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வ. சு. ெசங்கல்வராய பிள்ைள எ திய
தணிைகப் பத்
Source:
தணிைகமணியின் "தணிைகப் பத் "
தணிைகமணியின் ற் இ பத்ைதந்தாம் ஆண்
நிைற

நாள் ெவளியீ

தி த்தணிேகசர்

(15-8-1883 - 15-8-2008)

ைண

"தி த்தணிேகசர் எம்பாைவ, பள்ளி எ ச்சி"
தணிைகமணி வ.சு.ெசங்கல்வராய பிள்ைள அவர்கள் எம்.ஏ. இயற்றியைவ
1959
வள்ளிமைல சுவாமி சச்சிதாநந்தா
தி ப் கழ்ச் சைபயின் ெவளியீ
விைல 10 காசு
-----1. தி த்தணிேகசர் எம்பாைவ
காப்
ெகாம்பாற் கைதஎ

ேகாேவ! தணிேகசர்

”எம்பாைவ” ”பள்ளி எ ச்சி” ெய ம் - *எம்பாைவ
உன்ன ளால் வந்த உயர் ல்கள் என் ணர்ந்திங்
குன்னி மகி ம் உலகு.
ல்
மாலா ங் காணாிய மன்ேன! மைற தேல!
லா ம் ேநாக்காிய ண்ணியேன! ண்ணியேன!
ேவலா! விசாகா! விமலா! விளங்குதண்ைடக்
காலா! கடம்பா! க
ம யார்கள
கூலா! குமரா! குழகா! கிாிகுமாி
பாலா! எனத்தணிைகப் பண்ணவைன யாம்வாழ்த்த
[1]மாலாநீ

க்க மயக்கங் ெகாளாெத ந்

பாலார் தடநீர்ப் ப ேயேலா ெரம்பாவாய்! 1 *எம்பாைவ - எம
[1].மாலா - மாலாக (மயக்கமாக)

பாடைல
1

3
வண்ண ளாி மயிேலான் தி
கங்கள்
வண்ண வனஜம் வரதன் தி க்கரங்கள்
வண்ணப் ப மம் தணிேகசன் வார்கழல்கள்
வண்ணக் கமலேம வள்ளி தி
க ம்
வண்ணச் சலசேம வள்ளி தி க்கர ம்
வண்ண நளினேம வள்ளி தி வ
ம்
வண்ணம் இவற்ைறெயலாம் ெபண்ேண! வ த்திநீ
உண்ெணக்கு நின்ேற உ ேகேலா ெரம்பாவாய்!
வ
ம
க
இ
வி
ஒ
த

ந்த தன் மாயெம ம் வாட்டத் டேன
ந் விழேவ மடங்கல் கத் தாைனக்
ந்ததணி ேகசைரயான் காண்பெதன்ேறா என்
ந்த மனத் டேன ஏந்திைழஏன் க்கம்!
ந்த தறியாேயா! ேவலவனார் ேவலால்
ந் விழச்சூைர ஓட் க் கடற்கண்
ந்ததிறம் பாடச் சரவணதீர்த் தத்ேத

ப ந்

2

ம்

மகிழப் ப ேயேலா ெரம்பாவாய்!
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சிங்கார ேவலைனச் சிக்கற் ெப மாைன
மங்காத சூரைன மாய்த்தவ ேவலவைன
நங்காத க்குாிய நாயகைனத் யவைனப்
ெபாங்காைச ேயா ன் ேபாற்றிப் பணிவதற்ேக
வங்கார மாைலயணி வண்ணக் கிளிெமாழிேய!
இங்ேகநீ ஏேனாதான் இன் ம் ஏழா
யில்
பங்காகக் ெகாண்டாய்? பளிச்ெசன் ெற !தணிைகக்
ெகாங்கார் தடத்திற் குளிேயேலா ெரம்பாவாய்!
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ஆ தி எ த்ைத அன்பாக உச்சாித்
நீ தைனயிட் நித்த ேம ேசய்க்குாிய
ஆ பைட ட்ைட ஆைசேயா ேடநிைனத்ேத
'ஏ மயிேல ம் எந்ைத தணிேகச!
ேவ கதியில்ைல ேவலவேன நீயன்றிப்
ேப
ஊ

ெபறவந்ேதாம் ெபம்மாேன!' என்ெறன்ேற
ெமாழிெகாண்ேட ஒண்கிளிேய! உள்ளன்பிற்

[1]பா ேவற் ைகயாைனப் பாேடேலா ெரம்பாவாய்.
[2]தந்திநந்தி கும்ப நி தாமைரயான் பாமடந்ைத
அந்திநிறத் ைதயன் அனந்தன் அேகாரன் அாி
அந்தஇைச நாரதன் [3]ஆகண்ட லன்ராமன்
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4
சந்தநிைற எங்கள் தயாளன் அ ணகிாி
இந்தவைக எல்ேலா ம் ஏத் ம் தி த்தணிையப்
ந்தியிற் ேபாற்றிப் ெபா ப்ைப வலம்வந்
சுந்தரப் ெபண்ேண!நீ யநீர் ஆ தற்கு
விந்ைதநந்தி யாற்ைற விைழேயேலா ெரம்பாவாய்!
[1].பா

- ப ந்

[2].தந்தி - பாம் ; வாசுகி,

[3].ஆகண்டலன் - இந்திரன்
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[1] கந்த ராணம் (7-17)
[1]. இப்பாடல்கைள (7-17) ஓ தல் கந்த ராணத்ைதப்
பாராயணஞ் ெசய்த பலைனத் த வதாகும்
ேதவர்

ைறயீ

ெபால்லா அசுரெரலாம் ண்ப த்த வந் ள்ேளாம்
கல்லால் நிழற்கீழாய்! காத்த ள்ெசய் எங்கைளெயன்
ெறல்லா [2]வி தர்க ம் ஏங்கி ைறயிட
நல்லான்நம் சம் நயந் தன் கண்வழிேய

ம்

[3]எல்லார் ெபாறிகள் இ
ன்றங் குய்த்திட ம்
வல்லாளன் சூராாி வந்த விேநாதத்ைதப்
பல்லா யிர ைறநீ பா க் கசிந்
கி
நல்லாய்! ெப வாய் நலேமேலா ெரம்பாவாய்!
[2]. வி தர் - ேதவர், [3]. எல் - ஒளி
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கன் உதித்தல்
வந்த ெபாறிகைளயவ் வா ெகா ேபாக
அந்தக் கனல்சுட ம் ஆற்றா தீயின்ைக
இந்தா எனக்ெகா க்க ஏந்தியத் தீக்கட ள்
ெநாந்ேத நடந் ேபாய் ேநான்ைமெப கங்ைகயிேல
தந்ேத ெசல மத் தாய்கங்ைக தாங்கா
தந்தாள் ம வாம் சரவணத்தில், மற்றாங்கு
வந்தார்நம் சாமி வனஜமிைச; லீைலயிைதச்
சிந்தா குலந்தீரச் ெசப்ேபேலா ெரம்பாவாய்!
ஆ குழந்ைதளாய்க் கார்த்திைக மாதர்களின் பால் உண்ட .
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5
கூத்தன் சாமி குமரன் தி அழைகப்
பார்த் ப் பரவசங்ெகாள் கார்த்திைகப் ெபண்அ வர்
தீர்த்த க்குப் பால்த வன் நான்நான் எனச்ெசப் ம்
வார்த்ைதகைளக் ேகட்ட வரதன் அவர்ெகாண்ட
[1]ஆர்த்தி தைனநீக்க ஆ

குழவிகளாய்ப்

ர்த்திெசய்தான் ஆங்கவர்கள் ண்ட வி ப்பமைத;
ேநர்த்தியாம் இச்ெசயைல நித்தம் தித்தண்ணல்
கீர்த்திதைன வாயாற் கிளத்ேதேலா ெரம்பாவாய்!
1. ஆர்த்தி - மனேவதைன.
ேதவி அைணக்க ஒ

9

குழந்ைதயாய் ஆன

ேசயவன் வந்த சிறப்ைபச் சிவெப மான்
தாயவள் பார்வதிக்குச் சாற்றஅபி ராமியவள்
ேநயெமா கங்ைக நிைலக்கேண ெசன் கண்
ய அ வைர ம் க்கி அைணத்த ேம
மாயமாய் ஓ
வாய் ஆ மலர் கமாய்ப்
பா ம் அ ள் பா க்கும் பன்னிரண் கண்க மாய்
ஆய வ வழகன் அண்ணல் எனத்ெதாிந்
ேசயவன் தன் கைழச் ெசப் ேபேலா ெரம்பாவாய்.
ஆட்
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வாகனம் ெகாண்ட

நாரதனார் அன் ெசய்த யாக ந எ ந்த
ேகாரநிைற ஆட் ன் கு ரத்ைதக் கண்டதைனச்
சார எவ ம் தயங்குத ணத் த்தன்
ர இளவல் தைனஏவ ரரவர்
தீர டன்[1] தகைரச் [2]ெசவ்ேவ பி த் வர
ஆர அதன்மீ தமர்ந் விைள யா த்தன்
ஈர நிைறபண்ைப எல்லா ம் காணைவத்த
சூரச் ெசயலதைனச் ெசால்ேலேலா ெரம்பாவாய்!
பிரமைனக்குட் ய
எட் ைண ம் ேதறா இளவல் இவெனன்
பட்டஎண்ணத் தாேல பணியாம ேலஅன்
ெநட் டேன ெசல் ம் நிைலெகாண்ட நான் கைனக்
கிட்டப் பி த் வந்ேத ஓம்ெபா ைளக் ேகட்கஅவன்
திட்டமாயச் ெசால்லத் ெதாியாம ேலவிழிக்கச்
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6
சிட் த் ெதாழிைலநீ ெசய்வெதங்ஙன் என்றவைனக்
குட் ச் சிைறயிட்ட ேகாமான் திறம்பா ச்
[3]சட்ட மகிழ்ேவாம் சதாேவேலா ெரம்பாவாய்.
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தந்ைதக்கு உபேதசம்.
"ஏேனா பிரமைன ஏங்கவிட்டாய் அச்சிைறயில்
ேதனார் ெமாழிப்பிள்ளாய்! ெசப்பாய்" எனக்ேகட்ட
மானார் கரத்தார் மகிழச் சிைறவி த்தக்
கூனார் பிைறயரவர் கூ ைவேயா நீ அந்த
ஆனாத ெமய்ப்ெபா ைள என்ன அவர்க்கு ைற
தானான அந்ெநறியிற் ேபாதித்த தற்பரைன
ஊேனா ள ம் ஒ ங்ேக உ கிடநீ
நானா வைகபா

நாேடேலா ெரம்பாவாய்!
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தாரகாசுர சம்மாரம்.
மாயம் பலெசய்ய வல்லவனாம் தாரகைன
மாயம் பலெசய் கிர ஞ்ச மாமைலைய
ேநயம் பிறங்கேவ நின் பணி வானவர்ரம்
[4]ஆயம் களிக்க அடல்ேவலால் அட்டவைனத்
ேதயம் கழத் தி த்தணியில் ற்றி க்கும்
ஞாயம் ெதாிந்தஎங்கள் நாயகைன, மாரைன ன்
காயம் ெதாைலயேவ காய்ந்தவன்தன் பாலகைன
நீயன் டேன நிைனேயேலா ெரம்பாவாய்!
[1].தகர்-ஆ , [2].ெசவ்ேவ-ெசம்ைமயாக,
[3]. சட்ட- நன்றாக, [4]. ஆயம்- கூட்டம்; திரள்.
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சூரனிடம்

த

ப்பின .

