி - தாமைர. '.ைல நைகைய
ஈ) ள;: '.ைல ேபாற பகைள" ெப) ள;. நைக - பக . இத< Kவித< உத1 இத< ேபாற உத1கைளைடய வா%' எக. வ.லப - வ.லைம.

287. #

- பறைவ. எ2வைக" #களாவன: கிளி, !யி. ேகாழி, காைட, ெகௗதாாி,

மயி., அன, #றா. 'என அைமய' என ஒ3 ெசா. வ3விக. க !ல6 - ேத
சி?;கிற Kக ேந - க'கபாைள ேபாற. க?தர - க ;. க'கி பாைளயி
#றேதாற ெப2க

க ;! உவைம.

288. [டக - ைகவைள. அவ

ைகயி. வைள அணி?; ளா ; அ@! கிளி"

பி ைளைய ைவ; ளா

எறவா).

289. பபி - அழ!மி!?;; எ ?;.
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290. 7ழிக - 7321 S பA. உ

வா@!த. – ப ளமாத..

291. 'ேமகைல மணியி -.' எக. தாமைரயி - தாமைர மலைர" ேபால, ஆடரவ
வா% - பாபி
பட ேபாற அ.!.. ெதAயி1 - (ஆடவைர) வNசி!.
293. க1 - (ம2டபதி.) கAய. கத( - வாைழ; எற; அத த2Aைன.
வாைழத2ைடெயாத ;ைடயினா ' எக. 'மதன ம2டப' எப;
இடகரடக. ‘ம2டப ேச;ைட' எக. ககடக - ந21; இ; 'ழ?தா
9A! உவைமயாக& ெசா.ல"ப1.

294. வரா. அA - ஒ3வைகமீ (வரா.) ேபாH கைணகா.. -#ர - பாத
கி2கிணி; காசில#.
295. 'மாலாதி இ?திர3 இைறNச' எப; மட?ைதைய இ?திர - ேதவ. வா
விதி! - ஒளி S7கிற ச?திரகா?தக.லா. அைம?த ம2டபதிைட எக.

296. 'மகதியா<' என"ப1கிற Sைண நாரத Sைண ';#3 நாரத மகதி விபNசி
நர#ளர' (பிரேமா. 2, 62). ெப;ைப கழ@காடைல, ம@ைக அமாைன
ஆ1தைல மட?ைத Sைண மீ1தைல !றிகிறா. பரவசமா% எற;
மட?ைதைய.

297. காவல - தைலவ.

298. ;ைணவிகா ஈமைத" #.Hவா - மைனவிைய அைடயேவ2A
(காமவிகார ெகா21) 71காA. #ர2டவ; தி3மா.. இ;, சல?தரா7ர
மைனவியாகிய பி3?ைதேம. ெகா2ட காதலா. விைள?த; எபைத
க?த#ராண தச கா2ட, ததீசி உதர"படல - 292 - இ. ‘ஆ@கவ , அ!)
7டைல நீறாA வாAனா ைமகட.' எபதினா. அறியலா. ஈம - 71கா1.
இ.லவ

- இ@!, கைலமக .
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299. கைலமக

9கிழ?த; தக ேவ வியி.. 'க - வா%. ''கமிழ?தா '

எப; நய. 'நாமக

நாசி ...பட' (தி3வாச. தி3உ?தியா 13. தி3ேதா

11).

வா! இைளயா - இைளயாத, ேசா6படாத வாகிைனைடயவ. ேவத (cf.
காளதி உலா-க2ணி 436)

300. அ@கெமலா மாத அழ!!றி K2டவ இ?திர.

301. பனி - பதினி. இ?த க2ணி !றி! #ராண வரலா) ெதாியவி.ைல.

302. தக மகதி. ேத%"#2டவ ச?திர. ப. இழ?தவ [ாிய.

303. எ2ணி. - ஆரா%?; ெசா.H@கா..

304. 'எனH' எபைத 307-. உ ள 'பவனிஎ%த' எபேதா1 P1க. காலா.
உைததா (305) என இையக. 'னி நம - மாக2டைன அவ
அைணதி3?த இ(@கேதா1, பாசதா. ேகாப;ட இ த யம.

305. அ2ட - ேதவ. அவகைள& சிைதத; தக ேவ வியி.. மாக; ஆகாய அளாவ. மாணிகமைலயா% எ ?தா எறபA. நாகதி ஆதிேசடைடய. இவ Kசித வரலாைற இதல #ராணதி கா2க.

306. ஆைசைடயா - திைசகைள உைடயாக உைடயவ. 'அவா' எப; நய.

307. இ3ம3@கினா - பகதி. உ ள ேதாழிய. எ%தி - மட?ைதயானவ

எ%தி

எக. வி3?திைனேய - அ'த ேபாற ேமா_ைத.

308. சாதி! - வழ@!. ேசாதி!மா) - ஆரா%வா

ேபால எற; ‘உ)

ேநாகி' எறவா). 'ன பிரம மாH ேசாதித; ேபால எக.
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309. K@காவி - அழகிய நீேலாபலமல. இ; க2கைள !றித;. பாய இைவகளி. நீ ஒ க. பா@காக - அழ!டேன.

310. ஆ) தைலைட0 - க@ைகைய 'Aயிேல ைவதீ. 'ச@கர! ஆ)தைல'
எப; காளேமக" #லவ தனி"பாட.. S)டேன - பதி மி1!டேன.

311. சா?தாைர - அAயவ பலைர. நீ?தாம. - கடகாம..

312. பி - மீ1; பி ஒ3'ைற.

313. மாத - ேதாழிய. உ3வி( - அன@க, மமத.

314. #கினா எபைத" #!விதா' எற ெபா3ளி. பிறவிைனயாக
ெகா21 ளா.

315. இ3ப; 'த. இ3பைத?; ஆ2டள6 அாிைவ"ப3வ. ேமனா

அைமத

- 'கால@களிேல பைடத. வAவ - ெப2 வAவ. ஆதிக - அதிகார.
இத!' ேபா?த மடவா வAவ எ.லாவைற விNசி நிக எறவா).

316-317. \ாிய - எ ;ேகா.. திைச 'கேதா பிரம. ச@ைக பிதிரா; - ஐய
(ேதாறாம.); அள6 சிதறாம.; ெதளிவான மன;ட.

319. ஏகீபவி; - தனியா% நி). (ஊழி Pதா1.) எ.ைல - சமய;
ேதா). இ3பிழ# எற; - பிரளய காலதி. ேதா) அ?தகார; ேபாி3 .
வா! - அழ!.

320. 'ேனா - சிவ. ெபாற - ெபாமயமான ேம3ைவ வைள; வி.லாக
ெகா2ட;; அBவி. ேபாற #3வதா .
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321. அரன; உ@கார உயிகைள அழி"ப;; இவCைடய ஒளிக2Q ஆடவ
உயிைர கவவ;.

