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-----------------குைழக்காதர் பிள்ைளத்தமிழ் -

ல் கம்

பிள்ைளத்தமிழ்
'பிள்ைளக் கவி தல் ராணம் ஈ த்
ெதாண்

ற் றாெற

ந் தைகய '

எனப் ' பிரபந்த மரபியல் 'சிற்றிலக்கியங்ைள வைகப்ப த் கிற .
சிற்றிலக்கியங்களில் த டம் ெப வ பிள்ைளத்தமிழ். பாட் யல் லார் பல ம்
பிள்ைளத்தமி க்ேக த டம் தந் ள்ளனர். இ சீ ம் சிறப் ம் ெபற் ச்
சிறந்தி க்கும் பிரபந்தமாகும். இவ்விலக்கிய வைகக்கு வித் பழந்தமிழ் லான ெதால்
காப்பியத்தில் உள்ள என்பதிைன
' குழவி ம ங்கி

ம் கிழவதாகும் '

(ெதால்: ெபா ள் : றத். 29)
என்ற ற்பா விளக்குகிற .
பிள்ைளத் தமிழ் வாழ்வின் தனிைல என்பதால் மட் ம் ேமன்ைம
அைடவதில்ைல.ன பிரபந்தங்க ள் தன் தல் உ ெபற்ற இ ேவ எனலாம்.
ெபாியாழ்வார் தம் தி ெமாழியில் கண்ணனின் பிள்ைளப் ப வத்தில் நிகழ்
வனவற்ைறப்ேபாற்றிப் பா சிறந்த ெசாற் சித்திரங்க ளாகப் பைடத் பிள்ைளத்
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தமி க்குத் ெதாடக்கம் ெசய் ள்ளார். நாச்சியார் தி ெமாழியில் 'சிற்றில் சிைதேயல்'
என சி மியர் விண்ணப்பம் ெசய் ம் தி ெமாழி உள்ள . ெபாிய தி ெமாழியில்
தி மங்ைக மன்னன் ' சப்பாணிப் ப வம்' பா கின்றார். இராகவ

க்குத் தாலாட் ப்

பாட குலேசகரப் ெப மாள் 'தாேலேலா' எனப் பா
ள்ளார். ஆண்டா ம்,
குலேசகராழ்வா ம் பிள்வளக்கவி ய ைதத் ெதவிட்டாத இன்பமாக வாாிவழங்கித்
தந்தி க்கின்றனர்.
'

ன்

தல் இ பத்ெதான்ற

ள் ஒற்ைற ெப

திங்கள் தனிற் பிள்ைளக்

கவிையக் ெகாள்ேள' எனச் சிதம்பர பாட் யல் பிள்ைளக் கவி பா ம் ப வத்ைத
விளக்குகிற . பிள்ைளக் கவியில் வ ம் பத் ப வங்கைள ம் ன்
தல்
இ பத்ேதா திங்களில் பா வ உண் . ஒற்ைறப்பட்ட திங்களில் பா வ
நல்லெதன்பர். பாட் ைடத் தைலவன
ெசங்கீைர, தாலாட் , சப்பாணி,

குழந்ைதப் ப வத்ைதக் காப் , தாய்,

த்தம், வ ைக, சி பைற

ழக்கல், சிற்றியல

சிைதத்தல், ேதர் உ ட்டல் எனப் பத் ப வங்களாகப் பகுத் க்ெகாண்
ஒவ்ெவான்றிற்கும் பத் ெசய் ட்களாக ஒன்றித்த மாதங்களில் பாடப் ெப வதாகும்.
இ

ஆண்பாற் பிள்ைளத் தமிழ், ெபண்பால் பிள்ைளத் தமிழ் என இ வைகப்ப ம்.

ேமேலசுட் ய ஆண்பா

க்குப் பத்

ப வங்களில் இ தி

ன்றான சி பைற, சிற்றில்

- சி ேதர் நீக்கி அவற்றிற்குப் பதிலாகக் கழங்கு, அம்மாைன, ஊசல் ஆகியவற்ைற
அைமத் ப் பா வ ெபண்பால் பிள்ைளத் தமிழாகும்.
மனித உற கள் பலப்பல. அவற் ள் மிகப் னித மான ம், இயல்பாக எ வ ம்
குழந்ைதயிடம் ேதான் கிற அன் தான். இந்த அன்ைபேய இைறவ க்கும் தமக்கும்
உள்ள ெதாடர்பாகக் ெகாண்

வாழ்ந்த அ யார்கள் பலர். ெதய்வங்கைளயாவ ,

ெபாிேயாைரயாவ குழந்ைதயாகப் பாவித் க் காப் ப்பா , ெசங்கீைர ஆடவா என
அைழத் த் தாலாட் ப் பா த் ங்க ைவப்பர். இந்த பாவைனயின் திர்ச்சியில்
பாட் ைடத் தைலவன், "கு கு

நடந் , சி ைக நீட்

வ வான்; சப்பாணி

ெகாட் வான்; சி பைற ழங்குவான்; சி ேதர் உ ட் வான்; இவ்வா ேதான்றிய
இலக்கிய வைகேய பிள்ைளத் தமிழாகும். நாளைடவில் பாடேவண் ய ைற பற்றிய
இலக்கணம் பிறந்த .
குைழக்காதர் பிள்ைளத் தமிழ்:
குைழக்காதர் பிள்ைளத் தமிழில் தல் ப வமாகிய காப் ப் ப வத்தில், நம்
லவர் சரசுவதி தி டன் தம் சமய மரபிற்ேகற்ப ஆழ்வார்கள் பன்னி வைர ம்
காக்கும் ெதய்வமாக ைவத் ப் பா

ள்ளார். ஒ

காைல நீட் , ஒ

காைல மடக்கி,
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ைககைளத் தைரயில் ஊன்றி, தைல நிமிர்த்தி, கம் அைசயக் குழந்ைத ஆ வ
ெசங்கீைரயாட்டம். இதைனச் சிறந்த ெசால்ேலாவியமாக கவிஞர் அைமத் ள்ளார்.
"ஒளிர் பட்டாைட டன் மகர குண்டலமாட
தி வைரயின் மணியைசந்தாட"
ஒவ்ெவா பாட் ன் இ தியி ம் மிக ம் இனிைமயாக
"ெசல்வத் தி ப்ேபைர வல் க்கு மணவாளா
ெசங்கீைர யா ய ேள "
எனப் லவர் பா கிறார். தாலாட்ைடக் ேகட்பதாக அைமவ தாலப்ப வம். இைசக்கு
மயங்காதவர்தான் உண்ேடா! இைசைய இரசிக்கத் ெதாியாதவன் ஒ விலங்கு என
ேமனாட் அறிஞர் ஒ வர் கூ கிறார்.அதனி ம் குைழக்காதர் தாலாட்
ேகட்ேபா க்ேக யி ைன வரவைழப்பதாக அைமந் ள்ள .
"................. மரகதமா
மணிேய தாேலா தாேலேலா
மகரக் குைழேய ெயன்னி கண்
மணிேய தாேலா தாேலேலா !"
குழந்ைத ைகேயா ைகேசர்த் த் தான் ெசய்த அாிய ெசயைலத் தாேன
ஆரவாாித் அ பவிக்கும் ப வம் சப்பாணிப் ப வம்.
தத்தித் தத்தி தளர் நைடயில் குழந்ைத நடந் வ வைதக் கவிைதயின் வாயிலாகப்
படம் பி த் க் காட் வ வாராைன என்ற வ ைகப் ப வம்.
தி வாயின் த்தம ேள, கனிவாயின் த்தம ேள எனக் குழந்ைதயிடம் த்தப்
ப வத்தில் ேவண் கிறார். வானத் ச் சந்திரைன விைளயாட வ ம்ப அைழப்பதாக
அைமந் ள்ள அம்
ப் ப வம்.
"ஆழிநீர் வண்ணனாம் வாழி மாதவ டன்
அம்
யாடவாேவ!"
சி ெபண்கள் கட் விைளயா ம்மணல் ட்ைட
"ெபா ைனத் தடந் ைறவா
சிறிேயந் சிற்றில் சிைதேயேல"
எனப் பா வ எட்டாவ ப வமாகிய சிற்றில் ப வம். "சி பைற
ெகாட் ய ேள, சி ேதர் உ ட் ய ேள" என பிள்ைளத் தமிழ்
இந்

ற் ப் ெப கின்ற .

ன் பாட் ைடத் தைலவைன இராமனாகப் பாவித் , வில்ைல

அவள் சீைதயிைன மணம் ாிந் ,இராவணன் த ய அரக்கர்கைள அழித்த
ெசயல்கைள நம் லவர் பா கின்றார். ெப மாள் இராம பிரானாகப் ாிந்த

ாித் ,
ரச்

ெசயல்கேள இங்கு மிகுதியாகக் காணப் ப கின்றன. இனிய, எளிய ெசாற்களால்,
கற்பைன நயம் கலந் மிக ம் அ ைமயாக இப்பிரபந்தம் அைமந் ள்ள .
குைழக்காதர் என் ஆழ்வார் நாயகி அக மகிழ்ந் சூட் ய ெபயரால்
இப்பிரபந்தத்ைதப் பா யவர் ெதன்தி ப்ேபைரயில் வாழ்ந்த ஒ தமிழ்ப் லவர் எனத்
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ெதாியவ கிற . ஆசிாியர் தியி
ந் க 0ண ம் கம்பீர ம் வாய்ந்த
ேதாற்றத்ைத ைடய இரகுநாத பட்டர்என்ற ைவணவர் லவாின் கு என்
ெதாியவ கிற . ஆனால் லவாின் ெபயர், காலம் வாழ்க்ைகக் குறிப் ஒன் ம்
லனாகவில்ைல.
ன் பலவிடங்களில், " ற்ெறண்மர்" மரபினைரப் லவர்
கழ்ந் பாடக் காண்கிேறாம். இந்
ன் தற் ப வத்தின் தற் ெசய் ளிேல
'

ற்ெறண்மர்சிந்ைத கு ெகாண்
னிைடேய '

ற்ெறண்மேரா

க்கும் பாமாைல, எனக் குறிப்பி கிறார்.
விைளயா மால்' எனக் குழந்ைத ெதய்வத்திைன

ேவண் கிறார். இ திச் ெசய் ளிேல, " சீர்ெப கும் வண்ைம

ற்ெறண்மர் வாழி" என

வாழ்த் கிறார். பல இடங்களில் 'குலநாத்' எனப் பர கிறார். ஏற்கனேவ
இவ் ர் மக்கள் குைழக்காதைர ேகாயி ல் கு ெகாண்

ப்பவர் எனக் க தா ,

தத்தம் ட் க் குழந்ைதயாக சீராட் , பாராட் வ ண் . ேம ம், வாாிசு இல்லாத
இவ் ர்க்காரர்கள் தங்கள் நைகயிைன இப்ெப மா க்கு சூட் மகிழ்வ ண் .
பிள்ைளத் தமிழ்
வ கின்றன.

வ ம் ராணக் கைதகள், வரலாற் ச் ெசய்திகள் விரவி

லவர் ெபயர் ெதாியாம

ம், இ வைர அச்சு வாகனம் ஏறாத "குைழக்காதர்

பிள்ைளத் தமிழ்" என்ற இந்த எளிய, இனிய சிற்றிலக்கியம் ெசால்ேதா ம்
ேதெனா கும்; கற்ேறார் காவிைன கனியச் ெசய் ம்; ேகட்ேபார் மனதிைனக் கைரயச்
ெசய் ம்.
வாழ்க குைழக்காதர் ெப ைம
வளர்க குைழக்காதர் இலக்கியம்.
---------------

குைழக்காதர் பிள்ைளத் தமிழ்
1. காப்
நம்மாழ்வார்
மா கு ெகாண்
ற்றி ந் தரசு ாி
ெபாற் ல பா மா சனப்
ெபாழி க ைண ெயா ெப கு ஞான ெவள் ளத்தைல
ரட் தி
த்தி ைரக்ைகக்
ேகாமாைன ெய தாிய ச மைற ம் அள்ளிக்
ெகாழித் வண் தமிழ் ப த்திக்
கூ தி வாய்ெமாழி ேயார் நாலாயிரஞ் ெசய்த
கு ைக னி ையப்பர
ம்
ேதமா ந ங்கனித் ேதன் மதகி
பாய்

6
தி வ தி வளநா டைனத்
ெதன் தி ப் ேபைர நகர் காவலைன
ற்ெறண்மர் சிந்ைதகு ெகாண்
க்கும்
மாமால் வ ணன் வந் த பர ம்
ஆழிநீர் வண்ணைனப் யல் வண்ணைன
வானப்பி ராைனநம் குலநாத ைனப் க ம்
வண்தமிழ்ச் ெசால்தைழ யேவ.

1

சரஸ்வதி
அஞ்சிைறய வாிவண் ழக்கிக் கைணக்
காலைசத் ப் ெபாலன்தா தைளந்( )
அைட கிடந் தா த் வாய் ம த் த்
ைதந் ளிநற கூட் ண்ணெமன்
பிஞ்சு மடல் ைக
க் கவி ம் ெவண்
தாமைரப் பீடத்தி னினிதி க்கும்
ெபைட ேயாதி மஞ் ெசஞ்ெசால் மடமா
ெவண்ணிறப் ெபண்
தாள் திப்ேபாம்.
பஞ்சைனய பாி ரத் தளிர த
யிைடப்
பைண ைலக் கனிவாய் ெமாழிப்
ைபந்ெதா ச் சீைதைய மணம் ணர
மிதிைலயம் பதி குந் தா ஜனகன்
ெசஞ் சிைலயி த்தமாக ரக்குைழக் கட ைளத்
தி வ தி வளநா டைனத்
ெதன் தி ப் ேபைரநகர் காவலைன
வாழ்த் ெமன் ெசந்தமிழ்ச் ெசால்தைழ யேவ.
ஆண்டாள்
மண் மக மாய்ப் பின்ைன மடமக மாய்
மிதிைல வ ஜனக க்கு மகளாய்
மங்கலச் ெசால் தி ப் பல்லாண்
ெசம்பவள வாய்திறந் ேதாதி ேனான்தன்
ெபண்மக மாய்வந் தரங்ேகசர் தைலந்
ேப க்கு ெமா ேத வியாய்ப்
ேபர்ெபற் மாைலசூ க் ெகா த் த ளிய
பிராட் ைய வணங்கல் ெசய்வாம்
தண் மதியி னக ெதா மாடமா ளிைக
ெந ய தமனியப் ெபாற்குன் ற ம்
ச மைறக் குாிய ேவள் வி ம்யாக சாைல ம்
சந்நிதியில் ற்ெறண் ம ம்
கண்மணி ெயனத் தைகய பிள்ைளக்கு ழா ம
கா சூழ் ேபைர ரன்

2

7

க ைணெயா

வ ணன் அ பர ம் மக ரக்குைழக்

கட ள் ெசால் தைழய ெவன்ேற.

3

ெபாய்ைகயார்
பாரரா வணென ம் ப பழிக் கஞ்சாத
பாவி ெகாைல கள கபடம்
பழகுபா தகன் ெமள ெயா ப ம கன்படல்
பண் ேகா தண்டம் வாங்கும்
ரேம கந்தி க் ேகாவ ாிைடகழியின்
ெவளிநிற்ப ஒவ்ெவா வர்ேமல்
மிகெந க் குண்ட கழ் வாில் ெபாய்ைகயார்
ெமன்சரணம் அஞ்ச ெசய்வாம்
தாைர ேவல் விழிபாய வா மார்
வஒ
சரம் வி த் க்ெகான் றவன்
தம்பிக்கு மகுடம் கவித்தர சளிக்கின்ற
தாேமா தரக்கு ழகைனப்
ேபைரயா திபைனநங் குலநாத ைனத் ழாய்ப்
ெபம்மாைன அம்மா ைனேய
ேபசுஞ் ெச ந்தமிழ்ப் பிள்ைளக் கவிக் குள்ள
ேபைதைம ெபா த் த

ளேவ.

4

தத்தார்
ஆரணப் ெபா ள் நான்கும் யாகேமாைரந்
ைலந்ெதாைடந் ெதட் நியமம்
ஆ ெதாண்
ற்றா தத் வம்
சித்திெயட் ைடம் ல ைடக்கு ஞானக்
காரணச் சுடர்விளக் ெகாளிெகாண் யா ெமா
கைரகண்
கழ் ெகாண் டெசால்
க ணாகரக் குாிசில் உயர் த ஆழ்வார்
கழற்கால் வணங்கல் ெசய்வாம்
ரணக் கைலமதியின் நிலெவா க ஆம்பல் ெமன்
ாி
க் கவிழ் வாவியம்
னல் ப
ம் வன்கரா வ வந் தி க்க அப்
ெபா தாதி லெமன்ேற
வாரணப் பகடலறி ாிடக் காத்த ள் ெசய்
ைமயாழி நீர் வண் ணைன
வானப்பி ராைனநங் குலநாத ைனப் க ம்
வண்தமிழ்ச் ெசால்தைழ யேவ
ேபயாழ்வார்

5

8
ெதளிக்கும் ெகா ம்பிரசம் ஊற்றி க் கும்
க ழி திைர மண் ம நிைறயேவ
ேதக் ெகறி ம் ெவள்ளப் ெப க்கில்
ெபாலன்தா சிந்தக் குைடந் பம்பிக்
களிக்குஞ் சிைறச் சு ம் பிைச ரல
ைகவிண்ட க கமழ் பசுந்தண் ழாய்க்
கட ள் தி வந்தாதி க மயிைலயர்ேகான்
கழற்கால் வணங்கல் ெசய்வாம்
ளிக்குந் திைரப் ெபா ைந மதகிெனா
ம்
பழஞ் சு திமைற யவர்கள் ஒ
ம்
ெசால்லாிய பிள்ைளக் குழாெவா
ம்
மங்கலத் ய ர சத்ெதா பாி
மளிக்குந் தி ப் ேபைர மணி வண்ணைனப்
யைல மகரக்குைழக் கட ைள
வானப்பி ராைனநங் குலநாத ைனப் க ம்
வண்தமிழ்ச் ெசால் தைழ யேவ.

6

தி மழிைச
ெகாந்தர் பசுந் ள ப
தள் ளிச்ெச ங்
குளிர் க ந் ெதாைடயல் ேசர்த் க்
குல மணி
மீ ைக ைனந் தாழிமால்
குைரகழ ணங்கத் தி
அந்தாதி ெயா தி ச் சந்த ற் றி பைத ம்
அ
தி வி த்தம்
ஆகச் ெசால் மாைலயணி ேயாகப்பி ரான்
மழிைச யாதிபைன ேய பர
ம்
நந்தா வளம் ெபற்ற தி வ தி நா ம்
வளர் நகர ம் உாிய ேகாமான்
நாரணன் ேலாக காணன்
அச்சுதா னந்தேகா விந்தன் ற் ம்
வந்தாத ாித் வ ணன்பர ம் ஆழிநீர்
வண்ண நிகர் கில்வண் ணைன
வானப்பிரான் அதிர்வைளக்ைக மகரக் குைழய
மாதவன் ெசால் தைழயேவ.
குலேசகரர்
வள்ளவாய் ெநகிழத் ளிக்கும் பசுந்ேதறல்
மலர்மங்ைக திகழ் வஞ்சி ம்
வளைம த குடநா ம் வான் ெபா ைந ம்
ெகால் வைர ம் உாிைமச் ேசரர்ேகான்
ள்ளவா
நீல மா ைக கிடந்த
ய தரன் சூலேச கரன்

7

9
ெபா சிைலைய ெந ய வடவைர மிைச
ெபாறித்த வண் கழ் ேவந்த னினி காக்க,
அள்ளல் வாய்ப் பழனத் தடந்ெதா ஞ்
சுாிசங்கம் அக ைளந் தின்ற த் ம்
அம்ெபாற் பசும்பாைள தையவிழ்க் கும்
க கின் அணி த் ம் நில ங் காலக்
கள்ள ந மலர்க் கு தம் விாி ேபைர
வ க ணா கரக்குாி சிைலக்
கட ைளக் குலநாத ைனப் கழ்ந் ேதத் ெமன்
கவிைதயின் ெசால்தைழ யேவ.

8

ெபாியாழ்வார்
விடங்கா ம் வாளரா வரசுக்கு
ணர்வாிய மிக்க சங்கத் தமிழினால்
மீனவன் மதிப்ப வாி யாசனமி ந்தினி
ெவன்
ர் ம ைரயின்
அடங்காத பரசமய மதம த் க்
கிளிய த் ேவ ழப்பிட ாி ந்
ஆழி மாைலக் கண் வாழிபா ம்
ெபாிய ஆழ்வார் தைமத் திப்பாம்
தடங்கா வ க்கக் கிடக்கின்ற கல்
த்
தவிர னி பின்னடந்
சரண பங் ேக கத் க னிக்கும்
பசுந்தண் ழாய்க் ெகாண்டல் ேகணிக்
கிடங்கா னதிற் பகட் ளவாைள ள்ள
ைமக் ெகணைடவிைள யா
னல்சூழ்
ெக தைகய ெதன்ேபைர வளம த ந் ய
ேகசவன் ெசால்தைழ யேவ.
ெதாண்டர ப் ெபா
பண்ணா ைல யிற்கண் யில் ஞான
பராபரர் காவிாி நீர்
ப
மரங்கர்க்குச் ெசால்மாைல
ப ந்த யிற் சூட்
வண்டார் ளவத் ெதாைட
சூ
வணங்கும் தவராசன்
மண்டங் கு வாழ் ெதாண்டர ப் ெபா
வர னிையத் ெதா வாம்.
குண்டா நதிப் னல் அனல் கு றக்
ேகாதண்டம் வாங்கிக்
குைழய வைளத் ெதா மகழி

9

10
ெகா த்த ன் ேகாேமதக நீலம்
தண்டாமைர மல ம் ேபைரயில்வ
தாேமாதரர் ய
தமிழ்ெதாி பிள்ைளக் கவி வ வாெத
தரணியில் நிைல ெபறேவ.

10

பாணர்
வச்சிரக் கு சபதி னிவாிைம யவர்
ச மைறக்கட ள் ம வ லாளன்
வந்த பணிந் ெதா ெமந்ைதக்கு
த்தித ைவகுண்ட பதவியா க்(கு)
அச்சுதப் பச்ைச மா க்கு அ மைறப் ெபா ட்
க மணிக் கண்மலர் பைடத்( )
அமலனாதிப் ெபா
ைரக் கின்ற
குாிசில் பாணாழ்வாைரேய பர
ம்
கச்சறப் ெபா மிப் ைடத் ச் சினத் க்
கனத்த பரந் விம்மிக்
கண்க த் தமிர்தம் ெபாதிந்த
குங்கும ைலக் கற் ைடச் சீைதயாைள
நச்சி தற்சிைல வைளக்கும் பசுந்தண் ழாய்
ராமாவதார தீர
நாராயணன் வ திநாடன் நங்குலநாதன்
நல்தமிழ்ச் ெசால் தைழயேவ.
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தி மங்ைக யாழ்வார்
சிறியதி மடல்ெபாிய தி மடல்
தி ெமாழி ெச ந்தமிழ் ெந ந்தாண் டகம்
சிறக்கின்ற ெசாற்கு ந் தாண்டகம்
விதி ைற ெதளிந்த ெவ கூற்றி க்ைக
நறிய ள வணி
கி க்குைரக் கும்
மங்ைக நாற்கவிப் ெப மா ைன ன்
நான்மைறப் ெபா
க்கு ெமட்டாவ ம் ெபா ளின்
நற்ெபா ள் கவர்கள்வைனப்
பறி தல் தி ம்பக் ெகாடாதைனத் ந்
தி ப்பணி ெச ம் கழ் ேவந்தைனப்
பலகா ம் ெநஞ்சில் ைவத்தவன க் கமலமலர்
பாிெவா பணிந்ேதத்
ம்
உறிமிைசயி ந்த அைள களவினால் வாாி
அன்ெறா திவைல சிந்தா
ம்
உயர் கழ்ப் ேபைரவ குலநாதன்
கவிைத உலெகங்க

ம் தைழயேவ.
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ம ரகவி
க்கும் பசுந் ழாய்ச் சக்ரா தக் கட ள்
ளாியங் கண்ண க்கு
மைற ெதாிந் தி வந்தாதி யாசிாியம்
ைறவழா வ ெதா ஞ் ெசால்
வ க்குஞ் ெச ந்தமிழ்ப் பாடலாயிர ம்
மகிழ் மாற ைர ெசய்த ளேவ
வாிைச ெயா பட்ேடாைல எ
ெமா
ம ரகவி வர னி வைனப்பர
ங்
கு க்குந் தடந்திைரப் னல்யா ெமா
கங் ெகாண் வ ணன்ப யேவ
கூ ெபா ைனத் ைறக் குலநாத யர்மாட
கூடங்க ேடா ம் ெந வான்
இ க்குங் க ங்ெகாண்டல் கண்ப க் கும் ேபைர
எம்பிரான் வானப் பிரான்
இ சரணமலர் சூ ெமன கன
கவிைத உலெகங்க

ந் தைழய ெவன்ேற.