தீ ெசய் ம் சூ னிடம் ெசல்

கநீ ெசன்றவன் ன்

'தீெதான் ம் ெசய்யாமல் ேதவர் சிைறமீட்சி
நீதி

ைறயில் நிகழ்த் க, மற்றந்த

நீதி தவறில் நிகழ்ேபாாில் மா ைவ'என்
ேறாதி வ கஎன ஓர் ர வாகுைவ ன்
விட்ட நீதிெநறிச் சுப்பிரமண் யப்ெப மான்
ஆதி தல்வன் அயனாதி வர்ெதா ம்
ேசாதி அ ைளத்

திேயேலா ெரம்பாவாய்!
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7

சிங்க

காசுர சம்மாரம் - சூரசம்மாரம்

கார ணன் வாேனார் க ஞ்சிைறவி டாைமயினாற்
ேபாரதைன ஏற்றந்தப் ெபால்லா அசுரைரஒ
ேசர அழித் ச்[1]சூர் ெசல்வர் தைம அழித்
ரநிைற சிங்க கவன் விழ ட்
ஈரமிலா ெநஞ்ேசா
ங்கடல்வாய் மா
க்ெகாள்
சூைரயி கூறாக்கிச் சுந்தரச் ேசவெலனத்
தீர மயிெலன்னத் ேதர்ந்ெத த்த சீரதைனப்
பாரநிைற காவியமாப் பாேடேலா ெரம்பாவாய்!
[1]. சூர் ெசல்வர் - சூர

ைடய பிள்ைளகள்.
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ேதவேசைன வள்ளி தி மணம்
ேதவர் சிைறமீட் த் ேதவர்ேச னாபதி,பின்
ேதவர்ேகான் தான்வளர்த்த ெசல்வி தைனமணந்ேத
ஏவேர ெசவ்ேவைள இங்கிவர்ேபால் பத்திெசய்வார்
ஆவேலா ெடன்ேற அகிலெமலாம் ெகாண்டா ம்
பாைவவள்ளி தன்ைனப் பலவைகயாற் ேசாதித்தப்
ைவ தைனமணந்த ண்ணியைன வர்ெதா ம்
ேதைவத் தி த்தணிைக வந்தமர்ந்த ேசய் கைழ
[1]ஓவ ன்றி நித்தம் உைரேயேலா ெரம்பாவாய்!
[1]. ஓவ ன்றி- இைடவிடா
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இந்
கப் ெபண்ணரசீ! இன்ேன எ ந்தி நீ!
கந்த ராணக் கைத
ம் ேகட்டறிந்தாய்!
சிந்ைத குளிர்ந்தாய்; தி த்தணிைகச் ெசம்ம க்கும்
தந்தி கவற்கும் தாய்மார் இ வ க்கும்
ந்தி அபிேஷகம் ெசய்வதற்கு ற்ப நீ
சந்தத் தி ப் கைழச் சந்தம்வ வாதிைசப்ேபாம்
இந்த ைறப்ப நாம் என் ம் இ ப்ேபாேமல்
எந்தக் குைற ம் இைலேயேலா ெரம்பாவாய்!
எந்ைத அ ணகிாி யீந்த தி ப் கைழ
வந்த இைசயில் வ வின்றி உச்சாித்
மந்த நைடயில் மைலேயறிச் ெசன் நிதம்
நந்தம் தணிைகமைல நாயகைன நாம்பரவப்
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8
பந்தம் ெதாைல ம் பழவிைனகள் அற்ெறாழி ம்
சிந்ைத ெதளி ம் சிவேலாகம் ைககூ ம்
அந்தமிலா ஆநந்தம் ஐயன் அ
வனால்
எந்த வைக ம் இனிப்ேபேலா ெரம்பாவாய்!
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வாழி
வாழி தணிேகசர், வாழிசுர குஞ்சாியார்,
வாழி வனசரர்மான், வாழி வ சுடர்ேவல்,
வாழி அறச்ேசவல், வாழி கலாபமயில்,
வாழி பைட டாம் ஓரா
வாழி தமிழ்

மாதலங்கள்,

ல்கள், வாழி தமிழன்பர்,

வாழி தி ப் கழ்ெசால் மாதவர்கள் யாவ ேம,
வாழி தணிைகமைலைய வந்திப்ேபார் சிந்திப்ேபார்,
வாழியாம் மார்கழிநீ ராேடேலா ெரம்பாவாய்!
தி த்தணிேகசர் எம்பாைவ
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ற் ம்.

--------------------2. தி த்தணிேகசர் தி ப்பள்ளிெய ச்சி
[1]காைல எ ந் நின் நாமங்கள் கூறிக்
காதேலா டம்ைம உமாேதவி ைமந்த!
ேவைலப் பி த்த கரதல! என் ம்
ேமதகு வள்ளி மணாளேன! என் ம்
சாலப் கழ்ந் கண் ணீ * கப் பா த்
தணிைக மைலப்ப ஏறிவந் ள்ேளாம்;
ஆைலக் க ம்ேப!கற் கண்ேட!எங் கண்ேண!
ஆ
கா!பள்ளி எ ந்த யாேய.
[1]. 'காைலயில் எ ந் ன் நாமெம ெமாழிந்

காத

தி ப் கழ் 871.
கவிக்கர ெசன்கின்றஅ ண கிாிப்ேபர்க்
கண்மணி பா ய நின்தி ப் கைழச்
சுைவக்க ேதாஇ ேதன தாேனா
ெசால் தற் கில்ைலெயன் ேறகளிப் டேன
தவிப்ெபலாம் நீங்கநின் சந்நிதி தன்னில்

ைமைமந்த என' ஓதி 1

9
தாளங்கள் சத்திக்கப் பா நிற் கின்ேறாம்
[2] விக்குயி ராம்தி த் தணிமைல வா ம்
ண்ணிய ேன!பள்ளி எ ந்த ளாேய.
[2]. ' விக்குயிராகும் தி த்தணி' தி ப் கழ் 258.

2

தி ப் கழ்ப் பஜைனெசய் பக்தர்கள் ஒ பால்,
தி

கா ெசால் அன்பர்கள் ஒ பால்,

வி ப் டன் நின்ெபயர் ெஜபிப்பவர் ஒ பால்,
ெமல் ைச பா நன் மாதர்கள் ஒ பால்,
ம ப்ெப

மாைல ெதா ப்பவர் ஒ பால்,

வாத்திய இன்னிைச ழக்குநர் ஒ பால்,
இ ப்ப ெதலாமறிந் ெதந்தணி ேகச!
எந்ைத!நீ பள்ளி எ ந்த ளாேய.
மாெலா நான் கன் ஆதிய வாேனார்
வந் ைக கூப்பிேய வாழ்த்திநிற் கின்றார்
பாெலா ேதன்பழம் ெநய்தயிர் ெகாண்
பக்தர் குழாங்க ம் வந் ள பாராய்!
ேவல்ெகா சூரைன மாக்கடல் ந ேவ
ெவட் ப் பிளந்திட்ட ராதி ர!
ேசெலா வாைளகள் பாய்வயற் றணிைகச்
ெசம்மேல! நீபள்ளி எ ந்த

ளாேய!

3

4

[1]கைறநின்ற கண்டன் அகத்தியன் நந்தி
கைலமகள் இைச நி நாரதன் ராமன்
மைறயவன் விண்
ரந்தரன் நாகம்
வழிபட நின்ற வழித் ைண நாத!
சிைறபடா நீெரனக் கண்கள்நீர் பாயச்
சிந்ைதநின் பாலதா வந் நிற் கின்ேறாம்
மைறெயா ேபாிைக ேபாெலா தணிைக
மாமணி ேய!பள்ளி எ ந்த ளாேய.
[1]. தணிைகயிற்

ஜித்

வழிபட்டவர்கள்

திங்கள் அணிந்தெசஞ் சைடயவன் நந்தி
ெதன்தமிழ் மா நி ராமன் இவர்க்கும்
மங்கல் இலாத ெப ம் கழ் வாய்ந்த
வள்ளல் அ ண கிாிக்கும் உகந்
ெபாங்கு களிப் டன் ேபாதைன ெசய்த

5

10
ண்ணிய ேன!தணி ேகச!நீ இப்ேபா
ெதங்க க் கும்உப ேதசங்கள் ெசய்ய
எம்ெப மான்பள்ளி எ ந்த ளாேய.
[2]. 'ேபாிைகேபால் மைறவாழ்த்த' தி ப் கழ்- 291.
[3]. உபேதசம் ெபற்றவர்கள்.
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அண்ணல்நின் மைலநீல கிாிெயன்பர் ஆன்ேறார்
அப்ெபயர்க் காரணம் [1]நீன்மலர்
[2]எண்

தற் காியநின் சத்திகள்

ன் ;

ஏந்தல்!நின் மைலச்சிக ரங்க
கண்ணிய! [3]நீவி ம் ம்மைல

ன் ;

ம்

ன் ;

ன் ;

காதல்நின் அ யராச் சிறந்தவர் [4] வர்;
எண்
காலெம லாந்திகழ் தணிைக
எம்ெப மான்பள்ளி எ ந்த ளாேய.
1. நீன்மலர் - நீலமலர்; 'காைலப்ேபாதினில் ஒ மலர், உச்சி ேவைலப்ேபாதினில்
ஒ மலர், மாைலப்ேபாதினில் ஒ மலர்' கந்த ராணம், வள்ளி தி மணம் - 222.
2. இச்ைச, கிாிைய, ஞானம்.உைர 56.
3. தி த்தணி, தி ப்பரங்குன்றம், தி ச்ெசங்ேகா
4.

- சுந்தரந்தாதி

வர் - நக்கீரர், அ ணகிாியார், குமரகு பரர்.
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[5]ஓதங்க மாமைற உச்சித் தலத் ம்
ஓதன்பர் சிந்ைதயாம் வாாிஜத் திைட ம்
நீதங்க இச்ைசெகாள் தணிைகத் தலத் ம்
நித்த ம் நிற்கின்ற வித்தகத் ேதேவ!
[6]மாதங்கம் ஆைசெகாள் [7]மாதங்ைக ெதாட்டாய்
[ 8]மாதங்கம் ஆைசெகாள் எம்ைமக்ைக விட்டாய்!
ஈெதங்ஙன் என் ைனக் ேகட்கவந் ேதம்யாம்
எம்ெப மான்பள்ளி எ ந்த ளாேய.
5. 'அ யவர் சிந்ைத வாாிஜ ந வி

ம், ேவதநன்

யி

ம்' -தி ப் கழ் 289.

6. மாதங்கம் - யாைன, ஐராவதம்.
7. மா

அங்ைக - ேதவேசைனயின் தி க்ைக.

8. மா + தங்கம் - ெபான்,
ல்கற்ற மாஞானப் லைமய ேர ம்
ண்ணிய சாத்திரம் ஆய்ந்தவ ேர ம்
[9]தால் ெபற்ற பாக்கியத் தால்தணி மைலையத்
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11
தாம்பா

னல்லால்ஓர் நன்ைம ெபறாேர;

[1]மால்ெபற்ற [2]மகெவன வள்ளிக ெதாட்டாய்
[3]மால்ெபற்ற மகெவைம ஏேனாைக விட்டாய்?
ேவல்ெபற்ற ைகய!நீ காரணம் ெசப்ப
வி ம் கின் ேறம்; பள்ளி எ ந்த

ளாேய!

