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.சி0ற!பல! 

 

சிவகாமிய!ைம காண' தி
.சி0ற!பல'தி� ஆன1த' தி
 2'திைன 

நிக)'திய
3! நடராச�ெப
மா* தி
 ேகாயி� தி
�பணி இனி& நிைறேவறி மகா 

(!பாபிேஷக! நிக5! ேபா& தி�ைல� ெப
�ேகாயி6* வரலா� க�ெவ/�. 

சா*�கேளா�! இல கிய. சா*�கேளா�! எ5த� ெப0� ெவளிவ
த� ேவ��! 

எ*ப& எ�கள& வி
�ப!. எ�கள& ேவ��ேகா/கிைச1& 'தி�ைல� 

ெப
�ேகாயி� வரலா�' எ*7! இ1�ைல எ5தி$தவியவ� அ�ணாமைல� 

ப�கைல கழக' தமி)'&ைறயி* �*னா� தைலவ� தி
�ைற ஆரா9.சி கைலஞ� 

கைலமாமணி ேபராசிாிய� தி
. க. ெவ�ைளவாரணனா� ஆவா�. அவ�க/( 

உதவியாயி
1தவ� ப.ைசய�ப* ப�ளி �*னா� தமிழாசிாிய� �லவ� தி
 

<ரநாராயண* ஆவ�. உடனி
1& உதவியவ� அ�ணாமைல� ப�கைல  கழக 

வரலா0�' &ைற' தைலவ� டா ட� எ!. எ=. ேகாவி1தசாமி அவ�களாவ�. 

விைரவி� வன��ற அ.சி/�  ெகா�'ேதா� அ�ணாமைல நக� சிவகாமி 

அ.சக'தா�. இவ�க� எ�ேலா� (! என பாரா/�! ந*றி$! எ*�! உாியவா(!. 

 

9. கனகசைபநக�, சித!பர! -608001       இ�ஙன! 
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இர�டா இர�டா இர�டா இர�டா     பதி��ைரபதி��ைரபதி��ைரபதி��ைர    

சிவமய! தி
.சி0ற!பல! 

 

‘தி�ைல� ெப
�ேகாயி� வரலா�' ம களிட! ெப
! வரேவ0ைப� ெப0ற ��. 

காரண!, அ& தல�ராண.ெச9திக3ட* வரலா0� உ�ைமகைள$! ம0�! 

இல கிய. ெச9திகைள$! ெதாிவி�பேத. 

 

இ&ேபா*ற �� ஒ*றிைன, ம6வான விைலயி� தயாாி'&, அதைன' தமி) ம க� 

அைனவ
! பA'&�பய* ெபற ேவ��! எ*ற எ�ண! ெகா�A
1தவ�, 

தி�ைல' தமி) ம*ற' தைலவ
!, தி�ைல�ெப
�ேகாயி� தி
�பணி  (5வி* 

ெசயலாளராக விள�கிய தி
�பணி. ெச�வ� தி
 ஜி. வாகீச!பி�ைள அவ�க�. 

ேகாயி6* (ட�5 ைக 11--2--87� பல
! ேபா0ற நிக)'திய அவ�க�, எ�ணிய 

எ�ணியா�( எ9தி (ட�5 ( விழாவி*ேபா&. இ1�ைல ெவளியி/� 

மகி)1தா�க�. 

 

இ1�� எ5&! ெபா��ைப தமி) Bதறிஞ�, ேபராசிாிய� தி
. க. 

ெவ�ைளவாரணனா� அவ�களிட! ம*ற' தைலவ� அவ�க� ஒ�பைட'தா�க�, 

எ*�! ேபா0ற'த க வைகயி� எCவித ைக!மா�!. க
தா&, தமி5 (!, 

ைசவ'& (! அள�பாிய ெதா��க� ெச9த ேபராசிாிய� அவ�க� தா! ஏ0ற 

ெபா��ைப த! உட�நிைலைய  2ட க
தா&, மிக. ெச!ைமயாக. ெச9& 

�A'தா�க�. �த0பதி�� �A$1 த�வாயி�, அதைன ேமE! ெச!ைம�ப�'தி, 

இர�டாவ& பதி�� காக. அ.F (  ெகா� (! நிைலயி�, �லாசிாிய� 

சிவ�ேப�ெப0றா�. 

 

ம*ற'தைலவ� அமர� ஜி. வாகீச!பி�ைள ம0�! �லாசிாிய� அமர� க. 

ெவ�ைளவாரணனா� ெச9த பணிகைள' ெதாடர ம*ற! �AG ெச9த&. அத0ேக0ப 

இர�டா! பதி�� ெவளியாகிற&. 

இ�பதி�பி� தி�ைல' 'தி
மட�க�' எ*ற �திய ப(தி பி0ேச� ைகயி� 

இைண க�ப/��ள&. இ1 �ைல ஆ�கில'தி� ெதாழிெபய���. ெச9& ெவளியிட 

ேவ��! எ*ற எ�ண! உ�ள&. தி�ைல அ!பலவ* தி
வ
ளா� விைரவி� 

ெசய� 2�!. 

 

தி�ைல நடராச� ெப
மானி* வAவ'ைத �க��� ப/ட'தி0காக அழகாக வைர1& 

உதவிய மாாிய�பா நக� ஓவிய ஆசிாிய� தி
. K.N. ேச&ராம*, ந�ல �ைறயி� 

இர�டா! பதி�ைப$! அ.சி/ட அ�ணாமைல நக� சிவகாமி அ.சக'தா�, 

இCவிர�டா! பதி�ைப ெவளியி�வத0( உ�&ைணயாக இ
1த அ*ப�க� தி
 க. 

Fவாமிநாத* ம0�! தி
 இர'தின ச!ப1த! ஆகிேயா
 ( எ�க� ந*றிைய 

உாிைமயா கி  ெகா�கிேறா!. 

 

இ1�ைல� பA'&, ெபா*ன!பலவனி* த�ண
ைள ெபற ேவ��கிேறா!. 
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9, கனகசைப நக�. சித!பர!       இ�ஙன! 

09-12-88       S. தி
நாG கரF 

      ெசயலாள�, தி�ைல'தமி)ம*ற!, 

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

ெபா�ளட!க ெபா�ளட!க ெபா�ளட!க ெபா�ளட!க     

1. தி�ைல� ெப
�ேகாயிவி* ெதா*ைம 

2. தல�ராண. ெச9திக� 

3. B�'தி$! தீ�'த�! 

4. தி
 ேகாயி� அைம�� 

5. தி�ைலயி� 2'த�ெப
மாைன வழிப/�� ேப�ெப0ேறா� 

6. தி�ைல� ெப
�ேகாயி6* நா� வழிபா�! தி
விழா க3! 

7. தி�ைல'தி
�பணி 

8. தி�ைல. சி0ற!பல� ெப
�ேகாயி6* வள�'த கைலக� 

9. தி�ைல' தி
 ேகாயி6* நி�வாக! 

10. பி0ேச� ைக 

(I) தி�ைல நடராச� தி
 ேகாயி6� ேகாவி1தராச�ெப
மா* இட! ெப0ற வரலா� 

(II) தி�ைலயி� ஆட��ாி$! 2'த�ெப
மா* தி
G
வ! இட!ெபய�1& மீ��! 

எ51த
ளினைம 

(III) சிவாலய தாிசனவிதி 

(IV) சித!பர'தி0(ாிய ��க� 

(V) தி�ைல'தி
மட�க� 

--------- 

1. 1. 1. 1. தி�ைல�தி�ைல�தி�ைல�தி�ைல�    ெப��ேகாயி"#ெப��ேகாயி"#ெப��ேகாயி"#ெப��ேகாயி"#    ெதா#ைமெதா#ைமெதா#ைமெதா#ைம    

சிவமய! - தி
.சி0ற!பல! 

 

"ெச�வ ெந�மாடH ெச*� ேசேணா�கி  

ெச�வ மதிேதாய. ெச�வ �ய�கி*ற 

ெச�வ� வா)தி�ைல. சி0ற! பலேமய 

ெச�வ* 2ழேல'&H ெச�வH ெச�வேம" 

 

தமி)நா/AE�ள ைசவசமய. சா*ேறா�களா� ேகாயி� எ*7! ெபா&� ெபயரா0 

சிற�பி'&� ேபா0ற� ெப�வ& ெப
!ப0ற� �6Iராகிய தி�ைல� பதியா(!. 

தி�ைல' தி
 ேகாயி6� இைறவ* அ
G
வ' தி
ேமனி ெகா�� எ51த
ளிய 

தி
Bல/டான�!, அ�ெப
மா* உைமய!ைம கான ஐ1ெதாழி� நாடக! 

ெச9த
3! தி
.சி0ற!பல�! ைசவ'தி
�ைறயாசிாிய� எ�ேலாராE! ேபா0றி 

வழிபட� ெப0ற அ
� நிைலய�களா(!. 

 

ெப
!ப0ற� �6Iராகிய தி�ைல�பதியி� எ�லா� (! �*ேன ேதா*றி, '�ைள'த 

தி
Bல/டான'திைறவைர வழிபா� ெச9&!, அ�ெப
மா* தி
வ
ளா� 
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அ!�த�வன& ஐ1ெதாழி� தி
 2'ைத' தி�ைல. சி0ற!பல'தி� க�� ேபா0றி, 

இ'தி
 2'&. எ கால'&! இைடKA*றி நிக5மா� இைறவைன ேவ�A$! 

இ'தல'தி� த�கி எ�லா! வ�ல இைறவைன வழிப/டவ�களி� �6 கா� 

�னிவராகிய வியா கிர பாத
!, ஆதிேசட* அவதாரமாகிய பதHச6 �னிவ
!, 

2'த� ெப
மாைன இனிய ெச1தமி)� பாட�களா� பாA� ேபா0றி$! 

தி
'ெதா��க� பல ெச9&! சிவான1த� ெப
! ேபெற9திய அAயா�க3! 

அவ�க� அ
ளிய உைரவழி நி*� எ�ணிலா' தி
�பணிக� �ாி1த அரச�க3! 

பைட' தைலவ�க3! பலராவ�. தி
�ைற  கால1ெதா/� இ*�வைர தமி) 

ம களா� சிற�� �ைறயி� ைவ'& வழிபட�ெப0� வ
வ& இ'தி
 ேகாயி�, இத* 

வரலா�கைள அறி1& ெகா�வ& ைசவ சமய வள�.சி (� ெபாி&! இ*றியைமயாத-

தா(!. 

 

இவ�கைள ய�'&' தி�ைல  2'த� ெப
மாைன வளா�கி' தி
வ
� ெப0றவ�க� 

வியா கிரபாத� ைம1தராகிய உபம*$ �னிவ
! ம7வி* ைம'தனாக� பிற1& 

வியா கிர பாத �னிவரா� அ*பினா�, வள� க� ெப0ற இரணியவ�ம7! ஆவா�. 

இ! �னிவ�க3ட* ஒ'த கால'தவ
! சிற1த சிவேயாகியா
மாகிய தி
Bலேதவ� 

இ! �னிவ�க3ட* 2A' தி�ைல' தி
 2'திைன  காL! ேப�ெப0றவ�. 

 

கட0கைர� ப(திகளி� வள
! இய��ைடய தி�ைல ெய*7! தாவர! 

அட�1&�ளைம ப0றி, தி�ைலவன! எனG!, வியா கிரபாத �னிவராகிய 

�6�னிவ� எ�லா� ெபா
/(! சா�பாகிய இைறவைன� ெப
!ப0றாக  ெகா�� 

ேபா0றியைமயா� ெப
!ப0ற��6I� எனG!, எ�லா! வ�ல இைறவ* M�ணிய 

ஞானமயமான அ!பல'தி� ஆட� �ாிதலா� தி
.சி0ற!பல! எனG! இ'தல! 

அைழ க� ெப�வதாயி0�. சி0ற!பல! M�ணிய ஞான ெவளி. சி0ற! பல! எ*ற 

தமி). ெசா�ேல வட, ெமாழியி� சித!பர! எ*றாயி0�. 

 

எ�லா! வ�ல இைறவ* �6�னி$! பதHச6$! ேபா0ற' தி�ைல. 

சி0ற!பல'திேல. தி
 2'&. இய0ற' ெதாட�கிய கால! மிகG! 

ெதா*ைம$ைடயதா(!. தி
வா"�' தி
 ேகாயி6* ெதா*ைமைய� ேபா0�! 

தி
நாG கரச�, 

 

"மாடெமா� மாளிைகக� ம�(தி�ைல 

மணிதிக5! அ!பல'ேத ம*னி  2'ைத 

ஆ�வாச� �(வத0( �*ேனா பி*ேனா 

அணியா"� ேகாயிலா  ெகா�ட நாேன"       (6-34-3) 

 

என' தி�ைல. சி0ற!பல'தி* ெதா*ைமயிைன$! உட* இைய'&� 

ேபா0றி$�ளைம காணலா!. 
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ெபா0பதியாசிய தி�ைல' தலமான& உலக �
டனி* இதய கமலமா9 இைடகைல, 

பி�கைல, F5�ைன ெய*7! waadikaL B*�! ச1தி (! இடமா9 இைறவன& 

ஆட� நிக5! தி
வ
� நிைலயமாக' திக)கி*ற&. 

 

சிவNமிெயன� ேபா0ற�ப�! இ�பாரத நா/Aேல சிவ! ெப
 (! சிற��ைடய& 

ெத*னாடாகிய தமி) நாேடயா(!. 'ெத*னா�ைடய சிவேன ேபா0றி 

எ1நா/டவ� (! இைறவா ேபா0றி' என வ
! தி
வாசக' ெதாட�, எ�ண0ற சிவ' 

தல�கைள' த*பா0 ெகா�� விள�(! ெச'தமி) நாடாகிய ெத*னா/A* 

சிற�பிைன ந*( �ல�ப�'&வதா(!. வடேவ�கட! ெத*(மாி ஆயிைட' தமி)2� 

ந�Eலக'ைத', ெதா�கா�பியனா� 'வ�ெபாழி� Bல� த�ெபாழி� வைர��' 

எ*றா�. அவ� கால'தி� தமிழக!, ேசரநா�, பா�Aய நா�, ேசாழநா� என 

Bவைகயாக� ப( க�ெப0றி
1த&. இ! B*� நா�கைள$! �ைறேய (ட�ல! 

ெத*�ல! (ணபல! என� ப'&� பா/�� ஒ*றாகிய சி�பாணா0�� பைட 

(றி�பி�கி*ற&. ச�ககால'தி� ேசரம�டல!, பா�A ம�டல!, ேசாழம�டல! 

என ��ெப
! பிாிவாக வ( க�ெப0ற தமிழக! தி
Bல� கால'தி� ஐ1& 

ம�டல�களாக� பிாி1த&. அவ0�� ேசரநா� மைலம�டல! ெகா�(ம�டல! 

என இர�டாகG!, ேசா)நா� ேசாழ ம�டல! ெதா�ைடம�டல! என 

இர�டாகG! ப( க� ெப0றன. ேசாழநா/A0(! ெதா�ைட நா/A0(! இைடேய 

ந�நா� எ*றெதா
 ப(��! பி0கால'தி� ஏ0ப/ட&. ந�நா/A* ேமைல�ப(தி 

மலயமானா� எனG!, கீைழ�ப(தி தி
�ைன�பாA நா� எனG! ப('&ைர க� 

ெப�வதாயி0�. இ1நிைலயி� ேசாழநா/A* ெத*ென�ைலயாக' ெத* 

ெவ�ளா�!, வடெவ�ைலகளாக ம
ைதயா�!, வடெவ�ளா�!, ேமெல�ைலயாக  

(ளி� த�டைல$! ((ளி'தைல$!} ெகா�ள�ப/டன. 

 

தமிழக'தி� ேதவார ஆசிாிய�களா� பாட�ெப0ற சிவ' தல�களி� மைலநா/A� 

ஒ*�!, ெகா�(நா/A� ஏ5!, பா�A நா/A� பதினா*(!, ேசாழநா/A� 

காவிாி ( வட கைரயி� அ�ப'& B*�!, ெத* கைரயி� �0றி
ப'ேத5!, 

ஈழநா/A� இர��!, ந�நா/A� இ
ப'திர��!, ெதா*ைடநா/A� 

��ப'திர��!, &3நா/A� ஒ*�!, வட நா/A� ஐ1&! ஆக 272 தல�க� 

அைம1&�ளன. இ�(  (றி க�ெப0ற சிவ'தல�க� யாG! உலகம க� 

எ�ேலாைர$! த*பா� ஈ�'& உ9$! ெநறி கா/Aய
3! ெத9வ' 

தி
'தல�களா(!. இ'தல�க� எ�லாவ0��3! தைலைம$! சிற��! வா91த&, 

ெப
! ப0ற��6Iராகிய தி�ைல�பதிேயயா(!. இ&ப0றிேய "ெப
ைம ந*�ைடய 

தி�ைல" {4-57-4) என' தி
தாG கரF� ெப
மா* இ'தி
'தல'ைத. சிற�பி'&� 

ேபா0றி$�ளா�. 

 

தி�ைல'தவமான& ேசாழநா/A� ெகா�ளிட'தி0( வட (!, வடெவ�ளா0� (' 

ெத0(! ஆக அைம1த இட�பர�பி� வ�க கடE ( ேம0ேக ஐ1&க� ெதாைலவி� 

அைம1&�ள&. சித!பர! என வழ�க�ெப�! இ'தல! ெத*னா� கா� 

மாவ/ட'திE�ள சித!பர! வ/ட'தி* தைலைம ஊரா(!. பி0கால. 
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ேசாழரா/சியி� இCQ� ராஜாதிராஜ வளநா/�' தனிI� ெப
!ப0ற��6I� என  

க�ெவ/� களி* (றி க� ெப0��ள&. தி�ைலநகராகிய இ& (Aம க3  (ாிய 

ஊராகேவா அரச� (ாிய தைலைம நகராகேவா அரச�களா� விட�ப/ட 

பிரமேதயமாகேவா ஆகாம� தி
. சி0ற!பல�ைடய ெப
மானாகிய, 

இைறவ7 ேக$ாிய தைலைம$ைடய ெத9வ'தலமாக' திக)த6* தனிI� ெப
! 

ப0ற��6I� என� ெபய� ெப�வதாயி0� என க
த ேவ�A$�ள&. 

ெப
!ப0ற��6Iராகிய இ' தி�ைல நகைரய�'&  (Aம க� வா5! 

எ�ைல�பிடாைககளாகிய சி0R�க� F0றியைம'&�ளன. 

 

இ'தல! கிழ ேக தி
ேவ/கள'ைத$!, ெத0ேக பழ� ெகா�ளிட� ேபரா0ைற$!, 

ேம0ேக. க�ண�(Aைய$! வடட ேக மணSைர$! தன ( எ�ைலகளாக  

ெகா���ள&. இ�( (றி'த எ�ைல (� ஒ*ப& பிடாைகக� (சி0R�க�) 

அைம1&�ளன. கிழ ேக சித!பர! �ைகவ�A, நிைலய'தி0(! இCQ
 (! 

இைடேய பாலமா* எ*7! சி0�ா� இ1நகர'ைதெயா/A ஓ�கி*ற&. இதைன  

கட1ேத நக
 (� Mைழத� ேவ��!. இ.சி0றா� <ரநாராயண* ஏாியி6
1& 

தி�ைல நகாி* ெத0(�ப கமாக ஓAவ
கி*ற&. இ1நகாி* ேம0கி6
1& வட (� 

ப கமாக ஓA வ
! ஓைடெயா*� இ1நகர'தி* கிழ ேக வ
! இ�பாலமா* 

எ*7! சி0றா�ட* கல கி*ற&. இ1நகர'தி* ேம0றிைசயிE! ஆ�கா�ேக , 

ஓைடக� உ�ளன, இைவயைன'&! ேச�1& தி�ைல நகர'தி0( அணிய�ெப0ற 

மாைலேபா� அைம'&�ளன. இCேவாைடகளி� ஓ�!நீ� காவிாியா0றி6
1& வ
! 

ந*னீரா(!. இCவா� ெப
!ப0ற��6Iராகிய இ'தி�ைல' தி
நகர! 

காவிாியா0றி* ந*னீரா� Uழ�ெப0றி
 (! அழகிய ேதா0ற'திைன, 'ெபா*னி 

வைள'த �ன� U) �6I�' (தி
.சி0ற!பல ேகாைவ) என வ
! ெதாடாி� 

மணிவாசக� ெப
மா* (றி'&�ளைம காணலா!. 

 

இ'தி�ைல நகரமாகிய இ�பதி இCவி
பதா! �0றா�A� தமிழக'தி� க�வி�பயி� 

வள� (! கைல நிைலயமாக' திக)கி*ற&. கி.பி. ஏழா! �0றா�A� வா)1த 

தி
ஞானச!ப1த�பி�ைளயா�, தி�ைல�ெப
மாைன  கால1 ேதா�! வழிப/� 

வ
பவ�, தி�ைலயி* கிழ ேக$�ள தி
ேவ/கள'ைத' தா! த�(வத0(ாிய 

இடமாக  ெகா�A
1தா� என� ெபாிய�ராண! 2�கி*ற&. ஞான'தி* 

தி
G
வாகிய ஆ3ைடய பி�ைளயா� த�கியி
 (! ேப� ெப0ற 

தி
ேவ/களமான&, ெச/A நா/டரச� ெப
� ெகாைடவ�ள� அ�ணாமைல. 

ெச/Aயா� அவ�களா� நி�வ�ெப0ற அ�ணாமைல� ப�கைல கழக'ைத' 

த*னக'ேத ெப0� விள�(கி*ற&. அCவாேற கி.பி, பதினா*கா! �0றா*A� 

தி�ைலவாழ1தண� மரபி� ேதா*றி. ைசவசமய. ச1தான ஆசிாிய
� 

B*றாமவரான மைறஞான சமப1த�பா� உபேதச! ெப0�. ைசவசி'தா1த 

சா'திர�கைள$!, ேகாயி0�ராண!, தி
�ைற க�ட �ராண!, ேச கிழா� �ராண! 

�த6ய இல கிய ��கைள$! இய0றிய
ளிய உமாபதி சிவாசாாியா� அவ�க� 

த�கியி
1த இட!, சித!பர'தி* கீ)'திைசயிேல$�ள ெகா0ற�(A எ*7! 

பவி'திர மாணி க ந�Eரா(!. 
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தி�ைல 2'த�பிரா* பாA  ெகா�'த சீ/�  கவி$ட* த*ைனயைட1த ெப'தா* 

சா!பா7 ( உமாபதிசிவ! சாதிேவ�பா� க
தா& தீ ைக ெச9த
ளிய&!, அவ� 

சிவ சமாதி ெகா�ட
ளிய&! ஆகிய உமாபதி சிவாசாாியா� தி
மட! இ�ேகதான 

உ�ள&. ம1திரவழி.ெச9$! சிவதீ/ைசயிைன. ெசய0ப�'தி  கா/Aய இ�பதியிேல 

ெபாறியிய0 க�Sாி$!, ெதாழி� M/ப க�Sாி$! அைம1&�ளைம 

(றி�பிட'த கதா(!. 

 

தி�ைலநகரமாகிய சித!பர'தி� காHசி�ர! ப.ைசய�ப� ெபயரா� அைம'த 

ப.ைசய�ப* ேமனிைல�ப�ளி$!, சித!பர'தி0(  (Aநீ� வழ�கிய திவா*பகV� 

இராமசாமி. ெச/Aயா� ெபயராலைம1த இராமசாமி. ெச/Aயா� 

ேமனிைல�ப�ளி$!, ைசவ�! தமி5! வளர� �லைம' ெதா�� �ாி1த 

ஆ��கநாவல� ெபயராலைம1த ஆ��க நாவல� ேமனிைல�ப�ளி$!, தி�ைல� 

ெப
�ேகாயி� தி
�பணியி� ெப
!ப�( ெகா�ட த
ம Nஷண! இர'தினசாமி. 

ெச/Aயா� நி�விய இராமகி
Wணா ேமனிைல� ப�ளி$!, Fவாமி சகஜாந1த� 

நி�விய ந1தனா� அரF ஆ�, ெப� ேமனிைல�ப�ளிக3!, அரசின� மகளி� 

ேமனிைல� ப�ளி$! ஆக ஏ5 க�விநிைலய�க3! அரசின� கைல  க�Sாி 

ெயா*�! சிற1த �ைறயி� இய�கிவ
கி*றன. கைல ெகலா! ெபா
ளாக நி*ற 

தி�ைல.சி0ற!பலவ� எ51த
ளிய இ1நகர'திேல இ'தைகய க�வி நிைலய�க� 

கைல பயில மாணவ�கைள. ெச1ெநறியி� வள� (! ெச5�கைல நியமமாக 

நைடெப0� வ
த� மகி).சி (ாிய நிக).சியா(!. 

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

 

2. 2. 2. 2. தல�ராண%தல�ராண%தல�ராண%தல�ராண%    ெச'திக�ெச'திக�ெச'திக�ெச'திக�    

 

�*ெனா
 கால'தி� ம'திய1தன �னிவ� எ*பவ�, தா! தவH ெச9& ெப0ற 

�த�வ
 (  க�வி�பயி0சி நிர!பிய பி*ன� அறிG �0ெபா
� �5வைத$! 

அறிG�'தினா�. த1ைதயா�பா� அறிG �0ெபா
ைள உண�1த அ��த�வ�, 

சிற��ைடய தி
'தல! ஒ*றிேல ெச*� இைறவைன வழிபா� ெச9த0( 

வி
!பினா�. பி�ைளயி* வி
�ப'ைத $ண�1த ம'திய1தன �னிவ� அவைர' 

தி�ைல�பதி (. ெச�E!பA அ7�பிைவ'தா�. த1ைத ெசா�வழி நட (! 

அ��த�வ�, தி�ைலவன'ைதயைட1&, அCவிட'ேத ஓ� அழகிய தடாக�! அத* 

ெத* ப க'ேத ஓ� ஆலமரநீழ6� சிவ6�க' தி
G
வ�! இ
'தைல  க�� 

ெப
மகி)G ெகா�டா�. அ�ேக ஒ
 தவ.சாைல அைம'& ெகா�� சிவ6�க� 

ெப
மாைன� Nசி'& வ
வாராயின�. தா! நா�ேதா�! இைறவைன வழிபா� 

ெச9த0ெக*� பறி (! பலந�மண மல�கைள ஒ
நா� ஆரா91& பா�'தா�. அ! 

மல�க3� பைழயனG! ப5& ப/டனGமான மல�க� கல1தி
 க  க�� 

வ
1தினா�. 
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ெபா5& விA1தபி* மல�கைள  ெகா9தா� அைவ வ��க� ஊதியனவாக 

ஆகிவி�கி*றன. இரவிேலேய ெச*� பறி�ேபா! எ*றா�, மர! ெசறி1த 

இ கா/Aேல வழிெதாியவி�ைல. மர�களி� ஏறினாE! பனியா� கா� 

வ5 (கி*ற&. ஆதலா�, எ* ெச9ேவா! என அCவிைளய �னிவ� ெபாி&! 

வ
1தினா�. அ1நிைலயி� எ�லா!வ�ல சிவெப
மா* அ!�னிவ� �*ேன 

ேதா*றினா�. அCவிைளய �னிவ� இைறவைன வண�கி வா)'தி, ஐயேன ேதவாீைர 

வழிப�த� ேவ�A அAேய* விAய0 ெபா5தி� ெச*� மர�களி� வ5 காம� 

ஏறேவ�Aயி
'தலா� எ*7ைடய ைககா�க� �6யி* வ6ய நக�கைள-

$ைடயனவாத� ேவ��!. வழி ெதாி1& ெச�Eத0(!, ப5த0ற ந�மல�கைள' 

ெதாி1& ெகா9வத0(! கா�களிE! ைககளிE! க�க� உ�டாத� ேவ��!" 

என  (ைறயிர1& ேவ�Aனா�. எ�லா!வ�ல இைறவ7! அவ� ேவ�Aய-

வ�ணேம ஆ(க எ*� வர'திைன' த1& மைற1த
ளினா�. அ*� �த� 

அCவிைளய �னிவ�, வியா கிரபாத� (�6 கா� �னிவ�) எ*7! ெபய
ைடயரா9, 

சிவெப
மாைன' தா! வி
!பிய வ�ன! �& மல�களா� வழிபா� ெச9& 

மகி)1தி
1தா�. இCவா� �6 கா� �னிவ� வழிப/ட காரண'தினா�, 

தி�ைலவனமாகிய இ�பதி �6I� எனG! வழ�க� ெப�வதாயி0�. வியா கிரபாத 

�னிவ� உலகிய� ப0� கைள அறேவநீ கி எ�லா� ெபா
/(! சா�பாகிய 

இைறவ* ஒ
வைனேய ப0�  ேகாடாக  ெகா�� வா)1தைமயா� �6I� எ*7! 

இ�பதி ெப
!ப0ற��6I� என. சிற��ைடய அைடெமாழி$ட* தி
நாG கரF� 

ெப
மானா� ேபா0ற�ப�! சிற��ைடயதாயி0�. 

 

தி�ைல�பதியாகிய �6Iாி� வியா கிரபாத �னிவ� தி
 Bல/டான'&� 

ெப
மாைன வழிப/A
 (! நாளி�, அவ� த1ைதயா� ம'திய1தன �னிவ� 

தி�ைலைய யைட1&, த! ைம1த� ( ந0(A�பிற1த ஒ
 ம�ைகைய மணH ெச9& 

ைவ'த� ேவ��! எ*7! தம& வி
�ப'ைத ெவளியி/டா�. வியா கிரபாத
! த! 

த1ைதயா� வி
�ப'தி0( உட*ப/டா�. ம'திய1தன �னிவ�, வசி/ட �னிவாி* 

த�ைகயாைர' த! ைம1த� ( மண! ெச9& ைவ'தா�. வியா கிரபாத
! அவ� 

மைனவியா
! தி�ைலயி� த�கி இைறவைன வழிப/A
 (! நாளி�, அCவி
வ� 

ெச9த தவ'தி* பயனாக உபம*$ எ*7! (ழ1ைத பிற1த&. அ (ழ1ைதைய, 

வசி/ட �னிவாி* மைனவியா� அ
1ததிய!ைமயா� எ�'&. ெச*�, த!பாE�ள 

காமேத7 எ*7! ெத9வ�பF ெபாழி1தபாைல ஊ/A வள�'& வ1தா�. 

 

பி*ன�, �6 கா� �னிவ
! அவ� மைனவியா
! த! (ழ1ைதைய' த!ேமா� 

ைவ'& ெகா�ள ேவ��! எ*7! வி
�ப'தா�, உபம*$ைவ' தி�ைல ( 

அைழ'& வ1& இனிய தி*ப�ட�க3! தீ!பாE! ஊ/Aன�. காமேத7வி* இனிய 

பாைலய
1தி வள�1த உபம*$ ஆகிய அ (ழ1ைத, அCGணைவ$�ணா& 

உமி)1& வி/�� பசிதா�கா& அ5வ தாயி0�. அ& க�� வ
1திய வியா கிர-

பாத
! அவ� மைனவியா�! தி
Bல/டான�ெப
மா* �*� அ (ழ1ைதைய  

ெகா�� வ1& கிட'தின�, எCலா! வ�ல சிவெப
மா* அ (ழ1ைதயி* 



10 

 

ெபா
/�' ெத9வ'த*ைம வா91த பா0 கடைலேய வரவைழ'& உணவாக 

ஊ/Aனா�. உபம*$ ஆகிய அ (ழ1ைத தி
�பா0கடைல� ப
கி களி'தி
1த&. 

 

தி�ைல�ெப
மா* உபம*$ ஆகிய (ழ1ைதயி* பசி தீர� பா0கடைலயைழ'த
ளிய 

அ
/ெசயைல� 'பாவ7  காய*�பா0கடY1&' (4-107-6) என அ�பரAக3!, 

'பாE (�பாலக*ேவ�Aய5திட� பா0கடY1தபிரா*, {தி
�ப�லா��-) 

என.ேச1தனா
! (றி'&� ேபா0றி$�ளன�. �6 கா� �னிவ
! கவைல நீ�கி' 

தி
Bல/டான� ெப
மா* ச1நிதியி� சிவேயாக'திலம�1& அ�ெப
மா* 

தி
வAயி� க
'ெதா*�ப/� இ
1தா�. அ�ெபா5&' அவ
�ள'ேத, சிவெப
மா* 

ேதவதா
 வன'தி� வா)1த �னிவ�களி* ெபா
/� நிக)'திய ஐ1ெதாழி� இ*ப  

2'தி* வரலா� நிைனவி� ேதா*றிய&. அதைன' ெதாி1த அளவிேல சிவெப
மா* 

தி
 2'திய0றிய ேதவதா
 வன'தி� அAேய* இ
 க� ெபறாம� இ1தவிட'தி� 

இ
 க� ெப0ேறேன. இைறவ* ஆAய தி
 2'திைன யா* காLமா� எ�ஙன!? 

எ*�, ெபாி&! ெநHச! ெநகி)'&
கி வ
1தினா�. இ'தி�ைலய!பதிேய 

நிலGலக'தி0( ந�நாAயாயி
'தலா� இத* க�ேணதா* சிவெப
மா* 

ஐ1ெதாழி� தி
 2'& நிக)'திய
3வா*, ஆதலா� அக'ேத காLவத0(ாிய 

அ'தி
 2'திைன இ' தி�ைலய!பல'தி* க�ேண �ற'ேத$! காண�ெப�ேவ*, 

எ*� தவ கா/சியா� உண�'த வியா கிரபாத �னிவ� தி�ைல�பதியிேலேய 

தி
Bல/டான�ெப
மாைன வழிபா� ெச9& ெகா�� இ
�பாராயினா�. 

 

ேதவதா
 வன'தி� வா)1த நா0ப'ெத�ணாயிர �னிவ�க3! த!�ைடய 

தவவ*ைமயிைன$! த! மைனவியர& க0பி* தி�ைமயிைன$! எ�ணி 

எ�லாவைகயாE! தாேம உய�1ேதா� என. ெச
 (0� இைறவைன 

வழிபடாதி
1தன�. அ�ெபா5& சிவெப
மா*, தி
மா� ேமாகினியா9' த!�ட* 

வர, தா! பி.ைச' ேதவரா9' ேதவதா
 வன'தி0(. ெச*� அ�(வா5! 

�னிவ�களி* தவG�தியிைன$! அவ�த! மைனவியர& மன'தி�ைமைய$! 

ெநகிழ. ெச9தன*. அ&க�ட �னிவ�க� எ கால'&! அழிவி*றி$�ளவ* 

இைறவ* எ*பதைன$ணராம� அ! �த�வைன யழி'த� ேவ�A' தீய 

ேவ�வியிைன. ெச9தன�. அCேவ�வியி6
1& ேதா*றிய �6 இைறவ* ேம0 

பா91த&. அதைன இைறவ* அழி'& அத* ேதாைல $ாி'& உ�'&  ெகா�டன*. 

ேவ�வியி6
1& சீறிவ1த பா!பிைன' த*ைக (  க�கணமாக அணி1& 

ெகா�டன*. பி*ன� இCேவ�வியி6
1& �யலக* எ*7! ெகாAேயா* 

ேதா*றி எதி�'தன*. இைறவ* அவ* �&கிைன ெநாி$!பA வல'தி
வAயா� 

மிதி'& ெகா�டன*. அ& க�ட �னிவ�க� இைறவ* ேம0 சாபெமாழிகளட�கிய 

ம1திர�கைள ஏவின�. இைறவ* அ!ம1திர�கைள. சில!�களாக' ெதா('&' த* 

தி
வAயி� அணி1& ெகா�டா*. பி*�! அ! �னிவ�களா� க�� 

தா�கெவா�ணாத க��2'திைன ஆAய
ளினா*.. அ1நிைலயி� அ 2'தி* 

க�ைமைய' தா�கி  ெகா�ள இயலாத �னிவ� அைனவ
! மய�கி <)1தன�. 

அ&க�� இைறவன
ேக நி*ற தி
மாE! ந� க �0றா�. ேபர
ளாளனாகிய 

இைறவ*, அ! �னிவ�களி* &யர�கைள� ேபா கி அவ�க/( அ
� ெச9ய' 
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தி
Gள� ெகா��, எCGயி� (! இ*ன
� Fர (! ஆன1த' தி
 2'ைத 

அவ�க� க�� ெம9$ண�G ெப�!பA ஆAய
ளினா*. அதைன  க�ட 

உைமய!ைம$!, தி
மாE! ஏைன' ேதவ�க3! ேபாி*ப  கட6� திைள'& 

மகி)1தன�. ேதவதா
 வன'& �னிவ�க3! த! ெச
 கட�கி இைறவைன� 

பணி1&, தம& பிைழயிைன� ெபா�'த
3!பA ேவ�Aன�. சிவெப
மா7! 

�னிவ�கள& ஆணவ வ6ெயலா! தி
வA கீ) அட�கி கிட (! �யலக* பா� 

வ1& ஒ��(!பA அ
� ெச9& மைற1த
ளினா�. 

 

பி*�, தி
மா�, த! இ
 ைகயாகிய பா0கடைலயைட1& பா!பைணயி0 

ப�ளிெகா�� தா! க�ட இைறவன& ஆன1த' தி
 2'திைனேய ெய�ணி 

ெய�ணி� ெப
�களி� �ைடயரா9' &யிலாதி
1தா�. அ1நிைலயி� அவ� (� 

ப� ைகயா யி
1த ஆதிேசட* தி
மாைல� பணி1& அவ� ெகா�ட ெப
-

மகி).சி (  காரண! யா& என வினவினா*. தி
மாE! ேதவதா
 வன'தி� 

சிவெப
மா* ஆAய ஆன1த' தி
 2'தி* இய�பிைன எ�'&ைர'தா�. அதைன  

ேக/ட ஆதிேசட* அ'தி
 2'திைன' தா7! காL! ெப
 ேவ/ைக மீV�1& 

காதலாகி  க�ணீ� ம�கி நி*றா*. அவன& ெப
ேவ/ைகையயறி1த தி
மா�, 

அவைன ேநா கி 'நீ� சிவ ெப
மா7 ( அ*பராயினைமயி* இனி எம (� 

ப� ைக�பணி ெச9த� தகா&. நீ� தவH ெச9தேல ஏ0� ைடய&' எ*� 2றினா�. 

அ& ேக/ட ஆதிேசட* த* மக* அன1த* எ*பவைன' தி
மாE (� 

பா!பைணயா கி வி/� வடகயிைல ம
�( ெச*� சிவெப
மாைன நிைன1& 

அ
1தவ! �ாி1தன*. அவன& ேபர*பி* திற'ைத� பல
! அறிய.ெச9ய' 

தி
Gள� ெகா�ட சிவெப
மா*, அவ* �*ேன ேதா*றி, "யா! ேதவ 

தா
வன'தி� தி
 2'& ஆAயேபா& அCவிட! எம& 2'திைன' தா�க� ெபாறா& 

அைசG0ற&. அதனா� அ 2'திைன அ�( நிக)'தா& வி�'ேதா!. இ�ேபா& 

அதைன. ெச9த0( இ&G! இடம*�. எம& தி
 2'திைன� ெபா�'த0( ஏ0ற 

இட! தி�ைலவனேம. அ'தைகய தி�ைல ம*ற'தி* க�ேண நம& ஐ1ெதாழி� 

இ*ப'தி
 2'& எ கால'&! இைடயறா& நிக5!. அத0(ாிய காரண! இ�( 

அறிய'த(லதா(!. 

 

ம*7யி�களி* உட!�! அCGயி�க� வா)வத0( இடமாகிய உலக�! அைம�பா� 

ஒ'&�ளன. இைடகைல பி�கைல F5�ைன என உட!பி7�ேள ஓ�! B*� 

நாAகளி0 F5�ைன நாAெய*ப& ந�வி� ஓ�! நாAயா(!. இ1நிலGலக'தி0( 

இல�ைகயி* ேநேர இைட நாA$! இமய'தி* ேநேர பி�கைல நாA$! ெச�E!. 

ம0ைற ந�நாAயாகிய F5�ைன நாA தி�ைல ( ேநேர ெச�வதா(! உட!ப 

7�ேள ெச�E! ந�நாAயாகிய F5�ைனயி* ந�ேவ விள�(! ெநHச' 

தாமைரயி* அக'ேத$�ள, அ
� ெவளியிேல இைடவிடா& யா! அ
/2'& 

நிக)'&கி*ேறா!. அ& ேபாலேவ உலக'தி* ந�ேவ தி�ைல�பதியி* க� Bல 

இ6�க! உ�ள தி
Bல/டான'தி* ெத0ேக நா�ேவத�க3! காணாத அ!பல! 

ஒ*��ள&. அ'தைகய ஞானமயமான அ
ள!பல'திேல யா! எ கால'&! 

இைடவிடா& தி
 2'& நிக)'தி அ
�ேவா!. அ'தி
 2'திைன அ�ேக காL! 



12 

 

அறிG  க�Lைடேயா� பிறவி'&*ப! நீ�கி� ேபாி*பமாகிய <� ேப0றிைன' 

தைல�ப�வ�. ஆதலா� நீ இCG
விைன நீ'& �*ெனா
கா� அ'திாி �னிவ� 

மைனவியி* ெதா5த ைகயி* க�ேண ஐ1தைல. சி�பா!பாகி வ1தைமயா� நீ 

அCG
Gடேனேய நாகேலாக'& (� ெபா
1திய வழிேய ேபாவாயாக. அ1நாக-

ேலாக'தி* ந�ேவ ஒ
 மைல$ள&; அத0(' ெத0(� ப க'ேத ஒ
பில'&வார�!, 

இ
 கிற&. அ�பில'&வார'தி* வழிேய தி�ைலைய அைட1தா� அத* 

வடப க'திேல$�ள ஆலமர நிழ6ேல மைல ெகா51தாகிய, இ6�க'தி
ேமனி 

உ�ளைம காணலா!. அ�( வியா கிரபாத �னிவ* அCவி6�க'ைத� Nசி'&  

ேதா��, உ�ளா*. உ*ைன�ேபா*ேற என& தி
 2'திைன காL! 

ெப
ேவ/ைக$ட* எ*ைன வழிபா� ெச9& ெகா�A
 (! அவ7ட* நீ$! 

இ
�பாயாக; உ�க� இ
வ� (! ைத�Nச! (
வார'ேதா� 2�! சி'தேயாக 

ந*னாளி� உ.சி கால'தி� எம& ஆன1த' தி
 2'திைன நீ�க� தாிசி (!பA 

ஆAய
� �ாிேவா!" எ*� 2றி மைற1த
ளினா�. 

 

சிவெப
மா* பணி'த வ�ண! ஆதிேசட7! பதHச6 �னிவராகி நாகேலாக'ைத-

யைட1& பில'&வார'தி* வழிேய தி�ைல�பதிையயைட1தா*. �6 கா� 

�னிவ
ட* அளவளாவி அன1ேதFர! எ*7! தி
 ேகாயி6� இைறவைன� 

Nசி'தா*. ெப
!ப0ற��6I�' தி
Bல/டான'தி� இைறவைன வழிப/� 

இ
வ
! இ
1தன�. சிவெப
மா* தா! (றி'த
ளியவ�ண! ைத�Nச ந*னாளி� 

தி�ைல'தி
  ேகாயி6ேல பதHச6 �னிவ
! �6 கா� �னிவ
! ெதா5& 

ேபா0ற  2'த�ெப
மானாக' ேதா*றி, சிவகாமிய!ைமயா� காண ஐ1ெதாழி� 

இ*ப'தி
 2'திைன ஆAய
ளினா�. �னிவ� இ
வ
! க�களி� நீ�ம�க 

ெநHச! ெநகி)1&
கி' தைல ேம0 ைக(வி'& வண�கி� ேபா0றினா�க�. கா'த0 

கடGளாகிய தி
மாE! பைட'த0 கடGளாகிய நா*�க7! இ1திர* �த6ய 

ேதவ�க3! Bவாயிரவராகிய �னிவ�க3! இைறவ* ஆAய
ளிய ஆன1த 

நி
'த'திைன க�� மகி)1& ேபா0றினா�க�. அ'தி
  2'திைன க�� மகி)1த 

பதHச6$! �6�னி$! தா!ெப0ற ேபாி*ப'திைன எ�ேலா
! ெப�!பA 

அ
��ாித� ேவ��! எ*� இைறவைன இைறHசி ேவ�A ெகா�டா�க�. 

அ*� �த� தி�ைல. சி0ற!பல'திேல இ'தி
 2'& எ*�! இைடKA*றி நிக5! 

அனவரத தா�டவமாக (ேபா& ெச9யா நடமாக) நிக)1& வ
கி*ற&. 

 

வியா கிரபாத �னிவ
! நாகராசாவாகிய பதHச6 �னிவ
! 2'த�ெப
மா* 

ச1நிதியிேல பரவசரா9  க�களி� ஆன1த  க�ணீ� ம�க நி*றன�. அ�ெபா5& 

2'த�ெப
மா* அவ�க� பா0 க
ைண 2�1& 'உ�க3 ( ேவ��! வர�க� 

யாைவ' என' தி
வா9 மல�1த
ளினா�. அ1நிைலயி� வியா கிரபாத �னிவ� 

அ*பினா� மன�கசி1& தைல ேம0 ைக(வி'& நி*�, 'ெப
மாேன, அAேய* 

சிவாகம'தி0 க�டபAேய �*�ேபால நா� ேதா�! யா* ெச9கி*ற Nசைனைய 

உ�ைமயாக ஏ0ற
3த� ேவ��!. இ& தவிர அAேய* ேவ��! வர! 

ேவெறா*�மி*�' என வி�ண�ப! ெச9தா�. பதHச6 �னிவ� இைறவைன 

வண�கி நி*�, ‘எ�லா! வ�ல ெப
மாேன, நிைலயி�லாத வா) ைகைய$ைடய 
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ஆ*மா க� க�களினாேல நி*ைன இ�(' தாிசி (1ேதா�! நிைற1த 

ஞானெவளியாகிய இ.சைபயிேல அ*�
வாகிய உைமய!ைமயா
டேன இ*� 

�த� எ கால�! ஆன1த' தி
 2'திைனயாAய
ள' தி
Gள! இர�(த� 

ேவ��!', என ேவ�A  ெகா�டா�. ேதவ�க� ேதவனாகிய 2'த�ெப
மா*, 

�னிவ� இ
வ
! ேவ�Aயவ�ணேம வரமளி'த
ளினா�. �னிவ� இ
வ
! 

எ�ைலயி�லாத ெப
மகி).சியி� திைள'தா�க�. உடனி
1த எ�லா �னிவ�க3! 

ஆன1த ஆரவார! ெச9& பரவச�0றன�. வாேனா� Nமைழ ெபாழி1தன�. 

 

நம ( விள க! ெபா
1திய ஞானேம அ!பல!, ெம9$ண�வாகிய அ& 

ந!மி0பிாிவி*றி ஒ*றா$�ள&. ேபரறிவாகிய அCவறிG Nமிைய வி/��பிாியா& 

Nமி ( இதய'தான மாகிய இ'தி�ைல�பதியாக அைம1தி
 (! உட!பி7�ேள 

த�கிய ஆ*மாவிேல நா! பிாியாதி
'த� ேபாலேவ, Nமியிேல ஞான ெவளியாகிய 

இ�பதியிேல நா! நீ கமற' த�கியி
�ேபா!. ஆதலா�, ேதவ�கேள இ'தி�ைல� 

ப(திைய வைள'& ஒ
 சைபயாக அைம$�க�' என  2'த� ெப
மா* அ�(�ள 

ேதவ�கைள ேநா கி� பணி'த
ளினா�. அ& ேக/ட ேதவ�க� அ'தைகய சைபைய 

அைம�பத0( ேவ�Aய ெபா
� யா& எ*� அறி$! ெபா
/� இைறவ* 

ச1நிதியிேல மல�கைள' Vவி வண�கினா�க�. அ�ெபா5& நடராச�ெப
மா* 

ேதவ�கைள ேநா கி 'பைழய ேவதாகம ��களிேல ஞானமயமாகிய சைப ( 

இர�மய ேகாச! எ*� ஒ
 ெபய
��. அ& NGலக'தா� காL! ெபா5& 

�5ைம$! ெபா*மயமா(!' என'தி
வா9 மல�1த
ளினா�. அ& ேக/ட ேதவ�க� 

மா0ற0ற உய�1த ெச!ெபா*ைன  ெகா�� அCவிட'தி� இைறவ* ஆட� 

�ாித0ேக0ற கனகசைபைய அைம'தா�க�. 

 

அ*� ெதாட�கி அ
ளாளனாகிய நடராச� ெப
மா* சிவகாமிய!ைமயாேரா�! 

ெபா*ன!பல'திேல ேதவ� �னிவ� �த6ய யாவ
! த!�ைடய தி
 2'திைன' 

தாிசி'& உ9$!பA அ
� �ாி1& விள�(கி*றா�. 

 

இைறவன& அனவரத தா�டவ'ைத இைடவிடா& தாிசி'& மகி5! ெப
-

ேவ/ைகயா� தி
மா� நா*�க* இ1திர* �த6ய ேதவ�க3! வியா கிரபாத�, 

பதHச6 Bவாயிர �னிவ� �த6ேயா
! �'திைய ந�(! தி�ைல�பதியிேல த�கி. 

சிவ6�க� பிரதி/ைட ெச9& நடராச�ெப
மாைன நா�ேதா�! வழிப/A
1தா�க�. 

நா*�க* க�ைக  கைரயிE�ள அ1த�ேவதி எ*7மிட'ேத ஒ
 ேவ�வி ெச9ய' 

ெதாட�கினா* அCேவ�வி (' தி�ைலவாழ1தண�கைள$! ேதவ�கைள$! 

அைழ'& வ
!பA நாரத �னிவைர' தி�ைல ( அ7�பினா*. நாரத �னிவர& 

ெசா�ைல  ேக/ட �னிவ�க3! ேதவ�க3! “இ�ேக இைறவன& ஆன1த' 

தி
 2'தி* அ�த'ைத�ப
(! நா�க� ேவ�வியி* அவிைய உ�ண 

வரமா/ேடா!" எ*றன�. நாரத
! தி
!பி. ெச*� பிரமேதவ� ( வி�ண�ப! 

ெச9தா�. அ& ேக/ட பிரமேதவ� தி�ைல வன'ைதயைட1& சிவக�ைகயி� நீராA  

2'த�ெப
மாைன வழிப/�' தி
Bல/டானைர வண�கி வியா கிர-

பாதைரயைட1& அவ� வாயிலாக' தி�ைல வாழ1தண�கைள$! ேதவ�கைள$! 
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த!ேவ�வி ( வ
மா� இைசவி'& அ1த�ேவதி ( அைழ'&. ெச*� தம& ேவ� 

விைய நிைறG ெச9தா�. 

 

இமயமைல (' ெத0ேக ெகௗடேதச'ைதயா�� ெகா�A
1த அரசனாகிய 

ஐ1தாவ& ம7G ( மைனவிய� இ
வ�. அவ�களி� B'த மைனவி ( ஒ
 

ைம1த7! இைளய மைனவி ( ைம1த� இ
வ
! பிற1தன�. B'தவ� ைம1த* 

சி�க! ேபா� ெவ�ணிற�ைடய சி�கவ*ம* ஆவ*. இைளயவ� ைம1த� 

ேவதவ*ம*, Fேவதவ*ம* எ*ேபா� அழகிய வAவின�. B'ேதானாகிய 

சி�கவ*ம* எ*பவ* தா* உட0 (0ற�ைடைமயா� த*7ைடய த!பிய� 

இ
வ
� ஒ
வ� அரF�ாித0(ாிய� எ*�!, தலயா'திைர ெச9& தீ�'த�களி� 

நீராA. சிலெப
மாைன வழிப�தேல தா* ெச9த0(ாிய ெத*�! ெதளி1& த* 

வி
�ப'திைன' த1ைதயிட! வி�ண�பHெச9& காசி �த6ய தல�கைள வழிப/�, 

வழியிேல ஒ
 ேவடைன' &ைணயாக  ெகா�� காHசிைய அைட1& 

தி
ேவக!பைர வண�கினா*. ெத*னாெட�(! யா'திைர ெச9ய எ�ணிய 

சி�கவ*ம*, வழிபா�'& வ
!பA ேவடைன �*ேன அ7�பினா*. �* ெச*ற 

ேவட* "தி�ைலவன'திேல ஒ
 ெபா0றாமைர வாவி கைரயிேல ஒ
 �6ய* 

நி'திைர ெச9& ெகா�A
 கி*றா*" எ*� 2றினா*. 

 

அதைன  ேக/ட சி�கவ*ம* தி�ைல வன'ைதயைட1& சிவக�ைக கைரயிேல 

சிவைன' தியானி'& ெகா�A
 (! �6 கா� �னிவ� தி
வAகளி� வி51& 

வண�கி நி*�, சிவைன ேநா கி' தவ! ெச9$! வி
�பிைன' ெதாிவி'&  

ெகா�டா*. அவன& வரலாறைன'ைத$! தம& ேயாக  கா/சியா� அறி1& 

ெகா�ட வியா கிரபாத�, அவைன ேநா கி 'உ* த1ைத மிக �தி�1தவயதின*, 

அரசா3! கடைம உன (ாிய&. ஆகேவ நீ தவH ெச9ய எ�Lத� தகா&' எ*றா�. 

அ&ேக/ட சி�கவ*ம* தன& உட� ேநா9 அரசா/சியிைன ேம0ெகா�3த0(' 

தைடயாயி
'தைல �னிவாிட! ெதாிவி'&  ெகா�டா*. அ�ெபா5& 

வியா கிரபாத� 'நா! வ
! வைரயிE! இ�ேகநி�' எ*� சி�கவ*மைன. 

சிவக�ைக கைரயி� நி0க.ெச9& பதHச6 �னிவ
ட* 2'த� ெப
மா* 

ச1நிதிைய யைட1& அCவி
வ
! இைறவைன ேவ�A நி0க, அ!�த�வ* அ
� 

�ாி1தவ�ண! சி�கவ*மைள. சிவக�ைகயி� நீராட. ெச9தன�. அCவாேற 

சி�கவ*ம* சிவக�ைகயி� நீராAய நிைலயி� உட� ேநா9 �0�! நீ�கி� 

ெபா*னிற! ெப0� இரணியவ*மனாக எ51தா*. அ1நிைலயி� வியா கிரபாத 

�னிவ� இரணியவ*ம7 (' தி
ைவ1ெத5'& உபேதசி'& நடராச� ெப
மா* 

தி
�*ேன அவைனயைழ'&. ெச*� இைறவன& தி
 2'&' தாிசன'ைத  

காL!பA ெச9த
ளினா�. 

 

2'த�ெப
மான& தி
வ
� ெப0ற, இரணியவ*ம*, இைறவன& எ�ைலயி�லா 

ஆன1த' தி
 2'தி� திைள'& ெநHச! கசி1& ெம9!மயி� சி6��ப  க�ணீ� 

ம�கி� பல�ைற வி51& வண�கினா*. வியா கிரபாத� இரணியவன மைன 

அைழ'&  ெகா�� தி
Bல/டான�ைடயாைர$! தி
��Y.Fர�ைடயாைர$! 
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தி
வன1ேத.Fர�ைடயாைர$! வண�(6'&' த! ஆசிரம'ைதயைட1& த! 

மைனவியாைர ேநா கி 'நீ உபம*னி$G (�பி* ெபறா& ெப0றபி�ைள 

இCவிரணியவ*ம*' எ*றா�. உடேன இரணியவ*ம7! அ*ைனயி* 

தி
வAகைள வண�கினா*. அ!ைமயா
!, 'சபாநாத� தம (' த1த
ளிய இர'தின! 

இ�பி�ைள' என அ*�ட* த5வி  ெகா�டா�. இரணியவ*ம7! நா�ேதா�! 

சிவக�ைகயி� நீராA' தி�ைல� ெப
மாைன வழிப/� வியா கிரபாத
 (! 

பதHச6 �னிவ� (! ெதா�� ெச9&ெகா�� இ
1தன*. 

 

இCவாறி
 (! நாளி� ெகௗட ேதச ம*ன* ம7 த* 7ைடய அரசிைன B'த 

(மாரனாகிய இரணியவ*மைன  ெகா�� நட'&வி (!பA வசி/ட �னிவாிட! 

ேவ�A. Fவ� கமைட1தா*. ம7G (. ெச9யேவ�Aய ஈம.சட�கிைன இைளய 

ைம1த� இ
வ
! ெச9& �A'தன�. வசி/ட �னிவ� இரணியவ*மைன அைழ'& 

வ
த0ெபா
/�' தி�ைல வன'ைதயைட1& அத* வடேம0(' திைசயிE�ள 

தி
 களாH ெசA நிழ6� எ51த
ளி$�ள பிரம�ாீசைர� Nசைன �ாி1தா�. 

அதைன$ண�1த வியா கிரபாத� இரணியவ*மைன ேநா கி, 'நா! Nைசைய 

�A'& ெகா�� வ
ேவா!; நீ �* ெச�க', என�பணி'த
ள அவ* �* ெச*� 

வசி/ட �னிவைர வண�கினா*; த* த1ைத ம7 Fவ� கமைட1த ெச9திைய வசி/ட 

�னிவ� ெசா�ல  ேக/� வ
'த�0றா*. அ1நிைலயி� வியா கிர பாத
! 

பதHச6$! அ�( வ1தன�. �னிவ� Bவ
! இரணியவ*ம7 ( ஆ�த� 

2றிய
ளின�. 

 

வியா கிரபாத
! பதHச6$! வசி/ட �னிவைர அைழ'&  ெகா�� ெச*� 

சிவக�ைகயி� நீராட. ெச9வி'&  2'த� ெப
மாைன$! தி
Bல/டான 

�ைடயாைர$! தி
��Y.Fர�ைடயாைர$! தி
வன1தீ.Fர�ைடயாைர$! 

வண�(வி'தன�, வியா கிரபாத� தம& இ�ல'தி� வசி/டைர அ�& ெச9வி'தா�. 

 

ம�நா� வசி/ட �னிவ
ட* வியா கிரபாத
! பதHச6$! 2Aயி
1தெபா5& 

இரணியவ*ம* அவ�க� Bவைர$! வண�கி இ
1தன*. அ�ேபா& வசி/ட 

�னிவ� வியா கிரபாதைர ேநா கி, 'இரணியவ*மைன அைழ'&  ெச�Eவத0( 

இ�( வ1ேத*' எ*றா�. அ&ேக/ட வியா கிரபாத� இரணியவ*மைன ேநா கி 'உ* 

க
'& யா&?' என வினவினா�. அவ7! �னிவைர வண�கி நி*�, 'அAேய* 

ெபா*ன!பல வாண� (! உம (! ெச9$! வழிபா/Aைன ய*றி� பிறிெதா* 

றிைன$! வி
!ேப*' எ*றா*. அ&ேக/ட வியா கிரபாத� 'உ* க
'& இ&வாயி* 

நீ வசி/ட �னில
டேன ெச*� அரச �Aைய$! இர'தின! ெபா* �த6ய 

அரFைடைமகைள$! யாைன (திைர ேத� காலா� ஆகிய ேசைனகைள$! 

அைம.ச�கைள$! ெகா�� விைரவி� இ�( வ
வாயாக, அCவா� வ
! வழியி� 

அ1த�ேவதியி� ேவ�வி (. ெச*றி
 (! தி�ைல Bவாயிரவ�கைள$! உ*7ட* 

அைழ'&  ெகா�� வ
வாயாக' என� பணி'த
ளினா�. 
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இரணியவ*ம* 2'த� ெப
மாைன$! வியா கிரபாதைர$! அவ� 

மைனவியாைர$! பதHச6 �னிவைர$! வண�கி விைடெப0� ெகா�� வசி/ட 

�னிவ
ட* ெகௗட ேதச'ைத அைட'தா*. த!பிமா�க3! நகரம க3! 

எதி�ெகா�ள' த* நகர'தி0 ெச*�, 'தா9 �த6ேயாைர வண�கி, சில நா� அ�ேக 

த�கியி
1தா*. பி*� த!பிமா� அைம.ச� �த6ேயா
ட* தி�ைல (� �ற�ப/�, 

வழியி� அ1த�ேவதிைய அைட1& அ�கி
1த தி�ைல Bவாயிரவைர$! ேத�களி� 

ஏ0றி ெகா�� தி�ைல வன'திைன அைட1தா*. அவ7ட* வ1த அ1தண�க� 

தா�க� ஏறி வ1த ேத�கைள  கனகசைபயி* வடேம0(� ப க'தி� நி�'தி  

ெகா�� இற�கின�. Bவாயிரவ
! வியா கிரபாத �னிவ� (' த�கைள எ�ணி  

கா/Aய ெபா5& அவ
� ஒ
வைர  கானவி�ைல. அ1நிைலயி� இரவனியவ*ம* 

திைக'& நி*றா*. அ�ெபா5& அ�(�ள எ�லா
! ேக/(!பA, 'இC அ1தண�க� 

எ�ேலா
! ந!ைம ஒ�பாவ�; நா! இவ�களி� ஒ
வ�' எ*றெதா
 அ
�ெமாழி 

 

தி�ைலய!பலவாண� தி
வ
ளா� ேதா*றிய&. அ& ேக/ட அ1தண�க� அ.ச�! 

ந� க�! உைடயவரா9 த�க3 (�ேள, ஒ
வ� ஒ
வைர வண�கி எ51& 

ெபா*ன!பல'ைத வல! வ1& '2'த�ெப
மாைன� ேபா0றி அ!பல'ைத. Uழ 

இ
1தா�க�. உ'திரேவதியி� திக)1த ேவ�வி (. ெச*றி
1த Bவாயிரவ
!, 

கனகசைபயி* வடேம0(� ப(தியி� ேதைர நி�'தி இற�கின�. இ'தல�ராண. 

ெச9திைய நிைனG 2�! �ைறயி� பா�Aய நாயக'V�களி� ேத�க� ெச& க� 

ெப0��ளைம காணலா!. இரணியவ*ம* தி�ைலயி* கிழ ('திைசயிேல 

'ெகா0றவ* (A' என ஒ
 நகர! ெச9வி'& அ�கி
1தா*. அ�( அரF 

<0றி
1தா*. 

 

தி�ைலயி� எ�ேலா
! இைறவன& தி
 2'&' தாிசன! ெச9& ெகா�A
 (! 

நாளி� வியா கிரபாத �னிவ� "இரணியவ*ம* இ1நா/Aைன ஆள கடவ*: இவ* 

த!பிமா� ெகௗட ேதச'ைத ஆள கடவ�" எ*றா�. அ&ேக/� மகி)1த பதHச6 

�னிவ
! வசி/ட �னிவ
! ஏைனய �னிவ�க3! அ�பAேயயா(க' எ*றன�. 

வியா கிரபாத� இரணியவ*ம7 (' தி
மண! ெச9வி'& �AU/A� �6  ெகாA 

ெகா�'&. ேசாழ ம*னனாக. ெச9தா�. இரணியவ*ம7ைடய த!பிமா� 

விைடெப0� ெகா�� நா�வைக. ேசைனக� Uழ.ெச*� ெகௗட ேதச'ைத 

அைட1& அ1நா/Aைன ஆ/சி �ாி1தன�. இரணியவ*ம* வியா கிரபாத �னிவ� 

பணி'த வ�ண! 2'த� ெப
மா7 (' தி
வ!பல�!, தி
Bல/டாேனFர� (' 

தி
 ேகாயிE! பிற தி
�பணிக3! ெச9& நா� வழிபா/A0(! தி
விழா க3 (! 

ேவ�Aய நிப1த�கைள. ெச9தன*. இ'ெதா*ைம வரலா� உமாபதி சிவாசாாியா� 

பாAய ேகாயி0 �ராண'தி� விாி'&  2ற�ெப0��ள&. 

