
இல��ய� - ���ல��ய�க�இல��ய� - ���ல��ய�க�

* ���ல��ய� எ�ப� அள�� ����யதாக அைம��. 

* அக�ெபா��, அ�ல� �ற�ெபா��� ஏேத�� ஒ� �ைறைய� ப��யதாக அைம��.  

* ���ல��ய��� �ரப�த� எ�ற ெபய�� உ��. 

* ���ல��ய�க�� இல�கண�ைத� ��� ��க� = ப��ய� ��க�  

* ���ல��ய�க�� இல�கண�ைத ெத�வாக ��� �� = ப��� பா��ய�  

* ���ல��ய வைக = 96  

* 96 வைக ���ல��ய�க�� ெபயைர �த�� ��ய �� = �ரமா��வ�� ச�ரகரா�  
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�����றால �றவ��

�� ���� :  

�����றால� �றவ�� த��� ���ல��ய�க�� ஒ��

இ�ேவ �த� �றவ�� ��

இ���� தைலவ� = �����றால நாத�

இ���� தைல� = வச�தவ��

ஆ��ய� ���� :  

இத� ஆ��ய� : ���டராச�ப க�ராய�

இவ� ��றால���� அ�ேக உ�ள ேமலகர� எ��� ஊ�� �ற�தவ�

ம�ைரைய ஆ�ட �சயர�நாத ெசா�க��க நாய�க� இவ��� “�றவ�� ேம�” எ��� �ல�ப��ைய இனாமாக வழ��னா�.

இவ� இய��ய ம�ற ��க� : ��றால� தல�ராண�, ��றால மாைல

 

க��க���பர�

க��க���பர� ஆ�ர�கண�கான யாைனகைள� ேபா�� ெகா�ற �ரைன� �க��� பா�� இல��ய� பர� என�ப��.

96 வைக ���ல��ய�க�� ஒ��.

பர� இல��ய�க�� த��� ேதா��ய �த� ��.

க��க ம�ன� அன�தப�ம� �� �த� �ேலா���க� ேசாழ� ேபா�ெதா��� ெவ�� ெப�றா�.

அ�ெவ��ைய� ேபா�� பாட�ப�ட �லான இ�. ேதா����ற க��கநா��� ெபயரா� அைம���ள�.

இ���� 599 தா�ைசக� உ�ளன.

�� ���� :  

பர� இல��ய�க�:  

த�கயாக� பர�

இர�ய� வைத� பர�

பாசவைத� பர�

ேமாகவைத� பர�

வ�க��� பர�

�ரா�ட��� பர�

�ன��� பர����ெச���� பர� �ர� வைத� பர�)

ஆ��ய� ����:  

ஆ��ய� : சய�ெகா�டா�

கால� : �.�. 12-ஆ� ��றா��

ஊ� : �ப���, ��வா�� மாவ�ட�

�த� �ேலா���க� ேசாழ�� அரசைவ� �லவராக� �க��தவ�.

இவ� இய��ய ம�ற ��க� : இைசயா�ர�, உலா ம��� மட�

பர��ேகா� சய�ெகா�டா�" என� பலப�டைட� ெசா�கநாத� �லவ� பாரா����ளா�

என�� �க ���பமான இல��ய� ஒ�� உ�ெட�றா� அ� க��க���பர�ேய எ�றா� அ�ஞ� அ�ணா.

 

��ெதா�ளா�ர�

�ேவ�த�கைள� ப��ய ��� ெதா�ளா�ர� பாட�கைளக� ெகா�ட�.

ஆ���இ��� ��ைமயாக �ைட�க��ைல.

"�ற��ர��" எ��� �� வா�லாக 108 ெவ�பா�க��, பைழய உைர��க�� ேம�ேகாளாக 22 ெவ�பா�க�� �ைட���ளன.

இத� ஆ��ய� ெபய� ெத�ய��ைல.

ேசர� ப�� 23 பாட�க��, ேசாழ� ப�� 46 பாட�க��, பா��ய� ப�� 61 பாைடக�� என ெமா�த� 130 பாட�க� �ைட���ளன

இ�� அக�பாட�க� 75, �ற�பாட�க� 55 உ�ளன.

