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ேசாழ ம�டல சதக�ேசாழ ம�டல சதக�ேசாழ ம�டல சதக�ேசாழ ம�டல சதக�    
ஆசிாிய� ேவ�� ஆ�ம நாத ேதசிக�ஆசிாிய� ேவ�� ஆ�ம நாத ேதசிக�ஆசிாிய� ேவ�� ஆ�ம நாத ேதசிக�ஆசிாிய� ேவ�� ஆ�ம நாத ேதசிக�    
 
Source: Source: Source: Source:     
ேசாழம�டல சதக� 
ெச. இரா� 
தமி�� ப�கைல�கழக�, த�சா�� 
�த� பதி�� (1994) 
 
ேவ�� ஆ ம நாத ேதசிக� இய�றிய ேசாழ ம�டல சதக� 1995 இ� த�ைசயி� 
நைடெப�ற உலக  தமி� மாநா&ைடெயா&' உைர(ட) ெவளியிட�ப&ட+. 
ஏைனய ம�டல சதக�ேபா� க&டைள�க. +ைறயி� பாடாம� எளிய அ1சீ� 
வி3 த தா� பாட�ப&45ள+. ேசாழ நா&46சிற��, ம)ன�க5, வ5ள�க5, 
அ'யா�க5, �லவ�க5 ெதா7 +� 8ற�ப&45ளன�. காிகால) காவிாி�7� கைர 
க&'னா� எ)ேற 8ற�ப&45ள+. ெபா+வாக இ9:� ேசாழிய ேவளாள� 
சிற���கைளேய விாி +�, ெப3�கி� 81கிற+. 
--------- 
 

அணி��ைரஅணி��ைரஅணி��ைரஅணி��ைர    
ஒளைவ நடராச),  +ைணேவ9த�, தமி�� ப�கைல�கழக�, த�சா�� 

 
சி�றில�கிய=களி� சதக� எ)ப+ தனி�ெப3ைம வா>9ததா7�. ஒ3:1 
பா�கைள� ெகா�4 சதக� பா4� மர� மாணி�கவாசக� அ3ளிய தி3வாசக தி� 
தி36சதக� எ?� ப7தியி� காண�ப4கிற+. :�க@�7 எ�களா� ெபயாி4� மர� 
பழ=கால தி.39ேத இ39+ வ3கிற+. வரலா�1� க3 +�கைள6 ெச>(ளி� 
ெப>+ க. +ைற, அ1சீ� வி3 த�, பிற பாவின=களாகA� பா4வ+ ம�டல 
சதக=களி) மர�. ெதா�ைட ம�டல சதக� �க� வா>9த வரலா�1� 
கள�சியமாக  திக�வைத அறிஞ�க5 ந)கறிவ�. அCவைகயி� பழ9தமி� 
இல�கியமான ேசாழம�டல சதக ைத� ேபராசிாிய� �லவ� ெச.இரா� அவ�க5 
�ைதயைல� க�ெட4 தவ� ேபால� ெகா�4 வ9+ எ)னிட� கா&' 
மகி�9தா�க5. ேசாழ நா&') ப�ேவ1 வரலா�16 ெச>திகைள6 ெசறிவாக� 
ெகா�4 விள=7� ேசாழம�டல சதக தி) ம1பதி�ைப தமி�� ப�கைல�கழக� 
இ�ேபா+ மகி�6சிேயா4 ெவளியி4கிற+. 
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ஆல�ேசாி மயி9த), ேவ�� கிழா), ேச9த), � D�ேவ5 �த.ய ெப3ம�கைள6 
ேசாழ வ5ள�களாக� 7றி�பி4� ெச>தி இ9:.� இட� ெப1கிற+. மயி9த) 
எ)ற ஆ�பா� ெபய� மயி9தி-ம9தி என� ெப�பா� ெபயராக ம3வி வழ=7வைத 
நா) பல ஆ�4க@�7 �)ன� எ) ஆ>A� க&4ைரயி� 7றி�பி&ேட). 
 
அ9த வைகயி� E�ணிய பல ெச>திகைள அ1சீ� வி3 த தி� வழ=கி(5ள 
ேசாழம�டல சதக� ேவ�� ஆ மநாத ேதசிக� எ)ற �லவ� ெப3மகனாரா� 
எFத�ப&டதா7�. இ9:� ேசாழ நா&46 சி தாGாி� 18 ஆ� :�றா�'� 
அர=ேகறிய+. இ தைகய அாிய :.ைன6 ேசாழம�டல தி� நைடெப1� எ&டா� 
உலக  தமி� மாநா&')ேபா+ ெவளியி4வதி� தமி�� ப�கைல�கழக� ெப3மித� 
அைடகிற+. இ9:ைல6 சிற9த�ைறயி� பதி�பி த க�ெவ&4  +ைற� ேபராசிாிய� 
க�ெலF +� கைலஞ� �லவ� ெச. இரா� அவ�க@�7 எ) மன=கனி9த 
பாரா&4�க5. 
 
இ9த அாிய :ைல� பா+கா + ைவ தி39+ தமி�� ப�கைல�கழக தி) 
பதி�பி�காக வழ=கிய இராசி�ர� கவிஞ� க9தசாமி அவ�கைள� பாரா&' 
மகி�கிேற). 
 
18-12-1994    ஒளைவ நடராச) 
---------- 

பதி��ைரபதி��ைரபதி��ைரபதி��ைர    
 
தமி� இல�கிய6 ெச�வ=க5 எ�ண�றைவ. அைவ ேபாில�கிய=க5, 
சி�றில�கிய=க5 என� ப7�க�ப4�. சி�றில�கிய=கைள� ‘பிரப9த=க5’ எ)1� 
அைழ�ப�. பிரப9த=கைள 96 வைக என� பா&'ய� :�க5 81�. 
 
96 வைக� பிரப9த=களி� ‘சதக�’ எ)ப+ ஒ3வைக. ‘சத�’ எ)ப+ 100ஐ� 7றி�7�. 
சத� ெச>(5க5 ெகா�ட :� சதக� ஆயி�1. சதக� எ)றா� :1 பாட�களா� 
இய)ற ஓ� இல�கிய� எ)ப+ ெபா35. சில சதக :�களி� பாயிர�, 
அைவயட�க�, கா��, வா� +6 ெச>(5க5 ேபா)றைவ :�1�7� �ற�பாக 
அைமவ+� உ�4. இ6 ேசாழ ம�டல சதக தி� 105 ெச>(5க5 உ5ளன. 
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இ6 ெசா�ைல ச  + அக� என� பிாி + உ�ைம� ெபா3ைள� 81� இல�கிய� 
எ)ப� சில�. சத� எ)பத�7 நிைல தி3�ப+, இ1தியான+ எ)1� ெபா35 
81வ�. 
 
பழ9தமி� இல�கிய=களி� பல ெச>(5களி) எ�ணி�ைகயா� ெபய� 
ெப�15ளன. ஐ=71:1, பதி�1�ப +, அகநாJ1, �றநாJ1, கா� நா�ப+, 
களவழி நா�ப+, இ)னா நா�ப+, இனியைவ நா�ப+, ஐ9திைண ஐ�ப+, 
ஐ9திைண எFப+, திைணெமாழி ஐ�ப+, திைணமாைல :�ைற�ப+ என அைவ 
அைழ�க�ப4�. நால'யாைர நால'நாJ1 எனA�, பழெமாழிைய� 
பழெமாழிநாJ1 எனA� அைழ�7� வழ�க�� உ�4. 
 
ப�சக�, அ&டக�, நவமணிமாைல, ப +, பதிக� எ)பன �ைறேய 5, 8, 9, 10 
ெச>(5கைள� ெகா�ட இல�கிய=க5 ஆ7�. இ3பா இ3பஃ+, �னிெமாழி 
��ப+, ஏெரFப+, � ெதா5ளாயிர�, நாலாயிர திCய� பிரப9த� எ)பனA� எ� 
7றி த ெபய�கைள(ைடய :�கேள. 
 
:1 ெச>(5கைள� ெகா�ட :� ஒ)1 சதமணி மாைல என� 7றி�க�ப4கிற+. 
:1 எ)ற எ�ணி�ைகைய வித9+ 8றாமL� மிக� பல :�க5 :1 
பாட�க@ட) உ5ளன. 
 
சதக இல�கிய=க5 வடெமாழியிL�, ஏைனய திராவிட ெமாழிகளிL� நிைறய 
உ5ளன. 
 
சதக இல�கிய=க5 ப�றி� பல பா&'ய� இல�கண :�க5 வைரயைற ெச>+ 
விதிக5 8றி(5ளன. 
 
சயமா� மி7ெபா35 ஒ)றி5  
பா:1 சதகமேத (நவநீத�பா&'ய� 10) 
 
:றான ெவ�பா� க. +ைறயி)  
ஆத� சதக� (பிரப9த மரபிய� 16) 
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விைழ(� ஒ3ெபா5ேம� ஒ3:1  
தைழய உைர த� சதக� எ)ப (இல�கண விள�க� 847) 
 
சதக� எ)ப+ேவ சத6ெச>( ளாேல  
அக�ெபா35 �ற�ெபா35 இர�'� ஒ)1 அைறதேல (பிரப9த தீப� 81) 
 
அக�ெபா35 ஒ)ற) ேமலாத� �ற�ெபா35  
ஒ)ற) ேதலாத� க�பி + ஒ3:1  
ெச>(5 உைர�ப+ சதகமா� எ)ப (� + Mாிய� 56) 
 
பயிL� ஓ� பா&டா� :1 உைர�ப+ சதக� (�வாமிநாத� 168) 
 
எ)பன அைவ, 
 
சதக இல�கிய� ஒ3 ெபா35 க3தி வ3த� ேவ�4�. ெவ�பா அ�ல+ 
க. +ைற6 ெச>(ளா� இய�ற� ெபற� ேவ�4�. அக�ெபா35, �ற�ெபா35 
ப�றி அைவ அைமய ேவ�4�. :� �Fவ+� ஒேர ெச>(5 வைகயா� 
பாட�ெபற� ேவ�4� எ)பன சதக இல�கண விதிகளாக� 8ற�ப&45ளன. 
 
பி�கால தி� இைவ அைன +� �லவ�களா� மீற�ப&45ளன எ)ப+ சதக 
:�களி.39+ ெதாியவ3கி)றன. அைவ �தியன �7த� எ)ற விதி�ப' 
அைம9தனவா�. இ6 சதக :�க5 ப�தி, வா�விய� எ)ற ெபா35கைள� ப�றிேய 
ெப3�பாL� எF9தன. ப�தி6 சதக=க5 ெத>Mக� அ�ல+ ெத>Mக  தல=க5 
ப�றி அைம9தன. வா�விய� சதக=க5 ெப3�பாL� நீதி6 சதக=களாக ஏ�ப&டன. 
:�1� கண�கி� சதக :�க5 தமிழி� ெப3கின. 
 
ச=க இல�கிய=க@5 ஒ)றான பதி�1�ப ைத  தமிழி� நம�7  ெதாி9த �த� 
சதக� எனலா�. மாணி�கவாசகாி) ‘தி36 சதக�’ ெதா)ைமயான சதக இல�கிய�. 
அ9:� க&டைள� க. +ைற, தரA ெகா6சக� க.�பா, எ�சீ� வி3 த�, எFசீ� 
வி3 த�, அ1சீ� வி3 த�, க.வி3 த�, க.நிைல +ைற ஆகிய ெச>(5களா� 
பாட�ப&45ளன. அ9:� அ9தாதி யா�பி� அைம9+5ள+ 7றி�பிட த�கதா7�. 
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பி�கால தி� அக�ெபா35, �ற�ெபா35க5 அ�லாம� ப�தி, வா�விய�, நீதி6 
சதக=கேள ெப3கின. நா&') வரலா�ைற� 81� ம�டல சதக=க@� பல 
ேதா)றின. 
 
க�ெவ&4�களி� ‘ேசாழ நா4’ எ)ற ெதாடேர �த.� பயி)1 வ3கிற+. 
‘ேசாழநா&4� காவிாி  ெத)கைர தி3வாN�� 8�ற +� பிரமேதயமான 
அ'ய�பிய6 ச+�ேவதம=கல�’ ‘ேசாணா&4� ேசாணா&4�ப4� �ற நா4களிL�’ 
[S.I.I. 17-617; 3 - 9] எ)ற ெதாட�கைள� காOகி)ேறா�. 
 
மாம)ன) இராசராச) கால� �த� [கி.பி. 985 - 1014] ஒ3 நா&ைட ம�டல� 
எ)1 81� �ைற ெபாி+� வழ�க தி� வ9த+. 
 
ேசாழம�டல� ேசாழம�டல� ேசாழம�டல� ேசாழம�டல�     
 
ேசாழம�டல + அ3ெமாழிேதவ வளநா&4  
ம=கள நா&4� �+�7' [ARE 22 of 1922]  
ேசாழம�டல6 சீ�ைம த�சா�� உசாவ' க�P� 
 
எ)ற ெதாட�கைள� க�ெவ&'� காOகிேறா�. இராசராச) கால தி� 1009 ஆ� 
ஆ�4 ‘ம�டல�’ எ)ற ெசா� �தலாவதாக� பயி)1 வ9+5ள+. 
 
ம�டல  தைலவ�க5 ‘ம�டல �த.க5’ என�ப&டன�. இராமநாத�ர� 
ேச+பதிக5 ‘அதிபதியான ம�டலாதிபதி’ என அைழ�க�ப&டன�. ‘ம�ட.க�’ 
‘ம�'ல மா�க5’ என உய� தைலவ�க5 அைழ�க�ப&டன�. விசயநகர ஆ&சி�7� 
பி) அரச�கைள(�, உய� அதிகாாிகைள(� 7றி�க ‘மகாம�டேல �வர)’ எ)ற 
ெதாட� பய)ப4 த�ப&ட+. 
 
ந6சினா��கினிய� த� ெதா�கா�பிய உைரயி� ேசாழநா&4� பிட��, அF9D�, 
நா=8�, நா��, ஆல�ேசாி, ெப3�சி�க�, வ�ல�, கிழா� �த.ய ஊ�களி� ேவ5, 
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அர� எ)ற ப&ட� ெப�1 வா�9த தைலவ�கைள ‘ம�டல மா�க@� த�ட  
தைலவ3�’ ஆவ� எ)1 81கிறா�. 
 
ேசாழ�க5 நாளி� 
 
பா�' நா4 
        - இராசராச ம�டல� 
ெகா=7 நா4 
        - அதிராசராச ம�டல�, ேசாழேகரள ம�டல� 
ெதா�ைட நா4 
        - ெஜய=ெகா�ட ேசாழ ம�டல� 
ஈழநா4 
        - ���'6 ேசாழ ம�டல� 
Eள�பா' 
        - நிகாி. ேசாழ ம�டல� 
கீ�� க=கநா4 
        - �'ெகா�ட ேசாழ ம�டல� 
ேம� க=கநா4 
        - க=ைகெகா�ட ேசாழ ம�டல� 
த'ைகபா' 
        - வி�கிரம ேசாழ ம�டல� 
 
என அைழ�க�ப&டன. 
 
ஒ3 நா&') - ம�டல தி) ப)�க வரலா�16 சிற���கைளெய�லா� ெதா7 +� 
81� சதக இல�கிய=க5 ம�டல சதக=க5 என�ப&டன. தமிழி� பல ம�டல 
சதக=க5 பி�கால தி� ேதா)றின. அைவ யாA� அ9த9த ம�டல தி� ப�வித� 
ெப3ைமகைள விள�7வதாக அைம9தன. 
 
ஈழம�டல சதக�, கா�ம�டல சதக�, கானா&46 சதக�, ெகா=7ம�டல சதக�, 
ெதா�ைடம�டல சதக�, ந9தம�டல சதக�, பா�'ம�டல சதக�, மிழைல6 
சதக� எ)பன ம�டல வரலா1 81� வரலா�16 சதக=களாக அைம9+5ளன. 
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ேசாழநா&') ப�ேவ1 ெப3ைமகைள6 சிற�பி +� பாட�ப&ட :� ேசாழம�டல 
சதகமா7�. ேசாழநா4, ேசாழ அரச�, அவ�த� Mர�, ஆ&சி6 சிற��, ேசாழ நா&4 
எ�ைல, நிலவள�, நீ�வள�, காவிாி, ேவளா�ைம, ெந�விைள6ச�, உழவ�க5, 
தல=க5, தி3�பணி ம�க5, தைலவ�க5, வ5ள�க5, ெகாைட6சிற��, Mர�க5, 
சமய�ெப3ைம, அ'யா�க5, நாய)மா�க5, சமய  தைலவ�க5, இல�கிய=க5, 
�லவ�க5, பிறசிற��6 ெச>திக5 ப�றிய ப�பல அாிய ெச>திகைள இ9:� 
ெதா7 +� 81கிற+. 
 
கி.பி. 1723 ஆ� ஆ�4 ேசாழநா&4 ேவ�� ஆ மநாத ேதசிக� எ)?� �லவ� 
ெப3மானா� இ9:� பாட�ப&ட+. மரா&'ய ம)ன� சகசி இராம�ப� எ)ற 
வ5ள�, சி தாG�6 ேசாழிய� மரைப6 ேச�9த ந5ளா1 ைவ திய.=க� எ)பா� 
மக) அ3ணாசல� ஆகிேயாரா� ஆதாி�க�ப&டவ� எ)1 ெதாிகிற+. இவ� கால� 
கி.பி. 1650 �த� 1728 வைர எ)1 �ைனவ� எ. ��பராயL அவ�க5 
க3+கிறா�க5. (Political Geography of the Chola Country P.I.) 
 
ேசாழிய ேவளாள�க&7� 73 +வ  த)ைம வா>9த ைசவ ஆ6சா�ய ேதசிக� 
மரைப6 ேச�9தவ�. ேதசிக� மரபி� ந9சிேக�வர ேகா திர ைத6 ேச�9தவ�. ந)7 
தமி� பயி)றவ�. இைவகைள  தவிர ஆசிாியைர� ப�றிய ேவ1 விபர=க5 
ெதாியவி�ைல. 
 
இ9:� சி தாG� ெபா)ைவ தநாத �வாமி தி36ச)னதியி� அர=ேக�ற�ப&ட+. 
 
ேசாழநா&4 உF7'களான ேசாழிய ேவளாள� �க� மி7 +� 8ற�ப&45ள+. 
ஏைனய ம�டல சதக=களிL� ெப3�பாL� ேவளாளேர பாட�ப&45ளன�. 
 
அேநகமாக எ�லா ம�டல சதக :�க@� க&டைள� க. +ைற� பாவா� 
இய)றைவ. ஆனா� இ6 ேசாழம�டல சதக� ம&4� அ1சீ� வி3 த தி� 
பாட�ப&45ள+. ம�டல சதக :.� இ+ ஒ3 �+ைமயா7�. பா4த�7 எளிய பா 
மரைப இவ� ேத�9ெத4 +� பா'யதா� பல பாட�க5 எளிைமயாக� ெபா35 
விள=7� வ�ண� உ5ளன. 
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ெச)ற :�றா�') இ1தியி� சி தாG� இராமநாதபி5ைள மக) சபாபதி பி5ைள 
அவ�க5 ேசாழம�டல சதக ைத� பதி�பி�7� �ய�சிைய ேம�ெகா�டா�. அவ� 
திாிசிர�ர� மகாவி +வா) மீனா&சி�9தர� பி5ைள அவ�களிட� :� பதி��� 
7றி +6 சில அறிAைரக5 ெப�15ளா�. பி) எ)ன காரண தினாேலா சி தாG� 
சபாபதி பி5ைள அவ�களா� இ9:� பதி�பி�க �'யாம� ேபாயி�1. 
 
1906ஆ� ஆ�4 7�பேகாண தி� தமி�� ேபராசிாியராக விள=கிய மகாவி +வா) 
ஒ3வாிட� சி தாG� சித�பர�பி5ைள அவ�க5 ேசாழம�டல சதக ைத� 
பதி�பி�7� பணிைய  த9தா�. 7�பேகாண� மகாவி +வா) பதி�பி�பதாக� 8றி� 
கால=கழி தா�; பி) அவ� இ9:ைல� பதி�பி�கேவ இ�ைல. 
 
பி)ன� 7டவாச� வி +வா) ஒ3வ� ேசாழம�டல சதக� பதி�பி�பதாக� 8றி 
ஏ4கைள வா=கி6 ெச)றா�. அவ3� பதி�பி�கவி�ைல. 
 
பி)ன� பல3� ேவ�'� ெகா5ளேவ தி3வாN� இல�கண விள�க� பர�பைர 
ேசாம�9தர ேதசிக� அவ�க5 இ9:ைல� பதி�பி�க �)வ9தா�. சி தாGாி� 
அவ3�7  ேதைவயான ஓைல6 �வ'க@�, காகித� பிரதிக@� கிைட தன. 
 
த�ைச� க.யாண�9தர� உய�நிைல� ப5ளி  தமிழாசிாிய� எ�.உலகநாத பி5ைள 
அவ�க@�, தி3வாN� ‘கமலாஸனி’ ப திராதிப� தியாகராச ஞானியா3� த�மிட� 
இ39த ேசாழம�டல சதக6 �வ'கைள அ)�ட) ேசாம�9தர ேதசிகாிட� 
வழ=கின�. 
 
ேசாழம�டல சதக� பதி���பணி நைடெப1� ெபாF+ த3ைம யாதீன  தைலவ� 
தவ தி3 ெசா�க.=க  த�பிரா) அவ�க@�, தர=க�பா' த�மச�வ� தனி 
விலாச ைத6 ேச�9தவ3�, ேசாழிய ேவளாளாி� நா=8� கிழா) மரைப6 
ேச�9தவ3மாகிய ப.அ.� + தா�டவராய பி5ைள அவ�க@�, ஐ.�வாமிநாத 
பி5ைள அவ�க@� த�க அறிAைரக5 பலவ�ைற6 ேசாம�9தர ேதசிக3�7 
வழ=கின�. 
 
ேசாம�9தர ேதசிக� பதி�பி� வரலா�1 விள�க=க5, பாட�ப&ேடா� வரலா1 என 
:.) ெதாட�க தி� அளி�க�ப&45ளன. ேம�ேகா5 பாட�க5 இைடயி� 
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தர�ப&45ளன. சதக� பாட�க5 தமி� எ�க@ட) உ4�7றியி&4� 
கா&ட�ப&45ளன. 
 
இ9:.� 105 ெச>(5க5 உ5ளன [சதக� 100, சிற��� பாயிர� 1, கா�� 1, 
அைவயட�க� 1, வா� + 2]. 
 
இ9:.) �த� பதி�� 1916ஆ� ஆ�4 மாTர� கமலா பிரU எ)?� அ6சக தி� 
அ6சிட�ப&ட+. 
 
ேசாழம�டல தி) கைல�கள�சியமாக  திகF� இ6 ேசாழ ம�டல சதக� இ)1 
கிைட�ப+ எ=7� அாிதாகிவி&ட+. எனேவ த�சா�ாி� நைடெப1� எ&டா� 
மாநா&') நிைனவாக இ9:� தமி�� ப�கைல�கழக வாயிலாக 
ெவளியிட�ப4கிற+. 
 
இ�பதி��� பாட�க5 ெபா35 விள=7�வ�ண� எளிய�ைறயி� ச9திபிாி + 
அ6சிட�ப&45ளன. ெச>(@�7ாிய விள�க=க5 ெச>(ளி) கீ�  தர�ப&45ளன. 
ெச>(5 க3 +�க@�7 ஏ�ப  தைல�� அளி�க�ப&45ள+. ஏ�ற இட=களி� 
ேம�ெகா5 ெச>(5க5 எ4 தாள�ப&45ளன. ெபா3ளட�க��, ெச>(5 
�த�7றி�� அகராதி(� தர�ப&45ளன. இ9:.) பாட� எ� 30 இ� �3திமா) 
எ)பைத ந தமா) என தி3 தி வாசி +� ெகா5@மா1 ேக&4� ெகா5கிேற). 
 
இராசி�ர� ஊைமயா�ப&'� கவிஞ3�, ேதசிய� ேபாரா&ட Mர3�, தமி� இல�கிய 
ஏ4களி) காவல3மாகிய தி3 கவிஞ� ந. க9தசாமி அவ�க5 தா� அாிதாக� ேபணி� 
பா+கா + ைவ தி39த ேசாழம�டல சதக :ைல அ)�ட) வழ=கினா�க5. ேவ1 
சில ம�டல சதக=கேளா4 ஒ)றாக� க&ட� ெச>ய�ப&'39த ேசாழம�டல 
சதக ைத அ1 +� பிாி +� க&' அளி த ெப39த)ைம எ) உ5ள ைத 
ெநகி�வி த+. அவ3�7 எ) மனமா�9த ந)றி ப�கைல� கழக தி) சா�பி� 
உாியதா7க. :L�7 அணி9+ைர ந�கிய தமி�� ப�கைல�கழக  +ைணேவ9த� 
�ைனவ� ஒளைவ நடராச) அவ�க&7 எ) மனமா�9த ந)றி உாியதா7க. 
 
தமி�� ப�கைல�கழக� ஓைல6�வ'  +ைறைய6 ேச�9த ஆ>வாள� �லவ� ப.ெவ. 
நாகராச), �+நிைல விாிAைரயாள� �ைனவ� ேக.இரா. மாதவ) ஆகிேயா� அாிய 
அறிAைரக5 பலவ�ைற வழ=கின�. ேசாழம�டல தி) வைரபட ைத  தமி�� 
ப�கைல�கழக க�ெவ&'ய� +ைற �+நிைல விாிAைரயாள� �ைனவ� கா. 
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இராச) அவ�க5 வைர9+ உதவினா�க5. இவ�க5 அைனவ3�7� எ) ந)றி 
உாியதா7க. 
 
ேசாழநா4 ெதாட�பான சில ெச>திகைள  தி3வாள�க5 த�ைச வழ�கறிஞ�க5 
வி.எU. இராம.=க�, '.எ). இராம6ச9திர), �9தர�ெப3மா5 ேகாயி� மா. 
சிவ73நாத பி5ைள, ேபராசிாிய� சிவ. தி36சி�ற�பல� ஆகிேயா� அளி தன�. 
அவ�க&7 எ) மனமா�9த ந)றி உாியதா7க. பதி��� பணிகளி� உதவிய தி3 சி. 
இல&�மண) அவ�க&7 எ) ந)றி உாியதா7க. 
 
இ9:ைல ந�ல�ைறயி� அ6சி&4 விைரவி� ெவளிவ3வத�7 உ1+ைணயாக 
இ39த கா9தி அ6சக தா3�7 எ) மனமா�9த ந)றியிைன  
ெதாிவி +�ெகா5கிேற). 
 
இதைன� ப�கைல�கழக ெவளிVடாக ெவளியிட அ?மதி அளி த +ைணேவ9த� 
அவ�க&7 ந)றி உாியதா7க. 
 
த�சா��,       இ=ஙன�,  
25-12-1994      ெச. இரா� 
--------- 
 

ேசாழம�டல சதக�ேசாழம�டல சதக�ேசாழம�டல சதக�ேசாழம�டல சதக�    
    

1. 1. 1. 1. சிற��� பாயிர�சிற��� பாயிர�சிற��� பாயிர�சிற��� பாயிர�    
ெகா�டல= கர தி) ேவளா�  
        7ல தி�வ9+ உதி த ேகாமா) 
க�டல� ெபாழி�X� சி9ைத� 
        கனஅ3 ணாச ேல9 ர) 
அ�டல� பரA� காைள 
        ஆ மநா த)ெச> ேசாழ 
ம�டல சதக� ெகா�4 
        வ��க� நி1 தி னாேன.  
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ேமக ைத� ேபா� ைக�மா1 க3தாம� ஈைகெச>(� ேவளாள� 7ல தி� ேதா)றிய 
சி தா>G� அ3ணாசல� அவ�க5 ேவ�� ஆ மநாத ேதசிகைர� ெகா�4 
ேசாழம�டல சதக� பா4வி +� �க�ெகா�டா�. 
-------------  
 
2. 2. 2. 2. கா��கா��கா��கா��    
தி3வள� ேவளா� ெச�வ6 
        ெசF=7' மி79+ நா@� 
வ3வள� தைழ த ேசாழ 
        ம�டல சதக� பாட  
த3கர� ஐ9+� ஐ9+� 
        தா�மத� G)1� G)1� 
உ3வள� ��க� நா�வா> 
        ஓ=கைல உ)னி வா�வா�. 
 
ேவளா�7ல6 ெச�வ� 7'க5 மி7தியாக வா�9+ வள� ெப3�7� ேசாழ ம�டல 
வரலா1 81� இ6 சதக ைத� பாட விநாயக� அ35 ெச>வாராக. 
------------- 
 
3. 3. 3. 3. அைவயட�க�அைவயட�க�அைவயட�க�அைவயட�க�    
ஓ�ஊைர� பா4த�அC �3ைடய ேகாமா) 
        ஒ3வைன�பா 4த��லேவா��7 உாிைமய+ அ�லா� 
பாN3� பலவா>அC �3ைடய பல3� 
        ப�கியஓ� ம�டல ைத� பா4வ+� எளிேதா? 
ேநN3� பைழயனவா> இ39தெச>(5 வழ�7 
        நிக�உலக வழ�கநிைல நி)ற+ைற வழிேய 
சீN3� ேசாழம� டலசதக� தைனநா) 
        ெச��கி)ேற) விF�ெபா3ளா>6 ெச>வ�ெபாி ேயாேர. 
 
ஓ� ஊைர� ப�றிேயா அ�ல+ அC�ாி� வாF� தைலவ� ஒ3வைர� ப�றிேயா 
பா4வ+ எ)ப+ �லவ��7 உாிய ெதாழிலா7�. 
 
பல ஊ�க@�, அC��களி� தைலைம� ெப3ம�க5 பலராகA� உ5ள ஒ3 ெபாிய 
ம�டல ைத� �க�9+ பா4வ+ எளிதான ெசய� அ�ல. 
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பழைமயான பல ஊ�க5, அC��களி) ெச>(5 வழ�7 உலக வழ�7 ஆகிய 
ப�ேவ1 +ைறகளி� சிற�பான ெச>திகைள  ெதா7 + இ6 ேசாழம�டல 
சதக ைத நா) பா4கிேற). ெபாிேயா�க5 இ9 :ைல6 சிற�பான :லாக� 
ெகா5வா�களாக. 
------- 

��������    

 
4. 4. 4. 4. காவிாியா காவிாியா காவிாியா காவிாியா     
 
ெபா)P  தமல�� ெகா)ைற�'� 
        ெபாழி�� மத +� ெபா.ம3�� 
மி)P  தகரா சல�க + 
        ேமேலா) ேசாழ விநாயகேன 
ெத)P  த35கா விாிெப3க6 
        ெச>+ நா@� ெசழி�ேபற 
வ)P  தைழ9+ வள�வத)ேறா 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
Xரப)மனா� விர&ட�ப&ட இ9திர) சீ�காழியி� ந9தவன� அைம +6 
சிவெப3மாைன� ேபா�றி வழிப&4 வ9தா). ஒ3�ைற மைழயி)றி ந9தவன� 
வா'ய+. நாரத� உபேதச�ப' இ9திர) விநாயகைர ேவ�ட அவ� அக திய� 
கம�டல தி� உ5ள காவிாி� பாைவைய� கவி� தா�. அதி.39+ காவிாி ஆ1 
ெப3கி ேசாழ நா&'� ஓ' வ9த+. இ9திர) ந9தவன=க5 ெசழி தன. அCவா1 
வ9த காவிாியா� ேசாழநா4 நா@� வள� ெப�ற+. 
 
காவிாி வள தா� ேசாழநா4 ‘நீ� நா4’, ‘�ன� நா4’ என�ப&ட+. ேசாழநா4� 
ேசா1ைடய நாடாக� �கழ�ப&ட+. ேசாழைர ‘காவிாி �ர�7� நா4கிழவ�’ எ)1 
ச=க இல�கிய� பாரா&4�, ேசாழ� காவிாியி) த9ைதய� எ)1�, காவிாி� 
பாைவயி) �த�வ� எ)1�, காவிாியி) கணவ� எ)1� �லவ�க5 பா' 
மகி�9தன�. 
 