 

க�ணபிரா7 (. சிவ தீ ைக ெச9த உபம*$ �னிவ
! தி�ைல ( வ1& 2'த� 

ெப
மான& தி
நடன'ைத  க�� வண�கி ந�வா)G ெப0றா�. சாமேவத' 

தைலவ�க3� ஒ
வராகிய ைசமினி �னிவ� எ*பவ� ேவத! ஒ
வரா0 

ெச9ய�படா& Fய!�வா$�ள&. அ& க
ம கா�ட! ஞான கா�ட! எ*7! 
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இ
ப(திகைள-$ைடய&. இCவி
 ப(திக3� க
மகா�ட! ஒ*றிைனேய 

பிரமாணமாக  ெகா�� ேவத ேவ�விகளாகிய கிாிையகைளேய வ0��'தி மீமாHசக 

�ைல இய0றியவ� ைசமினி �னிவ�. ேவத! எ�லா! விதி, �ைன1&ைர, ம1திர!, 

(றிK� என நா�வைக$� அட�(!. இ1நா*கி7� விதிவா கிய�கேள 

பிரமாணமாக  ெகா�ள�ப�!. ேவத'&� விதி'தன ெச9தE! வில கியன 

ஒழிதEேம ெச9ய'த கன. உயி�க3 ( ேவறாக  கடG� எ*பெதா
 

ெபா
ளி�ைல. காண�ப�! உலகேம ெம9�ெபா
� எ*பன மீமாHைச �60 

2ற�ப�! ெபா
�களா(!. சிவெப
மா* பி/சாடனராகG! தி
மா� 

ேமாகினியாகG! ெச*� ஆ/ெகா�வத0( �* தா
கா வன'& �னிவ�க� இ1த 

மீமாHைச மத'ைதேய ேம0ெகா�� ஒ5கின� எ*ப&!, தா�க� ெச9த அபிசார 

ேவ�வியா� அழிGறா& சிவெப
மா* நிக)'திய
ளிய தா�டவ'திைன  க�� 

உ�ள1தி
1தி இைறவைனவழி ப/�9தி ெப0றன� எ*ப&! �*ன� 2ற�ப/டன. 

மீமாHைச �� ெச9த ைசமினி �னிவ� தம& ெகா�ைக தவ�ைடயெத*�ண�1& 

இ.சித!பர'திேல வ1& தி�ைல  2'த�ெப
மாைன வண�கி ேவத பாத=தவ! 

எ*ற ப7வலா� இைறவைன' &தி'&� ேபா0றின�. =தல!- ேதா'திர!- 

ேவதபாத!- ேவத'தினA �த� B*றAக� தம& வா காகG! நா*காமA ேவத' 

ெதாடராகG! அைமய ைசமினி �னிவராேல ெச9ய�ெப0ற ேதா'திரமாத6* 

இ1�� ேவதபாத=தவ! எ*7! ெபய
ைடய தாயி0�. 

----------  

 

3. 3. 3. 3. (
)தி* (
)தி* (
)தி* (
)தி*     தீ
)த, தீ
)த, தீ
)த, தீ
)த,     

 

எ�லா! வ�ல இைறவ* ஆ*மா க� த*ைன$ண�1& வழிப/� உ9திெப�த� 

ேவ��! ெப
�க
ைண' திற'தா� அ*ப�க� த! உ�ள'& எ�ணிய பலேவ� 

தி
G
வ�களாகிய B�'தியாகG!, அ!B�'தி ேகாயி� ெகா�ெட51த
ளிய 

தி
'தல�களாகG!, அ�( வழிபடவ
! அ*ப�களி* அக'ைத$! �ற'ைத$! 

V9ைம ெச9$! தீ�'த�களாகG! திக)கி*றா* எ*ப& ந! �*ேனா� த! 

வா)விய60 க��ண�1த ேப
�ைமயா(!. சிவெநறி. ெச�வ�களா0 ேகாயி� 

என. சிற�பி'&! ேபா0ற�ெப�! ெப
! ப0ற��6Iராகிய தி�ைல�பதி B�'தி, 

தல!, தீ�'த! எ*7! �'திற'தாE! சிற1& விள�(கி*ற&. இCG�ைமயிைன, 

 

"தீ�'த ெம*ப& சிவக� ைகேய 

ஏ'த (1தல! எழி0�6 Iேர 

B�'தி ய!பல  2'தன &
ேவ"       (சித!பர.ெச9$/ேகாைவ) 

 

எனவ
! பாட60 (மர(
பர அAகளா� எ�'&ைர'&� ேபா0றி$�ளா�. 

 

தி�ைல� ெப
� ேகாயி6� பழைமயான B�'தி அ
G
வ' தி
ேமனியாகிய 

சிவ6�க உ
வி� எ51த
ளிய தி
 Bல/டாேன.Fர�. பாதாள'தி6
1& ேதா*றிய 

மைலயி* ெகா51தாக �ைள'ெத51த B�'தி இ.சிவ6�க' தி
G
வமா(!. 
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ம'திய1தன �னிவ
ைடய ைம1தராகிய வியா கிரபாத� தி�ைல வன'தி0( வ1& 

சிவ6�க� ெப
மாைன' தம& ெப
! ப0றாக  ெகா�� வழிபா� ெச9தா�. அ& 

ப0றிேய இ'தல! ெப
!ப0ற��6IெரனG!, இ�( எ51த
ளிய சிவ6�க' 

தி
ேமனியி* ச1நிதி தி
Bல/டான! எனG!. வழ�க� ெப�வன ஆயின. 

க�களா� காண இயலாத இைறவன& அ
வ'தி
ேமனி (! க�களா0 

காண 2Aய உ
வ'தி
ேமனி (! Bலகாரணமா9' திக)வ& அ
G
வமாகிய இ. 

சிவ6�க' தி
ேமனிேய. இ1M/ப!, 

 

"காணாத அ
வி7 (! உ
வி7 (! காரணமா9 

நீணாக! அணி1தா� ( நிக) (றியா! சிவ6�க!" (ெபாிய சா கிய:) 

 

எனவ
! ேச கிழா� நாயனா� வா9 ெமாழியா� ந*( �லனா(!. இCவா� எ�லா! 

வ�ல இைறவ* த*ைன அ*பினா� வழிப�! அAயா�க� எ�ேலா� (! அவரவ� 

நிைன1த உ
வி� ேதா*றி அ
3! எ�லா' தி
G
வ�க3 (! Bலமா9' 

திக)வ& சிவ6�க' தி
ேமனிேயயாதலா�, ஒ�ெவா
 தி
 ேகாயிவிE! 

சிவ6�க'தி
G
வ! அைம1த க
வைற Bல=தான! என வழ�க�ெப�வதாயி0�. 

Bல=தான!. எ*7! வடெசா0ெறாட� தமிெழா6 ேக0ப, Bல/டான! என' 

திாி1& தி
 எ*7! அைடெமாழி ெப0�' தி
Bல/டான! என 

வழ�க�ெப�வதாயி0�. தி
�ைற ஆசிாிய�களா� பரவி� ேபா0ற� ெப0� எ�லா' 

தி
'தல�களிE! இைறவ* அ
G
வ' தி
ேமனியாகிய சிவ6�க' 

தி
G
ேடேனேய எ51த
ளியி
 க  கா�கி*ேறா! ஆயி7! தி�ைலவனமாகிய 

ெப
!ப0ற��6IாிE! தி
வா"ாிE! உ�ள சிவ6�க� ெப
மா* ச1நிதிக� 

இர�Aைன ம/�! தி
Bல/டான! எ*றெபயரா� வழ�கி வ
கி*ேறா!. 

 

"ெப
!ப0ற��6I� தி
Bல/டான'தா�” 

எனG!, 

 

"தி
வா"ாி� தி
Bல/டான'ெதH ெச�வ* தாேன" (6-30-1-10) 

 

எனG! தி
நாG கரச� சிற�பி'&� ேபா0றி$�ளைமயா� இCவழ கி* ெதா*ைம 

�லனா(!. 

 

சிவ'தல�க� எ�லாவ0றிE! தாவர! (நிைல'த தி
G
வ!) ஆக. சிவ6�க�!, 

தி
<தி ( எ51த
3! தி
ேமனியாக. ேசாமா=க1த� ச1திரேசகர� �த6ய 

தி
G
வ�க3! வழிபா� ெச9ய�ெப0� வ
வதைன  கா�கி*ேறா!. இ�(  

2ற�ெப0ற எ51த
3! தி
ேமனிக� அைன'&! தாவர! என ேம0ெசா�ல�ப/ட 

சிவ6�க' தி
ேமனியி* தி
Gலா' தி
G
வ�களாகேவ அட�(வன. தி�ைல� 

ெபா*ன!பல'தி� எ51த
ளி$�ள, 2'த� ெப
மா* தி
ேமனி$! தி
வா"�' 

தி
 ேகாயி6� எ51த
ளி$�ள தியாகராச� ெப
மா* தி
ேமனி$! அ�(�ள 

சிவ6�க' தி
ேமனிையெயா'& Bல/டான அைம�பி� அைம1தனவாகேவ 
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ேபா0ற�ெப�வனவா(!. ைசவ, சமய ஆசிாிய�க� நா�வ
! தி�ைல' 

தி
Bல/டான� ெப
மாைன� ேபா0றி� பரG! �ைறயி� தி�ைல. சி0ற!பல� 

ெப
மா* �*ேன நி*� ெச1தமி)�ப7வ�களா� பரவி� ேபா0றி$�ளா�க�. 

"சி0ற!பலேமய �0றாெவ�A�க� �த�வ* பாதேம, ப0றா நி*றாைர� ப0றா 

பாவேம” என' தி
ஞானச!ப1த
!, 

 

"(னி'த �
வ�! ெகாCைவ.ெசC வாயி0 (மி� சிாி��! 

பனி'த சைட$! பவள!ேபா� ேமனியி0 பா�ெவ�ணீ�! 

இனி'த �ைடய எ�'தெபா0 பாத�! காண�ெப0றா� 

மனி'த� பிறவி$! ேவ��வ ேதயி1த மாநில'ேத" (4-81-4) 

 

என' தி
நாG கரச
!, "�6I�.சி0ற!பல'ெத! ெப
மாைன� ெப0றாம*ேற" 

என. F1தர
! 'ெத*பாE க1தா�! தி�ைல. சி0ற!பலவ*' என மணிவாசக� 

ெப
மா7!, தி�ைல. சி0ற!பவ'தி� ஆட��ாி$! அ!பலவாண� 

தி
G
வ'திைனேய சிற�பாக� பாA� ேபா0றி$�ளைம காணலா!. இCவாேற, 

தி
வா"ாி� தி
Bல/டான'தி� எ51த
ளிய �0றிட�ெகா�ட ெப
மாைன� 

பரவி�ேபா0றிய F1தர�, "<திவிட�க� ெப
மா* �*� ெச*� ெதா5& &தி'& 

வா)1& தி
மாளிைக வல! ெச9& ேபா1தா�" (ெபாிய த�'தா/-129) என. 

ேச கிழாரAக� 2�வதாE!, தி
நாG கரச� அ
ளிய '�'& விதான! மணி� ெபா0 

கவாி' என'ெதாட�(! தி
 ஆதிைர' தி
�பதிக'தி� <தி விட�க� ெப
மானாகிய 

தியாகராச�ெப
மா* அAயா� �ைடUழ' தி
<தி ெக51த
3! 

தி
Gலா கா/சிைய� பரவி� ேபா0றியி
'தலாE!, தி
வா"ாி� �0றிட�ெகா�ட 

ெப
மா* எ51த
ளிய தி
Bல/டான! எ*7! ச1நிதிைய� ேபாலேவ தியாகராச� 

ெப
மா* எ51த
ளிய ச1நிதி$! �த*ைம$ைடயதாக� ேபா0ற� ெப0� வ1தைம 

�லனா(!. ஆFேவ தி�ைல, தி
வா"� ஆகிய இCவி
 தல�களிE��ள சிற��ைடய 

ச1நிதிகளாகG�ள இவ0ைற  (றி�பி0 �ல�ப�'&! வைகயி� இ�(�ள 

Bல'தான�ைடயா� ச1நிதி 'ெப
!ப0ற��6I�' தி
Bல/டான!' எனG!, 

தி
வா"�' தி
Bல/டான! எனG!, இன��ள அைடெமாழி ெகா�'& வழ�க� 

ெப�வதாயி0�. 

 

தி�ைல� ெப
!ப0ற��6Iாி� எ�லா!வ�ல சிவெப
மா* பதHச6$! 

�6�னி$! ேவ�A  ெகா�ட வ�ண! தி�ைல� ெபா*ன!பல'திேல 

சிவகாமிய!ைம க��களி க வாேனா�க� ேபா0ற ஆன1த' தி
 2'& 

ஆAய
�கி*றா�. இ'ெத9வ கா/சியிைன, 

 

க
மானி* உாியதேள உைடயா < கி  

கைன கழ�க� கல1ெதா6�ப அன�ைக ஏ1தி, 

வ
மான' திர� ேதா�க� ம/A' தாட 

வள�மதியH சைட கணி'& மாேன� ேநா கி 

அ
மான வா��க'தா னம�1& காண 
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அமர�கண! �A வண�க ஆ� கி*ற 

ெப
மாைன� ெப
!ப0ற� �6I ராைன� 

ேபசாத நாெள�லா! பிறவா நாேள. 

 

என வ
! தி
�பாட6� தி
நாG கரச� ெசா�ேலாவியH ெச9& கா/A$�ளா�. 

 

எ�லா! வ�ல இைறவைன  2'த�ெப
மா* தி
G
வி� ைவ'& வழிப�! �ைற 

எ கால'தி� ேதா*றிய& எ*ப& இ�(. சி1தி'த0( உாியதா(!. ெமாகHசதேரா, 

அர�பா எ*ற இட�களி� நிக)1த அக)வாரா9.சியி� கிைட'&�ள சிவ6�க! 

�த6ய ெத9வ உ
வ�களி* ஆ�சிைலெயா*� இட&காைல' V கி வல&காைல 

I*றி நி*� நட!�ாி$! நிைலயி� காண�ெப�கி*ற&. இதைன. 

சிவெப
மா7 (ாிய தி
G
வ�களி� ஒ*றாகிய நடராச� - தி
G
வ'தி* பைழய 

உ
வமாக  க
&வ� ஆரா9.சியாள�. சிவெப
மா* ம*7யி�க� உ9ய ேவ�A 

உலக�கைளெய�லா! பைட'&!, கா'&! ஒ� கி$! ஆடவ�ல 2'த�-

ெப
மானாக' திக)கி*றா* எ*ப&!, அ!�த�வன& ஆடலாேல உலகGயி�க� 

இய�(கி*றன எ*ப&!, அவ* ஆAய
3! தி
 2'திைன அவ7ட* 

பிாியாதி
1& க�� உயி�க3 ( நலHெச9பவ� அவனி0பிாியாத தி
வ
/-

ச'தியாகிய உைமய!ைமெய*ப&!, ைசவ ��களி* &ணிபா(!. இCவா� 

உைமய!ைம காண ஆட��ாி$! இைறவைன �*னிைலயா கி�பரவி� 

ேபா0�வதாக அைம1த& 'ஆ0றி அ1தண� ( அ
மைற பல பக�1&' என' 

ெதாட�(! க6'ெதாைக  கடG� வா)'&� பாடலா(!. 

 

�னிவ�க3 ( அ
மைறகைள அ
ளி.ெச9& ெப
கிவ
! க�ைகெவ�ள'ைத' த* 

சைடயி� ஏ0� ���ர'திேல தீைய. ெசE'தி வா ( மன�கட1& நி0(! 

நீலமணிேபாE! மிட0றிைன$ைடய இைறவ*, த*னா� ேதா0�வி க�ப/ட 

பலவAGகைள$! மீ��! த*னிட'ேத ஒ� கி ெகா�� உைமய!ைமயா� சீ� 

எ*7! தாள �Aவிைன' தர, ெகா� ெகா/A எ*7! 2'திைன ஆAய
ளினா* 

எனG!, அவ* ���ர�கைள ெவ*� அ1த வ*ைமயினாேல ���ர'& அGண�க� 

ெவ1& <)1த சா!பராகிய நீ0றிைன அணி1& ெகா�� பா�டர�க! எ*7! 

2'திைன ஆAயெபா5& பராச தியாகிய, அ!ைம இைட நிக5! V ( எ*7! 

தாள'ைத' த
வா� எனG!, ெகாைல' ெதாழிைல$ைடய �6ைய  ெகா*� அத* 

ேதாைல$�'&, ெகா*ைற�Nமாைல ேதாளிேல �ர�டைசய அய7ைடய 

தைலயிைன அக�ைகயிேல ஏ1தி.சிவெப
மா* காபால! எ*7! 2'திைன 

ஆAய
ளிய ெபா5& மைலமகளாகிய உைமய!ைமயா� தாள'தி* �தெல��பாகிய 

பாணிைய' த
வா� எனG!, இCவா� தாள'தி* ெதாட�(! காலமாகிய பாணி$! 

இைட நிக5�காலமாகிய V (! �A$�காலமாகிய சீ
! ஆகிய தாள  2� 

பா/ைட உமாேதவியா� உடனி
1& கா�ப, எ�லா! வ�ல இைறவ* ம*7யி�க� 

உ9திெபற ஆட��ாிகி*றா* எனG! ேம0(றி'த கடG� வா)'&� பாட6� 

ந�ல1&வனா� எ*7! �லவ� இைறவ* ஆAய ெகா� ெகா/A பா�டர�க! 

காபால! எ*7! Bவைக  2'& கைள$! �ைறேய விள கி  2றி$�ளா�. 
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வா கா� 2ற�படாம� மன'தா� (றி'த எCவைக� ெபா
/(! எ/டாம� 

ெசா�6* வர!ைப$! ெபா
ளி* எ�ைலைய$! கட1& நி*ற இைறவ*, த*ைன 

அ*பினா� வழிப�ேவார& உ�ள'தி*க� எ�ேதா� <சி நி*� ஆ�! பிரானாக' 

ேதா*றி அ
��ாிகி*றா* எ*ப& இ க6'ெதாைக  கடG� வா)'&�பாடலா� 

உண�'த� ெப�! உ�ைமயா(!. இ� பாட6� (றி க�ெப0ற Bவைக  

2'& க3� ெகா� ெகா/A எ*ப&, இைறவ* எ�லா உலக�கைள$! அழி'& 

நி*� ஆ�த6* ெகா�� ெகா/A எ*7! ெபய
ைடயதாயி0�. எ�லா'ேதவாி7! 

உய�1தவராகிய மகாேதவ* எ*7! இைறவ* அGணர& ���ர�கைள' தீI/A 

ெவ0றி  களி�பா� ைக ெகா/A நி*� ஆAய& ெகா� ெகா/A எ*7! ஆடலா(!. 

“திாி�ர! தீம�'& எாிய  க�� இர�கா& நி*� ைகெகா/A ஆ�த6* 

ெகா�ெகா/A எ*� ெபய� 2றினா�" எ*ப� அAயா� ( ந�லா�. இ 2'திைன� 

ேசரநா/A0 பைறI� எ*7! ஊாி� வா)1த 2'த. சா ைகய* எ*பா* ேசர* 

ெச�(/�வ* �* ஆA கா/Aனா* எ*ற ெச9திைய இள�ேகாவAக� 

சில�பதிகார! ந�க0 காைதயி� விள கி$�ளா�. ேத��* நி*ற திைச�க* 

காL!பA இைறவ* ெவ�ணீ0ைறயணி1& ஆAய& பா�டர�க! எ*7! 

2'தா(!. ���ர�கைள ெவ*� அ1தவ6யாேல ���ர'& அGண�க� 

ெவ1&<)1த ெவ�ணீ0ைற (சா!பைல} அணி1& இைறவ* ஆ�த6னாேல 

இ 2'& பா�டர�க! எ*7! ெபய�'தாயி0� எனG!, பா�டர�க! எ*பேத 

ப�டர�க! என' திாி1த& எனG! க
&வ� ந.சினா� கினிய�, பா�டர! 

ெவ�ைம; இ�( ெவ�ணீ0ைற  (றி'த&. ெவ�ைம வா91த தி
நீ0ைற யணி1& 

ஆ�தலா� பா�டர�க! எ*7! ெபய
ைடயதாயி0�. தி
ெவ�ணீ� 

பராச தியி* வAவமா! எ*ப&, ‘பராவணமாவ& நீ�' என வ
! ச!ப1த� வா கா� 

�லனா(!. 

 

காபால! எ*ப& சிவெப
மா* பிரமன& தைலைய  கி�ளி அக�ைகயி� ஏ1தி ஆAய 

2'தா(!. அயன&, ம�ைட ஓடாகிய பிரமகபால'ைத  ைகயிேல1தி ஆ�த6* இ& 

காபால! எ*7! ெபய�'தாயி0�. இ!B*� 2'& க3! இைறவ* 

அழி'த0ெறாழிைல, நிக)'&�கால'தி� ஆட� ெப�வனவா(!. இ.ெச9தி, 

 

"ப�E
வ! ெபய�'& நீ ெகா� ெகா/A யா��கா�" 

“ம�டம� பலகட1& ம&ைகயா� நீறணி1& ப�டர�க! ஆ��கா�" 

"தைல அ�ைக ெகா�� நீகாபால! ஆ��கா�" என 

 

வ
! க6'ெதாைக' ெதாட�களாE!, அழி'த0ெறாழிைல நிக)'&கி*ற 

கால�களிேல பாணி$! V (! சீ
! எ*� ெசா�ல�ப/ட இைவயி0ைற 

மா/சிைம�ப/ட அணியிைன$ைடய உமாேதவி கா�ப ஆA" என வ
! 

ந.சினா� கினிய� உைரயாE! ந*( �லனா(!. 

 

ஆட�மகளாகிய மாதவி, சிவெப
மா* �த6ய ெத9வ�களா� நிக)'த�ெப0ற 

ெகா�ெகா/A �த6ய பதிெனா
 ஆட�கைள$!, ஆA கா/Aய ெச9தியிைன. 
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சில�பதிகார! கடலா�காைதயி� இள�ேகாவAக� (றி'&�ளா�. ெத9வ�களி* 

ஆட�களாக அைம1த பதிெனா
 ஆட�களி� சிவெப
மா* ஆAய ெகா�ெகா/A$! 

பா�டர�க�! இட!ெப0றி
'த� காணலா!. 

 

த* அ
� வழி நி�லாதவ�கைள அ.F�'தி� பி*ன� அAைம ெகா�3! �ைறயி� 

இைறவ* இய0றிய
3! தி
  2'& க3!, அ*�ைடய அAயா�க3 ( அைமதி 

ந�(! �ைறயி� ஆ�! தி
 2'& க3! என இைறவ* ஆAய
3! 

தா�டவ'திைன இ
வைகயாக� ப('&ைர கலா!. ேதவதா
 வன'& �னிவ�க� 

மீமா!ைச �ைல, உ�ைம �ெலன  ெகா�ட மய க'தினாேல ேவத! விதி'த க
ம 

கா�ட! ஞான கா�ட! எ*7! இர�A7� க
ம கா�ட'ைதேய ேம0ெகா�� 

ஞான கா�ட'ைத ஒ& கிவி/�  க
ம�கைள ம/�! ெச9&, த! மைனவிய�-

க3 (! அ ெகா�ைகைய� ேபாதி'&, கடG� வழிபா/ைட இக)1தி
1தன� 

எ*ப&! அவ�கைள' தி
'&த0ெபா
/ேட சிலெப
மா* பி.ைச  ேகால'ைத-

$ைடயரா9, தி
மாைல அழகிய ெப�7
வி� த!�ட* அைழ'&. ெச*� 

அ!�னிவ�கள& தவ'தி�ைமயிைன$!, அ! �னிவ� மைனவியர& க0பி* 

தி�ைமயிைன$!, நிைல கல�க. ெச9தன�. அ1நிைலயிேல அ!�னிவ�க� 

ெவ(�� ஆபிசார ேவ�விைய. ெச9& அC ேவ�வியினி*�! �6 பா!� Nத�க� 

தீ �யலக*, ம1திர�க� எ�லாவ0ைற$! ேதா0�வி'& அழி க ஏவிய ேபா& 

சிவெப
மா* அவ0ைறெய�லா! தன (� அட கி ெகா�� ஆட� ெச9ய' 

ெதாட�கினா�. அCவாடைல காண�ெபறா& அHசிய �னிவ�க�, த! 

பிைழயிைன�ெபா�'&  ெகா�3!பA இைறவைன� பணி1& ேவ�Aனா�. 

அ1நிைலயி� சிவெப
மா* உமாேதவி$! தி
மாE! க�� மகிழ ஐ1ெதாழி� 

தி
 2'தாகிய ஆன1த' தா�டல'ைத ஆAய
ளினா� எ*ப&!, உலகி� 

ம*7யி�க� அைமதியைடய ஆAய அCவான1த' தி
 2'திைனேய பதHச6 

�னிவ
! வியா கிரபாத
! ேவ�A  ெகா�டபA, தி�ைல.சி0ற!பல'திேல 

ஆAய
ளினா� எ*ப&! �*ன� 2ற�ெப0றன. இ'தா�டவ�க3� பைட'த0 

ெறாழிைல நிக)'&! காளிகாதா�டவ! தி
ெந�ேவ6 தாமிர சைபயிE!, 

கா'த0ெறாழிைல நிக)'&! கGாிதா�டவ! தி
��'V�. சி0சைபயிE!, ச1தியா 

தா�டவ!, ம&ைர ெவ�ளிய! பல'திE! அழி'த0 ெதாழிைல நிக)'&! ச!கார 

தா�டவ! உலகெம�லா! ஒ��கிய ஊழி காலமாகிய ந�ளிரவிE!, 

மைற'த0ெறாழிைல நிக)'&! திாி�ர தா�டவ! தி
 (0றால. சி'திரசைபயிE!, 

அ
ள� ெதாழிைல திக)'&! ஊ�'&வ தா�டவ! தி
வால�கா/A� இர'தின 

சைபயிE!, ேம02றிய ஐ1ெதாழி�கைள$! ஒ
�ேக நிக)'&! ஆன1த' 

தா�டவ! தி�ைல.சி0ற!பல'திE! நிக5! என' தி
��'V�� �ராண! 2�!. 

 

தி�ைலயி� 2'த�ெப
மாைன வழிபா� ெச9$! Bவாயிரவராகிய 

தி�ைலவாழ1தண� எ*7! ெதாைகயAயா�கைள�ப0றிய வரலா� 2�வ& 

ெபாிய�ராண'திE�ள தி�ைலவாழ1தண� �ராணமா(!. இ��ராண' 

ெதாட க'திேல அைம1த �த6ர�� பாட�க� தி�ைல.சி0ற!பல'ைத� ேபா0றி� 

பரGவன. 
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ஆதியா9 ந�G மாகி அளவிலா அளG மாகி. 

ேசாதியா9 உண�G மாகி' ேதா*றிய ெபா
3 மாகி� 

ேபதியா ஏக மாகி� ெப�Lமா9 ஆL மாகி� 

ேபாதியா நி0(! தி�ைல� ெபா&நட! ேபா0றி ேபா0றி. 

 

எனவ
! �த0பாட�, உலக�கைளெய�லா! ேதா0�வி'& நிைலெபற.ெச9& பி* 

த*7� ஒ� கி  ெகா�3! நிைலயி� உயி� (யிரா9 எ�லா� ெபா
�கேளா�! 

கல1& நி*ற
3! இைறவ* சிவகாமிய!ைம க�� மகிழ ஆன1த'தி
 2'& 

ஆAய
3! உ
வ'தி
ேமனிைய� ேபா0�! �ைறயி� அைம1ததா(!. 

 

“க0பைன கட1த ேசாதி க
ைணேய உ
வ மாகி 

அ0�த  ேகால நீA அ
மைற. சிர'தி* ேமலா! 

சி0பர விேயாம மா(1 தி
.சி0ற! பல'&� நி*� 

ெபா0�ட* நடHெச9 கி*ற N�கழ� ேபா0றி ேபா0றி” 

 

எனவ
! பாட� அ
மைற. சிர'தி* ேமலா! ஞானெவளியிேல க0பைன ெக/டாத 

ேசாதி�ெபா
ளா9' தி
நட!�ாி1த
3! இைறவன& அ
வநிைலயிைன  

(றி�பதா(!. தி�ைல.சி0ற!பல'திேல சிவகாமிய!ைம காண ஆAய
3! 

நடராச�ெப
மா* தி
G
வ!, அ! �த�வன& உ
வ' தி
ேமனிைய$!, 

நடராச� ( அ
ேக ேம0(�ப க'திE�ள தி
வ!பல. ச கரமாகிய சித!பர ரகசிய! 

இைறவன& அ
வ' தி
ேமனிைய$! (றி�பனவா(!. ெபா*ன!பல'திேல நா� 

ேதா�! ஆ� கால�களிE! தி
மHசன� Nைச ெகா�� அ
3கிற ச1திரெமௗளீ=-

வரராகிய பAக6�க! இைறவன& அ
G
வ' தி
ேமனிைய$! (றி�பதா(!. 

ஆகேவ தி�ைல. சி0ற!பல'ேத உ
வ!, அ
வ!, அ
G
வ! என Bவைக' 

தி
ேமனிகளாக இைறவ* அம�1தி
1&, அ*ப�கள& வழி பா/Aைனேய0� அ
� 

�ாிகி*றா* எ*ப� ெபாிேயா�. தி�ைலவாழ1தண
� ஒ
வ
! ைசவசமய ச1தான 

ஆசாாிய
� நா*காமவ
!. ஆகிய உமாபதி சிவாசாாியா� தாமிய0றிய ேகாயி0 

�ராண'தி�, 

 

"ஓ�(!ஒளி ெவளிேயநி*� உல(ெதாழ நடமா�! 

ேத�கம5! ெபாழி�தி�ைல' தி
.சி0ற! பல! ேபா0றி" 

 

எனG!, 

 

"காரண� க0பைன கட1த க
ைணதி
 G
வாகி� 

ேபரண�கி 7டனா�! ெப
!ப0ற� �6I�ேச� 

சீரண�( மணிமாட' தி
.சி0ற!பல! ேபா0றி" 

 

எனG!, 
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"சி0பரமா! அ!பரமா! தி
.சி0ற!பல! ேபா0றி" 

 

எனG! இைறவ7 (ாிய அ
G
'தி
ேமனி, உ
வ'தி
ேமனி, அ
வ'தி
ேமனி 

ஆகிய Bவைக' தி
ேமனிகைள$! �ைறேய ேபா0றி$�ளா�. 

 

இ�( எ�'& கா/Aய B*� பாட0ெறாட�க3! தி�ைல.சி0ற!பல'தி� 

நா�ேதா�! நிக)1& வ
! வழிபா/� �ைறயிைன ந*( �ல�ப�'&வனவா(!. 

 

வளமா�1த தி�ைல.சி0ற!பல'தி� இைறவ* நிக)'திய
3! அ0�த' தி
 2'& 

உலக வா) ைகயி� ம க3 ( ேந
! அ.ச'ைத அக0றி ஆன1த! ந�(த0 

ெபா
/ேட நிக)வ& எனG!, இ'தி
 2'& நிகழாதாயி* உலகி� 

ெகாAேயா�களா� ேபாிட� விைள$! எனG!, அCவிைடI�கைள வில (த0 

ெபா
/�  ேகார ச'தியாகிய காளியி* ெகா��2'& நிகழேவ�Aய 

இ*றியைமயாைம ேந
! எனG! அறிG�'&! நிைலயி� அைம1த&. 

 

ேத*� க த�பைணU) தி�ைல.சி0 ற!பலவ* 

தா*� ( ச/ட! பயிEம& எ*ேன[ 

தா*� ( ந/ட! பயி*றிலேன� தரணிெய�லா! 

ஊ*� க ேவ0காளி  2/டா�கா� சாழேலா.       - தி
.சாழ�-14) 

 

என வ
! தி
வாசக! ஆ(!. 

 

�*ெபா
 கால'தி� தா
க* எ*7! அGணைன  ெகா�Eத0 ெபா
/�' 

&� ைகயா� ஏவ�ப/ட காளி, அவேனா� ேபா� ெச9& அவன& உட!ைப� பிள1த 

ெபா5&, கீேழ சி1திய இர'த'தி6
1& பி*7! பல அGண�க� ேதா*றின�. அ& 

க��, அவன& உட!பி* இர'த! கீேழ சி1தாதபA அதைன �0�! ப
கினா�. 

அதனா� இர'த ெவறி பிA'த காளி உலக உயி�கைள எ�லா! அழி க' 

ெதாட�கினா�. அ1நிைலயி� எCGயி� (1 த1ைத ஆகிய இைறவ*, அவ� �*ேன 

ேதா*றி  ெகா��2'& இய0றினா*. அ 2'தின க�ைமைய  காண�ெபறாத 

காளி தன& ெவறியட�கி இைறவ* அ
ைள� ெப0� அைமதி$0றா� எ*ப& 

�ராண வரலாறா(!. இ. ெச9தியிைன, 

 

“ெவ*றிமி( தாரகன தா
யி� மட�க  

க*றிவ
 ேகாபமி( காளிகத! ஒவ 

நி*� நட! ஆAயிட! நீ�மல� ேமலா� 

ம*ற�ம6 $!ெபாழி�ெகா� வ�A
ைவ யாேற” 

 

எனவ
! பாட6� ஞானச!ப1த� பி�ைளயா
!; 
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"ஆAனா� காளி காண ஆல�கா/ டAகளாேர"       (4--68-8) 

 

என' தி
நாG கரச
! (றி'&� ேபா0றி$�ளைம காணலா!. இCவா� காளியி* 

இர'தெவறி தணிய இைறவ* ஆAய தி
 2'& தி
வால�கா/A� ம/�ம*றி' 

தி�ைலயிE! நிக)1&�ள&. 

 

தி�ைலவன �ைடயாளாகிய காளி, அGணைர அழி'த பி*�! ேகாப! தணியா& 

ம*7யி�கைள அழி க' ெதாட�கேவ தி�ைல.சி0ற!பல�ெப
மா*, ஊ�'&வ 

தா�ட! ெச9&, காளியி* சின'ைத அட கி நீ தி�ைலயி* வட எ�ைலயிேல 

அம�1தி
�பாயாக, என ஆைண த1தன� எனG!, ஆட6� ேதா0� நாணிய 

தி�ைலவன �ைடயாளாகிய காளி இைறவ* பணி'தவாேற தி�ைலயி* வட 

ெவ�ைலயிேல ேகாயி� ெகா�� எ51த
ளி$�ளா� எனG!, தி�ைல  காளிைய  

(றி'&� �ராண வரலா� ஒ*� வழ�கி வ
கி*ற&. இCவரலா� மாணி கவாசக� 

கால'தி0( �*பி
1ேத வழ�(! ெதா*ைம$ைடய& எ*ப&, 'ேத* � க 

த�பைண U) தி�ைல. சி0ற!பலவ*' என �* எ�'& கா/Aய தி
.சாழ0 

பாடலாE!, 

 

“எழி� ெப�! இமய'& இய��ைட அ!ெபா0 

ெபா6த
 �6I�� ெபா&வினி� நட!நவி� 

கனித
 ெசCவா9 உைமெயா� காளி  

க
ளிய தி
�க' தழ(� சி�நைக 

இைறவ* ஈ�Aய அAயவ ேரா�! 

ெபா6த
 �6I�� � கிளி த
ளின� 

ஒ6த
 ைகைல உய�கிழ ேவாேன." 

 

என வ
! கீ�'தி' தி
 அகவ� ப(தியாE! ந*( விள�(!. தி�ைலைய� ப0றிய 

இ��ராண. ெச9திைய� �ல�ப�'&! நிைலயி� தி�ைல� ெபா*ன!பல'தி� 

ெத*�ற'திலைம1த நி
'த சைபயி� காளி காண ஆAய ஊ�'&வ 

தா�டவB�'தியி* ச1நிதி அைம1&�ளைம இ�(  (றி�பிட'த(வதா(!. 

 

எ�லா!வ�ல இைறவ* ம கள& அக'ைத$! �ற'ைத$! V9ைம�ப�'தி நல! 

�ாி$! தீ�'த வAவாக' திக)கி*றா* எ*பதைன, ஆ�'தபிறவி' &ய� ெகட நா! 

ஆ�'தா�! தீ�'த*' என வ
! தி
ெவ!பாைல' ெதாடரா� தி
வாதQரAக3!, 

'ெச*றா� தீ�'த�க� ஆனா�தாேம' - ( 6-78-1} எனவ
! தி
'தா�டக' ெதாடரா� 

தி
நாG கரச
! அறிG�'தி$�ளன�. அ!�ைறயி� த�க� B)( வார& 

மனமாசிைன$! உட0பிணிைய$! அறேவ நீ கி <�ேப0� இ*ப'திைன வழ�(! 

ெத9வ'த*ைம வா91த தீ�'த�களாக. சிவக�ைக �த6ய ப'&' தீ�'த�க� 

தி�ைல� ெப
�ேகாயிைல. Uழ அைம1&�ளன. அைவயாவன 
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1. சிவக�ைக:- 'தீ�'தெம*ப& சிவக�ைகேய' என  (மர(
பர Fவாமிகளா� 

ேபா0ற�ெப0ற இ'தீ�'த!, ெத*�ற'தி� தி
Bல/டான  ேகாயிைல$!, 

ேம0�ற'தி�, �0�  கா� ம�டப!, சிவகாமிய!ைம தி
 ேகாயிைல$! 

வட�ற'தி� நவ6�க' தி
 ேகாயிைல$!, கீ)��ற'தி� ஆயிர கா� 

ம�டப'ைத$! எ�ைலயாக  ெகா�� அவ0றிைடேய அைம'&�ள தடாகமா(!. 

உட0பிணியா� வ
1திய சி�கவ�ம* எ*ற ேவ1த* இ.சிவக�ைக' தீ�'த'தி� 

நீராA உட0பிணி நீ�கி� ெபா*னிற! ெப0� இரணியவ�ம* ஆயினைம, 

இ'தீ�'த'தி* சிற�பிைன ந*( �ல�ப�'&வதா(!. 

 

சிவக�ைக' தீ�'த'தி* நா0�ற�! அைம க� ெப0ற ம�டப�க3! க0பAக3! 

ேசாழம*ன� கால'&' தி
�பணிகளா(!. சிவக�ைக ம�டப உ/Fவ�களிேல 

பளி�(  க0கைள� பதி'&' தி
வாசக�! தி
.சி0ற!பல  ேகாைவ$! ஆகிய 

எ/டா1 தி
�ைற �5வதைன$! க�ெவ/A� வைரய. ெச9& ெபா
'தியவ� 

தி
�பன1தா� \காசி மட'தி* அதிப� காசிவாசி தவ'தி
 அ
ண1தி' த!பிரா* 

Fவாமிக� ஆவ�. 

 

2. (!ப தீ�'த!: இ& தி�ைல�பதி ( வடகிழ ேக, ெவ�ளா� கடெலா� 

கல (மிட'தி� அைம1த கட0�ைறயா(! ஓ� அFரைன� ேபாாி� ெவ�E! 

உபாய'திைன  க0பி (!பA ேதவ (
வானவ� வ
�னிட'திேல இ
/ 

ெபா5திேல வ1தா�. வ
ண* அவைர' தவறாக� பைகவ* என நிைன'& அவ�ேம� 

பாச'ைத வி�'தா*. அதனா� (
 இற1தா�. அ ெகாைல�பாவ! காரணமாக ஒ
 

பிசாF வAவ! ேதா*றி இர�� கா�களிE! இ
ைககளிE! ெபா
1த  க5'ெதா� 

2�!பA அவைன  க/A  கட6� <)'திய&, ெந�நா� கட6ைடேய வ
1தி  

கிட1த வ
ணE (. சிவெப
மா* மாசிமக'தி� ெவளி�ப/� அவன& பாச க/� 

அ0��ேபா!பA அ
� �ாி1தா�. அதனா� அ கட0�ைற பாசம�'த &ைற என� 

ெபய� ெப0ற&. அ'&ைறயிேல மாசிமக'திேல நீரா�பவ�க� பாச! நீ�கி 

�'தியைட$!பA வ
ண* சிவெப
மானிட'ேத வர! ெப0றா*. மகாபாதகனாகிய 

&� கட* எ*7! வணிக* படகி� ஏறி ெகா�� மாசிமக நாளி� பாசம�'த 

&ைற'ேத வ
! ெபா5& பட(ட* தா)1& �'திெப0றா* என� �ராண! 2�!. 

 

3. �6ம�:- இ& தி�ைல� ெப
� ேகாயி6* ெத* திைசயி� அைம1&�ள நீ� 

நிைலயா(!. �6 கா� �னிவ� (' த1ைதயாகிய ம'திய1தன �னிவ� வழிப/ட 

ம'திய1தேனFர! எ*7! தி
 ேகாயி� இ!ம�வி* ேம0கைரயி� அைம1&�ள&. 

இ ேகாயி�, க�ெவ/� களி� Fடைல யம�1தா� ேகாயி� என  (றி க� 

ெப0��ள&. இ ேகாயி6* எதிேர அைம1த �6ம�வி� இற1ேதா� ந0கதி அைடத0 

ெபா
/� அவ�த! எE!பிைன இ�த� ெந�நாைளய மரபாக நிைல ெப0� 

வ
கிற&. இ�( இட�ப�! எE!� கைர1& ேபாத� பல
! அறி1த ெச9தி. 

 

4. வியா கிரபாத' தீ�'த!:- இ& தி�ைல� ெப
� ேகாயி6* ேம0றிைசயி� 

வியா கிரபாத �னிவ� த! ஆ*மா�'தமாக  ெகா�� வழிபா� ெச9த தி
��Y.Fர� 
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தி
 ேகாயிE ( எதிேர அைம1த தீ�'தமா(!. தி
'ெதா�ட'ெதாைக 

அAயா�க3� ஒ
வராகிய தி
நீலக�ட  (யவநாயனா� இ*ப'&ைறயி� 

எளியரா9 ‘எ!ைம' தீ��<ராகி� தி
நீலக�ட!' என மைனவியா� 2றிய 

ஆைணெமாழியிைன மதி'& ம0ைற மாதரா� த!ைம$! மன'தி7! தீ�டா& 

ஐ!�ல*கைள ெவ*� விள�கினா�. தி
நீலக�ட (யவ
! அவ� மைனவியா
!, 

�&ைம அைட1த நிைலயி� சிவெப
மா* சிவேயாகியாராக வ1& ஓ� ஓ/Aைன' 

த1& அதைன மைறய. ெச9& மீ��! வ1& ேக/க அதைன' தர இயலாத நிைலயி� 

தி
நீல க�ட (யவனா� �&ைம� ப
வ�0ற தா�! த!மைனவி$! ஆக 

இ'தி
 (ள'தி� B)கி இளைம ெப0� எ51தன� எ*ப& வரலா�. �&ைம� 

ப
வ'தினராகிய தி
நீலக�ட நாயனா
! அவ�த! மைனவியா
! இ'தீ�'த'தி� 

B)கி இளைமெப0� எ51தைமயா�, இ'தீ�'த! இளைம ஆ கினா� (ள! எ*�!, 

இ (ள'தி* ேம0 கைரயிE�ள தி
��Y.Fர� தி
 ேகாயி� இளைம ஆ கினா� 

ேகாயி� எ*�! வழ�க� ெப�வன ஆயின. 

 

5. அன1த தீ�'த!;- இ& தி�ைல� ெப
� ேகாயிE ( ேம0றிைசயி� பதHச6 

�னிவ� ஆ*மா�'தமாக வழிபா� ெச9த அன1தீ.Fர' தி
 ேகாயிE ( �*ேன 

அைம1&�ள தீ�'தமா(!. 

 

6. நாகேசாி தீ�'த!:- பதHச6 �னிவ� நாகேலாக'தினி*�! பில'&வார வழியாக' 

தி�ைல ( ஏறிவ1த இட'திE�ள தீ�'தமாத6* இ& நாகேசாி தீ�'த! என� ெபய� 

ெப0ற&. இ'தீ�'த! அன1தீ.Fர� தி
 ேகாயிE ( வட ேம0ேக அைம1&�ள&. 

 

7. பிரமதீ�'த!:- இ& தி�ைல�ெப
� ேகாயிE ( வட ேம0( Bைலயி� சி�கார' 

ேதா�� என வழ�(! தி
 களாHேசாியி� உ�ள&. இ (ள'தி* ேம0ேக 

வசி/ட�னிவரா� வழிபா� ெச9ய�ெப0ற தி
களாHெசAGைடயா� தி
 ேகாயி� 

அைம1&�ள&. இ�( எ51த
ளி$�ள இைறவ7 (� பிரம�ாீச� எ*7! 

தி
�ெபய
��. பிரம�ாீச� ச1நிதியி� இ'தீ�'த! அைம1தி
'தலா� இ& 

பிரமதீ�'த! எ*7! ெபய� ெப�வதாயி0�. 

 

8. சிவ� பிாிைய:- இ'தீ�'த! தி�ைல� ெப
� ேகாயிE ( வடதிைசயி�, 

தி�ைலவன �ைடயாளாகிய தி�ைல  காளியி* தி
 ேகாயிE ( �*ேன உ�ள&. 

 

9. தி
�பா0கட�:- இ'தீ�'த! தி�ைல�ெப
�ேகாயி6* வடகிழ (' திைசயி� 

அைம1&�ள&. வியா கிரபாத �னிவ
ைடய இள�(ழ1ைதயாகிய உபம*$ 

காமேத7வி* பாைல உ�ண�ெபறா& வ
1தி அ5த நிைலயி�, தி�ைல' 

தி
Bல/டான� ெப
மா* உபம*$ வாகிய (ழ1ைத உ�� பசி தீ
!பA தி
�பா0 

கடைலேய தி�ைல ( வரவைழ'த
ளினா* எ*ப& �ராண வரலா�. 

'பாE (�பாலக* ேவ�A அ5திட� பா0கட� ஈ1த பிரா*' என' தி�ைல 

இைறவைன� ேபா0�வ� ேச1தனா�. உபம*$வி* ெபா
/�' தி
�பா0கட� வ1த 

ெபா9ைகயாக' திக)வ& இ'தீ�'தமாத6* இ& தி
�பா0கட� என வழ�க� 
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ெப�வதாயி0�. இ' தீ�'த'திைனெயா/A வடகைரயி� அைம1த& 

தி
�ெப
1&ைற எ*7! தி
 ேகாயிலா(!. சித!பர'தி* கீ)'திைசயி� 

ப�ணசாைலயி� மாணி கவாசக� சிவேயாக! �ாி1தி
 (! நிைலயி� பா�Aய 

நா/A� (
வாக எ51த
ளி' த!ைம ஆ�� ெகா�ட
ளிய ஆ*மநாதைர$! 

சிவேயாகா!பிைகைய$! தி
�ெப
1&ைறயி� தி
வA உ
வி� ைவ'& வழிபா� 

ெச9த& ேபாலேவ, தி�ைலயிE! ெப
1&ைற� ெப
மாைன' தி
வA உ
வி� 

ைவ'& வழிப/� மகி)1தா�. இ.ெச9திைய��ல�ப�'&! �ைறயி� ெத0( 

ேநா கிய ச1நிதியாக இ'தி
�ெப
1&ைற' தி
  ேகாயி� அைம1& உ*ள&. 

இ ேகாயி� விமான'திE�ள க� ெவ/A� இ& தி
�ெப
1&ைற என  (றி க� 

ெப0��ளைம காணலா!. 

 

10. பரமான1த 2வ!:- இ& தி�ைல. சி0ற!பல'தி* கீ)�ப க'தி� ச�ேடFர� 

ச1நிதி ( அ
கி� அைம1&�ள தி
மHசன  கிண� ஆ(!. 

 

சிவ வAவாகிய சிவக�ைக �த� ேபாி*ப வAவாகிய பரமான1த 2வ! ஈறாக உ�ள 

இ� ப'&' தீ�'த�களிE! தி�ைல� ெப
மானாகிய சிவெப
மா* ைத அமாவாைச 

ேதா�! தீ�'த! ெகா�'& அ
�வ�. இ� ப'&' தீ�'த'திE! சிெப
மாைன 

வழிப/� உட* ெச*� நீராAயவ�க� இ!ைம ம�ைம நல�கைள ஒ
�( ெப0� 

இ*��வ�. 

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

4. 4. 4. 4. தி�!ேகாயி�தி�!ேகாயி�தி�!ேகாயி�தி�!ேகாயி�    அைம��அைம��அைம��அைம��    

 

தி�ைல நகர'தி* ந� நாயகமாக' திக5! தி�ைல. சி0ற!பலவ� தி
 ேகாயி� 

ஏற (ைறய நா0ப'& B*� ஏ க� நில�பர�பி� அைம1&�ள&. எ5நிைல  

ேகா�ர�க� நா*கிைன$! அத* �ற'ேத அைம1த ந1தவன� பர�ைப$! 

உ�ளட கிய நிைலயி� ெவளி� �ற'ேத ெப
 மதி� Uழ� ெப0��ள&. 

ேகாயி0�றமதிலாகிய இ&, <ர�ப நாய க� மதிெலன வழ�க� ெப�கி*ற&. எனேவ 

இ& ம&ைரைய ஆ�ட <ர�ப நாய க� எ*பவரா� ப5& பா�'&' தி
�பணி 

ெச9ய� ெப0றெதன' ெதாிய வ
கி*ற&. இ!மதி6* நா0�ற�! எ5நிைல  

ேகா�ர�க3  ெகதிேர Mைழவாயி�க� அைம1&�ளன. இCவாயி�களி* வழிேய 

ேகாயி67� ெச*றா� எ5நிைல  ேகா�ர�கைள' ெதாட�1& அைம1த 

ெப
மதி�க�, ேகாயி6* உ/�ற'ேத தி
மாளிைக� ப'தியிைன உைடயனவா9 

விள�(த� காணலா!. எ5நிைல  ேகா�ர�களி* உ/�ற'ேத அைம1த B*றா! 

பிரகார! இராஜா க� த!பிரா* தி
<தி எ*7! ெபய
ைடய&. இராஜா க� 

த!பிரா* எ*ப& B*றா! (ேலா'&�க7 (ாிய சிற��� ெபயரா(! (Incrsiption 80 

of 1928). ஆகேவ இ�பிரகார'திலைம1த தி
மாளிைக�ப'தி இCேவ1தனா� 

தி
�பணி ெச9ய�ெப0றெதன  ெகா�3த� ெபா
1&!. கிழ (  ேகா�ர'தி* 

வழியாக  ேகாயி67�ேள Mைழவத0( �* அ ேகா�ரவாச6* ெவளி��ற'ேத 

ேகா�ர'ைத ஒ/Aய நிைலயி� ெத* ப க'ேத விநாயக� ேகாயிE! வடப க'ேத 

F�பிரமணிய� ேகாயிE! அைம1&�ளைம காணலா!. கிழ (  ேகா�ர வாச6* 
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ெத* பற'ேத இ  ேகா�ர'ைத� ப5& பா�'&' தி
�பணிெச9த காHசி�ர! 

ப.ைசய�ப �த6யா�, அவ� தம ைகயா� உ
வ. சிைலக� மாட�களி� 

அைம1&�ளன. 

 

ேசாழரா/சியி� க/ட�ெப0ற இ ேகா�ர வாயி6� பரத சா'திர'தி0 2றிய வ�ண! 

�0ெற/�  கரண�கைள. ெச9$! ஆட� மகளி
ைடய சி0ப வAவ�கைள 

அைம'& அழ(�ப�'தியவ* ப�லவ மரபினனாகிய இர�டா! 

ேகா�ெப
Hசி�கனாவா*. இவன& பAவ! இ ேகா�ரவாயிE� வட ேம0(� 

ப க'ேத ெத0( ேநா கிய மாட'தி� இட! ெப0��ள&. இ ேகா�ர வாயிE� 

Mைழ1& B*றா! பிரகார'ைத அைட$! நிைலயி� ேதா*�! ந1தி ம�டப! 

தி
Bல/டான� ெப
மா* ச1நிதிைய ேநா கி� �ற'ேத அைம க� ெப0றதா(!. 

இ�பிரகார'திைன வல! வ
! ெபா5& கிழ (  ேகா�ர'தி* எதிேர ெத*ப கமாக. 

சிறி& த�ளிய நிைலயி� தி�ைல� ெப
�ேகாயி6* உ� வாச� அைம1&�ளைம 

காணலா!. கிழ கி6
1& வலமாக. ெச*றா� ெத0(  ேகா�ர'தி* எதி��ப க'ேத 

கைதயா6ய*ற ந1திய! ெப
மா* அைம1&�ள க� ம�டப�! இத* பி* �ற'ேத 

ப6]ட�! இைண1&�ளைம காணலா!. ெவளி��ற'ேத$�ள இ1ந1தி 

உ�ேள$�ள நடராச� ெப
மா* ச1நிதிைய ேநா கிய நிைலயி� அம�1&�ளைம 

(றி�பிட'த கதா!. ந1தி ம�டப'தி* ெத*�ற'ேத$�ள ெத0(  ேகா�ர! 

ெசா கசீய* எ*7! சிற��� ெபய
ைடய �தலா! ேகா�ெப
Hசி�கனா� 

தி
�பணி ெச9ய� ெப0றைமயி* ெசா க சீய* எ*7! ெபய� ெப�வதாயி0�. 

B*றா! (ேலா'&�க7 (� பைட'தைலவனாகG! அவ* மகைள மண1த 

மணவாள� ெப
மாளாகG! விள�கிய ப�லவ� தைலவனாகிய ேகா�ெப
Hசி�க* 

இ ேகா�ர'ைத ஆ��ேதா�! ப5&பா�'த0ெகனேவ ெச�க0ப/� மாவ/ட! 

ஆ'தா� எ*�! சி0றாைர' தானமாக ெகா�'&�ளா*. இ ேகா�ர வாயி6* 

உ/�ற'ேத பரத நா/Aய கரண�கைள �ல�ப�'&! மகளிர& ஆட0சி0ப�க� 

அைம க�ெப0��ளன. இ  ேகா�ர வாயி6* ேம0ப(தியி� உ/�ற'ேத வட ( 

ேநா கிய நிைலயி� �
க� ெப
மான& தி
G
வ! ேகா�ர'ைதெயா/A 

அைட1&�ள&. ெத0(� பிரகார'தி* ேம0(� பாதியி� கிழ ( ேநா கிய ச1நிதியாக 

� (�ணி விநாயக� ேகாயி� அைம1&�ள&. ெத*பாEக1தா�! தி�ல* 

சி0ற!பலவைன வழிபா� ெச9த0 ெபா
/�' ெத0(  ேகா�ர வழிேய Mைழ1& 

வல! வ
! ெபா5& �க�பி� இ�பி�ைளயா� ேகாயி� அைம1தி
�பதா� இ�( 

எ51த
ளிய விநாயக� ெப
மா* �க  க/டண விநாயக� என� ெபய� 

ெப0றாெரனG! அ�ெபயேர பி0கால'தி� � (�ணி விநாயக� என' திாி1& 

வழ�க� ெப0றெதனG! க
&வ� ஆரா9.சியாள�'. 

 

� (�ணி விநாயகைர' தாிசி'தவ�க� ேமைல  ேகா�ர வழியாக ெவளிேய ெச*� 

அ ேகா�ர'தி* ெத* ப(தியி� ேம0( ேநா கிய நிைலயி� �ைட��. சி0பமாக 

அைம க� ெப0��ள க0பக விநாயகைர' தாிசி'த� வழ க!. தல விநாயகராகிய 

இ�பி�ைளயா� (ேலா'&�க ேசாழ விநாயக� என இ ேகாயி0 க�ெவ/A� (றி க� 

ெப�கி*றா�. இ� பி�ைளயாைர வண�கிய பி*ன�, ேமைல  ேகா�ர'தி* வழியாக 
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மீ��! உ�ேள வ1& அ ேகா�ர'தி* வடப க'ேத கிழ ( ேநா கிய நிைலயி� 

�ைட��. சி0பமாக அைம1&�ள �
க�ெப
மாைன வழிப�த� மர�. 

இ'தி
 ேகாயி6� வ�ளி ெத9வயாைன ஆகிய ேதவிய� இ
வ
! இ
�ற'ேத நி0க 

�
க�ெப
மா* மயி� மீ& அம�1&�ளா�. இ.ச1நிதியி� �
க�ெப
மா7 (' 

த!பியரா! ேப� ெப0ற நவ<ர� வAவ�க� இட! ெப0��ளன. இ.ச1நிதியி� 

மயி�க� இர���ளன. அவ0�� ஒ*� �
க* Uர7ட*, ேபா� ெச9$! 

நிைலயி� மயிலா9 வ1த இ1திரைன$!, ம0ெறா*� ேபாாி* �Aவி� மயிலா9 வ1த 

Uரைன$! (றி (!. 

 

இ.ச1நிதியி* ேந� வட ேக ெச*றா� கிழ ( ேநா கிய நிைலயி� மீனா/சி 

F1தேரFவர� தி
 ேகாயிE! அத* அ
ேக �0� கா� ம�டப'ைதெயா/A' 

ெத0( ேநா கிய வாயிைல$ைடய <ரபா�Aய* தி
ம�டப�! 

அைம1தி
'தைல  காணலா!. தி�ைலயி� சிவக�ைக  கைரயி* ேம0ேக மணவி0 

2'த* கா6�கராய* எ*பவனா� க/ட� ெப0ற& �0� கா� ம�டபமா(!. 

இ& வி கிரமேசாழ* தி
�ப�டப! எ*7! ெபய
ைடயெத*ப& 

இ!ம�டப'தி* ப*னி
 V�களி� அ�ெபய� ெபாறி க� ெப0றி
'தலா� 

அறியலா!. இ! ம�டப! கிழ ேக சிவக�ைக' தீ�'த'ைத ேநா கிய �க�� 

வாயிைல$ைடயதா9 இர�� ப க�களிE! பAகைள� ெப0��ள&. இ'தைகய 

�0� கா� ம�டப'ேதா� ஒ*றாக இைண க�ெப0�' ெத*�ற 

�க�பிைன$ைடயதா9 அைம க�ெப0றேத �0(றி'த <ர பா�Aய* 

தி
ம�டபமா(!. இ!ம�டப'திE�ள சில V�களி� <ரபா�Aய* 

தி
ம�டப! எ*7! ெபய� ெபாறி க� ெப0றி
'தைல  காணலா!. பா�Aய 

ம*ன�க� த�(ல நாயகராகிய ெசா க6�க� ெப
மா* மீனா/சி ய!ைம தி
 

�*னிைலயிேலேய �A UA ெகா�3த� மர�. இ!மரபிைன ெயா/Aேய 

சைடயவ�ம* <ரபா�Aய* எ*பா* தா* �AUA  ெகா�3த0( வா9�பாக 

இ!ம�டப'ைத ெயா/A மீனா/சி F1தேரFவர� தி
 ேகாயிைல க/A 

அ�ெப
மா* �*னிைலயி� கி.பி. 1267-ஆ! ஆ�A� இ! ம�டப'தி� 

<ராபிேடக�! விஜயாபிேடக�! ெச9& ெகா�டா* என' ெதாிகிற&. 

<ரபா�Aய* ம�டப'& (  கிழ ேக சிவக�ைகைய ேநா கிய நிைலயி� தி
 Bல 

விநாயக� தி
 ேகாயி� அைம1&�ள&. இ ேகாயி� ெத* �ற'தி� ஒ
 Vைண$! 

வட�ற'தி� Fவைர$! உைடயதா9 அைம1&�ளைமயா� இ ேகாயி� ஒ0ைற கா� 

ம�டப! என வழ�க� ெப�கி*ற&. 

 

�0� கா� ம�டப'தி* வடப க'ேத அைம1த& சிவகாமிய!ைம 

தி
 ேகாயிலா(!. சிவகாம  ேகா/ட! எ*7! ெபய
ைடய இ  ேகாயி�, கி.பி. 

1118 �த� 1136 வைர ஆ/சி�ாி1த வி கிரம ேசாழனா� க0றளியாக அைம க� 

ெப0றதா(! வி கிரம ேசாழ* கால'தி� ெதாட�க�ெப0ற இ ேகாயி� தி
�பணி 

இவ* மக* இர�டா! (ேலா'&�க ேசாழ* கால'தி� நிைறG ெச9ய�ெப0ற&. 

கிழ ( ேநா கிய ச1நிதியாகிய இ'தி
  ேகாயி6*, �க�பிE�ள ெசா க/டா* 

ம�டப! தி
வ�ணாமைல ஆதீன'தைலவ� ஒ
வரா� அைம க� ெப0றதா(!. 
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சிவகாமி அ!ைம ேகாயி6* �க�பிலைம1த ேகா�ர வாயி�, அ1த��ர� ெப
மா� 

தி
வாச� எ*7! ெபய
ைடயதா(!. வி கிரம ேசாழ* பைட'தைலவனாகிய 

மணவி0 2'த* கா6�கராய* எ*பவ* சிவகாமிய!ைம தி
 ேகாயிைல. U)1த 

தி
.F0�! தி
மாளிைக�ப'தி$! அைம'&�ளா*. அ1த��ர� ெப
மா� வாச� 

வழிேய அ!ைம ேகாயிE/ ெச*� ெவளி�பிரகார'ைத வல!வ
! ெபா5& 

ெத*கீ)' திைசயி� ேம0( ேநா கியவா��ள சி'திர �'திர� ேகாயிைல$!, 

தி
மாளிைக� ப'தியி* (ற�களி� ெதாட�1& அைம1&�ள இைச கைல. ஆட0 

கைல ப0றிய அழகிய சி0ப�கைள$! காணலா!. வட (� பிரகார'தி� 

அ�ைமயிலைம க�ெப0ற \ச கர'ைத$! \ச�கரா.சாாியா� தி
G
வ'ைத$! 

காணலா!. அ!ைமயி* ேகா�ர வாயிைலெயா/A உ�ேளயைம1த �* ம�டப! 

மர'தினா� அைம க�ெப0ற& ேபா*ற ேவைல�பா�ைடய க
�க� V�கைள$! 

ேம0 2ைரைய$! உைடயதா9. சி0பேவைல�பா�கைள� ெப0� விள�(கி*ற&. 

நீள�! அகல�! உைடயதா9 அைம க�ெப0ற இ!ம�டப'தி� ெகாAமர'தி* 

வல� ப க'தைம1த ேம0 2ைரயிேல தா
கா வன'& �னிவ�களி* ெச
 கிைன 

அட (த� ேவ�A. சிவெப
மா* பி.ைச  ேகால! உைடயரா9 ேமாகினி 

வAGைடய தி
மாEட* ெச*ற&!, இைறவன& ேபரழகிY�ப/ட �னிவ� 

மைனவிய� த!வசமிழ1& ஆைட அவிழநி*ற நிைல$!, தி
மாலாகிய ேமாகினியி* 

வAவழகிY�ப/� ைமய� ெகா�ட �னிவ�க� தம& தவ'திைன ெநகிழவி/ட 

த*ைம$! ஆகியகா/சிக� வ�ண ஓவியமாக வA க�ெப0��ளன. 

இ!ம�டப'தி� பா�வதிேதவியி* தி
வ
/ ெப
ைமைய விள (! ஓவிய  

கா/சிக� வைரய� ெப0றி
'தைல  காணலா!. �* ம�டப'தி* வழியாக உ�ேள 

ெச*� உ/பிரகார'ைத வல! வ1& சிவகாமிய!ைமைய'தாிசி'& அ*ைனயி* 

தி
வ
ைள� ெபறலா!. சிவகாமிய!ைம தி
 ேகாயி� ேகா�ரவாச6* வட�ற'ேத 

மகிஷாFர ம�'தனியாகிய &� ைகயி* ச1நிதி வட ( ேநா கி அைம1&�ள&. 

இ.ச1நிதி கி.பி. பதி* B*றா! �0றா�A� அ�டாபரண ேதவ� எ*7! 

ெத9வ'& (ாிய தி
 ேகாயிலாக விள�கிய&. இ ேகாயி0 Fவாி� 

வைரய�ெப0��ள க�ெவ/� களா� இதைன அறியலா!. &� ைகைய 

வழிப/டபி* சிலகாமிய!ைம ேகாயி6* வடப க'ேத பா�Aய நாயக! எ*7! 

