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ரபத்திரக் கவிராயரவர்கள் இயற்றிய
சிவசுப்பிரமணியக்கட ள் "குறவஞ்சி"

Warning:
* words marked with asterisk in this etext are best guesses of the source. Quality of the
image used as reference for this etext preparation was so poor that accuracy of the word
cannot be ensured. Please consult the original sources in case of doubts. Apologies.
Source:
குன்றாக்கு யிெல ந்த ளியி க்கும்
சிவசுப்பிரமணியக்கட ள் "குறவஞ்சி"
இ
கேழந்தி குலத்தில் அவதாித்த
குன்றாக்கு த் தி வண்ணாமைல யாதீனம்
மகாவித்வான் வாணிதாச ரபத்திரக் கவிராயரவர்களால்
இயற்றப்ெபற்
ேமற்ப யார் ெபௗத்திரர் ரபத்திரக் கவிராயரால்
கும்பேகாணம்
ஹயவதன விலாச பிர ல்
*1914 ஆம் ஆண் பதிப்பிக்கப்ெபற்ற .
-----------உ
கட ள்

ைண
லாசிாியர் சாித்திரச் சு க்கம்

பாண் யேதசத்திேல இராமநாத ரம் சமஸ்தானம் அபிராமெமன் நகாிேல
கேழந்திப் லவர் மரபில் ேவளாளர் குலத்திேல சுமார் ற்ற ப வ டங்கட்கு
ன்ேன அதிதீவிர த்திசா ாிய ள்ளவ ம் ஏகசந்ைதக்கிராகி ங் கணக்கில் மிக
நி ண ம் பற்பல கிராமக் கணக்கர்க க்குந் தைலைம ற்றவ ம் ஓர் ெபாிய
அதிகாாி ன் இவர் அந்தச் சித்ரகுப்தேன யாகுெமன யாவ ம் அதிசயிக்கும்ப ெயா
ெவள்ேளட்ைடக் ைகயில் ைவத் ப் பார்த் க்ெகாண் பற்பல கிராம கணக்ைகக்
ெகாஞ்ச ந் தவறின்றி வாசித் க் கீர்த்தி ெபற்றவ மாகிய அங்கப்ப பிள்ைளெயன்பவ
ெரா வாி ந்தார். அவர் த்தி ளாயிெயன் ேமார் கன்னிைகைய மணம் ாிந்
ைறேயயில்லற த மத்ைத நடாத்தி இவ்வி வர்ெசய் ம் ர்வ ண்ணியேம ேயா
க்
ெகாண் வந்ததன்ன கேழந்திகுல தீபம் ேபாேலார் மகைவப் பயந் அம்மக க்கு
ரபத்திரெனன்ன நாமகரணந்தாித் ஐந்தாவதாண் ல் வித்யாப்பியாசஞ் ெசய்விக்க
ஓதி ணர்ந்த தன் த்ர க்குப் பிதா தம் உத்ேயாகத் க்குத்தக்க வழிகைளக்
கற்பிக்கேவ யைவகைளக் கவனியா பரம்பைரயான வித்வத் ெதாழி ேலேய
தன்மனம் ஊக்கமாக இ ப்பைத நிகண்
த ய இலக்கியங்கைளக் கற்பைத ங்
கவிபா ந் திறைமைய ந் தந்ைத ற் ணர்ந் தன்மைனவிைய யைழத்
இவனம் ைடய உத்ேயாகத்ெதாழி க்கு அ கனல்ல. இவன் மனம் நம் ைடய
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பரம்பைரயான வித்வத் ெதாழிைலேய நா க்ெகாண்
ப்பதால் இவைனப்
க்ேகாட்ைடச் சமஸ்தானம் இராய ரத்தில் நம் ைடய பந் க்களில் சுப்பிரமண்யக்
கவிராயெரன்பவ ெரா வாி க்கிறார். அவாிடமைழத் க்ெகாண் ேபாய்
விடேவண் ெமன்கிற எண்ணத்ைத ைரத் ச் சில நாளி ந் இந்த அங்கப்
பிள்ைளெயன்பவ ஞ் சிவ பதவி யைடந்தனர். அப்ெபா திக் குழந்ைதக்கு
வயெதான்பதாயின..............
பின்னர் அவர் மைனவியா ம் அவ் ாிற் சிலநாட்டங்கியி ந் கணவன்
ெமாழிந்தைத நிைனத் தன் தல்வைன யைழத் க் ெகாண் சிவகங்ைக மார்க்கமாக
இராய ரத் க்கு வ ம் வழியில் தி
ைடயார்பட் ெயன் ேமார் ஊாின்
குளத்த கிற்றங்கித் தந்ததாபன த யன ெசய் கட்ட த ந்தின பிற்பா
ஓாிடத்தி ந்திைளப்பாறிக் ெகாண்
ந்தனர். அப்பாலவ் ாிற் றக்கச சாாி ம்
ெப ந்தன்ைம ம் பேராபகாாி மான சூாியக்ேகாெனன்பவன் வந் நீங்கள் யார்
எங்கி ந் வ கிறீர் எவ்
க்குச் ெசல்கிறீெரன இந்த அம்மா ந் தன் கு ம்ப
வி த்தாந்தங்கைள ம் இப்ெபா
தன் குழந்ைதையத் தானைழத் ச் ெசல்
ெமண்ணத்ைத ந் ெதாிவிக்கேவ யைவகைளக்ேகட்ட சூாியக்ேகாெனன்பவன்
ெசான்னதாவ அம்மணீ யிந்தக் குழந்ைதக்குப் ப ப் ஏேத ம் வ மாெவன நன்றாய்
வாசிப்பா ெனன்ேறார் சுவ ைய ெய த் க் ெகா த் வாசிக்கச் ெசய்தனள்.
அதைனக் ேகட்ட சூாியக்ேகா ஞ் சந்ேதாஷமைடந் அம்மணீ ெயன் ைடய
குழந்ைதகள் ேபரன்மார்க ளி ப்பதால் என் ட்ைடத் தங்கள்
ேபாற் பாவித்
இக்குழந்ைதையக் ெகாண் ப ப் ச் ெசால் க் ெகா க்கலாமா ெவனக் ேகட்கேவ
இவ்வி வ மதற்குடன்ப வைதச் சூாியக்ேகானறிந் தன்கூடேவ யைழத் ச் ெசன்
தனியாக இவர்களி ப்பதற்கு ெடான்றைமத் க் ெகா க்க அவ் ட்
ந்
ெகாண் பிள்ைளகட்குப் ேபாதிக்கும் உபாத்திைமத் ெதாழில் ாிந் வ ம்
நாைளயிேலார் நாள் குன்றாக்கு த் தி வண்ணாமைல யாதீன மடாலயத்திற்
கு
ைஜ காலஞ்சமீபத்த ப யா ந்தச் சூாியக்ேகா க்கும் அங்கி ந் தி
கம்
வரேவ வழக்கப் பிரகாரங் ெகாண் ேபாகும் பதார்த்தங்கள் யா ஞ் ேசகாித்
உபாத்தியாயராகிய இக்குழந்ைதைய மைழத் க்ெகாண் ேபாகும் வழியிற்
குன்றாக்கு யின் வரலா சுவாமிேபர் தர்மகர்த்தாவாக இ க்குந் தம்பிரானவர்கள்
ேபர் த யைவகைளத் தன் உபாத்தியாயராகிய இக்குழந்ைதக்கு விபரமாகத்
ெதாிவித் ச் ெசன் வணங்கித் தான் ெகாண் ேபான வாிைசகைள ைவத் க்
கண் ெகாண்டனன்.
இ நிற்கச் சூாியக்ேகா ெனன்பவைன
ல
தம்பிரானவர்கள் ேநாக்கி
ன் டன் கூடவந்தி க்கு மிந்தச் சி வன் யாெரன் வினவ ந் தம்பிரானவர்கள்
ெசால் வாய்
ன்னர் தன் ர் ேபர் தன்தந்ைதயின் வரலா l தாயார் தன்ைன
யைழத் க்ெகாண் வந்தி க்குங் காரணம் யா ம் எ தாமேல ேயார் ெசய்
ளினதிவிைரவா யைமத் ைரக்கக் ேகட்ட தம்பிரானவர்க ள்ளத்தடங்கா மகிழ்ச்சி
ெபாங்க ஆச்சாிய ைடயராய்ச் சூாியக்ேகாைன ேநாக்கி யிக்குழந்ைத நம்மிடேம
யி க்கட் ம் நீேபாய்வாெவன ேவண் ய மாியாைத ெசய்த ப்பேவ யாதவ
சிேரஷ்டனாகிய சூாியக்ேகா க்குத் தன் உபாத்தியாயைர விட் ப் பிாிய மனம்
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வராமல் வ த்த ற்றவனாய்த் தம்பிரானவர்கள் கட்டைளைய மீறி நடக்க
யாதவனாகத் தன் ர்க்குச் ெசன்றனன்.
பிறகு சூாிடக்ேகான் ட்
ந்த இவர் தாயாைர ந் தம்பிரானவர்களால்
வரவைழத் இவைர ம் இவர் தாயாைர ம் இராய ரத் க்குச் சுப்பிரமணியக்
கவிராயாிடம் அ ப்பினர். அ
த வர் பந் க்க மடத் க்கு வரப்ேபாக
இ ந்தனர். அக்காலத்தி வ க்கு வய பன்னிெரண்டாகும். இவர் சரஸ்வதி
ய க்ரகத்தா ெலச்ெசய்
ம் இடர்ப் படாமேல பா வதில் வல்லவர். இவர்
திறைமையக் கண் ெமச்சாதவ லகத்தி ெலா வ மில்ைல. இக்குழந்ைதயின்
ெசய்ைகைய ெவண்பாப்
க் கவிராயர் ேகள்வி ற் இப் வியினம்ைமவிட
ேவெறா வ
ளேனா ெவனச் ெச க்கைடந்தவராய்
ல
தம்பிரானவர்க
ளி க்குமிடத் க்குள் வரக்கண்ட தம்பிரானவர்க பசாிக்க ம் அவைர ேநாக்கி ேஹ
சபாபதி யிங்ேகார் வித்வத் சி வன் வந்தி ப்பதாகக் ேகள்விப்பட் வந்தனம் அவ
ெனங்ேகெயன் வினவ வித்வா னிங்கில்ைல சகல ம் அவடந்தாெனன் விைட
கூ வைத யறிந்த ெவண்பாப்
க் கவிராயர் ேகாபங்ெகாண் அவ ெனங்கி ந்தா
மைழத் வர ேவண் ெமன் ேபாைத ெவறியா ைரக்கேவ யைதத் தம்பிரானவர்கள்
ேகட் அவன் சி குழந்ைத விைளயாடப் ேபாயிரப்பா ெனன அவைன நா மவசியம்
பார்க்கேவண் ம் ம க்கின் வைசபா ேவா ெமன் ைரக்கக் ேகட்ட தம்பிரா னவர்க
மக்குழந்ைதைய வரவைழத்த கில் விடேவ யச்சி வைன ெவண்பாப்
ேநாக்கி
நீயாவித் வாெனன அக்குழந்ைத ம் ஆம் நான்தான் வித்வாெனன் ைரக்க
உனக்ெகன்ன பாடவ ெமன் ெவண்பாப்
க் கவிராயர் வினவ அக்குழந்ைத ம்
நாெனைவ ம் பா ேவ ெனன்ற சற் ம் அஞ்சாமல் விைடகூ வைத யறிந்
அகம்பாவ ேம டேவ சி பயலா யிம் ன் ஞ்ெசப் என்ேறார் சமஸ்திையச்ெசால்
நாமிந்த மயின்மைலையப் பிரதட்சணஞ் ெசய் வ வதற்குள் ன் ன்ற
த் ச்
ெசால்ைல யாவன ஏன் அவ்வள தாமதம் இப்ெபா ேத ேகட் க் ெகாண்
ேபாகலாேமெயனப் பா யெவண்பா.
அற்ப க்குச் ெசய்நல மாரணங்குக் குட் ல
மிப் வியி னான்ெபாிேயா ெனன்பவ - ெமய்ப்பரம்
அறிவ க்குக் ேகடாகுமாராய்ந் பார்க்கிற்
சி பயலா யிம் ன் ஞ்ெசப் .
எனேவ சமஸ்தி
ந்தி ப்பைத ம் அதி னைமந்தி க்கு ன் வித
விஷயங்கைள ஞ் ெசான்னயம் ெபா ணயங்கைள மறிந் தி க்கிட்
ெவண்பாப்
க் கவிராய க்கு மார்பில் ேவல்ெகாண் ைதத்த ேபாற் ைறத் அச்ச
நா மதிகாிக்கத் தம்பிரானவர்கைள ேநாக்கி யிவர்ேபர் யாெதன்ன இவர் ேபர்
ரபத்திரெனன் ைரக்கக் ேகட்ட ெவண்பாப்
க் கவிராய ம் நம ெக வத்ைத
யடக்கும் ெபா ட் அந்தச் சரஸ்வதிேய யிவ் லகத்தி னிவ்
க்ெகாண் தான்
வந்தனேளா அல்ல திந்த ம ரகிாிக்கட ேள இந்த ரப்
ையச் சி ஷ் த் நம்ைமச்
ெசயிக்கும்ப வி த்தனேரா யாேதா ெதாிகிேலெமன் ைற ற்றவராய் நாம்
ெவ ம்
யிவர் ரப்
யானதா ந்த ரப்
யி க்குமிடத் க்கு நா ள்ளவைர
ெயா நா ம ேக ெமன ம் இன்
த வர்க்கு வாணிதாசெனன ம் வாக்களித் ச்
ெசன்றனர்.
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அன்
தல் ம ரகிாிநாதர் பாி ரண கி ைபயாேல தம்பிரானவர்க ளபிமானம்
ெபற்
ல
தி ெமஞ்ஞான பண்டார சந்நதியவர்கைளத் தமிழாசிாியராகக்
ெகாண் இலக்கிய இலக்கணங்களி ம் ேவதாந்த சித்தாந்த சாஸ்திரங்களி மிக்க
ேதர்ச்சி ம் இய ைச நாடக ெமன்
த்தமிழி ம் ெப ம்பா ம்
அைடெமாழியின்றி நவரச ெமா கும்ப பா ஞ் சாமர்த்திய ம் பண் த
பாமரர்க க்கும் ரஞ்சன ண்டாகும்ப பிரசங்கிக்கும் வல்லப
ள்ளவராயி ந்
இராய ரத்திற் சுப்பிரமணியக்கவிராயர் த்ாிைய விவாகம் ாிந் குன்றாக்கு த்
தி வண்ணாமைல யாதீன மடாலய வித்வான் வாணிதாச ரபத்திரக்
கவிராயெரன்னப் பற்பல வித்வான்க ம் கழ்ந் கூற வந்தவி ந்தினர்கட் க
ாிவித் ம் வ ம்வி ந்ைத வழிபார்த்த ம் உைடயராய்த் தமதில்லற வி த்திைய
வ
த ன்றி நடாத்தி அகம மகிழ உறவினர் கழத் தனகனக வஸ் வாகனங்கள்
ெப க வாழ்ந் வ நாைளயி வ க்கு வய
ப்பத்திரண்டாகும்.
அப்ெபா
ல
சபாபதித் தம்பிரானவர்கள் ேவலா தத் தம்பிரானவர்கள்
மேனாபீஷ்டப் பிரகாரம் இவ்வித் வசிேரஷ்ட ந் தி வா ர் ம நீதிச்ேசாழன்
ேற ர்ந்த சாித்திர ம் வள்ளி கல்யாண விலாச ம் பா
ம் பின்னர் குன்றாக்கு ச்
சிவசுப்ரமணியக்கட ள் ேபாிற் றைலவன் பவனிவர , மகளிர்கா
தல்,
ேமாகினிவர , உலாப்ேபாந்த தைலவைனக்கண் மயங்கல், திங்கள், ெதன்றன,
த ய, உபாலம்பனம் பாங்கி ற்றெதன்ெனன வினவல், தைலவி பாங்கிேயா ற்ற
கூறல், பாங்கி தைலவைனப்பழித் க் கூறல், தைலவி தைலவைனப் கழ்ந் கூறல்,
தைலவி பாங்கிையத்
ேவண்டல், தைலவி பாங்கிெயா
தைலவனைடயாளங்கூறல், குறத்தி வர தைலவி குறத்திைய மைலவன த யன
வினவல், குறத்தி மைலவள நாட் வள த யன கூறல், தைலவன் தலவளங் கிைன
வள த யன கூறல், குறிெசால் வந்தைம கூறல் தைலவி குறிவினவல், குறத்தி
ெதய்வம் பராவல், குறிேதர்ந் நல்வர கூறல், தைலவி பாிசி தவி வி த்தல், குறவன்
வர
ள் வர கூறல், கண்ணி த்தல், ட்ப த்தல், குறத்திையக் கா ற் த்ேதடல்,
குறவன் பாங்கேனா குறத்தி யைடயாளங்கூறல், குறவன் குறத்திையக் கண் றல்,
குறவன்னணி த யன கண்ைட ற் வினவ ம், ஆங்காங்குக் குறத்தி விைடகூற
மாகக் கூறல், த ய இவ்வைக
ப் க்கைள ைடய குறவஞ்சி ப்பிரபந்தைதப்பா
யரங்ேகற்றி அதற்காக
ல
சபாபதித் தம்பிரானவர்கள் ேவலா தத்
தம்பிரானவர்களால் ேமற்ப ேதவஸ்தானம் கிராமங் காட்டாத்தாங்கு யில்
நாயகப்பிறப்பாெனன் ம் ஓர் சர்வமான்னிய கிராமத்ைத விட் க்ெகா க்கப்ெபற் ம்
குதிைர பல்லக்கு சால்ைவ ேதாடாக்கள் த யன பாிசளிக்கப்ெபற் ம் ஐந்
ேகாயிற்றி விழாக் கட்டைளக ம் தினந்ேதா ங் குன்றாக்கு ச் சிவ சுப்ரமணியக்
கட ள் ேகாவிற் பிரசாதங்க ம் ஸ்தல மாியாைதக ம் நைடெபற் வந்தன இன் ம்
அம் ைறேய நைடெபற் வ கின்றன
அஃதான் விஸ்வகுல சிேரஷ்டர்களான கண்ணாளர்கள் தங்கள் சாதியார்ேபாில்
குறவஞ்சிப்பிரபந்தம் ஒன் பாடேவண் ெமன் ேகட்கேவ யவர்க ளபீஷ்டப்பிரகாரம்
இவ்வித்வ சிகாமணி ம் மாந்ைதக்குறவஞ்சி ெயன் ேமார் பிரபந்தத்ைதச்
ெசய்தரங்ேகற்றி யன்னவர்கள் சிவிைக ெதாட் வரேவ சிவிைகேயறி ஊர்வலம் வந் ம்
வ டந்ேதா ங் கு க்ெகா பணந் த வதாகக் கூ சாதன ங் ெகா க்கப் ெபற் ம்
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இன் ம் அவர்களால் அேநக மாியாைதக ந் தரப்ெபற்றவர் இக்கவிராயரவர்களால்
அேநக அ ைமயான ல்கள் ெசய்தி ப்பதிற் சிற்சில் பிரபந்தங்கள் அக்னி பாைதயாற்
றவறிப்ேபாய் விட்டனவகப் லப்ப கின்றன
இ நிற்க சமிவன் ேக்ஷத்திரெமன்கிற ேகாவி ாிற் றி ப்பணி
ாி ங்கம்மாளர்கள் தங்கள் குலத்தார்ேபாிற் பா யி க்கு மாந்ைதக் குறவஞ்சிப்
பிரபந்தத்ைத ம
ைற பிரசங்கித் க் ேகட்கேவண் ெமன்ற அவா ற் த்
தங்கெளண்ணத்ைத கவிராயரவர்க க்குத் ெதாிவிக்கேவ அதற்கவ மப்ப ேய
ெசய்ேவாெமன உடேன விஸ்வ குேலாத்தமர்க ம் ஆண்டவெரன்கின்ற
த் ராம ங்க சுவாமிகள் ன்ெபா ங்ெகய்திச் சுவாமி குன்றாக்கு த்
தி வண்ணாமைலயாதீன மடாலய வித்வன்வர்கள் எங்கள் குலத்தார்ேபாில் மாந்ைதக்
குறவஞ்சி ெயன் ேமார் பிரபந்தஞ் ெசய்தி க்கின்றனர் அைத ம
ைற
ேகட்கேவண் ெமன்கின்ற எண்ணத்ைத நாங்கள் ெகாண்
ப்பதால் பாிசளித்தல்
த யவற்றிற்கு பாயி
வைரயில் ேவண் மானதால் ெகா க்கும்ப
உத்தரவாகேவ ெமன் ேகட்கேவ அதற்கச் சுவாமிக ம் அவர்கள்
க த் ங்கிணங்கா ம த க்க அப்ெபா
அச்சுவாமிகள் சமீபத்தி
ந்த
ேவெறா சுவாமியா ாிக்கண்ணாளர்கைள ேநாக்கி நீங்கள் ெசால் ங் கவிராயர்
ேவதாந்தக் குறவஞ்சி பா வாேராெவன அதற்கு அவர்கள் ெசான்னதாவ இந்தக்
கவிராயரவர்கள் எந்தச் சாஸ்திரங்களி ம் வல்லரானதால் தாங்களிப்ேபா ெசான்ன
ேவதாந்தக் குறவஞ்சி ம் பா வாெரன் ைரக்கக் கற் ப் ராணாதிகைளச் ெசய்வாேர
யன்றி ேவதாந்த சாஸ்திரங்க ெளவ்விதம் வ ம் நீங்கள் ெசால்வ சுத்தப்பிசகு
நந்தவனத் தாண் க்கும் யல் ேவட்ைடக்கும் ஒவ் மாெவன்றி கழ்ச்சியாகப்
ேபசுவைதெயல்லாம் கண்ணாளர்களா க் கவிராயரவர்கள் ேகட்டறிந் உடேன
பா ய ப்பிய ெசய் ள்
ெதாகுத்தமைற கடந்தெமய்
ணர்வறியா யிர்கள்பவத் ெதாடக்கு நீங்க
மிகுத்த கல்வி யர்த்
த் ராம ங்க ேதசிகர் ெமன் கங்கண்ேடகி
அகத்தியன் காலகத்தி ந்தான் வாணி ந் தாமைரயகேம யார்ந்தாள் ேவதன்
வகுத்தி நந் ெதாழி னிேய ெதன் தந்ைத ந்தியி ள் வசிக்கின் றாேன
என் ேமார்ெசய் ைளப் பா ய ப்பேவ யச்ெசய் ைள ஆண்டவராகிய
சுவாமிகள் வாங்கிப்பார்த் வித்வானகள் ேபாற்றி ம் ேபாற் வர் ெபா ள்
ெகாடாவி ற் ற்றி ந் ற் வ ரானதா க்கவியின் மற்ெறெதல்லாஞ் சாி
மைறகடந்த ெமய் ெலன்றி ப்ப ெப ங்குற்றமாகு ெமன் ைரக்கக் ேகட்ட கம்மிய
அறிஞர்கள் ேதசிகைரப்பார்த் இக்கவிராயர் மகாவித்வானானதா வர் கலவியிற்
சிறி ங் குற்றமிரா .. ஏேதா அந்த இடத்தில் வினயமாக இ க்கலாம் அவைர
யிவ்விடம் அைழத் வ கிேறாெமனேவ அதற்குச் சுவாமிக ம் அவர் வித்வானாக
இ ப்பதா தற்காக வரவைழப்ப மாியாைதயல்ல ேகாவி க்குச் சுவாமி
தாிசனத் க்கு அவர் ஒ வா வந்தா ம் வரக்கூ ம் அக்காலத்திற் சந்தித் க்
ெகாள் ேவாெமனேவ யிச்சமாச்சாரங்கைள ெயல்லாம் கம்மியர்களா ணர்ந்த
அப் லவர் சிகாமணி ம் அன்றிரவிற் ேகாவி க்கு சுவாமிதாிசனத் க்குச் ெசன்றனர்.
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அக்காைலயி லாண்டவராகிய ேதசிக ங் ேகாவி க்கு வரேவ இ வ ஞ் சந்தித் க்
கவிராயரவர்க க்குக் கிரமப்ப ேகாவி ல் நடத்தேவண் ய மாியாைதக
நடப்பித் ச் சுவாமிக ங் கவிராயரவர்க ம் அங்ேகாாிடத்தி க்கக் கவிராயரவர்கள்
ேவதாந்தசாஸ்திரப் பிரசங்கஞ்ெசய்ய அதைனக்ேகட்ட சுவாமிக மற்ேறா ம்
பிர்ம்மானந்தப் பரவச ள்ளவராகி யி க்க மைறகடந்த ெமய் ெலன்றி ப்பதிற்
குற்ற ைரத்த சுவாமிக க்கு மைறகள் தந்த ெமய் ெலன் ெற த் க்காட் ச்
சமாதானஞ்ெசய்யேவ ேதசிக மனமகிழ்ந் மிகமிகப் கழ்ந் கம்மியர் க த்தின்ப
இ
பாயளித் த் தம
ன்னிைலயில் மாந்ைதக் குரவஞ்சிப் பிரபந்தத்ைத
பிரசங்கிக்கக் ேகட் க் கவிராயரவர்க க்கு தா ம் மாியாைத ெசய்த ப்பினர்.
பின்ேபார்நாள் ெதாண்ைடமான்
க்ேகாட்ைடச் சமஸ்தானத்ைத யரசு ாிகின்ற
மகாராஜர் அவர்களிடஞ் ெசன் அேனக தமிழ்வித்வான்க க்குள் இவர் தலாவ
சம்பாவைன தரப்ெபற்றவர் விப்பிரகுலத்திற் ேறான்றிய ஓர் வித்வான் தக்க சன்மானம்
ெபறேவண் ெமன்கின்ற அவா டேன வந் சமஸ்தானங் கார்பார்தானப்பிள்ைளையக் கண் தங்கள் ேபாிேலார் அஷ்டநாக பந்தக்கவி பா க்ெகாண்
வந்தி க்கிேறெனனத் ெதாிவிக்கேவ யவ்வார்த்ைதைய யப்பிள்ைள ங்ேகட் அ
பா கிறதாக இ ந்தால் எவ்வள நாைளயிற் பா
ெமனக் ேகட்க
அப்பிராமண ம் ஆ மாதஞ் ெசல் ெமன அப்ப யானால் வித்வான்கைள ம்
ைவத் க்ெகாண் ேமற்ப கவிையக் ேகட்கேவண் ெமன்கின்ற எண்ண ள்ளவரா
யி க்ைகயில் குன்றாக்கு யி
க்குந் தி வண்ணாமைலயாதீன மடத்
வித்வானாகிய இவ் ரபத்திரக் கவிராய ம் ஏேதா காாியார்த்தமாகப்
க்ேகாட்ைடக்கு வந்தவர் இந்தத் தானப்பிள்ைளையக் கண் ேபசிக்ெகாண்
ேபாகேவண் ெமன்கின்ற எண்ணங்ெகாண் இவர் கிரகத் க்கு வரேவ பிள்ைள ங்
கவிராயைர பசாித்தி க்கச் ெசய் ஐயா, அஷ்டநாகபந்தம் பா கிறதாக இ ந்தால்
எத்தைன மாஸ்ைதக்குட் பாடலாெமன கவிராய ம் அெதன்ன மாதக் கணக்கா
ேவண் ம் இப்ெபா ேத பாடலாெமன பிள்ைள ம் அ எவ்விதம் பாடக்கூ ம்
அஷ்டநாகபந்தம் பா வ சிரமமல்லவா என கவிராய ம் சிரம ள்ளவர்க க்குச்
சிரமந்தாெனன் உடேன ையந் நிமிஷத் க்குள் ேமற்ப அஷ்டநாகபந்தம் பா
த் க்காட்ட ேவதானப்பபிள்ைள ம் வியந் பிராமணைன வரவைழத் இந்தச்
சமாசாரங்கள்
வ ஞ் ெசால் உபாயமாகச் சன்மானஞ்ெசய்ய அதைன
யப்பிராமணன் வாங்கா ேகாப டேன தன் ர்க்கு வந் அவ்வந்தணன்
மந்திரவாதியானதால் மந்திரத்தால் ஓர் சர்ப்பத்ைத யிக்கவிராயர் ேபாில் வி ப்ப அந்தச்
சர்ப்பமான வந் இவர் நிரபராதியானதா வைரத் தீண் தற்கஞ்சி யிவெரங்கு
ெசன்றா ம் எங்கி ந்தா ம் எந்த இடத்திற் ப த்தி ந்தா ம் இவர் கண்க க்கு
மாத்திரம் லப்ப கிறேத யல்லாமல் ேவறில்ைல இைதக்கண் அச்சேம டக்
கவிராய மிக்க கவைலயைடந் நா க்கு நாள் ேதகெம ந் ெகாண் வர இவ ம்
ம ரகிாி வாசகராகிய சுப்ரமண்யக் கட ண்மீ அேனக கவிகைளப் பாடேவ
ய யார் குைறகைளத் தீர்த் அவரவர் மேனாபீஷ்டத்ைத நிைறேவற்றி யாதாிக்கும்
பரம க ணாநிதியாகிய
கக்கட ள் மனமிரங்கிச் ெசாப்பனத்திேலார் ெபாியவர்
ேபாலச்ெசன் , ஏ கவிஞ இக்ெகா ய சர்ப்பம் உன்ைன விட்டகன் வி ம்
நீெயான் க்குங் கவைலப்பட ேவண்டாம் இ
தற்ெகாண் நீகாஷாய வஸ்திர
தாரண்ஞ் ெசய் ெகாள்ெளன் ைரத் மைறந்த ளினார்
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அப்பால் கவிராயர் விழித் ப்பார்த் ச் ெசாப்பனத்தி ல ளிச்ெசய்தைத நிைனத்
நிைனத் உள்ளத்தடங்காத மகிழ்ச்சிையக் ெகாண்டவராக இ ந்தா ம்
நாங்கு ம்பியாக இ ப்பதால் எவ்விதங்காஷாயந் தாித் க்ெகாள்வெதன்
ைற ற்றவராய மீண் ம் அம்
கப்பிரான்மீ கவிகைளப் பா வதாயினர் அக்கட ள்
சர்வஜீவ தயாபர ர்த்தி யாைகயால் கவிராயர் மீ பிறகுங் க ைணகூர்ந்
குன்றாக்கு யில் வசிக்குந் தி வண்ணாமைலயா தீன தர்மகர்த்தாவாகிய
ல
ேவலாய் தத் தம்பிரானவர் கள் பாற் கனவிற் ெசன் நமதன்பேன உன்
ஆதீனமடத் க் கவிஞ க்கு இப்ேபா
ேநர்ந்தி க்கு மிைட
நீங்க ேவண் நாம்
அவன் கனவிற் ெசன் அவைனக் காஷாய வஸ்திர தாரணஞ் ெசய் ெகாள் ம்ப
ெதாிவித்ேதாம் அதற்கவண் நான் கு ம்பியானதா ெலவ்விதமிக் காாியத்ைத
ெசய்வெதன் உடன்படாம
க்கிற ந் தவிர நம்ைம ம் பா கிறான். ஆனதால்
நீயாவ காஷாய வஸ்திரத்ைத அவ க்களித் தாித் க் ெகாள் ம்ப
ெசய்வாெயனந் ெதாிவித் உடேன மைறந்த ளினர்.
அப்பால்
ல
தம்பிரானவர்கள் நித்திைர விட்ெட ந் ெசாப்பனத்திற்
கண்டைதக் க திப் ேப வைக ற்றவராய்க் கவிராயர் வரைவ ெயதிர்ேநாக்கி
யி ந்தனர், அப்பாற் கவிராய ம் மடத் க்கு வரேவ தம்பிரானவர்களிவைர ேநாக்கி
இ சுவாமி உத்தரெவன் காஷாய வஸ்திரத்ைத ெய த் த் தம தி க்கரத்தாற்
கவிராயர் ைகயிற்ெகா க்க யாெதா தைட ஞ்ெசால்லாமல் கவிராயர்
தமதி கரத்தால் வாங்கித் தாித் க்ெகாண்டனர் அப்ெபா திவ க்கு வய
அ ப க்குேமலாகும் இவர்க்கு த்திரர்கள் சபாபதிக் கவிராயர் த் சாமிக் கவிராயர்
என இ வாி ந்தனர் இவர்களில் இைளயகுமாரர் த் சாமிக் கவிராயர் காஷாய
வஸ்திரதாரணஞ் ெசய் ெகாண்டவர்
ஓர் நான் தி க்ேகாளக்கு யில் தி க்ேகாளநாதர் உற்சவத்திற்குேபான காலத்தில்
அன் தினம் சுவாமி குதிைர வாகனத்தி ம் அம்பிைக அன்னவாகனத்தி ம்
எ ந்த ளி வரேவ இத் தி க்ேகாலம் அைமந்திட ஒர் ெசய் ள் பாட ேவண் ெமன்
இவைர ேநாக்கி அவண் வந்த மற்ைறய வித்வான்கள் ேவண் க்ெகாள்ள உடேன
பா ய ெசய் ள்
ைடயார் த
மணிப் ய ைடயா ரமரர்க ம் ேபாற்றப் வி
னா ைடயாளன் ப க்காயனஞ்சுமந் வரப்பாி ற் ற ளி ேனாக்கிச்
ேச ைடயார் ககனமதிச்சிர ைடயார் தி க்ேகாளநாதர் தா ம்
மா ைடயாராய்ப் பணியார ஞ்சுமந்
தியினில் வ கின்றாேர.
எனப்பாட ம் யாவ ம் உவைக கூர்ந்தனர்.
ஒ காலத்தில் ஒ வ டம் மைழயில்லாமல் நாெடங்கும் பஞ்சமாக இ ந்ததால்
ல
ேவலா தத் தம்பிரானவர்கள் தம கிராமக் கு களைட ந் ன்பத்ைதச்
சகிக்காமல் ேமற்ப தம்பிரானவர்க ம் மடத் உத்திேயாகஸ்தர்க ம் இக் கவிராயர்
சகிதம் காட்டரத்தங்கு ெசன் கிராம ேதவைதயாகிய ெபாய்ெசால்லா
ெமய்யெரன் ம் ஐயனா க்கு அபிேஷகாதிகள் ெசய்வித் பிராமண ேபாஜன
நடாத்தி தம்பிரானவர்க ம் இக்கவிராயைர அைழத் மைழெபய் ம்ப தங்கள்
வாக்கினால் ஓர் கவி ெசால்லேவண் ெமனப் பா ய கவி
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ெவண்பா.
த ணமி வாகுந்தான் மாாிெபய்யக்
க ைணெசய்யாதி க்கலாமா-வ ணனிடம்
நீ ைரத் ப் ெபாய்ெசாலா ெமய்யேர யிந்நிமிடம்
மாாிெபய்யச்ெசய் ர் வரம்
என் ஓர் கவி கவிராயரவர்கள் வாக்கினாற்பாட ேம உடேன ஆகாயத்தில்
ேமகங்கெளல்லாந் திரண் க த் மின்னல் கு ற ண்டாகி ஆ மாத
ெஜலங்கா ம்ப யாக மைழையப் ெபய்தன. இைதக்கண்ட
ல
தம்பிரானவர்க ம் அதிசயித் உள்ளத்தின் மகிழ்ச்சி ெபாங்கக் கவிராயரவர்க க்கு
மகரகண் சால்ைவ ேதாடா த ய பாிசளித் யாவ ங் குன்றக்கு ைய
வந்தைடந்தனர். நாெடல்லாம் க்ஷரமநீங்கி ேஷமகர ண்டாயின. இப்ெபற்றிய
பலவற் தச் ெசயல் ெசய் ெகாண்
ந்த கவிராயவர்கள் தம 76-ம் ஆண் ல்
சிவபதமைடந்தனர்.
சாித்திரம்