ேகா5நிைல திாி9+ ேகாைட நீ'?� 
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தா)நிைல திாியா  த�டமி�� பாைவ 
 
எ)1 மணிேமகைல காவிாிைய� �கF� (பதிக� 24-25). 
--------------  
 
5. 5. 5. 5. !வாமிமைல!வாமிமைல!வாமிமைல!வாமிமைல    
 
ெவ5ளி வைரயி� ஓ�சிகர� 
        விள=7� தி3ஏ ரகமைலயா>  
ெத5@ தமி��கீ ர?��கழ6 
        சிற9தா> இைடேய சிவ)ெதளிய 
உ5ள ப'ேய ெம>�ெபா3ைள 
        உண� +� 7ரவ) உய�சாமி 
வ5ள� மகிF� தி3இ3�� 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
ெவ5ளி மைலயி� சிகர� ஒ)1 ேசாழ நா&') விF9+ ஏரக� எ)?� 
மைலயாயி�1. அ1பைட M&'� ஒ)றாகிய தி3ேவரக �3க) சிவெப3மா?�7� 
பிரணவ ம9திர தி) ெபா3ைள விள�கினா�. அதனா� ஏரக �3க) �வாமிநாத) 
என�ப&டா�. அதனா� ஏரக� 73கிாி, 73மைல, 73ெவ�� என�ப&ட+. 
 
ஏற�7ைறய 20 மீ&ட� உயர�5ள ெச>7)ேற ஏரக�. 60 ப'க5 உ5ளன. 
இவ�ைற  தமி� வ3ட=க5 அ1பதிேனா4 ஒ�பி4வ�. இ=7 �3க?�7 யாைன 
வாகன� உ5ள+. ‘பிணி�க ஊ�தி ஒ� ெச>ேயா)’ எ)1 �றநாJ1 (46) 81�. 
Pமகேள இ=7 தலவி3&சமாக (ெந�.மர�) உ5ளா5. 
 
ஏரக� எ)ப+ ேசல� மாவ&ட +  தி36ெச=ேகா4 எ)1�, நா�சி� நா&4 
ேவழிமைல எ)1�, 7டகி� உ5ள ��பிரமணிய தல� எ)1� ேவ1 க3 +க@� 
உ5ளன. அ3ணகிாிநாத� ேசாழ நா&46 �வாமி மைலையேய ஏரக� என�ெகா�4, 
 
நதியி� காவிாி ஆ�1� 75ேள 
பயி�வளைம6 ேசாழ ந)னா&4�75 
ஏரக நக�  
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காேவாி வடகைர6 சாமி மைல(ைற த�பிராேன 
எ)1 பா'(5ளா�. 
------- 
 
6. 6. 6. 6. சித�பர�சித�பர�சித�பர�சித�பர�    
 
எ�லா உயி��7� சிவகைல�7� 
        எ>+� ஒ4�க� சித�பரேம 
அ�லா+ இ�ைல அ தலேம 
        அவனி தா=7� அ3&�3ட) 
ெசா�லா� இதய கமல�என  
        ேதா)ற இ39த ெதா)ைமயினா� 
வ�லா� பணிய  த�கத)ேறா 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம.  
 
உலகி� உ5ள எ�லா உயி�க@�, ச�தி(� ெச)1 அைடய த�க ஓாிட� சித�பர� 
ஆ7�. சித�பர� உலக ைத  தா=7� அ3&�3ட), ந4நாயகமான+. மிகA� 
ெதா)ைமயான+. தி�ைல வன தி� நடராச� ெப3மா) உைறவதா� ஊ3� 
தி�ைல ஆயி�1. தி36சி�ற�பல� - சி�ற�பல� எ)ற ெபயேர சித�பர� ஆயி�1 
எ)ப�. அ=7 கனகசைபயி� நடராச� ெப3மா) ஆன9தநடன� �ாிகிறா�. இைறவி 
சிவகாமிய�ைம, பத�ச. �னிவ3� வியா�கிரபாத3� வழிப&ட இட�. 
 
சித�பர� நடராச� ேசாழ3�7� 7லெத>வ� ஆவா�. ேசாழ�களி� சில� அ=7 ெபா) 
ேவ>9+5ளன�. தி3�ைற கா�க�ப&ட இட�. 
 
மாணி�கவாசக� த� தி3ேமனிேயா4 ெவளியி� கல9த �னித தல�, ந9தனா� 
��தியைட9த தி3 தல�. தி3நீலக�ட நாயனா� உமாபதி சிவா6சாாியா� 
�த.ேயா3� இ=7 M4 ெப�றன�. 
------------ 
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7. 7. 7. 7. தி"வா#� தி"வா#� தி"வா#� தி"வா#�     
 
அ9நா5 தமி��7  D+ெச)ற 
        ஆதி� கடA5 அணிஆN� 
ெபா)நா& '?�7� அதிக�எ)1 
        ேபா9தா� இத)ேம� �கF�உ�ேடா? 
எ9நா& '?�7� அதிக�எ)1� 
        இத�கா� உள�ஏ� ற�எ)1 
ம)னா& 'யசீ� ெப�றத)ேறா 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
ஒ3�ைற சிவெப3மா) த� உ3ைவ� க�ணா'யி� பா� தா�. க�ணா'யி� 
பா� த அழ7 உ3ைவ� க�4 �9தரேன வா எ)றா�. �9தர� ேதா)றினா�. ேதவ- 
அ�ர�க5 அமி�த� கைட(�ேபா+ விட� ேதா)றிய+. ேதவ�க5 சிவெப3மானிட� 
�ைறயிட அCவிட ைத எ4 + வ3மா1 �9தரைர ேவ�'னா�. ஆல ைத -
விட ைத எ4 + வ9த �9தர� ஆலால�9தர� ஆயினா�. 
 
சிவெப3மானி) அO�க  ெதா�டராகிய ஆலால�9தர� அ=7 ந9தவன தி� 
P�ெகா>ய வ9த கம.னி, அநி9திைத ஆகிேயாைர� க�4 கா��றா�. 
 
சிவெப3மா) அ3ளா� ஆலால�9தர� த�பிரா) ேதாழ�, ஆNர� எ)1 ெபய� 
ெப�1  தி3வாNாி� வா�9தா�. கம.னியா� பரைவயா� எ)?� ெபயாி� அ=7 
வாழ அவைர மண9+ இ�வா��ைக நட திய �9தர� பி)ன� ஒ�றிTாி� வா�9த 
அநி9திைதயாரான ச=கி.யாைர(� மண9தா�. அதனா� ஏ�ப&ட ஊட.� 
பரைவயா� ேகாபி +� கதவைட தா�. �9தராி) தமி�� பாடலா� க&4�ட 
சிவெப3மா) �9தர� ெபா3&4� பரைவயாாிட� D+ ெச)றா�. க�ெவ&'� 
தி3வாN� Mதி ஒ)1 ‘தி3வ'� ேபா+ நாறிய தி3Mதி’ எ)1 8ற�ப4கிற+. 
 
ேதவ�கைள வ3 திய அ�ர�கைள ெவ)1 ��79த6 ேசாழ?�7  ேதேவ9திர) 
தா) தி3மா.ட� ெப�ற தியாகராச� ெப3மாைன அளி தா�. ��79த) 
அ�G� திைய  தி3வாNாி� பிரதி&ைட ெச>தா). இள�37 உட)உைற அ�ைம 
அ�ப) வ'ேவ தியாகராச� உ3வ�. தியாகராச G� த ைத உைடய தல=க5 ஏF. 
 

சீரா� தி3வாN� ெத)நாைக ந5ளா1 
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காரா� மைற�கா4 காராயி� - ேபரான 
ஒ த தி3வா>G� உவ9ததி3� ேகாளி. 
ச த விட=க  தல�. 

எ)ப+ பழ�பாட�. 
 
தி3வாN� அரெநறி, தி3வாN�� P=ேகாயி�, தி3வாN�� பரைவ(�ம�டளி 
எ)ற ேதவார  தல=கைள உைடய ஊ�. நமிந9திய'க5 சமண� ெபா3&டாக நீாி� 
விள�ெகாி த ஊ�. விற)மி�டா� தி3�பணி ெச>த தல�. கழ�சி=க நாயனா� 
� தி ெப�ற தல�. 
------------- 
 
8. 8. 8. 8. தி"வர$க�தி"வர$க�தி"வர$க�தி"வர$க�    
 
கர=க5 நாபி6 ெசF=கமல� 
        கா&ட வ'வ� கா�கா&ட 
அர=க நக�வா> ந�ெப3மா) 
        அம�9தா� எ)ப+ அறியாேரா 
தர=க ேவைல இல=ைகய�ேகா) 
        தன�7� �விேயா� த=க&7� 
வர=க5 த3�ைவ 79த�அ)ேறா 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
ஒ3கா� பிரம) தி3மாைல ேநா�கி  தவமி39தா). அவ� 8�மாவதாரமாக  
ேதா)றி� பிரணவ ைத(�, அ&டா�கர ைத(� உ6சாி�க அ3ளினா�. பிரம) 
அCவா1 ெச>ய� கா�வ�ண) ேகாயி� ேதா)றிய+. ெச)1 வண=கிய பிரம) 
மீ�4� பைட��  ெதாழி.� ஈ4ப&டா). 
 
இ&�வா7 ேதவேலாக� ெச)1 மணிவ�ணைன� ெகாண�9+ அேயா தியி� 
தாபி தா). 
 
த�ம�பிர� எ)?� ேசாழ) அ� மணிவ�ண� ெப3மாைன6 ேசாழநா&'� 
தாபி�க  தவமி39தா). இராவண ச�மார தி�7� பி) இராம) அேயா தியி� 
அ�வேமத யாக� ெச>ைகயி� ெச)1 வ9த ேசாழ) த�ம�பிர� ேசாணா4 வ9+ 
தி3வர=க நகைர எழிLற6 ெச>தா). 
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Mடண) அேயா தியி.39+ அர=கநாத� ெப3மாைள ஆ)மா� த G� தியாக� 
ெப�1 இல=ைக ெகா�4 ெச�ைகயி� தி3வர=க� ச9திர �&கரணி� கைரயி� 
ைவ +� Pசி தா). ேசாழ ம)ன) அ�ேபா+ ஒ)ப+நா5 விழா� 
ெகா�டா'னா). பி)ன� Mடண) இல=ைக ெச�L� ேபா+ எ4�க �ய)1� 
அர=கநாத� ெப3மாைன எ4�க �'யவி�ைல. அ=ேகேய அவ� 7'ெகா�டா� 
எ)ப+ வரலா1. ஒ)ப+ தீ� த=க5 உ5ள �னித தல�. அர=க� எ)ப+ 
ஆ�1ைட�7ைற. காவிாி, ெகா5ளிட தி�7 இைட�ப&ட தல�. 
-------- 
 
9. 9. 9. 9. ந%ல&யா�ந%ல&யா�ந%ல&யா�ந%ல&யா�    
 
Pமா+ இ3�7� ப��+ளவ� 
        �யமா� உ9தி P தமைற� 
ேகாமா) தி3 தா5 மல�உதி த 
        7ண ேதா� ச�X  திர7ல ேதா� 
ஆமா1 உலகி� ப�Lயி��7� 
        அைனய ெகாFமீ தியி)அளி�7� 
மாமா+ உைறேசா ழிய�வா�A 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
தி3மா.) உ9தியி� உதி த பிரமனி) கா�களி� ேதா)றிய ந�ல'யா� 
ேவளாள�க5. அ6 ேசாழிய ேவளாள�க5 உழவா� உலக� கா�கி)றன�. 
(ேவளாள�க5 ச�X திர� எ)1 இ=7 7றி�க�ப&45ளன�). 
---------------  
 
10. 10. 10. 10. ேவளாள�ேவளாள�ேவளாள�ேவளாள�, , , , காவிாிகாவிாிகாவிாிகாவிாி    
 
நீதி தைழ த ம)னவாி) 
        ெந'ய ேசாழ) நிைற9தெகாF 
மீதி தைழ த மைனவா��ைக 
        ேவளா� 7'யா� ேசாழியேர 
Pதி தைழ த பலநதியி� 
        ெபா)னி நதிேய Pமியி�P 
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மா+ தைழ த ம�டல தி� 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
உலக ம)னாி� நீதியி� சிற9தவ�க5 ேசாழம)ன�. அவ� நா&4 உF7'களா� 
ேவளாள�க5 மிக6 சிற9த வா�Aைடயவ�க5. அவ�க5 ந�வா�A�7� காரணமா> 
அைம9+ பல நதிக@& சிற9த காவிாியா1. 
 
பர��நீ�� காவிாி� பாைவத) �த�வ� 
இர�ேபா� ��ற�� �ர�ேபா� ெகா�ற�� 
உழவிைட விைள�ேபா� 
 
எ)1 ேசாழநா&4 ேவளாளைர இள=ேகாவ'க5 பாரா&4வா� (10 : 148 - 150) 
 
காியவ) �ைகயி?� �ைக�ெகா' ேதா)றி?� 
விாிகதி� ெவ5ளி ெத)�ல� படாி?� 
கா�ெபா3 நிவ�பி� க4=7ர� ஏ�ெறா4� 
X��தி� ெகா�G� ெபய�வள� �ர�ப� 
7டமைல� பிற9த ெகாF�ப� தாரெமா4 
கட�வள) எதிர� கயவா> ெநாி�7� 
காவிாி� �+நீ�. 
 
என� காவிாிைய இள=ேகாவ'க5 சிற�பி + (10:102 - 109) இ+ ‘ெத>வ� 
காவிாியி) தீ+தீ� சிற��’ (10 : க&4ைர 8) எ)பா�. 

உழவ� ஓைத மத7ஓைத உைடநீ�ஓைத த�பத�ெகா5 
விழவ�ஓைத சிற9தா��ப நட9தா>வாழி காேவாி 

எ)1 காவிாி உழவ��7� பய)ப4வைத இள=ேகாவ'க5 7றி�பா� (7:2:4) 
------ 
 
11. 11. 11. 11. காவிாிகாவிாிகாவிாிகாவிாி, , , , ேசாழ� நா( ேசாழ� நா( ேசாழ� நா( ேசாழ� நா(     
 
எ9த நதிைய� �க�9தாL� 
        இ+கா ேவாி�7 இைணெய)பா� 
எ9த அரைச� �க�9தாL� 
        இவேன ேசாழ�7 இைணெய)பா� 
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எ9த நா&ைட� �க�9தாL� 
        இ+ேவ ேசாணா4 எனஇய�ப 
வ9த விசி&ட� ஓ=கிய+ 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
எ�லா ஆ1கைள� கா&'L� காேவாி சிற9த+. எ�லா அரசாி?� ேசாழ� சிற9தவ�. 
எ�லா நா4களிL� ேசாழநா4 சிற9த+. 
 
த�ணீ3� காவிாிேய தா�ேவ9த) ேசாழேன 
ம�ணாவ +�ேசாழ ம�டலேம 
 
எ)1 க�ப� பா'யதாக� 8ற�ப4� தமி�நாவல� சாிைத� பாட� 81� (25). 
 
�ர� �ழ=7 தாைன Gவ 35@� 
அர�என� ப4வ+ நினேத ெப3ம 
 
எ)1 ேசாழைன� �ற�பாட� பாரா&4கிற+ (35). 
 
ச=க இல�கிய +5 ‘த�ேசாழ நா4’ (�ற. 382), ‘ேசாழ ந�நா4’ (�ற. 67) 
‘ெந4�ேசாழ நா4’ (ப&. 28) எ)1 ேசாழ நா4�, ‘வள�ெகF ேசாழ�’ (71. 116), 
‘மற� ெகF ேசாழ�’ (ந�. 400), ‘ெகா�ற6 ேசாழ�’ (ந�. 10) எ)1 ேசாழ3� பாரா&ட� 
ெப�15ளன�. ேசாழநா&ைட காவிாி நா4 எ)1�, ேசாழைன� காவிாி நாட) 
எ)1� சில�� பாரா&4�. (சில� 1 : 5). 
------ 
 
12. 12. 12. 12. காவிாிகாவிாிகாவிாிகாவிாி    
 
அ=கா� ெபாழிய வ3�ெசFநீ� 
        அந9த ேகா' நதிக@�75 
இ=கா� நதிக5 ஓேரF� 
        இைச�கி� அதிக� ஏழி?�7� 
க=கா நதிேய அதிக�அத) 
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        க)ம� ெதாைல�7� காவிாிேய 
ம=கா அதிக� எ?�நா4 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
பல ஆ1க5 இ3�பி?� அவ�15 ஏF ஆ1கேள சிற�பானைவ. அவ�15 க=ைக 
தைலைமயான+. சிற9த க=ைக(� த) பாவ� தீர� காவிாியி� G�கிய+ எ)1 
81� காவிாி மா)மிய�. 
 
தி3ைவயா�றி� காவிாியி� எறி9த எL�� மல�க5 ஆயின எ)1�, 
தி3��ைலவாயி.� காவிாியி� எறி9த எL�� இர தின=க5 ஆயின எ)1� 
அCவ  தல�ராண=க5 81�. 
 
க=ைகயி� �னிதமாய காவிாி 
 
எ)ப+ ெதா�டர'�ெபா'யா�வா� வா�7 (தி3மாைல. 23), ‘க=ைகயா3ைழ6 
ெச)1 காவிாியாைர வா=கி’ எ)பா� ந6சினா��கினிய� (ெதா�. பாயிர உைர). 
காவிாிநீ� க=ைக நீேர எ)பா� அ'யா��7 ந�லா� (சில�. 10 : 148 - 155 உைர). 
--- 
 
13. 13. 13. 13. எ%ைலக*எ%ைலக*எ%ைலக*எ%ைலக*    
 
ெச�L� 7ணபா� திைரேவைல 
        ெத)பா� ெசழி த ெவ5ளா1 
ெவ�L� ேகா&ைட� கைரவிள=7� 
        ேம�பா� வடபா� ெவ5ளாேற 
எ�ைல ஒ3நா) கி?�காத� 
        இ3பா னா)7� இட�ெபாிதா� 
ம�ல� வா�A தைழ ேதா=7� 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
கிழ�ேக கட�, ெத�ேக ெவ5ளா1, ேம�ேக ேகா&ைட�கைர (மதி5கைர - 
ம+�கைர), வட�ேக வடெவ5ளா1 ஆகியைவ ேசாழநா&4 எ�ைலகளா�. இதைன� 
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கீ�வ3� க�ப� பாட� விள�7� (ேசாழம�டல சதக�. 10 ேம�ேகா5). இதைன 
ஒளைவயா� பாட� எ)1� 81வ�. 
 
கட�கிழ�7  ெத�7� கைர�ர5 ெவ5ளா1 
7டதிைசயி� ேகா&ைட� கைரயா� - வடதிைசயி� 
ஏனா&4 ெவ5ளா1 இ3ப + நா�காத� 
ேசாணா&4�7 எ�ைலஎன6 ெசா� 
 
‘ஏணா&4 ெவ5ளா1’ எ)ற ெதாட3�7 ‘ஏணா&4� ெப�ைண’ எ)ற பாடேபத�� 
உ�4 (ேசாழ) P�வ ப&டய� ப. 228). ெப�ைண�7� ‘ப�ைண’ எ)1 �. 
இராகைவய=கா� பாட� ெகா5வா� (ெப39ெதாைக 2093). ‘காத� இ3ப +நா)7’ 
எ)ப+ தனி�பாட� ப7தி. 
 
26-1-1518-ஆ� ஆ�ைட6 ேச�9த கி3ஷ�ேதவராயனி) ெத)னா��கா4 
மாவ&ட� தி3�ேகாயிZ� வ&ட� ேச9தம=கல� க�ெவ&'� ந4வி�ம�டல� 
உ&பட6 ேசாழநா&') எ�ைல 8ற�ப4கிற+. ‘ெக'ல ஆ�1�7  ெத�7 
ஸ� திர +�7 ேம�7 ெத��7 ெவ5ளா�1�7 வட�7 ேகா&ைட�கைர 
ம+�கைர�7� கிழ�7’ எ)1 8ற�ப4கிற+. (SII VIII - 352). 
---------- 
 
14. 14. 14. 14. ேதவார� தல$க*ேதவார� தல$க*ேதவார� தல$க*ேதவார� தல$க*    
 
ெதா�ைட நா&'� ஆைற9+ 
        ெதாட�9த பா�' பதினா)7 
ெகா�ட� ஈழ� தனி�இர�4 
        ெகா=கி� ஏF +@ஒ)ேற 
த�+ ழாயி) ப��ெதாைடயா� 
        தவள விைடயா� தல�பலA� 
ம�4 பாதி ெந4=ேகாயி� 
        ம3A� ேசாழ ம�டலேம. 
 
ெதா�ைட நா&46 சிவ  தல=க5 ��ப+. பா�' நா&46 சிவ தல=க5 
பதினா)7. ஈழநா&46 சிவ தல=க5 இர�4. ெகா=7 நா&46 சிவ தல=க5 ஏF. 
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+@ நா&46 சிவ தல� ஒ)1. ஏைனய சிவ தல=க5 அைன +� 
ேசாழம�டல ைத6 ேச�9தனேவ. ேசாழநா&'� 190 பாட� ெப�ற தல=க5 
உ5ளன. இைவகைள� பி�ேச��ைகயி� காணலா�. ெதா�ைடநா&'� 32 தல=க5 
உ5ளன. ந4நா&4  தல=க5 22; மைலநா&4  தல� ஒ)1. 
 
ஆ�வா�க5 ம=களாசாசன� ெப�ற 108 திCவியேதச=களி� 40 தல=க5 
ேசாழநா&'� உ5ளன. 
----- 
 
15. 15. 15. 15. அ&யா�க*அ&யா�க*அ&யா�க*அ&யா�க*    
 
ெபாைறயா� தி�ைல வா��னிவ� 
        �க.� ெப3மா) ச�\ச� 
நிைறயா� கைலயா� Pசைலயா� 
        நீல ந�க) �க�6ேசாழ) 
�ைறயா� ஞான  தி3அகவ� 
        ெமாழி9த கபில� �தலாய 
மைறேயா� எவ3� இைமேயாரா> 
        வாF� ேசாழ ம�டலேம. 
 
தி�ைல நடராச3�7� பணிவிைட �ாி(� தி�ைல Gவாயிரவ�, �க.� ெப3மானான 
தி3ஞானச�ப9த�, ச�'ேக�வர�, Pசலா� நாயனா�, நீலந�க நாயனா�, ேசாமாசி 
மாற நாயனா�, ஞான  தி3அகவ� பா'ய கபில� �த.ய ேவத� வ�ல அ'யாரான 
மைறேயா� பல� ேசாழநா&'� வா�9தன�. இ=7 அ9தண� மரைப6 ேச�9த சில� 
8ற�ப&45ளன�. Pசலா� ெதா�ைட நா&'ன�. 
--- 
 
16. 16. 16. 16. தி"மட$க*தி"மட$க*தி"மட$க*தி"மட$க*    
 
ேசணா� பாிேய 1�ெபாிேயா� 
        ெத>வ� ப'ம� பத�ைவ ேதா� 
ேகாணா நிைலைம மாணி�க� 
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        8 த� காைள� 73ராய� 
Pணா� ைசவ ராய35ளா� 
        ெபா)ன= கிாியி� �ாிமட�� 
மாணா� க3�X� தி3இ3�� 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
காிகா� ெப3வள தா) வடநா4 யா திைர ெச)1 தி3�பிய கால +ஐ9+ 
மடாதிபதிகைள அைழ + வ9தா� எ)ப�. அவ�க5, 
 
பாிேய1� ெபாிேயா� 
ெத>வ� ப'ம� பத� ைவ ேதா� 
மாணி�க� 8 த� 
காைள� 73ராய� 
ைசவராய� 
 
என�ப4வ�. இவ�க5 மாணா�க�க5 Xழ இ3�ப�. இவ�க5 ‘ஐ9+ ெகா தா�’ 
என�ப&டன�. இவ�க5 தைலைம  தல� தி3விைடம3D� ஆகலா�. 
தி3விைடம3D� ம3தவாண� மாணி�கவாசக�7  தி3வ' தீ&ைச அளி தா�. 
இதைன, 
 
இைடம3+ அதனி� ஈ�ட இ39+ 
ப'ம� பாத� ைவ தஅ� பாி�� 
 
எ)ற அவ� வா�கா� அறியலா� (2:75-76). இ�மடாதிபதிகளி) வாாி�தார�க@& 
சில� இ)1� தி3விைடம3Dாி� உ5ளன� எ)ப�. 
----------- 
 
17. 17. 17. 17. சிவ+�,� ெகாைடசிவ+�,� ெகாைடசிவ+�,� ெகாைடசிவ+�,� ெகாைட    
 
எ9த� 7ல தி� பிற9ேதா3� 
        இர�ேபா� கர தி� ஈவத�லா� 
அ9த� கடA5 மாேன9+� 
        அ=ைக ஏ�ப அளி த+�ேடா? 
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சி9ைத�7 இனிய ேசாழியேர 
        சிவ)பா� அளி த சீ� தியினா� 
வ9தி  தி4�ேப� ெப19ேதச� 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
எ� 7ல தி� பிற9தவ�களாக இ39தாL� அவ�க5 இரவல� ைகயி� ஈவேத உலக 
மர�. மாைன ஏ9தி(5ள சிவெப3மா) தி3�கர=களிேலேய ெகாைட அளி த 
ெப3ைம ேசாழநா&4 ேவளாளைரேய சா3�. 
--- 
 
18. 18. 18. 18. மான�க/சாற�மான�க/சாற�மான�க/சாற�மான�க/சாற�    
 
அ�சா+ அ'க5 ப�சவ'�7 
        ஆ�எ)1 உைர�ப அ'வண=கி 
ந�சா� விழி�ெப� �+மண தி� 
        ந)னா5 �' த ந1=89த� 
ெந�சா� மகி�6சி (ட)அாி9+ 
        நீ&' உலகி� நீ�டெகாைட 
ம�சா� மான� க�சாற) 
        வா�வா� ேசாழ ம�டலேம. 
 
க�சா1 எ)?� ஊாி� மான�க�சாற� எ)பவ� வா�9+ வ9தா�. ெந4நா5 
மக�ேபறி)றி இைறய3ளா� ெப� மகெவா)ைற� ெப�றா�. அவைள6 சிற��ட) 
வள� +வ9தா�. அ�ெப�ைண ஏய�ேகா) க.�காம3�7 மண� ேபசின�. 
 
தி3மண தி�7 �த�நா5 அ'யா� வ'வி� வ9த சிவெப3மா) மான�க�சாற� 
மகளி) கா�ெம) 89தைல� க�4 த) ப�சவ' எ)ற P]L�7 ஆ7� என� 
ேக&டா�. த) உைடவாளா� மக5 89தைல அாி9+ நீ&'னா�. அ�ேபா+ அ'யா� 
மைற9தா�. சிவெப3மா) மழவிைடேம� கா&சி த9தா�. 
------------- 
 
19. 19. 19. 19. இைளயா1,&மாற�இைளயா1,&மாற�இைளயா1,&மாற�இைளயா1,&மாற�    
 
இைளயா) இைளயா) 7'மாற) 
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        இரவி� ெதறி9த �ைளவாாி 
�ைளயா அ�தி) அ�தளி�ப 
        ��க� ெப3மா) பசிதீ�9ேத 
கிைளயா விைடேம� ேதா)1தL� 
        ேக' லாத பத�ேச�9ேதா) 
வைளயா மகிைம பைட தத)ேறா 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
இைளயா)7' எ)?� தல தி� ேதா)றிய மாற) எ)பா� சிவப�தி 
மி�7ைடயவராக  த� ெச�வ ைதெய�லா� சிவ த)ம திேலேய ெசலவழி + 
ஏைழயானா�. 
 
ஒ3நா5 சிவெப3மா) மைழெபாழிய6 ெச>+ அ'யா� வ'வி� மாற) இ�ல� 
வ9தா�. அவைர வரேவ�1 இ3�க6ெச>+ த) +ைணவியாைர வினவினா�. 
மைனயா&' அ)1 விைத த ெந��ைனைய நிைனAப4 தினா�. 
 
இைற8ைட ெகா�4 ந5ளி3ளி� கா.னா� வழிதடவி6 ெச)1 ெந��ைள வாாி� 
ெகாண�9+ மைனவியிட� ெகா4 தா�. அ�ைமயா� அதைன வா=கி ேச1 நீ�கி 
வ1 + அாிசியா�கி6 சைம + அ'யவ��7� பைட�க எ�ணி எF�பின�. அ=7 
ேசாதி ேதா)றிய+. சிவெப3மா) ம'விைடேபா� கா&சி த9தா�. இைளயா)7' 
பா�' ந&4  தல� எ)1� 81வ�. 
---- 
 
20. 20. 20. 20. அாிவா2டாய�அாிவா2டாய�அாிவா2டாய�அாிவா2டாய�    
 
8.�7 அ1 த ெந�லாிசி 
        7ழ9ைத� கீைர மாவ4A� 
சால� கமாி) இைட�கவி� த 
        தாய) ஊ&' தைனயாிவா5 
ேம.&4 அ1�ப மாவ4வி) 
        விேட� விேடெல)1 ஒ.�ழ=க 
மாL�7 அாிய பத�ேச�9ேதா) 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
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கணம=கல� எ)?� ஊாி� வா�9த தாய� எ)பா� ெச9ெந�.� ந�லவ�ைற 
அ�தா�கி ��றாத கீைரைய(�, மாவ4ைவ(� ேச� + அ�தா�கி இைறவ?�7� 
பைட + வ9தா�. அவ� ெச�வ� எ�லா� அழி9த+. 8.�7 ெந� அ1 + 
வா�9தேபா+� ேம�க�டவா1 இைறவ?�7� பைட + வ9தா�. 8.�7 ேவைல 
கிைட�காத ேபா+ நீைர ம&4� உ&ெகா�4 பைடயைல நி1 தாம� ெச>+ 
வ9தா�. 
 
ஒ3நா5 கா� இடறி ெவ'�ெபா)றி� நிேவதன� ெபா3ைள6 சிதறவி&டா�. 
இதனா� வ39திய தாய� அாிவாளா� கF ைத அ1 +� ெகா5ள �ைன9தா�, 
அ�ேபா+ மாவ4 க'�7� ஓைச(� உ�O� ஒ.(� எF9த+. சிவெப3மா) 
ேதா)றி  தாிசன� த9தா�. 
 
கணம=கல� இ)1 க�ண9த=7' என வழ=7கிற+. அ=7 அாிவா5 தாய 
நாயனா3�7� ேகாயி� உ5ள+. 
--- 
 
21. 21. 21. 21. ஏய�ேகா1 க4�காம�ஏய�ேகா1 க4�காம�ஏய�ேகா1 க4�காம�ஏய�ேகா1 க4�காம�    
 
ஆ(� நீதி6 �9தரனா� 
        அ4 + வரL� ஆ=7இற9த 
Dய உயி3� பைட ெதF9+ 
        Xைல தவி� + ேதாழைமேச� 
ஏய� ேகா)ந� க.�காம) 
        இ�வா�� ைகயினீ4 எழி�நா4 
வாயி� நீ4 மணிமாட� 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
ெப3ம=கல� எ)?� ஊ3�7 உைடயாரா>6 ேசாழ) பைட  தைலவரா> 
வா�9தவ� ஏய�ேகா) க.�காம�. சிவெப3மா) �9தர� ெபா3&4  D+ ெச)ற 
நிக�6சிைய� ேக5வி(�ற க.�காம� �9தர� மீ+ ெவ1��� ெகா�4 வா�9தா�. 
 
�9தர�பா� க.காம3�7 அ)� உ�டா�க நிைன த சிவெப3மா) 
க.�காம3�76 Xைல ேநாைய உ�டா�கினா�. அ)றி(� இ9ேநா> 
�9தரராேலேய தீ3� எ)றா�. இைறவ) �9தர3�7� க&டைளயிட அவ3� வ9தா�. 
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�9தர� வ3வைத� ேக5வி(�ற க.�காம� வாளா� வயி�ைற� கிழி +� ெகா�4 
இற9தா�. க.�காமாி) மைனவியா� (மான� க�சாற� மக5) அழாம� �9தரைர 
வரேவ�1 உபசாி தா�. நைடெப�ற நிக�6சிைய� ேக5வி�ப&ட �9தர� ஏய�ேகா) 
க.�காமைர உயி��பி தா�. இ3வ3� ெந4=கால� ந�ப�களாக வா�9தன�. 
-------------- 
 
22. 22. 22. 22. ேகா2�4யா�ேகா2�4யா�ேகா2�4யா�ேகா2�4யா�    
 
+தி�7� பரம) ெபா35கவ�9த 
        ��ற� அைன +� �ட�வாளா� 
கதி�7� ப'ேம� அற�க�டா� 
        கயிைல� கிாி(� காணிெகா�டா� 
7தி�7� �+நீ� நா&'ய தா) 
        7'ேவ ளாள� ேகா&�.யா� 
மதி�7� மரேபா� ெப1�காணி 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
தி3நா&'ய தா) 7'யி� வா�9த ேவளா�7ல6 ெச�வரான ேகா&�.யா� 
ேசாழன+ பைட தைலவரா>  திகழ9 ◌ா�. ஒ3�ைற ேபா��கள� ெச�ைகயி� 
அவ� த� ெந�ெல�லா� சிவெப3மா) அ�+ப'�7 ஆகெவன ெந�8&'� 
அைட + ைவ + அதைன ஒ3வ3� ெதாட�8டா+ எ)1 8றி6ெச)றா�. 
 