 

த���� ��

த���� �� எ�ற ��, ம�ைர�� எ��த�� உ�ள ேசாம��தர� கட��ட� ஒ� ெப� த� காத� ��ப�ைத� ��� த��ெமா�ைய� ��

அ���யதாக அைம���ள�.

�� ��� ெபா��க� 

�� ெச��� த�� ெமா��� ெப�ைமகைள� ��த�.

�ற ெபா��கைள� �தாக அ��பாைம���ய காரண�கைள� தைல� ��� ெபா��ட� ��த�.

�� ெப�� தைலவ� ஆ�ய ேசாம��தர� கட�ைள� �க��� ��த�.

தைல� த� ��ப� ��த�.

தைல� த��ட� த� ��� ெச��ைய� ��� �� ேவ��த�. எ�ற ப��கைள� ெகா�� �க���ற� த������.

இ���� 268 க��க� உ�ளன. 

ஆ��ய� ெபய� ெத�யாத இ��� �� �க �ற�பான �� ஆ��.

 

ந��� கல�பக�

கல�பக�- கல� + பக�

கல� - 12 உ��கைள ெகா�ட�

பக�(பா�) - 6 உ��கைள ெகா�ட�

கல�பக� ப�ென�� உ��கைள ெகா�ட�.

கல�பக ��க�� இ�ேவ �த� ��.

கல�பக� எ�ப� 96 வைக ���ல��ய�க�� ஒ��.

ப�லவ ம�ன� ��றா� ந��வ�மைன பா��ைட� தைலவனாக ெகா�ட� இ���.

த�� �� ெகா�ட காதலா� ம�ன� உ�� ��டா�.  

“ந�� கல�பக�தா� இற�தைத நாட���” எ�ப� ேசாேமச� ��ெமா� ெவ�பா பாட�

144 பாட�க� உ�ளன

ஆ��ய� ெபய� ெத�ய��ைல.

 

��ரமேசாழ� உலா

�� ����:  

உலா எ�ப� 96 வைக ���ல��யன�க�� ஒ��.

இைறவ�, ம�ன�, ம�க�� �ற�ேதா� �த�ேயா�� �ற��கைள எ������� ேநா��ேலேய இ�வைக ���ல��ய�க� எ�த�ெப�றன.

உலா எ�பத�� “ஊ�ேகால� வ�த�” எ�ப� ெபா��.

பா��ைட� தைலவ� ���� உலா வர அவைன� ேபைத, ெப��ைப, ம�ைக, மட�ைத, அ�ைவ, ெத�ைவ, ேப�ள� ெப� என எ�வைக�

ெப�க�� காத� ெகா�வதா�� அைம��� பா�வ� உலா.

�த� �ேலா���கேசாழ�� நா�காவ� மக� ��ரமேசாழ�.

அவ�� தயா� ம�ரா�த�.

இவ� க�ைகெகா�ட ேசாழ�ர�ைத தைலநகராக�ெகா�� ஆ�� ெச�தா�.

ஆ��ய� ����:  

இய�ெபய� = ஒ�ட���த�

�ற���ெபய� = க��ச�ரவ���

�ற�� = ���ரம�ேசாழ�, இர�டா� �ேலா���கேசாழ�, இர�டா� இராசராச� ஆ�ய ��� ம�ன�க�� அைவ��� ெச�வா�ேகா�

�ள��யவ�.

இய��ய ��க� = �வ�லா, த�கயாக�பர�, �ேலா���க� ��ைள�த��

கால� = ப�ெர�டா� ��றா��

 

���ட�ப��

இ�ேவ ப�� ��க�� �த� ��

இத� ஆ��ய� ெபய� ெத�ய��ைல. �ல� எ�ணா�ண� �லவ� எ�ப�

��ெந�ேவ���� ��� வட�ழ��� த�ெபா�ைந, ��றா�, ேகாத�டராம ஆ� ஆ�ய ��� ஆ�க�� கல��� இட���� வட�ேக உ�ள

���� ���ட�.

அ���ள இைறவனா�ய அழக� �� பாட�ப�ட� இ���.

