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அலகு-1 

காரைக்காலம்ரமயாை ்புைாணம் 

 

பெைியபுைாணம் என்ெது 11 ஆம் அல்லது 12ஆம் 

நூற்றாண்டில்வாழ்ந்தவைாகக் கருதெ்ெடும் சேக்கிழாை ்

என்ெவைால்எழுதெ்ெடட் ஒரு நூல்.ரேவேமயத்ரதேே்ாைந்்த இந்த 

நூல்சிவனடியாைக்ளின்பெருரமரயயும் அவைக்ள் வைலாற்ரறயும் 

எடுத்துக்கூறஎழுந்த நூலாகும். சுந்தைமூைத்்தி நாயனாை ் எழுதிய 

திருத்பதாண்டத்பதாரக, நம்பியாண்டாை ் நம்பி எழுதிய 

திருத்பதாண்டைத்ிருவந்தாதிஆகியவற்ரற மூலநூல்களாகக்பகாண்டும், 

சேக்கிழாை ்ெல ஊைக்ளுக்கும் பேன்று திைட்டியதகவல்கரளக்பகாண்டும் 

பெைியபுைாணம் ஆக்கெ்ெட்டது. இரதத்திருத்பதாண்டை ்புைாணம் என்றும் 

கூறுவை.்இந்நூல் இைண்டு காண்டங்களாகவும் 

13ேருக்கங்களாகவும்பிைிக்கெ்ெடட்ுள்ளது. 

இதில் நமக்கு ொடமாக உள்ள காரைக்கால் அம்ரமயாை ்

புைாணத்தின்மூலமும் அதன் கரத வடிவத்ரதயும் காணலாம். 

பெைிய புைாணம்  -   காரைக்காலம்ரமயாை ்புைாணம் 

1. மானம்மிகுதருமத்தின் வழி நின்று 

வாய்ரமயினில்ஊனமில்சீைெ்்பெரு வணிகை ் குடி துவன்றிஓங்கு 

ெதிகூனல் வரள திரை சுமந்து பகாண்டு ஏறி மண்டு கழிக்கானல் 

மிரே உலவு வளம் பெருகு திருக் காரைக்கால்    

 

2. வங்கமலிகடல்காரைக்காலின்கண்வாழ்வணிகைத்ங்கள் 

குலத்தரலவனாைத்னதத்தனாைத்வத்தால்அங்கு அவை ் ொல் திரு 

மடந்ரத அவதைித்தாள் என வந்துபொங்கிய செை ் அழகு மிகெ் 

புனிதவதியாை ்பிறந்தாை ்          

 

3. வணிகைப்ெரும்குலம்விளங்கவந்துபிறந்துஅருளியபின்அணி கிளை ்

பமல் அடி தளைவ்ுற்று 

 

4. அரேயும் நரடெ்ெருவத்சத 

 ெணி அணிவாை ் கழற்கு அடிரம ெழகி ொங்கு பெறத்தணிவில்பெரு 

மனக் காதல் ததும்ெ வரும் பமாழி ெயின்றாை ்

 

5. ெல்பெருநற்கிரளஉவெ்ெெ்ெயில்ெருவேச்ிறெ்புஎல்லாம் 

பேல்வ மிகு தந்ரதயாைத்ிருெ்பெருகும் பேயல் புைியமல்கு பெரும் 

ொைாட்டின்வளைக்ின்றாைவ்ிரடயவை ் ொல்அல்கிய அன்புடன் அழகின் 

பகாழுந்து எழுவது என வளைவ்ாை ்
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6. நல்லபவனஉறுெ்புநூலவைஉ்ரைக்கும்நலம்நிைம்பிமல்குபெரு 

வனெ்பு மீக்கூைவருமாட்சியினால்இல்லிகவாெ்ெருவத்தில் இவைக்ள் 

மைபினுக்குஏற்கும்பதால் குலத்து வணிகை ் மகன் 

செசுதற்குத்பதாடங்குவாை ்

 

7. நீடியசீைக்்கடல்நாரகநிதிெதிஎன்றுஉலகின்கண்ொடு பெறு புகழ் 

வணிகன் ெயந்த 

குலரமந்தனுக்குத்சதடவரும்திருமைபில்சேயிரழரய மகன் 

செேமாடமலி காரைக்கால் வள நகைில் வைவிட்டாை ்

 

8. வந்தமூதுஅறிசவாைக்ள்மணம்குறித்தமரனபுகுந்துதந்ரதயாம்தன

தத்தன்தரன சநைந்்து நீ ெயந்தரெந்பதாடிரயநிதிெதி ரமந்தன் 

ெைம தத்தனுக்குமுந்ரத மைபினுக்குஏற்கும் முரறரம மணம் புைிக 

என்றாை ்   

 

9. மற்றுஅவனும் 

முரறரமயினால் மணம் இரேந்து  பேலவு இடே ் பேன்று          

உற்றவைக்ள் உரை சகட்ட நிதிெதியும் உயை ்சிறெ்புெ் 

பெற்றனன் சொல் உவந்து தனிெ் பெருமகடக்ுத்திருமலியும்சுற்றம் உடன் 

களி கூைந்்து வதுரவ விரனத் பதாழில் பூண்டான் 

 

10. மணம்இரேந்தநாள்ஓரலபேலவிடட்ு மங்கல நாள்                

 அரணய வதுரவத் பதாழில்கள் ஆன 

எலாம்அரமவித்சதஇணைஅ்லங்கல்ரமந்தரனயும்மண அணியின் 

எழில் விளக்கிெரணமுைேம் எழுந்து ஆைெ்்ெக் காரைக்கால் ெதி புகுந்தாை ்

 

11. அளிமிரடஆைத்்ததனதத்தன்அணிமாடத்துள்புகுந்து 

பதளிதரு நூல் விதி வழிசய பேயல் முரறரம பேய்து அரமத்துத்தளிை ்

அடி பமன் நரக மயிரலத் தாது அவிழ் தாைக்்காரளக்குக்களி மகிழ் 

சுற்றம் சொற்றக் கலியாணம் பேய்தாைக்ள்       

 

12. மங்கலமாமணவிரனகள் முடித்து இயல்பின்ரவகு நாள்              

 தங்கள் குடிக்கு அரும் புதல்வி ஆதலினால்தனதத்தன் 

பொங்பகாலி நீை ்நாரகயினில்சொகாசம கணவன் உடன்            

அங்கண் அமைந்்து இனிது இருக்க அணி மாடம் மருங்கு அரமத்தான்              

 

13. மகள்பகாரடயின் மகிழ் சிறக்கும்வைம்பில் தனம்  பகாடுத்து 

அதன்பின் 

நிகைெ்்பு அைிய பெரும் சிறெ்பில்நிதிெதி தன் குல மகனும்              

தரகெ்பில் பெரும் காதலினால் தங்கு மரன வளம் பெருக்கி 
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 மிகெ் புைியும் பகாள்ரகயினில்சமம் ெடுதல் சமவினான் 

 

14. ஆங்கு அவன் தன் இல்வாழ்க்ரக அரும் துரணயாய்அமைக்ின்ற 

பூங்குழலாை ் அவை ் தாமும் பொரு விரடயாைத்ிருவடிக் கீழ்ஓங்கிய 

அன்புறு காதல் ஒழிவு இன்றி மிகெ் பெருகெ்ொங்கில் வரும் மரன 

அறத்தின் ெண்பு வழாரமயில்ெயில்வாை ்

 

15. நம்ெை ்அடியாை ்அரணந்தால் நல்ல திரு அமுது அளித்தும் 

பேம்பொன்னும் நவ மணியும்பேழுந்துகிலும் முதலான             

 தம் ெைிவினால்அவைக்்குத்தகுதியின்சவண்டுவபகாடுத்தும் 

உம்ெை ்பிைான் திருவடிக் கீழ் உணைவ்ு மிக ஒழுகு நாள்       

 

16. ொங்குரடயபநறியின் கண் ெயில் ெைம தத்தனுக்கு 

மாங்கனிகள்ஓைிைண்டு வந்து அரணந்தாை ்சிலை ்பகாடுெ்ெ 

 ஆங்கு அரவ தான் முன் வாங்கி அவை ்சவண்டும் குரற அளித்சத 

ஈங்கு இவற்ரற இல்லத்துக்கு பகாடுக்க என இயம்பினான் 

 

17. கணவன்தான்வைவிடுத்தகனிஇைண்டும்ரகக்பகாண்டு 

 மணம் மலியும் மலைக்் கூந்தல் மாதைாை ்ரவத்து அதற்பின்ெண அைவம் 

புரனந்து அருளும்ெைமனாைத்ிருத் பதாண்டை ்       

உணவின் மிகு சவடர்க யினால் ஒருவை ்மரனயுள்புகுந்தாை ்

 

18. சவதங்கள்பமாழிந்த பிைான் பமய்த் பதாண்டை ்நிரல கண்டு            

 நாதன் தன் அடியாரைெ் ெசி தீைெ்்சென் என நண்ணிெ்ொதங்கள் விளக்க 

நீை ்முன் அளித்துெ் ெைிகலம் ரவத்துஏதம் தீை ்நல் விருந்தாம் இன் அடிசில் 

ஊடட்ுவாை ்

 

19. கறிஅமுதம்அங்குஉதவாசததிரு அமுது ரக கூட   

 பவறி மலை ் சமல் திரு அரனயாைவ்ிரடயவன் தன் அடியாசைபெறல் 

அைிய விருந்தானால் செறு இதன் சமல் இல்ரல எனும் 

அறிவினைாய் அவை ்அமுது பேய்வதனுக்கு ஆதைிெ்ொை ்  

 

20. இல்லாளன்ரவக்கஎனத்தம்ெக்கல்முன்இருந்த நல்ல 

நறுமாங்கனிகள்இைண்டினில் ஒன்ரறக் பகாண்டு வல் விரைந்து 

வந்து அரணந்து ெரடத்து மனம் மகிழ்ேச்ியினால் 

 அல்லல் தீைெ்்ெவை ்அடியாை ்தரம அமுது பேய்வித்தாை ்  

 

21. மூெ்புறும்அத்தளைவ்ாலும்முதிைந்்துமுடுகியசவடர்கத் 

தீெ்ெசியின்நிரலயாலும் அயைந்்து அரணந்ததிருத் பதாண்டை ்

வாய்ெ்புறுபமன் சுரவ அடிசில்மாங்கனிசயாடு இனிது 

அருந்திெ்பூெ்ெயில்பமன் குழல் மடவாை ்பேயல் உவந்து சொயினாை ்



5 
 

 

22. மற்றவைத்ாம்சொயினபின்மரனெ்ெதிஆகியவணிகன் 

 உற்ற பெரும் ெகலின் கண் ஓங்கிய செை ்இல்எய்திெ்பொற்புற முன் நீை ்

ஆடிெ் புகுந்து அடிசில் புைிந்து அயிலக் 

கற்புரடயமடவாரும்கடெ் ொட்டில் ஊடட்ுவாை ்   

 

23. இன்அடிசில்கறிகள்உடன்எய்தும்முரறஇடட்ுஅதன்பின் 

மன்னியசீைக்் கணவன் தான் மரன இரட முன் ரவெ்பித்த 

 நல் மதுைமாங்கனியில் இருந்த அதரன நறும் கூந்தல் 

அன்னமரனயாைத்ாமும் பகாடு வந்து கலத்து அளித்தாை ்         

 

24. மரனவியாைத்ாம்ெரடத்தமதுைம்மிகவாய்த்தகனி 

தரனநுகைந்்த இனிய சுரவ ஆைாரம தாை ்வணிகன்இரனயது ஒரு ெழம் 

இன்னும் உளது அதரன இடுக என அரனயது தாம் பகாண்டு வை 

அரணவாை ்சொல் அங்கு அகன்றாை ்

 

25. அம்மருங்குநின்றுஅயைவ்ாைஅ்ரும்கனிக்குஅங்குஎன்பேய்வாைப்மய்

ம் மறந்து நிரனந்து உற்ற இடத்து உதவும் விரடயவை ் தான்தம் 

மனம் பகாண்டு உணைத்லுசம அவை ் அருளால் தாழ் 

குழலாைர்கம்மருங்கு வந்து இருந்தது அதிமதுைக் கனி ஒன்று    

 

26. மற்றதரனக்பகாடுவந்துமகிழ்ந்துஇடலும்அயின்றுஅதனில் உற்ற 

சுரவஅமுதினும் சமல் ெட உளதாயிட இது தான்               

 முன் தரு மாங் கனி அன்று மூவுலகில்பெறைக்்குஅைிதால்        பெற்றது 

சவறு எங்கு என்று பெய் வரளயாைத்ரமக் சகட்டான்             

 

27. அவ்வுரைசகட்டலும்மடவாைஅ்ருள்உரடயாைஅ்ளித்துஅருளும்பேவ்

விய செை ்அருள் விளம்பும் திறம் அன்று என்று உரை பேய்யாை ்ரக 

வருகற்புரடபநறியால் கணவன் உரை காவாரம பமய் வழி அன்று 

என விளம்ெல் விட மாட்டாைவ்ிதிைெ்்புஉறுவாை ்

 

28. பேய்தெடிபோல்லுவசதகடன்என்னும்சீலத்தாை ்

 ரம தரழயும்கண்டைச்ேவடிகள்மனத்துஉற வணங்கிஎய்தவரும் கனி 

அளித்தாை ்யாை ்என்னும் கணவனுக்கு 

பமாய் தரு பூங்குழல்மடவாைப்ுகுந்தெடிதரனபமாழிந்தாை ்

 

29. ஈேன்அருள்எனக்சகட்டஇல்இரறவன்அதுபதளியான் 

வாே மலைத்் திரு அரனயாைத்ரம சநாக்கி மற்று இது தான்      

சதசுரடயேரடெ் பெருமான் திருவருசளல் இன்னமும் ஓை ்  ஆசில் கனி 

அவன் அருளால் அரழத்து அளிெ்ொய் என பமாழிந்தான் 
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30. ொங்குஅன்றுமரனவியாைெ்ணிஅணிவாைத்ரமெ்ெைவி 

ஈங்கு இது அளித்து அருளீசைல் என் உரை பொய்யாம் என்ன      

 மாங்கனி ஒன்று அருளால் வந்து எய்துதலும்மற்று அதரன ஆங்கு அவன் 

ரகக் பகாடுதலுசமஅதிேயித்து வாங்கினான்    

 

31. வணிகனும்தன்ரகெ்புக்கமாங்கனிபின்ரனக்காணான் 

தணிவரும் ெயம் சமற்பகாள்ள உள்ளமும் தடுமாறு எய்தி அணி சூழல் 

அவரை சவறு ஓை ் அணங்கு எனக் கருதி நீங்கும்துணிவு பகாண்டு 

எவைக்்கும்போல்லான்பதாடைவ்ின்றி ஒழுகு நாளில்         

 

32. விடுவசதஎண்ணம்ஆகசமவியமுயற்சிபேய்வான் 

ெடுதிரைெ்ெைரவ மீது ெடை ் கலம் பகாண்டு சொகிபநடு நிதி 

பகாண்சவன் என்ன நிைந்தெல் கிரளஞை ் ஆகும் வடுவில் சீை ் வணிக 

மாக்கள் மைக்கலம் ேரமெ்பித்தாைக்ள் 

 

33. கலஞ்ேரமத்துஅதற்குசவண்டும்கம்மியைஉ்டசனபேல்லும்புலங்களி

ல் விரும்பு ெண்டம் பொருந்துவ நிைம்ெ ஏற்றி ேலம் தரு கடவுள் 

சொற்றித்தரலரமயாம்நாய்கன்தானும் 

 நலம் தரு நாளில் ஏறி நளிைத்ிரைக் கடல் சமல் சொனான்            

 

34. கடல்மிரேவங்கம்ஓட்டிக்கருதியசதயம்தன்னில் 

 அரட உறே ்பேன்று சேைந்்து அங்கு அளவில் ெல் வளங்கள் முற்றி இரட 

சில நாட்கள் நீங்க மீண்டும் அக்கலத்தில்ஏறிெ் ெடை ் புனல் கன்னி 

நாட்சடாைெ்ட்டினம்மருங்குசேைந்்தான் 

 

35. அெ்ெதிதன்னில்ஏறிஅலகில்ெல்பொருள்கள்ஆக்கும்ஒெ்பில் மா 

நிதியம் எல்லாம் ஒருவழிெ் பெருக உய்த்து 

பமய்ெ் புகழ் விளங்கும் அவ்வூைவ்ிரும்ெசவாை ் வணிகன் பெற்ற          

பேெ்ெருங் கன்னி தன்ரனத்திருமலி வதுரவ பேய்தான்             

 

36. பெறல்அரும்திருவினாரளெ்பெருமணம்புணைந்்துமுன்ரன 

அறல் இயல் நறும்பமன் கூந்தல் அணங்கனாைத்ிறத்தில்அற்றம் 

 புறம் ஒரு பவளி உறாமல் பொதிந்த சிந்தரனயின் ஓடு                

முரறரமயின்வழாரமரவகி முகம் மலைந்்து ஒழுகும் நாளில்      

 

37. முருகலைச்ோரலமூதூைஅ்தன்முதல்வணிகசைாடும் 

 இரு நிதிக் கிழவன் எய்தியதிருவின்மிக்குெ் பொரு கடல் 

கலங்கள்சொக்கும்புகழினான் மரனவி தன்ொல்பெருபகாளிவிளக்குெ் 

சொல் ஓை ்பெண்பகாடி அைிதில் பெற்றான்          

 

38. மடமகள்தன்ரனெ்பெற்றுமங்கலம்செணித்தான்முன்பு 
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 உடன் உரறவு அஞ்சி நீத்த ஒரு பெரு மரனவி யாரைத் பதாடை ் அற 

நிரனந்து பதய்வத் பதாழு குலம் என்சற பகாண்டுகடன் அரமத்தவை ்தம் 

நாமம் காதல் பேய் மகரவ இடட்ான்   

 

39. இந்நிரலஇவன்இங்குஎய்திஇருந்தனன்இெ்ொல்நீடும் 

 கன்னி மா மதில் சூழ் மாடக் காரைக்கால் வணிகன் ஆன தன் நிகை ்

கடந்த பேல்வத்தனதத்தன்மகளாைத்ாமும்மன்னியகற்பிசனாடு மரன 

அறம் புைிந்து ரவக 

 

40. விரளவளம்பெருக்கவங்கம்மீதுசொம்ெைமதத்தன் 

 வளை ் புகழ்ெ் ொண்டி நாடட்ு ஓை ் மா நகை ் தன்னில் மன்னிஅளவில் மா 

நிதியம் ஆக்கி அமைந்்து இனிது இருந்தான் என்று                

 கிளை ்ஒளி மணிக் பகாம்பு அன்னாை ்கிரளஞை ்தாம்  சகட்டாை ்அன்சற             

 