[9]. தால் - நா.; [1]. மால்--தி மால்; [2]. மகல

- குழந்ைத.

[3]. மால் - ஆைசகள்.
ேவட உ

டன் வள்ளிைய நா

ேவட்ைட ாிந்த கைளப்ப
ேவட உ

9

தாேனா?

டன்[4] ெவண்பா க் காக

ெவய்யி ற் ேபாந்த இைளப்ப தாேனா?
பாடல் பலபல பா ேனாம் ேகட் ம்
பாராய் தி த்தணி ேகசநீ ஏேனா!
ேசடனீ சும்மா இ த்தல் தகா
ெசம்மேல! நீ பள்ளி எ ந்த ளாேய.
[4]. ெபாய்யா ெமாழிப் லவைர ஆட்ெகாண்ட வரலா .
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க க்ெகட ேவண் நின் தணிமைல வந்ேதாம்
காமாதி எண்ணங்கள் ர எறிந்ேதாம்
[5]தி க்குளம் நீங்கநின் தி க்குளம் ப ந்ேதாம்
ெசவிக்குண வாகநின் தி ப் கழ் ேகட்ேடாம்
உ க்கேமா ன்தி நாமங்கள் அைனத் ம்
ஓதிய ப மைலப் ப களில் ஏறிச்
[6]சு க்க ன் தி
கம் காணவந் ள்ேளாம்
சுந்தர ேன!பள்ளி எ ந்த ளாேய.
[5]. தி க்கு + உள்ளம், மா பா

- வஞ்சைன ெகாண்ட உள்ளம்.

[6]. தி க் +குளம் - சரவணப் ெபாய்ைக. 7. சு க்க - விைரவாக.
வாழிநின் பன்னி ேதாள்க ம் வாழி
வாழிநின் வி
கங்க ம் வாழி
வாழி மைலெதாைள ேவற்பைட வாழி
வாழிநின் ேசவற் ெகா ய வாழி.
வாழி நின் வாகன மாமயில் வாழி
வாழிநல் வாரண மாமகள் வாழி
வாழி னமறப் ைபங்கிளி வாழி

11

12
வாழி தணிமைல அ யெரல் லாேம .
தி த்தணிேகசர் தி ப்பள்ளி எ ச்சி ற் ம்.
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------------ல்கள் வந்தவழி
எந்ைததணி ேகசர்இைணய ப் பத்திதனில்
ந் மா ணிக்க தல்வரவர் - சிந்ைதவழி
'எம்பாைவ' 'பள்ளி எ ச்சி' இைவவந்த
எம்பால் இைறவன் இ ந் .
------தி த்தணிேகசன்

ைண
3. தணிைக - அன்ைனப் பத்

தணிைக மைலயினர் தாரணி மார்பர்
மணிைக ைடயவர் அன்ேன என் ம்
மணிைக ைடயவர் வள்ளிைய நா
வணிகராய் வந்தனர் அன்ேன என்

ம்.

1

ம்.

2

வள்ளி கணவனார் வானவர் காவலர்
ள்ளி மயி னர் அன்ேன என் ம்
ள்ளி மயி னர் தலத் ேதவந்ெதன்
உள்ளங் கவர்ந்தனர் அன்ேன என்

சிந்ைதக் குகந்தவர் ெசங்ேகாட் ேவலவர்
கந்தக் கு மணி அன்ேன என் ம்
கந்தக் கு மணி காைலத் ெதாழவிைன
பந்தத் ெதாடர ம் அன்ேன என்

ம்.

3

ெகாங்ேக நிைறதணிக் குன்றிைட வாழ்பவர்
எங்ேக ஒளிக்கின்றார் அன்ேன என் ம்
எங்ேக ஒளிப்பி ம் என்ைன மறந் ழி
இங்ேக உளெனன்பர் அன்ேன என்
பண்
கண்

ம்.

க் குைடயவர் பாட் க் கு குவர்
க் கினியரால் அன்ேன என் ம்

4
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கண்

க் கினியெரன் காட்சியிற் பட்ட ம்

உண்ெணக் கு குவன் அன்ேன என்
ஆ
ஆ
ஆ
நீ

ம்.

5

தி
கம் ஆ தி ப்பதி
தி எ த் தன்ேன என் ம்
தி எ த் தாெலன் விைனத்ெதாைக
ப ம்ப ம் அன்ேன என்

ம்.

6

ஆற்றிேல ேதான்றிய ஐயர் என ள்ேள
ேதாற்றம் அளித்தனர் அன்ேன என் ம்
ேதாற்றம் அளித்ெதன் ள் ேசாதி சுடர்வதாற்
கூற்றம் கலங்குமால் அன்ேன என்

ம்.

7

ேவடர் மகைள ம் ேவழ மகைள ம்
கூ மகிழ்வரால் அன்ேன என் ம்
கூ மகிழ்பவர் என்ைன ம் கூ ட
நா

வ வேரா அன்ேன என்

ம்.

8

அந்தப் கழ்ெசால் அ ண கிாிக்கு ன்
சந்தம் அளித்தவர் அன்ேன என் ம்
சந்தம் அளித்தவர் சார்பலாற் சார்பிைல
இந்த உயிாி

க் கன்ேன என்

ம்.

9

அத்தர் அ
கத் தானந்தக் கூத்தெரன்
சித்தத் தி க்கின்றார் அன்ேன என் ம்
சித்தத் தி ந்ெதைனச் ெசந்ெநறிக் ேகெசல்ல
ைவத் க் களிக்கின்றார் அன்ேன என்

ம்.

---------------------------தி த்தணிேகசன்

ைண
4. தி த்தணிைகக் க ெவண்பா

சீேராங்கு ேவற்றடக்ைகச்
சீமாேன! ெதன்தணிைக
ஏேராங்கு ேகாயி
ப்பாேன! ேபேராங்கு

10
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வள்ளிமைல வாழ்ேவ!
வய ர்ப் ெப மாேன!
ெவள்ளிமைல நாதர்
விைழந்தறியத் - ெதள் ெபா ள்
ெசாற்ற கு ேவ!
சுரகுஞ் சாித
நற்றவேம! எட் கு
நாயகேம! - கற்றவர்கள்
கண் வி ங்குங்
கனிேய! கடல ேத!
வண் பண் ெசய் ம்
மலர்த் ெதாைடயாய்! அண் ன க்
ெகான்ைறத் த வாய், மற்
ேறாாி வர் பா கந்தாய்
அன் ெதாழ * வர்க்
க ள் ாிந்தாய் - நன்
கழ்
----------------* தி த்தணிைகயில்

ரட்ேடசர் ேகாயில், விஜயராகவப்

ெப மாள் ேகாயில், பிரமதீர்த்தம் இதற்குச் சான் .
ெசான்ன ஒ நால்வர்
சுைவப்பாட் ேலயமர்ந்தாய்
பின்னமற நின்ற
ெப மாேன! - என்ைன
வ த் ைமவர் வல்லாட்ைட
மாய்த் ெமய்ஞ் ஞானக்
க த்தர்ேச ராறிெதனக்
காட் த் - தி த்தி றத்
தக்க நிைலைவப்பாய்
*சத்த இ
க ம்
க்குப் பணியப்
கலளித்தாய் - க்கட்
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க ம்பளித்த கண்ேண!
கவினிைறநற் பண்ேண!
சு ம்பம ம் நீபத்
ெதாைடயாய்! வி ம் வரம்
ேவண்ட ெவறா த
ேவந்ேத! பரங்குன்றில்
ேவண் மமரர்
மிக மகிழ - ேவண் வ
ேதவர் தைலமகனாந்
ேதேவந் திரன் மகைள
வர் மகிழ மண
ன்ெசய்தாய்! - யாவர்க்கும்
தீரதீர சூைரச்
ெசகுப்பதற்குச் ெசந் ாில்
ர ர ராதி
ரனாய்த் - ேதரமர்ந்த
----------------------* தி த்தணிைகயில் சப்த ஷிகள் சித்தனர்; அந்த இடம்
ஏ சுைன என் இப்ேபா வழங்குகின்ற .
ேதேவ! நஞ் ெசல்வத்
தி வாவி னன்கு யாய்!
ேசேவ ம் எந்ைத
ெசவிக்கினிய - பாேவ
மந்திரத்ைத ஏரகத்தில்
வாய்விட் ைரத்த
ஞ்
சுந்தரத் ச் ேசாதிச்
சுடர்ப்பிழம்ேப! - *சந்தமைல
ேதா ம்விைள யா குக!
ேசாைலமைல வாழிைறவ!
ஆ பைட ட்
லமர்ந்ேதாேன! - நீ
ைனந்
ேதத்தி நிைனப்ேபார்
இதயத் தமர்ந் தவி
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ேதாத்திர ஞ் ெசால்வதற்குச்
ெசால்ல
ம் - ர்த்திேய!
ஆ தி ெவ த் ம்
அன்பின் நிைலகண்
கூ வமர் கண்ணிற்
கு ெகாள்ேவாய்! - ஈறிலாய்!
ஓெர த்தி லாெற த்ைத
ஓ வித்தாய் என் தைலயின்
ஈெர த்ைத மாற்றாத
ெதன்ேனநீ - நீெர த்தாய்;
நீலமலர் கண்டா

ன்

**நீலகிாி ேயத் ேவன்;
நீலக் கடல்கண்டால்
நீலநிறக் - ேகாலமயில்
---------*குன் ேதாறாடல், ** நீலகிாி - நீேலாற்பலகிாி; தி த்தணிைக
தன்ைன நிைனந் ேதபணிேவன்
சண் கா! என் ன்ேன
ெபான்னைனயார் கண்தான்
லப்பட்டால் - மின்னயில்ேவல்
சட்ெடன்

ேதான்றிச்

சரணளிக்கும்; எங்ேக ம்
சுட்ட ெபாாிகாணிற்
சுந்தர! என் - திட் யிேல
தாரைகெய லாம்ெபாாியாத்
தான்ெகாறித்த நின் *ேசவல்
ேநெரதிேர வந்
நிைலகாட் ம்; - ஆர ேத!
சுண்ைடக்காய் விற்கின்ற
ேசா க் குறத்திெச ன்
இண்ைடக்ேக ெவட்சி ைன
எம்மாேன! [1]கண்ைடச்சீ
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என்றஇனிப் ேபெகாண்ட
இன்பெமாழி யாள்வள்ளி
குன்றி ைற ங்
குறப்ேபைத - என்றைனயாள்
அம்ைம ாி ேபரன் ம்
ஆ
கத் தப்பா ன்
ெசம்ைமநிைற ேபர
ந்
ேத ேவன்; - [2] சும்ைம
--------------------------* தாரைக (நட்சத்திரங்கைள) ேகாழி ெநல்லாக் ெகாறித்தைதக் கல்லாடத்திற் காண்க.
[1]. கண்

- கற்கண்

[2]. சும்ைம - ஒ

இ
ம் மைழ ம்
எதிாின் இைடேய
யாஞ் [1]சசிவல்
ேதான்றி - அ மலர்தான்
இந்தா எனத்தந்
ெதனக்கபயம் ெசால் மிக
நந்தா வளங்கள்
நயந்த

ம்; எந்தாய்

[2]
கன் தனிேவல்
னிநங் கு ெவன்
ற ள்ெகாண் டறியார்
அறி ம் - தரேமா"
க
க
க
ெகன்
கி உைரப்ேபார்
உைரெயன் - ன கில்
உறக்ேகட்டால் இவ் லகம்
உய்யஓ ரன்பர்
திறப்பட்டாற் ெசாற்சந்தஞ்
ேச ம் - அறப்பாக்கள்
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ஆகுந் தி ப் கெழன்
அங்கம் ளகிக்கப்
பாகுங் கசந்திடப்
பண்ணிெயன்றன் - ேதகெமலாம்
இன்பம் எழச்ெசய் ம்;
ஈசா! இவ் வாேறநான்
அன் குைறயா
அ ைமயாய் - என்
கி
---[1]. சசிவல்

- ேதவேசைன; [2]. கந்தர

திச் ெசய் ள்.