322. 9ர. என - திாி#ரைத& ச@கார ெச%த சிாி"#"ேபால. ெச"# உரேம ெச%
- ெசா.ல"ப1கிற வ(ைமைய" #ல"ப1;கிற. இவள; நைக, இைளஞகள;
உடைல ெவ;"# எக.

323. ;"# - வ(ைம. ;"#ர6 91 வன'ைலயா

எக. 91த. - !வித..

#ளக - Kாி"#. ெபா3"ைப வா1தலாவ;, ேம3மைல இ;ேபா. நா
இ.ைலேய எ) வா1பA ெச% வன'ைலயா .

324. \ாியதி. வாயா;A - எ ;ேகாH! எ த வராத உ1ைக ேபாH இைட.
;A என - இைட சிறி; ஆத( ஒA?; வி1 எனக3தி, ெகா@ைகயாகிய
7ைமைய வாாி1 கAயவ

எக. வா - க&7. 'வாாிைன இயைகயா%

அைம?த; ேபால அணி?த' எறபA. ம3@!. - இைட நீரணி - க@ைகைய அணி?த
சிவெப3மா.

325. ேந #க< ேசட - ேநாி. நி) ;தித ஆதிேசட (இரதினகிாிநாதைர
ஆதிேசட Kசித வரலாைற தல#ராண; கா2க). பதறி - தி1கி1.
யாசிதிட - இர@கி ஒ;@கி நி!பAயாக அைம?;.

326. K6லக - ம2Qலக. Kவா என - K எ) நிைன;. ெசறி?; - ெபா3?தி.
பா6 - பர6. யாவ3! கபி! (327) என இைய.

327. அன@க - அ@கமி.லாதவ; மமத. அவன; அதிகார காம^க&சி.
ேமாக க3தினா

- இைளஞ3! ேமாகக3ைத உ21 ப2Qபவ .

ெபாபம3 - ெபா(6 ெபா3?திய. ெபாபம3 கனகமணிம2டப எக.

328. காமாலய - மமத இ3"பிட ேபா. அழ! ெபா3?திய, மகி<?தி3?த;
அாிைவ. Kமானா - '#மா' எப; எ;ைகேநாகி நீ2ட;. #மா - ஆடவ3
சிற?தவ.
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329. பாணி; - தாமதி;; அ; இ@ேக நீள நிைனதைல !றித;; சி?தி;. பாணி
- அ#; பாி6 எனH ஆ.

330. கணீ - க2ணீ. விடாேத - உ2ைம எ) மதியா. தள?;விடாம.
எனHமா.

331. அைசவிலா ேவத2ட - மைல; இ@! கயிைலமைல இஃ; உைறவிடமாத.
பறி இதைன ‘அ@க' எறா . இேனாரனவைற 'உபா@க' எற. மர#,
தீ; அ2டா - தீைம ெபா3?தாத 'ந)ைடயாைன தீயதி.லாைன' (ஞான. ேத.
1058) இைறவ! அ@கமா% உ ள மைல, பா#, பிைற எபன தைலவி!
அ@கமாயி3தைல P?;ணக. 'உ மைல ேபாற தனதிைன, பா#
ேபாற அ.!ைல, பிைற ேபாற ெநறிைய நீ மைறயா; கா1வேத
இவைர மய!வத! வழி' என"பா@கிய Pறின எக. 9த2ட ெதாைமயான உலக; இ@! உலகினைர !றித;.

332. காமி; - வி3பி. 'நாணினா.' எபதைன இர1ற ெமாழி?;, அாிைவ!
இைறவ! ெபா3தி ெகா க. அாிைவ! ஆ!ெபா ;, 'நாணினா.,
க2படா. ேபா;ெமன' (336) என இைய; ெகா க.

333. பா3கிைட 'ைளதா எபைத இரதினகிாியி. ேதாறிய தைமைய
ெகா ளலா. ஆாிய! - ஆாிய அரச!.

334. நித - நா ேதா). விதான நிதானதா ேமகA அைம?த மNசதி.
இ3"பவ. பதிைம - அ# வணக. இைத" ‘#ற"படா ' (336) எப;ட
P1க.
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335. வா பாிேத - தாவி& ெச.H !திைரக

KAய இரத. \21த. -

ெசH;த.. Kபாிேத அன. அழகிய, ந! அல@காிக"பட, ேத ேபாற.
'#ாி !ழலா ' எப; ெப2 எ அளவா% நிற;; இ@! அாிைவ.

336. பட கA - தைலைம& ெச3!ெகா21. '#ற"படா ' எபைத
'பிற"படா

' என திாி; ஓதினா, ேமாைன ேவ2A.

337. பினணி - P?த.; 'னணி அ.!.ேத; 'ைலயாைன - 'ைலயாகிய
யாைன; இைவ ெகா21 அவைர தாக தாைனெயா1 #ற"படா

எறவா).

அனவ - ேமேல !றி"பிடவ, இரதினகிாிநாத.

338. 'மத மீறிதாக' என P1க. தாைன - பைட, ஆைட. சிேலைட. அ?த&
சம3ேக ேநாகினா

- அ?த" ேபா3ேக இைறவ3 வ3வா எ)

எதிபாதா .

339. மைல"பேரா - ேபா ெச%வாேரா; ம321 வி1வாேரா. சிேலைட. பி பிெனா3 காலதி.. மகைவ ெகாறவ இதனாெல.லா பிரமி; வி1வாேரா'
எறபA.

340. சி@க - நரசி@க. சி@கைத க2டா - சரப"பசியா% வ?; நரசி@கைத
கிழி; அடகியவ. இ?நிக<&சி திாி#வனதி. நட?ததாக P)வ. #(:
தா3காவன; 'னிவக

ஏவிய;.

341. மா - யாைன. ஆவ. அணிவ!"பா. - ெப3நபிைகட அணிவ!;"
ேபா3! வ?தைம.
342. ெசா.(யவ ஆயதா. அ. - இர6.

343. நீலெந3"# இ.ெபா3

உவைம. இ3

வ?திடH நில6 எ (விரக)

ெவ2ெண3"# இவைள அQகி) எறவா). ‘க3ெந3"பினிைட எ ?த
ெவ2ெண3"ேப' (கப. பால. மி. காசி. 76). (இ3ளிைடேய ேதாறிய ெவ ளிய
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த2ணிய ச?திரம2டல காத.ேநாயா. வ3?;கிற தன! ெவ"பைத
ேமேம. மி!விதலா.). ெவளி - ெவடெவளி; ஆதரவி.லாம. எறபA.

344. இ3பதா) 'த. '"பெதா) ஆ2டள6 ெதாிைவ"ப3வ; உ2ைமைய
உணகிற ப3வ. 'வா%ைம அறி ெதாிைவ' (345), 'அல@காரமான கட.' எற;,
'ெம%யா ம?தர' எற;, 'ெப2ண'த' (345) எப; ேபால உ3வக@க .
அல@கார - ெசயைக அழ!. ெம% - உட#.