ற் ப்ெபற்ற .

ம ரகிாி வாசகர்
----------------

ைண.

உ
சிவமயம்
சிறப் ப்பாயிரங்கள்
இஃ காைரக்கு யி
க்கும் மழைவ
சிதம்பரபாரதியவர்களியற்றிய .
ெசய்யகுன் ைறப்பதிவாழ் ெசவ்ேவள் குறவஞ்சித்
ய்யதமிழ் நாடகத்ைதச் ெசால் னான் -- ைவயமகிழ்
ரபத்தி ரக்க விைனெசய் யரக்கைனெவல்
ரபத்தி ரக்கவிஞ ேன.
--------இஃ ேமற்ப யார் கனிஷ்ட த்திரர்
இராமஸ்வாமிஐயரவர்க ளியற்றிய
மாவள ேமாங்கு ம ைரமா நகைரத்
தாவள மாகத் தனி ற் றி க்கும்
எந்நாட்
யர் ெதன்னா ெடனப்ெபயர்
பன்னாட் ெகாண்ட பாண் நன் னாட் ட்
கிாியிற் குல ஞ் சிகண் மால் வைர ம்
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பகர்த ம நதி பாய்ந் ெநல் விைள
நிலவள நீர்வள நிைறபல வளங்க
நலமிகு நியம நாட் னிற் சீர்சால்
குன்றாக் கு யாய்க் குல யர்ந் ேதாங்கக்
குன்றாக் கு
ங் குமரன் மீ
பண்ணைம பத்தி பர சற் பாத்திரன்
கண்ணிய ேமாங்கு கங்கா ேகாத்திரன்
சார்ந்ெதவ் லகுந் தைழக்கு ெமய்ப் க
ேழந்தி வங்கிஷத் தினி ற தித்ேதான்
ெவண்பாப்
க்கவி வின ஞ் சமஸ்திையப்
பண்பாய்ப் பா ப் பாிசுற ெவன்றவன்
ஒ க்கான் மைழயிலா லகந் தவிக்கக்
க க்ெகா மைழவரக் கவி ைரத் திட்ேட
பஞ்சலட் சணங்கைளப் பறந்திட வ த் ப்
பஞ்சலட் சணங்கைளப் ப தறக் கற்ேறான்
ைவ மன்ன வன்பாற் ேபாந் யர் வித்வ
சதசு ன் மாியா ைத ம்ெப தீரன்
பாணியிற் ெபா ந் ம் ைணயிற் றி ந்
மலர்வாணி தாச னலவர்க ேணசன்
விண்ணா ரமரர் வி ம்பித் ெதா ந்தி
வண்ணா மைலயா தீனம டாலய
வித் வான் ர பத்திரக் கவிஞன்
கண்ெடா கனிேயா க ம்பி னிரதேமா
அண்டர்க் க ேதா வைமந்தபா ேகாெவனச்
ெசஞ்ெசாற் றிகழ்குற வஞ்சித் தமிைழப்
பா னன் பா ப் பலகவிவாணர்
கூ ய சைபயார் குகன்சந் நிதியி
னரங்ேகற் ற நல் வரங்கள்பா ப்ப
உத்தமன் ேவலா த னி டேன
சத்திய வான்குழந் தா ாிக் கரசும்
மனமகிழ்ந் தினிதின் வழங்குவாம் பாி ங்
கனக தண் ைக ங் ைகக்கைண யாழி
மகர கண்
ம் வயிரக் க க்க ம்
பக ம் பீதாம் பரந்ேதா டா ம்
வழாைதந் ேகாயின் விழாக்கட் டைளக ம்
என் மதி மிலங்குநாட் கா ம்
என் மழியா தி ந்தி வளஞ்ேசர்
சிறப்பார் நாயகப் பிறப்பா ேனந்தற்
றானியம் விைளந் தைழக்குஞ் சர்வ
மானிய ம்பல வாிைச ம் ெபற்ேறான்
தன்குலத் தைலைம சாலவான் கவிஞர்
மன்குல மணிெயன ம வினன் மாேதா.
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---------------------இஃ ேமற்ப சிதம்பரபாரதியவர்கள் ெபளத்திர ம்
அஷ்டாவதானம் மீனாட்சி சுந்தரமய்யரவர்கள்
த்திர மான சிதம்பரய்யர்க ளியற்றிய
குறவஞ்சி ைலக் குலப் லவ ம்பாங்
குறவஞ்சி ேயதைலகள் ேகாட்ட ைறவைரந்தான்
த்த ேதா ெவன்னமயிற் தரேவண் ேமல் ர
பத்ரகவி தாசர பேம
------------இஃ ேமற்ப
ர் சதாவதானம் வாலசுப்ரமணய
ஐயரவர்கள் இயற்றிய
ெவண்பா.
பதமார் குறஞ்சிப் பாைவபங்கற் ெகன் ம்
பதமார் குறஞ்சிப் பாவி-- தமாெமன்
றாய்ந்தைமத்தான ண்ணன்ேப ராதாித்த தாற்குன்ைற
வாய்ந்த கவி ரபத்ர மால்
---------இஃ

ேமற்ப

கனிஷ்டர் சாமிநாத ஐயரவர்களியற்றிய

குறவஞ்சி ெகாண்க ர் குன்றாக் கு யான்
குறவஞ்சி ேமற்காதல் ெகாள்ள -- ைறெசாற்றான்
ேசணிற்ெசல் வாக்காற்ெசழிக்குநீர் பார்க்குத ம்
வாணிதாச ரபத்ர மால்
-----------இஃ ேதைவ
வன்ெறாண்டர் மாணாக்க ள்
ஒ வராகிய காைரக்கு ராம-கு-ராம
ெசாக்க ங்கச்ெசட் யாரவர்க ளியற்றிய
றவஞ் சிவந்த மலர்வாவி மாட்
ற் ேபாந் சம
ணறவஞ்சி வந்த மா ர ெவற்ப னகமகிழ
நறவஞ்சி வந்தைன ெசய்ேதா யல் ற நற்றமிழாற்
குறவஞ்சி வந்தைறந் தான் ர பத்திரக் கூர்ங்கவிேய
-------இஃ இராய ரத்தி
க்கும் மழைவத் தி விைளயாடற்
சுப்ரமண்யபாரதியவர்கள் த்ரர்
இராமசுவாமி ஐயரவர்களியற்றிய .
கார்ப