ெபய
ைடய தி
 ேகாயி6� அ��க� ெப
மா* கிழ ( ேநா கிய நிைலயி� மயி� 

மீதம�1& வ�ளி ெத9வயாைன எ*7! ேதவிய
ட* த*ைன வழிப�! அAயா� ( 

அ
� �ாிகி*ற ெத9வ  கா/சிைய  காணலா!. இ ேகாயி� யாைனகளாE! 

யாளிகளாE! இ5 க�ப�! ேத� வAவி� அைம க� ெப0��ள&. இ!ம�டப'தி* 

நா0�ற�களிE! உ�ள கீ)  (ற�களி� ஆட� பாட� ப0றிய அழகிய சி0ப�க� 

இட! ெப0��ளன. இ�(�ள V�க� B*றா! (ேலா'&�கனா� க/ட� ெப0ற 

திாி�வன <ேர.Fர'தி� அைம1&�ள &ா�கைள� ேபா*� �5&! சி0ப 

ேவைல�பா� நிைற1தளவா9 விள (தலாE!, B*றா! (ேலா'&�க7 (ாிய 

பா�Aயா� த!பிரா* எ*7! சிற��� ெபயரைம�பி� பா�Aய நாயக! எ*7! 

ெபயரா� இ ேகாயி� வழ�க� ெப0� வ
தலாE! இ'தி
 ேகாயி�, B*றா! 

(ேலா'&�கனா� க/ட�ெப0றி
'த� ேவ��! என  க
த ேவ�A$�ள&. 

தமிழக'தி� �
க�ெப
மா* ேகாயி� ெகா�ட தி
'தல�களி� �
க� 
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ெப
மா7 ெகன அைம1த மிக� ெபாிய அழகிய ச1நிதி இ�பா�Aய நாயக' 

தி
 ேகாயிேலயா(!. இ'தி
 ேகாயி� ம�டப ேம0 2ைரயி* உ/�ற'ேத 

க1த�ராண வரலா�! �
க7 (ாிய ஆ�பைட <�க3! ந! ப*னி
 

தி
�ைறயாசிாிய�க� தி
G
வ�க3! எழி� மி கவ�ண ஓவிய�களாக 

வைரய�ெப0��ளைம (றி�பிட'த க&. இCேவாவிய�கைள வைர1& 

இ'தி
 ேகாயிE ( B*� �ைற (ட�5 (. ெச9தவ�க� சித!பர! அணிகல 

வணிக� த
மNஷண! ெச. இர'தினசாமி. ெச/Aயா� அவ�க3! அவ�த! 

ைம1த�க3! ஆவ�. 

 

இ'தி
 ேகாயிைல ெயா/A அைம1த வட (  ேகா�ர! விஜயநகர ம*ன� கி
Wண 

ேதவராயரா� தி
�பணி ெச9ய� ெப0றதா(!. இ ேகா�ர வாயி6* உ�ேள 

கி
Wண ேதவராய� சிைலவAவ! கிழ ( ேநா கிய மாட'தி� உ�ளைம காணலா!. 

இ ேகா�ர'தி* உ/ப க'ேத ெத0( ேநா கிய நிைலயி� �
க�ெப
மா* 

தி
G
வ! ேகா�ர'ைத ெயா/Aய �ைட��. சி0பமாக அைம1&�ள&. 

இ.ச1நிதியி� அற கடGளாகிய இயம* தி
G
வ! இட! ெப0��ளைம காணலா!. 

 

பா�Aய நாயக'தி* கிழ ேக சிவக�ைக' தீ�'த'தி* வடேம0( Bைலயி� ஒ*ப& 

சிவ6�க�க� எ1த
ளிய (sic. எ51த
ளிய) நவ6�க! ேகாயி� உ�ள&. F1தர� 

பாAய தி
' ெதா�ட' ெதாைகயி� தி
நீலக�ட  (யவனா� �த� தி
நீலக�ட� 

பாணனா�, சைடயனா�, இைசஞானியா� ந!பியா"ர�வைர$�ள அ�ப'& B*� 

தனியAயா�க3!, தி�ைலவாழ1தண� �த� அ�பாE! அA.சா�1தா� ஈறாகG�ள 

ஒ*ப& ெதாைக அAயா�க3!, இட! ெப0��ளன�. இCெவா*ப& 

ெதாைகயினைர$!, சிவ6�கவAவி� ைவ'&� ேபா0�! நிைலயி� அைம1&�ளேத 

இ1த நவ6�க! தி
 ேகாயிலா(!. இ ேகாயி� தி
'ெதா�ட'ெதாைகK.Fர! 

எ*ற ெபயரா� க�ெவ/� களி� (றி க�ெப0��ள&. இ  ேகாயிைல ஐ!ப& 

ஆ��க3 ( �* சிவனAயா� ஒ
வ� �&�பி'&  க/A$�ளா�. 

 

நவ6�க! தி
 ேகாயிE ( ேந� கிழ ேக சிவக�ைக' தீ�'த'தி* கீ)�ப க'தி� 

அைம1&�ள ம�டப! ஆயிர கா� ம�டபமா(!. �த0(ேலா'&�க ேசாழ* 

கால'தி� வா)1த மிழைல நா/�ேவ� க�ட* மாதவ* எ*பா*, 

தி�ைலய!பல'தி* வடகீ)'திைசயி� ெசா*னவா� அறிவா� (கழறி0றறிவாராகிய 

ேசரமா* ெப
மா� நாயனா�) ேகாயிE!, �ராண �� விாி (! �ாிைச மாளிைக$! 

வாிைசயாக அைம'தா* எ*� ெச9$� வAவி� அைம1த க�ெவ/� ஒ*� 

2�கிற&. க�ட* மாதவனா� க/ட� ெப0ற �ராண ம�டப'ைத உ�ளட கிய 

நிைலயி� விாி1த இட�ைடயதாக அைம க�ெப0றேத இCவாயிர கா� ம�டப!. 

இதைன  க/Aயவ* B*றா! (ேலா'&�க ேசாழ* என ஆரா9.சியாள� 

சதாசிவப�டார'தா� க
&வ�. அ�ைமயி�, இ!ம�டப'ைத� ெப
! ெபா
/ 

ெசலவி� ப5& பா�'&' தி
�பணி ெச9தவ� ஆ^� ெப
நில கிழா� த
ம Nஷண! 

M. இர'தினசபாபதி பி�ைளயவ�களாவ�. இC வாயிர கா� ம�டப'தி�தா* 

ேச கிழா� நாயனா� இய0றிய தி
'ெதா�ட� �ராண! அர�ேகறிய&. தி�ைலயி� 
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ஆ��ேதா�! நிக5! ஆனி'தி
மHசன விழாவிE!, மா�கழி' தி
வாதிைர 

விழாவிE!, ஒ*பதா1 தி
நாளி� ேதாி� எ51த
ளி நா*( ெப
<திகளிE! 

உலா�ேபா1த நடராச�ெப
மா7! சிவகாமி அ!ைம$! அ*றிரG இ! ம�டப'தி� 

எ51த
ளியி
1& ம�நா� விAய0காைல தி
மHசன! ெகா�ட
ளி, ந�பக6� 

இ�கி
1& �ற�ப/� நட! ெகா�ட 2'தரா9 அAயா�க3 (' தி
வ
/ கா/சி 

ந�கி  கீைழவாயி� வழிேய சி0ற!பல'&� ெச*� �(1த
�வ�. ப'தா! தி
நாளி� 

திக5! இ' தி
நடன  கா/சிேய தி
  2'&' தாிசன! என. சிற�பி'&� 

ேபா0ற�ெப�கி*ற&. 

 

சி0ற!பல'தி� ஆட� �ாி$! 2'த� ெப
மாைன ஆயிர கா� ம�டப'ேத 

எ51த
ள. ெச9& மீ��! சி0ற!பலமாகிய ஞான ம*ற'ேத �(1த
ள.ெச9$! 

இ'தி
விழா நிக).சியான&, ம*7யி�களி* ெநHச' தாமைரயி� பயி�' &A�பாக 

இைடவிடா& நட!�ாி1 த
3! 2'த�ெப
மாைன ெநHச'தினி*�! எ51த
ள. 

ெச9&, �
வ ந�வி� தியானி'&, ஆ� ஆதார�க3 (! அ�பா0ப/டதா9 உ.ச1 

தைல (ேம� ப*னிர�� அ�(ல! உய�1& விள�(!. ேம6டமாகிய ஆயிர இத)' 

தாமைர ேம� எ51த
3!பA ெச9&, �த�வன& தி
வ
ேளா� ஒ*றியி
1&, அ! 

�த�வைன ம�பA$! ெந0றி ( ேநேர �
வ'& இைட ெவளியி0 க�� ேபா0றி, 

மீ��! ெநHச'தாமைரயி� எ51த
ள. ெச9$! சிவஞான. ெச�வ�கள& 

அக�Nைச �ைறயிைன நிைனGப�'&வதா(!. சிவஞான. ெச�வ�களி* அக'ேத 

நிக5! இ' தி
 2'&த தாிசன'ைத உலகம க� பல
! �ற'ேத க�� உ9தி 

ெப�! நிைலயி� நிக)'த� ெப�வேத நடராச� தாிசன விழாவா(!. 

தி�ைல.சி0ற!பலமாகிய ம*ற! உலக �
டன& ெநHசமாகிய ஞான 

ஆகாயமாகG!, இ�(�ள ஆயிர கா� ம�டப! Bலாதார! �த� ஆ ைஞ 

வைர$�ள ஆ� ஆதார�க3 (! அ�பா0ப/�' தைலயி* ேம6டமாக' திக5! 

(சக=ரார!) ஆயிர! இத)' தாமைரயாகG!, சி0ற!பல'& (! ஆயிர கா� 

ம�டப'& (! ந�ேவ (ேலா'&�க ேசாழ* தி
மாளிைக கிழ ( வாயிைல 

ெயா/Aயைம1த �கம�டப! �
வ ந�வாகG! அைமய , 2'த� ெப
மா* 

சிவகாமிய!ைம காண ஆயிர கா� ம�டப'தி6
1& �கம�டப! வைர$�ள 

எ�ைலயிE!, �கம�டப'தி6
1& சி0ற!பல! வைர உ�ள எ�ைலயிE!, 

தி
 2'& நிக)'திய
3! இ'தி
 நடன  கா/சியான&, சிவஞான. ெச�வ�களா� 

அக'தி0க� ெகா�� பா�'த0(ாிய தி
 2'&' தாிசன'ைத உலக ம க� 

அைனவ
! �க'தி0க� ெகா�� பா�'& உ9$! வ�ண! நிக)'த� 

ெப�வதா(!. B*றா! பிரகார'ைத வல!வ1தவ�க� ேகாயி67�ேள �(த0(  

கிழ கிE! ேம0கிE! ஆக இர�� வாயி�க� அைம1&�ளன. அCவிர�ட7� 

ேம0றிைசயி� அைம1&�ள வாயிE (  (ேலா'&�க ேசாழ* தி
மாளிைக' 

தி
வாயி� என7! ெபய� க�ெவ/� களி0 காண�ப�கி*ற&. எனேவ இைறவ* 

தி
Gலா� ேபா(� கால'தி� எ51த
3! கீைழ'தி
 வாயிைல  (ேலா'&�க 

ேசாழ* தி
மாளிைக  கீைழ'தி
வாயி� என  (றி�பி�த� ெபா
'த�ைடயதா(!. 

B*றா! பிரகார'தி6
1& கிழ ( வாயி� வழியாக  ேகாயி6* இர�டா! 

பிரகார'தி� Mைழகி*ேறா!. இ�பிரகார! இர�டா� (ேலா'&�க ேசாழனா� 
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அைம க�ெப0றைமயி* (ேலா'&�க ேசாழ* தி
மாளிைக என  க�ெவ/A0 

(றி க�ெப� கி*ற&. இ
ப'ெதா
 பAகளைம1த கீைழ வாச6� நி*� ேம0ேக 

ேநா கினா� 2'த� ெப
மா* ஆட��ாி$! ெபா*ன!பல! எதிேர ேதா*�த� 

காணலா!. இர�டா! தி
.F0ைற வல! வ
! வழியி� ெத0(� பிராகார'திேல 

தி�ைலய!பலவாண� ச1நிதியி� ப6]ட'&ட* நி�வ�ெப0��ள 

ெகாAமர'திைன$! அத* ெத* பாலைம1த நி
'த சைபயிைன$! க�� 

வழிபடலா!. 

 

இைறவ* காளி$ட* ஊ�'&வ தா�டவ B�'தியாக ஆட� �ாி$! தி
ேமனி 

இ1நி
'த சைபயி� கிழ ( ேநா கிய ச1நிதியாக அைம க�ெப0��ள&. 

இ!ம�டப'தி* ெத0(� ப க'ேத வட ( ேநா கிய நிைலயி� சரபB�'தியி* 

ச1நிதி அைம1&�ள&. இ.சைப (திைர N/Aய ேதாி* அைம��ைடயதா9 

அைம க� ெப0றைமயி* இ& ேத�ம�டப! எனG! வழ�க�ெப�!. இ! 

ம�டப'திலைம'&�ள V�க� திாி�வன <ேர.Fர'திலைம1&�ள V�க� 

ேபா*� சி0ப அைம��ைடயனவா9 விள�(வதாE!, இ!ம�டப'தி* வடப க! 

கீேழயைம1த (ற/A� தி�ைலய!பல� ெப
மாைன  ைக2�பி'ெதா5! நிைலயி� 

B*றா! (ேலா'&�க ேசாழன& உ
வ! அைம க� ெப0றி
'தலாE!, 

அCேவ1தன& வழிப� ெத9வமாகிய சரபB�'தியி* ச1நிதி இ�( 

அைம1தி
'தலாE! ேத� ம�டபமாகிய இ1நி
'த சைபைய க/Aயவ* B*றா! 

(ேலா'&�க ேசாழேன எ*பதைன ந*( உணரலா!. இ!ம�டப'தி* ந�விE�ள. 

ேம02ைர தி�ைல. சி0ற!பல'ைத� ேபாலேவ மர'தினா� அைம க�ெப0�. 

ெச!�' தக� ேவ/ட ெப0��ளைம காணலா!. இ!ம�டப'திE�ள சி0ப�க� 

யாG! சி0ப கைல வ�Eந�களா� விய1& பாரா/ட'த க கைல M/ப�! 

வன�ப��ைடயனவாக விள�(கி*றன. 

 

நி
'த சைப ( ேம0(' திைசயி� கிழ ( ேநா கிய ச1நிதியாக� ��டாீகவ�6' 

தாயா� ச1நிதி அைம1&�ள&. அத* வட�ற'ேத அைம1த ம�டப' Vணி� ெத0( 

ேநா கிய நிைலயி� Vணி� பாலத�டா$தபாணி ச1நிதி அைம1&�ள&. அ�கி
1& 

ேமைல�பிரகார'தி* வழிேய ெச�E! ேபா& (ேலா'&�க ேசாழ* ேமைல 

வாயிE ( எதிேர கீ)� �றமதிைலெயா/A ேமேல தி
�ைற க�ட விநாயக� ச1நிதி 

ேம0( ேநா கிய நிைலயி� அைம1&�ள&. அத* கீேழ தா$மாேனFவர� 

தி
G
வ�! விநாயக� தி
G
வ�! அைம1&�ளன. இ�பிரகார'தி* வடேம0( 

Bைலயி� சமயாசாாிய� நா�வ� தி
G
வ�!, அதன
கி� ெத*�ற'ேத 

ச1தானாசாாிய� நா�வ� தி
G
வ�!, அத* ெத*�ற'ேத ேவதாகம'தி
�ைற  

ேகாயிE! கிழ ( ேநா கிய ச1நிதிகளாக அைம க�ெப0��ளன. சமயாசாாிய� 

நா�வ� ( விமான! அைம'&!, ச1தானாசாாிய� தி
G
வ�கைள விமான! �திதாக 

அைம'&!, தி
�ைற ேகாயிைல விமான'&ட* அைம'&! (டநீரா/� விழாைவ. 

சிற�பாக நிக)'திய ெப
ைம த
ைம யாதீன! இ
ப'தாறாவ& (
மகாச1நிதான! 

தி
�ெப
1தி
 ச��க ேதசிக ஞானச!ப1த பரமாசாாிய Fவாமிக� 

அவ�க3 (ாியதா(!. இ. ச1நிதிகைள வண�கி  கிழ ( ேநா கி வட (� பிரகார 



35 

 

வழிேய ெச*றா� அத* வட ப(தியி� ெப
!ப0ற��6I�' தி
Bல/டான! என� 

ேபா0ற�ெப�! ெதா*ைம' தி
 ேகாயிைல  காணலா!. அ�(� �6 கா� 

�னிவரா� Nசி க�ெப0ற சிவ6�க�ெப
மா* கிழ ( ேநா கி எ51த
ளி$�ளா�. 

ெத0(ேநா கிய நிைலயி� உைமய பா�வதி அ!ைமயா� எ51த
ளி$�ளா�. இCவி
 

ச1நிதிகைள$! வழிப/� மீ��! ேம0(ேநா கி' தி
Bல/டானைர வலமாக 

வ
!ெபா5& விமான'தி* ெத*�ற'தி� வ�லப கணபதிைய$! ேமாகன 

கணபதிைய$!, ஆலம� ெச�வராகிய த/சணாB�'திைய$! க�� வழிபடலா!. 

அ�கி
1& வட (� ப கமாக' தி
!பி, தி
Bல/டான விமான'ைத வல!வ
! 

நிைலயி� ேம0(�ப க'ேத B'த பி�ைளயா�, தலவி
/ச!, சிவ6�க! �த6ய 

தி
G
வ�க� அைம1&�ளைம �லனா(!. வட (�ப க'ேத தி
'ெதா�ட' 

ெதாைகயா0 ேபா0ற�ெப0ற தனியAயா� ெதாைகயAயா� தி
G
வ�க3!, 

அவ�கள& வரலா0ைற வ('தைம'த ந!பியா�டா� ந!பியி* தி
G
வ�!, 

ெதா�ட�சீ� பரGவாராகிய ேச கிழா� நாயனா� தி
G
வ�! அைம1த 

ச1நிதிைய க�� வழிபடலா!. தி
Bல/டாேனFவர விமான'தி* வடப க'ேத 

அைம1த ச�[Fவரைர வண�கி கிழ (��றமாக' தி
!பினா� சிவ6�க' 

தி
G
வி� அைம1&�ள அ�ணாமைலயாைர வண�கி, மீ��! கிழ ( ேநா கி' 

தி
!பி. ெச�Eமிட'&  கீைழ�பிரகார Bைலயி� அைம1த அல�கார 

ம�டப'ைத  காணலா!. அ�கி
1& ெத0( ேநா கி மீ��! ேம0(�ப கமாக' 

தி
!பினா� தி
Gலா. ெச�E! பHசB�'திக� �த6ய எ51த
3! தி
ேமனிக� 

அம�1&�ள ேபர!பல'ைத  க�� தாிசி கலா!. ேதவசைபெயன வழ�(! 

இ�ேபர!பல! ந�ேவ ெச��'தக� ேபா�'த� ெப0ற 2ைரயிைன$ைடயதா9' ெத* 

திைச ேநா கி அைம1த வாயிைல$ைடயதா9 விள�(கி*ற&. இ�கி
1& ேம0( 

ேநா கினா� 2'த� ெப
மா* எ51த
ளி$�ள ெபா*ன!பல�! அ�(. 

ெச�Eத0(ாிய கிழ ( வாயிE! அCவாயி� வழிேய - சி0ற!பல'ைத. UழG�ள 

�த0 பிரகார'ைத அைடயலா!. தி�ைல� ெபா*ன!பல'ைத. Uழ' 

தி
மாளிைக�ப'தி$ட* அைம1த இ!�த0 பிரகார! வி கிரம ேசாழ* 

தி
மாளிைகெயன  க�ெவ/� களி0 (றி க�ெப0��ள&. இத* ந�ேவ இைறவ* 

ஐ1ெதாழி� ஆட� �ாி$! சி0ற!பல!, ெபா* ேவய�ெப0ற 

ேம02ைரைய$ைடயதாகG! ேமேல ஒ*ப& கலச�கைள-$ைடயதாகG!, 

நா0�ற'&! ச1தன� பலைககளா� அைட க� ெப0றதாகG!, கிழ கிE! ேம0கிE! 

ஏறி.ெச�Eத0(ாிய தி
வL க* தி
வாயி�கைள-GைடயதாகG! 

அைம1&�ள&. இத* �க�பி� ந1திய! ெப
மா* எ51த
ளிய �க ம�டப! 

அைம1&�ள&. சி0ற!பல'தி* எதிேர$�ள �க ம�டப'திைனெயா/A  கிழ (� 

ப க'தி� ெச��'தக� ேபா�'த�ெப0றதா9 க
� க0�ா�க� தா�க�ெப0றதா9 

உ�ள மர 2ைர அைம1&�ள&. இ&, �*ம�டபமாகிய கனகசைபயிேல 

ஆ�கால�! ச1திர ெமௗY=வரராகிய பAக6�க'தி0( நிக5! அபிேடக'ைத 

அ*ப� பல
! நி*� தாிசி'த0ெகனேவ அைம க� ெப0றெதன' ெதாிகிற&. 

இ�கி
1& வலமாக. சிறி& ேம0ேக ெச*றா� ெத*பாEக1தா�! தி�ைல. 

சி0ற!பல� ெப
மா* ச1நிதிைய அைடயலா!. இ�( நி*ற வ�ணேம அ!பலவ� 

தி
 2'திைன  க� தாிசி கலா!. சி0சைபயிE�ள சித!பர ரகசிய'ைத$! 



36 

 

2'த�ெப
மாைன$! சிவகாமிய!ைமைய$! அLகி. ெச*� வழிப�ேவா� 

சி0சைபயாகிய சி0ற!பல'தி0(! கனகசைபயான �* ம�டப'தி0(! இைடேய 

ேம0�ற'&! கீ)��ற'&! அைம1த தி
வL க* தி
வாயி� வழியாக ஏறி.ெச*� 

�* ம�டப'தி� நி*� க�� தாிசி'த� மர�. �* ம�டபமாகிய கனகசைபயி� 

2'த�ெப
மாைன ேநா கிய நிைலயி� ந1திய! ெப
மான& தி
G
வ! 

அைம1&�ள&. தி�ைல. சி0ற!பலவைன� Nசி (! தி�ைல வாழ1தண�க� கனக 

சைபயி6
1& சி0சைபயி7�ேள ெச�Eத0(ாிய இைண�பாக ஐ1&பAக� 

அைம க� ெப0��ளன. இ�பAக� பHசா/சர�பAக� என வழ�க�ெப�!. 

இ�பAகளி* இ
�ற'&! இவ0ைற' தா�(! நிைலயி� &தி ைக $ைடயகளி0றி* 

{யாளியி*) ைகக� அைம1&�ளைமயா�, இதைன' தி
 களி0��-பAெயன 

வழ�(த� ைசவ இல கிய மரபா(!. தி
 கடQ� உ9யவ1த ேதவநாயனா� 

தி
G1தியாாி* வழி �லாக இய0றிய �ைல இ�பAயி� ைவ'தேபா&, இ� 

பAயிலைம1தகளி� இ'�ைல  2'த� ெப
மா* தி
வAயி� ைவ'த& எ*�! 

அ&ப0றி அ1�� தி
 களி0��பAயா� என� ெபய�ெப0ற ெத*�! வழ�(! 

வரலா� இ! மரபிைன  (றி�பதா(!. 

 

2'த� ெப
மா* அ!ைமகாண ஆட��ாி$! அ!பல'ைத' தி
.சி0ற!பல! எனG!, 

அCவ!பல'தி* ேம� ெபா*ேவய� ெப0ற �கடாகிய �ற�ப(திைய� ேபர!பல! 

எனG! ஞான ச!ப1த� பி�ைளயா� (றி�பி'&� ேபா0றி$�ளா�. 

 

"நிைறெவ� ெகாAமாட! ெந0றி ேந�தீ�ட� 

பிைறவ1 திைறதா (! ேபர! பல1தி�ைல. 

சிைறவ� டைறேயாவா. சி0ற! பலேமய 

இைறவ* கழேல'& மி*ப மி*பேம”       -- என வ
! 

 

தி
�பாட� ெபா*ம*ற'தி� இைறவ* ஆட� �ாி$! உ�ப(திைய. சி0ற!பல! 

எனG!, ெபா* ேவ91த ேம0ப(திைப� ேபர!பல! எனG! (றி'&� 

ேபா0றி$�ளைம காணலா!. தி
நாG கரF� ெப
மா* இ.ச1நிதிைய' தி�ைல. 

சி0ற!பல! எனG! தி�ைலய!பல! எனG! பாA� ேபா0றி$�ளா�. 

தி
Bலநாயனா� ெபா*ன!பல! என இதைன� ேபா0�வதா� அவ� கால'திேலேய 

இ!ம*ற! ெபா*னினா� ேவய� ெப0றி
1த& எ*ப& ந*( விள�(!. 

வா7லக'& உ�ள ேதவ�கேள தி�ைல�ெப
மாைன' ெதா5& ேபா0றி 

இCவ!பல'ைத� ெபா*னினா� ேவ91தா�க� என ேகாயி0 �ராண! 2�!. 

இ 20� ( ஆதாரமாக, 

 

“�5&! வா7ல க'&ள ேதவ�க� 

ெதா5&! ேபா0றி$1 Vயெச! ெபா*னினா� 

எ5தி ேம91தசி0 ற!பல  2'தைன 

இ5ைத ேய*மற1 ெத�ஙன! உ9வேனா"       -என வ
! 
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தி
நாG கரச� தி
 (�1ெதாைக அைம1&�ள&. இ'தி
� பாட6� Vய 

ெச!ெபா*னினா�, எ5திேம91த சி0ற!பல! என தி
நாG கரF�ெப
மா* 

(றி�பி�தலா� இCவ!பல'தி� ேவய�ெப0ற ெபா0றக�க� ஒCெவா*றிE! 

தி
ைவ1ெத5'& எ5த�ெப0��ளைம அறிய�ப�!. தி
.சி0ற! பலமாகிய 

ெபா*ன!பல'தி� அ�ப'& நா*( ைக.சா'& க� உ�ளன. இைவ அ�ப'& 

நா*( கைலகைள  (றி�பன எ*ப�. அ!பல �க/A�, இ
ப'ேதாராயிர'& அ� 

�� ெபா*ேனா�க�. ேவய�ெப0��ளன. இைவ ஒCெவா
நா3! மனித�களாகிய 

ந!மேனா� வி�! B.சி* எ�ணி ைகைய உண�'&வன. ெபா*ேனா�களி0 

ெபா
'த�ெப0ற ஆணிக� எ5ப'தீராயிரமா(!. இைவ மா1த
ைடய Fவாச 

இய க'தி0( ஆதாரமாகிய எ5ப'திர�� நாAகைள உண�'&வன. இ! ம*ற'தி* 

�ற'ேத ெவ�ளி'தக� ேபா�'த� ெப0ற பலகணிக� ெதா�_0றா�! 

ைசவசி'தா1த' த'&வ�க� ��ப'தா�! அவ0றி* விைளவாகிய த'&வ�க� 

அ�ப&! ஆகிய ெதா�_0றா� த'&வ�கைள உண�'&வன. சி0ற!பல 

வாயி6லைம1&�ள தி
 களி0��பAக� ஐ1&! தி
ைவ1 ெத5'ைத 

உண�'&வன. சி0ற!பல'தி7�ேள பிரணவ தீப'தி� சித!பர ரகசிய! 

அைம1&�ள&. சதாசிவ]ட'தி� 2'த�ெப
மா7! சிவகாமிய!ைம$! 

எ51த
ளி$�ளன�. ந�ேவயைம1த ]ட'திE�ள ப'&' V�களி� நா*( நா� 

ேவத�கைள$! ஆ� ஆற�க�கைள$! உண�'&வன. இ!ம*ற'திE�ள மர' 

V�க� இ
ப'ெத/�! இ
ப'ெத/�. சிவாகம�கைள உண�'&வன. 

பதிென/� க0R�க� பதிென� �ராண�கைள  (றி�பன. ேமE�ள ஒ*ப& 

கலச�க� ஒ*ப& வாயி�கைள (றி�பன. இ!ம*ற'தி* த'&வ அைம��, 

 

ஆ� சா'திர!, நாEேவதமதி� V� ஆகம�க� இ
ப'ெத/�ட* 

ஐ!ெப
! Nத�க� பதிென� �ராண�க� அாியசி� V� உ'திர! 

ஏ�கைல அ�ப'& நாE ைக!மா நா/A எ5ப'திர�டாயிர! 

எழி� வாி.Fட* ஆணி �வன! இ
�0றி
ப'தி னாE! 

(லG சி0ேறா� இ
ப'ேதா ராயிர�! 2�! அ� ��! ஆக' 

ேத�ெமா
 ெப
 <� க/A விைளயா�! உைம சி�<� க/A ய
ேள 

சிவகாமF1தாி ெய7! ெபாிய விமைலேய' சி�<� க/A ய
ேள. 

 

எனவ
! சிவகாமிய!ைம பி�ைள'தமி)� பாட6� விாி'&  2ற�ெப0றி
'த� 

அறிய'த(வதா(!. 

 

தி�ைல.சி0ல!பலமாகிய இ'தி
வ
� நிைலய'திேல எ�லா! வ�ல இைறவ*, 

� க�க3! நா*( தி
 கர�க3! உைடயவராகG!, இள!பிைற, பா!�, 

ஊம'தந�மல� க�ைக த�கிய சைடம(ட! உைடயவராகG!; �6'ேதாலாைட 

�ைன1தவராகG!; நீறணி1த ேமனி$! (மி� சிாி���ைடயவராகG!; த* 

இட�ப க'ேத உ�ள சிவகாமிய!ைமயா� க��களி க ஆன1த' 

தி
 2'திைனயாAய
3! கா/சி கா�ேபா� ( எ கால'&! ேபாி*ப'திைன 

ந�(! அ0�த  கா/சியா(!. இCவ0�த  கா/சிைய' தி
நாG கரF Fவாமிக� தா! 
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பாAய ேகாயி� தி
வி
'த� பதிக�க� இர�AE! விளி'&ைர'&� 

ேபா0றி$�ளா�. 2'த�ெப
மாைன வழிப�ேவா� இ'தி
�பதிக�கைள 

இ.ச1நிதியி* �*னி*� பாA� ேபா0�வாராயி* அைன'&! ேவடமா! அ!பல  

2'தனா� நிைன�பவ� மன! ேகாயிலா  ெகா�வ� எ*ப& தி�ண!. நடராச� 

ெப
மா* எ51த
ளி$�ள சதாசிவ]ட'ைதெயா/A நடராச� ெப
மா7 ( 

வல�ப க'ேதயைட1த பிரணவ ]ட'தி� சித!பர ரகசிய! என�ப�! அ
வ' 

தி
ேமனியாகிய ச1நிதி அைம1&�ள&. ெப
ெவளியாக இைறவ* விள�(1 

திற'ைத� �ல�ப�'&! இ&, வி�வ� ெபா*னித) மாைல ெதா�கவிட�ப/�  

க���' திைரயினா� மைற க� ெப0��ள&. இதைன' தாிசி�ேபா� 

தி�ைலவாழ1தண� உ�ளி
1& திைரவில கி, க0Nர தீப! கா/�! நிைலயி� 

சி0ற!பல'தி� அைம1த பலகணி வாயிலாகேவ �ற'ேத நி*� க�� வழிப�த� 

ேவ��!. நடராச� ெப
மா7 ( அ
ேக மாணி க  2'தராகிய இர'தின 

சபாபதியி* தி
G
வ! அைம1த ேபைழ$! பAக6�க! அைம1&�ள ேபைழ$! 

ைவ க� ெப0��ளைம காணலா!. தி�ைல. சி0ற!பல'திேல, அ
வ' 

தி
ேமனியாகிய சித!பர ரகசிய'ைத$! உ
வ' தி
ேமனியாகிய 2'த�ெப
மா* 

தி
G
வ'ைத$! அ
G
வ'தி
ேமனியாகிய பAக6�க'ைத$! ஒ
�ேக க�� 

தாிசி கலா!. 2'த�ெப
மா* தி
G
வ'ைத அதிகார சிவமாகிய மாேகFவர 

B�'த�க� இ
ப'ைத1த7� ஒ*றாகிய சபாபதி எனG!, அ!B�'த�க/(! 

அ�பா0ப/ட ேபாக சிவமாகிய சதாசிவB�'தியி* ேமலான த'&வ! கட1த நிைலயி� 

உ�ள ஆன1த தா�டவB�'தி எனG! ஆகம�க� இ
திறனாக  2�கி*றன. 

ம(டாகம! 2�! நடராச வAவ! த'&வ�கட1த ஆன1த' தா�டவ வAவமா(!. 

காமிக! �த6ய ஆகம�க� 2�! நடராச� ச1நிதி பாிவார ச1நிதி எனG!, 

ம(டாகம� 2�! நடராச� ச1நிதி Bல'தான. ச1நிதி எனG! ப('& ண�த� 

ேவ��!. இ. சிற���ப0றிேய தி�ைல� ெப
�ேகாயி6*, வழிபா� ம(டாகம'ைத 

அAெயா0றியெதன' தி�ைல  கல!பக ஆசிாிய� (றி'&�ளா� என க
த 

ேவ�A$ள&. 

 

தி�ைல.சி0ற!பலவைர வண�கி, அCவ!பல'ைத. U)1த �த0பிரகார'திE�ள 

2'தா�! விநாயக� இ6�ேகா0பவ�, அ��க�ெப
மா* ஆகிய பாிவார 

ெத9வ�களி* ச1திதிைய$!, ப�ளியைறைய$!, ேம� மாளிைகைய$!, அதைன 

ெயா/Aயைம1தேம*மாட'திE�ள ஆகாய6�க'ைத$!, கீேழ பி.ைச'ேதவ� 

ச1நிதிைய$! ைபரவ� ச1நிதிைய$! வண�கி, பரமான1த 2வ'தி* அ
ேக$�ள 

ச�ேடFவர� ச1நிதிைய அைடயலா!, ைபரவ� ச1நிதி ( எதிாி� பரமான1த 

2வ'தி* அ
கி� அைம1த&. ச�ேடFவர� ச1நிதியா(!. இத*க� நா*( 

�க�கைள$ைடய, பிரம ச�[Fவர
! ஒ
�க'ேதா��ள ேச9ஞS�� 

பி�ைளயாராகிய ச�[Fவர
! எ51த
ளி$�ளன�. இ!�த0 பிரகார'தி� 

தி
மாளிைக� ப'தியி* (ற/A* கீ), தி
விைளயாட0 �ராண. சி0ப�க� 

அைம க� ெப0��ளைம காணலா!. 

 



39 

 

தி�ைலய!பல'தி� நட!�ாி$! 2'த�ெப
மா* ச1நிதிைய யைட1& ெத*�றமாக 

எதிாிE�ள பAகளி* - ேமேலறி நி*� பா�'தா� ெத* பாEக1தா�! தி�ைல. 

சி0ற!பல வர& தி
G
வ'ேதா0ற'ைத$!, ேம0 ப கமாக கிழ ( ேநா கியைம1த 

ச1நிதியி� அறி&யிலம�1த
ளிய ேகாவி1த ராச�ெப
மா� தி
G
வ'ைத$! 

ஒ
�ேக க�� வழிபடலா!. கி. பி 726 �த� கி.பி. 775வைர ஆ/சி�ாி1த ந1திவ�ம� 

ப�லவ* எ*பவனா�தி�ைல�ெப
� ேகாயி6� பிரதி/ைட ெச9ய� ெப0ற 

ெப
மா� ச1நிதி தி�ைல' தி
. சி'திர 2ட! எ*பதா(!. இ& 

தி
ம�ைகயா)வாராE! (ல ேசகரா)வாராE! ம�களாசாசன! ெச9ய�ெப0ற 

தி
'தலமா(!. தி�ைல Bவாயிரவராகிய அ1தண�கேள இ& தி
. சி'திர 2ட� 

ெப
மாைள$! �0கால'தி� Nசைன ெச9& வ1தன�. இ.ெச9தி, 

 

Bவாயிரநா* மைறயாள� நா3! 

�ைறயா� வண�க அண�காயேசாதி 

ேதவாதி ேதவ* திக)கி*ற தி�ைல' 

தி
.சி'ர 2ட! ெச*� ேச� மி*கேள.       (ெபாிய தி
ெமாழி 3-2,3) 

 

என' தி
ம�ைக ஆ)வா
!, 

 

'ெச1தளி�வா9 மல�நைகேச� ெச51த� ேசாைல' 

தி�ைலநக�' தி
.சி'ர 2ட1 த*7� 

அ1தண�க ெளா
Bவா யிரவ ேர'த 

அணிமணியா சன'தி
1த வமமா* றாேன”       (ெப
மா� தி
ெமாழி 10-2) 

 

என  (லேசகர ஆ)வா
! பாA� ேபா0றிய ப7வ�களா� �லனாகி*ற&. 

(லேசகரா)வா� அ
ளிய, அ�கெண� மதி�, என'ெதாட�(! பதிக! இராமாயண 

நிக).சிைய'ெதா('&  2�! சிற��ைடயதா(!. 

 

இ�ஙன! ஓாிட'தி� நி*ேற சிவெப
மா* தி
மாலாகிய இ
ெப
1 

ெத9வ�கைள$! ஒ
 ேசர வழிப�! நிைலயி� அைம1&�ள ெத9வ'தல! 

தி�ைல�ெப
�ேகாயிலாகிய இ'தி
'தலேமயா(!. த! ெப0ேறா�க� தி�ைல� 

ெப
மாைன வழிப/டத* பயனாக� பிற1த அ�ைபய தீ/சத� எ*பவ� ேவதசா'திர� 

கைலகளி� வ�லவரா9 வட ெமாழியி0 பல ��கைள இய0றி.சிவபர'&வ'ைத 

நிைலநா/Aய ெப
1தைகயா� ஆவ�. சிற1த ைசவசமய. சா*ேறாராகிய இ� 

ெபாியா� இ�( நி*� தி�ைல 2'தைன$! ேகாவி1தராச� ெப
மாைள$! 

ஒ
�ேக ேபா0�! �ைறயி� வடெமாழியி� ேதா'திர�பாட�க� பாA$�ளா�. 

இ�பாட�க� தி
மாைல$! சிவெப
மாைன$! ஒ
�ேக ேபா0�வனவாகG! ைசவ 

ைவணவ, சமரச உண�ைவ' V��வனவாகG! அைம1&�ளைம இ�(. 

சிற�பாக  (றி க'த கதா(!. 
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தி�ைல� ெப
�ேகாயி6� ெத0( ேம0( வட கிE�ள ேகா�ர�கைளய�'& 

�ைறேய தி
ஞானச!ப1த� தி
நாG கரச�, F1தர� ஆகிய ேதவார ஆசிாிய� 

Bவ� (! தி
 ேகாயி�க� அைம1தி
1தன. ேம0(  ேகா�ர'ைதெயா/A B*றா! 

பிரகார'தி� தி
ேநா கழகியா* ம�டப! ஒ*றி
1த&. இ*7!பல ச1நிதிக3! 

இ
1தன. இைவயைன'&! ேவ0�. சமய'தா� தி�ைல�ெப
�ேகாயிைல 

அரணாக  ெகா�� த�கி. ெச9த சிைதGகளாE! அரசிய� ஆ/சி மா0ற�களாE! 

கவனி�பாாி�லாைமயாE! இ
1த இட! ெதாியாம� அழி1& ேபாயின. 

�*ேனா�க/Aய ேகாயி�கைள. சிைதயாம0 பா&கா'& ெகா�3! ஆ0ற� 

பி0கால'தி� ந!மேனா� ( இ�லாைம வ
1&த0(ாியதா(!. 

 

இைறவ* ஆட��ாி$! சி0ற!பல! சி0சைப எனG!. அத0( �*7�ள எதிர!பல! 

கனகசைப எனG!, ெகாAமர'தி* ெத0ேகய�ள ஊ�'&வதா�டவ B�'தியி* 

ச1நிதி நி
'தசைப எனG!, ேசாமா=க1த� �த6ய எ51த
3! தி
ேமனி$�ள 

ச1நிதி ேதவசைப (ேபர!பல!) எனG!, ஆயிர கா� ம�டப! இராசசைப எனG! 

வழ�க� ெப�!. இைவ ஐ1&! தி�ைலயிE�ள ஐ1& சைபகளா(!; இCைவ1& 

சைபக3! ேசாழ ம*ன�களாேலேய தி
�பணி ெச9ய� ெப0றன எ*ப& இவ0றி* 

க/Aட அைம�பா� ந*(விள�(!. 

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

 

5. 5. 5. 5. தி�ைலயி�தி�ைலயி�தி�ைலயி�தி�ைலயி�    .)த�ெப�மாைன.)த�ெப�மாைன.)த�ெப�மாைன.)த�ெப�மாைன    வழிப01�வழிப01�வழிப01�வழிப01�    ேப�ெப�ேறா
ேப�ெப�ேறா
ேப�ெப�ேறா
ேப�ெப�ேறா
    

 

எ�லா! வ�ல சிவெப
மா* சிவகாமிய!ைம க��களி க ஞானமயமான 

தி�ைல�ெபா*ன!பல'திேல அ0�த'தனி  2'திைன ஆAய
3! ெசய� 

உலக'ேதா0ற! ெதாட�கிய& �தேல நிகழ1&வ
! ெதா*ைம வா91ததா(!. 

 

�
க* 

 

Uரப&மனா� &ய
0ற ேதவ�கைள. சிைறநீ கி உ9வி'த� ேவ�A. சிவெப
மா* 

பா� விைடெப0�' தாரகைன வைத'&, ேகதார!, காசி, தி
�ப
�பத! �த6ய 

தல�கைள வண�கி,ெத*னா/A0( எ51த
ளிய �
க�ெப
மா*,பதHச6 (! 

�6�னி (! ஆட�கா/Aய
ளிய தி�ைல BVைர  க�� அ�( உலக�
ட7 ( 

இதயகமலமாக'திக5! அ! ம*ற'திேல இைறவ* ஆ�! அ0�த' தனி 2'திைன 

வண�கி. ெச*றா� எ*ப&, 

 

"விரகன� ேவ�வி த*னி� விய*றைல அாி1& </A� 

ெபா
வ
 தவ'ைத யா0�! பதHச6 �6 கா� அ�ண� 

இ
வ
! உண�வா0 காண எ�ைலயி� அ
ளா <ச* 

தி
நட விய0ைக கா/�1 தி�ைலB Vைர  க�டா*”. 

 

“த�டளி�. ேசாைல' தி�ைல தபனிய ம*றி ெல*�1 
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ெதா�ைடய� கனிவா9 மா& ெதாழ. Fரா/ �
ட* உ�ள' 

த�ட
 மதி க லா0ற அ0�த' தனி 2' தாட� 

க�ட*ன கசிவா� உ�ள� களி��ற வண�கி� ேபானா�". 

 

என வ
! க1த�ராண. ெச9$/களா� �லனா!. 

 

அ
.Fன* 

 

வடநா/A6
1& தீ�'தயா'திைரயாக��ற�ப/ட அ
.Fன* தி�ைல� 

ெப
�ேகாயி6� 2'த�ெப
மாைன வழிப/� மகி)1தா� எ*ப&, 

 

“இ*ன!பலபல ேயானியி� எ9தா ெநறி ெபறேவ 

�*ன!பல� அAேதடG! �AேதடG! எ/டா 

அ*ன! பல பயி�வா� �ன� அணிதி�ைல$� ஆ�! 

ெபா*ன!பல நாத* கழ� ெபா0ேபா� பணி1தா*” 

 

என வ
! வி�6�'Vரா)வா� பாடலா� இனி& விள�(!. 

 

தி
Bலநாயனா� 

 

தி�ைல ம*�� இைறவ* ஆ/Aய
3! இ'தி
 2'திைன ம*� ெதா5த 

பதHச6 வியா கிர� ஆகிேயா
ட* க�� ெதா5தவ� தி
�ைற யாசிாிய�க3� 

கால'தா� �0ப/ட வ
! சிற1த சிவேயாகியா
மாகிய தி
Bல நாயனாராவ�. 

இ.ெச9தி, 

 

"ந1திய
� ெப0ற நாதைர நாAA* 

ந1திக� நா�வ� சிவேயாக மா�னி 

ம*� ெதா5த பதHச6 வியா கிர� 

எ*றிவ ெர*ேனா ெட�ம
 மாேம”       (தி
ம1திர!-67) 

 

எனG!, 

 

“ெச��H சிவாகம! எ*7! அ�ேப� ெப0�! 

அ�பA ந�(! அ
�ந1தி தா� ெப0�' 

த�பிலா ம*றி0 றனி 2'&  க�ட பி* 

ஒ�பி� எ5ேகாA $கமி
1 ேதேன"       (தி
ம1திர!-74) 

 

எனG! வ
! தி
Bல� வா9ெமாழியா� ந*( விள�(!. தி�ைல� ெப
மா* 

வியா கிரபாத �னிவ
ைடய (ழ1ைத பா6�லா& அ5தேபா& பா0கடைலேய 
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வ
வி'&  (ழ1ைதயி* பசி தீ�'த
ளினா�. இ.ெச9தி, ‘பாE (�பாலக* ேவ�A 

அ5திட� பா0கடY1தபிரா*' எனவ
! தி
�ப�லா�A0 (றி க�ெப0��ள&. 

 

ெபா0பதியாகிய தி�ைல, உலக�
டனி* ெநHச'தாமைர யாகG! இைடகைல 

பி�கைல F5�ைன எ*7! B*� நாAக3! ச1தி (! இடமாகG! இைறவன& 

அ
/2'& நிக5! இடமாகG! திக)வதைன, 

 

ேம
 ந�நாA மி கிைட பி�கைல 

2
! இமவா* இல�ைக  (றி$�! 

சா
! திைலவன' த�மா மலய'V 

ேட�! F5ைன இைவசிவ Nமிேய’’       (2747) 

 

என வ
! தி
ம1திர! இனி& �ல�ப�'&வதா(!. 

 

தி�ைல� பதியிேல M�ணிய ஞான ெவளியாகிய தி
.சி0ற!பல'திேல இைறவ* 

நிக)'திய
3! அ0�த' தி
  2'திைன ேநாி0 க�� மகி)1தவ� தி
Bலேதவ� 

எ*ப&, 

 

“ெந0றி ( ேநேர �
வ' திைடெவளி 

உ0�0�� பா� க ஒளிவி�! ம1திர! 

ப0� (� ப0றா9� பரம னி
1திட! 

சி0ற! பலெம*� ேத�1& ெகா�ேடேன”       (2770) 

 

எனவ
! தி
ம1திர'தா0 �லனா!. ‘ெந0றி ( ேநேர �
வ'& இைடெவளி’ 

எ*ற&, ஆறாதார�க3� ஆ ைஞ என�ப�! இட'திைன. உ0� உ0�� பா�'த� - 

ஐ!�ல னட கி ஒ
ைமநிைலயி 6
1& 2�1& தியானி'த�. அ�ஙண! தியானி (! 

நிைலயி� நாதா1த'தி* அHெச5'தாகிய ம1திரG
வி� ஒளி�பிழ!பா9 

ஆட��ாி$! இைறவன& தி
 2'&� �லனா(! எ*பா�, ‘உ0�0�� பா� க 

ஒளிவி�! ம1திர!’ எ*றா�. உயி�க� தம (� ப0� ேகாடாக  ெகா���ள 

எ�லா� ெபா
�க/(! ப0� ேகாடாக' திக)பவ* பரம* ஒ
வேன எ*� 

அறிG�'&வா� ப0� (�ப0றா9� பரம* இ
1திட! எ*றா�. இைறவ* 

உயி�களி* உ�ளமாகிய ெநHச கமல'திேல M�ணிய பரெவளியாகிய ஞான 

ஆகாசேம இடமாக அ
/ 2'திய0�கி*றா* எ*பதைன' தி�ைல.சி0ற!பல' 

தி
 2'தினா� ெதளி1& ெகா�ேட* எ*பா�, ‘பரம* இ
1திட! சி0ற!பலெம* 

�ேத�1& ெகா�ேடேன எ*றா�. 'ந0றவ'ேதா� தா! காண நாதா1த' தHெச5'தா9 

உ0�
 வா9 நி*றாட�’ (39) எனG!, 'சிவாய நமெவ*7! தி
 ெவ5'தHசாேல 

அவாயமற நி*றா�வா*’ (31) எனG! வ
! உ�ைம விள க' ெதாட�க� இ�( 

ஒ�� ேநா கி $ணர'த கன. 
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சிதாகாச�ெப
ெவளியி� ஆன1த  2'தராகிய அ!பல வாண� அ
/ச'தியாகிய 

சிவகாமி ய!ைம$ட* தி
ைவ1 ெத5'தாகிய ம1திரG
வா9 நி*� ஆட� 

�ாி$1திற'ைத� �ல�ப�'&வ& தி
வ!பல. ச கர! எ*7! ய1திரமா(!. தி�ைல 

ம*றி� நிக5! தி
 2'திைன க�� மகி)1த தி
 Bலநாயனாைர 

2'த�ெப
மான& அ
வ'தி
ேமனியாகிய இதைன' தி
ம1திர! நாலா1த1திர! 

தி
வ!பல. ச கர! எ*ற தைல�பி� விாி'&ைர'&� ேபா0றி$�ளா�. 

 

ந1தியாகிய சிவெப
மா* தி
ைவ1ெத5'தாகிய ம1திர வAவி� எ51த
ளி$�ளா* 

எ*பதைன, 

 

'அHெச5' தாேல அம�1தன* ந1தி$! 

அHெச5' தாேல அம�1த பHசா கர! 

அHெச5' தாகிய அ கர ச கர! 

அHெச5' &�ேள யம�1தி
1 தாேன'       (தி
ம1திர!-934) 

 

எனவ
! பாட60(றி'த தி
Bல�, தி
ைவ1ெத5'ேத 2'த�ெப
மா* 

தி
ேமனியாக விள�(1திற'திைன 

 

"ஆகி*ற பாத�! அ1நாவா9 நி*றி�! 

ஆகி*ற நாபி$� அ�ேக மகரமா! 

ஆகி*ற சியி
ேதா�, வCவா9 க�டபி* 

ஆகி*ற வ.Fட� யCவிய� பாேம”       (௸941) 

 

எனவ
! தி
ம1திர'தி� விாி'&  2றி$�ளா�. “உயி�க3 ( ஆ கமளி (! 

தி
வA$! அ1த நகர எ5'தா9 நிைலெப�! உ1தி.Fழியாகிய வயி0றிட'ேத மகர 

எ5'&� ெபா
1&!. சிகர எ5'& இ
ேதா�களாகG! வகர எ5'& வாயாகG! 

க�டபி* தி
�A க� விள�(கி*றFட� யகரெவ5'தி* 

வAவினதா9'ேதா*�!" எ*ப& இ'தி
ம1திர�பாட6* ெபா
ளா(!. 

எ�லாெமாழி (! ெபா&வாகிய தி
ைவ1ெத5'திைன' தமி) எ5'&வAவி� 

ேம0(றி'த வ�ண! எ5தி�பா�'& நடராச� ெப
மான& தி
ேமனிைய' தி
Bல� 

�த6ய தமி)�னிவ�க� சி1தி'&� ேபா0றி$�ளா�க� எ*ப&, இ�( 

எ�'& கா/Aய தி
ம1திர� பாடலாE!, 

 

"நCவிர�� காலதா9 நவி*றமC வயிறதா9. 

சிCவிர�� ேதாளதா9. சிற1தவCG வாயதா9 

யCவிர�� க�ணதா9 எ51& நி*ற ேந�ைமயி0 

ெசCைவ ெயா'& நி*றேத சிவாயமH ெச5'&ேம" 

 

என வ
! சிவவா கிய� பாடலாE!, 
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"ஆ�! பAேக�ந� ல!பல'தா* ஐயேன 

நா�! தி
வAயி ேலநகர! -- 2�! 

மகர! உதர!, வள�ேதா� சிகர! 

பக
�க! வா,�Aய� பா�"       (உ�ைம விள க!-32) 

 

"ஓ�கார ேமந0 றி
வாசி $0றதனி� 

நீ�கா எ5'ேத, நிைறFடரா!--ஆ�கார! 

அ0றா� அறிவ� அணி அ!பல'தா* ஆட6& 

ெப0றா� பிற�ப0றா� பி*"       (௸-34) 

 

என வ
! உ�ைம விள க. ெச9$/களாE! ந*( �லனா(!. 

 

தி�ைலய!பலவாண� நிக)'திய தி
 2'திைன ஐ1ெதாழி� தி
 2'& எனG! 

பHசகி
'திய பரமான1த தா�டவ! எனG! 2�வ� ெபாிேயா�. 

ஐ1ெதாழி�களாவன பைட'த�, கா'த�, அழி'த�, மைற'த�, அ
ள� எ*பன: 

அவ0�� பைட'த� எ*ப& ஆணவ இ
ளி� அக�ப/� அறிG இ.ைச ெசய�க� 

எ*7! ஆ0ற� தைள�ப/�' தனி'&  கிட1த ஆ*மா க3 ( அCவி
� 

சிறிேதயகல, அCGயி�களி* அறிG இ.ைச ெசய�க� �ல�ப�த� ேவ�A இைறவ* 

தன& உைடைமயாகG�ள மாைய எ*7! சடச'தியி6
1&. உட� க
வி உல(, 

Mக�. ெபா
�கைள' ேதா0�வி'& அவ0ைற ஆ*மா க3ட* 2/�த�. கா'த� 

எ*ப& உட!ேபா� உலகி� வா)1& இ
விைனகைள. ெச9$! ஆ*மா க� 

தா�க� ெச9த இ
விைன� பய*களாகிய இ*ப &*ப�கைள' தா�கேள Mக
! 

பAெச9& அவ0ைற�ப0றி$�ள பாச� பிணி�பிைன அக0�தலா(!. அழி'த� 

எ*ப& க*ம'தினா� அைல����வ
1&! ஆ*மா கைள இைள�பா0�! 

ெபா
/�, உலகிைன ஒ� கி  ெகா�வதா(!. மைற'த� எ*ப& ஆ*மா க� ெச9த 

இ
விைன� பய* அCவா* மா கேள �சி'&  கழி (! பA மைற1& நி*� 

தக�'&  க*ம�கைள� ேபா கி ஆ*மா கைள. ெச!பி0 களி!� ேபா*� 

அநாதிேயப0றி$�ள ஆணவமல! கழE! ப (வ'திைன $�டா (த�. அ
ள� 

எ*ப& மல�பிணி� பிைனயறேவயக0றி ஆ*மா கைன'த* தி
வAயிேல 2/A  

ெகா�3தலா(!. இ�(. ெசா�ல�ப/ட ஐ1ெதாழி�க3! ஒ
�ேக நிக5! வ�ண! 

சிவெப
மா* தி
வ
/ 2'& ஆAய
3தலா� அ'தி
 2'& பHசகி
'திய 

பரமான1த' தா�டவ! என�ேபா0ற�ெப�வதாயி0�. தி�ைலய!பல'தி� நிக5! 

இ'தி
  2'& ேம02றிய ஐ1& ெதாழி�களி* அைம��ைடயதாதைல 

 

"அர*&A ேதா0ற!, அைம'த� திதியா!, 

அர* அ�கித*னி� அைறயி� ச�கார!, 

அர70றைன�பி� அைண$1 திேராதாயி, 

அரனA ெய*�! அ7 கிரக1 தாேன"       (தி
ம1-2799) 

 

எனவ
! தி
ம1திர'தி� தி
Bல� இனி& விள கி$�ளா�. 
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'2'த�ெப
மா* தி
 கர'தி� உ�ள உ� ைக பைட��' ெதாழிைல  (றி (!. 

அHச� எ*� அைம'த வல ைக கா'த0ெறாழிைல $ண�'&!. இட ைகயி� ஏ1திய 

தீயி* அைம�� அழி'த0ெறாழிைல$ண�'&!. இட ைகயி� ஏ1திய தீயி* அைம�� 

அழி'த0 ெறாழிைல  (றி (!. ஊ*றியவல' தி
வAயினா� �யலகைன 

மிதி'&�ள நிைலயி� மைற'த0 ெறாழி� ெபா
1தி$�ள&. அ!�த�வன& இட& 

பாதமாகிய V கிய தி
வAயான& எ கால'&! ம*7யி�க3 ( அ
� 

�ாிதைல (றி�பதா(!" எ*ப& ேம0கா/Aய தி
ம1திர'தி* ெபா
ளா(!. 

இ'தி
ம1திர� ெபா
ைள விாி'&ைர�ப&, 

 

"ேதா0ற1 &Aயதனி� ேதா$! திதி அைம�பி� 

சா0றியி�! அ�கியிேல ச�கார!, ஊ0றமா9 

ஊ*� மல��பத'ேத உ0றதிேராத!, �'தி 

நா*ற மல��பத'ேத நா�”       (உ�ைம -35) 

 

எனவ
! உ�ைம விள க ெவ�பாவா(!. 

 

ம*7யி�களி* சி'த'தி� எ51த
ளிய இைறவ* ஐ! ெப
! Nத�க�, 

அவ0றிடமாக� ெபா
�கைள அறி$! வாயிலாகிய ஐ!ெபாறிக�, அவ0றி* வழி 

நிக5! �ல7ண�Gக�, ேவத� ெபா
ளா9 விள�(! தி
ைவ1ெத5'&, ேவத'தி* 

மி க சிவாகம�க�, கைலக� கால! ஊழி கைல அ�ட�களி* இய க! ஆகிய 

எ�லாவ0றிE! ேவறற  கல1& நி*� தி
 2'& நிக)'திய
3! திற'திைன, 

 

"Nத�க� ஐ1தி0 ெபாறியி0 �லைன1தி� 

ேவத�க� ஐ1தி* மி(! ஆகம!த*னி� 

ஒ&! கைல கால! ஊழி$ட* அ�ட� 

ேபாத�க� ஐ1தி0 �ண�1தா�! சி'தேன"       (2730) 

 

எனவ
! தி
ம1திர! விாி'&ைர கி*ற&. �ண�த� - ேவறற கல'த�. 

 

"Nத�க� ஐ1தாகி� �லனாகி� ெபா
ளாகி� 

ேபத�க� அைன'&மா9� ேபதமிலா� ெப
ைமயைன  

ேகத�க� ெக�'தா�ட கிளெராளிைய மரகத'ைத 

ேவத�க� ெதா5ேத'த விள�( தி�ைல க�ேடேன"       (க�ட ப'& -10) 

 

எனவ
! தி
வாசக!, ேம0(றி'த தி
ம1திர'ைத அA ெயா0றியைம1&�ளைம 

காணலா!. 

 

அ�ட�க� ஏழி7  க��ற' த�பால 

உ�ெட*ற ச'தி சதாசிவ' &.சிேம0 
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க�ட� காியா* க
ைண தி
G
  

ெகா�ட� (ைம காண  2'&க1 தாேன”       (2732) 

 

எனவ
! தி
ம1திர! உைமய!ைமயா� காண' தி
வ!பல'திேல இைறவ* 

ஆAய
3! ஒ
ெப
1 தி
 2'தி* இய�பிைன விாி'&ைர�பதா(!. இ' 

தி
ம1திர� ெபா
ைள விாி'& விள (! �ைறயி� அைம1த&. 

 

“க0பைன கட1த ேசாதி க
ைணேய உ
வமாகி 

அ0�த  ேகால! நீA அ
மைற. சிர'தி* ேமலா! 

சி0பர விேயாம மா(1 தி
.சி0ற! பல'&� நி*� 

ெபா0�ட* நடHெச9கி*ற N�கழ� ேபா0றி ேபா0றி" 

      --- (ெபாிய - தி�ைலவா)-2) 

 

என வ
! ேச கிழா� நாயனா� வா9 ெமாழியா(!. 

 

சி0ற!பல! என' தி�ைலய!பல'ைத  (றி'& வழ�(! இ.ெச1தமி). ெசா�ேல 

சிதாகாச! எ*ற ெபா&�ெபா
ளி� சித!பர! என ம
வி வழ�க�ெப�வதாயி0�! 

 

“எ�(! தி
ேமனி எ�(H சிவச'தி 

எ�(! சித!பர! எ�(1 தி
ந/ட! 

எ�(H சிவமா யி
'தலா� எ�ெக�(! 

த�(H சிவன
� த*விைள யா/டேத”       -(2722) 

 

எனவ
! தி
ம1திர�பாட� ஒ*றி� ம/�ேம சித!பர! எ*ற ெசா� 

வழ�க�ெப0��ள&. ப*னி
 தி
�ைறகளி� ேவ� எ�(! இ�ெபய� எ�'தாள� 

ெபறவி�ைல. 

 

தாயி* �ைல�பாைல உணவாக ெகா��வள
! பF� (ழ1ைதக/( ேநா9வ1தா� 

அ1ேநாைய' தீ� (! ம
1திைன அ (ழ1ைதயி* (ட� தா�காெத*� க
தி அ! 

ம
1திைன' தாேய உ�� அத* பயைன ைக (ழ1ைதக� ெப0� நல!ெபற 

உதGத� உலகிய60 க�ட&. உலகமீ*ற ெப
மா/Aயாகிய சிவகாமி ய*ைன$! 

இைறவன& தி
 2'திைன ம*7யி�க� ேநாி0 காண வியலாதநிைலயி� 

அCGயி�களி* பிறவிேநா9 நீ�க� ெப
மா* ெச9த
3! தி
 2'திைன, தா* 

உடனி
1& க�� அத* பயைன ம க3 ( வழ�கிய
�கி*றா�. 

 

இ1M/ப!, 

 

“அ
மான வா��க'தா� அம�1& காண 

அமர�கண1 ெதா5ேத'த ஆ� கி*ற 

ெப
மாைன� ெப
!ப0ற� �6I ராைன" 
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எனவ
! தி
நாG கரச� வா9ெமாழியாE!, இ'ெதாட�� ெபா
ைள விாி'& 

விள (! �ைறயி�, 

 

"பாE�(ழவி பF�(ட� ெபாறாெதன 

ேநா$� ம
1& தா$� டா�( 

ம*7யி�' ெதா(தி  கி*ன
� கிைட�ப 

ைவய மீ*றளி'த ெத9வ  க0பி* 

அ
� U0ெகா�ட ைவயாி' தட�க� 

தி
மா� சாய� தி
1திைழ காண. 

சி0சைப ெபானிய' தி
நட! �ாி$! 

அ0�த 2'த”       (சித!பர �!மணி ேகாைவ-2) 

 

என வ
! (மர(
பர� வா9ெமாழியாE! இனி& �லனாத� காணலா!. 

 

தி
ஞான ச!ப1த� 

 

Bவ� அ
ளிய ேதவார'தி
�பதிக�க3� தி�ைல (ாியனவாக' தி
ஞானச!ப1த� 

அ
ளிய தி
�பதிக�க� இர��!, தி
நாG கரச� தி
�பதிக�க� எ/�!, F1தர� 

தி
�பதிக! ஒ*�! ஆக� பதிெனா
 தி
�பதிக�க� கிைட'&�ளன. 

தி�ைல�பதிைய யைட1த தி
ஞானச!ப1த�. அ�ணலா� தம ( அளி'த 

ஞானேமயான அ!பல�! த! உ�ள'தி�லா நிைற1த ஞான'தி*க� நிக5! 

ஆன1தமாகிய ஒ
ெப
1 தனி  2'&! ஆகிய தம& அக கா/சியிைன' தி�ைல. 

சி0ற!பல'திேல - �ற கா/சியாகG! - க�ணார க�� (!பி/டா�. “உண�வி* 

ேந�ெபற வ
H சிவேபாக'திைன உ
வி*க� அைண$! ஐ!ெபாறிகளவி7! - 

எளிவர அ
ளிைன” எ*� 2றி' தி�ைலய!பலவாணைர வண�கி  ‘க0றா�( 

எாிேயா!பி’ எ*7! பதிக'ைத� பாA' தி�ைல வா) அ1தண�கைள. 

சிற�பி'த
ளினா�. தி
ேவ/கள'திைன' த�(மிடமாக  ெகா��, கால1ேதா�! 