345. அழ! - இயைக அழ!. ஆர'த - ேவறிடதி. கிைடயாத அ'த.

346. 7ரத ரதி - காம இபதி. சிற?த இரதி; மமத ேதவி. ேகளி - ேக2ைமைய
உைடயவ . 'ரதி! ேகளி' எக. ‘விரத' எப; !றிேகாளிைன. 7ேகாதய

-

(7க உதய ) 7கதி! ஆரப இடமானவ . 'வபார தனதி 7ேகாதய ' (தி3ம?.
1052)

347. ச.லாப dலாசன - உைரயாடலாகிய விைளயாAைன உைடய ஆடவ
Pட. ம36 - அQ!கிற. ைசேயாக உ.லாச ஆன ஒயி. நைட - த 6தலாகிய
மகி<&சி ேதா)கிற அழகிய நைட. க.லார- நவமணி மாைல.

348. மாமா(காபரண - சிற?த வடமாகிய ஆபரண காமா(ைக - ேசாைலயி.
உ ள Kகளா. ெதா1க"பட மாைல, பலவைக" Kகளா. ஆகிய மாைலைய
அணி?த P?த.. நவமணி மாைலயாகிய ஆபரணைத ெகா21 விள@! ேமக
ேபால உளெதக.

349. 'வ&சிர' எற; ெபா;வாக பைடகல எ ெபா3டா% அபிைன
!றித;. க&7 அறேவ வி' தன எக. ‘பளி&ெசன' எப; இைட !ைற?;
'ப&ெசன' எ) நிற;.

350. [சி - வNசைன; எற; அறிய"படாதி3தைல. ெவளி இைடயா
(ஆகாச) ேபாற இைடயினா . உ21, இ.ைல எபA.

- ெவளி
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351. சலாைக - ஈA. இ; வயி) உேராம ஒ @கி! உவைம. நிைட (விரகதி.) நிைல; நிற.. ெபா த1" ேபாற நிதப எக. அழ!
ெபா3?திய (நிதபமாகிய) ேகடய, உேராம ஒ @காகிய ஈA! எதிராக நிப;
எறவா).

352. 'Aத - அழ! ஆறH ஒ3@ேகெபற சி3Aத. தாகிக - ேவைக
ெகா ள. ஊ)த. - நடனதி. ஜதி! ஏப அA ெபய; ைவத.. சரண பாத.

353. ேமகதி வ2ணமா. ேமாகினியா% வ?; அ'தைத" பகி?தளிதைத
Pறினா. ' நட! - இைறவ ' ெப3மிதேதா1, M1 நைடேபா1.

354. அல@காித., இ@! தி3;த.. நவ - #;ைம

355-6. வினவி - த கா; ெகா21 ேக1. 9த - 'Pத. ஒ3 'Pத ேநர
ெசறைத" பல உகா?த கால ெசற;ேபால க3தி வ3?தினா

எக.

357. அ?தர ேம. - ஆகாயதி.; பரெவளியி.; சிதபரதி.; சிதபர
ஆகாயே_திர. 'அ?தரதி. ஆ1கிறா ெவ2ணிலாேவ' (இராம. தி3வ3பா).

358. ஆரண -. வா%த ப - ேவத ஓதி ஓதி உ2டான நாத #. ைவைக
நாட - பா2Aய. ஏ1 எதிேர ெசற எற; ைவைக! அைடெமாழி.

359. ைகமா) - ைக"பிர#. 'அAத # #றதி3க' (வா. கல.). !ைல - மி!தி.
ெகாைலத ப எ) ெகா21 ெகாைல ெச%த ேதாஷமாகிய த # எக.

360. கபாநதியி. - கபாநதி பா காNசி நகர. த விய; காமாசியைம.
ெம%த # - உட(. உ ள த #, 'ைலத #, வைளத # ஆ.
'அணிவைள த பிேனா1 'ைல&7வடணி?தா ஐய' (காNசி". த வ!ைழ?த
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380). 'A - கீாீட. 'ைவத' எபதி. அகர ெதா!த. ஆயி) உைற - உைற"#;
தா!த.. உப வண@!வதா. 'Aப1 உ2டான பாதத # எக.

351. எத பேர - ேவ) இட@களி. ெபற எ?த த ைப
உைடயவராயி, இமாணிகமைலயி இைறவனாகிய ஆாிய அரசனாH,
இAகட6ளாH, ஆதிேசடனாH உ2டான த ைப Pறினா.

362. தா3லா Sைண - த?திக

அைசகிற Sைண 357-. !றித மகரயா<.

இ;கா) பாAவ?த Sைணைய ைகவி1.

363. பாண! (பாணபதிர3!) இைறவ பலைக இட வரலாைற
தி3விைளயாட #ராணதி கா2க. 9வ - ேதவார'த(களான சப?த,
நா6கரச, 7?தர. 9வ நவி.வ; - ேதவார.

364. 'ைல"ெபா - பசைல

365. நகீர! த தி3ேமனிையேய தியாக ெச%த வரலா) #ராண@களி.
Pற"ப1கிற;.
'கயிைல மைலபாதி காளதி பாதி
பயிHமைற -. ெதாி?; பாA& - சயிலமிைச
அ?தாதி கீரன3ள தி3ேமனி
இ?தா தியாக ெமன த?ேதா'
(காளதி உலா -53-54)
ேதா) உம! எப; ேதா)ம! எறாயி). ெவளி"ப1கிற-விள@!கிற
உம!.

366. ேநாக - க2; அ#; மமதனி அ#, மல. மதன; ேநாக சில மலக . இைறவ ெதாிைவ!& சில மலகைள ெகா1; அ"பா ேபானா.

367. Kம3 - அழ! ெபா3?திய. காம3K - அழகியK. தாமைர மலாி. உ ள (ெபாஇல!மி).
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368. '"பதிர21 'த. நாபதா2டள6 ேபாிள ெப2ப3வ. ெபா தி3மக . 'ெபா உதி!மா) உதித ேபாிள ெப2' என6, 'ெபானா1
அரைபய3 பிதிக 'தித ேபாிள ெப2' என6 P1க. 'உதி
தா
இவ

எற; சிற?; நிறா

எறவா). 'அரைபயெர.லா ';ைம எ%தாதி3க

';ைம எ%தினா ; ஆதலா. 'திதா ' எறா.

369. நைட - ெச%ைக. வா! - அழ!. ேப&சினாH அ@க அைசவினாH.

370. 'தி?; - 'றி. மலர - விாிவாக"பரவ. ெம.ல எறித. - வாசைன அளவா%
ேதா)த..

371. கைல - க.வி. மதி - அறி6. 'ச?திரன; கைலகC ச?திர' எப; நய.
கைல பறி நிற நிைல – க.விேகற ஒ க.