வ வாய்க் ைகக்ேகா டணிந்
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ேமர்ெப திகிாி ேமந்தி ெயத் திைச ங்
காண்குற வாய்ந்த கமலமா விழி ஞ்
ேசண்ப ெபான்னகஞ் ெசறிந் மாத ங்க
வம்பரப் ேபார்ைவ யணிெபற விைசந்
ம்பர்மா னிகரா ேயாங்கிய ம ர
கிாிெயெனஞ் ஞான் ங் ேகள்கிளர் ேவலணிந்
தாியமா வரங்க ளன்ப க் க ள்ேவான்
அற் த லீைலக ளாங்காங்கியற்றி
விற்பன விேவகியர் ெமய்யகத் தி ப்ேபான்
ேதவ ேமாவ ஞ் ெசய்
த் ெதாழின்
வ ங் காணா தல்வ ேனார்குற
வஞ்சிக் கவர
ம் வ
ணர்ந் ேதகுற
வஞ்சிப்ர பந்தம் வகுத்தன ேனார்நாள்
ெவண்பாப்
க்கவி விளம் ஞ் சமஸ்திையப்
பண்பாய்
த்த பராபல்ய வாக்கி
மைழவளங் குன்றி மன் யிர் வா த்
தைழபயிர் சாம்பித் தாித்திடா காலத்
தாங்குயர் மாாி யைழத் ேமார்பாவாற்
பாங்ெகலா வள ம் பரப்பிய வரகவி
தளவ நைகத்தி த் த உம்ெபான்னி நாடான்
வளவர்ேகான் வாயில் வ ம் க ேழந்திப்
லவர் பரம்பைர ெபா ந்திடத் ேதான்றித்
தைலைமேசர் வாணி தாச ர
பத்திரக் கவிெய ம் பாவலர் சிகாமணிச்
சித்திர நாமச் சீர்த்திெபற் ேறாேன
--------இஃ ேமற்ப
ாி
க்கும் இந் லாசிாியர் ெபௗத்திரர்
ரபத்திரக்கவிராயர் இயற்றியைவ
ேதன்பாய மலர்ெசறியக் ெகாண்டைல ந் தண்டைல ஞ் ெசழிக்க ேவாங்கி,
வான்பா ஞ் ெசவ்வழிப்பண் பா ம கரம்பா ம் வழியின் ேவயிற்,
கூன்பா மந்திகள்ேவ ழம்பாிற்பாய் தண்டைல ங் குரைவ யார்ப்பான்,
மீன்பா ந் தாமைர ேமற்பா ங் கழனிக மிக்கபாண் . (1)
என்னாட் ட் கற்றதனா லாயபலன் கூட் ண்
ெமழினாவல்ேலார்,
ெபான்னாட் ம் கழ்நாட் ேநமநன் னாட் ைடய னிதன் குன்ைற,
மன்னாட் ந் ேதாைகமயிற் கிாிம
ஞ் சண் கேவள் வரமன் பர்க்குப்,
பன்னாட் ன் றலகற்றியாண்ட
ெளங்குமர கு பரன்மீ தன்பால். (2)
கு
னி ேநர் கேழந்தி வழித்ேதான்ற யர்கங்கா குலத்தில் வந்ேதான்,
சி பயலா யிம் ன் ஞ் ெசப்ெப மீற்ற ெகா பா
யத் ேதர்ந்ேத,
த கணி மாப்
ம்ெவண் பாப்
நண் பாப்
ேய தாழைவத்ேதான்,
ம வ ைமந் திலக்கணெமா லக்கிய ம் வ வறக்கற் ணர்ந்தமாண் பன் (3)
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அ ணகிாி யாதீனத் ேதவசிகா மணிக்கு வி ன ளா ற்ற
வான் ைறயின் வந்தசபா பதி னிேவ லா தமா னிநாட் ெடாட்ேட,
பிரபலமார் த ைமந் ேகாயில்விழாக்கட்டைளகள் பிசகா வண்ணஞ்,
ச வமா னியங்குதிைச சிவிைக தற் பலவாிைச தரப்ெபற் றிட்ேடான். (4)
ெசால்யாழின் னிைசக ங்கட் பிைணம ங்கு ைழசாயற்ேறாைக வள்ளி,
கல்யாண ம நீதிச் ேசாழன்ேற ர்சாிதங் கனிெசந் ேதனிற்,
பல்யாணர் கழ்மாந்ைதக் குறவஞ்சி த ய ல் பகர்ந்ேதான் றான,
மல்யாைன ெவங்கலமாக் கைட குந்தா ெலனப்ரசங்க ம ர வாக்யன். (5)
திரண ம்வான் ளியின்றி வளங்குன்றப் பயிர்வா ஞ் ெசயல்கண் ன்ேனான்,
ற ணமி வாெமனேவார் கவி ைரப்ப மைழெபாழிந் தைழயச்ெசய்ேதான்,
க ணிகர்தம் தல்வெனனெவள்ேளெடான் றிைனக்ெகாண்ேடார் கழக ன்ன
ர ைம றப் பற்பலகி ராமவா ாிக்கணக்ைக யைறயக் கண்ேடார். (6)
சித்திரகுப் த மிவேன ெயனச்ெசால் யதிசயிக்குந் திறைம ண்ட,
த்தமசற் குணந்திக ங் கப்பவள்ளல் ெசய்தவத்தா த ஞ் ெசல்வப்,
த்திரனா மலர்வாணி தாசெனனப்
லகிற் ெபா ந் ம் ர,
பத்ரகவி ராச யர் குறவஞ்சித் தமிழிதைனப் பா னானால். (7)
--------இஃ
குன்றாக்கு யி
க்கும் அப்பாப்பிள்ைளெயந்
ெபயர்வழங்கும்சாமிநாத பிள்ைளயவர்க ளியற்றிய .
மாகுன்ைற வாண க்கு மன் குற வஞ்சியின்ப
ேமகுன்றா ெதன்ன விாித் ைரத்தான்--பாக
மிக்க கைல வாணி ேம
வாம் ரபத்ரத்
தக்ககவி ஞன்னறிந்ேத தான்.
------------இஃ
தி ெநல்ேவ வண்ணார்ேபட்ைட பண் த
சுந்தர ர்த்திெபௗராணிகரவர்கள் இயற்றிய
ெபான்மணக்கு யர்குன்றாக் கு வாழ்சுப் பிரமணியப் த்ேதட் ெகன் ,
ெசான்மணக்குங் குறவஞ்சிப்பாமாைல ெயவ்வழகுந் ன்றத் தந்தான்,
கன்மணக்கு மக்குன்றாக் கு யிலவ கவிஞர்மணி கனிந் பாவின்,
மின்மணக்கு யர் ரபத்திரமாக் கவிஞென ேமேலான் றாேன.
-------------இஃ
வல் ப. சிங்காரேவற்பிள்ைளயவர்களியற்றியைவ.
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ெபான்ம
மாைலயினா லவாத மாதவத்தாற் தல்வி யாகுங்,
கன்ம
கன்னியினாற் ெசன்னிமதிப் ெப மாெனங்க த் ெளன் ,
மன்ம
ைம கனா ல
கனா லரசாளைவயமாகித்,
ெதன்ம
பாண் நன் னாடத ளபிராமத்தி
ெரான்றாம். (1)
அகேழந்தியி ன் யிர்க்குக் காவல் ாியந்நகாி ன தப்பாேவான்,
கேழந்தி ெயன்னவ ம் கேழந்தி யவன்மர ெபா ந் ேதான்றத்,
திகேழந் கங்ைககுல வங்கப்பக்குாிசில்ெசய் திறந்த தாகும்,
கேழந்
ண்ணியத்தின் பயெனாத் ப் வித்தலத்ேதார் ேபாற்ற வந்ேதான். (2)
விக்கினிய நற்குணமா ெமக்குண ந் தனக்ெகன்னப் ெபா க்கு ேமேலான்,
கவிக்கினிய நாவலன்ச பாபதி த் ச்சாமிக் கவிஞ ராகச்,
சவிக்கினிய கண்ணிரண்ேட ெயனப் தல்வ ாி வைர ந் தந் வாழ்ந்ேதான்,
ெசவிக்கினிய சமயகவி மைழெபாழி ம ெவன்னத் ெதளியச் ெசால்ேவான். (3)
குலம
ம ணகிாி யாதீன னிவர்வாழ் குன்ைற ராந்
தலம
கவிஞனா லகன் மின் மிைவ தைழேப ாின்ப
நலம வா ெவனத் ணிந்
கன க் கவி ைனந் நலகற்
றரசவ், வலன ளால் வரப் ைனயத் றவைடந் நல் ண
க்கம வக் கண்ேடான். (4)
கற் ைடய ாி திறத்த ெரனக்கூற மதியா கடைம மாதர்
கற் ைடைம கடவாேரன் மைழேயவல் ெசய் ெம ங் கவிஞர் நாண,
ெவற் ைடய ேவல்வி த்த நாயகைன ட்ெகாளீஇ விளங்கயா ம்,
ெபாற் ைடய ெசாற்கவியினான்மைழைய வளம வப் ெபாழிவித் தானால். (5)
குறவஞ்சி யைணந்த ளிக் குைறதீர்க்குங் குன்ைறநகர்க் குமர க்குக்
குறவஞ்சி கூறியிட்டான் கவியஞ்சிப் லேவார்தங்குைறயிலா வாய்,
திறவஞ்சி வாழ்த்திடவிம் மண் லகும் விண் லகுஞ்ெசம்ைம யாய,
றவஞ்சி வ த்தி நல் ரபத்திரக்கவிஞன் ெசால்ேவார் வாழி. (6)
-----------இஃ
சிவகிாி மகா

ங்கப் லவரவர்களியற்றிய

நாள்விாி
கத்தினி வல்
ல் ங் கதம்பன்மயி னாக மன் ம்,
ேவள்விசய ேவலவன்ேமற் குறவஞ்சி விதியநந்தன் ேவைல ண்ேடான்,
வாள்விரவி ரவி ெமச்சப் லவர்க க் கின்ன தாய் ம வச் ெசாற்றான்,
ேகள்வியினா யர் ரபத்ரகவிச் சாபெமனக் கிளத் ேவாேன.
------இஃ சிவெகங்ைக இராமாயணப்பிரசங்கம்
அ
த் க்கிர்ஷ்ணபிள்ைள யவர்கள் மாணாக்க ம்
ேமற்ப
ர் ச ளிக்கைட ெவள்ைளச்சாமி ேச ைவகார மான
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ெபாியசாமிேச ைவகாரரவர்களா யற்றிய
சுறவஞ்சி ெயா க்குந் ய சுைனெதாடர் னத்தின் வள்ளிக்,
குறவஞ்சி ெகா நன் குன்றாக் கு யமர் குழகன்மீ
நறவஞ்சி த ம் ந் தாேரான் ந வ ெதன்னச் ெசாற்றான்
குறவஞ்சி யதைன ரபத்திரக் குாிசின் மாேதா,
---------ேமற்ப
ர் ச ளிக்கைட ஆதி லம்பிள்ைள,
அவர்கள் குமாரர் காத்தய்யா பிள்ைளயவர்களியற்றிய
றவஞ்சி மிட்டசனத் தனங்ைக காந்தட்
வபரஞ் சிையெயாத் ப் ெபா
ேமனிக்
குறவஞ்சிக் ெகா படர்ெகாம் பாகும் குன்றாக்
கு ேவண்ேம வாியிைனக் கு த்ேதா ம்பா
றவஞ்சி மைலயிரங்கா ைறேவா நாெமன்
ண மிய
ம் ர பத்ரதீரன்
குறவஞ்சிப் பிரபந்த வ ைதத் தந்திக்
குவலயத் ப் லவ ண்ணக் ெகா த்திட்டானால்.
--------------------------------உ
கணபதி

ைண.
குன்றாக்கு

ேதாைகய

சிவசுப்ரமண்யக்கட ள் ேபாில் குறவஞ்சி.
குன்றாக்கு க் குறவஞ்சி.

விநாயகர் காப்

அ சீர்க்கழிெந ல யாசிாியவி த்தம்.
தலெம லாம் க ம் தரத்தி யர்சிகண் ப் ெபா ப்பில் வா
நாதெர ங் குமரகு பரன்மீதிற் குறவஞ்சி நவிலக் கங்ைக
சீதமதி யரவிதழித் ெதாைடயணி ஞ் ெசஞ்ச லச் சிவனா ாீன்ற
காதலனாந் ேதாைகய க் கணபதிபங் கயமலர்த்தாள் காப்ப தாேம
பரமசிவவணக்கம்.
எண்சீர்க்கழிெந யாசிாிய வி த்தம்.
ேமடம
கிடப ற்ேறான் மி ன பாணி
மிைசகடகம் ண் சிங்க மீ ர்கன்னி
ேயா
லா நைறெயனப்பல் யிர்க்கு ேளாங்கி
ெயாளிவி ச்சிகந் லக்கி ல ந் திங்கட்
கு ையம் ைவக்க ப் த் த சி லாரத்
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ெதா மகரத்தைனெயாித்ேதான் ைணத்தாள் ேபாற்றி
நா கும்ப ைலமீனக் கண்ணி வள்ளி
நாதர்குன்ைறக் குறவஞ்சி நவில்கின் ேறேன.
நாமகள் வணக்கம்.
அ சீர்க்கழிெந ல யாசிாியவி த்தம்.
தியமல ெரா கியேத னதிவழியாய்ப் பழனமதிற் குந் ெசந்ெநற்
கதிாின் த்த மதிெயன ங் கதிேநம நாட் யர்சி கண் ெவற்பின்
அதிபதியாங் குமரகு பரன்மீதிற் குறவஞ்சி யதைனச் சாற்ற
விதிதி நா ைரத பா ரதிபதெமன் னிதயமலர் மிைசைவப் ேபேன,
அைவயடக்கம்.
அ சீர்க்கழிெந ல

யாசிாியவி த்தம்.

ஓதியபன்
லணர்ந்ேதா வைகெபாங்கி
மழைலயின் ெசால் வந் ேகட்பா
ராத னா ெலன்ெசாைல ம் ன்ெசாலா
யி மின்ெசா லாெமன் ேறார்ந்
ேகாதகற்றிக் குணம்ெபா த்திக் ெகாள் வர்தள்
ளாெரன ங் குறித் ப் பா
சீதமதி சூழ்சிகண் ச் ெசவ்ேவண்ேமற்
குறவஞ்சி ெசப்பி ேனேன.
------------.
ேதாைடயம்.
இராகம் நாட்ைட - ஜம்ைபதாளம்.
1. தக்கிடதிக்கிடகிடதகதகுர் ததிமி-தகுர் தெவன
மிக்க ந க்குமயில்-ெவற்பில்வ நீதர்
குக்குடக்ெகா க்குகன்ேமற்-குறவஞ்சித்-தமிழ்க்கூறக்
ைகக்கய -கக்கட -ைளக்க
-ேவேன-ஆ.ஆ.ஆ.ஆ.
2. தணத்தண-ெஜ தெஜ -தாிதெஜக-தாிதெவனப்
பணவரவின்மிைசநடஞ்ெசய்-பச்ைசமயி-ேலான் - ேமற்
குண ல -ெசந்தமிழாற்-குறவஞ்சித்-தமிழ்க்கூறக்
கணபதிபின் - னவ பய - கழ திெசய் - ேவேன. ஆ.ஆ.
3. அமணர்கைளக்க
ைனயிலைறயவ ம் இைறவன்ேமற்
றமிழி ைசக் குறவஞ்சி தைழக்கயான் சாற்றக்
க ைகெயாத்த மிடைற ற்ற கன்னிச ந்தரவல் தன்
னிமலர்ேத னதியரைன நிதந்
ெசய் ேவேன. ஆ.ஆ.
4. அண்டபகி ரண்ட க டதிர

திரவிைச
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ெகாண் சிைற ைடத் நி தங் கூ ேச வலன்ேமற்
றண்டமிழிற் குறவஞ்சி சாற்றமைலக் ெகா ந்தர ம்
எண் ைசவணங்குமி ம்ேபசுவர ந் ைணேய. ஆ.ஆ.
-----------------மங்களம்.
இராகம் நாதநாமக்கிாிைய - ஆதிதாளம்.
மங்களேம ெஜய மங்களம் எங்கள்
மா ரகிாியா க்கு மங்களம்.
1. ங்கமைல நீத க்குச் ெசாற்றமிழ் விேனாத
ெசங்கமலப் பாத க்கு மங்களம் எங்கள்
சிகண் மைல நாத க்கு மங்களம்.

க்குச்

2. சத்
சம் மார க்குச் சங்காிகு மார க்குச்
சித்திரவில் தார க்கு மங்களம் எங்கள்
சிகண் மைல ர க்கு மங்களம்.
3. அன்பர்பா ாியா க்கு மசடர்பாற் றாியா
ெதன்பழனா ாியா க்கு மங்களம் எங்கள்
சிகண் க் கிாியா க்கு மங்களம்.

க்குத்

4. ம
மனங்கைலயா க்கு வாய்த்தெவண்ெணண் கைலயா
ெச விெலன் மைலயா க்கு மங்களம் எங்கள்
சிகண் மைலயா க்கு மங்களம்.
கட் யக்காரன்வ கிற வி த்தம்.
ததியைள ண்டதாேமா தரன்றி ம கன் றண்ேட
னதி ைட சூழவா நற்சிகண் ப்ெபா ப்பின்
பதிெய ங் குமர ர்த்தி பவனிெயச் சாிக்ைககூறக்
கதிசைப யதனிற் கட் யக் கார ந் ேதான்றினாேன.
இராகம் ெசௗராஷ் ரம் கண்ணிகள்.

பக தாளம்.

1. மாமன் மன் காம ம்
ைவயகத்ேதா ந் தி ெசய்யச்ெசங் ேகால்ெப ம்
மாமன் குமர ர்த்தி
வாசற்கட் யக்காரன் ேறான்றினேன.
2. திட்டமா ண் டாசுகட் ச்
ெசங்ைகயிற் பிரம் ங்ெகாண் டதட் க்
கட்டழகா னானெகட் க்

க்குச்
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கட் யக்கார

ந்ேதான்றினேன.

3. மத்தெகஜம் ேபாேலகீசி
வக்கைணப் ேபச்சுக்கள் ேபசி
ைகத்தலேவத் திரம் சிக்
கட் யக் கார ந்ேதான்றினேன.
4. வட்டப்ெபாட் ட் க்கு க்கில்
வாிந் கச்ைசயி க்கிக்
கட் ேய மீைச
க்கிக்
கட் யக்கார ந் ேதான்றினேன.
அ சீர்க்கழிெந ல யாசிாியவி த்தம்,
சி மதைல ய வெரனச் சரவணத்தில்
விைளயா த் திாி ங் காைல
விறலாிேசர தாியரைன வினவ ன்றன்
மதைலெயன வி ம்பிக்ெகாங்ைக
நறவினிய பால ளி வளர்க்கவ ங்
குமரமயி னாகஞ் சுற்றித்
றவாிைம யவர்மனிதர் யாவ ஞ்சூ
ழப்பவனி ேதான் றினாேர.
-------------சிவசுப்ரமண்யக்கட ளார் மயின்மீதிேலறிப்
பவனி வ கிற த
இராகம் உேசனி - சாப் தாளம்.
பல்லவி
பவனிவந்தனேர
பவனிவந்தனேர

ைகயர்

அ பல்லவி.
பவனிவந்தன ரவனி ந்ெதாழ
எவனமங்ைகயர் நவநடஞ்ெசய பவனி
சரணங்கள்.
1 ெசஞ்ெசால் வலவ ம் விஞ்ைசயர்கெளா
கஞ்சன் கி மிைறஞ்ச மயி னில் பவனி
2. ேதவ ம் வி யாவ ந்ெதாழ
மா
ஞ்சிகி ேமவியன்ெபா பவனி
3. ப வமங்ைகய ாி வ ஞ்ெசான
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ெவ

ங்கதி கு பரன்றி ப் பவனி

எண்சீர்க்கழிெந ல யாசிாிய வி த்தம்.
பிரணவமா கியெபா ைள ையயன் காதிற்
ேபசுமயின் மைல
கர் பவனி கண்
கிரணதின கரர்ேகா ேதாற்ற ேமாெவன்
கிளிெமாழியார் பல மயக் குற்
த்தர
பரண ைல பி த்தைணகிலாேரா ெவன்னப்
ைபந்ெதா யார் கணத்தினதி பெமன் ங்
க ைணெபாழி வதனேமா கினிமிக் கான
காதல்ெகா ேஜாதியில க ம் வந்தாேள.
-------------த
இராகம் நாதநா மக்கிாிைய -

பதாளம்.