அ!பலவாணைர வழிப/� மகி)1தா�. தி
ேவ/கள'தி6
1& தி
நீல 

க�ட�பாண
ட* தி�ைல� பதியி0 �(1தேபா& இைறவ7 (' ெதா�� �ாி$! 

தி�ைலவாழ1தண� அைனவ
! சிவகண நாத�களாக' ேதா*ற  க�� 

அ கா/சிைய' தி
நீலக�ட� பாண� (! கா/A, 'ஆAனா9 ந� ெந9ெயா� பா� 

தயி�' எ*7! தி
�பதிக'ைத� பாA� ேபா0றினா�. அ'தி
�பதிக'தி� "நீல'தா� 

காியமிட0றினா� ந�ல ெந0றி ேமE0ற கணினா� ப0�, Uல'தா� - Fடைல� ெபாA 

நீறணிவா� சைடயா�, சீல'தா�. ெதா5ேத'&, சி0ற!பல!" எனவ
! பாட6� 

தி�ைலவாழ1தண� சிவகண நாத� களாக' ேதா*றிய கா/சி (றி�பிட� 

ெப0��ளைம காணலா!. 

 

தி
நாG கரச� 
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ஊனாE! உயிராE! உ�ளபய* ெபற விைழ1த ேதனா
! மல�. ேசாைல' 

தி�ைலயிைன அைட1த தி
நாG கரச�, தி�ைல. சி0ற!பலவ� தி
�* 

அைண1தேபா& 'எ*� வ1தா9' என அ*�ட* வினG! தி
 (றி��ட* 2'த� 

ெப
மா* நாG கரச� (  கா/சி ெகா�'த
ளினா�. இ' தி
வ
/ (றி�பிைன  

க
ந/ட க�டைன' எ*7! �த0(றி��ைடய தி
�பதிக'தி�, 

 

"ஒ*றி யி
1& நிைனமி*க� உ1தம  2னமி�ைல  

க*றிய காலைன  காலா0 கA'தா* அAயவ0கா. 

ெச*� ெதா5மி*க� தி�ைல$/ சி0ற!பல'& ந/ட! 

'எ*� வ1தா9' எ7! எ!ெப
 மா*ற* தி
 (றி�ேப" 

 

எனவ
! தி
வி
'த'தி0 (றி'&�ளைம காணலா!. த!ைம ேநா கி' எ*� வ1தா9 

என இைறவ* வினவிய வினாG ( விைட 2�வா� ேபால, 

 

"ப'தனா9� பாடமா/ேட* பரமேன பரமேயாகீ 

எ'தினா0 ப'திெச9ேக* எ*ைனநீ யிகழ ேவ�டா 

�'தேன �த�வா தி�ைல ய!பல' தா�கி*ற 

அ'தாG* ஆட� கா�பா* அAயேன* வ1தவாேற" 

 

எனவ
! தி
ேநாிைசயிைன$!, 'அ*ன! பா6 (!' எ*7! தி
 (�1 

ெதாைகயிைன$! பாA� ேபா0றினா�. பி*� தி
ேவ/கள! தி
 கழி�பாைல �த6ய 

தல�கைள வண�கி� 'பைன ைக �!மத ேவழ �ாி'தவ*' எ*71 தி
 (�1 

ெதாைகயிைன� பாA' தி�ைலைய யைட1தா�. 'அாியாைன அ1தண�தH 

சி1ைதயாைன' எ*7! ெபாிய தி
'தா�டக! பாA அ!பலவைர வண�கி. 

'ெசHசைட  க0ைற �0ற' திள நிலா ெவறி (H ெச*னி' எ*7! 

தி
ேநாிைசைய$!, 'பாைள$ைட  க�ேகா�கி' என7! தி
வி
'த'திைன$! 

பாA� ேபா0றினா�. 

 

"(னி'த �
வ�� ெகாCைவ. ெசCவாயி0 (மி� சிாி��!, 

பனி'த சைட$! பவள!ேபா� ேமனியி0 பா� ெவ�ணீ�! 

இனி'த �ைடய எ�'தெபா0 பாத�� காண� ெப0றா� 

மனி'த� பிறவி$! ேவ��வேத யி1த மாநில'ேத" 

 

எனG! 

 

"வா9'த& ந1தம  கீேதா�பிறவி மதி'தி�மி*" 

 

எனG! வ
! தி
�பாட�களி� தி�ைலைய க�� வழிப�தேல ம க/பிற�பி* 

ேமலான பய* எனG! இ�பயைன� ெப�த0(. சாதனமாகிய இ�பிற�பிைன 

மதி'&� ேபா0�த� ேவ��! எனG! அ�பரAக� அறிG�'திய திற! நிைன1& 
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ேபா0�த0(ாியதா(!. இைறவ* ேகாயி� ெகா�ட
ளிய எ�லா' தள�களிE! 

மிகG! ெப
ைம வா91த& இ'தி�ைல' தலேம எ*பதைன� "ெப
ைம ந*�ைடய 

தி�ைல" (4-57-4) எனவ
! ெதாடாி� நாG கரச� (றி'&�ளைம அறிய' 

த(வதா(!. சிவெப
மா* ப�ேவ� தல�களி0 ேகாயி� ெகா�� 

எ51த
ளியி
�பி7! அ! �த�வ7ைடய தி
வ
/கைலக� யாG! ஒ
�ேக� ( 

ஒ��கி, நி0(! ெபா& நிைலய!, இைறவ* அ
/2'திய0�! �6I�. 

சி0ற!பலேம எ*7! உ�ைமயிைன உண�'&! �ைறயி� தா�டகேவ1த� 

அ
ளிய தி
�பதிக! 'ம�(� மதி தவ5!' என' ெதாட�(! � க 

தி
'தா�டகமா(!. 

 

"காரா� கம)ெகா*ைற  க�ணி UA  

கபால� ைகேய1தி  க�காளரா9 

ஊராாி�பி.ைச ெகா�� ழE! 

உ'தமரா9 நி*ற ஒ
வனா� தா! 

சீரா� கழ� வண�(! ேதவேதவ� 

தி
வா"�' தி
 Bல/டான ேமயா� 

ேபாரா� விைடேயறி� NதHUழ� 

�6I�. சி0ற!பலேம � கா�தாேம"       (6--2-5) 

 

என வ
! � க தி
'தா�டக�பாட�, தி
வா"� �த6ய தி
'தல�க� 

எ�லாவ0றிE! ேகாயி� ெகா�ெட51த
ளிய இைறவ* தி�ைல. சி0ற! 

பல'திேல, �(1& ந�ளிரவி� ந/ட! பயி*றா�'திற'திைன� �ல�ப�'த� 

காணலா!. இைறவ7ைடய எ�லா கைலக3! ந�ளிரவி� தி�ைலய!பல'தி� 

ஒ��க இைறவ* ஆட��ாி1த
3த� ப0றிேய தி�ைல�ெப
�ேகாயி6� 

அ�'தயாம வழிபா� மிகG! சிற��ைடயதாக� ேபா0ற� ெப0� வ
கி*ற&. 

 

F1தர� 

 

ந!பியா"ரராகிய F1தர�, தி�ைல�பதிைய யைட1& இைறவன& தி
 2'திைன  

க�� வண�கி மனித�பிறவிேய அAேய0( வா6தா! இ*ப'ைத வழ�கிய& என  

க�களி� நீ� ெசாாிய  கசி1& அறிவ
! பதிகமாகிய ெசா*மாைலயா0 பரவி� 

ேபா0றினா�. F1தர� ெகா�( நா/A0 பா�A  ெகா��A �த6ய தல�கைள� 

பணி1& காHசியா0றி* கைரயிE�ள ேப
�' தி
 ேகாயிைல யைட1தேபா&, 

ேப
�� ெப
மா* தி�ைல ம*�� நி*றா�1 தம& தி
 ேகால'&ட* கா/சி 

ெகா�'த
ளினா�. அ'ெத9வ  கா/சிைய க�ட F1தர�, 'தி�ைலய!பலவ* 

தி
 2'திைன  க�� (!பிட� ெப0றா� இனி� �ற!ேபா9� ெப�த0(, யா&ள&' 

எ*� 2றி� ேப"ாினி*�! �ற�ப/�� பல தல�கைள$! பாA� 

 

பரவி' தி�ைல�பதிைய யைட1& 2'த�ெப
மாைன ஆ�வ�ற  க�� ெதா5தா�. 

'ந*ெனறியி� ஒ5கியவ�க� வ5வி நரகிைன யைட1& &*�றாதபA த�'தா/ 
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ெகா�ள வ�ல இைறவைன நம ( உாிைமயாக� ெப0ேறா!' என' த! ெநHச'தி0( 

அறிG�'&! �ைறயி� "மA'தா�! அAைம க ண*றிேய" எ*7! 

�த0(றி��ைடய தி
�பதிக'ைத� பாA� ேபா0றினா�. அ�பதிக' தி
 கைட  

கா�பி� 'மீ ெகா�கி� அணிகாHசிவா9� ேப"ர� ெப
மாைன� �6I�. 

சி0ற!பல'ேத ெப0றாம*ேற' என' தி�ைலய!பலவ* ெகா�( நா/�� ேப"ாி� 

தம ( ஆட0ேகால! கா/Aய
ளிய திற'ைத  (றி�பி/��ளைம காணலா!. 

 

ேப"� இைறவ* த!ெபா
/�' தி�ைல'தி
நடன'ைத  கா/Aய
ளினைமயா� 

அ'தல'திைறவைன  "(டக' தி(�)ைலய!பலவாண*" (7-10-2) என ந!பியா"ர� - 

(றி' &�ளைம$! இ�( நிைன க' த(வதா(!. ேப"� ேமைல. சித!பர! 

எனவழ�(த0(! இ1நிக).சிேய காரணமா(!. 

 

'க0றா�( எாிேயா!பி  க6ைய வாராேம ெச0றா� வா) தி�ைல' எனG!, 

ெச�வ�வா)தி�ைல, விழவாரணிதி�ைல, சீல'தா� ெதா5 ேத'& சி0ற!பல!, 

தி�ைலமாநக�. சி0ற!பல!, க0றவ� ெதா5ேத'& சி0ற!பல!, Vய ெச! 

ெபா*னினா� எ5தி ேம91த சி0ற!பல!, ேதாினா� ம�கி� தி
வாரணிதி�ைல' 

எனG! �6I�. சி0ற!பல! எனG! ேதவார' தி
�ைறகளி� இ'தல! ேபா0ற� 

ெப0��ள&. 

 

மணிவாசக� 

 

தி
வாதQ�மகி) ெச5மைற �னிவராகிய மனிவாசக� ெப
மா*, 

தி
�ெப
1&ைறயி0 (
வா9 வ1த
ளிய இைறவ* 'நலம6 தி�ைல$/ ேகாலமா� 

த
 ெபா&வினி� வ
க' என� பணி'த வ�ண! தி�ைல�பதிைய யைட1&, 2'த� 

ெப
மாைன அழகிய மணி வா�'ைதகளா� பாA�பரவி �'தைர வாதி� ெவ*� 

தவ.சாைலயி� த�கியி
1தா�. அ�ேபா&. இைறவேன மைற �னிவராகி வ1& 

தி
வாசக! �5ைத$! எ5தி  ெகா�ட&ட* தி�ைல. சி0ற!பலவைன� 

பா/�ைட' தைலவனாக  ெகா�� அக�ெபா
/ ேகாைவ ெயா*� பாA'த
க' 

என ேக/� அதைன$! எ5தி  ெகா�� தி
வாதQர* ெசா�ல அழகிய 

தி
.சி0ற!பல�ைடயா� எ5திய&' என' தம& ைக.சா'தி/�' தி�ைலய!பல'தி� 

ைவ'& மைற'த
ளினா�. அCேவ/Aைன  க�� விய��0ற 

தி�ைலவாழ1தண�க3! அAயா�க3! தி
வாதQரAகைளயைட1& அத0(� 

ெபா
� விாி'த
3!பA ேவ�Aன�. அAகளா� அவ�க3ட* தி�ைல� 

ெபா*ன!பல'ைதயைட1& 'தி
வாசக'& (� ெபா
ளாவா� தி�ைல ய!பலவேர' 

என. F/A கா/A எ�ேலா
! காண' தி�ைல ய!பல'&/� ( மைற1த
ளினா� 

எ*ப& வரலா�. எனேவ எ/டா1தி
�ைறயாகிய தி
வாச�! 

ேகாைவ'தி
வாசக�! தி�ைல. சி0ற!பல'&ட* ெந
�கிய ெதாட��ைடய 

ப7வ�க� எ*ப& ந*( ெபற�ப�!. 
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தி
வாசக!, சிவ�ராண! �த� அ.ேசா�பதிக! ஈறாக ஐ!ப'ெதா
 

ப(திகைள$ைடய&. அவ0�� இ
ப'& நா*( ப(திக� தி�ைலயி� அ
ளி. 

ெச9ய�ெப0றன. தி
.சி0ற!பல  ேகாைவ �5வ&! தி�ைல. சி0ற!பலவைன� 

ேபா0�! ேதா'திரமாகG!, அகைன1திைண�ெபா
ைள நாடகமாக விாி'& 2�! 

அக�ெபா
ளில கியமாகG! அைம1&�ள&. �'திெநறியாகிய ேபாி*ப 

நிைலயிைனயைடத0(. சாதனமாகிய ப'திெநறியி* இல கியமாக' திக)வ& 

தி
வாசக!. உலகிய� வா)G ( இ*றியைமயாத ஒ
வ* ஒ
'தியி* இ*ப 

அ*பிைன வள� (! அக'திைண ெயா5கலா0ைற விாி'&  2ற�கமாக� ப'தி 

ெநறியி* பயனாகிய �'தி ெநறியி* ெவ0றியிைன உவைம வாயிலாக உ9'&ணர 

ைவ�ப& தி
.சி0ற!பல  ேகாைவ. 

 

தி�ைல� ெபா*ன!பல'திேல சிவெப
மா* ெத* திைச ேநா கி ஆட� பாி1த
3! 

திற'திைன'' ெத*பாEக1தா�1 தி�ைல. சி0ற!பலவ*' எனG!, 'ெத*மா'திைச 

வைச தீ� தர'தி�ைல. சி0ற!பல'&� எ*மா' தைல கழ� ைவ'ெதாி யா�! இைற' 

எனG! வ
! ெதாட�களாE!, பதHச6 �னிவ� ேவ�� ேகா/கிண�கி' 

தி�ைலயி� இைறவ* ஆட� கா/Aய
3! அ0�த நிக).சிைய� 'பதHச6 க
ளிய 

பரம நாடக' எனG!, நாக1ெதாழ எழி� அ!பல! ந�ணி நடநவி� ேவா*' எனG! 

வ
! ெதாட�களாE! தி
வாதQரAக� ேபா0றி$�ளா�. தி�ைலயி� அ1தண� 

Bலாயிரவ� (5மி  2'த� பிராைன வழிப�! �ைறைமயிைன$!, த! கால'தி� 

தி�ைலய!பல' தி
�0ற'ேத தி
மா� அறி&யிலம�1த ேகால'தி� இட! 

ெப0றி
1த ெச9தியிைன$!, தி
 ேகாைவயி� அAக� (றி'&�ளைம காணலா!. 

 

தி
விைச�பா ஆசிாிய�க� 

 

தி
மாளிைக'ேதவ�, ேச1தனா�, க
Q�' ேதவ� N1&
'தி ந!பிகாட ந!பி, 

க�டராதி'த�, ேவணா/டAக� தி
வா6ய�த�, �
ேடா'தமந!பி, ேசதிராய� 

எ*7! ஒ*பதி*ம
! பாAய தி
விைச�பா� பதிக�க� இ
ப'ெத/�! 

தி
�ப�லா��� பதிக! ஒ*�! ஆக இ
ப'ெதா*ப& தி
�பதிக�களி* ெதா(தி 

ஒ*பதா1தி
�ைற யா(!. இவ0�� தி�ைல. சி0ற!பல'தி0( ம/�! பதினா� 

பதிக�க� உ�ளன. அவ0�� ேச1தனா� பாAய தி
ப�லா��' தி
�பதிக! 

'ம*7க தி�ைல வள�க ந! ப த�க�' என' தி�ைலமா நகைர$! அ�( வ1& 

இைறவைன வழிப�! சிவனAயா�கைள$! வா)'தி' ெதாட�(கி*ற&. 

 

தி�ைலயி� த�கி விற( வி0பதனா� வ
! ஊதிய'ைத  ெகா�� நா�ேதா�! 

அAயா�க3 ( உணவளி (! கடைமைய ேம0ெகா�� வா)1தவ� ேச1தனா� 

ஆவ�. பலநா/க� ெதாட�1& மைழ ெப9தைமயா� பசியா� வ
'த�0ற ேச1தனா�, 

விற( வி0� கிைட'த மாைவ'த! மைனவிைகயி0 ெகா�'&, களியா க. ெச9& 

சிவனAயாைர எதி�பா�'தி
1தா�. சில ெப
மாேன. '�&ைம�ப
வ�ைடய 

அAயாராக. ேச1தனா� இ�ல'தி0( எ51த
ளி, அவ� அ*பினா� அளி'த 

களிய�ைத உ�� மகி)1&, அ�'த ேவைள ( ேவ��! எ*பாரா9 
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எHசியகளிைய$! பழ�க1ைதயி� �A1&ெகா�� ெபா*ன!பல'ைத அைட1தா�. 

இஃ& இCவாறாக தி�ைலயி� 2'த�ெப
மா7 (' தா* நட'&! நா� 

வழிபா/A� ெப
மான& தி
வA.சில!ெபா6 ேக/� மகி)வைத நியதியாக  

ெகா�ட ேசாழம*ன*, அ*றிரG �5&! கா'தி
1&! அCெவா6ைய  ேக/க� 

ெபறா& வ
1தி' &யி�ெகா�டா*. நடராச� ெப
மா* ம*னன& கனவிேல 

ேதா*றி, "ேவ1தேன, கவைல�படாேத இ*� நா! ேச1தனளி'த களிய�ைத 

உ�ண. ெச*றைமயா�, நீ நட'&! Nைச (வர' தா)'ேதா!" எ*� 2றி 

மைற1த
ளினா�. விழி��0� ேசாழ ம*ன* ேச1தனாைர  காண வி
!பி 

விAய0கால'திேலேய தி�ைல�ெப
மாைன வண�க. ெச*றா*. 

ெபா*ன!பல'தி� களிய�& சி1தி  கிட�பைத க�ட ேவ1த*, தா* இரவி0 க�ட 

கனவி* உ�ைமைய', தி�ைல வாழ1தண� பல� (! ெதாிவி'தா*. அதைன 

$ண�1த பல
! ேச1தனாராகிய அCவAயவ�யா� எ*பதைன அறி1& ெகா�ள� 

ெபாி&! வி
!பினா�க�. 

 

மா�கழி'தி
லாதிைர' தி
விழா விழாவி�, மைழ ெப9தைமயா� தி�ைலயி� 

தி
'ேத� ேச0றில51தி ஓடா& தைட ப/� நி*ற&. அ�ெபா5&, "ேச1தேன, 

தி
'ேத� ஓட� ப�லா�� பா�க', எ*றெதா
 வாெனா6 யாவ
! ேக/க' 

ேதா*றிய&. அ�(, ேதாி5 (! அAயா� (5வி� நி*ற ேச1தனா�, “ம*7கதி�ைல 

வள�கந! ப த�க�'என' ெதாட�(! தி
�ப�லா��' தி
�பதிக'ைத� பாAனா�. 

வட! பிA காமேல, ேத� தி
<தியி� ஓA நிைல ( வ1& ேச�1த&. இC வ0�த'ைத  

க�டா� அைனவ
! ேச1தனார& ேபர*பி* திற'ைத$! அவ� ெபா
/�  2'த� 

ெப
மா* நிக)'திய அ
/ெசயைல$! எ�ணி ெய�ணி ெநHச! ெந (
கின�. 

பைறய� (ல'தவராகிய ேச1தனா� ( இைறவ* அ
� ெச9த இ1 நிக).சிைய, 

 

"N1த� ெபாழி�U) �6I�� ெபா6ெச!ெபா ன!பல'& 

ேவ1த* றன க*றி யா/ெச9வ ெத*ேன விாி&ணிேம 

லா1த� பைழய அவிைழய* பாகிய ப�ைட� பைற. - 

ேச1த* ெகா� க அ&G! தி
வமி� தாகியேத" 

 

என ந!பியா�டா� ந!பிக3!, 

 

"அவி)1த &ணியி� அவி)1த அவிைழ 

அவி)1த மன'தா� அவி) க - அவி)1தசைட 

ேவ1தனா�  கி*ன�த மாயி0ேற ெம9ய*பி0 

ேச1தனா� ெச9த ெசய�" 

 

எனவ
! தி
 களி0�� பAயாாி� உ9யவ1தேதவ நாயனா
! - �ைறேய பரவி� 

ேபா0றி$�ளா�க�. 

 

ஐயAக� காடவ� ேகா* நாயனா� 
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ப�லவ� மரபிேல ேதா*றி' ெதா�ைட நா/ைடயா�ட ேவ1த� ெப
மா* காடவ� 

ேகா* எ*பா� அரச பதவிைய ைம1தாிட! ஒ�பைட'&' &றG N�� தி�ைல. 

சி0ற!பல! �த6ய ஒCெவா
 தி
 ேகாயிைல$! ஒCெவா
 ெவ�பாவினா0 பாA� 

ேபா0றினா�. ஐயAக� காடவ� ேகா* நாயனா� பாAய ேa'திர' தி
ெவ�பாவி* 

�த0பாட�, 

 

"ஓ�கி*ற நீ�ைம ெயாழிதEேம உ0றா
! 

ேகா�கி*றா� B��� (�கி0�-நா�கி*ற . 

ந�ல.சி0 ற!பலேம ந�ணா�* ந*ெனHேச 

தி�ைல.சி0 ற!பலேம ேச�" 

 

எ*பதா(!. 

 

ேசரமா* ெப
மா� 

 

ந!பியா"ரா� (' ேதாழரா9  கைளயாGடேலா� கயிைல ெச*ற ேசரமா* 

ெப
மா� நாயனா�, தி�ைல' தி
 2'திைன  க�� மகி)1த நிைலயி0 பாA� 

பரவிய ெச1தமி)� ப7வ� ெபா*வ�ண' த1தாதி எ*பதா(!. ெபா*னா� 

ேமனியனாகிய இைறவைன  க�� காத6'த தைலவிெயா
'தி அவைனயைடய� 

ெபறாைமயா� வ
1தி' த*7ட!பி0 ெபா* ேபாE! பசைல நிற! பரவ' தா7! த* 

தைலவ7! ெபா* வ�ணமாகிய உ
ெவா��ைம ெப0� விள�(! த*ைமயிைன  

2�வதாக அைம1த&. 

 

"ெபா*வ�ண! எCவ�ண! 

      அCவ�ண! ேமனி ெபா1தில�(! 

மி* வ�ண! எCவ�ண! அCவ�ண! 

      <)சைட ெவ�ளி  (*ற1 

த*வ�ண! எCவ�ண! அCவ�ண! 

      மா�விைட த*ைன க�ட 

எ* வ�ண! எCவ�ண! அCவ�ண 

      மாகிய ஈச7 ேக.” 

 

எனவ
! இCவ1தாதியி* �த0பாடலா(!. இ'தி
வ1தாதியி* �த0பாட� 

ெபா*வ�ண! என' ெதாட�கி �றாவ& ெச9$� ெபா*வ�ணேம என �A1& 

அ1தாதியா9 அைமத6*, இ& ெபா* வ�ன'த1தாதி ெய*7! 

ெபய
ைடயதாயி0�. 

 

ந கீரேதவ நாயனா� 
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"கனித
 ெசCவா9 உைமெயா� காளி (, அ
ளிய தி
�க' தழ(� சி�நைக 

இைறவ*” எனG!, ஊ*� க ேவ0 காளியி* ேகாப1தவிர' ேத*� க த�பைண 

U) தி�ைல. சி0ற!பலவ* தா*� ( ந/ட!பயிE! எனG! வ
! தி
வாசக'ைத 

அAெயா0றிய நிைலயி� ந கீர ேதவ நாயனா� 

 

"தாரக* த* மா�பி0 றனி.Uல! - <ர� 

ெகா�'ெதாி$ மாகாளி ேகாப1 தவிர 

எ�'த நட'திய�� ேபா0றி" 

 

என� ேபா0றி' தி
 கவி ெவ�பாவி� இைறவன& தி
நடன'ைத� பரவி� 

ேபா0றி$�ளா�. 

 

பரணேதவநாயனா� 

 

"ஆ�(ைர க லா!ெபா* மல��பாத மஃத*ேற 

பா�(ைர க லா!ெபா* னணிதி�ைல - யா�(ைர'த 

அ!பல'&! அ�ட'&! அ�பாE மா9நி*ற 

அ!பர'&! அ�ட'& மா!" (சிவ -17) 

 

எனG!, 

 

சிவெப
மா* தி
வ1தாதியி� தி�ைல�ெப
மாைன� ேபா0றி$�ளா�. 

 

“அ�'தெபா* ன!பலேம சா�G! அத7� 

அ�'த தி
ந/ட ம&ேவ” (சிவ-26) 

 

எனG!, 

 

"ஆ� &ைணயா ஆ�கி
�ப த!பலவ�" (சிவ--45) 

 

எனG! சிவெப
மா* தி
வ1தாதியி� தி�ைல�ெப
மாைன� ேபா0றி$�ளா�. 

 

தி
ெவ�கா/டAக� 

 

சிவெநறி. ெச�வ�களா� எ'தைகய அைடெமாழி$மி*றி  ேகாயி� என� 

ேபா0ற�ெப�! சிற��ைடய& தி�ைல.சி0ற!பல!. தி
ெவ�கா/டAக�, 

ெவ�பா, க6'&ைற வி
'த!, அகவ� எ*7! நா�வைக� பா க3! ஒ*ற* பி* 

ஒ*றாக அ1தாதியாக' ெதா�'& வர நா�வைக மணிகளா� ெதா� க�ப/ட மாைல 

ேபா*� பாAய ப7வ� ேகாயி� நா*மணிமாைல எ*பதா(!. பதிேனாரா1 

தி
�ைறயி� அைம1த இத* பாட�க� யாG! தி�ைல� ெப
மாைன� 
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ேபா0றி�பரG! ேதா'திரமாகG! ைசவ சி'தா1த M� ெபா
�கைள' ெத�ளிதி* 

விள (! சா'திர மாகG! விள�(கி*றன. 

 

ந!பியா�டா� ந!பிக� 

 

ேகாயிலாகிய தி�ைல. சி0ற!பல'திேல அ
/2'திய0�! அ!பலவாணைர� 

ப�ணா�1த வி
'தமாகிய க/டைள  க6'&ைறயா� ந!பியா�டா� ந!பி பரவி� 

ேபா0றிய ெச1தமி)�ப7வ� ேகாயி� தி
�ப�ணிய� வி
'த! எ*பதா(!. 

ப�ேணாAய*ற பாட� எ*ற ெபா
3ைடய& 'ப�ணிய� வி
'த!' எ*றெதாட�. 

லகர'தி0( ரகர! ேபா6யா9� ப�ணிய� வி
'த! எ*றாயி0�: இனி, 'ேகாயி� 

தி
�ப�ணிய�' எ*ற ெதாட� (' 'தி�ைல� ெப
�ேகாயி6� தி
'தகவினதாகிய 

அ
/2'திைன நிக)'தி ய
3பவ�' என� ெபா
� ெகா�� 2'த� ெப
மாைன� 

பரவிய வி
'த! என� ெபா
3ைர'த0(! இட���. தி
 நாைரIாி� ஆதிைசவ  

(�!ப'தி� ேதா*றிய ெபா�லா� பி�ைளயா� அ
� ெப0ற ந!பியா�டா� 

ந!பிக� அபய (லேசகர ேசாழ ம*ன* ேவ�Aய வ�ண! தி�ைலயி� 

ேதவார'தி
�ைறக� இ
 (மிட'ைத' ெதாிவி'&, தி
�ைறகைள �*ேபால 

வ
'த
ளினா�. தி
'ெதா�ட� தி
வ1தாதி பாAய&ட* F1தர� பாAய 

தி
'ெதா�ட' ெதாைகயி0 ேபா0ற�ெப0ற அAயா� வரலா�கைள வ('&ைர (! 

�ைறயி� தி
 ேகாயி� தி
�ப�ணிய� வி
'த'தா� 2'த� ெப
மாைன� பரவி� 

ேபா0றினா� எ*ப& தி
�ைற க�ட வரலாறா(!. 

 

ேச கிழா� நாயனா� 

 

அ
�ெமாழி' ேதவராகிய ேச கிழா� ெப
மா* அநபாய ேசாழ* வி
!பியவ�ண! 

தி�ைல�பதிையயைட1& ெபா*ன!பலவாணைர வழிப/� 'உலெகலா!' என 

அ!பலவ� - அ
ளிய ெம9! ெமாழிைய �தலாக ெகா��, 

 

உலெகலா �ண�1 ேதாத0 காியவ* 

நிலG லாவிய நீ�ம6 ேவணிய*' 

அலகி� ேசாதிய* அ!பல' தா�வா* 

மல� சில!பA வா)'தி வண�(வா!. 

 

என அ!பலவாணைர வா)'தி வண�கி' தி
'ெதா�ட� �ராணமாகிய வரலா0�  

கா�பிய'திைன' தி�ைல�பதியி� த�கி�பாA �A'த
ளினா�. இCவரலா0ைற 

உமாபதிசிவ! தா! இய0றிய ேச கிழா� நாயனா� �ராண'தி� விாி'&  

2றி$�ளைம இ�( உண�த0(ாியதா(!. 

 

‘ப'தி.Fைவ நனி ெசா/ட.ெசா/ட� பாAய கவிவ�லவராகிய ேச கிழா� நாயனா� 

தி�ைலவாழ1தண� �ராண' ெதாட க'தி�, 
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"ஆதியா9 ந�Gமாகி அளவிலா அளGமாகி. 

ேசாதியா9 உண�Gமாகி' ேதா*றிய ெபா
3மாகி� 

ேபதியா ஏகமாகி� ெப�Lமா9 ஆLமாகி� 

ேபாதியா நி0(1தி�ைல� ெபா&நட! ேபா0றிேபா0றி" 

 

என' தி�ைல' தி
 2'திைன� பரவி� ேபா0�கி*றா�. இ'தி
�பாடE! 

இதைனய�'&வ
! க0பைன கட1த. ேசாதி எ*ற �த0(றி��ைடய தி
�பாடE! 

எ�லா! வ�ல இைறவன& உ�ைமயில கண'திைன$!, அ!�த�வ* 

ம*7யி�க� உ9திெபற' தி�ைல' தி
வள� தி
.சி0ற!பல'தி� நிக)'திய
3! 

அ0�த'தி
 2'தி* M/ப'திைன$! ந*( �ல�ப�'&வனவா(!. 

தி�ைலநக� சிற��ைட'தாக' தி
�AUAய இர�டா� (ேலா'&�க ேசாழம*ன* 

கால'தி� வா)1த அ
� ெமாழி' ேதவ�, த!கால'& ம
த'த�பைண$! தாமைர 

மல�1த ஓைட$! தி
ந1தவன�! ேசாைலக3! மதிE! �ற'ேத Uழ�ெப0�, 

எ5நிைல  ேகா�ர�கைள$ைடயதா9 அழகிய தி
<தியிைன� ெப0� விள�கிய 

தி�ைலமா நகாி* எழி� நில'திைன' த�'தா/ெகா�ட �ராண'திE! 

தி
நாG கரF நாயனா� �ராண'திE! தி
ஞானச!ப1த� �ராண'திE! 

ெசா�ேலாவியHெச9& கா/A$�ளா�. 'ந!பியா"ர� வடதிைச வாயிலாகG!, 

தி
நாG கரச� ேம0றிைசவாயிலாக G!, ஆ3ைடய பி�ைளயா� ெத* 

திைசவாயிலாகG! தி�ைல�பதிையயைட1த வழியைம�பிைன. ேச கிழாரAக� 

ெதளிவாக  (றி'&�ளைம காணலா!. 

 

உலெகலா! உண�1& ஓ&த0( அாியவ7! அளவி�லாத ேபெராளியின7! ஆகிய 

இைறவ* ஆட��ாி1த
3! ஞான நிைலயமாகிய தி
வள� தி
.சி0ற!பல!, 

அ
மைறகளி* �த6E! ந�விE! கைடயிE! அ*ப�க� சி1ைதயிE! விாி1& 

விள�(! தி
வள
! ஒளியினா0 Uழ� ெப0�' Vய ெச!ெபா*னினா� 

{தி
ைவ1ெத5'&) எ5திேவ91த சிற�பிைன உைடயதா(!. இ1M/ப'திைன, 

 

"அ
மைற �த6� ந�வினி0 கைடயி� - 

அ*ப�த! சி1ைதயி� அல�1த 

தி
வள� ஒளிU) தி
. சி0ற!பல!."       (ெபாிய - த�'தா/ - 104) 

 

என வ
! ெதாடாி� ேச கிழா� நாயனா� �ல�ப�'திய திற! நிைன1& 

ேபா0�த0(ாியதா(!. 

 

ேசாழம*ன7 ( அைம.Fாிைம N�ட ேச கிழா�, அ! ம*னன& ேவ��ேகா/ 

கிண�கி' தி�ைல�பதிையயைட1& 2'த�ெப
மாைன இைறHசி� ேபா0றி 

அ�ெப
மா* 'உலெகலா!' எ*� அAெய�'&  ெகா� க அதைன �தலாக  

ெகா�� தி
'ெதா�ட� �ராணமாகிய ெப
�கா�பிய'ைத இய0றி' தி�ைல  

ேகாயி6E�ள ஆயிர கா� ம�டப'தி0 2Aயி
1த �னித� ேபரைவயிேல 

அர�ேக0றிய
ளினா�. அCவர�ேக0ற'திைன  க�� மகி)1த அநபாய ேசாழ* 



57 

 

ேச கிழாரAக/(' ெதா�ட� சீ� பரGவா� எ*71 தி
� ெபய� U/A இைறHசி� 

ேபா0றினா*. ெதா�ட� சீ�பரGவாராகிய ேச கிழா� ெப
மா* தி�ைல நகாிேலேய 

த�கியி
1& தி
'ெதா�ட' ெதாைகயAயா�களி* ெப
ைமயிைன. சி1தி'&� 

ேபா0றி' தவநிைலயி� அம�1& அ!பலவாணர& V கிய தி
வA நீழைலயைட1& 

இ*�0றா�. 

 

தி�ைலவாழ1தண� 

 

தி
'ெதா�ட' ெதாைகயி0 ேபா0ற�ெப�! தி
 2/ட'தா� ஒ*பதி*ம
� 

�த60ேபா0றிய, 2/ட'தவராகிய இவ�க� Bவாயிரவ� எ*71ெதாைகயின�. 

2'த�ெப
மா7 ( உாிைம'ெதாழி� N��வா5! இCவ1தண�க� தி�ைல' 

தி
 ேகாயி67�ேள இைறவ* Nசைன (ாிய அக' ெதா��கைள. ெச9& 

வா)பவ�க�; நா*( ேவத�கைள$! ஆற�க�கைள$! உண�1தவ�க�; �'தீ 

வள�'& ேவ�வி ெச9பவ�க�; அ�ெதாழி� ஆ/சியினாேல வ�ைமைய 

நீ கியவ�க�; தி
நீ� உ
'திரா க! N�� சி0ற!பல ேமய ெச�வ* கழேல'&! 

ெச�வ'ைதேய உய�1த ெச�வமாக  ெகா�டவ�க� த�க� வா)வாகG! 

ைவ�பாகG! தி�ைலயி0 2'த� ெப
மாைன வழிப/� உலெகலா! �க5! 

வ�ண! மான�! ெபாைற$1 தா�கிமைனயற! �ாி1& வா)பவ�க�. என. 

ேச கிழாரAக� இCவ1தண�கள& ெப
ைமயிைன விாி'&  2றி$�ளா�. 

 

ேவத விதி�பA ேவ�வி�ாி$! தி�ைல Bவாயிரவராகிய இ'தி
 2/ட'தா� 

தி�ைலயி0 2'த�ெப
மாைன  கண ேநர�! பிாியா& ேபா0றிவழிப�! 

இய�பின�. பைட'த0 கடGளாகிய பிரம* அ1த�ேவதிெய*7! இட'தி� தா* 

ெச9$! ேவ�வி ( உடனி
1& உதவி �ாி$!பA வியா கிரபாத�னிவ� இைசG 

ெப0�' தி�ைல Bவாயிரவைர வ0��'தி அைழ'&. ெச*றா*. ேவ�வி 

�A1தGட* இCவ1தண�கைளயைழ'& வ
!பA இரணியவ�மனிட! 

வியா கிரபாத� 2ற அவ7! அ�ேக ெச*� தி�ைல Bவாயிரவைர$! ேத�களி� 

ஏ0றி ெகா�� தி�ைலைய அைட1தா*. தி�ைல ( வ1த பி* எ�ணி� பா�'& 

Bவாயிரவ
� ஒ
வைர காணா& திைக'தன*. அ�ெபா5& தி�ைலய!பல� 

ெப
மா* ேதவ� �னிவ� �த6ய யாவ
! ேக/ப 'தி�ைல Bவாயிரவ
 ( யா�! 

ஒ�பாேவா!' என அ
ளி. ெச9தா* எனG! அCவ
� ெமாழிகைள ேக/� 

அ�(�ளாரைனவ
! அளவிலா மகி).சி$0றன� எனG! ேகாயி0�ராண! 2�!. 

 

தி�ைலய!பலவாணராகிய இைறவேனா� ஒ'& ஒ*றி வா5! சிவேயாகநிைல 

ைகவர� ெப0றவ� தி�ைலவாழ1தண� எ*ப& ேம0(றி'த �ராண. ெச9தியா� 

இனி& �லனாத� காணலா!. 

 

"ெச!ைமயா� தணி1த சி1ைத' ெத9வ ேவதிய�க ளானா� 

�!ைமயாயிர வ�தா�க� ேபா0றிட �த�வனாைர 

இ!ைமேய ெப0� வா)வா� இனி�ெப�! ேபெறா*றி�லா� 
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த!ைமேய தம ெகா�பான நிைலைமயா� தைலைம சா�1தா�" 

      --- (ெபாிய-தி�ைலவா)-8) 

 

என. ேச கிழா� நாயனா
! 

 

"�'தீயாள� நா*மைறய� Bவாயிரவ� நி*ேனா� 

ஒ'ேத வா51த*ைமயாள� ஓதிய நா*மைறைய' 

ெத'ேதெய*� வ��பா�1 ெத* தி�ைலய!பல'&� 

அ'தாG*ற* ஆட� காண அைணவ&! எ*�ெகாேலா" 

      --(தி
விைச�பா -23.3) 

 

என  க�டராதி'த
! தி�ைல Bவாயிரவராகிய இ'தி
  2/ட'தாைர� ப0றி  

2றிய வா9 ெமாழிக� இ�( ஒ�� ேநா க'த கனவா(!. 

 

தி
நீலக�ட  (யவனா� 

 

தி�ைலயி� ேவ/ேகாவ� (ல'தி0 பிற1த இவ�, தி�ைலய!பலவ� பா� அளவ0ற 

ேபர*�ைடயவ�. ெபா9கA1& அற'தி* வா5! இவ�, ைவயம! (பிைழ. ைவயக!) 

ேபா0�! மைனயற'திைன ேம0ெகா�� சிவனAயா�க3 (' தி
ேவா� அளி'& 

வ1தா�. இைளமீ&ார (பிைழ. இைளைமமீVர) இ*ப'&ைறயி� எளியராகிய இவ� 

ஒ
 பர'ைதபா� அைண1& வ1தா�. அ�ெபா5& இவ
ைடய மைனவியா� ‘எ!ைம' 

தீ��<ராகி� தி
நீலக�ட!’ என இைறவன& தி
நீலக�ட'தி*ேம� 

ஆைணயி/�  2றினா�. அ& ேக/ட தி
நீலக�ட� எ!ைம எ*றதனா� ம0ைற 

மாதரா� தைம$! எ*ற* மன'தி7! தீ�ேட* என உ�தி 2றி அCவாைண 

ெமாழியிைன வ5வா& பா&கா'& வா)1தா�. தி
நீலக�ட (யவ
! அவ� த! 

மைனவியா
! ஐ!�ல*கைள ெவ*ற உள'தி/ப�ைடயவ�களா9 மைனயற! ஓ!பி 

�&ைம� ப
வ! அைட1தன�. அ1நிைலயி� அவ�த! ெநHச'தி/ப'திைன 

உலக'தா� ( உண�'த எ�ணிய சிவெப
மா* சிவேயாகியாராக அவ�கள& 

இ�ல'தி0( வ1& ஓெடா*றிைன� பா&கா�பாக ைவ'தி
 (!பA 

தி
நீலக�டாிட! ெகா�'&. ெச*றா�. ெச*றவ� அCேவா/Aைன மைற$!பA 

ெச9&வி/�. சில நா� கழி'&' தி
நீலக�டைர அைட1& தா! ெகா�'த பி.ைச� 

பா'திரமாகிய ஓ/Aைன'த
! பA ேவ�Aனா�. தி
நீலக�ட� அCேவா/Aைன 

<��5&! ேதA�பா�'தா�. எ�(! கிைட காத நிைலயி� ெபாி&! வ
'த�0றா�. 

ேவெறா
 �&ேவா� த
வதாக  2றினா�. அ&ேக/ட சிவ ேயாகியா� அCேவா� 

காணவி�ைலயாயி* 'அதைனயா* எ�'திேல*' எ*� உ* பி�ைளைய  

ைக�ப0றி. ச'திய! ெச9க எ*றா�. தி
நீலக�ட� தன ( ைம1த* இ�ைலெயன  

2றினா�. மைனவி ைகைய� ப0றி  (ள'தி� B)கி. ச'திய! ெச9’ எ*றா� 

சிவேயாகியா�. 'எ�களி� ஓ� சபத'தா� உட* B)க இைசவி�ைல’ எ*றா� தி
நீல 

க�ட�. இCவழ ( தி�ைலவாழ1தண� 2Aயி
1த சைப ( எ�'&  2ற�ெப0ற&. 

இCவழ கிைன விசாாி'த தி�ைலவாழ1தண�க� தி
நீலக�ட  (யவைர ேநா கி, 
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நீ� சிவ ேயாகியா� ெசா*னபA M!மைனவியி* ைகைய� ப0றி  (ள'தி� B)கி 

உ�தி 2�தேல �ைற என' தீ��பளி'தன�. தி
நீலக�ட
! 'ெபா
1திய வைகயா� 

B)கி' த
கி*ேற*' எ*� ெசா�6. சிவேயாகியா
ட* த! இ�ல'ைத யைட1& 

த! மைனவியாைர அைழ'&  ெகா�� தி�ைல' தி
��Y.சர'தி* �*7�ள 

(ள'தி� B)(பவ� ேகாெலா*றிைனெய�'& ஒ
�ைனைய' தா�! ம0ெறா
 

�ைனைய மைனவியா
! ப0றி ெகா��, தா! இ
வ
! ைக�ப0றி �5(த0(' 

தைடயா$�ள த�க� சபத'ைத. சிவேயாகியா� ( எ�'&ைர'& B)கினா�. 

�&ைம� ப
வ'தினராகிய அCவி
வ
! (ள'தி� B)கி எ5!ேபா& 

இைறவன
ளா� இளைம ெப0�' ேதா*றினா�க�. அ1நிைலயி0 சிவெப
மா* 

உைமய!ைமயா
ட* விைட ேம� ேதா*றி அCவி
வ� (! அ
� �ாி1& 

மைற1த
ளினா�. இCவா� தி
நீலக�ட  (யவனா
! அவ�மைனவியா
! 

இளைம ெப0�' திகழ. ெச9தைமயா� தி
��6.சர� ெப
மா* ேகாயி� 

இளைமயா கினா� ேகாயி� என� ெபய� ெப�வதாயி0�. 

 

தி
நாைள�ேபாவா� நாயனா�. 

 

ந1தனா� எ*7! இய0ெபய
ைடய இவ�, ேம0காநா/� ஆதbாி� தீ�டாதா� 

மரபி� ேதா*றியவ�; சிவெப
மா* தி
வA க� பதி'த ெநHFைடயவ�. இைறவ* 

�க)' திற�கைள இ*னிைசயா0 பாடவ�லவ�. இவ� தி
��*2� ெச*� 

சிவேலாகநாதைர ேநேர வழிபடவி
!பியேபா& இைறவ* தி
வ
ளா� ேகாயி0 

ச1நிதியிE�ள ந1தி விலகிய&. சிவ6�க� ெப
மாைன ேநேரக�� (றி�பி/ட 

ந1தனா�, அ�( ஒ
 தி
 (ள'ைத ெவ/Aனா�. தி�ைல' தி
ம*ற'தி� இைறவ* 

ஆAய
3! அ0�த' தி
 2'திைன ேநாி0க�� மகிழ எ�ணினா� ந1தனா�, 

அத0(' தா! தீ�டாதா� மரபி0 பிற1தைம தைடயாதைல ெய�ணி 

நாைள�ேபாேவ* நாைள�ேபாேவ* எ*� 2றி ெகா�A
1தைமயா� இவ� 

நாைள�ேபாவா� என�ெபய� ெப0றா�. ஒ
நா� தி�ைல.சி0ற!பல'ைத  க�� 

இைறHச ேவ��! எ*ற எ�ண! மீV�தலா� த! ஊைரவி/�� �ற�ப/டா�. 

தி�ைல�பதிையயைட1& வல!வ1த ந1தனா�, தம& பிற�பி* நிைலயிைன 

ெய�ணி' தி�ைல ேகாயி67�ேள Mைழத0( அHசினா�. இைறவ* தி
வ
ைள 

எ�ணி ஏ க'&ட* �ற'ேத &யி�ெகா�டா�. அவ�த! ஏ க'ைத�ேபா க 

எ�ணிய 2'த�ெப
மா* அவர& கனவி� ேதா*றி 'நீ எ�ணியவா� இ�பிறவி 

ேபா9 நீ�க ேவ�வி'தீயி� B)கி ���ாி �� மா�பராகிய தி�ைலவாழ1 

தண�க3ட* எ*ைன அைணவாயாக’ என அ
��ாி1& தி�ைலவாழ1தண� 

கனவிE! ேதா*றி ேவ�வி'தீயைம (!பA பணி'& மைற1த
ளினா�. இ�ெபா5& 

சித!பர'தி* ெத*திைசயிேல ஓம (ள! என வழ�(! இட'தி� தி�ைல 

வாழ1தண
! ேவ�வி'தீயைம'தன�, ந1தனா� அத*க� B)கி� ��ணிய 

�னிவரா9. சைட �Aதா�கி' ேதா*றினா�. தி�ைலவாழ1தண�க� மைற 

�னிவராகிய ந1தனாைர வண�கி அவைர' தி�ைல.சி0ற!பலவ� தி
�* 

அைழ'&. ெச*றன�. அ1நிைலயி� ந1தனா� உல(9ய நடமா�! எ�ைலயாகிய 

சிதாகாச�ெப
ெவளியி0 கல1& ேபாி*ப� ெப
வா)G ெப0றா�. அ!பலவ� 
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தி
வAயி� கல1& மைற1த ந1தனாைர யாவ
! க�Aல�. தி�ைல வாழ1தண� 

அதிசயி'தன�. அ1தமிலா ஆன1த� ெப
�2'த� த!தி
வAகைள' ெதா5& 

இ*�0றி
 (! வ�ண! ந1தனா� (� ேபர
� �ாி1தா�. 

 

20�வநாயனா� 

 

இவ� கள1ைத (கள�பா�) எ*7! ஊாிேல (�நிலம*ன� (Aயிேல ேதா*றியவ�. 

பைகவ�கைள� ேபாாி� ெவ*� சிவெப
மா* தி
�ெபயராகிய 

தி
ைவ1ெத5'திைன நா3! ஓதி. சிவனAயா�கைள� பணி1& தி
'ெதா�� 

�ாி$! 20�வராகிய இவ�, தி
வ
ளா0றலா� அரச� பலைர$! ெவ*� வாைக 

UAனா�. �Aேவ1த� (ாிய �Aெயா*�! நீ�கலாக எ�லா. ெச�வ�க3! எ9த� 

ெப0ற இவ�. தி�ைலவாழ1தணைர யைட1& தம ( �AU/�!பA ேவ�Aனா�. 

'ேசாழ ம*ன� க*றி நா�க� �AU/ட மா/ேடா! என  2றிய அ1தண�க�, 

த�க3� ஒ
(�!ப'தாைர �Aைய கா'&  ெகா�3!பA இ
 க.ெச9& ேசர 

நா/ைட - அைட1தா�க�. அ1நிைலயி0 20�வனா� தி�ைலய!பல� ெப
மாைன 

மன�ெகா�� 'அAேய* நி*தி
வA� ேபாதிைன �Aயாக� ெபற ேவ��!' எ*� 

பரவி'&யி� ெகா�டா�. அ1நிைலயி0 2'த�ெப
மா* 20�வனார& கனவி� 

ேதா*றி' த!�ைடய தி
வAகைள �Aயாக. U/Aய
ளினா�. சிவனAகைளேய 

�Aயாக. UAய 20�வ நாயனா� தனியா/சி�ாி1& உைமெயா
பாக� தி
வAைய 

அைட1தா�. 

 

கண!��ல நாயனா� 

 

இவ� வடெவ�ளா0�' ெத*கைரயிேல யைம1த இ
 (ேவ3� எ*றQாி0 பிற1& 

அCQ� ம க3 (' தைலவரா9 விள�கியவ�. ெப
Hெச�வராகிய இவ�, 

சிவெப
மா* தி
 ேகாயி6� நா�ேதா�! தி
விள ( எாி (! பணியிைன 

ஆ�வ�ட* ெச9& வ1தா�. வ�ைம ெய9திய நிைலயி� தி�ைலைய யைட1& 

கண!�� எ*ற ஒ
வைக� ��ைல அாி1& வி0� அதனா0 கிைட'த ெபா
ைள  

ெகா�� தி�ைலயி� தி
��Y.சர� ெப
மா� ேகாயி6� தி
விள ( எாி'& 

வ1தா�. ஒ
நா� தா! அாி1& ெகாண�1த கண!�� விைல ( வி0காத நிைலயி� 

அ1த� ��ைலேய ெகா�� தி
 ேகாயி6* விள காக எாி'தா�. யாம! வைரயிE! 

அ��� விள ெகாி க� ேபாதாைமயா� அத7ட* தம& சைட �Aயிைன$! ேச�'& 

எாி'தா�. அ�ெபா5& சிவெப
மா* ேதா*றி�ேபர
� �ாி1த
ள  கண!��ல� 

சிவேலாக'ைத அைட1தா�. 

 

ேகா.ெச�க/ ேசாழநாயனா� 

 

ேசாழம*ன* Fபேதவ* எ*பா* த* மைனவி கமலவதி$ட* தி�ைலையயைட1& 

மக�ேப� ேவ�A' தி�ைல. சி0ற!பலவைர வழிப/� இ
1தா*. அத* பயனாக  

கமலவதி க
G0றா�. தி
வாைன காவி� ெவ�ணாவ6* கீ)எ51த
ளிய 
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சிவெப
மா7 (� ப1தாிைழ'& வழிப/ட சில1தி கமலவதியி* க
�ப'&� 

மகவா9. சா�1த&. க
 �தி�1& மக�ெப�! நிைலயி� 'இ*7! ஒ
 நாழிைக 

கழி'&� பிற1தா� இ  (ழ1ைத B*�லக�! ஆ3!' என. ேசாதிட� 2றின�. 

அ&ேக/ட கமலவதி 'எ* காைல� பிணி'&' தைலகீழாக நி�'&�க�’ எ*றா�. 

(றி'தபA ஒ
 நாழிைக கழி'&  (ழ1ைத பிற1த&. காலநீ/A�பா� அ (ழ1ைதயி* 

க�க� சிவ1தி
1தன. ஈ*ற தா9 அ (ழ1ைதைய  க�� “எ*ேகா. 

ெச�க�ணாேனா" என அ
ைம ேதா*ற� பாிGட* 2றி உயி� &ற1தா�. Fபேதவ* 

(ழ1ைதைய வள�'& �AU/Aனா*. ேகா.ெச�க/ ேசாழ� சிவெப
மான& 

தி
வ
ளாேல த! �*ைன� பிற�பி* உண�ேவா� தி
வாைன காவ0 

ெப
மா7 (� ெப
1தி
  ேகாயிலைம'& வழிப/டா�. ேசாழநா/A* அக நா�க� 

ேதா�! சிவெப
மா7 ( மாட ேகாயி� க/Aனா�. இவ� சிவபிரா7 (  க/Aய 

மாட ேகாயி�க� எ5ப& எனG! இவேர தி
மாE (' தி
நைறIாி� மணிமாட! 

எ*ற தி
 ேகாயிைல  க/Aனா� எனG! தி
ம�ைகயா)வா� 2றி� 

பாரா/A$�ளா�. 

 

ேகா.ெச�க/ேசாழ� தி
.சி0ற!பல� ெப
மாைன வண�கி' தி�ைலவாழ1 

தண�க/(' த�(! மைனகைள  க/A  ெகா�'தா�. அரசியலா/சியிைன இனி& 

நிக)'தி �Aவி� தி�ைலய!பல� ெப
மா* தி
வAயிைனயைட1&' ேபாி*ப 

�0றா�. 

 

�த� வர(ணபா�Aய* 

 

‘ெகா0றவ�க� ெதா5கழ0கா� ேகாவர(ண மகாராஜ*’ என� ேபா0ற�ெப�! 

�த� வர(ண பா�Aய*, ேசாழ நா/ைட$! ெதா�ைட நா/ைட$! த* ஆ/சி (/ 

ப�'திய ெப
ேவ1தனாவா*. இவ* மாணி கவாசக� கால'தி� வா)1த 

பா�Aய*. இCேவ1த� ெப
மாைன மானி கவாசக� தா!பாAய தி
.சி0ற!பல  

ேகாைவயி� வர(ணனா! ெத*னவ* ஏ'& சி0ற!பல'தா* (தி
 ேகாைவயா�-

306) எனG!, 'சி0ற!பல! �க5! மயேலா� கி
�களி யாைன வர(ணன' 

(தி
 ேகாைவயா�-327) எனG! வ
! ெதாட�களி� தி�ைலய!பல� ெப
மா* பா� 

இவ* ெகா�A
1த ேபர*பிைன� பாரா/A� ேபா0றி$�ளா�. ெபாிய அ*பி* 

வர(ண ேதவராகிய இCேவ1த� ெப
மா* தி
விைட ம
Vாி� த�கி. ெச9த 

அ*பி* வழி�ப/ட ெசய�கைள� ப/Aன'தAக� தா!பாAய தி
விைடம
V� 

�!மணி  ேகாைவயி� எ�'&ைர'&� ேபா0றி$�ளா�. இCேவ1த� ெப
மா* 

தி
நீ0றி0 ெகா�ட ேபர*பி* திற'தா� பைகவ� இவ*ேமெல9த அ!�கெள�லா! 

இவ* பாத�களி� பணி1& விழ, தி�ைலய!பல�ெப
மா* தி
வAகைள' த* 

�A கணி1& ேபாாி� ெவ0றிெப0றா*. இதைன 

 

“ெபாAேய� த
ேம னியனாகி� Nச� �கவA ேக 

கAேச� கைண(ளி� ப க�� ேகாயி0 க
வியி�லா 

அAேய படவைம $�கைண ெய*ற வர(ண*ற* 
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�Aேய த
கழ ல!ப' தாAத* ெமா9 கழேல.” 

 

எனவ
! ேகாயி0றி
�ப�ணி9� வி
'த'தி�, ந!பியா� டா� ந!பிக� 

எ�'&ைர'&� ேபா0றி$�ளா�. 

 

தி
வதிைக மனவாசக�கட1தா�. 

 

இவ� ெம9க�டேதவ� மாணா க
� ஒ
வ�. தி�ைல� ெப
மாைன இைடவிடா& 

சி1தி'& அ!�த�வன& ஐ1ெதாழி� தி
 2'தி* இய�பிைன'த! ஆசிாிய� 

ெம9க�ட ேதவ�பா0 ேக/�ண�1தவ�. தா! இய0றிய உ�ைம விள க! எ*7! 

ைசவ சி'தா1த சா'திர'தி� எ�லா! வ�ல தி�ைல ய!பலவாண* தி
ைவ1 

ெத5'தாகிய ம1திரG
வி� நி*� ம*7யி�க� உ9தி ெப�த� ேவ�A ஐ1ெதாழி� 

தி
 2'& இய0றிய
3! திற'திைன உ�ைமவிள க! 30 �த� 38 வைர$�ள 

ெச9$/களி� விாிவாக விள கி$�ளா�. இைறவ* ெச9$! ஐ1ெதாழி�களி� 

பைட'த� கா'த� அழி'த� எ*7! �'ெதாழி�க3! உலகமாகிய அ�ட'தி� 

நிக)வன. மைற'த�, அ
ள� எ*7! இர��! பி�ட'தி� வா5! உயி�களி* 

இதய'திேல நிக)வன, உ� ைகேய1திய ைகயினாேல மாையெய*7! பாச'ைத 

உதறி'த�3தE!, தீேய1தியைகயினாேல வ�விைனைய. F/ெடாி'தE!, ஊ*றிய 

தி
வAயினேல ஆணவமல'தி* வ6ெகட அதைன அ� (தE!, V கிய 

தி
வAயினாேல அ
ேள தMவாக ஆ*மா கைள எ�'& நி�'&தE! அைம'த 

தி
 ைகயினாேல ஆ
யி�கைள ஆன1த ெவ�ள'&� அ51தி'திைள க. ெச9தE! 

இைறவன& தி
 2'தின �ைறைமயாதைல, 

 

"மாைய தைன$தறி, வ�விைனைய. F/�, மல! 

சாய அ� கி, அ
� தா* எ�'&-ேநய'தா� 

ஆன1த வாாிதியி� ஆ*மாைவ' தா* அ5'த� 

தா* எ1ைதயா� பரத! தா*"       (உ�ைமவிள க! 36) 

 

எனவ
! பாட6� தி
வதிைக மனவாசக� கட1தா� விள கி $�ளைம 

அறிய'த(வதா(!. ேமான! எ*7! ஞானவர!பி� நி*ற ெப
ம களி* 

�!மல�பிணி�� கைள$! அறேவ நீ கி' தா* எ*7! ஆ*மேபாத! அழி1த 

இட'திேல$ளதா(! சிவான1த' ேதைன �க1& ெகா�� ம*7யி�க� ப
கி மகிழ. 

ெச9தேல அ
ேள தி
ேமனியாக  ெகா�ட, தி�ைலய!பலவாண� நிக)'திய
3! 

ஆன1த'தி
 2'தி* பயனா(! எ*பதைன அறிG�'&வ&, 

 

“ேமான1த மா�னிவ� �!மல'ைத ேமாசி'&' 

தான1த மானிட'ேத த�கியி�!-ஆன1த! 

ெமா�ட
1தி நி*றாட� காL! அ
� B�'தியா  

ெகா�டதி
 வ!பல'தா* 2'&" 
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எனவ
! உ�ைம விள க ெவ�பாவா(!. 

 

தி�ைல வாழ1தண� மரபி� ேதா*றிய ைசவ சமய ச1தான (ரவ
� B*றாமவராகிய 

மைறஞான ச!ப1தரா� ஆ/ ெகா�ள�ெப0றவ� உமாபதி சிவா.சாாியா� ஆவா�. 

ச1தான (ரவ
� நாலாமவராக� ேபா0ற� ெப�! இவ�, ேகாயி0 �ராண!, 

தி
�ைறக�ட �ராண!, ேச கிழா� �ராண! �த6ய இல கிய�கைள$!, 

சிவ�பிரகாச! �த� ச�க0ப நிராகரண! ஈறாகG�ள - சி'தா1த 

சா'திர�கெள/ைட$! இய0றியவ�: வடெமாழியி� இவாிய0றிய பல ��க3� 

பGWகர ஆகம'தி0( எ5திய ேப
ைர இ�(. சிற�பாக  (றி�பிட'த கதா(!. 

தி�ைல (  கிழ ேக$�ள ெகா0றவ* (Aயி� த�கியி
1& மாணவ� பல� (! 

தீ ைக ெச9& சிவெநறிைய� பர�பியவ�; தி�ைல அ!பலவாண� ெப'தா* சா!பா* 

ெபா
/�� பாA  ெகா�'த 

 

“அAயா�  ெகளிய* சி0ற!பலவ* ெகா0ற� 

(Aயா�  ெக5தியைக. சீ/�--பAயி* மிைச� 

ெப'தா* சா!பா7 (� ேபதமற' தீ ைக ெச9& 

�'தி ெகா� க �ைற" 

 

எனவ
! 

 

ெவ�பாவிைன�ெப0� அவ7 ( சாதிேவ� பாடற' தீ ைக ெச9& <�ேப0� 

நிைலைய வழ�கியவ�; தி�ைல' தி
விழாவி� ெகாAேயற' தைட 

ேய0ப/டெபா5&, ெகாA கவி பாA, ெகாAதாேன ஏ�!பA ெச9& சி'தா1த. 

ெச1ெநறிைய� பர�பியவ�. 

 

அ
ணகிாி நாத�: �
க�ெப
மான& தி
வ
ைள� ெப0ற அ
ணகிாிநாத�, தி�ைல 

எ5நிைல  ேகா�ர�களிE! தி�ைல ய!பல'தி*க�L! எ51த
ளிய 

�
க�ெப
மாைன' தி
��க)� ப7வ�களா0பாA� ேபா0றி$�ளா�. 

 

இர/ைட��லவ�க�: இளHUாிய� �&Uாிய� என�ப�! இர/ைட��லவ�க� 

தி�ைல கல!பக! பாA  2'த�ெப
மான& தி
வ
ைள� ெப0��ளா�க�. 

 

(
ஞான ச!ப1த�: த
ம�ர ஆதீன'தி* �த0 (ரவராகிய (
ஞான ச!ப1த�, 

தி�ைலயி� 2'த�ெப
மாைன வழிப/� ஆயிர கா� ம�டப'தி� இரவி� நி/ைட 

2Aயி
1த ெபா5&, சிவகாமிய!ைமயா�. ெவ�ளி கி�ண'தி� பாயச'ைத$! 

ெபா0கி�ண'தி� தி
வ�ைத$! ப
(! நீைர$! ெகாண�1&, ந�ளிரவி� அவ�த! 

பசிைய நீ கிய
ளினா�. 2'த� ெப
மா* அ
�ெப0ற (
ஞானச!ப1த� சிவேபாக 

சார! �த6ய எ/� ��கைள இய0றி$�ளா�. 
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க�க/A மைறஞான ச!ப1த�: சித!பர'தி� (ைகமட! எ*7! ஒ
 மட'ைத நி�வி 

அ!மட'தி0ற�கியி
1&, சிவ த
 ேமா'தர!, ைசவசமய ெநறி �த6ய பல 

��கைளயிய0றி  2'த�ெப
மா* தி
வ
ைள� ெப0றவ�. 

 

�ராண' தி
மைலநாத�: தி�ைலயி0 பிற1த இவ�, தி�ைல வாழ1தண�க� 

ேவ��ேகா/கிண�கி. சித!பர�ராண'ைத இய0றி$�ளா�. ம&ைர. 

ெசா கநாத
லாைவ இய0றியவ
! இவேர. இவ�, கால! கி.பி. பதினாறா! 

�0றா��. இவ
ைடயைம1த� பரHேசாதியா� சித!பர�பா/Aய� எ*7! 

இல கண �ைல இய0றி$�ளா�. 