13

எம் ெப மானார்
தியகவி நாவலர் தம்பிரான் தி ஞான
த்திைரக் கட ள் தி வாய்
ெமாழிதனக் குைரவிாித் ெத
பிர டவாக்கி
மன் யர்க்கு வாழ்
நற கக்கித் ளிக்குஞ் சேரா கப்
ெபாற்கழற் க ணா கரன்
கலாிய பரசமய திமிராாி வண்
கழ்ப்
ர ைனப்பர
ம்
ச மைற மறிவாிய குலநாதன்
த்ெதாடைல தத் ம் தடம் ெபா ைநயின்
த மெநறித் தவறாத் தி வ தி வளநா
தைழயவ க ைண ேமகம்
விதி ைறயி ெனா ெதா
வ ணன்
ஆ ராதைன ெசய் விமலன் மக ரக் குைழ யமான்
விர ஞ் ெச ந்தமிழ்ப் பிள்ைளக் கவிக்குள்ள
மிக்கெசால் தைழய ெவன்ேற.
காப்
ற் ம்.
----------------
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2. ெசங்கீைரப் ப வம்
வானாட ம்ெபாற் ெபாகுட்டா சனப்
ப ம மண்டபத் தரசி க்கும்
மைறக் கிழவ ம்சைட
க்கட
ம்
கு ச வச்ரா தத்த ைலவ ம்
நா ெவட்சியந் ெதாியல் ைன குமர ம்
கர் கத் தவ மதி ம்
ெபாங்கு சுடாிரவி ந் ங்க னி வ ம் ெந ம்
ெபாற் ேகாயில் வலம் வந் நம்
ேகானாக வ ண னாராதைன ெசய் மஞ்சனக்
ெகா வில் வந்த வணங்கிக்
கும்பிட் நின் ேச விப்ப நற் ேசைவ ாி
ேகாசைலக் கி கண்மணிேய
ேதனா பச்ைசப் பசுந் ழாய் ேமகேம
ெசங்கீைர யா ய ேள
ெசல்லத் தி ப்ேபைர வல் க்கு
மணவாள ெசங்கீைர யா இ ேள!.

1

ெகா கு பங்கயத் தட நீள் குள ம் அைன
ேமா ம் னற் சுழியி ம்
திராத விளமண ம் நைடவரம் ம் ெசய்ய
குரம் ம் க ம் ம்
அ கு ெநட் ைல டத்தாைழ நிழ ம் ேவ
அட ம் ெச ஞ் ேசாைல ம்
அம்ெபாற் பசும்பாைள தைளயவிழ்க்கும் க கின்
அணி வன மதகி
ம்
ெசா கு குழல் மகளிர் குட ைல யைசய
கிைடச்
சுமக்கின்ற ெபாற்குடத் ம்
சுடர்மணிப் ெபாற்றடந் ேதேரா ம் தி ம்
சுாி கச் சங்க
ம்
தி வ தி நாடாள பரமபத டான
ெசங்கீைர யா ய ேள
ெசல்வத் தி ப்ேபைர வல் க்கு மணவாள
ெசங்கீைர யா

ய ேள.

அ கால் வாிச் சு ம் பைடகிடக் கும்
குழ லரக்கி மண் ேடாத ாிக த்
தழகு தா ச்சர தைரயில் ழப்
ப ந் தாய் ெவங்க கு ெமாய்ப்ப
ம கால் ெந ஞ்சிகர மாடமா ளிைகயி ய
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வல கட் கைட
ப்ப
வாசல்ெதா ெநய்தலம் பைறெகாட்ட
லங்ைக யழல் மண் வான் க தாவக்
கு காத வல்லசுரர் ெசவியைடப் பக்
ெகா ங் கு தி வாய் ெகாப்பளிப்பக்
ெகா ய ராவணன் மகுட
சிதற வாிசிைல
குைழத் ெவஞ் சமர் கத் ச்
சி நாெணா க் ெகாண் விைளயா ேமகேம
ெசங்கீைர யா ய ேள
ெசல்வத் தி ப் ேபைரவல் க்கு மணவாள
ெசங்கீைர யா

ய ேள.

3

இ குைழ மணிகுதம்ைப மாட
ெவயில் விாிந் திலகு கு
வ லாட
இைணதி க் ைகயிலணி வைளயாட ெமன்சு ம்
இைசமயில் ளவ மாடப்
ெபா
மி சிைல த ல் ேவர்வாட ேவ
ெபாங்கு
தி தி ேமனி யாடப்
ெகா கு காிய குழல் சாிய வைரவட
ர ந் தயங்கியாட
குவிாி த ந ங் கமல மதி க விட்டம்
நிலா சியாட
திய வா ைவர் னிவ ரமரர் ேகான் வாைலயவள்
ைற ெய ங் காண வந்தார்
தி வைரயின் மணியைசந் தாடக் குைழந்தினி
ெசங்கீைர யா ய ேள
ெசல்வத் தி ப்ேபைர வல் க்கு மணவாள
ெசங்கீைர யா

ய ேள.

சந்தன கதம்பப் படீரகுங் கும ைலத்
ைதயல் மர கதவல் ெசஞ்
ச ேலசர் வாமத் தி ப்ப நான்பைறபர
ச
கப் பிரமன் நாவில்
இந்
தல் வாணி சந்தத மி ப் பப் பணிந்
தி சரணமலர் சூ ேவார்
இதயதாமைர மல
ற்ெறண்மர் சிந்ைதயி
இைசபா வண் க் கிண்டக்
ெகாந்தவிழ் ந ங்கமல மலராசனக் ேகாயில்
கு யி க்கும் பாிமளக்
ேகாமளக் ெகா வல் மாம ர வாயாள்
குைழக்காத நாயகிெய ம்
சிந் ரப் பி ெயா ம் விைளயா ேமகேம

4

ம்

14
ெசங்கீைர யா இ ேள
ெசல்வத் தி ப்ேபைர வல் க்கு மணவாள
ெசங்கீைர யா

ய ேள.

5

ஒள்ெளாளி விாித்த சி கிண்கிணி
ர ம்
உபய சரணத்திலாட
ஒளிர்மணிப் பட்டாைடயாடஅைரவடமாட
உச்சியின் மிைலச்சு பாிதி
நள்ளிைட வயங்கு ெபாற்சூழியத் ெதாைகயாட
நகுநிலா
வலாட
நவமணிச் சுட் ெயா கட் ெபாற்பட்ட ம்
நன் தற் ெபாட் மாடத்
ள்ளிெயறி திைரமகர ஜலராசி ப ெச ந்
ய்ய ெசம்பவள ேமனி
ெதாய்யக் குைழந்தா பண்
ந் ெதாந்தி ம்
ைணெந ங் குைழ மாடத்
ெதள்ள த மணிவாயி ள் ெளா கி வழியேவ
ெசங்கீைர யா ய ேள
ெசல்வத்தி ப்ேபைர வல் க்கு மணவாள
ெசங்கீைர யா

ய ேள.

6

நிைர ம் பசும் ெபான்னி மாடகூ ட ம் ேமைட
நிழன் மணிச் சாளரத் ம்
ெந நிலா ற்றத் ம் வாவிெதா நீரா
நிைற ந ந் தா
சி
வ மந்த மா தத் திைளய ெமன்காலைசய
மாவிளங் குயில்கள் கூவ
மயிலாட அளிபாட ேவனில் ேவளரசு ாி
வ தி வளநா தைழய
விைர ம் தடம் னல் ெப க்காெற த் ேதாட
எழில் மயில் தைழப் பீ
ம்
இைணயிலா மணியார ம் யாைன ெவண் ேகா ம்
எற்றி ெயற்றிச் சு ட் த்
திைரவந் கைரேமா ெபா ைநயந் தண் ைறவ
ெசங்கீைரயா ய ேள
ெசல்வத் தி ப்ேபைர வல் க்கு மணவாள
ெசங்கீைர யா

ய ேள.

எத்திக்கும் வண் கழ் தைழத்த தி வாய்ப்பா
இைடயர்தங் கு ல்கள் ேதா ம்
இ கயிற் றிய க் கியமணிக் கலசத்

7
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தி க்கும் தயிர்க் கட் கண்
ெடாத்திக்ைக யிட் ரல் மிதித்ேதறி ய குந்தி
ெயா திவைல சிந்தாமேல
ஒண்பவள வாய் ம ந் ண்
ங் கள்வெனன்
ரேலா கட் யவர் ைக
மத்திட்ட ப்ப வி கண் பிைசந்த தைரயன்
மணிெபாத்தியா ம கால்
வா றியச் சுைவ கனிந்தாய்ச்சிய ரைடபட
வற்றக் கறந் காய்ச்சும்
தித்தித்த பா க்கு மிச்சித் நின்றவா
ெசங்கீைரயா ய ேள
ெசல்வத் தி ப்ேபைர வல் க்கு மணவாள
ெசங்கீைர யா

ய ேள.

8

தாதவிழ் பசுந் ளவ மாைலயாடச் சிறிய
தமனியச் சுட் யாடத்
த ண மரகத வயிர வைலயமாடப் ெபாற்
றடந் தி த் ேதாள்களாடக்
கா தி மணிமகரக் குண்டல மாடக்
கவின்ெபா
ேமனியாடக்
கதிர் த் வடமாட ம ாித்த ெசந்தமிழ்
கற்றவர்கள் ெகாண்டாடேவ
வா
ாி ெகா ய ேசனாபதி யிராவணன்
மனவ கள் திண்டாட நீள்
வானத்தி ந்
ந் பியாட மலர்மாாி
வானர் ெபாழிந்தாடேவார்
சீதர குந்த ேபராயிர கந்தவர்
ெசங்கீைர யா ய ேள
ெசல்வத் தி ப்ேபைர வல் க்கு மணவாள
ெசங்கீைர யா

ய ேள.

அைலவைலக்குங் க ங்கட ம் வரன் க ெதா ம்
அம்ெபாற் ெகா க் குழா ெமாய்த்
ஆதவன் ெபாற்றடந்ேதர் த க்குஞ் ெசம்ெபான்
அணிமாட கூடங்க ம்
நிைல வைளக்கும் பகழிலங்கா ரத் திைறவ
ென ய ராவணன் மகுட ம்
நீ தாடைக மார் ம் மாாீச ம் பார
நிஷ் ரவதி காய ம்
ெகாைல வைளக்கும் கும்பகர்ண ம் நிகும்ப ம்
கு காத வல்லசுர ம்
ெகா ய வா
மரெமாேர
வக்
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குைழத் வ வாளி ெதாடெவம்
சிைலவைளக்கும் தி க்ைகத் தாமைரக் ெகாண்டல்
ெசங்கீைர யா ய ேள
ெசல்வத் தி ப்ேபைர வல் க்கு மணவாள
ெசங்கீைர யா
ற் ம்.

ய ேள!

10

-------3. காலப் ப வம்
கயங் ெகாண்டலம்பித் திைரெயறி ங்
கடல் சூ லக
வ ம் ெவண்
கவிைக நிழற்கீழினி தடக்கிக்
க ைண ாிந் நாெடா நின்
றியங்குஞ் சரங்களைனத்ைத மற்ெறல்லா
உயி ந் தன் யிர் ேபால்
இரங்கிக் காக்குமரசர் பிரான்
எங்ேகான் தசரதப் ெப மான்
யங்கும் பிராட் மார் வரவர்க்குள்
தன்ைமத் தைலவி ெய ம்
ற்றா ைலக் ேகாசைல வயிற்றில்
ைளத் ம ேமற்கிடந் தனி
வயங்குங் கிரண மரகத மாமணிேய
தாேலா தாேலேலா
மகரக் குைழேய ெயன்னி கண்மணிேய
தாேலா தாேலேலா.
பண்ணார் ம ரம் ப த்ெதா கிப்
பாகூற்றி ந் கனிந்த ெமாழிப்
பவளத் தி வாய் மணி
வல்
பங்ேக கக் குங்குமச் சுவட் ப்
ெபண்ணார தத் தி மடந்ைத
பிாியா ம மத் தினிதி க்கும்
ேபராயிரம் ெபற் ைடய தி ப்
ேபைரப் பிராேன
க்கவிழ் ந்
தண்ணார் ளவப் யசயில
தாேமாதர சீதர குந்தா
தமரக் கட ற் னல் கந்
தைழக்குங் கயஞ்சூற் கார்ேமக
வண்ணா உலகன்றளந்த ெந மாேன
தாேலா தாேலேலா

1
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மகரக் குைழேய

ற்ெறண்மர் வாழ்ேவ

தாேலா தாேலேலா.

2

ைளக்குந் தவளக் கற்ைற நிலா
ெவண் திங்கள் தி வதன
ற்றா ைலக் ேகாட்டர மகளிர்
ேபராயத்தவர் ம ங்குற் (கு)
இைளக்குங் ெகா ேபாற் ெகா
டங்க
எழில் மாமணிச் சூளிைக கட் ன்
இைணக்கும் பசிய மரகதங் கான்
ெறறிக்குங் கிரணக் ெகா ந்ேதா க்
கிைளக்குந் ணர்க் கற்பகச் ேசாைலக்
கிைடேய தைழய வாகாச
ெகங்ைகக் கைரயில் பசும் ெலனக்
கிட் ச் சுரபி மணிநாவால்
வைளக்கும் பசும் ெபாற்றலங்கள் ம
வளஞ்ேசர் நாடா தாேலேலா
மகரக் குைழேய ற்ெறண்மர் வாழ்ேவ
தாேலா தாேலேலா.

3

இ க்குங் க ஞ்ெசாற் ெகா ம் பாவி
இைழக்குந் த கட்கஞ்சன் வி த்
தி ேகாக்களிற்றின் கர் கத்திேலந் ம்
பிைறக் கிம் ாி ம ப்ைப
ஒ க்குந் தடக்ைகச் ெச ம் யேல
உணர் க் குணர்ேவ என் யிேர
ஒழியாப் பிறவிக் கடல் சுவற்றி
உயர் டளிக்கும் ெப மாேன
க்கும் பசுந்தண் ழாய் மாைல
க்கும் குழகா வானவர்க்கும்
நான் மைறக்கும் எட்டாத
லப் ெபா ேள பாகுெபற
வ க்குந் தமிழ்த் ெததி ப்ேபைர மாேல
தாேலா தாேலேலா
மகரக் குைழேய ற்ெறண்மர்
வாழ்ேவ தாேலா தாேலேலா.
க

ஞ் சமய ேமாரா ங்
கணிக்கும் ெபா ேள யவட்ெடறி ம்
க ைணக்கடேல ெச ங்கமலக்
கண்ணா கண்ணி ண் மணிேய

4
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தி குஞ் சினவான ணர் படச் சிைல
கால் வைளத் ப் ேபார் கத் ச்
ெசல் ம் யேல உறியில் ெவண்ெணய்
தி
ம் குழகா ேபய் ைலப்பால்
ப கும் பவளக் கனிவாயா
பசுந்தார்த் ளவம் அணி குந்தா
பங்ேக கச் ெசஞ்சரண ெந ம்
படப்பாந்தளின் ேமல் ந த் திரட்ைட
ம தந் தவழ்ந் சக ைதத்த மாேல
தாேலா தாேலேலா
மகரக் குைழேய ெயன்னி கண்மணிேய
தாேலா தாேலேலா.

5

ெசால்லற் காிய கிரண ெந ஞ்
சுடராழியினாற் கதிர் மைறத்த
சு திப் ெபா ேள கு கூரன்
ெசாற்பா அமிர்தங் கனிந்த ெசவிச்
ெசல்வக் குழகா பாட்டாய்ந்
சிைறவண்டலம்பிக் கண்ப க்கும்
ெச ந்தார்த் ள மணங் கம ம்
சிகரப் ய தர குந்தா
அல் க் கமலப் ெபாகுட் மட
அனஞ்ேசர் வ தித் தி நாடா
அ ைவத்ெதர
லக ம்
அன்றளக்கும் யேல ேச ைடக்கும்
மல்லர் பழனத் தி ப்ேபைர
மாேல தாேலா தாேலேலா
மகரக் குைழேய ற்ெறண்மர்
வாழ்ேவ தாேலா தாேலேலா.
இைடயிற் ெறா யக் கனத் த க்ெகாண்
ளகித் த ம்பிப்பைணத் தி மாய்
ேதந் களபப் ளக ைலயில்வத்
வர் வாயம் யப் ெபாற்
ெபைடையத் த விய தின ம்
பிாியா தி க்கும் தி மார்பா
ெப வா ாிதி சூழ் நிலவலயம்
ெபண் க் கிணங்கும் யசயிலா
பைடயிற் சுமந்த ெகா
ைழந்த
பழனக் ெகாஞ் ேசற்றினில் வரம்பில்
பாகுபா ெநட் ைலக் க ம்பில்
பசும் ங்காவில் மண னில் வாய்

6
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மைடயிற் பணிலந் தவழ் ேபைர
மாேல தாேலா தாேலேலா
மகரக் குைழேய ற்ெறண்மர்
வாழ்ேவ தாேலா தாேலேலா.

7

அ யார் பிறவிக் கடல் சுவற்றி
அழியாப் பரமபதங் ெகா க்கும்
ஆழிப்
ேல பணா மகுடத்
தடல் வாளரவின் கண்பி ங்சு
ந யா நிற்கு ெமா குழகா
நாராயண சீதா குந்தா
நண் ம் லவன் கனி கணன்பின்
நற்பாய் சு ட் ச் ெசால் தமிழ்க்கும்
ப ேமல் நடக்கு மி சாண்
பங்ேக க அன்றனல் ெகா ந்தப்
பரைவக் ெகா காய் கைண ெதா த்த
பாரப் ய தரத் திலங்கும்
வ வார் திகிாிப் பைட சுமந்த
மாேல தாேலா தாேலேலா
மகரக் குைழேய ற்ெறண்மர்
வாழ்ேவ தாேலா தாேலேலா

8

க ைண ெப கி வட்ெடறியக்
கற்றா நினாயின் பின் நடந்
கானந் தைழப்பத் ைணக் கமலக்
கழற்கால் பின்னிக் கன்ெறா குன்( )
உ கும்ப ேவய்ங்குழல் வாய்ைவத்( )
ஊ ம் யேல அ யவர்தம்
ஒழியாய் பிறவித் யரகற்றி
உள்ளத் தி க்கும் தி க்க த்
நி தர் குல ம் ேவர த்த நிமலா
சமரா
ந்திகிாி
நீலக் குழகா மணநாற
நிைரக்கும் பசுந்தண் ழாய் குந்தா
வ ணன் ர ம் இ சரண
மாேல தாேலா தாேலேலா
மகரக் குைழேய ற்ெறண்மர்
வாழ்ேவ தாேல தாேலேலா
விட வாளரவக் கயி
ெவற்பிற் பிணித்

விசித்தி க்க

9

20
விாிெதண் திைர நீர்க்கடல் கட் ன்
விண்ேணார் அ தங்கைடந்த அந்நாள்
அட ங் கிரணக் ெகளத் வ ம்
அ ைமத் தி
ம் தடமார் க்(கு)
அைமத் த் தி ப் பாலாழி யி ம்
அரங்கத்தி ங் கண் யில் ெப ம
குடவால் வைள சூ ைளந் ெசத்ேதன்
ெகாழிக்கும் ெபாலன் தாமைரப்ெபாகுட் ல்
குளிர் த் யிர்ப்ப, க ெவன்னக்
ெகாணர்ந்தஞ் சிைறய விளம்ேபட்
மடநாைரகள் கூண்டைட ெசறிக்கும்
வளஞ்ேசர் நாடா தாேலேலா
மகரக் குைழேய ற்ெறண்மர்
வாழ்ேவ தாேலா தாேலேலா
ற் ம்.

10

------------------4. சப்பாணிப் ப வம்
அரமகளிர் தங்க த்தணி நாணகலாமல்
ஐந்த வ க் ெகாடாமல்
அயிராவதப் ெப ம் பகெடாளித்ேதா
நீளைல கடல் க்கிடாமல்
திரளவ ெகாண்ட ெதள்ள தம ெகாள்ைள ேபாய்த்
ேதவர்கள் ந க்குறாமல்
ேதேவந்திரற் கரசு மகுடபங்கம் வந்
சிைற சார ட் காமல்
கர டணன் திாிசிரர நிகும்பன் கும்ப
கன்னனிந்திர ெசயித்
கலங்காத ராவணன் ம ய லங்கா ரங்
கனல் ெகா ந்ததப் ெப விரல்
சர
ட் ச் சிைலக் கைட குைழக்கும் ெகாண்டல்
சப்பாணி ெகாட் ய ேள
சந்தனச் ேசாைல ெசறி ெதந்தி ப் ேபைர கில்
சப்பாணி ெகாட் ய ேள.
அமரர் கின்னரர் னிவர் கிம்
ட ம் பர ம்
அயிராவதப் பாக ம்
அம த்திைட ல கங்ைகப் ெப ம்பாைவ
அைல ெயறிய விட்ட ச லத்
உைமையெயா பங்குைடக் கட
ந் ெதா

1
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உள வப்ப அமரா சுடர்ேவல்
ஊ ப நயனப் படீர குங்கும ைலக்கு
ஒல்குெமா
ண் ம ங்குல்
கு தவாய் மடம,ங்ைக ேதவகிக்குள்ளம்
குைழந் கண்களி கூரேவ
ேகாசைலக் கினிய ைகக்ேகாமளக் குழவிேய
ேகாதிலா மைழவள்ளேல
தமரவாி வண்டைட கிடந்த ளாிக் ைகெகா
சப்பாணி ெகாட் ய ேள
சந்தனச் ேசாைல ெசறி ெதன்தி ப் ேபைர கில்
சப்பாணி ெகாட் ய ேள.