41. அம்பமாழிசகட்டசொசதஅணங்கனாைச்ுற்றத்தாரும் 

 தம் உறு கிரளஞைெ்்சொக்கி அவன் நிரல தாமும்சகடட்ுமம்மை ் பகாள் 

மனத்தை ் ஆகி மற்றவன் இருந்த ொங்கைப்காம்ரமபவம்முரலயின் 

ஆரள பகாண்டு சொய் விடுவது என்றாை ்        

 

42. மாமணிேச்ிவிரகதன்னில்மடநரடமயில்அன்னாரைத் 

தாமரைத்தவிசில்ரவகும்தனித் திரு என்ன ஏற்றிக்காமரு கழனி 

வீழ்த்துக் காதல் பேய் சுற்றத்தாரும்சதபமாழியவரும்சூழே ் சேண் 

இரடக்கழிந்துபேன்றாை ்

 

43. சிலெகல்கடந்துபேன்றுபேம்தமிழ்த்திருநாடுஎய்தி 

 மலை ் புகழ்ெ் ெைம தத்தன் மா நகை ் மருங்கு வந்து குல முதல் 

மரனவியாரைக் பகாண்டு வந்து அரணந்த தன்ரம பதாரலவில் 

சீைக்்கணவனாைக்்குே ்போல்லி முன் பேல்ல விட்டாை ்  

 

44. வந்தவைஅ்ரணந்தமாற்றம்சகட்டலும்வணிகன்தானும் 

சிந்ரதயில் அேே்ம் எய்திேப்ேழு மணம் பின்பு பேய்த 

ரெந்பதாடிதரனயும் பகாண்டு ெயந்த பெண் 

மகவின்ஒடுமுந்துறேப்ேல்சவன் என்று பமாய் குழல் அவை ்ொல் வந்தான்                

 

45. தானும்அம்மரனவிசயாடும்தளிைந்ரடமகவிசனாடும்மான் இனம் 

பிரண சொல் நின்ற மரனவியாை ் அடியில் தாழ்ந்சதயான்உமது 

அருளால் வாழ்சவன்இவ் இளம் குழவி தானும்ொன்ரமயால்உமது 

நாமம் என்று முன் ெணிந்து வீழ்ந்தான் 

 

46. கணவன்தான்வணங்கக்கண்டகாமைப்ூங்பகாடியனாரும் 

அரணவுறும் சுற்றத்தாை ்ொல் அேே் சமாடு ஒதுங்கி நிற்ெ 
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உணைவ்ுறு கிரளஞை ் பவள்கி உன் திரு மரனவி தன்ரன மணம் 

மலிதாைினாய் நீ வணங்குவது என் பகால் என்றாை ்          

 

47. மற்றவைத்ம்ரமசநாக்கிமானுடம்இவைத்ாம்அல்லை ்

நற் பெரும் பதய்வம் ஆதல் நான் அறிந்து அகன்ற பின்பு பெற்ற இம் மகவு 

தன்ரனெ் செை ் இட்சடன் ஆதலாசலபொற்ெதம்ெணிந்சதன்நீரும் 

சொற்றுதல் பேய்மின் என்றான்                 

 

48. என்றலும்சுற்றத்தாரும்இதுஎன்பகால்என்றுநின்றாை ்

மன்றலங்குழலினாரும் வணிகன் வாய் மாற்றம் சகளாக் பகான்ரற 

வாைே்ரடயினாை ் தம் குரை கழல் சொற்றிே ்சிந்ரத ஒன்றிய சநாக்கில் 

மிக்க உணைவ்ு பகாண்டு உரை பேய்கின்றாை ்            

 

49. ஈங்குஇவன்குறித்தபகாள்ரகஇதுஇனிஇவனுக்குஆகத் 

தாங்கிய வனெ்பு நின்ற தரேெ் பொதி கழித்து இங்கு உன் ொல்                 

ஆங்கு நின் தாள்கள்சொற்றும் செய் வடிவு அடிசயனுக்குெ்ொங்குற 

சவண்டும் என்று ெைமை ்தாள் ெைவி நின்றாை ்        

 

50. ஆனஅெ்பொழுதுமன்றுள்ஆடுவாைஅ்ருளினாசலசமபனறி உணைவ்ு 

கூைசவண்டிற்சறபெறுவாைப்மய்யில் ஊன் அரட வனெ்ரெ எல்லாம் 

உதறி எற்புஉடம்செஆகவானமும்மண்ணும் எல்லாம் வணங்கும் 

செய் வடிவம் ஆனாை ்

 

51. மலைம்ரழபொழிந்ததுஎங்கும்வானதுந்துபியின்நாதம் 

 உலபகலாம் நிரறந்து விம்ம உம்ெரும் முனிவை ்

தாமும்குலவினைக்ணங்கள் எல்லாம் குணரலஇட்டன முன் நின்ற 

பதாரலவில் ெல் சுற்றத்தாரும் பதாழுது அஞ்சி அகன்று சொனாை ்   

 

52. உற்ெவித்துஎழுந்தஞானத்துஒருரமயின்உரமசகான்தன்ரனஅற்புத

த் திரு அந்தாதி அெ்பொழுது அருளிே ் பேய்வாை ்   பொற்புரடே ்

பேய்ய ொதபுண்டைீகங்கள்சொற்றும்நற்கணத்தினில் ஒன்று 

ஆசனன் நான் என்று நயந்து ொடி           

 

53. ஆய்ந்தசீைஇ்ைடர்டமாரலஅந்தாதிஎடுத்துெ்ொடிஏய்ந்த செை ்

உணைவ்ு பொங்கஎயில் ஒரு மூன்றும் முன்னாள்  காய்ந்தவை ்இருந்த 

பவள்ளிக் ரகரல மால் வரைரயநண்ண               வாய்ந்த செை ்

அருள் முன் கூற வழி ெடும்வழியால் வந்தாை ்      

 

54. கண்டவைவ்ியெ்புற்றுஅஞ்சிக்ரகஅகன்றுஓடுவாைக்ள் 
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பகாண்டது ஓை ் சவடத் தன்ரம உள்ளவாறு கூறக் சகட்சடஅண்ட 

நாயகனாபைன்ரனஅறிவசைல் அறியா வாய்ரம எண் திரே மக்களுக்கு 

யான் எவ்வுருவாய் என் என்ொை ்

 

55. வடதிரேசதேம்எல்லாம்மனத்தினும் கடிது பேன்று              

பதாரட அவிழ் இதழிமாரலேச்ூலொணியனாைச்மவும் ெடை ் ஒளிக் 

ரகரல பவற்பின் ொங்கு அரணந்து ஆங்குக்காலின்நரடயிரனத் 

தவிைத்்து ொை ்சமல் தரலயினால் நடந்து பேன்றாை ்

 

56. தரலயினால்நடந்துபேன்றுேங்கைன்இருந்தபவள்ளிமரலயின் சமல் 

ஏறும் சொதுமகிழ்ேச்ியால் அன்பு பொங்கக்கரல இளம் திங்கள் 

கண்ணிக் கண் நுதல் ஒரு ொகத்துேச்ிரலநுதல்இமயவல்லிதிருக் 

கண் சநாக்குற்றது அன்சற      

 

57. அம்பிரகயின்திருவுள்ளத்தின்அதிேயித்துஅருளித் தாழ்ந்து தம் 

பெருமாரனசநாக்கித்தரலயினால் நடந்து இங்குஏறும்எம் 

பெருமான் ஓை ்எற்பின் யாக்ரக அன்பு என்சன என்ன           நம் 

பெருமாட்டிக்கு அங்கு நாயகன் அருளிே ்பேய்வான்                 

 

58. வரும் இவன் நம்ரமெ்செணும் அம்ரம காண் 

உரமசயமற்றுஇெ்பெருரம சேை ்வடிவம் சவண்டிெ்பெற்றனள் என்று 

பின்ரற    பெருகு வந்து அரணய சநாக்கி அம்ரமசய என்னும் 

பேம்ரம              ஒரு பமாழி உலகம் எல்லாம் உய்யசவஅருளிே ்

பேய்தாை ்          

 

59. அங்கணன்அம்ரமசயஎன்று அருள் பேய அெ்ொ என்று        

ெங்கயேப்ேம் பொன் ொதம் ெணீந்துவீழ்ந்து எழுந்தாை ்

தம்ரமேே்ங்க பவண்குரழயினாரும் தாம் எதிை ் சநாக்கி நம்ொல் 

இங்கு சவண்டுவது என் என்ன இரறஞ்சி நின்று இயம்புகின்றாை ்

 

60. இறவாதஇன்ெஅன்பு சவண்டிெ் பின் சவண்டு கின்றாைப்ிறவாரம 

சவண்டும் மீண்டும் பிறெ்பு உண்சடல் உன்ரன என்றும்             

மறவாரம சவண்டும் இன்னும் சவண்டும் நான் மகிழ்ந்து ொடி            

அறவா நீ ஆடும் சொது உன் அடியின் கீழ் இருக்க என்றாை ்            

 

61. கூடு மாறு அருள் பகாடுத்துக் குலவு பதன்திரேயில் என்றும்         நீடு 

வாழ் ெழனமூதூைந்ிலவிய ஆலம் காட்டில் ஆடும் மா நடமும் நீ 

கண்டு ஆனந்தம் சேைந்்து எெ்சொதும்ொடுவாய் நம்ரம 

ெைவுவாைெ்ற்றாய் நின்றான்        
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62. அெ்ெைிசுஅருளெ்பெற்றஅம்ரமயும்பேம்ரமசவதபமய்ெ் பொருள் 

ஆனாை ் தம்ரம விரட பகாண்டு வணங்கிெ்சொந்துபேெ்ெரும் 

பெருரம அன்ொல் திகழ் திரு ஆலம் காடாம்நற் ெதி தரலயினாசல 

நடந்து புக்கு அரடந்தாை ்அன்சற              

 

63. ஆலங்காடுஅதனில்அண்டமுறநிமிைந்்துஆடுகின்ற சகாலம் காண் 

பொழுது பகாங்ரக திைங்கி என்று எடுத்து அங்குமூலம் 

காண்ெைியாை ் தம்ரம மூத்த நல் ெதிகம் ொடி         ஞாலம் 

காதலித்துெ்சொற்றும் நடம் சொற்றி நண்ணும் நாளில்             

 

64. மட்டவிழ்பகான்ரறயினாைத்ம்திருக்கூத்துமுன்வணங்கும்இட்ட மிகு 

பெருங் காதல் எழுந்து ஓங்க வியெ்பு எய்திஎட்டி இலவம் மீரக என 

எடுத்துத் திருெ் ெதிகம்     பகாட்டமுழவம்குழகன் ஆடும் எனெ் 

ொடினாை ்    

 

65. மடுத்தபுனல்சவணியினாைஅ்ம்ரமஎனமதுைபமாழிபகாடுத்து 

அருளெ்பெற்றாரைக்குலவியதாண்டவத்தில் அவை ்            எடுத்து 

அருளும்சேவடிக் கீழ் என்றும் இருக்கின்றாரைஅடுத்த பெரும் சீை ்

ெைவல் ஆைஅ்ளவாயினது அம்மா      
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காரைக்காலம்ரமயாை் புைாணம் – (கரை வடிவில்) 

ஒரு ெங்குனி மாதத்தின், ஸ்வாதி நட்ேத்திை நாளன்று, 

சோழநாட்டிலுள்ளகாரைக்காலில் தன் வீட்டில் தனதத்தன்குட்டிெ் சொட்ட 

பூரன சொல் அங்கும்இங்கும் நடந்து பகாண்டு இருந்தாை.் பகாஞ்ே 

சநைத்திற்குெ் பிறகு ஒரு பிறந்த குழந்ரதயின்அழுகுைல் சகட்டது. உடசன  

பிைேவம் ொைத்்த தாதி* பவளிசய வந்து அவைிடம், “அய்யா உங்களுக்கு 

திருமகரளெ்* சொல ஒரு பெண் பிறந்திருக்கிறாள்” என்று கூறினாள். 

“அெ்ெசன! சிவசன எனக்கு குழந்ரத இல்லாத குரறரயெ்சொக்கி 

விட்டாய்”, என்று அந்த சிவரனெ்பிைாத்தித்து, தன் கழுத்தில் இருந்த ஒரு 

மணி மாரலரய அந்த தாதிக்கு ெைிோக பகாடுத்தாை.் உள்ளரறக்குே ்

பேன்று குழந்ரதரயெ் ொைத்்த தனதத்தரன, அவை ் மரனவி தைம்வதி, 

“நம் குழந்ரதரயெ் ொருங்கள், எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறாள். 

இவளுக்கு என்ன பெயை ் ரவக்கலாம் என்று சகட்டாை?்” அவரும், 

“புனிதவதிஎன்றுெ் பெயைிடட்ு அரழெ்சொம்” என்று கூறினாை.்  

 

நாட்கள் பமதுவாக நகைந்்தன. புனிதவதி வளை ஆைம்பித்தாள். அவள் 

வளை வளை, தனதத்தனின்வியாொைமும் நன்றாக வளைந்்தது. ஏற்கானசவ 

பெரும் பேல்வந்தைாகஇருந்தவருக்கு சமலும் பேல்வம் பெருகியது. 

புனிதவதி தன் வயது ஒத்த குழந்ரதகசளாடு விரளயாடாமல், எெ்ெவும் 

சிவெ்ெக்திசயாடு வரளய வந்தாள். அந்த சின்னஞ்சிறு வயதிசலசய, 

சிவன் சகாவில்களுக்குே ்பேன்று சிவனுக்குபதாண்டுெ் புைிந்து வந்தாள். 

எெ்பொழுதும் சிவநாமத்ரதஉேே்ைித்துக்பகாண்டும், சிவனடியாைக்ரளக் 

கண்டால், அந்த சிவரனசயெ் ொைத்்த மாதிைி ெைவேெ்ெடட்ாள். 

இெ்ெடியாக வளைந்்து திருமணெ் ெருவம் எய்தினாள். 

 

அெ்பொழுது அவரளெ்ொைெ்்ெவைக்ள் எல்லாம்,” இெ்ெடி ஒரு அழகான 

பெண் உலகத்தில் இருக்க முடியுமா?” என்று வியந்தாைக்ள். அெ்ெடி ஒரு 

பதய்வீக அழசகாடு அவள் விளங்கினாள். தைம்வதி ஒரு நாள் தன் 

கணவனிடம், “என்னங்க புனிதவதிக்குகலியானம் பேய்து ரவக்க 

சவண்டும். அதற்கான ஏற்ொடுகரள கவனியுங்கள்” என்றாை.் “நானும் 

அதற்கான ஏற்ொடுகரள கவனித்துக்பகாண்டு தான் இருக்கிசறன். நம் 

மகளுக்கு இருக்கிற அழகுக்கும், அறிவுக்கும், ெக்திக்கும் ேைியான துரண 

அரமயவில்ரலசய!!! என்ன ெண்ணுவது. நம் மகள் வணங்குகிற சிவன் 

தான் அவளுக்கு ஒரு நல்ல கணவரன பகாடுக்க சவண்டும்” என்றாை ்

தனதத்தன். அவருரடய பிைாத்தரன, இரறவனின் காதில் விழுந்தது 

விட்டது சொலும், நாகெ்ெட்டினத்தில் வசித்து வந்த வணிகை ் நந்திெதி, 

புனிதவதியின்குணத்ரதயும், அழரகயும் சகள்விெ்ெடு, தன் மகன் 

ெைமதத்தனுக்கு மணம் முடிக்க எண்ணினாை.் இரு குடும்ெமும் செசி 

புனிதவதிக்கு, ெைமதத்தரன கலியாணம் பேய்து ரவத்தாைக்ள். 

புனிதவதியின்தந்ரதக்கு தன் ஒசை மகரள விடட்ுெ் பிைிய 
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மனமில்லாததால், மருமகரனநாகெ்ெட்டினத்திற்குெ் சொகாமல், 

காரைக்காலிசலவசிக்குமாறுசவண்டிக்பகாண்டாை.் அதனால் 

ெைமதத்தனும்புனிதவதியும்காரைக்காலில் வசித்து வந்தனை.்  

 

ெைமதத்தனும்காரைக்காலில் சநைர்மயாக வணிகத் பதாழிரல நடத்தி 

வந்தான். புனிதவதியாருக்கும்இரறவனிடத்தில்பகாண்டுள்ள ெக்தி 

நாளுக்கு நாள் வளைந்்து பகாண்டு இருந்தது. எந்சநைமும் 

சிவநாமத்ரதஉேே்ைித்துக்பகாண்டும், 

சிவனடியாைக்ரளஉெேைித்துக்பகாண்டும் இருந்தாை.் ஒரு நாள் 

ெைமதத்தன் தன் கரடயில் இருக்கும் பொழுது, அவருரடய 

வடிக்ரகயாளைக்ளில் ஒருவை,் இைண்டு மாங்கனிகரளெைமதத்தனிடம் 

பகாடுத்தாை.் அரத ெைமதத்தனும் தன் வீட்டிற்கு, கரடயில் சவரல 

ொைெ்்ெவைிடம் பகாடுத்து அனுெ்பினான். புனிதவதியாரும் அரத வாங்கி 

ரவத்து விடட்ு மதிய உணவிற்கானஏற்ொடர்டபேய்துக்பகாண்டு 

இருந்தாை.் அெ்பொழுது, வீடட்ு வாேலிலுருந்து, “சிவாய நம” என்று குைல் 

சகட்டது. உடசன, புனிதவதியாரும் வாேலுக்கு வந்து ொைத்்தாை.் அங்சக 

ஒரு சிவனடியாைை்ந்ின்றுக் பகாண்டு இருந்தாை.் அவரை இன்முகத்துடன் 

உள்சள அரழத்தவருக்கு, ெசியால் 

வாடும்அடியவைின்முகத்ரதக்கண்டவுடன்அதிைே்ச்ியாகிவிட்டது, உடசன 

பவகு சீக்கிைமாக ேரமயரல முடித்து, அவருக்கு உணவு ெைிமாறினாை.் 

அந்த அடியாரும், இருந்த ெசிக்குவயிறாை உண்டாை.்  

 

பிறகு தன் கணவன் பகாடுத்து அனுெ்பிய மாங்கனிகளில் ஒன்ரற அந்த 

அடியாருக்கு பகாடுத்தாை.் அவருக்சகா மகிழ்ேச்ி தாங்க வில்ரல, அந்த 

மாங்கனிரயயும் உண்டு, 

புனிதவதியாரைமனமாைவாழ்த்திவிடட்ுபேன்றாை.் ேற்று சநைத்திற்குெ் 

பிறகு, வழக்கம் சொல் மதிய உணவிற்காக வீட்டிற்கு வந்த 

ெைமதத்தனுக்கு, புனிதவதியாை ்உணவு ெைிமாறிவிடட்ு, மீதி இருக்கிற ஒரு 

மங்கனிரயக் பகாடுத்தாை.்  

 

ெைமதத்தனும்அரதே ் ோெ்பிடட்ுவிடட்ு, இன்னும் ஒன்று இருக்குசம 

அரதயும் இரலயில்இடுக என்று ெணித்தான். கணவனின் கட்டரளரய 

சகட்ட, புனிதவதியாருக்சகா என்ன பேய்வது என்று புைியவில்ரல. 