குமரகு பரன்
க சரவேணாற்பவெவன்
ெகாண்டா யதிகமயல் ெகாண்டா ப் பா
அமர ல கம மின்ேபா லம வியவிரதி
அதி ப ேமாகமா தாசிவந் தாேள.
---------

ங்

ேவ த
காம்ேபாதி ராகம் - ஆதிதாளம்.
பல்லவி
அதி ப ேமாகி னி ம் வந்தாேள
அாிைவயி ரதிமத ன யிைண ெதா தி ம் (அதி ப)
அ பல்லவி
நிதியார் பணிகள் ட்
ெநற்றியிற்றிலகந் தீட்
மதிேபால் கக்கண்ணாட்
மயின்மைல
கய்ய யர் தி நாட் ல் (அதி)
சரணங்கள்.
1 ெகாந் தார்மலர் குழ ற் சூ க்
குளிர்நவ ரசெமா கிய மி
- ெமாழி ைரக்
குயில்ேபா னிய ராகம் கூ
சந்தத கீதம்பா ச் சரச மயில் ேபாலா க்
கந்தி கண்டங்கண்ணா
க ெளன வள மின் னி தனகிாீ (அதி ப)

20

2 அன்னம் ேபாேல யிலங்கும் நைடயாள்
அழக ெப வைள நிகர்த மி கன
மார்ந் வ*ாிேசர் விழிக்கைடயாள்
பின் ங் குழற்சைடயாள்பி க்கு ளடங்கு மிைடயாள்
வன்னத் கி ைடயாள்
வ
ன கத யின் ம யி
ைடயாள் (அதி ப)
3 தத்ைத ேபால ெமாழி ெகாஞ்சி
ச மிய குணநன் னய மிலகிய மதி ெயழில்
சார்ந் ேதமல் படர்ந்த ெநஞ்சி
சித்தச ங்கண் டஞ்சித் தின ம் பணி மஞ்சி
த் ேமா கனவஞ்சி
கய்யர் தைனநித ம வமால் மிஞ்சி (அதி ப)
வி த்தம்
அந்தா மின்ேனா ேலா ஆரண ேமா ம ங்க
திந்திர த ேவா
ர ெமனவிைன ேஞார் மயங்கச்
சுந்தரச் சிகண் *நாகத் ைரைமய
மின் னாட்குத்
தந்திர ைரக்கும் பிராண சகிவந் ேதான்றினாேள.
--------த
இராகம் மத்தியமாவதி - அடதாளம்.
பல்லவி
சகிமா வந்தாள் உல்லாச
சகிமா வந்தாள்.
அ பல்லவி.
சகிமா வந்தனள் கில்ேபாலேவவளர்
சிகிநாகேமவிய குகன்வா ம் நாட் ல் சகிமா
சரணங்கள்.
1 மயிேலா வி விழி அயிேலா ெமாழிெச ங்
குயிேலா குைழயி ெவயிேலாெவன்றிலகிட (சகிமா )
2 க த்ேத ய ராகம் ப த்ேத கனங்குழன்
த்ேத மலர்ச்ெசண் ைகப்பி த்ேதமதி தற் (சகி)
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3 கழ்ேசர் ம ரநன் னகமீதின் ேமவிய
குகன்வா ம் நாட் ல திக பமாகிய (சகிமா )
வி த்தம்.
வந்தி ம் சகிைய ேநாக்கி மலர்மடந் ைதயின் மிக்கான
சுந்தர நிைறந் வா ஞ் சுரதவி ேனாத மா
கந்தேவள் பவனிகண் கனமயல் மிக ங் ெகாண்
சிந்ைதேய மயங்கி யிந்தத் ேதவரார் ெசால்ெலன் பாேள.
---------த .
இராகம் எ குலகாம்ேபாதி-ஆதிதாளம்.
பல்லவி.
இந்தா ஒ

மயின்மிைச வ கிறா-ாிவரார மாேன.

அ பல்லவி.
ெசந்தா மைர மக
ேசவல ேனெயன்

யர் மயின்மைலச்
பாவலர் திெசய்ய (இந்தா)

சரணங்கள்.
1. க ைண ெபாழி விழி ங் கண்ேடமன
குேத யதிமயல ெப குேத
அ கி ைற மி ப வ மங்ைகய டன்
அதிக ம ர ைர யிதெமா ேபசி (இந்தா)
2. தித்தித் தி க் குமவ ாித ண்ண
ெமத்த மனதாைச ற் ேத
சித்தமிரங்கி ெயா
த்தந் தாராேரா ெவனத்
ெதகிட்டா மயெலன் ெனஞ்சிற் கட் யிங்கிதமாக (இ)
3. சந்தன ெமா கந்த மணிந்ததி
விந்ைதய தாகவ ைணந்திடேவ
சிந்ைதயிலத் தய ெபா ந்தா ேராகுன்ைறத்
ேதசிக ெனனப் வி ராச ந் திெசய (இந்தா)
வி த்தம்.
அவரவர் மனத பீஷடம் அ ண்மயி னகத்தி ேலவாழ்
பவரவர் பவனி கண்டன் பாகிேமா கித்த மின்னாள்
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நவரச வினிய ெசாற்பிரா ணசகிைய வினவி வார
திவெரவ ெரன ங்ேகட்கு ேமந்திைழக் கியம் வாேள.
------------த .
இராகம் ேதா

-

பகதாளசாப் .

பல்லவி.
மாேன யறி யாேயா ெசால்

ேவேன இனி நாேன.

அ பல்லவி.
ேதேன ெசறி மாநதி சூழ் குன்ைறத்
ேதசிக ெனன்றிந்தக் காசி*னி ேபாற் தல். (மாேன)
சரணங்கள்.
1 *உ கன் ப*ர்க ன கின்
கன் ெசந்தி ம க ெனன் நீ (மாேன)
2 ேவதன் பணிபாதன் குன்ைற
நாதன் சிவகு நாதெனன் நீ (மாேன)
3 ைவயந் தி ெசய் ங் கும
ைரயன் பன்னி ைகய ெனன்

நீ (மாேன)

அ சீர்க்கழிெந ல யாசிாிய வி த்தம்.
ெசன ைறக்குந் தானெமாளிர் தண்பைண ந்
ேதனதி ஞ் ெசழிக்க ேவாங்கிப்
ன ைறக்கு கிறவ மயின்மைலேவ/
ெளனச்சகி ம் கன்ற ேபாேத
மின ைடக்ெகாம் பைனமயங்கி மயன்மீறி
ையங்கைணயால விைரந் சா ங்
கன ைறக்குங் ெகாைடயாகிக்கன ைறக்குஞ்
ெச மதிையக் கதஞ்ெசய் வாேள.
----------த .
இராகம் பந் வராளி - ஆதிதாளம்.
பல்லவி.
மதியாமேல இங்குவந்தாய் - ெவண்ணிலாேவ வந்
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மதிேமாசம் ேபாகாேத - ெவண்ணிலாேவ.
அ பல்லவி.
கதிர்ேவ லணி ஞ்ெசங்ைகக் கட ள் சிகண் மைலக்
கந்த ேவைளநான ைணந்தேவைள ெயன்ெசய்வாய். (மதியா)
சரணங்கள்
1 கனலா ெயன்றைன வந் சா ற ங் குகைனக்
கண்ட டன்மைலவா ேயா ற ம்.
னலா கிய னக் ெகன்ன ம் பி சும்மா
ச்சிகாட் யாழ நீச்சுங் காட் யிப் ேபா (மதியா)
2 திங்களா லெகங்கும் நிைறந்தாேய - யிப்ேபா
திங்ெகன் ன்ேன ஞாயிறாக வந்தாேய
நங்ைகயர்க்கு கமாகப் ெபாங்க ற் றிலங்கியநின்
நன்மதி தைனமறந்
ன்மதியா கவிப் ேபா (மதி)
3 தரணிபன் ேபாலமா தைரக் காய்ந்தாேய - காய்ந்தந்
தாமாய்க் களங்க ற் த் ேதய்ந்தாேய
சரவேணாற் பவர்குன்ைற
கர் கனிவாய் த்தந்
தந்தைணய வ ம்ேபா ெதந்தைன ெயன்ெசய் குவாய். (ம)
அ சீர்க்கழிெந ல யாசிாிய வி த்தம்.
அைலயி ைறக்குங் கடல்சுவற வயில்வி த்ேதான்
குன்ைற ர கயன்ேமல் மாலாய்ச்
சிைலயி க்கும்
வமின்னாள் ெச மதிையச்
சினந் ெதன்றற ேறைரத் றிக்
கைல னிக்கு மிடமான தாேலெயன்
கனதனத்ைதக் க தி ன்றன்
மைலயெமன்ன வ கிைறேயா மைலயமன்
ேபாெவன ம் வைக ெசால்வாேன.
-----------த
இராகம் ேதா

- ஆதிதாளம்.

பல்லவி.
ெதன்றேலவந் சீறாேத - ன்-ேசதிநானறிேயேனா.
அ பல்லவி.
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நன் நன் குன்ைற-நாகக்குமரெரந்தன்
நாதராய்வாி-ேல ெசய்குவாய் (ெதன்றேல)
சரணங்கள்.
1 அகத்தினிலீ ல்ைலெயன்
மகத் வங் ெகா வந்தாய் ெதன்றேல.
ெதாகுத் ப் விேயா ந்தன்
கத்ைதப் பார்த் ப்பார்த் த்
த் ெவன்ன நிதந் ப் ம்ெபற் நாணாத (ெதன்ற)
2 காேல நீமதத் தாேலெயன் ன்
க கிவந் வந்
காேத
ேயலேவெயன தல்குற் ேகாலவர க்குன்ைன
இைரயாக்கி வன்ெறன்
வைரவாய்க் கு ெகாண்ட (ெதன்ற)
சுற்றிச்சுற்றிவந் ெமத்தச்சினந் சீறித்
க்காய்ேமா கிறத க்காேமா
ெவற்றிமயிேல
த்ைதயெரைனக்கூ
ேம ம்ேவைளயில்வந் லாவி விடாயாற் வாய் (ெத)
வி த்தம்.
மா டேன பணியாரந் த ெந மால்
ம கன்மயின் மைலயில் வா ஞ்
ேவவலன்ேம லாைசெகாண்ட ேமாகினிெதன்
றைலப்பழித் த் ேதமா ெவன் ங்
காவி
ங் குயிேலயங் கமிலான்சின்
னத்ெதாழஞலாய்க் க தி வந்
கூவிெயன்ெசய் வாய்ெபாிய தனம்ெபா த்த
ெவைனெயன ங் கூ வாேள.
-----------------த
இராகம் ேமாகனம்-ஆதிதாளம்.
பல்லவி.
குயிேல உனக்கிந்தக் ெகா ைமேய

ெச ங்--குயிேல.

அ பல்லவி.
மயிலாகிய குன்றத்தயிலாெனைன ம --வயிேல நீெசய் ம்
பயிலாவெதன் ெசய் ங் (குயிேல)
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சரணங்கள்.
உன்னி ன்னிக் கூ ங்குயிேல கூவி
ெயன்னப*லைன*க் கண்டாய் குயிேல
சின்னமாக்கினவன் றன் டெமாழி ேகட் ச்
சினந் கூ கிறா ன் கனந்தா ெனன்னேபா (குயிேல)
ெகா யதிடம் வளர்ந்த குயிேல--இந்தக்
ெகா ய த்தி கற்றாய் குயிேல
யாக நீவந் பி வாதஞ் ெசய்யாேத
ெசான்ேனன் ெசான்ேனன் என் டன் பைகயாேத (குயிேல)
மாமின் சிகண் மைலக் குயிேல--குமார
சாமியிேதா வ கிறார் குயிேல
ேதமாமல ேராைடந்
மாாிெபாழி கன்னற்
சிந்தைன ெவல் ெமன் சிந்தைன யறியாேயா (குயிேல)
வி த்தம்.
வாைலயிேல சூர்த ந்த சிகண் மைலக் குகன்மார்பில் வாழ்க தம்ப
மாைலயிேல மாைலைவத் மாைலயிேல மதியாேல மதிமயங் குங்
காைலயிேல யிரதெமனக் க கி ற் வ மதைனக் க கி மங்ைக
ேவைலயிேல ேவைலவிட்ட ேவள்வாிெலன் ெசய்ைவெயன விளம் வாேள
----------த .
இராகம் சாேவாி--ஆதிதாளம்.
பல்லவி.
மன்மதப்பயேல ெயன்வல்லைம அறியாேயா
வந் நிைல நற்பாேயா.
அ பல்லவி.
நன்ைமத ஞ்சிகண் யின்மைலச்சிவகு
நாதெரைனச்ேசர்ந்தா ேல ெசய்குவாய்ேபாடா (மன்மத)
சரணங்கள்.
விற்க ம் பானெதன்றன் ெசாற்க ம் ைபக்கண்
மிக ந் தைலகுனி ேம--ெயன்றன்
நற்கண்சு ம்ைபக்கண் ன் விற்கண் க ஞ்க ம்
நா ெமன் பைதெநஞ்சிற் ேறாணா ெததிர்வந்தாேய (மன்மத)
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குைடயாகிய மதிெயன் சைடநாகங் கண் டலங்
குைறந் மைலவா ேயா ேம
க கி வ கின்ற ன் பைடகெளல்லா ெமன
கணமாம் அல்லா ேவேறகுணமாம் பைடக ண்ேடா (மன்மத)
காற்பலத் ேதேரறி யார்ப்பாித் ேதா வந்ெதன்
க த்ைத
க்கி நின்றாேய
பார்ப்ேபா மினிேமற்குன்ைற ேவற்பர னிங்ேகவாிற்
பஞ்சபாணாநீ ங் ெகஞ்சவல்லேவா ேவ ம். (மன்மத)
வி த்தம்.
ஞாயிெறனத் திங்க றச் ெசவ்வாயம் தனத்த
னங்கன் வத்
யவியா ழங்ைகெதாடாள் ெவள்ளித்தா லத்தின
ணாள் ெபற்ற
தா ேம ச*நிதமினாள் மயலானா ெளன் குன்ைறச்
சாமி பாற்ெசன்
ேறெயன ேநயெமலாஞ் ெசால்ெலனேமா கினிசகி ன்
னியம் வாேள.
----------த .
இராகம் ஆனந்தைபயிரவி--ஆதிதாளம்.
பல்லவி.
ெசன்றிப்ேபாெதன் ேசதிையச்
ெசால்வாேய ெசால்லச் ெசல்வாேய
அ பல்லவி.
தம் கழ் நாதன் சிகண் மைலப்
ண்ணிய ெர ஞ்சுப்பிர மண்ணியர் ச கத்தில் (

)

சரணங்கள்.
விண்மதி யாெலந்தன் ெபண்மதி யான
ெமத்த மயங்குெதன் த் த் ைரயவர்
தண்மதி யானனங் கண்மதி யானனந்
தாலத்திற் பாெலா ைவத் தாலத்தி ஞ்ெசல்ேலேன (
பன்னீர் ெகாதித்தி ம் ெவந்நீ ராகுேத
பாகிைல மின்ெசால்லாய் பாகிைல ம ந்ேதன்
பன்னீர் காங்ெகாடவள் ெவந்நீர் தடவிலப்

)

27
ைபந்ெதா க்கு மாரனம் ைபந்ெதா க

ல்ைலெயன்

சங்கம ைலகடல் ழங்கம ைலவாகிவி
தனத்த ந் ெமன்னி தனத்த ந் திச்ேசரேவ
ெசங்கம ைலவள ந் ங்கம ைல ய ஞ்
ெசவ்ேவைளக் கண் இவ் ேவைளத ணெமன்

(

(

)

வி த்தம்.
கதிசுரபிக் குலங்கைளத்திண் குவெட த்தங் கனந்த த் க்
காக்குங் ேகா ம்
விதிசுர ந் திகுமார்க் கிைவ ைரத்தந் தார்ெகாணர்ைவ
மின்ேன ெயன் ம்
மதிசுரத ேமாகினிெசாற் ப சகிெசன் றனள்பின்மயி
லசலத் ேதாங்குந்
திசுரசங் கிதநடனத் ெதா குறமின் வ கிறசுந்
தரஞ்ெசால் ேவேன.
--------------அகவல்.
சிைலெயன ேம ச் சிைலயிைன வைளத் ங்
கைலெயனப்
ாி கவின்றரப் ைனந்
ெவள்ளியங் கிாிமிைச ேமவி ைம டன்
உள்ளியங் குவைக ெயா
ற் றி க்குங்
காைலயி ைமதங் கணவைனப் பணிந்ேதார்
பாலக னினி பா த் லகின்
த்ெதாழி யற்
ைறய ள் ெச ெமனச்
சத்தியிற் பாதிதைனெயா பாகம்
ைவத்ெதா பங்ைக மக
வாக்கி
ாிய யெபல விசாகன் குகெனனப்
ேபாிைவ ைனந்திப் ெப ம் வ னங்கள்
சி ட்
தலவாஞ் ெசய்விைன ையந் ந்
ெத ட் நடாத்ெதனத் ெதன்கயி லாய
நகத்திடப் பாேலார் நல்லகந் தகிாி
யக*த் ைற ெயன்ேற ய ளிவா கனமாய்
மயிெலான் ற ள ம் வரமிைவ ெபற்ேற
அயிலவ னினிதாங் கமர்ந் லகத்தில்
ேயாகநீர் வாக சிதராய் மன் ஞ்
சாகத் தீவிற் றனியர சா ஞ்
சூரன் த ய ைணவர் வ ந்
தீரமாந் தவசு ெசய்திட ெவன்ேற
காஞ்சி வனத்திற் கனதவம் ாி ம்
வாஞ்ைசைய ேநாக்கிய வாறி ெவன