2

ேவதங்கேளாைடந்
தங்க ம் அயன்
விதிக்கின்ற பல் யிர்க ம்
மிக்கைவம் ெபாறிக ம் எட்ெட த் ம்
நின் விைளயா ெமா குழவிேய
எதங்கைளத் த யாி விைன த ந்
ேபாின்பத்தி த் ெமாளிேய
இலகு சுடர்ேவல் விழி ேராபைத தைனச்
சிறி ம் எண்ணா
கி ாித ம்
ேபாதந்த ேவைள வந் த சீதர ழாய்ப்
தரப் ய குந்தா
ெபா வாிய வண்டேகாளைக க கிறியப்
ெபான் லகு ேம பாாி
சாதங் ெகாணர்ந்த ள் பின்ைனக் களித்தவன்
சப்பாணி ெகாட் ய ேள
சந்தனச் ேசாைலெசறி ெதன்தி ப் ேபைர கில்
சப்பாணி ெகாட் ய ேள.
அடங்காத எ ப ெவள்ளஞ் ேசைன ங்ைக
அைமக்கும் பைடத்தைலவன்
அ மன் தலாய் சுக்ாீவ ஞ் ெசன் கடல்
அைணகட் லங்கா ரம்
ெதாடர்ந்ேதறிெயா சிைலக் கைட குைழத்த கைண
ரந்திராவாணன் மகுட ம்
கள் ப த்திச் சனகி சிைறமீட்டதண்ணத்
ழாய்க் காள ேமகங் ெகா
விடந்தா பஃறைலக் கட்ெசவி கிடந்தாட
விாிதிைரக் கங்ைகயாட
ேவணியாடக் காளி தன் டன் வாதா
ெவள்ளிப் ெபா ப்பினன் பால்

3
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தடந்தா ேவெரா
ரந்தான் ெகாணர்ந்தமான்
சப்பாணி ெகாட் ய ேள
சந்தனச் ேசாைல ெசறி ெதந்தி ம் ேமைர கில்
சப்பாணி ெகாட் ய ேள.

4

மண் திைர ெயறி மகர சல ராசி ேய
ெந வைர ேய ம் அகில ேம ம்
வானக ம் உயர்திைச ம் வயி தங்கப்பவள
வாய் ம த்தங் காந்
ன்
உண் மி நீனிறக் குழவி ெந வா மார்( )
உ வ ெவா சர்ம் வி க்கும்
ஒண்திறற் ெசங்ைக தடங்குாிசில் ேவதாந்த
உபநிஷத ஞானதீபம்
ண்டாிக மலர் ைக
க்கவி ேமாைடயிற்
க் கிடங்கர்க்கு ெவ விப்
ேபாராைன லெமன்ேறாதா ன்ேனா ெயா
ள்ளரசுமீ வ ைபந்
தண் ழாய் ைன ெகாண்டலண்டர் நாயகனினி
சப்பாணி ெகாட் ய ேள.
சந்தனச் ேசாைல ெசறி ெதன்தி ப்ேபைர கில்
சப்பாணி ெகாட் ய ேள.

5

வண்ணந் தைழந்த கட லக
ம்
பரதன் மணி
கவிப்ப நீ ெவவ்
வன ேமெக ஞ் சிறியதாய் ெசால் தைலக்ெகாண்
மணி ெந ஞ் சீைர சுற்றிப்
ெபண்ெணன்ற சீைதெயா மிைளயவன் தன்ெனா ம்
ெப ங்கானகத்தில் கும்
ெபம்மான் ந ந் ளவ மா காபரணன்
ேபாின்ப டளிக்கும்
கண்ணன் சிைலக்கைட குைழத்திலங்கா ரங்
கட்டழிக்கும் ேதவர் ேகான்
க ைணப் ெப க்கா வட்ெட த் தைலமண்
காளேமகந் ளி ப ம்
தண்ணந் தடந்திைரப் ெபா ைநயாம்
தண் ைறவ சப்பாணி ெகாட் ய ேள
சந்தனச் ேசாைல ெசறி ெதன்தி ப்ேபைர குயில்
சப்பாணி ெகாட் ய ேள,
உ க்குந்திைரக் க ங்கடலாைட நிலவலயம்
உதரத் தி ள்ளடக்கி

6

23
ஒ சிறிய குற
வைமந்த ெந ேநமிமரல்
உபய சரணார விந்தத்( )
எ க்கும் பனிக்கு ந் திவைலப மலாிட்
ைறஞ்சி வ ணன் பர ேவான்
இைசபா ஒ ேகா அ காய் ைதந்தா ம்
ஈர்ந் ழாய்ப்படைல மாயன்
ம க்குங் ெகா ஞ்சுடர்ப்ப தி வானவ தய
வைர பசும் ரவி ட்
வ மணிப் ெபாற்றடந் ேதர்க்கி ஞ் சித்திர
வட்டாழி ெயாட்
ட் த்
த க்கும் ெபால ாிைச சூழ் வ தி நாடெனா
சப்பாணி ெகாட் ய ேள,
சந்தனச் ேசாைல ெசறி ெதன்தி ப்ேபைர
சப்பாணி ெகாட்

கில்

ய ேள,

7

மான ேவலரசர்ெதா மிதிலா ாிச் சனகன்
மாேதவி மணி ன்ைகேமல்
ைவத்
த்தா ம் பசுங்கிளி ெயனத் ய
மஞ்சனஞ் ெசய் ெசம்ெபான்
ேமனி
வ நலங்கி ெசய் ெகாங்ைகக்கு
ெமன்களப மள்ளி யப்பி
விைரந ந்தார் குழ ன் மீதணிந் தஞ்சனம்
விளங்கு கட்ைடயி ென திக்
கூனிளம்பிைற தல் கஸ் ாி தீட் நற்
குளிர்மணிச் சு ைக நாற்றிக்
ேகால்வைள தி த்தி மணிேமகைல ம ங்கினிற்
ெகாய் ெகாய்தினி
க்கும்
சானகி ெப ங்காம ெவள்ளந் திைளத்தவன்
சப்பாணி ெகாட் ய ேள
சந்தனச் ேசாைல ெசறி ெதன்தி ப்ேபைர கில்
சப்பாணி ெகாட்

ய ேள.

கக்கக் ெகா ங் கு தி நாிபி ங்கத்தைச
கவர்ந் யிர் கு ப்ப மறவி
க நிறத் தாடைகைய வைத ப த்தசிைலக்
கைட குைழத்த கைண ெதா ந்
ெதாக்கிற் ெப ந்தவக் ெகௗசிகன் ேவள்வி ம்
சு தி ல் ைற
த் ச்
ெசால்லாிய திலா ாிச் சனகன்வில்
கண்ட ண்டப் ப த் ெமங்ேகான்
ெசக்கச் சிவக்குங் ெகா ம்பவள வார்க்கதிர்ச்

8

24
ெசஞ்சுடாவி மணி
ச்
சிவசங்கரக் கட ள் கண்கள்களி கூரச்
சிறந்த ள் ாிந் சங்கு
சக்கரத் ைண ெசங்ைக ெயாக்க்கச் சிவப்பெவா
சப்பாணி ெகாட் ய ேள,
சந்தனச் ேசாைலெசறி ெதன்தி ப்ேபைர
சப்பாணி ெகாட்

கில்

ய ேள.

9

பட ந ங்கக்கண்பி ங்கப் பணா
ப்
பஃறைலக்கட் ெசவியின் ேமல்
ப ாி
கித்தி கி நடனஞ்ெச ம் சரண
பங்ேக கக் குழகன் ெவவ்
விடரகற்றிச் ெசனன வைலய த் த்
ெதாடாீேரறி
கு க்கு
எக்கால ம் அரசி ப்பக் கைடக்கண்ேணாக்
கின்ன ள் ாிந்த ெந மால்
மடமயிற் சாயற் பசுங்கிள்ைள யங்குதைல
மணிவல்
யவல்
வளந்தி ப் ேபைர வல் குங்கும
மி கமத சந்தனப் பாளிதத்
தட ைலச் சுவ ெபா
தமணி மார்பெனா
சப்பாணி ெகாட் ய ேள,
சந்தனச் ேசாைலெசறி ெதன்தி ப்ேபைர
சப்பாணி ெகாட்
ற் ம்.

கில்

ய ேள.

10

-----------------5.

த்தப் ப வம்

ெசாற்ற நான்மைற க்கி க்கு மிடமாதலால்
சுாிசங்கு இடம் ாிதலால்
ய்ய மலர் மாளிைகச் ெசல்வி ேபர தந்
ளிக்குெமன் றின்
தலால்
மற் லகின் வாழ்பல் யிர்க் கிரங்குந்
சத்யவாய்ைம கு ெகாண் ைறதலால்
மங்கலப் னிதமாம் சகல ந் தி
ள
மகிழ்ந்திரங்கிச் சிறி நீ
ற் மதி ேயாடர வ ெக க் கம்
ம்
ெமாய்க்கும் ெச ங் ெகான்ைற ம்
ாித் திைரப்பாய் சு ட் த்த ங் கய்ைக

25
நீ ம் வர ேசாதிக்
கற்ைறவார் சைட
ச் சிவ மய ந்ெதாழக்
கனி வாயின் த்தம ேள
கா சூழ் ெதன்ேபைர ஆழிநீர் வண்ணநின்
கனி வாயின்

த்தம ேள.

1

தைழமடற் பச்ைசப்பசும் கமணி மிட
தைளயவிழ்க்கும் பாைள வாய்த்
த
த்த ம் பச்ெசணக் கிரண மட
தாற்றிளங் கத வாைழ
உைழ த்
ட
க் குண் நி ெமன்க ம்
ஒளிர் த் மாைல வாயிட்
உடென க்கும் ெபா
க வினில் ெவ த்
தி ம் உம்பர் வான் க
ங்கும்
மைழ த்த ந் ளிப ம் ெபா
ெசவ் க்கு வாரா வ
தக ம்
வளர் ண்டாீகப் ெபாகுட்
த்தஞ்சிைறய
வண் கால்ெகா
ைவக்கும்
கைழ த்த ங்கதிர் ெவ ப் ண் நீ ெமா
கதிர் த் நிகரல்லேவ
கா சூழ் ெதன்ேபைர ஆழிநீர் வண்ணநின்
கனிவாயின்

த்தம ேள.

2

னி மிள வ ம் டன் வரத்தன் தி ந்தாளின்
ளாித் கட்க ங்கல்
னியிட்ட சாபந் தவிர்த்
ன்
ெவய்த
க ைண ேயாடளித் ச்
சனகன் மிதி லா ாிச் சிைலவைளத் ச்சீைத
தைனமணம் ணர் தண் ழாய்ச்
சக்ரா தக் கட ள் குலநாதன் த்
தத் ம் தடம் ெபா ைநயான்
இனிய ச மாமைரக் ெகாகு தல்வன் வ ணன்வந்
எக் கால ம் பர ேவான்
இலகுெகா மணிமாட வ திவள நாடன்
ற்ெறண் மெரா ம் விைளயா மால்
கனி ம்
ம்பாகு றிக் கலந்தெசாற்
கனி வாயின் த்தம ேள,
கா சூழ் ெதன்ேபைர ஆழிநீர் வண்ணநின்
கனி வாயின்

த்தம ேள.

ெபா திைர சு ட் மணி மகரசல ராசித

3

26
த்த ங் ைகெதாேடம்
ல நாறிச்சுற ெவறிந் டல வாிப்
ாினற் பங்க ெட தலால்
ப க ம ாித்தபா கூற்றி ந் ெதா கும்
பசும் க ம்பீன்ற த் ம்
பலெமாழிக் கவ ப மாதலால தைன ம்
ப பழி யறிந் ேவண்ேடம்
இ நிலத் ச் சிவத் க் கண்ட ம்
க ப்ெபன் ேவய் த்தம் ெதாேடம்
இனிேம நின கனிவாய் த்தி க்
குவைம ேயெத த் க் கூ ேவன்
க
நான்மைறெகா
தல்வேன ெச ங்
கனி வாயின் த்தம ேள
கா சூழ் ெதன்ேபைர ஆழிநீர் வண்ணநின்
கனி வரயின்

த்தம ேள

4

உைலவைளக்குங் ெகா ங்களல் வாய்த்
த்தி ைவத்
ஊத ெவம்ெபாறிசிந்த ெவந்
உ குங் க ங்கல்
க் ேகா
ம் னாழ்
ஒன்றா ய த் நீட் த்
தைல ம த்தைத ைனப த்திக் குணக்கறத்
தட் யர மிட்டராவிச்
சைமந்ெதாப்ப மிட் க் கைடந்தவ ேவல் ெபா
தடங்கட் ெச ங் கு தவாய்
மைல வைளக்குஞ் ெச ங்களப குங்கும ைல
மடந்ைத ெதய் க ேபாக
மடமயிற் சீைதப் பிராட் ைய
மணம் ணர வளம
மிதிலா ாிச்
சிைல வைளக்கும் பசுந்தண் ழாய் ேமகேம
தி வாயின் த்தம ேள
ெதந்தி ப்ேபைர வ நங் குைழக்காதநின்
தி வாயின்

த்தம ேள

பம் திைர வாாிதி வ வம்பலத் ளி
ப ங்ககன க ேகாத் ப்
பரக்கும் ப க்கும் ன்ெபய்தகண் மாறியிற்
பதறியா நிைர ெகடாமல்
தம்ப மற்றிைடயர் ம யா ேத நானா
தடவைர ெய த் ேதந் ெமன்
தாமைரச் ெசங்ைக தடங் குாிசிேல
சங்கு சக்ரா தக் கட ேள
கம்ப மதமால்யாைன லெமன் ேறாதஒ

5

27
க டன் பிடர்த் தைலவ ம்
காராழி மணிவண்ண ேபராயிரம் ெபற்ற
க ணாகரக் குாிசிேல
ெசம்பள ங் கு த ங் கவி ெமாத்தநின்
தி வாயின் த்தம ேள
ெதன் தி ப்ேபைர வ கங் குைழக்காதநின்
தி வாயின்

த்தம ேள

6

ெபாங்கு ெவண் ங்களங் கவிைக வ மிரணியன்
கல வவன்
கலாம் ெலந்ைத நாராயணன் தன்ெபயர்
கன்ற திெல ந் ேகாபித்
அங்ைக மலர்மீ சங்காழி ேயந்தி ம்
அய மவிர் சைடப் ெப மா
ன்
அஞ்சிப் ப ங்கித் திாிந்தனர் மறந்தைனெகால்
அாி ெயங்ெகனப் ைடப்பப்
பங்க
ம் அக்கனகன் மார்பம் பிளந்திழி
பசுங்குடர் பி ங்கி ரத்த
பானம் பணித்தடந்ேதாள் மாைல சூடேவ
பண் களி ெகாண்ேடார் ணில்
சிங்கவ வாய் வந்த எங்கள் குலநாதநின்
தி வாயின் த்தம ேள
ெதன் தி ப்ேபைர வ நம்குைழக்காதநின்
தி வாயின்

த்தம ேள

7

வா

தலா லகெயா
ன் ம் பரவ அங்குாித்
ந்திக் ெகா வித்தாக வந்த
நான் மைறயின் குலக்ெகா ந்ேத
ேகாவா ெமாள மரகதேம
ெகா ம் ேபரரக்கர் குலக்கூற்ேற
ேகாவாேததிய ளக்கமலங்
கு க் கி க்கும் ெப மாேன
தாவா வளைமக் ேகாசைலக்ேகார்
தவேம தவத்தின் பயேன யச்
சனகன் த சானகி ேவட்ட
தடங்ைக களிேற ேபாேரேற
ேதவாவமிர்தம் கனி பவளத் தி வாய்
த்தம் த கேவ
ெதள்ளிப் பயி ம் தமிழ்ப்ேபைரச் ெசல்வா
த்தம் த கேவ.

8
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ளிங்குந் திைரப் பாற்கடல் கட் த்
ய தரங்கத் தனந்த ரத்
ைறவாய் விாிகண் யில் கூ ஞ்
ேசாதிச் சுடேர ேபாின்பம்
அளிக்குக்குங் க ைணக் க ங்கடேல
அழியா ட் க் ெகா விளக்ேக
அ தங் கைடந் திரட் ெய த்
அமரர்க் குத ம் ெப மாேன
களிக்குஞ் சு ம்பர் ைதத் ணந்ேதன்
கக்குங் கமல
க்குைட ம்
கழனித் தடஞ்சூழ் தி நாடா
கண்ணா அாிேகசவ கந்தா
ெதளிக்கும் ெபா ைநந் தடந் ைறவா
தி வாய் த்தந் த கேவ
ெதள்ளிப் பயி ம் தி ப்ேபைரச்
ெசல்வா

த்தந் த கேவ

9

சந்தாடவி ம் பாதிாி ம் தடந்
தாமைர ம் விைள வய ம்
ச மா மைற ம் விழாெவா
ம்
தைழக்கும் பிள்ைளக் குழாெவா
ம்
நந்தா வளைமத் தி வ தி
நாடா பரமபத டா
ந ந் தாதைள ம் பசுந்தளவ
நாராயண சீதர குந்தா
ெகாந்தார் மலர்ப் ங் காியகுழல்
ெகாவ்ைவக் கனிவாய் மணி
வல்
ெகா ேபால் டக்குந்
இைடயக்
குலக் ேகாமளக் ேகாசைலயளித்த
சிந்தா மணிேய மரகதேம
தி வாய் த்தந் த கேவ
ெதள்ளிப் பயி ந் தமிழ்ப்ேபைரச்
ெசல்வா
ற் ம்.

த்தம் த கேவ.

----------------6. வ ைகப் ப வம்
வி ரன் மைனவி ல சில் க ம்
விரதன் வ க வ கேவ

10
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வித ரணிக மறி
ைடய
விமலன் வ க வ கேவ
அதி மணி மைரயின் வட ம்
அைசய வ க வ கேவ
அழகு காிய குழல்கள் சாிய
அபிமன் வ க வ கேவ
திய மதியின் வதன ெவயர்
ெபா ய வ க வ கேவ
ெபாழி நற விற
ள
ைன மனகன் வ கேவ
ம ர
ெசல்வதர வ தம்
உதரம் வழிய வ கேவ
வ ணன் வ கு பயசரண
வரதன் வ க வ கேவ

1

எாி மனல் க
ம் விழி நி தர்கு சமர் ாி
இகல் ெதாைலய வி கைணயினால்
இ விைன ம் ஒ சிறி ெதாடரவாிெதன வ கும்
எவர்தைம ம ைம ெகா மால்
ாி
வ தல வனிைத சனகி ைல க த
கலளித விதரண ேளான்
கு விாித
ள மணம ய ெந ய மணி
யினணிெபற வைணகுேவான்
உாிய ச மைற
னிவர மயெனா பர ம்
உபயபாி ர சரண நீ
லக
வ
தர ைமயெவா தனி க ம்
ஒளிாிரவி குல மரபிேனான்
ெநாிய ம த
திய சக
ைத விதரணிகன்
நிமலன ரவைண யி மால்
நிைறய மகிைம மளவில் குண ம் வ வழகு ைடய
நிகாில்

கில் வணன் வ கேவ.

கல ஞ் ச மைற ய ந்தவர்
லவர் பண் தர் பலர்ெகாட
திய பங்கய சரண் வணங்கிய
திய ெவண் ைர ததி சூழ்
ெசகமடங்க ெநா யி ண் மிழ்
தி மணந் ெதாளிர் பரவேவார்
திாி ரந் தழல்பட னிந்த ள்
சிவனயன் ெதாழ வ கேவ
தகர ங்கிய பாிமளங் கமழ்த
தடம் ய ெசயதரா

2
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சமர் கந் தனில் நி தர் ெவம்பைட
சாியி ஞ் சிைலயபிம நீள்
மகரகுண்டலமைசய இங்ெகதிர்
மகர வண் குைழ வ கேவ
வ ணன் வந்தி சரண் வணங்கி
மனதிகழ்ந் ெததிர் வ கேவ,

3

கைல மணந் ெதாளிர் தவள ெவண்பிைற
க வி ஞ் சிைல த னாள்
கவின வந்த சனகி சம்ப்ரம
கனதனம் ெபா
தமால்
உைல கந்தனில் அ ப ம் ெபா
ஒளி ம் ஒண்சுடர் வயிரவா
ெளா
னிந்தடர அ ணர் ெபான்றிய
உயிர ஞ் சமன் வ கேவ
திலகலஞ்சாி வைசந் ெதாளி
திகழ வண் ன ரலவய
ெச ந ந் கள் ைகவிாிந்தவர்
சிறிய பங்கயெம ந
மலர்மைடந்ைத ம் நிலமடந்ைத ம்
ம
திண் திறல் வரதநீள்
மகரகுண்டலமைசய விங்ெகதிர்
மகர வண் குைழ வ கேவ.

4

உளெந கிழ்ந்தி ெபா
ம் வந்தைனெயா ம்
உவந் எநிர் பர வேவ
உபய ெசஞ்சரண்
ைனந் ெதாளிர்
உயர் பதந் த க ைணமால்
அைள க வர்ந்திைட மகளிர் தங்கு ல்
அைணத ங் கயிற ெகாேட
அ ப ம் ெபா
டல் குைழந்
அ த நின்றவன் வ கேவ
குளநிரம்பிய ன
ங் கைர
அ கு வண்ட மதகு நீள்
குவலயம் ப த ெந ங்கிய
குளிர் ந ம் ெபாழி ைட ம் வால்
வைள ழங்கிய கு ைகயம்பதி ம
நங்ைக கண்மணி நள்
வலவனிங்கித கவிைத ெகாண்ட ள்
மகர வண்குைழ வ கேவ,

5
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மீெதாளிர் சூழியத் ெதாைகயின்
ெவண் திய்கள் கற்ைற நிலா
ாிக் கடல் சூழ் வன ெம
ற் ந் தைழய வ ந்த ெவள்ைளக்
ெகா ேபாெலாசி ங் குைழ மணி
குைழ ங் குைழய டல் குைழயக்
குைழத்
த னி ந்திலதக்
கு ேவர் வழிய விைடகழியின்
அ ேமல ைவத் தி ைக சுவர்
அதைனப் பி த் வ த ற்றள்
ளா வி தத் தளிப்பின் மலர்
அங்ைக பதித் தி தவழ்ந்ெதன
ம மீதி ந் களப ைல வள்ளத்
அ
ண் ட வ க
மகரக் குைழேய ெயன்னி கண்
மணிேய வ க வ கேவ

6

பண்டா ைலயிலரங் கத் ப்
பாதாழியிற் கண் யில் கூ ம்
பச்ைசப் யேல பணா மகுடப் படப்
பாந்தளின் கண்பி ங்க ந ந்
தண்டாைமரச் ெசஞ்சரண் ெபயர்த் த்
தள்ளிக் கைடவால் பி த் ெநறி
தைழக்கும் ப க்சூ நடம் ாிந்த
தைலவா கடல் சூழ் உலக
ண்டாதர ேவா மிழ்ந் தளந்த
ெவாளிேய ெவாளி மரகதேம
ஒ வா தல் பண் ளங்களிப்ப
உயர்வான் க கிழித்ெத ந்
வண்டார் த வின் மலர் ெகாணர்ந்த
மாேல வ க வ கேவ
மகரக் குைழேய ெயன்னி கண்
மணிேய வ க வ கேவ
சிந்தாமணிேய மரகதேம
ேதேவ ேதவர் ெப மாேன
ேத ம் ெபா ேள நாேடா ம்
ெசய் ம் தவேம தவப் பயேன
எந்தாய் நந்தா விளக்ெகாளிேய
எங்கட்குயிேர பரகதிேய
எ தாமைறயின் வ ேவ ெசால்
எ த் ெதட்
க்குெபா மயேம

7
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ெகாந்தார் ளவப் பசுந்தாமக்
ேகாேவ நி தர் குலக் கூற்ேற
கூ
னல் நீரா வலங்ெகாண்
தி மஞ்சனக் ெகா வில்
வந்தாதாித் வ ணன
வணங்கும் யேல வ கேவ
மகரக்குைழேய ெனன்னி கண்
மணிேய வ க வ கேவ

8

ஆராவ தத் தில வித ழின்
அ தத் திவைல மார்ெபர க
அைரநாண் வட மணி ம் ம ங்கு
அைசயக் குைழ ங் குண்டல ம்
சீரார் தி விற் ெபா
தற்றீட் ங்
கு ேவர் வ ம்ப வ ள்
ெசய் ங் கமல கமிலங்கத் தி த்தாட்
ைனப் ேபேறறண்ைடெயா
பார்மீெதங்கள் ெசவிகுளிரப்
பழக ெநறி நாேடா ம் வளர்
பசுந்தார்த் ள மனங்கம ம்
ப நீ நடந் ள்ள ெபயர்த்
வாரார் களபக் கு ம்ைப ைல
வள்ளத் த
ண் ட வ க
மகரக் குைழேய ெயன்னி கண்
மணிேய வ க வ கேவ,
அ ைமப் ெப மான் பிறவிெயாழித்
அ
ம் ெப மான் காதல சங்
காழிப் ெப மான் வானவர்க்கும்
அ நான் மைறக்கு ெமட்டாத
த மப் ெப மான் பசுந் ளவத்
தாமப் ெப மாேன லகுந்
தைழக்கும்ப கன்றளந்த ெந ஞ்
சரணப் ெப மான் மன் யிர்க்குங்
க மப் ெப மான் த்திவழி
காட் ப் ெப மான் ம் ெபா ட் க்
கமலாசனத்
ற்றி க்கும்
மன்னிப் ெப மான் தமிழ்க் கு கும்
ெப ைமப் ெப மாெனன் ன ைமப்
பிள்ைளப் ெப மான் வ கேவ
ேபராயிரம் ெபற் யர்ந்த தி ப்ேபைரப்

9
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ெப மான் வ கேவ.
ற் ம்.