இன்பனாரு கனி இல்ரலபயன்று போல்லிவிடலாமா என்று ஒரு பநாடி 

எண்ணினாை.் பிறகு அந்த எண்ணத்ரத மாற்றிக்பகாண்டு கனிரய 

எடுத்து வருெவை ் சொல் உள்சள பேன்றாை.் சிவரனநிரனத்து கரண 

மூடிக்பகாண்டு, “ஈஸ்வைா, இதற்கு நீ தான் ஒரு வழி பேய்ய சவண்டும் 

என்று பிைத்தித்தாை”் . அந்த ஈஸ்வைனும், இவருரடய சவண்டுதளுக்கு 

பேவி ோய்த்து, புனிதவதியாைின் ரககளில் ஒரு மாங்கனிரயரவக்கே ்

பேய்தாை.் ரககளில் ஒரு மாங்கனிரயெ்ொைத்்தவுடன், புனிதவதியாை ்

அரடந்த மகிழ்ேச்ிக்குஅளசவ இல்ரல. இரறவனுக்கு நன்றிரய மனதில் 
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பதைிவித்துக்பகாண்டு, அந்த மாங்கனிரய, ெைமதத்தனின்இரலயில் 

ெைிமாறினாை.்  

 

 

ெைமதத்தனும் அந்தக் கனிரயஉண்டவுடன், ஆஹா! ஆஹா! என்ன ஒரு 

சுரவ, இெ்ெடிெ்ெடட் ஒரு மாங்கனிரய என் வாழ்நாளில் நான் 

ோெ்பிட்டசத இல்ரலசய! முதலில் ோெ்பிட்ட கணியின்சுரவக்கும், 

இந்தக்கனியின்சுரவக்கும்ேம்ெந்தசம இல்ரலசய! எெ்ெடி இந்தக் கனி 

மடட்ும் இவ்வளவு சுரவயாக இருக்க முடியும்? இந்தக் கனி கண்டிெ்ொக 

நான் பகாடுத்த கனியாக இருக்க முடியாது, போல்!!! இது எெ்ெடி உனக்கு 

கிரடத்தது? என்று புனிதவதிரயெ் ொைத்்து சகள்வி சகட்டான். இெ்ெடி ஒரு 

சூழ்நிரல வரும் என்று நிரனக்காதபுனிதவதியாசைா, எெ்ெடி 

கணவனிடம் உண்ரமரய போல்லிெ்புைியரவெ்ெது என்று 

தடுமாறினாை.் இருெ்பினும் கணவனிடம் உண்ரமரய மரறெ்ெது ஒரு 

நல்ல மரனவிக்கு அழகல்ல என்று எண்ணி, கணவனிடம் நடந்த எல்லா 

விேயங்கரளயும் கூறினாை.் ஆனால் ெைமதத்தசனா இரத சிறிதும் 

நம்ெவில்ரல. நம்ொமல், அவரைெ் ொைத்்து, உலகத்தில் எங்காவது இது 

மாதிைி நடக்குமா? இரறவசன! உன் ரகயில் கனிரய ரவத்தாைா, இரத 

நான் நம்ெ சவண்டுமா என்று ெைிகாேம் பேய்தான். நீ போல்வரத நான் 

நம்ெ சவண்டும் என்றால், மீண்டும் இசத மாதிைி ஒரு சுரவயான 

கனிரயெ் பெற்றுத் தைசவண்டும் என்று கூறினான். இெ்ெடி 

ெைமதத்தன்போன்னரதக்சகட்டவுடன், புனிதவதியாைின் நிலரம 

மிகவும் தைம்ேங்கடமாகிவிட்டது. இருெ்பினும், கணவனின் ேந்சதகத்ரத 

தீைத்்து ரவக்க சவண்டும் என்ெதற்காக, அவை ்மீண்டும் உள்சள பேன்று, 

இரறவரனபிைாத்திக்க ஆைம்பித்தாை.்   

 

புனிதவதியாை ் உள்சள பேன்று, இன்பனாரு ெழம் தந்தருள சவண்டும், 

இல்ரலசயல் என் உரை பொய்யாகும் என்று 

சிவபெருமாரனமனமுருகபிைாத்தித்தாை.் 

சிவபெருமானும்புனிதவதியாைின் வாக்கு பொய்க்கக்கூடாது என்று 

எண்ணி, அவை ்ரகயில் இன்பனாரு மாங்கனிரய ரவத்து அருளினாை.் 

அரதக்கண்டவுடன்புனிதவதியாை ்மிகவும் மகிழ்ேச்ி அரடந்தாை.் பிறகு 

அரதக் பகாண்டு வந்து கணவனிடம் பகாடுத்தாை.் ெைமதத்தனுக்கு 

மிகவும் ஆேச்ிைியமாகி விட்டது. அவன் அரத தன் வாயின் அருசக 

பகாண்டு சொனசொது, அது அெ்ெடிசய மரறந்து விட்டது. இரதத்தான், 

“ரகக்கு எட்டியது வாய்க்குஎட்டவில்ரல” என்று பெைியவைக்ள் 

கூறுவாைக்ள் சொலும். முதலில் கனிரயெ்ொைத்வுடன், 

ஆேச்ிைியமரடந்தெைமதத்தன், அந்த கனி மரறந்தவுடன், மிகவும் 

அதிைே்ச்ி அரடந்தான். தன் மரனவியினுரடயசிவெக்தியால் தான், இந்த 

அதிசியம் எல்லாம் நடக்கிறது என்று புைிந்து பகாண்டான். இந்த 

உண்ரமரய புைிந்துக்பகாண்டதால், அவன் தன் மரனவிரய 
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பதய்வமாக ொைக்்க ஆைம்பித்து விட்டான். உடசன புனிதவதியாரைெ் 

ொைத்்து ரக எடுத்து கும்பிட்டான். தன் மரனவி பதய்வத்தன்ரம 

உரடயவை ்என்று நம்ெ ஆைம்பித்து விட்டான்.  

 

இரறவனுரடய பூைண அருரளெ் பெற்ற உன்ரன என்னால் இனிசமல் 

மரனவியாக ொைக்்க முடியாது. உன்னுடன் சேைந்்து வாழ எனக்கு தகுதி 

கிரடயாது. அதனால் பவளி உலகுக்கு கணவன் மரனவியாக 

வாழ்சவாம், வீட்டில் தனி தனியாக வாழ்சவாம் என்றான். கணவனின் 

இந்த செேர்ேக்சகட்டவுடன்புனிதவதியாை ் மிகவும் மனம் வருந்தினாை.் 

கரடசியில், கணவனின் போல்ரல மீறக்கூடாது என்ெதற்காக, 

அவனுரடய விருெ்ெத்திற்கு இணங்கி, இருவரும் ஒசை வீட்டில் இருந்து 

பகாண்டு தனி தனிசய வாழ்ந்தனை.் உறவினைக்ள் யாருக்கும் 

பதைியாதெடி இந்த வாழ்க்ரகரய வாழ்ந்து வந்தனை.் இெ்ெடியாக 

வாழ்ந்து பகாண்டு இருந்த பொழுது, புனிதவதியாரும்உலகெ்ெற்ரறத் 

துறந்து வாழும் ெக்குவ நிரலரய பெற ஆைம்பித்தாை.் ெைமதத்தசனா, 

இரு விதமான இந்த வாழ்க்ரகரய வாழ விரும்ொமல், தன் 

உறவினைக்ளிடம் பவளியூை ்பேன்று பொருள் ஈட்டெ்சொவதாககூறினான். 

அவைக்ளும் அவனுரடய முடிவிற்கு ேம்மதம் அளித்தனை.்  

 

அந்த காலங்களில், வணிகைக்ள்பவளியூருக்குே ் பேன்று பொருள் 

ஈடட்ுவது* வழக்கம். அதன்ெடி, ஒரு நாள் , தன் மரனவியிடமும், 

உறவினைக்ளிடமும்விரடெ்பெற்றுபவளியூருக்குெ் புறெ்ெடட்ான், ஆனால் 

எந்த ஊருக்கு பேல்கிசறன் என்று போல்லவில்ரல. அவன் ொண்டிய 

நாட்டிற்கு பேன்று வாணிெம் பேய்ய ஆைம்பித்தான். சிறிது 

காலத்திற்பகல்லாம் தன் திறரமயால் அவன் அங்கு பெைிய பேல்வந்தன் 

ஆனான். அந்த ஊைில் இருக்கும் ஒரு வணிகை ் அவனுரடய 

பேல்வேச்ிறெ்ரெயும், அழரகயும் உணைந்்து, தன் மகரள அவனுக்கு 

திருமணம் பேய்துக் பகாடுத்தாை.்  

 

அவனும், தன் இைண்டாவது மரனவிசயாடு, இன்ெமாக வாழ்ந்து வந்தான். 

அெ்ெடி வாழ்ந்து வந்த சொதும், தன் முதல் மரனவிரய எெ்சொதும் 

மறக்காமல், மனதில் அவரள வணங்கி வந்தான். ஒரு நன்னாளில், 

அவனுரடய இைண்டாவது மரனவி ஒரு அழகான பெண் குழந்ரதரயெ் 

பெற்றடுத்தாள். அந்த குழந்ரதக்கு, புனிதவதி என்று தன் முதல் 

மரனவியின் பெயரை ரவத்தான். இெ்ெடி அவனுரடய வாழ்க்ரகசயா 

இன்ெமாக அரமந்தது. ஆனால், புனிதவதியாைின்வாழ்க்ரகசயா, 

அறவழியில் அரமந்தது. எெ்சொதும் 

சிவபெருமாரனநிரனத்துக்பகாண்டும், பூரை பேய்துக்பகாண்டும் 

வாழ்ந்து வந்தாை.் ெைமதத்தன் ொண்டிய நாட்டில் இருக்கும் பேய்தி, 

புனிதவதியாருக்கும் அவருரடய உறவினைக்ளுக்கும், மற்ற வணிகைக்ள் 

மூலம் பதைிய வந்தது. 
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உறவினைக்சளா, புனிதவதியாரை எெ்ெடியும் ெைமதத்தசனாடு சேைத்்து 

ரவக்க சவண்டும் என்று நிரனத்து, புனிதவதியாரையும் 

அரழத்துக்பகாண்டு ொண்டி நாடர்ட சநாக்கி புறெ்ெடட்ு சொனாைக்ள். 

ொண்டி நாட்டில் ெைமதத்தன் இருக்கும் நகருக்கு பவளிசய உள்ள ஒரு 

இடத்தில் தங்கி, புனிதவதியாை ்வந்திருக்கும் பேய்திரய ெைமதத்தனுக்கு 

ஒரு ஆள் மூலம் போல்லி அனுெ்பினை.் புனிதவதியாைின் இந்த திடீை ்

வருரகரய பகாஞ்ேமும் எதிைெ்்ொைக்்காதெைமதத்தன்சனா, என்ன 

பேய்வது என்று அஞ்சினான். பிறகு தன் இைண்டாவது மரனவிசயாடும், 

குழந்ரதசயாடும்புனிதவதியாரைெ் சொய் ொைத்்தான். ொைத்்த உடசன 

மரனவி, மகளுடன் புனிதவதியாைின்ொதங்களில் விழுந்து வணங்கி 

எழுந்தான். பிறகு புனிதவதியாரைெ் ொைத்்து, நான் உங்களுரடய 

திருவருளால், நலமாக வாழ்கிசறன். இந்தக்குழந்ரதக்கு, தங்களின் 

பெயரைசயசூட்டியுள்சளன். தாங்கள் தான் எங்களுக்கு அருள் புைிய 

சவண்டும் என்று கூறினான். தன் கணவனின் பேயரலக் கண்டு 

புனிதவதியாை ் அஞ்சி ஒதுங்கி நின்றாை.் ெைமதத்தன்புனிதவதியாைின் 

காலில் விழுந்தரதெ் ொைத்்த உறவினைக்ளுக்சகா, பெைிய அதிைே்ச்ியாகி 

விட்டது. ெைமதத்தனிடம், மரனவியின் காலடியில் விழலாமா? அெ்ெடி 

விழக் காைணம் என்ன என்று சகட்டனை.் அதற்கு ெைமதத்தசனா, 

பெைிசயாைக்சள! இவை ்என் மரனவியாக இருக்கலாம். ஆனால் இவைக்ள் 

பதய்வத்தன்ரம உரடயவைக்ள். அதனால் தான் காலில் விழுந்சதன். 

நீங்களும் இவரைெ் சொற்றி வழிெடுங்கள் என்று கூறினான். இரதக் 

சகட்ட அரனவரும் திரகத்து நின்றனை.்  

 

புனிதவதியாசைா மிகவும் மன சவதரன அரடந்தாை.் 

அழகுத்திருமகளாய், இளரம குன்றாதவடிவழகுபெண்ணாய் காட்சி 

அளித்த புனிதவதியாை,் தன் இளரமரயயும், அழரகயும் பவறுத்தாை.் 

ஒரு பெண் கணவனுக்காக மடட்ும் தான் அழசகாடும், இளரமசயாடும் 

வாழ சவண்டும் என்ற பெண்ரமயின் 

இயல்பிரனஉணைந்்திருந்தபுனிதவதியாை,் அந்த பநாடிசய, 

சிவபெருமாரன நிரனத்து, மனம் உருக ஒரு சவண்டுதரல 

சவண்டினாை.் உடசன சிவபெருமாரன நிரனத்து, ஈேசன, இது வரை என் 

கணவருக்காக தாங்கி நின்ற இந்த அழகு உடல் இனிசமல் எனக்கு 

சவண்டாம். இந்த அழகு மிகுந்த உடரல யாரும் இனி ொைக்்க கூடாது. 

அதனால், எனக்கு செய் வடிவம் பகாடுத்தருள சவண்டும் என்றும் 

சவண்டினாை.் அவருரடய சவண்டுதரல பேவி ோய்த்த சிவபெருமானும், 

புனிதவதியாருக்கு, செய் வடிவத்ரதக் பகாடுத்து அருள் புைிந்தாை.் 

புனிதவதியாை ்தன் அழகு மிகுந்த உடல் மரறந்து, எலும்பும் சதாலுமாக 
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காட்சி அளித்தாை.் அங்கு கூடி நின்ற உறவினைக்ளுக்கு எல்லாம் 

அதிசியமாக சொய் விட்டது. உடசன அவைக்ள் எல்சலாரும் அவரை 

வணங்கினாைக்ள்.  

 

 

இந்த உருவத்துடன் அவைக்ள் நல்ல தமிழ் புலரமயும்பெற்றாைக்ள். 

நிரறய ொடல்கரளயும் ொடினாைக்ள். “திருவந்தாதி”, “மூத்த 

திருெ்ெதிகம்”, “திருவிைடர்ட மணிமாரல 

எனும்திருெ்பிைெந்தத்ரதயும்”இயற்றினாை.் இதனால் புனிதவதியாை,் 

காரைக்கால் அம்ரமயாை ் என்று எல்சலாைாலும் அன்சொடு 

அரழக்கெ்ெட்டாை.் இைவும், ெகலும் எல்லா 

சநைங்களிலும்சிவரனநிரனத்தும், பூரே பேய்தும் வாழ்ந்து வந்தாை.்  

 

 

ஒரு நாள், அவருக்கு திரு ரகலாயமரலக்குே ்பேன்று அந்த ெைமசிவரன 

தைிசிக்க எண்ணினாை.் தான் இருக்கும் இடத்திலிருந்து, 

ொதயாத்திரையாகரகலாயமரலக்குேப்ேன்றாை.் அங்கு மரலயின் மீது 

தன் காலால் நடந்தால், அந்த இடம் மாசுெ் ெடட்ு விடும் என்று எண்ணி, 

தன் தரலயால் மரலசயறினாை.் (அதாவது தரல கீழாக நடந்தாை)். 

புனிதவதியாை ் அங்கு தரல கீழாகவந்துக்பகாண்டிருெ்ெரத ொைத்்த 

ொைவ்தி சதவி, ஈஸ்வைனிடம், தரலயினால் நடந்து வருகின்ற எலும்பும் 

சதாலுமாய் உருவம் பகாண்டவைின் அன்ரெ நாம் என்ன பவன்று 

போல்லுவது என்று கூறினாை.் அதற்கு இரறவன், சதவி! இவை ் நம்ரம 

வழிெடும் அம்ரமயாை.் இந்த உருவத்ரதசவண்டும்பமன்று தான் 

நம்மிடமிருந்து பெற்றாை ் என்றாை.் அதரனக் சகட்ட ொைவ்தி சதவிசயா! 

எல்சலாரும் தாங்கள் அழகாக இருக்க சவண்டும், முதுரமயிலும், இளரம 

சவண்டும் என்று தான் சவண்டுவைக்ள். ஆனால் இவசைா, 

இளரமயிசலசய, முதுரம சவண்டும் என்று விரும்பி இருக்கிறாசை, என்று 

அதிசியெ்ெட்டாை.் புனிதவதியாரும், சிவபெருமான் இருக்கிற இடத்திற்கு 

அருகில் வந்து விட்டாை.் இவரைெ் ொைத்்த சிவபெருமசனா! “அம்ரமசய” 

என்று அன்ொக அரழத்தாை.்  

 

தாய் தந்ரத இல்லாத சிவபெருமாசன, இவரைெ் ொைத்்து அம்ரமசய 

என்று அரழக்கிறாை ் என்றால், இவருரடய ெக்திரயஎன்னபவன்று 

போல்வது. உடசன, புனிதவதியாரும் அெ்ொ! என்று கூறி, 

சிவபெருமானின் காலடியில் விழுந்து வணங்கினாை.் அம்ரமசய! உமக்கு 

என்ன வாைம் சவண்டும் என்று சகட்டாை.் அதற்கு அம்ரமயாசைா, ஈேசன! 

எனக்கு இன்ெத்தில் எல்லாம் சிறந்த இன்ெமான “சமாட்ேம்” சவண்டும் 

என்றாை.் நான் மீண்டும் பிறக்காமல் இருக்க சவண்டும். ஒரு சவரள, நான் 

மீண்டும் பிறக்க சநைந்்தால், உங்கரள மறக்காமல் இருக்க சவண்டும். 