)
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மா மய மயி டம் வ த்தச்
சீலமார் குகைனச் சிகண்
மிைறஞ்சி
ெயன்ன ம் பதவி்க் கிட றா வா
நின்ன ள் யான்ெபற நீெசெயன் றிரப்ப
நன்ெறன விரங்கி நாதன் க ைணயாய்க்
குன்றன யச்சூர்க் ெகாற்றவர் தம்ைம
வரவைழத் த கினில் வளர்பத மளித்திட
நி ப மந்ெநறி நில
நாைளயில்
அண்டவா பாணனவ் வரசைர ேநாக்கிக்
ெகாண்டன்ேம னிய ங் குல ேவதா ம்
ேசந்தன் வாகனஞ் ேசவற் ெகா ெயன
வாந்தைக ெபறெவன வாைசமீக் ெகாண்
நீ
ம் பதவிைய நீக்கினா ெரன ஞ்
சூர ம் ெவகுளிெநஞ் சுைடயரா
நாள்
அாியயன் கயிைலவா ழண்ணைல யிைறஞ்சியக்
கிாியினார் குகன்ம ங் ெகய்திவி சாகன்
ேதசிகங் கண் ெதாிசைன ாிய
வாச னவரவர் வாகன நி த்திச்
சன்னிதி க ஞ் சமயமி ெதன்ேற
ன்னிேய கபட பாயம தாக
அசுரர்கண் மயி டத் தன்ன ங் க ழ ம்
ஜெபலம் ேபசுெதன் கலச் சிகண்
ஞ்
சினத் ட ெனதிர்ந் ெசயக டைன ம்
அைனத்ைத ம் வி ங்கிய தறிந் வி சாகன்
ெவகுண்ட சுரன்றைன ேமதினி யதனிற்
றகு ன் பிறவியாய்த் தானைம ெயனவிச்
சாபமீய்ந் ெதழின்மயில் தன்ைன ம் ெவகுண்
நீப மீதி னிலவிய பாண்
ேதச மதனிேல ெசழித்தபன் னான்கு
வாசமாந் தலங்களின் வளந்த ம் த் ர்
அ த்த குணதிைச யார்ந்தேயா சைனயின்
அ த்த த் தரசவா ரணியத் ன
மீ நா ைறகேவார் ெவற்ெபன வாகுதி
ேபாதிெயன் ைரப்பவப் ேபாதினிற் ேபாந்ேத
மா றத் ேதான்றிய ம ரமா மைலயான்
பாற்கட ல தி ம் பார்க்கவின் ன தந்
தீர்க்கமாய் நிைற ந் ேதனா ைடயான்
த்தடங் குைட ம் ைவயர் கத்தின்
காந்திைய மதிெயனக் கமலங்கள் குவிதரக்
ெகாங்ைகைய நாணிக் குவிந் ெகா குெதன்
றங்கைத நகுதல்ேபா லாம்ப மலர
அளிெயலாம் வனிைதய ரானனங் கைளேய
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நளினெமன் ேறமன நா வந் தார்ந்திட
நாசிையச் சம்பக நம்பைக யி ெவன
ேயாசைன யாய்ெவ ண் ேடா ேய ங்கா
வடவியிற் க்கியம் மலர்ேமல் ழ
மட
மலர்த்ேதன் வழிந்ததி டேன
மிகுந் வா னரங்கள் விைச டன் குதிெகாளத்
தகர்ந்தி ங் கனிகளிற் றங்கிய நற
நித்த ங் கழனியி னிைற றப் பாய்ந்
நித்திலங் ெகாழிக்கு ேநமநன் னாடன்
நில பன் மணிக ணிைறத்திைழத் தி வா
ல மா டங்களி ெனாளிபரப் தைலக்
கதிேரான் கண்
மதிேயா ெவன ம்
மதிேயான் கண்
கதிேரா ெவன ம்
ேசாபிதமான சுவணெவற் ேபாெவனக்
ேகா ர ந்திகழ் குன்ைறமா நகரான்
அஷ்டெகஜ ெமட் நிைல விட்
றிட் வாய்
விட்டல றிடக்கு
ம் ெவள்ைளவா ரணத்தான்
அணிகழ ல யி னானடஞ் ேசடன்
மணி
மிைச ாி மாமயிற் பாியான்
தடப்பந் தார் ைலத் ைதயலார் மயல்ெகா ங்
கடப்பந் தா ரங் கமழ்தர வணிந்ேதான்
அகமதிற் கனி ற் ற ெதா மனத்தார்
ெசகமயக் கி ைளச் சிைறயினா ல த் க்
கனகுரற் கூவிக் கதித ஞானத்
தினகரன் காட் ய ேசவற்ப தாைகயான்
ெகாண்ட
ேயெறனக் கு றிேய சதமகன்
அண்ட ஞ் ெசவி ட அதி
ம் ரசான்
ெநஞ்சிற் சடாட்சர நிைனந் சற் ந்ெதாழா
வஞ்சைரக் காலர்ைக வசஞ்ெசயா ைணயினான்
தீ ெசய் சமணைரத் ெதன்ம ைர தன்னிேல
வாதினால் ெவன்ற ள் ம ரகிாி நாதன்
உைரநற் றமிழ்க்கவிஞ க்கு கி ேவ னால்
வைரையத் ைளத்தி ம ரகிாிநாதன்
ப மீ ெபாங்கிவ பாைவ ஞ் சுவறேவ
வ ேவைல ேயவிய ம ரகிாி நாதன்
அழல்விழி த ம்ெபாறிக ளாெறனப் ெபாய்ைகயினின்
மழைலவ வாகிய ம ரகிாி நாதன்
கைலயி யர் தமிழிலக் கண ைரக் க ம் வழிைய
மைலய னி வர்க்க ண் ம ரகிாி நாதன்
மதிப தி திைசமாறி வாி
ைர வ வா
பதியாிச் சந்திர பதிைய நிக ராக ஞ்
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ேசடன்
கி கிெடன் றாடெவ
கள்வான
ட மி ரவிமா ேமாடவழி யிலதா
றத்தணத ணத்திமித தர்ச்ெச த ெச தெச
தத்திமிதிதிமித திமிதெவன நிர்த்தெமா ெவற்றிெகா
தாவிேய ரெமா லாவிேய ேச ல
வான்ற க் குலமைவக ளீன்றநற் கனிகள்பல
தான்றகர்த் ததனி ழி ேதன்றிைரப் னல்கெளன
ஞ்ெசாாிய மிஞ்சிேய யஞ்சிலர்கள் ெகஞ்சேவ
தாியலார் மகுட
தவி ெபா யாகேவ
பாிநடாத் தியெசய பராக்கிரம சா
வங்கர் க ங்கர் ெத ங்கினர் ெகாங்கணர்
மகதர்கள் குகுதர்கள் கழ்த ெசகதல
மன்னிய வரச மின்னிய திைறெசய
மா ாிைச சூழ்குழந் தா ாியின் ேமவியாபிர
தாபமத பகிாி தீபெமன ேவபிரபல
மிகுநமசி வாய கின் மகெனன ேமன்ைமெப
ெசகதலந ராதிபதி சுகுர் தகுண சாலநிதி
ேமதினிைய யா ெமா ேவண் த் விைசயரகு
நாதக்க ாிவல்ல வப்ெபாிய ைடயார்வ
சீகரசு பாகரசு சீகரகு ணாகரன்
ெசங்ேகால்ெப ங்கனக சிம்மாச னதி கழ்
மங்காம யர் த் வ கநா ேகந்திரன ள்
ேபாசெனன வ ெமங்கள் ேபாதகு சாமிமக
ராச க் க ள் ாிம ரகிாி நாதன்
கல்வியறி வாகமக் கட்
நி தான ம்
நல்வைகப் பயைனநிதம் நா யெமஞ் ஞான ம்
தன்மேம ெஜயெமன் சார்ந்தசிந் தைன ம்
நின்மலர்ப தாம் ய நிைனக்கும்வந் தைன ம்
னித ங் கன ம் ெபா ந்தி ெயஞ்ஞான் ம்
நனித தி வண் ணாமைல யாதின
ைசவசித் தாந்தமா தவநிைறந் திலகுந்
ெதய்வசி காமணித் ேதசிகர் வரன் ைற
ெபற்றெமஞ் ஞானசுப் பிரமணிய ெரன்
நற்றவ கு ைவெயந் நா ம் பணிகுேவா
னங்கயற் கண்ணாட் கதிேமாக நாதெனன்
சங்கர னித ந் தைழக்குங் கூட ம்
ேயாகம் பிாியா ளத்திற் கு ெகா ம்
பாகம் பிாியாள் பதிமங்ைக பாக ம்
மீனிற் ெபா விழி ெமல் ய ெலன் ந்
ேதனிற் ெபா ெமாழி ேத க்ர நாக ங்
கால வ கக் கட
மயிலார்
ேவலணி ங்கர ேவ ெமந் நா ம்
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நம்பிரா ெனன்னவிந் நானிலந் ெதாழவளர்
ெதன்பிரான் மைலெயனத் திகழ்சிவஸ் தல ம்
அவகாமி யந்தைன யகற்றிஞா னந்த ஞ்
சிவகாமி யம்பிைக தி த்தளிம ேகச ம்
நயன தைலவயி ரவ ர்த் தி
யர்
ெசயமிகு
ைவ ஞ் சிவத ம ாி ஞ்
ெசங்கதிைர நிகர்ேவல் சிறக்குங் கரத்தண்ணல்
ங்கமைல டெனழில் லங்குேத னாட்சிவாழ்
தல டன் சீ ல ச ர்ேவத மங்ைகெய
மிலகுதல டேன யிைசந்தெவ தல ேமன்
ேம ந் தைழத்திட ேமன்ைமெப மதிகார
சீலந் தாித்த ள் சிவக்ஞான ேபாதகன்
ஆழிசூ லகின்மீ தார்குன்ைற நகாி ம்
ஊழிெதா மழிவிலா ேதாங்கு கழ் ண்யநிைல
நிற்கட் ெமன்ேற நிைனத்தல்ெசய் ெதழில் குல
கற்கட் மட ங் கவின்றரப் பிரதிட்ைட
ெசய்சபா பதி னி மதிக்குமதி கியாய்
ெமய்வசன விஸ்தார ேவலா ேதந்திரமக
ராசாிஷி தா ெமந் நா ந் தைழத்ேதாங்கும்
வாசற்க விஞெனன வாிைசெபற் யர்மகிைம
நித்த ம் ெப வாணி தாசெனன வ
ர
பத்திரக் கவிஞன் பகர்ந்தகுற வஞ்சியின்
பாமாைல சூ ய ள் பா க்கு நீதன்
மாமாைல யன்ெறா ம ரகிாி நாதன்
ப வைலப் பா ப் பாி ட னா க்
கனமலர் சூ க் கவிழ் கண்ணா
கக்கத் தி க்கிய கனகுறக் கூைட ஞ்
சிக்ெகன ம ங்கிற் ேசர்த்த பட்டாைட ங்
கண்டார் கழ ம் வண்டார் குழ ங்
க ம்
வ
க ம்
வ ங்
காியின ம ப்ைபப் ெபாியெபா ப்ைபக்
கதிர்ெபாற்கு டத்ைத மதன்மகு டத்ைதக்
கஞ்சநற் ேபாைத வஞ்சகச் சூைதக்
ைகத்தா ளத்ைதக் க ந்திடங் ெகாண்
பைணத் த் த த் ப் ப த் க் கனத் த்
ைணக்கச் சைணத் ச் சுவர்க்கெம நாமமைத
ேயந்திய தனத்தி லங்கு த் தார ம்
மாந்தர்கள் ெதாட ம்வசனவிஸ் தார ம்
ஆ ைல ெயன ம் ைமந்த தர ஞ்
சாலேவ பவளந் தைனநிக ரதர ம்
அன்னெமன் னைட ம் அரம்ைபேநர் ைட ம்
பின்னலார் சைட ம் பிறங்கு கி ைட ஞ்
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ெசவியினிற் குைழ ஞ் ெசங்கா வைள ம்
நவமணி யிைழ ம் நன் கக் கைள ஞ்
சங்கிைண கள ஞ் சசிவகிர் குள ம்
அங்கச ள மாைசெகாள் வள ம்
நிதம்பப் பண ங் நிைறசற் குண ங்
கதம்ப மண ங் கனககங் கண ஞ்
சன்ைன ம் பயி ஞ் சாற் ைரக் குயி ம்
வன்னெமய் மயி ம் மனங்களிப் ெபாயி ம்
பாடகச் சரண ம் பா வின் கிரண ம்
ஈ லா பரண ம் எவரந்தக் கரண ங்
கண் குறி விண் காமைன ெவகுண்
பண்ட மிரண் பார்ைவவாி வண்
கா ற்சி லம் கலகல கெலனப்
பாலத் திலகம் பளபள பெளனத்
தங்க வணிகள் தகதக தெகனக்
குங்கும ெகந்தங் கு கு குெமனச்
ேசகுெசந் தாிெசக தாிெசக தாிெயன
லாகுெகாண் ேடயபி நயத் ட ன த் ச்
ெசயங்கதிர் குன்ைறச் ெசவ்ேவண் மயலால்
மயங்கிட வஞ்சி மனத் ய ராற்ற
ெவயின்ம ெபான்னின் ேம ைவ நிக ம்
மயின்மைல வ குற வஞ்சிவந் தனேள.
அகவல்

ற்றிற் .

-------------அ சீர்க்கழிெந ல யாசிாியவி த்தம்.
பணங்காட் யாடரவக் ெகா யவிட
ெமனச்சீறிப் படேர கூறிக்
கணங்காட் ப் ெபா சூைர ெவன்றகுன்ைறக்
குகனாட் ற் கனகக் ெகாங்ைகக்
குணங்காட் க் குயில்ேபா ங் குரல்காட் க்
குயிேன ங் குழ ங் காட்
மணங்காட் யிரதிக்கு மணங்காட்
குறவஞ்சி வ கின்றாேள.
------------த .
இராகம் க யாணி-அடதாளசாப்
பல்லவி.
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வஞ்சிவந்தாள் மைலக்குற வஞ்சிவந்தாள்
அ பல்லவி
அஞ்ச ெலனத்தினஞ் ெசஞ்ச ரைணத்ெதா
மண்டர்க் க ளஞ்சி கண் க் குமரய்யன்
ரஞ்சி தக்கன மிஞ்சு கெழழில்
நாட் ேநமநன் னாட் ேலகுற (வஞ்சி)
சரணங்கள்.
நத் மிைளஞர்கள் நத் மழகுள்ள
சித்திர ைல ம்வி சித்திரேம
கத்தி யரள கத்தின் மலர்கண்
த்தி னிெதா ந த் ேவ வர் (வஞ்சி)
கண்ட தரெமா கண்ட சரம
கண்ட வர்கள் பிரைம ெகாண் டக்
ெகாண்டல் நிகெரழில் ெகாண் வள சி
கண்
யர்ேவ தண்ட ைனத்ெதா ம் (வஞ்சி)
கந்த ல சு கந்த வாைடமி
குந்
சு குந்தனார்
சந்த திெய ம்வ சந்த னணிமகு
டந்த ைனநிகர்கு டந் லங்க ம். (வஞ்சி)
----------ேவ த .
இராகம் நாதநாமக்கிாிைய--ஆதிதாளம்.
பல்லவி.
வஞ்சி ம் வந்தனேள--மைலக்குற
வஞ்சி ம் வந்தனேள.
அ பல்லவி.
மஞ்சுல ஞ்சிகண்

மைல

ைகயனித மிலகிய நாட் ல் (வஞ்சி)

சரணங்கள்.
ெகாங்ைகக் குடங்களைசந்தாட ம ைவ ண்
ெகாண்ைட வாிவண் கள் பாட அழைகக்கண்
அங்கசன்பணிந்ேதாட அதிக மய ைளஞர் மதியினில் நீட (வஞ்சி)
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அத்தர்கதம்பங்க ம் சி யின்னாைரெயல்லாம்
அம்ேமயம்ேமெயன் ேபசி
நித்தம் க ங்காசினியி ய ராிைவயாி மக ராசி (வஞ்சி)
ல்ைல ைகையந ைகெவல்லக் கஞ்ச ைறநான்
கேனாதிமம்ேபால ெமல்ல நைடநடந்
அல்ைலநிக நல்ல அளகமின் னார்மனத் ள்ளகுறி ெசால்ல (வஞ்)
வி த்தம்.
ெப குறி ெவண்ைண ண்ட பிறான்றி ம கனன்னா
ெளா கிர ஞ்செவற் ைப ம் ெபா ப த் ம் ேவலான்
கு கடம்பன் குன்ைற
கய்யன் கைழப்பா
வ குற வஞ்சிெசவ்ேவள் வாச ன் வளஞ்ெசால்வாேள.
-------த
இராகம் அசாேவாி--அடதாள சாப் .
பல்லவி.
வாச

வாச

வானவர்க்கு ேமன்ைமத ம் (வாச

)

அ பல்லவி.
ேதசுல ஞ் சிகண் மைல ெசழிக்குஞ் ெசவ்ேவண்
ேநச ட ெனந்நா ம் நில மணி வாச
(வாச

கர்
)

சரணங்கள்.
பிரணவமந் திரப்பயனின் ெப ைமதேன நி மலர்க்குக்
க ைண ட ைரத்த
ங் கட
ைற வாச
(வாச

)

த்தமிைழத் ெதன்ெபாதிைக னிக்குவ ம் ப
பேத
சித்த
ெமங்கள்கு ேதசிகெனந்நா ம்வளர். (வாச

)

பாண்டவர்கள் பைகத ந் பாராளச் ெசய்யவ ள்
ஆண்டவன்சி கண் மைல ஆ
கன் வாச
. (வாச

)

வி த்தம்.
மாதிவள ேமாதிவர மயின்மைலவா ழயிற்கரன்ேமல்
மயல்ெகாண் மின்னா
ேளதிவள ேமாதியதா ெரனமகிழ்ந் கண் ற்றி
யார்நீ ெபண்ேண
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ேசாதிவள ரா
கத் ேதான்றல் கழ் ெசாற்றாேய
லங்கு ன்றன்
சாதிவளம் யாதறிய நீதிவ வாதப
சாற்ெறன் றாேள.
வசனம்.
அேகா வரராய்ெபண்ேண நீயானால் ம ரகிாிவாசக ைடய
ெப ைமையக் கூறிவந்தாேய நீேயா ேதவரம்ைபேபால யி க்
கிறாய் நீயார் உன் ைடய சாதிெயன்ன நன்றாய்த் ெதாி ம்ப
ெசால் வாய் ெபண்ேண.
ஆனாெலன் ைடய சாதிெதாி ம்ப யாய்ச் ெசால்
ேகள யம்ேம
--------த .
இராகம்

கிேறன்

காாி--ஆதிதாளம்.

பல்லவி.
சாதி ெயங்கள்குறச் சாதி ேயநல்ல சாதிமற்றைர விசாாி.
அ பல்லவி
பாதிமதி தல் மாெதா பாகன்றன்
பாலெர ங் குன்ைற ேவலைரப்ேபாற்றிய (சாதி)
சரணங்கள்.
மைறயவர் சாதிையப் பார்த்தில லவர்
வாணியச் சாதியிற் ேசர்க்ைகயாம்
இைறவர்கள் சாதிையப் பார்க்கிலார்க்குேம
லாதவச் சாதிெயன் ேறற் வா ரம்ேம. (சாதி)
அட டன் காராளர் சாதி யஞ்சா
அ த்த த் டன்கட் ஞ் சாதியாம்
ப யிற்ேகா வசியர்கள் சாதி தான்ெமத்தப்
பட் க் குலமிகுத்த சாதியாம் அம்ேம. (சாதி)
தரணியில் வணிகர்தஞ் சாதி யா க்குந்
தனங்காட் விைலேபசுஞ் சாதியாம்
திரமாக ஆராய்ந் பார்த்தி ற்சூத்
திரச்சாதி கைடப்பட்ட சாதி யாமம்ேம (சாதி)
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ெயந்தன் சாதிக்கிைண ெயந்தச் சாதியாகி
மீெடன் நீநிைன யாேத சிவன்
ைமந்தெர னேவவந்த மா ரகிாிச்சுப்பிர
மண்ணியர்க் குாிைம டன் ெபண்ைணக் கட் க்ெகா க்கும் (சா)
வி த்தம்.
ேபாாினிற் கதிெராளித்த செபலன் ம க னீபத்
தாாிைனத் தாித்ேதான் குன்ைறச் சண் கக் கட ள் நாட் ற்
காாிய விதமாய்ச் சாதிக் கன ைரத் த
ம் ேவட
நாாிேய ங்கள் சாதி நடத்ைதையச் சாற் வாேய.
வசனம்.
அேகாவரராய் குறமகேள உன் ைடய சாதிவளங்ேகட்
மகாசந்ேதாஷமாச்சு உன்சாதியி ைடய நடத்ைதையச்
ெசால்வாய் குறமகேள.
ஆனால்ச்ெசால்
----------

கிேறன் ேகள யம்ேம.

த
இராகம் நாதநாமக்கிாிைய--ஆதிதாளம்.
கண்ணிகள்.
சாதி ைறெசால்லச்ெசால் றாயம்ேம-யினிச்
சாற் ேறன் சாற் ேறன் ேகள நீயம்ேம (அம்ேம)
ஆதியாந்ெதய்வக்குறச் சாதியம்ேம-ேவேற
யார்க்கும்வ ராெதங்கள் நீதியம்ேம (அம்ேம)
கூைடெதத்திக்குறம் ப த்தி ேவா-ெமங்குங்
கு யி க்கக்கு சி ல த்தி ேவாம். (அம்ேம)
சாைடயிேலெகான்னிப் ேபசிக்ெகாள்ேவாம்-ெமங்கள்
சாத்திரத்திலார்க்குங்குறி பார்த் விள்ேவாம் (அம்ேம)
க த்தச்ெசவத்தெவள்ைளத் திைனவிைரப்ேபாம்-காக்ைக
க குதின் ம்ேவடைர யி க்குைரப்ேபாம் (அம்ேம)
குறத்தி ளிக்கு க்கக் குறவைனேய-ம ந்
கு க்கச்ெசால்ேவாம ெகாம்பைனேய (அம்ேம)
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பின்ெனா சாதியி ம் ெபண்ெண க்ேகா-ெமங்கள்
ெப ைமயறியாாிடத் ைரெகா க்ேகாம் (அம்ேம)
யின்னெமங்கள் ைறெசால்
யாேத-கும
ேரசர்மீதினிற்ெகாண்ட ஆைசமாேத
வி த்தம்.
ஒ மைல மனதி றா வசுரன ங் கிச்சூத
வா ேயாைச
த மைல ம் பலமணி ந் தவழ்பரைவ யிைட ைளக்குஞ்
சாிைத கண்
ெச மைல ஞ் சிகிநகேவ ணாட்
ன்சா தி ைறெசாற்றாய்
தினம்நீ கண்
வ மைலயின் ெப ைம நின் மைலவள ங் குறமயிேல
வ த் வாேய.
வசனம்.
அேகா வாராய் குறமகேள உன் ைடய சாதிநடத்ைத
ேகட் மகாசந்ேதாஷமாச்சு நீயறிந்தமைல ம் அதி ைடய
வளங்கைள ஞ் ெசால் க்ெகாண் வ வாய் குறமகேள.
ஆனால்ச்ெசால்

கிேறன் ேகள யம்ேம.

மைல வளப்பம்.
------------த .
இராகம் ேகதாரெகௗளம்

பகதாள சாப் .