ேகா&�.யா� ேபா��கள� ெச)றபி) ப�ச� வரேவ தி3வ�+ப' ெந�ைல 
இ�கால + எ4 +� பய)ப4 தி� ெகா�4 பி) தி3�பி� ெகா4 + விடலா� 
என� 8றி உைட + உறவின� ெந�ைல எ4 +6 ெசலவழி + வி&டன�. 
 
தி3�பி வ9த ேகா&�.யா� பாிசி� ஈவதாக அைனவைர(� அைழ + வா@�7 
இைரயா�கினா�. ேகா&�.யா� வாளா� இற9தைமயா� அைனவ3� 
ேகா&�.யாேரா4 சிவபத� அைட9தன�. 
---- 
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23. 23. 23. 23. சி$க&யா�சி$க&யா�சி$க&யா�சி$க&யா�    
 
உைரெச> ேகா' கீ� தியி?� 
        ஒ)ேற அைம(� உய�சீ� தி 
தைரெச> நீதி� ேகா&�.யா� 
        த9த மகேள த)மகவா>� 
பர�� ஊர) ேதவார� 
        பதிக� ேதா1� பதி த�க� 
வாிைச உைடய சி=க'யா� 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
�9தர� தலயா திைர ெச>யெவ)1 எ�ணி  தி3நா&'ய  தா)7'ைய அைட9த 
ெபாF+ ேகா&�.யா� அவைர வரேவ�1 உபசாி தா�. தா� அ3ைமயாக 
வள� +வ9த சி=க'யா�, வள�பைகயா� எ)?� இ3 மகளிைர(� �9தர��7 
மக&ெகாைடயாக அளி தா�. அவ�கைள  த� ம'மீ+ இ3 தி  த� மகளிராக� 
பாவி தா�. �9தர� த�ைம அC��� பதிக தி� ‘சி=க'ய�ப)’ எ)1 அைழ +� 
ெகா�டா�. 
----- 
 
24. 24. 24. 24. 5ைனய(வா�5ைனய(வா�5ைனய(வா�5ைனய(வா�    
 
Mடா� ெதாைட�7� பைட�7�இவ) 
        ேமேலா) எ)ன ேவ9த3�7  
ேதடா� வ.யா� எ�ணாைர6 
        ெச7 +� பைட த ெசF�ெபா)எலா� 
நீடா+ அளி + �ைனய4வா� 
        நீ_� அம�9+ ெநறிேச�9தா� 
வாடா+ இ3�7� அரசி3�� 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
நீ4� எ)?� தல தி� அவதாி த �ைனய4வா� எ)பா� த�ைம வ9+ ஒ தாைச�7 
அைழ�பவேரா4 ெச)1 பைகவைர ெவ)1 அதனா� கிைட த ெச�வ� 
�Fவைத(� ஈச?�7�, ஈச) அ'யா3�7ேம ெசலவழி +� பரகதி அைட9தா�. 
---------------- 
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25. 25. 25. 25. ெச"��ைணயா�ெச"��ைணயா�ெச"��ைணயா�ெச"��ைணயா�    
 
த�ைச� பதிவா� ெச3 +ைணயா� 
        தட9ேத� வளவ) த)மைனயா5 
ெகா�ச + ஒ3P வ9ெத4�ப� 
        7ைற தா� நாசி� 7ணம)ேற 
மி�ச� ப4வா5 ஆ�ைமயி?� 
        ேவளா� ைமயி?� ேம�பா4 
ம�சி� 7லA� இள�ேசாைல 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
ம3க� நா&4  த�ைசயி� வா�9த ேவளா�7ல6 ெச�ம� ெச3 +ைணயா� 
தி3வாN� வ9+ தி3�ப5ளி தாம� ஆ�7� பணியி� ஈ4ப&'39தா�. (இ  த�ைச 
தைலநக� த�ைசயி) ேவறான+) 
 
ஒ3நா5 ப�லவ ம)ன) சி=க�ெப3மா5 மைனவியா� இைறவைன வண=க 
வ9தா5. தி3�ப5ளி தாம ம�டப தி) கீ�� கிட9த ஒ3 மலைர எ4 + �க�9+ 
பா� தா5. அதைன�க�ட ெச3 +ைணயா� சிவெப3மா) தி3ேமனி�7 ஏ1� 
மலைர �க�9த அவ5 G�ைக அ1 தா�. �த� அ'யி� வளவ) எ)ப+ ப�லவ) 
எ)1 இ3 த� ேவ�4�. 
 
க'+ ��றி ம�றவ5த) 
        க3ெம) 89த� பி' தீ� +� 
ப'யி� M� தி மணிG�ைக� 
        ப�றி� பரம� ெச>யசைட 
�'யி� ஏ1� தி3�Pம� 
        டப + மல�ேமா9 தி4G�ைக  
த'வ) எ)1 க3வியினா� 
        அாி9தா� தைலைம  தனி ெதா�ட� 
 
(ெபாிய�ராண�, ெச3 +ைண நாயனா� - 5) 
---------- 
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26. 26. 26. 26. ச�தியா�ச�தியா�ச�தியா�ச�தியா�    
 
பாி�ச ேவட� தி3நீ1 
        தாி ேதா�� �க�9+ பணியாம� 
ெதாி�ச வா>ைம அ'யாைர6  
        சீறி இக�9த ெச9நாைவ 
அாி�ச Mர விரத��1� 
        அடலா� ச தி யா�அம�9த 
வாி�சி T3� தைழ +ள+ 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
வாி�சிT� எ)?� ஊாி� ச தியா� எ)?� ஓ� அ'யவ� வா�9+ வ9தா�. தி3நீ1 
ேவட� அணி9தாைர� பணிவா�. சிவெப3மாைன இழிவாக� 81வா� நாைவ� 
பி' + இF + அ1�7� இய�பின�. வாி�சிT� - இாி�சிT� எ)ற ெபய3ட) 
தி3வாN��7 அ3கி� உ5ள+.  
 
அ த� ஆகிய அ=கண� அ)பைர 
இ த ல தி� இக�9+இய� ���ைற 
ைவ த நாைவ வாி9தாி ச தியா� 
ச தி யா�எ?� நாம� தாி +ளா� 
(ெபாிய�ராண�, ச திநாயனா� - 3) 
-----------------  
 
27. 27. 27. 27. ஞான�பிரகாச�ஞான�பிரகாச�ஞான�பிரகாச�ஞான�பிரகாச�    
 
பக�9த கமைல  தியாேகச� 
        ப�சா� கர தி) பய)அறி9த 
திக9த 73வா யிர�ரப9த� 
        ெச>த 7ரவ) தி3வாN� 
உக9த ஞான� பிரகாச) 
        உ�ைம� 73வி) உய�7ல ேதா� 
மகி�9த வா�A ப)னா@� 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
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தி3வாNாி� ைசவ ஆ6சாாிய� பர�பைரயி� சித�பரநாத ேதசிக� எ)பவ3�7 
மகனாக  ேதா)றியவ� ஞான�பிரகாச�. அவைர� கமைல ஞான�பிரகாச� எ)ப�. 
இவ3�76 சீட�க5 பல�. அவ35 ஒ3வ� ம+ைரய�பதி ஞானச�ப9த�. அவ� 
சீவி�.� Dாி� ��பிரமணிய பி5ைள எ)ற சிவேநய6 ெச�வ3�7� 
மீனா&சிய�ைம எ)ற ெம�.யலா3�7� மகனாக  ேதா)றியவ�. அவ� த)73 
ஞான�பிரகாச� மீ+ ‘ஞான�பிரகாச மாைல’ எ)?� :ைல� பா'(5ளா�. அ9:� 
‘ப�டார� க. +ைற’ எ)1� 8ற�ப4�. ஏ�கனேவ ம+ைர6 ‘ெசா�கநாத�’ 
க. +ைற எ)?� :ைல� பா'யி39தா�. 
 
ஆரா� பைக�கி?� ஆரா� நைக�கி?� ஆவ+�ேடா 
சீரா� கமைல(5 ஞான� பிரகாச)எ) சி9ைத(5ேள 
ேபரா தி39+ சிவா? பவ9தர� ெப�றதினா� 
வாரா+ ெச)ம�� ேபாகா+ ேபாி)ப வாாி(ேம 
                         (ஞான�பிரகாசமாைல - 13) 
 
எ)ப+ ஞானச�ப9த� பா'ய ஞான�பிரகாச மாைலயி� ஒ3 பாடலா7�. 
 
ஞான�பிரகாச� மரபின� ஆ�4ேதா1� ஐ�பசி மாத� கி3`ண ப&ச ச`'யி� 
இவ3�7� 73Pைச விழா நட +கி)றன�. ைசவ உலகி� பல� ஞான� பிரகாச� 
எ)1 ெபய� P�45ளன�. கமைல (தி3வாN�) ஞான�பிரகாச� எ)?� இவ� 
ப�சா�கர தி) பய) அறி9தவ�. பல :�கைள இய�றியவ�. தியாகராச� ப5@ 
எ)ப+ அவ�றி� ஒ)1 (சதக� 91). இவ3ைடய உ3வ6சிைல தி3வாN� வட�7 
இராச ேகா�ர Eைழவாயி.) கீ��ற� உ5ள+. 
 
கமைல ஞான�பிரகாசரா� ‘அ35 ஒளி வழ=7� 73நாத�’ எ)1 8ற�ெப�1  
தி3மயிலா4+ைற�7� கிழ�ேக வி�வ வனமா> விள=கிய காவிாி� கைரயி� உ5ள 
த3ம�ர தி� ெச)1 அ39தவ� ெப3�கி வாழ ஞான�பிரகாசரா� ஞானச�ப9த� 
அ?�ப�ப&டா�. அவ� 73ஞானச�ப9த� ஆனா�. அவேர த3ைமயாதீன �த�வ� 
73ஞானச�ப9த� ஆவா�. 
 
நாைக காயிேதமி�ல  மாவ&ட +6 சி�க� நவநீேத�வர� ேகாயி� க�ெவ&4 Gல� 
த3ைம �த�வ� 73ஞான ச�ப9தாி) ஆசிாிய� கமைல ஞான�பிரகாச3�7 கி.பி. 
1560இ� த�ைச நாய�க ம)ன� ெசCவ�ப நாய�க� கால தி� 
கி3`ணமாராைசய) எ)பா� உ தரA�ப' பரேதசி � திைர(�, கண�ெகF +� 
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அைம +� ெகா5@�ப' ச�வ மானிய� அளி�க�ப&டைத அறிகிேறா� (ARE 104 of 
1911). 
 
இ�க�ெவ&')ப' சி�க�, வட7', ேவாடா6ேசாி �த.ய சில ேகாயி�க&7 கமைல 
ஞான�பிரகாச� ேம�பா�ைவயாளராக நியமி�க�ப&டா� எ)பைத அறிகிேறா�. 
தி3வாN� ஞான�பிரகாச� ப�டார� என� க�ெவ&4� 7றி�கிற+. க�ெவ&'� 
விசயநகர ம)ன� சதாசிவேதவமகாராய� ெபய� 7றி�க�ப4கிற+. 
 
கமைல ஞான�பிரகாச� இய�றிய தி3மழபா'� �ராண ஏ&') Gல� அ9:� கி.பி. 
1566இ� பாட�ப&டதாக  ெதாிகிற+. எனேவ கி.பி. 1560 வா�கி� த3ைம ஆதீன 
�த�வ� அ3ளா&சி ெதாட=கினா� எ)ப+ உ1தி�ப4கிற+. 
 
வாைழய' வாைழெயன அ6 சீ�மி7 மரபி� மகாச9நிதானமாக எF9த3 இ)1 
அ3ளா&சி �ாிபவ�க5 தவ தி3 ச��க ேதசிய ஞானச�ப9த பரமா6சாாிய 
�வாமிக5 அவ�க5 ஆவா�க5. 
------ 
 
28. 28. 28. 28. க�7ைடய வ*ள%க�7ைடய வ*ள%க�7ைடய வ*ள%க�7ைடய வ*ள%    
 
ப5ள ம.யா� க.(லகி� 
        பரம) உ3வா>� பணி9ேதா3�7  
உ5ள ப'V+ எனஉண� தி 
        உலவா � தி உற�கா&'� 
க5ள மதவ� இ35க'9+ 
        காO� காழி� க�Oைடய 
வ5ள� க3ைண ெச(�Xழ� 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
தி3ஞான ச�ப9தர+ தி3வ35 ெப�16 சீ�காழியி� ெபாிய அEPதிமானாக 
வா�9தவ� க�Oைடய வ5ள�. உலகி� இைறவைன� பணி(� ெம>ய)ப3�7 
� திைய� கா&4� ஞான ேநா�கா> இைச9த க�Oைடைம ப�றி இவ� 
க�Oைடய வ5ள� என�ப&டா�. இவ� இய�றிய :� ஒழிவிெலா4�க� 
எ)பதா7�. 
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இவ� வழிவ9ேதாரா� ஆள�ெப�ற அறிA :�க5 வ5ளலா� சா திர=க5 என 
வழ=க�ப4கி)றன. 
-------- 
 
29. 29. 29. 29. அ�பலவாண ேதசிக�அ�பலவாண ேதசிக�அ�பலவாண ேதசிக�அ�பலவாண ேதசிக�    
 
ஒ3வா மFமா) இடெமா3வி 
        ஒ3மா னிடெம> உ3 தா=7� 
அ3ளா கர)அ� பலவாண�7 
        அ)� ெப1�ஆ வ4+ைறவா� 
த3வா� ெகாைடேச� இராம.=க 
        சாமி தைழ த ச9நிதியா) 
ம3வா� பணிP= கயிலாய� 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
தி3�ைகலாய பர�பைர  தி3வாவ4+ைற ஆதீன தி� அ3ளா&சி ெச>(� 
தைலவராக எF9த3ளியி39தவ� அ�பலவாண ேதசிக� சிவெப3மானிட� 
அ)�P�4 அ6சிவ) மானிட உ3வ9தா=கிய+ ேபா� அவ� வா�9தா�. 
தி3வாவ4+ைற ஆதீன தி) அ)ப� 7ழா +5 இராம.=க�வாமி எ)பவ� அ=7 
வா�9+ வ9தா�. 
 
அ�பலவாண� G)றா� ப&ட தி� 15-ஆ� :�றா�'� எF9த3ளியி39தவ�. 
அவைர அ4 த அ�பலவாண� இ9:லாசிாிய3�7� பி�கால + 1770 - 1789-இ� 
வா�9தவ�. 
---- 
 
30. 30. 30. 30. ெப"/ெச%வ�க*ெப"/ெச%வ�க*ெப"/ெச%வ�க*ெப"/ெச%வ�க*    
 
உைடயா� 7ல தி� பலவைக(� 
        உய�ேவ ளாள� பலவைக(� 
7ைடயா� 7ல தி� பலவைக(� 
        ேகானா� 7ல தி� பலவைக(� 
அைடய வாயி� உைடயாரா>& 
        அளேக சைன�ேபா� அ3=கட.) 
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மைடயா� ெச�வ� ெபாிதாக 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
உைடயா�, ேவளாள�, 7ைடயா�, ேகானா� ஆகிய பல 7'யி� பல வ5ள�க5 
7ேபரைன� ேபா� ெப3� ெச�வ� ெப�16 ேசாழநா&'� வா�9தன�. 
 
ேமா&ெட3ைம வாவி�க �&4வரா� க)1எ)1 
M&டளA� பா�ெசாாி(� ெவ�ைணேய நா&'� 
அைடயா ெந4=கதA� அ�ச�எ)ற ெசா�L� 
உைடயா) சரராம) ஊ� 
 
எ)றா� க�ப�. சரராம) - சைடய�ப வ5ள� - உைடயா� - பா��கவ 7ல தின�. 
�3திமா?�, மைலயமா?� அவ3ட) ேச�9தவ� ஆவ�. 
--------- 
 
31. 31. 31. 31. ேசா ைடய நா(ேசா ைடய நா(ேசா ைடய நா(ேசா ைடய நா(    
 
ேவழ� உைட + மைலநா4 
        மி7� + உைட + ெத)னா4; 
தா�வி� ெதா�ைட வளநா4 
        சா)ேறா� உைட ெத)1 உைர தத�லா� 
ேசாழ) �விேசா1 உைட ெத)?� 
        +தியா� எவ��7� உயி�ெகா4 + 
வாF� ெப3ைம  தி3நா4 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
மைலநாடாகிய ேசரநா4 யாைனகைள உைடய+. ெத)னாடாகிய பா�' நா4 
� + உைடய+. ெதா�ைட நா4 சா)ேறா� உைடய+. ேசாழ வளநா4 ேசா1 
உைடய+. ேசா1 உயி� ெகா4�பதா� எ�லா நா&ைட(� விட6 ேசாழ நாேட 
சிற9த+. 
 
ேவழ �ைட + மைலநா4, ேமத�க 
ேசாழ வளநா4 ேசா1ைட + - Pழிய�ேகா) 
ெத)னா4 � +ைட + ெத�ணீ� வய�ெதா�ைட 
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ந)னா4 சா)ேறா� உைட + 
 
எ)றா� ஒளைவயா� (ெதா�ைட ம�டல சதக�, ேம�ேகா5 13) ‘உ�' 
ெகா4 ேதா� உயி�ெகா4 ேதாேர’ (மணிேமகைல) ேசா1 எ)பைத அறிAவள� 
எ)1� 81வ�. 
 
32. 32. 32. 32. ேசாழயி�ேசாழயி�ேசாழயி�ேசாழயி�    கீ��திகீ��திகீ��திகீ��தி    
 
க�ட) காிகா ல?�7�' 
        கவி +� காணி பைட ேதா3�  
ெதா�ைட நா&') ந�7'யா>6 
        Xழ அைம9த Dேயா3� 
ப�ைட மEநீ திைய ெதா7 +� 
        பயி)1 வ3�ேசா ழிய�எனேவ 
ம�4 கீ� தி பைட ேதா3� 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
காிகால?�7 �'X&'� காணி பைட தவ�க@�, ெதா�ைட நா&4 ந�7' எ)1 
8ற�ப4பவ�க@�, மE நீதிைய  ெதா7 +� பயி)1 வ3பவ�க@� ேசாழிய 
ேவளாள�கேள ஆவ�. 
------ 
 
33. 33. 33. 33. ஆல/ேசாி மயி�த1ஆல/ேசாி மயி�த1ஆல/ேசாி மயி�த1ஆல/ேசாி மயி�த1    
 
பய9த மைழநீ� ெப>யா+ 
        ப)னீ ரா�4 ப�செம�லா� 
விய9த ச=க  தமிேழா��7 
        ெவCேவ 1தவி வி'9தAட) 
நய9த காைல ெய?� தமிைழ 
        நா&4� +ைரஆ ல�ேசாி 
மயி9த) உய�பா� 'ய)�கழ 
        வ9ேதா) ேசாழ ம�டலேம. 
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ப)னீரா�4 மைழ ெப>யா+ ப�ச� வ9த கால +  தமி�� �லவ�கைள 
ஆதாி தவ) ஆல�ேசாி மயி9த) எ)பா). 
 
‘வ�கட கால தி� E�ைம  தா=கிேயா) யாவ)’ எ)ற பா�'ய�76 ச=க தா� 
8றிய பாட� 
 
காைல ஞாயி1 க4=கதி� பர�பி 
ேவைல(� 7ள?� ெவ'பட6 �வறி  
த9ைதய� ம�க5 �க�பா ராேம 
ெவ9த சாத� ெவCேவ1 அ39தி 
7ண�ள தைன(� ெகா4 + வா�9+ 
கணவைன மகளி� க�பா ராம� 
அறAைர இ)றி மறAைர ெப3கி 
உைரமற9+ ஒF7� ஊழி� கால தி� 
தாயி� லவ��7  தாேய ஆகA� 
த9ைதயி� லவ��7  த9ைதேய ஆகA� 
இ9த ஞால + இ4�க� தீர 
வ9+ ேதா)றின) மாநிதி� கிழவ) 
நீல� ேச3� ெந4மா� ேபா�பவ) 
ஆல� ேசாி மயி9த) எ)பா) 
ஊ3� ேகணி நீேர ேபால 
த)7ைற ெசா�லா) பிற�பழி உைரயா) 
மற9+� ெபா>யா) வா>ைம(� 7)றா) 
இற9த ேபாகா+ எ=கைள� கா தா) 
வ39த� ேவ�டா வFதி 
இ39தன� இ39தன� இட�தீ�9 தனேம 
 
எ)பதா7�. 
 
‘மயி9த)’ எ)பத�7 அயி9த) எ)ற பாட�� உ�4. (ெப39ெதாைக 1391). இ=7 
8ற�ப4� பா�'ய நா&4� ப�ச� இைறயனா� களவிய� 81� ‘ப)னீரா�4 
வ�கட�’ ஆகலா�. 
 
ப)னீ ரா�4 பா�'ந) னா4 
ம)?யி� ம'ய மைழவள� இற9த+ 
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என மணிேமகைல(� இ�ப�ச ைத� 81� (14:-55-56) ஆல�ேசாி இ)1 
ஆல=7'6ேசாி எ)1 வழ=க� ெப1கிற+. 
 
ேவளாள� உF+�ேபா� உFவி +�ேபா� என இ3வைகயின�. அவ35 
உFவி +�ேபா� ம�டல மா�க@� த�ட  தைலவ3மா>6 ேசாழநா&4� 
பிடவ3�, அF9D3�, நா=83�, நா�3� ஆல�ேசாி(�, ெப3�சி�கL�, 
வ�ல��, கிழா3�, �த.ய பதிகளி�, ேதா)றி ேவ5 எனA� அர� எனA� ப&ட� 
எ>தி ஆ�4 வ9தன� எ)பதா� இCவ5ள� உFவி + உ�ேபா� ஆவ�, 
ேசாழ?�7 உறவின�. 
 
‘ஆல�ேசாி மயி9த), ஊ3�ேகணி நீெரா�ேபா)’ எ)ற ேம�க�ட பாட� 
ெதாடைர ந6சினா��கினிய� ெதா�கா�பிய உைரயி� ேம�ேகா5 கா&'(5ளா� 
(அக . 30). 
------------- 
 
34. 34. 34. 34. க"��ைடயா1க"��ைடயா1க"��ைடயா1க"��ைடயா1    
 
த3�ேபா� வளவ) ெப39தாக� 
        தணி�பா) உழவ) த)னக தி� 
க3�பா� சா1 ெக�'யினி� 
        க.F� தாைர கா&4தலா� 
இ3�பா� �க�நீ க3��ைடயா) 
        எ)1 ேசாழ) �'யைச�ப 
வ3�ேப� ெப1�உ  தம�வா�A� 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
ேசாழ) ஒ3வ?�7 ஏ�ப&ட ெப3� தாக ைத  தணி�பத�காக� க3��6 சா�ைற6 
ேசாழநா&4 வ5ள� ஒ3வ� த9தா�. அவ� ேவளாள35 க3��ைடயா) (க3�� 
உைடயா)) என�ப&டா�. ேசாழநா&46 ேசாழிய ேவளாள35 க3��ைடயா) 
எ)1 ஒ3 ேகா திர� உ5ள+. 
------- 
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35. 35. 35. 35. ,�ைட9�� கிழா�,�ைட9�� கிழா�,�ைட9�� கிழா�,�ைட9�� கிழா�    
 
அ�ட� ஏ1 ெந�மைலக5 
        அன9த ேகா' ெபா)மைலேபா� 
7�ைட ஊர) ஊர?�7� 
        ெகா4 த ெப3ைம 7றியாேரா? 
ெதா�ட� நீள நிைன9தெவ)1 
        +தி�7� கீ� தி6 ேசாழியரா> 
ம�' வாF� 7'யி3�� 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
ஆN� விழாவி) ெபா3&46 �9தர� பரைவயா3�காக� 7�ைடT�� கிழாாிட� 
ெந� மைலகைள� ெப�றா�. அைவகைள எ4 +6 ெச�ல ஆ&க5 இ�ைல. 
ேகாளி.� ெப3மானிட� �9தர� ேவ�ட அவ� Pதகண=கைள அ?�பி ெந� 
தி3வாN��7 வர ஏ�பா4 ெச>தா�. 
 
நீள நிைன9த'ேய) உைன 
        நி தL� ைகெதாFேவ) 
வாளன க�மடவா5 அவ5 
        வா' வ39தாேம 
ேகாளி. எ�ெப3மா) 7�ைட 
        ஊ�சில ெந�L�ெப�ேற) 
ஆளிைல எ�ெப3மா) அைவ 
        அ&'  தர�பணிேய 
 
எ)ப+ �9தர� ேதவார� (7 : 20 : 1) ெபாிய�ராண� ஏய�ேகா) க.�காம நாயனா� 
�ராண� 19 - 20 கா�க. ‘வி�ணிைன அள�7� ெந�.) ெவ��’ எ)1 ேச�கிழா� 
81கிறா�. ‘சில ெந�’ எ)றா� �9தர�. சிவெப3மானி) அள�பாிய ஆ�ற� 
ேநா�கியதாகலா�. தி3�ேகாளி.யி� (தி3�7வைள) மாசி மக ைதெயா&' �9தர� 
ெந�ெப�ற தி3விழா ெகா�டாட�ப4கிற+. 
------------- 
 
36. 36. 36. 36. பரைவயா� ெகாைடபரைவயா� ெகாைடபரைவயா� ெகாைடபரைவயா� ெகாைட    
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M4 ேதா1� ெத3�க5ெதா1� 
        விாிநீ� எ�ைல ேமைடெதா1� 
நீ4 Pத கண�ெசாாி9த 
        ெந�ேபா� எ�லா� ேந�9தவேர 
8' வா3� என�பரைவ 
        8ற �ழ=7� ெகாைட�ர� 
மா4 உய�A நிைலைமய+ 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
தி3வாNாி) M4க5, ெத3�க5, ேமைடக5 எ=7� சிவெப3மானி) Pதகண=க5 
ெந�ைல� ெகா�4 வ9+ ேச� தன. ‘அ)ப�க5 அைனவ3� ேவ�'ய ெந�ைல 
எ4 +6 ெச�Lக’ எ)1 �ரசைற9+ பரைவயா� அறிவி தா�. 
 
வ)ெதா�ட� தம�களி த ெந�க�4 மகி�சிற�பா> 
இ)1உ=க5 மைனஎ�ைல உ&ப4ெந� 7)ெற�லா� 
ெபா)த=7 மாளிைகயி� �க�ெப>+ ெகா5கஎன 
ெவ)றி�ர� அைறவி தா� மி�க�க�� பரைவயா� 
 
எ)ப+ ேச�கிழா� வா�7 [ஏய� ேகா) - 28]. 
 
ெத)மைல  தமி�ஆ Nர� தியாக�எ) ப+தா) Mேணா 
ெபா)மைல ேபாL� ேகாயி� Pைவய� எ�ணி யா35 
மி)மைல ம3=7 வாேளா� ெம�.ய� Mதி ேதா1� 
ெந)மைல ெகா5M� எ)ன நிைற�ர� அைறவி  தாேள 
 
எ)ப+ தி3வாN�� ப)மணிமாைலயி� ஒ3 பா&4. பரைவயா� வா�9த மைன 
தி3வாN�� P=ேகாயி� ெத) ேகா�ர வாயி� ப�க� பரைவயா� ேகாயி� என 
வழ=க�ெப1கிற+. 
------------- 
 
37. 37. 37. 37. !ைர�,ைடயா1!ைர�,ைடயா1!ைர�,ைடயா1!ைர�,ைடயா1    
 
பாதி6 �ைர�கா> கறி�7�ஒ3 
        பாதி6 �ைர�கா> விைர�7�என 
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ஆதி� கடA5 பசிதீர 
        அளி தா5 ஆ=ேக அறஅாி த 
காத� கணவ) மைனவிெயா4� 
        கயிைல காO� கைதXத) 
ஆதி �கL� �ைர�7ைடயா) 
        மரேபா� ேசாழ ம�டலேம. 
 
ேசாழியாி� �ைர�7ைடயா) ேகா திர தி� ேதா)றிய ஒ3வ� க�சJாி� வா�9+ 
வ9தா�. அவ� M&46 �ைர�ெகா'யி� கா> த கா>கைள� க�சJ� 
அ�கினி�ாீ�வர��7 அ��பண� ெச>+ வ9தா�. 
 
கா>மா1� ப3வ தி� விைத�காக ஒேர ஒ3 �ைர�காைய ம&4� வி&'39தா�. ஒ3 
நா5 சிவெப3மா) அ'யா� வ'வி� வ9+ அ)ன� ேவ�'னா�. இ�ல  தைலவி 
நீராட6 ெச)ற கணவ) வர&4� எ)றா5. 
 
அ'யா� தன�76 �ைர�காயி� வி3�ப� இ3�பதாக  ெதாிவி தா�. ஒேர கா>தா) 
உ5ள+. அ+A� விைத�காக விட�ப&45ள+ எ)றா5 �ைர�7ைடயா) 
மைனவியா�. 
 
அ'யா� �ைர�காயி� பாதி விைத�7� பாதி அ'யா3�7� ஆக&4� எ)றா�. 
அ'யா� வா�ைக  த&டமா&டா+ பாதி�காைய அாி9+ ப�7வ� ெச>தா5. நீராட6 
ெச)ற கணவ) வ9தAட) �ைர�கா> அ1ப&'3�ப+ ப�றி வினவினா). 
மைனவி நட9தைத� 8றினா5. கணவ) மைனவி அளி த பதிைல ந�பா+ 
�ைர�காைய அாி9த அவ5 ைகைய அாிய ��ப&டா). அவ5 க�சJ�� 
க�பகவ�.ைய ேவ�'னா5. இைறவி � திெகா4 தா�. 
 
க�சJ�� �ராண தி� இCவரலா1 உ5ள+. அC��� ேகாயி.� இ த�பதிய� 
உ3வ6 சிைலக5 உ5ளன. க�சJாி� சிவெப3மா?�7 இ)1� �ைர�கா> 
நிேவதன� ெச>ய�ப4கிற+. 
 
சீ��7' த)னி� �ைர�7ைட யாென)1 ேதச�எ=7� 
ேப��ெகா@� வா�Aைட ேவளா� 7ல +ஒ3 ெப�ணரசி 
பா�கறி பாதி விைத�7ஒ3 பாதி ப79தளி த 
நீ�6�ைர� கா(த A�க�ச J�வ3 நிமல?�ேக 
        (க�சJ�� �ராண�) 
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-------------- 
 
38. 38. 38. 38. தி":ழிமிழைலதி":ழிமிழைலதி":ழிமிழைலதி":ழிமிழைல    
 
க)னி பாக� Mழியினி� 
        கனிவா> அ�ப� ச�ப9த��7 
அ)ன தான� ெசயேவ�' 
        அளி த ப'�கா� அத�7விைல 
ெச9ெந� மாாி ெகா4�பத�கா6 
        ெசFநீ� இைற +6 ெச>+நல� 
ம)னி வாF� 7'யி3�� 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
தி3நாA�கரச3� தி3ஞானச�ப9த3� ேச�9+ சிலநா5 தல யா திைரைய 
ேம�ெகா�டன�. ேவதாரணிய� �த.ய தல=கைள வண=கி� ெகா�4 
தி3Mழிமிழைலைய அைட9தன�. 
 
அ=7 ப�ச� ஏ�படேவ தி3நாA�கரச3�, தி3ஞானச�ப9த3� தனி தனி 
மட=களி.39+ ெகா�4 சிவெப3மானா� ப'�கா� ெப�1 அ)னதான� 
ெச>தன�. தி3Mழிமிழைல�7 தி3ஞானச�ப9த� 15 பதிக��, தி3நாA�கரச� 8 
பதிக��, �9தர� ஒ3 பதிக�� பா'(5ளன�. Mழி6ெச'க5 உ5ளதா� Mழிமிழைல 
என�ப&ட+. Mழி ஐ:�1வ� இ=7 இைறபணி ெச>கி)றன�. இ3வ3� த=கிய 
மட=க5 தி3Mழிமிழைல வட�7 Mதியி� உ5ளன. ேகாயி.� ேம�கிL� 
கிழ�கிL� ப'�கா� ெப�ற aட=க5 உ5ளன. சி திைர� ெப3 விழாவி� ப'�கா� 
ெப�ற வரலா1 விழாவாக நட த�ப4கிற+. 
----- 
 
39. 39. 39. 39. ேச�தனா�ேச�தனா�ேச�தனா�ேச�தனா�    
 
ஆ>9த �ைறயி) அவி�9த+ணி 
        அவி�9த அ�ைத அவி�9+மன� 
சா�9+ ெசL தி விைடேய1� 
        சைடயா) உாிைம  திற�P�ட 
ேச9த) இட தி� 7ேலா +=க) 
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        ெச)1 பணி9த ெத>Mக� 
வா>9த மகிைம ஓ=கிய+ 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
ேச9தனா� தி3ெவ�காட� எ)?� ப&'ன த'க&7 �த� கண�கராக 
விள=கினா�. ‘ம9திர  தைலைம சா)ற பதி�+ ேச9தனா�’ எ)ப+ ப&'ன தா� 
�ராண� ப7தியா7�. 
 