அத்சதாடு, தாங்கள் “ஆனந்த தாண்டவம்” ஆடும்சொது, நான் தங்கள் 
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திருவடிக்கீழ் இருந்து அரதெ் ொைக்்க சவண்டும் என்று சவண்டினாை.் 

சிவபெருமானும், பதன்னாட்டில் உள்ள திருவாலங்காட்டில், நாம் நடனம் 

ஆடும்சொது நீ எமதுதிருவடிகீழ் அமைந்்து கண்டுக்களிெ்ொயாக என்று 

அருள் புைிந்தாை.் அம்ரமயாருக்கு ஏற்ெடட் ஆனந்தத்துக்குஅளசவ 

இல்ரல. பிறகு அவை ் திருவாலங்காடர்ட அரடந்து, அந்த ஈசுவைனின் 

ஆனந்த நடனத்ரதகண்டுக்களித்தாை.் அவ்வாறு கண்டு களிக்கும்சொது, 

திருவாலங்காடட்ுத்திருவந்தாதி, மூத்த திருெ்ெதிகம், திருவிைடர்ட 

மணிமாரல ஆகிய ொடல் நூல்கரள இயற்றினாை.் 

*************************************** 

திருஞானசம்பந்ைை் 

திருஞானசம்பந்ைை் - (2-234 திருை்துருை்தி பதிகம் பா.எண்: 1759 

1769 வரை) 
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வாழ்க்ரக குறிப்பு: 

 இயற்பெயை ்  = ஆளுரடயபிள்ரள 

 பெற்சறாை ்  = சிவொதஇருதயாை,் ெகவதி அம்ரமயாை ்

 ஊை ்= சீைக்ாழி(சதாணிபுைம், பிைம்மபுைம், சவணுபுைம்) 

 மரனவி = போக்கியாை ்

 வாழ்ந்த காலம் = 16 ஆண்டுகள் 

 மாைக்்கம் = கிைிரய என்னும் ேத்புத்திை மாைக்்கம் 

 பநறி = மகன்ரம பநறி 

 ஆடப்காள்ளட்ொட இடம்       = சீைக்ாழி 

 இரறவனடி சேைந்்த இடம்      = பெருமணநல்லூை ்

 இவைின் தமிழ் = பகாஞ்சு தமிழ் 

பரைப்புகள்: 

 1,2,3 ஆம் திருமுரறகள் 

 முதல் மூன்று திருமுரறகள் =”திருகரடகாெ்பு” 

எனெ்சொற்றுவை ்

வவறு பபயைக்ள்: 

 ஆளுரடயபிள்ரள(இயற்பெயை)் 

 திருஞானம் பெற்ற பிள்ரள 

 காழிநாடுரடய பிள்ரள 

 ஆரணநமபதன்ற பெருமான் 

 ெைேமயசகாளைி 

 நாளும் இன்னிரேயால் தமிழ் ெைெ்பும் 

ஞானேம்ெந்தம்(சுந்தைை)் 

 திைாவிட சிசு(ஆதிேங்கைை ் தம்முரடய பேௌந்தைய்லகைி 

என்னும் நூலில்) 

 இன்தமிழ் ஏசுநாதை ்

 ேத்புத்திைன் 

 காழி வள்ளல் 

 முருகனின் அவதாைம் 

 கவுணியை ்

 ேந்தத்தின் தந்ரத 

 காழியைச்கான் 

 ஞானத்தின்திருவுரு 

 நான் மரறயின்தனித்துரண 

 கல்லாமல் கற்றவன்(சுந்தைை)் 

நிகழ்ை்தியஅற்புைங்கள்: 

 திருமரறக்காடு = மூடிய சகாயில் கதவுகரளொடித் திறக்க 

பேய்தாை.் 

 திருெ்ொேச்ிலாேச்ிைமம் = மழவன் மகளின் முயலகன் சநாய் 

நீக்கினாை ்
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 திருமருகல் = ொம்பு தீண்டியவணிகனின்விடம்நீக்கினாை ்

 திருசவாத்தூை ்= ஆண்ெரனரயபெண்ெரனஆக்கினாை ்

 மதுரை = தான் தங்கியிருந்தமடத்திற்குக் கூன்ொண்டியன் 

ரவத்த பநருெ்ரெ அவனுக்சக பவெ்பு சநாயாகெ்ெற்றே ்

பேய்தாை.் அவன் மரனவி மங்ரகயைக்்கைசியும், அரமேே்ை ்

குலேச்ிரறயாரும் சவண்ட, நீறு பூசி அவனின் பவெ்பு சநாய் 

நீக்கி, அவனின் கூன் நீக்கே ் பேய்து அவரன 

“நின்றசீைப்நடுமாறன்” ஆகினாை.் 

 மதுரை = வாதத்துக்குஅரழத்தபுத்தநந்தியின் தரல 

துண்டாகுமாறு பேய்தாை.் 

 மயிலாெ்பூை ் = குடத்தில் ோம்ெலாக இருந்த பூம்ொரவ 

என்னும் பெண்ரண உயிருடன் வைே ்பேய்தாை.் 

 திருஏடகம் = ரவரகயாற்றில்இட்ட ஏடு கரை ஏறியது. 

 திருெ்பூந்துருத்தி = நாவுக்கைேை ்இவரை சுமந்த இடம். 

இரறவனிைமிருந்துபபற்றரவ: 

 திருசகாலக்காவில்    = பொற்றாளம் 

 திருவாடுதுரற                = பொற்கிழி 

 திருவீழிமிழரல       = ெடிகாசு 

 திருவாயிலறத்துரற   = முத்துேச்ிவிரக 

 ெட்டீஸ்வைம்           = முத்துெ்ெந்தல் 

குறிப்பு: 

 மூன்று வயதில் இவருக்கு உரமயம்ரமசய சநைில் வந்து 

இவருக்கு “ஞானெ்ொல்” ஊட்டினாை.் அன்று முதல் இவை ்

“ஞானேம்ெந்தன்” எனெ் பெயை ்பெற்றாை.் 

 இவை ்தந்ரதயாைின் சதாளில் அமைந்்தவாசறசிவத்தலங்கள் 

பேன்று ொடினாை.் 

 இவைின் அரனத்துெ் ெதிகங்களிலும்எட்டாவது ொடல் 

“இைாவணன்” ெற்றியும், ஒன்ெதாவது ொடல் “மாலும்அயனும்” 

காண இயலாத சிவபெருமானின்பெருரமயும், ெத்தாவது 

ொடல் “ேமணபெௌத்தேமயங்கள்” துன்ெம் தரும் 

தீங்கிரனஉரடயன என்றும் ொடும் 

ொங்கிரனபகாண்டுள்ளன. 

 16 ஆண்டுகள் மடட்ுசம இவை ்உயிருடன் வாழ்ந்தாை.் 

 அந்தணைானேம்ெந்தை ் தாம் பேல்லும் இடங்களுக்கு 

எல்லாம் ொணை ்குளத்ரத சேைந்்த திருநீலகண்டயாழ்ொணரை 

அரழத்து பேல்வாை.் 

 இவை ் தன்ரன தாசன “தமிழ் ஞானேம்ெந்தன்” என 

அரழத்துக்பகாள்வாை ்

 மதுரையில்அனல்வாதம், புனல்வாதம் பேய்து 

ேமணைக்ரளசதாற்கடித்தாை.் சதால்வி 
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தாங்காமல் 8000 ேமணமுனிவைக்ள் தற்பகாரல 

பேய்துக்பகாண்டனை.் 

 இவைின் சதாழை ் = 

சிறுத்பதாண்டைஎ்னெ்ெடும்ெைஞ்சோதியாை ்

 ஞானேம்ெந்தை ்16000 ெதிகம் ொடியதாகநம்பியாண்டாை ்

நம்பி குறிெ்பிடுகிறாை.் ஆனால் நமக்கு 

கிரடத்தது 384 ெதிகங்கள் மடட்ுசம. 

 கிரடக்கும் பமாத்தெ்ொடல்கள் = 4181 

 220 திருத்தலங்களுக்கு பேன்று ொடியுள்ளாை.் 

 ேம்ெந்தரும்நாவுக்கைேரும் ேந்தித்த இடம் = திருெ்புகலூை ்

சிறப்பு: 

 தந்ரத இல்லாமல் பேன்ற இடங்களில் சிறுவனான 

இவரை, திருநாவுக்கைேை ் தம் சதாளில் சுமந்து 

பேன்றுளாை.்(இடம் = திருெ்பூந்துருத்தி) 

 திருநாவுக்கைேரை “அெ்ெை”் எனெ் பெயை ்இடட்ு அரழத்தாை.் 

 இவைின் பநறி = மகன்ரம பநறி 

 இவைின் மாைக்்கம் = ேத்புத்திை மாைக்்கம் 

 சேக்கிழாை ் தமது பெைியபுைாணத்தில், “சவதபநறி 

தரழத்சதாங்க, மிகு ரேவத்துரற விளங்க இவை ்

சதான்றினாை”் எனெ் ொைாட்டினாை.் 

 தம் ொடல்களில்23 ெண் அரமத்துெ்ொடியுள்ளாை.் 

 ஏறத்தாழ 110 ேந்தங்கரள தன் 

ொடல்களில்அரமத்துெ்ொடியுள்ளாை.் எனசவ இவரை, 

“ேந்தத்தின் தந்ரத” என்று கூறுவை.் 

 யமகம், மடக்கு முதலிய 

போல்லணிகடக்ும், சித்திைகவிக்கும்முதன் முதலில் பதாடங்கி 

ரவத்தவைே்ம்ெந்தசை ஆவாை.் 

 சேக்கிழாை ்பெைியபுைாணத்தில் ஏறக்குரறய ொதிக்கு ொதி 

ேம்ெந்தை ்வைலாறு இடம் பெறுவதால் “பிள்ரள ொதி புைாணம் 

ொதி” எனெ்சொற்றெ்ெடுகிறது. 

 இவை ்“முருகனின்அவதாைமாகசவ” கருதெ்ெட்டாை.் 

 யாழ முறி இவருக்கு மடட்ுசம உைியது. 

வமற்வகாள்: 

 காதலாகிக் கசிந்து கண்ணீை ் மல்கி 

ஓதுவாை ் தரமநன்பனறிக்குஉய்ெ்ெது 

சவத நான்கினும்பமய்ெ்பொருளாவது 

நாதனாமநமேச்ிவாயசம 

 சிரறயாரும்மடக்கிளிசய இங்சக வா சதபனாடுொல் 
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 ஞாயிறு திங்கள் பேவ்வாய் புதன் வியாழன் பவள்ளி 

  ேனி ொம்பிைண்டுமுடசன 

ஆேறு நல்ல நல்ல அரவ நல்ல நல்ல 

அடியாைவைக்்குமிகசவ 

*****************************************************************திருநாவுக்

கைசை் 
 

வாழ்க்ரக குறிப்பு: 

 இயற்பெயை ்= மருள்நீக்கியாை ்

 பெற்சறாை ் = புகழனாை,் மாதினியாை ்

 ஊை ்  = பதன்னாற்காடுமாவட்டம்திருவாமூை ்

 ேசகாதைி  = திலகவதி 

 வாழ்ந்த காலம்    = 81 ஆண்டுகள் 
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 மாைக்்கம் = ேைிரய என்னும் தாே மாைக்்கம் 

 பநறி  = பதாண்டு பநறி 

 ஆடப்காள்ளட்ொட இடம்       = திருவதிரக 

 இரறவனடி சேைந்்த இடம்      = திருெ்புகலூை ்

 இவைின் தமிழ் = பகஞ்சு தமிழ் 

பரைப்புகள்: 

 இவை ்அளித்தது 4,5,6 ஆம் திருமுரற 

 4ஆம் திருமுரற = திருசநைிரே 

 5ஆம் திருமுரற = திருக்குறுந்பதாரக 

 6ஆம் திருமுரற = திருந்தான்டகம் 

வவறு பபயைக்ள்: 

 மருள்நீக்கியாை(்இயற் பெயை)் 

 தருமசேனை(்ேமண ேமயத்தில் இருந்த பொழுது) 

 அெ்ெை(்ஞானேம்ெந்தை)் 

 வாகீேை ்
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 தாண்டகசவந்தை ்

 ஆளுரடய அைசு 

 திருநாவுக்கைேை(்இரறவன் அளித்த பெயை)் 

 ரேவஉலகின்பேஞ்ஞாயிறு 

பசய்ை அற்புைங்கள்: 

 “என் கடன் ெணி பேய்து கிடெ்ெசத” என்னும் பகாள்ரகயில் 

நின்று உழவாைெ்ெணி சமற்பகாண்டாை.் 

 “மசகந்திைவைம்ெ்ெல்லவரன” ரேவைாக்கினாை ்

 திருமரறக்காட்டில்ொடிசய கதரவ திறக்கே ்பேய்தாை.் 

 ொம்பு தீண்டி இறந்த அெ்பூதியடிகளின் மகரன உயிை ்

பெற்று எழே ்பேய்தாை.் 

 திருரவயாற்றில் மூழ்கி 

எழுந்து, கயிலாயக்காட்சிரயகண்டாை.் 

 மசகந்திைவைம்ெ்ெல்லவன் இவரை கல்லில் கட்டி கடலில் 

வீசிய சொதும், “கடலில் 

ொய்ேச்ினும்நல்துரணஆவதுநமேச்ிவாயசவ” எனெ் ொடி 

கடலில் கல்லுடன் மிதந்து கரை சேைந்்தாை.் 

சிறப்பு: 

 சிவபெருமாசன இவரை “நாவுக்கைேை”் எனெ் பெயை ்இடட்ு 

அரழத்தாை.் 

 “உழவாைெ்ெரட” பகாண்டு சகாயில் சதாறும் 

உழவாைெ்ெணி(புல் பேதுக்கி சுத்தம் பேய்தல்) 

சமற்பகாண்டாை.் 

 திருஞானேம்ெந்தரை தன் சதாலில் சுமந்து ெல 

தலங்கள்பேன்றுள்ளாை.் 

 “என் கடன் ெணி பேய்து கிடெசத” என்னும் பகாள்ரகயில் 

நின்று உழவாைெ்ெணி சமற்பகாண்டாை ்

 இரறவரனகணவனாகவும், ஆன்மாரவ 

மரனவியாகவும்உருவகித்துொடியவை.் 

குறிப்பு: 

 இவை ் ேமண ேமயத்தில் இருந்து தன் ேசகாதைியின் மூலம் 

ரேவேமயத்திற்குமாறினாை.் 

 இவை ் ேமண ேமயத்தில் இருந்த பொது இவைின் பெயை ் = 

தருமசேனை ்

 இவை ்4900 ெதிகங்கள்ொடியதாககூறெ்ெடிகிறது. 

 ஆனால் இன்று கிரடெ்ெசதா313 ெதிகங்கள் மடட்ுசம 

 ேங்கம் என்னும் வாைத்்ரத முதன் முதலில் இவைது 

திருெ்ெத்தூைத்்சதவாைத்தில், “நன் ொடட்ுெ் 

புலவனாய்ேே்ங்கசமறிநற்கனகக்கிழிதருமிக்கருளிசனான் 

காண்” என்ற ொடலில் வருகிறது. 
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வமற்வகாள்: 

 மாசில்வீரணயும் மாரல மதியமும் 

வீசு பதன்றலும்வீங்குஇளசவனிலும் 

 கல்துரனெ்பூடட்ிஓை ் கடலில் ொய்ேச்ினும் 

நல்துரணஆவதுநமேச்ிவாயசவ 

 நமாைை்க்ும்குடியல்சலாம்நமரனஅஞ்சோம் 

நைகத்தில்இடைெ்்சொம்நடரலஇல்சலாம் 

ஏமாெ்சொம்பிணியறிசயாம்ெணிசவாம்அல்சலாம் 

இன்ெசமஎந்நாளும்துன்ெமில்ரல 

குனிதபுருவமும்பகாவ்ரவேப்ேவ் 

வாயிற்குமிண் சிைிெ்பும் 

ெனித்தேரடயும்ெவளம்சொல்சமனியிற் 

ோத்தி ைம்ெல செசும் ேழக்கைக்ாள் 

சகாத்திைமும்குளமும் பகாண்டு என் பேய்வீை?் 

முன்னம் அவனுரடய நாமம் சகட்டாள் 

 என் கடன் ெணி பேய்து கிடெ்ெசத 

 

 ததததததததததததததத ததததததததததத தததததததததததததத 

தததததததததததததத தததததத 

தததததததததததத தததத தததததததததத ததததத ததததத ததததத 

ததததததததத தததததததத ததததததத தததததத ததததததததததததத 

ததததததததத.[5] ததததததத ததததததததத ததததததததததததத 

ததததத.[5] தததததததத தததததததததததத தததததத ததத 

ததததததததததததத. ததத ததததததததத ததததத ததததத 

ததததததததததத ததததததததததத ததததததததத. ததததததத 

ததததததததத ததததத ததததததததததததததத.[5] 

 ததததததததததத தததததததததத ததததததததததத. தததத 

தததததததததத ததததததததத. தததததத ததத ததததததததத 

தததததததத ததததத தததததததத ததததத ததததததத ததததததததத 

தததததததததததத. தததததத ததததததததததததத தததததததத தததத 

தததத (ததததததத ததத) [5] ததததததததத. ததத 

தததததததத ததததததததததத ததததததததததத தததததததததததத 

ததததததத, ததததததததததததத ததததததததததத ததததததததத 

"ததததததததததததத ததததததததததத" தததத ததததததததத 

ததததததத தததததததத.[5] தததததததததத தததத ததததததததத. தததத 

ததததத ததத ததததததததததத ததததததததததத ததததத 

ததததததததததததததத.[5] 

 ததததததத ததததததததததததததததத தததததத ததததததத 

ததததததததததத தததததததத. தததததததத ததததததததததத தததததத 

தததததததத ததததததததத தததததததத. தததத ததததததத 

ததததததததத தததததததத ததததததததததததத. ததததததத 

ததததததததததததத ததததததத ததததத தததததத ததததததததததத 

தததததததததததத, "ததததததத ததததததத" தத ததததததததததததததத. 

ததததததத தததததததத ததததததத ததததததத ததததததத 

https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%9F%E0%AE%B2%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%9F%E0%AE%B2%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%8A%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AF%81_%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%A9%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D#cite_note-tamilvu-5
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AF%81_%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%A9%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D#cite_note-tamilvu-5
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AF%81_%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%A9%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D#cite_note-tamilvu-5
https://ta.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%9A%E0%AF%82%E0%AE%B2%E0%AF%88_%E0%AE%A8%E0%AF%8B%E0%AE%AF%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%9A%E0%AF%82%E0%AE%B2%E0%AF%88_%E0%AE%A8%E0%AF%8B%E0%AE%AF%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AF%81_%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%A9%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D#cite_note-tamilvu-5
https://ta.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AE%A3_%E0%AE%AE%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AE%A3_%E0%AE%AE%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AF%81_%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%A9%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D#cite_note-tamilvu-5
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AF%81_%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%A9%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D#cite_note-tamilvu-5


25 
 

ததததததததததததத தததததததததததத. தததத தததததத தததததத 

ததததததத ததததததததத ததததததததததத தததததததததத. 

 ததத ததததததத ததததததத தததததத தததததததத ததததததத 

ததததததததததததததததத தததததததததததத தததததததததததததததத. 

ததததததததததததத ததததததததததததத தததததத ததததததத 

தததததததத. ததததததத தததததததததத ததததததததததததததத, 

தததததத ததததததத ததததததத, "ததததததததத தததததததததத 

தததததததத தததததததததததத ததததததத தததத ததததததததததத" 

ததததத ததததததததததத தததததததததத ததததத தததததததததததத. 