10

----------------------7. அம்

ப் ப வம்

மதி ைடத் தாய் மண்டலம் ெபற் வான்
மதிக்கட ெளனவ தலால்
வ யிட்ட ெதள்ள த மயமாகி
யானந்த மகராலாயத் ெத தலால்
நதிெயாடர வ ெக க் கணி ஞ் சைடக்காட்
நம்ப க் ெகா கண்ணதாய்
நாெடா
யிர்ப்பயிர் தைழப்ப அ ள்ெபாழிதலால்
நல் ைண னக்கிவன் காண்
திர விைள ங் ெகா ம்பவளக் குைலச்சா
ெதா ம் வாய்மைடெதா ம்
ாிப் பகட் வாிவாைள ெவ தரவியைல
ேமா ம் னற் ேகணி ம்
அதி மணிமதகும் வைள கள் வ தி நாடா டன்
அம் லீ ஆடவாேவ
ஆழிநீர் வண்ண ென ம் வாழிமாதவ டன்
அம் லீ ஆடவாேவ,

1

இ விைனச் ெசனன வைலகட்ட த் அழியாத
இன்ப ெடய் ம் ெபா ட்( )
இைண மலர்ச்ேசவ யைடந்தவர்க் குதவி வன்
இவன் வ ண னாதாிக்கும்
தி ந் திச் ச க தீர்த்தத் ைறத்
தீம் னல் திவைலெயா சிறி ப ேலா
ெசக மண்டலத் ன் யல் கமண்டல கற்கைற
சிைதத் வண்டைட கிடப்ப
குவிாித ந ங் கு தவாய் மடமங்ைக
கிழ் ைல மணம் ணர்ந்
ன் ங் களங்கமற்றப் பா ம் ைவகுண்ட
த்தி மண்டல ெமய்தலாம்
அ மைறக் குாியெவா ெபா ளா யி ப்பானிவன்
அம் லீ யாடவாேவ
ஆழிநீர் வண்ண ென ம் வாழிமாதவ டன்
அம் லீ யாடவாேவ.

2
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ெவவ்வரா விடெமா கு கைறயனற் பகுவாய்
வி ங்கி மீள ம் உமிழ்த ம்
மச்சி ெலன் லகி ைரெசய் வரதனா
டல்
ெவ த்தற ெம ந் குப் றற்
ெறவ் லக ந்திாிந் தாவெதன் ெபாிேயாைர
எளிேயார் ைணக் ேகாடல்நன்
றி கனற் கட்ெசவிப்பைக
த்தற் குவணன்
இவனிட்ட ஏவல் கடவான்
ெசவ் பட எட் ரட் த்தகைல ைடய நீ
சிந்திப் பதற் காியவாம்
திகழ் த ங்கைல ய பத் நா ைடய
ெவா ெசம்ம வன் ைவகுண்டமாம்
அவ் லக ந்தாகத் த வன ஃதறிந்
அம் லீ ஆடவாேவ
ஆழிநீர் வன்ண ென ம் வாழிமாதவ டன்
அம் லீ ஆட வாேவ

3

ைபத்தைல ெந ஞ் சு ைக விடெமா கு
கட்ெசவிப் படவர ெதாடாி நீ
படெராளி ம ங்கி வான் கெடாளிக்குைவ
ெப ம் பாம் தீண் க் கிடந்த
நித்திைர மயக்கத் ெமாளி ம ங்கானிவன்
ெந ய வானிைட ைழந்
நிைலயிலா ேதா த் திாிந் ழல்ைவ
நீயிவன் நீ ழி ய ெபயர்ந்
த்த வாணைக விமைலய வ ட வானவர்கள்
னிவ ரஞ்ச ெசய்யநீள்
த்தித ம் ைவகுந்தம் ற்றி ப்பவன் அந்த
அம் லீ ஆட வாேவ
அத்தைகைம ேதா
ன்னி
யர்ந்தவன் இவன்
அம் லீ ஆட வாேவ
ஆழிநீர் வண்ண ென ம் வாழிமாதவ டன்
அம் லீ யாட வாேவ.
ெசங்கு தி யைலமண் யாெற த் ேதாடச்
சிைலக்கால் வைளத் விசயன்
ேதத்தரசைனக் ெகான் கூற்ற ந் ம்ப
சினத்தி ம் ேபார் கத் ப்
ெபாங்குக திராயிரம் தங்கு ெசஞ்சுடரவன்
ெபா
காணாம ெலாளிர்ெசம்
ெபான்னிறத் திகிாியா வன் மைறத்தனனன்
ேபாதாக்குைறக் ெகாளி ம் ெவண்

4
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சங்கு ெகாண் ன்ைன ம் மைறந்திடாமற்
கைல தளர்ந் ெம ெவய் றாமல்
தாதள ெவ ப்ெபா த் ெதாியாமல் ன்றில்
தவழ்ந் விைளயாட வாெவன்
றங்ைக மலர்விரல் குனித் ைன யைழத்தவனிவன்
அம் லீயாட வாேவ
ஆழிநீர் வண்ண ென ம் வாழிமாதவ டன்
அம் லீ யாட வாேவ.

5

கூற ந்ததிைய நீ ைடயவன் இவன் அமரர்
கூற ந் திைய ைடேயான்
குைறபா தடங்கைல கைள ைடைய நீ இவ ேமா
குைறயாத கைலக ைடயான்
த
வி மதிங்குைடைய நீயிவன்
விரதண மதிக் குைடயவன்
விண்ணிைட கரந்ெதாளி ெயாழிந்தி ைவ நீயிவன்
ேவத ண் ெபா ளி ெனாளியான்
ஊ பட ேவா த் திாிந்திைளத் தி ைவநீ
ஒ நா மிைளயா னிவன்
உவாிப் னற் பங்க
திப்பாயிவன்
உம்பரா ழியி திப் ேபான்
ஆறைல ரட் ெபா னாநதித் ைறவ டன்
அம் லீ ஆட வாேவ
ஆழிநீர் வண்ண ென ம் வாழி மாதவ டன்
அம் லீ ஆட வாேவ.
சந்தப் படா ைலத் தார்குழல் ேகாமளத் ைதயல்
சானகி ெபா ட் த்
தடமதி லங்கா ரம் ெபா ப த்தித்
தகர்த்
பத் மண்ேமல்
சிந்தச் சரந்ெதாட்ட சிைல ர ராகவன்
சி குழந்ைதப் பிள்ைளயாய்
தி விரற்றைல சுட்
ைன யைழத்தால் வரச்
ெசய்யா தி க்க ைறேயா
ந்தப் ெப ந்தக்க ேவள்வியில் ேதவர்கள்
றிந் திைச ெகட்ேடா நாள்
மதிக் கட ள்நீ பாிபவப் பட்டகைத
ெபாழியக் கணக்கு ண்ேடா
அந்தக் கணக்கின் வந்தி க் கின்றதினி
அம் லீ யாடவாேவ
ஆழிநீர் வண்ண ென ம் வாழிமாதவ டன்

6
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அம் லீயாட வாேவ.

7

தவெநறிக் ெகௗதமன் பண்ணிய க
ைக ரந்
தரெனா மணந்த வதனால்
தவ னி யைறந்த சாபத்திலவள் கல்
த்
தாங்கிய ெதாழித்த ெதங்ேகான்
வனெமா
ன் ம் ஈர யாலக் கின்ற
ெபாற்களல் க னக்கும்
னித ரணெசவ்வி கமண்டலக் கைறப்
ைரதீர வரமளிக்கும்
சிவ மய ம் ெவள்ைள அயிராவதத்த ம்
ெசஞ்சுடர்க் கட ேளா ம்
ேதவர் ப்பத்
க்ேகா
ம் அ
கச்
ெசம்ம ங் ைகம்மைலக் ேகாட்
டவ
ைற ைறபர நிகாில் கில் வண்ண டன்
அம் லீ யாடவாேவ
ஆழிநீர் வண்ண ென ம் வாழிமாதவ டன்
அம் லீ யாட வாேவ.

8

விண்டடவி கமாயிரங் க ெமாளித் ெந
ெவளியின் வந்ெதா
கமதாய்
ெவண்திைரக் கங்ைகப் ெபம் ள்னல் பரந்ெதன
விாிந்தவவ் ெவள்ளத்தின் ேமல்
தண்டரள மணியிழந் தாகாய நள்ளிைடத்
தயங்கிய சஞ்சல ெமனத்
தாரைகக் குலெமா தவழ்ந் ேமன்ேம நீ
தைலப்பட் வ த லா ம்
ண்டாிக மலர் ைக
க்குைடந்தல ெமா
ெவனப் ெபா
ெபற்றாய்
கலாிய மதிவள ைறக்கில்
மதிெயனப்
கல்கின்ற ண்ைம கண்டாய்
அண்ட பகிரண்ட ம் நிரம்பிய இவன்ற டன்
அம் லீ யாடவாேவ
ஆழிநீர் வண்ண ென ம் வாழிமாதவ டன்
அம் லீ யாடவாேவ.
என்ெனன் நிகாிரவின் இ ளன்றி நீயன்பர்
இதய வி ணீ க்கவறியாய்
இ விசும்பிற் ெபா கு வாயிவன் வனர்கள்
எங்க ம் ெபா வ ேதாராய்
ெபான்னந் தகட் தழ்க் கு த மல்லா ளப்

9
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மலர் திறக்க வறியாய்
ேபா யல்லா இவன் ேபா யன்றால் வந்
நிலா மணி ன்றில் வாய்
மன் ஞ் சேரா கப் ப க ம் ளினவண்
மணற் குன்ற ஞ் ேசாைல ம்
மடவனப் ெபாைடேயா கூ ப் ணர்ந்தக
மகிழ்த் பிாியா ெசஞ்சூட்
டன்னங்கள் விைளயா ெதன்ேபைர மாய டன்
அம் லீ யாடவாேவ
ஆழிநீர் வண்ண ென ம் வாழிமாதவ டன்
அம் லீ யாடவாேவ.
ற் ம்.

10

---------8. சிற்றில் ப வம்
களிக்கும் சு ம்பர் ைதந்
கைணக் காலைசத் ச் சில்ேலாைர
கனிந் ற்றி ப்ப மிழற் ெதா ம்
கக்குங் க ழி நற பாி
மளிக்கும் பசுந்தார்ச் ெச ந் ள
மணக்குங் குழகர் கார்ேமக
வண்ணா க ைண மைடதிறந்
வழி ம் யேல ேபாின்பம்
அளிக்கும் ெபாிய ெத
தி
அ ேக வழிக்குப் றம்பாக
அறியாப் ப வப் ெபண்கெளா த்
தைமக்கும் வண்ட
கண்டாய்
ெதளிக்கும் தமிழ்த்ெதன் தி ப்ேபைரச்
ெசல்வா சிற்றில் சிைதேயேல
திைரயார் ெபா ைநத் தடந் ைறவா
சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல.
ேவண்டக் கிைடயா வார தம்
விைரெதண் ைரநீர்க் கடன் கட் ன்
ெவற்ைபப் பி ங்கி மத்தாக
விடவா ளர க் கயி சுற்றிப்
ண்டக் கணேம சுைவம ரம்
ெபாங்கிப் ெப கக் கைடந்ெத த் ப்
லவர்க் களிக்கும் ெப மாேன!
ெபா ந்தா நி தர் ேபாேரேற!

1
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காண்டற் காிய ெகா ங்கிரணங்
கக்கும் பசிய மரகதேம!
கதிரா ழியிற்ெசங் கதிர்மைறத்த
க ைணப் யேல மகள்ைக
தீண்டச் சிவக்கும் லன ளாற்
சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல
திைரயார் ெபா ைநத் தடந் ைறவா!
சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல.

2

வள்ைளக் குைழேவ ென ங்க ங்கண்
மதிவா
தற்ேகா மளப் ளக
வனமா ைலக்குங் குமச்சுவ
மடவா ெரா ம்ேபாய் விைளயாட
அள்ளிக் கு க்குந் தடம் ெபா ைந
ஆற்றிற் கூ
னற் ைறயின்
அ கிற் சி ேப ைதயர்கெள த்
தடங்கா வி ப்ப மீ ர்ந்
தள்ளிப் பால்மாற் ற ம்பசும்ெபான்
தகட் ன் வயீ ாியங்குயிற்றிச்
சைமக்குந் தி மா மணி றத் த்
த தா மைரக்ைக ேசப்பமணல்
ெதள்ளிக் ெகாணர்ந் தரவிைளத்த
சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல
திைரயார் ெபா ைநத் தடந் ைறவா
சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல.
த க்கா மலர்ப் ம் ெபாழி ம் வயல்
தட ந் த ெதன் தி ப்ேபைர
தைழக்கும் ப
ற் ெறண்மர்ெதா ந்
தாேமாதர சீதர குந்தா
ஒ க்கா ெல மவ் வி க்கா ம்
உணராப் ெபா ேள பரஞ்சுடேர
ஒ வா
தல்பண் ளங் களிப்ப
உயர்வான் க கிழித்ெத ந்
ம க்கால் ந ெமன் மலர்ெகாணர்ந்த
மதேமா பதினா யிரங்ேகாப
மங்ைக யர்கள் ளக ைல
மணந் கனிவா ய
ண்ட
ெச க்ேகா னக்கீ தியல்பன்
சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல
திைரயார் ெபா ைநத் தடந் ைறவா

3

39
சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல.

4

ேகாேவ ேகாவா மரகதேம
ெகா ம்ேபா ரரக்கர் குலக்கூற்ேற
குளிர் ந் ளவத் தி த்ெதாங்கல்
குவ த் தடந்ேதாட் காயாவாம்
ேவ வின் ெபாலன்ெபாகுட் ப்
ெமன் மணேம ய ள்சுரந்
ெபாங்கிப் ெப கி வட்ெடறிந்
ெபாழி ம் யேல! கற்பகப் ங்
காேவ
ேகா சைலதவேம
கண்ேண கண்ணி ண்மணிேய
கதிர்நித் திலெவண் மணல்நின
கா
த்தல் கடனன்ேற
ேதேவ ேதவப் ெப மாேன
சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல
திைரயார் ெபா ைநத் தடந் ைறவா
சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல.

5

வன்னக் களபப் ளக ைல
மடவா ெர ங்ேகா வியர்கள்தி
வாய்ப்பா யிற் க் கைளகவர்ந்த
மணிவாய்க் கள்வ ெனன் கட்
உன்னிப் ெபா மி யழவ த்த
ண்ேட லவர்கள் விைளயா ம்
ஒளிர்நித் திலெவண் மணற்சிற்றில்
உனக்கின் றழிக்க ைறகண்டாய்
கன்னிக் க க மிடெறா யக்
காய்க்கும் பசுங்காய்க் குைலசிதறக்
கத க் குலங்க ள சாயக்
கயல்பாய்ந் ைளந் வாலைற ஞ்
ெசந்ெநற் பழனத் தி ப்ேபைரச்
ெசல்வா சிற்றில் சிைதேயேல
திைரயார் ெபா ைநத் தடந் ைறவா
சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல.
பண்ேண றியெமன் குதைலெமாழிப்
பவளக் கனிவாய்க் கு நைக ம்
பாாித் ேதாங்கிப் ாித்த
ைபம்ெபாற் ய ங் கண்டழகு
கண்ேண ெறளிேயம் பட்டனெமன்

6
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ெறண்ணிக் க த் ேவ பட
கணக்கன் லகில் மன் யிர்க்குக்
காவற் கட ள் நீயன்ேறா
மண்ேண ைழ
ண் மிழ்ந்தளந்த
மாேல ேவைலப் னல் சுவறி
ம கக் கைணெதாட்
குந்தா
வ ணன் றினமா ராதைனெசய்
ெதண்ணீர்ப் ெபா ைநத் தடந் ைறவா
சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல
ெதளிக்குந் தமிழ்த்ெதன் தி ப் ேபைரச்
ெசல்வா சிற்றில் சிைதேயேல.

7

த க்குஞ் சிகரப் படாம்ெபாதிந்த
தடமா ைலக்குங் குமச்சுவட் த்
தைழக்குங் கு க்கண் சந்ெதா கித்
த பா லேசாைத மகிழ்ந் ட்டக்
கு க்கும் யேல யிலங்ைகயில்ெவங்
ெகா ம்ேபா ரரக்கர் குலக்கூற்ேற
குனிக்குஞ் சிைலக்ைகத் தடக்களிேற
ேகாேவ பசுந்தண் ழாய் மாைல
க்கும் ெபா ேள த்ெதாழிற்கும்
வா தடல யழியாத
த்திக் ெகா வித் தாகவந்
ைளக்கும் ெபா ேள பாகுெபற
வ க்குந் தமிழ்த் ெதன் தி ப்ேபைர
மாேல சிற்றில் சிைதேயேல
மகரக் குைழேய ற்ெறண்மர்
வாழ்ேவ சிற்றில் சிைதேயேல
ெகாத்ேதா டைசயப் பசுத் ளவங்
குடக்கூ ட ம்பி ைளத்ெத ந்
ெகாழிக்குந் தவளப் பிைற த ற்
கு ேவர் ெவா க வணிந்தசுட்
த்தா ன ெவண் ணிலெவறிப்ப
கத்தா மைரயி னைகயிலங்க
குண் டல ம் வார்கா
மா மணிெபாற் ேசாதிவிட
அத்தா வ ணன் றினம்பர ம்
அாிேகசவ நாரண குந்தா
அடல்வா ளரவிற் கண் யி ம்
ஆழிப் யேல யாய்ச்சியர்ைக
மத்தா ல ப்ப ெவண்ைண ண்ட

8
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வாயா சிற்றில் சிைதேயேல
மகரக் குைழேய ற்ெறண்மர்
வாழ்ேவ சிற்றில் சிைதேயேல.

9

அன்ேபா டைணத்
ைலெகா த்தின்
ன
ற்றறி க்கும் னலாட்
அ ங்கட் கைடக்கஞ் சனெம தி
ஆரந் தி த்திப் பட்
த்தி
உன்ேப ாி ேவ ெனன் குழவிக்
குள்ள தயவாற் றனிசைமத்த
உயர்மா ளிைக மாடரங்கும்
ஒளிர்ேவ திைக நீயழிக்க
வன்பா ேலா வர னக்கு
வழக்கன் லகிற் சி ேபைத
மகளி ந் விைளயா ம்
வண்டற் கள்ேச வ ப ேம
ெதன்ேப ைரயினங் குலநாத
சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல
திைரயார் ெபா ைநத் தடந் ைறவா
சிறிேயஞ் சிற்றி்ல் சிைதேயேல.
ற் ம்.

10

-------9. சி பைறப் ப வம்
வானாடர் ப்பத்
க்ேகா
ஞ்ச
மைறக்கட ணான் கவ ம்
ம வலா ள ம
கச் ெசம்ம ங்ைகம்
மைலக்ேகாட் ேவழ க ம்
ஏேனா ம் விச்சிரக் கு சபதி மகிழ்ந்
ெதண் சா கப்பால ம்
இ விழி மி ெசவி மிதயதாமைர மலர்ந்
ெதக்கால ந்தைழயேவ
கா
பச்ைசப் பசும் க மடல்விண்
கக்குங் ெகா ம்பிரச ங்
கத க் ெகா ங்கனி ைடந் வழி ம
ங்
கலந்ேதா யைலமண் டத்
ேதனா பா ம்வயல் சூழ்வ தி நாடெனா
சி பைற ழக்கிய ேள
ெதன்றி ப் ெபைரவ நங்குைழக் காத கில்
சி பைற

ழக்கிய ேள.

1

42

வா ங் ெகான்ைறச் ெச ஞ்சடா டவி
ப்
னித ரணனிரட் ம்
ெபாற்
ெயனச்ெசாற் றிறம்பாத கனகவிப்
லவர்திண் மெமன்ன ம்
ேம கதிர் மணிமகுட ேகா நி டஞ்ெச ம்
வி தரசர் மணிவாச ன்
விதரணக் ெகாைடெவற்றி மணெவா கறங்குெத
தி ம் ரசெமன ந்
தா சீ ாிட் டன் விசித்
க் கித்ெதாணி
தைழத்தெதாண் டகெமன்ன ந்
தவறா சதி ைறயி னண்டேகா ளைக க
தடவிய ெசவி படேவார்
ேதவ ந் யிெயனத் தி வ தி வளநாட
சி பைற ழக்கிய ேள
ெதன்றி ப் ேபைரவ நங்குைழக் காத கில்!
சி பைற

ழக்கிய ேள.

2

கைறெகா ஞ் சமாில்வ வாெளா இராவணன்
ைககளி ப ம்வி
ேபாற்
கா டர்மண் ணில்விள்ளிக் குப் ற் நிற்குநிைல
கண் தி
ளமிரங்கி
உ திபட வின் ேபாய் நாைளக்கு வாெவன்
ைரத்தராகவ! ெவ வியன்
ேறாராைன லெமன் ேறாதா ன் ேனா வந்
த மாதவ! சீதரா!
நைறெயா க மடன் ைக
க்கவிழ்ந் தல ெமா
நளினப் ெபாகுட்டாசன
நள்ளிைட பதிந் ைபந் தாதைளந் திைசபா
நாகிளம் ேபைடேயா ஞ்
சிைறவண் கண்ப க் கும்வ தி நன்னாட!
சி பைற ழக்கிய ேள
ெதன்றி ப் ேபைரவ நங்குைழக் காத கில்
சிைறபைற

ழக்கிய ேள.