சிவெப3மானிட� உயி�6சிைற நீ�க ேவ�' ேச9தனா3�7 இைறவ) நா5ேதா1� 
வன தி� விற7 ஒ' தி&4 அCவிற7 வி�றி4� ெபா3ளி� தின� ஒ3 அ'யா3�7 
உணவி4க எ)றா�. ஒ3 நா5 கைள�பா� ெபாதிேசா1 க&'ய +ணி அவி�9+ 
இவ� வாயி� விழ சிவெப3மா?�ேக அ��பண� எ)றா�. 
 
ேசாழ ம)ன) சிவPைச ெச>+ இ1தியி� நா5ேதா1� சில�பி) நாத� ேக&பா). 
ஒ3 நா5 சில�ெபா. ேக&கவி�ைல. கவைலயா> ேசாழ) உற=க6 சிவெப3மா) 
‘ேச9த) இ&ட உணவி�காக6 ெச)றி39ேதா�’ எ)றா�. ேச9தனா� தி�ைல 
தி3Mழிமிழைல, தி3வாவ4+ைற, தி3விைட�கழி �தலாய தல=கைள� 
பா'(5ளா�. அைவ ஒ)பதா� தி3�ைறயி� உ5ளன. 
 
அவி�9த +ணியி� அவி�9த அவிைழ 
அவி9த மன தா� அவி��க - அவி�9தசைட 
ேவ9தனா�7 இ)ன�+� ஆயி�ேற ெம>ய)பி� 
ேச9தனா� ெச>த ெசய� 
 
எ)ப+ தி3�களி�1�ப'யா� (53). இவ� பா'ய தி3�ப�லா�4 ஒ)பதா� 
தி3�ைறயி� உ5ள+. இ�பதிக� தி�ைல நடராச� ேதைர ஓட6 ெச>த+ எ)ப+ 
வரலா1. 
---- 
 
40. 40. 40. 40. ஆைன�பா�க5ைடயா1ஆைன�பா�க5ைடயா1ஆைன�பா�க5ைடயா1ஆைன�பா�க5ைடயா1    
 
�&' லாத கடா�கெளா4 
        �தி3� கவள� கடா�கைள(� 
ெகா&'� ஊ4 க&'வி4� 
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        ேகாமா) அைத(� ெகாைடெகா4 ேதா)  
ப&ட� ஏ1� �க�ஆைன� 
        பா�க� உைடயா) ப�=7'க5 
ம&' லாம� நீ'ய+ 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
ேசாழிய ேவளாள35 ஆைன�பா�க�ைடயா) ேகா திர தி� ஒ3 ெபாிய 
ெகாைடயாளி இ39தா). அவ) எ3ைம� கடா�கேளா4 யாைனகைள(� 
ெகா&'.� க&4� ெச�வ9தனாக விள=கினா). அ6 சீமாைன ஒ3வ) கடா 
யாசக� ேக&க, ேவ�'யவா1 அவ�ைற அளி தா). 
------------- 
 
41. 41. 41. 41. காிகால1காிகால1காிகால1காிகால1    
 
ெச�லா� பணி(� ெச�பிய�ேகா) 
        ெசF=கா விாியி) சிற9தகைர 
க�லா� அைணக& 4த�ேகA 
        க3ம� �' த ேசாழிய�க5 
ப�லா� ேமழி ெந4=ெகா'ைய� 
        பா(� �.யி ெனா4பதி த 
வ�லா� ைமயினா� 7'வா�A 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
காிகா� வளவ) காேவாி�7� கைர க&4�ேபா+ ேசாழிய� மிகA� உதவின�. 
காிகால) ஏவலா� க�லைண க&'யவ�க5. ேசாழிய ேவளாள�க5 த=க5 ேமழி� 
ெகா'ைய6 ேசாழ�த� �.� ெகா'(ட) இைணயாக ைவ தவ�க5. 
 
காிகால) காவிாியி� கைரையேய க�லா� க&4வி தா); அைண க&டவி�ைல 
எ)1� 81வ�. இ�பாட.L� கைர க&'யைதேய க�லைண எ)1 
8ற�ப4கிற+. 
 
ெதா�க க.யி)G வாயிர +  ெதா�]�றி� 
மி�க காிகால ேவ9த?9தா) - ப�க� 
அைல�7� �ன�ெபா)னி ஆ1கைர இ&டா) 
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மைல�7� �ய தா?� வ9+ 
 
எ)ப+ பழ�பாட�. இத)ப' கி.�. 11-இ� கைரக&'ய ெச>தி �ல�ப4கிற+. �த� 
அ'�7 ‘ெதா�க சகனி� ெதாளாயிர +  ெதா�]�றி�’ எ)ற பாடேபத�� 
உ�4 (ெப39ெதாைக - 778) அத)ப' கால� கி.பி. 1068 ஆகிற+. 
 
அ�சி) �'கவி + ஐ�ப + G)றளவி� 
க�சி காேவாி� கைரக�4 - த�ைசயிேல 
எ�ப + G)றளA� ஈ�ட இ39ேததா) 
வி���கா) த��கா� ேவ9+ 
 
எ)ப+ ஒ3 பழ�பாட� (ெப39ெதாைக 779). 
 
உ6ச=ேகா� எ�ேகா� உயர� பதினா1ேகா� 
எ6ச� பிாிவா> இ3ப+ேகா� - த6சளA 
ம�ெகா5ள� ெகா�டேகா� எ�ேகா� வளவ�ேகா) 
க�ெகா5ள� க�ட கைர 
 
எ)ப+ ஒ3 பழ�பாட� (ெப39ெதாைக 2154). 
 
காிகாலைன� 
ெபா)னி� கைரக�ட Pபதி 
எ)1 வி�கிரம ேசாழ) உலாA� [13] 
 
ம�ெகா�ட ெபா)னி� கைரக&ட வாராதா) 
க�ெகா�ட ெச)னி� காிகால) 
எ)1 7ேலா +=க ேசாழ) உலாA� [18] 
 
ெதாF+ ம)னேர கைரெச> ெபா)னியி� 
எ)1 க.=க +� பரணி(� (இராசபார�பாிய� 20) 
 
ஈர37� 
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எ�கைர ெச>யா+ எறிதிைர� காவிாி�7  
த�கைர ெச>த தராபதி 
எ)1 ச=கர ராேச9திர ேசாழ) உலாA� [13] 81கி)றன. 
 
கைரக&ட ஈழ தி.39+ பி' + வ9த ைகதிகைள� பய)ப4 தினா) எ)ப�. 
------------ 
 
42. 42. 42. 42. 5555ைனயதைரய1ைனயதைரய1ைனயதைரய1ைனயதைரய1    
 
�ைன(� 7ழலா5 பாி9தளி த 
        ெபா=க� அ�+� ெபாாி�கறி(� 
அைனய சAாி ராச3�ேக 
        ஆ�எ)1 அ39+� ஆதரவி) 
�ைனய தைரய) ெபா=க�எ)1 
        �79த�7 ஏ1 �+கீ� தி 
வைன(� ெப3ைம எ�ேபா+� 
        வழ=7� ேசாழ ம�டலேம. 
 
Mரேசாழ) கால தி� �ைனயதைரய) எ)?� ஓ� அரசிய� அLவல) 
தி3�க�ண�ர தி� வா�9+ வ9தா). தி3�க�ண�ர� ெசௗாிராச� ெப3மா)பா� 
ேபர)� P�ெடாFகின). ேகாயி� கணிைக ஒ3 திபா� �ைனயதைரய) காத� 
ெகா�ெடாFகினா). எனி?� ஆ�டவனிட +�, அரசாிட +� தவறி�லானா> 
வா�9தா). ஒ3�ைற ப�ச� வரேவ அரசனி) இைற� பண ைத அ'யா��76 
ெசலவி&டா). அதனா� அ9நா&4 அைம6சரா� சிைற�ப4 த�ப&டா). 
�ைனயதைரயனி) காத�கணிைக அவ) அளி�க ேவ�'ய ெப3�ெபா3ைள 
அளி தா5. அைத ஆ&8.�ெக)1 எ4 +� ெகா�டன�. 
 
கணிைக ெசௗAாிராச� ெப3மா5 ச9நிதி ெச)1 இ)ைற�7 ஐ9தா� நா5 எ) 
நாத) வராவி'� நா) இைறவ)�) தீ�பா>ேவ) எ)றா5. இைறவ) ேசாழ) 
கனவி� ெச)1 8ற �ைனயதைரய) வி4தைல ெச>ய�ப&46 சீ3� சிற��� 
ெப�றா). 
 
ஒ3நா5 இ3வ3� 
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பாL� அாி(� ப��பய1� 
        பாக மாக ேவவிரவி 
ஏல� இF+� ச3�கைர(� 
        இ&ட&4 உ�ேபா தி�அ)னா) 
சால ம+ர� எ)னஅைவ 
        சAாி ராச?�ேக த7� 
 
எ)றன�. அ�6சக� காைலயி� ேகாயி� திற9+ பா��க� ெப3மா5 ேமனிெய=7� 
அ)ன� பரவியி39த+. �ைனயதைரய) அ)1�த� அ� பாகேம ெச>+ 
இைறவ?�7 அ�+பைட தா). இ)1� அ+ ெதாட�கிற+. ‘�னிேயாதர) 
ெபா=க�’ எ)ற ெபயாி� இர�டா� கால ைநேவதன� பைட�க�ப4கிற+. ம�க5 
�னீ�ர) ெபா=க� எ)1� அைழ�ப�. 
----- 
 
43. 43. 43. 43. அ�ப�� தாசிஅ�ப�� தாசிஅ�ப�� தாசிஅ�ப�� தாசி    
 
த�ணீ� விரA� காேவாி 
        தா�ேவ9 த?ேம த7�ேசாழ) 
ெப�ணா வா5அ� ப�சில�பி 
        பிற=7 மைலேயா ேம3ெவ)ேற 
எ�ணா� ஒளைவ உைர த�ைற 
        ஏF �வியி� எ�'ைசயி) 
ம�ணா வ+த� டைலேவ.  
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
ஒ3�ைற யா திைரயி)ேபா+ ஒளைவயா� அ�ப� எ)?� ஊ3�7 வ9தா�. 
பசியா� வ39+வதாக� 8றி ஒ3 M&'� உணA ெப�1� கைள��  தீர அCM&4  
தி�ைணயி� ப4 தி39தா�. 
 
அ6 �வாி�, 
 
த�ணீ3� காவிாிேய தா�ேவ9த) ேசாழேன 
ம�ணாவ +�ேசாழ ம�டலேம 
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எ)?� ேநாிைச ெவ�பாவி) ��பாதி எFத�ப&'3�பைத� க�டா�. அ+ ப�றி 
விசாாி தா�. 
 
ஒளைவயா� ப4 தி3�7� M4 ஒ3 தாசி M4 என அறி9தா�. தாசி பாட� 
ெபறேவ�4� எ)1 வி3�பி� க�பாிட� ேவ�ட அவ� ஆயிர� ெபா) 
ேவ�'னா�. தாசி த)னிடமி39த ஐ:1 ெபா)ைன� ெகா4 தா5. க�ப� 
அத�7ாிய பாதி�பா&ைட� பா'� ேபாயின� எ)றன�. அதனா� தாசி உ5ள+� 
ெக&4 ஏைழ ஆயின5 எ)றறி9தா�. அதைன� ேக&ட ஒளைவயா� 
 
ெப�ணாவா5 
அ�ப�6 சில�பி அரவி9த  தா5மல3� 
ெச�ெபா� சில�ேப சில�� 
 
எ)1 ெவ�பாைவ� பா' �' தா�. தாசி வா�A� வள�� ெப�றா5. 
----- 
 
44. 44. 44. 44. க"$க�ணி ேவ*க"$க�ணி ேவ*க"$க�ணி ேவ*க"$க�ணி ேவ*    
 
ேமழி� ெகா'ேச� க3=க�ணி 
        ேவளா� �க�� ேமனியேம� 
ேகழி� மயிL� உ திர தி� 
        கிளரா4 அரவ� கி�கிணி�கா� 
Xழ� பணி9த தியாக3�76 
        ெசா�L� தியாக� ெசாாி9ேதா=7� 
வா�வி� ெபாிேயா) 7'வா�A 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
�)ெனா3 கால தி� தமி�நா&')மீ+ பிற மத தா� பைடெய4 + வ9தன�. பல 
ேகாயி�களி) ெத>வ� ப'ம=க5 பா+கா���காக� பல இட=களி� ஒளி + 
ைவ�க�ப&டன. ஆN�  தியாேகசைர� கிழ�7� ப�க� உ5ள ஓாிட தி� மைற + 
ைவ +� பி) ெகா�4வ3=கா� ப=7னி  தி3விழா வ9த+. 
 
க3=க�ணிேவ5 எ)ற ேவளா�7ல6 ெச�ம� அCவிழாைவ  த) இ��) 
சிற�பாக நட தினா). அ9த இட� இ�ேபா+ ெபாிய திடலாக உ5ள+ எ)ப�. 
----------- 
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45. 45. 45. 45. க�&�, ெந%க�&�, ெந%க�&�, ெந%க�&�, ெந%    
 
ேதனா� ெதாைடயா� பரராச 
        சி=க� ெப3மா) ெச9தமி��7� 
கானா� ெந�.) மைலேகா' 
        க�' நா4 கைரேசர� 
8னா� க�ப� ஆயிர தி� 
        ெகா4ேபா> அளி த ெகாைட தட�ைக 
மானா கர)ச= கர)உைடயா) 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
இல=ைகயி� க�'� ப7திைய� பரராச சி=க) எ)?� அரச) ஆ�4 வ9தா). 
அவ) நா&'� ெப3� ப�ச� ஏ�ப&ட+. அ9நா4 வாழ� ெகாைடயளி�7மா1 
பரராச சி=க) சைடய�ப வ5ளைல� ேக&4� ெகா�டா). ச=கர) எ)பாாி) 
மகனாகிய சைடய�ப வ5ள� ஆயிர� கல=களி� ெந� அ?�பி இல=ைகயி� 
ஏ�ப&ட ப�ச ைத� ேபா�கினா�. 
 
பரராச சி=க) சைடய�ப வ5ளைல 
 
இரAந�பக� ஆகி�எ)பக� இ35அறாஇரA ஆகி�எ) 
        இரவிஎ�திைச மாறி�எ)கட� ஏF�ஏறி�எ) வ�றி�எ) 
மர�த=கிய �ைறைமேபணிய ம)ன�ேபாகி�எ) ஆகி�எ) 
        வளைமஇ)�1 ேசாழம�டல வா��ைககாரண� ஆகேவ 
க3+ெச�ெபானி) அ�பல திேலா� கடA5நி)1 ந'�7ேம 
        காவிாி தி3 நதியிேலஒ3 க3ைணமா�கி� +யிLேம 
த3உய�9தி4 �+ைவய�பதி த=7மானிய ேசகர) 
        ச=கர)த3 சைடய)எ)ெறா3 த3மேதவைத வா�வேத 
 
எ)1 பாரா&'(5ளா). 
---------------  
 
46. 46. 46. 46. காவிாி காவிாி காவிாி காவிாி ----    ேவளாள� எ;சி%ேவளாள� எ;சி%ேவளாள� எ;சி%ேவளாள� எ;சி%    
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வி39+ Eக�ேவா� ைககFவ 
        விள=7� �ன�கா விாிஎ)றா� 
த3�தா> அைனய �க���+ைவ6 
        சைடய) ெகாைடஆ� சா�றவ�லா� 
பாி9தா� எவ��7� எ�ேபா+� 
        பாL� ேசா1� பசிதீர 
வ39தா+ அளி�க வ�லத)ேறா 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
சைடய�ப வ5ள� எ�ேபா+� வி39தின��7�, இரவல�க&7� பாL�, ேசா1� 
பசிதீர அளி தா�. அவ�க5 அைனவ3� வி39+�4 காவிாியி� ைககFவின�. 
எனேவ காவிாி ேவளாளர+ ைககFவிய எ6சி� நீராயி�1 எ)ப�. 
 
இதைன� க�ப� பாட� 
 
ெம>கFவி வ9+ வி39+�4 மீ@மவ� 
ைககFவ நீ�ேமா+� காவிாிேய - ெபா>கFA� 
ேபா�ேவ� சைடய) �+ைவயா) இ�லற ைத 
யா�ேபா�ற வ�லா� அறி9+ 
 
என விள�7கிற+ (இ�பா&4 GவZாி� க�ெவ&டாக ெவ&ட�ப&45ள+). 
ெகா=7ம�டல சதக� இைத  த)னா&4�7 ஏ�றி�81�. 
--------------  
 
47. 47. 47. 47. ப2&ன�பாைலப2&ன�பாைலப2&ன�பாைலப2&ன�பாைல    
 
7ண�கி) மைலேபா� பதினா1 
        ேகா' ெச�ெபா) ெகா4 தவிைல 
இண�7� ஒ3ப& 'ன�பாைல 
        எவ3� �க�த�7 எளிதாேமா 
பண�7)1 அன9த ேம3என� 
        பயி�கா விாி�P� ப&'ன�ேபா� 
மண�7� பதிக5 பலகாO� 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
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க'யZ� உ3 திர= க�ணனா� காிகால) மீ+ ப&'ன�பாைல எ)?� ஒ3 
:ைல� பா'னா�. அத�7� ெகாைடயாக� பதினா1 ேகா'� ெபா) 
ெகா4�க�ப&ட+. அ9:.� �கழ�ப&ட காவிாி�P�ப&'ன� ேபா� �க�ெப�ற 
ஊ� ேவேற+� இ�ைல. 
 
க'யZ� உ3 திர= க�ணனா� ெப�ற பாிைச, 
 
த + நீ�வரா� 73மி ெவ)ற+�  
தFA ெச9தமி�� பாிசி� வாண�ெபா) 
ப ெதா4 ஆ1:1 ஆயி ர�ெப1�  
ப�4 ப&'ன� பாைல ெகா�ட+� 
 
எ)1 க.=க +� பரணி(� (இராசபார�பாிய�, 21), 
 
ேசயெதா3-பா'ய பா�ெகா�4 ப�4 பதினா1  
        ேகா' ப��ெபா) ெகா4 ேதா?� 
 
எ)1 ச=கர ராேச9திரேசாழ) உலாA� (10), 
 
பா'யேதா� வ�சி ெந4�பா&டா� பதினா1 
ேகா'ெபா) ெகா�ட+நி) ெகா�றேம 
 
எ)1 தமி�வி4 D+� [193] �க�கி)றன. 
 
ப&'ன�பாைலைய அர=ேக�றியத) நிைனவாக6 ேசாழநா&'� பதினா1கா� 
ம�டப� ஒ)1 இ39த+. �தலா� மாறவ�ம) �9தர பா�'ய) (1216 - 1244) 
ேசாழநா&')மீ+ பைடெய4 + ேசாழநா&'� அழிA ெச>(�ேபா+ 
ப&'ன�பாைல பா' அர=ேக�றிய நிைனA�காக அைம�க�ப&ட பதினா1கா� 
ம�டப� ம&4ேம எ�சிய+ எ)1 ஒ3 க�ெவ&4� பாட� 81கிற+. 
 
ெவறியா� தளவ  ெதாைட6ெசய மாற) ெவ7�டெதா)1� 
அறியாத ெச�பிய) காவிாி நா&'� அரமிய +� 
பறியாத Dணி�ைல க�ண)ெச> ப&'ன� பாைல�க)1 
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ெநறியா� வி4�D� பதினா1 ேமஅ=7 நி)றனேவ 
 
எ)ப+ தி3ெவ5ளைற� க�ெவ&4� பாடலா7� (சாசன6 ெச>(5 ம�சாி 71). 
------ 
 
48. 48. 48. 48. நாைக ேவளாள�நாைக ேவளாள�நாைக ேவளாள�நாைக ேவளாள�    
 
இைச�கா தமிF�7 எ�லா3� 
        ஈ9தா� ஈ9தா� எ)பத�லா� 
திைச�கா வி3+ ெகா'க&'6 
        ெசL +� கீ� தி சக +ளேதா 
நைச�கா யிர�ெபா) ெகா4 ததலா� 
        நாைக� பதிவா� ேவளாள� 
வைச�கா யிர�ெபா) ெகா4 தத)ேறா 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
தமிF�7� ெகாைட ெகா4 + எ�ேலா3� �க� ெப�றன�. அவ�க5 திைசெய=7� 
வி3+� ெகா'க&'� �க� உ�றன�. த�ைம வைச பா'ய காளேமக� �லவ3�7� 
வி3�பி ஆயிர� ெபா) ெகா4 த+ நாைக ேவளாள�த� ெகாைட6 சிற�பா7�. 
ந6சினா��கினிய� ெதா�கா�பிய உைரயி� ம�'லமா�க@� த�ட  தைலவ3மாக 
ேவளாள� வாF� ஊ�களி� ‘நா��’ என ஒ)ைற6 �&4கிறா�. அ+ நா8ேர 
ஆகலா�. 
 
நாைக ேவளாளைர� காளேமக� இக�9+ பா'ய பாட�: 
 
உ5ளிநா1 வாய3� உவ&ெட4 த தைலய3� 
        ஒ3வேரா4 ஒ3வ�ச�1� உறவிலாத ெந�ச3� 
ெகா5ளிேபா� �க த3� ெகா4�7வி&ட உைடய3� 
        ேகா@நா@ ேமபைட த 7ணமிலாத மைடய3� 
ப5ளிவாச� ேதா1ந�ப உ�கைர6 சA�கைர� 
        பைத திட� �ைத +ைவ + அக�பட� ப4 +�ஊ� 
ந5ளிரா அட=கL� ந4�க��1 வாF�ஊ� 
        நாLGைல (�கட9+ நா>7ைல�7� நாைகேய! 
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காளேமக தி) �க� அறி9த ேவளாள� அவைர ந)7 உபசாி +� ேபா�றினா�. 
அ�ேபா+ காளேமக� பா'ய பாட� : 
 
7ட�கினி� க.=க�� வட�கினி� +ர=க�� 
        7ண�கினி� ப��ெபா?� 7ளி�9தெத�கி� ஆர�� 
அைட�பைர உைட�கவ9த அேனகவ�ண மாகவ9த 
        அ��வ�ண ��தைழ + அற தி)வ�ண� ஆன�� 
கட�கைர� 7வி தச9 தன ைதஇ9 தன +ட) 
        கல9திைற�7� ம9திைய� கன)1�� கவி�7ல� 
�ைட�பத�7 எF9+ைக �1�கி? �1�7வா> 
        �ைத�7� � ைத வி&ெடறி9+ P�ேம1 நாைகேய! 
 
எ)பதா7�. ப5ளிவாச�, அ��வ�ண� எ)ற 7றி�� இ�லாமிய� 
7'ேய�ற ைத� 7றி�கிற+. 
----- 
 
49. 49. 49. 49. தமிழறி<� ெப"மா*தமிழறி<� ெப"மா*தமிழறி<� ெப"மா*தமிழறி<� ெப"மா*    
 
ேப�� ெப3மா5 தமிழறி(� 
        ெப3மா5 ஒ3 தி உைறTாி� 
M�� தமி�ந� கீரைன(� 
        ெவ)ேற வி3+� ெகா'க&'  
ேதச �F+� கீ� திெகா�ட 
        ெதளி9த �லைம  திற ேதா�க5 
வாச ம.(� தமி�எளிேதா 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
உைறTாி� ‘தமிழறி(� ெப3மா5’ எ)ற ெபயாி� �லைமவா>9த ெப�ெணா3 தி 
வா�9+ வ9தா5. அவ5 ந�கீரைன ெவ)1 வி3+� ெகா'க&'யவ5. அவ5 
ேதசெம=7� �க� ெகா�டா5. 
 
அளகா�ாி ஏல=7ழ. உைறTாி� காிகாலனி) ஆல தி� ெப�களி� �த�வியாகிய 
மரகத வ'வி�7 மகளாக6 ச�பகவ'வியாக� பிற9தா5. அவேள உைறT� 
தமிழறி(� ெப3மா5 என அபிதான சி9தாமணி ஆசிாிய� 81வ� [ப. 780]. இவ5 
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வரலா�றி) விாிைவ விேநாத ரச ம�சாி, �லவ� �ராண�, தமி� நாவல� சாிைத 
ஆகிய :�களி� கா�க. 
-----------  
 
50. 50. 50. 50. ம  இ%லாேதா�ம  இ%லாேதா�ம  இ%லாேதா�ம  இ%லாேதா�    
 
ெசறிவா) மதி�7� ம1உ�4 
        ெச>யா5 இட +� ம1உ�4 
ெப1மா� இட +� ம1உ�4 
        ெப�மா) இட +� ம1உ�4 
7றியா� உய�9த ேசாழிய�த� 
        7ல தி� 8ற ஒ3�காL� 
ம1ேவ இ�ைல எ?�நா4 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
ச9திர?�7�, தி3மக@�7�, தி3மாL�7�, சிவெப3மா?�7� ம1 (கள=க�) 
உ�4. ஆனா� ேசாழிய3�7 எCவித� கள=க�� இ�ைல. 
 
அ=க� வி��பி) அக�நிலா� பாாி�7� 
தி=க@� சா)ேறா3� ஒ�ப�ம) - தி=க5 
ம1வா�1� சா)ேறா�அஃ+ ஆ�றா� ெத1ம9+ 
ேத>வ� ஒ3மா� உறி). 
 
எ)ப+ நால'யா� பாட� [151]. 
---- 
 
51. 51. 51. 51. ேசாழிய மகளி�ேசாழிய மகளி�ேசாழிய மகளி�ேசாழிய மகளி�    
 
ஓ+� ஆ�சி  திர�7றியா� 
        உல�ைக தீ�டா� 7ல�ெகாF9தா> 
ஆதி கால� க��ைடைம 
        அளகா �ாியி� அறியநி)றா� 
காதல� ஊைர� கட9+ெசலா� 
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        கைரேச� ஆ1 கடவாத 
மாத� வாF� ��மாாி 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
ேசாழிய� M&4� ெப�க5 ஆ� சி திர� வைரய மா&டா�க5. உல�ைக தீ�4த� 
�த.ய 7�ேறவ� ெச>ய மா&டா�க5. இவ�க5 க�� த)ைமைய  ேதவ3� 
அறிவ�. த)கணவனி) ஊைர� கட9+ ெச�லா�. க��ெநறியி� பிறழாத இவ�களி) 
சிற9த வா�வா� ேசாழ நா&'� மாத� ��மாாி ெப>கிற+. 
----------------  
 
52. 52. 52. 52. ேத=� ேவ*ேத=� ேவ*ேத=� ேவ*ேத=� ேவ*    
 
தாிசி + அறி(� கAதமனா� 
        ெத>வ6 ெசயலா>  ேத�ாி� 
அாிசி� கதிாி) ெபா.விைள9ேத 
        அ)ன தான� அளி�பத�கா>� 
பாிசி  தி4�ெபா� கல�ைபயினா� 
        ப�ைண உF+ பய)பைட ேதா) 
வாிைச� 7'ேவ ளா�ெப3மா) 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
ேதவ�க5 பா�கடைல� கைட9த ெபாF+ ேதா)றியவ�களி� அக.ைக(� ஒ3 தி. 
அவைள� கAதம3� இ9திர?� வி3�பின�. அக.ைக கAதமைர மண9தா5. 
அக.ைகைய அைடய வி3�பி6 ெச)ற இ9திர) ஆயிர� க� ெப�றா). அக.ைக 
க�லானா5. 
 
இராமெப3மா) அ' தீ�ட அக.ைக �)?3� ெப�றா5. அ9 நிக�6சி ேத�ாி� 
நைடெப�ற+ எ)ப�. அ=7 வ9த கAதம� ேத�� ேவளாள�களி) 
ெபா�கல�ைபைய வா=கி உF+ ெந� விைள + அ)னதான� ெச>தா�. 
 
அாிசி விைள த)1 அ�தளி�7� ேதைவ� 
�ாிசிற�7� ஈச�இ3 ெபா�றா5 - தாிசி ேதா� 
ேவ�4� வர�அைன +� ேமAவா� பா�மீதி� 
மீ�4பிற வா�ெப1வா� M4 
 



56 

 

எ)ப+ தனி�பாட�. ‘ெச�பிய) ேத��’ எ)1 க�ெவ&4� 81� (தமிழக  
ெதா�.ய� +ைற 354 / 1978). ேத��உைடயா) ேவளா) எ)பவ) ஒ3வ) 
க�ெவ&'� 7றி�க�ெப1கிறா) (ஆ�டறி�ைக 97 / 28). 
-----------  
 
53. 53. 53. 53. ேசாழிய� ெப"ைமேசாழிய� ெப"ைமேசாழிய� ெப"ைமேசாழிய� ெப"ைம    
 
:1 ெதா�]1 எனேமேலா� 
        EவL� தல=க5 எவ�றி?�7� 
M1 ேச�9த தானிக�� 
        விள=7 நிைலைம� காணிக@� 
ஆறி� ஒ)1 ெப1�ேவ9த) 
        அ3கி� இ3��� வாிைச(�ேச� 
மாறி லாத ேசாழியேர 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
ேசாழ நா&4  தி3 தல=க5 :�1 ெதா�]�றி?�7� தானிகராக விள=கி� 
ெகாைட பல அளி தவ�க5 ேசாழியேரயாவ�. ஆறி� ஒ)1 ெப1� அரசாிட� 
அ3கி� M�றி3�7� ெப3ைம பைட தவ�க5 அவ�கேளயாவ�. 
------- 
 
54. 54. 54. 54. பா�க� உைடயா1பா�க� உைடயா1பா�க� உைடயா1பா�க� உைடயா1    
 
ஆ�க� மி79த ஓ��லவ) 
        ஆ�ஓ ைல�7� அட=கா)எ)1 
ஊ�க� மி79த தமி��பாட 
        உாி9+ ெகா4 தா) உ5ளெத�லா� 
பா�க� உைடயா) எ?�வா� ைத 
        பல3� அறிவா� அவ)வா�A 
வா>�7� ெசF�கா விாிபா(� 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
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பா�க� உைடயா) எ)?� ஒ3 ேவளாள6 ெச�ம� ேசவ�ப) எ)?� ஒ3 
கவிஞனா� நி9தாU+தியாக� பாட�ப&டா). அவ) �லவ� ேவ�'யைத� 
ெகா4 தா). ேசாழ நா&4 ேவளாள35 பா�க�ைடயா) ேகா திர� என ஒ)1ள+. 
 
காேராைல ேசவ�ப நாய�க� ஓைல காி���க&' 
நீேராைல தி�ம�ப நாய�க� ஓைல நில தி)ம�ற 
ேபேராைல பா�க� உைடயா) ெசவி�7� பி'ப4ேமா 
ஆேராைல� 7�அட= கா)கால) ஓைல�7� அ�ப'ேய 
 
எ)ப+ ஒ3 �லவ� பா�க�ைடயாைன� பா'ய பாடலா7�. ேசவ�ப நாய�க) 
த�ைச நாய�காி� �த� ம)ன?�7� ெபய�. 
-----------  
 
55. 55. 55. 55. அநதாாிஅநதாாிஅநதாாிஅநதாாி    
 
ஏ&'� ெபா.ய ஆ)ப�ஒ)1 
        எF+� க)றா� �ைடராய) 
சீ&4� கவிைத அநதாாி 
        ெச��� தமிழி) திற)அறி9ேதா) 
நா&'� �க�க) ைன�7ைடயா) 
        நா@� த�டா (த)ெப3ைம 
வா&4� ப4ேமா அவ)காணி 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
ெதா�ைட நா&4 வாய� எ)?� ஊாினரான அநதாாி க�வி க�7� ெபா3&46 
ேசாழ நா&4 உற Dாி� வா�9த அ9தணாிட� வ9தா�. அநதாாியி) க�வி� 
ெப3ைமைய அறி9த க)றா�P� சி=கராய) எ)பா� அநதாாிைய விைல�7 
வா=கினா�. 
 