கந்தா!
கா!
க ணா கர!குமரா!
மந்தா கினிைமந்த!
வாேனார்தஞ் - சிந்தா
குலந்தவிர்த்த ேகாமாேன!
கும்பி வார்க் ெகன் ம்
மலந்தவிர்க்கும் வாழ்ேவ!
வணங்கார் - பலந்தவிர்க்கும்
பண்ப! தி ப் கைழப்
பா ப் பணிேவார்தம்
நண்ப! எனத் தித்ேத
நான்மீட் ம் - மண் கா
வண்ணெமைன யாண்ட ள்வாய்
வள்ளால்! தணிேகச!
எண்ணமிஃ தீேடற ேவ.
----------5. தணிைக நவரத்நமாைல (காமாைல நீங்க)
பாமாைல சூ ப் பணிேவன் எைனவ த் ங்
காமாைல தீரக் கனிந்த ள்வாய் - மாைல
என்றாய் ைனய மகிழ்எந்தாய் தணிைகமைல
நின்றாய் உைனேய நிதம்.

1
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நித ம் பணிேவன் உைனப் ேபாற்றி
நீயல் லாமற் பிறெரா வர்
சத
ண்ேடா என்றனக்குச்
சாரங் கதிதான் ேவ ண்ேடா?

2

அத ஞ் ெச ங்கா மாைலெய ம்
அந்ேநாய் தீரத் தி வாக்கால்
இத ண் டாகுஞ் ெசால்ெலான்ைற
இயம்பாய் தணிைக மைலக்கரேச.

3

மைலக்கர ேசநீ வாழ்காவிச்
சிைலக்கு ேகெனன் ேதகத்ைதக்
கலக்க றச்ெசய் காமாைல
ெதாைலக்கும்வி தந்தான் ெசால்லாேயா.

4

ெசால்லா ேயாஎைனச் சூ ங்காமாைல ேநாய்
நில்லா ேதா ெநறியிஃ தாெமன
நல்லா ேநரத் தணிைக நயந்தமர்
இல்லா கக்ெகா

ெமந்ைத இைறவேன.

5

எந்ைதேய இைறவேன என் நாெடா ஞ்
சிந்ைதேய தணிைகயிற் ேசர்ப்பன் என் டல்
வந் ேம கூ கா மாைலேநாய் ெதறக்
கந்தேன நின்ன ள் காட்ட ேவண் ேம.

6

காட்ட ேவண் நின் காட்சி ெகாண் நான்
வாட்ட ேவண் ங்கா மாைல ேநாயைத
ஓட்ட ேவண் நா ற்ற தீவிைன
பாட்ட றாத்தணிப் பதியில் ேவலவா

7

ேவலவா! தணிைக ேம ேவந்தேன! நீலத்ேதாைக
ேமலவா! குர நீபம் ெவட்சிகூ தளவி ப்ப!
மாலவா நீங்க என்கா மாைல ேநாய் நீங்க ன்றன்
பாலவா ஓங்க உள்ளப் படெராழித் த ள்வாய் ஐயா!
ஐயா உைனயன்றி யார் ைண யிவ்ைவ யகந்தனிேல
ைபயா டரெவ த் தா மயி வர் பன்னிரண்

8

20
ைகயா எைனந

காமாைல தீரக் கைடக்கணிப்பாய்

ெசய்யாய் சிவந்த உைடயாய் தணிைகச் சிவக்ெகா ந்ேத!

9

ேதேவ தணிைகக் குமரா எைனச்ேச மாைல
ேநாேவ ஒழியச் ெச மார ள் ேநான்ைமக் கீடா
யீேவ ெனைதநான் ைனந்ேதன ேய மன்பர்
பாேவ ற க்கிந் நவரத்தினப் பாவின் மாைல.
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Source:
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இயற்றிய .
ஆக

ர் வ.சு. ெசங்கல்வராய பிள்ைள எம். ஏ.,

ட் 1943

All Rights Reserved.
292,

ங்கெசட் த் ெத , ெசன்ைன விைல 0-4-0

----------------------------------------------------------பாரத்வாஜி

கைவக் கண்ண

கனார் அ ளிய .

தி த்தணிைக நாயகன் ேசவ க்ேக காதற்
க த் ண ெசய்த களிப்பான் - ம த்தணியா
ேதாங்குமண மாைல வந்தணிந்தா ண் யளித்
தாங்குெசங் கல்வரா யன்.
----------------------------------------------------------க ைர
தி த்தணிேகசன் தி வ ளாற் ெசன்ற சுபா

வ ஷம் ஆவணி 1ந் ேததி (15-8-

1883) ராட நாளிற் பிறந்த அ ேய க்கு இப்ெபா
அ ப ஆண்
நிைறவாகின்ற நலங் க தித் தி த்தணிேகசன தி வ ைளப் பாராட் ப் ேபாற்றி
'அவன ளாேல அவன் தாள் வணங்கி' அவன் அளித்த ெசான்மலர்கைளக் ெகாண்
அவன் தி வ களிேல சமர்ப்பித்த மாைலயாகும் இந் ல்.
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தணிைக நாயகேன! ேதவர் ேகான் மகைள ஏற்ற
உன

தி வ ள் ேவடர் மகைள ம் ஏற்றதல்லவா? அ

ேபாலப், ெப மாேன! நக்கீரர், அ ணகிாிநாதர் ஆதிய
ெப ந் தமிழ்ப் லவர்கள் பா ய திப்பாடைல
ஏற்ற ளிய நீ,
"அ ேயன் உைரத்த ன் ெசால்
அ மீ நித்த ந் தண்
அ ேள தைழத் கந் - வரேவ
சுபா

ம்"

வ ஷம்,

15-8-1943.

வ.சு. ெசங்கல்வராய பிள்ைள.

----------------------------------------------------------தி த்தணிேகசன்

ைண
சிறப் ப் பாயிரம்

பஞ்சலக்ஷண சரபம் இராசப்ப நாவலர் ெபௗத்திர ம்

வி ந்தவல்

ேபார் உயர்தரப் பாடசாைலத் தமிழாசிாிய மாகிய, தி வாளர் ஜ. ராஜு
த யார் அவர்கள் இயற்றிய .
அணிைகநா ேடா ங் குவித்த யவர்கள்
அ மலர் வணங்கி வாழ்த் ேதா ந்
தணிைகநா தன்பாற் சைமந்தேப ரன்பாற்
றைகெபறப் ைனந்தணி வித்தான்
'தணிைகமா மணி'ெயன் றறிஞர்க ளிைசத்த
தைகெப ெசங்கல்வ ராயன்
மணிகளிற் சிறந்த மணிகளாய்த் ேதர்ந்ேதார்
மாைலைய மாண் ற மாேதா.
2. வம்மிேனா லகீர்! தணிைகநா யகன்றன்
மலர க் கிைசந்தமா ைலயிைதக்
ைகம்மலர் கூப்பித் தணிைகநா யகன்றன்
கழ ைண யணிந் ள மலைரப்
ெபய்ம்மிேனா
ெப மிேனா என்
ேபசுவ தன்றிநன் காய்ந்தால்
எம்மேனா ெரங்ங னினியநன் மாைல

1
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யிதன் ெப ஞ் சீ ைரப் ப ேவ?
உள்ள மினிக்கும் உைரக்க மினிக்கு
ன்னிேய ேயட் னி ெல திக்
ெகாள்ள மினிக்குங் ேகட்க மினிக்குங்
குமரநா யகன்றி வ க்ேக
பள்ளேநாக் கியநல் ெவள்ளநீ ெரன்னப்
பத்திைம யளித்தி மின்ப
வள்ளலாந் தணிைக நாயகன் மாைல
மணிெந ங் கட
------------------------தி த்தணிேகசன்

ல கினிேல.

2

3

ைண
6. தணிைக நாயகன் மாைல

காப்
ஆபத் சகாய விநாயகர் தி
தி வளர் தணிைக நாயகன் கழற்ேக
ெசவ்விய ெசால்ெலா ெபா ள்ேசர்
ம வளர் மாைல ைனய, அம் மாைல
மகிதலத் திலகிடப் பணிேவன்
ெச வளர் ேவடர் மகைளமற் றன்னான்
தி மணஞ் ெசய த வியநல்
வளர் பவளேமனியர் ஆபத்
சகாயெரம் உத்தமர் கழேல.
ல்
ேதாத்திரம்
ேவதநா டாிய வி ப்ெப ம் ெபா ேள!
ேவதியா! ேவத க் கன்
ேபாதைன ாிந்த ண்ணிய ர்த்தீ!
க யிற் க ணிய னாகி
மா ைம தந்த பால
ண்
மண்டலம் விண்டலம் வியப்பக்
ேகாதிலாத் தமிைழ இைசெயா ம் விாித்த
குமரேன! தணிைக நாயகேன!
சங்கத் ப் லவர் வணங்கேவ அன்

1
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சாரதா பீடத்தி லமர்ந்ேத
அங்கர்த்தம் அவர்கள் அகப்ெபா ட் குைரப்ப
அ ம்ெபா ள் ஈெதனக் குறித்த
ங்கப்ெபான் மணிேய! ஆ யிர்த் ைணேய!
யநற் ேசாதி ட் ேசாதீ!
அங்கத்ைதப் ெபண்ணா ஆக்கிய அரேச!
அற் தா! தணிைக நாயகேன!

2

ஆ பைட
தி ப்பரங் குன்றத் தலத்திைட ஒ பால்
ெதய்வநா யகி ற அமர்ந்
க ப்பவ மகற் ஞ் ெசந்தி ற் ேசைனக்
கணங்களின் தைலவெனன் றிலங்கிப்
ெபா ப்பினிற் சிறந்த பழநியங் கிாியிற்
ப்
க் ேகாலங்கள் காட் க்
கு ப் கழ் ெபற்றாய் ஏரகத் தலத்திற்
குரவேன! தணிைக நாயகேன!

3

குன் ேதா றா ங் குமரேன! ேசாைலக்
குன்ற மைறந்ததிக் காலம்
என் நான் ஏங்கா வண்ணம்நீ அ ள்கூர்ந்
திடங்ெகாள் என் ெநஞ்ெச ங் கல் ல்;
மன் ேதா றா ம் வள்ள ன் மகேன!
வரத! நல் மாணிக்க மணிேய!
உன்றி வ ைய உன் வார்க் க
ம்
ஒள்ளியாய்! தணிைக நாயகேன!