அண்டபகி ரண்ட மதிர்ந் குல வைரெயட் ம்
அைசயாம ெலண் ைசெதா ம்
அளிக ள கம்பக் கடாக்களி நிைலெபயர்ந்
த ச்சுவ ெட த்திடாமற்
ெகாண்டவட ைவக்கனற் கண்பி ங் கக்ெகா ங்
ேகாளரா
யிற்படங்

3

43
கு

ங்காம லாைமெந
குகு க் காவண்ட
ேகாளைகயின் க ெவ யா
விண்டட தாரைகக் குலமடங் க மண்ணில்
ழாம யர்ெச ம்ெபான்
ேம கிாி சாயாம ேலா யி கைரேதா ம்
ெவண்ணிலா மி
த்தந்
ெதண் ைர சு ட் ெபா னாநதி ெந ந் ைறவ!
சி பைற ழக்கிய ேள
ெதன்றி ப் ேபைரவ நங்குைழக் காத கில்
சி பைற

ழக்கிய ேள.

4

கங்கா நதிச்ெச ம் னல்ய ைன சரேசாதி
கற் ரச் சுைவமணக்குங்
காவிாி ெயனத்ேதவர் வ யிட்ட வ ேதகக்
கம ந் திைரப்ெபா ைந ம்
மங்காத ச மைறக் குாியேவள் வி ம்விழா
வணி மக ெவா
நா ம்
வளைமெப குலநாத பரமபத டாள!
வயல்கெடா ம் வாய்மைடெதா ஞ்
சங்கார வாரஞ்ெசய் தக கைளந் தலறிக்
தவழ்ந்ேதறி த் யிர்க்குந்
தண்ணந் தடந்தா மைரப் ெபாகுட் டாசனத்
தமனியப் ெபாற்ேகாவி ற்
ெசங்கா லனந் யி ம் வ திவள நன்னாட!
சி பைற ழக்கிய ேள
ெதன்தி ப் ேபைரவ நங்குைழக் காத கில்
சி பைற
நீறப

ழக்கிய ேள.

தவளெவண் ெபா யாட வார்சைட
ெந ந்திைரக் கங்ைகயாட
நிலவாட ைக
க் கவிழ்ந் ம்ைப யாடவரன்
நின்றாட வமரராடப்
பா ப ெநட் ைலச் சுடர்ேவல் வி ங்ெகா ம்
பைடயிரா வணன் மகுடேமார்
பத் ந் தகர்ந்தாட ெவம்ேபய் கு ம்ேபய்
பறந்தைல கவந்தமாடத்
தா ப கத க் ெகா ங்கனி ைடந் வழி
சா மாங் கனியினற ந்
த
டப் பல னற் கனி ைடந் ப்ெப கு
தண்ணற மைலமண் ேய
ேச ப பள்ளவயல் சூழ்வ தி நாடெனா
சி பைற ழக்கிய ேள

5
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ெதன்றி ப் ேபைரவ
சி பைற

நங்குைழக் காத கில்!

ழக்கிய ேள.

6

ெபா திைர ெயறிசல ராசி
க்கும்
வனத் தி மா ம்
ெபாங்கு சினந்தைல மண்ட வ ஞ்சமர்
க்ைகதிர் வ ேவார்ெசங்
கு தி ப ம்ப ெபா
மணம் ணர
ெகாற்றக் குலமா ங்
ேகாத வண் கழ் ேசர கூலக்
ேகாமள மாமா ம்
ம ம சததள மண்டபமீ
மகிழ்ந் ைற மா ம்
வடகைல ெதன்கைல
ணர்ந்த
ெசால் மங்ைக நாேடா ம்
தி
ள மகிழ்தர வ தி நன்னாடா!
சி பைற ெகாட் காவ
ெதன் ேபைரயில் வ நங் குலநாதன்
சி பைற ெகாட் கேவ.

7

உ

திைசபயி லளிெயா ேகா
உைதந்
ைதந்தாட
ெவாளிர் மடல் ைகயவிழ் ளவமர்
மால்கு கூர வந்ேதா ம்
ப த
தி வாய்ெமாழி ல்ெசவி
பற்பல
ேநயன்
பண் ல கங்கைள ண் பி னள
ப த் ந் தி மாமால்
மைற ைறயி மி சர ணாலயன்
ாிக் கய
ம்
ன ேலாைட மகழி ய் வால்வைள
ெமாய்க்கும் கழனியி ம்
ெச மலர் மணம வ தி நன்னாடன்
சி பைற ெகாட் கேவ
ெதன் ேபைரயில் வ நங் குலநாதன்
சி பைற ெகாட் கேவ.
வன

மண்ட கடாக ம் ேவைலப்
ணாித் திைசெயட் ம்
ெபாங்கழல் க விய கண்களி யாைனப்
கர் க மைலெயட் ம்

8
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குவ ப ம் ெபாலன் வடவைர தலாங்
குலகிாி ேயாெரட் ம்
ெகா விட ட ம் பஃறைல மகுடக
ெகாளர ேவாெரட் ந்
தவ னி வர்சுரர் மகபதி க்கட்
சைட
ைடேயா ம்
ச
கன
க ெனா ெகாம் ேபந்திய
தந்தி கத் ேதா ம்
ெசவிகுளி ரத்தி வ தி நன்னாட
சி பைற ெகாட் கேவ
ெதன் ேபைரயில் வ நங் குலநாதன்
சி பைற ெகாட் கேவ.

9

அளிசுற் றியதன் டறப்ெபாதியத்
அ ஞ் சார ற் ைபங்கிழங்ெக க்கும்
அம்ெபாற குழியிற் சுடர் விாிக்கும்
அ ங்கால் வயிரங் கிடந்திைமப்பத்
ளி பட்ெடா கும் வைரய வி
சுழிக்குந் ெதா ம்ெபான் ெனா க்ெகறியச்
சுைவ ற் றி க்கும் னற்ெபா ைந
சு ட் திைரச் ெசம்மணி ெகாழிப்பத்
தைளவிட் டல ம் பசும்பாைளத்
தைலப் ங் க க மணிமிடற் த்
தாங்கும் பவளக் குைலகவிப்பத்
தடஞ்சால் வழி ர் தக ைளந்
வைள த் திர்க்கும் வயற்ேபைர
மாேல சி பைற ெகாட் கேவ
மகரக் குைழேய ற்ெறண்மர்
வாழ்ேவ சி பைற ெகாட் கேவ.
ற் ம்.
--------------10. சி ேதர்ப் ப வம்
உைரக்குஞ் ச மா மைறதனக்கும்
உயர்வான வர்க்குெமட்டாத
உண்ைமப் ெபா ேள கன்ெறா குன்
உ கும்ப ேவய்ங்குழ தி
நிைரக்குப் பின்ேன நடந்த
ம்
நீலப் யேல ேபாேரேற
நிமலா சமரா
ங் ெகா ய
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நி தர் குலத் க்ெகா கூற்ேற
வைரச்சந் தகி ம் ெசம்மணி ம்
மதவாரணக் கிம் ாி ம ப் ம்
மயிற் பீ
ம் ெவண்நித்தில ம்
வாாிச்சு ட் க் கைரெபா
திைரக்குந் திைரத்தன் ெபா ைநநதிச்
ெசல்வா தடந்ேத ட் கேவ
ெதன் ேபைரயில் நங்குலநாத!
ெசம்ெபாற்றடந் ேத

ட் கேவ

1

ேமல்பால் ைளக்கும் பிைறெயயிற்
ெவங்கட்ெகா ய நி தர்குழாம்
ெவல் ந் தடக்ைகச் சிைலராமன்
விாிெதண் ைர நீர்க்கடல் கட் ன்
பாலாட ரவிற் கண் யி ம்
பசுந்தார்க் குழகன் கஞ்சன்வவி
பாரச்ச க ம
ெமா
படத்தாெனாிக்கு ெமா
குந்தன்
கால்வாய்ப் ன ற் ேகணியினிற்
க நீர்க் குழியின் வாய்மைடயிற்
க ஞ் ெசற்றினில் நல்ல ங் கயத்தில்
கமழ் ந் ைறயில் ெவகுண்ெட ந்
ேசல்பாய் வ தித் தி நாடா!
ெசம்ெபாற்றடந் ேத
ட் கேவ
ெதன் ேபைரயில் நங்குல நாத!
ெசம்ெபாற்றடந்ேத

ட் கேவ.

உ வா யிரா யணர்வாகி
உள் ம் ற
ளனாகி
உைரக்குஞ் சமய மாறி க்கும்
ஒன் ம்பல மாயடங்கி
அ வாய் நிைற நின்ெப ைம
ஆர்க்குந் ெதாிய வசமன்ேற
ஆழிப் யேல ய ட்கடேல
அாிேகசவ சீதர குந்தா
ம வார் ெபாழியிற் ேகணியில்வாய்
மைடயில் சுழியில் ப வரம்பில்
வைள த் யிர்க்குந் தி வ தி
வளநாட் ைற ெயம்ெப மான்
ெத
தியில் ற்ெறண்மர் ெதாழச்
ெசம்ெபாற்றடந் ேத
ட் கேவ
ெதன் ேபைரயில் நங்குல நாத

2
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ெசம்ெபாற்றடந் ேத

ட் கேவ.

3

அன்பாற் பணிந் தினம்வ ணன்
ஆராதைன ெகாண்ட ள் குந்தா
அ யா ராைசப் ாி
க்கி
அ ம்ெபாற்கயிற் வடம் ட்
வன்பால்வி த் ெநகிழ்ந் ெநஞ்சம்
மணிவிதியி னள்ளிைடநிைனந்
வந்த ததியாி ம ங்கு மகிழ்ந்
ைறேய பி த்தி ப்பப்
ெபான்ெபாற் ெபா ந் ெச ந்திலதம்
வனத்தி வாள் தற்றிலதம்
ெபாங்கிப் பரந்த சலராசி
ைடசுற்றிய ேலாகத் த்
ெதன்பாற் றிலதெம ம் ேபைரச்ெசல்வா
தடந் ேத
ட் கேவ
ெச ந் தார்த் ள மணங்கம ம்
ேதேவ தடந்ேத ரட் கேவ.

4

த நிழ னிைடயினி
ற்றி க்கும்
ரந்தர
னிவர
ளாிச்
ச
கக் கட
ம் க்கட்ெகா ங்கனிச்
சைட
ச் சிவ ம்ெவஞ்சூர்
ெபா கிரண ேவ ைடப் பரமன்
ேகச ம்
கர் கத்தவ ம் மதி ம்
ெபாங்குைளப் பச்ைசப்பசும் பரவிேயழ்கட்
ெபாற்றடந் ேதாிரவி ம்
ெப வாச ற் க ெந க்குண்
சந்நிதிப் ேப ண் கிட் ெமன்ேற
பிறங்குெபாற் க டக் ெகா க்கம்பம்
வலம்வந் ெப க வஞ்ச ெசய்திடத்
தி ேமனி மண்டபத் தரசி க்கும் கட ள்
சி ேத
ட் ய ேள
ெதன் தி ப்ேபைரர வ நங் குைழக்காத கில்
சி ேத

ட் ய ேள.

தந்தா ெனனக்கு வரமிரண் ந்
தைலநா ைரத்த ெசாற்ப க்குன்
தகப்பன் ரந் ைற த மந்
தைழப்பஒ ேகாேலாச்சிெயங்கும்
நந்தா வளைமப் பரதனிந்

5
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நாடா வன் நீகாடாள
நடெவன் ைரக்க சிற்றைவெசால்
நலேமற்றைலக் ெகாண்ெடா பட் க்
ெகாந்தார் குழவி சனகிெயா ங்
கூடப்பிறந்த இளவெலா ங்
ெகாதிக்கும் பரல்ெவங் ெகா ங்கானம்
கு கும்ேபா
குளிர்ந்தலர்ந்த
ெசந்தா மைரப்ேபாற் றி
கத் ச்
ெசல்வா தடந்ேத குட் கேவ
ெதன் ேபைரயில் நங்குலநாதன்
ெசம்ெபாற்றடந் ேத

ட் கேவ.

6

மத்தா ல ப்
ரல்மிதித்
மலர்த்தாள் குந்திட் றியில்ெவண்ைண
வாாிக் களவி ண்ட கனிவாயா
பரமபதந் தனக்ேகார்
வித்தாக ம் வந்தங் குாிக்கும்
ேவதப்ெபா ேள ய ட்கடேல
விைரநாறிய ம்பசுந் ளவ
ெமய்யாெபா ெவங்காிம ப் ம்
த்ேதா டகி ம் ெசம்மணி ம்
ாித்திைரப்பாய் சு ட் மிக
ழக்குங் கூ
னல் ைறயா
வாளரக்கன் தைலகள்பத் ம்
ெகாத்ேதாடற வஞ்சு வாளிெகா க்குங்
யல் ேத
ட் கேவ
ெகாழிக்குந் தமிழ்த் ெதன்தி ப்ேபைரக்
ேகாேவ தடந்ேத

ட் கேவ.

ைழத்திண் திறற்ைகம் மதசலதி
ெபாழி ம்பிைரச் சிம் ாிக்ேகாட் ப்
கர்மா விடங்ககர்க் குைடந் ெவாீஇப்
ங் ேகணித் தடம் னல்நின்
றைழக்கும் யேல ெநட்டரவின்
ஆ ங்குழகா ஒ நா ம்
அழியாப் பரமபதம் ததியார்க்கு
அ ள்சீதர மாதவ குந்தா
மைழக் ெகாந்தளகக் கு ம்ைப ைல
மதிவா தல் சானகிெபா ட்
மதிள் சூழிலங்ைக யரக்கன்
மணிமகுடஞ் சிதறக்ேகாதண்டம்
குைழக்குந் தடக்ைக ரகுராமா

7
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ெகா ஞ்சித் தடந்ேத
ட் கேவ
ெகாழிக்குந் தமிழ்த் ெதன்தி ப்ேபைரக்
ேகாேவ தடந்ேத

ட் கேவ.

8

வாலப்பிைற வா தல் மடவரர்
மலர்க்ைகவைள கீழ்விழத்ெதா ேவார்
மாறாப் பிறவி ேவெராடற
வானத்தமரர் களிகூரச்
சாலப்ெப வாளசுரர் படத்
த மாகதர்கள் ெகாண்டாடத்
த மந் தைழப்பக் கனகவிைதத்
தமிழ்நாவலர் ஈேடற
ஏலக்குழல் சானகி க த்தினி
மங்கலநாண் வாழ்ேவற
எக்கால ம் ற்ெறண்மர் குழாம்
இதயத்தி ந் மகிழ்கூர்ந்
ேகாலத் ெத வில் விைளயா க்
ெகா ஞ்சித் தடந்ேத
ட் கேவ
ெகாழிக்குந் தமிழ்த் ெதன்தி ப்ேபைரக்
ேகாேவ தடந்ேத

ட் கேவ

9

மகுவார் ந ெமன் மலர்ெகாணர்ந்
வழிபட்
ேசவ ெசாாிந்
மயங்கும் னல்கைளந் ெமான்றாய்
வ ணன் ெச ம் சைன வந்த
தி மா கிேல தமிழ்க்கு குஞ்
ெசல்வக் குழகா பாட்டாய்ந்
சிைறவண் டலம்பிக் கண்ப க்கும்
ெச ந்தார்த் ளவப் ய குந்தா
அ நான்மைற ற்ெறண்ம ம் வந்
அங்கீகாித் வடம்பி ப்ப
அம்ேபா கப் ந்தி
ந்நீர்
அவனித்தி
ம ங்கி ப்பக்
கு மாமணிப் ெபான்ம கி ென ங்
ெகா ஞ்சித் தடந்ேத
ட் கேவ
ெகாழிக்குந் தமிழ்த் ெதன்தி ப்ேபைரக்
ேகாேவ தடந்ேத
ற் ம்.
--------

ட் கேவ.
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ெந ங் குைழக்காதர் பிள்ைளத்தமிழ் - குறிப் ைர
1. காப் ப் ப வம்:
ெபாற் - அழகு;

த்திைர - ஞான

த்திைர; தி வாய் ெமாழி நாலாயிரம் ெசய்த -

ஆழ்வார் கூறிய தி வாய் ெமாழி ஆயிரேமயானா

ம், நாலாயிர ம் அவர் அ ளால்

ெவளிவந்தைமயின் இங்கு உபசாரமாகக் கூறப்ெபற்ற ;

ற்ெறண்மர்- இவ் ாில்

கு ேயறிய ற்ெறட் க் கு ம்பத்தினர்; வ ணன்.... - ண்ய தீர்த்தங்கைளக்
ெகாணர்ந் வ ணன் ெப மாைள ஆராதித்ததாக இவ் ர்த் தல ராணம் கூறியைதக்
குறித்த ; வானப்பிரான் - தி வாய்ெமாழி இவ் ர்ப்பதிகத்தில் நம்மாழ்வார்
ெப மாைளக் குறிக்கும் ெபயர்களில் ஒன் .
2. உழக்கி - கலக்கி; ெபாலன்தா
ைதந்

- ெந க்கி; அளி -வண் ; நற

- ெபான்னிற மகரந்தம்; ஆ த்

- ஒ த் ;

- ேதன்; கூட் ண்ண - கவர்ந் ண்ண;

ைக -

அ ப் ; ஓதிமம் - அன்னம்; ெவண்ணிறப்ெபண் -சரசுவதி; பாி ரம் - சிலம் ,
மகரக்குைழக் கட ள் - மகர ெந ங்குைழக்காதர்.
3. பின்ைன மடமகன் - நப்பின்ைனப் பிராட் ; தி ப்பல்லாண்
ெபாியாழ்வார்; ஐந்

ேப க்கும் ஒ

ேதவி -

வில்

தி வரங்கம், தி ேவங்கடம், வடம ைர இவ்ைவந்
அக

த்

ர், தி மா

ஓதிேனான் ஞ்ேசாைல,

ர்ப் ெப மாைளக் காத த்தவள்:

- வயி ; தமனியம் -ெபான்; ெபான் - அழகு.
4. ெமௗ

சுக்கிாீவ

-

; "ேவல் விழியில் நீர்த்தாைர பாய" என்

கூட் க. தம்பிக்கு -

க்கு; குழகன் -அழகன்; ெபம்மான் -ெப மான்; ேபைதைம - என்

அறியாைமயால், பிள்ைளத் தமிழில் ஏற்பட்ட குைறகள்.
5. ஆரணப் ெபா ள் நான்கும் -நான்கு ேவதப் ெபா ள்க
அஷ்டாங்க ேயாகம்;

ல் ஐந்ெதாைடந்ெதட்

- பதிெனட்

ம்: ேயாகம் எட்

-

ரகசியங்கள்; நியமம்

ஆ -ேவதத்தின் ஆறங்கங்கள்; சித்தி எட் -அட்டமா சித்தி; க ணாகரக் குாிசில் அ

க்கு உைறவிடமாகச் சிறந்

யாைன; ைம- க ப் .

நின்றவன்; கரா- தைல; வாரணப் பக -ஆண்
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6.பிரசம்- ேதன்; க

ழி-நீர்ப்ெப க்கு; ேதக்ெகதி ம்- நிைற ம்; ெபாலன்தா -

ெபான்னிரமான மகரந்தம்; பம்பி-எ ந் ; கட ள்-கட

க்கு; மயிைலயர்ேகான்-

ேபயாழ்வார்; யைல-ேமகம் ேபான்றவைன.
7. ெகாந் -ெகாத் ; ெதாைடயல்- மாைல; ைக ைனந் - அலங்காித் ; நந்தாெகடாத; அதிர்வைள-

ழங்குகிற சங்கு.

8. வள்ள வாய்-மலாின

கிண்ணம் ேபான்ற வாய்; ேதறல்-ேதன்; மலர் மங்ைக

திகழ் வஞ்சி- மகாலட்சுமிக்கு இ ப்பிடமான மைலயாள ேதசம்; ள் அவா
நீலமா ைக- வண் கள் வி ம் ம் நீலப்

க்களாலாகிய மாைல; ய

ம்

தரன்-

மைலேபான்ற யங்கைள ைடயவள்; சிைல-வில்லாகிய ெகா ; வடவைரஇமயமைல; அள்ளல்-ேச ; சுாிசங்கம்-வைளந் ள்ள சங்கு; அக -வயி ; நில

கால-

நிலைவக் கக்க; கள்ளறா-ேதன் நீங்காத.
9.வாள்- ஒளி; அரா அரசு-ஆதிேசடன்; ஆயிர நாக்குைடயவன்-கல்வியிற்
சிறந்தவெனன்ப
என்

ராணம்; மீனவன்-பாண் யன் வகிடப ேதவன்; ம ைர

ர்

கூப்பி க. ேவழப்பிடர்- யாைனயின் க த் ; வாழி பா ம்-தி ப்பல்லாண்

பா ம்; சரண பங்ேக கத் கள்- தாமைர ேபான்ற கழற்கால் ெபா ; ெகாண்டல்-ேமகம்
ேபான்றவன்; பகட் -ஒளி; ெக தைகய-உாிைம ைடய.
10.காவிாி நீர் ப
என்

ம் அரங்கர்-தி வரங்கப் ெப மான்; ெசால் மாைல-தி மாைல

ம் பிரபந்தம்; ப ந்த யில்-அ யிற் பணிந் ;

ளவத் ெதாைட

சூ -

மாைல

கட் ச் சாத்தனார் ெதாண்டர ப் ெபா யாழ்வார்; குண்டால் உததி-ஆழமான கடல்;
னல் கு ழ-கடல் வழிவிடாமல் இராமன் அக்கினி அத்திரம் ெகா த்தைம.
11. அ மணிக் கண்மலர் பைடத்

- கண்ணாரக் கண் ; அமலனாதிப் ெபா ள்-

"அமலனாதிபிரான்" என்ற பிரபந்தம்; நச்சி-மணஞ் ெசய்ய வி ம்பி; சிைல வைளக்கும் சனகன் ெகா த்த வில்ைல நாேணற்றிய.
12. அ ம்ெபா ள்-தி மால்; நற்ெபா ள்-தி
ெகாள்ைளய த்த ெபா ள் அைள-ெவண்ெணய்.
13. பாடலாயிரம்-"தி வாய்ெமாழி" என்

மந்திர உபேதசம்; பறி தல்-

ம் பிரபந்தம்; மாற

நம்மாழ்வார் ெசால் க்ெகாண் வர; பட்ேடாைல எ

ைர ெசய்த ளேவ-

ம்-ஓைலயிேல எ திக்

52
ெகாள்கின்ற; ஒ

கம்-ஒ ங்ேக; கூ

ெபா ைனத் ைற-ெதன்தி ப்ேபைர

தி மஞ்சனத் ைற; கண்ப க்கும்-தங்கித்
ெபயர்.
14. தி ஞான

யில்ெகாள்

ம்; வானப் பிரான்-

ர்த்தியின்

ந்திைரக் கட ள்-நம்மாழ்வார்; பிர டவாக்கி- திர்ச்சியைடந்த

ெசால்திற ைடயவன்; சேரா கம்-தாமைர; க ணாகரன்-அ
விடமானவன்; பரசமய திமராாி- றச்சமயங்களாலாகிற இ
இராமா ஜர்; குலநாதன்- இந்

க்கு உைற
க்கு பைகவன்;

லாசிாியர் குைழக்காதப் ெப மா

ரன்-

டன் கூடவந்த

ற்ெறண்ம ள் ஒ வராதலால் குலநாதெனன்கிறார், தி வாய்ெமாழி தனக்
குைரவித்ெத
-என்ற தி க்கு ைகப் பிரான் பிள்ளாள் ேபர ளால் ஆறாயிரப்ப
வியாக்கியானம் ெசய்தாெரன்ற க த்ைத உட்ெகாண்ட .
----------------2. ெசங்கீைரப் ப வம்:
ெபாற்ப மப் ெபாகுட்
கிழவன்-பிரமன்; சைட

ஆசனம் எனக் கூட் க; ெபாகுட் -ெகாட்ைட; மைறக்

க் கட ள்-சிவன்; கு ச வச்சிரர தம்-

ஒ ெபா ட்பன்ெமாழி; வச்சிரா தக் கட ள்-இந்திரன்; ெதாியல்-மாைல; குமரன்
கன்; கர்

கத்தவன்-விநாயகன்; கர் கம் யாைன, ேசவிப்ப - ெதாழ, ேசைவ ாி

- காட்சியளிக்கின்ற, ேதன் நா
அம்சமான வடக்கு நாச்சியார்.