ைசவ ைவணவ�கைள ஒ���ைண��� இல��ய� ெகா�ட ��, “���ட�ப��” ஆ��.

இ��ைல இய��யவ� ெபய� ெத�ய��ைல.

இ� ���� ���த�� பர�வர பாட�ெப��.

இத� கால� ப�ேனழா� ��றா��

“���ட� நாடக�” பைட�தவ� = ��ன�த�� ேவளாள�

 

காவ����

ெபய� = அ�ணாமைலயா�

ஊ� = ��ெந�ேவ� மாவ�ட� ெச���ள�

ெப�ேறா� = ெச�னவ� – ஓ�அ�மா�

��க� = காவ�����, �ைர அ�தா�, ேகாம� அ�தா�, �ைர���ைள�த��

�ற�� = இளைம�ேல �ைனவா�ற�� பைட�பா�ற�� ��கவ�.

கால� = 1861–1890

������ மாவ�ட� ேகா��ப���� அ����ள வளமான ஊ� க��மைல.

இ�� ேகா�� ெகா���ள ��க�� �ற�ைப எ�ய இ�ய இைச�பாட�களா� ேபா��� பாட� ெப�ற� இ���.

 

��ேவ�கட� த�தா�:

அ�தா�: 

அ�தா� 96 வைக ���ல��ய�க�� ஒ��.

அ�த� = இ��, ஆ� = �த�

ஒ�ெவா� பாட��� உ�ள இ�� எ��ேதா, அைசயா, �ேரா அ�ேயா அத�� அ��� வ�� பாட�� �தலாக வ��ப� அைம��� பா�வ�

அ�தா� என�ப��.

��ேவ�கட� த�தா�: 

இ���� ஆ��ய� ��ைள ெப�மா� ஐய�கா�

இவ�, “அழ�ய மணவாளதாச�, ���ய�க�” என�� அைழ�க�ப�வா�.

இவ� இய��ய எ�� ��க�� ெதா��ைய “அ�ட��ரப�த�” எ�� அைழ�ப�.

“அ�ட��ரப�த� க�றவ� அைர� ப��த�” எ��� பழெமா� இ���� உய�ைவ� ெவ��ப����.

இவ� 1623 �த� 1659 வைர ம�ைரைய ஆ�ட ��மைல நாய�க ம�ன�� அைவ�� ஓ� அ�வலரா� அம��� வா��ைக நட�� வ�தா�.

 

�����மார�வா� ��ைள�த��

��ைள�த��: 

�த� ��ைள�த�� �� = ஒ�ட���த�� �ேலா���க� ��ைள�த��

ெப�யவ�கைள �ழ�ைதயாக பா��� பா�த� ஆ��

இதைன “��ைள க�, ��ைள� பா��” என�� ��வ�

இ� இ� வைக�ப�� = ஆ� பா� ��ைள�த��, ெப�பா� ��ைள�த��

��ைள�த�� பாடாம� �ல�� அ��க�ப�ட கட�� = �வ�

�����மார�வா� ��ைள�த��: 

இத� ஆ��ய� �மர��பர�

ெப�ேறா� – ச��க�காம�� க�ராய�, �வகா� ��த�ய�ைம

ஊ� – ��ைவ��ட�

இய��ய ��க� – க�த�க�ெவ�பா, ம�ைர �னா�� அ�ைம ��ைள�த��, ம�ைர� கல�பக�, சகலகலாவ�� மாைல, ��ெந� �ள�க�

�த�யன.

�ற�� – த��, வடெமா�, இ���தா� ஆ�ய ெமா�க�� �லைம ��கவ�. ���பண�தா���, கா���� த�ெபயரா� ேமட� ��� உ�ளா�.

இற�� – கா��� இைறவன� ேச��தா�.

கால� – ப�ேனழா� ��றா��.

 

ெப�தலேக� �றவ��

ெப�தலேக� �றவ���� உலாவ�� ம�னராக இேய�வாக�� ேதவேமா��யாக தைல� �ேயா� மகளாக��, �றவ�� ��வாசமாக�� ��

��த� ���க த�சனமாக��. ��க� ��வாக��, �வ� உபேத�யாக��, அவ�க� ����� பறைவகளாக ம�க�� அத��� பய�ப��

வைலயாக இைறவா�� எ�ற ந�ெச���� உ�வா�க�ப�ட�.