 

(மர(
பர�: பிற (! ெபா5& ஊைமயா9�பிற1& �
க� ெப
மா* அ
ளா� 

ஊைம நீ�கி  க1த�க6ெவ�பா� பாA� ேபா0றினா�. ம&ைர மீனா/சிய!ைம 

பி�ைள' தமி), ��ளி
 (ேவc� �'& (மாரசாமி�பி�ைள' தமி) �த6ய 

ெச1தமி)�ப7வ�கைள� பாAயவ�. த
ைமயாதீன'தி* நா*காவ& ப/ட'தி� 

எ51த
ளிய மாசிலாமணி ஞானச!ப1தைரயைட1தெபா5& ‘ஐ1&ேபரறிG� 

க�கேள ெகா�ள' என வ
! ெபாிய�ராண�பாட0(� ெபா
� யா&' என அவ� 

வினவிய நிைலயி�, தம&வா (' தைட�ப/� அவைரேய த! ஞான 

(
வாக ெகா�� வழிப/�' தம (' &றGநிைல அ
ளேவ��! என 

ேவ�A ெகா�டா�. தி�ைலயி� சிலநா� த�கிவ
க என ஞான ேதசிக� பணி'த 

வ�ண! சித!பர'தி0( வ1& 2'த� ெப
மாைன$! சிவகாமி'தாைய$! வண�கி, 

சித!பர.ெச9$/ேகாைவ, சிவகாமிய!ைம இர/ைட மணிமாைல எ*7! 

இ
ப7வ�கைள$! பாA�ேபா0றி$�ளா�. 

 

ெவ�ளிய!பல வாண�: இவ� த
ைமயாதீன! மாசிலாமணி ஞானச!ப1தாிட! 

ஞாேனாபேதச! ெப0றவ�; ெத*றமி5! வடெமாழி$! ேத�1&ண�1தவ�; 

மி
ேக1திரவாக! ெமாழி ெபய���, - �'திநி.சய பாAய!, ஞானாவரண விள க!, 

�த6ய ��கைள இய0றி, தி�ைலயிேல ெந�நா� வா)1& 2'த�ெப
மா* 

தி
வAைய அைட1தவ�; இவ
ைடய சமாதி சித!பர! ஞான�பிரகாச (ள! 

ெத*ேம0( கைரயி� அைம1&�ள&. 

 

பA காF'த!பிரா*: இவ� த
ம�ரவாதீன அAயா�(ழா'&� ஒ
வ�. ஒ
நா� 

தி�ைலயி� 2'த�ெப
மா* �*னி
1த திைர.சீைலயி� தீ�ப0ற, 

ஞான'தாEண�1& த!ைககைள� பிைச1& அ'தீைய அவி'தா�. நடராச�ெப
மா* 

தி�ைல வாழ1தண� கனவிேல ேதா*றி, 'நம& திைர.சீைலயி� ப0றிய 

தீைய�பA காச* அவி'தா*. அவனிட'தி0ெச*� ெகா� க' என ஒ
 

தி
நீ0��ைபைய' த1த
ளி மைற1தா�. விழி'ெத51த அ1தண� இைறய
ைள 

விய1& த
ம�ர'தி0(. ெச*� பA காசாிட! அ'தி
நீ0�� 

ைபைய.ேச��பி'தன�. 
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சி'த� சிவ�பிரகாச�: (ட1ைதயி0 ேறா*றிய இவ�, தி
வாவ�&ைற தி
மட'தி* 

த!பிரானாக விள�கினா�. விஜய நகர ம*னாி* காாிய'தராக. சித!பர'தி6
1த 

ைவணவ� சிலரா� நடராச� ெப
மான& நா� வழிபா� தைட�ப/ட&. 

அதைனயறி1த இவ�, (
 ஆைணயி*பA ேவSைர அைட1& இ6�கமநாய கைர  

க�� த! க
'ைத எ�'&ைர'&' தி�ைலயி� நடராச� ெப
மா7 ( நா� வழிபா� 

தைடயி*றி நிகழ ஏ0பா� ெச9தா�. 

 

அேகார சிவா.சாாிய�: ஆதிைசவராகிய இவ�, தி�ைலயி� அன1தீFவர* ேகாயி� 

ச1நிதியி� தி
மட! அைம'&  ெகா�� வா)1தவ�. தி�ைலயி� 2'த� ெப
மா* 

தி
�பணிகைள  க�காணி'& வ1த இவ�, ைசவசமய ெநறி�ைறகைள 

வ('&ைர (!. 'அேகார சிவாசாாியா� ப'ததி' எ*7! �ைல இய0றியவ� ஆவா�. 

 

கி.பி. 18-ஆ! �0றா�A� வா)1த ைசவசி'தா1த சமரச அMபவ ஞானியாகிய 

தா$மான� ெப
1தைகயா� தா! பாAய
ளிய பாட�களி� ஆகார�வன! - 

சித!பரரகசிய! எ*ற ப(தியி� தி�ைலய!பலவ* ஆAய
3! நாதா1த' 

தி
 2'தி* ேம*ைமைய$! அ 2'& எ.சமய'தா� (! ெபா&வா9 

நிக51திற'திைன$! இனி& விள கி$�ளா�. இ�பாட0 ப(திைய 2�1& 

ேநா (�கா� தா$மான அAகளா� தி�ைல� பதிைய யைட1& 2'த� ெப
மா* 

நிக)'திய
3! அ0�த' தி
 2'திைன ேநாி0 க�� மகி)1தவ� எ*ப& 

ந*(�லனா(!. 

 

உலெகலாமாகி ேவறா9 உட7மா9 விள�(கி*ற இைறவ* ஞான மயமான 

ெப
ெவளியிேல ேபெராளிவAவா9 எ�லா� (! ெபா&வா9 நட! 

�ாி1த
�கி*றா* எ*7! ேப
�ைமயிைன அறிG�'&! நிைலயி� அைம1தேத 

தி�ைல.சி0ற!பலமா(!. இ�( இைறவ* சமய�கட1த தனி�த0 ெபா
ளா9 

எCலாGயி�க3! உ9ய அ
/2'& இய0�கி*றா* எ*ப& சிவெநறி. 

ெச�வ�கள& &ணிபா(!. இCGலகி0 ப�ேவ� சமய�கைள$! கைட�பிA' 

ெதா5(கி*ற எ�லா ம க3! த!மிைடேய$�ள சாதிசமய ேவ0�ைமகைள  

கைள1& 'ஒ*ேற (ல7! ஒ
வேன ேதவ7!' எ*7! ஒ
ைம நிைலயி� நி*� 

இைறவைன வழிப/� உ9திெப�த0(ாிய ெபா& ம*றா9 திக)வேத தி�ைல� 

ெப
�ேகாயிலா(!. இCவா� எ�லா. சமய�கைள$! தன ( அ�கமாக  ெகா�� 

சமய�கட1த தனி�த0 ெபா
ளாக. சிவ ெப
மாைன வழிப�! சமயேம 

ைசவசமயமா(!. சமயா தீத� பழ! ெபா
ளாகிய சிவபர! ெபா
ைள ஞானமயமாகிய 

ம*றி� ஆட� �ாிேவானாக  க��வழிப�! ெத9வசைபேய தி�ைலயிE�ள 

தி
.சி0ற! பலமா(!. ைசவசி'தா1த சமய'தி* சமரச நிைல ( எ�'&  கா/டாக 

விள�(வ& தி�ைல� ெபா& எ*7! இCG�ைம யிைன 

 

"ைசவசமயேம சமய! சமயா தீத� பழ! ெபா
ைள  

ைகவ1திடேவ ம*�� ெவளிகா/�! இ1த  க
'ைதவி/�� 

ெபா9 வ1&ழE! சமயெநறி �(தேவ�டா! �'தித
! 
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ெத9வசைபைய  கா�பத0(. ேசர வா
! ெசக'தீேர" 

      (கா�! கைர$! - 2) 

 

எனG!, 

 

“ச*மா� க ஞானமதி* ெபா
3! <� 

சமய ச�ேகத� ெபா
3! தாெனா*றாக� 

ப*மா� க ெநறியினிE� க�டதி�ைல 

பக�வாிய தி�ைலம*�/ பா�'த ேபாத� 

ெக*மா� க! இ
 (ெத�லா! ெவளிேயெய*ன 

எ.சமய'ேதா�க3! வ1திைறHசாநி0ப� 

க*மா� கெநHச�ள என (1தாேன 

க�டGட* ஆன1த� கா�டலா(!" 

      (ஆகார�வன! சித!பரரகசிய!-12) 

 

எனG! வ
! பாட�களி� தா$மான அAகளா� அறிG�'திய திற! இ�( 

நிைன க'த கதா(!. 

 

மாாி�'& �லவ�: தி�ைலைய அ�'த தி�ைலவிட�க* என7! ஊாி� ேவளாள� 

மரபி� ேதா*றியவ�; �'தமிழிE! நிர!பிய �லைம பைட'தவ�; தி�ைல  2'த� 

ெப
மா*பா� அளவிலா�ேபர*� உைடயவ�. த!பி�ைளக� Bவாி� ஒ
வ
 (. 

சி'த�பிரைம உ�டாகிய நிைலயி�, �6I� ெவ�பா எ*7! ப7வலா� 2'த� 

ெப
மாைன� ேபா0றி அ1ேநாைய நீ கினா�. சித!பேரFவர� விற6வி� V&, 

�6I� ெநா�A நாடக! எ*பனG! இவ� இய0றியனேவ. 

 

�'&'தா�டவ�: சீ�காழியி� இைச ேவளாள� மரபி� பிற1த இவ�, வயி0�வ6யா� 

ெபாி&! வ
'த�0றா�. சீ�காழி' தி
 ேகாயி6� ேதாணிய�பைர வழிப/� இவ� 

அ*றிரG அ ேகாயி6ேலேய உ�ணா&, பசியா� வ
1தி உற�கி வி/டா�. 

அ1நிைலயி� தி
நிைல நாயகியாகிய அ!ைமயா� இவ� �* ேதா*றி. பாலAசி� 

அளி'& உ�ண.ெச9தா�. "நீ தி�ைல� ெப
மாைன' தாிசி'& வண�கி� 

பா�வாயாக. அ&ேவ உன& உட0பிணிைய நீ (! ம
1தா(!". என அ!ைமயா� 

அறிG�'தி மைற1த
ளினா�. அ!ைம அ
ளிய வ�ண! தி�ைல� பதிைய அைட1& 

2'த�ெப
மா* தி
�* நி*ற இவ� 'Nேலாக ைகலாசகிாி சித!பர!' என 

ஆ�ெக51த ெசா0ெறாடாிைனேய �தலாக  ெகா�� இனிய கீ�'தைனகைள� 

பாA' &தி'தா�. 2'த� ெப
மான
ளா� பHசா கர�பAகளி6
1& ஐ1& 

ெபா0காFகைள� ெப0�� பிணி நீ�கி மகி)1தா�. ஒ
�ைற தி�ைல ( வ1த 

ெபா5& இவைர� பா!� தீ�Aய&. 'அ
ம
1& ஒ
 தனி ம
1& அ!பல'தி0 

க�ேடேன' எ*7! கீ�'தைனைய� பாA விட! நீ�க� ெப0றா�. தி�ைல� 

ெப
மா* மீ& கீ�'தன�க�, பத�க� பலG! பாAய இவ�, ஆவணி� Nச நாளி� 
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2'த�ெப
மா* தி
�* நி*� 'மாணி கவாசக� ேப� என (' தர வ�லாேயா' 

எ*7! இைச� பாடைல�பாA� பிறவா ெநறியாகிய �'தியி*ப'ைத� ெப0றா�. 

 

ஞான�பிரகாச�. யா)�பாண'தி� பா�Aமழவ� (ல'தி0 பிற1த இவ�, வடெமாழி, 

ெத*ெமாழி ��கைள ந*( பயி*றவ�. தி
வ�ணாமைல ஆதீன'தைலவாிட'&' 

&றG N�டவ�. சிவஞான சி'தியா� ( உைரெய5தியவ�. இவ� சித!பர'தி� 

த�கியி
 (! ெபா5&, இல�ைக அரசெனா
வ* இவாிட!, ெப
! ெபா
ைள' 

த1& ெச�ல, சித!பர'தி� ஞான�பிரகாச! எ*ற (ள'ைத' ேதா�A அதன
கி� ஒ
 

மட'ைத$! க/A$�ளா�. 

 

ேகாபாலகி
Wண பாரதியா�. இவ� நாக�ப/Aன'ைதய�'த நாிமண! எ*ற ஊாி� 

இராமசாமி பாரதி எ*பாாி* �த�வரா9' ேதா*றினா�. மயிலா�&ைற ேகாவி1த 

சிவ'திட! க�விபயி*றா�. ெத9வ இைச�பாடைல� பாAய தியாகராச Fவாமிகளா� 

பாரா/ட�ெப�! இைச��லைம ெப0ற இவ� சித!பர'தி0( அA கA ெச*� 

தி�ைல நடராச�ெப
மாைன இ*னிைச� பாட�களா� பரவி� ேபா0றி வ1தா�. 

தி
நீல க�டநாயனா�, இய0பைக நாயனா�, தி
நாைள� ேபாவா�, ஆகிய 

தி
'ெதா�ட�கனி* வரலா�கைள  கீ�'தைனகளாக இய0றி$�ளா�. இவ� 

இய0றிய ந1தனா� சாி'திர கீ�'தைன மிகG! Fைவநல! வா91ததா(!. 

 

மீனா/சிF1தர! பி�ைள. தி
வாவ�&ைற ஆதீன'& மகா வி'&வானாக விள�கிய 

இவ�, பல தல �ராண�கைள$! பிரப1த�க� பலவ0ைற$! பாAய ெப�! �லவ� 

ஆவா�. பி�ைளயவ�க� தி�ைல� ெப
மாைன� ேபா0�! �ைறயி� பாAய ப7வ� 

தி
'தி�ைல யமகவ1தாதியா(!. 

 

ஆ��கநாவல�. யா)�பாண'தி� ந�Sாி�, கா�கா'த ேவளாள� மரபி0ேறா*றி' 

தமி) வடெமாழி ஆ�கில! ஆகிய �!ெமாழிகளிE! ேத�.சிெப0ற இவ�, 

இராமநாத�ர! ம*னராE! தி
வாவ�&ைற, த
ம�ர! ஆகியைசவ ஆதீன' 

தைலவ�களாE! பாரா/ட� ெப0றவ�. வா)G �5&! பிரம.சாிய ஒ5 க'ைத 

ேம0ெகா�ட நாவலரவ�க�, சித!பர'திேல த�கியி
1& ைசவ�பிரகாச 

வி'தியாசாைலைய$!, வி'தியாMபான ய1திரசாைலைய$! நி�வி. ைசவ�! 

தமி5! வளர� ெப
!பணி �ாி1&�ளா�; தி
 (ற�, ெதா�கா�பிய! �த6ய 

தமி)'ெதா*b�கைள$!, ெபாிய �ராண!, க1த�ராண! தி
விைளயாட0 �ராண! 

�த6ய ைசவ இல கிய ��கைள$!, ந*b�, நிக�� �த6ய க
வி ��கைள$! 

பிைழய0ற நிைலயி� பதி�பி'& வழ�கியவ� இலேர. தமி) மாணவ�கள& க�வி 

வள�.சியி* ெபா
/� ஒ*� �த� நா*( வைர$�ள பாலபாட�கைள$!, சமய 

ஒ5 க'தி* ெபா
/�. ைசவ வினாவிைட �த6ய ��கைள$! இய0றி$�ளா�. 

தமி) வள�.சியி* ெபா
/� இவ�க� நி�விய க�வி நிைலய! சித!பர'தி* 

ேமைல<தியி� இவ�த! �க5
வாக'திக)கி*ற&. 
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சித!பர! இராம6�க வ�ளலா�. ெத*னா� கா� மாவ/ட'திE�ள ம
Vாி� 

க
ணீக� மரபி� இராைமயா பி�ைள (! சி*ன!ைம (! �த�வராக'ேதா*றிய 

இவ�, �
க�ெப
மாைனேய (
வாக  ெகா�� ெம91 ��க� பலவ0ைற$! 

ஓதா& உண�1தவ�; தி�ைல�ெப
மா*பா� அளவிலா� ேபர*� N��, 

சித!பர'தி� த�கி நடராச� ெப
மாைன ' நா� ேதா�! வழிப/டைமயா� சித!பர! 

இராம6�க! என அைழ க�ெப0றா�. சித!பர! இராம6�க! என  

ைகெயா�பமி�தைல வழ கமாக  ெகா���ளதா� தி�ைல�ெப
மா*பா� இவ� 

ெகா�A
1த ேபரா�வ! ந*(�லனா(!. தி�ைல' தி
 2'&' தாிசனமாகிய ேசாதி 

வழிபா/Aைன. சாதி சமய ேவ�பாA*றி எ�லா ம க3! க�� உ9தி ெப�! 

நிைலயி� பா�வதி�ர! என வழ�(! வடSாி� ச'திய ஞான சைபைய$!, சமரச F'த 

ச*மா� F ச�க'ைத$! ச'திய த
ம. சாைலைய$! நி�வி ஒ*ேற (ல! ஒ
வேன 

ேதவ* எ7! தி
Bல� ெநறிைய வள�'த ெப
ைம வடS� இராம6�க 

வ�ளலா� (ாிய தனி.சிற�பா(!. 'ேகழி� பரH ேசாதி ேகழி� பர�க
ைண' என 

மணிவாசக� ெப
மா* அ
ளிய தி
ெவ!பாைவ' ெதாடைர உள� ெகா�ட 

இராம6�க�, 'அ
/ெப
Hேசாதி தனி� ெப
� க
ைண, தனி�ெப
�க
ைண 

அ
/ெப
Hேசாதி' எ*7! சமரச F'த ச*மா� க வழிபா/� ம1திர'ைத 

உ
வா கி$�ளைம தி�ைல 2'த�ெப
மாைனேய த! வழிப�கடGளாக  

ெகா���ளா� எ*பதைன ந*( �ல�ப�'&!. 

 

பா!ப* (மர(
தாச Fவாமிக�: 

 

ெச*ற �0றா�A* பி0ப(தியி� தி
 விராேம.Fர'தி� பிற1& பா!ப* எ*7! 

பதியி� பலநா� வா)1தவ�; பிர�பி* வலைச ெய*7! ஊாி� ��ப'ைத1& நா� 

சிவேயாக நி/ைடயி6
1& �
கன& தி
வ
/கா/சியிைன  காண� ெப0றவ�; 

தி
வல�க0றிர/�, தி
�பா�த6ய ெச9$� ��கைள$! ைசவசமய சரப!, 

தகராலய ரகசிய! �த6ய த'&வ நா�கைள$! இய0றி. ைசவ�! தமி5! வள�'த 

ெச1தமி)' தவ�னிவ�. தமி) வடெமாழி எ*7! இ
ெமாழி� �லைம$! 

நிர!ப�ெப0ற இவ� சித!பர'ைதய�'த சி0Rாி� த�கியி
1& 2'த�ெப
மாைன 

வழிப/�� �ற.சமய இ
� நீ கி. சிவெநறிபர�பிய அ
ளாள� ஆவ�. இவ� இய0றிய 

தகராலயரகசிய! எ*7! ��, சி0பர விேயாமமாகிய தி�ைல. சி0ற!பல'திைன  

(றி'&! சிதாகாச� ெப
ெவளியாகிய அத*க� ஆட� �ாி1த
3! 

�5�த0கடGளாகிய நடராச� ெப
மாைன  (றி'&! வடெமாழி ேவத 

உபநிடத�களிE! ெச1தமி)மாமைறயாகிய தி
�ைறகளிE! 2ற�ப�! 

த'&வG�ைமகைள எ�'& கா/A விள (! சிற��ைடயதா(!. 

----------------  
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6. 6. 6. 6. தி�ைல�தி�ைல�தி�ைல�தி�ைல�    ெப��ேகாயி"#ெப��ேகாயி"#ெப��ேகாயி"#ெப��ேகாயி"#    நா�நா�நா�நா�    வழிபா1 வழிபா1 வழிபா1 வழிபா1     தி�விழா!க3 தி�விழா!க3 தி�விழா!க3 தி�விழா!க3     

 

தி�ைல� ெப
�ேகாயி� நா�ேதா�! காைல ஆ� மணி (' திற க�ெப�!. 

ப�ளியைறயி6
1& இைறவ* தி
வA (� பா� பழ! �த6யன நிேவதனHெச9&, 

தி
வAைய. சிவிைகமீதம�'தி. சி0ற!பல'தி0ெகா�� ேச�'த� மர�. 

விAய0காைலயி� நிக5! இCவழிபா� பா� ைநேவ'திய! என வழ�க�ப�!. இத* 

பி*ன�, பக6� B*� கால Nைச$! இரவி� B*�கால Nைச$! ஆக ஆ�கால 

வழிபா�க� நைடெப�!. இC ஆ�கால�களிE! ச1திரெமௗYFவரராகிய, 

பAக6�க'தி0(  கனகசைபயி� அபிேடக! ஆராதைன நிக)1த பி*ேன 2'த� 

ெப
மா7 (! சிவகாமிய!ைம (! தீபாராதைன நிக5!. காைல ஒ*ப& மணி (  

காைல ச1தி$! பதிெனா
 மணியளவி� இர�டா� கால�! ப*னிர�� 

மணியளவி� உ.சி கால வழிபா�! நிக5!. காைல இர�டா�கால Nைசயி� 

ப'&மணியளவி� பAக6�க'& ( அபிேடக! ெச9த பி*ன� மாணி க  2'தராகிய 

இர'தின சபாபதி (! அபிேடக! ெச9& அ'தி
G
வ'தி* �*7! பி*7! க0Nர 

ஆர'திகா/�வ�. அ�ெபா5& மாணி க  2'தராகிய இர'தின சபாபதியி* 

தி
G
ைவ  க�� அ*ப� பல
! தாிசி'& மகிழவ�. உ.சி கால!. பக� 

ப*னிர��மணியளவி� நிக5!. 

 

மாைல ஐ1& மணியளவி� தி
 ேகாயி� கதG திற க� ெப�!. பAக6�க அபிேடக! 

�A1த பி*ன� ஆ� மணி (. சாயர/ைச Nைச நைடெப�!. ஏ5மணியளவி� 

பAக6�க அபிேடக! ஏழைரமணியளவி� சித!பர ரகசிய Nைச$! நைட ெப0ற 

பி*ன�, எ/� மணி ( இர�டா�கால Nைச நிக5!. இரG ஒ*பதைர மணி (� 

பAக6�க அபிேடக! நிக)1த பி*ன�� ப'&மணி ( அ�'தயாம Nைச நைட ெப�!. 

எ�லா' தி
 ேகாயி�களிE! - எ51த
ளி$�ள இைறவன& தி
வ
/ கைலக� 

அைன'&! தி�ைல ம*�� ஆட� �ாி$! அ!பல  2'த* பா� வ1& 

ஒ��(கி*றன எ*ப& அ�பர
ளிய � க தி
' தா�டக'தா0 �லனா(!. ஆகேவ 

தி�ைல� ெப
�ேகாயி6� அ�'த யாம வழிபா� மிகG! சிற��ைடயதா(!. அ�'த 

யாம'தி� தி�ைல  2'த�ெப
மா7 (' தீபாராதைன நிக)1த பி*, 

சி0சைபயிE�ள ெப
மா* தி
வA சிவிைகயிலம�'த�ெப0� வலமாக� 

ப�ளியைறயி� ைவ க�ெப0�' தீபாராதைன ெச9ய�ெப�!. அத* பி*ன� 

ச�ேடFர� (! பயிரவ� (! தீபாராதைன நிக5!. பி*ன� அ�'தசாம அழக� 

தீபாராதைன$ட* அ�'தசாம வழிபா� நிைறG ெப�!. இ�வா� நா�ேதா�! 

இ ேகாயி6� நிக)'த� ெப�! வழிபா� எ1த அதிகாாிைய$! எதி� பாராம� (றி'த 

கால'தி� நிக)'த� ெப0� வ
கி*ற&. நடராச� ெப
மா7 ( ஆ��ேதா�! 

சி'திைர' தி
ேவாண'திE! ஆனி'தி
G'தர நாளிE!, ஆவணி வள�பிைற. 

ச&�'தசியிE! �ர/டாசி வள�பிைற. ச&�'தசியிE! மா�கழி'தி
வாதிைரயிE! 

மாசிவள� பிைற. ச&�'தசியிE! ஆக ஆ� அபிேடக�க� நைடெப0� வ
கி*றன. 

 

இ ேகாயி6� ஆ��ேதா�! தி
விழா க� பல நிக)1& வ
கி*றன. அவ0�� 

2'த�ெப
மா7 ( நிக5! ெபாிய தி
விழா க� ஆனி'தி
மHசன�! 
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மா�கழி'தி
வாதிைர$! என இர�டா(!. இ'தி
விழா களி� ெகாAேய0ற! �த� 

எ/டா1 தி
விழா �Aய விநாயக�, க�பிரமணிய�, ேசாமா=க1த�, அ!பா�, 

ச�ேடச� ஆகிய பHசB�'திக� காைல மாைல இ
 ெபா5திE! தி
<தி ( 

எ51த
3வ�. ஒ*பதா1 தி
நா� விAய0காைல 2'த� ெப
மா7! 

சிவகாமிய!ைம$! சி0ற!பல'தினி*�! எ51த
ளி' ேத�ேமலம�1& விநாயக� 

�
க* ச�ேடச
ட* தி
 <தியி� உலா வ1த
�வ�. மாைல ேதாினி*�! இற�கி 

ஆயிர கா� ம�டப'தி0( எ51த
ளி ம�நா� விAய0காைல பல
! க�� மகிழ' 

தி
மHசன! ெகா�ட
ளி, ந�பக� ஆயிர கா� ம�டப'தினி*�! �ற�ப/� 

அ*ப�க/( நடன  கா/சிய
ளி. சி0ற!பல'தி0( எ51த
�வ�. 2'த�ெப
மா* 

சிலகாமிய!ைம காண நடனமாA  ெகா�� வ
! இCவழகிய ெத9வ  கா/சிேய 

ெதாிசன! என. சிற�பி'&� ேபா0ற� ெப�கி*ற&. 

 

இ�(  2ற�ெப0ற ஆனி'தி
மHசன� ெப
விழாG! மா�கழி'தி
வாதிைர' 

தி
விழாG! க�ைக ெகா�டேசாழ* ஆ/சி  கால'தி0(�*, ேதவார ஆசிாிய� 

கால'தி6
1ேத தி�ைலயி� நைடெப0� வ
! ெதா*ைம வா91த தி
 

விழா களா(!. இ.ெச9தி �த� இராேச1திர ேசாழேதவராகிய க�ைக ெகா�ட 

ேசாழன& இ
ப'& நா*காவ& ஆ/சி யா�A� \ராேஜ1திர ேசாழ ேதவ� அL கி 

ந க* பாைவ எ*பா� தி
வானி' தி
நாளி� தி
.சி0ற!பல �ைடயாராகிய 

2'த�ெப
மா* எ51த
3! நாளி� ேவ��! ெசலG (! அ�&பA (! 

அ�ெபா5& மாேக= வர� ஆயிரவ� ( ச/A.ேசா� ெகா�'த0(!, 

மா�கழி'தி
வாதிைர' தி
நா3 ( ேவ��! ெசலGக/(! தி
மாசி' தி
நாளி� 

தி
' ெதா�ட' ெதாைக வி�ண�பH ெச9த0(! ஆக நிலமளி'த ெச9தி சித!பர! 

க�ெவ/A0 (றி க� ெப0��ள&. (ெத. இ. க. ெதா(தி IV எ� 223} 

 

தி�ைல� ெப
� ேகாயி6� சிவகாமிய!ைம ( ஆ�� ேதா�! ஐ�பசி� Nரவிழா 

ேசாழம*ன� கால�த� ெதாட�1& நிக)1& வ
கி*ற&. தி
�பா6 வள'தி
நா� 

என  கலெவ/� களி0 (றி க�ப�! தி
நா� இ�Nர விழாைவ ஒ/Aயேத. 

சீர�கராய� II -சிவகாம F1தாி ஐ�பசி� Nரவிழா ெகா�ட
3!பA, �ற�ேப/ைட 

எ*ற ஊைர' ேதவதானமாக  ெகா�'&�ளா�. பதிென/டா! ெப
 க*� தி�ைல 

இைறவ* ெகா�ளிட'& ( எ51த
ளி' தீ�'த� ெகா�'த� உ��. தீ�'த� 

ெகா�'த0ெகன  ெகா�ளிட'தி* வடகைரயி� இவ� ஒ
 ம�டப! அைம'&�ளா� 

எ*ப& (றி�பிட'த கதா(!. மாசி மக'தி� தி�ைல� ெப
மா* கட60( 

எ51த
ளி' தீ�'த�ெகா� (! விழாG! வி கிரமேசாழ* கால! �த� ெதாட�1& 

நைடெப0� வ
கி*ற&. இCவிழாவி� இைறவ* கடE ( எ51த
3த0( 

இ
ப க�! ெத*ைன வள� க� ப/ட ெப
வழி அைம க� ெப0ற&. 

சித!பர'தி6
1& கி�ைள (. ெச�E!வழி வி கிரம ேசாழ* ெத�(' தி
<தி 

என  க�ெவ/� களி0 (றி க�ெப0��ள&. வச1த' தி
நாளி� தி�ைல� 

ெப
மா* (ேலா'&�க ேசாழ* தி
' ேதா�� ( எ51த
3வா*, (ெத. இ. க, ெதா 

IV எ� 43} தி
 க� சா'&! தி
நா3!, எதிாி6 ேசாழ* சிவபாத ேசகர* 

சி'த'&ைண� ெப
மா� விழாG! ைத�Nச'&� பாவாைடK/�� ெபாிய விழாG! 
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தி�ைல� ெப
� ேகாயி6� நிக)1தனவாக  க�ெவ/� களி0 

(றி க�ெப0��ளன. 

 

தி
Bல/டான� ெப
மா7 (! த/சிணாB�'தி (! நா� ேதா�! எ/� கால� 

Nைசக� நைடெப0றன. (ெத. இ க. ெதா. XII எ� 51.) தி�ைலயி� தி
நீ0�. ேசாழ� 

பHச B�'திக3ட7! சமயாசிாிய� நா�வ
ட7! தி
<தியி� உலா� ேபா1தைம 

தி�ைல$லா வா0�லனா(!. 

 

தி�ைல� ெப
�ேகாயி0 Nசைன ம(டாகம விதி�பA �0கால'தி� நைடெப0ற-

ெத*ப&, இர/ைடய� பாAய தி�ைல  கல!பக'தாE! கி.பி. 1684- 1686 ஆ! 

ஆ��களி� மரா/Aய ம*ன� சா!ேபாசி நிக)'திய தி�ைல. சி0ற!பலவ� ேகாயி0 

(!பாபிேசக! உய� ஆகம�பA நைடெப0றதாக. ெச�ேப/A0 (றி க� 

ெப0றி
'தவாE! அறிய�ப�!. பதHச6 �னிவ� ெச9த �6* விதி�பA தி�ைல  

ேகாயி6� நா/ Nசைன$! தி
விழாG! நட'த� ெப0றன என  ேகாயி0 �ராண! 

2�!. பதHச6�னிவ� இய0றியதாக  2ற�ப�! பதHச6 Nஜா விதி�பAேய 

தி�ைலயி0 2'த�ெப
மா7 (� Nைச நட'த� ெப�கி*ற&. சிவாகம ெநறியிைன  

கைட�பிA' ெதா5கிய வியா கிரபாதைர. ைசவ�னி எனG! ைவதிக ெநறியிைன� 

பி*ப0றிெயா5கிய பதHச6 �னிவைர ைவதிக �னி எனG! 2�வ&��. 

அ!�ைற�பA தி�ைல  2'த�ெப
மா7 ( நிக)'த� ெப0�வ
! Nசைனயான& 

ஆகம ெநறி (! ேவதெநறி (! ஒ'தெபா&ெநறியி� நைடெப0� வ
கி*ற& 

என ெகா�3த� ெபா
'த�ைடயதா(!. 

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

7. 7. 7. 7. தி�ைல)தி�ைல)தி�ைல)தி�ைல)    தி��பணிதி��பணிதி��பணிதி��பணி    

 

1. 1. 1. 1. ேசாழ
ேசாழ
ேசாழ
ேசாழ
    

 

தி
வாைன காவி� த* வாயி* �லா� தி
நிழ0ப1த� ெச9& வழிப/ட 

சில1தியிைன. சிவெப
மா*, ேசாழ� (ல'தி0 ேகா.ெச�கணானாக� 

பிற�பி'த
ளினா� எ*ப& வரலா�. இதைன' ேதவார ஆசிாிய�க� Bவ
! 

த!பாட�களி0 (றி'&� ேபா0றி$�ளா�க�. ச�ககால. ேசாழம*ன�க3� 

ஒ
வராகிய ேகா.ெச�க� ேசாழ� ேசாழ நா/A� அகநா�க� ேதா�! சிவெப
மா* 

அம�1த
3! அழகிய மாட ேகாயி�கைள அைம'& அ ேகாயி�களி� நாேடா�! 

நிக5! Nசைன ( ேவ�Aய அ�& பA �தலான பA'தர�க3 (� ெப
!ெபா
� 

வ('தா�. ேசாழ� (ல' ேதா*றலாகிய இவ� தம (ாிய ேசாழநா/�ட* 

பா�Aய� (ாிய ெத* �லமாகிய நா/Aைன$! த*னக�ப�'தி� பா�Aய� (ாிய 

அைடயாள மாைலயாகிய ேவ�பமல� மாைலயிைன$! UA ஆ/சி �ாி1தா� எ*ப&, 

 

"ெத*னவனா$ல கா�ட ெச�கணா0 கAேய*” 

      (தி
'ெதா�ட'ெதாைக 11) 
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என. F1தரB�'தி Fவாமிக3!, 

 

“நி!பா�� ெதா�க� ேகா.ெச�கணா*” 

      (தி
'ெதா�ட� தி
வ1தாதி 82) 

 

என ந!பியா�டா� ந!பிக3! இCேவ1த� ெப
மாைன� ேபா0றி$�ளைமயா0 

�லனா(!. 

 

ெப
ேவ1த
! சிற1த சிவனAயா
மாக' திக)1த ேகா. ெச�க/ேசாழ நாயனா� 

எ�லா! வ�ல சிவெப
மா* ஐ1 ெதாழி� தி
 2'திய0றிய
3! தி�ைல� 

பதிையயைட1& ெபா*ன!பலவ* தி
வAகைள வண�கி' தி�ைலயி� த�கியி
1& 

அக' ெதா��க� பல �ாி1& அ�ெப
மாைன� Nசைன �ாி$! தி�ைல 

வாழ1தண�க� த�(த0(ாிய தி
மாளிைககைள  க/�வி'தா�. பி*ன
! பல 

தி
�பணிகைள. ெச9& தி�லய!பலவ* தி
வA நீழைல அைட1தா� எ*ப& 

வரலா�. இ.ெச9தியிைன வ!� மல�' தி�ைலKசைன. Uழ மைறGவள'தா*, 

நி!பந�1 ெதா�க0 ேகா.ெச�கணா* (82} எனவ
! தி
'ெதா�ட� 

தி
வ1தாதியி� ந!பியா�டா� ந!பிக3!, 

 

"தி
வா�1த ெச!ெபா*னி ன!பல'ேத நடHெச9$! 

ெப
மாைள அA வண�கி� ேபர*� தைலசிற�ப 

உ
காநி* ரா�களி�ப' ெதா5ேத'தி $ைற$நா� 

வ
வா9ைம மைறயவ� ( மாளிைகக� பலசைம'தா�" 

      (ெபாிய-ேகா.-10) 

 

“ேதவ�பிரா* தி
'ெதா�A0 ேகா.ெச�க/ ெச!பிய�ேகா* 

Nவலய! ெபா& நீ கி ஆ�ட
ளி� �வனியி* ேம� 

ஏவியந0 ெறா���ாி1 திைமயவ�க ளAேபா0ற 

ேமவினா� தி
'தி�ைல ேவ1த� தி
வA நிழ0கீ)" 

      (௸-17) 

 

எனவ
! ெபாிய �ராண. ெச9$/களி� ேச கிழா� நாயனா
! விாி'&  

2றி$�ளைம காணலா!. 

 

கி.பி. 871 �த� 907 வைர ேசாழநா/ைட ஆ/சி �ாி1த �தலா! ஆதி'த ேசாழ*, 

ெகா�(ம�டல'ைத ெவ*� தி�ைல. சி0ற!பல �க/Aைன அ�ெபா*னினா� 

ேவ91தா* இ.ெச9தி, 

 

"சி�க' &
வைன. ெச0றவ* சி0ற!பல �க� 

ெகா�கி0 கனக! அணி1த ஆதி'த*" 

      (தி
'ெதா�ட� தி
வ1தாதி-65) 
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எனவ
! ந!பியா�டா� ந!பிக� வா9 ெமாழியா� உ�தி ெச9ய�ப�!. 

 

ஆதி'த ேசாழ* மகனாகிய �த0 பரா1தக ேசாழ* கி.பி. 907 �த� 953 வைர 

ேசாழநா/ைட ஆ/சி பாி1தா*. 

 

இவ* சிவப தியி0 சிற1& விள�கினா*. த* த1ைத ஆதி'த* சி0ற!பல'ைத� 

ெபா*ன!பலமாக. ெச9ய' ெதாட�கிய தி
�பணிைய ேமE! ெதாட�1& ெச9& 

இனி& நிைறேவ0றினா*. இCவா� இCேவ1த* தி�ைல. சி0ற!பல'ைத� 

ெபா*ன!பலமா கிய ெச9தி ஆைனம�கல. ெச�ேப�களி0 (றி க� ெப0��ள&. 

பரா1தக* ெச9த இ'தி�ைல' தி
� பணியிைன, 

 

“ெவ�ேகா� ேவ1த* ெத*ன* நா�! ஈழ�! ெகா�ட திற0 

ெச�ேகா0 ேசாழ* ேகாழிேவ1த* ெச!பிய* ெபா*னணி1& 

அ�ேகா� வைளயா� பாAயா�! அணிதி�ைலய!பல'&� 

எ�ேகா* ஈச* எ! இைறைய எ*� ெகா� எ9&வேத,” 

      (தி
விைச�பா -202) 

 

என� பரா1தக* மகனா� �த0க�டராதி'த ேசாழ
!' 

 

“ேகாதிலா' ேதற� (னி (1 தி
ம*ற� 

காதலா0 ெபா* ேவ91த காவல7! " 

      (வி கிரம ேசாழ7லா, வாிக�-31,32) 

 

என  கவி.ச கரவ�'தி ஒ/ட 2'த
! ேபா0றி$�ளா�க�. 

 

பைகவைர� �ற�காL! ெவ0றி' திற'தாE! தன& நா/�ம க� எ�லா
! 

எ�லா! வ�ல சிவெப
மாைன' தி
�பதிக இ*னிைசயா0 ேபா0றி இ!ைம ம�ைம 

இ*ப�கைள� ெப0� இ*��த� ேவ��! எ*7! - சிவப'தி' திற'தாE! 

பி0கால. ேசாழம*ன�க� எ�லா
�3! �த6� ைவ'& எ�ண'த க 

ெப
ேவ1த* �தலா! இராசராச ேசாழ* ஆவா*. தா* ெப0ற ெவ0றி ெக�லா! 

காரணமாக அைம1த& எ�லா! வ�ல சிவெப
மான& தி
வ
ேள ெய*7! 

ெம9!ைமயிைன உலக ம க3 ( உண�'&! �ைறயி�, தHைசயி� 

இCேவ1தனா0 க/ட�ப/��ள இராசராேச.Fர' தி
 ேகாயி� இவன& ெவ0றி. 

சி*னமாக' திக)தைல வரலா0றறிஞ� பல
! ந*(ண�வ�. தி�ைல� ெப
  

ேகாயி60 ேசமி க� ெப0றி
1த ேதவார' தி
�ைறகைள' தி
நாைரIாி0 

ெபா�லா� பி�ைளயார& தி
வ
� ெப0ற ந!பியா�டா� ந!பிகளி* &ைண 

ெகா�� ேதA க�� ெதா('த ேசாழம*ன* இராசராச* அபய(லேசகர* 

எ*7! ெப
ேவ1த* எனG!, அCேவ1த* தி
�ைறகைள  க�� ேதA' 

ெதா('தைம ப0றி' தி
�ைற க�ட இராசராச ேதவ� என அைழ க� ெப0றா* 
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எனG! தி
�ைற க�ட �ராண! 2�!. தி
ஞானச!ப1த�, தி
நாG கரச�, F1தர� 

எ*7! ேதவார ஆசிாிய�க� Bவ
! பாAய தி
�பதிக�களி� தம (' ெதாி1த ஒ
 

சில பதிக�கைளேய சிவனAயா�க� பாட ேக/� ெநHச! ெநகி)1& உ
கிய 

இராசராசனாசிய ேசாழ ம*ன*, Bவ� பாAய இனிய தி
�பதிக�க� எ�லா 

வ0ைற$! ேதA  க�� ஒ
 ேசர' ெதா( (! �ய0சியி� ஈ�ப/டா*. 

அ�பதிக�கைள� பலவிட�களி� ேதA$! �5&! கிைட கவி�ைல. 

 

அ1நிைலயி� தி
நாைரIாி0 ெபா�லா� பி�ைளயா� தி
வ
ைள நிர!ப� ெப0ற 

ந!பியா�டா� ந!பிகைள வண�கி' த* வி
�ப'ைத' ெதாிவி'தா*. அவ
! 

ம*னன& வி
�ப'திைன மன'தி0 ெகா�� ெபா�லா� பி�ைளயாைர இைறHசி 

ேவ�Aனா�. தி�ைலயி� 2'த� பிரா* தி
நடH ெச9$! ெபா*ன!பல'தி* 

அ
கிேல ேதவார ஆசிாிய�க� Bவ
ைடய ைககளி* அைடயாள��ள 

அைறயி7�ேள ேதவார' தி
�ைறக� ைவ'&� N/ட� ெப0��ள ெச9திைய� 

ெபா�லா� பி�ைளயா� அறிG�'திய
ளினா�. 

 

அதைன  ேக/� மகி)1த ந!பியா�டா� ந!பி$! அபய (லேசகர7! தி�ைலைய 

அைட1& 2'த� ெப
மாைன வண�கின�. தி�ைல. சி0ற!பல'தி* 

ேம0றிைசயிE�ள அைறயிேல ேதவார' தி
�ைறக� இ
'தைல' தி�ைல வா) 

அ1தண�களிட! ெதாிவி'& அCவைறைய' திற (! பA ம*ன* ேவ�A  

ெகா�டா*. அ& ேக/ட அ1தண�க� Bவ�ைகயில.சிைன$ட* N/ட� ெப0��ள 

அCவைறயிைன அ!Bவ
! வ1தால*றி' திற கவியலா& எ*றன�. உடேன 

ேசாழம*ன* தி�ைலய!பல வாண� (. சிற��ைடய Nசைன ெச9ய. ெச9& 

ேதவார ஆசிாிய� Bவ� தி
G
வ�க3 (! வழிபாAய0றி' தி
<தி ( எ51த
ள. 

ெச9& தி
�ைறக� ேசமி க� ெப0றி
1த அைறயி*�* ெகா�� வ1& 

நி�'தி'Bவ
! வ1தன�, அைறயிைன' திற1தி�மி*' என� பணி'தா*. அரசன& 

ஆைணயா� அைற திற க�ப/ட&. அைறயி7�ேளயி
1த ேதவார ஏ�க� கைரயா* 

�0றா� Bட�ப/�. சிைத1த நிைலயி0 காண�ப/டன. அCேவ�களி* ேம� 

எ�ெணைய. ெசாாி1& அவ0ைற ெவளியி� எ�'&� பா�'த அளவி�, ெப
!பாலன 

ப5&ப/�. சிைதG0றைம க�� ம*ன* ெபாி&! வ
1தினா*. அ1நிைலயி� 

இைறவன
ளா� 'இ கால'தி0( ேவ��வனவ0ைற ம/�! ெச�லாி காம� 

ைவ'ேதா!' எ*றெதா
 அ
�வா ( யாவ
! ேக/க' ேதா*றிய&. அ& ேக/� 

உ�ள1 ேதறிய ேசாழம*ன* எHசி$�ள தி
�பதிக�கைள ம/�! 

சிைதயாமெல�'& �* ேபால' ெதா('&' த
!பA ந!பி யா�டா� ந!பிகைள 

ேவ�A  ெகா�டா*. தி
ஞான ச!ப1த� பாAய தி
�பதிக�க� 1, 2, 3, 

தி
�ைறகளாகG! தி
நாG கரச� அ
ளிய தி
�பதிக�க� 4, 5, 6, 

தி
�ைறகளாகG!, F1தர� பாAய தி
�பதிக�க� 7 ஆ! தி
�ைறயாகG! வ( க� 

ெப0றன. ம*ன7! ந!பி$! தி
ெவ
 க'த! �6Iைர அைட1& தி
நீலக�ட 

யா)�பாண� மரபி0பிற1த இைசவ�ல அ!ைமயாைர' தி�ைல ( அைழ'& வ1& 

ேதவார' தி
�ைறக/(� ப� வ('தன�. 
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இCவா� ந!பியா�டா� ந!பியி* &ைண ெகா�� தி
�ைறகைள' ேதA' 

ெதா('த ேசாழ ம*ன* தHைச இராசராேச.Fர1 தி
 ேகாயிைல  க/Aய �தலா! 

இராச ராச ேசாழேனெயன ஆரா9.சியாள� 2�வ�. ேவ1த� ெப
மானான இவ*, 

தா* க/�வி'த தHைச இராசராேச.Fர' தி
 ேகாயி6� நா� ேதா�! ேதவார� 

பதிக�க� பா�த0(� பிடார� (ஓ&வா�) நா0ப'ெத�மைர$! அவ�க3 (' 

&ைணயாக உ� ைக வாசி�ேபா�, ம'தள! �ழ (ேவா� இ
வைர$! நியமி'& 

நிப1த! வழ�கி$�ளா*. இ.ெசயதி, 

 

"\ராஜராஜ ேத� ெகா�'த பிடார�க� நா0ப'ெத� ம
! இவ�களிேல நிைலயா9 

உ� ைக வாசி�பா* ஒ
வ7! ெகா/Aம'தள! வாசி�பா* ஒ
வ7! ஆக 

ஐ!பதி*ம� (� ேபராC நிசதட! ெந�E � (�ணி நில'தமா9 

ராஜேகசாிேயாெட� (! ஆடவ�வாென*7! மர காலா� உைடயா� உ�c�� 

ப�டார'திேல ெபறG! (ெத.இ.க. ெதா. I எ�:65). என வ
! க�ெவ/�� ப(தியா� 

ந*( விள�(!. இCவா� தி
 ேகாயி6� ஓ&வா� நா0ப'ெத�மைர$!, 

இைச க
வியாள� இ
வைர$! நியமி'&' ேதவார' தி
�பதிக�கைள� ப� 

ெபா
1த� பாA இைறவைன வழிப�த0(ாிய தி/ட! வ('த ெப
ைம �தலா! 

இராசராச ேசாழ7 ேக உாியதா(!. இ&ப0றிேய, "ேசய தி
�ைற க�ட.. ராசராச 

ேதவ�" (ேச கிழா� �ராண!-) - என இ!ம*ன* பாரா/ட� ெப0��ளா*. 

 

தி
�ைறக�ட ேசாழ* என� ேபா0ற� ெப�! �தலா! இராசராச* தி�ைலய!பல 

வாண�பா� நிர!பிய ஈ�பா� உைடயவ* எ*ப& தHைச� ெப
�ேகாயி6� ஆட 

வ�லாைன எ51த
3வி'&�ளைமயாE! அ ேகாயி60 பய*ப�'த�ப�! 

�க'தலளைவயாகிய மர காE ( 'ஆட வ�லா*' என� ெபயாி/��ளைமயாE! 

உ9'&ணர�ப�!. 'ேசாழ ம*ன�க/(' தி�ைலய!பல வாணேர - ெத9வ! எ*ப& 

'க�ெவ/�களா� உணர�ப�! ெச9தியாத6*, பி0 கால. ேசாழ�களி� �தலா! 

ஆதி'த*, பரா1தக* �த6ேயா� தி�ைல� ெப
�ேகாயிE (� பல 

தி
�பணிகைள  ெச9&�ளா�க� எ*ப& ந!பியா�டா� ந!பிக3!, 

க�டராதி'த
! பாA$�ள தி
�ைற� ப7வ�களா� ந*( விள�(!. 

க�டராதி'த ேசாழ� (� பி* தி
�ைற க�ட ேசாழ� என� ேபா0ற� ெப�! 

�தலா! இராசராச ேசாழ7! தி�ைல� ெப
� ேகாயி60 பல தி
�பணிகைள. 

ெச9தி
'த� ேவ��!, அவ�க� ெச9த தி
�பணிகைள  (றி�பி�! க�ெவ/�க� 

பி0கால'தி� அயலவ� பைடக� சித!பர! தி
 ேகாயி6� த�கி. ெச9த அழிGகளா0 

சினத1& ேபாயின எ*ப& இ ேகாயி6� தளவாிைசயி� ஆ�கா�(' V�� 

&�டாக  காண�ப�! க�ெவ/�  க0களா� உ9'& உணர�ப�!. 

 

தனிIராகிய இ'தி�ைல� பதியிைன. U)1&�ள பிடாைககளாகிய 

இ
ப'திர�� ( ேம0ப/ட சி0R�க3! வழிக3! �தலா! இராசராச 

ேசாழ7ைடய த1ைத F1தர ேசாழ�, தாயா� வானவ* மாேதவி, தம ைக (1தைவயா� 

சிறிய த1ைத உ'தம ேசாழ*, இராசராச* �த6ேயா� ெபய�களா� F1தர ேசாழவழி, 

வானவ* மாேதவி வழி (1தைவ வா9 கா�, உ'தமேசாழ�ர!, இராசராச* 
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வா9 கா� எ*றா�(  க� ெவ/�களி0 (றி க� ெப0��ளைமயா� �தலா! 

இராசராச* த1ைதயா� F1தர ேசாழ
!, தாயா� வானவ* மாேதவி$! தம ைகயா� 

(1தைவயா
!, சிறிய த1ைத உ'தம ேசாழ
! த! (லநாயகராகிய ஆடவ�லா* 

எ51த
ளிய தி�ைல�பதியி0 பலதி
�பணிகைள. ெச9&�ளைம ந*( �லனா(!. 

 

தமிழக'ைத  கி.பி.1012 �த� 1044வைர ஆ/சி�ாி1த ெப
ேவ1த*, �த� 

இராேச1திரனாகிய க�ைக ெகா�டேசாழ* ஆவா*. தி
விைச�பா ஆசிாிய� 

க�டராதி'த� மைனவியா� ெச!பிய* மாேதவியாராE!, த* த1ைத இராசராச 

ேசாழா� தம ைகயா� (1தைவயாராE!, வள� க� ெப0ற இCேவ1த� ெப
மா*, 

த* வடநா/� ெவ0றி ( அைடயாளமாக  க�ைக ெகா�ட ேசாேழ.Fர! எ*7! 

ெப
�ேகாயிைல  க/Aயவனாவா*. இ'தி
 ேகாயிைல' தி
விைச�பா� 

பதிக'தா0 பரவி� ேபா0றிய க
Q�' ேதவ�, இ'தி
�பதிக'தி* கைடசி� பாட6� 

இCேவ1தன& சிவப'தியி* மா�பிைன. சிற�பி'&� ேபா0றி$�ளா�. 

இCேவ1தன& 24ஆவ& ஆ/சியா�A� இவ7 ( அL க� பணி�ாி1த ந க* 

பாைவயா� எ*பவ�, தி�ைல  2'தனாகிய தி
.சி0ற!பல�ைடய ெப
மா* 

தி
வானி' தி
நாளி� தி
<தி ( எ51த
3! அ*ைற ( ேவ��! ெசலGக/(! 

அ�& பA (! சிவனAயா�க3 (. ச/A.ேசா� ஆயிர! ெகா� கG!, 

தி
விழாG ( ேவ��! எ�ெண9 (! ேவ��! வழ க'& (! பாிச/ட! 

தி
விள ( எ�ெண9 �த6ய ெசலGக/(! தி
மாசி' தி
நாளி� தி
'ெதா�ட' 

ெதாைக வி�ண�பH ெச9வத0(! ஆ�ெடா*� ( ேம�வார! இர�டாயிர' 

தி
�0ைற!பதி* கல! ஆக வ
வா$�ள நா0ப'& நாE ேவ6 நில! நிப1தமாக 

அளி'&�ளா�. அL கி ந க* பரைலயாராகிய இவேர இ'தி�ைல� பதியி� உ�ள 

சி�களா1தக* எ*7! அற.சாைலயி� நா�ேதா�! பிராமண� இ
ப'ைதவ� 

உ�பத0(!, சைமய� ஆ3 (!, த�ணீ� கல! ெகா�� வ
ேவா7 (! உைட 

�த6ய ெசலGக/(! ஆக ஒரா�� ( ேம�வாரமாக ஆயிர'& இ
�0� 

இ
ப'ைத1& கல! ெந� வ
வா$�ள ப'& ேவ6 நில�! நிப1தமாக அளி'&�ளா�. 

இ& ப0றிய விவர�க� தி�ைல� ெப
�ேகாயி6* �த0 பிரகார'தி� வட�ற 

மதி6� க�ைக ெகா�ட ேசாழன& 24ஆ!. ஆ/சியா�A� வைரய�ெப0��ள 

க�ெவ/A� (ெத இ.க. ெதா(தி IV எ� 223) விாிவாக  (றி க� ெப0��ளைம 

காணலா!. 

 

ேம0(றி'& க�ெவ/�. ெச9திகைள ஊ*றி ேநா (�கா�, இ�ெபா5& தி�ைல� 

ெப
�ேகாயி6� நிக)1& வ
! ஆனி'தி
மHசன' தி
விழாG!, மா�கழி' 

தி
வாதிைர' தி
விழாG! க�ைக ெகா�ட ேசாழ* ஆ/சி கால'தி0( �*பி
1ேத 

நிக5! ெதா*ைம வா91தன எ*ப&!, இCவி
 தி
விழா களிE! அAயா�க3 (!, 

அ1தண�க3 (! அ*ன! பா6 க� ெப0றெத*ப&! இCவி
 தி
விழா க3ட* 

தி
மாசி' தி
நாளிE! தி
விழா நிக)1தெத*ப&! அ'தி
விழாவி� 'தி�ைல 

வாழ1தண� த! அAயா� (! அAேய*' என ஆ"ாிைறவ� அAெய�'&  ெகா� க, 

F1தரB�'தி Fவாமிக� பாAய
ளிய தி
'ெதா�ட' ெதாைக' தி
�பதிக! தி�ைல  
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2'த� ெப
மா* தி
�*ன� வி�ண�பHெச9ய� ெப0றெத*ப&! ந*( 

விள�(!. 

 

பி0கால. ேசாழர& ஆ/சியி� ேசாழ�களி* ெப�வழி மரபி� ேதா*றி' தமிழக'ைத 

ஆ�டவ�க� �த0 (ேலா'&�க* வி கிரம ேசாழ* �த6ேயாராவ�. ேசாழ 

நா/A� சிற1த �ைறயி� ஆ/சி �ாி1த ெப
ேவ1த�க3� �த0(ேலா'&�க 

ேசாழ7! ஒ
வ*. சிவெப
மா*பா� எ�ைலய0ற ேபர*பினனா9, (Aம க� 

மகிழ. F�க! தவி�'த ேசாழனாகிய இ!ம*ன*, கி.பி. 1070 �த� 1120 வைர 

ேசாழநா/ைட ந*�ைறயி� ஆ/சி �ாி1&�ளா*. இவன& ஆ/சி கால'தி� 

தி�ைல� ெப
�ேகாயி6* தி
�பணி மிக. சிற�பாக நிக)1&�ள&. 

 

�த0(ேலா'&�க* த* �*ேனா�கைள� ேபாலேவ தி�ைல  2'த� 

ெப
மா*பா� ேபர*� ெசE'தியவனாவா*. இCேவ1த* த* ந�பனாகிய 

கா!ேபாச நா/� ம*ன* தன (  கா/சி� ெபா
ளாக' த1த ஒளிதிக) 

பளி�( க�6ைன' தி�ைல. சி0ற!பல'ைத. சா�1&�ள தி
ெவதிர!பல'தி� 

அணி திகழ ைவ'தா*. இ.ெச9தி, 

 

“\ இராேச1திர ேசாழ ேதவ� (  கா!ேபாஜராஜ* கா/சியாக  கா/Aன க�E 

இ& - உைடயா� இராேச1திர ேசாழ ேதவ� தி
வா9 ெமாழி1த
ளி உைடயா� 

தி
.சி0ற!பல�ைடயா� ேகாயி6� �* ைவ'த& - இ1த  க�E தி
ெவதிர!-

பல'&' தி
 க� சர'தி� தி
�* ப'தி ( ேமைல� ப'தியிேல ைவ'த& (Ep.Ind.Vol 

II.No,132). 

 

என' தி�ைல' தி
 ேகாயி6� வைரய�ெப0��ள க�ெவ/டா� அறிய�ப�!. 

 

�த0(ேலா'&�க ேசாழ7 (. சேகாதாிக� இ
வ�. இவ�க� (1தைவ, ம&ரா1தகி 

எ*ேபாராவ�. இCவி
வ
! தி�ைலய!பலவாண�பா� எ�ைலய0ற ேபர*பினா� 

தி�ைல' தி
 ேகாயிE (. சிற��ைடய தி
�பணிக� ெச9&�ளா�க�. இவ
� 

(1தைவ எ*பா�, தி�ைல. சி0ற!பல� ெப
மா* த�ணீ� அ�& 

ெச9த
3த0ெகன ஐ!பதி* கழHF நிைற$�ள ெபா*வ/Aைல' தி�ைல� 

ெப
�ேகாயிE ( உள�வ1& வழ�கி$�ளா�. இ.ெச9தி, 

 

=வ=தி\ திாி�வன. - ச கரவ�'திக� (ேலா'&�க ேசாழ ேதவ� தி
'த�ைகயா� 

இராஜராஜ* (1தைவ ஆ)வா� ஆ3ைடயாா (' த�ணீ� அ�& ெச9த
� இ/ட 

(மி)�ட! ஒ*றினா� (Aைஞ க� நிைறம&ரா1தக* மாைடேயா� ஒ (! ெபா* 


ய ஐ!பதி* கழHF உ" (ெத*னி1திய  க�ெவ/�' ெதா(தி 5). என வ
! 

க�ெவ/A0 (றி F�ெப0��ளைம காணலா!. 
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(1தைவயா)வாராகிய இCவ!ைமயா�, கி.பி. 1114 ஆ! ஆ�A� 

தி�ைலய!பலவாண� தி
 ேகாயி� �5வ&! ெபா6Gட* திகழ� 

ெபா*ன!பல'தி0( மீ��! ெபா* ேவ91&�ளா�. இ.ெச9தி, 

 

நானில'ைத �5தா�ட சயதர0( 

      நா0ப'& நாலா மா�A� 

மீனநிக) நாயி0�. ெவ�ளி ெப0ற 

      Gேராகணி நா� இடப� ேபாதா� 

ேதனிலG ெபாழி0றி�ைல நாயக�த� 

      ேகாயிெலலாH ெச!ெபா* ேவ91தா� 

ஏனவ
1 ெதா5ேத'&! இராசராச* 

      (1தைவ N வி1ைதயாேள" 

      (எபிராபிகா இ�Aகா ெதா(தி 5, ப ,, 105) 

 

என வ
! க�ெவ/�. ெச9$ளா� இனி& விள�(!. 

 

இ�பாட6� சயதர* எ*ற& �த0(ேலா'&�க ேசாழ7 ( வழ�(! சிற��� 

ெபய�க3� ஒ*றா(!. இராசராச* (1தைவ எ*ற& அவ* த�ைகயாகிய 

(1தைவயாைர. �த0(ேலா'&�கன& ஆ/சியி� நா0ப'& நாலாமா�A� அவ* 

த�ைக (1தைவயாரா� தி�ைல. சி0ற!பல! மீ��! ெபா* ேவய� ெப0றெத*ப& 

இ.ெச9$ளா� ந*( �லனாகிற&. 

 

இனி �த0(ேலா'&�கன& ம0ெறா
 த�ைகயாகிய ம&ரா1தகி எ*பா� கி. பி. 1116 

ஆ! ஆ�A� தி�ைலயி� தி
.சி0ற!பல�ைடயா� தி
ந1தவன'தி0(! 

சிவனAயா� தி
வ�& ெச9$1 தி
மட'தி0(! நிவ1தமாக இைறயி6 நில�க� 

வழ�கி$�ளா�. இ.ெச9தி, “திாி�வன. ச கரவ�'திக� \ (ேலா'&�க ேசாழ 

ேதவ0( யா�� நா0ப'தாறாவ& ராஜாதிராஜ வளநா/�' தனிI� 

ெப
!ப0ற��6I� உைடயா� தி
.சி0ற!பல �ைடயா� (' 

தி
ந1தவன��றமாகG! \மாேக=வர� (' தி
வ�& ெச9ய மட��ற! ந! 

ெப
மா� தி
'த�ைகயா� ம&ரா1தகியா)வா� வா.சிய* இரவிதி
.சி0ற!பல 

�ைடயா* ேபாி� விைல ெகா�ட நில! கிடார�ெகா�ட ேசாழ� ேபாிளைம நா/� 

எ
 க/டாH ேசாியான ஜய�ெகா�ட ேசாழ ந�S�� பா�" (ெத. இ. க. ெதா(தி 4 

எ� 222) எனவ
! க�ெவ/�� ப(தியி� (றி க� ெப0��ளைம காணலா!. 

 

இ�( எ�'&  கா/Aய க�ெவ/�� ப(திகளா� �த0 (ேலா'&�க ேசாழ* 

த�ைகமாராகிய இராசராச* (1தைவயா
!, ம&ரா1தகி யா)வா
! தி�ைல� 

ெப
�ேகாயிE (' தி
�பணிக� பல�ாி1&�ளைம ந*( �வனாத� காணலா!. 

 

�த0(ேலா'&�க ேசாழன& நா0ப'தாறா! ஆ/சியா�A� ெதா�ைட 'நா/�  

காாிைக  (ள'V� தைலவ7!, மிழைல நா/� ேவளா�ைம ெகா�டவ7மாகிய 
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க�ட* மாதவ* எ*பா* தி�ைலய!பல'தி* வடகீ)' திைசயி� 

ெசா*னவா0றிவா� ேகாயிE! சிவ�ராண�கைள விாி'&  2�த0( இடமாகிய 

�ராண ம�டப�! அதைன ெயா/Aய தி
மாளிைக� ப'தி$! மைலேபா*� 

உய�'& ேதா*ற வாிைசயாக  க/Aனா*. இ.ெச9தி நீ^�  ேகாயி6� வைரய� 

ெப0��ள க�ெவ/A�, 

 

"ஆாியGலக! அைன'ைத$! (ைட கீ) 

      ஆ கிய (ேலா'&�க ேசாழ0 

கா�ெடா
 நா0ப'தாாிைட' தி�ைல. 

      ப!பல'ேத வட கீ)பா� 

ேபாாிய� மத'&. ெசா*னவா0றிவா� 

      ேகாயிE! �ராண �� விாி (! 

�ாிைச மாளிைக$! வாிைசயா விள�க� 

      ெபா
�பினா* வி
��ற. ெச9தா* ... க�ட* --- மாதவேன" 

 

என வ
! பாட6� விாி'&ைர க� ெப0��ளைம காணலா! இ�பாட6� 

ெசா*னவாறறிவா� ேகாயி� எ*ற&, யா
! யாG! கழறினG! அறி$! ஆ0றைல 

இைறவன
ளா0 ெப0ற ேசரமா* ெப
மா3 ( அைம'த தி
 ேகாயிலா(!. 