372. ெகா@ைக தள?; சாய நிற நிைல, ஆ) க2ணிகளி. Pற"ப1கிற;.
‘வள?தா. பி சாயேவ21வ;தாேன' எறபA. நானாவா - ெதா@!கிற
நாைவைடய (சி@க). நா. - ெதா@!

373. -. ேபாற ெம.(ய இைடயாகிய சி@க. இைட!& சி@க உவைமயா,
சி)த இைடபறி. ேகா( - வைள?;, சாி?;. யாைன ெகா@ைக! உவைம.
சி@கைத யாைன வண@!த. இய.#. ேம. எ.லா - ' கால எ.லா

374. 'வாரா. க121' என P1க. 'எAேய பா! (375) என இைய.

375. !ப - !ட, !டமாக ஆவ; ம2 ஆதலாH, !ட '# ளவாேரயி3க,
அ;ேபால இ3?ததா (தன@க ) தள?; S<?தைமயாH, நிலதி ேம.
ெவ)"# ெகா2டன எக.
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376. வைர - மைல. ‘தேமாெடாத எ.லா மைலகC அழகிய நிலதிேம.
அைசயா; நிக, நா அ?தரதி. நிற. Pடா; என எ2ணின ேபாH' எறபA.
வ. - [தா1 க3வி. '[தா1 க3வி ேபா(3?; ெபற ெவறி இனிகிடா;'
எறபA.

377. !ைழ?; - தள?;.

378. 7ரத - காம. எ.லா -.கைள கறதனா., '# இப-. பறி
‘இப' எனெகா2ட சிறிபைத இ"ெபா ; ஞான -.பறி
ேபாிபைதேய ‘இப' என ெகா கிறா

எறவா). ேநத. - எ%திய.

ஆாிய - ஆாிய அரச.

379. வ3; பாைவயிறி !ளிர&ெச% பாைவ உைடயா எக. 'பாத'
எ ெசா. எ;ைக ேநாகி பாத என வ?த;.

379-80. K; ஒளி3 ெகா# எனலா உபய நளினதா ; எபிரா ேகாலாகல&
சரண ந# உபயநளினதா

என" பிாி;" ெபா3

ெகா க. ேகாலாகல&

சரண - நடனமா1 பாத. ந# - வி3#கிற. நளின - இனிைம, ெமைம,
தாமைர (ேபாற பாத).

381. மைலெகா ?ைத - இரதினகிாியி ேம. உ ளவ. (இைறவ தி3நாம)
K2ஆர - அணிய PAய மாைல. K2 ஆபரண; இ@! ஆபரண' ஆர'
எறH ஆ.

382. ஆ)ப3வ, ேபைத 'தலாக ெதாிைவ ஈறாக உ ளைவ. அட@காத; - 'Aயாத
ெசய.. S)டேன - ெப3மித;டேன. விபரதா

- ெதளி?த உ ளதா .

383. பாசிைழயா - பசிய ெபானாலாகிய ஆபரணைத அணி?தவ, ந!
அல@காிக"பட ெப2க . கா7 - இரதின.
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384. Pட. - ம;ைர; இ;. இைறவேர மாணிக விற இடமாதலா. அ@! நி)
ெகா2ட மணிகைளேய Pறினா. ெநறிைய - ெநறியி., உ3# மயக, 'ெநறியி.'
எேற பாட ஓ;தHமா.

385-87 'னதா - 'த(.. ''ைத க21 ேவ%'ைத (9@கி(. ேதாறிய
சிவெப3மாைன) நிைனதா ' என6 பவளைத" பா;, சிவெப3மான; சைட
இதனி சிற?த; எறா

என6.

தகா; - (நீ இ"பA உவமி"ப;) ஒBவா;. மாணிகைத" பா; 'இ;
சிவெப3மான; தி3ேமனி' எறா

என6, இவள; Pறிைன ேகட பா@கிய

இவC!" பி;" பிA; விடதாக நிைன; ம)"#& ெசானாக

என6

அறிக. ேதனா இதழியா - ேத ெசாாி ெகாைற மாைலைய உைடயவ.

388. 'மாணிகைத" பாத6ட மாணிகமைலநாதர; தி3ேமனியாக நிைன;
த வ நிைன?தா ' எக.

389. அகிலசைப - எ@! உ ள சைபக

'தா2டவ' எபைத ஒ3வைக Pதாக

ெகா க. நாேகச - ஆதிேசடனா. Kசிக"படவ.

390. காலகால - (கால! கால). காலைன காலா. உைததவனா.
க@காள5ப - எH# மாைலைய தா@கிய வA6ைடயவ. 'க@காள மைலயாள'
(ேதவா. தி3ைவ - பதிக) 'எெபா1 ெகாெபாடாைம இைவ மாபில@க' (ேதவா.
ேகாள) - 4).

391. க3ணாகர - க3ைண! இ3"பிடமானவ. 'கமலக2ண வ?தி!
(392) என இைய.

392. மாதா2ட - [ாிய. இவ இரதினகிாி இைறவைன தியானி; நல
ெபற வரலாைற இதல #ராண;கா2க. 'ேயாகவAவ பறி 'ேயாகசிவ'
எ), விரத எ) Pறினா.
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393. ப இ3வபா. உக?த - சிற"பி;& ெசா.ல"ப1கிற உைம, க@ைக
எ இ3வாிட; வி3"ப ைவத ெசய.கைள; பனி3வ ேபாறிய; [ாிய பனி3வ3 ;திதைத; ப இ3வ வா<த - எ1;& ெசா.கிற
அயமா. இ3வ3 ;திக, பனி3வ எடேன எ) - நகரதா
பதிெனா3வ3 எட பனி3வரானா எ). வ3நைடயா - Sதி உலா
வ3கிற நைடைய உைடயவ.

394. ஏகாபர உைடயா - ஒறா ள ஆகாயைத உைடயாக உைடயவ. [ அ&சைத த3கிற.

395. தி3 ெகா ?; S7 ெத3 - ெச.வதி சின@க

ம(?தி3! Sதி;

அ3கஎன - [ாிய பவனி வ3வ;ேபா..

396. ஆடக - ெபா. Pட. - (Pட. எ விைளயாAைன) ம;ைர"
ெபா3ளாகிய நவமணிகைள ைகவி1; ஆ!ெபய. !பிடா

- (இ@!)

கர@!வி; அNச( ெச%தா .

397. 'இைறவர; தி36 ளைத, அவர; ெசயைல எBவா) உ ளன
எபைத அறியேவ2A" பணி?தா ' (401) எக.

398. ெதற#( - உ3வக. 'மமதனிகைண, ெதற., மதி, மா@!யி.
'த(யன வ3தாவ2ண வ?த மணி, ம?திர, ஓளஷத ேபா.பவேர' எ)
இைறவைன" #க<?தா . 'ம?திர' த?திர' ம3?;மாகி, தீராேநா% தீத3ள
வ.லா' (தி3நா. ேதவா).

399. த?திர - -.; சாதிர. எ?திர - Kசிக"ப1 சகரவைகக .