பல்லவி.
எந்தன்மைலக் கிைணெசால்மைல-எந்தமைல யம்ேம.
அ பல்லவி.
மந்திரச டாட்சரசி வாநந்த பாி ர்ண
சுந்தரச்சி கண் மைலச் சுப்பிரமண்ணிய சுவாமிவளர் (எந்த)
சரணங்கள்
தினகார்ம தி ம்வலஞ்ெசய் கனகமைல யம்ேம-ஒ
ெதன்னன்ெசண் னால க்கச் சித மைல யம்ேம
கனகதித ங்கயாலா யநகமைல யம்ேம அ
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காரணமாங் ெகாஞ்சமதிக் காரன்மைல யம்ேம-யம்ேம (எந்த)
அ ணகிாி ெய நாம கிரணமைல யம்ேம-அ
அன்னமறி யா மைல வானமைல யம்ேம
க
கி
ங்கேடா ரகிாிவளங்ேக ளம்ேம-அ
கைல னிக்கம் மணக்ேகாலங் காட் மைல யம்ேம யம்ேம (எந்த)
இந்நிலத்திேல ய ங் கன்னிமைல யம்ேம அதில்
எந்நா ங் ேகாளர்கு யி க்குமைல யம்ேம
வன்ன ள்ள பன் தமிழ் வல்ல னி வாழ்ெபாதிைக
மால்வைரைய ெயல்ேலா ங் கால்வைரெயன் ைரப்பாரம்ேம (எ)
வாலமதி தைனக்குழந்ைதக் ேகாலமதிக் கயந்தன
ம ப்ைபநிக ராகுெமன வி ப்பெமா சா ம்
சீலமதி மானினங்கள் சாலமதித் ேத ர்ந்
ெச மாைனத் தங்க ட குலமாெனன நா ம் ( எந்தன்)
அகத் ணிைனத் தவர்பவங்க ளகற் மைல யம்ேம உயர்
அண்டரர் னி ேவார்கள் தி ெகாண்டமைல யம்ேம
அகத்தியர்க்கு மகத் வமிகும் அாியதமிழ்ெதாியச் ெசால் ம்
அய்யென ந் ங்ககிாி அய்யன்
கய்யன்வளர் (எந்தன்)
வி த்தம்.
அங்கக னவைரவாட் மசுரைர யயிலான் மாட் ம்
இங்கிதக் குகன்மா ரத் ெதழினமைல வளங்கள்ேகாட் க்
ெகாங்ைகநீ நவிலக்ேகட் க் குளிர்ந்தனன் குறவர் ட்
மங்ைகேய ந்தனாட் வளஞ்ெசால் க் காட் வாேய.
வசனம்.
அேகாவராய் குறமகேள உன்
வாய் குறமகேள.
-----------

ைடய நாட் வளஞ் ெசால்

த .
இராகம் ேமாகனம்-சாப் தாளம்.
பல்லவி
எங்கள்ேநமநாட் வளம்ேபா-ெலங்குங்காேணணம்ேம
அ பல்லவி.
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ெசங்கமைல ேமவிவளர்

ங்கமைல ேவல யர் (எங்கள்)

சரணங்கள்.
ேகாெதன ேமா வ மாத ட ஓதிையச்
சூ ெபா ெமன்ப ப ேயாதர யம்ேம (எங்கள்)
ண்டகத்ைத யண்
ற்ற வண்டரன்றிேய ட்ட
மிண்டகத்தின் வண்டாில்ைல விண்டலத்தி ம்அம்ேம (எ)
அ ம்ெபா ைளக் கன்னமிட வி ம் வரல் லாெலா வர்
ெப ம்ெபா ைளக் கன்னமிட வி ம் வாில் ைலயம்ேம (எங்)
ேசற்
க வைலயன்றி ேவற்ெறா க வைலயில்ைல
நாற்றிைச ம் ேபாற்றியேத னாற்றிெனழி ேல ைடசூழ் (எ)
வி த்தம்.
அமத்திேய வாேனாரஞ்ச லாற்றி ம் ெபா ப் த் தம்பாற்
சுமத்திய ைகயன்குன்ைறச் சுப்பிரமண் ேயசர்நாட் ற்
சமத் ைரத் தைனநீகண்ட தல ணர்ந் தைவெயல்லாேமா
திமத்தியல் நைடயாய்ேவடச் சி மிநீ யியம் வாேய
வசனம்.
அேகாவாராய்குறமகேள உன் ைடய நாட் வளங்ேக
ட் மகாசந்ேதாஷமாச்சு நீயறிந் வந்த ெதய்வஸ்தலங்கைள
ெயல்லாம் ெசால் வாய் குறமகேள.
ஆனால்ச்ெசால்
----------த
இராகம் ெபலகிாி

கிேறன் ேகள யம்ேம

பசாப் தாளம்.

பல்லவி.
அறிந்த ெதய்வஸ்தலங்க ளதைனக் ேகள

யம்ேம நான் (அறி)

அ பல்லவி.
சிறந்த கழ்ேசர்குன்ைற ெசவ்ேவன்நாட்டம்ேமநான் (அறி)
சரணங்கள்.
கனைதத மபாண் யிற் கதிக்குங் கூடற்பதி ம்
னித ல தி ப் னல்ைவ குற்றால டன் (அறிந்த)
நீ
கழாப்ப
ேரடகந்தி ெநல்ேவ
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பாடல்ெப ராமீசம் ஆடாைன டனின்னம் (அறிந்த)
வரங்குன்றா த ள்தி ப் பரங்குன் ற ஞ்சுளிைக
சரங்ெகாண்ட ெகான்ைறவனத் திரங்ெகாண்ட த்
டன்
யாைனப்பவமகற் ங் காைனப்பதி டேன
கூனற்பிைறயார்ெகா ங் குன்றம் வண டன் (அறிந்த)
உத்தரேகாசமங்ைகத்தல மறிேவன்
உத்தரேதசத்தி
ள்ள தலங்களின் யான் (அறிந்த)
கு ந் ைறயரன்வாசப் ெப ந் ைறப்பதி டன்
தி ந் மா ர்ேவ தில்ைலசீ காழி டன் (அறிந்த)
இன்னந்ெதய்வஸ்தலம ேனகமறிேவனம்ேம
ெசான்னம ரகிாிெயன் ெசாந்தஸ்தலம் அம்ேம நான் (அறிந்த)
வி த்தம்.
மிஞ்சிய சமாிற்சூைர ெவன்றவன் மயினகத்தில்
ரஞ்சிதக் குமர ர்த்தி நாட் னிற் குறவர்மாேத
சஞ்சல மின்றித்ெதய்வத் தல ணர்ந் தெவலாஞ்ெசாற்றாய்
வஞ்சிநின் றலவிேசட மகிைமைய வ த் வாேய.
வசனம்.
அேகாவாராய்ெபண்ேண குறமகேள. நீயறிந்தெதய்வஸ்த
லங்கெளல்லாங்ேகட் மகாசத்ேதாஷமாச்சு உன் ைடயெத
ய்வஸ்தலமகிைமைய நன்றாய்ச்ெசால்வாய் குறமகேள.
ஆனால்ச்ெசால்
-------------

கிேறன். ேகள யம்ேம.

த .
இராகம் அடாணா--தாளம்

பக சாப்

பல்லவி.
தலமகிைமெசால்

கிேறன்ேகள யம்ேம.

அ பல்லவி.
கைல னி ம்பணியவ

கந்தேவ

கந்தகுன்ைறத் (தல)

சரணங்கள்.
அட்டரணசூர ட ெகாட்டமடக்கியகந்த
சஷ் ய ட் த்ேதாாிடர் விட்டகலநீங்கும் (தலமகிைம)

41
நித்தெமா தரங்கிாிையச் சுற்றிவலஞ்ெசய்ேவார்பவ
மத்தைன மகற்றிப்பர த்திவழிகாட் ம் (தலமகிைம)
மகரமதிப் சத்தில ரகரெவ ங்காவ வ
கிற ம்பாிசுகள்வ ம் பகர ம்ெபாற்சிகர ஞ்சூழ் (தலமகி)
சித்திர டன்மீனமதி உத்திர உற்சவத்தில்வ ம்
பத்த ளத்தி ந் கன சித் விைளயா ம் (தலமகிைம)
ரெமா கார் நிறம ரமிதழால்வகிர்ந்த
தீயமதிலா யவர் ேகாரவிைனதீ ம் (தலமகிைம)
அரவணிப்ெபம் மான ளவரவைணத்தம்ைம
வி
சிரவணைலத்த மகிைமச் சரவணப்ெபாய்ைக ஞ்சிறந்த (தல)
நா யந்தத்தீர்த்தமதி லா யவர்ேகா ெசன்ம
நீ யகன் ம்விலகி ேயா நலஞ்ேச ம் (தலமகிைம)
சகலபவேமாசன சண் கநதி ைவயா ாியில்
அகமகிழ்ந்
ழ்கினவர்க் கிகபரசாதக ெமய் ம் (தலமகி)
கனத்தமயில்நகத்தி
ந் தைனத்ைத ங்காத்தளிக்கு
கைனத்ெதா
மனத்திெலன் ம் நிைனத்தைவெயலாங்ெகா க்கும் (தலமகிைம)
வி த்தம்
மின்னிய வயிலாற்சூைர ெவன்றவன் சிகண் ெவற்
மன்னிய தலத்தி ள்ள மகத் வ ைரத்தாய்ெகாஞ்சிக்
ெகான்னிய ெமாழிகள்ேபசுங் குறவர்தம் மரபிற்ேறான் ம்
மன்னிநீ யறிந்தவித்ைதப் பயெனல்லாமியம் வாேய.
வசனம்
அேகாவாராய் குறமகேள உன் ைடய ெதய்வஸ்தலவிேச
டங்ேகட் மகாசந்ேதாஷமாச்ச நீயறிந்த சாலவித்ைதகைளச்
ெசால் வாய் குறமகேள.
-------------த .
இராகம் மணிெரங்கு-ஆதிதாளம்
கண்ணிகள்
சாலவித்ைத ெமத்த ண் ேகள யம்ேம-நல்ல
சாதகவித் ைத ம்ரச வாத ண்டம்ேமயம்ேம
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ைகத்ெதாழி ெலைனப் ேபாேலயாரம்ேம-அைத
த க்க ேவாவினிெயன் ேசதிபாரம்ேம யம்ேம
ெகாக்குச்சிைன யிற்குயி
க்கச்ெசய்கு ேவனம்ேம
குக்குட ம் வாரணமாகக்கழ ேவன் ஒ
ைகக்குேள கடைலய டக்கச்ெசய்கு ேவன் ெவகு
கா டவித் ைத
ண் பார யம்ேம யம்ேம
ேவங்ைக மிங் ேகபணிெசய்
ங்கிடச் ெசய்ேவன்மத
ேவழ ந் ம் பியாகவிந் நாேளெசய்குேவனம் ேம
பாங்குடெனட் வைர ந் தாங்குேவனம் ேமஅந்தப்
பச்சிைல
ைகெவகு உச்சிதமம் ேம யம்ேம
ஆைனயிட பேமற நாேனெசய்குேவ னம்ேம
ஆைமயிற்பா ங்கறக்க லாேமயம்மம்ேம யம்ேம
வானமதி ேலகிமீள நானறிகு ேவனாட்
வஞ்சியர்நி ைனத்தகுறி ஞ்ெசா ேவனம்ேம
சாந்தமாய்ம ைவக்ைகயிேலந் ேவனம்ேம எைனத்
தப்பியவித்ைத
ண்ேடா ஒப்பியம்ேம யம்ேம
ேவந்தர் கழ் மயின்மைலச் ேசந்த ரம்ேம ெயற்கு
மிஞ்சிப்பசிக்கி ெகாஞ்சங்க ஞ்சிவாரம்ேம அம்ேம.
வி த்தம்.
தாைதவாய் ைதத் நிற்பத் தக்கமந் திரங்கன்னத்தி
ேலாைதயன் குன்ைறேவலர்க் குாியநாட் னிேலவித்ைத
யாைத ந் ெதாிந் ேவட ரகத்தினிற் லங்குந்ெதய்வக்
ேகாைதேய ெயன ெநஞ்சக் குறிப்பறிந் ைரெசய்வாேய.
வசனம்.
அேகாவாராய் குறமகேள நீயறிந்தசித் வித்ைதகைள
ெயல்லாங் ேகட் மகாசந்ேதாஷமாச்சு என்மனதிேல நிைனத்
தி க்கிற குறிையச் ெசால் வாய் குறமகேள.
ஆனால்ச் ெசால் கிேறன் ேகள யம்ேம
-------------த
இராகம் கனடா-ஆதிதாளம்
கண்ணிகள்
சாந் பன் னீர்கலந்
கு-ெகாண்
தைரயிற்ச திரமாக ெம கு
வாய்ந்த சித்திரமாய்க் ேகாலமி கு=ம
மலர்ப்பந்தற் ேசா ைனயாய்க் ெகா கு
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ெசங்க ம் பாெலங்க
நிைரத் க்=குளிர்
ெசவ்வாைழத் ேதாைககைள நி த் அம்ேம
ெதாங்கியகுஞ் சம்ேபாேலமங் ெகாத் க்=ெகாண்
ேதாரணங் கட் யலங் காித் அம்ேம
பிள்ைளயாெரான் மஞ்சளினாேல-நீதான்
பி த் ெம கினதின் ேமேல
ெமள்ள ம்ைவத் திடற்கு ேமேல-மலர்
ேவண் ம ச் சைனக்ெகா க் காேலஇன்னஞ்
ெசால் ேறன்ேக ளம்ேமபணி யாரம்-வைட
ேதாைச த லாயபல காரம் அம்ேம
ெவல்லம் அவற் கடைலசிங் காரம்-அைத
மின்ேனெகாண் வந்தி ப சாரம் அம்ேம
பச்சாிசியிற்கல்லாஞ்சு பார்தி -கு ணி
பதக்ெகள் ப் ெபாாித்ெதாக்கச் ேசர்த்
இச்ைசயாய்ெவல் லப்பாகத்தில் வார்த் த் ேதங்கா
யிைன ைடத் த்ேதாடறப் ேபர்த் அம்ேம
ெபா ப்ெபா யாய்ந க்கிக் ெகாட் -அவற்
ெபாாி ங்ெகாண் வாெரண் தட்
வடக்குவாய்ச்ெசல் க்கும் ெபாங்க ட் க்-குடத்தில்
ம
ம்ைவத் க்குட்
ம் ெவட்
நிைர நாழி மீ விளக்ேகற்றிப்-பசுவின்
ெனய்ையவிட் க் ெகாண் வந்தால் ேநத்தி
குைறவில்லா மேலெயன்றன் சாத்தி-ரத்தின்
குறிையயறி யலாம் பிரார்த்தி
தாம் லந்தக்கைணசாம்பிராணி-ெயா
தாம் ரத் தகெடான் பாணி
ேமம் லத்
மிந்தி ராணி-கூட
ெமச்சுெமன் குறிதான்ெவகு திராணி
இத்தைன ங் குைறயாமல்ச் ெசய்ேய-உந்தன்
இைதயத்தி னி
தி ைவேய அம்ேம
உத்தமிேய ந்தனி ைகேய-மன
ள்ளகுறி ெயல்லாஞ்ெசால் ெமய்ேய
வி த்தம்.
தட ட னி தராவி தைனத்தி க் கரத்தின்ேம ம்
திட டன் பி யாற்றாக்கிச் சிகண் ேச வ மாய்க்ெகாண்ட
கட டன் குன்ைறேவடக் கன்னிநீ ெசான்னெதல்லாம்
அட டன் ெகாணரந்ேதெனந்தன் அகத்
ங்குறிெசால்வாேய
வசனம்.
அேகாவாராய் குறமகேள நீ ெசான்னபிரகாரேம சகல
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பதார்த்த ங் ெகாண் வந் ைவத்தி க்கிேறன் இனிேமலா
வ என்மனதிேல நிைனத்தி க்கிற குறிையச் ெசால்வாய் குற
மகேள.
ஆனால்ச் ெசால்
------------

கிேறன் ேகள யம்ேம.

அகவல்
சிவன ள் சுதேன திாிவித மதேன
நவம ாிதேன நளினெபாற் பதேன
தி ம மகேன திாியம் பகேன
க மிப கேன க ாிதன் மகேன
ெத
ைர மனத்தினிற் சிறந்ததா ரகேன
அ
ைர ேதாைக ய விநா யகேன
அயின்மைல ெய
ர வசுரர்ேமல் வி த்த
மயின்மைல யினெவ ம் வானவர் ெதாழ ங்
கடாட்சமீய்ந் தன்பர் கைளத்தினம் ரக்குஞ்
சடாட்சரப் ெபா ளாஞ் சரவேணாற் பவேன
ஆரணப் ெபா ள்விசா லாட்சிபங் கினராங்
காரணப்ெபா ெள ங் காசிவிசு ேவசேன
ச ந்தர வல் நித் தந்தய ெவா ம
வ ந்தர ணியில்வ ம நதி யீசேன
சீதரன் ேசாதாி சிவகாம வல் நன்
மாெதா பாகெனன் மைலக்ெகா ந் தீசேன
கூளிேவ தாளியங் கூர்த்த சூலா தக்
காளிெய ம் ரமா காளியங் காளிேய
ெகாட்டமி
ட்டக் ெகா ம்ேபய்கள் ெதண்ட
னிட்
மலர்த்தா ளி ம்ேப சுரேன
மாதவ னரன ள் மகெவனத் ேதான் ம்
ஆதன மழகிய ெர மய்ய னாேர
க்கியமிகு ெசஞ்சடா னியாண் யப்பா
உக்கிரெமா தாணிய
ைற ங் க ப்பா
க ாிச ேகாதரன் கண்மணி ெயன ம்
வி கழ் ேவந்தப்
க்க ப் பய்யா
சந்தி ரப்பா சைமயக் க ப்பா
*ர சத்தமா தாக்கேள
ர்க்ைகசா ண் சுதினகா ண்
உக்கிரமா காளி ஓங்கார சத்தி
ெபாம்மகா ேதவி மிகா ேதவி
நம்மகா ேதவி நாடகாேதவி
அஞ்சனா ேதவி அ மந்த ராயா
ரஞ்சிதா ேகாபி ரண ர பத்திரா
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உங்கடம் பாதம் உளத்தில்நான் மறேவன்
மங்ைகதன் குறிைய வகுத் ைரப் பீேர.
வி த்தம்.
ெசா க்கு தியராங்குன்ைறச் சுப்பிர மணியர்நாட் ற்
க க்கு வைளக்ைகயாய்நின் காாியம் ெசயம்ெசயம்பார்
சி க்கு மயிற்கூச்சிட்ெடன் ேறகத்ைத ெயல்லாம்ேபாட் க்
கு க்கு ெதய்வம்வந் ன் குறிெயல்லாம் கூ தம்ேம
வசனம்.
ஆனால்ச்ெசால்

ேறன யம்ேம.