தி�ைல� ெப
�ேகாயி6* வடகீ)'திைசயி0 க�ட* மாதவனா0 க/ட�ப/ட 

இ'தி
 ேகாயி� கால�பழைமயா� ேபLவாாி*றி. சிைத1& அழி1& 

ேபா9வி/டெதன  க
த ேவ�A$ள&. தி�ைல� ெப
�ேகாயி6� 2'த� 

ெப
மாைன. F0றி$�ள �த� தி
.F0� வி கிரம ேசாழ* தி
மாளிைக எனG!; 

இர�டா! தி
.F0� (ேலா'&�க ேசாழ* தி
மாளிைக எனG!, B*றா! 

தி
.F0�, இராசா க� த!பிரா* தி
<தி எனG! க�ெவ/� களி0 (றி க� 

ெப0��ளன. (ேலா'&�க ேசாழ* தி
மாளினகயாகிய இர�டா! தி
.F0றி* 

ேம0�ற'தி� அைம1த ேகா�ரவாயி� (ேலா'&�க ேசாழ* தி
மாளிைக� 

�றவாயி� (ெத.இ.க. ெதா, எ�, -22) என  க�ெவ/A0 (றி க�ெப0��ள&. 

 

வா.சிய* தி
.சி0ற!பல�ைடயா* ச�கரனான ெத*னவ* பிரபராய* எ*பா*, 

ெப
!ப0ற��6I� வடபிடாைக மணSாி� தா* அ7பவி'& வ
கிற மண0 

ெகா�ைல கா� ேவ6 நில'ைத$! F�க' தவி�'த
ளின (ேலா'&�க ேசாழ ேதவ� 

மகளா� அ!ம�ைகயா)வாரான ெபாிய நா.சியா� (. ேசமமாக ச!மதி'& அ*னிய 

நாம கரண'தா� தி�ைல� ெப
�ேகாயிE ( அளி'&�ளா*. (ெத.இ.க.ெதா
தி IV 

எ� 226), அ�'&., 

 

"தி
மணி ெபா0ேறா/ ெட5& ப'தா�A� 

வ
திைற �*ேன ம*னவ� Fம1& 

திைற நிைற'&. ெசாாி1த ெச!ெபா0(ைவயா� 

த*(ல நாயக* தா�டவ! பயிE! 

ெச!ெபான!பலH U) தி
மாளிைக$! 



80 

 

ேகா�ரவாச� 2டசாைலக3! 

உல( வல�ெகா� ெடாளிவிள�( ேநமி  

(லவனா$தய (*றெமா� நி*ெறன� 

பF!ெபா* ேவ91த ப6வள� ]ட�! 

விF!ெபாளி தைழ�ப விள�( ெபா* ேவ91& 

இ
நில1 தைழ�ப இைமயவ� களி�ப 

ெபாிய தி
நா� ெப
!ெபய� விழாெவ7! 

உய� Nர/டாதி உ'திர/டாதியி� 

அ!பல! நிைற1த அ0�த 2'த� 

இ!ப� வாழ எ51த
3வத0(' 

தி
'ேத�  ேகாயி� ெச!ெபா* ேவ91& 

ப
'திர* �'தி* பயி�வட! பர�பி 

நிைறமணி மாளிைக ெந�1தி
<தித* 

தி
வள� ெபயரா0 ெச9& சைம'த
ளி 

ைப!ெபா0 (ழி'த பாிகல �தலா. 

ெச!ெபா0 க0பக'ெதா� பாி.சி*ன�! 

அளவி�லாதன ெவாளிெபற அைம'&� 

ப'தாமா�A0 சி'திைர' தி�க� 

அ'த! ெப0ற ஆதி வார'&' 

தி
வள� மதியி* திைரேயாதசி�ப க'& 

இ*ன பலG! இனி& சைம'த
ளி" 

 

எனவ
! வி கிரம ேசாழனி* ெம9 கீ�'தி� ப(தி அவ* ெச9த தி�ைல' 

தி
�பணிகைள' ெதளிவாக எ�'&ைர கி*ற&. 

 

"அழகிய மணிபதி'த ெபா*ேன/A0 (றி�பி/� எ5த'த க தன& ப'தா! 

ஆ/சியா�A� தன (  கீ)�பA1த ம*னவ�க� Fம1& வ1& நிைற'த 

திைற�ெபா
ளாகிய ெபா0(ைவயிைன  ெகா�� த* (லெத9வமாகிய 

சிவெப
மா* தி
நட! �ாி$! ெபா*ன!பல'திைன. UழG�ள F0� மாளிைக$! 

அதைனய�'&�ள ேகா�ரவாயிE! மைலக3! உலகிைன. UழG�ள ச கரவாள 

மைல கதிரவ* உதி (! உதய மைல$ட* 2A நி*றா0 ேபால ெபா*னா� 

ேவய�ப/ட ப6]ட�! வான'தி� விள�க� ெபா* ேவ91& ம�Lலக'தவ� 

வி�ணவ� மகிழ'தா* பிற1த ெபாியவிழா ெவ*7!Nர/டாதி, - உ'திர/டாதி 

தி
.சி0ற!பல'தி* அ
3! வா9நிைற1& ஆ�! அ0�த  2'திைன நிக)'தி 

ய
3! F'த�ெப
மா* இCGலக'தவ� வாழ எ51த
ளி' தி
Gலா வ
த0(ாிய 

இய�(' தி
 ேகாயிலாகிய தி
'ேதாிைன. ெச!ெபா0 2ைர$ைடயதாக� ெபா* 

ேவ91& அத* க� ப
ைம வா91த �'& வட�கைள வாிைசயாக' ெதா�(!பA 

அணி ெச9&, அ'ேதரான& உலா வ
த0( ஏ0றவா� தி�ைல�பதியி� நிைறமணி 

மாளிைக$ைடய ெந�1 தி
<திகளாக நா*( <திகைள$! வி கிரம ேசாழ* தி
<தி 

என' த* ெபயரா� அைம'&� பசியெபா*னினா� உ/(ழிGைடயதாக. ெச9ய� 
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ெப0ற பாிகல! (உ�கல!) �தலாக. ெச! ெபா*னா0 ெச9ய�ப/ட க0பக' 

த
விைன$! பாி.சி*ன�கைள$! அளவி�லாதனவாக ஒளி ெபற அைம'&' தன& 

ப'தா! ஆ/சியா�A� சி'திைர மாத! அ'த வி�மீ7ட* 2Aய ஞாயி0� -

கிழைமயி� வள�பிைற' திரேயாதசி' திதியி� இ'தைகய பல தி
�பணிகைள' 

தி�ைல� ெப
�ேகாயி60 ெச9& நிைறேவ0றினா*" எ*ப& ேம0(றி'த 

ெம9 கீ�'தி 2�! ெச9தியா(!. 

 

இCவா� வி கிரம ேசாழ* தி�ைல�பதியி0 ெச9த தி
�பணிக� யாG! கி.பி. 1128 

ஆ! ஆ�� ஏ�பிர� மாத! பதிைன1தா! நாளி� நிைறேவறின எ*ப& இ!ெம9  

கீ�'தியி0 (றி க�ப/��ள கால (றி�பினா� ந*( அறிய�ப�!. 

தி�ைல.சி0ற!பல'ைத. UழG�ள தி
மாளிைக� ப'தியாகிய �த0பிரகார! 

இCேவ1தனா� அைம க� ெப0றைமயி* “வி கிரம ேசாழ* தி
மாளிைக” என 

வழ�கியெத*ப& க�ெவ/�களா0 �லனாகி*ற&. (Ins, No. 282, 284; and 287 of 

1913). 

 

வி கிரமேசாழ* ெப
! ப0ற��6Iராகிய தி�ைலயி0 ெப
<தியைம'த 

ெச9திைய  கவி. ச கரவ�'தி ஒ/ட  2'த� இவ* மக* 

இர�டா�(ேலா'&�கைன  (றி'&� பாAய (ேலா'&�க ேசாழ* 

பி�ைள'தமிழி�, 

 

'பாவக நிர!� தி
 மாE! மலேரா7! 

      பர1த பதிென� கண�! வ1& பரவ1த! 

ேசவக நிர!� தி
<தி �6Iாி0 

      ெச9த ெப
மா* 

      ((ேலா'&�க ேசாழ* பி�ைள'தமி) 9-7) 

 

எனவ
! ெதாடாி0 பாரா/A� ேபா0றி$�ளைம காணலா!. 

 

தி�ைல' தி
 ேகாயி60 சிவக�ைக' தீ�'த'தி0( ேம0ப க'ேத$�ள �0� கா� 

ம�டப! வி கிரம ேசாழ* பணி'த வ�ண! அவ7ைடய பைட' தைலவனாகிய 

அ
!பா கிழா* மணவி0 2'த* கா6�கராய* எ*பவனா0 க/ட�ெப0றதா(!. 

இ!ம�டப'தி� ப*னிர�� V�களி� ‘வி கிரமேசாழ* தி
 ம�டப!' 

என�ெபய�ெபாறி க� ெப0றி
'தலா� இ!ம�டப! வி கிரம ேசாழ* ெபயரா� 

அவன& பைட'தைலவ* கா6�கராயனா0 க/ட� ெப0றெதன' ெதாிகிற&. 

இ!ம�டப'ைத  க/Aயவ* அ
!பா கிழா* மணவி02'த* கா6�கராய* 

எ*ப& 

 

"ம�ல0 (லவைரயா� �0� கா� ம�டப'ைத' 

தி�ைல� பிரா7 (. ெச9தைம'தா* - ெகா�ல! 

அழிGக�டா* ேசர* அள�பாிய வா0ற0 
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கிழிG க�டா* ெதா�ைடபா ேர�” - 

      (ெத. இ. க. ெதா . IV ப . 33) 

 

எனவ
! சித!பர! க�ெவ/�. ெச9$ளா� அறிய�ப�!. 

 

தி�ைலய!பலவாண� மாசிமக நாளி� கி�ைளயிE�ள கட� &ைறயி� தீ�'தமாA 

<0றி
1த
3த0( ம�டப�!, தி�ைலயி6
1& கி�ைள  கட0கைர (. 

ெச�Eத0(ாிய ெப
வழி$! வி கிரம ேசாழ* ஆ/சியி� அCேவ1தன& ஆைண 

எ�(! நிகழ அவ* பைட'தைலவனாகிய கா6�கராயனா� அைம க� ெப0றன. 

இ.ெச9தி, 

 

“மாசி  கடலாA <0றி
 க ம�டப�! 

ேபச0ற அ0ைற� ெப
வழி$! - ஈச0(' 

ெத*�6I�  ேகயைம'தா* 2'த* திைசயைன'&! 

ம*�6யாைண நட க வ1&" 

      (ெத. இ. க. ெதா IV. ப , 34) 

 

எனவ
! ெவ�பாவா� இனி& �லனாத� காணலா!. 

 

அ
!பா கிழா* கா6�கரானாகிய இவ* �த0(ேலா'&�க ேசாழ* ஆ/சியிE! 

வி கிரம ேசாழ* ஆ/சியிE! பைட' தைலவனாக விள�கியவ*. இவ* ெதா�ைட 

ம�டல'& இ
ப'& நா*( ேகா/ட�க3� ஒ*றாகிய மணவி0 ேகா/ட'தி* 

தைலIராகிய மணவி� எ*7! ஊாின*. ெதா�ைடய� ேகானாகிய இ'தைலவ* 

�த0(ேலா'&�கன& ஆ/சியி�, பைட'தைலவனாயம�1& ேவணா� மைழநா� 

பா�Aநா� வடநா� �த6யவ0றி� நிக)1த ேபாாி� த* ேவ1த7 த ெவ0றிைய 

ந�கி� ெப
!�க) ெப0றா*. இவன& ெவ0றி. ெசய�கைள ந*(ண�1த �த0 

(ேலா'&�க* இவ7 (  கா6�கராய*, எ*7! ப/டமளி'&� பாரா/Aனா*. 

இவ* அ
ளாகர*, அ
!பா கிமா* ெபா*ன!பல  2'த*, நரேலாக <ர* 

�த6ய ெபய�களா0 பாரா/ட� ெப0��ளா*. இவ* வி கிரமேசாழ* ஆ/சியி* 

�0ப(தியிE! பைட' தைலவனாக இ
1தன* எ*ப& ஒ/ட 2'த� பாAய 

வி கிரம ேசாழ7லாவா� ந*( �லனாகி*ற&. 

 

ேசாழ ேவ1த� ( ெவ0றி விைள (! ேபா�'திற! வா91த . க6�கராயனாகிய 

இ'தைலவ* தமி) ம க� உ�ள'திேல சிவப'தியிைன விைள (! சிற1த சிவெநறி. 

ெச�வனாகG! திக)1&�ளா*. இ.ெச9தி தி�ைல� ெப
�ேகாயி6E! தி
வதிைக 

<ர/டான'திE! இவ* ெச9&�ள தி
�பணிகைள ெவ�பா நைடயி0 ேபா0றி 

வைரய� ெப0��ள க�ெவ/� களா� இனி& �லனா(!. தி�ைல� 

ெப
�ேகாயிE ( இவ* ெச9&�ள தி
�பணிகைள  (றி'த ��ப'ேத5 

ெவ�பா க� சித!பர! க�ெவ/A0 ெபாறி க� ெப0��ளைம காணலா!. 
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{1} தி�ைல. சி0ற!பல'தி� உ�ள தி
 ெகா��ைக� ப(திைய� ெபா*னா� 

ேவ91த&, (2) தி�ைலயி0 ெபா*ன!பல'ைத. ெச!ெபா*னா� ேவ91த&, (3) 

தி�ைல� ெப
� ேகாயி6E�ள தி
ஞானச!ப1த� தி
 ேகாயிைல� ெபா*னா� 

ேவ91த&, (4) திCைல� ெப
�ேகாயி6E�ள ேபர!பல'தி0( ெச��' தக� 

ேவ91த&. (5) வடநா/�� பைகயரச� திைறயாக' த1த ெச!ெபா*ைன' தி�ைல  

2'த ெப
மா7 (� பாிகலமாக. ெச9தளி'த&, (6) 2'த�ெப
மா7 (� 

ெபா0பA க! ெச9& ெகா�'த&, {7} ெச! ெபா0காளH ெச9& ெகா�'த&. 2'த� 

ெப
ம7 ( நீ�ெடாி$! க0Nர விள ( அைம'த&. ெபா*ன!பல'திைன. U)1த 

தி
.F0றி� ெபா*விள கைம'த&, தி�ைல� ெப
மா7 ( நா�ேதா�! பால�& 

நிேவதி க நிப1த! அளி'த&. ஆயிர! நாழி ெந9யா� 2'த� ெப
மா* தி
மHசனH 

ெச9த
ள  க�� மகி)1த&, சிவெப
மா* ஞான� (ைழ'தளி'த சிவஞான� 

பாைல� ப
கிய தி
ஞான ச!ப1த� பி�ைளயா� பாAய
ளிய தி
�பதிக! 

�தலாகG�ள ேதவார' தி
�பதிக�கைள நா31 தைடயி*றி ஓ&வத0(! பல� 

2Aயி
1& ேக/� மகி)வத0(! உாிய வ�ண! ேதவார ம�டப'ைத  க/Aய&, 

தி�ைல� ெப
�ேகாயி6� மைல ேபா*� உய�1த �0� கா� ம�டப'ைத  

க/Aய& தி�ைலய!பல'ைத. Uழ' தி
.F0� மாளிைக அைம'த&, சிவக�ைக' 

தீ�'த'& (  க
�க0களா� பAயைம'த&, தி�ைல' தி
<தி Uழ ந�ல ஒளி 

விள (! அC<தியி* நா0றிைசயிE! இைறவ* வி0றி
 (1 தி
ம�டப�! 

ெச9த&, தி�ைல  2'த�ெப
மா* இட�பாக'ேத$�ள சிவகாமிய!ைம (' தனி  

ேகாயிலாக. சிவகாம ேகா/ட! அைம'த&; அ ேகா/ட'திைன. Uழ' தி
.F0� 

மாளிைக அைம'த&; சிவகாமிய*ைன ( நா� ேதா�! தி
மHசனH ெச9& 

வழிபா� நிக)'த ஏ0பா� ெச9த&, சிவகாமிய*ைன (� ெபா*னாைட சா'திய&, 

உலக! ஈ*ற அ*ைனயி* அ
ைள நிைன1& ேபா0�! �ைறயி� அ ேகாயி6� 

நா�ேதா�! (ழ1ைதக/(� பாE! எ�ெண$! வழ�க திப1த! ெச9த&, �6I�. 

சி0ற!பல'ைத� ெபா*மயமான ெகாAகளா� அல�காி'த&, தி�ைலயி� 

2'த�பிரா* தி
<தியி� எ51த
3!ேபா& ந�!�ைக கமழ ஏ0பா� ெச9த&, 

அ'தி
விழாவி� தி
ஞானச!ப1த� �தலான ைசவ சமய ஆசிாிய�களி* 

தி
G
வமான தி
 ேகால�கைள ஒளி ெப
க எ51த
ள. ெச9த&, தி�ைல� 

ெப
மாைன வழிப�! அ*ப�க� தி�ைலயி� த�கியி
1& உணG ெகா�3! 

�ைறயி�, அ*ன! பா6 க. அற க/டைள வ('த&, �தலா! (ேலா'&�க* 

ப/ட'தரசியாசிய தியாகவ�6யி* ெபயரா� நில! வா�கி அ1நில'தி0(ாிய வாிைய 

நீ கி' தி�ைல வாழ1தண� ( <தியி� மைன க/A  ெகா�'த&, தி�ைல�ெப
� 

ேகாயிE (  களி0� யாைன ெகா�'த&, தி
ஞானச!ப1த�, தி
நாG கரச�, 

F1தரB�'தி Fவாமிக� ஆசிய Bவ
! எ�லா! வ�ல �த�வனாகிய சிவெப
மான& 

�க)' திற'ைத� பாAயவா� அ!Bவ� அ
ளிய ேதவார� பதிக�க� �5வைத$! 

�*ேபா0 சிதலாி கெவா�ணாதவா� அளெவா'த ெச�ேப�களி� எ5தி' 

தி�ைல�ெப
�ேகாயி60 ேசமி'& ைவ'த&, தி�ைல  2'த�ெப
மா7 (' 

தி
ந1தவன! அைம'த&, தி�ைல� ெப
மா* மாசிமக நாளி� கடலா/A0( 

எ51த
31 தி
விழாவி� அ!�த�வ* <0றி
1த
ள  கி�ைள  கட0�ைறயி� 

ம�டப! அைம'த&, தி�ைல� ெப
�ேகாயிE ( ஆயிர! பF கைள அளி'த&, 



84 

 

தி�ைலயி� �6 ம�வி* அ
ேக வியா கிரபாத� த1ைதயா� ம'திய1தன �னிவ� 

வழிப/ட Fடைலயம�1தா� தி
 ேகாயிைல  க0றளியா கிய&. தி�ைல 

Bவாயிரவராகிய அ1தண�க� ெச�வ� ெப
 க�ைடயராத� ேவ��! எ*7! 

ந�ல ேநா க'&ட* தி�ைலய
ேக$�ள ஏாியி6
1& த�ணீ� பா9த0கைம1த 

மதகிைன  க�6னா0 ெச9தைம'த& ஆகிய பணிக� ேம0(றி'த ெச9$/ 

க�ெவ/A� விாி'&ைர'&� பாரா/ட� ெப0��ளன. இCவாேற மணவி0 2'த* 

கா6�கராயனாகிய இவ* தி�ைலயி0 ேபா*ேற தி
வதிைக தி
<ர/டான' 

தி
 ேகாயி6E! பல தி
�பணிகைள. ெச9&�ளா*. அ�பணிக� யாG! 

அ ேகாயி6� வைரய�ெப0��ள இ
ப'ைத1& ெவ�பா களி� எழி� ெபற 

விாி'&ைர க� ெப0��ளைம காணலா!. 

 

இCவா� ேசாழர& அரசிய� ஆ/சிவள! ெபறG!, தமிழக'தி* அ
ளியலா/சி 

�ைறயாகிய சிவெநறி வள�.சி ெபறG! மணவி02'த* கா6�கராய* ெச9&�ள 

தி
�பணிகளி� சிற��ைடயதாக  (றி க' த(வ&. ேதலார ஆசிாிய� Bவ
! பாAய 

தி
�பதிக�க� �5வைத$! ெச�ேப�களி� வைரய. ெச9& சிவராச தானியாக' 

திக5! தி�ைல� ெப
�ேகாயி60 ேசமி'& ைவ'த தி
ெநறி' தமி)� பணிேயயா(!. 

இ'தி
�பணிைய விாி'&ைர'&� ேபா0�! �ைறயி� அைம1த&. 

 

'�'திற'தா� ஈச* �த0றிற'ைத� பாAயவா(�) 

ஒ'தைம'த ெச�ேப/A 7�ெள5தி - இ'தல'தி* 

எ�ைல  கிாிவா9 இைசெய5தி னா* 2'த* 

தி�ைல சி0 ற!பல'ேத ெச*�' 

      (ெத. இ. க. ெதா(தி IV. ப க! 34, ெச9$� 55). 

 

என வ
! ெவ�பாவா(!. 

 

இைறவ* தி
 ேகாயிE (. ெச9$! தி
�பணி, நா/A� வா5! ஏைழெயளிய 

ம க3 (! ந0பயனளி'த� ேவ��! எ*7! ெப
ேநா (ைடயவ* 

கா6�கராய* எ*ப&, அவ* தி�ைல. சிவகாமிய!ைம தி
 ேகாயி6� நா� 

ேதா�! இள�(ழ1ைதக3 (� பாE! எ�ெண$! வழ�(மா� அற க/டைள 

வ('&�ள ச�தாய' ெதா�Aனா� ந*(ணர�ப�!. இ. ெச9தி. 

 

“ெச�வி தி
1தற�க� ெத*னகாி' தி�ைல ேக 

ந�லமக� பா�எ�ெண9 நாேடா�H ெச�ல'தா* 

க�டா* அ
!ைபய�ேகா* க�ணகனீ� ஞாலெம�லா� 

ெகா�டான1 ெதா�ைடயா� ேகா*" 

      (ெத. இ. ெதா(தி IV. ப . 34, பாட� 47) 

 

எனவ
! ெவ�பாவி� விாி'&ைர க� ெப0��ளைம காணலா!. 
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தி
ஞானச!ப1த� பி�ைளயா� �த6ய ேதவார ஆசிாிய�க� Bவ
! பாAய
ளிய 

ேதவார'தி
�பதிக�கைள தைடயி*றி எ�லா
! இ
1& ேக/ட0(ாிய ேதவராய 

ம�டப'ைத' தி�ைலய!பல �*றி6ேல கா6�கராய* க/Aனா*, இ.ெச9தி. 

 

ந/ட� ெப
மானா� ஞான� (ைழ'தளி'த 

சி/ட� ெப
மா* தி
�பதிய!- �/டாைம  

ேக/ேபா� ( ம�டப'ைத. ெச9தா*ெதC ேவ1த�ெகட 

வா/ேபா (' ெதா�ைடய�ேகா* ம*' 

      (ெத. இ.க. ெதா(தி IV, ப . 34) 

 

எனவ
! ெவ�பா60 2ற�ெப0��ள&. தி�ைல� ெபா*ன!பல �*றி6ேல 

இ�ெபா5& ேகாவி1தராச� ெப
மா� ச1நிதியி* - கிழ (� ப(திேய கா6�கராய* 

க/Aய ேதவார ம�டப! இ
1த இடமா(!. இ�ப(தியி� ேதவார ஆசிாிய� 

Bவ� (! தி�ைல  2'த�ெப
மாைன ேநா கிய நிைலயி� ச1நிதியி
1த&. 

இ.ச1நிதியி6
1த ேதவார ஆசிாிய� Bவ� தி
G
வ�! இ�ெபா5& 

ெபா*ன!பல'ைத. UழG�ள �த0பிரகார'தி� பரமான1த 2ப'தி* எதிேர 

ைபரவ� ச1நிதிையெயா/A எ51த
ள. ெச9ய� ெப0றைம காணலா!. 

 

வி கிரம ேசாழ7 (� பி* அவ* ைம1த* இர�டா� (ேலா'&�க ேசாழ* கி.பி. 

1133 �த� 1150 வைர இ1 நா/Aைன. சிற1த �ைறயி� ஆ/சி �ாி1த 

ெப
ேவ1தனாவா*. இCேவ1தைன' "தி�ைல' தி
நக� சிற��ைட'தாக' தி
�A 

UAய (ேலா'&�க ேசாழ ேதவ�" (ெத. இ.க ெதா(தி VII எ� 780) என' 

தி
மாணி(ழியிE�ள க� ெவ/� சிற�பி'&� ேபா0�கி*ற&. எனேவ இவன& 

ஆ/சி  கால'தி� தி�ைல� ெப
�ேகாயி� தி
�பணிக� பல இனி& 

நிைறேவ0ற�ெப0�' தி�ைல' தி
நகர! மிகG! சிற��ைடயதாக' திக)வதாயி0� 

எ*ப& ந*( �லனா(!. இர�டா! (ேலா'&�கனாகிய இCேவ1த* தி�ைல. 

சி0ற!பல� - ெப
மா* பா� அளவிலா� ேபர*�ைடயவ* எ*ப&, "தி�ைலயி� 

நடHெச9 கமல�கைள வைள (! சி1ைத யபய*" ((ேலா'&�க* பி�ைள'தமி):-

78) எனG!, "நவ நிதிVஉ9, ஏ'த0 க
�கடG� எ�ைலயி� ஆன1த  2'ைத  

களி2ர  (!பி/�” ((ேலா'&�க ேசாழ7லா வாி 74-76) எனG! வ
! ஒ/ட  

2'த� வா9ெமாழியாE!, 'தி�ைல  2'தபிரா* தி
வA' தாமைரயிE�ள . 

அ
ளாசிய ேதைன� ப
(! வ�� ேபா*றவ*' (ெத. இ. க. ெதா(தி IV எ� 397) 

என' தி
வா
� க�ெவ/� இCேவ1தன& சிவப'தி' திற'திைன  

(றி�பி�தலாE! ந*( விள�(!. 

 

இCேவ1த*. தி�ைல' தி
நகாி* நா*(ெப
<திகைள$! வன��ைடயனவாக 

அழ(ப�'தினா*, ப0பல ம�டப�கைள  க/�வி'தா*. சிவெப
மா* 

தி
 2'திய0றிய
3! தி
.சி0ற!பல'ைத' த!�*ேனா� ெச9த& ேபாலேவ 

ெபா*னாE! மணிகளாE! அணி ெபற. ெச9தா*. தி
.சி0ற!பல'தி* 

�க�பாகிய 'எதிர!பல'ைத$!' உ/ேகா�ர'ைத$!, தி
.F0� மாளிைகைய$! 
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ெபா*மயமா கினா*. எ5நிைல  ேகா�ர�கைள  க/Aனா*. த* த1ைத வி கிரம 

ேசாழ* கால'தி0 F/ட�ெப0ற சிவகாம  ேகா/ட'திைன உமாேதவியா� தா! 

ேதா*றிய இமயமைலைய$! மற (!பA ேமE! விாிGைடயதா கினா*. 

சிவகாமிய!ைமயா� தி
விழா நாளி� உலா வ
த0(� ெபா*னி7! மணியி7! 

அணி ெச9ய� ெப0ற ேதாிைன. ெச9& ெகா�'தா*; ெபா*னாலாகிய க0பக' 

த
 கைள அைம'தா*, அ!ைம இ
 ேகாயிE ( எதிேர$�ள சிவக�ைக' 

தீ�'த'திைன. Uழ நா0�ற�! ம�டப! அைம'தா*. இCவா� இCேவ1த* 

தி�ைல. சி0ற!பல'ைத விாிGப�'&! தி
�பணிகைள. ெச9ய' ெதாட�கிய 

ேபா&. கி.பி. எ/டா! �0றா�A� தி�ைல' தி
�0ற'தி� ந1திவ�மனா� 

பிரதி/ைட ெச9ய� ப/ட தி�ைல  ேகாவி1தராச� ேகாயிைல இடமாக� ப0றி வா)1த 

எலவைனவ� சில� இ'தி
�பணி (' தைடயா9 இைடI� பல �ாி1தன�. அ& 

க�� சின�0ற இCேவ1த* அ'தி
மா� B�'த'ைத இட! ெபய�'&� பி*ன�' 

தா* ேம0ெகா�ட தி�ைலய!பல' தி
�பணியிைன இனி& நிைறேவ0றின* 

எ*ப& வரலா�. 

 

இCேவ1த* தி�ைலயி� சிவகாமி அ!ைம தி
 ேகாயிைல' ெத* திைசேம
 

எ*7!பA பல
! வ1& பணி1& த�(!பA உய�1த விமான�! ம�டப�! 

உைடயதாக விாிGப�'தினா* எ*பதைன, 

 

“நீAய ெவ�Aைச நீழ� வா9�ப' 

ேநாிய ெத கிண ேம
 ெவ*ன� 

]Aைக தி�ைல வன'தைம'த 

ெபாியெப
மாைள வா)'தினேவ" 

      (த கயாக�பரணி) 

 

என வ
! தாழிைசயி� ஒ/ட 2'த� (றி'&�ளா�. தி�ைல ய!பல'ைத. U)1&�ள 

இர�டா! தி
.F0றிைன  தி
மாளிைக� ப'தி$ட* அைம'தவ* இர�டா� 

(ேலா'&�க�. தி�ைல� ெபா*ன!பல'ைத. U)1&�ள இர�டா! தி
.F0�, 

(ேலா'&�க ேசாழ* தி
மாளிைக என வழ�க�ெப0ற&. 

 

அ
�ெமாழி' ேதவராகிய ேச கிழாரAகைள  ெகா�� சிவனAயா�க� அ�ப'& 

Bவ� வரலா�கைள$! (றி'&' தி
'ெதா�ட� �ராணமாகிய வரலா0�  

கா�பிய'ைத� பா�!பA ெச9தவ* இர�டா� (ேலா'&�கேன எ*ப& 

ஆரா9.சியாளாி0 ெப
!பாேலா� &ணிபா(!. தி�ைலய! பலவ* 'உலெகலா!' 

எ*� அAெய�'&  ெகா� க' தி
' ெதா�ட� �ராண'ைத� பாAய
ளிய 

ேச கிழா� நாயனா� த!ைம ஆதாி'&� ேபா0றிய ேசாழ ம*னைன� ப'& 

இட�களி� பாரா/A� ேபா0றி$�ளா�. அ�பாட�க3� அநபாய* எ*ற 

ெபயைரேய சிற�பாக  (றி�பி�கி*றா�. 

 

“ெச*னி அபய* (ேலா'&�க. ேசாழ* 
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தி�ைல'தி
ெவ�ைல ெபா*னி* மயமா கிய 

வளவ� ேபாேர� எ*�! �விகா (! 

ம*ன� ெப
மா* அநபாய*” 

      (ெபாிய�ராண! ச�ேடச�.8) 

 

எனவ
! பாட6� ‘தி�ைல' தி
ெவ�ைல ெபா*னி* 'மயமா கிய வளல� ேபாேர�' 

என. ேச கிழா� நாயனா� தி�ைல�பதியி� இவ7 (�ள ெப
!ப0றிைன� 

�ல�ப�'தி$�ளைம காணலா!. 

 

தி
நீ0�.ேசாழ* 

 

தி�ைலநக� சிற��ைட'தாக' தி
�A UA இைறவன& தி
வ
� வ�ணமாகிய 

தி
நீ0றி* ஒளிவளர' தி�ைல� ெப
�ேகாயி60 பலவைக' தி
�பணிகைள$! 

ஆ�வ�ட* ெச9& இ'தி
 ேகாயிைல� ெபா*மயமா கியவ* அநபாய* இ*7! 

சிற��� ெபய
ைடய ேசாழ ம*னனாத6* அCேவ1த� ெப
மாைன. சிவெநறி. 

ெச�வ� பல
! தி
நீ0�. ேசாழ* என. சிற�பி'&� ேபா0�வாராயின�. 

தி�ைலய!பலவாண�பா� ைவ'த ேபர*பி* திற'தா� தி�ைல� ெப
� ேகாயி60 

சிவ'தி
�பணிக� �ாி1& தி�ைலய!பலவாண� எ�'த ெபா0பாத'தி* கீ) எ*�! 

பிாியாதமா�1 தி*��! ெத9வநிைல ைகவர� ெப0ற இ. ேசாழ� ெப
மாைன 

உமாபதி சிவாசாாியா� தா! இய0றிய ேகாயி0�ராண'தி�, 

 

“ஒ*றிய சீ� இரவி(ல! உவ1த
ளி $ல(9ய' 

&*� �க)' தி
நீ0�. ேசாழெனன �A UA 

ம*றினட1 ெதா5ெத�ைல வள�கனக மயமா கி 

ெவ*றி�ைன யநபாய* விள�கிய N�கழ� ேபா0றி" 

      (ேகாயி�- பாயிர!-12) 

 

எளவ
! பாடலா� வண�கி� ேபா0றி$�ளா�. தி�ைல� ெப
மா* தி
<தி ( 

எ51த
3! ேபா& விநாயக�, �
க* சமயாசாாிய� �த6ேயா� தி
G
வ�கேளா� 

தி
நீ0�. ேசாழனாகிய இCேவ1த� ெப
மா* தி
G
வ�! எ51த
ள. ெச9ய� 

ெப0ற& எ*ற ெச9தி தி�ைல$லாவி� இட! ெப0��ளைம இ�(. சிற�பாக  

(றி�பிட'த(வதா(!. 

 

“தி�ைலயி� நடHெச9 கமல�கைள வைள (H சி1ைத ய�ய*" என  

(ேலா'&�க ேசாழ* பி�ைள' தமிழிE!, 

 

ஏ'த0 க
�கடG� எ�ைலயி லான1த  

2'ைத  களி2ர  (!பி/�” 
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என  (ேலா'&�க ேசாழ7லா<E! கவி.ச கரவ�'தி ஓ/ட 2'த� 

தி�ைலய!பதியி� அநபாயனாகிய இCேவ1த7 (�ள ஈ�பா/Aைன� 

�ல�ப�'தி$�ளைம இ�( ஒ�� ேநா க'த(லதா(!. இவ* ைம1த* இர�டா! 

இராசராச ேசாழன& 17-ஆ! ஆ/சியா�A� தி
மழபாA  ேகாயி6� வைரய� 

ெப0��ள க�ெவ/ெடா*றி� ஜய�ெகா�ட ேசாழம�டல'& ......... (*ற'V�. 

ேச கிழா*மாேதவAக� ராமேதவனான உ'தம ேசாழ� ப�லவராய* எ*பா� 

தி
மழபாA' தி
  ேகாயிE (' ெதா�_� ேபரா�க� உதவிய ெச9தி 

(றி க�ப/��ள&. 

 

'அ'தைகய �க)ேவார� மரபி0ேச கி 

      ழா� (Aயி� வ1த அ
�ெமாழி' ேதவ� (' 

த'&பாி வளவ71த* ெச�ேகா ேலா.F1 

      தைலைமயளி' தவ� தம (' தன& ேப
! 

உ'தம ேசாழ� ப�லவ* தாென*7! 

      உய� ப/ட� ெகா�'திட ஆ�கவ� நீ�நா/� 

நி1த7ைற தி
நாேக. Fர'தில*� 

      நிைறத6னா� மறவாத நிைலைம மி கா�' 

 

என. ேச கிழா� �ராண� 2�மா�, (*ற'Vாி0 ேச கிழா� (Aயி0 பிற1&, 

இர�டா! இராசராச* 17-ஆ! ஆ/சி யா�A� ேகாயிE ( நீய'தமளி'த 

(*ற'V�. ேச கிழா* மாேதவAக� ராமேதவனான உ'தமேசாம�ப�லவராய* 

எ*பவேர ேச கிழா� நாயனா� எ*ப&!, இவைர ஆதாி'&' தி
'ெதா�ட� 

�ராண'ைத� பாட.ெச9த அநபாய* எ*பவ* இர�டா! இராசராச7ைடய த1ைத 

இர�டா� (ேலா'&�க ேசாழ* கா*ப&!, ேச கிழா
ைடய த!பியா� 

பாலறாவாய� எ*பவ� இர�டா! இராசராசன& 19-ஆ! ஆ/சியா�A� 

தி
வற'&ைறயி� நிக5! மாசி ைவகாசி விழா களி� தி
ஞானச!ப1த� பி�ைளயா� 

மாற*பாA ( எ51த
3த0( நிலமளி'த(*ற'V�. ேச கிழா* பாலறாவாய* - 

கள�பாளராய* எ*ப&, இவ� இர�டா�(ேலா'&�கன& ஆ/சியி* இைட�ப(தி 

ெதாட�கி B*றா�(ேலா'&�க* ஆ/சியி* �0ப(திவைர வா)1தவெர*ப&! 

அறிஞ� �. இராகைவய�கா� �த6ய ஆரா9.சியாள� &ணிபா(!. 

 

தி�ைல நக�.சிற��ைட'தாக' தி
�A UAய இர�டா! (ேலா'&�கேசாழ* 

தி�ைல�ெப
�ேகாயி6� எ5நிைல  ேகா�ர�கைள  க/Aனா*. ேச கிழாரAக� 

ெபாிய�ராண! பா�த0( �*ேனேய தி�ைல� ெப
�ேகாயி6E�ள எ5 நிைல  

ேகா�ர�க� நா*(! க/ட�ெப0றி
1தன எ*ப&, 

 

'நீ�வா*பணிய உய�1த ெபா*வைரேபா� நிைலெய5ேகா�ர!' 

      (ெபாிய-த�'-109) 

 

எனG!, 
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"நிைலேய) ேகா�ர! �ைறேய ெகா�ெதா5 &*� கா�” (௸.தி
நாG -194) 

 

எனG!, 

 

“நீ� நீணிைல  ேகா�ர'&� � ("       (௸. தி
ஞான -158) 

 

எனG! வ
! ேச கிழா� வா9ெமாழியா� ந*( ெதளிய�ப�!. 

 

தி�ைலயி* ேம0(  ேகா�ர! F1தரபா�Aய* ேகா�ர! என  க�ெவ/� களி0 

(றி க�ெபறி7! (ெத.இ.க ெதா(தி IV எ� 628-30) அ& அவ7 ( �* அரசா�ட 

ேசாழ�களாேல க/ட�ெப0றி
'த� ேவ��! எனG!, அதைன ேமE! 

�&�பி'தவ* �த� சைடயவ�ம* F1தரபா�Aய* எனG! அCவாேற தி�ைலயி* 

ெத0( ேகா�ர'ைத� �&�பி'&  ெசா கசீய* எ*� ெபயாி/டவ* 

�த0ேகா�ெப
Hசி�க* எனG!, வட ( ேகா�ர'ைத� ப&�பி'தவ� கி
Wண 

ேதவராய� எனG! ெகா�ள ேவ�A$�ள&. இ1நா*( ேகா�ர�களி* அைம��! 

இவ0றி* ேமE�ள க
�க0சி0ப�களி* வAவ அைம��! சி0ப'திைன வA1த 

க0க3! ஒேர த*ைமயவாக அைம1தி
'தைல  2�1& ேநா (�கா� இ1 நா*( 

ேகா�ர�க3! ேசாழ ம*ன�களா� அைம க�ெப0�. ேச கிழா� கால'திேலேய 

சிற1& விள�கின எ*ப& இனி& �லனா(!. 

 

"F1தர பா�Aய* தி
நிைல ெய5 ேகா�ர.ச*னதியி� ெசா க.சீய* (றளி�, 

கீ)�ப க'&  கீைழமட=தானமாக' தி
ேநா கழகியா* தி
மடெம*7! ேபரா� 

ெச9வி'த மட'& ( மடேசஷமாக நாயக
! நா.சியா
! எ51த
3! நா� ... 

எதிாி6ேசாழ* தி
ந1தவன'& (.” (ெத. இ: க , ெதா. IV எ� 624) - எனG! 

"\கி
Wணேதவமகாராய* த*மமாக d!ஹா'திைற ெபா/�b0( எ51த
ளி 

ஜய=த!ப! நா/A தி
!பி ெபா*ன!பல'& ( எ51த
ளி ெபா*ன!பல 

நாதைன$! ேசவி'&, வட (  ேகா�ர! க/A வி'தேசைவ" (௸ எ� 623) 

 

எனG! வ
! க�ெவ/� க� F1தரபா�Aய* க/Aய& ேமைல ேகா�ர! 

எ*பதைன$! வட (  ேகா�ர! கி
Wணேதவராயரா� க/ட�ெப0ற-

ெத*பதைன$! (றி'&�ளைம காணலா!. 

 

"இராஜா க� த!பிரா* தி
மாளிைக ேமைல'தி
மாளிைகயி� நிைலெய5ேகாபர' 

தி
வாச� �றவாச� ெத* ப க'& எ51த
ளியி
1& Nைசெகா�ட
3கிற 

(ேலா'&�கேசாழ விநாயக�" என�பா�Aய� க�ெவ/A0 (றி க�ப/ட தல 

விநாயக� ேமைல ேகா�ர'&ட* இைண1&�ள தி
ேமனியாதலா� அ�ெப
மா* 

எ51த
ளி$�ள ேமைல ேகா�ர! (ேலா'&�க ேசாழனா� �த* �த0 

க/ட�ெப0றெத*ப& உய'&ணர�ப�!. 
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கி.பி.1178 �த� 1218 வைர தமிழக'ைத ஆ/சி �ாி1தேசாழ ம*ன* 

B*றா�(ேலா'&�க* ஆவ*. இவ* தி�ைலயி� சி0ற!பல'தி0( �*7�ள&! 

இ�ெபா5& கனகசைபெயன வழ�க� ெப�வ&! ஆகிய எதிர!பல'னத� 

ெபா*னினா� ேவ91தா*. 2'த�ெப
மா7 (. சி'திைர'தி�களி� தி
விழா நிகழ 

ஏ0பா� ெச9தா*. சிவகாமிய!ைம தி
 ேகாயி6* விமானமாகிய ேகா�ர'ைத� 

ெபா*னா� ேவ91தா*. இவ* தி�ைலயி0ெச9த இ'தி
�பணிக� "எ'தைர$! 

ெதா5! இைறவ0( எதிர!பல! ெச!ெபா* ேவ91&, சி'திைர விழா அைம'& 

இைறவிதி
 ேகா�ர! ெச!ெபா* ேவ91&" எனவ
! இவ7ைடய ெம9 கீ�'தியி0 

(றி க�ெப0��ளைம காணலா!. இ�( எதிர!பல! எ*ற& ேச கிழா� 2�! 

ேபர!பலேம எனG!, எதிர!பல! ெபா* ேவ91த B*றா�(ேலா'&�கேன 

தி
'ெதா�ட� �ராண! 2�! ேபர!பல! ெபா* ேவ91த அநபாய* எனG!, 

ேச கிழாைர ஆதாி'&' தி
' ெதா�ட� �ராண! பா� வி'தவ* இ!B*றா� 

(ேலா'&�கேன எனG! 2�வ� ஆரா9.சியறிஞ� சதாசிவப�டார'தா�. 

 

"சபாபதியி* �*7�ள, �கம�டப'ைத$! மைலமக� (சிவகாமிய!ைம) 

ேகாயி6* ேகா�ர'ைத$! F0றி$�ள பிரகாரமாளிைககைள$! அCQ�� 

ெப
மானிட'ேத இைடயறாத ப தி ெகா�ட இCவரச* ெபா*மயமாக விள�(! 

பA நி�மாணி'தா*." என' திாி�வன <ேர.Fர' தி
 ேகாயி6� வைரய�ப/��ள 

வடெமாழி க�ெவ/�!, இCேவ1த* தி�ைலயி0 ெச9த தி
�பணிகைள  

2றி$�!மைம காணலா!. இ க�ெவ/A� �கம�டப! எ*ற&, 

தி�ைல.சி0ற!பலவ� தி
�* ெகாA மர'தி* ெத* திைசயி� அைம1&�ள 

நி
'தசைபெயன  ெகா�3த� ஏ0�ைடயதா(!. இ. சைபயான& (திைரக� 

N/Aய ேதாி* அைம�பிைன$ைடய தாயி
'த6* இ& ேத� ம�டப! எனG! 

வழ�க� ெப�!. (ச�க0ப நிராகரண!), இ!ம�டப'தி* V�க� யாG! 

இCேவ1தனா� தHைச மாவ/ட! திாி�வன'தி� நி�வ� ெப0ற திாி�வன 

<ேர.Fர'திE�ள V�களி* அைம�பிைன$ைடயனவாக இ
'தலாE! இவன& 

வழிப� B�'த மாக' திாி�வன'திE�ள சரபB�'தியி* தி
ேமனி இ.சைபயிE! 

இ
'தலாE! இ!ம�டப'தி* வட�ற'& அA� ப/Aய6� 2'த�ெப
மாைன 

ேநா கி  (!பி�! நிைலயி� இவன& உ
வ� பAவ! ேநேர அைம க� 

ெப0றி
'தலாE! ந*( விள�(!. சிறிய அளவி� இ.சைபயி� உ�ள 

இCேவ1தன& க
�க0 பAவ�! திாி�வன <ேர.Fர விமான'தி� உ�ள இவன& 

Fைத�பAவ�! ஒ*றாயி
'தலா� இ1 நி
'தசைபைய  க/Aயவ* திாி� <ேர.Fர' 

தி
 ேகாயிைல நி�விய B*றா� (ேலா'&�க ேசாழேன எ*ப& ந*( 

ெதளிய�ப�!. 

 

தி�ைலயி� தி
மாளிைக� ப'தி$ட* 2Aய B*றா! பிராகார! இராஜா க� 

த!பிரா* எ*7! சிற��� ெபயாிைன$ைடய B*றா� (ேலா'&�கனா� 

அைம க� ெப0றதா(!. அ&ப0றிேய இ& இராசா க� த!பிரா* தி
மாளிைகெயன 

க�ெவ/A� வழ�க� ெப�கி*ற&. ேசரபா�Aய ம�டலமாகிய பா�A நா/ைட 

இCேவ1த* ைக�ப0றிய நிைலயி� அ1நா/A� திைறயாக� ெப0ற பF!ெபா*7! 
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விைள நில�க3! ஆகியவ0ைற� ெப
!ப0ற��6I� தி�ைலய!பல'திேல ஆட� 

�ாி$! 2'த� ெப
மா7ட* இ
1& அ! �த�வன& அ
� நடன�க�ட
3! 

சிலகாமிய!ைம (! தி
வா"��ெப
மா7 (! திாி�வன <ேர.Fர'& 

இைறவ7 (! ம&ைர'தி
வாலவா9 இைறவ7 (! ெகா�'& மகி)1தா*. 

இ.ெச9தி, 

 

'சிைற ெகா�ட �ன� ைவைய. ேசர பா�Aய ம�டல'& 

இைற ெகா�ட பக! ெபா*7! இைறயி6$ ெமயி0�6I� 

ஆ�! அ!பலவாண� 2A வா91த தி
நட� க�ட
3! 

பாடக கா0 ைப�கிளி (! ைப!ெபா* மதி� தி
வா"� 

வானவ0(! திாி�வன <ாீ.Fர அ
1தவ0(! 

ேத*விாிசைட' தி
வாலவா9. ெச5HFட� (� 

ெகா�'த
ளி' 

 

எனவ
! இCேவ1தன& ெய9.சீ�'தியா� அறிய�ப�!. 

 

இCேவ1தன& ��ப'தாறாவ& ஆ/சியா�A� தி�ைல. சி0ற!பல'தி� தி
 

அL க* தி
வாயிைல ஒ/A, அைம1த கனக சைபயாகிய எதிர!பல'தி* 

அA�]டமாகிய (ற� இCேவ1தனா� ெபா0றக� ேபா�'த� ெப0ற&. ெபா0றக� 

ேபா�'&வத0(�* அ (ற/A� வைரய� ெப0றி
1த க�ெவ/� பAெய� க� 

ெப0� இர�டா! பிரகார'திைனெயா/Aய வாயிலாகிய (ேலா'&�க ேசாழ* 

தி
மாளிைக� �றவாயி� வடப க'தி0 ெபாறி க�ப/ட&. �த0 (ேலா'&�க 

ேசாழன& நா0ப'தாறாவ& ஆ�A� அCேவ1த7ைடய த�ைகயா� ம&ரா1தகி 

ஆ)வா� தி
.சி0ற!பல �ைடயா� (' தி
ந1தவனமாகG!; \ மாேக=வர� (' 

தி
வ�& ெச9ய மட��றமாகG! நிலமளி'த ெச9தியிைன  2�வ& 

இ க�ெவ/டா(!. 

 

தி�ைல� ெப
 ேகாயி6* B*றா! பிராகார'ைத இராசா க� த!பிரா* 

தி
மாளிைக என' த* ெபயரா� அைம'த B*றா� (ேலா'&�க ேசாழ* 

அ'தி
.F0றி* ேமைல� பிராகார'தி� த* �*ேனா� நி�விய சிலகாமிய!ைம தி
  

ேகாயிE (' தி
�பணி ெச9தேதா� அதைனய�'&�ள �
க�ெப
மா* 

தி
 ேகாயிலாகிய பா�Aய நாயக' தி
 ேகாயிைல$! நி
'தசைபயிைன� 

ேபா*� ெபாிய ேத�ம�டபமாக அைம'&�ளா* என  க
த ேவ�A$�ள&. 

 

தி�ைல ேகாயி6� அ�ட�ற நிமி�1தா�! 2'த� ெப
மா7 ( 

அைம க�ெப0&�ள நி
'தசைபயிE! அ��க�ெப
மா* வ�ளி 

ெத9வயாைன$ட* அம�1த
ளிய பா�Aயநாயக'திE! அைம1&�ள V�க� 

B*றா� (ேலா'&�கனா� நி�வ�ெப0��ள திாி�வன <ேர.Fர'தி� உ�ள 

&�கைள ெயா'த அைம��ைடயனவாகG!, இ! ம�டப�களிE�ள சி0ப 

அனம��க� ஒ
 கால'தனவாகG! காண�ப�வதாE! இைல தமிழக'ைத நா0ப& 



92 

 

ஆ��க� நல!ெபற ஆ/சி�ாி1த B*நா�(ேலா'&�கனா� அைம க� 

ெப0றனேவ என  க
த ேவ�A$�ள&. இCேவ1த* பா�Aய�கைள ெவ*� 

பா�A ம�டல'தி0(. ேசாழ பா�Aய ம�டல! எனG!, ம&ைரமாநக� ( 

�A'தைல ெகா�ட ேசாழ�ர! எனG!, ம&ைரயர�மைனயிE�ள 

ெகாEம�டப'தி0(. ேசர பா�Aய� த!பிரா* எனG! த* ெபய�கைள 

வழ�கி$�ளா* அCவாேற இ'தி�ைல� பதியி� பா�Aய�த! பிரானாகிய B*றா� 

(ேவா'&�கனா0க/ட� ெப0ற �
க* ேகாயிE! பா�Aய நாயக! என வழ�க� 

ெப�வதாயி0� என'ெதாிகிற&. தி�ைல' தி
 ேகாயி60 ேச கிழா� ெப
மா* 

அம�1& தி
'ெதா�ட� �ராண'ைத இய0�த0(!, உைரவிாி'த0(! இடமாக 

விள�கிய& ஆயிர கா� ம�டபமா(!. இ& B*றா� (ேலா'&�கனாகிய, 

இCேவ1தனா0 க/ட� ெப0றி
'த� ேவ��!. எ*ப& ஆரா9.சியறிஞ� சதாசிவ 

ப�டார'தா� &ணிபா(!. 

 

�த� (ேலா'&�க ேசாழன& நா0ப'தாறா! ஆ/சியா�A� மிழைலநா/� 

ேவளா�ைம ெகா�ட க�ட* மாதவ* எ*பா* தி�ைலய!பல'தி* 

வடகீ)'திைசயி� �ராண �� விாி (! �ாிைசமளிைகயிைன அைம'தா* எ*ற 

ெச9தி �*ன�  2ற�ப/ட&, அ��ராணம�டப'திைன ஆயி� கா� ம�டபமாக 

விாிGப�'தியவ* B*றா� (ேலா'&�க ேசாழ* என க
&த� 

ெபா
'த�ைடயதா(!. ஆயிர  கா� ம�டப! க/�! வழ க! இவ* கால'தி�, 

தா* ேதா*றியி
'த� ேவ��! எ*ப� ஆரா9.சியாள�. தி
வா"ாிE�ள 

ஆயிர கா� ம�டப! ேதவாசிாிய* என வழ�க�ெப�கி*ற&. இ! ம�டப! 

B*றா! (ேலா'&�கனா� க/ட�ப/டெத*ப&, திாி�வன <ேர.Fர'திE�ள 

வடெமாழி க�ெவ/டா� அறிய�ப�!. இCேவ1தன& பைட' தைலவனாகிய 

க�ட� Uாிய* ச!�வராய* எ*பா* தி
வ கைரயிE�ள சிவ* ேகாயி6� 

Uாிய* தி
 ேகா�ர�! க�ட� Uாிய* எ*ற ஆயிர கா� ம�டப�! 

ஆகியவ0ைற  க/A$�ளா*. எனேவ தி�ைலயிE�ள ஆயிர கா� ம�டப�! 

இCேவ1த* கால'திேலேய க/ட�ெப0றி
'த� ேவ��!. இCவாயிர கா� 

ம�டப'திேலேய ேச கிழா� நாயனா� தா!பாAய தி
'ெதா�ட� �ராண'தி0( 

உைர விாி'த
ளினா� எ*ப& உமாபதி சிவாசாாியா� இய0றிய ேச கிழா� 

�ராண'தா� அறிய�ப�!. 

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

 

2. 2. 2. 2. பா�4ய
பா�4ய
பா�4ய
பா�4ய
    

 

கி.பி. 1251-71 �AUAய �த� சைடயவ�ம* F1தர பா�Aய* எ*பா* 

பலநா�கைள ெவ*றைமயா� மகாரா சாதி ராசபரேமFவர*, எ! ம�டல�� 

ெகா�ட
ளியவ* எ�லா1 தைலயான ெப
மா� என� பல ப/ட�கைள� �ைன1& 

ெகா�டா*. இ�ேவ1த� ெப
மா* ைசவ�களா� ேகாயி� என� ேபா0ற�ெப�! 

தி�ைல� ெப
� ேகாயிE (!, ைவணவ�களா� ேகாயி� என�ேபா0ற�ெப�! 

தி
வர�க! ெபாிய ேகாயிE (! பலதி
�பணிகைள� �ாி1&�ளா*. இவ* 
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தி�ைலயி0 2'த�ெப
மாைன வண�கி� பல &லாபாரதான�க� ெச9தா*. 

தி�ைலய!பல'ைத� ெபா* ேவ91தா*. தி�ைல' தி
  ேகாயி6* ேமைல  

ேகா�ர! 'F1தர பா�Aய* தி
நிைல எ5ேகா�ர!' எ*7! ெபயரா� (ெத. இ. F. 

ெதா(தி 4-6.24} க�ெவ/� களி0 (றி க� ெப0��ள&. எனேவ இ ேகா�ர'ைத� 

ப5& பா�'&� ப& கியவ* இ�பா�Aய ம*ன* எ*ப& ந*( �லனா(!. இவ* 

தா* &லாபார! � க ெபா*ைன  ெகா��, தி�ைல  ேகாயிE (� ெபா* 

ேவ91&�ளா*. 

 

இ& ப0றிேய இCேவ1த* "ேகாயி� ெபா*ேவ91த ெப
மா�" என� ேபா0ற� 

ெப0றன*. இ.ெச9தி, 

 

"வா)க ேகாயி� ெபா* ேவ91த மகிபதி 

வா)க ெச1தமி) மாைல ெதாி1தவ* 

வா)க ம�டல! யாைவ$! ெகா�டவ* 

வா)க F1தர ம*னவ* ெத*னேன" 

      (ெதா(தி IV 455) 

 

என' தி
��/(ழி தி
மா� ேகாயி6� வைரய�ெப0��ள க�ெவ/�� பாடலா0 

�லனா(!. இ�பாட60 "ேகாயி�" எ*ற& தி�ைல� ெப
� ேகாயிைல$!, 

தி
வர�க! ெபாிய ேகாயிைல$!. இ�ஙன! தி�ைலயிE! தி
வர�க'திE��ள 

தி
 ேகாயி�கைள� ெபா* ேவ91தைம ப0றி  “ேகாயி� ெபா* ேவ91த ெப
மா�

” என இவ* ேபா0ற� ெப0றன* என' ெதாிகிற&. (க�ெவ/�, ஆ�டறி ைக 

1936-37) 

 

சினவாி  கி!�ாி ெவ�பிைற  ேகா/Aக� ெவ�க��க/ 

சினமத ெவ�காி. F1தர' ெத*னவ* தி�ைல ம*றி� 

வனச' தி
Gட* ெசHெசா0றி
ைவ மண1ததா (! 

கனக'&ைல$ட* �'&'&ைலயி0 கல1த&ேவ. 

      (ெதா(தி IV 620) 

 

எனவ
! பாட� இவ* தி�ைலயி� &லாபார! � க ெச9திைய $ண�'&!. இவன& 

பதிேனாரா! ஆ/சியா�A� ந1தவன'& (ாிய வாி நீ க�ப/ட&. F1தரபா�Aய* 

தி
'ேதா��, F1தர பா�Aய* ெத0(' தி
<தி இவ0றி* வள�.சி காகG! (Aக� 

வா)G காகG! நில! அளி'&�ளா*. (S. 1. 1. 546-18) 

தி
Bல/டான�ைடயா� (' தி
G
'திர! அ'தியயன! ப�ண நில! 

அளி'&�ளா* (A.R. Vol. VI 631). இவன& ஆ/சி  கால'தி� 1253 �த� 1268 வைர 

ேசாழநா� ந�நா� ெதா�ைட நா�க3 ( அரச� பிரதிநிதியாயி
1& ஆ�டவ* 

சைடயவ�ம* <ரபா�Aய* ஆவா*. இவ* ப�லவ அரசனாகிய இர�டா� 

ேகா�ெப
H சி�கனிட! திைற ெகா�� தி�ைலயி� - <ராபிேடக�! 

விசயாபிேடக�! ெச9& ெகா�டா*. இ.ெச9தி 
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"தி�க� அரவ�H ெச5மல�' தா
ட* 

ெபா�(�ன0 ெசHசைடேயா* ெபா0�6I� <0றி
1& 

காடவ* திைறயிட  க�Aனிதி
1& 

<ராபிேஷக�! விசயாபிேஷக�! ப�ணிய
ளிய" 

 

\ <ரபா�Aய ேதவ� ( யா�� '(�& ேகா/ைட  க�ெவ/�' ெதா(தி 370-372)' 

என வ
! இவன& ெம9  கீ�'தி' ெதாடரா� இனி& �லனா(!. 

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

 

3. 3. 3. 3. ப�லவ
ப�லவ
ப�லவ
ப�லவ
    

 

சி!மவ�ம* �த6ய �0கால� ப�லவ�களி* க�ெவ/� க� தி�ைலயி0 

கிைட கவி�ைல. ேசாழம*ன�க3 (� பைட'தைலவ�களாயி
1& பி*ன�' 

தனியரF நட'திய பி0கால� ப�லவ�களி* தி
�பணிகேள இ ேகாயி0 

க�ெவ/� களி� காண�ெப�கி*றன. 

 

காடவராய ம*ன�களி� மிகG! சிற��ட* விள�கியவ�க� சா�! ெப
மானான 

�தலாவ& ேகா�ெப
Hசி�க7! அவ* மக* வா�வ�ல ெப
மாளான 

இர�டாவ& ேகா� ெப
Hசி�க7! ஆவ�. இ
வ
! சகல�வன. ச கரவ�'தி, 

அவனியாள� பிற1தா* எ*ற ப/ட�கைள� ெப0றி
1தன�. �தலாவ& 

ேகா�ெப
Hசி�க* ேசாழ� (ல இளவரசிைய' தி
மண! �ாி1தவ*. அதனா� 

மணவாள� ெப
மா� என� ேபா0ற� ெப0றா*. 

 

�தலாவ& ேகா�ெப
Hசி�க* த* ஆ/சியி* B*றாவ&, நா*காவ& ஆ��களி� 

தி�ைல  ேகாயி6* பா� ெந9 ேதைவக3 காக ஆயிர'& எ�ப'தா� பF கைள 

ாிஷப, Uல �'திைர$ட* அளி'தா* (S. I. I.V.ol VII.No 54}. இ& இவ* மகனி* 

B*றா! ஆ��  க�ெவ/AE! (றி�பிட�ப/��ள&. கி.பி. 1237-இ� இவ* 

தி�ைல  ேகாயி6* ெத0(  ேகா�ர! க/�வத0காக' ெதா�ைட ம�டல'& 

ஆ0Rாி� �1தா0� ஒ*ேற � கா� ேவ6 நில வ
வாைய$! பிறவாிக� 

சிலவ0றி6
1& கிைட (! ெபா
ைள$!, அளி'&�ளா*. (S. I. I, Vol No. 51). 

இ.ெச9திைய' தி�ைல  ேகாயி6E!, ஆ0R� �'தீ=வர� ேகாயி6E!, காHசி 

ஏக!ப�ைடயா� ேகாயி6E! க�6� ெச& கி ைவ'தா*. இவனா� க/ட�ப/ட 

ெத0(  ேகா�ர!, "ெசா க.சீய* தி
நிைல எ5ேகா�ர' தி
வாச�" எ*ற ெபய
ட* 

விள�கிய&. ெசா க.சீய* எ*ப& �தலாவ& ேகா�ெப
H சி�க7ைடய வி
&� 

ெபயரா(!. இவ* தன& 15-ஆவ& ஆ/சியா�A� தி�ைல  ேகாயிE காக 

ேவசா6� பாA� ப0�� Nவாைலயி� 'ெசா க. சீய* க�( தி
ந1தவன!' என' த* 

ெபயரா� ஒ
 ந1தவன! அைம'தா*, (S. I. I.. Vol. VIII No. 55). இCவற க/டைளைய 

இவ* மக7ைடய B*றாவ& ஆ��  க�ெவ/� ஒ*� (றி�பி�வ&! 

கவனி க'த க& (S.I. I. Vol. VIII. No. 53) 
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வா�வ�ல ெப
மாளான இர�டாவ& ேகா�ெப
H சி�க* தி�ைல  ேகாயி6� 

அளவிலா ஈ�பா�ைடயவ*. இவ7ைடய ஆ0R�  கCெவ/� இவைன  'கனக 

சபாபதி சபா ச�வகா�ய ச�வகால நி�வாக*' (S, I, I. Vol, XII -No. 120) எ*�!, 

திாி�ரா1தக  க�ெவ/� 'கனகசபாபதி நாத சரணாரவி1த ம&கரமானவ*' (S. I, 1. Vol. 

XII, No 247) எ*�! (றி கி*றன. இவன& B*றாவ& ஆ/சியா�A� சித!பர'தி* 

ேம� பிடாைகயான வி கிரம சி�க�ர'& ேம0�ற'தி� தி�ைல  ேகாயி6* 

ேதைவ கான பழ�க� கா9க� �த6யைவகைள� ெபற 'ஆளியா� தி
'ேதா��' 

எ*7! தி
'ேதா�� அைம க�ப/ட&. (S. 1. I. Vol. VII. No. 53). அதி� 

பணி�ாிேவா
 (. ெசா க. சீய* தி
ந1தவன  (Aக3 ( அளி க�ப/ட 

ஊதிய'ைத� ேபா*� அளி க இ காடவ* ஏ0பா� ெச9தா*. அேதயா�A� இவ* 

தி�ைல  ேகாயிE ( நாb0��ப'&� பF கைள வி/டா*. (S 1. 1. Vol. VIII, No. 

54) இைத  2�! க�ெவ/� இவ* த1ைத வி/ட பF கைள$! (றி�பி�கிற&. கி. 

பி. 1251-இ� இவ* கடவா.ேசாி எ*� த0ெபா5& அைழ க�ப�! தி�ைல நாயக 

ந�Sாி� சா6ய� (ெநசவாள�) சிலைர  (Aயம�'தி அவ�க� தி
 காம  

ேகா/ட�ைடய நா.சியா� (. சா'&! பாிச/ட'ைத அளி க ஏ0பா� ெச9த&ட* 

தி�ைல நாயக ந�S
 (' 'தி
வ!பல� ெப
மா� �ர!' எ*ற �திய ெபயைர$! 