4

கர் ெப ைம - அன்ேப அவர்க்கு ேவண் ய
கணக்கிைல குலேம கணக்கிைல பிறப்ேப
கணக்ெகனக் கன் தான் என் ங்
கணக்கிைனக் காட்டக் குலம்பிறப் யர்ந்த
கன்னிைக ெதய்வநா யகிேயா
ணக்கம தாகக் குறவர்கூட் டத்தாள்
எயினச்சி வள்ளிைய மணந்தாய்
குணக்ெகா நான்கு திைசய யார்கள
கும்பி ந் தணிைக நாயகேன!
கன் ெப ைம- அறிதற்காிய தன்ைம

5
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வண் ன
ைவ எ த் நீ யன்
மைறப்ெபா ள் ரகசியம் ேகட்டாய்
பண்ெடா ேவங்ைக உ வைதத் எ த்ேத
பாைவயவ் வள் பால் நின்றாய்
மிண்ெடா ேவடன் ெசட் நன் மா
ேமய்ப்பவன் எனப்பல ேவடம்
ெகாண்ட ன் தன்ைம அறிபவர் யாேர?
ேகாதிலாத் தணிைக நாயகேன!
வா

6

தற் குறவி வள்ளிைய யன்

மணந்தைன களவியல் வழியில்;
ேப தற் கறியா ரடேனார் கவிையப்
ேப ற ைவத்தைன சுரத்தில்;
நா

றச் ெசய்தாய் கீரைன ெவ ட் ;
நாத உன் தன்ைமயா ரறிவார்?

கா

தற் காி ன் மாயங்கெளல்லாம்;
கள்வன்நீ தணிகா நாயகேன!
கர்

7

ரம்

சூரகம் ந ங்கச் சத்திேவல் வி த்தாய்;
சூர்ப்பிேனான் சிங்க கப்ேபர்க்
ேகாரகம் ற் ப் பத் ைட ேயாைனக்
ெகான்றைன கு சமாப் பைடயால்;
தாரகன் எனப்ேபர் இ வைரச் சமாிற்
சாய்த்தைன; ேபாாினில் நின்ேபால்
ஏரக அரேச! யாவேர வல்லார்?
ஏத்த ந் தணிைக நாயகேன!
கர் சகலகலாவல்லப

ர்த்தி.

ேகாெனன யாைரக் கூறலாம் சகல
கூ ைடக் கைலக க் ெகல்லாம்
வானினில் மண்ணில் என னம் எ ந்த
வழக்க ேதவிபாற் ெசல்லக்
காென ங் குழலாள் குமரேன உன்ைனக்

8
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காட் டக் கைலெயலாம் வல்ேலான்
நாெனன மார்ைபத் தட் ய ெப ைம
நலஞ்ெசறி தணிைக நாயகேன!

9

க நாம விேசடம்
ஐயேன என கண்ெண ம் வண் ன்
அழகிய அ மலர் நா ம்
ெசய்யநீ என் ள் அறிெவனத் திகழ்ந்
தீயன விலக்குதி யதனால்
ெமய்ய ன் நாமம்
க என் பைதேய
ெமய்த் ைண யாநிதம் பகர்ேவன்
ெசய்யலாஞ் ெசந்ெநற் கதிர்ெபா ந் திலங்கு
ெசம்ைமேசர் தணிைக நாயகேன!

10

கஎன் றந்நாள் ைறயி நங்ைக
றிந்தைக நல றப் ெபற்றாள்
க என் றன்றாற் ப்பைட பா
நிவனக் கீர ம் உய்ந்தான்
கஎன் கின்ற நாம விேசடம்
ற் நான் இங்ஙனம் அறிந் ம்
கஎன் ேறாேதன் ஈெதன்ன பாவம்!
த்தேன! தணிைக நாயகேன!

11

கர் லீைலகள்:
பிரமேனா

நக்கீரேனா

லீைலகள்

பாவலன் கீரன் வணங்கிலன் என் ம்
பான்ைமையக் கண் நீ ெவகுண்
பாவினிற் சிறந்த தி
காற் ப்
பைடயவன் பாட ஞ் ெசய்தாய்!
வினன் நின்மாட் டைடந்ததண் டைனயால்
ெபா
ணர்ந் ணர்விைனப் ெபற்றான்!
ேதவ!நின் ேகாபம் நன்ைமேய பயக்குந்
திறத்த
இ ம்பெனா

தணிைக நாயகேன!
லீைல

12
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அகத்திய ேரவல் அ ெசயக் க தி
அன் டன் சிகரங்கள் இரண்ைட
மகத் வம் அறிந் ேதாளினில் தாங்கி
வந்தவன் இ ம்பைன மடக்கிச்
சகத் ேளார் ேபாற் ம் பழநியி லாண்ட
சண் கா! ப ப்பதப் பிாியா!
சுகத்தினிற் சிறந்த மயில்பாி ெகா யாங்
க ைணயாய்! தணிைக நாயகேன!
ஔைவெயா

13

லீைல

ெகா பழம் என் ேகட்டநல் லவ்ைவ
குைலந்திட ேவண் ய பழந்தான்
சு பழந் தாேனா சுடாப்பழந் தாேனா
ெசால் தி ெயன்னமற் றவ ஞ்
சு பழம் என்ன வி பழம் மண ற்
ேறாய்ந்தைத எ த்தவ
த
கடபட என்ன நைகத்தங்ெகா ராடல்
காட் ய தணிைக நாயகேன!
மா

14

ேமய்ப்பவனாய் வந்த லீைல

ஏனந்த நாகம் படெம த் தாட
இல்ைலெயன் ெறா கவி ெதாடங்கித்
தானந்தக் கவிைய
த்திட அறியான்
தவித்த அப் லவ ள் நாண
மானந்
ளத்தன் அ ய க் காக
"மயிற் ெகாத் க் கஞ்சி"ெயன்
ஆனந்த மாக அக்கவி
த்த

ைரத்ேத

ஆண்டவா! தணிைக நாயகேன!
தி ப் கழ் ெவளியிட அ ளிய
கடன்மைட திறந்த ெவள்ளேம என்னக்
கவிெபாழி அ ண கிாிப்ேபர்
அடன்ம அண்ணல் வாழ் க்கு நா ற்
ைறம்ப வ டங்கள் பின்னர்த்
திடம பத்தி எந்ைதையக் ெகாண்
தி ப் கழ் ெவளிவரச் ெசய்தாய்
மடம ய ேயன் தனக்குேமார் பணிைய

15

27
ைவத்த ள் தணிைக நாயகேன!

161

ைண நீேய
ஏழிைச நீேய, இைசப்பயன் நீேய,
இனியநல் ல த

நீேய,

காழியில் உதித்த க ணியன் நீேய,
கசிந் ள
குநல் ல யார்
ேதாழ ம் நீேய, ைணவ ம் நீேய,
சுந்தரச் ேசாதிேய! என்றிவ்
ேவைழநா ய ேயன் உைனத் ைண ெகாண்ேடன்
இன்பேம! தணிைக நாயகேன!

17

கிளிவி
எங்கள்நா யகேன! உன்னிடந் தாய்
எைத அ ப் வெதன அறிந்ேதன்
மங்கலப் பாவாம் தி ப் கழ் ெசான்ன
வாசகக் கிளியேத உன்பால்
தங்கிநீ உகக்கச் ெசந்தமிழ்ச் ெசால்லால்
தனியேனன் யெரலாம் உைரக்கும்
அங்கதன் ெசால் க் கிரங்கிநீ என்பால்
அ
வண் வி

ைவ தணிைக நாயகேன!

18

.

உள்ளேத உைரப்ேபன் ன் நீ வண் ன்
உ வைத எ த்தகா ரணத்தால்
வள்ளேல! பண்ெசய் வண் மிங் குனக்கு
மகிழ்ச்சிையத் த வேதார் தாம்;
ள் மா ணவத்தன் அ ப்பின திந்தத்
ெதன விலக்குதல் ெசய்யா
ெதள் த ன்றி ஏைழயிவ் வ ேயற்
கிரங்குதி தணிைகநா யகேன!

19

தன்குைற கூறித் தண்ண ள் ேவண் தல்
எத் ைணப் பிைழகள் யானியற் றி

ம்

28
எந்ைதேய! நீ ெபா த் ததனால்
பித்தைனப் ேபாலப் பற்பல ெபால்லாப்
பிைழெயலாஞ் ெசய்தனன் ேபைத
த்தைன யாேன! மணியைன யாேன!
ர்க்கேனற் குய் நா ளேதா?
தத்ைதேபால் ெமாழியாள் வள்ளிைகப் பி த்த
சாமிேய! தணிைக நாயகேன!

20

மட் லா மலர்ெகாண் ட யிைண வணங்கும்
மதியிலான் கதியிலான் வம்பன்
சட்டேவார் நிமிட ேநர நிைனயாச்
சழக்கனிங் கிவெனன என்ைனச்
சிட்ட!நீ றக்கிற் ேசர்கதி ளேதா
சிறியஇப் ேபைதேயன் தனக்கு;
வட்டவார் சைடெயம் வள்ள க் குகந்த
ைமந்தேன! தணிைக நாயகேன!

21

உைனத்தினந் ெதா ேத உன்னியல் பைனத் ம்
உைரத்திேலன் ெநஞ்செநக் கு கித்
தினத்தினம் உன தி ப் க ேழாேதன்
ேசர்ந்திேடன் உனத யவைர
மனத்தினில் உன மலர்ப்பதம் நிைனந்ேத
வலம்வேரன் உன்தி மைலைய
எைனத்ெதாடர் விைனகள் எங்ஙேன ெதாைல ம்?
ஈசேன! தணிைக நாயகேன!

22

நன்கவி பா ப் ேபரர ள் ெபற்ற
நாவலர் தம ெசாற் பாைவப்
ன்கவி ெயன்ேற அடக்க ற் ைரத்தால்
ெபா ெளா ம் இலக்கணம் அறியா
என்கவி கவியாஞ் சத்த ம் ெப தற்
கிடம்ெபறா ெதன்பைத ணர்ந்ேதன்
வன்கவி பறேழா ழித ஞ் சாரல்
மைலதிகழ் தணிைக நாயகேன!
அரெவா ேகட் ங் கசிந்திேடன் உள்ளம்,
அ
க! கு பர! குமர!
சரவண!
க! எனச் ெசா த் தாேழன்
தாழ்பவர் கு வி ஞ் சாேரன்

23

29
ைரமிக உைடேயன் எனி நீ என்ைனப்
றக்கணி யாதிவன் ஏைழ
இரவல ெனன்ேற கைடக்கணித் த ள்வாய்,
இைறவேன! தணிைக நாயகேன!

24

வணக்கேமா ன்ைன வாழ்த் மா றறிேயன்,
வணங்கிய வாழ்த் நின் ன யார்
இணக்கேமா இல்ேலன், இணங்குேவா
இடத்ைத ம் அ
கணக்கிலாக் காலம்

ைற ம்

கிேலன், அந்ேதா!
ணினிற் கழித்ேதன்,

கைடயேனன் கதிெபறல் எங்ஙன்?
குணக்ெக ேவாைன வலக்கணாக் ெகாண்ட
ேகாலேன! தணிைக நாயகேன!

25

அ யேனன் ெசய்த பாவங்கள் பல ம்
அ க்க ெநஞ்சு த் வதால்
ப யிேல ெபாிேயார் சந்நிதி தன்னிற்
பாவிேயன் ெசல்ல ந் ணிேயன்
வி வெதஞ் ஞான்ெறன் விைனயி ட் சூழல்?
ட் ன்பம் கிட் வ ெதங்ஙன்?
ெச யேனன் உய் ம் நா

ம்ஒன்

ண்ேடா?