400. ெபா3

- நிதி. 'ேப - 'ேன உறவ. காலவா! ெபய. 'எபா' என

தைனேய பிறேபால Pறினா .
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401. ஆராஅ'; - ெதவிடாத அ'த ேபாறவ.

402. கைலெகா ?; - பிைற&ச?திர.

403. கனிவா நீ - கனி6ட இ3கிற நீ@க . அதர"K - இதழாகியK. ஏ) நீ எயிறி. ஊறிஎ கிற நீ. 9வா - ';ைம எ%தாத.

404. 73பா !ழ. - இரதினகிாியி. உ ள அபிைக. க3# ஆ !ழ. இைச க3# ேபாறயா ஆகிற (இைசகிற) !ழ(ைச ேபாற ெமாழி.
(இைச!) 'உ@காS? என" பிாி;, ேப&7! அ"பா ெச.S; (உ@! + ஆS)
கட?; ேபாS எறவா).

405. 'வா' எப; அAயாக 'வாாீ' என வ3த.ேபால, 'கா' எப; அAயாக 'காாீ'
எனவ3 என& சில ெகா வ. ‘எைன' எ) ஆசிாிய தைம !றி;வி1,
'மாதகைள ேநாகா; ேபாயி எைன ைகவிடாத அ3Cைடயவ' எ)
ெசா.(ெகா கிறா. அ@ஙன ெசா.( ெகா கிறவ தா த
மாதகCகாக" பாி?; 'அவகைள காத3C@க ' எ) Pறியதாக6
ெசா.கிறா. எ, எனி எபதி 73க. ஏரா - அழ!ைடயவ.

406. 'கனியாகிய ;ைக' எக. நாக – ஆதிேசட. கட6ள தேகா இ?திர. கா. - வாேதவ. இரவி - [ாிய. இA - இAகட6 . 'னிவ அகதிய, உேராமச 'த(ேயா. இவெர.லா வாேபாகிநாதைர" Kசி; நல
ெபறைமைய இதல#ராண;கா2க. இ@ஙன ேப) ெபற அவகC
இைறவ உலா" ேபாெபா ; ேதாதிர ெச%; உட வ?தன; கினரமாத
'த(ய ேதவமாதகC மாடமாதகC வ?தன எக.

408. விரேகச - உயிகCெக.லா காம இ&ைசைய" பைடத இைறவ. விரக
- காமேவைக. சிவைத - சிவாய நக; வாேபாகி. உரேகச - ஆதிேசட!
அ3ளிய ஈச (உலாவ?தா).
------------------
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பிேசைக 1
ெதா8Eறா, பிரப5த# ெபயக

அகராதி

(இைவ 'இலகிய ெகா ைக' பாக 2 ‘சிறிலகிய@க ' எற தைல"பி. தி3. '.
ச2'க பி ைளயவக

க1ைரயி(3?; ெதா!க" ெபறன)

1. அக"ெபா3ேகாைவ.

6. அல@கார பNசக.

2. அ@கமாைல.

7. ஆ)"பைட.

3. அடம@கல.

8. இைணமணி மாைல.

4. அ^ராகமாைல.

9. இயெமாழி வா<;.

5. அரச வி3த.

10. இரைடமணி மாைல.

11. இ3பா வி3பஃ;.

16. உபவ மாைல.

12. உலா.

17. ஊச..

13. உலாமட..

18. ஊ ேநாிைச.

14. உழதி" பா1.

19. ஊ ெவ2பா.

15. உழிைஞ மாைல.

20. ஊாினிைச.

21. எ2 ெச% .

26. கAைக ெவ2பா.

22. எ

27. கைட நிைல.

Pறி3ைக.

23. ஐ?திைண& ெச% .

28. க2பைட நிைல.

24. ஒ3பாெவா3பஃ;.

29. கலபக.

25. ஒ(யல?தாதி.

30. காNசி மாைல.

31. கா"பிய.

36. ைககிைள.

32. கா"# மாைல.

37. ைகய) நிைல.

33. !ழமக.

38. சதக.

34. !றதி"பா1.

39. சாதக.

35. ேகசாதி பாத.

40. சின"K.
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41. ெச3களவNசி.

46. த2டக மாைல.

42. ெசவியறி6Uஉ.

47. தாரைக மாைல.

43. தசா@க தய..

48. தாைனமாைல.

44. தசா@க" ப;.

49. ;ைப மாைல.

45. தா2டக.

50. ;யிெலைட நிைல.

51. \;.

56. நாப;.

52. ெதாைக நிைல& ெச% .

57. நாமணி மாைல.

53. நயன" ப;.

58. -ற?தாதி.

54. நவமணி மாைல.

59. ெநா&சி மாைல.

55. நாம மாைல.

60. பதிக.

61. பதிற?தாதி.

66. பமணி மாைல.

62. பேயாதர" ப;.

67. பாதாதி ேகச.

63. பரணி.

68. பி ைளகவி.

64. ப.ச?த மாைல.

69. #க<&சி மாைல.

65. பவனி காத..

70. #றநிைல.

71. #றநிைல வா<;.

76. ெப3ம@கல.

72. ெபய ேநாிைச.

77. ேபாெக

73. ெபயாினிைச.

78. ம@கல வ ைள.

74. ெப3@கா"பிய.

79. மணிமாைல.

75. ெப3மகி<&சி மாைல.

80. ';காNசி.

81. 'மணி ேகாைவ.

86. வ3க ேகாைவ.

82. 'மணி மாைல.

87. வ3க மாைல.

83. ெம%கீதி மாைல.

88. வளமட..

84. வச?த மாைல.

89. வாைக மாைல.

85. வரலா) வNசி.

90. வாேதாரண மNசாி.

வNசி .
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91. வாைற வா<;.

94. Sரெவசி மாைல.

92. வி3த விலகண.

95. ெவறி கர?ைத மNசாி.

93. விள! நிைல.

96. ேவனி. மாைல.