ததததததததத தததததததத ததததததததத ததத ததததததத 

ததததததததத. 

 தததத ததததததததத தததததத தததததததததததததத ததததததத 

ததததததததததததததத தததததததததத தததததததத 

தத ததததததததததத தததததததத. தததததத 

தததததததததததததததததத அஅஅஅஅஅ தததததத 

ததததததததததததததத. தததத ததததத ததததததத தததததததத 4, 5, 6 

தததத தததததத ததததததததததததத ததததததததததததததததத. 

ததததத தததததத ததததததத ததததததததததததததத 81தததத 

தததததத ததததததததததததததத தததததததததத ததததததததத 

ததததததத தததததததத. 

கல்ரல கை்டி கைலில் தூக்கிவபாை்டும் உயிை்பபற்று வந்ை 

திருநாவுக்கைசை் – உண்ரம சம்பவம் 

 

திருநாவுக்கைசை்–திருக்கானூை ்பதிகம் (5 ஆம் திருமுரற 76 

https://ta.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81_%E0%AE%B5%E0%AE%B4%E0%AE%BF&action=edit&redlink=1
https://ta.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81_%E0%AE%B5%E0%AE%B4%E0%AE%BF&action=edit&redlink=1
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%9E%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF_%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%A9%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%9E%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF_%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%A9%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%88&action=edit&redlink=1
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%88%E0%AE%B5%E0%AE%A4%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
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பதிகம், பா.எண். 1946 – 1954 வரை 9 பாைல்கள்) 
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சசசசசசசச 

சுந்ைைை் – 7ஆம் திருமுரற, திருவாரூை் பதிகம், பா.எண். 945 

வரை) 

சசசசசசசச சசசசசசசச: 

66. ததததததததத = ததததத தததததத 

67. தததததததத = தததததததத, ததததததததததத 

68. ததத = தததததததததததததத தததத ததததததததததத 

69. ததததத    = தததததததத, ததததததததததத 

70. ததததததத ததததத = 18 தததததததத 

71. ததததததததத = ததததத ததததததத தத ததததததததத 

72. தததத    = ததததத தததததத ததததத தததத 

73. ததததததததததததத தததத       = ததததததததததததததததததத 

74. ததததததத ததததததத தததத      = ததததததத 

75. தததததத ததததத    = தததததத ததததத 

சசசசசசசசசச: 
 7ததத தததததததத. தததத “தததததததததததத’ தததததத. 

 ததததததததததததததத 

சசசச சசசசச: 

சசசசசசசசசசசசசசசசசசசசச: 

 12000 ததததததததததததததததததததத தததததத 

தததததததததததத ததததததததத. 

 தததத தததததததத தததததத ததத தததததத ததததததத 

ததததததத ததததததத. 

 ததததததததததததததததததததததததததததததத. 

 தததததததத ததததததததத 

தததததததததததததததததததததததத. 
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 தததததததத தததத தததத ததததத ததததததததத 

ததததததததததத தததத தததததததததத. 

 ததத ததததததததததததததததத, தததததததததத ததத 

ததததததததததததததததததததத ததத ததததததததத ததத 

தததததததத. 

 ததததத ததததததததததததததததததததததததத. 

சசசசசசச: 
 தததததத ததததததததததததததததததத தததததத ததததத 

ததததத ததத தததததத, தததததததத தததத ததததத தத 

தததததததததத. 

 ததததத ததததத ததததத ததததத தததததததத “தததததத” 

தததததததததததததத தததததததத. தததததத 

தததததததததததததததததததததத “தததததததததத தததத” தததத 

ததததத தததததததத. 

 ததததததத தததததததத ததததததததத “தததததததததத தததத” 

தததததததத ததததத தததததததத. 

 ததததததததத தததத தததததததத 

தததததததததததததததததததததததத 

சசசசசசசச: 
 தததத தததததததததததததத தததததத 

தததததததததததததததததத தததத தததததததத ததததத ததததததத 

தததததததததததததததத. 

 தததத 38000 தததததததததததததததததததததததததததததத. 

 ததததத ததததததததத100 ததததததத. 

 “தததததததத ததத தததததத தததததததத ததத ததததத 

தததததததத” ததததத தததததத ததததததத தததததததத. 

சசசசசசசச: 
 தததததத தததத தததத ததததததததததததததத 

 ததததததததததததததததததததததததததததததததததததத 

 ததததததத தததததத தததததததததததததத 

சசசசசசசசசசசசசசசசசசசசச சசசசசச : 

ததததததததததத தததததததததததததத _ 

ததததத தததததத ததததததததத தததததததததத தததததத. 

(தததததத=தததததத). தததததததததததததத ததததததததததத 

ததததததததததத ததததத ததததத தததததததத – ததததததததததத 

ததததததததததததததத ததததததத ததததததததத தததததததத. தததத ததத 

ததததத ததததததததததத தததததததததத. ததததத ததததததததத 

“தததததததததததத”. தததத “தததததத” ததததததத தததததததத. ததததததத 

தததததததத ததததத ததததததததததத “தததததததத” ததததத 

தததததததததததத, தததததததத தததததததத ததததததததத. தததத 

ததததததததததத ததததததததததததத ததததததததத ததததததததததத”தததத 

தததததததத” தததத ததததததத ததததததததத. 

ததததததத தததததததத தததததததத தததததத, ததததததத தததத ததததத 

ததததததததத தததததததததததத ததததததததத தததததததத தததத 

தததததததததததத ததததத ததததததததததத; ததததததததத. தததத 

ததததததததததத. தததத ததததததத தததததத ததததததததததததத, 
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தததததததததததத தததததததத ததததத ததததததத தததததததத 

ததததததததத ததததததததததத. ததததத தததததததத தததத தததததததத 

தததததத தததததததததததததத ததததத, ததததததத ததததத 

‘தததததததததததததததததததததத’ தததத தததததததத தததததததததத 

தததததததததத தததததததததத; ததததததததததததத தததததததததததத. 

தததததததததத தததததததததததததத ததததத ததததததததததததததததத, 

தததததததததத தததததததததததத, தததத ததததததத ததததததததத 

ததததததத. தததததததத தததததததத, ததததததததததத ததததததததத 

தததததத ததததததததத ததத ததததததததத தததததததததத ததததததத 

ததததத தததததததததத தததததத. தததததததததத ததததததததததத, 

ததததததததததததததத தததததத தததததத ததததததததத ததததத 

ததததததததததத தததததததத. தததத தததததததததத தததததததததத 

தததததததததத தததத ததததததத தததததததததததததததத தததத 

தததததததத ததததத ததததததத ததததததததததததத. ததததததததத 

தததததததத தததததத ததததததத ததததத தததத ததததததததததத, 

ததததததததததத ததததததததத ததததததத தததததததததததத 

ததததததததததத ததத ததததததத தததததததத ‘தததததததததத, தததத 

ததததததததததததததததத தததததத ததததத’ ததததததத. 

தததத ததததததத? தததத தததததததத, ததததததததத தததததததததத. 

ததததததத ‘தததததததத தததததத ததததததத’ தத ததததத ததததததததததத 

ததததததத தததததததததத, தததததததததத தததததததத, தததததததத 

ததததததததததததததத ததததததததததததததததத தததததததததத ததததததத 

தததததததத, தததததததததததத தததததத ததததததததத. ததததததததததத 

ததததததத ததததததததத ததததததத ததததததத தததததததத. தததததததததத 

தததததததத ததததததததத ததததததததததத, தத ததததததத ததததததத 

“தததததத” தததததததத தததததததததததததத தததததத தததததத ததத 

தததததததத தததத .”தததததத தததத தததத” தததத தததத ததததத ததததததத 

தததததததததத தததததத ததததததததத தததததததததத தததததததத. 

ததததத தததததததததத ததததததததததததத ததத தததததததத ததத 

ததததததததத ததததததத ததததததத தததததததத ததததததத. தததத ததததத 

ததததததத தததததத தததததத ததததததத ததததததததத தததத தததததததத 

ததததததததத. தததததத தததத தததத ததததததததததத ததததத “தத 

ததததததததத” தததத ‘ததததத ததததததத ததததததததத. தததததததத தததத 

தததததததத ததததத, ததததததததத தததததததத தததததததததததத 

ததததததத தததததததத தததததததததததததததத தததததததத. . “ததத 

ததததததததததததத” ததததத ததததததததத தததத ததததத ததததததத 

தததததத ததததத, ததததததததததத தததத ததததத தததததத தததத ததத 

தததததத ததததததத ததததததததத தததத தததததததத தததததததத. 

தததததததததததத ததததததததத தததததத ததததததததத “தததததததத” 

தததத தததததத தததததத ததததததததத தததததததததததததததத 

தததததததத. ததத ததததததததததததத தததததத தததததததததததததததததத 

ததததததத, ததததத ‘தததததத’ தததத ததததத ததததததத தததததததத 

ததததத “ததததததததததத” ததததத ததததத தததததததத ததததத ததததத 

தததததததத. தததததததததத ததததததத ததததததததததத ததததததததததத 

தததத தததததத, தததததததததததத தததததததததததததத. தததததத 

ததததததத தததததததத ததததததத தததததத. ததததததத தததததததத தததத 
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ததததததததத தததததததததத தததத, ததததததததத தததத, 

தததததத,தததததததததத, தததததத ததததத தத ததததததததததததத 

ததததததத ததததததத தததததததத. 

ததததததததததததததததததததத, தததததத தததததத ததததததத தததத 

தததததததததத ததததததததத தததததத ததததததததத தததததத 

ததததததததத தததததததத. தததததததத ’தததததத தததததததத 

ததததததததததத….’ ததததததததததததத தததததத தததத ததததததததத 

ததததததத ததததததததததத ததததததததத தததததததத 

தததததததத.ததததததததததததததததத ததததததததததத தததததததத 

தததததத ததததததத தததததததததத தததததததத தததத 

ததததததததததததததததத ததததததத ததததததததத தததததத 

ததததததததததததததததத. 

தததததததததததததத தததததததததததததத ததததததத தததததததததத 

தததததததத. தததத தததத” தததததததததத” தததததத. தததததத, 

“தததததததத” தததத ததததததத ததததததத, ததததததததததத 

ததததததததததத ததததததததததத ததததத தததததததத 

தததததததததததததததத. ததததததத தததததததத தததத தததததத 

ததததததததத தததததததததததததததத. ததததததத, “ததததததததததத” தததத 

ததததததத தததததததததததத தததத ததததததததத ததததததத ததததததததத. 

ததததத ததததததததததத தததத, தததததததததததத ததததததத தத 

ததததததததததததததததத. 

ததததததததததத ததததததத தததததததத ததததத தததததததததததத 

ததததததததததத. ததததத தததததததததததததத தததததததததததத 

ததததததததததததத! தததத ததததத தததததததததத தததததததத 

ததததததததததத. தததததததததத தததததததததததததத தததததத தததத 

ததததததததததத ததததத ததததத தததததததத. ததததததத ததததததததததத 

தததததத ததததததததத தததததததததததததததத தததததததத. ததததததததத 

தததததததததததத ததததததததததத ததததததத தததததததத, 

தததததததததததததத தததததததத ததததத ததததததத தததததத, 

ததததததததததத ததததத ததததததததத. 

ததததததத தததததததததத ததததததததத ததததததததததத. தததததத 

ததததததததததத, தததததததததததததததத” தததத ததததத 

தததததததததததததததததத ததததததததத தததததததததத தததததததத. ‘ 

ததத தததததத ததததததததததததத, தததத ததத தததததததததததததததத 

ததததததததத தததததததததததததததத!’ தததத தததததததத ததத, ‘தததத 

ததததத ததததததததததத! தததத தததத’ ததத ததததததததததத தததத, ததத 

ததததததததததத தததததததத தததததத தததததததததத. ‘தததததத ததததத 

ததததத ததததததத!’ ததததத ததததததத, ததததத தததததததததததததததத 

தததததத தததத தததததததததத தததததததத. 

ததததத “ததததததததததத” தததத ததததததததததத தததததததததததததத 

தததததததததததததத ததததத தததததததததததத தததததததத. 

“ததததததததததத! தததததததத தததததததத, தததததததததததத ததததததத! 

ததததத தததததததத! தததததததததத தததத தததததததத ததததத 

ததததததததததத ததததததததததத ததததத ததததததத, ததததததத 

ததததததததததத ததததததததததததத தததததததத!” தததத தததததததத 

தததததததததத. “ததததத ததத தததத, தததத ததததததத தததததததத” 
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ததததததததத, தததததததததத தததததததத ததததததததததததததத.ததததத 

ததததததததததததததததத தததததத ததததத தததததததததததததததத 

தததததததத. ததததததததததத ததததததததத, தததததததத தததத 

தததததததததததததத ததததததததத தததததததத. தததத தததததததத 

தததததததததததத தததத ததததததததததத. தததத தததததததததத 

தததததததததததததததத ததததததததததததத ததததத ததததததததததத 

தததததததத. 

தததததததததததததத, தததத தததததததததததத தததததததத ததததத 

தததததததத, ததததததததததத தததத தததததததத. தததததததததத, 

ததததததததததததத தததததததததததத ததததத தததததததத ததததததததத 

ததததததத. ததததததத ததததததததததததததத ததததத ததததததததததத! 

தததததததத, தத ததததததத, “தததததததத தததததததத” தததத ததததததத 

தததததததததத தததததததத. தததததததத தததத ததததத தததததததததத 

தததததததததத ததததததத ததததததததததத ததததததததததத தததததததத; 

தததத தததததததததததததத தததத தததததத தததததததததத . 

தததததததததததத ததததத தததத தததததத தததததததததததத! ததததததத 

ததததததததததத. 

தததததததத தததத ததததததத தததத தததததததததத ததததத ததத தததததத 

தததததததததததத, தததத ததததத ததததததததத! தததத தததத ததததததத 

தததததத தததததததததததத ததததத ததததததததத! தததததததத. 

தததததததத ததததத ததததததததததத ததததத, ததததததத, தததததத 

தததததததத. தததததத தததததததததததததத. ததததததததத ததததததததததத 

ததததததத, தததததததத ததததத தததததததததததத, தததததததததத 

ததததததத தததததததத. தததத தததததததததததத ததததத தததததததத 

தததததததத தததததததததத. தததததததத ததததததத தததததததததததததத. 

ததததததததததததததத ததததத ததததததததத “ததததததததத ததததத” 

ததததததததததததததத தததததததத, ததததததத தததததததததத ததததததத 

தத தததததததததததததத ததததததததததத; ததததத தததததததத 

தததததததததத ததததததததத தததததததத. ததததததததத தததததததத, 

ததததத ததததததததததததததததத ததததததத ‘ததத தததததததத 

ததததததததததத, தததத ததததததததததததத ததததததததத தததததததததத 

தததததததத!’ தததத “ததததததததத ததததததத” ததததத ததததததததத 

தததததததததததததததத தததததததத. ததததததததத 

ததததததததததததததததத, தததததததததததததத ததததததததததத 

ததததததத ததததத, ததததததத ததததததததததததததத தததததததததததத! 

தததததததத. 

ததத ததததததத ததததததததததததததத ததததததத ததததததததததத 

தததததததத தததததததத. ததததததததத ததத ததததததததத ததததததத 

தததததததத ததததததததத, தததத தததததததததததத ததததததததத 

ததததததததததத தததததததததத தத, ததததததததத தததததததத தததததத 

தததததத, தததததததததத தததததத தததததததத தததத ததததததத. 

ததததததத தததததததத ததததததததத ததததததத ததததததததததததத 

தததததத ததததததததத. ததததததத தததததததத ததததததத, தததத ததததத, 

“ததததததததததத ததத ததத” தததத ததததததததததததத (தததத) 

ததததததததத தததத தததததததத. ததததததததத தததததத தததததததத, 
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தததததததத ததததததததததததததததத ததததததததத தததததததத 

ததததததததததத தததததததததத. 

தததததததததததததததததத ததததததததததத: 

1.தததததததததததத ததததததததத தததததததத ததததததத 

1. ததததததததததத தததததததததததத தததததததததததத தததததத 

தததததததததததததததததத தததத ததததததத தததததத 

தததததததததததத ததததததததத தததததததத. 

3.தததததததததத தததததததத தததததததத ததததததத. 

2. ததததததததததத ததததத ததததததததததத ததததததததத 

தததததததததததத தததததததத தததததததததத ததததததததததததத 

ததததததததத ததததததததத. 

3. தததததத தததததததத ததத ததததததததததததததததததத 

ததததததததததததத. 

தததததததத ததததத தததததததததத 7 ததத தததததததததததத 

தததததததததததததததததத. தததத ததததததத ததததததததததததத 

தததத ததததததத தததததத 60 ததததததததததததத ததததததததத, 9 

தததத தததததததததத ததததததததத ததததததததததத ததததத. 

ததததததததத தததத தததததத தததததததததத தததததததததததத 

ததததத தததத தததததததததத. ததததத தததததத தததததததத 

ததததததததததத, ததததத தததததததததததத தததததததத, ததத 

தததததததத தததத ததததததததத ததததததத ததததததததததததததத 

ததததததததததத 63 தததத தததததததததத. 

தததததத தததத தத ததததததததததததத தததததத. தததததததத 

தததததததததததத. ததததத தததததததத “தததததததததததத” தததததத. 

தததததததததததததத “தததததததத ததததததத” ததததததத 

தததததததத. தததததததததததத, ததததததத தததததததத 

ததததததததததத, தததத ததததததததததததததததததத தததததததததத 

தததததததததததத ததததத தததததததததத ததததததததததத. 

தததததததததததததத ததததததததததத ததததததத ததததததத ததத 

ததததத தததததத ததததததததததததததத தததததததத 

ததததததததததததத ததததததததததததததததத. 

ததத ததததததத 

                        

*****************************************************************  

மாணிக்கவாசகை ்வைலாறு 

உ 

திருசிற்றம்ெலம் 

மாணிக்க வாசகை் வைலாறு 
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குருந்ைமைை்ைடியில் சிவபபருமான் குருவாய் உபவைசம் பசய்ை காை்சி 

 

பதால்ரல யிரும்பிறவிசூழும் தரள நீக்கி 

அல்லல் அறுத்து ஆனந்தம் ஆக்கியசத 

எல்ரல மருவாபநறியளிக்கும்வாதவூை  ்

எங்சகான் திருவாேகம் என்னும் சதன். 