ெதய்வேம! தணிைக நாயகேன!

26

ெசப்பிேடன் உன தி ப் க ழதைனச்
ேசர்ந்திேடன் உனத யவேரா
டப்ப யி ந்தால் எப்ப க் கதிநான்
அைடவேனா அறிந்திேலன் அந்ேதா
இப்ப தனிேல ணிேல பிறந்திங்
கிறப்பேதா என்தைல ெய த்
ைமப்ப கண்ணி வள்ளிேதாள் மணந்த
மகிபேன! தணிைக நாயகேன!
க வினிற் கிடந்த நாள் தல் ைணயாய்க்
கனி ெகாள் தாயி ஞ் சால
ம விநீ பாிந்ெதன் உட டங் ெகாண்டாய்!
வள்ள ன் க ைணைய நிைனந்ேத
அ விேபால் ேமன்ேமற் கண்ணினீர் ெசாாிேயன்
ஆனந்தங் ெகாண் கூத் தாேடன்

27

30
இ விைன ெதாைலப்ப ெதங்ஙனம் அறிேயன்!
என்ெபாேன! தணிைக நாயகேன!

28

ஆய்ந்தேவார் ஞானம் இலாைமயால் அந்ேதா
அறிவி பாவங்கள் ெசய்ேதன்
வாய்ந்ததீ விைனகள் இவ் ல கிைடேய
வரவரப் ெப குவ தல்லால்
ஓய்ந்தபா டறிேயன் ஓய்வதற் குற்ற
உபாய ந் ேத ேலன், சூைரப்
பாய்ந்தேவ லதைனப் பா நான் உய்யப்
பண்

தி தணிைக நாயகேன!

29

ஈசேன! பாச நாசேன! இைமேயார்
ஏத்தி சிவகுக! பரேன!
ேதசேன! உன்ைனப் சைன ாிேயன்
ெசபித்திேடன் உன மந் திரத்ைத
ேநசேந ெரா க்கஞ் சற் மில் கள்வன்
நீள்பவம் ெப க்குேமார் டன்
நீசேன யிவெனன் ெறைனப் றந் தள்ேளல்
நீதேன! தணிைக நாயகேன!

30

தினத்தினம் என ெபா
ண் ெபா தாச்
சிைதவைதக் கண் ள ெநாந் ம்
மனத்ெதா வாக்குக் காயமிம் ன் ம்
மயிலவ உன்றனக் காக்ேகன்!
எைனத்ெதாடர் விைனகள் எங்ஙனம் ஒழி ம்
என் நான் சுகம்ெப
சினத்ைதநிந் தைனெசய்

ேவேனா?
நிவரர் ேபாற் ஞ்

சீலேன! தணிைக நாயகேன!

31

ேதனிஃ ெதன ம் அ திஃ ெதன ம்
திதிக்குமத் தமிழ்ச்சுைவ ப க
மீனவ னாகி ம ைரமா நகாில்
ேவந்தனாய் ற்றி ந் தவேன!
வானவர் வி ந்ேத! வழித் ைண ம ந்ேத!
வ ந் ேவன் பல யர்க் கிைடேய
ஏெனனக் ேகளா தி ப்ப

மழேகா?

எந்ைதேய! தணிைக நாயகேன!

32

31
ண் டா விளக்ேக! சுடர்மணித் திரேள!
சுந்தர மந்தரச் ேசாதீ!
ேவண் வார் ேவண் ம் வரெமலாம் அளிக்கும்
ேவலவா! சூ மிப் பிறவி
தாண் வார் ஓ ம் தி ப் கழ்ப் பாைவச்
சாற்ற ம் ேபாற்ற ம் நியமம்
ண் வாழ் வாழ்க்ைக அ ய

க் க ளாய்,

ண்ணியா! தணிைக நாயகேன!

33

பணி மா றறிேயன் பணிந் நிற் பரவிப்
பராபர கு பர எனநீ
றணி மா றறிேயன் நன்ெனறி மைறத்ேத
ஆட்சிெசய் ஐம் லச் ேசட்ைட
தணி மா றறிேயன் தயாபர! உன
சார்பலாற் சார்பிைல ெயன்ேற
ணி மா றறிேயன் நற்கதி காணத்
ைண ாி தணிைக நாயகேன!

34

எங்களா யிேர! இைமயவர்க் கரேச!
இன்பேம ெப கு ம் ஊற்ேற!
சங்கநான் மைறேயார் ைற ைற பழிச்சும்
சண் கா! சரவேணாற் பவேன!
ங்கவார் சைடயார்க் க மைற விாித்த
யவா! பிறவிெயன் கின்ற
பங்கேம இல்லா வைகெயனக் க ள்வாய்
பண்ணவா! தணிைக நாயகேன!.
என்னேவ ைலயில்நான் ஈ பட்

35
ம்

ஈச,உன் கழல்கள் என் மனத்தில்
மன் தல் ேவண் ம், மாசிலா மணிேய!
வரமிைதத் தந்த ள் ாிதி
அன்ைனமா ாி வர் நீங்கிடாக் க ைண
அண்ணேல! அ
கத் தரேச!
உன் வா ன் ம் வரெமலாம் அ
ம்
உத்தமா! தணிைக நாயகேன!
என்னதான் நல்ல மதிய
கட்
இ த்திநல் வழியிெலன் றா ம்
ெசான்னெசாற் ேகளா மனக்குரங் கிதன்றன்

36

32
க்கிைன ஒ க்கிநீ ஆள்வாய்,
பின் வார் சைடயான் பின்ைனயங் ேகள்வன்
பிரம ம் பணிந்
சிக்க
அன்னவர் ேவண் ம் வரெமலாம் அளித்த
ஆதிேய! தணிைக நாயகேன!

37

ஐயேகா நல்ல வழியிேல இ த்தி
ஆண்டவன் தி வ ள் கிைடக்கும்
ைமயேல ெகாண் பலபல நிைனேயல்
வாழிெயன் ெநஞ்சநீ என்
ைபயேவ ெசால் ப் பழக்கி ம் ப யாய்
பைகயிைத ெவல் மா ளேதா?
ஐயேன! சூைரத் ணித்தடக் கியேவ
லத்தேன! தணிைக நாயகேன!

38

பின்வ நிகழ்ச்சி யின்னெதன் றறியாப்
ேபைதைம ைடய இவ் வாழ்வில்
ன்வ மார்க்கம் இஃெதன அறி ம்
யற்சிகள் ெசய்திேடன், நன்ைம
என்வ ெமன் க திநான் உள்ேளன்
எங்ஙனம் உய்வேனா அறிேயன்!
ெபான்வ ேமனிப் ரணா! ஞானம்
ணர்த் தி, தணிைக நாயகேன!

39

கடலைல ேபாலத் ெதாட
ம் எண்ணம்
கணக்கில என்மனத் ெத ந்ேத
அடல்ெகா மதனால் உைனநிைன யற்சி
அயர்
ம் ேசார்விைதத் ெதாைலக்க
உட டங் ெகாள்வாய் உத்தேமாத் தமேன!
உைமய ள் பாலேன! அசுரர்
குடெல மாைல சூ ேவற் கரத் க்
ெகாற்றவா! தணிைக நாயகேன!
சங்கரன் தல்வா! சரவண!
கா!
தாரகற் ெசற்ற எம் சாமீ!
ஐங்கரன் ைணவா! ஆ மா கவா!
அத்தேன! பக்தவத் சலேன!
கங்ைகதன் மகேன! கந்தேன! குமரா!
க ாிகான் ைள! ெயன நா ம்
ெபாங்குள மகிழ்ச்சி என்ெறனக் க ள்வாய்
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லவேன! தணிைக நாயகேன!

41

அன் நீ "உலகம் உவப்ப" என்ெற த்ேத
அ ளிைன வாக்குநக் கீரற்
ெகன் நான் கண்ேட எனக்க ள் வாக்ெகன்
றிரங்குேவன் பன் ைற பணிந்ேத;
ெசன் நீ மணந்தாய் ேவட் வ மகைளத்
ேதவர்ேகான் தி மகள் இ ப்பக்,
குன்றேம வில்லாக் குனித்தவர் தல்வா!
குழகேன! தணிைக நாயகேன!
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பிறர்மைன வாயில் காத் நான் தய
ெபற்றிட வி ம் தல் அழேகா?
அறவழி நின்ேற அ
க குமர
ஆண்டவ என ைனத் திக்குந்
ற ெகாள் மனத் த் யர்வா ழிடத்திற்
ேசார்விலா திணங்கி ம் அந்தப்
ெபறவாி தாகும் ேபற்றிைனத் த வாய்
பிஞ்ஞகா! தணிைக நாயகேன!
காத்தி ந் தா
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ன் சந்நிதி வாயில்

காத்தி ம் பாக்கியம் ேவண் ம்,
பார்த்தி ந் தா ன் தி
அழேக
பார்த் நான் மகிழ்ந்திடல் ேவண் ம்,
யாத்தி ந் தா ன் கழ்ெசா ம் பாக்கள்
யாத் நான் களிப் றல் ேவண் ம்
ஏத்த ந் திறல்ேசர் ேவற்பைட யரேச!
ஏகேன! தணிைக நாயகேன!
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சத்திேவ ேலந் ஞ் சண் கா! உன
தாண்மலர் ெநஞ்சினி
த்திப்
பத்தியாற் பா ப் பணி மா றறிேயன்
பவத்ெதாழில் பற்பல ாிேவன்
எத்தன்நான் எனி ம் ேவல்மயில் ேசவல்
என் மிம் ன்ெற ம் ஓதி
நித்தேம பணி ம் நிைனவைதத் த வாய்,
நிமலேன! தணிைக நாயகேன!
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தணிைக நாயகேன! தணிைக நாயகேன!
தணிைகயில் எங்கள் நாயகேன!
தணிைக நாயகேன! தணிைக நாயகேன!
தணிைகயில் எங்கள் நாயகேன!
தணிைக நாயகேன! தணிைகயாய்! என்ேற
சதா ைனப் பா மப் பணிேய
பணியதா இந்தப் ப ற க் க ள்வாய்
ைபம்ெபாேன! தணிைக நாயகேன!