-------------பிேசைக 2
ஐயரவக

ெதா"#பி: ள உலாகளி Gற#ப? விஷய "றி#$க

அமாைன – அாிைவ - தி3வாைனகா உலா.
அமாைன – ம@ைக - இரதினகிாி உலா.
அமாைன – ம@ைக - காளதிநாத உலா.
அமாைன – ம@ைக - Kவண நாத உலா.
ஊச. - ம@ைக – ஆ53லா.
ஊச. – ம@ைக - ெசாகநாத உலா.
ஊச. – மட?ைத - ச@கர ேசாழ உலா.
ஊச. – ெதாிைவ - ெப36ைடயா உலா.
ஓவிய – ெதாிைவ - Kவணநாத உலா.
ஓவிய – ெப;ைப - ெப36ைடயா உலா.
ஓவிய பாத. – அாிைவ- ஏகாபரநாத உலா.
கழ@! (1-7) – ெப;ைப – இரதினகிாி உலா
கழ@! (1-7) - ெப;ைப - ஏகாபரநாத உலா
கழ@! (1-7) - ெப;ைப - காளதி நாத உலா
கழ@! (1-7) - ெப;ைப - தி3வாைனகா உலா
கழ@! (1-7) - ெப;ைப - தி3ேவ@கட உலா
கழ. (1-7) - ெப;ைப - ேச4 '3க உலா
களி – ேபாிளெப2 - விரமேசாழ உலா
கன6 - ம@ைக - ெப36ைடயா உலா
கன6 - மட?ைத – காளதிநாத உலா
கன6 – மட?ைத – ேச4 '3க உலா
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கிளி - அாிைவ - ெப36ைடயா உலா
கிளி – ெப;ைப- !ேலா;@க ேசாழ உலா
கிளி – ேபாிளெப2 – ஆ53லா
!றதி – மட?ைத - ெப36ைடயா உலா
!ற - ெப;ைப - ச@கரேசாழ உலா
தலவி3ச@க

- அாிைவ - ெசாகநாத உலா

தைலவ ெப3ைம வினா விைட - அாிைவ - காளதிநாத உலா
தைலவ ெப3ைம வினா விைட – அ?தண – ேபாிளெப2 - ஏகாபரநாத உலா
தைலவ ெப3ைம வினா விைட - மட?ைத – இரதினகிாி உலா
நீரா1 – அாிைவ – இராசராச உலா
நீரா1 – ம@ைக – ெசாகநாத உலா
ப?; – ம@ைக - ஏகாபரநாத உலா
ப?; – ம@ைக - தி3வாைனகா உலா
ப?; - ெதாிைவ – !ேலா;@க ேசாழ உலா
ப?; – ம@ைக - தி3ேவ@கட உலா
ப?; – ம@ைக - ேதைவ உலா
ப?; – ம@ைக - விரம ேசாழ உலா
Kைவ – ம@ைக - ஆதி உலா
ெபாழி. – அாிைவ - !ேலா;@க ேசாழ உலா
ெபாழிலா1 - அாிைவ - விரம ேசாழ உலா
ெபாழி. – ெதாிைவ – காளதிநாத உலா
ெபாழி. - ெப;ைப – இராசராச உலா
ெபாழி. – மட?ைத – ேதைவ உலா
ெபாழி. - தல வி3ச - ேபாிள ெப2 - தி3வாைனகா உலா
யா< – அாிைவ - ஆ53லா
யா< - மட?ைத - ஆதி உலா
விற( – அாிைவ - ச@கரேசாழ உலா
விற( – அாிைவ - ேதைவ உலா
விற( - ெதாிைவ - ஏகாபரநாத உலா
விற( – மட?ைத - Kவண நாத உலா
விற( – மட?ைத - ஆ53லா
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விற( - மட?ைத - தி3வாைனகா உலா
விற( – மட?ைத - ெசாகநாத உலா
விற( - ேபாிள ெப2 - ெசாகநாத உலா
-------------பிேசைக 3
இ9வைர ெதாியவ3 உலா இலகிய(கைள# பறிய விவர(க
இ(" அகர வாிைசயி& ெதா"9 தர#ப? ளன.
ளன.

1. அ"பா2ைட நாத உலா – ஆசிாிய ெபய: ெதாியவி.ைல – கால:
ெதாியவி.ைல - ெசைன" ப.கைல கழக ெவளி01
2. அவிநாசி உலா - அ3ணாசல கவிராய - 20 -றா21 – அ&சான;.
3. அழகிய நபி உலா - ஆசிாிய ெபய: ெதாியவி.ைல - கால: ெதாியவி.ைல - S.
ைவயா#ாி"பி ைள பதி"#, 1932.
4. ஆCைடய பி ைளயா தி36லாமாைல - நபியா2டா நபி - கால:
ெதாியவி.ைல - 11 ஆ தி3'ைற.
5. ஆன?தPத உலா - கனகராைஜய - 20 -றா21 - அ&சான; 1957.
6. இரவிவம Kப உலா - ஆசிாிய ெபய: ெதாியவி.ைல - கால: ெதாியவி.ைல ஏ1&7வA - !ைற"பிரதி; டாட ஐயரவக

-.நிைலய.

7. இராசராசேசாழ உலா – ஒடPத - 12 -றா21 - ஐயரவக

-.

நிைலய"பதி"# (9வ3லா).
8. உ2ைம உலா - ஆசிாிய ெபய: ெதாியவி.ைல - கால: ெதாியவி.ைல - தமி<
இலகிய அகராதி.
9. ஏகாபரநாத உலா – இரைடய - கால: ெதாியவி.ைல - ெத%Sக உலா
(ேவ) ெபய).
10. கடப ேகாயி. உலா - ஆசிாிய ெபய: ெதாியவி.ைல - கால: ெதாியவி.ைல
- டாட ஐயரவக

பதி"# (1932).

11. கயதாறரச உலா - அ?தககவி Sரராகவ 'த(யா -17 -றா21.
12. கனகசைப நாத உலா – அைமய"ப -17 -றா21.
13. காமராச உலா - அ. !. ஆதித - 20 -றா21.
14. காளி உலா - ஆசிாிய ெபய: ெதாியவி.ைல - கால: ெதாியவி.ைல சிறிலகிய& ெசாெபாழி6க .
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15. கீ<ேவa உலா - அ?தக கவி Sரராகவ 'த(யா - 17 -றா21 ெச?தமி< ெதா!தி 24 (அKதி).
16. !லைச உலா - ஆசிாிய ெபய: ெதாியவி.ைல - கால: ெதாியவி.ைல - டாட
ஐயரவக

-. நிைலய" பதி"#-1972.

17. !ேலா;@க ேசாழ உலா – ஒடPத -12 -றா21 - டாட
ஐயரவக

-. நிைலய" பதி"#-1972.

18. !ற!A ச2'கநாத உலா - சிேலைட" #( பி&7ைவய - 19 -றா21 அ&சான; 1938.
19 ேகாc&7ர உலா - சிவெகா ?; ேதசிக - 17 -றா21 - (ேவ) ெபய:
ெகாைட4 உலா). இ; கிைடகவி.ைல.
20. ச@கர ராேச?திரேசாழ உலா - ஆசிாிய ெபய: ெதாியவி.ைல -13
-றா21 - டாட ஐயரவக

-. நிைலய"பதி"# 1976.

21. ச@கரநயினா ேகாயி. ச@கர(@க உலா - ஆசிாிய ெபய: ெதாியவி.ைல - 17
-றா21 - ேவ) ெபய: வர ராைச உலா. டாட ஐயரவக

பதி"# 1933.