-ேதன் மணக்கின்ற, தி ப்ேபைர -

மிேதவியின்

2. குரம் - அைணக்கட்
4. குதம் ைப - காதணி.
5. படீரம் - உயரம், ச ேலசர் - சைடைய ைடய சிவன், வாமம் - இட
குைழக்காத நாயகி - ெதற்கு நாச்சியார்.

றம்,

6. மிைலச்சு - அணிந்த, சூழியம் - ெகாண்ைடயணி, ெதாய்ய - வ ந்த, பண்
வயி .
8. ஒத்திைக - ெசய்யப் பழகுதல், அ குந்தி - கால்

னியில் நின் .

-
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9.

ந் பி - ஒ வைக வாத்தியம்.

-------3. தாலப் ப வம்:
1. கயம் - ஆழம்,
2. யசயிலம் - ேதாளாகிய மைல, தமரம் - ஓைச, கமஞ்சூல் - நிைறந்த க ப்பம்.
3. அர மகளிர் - ேதவ ஸ்திாீகள், ேபராயம் - ெப ங்கூட்டம், ம ங்குற்கு இைடக்கு, சூளிைக
காமேத .

கட் ன் - உச்சியில், கான்

-கக்கி,

ணர் -

ங்ெகாத் , சுரபி -

4. த கண் - அஞ்சாைம, ேகா - ெப ைம, கர் - ள்ளி, சிம் ாி - ெகாம்பில்
அணிந்த

ண், சுவற்றி - வற்றைவத் ,

க்கும் - தைலக்கும்,

5. கணிக்கும் - ஆரா ம், உவட்ெடறி ம் - நிைறந்

க்கும் - சூ ம்.

ெவளிேய தள்

ம்,

பங்ேக கம் - தாமைர, சரணம் - அ .
6. படப்பரந்தள் - படத்ைத ைடய பாம் , பாட்டயர்ந்
கண் ப க்கும் -

யி

- இனிய ஒ

ெசய் ,

ம், சிகரப் ய தரம் - உயர்ந்த ேதாளாகிய மைல.

7. அல் அகவிழ், மல்லல் - வளம், பணிலம் - சங்கு, வாய்மைட - தண்ணீர்
ெவளிேய வ கிற மைட.
8. ஆழிப் யேல-சக்கரப் பைடையத் தாித்த ேமகம் ேபான்றவேன; பணாமகுடம்படங்கைள ைடய தைல; கணிகணன்-தி மழிைசயாழ்வார் சீடன்;
9. கற்றா நிைர-கன்ைற ைடய பசுக்கூட்டம்; தி க்கு ேபதைம-மா பா ;
சமரா

ம்-ேபார் ெசய் ம்; திகிாி-சக்கரம்.

10. விசித்தி க்கி-இ க்கிக்கட் ; குடவால்வைய-குடம் ேபா
சங்கு.
-----------

ம் ெவண்ைமயான
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4. சப்பாணி ப வம்:
1. அரமகளிர்-ேதவமாதர்; அ -ேவர்; பக -யாைன; க்கிடாமல்- குந் விடாமல்;
வ ெககண்ட- வ த்ெத க்கப்பட்ட; கனல் ெகா

ந்த-தீப்பற்றி ெயாிய; இந்திர

ெசயித் -இந்திரசித் ; கைட-குைழக்கும்.
2. வாிவண் -ஒ க்கின்ற ேகாெகைள ைடய வண் ; அைடகிடந்தஅைடகாத் க்கிடந்த.
3. பின்ைன-சத்தியபாைம; பின்ைனேமல் ஏற்றிக் கூறிய

உபசார வழக்கு.

4. ைக-ஒ ங்கு; சத்தியபாைமக்காகப் பாாிசாதம் ெகாண்

வந்தெபா

ேதவேலாகத்தில் அைதக் காத் ப் ேபாாிட்ட இந்திரன், சிவபிரான் தலான ேதவர்கள்
ேதாற்ேறாட ெவன் அைதத்தன் ைடய ஊ க்குக் ெகாண் வந்தான் கண்ணன்
என்ற கைத குறிப்பிடப் ப கிற . தடந்தா -ெபாிய மரமான பாாிசாதம்; ரந்தான்தன் ைடய ஊ க்ேக.
5. மகரஜலராசி-மீைன ைடய கடல்; அகிலம்-உலகம்; அங்காந் -திறந் ;
இடங்கர்க்கு- தைலக்கு.
6. சீைர-மர ாி; மர காபரணன்-மாைலயணிந்தவன்; உவட்ெட த் -நிைறந்
வழிந் .
7. உபயசரணாரவிர்தத் -இரண்
ெகாண்

அ த்தாமைரகளி

ம்; எ க்கும்-பறித் க்

வந்த; அ கால்-- வண் , தி த் ழாய் படைல மல ந் தைழ ம் ேசர்த் க்

கட் ய மாைல, சித்திரவட்டாழி - அழகிய வட்டமான ேதர்ச்சக்கரம், ெபாலன் ாிைச ெபான் மதில்.
8. சு ைக நாற்றி - ெநற்றிச் சுட் ையத் ெதாங்கவிட் .
9. ெதாக்கில் - ற்றில்லாத.
10. ப ாி - ஒ வைகக் கூத் , மி கமதம் - மான் மதம் - கஸ்
குழம் .

ாி, பானிதம் -
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---------------5.

த்தப் ப வம்:

1. ேவதங்கள் தங்குவதா

ம், சங்ைக ைவத்

ஊ ைகயா

ம், தி மகளின்

இதழ தம் ளிக்குெமன் இன்பமைடதலா ம், வாய்ைம கு ெகாண்
த்தலா ம்
நீ வாய் த்தம் ெகா என் ெபா ள் ெகாள்க. சிவ க்கும் அய க்கும் பிரத்தியட்சம்
என்ப தலமான்மியம்.
2.

கம் - பாக்குமரம், தா

- குைல, வாைழ ைழ

த்

- வாைழயிடத் ள்ள

த் , ெசவ் - த் க்கனின் நிைறயள , எத்தைனேயா த்தங்கள் இ க்கின்றன.
ஒவ்ெவான் க்கும் குற்றம் இ க்கிற . ஒன் ம் ஈ ல்லாத உன் வாய் த்தம் ெகா
என்கிறார்.
4. உவாி - கடல்; பங்கம் - ேச .
6. பம் - ெந ங்குகின்ற; வ வம் - ஓரம்; ககன

க ேகாத்

- ஆகாயத்

ச்சியில் ெந ங்கி, தம்பம் - மற் க் ேகா , கவிர் - பவளம்.
8. அங்குாித்

-

ைளத் , ேகாவா - ேகாக்கா , தாியர் - அ யார்.

9. சந்தாடவி - சந்தன மரக்கா ; நந்தா - குைறயாத.
-----------6. வாராைனப் ப வம்:
1. வாராைன - வ ைக; விரதன் - ெகாள்ைகயாக
விதரணிகம் - சாமர்த்தியம்.
2. க

ைடயவன், விதரணன்,

ம்-பற் ம்; நி தர்-அரக்கர்; சமர்- ேபார்; இகல்-பைக;

விதரண ேளான்-

கலளித

க அழகும் சாமர்த்திய ம் உள்ளவன்; உபயபாி ர சரணம்-

இ கழல்கைளயணிந்த தி வ கள்; நிகாில்

கில் வண்ணன்-

ர்த்தியின் தி நாமம்.
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3. உத்தி-கடல்; தி மணந்

ஒளிர் ம ம-ல

மி தங்கி ஒளிவி ம்

மார்ைப ைடயவேன; தகரம்-மயிற் சாந் ; சாியி ம்-அழிக்கும்; அ ம-வி ப்பத்திற்கு
உாியவேன.
4. கவின்-அழகு; சமன்-யமன்; மஞ்சாி-ெகாத் ; நறா-ேதன்.
5. அைள-தயிர்; வால்வைள-ெவண்சங்கு; நங்ைக கண்மணி-உைடய நங்ைகயார்
குமாரர் நம்மாழ்வார்.
6. சூழியம்-தைலயில் அணி ம் நைககள்;
இைடகழி-இேரழி.

ாிக் கடல்-வ ைமயான கடல்;

7. பணா மகுடம்-படத்தின் உச்சி; பாந்தன்- பாம் ; வா
பாாிசாதமரம்.

தல்-சத்தியபாைம; த -

8. நந்தா விளக்கு- வாடாவிளக்கு; எ தாமைற- ேவதம்; தாமம்-மாைல; கூ
தி மஞ்சனத் ைற.
9. இல இதழ்-இல மலர் ேபான்ற ெசவ்விதழ்; ம ங்கு-இைட;
ெநற்றியில் இட்ட குறி.

னல்-

தல் தீட் -

10. கரதலம்-ைகயிடம்; கன்னி-இலக்குமி.
----------7. அம்

ப் ப வம்:

1.மதி ைடத்தாய்-மதிெயன்

ம் ெபய ைடத் தாய், அறி ைடத்தாய்; மண்டலம்

ெபற் -வட்ட வ வம் ெபற் ;மகராலயம்-கடல்; நதி-கங்ைக; அ கு-அ கம் ல்;
எ க்கு-ெவள்ெள க்கு; சைடக் காட்

நம்பன்-சைடைய மிகுதியாக

உைடய சிவெப மான்; பவளக்குைலச்சா -ெசந்ெநல்;
வாய்மைட-நீர் பா ம் மதகு; பகட் -ஒளி; ெவ

தாவி- ள்ளித் தாவி.

2. ெசனனவைல - பிறப் வைல; ச கதீர்த்தத்
கைற - சந்திரனில் ேதான் ம் களங்கம்; சிைதத்
ெந ங்கியி ப்ப;

கு - ேதன்.

உம் ெச .

ைற - கூ

னல்

ைற;

- ேபாக்கி; அைடகிடப்ப -

யல்
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3. அணல் - ேமல்வாய்ப் றம்; மிச்சில் - எச்சில்; குப் ற்

- தைலகவிழ்ந் ;

உவணன் - க டன்; எட் ரட் த்த - பதினா ;
4. சு ைக - உச்சி; விமைல - லக்ஷமி.
6. சந்திர
ெசால்

க்கும், மகரெந ங்குைழக்காத க்கும் சிேலைட, சந்திரைனச்

மிடத்தில்,

விதிையெயன்

ம் திதிைய ைடயவன், சு ங்குகிற

கைலகைள ைடயவன், உ வமில்லாத மன்மத

க்குக் குைடயாக உள்ளவன்;

ஆகாயத்தில் மைறந்ேத ஒளி குைறந்தி வான். ஓ த்திாிந்

இைளத் ப் ேபாவான்,

உப் க் கட ன் ேசற்றிைடேய ேதான் வான் என ம்; மகரக்குைழயைனச்
ெசால்

மிடத் , அாிய ேதாத்திரங்கைள ைடயவன், கைலகள் நிரம்பப் ெபற்

குைறயாமல் இ ப்பவன், திறைமயான அறி ைடயவன், ேவதப் ெபா ளின் ஒளியாக
விளங்குபவன், ஒ

நா

ம் கைளப்பைடயாதவன், ேமேல ள்ள பாற்கட ல்

ேதான் வான் என ம் ெபா ள் ெகாள்க. ஆறைல ரட் ம் – ஆற்றில் அைலகைளப்
ரளச் ெசய்கின்றன.
7. சந்தம் - சந்தனம், படாம் - ேமலாைட, பாிபவம் - அவமானம். அந்தக் கணக்கு அேத நிைலைம.
8. பன்னி - பத்தினி, ைர - குைற, ைகம்மைலக் ேகாட்டவன் - யாைனக் ெகாம்
உைடயவன், விநாயகன்
9. நள்ளிைட - இ ளிேல, சலஞ்சலம் - வலம் ாிச்சங்கு.
10. ேப யல்லா - உவைமயில்லாத, இவண் ேபா

யன்

- இவைனப்

ேபான்றனில்ைல; ப கர் - நீர் நிைல, ளினம் - மணல் ேம , சூ
--------------8. சிற்றிற் ப வம்:

- ெகாண்ைட.
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1. சு ம்பர் - வண் ;

ைதந்

- ெந ங்கி, சில்ேலாைச - சில்ெலன்ற ஓைச,

ஊற்றி ப்ப-ெப க்ெக ப்ப, மிழற்

ெதா ம் - ஒ க்குந் ேதா ம்; க

ழி நற

-

ெவள்ளமாகிய ேதன்; வண்டல் - விைளயாட் .
2. ெபாலன் தாளா - அழகிய தி வ கைள ைடவேன.
3. வள்ைளக் குைழ - வள்ைளத் தண்
- இளைம, வனம் - அழகு, மீ
மாற்ற ம் - எத்தைன மாற்

ர்ந்

ேபான்ற காதில் அணிந்த குைழ; ேகாமளம்

- ெபாங்கி, பரல் தள்ளி - கற்கைளத் தள்ளி,

என்றறியாத,

4. அவ்வி க்கு - பிரசித்தி ெபற்ற ேவதம், ெமன் மலர் - பாாிஜாத மலர்.
5. ேகாவா - ேகார்க்கப்படாத, ெதாங்கல் மாைல, குவ
- காயாம் ப்ேபான்ற நிறத்ைத ைடயவேன, உவட்ெடறிந்
நித்தில ெவண்மலர் - த் ப்ேபான்ற ெவள்ளிய மணல்.
6. அைள - தயிர், ேமார், ெவண்ெணய்; உகண்
விைனெயச்சம்.
7. கண்ேண
உனக்கு தி ஷ்
வற்றி.

- தி ஷ்

- திரட்சி, காயாவாம்

ேவ

- ெப க்கு மிகுந் ,

- உகள் என்ற பகுதியாகப் பிறந்த

ேதாஷம்; காவல் கட ள் - எல்லா யிைர ங் காக்கும்

ேதாஷம் எப்ப

வ ம்? எங்கைள ம் காக்க ேவண்டாமா? சுவறி -

8. த த் , மைலச்சிகரம் ேபான்
காண்க.

உைடயால்

டப்ெபற்ற

ைல என்

ெபா ள்

10. ேவதிைக - திண்ைண; வன் - ம ைம.
--------9. சி பைறப் ப வம்:
1. ைகம்மைல - யாைன, திசா க பாலர் - திக்குப்பாலகர், கானா
கம் - க கு, விரசம் - ேதன்.

- மணம்

சும்,
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2. னித

ரணன்-

ய்ைம நிைறந்தவன், இரட் ம்-

திண் மம்- லவர் வ ைகையத் ெதாிவிக்கும்

க்கும்,

-உ க்ைக,

ரசு, நியமஞ் ெச ம்- கடைமகைளச்

ெசய் ம், வி தரசர்-ெவற்றிப்பட்டங்கைளப் ெபற்ற அரசர், மணி வாசல்-மணி கட் ய
வாசல் விதரணக் ெகாைட-திறமறிந்
இவற்ைற அறிவிக்கும்

ன்

வைக

ெகாைட,

ரசுகள், விசித்தி க்கி-கட் யி க்கி,

ெதாண்டகம்-குறிஞ்சி நிலப்பைற, சதி ைற-தா
3.அண்ட ேகா ைக
கால்க

ம் ெதாடர்ந்

கவிழ்ந்

க -வான

வி வ

ம் ரசு- ெகாைட,ெவற்றி, மணம்
ஒத்

ைற.

ண்ைடயின் உச்சி; ைககளி ப ம்,

ேபால மண்ணில்

ழ்ந் ; நிலத்ைத ேநாக்கித் தைல

நிற்கும் நிைல; நள்ளிைட-இரவில்; நளினம்- தாமைர; நாகிளப்ேபைட-மி ந்த

இளைம ைடய ெபண் வ்ண் ;கண்ப க்கும்- யி

ம்; வாெளாாீஇ- வா

ம் நீங்கி.

4. அண்டம்-இவ் லகம்; பகிரண்டம்-ெவளி லகம்; அழி ட்கடாம்கன்னத்தி

ந்

ெப கும் மதலம்; கம்பக்களி -ந க்கத்ைதச் ெசய் ம் யாைன;

அ ச்சுவ எ த்திடாமல்-தடத்ைத விட் க் கால்கைளெய த்திடாமல்;
வடைவக்கனல்-ெபண்குதிைர கத்தின் வ வத்ேதா கட ல் ஒளிந்தி ந்
ஊழியினி தியில் ேமெல ந்

உலகத்ைத யழிக்கும் ெகா ந் தீ; ேகா ரா -

வ ைம ைடய ஆதிேசடன்; ஆைம- அண்டத்ைதத் தாங்கும் ஆைம;
உச்சி ெவ யாமல்.

க

ெவ யா-

6. வனத் தி மா - மி ேதவி; ெகாற்றக் குலமா -ஜயலட்சுமி; ேகாமளமாமா கழ் என் ம் லட்சுமி; சததள மண்டபம்நாமா -கைலமகள்.

ற்றிதழ்த் தாமைர;

7. அண்ட கடாசய்- அண்ட ேகாளத்தின் சுவர்;

மா -இலக்குமி;

ட -வைளந்த உடைல ைடய.

8. கவந்தம்-உடற்குைற; தா -குைல.
-------------10. சி ேதர்ப் ப வம்:
1. சமரா
த் .

ம் - ேபார் ாி ம்; கிம் ாி ம ப் ம்-

ண்கட் ய தந்த ம்; நித்திலம்-
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2. குழாம் ெவல்
என் ம் கூட் க.

ம்-கூட்டத்ைத ஜயிக்கும்; கடல்

கட் ன்பால் என் ம் ஓ பட

3. ம வார் ெபாழில்-மணம் நிைறந்த ேசாைல; வாய் மைடயில் எனக் கூட் க.
வைள த் யிர்க்கும்- சங்கு த் க்கைள ஈ ம்.
4. வன்பால் வி த் -ெகா ைம நேக◌்கி; நள்ளிைட -இரவிேல; ததியார்-அ யார்;
ெபான்பால்-இலக்குமியிடத் ; வனத்தி - மிேதவிக்கு;

ேலாகத் த் ெதன்பால்-

மியில் ெதற்குத் திைசக்கு; மகாலட்சுமிக்குப் ெபாட்ேடா- ேதவியின் ெபாட்ேடா,
ெதன்னாட் ன் ெபாட்ேடா எனப் கழ் ெபற்ற ேபைர எனக் கூட் க.
5. த -கற்பக வி ட்சம்; ரந்தரன்- இந்திரன்; சூர்-சூரப மன்; கர்
யாைன

கத்

த்தவன்-

விநாயகன்; க டக் ெகா க்கம்பம்-ெகா மரம்; சந்திநிப்ேப -

சந்நிதிைய அைடந்

ெப மாைளச் ேசவித்தல்; கிட் ம்-பின்னராவ

கிட் ம்;

தி ேமனி மண்டபம்- ெப மாள் எ ந்த ளியி க்கும் உள் மண்டபம்;
6. நந்தா வளைம இந்த நா -குைறயாத வளத்ைத ைடய இந்தக் ேகாசல நா ;
சிற்றைவ-சிறிய தாய் ெகேகயி; ெசல் நலேம தைலக்ெகாண்-வார்த்ைத நன்ைமேய
த ம் என்
கமலர்ந்

ஏற் க்ெகாண் ; ஒ ப்பட் - சம்மதித் ; காட் க்கும் ேபாகும்ெபா
மகிழ்ச்சிேயா இ ந்த இராமா என் ெபா ள்.

ம்

7. மத்தால ப்ப-காாியம் ெபா ளில் வந்த ; மலர்த்தாள் குத்திட் -அ க்காைல
உயர்த்தி,

னிக் கா ல் நின் ; அங்குாிக்கும்-ேதான் ம்; விைர நாறிய- மணம்

ெமய்யா-உடைல ைடயவேன; ெசம் மணி-மாணிக்கம்;
ெபாிய அைலகளாகிற பாயிற் சு

சின;

ாித்திைரப் பாய் சு ட் -

் ெய த் ; அஞ்சு - அச்சத்ைதத் த கின்ற.

8. மதசலதி-மத நீராகிய கடல்; கர்மா- ள்ளிகைள ைடய யாைன; இடங்கர்தைல; ெவாீஇ- ெவ வி, பயந் ; ெநட்டரவின்-காளியன்
ேதர்த்தட் .

ேமல்; ெகா ஞ்சி-

9. வாலப்பிைற-இளம் பிைற; மாசதர்கள்- தி பாடகர்; ேகாலத்ெத -அழகு
நிைறந்த ெத .
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10. மயங்கும் லன்களைனத் ம் ஒன்றாய்-ஒ ைம மனத் டன்; பாட்டயர்ந் பாட் ப்பா ; அம்ேபா கப்
அவளி-கடல் சூழ்ந்த

ந்தி-தாமைர மலாில்

ற்றி க்கும் இலக்குமி;

ந்நீர்

மி; அவளித்தி - ேதவி.

பிற்கூற் :
1.

த்தி ெபற்ேறா

ெதன்தி ப்ேபைர; கூ

மீளவ ம் ேபைர-பரம பதத்தி
ற-வி ப்பத் டன்.

2. ேகாகனகம்-தாமைர; ேசேனசன்-ேசைன
இராமா

ம் இன்பம் த ம்

த

யார்; ெசண்பகச் சடேகாபன்-

ஜன். எஞ்ச ல்-குைறயாத; நலம் ெபாைற தி ந் -நற்குணம், ெபா ைம

இவற்றிற் சிறந்த; வள்ளல்- குைழக்காதன்; உவைக ெபாங்கு-மிக்க மகிழ்சாசிையச்
ெசய்கின்ற; நல் ன்ப ெமய்கவி-உண்ைமயாகேவ எல்ேலார்க்கும் இன்பம் த கின்ற;
கவி-பிரபந்தம்.
ற் ம்.
-------

குைழக்காதர் சந்தானப்பத்
மக்கட் ேப இல்லாதவர்கள் தினந்ேதா ம் நீரா ய பிறகு குைழக்காதைர
மனத்தில் ெகாண் ஏக்க்ர சித்தத் டன்
ராைமயங்கார் அ ளிய இந்த
பதின் ன் ெசய் ட்கைளப் பாரரயணம் ெசய்தால் நன் மகைவப் ெபற் நல்வாழ்
ெப வர் என்ப அ பவ ர்வமாகக் கண்ட உண்ைம.
1. சந்தான ர்த்தி மகரக் குைழயர்தம் ேமல ேயட்
சந்தானப் பத் த் தமிழ்மாைல மாடத் தயவ ள்வாய்
சந்தான மாகுந் தமிழ்ப்ேபைர நங்ைக தவத் தித்த
சந்தான மாஞ்சட ேகாபா மகிழ்மலர்த் தாமத்தேன.
2. ெசந்தார் மணிமகிழ் ேசர்மணி மார்பன் தி ப் யத்திற்
ெகாந்தா ம் பச்ைசத் ழாயணி ேகசவ ெகாண்டல் வண்ண
பிந்தாமல் நான்வந் ெபான்ன ேபாற்றப் பிாிய டன்
சந்தானந் தாகுைழக் காதாெதன் ேபைரத் தயாநிதிேய.
3.