46

திைரகுலாங் கங்ைகச் சுத! குக! உன
தி வ க் கன் ண் டவராய்
வைரகுலாந் தணிைகப் ராணமன் ைரத்த
வண்டமிழ்ப் லவேரா ாி வர்
உைரகுலாம் பாக்கள் ஓதியிங் குணர்ந்ேத
உய் நாள் எளிய க் குளேதா?
அைரகுலாஞ் சதங்ைக நாததத் வஞ்ெசால்
அழகேன! தணிைக நாயகேன!
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தாயி நல்ல தைலவேவா என் ம்
சண் க குமரேன என் ம்
வாயி மனத் ம் உன்ைனேய வ த் ம்
வரமிைதத் தந்த ள் ெசய்
ேநாயி ந ெசய் யாி ம் படாத
ண்ணிய திறத்ைத ந் த தி
காய்நிைல யறிறாச் ெச ங்கனி ெயன்னக்
கவின்ெப

தணிைக நாயகேன!
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பிறந்தநாள் உன்ைனப் ேபசுநாள் என்ேற
ெபாியவர் குறித்தைத உணர்ந் ம்
சிறந்தநாள் வழிையத் ேத ேலன் ேண
சிதறிேனன் என கா லத்ைத
மறந்திடா ன்ைன வ த்திேய உய் ம்
வைகதைனக் கண் ேலன், உைனநான்
இறந் ேபாம் அன் மறக்கி ம் குறிக்ெகாள்
என்ைனநீ தணிைக நாயகேன!
நிைனவில ெனனி ம் நிைனந் ைன ேயத்தி
நித்த ந் ெதா மவ ாிடத்ைத
வினவில ெனனி ம் என்ைனேயார் ெபா ளா
வி ம்பிநீ என்னிைட வந்
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நனவினி ல
ம் பாக்கிய மதைன
நாதேன! விைழந்தனன் எனக்குக்
கனவினி ேல ம் உய் மா ெறா ெசால்
கழ தி தணிைக நாயகேன!
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ஏ வா கனமாக் ெகாண்டவ வக்க
ஈறிலா ெமாழியைத யவர்தாம்
ேத மா ைரத்த ேதசிேகாத் தமேன!
சீறிேய ஏமெனன் யிைரக்
கூ ெசய் ேபா ன் நாமம்ஓ திட ம்
"குமரேன நம" எ ம் எ த்ேதா
ரா ெம ெனஞ்சிற் ேறான்ற ம் அ ளாய்
ஐயேன! தணிைக நாயகேன!
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ஆணவ ேமாடத் விதம தாேனன்
அவ்வைக ேயநிைற ெபா ளாம்
தா நின் ேனாடத் விதம தாகச்
சா நாள் எளிய க் குண்ேடா?
ேவணவா டேன அகத்தியன் பிரமன்
விண்
ரந்தரன் ஈசன்
ணதாம் நாகம் வழிபட அ ள்ெசய்
ராணேன! தணிைக நாயகேன!
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ேதாளின்ேமல் ைவத்த ஆட் ைனத் ேத ச்
ேசார்
ம் இைடயேன ேபால
நா ேம என் ள் நாதநீ யி ந் ம்
நாயிேனன் கண் ேலன் உன்ைனக்
ேகா ேமார் நா ம் தீயன எனி ம்
குறிக்ெகாள்நீ என்ைன மிரங்கி
ஆளிேயா டாிகள் திாித கயிைல
யைனயநற் றணிைக நாயகேன!
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தி வணா மைலயிற் ேறாற்றிய ெப மான்
தி ப் கழ் பா ய ெப மான்
க வணா வண்ணம் உலகின ய் ங்
கதிவழி காட் ய ெப மான்
கு வணா என் ன் குைரகழல் பணியக்
ேகாதிலாச் சந்த ம் ெபா
ம்
த வணா என்ேற உைனத்ெதாழ அ ள்வாய்
சண் கா! தணிைக நாயகேன!
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ஆர

தன்ன வாக்கினன் எங்கள்
அ ண கிாிப்ெபயர் வள்ளல்
ஈரம ேதா வ் லகின ெரல்லாம்
இடெராழிந் தின் ற ேவத
சாரம தாகப் பா ய ஞானத்
தமிழ்மைறத் தி ப் கழ்ப் பாைவ
வாரம தாக உ எணி ஓ ம்
வைகய ள் தணிைக நாயகேன!
அண்டேரா
அயன்தி
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க்கும் அ ம்பதம் ேவண்ேடன்
மாலவர் பத ம்

ெகாண் நான் சுகிக்க வி ம்பிேலன், குமர
கு பர எனநிதம் உ கிப்
பண்டவ றா ன் தி ப் கழ் பா ப்
பரவிேய பணிெச ம் உண்ைமத்
ெதாண்டேரா ணங்கும் ேபறேத ேவண் ம்
சுவாமிேய! தணிைக நாயகேன!
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பன்னகா பரணர்க் ேகாம்ெபா ள் உைரத்த
பராபர கு பர ர்த்தி!
என்னேவ கத்தில் உலகியல் ஆைச
இயற்ைகயில் என்மனத் ளேதா
அன்னேவ கத்தில் உன்றன்ேம லாைச
அைமந் நான் உய்ந்திடல் ேவண் ம்
ன்னவா! இந்த என்னவா தன்ைன
த் ைவ தணிைக நாயகேன!

57

அற் தன் உன தந்ைத ன் ெனா நாள்
அ ச்சைன பாட்ெடனக் குறித்த
ெசாற்ெபா ள் அறிந்த நாள் தற் ய
ெசான்மல ர ெகா ன் ன க்ேக
நற்பத மாைல எண்ணில சூட்ட
நாயிேனன் விைழந்தனன் எனக்குக்
கற்பைன சிறந்த வாக்கிைன நீேய
கனிந்த ள் தணிைக நாயகேன!
ஆலந்தான் அ தா உண்டவர் நீெசால்
அ மைறப் ெபா ளிைன என்ன
லந்தான் இ ெவன் ற ம்ெபா ள் விாித்த
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ன்னவ! என் யிர்த் தைலவ!
ஏலந்தான் கம ம் குழ னள் வள்ளி
யின்
நாயக! என
காலந்தான் ணாக் கழி றா வண்ணம்
காத்த ள் தணிைக நாயகேன!
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எத் ைண யிடர்கள் எைனந ந் தா ம்
எள்ளள ேவ ம்நின் ன க்கண்
பத்திைம குைறயா மனநிைல ேவண் ம்
பணிெச ந் ெதாண்டேத ேவண் ம்
அத்தைகத் ெதாண்
டக்குறா வண்ணம்
ஐயேன! ேநாயிலா வாழ் ம்
சுத்தம்நல் லகத் ம் றத்தி ம் ேவண் ம்
யேன! தணிைக நாயகேன!
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சூர

க் கரணாத் ெதாடர்ந்ெதங்கும் ேபாந்த
ெதால்கிாி எ கிாி சாய்த்த
ரநின் ைகேவ லைதவி த் ெதன்ைன

விடாெத விைனக்கிாி ெதாைலப்பாய்,
சாரநின் கழற்ேக ஆெற த் ேதாதிச்
சண் க சண் க என்ேற
ஈரெநஞ் சினனாய்ச் ெசபித்தி ம் ேபற்ைற
யீந்த ள் தணிைக நாயகேன!
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உன்ைனேய ஒழிய ஒ வைர அறியா
உண்ைமயன் ள அ யார்கள்
பின்ைனேய நின் காப்ப ன் ெப ைமப்
ெபற்றி;மற் றங்கதன் ெமய்ம்ைம
தன்ைனேய விளக்கும் வள்ளிசன் மார்க்க
த மம்;அத் த மநன் ெனறிைய
நின்ைனேய நம்பிப் பற் தற் க ளாய்,
நி மலா! தணிைக நாயகேன!
மண்ைண ன் இரந்த மாலவன் ம கன்
மைறயவர் மைனெதா ம் அன்பால்
நண்ணி ன் அன்னம் அ ய க் காக
நண்பகல் இரந்தவன் தல்வன்
அண்ணல்நீ அதனால் உன்னிடம் அ ேயன்
அ ளன்ெபா டறனிைவ இரந்தால்
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தண்ணளி யாெலன் இரத்தைல ெவ க்ேகல்
சாந்தேன! தணிைக நாயகேன!
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கைர ைவதல்
த்தமி ழாேல ைவபவர் தைம ம்
னிவின்றி வாழைவப் பாெயன்
த்தமப் லவர் உைரத்தன ரதனால்
ஓ டன் ேகாவணந் தி
ம்
பித்தனார் தல்வன், அைளகள வாணி
ேப ேமார் ம கன், ஓர் ெபண்ைண
எத்தினால் மணந்த கள்வெனன் ன்ைன
ஏகவன் தணிைக நாயகேன!
இைறவெனா

மன்றா
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ேவண் தல்

கண்பிைசந் தழநீ தாிக்கலாற் றா
க தினில் தாயவள் விைடேமல்
விண்மிைச வந்ேத ஞானேபா னகத்ைத
ேவண் ேய அளித்தனன் உனக்கு
பண்பிைச ேவலா வந்த ெளன்ேற
பாவிேயன் அ த தைழத் ம்
நண்பிைச அஞ்ேசல் எ ஞ்ெசா ங் ேகேளன்
ஞாயேமா? தணிைக நாயகேன!

65

சிறப்பிைன உணரான் நீற்றிைனப் ேபணான்
ெசழியன்மாட் ட ள ைவத்ேத
அறப்ெப ங் க ைண யாலவன் இ கூன்
அப்ப த் ெதாைலத்த ன் றனக்குச்
சிறப்பிைன உணர்ந்ேத நீற்றிைனப் ேபாற் ம்
ெசய ள எனக்கு மிந்தப்
பிறப்பினின் டங்கு கூெனான்ைறத் தீர்த்தல்
ெபாியேதா? தணிைக நாயகேன!
ஐயேன! உன வாக்கினிற் பிறந்த
அ ைமயாற் பைனய சிவத்ைதப்
ைபயேவ கூ ற் ெறனமிகப் ெபாியார்
பகர்ந்தனர் ஆதலால் இந்த
ெமய்யேத அறியா வன்பைன அழிவில்
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ம் வைகக்குநீ அ ளி
உய்யேவ ைவப்பாய் ஒப் யர் வில்லா
ஒ வேன! தணிைக நாயகேன!

67

பா ளார் கழ எ ம்பினின் ெறா
ம்
பாைவைய எ ப்பிய உனக்குச்
சீ லாம் உயிேரா டல ெகாண்ேட
தியங்குமிவ் ேவைழயின் நாவில்
ஏ லாம் இனிய நல்லேதம் பாைவ
எ ப் தல் அாியேதா இயம்பாய்
கா லாங் குன் ெதா மினி ல ங்
கட ேள! தணிைக நாயகேன!
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தண்ண ஞ் ேசாைல ம
குற் றாலத்
தலமதில் அகத்திய னார்க்குக்
கண்ணன் வாமனைன வாமனாஞ் சிவனாக்
கவி றக் கு குதற் குற்ற
கண்ணிய மான தந்திர மதைனக்
காட் ைன எனக்கிந்தச் சீவன்
ண்ணியச் சிவனாக் கு குேமார் வழிையப்
கன்ற ள் தணிைக நாயகேன!.
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ஒன்ைற ன் றாகப் ெப க்க ம் வல்ைல
ஓதிநீ கண்ணைன ேநாக்க
அன்
க் கண்ணன் ஆயினன் அவ ம்
அங்ஙேன கணக்கனா ெமன்ைன
என்
க் கணக்க னாக்குைவ அறிேயன்
எளியேனற் கப்ப ஒ நாள்
ன் ேமா?
ெசால்

ன்றிச் சுகம் ெப ேவேனா?
தி தணிைக நாயகேன!
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கா

தற் காிய கயிைலையக் காணக்
கவைலெகாள் கீர வக்க
நீ தற் கண்ணர் உைரத்தமா கயிைல
ேநர்த ம் காளத்தி ெயன்
ேப தற் குாிய சூழ்ச்சிைய உைரத்தாய்
ேபயேனற் கயிைலெய ளத்திற்
தற் குற்ற சூழ்ச்சியிப் ெபா ேத
க

தி தணிைக நாயகேன!