இ��� ����வகமாக� �க�வ� த���ற�� ஆ��.

இ���� ஆ��ய� த�ைச ேவதநாயக சா���யா�.

ெப�ேறா� = ேதவசகாய�, ஞான�� அ�ைமயா�

ஊ� = ��ெந�ேவ�

த�ைச�� மதேபாதராக �ள��ய �வா��� பா��யா� இவைர த� மாணவராக ஏ���ெகா�டா�.

த�ைசைய ஆ�ட சரேபா� ம�ன�� உ�ற ேதாழராக �ள��னா�.

��க� = ஞான�த�ச�, ஞான�லா, ஆரணா��த�.

இவைர “ஞான�ப� க�ராய�” எ��� “அ�ணா�யா�” எ��� ேபா��வ�.

 

அழக� ��ைள �� ��

��மா���ேசாைல மைல�� ேகா�� ெகா������ அழக�ட�� பலப�டைட� ெசா�கநாத ��ைள எ�ற �லவ� ��ைய� �� ��வதாக

அைம��� பா����ப� அழக� ��ைள �� �� ஆ��.

இ��� 250 ஆ��க��� ��ைதய �லா��.

இ��� கா�� ெவ�பா ஒ�ைற�� 239 க��கைள�� உைடய�.

பா��� இர�� அ� க�� என�ப��.

ெசா�கநாத� ��ைள மர�ன� பலப�டைட�கண�� எ��� ஒ�வைக� ப�ைய� ெச�� வ�தன�.

இவ� த�ைதயா� ெபய� ெசா�க��க� ��ைள.

��க� = ம�ைர ��ம��ேகாைவ, ெத�ற� �� �� ேபா�றைவ

 

இராசராசேசாழ�

இர�டா� இராசராசைன� பாரா�� ஒ�ட���த� பா�ய� இராசராசேசாழ� உலா ஆ��

உலா: 

உலா எ�ப� ���ல��ய வைகக�� ஒ��.

உலா எ�பத�� “பவ� வ�த�” எ�ப� ெபா��.

தைலவ� ���� உலா வர அவைன� ேபைத, ெப��ைப, ம�ைக, மட�ைத, அ�ைவ, ெத�ைவ, ேப�ள�ெப� எ��� ஏ� வைக� ப�வ மக���

காத� ெகா�வதாக அைம�� பா�வ� உலா ஆ��.

இ� க�ெவ�பாவா� இய�ற�ப��.

இ�� பா��ைட� தைலவ�� �ற��, �ராட�, ஒ�பைன ெச�த�, ப�வார�க� �ைட�ழ� த� ஊ���� ஏ� வர� ஆ�யவ�ைற உலா��

���ைல எ�ப�.

உலாவ�� தைலவைன� க�� காத� ெகா�ட ஏ� ப�வ மக�� த��த�யாக ��வன உலா�� ���ைல என�ப��.

ஏ� ப�வ� ெப�க�� வய� = ேபைத(5-7), ெப��ைப(8-11), ம�ைக(12-13), மட�ைத(14-19), அ�ைவ(20-25), ெத�ைவ(26-32), ேப�ள�ெப�(33-

40).

ஆ��ய� ����:  

இராசராசேசாழ� உலாைவ பா�யவ� ஒ�ட���த�.

இவ�, “க��ச�ரவ���, க�ரா�சச�” எ�ெற�லா� �கழ�ப�வா�.

இவ�, ��ரமேசாழ�, இர�டா� �ேலா���க� ேசாழ�, இர�டா� ராசராச� ஆ�ய ��� ம�ன�க�� அைவ��� ெச�வா�ேகா� இ��தவ�.

இ��வைர� ப�� ஒ�ட����த� பா�யேத, “�வ�லா”

இவ�� இய� ெபய� = ��த�

ஓ�ட�(ப�தய�) ைவ��� பா�வ�� வ�லவ� ஆதலா� இவ� ஒ�ட����த� என�ப�டா�.