U/Aனா*. (S.II. Vol. XII. No. 154). அ�'த ஆ�A� இவ* தி�ைல  ேகாயிE (ாிய 

B*� தி
ந1தவன�களி* பராமாி�பி0காக. சில நில�கைள அளி'தா*. (ibid No. 

154). இவ* கால'தி�தா* தி�ைல  காளி ேகாயி� F0றளியாக எ� க�ப/ட&. 

இவன& 8-ஆ! ஆ��  க�ெவ/� அ ேகாயி� தி
�பணி நைடெப0� வ1தைத' 

ெதளிவாக  (றி�பி�கி*ற&. (SI.1 Vol. VIII. No. 717). இவன& ப'தாவ& 

ஆ/சியா�A� அ'தி
�பணி �AG0றி
'த� ேவ��!. (S. I. I, Vol, XII No. 159). 

இத0( �*ன�' தி�ைல காளி 'தி�ைலவன�ைடய பரேம=வாி' எனG!, பி*ன� 

பிடாாியா� 'தி
.சி0ற!பல மாகாளி' எனG! அைழ க� ப/டைத  

க�ெவ/� களி6
1& அறிகி*ேறா!. இ காளி ேகாயி� த0ெபா5& ப�ளி� பைட 

எ*றைழ க�ப�! வி கிரம ேசாழ ந�Sாி* எ�ைல  (/ப/A
 கி*ற&. 

தி�ைல  ேகாயி6* கிழ ( ேகா�ர! இவனா� க/ட�ப/டைத இவ7ைடய 

திாி�ரா1தக  க�ெவ/A6
1& அறிகிேறா!. (S. I. I. Vol. XII No. 247). நா*( 

தி கிE! மி
1த ேவ1த�கைள ெவ*�, அவ� ெச�வ'ைத  கவ�1&, &லாபார! 

நட'தி, அ�ெபா*னா� ேம
மைலைய� ேபா*ற கிழ (  ேகா�ர'ைத' த* 

ெபயரா� இ காடவ* எ��பி'தா*. இ ேகா�ர'தி* நா*( ப க�கைள$! இவ* 

ஒளிமயமாக நி�மாணி'&  (!பாபிேஷக'ைத. ெச9தா*, இ'தி
�பணி கி.பி. 1262-

ஆ! ஆ�A0(� நைடெப0றி
'த� ேவ��!. ேம0 2றிய திாி�ரா1தக  

க�ெவ/A� ெத0(  ேகா�ர'ைத�ப0றிய (றி�� எ&G! இ�லாத& கவனி க' 

த க&. ஒேர ெபயாி� விள�கிய த1ைத$! மக7! �ைறேய ெத0(  ேகா�ர'ைத$! 

கிழ (  ேகா�ர'ைத$! க/Aனா�க� எ*ற உ�ைமைய ம��பத0கி�ைல. 

இ
வ
! தி�ைல  ேகாயிE (!, தி
 களாH ெசA$ைடயா� ேகாயிE (! 

தனி�ப/ேடா� பல� அளி'த நில�க3 ( வாிவில (. ெச9&�ளா�க�. 
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�தலாவ& ேகா�ெப
H சி�க7! அவ* மக7! நா/Aய  கைலயி� மி(1த ஈ�பா� 

ெகா�டவ�க�. இ
வ
! 'பரத! வ�ல ெப
மா�' எ*ற வி
&� ெபயைர  

ெகா�A
1தன�. (S.I.l. Vol. VIII. No. 69). இர�டாவ& ேகா�ெப
Hசி�கைன 

அவ7ைடய ஆ0R�  க�ெவ/� 'பரதம�ல*' எ*�! (S, 1, 1, Vol, VII. No. 120}, 

திாி�ரா1தக  க�ெவ/� 'சாகி'ய ர'னாகர*' {ibid No. 247), எ*�! அைழ கி*றன. 

தி�ைல  ேகாயி6* ெத0( கிழ (  ேகா�ர�களி* தி
வாச� உ/�ற. Fவாி� 

பரதநா/Aய �'திைரக� ெச& க�ப/A
�ப& ேம02றிய க�ெவ/�. சா*றிைன 

உ�தி� ப�'&கி*ற&. 

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

 

4. 4. 4. 4. ேசரம#ன
ேசரம#ன
ேசரம#ன
ேசரம#ன
        

 

சக! 1498 (கி. பி. 1576)-இ� ேசரமா* ெப
மா� (Aயி� ேதா*றிய ெகா.சி 

இராமவ�ம மகாராஜா ஆன1த தா�டவ மாேகFர�க3 (!, அ1தண�க3 (!, 

பாிசாரக�க3 (! நா�ேதா�! 33 தளிைகயளி க நிப1த! அளி'&�ளா�. 

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

 

5. 5. 5. 5. விசயநகரவிசயநகரவிசயநகரவிசயநகர    ம#ன
ம#ன
ம#ன
ம#ன
    

 

மகாேதவராய� II 

 

இவ� கி.பி. 1428-இ� ேதவ'தான நி�வாக ஊழ�கைள' தி
'தினா�. அதிகவாி 

வU6�பினா� (Aக� கிராம�கைள வி/� ஓA�ேபாயின�. அதனா� வ
மான! 

(ைற1தைமயா� சித!பர! ேகாயி� Nைச தைட�ப/ட&. ஓA� ேபான (Aகைள 

மீ��! அைழ'&  கிராம�கைள வள�ப�'தி  ேகாயி� நி�வாக'ைத. ெச�பH 

ெச9தா�. {376-1913). 

 

தி!மராய�: 

 

<ர�பிரதாப தி!மராயராகிய இவ� சக! 1425 (கி.பி. 1503} இ� Fவாமி, அ!பா3 ( 

இர/ைட மாைல சா'த� ெப
!ப0ற� �6I� ( ேம0ேக$�ள காாி(A கிராம'ைத 

அளி'&�ளா�. 

 

கி
Wணேதவராய� 

 

சக! 1432 (கி.பி. 1510) இ� அழகிய சி0ற!பல �ைடயா� ( மகாNைச நிகழG! 

அAயா�க3 ( அ�& வழ�கG! ஏ0பா� ெச9தா�. சக! 1433 (கி.பி. 1511) இ� 

சித!பர நாத�ர! எ*ற கிராம'ைத  ேகாயிE (. ச�வமானியமாக அளி'தா�. சக! 

1431 (கி. பி. 1509) இ� சி!மஹா'திைர ெபா/டb
 (. ெச*� ெவ*� வட (  

ேகா�ர'ைத  க/Aனா�. (S. 1, 1 of 13) (S.1.1, Vol. IV 622). 
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அ.Fதேதவராய�: 

 

இவ� தி
மா� B�'த'ைத மீ��! தி�ைல  ேகாயி6� பிரதி/ைட ெச9& 

ைவகானச விதி�பA Nைச நிகழ 5000 ெபா* ெகா�'&�ளா�. 

 

ைசவ, ைவணவ ேவ0�ைமயி�லா இவ�. சக! 1451 (கி.பி 1529)-இ� 2'த� 

ெப
மா* ேத�விழாவி0காக 64, கிராம�கைள$!, வட (  ேகா�ர' தி
�பணி காக 

38 கிராம�கைள$! ச�வ மானியமாக  ெகா�'&�ளா�. (Oriental Research Vol. 12. 

P. 169-178). 

 

ேவ�கட ேதவராய� 

 

சக! 1500 (கி.பி. 1578) சிவகாம F1தாிய!ைம (' தி
வன1த� Nைச காக  

கிராம�கைள அளி'தா�. சக! 1506 {சி.பி. 1613}-இ� 300 ெபா* ெகா�'& 

ஏைழக3 ( நா�ேதா�! 20 க/A. ேசா� அளி (!பA ஏ0பா� ெச9தா�. 5000 சல! 

ெந� வ
வா$�ள கிராம'ைதயளி'& நா� ேதா�! &றவிக3 ( 30 க/A. ேசா� 

அளி க ஏ0பா� ெச9தா�, (S. 1. 1. 346, 347-13) சக! 1586 {கி.பி. 1664)- இ� 

சித!பர'தி� இ
1த நமசிவாய உைடயா� ேம0பா�ைவயி� இ
ப& க/A. ேசா� 

ெகா� க நிப1த! அளி'&�ளா�. இ�(  (றி'த நமசிவாய உைடயா� எ*பவ� 

(
நமசிவாயராக இ
'த� 2�ேமா எ*� ஐ$�வ� சில�. இவ
ைடய 

க�ெவ/� க� சித!பர! ேகாயி6� 12-உ�ளன. இவ0�� ெப
!பாலன அ*ன! 

பா6��� ப0றியன. 

 

\ர�கராய� II 

 

இவ� சகம 1503 (கி.பி. 1581-இ� மிள(' தர( வ
மான� ெகா�� சி0ற!பலவ� ( 

அபிேஷக! ெச9யG!, சக! 1517 (கி.பி. 1595) இ� சிவகாமF1தாி ஐ�பசி Nரவிழா  

ெகா�ட
ளG! �ற�ேப/ைட ஊைர' ேதவ'சனமாக  ெகா�'&�ளா�. சக! 1503 

(கி.பி. 1581) - இ� ஏ5 கிராம�களி* வ
மான'ைத  ெகா��!, மிள('தரைக  

ெகா��! ெப
மா3 ( அபிேஷக ஆராதைன விழா. ெசலGக� நட'திவர ஏ0பா� 

ெச9&�ளா�. 

 

\ர�கராய� VI: 

 

இவ� சக! 1565 இ� தி�ைல' தி
.சி'திர 2ட'தி� ேகாவி1தராச� ெப
மா� �* 

ம�டப'ைத� ப5& பா�'தா�. ��டாீகவ�6' தாயா�, UA ெகா�'த நா.சியா� 

விமான�க3! ப5&பா� க� ெப0றன. இவ�கால'தி� ஆ^�, க
�(ழி, 

(ாியாம�கல!, ம&ரா1தக ந�S�, உைடI� �த6ய கிராம�க3 (' தீ�ைவ 



98 

 

த�3பA ெச9ய�ப/ட&. இ& நிக)1த கால! 2.2.1644 எ*� எ�.A. சாமி  க�L� 

பி�ைளயவ�க� கண கி/��ளா�. 

 

<ரNபதிராய�: 

 

இவ� நி
'தநாத* (2'த�பிரா*) தி
�* விள ( காக தன& அரசிய� பிரதானி 

ெச�ட�பராசா ஆதி'த ராஜாைவ  ெகா�� 64 பF க� அளி'&�ளா�. இவ� கால! 

� கா II காலமாக இ
 கலா! எ*� எபிகிராபிகா (1909 ப  115) ஆ�டறி ைக 

2�! 

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

 

6. 6. 6. 6. நாய!கநாய!கநாய!கநாய!க    ம#ன
க�ம#ன
க�ம#ன
க�ம#ன
க�    

 

நாகமநாய க�: 

 

ம&ைரயி� நாய க� ஆ/சிைய நி�விய விFவநாத நாய க� த1ைத நாகம நாய க� 

சித!பர'தி� ஒ
 சர கைறைய விைல ( வா�கி  ேகாயிE ( அளி'&�ளா�. 

�'& கி
Wண�ப நாய க�:- 

 

இவ� (சித!பர'தி� ேகாவி'தராச� ெப
மாைள மீளG! பிரதி/ைச ெச9த) ைவய�ப 

கி
Wண�ப ெகா�ட�� நாய க� மகனாவா�. இவ� சக! 1520 (கி.பி. 1598)-இ� 

ஆA� பதிென/டா! ெப
 கி* ேபா& ெகா�ளிட'தி� 2'த� பிரா* தீ�'த� 

ெகா�'த
3த0காக  ெகா�ளிட'தின வட கைரயி� தீ�'த ம�டப! க/A$�ளா�. 

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

 

7. 7. 7. 7. மரா04யமரா04யமரா04யமரா04ய    ம#ன
ம#ன
ம#ன
ம#ன
    

 

சா!ேபாஜி:- 

 

சிவாஜியி* �த� ைம1தராகிய இவ� ெசHசிைய' தைலநகராக  ெகா�� 

ெகா�ளிட'தி* வடப(திைய ஆ�டவ�. ஏற (ைறய 38 ஆ��க� (�மியா 

மைலயிE!, ம&ைரயிE! பா&கா�பாக ைவ க� ெப0றி
1த நடராச� 

ெப
மா7ைடய தி
G
வ! இவ�கால'தி� தி�ைல. சி0ற!பல'தி0(  ெகா�� 

வர�ெப0ற&. கி. பி. 1684-இ� ெச��' தக� ேவய�ெப0�  (ட�5 ( நிக)1த&. 

கி. பி. 1686-இ� ெபா*ேவ91& மீ��! (ட�ழ ( நிக)'த�ெப0ற&. தி�ைல� 

ெப
�ேகாயி� தி
�பணிைய இவ
ைடய அதிகாாி 'ேகாபாலதாதாஜி' எ*பவ� 

க�காணி'& நிைறேவ0றினா�. தி�ைல.சி0ற!பல' தவ�னிவ� எ*பா� தி�ைல  

ேகாயி6� நடராச�ெப
மா* மீ��! எ51த
ள உதவி �ாி1தா�. அரச
ைடய 

(ல(
வாகிய �'ைதயா தீ/சத� எ* பல� (!பாபிேஷக'ைத �*நி*� 

நட'திைவ'தா�. இவ� ெச9த தி
�பணிக� தமி)�ப�கைல கழக'தா� ெவளியிட� 
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ெப0ற 'தHைசமரா/Aய� ெச�ேப�க�-50' எ*7! �6� 45 �த� 48 வைர 

எ�ணிட� ெப0ற தி
வா"�. ெச�ேப�களி� எ�'&ைர க�ெப0றன. 

 

மகமதிய� பைடெய��� கால'தி� ைஹத� அ6 இ  ேகாயிைல� 

பாசைறயாக ெகா�டைமயாE!, கி.பி. 1749-இ� பைட'தைலவ* ேகா� எ*பவ* 

ேதவிேகா/ைட (� �ற�கா/A ஓAவ
!ேபா& தி�ைல ேகாயிைல' தன ( 

அரணாக  ெகா�டைமயாE!, கி.பி. 1753-இ� பிரHF கார� �வனகிாிைய  

ைக�ப0றி' தி�ைல ேகாயிைல அரணாக  ெகா�� ஆ�கிேலயைர� �ற�கா/A 

ேயாட.ெச9தைமயாE! கி.பி. 1780-இ� நிக)1த ைமU�$'த'தி� =� ஹய�G/ 

எ*பவ� இ ேகாயிைல� பைட த�(! இடமாக  ெகா�� எதிாிைய' தா கினைமயா 

E! ைசவ� (' தைலைம  ேகாயிலாகG�ள இ' தி�ைல� ெப
�ேகாயிலான& 

பலேவ� இAபா�கைளயைட1த&. அழகிய சி0ப�க� அழிG0றன ஆ�கிேலய� 

ஆ/சி இ1 நா/A� நிைல ெப0ற பி*னேர இ�ெப
�ேகாயி6� அைமதியான 

�ைறயி� நா/Nசைன$! தி
விழா க3! �*ேபால' ெதாட�1& நிக)வனவாயின. 

 

காHசி�ர! ப.ைசய�ப �த6யா� தி
�பணி 

 

சிவெநறி. ெச�வராகிய இவ�, தமிழக'தி0 சிற��ைடய ேகாயி�க� சிலவ0� ( 

நிப1த! அளி'&�ளா�. தி�ைல� பதியி0 பலநா/க� த�கியி
1& 

நடராச�ெப
மாைன வழி ப/� நா/Nசைன (! தி
விழா க3 (! அற க/டைள 

நி�வி$�ளா�. தி�ைல� ெப
�ேகாயி6* கிழ (  ேகா�ர'ைத� ப5& பா�'&' 

தி
�பணி ெச9&�ளா�. 

 

நகர'தா� தி
�பணி 

 

ைசவ�! தமி5! வள�'த தனவணிக. ெச�வ�களாகிய நகர'தா� சா�பி� தி�ைல 

நடராச� ெப
மா* தி
 ேகாயி� ெச*ற ப'ெதா*பதா! �0றா�A� மிகG! 

விாிவான �ைறயி� தி
�பணி ெச9ய� ெப0ற&. தி�ைலயி* எ�ைலயி� 

அ�ணாமைல�ப�கைல கழக! நி�விய ெப
�ெகாைட வ�ள� ெச/Aநா/டரச� 

ராஜா ச� �. அ�ணாமைல. ெச/Aயா� அவ�க3ைடய த1ைதயா� சா. ராம �'ைதய 

ெச/Aய�வ�க� தி�ைல� ெப
�ேகாயி6* �த0பிராகார'தி* 

தி
மாளிைக�ப'தியிைன� �&�பி'&!, தி
Bல/டாேன Fவர� தி
 ேகாயிைல$! 

உைமயபா�வதி தி
 ேகாயிைல$! �&�பி'&!,இர�டா! பிராகார'ைதெயா/A 

அணிெவ/A கா� ம�டப�கைள  க/A$!, தி�ைல� ெபா*ன!பல'ைத ேமE! 

ெபா6Gற. ெச9&! கி.பி. 1891-ஆ! ஆ�A� (ட �5க( விழாைவ. சிற��ற 

நிக)'தினா�க�. இவ�க/(�பி* இவ�த! ைம1த� ராஜா ச�. �. அ�ணாமைல. 

ெச/Aயா� அவ�க�, இ ேகாயி6* ைசவைவணவ ேவ�பா� அகல' தி�ைல  

ேகாவி1தராச� ெப
மா� ேகாயிைல'தி
�பணி ெச9& நடராச� ச1நிதியிE! 

ேகாவி'தராச� ச1நிதியிE! �*ம�டப�கைள  க/A கி.பி. 1934-ஆ! ஆ�� 

தி�ைல  ேகாவி1தராச� ெப
மா3  (  (ட�5 ( விழா. ெச9தா�க�. 
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சீ�காழி சபாநாயக �த6யா� தி
�பணி 

 

சீ�காழி ெப
நில கிழாராகிய இவ�, தி�ைலயி0 கனக சைபயி� நா�ேதா�! 

ச1திரெமளY=வர� (! இர'தன சபாபதி (! நிக)1&வ
! தி
மHசன'ைத 

அ*ப�க� இ
1& தாிசி�பத0( வசதியாக  கனகசைபயி* கிழ ேக 

ேத (மர 2ைரயி� ெச��'தக� ேவ91த தாிசனம*ற'ைத அைம'தா�க�. 

இ'தி
�பணிைய இவ�க/(�பி* சித!பர நாத �த6யா� அவ�க� 

நிைறேவ0றினா�க�. 

 

இ கால'தி
�பணி 

 

இCவி
பதா! �0றா�A� ஆ�� ெப
நில கிழா� த
ம Nஷண! M. 

இர'தினசபாபதி�பி�ைளயவ�க3!, சித!பர! அணிகலவணிக� த
மNஷண! ெச. 

இர'தினசாமி. ெச/Aயா� அவ�க3! ேச�1& "பா B*� இல/ச'தி0( ேம� 

ெசலGெச9& தி�ைல. சி0சைபயிைன$! கனகசைபயிைன$! தி
�பணி ெச9& 

1955-ஆ! ஆ�A� (ட�5 ( விழாைவ. சிற��ற நிக)'தின�. 

 

பி*ன� ஆ^� ெப
நில கிழா� த
ம Nஷண! M. இர'தின சபாபதி� 

பி�ைளயவ�களா� ஆயிர கா� ம�டப' தி
�பணி ெதாட�கி. ெச9ய�ெப0ற&. 

அவ�க3 (�பி* அவ�க� ெபயரா� நி�வ�ப/ட அற க/டைளயி* சா�பி� ப5& 

பா�'& இ
!�  க!பிகளா� F0றிE! வசியைம க� ெப0�' தி
�பணி இனி& 

நிைற ேவறிய&. 

 

சித!பர! தி
. W. க�யாண ராமபி�ைள யவ�களா� ெதாட�க�ெப0ற 

சிவகாமிய!ைம தி
 ேகாயி� தி
�பணி அவ�க/(�பி* தி
. N.M. ெபா*ன!பல!-

பி�ைளயவ�க� தைலைமயி� தமிழக அரF! ெச/A நா/டரச� ராஜா ச� �'ைதய 

ெச/Aயா� அவ�க3! ெபா&ம க3! உதவிய நிதி$தவிைய  ெகா�� நிைறG 

ெச9ய�ெப0ற&. 1972-இ� (ட�5 ( இனி& நிைறேவறிய&. 

 

சித!பர! நகரம*ற' தைலவராகG! பாரா3ம*றG��பினராகG! ச/டம*ற-

G��பினராகG! இ
1& 2/�றG' &ைற �த6ய பல&ைறகளிE! நா�வள! ெபற 

ந�ல பல பணிகைள� �ாி1த R. கனகசைப�பி�ைள அவ�க� த! த1ைதயா� ஆ^� 

இர'தினசபாதி�பி�ைளயவ�க� வி
!பிய வ�ண! தி�ைல� ெப
�ேகாயி� 

தி
�பணியி� ஈ�பா�ைடயராயின�, அவ�கைள' தைலவராகG! �*னா� 

ச/டம*ற G��பின� தி
�பணி.ெச�வ� G. வாகீச!பி�ைளயவ�கைள. 

ெசயலாளராகG! ெகா�ட சித!பர! சபாநாயக� தி
மதி� தி
�பணி (5 

தி�ைல�ெப
�ேகாயி6* ெவளி��ற� ெப
 மதிலாகிய <ர�பநாய க�மதி� 

தி
�பணிைய இனி& நிைற ேவ0றிய&. இ (5 1972-இ� சித!பர! சபாநாயக� 

ேகாயி� தி
�பணி (5வாக மா0றியைம க�ெப0ற&. அ�ெபா5& தமிழக அரசி* 
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அறநிைலய'&ைற ஆைணயராக� பணி�ாி1த தி
.M.K. பாலF�பிரமணிய! 

அவ�கள& உதவி$ட* தி�ைல� ெப
�ேகாயி� தி
�பணிைய. சிற��ற 

நிக)'&த0( ��ப' ைத1&ல/ச "பா அளவி� ெபாிய தி/ட! (மா=ட�பிளா*) 

ஒ*� வைரய�ப/ட&. அத*பA தமிழக அரசி* ந*ெகாைட யாக "பா ப'ெதா*ப& 

ல/ச�!, ெபா&ம க� ந* ெகாைடயாக "பா இ
ப&ல/ச�!, பழநி ேதவ'தான! 

M.S க/டைளயி* சா�பி� ராஜா ச� M.A. �'ைதயெச/Aயா� (�!ப'தா�, ெச*ைன 

ம
'&வ� டா ட� இர'தின ேவ� F�பிரமணிய! ஆகிேயா�Bல! "பா ப*னிர�� 

ல/ச�! ஆக "பா ஐ!ப& ல/ச'தி0( ேம� ெசலவிட�ப/�. சித!பர! 

தி
 ேகாயி6* நா*( ேகா�ர�க3! தி
 மாளிைக�ப'தி$! � (�ணி�-

பி�ைளயா�, க0பக விநாயக�, F�பிரமணிய� �த6யB�'திகளி* ேகாயி�க3!, 

F0��பிராகார�!,நி
'த சைப$!. ேபர!பல�!, கனகசைப$!, ஆக எ�லா� 

ப(திக3! தி
�பணிெச9ய�ெப0�' தனி'தனிேய (ட�5 ( விழா 

நிகழ'த�ெப0றன. இ'தி
�பணிகளி* நிைறவாக' தி�ைல  2'த�ெப
மா7 ( 

நிக5! அ/சய ஆ�� ைத'தி�க� 29-ஆ! நா� (11-2-1987) �த*கிழைம 

மகா(!பாபிேஷக! நைடெபறG�ள&. அ�ைமயி� நைடெப0ற 

இ'தி
�பணிகளா� தி�ைல நடராச�ெப
மா* தி
 ேகாயி6E�ள எ�லா. 

ச1நிதிக3! உ0�ற மதி�க3! தி
மாளிைக� ப'தி$! ஆயிர கா� ம�டப�! 

ெவளி��றமதி�க3! தி
1திய �ைறயி0 ப5&பா� க� ெப0�� �திய ெபா6Gட* 

திக)த� காணலா!. 

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

 

8. 8. 8. 8. தி�ைல%தி�ைல%தி�ைல%தி�ைல%    சி�ற பல�சி�ற பல�சி�ற பல�சி�ற பல�    ெப��ேகாயி"�ெப��ேகாயி"�ெப��ேகாயி"�ெப��ேகாயி"�    வள
5தவள
5தவள
5தவள
5த    கைலக�கைலக�கைலக�கைலக�    

 

க0றக�வியிE! இனியவ7!, கைல ெகலா! ெபா
ளாகியவ7! ஆகிய 

க�Lத0கடG� ஆட��ாி$! தி�ைல�ெப
� ேகாயிலான& க/டட கைல, 

ஓவிய கைல, சி0ப கைல ஆட0கைல, இைச கைல �த6ய கைலக� பலவ0ைற$! 

வள�'த தனி.சிற��ைடயதாக' திக)கி*ற&. 

 

உ�ள'தி0( உவைகயளி (! கைலக3� ஆட0கைல$! ஒ*�. இ& இய� இைச 

நாடகெம7! �'தமிேழா�! ெதாட��ைடய&. இ கைலயான& அக 2'&, 

�ற 2'& பதிேனா� ஆட�க� என� ப�ேவ� ப(திகளாக வள� க� ெப0ற&. 

ஏேத7! ஒ
கைதயிைன' த5வி நA க� ெப�! 2'திைன நாடகெம*�!, கைத 

த5வா& பா/Aன& ெபா
ளி 7 ேக0ப  ைககா/A வ�லபH ெச9$! Fைவ$! 

ெம9� பா�! ெபா
1திய அவிநய  2'திைன நா/AயெமனG! வழ�(த� மர�. 

நா/Aயெம*ப&, ஆட� பாட� அழ( எ*7! Bவைக நல�கைள$! ஒ
�ேக 

ெப0ற ஆட�மகளிரா� தம& அக (றி�� உட!பி� ேதா*�! ெம9�பா�களா� 

�ற'ேத �ல�ப�!பA Fைவெபற நA க�ெப�வ&. இத* இல கண'திைன 

விாி'&ைர�ப& நா/Aய ��. நா/Aய  கைலயான& எ�லா! வ�ல 

2'த�ெப
மான& ஐ1ெதாழி� தி
 2'ைத அA�பைடயாக  ெகா�� ேதா*றி 
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வள�1ததா(!. இ கைலயான& ஓவிய!, சி0ப!, காவிய!, ஆகிய கைலக� 

பலவ0ேறா�! ெதாட��ைடயதா(!. 

 

தி�ைல�ெப
�ேகாயிலான& ேம0(றி'த கைலக� எ�லாவ0ைற$! வள� (! 

ெச5�கைல நியமமாக' திக)கி*ற&, 2'த�ெப
மா* உயி�க3 ( இ* ப1த
! 

உலகிைன�பைட க ேவ��! எ*ற தி
G�ள'ேதா� ேபாி*ப' தி
 2'திைன 

ஆட'ெதாட�கினா�. அவர& உ� ைகயி6
1ேத ஒ6க� உ�டாயின. 

அCெவா6கேள எ5'& க3  ெக�லா! பிற�பிட!. எனேவ எ5'& கைள 

�தலாக  ெகா�� இய�(! எ�லாெமாழிக3! அ 2'த�ேப
மான& உ� ைக 

ஒ6யினி*�! ேதா*றியனேவயா!, தி�ைல.சி0ற!பலவ� எ51த
ளி$�ள 

இ'தி
 ேகாயி6� எ5நிைல ேகா�ர�க� நா*கிE! இைறவன& தி
ேமனி' 

ேதா0ற�கைள$! ேதவ� �னிவ� �த6ேயா� உ
வ�கைள$! எழி�ெபற 

வ�'& கா/�! சிறப�க� பல இட! ெப0றி
'த� காணலா!. 

 

ெத9வ'திற! வா91த 2'& களாக ந! தமிழக'& ெந��காலமாக� ேபா0ற�ெப�! 

சிற��ைடய ஆட�களி� பல இ'தி
 ேகாயி0 சி0ப�களி� இட! ெப0��ளன. 

சிவெப
மா* ஆAய �0ெற/� கரண�க3! அைவப0றிய இல கண�2�! 

நா/Aய �6* Fேலாக�க3! ேமைல  ேகா�ர உ�வாயி6� மகளிரா�! �ைறயி� 

விள க� ெப0��ளன. இCவாேற ெத0(, வட (, கிழ ( ஆகிய ேகா�ர�களிE! 

இ கரண�களி* ெசய� �ைறக� சி0ப அைம�பி� ெவளி�ப�'த�ப/��ளைம 

காணலா!. இைறவ7 (ாியனவாக. ெசா�ல�ப/ட இ கரண�க�, எ5நிைல  

ேகா�ர! நா*கி*வாயி�களிE! இ
�ற�! ேதாழிய� நி0க ந�ேவ தைலமக� 

ஒ
'தி ஆ�! �ைறயி� அைம க�ெப0றி
'த� காணலா!. இ�( ந�நி*றா�! 

ஆட� மகளி* வAவ! எ�லா!வ�ல இைறவிைய  (றி'தெதன  ெகா�வா
�ள�. 

இ�ெப
�ேகாயி6� நி
'த சைபயிE! சிவகாமிய!ைம ேகாயி6* 

உ/பிரகாரமாகிய தி
மாளிைக�ப'தியி* (ற�களிE!, பா�Aய நாயக! 

ேகாயி6* (ற�களிE! அைம1&�ள சி0ப�க� ஆட0கைலயி* ப�ேவ� 

கரண�கைள$! �ல�ப�'&-வனவாக அைம1&�ளன. சிவகாமிய!ைம 

தி
 ேகாயி6� ஆட0கைல (ாிய அ�கமாக அைம1த ப�ேவ� இைச  க
விகளி* 

அைம��!, அவ0ைற இைசவாண�க� வாசி (! �ைற$! சி0ப�களாக வA'&  

கா/ட�ெப0��ளன. ேதா0க
வி &ைண க
வி கHச க
வி நர!� க
வி 

என�ப�! இைச க
விகளி* உ
வ�களி� இ�ெபா5& வழ கி� இ�லாதன 

சிலG! இட! ெப0றி
'த� காணலா!. 18-ஆ! �0றா�A� மகமதிய� �த6ய 

�ற.சமய� பைட<ர�க� காயிைல� பாசைறயாக  ெகா�� த�கினைமயா�. இ  

சி0ப�களி0 பல சிைதG0றன. <ைண, யா) �த6ய நர!�க க
விக� விரலா� மீ/A 

வாசி'த0(ாியன எ*பதைன� பல
! அறிவ�. சிவகாமிய!ைம ேகாயி60 

காண�ப�! நர!�  க
வி ஒ*� இ கால'தி� வழ�(! ேமைலநா/� இைச  

க
வியான பிAைல� ேபா*�, வி�6னா� வாசி'த0(ாிய க
வியாக 

அைம1&�ளைம காணலா!. இ க
வியி* �5 அைம�பிைன$! நா! காண 

�AயாதபA கலக கார�களா�, இ& சிைதG0�  காண�ப�கி*ற&. 
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தி�ைல ேகாயி6� (திைர N/Aய ேத�ம�டபமாக நி
'த சைப$!, யாைன$! 

யாளி$! இ5 (! ேத� அைம�பாக� பா�Aய நாயக! தி
 ேகாயிE! 

அைம1&�ளைம பழ�கால  க/டட  கைலயி* சிற�பிைன விள (வதா(!. 

இCவி
ம�டப�களி� உ�ள V�க� யாG!, �5வ&! ெத9வ' தி
G
விைன' 

த*னக'ேத ெகா�ட சி� சி� ேத�கைள� ெப0றனவாக விள�(த� அ கால. 

சி0பிகளி* M�ணிய ேவைல�பா/�' திறைம (, ஒ� எ�'& கா/டா(!. 

 

தி�ைல� ெப
�ேகாயி�, ெந�1&ார'திேலேய ஒளி$ட* திக5! ெச!ெபா* 

மாளிைகயாகிய ெபா*ன! பல'திைன' த*னக'ேத ெகா�� அழகிய சி0ப�க� 

பலவ0ைற$ைடய தா9 அைம1தி
1த& எ*பதைன$!, அத* ந�ேவ மாணி க  

2'தன ஆட� �ாி1த
3! தி�ைல. சி0ற!பலமாகிய தி
ம*ற! அழகிய சிற1த 

ஒவிய�க� பல எ5த�ெப0�  கவி7ற'திக)1த& எ*பதைன$! “சி0ப1திக)த
 

தி�மதி0றி�ைல” (தி
 ேகாைவயா�.315) எனG!, “ேசணி0ெபா6 ெச!ெபா* 

மாளிைக' தி�ைல. சி0ற!பல'& மாணி க  2'த*” (தி
 ேகாைவயா� 23) 

எனG!, 'சி0ற!பல'& எ5&! ஒவிய�க�ட*ன ஒ�Lதலா�'(தி
 -384) எனG! 

வ
! ெதாட�களி� மணிவாசக� ெப
மா* (றி'&� ேபா0றி$�ளைம, அவ� 

கால'திேலேய தி�ைல. சி0ற!பல! சி0ப! ஒவிய! �த6ய கைலக3 ( 

நிைல களனாக' திக)1த ெச9திைய� �ல�ப�'&வதா(!. 

 

தி�ைல' தி
.சி0ற!பல' தி
 ேகாயி6� வழிபா/�  கால�களி� நா�ேதா�! 

(ட�ழா �ழ க�ெப0ற&. இ.ெச9தியிைன, 'சி0ற!பல'& அAேய* களிதர  

கா�மிட0ேறா* நடமாட  க�ணா� �ழவ! &ளிதர  காெரன ஆ�'தன' 

(தி
 ேகாைவயா� 324) எனவ
! தி
  ேகாைவயா� ெதாடரா� அறியலா!. சிவபாத 

ேசகர* என� ேபா0ற�ெப�! இராஜராஜ ேசாழனா� தி
�ைற க�� 

எ� க�ப/ட&! Bவ� அ
ளிய இய6ைச' தமிழாகிய இ' தி
�பதிக�க3 (' 

தி
நீலக�ட யா)�பாண� மரபி� ேதா*றிய அ!ைமயா� ஒ
வைர  ெகா�� 

ப��ேபா� இைசயைம'த0(ாிய அ
� நிைலயமாக அைம1த&! இ' தி�ைல� 

ெப
� ேகாயிேலயா(!. 

 

“நர!�ைட யா) ஒ6 �ழவி* காதெவா6 ேவதஒ6 

அர!ைபய�த� கீத ஒ6 அறா'தி�ைல” 

      (ெபாிய த�'தா/-9) 

 

என. ேச கிழா� ெப
மா* இய6ைச நாடகெம7! �'தமி) வள�.சி (! இ' 

தி�ைல�ெப
�ேகாயி� நிைல களமா9 அைம1த திற'ைத விாி'&ைர'&�ளைம 

இ�( ஒ�� ேநா க'த(வதா(!. 

 

சிவகாமிய!ைம தி
 ேகாயி6� �* ம�டப  2ைரயி� வைரய� ெப0��ள 

ஒவிய�க� மிகG! பழைம வா91தன. பா�Aய நாயக! தி
 ேகாயி6* 
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ேம02ைரயி� எ5த� ெப0ற ஒவிய�க3! இ'தி
 ேகாயி6* பிறவிட�களி� 

அ�ைமயிெல5த� ெப0ற ஒவிய�க3! �&ைம� ெபா6G ெப0�' திக)கி*றன. 

இ'தி
 ேகாயி6� அைம1த ஏ5நிைல  ேகா�ர�க� நா*(! இ கால  க/டட� 

ெபாறியாள� பல
! விய1&பாரா/�! �ைறயி� அைம1&�ளைம காணலா!. 

 

தி�ைல� ெப
� ேகாயி� எ5நிைல ேகா�ர�க� நா*கி7�3! கிழ (  ேகா�ர!, 

தைரம/ட! �த� வியாள! வைர 35 அA உயர�! 108 அA நீள�! 60 அA அகல�! 

உைடய க
�க0க/Aட�!, அத0(ேம� வியாள! �த� கலச! வைர 15 அA உயர! 

உைடய எ5நிைல மாட�க3! ஆக 152 உயர �ைடய&. அத*ேம� 7 அA 6 

அ�(ல! உயர�ைடய 13 ெச�� கலச�க� உ�ளன. இர�டா! 

ேகா�ெப
Hசி�கனா� அைம க�ெப0ற இ ேகா�ரவாயி6* வட �ற'& 

மாட'திேல ெத0( ேநா கிய நிைலயி�, இவன& உ
வ! இட! ெப0��ள&. 

இ ேகா�ர'ைத �1�றா��க/( �* ப5&பா�'&' தி
�பணி ெச9தவ� 

காHசி�ர! ப.ைசய�ப �த6யாராவா�. 

 

ெத0(  ேகா�ர! தைரம/ட! �த� விமான! வைர 35 அA உயர�! 108 அA நீள�! 

62 அA அகல�! உைடய க
�க0க/Aட�!, அத* ேம� விமான! �த� கலச! 

வைர 110 அA உயர��ள எ5நிைல மாட�ப(தி$! ஆக 142 அA உயர�ைடய&. 

ேமE�ள 13 ெச��  கலச�க3! 8 அA 3 அ�(ல! உயர�ைடயன. 

 

ேம0(  ேகா�ர! தைரம/ட! �த� விமான! வைர 37 அA உயர�! 102 அA நீள�! 

60 அA அகல�! உைடய க
�க0 க/Aட� ப(தி$!, அத* ேம� விமான! �த� 

கலச! வைர 115 அA உயர�ைடய எ5நிைல மாட�! ஆக 145 அA உயர�ைடய&. 

இத* ேமE�ள 13 ெச�� கலச�க3! 5 அA 9 அ�(ல! உயர�ைடயன. 

இ ேகா�ர'ைத அைம'தவ* சைடயவ�ம* F1தரபா�Aய*. ஆதலா� இ&F1தர 

பா�Aய* தி
 ேகா�ர! என  க�ெவ/� களி0 (றி க� ெப0��ள&. இ  ேகா�ர 

வாயி6* ெத*�றமாட'திேல வட ( ேநா கி வழிப�! நிைலயி� இ�பா�Aயன& 

உ
வ! இட! ெப0��ளைம காணலா!. 

 

வட (  ேகா�ர! தைர ம/ட! �த� விமான! வைர 40 அA உயர�! 108 அA 

நீள�! 70 அA அகல�! உைடய க
�க0க/Aட� ப(தி$! அத* ேம� விமான! 

�த� கலச! வைர 107 அA உயர�ைடய எ5நிைலமாட� ப(தி$! ஆக 147 அA 

உயர�ைடய&. அத* ேம� 7 அA 11 அ�(ல உயர! வா91த 13 ெச��  கலச�க� 

உ�ளன. 

 

ேம0(றி'த எ5நிைல ேகா�ர�க� நா*கி* வாயி0பAகளி* 

நிைலகைள கா�ேபா� தமிழக க/Aட கைலவ�Eந� ேம0ெகா�ட ெபாறியிய� 

வள�.சி ( எ�'& கா/டாக இ' தி�ைல� ெப
�ேகாயி� விள�(வதைன 

ந*(ண�வ�. இCவா� தமிழக'தி* க/Aட கைல, சி0ப கைல, நா/Aய  கைல, 

இைச கைல, ஓவிய கைல �த6ய கைலக� பலவ0றி* வள�.சி (! 
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நிைல களமாக அைம1த தி�ைல� ெப
�ேகாயி6* கைலநய�கைள� 

ேபணி�பா&கா'த� தமிழக அரF (! இ1திய அரF (! தமி) ம க3 (! உாிய 

தைலயாய கடைமயா(!. 

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

 

9. 9. 9. 9. தி�ைல!ேகாயி"#தி�ைல!ேகாயி"#தி�ைல!ேகாயி"#தி�ைல!ேகாயி"#    நி
வாக நி
வாக நி
வாக நி
வாக     

 

தி�ைல� ெப
�ேகாயி6* நி�வாகமைன'&! நாடா3! ம*னன& 

ேநரA�பா�ைவயி� நிக)1தைமயா� இ'தல!, க�ெவ/� களி� தனிI� 

ெப
!ப0ற��6I� என வழ�க� ெப�வதாயி0�. (ெத. இ. க. ெதா(தி IV எ� 226) 

அரச7ைடய அதிகாாி ஒ
வேரா இ
வேரா இ'தி
 ேகாயி6* நைட�ைறைய, 

தி�ைலயி� த�கி  கவனி'& வ
வா�. ேகாயி� பணிகைள� �ாி1& வ
! ப�ேவ� 

(5வின
! Bல�ப
ைஷயா
! நகரம க3! இCவதிகாாிக3ட* கல1& 

ேகாயிE (ாிய நில�த6ய உைடைமகைள� பா&கா (! ெபா��பிைன 

ேம0ெகா�வ�. இ.ெச9தி, "ெதா�ைடமா7! தி
ைவ யா�ைடயா7! ம&ரா1தக� 

பிரமராய7! ஆ3ைடயா� ேகாயிE (. ச�தாய' தி
மாளிைக  2� 

தி�ைலய!பல� ப�லவராய7! சீகாாியH ெச9வா�க3! ச�தாயH ெச9வா�க3! 

ேகாயி� நாயகH ெச9வா�க3! தி
மாளிைக  2� ெச9ய தி
வா9 ெமாழி1த
ளின 

பA" (ெத.இ. க, ெதா. IV எ� 222.) என வ
! அரF ஆைணயா� ந*(�லனா(!. �த0 

ேகா�ெப
Hசி�க* ஆ/சியி� தி�ைல�ெப
�ேகாயி� அவன& ேந��பா�ைவயி� 

நி�வாகH ெச9ய�ெப0றதாக' ெதாிகி*ற&. 

 

இர�டா! ேகா�ெப
H சி�க* கால'தி� உைடயா� தி
.சி0ற!பல �ைடயா� 

ேகாயிைல "\ மாேகFவர  க�காணி ெச9வா�க3! \காாிய! ெச9வா�க3! 

ேகாயி� நாயகH ெச9வா�க3! தி
மாளிைக  2� ெச9வா�க3! கண க
!" (ெத. 

இ. க, ெதா. XII எ� 148) அரசன& ஆைண�பA க�காணி'& வ1தன� என' 

ெதாிகி*ற&. இ ேகாயி6* நில �த6யன ப0றிய சா*�க� ெப
!ப0ற� �6I� 

Bலப
ைஷயா� ைகெய5'&ட* தி
 ைகெயா/A� ப�டார'தி� ஒ� க� 

ெப0றி
1தன. தி�ைல�ெப
� ேகாயி6� வைரய�ெப0�� பAெய� க� 

ெப0��ள இ
�0ெற5ப& க�ெவ/� களி� இ ேகாயி6* நி�வாக! நாடா� 

ேவ1தனி* ஆைண�பA தி
 ேகாயி6� பணிெச9$! ப�ேவ� (5வினராE! 

ச�தாயH ெச9வாராகிய நகர ம களாE! நி�வகி க� ெப0� வ1த ெச9திேய இட! 

ெப0��ளைம மன! ெகா�ள' த(வதா(!. �ற.சமய ம க� பைடெய��பினா� 

இ ேகாயி0 Nைச தைட�ப/ட நிைலயி� 2'த�ெப
மா* தி
G
வ'ைத$! 

இ*றியைமயாத பிற உைடைமகைள$! பா&கா (! ெபா��பி� இ ேகாயி60 

Nைச �ாி$! தி�ைலவாழ1தண�க�, த! கடைமயாக ேம0 ெகா�� 

ஒ5கினைமயாE!, மிக ெந
 கAயான கால'தி� உயி�'தியாக! ெச9& 

தி
 ேகாயி� உைடைமகைள� பா& கா'தைமயாE! இ ேகாயி6* நி�வாக'ைத� 

பி0கால'தி� தி�ைல� ெபா&வா� என�ப�! தி�ைலவாழ1தண� கவனி'& 

வ
வாராயின�. 
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�தலா! சரேபாசியி* ஆ/சியி� கி.பி. 1719-இ� ஏேகாசி யரசரா0 சிற��. 

ெச9ய�ெப0ற ெதா�ைட ம�டல ேவளாள
! ேசைறகிழா� ேகா'திர'தின
!, 

நியம! எ*ற ஊாி* தைலவ
! ஆகிய ராய\ �த6யா� �'&. ெச�ல�ப �த6யா� 

த
மமாக. ைசவ�ேபர*ப� தா�டவB�'தி ேச
 ைவகார� எ*பா� 

வ�ல'&'ேதா/ட�! ஒ
 ஆ� ஆய'தீ�ைவ$! தி�ைல. சித!பேரFவரFவாமி (! 

தி�ைல ேகாவி1தராய� ெப
மா3 (! தான சாசன! ெச9& சித!பர! அேகார 

ப�டார! சா�பிேல அாிசிய�ப �த6யா� க/டைளயிைன நட'திவ
! தா�டவ* 

ேதா/ட! சரவைண'த!பிரா7 ( நீ�வா�'& ெகா�'தா� எ*ப&!, சித!பர! 

சபாபதி  க/டைளயிைன நட'திவ
! சரவைண'த!பிரா* எ*பவ� இ' தான 

சாசன'ைத ஏ0� ெகா�� Uாியச1திர� உ�ள வைர$! இ க/டைளயிைன 

நட'&வதாக ஒ�� ெகா�டா� எ*ப&! தமி)�ப�கைல கழக! ெவளியி/��ள 

'தHைச மரா/Aய ெச�ேப�க� - 50' எ*ற �6� 7-ஆ! எ�L�ள ' 

'தி
வா"�.ெச�ேப�-1'- இ� (றி க�ெப0��ளன. (ப க! 55-61) 

 

கி.பி. 25-8-1719-இ� அளி க�ப/ட. இ'தமி). ெச� ேப� சித!பர! - ேகாயிE ( 

உாியதா(!. தி
வா"�  ேகாயி60 பா&கா க�ப/A
'தலா�, தி
வா"�. 

ெச�ேப�, எ*ற ெபயாி� ெவளியிட�ெப0��ள&. இ.ெச�ேப/A0 

(றி க�ப/��ள அற க/டைளயிைன ஏ0� நட'&! ெபா�� �ைடயவராகேவா 

இ க/டைள (ாிய நி�வாக'தி0( உாியவராகேவா தீ/சித�க� இ.ெச�ேப/A0 

(றி க�படவி�ைல. இCவற க/டைளயிைன ஏ0� நட'&! நி�வாக� 

ெபா���ைடயவராக' தா�டவ* ேதா/ட! சபாபதிக/டைளயிைன நட'&! 

சரவைண'த!பிரா* எ*பவேர (றி�பிட�ெப0��ளா�. 

 

இ.ெச�ேப/A0 2ற�ப/ட - ெச9தியிைன  2�1& ேநா (�கா� அ கால'தி� 

தி�ைல� ெப
�ேகாயிE ( ம*ன�களாE! (Aம களாE! நி�வ�ப�! 

க/டைளகைள நி�வகி (! ெபா��� அேகாரப�டார! ேபா*ற தி
மட'தி* 

தைலவ�களிட'திE! சரவைண' த!பிரா* தைலவ�களிட'திE! சரவைன' 

த!பிரா* ேபா*ற &றவிகளிட'திE! ஒ�பைட க�ப/ட ெத*ப&! தி�ைல 

வரழ1தண�க� தி
 ேகாயி6* Nசைன �ைறகளாகிய உ� &ைற அEவ�கைள 

ம/�ேம கவனி'& ெகா�3! உாிைமயாளராக இ
1தன� எ*ப&! ந*( 

�லனாத� காணலா!. 

 

தி�ைல�ெப
�ேகாயிE ெகன - ேவ1த�க3! (�நில ம*னா�க3!, 

வ�ள�க3!, ேதவதானமாக  ெகா�'&�ள ஊ�க3! நில�க3! 

பி0கால'தவ�களா0 Fவர�ப/டன. எனேவ. தி�ைல� ெப
�ேகாயிE ெகன 

இ�ெபா5& நில Gைடைம எ&Gமி�ைல. காHசி�ர! ப.ைசய�ப�த6யா� 

ேபா*றதமி) �*ேனா�க� நி�வி$�ள அற க/டைள Fைள  ெகா�ேட 

இ ேகாயி6* நா�வழிபா�! தி
விழா க3! சிற��ற நிக)1& வ
கி*றன. 
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தி�ைலவாழ1தண�க� 2'த�ெப
மா7 (� Nசைன �ாி$! அCவளவி� ம/�! 

அைம1&விடாம� இ ேகாயிE�ேள நிக5! அக'ெதா��க� எCலாவ0ைற$! 

தாேம ெச9$! ெபா��பிைன - ேம0ெகா�டவ�க� எ*ப& 'அ1தண� ேகாயி 

E�ளா� அக!பA' ெதா�� ெச9வா�.' எனவ
! ேச கிழா� வா9 ெமாழியாE!, 

(ட1ைதைய ய�'&�ள இராசராேச.Fர' தி
 ேகாயி6E�ள தி�ைல 

வாழ1தண�கைள  (றி'த தி
'ெதா�ட' ெதாைகயAயா� சி0ப'தினாE! இனி& 

�லனா(!. தி�ைலய!பல� ெப
மாைன' தம& வா)வாகG! ைவ�� நிதியாகG! 

ெகா�� வழிபா� ெச9& வ
! நா*மைற ய1தண�களாகிய இ'தி�ைலவா) 

அ1தன�கைள 'ஊ�இ* தமிழா� உய�1தா�' என' தி
ஞானச!ப1த� பி�ைளயா� 

சிற�பி'&� ேபா0றி$�ளா�. பி*ைளயா� அ
ளிய வ�ண! தமிழா� உய�1த 

தி�ைலவாழ1தண�க� தி�ைல  கனகசைபயிேவ ெச1தமி). ைசவ' 

தி
�ைறகைள� ப�Lட* ஓதி� ேபா0றி வ
வ& தமி) ம க� எ�ேலா
! 

பாரா/�த0(ாிய தி
�பணியா(!. 

 

"அக6ட' &ய�'த தி�ைல ய1தண� அகிலெம�லா! 

�க)தி
 மைறேயா� எ*�! ெபா& நட! ேபா0றிவா)க" 

 

என. ேச கிழா� ெப
மா* வா)'திய அ
�ெமாழி வா)'& தி�ைலவாழ1தண� ( 

எ*�! உாியதா(!. 

---------- 

10. 10. 10. 10. பி�ேச
!ைகபி�ேச
!ைகபி�ேச
!ைகபி�ேச
!ைக    

 

1. 1. 1. 1. தி�ைலதி�ைலதி�ைலதி�ைல    நடராச
நடராச
நடராச
நடராச
    தி�!ேகாயி"�தி�!ேகாயி"�தி�!ேகாயி"�தி�!ேகாயி"�    ேகாவி5தராச�ேகாவி5தராச�ேகாவி5தராச�ேகாவி5தராச�    ெப�மா�ெப�மா�ெப�மா�ெப�மா�    இட இட இட இட     ெப�றெப�றெப�றெப�ற    வரலா�வரலா�வரலா�வரலா�    

 

ெச1தமி) ��களிE! வடெமாழி ��களிE! தி�ைல� ெப
�ேகாயி� 

ைசவசமய'தா� (. சிற��ாிைம$ைடய தைலைம  ேகாயிலாகேவ ேபா0ற� 

ெப0��ள&. வியா கிர பாதராகிய �6 கா� �னிவ� தி
Bல/டான� ெப
மாைன 

வழிப/�� ேபா0றினைமயா� ெப
! ப0ற��6I� எனG!, தி�ைலவனமாகிய 

இ'தி
'தல'திேல பதHச6 �னிவ� ெச9த தவ'தி0( அ
�2�1& எ�லா! வ�ல 

சிவெப
மா* ஞான மயமான அ!பல'திேல ஆன1த  2'& நிக)'திய
3தலா� 

தி�ைல. சி0ற!பல! எனG! வழ�க� ெப�வ& இ'தி�ைல� ெப
� ேகாயிலா(!. 

தி
ஞானச!ப1த�, தி
 நாG கரச�, F1தர� ஆகிய Bவ
! அ
ளிய ேதவார' தி
� 

பதிக�க3!, மாணி கவாசக� அ
ளிய தி
வாசக! தி
.சி0ற!பல  ேகாைவயாகிய 

அ
� ��க3! தி
Bல� தி
ம1திர! �த� தி
'ெதா�ட� �ராண! ஈறாகG�ள 

ஏைனய தி
�ைறக3! தி�ைல.சி0ற!பல'ைதேய சிவ தல�கெள�லாவ0றிE! 

�த*ைம$ைடயதாக  ெகா��'ேகாயி�' எ*7! ெபயரா0 சிற�பி'&� 

ேபா0றி$�ளன. ேசரேசாழ பா�Aய�களாகிய தமி) ேவ1த� ஆ/சியிE! 

இைட கால'தி� வ1த ப�லவ ம*ன�க� ஆ/சியிE! பி0கால'தி� வ1த விசயநகர 

ம*ன� நாய கம*ன� மரா/Aய ம*ன� ஆ/சியிE! தி�ைல� ெப
�ேகாயி� 

2'த� ெப
மா7 (ாிய தி
 ேகாயிலாகேவ க�ெவ/� களி0 (றி க� 
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ெப0��ள&. இ'தி
 ேகாயி6* ஆ/சி$ாிைமக� அைன'&! சிவனAயாாகளாகிய 

மாேத=வர�க3 (! ேகாயி6� \ காாியமாகிய அக'ெதா�� �ாி1& வ
! 

தி�ைல வாழ1தண� �த6ேயா� (! ேகாயி� நாயகH ெச9வா� ஆகிய 

அரசியலதிகாாிக/(! ச�தாயH ெச9வாராகிய ஊ�� ெபா&ம க3 (! 

உாியனவாக  ேகாயி6� வைரய�ெப0ற க�ெவ/� களி0 (றி க�ெப0��ளன. 

சித!பர! நடராச� ேகாயி6�, வைரய� ெப0��ள 270  ( ேம0ப/ட 

க�ெவ/� களி� இ ேகாயி� உைடயா� தி
.சி0ற!பல�ைடயராகிய 

ெபா*ன!பலவாண� (. சிற��ாிைம $ைடய தி
 ேகாயிலாக  

(றி க�ெப0��ளைம காணலா!. 

 

இCவா� ைசவ சமய'தா� ேக சிற��ாிைம வா91த சித!பர! நடராச� ெப
மா* 

தி
 ேகாயி6� ேகாவி1தராச� ெப
மா� தி
G
வ! எ�ெபா5& பிரதிWைட 

ெச9ய�ப/ட& எ*ப&! இ ேகாயி6� \ைவWணவ�க3 ( எ'தைகய 

உாிைம$�� எ*ப&! வரலா0� �ைறயி� ேநா (வ& இ ேகாவி6* 

அைமதியான நைட�ைற ( மிகG! உ�&ைண ெச9வதா(!. 

 

ேதவார ஆசிாிய� Bவ� கால! வைரயிE! தி�ைல�ெப
� ேகாயி6� 

ேகாவி1தராச�ெப
மா� ச1நிதி இட!ெபற வி�ைல. சித!பர! சபாநாயக� 

தி
 ேகாயி6� ேகாவி1த ராச�ெப
மாைள �த* �த0 பிரதிWைட ெச9தவ* கி.பி. 

726 �த� 775 வைர ஆ/சி�ாி1த ந1திவ�மப�லவ* ஆவ*, இ.ெச9தி 

தி
.சி'திர2ட'ைத� ேபா0றி' தி
ம�ைக யா)வா� பாAய
ளிய ெபாிய 

தி
ெமாழியா0 �லனாகி*ற&. 

 

“ைப! ெபா*7! �'&! மணி$� ெகாண�1& 

பைடம*னவ* ப�லவ�ேகா* பணி1த 

ெச!ெபா* மணிமாட�க� U)1த தி�ைல' 

தி
. சி'திர 2ட! ெச*� ேச�மி*கேள" 

      (ெபாிய தி
ெமாழி 3-2-3) 

 

என' தி
ம�ைகயா)வா� பாA� ேபா0�தலா� தி�ைல� ெப
�ேகாயி6E�ள 

ேகாவி1தராச�ெப
மா� ச1நிதி ந1தி வ�ம ப�லவனா� �த* �த� அைம க�ெப0ற 

ெத*ப& ந*( �லனா(!. இ.ச1நிதி தி�ைல  2'த�பிரா* தி
�0ற'தி� சிறிய 

தி�ைணயளவி�தா* �த* �த� நி�வ�ெப0றி
1த& எ*ப& தி�ைல' 

தி
.சி'திர2ட! எ*ற ெபயரா� ெதளிய�ப�!. 'சி'திர2ட! ெத0றிய!பல!' 

எ*ப& திவாகர!. ெத0றி -- தி�ைண, எனேவ தி�ைணயளவிலைம1த சிறிய 

இட'திேலேய ந1திவ�மப�லவ* ேகாவி1தராச�ெப
மாைள� பிரதிWைட ெச9தா* 

எ*� ெதாிகி*ற&. 

 

சிவைன' ெதா5(லமாக� ெப0� அ!�த�வன& ஊ�தியாகிய இடப'திைன 

இல.சிைனயாக  ெகா�டவ�க� ப�லவ ம*ன�க�. அ'தைகய ப�லவமரபிேல 
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ேதா*றிய ந1திவ�ம ப�லவ* த* ஆ/சியி* �0ப(தியி� ைசவ ைவணவ 

சமய�களி0 சமேநா (ைடயனாக விள�கினா*. இவ* த*கால'தி� தி
மா6* 

தி
வ
3 (ாிய அ
ளாசிாியராக' திக)1த தி
ம�ைகயா)வார& ெதாட�பினா� 

பரமைவணவனாக மாறி வி/டா*. "�(1த* தி
வAகைள' தவிர ேவெறா*றி0(! 

அவ* தைலவண�கவி�ைல” என'த�ட'ேதா/ட� ப/டய! இ!ம*னைன� 

ப0றி  2�தலா� இவ* ைவணவனாக மாறிய ெச9தி ந*( �லனா(!. இவ* பரம 

ைவணவனாக மாறிய பி*ேப தி�ைல. சி0ற!பல� ெப
�ேகாயி� �0ற'தி0 

ேகாவி1தராச� ெப
மாைள� பிரதிWைட ெச9தன* எ*� ெதாிகிற&. 

 

தி�ைல' தி
.சி'திர 2ட'தி� பிரதிWைட ெச9ய� ெப0ற ேகாவி1தராச� 

ெப
மாைள �ைற�பA Nைச ெச9& வ1தவ�க� தி�ைல Bவாயிர� என. 

சிற�பி'&ைர க�ப�! தி�ைலவாழ1தண�கேளயாவ�. இ�(�ள ெப
மா� 

தி
G
வ! நடராச�ேகாயிைல. சா�1த F0� ேகாயி� ெத9வ! (பாிவாரெத9வ!) 

எ*ற அளவிேலேய தி�ைலவாழ1தண�களா� �ைற�பA Nசைன ெச9ய�ெப0� 

வ1த&. இCவாேற காHசிநகாி� ஏகா!பரநாத� தி
 ேகாயிவி� பாிவார ெத9வமாக 

எ51த
ளி$�ள ெப
மாைள "நிலா'தி�க� &�ட'தா*” என' 

தி
ம�ைகயா)வா� ம�களாசாசன! ெச9தி
�ப&! இ�( எ51த
ளிய 

ெப
மாைள� Nசைன ெச9$! உாிைமயிைன இ ேகாயி0 Nைச �ைறயினராகிய ஆதி 

ைசவ  (
 க� இ*றளG! ேம0ெகா�A
�ப&! இ�( நிைன'த0(ாியதா(!. 

தி�ைல  ேகாவி1தராச�ெப
மா� பிரதிWைட ப0றி$! ஆதியி6
1த Nைச 

�ைறப0றி$! ஆரா9.சியறிஞ� �. இராகைவய�கா� அவ�க� 'தி
.சி'திர2ட!' 

எ*7! ஆரா9.சி  க/�ைரயி� பி* வ
மா� 2றி$�ளா�: 

 

தி
ம�ைக ம*ன* 

 

"ைப! ெபா*7! �'&! மணி$� ெகாண�1& 

பைடம*ன* ப�லவ�ேகா* பணி1த 

      -- தி�ைல' தி
.சி'திர2ட!" (ெப.தி. 3-2-3) 

 

எ*� பா�கி*றா�. இதனா� ப�லவ ேவ1தெனா
வனா� ஆதியி� 

அபிமானி க�ப/ட& இ'தி
மா�ேகாயி� எ*ப& ெதாியவ
!. 

 

"ப�லவ ம�ைலய� ேகா*பணி1த பரேம.Fர வி�ணகர!", 

"ந1திபணிெச9தநக� ந1தி�ரவி�ணகர!"       (ெப.தி' 5-19-7) 

ேகா.ேசாழ* ேச�1த ேகாயி� தி
நைறI� மணிமாட!” (6, 5, 5.9) 

 

என� ப�ைடயரச�க� தி
�பணிெச9& வண�கிய தல�கைள இCவாேற 

ஆ)வா�க� பாAயி
'த� காணலா!. 
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'பணி1த ேகாயி�' �த6யன, பணிெச9&, பிரதிWA'த ேகாயி� எ*ற ெபா
ளி� 

�*� வழ�கியைவ எ*ப&; ேம0 கா/Aய ஆ)வா�க� வா (களினி*�! 

அறிய�ப�!. 

 

ப�லவ�ேகானா� பணிெச9& வழிபட�ப/ட& இ'தி
. சி'திர2ட! எ*� க
&த� 

ெபா
1&!. இ�கன! பணி1த ப�லவனாக' தி
ம�ைகயா)வாரா0 �கழ�ப/டவ* 

அவ� கால'ேத பரம ைவWணவனாக விள�கிய இர�டா! ந1தி வ�மனாக. 

ெசா�லலா!. 

 

இ. சி'திர2ட' தி
மாைல �0கால'தி� �ைற�பA ஆராதி'& வ1தவ�க� தி�ைல 

Bவாயிரவேரயாவ�. 

 

"Bவாயிரநா* மைறயாள� �ைறயா� வண�க 

--ேதவாதிேதவ* திக)கி*ற தி�ைல' தி
.சி'திர2ட!" 

      (ெப.தி. 3.2-8) 

 

"தி�ைலநக�' தி
.சி'திர 2ட1த*7� 

அ1தண�க� ஒ
 Bவாயிரவ ேர'த 

அணிமணியா சன'தி
1த வ!மா*" 

      ((ல. தி.10,2) 

 

எ*ற ஆ)வா�க� வா ( களா� இ& ெதாியவ
கி*ற&. இவ0றா� சி0ற!பலமான 

சிவாலய வழிபா/ைட$!, ெத0றிய!பலமான சி'திர2ட வழிபா/ைட$!, �ைற�பA 

�ாி'& வ1தவ�க� தி�ைல Bவாயிரவ� எ*ப& விள கமா!" (ெச*ைன� ப�கைல  

கீ)'திைச ெமாழி ஆரா9.சி'&ண� ெதா(தி III {1938-39) ப(தி 1) என. சிற1த 

ஆரா9.சியாள
! \ைவWணவ
மான ராCசாேக� �. இராகைவய�காரவ�க� 

கா9'Eவ'தலக0றி ந� நி*� 2றிய ஆ9G �AGக� அறிஞ�கள& பாரா/� ( 

உாியனவா(!. 

 

தி�ைல� ெப
� ேகாயி6� இைட கால'தி� ந1திவ�ம ப�லவனா� பிரதி/ைட 

ெச9ய�ெப0ற ேகாவி1தராச� ெப
மா3 (. ைசவசமய'தவராகிய 

தி�ைலBவாயிரவ� Nைச ெச9& வ
வதைன  க�� மன! ெபா� காத பி0கால <ர 

ைவWணவ�களி0 சில�. சி�க. சி�க' தி�ைல' தி
.சி0ற!பல  ேகாயி� 

நைட�ைறக3 (' ெதா�ைல$�டா கி வ1தன�. அவ�களா0 ெச9ய�ப/�வ
! 