சி=கராய) ேவ�4ேகா@�7 இண=க� க)ைன எ)?� ஊாி� வா�9த 
த�டா(த) எ)பவ3�7 அநதாாி சீ&4�கவி எFதினா�. அநதாாியி) �க� எ=7� 
பரவ6 ெசCவ9தி எ)?� அரசாி) அைம6ச� க6சி Mர�ப) எ)பா� 
ேவ�4ேகாளி)ப' ம+ைர6 ெசா�கநாத� ெப3மா) மீ+ வடெமாழியி� உ5ள 
�9தரபா�'ய� எ)?� :ைல  தமிழி� பா'னா�. 
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ம+ைர நாயக) �9தர பா�'ய வட:� 
கதி3 லாமணி ஆ1கா� aட தி� க�Z� 
அதிப னா�தி3 வி39தவ) அைவயினி� வாய� 
பதியி� வா�அன தாாிெச9 தமிழினி� பக�9தா) 
 
(�9தரபா�'ய� - பாயிர�) 
 
க�பென)1� தாதென)1� காளிஒ&ட� 8 த)எ)1� 
7�ப�னி எ)1�ேப� ெகா5வாேரா - அ��வியி� 
ம)னா வல��கF� வாய�அன தாாிய�ப) 
அ9நாளி ேலயி39த� கா� 
 
எ)ற பாட� அநதாாியி) ெப3ைமைய விள�7�. தாதென)1� எ)பத�7� 
7�பென)1� எனA� பாட� உ�4. 
-------------- 
 
56. 56. 56. 56. ெபா?யாெமாழியா�ெபா?யாெமாழியா�ெபா?யாெமாழியா�ெபா?யாெமாழியா�    
 
திைறயி) �ைறெய)1 உலகறிய6 
        ெச��� ெபா>யா ெமாழிதமி�கா  
+ைறயி) அளைக ராேச9திர 
        ேசாழ) வாிைச ெதா7 தளி ேத 
அைற(� ெப3ைம6 சீந�க� 
        அரX� �தலா ஏc3� 
ம1வி� லா+ விள=கிய+ 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
ெபா>யாெமாழியா� ெதா�ைட நா&'� ெச=கா&4� ேகா&ட தி� உ5ள 
+ைறTைர6 ேச�9தவ�. தி36சிரா�ப5ளி வழியாக ம+ைர ெச)றா�. பா�'யாி) 
அைம6ச� த�ைசவாண)மீ+ ேகாைவ பா'னா�. ம+ைரயி� ச=க� நி1வி  தமி� 
வள� தா�. 
 
இ1தி� கால தி� த�சா�ைர அ4 த அரXாி� வா�9தா�. அ�ேபா+ த�ைசைய 
ஆ&சி�ாி9த ேசாழ ம)ன) ெபா>யாெமாழியா3�7� பாிசளி தா). அ�ப7தியி� 
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ேபரரX�, சி�றரX�, க�'T�, ெத)மாைவ, ெகா தம�., 73கா�� 
தி3�P9+3 தி �தலான ஏF ஊ�க@�7  தைலவராக6 சீந�க� எ)பா� 
விள=கினா�. 
 
திைறயி) �ைறெகாண�9+ ெத)ேவ9த� எ�லா� 
மிைற(� உைறகழி�க ஒ�ணா� - அைறகழ�கா� 
ேபா�ேவ9த� ேபா>ம'ய� ேபா�வா5 உைறவி4 த 
ேத�ேவ9த) த�ைச  ெத3 
 
எ)ப+ ெபா>யா ெமாழியா� பாடலா7�. 
-----------  
 
57. 57. 57. 57. சீந�க� �ளிய/ேசா சீந�க� �ளிய/ேசா சீந�க� �ளிய/ேசா சீந�க� �ளிய/ேசா     
 
ெபா>யா ெமாழியா� பசிதீர� 
        �ளிய� ேசா1 �க�9தளி த 
ெச>யா� அரX� சீந�க� 
        ெச>த+ எவ3� ெச>தாேரா 
ைகயா� உதவி ெபாைற(ைடைம 
        காணி யாள� கட)அ)ேறா 
ைமயா� �வியி) �த)ைமெப�ற 
        மரேபா� ேசாழ ம�டலேம. 
 
அரX�  தைலவ) சீந�க) ெபா>யாெமாழியா3�7� �ளிய�ேசா1 அளி + 
உபசாி தா). அதைன� �க�9+ ெபா>யாெமாழியா�, 
 
அளிெகா @9ெதாைட யா)அர ைச�7ம) 
ஒளிெகா5 சீந�க) இ)1உவ9 தி&டசீ�� 
�ளிய� ேசா1�எ) �9தியி� ெச9தமி� 
ெதளி(� ேபாெதலா� தி தியா நி�7ேம 
 
எ)1 பா'னா�. 
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ெபா>யாெமாழியா� ேவ�றிட� ெச)றி9தேபா+ சீந�க) இற9+ வி&டா). ெச>தி 
ேக&4 ஓேடா' வ9த ெபா>யாெமாழியா� சீந�க?ட) தா?� தீ�பா>9+ இற�க 
��ப&டா�. ஊரா� த4 + சீந�க) ஏ�1� ெகா�டா� தீ�பாயலா� எ)றன�. 
ெபா>யாெமாழியா�. 
 
அ)1நீ ெச�ல� கிடஎ)றா> ஆ3யி�வி&4 
இ)1நீ வா?லக� ஏறினா> - ந)1ந)1 
வான�க P�மடவா� மாரேன க�'T�6 
சீந�கா ெச�ல� கிட 
 
எ)1 பா'னா�. இற9த சீந�க) உட� இட� ெகா4�க ெபா>யா ெமாழியா3� 
தீ�பா>9தா� எ)ப�. 
-------- 
 
58. 58. 58. 58. தீ�பா?�த ஏ@ ஊரா�தீ�பா?�த ஏ@ ஊரா�தீ�பா?�த ஏ@ ஊரா�தீ�பா?�த ஏ@ ஊரா�    
 
�ைரதீ� அரைச� பதி�79 
        ெபா>யா ெமாழியா� �க� தமி��கா 
அரX� �தலா ஏc3� 
        அழ.� �79த+ அாிதாேமா 
தைரX� மதிய� ம1வா�1� 
        சா)ேறா� அஃதா� றா�எ?�ெசா� 
வைரயா+ உலகி� ெப�ேறா3� 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம 58 
 
அரXாி� சீந�க) ஆதரவி� ெபா>யாெமாழியா� வா�9தேபா+ சீந�க) க&'.� 
ெபா>யாெமாழியா� உற=கிவி&டா�. சீந�க) ப தினி அறியாம� அ� க&'.ேலேய 
ப4 + உற=கின5. ஊரா� அ+ க�4 இக�9தன�. 
 
சீந�க) இற9தேபா+ ெபா>யாெமாழியா3� சிைதயி� விF9+ உயி�வி&டா�. ஏF 
ஊரா3� ெபா>யாெமாழிைய� 7ைற 8றிேனாேம எ)1 தீ�பா>9தன�. 
தி3வால=கா&'� தீ�பா>9த எFப+ ேவளாள� வரலா1 இத?ட) ஒ�பிட த�க+. 
 
சி�றரX� ேபரரX� ெத)மாைவ P9+3 தி 
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ெகா�றம. க�' 73கா�� - இ தைன(� 
வா>�பா> அம�9த3@� ம)?7' அ தைன(� 
தீ�பா>9த ந�ல திற� 
 
எ)ப+ பழ�பாட�. ெகா�றம�. இ�ேபா+ ெகா தம�. என வழ=க� ெப1கிற+. 
-----------  
 
59. 59. 59. 59. அ�ப� கிஅ�ப� கிஅ�ப� கிஅ�ப� கிழா1ழா1ழா1ழா1    
 
ந�ல� ப3ேமா ந�ல7' 
        நா@� உைட + சி த)வா�A 
இ�ல� ெதா1G)1 எாி(ைட +எ)1 
        இைச தா5 அCைவ ஈேதேயா 
ெசா�L� ெபாிேயா� வா�Aைட + 
        ெதாைலயா+ அளி�7� ேசா1ைட + 
வ�ல� ெபாிேயா� அைவ(ைட + 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
ந�ல�ப� ந�ல 7'(ைட +; சி த)வா�A 
இ�ல� ெதா1�G)1 எாி(ைட +; - ந�லரவ� 
பா&4ைட +6 ேசாம) வழிவ9த பா�'யநி) 
நா&4ைட + ந�ல தமி� 
 
எ)1 ஒளைவயா� பா'னா�. அ�ப� ெபாிேயா� பல� வா�வ+. 7ைறயாம� ேசா1 
அளி�ப+. வ�ல� ெபாிேயா� அைவ(ைடய+ எ)ப+ ேசாழநா&46 சிற�பா7�. 
‘உ>ய�ெகா�டா) வளநா&4 அ�ப�நா&4 அ�ப�’ எ)ப+ க�ெவ&4  ெதாட� 
(ஆ�டறி�ைக 73 ஆ�4 1928) 
 
திவாகர நிக�'� இவ) 
 
ஒளைவ பா'ய அ�ப� கிழேவா) 
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எ)1 7றி�க� ெப1கிறா). இவன+ இய�ெபய� அ3வ9ைத எ)பதா7�. 
�றநாJ1 385 ஆ� பாட.� க�லாடனாரா� பாட�ப&ட அ�ப�கிழா) அ3வ9ைத 
இவேன எ)பா�. தி3ஞானச�ப9த� பாட� ெப�ற அ�ப� ெப39தி3�ேகாயி�, 
அ�ப� மாகாள� இC�ராக இ3�கலா�. 
-------------  
 
60. 60. 60. 60. க(வா?�கைர� ��B�க(வா?�கைர� ��B�க(வா?�கைர� ��B�க(வா?�கைர� ��B�    
 
வி D� ஆவி வி4 தாL� 
        ேமேலா� க3ம� வி4�பாேரா 
க D� தர=க� இர=7�ன� 
        கற=8� க4வா>� கைரநீ4 
� D� அம�9த ேவளாள� 
        �ாிேகா �ர�� ெபா)மதிL� 
ைவ தா� ந9தி கா&'ய+  
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
ேசாழிய� எ +)ப� வ9தாL� எ4 த காாிய ைத �' ேத தீ3வ�. �ன� 
அைலபா(� ஊராகிய க4வா>�கைர� � Dாி� சிவாலய +�7� ேகா�ர ைத(� 
மதிைல(� அC�� ேவளாள� அைம தன�. அ+ ந9திெய� ெப3மானா� 
விள�க�ப&ட+. இைறவ) ெசா�ன�ாீ�வர�; இைறவி ெசா�ன�ாிநாயகி. க4வா> 
எ)?� ஆ1 இ�ேபா+ 7ட�3&' என வழ=க�ப4கிற+. காசிப �னிவ� வழிப&ட 
ஊ�. தி3நாA�கரச� பாட� ெப�ற தல�. இ�ேபா+ ஆ�டா5 ேகாயி� என 
வழ=க�ப4கிற+. 
 
வா> எ)ப+ ஆ�றி) ெபய�. க4வா> எ)ப+ 7ட�3&' ஆ�றி) பழ�ெபய�. 
ெவ&டா1�7 �5ளிவா> எ)1 ெபய�. இC�� 7டவாயிL�7� 
வல=ைகமா?�7� இைடயி� உ5ள+. ெகா=7நா&4� ேபN� கா�சிவா>� ேபN� 
என�ப&ட+. 
----- 
 
61. 61. 61. 61. இர2ைட� �லவ�இர2ைட� �லவ�இர2ைட� �லவ�இர2ைட� �லவ�    
 
ேயாகா� ெபாிய ேசாழிய�வா�A  
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        உைடயா� ஈைக உைடயாரா>� 
பாகா� பைழய க�வியி?� 
        பயி)ேறா� எ)?� பாிசறி9ேதா� 
ஏகா� பரனா� க6சி(லா 
        இைச�7� �லவ� இர&ைடய�க5 
வாகா� பதியா� இல9+ைறயா> 
        வழ=7� ேசாழ ம�டலேம. 
 
ேசாழிய� ஈைகயிL�, க�வியிL� சிற9+ விள=கின�. அ6 ேசாழ ம�டல தி� 
இல9+ைற எ)?� ஊாி� இள�Xாிய�, �+Xாிய� எ)?� இ3வ� வா�9தன�. 
ஒ3வ� பிறவி� 73ட�. ம�ெறா3வ� கா� �டமானவ�. இ3வ3� தமி� க�1� 
�லைமயாள�களா> விள=கின�. �டவ� 73ட� ேதா5 ஏறி6 ெச�வ�. இர&ைடய� 
கல�பக� பா4வதி� சிற9தவ�க5 
 
இவ�க5 கா�சி�ர� ஏகா�பரநாத� மீ+ உலா� பிரப9த� ஒ)1 பா'ன�. 
--------------  
 
62. 62. 62. 62. ேதவார�தி% ேவளாள�ேதவார�தி% ேவளாள�ேதவார�தி% ேவளாள�ேதவார�தி% ேவளாள�    
 
ஏாி) உழவ� ெந4�ெப3ைம 
        எைமயா5 உைமயா5 இள�ைல�பா5 
ஊ3� பவள� கFமல தா� 
        உைர தா� இத)ேம� உய�6சி(�ேடா 
ஆர� அணி(� தி3மா�ப) 
        அ)னா� அற�ெச> த3�நா4 
வார �கி�தா� மணிமாட� 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
தி3ஞானச�ப9த� த� தி3 ஆ�8�  தா)ேதா)றி மாட +  தி3�பதிக தி� 
ேவளாளைர6 சிற�பி +� பா'(5ளா�. இத�7 ேமL� ேவ1 உய�A இ�ைல. 
 
வாளா�க� ெச9+வ�வா> மாமைலயா) த)மட9ைத 
ேதாளாக� பாகமா� ��கினா) ெதா�ேகாயி� 
ேவளாள� எ)றவ�க5 வ5ள)ைமயா� மி�கி3�7� 
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தாளாள� ஆ�8ாி� தா)ேதா)றி மாடேம 
 
எ)ப+ ேதவார� பாடலா7�. மாட�ேகாயி�, சிற��. நாயனா� வா�9த ஊ�. 
இ தல ைத நாA�கரச3� பா'(5ளா�. இ9திர) Pசி த தல� எ)ப�. ஆயிர� 
அ'யா3�7 உணவி4ைகயி� இைறவ?� வ9+ உணA உ�டா). ‘ஆயிர தி� 
ஒ3வ�’ எ)?� ப'ம� உ5ள+. 
------------  
 
63. 63. 63. 63. ேவ�� கிழா1ேவ�� கிழா1ேவ�� கிழா1ேவ�� கிழா1    
 
தா�� மலரா) மைன�பட�ைப  
        தணி�க  தாி�5 தைக9திF�ப� 
ேக�� �9தா ைனையவி4வா> 
        ெக4வா> எ)ற கிளிெமாழியா� 
ேவ��� கிழவ) த)மகைள 
        ெவ9தீ� �7த வி4 தகைத 
வா�� சாப� ஓ=கிய+ 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
ேவ�ாி� நா&4நாயனா� எ)?� காணியாள� வ7�� வ5ள� வா�9+ வ9தா�. 
இவ3�7 ெப3�காணி இ39தேதா4 க6சின� �த.ய ேகாயி� நி�வாக�� 
இ39த+. 
 
இவ� மக5 ெகா�ைலயி� ஒ3நா5 க திாி�கா> பறி தவ5 �9தாைனைய 
க திாி6ெச'யி) �5 மா&'� ெகா�4 இF�க� பாிகாசமாக6 ‘சீ வி4’ எ)1 
8றினா5. க6கின�ேகாயி� ெச)1 வ9த த9ைதயா� அCவா� ைதகைள� ேக&4  
த)மக5 ஓ� ஆணிட� ேபசியதாக எ�ணி  தீ�பாய6 ெசா)னா�. மக@� சாப� 
வி4 +  தீ�பா>9தா5. த�ைச மாவ&ட� ந)னில� வ&ட� தி3வா�சிய� சிவ) 
ேகாயி� க�ெவ&'� ேவ�� கிழவ) எ)பவ) 7றி�க� ெப1கிறா) (ந)னில� 
க�ெவ&4�க5 1 - 29) 
----- 
 
64. 64. 64. 64. காணியாள�காணியாள�காணியாள�காணியாள�    
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எ�லா விள�7� விள�க�ல 
        இ+ேவ விள�கா> ��7ள தி) 
நி�லா� அவியா விள�7டேன 
        நிைரயா> G�கி நிைலநி)றா� 
ப�லா� அ1பா) நா)77'� 
        பைழேயா� காிகா� பா� திப�ேக 
எ�லா ம7ட �'X&4� 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
இள�ேச& ெச)னியி) மக) காிகால) நா'ழ9+ வா�9தா). ப&ட + யாைன 
காிகால?�7 மாைலயி&4 உைறT3�7 அைழ + வ9த+. தாய தா� �'Xட 
வ9தி3�ப+ காிகாலேனா என6 ச9ேதகி தன�. 
 
காிகால) அர�ாிைம உைடயவ) ஆயி) அவ?�7� ப&ட=க&ட 
உாிைம(ைடேயா� தைலயி� விள�ைக ைவ + ஆ)ெந> வா� +  தாமைர 
:.&4 ஏ�றிய விள�7டேன தி3ெவ�கா&'� உ5ள ��7ள தி� G�கி விள�7 
அைணயா+ எழேவ�4� எ)1 8றின�. அCவிதேம 64 காணியாள�க@� G�கி 
எF9தன�. 
 
இ)1� காணியாள� M&4  தாலா&4� பாட�களி�, 
 
�)னா5 ��7ள தி� G�கி� கைரேயறி 
ம�ணா@� ேசாழ?�7 ம7ட �'X&' 
 
எ)1 பா4கி)றன�. 64 ெபய�க@ம 64 ேகா திர=களாக விள=7கி)றன. 
-------------  
 
65. 65. 65. 65. நா$C� அதிப1 ேச�த1நா$C� அதிப1 ேச�த1நா$C� அதிப1 ேச�த1நா$C� அதிப1 ேச�த1    
 
ேத=8� இதழி6 சைட�காட� 
        தி3ெவ� காட� தி3வ3ளா� 
ஆ=8� மல��ைக  தைளதைன(� 
        ஆைச  தைள(� அறவி4 த 



66 

 

நா=8� அதிப) ேச9தபிரா) 
        நல=8� அவனி நாடா�ைம 
வா=8� ெப3ைம ெந49ேதா�ற� 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
உாிய வாிெசL தாதத�காக6 ேசாழ ம)ன) நா=8ைர6 ேச�9த ேச9த) 
எ)பா3�7� ைகவில=கி&டா). இைறய3ளா� ப&'ன தா� நா=8�6 ேச9தனி) 
ைக தைளைய� ேபா�கினா�. 
 
ம தைள தயி3� டா?� மல�மிைச அய?� ேத' 
பி தைள கி)ற ேபா+ பிரான'�7 அ)� ைவ + 
ெச> தைள வயZ� நா=8� ேச9தைன ேவ9த) இ&ட 
ைக தைள நீ�கி இ=ேக கா&4ெவ) கா&4 ளாேன 
 
எ)ப+ ப&'ன தா� பா&டா7�. நா=8�கிழா) எ)1 ேசாழிய ேவளாளாி� ஒ3 
பிாிவின� உ5ளன�. நா=8� மிக  ெதா)ைமயான ஊ�. கிழ�காசிய நா&4� 
க�ெவ&ெடா)றி� நா=8� 7றி�க�ப4கிற+. நா=8� நா4 எ)ப+ ேசாழ 
ம�டல தி) ஒ3 ப7தியா7�. 
---------------  
 
66. 66. 66. 66. ச�தி5Dற� �லவ�ச�தி5Dற� �லவ�ச�தி5Dற� �லவ�ச�தி5Dற� �லவ�    
 
நிைன(� கழ�கா� சில�பல�ப 
        நி)ற ெப3மா) நிைலபா'� 
பைனயி) கிழ=7 பிள9தெதன� 
        பவள� 8�வா> நாைரெய)ேற 
�ைன(� �த�:� ச தி��ற� 
        �லவ) அ�+ �சி Dற 
வைன( ம+ர  தமி�வாைட 
        மண�7� ேசாழ ம�டலேம. 
 
தாரா�ர தி�7 அ3கி� உ5ள தி36ச தி��ற தி� ஒ3 �லவ� வா�9+ வ9தா�. 
வ1ைமயி� வா'ய அவ� பா�'ய)பா� பாி� ெபற ம+ைர ெச)றா�. ைவைக� 
கைரயி� த=கியவ� 7ளிாி� வா'ய நிைலயி� அ3கி� இ39த நாைரைய� பா� +  
த) மைனவி�7  D+ வி4வதாக ஓ� அகவைல� பா'னா�. 



67 

 

 
நாைரயி) G�7�7� பிள9த பன=கிழ=ைக உவைமயாக� 8றியி39தா� �லவ�. 
நாைரயி) G�7�7 ெந4நா5 உவைம காணா+ தவி த பா�'ய ம)ன) மா1 
ேவட தி� நக�ேசாதைன வ3ைகயி� இ�பாடைல� ேக&4 மகி�9தா). த) 
ேபா�ைவைய� ேபா� +6 ெச)றா). ம1நா& காைல அைழ +� பாிசி� 
வழ=கினா). 
 
நாரா> நாரா> ெச=கா� நாரா> 
பழ�ப4 பைனயி) கிழ=7 பிள9த)ன 
பவள� 8�வா>6 ெச=கா� நாரா> 
நீ(�நி) மைனவி(� ெத)திைச� 7மாியா' 
வடதிைச�7 ஏ7M� ஆயி) அ�ேபா+ 
எ�G�6 ச தி ��ற� அC��� 
காவி?5 �79+ வாவி(5 த=கி 
நைன�வ�� 8ைர கைன7ர� ப�. 
வரAபா�  தி3�7�எ� மைனவிைய ேநா�கி 
உ)ேகா மாற) வFதி 8ட.� 
ஆைட யி)றி வாைடயி� ெம.9+ 
ைகய+ ெகா�4 ெம>ய+ ெபா தி 
கால+ ெகா�4 ேமல+ தழீஇ 
அல7 சிற9த ப�ல?� ஆகி 
ேபைழ(5 இ3�7� பா�ெபன உயி��7� 
ஏைழ யாளைன� க�டன� எ?ேம 
 
எ)ப+ ச தி��ற� �லவ� பா'ய பாடலா7�, 
-----------  
 
67. 67. 67. 67. த�கயாக� பரணித�கயாக� பரணித�கயாக� பரணித�கயாக� பரணி    
 
ஒ த+ உண�9த நாடைன +� 
        ஒ3=ேக 8' உய�8 த) 
க தி அைலய  +ர +தL� 
        கசி9+ காழி� கAணிய�ேகா) 
ப தி (டேன த�க)மக� 
        பரணி பாட� பணி9+� தி)  
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ைவ த சிவிைக மகி�9ேதற 
        ைவ தா� ேசாழ ம�டலேம. 
 
ெச=79த� மரபின� ஒ&ட�8 தாிட� த=க5 மர� ப�றி� பா4மா1 ேவ�'ன�. 
ஒ&ட�8 த� கால9 தா� தேவ ெச=79த�க5 ஒ&ட�8 தைர  +ர தின�. 
 
சீகாழி இைறவ) அ3ளா� ‘த�கயாக� பரணி’ ெச>தி3�பைத  ெதாிவி தா�. 
ெச=79த�க5 ேகாப� தணி9+ ஒ&ட�8 த3�7 � +6சிவிைக அளி தன�. 
 
ஒ&ட�8 த� மலாி எ)ற ஊைர6 ேச�9தவ� எ)1� P9ேதா&ட� அ3ேக(5ள 
8 தJாி� உ5ள சர�வதி ேதவிைய வண=கினா� எ)1� அC�ாி� சர�வதிைய 
ஒ&ட�8 த� ெபயர) ஓவாத 8 த� எF9த3ள6 ெச>தா� எ)1� 
�.இராகைவய=கா� எFதி(5ளா�. [சாசன  தமி��கவி சாித�, ப�. 67-69] 
------- 
 
68. 68. 68. 68. ,ட�ைத ம"த1,ட�ைத ம"த1,ட�ைத ம"த1,ட�ைத ம"த1    
 
தாழ� �ைத�7� தி3 த=கி  
        தட=கா வாைழ தனிபF�ப� 
பாழி� �யமா மைலம3த) 
        பல��7� உதA� பா)ைமயினா� 
காழி� ெபா.(� இைலயாிதா>� 
        கா(� அாிதா>� கனி(மி)றி 
வாைழ� 73 +� கிைடயாத 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
7�பேகாண தி� தி3 த=கி, ம3த) என இ3வ� வா�9+ வ9தன�. தி3 த=கி 
க�ச), ம3த) ெகாைடயாளி, ஒளைவயா� ம3தைன� �கF�க தா) ஒ3 
ெவ�பா� பா'னா�. 
 
ெச�வ ைத� �ைத + ைவ�7� தி3 த=கி M&4 வாைழ மர திேலேய 
பF +5ள+. ஆனா� ம3த) M&4 வாைழயிேலா 73 +, P, கா>, கனி எ+A� 
இ�ைல. ஏென)றா� அைவ பல��7� உதவின எ)றா� ஒளைவயா�. 
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தி3 த=கி த)வாைழ ேத)பF + நி�7� 
ம3 த) தி3�7ட9ைத வாைழ - 73 ெதா)1 
இைல(மி்ைல PAமிைல கா(மிைல எ)1� 
உலகி�வ3 வி39ேதா4 உ�4 
 
எ)ப+ அ�பாட�. 
---- 
 
69. 69. 69. 69. எ2&% ஒ1 எ2&% ஒ1 எ2&% ஒ1 எ2&% ஒ1     
 
உ1�ெத) �ல தா� ெத>வ�வி39+ 
        ஒ�க� தாென)1 ஓைர9+� 
ெப1�ெத) �வியி� எ&'ெலா)1 
        ெப�றா� இ+ேவ ெப�றத)ேறா 
சிற9த ேசாழ) ெப3ைமயி?� 
        சிற9ேதா� ேவளா� த3மரேபா� 
மற9+� ெபா>யா தவ�வா�A 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
ெத)�ல தா� ெத>வ� வி39+ஒ�க� தா)எ)றா=7 
ஐ��ல தா� ஓ�ப� தைல 
 
எ)ப+ 7ற5 (43). ஆனா� ேவளாள�க5 உF7'யிடமி39+ எ&'� ஒ)ைற 
ம&4ேம இைறயாக� ெப�றன�. ஆறி� ஒ)1 திைற வா=7� அரசாி?� 
ேவளாள�க5 சிற9தவ�க5. அவ�க5 மற9+� ெபா> ேபசாதவ�க5. 
------------  
 
70. 70. 70. 70. �$கF�� கிழவ1�$கF�� கிழவ1�$கF�� கிழவ1�$கF�� கிழவ1    
 
அற=8� ெபாிேயா� அர�வாி� 
        ஆ�றா+ அஃேத அைமகஇனி� 
கற=8� ெக�ைட �ர&4�என� 
        க.யா ண தி� கவிேக&4� 
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�ற=8� பவள� கடா�F+� 
        ெபா)ன= கல தி� �ைடெசாாி9த 
மற=8� �=க J��கிழவ) 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
�=கJ� எ)?� ஊாி� �=கJ�� கிழவ) எ)?� வ5ள� ஒ3வ) வா�9+ 
வ9தா). அவ) M&4  தி3மண தி�7 வ9த ஒ3 �லவ� தி�ைணயிL� ெக�ைட 
(சாிைக ேவ&') �ர@� எ)1 பாட அவ3�76 சாிைக6 ேசாம) �த.ய பாி�கைள 
அளி தா). 
 
�லவ� பா'ய பாட� : 
 
ெவ�ைண(� பா� த)ைன க�ைண(� 
        பா� + த� ெம>யி�ப&ட 
��ைண(� பா��7� தி3ெந4 
        மா��=க J��கிழவ) 
ப�ைண(� ேச�க@� வாவி(� 
        ஓ�கய� பா(�அவ) 
தி�ைண(� ெக�ைட �ர&4�க� 
        யாண தி� ெச)றவ��ேக 
 
எ)பதா7�. 
---------------  
 
71. 71. 71. 71. இராமாயண அர$ேகDற�இராமாயண அர$ேகDற�இராமாயண அர$ேகDற�இராமாயண அர$ேகDற�    
 
தி�ைம ஏ1� க�பனிட� 
        ெச>ய  த7ெம) சிற�a9+ 
ந)ைம ஏ1� இராமகைத 
        ந�ேப� �வியி� தைழ ேதற 
உ�ைம ஏ1� தி3வர=க + 
        ஒ3வ) சைபயி� உ தரநா5 
வ�ைம ஏற அர=ேக�றி 
        ைவ தா� ேசாழ ம�டலேம. 
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ேசாழ நா&டா� கவிவ�ல க�ப3�76 சிற���க5 பல த9+ இராமகாைதயி) �க� 
உலகி� சிற�க  தி3வர=க தி� அர=கநாத� ெப3மா) �)னிைலயி� ப=7னி 
உ தர நா5 அ)1 அர=ேக�ற� ெச>தன�. 
 
எ�ணிய ேகா த� எ�]� ேறழி)ேம� சைடய) வா�A 
ந�ணிய ெவ�ெண> ந�Z� த)னிேல க�ப நாட) 
ப�ணிய ராம காைத ப=7னி உ தர நாளி� 
க�ணிய அர=க� �)ேன கவியர=7 ஏ�றி னாேன 
 
எ)ப+ பழ�பாட�. இதி� 7றி�க�ப&ட கால� கி.பி. 885. 
-----------  
 
72. 72. 72. 72. சைடய1 �கGசைடய1 �கGசைடய1 �கGசைடய1 �கG    
 
எ&4  திைச(� பர9+நிலா 
        எறி�7� கீ� தி ஏ3ழவ� 
ச&ட� ப4�சீ� ெவ�ெண>ந�Z�6 
        சைடய) ெக'ல) சாிதெமலா� 
ஒ&'� �கழ ஆயிரநா 
        உைடயா�7 அ)றி ஒ3நாவி) 
ம&4� ப4ேமா அவ)காணி 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
உலெக=7� நிலெவாளி பர9+5ள+ேபா� உழவ� �க� எ=7� பரவி(5ள+. 
அவ35 ஒ3வரான ெவ�ெண> ந�Z�6 சைடய�ப வ5ள� �கைழ ஆயிரநாA 
பைட த ஆதிேசடனாL� உைர�க �'யா+ அதைன ஒ3 நாவி� எCவா1 உைர�க 
�'(�? 
 
வ�ண மாைல ைகபர�பி 
        உலைக வைள9த இ35எ�லா� 
உ�ண எ�ணி  த�மதிய� 
        ஒ + நிமி�9த ெந4நிலா 
வி�O� ம�O� திைசயைன +� 
        விF=கி� ெகா�ட விாிந)னீ�� 
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ப�ைண ெவ�ெண> சைடய)த) 
        �க�ேபா� எ=7� பர9+ளதா� 
 
எ)ப+ க�ப� பாட� (பால. மிதிைய� கா&சி�படல� - 73). 
----------  
 
73. 73. 73. 73. இைணயார மா�ப1இைணயார மா�ப1இைணயார மா�ப1இைணயார மா�ப1    
 
தீர� ெபாிய ெத)ன�பிரா) 
        சி=கா தன தி� ேச3மிவ) 
ஆெர)1 உைர�ப ந�பிஇைண 
        யார மா�ப) அ'ேய�7� 
சா3� சரரா ம?�7ெமா3 
        த�பி என�க� ப��கF� 
வார� ெப1ெவ� ெணய�ெப3மா) 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
ஒ3�ைற க�ப� ேசாழைன ெவ1 +� பா�'யனிட� இ39தா�. அவைர 
அைழ +வர6 ேசாழ) அ?�பிய இைணயார மா�ப) ம+ைர ெச)றா). 
இைணயார மா�பைன� பா� +� பா�'ய) ‘இவ) யா�’ எ)1 ேக&க� க�ப� 
சைடய�ப வ5ளL�7 இைளயானான இைணயார மா�பைன  த) த�பி எ)1 
8றினா�. 
 
எ)?ைடய த�பி சரராம ?�7இைளயா) 
க)ன) மதயாைன� க�ப)மக) - +)?� 
பைணயா�நீ� ேவ.� பழன�X� ேசாணா&4 
இைணயா� மா�ப) இவ) 
 
எ)ப+ க�ப� பா'ய பாடலா7�. 
------ 
 
74. தாசி வ�. 
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தனதா னிய தி) உய�9ேதா�க5 
        தாேம எ)?� த3�ேகேயா 
வினவா+ இரவி� ெந�கதிரா� 
        ேவ>9தா� வ�. Mடத�லா� 
கனிேச� தமி��7� ப)னிர�4 
        கடக� யாைன� காடளி த 
மைனவா�A உைடயா) ெவ�ெண>ந�Z�  
        வா�வா) ேசாழ ம�டலேம. 
 