ந்தித்த காலம் ெபா நா நதியினின்

ழ்கி ேம
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வந்தெவன் பாவம் தவிர்ந்ததிைல நியைத மாற் கண்டாய்
உன்பதி யார்பதம் ேபாற் ந் தமியன் உளமகிழச்
சந்ததி பாக்கியந் தந்த ள் ேபைரத் தயாநிதிேய.
4. பாகார்ந்த ெசந்தமிழ் பாமாைல பா ய பாவலர்க்குப்
ேபாகாத வல்விைன ேபாக்குவித் தாயிந்தப் தலத்தில்
வாகார் மகரக் குைழயா ய யன் மனமகிழச்
சாகாத சந்ததி தந்த ள் ேபைரத் தயாநிதிேய.
5. ைகயார வாாி ெய த்தைனத் ேத த்தங் காத டன்
ெபாய்யாமல் ைமந்தன் அ ள் ாி வாயிந்தப் தலத்தில்
அய்யா மகரக் குைழயா அ ைமக் கிரங்கியிப்ேபா
ெமய்யான சந்ததி தா ந்ெதன் ேபைரயில் வித்தகேன.
6. கூர்க்கா மாழிக் கரத்தா யினி ன் குைரகழேல
யார்க்கார மாகத் ெதா ம ேய க் க ள் ாிவாய்
நீர்க்கார ேமனி யழகா எனக் கின் நிச்சயமாய்
தீர்க்கா
ள்ள மகன்தாெதன் ேபைரயில்
தரேன.
7. அத்திர ேவல்விழி மின்னார்கள் தந்த விரகத்தினால்
ெதத்தி ம் தீவி ந் ெதாியாமல் உன்தன் தி
ளத்தால்
பத்திர மாக அ ேயன் தனக்ேகார் பலமிகுந்த
த்திர சம்பத்ைத ஈவாய்ெதன் ேபைரயில் ண்ணியேன.
8. மீனம் நீர்விழி யனார்கள் தந்த விரகத்தினால்
ஊனம் ப ந் யர் ஒன்ெறாழிப் பா யர் வானறேல
வானம்
மி வளர்பயிர் ேபா ன் மலர்ப்பதத்ைத
நான் நம்பி ேனன்குைழக் காதாயி னி ன்ற னைடக்கலேம.
9. நத் ர் ேநமிக் கரத்தாய் இனி ந்தன் நாமத்ைதநான்
எத் ரம் ேபாயி ம் நான்மற ேவனிைட மாதர்தனில்
ந்
ங் ெகாங்ைகய ேசாைதப் பிராட்
கத்தி ட்ட
கத் ாி நாமத் தழகாெதன் ேபைரயில் காதலேன.
10. மாந்திக் கிடக்கும் அ ேய ைடய மனமகிழ
சாந்தி னிக்க ள் ெசய்த ேபாலத் தய ெசய்
ஏந்தி மதிக்க விைளயாடப் பிள்ைள எனக்க ள்வாய்
காந்தி மதிக்கு நிகரா கிய கக் காகுத்தேன.

63

11. ஒ ைமந் த க்கு வரம்ேவண் ப் ெபற்ற உைடயநங்ைகக்
க ைமந்த னாகி யவதாித் தாயய்யன் ராம க்கு
தி ைமந் தனாகிய
ராமன் ெசல்வக் கு தைழக்கக்
க ைமந்தன் தந்த ள் ேபைர வகுள திவாகரேன.
12. மா க்கு வாசஞ் தி மால் உைரயா மாதர் மகிழ்
பா க்கு வாசமகிழ் மாறன் ெசய்பாடல் ைபந் ளவத்
ேத க்கு வாச ம யார்கள் சிந்ைதயில் ேசர்ந்தி த் ம்
நா க்கு வாசம் கழ்ேபைர வந்த ள் நாரணேன.
13. சந்தானப் பத் ந் தமிழ்மாைல
ந் தாித்தவர்கள்
அந்தா ரணியில்நல் லாண்பிள்ைள தான்ெபற் றகமகிழ்ந்
ெகாந்தார் ளவமணி மால்குைழக் காதைரக் கும்பிட் டன்
மந்தாத வாழ் ம் ெப வார் அவாிந்த மாநிலத்ேத.
--

ராைமய்யங்கார்

சந்தானப் பந் - குறிப் ைர
1. தாமம்-

மாைல

2. ெகாந்தார்-ெகாத்தான மாைலகள்
3. தமியன்-தனித்தி ப்பவன், கதியற்றவன்
5.

தலம்- மி

6. கூர்-கூர்ைமயான
7. விரகம்-பிாிவினால்
10. காகுத்தேன-இராமேன
11.

ளவம்- ளசி;

12. ேதவக்கு-ெதய்வத்திற்கு.
மகர ெந ங் குைழக்காதர் தி வ கேள சரணம்.
----------------
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தி ப்ேபைர நாச்சியார் ேசாபனம்
1.ேதேன ெதன் அ ேத நீ வாராய் - எந்தன்
சிந்ைத மகிழ்ந் பாடைலக் ேகளாய்
சிரத்ைத டன் தி ப்ேபைர
நாயகியாள் ேசாபனத்ைதப்
பாடாய் அ ள் ேதடாய்.
2. பதின்மர் ஆழ்வார்கள் பதம் ேபாற்றி-நிதம்
பக்தியாம் ற்ெறண்மர் பதம் ேபாற்றி
இைளயவல்
நிவாஸ ஸ்வாமி மலர் பாதத்ைத
வாழ்த்தி தி சாத்தி.
3. ச ர் கன் ேதவியேர தாேய-எந்தன்
சரஸ்வதிேய வ வாேய
ேபைத நான் எ த் ைரக்கும்
பாடைல மகிழ்ந் நீ ம்
வா ம் அ ள் தா ம்.
2-வ

கட்டம்

1.சீர் மகிழ் ேபைரயில்
வா ம் குைழக்காதர்க்குச்
சிந்ைத ெபா ந்திய பக்தராம்
சீல குண ள்ள ராமச்சந்திர அய்யங்கார்
ஜகத்தினில் யாவர்க்கும் மித்திரராம்.
2. தர்ம நீதிகைளத் தவறாதவராம்
சத்திய அந்தணராய்
சகலாிடத்தி ம் தயா வாய் இ க்கும்
சத்வ குண ள்ள மித்திரராம்.
3. ேபர் கழ் பிரபலமாய்
தைலப் பட் எங்கும்
ெபாியன் கூட்டம் என் ெபயர் ெபற்
ஜாமீன் இல்லாமேன ெதன் தி ப்ேபைரயில்
தர்ம கர்த்தா ராகேவ பார்த் வந்தார்.
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4. பரம
ஷ ட வம்சத்தில் யாவ ம்
பரம்பைரயாய் தர்ம கர்த்தாவாம்
மன் யிர் யாவைர ம்
தன் யிர் ேபால் பாவிக்கும்
நாராயண ஐயங்கார் தர்மகர்த்தாவாம்.
5. உத்தம தாஸ ட த்திாி ஆழ்வார்
பாடைலக் ேகட் மனயிரங்கி
கஷ்டத்ைத தீர்ந் காத் ரக்ஷித்
எங்கைள க ணாநிதிேய ஆதாி ம்.
3-வ

கட்டம்

1.
ேதவி ம் ேதவி ம் ேசர்ந் கூ னாள்
கூ தி
ன ல் தவம் ெசய்ய நா னாள்
மாேதவி ம் நதி தனிேல
மகா தவங்கள் தான் ாிய
மகர ெந ங் குைழக்காதைர
மகிைம டேன அைடய ( )
2. நீல ேமக வர்ணைன மனம் நிைனந் வா ேய
நிச்சயமாய் இ ந் தவம் ெசய்ய நா ேய
நிர்மலமாக மனைத நி த்தி
தி ைடய
நித்யானந்தப்ர ைவ அவாள்
பர்த்தாவாகேவ அைடய ( )
3. அஷ்டாக்ஷர மந்திரத்ைத உச்சாித் ேம
அன் டன்
ஹாிையக் காண இச்ைச ெகாண் ேம
மங்ைகயவாள் இ வ ம் சுவாமி
பங்ைகயத் தாைள எ த்தாள்
மகிைம டேன மகரக் குண்டலம்
மகத் வமாய்க் கண்ெட த்தாள்.
4. அற் தமாம் குண்டலத்தின்
அழைகப் பார -இைத
அணிய நாதர் எங்கி ந் வரப்ேபாரா ர
சிந்தித்தவாள் இ க்ைகயிேல
ெக டன் ேதாளில் ஏறி
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வ ந்த கா ம் குைழ மாக
வந் தித்தார் வர்கைள நா (

)

5. குண்டலத்ைதக் காதில் சாத்தி
கு கலமாக
கூ யவாள் மணம் ாிந்தான் மங்களமாக
ெலக்ஷிமி ேகசர் என்
ெஜகத்தில் எங்கும் ேபர்பாதியாய்
ெதன் தி ப்ேபைரயில் வந்
ற்றி ந்தார் அதிபதியாய் ( )
4-வ

கட்டம்

1. மங்ைக தவம் நிைறேவற்ற
மகர
ணர் ெகாண்ட
நியமனங்கள் என்னெவன் கூ ேவாம்
கூ ேவாம் யர் தீ ேவாம்.
2. நங்ைகயர்கள் தவத் தித்த
மங்ைகய மலர் பாதம் தன்ைன
ெசங்கமலக் கண்ணனைனச் ேச ேவாம்
ேச ேவாம் மனம் ேத ேவாம்.
3. ஏக ஜாதியாக ம் ர்வ சிைகயாக ம்
இ க்கும் இடத்ைத அவர் எண்ணிேய
எண்ணிேய தவங்கள் பண்ணிேய.
4. சாம ேவத ராக ம்
சர்வ விஷ்
பத்தராக ம்
ேசர்ந்தி க்கும் இடத்ைத அவர் நா ேய
நா ேய தி ப்ேபைரையத் ேத ேய.
5. ஊர்த் வ குண்டலராக ம்
தாமிரபரணி தீரமாக ம்
உள்ள ஸ்தலத்தில் அவர் வந்தனர்
வந்தனர் ேசர்ைவ தந்தனர் (மங்)
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5-வ

கட்டம்

1.
மங்ைகயேர கூ மகா ஷணைர நா
பணிேவாம் நாம் வா
மங்கயமலர் பாதம் தன்ைன
2.
ெசங்ைகயில் கைத, சக்கரம் ஏந்திய
சாரங்க பாணியின் சந்தத ம் நாம் (மங்)
3.

தனமாய் சுந்தர பாண் யன்
ற் எட் கிரகம் கட்ட
தானம் வாங்கத் தா ெமா ஆளாய்
வந் நின்றவைர
4.
சந்தத ம் பிள்ைளக் குழாய்
விைளயாட்ைட உகந் பார்க்க
சன்னதி க டன் ேவண்டாம்
என் ைரத்த சர்க்குணர்க்கு (மங்)
6-வ

கட்டம்

1. மகிழ்ந்

ேசவிப்ேபாம் வா

மகர ஷணன் பாதத்ைத (மகி) 2
கழ்ந் நாம் எல்லா ம்
ரணமாகேவ கூ
ேபரா ாி நாயகி, நாதன் மலர்ப் பாதத்ைத (மகி)
2. காைலயில் கூ
னல
கர்ம பாசன் தன்ைன நீக்கி
நா
கழ் ெதன் ேபைர நாதன் மலர்ப் பாதத்ைத (மகி)
3. கா கைர தன்னில் ெசன்
க ந் தவங்கள் ெசய்ய ேவண்டாம்
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வர்ணன் ெதா ம் மலர்
மாயன் மலர்ப்பாதத்ைத (மகி)
4. கலக மனம் தன்ைன மாற்றி
பக்தி தன்னிேல நி த்தி
க்தி மார்க்க மாகிய
ேமாக்ஷ சாம்ரா ய மளிப்பார் (மகி)
5. பாத்திரமான அவர் சாஸ்திரம்
தன்ைனப் பார்த்
சூஸ்த்திர தார் நாமத்ைத
ெசால் ெசால்
திக்க (மகி)
7-வ

கட்டம்.

சித்த தவம் பண்ணி தி மகரப்
பாதம் ேபாற்றி எல்ேலா ம்
ேக ங்கள் இன்ப டன் இந்தச்
ேசாபனத்ைத, கா ெகா த் க் ேக ங்கள்
கவைலகள் அண்ணியிேல
ெபான் ம் த் ம் ேகா ச்சு
ைமயாக வாழ்ந்த ஊைர
கிள்ளி ப த் வாழ்ந்தி ந்தார்
கீர்த்தியான ெதன் தி ப்ேபைர
ேகள்வியில்ைல என் ெசால்
ெக க்க வந்தான்
க்கனவன்
ஊர்ேதா ம் தி
க் ெகாண்
ஓ மைறந் திாிந்தானாம்
ெதய்வப் ெபா ைளத் தி
க் ெகாண்
ெதன் தி ப் ேபைரைய நா வந்தான்
குதிைரயின் ேமல் அவன் ஏறிக்ெகாண்
குன் மண ல் வ ம் ேபா
குதிைரக்குக் கண்கள் ெதாியாமல்
தனக்கும் கண்கள் ெதாியாமல்
தயங்கி திைகத் நின்றானாம்
பச்ைச
க்கைன கண்ைணக் ெக த்
பாைளயங் ேகாட்ைட பரக்க த்
வந்த
க்கைன மாறிய த்
மண க்கப்பால் ரத்தி விட்டார்.
அப்ப ப்பட்ட ெப மாைள நாங்கள்
ஆதரவாகேவ ைக ெய ப்ேபாம்
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ந்தி
க்கைன கண்ைண ெக த்தைத
தாக்கள் ெசால் க் ேகட்
க்கிேறாம்
இப்ேபா ேகாவி ல் தி டர் வந்தைத
யாவ ம் அறியக் கண்
க்ேகாம்
ஐப்பசி மாதம் குைழக் காதர்க்கு
அன் டன் ஊஞ்சல் தி நாளில்
அங்கி டன் ஆபரணங்கள்
அணிந் ேதவிமாேரா
க்க
ேகால ஜனங்கள் கவாி சும்
கூ தி ப் னல் ேபைரயர்க்கு
நாள் கதிர் சாத்த ேவ
ெமன்
ெமம்பர் எல்ேலா மாய் ைவத்தி ந்தார்
பாதி ராத்திாி ேவைளயிேல
யாவ ம் நித்திைர ெசய்ைகயிேல
ேகாவில் குந் ெகாள்ைளய க்க
கூ ெயல்லா மா உட் குந்தார்
பார்த்தார் அந்தத் தி டெரல்லாம்
பல்லணி வழியா ேசர்வைககைள
எவ்வித மானா ம் சுவாமி
க்கி எ த் ப் ேபாக மனதில் எண்ணி
கடப்பாைறகம் பிதாென த்
கல் பல்லாணிைய ெவட்ட ற்றார்
ேபாட்ட கடப்பாைற அைசக்கமாட்டாமல்
பிரமித் நின்றார் தி டெரல்லாம்
ெகா ய பாவிகள் கதவில்
தீப்ேபாட் ேகாவி ல் வரவழி பார்த்தார்
அவர்கள் ெகாணர்ந்த சாமாைன
எல்லாம் அந்த அந்த இடத்திேல
வாங்கி ைவத்தார்.
அைர ேவஷ்
தல் வாங்கிைவத்
அ த் அப்பால் ரத்தி விட்டார்
அந்த நாைளயில் ேகட்ட ண்ேடா
இந்தப்
ைமகள் கண்ட ண்ேடா
எங்கள் மகர குைழய க்கு
ஈ எங்ெகங்கும் ெதய்வங்கள் பார்த்த
க
கத்திேல யாவ க்கும
கண் கண்ட ெதய்வமாயி இ க்கார்
கூ ேய மகா ெஜனங்க ெளல்லாம்
ேகாவில் என் ஓ வந்தார்
வந் ேகாவில் பார்க்கும் ேபா

ண்ேடா
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பார்த்தார்கள் அந்த ஸன்னதியில்
பல விதமான சாமான்கைளக்
கத்தியிேல ஆயிரமாம்,
மண்ெவட் ெகாபி ஆயிரமாம்
கடற்பாைற கம்பி ஆயிரமாம்
கன்னக் கபாச உாிகன் ஆயிரமாம்
பயத்
ட்ைடயில் ஆயிரமாம்
சால்ைவேலங்சிகள் ஆயிரமாம்
சாிைக ேவஷ் ஆயிரமாம்
தி டர் ெகாணர்ந்த சாமான்கைள
எல்லாம் ேதர்ந்ெத த்
ைவத் க் ெகாண் சமரசைனகள்
சுவாமிக்குப் பண்ணி சந்ேதாஷமாய் வாழ்ந்தி ந்தார்.
8-வ

கட்டம்

சீராக வாழ்ந்தி ந்தார் எல்லா ம்
சிறப்பாகயி க்கிற நாைளயிேல
ேகாவி ம் மடம் ளி ம் கட்ட கூ ய
மகா ஜனங்கள் ேயாசைன பண்ணி
தாங்கெளல்லாம் சம்மதித்
தர்மகர்த்தா ராமசந்திராஐயங்கார் இடத்தில் ெசான்னார்
நற்குணம் ெபா ந்திய தர்மகர்த்தா
ராமசந்திராஐயங்கா ம் ஏ ைரப்பார்
அப்ப ேய ஆகட் ம் என்
அன்பாம் அேநகம் ேவதியைர அைழக்கச் ெசான்னார்*
நாள் பார்த்
கூர்த்தம் ைவத்தார்
எல்ேலா ம் நல்லெதா
லக்ன ம் பார்த் ைவத்தார்
ஆவணி மாதத்தில் அ ைமயாய்
ஐந்தாம் ேததி ெவள்ளிக் கிழைமயிேல
அழகாக நாள் பார்த்தார்
ெசாக்க ங்க த யா*
மணியரார் சு க்காக*
ெகாத்த மிைர அைழத் வந்தார்
சாத் ப் ெபா ெவற்றிைல பாக்கு
ச தியில் சந்ேதாஷமாகேவ எ த் க்ெகாண்
மங்களமாய் மடப்பிளிக்கு
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இந்த மகா ஜனங்க ம் கால் நி த்தினார்
வாி கல் க்குப் பணம் ெகா த்தார்
அப்ேபா மங்களமா ஜனங்கெளல்லாம்
சாரங் ெகட்ட பைனகள் ெவட்
ச தியில் சந்ேதாஷமாகேவ ற்ெறண்ப ம்
பிள்ைள குழா விைளயாட்ய்*
இந்தப் ெபா ஜனங்கள் கல்
த்தார்கள்
கல் தச்சமார் ஒ
றமாம்
அதிேல கமாள தச்சர் ம
றமாம்
ெகால்லமார் ஒ
ற ம்
ெகாத்தமார்கெளல்லாம் இ
றமாம்
கல கல கு குெலன எல்ேலா ம் கலந்
ஆவன ேவைலகள் ெசய்தார்
மடப் ளி கட்
த்தார்
அப்ேபா மங்களமாய்
மகா ஜனங்கெளல்லாம்
தி ப்பணிகள் ெசய்
த்தார்.
9-வ

கட்டம்

சீரான சிரத்ைத டன் ராமசந்திரஐயங்கா ம்
தி ப்பணிகள் ெசய்
த்தார்
அழகாக குைழக்காத க்கு
அங்கி சாத்த ேவ ெமன்
சீராகேவ குைழக்காத க்குக்
கவசம் சாத்தனார் சிரத்ைத டன்
பதிஷ்ட பண்ண ேவ
ெமன்
பக்தி டன் ற்ெறன்ப ம்
நாச்சியாைரப் பதிஷ்ைட பண்ணினால்
நன்ைம ண்டாம் நமக்ெகன் ெசால்
தாயாைரப் பதிஷ்ைட பண்ணி
சகல ஜனங்க ம் தான் நிைனத்
வாி ெய க்க ேவ ெமன் ெசால்
மங்களமாய் மகாஜனங்க க்ெகல்லாம்
எக்கார் தம் வாிெய த்தார்
இன்ப டன் எல்ேலா ம்
எண்ணி கனக சதங்ைக இல்லாமல்
ஏத்தம் பண்ணினார் எல்லா ம்
சித்திைர மாதத்தில்
திங்கள் கிழைம சத்தில்
பாி டேன பன்னிரண்டாம் ேததி
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பதிஷ்ைட பண்ணினார் பக்தி டன்
பதிஷைட பண்ணி நாள் தலாய்
பாி டேன வாழ்ந்தி ந்தார்
யாெதா குைற ம்
யாவ க்கும் இல்லாமல்
நன்ைமயாக வாழ்ந்தி ந்தார்
ேதசாதி ேதசங்களில்
தீ காி கள் வந்தா ம்
எந்த குழப்பங்கள் வந்தா ம்
எங்கள் நாச்சியார்
தஞ்செமன்பாம் தாயாேர தஞ்செமன்
சகஸ்ரநாம ெஜபங்கள் ைவப்ேபாம்
ெப மாேள நீர் தஞ்செமன்
ெசால் ேபர் ேபராய் நாங்கள்
சிறப் ைவப்ேபாம்.
10-வ

கட்டம்

ஆற்றில் ஜலம் இல்லாமல்
அைனேப ம் தவிக்குகிறாள்
குளத்தில் ஜலம் இல்லாமல்
ேகா ப் பயிர் தீயற
இட்டெதா ெவள்ளாைம
எங்ெகங்கும் தீயற
நட்ட ெதா ந ைகெயல்லாம்
நா திக்கும் வாடா
ைவத்தெதா
ம்பயிர்கள்
வா ெயங்கும் தீயா
ைளத்தெதா
ன்றாம் பாகம்
ைளகெளல்லாம் தீயா
த்தி ந்த ெபண்க க்கு
ேபாய் குளிக்க ஜல மில்ைல
மசக்ைக ெகாண்ட ெபண்க க்கு
மரத்தில் ஒ பழ மில்ைல
ஆ ெவட் ஊத்ெத த்
அைனவ ம் தவிக்கிறார்
நாச்சியா ம் ெப மா ம்
நன்ைமயாக எண்ணியவாள்
அகஸ்தியர் தி மைலக்கு
அன் டேன எ ந்த ளி
அகஸ்தியேர ேக மய்யா
அைனவ ம் தவிக்கிறார்
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அகஸ்தியர் தி
ள்ளத்தால்
ஆற்றில் ஜலம் வரேவ ம்
அைனவைர ம் ரட்சிக்க
ஆற்றில் ஜலம் ெகாணர்ந் விட்டார்
ேதவாதி ேதவ மாய்
ஜகத்ைத எல்லாம் ஆண்டவ ம்
வாதி ேதவ ம்
ன்றைரய ஜலம் ெகாணர்ந்தார்
ேமல் வரத் ம் வாராமல்
கீழ்வரத் ம் ஓடாமல்
மத்தியிேல ஜலம் ெகாணர்ந்தார்
நாச்சியார் மகிைமயினால்
கடம்பாக்குளம் ெப க
கவைலயற் நாமி க்க
கடம்பாக்குளம் ெப கி கார் பிசானம் பயிேரா
ெசழிக்க எங்கும் மைழ ெபய்ய
சி தானியம் விைளந் வர
எங்ெகங்கும் மைழெபய்ய
எப்ேபா ம் ஜலம் ெப க
மாதம் ன் மைழ ெபய்ய
படாமல் ெநல் காண
கட்
த் ச் சரம் ேபால
கதிர் ஒ க்கு ெநல் காண
ேகாட்ைட ஒன் வராகன் ஒன்றாய்
ெகாம்பைனயான் விைல ேபாட
ெப க் க டன் கு ேயறி
ெபா ஜனங்கள் வாழ்ந்தி ந்தார்.
11-வ