ெதா�ைலக� நா3 ( நா� அதிகாி'தன. அவ0றா� தி�ைல.சி0ற!பல' 

தி
�பணிக3! நா/Nசைனக3! தைட�ப�வனவாயின. அ&க�� மன!, ெபாறாத 

இர�டா� (ேலா'&�க ேசாழ* இCைவணவ�க� ெச9$! ெதா�ைலக3  

ெக�லா! ஒ
 காரணமாக G�ள& ேகாவி1தராச�ெப
மா� B�'தேமெயன எ�ணி 

அதைன' தி�ைல� ெப
�ேகாயி6னி*�! அ��ற�ப�'தின* எ*பதைன 
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இவ7ைடய அைவ கள� �லவராகிய கவி. ச கரவ�'தி ஒ/ட 2'த� தா!பாAய 

உலாவிE! த கயாக�பரணியிE! (றி�பி/��ளா�. 

 

இர�டா! (ேலா'&�க* தி�ைல ேகாயி6னி*�! தி
மா� B�'த'ைத 

அ��ற�ப�'திய இ.ெசயைல� பி0 கால'தி� ைவணவ�களா� எ5த�ப/ட 

திCயUாிசாித!, ேகாயிெலா5( �தலான ��க� மிைக�ப�'தி 2றி இC ேவ1த* 

மீ& அடாத பழிகைள. Fம'தி$!, கி
மிக�ட ேசாழ* என இவைன இழி'&  

2றி$! உ�ளன. இ1��களி� இCேவ1தைன (றி'&  2ற�ப�வனெவ�லா! 

ெவ�� க0பைன  கனதகேள; உ�ைமயாவன அ�ல எ*ப& வரலா0றாசிாிய�க� 

&ணிபா(!. (பி0கால. ேசாழ� சாி'திர!, அ�ணாமைல� ப�கைல கழக ெவளிK�, 

ப க! 95,96 பா� க). 

 

இர�டா� (ேலா'&�க* ஆ/சி கால'தி� தி�ைல  ேகாயி66
1& 

அ��ற�ப�'த�ப/ட ேகாவி1தராச�ெப
மா� தி
G
வ'ைத இராமாMச� கீைழ' 

தி
�பதியி0 ெகா�� ேச�'& அ�ேக பிரதி/ைட ெச9தா� என இராமாMஜ திCய 

சாிைத 2�கிற&. இராமாMசரா� பிரதி/ைட ெச9ய�ப/ட தி
G
வ! இ*�! 

அ�ேக$�ளெத*ப&!, இ�ேபா& சித!பர! ேகாயி6E�ள ேகாவி1தராச� 

ெப
மா� தி
G
வ! விசயநகர அரச� அ.Fதராய� கால'தி� �திதாக� பிரதி/ைட 

ெச9ய�ப/டெத*ப&! வரதராஜ ஐய�கா� பாAய பாகவத�ராண'தி� 

தி
வர�க�படல'திE�ள 63, 99 ஆ! ெச9$/களா� ந*( �லனா(!. எனேவ 

இர�டா� (ேலா'&�கேசாழ* ஆ/சி காலமாகிய கி.பி. ப*னிர�டா! 

நா0றா�A0(! அ.Fதராய� ஆ/சி காலமாகிய கி.பி.பதினாறா! Mா0றா�A0(! 

இைட�ப/டகால'திேல சித!பர! நடராச�ெப
மா* ேகாயி6� ேகாவி1தராச� 

ெப
மா� B�'த! இ�ைலெய*� ெதாிகிற&. கி.பி 1251 �த� 1271 வைர 

ஆ/சி�ாி1தவ
! ைசவைவணவசமய�க� இர�Aைன$! ஒ�ப மதி'&� 

ேபா0றியவ
! 'ஆ�'தமா�யதா' எ*7! �ைல இய0றி நா.சியாராகிய 

ஆ�டாைள� ேபா0றியவ
! \ைவWணவ
! ஆகிய விசயநக� ம*ன� 

கி
Wணேதவராய�, கி.பி. 1516-இ� ெபா/டbாி� தா! ெப0ற ெவ0றி ( 

அைடயாளமாக' தி�ைல நடராச�ெப
மா* தி
 ேகாயி6* வட (  

ேகா�ர'ைத க/A �A'&� ெபா*ன!பல வாண� ( நில! வழ�கி$�ளா� (ெத. இ. 

க ெதா(தி VII எ� 149). இதைன $0�ேநா (�கா� கி
Wணேதவராய� கால'தி� 

ேகாவி1தராச� ெப
மா� ச1நிதியி�ைலெய*ப&!, தி�ைல� ெப
�ேகாயி� 

ெபா*ன!பல நாதராகிய சிவெப
மா7 ேக சிற��ைடய தி
 ேகாயி� எ*7! 

க
'&ைடயவ� கி
Wண ேதவராய� எ*ப&! ந*( விள�(!. 

 

கி
Wண ேதவராய
 (� பி* கி.பி 1529-இ� ப/ட'& ( வ1த அ.Fதேதவராய� கி. 

பி 1539-இ� தி�ைல நடராச� ேகாயி6� ேகாவி1தராச� ெப
மாைன மீ��! 

பிரதிWைட ெச9& ைவகாநச U'திர'தி*பA Nைசநட க 500 ெபா* வ
வா$�ள 

நா*( கிராம�களி* வாிைய நீ கி  ெகா�'&�ளா�. இவ� ெப
மாைள மீ��! 

பிரதி/ைட ெச9த இட! �0கால'தி� ந1திவ�மப�லவ* பிரதி/ைட ெச9தி
1த 
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தி�ைணயளவாகிய சிறிய இடேம எ*ப& இ�(  கவனி'த0(ாியதா(!. ஆயி7! 

இ�( எ51த
3வி'த ெப
மாைள� Nசி க \ைவWணவ�கைள நியமி'தைமயா� 

ெப
மாைள வழிபா� ெச9$! உாிைமைய அரச* வழியாக� ெப0ற அC 

ைவணவ�க� ெம�லெம�ல' த�க3 (ாியனவாக நடராச� ேகாயி6ட�கைள, 

வ6தி0 ைக�ப0றி ெகா�ள �ய*� வ1தா�க�. ேவ�கடபதி ேதவமகாராய� 

ஆ/சியி� அவ
ைடய பிரதிநிதியாக. ெசHசியி6
1& ஆ/சி�ாி1த ைவய�ப 

கி
Wண�ப ெகா�டம நாயக* எ*7! அதிகாாி ைவணவ� �ய0சி ( 

உட1ைதயா9  கி.பி. 1597-இ� நடராச� ேகாயி� �த0 பிராகார'திேலேய 

ேகாவி1தராச� ெப
மா3 (' தனி  ேகாயிைல அைம க' ெதாட�கினா*. 

இ1நிைலயி� தி�ைல� ெப
�ேகாயி6* Nைச$ாிைமைய' ெதா*�ெதா/�� 

ெப0�ைடயராகிய தி�ைலவாழ1தண�க3! நகர� ெபா& ம க3! 

நடராச�ெப
மா7 ேக$ாிய இ ேகாயி6� ெப
மா3 ெகன� �திதாக' 

தனி ேகாயி� க/�த� ேவ�டா! எனG! இர�டா! பிராகார'தி� �*னி
1த 

இட'திேலேய ெப
மா3 (� Nைச நிகழ. ெச9தேல ெபா
'தமா(! எனG! 

அCவதிகாாிைய எCவளேவா �ைற நய1& ேக/டா�க�. ெகா�ட& விடா  

ெகா�டம நாய கனாகிய அCவதிகாாி அவ�கள& ேவ��ேகாைள� 

ெபா
/ப�'தாம� ேகாவி1த ராச� ச1நிதிைய� ெபா*ன!பலலாண� ச1நிதி ( 

மிகG! அ
கிேலேய அைம க' ெதாட�கினா*. அ1நிைலயி� தி�ைல 

வாழ1தண�க� த�க� உயிைர  ெகா�'ேத7! அC வ* ெசயைல' த�'& நி�'த 

உ�தி N�டன�; தா�க� உயிேராA
 (! வைர நடராச� ேகாயி6* உ/�ற'தி� 

ேகாவி1தராச� ெப
மா� ேகாயி� க/�த0( இண�க மா/ேடா! எ*� ெசா�6 

ஒ
வ� பி* ஒ
வராக  ேகா�ர'தி* ேமேலறி  கீேழ <)1& உயி� வி�வாராயின�. 

இCவா� இ
ப& ேப� வைர த0ெகாைல ெச9& ெகா�ட &*ப கா/சிைய' த* 

க�களா0 க��! மனமிர�காத ெகா�டம நாய க* ேகா�ர'தி* ேமேலறி' 

த0ெகாைல ெச9ய �1&பவ�கைளெய�லா! F/�' த�3!பA உ'தரவி/டா*. 

அத*பA தி�ைல வாழ1தண� இ
வ� Fட�ப/� இற1தன�. இ'&*ப திைலைய� 

ெபா� கலா0றா& தி�ைலவாழ1தண� (�!ப'ைத. ேச�1த அ!ைமயா� ஒ
வ� 

தம& க5'ைதய�'&' த0ெகாைல ெச9& ெகா�டா�. 

 

இCவா� அரசா�க அதிகாாிெயா
வன& சமய� பிA வாத�காரணமாக. சித!பர! 

ேகாயிE (�ேள இ'&*ப. ெசய�க� நிக)1த நாளி� ேமைல நா/A6
1& 

யா'திைர காரணமாக' தமி) நா/A0(. F0��பயணH ெச9த பிெம�டா (Jesevit 

Father N. Pimenta) எ*7! பாதிாியா� ெகா�டம நாய க* ெச9த இ ெகா�� 

ேகா*ைமைய ேநாி0 க�� வ
1திய&ட*. இ  ெகா�Hெசயைல' த!�ைடய 

யா'திைர  (றி�பிE! (றி'&�ளா�. இ1நிக).சிைய $ண
! ந�லறிGைடேயா� 

எவ
! க�ணீ� வி/� வ
1&வ� எ*ப& தி�ண!. 

 

The Aravidu Dynasty by Father Heras (P. 553) 
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1. 'A notable instance of the struggle between the two sects is the lamentable event 

that took place at Chidambaram in 1597 A. D. While Krishnappa Nayaka of Jinji, 

himself a Staunch Vaishnava, was there Superintending the improvements which he 

had ordered at the temple of Govinda Raja within the great Saiva Temple. Father: N. 

Pimenta, who passed through Chidambaram at this time narrates in one of his letters 

that on this occasion a great controversy arose as to 'Whether it were lawful to place 

the signe of Perumal in the temple at Chidambaram. Some cefused, others by their 

legates importunatly urged and the Naiks of Gingee degreed to erect in the temple'. 

These last words of pimenta indicate that after the restoration of the idol to the temple 

by Rama Rayan it had again been removed and its shrine probably destroyed. In order 

to re-instal it with due honour, Krishnappa Nayaka ordered the old shrine to be repaired 

and even perhaps enlarged' 

 

This was the cause of the whole trouble. "The priests of the Temple which were the 

Treasuries” Continues, pimenta (were) with standing, and threatening if it was done, 

to cast down themselves from the top. The Brahmanes of the temple Swore to do the 

like after they buried the former, which yet after better advice they performed not". But 

Krishanppa Nayaka was unmoved by any such threat. When the reconstruction of the 

shrine was carried on with out hesitation where upon the priests climbing one of the 

high Gopurams of the temple started to cast themselves down while the Nayak was in 

the temple. 'Aboat twenty bad perished in that precipitation on that day of our 

departure, whereat the Naichus angry, caused his gunners to shoot at the rest which 

killed two of them. A woman also was so hot in this Zealous quarrel taat she cut her 

own throat", Naturally Krishnappa Nayaka accomplished his purpose in spite of this 

opposition. 

 

ந1திவ�மப�லவ* தி
மா� B�'த'ைத' தி�ைல  ேகாயி6� பிரதிWைட ெச9த 

கால'தி� அ'தி
ேமனி தி�ைணயளவாக அைம'த சிறிய இட'திேல தா* வழிபட� 

ெப0ற&. பி* நாb� ஆ��க� கழி'& அ.Fதராய� பிரதிWைட ெச9த&! அேத 

இட'தி� தா*. சமயெவறிபிA'த ைவய�ப கி
Wண�ப ெகா�டம நாய க* 

எ*பா* கி.பி 1597-இ� �*னி
1த அ' ெத0றிய!பல'தளவி� நி�லா& 

நடராச�ச1நிதி�க�பிE�ள இட'ைத$! ேச�'&  ெகா��, ேகாவி1த ராச� 

ெப
மா3 (' தனி  ேகாயி� க/Aவி/டா*. இ1த வ!�க3 ெக�லா! காரண! 

ைவWணவ'ைத எ�(! பர�ப ேவ��ெம*� �ய*ற விசயநகர அரச�க3! 

அவ�க3 (' &ைண நி*ற அவ�க3ைடய (
 தாதாசாாியா
! ஆவ� எ*� 

அ�ணாமைல� ப�கைல கழக'தி� வரலா0�' &ைற� ேபராசிாியராக இ
1& 

காலHெச*ற C.S.சீனிவாசாசாாியா� அவ�க� மன! வ
1தி எ5தி$�ளா�க�. 

 

கி
Wண�ப நாய க7 (� பி* விசயநகர ம*னனாகிய சீர�கராய*-III கி.பி. 1643-

இ� தி�ைல ேகாவி1தராச� ச1நிதிைய ேமE! விாிGப�'த எ�ணி �*� இ�லாத 
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��டாீகவ�6'தாயா� ச1நிதி �த6ய �திய ச1நிதிகைள$! தி�ைல ேகாயி6� 

அைம'தா*. இவ�க3ைடய மதெவறி காரணமாக' தி�ைல நடராச� ேகாயி60 

பழைமயாக இ
1த சிலச1நிதிக� இA க�ப/� மைற1&ேபாயின. இCவா� 

ைவWணவ�க� ெகாHச� ெகாHசமாக' தி�ைல ேகாயி6* ெப
!ப(திைய' 

தம ( உாிைமயா கி ெகா�3! �ய0சியி� ஈ�ப�வாராயின�. அதைன$ண�1த 

தி�ைலநகர. ைசவ� ெப
ம க3! தி�ைலவாழ1தண�க3! ெகாதி'ெத51& 

தி�ைல ேகாயி6� ேகாவி1தராச�ெப
மா3 ( இனி இடமி�ைலெய*� 2�! 

அளG (� ெப
மா� ச1நிதிையேய அ��ற�ப�'&! �ய0சியி� ஈ�ப�வாராயின�. 

அ1நிைலயி� ேகாவி1தராச� ெப
மா� Nைச �ைறயிைன  க�காணி (! 

உாிைம$ைடய \ைவWணவ�க� கி. பி. 1862-இ� தி�ைல� ெப
�ேகாயி� Nைச 

�ைற உாிைமயாளராகிய' தி�ைலவாழ1தண�கேளா� ஓ� உட*பA ைக ெச9& 

ெகா�ள ேவ�Aய இ*றியைமயாைம உ�டாயி0�. சித!பர! ேகாவி1தராச� 

ெப
மா� Nைச �ைறைய  கவனி (! உாிைமயைடய ைவWணவ�க� 

தி�ைலவாழ1தண�க/( எ5தி  ெகா�'த உட*பA ைகயி� தா�க� 

ேகாவி1தராச� ெப
மா3 (. ெச9& வ
! நி'தியNைசகைள' தவிர ேவ� 

பிரேமா0சவ! நட'&வதி�ைலெயனG!, தி�ைலயி� நடராச�ெப
மா7 (' 

ெதா*� ெதா/� நைடெப0� வ
! நி'திய NைசகளிE! தி
விழா களிE! தா! 

தைடயாக இ
�பதி�ைலெயனG! ஒ�� ெகா�� உ�தி 2றி$�ளா�க�. 

இCG�தியி* ேபாி� கி. பி. 1867-இ� நீதிம*ற�! தீ��பளி'&�ள&. தி�ைல� 

ெப
�ேகாயி6� ைசவ� ைவணவ� ஆகிய இ
திற'தா� (! ஏ0ப/ட உட*பா�! 

தி�ைலவாழ1தண�க� ெப0��ள நீதிம*ற' தீ���! காரணமாக' தி�ைல� 

ெப
�ேகாயி6� ைசவ
! ைவணவ�க3! அ*பினா� ஒ*�2A நடராச� 

ேகாவி1தராச� ஆகிய இ
ெப
1ெத9வ�கைள$! வழிப/� மகி)த0(ாிய 

அைமதியான U)நிைல ெதாட�1& நிைலெப0��ள& எ*பதைன 

இ'தி
 ேகாயிE ( வ
! அ*ப�க� எ�ேலா
! ந*(ண�வ�. இ'தைகய 

அைமதிநிைலேய எ*�! நி*� நிலவி இ*ப! அளி�பதா(க. 

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

2. 2. 2. 2. தி�ைலயி�தி�ைலயி�தி�ைலயி�தி�ைலயி�    ஆட��ாி* ஆட��ாி* ஆட��ாி* ஆட��ாி*     .)த�ெப�மா#.)த�ெப�மா#.)த�ெப�மா#.)த�ெப�மா#    தி�7�வ தி�7�வ தி�7�வ தி�7�வ     

இடஇடஇடஇட ெபய
58 ெபய
58 ெபய
58 ெபய
58    மீ�1மீ�1மீ�1மீ�1    எ�5த�ளினைமஎ�5த�ளினைமஎ�5த�ளினைமஎ�5த�ளினைம....    

 

தி�ைல. சி0ற!பல'தி� சிவகாமிய!ைம காண' தி
நட! �ாி1த
3! 

2'த�ெப
மான& தி
G
வ! கி. பி. பதிேனழா! �0றா�A� �கமதிய� 

பைடெய��பினா� சித!பர'தினி*�! இட!ெபய�1& ெச�லேவ�Aய 

இ*றியைமயாைம ஏ0ப/ட&. �ற.சமய'தவரா� நடராச�ெப
மா* தி
G
 

சிைத க�ெப0�வி�! நிைலேய0ப�ேமா என அHசிய தி�ைலவாழ1தண�க�, அ! 

B�'திைய ஒ
 ேபைழயி� ைவ'& அயலவ� அறியாதவா� சித!பர'தினி*�! 

எ�'&. ெச*றன�. எதி��ப/ட சி0Rெரா*றி* �ற'ேத ம க� நடமா/டமி�லாத 

�ளிய1 ேதா�பிைன ந�ளிரவி� அைட1தன�. அ'ேதா�பிE�ள ெபாிய �ளியமர! 

ஒ*� ெபாிய ெபா1திைன$ைடயதாக' ெத*ப/ட&. அ�ெபா1தி7�ேள 

நடராசB�'திைய ஒ
வ
! அறியாதபA பா&கா�பாக ைவ'& BAவி/�' 
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தி
!பின�. சிலநா� கழி'& அ��ளிய1 ேதா�� (. ெசா1த காரராகிய ேவளாள� 

ஒ
வ� தம (. ெசா1தமான �ளியமர'தி* ெப
!ெபா1& அைட க�ப/A
'த� 

க�� அதைன ெவ/A�பா�'தா�. அத* க� நடராச� தி
G
வ! மைற'& 

ைவ க�ெப0றி
'தைல  க�டா�. அCவா� மைற க�ப/ட U)நிைலைய $ண�1& 

ஒ
வ
! அறியாதவா� அ�ெபா1திைன ந*றாக BAவி/டா�. அ!மர'தி� 

ெத9வமி
'தைல' தா! கனGக�டதாக ஊ� ம க3 (. ெசா�6 இ!மர'தி0(� 

Nைச ெச9&வ1தா�. 

 

�ற.சமய'தா� பைடெய��பினா� ேந�1த அ.ச நிைல நீ�கிய பி* 

தி�ைலவாழ1தண�க� தா! ெபா1தி� �ைத'& ைவ'த நடராசB�'திைய எ�'& 

வ1& மீ��! தி�ைல� ெபா*ன!பவ'தி� வழிபா� ெச9ய எ�ணி' தா! நடராச 

B�'திைய� பா&கா�பாக ைவ'த சி0Rைரயைட1தன�. ஆ��க� பல 

ெச*றைமயாE! ந�ளிரவி� ைவ'தைமயாE! அ!B�'திைய� �ைத'& ைவ'த 

இட! இ*னெதன அறி1& ெகா�ள இயலாம� மன கல க�ைடயவரா9 நி*றன�. 

�ளிய1 ேதா�பின
ேக மா� ேம9'& ெகா�A
1த �தியவெரா
வ� 

உ.சிேவைளயி� த*7டனி
1த சி�வைன ேநா கி 'த!], அ1த அ!பல��ளியிேல 

ெகா�� மா�கைள வி�. நா* வ1& வி�ேவ*' என  2றினா�. அதைன  ேக/ட 

தி�ைல வாழ1தண�க� அ!மர'தி0( 'அ!பல��ளி' எ*ற ெபய�வர  காரண! எ*ன 

என வினவின�. என (' ெதாியா&; எ�க� எசமா* இ!மர'தி0( அA கA Nைச 

ேபா�வா�" எ*றா� கிழவ�. அதைன  ேக�வி$0ற அ1தண�க� மர'& (. 

ெசா1த கார� யா�? என  ேக/�' ெதாி1& அவைரயைட1& அ&ப0றி  ேக/டன�. 

அவ
! தம (ாிய �ளியமர� ெபா1தி� நடராச� ெப
மாைன மைற'& ைவ க� 

ெப0றி
'தைல ஒ
வ
! அறியாதபA பா&கா'& வ
வதைன எ�'&ைர'தா�. 

தி�ைலவாழ1தண
! அவர& இைசGெப0� நடராச B�'திைய� ெபா*ன!பல'தி� 

எ51த
ள. ெச9& �*ேபா� Nசைன ெச9வாராயின�. நடராச� மைற க� 

ெப0றி
1த அ!பல��ளிைய' த*னக'ேத ெகா���ள சி0R� அ*� �த� 

�ளிய�(Aெயன வழ�க� ெப0ற&. நடராச� தி
G
விைன� பா&கா'&வ1த 

சிவேவளாள� (�!ப'தா� �ளிய�(Aயா� என அைழ க� ெப0றன�. ெசவி வழியாக 

வழ�க� ெப0�வ
! இ.ெச9தி, 

 

"ெதளிவ1 தய*மா லறியாத தி�ைல� பதிய! பலவாண� 

�ளிய! ெபா1தினிட! வா5! �&ைம கா/A� ெபா
� கா/A 

எளிதி0 �ளிய� (Aயாெர* றிைச (! ெப
ைம ஏ
ழவ� 

வள
� (Aயி0 ெபா6வா)G வளHேச� ேசாழ ம�டலேம" (99) 

 

என. ேசாழ ம�டல. சதக. ெச9$ளி� இட! ெப0��ளைம காணலா!. இ�பாடைல 

I*றி ேநா (�கா� நடராச� தி
G
வ! மைற'& ைவ க�ெப0ற �ளிய�(A 

எ*7! ஊ� ேசாழ ம�டல'ைத. சா�1த சி0R� எ*ேற க
தேவ�A$ள&. 

மகாமேகாபா'தியாய டா ட� உ. ேவ. சாமிநாைதய� அவ�க� எ5திய 'அ!பல��ளி' 
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எ*7! க/�ைரயி� இ. ெச9தி ெவளியிட�ெப0��ள&. (நிைனG மHசாி - 

இர�டா! பாக! - ப க! 1 - 10) 

 

ைஹத� அ6 கால'தி� தி�ைலவாழ1தண� மைலநா/A0(. ெச*� அ�(�ள 

சி0Rாி� �ளியமர� ெபா1தி� நடராச� ெப
மாைள ைவ'& BAவி/டா�க�. சில 

ஆ��க� கழி'&. ெச*� பா�'&' தா! ைவ'த இட! ெதாியா& மய�கிய, 

நிைலயி� அ�( உ5& ெகா�A
1த உழவ�க�, 'காைளைய அவி)'& 

அ!பல��ளிய
கி� ெகா�� வி�' எ*ற வா�'ைதைய  ேக/� நடராச�ெப
மா* 

இ
 (மிடமறி1& எ�'& வ1தா�க� எ*ற ெச9தி ெசவிவழியாக வழ�கி வ
கிற&. 

(மகாவி'&வா*. ச. த�டபாணி ேதசிக� எ5திய சித!பர! எ*ற �� - ப க! 125) 

 

தி�ைலவாழ1தண� நடராச� ெப
மாைன� �ளியமர� ெபா1தி0 �ைத'& 

ைவ'தி
1த �ளிய�(A எ*ற ஊ� \ வி�6�'V� ( அ
ேக 30 கிேலா மீ/ட� 

Vர'திE�ள �ளிய�(A எனG!, அCQ
 ( அ
ேக$�ள ராஜபாைளய'தி� 

'அ!பல� �ளி�பஜா�' என அCQ�  கைட <தி வழ�க� ெப�த� இதைன� 

�ல�ப�'&! எனG! 2�வா
! உள�. 

 

2'த� ெப
மா* தி�ைலயி6
1& இட! ெபய�1& மீ��! தி�ைல ( 

எ51த
ளிய வரலா� (றி'& அ�ைமயி� தHைசயிE�ள தமி)� ப�கைல  

கழக'தா� ெவளியி/ட தHைச மரா/Aய� ெச�ேப�க� 50 எ*7! �6� ெதளிவான 

(றி�� க� கிைட'&�ளன. இ1�6� 45 �த� 48 வைர$�ள நா*( 

ெச�ேப�க3! தி�ைல (ாிய ெச�ேப�களா(!. இைவ தி
வா"�' தியாகராச� 

ேகாயி� நி
வாக அEவலக'தி6
1& கிைட'தைமயா� தி
வா"�. ெச�ேப�க� 

எ*ற ெபயாி� 4, 5, 6, 7 எ� வாிைசயி� இ1�6� இட! ெப0��ளன. 

 

இைவ நா*(! மரா/Aய ம*ன� சா!ேபாசி கால'தி� அளி க� ெப0றைவ. 

இவ0�� �த� B*� ெச�ேப�களிE! �த0பதியி� வடெமாழி$!, பி0ப(தியி�, 

தமி)�பாடE! வைரய� ெப0��ளன. 48 ஆ! எ�L�ள ெச�ேப� �5வ&! 

வடெமாழியி� வைரய� ெப0றதா(!. 

 

ேம0(றி'த ெச�ேப�க3� 47-ஆ! ெச�ேப� கி. பி 1684-இ� அளி க� ெப0றதா(!. 

இத* �த0க� உ�ள வடெமாழி� ப(தி தி�ைல  2'த�ெப
மான& தி
வ
/ 

ெப
ைமயிைன  2றி மரா/Aய ம*ன7ைடய (ல(
வாகிய �'ைதய தீ/சிதரா� 

சித!பர! நடராச� ேகாயி� (ட �5 (. ெச9ய�ெப0ற ெச9தியிைன  2�கி*ற&. 

ேசர நா/ைட. ேச�1த சி0பி இ.ெச�ேப/ைட அளி'ததாக இத* வடெமாழி� 

ப(தியி0 2ற�ெப0��ள (றி�� ஆ)1& சி1தி'த0(ாியதா(!. இத* க� 

 

'இய�வாம சகா'த! ஆயிரேமாட� �0றாறி* 

      இனிய ர'தா/சி வ
ட! 

இல( கா�'திைக மாத! இ
ப'திர�டா1 
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      ேததி F கிர வார�! 

ெசயமான தசமி$! அ'தந/ேச'திர�! 

      திக) (!ப ெல கின�ேம 

தி
1& பவ கரண�! ஆயிWயமான ேயாக�! 

      தின�! வ1ேத சிற�ப 

உய� ஆகம� பAயி* ஆன1த நடராச� 

      ஒளி ெபற நி
'த மிடேவ 

ஓ�( சி0சைப தைன. ெச!பினா� ேம91தி�! 

      உ�ைமைய $ைர க ெவளிேதா 

வயலா
! வரவிU) �6ைசயழகிய தி
. 

      சி0ற!பல' தவ�னி 

ைவயக! &தி ெசய  (!பஅபிேஷக�! 

      மகி5ற �A'த நாேள' 

 

எனவ
! தமி)�பாட� வைரய� ெப0��ள&. சா6வாகன சக! 1606 ஆ! ஆ�� (கி. 

பி. 1684) - இர'தா/சி வ
ட! கா�'திைக மாத! இ
ப'திர�டா1ேததி 

ெவ�ளி கிழைம தசமிதிதி$!. அ'த ந/ச'திர�! (!பல கின�! ெப0ற ந�லநாளி� 

தி�ைலய!பலவாண� தி
நட!பாி$! சி0சைபயிைன. ெச��'தக� ேவ91& 

தி�ைலயி� வா5! அழகிய தி
.சி0ற!பல' தவ�னி எ*பா� உலக! ேபா0ற  (ட 

நீரா/� விழாைவ நிக)'தினா� எ*ற ெச9திைய ேம0(றி'த தமி)�பாட� ந*( 

விாி'&ைர'த� காணலா!. 

 

"ேகரள ேதச'தி* மைலக3 க
கி� உ�ளவ
! மர'தி* நிழ6� இ
�பவ
!, 

ம களி* அரச
!, ஆ�பவ
!, அ
1&! தீ
 ( அ
கி� உளளவ
!, அ!பல'தி0( 

இல கணமாக விள�(பவ
! ஆன சிவ7 (  ேகரள ேதச'ைத. ேச�1த சி0பி 

ெகா�'த ெச�ேப�” எ*ற ெச9தி, இ.ெச�ேப/A* வடெமாழி�ப(தியி0 

2ற�ப/��ள&. இதைன  2�1& சி1தி (�கா� தி�ைல  2'த�ெப
மா* ேகரள 

நா/A* மைலக3 க
கி� மர நிழ6� ஒ
 கால'தி� மைற க� ப/A
1த ெச9தி 

ந*( �லனா(!. அ*றி$! கி.பி 1684-இ� தி�ைலயி� வா5! அழகிய 

தி
.சி0ற!பல �னிவ� �ய0சியா� கி.பி. 1684-இ� நிக)'த (ட�5 ( உய� 

ஆகம�பA நிக)'த� ெப0ற& என  (றி�பி�தலா� அவ� கால'&' தி�ைல� 

ெப
�ேகாயி0Nைச, ம(டாகமவிதி�பA நைடெப0றெத*ப&!, "சி0சைபயிைன. 

ெச!பினா� ேம91தி�! உ�ைமயிைன' எ*றதனா� �*ன�.சி0சைப ( 

ேவ9�ெப0றி
1த ெபா*ேனா� பிறமத'தவரா� ெகா�ைள ெகா�ள�ப/A
'த� 

ேவ��! எ*ப&! ந*( விள�(!. 

 

45 ஆ! எ�L�ள ெச�ேப�, \ம' ச�வதாாியா�� மா�கழிமாத! த*னிட'ைத 

(சித!பர'ைத) வி/� ெவளிேய ெச*றவ
 (. சா!ேபாசி எ*7! அரச7ைடய 

ஆைணயா� ேகாபால தாதாசி எ*பவரா� தி
�பணி ெச9ய�ெப0� இர'தா/சி 

ஆ�� கா�'திைகயி� ஆடவ�லா* மீ��! த* அ!பல'ைத அணிெச9தா�. விபவ 



118 

 

ஆ�� ைதமாத! 27 ஆ! நா� வியாழ கிழைம ெபௗ�ணமிய*� கனகசைப �0றE! 

ெபா*னா� ேவய�ெப0� இைறவ7 (  (ட�5 ( நட'த�ெப0ற ெச9திைய  

2�கி*ற&. இ.ெச�ேப/Aனி�தியி�, 

 

விைடயி�வ1த ெச!ெபா* அ! பல'தா* அ1த 

      ெவ�ளிய! பல'திேல வி
!பி. ெச*ற 

நைடயி� வ1த வ
டேமா ச�வ தாாி 

      நாயபமா� கழியி
ப' ைத1& நாளா! 

கைடயி�வ1த வ
ட�கா�' திைகK ேர5 

      கதி�வார! தி
!பவ1& கல1த நாளா! 

இைடயி�வ1த வ
டெம�ணி� பா� கி� ��ப' 

      ேத5ப'& மாதநா� இ
ப தாேம! 

 

எனவ
! பாட� அைம1&�ள&. சித!பர! ெபா*ன!பல'& எ51த
ளிய 

நடராச�ெப
மா* ச�வதாாி வ
ட! மா�கழி 25 �த� அ/சய வ
ட! கா�'திைக 

பதினா*( வைர (கி.பி 24.12.1648 �த� 14.11.1686 �Aய) 37 ஆ��க3! 10 

மாத�க3! 20 நா/க3! 2Aய கால�ப(தியி� தி�ைலயி� இ�லாம� பா�Aய 

நா/A0( எ�'&. ெச�ல�ப/டாெரனG!, அ�(  (�மியா* மைலயி� 40 

மாத�க3! பி*ன� ம&ைரயிE! பா&கா�பாக ைவ க�ெப0றி
1& பி*ன� 

தி�ைல ( எ51த
ளினா� எ*ப&! இ�பாடலா� அறிகி*ேறா!. 46 ஆ! 

எ�L�ள ெச�ேப/A� பி*வைரய� ெப0ற தமி)�பாட6� இ.ெச9தி இ*7! 

விள கமாக  2ற�ெப0��ள&. சகா�த! 1606 இர'தா/சி வ
ட! ேகாபால பி
'வி 

Fரபதியி7ைடய ேவ��ேகா3 கிண�க சா!ேபாசி ம*ன� தி�ைல  ேகாயிைல� 

�&�பி'&, சி0சைப (� ெபா* ேவ91& ெச�ேப� அளி'தா� எ*� ெச9தி வட 

ெமாழி� ப'தியி� (றி க�ெப0��ள&. 

 

ம
விய சகா'தமா யிர�மஐ �றெற5ப 

      & (ேம0 ச
வதாாி 

வ
ஷமா� கழிமாத! ஆதி'த வாரமதி� 

      ம*7! அ! பலவாணைர 

அ
ைமெயா� (�மிமா மைலயி னா0ப&மாத! 

      அ��ற ம&ைர தனிேல 

அடGட* எ51த
ளி ஆக��பதிமி* 

      ென/டான அ/சய வ
ஷ�! 

 

பரGகா�' திைக மாத ேததிபதி னாEட* 

      ப
திநா� வள�ப க�! 

பக
'தி ர/டாதி திசமி (! ப'தினி0 

      பா
யிேர லா�9யேவ 

தி
ம
G ெச!ெபா*மா மைழகள& ெபாழியG1 
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      தி�ைலமா னக�வாழG1 

ேதவ�க� &தி கG B
ைடய �த6யா� 

      சி0சைப$� ேமவினாேர. 

 

சா!ேபாசி ம*ன� கி.பி. 1684-இ� தி�ைல' தி
�பணிைய' ெதாட�கி 1685 இ� 

சி0சைப (� ெபா* ேவ91தா� எ*ப&!, தி�ைலயி� சி0சைபயி� எ51த
ளிய 

நடராச� ெப
மா7 ( ஊ
ைடய �த6யா� எ*ற ெபய� வழ�கிய& எ*ப&! 

இ.ெச�ேப/டா� விள�(கிற&. 48 ஆ! எ�L�ள ெச�ேப� 14.11.1686 இ� 

சா!ேபாசி ம*னரா� அளி க� ெப0றதா(!. �5வ&!வட ெமாழியிெல5த�ெப0ற 

இ.ெச�ேப/A� கி.பி. 1684-இE!, கி.பி. 1686-இE! சித!பர'தி� நிக)1த 

(ட�5 ( விழா க� இர��! (றி கெப0��ளன. இ.ெச�ேப� 2'த� 

ெப
மா* தி
�பணிைய �*னி
1& நட'&! சி0ற!பல �னிவரா� 

விமான கலச'தி� அல�காி க� ெப0ற& எ*ற ெச9தி$! இட!ெப0��ள&. 1684- 

இ� ெச!� ேவய� ெப0�, 1686-இ� மீ��! (ட�5 (. ெச9ய�ெப0ற& எ*ப&! 

தி�ைல  ேகாயி6� நிக)1த இ'தி
� பணிகைள ேம0பா�ைவ ெச9தவ� சி0ற!பல 

�னிவராகிய &றவி எ*ப&! இ. ெச9ேப/Aனா� இனி& விள�(!. 

இ (!பாபிேஷக! இர�AE! சா!ேபாசியி* (ல(
வான �'ைதய தீ/சத� 

எ*பவ� �*னி
1& நட'திைவ'தாெர*ப& ேம0(றி'த ெச�ேப�களா� 

�லனாகி*ற&. 

 

1684-ஆ! ஆ�AE!, 1686-ஆ! ஆ�AE! நடராச� ெப
மா* எ51த
ளிய 

சி0சைப (. ெச!� ேவ91&!, ெபா* ேவ91&! இ
�ைற (!பாபிேஷக! ெச9த 

சா!ேபாசி எ*7! மரா/Aய ம*ன* ச'திரபதி சிவாஜியி* B'தமகனாவா*. 

இவ* ெகா�ளிட'தி* வடகைரயிE�ள ப(திைய (ெசHசியி6
1&) ஆ�டவ*. 

பற�கி�ேப/ைடயி6
1த இவ
ைடய அதிகாாியாகிய ேகாபால தாதாஜி ப�Aத� 

எ*பவ� தி�ைல' தி
�பணிைய  க�காணி'தவராவா�. இCவா� 

தி�ைல 2'த�ெப
மா* சித!பர'தினி*�! இட!ெபய�1தைம ( ]ஜ�N� 

F�தானி* பைடெய��ேப காரணமாத� ேவ��!. 

 

கி.பி. 1686- (�பி* தி�ைல நடராச� ெப
மா* சித!பர'தினி*�! ெவளிேய 

�ற�ப/� 1696-இ� மீ��! சித!பர'தி0( வ1& ேச�1தா� எ*ற ெச9தி, 

ஆயிர கா� ம�டப  க�ெவ/A� (றி க� ெப0��ள&. இCவிட� ெபய�.சி ( 

அ கால'தி� ஔர�கசீ�பி* பைடெய��� ெத0( ேநா கி வ1தேத காரண! என' 

ெதாிகி*ற&. ெத*னா/A� வ1த இ! �கலாய� பைடக� ெசHசியி� 7 ஆ��க� 

த�கியி
1தன. இவ�களா� ஏ0ப�! அபாய'ைத எ�ணிேய தி�ைல  

2'த�ெப
மாைன' தி
வா"� ( எ�'&.ெச*றி
'த� ேவ��!. தி�ைல 

நடராச�ெப
மா* சில ஆ��க� தி
வா"� ேகாயி6� த�கியி
1தைம (ாிய 

அைடயாள�க� அ ேகாயி6� உ�ளன எ*ப�. தHைசயி6
1& ஆ�ட மரா/Aய 

ம*ன� சகசி எ*பவ� தி
வா"�'தல'தி* மீ& மி(1த ஈ�பா� உைடயவராத6* 

தி�ைலநடராச� ெப
மா* தி
G
வ'ைத அCQ�' தி
 ேகாயி6� ைவ'&� 
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பா&கா'& வ'தா� என  க
த இட���. தி�ைல  2'த� ெப
மா7ட* எ�'&. 

ெச�ல�ெப0ற தி�ைல. ெச�ேப�க� நா*(! தி
வா"ாிேலேய ேசமி க� 

ெப0றி
1தைமயா� அைவ தி
வா"�. ெச�ேப�க� என  

(றி க�ெப�வனவாயின. தி�ைல நடராச� ெப
மாைன யா
! அறியாதபA BA 

மைற'&' தி
வா"� ( எ�'&. ெச*ற மர�ெப/A தி�ைல�ேபர!பல'தி� 

இ*7! ைவ க�ெப0��ளைம காணலா!. 

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

3. 3. 3. 3. சிவாலயசிவாலயசிவாலயசிவாலய    தாிசனதாிசனதாிசனதாிசன    விதிவிதிவிதிவிதி    

 

சிவபர!ெபா
ைள வழிப�த0(. சிற1த இட! தி
 ேகாயிலா(!. தி
 ேகாயிE ( 

நீராA, Vய உைட உ�'& தி
நீ� அணி1& ெச�Eத� ேவ��!. 

 

தி
 ேகாயிைல ெந
�கியGட* Vல இ6�கமாகிய தி
  ேகா�ர'ைத  க��, 

இர�� ைககைள$! தைல மீ& (வி'&. சிவ நாம�கைள உ.சாி'த வ�ண! 

உ/�(1& ப6]ட'& ( இ�பா� நிலமிைச <)1& வண�(த� ேவ��!. 

 

கிழ ( ேநா கிய ச1நிதான'திE! ேம0( ேநா கிய ச1நிதான'திE! வட ேக 

தைலைவ'& <)1&வண�(த� ேவ��!. 

 

ெத0( ேநா கிய ச1நிதான'திE!, வட ( ேநா கிய ச1நிதான'திE! கிழ ேக 

தைலைவ'& வண�(த� ேவ��!. கிழ கிE! வட கிE! ஒ
ேபா&! கா� நீ/A 

வண�(த� 2டா&. 

 

தைல, இர�� ைகக�, இர�� ெசவிக�, ேமாவா9, இர�� �ய�க� எ*7! எ/� 

உ��� க3! நில'தி� ெபா
1&!பA <)1& வண�(த� அ/டா�க நம=கார! 

ஆ(!. இஃ& ஆடவ� ( உாிய&. 

 

தைல, இர�� ைகக�, இர�� �ழ1தா�க� எ*7! ஐ1& உ��� க3! நில'தி� 

ெபா
1&மா� வண�(த� பHசா�க நம=கார! ஆ(!. இ& மகளி� ( உாிய&. 

 

நிலமிைச <)1& வண�கியபி* தி
 ேகாயிைல வல! வ
த� ேவ��!. அCவா� 

வல! வ
! ேபா& கர�கைள  (வி'& வண�கியவா� சிவ நாம�கைள 

உ.சாி'& ெகா�� ெம�ல அAேம� அAைவ'& வல! வ
த� ேவ��!. 

 

தி
.ேகாயிைல B*� �ைறேய7! ஐ1& �ைறேய7!, ஏ5 �ைறேய7!, ஒ*ப& 

�ைறேய7! வல! வ
த� நலமா(!. 

 

�த6� விநாயக�ெப
மாைன வண�கிய பிற( சிவ6�க� ெப
மாைன$!, 

உைமயவைள$! தாிசன! ெச9& தி
நீ� ெப0� அணி1& ெகா�3த� ேவ��!. 

அத* பிற( நடராச�, ஆலம� ெச�வ�, ேசாமா=க1த�, ச1திரேசகர� (மர� ெப
மா* 
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�த6ய - B�'திகைள வண�(த� ேவ��!. விநாயகைர வண�(!ேபா& இர�� 

ைககளாE! ெந0றியி� �!�ைற(/A, வல காைத. இட ைகயினாE!, இட காைத 

வல ைகயினாE! பிA'& ெகா�� B*� �ைற தா)1ெத51& (!பிட� 

ேவ��!. 

 

அபிேடக!, நிேவதன! ஆகியைவ நிக5!ேபா& தாிசன! ெச9த� ஆகா&. 

 

தாிசன! �A1தGட* ச�ேடFவர� ச1நிதிைய அைட1& வண�கி B*� �ைற 

ைகெகா/A சிவதாிசன பல'ைத' த
! ெபா
/� ேவ��த� ேவ��!. 

 

ச�ேடFவர� வழிபா� நிைறG ெப0றGட* சிவ ச1நிதான'ைத அைட1& வண�கி� 

பி* ஓாிட'தி� அைமதியாக இ
1& ெகா�� ஐ1ெத5'& ம1திர'ைத இய*றவைர 

உ.சாிதத� ேவ��!. பி*னேர எ51& இ�ல'தி0(. ெச�Eத� ேவ��!. 

 

பிரேதாஷ! 

 

எ*�! சாவாதி
 க அமி)த! ெபறவி
!பிய ேதவ�க3! அFர�க3! ம1தர 

மைலைய ம'தாகG!, வாFகிெய*7! பா!பிைன  கயிறாகG! ெகா�� 

பா0கடைல  கைட1தன�. அ�ெபா5& ஆலால! எ*7! நHF ேதா*றிய&. 

அ�ெபா5& தி
மா� �த6ய எ�ேலா
! அ1நHசி* ெவ!ைமைய' தா�க 

�Aயாம� சிலெப
மாைன. சரணைட1தன�. க
ைணேய வAவாகிய சிவெப
மா* 

ேதவ�க� ேவ��ேகா/கிண�கி அ1நHசிைன' தம& க�ட'தி� அட கி 

ம*7யி�கைள உ9வி'த
ளினா�. இCவா� ஆலகால நHசிைன' த* க�ட'தி� 

அட கிய& ஏகாதசி மாைல ேநரமா(!. ம� நா� திரேயாதசி, பா0கடைல  கைட1& 

அ�த! ெப0ற ேதவ�க� த!ைம  கா'த
ளிய சிவெப
மாைன �த�நாேள 

வண�காத த!பிைழைய ெய�ணி. சிவெப
மாைன� பணி1& த! பிைழைய� 

ெபா�'த
3!பA ேவ�Aன�. சிவ ெப
மா* அ*� மாைல (4½ மணி �த� 6 மணி 

வைர பிரேதாஷ ேவைளயி� த! தி
�* உ�ள இடபேதவாி* இ
 

ெகா!�க3 கிைடேய நி*� அ!பிைக காண' தி
நட! ெச9 த
ளினா�. ேதவ�க� 

வண�கி' &தி'தன�. அ&�த� திரேயாதசி திதிய*� மாைல�ெபா5& பிரேதாஷ! 

{பாப'ைத� ேபா (! கால!) என வழ�கலாயி0�. 

 

சிவரா'திாி 

 

மாசிமாத! ேத9பிைற ச&�'தசி பதினாலா! நா�) இரG பதினா*( நாழிைக 

இைறவ* இ6�கமாக' ேதா*றிய கால!. இ&ேவ மகா சிவரா'திாி என வழ�க� 

ெப�கி*ற&. இ1தநாளி� ேநாி�! திரேயாதசி சிவெப
மா7 ( உட!பாகG!, 

ச&�'தசி ச'தியாகG! சிவாகம! 2�!. சிவரா'திாி நா*( கால�களிE! 

ஆ*மா�'த Nைச$! பரா�'த Nைச$! நிக)'த� ேவ��!. இவ0ைற அ*�ட* 

நிக)'&ேவா� இ!ைம ம�ைம யி*ப�கைள$!, �Aவி� �'தியி*ப'ைத$! 
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ெப�வ�. சிவரா'திாியாகிய இ கால! தி
மா� பிரம� ெபா
/�. சிவெப
மா* 

'இ�(0ேற* என இ6�க'ேத ேதா*றியகாலமா(!'. பிரமக0ப'திேல நா*( 

யாம�களிE! ச'திசிவெப
மாைன� Nசி'தா�. உைமய!ைமயா� விைளயா/டாக. 

சிவெப
மானி* க�ைண Bட உலக�க� இ
�டன. அ கால'தி� ேதவ�க�. 

சிவெப
மாைன வண�கின�. ேதவ�க3! அFர�க3! 2A� பா0கடைல  

கைட1தேபா& உலெகலா! அழி (! ேவக'&ட* எ51த ஆலகால நHசிைன. 

சிவெப
மா* உ/ெகா�� த* க�ட'தி� அட கிய
ளினா*. அ1நHF 

இைறவைன� ]A காம� இரG �5வ&! ேதவ�க� இைறவைன� Nசி'தகால! 

இ.சிவரா'திாிேயயா(!. ஒ
 க0ப'தி� அ�ட�கெள�லா! இ
� BAய நிைலயி� 

அCவி
� நீ�க உ
'திர� இைறவைன� Nசைன �ாி1த&! சிவ ரா'திாி 

காலேமயா(!. 

 

சிவசாதன! 

 

தி
நீ�, உ
'திரா க!, தி
ைவ1ெத5'& எ*பன, தி
நீ� பராச'தியி* வ�ண 

மா(!. 'பராவணமாவ& நீ�' 'எ*ப& தி
ஞான ச!ப1த� அ
� வா கா(!. 

உ
'திரா க!: திாி�ரச�கார'தி* ெபா
/� எ51த
ளிய உ
'திர B�'தியி* 

ேகாப  க�ணி� உ�டான விைதயினி*� �ைள'த மர'தி* மணியாத6* 

உ
'திராa! என� ெபய� ெப0ற&. இதைன அணிேவா� உட0 பிணி$! ஆணவ! 

க*ம! மாைய எ*7! �!மல  (0ற�க3! நீ�கி எCGயி� (! அ
3ைடயராவ�. 

 

தி
ைவ1ெத5'&: (
வி* பா� உபேதச! ெப0ேறா� மீ��! த!ைம �!மல� 

பிணி�� வ
'தாதவா� இைடவிடா& எ�ணி� ேபா0�த0(ாியதா9 ேவத! 

நா*கி7! ெம9�ெபா
ளா9 விள�(ம1திர! தி
ைவ1ெத5'தா(!.இ& Vல 

பHசா கர!, U (ம பHசா கர!, �'தி பHசா கர! என Bவைக�ப�!. 

 

'நாத* நாம! நம.சிவாயேவ, (ச!ப1த� 3--49--1) 

சிவாயநம எ*� நீறணி1ேத*, (அ�ப� 4-94--6} 

'மறவா&, சிவாயெவ*� எ�ணினா� (' (5-51--6) 

 

என வ
! ேதவார' ெதாட�களி� இ! Bவைக� பHசா கர�! எ�'தாள� 

ெப0��ளைம உண�1& ேபா0ற'த(வதா(!. 

 

நடராச� அபிேடக! 

 

ம க3 (ாிய ஓரா�� ேதவ� ( ஒ
 நா�. ஒ
 நாைள  காைல, ந�பக�, எ0பா�, 

மாைல, யாம!, ைவகைற என ஆ� சி� ெபா5&களாக� ப('&ைர'த� ேபாலேவ, 

ஓ� ஆ�Aைன$! ஆ�கால�களாக� ப('& ெகா�� 2ட'த� ெப
மா7 ( ஆ� 

அபிேடக�க� நைடெப�கி*றன. மா�கழி' தி
வாதிைர விAய0கால!. மாசி 

வள�பிைற. ச&�'தசி காலச1தி. சி'திைர' தி
ேவாண! உ.சி கால!, ஆனி உ'தர! 



123 

 

சாயர/ைச, ஆவணி வள�பிைற. ச&�'தசி இர�டா�கால!, �ர/டாசி வள�பிைற. 

ச&�'தசி அ�'த யாம!. நடராச� (ாிய ஆ� அபிேடக நா�கைள$! 

 

“சி'திைரயி� ஓண�த� சீரானி உ'தரமா! 

ச'தத7 வாதிைரயி* சா�வா(! - ப'தி 

மாசி அாி க*னி ம
G ச&�'தசிம* ' 

றீசரபி ேட கதினமா!". 

 

எ*ற ெவ�பாவினா� அறியலா!. அ/ட<ர/ட! 

 

சிவெப
மா* பிரமன& த
 கிைனயட (த� ேவ�A அவ7ைடய ஐ1& தைலகளி� 

ஒ*ைற  கி�ளிய இட! தி
 க�AI�. அ1தகாFரைன  ெகா*ற தல! 

தி
 ேகாவS�. திாி�ர'ைத எாி'தழி'த தல! தி
வதிைக. த கன& தைலைய' தA1த 

தல! தி
�பறியS�. சல1தராFரைன' த* கா0 ெப
விரலா0 கீறியைம'த 

ச கர'தினா� தைலயாி1த தல! தி
வி0(A. கய�காFரனாகிய யாைனயிைன  

ெகா*� அத* ேதாைல உாி'&� ேபா�'த தல! வ5Q�. ம*மதைன எாி'த தல! 

தி
 (� ைக. மா� க�ேடய� காக  20�வைன உைத'த தல! தி
 கடQ�. 

இ�ேக 2ற�ப/ட எ/�' தி
'தல�க3! சிவெப
மா7ைடய <ர. ெசய� 

ெவளி�ப/�' ேதா*�த0( நிைல களமா9 விள�(தலா� தி
<ர/ட! என� 

ேபா0ற� ெப0றன. 

 

பHசNத'தல�க� 

 

எ�லா! வ�ல இைறவ* நில!, நீ�, தீ, கா0�, ஆகாய! எ*7! ஐ!ெப
! 

Nத�களி* வAவி� எ51த
ளி$�ளா*. அ (றி�பிைன விள (! தி
'தல�க�: 

 

காHசி தி
ேவக!ப!, தி
வா"� -- நில! 

தி
வாைன கா -- நீ� 

தி
வ�ணாமைல -- தீ 

தி
 காள'தி -- கா0� 

தி�ைல. சி0ற!பல! -- ஆகாய!. 

 

ச'தவிட�க'தல�க� 

 

�F(1த. ச கரவ�'தி ேதவ�ேகாமானாகிய இ1திரனிடமி
1& தா*ெப0� வ1த 

தியாகராச� தி
ேமனி ஏழிைன$! ைவ'& வழிப/ட தி
'தல�க� ஏ5. அைவ: 

தி
வா"�, நாக�ப/Aன!, தி
ந�ளா�, தி
மைற கா�, தி
 காறாயி�, 

தி
வா9B�, தி
 ேகாளி6 எ*பன. 

 

அ/டB�'த! 
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சிவெப
மா* நில!, நீ�, தீ, கா0�, ஆகாய!, ஞாயி�, தி�க�, ஆ*மா. எ*7! 

எ/Aைன$! த* தி
ேமனியாக  ெகா�� விள�(த6* அ!�த�வ7 ( 

அ/டB�'தி எ*ப& ெபயராயி0�. 

 

அ/ட�/ப! 

 

இைறவைன அ
.சைன ெச9த0(ாியன எ� மல�க�. அைவ: �*ைன, 

ெவ�ெள
 (, ச�பக!, ந1தியாவ/ட!, பாதிாி, (வைள, அலாி, ெச1தாமைர. இைவ 

�ற'ேத அ
.சைன �ாித0(ாிய மல�க�. ெகா�லாைம, ஐ!ெபாறியட க!, ெபாைற, 

அ
�, அறிG, வா9ைம, தவ!, அ*� எ*7! எ/�! ந! அக�Nைச (ாிய 

மல�களா(!. இவ0ைற 'நலHசிற1தா� மன'தக'& மல�க� எ/�' எ*ப� 

தி
நாG கரச�. 

 

நா�வைகெநறி 

 

சாிைய, கிாிைய, ேயாக!, ஞான! எ*பன. 

 

சாிைய - இைறவைன வழிப�ேவா� தி
 ேகாயிைல அலகிட�, ெம5கிட�, Nமாைல 

ெதா�'த� �தலாக. ெச9$! �ற'ெதாழி�க�. 

 

கிாிைய - சிவெப
மாைன நீரா/A மல� Vவி வழி ப�தலாகிய அக'ெதாழி�. 

 

ேயாக! - அ
வ'தி
ேமனிைய ேநா கிய நிைலயி� மன'ைத ஒ
 வழி�படட நி�'தி 

அக'ேத ெச9$! வழிபா�. 

 

ஞான! - அக'&! �ற'&! ஆக எ�(! நிைற1த உ�ைம அறிG இ*பG
வாகிய 

இைறவைன அறிG' ெதாழிலா� ெச9$! வழிபா�. 

 

ைசவசமய (ரவ� நா�வ� 

 

தி
ஞான ச!ப1த�: சீகாழி�பதியி� ேதா*றி, Bவா�A� உைமய!ைமயா� அளி'த 

ஞான�பாைல� ப
கி' 'ேதா�ைடய ெசவிய*' �தலாகG�ள ேதவார� பதிக�கைள� 

பாA' தி
ந�S�' தி
மண'தி� ைவகாசி Bல'தி� �'திெப0றவ�, இவ
 ( வய& 

16. 

 

தி
நாG கரச�: தி
வாBாி� ேதா*றி. சமணசமய'திைன. சா�1& வயி0�வ6யா� 

வ
1தி' தம ைகயா� திலகவதியா� அ
ளா� தி
வதிைக <ர/டான'&� 

ெப
மாைன வழிப/�  *20றாயினவா� வில ககிY�' எ*ப& �தலாகG�ள 
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ேதவார�பதிக�கைள� பாA' தி
��கSாி� சி'திைர.சதயநாளி� �'திெப0றவ�. 

வய& 81. 

 

F1தர�: தி
நாவSாி� ேதா*றி' தி
மண கால'தி� ெவ�ெண9ந�S� 

அ
/�ைற யிைறவரா� த�'தா/ ெகா�ள�ெப0�� 'பி'தா பிைறUA' �த6ய 

ேதவார' தி
�பதிக�கைள� பாA. ேசரமா* ெப
மா3ட* ஆA. Fவாதியி� 

தி
 கயிலாய'ைதயைட1தா�. வய& 18. 

 

மாணி கவாசக�: தி
வாதQாி� ேதா*றி� பா�Aய7 ( அைம.சராகி' 

தி
�ெப
1&ைறயி� இைறவேன (
வாக எ51த
ளி உபேதசி க� ெப0� 

'நம.சிவாய வா)க' எ*ப& �த6ய தி
வாசக�ப7வைல� பாA� ேபா0றி' 

தி�ைலயி� ஊைம� ெப�ைண� ேபச.ெச9& இைறவேன ேக/� எ5தி  

ெகா�3!பA தி
 ேகாைவயாைர�பாAயவ�. அ1�0( அ*ப�க� ெபா
� 

ேக/டேபா& தி
வாசக'தி0(� ெபா
ளாவா* தி�ைலய!பலவாணேன என கா/A 

ஆனிமக'தி� தி�ைல� ெப
மா7ட* இர�டற கல1தவ�. வய& 32. 

 

ைசவ'தி
�ைறக� ப*னிர�� 

 

தி
ஞானச!ப1த� அ
ளிய ேதவார�பதிக�க� 1, 2, 3 தி
�ைறக�, தி
நாG கரச� 

அ
ளியைவ 4,5,6 தி
�ைறக�, F1தர� அ
ளிய& 7-ஆ! தி
�ைற, மாணி கவாசக� 

அ
ளிய தி
வாசக! தி
 ேகாைவயா� எ/டா! தி
�ைற. தி
மாளிைக'ேதவ� 

�த6ய ஒ*பதி*ம� பாAய தி
விைச�பா, தி
�ப�லா�� ஒ*பதா! தி
�ைற. 

தி
Bலநாயனா� அ
ளிய தி
ம1திர! ப'தா! தி
�ைற. தி
வாலவாயிைறவா� 

பாAய தி
�க� பாFர! �த� ந!பியா�டா� ந!பி பாAய தி
நாG கரச� தி
 

ஏகாதசமாைல ஈறாகG�ள நா0ப& பிரப1த�க� அட�கிய ெதா(தி - பதிேனாரா! 

தி
�ைற. ேச கிழா� நாயனா� பாAய
ளிய தி
'ெதா�ட� �ராண! எ*7! ெபாிய 

�ராண! ப*னிர�டா! தி
�ைற. 

 

ச1தான (ரவ� நா�வ�. 

 

ெம9க�டா�, அ
ண1திசிவாசாாியா� மைறஞான ச!ப1த�, உமாபதிசிவாசாாியா� 

இவ�க� �'தி ெப0ற (
 Nைச நா�க� : 

 

ெம9க�டா� - ஜ�பசி. Fவாதி 

அ
ண1தி சிவாசாாியா� - �ர/டாசி� Nர! 

மைறஞான ச!ப1த� - ஆவணி உ'தர! 

உமாபதிசிவ! - சி'திைர அ'த!. 

 

ைசவசி'தா1த ��க� பதினா*( 
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தி
G1தியா�, தி
 களி0��பAயா�, சிவஞான ேபாத!, சிவஞானசி'தியா�, 

இ
பாவி
ப&. உ�ைமவிள க!, சிவ�பிரகாச!, தி
வ
/பய*, வினாெவ�பா, 

ேபா0றி�பஃெறாைட, ெகாA கவி, ெநHFவி�V&, உ�ைமெநறிவிள க! ச�க0ப 

நிராகரண!. 

 

நா�ேவத!: இ
 (, எF�, சாம!, அத�வண! எ*பன. 

 

ஆற�க!: சி௸, க0பU'திர!, வியாகரண!, நி
'த!, ச1ேதா விசிதி, ேசாதிட! 

எ*பன. 

 

பதிென��ராண!: ைசவ!, ெபௗஷிக!, மா� க�ட!, 6�க!, கா1த!, வராக!, 

வாமன!, ம.ச!, 2�ம!, பிரமா�ட! - இைவ ப'&! சிவ�ராண!. கா
ட!, நாரதீய!, 

விWL �ராண!, பாகவத! நா*(! விWL �ராண!. பிரம�ராண!, ப&ம �ராண! 

இர��! பிரம�ராண!. ஆ கிேனய! அ கினி �ராண!. பிரமைகவ�'த! 

Uாிய�ராண!. 

 

இைறவ* ஆட��ாி$! ஐ1& சைபக�: 

 

(!) தி�ைலயி0 ெபா*ன!பல! 

(2) ம&ைரயி� ெவ�ளிய!பல! 

(3) தி
ெந�ேவ6யி� தாமிரசைப 

{4) தி
 (0றால'தி� சி'திரசைப 

(5) தி
வால� கா/A� இர'தின சைப 

——————— 

4. 4. 4. 4. சித பர)தி�9ாியசித பர)தி�9ாியசித பர)தி�9ாியசித பர)தி�9ாிய    ��க���க���க���க�    

 

தமி) ��க� 

 

ப*னி
 தி
�ைறக� 

சித!ப� �!மணி ேகாைவ 

சித!பர. ெச9$/ேகாைவ 

சிவகாமிய!ைம இர/ைடமணிமாைல 

தி�ைல  கல!பக! 

தி�ைல$லா 

தி�ைல யமகவ1தாதி 

சித!பரெவ�பா 

சித!பர சபாநாத�ராண! 

ேகாயி0 �ராண! 

நேடச� தி
வ
/பா 

நடராச சதக! 
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நடராச� தி
��க) 

சிவகாமிய!ைம பி�ைள'தமி) 

சிவகாமிய!ைம பதிக! 

தி�ைல  க0பக விநாயக� ெவ�பாவ1தாதி 

தி�ைல நவமணிமாைல 

சித!பர விலாச! 

பரமரகசிய மாைல 

இ
வ
/பா 

தி�ைல' தி
வாயிர! 

�6I�� �ராண! 

சித!பர �ராண! 

நடராஜ� காவA.சி1& 

நடராச சதக! 

ந1தனா� சாி'திர  கீ�'தைன 

சித!பர� பா/Aய� 

�'&'தா�டவ� கீ�'தைனக� 

பா�Aநாயக! பி�ைள'தமி) 

சித!பேரFவர� விற6வி�V& 

�6I�ெவ�பா �த6யன. 

 

வடெமாழி ��க�: 

 

சா1ேதா கிய! FேவதாFவதர! �த6ய உபநிடத�க� 

(Hசிதா�கிாி=தவ! 

பதHச6 Nஜா விதி 

சித!பர மா*மிய! 

சி'சபாபிரதிWடா மா*மிய! 

வியா கிர�ர மா*மிய! 

ேஹமசபாநாத மா*மிய! 

சித!பரரகசிய! 

மகாரகசிய=தான ல/சண! 

ஆகா சைபரவ க0ப! 

சி'சபா ச!�ேரா/.ண பாWய! 

நடராஜ சக=ரநாம ேதா'திர! 

சித!பராWடக! 

நேடசாWடக! 

நடராஜ தி வ1தன! 

சிதான1தாWடக ேதா'திர! 

சித!பேர=வர �ஜ�காWடக! �த6யன. 

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