 

"திருவாசகை்திற்குஉருகாை் ஒரு வாசகை்திற்கும்உருகாை்" 

 

வாட்டமிலாமாணிக்கவாேக நின் வாேகத்ரத 

சகட்டபொழுதங்கிருந்தகீழ்ெ்ெறரவோதிகளும் 

சவட்டமுறும்பொல்லாவிலங்குகளும்பமய்ஞ்ஞான 

நாட்டமுறும்என்னிலிங்குநானரடதல்வியெ்ென்சற. - வள்ளலாை ்

சுவாமிகள் 

.மாணிக்கவாசகை் –திருபவம்பாரவ 1-10 

954 

மாணிக்கவாசகை ்காலம் 

9ம் நூற்றாண்டு: 

 

எனசவ கி.பி. 863இல் மாணிக்கவாேகை ்ோத்திைங்கள் ெல அறிந்த சிவனடியாைாக 

இருந்தாை ்என்ெரதயும், 

பின்பு ெல ஆண்டுகள் வைகுணனுக்குமந்திைியாகவும் இருந்தாை ் என்ெரதயும் 

அறிகிசறாம். 

http://4.bp.blogspot.com/_ADwJgwfepSw/R2K73dZiSdI/AAAAAAAAAl8/9v__AhWFPRg/s1600-h/manika.jpg
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மாணிக்கவாேகை ்ரேவ ேமய நாற்குைவைக்ளுள்ஒருவைாவை.் முன்ரனய மூவரும் 

சதவாைம் ொடியிருக்க இவை ்ொடியநூல்களாவன:  

திருவாேகமும், திருக்சகாரவயாருமாகும். இவை் 9 ஆம் நூற்றாண்டில்வைகுண 

பாண்டியன் காலை்ரைச ்வசை்ந்ைவை்.  
                                                                

 

9 -10ம் நூற்றாண்டு: 

 

மாணிக்கவாேகை ்இைண்டாம் வைகுணன் காலத்தில் வாழ்ந்தவை ்என்று வைலாறு 

சுடட்ுகிறது. முதல் வைகுணன் (768-811)  

குரு ேைிதம் பகாண்டாடிய ெைம ரவணவனாவான். அவன் வபைனான 

இைண்ைாம் வைகுணன் (863-911) சிறந்ை  

சிவபக்ைன்என்பரைப்பாண்டியை்பசப்வபடுகளும், மாணிக்கவாசகைின் 

திருக்வகாரவ யாரும், பை்டினை்து  

அடிகளின்பாைல்களும், பாண்டிய குவலாையாவைபமாழிக்காவியமும் உறுதி 

பசய்கின்றன. மாணிக்கவாேகை ் 

"வைகுணனாம் பதன்னவன் ஏத்தும் சிற்றம்ெலம்" என்றும், "சிற்றம் ெலம் 

புகழும்மயல் ஓங்கு இருங்களியாரன  

வைகுணன்" என்றும் நிகழ்காலத்தில்வைகுணரனெ்ெற்றித்திருக்சகாரவயாைில் 

கூறுவது ஆய்வுக்கு அணி கூடட்ுகிறது. 

மறுப்பு : 

 

 திருக்சகாரவயாை ் 327 ஆம் ொடரலயும் எடுத்துக்பகாண்டு, அவற்றில் வரும் 

வைகுணன் பெயரைெ்பிடித்துத்பதாங்கி,  

8 ஆம் நூற்றாண்ரடே ் சேைந்்த ெைாந்தகக்சகாேே்ரடயனானவைகுணசனாசடா, 

அன்றி அவன் செைனான 9 ஆம் நூற்றாண்டு  

(பொ.உ.862) வைகுணசனாசடா [இவனும் ஒரு ேரடயவைம்சன, மாற வைம்ன் 

அல்லன். இவன் தந்ரத சீமாற  

சீவல்லெசன ஒரு மாற வைம்ன்.] ஒருசிலைப்ொருத்திே ்போல்வாைக்ள்.  

 

இரவ அரனத்தும் 

மாணிக்கவாேகசுவாமிகள்தீந்தமிழால்சிவபெருமாரனகுறித்துெ்ொடிய

திருவாேகத்ரத ெற்றிய சில புகழாைங்கள். சிவபெருமாசனகுருவாக 

வந்து மாணிக்கவாேகரைதடுத்தாடப்காண்டாை.் ரேவ ேமய 

குைவைக்ள்நால்வைக்ளுள்ஒருவைானமாணிக்கவாேகைின்வைலாற்ரற இந்த 

மாைக்ழி மாதத்தில் அவைது திருபவம்ொரவயும், 

திருெ்ெள்ளிபயழுேச்ிரயயும் காண்ெதற்கு முன் காண்சொம். 
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ொண்டிய நாட்டில் திருவாதவூைில்ேம்புொதாசிருதை,் சிவஞானவதி 

ஆகிசயாருக்கு மகவாக அவதைித்தாை.் இவைது இயற்பெயை ்திருவாதவூைை.் 

இவை ் 63 நாயன்மாைக்ளுள் ஒருவை ் இல்ரல சமலும் 

சுந்தைைின்திருத்பதாண்டைப்தாரகயில் இவை ்இடம் பெறவில்ரல. எனசவ 

இவை ் சுந்தைை ் காலத்திற்கு பின் ெட்டவைாக இருக்க சவண்டும். 

இளரமயில் கல்வி சகள்விகளில் சிறந்து விளங்கியதால் ொண்டிய 

மன்னன் அைிசகேைி அல்லது அைிமைத்்தனொண்டியனின்அரமேே்ைாக 

இருந்தாை.் "பதன்னவன் பிைம்மைாயை"் என்னும் உயைிய விருரத அளித்து 

பெருரம ெடுத்தினாை.் அைேனுக்குஅரமேே்ைாக இருந்தும் அவை ்ஆன்மீக 

நாட்டம் உரடயவைாகசவ இருந்தாை.் தக்கபவாருகுருரவ அவை ்உள்ளம் 

நாடியவாறிருந்தது. ஒரு நாள், அைேன் தன்னுரடய 

குதிரைெ்ெரடரயெ்ெலெ்ெடுத்தசவண்டி, வாதவூைாரை அரழத்து, 

கருவூலத்திலிருந்துபொன்ரன எடுத்துக்பகாண்டு, 

கீரழக்கடற்கரைக்குே ் பேன்று, நல்ல அைபு, ொைசீகக்குதிரைகளாகெ் 

ொைத்்து, வாங்கிவரும்ெடிஆரணயிட்டான். 

அக்காலத்தில்தமிழகத்தின்கடற்கரைெ்ெகுதிகளில் சில 

ெட்டினங்களில்ொைசீகவரளகுடாெ்ெகுதியிலிருந்து வந்த 

அைாபியைக்ள்குடிசயற்றங்கரளஅரமத்துக் பகாண்டு வாணிெம் பேய்து 

வந்தனை.் 

 

ஒட்டகங்களின்மீதுபெரும்பொருரள ஏற்றிக்பகாண்டு 

வாதவூைாைெ்ாண்டிநாடட்ுவடஎல்ரலயில் இருந்த "திருெ்பெருந்துரற" 

என்னும் ஊரை அரடந்தாை.் இெ்சொது இத்திருத்தலம்ஆவுரடயாை ்

சகாவில் என்று அரழக்கெ்ெதுகின்றது. 

அவ்வூரைபநருங்கியதுசமவாதவூைாருக்கு ஏசதா 

பெரும்ொைபமான்றுமரறந்ததுசொலத் சதான்றியது. அங்கு 

ஓைிடத்திலிருந்து, "சிவசிவ" என்ற ஒலி சகட்டது. அந்த 

ஒலிரயசநாக்கிேப்ேன்றாை.் அங்கு 

ஈேசனகுருந்தமைத்தடியில்சீடைக்ளுடன்பமௌனகுருவாக 

அமைந்்திருந்தான். இரறவன் அவைின்மீது தனது அருட்ொைர்வரயே ்

பேலுத்தி அவருக்கு "மாணிக்கவாேகன்" என்னும் 

தீட்ோநாமமும்வழங்கினான். 

மாணிக்கவாேகைாய்மாறிவிட்டதிருவாதவூைாரும்திருெ்பெருந்துரறயிசல

சயதங்கி, பெரும் சகாவிரலக்கட்டி ெல 

திருெ்ெணிகரளயும்அறெ்ெணிகரளயும் பேய்து பகாண்டிருந்தாை.் வந்த 

காைியத்ரதயும்மறந்தாை;் அைேன் பகாடுத்தனுெ்பியெணத்ரதயும் 

சகாவில் கடட்ுவதிசலசயபேலவிடட்ுவிட்டாை.் குதிரைகரள 

ஞாெகெ்ெடுத்தி ொண்டியமன்னன்தூதுவைக்ரளஅனுெ்பினான். 

ஈேனின்ஆரணெ்ெடி, ஆவணி மூல நாளன்றுகுதிரைகள் வந்து 

சேருபமன்றுபோல்லியனுெ்பினாை.் ஒற்றைக்ளின் வாயிலாக 
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உண்ரமயிரன அறிந்த மன்னவன் 

பேலவழித்தபொருட்கரளத்திருெ்பித்தருமாறுமாணிக்கவாேகரைே ்

சிரறயில் அரடத்துத்துன்புறுத்தினான். 

 

மாணிக்கவாேகைின் உண்ரமயான ெக்திரயஉலகுக்கு பதைியெ்ெடுத்த 

திருவுளம் பகாண்ட போக்சகேெ்பெருமான் தாசன காட்டில் 

திைிந்தநைிகரளக்குதிரைகளாக மாற்றி, (நைிதரனெைியாக்கி) 

தன்னுரடய பூதைக்ரளைாவுத்தைக்ளாக்கி, 

தானும் "போக்கைாவுத்தை"்என்னும்சகாலத்பதாடு ஓை ் அைாபியக் குதிரை 

வணிகனாகெ்ொண்டியரன அரடந்து குதிரைகரள ஒெ்ெரடத்தாை.் 

ஆனால் இைவில்சொலிக்குதிரைகள்நைிகளாக மாறி, ெரழய 

குதிரைகரளயும்சேதெ்ெடுத்திவிடட்ு, மதுரை நகைில் பெருங்குழெ்ெம் 

விரளவித்து, காட்டிற்குள்ஓடிெ்சொயின. மீண்டும் அைிமைத்்தன 

ொண்டியன் மாணிக்கவாேகரை சித்திைவரத பேய்தான். அெ்சொது 

போக்சகேெ்பெருமான், ரவரகயில்பெருபவள்ளம்சதான்றிடே ்பேய்தாை.் 

அைேன் வீடட்ுக்கு ஒருவை ்வந்து ரவரகரய அரடக்க சவண்டும் என்று 

ஆரணயிட்டான். அவ்வமயம் பிடட்ு விற்கும் வந்திக்கு யாரும் 

இல்லாததால் அவை ் ஆலவாயண்ணலிடம் சவண்டி முரறயிட்டாள். 

அவளுக்கும் அருள கூலியாளாகத் தாசன வந்து கூலியாக உதிைந்்த பிடட்ு 

மடட்ுசம கூலி என்று செசி அன்று சோதரனயாக எல்லா பிடட்ும் உதிைந்்து 

விட அரத உண்டு விடட்ு , அரனவரும் மண் எடுத்து 

பவள்ளத்ரதஅரடத்துக்பகாண்டிருக்க , கூலியாளாக வந்த பெருமான் 

மடட்ும் தூங்கிக் பகாண்டு இருந்தாை.் அங்சக வந்த அைிமைத்்தன 

ொண்டியன் சகாெம் பகாண்டு தன் ரகயால் இருந்த பிைம்ொல் முதுகில் 

அடிக்க அந்த அடி எல்லாவுயிைக்ளின்முதுகிலும் விழ அைேன் மயங்கி 

நிற்க , தாசன ஒரு கூரட மண்ரண பவட்டிெ்சொடட்ு, 

ரவரகயின்பவள்ளத்ரத அடக்கி மரறந்தாை.் 

 

 

மணிவாேகைின் பெருரமரய அறிந்த மன்னன், அவரை விடுவித்தான். 

ஆனால் அவை ்அைேரவரய விடட்ு, திருெ்பெருந்துரறக்குே ்பேன்று தங்கி, 

குருபீடம் ஒன்ரற நிறுவினாை.் அங்கு அவை ்"சிவபுைாணம்", "திருேே்தகம்" 

முதலிய ொடல்கரளெ்ொடினாை.் அதன்பின்னை ் இரறவனின் 

ஆரணரய சமற்பகாண்டு திருஉத்தைசகாேமங்ரக என்னும் தலத்தில் 

இருந்து ொடல்கள் இயற்றினாை.் அதன்பின்னை ் தலயாத்திரை புைிந்து 

திருவண்ணாமரலயில் "திருபவம்ொரவ", "திருவம்மாரன" 

ஆகியவற்ரறெ்ொடினாை.் கரடசியாகத்தில்ரலரய அரடந்தாை.் அங்கு 

ஈழநாடர்டே ் சேைந்்த புத்தமதக்குருரவவாதில்பவன்று, 

ஈழமன்னனின்ஊரமமகரளெ்செேரவத்து, அவைக்ரள மதமாற்றம் 

பேய்தாை.் ஈழத்துபுத்தகுரு சகட்ட சகள்விகளுக்கு, 

ஈழத்தைேனின்குமாைியின் வாயால் 
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போல்லேப்ேய்தவிரடகசள, "திருேே்ாழல்" என்னும் 

ெதிகமாகஅரமந்தன. தில்ரலயில் "அேச்ோெ்ெதிகம்" சொன்ற 

சிலவற்ரறெ்ொடினாை.் 

 ஒருநாள், ொண்டிநாடட்ுஅந்தண வடிவில், ஈேன் மணிவாேகைிடம் வந்து, 

அதுவரை அவை ் ொடியுள்ள ொடல்கரள முரறயாகேப்ோல்லுமாறு 

சகடட்ுக்பகாண்டான். மணிவாேகை ் அவ்வாறு போல்லேப்ோல்ல, 

இரறவனும் தன் திருக்கைத்தால்ஏட்டில்எழுதிக்பகாண்டான். 

திருவாேகெ்ொடல்கள்அரனத்ரதயும் எழுதிய பின்னை,் ஈேன் 

மணிவாேகைிடம், "ொரவ ொடிய வாயால், சகாரவ ொடுக!", என்று 

சகடட்ுக் பகாண்டான். 

மணிவாேகைஅ்வ்வண்ணசமதிருக்சகாரவயாரைெ் ொட, ஈேன் அரதயும் 

ஏட்டில்எழுதிக்பகாண்டான். எழுதி முடித்தவுடன் இறுதியில், "இரவ 

திருசச்ிற்றம்பலமுரையான் எழுை்து", என்று 

ரகேே்ாத்துேே்ாற்றிதிருேச்ிற்றம்ெலத்தின்வாேற்ெடியில் ரவத்து 

மரறந்தான். வாேற்ெடியில் ஏடட்ுேச்ுவடி இருெ்ெரதக்கண்ட அைே்ே்கை,் 

தில்ரலமூவாயிைவை ் ஆகிசயாை ்

மாணிக்கவாேகைிடம்அந்தெ்ொடல்களுக்குெ்பொருரளக்சகட்டனை.் 

அவசன அதற்கு அைத்்தம் மாணிக்கவாேகை,் அவைக்ரள 

அரழத்துக்பகாண்டு திருேச்ிற்றம்ெலத்ரதயரடந்து, "அந்நூலின் 

பபாருள் இவவன!", என்று 

சிற்ேரெயில்நடனமாடும்நடைாேெ்பெருமாரனக்காட்டியவாறு, 

சிற்றம்ெலத்துள்சதான்றியசெபைாளியில் ஆனி மாத மூலத்தன்று கலந்து, 

கரைந்து, மரறந்தாை.் 

 

மாணிக்கவாேகைால்எழுதெ்ெடட் பெரும் நூல்கள் 

இைண்டு: 1.திருவாசகம்; 2. திருக்வகாரவயாை். இவற்றுள் திருவாேகம் 

என்ெது ஒரு பெைிய பதாகுெ்பு நூல். இதில் பமாத்தம் 51 ொடல் நூல்கள் 

உள்ளன. அவற்றுள்ெத்துெ்ெத்துெ்ொடல்களாகெ்ொடியெதிகநூல்கசள 

அதிகம். நீண்ட ொடல்களாகவிளங்குெரவ சிவபுைாணம், 

கீைத்்தித்திருவகவல், திருவண்டெ்ெகுதி, சொற்றித்திருவகவல், 

திருேே்தகம் ஆகியரவ. இவற்றில் ெல 

ொடல்கள்புகழ்பெற்றரவயாய்விளங்கிடினும், மிக அதிகமாக 

வழங்கெ்ெடுெரவ, சிவபுைாணமும்திருபவம்ொரவயும், 

திருெ்ெள்ளிபயழுேச்ியும் தான். திருபவம்ொரவ, பதாள்ளாயிைம் 

ஆண்டுகளாக 

ரேவக்சகாயில்களில்ஓதெ்ெடும்பெருரமயுரடயது. "ைமிழ் மந்திைம்" 

என்ற பெயைில் அந்தக்காலத்தில் அது கடல் கடந்து 

ேயாம்நாட்டிற்குேப்ேன்றிருக்கிறது. அைேனுக்குமுடிசூடட்ும் காலத்திலும், 

சில திருவிழாக் காலத்திலும், 

ேயாமியைத்ிருபவம்ொரவரயஓதுகின்றனை.் ஒவ்பவாரு 
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திருபவம்ொரவெ்ொடலின்முடிவிலும் "ஏசலாைஎ்ம்ொவாய்!" என்ற 

போற்பறாடை ்காணெ்ெடும். அது மருவி வந்து இெ்சொது ேயாமியைால், " 

சலாைிொவாய்" என்று அரழக்கெ்ெடுகிறது. 

 

 

***************************************************************** 

அலகு-2 

 

ஆண்ைாள் திருப்பாரவ – முழுவதும் 

 

 

திருெ்ொரவ 

திருெ்ொரவ ென்னிைண்டு ரவணவஆழ்வாைக்ளில்ஒருவைான 

ஆண்டாள் ொடிய நூல் ஆகும். 

திருப்பாரவ ென்னிைண்டு 

ரவணவ ஆழ்வாைக்ளில் ஒருவைான ஆண்டாள் ொடிய நூல் ஆகும். 

இது 30 ொடல்களால் ஆனது. ரவணவெ் ெக்தி 

நூல்களின்பதாகுெ்ொன நாலாயிைத்திவ்வியெ்பிைெந்தத்தின் 473 

பதாடக்கம் 503 வரையுள்ளொடல்கள்திருெ்ொரவெ்ொடல்கள் ஆகும். 

https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BE%E0%AE%B3%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B0_%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AA%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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தமிழ் நாட்டில் மாைக்ழி மாதத்தில் கன்னிெ் பெண்கள் ொரவ 

சநான்பு சநாற்றனை.் இதன் சொதுவிடியு முன்செ எழும் கன்னியை ்பிற 

பெண்கரளயும் துயில் எழுெ்பிக்பகாண்டு ஆற்றில் 

நீைாடிஇரறவரனத்துதித்துவழிெடுவை.் இதரனெ்பின்னணியாகக் 

பகாண்டு எழுந்தசதஇந்நூல். இதனால் தற்காலத்திலும் ொரவ 

சநான்புக் காலத்தில் இெ்ொடல்கள்ொடெ்ெடட்ு வருகின்றன. 