ஒ3�ைற க�ப� ெதா�ைட நா&'� உ5ள தி3ெவா�றிT� ெச)றா�. அ=7 
ச+ராைன ப�'த� மட தி� இ39த வ�. எ)ற தாசிைய� க�4 காத� 
ெகா�டா�. ேசாழநா4 வ9தேபா+ வ�.ைய(� உட) அைழ + வ9தா�. 
 
வ�.யி) M4 மைழயி� நைனயாம� இ3�க6 சைடய�ப வ5ள� க�பாிட�8ட6 
ெசா�லாம� ஓ� இரவி� ெந� கதி�கைள� ெகா�4 ேவ>9தா�. 
 
சைடய) �லவ��7 யாைனக5 அளி த+� 8ற�ப4கிற+. 
 
ெபா+மாத� M&ைட� �க�ெபற ேவெந� 
கதிராேல ேவ>9த3@� க=ைக� - பதிேந� 
வ3ெவ�ெண> நாட) வ3நா வல��7  
த3வா) அவ)சைடய) தா) 
 
எ)ப+ க�ப� பாட�. 
--------------  
 
75. 75. 75. 75. இராமகாைதயி% சைடய1இராமகாைதயி% சைடய1இராமகாைதயி% சைடய1இராமகாைதயி% சைடய1    
 
எ�ண  த7�பா� உ5ளளA� 
        இரவி மதிய� எF�அளA� 
க�ண�7 இனிய சயராம 
        கைதயி� ஒ3பா) கவிய�+� 
ெவ�ைண6 சைடய) சைடய)என 
        விற�ஆ� க�ப) விள=கைவ த 
வ�ண  +ைரேவ ளா�ெப3மா) 
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        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
உல7 உ5ள அளA�, Xாிய ச9திர�க5 உ5ள அளA� இராம) சாித� 81� 
க�பராமாயண தி� சைடய) சைடய) என� க�ப� விள=கைவ த ெப3ைம 
ேவளா� மரபின��7 உாிய+. 
 
ம�ெசன  திக�த3 மைலைய மா3தி 
அ�ச.� க'+எ4 + எறிய ேவநள) 
வி�ைசயி� தா=கின) சைடய) ெவ�ைணயி� 
த�ச�எ) ேறா�கைள  தா=7� த)ைமேய 
 
எ)ப+ க�ப� பாட�களி� ஒ)1 (( த. ேச+ப9தன� படல� - 9). 
--- 
 
76. 76. 76. 76. ெவ�ெண?ந%H�ெவ�ெண?ந%H�ெவ�ெண?ந%H�ெவ�ெண?ந%H�    
 
வி5@� ம+ைர அல=காி த 
        M�� ேநா�கி ெவ�ெண>ந�Z� 
உ5@� இ4கா4 ஒ�7�என 
        உைர தா� க�ப� உைர த�ைற 
அ5@� அணியா� ப��ெபா)னா� 
        அமரா பதிேபா� அல=காி ேத 
வ5ள� வFதி அதிசயி�ப 
        வா�9ேதா) ேசாழ ம�டலேம. 
 
ஒ3�ைற க�ப� பா�'நா4 ெச)றி39தா�. ம+ைர அல=கார� எCவா1 
இ3�கிற+ எ)1 ேக&க6 சைடயனி) ெவ�ெண>ந�Z� இ4கா4ேபா� 
இ3�கிற+ எ)றா�. அ�ப'�ப&ட ஊைர�பா��க ேவ�4� எ)1 பா�'ய) 
வரேவ ெவ�ெண>ந�Zைர  ேதவேலாக� ேபால6 சைடய) அல=காி தி39தா). 
 
ெவ�ெண>ந�Z� எ)ப+ 7�பேகாண ைத அ4 +5ள கதிராம=கல� [கதி�ேவ5 
ம=கல�] ஆ7� எ)ற ஒ3 க3 +� உ�4. அதனா� ெவ�ெண>ந�Z� 
ேசாழநா&4  தல� எ)1 8ற�ப4கிற+. சைடயனி) ெவ�ெண>ந�Z� 
ந4நா&4 ஊ� என� பல� க3+வ�. 
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----------  
 
77. 77. 77. 77. க1றா��ைடயா1க1றா��ைடயா1க1றா��ைடயா1க1றா��ைடயா1    
 
ெபா)றா� �கேழா) தி�ைலவ�ண� 
        �க)ேறா) ெவ�பா ஒ)ப+ெபா) 
ந)றா� றியெபா) :1வ�ண� 
        நா&' வி3+ நா&'யேகா) 
க)றா� �ைடயா) ேப3ைடயா) 
        க�வி (ைடயா) கனவா�A 
ம)றா� ெபா.(� திர5Mதி 
        வகி தா� ேசாழ ம�டலேம. 
 
க)றா�P� உைடயா) எ)பவ� ஒ3 ேசாழம�டல� �லவ�. இவ� தி�ைல�7 ஒ3 
வ�ண�, ெவ�பா ஆகியைவ பா'(5ளா�. இவ� க�றறி9த சா)ேறா�. 
--- 
 
78. 78. 78. 78. தி"�ெதா�ட� ெதாைகதி"�ெதா�ட� ெதாைகதி"�ெதா�ட� ெதாைகதி"�ெதா�ட� ெதாைக    
 
தைரேம� நாவ Z�இைறவ) 
        த4 தா& ெகா�ட த�பரைன� 
கைரேச� பி தா எனஓதி� 
        கா&4� பவள� கனிவாயா) 
உைரX� தி3 ெதா� ட ெதாைகயி) 
        ெந3=7� அ'யா� உட)நிக� த  
வைரயா+ அளி த ெகாைடேவளா� 
        மரேபா� ேசாழ ம�டலேம. 
 
�9தரைர6 சிவெப3மா) த4 தா& ெகா�டா�. �9தர� ‘பி தா’ எ)1 ெதாட=கி6 
சிவெப3மாைன� பா' மகி�9தா�. �9தர� அ'யா�க5 ெபய�கைள  ெதா7 +  
‘தி3 ெதா�ட  ெதாைக’ பா'னா�. அவ� பா'ய அ'யா� பலாி) பணி�7 உட) 
இ39+ உதவியவ�க5 ேசாழ நா&டா�. 
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�9தராி) இ தி3  ெதா�ட  ெதாைகேய ந�பியா�டா� ந�பியி) தி3 ெதா�ட� 
தி3வ9தாதி�7�, ேச�கிழாாி) தி3 ெதா�ட� �ராண தி�7� அ'�பைடயா7�. 
இைத� பாட�காரணமானவ� ேவளா�7ல விற)மி�ட�. 
-------------  
 
79. 79. 79. 79. ேச�கிழா�ேச�கிழா�ேச�கிழா�ேச�கிழா�    
 
கா�7 நீதி இரவி7ல� 
        கழ�கா� வளவ) கனி9ேதவ 
ேச�கி ழா�த� தி3வாயி� 
        ெதளி9த �த�:� ெசF�கைதயி) 
ேம�7 யாA� தி3ேவட 
        ெம>ேய ெபா3ளா M4ெப�ேறா� 
வா>�7 யாA� �க�ேவளா� 
        மரேபா� ேசாழ ம�டலேம. 
 
ெதா�ைட நா&'� �.T��ேகா&ட தி� 7)ற Dாி� ேச�கிழா� 7'யி� 
அ3�ெமாழி  ேதவ� எ)பா� ேதா)றினா�. அநபாய) எ)?� இர�டா� 
7ேலா +=க ேசாழ?�7 [1133 - 1150] அைம6சராகி அவரா� உ தமேசாழ� 
ப�லவராய) எ)?� ப&ட ைத� ெப�றா�. 7ல�ெபயரா� ேச�கிழா� என அவைர 
அைழ�ப�. 
 
சீவகசி9தாமணி எ)?� :ைல� ப' +� ெகா�'39த ேசாழ ம)ன?�76 ைசவ 
அ'யா� ெப3ைமகைள உண� +வத�காக6 ேச�கிழா� பா'ய �த�:� 
ெபாிய�ராண�. இ+ ‘உலெகலா�’ எ)1 சிவெப3மா) அ' எ4 +� ெகா4�க� 
பா'ய :�. சிவைன� பணிவைதேய ெம>�ெபா3ளாக� ெகா�ட ெதா�ட�களி) 
வரலா1 81வதா� தி3 ெதா�ட� �ராண� என வழ=7வதாயி�1. 
-------------------- 
 
80. 80. 80. 80. க�ப��, உதவிக�ப��, உதவிக�ப��, உதவிக�ப��, உதவி    
 
ெப�1 வள� +� வி ைததைன� 
        ேபணி� ெகா4 +� ெபய�ெகா4 +� 
ப�ற அ3�பா� அ�தளி +� 
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        பைக த வ1ைம� பய9தீ� +� 
க�ற �த�:� தி3வF9D��  
        க�ப) தைழய� க3ைணெச>ேதா� 
ம�1� �லேவா ைர(�வாழ 
        ைவ தா� ேசாழ ம�டலேம. 
 
ெப�ேறாரா� வள��க �'யாம� விட�ப&ட க�பைர� ேபணி வள� +, க�வி 
க�பி +, க�வியி� அவைர� ெபாியவரா�கி� �க�ெபற6 ெச>+ பாLட) 
ந�LணA அளி +, அவ� வ1ைமைய� ேபா�கி அ  தி3வF9D�� க�ப� Gல� 
க�பராமாயண� பா4மா1 ெச>ேதா� ேசாழம�டல ேவளாள�க5. அவ�க5 பல 
�லவ�கைள ஆதாி தவ�க5. 
 
தி3வF9Dாி� ‘க�ப� ேம4’ எ)ற ப7தி உ5ள+. தமிழக அர� அ=7 க�ப� 
மணிம�டப� க&'(5ள+. க�ப� ேம&'� அகழா>A நட தி அத) ெதா)ைம 
நிைலநா&ட�ப&45ள+. 
--- 
 
81. 81. 81. 81. ஏ� எ@ப�ஏ� எ@ப�ஏ� எ@ப�ஏ� எ@ப�    
 
7ண=ெகா5 சைடய) �+6ேசாி� 
        7ைடயா) ேசதி ராய)�த� 
கண=ெகா5 ெபாிேயா� பல�8'� 
        க�ப நாட) களி8ர 
இண=7� பாிசி� ஈ9+�வி 
        ஏF� �க�ஏ� எFபெத?� 
மண=ெகா5 ெப3=கா� பிய�ப?வ� 
        வகி தா� ேசாழ ம�டலேம. 
 
ெவ�ெண>ந�Z�6 சைடய�ப வ5ள�, �+6ேசாி�7 உைடயவனான ேசதிராய) 
எ)?� ேசாழநா&4 ேவளாள�7ல� ெப3ம�க5 அைனவ3� ஒ)றாக� 8'� 
க�ப� ெபாி+� மகிழ� பாி�க5 பல ஈ9தன�. ஏFல7� ேவளாள� �க� பரவ ‘ஏ� 
எFப+’ எ)?� ெப3=கா�பிய :ைல� க�ப� ேவளாள�க5 மீ+ பா'னா�. 
 



78 

 

�+6ேசாி (�+ைவ) தி3வாN3�7 அ�ைமயி� உ5ளெதா3 ஊ�. பா�'6ேசாியி) 
ேவறான+ எ)ப�. 
 
ேம4ெவ&' வள�ப4 தி ெம>வர�� நிைலநி1 தி� 
ேகா4ெவ&'� காராள� 7வலய ைத� கா திலேர� 
பா4ெவ&'� 71�பட�க� பைடேவ9த� அவ�விைள த 
கா4ெவ&'� பைகய1 +� க.கைளய மா&டாேர 
(ஏ� எFப+) 
--------------  
 
82. 82. 82. 82. க�ப� க�ப� க�ப� க�ப� ----    இ திநா*இ திநா*இ திநா*இ திநா*    
 
ஆ)பா� ந19ேத) ��கனிநீ4 
        அ�தி) �ைவயா 1ட)அ39தி  
தா)பா� அைணய மற�பதிைல6 
        சைடயா) எ)1 தமி�ஓ+� 
ேத)பா> அல=க� க�ப?�76 
        ெசF�பா ாிட தி� ெச>தந)றி 
வா)பா .3�க6 ெச>+நல� 
        ைவ தா� ேசாழ ம�டலேம. 
 
சைடய�ப வ5ளலா� ந)7 பலகாL� ஆதாி�க�ப&ட க�ப� த) இ1தி� கால தி� 
வ5ள� ஆதாி த திற ைதெய�லா� ஒ3 ெவ�பாவாக� பா'னா�. அ�பாட� 
 
ஆ)பாL� ேத?� அர�ைப�த� ��கனி(� 
ேத)பாய உ�4 ெதவி&4மன� - தீ�பா> 
மற�7ேமா ெவ�ைண வ3சைடயா க�ப) 
இற�7�ேபா ேத?� இனி 
 
எ)பதா7�. 
-------------  
 
83. 83. 83. 83. இராமாயண உ�தரகா�ட�இராமாயண உ�தரகா�ட�இராமாயண உ�தரகா�ட�இராமாயண உ�தரகா�ட�    
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Pணி லாA� க�ப)நல� 
        ெபா.(� தமிழா� ெபா.ெவ>தி� 
காO மா1 கா�ட�உ1� 
        கைதயி� ெபாிய காைதெய?� 
தாணி லாA� கழ�அபய) 
        சைபயி� பயி�உ  தரகா�ட� 
வாணி தாச) அர=ேக�ற 
        ைவ தா� ேசாழ ம�டலேம. 
 
சைடய�ப வ5ள� அபய) Gல� க�பைர� ெகா�4 இராமாயண� பா4மா1 
ஏ�பா4 ெச>த ெபாF+ ஒ&ட� 8 தைர(� இராமாயண� பாட6 சில� ஏ�பா4 
ெச>தன�. 
 
க�ப� தா� பா'ய இராமாயண ைத அர=ேக�றி6 ெசா�ெபாழிவா�றிய ேபா+ 
ஒ&ட�8 த� தா� பா'ய+ M� எ)1 க3தி ஏ4கைள� கிழி தா�. அைத� க�ட 
க�ப� தா� உ தரகா�ட� பாடவி�ைல எ)1� உ தரகா�ட தி�7 ஒ&ட�8 த� 
பா'யைதேய ைவ +� ெகா5ளலா� எ)1� 8றினா�. அபய) அைவயி� 
ஒ&ட�8 த� த) உ தரராமாயண� எ)?� உ தரகா�ட ைத அர=ேக�றினா�. 
கைலமகளி) அ35ெப�றதா� ஒ&ட�8 த� வாணிதாச) என�ப&டா�. 
---------- 
 
84. 84. 84. 84. அ ப��நா1, ,&அ ப��நா1, ,&அ ப��நா1, ,&அ ப��நா1, ,&    
 
ஈழ நீ ேதா) அவைள திைர 
        இ3�பா� P&4� வர�ப'�7� 
காழி� ெவறி த கா��F+� 
        கர தி) ேமலா� கவி�F+� 
XF� ெபா+வி� சிற�பாக  
        ெதா4�க� �ைன9த ெதா)ைமயிேனா� 
வாF� அ1பா� நா)77' 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
இ�பாட.� ேசாழநா&4 ேவளாள� 64 7'யினாி) சிற���க5 பல 
8ற�ப&45ளன. உFெதாழி.) ப7தியி� சில 8ற�ப&45ளன. �லவ�களா� 
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�ைன9+ைர�க�ப4� ெதா)ைம6 சிற��ைடயவ�க5 அவ�க5 எ)ப+� 
8ற�ப&45ள+. 
---------------- 
 
85. 85. 85. 85. ,&தா$கி,&தா$கி,&தா$கி,&தா$கி    
 
உலகி� இல�எ)1 உைரயாேம 
        உதவ� 7ண ேதா��7 உளதாேம 
இல7� எ1��� கா�பத�ேவ1 
        இ�ைல எனயா வ+�ஈ9தா) 
�லவ) மகி�9+ பி�பாதி 
        �கல� ேக&ட �கழாள) 
மைலெகா5 �ய +� 7'தா=கி 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
ேசாழநா&'� ம)னா�7' அ3ேக கள9ைத எ)?� ஊாி� 7'தா=கி எ)?� 
வ5ள� ஒ3வ) இ39தா). அவாிட� ஒ3 �லவ) ெச)1 கவி பா' யாசக� 
ேக&டா). �லவ� ேவ�'யப' 7'தா=கி உதவினா). 
 
எ1���7� 8ட ஒ3 ப3�ைக இ�ைல எ)ற ப�ச கால தி� யாைன(� கவள� 
ெகா5ளா+ ெதவி&4�ப' உதவினா). உலகி� இ�ைல எ)1 8றாம� உதAத� 
ந�ல 7ண�ைடயா��7 அழகா7�. வ5@வ3�, 
 
இல)எ)?� எCவ� உைரயாைம ஈத� 
7ல)உைடயா) க�ேண உள 
        (7ற5. 223) 
எ)றா�. 
 
இ�ைலஎன வ9தவ��7 இ�ைலெயன� 8றாம� 
நா@� உணவளி�7� ந�லத�பி6 ச��கைரம) 
 
எ)1 ெகா=7நா&4� பைழய ேகா&ைட மரபினைர ஒ3 பாட� �கF�. 
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கள9ைத�7  ெத�கி� 7'தா=கி6ேசாி எ)ற ஊ� உ5ள+. இவைன� கள9ைத� 
7'தா=கி எ)1� அைழ�ப�. 
 
ெவ1��� ைக(�அாி தா�பி5ைள ேசா1�எ) M&'�வ3� 
எ1���7� ஆ�பத� இ�ைல�) னா5எ)னி 3�க.யா� 
71�ைப  தவி� த 7'தா=கி ைய6ெச)1 8'யபி) 
ெத1���ெகா5 யாைன கவள�ெகா5 ளாம� ெதவி&'யேத 
 
எ)ப+ தனி�பாட� (தமி� நாவல� சாிைத 191). �த.� பாதி� பாடைல� பா'� 
பாிசி� ெப�றபி) பி�பாதிைய� பா'ய+ எ)ப�. 
-----------------  
 
86. 86. 86. 86. ெபாிய�ராண அர$ேகDற�ெபாிய�ராண அர$ேகDற�ெபாிய�ராண அர$ேகDற�ெபாிய�ராண அர$ேகDற�    
 
7ல தி� ெபாிேயா� ேப�பைட த 
        7ண தி� ெபாிேயா� ெகாைட�ெபாிேயா� 
தல தி� ெபாிய அநபாய) 
        தைழ த சGக� தனி�ஏறி� 
பல தி� ெப1ப� சா�கரநீ5 
        ப'யி� ெபாிய �ராண ைத 
வல தி� 7லவ அர=ேக�றி 
        ைவ தா� ேசாழ ம�டலேம. 
 
7ல தி� ெபாிேயா�க@�, �க�ெப�ற 7ண தி� ெபாிேயா�க@�, ெகாைடயி� 
ெபாிேயா�க@� ஒ)றாக� 8'� ெபாிய�ராண தி�76 ெச>ய ேவ�'ய 
மாியாைதகைளெய�லா� ெச>+ யாைன மீேத�றி ைவ + ஊ�வலமாக� ெகா�4 
வ9+ அநபாய ேசாழ) �)னிைலயி� தி�ைல� ெபா)ன�பல தி� ப�சா�கர� 
ப'யி� ைவ + அர=ேக�ற� ெச>வி தன�. 
 
தி3ஞானச�ப9தாி) தி3நாளான சி திைர ஆதிைரயி� 4-4-1139 அ)1 ெதாட=கிய 
ெபாிய�ராண அர=ேக�ற� 22-4-1140 அ)1 நிைறெவ>தியதாக� க�ெவ&டறிஞ� 
7ட9ைத எ).ேச+ராம) அவ�க5 க3+கிறா�. 
----- 
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87. 87. 87. 87. சில�ப1 தி"ேவ$கட1சில�ப1 தி"ேவ$கட1சில�ப1 தி"ேவ$கட1சில�ப1 தி"ேவ$கட1    
 
நாேம வியெசா� இல�கணமா� 
        ந)J லக + நா&'ைவ த 
Pேம� எ?�பா டL�7அளி த 
        ெபா)ஆ யிர�� ேபாதாேதா 
ேதேம வி4மா ைல(�ெகா4 த  
        சில�ப) தி3ேவ= கட)வா�A 
மாேம வியP� ெபாழி�வாவி 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
ெசா� இல�கண� 81� ந)J.) உைரயி� ேம�ேகா5 கா&ட�ப&45ள 
 
Pேமலா ளாெர)பா� P�ேகா� எ)ெச>(� 
தீேம� ப')ெகா4 தா� ெகா5வெதவ) - ஆேம 
நல�திகF� ெச=ைக நயதீர) எ=ேகா) 
சில�ப) தி3ேவ= கட) 
 
எ)?� வினாA தர� பாடL�7 ஆயிர� ெபா)ைன6 சில�ப) தி3ேவ=கட) 
பாிசிலாக� ெகா4 தா). அ +ட) மாைல(� ெகா4 தா) (ந)J�, மயிைலநாத� 
உைர 288). 
-----------  
 
88. 88. 88. 88. ��B� ேவ*��B� ேவ*��B� ேவ*��B� ேவ*    
 
இடம� 'யயா� ப3=கல:� 
        எ?�கா ாிைகயி� பதி தமணி  
தடம� 'யதா மைரயி)எ?� 
        தமி�ேபா� உலக� தனி�உ�ேடா 
திடம� 'யஅ  தமி��7தA� 
        சீமா) ெசF�ெத) ம�டல�� 
வடம� டல�� பரA� D� 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
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� Dாி� ேவளா�7ல6 ெச�ம� ஒ3வ� வா�9+ வ9தா�. அவைன� �லவ� பல� 
பா'� பாிசி� ெப�றன�. ஒ3 �லவ) பா'ய பாட� மிகA� இனிைமயாக இ39த+. 
அ�பாடைல யா�ப3=கல தி� அமிதசாகர� இ37ற5 ேநாிைச ெவ�பாA�7 
எ4 +�கா&டாக� கா&'னா� (யா�ப3=கலவி3 தி 60). 
 
தடம�4 தாமைரயி) தாதா4 அலவ) 
இடம�'6 ெச�வதைன� க�4 - ெபைடெஞ�4 
Pழி� கதவைட�7� � Dேர ெபா>க'9+ 
ஊழி நடாயினா) ஊ� 
 
எ)ப+ அ�பாடலா7� (ெப39ெதாைக 2140). 
---------- 
 
89. 89. 89. 89. க"ணாகர1க"ணாகர1க"ணாகர1க"ணாகர1    
 
Pத� பணிய6 சீ&ெடFதி�  
        ெபா3ளா> ல&ச� ெபா)ெகா4 த 
ஓ+� Pத ம=கலவா�A 
        உைடயா) ஈத� உைடயாேன 
காத� ேச3� கடாரெமலா� 
        க�ட க3ணா கர�ெப3மா) 
மா+ பாக) தி3�பணி�ேக 
        ைவ தா� ேசாழ ம�டலேம. 
 
தி3வாNாி� Pதம=கல தா) எ)?� வறியவ) ஒ3வ) வா�9தா). அவ) மக) 
க3ணாகர). Pதம=கல தா) இற9+வி&டா) சி1வ) க3ணாகர) 
ெச�வனாவா) எ)பைத  த) ம9திர ச�தியா� அறி9த ஒ3வ) வ9+ 
க3ணாகரனிட� ஒ3 ல&ச� ெபா) ேக&டா). 
 
க3ணாகர) நைக + ஒ3 கா�8ட இ�லாத எ)னிட� சீ&ெடFதி ஒ3 ல&ச� 
ெபா) ேக&கிறாேய எ)றா). பி) க3ணாகர?�காக6 ெச�வ ைத� கா + நி�7� 
Pத திட� ெச)1 ெபா)ெப�16 ெச)றா). 
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பி) Pத� ேவ�ட� கடார=ெகா�டானி.39+ ெபா�7விய� ெப�1� 
க3ணாகர) ெச�வ) ஆனா). ெப3� ெச�வ ைத தி3வாN�6 சிவாலய தி�7 
அளி தா). 
--------------- 
 
90. 90. 90. 90. 52ட� உைடயா152ட� உைடயா152ட� உைடயா152ட� உைடயா1    
 
ெகா&ட� உைடயா) கீழ�ேகா 
        �ர�� மதிL� 7றி தைம ேத 
�&ட� உைடயா) மகPைச 
        �F+� உைடயா) ெமா>��ைடயா) 
ப&ட� உைடயா) காவிாி�P� 
        பதி(� உைடயா) பாி9த7ைட 
வ&ட நிழ.� 7ளி�9தத)ேறா 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
�&ட�, காவிாி�P�ப&'ன� ஆகிய ஊ�களி) தைலவனான �&ட� உைடயா) 
தி3வாN�� ேகாயி.� கீழ� ேகா�ர ைத(�, மதிைல(� க&'னா). 
----- 
 
91. 91. 91. 91. தியாகராச� ப*Iதியாகராச� ப*Iதியாகராச� ப*Iதியாகராச� ப*I    
 
க3ணா கர)ெச> தி3�பணிைய� 
        க3தி நலமா>� க�4ெச>த 
ெபா3ளீ நால  ெதா)1ைடயா) 
        Pமி யாைன� ேபா�ஆேரா  
தி3வா Nாி� வ)மீக  
        தியாக ராச� ப5@த9+� 
ம3வா� பணிய அர=ேக�றி 
        ைவ தா� ேசாழ ம�டலேம. 
 
க3ணாகர) ெச>த தி3�பணிைய �)னி)1 �' தவ� நால  ெதா�O எ)?� 
ஊைர6 ேச�9த ம�ைலய Pப) எ)பவ). அவ) தி3வாNாி� தியாகராச�ப5@ 
எ)?� :ைல அர=ேக�றி ைவ தா�. 
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�)� தி3வாNாி� ஆவணி மாத� நைடெப�ற பவி ேரா சவ� ப +நா5 விழாவி� 
தியாகராச� ப5@ ந'�க�ப&ட+. இ�ப5@ :ைல� பா'யவ� ஞான�பிரகாச 
ேகா திர + ஞான�பிரகாச ப&டாரக� எ)பவ�. அவ� த3ைம �த�வ� 
73ஞானச�ப9தாி) 73 கமைல ஞான�பிரகாசேர ஆவா�.  
 
ம=ைக பாட� கமைல6 ச'ல� ம3A� அரவ� ஆடேவ 
மா�பி� ெச=கF நீ3� ைப9ெதாைட மணி�ெபா) ேதா4� ஆடேவ 
க=ைக ஆட  தி=க5 ஆட� கனக த�'னி� ஆ4வா� 
கமைல வாF� அமர� ேமA� கயL லாA� வயLேள 
 
எ)ப+ தியாகராச� ப5@� பாட.� ஒ)றா7� (58). 
-------------- 
 
92. 92. 92. 92. கண��%ல�கண��%ல�கண��%ல�கண��%ல�    
 
ேபா�றா ம�ெப� ணா�அழ.� 
        �79தா5 அதிL� �+ைமயி+ 
��றா எF9த கண���லா� 
        G'� பாத �'யளவா> 
ப�றா உடைல விள�ேக�றி� 
        பர?�7 ஏ�ப� பதி த�ாி 
வ�றா நிைலைம� கண���ல) 
        வா�வா� ேசாழ ம�டலேம. 
 
இ3�7ேவ�ாி� ேவளாள�களி� தைலைம வா>9த கண���ல� எ)பவ� வா�9+ 
வ9தா�. ெச�வ� கைர9+ ஏைழயான பி) சித�பர� ெச)1 ��ல1 + வி�1  
தி3 ெதா�4 ெச>+ வ9தா�. 
 
ஒ3நா5 �� வி�காைமயா� அதைன� ெகா�ேட விள�ெகாி தா�. �� 
ேபாதாைமயா� தைலமயிாிைன அாி9+ விள�ெகாி + ��தி ெப�றா�. 
 
�)�தி3 விள�ெகாி�7� �ைறயாம� 7ைறயாம� 
ெம)��L� விள�ெகாி�க� ேபாதாைம ெம>யான 
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அ)��ாி வா�அ4 த வி�ள�7 த� தி3�'ைய 
எ)�3க ம4 ெதாி தா� இ3விைனயி) ெதாட�ெகாி தா� 
 
(கண���ல நாயனா� �ராண� 7) 
 
தி�ைல  தி3��e�வர� ேகாயி.� இவ� ப'ம� உ5ள+. 
------------  
 
93. 93. 93. 93. வி�ண1 ஆ வி�ண1 ஆ வி�ண1 ஆ வி�ண1 ஆ     
 
க�ணா� உலகி� பகீரத?� 
        க�4 ெகாண�9தா) க=ைகெய)பா� 
வி�ணா1 எளிேதா ஆ1த9த 
        ேவளா� 7ாிசி� வி�ண)அ)ேறா 
த�ணா� �5ளி ஓட�வர6 
        ச�ப9 த?�ெச9 தமி�பாட 
ம�ணா5 ெச�வ� ெப3=கீ� தி 
        வகி தா� ேசாழ ம�டலேம. 
 
உலகி� பகீரத) க=ைகைய� ெகா�4 வ9த+ேபா� வி�ண) எ)ற ேசாழ� 
பைட தைலவ) பழைச எ)?� பழயJ�6 சிவாலய� Pைசயி) ெபா3&4  த) 
ெபயரா� ஓ� ஆ1 ெவ&'னா). அ+ வி�ணா1 என�ப&ட+. அ+ இ�ேபா+ 
ெவ�ணா1 என வழ=க�ெப1கிற+. 
 
தி3ஞானச�ப9த� ெகா5ள��D� ெச)1 பா4�ேபா+ படேகா&' இ�லாம� ஓட� 
ெச)ற+. அ+ இC ஆ1 எ)ப�. ேசாழ ம�டல தி� பா�'ய 7லாசனி வளநா&4 
ஏாிT� நா&'� இ39த ���'6ேசாழந�Z� எ)ற ஊ� அ=கி39த ெபாிய ஏாியா� 
‘வி�ண) ஏாி’ எ)ேற அைழ�க�ப&ட+ (ெத.இ.க. II 94, 95). 
 
�ழ=7 கட�தாைன Gாி� கட�பைட �றி தா�ம)ன� 
வழ=7� இடெம�லா� த)�கேழ ேபா�கிய ைவேவ�வி�ண) 
ெசF9த�P� பழைச(5 சிற9+ நா@�ெசய 
எF9தேச திக +ேள இ39தஅ�ண� ஆர' 
விF9த�P மல�களா� விய9+நா @�ெதாழ  
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ெதாட�9+ நி)ற ெவCவிைன +ற9+ேபா மா�அேரா 
 
எ)ப+ பழ�பாட� (யா�ப3=கல வி3 தி 67). ேசதிக� - சமண� ப5ளி. 
 
8�9த வ1ைமயிைட� ேகா5அரவ� ஈ)றமணி 
சா�9த �லவ) தன�களி தா) - வா�9தத3 
ேமைலவி�ணி) ம�ணி� விள=7� �க�பைட த 
சாைலவி�ண ?�7இைணயா� தா� 
 
எ)ற இ� பாட.� வி�ண) �லவ��7 நாகமணி அளி தைம 8ற�ப4கிற+. 
 
அ35ெநறி ஒ3வநி� பரA+� எ�ேகா) 
தி3மி7 சிற�பி� ெப3வைக அகல + 
எ�மி7 தாைன� ப�ணைம ெந49ேத� 
அ�ண� யாைன6 ெச=ேகா� வி�ண) 
ெச3�ைன ெச3�7அற  ெதாைல6சி 
ஒ3தனி ெவ�7ைட ஓ=7க எனேவ 
 
எ)ப+ ஒ3 பழ�பாட� (யா�. வி3 தி 83). 
---------------  
 
94. 94. 94. 94. திாிக��தராய1திாிக��தராய1திாிக��தராய1திாிக��தராய1    
 
அளி�7� பைடG ேவ9த3�ெகா� 
        டா4� வி39தா� அதிசயமா>  
திைள�7� திாிக� த ராய)என6 
        ெச��� வாிைச  திற�ேச�9ேதா) 
விைள�7� அாிசி மா�றியநீ� 
        ெவ5ள� கிழ=7 விைள(�என 
வைள�7� ெப3ைம� �+ைவய�ேகா) 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
சைடய�ப வ5ள� ேசர ேசாழ பா�'ய அரச�க&7 வி39தளி தா�. வி39தி� 
மகி�9த Gேவ9த�க5 வ5ளL�7  ‘திாிக� தராய)’ எ)1 சிற���ெபய� 
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அளி தன�. இ�ல தி� அாிசி கFவிய நீ� ெவ5ள� ெப3�ெக4 + வய.� 
விைளவி�7� �+ைவ�7 உைடயவ� சைடய�ப வ5ள�. 
 