நீ நிைனச்சு வச்சகுறி ெயக்குநல்லாய்த் ேதா
நல்லாய்
த்ேதா
என்குறி கத் த்ெதய்வ ம் நல்லாய்வந்
ன்
னிக்கு உச்சுச்சூ உச்சுச்சூ அம்ேம அம்ேம அம்ேம ேகளற்றி
யம்ேம.
----------த .
இராகம் ேகதாரெகௗளம்--ஆதிதாளம்.
கண்ணிகள்.
நீ நிைனச்சுைவச்சகுறிேதா
அம்ேம
ேநமித்தகாாியெமல்லாந் தாமிதமில்லாேத யிங்ேக
நிமிஷத்திேலவரக்கா
அம்ேம
யானினிச்ெசால் ேறன் ேகள யம்ேம உந்தன்
அதிஷ்டேமயதிஷ்டம்பின்னார்க்கு ைனப்ேபா ண்ேடா
அவனியின் மாதாிற் ெசம்ைமயம்ேம
கிச்சுக்கிச்ெசங்குேதபல்லவிேய யிதின்
கிழக்ேகயி ந்ெதா ேபய்வழக்குஞ்ெசால் க்ெகாண் ேதா
கிட்டக்கிட்டவ குதிப்ேபா சீச்சீ
அச்சமில்ைலயதினாேலமாேத எந்தன்
அாியமனஞ்ேசாதிக்கவ
வந்தால்வரட் ம்
அதினாெலன்னேபாெவான்ெறண்ணாேத
ெசல்லக்ைகவைரயள்பார்க்கநீட்டம்ேம ந்தன்
ெசங்ைகயிற்ெகாண்டவைரேபால்மங்ைகயாிற்கண்டதில்ைல
ெசயஸ்தம்பம் நீயினி நாட்டம்ேம அம்ேம
ெவல்லப் பிள்ைளயாைரத் தி ெசய்யம்ேம நீதான்
வி ம் ங்காாியெமல்லாம் வ ம்ப யானவைக
மிச்சமாய்ச்ெசால் ேத ந்தன்ைகயம்ேம அம்ேம
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சங்குசக்கரேரைக தங்கம்ேம இ
தனேரைக டேனவிற் பனேரைககண்ட ேரைக
தங்கும்
டேரைக ெபாங்கம்ேம
இங்குன்கவைலையநீ தீரம்ேம நிதம்
எங்கள்குல ெதய்வெம ந் ங்கமைலேவல ைன
இப்ேபாேதயைணயவ வா ரம்ேம
சந்ேதகமில்ைலயினிப்பாரம்ேம ெயந்தன்
சாத்திரத்திேனத்திையயிம்மா த்திைரப்ேபா திலறிெயன்
சந்ததிக்குக்ெகாஞ்சங்கஞ் சிவாரம்ேம
ைமந்த ச்சிக்ெகண்ைணய ள் வாயம்ேம ெகாஞ்சம்
வாய்க்குப்பாதிச்ச குபாக்குப் கைலக்காம் ம்
வக்கைணயாெயக்கித்தினித் தாயம்ேம.
வசனம்.
அேகாவாராய்அம்ேம உன் ைடய கக்குறி ைகக்குறி
ெமய்க்குறி ம் பார்க்கிற ேபாேதநீநிைனச்சகுறி ெயக்குத்தாேன
ேதாணிப்ேபாச்சு நீநிைனச்சப க்குஉன் ைடய ஆைசநாயகரா
கிய ம ரகிாிச் சுப்பிரமணியக்கட ளார் உன்ைனக்கூ யைணயேவ
ண் க் கி ைபகூர்ந் ேசாபனவார்த்ைத ம் மணமா ைக ம்
இேதாவ கு சுகேமவாழ்ந் ெகாண் ர யம்ேம.
வி த்தம்.
மனதினிலன் ெபா நிைனத்த ப ம வ
மயின்மைலேவள் வ வா ெரன்ேற
தனெதா ெதய் வக்குறமின் கன்றகுறி
நிலவரமாஞ் சாட்சி யாகக்
கனைத டன்
ெசன்ற சகிமா ங்
கடப்பமலர்த் தார்ைகக்ெகாண்
வனிைதெய ம் அதி ப ேமாகினி ன்
வந்தினி வ த் வாேள.
---------த .
இராகம் ஆனந்தைபரவி--ஆதி தாளம்.
கண்ணிகள்.
மாேதநின் ைரயின்வழி ேதகி யான்ெசன்ற
வைகவிபர மியாைவ
வைக டன் ெசால் ேவேன
மாேதவ ேதவர்மயின் மீேதறிப் பவனிவர
ைமயல்நீ ெகாண்ட
ங் ைகவல் யங் கண்ேடேன
சுபேசாப னங்ெகாண் வ கிேறனீ
த் த்
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ைரச்சிெயன் ெசால்வதற்குக் குைறச்ச
ண் டாேமா
உபேதச கு வாகித் தாைததைனப் பணிவித்த
உம்பர்ெப மான்சன்னிதிச் சம்பிரமங்கள் ேகளாய்
சீதரன் ேபாலவளச் சிம்மாசனாதிபதி
ெதன்குழந் தா ாி ெசழிக்கவ நீதன்
தலம் ரக்குெமங்கள் ேபாதகு சாமிெய ம்
பதிெசங் ேகால்நித ம் ெபாங்க ட ேனாங்க
ஆதிெகா ங்கிாி தல் ஆ தல ங்கூடல்
அங்கயற் கண்ணிெசாக்க ங்க டன் வா ம்
ஊதியம தாகிய விழா ைசக் கட்டைள
உயர்பிரம
ம்வள ேமாங்கிடெவந் நா ம்
ைசவசித் தாந்தேவ தாகமம்வ ழா சிவ
சமயபாி பாலன்கி பாலகுண சீலன்
ெதய்வசிகா மணிெயன் ந் தி வணா மைலயாதீன
ேதசிக ைரக்கு ப ேதசவைக யா ம்
பரேதசி த்திைரயகு தார்விசா ரைணெப சு
பாஷிதசு சீலன்ேவ லா த ேயாகி
திரமா யியற்
ய ரதிகார சட்டங்கள்
ெச ம்ப நடாத்
த்தி ேயாகர்ெநறி யா ம்
காலகா லங்களபி ேஷகைந ேவத்தியெமா
கட்டைள வழாதியற்றக் கதிக்குஞ்சன்னி தானம்
மாலயன் த ேனார் வந் நிதந்ெதா ேதத்த
வரம்ேவண் வனவ ள் மகாசன்னி தானம்
ெதன்ேகா யாதிபதி ெதாண்டமா னார்ெச
ச்
சிக்காலக் கட்டைள சிறக்குஞ்சன்னி தானம்
*ன்காம ேக**ெவ ந் தி ப் னல்ைவ தன்ைமயர்ேச
னாபதிக் கு பணிப்ர தாபசன்னி தானம்
கார்த்திைகக்குக் கார்த்திைகபி ரார்த்தைனெசய் ேவார்நிைனக்குங்
*க த்தின்வழி ய ள் ாி ங் க த்தன்சன்னி தானம்
ர்த்திகர ேமன்ேம
க்கிய ட ண்டாக*
த்திய றார்க்க ள்சண் கவர்சன்னி தானம்
ச*ன்னிதியின் ைக*ேபாக ெமன்னெசால்ேவனினிய
ைதயேல நீயதிஷ்டசா ய மாேன
நின் ைடய மனம்ேபா மன்னவர்க்கு மி ந்தமன
ேவ*ச
கவிசு வாச ம் விலாச ங்கண்ேடேன
கண் சைம யம்பார்த் க் ெகாண் நின்ெனழில்ெசால்ேவன்
க த்தறிந்
கேநாக்கிக் க ைண ட ேனேர
வண் ம
ண் மயல் ெகாண் ள ந் தண்கடப்ப
மாைலதந் தா ைனப்ேபால் மாைல ங்ெகாண் டாேர
வசனம்.
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அேகாவாராய் *அதி பேமாகினிப்ெபண்ேண
ம ரகிாி
வாசகராகிய சரவேணாற்பவர், சண் கர், கார்த்திேகயர், கங்ைக
த்திரெரன் ஞ், சுப்பிரமணியக்கட ளார் உன்ேபாிற் பாி
ர்ணகிர்ைபயாய் உன் டன் கூ விைளயாட வ கிேறாேமன்
தி
ளம் பற்றிய ளிக் கடப்பமா ைக ந் தந்தார் வாங்கிவந்
ேதன் வந்ேதன் இந்தா வாங்கிச்சிரசின்ேபாில்த் தாித் க்ெகாள் வாய் ெபண்ேண.
மகாபாக்கியம் அப்ப ேயவாங்கித் தாித் க்ெகாள்

கிேறன சகிேய.

வி த்தம்.
இவ்விதஞ் சகிமின்கூறி யீய்ந்தனள் கடப்பந்தாைரச்
ெசவ்விதா ேமாகினிப்ெபண் சிந்ைதயின் மகிழ்ச்சி ெபாங்க
*வவ்விேய கண்ணிற்சாத்தி மார் றப் ல்கிேவட
ைமவிழி வஞ்சிக்கான வாிைசகள் ெசய்கின்றாேள
-----------த .
இராகம் பந் வராளி-அடதாள சாப்
கண்ணிகள்.
ெசன்ற சகிமின்னாள்-வந்
சுபேசாபனவசனஞ்ெசான்னாள்
காதினிலவ் ைசெகாண்
ன்னாள்த்-தவங்
ைகேமற்ப தமானதிந்நாள்
என் மனதி ன்பக் கண்டாள்-சகி
என் யிர்த் ைணயாெமனவிண்டாள்
மன்றலார்கடப்பந்தார்ைகக்ெகாண்டாள்-சிரம்
ைவத் மகிழ்ந்தனளெமாழிக்கண்டாள்
த் வர்ணச்ச ைகச்ேசைல-ரத்ன
க்குத்தி ேமாகனம்
அஸ்தகடக ந்தங்கேவாைல- த
லாபரணங்க ம்அன்பாேல
திற டேன வியிற்ேபேர-ெசால்லச்
ெசய்த ப்பிவள்கனசீேர
குறமினேனகினபின் ேநேரகுன்ைறக்
குகன்மங்ைகையவந்தைணந்தாேர
வி த்தம்.
ைமக்கண்மா தரைரக்* குன்ைற வள்ளல்வந்தைணந் நா
மிக்கமா மகிட்சியாக விளங்கிய வளஞ்ேசர்நாட் ற்
பக்கிகள்* பி க்குமான *ப வைனப் பிாி ங்ெகாண்
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சிக்ெகன ேவட்ைடயாடச் சிங்க
--------------

ந் ேதான்றினாேன

சிங்கன் வ கிற த
இராகம் பந் வராளி- பகதாளச்சாப் .
பல்லவி.
சிங்கன் வந்தாேன-ெக க்குறச்- சிங்கன் வந்தாேன
அ

பல்லவி.

சிங்கன் வந்தாேன ங்கமைலேம
மிங்கிதேவலாி லங்குநாட் ற்குகுறச் (சிங்கன்)
சரணங்கள்.
கச்ைசதைனக்கு க்கினிற்சல்லடத்தி க்கி
அச்சமற
க்கிெமச்சிமீைச
க்கி (சிங்கன்)
ெகாண்ைடக்கழகாய்க்ெகட் க் ெகண்ைட
மாற்கட் ச்
ெசாண் ேபசிப்பகட் க்ெகாண்டைவையயதட் ச் (சிங்க)
சிக்குவைலய த் ப் பக்கித்திரள்பி த்தி
டக்கள்ளிைனக்கு த் வக்கைணகள்ப த் ச் (சிங்கன்)
சுர லைகமதிக்கும் அரசவனங்கதிக்கும்
உாியகுன்ைறப்பதிக்கு மரைரநிதந் திக்குஞ் (சிங்கன்)
வி த்தம்.
தித்தி மன்பர்ெநஞ்சிற் லங்கிய தீபமாகக்
கதித்தி ம ரெவற் க் கங்ைகயன் வள நாட் ல்
மதித்தி ஞ் சிங்க க்ேக வற்ெறாழில் ாிந் பா க்
குதித் ன்னி நடந்ெதாய்யாரக் குறப்பயல் ேதான்றினாேன.
இராகம் ெசௗராஷ்டகம் -- ஆதிதாளம்.
கண்ணிகள்
(1) சிட் த்தட் ச்ேசவற்கூ ங் ைகயிற்ெகாண்
சிக்ெகனக்ெகாக்குப்பி க்க க்கூ ம்
வட்டமிட்டகண்ணிக்கா ங் ெகாண் சிங்கன்
வங்கணக்குறப்பயல் வந்தனேன.
(2) ப ங்கிஒ ங்கிக்கிடந்

ெமள்ள ன்னிப்
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பா ம்
ேபாெலட் ப்பாய்ந் நடந்
மதங்ெகாள் சிங்கைனத்ெதாடர்ந் ெசாற்ப ேகள்க்கும்
வங்கணக்குறப்பயல் வந்தனேன.
(3) ப க்கிச்சி க்கிப்ேபசிக் காட் னி ள்ள
பக்கிவர ஞ்சன்ைன ெயாக்கக்கீசி
வனக்கண்ணிவைல சி ேவட்ைடகளாட
வங்கணக்குறப்பயல் வந்தனேன
(4) தந்தனச்சங்கீதம்பா மயின்மைலச்
சண் கக்கட ளைரக் ெகாண்டா
மந்திரத்திலதிேமா ச் சிங்க க்ேகற்ற
வங்கணக்குறப்பயல் வந்தனேன.
வி த்தம்.
சிகிதைன மைலயாய்ச்ெசய் சிறக்குந்ேத *சிகனச்சார்வா*
சுகிதனக் குத நாணாய்த் ெதா த்தவன் மதைலநாட் ற்
சகிதமாய்ச்சிங்கன்வார்த்ைத தவறிடா தியற் ம்பாங்கன்
விகிதமாய் வர ம்ேவட்ைட ேமல்*மனம்*வியம்பினாேன.
------------த .
இராகம் கண்ைட - ஆதிதாளம்.
பல்லவி.
பக்கிவ குதய்ேய- கனேமா - பக்கிவ குதய்ேய.
அ பல்லவி.
தக்க கழ்ேச மிக்கம ரகி
ாிக்குமேரசர்த ைழக்கும்ேநமநாட் ற் (பக்கி)
சரணங்கள்.
ெசாக்குத்திரள்ெவகுவாய்த் திரண்ெடா
மிக்கச்ெசன் விகுவாய்ப் பரந்திேதா
ெபாக்கனேவந
க்ேகாட்ைடகீைழ
க்குளத்தண்ணீாில் க்குளித் க்கன (பக்கி)
நாற்றிைச ம்ஓ யிைரத
நீர்த்தடங்கள்ேத ப் பரந்ெதழில்
ஆத்தங்கு வயற் ேசற்றில் ந ஞ்சம்பா
நாற்றிென ங்கயல் பார்த் மகிழ்ந்தின்னம் (பக்கி)
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மண் ஒ க்காேல அங்கங்குதி
ரண் கடற்ேபாேல சாளிவயல்
அண்ைடயி ம்உய்யக் ெகாண்டான்சி வயல்
கண்டவய
ங் ெகண்ைடகைளத்ேத (பக்கி)
கட்டழகன்ெதாண்டமான் உச்சிக்காலக்
கட்டைளக்குத்தினந்தான் அவன்
திட்டஞ்ெசய்மஞ்சினிப் பட் அரண்மைனப்
பட் வயி
ங் கிட் யிேதாெவகு (பக்கி)
------------ேவ த .
இராகம் ன்னாவராளி--ஆதிதாளம்.
பல்லவி.
பக்கிேம தய்ேய பாரய்ேய--ெமய்ேய--பக்கிேம தய்ேய
அ பல்லவி.
ெதாக்கிேல ேவட்ைடக்காிகள்
ெமாக்கலா ெமாக்கலாமிேதா (பக்கி)
சரணங்கள்.
திக்ெகங்கும் கழ்ேசர்குன் ைறக்கு க்ேகாயில்பபண்ைணச்
ெசய்க்கு ல விக்கயற்க ைளக்குதக்கி ெமாக்கிக்கக்கிப் (பக்கி)
பண் லவியபிச்ைசப் பண்ைணெவறியன்வயற்
கண் லாவிய தண்ணிேலெதாைக
ெயண்ணிலாவைக நிண்ணமீனிேல (பக்கி)
பாங்குலவியசி மாங்கு வய னி
ேலாங்கியதன் மீன்கைளெயல் லாங்கவ

மாங்கு கு (பக்கி)

ேவ த .
இராகம் க யாணி-ஆதிதாளம்.
பல்லவி.
வந் ேச தய்ேய பரைவெயல்லாம் வந் ேச தய்ேய.
அ பல்லவி.
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வந் ேச தய்ேய சுந்தரஞ்ேசர் ங்க
மாம ரகிாிச் சாமிநாதர்நாட் ற்
ெகாந் ெகாந்தாகப்ப ரந்ெத ந் மீைனக்
ெகாக்குெமாக்கிவிக்கிச் ெசய்க்குள்க்கக்கித்தக்கி (வந் )
சரணங்கள்.
கார்த்திைகக்கட்டைளச் சாத்தேனந்தலழ
கானயிைடயேனந்தல் மீைனமிக ேமய்ந்
சாற் ஞ்சிவாிேயந்தல் சிங்கமங்ைகவய ந்
தைழக்குெநற் குப்ைபவயல்விளக்கும்ப ளச்ெசய்யி

ம் (வந் )

ஓங்கு கழ்நியமம் ஒகந்தாவய ல்விளக்
கும்பளமி மா நிலம் குந் பல
வான்கு ச்ெசங்கணி வய ல் த்தி விளக்கு
மானிய ெம மி மானிலந் தன்னி ம் (வந் )
இலகும்அரம்ைபகள் ெசலகிாீைடெசய்தற்
ேகற்றம ரநவ தீர்த்த ஞ்சிறந்த
உலக
ரணி நல ங்கண் பிள்ைளயா
ழிேயந் தற்ெப ச் சாளிேயந்த
ம் (வந் )
நீ
கழ்ேசர்கு க் காடன்வய ல்த்ேதவ
ேனாி டன்மணியத் ர்வய
ங்கஞ்சம்
நா ேமாிசுன்ன ேவாைடகுமிழியாங்குண்ைட
நத்தித்தத்திப்பற்றிச் சுற்றிக்கத்திக்ெகற்றி (வந் )
ஏ லாவியபி டாாிேயந்தல்விப்பிர
ேனாி டனி ம்ப ேனாிகு ம்பன்வயல்
வாாிேநர் வைலய ேனாிமீைனக்கண்
வாஞ்ைச ேதாஞ்சு சாஞ்சு பாஞ்சு ராஞ்சு ேமஞ்சு (வ)
மாபழனஞ்ேசர்சிந் தாவ ேயந்த ம்
ைவய்யா ாிக்கண்மாய்ச் ெசய்யவய
ஞ்
ேசாபிதமாம ரா ாிக்கைரத்ெதன்னந்
ேதாப்பின் றாப் வாய்ப்
ப் றாப் றாப் ள் (வந் )
மாரணசூரசம் மாரெகம்பீரகு
மாரசாமிவாழ்ம ரநாகநாட் ற்
கார் யல்ேபால்பக்கி ேசரவாைடப்ெபா ையக்
காற் ப்பார்த் த் த்தச் சாத் க் ேகத்தவாத் ம்
----------ேவ

த .
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இராகம் ேதா

பகதாள சாப்

பல்லவி.
ேபசாதய்ேய அய்ேயெபா ெபா
ேபசாதய்ேய அய்ேயெபா ெபா
அ

சற்ேற ெபா ெபா
சற்ேற ெபா ெபா

பல்லவி.

ேதசுய ஞ் சிகண் மைலச் ெசவ்ேவள் தன பண்ைணச்
ெசய்கேளாரத்தில்வந் ேச
பக்கி
ேக
மீைன வா
ேவட்ைட ேந
ெபா (ேபசா)
சரணங்கள்.
கூ ேய பக்கிகள்ராகம் பா க் கயைலத்ேத நா ப்
ப
கழ்குன்றாக் கு வய னில்ப்
பக்கிமிக்கப் க்கிக் கிக்கிக்கிக்கிெயனப்
ப ங்கு பயந் ெதா ங்கு க கு ங்கு ெமா ெமா ங்கு

ெபா

(ேப)

நாற்றிைச ம் கழ்ேசர்குன்ைறக் கார்த்திேகயன் பண்ைணச்சாத்தி வயக்க ற்
கண்ைடமீைனக்கண் ெகாண் மண் யண் க்
காற்குட் டாக்கி நீக்கி க்கிற் க்கி ேநாக்கிக்
களிக்கு தின் ெநளிக்கு ஒன்
ளிக்கு சிலெதாளிக்கு ெபா (ேபசா)
எண் ைச ம்பிச்ைசப் பண்ைணயில்ப் பண்ைடய நாள் த ண்டானெசய்க ம்
பார்த் ப்ப ங்கி ஒட்ைடக காத்தான்வயற் க்கிப்
பக்குங்ெகாக்கும் எக்கும் ஒக்கும் ெமாக்கச்சிக்கும்
பாைரேய ெசங்கால்நாைரேயகுகன்ேபைரேயெயண்ணிேநைரேயெபா (ேபசா)
--------------ேவ த .
இராகம் கல்யாணி ஆதிதாளம்.
கண்ணிகள்.
ெபா ெபா பக்கி மிகுதியடா வ ம் ட்குலத்ைதத் ைகமதியடா
கர்தாளிைனத் தியடா கண்ணி ைறயாய்ச்ெசால் ேறன்பதியடா (1)
கதிக்கும் பிச்ைசப்பண்ைணக்குாிைமயாய்ச்ெசாக்கநாதன்வயக்க ற்ெப ைமயாய்
மதிக்குமீனாம்பிைகவய ேல சுப்பிரமண்ணியவயக்க ன்ெசய ேல (2)
நாயகர்வயக்கல் நடவிேல ெசங்கால் நாைரவ மந்தக்கட ேல
சாயாமல்க்கண்ணிைய நாட்டடாேசவல்த் தட் னிேலகண்ணி ட்டடா. (3)
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ம தநாயகர்தி த்தலாம் அதில்வாிைசயாய்க் கண்ணிபரத்தலாம்
கு கினங்க ம் வரத்தடா ைககூசாமல்க் கண்ணிையப்பரத்தடா. (4)
தியாகராஜவயல்வரப்பிேல பக்கிேசரவ ெமத்தபரப்பிேல
வாகுடன்கண்ணிக ண்டா பக்கி வாரதிரட்சிையகாணடா. (5)
சங்கர ங்க னீஸ்வர வயல்தன்னில் வ ம்பக்கிமீசுரம்
அங்கேனகண்ணிையத்தி த்தடா பக்கியவள ம்நமக்கு த்தடா. (6)
சாமிசபாபதிவய ேல குன்ைறச்சண் க ர்த்திதன்ெசய ேல
சீ தமாய்பக்கிவ தடா அைதச்ெசன் பி ப்பேதவி தடா. (7)
இன்னம்பல ளெசய்யடா அதற்ேகற்றேதார்கண்ணிகள்வய்யடா
மன்னியைகவைல சடா பக்கிவர வரச்சன்ைனகீசடா. (8)
ஆவ டன் கண்ணிநாட்டடா ெசால் ம் ஆெர த்ைதமனஞ்சூட்டடா
ேசவலன்பாதத்ைதேநரடா இேதாசிக்கு பக்கிகள்பாரடா. (9)
------------ேவ த .
இராகம் பரசு--ஆதி தாளம்.
பல்லவி.
சிக்கிக்ெகாண் ைதேய பரைவெயல்லாஞ்
சிக்கிக்ெகாண் ைதேய.
அ பல்லவி.
சிக்கிக்ெகாண் ைதேய சிகண் மைலக்குமர
ேதசிகைனத்ெதா
சும் வைலக்கண்ணிக்குள் (சிக்கிக்)
சரணங்கள்.
காசினியிற்ெகா ய பாசெம
வைக
யாைசவைலயிற்சிக்கு மாசர்மனம்ேபால ம் (சிக்கிக்)
கைலசிறி மறியாப் லறிவினமாதர்கள்
கலவிமயக்கத்தினிற் குலவிச்சிக்கிய ேபாற். (சிக்கித்)
கர்பதத்தினிலன்
ெப குமானந்தப்ெபா
----------------

குமனத்தி ன்பம்
ள கிற்சிக்கிய ேபாற் (சிக்கித்)
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ேவ த .
இராகம் கல்யாணி -- சாப் தாளம்
பல்லவி.
ேத விட் ப்ேபாயி
ேத விட் ப்ேபாயி

மய்ேய பரைவ ெயல்லாந்
மய்ேய.