இதன் இைண்டாம் ொடல், பநய் உண்ணமாட்சடாம், ொல் அருந்த 

மாட்சடாம் என எவ்வித உணவு வரககரளயும் 

உடப்காள்ளாதிருத்தரலயும், 

காரலயிசலநீைாடுவரதயும், கண்ணுக்கு ரமயிடுதல், தரலரயே ்

சீவி முடித்து மலைக்ரளே ்சூடட்ிக்பகாள்ளுதல் முதலிய 

அழகூடட்ும்சவரலகரளேப்ேய்யாதிருத்தரலயும், 

பேய்யத்தகாதனவற்ரறே ் பேய்யாது தவிைத்்தரலயும், தீக்குறரள 

(தீயதான சகாள் போல்லாதிருக்ரகயும்) , பிேர்ே முதலியன இடட்ு 

நற்பேயல்களில்ஈடுெடுவரதயும், 

இரறவரனெ்ொடித்துதித்தரலயும் ொரவ சநான்பு காலத்தில் 

பேய்ய சவண்டியனவாகக் கூறி அந்சநான்புசநாக்கும்விதத்ரத 

விளக்குகிறது. 

 

மூன்றாம் ொடல் அதனால் உண்டாகும் ெயன்கரளயும் எடுத்துக் 

கூறுகிறது. நாடு முழுதும் மாதம் மும்மாைி பெய்யும், வயல்களில் பநற் 

ெயிை ் ஓங்கி வளரும். அவற்றிரடசய கயல் மீன்கள் துள்ளும், 

ெசுக்கள்நிரறயெ் ொல் பகாடுக்கும், எங்கும் நீங்காத பேல்வம் 

நிரறயும் என்ெது அெ்ெயன்களாகும். ொடல்கள் அரனத்தும் 

இரறவனின் பெருரமகரளக்கூறிக்கன்னியரைத் துயில் எழுெ்பும் 

ொங்கில்எழுதெ்ெடட்ுள்ளன. 

தாய்லாந்தில் திருெ்ொரவ, திருபவம்ொரவ மன்னை ்

முடிசூட்டலில்ொடெ்ெடுகிறது.[1]. மாைக்ழி மாதத்தில் அரனத்து 

பெருமாள் சகாயில்களிலும்சுெ்ைொதத்துக்குெ் ெதில் திருெ்ொரவ 

ொடெ்ெடுகிறது. 

சசசசசசசசசச: 

ததததததததத ததததததத தததததததததத ததததததததத 

ததததததத தததததததத தததததததத தததததததததத 

ததததததததததத ததததததததததத ததததததத தததததததததததத 

தததததததத ததததததததததததத ததததததததத தததததத 

தததததததத ததததத ததததத ததததததததததத 

தததததததத ததததததத ததததததததததத ததததததததததததத 

தததததததத தததததத ததத ததததததத 

தததததத தததததத ததததததததததத ததததததததத 

 

***************************************************************** 

https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B4%E0%AE%BF_%E0%AE%A8%E0%AF%8B%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B4%E0%AE%BF_%E0%AE%A8%E0%AF%8B%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%89%E0%AE%A3%E0%AE%B5%E0%AF%81
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%B2%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AF%82%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AF%88
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AF%88#cite_note-1
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B4%E0%AE%BF
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பபாய்ரகயாழ்வாை் 

பபாய்ரக ஆழ்வாை் – முைல் திருவந்ைாதி (3) – 3222, 3247, 3251 

பொய்ரகயாழ்வாைர்வணவபநறிரயெ் பின்ெற்றி ெக்தியில் சிறந்து 

விளங்கிய ென்னிருஆழ்வாைக்ளுள்முதலாழ்வாை ் ஆவாை[்1][2]. 

காஞ்சிபுைத்தில் ஐெ்ெசி மாதம் திருசவாணம் 

நட்ேத்திைத்தில்திருபவஃகாஎனும்ெதியிலுள்ளபோன்னவண்ணம் பேய்த 

பெருமாள் சகாயிலுள்ளபொய்ரகயில்பிறந்தவை.் இவைால் 

அந்தாதியாகெ்ொடெ்ெட்ட நூறு ொடல்களும் முதல் 

திருவந்தாதிஎனெ்ெடுகின்றது. முதன்முதலில் விஷ்ணுவின் ெத்து 

அவதாைங்கரளயும்ொடியவை.் 

ததததததததததத 

ததததததததததததததத ததததததததததத தததததததததத ததததததததததத 

தததததததததததததத தததத ததததத தததததததத. 

ததததததததத தததததத 

ததத தததததததததத தததததததததத தததததத தததத ததததத 

ததததததததததத ததததததத ததததததததத தததததததததததத 

தததததத தததத தததததத. ததததததத தததததததததததததத ததததததததததத 

ததததததததத ததததததத தததததத ததததத. 

தததததததததததததத 

தததத தததததததததத, ததததததததததததத ததததத ததததததததததததத ததத 

ததததததததத தததததததததததததத. ததததததத ததததததத ததத, ததததத, 

தததததததததததததத ததததததத ததததததத தததததத, ததததததததத 

தததததததததத ததததத தததததத தததததத ததததததததததத. ததததததத 

ததததத தத தததததததததத தததததததத ததததததத ததத தததத தததததத 

https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%88%E0%AE%A3%E0%AE%B5%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%87%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%82%E0%AE%A4%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D


41 
 

தததததததத ததத தததத தததததத தததததத தததததத தததததததத 

தததததததததத தததததததததததததததததததததததததத. 

ததத தததததததத 

சசசசசச 
சசசசசசசசசசசசசசசச 

சசசசச 

தத. 

ததததததததததததத 

7ததத தததததததததததத 

ததததததததத 

தததத 

ததததததததததத 

7ததத தததததததததத 

தததததததததததத 

தததததத 

7ததத தததததததததத 

தததததததததததததத 

5ததத, 6ததத 

தததததததததததத 

ததததததததத 

தத. 

ததததததததததததத 

5ததத தததததததததததத 

ததததததததத ததததத 

7ததத 

தததததததததததத 

தததததததத ததத 

தததததததத தததததத 

தததததத தததததததததததததத 

ததததததததததத தததததததததததத தததத ததததததத தததததததத 

ததததததத தததத தததததததததத. ததததததததததத தததததததத 

தததததத ததததத ததததததததததத (ததததததததததததததத), தததததததத 

ததததததததததத (தததததததததததததத), தததததததத 

ததததததததததத (ததததததததததத) ததததததததத தததததத. தததததததத 

தததததத ததததததததத ததததததத ததததத ததததத ததததததததத 

ததததததததததத ததததததததத ததததததததததததததததததத தததததததத 

ததததததத ததததததததததததததத 

ததததததத ததததததததத தததததததத தததததத தததத தததததத தததத 

தததததததததத. ததததததத தததததததததததத தததத தததத ததததத 

தததததத தததததததததத ததததததததததததத தததததத 

தததததததததததததததத. ததததததததத தததததததத தததததத தததததத 

தததததததததத ததததததத ததததததததததத ததததததத தததததததத. ததத 

ததததத ததததததத தததத ததததததததத (தததததததததததததததததத) 

ததததததத ததததததததததததததத. ததத ததததததததத ததத தததததததத 

தததததததததததத ததததத ததததத தததததததத தததததததததததத 

ததததததததததத தததததததததத. தததததததததததததத தததததத ததததத 

ததததததத ததத ததததத. 

 

தததததத ததததததத ததததததத தததததத தததததத தத தததத ததததததததத, 

தத ததத ததததததததத ததததத. ததததததத ததததததததத ததததததததத 

தததததததத ததததததததத ததததததத தததததததத ததததததததத. ததததத 

https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%BE._%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%BE._%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%BF_%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AE%A9%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%BF_%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AE%A9%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A3%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3%E0%AF%88
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A3%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3%E0%AF%88
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%81._%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AE%B5%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%81._%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AE%B5%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%BF
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%BF
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%BF
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%82%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%BF
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%82%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%BF
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தததததததததத ததததததததததத தததததததததததததததத. ததததததததததத 

ததததததததததததததத தததததததததததத ததததததததத 

தததததததததததததத. ததததத ததததத தததததத தததததததத (ததததததததத) 

ததததததததததத ததததத தததததததததத தததததததத ததததததததததததத 

ததததததததததத, தததத தததததத ததததததததத தததததததததததததத, 

ததததததததததத ததததத தததததததததததததத ததததத தததததததததத 

தததததததததததததத ததத தததததத. தததததததததததததத ததததததததத 

ததததததததததத ததததத ததததததததத, ததததததததத, தததததததததத, 

தததததததததத, ததததத தததததத ததததததததததததத 

தததததததததததததததததத ததததததததததததத ததததததத தததததததததத 

தததததததததததத ததததததததத தததத ததததததததத தததததத, 

தததததததததததத தததததததததததத தததததததத தததததததத ததததததத 

ததததத தததததத ததததததததததத தததததததததததத. 

 

ததததததததத ததததததத தததததததத ததததததததததத ததததததத தததததத 

தததததததததத. தததததததத ததததததத ததததததததத தததததததததத 

தததததததததததததததத ததததததததத தததத ததததததததததததத தததத 

ததததத தததததத ததததததத தததத தததத, ததததத தததததததத தததததத 

ததததததத தததததத ததததததததததத ததததததததத ததததததததததததத 

ததத ததததததத தததததததததததத தததததத தததததத ததததததததத 

ததததததததததத தததததததததததததததததத ததததததத 

ததததததததததததததத ததததததத தததததததததத ததததததததததத 

தததததததத ததததததததததததத ததததததத ததததததததததததத ததததததத 

ததததததததததத. தததத தததததததததத தததததததத தததததததததத 

தததததததததத தததத ததததததததததததததததததத. 

 

 

ததத ததததததத ததததத ததததததத தததததததததத ததததத ததததத 

ததததததததததததததத. ததத தததததத ததததத ததததத தததததததததத 

தததத தததத ததததத தததததத, ததததததத தததததத, ததததததததததத 

தததததத தததத, தததததததத ததததததத, தததததததத ததததததத ததததததத 

ததததததத தததததததததத ததததததததத ததததததததததததததததததத 

ததததததததத ததத தததததத. தததததததததததததத தததததததத, ததததததத 

தததததததததத, ததததததததததத, தததததததத தததததத தததததததத தததத 

ததததத தததததததததததத. 

 

ததத ததததததத தததத ததத தததததததததத தததததத தததததததததத 

ததததத தததததததததத ததததத ததததததததததத தததததததத 

தததததததததததததததத. ததததத தததததத ததததத தததத தததத 

ததததததததத. தததத ததததததததததததததததத தததத தததததததததததத 

ததததததததத. தததததததத ததததததத தததததததததததததததததததததத 

தததததததததததத தததததததததத. ததததததத தததத ததததததததததததத 

ததததததத ததததததததத தததததததத. தததத ததததததத ததத ததததததத 

தததததததததத ததததததத தததததத ததததததததத தததததத தததததத. 

தததததததததத ததததத தததததத ததததததத தததததததத, ததததத 

ததததததததததததததததததத ததததத ததததத தததததததத, 
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தததததததததததத தததததததத தததததததத தததததததத தததததததததததத 

ததததததததததத; தததததததததத தததத தததத ததததததததததத ததததததத 

ததததத தததததததததததத; ததததத தததததததத; தததததத ததததத தததத 

ததததததத தததததததத ததததததததததத ததததத தததத ததத 

தததததததததத. 

 

தததததத ததததத தததததத; ததததததத தததததததத தததததத 

தததததததததததத ததததததத; ததததததத தததததததத தததததத ததததததத 

ததததத ததததததத; ததததததத ததத தததத தததத? ததததததததததத 

தததததததத தததததத தததததததத, தததததத தததத. 

 

ததததததத தததத ததததததததத, ததததத ததததததததத, 

ததததததததததததத 

தததததததத தததததததத தததததததததத தததததத ததததததத 

ததததததததத, தததததததத தததததததததத, தததததததததததத 

ததததததததத, தததததததததத தததததத 

 

ததததத தததததததத.ததததததததத தததததத ததத:ததததததததததத, 

தததததததததத ததததததததத ததததததததததததததததததததத, 

தததததத தததத:7தததததததததததத 

ததததததததததத:தததததத ததததததததத (தததததததத தததததத தததத) 

ததததத:தததததததத 

தததததத தததத:ததததத ததததததததததத 

தததததததத:100 

ததததததத:தததததததததத ததததததத தததததத. ததததத தததததத 

தததததததத ததததததத 

ததததத ததததததத தததததததத - ததததத 

ததததததத ததததததததத தததததததததததததத தததத 

தததததத ததததததததத ததததத ! ததததததத தததத 

தததததததததததததததததத தததததததததததததத. ததததததததததத தததத 

தததததத தததததத ததத தததததததததததததத. தததத தததததத தததத 

தததததததததத தததததததததத ததததததததததத. தததததததததத 

தததததததத தததததததததததத தததத ததததததததததததத தத 

ததததததததததததததத. தததததததததத ததததததததத ததததததததததத 

ததததததத. தததததததத தததததத ததததததததததத ததததததததததத தததத 

ததததததததததத தததததததததத தததததத தததத தததததத தததததததததத. 

தததததததத ததததததத தததததததததத தததததததததத தததததததததததத 

தததததததத. ததததததத 6 ததததத தததததததத தததததததததததத 

தததததததததததத. தததததததத ததததததத ததததததத ததததத 

ததததததததததத தததததததததததத தததததததததததததத. ததத தததத 

ததததததத தததததததததத தததததததததததத ததததததததத. ததததததத 

தததததத தததததத தததத ததததததததத. ததததததத ததததததத 

ததததததததத. ததததத ததததததததததததத ததததத ததததததத தததததததத. 

ததததத ததததததத தததததததத. ததததத ததததததததததததத ததததத 

தததததத தததததததத. ததத ததததததததத ததததததததததததததத 

தததததததத ததததததததத தததததததத தததததததத தததத தததததததத 
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தததததததத ததததததத. தததததத ததததததத தததததத ததததததத தததத 

ததததததததத ததததத ததததததத, தததததத ததததததததததததததத தததத 

தததததததததததததததததததத ததத தததததத தததததததததத 

தததததததததததததத தததததததததததததத. ததத ததததத தததததத 

ததததததத தததததததததததததத ததததததததத தததததததத 

ததததததததததததத தததததததத. ததததத ததததததததததததததத 

தததததததததததத ததததத தததததததததத. ததததததத ததததததத 

ததததததததததததததத ததததத ததததத ததததத, தததததததததததத 

தததததததத தததததத ததததததததததத ததததததததததததததத. தததத 

தததததததததத ததததததத தததததததததததததததத தத ததததத 

தததததததததததத தததததத ததததததததததத தததத ததததததததத. 

தததததததததத 108 தததததததததததததத தததததததததததததத தததததத 

தததததததததததத ததததததததத , ததத ததததததததததததத தததததததத 

ததததததத 6 ததததததததத தததததததததததத தததததததததததத. 

தததததததததததததத, ததததததததத ததததததத1. ததததததததததத 

(ததததததததத ததத தததத தததததததத தததததததததததத, ததததததததத, 

ததததததததததத) தததததததததததததத, ததததததததததததத, ததததததததத 

ததததததத 1. தததததததததததததத (ததததததததத தததததததததததததத 

தததததததததததத, தததததததததததததத, ததததததததததத) 

தததததததததததததத, ததததததததத ததததததத, தததததததததத, 

ததததததததத ததததததத  1. தததததததததத (ததததத தததததத ததததத 

தததததததத தததததததததததத, ததததததததததத தததததததத) 

தததததததததததததத, ததததததததததததத, தததததததததத, 

ததததததததததத, ததததததத, தததததததததததத, ததததததததத ததததததத, 

ததததததத ததததததத, ததததததததத ததததததத, தததததததததததததததத  1. 

தததததததததததத (ததததததததத தததததததததததத தததததததததததத, 

ததததததததத, தததததததத, ததததததத) 

2. தததததததததததததத தததததததததததததத, ததததததததததததத, 

தததததததததத, ததததததததததத, ததததததத, தததததததததததத, 

ததததததததத ததததததத, ததததததத ததததததத, ததததததததத ததததததத, 

தததததததததததததததத, தததததததத தததததததததததத 1. தததததததததத 

(ததததததததத ததததததததத தததததததததததத, தததததததததத, 

தததததததத) 

***************************************************************** 

 

 

 

 

பூைை்ைாழ்வாை் 

2ஆம் திருவந்ைாதி (3) – 3285, 3288, 3293 
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சசசசசசசசசசசசச தததத தததததததத ததததததததத ததததததததத 

ததததததத தததததததத ததததததத தததததததததததத தததததத[1][2]. 

ததததத தததததததததத தததத ததததததததததத தததததத 

தததததததததததத ததததததத 

ததததததததததத. ததததததததததததததத தததததத தததத தததத 

ததததததததத ததததததததத ததததததத ததததததததத 

தததததததததததததத தததத தததததததத 

ததததததததததததததத தததததததததததத. ததத 

தததத ததததததததததததத தததத. 

சசசசசசசசசசசசச 

சசசசசசச ததததததததததத, ததததததததத 

https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%88%E0%AE%A3%E0%AE%B5%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%82%E0%AE%A4%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D#cite_note-1
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%82%E0%AE%A4%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D#cite_note-1
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B0_%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AA%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B0_%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AA%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%BF
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%BF
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81
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ததததததததததததத ததததததததததததததத தததததத ததததததத 

ததததததததததத தததததததததத ததததததததத தததத ததததததத 

தததததததத தததததத. ததத தததததததத தததததததததத தததததததத 

தததததததததததததததததததத ததததத. 

தததததததததததததததததத ததததததத தததததததத தததததத தததததத 

ததததததததததத தததத ததததததததததத தததததததததததததத. ததத 

தததததததத தததததத ததததத ததததததத ததததததத ததததததத 

ததததததததததத ததததததததத. ததத தததததததத 

தததததத ததததததத தததததத ததததததததததததததத ததததததததததத 

தததத தததததததததததத ததததததததததத தததத ததததத 

ததததததததததததததததததததததத ததததததத. 

ததததததததத தததததத ததத:ததததததததததத 

தததததத தததத: 7தத தததததததததத 

ததததததததததத:ததததததததததத, (தததததத தததததததத தததத தததத) 

ததததத:ததததத 

தததததத தததத:தததததததத ததததததததததத 

தததததததத:100 

ததததததத:ததததததததததத தததததத ததததததததத, தததததததததத 

தததததத தததததத. ததததததததததததததத தததததததததததததததத 

ததததததத தததததததத தததததத தததததததததத ததததததததத ததததததத 

ததததததத ததததததத ததததததததத ததததததததததததத. தததத ததத 

தததததத தததததததத ததததததததததத தததததததத தததததத ததததததததத 

ததததததததததத. தததத 13 ததததததததததததததத தததததததததததத 

தததததததததததத. ததததத ததததததத ததததததத ததததததததத ததததததத 

தததத. தததததததததததததத, தததததததததத தததததததததத 

தததததததததததததததத ததததததததத ததததததததததத. 