சி=கண� ெகா=கண� ேசதிய� திாிக� த� 
 
என ெம>�கீ� தி 81�. 
 
யாமா� �கழ இய�க�ப நாட) இராமெனா4� 
பாமாைல X4� 7ல�ைட யாைன� ப'�ர�க� 
ேகாமாற) இ&டெபா� சி=கா தன�ெப�ற ெகா�றவைன  
ேதமாைல அ6ச� தவி��பா)ெவ� ைண திாி க� தைனேய 
 
த�ணா� கமல6 ச+�க  ேதாைன(� த��வேதா 
ப�ணா மணி தைல� க&ெசவி யான+ பாாி?5ேள 
க�ணாக வாF� ெவ�ைண  திாிக� த) கைல தமி�ேக&4 
எ�ணா �'யைச  தா�உல7 ஏF� இற�7ம)ேற 
 
எ)பன தனி�பாட�க5. 
-------------  
 
95. 95. 95. 95. பா�&நா2&% ேசாழிய�பா�&நா2&% ேசாழிய�பா�&நா2&% ேசாழிய�பா�&நா2&% ேசாழிய�    
 
ஓதா� காைர� காட�7' 
        ஒ)1 ெகா4 ேத உய�மாற) 
ெகா தா� ெகாைடேவ ளாள�7' 
        ெகா�ேட ம+ைர 7'ேய�றி� 
ப தா� திைசயி� இ3=க5என� 
        பா�' நாட) ப&டமி&4 
ைவ தா� ேவ��� கிழவன+ 
        மரேபா� ேசாழ ம�டலேம. 
 
பா�'ய ம)ன) த) நா&4�7 ேவளாள� ேவ�4� எ)பத�காக6 ேசாழ 
நா&4�7 வ9+ காைர�காட� 7'ைய6 ேச�9த ேவ�� கிழவ) எ)ற ேவளாள� 
தைலவைன(� பிறைர(� அைழ +� ெகா�4 ெச)1 ம+ைரயிL� பா�' 
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நா&') பல இட=களிL� 7'யம� தினா). அவ�க5 பா�'ய நா&'� 
வா�9தாL� ேசாழிய ேவளாள� எ)ேற அைழ�க�ப4கி)றன�. 
-----------  
 
96. 96. 96. 96. கா$ேகய1 நாலாயிர�ேகாைவகா$ேகய1 நாலாயிர�ேகாைவகா$ேகய1 நாலாயிர�ேகாைவகா$ேகய1 நாலாயிர�ேகாைவ    
 
ேகாலா கமல) னாி�அவ)ேபா� 
        ெகா4 ேத �கF� ெகா�ேடா�ஆ� 
ேமலா� கAட� �லவ)எ?� 
        விF�ேப� 8 த) �F�ேபரா> 
நாலா யிர�ேகா ைவ(��ைனய 
        நவி�ெக)1 இைச + நா&4�க� 
மாலா� எ?�கா= கய)வா�A 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
கா=ேகய) எ?� வள5� ஒ&ட�8 தைர� ப'�கைவ + கAட� �லவ) எ)1 
�க�ெப1மா1 ெச>தா). ந)றி மறவாத ஒ&ட�8 த� அ� கா=ேகய)ேம� 
நாலாயிர� ேகாைவ எ)?� :ைல� பா'னா�. 
 
பதிேநா�கி அ)ைனைய  த�டனி& ேட)எ?� பா=கியைர 
எதி�ேநா�கி நி)1 தFAகி) ேற)எ?� எ)1ெபா)னி 
நதிேநா�கி வாF� நவ�+6 ேசாிந) னா&'�எ)ற) 
விதிேநா�கி� காைளபி) ேமAகி) ேற)எ?� ேவதியேர 
 
(நாலாயிர�ேகாைவ - �ர�ேபா�7  +ைற) 
 
�+ைவ6 சைடய) ெபா39+ச= கர?�7 
உதவி  ெதாழி��ாி ஒ&ட� 8 தைன� 
கவி�களி1 உைக�7� கவிரா& சத)என� 
�வி�7ய� கAட� �லவ?� ஆ�கி 
ேவ1ம= கலநா5 விய9+கா= கய)ேம� 
81நா லாயிர� ேகாைவெகா� 4ய�9ேதா) 
 
எ)ப+ பழ� பாட�. 
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-------------  
 
97. 97. 97. 97. ெப"ம$கல5ைடயா1ெப"ம$கல5ைடயா1ெப"ம$கல5ைடயா1ெப"ம$கல5ைடயா1    
 
கள தி� ெபா.கா டவ)பணிய� 
        க�டா) ெகா�டா) களவ7��  
தள தி� ெபாிய வடஅரச� 
        தாேம� இ4�ெபா>  தைலெகா�டா) 
உள தி� பரA காளிய35 
        உைடயா) ேசாழ) உ1��ைடயா) 
வள தி� ெப3�ம= கல�ைடயா) 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
காடவ�ேகா) எ)?� ப�லவ) ேசாழ��7� பணியாம� இ39தா). 
ெப3ம=கல�ைடயா) எ)?� ேசாழ� பைட தைலவ) வடநா&') ேம� 
பைடெய4 + வடவரச�கைள� ெகா)1 அவ�க5 தைலேபா� ெபா> தைலகைள� 
ெகாண�9தா). ெப3ம=கல�ைடயா) Mர ைத� �லவ�க5 �க�9+ களவ7��� 
பா'ன�. காடவ) பய9+ ேசாழைன� பணி9+ வா�9தா). ெப3ம=கல�ைடயா) 
காளி அ35மி�கவ). 
 
ேகா&ைட வாச.� 8ளித) பல தா� 
வா&டமி� வளவைன மைலவற� ெபா3தி4� 
வடவர சைர�ெப3 ம=கல� உைடV� 
பைடெபா3+ அவசய� ப4 +�எ)1 ஏவL� 
கா ெதF ப திர காளியா� அ9த� 
ேப> தைல ெகா�4 ெப3�பைட சயி ேதா� 
 
எ)ப+ பழ�பாட�. ெப3ம=கல�ைடயா) எ)ற ெபய� த�ைச மாவ&ட� 
ந)னில� வ&ட� உ தராபதீ�வர� ேகாயி� க�ெவ&'� 7றி�க�ப4கிற+. 
ஆ�டறி�ைக [66, 72 ஆ�4 1913] 
---- 
 
98. 98. 98. 98. :ரேசாழிய�:ரேசாழிய�:ரேசாழிய�:ரேசாழிய�    
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ஆர வார இல�கண :� 
        ஐ9+� �ழ=க அதி�7எதி�:� 
பாாி) மீ+ தமி��8 த) 
        பா' அைம தா) பய)ஓ�9ேத 
Mர ேசாழ) உட)இ39+ 
        விய9ேத Mர ேசாழிய:� 
வார� ஏற அர=ேக�றி 
        ைவ தா� ேசாழ ம�டலேம. 
 
எF +, ெசா�, ெபா35, யா��, அணி எ)?� ஐ9தில�கண :� வழ=7� ேபா+ 
அத�7 எதி�:� ஒ)ைற ஒ&ட�8 த� பா'னா�. Mரேசாழ) எ)?� சிற��� 
ெபய3ைடய Mர ராேச9திர) [1063 - 1070] கால தி� ெபா)ப�றி� � தமி திர) 
எ)பவ� Mரேசாழிய� எ)?� ஐ9தில�கண :ைல இய�றினா�. 
 
ெபா)ப�றி ேசாழநா&'� அற9தா=கி வ&ட தி� பைழய மிழைல� 8�ற தி� 
உ5ள+. காைர�காL�7� ப�க திL� ெபா)ப�றி எ)?� ஊ� ஒ)1 உ5ள+. 
 
ஈ�4:� க�டா) எழி�மிழைல� 8�ற +� 
P�ட�க�� ெபா)ப�றி காவலேன - G�டவைர 
ெவ�L� பைட தட�ைக ெவ�றி�ைன Mர)த) 
ெசா�.) ப'ேய ெதா7 + 
 
எ)ப+ பழ�பாட�. ெப39ேதவனா� Mரேசாழிய தி�7 உைரெயFதி(5ளா�. 
 
தடமா� த3ெபாழி� ெபா)ப�றி காவல) தா)ெமாழி9த 
ப'Mர ேசாழிய� காாிைக D�ெற� பஃேதாெடா)றி) 
திடமா� ெபாழி��ைர ைய�ெப39 ேதவ) ெசக�பழி6ச� 
கடனாக ேவெமாழி9 தா)தமி�� காத.� க�பவ��ேக 
 
எ)ப+ பழ�பாட�. 
 
Mரேசாழிய ைத� ப�றிய அாிய ெச>திக@�7  தமி�� ப�கைல� கழக� 
ேபராசிாிய� �.இராசாரா� அவ�க5 எFதிய ‘Mரேசாழிய இல�கண� ேகா&பா4’ 
எ)?� :ைல� கா�க. 
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--------- 
 
99. 99. 99. 99. இ�திர1இ�திர1இ�திர1இ�திர1    
 
எ9த நா4 தள�9தாL� 
        இ+ேவ தா=7� இ)ன�இ)ன� 
�9தி நா'� ெபா)னா4 
        �ர9தா� 7'(� �ற�ப&டா� 
ெசா9த நாடா> வ9தி39+ 
        Xர) ஒ4=க6 �கமாகி 
வ9+ வா?� 7'ேயற 
        ைவ தா� ேசாழ ம�டலேம. 
 
உலகி� எ9த நா4 தள�9தாL� ேசாழநாேட அைத  தா=7� இய��ைடய+. 
ஒ3�ைற காசிபர+ மக) Xரப)ம) ேதவ�கைள விர&'  ேதவேலாக ைத� 
ைக�ப�றி� ெகா�டா). ேதேவ9திர) சீகாழி�7 வ9+ ந9தவன� ஏ�ப4 தி6 
சிவெப3மாைன வண=கி வ9தா). அ9ந9தவன� நீாி)றி� காய விநாயக) 
அ3ளா� காவிாி ெப3கிய+ (பாட� எ� 4 கா�க). 
 
ேசாழநா&'� இ9திர?�7� பல ேகாயி�க5 இ39தன. �காாி� இ9திரவிழா 28 
நா&க5 நைடெப�ற+. க6சிய�ப சிவா6சாாியாாி) க9த�ராண தி� இC வரலா1 
8ற�ப4கிற+. 
-----------------  
 
100. 100. 100. 100. ெந�ேம4� த;ச1ெந�ேம4� த;ச1ெந�ேம4� த;ச1ெந�ேம4� த;ச1    
 
நி6ச� உறேவ ெந�பயிரா> 
        நீ@� தமி��7 ெந�ேம.  
த6ச) ெபா.ஆ யிர�கலெந� 
        த9தா) உலகி�7 ஆதரவா> 
ெம6�� அவன+ ஆ�ைமயினா� 
        ெவ)ேற ெகா'யி) வி3+க&' 
ைவ6ச ெகாைடயி) திற�எளிேதா 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
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க�ப� ேசாழ?ட) க3 + மா1பா4 ெகா�4 ேவ�1 நா&4�7� �ற�ப4�ேபா+ 
ெந�ேம.  த6சைன� பா'னா�. ெந�ேம.  த6ச) க�ப3�7 ஆயிர� கல� ெந� 
அளி தா). க�ப� அ9ெந�ைல  த) உறவின�க@�7 அ?�பி ைவ +வி&4 
ெவளிநா4 ெச)றா�. 
 
ஆ&_� ெந�ேம. எ)?� ெபயாி� இC�� ம=கந�Z� �ைகவ�' நிைலய� 
அ3கி� உ5ள+. இC�� ெந)ம. எ)1� வழ=க�ெப1� 
 
வாிைச ெபாி+ைடயா� க&கல�� Dய� 
�ாிைச ெயா3சாரா� அ�பல�� த�ணீ3� 
த)னில த அ�ல �ாிைச�7  
ெத�ெகா�றி  ேதா)1� தி3ெந) ம.ேயந� 
ெபா�ெகா�றி ��கி3�7� ஊ� 
 
எ)ப+ ெபா>ைகயாாி) ஆாிட6 ெச>(5 (யா�. வி3 தி 93). 
 
ெந�பயி� விைளகழனி ெந�ேம. வா�த6ச) 
க�ப4 தி�ேடாள) க=கண கணகணவ) 
வி��ைர விழிEதலா5 மி)மினி மி?மி?ைவ 
ெசா�ப' ேவைலெச>வா) +9+மி +3+3ைவ 
 
எ)ப+ க�ப� வா�7. 
--------------  
 
101. 101. 101. 101. க1றா�J� ந(தறிக1றா�J� ந(தறிக1றா�J� ந(தறிக1றா�J� ந(தறி    
 
ேதாளா� ெதாைடயா) அ3��ைடயா) 
        ேதா)ற� தி3மா� ெதா�ட?மா> 
ேவளா� மகைள மண��ண�9+ 
        விைழ9தா) அவ@� விைடT�தி�7 
ஆளா> அ)பி) ந4தறிைய 
        அ36சி + இ.=க மாகைவ + 
மாளா நிைலைம� க��ைடயா5 
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        மரேபா� ேசாழ ம�டலேம. 
 
தி3நா&'ய தா)7'யி� பரம ேவளாள� எ)பா3�7 ஒ3 ெப� பிற9தா5. 
அவைள� க)றா�P� அ3��ைடயா) மக) ஆதிவராக?�7  தி3மண� 
ெச>வி தன�. பரம ேவளாள� மக5 ைசவ சமய� சா�9தவ5. அவள+ கணவ) 
ைவணவ). 
 
அ�ெப� நா5ேதா1� கணவ?�7  ெதாியாம� மா&4� ெகா&'.� உ5ள 
ந4தறிைய6 சிவ.=கமாக� ெகா�4 வண=கி வ9தா5. மைனவியி) ெசயைல 
அறி9த கணவ) அ9 ந4தறிைய� ேகாடாியா� ெவ&ட அ9 ந4தறியி� சிவெப3மா) 
ேதா)றினா�. விய9த கணவ?� சிவன'யாராகி M4 ெப�றா). த� ேதவார தி� 
 
க)றா�P� ந4தறிைய� காணலாேம 
 
எ)1 அ�ப� பா'னா�. சிவ.=க தி� ேகாடாாி� காய� இ)1� உ5ள+. 
 
நாளா� ெப3��க� நா&'ய  தா)7' ந�பரம 
ேவளா� மகைள அ3��ைட யா)மக) ெவ�ைணக5வ�7 
ஆளா� பனைசயி� ஆதி வராக)ெகா�4 அ��வியி� 
நீளாத M4 7'�79 தா)அவ5 ேம)ைமெகா�ேட 
 
எ)ப+ பழ�பாட�. 
 
க)1 + ஆ�� + ஊ� க)1 க&'ய ஆ�பிைன இைறவனாக எ�ணி வழிப&ட ஊ�. 
ெமா�கணி எ)?� 7திைர� ெகா5@� ைபைய6 சிவ.=கமாக வழிப&ட 
ெமா�கணீ6�ர� ெகா=7 நா&'� உ5ள+ [தி3வாசக� - கீ� தி  தி3 அகவ� 33 - 
34]. 
--------------  
 
102. 102. 102. 102. அ�பல��ளிஅ�பல��ளிஅ�பல��ளிஅ�பல��ளி    
 
ெதளிவ9+ அய)மா� அறியாத 
        தி�ைல� பதிஅ� பலவாண� 
�ளிய� ெபா9தி) இட�வாF� 
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        �+ைம கா&'� ெபா35கா&' 
எளிதி� �ளிய= 7'யாென)1 
        இைச�7� ெப3ைம ஏ3ழவ� 
வள3� 7'யி� ெப3வா�A 
        வள�ேச� ேசாழ ம�டலேம. 
 
அ)னிய மத தா� ஆ&சி� கலக� கால தி� தி�ைல நடராச� ெப3மாைன எ4 +� 
ெகா�4ேபா> ஓNாி� ெபாிதா> இ39த ஒ3 �ளியமர� ெபா9தி� ைவ + 
G'வி&டன�. 
 
கலக� ஓ>9+ ெப3மாைன எ4 +வர �ய�சி�ைகயி� ைவ த இட� ெதாியா+ 
தவி தன�. அ=7 ஏ� உFத உழவ� உFதபி) காைளகைள அவி� + வி4பவ�க5 
அ�பல� �ளியி� வி4வெதன� ேபசின�. அ�பல தானி) இடமறி9+ நடராச� 
ெப3மாைன  தி�ைல�7� ெகா�4 ெச)றன�. 
 
நடராச� ெப3மா) தி3வாNாி� சிலகால� இ39தா�. இ)1� சித�பர6 
ெச�ேப4க5 தி3வாN�� ேகாயி.� உ5ளன. 7'மியா மைல வழியாக ம+ைர 
ெச)ற நடராச� பல ஆ�4க5 கழி + ெச�சி மரா&'ய� கால தி� மீ&க�ப&46 
சித�பர� வ9தைத6 ெச�ேப4க5 81கி)றன. 
------ 
 
103. 103. 103. 103. K% அர$ேகDற�K% அர$ேகDற�K% அர$ேகDற�K% அர$ேகDற�    
 
� த 7லேசா ழிய3�'  
        X&4� காணி யாள�க@� 
க த� எனேவ வரவைழ +� 
        கவி�7� கனக மைழெபாழி9ேத 
சி த� எ?�ெபா) ைவ தவ�ச9 
        நிதியி� சதக� அர=ேகற 
ைவ த அ3ணா சலராய) 
        வா�வா� ேசாழ ம�டலேம. 
 
ேசாழிய ேவளாள� 7ல தி� ேதா)றியவ3�, ேசாழ ம)ன��7 �'X&4� 
உாிைம(ைடயவ3� ஆகிய சி தாG� ந5ளா1 ைவ திய.=க� அவ�க5 மகனான 
அ3ணாசல� எ)பவ� ஆ மநாத ேதசிகாிட� ேவ�'�ெகா5ள ேதசிக� 
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ேசாழம�டல சதக� பா'னா�. ேசாழம�டல சதக� சி தாG� ெபா)ைவ தநாத� 
ச9நிதியி� அர=ேகறிய+. 
-------------- 
 
104. 104. 104. 104. வாழிவாழிவாழிவாழி    
 
அளைக ராச) வாழிெபா)னி 
        ஆ1 வாழி �கி�வாழி 
�ளக� மி7ேசா ழிய�வாழி 
        ெபா)ைவ  தவ�ச9 நிதிவாழி 
தைழ(� சதக� வாழிெகாF 
        மீதிவாழி ேசாணா&'� 
வள3� 7'க5 மிகவாழி 
        வாழி ேசாழ ம�டலேம. 
 
த�ைச அரச), ெபா)னி ஆ1, ேமக�, ேசாழிய�, சி தாG� ெபா)ைவ த ஈ�வர) 
ச9நிதி, சதக:�, ெகாF�ைன, ேசாழநா&4� 7'க5 ஆகியைவக&7 வா� +� 
8ற�ப4கிற+. 
----- 
 
105. 105. 105. 105. வாழிவாழிவாழிவாழி    
 
ச திாிபதியா� சகசிமக ராச) வாழி 
        த�ைசநக� வாழிசமU தான� வாழி 
அ த�ெபா)ைவ  தவ3�அகி லா�ட� வாழி 
        அ35வாழி இைச9தரா ம�ப� வாழி 
உ தமேவ ளாள�7ல உய�சி  தாG� 
        ஊாிL5ேளா� அைனவ�க@� உவ9+ வாழி 
ைவ தேசா ழிய�7'க5 அைன +� வாழி 
        ைவயகெம� லா�தைழ + வாழி தாேன. 
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சகசி அரச� (1684 - 1711), த�ைச நகர�, சமUதான� சி தாG� ெபா)ைவ த நாத�, 
அகிலா�டவ�., இராம�ப� சி தாG� ேவளாள�க5, ேசாழிய� 7'க5 
ஆகிேயா3�7 வா� +� 8ற�ப4கிற+. 
--------------- 
 
106. 106. 106. 106. K% இயDறிய காலK% இயDறிய காலK% இயDறிய காலK% இயDறிய கால����    
 
சீ�ெகா5 பிரபவ வ3ட� 
        திகF� இடப  தி=க5 
நா�ெகா5 இ3பா) ேததி 
        நவிL� பா? வார� 
கா�ெகா5 அமர ப�க� 
        க3+� தசமி திதிேய 
ஏ�ெகா�4 இல=7� இ3ப + 
        ஏழா� ந&ச  திரேம. 
 
107. 107. 107. 107.     
இ)னண ஆய நாேள 
        எFதினா) க)ன� ேவ�� 
ம)னி4� ஆ)ம நாத 
        மா�ெப3� 7ரவ) ஆவா) 
ம)னிய வள�X� ேசாழ 
        ம�டல சதக� த)ைன6 
ெசா)ன:� ைற9+ பாவா> 
        ெசா�.னி� +ல=க மாேதா!  
 
19.5.1723 அ)1 ேவ�� ஆ மநாத ேதசிக� ‘ேசாழம�டல சதக�’ எ)?� 
இ9:ைல 105 பா�களி� எFதி �' தா�. 
 
�த� பாட.� காO� ப�சா=க� 7றி���க5 அைன +� ேசாபன (1723-24) 
ஆ�'�7� ெபா39தி வ3கிற+. பிரபவ (1726 - 27) ஆ�4�7 ெபா39தி 
வரவி�ைல. எனேவ ேசாபன ஆ�ேட ெகா5ள�ப&ட+. 
------ 
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பாட% 5த% ,றி��பாட% 5த% ,றி��பாட% 5த% ,றி��பாட% 5த% ,றி��    
 
அ=கா� - 12 உைரெச> - 23 
அ�சா+ - 18 உலகி� 85 
அ�ட� -  35 உ1�ெத) 69 
அ9நா5 - 7 எ&4 திைச 72 
அளைக  -  105 எ�ண  த7�பா� 75 
அளி�7�  -  94 எ9த� 7ல தி� 17 
அற=8�   - 70 எ9த நதிைய 11 
ஆ�க� - 54 எ9த நா4 99 
ஆயநீதி - 21 எ�லா உயி� 6 
ஆ>9த - 39 எ�லா விள�7 64 
ஆரவார - 98 ஏ&'� 55 
ஆ)பா� - 82 ஏாி) 62 
இைச�கா�- 48 ஒ த+ 67 
இடம�' - 88 ஒ தா� 95 
இைளயா) - 19 ஒ3வாமிF 29 
ஈழநீ ேதா)-84 ஓ+மா� 51 
உைடயா� -30 ஓNைர 3 
 
க�ட)  -  32 ெசறிமா) 50 
க�ணா�   -  93 ேசணா� 16 
கர=க5   -- 8 த�ைச 25 
க3ணாகர)  - 91 த�ணீ� 43 
கள தி�   - 97 தாிசி + 52 
க)னிபாக�    - 38 த3�ேபா� 34 
கா�7�   - 79 தைரேம� 78 
7ண�கி) -  47 தனதானி 74 
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7ண=ெகா5  - 81 தாழ��ைத 68 
7ல தி�  -86 தா�� 63 
8.�7  - 20 தி�ைம 71 
ெகா&ட�ைட  -  90 தி3வள� 2 
ெகா�டல=  -  1 திைறயி) 56 
ேகாலாகல  -  96 தீர� 73 
� த7ல  -  103 +தி�7� 22 
ெச�லா�  -  41 ெதளிவ9+ 102 
ெச�L�  - 13 ேத=8� 65 
 
ேதனா�  - 45 Pணிலா 83 
ெதா�ைட -- 14 Pத� 89 
ேதாளா�  - 101 Pமா+ 9 
ந�ல�  - 59 ெப�1 80 
நாேமவிய  - 87 ேப�� 49 
நி6ச�ற  -100 ெபா>யா 57 
நிதிேச�  104 ெபாைறயா� 15 
நிைன(�  - 66 ெபா�ற 92 
நீதி  -10 ெபா)P த 4 
:1  - 53 ெபா)றா 77 
பக�9த  - 27 �&'லாத 40 
பய9த  -33 ேமழி�ெகா' 44 
பாி�ச  26 ேயாகா� 61 
ப5ளம.யா�  - 28 வி D� 60 
பாதி  -  37 வி39+ 46 
�ைரதீ�  -  58 வி5@� 76 
�ைன(� -  42 Mடா� 24 
M4  - 36 ேவழ� 31 
ெவ5ளி -- 5  
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-------------------- 
 
பிDேச��ைகபிDேச��ைகபிDேச��ைகபிDேச��ைக    
 
ச$ககால; ேசாழ�க* ச$ககால; ேசாழ�க* ச$ககால; ேசாழ�க* ச$ககால; ேசாழ�க*     
 
இராசXய� ேவ&ட ெப3ந�கி5ளி 
இலவ9திைக�ப5ளி  +�சிய நல=கி5ளி ேச&ெச)னி 
இள�ெப3� ெச)னி 
உ3வ� ப�ேத� இள�ேச&ெச)னி 
காிகா� ெப3வள தா) 
காாியா�1  +�சிய ெந4=கி5ளி 
7ரா�ப5ளி  +�சிய ெப39தி3மா வளவ) 
7ள��ற +  +�சிய கி5ளி வளவ) 
ேகா6ெச=கணா) 
ேகா�ெப3� ேசாழ) 
ேச&ெச)னி நல=கி5ளி 
ெச3�பாழி எறி9த இள�ேச& ெச)னி 
தி த) 
ந�L3 திர) 
நல=கி5ளி த�பி மாவள தா) 
ெந>தல=கான� இள�ேச& ெச)னி 
ேபா�ைவ�ேகா� ெப3ந�கி5ளி 
மண�கி5ளி 
�' தைல�ேகா� ெப3ந�கி5ளி 
ேவ�ப� தட�ைக� ெப3விற� கி5ளி 
 
இள�ேச&ெச)னி என� ெபய�ெகா�ட Gவைர(� ஒ3வராகA� ெகா5வ�. 
அைடெமாழியி)றி ெந4=கி5ளி, நல=கி5ளி, கி5ளிவளவ) எ)1 சில� 
7றி�க�ெப1கி)றன�. ெப3�ேசாழ), ெப3=ேகா�கி5ளி, ேத�வ�கி5ளி, 
ெப3�P& ெச)னி, ெபால�P&ெச)னி எ)1 சில� 7றி�க�ெப1கி)றன�. 
ச=ககால6 ேசாழ மரபி� கி5ளி, ெச)னி என இ3 மர� இ39+5ளைம ெபற�ப4�. 
கி5ளி மரபின� உைறTாிL�, ெச)னி மரபின� �காாிL� ஆ�'3�கலா�. 
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5�தைரய�5�தைரய�5�தைரய�5�தைரய�    
ெப3�பி47 � தைரய) (7வாவ) மாற)) 655 - 680 
இள=ேகாவதி அைரய) (மாற) பரேம�வர)) 680 - 705 
ெப3�பி47 � தைரய) (�வர) மாற)) 705 - 745 
விேட� வி47 விF�ேபரதி அைரய) (சா த) மாற)) 745 - 770 
மா� பி47 (ேபரதியைரய)) 770 - 791 
விேட� வி47 � தைரய) (7வாவ) சா த)) 791 - 826 
சா த) பழியி. 826 - 851 
 
இவ�கள+ தைலநக� நியம�. சில� ெச9தைல (ச9திரேலைக6 ச+�ேவதம=கல�), 
த�ைச எ)1� 81வ�. 
 
பிDகால; ேசாழ�க* பிDகால; ேசாழ�க* பிDகால; ேசாழ�க* பிDகால; ேசாழ�க*     
 
விசயாலய ேசாழ) (846 - 881) 
�த� ஆதி த ேசாழ) (871 - 907) 
�த� பரா9தக ேசாழ) (907 - 953) 
க�டராதி த ேசாழ) (950 - 957) 
அாி�சய ேசாழ) (956 - 957) 
இர�டா� பரா9தகனாகிய �9தர ேசாழ) (957 - 970) 
உ தம ேசாழ) (970 - 985) 
�த� இராசராச ேசாழ) (985 - 1014) 
�த� இராேச9திர ேசாழ) (1012 - 1044) 
�த� இராசாதி ராச ேசாழ) (1018 - 1054) 
இர�டா� இராேச9திர ேசாழ) (1051 - 1063) 
Mரராேச9திர ேசாழ) (1063 - 1070) 
அதிராேச9திர ேசாழ) (1070) 
�த� 7ேலா +=க ேசாழ) (1070 - 1120) 
வி�கிரம ேசாழ) (1118 - 1136) 
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இர�டா� 7ேலா +=க ேசாழ) (1133 - 1150) 
இர�டா� ராசராச ேசாழ) (1146 - 1163) 
இர�டா� ராசாதிராச ேசாழ) (1163 - 1178) 
G)றா� 7ேலா +=க ேசாழ) (1178 - 1218) 
G)றா� ராசராச ேசாழ) (1216 - 1256) 
G)றா� ராேச9திர ேசாழ) (1246 - 1279) 
 
ேசாழ� ெச�ேப(க* ேசாழ� ெச�ேப(க* ேசாழ� ெச�ேப(க* ேசாழ� ெச�ேப(க*     
ேபைரT�6 ெச�ேப4 I - காிகா� ேசாழ) 
ேபைரT�6 ெச�ேப4 II - காிகா� ேசாழ) 
ேவள�ேசாி6 ெச�ேப4 - �த� பரா9தக ேசாழ) 
உதேய9திர� ெச�ேப4 - �த� பரா9தக ேசாழ) 
அ)பி� ெச�ேப4 - �9தரேசாழ) 
தி36ெச=ேகா&46 ெச�ேப4 I - �9தரேசாழ) 
தி36ெச=ேகா&46 ெச�ேப4 II - �9தரேசாழ) 
ப5ள) ேகாயி� ெச�ேப4 - �9தரேசாழ) 
ெச)ைன அ3=கா&சிய6 ெச�ேப4 - உ தமேசாழ) 
ெல>ட) ெபாிய ெச�ேப4 - �த� இராசராச ேசாழ) 
கர9ைத6 ெச�ேப4 - �த� இராசேச9திர ேசாழ) 
கர9ைத உதிாி6 ெச�ேப4 - �த� இராசேச9திர ேசாழ) 
தி3வால=கா&46 ெச�ேப4 - �த� இராசேச9திர ேசாழ) 
தி3�கள�6 ெச�ேப4 I - �த� இராசேச9திர ேசாழ) 
எசால� ெச�ேப4 - �த� இராசேச9திர ேசாழ) 
தி3�கள�6 ெச�ேப4 II - �த� இராசாதிராச ேசாழ) 
க�க தா அ3=கா&சியக6 ெச�ேப4 - Mரராேச9திர ேசாழ) 
தி3�கள�6 ெச�ேப4 III - �த� 7ேலா +=க ேசாழ) 
ெல>ட) சிறிய ெச�ேப4 - �த� 7ேலா +=க ேசாழ) 
ப�பா> பிாி)U ஆ� ேவ�U 
அ3=கா&சியக6 ெச�ேப4 I - �த� 7ேலா +=க ேசாழ) 
ப�பா> பிாி)U ஆ� ேவ�U 
அ3=கா&சியக6 ெச�ேப4 II - இர�டா� 7ேலா +=க ேசாழ) 
தி3�கள�6 ெச�ேப4 IV - இர�டா� இராசாதிராச ேசாழ) 
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தி3�கள�6 ெச�ேப4 V - G)றா� 7ேலா +=க ேசாழ) 
ேவதாரணிய� ெச�ேப4 - இராசராேச9திர ேசாழ ராச�க5 
பா�டவ�ம=கல� ெச�ேப4 - சைடயவ�ம) �9தர ேசாழ 
பா�'ய) 
இைவ அைன +� ஒ)றாக  ெதா7�க�ெபற� ேவ�4�. 
 