22. சிேலைட உலா - த;வராய - கால: ெதாியவி.ைல.
23. சிவ!3 உலா - ஆசிாிய ெபய: ெதாியவி.ைல - கால: ெதாியவி.ைல அ&சாகவி.ைல; ெதாிைவ"ப3வ வைர உ ள !ைற"பிரதி
24. சிவ7"பிரமணிய தி3'க உலா - கபால9தி" பி ைள - 19 -றா21.
25 சிவ?ெத ?த ப.லவராய உலா - ம.ைல& சிறபல கவிராய (ஐயரவக
!றி"#) - 17 -றா21 - ெதா.ெபா3

ஆ%6;ைறயா ெவளியி1

'க.ெவ1' இதழி. 9ல ம1 அ&சாகி ள;. 1975.
26. சி)ெதா2ட உலா - ஆசிாிய ெபய: ெதாியவி.ைல - கால: ெதாியவி.ைல டாட ஐயரவக

-. நிைலய ஏ1&7வA.

27. சீகாழி உலா - ஆசிாிய ெபய: ெதாியவி.ைல - கால: ெதாியவி.ைல - டாட
ஐயரவக

-. நிைலய ஏ1&7வA.

28. 7?தர உலா - ேதW வரகவி ேவ. ெச. ெசாக(@கனா - 20 -றா21 –
அ&சான;.
29. ெச"பைற உலா - அழகிய Pத ேதசிக - 19 -றா21.
30. ேச4 '3க உலா - ேசைற கவிராச பி ைள -16 -றா21 அ&சாகவி.ைல. டாட ஐயரவக

-. நிைலய ைகெய ;" பிரதி.
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31. ேசைனேதவ உலா – ஆசிாிய ெபய: ெதாியவி.ைல - ெதாியவி.ைல சிறிலகிய& ெசாெபாழி6க .
32. ஞான உலா - ச@கரா&சாாியா - கால: ெதாியவி.ைல - ெசைன ஓாிய2ட.
மானகிாி" -. நிைலயதாரா. அ&சான;.
33. ஞான உலா - 7விேசட கவிராய ேவதநாயக சாதிாி -19 -றா21 அ&சான;. தமி< -.விவர அடவைண.
34. ஞானவிேநாத உலா – த;வராய 35. தNைச" ெப36ைடயா உலா - சிவெகா ?; ேதசிக -19 -றா21 –
அ&சான;. ேவ)ெபய: பிரகதீ7ர உலா
36. த;வகாமிய உலா - த;வராய சாமிக

- 15 -றா21 – அ&சான;.

37. த;வ வாகிய சிேலைட உலா - த;வராய சாமிக

- 15 -றா21 –

அ&சான;.
38. த3ைம உலா - தி3வபல தபிரா - 19 -றா21 – அ&சாகவி.ைல.
டாட ஐயரவக

-. நிைலய ைகெய ;"பிரதி.

39. தி3கட= உலா - 7"பிரமணிய கவிராய - 19 -றா21 - அ&சான;.
40. தி3க !ற; உலா - அ?தக கவி Sரராகவ 'த(யா - 17 -றா21 டாட ஐயரவக

பதி"# (1938).

41. தி3காளதிநாத உலா - ேசைற கவிராச பி ைள - 16 -றா21 - டாட
ஐயரவக

பதி"# (1904).

42. தி3!வைள தியாகராசசாமி உலா – ஆசிாிய ெபய: ெதாியவி.ைல - கால:
ெதாியவி.ைல - அ&சான;.
43. தி3!றாலநாத உலா - திாிPடராச"ப கவிராய - 18 -றா21 - டாட
ஐயரவக

-. நிைலய ெவளி01 (1955).

44. தி3!)@!A அழகியநபி உலா - ஆசிாிய ெபய: ெதாியவி.ைல - 17
-றா21 - S. ைவயா#ாி"பி ைள 1932
45. தி3ைகலாய ஞான உலா - ேசரமா ெப3மா

நாயனா - 8 -றா21 -

ேவ) ெபய: ஆதிலா
46. திாிசிரகிாி உலா - ஆசிாிய ெபய: ெதாியவி.ைல - கால: ெதாியவி.ைல !ைற"பிரதி
47. தி3&சி) #(4 உலா - ஆசிாிய ெபய: ெதாியவி.ைல - கால: ெதாியவி.ைல
- அ&சான; ெச?தமி< ெதா!தி 46
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48. தி3&ெச?\ உலா - ஆசிாிய ெபய: ெதாியவி.ைல - கால: ெதாியவி.ைல !ைற"பிரதி (டாட ஐயரவக

-. நிைலய)

49. தி3&ெச?\ உலா மட. - ஆசிாிய ெபய: ெதாியவி.ைல - கால:
ெதாியவி.ைல - !ைற"பிரதி (டாட ஐயரவக

-. நிைலய)

50. தி3தணிைக உலா – க?த"ைபய - 18 -றா21 – அ&சான;.
51. தி3;3தி உலா - ஆசிாிய ெபய: ெதாியவி.ைல - கால: ெதாியவி.ைல இ"ேபா; கிைடகவி.ைல. கா"#ம1 Dr. ஐயரவக
52. தி3"பன?தா

!றி"பி. உ ள;.

உலா – எ.ல"பKபதி -16 -றா21.

53. தி3"பாைல"ப?த. உலா - எ.ல"ப நயினா - 16 -றா21 கிைடகவி.ைல (cf ெச?தமி< Vol. 43-1946 பக-18)
54. தி3"#\ உலா - ஆசிாிய ெபய: ெதாியவி.ைல - கால: ெதாியவி.ைல அ&சாகவி.ைல. (டாட ஐயரவக

-. நிைலய ைகெய ;" பிரதி).

55. தி3"#றபய சாசி நாத7வாமி உலா - ஆசிாிய ெபய: ெதாியவி.ைல கால: ெதாியவி.ைல - !ைற" பிரதி. டாட ஐயரவ !றி"#க

அட@கிய தமி<

க3=ல (K) ெதா!தியி. உ ள;.
56. தி3"Kவண நாத உலா - க?தசாமி" #லவ - 17 -றா21 - டாட
ஐயரவக

பதி"# (1904)

57. தி3வா5 உலா - அ?தக கவி Sரராகவ 'த(யா - 17 -றா21 - டாட
ஐயரவக

பதி"# (1905)

58. தி3வாைனகா உலா - காளேமக" #லவ - 15 -றா21 - '. அ3ணாசல
பதி"#
59. தி3விைட ம3\ உலா - மீனாசி7?தர பி ைள - 19 -றா21 –
அ&சான;.
60. தி3விலNசி '3க உலா - ப2டார கவிராய - 18 -றா21 - டாட
ஐயரவக

பதி"# (1935).

61. தி3ெவ@ைக உலா – சிவ"பிரகாச7வாமிக

- 18 -றா21 – அ&சான;.