அ பல்லவி.
ேக விட் ேபாயி மய்ேயவா பத்திற்சூைரெவன்ற
ேவலைரத் தியாச்ெசல்வம்ேபால ம்பக்திவர்க்கங்கள். ேத.
சரணங்கள்.
நா ேயைபந்தமிழ்ப்ெபா ள் ேத ேயசிங்காரகவி
பா யபா வலைரக்கண் ேடா ய
த்தர்ேபா ந் (ேத )
ெமட் யவிழிவைலயாற் கட் யமாதர்மயக்ைக
விட்
னிேவார்வனத்திற் ெபாட்ெடனெசல்வன ேபா ம்
ரஞ்சி தமயிற்கிாிவலஞ் ெசய்ேவார் ர்வெசன்மத்தின்
சஞ்சல ம்ேபான ேபால்மிஞ்சி யபக்கிகெலள்ளாம். (ேத )
வி த்தம்.
ெதாய்யிெல தியகளபச்சுவண ேம ச்
சுவர்க்கவி மாத ட ைணவன் கூர்ேவற்
ைகயன்மயி னகக்குமரக் கட ணாட் ற்
கலந் வயற்களில்னாட் ங் கண்ணிக் குள்ேள
பய்யவந் சிக்கிப்பல் பக்கிெயல்லாம்
பறந்ேதா த் ேத யபின் பாிந் சிங்கன்
ைமயல்ெகா ெசய்யகுறச் சய்யல் ேபசும்
வங்கணச்சிங் கிையத்ேத வ த் வாேன.
----------த .
இராகம் ந்நாகவராளி --ஆதிதாளம்.
பல்லவி.
சிங்கிெயங்ேக காட்டடய்ேய ெயன்வங்கணச்
சிங்கிெயங்ேக காட்டடய்ேய.
அ பல்லவி.
சிங்கிெயங்ேககாட்டடய்ேய யிங்கிதேநமநன்னாட் ல்த்
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ங்கமைலேவலாி

ெசங்கழ ைண ையப்ேபாற் ம் (சிங்கி)

சரணங்கள்.
(1) த்தமிட் க்ெகாள் வாளய்ேய ம வச்ெசால்
ெமத்தெமத் தந் ள் வாளய்ேய
அத்திமத்தகத்ைதெயாத்த சித்திரத் தனத்ைத ற்ற (சிங்)
(2) மிஞ்சிமிஞ்சிப்ேபசு வாளய்ேயசரசந்தனிற்
ெகாஞ்சிக்ெகாஞ்சிேயசுவாளய்ேய
வஞ்சகஞ்ெசய் ெநஞ்சவஞ்சி ரஞ்சிதஞ்ேச ஞ்ெச ஞ்ெசாற்
(3) பக்கிெபா றிச்சிட் த்த வாள் கலவிெசய்ய
அக்கைரயாய்க்கிட்டவ வாள் சய்ேயாகமதில்
சற்கைரக்கி னிக்க*மிக்க ெசாற்கு க்கு க்கியவற்க (சிங்கி)
(4) கூசிெமாழி ேபசிெநா ப்பாள் குன்ைறக்குமர
ேதசிகன்ேமற்சிந் ப ப்பாள் குங்குமகந்தம்
வாசமிக ச
ல் லாசவித ேமெச ெமன் (சிங்கி)
வி த்தம்.
விற்
ர மின்னாெரன் ெமல் ய சி வச்*ேசா
மற் யன் சிகண் ச்சுப்பிர மண்ணியர் வள நாட் ற்
கற் ள சிங்கிமீதிற் காதலா கிாிேமற்ெகாண்ட
அற் தச் சிங்காசிங்கி க்கைடயாளஞ் சாற் வாேய.
-----------த .
இராகம் காம்ேபாதி -- ஆதிதாளம்.
பல்லவி.
வங்கணக்காாிெயன் சிங்கிக் கைடயாளஞ் சற்ேற
வ த்தக்ேகள *அய்ேய.
அ பல்லவி.
ெசங்கமைலவள ந் ங்கமைலக்குமர
ேதசிகர்ேநமநாட் ேல ேமட் ைமயான (வங்கண)
சரணங்கள்.
(1) கச்சி க்கு ைலயி னிச்சி க்குமடய்ேய
காாியக்காாிவைகக் காாியிங்கிதக்காாி
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குச்சி க்குங்குழ ல் ெமாச்சி க்கும்வண்ட ங்
ேகால ெமத்த ண்டய்ேய ெமய்ேயெசான்ேனன் (வங்)
(2) ஆ க்குந்ெதாியாமல் ஊ க்குளி க்குேமா
ரைடயாள ண்ட திைடயாழங்கண்ட
ேப க்குந்ெதகுட்டாேத பா க்குள வள்வ ப்
ேபச்சுக்காாியைடேய ெமய்ேயெசான்ேனன் (வங்கண)
(3) ெமல்லச்சிாிக்கிற்பல்
ல்ைலப் ப்ேபா ங்கன
ெமட் மிரட் ம்விழி ெமட் ஞ்சிந் ரப்ெபாட் ஞ்
ெசால் மவ ைரைய ெவல் ம்ேபர்க ண்ேடா
ேதாைகமயிலட அய்ேய ெமய்ேய ெசான்ேனன் (வங்கண)
(4) கந்தபாிமளமி குந்
சுவள் வ க்
காயக்க ண்
க மாயக்கனநயத்ெதன்
சிந்ைத
கக்குன்ைறக் கந்தர்பதந் கித் ச்
சிந் ப ப்பளடய்ேய ெமய்ேயெசான்ேனன் (வங்கண)
வி த்தம்.
ெசங்கதிர்ெவண் மதியவ ம் ைடசூழ் கின்ற
சிகண் மைலக் கு பரேத சிகர்க்கன் பான
சங்கினங்க டவம்பமன ேநம நாட் ற்
றைழத்தி ஞ்சிங் க ம்பகன்ற ப ேய சிங்கிக்
கங்கைடயாளங்கெளல்லா மறிந் பாங்கன்
அவனிெயல்லாநி ேத
ங்கண் டைழத் வந்
சிங்கன் ன்காட் டமன சந்ேதா ஷித் ச்
சிங்கிையச்சிந் தித்திைவகள் ெசப் வாேன
-------------த .
இராகம் ன்னாகவராளி சாப் தாளம்
கண்ணிகள்.
இத்தைன நாளாக ெயைனத்தனி யாகைவத்
ெதங்ேக ேபாயி ந்தாய் சிங்கி-பாாில்
இப்ப த் தாெனைனத் தப்பிப் பிாிந் நீ
ெயந்த நாளி ந்தாய் சிங்கி
நித்திலஞ் ெசந்ெநல் ல் நித்த ம் விைளகின்ற
ேநமநாட் ற்ெசன் சிங்கா-மாதர்
ெநஞ்சக் குறிெசால் ச் சஞ்சாித் க்கன
நிதிெபறப் ேபாேனண்டா சிங்கா
குறி ைரப் பேதநம்ம ெநறிெயன்ன லாமந்திர
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*கூைற ங் காைற ேம குறக்
*கூைட மிதத்தியார்க்குங் ெகா த் க் கஞ்சிவாங்கிக்
கு க்கு நமக்க சிங்கி
அறியாம ேலகள் ெவறியா ளராேத நாட்
டாிைவயர்க் குக்குறி ெசான்ேனன் எந்தன்
அ ைம யறிந்தவர்கள் ெப ைம டேன தந்த
அாிய கூைறகாைற காண் சிங்கா
ெகாண்ைடக்கு ேமேலேயார் பண்ட ெமன்னேமாேபாேல
கு குெறன் விழித் க் ெகாண் அேதா
குக்கி யி க்குதந்த வக்கைண தைனெயக்குக்
கூற வங்கணச் சிங்கி
தண்டமிழ் ெசறிசி கண் க்கு கன்ேமாகனத்
ைதய லார்க்குக்குறி ெசான்ேனன் அந்தச்
சந்த மடவார்கள் தந்தெரத்தின மிைழத்த
தமனியக் ெகாண்ைட காண் சிங்கா
ஐந்தைல நாக ன் ெகாந்தள கத்தில்நின்
றா வ ெதன்ன சிங்கி--சற் ம்
அஞ்சாேத உன்மன ெதன்ெசய்ேவ ெனன்மன
தஞ்சுேத வஞ்சகச் சிங்கி
சுந்தரன் ெதன்குழந் ைதப் ேபாதகு சாமி
ைரமகி ழக்குறிெசான்ேனன் அவர்
ேதாைகநல் லார்மகிழ்வாகத் தந்தசைட
நாக மி வடா சிங்கா
என்ன
ன்ைனக்காய் தன்னிேல பித்தாைள
யிட்டணிந்த ெதன்ன சிங்கி--நமக்
ேகற்குேமா நங்குலத்தார்க்கு மி ெவலாம்
ஏச்ெசன் றறியாேயா சிங்கி
நன்னய மாதவன் ேவலா த னி
நாதன் வாழ்கக்குறி ெசான்ேனன் அந்த
நற்றவன் தந்தி ம் ரத்தின மணி த்தி
ராக்ஷக் கண் யடா சிங்கா
ெநத்திக்கு ேமெலா
த்திப் ப் த்ததில்
ேநேர படர்ந்த ெதன் சிங்கி--யிந்தச்
சித்திர மான விதத்ைத நீெயக்குத்
ெதாிய ைரய சிங்கி
பத்தி டன்கூடல் ஸ்தானிகன் விக்கிரம
பாண் யற் குக்குறி ெசான்ேனன் அவன்
ைபந்ெதா யார்ெமச்சித் தந்தரத்தினமணிப்
ைபம்ெபாற் சுட் யடா சிங்கா
ேமா ய தாகச் ெசவிக ளிரண்ைட
க் கிடப்பெதன் சிங்கி--இந்த
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க்கியந் தன்ைனநீெயக் குத்ெதாியெமா
ழிந்தாலா காேதா சிங்கி
கூடல் ெகா ங்குன்ற ஸ்தானீக ெனன்குப்
ேதசிகர்க் குக்குறி ெசான்ேனன் அப்ேபா
ெகாண்டா ேயகுல ேசகர மால்தந்த
ெகாந்தள ஓைலகாண் சிங்கா
கூாிய க்குக் குமிழிலப் டலம் க்
ெகாத்ேதாேட ங்கு ெதன சிக்கி--யிந்தக்
ேகாப்ைப
ந்தன்மின் னாப்ைப ங் கண்
ெகாடாதவ ரார சிங்கி
தாரணி ேபாற் ங் ெகா ங்குன்ற ேமவிய
ஸ்தானீகர்க் குக்குறி ெசான்ேனன் அவர்
தந்தி
க்குத்தித் ெதாங்கல் விைலமதியாத்
தரள மி வடா சிங்கா
கண்டத்தி ேலஅல் த் தண்ைடத் தாித்திடக்
காாிய ேமத சிங்கி--யிந்தக்
காரணத் ைதெயக்குத் ேதாரைண யாகக்
க
வாய் வங்கணச் சிங்கி
மண்டலம் ேபாற் ம்
ைவ ஸ்தானிகர்க்கு
வாகுட ேனகுறி ெசான்ேனன் அந்த
மன்னவர் தந்தி ஞ்ெசார்ன த்தினாேல
வைனந்த ெகா யடா சிங்கா
சாதக மாகேவ
வளம்பழம்
தன்ைன ங் ேகார்த் நீ சிங்கி--அைதத்
தாட் கமாக அணிந்திட்ட ேமன்ைமையச்
சாற்ற வங்கணச் சிங்கி
நீதர் தி க்ேகாள நாதர்தன் ேகாயில்ஸ்தா
னீக க்குங் குறிெசான்ேனன் அவர்
ேநசத் டன்தந்த சாதிப் பவளநி
லவிய ேகாைவகாண் சிங்கா
ெகாங்ைகக் குடத்தினிற் சங்கம் பழத்திைனக்
ெகாத் க் ெகாத்தாகேவ சிங்கி--மனங்
கூசாமல்க் ேகா த் தணிந்தி ம் விந்ைதையக்
கூற வங்கணச் சிங்கி
ெயன்குல ெதய்வமாந் ங்க மைலக்கும
ேரசர்தங் ேகாயில்ஸ்தானீகர் நிதம்
எந்த ன ைம யறிந் மகிழ்ந்தவ
ாீய்ந்த த் தாரங்காண் சிங்கா
சிற்றிைட ையச்சுற்றி ஒட் க் கிடக்கிற
சித்திர ெமன்ன சிங்கி - இந்தச்
ேசதிைய ெயக்குத் ெதாி ம் ப க்குநீ
ெசப்ப மாகாேதா சிங்கி
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சத்தி ைமவாழ் சிராைச யின்ேமவிய
ஸ்தானீகரக் குக்குறிெசான்ேனன் அவர்
சம்பிரம டன்ெமச்சிக் ெகம்பீர மாய்த்தந்த
தங்க ஒட் யாணங்காண் சிங்கா
பய்யப் பயி ெமன் சய்ேயாக வஞ்சிநின்
பாச ைலமார்பிற் சிங்கி--ேயேதா
பச்சுப்பச் ெசன்
ழிச்சுக் கனமாய்ப்
படர்ந் கிடக்குெதன் சிங்கி
வய்யம் க ம் பிரம ர் ேம
மகாஏனங் கட்கு ரவர்க்குங் குறி
ைவத்தெதல் லாஞ்ெசான்ேனன் ெமய்த்தவர் தந்தி ம்
வச்சிரப் பைதக்கங்காண் சிங்கா
மண்டல மிட்ெடா குண்டலப் ச்சிைய
வக்கைண யாய்க்ைகயில்ச் சிங்கி -ம்
வாெறன்ன கூறின்ன வாெறன்ன ேமாகன
வங்கணக் ெகாங்கணச் சிங்கி
அண்டர் பணி மங் ைகப்பதி ஸ்தானீக
ரானவர்க் குக்குறிெசான்ேனன் அவர்
அத்தமி ைரஞ்
ெபற்றிட ந்தந்த
அஸ்த கடகங்காண் சிங்கா
மின்னட்ைட தன்ைன ழங்ைகக்கு ேமலாக
க்கிக் கிடக்குெதன் சிங்கி-இைத
ேமைசெயன் ெறண்ணிய காாிய மார்ெசய்
விசித்தித மீத சிங்கி
ெசார்னக்கா ளீசுர ேதசிகர்க் கும்வளர்
சுப்பிரமணிய ேதசிகர்க்குங் குறி
ெசான்னதி னாலவ ெரன்ைனெமச் சித்தந்த
ெசார்னக்ைக வந்திகாண் சிங்கா
ெயத்தைன ேயாபளிச் ெசன் ந் த
ைட
ெயல்லா மைறத்தெதன் சிங்கி--இைத
எக்குத் ெதாி ம்ப க்குச்சு க்கி
யம்ப வங்கணச் சிங்கி
த்தய மால் ைண வாலசுப்பிரமண்ணிய
க்கிய க் குக்குறிெசான்ேனன் அவர்
ப்ப ெபான்ெபற அப்ேபாேத தந்தி
த் வர்னச்ேசைலகாண் சிங்கா
மங்ைகேய நின்ைக விரல்கைளச் சுத்தி
வைளந் கிடப்பெதன் சிங்கி-இந்த
மார்க்கத்ைத ெயந்தன் ன் தீர்க்க டேன
வ த்த வங்கணச் சிங்கி
ெவங்கள நம்பியார் சுப்பிரமண்ணிய
ேவத க்குக் குறிெசான்ேனன் அவர்
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ெமச்சிேய தந்தி ம் கச்சிதமானவி
ரற்கைண யாழிகாண் சிங்கா
கா னில் ஊைமச்சிக் கூட் ைனக் ேகார்த் க்
கலகல ெவன்றணி வாேனன் என்ன
காயக்க ேமா கமாயக் கள்ளிசு க்
காகச்ெசால் வாய சிங்கி
ஞாலம் கழ்காணிக்கன் ேசாைலமைல
ராச க் குக்குறி ெசான்ேனன் மன
ரம்மிய டன்குறி ெசம்ைமெயன் ேறயவர்
நல்குப தசாங்காண் சிங்கா
ஓவிய மானநின் வ மீதில்
ஒ த் க் கிடப்பெதன் சிங்கி-அைத
உள்ளப க்குநீ விள் வ ேதெமத்த
உத்தம மாம சிங்கி
ேகாவி த் திேயாகர் வயிராவி தலத்
தார்க்குக் குறிெசான்ேனன் சிங்கா-அவர்
ெகாண்டா த் தந்தி ந் தண்ைட சிலம்
ெகா சுக ளீதடா சிங்கா
இந்தப் ப க்குக் குறிெசால்லப் ேபானநீ
என்ைன நிைனத்தாேயா சிங்கி--உன்ைன
ெயண்ணி ெயண்ணி மனம் ண்ணாகித் ேத
யிரங்கித் திாிந்ேதேன சிங்கி
அந்தப் ப க்கு நா ந்தைனத் ேத
அைலந் திாிந்ேதேன சிங்கா--நீ
யறியாம ேலகள் ெவறியால்த் திாிந்திட்டா
லார்ேமல்க் குைறயடா சிங்கா
ஆகட் ம் ேபான ேபாகட் ேம னி
யாகி நாமி ேவா ங் கூ
ஆைசக் கலவி ல்லாசத் டன்விைள
யாட வரலாேமா சிங்கி
தாகத் டன ேபாகத்தி ேலமன
தாகத் தி ம்பிேனன் சிங்கா--யினிச்
சந்தித்த பின் ந் தடங்க ண்ேடாகூ த்
தான ேபாகிப்ேபாம் சிங்கா
தன்ைனமிஞ் சிக்காம சன்னத ெமன்ைனத்
தைலசுற்றி யாட் ேத சிங்கி--இனித்
தாமதசஞ் ெசய்யாேத காமினிநீ ெயன்ேமல்த்
தய ெசய் வாய சிங்கி
அன்னியம் ெபாெலன்ைனச் ெசான்ன தாெனன்ன
ஆக்கப் ெபா த்தநீ
ஆறப்ெபா க்காேதா மீறக் கிணற் நீைர
யாறி த் ப் ேபாேமா சிங்கா
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பள்ளத் தண்ணீாிைன ெவள்ளங் ெகாண் ேபாகுேதா
பதறாேத ெயன்றாேய சிங்கி--இந்தப்
பயி ம் ஒயி ம் ெமாழிக் குயி ெமத்தப்பகட் ப்
பசப் ெமங்ேகப த்தாய் சிங்கி
உள்ளத்ைத நான்ெசான்னால்க் கள்ளத்ைத நீஎண்ணி
ைரக்கின்ற ைறெயன்ன சிங்கா-வா ம்
உலக மதனிெலந்தன் குல நல மின
ைறக்குந் ெதாியாேதாடா சிங்கா
ேநசத் டன் பாி யாசத்தி ேலெசால் ம்
நீதியில் லாமேல சிங்கி--ேவேற
நிந்ைதெயன் ெறண்ணாேத சிந்ைத டன்
நித்த ம் வாழ்ேவாேம சிங்கி
ஆைசக் கலவி ல் லாசத் டன்ெசய்வ கூ
னன் டன் கூ ேய சிங்கா குன்ைற
ஆ
கன்பதங் கூறிேய வாழிெயன்
றா ேவாம் வா ங்காண் சிங்கா
வி த்தம்.
அந்தணர் ேவள்விவாழி ஆரண நான்கும்வாழி
தந்திர ஆகமஞ்ெசால் ைசவ ம் வாழிவாழி
சந்திர சூாிய ம்வாழி தமிழ்வல்ேலார் மிக ம்வாழி
சுந்தரச் சிகண் க்கந்த சுவாமிதாள் வாழிதாேன
குன்றாக்கு
-----------------

குறவஞ்சி

ற்றிற் .