தததததததததததததத ததததத தததததததத தத தததததததததத தததத 

தததததததத ததத ததததததததததததத ததததத தததததததத தத தததத 

தததததததத தததததததத. ததததததததத தததததத ததததததத தததததத, 

ததததத ததததத ததததததததத ததததத தததததததததத ததததத தத தததத, 

தததததததத தததததத தததததததத தததததத ததததததததத தததததததத 

தததததததத ததததததததததத. தத ததததத தததததததததததததத தததததத 

தததததததததத ததததததத தததததததததத.தததததததததத 108 

https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AE%9A%E0%AE%AF%E0%AE%A9%E0%AE%AA%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B3%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D:Thalasayana_Perumal.jpg
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தததததததததததததத ததததததததததததத தததததத தததததததததததத 

ததததததததத , ததத ததததததததததததத தததததததத ததததததத 14 

ததததததததத தததததததததததத தததததததததததத. ததததததததததததத, 

ததததததததத ததததததத (5) 1. ததததததததததத (ததததததததத 

தததததததததத தததததததததததத, ததததததததததத, தததததத, 

ததததததததததத தததததததத) 

2. ததததததததததத (ததததததததத ததததததத தததததத தததததததததததத, 

ததததததததததத, ததததததததததத தததததததத) 

3. தததததததததத ததததத (ததததததததத தததத ததத தததததததத 

தததததததததததத, ததததததததததத, ததததததததததத தததததததத) 

4. ததததததததத (ததததததததத தததததததத தததததததத தததததததததததத, 

ததததததததததத) 

5. தததததததததததத (ததததததததத தததததததததததத ததததத தததததததத 

தததததததததததத, தததததததததததத, தததததததததத) ததததததததததததத, 

தததததததததததததத, ததததததததத ததததததத (1) 1. தததததததததததததத 

(ததததததததத தததததததததததததத தததததததததததத, 

தததததததததததததத, ததததததததததத) ததததததததததததத, 

ததததததததததத, ததததததததத ததததததத (1) 1. தததததததததததததத 

(ததததததததத தததததததத தததததததத, தததததததததத தததததததத 

ததததததததததததததத, தததததததததத தததததத, ததததததததத) 

ததததததததததததத, ததததததததத ததததததத, தததததததததத, 

ததததததததத ததததததத (1) 1. தததததததததததத (ததததததததத தததததத 

ததததத தததததததத தததததததததததத, தததததததததததத, 

ததததததததததத) ததததததததததததத, தததததததததததத, 

ததததததததததததததததத, ததததததததததததததததத, தததததததததத (1) 1. 

தததததததததததததததத (ததததததததத தததததத தததததததததததததததத 

தததததததததததத, தததததததததததததததத, தததததததத) 

ததததததததததததத, ததததததத, தததததததததததத, ததததததததத 

ததததததத, தததததததததத, ததததததததததத (1) 1. தததததததததததததததத 

(ததததததததத தததததததத தததததததததததத, ததததத தததததத, ததததத 

ததததததததததததத, ததததததத, தததததததததததத, ததததததததத 

ததததததத, தததததததததத,ததததததததத ததததததத, ததததததததததத (1) 1. 

தததததததததத (ததததததததத தததததததததத தததததததததததத, 

தததததததததத, ததததததததத) ததததததததததததத, தததததததததததததத, 

தததததததததத, ததததததததததத, ததததததத, தததததததததததத, 

ததததததததத ததததததத, ததததததத ததததததத, ததததததததத ததததததத, 

தததததததததததததததத (2) 1. தததததததததததத (ததததததததத 

தததததததததததத தததததததததததத, ததததததததத, தததததததத, 

ததததததத) 

2. தததததததததததததத ததததததததததததத, தததததததததததததத, 

தததததததததத, ததததததததததத, ததததததத, தததததததததததத, 

ததததததததத ததததததத, ததததததத ததததததத, ததததததததத ததததததத, 

தததததததததததததததத, தததததததத தததததததததததத (1) 1. 

தததததததததத (ததததததததத ததததததததத தததததததததததத, 

தததததததததத, தததததததத) 
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சசசசசசசசசச 

3ஆம் திருவந்ைாதி (3) – 3386, 3387, 3392 

 

சசசசசசசசசச தததத தததததததத ததததததததத ததததததததத ததததததத 

தததததததத ததததததத தததததததததததத தததததத[1][2]. ததததத 

தததததததததத ததததததததத தததததத தததததததததததத 

தததததத. ததததததததததத ததததததத ததததததததததததத தததததததததத. 

ததததததததத ததததததததத தததததததததததத ததததததததத தததத 

ததததததததத தததததததததத தததத தததததததத ததததததததததததததத 

தததததததத தததததததத, ததத தததத ததததததததததததத ததததததத. 

தததததததததத 

76. ததததததத – ததததததததததத 

77. தததததததத தததத – ததததததததததததத 

78. ததததததததததத – தததததத ததததத. 

79. தததததத – ததததததத (தததத) 

https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%88%E0%AE%A3%E0%AE%B5%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%87%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D#cite_note-1
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%87%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D#cite_note-1
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%88
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AF%8D%E0%AE%AF_%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE
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80. தததததத ததததததததத – தததததததததத (ததததததததததததததததத 

ததததததததததததத) 

81. ததததததததததத – தததததததததததததத தததததததததத தததத 

தததததததத 

82. தததததத ததததததததத – ‘தததததததததத ததததததத தததததததத 

தததததததத தததததத” 

83. ‘ததததததததததததத தததததததத ததததததத” – தததததததததத. 

84. தததததததத – 3 -தத தததததததததத 

85. “ததத ததததத ததத தததத ததததத ததததததததத“ தததத 

ததததததததத ததததததத தததததததததததத. 

86. ததததத தததததத தததததததததத தததததததத தததத – 

தததததததததததததத தததததத. 

ததததத தததததததததத 

ததத தததததததததத தததததததததத தததததத தததத ததததத 

ததததததததததத ததததததத ததததததததத தததததததததததத 

ததததத தததததத தததததததததததத. ததததததத தததததததததத ததததததத 

ததததததததத தததததத தததததத தததததததத ததததததததததத. 

தததததததததததததததததத 

தததத தததததததததததததத, ததததததததததததத ததததத 

ததததததததததததத ததத ததததததததத தததததததததததததத.ததததததத 

ததததததத ததத, ததததத, தததததததததததததத ததததததத ததததததத 

தததததத, ததததததததத தததததததததத ததததத தததததத தததததத 

ததததததததததத. ததததததத ததததத தத தததததததததத தததததததத 

ததததததத ததத தததத தததததத தததததததத ததத தததத தததததத தததததத 

தததததத தததததததத தததததததததத 

தததததததததததததததததததததததததத. 

ததத தததததததத[3]தததத 

சசசசசச 
சசசசசசசசசசசசசசசச 

சசசசச 

ததததததத தத. 

ததததததததததததததத 

7தத தததததததததததத 

ததததததததத 

தததத 

ததததததததததத 

7தத தததததததததத 

தததததததததததத 

தததததத 

7தத தததததததததத 

தததததததததததததத 

5தத, 6தத 

தததததததததததத 

ததததததததத 

தத. ததததத 

தததததததததத 

5தத தததததததததததத 

ததததததததத ததததத 

7தத 

தததததததததததத 

https://ta.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AA%E0%AF%87%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D&action=edit&section=1
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%88%E0%AE%A3%E0%AE%B5%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AA%E0%AF%87%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D&action=edit&section=2
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%82%E0%AE%A4%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%A9%E0%AF%88%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%AE%E0%AE%BE._%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%A9%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%A9%E0%AF%88%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%AE%E0%AE%BE._%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%A9%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%BF_%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AE%A9%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%BF_%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AE%A9%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A3%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3%E0%AF%88
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A3%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3%E0%AF%88
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AE%E0%AF%81._%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AE%B5_%E0%AE%85%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%AF%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AE%E0%AF%81._%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AE%B5_%E0%AE%85%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%AF%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
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தததததததத ததத 

தததததததத தததததத 

ததததத ததததததததததத, ததததததததத ததததததததததததததததத, 

தததததததததததததத தததததததததததத ததததததததத தததத ததததததததத. 

தததததத, ததததததததத தததத தததததததத ததததத, ததததததததததததததத, 

ததத தததததததத தததததததததத ததத தததததததத ததத தததத தததததத 

ததததததததததததததத. ததததததததததத, ததததததததததத தததததததததத 

ததததததததத தததததத தததததததததததத ததததததததததததததத ததத 

ததததததததத ததததத ததததததத தததததததத. ததததததத ததததததததத 

தததததததத ததத தததததததத ததததததத தததததததத சசசசசச 

சசசசசசசசசச, சசசசசச சசசசசசச, சசசசச சசசசசசசசச ததததத 

தததததத தததததத தததததததததத ததததத தததததத 

ததததததததததததததததத ததததததததததத ததததததத ததததததத 

ததததததததததத தததததததததததததத தததததத. 

ததததததததததததத தததததததத தததத தததத ததததததததததததததத, 

தததததததததத ததததததததத தததததததத(தததத) தததததததத 

ததததததததத தததததத ததததததத தததததததத ததததததததத. ததததததததத 

தததததததத தததததததத(தததத) தததததததத ததததததததத தததததத 

ததததததததததத தததததததத தததததததததத ததததததததத. 

தததததததததததத ததததததத ததததத ததத, ததததததததததததததததத 

ததததததத ததததததததததததத ததததததத. தததத ததததததத 

ததததததததததத ததததததததத ததததததத தததததததததத ததததததத 

தததததததத.ததததததததததததத ததததததததத தததததததத 

தததததததததததத ததததத ததத ததததத ததததததததத, ததததததததத 

ததததத தத ததததத ததததததததத. தத ததததத, ததத ததததத 

தததததததததததத தததததததததத ததததததத ததததததத. தத ததததத 

தததததத தததததததததத தததததததத தத, ததத ததததத ததததத 

தததததததததத தததததததத ததததததத ததததததததத ததததததததததததத 

ததததததத தததததததத. 

                    ***************************************************************** 

 

சசசசசசசசசசச (சசசசசசச) 

ஏழாம் ெத்து –4 ஆம் திருவாய்பமாழி (2777 – 2787) 

(10 ொடல்கள்) 
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நம்மாழ்வாை்(அருள்மாறன்) 

 

பிறெ்பு -18 

திருெ்ெதிகரளயுரடயொண்டிநாட்டில்தாமிைெைணிகரையில்ஆழ்வாைத்ி

ருநகைியில் (திருக்குருகூை)் 

நட்ேத்திைம் – ரவகாசி விோகம் 

அம்ேம் – திருக்குறுங்குடிநம்பியின்அம்ேமும், 

ஸ்ரீபகௌஸ்துெம்எனும்இைத்தினாம்ேமும், சஸரனமுதலிசயாைது அம்ேம் 

சிறெ்புெ்பெயைக்ள் – மாறன் , ேடசகாென் , ெைாங்குேன் , வகுளபூஷணன் 

இவை ்ொடியொசுைங்கரளநான்காவது ஆயிைம் என்ெை ்

இவை ்ொடிய பமாத்த ொசுைங்கள் – 1296 

உலகெ்ெற்றிரன விடட்ு இரறவரன ேைண் அரடயதால் அரனத்தும் 

பெறுவது எளியது என்றாை ்

“வீடுமின்முற்றவும் , வீடு பேய்து உம்முயிை ்என்ற ொடரலெ்ொடியுள்ளாை ்

ேடம் எனும்வாயுரவ ஓடட்ி ஒழித்ததினால் ‘ேடசகாென்” என பெயை ்

பெற்றாை.் 

இவை ் 16 வயது வரை பமௌனமாய் இருந்தாை.் சஸரனமுதலியாை ்

இவருக்கு திருவிலேச்ிரன பேய்து, உெசதேம் பேய்து 

ரவஷ்ணவைாக்கினாை.் 

https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D:Nammazhwar.jpg
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இவை ் எழுதிய நூல்கள் – திருவிருத்தம், திருவாசிைியம், பெைிய 

திருவந்தாதி, திருவாய்பமாழி. இந்நான்கும் ‘நான்கு சவதங்கள்” 

எனெ்ெடுகின்றன. 

‘பொய்யில்ொடல்” என அரழக்கெ்ெடுவது – திருவாய்பமாழி. 

‘மாறி மாறி ெல பிறெ்பும் பிறந்து” – திருவாய்பமாழி 

இவை ் அவதைிக்கும்சொசதஇரறவனிடம்செைன்புபகாண்டதால் இவை ்

இரறவன் மீது பகாண்டுள்ளெக்திரய ‘ஸஹைெக்தி” எனக்கூறுவை.் 

இஷ்டபதய்வம் – கிருஷ்ணன். 

இவை ்‘கிருஷ்ணத்ருஷ்ணாதத்வம்” என்று பகாண்டாடெ்ெட்டவை.் 

‘ஆழ்வாைக்ளுக்பகல்லாம் தரலவை”் எனெ்சொற்றெ்ெடுெவை ் – 

நம்மாழ்வாை.் 

சசசசசசசசசசச ததததததததததததத தததததததததததத 

தததததததத ததததததத தததததததததததத ததததததததத[1][2]. 

தததத தததத தததததததத ததததததததத ததததததததத ததததததத 

தததததததத ததததததத தததததததததததத தததததத. தததததத 

தததததததததத ததததததததததத ததததததததத "ததததத ததததத 

ததததத ததததத" ததததத தததததததததததததததத. தததததத 

ததததததத "ததததததத ததததததத" ததததத தததததத தததததததத 

தததததததததத ததததத.[3] 

சசசசசசசசசசச 

சசசசசச 

 

சசசசசசசசசசச 

தததததததததததததத தததததததத ததததததததததததததததததததத 

தததததததததததததத ததததததத ததததத தததததத தததததததத 

ததததததத தததத ததததததததததத தததத ததததததத ததததததததததத 

ததத தததததத 43 தததத தததததத ததததததததததத.[4] தததத தததததத 

தததத தததததத, தததத தததததததத தததததததததததததத 

ததததததததத ததத தததததததததத ததததத தததததததததத தததத 

"ததததத" ததததத ததததததததத. தததததத ததததததததததத "தத" 

ததததத தததததததததத தததததததததத ததததததததததத தததததததத. 

ததததத தததததததததததததத ததததததததத தததததத தததத தத 

https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AF%82%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AE%BF_%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AF%82%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AE%BF_%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A8%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%BF
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D_(%E0%AE%86%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D)#cite_note-1
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D_(%E0%AE%86%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D)#cite_note-1
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%88%E0%AE%A3%E0%AE%B5%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D_(%E0%AE%86%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D)#cite_note-3
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D_(%E0%AE%86%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D)#cite_note-4
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D:Nammalvar.PNG


53 
 

தததததத ததததததததத "ததததததத" ததததததத 

ததததததததததததததத. தததததத தததததததத தததததததத ததத, தததத 

தததத தததததததத ததத ததததததததத தததததததததததத 

"தததததததததத" ததததததத, தததததததத ததததத ததததததததத 

தததததத தததததததததத "ததததததததததததத" ததததததத 

ததததததததததததததததத. 

ததததததத தததததததத தததததததததததததத ததததத தததததததத 

ததததத தததததததத ததததததத தததததத ததததததத தததததததத 

தததத தததததத ததததததத. தததததத தததததததத 

ததததததததததததததத ததததததத ததததததத ததததததததததத 

தததததததததத தததததததத தததததததத ததத ததத ததததததததத 

ததததத தததத தததத தததததததத தததததததத தததததததததத. 

தததததததததததததத ததததததத தததததத ததததததத தததத தததத 

ததத தததததத ததததததத ததததததத தததததததத. ததததததததத 

ததததததததததத, ததததததததததத ததததததததததத தததததததத 

ததததத தததததததத தததததத தததததத. ததததத தததததததததத 

தததத ததததததத ததததததத ததததத "ததததததததத ததததததததத 

ததததததத ததததததததத ததததததத தததததத ததததத ததததததததத?" 

தததததததததத "ததததததத தததததத ததததத ததததததததத" ததததத 

ததததத ததததததததத ததததததததததத. [5] 

ததததததததததத 

ததததததததததத ததததததத ததததத ததததததத 

தததததத: ததததததததததததத, ததததததததததததத, ததததத 

ததததததததததத தததததததததததத ததத தததத, ததததத, தததததத 

ததததததத ததத ததததததததத தததததத ததததததததததததததத 

ததததததததததத ததததததததததத. தததத தததததததததததததததத 1102 

தததததததததததத, ததததததததததததத தததததத 100 

தததததததததததத, ததததததததததததத தததததத 8 

தததததததததததத ததததத ததததததததததத தததததத 87 தததததததததததத 

தத தததததத தததததததததததததத தததததததத ததததததததததத 

தததததததததததத தததததததததத ததததததததததததத. 

ததததததததததததததத 

சசசசசசசச 35 சசசசசசசச சசசசசசசசச சசசசசசசசசசசசச 

சசசசசசசசசசசசசசச 

 

1. ததததததத 

2. ததததத 

3. ததததததததத 

4. தததததததததத 

5. ததததத ததததத ததததத ததததத 

6. தததததததததத 

7. தததததததததததததத 

8. தததததததத ததததத 

9. தததததததததததத தததததததத 

https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AE%95%E0%AE%B5%E0%AE%BF_%E0%AE%86%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D_(%E0%AE%86%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D)#cite_note-5
https://ta.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%A8%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D_(%E0%AE%86%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D)&action=edit&section=2
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%BF
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%BF
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AF%8A%E0%AE%B4%E0%AE%BF
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AF%8A%E0%AE%B4%E0%AE%BF
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D_(%E0%AE%A8%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D)
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%BF
https://ta.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%A8%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D_(%E0%AE%86%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D)&action=edit&section=3
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10. தததததததததததததத 

11. ததததத ததததததத 

12. ததததத தததததததத 

13. தததத தததததத 

14. தததததததத தததத 

15. தததததத தததததததத 

16. ததத ததததததத 

17. ததத தததததத 

18. ததததததத தததததத 

19. ததததததத 

20. தததததததததத தததததததததத 

21. ததத தததததததத 

22. தததத தததத தததததததத 

23. ததததத ததததததததத தததத 

24. ததததத ததததத தததத 

25. தததத ததததத ததத 

26. ததததத ததததத ததத 

27. ததததத ததத ததததததத 

28. தததததத தததததததத 

29. தததததத ததததததததத 

30. ததததததத ததததததத தததததத 

31. ததததததத தததத 

32. தததததததததத தததததத 

33. ததததததத தத தததததததத 

34. தததததததத 

35. ததததததத 

ததததததததததததததததததததத 

ததததததததததததததததததததத, தததத ததததததததத ததததததததததததத 

தததததத ததததததததததததததததத ததததததததததத தததததததத. 

ததததததத 11 ததததததததததத ததததததத. ததததததததததததததததத 

ததததததததததத தததததத ததததததததத ததததததத ததததததத 

தததததததததததததத தததததததததத ததததததததததத தததததததததத 

ததததததததததததததத. 

***** 
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