62. தி3ேவ@கட உலா - ஆசிாிய ெபய: ெதாியவி.ைல - கால: ெதாியவி.ைல –
அ&சான;.
63. தி.ைல உலா - ஆசிாிய ெபய: ெதாியவி.ைல - கால: ெதாியவி.ைல –
!ைற"பிரதி. டாட ஐயரவக
ெதாியவி.ைல

-. நிைலய ைகெய ;" பிரதி.
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64. ெத தி.ைல உலா - பின\ நாராயணசாமி ஐய - 20 -றா21 ேவ)ெபய; Sரேகாத2ட ராமசாமி உலா
65. ேதைவ உலா - பல படைட ெசாகநாத" #லவ - 18 -றா21 - டாட
ஐயரவக

பதி"# (1904).

66. நகீர உலா - ஆசிாிய ெபய: ெதாியவி.ைல - கால: ெதாியவி.ைல –
!ைற"பிரதி (உலாஅ)).
67. ந1தீைவ உலா - ஆசிாிய ெபய: ெதாியவி.ைல - கால: ெதாியவி.ைல.
68. ெந.ைல ேவலவ உலா - சரவண ';" #லவ - 19 -றா21 - !றி"#:
Catalogue of the books written in Ceylon
69. பரராச ேசகர உலா - ஆசிாிய ெபய: ெதாியவி.ைல - கால: ெதாியவி.ைல.
70. #;ைவ உலா - சிதபர நறவ மா'னிவ -20 -றா21 – (#;ைவ#;&ேசாி) ஐயரவக

-. நிைலய ஏ1&7வAயி. உ ள;.

71. ேப5 உலா - அ3ணாசல கவிராய - கால: ெதாியவி.ைல - அ&சான;.
72. மகாராச பா"ைபயபி ைள உலா மட. - ஆசிாிய ெபய: ெதாியவி.ைல.
73. ம;ைர ெசாகநாத உலா - #ராண தி3மைல நாத - 16 -றா21 - டாட
ஐயரவக

பதி"# (1931)

74. மயில; உலா - ேவைலய ேதசிக - 17 -றா21 - ேவ)ெபய: தி3மயில
உலா. (மயிலாசல '3க உலா எற 7வA -. நிைலயதி. உ ள;.)
75. ம4ரகிாி உலா - 7. ச. 7"பிரமணிய ெசAயா - 20 -றா21 – அ&சான;.
76. ம3@கா#ாி உலா - ெவறிம@ைகபாக கவிராய - 19 -றா21.
77. '"ப? ெதாA உலா - ஆசிாிய ெபய: ெதாியவி.ைல - கால: ெதாியவி.ைல S. ைவயா#ாி"பி ைள பதி"# (1934).
78. வாேபாகி உலா - ேசைற கவிராச பி ைள - 16 -றா21 - ேவ)ெபய:
இரதினகிாி உலா.
79. விகிரமேசாழ உலா – ஒடPத - 12 -றா21 - டாட ஐயரவக
-. நிைலய ெவளி01 (9வ3லா).
80. வி3தாசல உலா - ஆசிாிய ெபய: ெதாியவி.ைல - கால: ெதாியவி.ைல டாட ஐயரவக

-. நிைலய&7வA.
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அ&சாகாதைவ: 6, 8, 11, 12, 14, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 38, 46, 48, 49,
54, 55, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 76, 80 |
!றி"#:- உலாக

பறிய விவர@க

ந. S. ெசயராம. எ. ஏ., அவக

எ திய

“உலா இலகிய@க ” எற -((3?;, இ?-. நிைலய&7வAகளி
விளக@களி(3?; எ1க"ெபறைவ.
------------பிேசைக 4
உலாகளி விவர -- ஆசிாிய ெபய அகர வாிைசயி&

1. அ?தக கவி Sரராகவ 'த(யா - *கயதாறரச உலா, கீ<ேவa3லா,
தி3க !ற; உலா, தி3வா5 உலா.
2. அைமய"ப - *கனக சைப நாத உலா
3. அ3ணாசல கவிராய - அவிநாசி உலா, ேப5 உலா.
4. அழகிய Pத ேதசிக - *ெச"பைற உலா
5. ஆதித அ. !. - *காமராச உலா
6. இரைடய - *ஏகாபர நாத உலா
7. எ.ல"ப நயினா - **தி3"பாைல" ப?த. உலா
8. எ.ல"ப Kபதி - *தி3"பன?தா

உலா

9. ஒட Pத - இராசராச ேசாழ உலா, !ேலா;@க ேசாழ உலா, விகிரம
ேசாழ உலா.
10. க?தசாமி" #லவ - தி3"Kவண நாத உலா
11. க?த"ைபய - தி3தணிைக உலா
12. கபால 9தி" பி ைள - சிவ7"பிரமணிய தி3'க உலா
13. கனகாரைஜய - ஆன?த Pத உலா
14. காளேமக" #லவ - தி3வாைனகா உலா
15. ச@கரா&சாாியா - ஞான உலா
16. சரவண';" #லவ - * ெந.ைல ேவலவ உலா
17. சிதபர நறவ மா'னிவ - *#;ைவ உலா
18. சிவெகா ?; ேதசிக - **ேகாc&7ர உலா, தNைச" ெப36ைடயா உலா
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19. சிேலைட"#( பி&7 ைவய - !ற!A ச2'க நாத உலா
20. சிவ"பிரகாச 7வாமிக

- தி3ெவ@ைக உலா

21. 7"பிரமணிய கவிராய - தி3கட= உலா
22. 7"பிரமணிய ெசAயா 7. '. - ம4ரகிாி உலா
23. 7விேசட கவிராய ேவதநாயக சாதிாி - ஞான உலா
24. ேசரமா ெப3மா

நாயனா - தி3கயிலாய ஞான உலா

25. ேசைற கவிராச பி ைள - *ேச4 '3க உலா, தி3காளதி நாத உலா,
வாேபாகி நாத உலா
26. த;வராய 7வாமிக

- த;வ காமிய உலா, த;வ வாகிய சிேலைட உலா

27. த;வராய - *சிேலைட உலா, **ஞான விேநாத உலா.
28. திாிPடராச"ப கவிராய - தி3!றால நாத உலா
29. தி3வபலதபிரா - *த3ைம உலா
30. நபியா2டா நபி - ஆCைடய பி ைளயா தி36லாமாைல
31. ப2டார கவிராய - தி3விலNசி '3க உலா
32. பலபடைட ெசாகநாத" #லவ - ேதைவ உலா
33. பின\ நாராயணசாமி ஐய - *ெத தி.ைல உலா
34. #ராண தி3மைல நாத - ம;ைர& ெசாக நாத உலா
35. ம.ைல& சிறபல கவிராய - சிவ?ெத ?த ப.லவராய உலா
36. மீனாசி 7?தர பி ைள - தி3விைடம3\ உலா
37. ெவறிம@ைகபாக கவிராய - *ம3@கா#ாி உலா
38. ேவைலய ேதசிக - மயில; உலா
!றி"#:- *இ?த !றியிட -க
**இ?த !றியிட -க
---------------

அ&சாகாத உலா -.க

கிைடகவி.ைல.