த/ைச நாய�க� த/ைச நாய�க� த/ைச நாய�க� த/ைச நாய�க�     
ெசCவ�ப நாய�க) 1532 - 1580 
அ6�த�ப நாய�க) 1580 - 1600 
இர7நாத நாய�க) 1600 - 1633 
விசயராகவ நாய�க� 1633 - 1673 
ம)னா�தா� 1674 
 
த/ைச மரா2&ய� த/ைச மரா2&ய� த/ைச மரா2&ய� த/ைச மரா2&ய�     
�தலா� ஏேகாசி 1676 - 1684 
சகசி 1684 - 1711 
�தலா� சரேபாசி 1711 - 1729 
+�ேகாசி 1729 - 1735 
இர�டா� ஏேகாசி 1735 - 1737 
�சா)பா> 1737 - 1738 
கா&4ராசா 1738 
ைசயாசி 1738 
பிரதாபசி= 1739 - 1763 
+ளசா 1763 - 1787 
அம�சி= 1787 - 1798 
இர�டா� சரேபாசி 1798 - 1832 
சிவாசி 1832 - 1855 
---------- 
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இராசராச1 கால�தி% ேசாழ ம�டல�தி% இ"�த வளநா(க* இராசராச1 கால�தி% ேசாழ ம�டல�தி% இ"�த வளநா(க* இராசராச1 கால�தி% ேசாழ ம�டல�தி% இ"�த வளநா(க* இராசராச1 கால�தி% ேசாழ ம�டல�தி% இ"�த வளநா(க*     
 
அ3ெமாழிேதவ வளநா4 
f திாிய சிகாமணி வளநா4 
உ>ய�ெகா�டா) வளநா4 
நி தவிேனாத வளநா4 
பா�'ய 7லாசனி வளநா4 
ேகரளா9தக வளநா4 
இராசாசிரய வளநா4 
இராசராச வளநா4 
இராேச9திர சி=க வளநா4 
 
வளநா4க5 அைன +� இராசராச) ெபயாிேலேய அைம9தி39தன. பி�கால தி� 
வளநா4க5 ெப3கின. அைவகைள� பி)வ3� ப&'ய.� கா�க. 
 
வளநா(� நா(கI�வளநா(� நா(கI�வளநா(� நா(கI�வளநா(� நா(கI�        
[பிைற�7றி�75 வ&ட=க5] 
அaமானஜீவ வளநா4, ேகரளா9தக வளநா4 
ஆதJ� நா4 [7ழி தைல] 
அதிராசராச வளநா4, f திாிய சிகாமணி வளநா4 
ேத�� நா4 [நாகப&'ன�] 
தி3வாN�� 8�ற� [தி3வாN�] 
அ3ெமாழிேதவ வளநா4 
அளநா4 [நாகப&'ன�] 
ஆ�வல� 8�ற� [ம)னா�7', தி3 +ைற�P�'] 
ேச�g�� 8�ற� [7ட9ைத, ந)னில�] 
ேசா��� 8�ற� 
இைட அள நா4 [நாகப&'ன�] 
இ=க5 நா4, இ=கநா4 [ந)னில�] 
ம=கல நா4 [ந)னில�] 
�ைழ�கா&4 நா4 
ெந)ம. நா4 [ம)னா�7'] 
பிரா=காழிைட நா4 
�.T� நா4 [நாகப&'ன�] 
�ற=கர�ைப நா4 [ம)னா�7', தி3 +ைற�P�'] 
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த�க�� நா(த�க�� நா(த�க�� நா(த�க�� நா(    
ேத�� நா4 [நாகப&'ன�] 
தி3நைறT� நா4 [7�பேகாண�] 
வ.வல� 8�ற� [நாகப&'ன�] 
வ�டாைழ ேவ��� 8�ற� [நாகப&'ன�, தி3 +ைற�P�'] 
Pபால 7லவ�. வளநா4, உ>ய�ெகா�டா� வளநா4 
அ�ப� நா4, அ�ப� வ&ட� [ந)னில�, மயிலா4+ைற] 
திைரG� நா4 [7ட9ைத, மயிலா4+ைற] 
தி3நைறT� நா4 [7�பேகாண�] 
�வன�F+ைட வளநா4, இராசா6சிரய வளநா4 
ெபா>ைக நா4 [த�ைச] 
நி தவிேநாத வளநா4 
ஆ��� 8�ற� [7ட9ைத, பாபநாச�] 
கர9தார நா4 [ராசராச வளநா4] 
 
கர�ைப நா(கர�ைப நா(கர�ைப நா(கர�ைப நா(    
கிழா�� 8�ற� [த�ைச, பாபநாச�] 
�'6ேசாழநா4 [பாபநாச�] 
ந�Z� நா4 [பாபநாச�] 
பா��ணி� 8�ற� [ம)னா�7'] 
த�சா��� 8�ற� [த�ைச] 
ெவ�ணி� 8�ற� [ம)னா�7'] 
 
:ரேசாழ வளநா(:ரேசாழ வளநா(:ரேசாழ வளநா(:ரேசாழ வளநா(    
 
பா�&ய ,லபதி வளநா(பா�&ய ,லபதி வளநா(பா�&ய ,லபதி வளநா(பா�&ய ,லபதி வளநா(    
ஆ��கா&4� 8�ற� [த�ைச] 
எயி�நா4 / எயிநா4 [த�ைச] 
கிளிT� நா4 / அக, �ற [சித�பர�] 
த�சா��� 8�ற� [த�ைச] 
விளா நா4 / விளா D� நா4 [தி36சி] 
பா�'ய 7லாசனி வளநா4 
ஆ��கா&4� 8�ற� [த�ைச] 
கீ� ெச=கிளி நா4, மீெச=கிளி நா4 [7ள D�] 
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வட சி1வாயி� நா4 [7ள D�] 
��ைட Gைல நாட 
ஏாிT� நா4 / ஏாி நா4 [த�ைச] 
எயி� நா4 [த�ைச] 
இைடயா�1 நா4 [த�ைச] 
வட கவிர நா4 [தி36சி, ஆல=7'] 
கீ� X' நா4, Xாி [ஆல=7'] 
கிளிT� நா4 [தி36சி] 
அக�கிளிT� நா4 [தி36சி] 
�ற�கிளிT� நா4 [தி36சி] 
மீ ெபாழி� நா4 
பன&கா&4 நா4 [ஆல=7']பன=கிய நா4 
ெப3வாயி� நா4 [7ள D�] 
PதZ� வ&ட� [த�ைச] 
 
�)றி� 8�ற� �)1 [ப&4�ேகா&ைட] 
த�சா��� 8�ற� [த�ைச] 
விளாநா4 [தி36சி] 
இராசாதிராசவளநா4 [இராேச9திரசி�ம வளநா&'� பிாி9த+] 
 
அதியம=ைக நா4 [சீ�காழி] 
71�ைக நா4 [மயிலா4+ைற] 
 
, /சி அள நா(, /சி அள நா(, /சி அள நா(, /சி அள நா(    
ந�லா�g� நா4 [7ட9ைத, மயிலா4+ைற] 
நா=8� நா4 [சீ�காழி] 
தி3�கFமல நா4 [மயிலா4+ைற, சீ�காழி] 
தி3வா. நா4 / ஆ. [சீ�காழி] 
தி3வி9த�� நா4 [மயிலா4+ைற] 
ெவ�ைணT� நா4 [சீ�காழி] 
இராசக�aர வளநா4 [ேகரளா9தக வளநா&'� பிாி9த+] 
XரZ� நா4 
71நாக) நா4 [71நாைக / 7ளி தைல] 
உைறT�� 8�ற� [தி36சி, 7ளி தைல] 
விளா நா4 [தி36சி] 
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இராசமேக9திர வளநா4 [ேகரளா9தக வளநா&'� பிாி9த+] 
71நாக) நா4 [7ளி தைல] 
மீேகா&4 நா4 [7ளி தைல] 
உைறT� நா4 [தி36சி, 7ளி தைல] 
விளா நா4 [தி36சி] 
 
இராச நாராயண வளநா4 [உ>ய� ெகா�டா� வளநா4] 
ஆ�8� நா4 [மயிலா4+ைற] 
அ�ப� நா4 [மயிலா4+ைற, ந)னில�] 
தி3வF9D� நா4 [மயிலா4+ைற] 
விைள நா4 [மயிலா4+ைற] 
 
ெத)கைர இராசராச வளநா4 
கா9தார நா4 
ெத)கவிர நா4 [தி36சி, ஆல=7'] 
 
கீGேவ$ைக நா(கீGேவ$ைக நா(கீGேவ$ைக நா(கீGேவ$ைக நா(    
7)றி� 8�ற� 
பாைலT� நா4 
ேபரா�� நா4 [மயிலா4+ைற] 
திைறG� நா4 [7ட9ைத, மயிலா4+ைற] 
தி3நைறT� நா4 [7ட9ைத] 
தி3வF9D� நா4 [மயிலா4+ைற] 
ெவ�ணா4 [மயிலா4+ைற, ந)னில�] 
விைள நா4 [மயிலா4+ைற] 
வி�கிரம ேசாழ வளநா4 [வி3தராச பய=கர வளநா4] 
அ�டா&4� 8�ற� [7ட9ைத, பாபநாச�] 
இ)ன�ப� நா4 [7ட9ைத, பாபநாச�] 
மிைற� 8�ற� [த�ைச] 
விசயராேச9திர வளநா4 [அ3ெமாழி ேதவ வளநா4] 
இைட அள நா4 [நாைக] 
பன=7' நா4 
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�.T� நா4 [நாைக] 
ேத�� நா4 [நாைக] 
Mரராேச9திர வளநா4 [இராசா6சிரய வளநா4] 
மீமைல [�சிறி] 
Mரராேச9திர வளநா4 [உ>ய� ெகா�டா� வளநா4] 
தி3வF9D� வளநா4 [மயிலா4+ைற] 
வி3தராசபய=கர வளநா4 [இராேச9திரசி�ம வளநா&'� பிாி9த+] 
இ)ன�ப� நா4 [7ட9ைத, பாபநாச�] 
கீ�� கானா4 [சித�பர�] 
8ட� நா4 
71�ைக நா4 [மயிலா4+ைற] 
ம�ணி நா4 [7ட9ைத] 
ேம�கா நா4 [சித�பர�] 
மிழைல நா4 [7�பேகாண�] 
ந�லா�g� நா4 [7ட9ைத, மயிலா4+ைற] 
ப3�� நா4 
விள9ைதயி� 8�ற� [சித�பர� வ&ட�] 
விள D� நா4 [7ட9ைத] 
ப)றிT� நா4 
பர�ைடT� நா4 
பரைவ நா4 
ெபா>யி� 8�ற� 
 
�.வல� 8�ற� 
�)றி� 8�ற� [ப&4�ேகா&ைட] 
வ�ல நா4 [ஆல=7'] 
வர8� நா4 
வடகைர இராசராச வளநா4 [இராசா6சிரய வளநா4] 
அழகைர நா4 [�சிறி] 
கலார� 8�ற� [தி36சி, லா�7'] 
மீமைல நா4 [�சிறி] 
பா6சி� 8�ற� [லா�7'] 
பிட�� நா4 [லா�7'] 
ெபா>ைக நா4 [த�ைச] 
ஊ�ற D� நா4 [ெபர�பZ�] 
வடவழி நா4 [லா�7'] 
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கீ�வ5@வ�பா' நா4 [�சிறி] 
இராசா6சிரய வளநா4 [மழநா4] 
ெச��ைற� க�ட� [லா�7'] 
கலார� 8�ற� [தி36சி, லா�7'] 
மீமைல நா4 [�சிறி] 
பா6சி� 8�ற� [லா�7'] 
தி3�பிட�� நா4 [லா�7'] 
வடவழி நா4 [லா�7'] 
ெவ5ைளT�� க�ட� [லா�7'] 
ெவ�ேகா)7'� கா�ட� [லா�7'] 
-------- 
 
இராச�9தாி வளநா4 [உ>ய� ெகா�டா� வளநா4] 
ேபரா�� நா4 [மயிலா4+ைற] 
இராேச9திர ேசாழவளநா4 [அ3ெமாழிேதவ வளநா4] 
அளநா4 [நாைக] 
ஆ�வல� 8�ற� [ம)னா�7', தி3 +ைற�P�'] 
இைட அளநா4 [நாைக] 
ெத)ம. நா4 [ம)னா�7'] 
திாி�வன �F+ைட வளநா4 [இராசா6சிரய வளநா4] 
கலார� 8�ற� [தி36சி, லா�7'] 
பிட�� நா4 [லா�7'] 
ெபா>ைக நா4 [த�ைச] 
-------- 
 
தியாகவ�. வளநா4 [இராசா6சிரய வளநா4] 
மீமைல [�சிறி] 
ெபா>ைக நா4 [த�ைச] 
----- 
உலக �F+ைட வளநா4 [இராசா6சிரய வளநா4] 
கலார� 8�ற� [தி36சி, லா�7'] 
வடவழி நா4 [லா�7'] 
-------- 
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உல7ைட ��ேகா�கிழான' வளநா4 [இராசா6சிாிய வளநா4] 
கலார� 8�ற� [தி36சி, லா�7'] 
ெபா>ைக நா4 [த�ைச] 
------ 
உல7>ய�ெகா�ட ேசாழ வளநா4 [உ>ய�ெகா�டா� வளநா4] 
ெவ)னா4 [மயிலா4+ைற, ந)னில�] 
உல7>ய�ெகா�ட ேசாழ வளநா4 [வி3தராச பய=கர வளநா4] 
அ�டா&4� 8�ற� [7ட9ைத, பாபநாச�] 
----- 
உ>ய�ெகா�டா� வளநா4 
ஆ�8� நா4 [மயிலா4+ைற] 
அ�ப� நா4 [மயிலா4+ைற, ந)னில� 
71�P� நா4 [மயிலா4+ைற, காைர�கா�] 
ம3க� நா4 [ந)னில�] 
மா D� நா4 
�ைழT� நா4 [ந)னில�] 
பா�P� நா4 [7ட9ைத] 
பா��ர நா4 [ந)னில�] 
------ 
� தம. வளநா4 [நி தவிேநாத வளநா4 பிாி9த+] 
�'6ேசாழ நா4 [பாபநாச�] 
பா��ணி� 8�ற� [ம)னா�7'] 
ெவ�ணி� 8�ற� [ம)னா�7'] 
----- 
தீன சி9தாமணி வளநா4, உ�பளநா4 
7)g� நா4 [தி3 +ைற�P�'] 
தீன சி9தாமணி வளநா4, பா�'7லாசனி வளநா4 
ஆ��கா&4� 8�ற� [த�ைச] 
மீ ெச=கிளி நா4 [7ள D�] 
கலா�� 8�ற� [தி36சி, லா�7'] 
------- 
விளாநா4 விளா D� நா4 [தி36சி] 
ேகயமாணி�க வளநா4 f திாிய சிகாமணி வளநா4 
அளநா4 [நாகப&'ன�] 



111 

 

ம3க� நா4 [ந)னில�] 
�ைழT� நா4 [ந)னில�] 
ப&டன� 8�ற� [நாைக] 
தி3வாN�� 8�ற� [தி3வாN�] 
-------- 
ேகய விேநாத வளநா4, ராசா6சிரய வளநா4 
மிைற�8�ற�, விைற�8�ற� [த�ைச] 
ெபா>ைக நா4 [த�ைச] 
----- 
இர&டபா' ெகா�ட ேசாழவளநா4 [ேகரளா9தக வளநா&'� பிாி9த+] 
அ)னவாயி� 8�ற� [7ள D�] 
7)றிT� நா4, 7)1X� நா4 [7ள D�] 
ஒ�ைலT�� 8�ற� [7ள D�] 
உற D�� 8�ற� [7ளி தைல, தி36சி, 7ள D�] 
------- 
ஐய=ெகா�ட ேசாழ வளநா4, உ>ய�ெகா�ட� வளநா4 
ஆ�8� நா4 [மயிலா4+ைற] 
71�P� நா4 [மயிலா4+ைற, காைர�கா�] 
ேபரா�� நா4 [மயிலா4+ைற] 
தி3வF9D� நா4 [மயிலா4+ைற] 
விைள நா4 [மயிலா4+ைற] 
-------- 
ஐயசி=க7லகாலவளநா4 [பா�' 7லாசனி வளநா&'� பிாி9த+] 
மீ ெச=கிளி நா4 [7ள D�] 
சி1வாயி� நா4 [7ள D�] 
ெத) சி1வாயி� நா4 [7ள D�] 
வட சி1வாயி� நா4 [7ள D�] 
ெத) கவிர நா4 
7ளம=கல நா4 [ஆல=7', 7ள D�] 
ெத) பன=கா4 நா4 [ஆல=7', 7ள D�] 
வடபன=கா4 நா4 [ஆல=7', 7ள D�] 
ெப3வாயி� நா4 [7ள D�] 
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ெத) மீ ெபாழி� நா4 
கடலைடயா+ இல=ைகெகா�ட ேசாழ வளநா4, இர&டபா' ெகா�ட ேசாழ 
வளநா4 
 
அ)னவாயி� 8�ற� [7ள D�] 
 
8டZ� நா4 
7)றிT� நா4, 7)1X� நா4 [7ள D�] 
ஒ�ைலT�� 8�ற� [7ள D�] 
உற D�� 8�ற� [7ளி தைல, தி36சி, 7ள D�] 
வயலக நா4 [7ள D�] 
க�யாண�ர=ெகா�ட ேசாழ வளநா4 
�'6ேசாழ நா4 [பாபநாச�] 
பா��ணி� 8�ற� [ம)னா�7'] 
 
காிகால�க)ன வளநா4 
வ5@வ�பா' நா4 [�சிறி] 
ேம� வ5@வ�பா' நா4 [�சிறி] 
வ)னா4 [ெபர�பZ�] 
 
ேகரளா9தக வளநா4 
ஆதJ� நா4 [7ளி தைல] 
அ)னவாயி� 8�ற� [7ளி தைல] 
 
XரZ�� 8�ற� 
 
8டZ� நா4 
7)றிT� நா4 [7ள D�] 
மீேகா&4 நா4 [7ளி தைல வ&ட�] 
ஒ�ைலT�� 8�ற� [7ள D� வ&ட�] 
உைறT�� 8�ற� [தி36சி, 7ளி தைல வ&ட�] 
உற D�� 8�ற� [7ளி தைல, தி36சி, 7ள D� வ&ட�] 
விளா நா4 விள D� நா4 [தி36சி வ&ட�] 
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f திாிய சிகாமணி வளநா4 
அளநா4 [நாைக] 
ேச�g� நா4 [7ட9ைத, ந)னில� 
இ=க5 நா4 [ந)னில�] 
ம3க� நா4 [ந)னில�] 
�ைழT� நா4 [ந)னில�] 
பைனT� நா4 [ந)னில�] 
ப&டன� 8�ற� [நாைக] 
ேத�� நா4 [நாைக] 
தி3நைறT� நா4 [7ட9ைத] 
தி3வாN�� 8�ற� [தி3வாN�] 
ேவளாநா4, ேவளா� [ந)னில�] 
7லதீபசிகாமணி வளநா4 [f திாிய சிகாமணி வளநா4] 
பைனT� நா4 [ந)னில�] 
7ேலா +=க ேசாழ வளநா4 [இராசா6சிரய வளநா4] 
பா6சி� 8�ற� [லா�7'] 
ெபா>ைக நா4 [த�ைச] 
7ேலா +=க ேசாழ வளநா4 [f திாிய சிகாமணி வளநா4] 
அ�ப� நா4 (வ&ட�) [மயிலா4+ைற, ந)னில�] 
ேச�g� நா4 [7ட9ைத, ந)னில�] 
இ=க5 நா4 [ந)னில�] 
பைனT� நா4 [ந)னில�] 
�.T� நா4 [நாைக] 
தி3நைறT� நா4 [7ட9ைத] 
ேவளா நா4 [ந)னில�] 
���'ேசாழ வளநா4 [f திாிய சிகாமணி வளநா4] 
பைனT� நா4 [ந)னில�] 
�ற=கர�ைப நா4 [ம)னா�7', தி3 +ைற�P�'] 
வ.வல� 8�ற� [நாைக] 
வ�டாைழ ேவ��� 8�ற� [நாைக, தி3 +ைற�P�'] 
 
இராேச9திர சி�ம வளநா4 
அதிகம=ைக நா4 [சீ�காழி] 
 
அ�டா&4� 8�ற� [7ட9ைத, பாபநாச�] 
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ஏம�ேபN� நா4 
இ)ன�ப� நா4 [7ட9ைத, பாபநாச�] 
கா� நா4 [சித�பர�] 
 
ெகா�ட நா4 
7)ற� 8�ற� [உைடயா� பாைளய�] 
71�ைக நா4 [மயிலா4+ைற] 
ம�ணி நா4 [7ட9ைத] 
மிழைல� 8�ற� [7ட9ைத] 
மிைற� 8�ற� [த�ைச] 
ந�லா�g� நா4 [7ட9ைத, மயிலா4+ைற] 
 
ந�வயZ�� 8�ற� 
நா=8� நா4 [சீ�காழி] 
 
ெநL�� நா4 
 
ப3��� 8�ற� 
பிட�� நா4 [லா�7'] 
ெபா>ைக நா4 [த�ைச] 
தி3�கFமல நா4 [சீ�காழி, மயிலா4+ைற] 
தி3வா. நா4 [சீ�காழி] 
தி3வி9த�� நா4 [மயிலா4+ைற] 
ெவ�ைணT� நா4 [சீ�காழி] 
விள D� நா4 [7ட9ைத] 
தரணி �F+ைடய வளநா4 [உ�பள நா4] 
7)g� நா4 [தி3 +ைற�P�'] 
--------- 
 
ேசாழநா2&% ஆGவா�க* ம$களாசாசன� ெபDற தல$க* ேசாழநா2&% ஆGவா�க* ம$களாசாசன� ெபDற தல$க* ேசாழநா2&% ஆGவா�க* ம$களாசாசன� ெபDற தல$க* ேசாழநா2&% ஆGவா�க* ம$களாசாசன� ெபDற தல$க*     
 
காவிாி வடகைர 
தி36சி ர 8ட� [சித�பர�], 
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காழி6 சீராம வி�ணகர� [சீ�காழி], 
தி3மணி மாட�ேகாயி�, தி3ைவ79த வி�ணகர�, 
தி3அாிேமய வி�ணகர�, 
தி3 அ)பி�,தி36ெச�ெபா) ெச>ேகாயி�,  
திரவ� �3ேடா தம�, 
தி3 ந9தி�ர வி�ணகர�,  
தி3 ெத�றிய�பல�, 
தி3மணி�8ட�,  
தி3 ேதவனா�ெதாைக,  
தி3�காவள�பா', 
தி3�பா� த) ப5ளி, தி3வா.  தி3நகாி, 
தி3ெவ5ள�7ள�, தி3வி9த��, தி3ெவ5ளிய=7' 
தி3��5ள� Pத=7', தி3ஆதJ�, தி3�8டZ�, 
தி3�கவி தல�, தி3�ேப� நக�, தி3வர=க�, 
தி3�கர�பJ�, தி3ெவ5ளைற. 
--- 
 
காவிாி� ெத1கைர காவிாி� ெத1கைர காவிாி� ெத1கைர காவிாி� ெத1கைர     
தி3உைறT�, தி3 த�ைச மாமணி� ேகாயி�, 
தி3�க�'T�, தி3�7ட9ைத, தி3வF9D�, 
தி36சி1 �.T�, தி3  தைல6ச=க நா�மதிய�, 
தி3நைறT�, தி3வி�ணகர� (உ�பி.ய�ப) ேகாயி�), 
தி3�க�ண�ர�, தி3நாைக, தி3�க�ண=7', 
தி3�க�ணம=ைக, தி36ேசைற. 
ேதவார� பாட� ெப�ற ேசா நா&4  தல=க5 190  
காவிாி வடகைர  தல=க5 6  
சித�பர� [தி�ைல, தி3�ேகாயி�], தி3ேவ&கள�, 
தி3ெந� வாயி� [சிவ�ாி], தி3�கழி�பாைல [காைரேம4], 
தி3ந�Z�� ெப3மண� [ஆ6சா�ர�], 
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தி3 மேய9திர�ப5ளி [ேகாயில'� பாைளய�], 
தி3��ைல வாயி� [ெத)], 
தி3�க.�காG� [அ)ன�ப)ேப&ைட], 
தி36சா>� கா4 [சாயாவன�], 
தி3�ப�லவனீ6சர� [காவிாி�P�ப&'ன�], 
தி3ெவ�கா4 [�ேவதார�ய�], தி3�கா&4�ப5ளி [கீைழ], 
தி3�73கா�� [தி3ேமனி ெவ5ளைட], 
சீ�காழி, தி3�ேகால�கா [தி3 தாள�ைடயா� ேகாயி�], 
தி3��5ளி3�7 ேவ�� [ைவ தீ�வர) ேகாயி�], 
தி3�க�ணா� ேகாயி� [71மாண�7'], 
தி3�கைட�' [கீF�, கீைழT�], தி3நி)றிT�, தி3��)8�, 
தி3நீ_�, தி3 அ)னிT� [ெபா)J�], தி3ேவ5வி�7', 
தி3எதி� ெகா5பா' [ேமைல  தி3மண�ேசாி], 
தி3மண�ேசாி [கீைழ], தி371�ைக Mர&ட�, 
தி3�க3�பறியZ� [தைலஞாயி1 - ேமைல�காழி], 
தி3�7ர�7�கா, தி3வாெளாளி��g� [தி3வா�ெகாளி� D�], 
தி3ம�ணி� ப'�கைர [இL�ைப�ப&4], தி3 ஓமா� �.T�, 
தி3�கானா&4 �5��, தி3 நாைரT�, 
தி3�கட�P� [ேமைல�கட�P�], தி3�ப9தைண ந�Z�, 
தி3�க�சJ�, தி3�ேகா'�கா, தி3ம=கல�7', 
தி3�பன9தா5, தி3ஆ>�பா', தி36ேச>ஞZ�, 
தி39+ேதவ)7', தி3வியZ�, தி3�ெகா&ைடT�, 
தி3இ)ன�ப�, தி3��ற�பய�, தி3விசயம=ைக, 
தி3ைவகா�� [வி�வவன�], தி3வட7ர=கா4+ைற, 
தி3�பழன�, தி3ைவயா1, 
தி3ெந> தான� [தி�ைல தான�], தி3�ெப3��.T�, 
தி3மழபா', தி3�பF�� [கீைழ], தி3�காJ�, 
தி3அ)பி� ஆல9+ைற, தி3மா9+ைற, 
தி3�பா�1ைற, தி3ஆைன�கா, தி3�ைப�ஞீ. [லா�7'], 
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தி3�பா6சிலா6சிரம� [தி3வாசி], தி3ஈ=ேகா>மைல, 
 
காவிாி� ெத1கைர� தல$க* காவிாி� ெத1கைர� தல$க* காவிாி� ெத1கைர� தல$க* காவிாி� ெத1கைர� தல$க*     
தி3வா&ேபா�கி [இர தனகிாி, மாணி�கமைல], 
தி3�கட�ப9+ைற [கட�ப� ேகாயி�, 7ழி தைல], 
தி3�பரா> +ைற 
தி3�க�7' மைல [உ>ய�ெகா�டா) ெப3மைல], 
தி3G�கீ6சா� [உைறT�], தி36சிரா�ப5ளி, 
தி3 எ1�பிT� [தி3ெவ1�P�], தி3ெந4=கள�, 
ேமைல  தி3�கா&4�ப5ளி, தி3வால�ெபாழி�, 
தி3�P9+3 தி, தி3�க�'T�, Mர&டான�, 
தி36ேசா�1 +ைற, தி3ேவதி7', தி3 ெத)7' [தி&ைட], 
தி3��5ளம=ைக [ப�பதி ேகாயி�] 
தி36ச�கர�ப5ளி, அ>ய�ேப&ைட, 
தி3�க3கா�� [தி3�களா��], தி3�பாைல +ைற [பாபநாச�], 
தி3ந�Z�, தி3ஆ�� [ப�பதீ�ர�], தி36ச தி��ற�, 
தி3�ப&\6�ர�, தி3�பைழயைற [வடதளி], தி3வல��ழி, 
தி3�7ட9ைத� காேராண� [7�பேகாண� ேசாேம�வர�], 
தி3�7ட9ைத� கீ��ேகா&ட� [7�பேகாண� நாேக�வர�], 
தி3�7டG�7, தி3 நாேக6�ர�, 
தி3விைடம3D� [ம தியா�6�ன�], 
தி3 ெத)7ர=கா4+ைற, ஆ4+ைற, 
தி3நீல�7' [ெத)ன�7'], தி3ைவக� மாட�ேகாயி�, 
தி3ந�ல� [ேகாேனாி ராச�ர�], தி3�ேகாழ�ப�, 
தி3வாவ4+ைற, தி3 +3 தி [7�றால�], 
தி3வF9D� [ேதரF9D�], தி3மயிலா4+ைற [மாTர�], 
தி3விளநக�, தி3�பறியZ�, 
தி36ெச�ெபா)ப5ளி [ெச�பனா� ேகாயி�], தி3ஞனிப5ளி, 
தி3வல��ர� [ெப3�ப5ள�], தி3 தைல6ச=கா4, 
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தி3 ஆ�8� [தா)ேதா)றி மாட�], தி3�கட�� [Mர&டான�], 
தி3�கட�� மயான�, தி3ேவ&ட 7', 
தி3 ெதளி6ேசாி [ேகாயி�ப +], தி3 த3ம�ர�, 
தி3ந5ளா1, தி3�ேகா&டா1, 
தி3அ�ப� [ெப39தி3�ேகாயி�], 
தி3அ�ப� மாகாள� [ேகாயி� தி3மாகாள�, அ�ப�], 
தி3 மீய6X�, தி3 மீய6X� இள=ேகாயி�, தி3 திலைத�பதி, 
தி3�பா��ர�, தி36சி17', தி3 Mழிமிழைல, 
தி3 வ)னிT�, தி3�க3வி., 
தி3�ேபOெப39+ைற [தி3�ப9+ைற], 
தி3 நைறT�6 சி தீ6�ர�, 
தி3அாிசி�கைர� � D� [அழகா� � D�] 
தி36சிவ�ர�, தி3�கலயந�Z� [சா�ேகா&ைட] 
தி3�க3�7' [ம3தா9தந�Z�], தி3வா�சிய�, 
தி3ந)னில +� ெப3=ேகாயி�, தி3�ெகா�\6சர� 
தி3�பைனT�, தி3வி�7', தி3��கZ�, 
தி3��கZ� வ� தமானீ6�ர�, தி3இராமனதீ6�ர�, 
தி3�பய�g� [தி3�பய�ற=7'] 
தி36ெச=கா&ட=7' [கணபதீ6சர�], தி3ம3க�, 
தி36சா தம=ைக அயவ9தி, 
தி3நாைக� காேராண� [நாகப&'ன�] 
தி36சி�க�, தி3�கீ�ேவ��, தி3 ேத��, 
தி3�ப5ளியி) ��8ட�, தி3வாN� அராெநறி, 
தி3வாN�� P=ேகாயி� [Gல&டான�] 
தி3வாN�� பரைவ(�ம�டளி, 
தி3விளம�, தி3�கரMர� [கைரய�ர�] 
தி3�ெப3ேவ�� [கா&_� ஐய)ேப&ைட] 
தி3 தைலயால=கா4, தி3�7டவாயி�, 
தி36ேசைற [உைடயா� ேகாயி�], தி3நாZ� மயான� [நா D�] 
தி3�க4வா>�கைர� � D� [ஆ�டா5 ேகாயி�] 
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தி3இ3�Pைள [ஆல=7'] 
தி3அரைத� ெப3�பாழி [அாி +வார ம=கல�] 
தி3அவளிவ�Z�, தி3�பாிசி நியம� [பாிதிய�ப� ேகாயி�] 
தி3ெவ�ணிT�, தி3�PவJ�, 
தி3�பாதாேள6�ர� [பா�பணி, பாமணி], தி3�கள�, 
தி36சி�ேறம� [சி தாG�], தி3Aசா தான� [ேகாயிZ�] 
தி3 இ4�பாவன�, தி3�க'�7ள�, 
தி3 த�டைல நீ5ெநறி [த�டைல6ேசாி], தி3�ேகா&_�, 
தி3ெவ�4ைற, தி3�ெகா5ள��D� [தி3�கள�P�] 
தி3�ேபெரயி� [ஓைக�ேபெரயி�], தி3�ெகா5ளி� கா4, 
தி3 ெத=8� [தி3 த=8�], தி3ெந�.�கா, 
தி3நா&'ய தா)7', தி3�காறாயி� [தி3�காைறவாச�] 
தி3�க)றா�P�, தி3வ.வல�, தி3�ைக6சின�, 
தி3�ேகாளி. [தி3�7வைள], தி3 ெத) தி3வா>G�, 
தி3மைற�கா4 [ேவதாரணிய�], தி3அக தியா)ப5ளி, 
தி3�ேகா' 7ழக� [7ழக� ேகாயி�] 
---------------- 