கட்டம்

பங்குனி உத்திரத்தில்
ெபௗர்ணமாைச தன்னிேல
வர்ணன் ெகாணர்ந்த ெசார்ண குடத்தால்
மங்களமாய் வ ஷிக்க
க்தியைட ம் தீர்த்த ம்
ன்ெசய்த பாக்கிய ம்
ெபற்ேறாேம நாங்கள் இந்த
ெப மாள் கி ைபயினால்
ேகா தவம் ெசய்தவ க்குக்
கூ தி
னல் ஸ்தலம் கிைடக்கும்
ெஜன் மாந்திர ண்ணியம் பண்ணின ேப க்கு
ெதன்தி ப்ேபைர ஸ்தலம் கிைடக்கும்

74
வந்தார்க்கு *பிைக்ஷயிட்
வ வார்க்கு அன்னமிட்
தஞ்ச ெமன்றார்க்கு தய ெசய்வார்
தர்ம குண நாச்சியார்
ேதசாதி ேதசங்களில்
ேசவிக்க வந்த மானிடவர்
இந்த ஊ ெப மா க்கு
என்ன இச்ைசெயன்றார்
காசு பணம் வாங்க மாட்டார்
களஞ்சிய ம் ேகட்க மாட்டார்
கூட் க்கைர ம் அமிர்தகலச ம்
குைழக்காதர்க்கு இச்ைச என்றார்
அந்த நாளில் அமிர்த கலசம்
ெநய்யிலவாள் அ
ெசய்வாள்
ஏைழ எளியவர்கள் என்ன ெசய்வார்
என் ெசால்
ைவக்க பணி யாரம் ேபா ெமன்றார்
வானப்பிரா ம் அப்ேபா
சுக்கிரவாரம் ெவள்ளிக் கிழைம
தி ப் ரம் தன்னிேல
பாி டன் இந்தச் ேசாபனத்ைதப்
பக்தி டன் ெசான்னார்க்கும்
ெசால் , ெசால் என் ெசால்
ெசவி குளிரக் ேகட்டார்க்கும்
தா தைழத்தி ப்பர்
சந்ததிகள் ெராம்ப உண்டாம்
ெப க்க டன் தயிர் கைடவாள்
த்தி ரைனத் தான் ெப வாள்
ஜன்ம தாித்ரம் நீங்கி--சிந்ைதயில்கவைல
யற் , ஜனன மரண மற்
ெசழிப்பாக வாழ்ந்தி ப்பார்.
நாராயண தீட்சிதர் சிைறயில் இ ந்த காலத்தில்
உடன் இ ந்தவர்கள் பா ய ெசய் ட்களிற் சில.
ெவண்பா
1. கன் ம் பசு ம் கதறாமல் காத் ெந ங்
குன்ைறக் கவித்த குைழக்காதா - இன்
தல்
நாைளக்கு ெளங்க க்கு நன்ைம றக் காத்த ளிவ்
ேவைளக் கிரங்குவேத ெமய்.
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2. இந்தவிைன நீக்கி யிரங்கிக் கைடக்கண்பார்
ெகாந்தவி ந் தாமக் குைழக்காதா - இந்
க
மண்டலத்தாய் ற்ெறண்மர் வாழ்ேவ மணிமகர
குண்டலத்தா ெயங்கைளயாட் ெகாண் .
3 ெதன்றி ப்ேப ைரப்பதிக்குத் தீங்ெகான் ம் வராமல்
உன்றி ப்ேப ைரப்பலகா ேலாதிேனன் - மன்றி ேபர்
ஆயிரம் ெபற்ற வழகா குைழக்காதா
நீயிரங்கிக் காப்பாய் நிதம்
4 ெநல்ைலதனில் வந்த ெந ம்பா தகன்விைளத்த
அல்ல றவிர்த்ெதம்ைம யாண்ட ள்வாய் நல்ேலார்கள்
ேபாற் ந் தி ப்ேபைரப் ங்கவா ெவவ்விைன ம்
மாற் ம் ப க்க ள் ெசய்வாய்.
5. உற்றசம யத்தி த ந் தி ப்ேபைரக்
ெகாற்றவா ெசம்ெபாற் குைழக்காதா - ற் ெமைமக்
காத்திரட் சிப்பாய் கலங்காம ெலவ்விைன ம்
தீர்த்திரட் சிப்பாய் தினம்.
6. நம்பிேனாந்ெதன்ேபைர நாதகுைழக் காதநின்ெபாற்
ெசம்ப மம் ேபா நீ தி ப்பதத்ைத - எம்ெப மான்
எங்கள்பா ேலார்தீங்கு ெமய்திடா வண்ணமளித்
தங்க ல கிற்காத் த ள்.

கட்டைள க த் ைற
7. ெதன்ேபைர வா ங் குைழக்காதநின்ெபாற் றி வ கீழ்ப்
விேப யைனய தமியன்விண் ணப்பேமய்ப் ேபாத ந்தந்
வன்ேப யிடர்தவிர்த் ெதஞ்ஞான் மிக்கநல் வாழ்வ ளி
உன்ேப ர ட்குாித் தாகைவத் தாண்ட
த்தமேன
-கண்டாேயா ேசாதிக் கதிரவேன நீ மிந்த
மண்டலங்கள் எங்கும்ேபாய் வந்தாேய -தண்தமிச் - சீர்
ேகாடாத ேபைரக் குைழக்காதர் நன் கம்ேபால்
வாடாத ெசந்தாமைர.
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-அரசாகி ைத
தாண்டா ம் (இ) ன்பக்
கைர சார மாட்டார்கள் காண்டீர் - ரசா ம்
ெதந்தி ப்ேபைரப் பதியன் சீர்ெகட் நானிலவன்
தன் றி ப்ேபைரப் தியாதார்.
-

பிள்ைளப்ெப மானய்யங்கார்.

-------அபிநவ காளேமகம்

அநந்தகி ஷ்ைணயங்கார் இயற்றிய பாடல்கள்.

1. அம்மாைன
ந் ளவன் ெதன்ேபைரப் ங்கவன்மண் மாவ பால்
ஏந் கரத்தானா விரந்தனன்கா ணம்மாைன
ஏந் கரத்தனா விரந்தனேன யாமாகில்
மாந்தர் ெப ங் கன்னெனன வாழ்த் வேரா? அம்மாைன
வாழ்த்தல் ப யளக்க வாய்ந்ததனா லம்மாைன.
2. தி ப்ேபைர வி த்தம்.
ம வல ர ணா ம வலா ெசாாிய
மறிதிைரப் பரைவயின் கண் ன்
தி வைன ெசய்த தி வைன மார்பன்
சிறந்தநன் மைற க வாழி
வ ணர்க டேன வ ண ம் பணிய
மைனவிய ேரா னி தி க்கும்
ெப ைமைய ைடய ெப ைமசார் ெபாழிந்ெதன்
ேபைரமா நகர மி ேவ.!
தி ப்ேபைரத்தாயார் ேபாில் - ெவண்பா
தி ப்ேபைர விட்
சீர்ப்பயிர்ெசல் பண்ைணத்
தி ப்ேபைர நாயகிையச் சிந்ைத - வி ப்ேபா ம்
கவி வாரமதில் ேமவித் திப்ேபார்க்கு
மாறிவி ங் ேகாரவ ைம.
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------------குைழக்காதர் ேபாில்

ம்மண் ல் - ெவண்பா

மாதவா ேபரன்பா மாயா ெதன்ேபேர யில்வாழ்
சீதரவின் மாரென ஞ் ேசயீன்ேறாய் - மாதயவாய்ச்*
சீாியைர நாேய ஞ் ெசர்வான் ன் னாளினி ப்
பாாிைன ண் வாயாகண் பார்.
2- வ

பிாி

ேபரன்பா மாயாெதன் ேபைரயில் வாழ் சீதரவின்
மாரென ஞ் ேசயீன்ேறாய் மாதயவாய்ச் - சீாியைர
நாேய ஞ் ேசர்வான் ன் ளினி ப் பாாிைன ண்
வாயாகண் பார்மாத வா.
3- வ

பிாி

மாயா ! ெதன் ேபைரயில் வாழ்சீதர! வின் மாரென ஞ்
ேசயீன்ேறாய்! மாதயவாய்ச் சீாியைர - நாேய ஞ்
ெசர்வான் ன் ளினி ப் பாாிைன ண் வாயா ! கண்
பார்மாத வாேபரன் பா.
கீர்த்தைனகள் - 1
ராகம்: ஆனந்த ைபரவி
பல்லவி
எத்தைன அழகு உனக்கு ெதன்ேபைரநாதா
எத்தைன உழகு உனக்கு (எ)
அ

பல்லவி

சித்தம் உன்ைனேமல் ைவப்ேபாைர ம்
தினம் வழி ப ேவாைர ம்
அத்தைன ேபைர ம் காத்
ஆதாித் ஆட்சி ெசய் ம் (எ)
சரணம்
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1. நித்தம் நித்தம் தி மஞ்சனம் - கில்வண்ண க்கு
நித்தம் நித்தம் உற்சவங்க ம்
நித்தம் நித்தம் நா வந்த நிர்கதிகள் அற்றவர்
உற்ற
ைணயாயி ந் உலைகேய ரசிக்கும்
2. நன்ைமேய ெசய்தி
நலங்கைளேய தந்தி
அவைரேய நம்பி இ
ஆனந்த வாழ் தந்

வார் - நம் குைழக்காதர்
வார்
க்கும் அன்பர் அ யவர்க்கும்
அ கரஹித் காக்கும் (எ)

பாட் -2
ராகம்: ைபரவி
பல்லவி
இந்த சுந்தரைனபார எந்தன் சிந்த
அகத்ேத குந் சிந்திக்கச் ெசய் ம் அழகன் (இ)
அ

பல்லவி

ெசந்தமிழ் பாமாைல ண் ெசங்கைத ம் ைகயில்
சுந்தாி இ வேரா ேதாழிக்கிணியில் எ ம் ெதாண்

(இ)

சரணம்
அந்த மதேனா அல்ல இந்திர ேதவன்தாேனா
தந்த குந்தன் என் ம் நாராயண ம் அவன் தாேனா
எங்கள் மனம் ெகாள்ைள ெகாண்ட, எழிேலான் இவன் தான
சிந்ைத ெதளிந் அறிந் ெசா கிேறாம் தாங்கள (இ)
சரணம் சரணம் என் சன்னதியில்
வ ேவாைரச் சாந்தமாக அ ப்பி சம்பத் ம்
தந்தி வார் அன்றலர்ந்த தாமைரேபால் அ தினம்
காட்சி தந் அபயம் அபயம் என் அைனவைர ம்
காத் வந்த ெதன்ேபைர மாயவன் அவன் - எங்கள்
சிந்ைதக் குகந்த ெஜய சுந்தரதனன் அம்மா.
---
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பாட்

- 3.

ராகம் : கர்நாடக ேதவகாந்தாாி
பல்லவி
கண்ேடாம் கவைலகைளநாம் மறந்ேதாம் ஐயைன
காணேவார் ஆயிரம் கண்க ம் ேவண் ேம (க)
அ

பல்லவி

சாமேவதனாம்
சக்ரபாணியாம்
கைத சங்கு சக்கரம் ெகாண் சகலைர ம் காப்பான் (க)
சரணம்
நம்மாழ்வார் பா ய நம் தி வாய் ெமாழி ம்
நாவினால் பா னால் நன்ைமெயல்லாம் ெப கும்
உண்ைமப் ெபா ைள உலகுக்கு எ த் ைரக்கும்
உத்தமனாம் மகரக்குைழயனின் பாதத்ைத (க)
ேகாவர்த்தனத்ைதக் குைடயாய் பி த்தவன்
ேகாபியர்க டேன குழல் ஊதிநின்றவன்
மண்ைண ெவண்ைண உண் மாயம்பல ெசய்தவன்
மாலவன் மலர்ப் பாதம் மகிழ்ந் மகிழ்ந் நாம் (க)
--பாட்

4,

ராகம் : சிந் ைபரவி
பல்லவி
எப்ப ெசால்ேவாைமயா - உம்ைம நாம்
எப்ப
அ

காண்ேபாைமயா ?
பல்லவி

எந்தவிைன வந்தா

ம் இந்த விைனேபால
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ஏங்கி ஏங்கி நாங்கள் ஏக்கம் அைடந்ததில்ைல (எப்ப )
சரணம்
கு றிக் கு றி அ ம் குழந்ைதகள் நாமா இல்ைலயா?
ேகா ேகா ெசய்த விைன ெபா ந்த ள வில்ைலயா
கண்ணில் இரக்கம் ெகாண் க ைண ெபாழிய வில்ைலயா
இன் ம் ஏன் ேசாதைன ஏைழ எங்க க்க ள (எ)
-----------பாட் -5
ராகம்: கர்நாடக ேதவகாந்தாாி
பல்லவி
நிகாில் கில் வண்ணன் தங்கேம தங்கம்
நிக க்கு நிகர் யாேரா தங்கேம தங்கம் (நி)
அ

பல்லவி

பன்னகசயனின் பாதம் தன்ைன ேபாற்றினால்
பாி டன் ேவண் யைத பாிந் நமக்க
ம். (நி)
சரணம்
ேதவி ம் ேதவி ம் சிாித்த கில் இ க்க
சிறிதளவின்ன ம் நம்ைம வந் அ காமல்
ரணதய டேன ெபாங்கி எ ந் வந்
வாழ் தந்
ன த்தாரணம் ேபால (நி)
----------பாட் -6
ராகம்:

கல்யாணி தாளம்: ஆதி
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பல்லவி
வந்த ள் சக்கரைகயேன உயர்வானவர்கள்
ஆதிேயார் வணங்கும் அழைக மாயேன
(வந்த ள் இந்தேவைள என்ைன காக்க)
அ

பல்லவி

ெசந்தி
டன் அணி தி ைவ ம விய
குந்தேன! காாி அைழத்த நந்தேன! வந்த ள்
இந்த ேவைள நீ.
சரணம்
1. எந்த ேவைள ம் மைனவி-ைமந்தர்-மா -மைன
என் . சிந்ைத கலங்கி நடந்த ஐந்தாிந்த, என்ைன
பந்த ற்றவனாக்கி, ெசாந்தம யார்க டன், சந்ததம்
மதிக்க வரம் தந்தி ம் சுந்தரா என் ன் வந்தின்
2. ேவசி, மைன, தனில், அவள், ஆைசயாள்
ம வி ட்ட, ேநசப்பணி ெசய்திட்ட ஸ்வாமி
ெதாண்டைர ம் - தாஸன் என் ேம
விேயார்,
மாசிலா,
ேவைள நீ.
3. பால ம்

றித்திடேவ, அைமத்
பமணிேகசவா, இந்த

வ

டன், ஒலமிட்ட,

பஞ்சா க்கும், சீலமில்லா,
சூரன்மகன், (பாகவாகன்) சிந்ைத
மகிழ
காலமறிந்த அ ள்ெசய்த நீல
ேமகவர்ணா ேலாலேன. அனந்த
கி ஷ்ணன் சீலேன இந்தேவைள நீ (வந்த ள்)
---------
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நாட் ப் பாடல்கள்
குைழக்காதர் பள்
பாட் 1.
வானரங்கள் கனி ெகா த்

(ெமட் )

1. பக்தியாேல நாங்கள் பட்டபாெடல்லாம் ேபா ம்
பரவசம் மிகுந்ததாேல பட்டெதல்லாம் ேபா ம்
உந்தன் ேசர்ைவ காண என் ம் ஆைச ெகாண்ேடாம் நாங்கள்
இைத உணர்ந் ம் நீர் ேபசாமேல இ ந்தேதேனா இன் ம்
2.
க
கத்திேல உந்தைனப்ேபால் கண்ட ண்ேடா எங்கும்
காட்சிைய நாம் கண்ட ேம ாிக்குேம அங்கம்
எட் திைச
ம் உந்தன் ெப ைமைய நாம் ேகட் ம்
எட்டாத ரத்திேல இ ந் விட்டீர் இன் ம்.
3.
பார் க ம் உந்தன் ேமனி பச்ைச வண்ணம் கண் ம்
பழபழக்கும் ேமனிெயன் ம் அ ள் உளேம ெகாண்
பச்ைசக் கற் ரம் மணக்கும் பாங்கானதீர்த்தம்
பல்ேலாைர வாழ்த் ம் உந்தன் சீர்சடாாி என் ம் (பக்தி)
பாட் 2.
நந்தவனத்திேல ஓர் ஆண்

(ெமட் )

மகரக்குைழயின் பாதம் - நாம்
மறேவாம் மறேவாம் மறேவாேம நா

ம் (ம)

1) எண்ணங்கள் ஆயிரம் ேகா - அ
எப்ேபா நிைறேவ ம் பார்ப்ேபாம் நாம் ேத

(ம)

2) அன் டன் யாவ ம் ெதா தலால் 0 நாம்
அன் ெசய்த பாவம் அப்ேபாேத தீ ம்
அ ள் வ வாம் அவர் உள்ளம், அவர்
அன்ைபப் ெப வதில் நாம் ெகாள் ம் இன்பம் (ம)
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3) கானக்கண் ேகா ேய ேவண் ம் - அவர்
காதில் அணி ம் மகரக் குண்டல ம்
ெசார்க்க வாசல் தி நாளில் அவர்
ெசார்ணகலசம் ேபால் ெஜா த்தி வாேர (ம)
4)
சிவப் மத்தாப் ம் வைல ம் - அவர்
ேசர்ைவ ம் அங்கு கண் களிப்ேபாேம
ெகாட்டைகக்குள்ேள இ ந் - அவர்
உண் பவனி உலாவ வாேர (ம)
பாட் 3.
நிலா நிலா ஓ

வா (ெமட் )

கண்ண கண்ணா ஓ வா கமலக் கண்ணா ஓ வா
நங்கள் ெசய்த விைன ேபாக்கிடேவ வாவா (கண்)
ெதன்ேபைர மக்கள் யர் தீர்த்திடேவ வாவா
க ட வாகனத்தில் நீ எ ந் வாவா (க)
ேதர்ேமேல ஏறிய சிங்காரேன நீ வாவா
ேவக மதாய்நீதய வாகேவ வா வா (க)
பாமாைலக் ெகாண் நாங்கள் பக்தி டன் வந்
பாங்குடேன உன் நாமம் ெசால்
ேவாம் இங்கு
பஜைனகள் ெசய்தி ேவாம் பாங்குடேன ஒன்றி (க)
பாட் 4.
சிட் க்கு வி (ெமட் )
ேபைரநகர் வாழ் ெப மானிடம் ேசதி கூ ேவாம்
பிாிய டன் ஒன் கூ பா மகி ேவாம் (ேப)
பாசத்தாேல அைனவ ம் நாம் பா ஆ ேய
அவர் பாதங்கைளத் ெதாட் நா ம் ைஜகள் ெசய்ேவாம் (ேப)
மலர்கைள நாம் சாத்தி அவைர மகிழைவப்ேபாேம
மகிழ் டேன ஏற்றிப் கைழ பா
ேவாேம,
விழி ேமல் ைவத்தழைக பார்த்தி ேவாேம
அவர் வந் நம்ைம ஆட்ெகாண்ட ள் தந்தி வாேர. (ேப)
பிள்ைளக் குழாம் விைளயாட்ைட கண் களிக்கேவ
ேபணி அவர் நம்ைம என் ம் வாழ ைவக்கேவ
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தர்மர் ெநறியில் இ க்க என் வழிையக் காட் ேய
அவர் நஞ்சம் நஞ்சம் என் நா ம் வாழ்ந்தி ேவாேம (ேப)
-----------பாட் -5.
ெசந்தமிழ் நாெடன்

ம் (ெமட் )

ெதன்னாட் ேல ெதன்தி ப்ேபைரயிேல
சித்தம் ெகாண் இங்கு ற்றி க்கும்
எங்கள் குைழயனின் சிறப்ைபப் ேபாற்றிேய
ஏற்றம் ெகாண் நா ம் பா
ேவாம்
சுந்தர பாண் யன் காலத்திேலேய
ெசாந்த டன் வந் ேசர்ந்தார்
அன்ைறய நாள் தல் இன்ைறய நாள்வைர
ஆதரத் ெதம்ைம ம் ஆண் வந்தார்
எந்தக் கல்யாணங்கள் வந்தா ம் நாங்கள்
எந்த ேதசத்தில் இ ந்தா ம்
எங்கள் மகரக் குைழயைன எண்ணிேய
எப்ப
ம் சிறப் ைவத்தி ேவாம்
எத்தைன ன்பங்கள் வந்தா ம்
எத்தைன யரங்கள் வந்தி
ம்
அத்தைன ம்அவர்அக்கணத்தில் ெபா
ஆக்கி வார் யர் தீர்த்தி வார்.
நிகாில் கிழ் வண்ணன் ெநஞ்சத்தில் குந்
நித்த ம் நம்ைமேய ஆட் ைவப்பார்
அத்தைன ம் ெபாய் ஆக்கிடாமல் இன் ம்
ஆதாித்ெதங்கைள காத்த
ம்.
பாட் 6.
கிளிக்கண்ணி (ெமட் )
ெதந்தி ப்பதியில் வா ம்
ெதந்தி ப்ேபைர நாயகி பாதம்
ெதம் டேன நாம் ெதா தால் கிளிேய
ெஜயம் நமக்ேக கிைடக்கும்
(1)
சுக்ர வாரம் தன்னிேல
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ெசாந்த டன் நம் நாயகி
ேஜாராக ெகா வி ப்பாள் - கிளிேய
ெசாகுசாக ெகா வி ப்பாள்.
(2)
மகரக் குண்டலம் அணிந்த
மகர ெந ங்குைழக்காதாின்
மாட்சி ெபா ந்தியதாய் நமக்ெகல்லாம்
மகிழ்ச்சி அ ளி வாள்
(3)
க த்தி நாளில் அவள்
கைலெயல்லாம் மறக்க
காட்சிைய தந்தி வாள் - ெதா ம்
கழிப் டேன மகிழ்ேவாம்
(4)
சாற்
ைற தி நாளில்
நாயகைனச் ேசாதித்த
நங்ைகயவள் பாதத்ைத - கிளிேய
நாெமல் ேலா ம் வணங்கி ேவாம்.
(5)
ேபரா ாிநாயகி ம் தி ப்ேபைர நாயகி ம்
ேதச ெமங்கும் கழ் பரப்பி - கிளிேய
ெஜயமைத நமக்களிப்பாள்.
மங்களம்
1. கண்ண ட சன்னதியில்
க யன் சுவாமி எ ந்த ளி
நற்றகர் நவ தி ப்பதி
பிரசாதம் ெகாண்ெட ந்த ளி
பட்டர்பிரான் ஸ்வாமி பணிந்
சட்டமாய் அமர்ந் நிற்க
அரங்க நகர் அப்பன் பார்த்
ஆனந்தமாய் மகிழ்ந் நின்றார். (மங்)
2. பாெரங்கி

ம் சஞ்சாித்
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பக்தர்கைள சீர்தி த்தி
பக்த பாி பால ட
சித்த பணிந் நின்றார்
உத்தமி ெதன்தி ப்ேபைர
நாயகி மனமகிழ்ந்
உன்னதமாய் அன்னதானம்
பண்ணின ேவதியர்கட்கும் மங்களம்
தி ப்ேபைர நாயகிக்கும் மங்களம்.
------------