71

40
கல்ல ெபற் க் கதியளித் தனர் க்
கண்ணர்நின் தந்ைதமற் ெறா நீ
நல்ல ெகா த்ேத ம்ெமனக் க ள்வாய்
நாதேன என ைனப் பணிேவன்
ெசால்ல யழகு சிறி மில் கவிநான்
ெசா
ெமன் மீ நீ மகிழ்வாய்
பல்ல யார்கள் ஜனவாி தல்நாள்
பரவி

தணிைக நாயகேன!

72

அன்ெறா யாகத் ெத ந்தவல் லாட்ைட
அடக்கிநீ யானமாக் ெகாண்டாய்
இன்ெறன டல்வாழ் ஐவர்வல் லாட்ைட
எந்ைதநீ அடக்குதல் ேவண் ம்
என் நான் உன மலர தின ம்
இைறஞ்சுகின் ேறன ள் ாிதி
குன் ேதா றாடல் உவந்தி குமர
கு பர! தணிைக நாயகேன!
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ஏழகம் அடக்கி யானமாக் ெகாண்ட
இைறவேன! என ெபால் லாத
பாழகம் அடக்கி ேமானமா நிைலையப்
பாிந்தளித் த
தி! லராக்
காழகம் லர உ த் க்ைக கூப்பிக்
கண்மைழ ெபாழி நின் ன யார்
வாழகம் ேத ேயவிைள யா ம்
வள்ளேல! தணிைக நாயகேன!

74

விைனக் ெகாய்ேயன் மலர ேபாற்ேறன்
தலத் ேதபல மயக்கில்
ேமவின னாகிச் ெசந்ெநறி றந்
விைனயேத ெப க்குவ ெனனி ம்
மாவிைனத் ெதாைலத்த ரனா னக்ெகன்
மாவிைன ெதாைலத்தல்தான் அாிேதா?
ேசவிைன ேய ஞ் ெசம்மலா ரளித்த
ெசல்வேம! தணிைக நாயகேன!
வரத்தினர் வா யிரவைர ெவல் ம்
வழிதைன யறிந்திேலன் என்
சிரத்ைதேயா ன்ைனத் தியானித்த விஜயன்
திைகப்பறத் தந்திரம் உைரத்தாய்
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உரத்தினர் ஐவர் என்னிைட யி ந்ேத
ஓரஒட் டார்உன்ைன! அவைரத்
தரத்தினில் ெவல் ம் தந்திரம் யாேதா
சாற் தி தணிைக நாயகேன!

76

தம்பியர் பா ேகாபன்ெசய் மாயத்
தைடயினிற் பட்டஅப் ெபா ேத
ெவம்பிநீ தி க்ைக ேவலைத விட்
மீட்டைன அவர்தைம; உன்ைன
நம்பிய நா ம் மாையயிற் பட்ேட
ந ங்குகின் ேறனைத யறிந் ம்
எம்பிரான்! ஏேனா தி வ ள் ாியா
தி த்திநீ தணிைக நாயகேன!

77

இந்திர ஞாலத் ேதைரநீ ேநாக்கி
இ த்திெயன் னிடத்தில்நீ என்னத்
தந்திரம் ஒழிந் மற்றந்தத் ேத ம்
தங்கிய ன்வயின்; அ ேபால்
அந்தரக் கறங்கும் ஆ பம் பர ம்
அைனயஎன் ஆட்டங்கள் ஒழிந்
சுந்தர! நின்பால் நா றற் குாிய
ெசால்ல ள் தணிைக நாயகேன!
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ைசவர்கள் வி ங்கும் ஆனந்தக் கனிேய!
சார்ந்தவர்க் ெகய்ப்பினில் ைவப்ேப!
ெமய்வைர ேபான்ற அசுரர்எண் ணிலர்கள்
ேவதைன ாியமற் றவைர
ைநவைக ெசய்த ெப ந்திறற் குமர
நாயக! உன்றனக் கிந்த
ஐவர்ெசய் ஆசும் அ த்ெதைன யாளல்
அாியேதா? தணிைக நாயகேன!
உன்னி தாள்கள் அ ச்சைன ாிந்த
ஒள்ளியர் கச்சியப் ப க்கு
ன்னி விைனதீர் கந்த ராணம்
ைம ம் தி த்திநீ அளித்தாய்,
என்னி கண்ேண! கண்ணி ள் மணிேய!
யான்ெசா ம் பாடைலத் தி த்த
உன்ன ள் கூ ம் ேபற்றிைன விைழந்ேதன்
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ஒப்பிலாத் தணிைக நாயகேன!

80

கவிெசாேலன் என் த க்கிய ரட் க்
கவிஞன்மாட் ேடார்கவி ெபறேவ
விதனிற் சுரத்தில் ெவயி னிற் ெசன்
ைர ள பாடைலப் ெபற்றாய்
தவிதவிப் ற்ேற நலபல பாடல்
சாற்றிநான் சாமிவா எனி ம்
ெசவிதனிற் ெகாள்ளாய் ஈ னக் கழேகா?
ெசய்யேன! தணிைக நாயகேன!

81

ஊமனா யி ந்த பாலன் நா வினிேல
உன ைக ேவல்ெகா ெபாறித் ப்
பாமனா அவைனச் ெசய்த அக் க ைணப்
பான்ைமையக் கண் ங்கு நா ம்
வாமனார் ம கா! ெநஞ்சினிற் ெசஞ்ெசால்
வாாிதி மைடதிறந் தாற்ேபால்
தாமனா எனக்ெகன் ன்ன பணிந்ேதன்
தைய ாி தணிைக நாயகேன!

81

ஆ மா தத்திற் கைலகெளல் லாேமார்
அைரயனங் கறிந்திட அவற்குத்
ேத மா ைரத்த மந்திாி லம்
ெசய்தைன இஃ னக் காிேதா?
ேமா ரறி ம் அறிவிைன அறி ம்
விளக்க ம் வித்ைதக ளைனத் ம்
ஊ றா வண்ணம் ஓாிைமப் ெபா தில்
உணர்த் ைவ தணிைக நாயகேன!

83

அற் தஞ் ெசறிந்த சித்திர நிைறந்த
அ ைமேசர் பாடல்கள் ெசால் ம்
நற்பதம் உனக்கிங் கில்ைலேபா என்
நாதநீ கூ ைவ யாகில்
ெசாற்பதம் ேவண்டாம் "ெசால்லறச் சும்மா
சுக ற இ த்தி"ெயன் ேற ம்
அற்ப க் ெகா ெசால் வழங்குதி க ைண
அண்ணேல! தணிைக நாயகேன!
பத்த வத் சலேன! ஆணவங் ெகாண்ட
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பன்றியின் எயிற்றிைனப் பறித்தங்
கத்த க் களித்த அடன்மிகு மரேச!
ஆணவ ெமன் ேமார் ஏனம்
சுத்தசன் மார்க்க ெநறிமைறத் ெதன்ைனச்
ேசாகத்திற் படஇடர் ெசய் ம்
தத்தைத நீக்கிச் சத்திய ஞானந்
தந்த ள் தணிைக நாயகேன!
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நன்றி பாராட்டல்
அன்ைனநீ ேயெயன் அத்த நீேய
அன்பி க் குாியெசல் வ நீ
என்ைனேயார் ெபா ளாக் க திநீ யாண்ட
எளிைமைய என் நான் மறக்ேகன்
ெபான்ைனமா தைர ம் மண்ைண ம் நாடாப்
நிதர்தம் ெநஞ்சகம் ெபா
ம்
தன்ைனேந ாில்லாச் சச்சிதா நந்த
தா

ேவ! தணிைக நாயகேன!
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அன்ெபா க யா ரவெரா ங் கூேடன்
அண்ணல்நின் தி ப் கழ் பாேடன்
ெபான்ெபா ள் கவைல பற்றிய அதனால்
ேபாற்றிேலன் உன்ைனநான் எனி ம்
என்ெபா ெதல்லாம் ஞாநசம் பந்தர்
இன்னிைசப் பாடைல ஆய்ந்ேத
நன்ெபா தாக நயந்த ள் ெசய்தாய்
நல்லனீ! தணிைக நாயகேன!
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தலெமலாஞ் ெசல்ேலன், தீர்த்தங்கள் ப ேயன்
தாண்மலர் ேபாற்றிேலன் என
மலெமலாம் ேபாக்கும் மார்க்கத்ைத உணேரன்
வைகயிேலன் டனா ெனனி ம்
நலமிலா னிவெனன் ெறைனெயா க் கா
நாத! நீ யாண்ட ம் வியப்ேப!
சலெமலாம் ேபாற் ஞ் சரவணப் ெபாய்ைகத்
தடங்குலாந் தணிைக நாயகேன!
என்ைனேயார் ெபா ளாக் க திநீ என்றன்
இளைமெதாட் ெடைனயக லாமல்
அன்ைனேய ேபால அ தினம் காக்கும்
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அ ைமைய நிைனெதா ம் உள்ளம்
உன்ைனேய நா மகிழ்
ம் உன்றன்
ஒப்பிலாக் க ைணைய வியக்கும்
ெபான்ைனேய நிகர்க்குந் தி
அழகா!
ரணா! தணிைக நாயகேன!

89

காயிலாக் கனிேய! உைனநிைல யாகக்
க
றா ஏைழநா ய ேயற்
ேகயேவ "தணிைக மணி"ெய ம் பட்டம்
எண்ணைவ ன் சூ ாியனார்
ேகாயிலா தீனத் தைலவர் மீனாக்ஷி
சுந்தர ேதசிகக் ேகாமான்
வாயிலா அளித்த க ைணைய மறேவன்
வரதேன! த ணிைக நாயகேன!
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வான்ெபற வாேனார் ேவண் டச் சூைர
வைதத்தேவ லா தத் ேதேவ!
யான்ெபறத் தகாத ெப ைமகள் பல இங்
ெகனக்களித் த ளிைன அதனால்
ேதன்ெப கடப்ப மாைலயாய்! உன
தி வ ட் ெப ைமேய லங்கும்!
மான்ெப கண்ணி வள்ளிதாள் பணி
மணாளேன! தணிைக நாயகேன!
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கத்தேன! க ைண ெவள்ளேம! கண்ைணக்
கண்ணிைம காப்ப ேபாலப்
பித்தேன ெனன்ைனத் தீயவாம் விைனகள்
பீ யா வைக ரக் கின்றாய்
இத்தைன க ைணக் ேகைழநா ய ேயன்
எவ்விதத் தகுதிைய ைடேயன்
சித்தேன! சித்தர் நா
தி ேவ!
ேசந்தேன! தணிைக நாயகேன!
விநற் பீ மாமயி
ஞ்
சுப்பிர மணியேன! வாேனார்
கூவியங் கைழத் ம் கா தற் காிய
ேகாலனாய் நிற்குநீ இந்தப்
பாவியின் ஆவி அதனிேல குந்த
பாக்கியம் ெசப்
ந் தைகத்ேதா!
காவியின் மலர்கள் நாெடா மல ங்
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கவின்ெபா

தணிைக நாயகேன!
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அந்தணச் சி வ னாகிநீ யிந்த
அ ைமதன் கனவினில் ஒ நாள்
வந்ெததிர் நின் வழியைத மறித்
மறந்தைன எ மிச்சம் பழத்ைதக்
கந்தரந் தாதி தன்னிேல என்
கனி டன் ெமாழிந் பின் மைறந்த
அந்தமாக் க ைணக்ெகன்னைகம் மாறிங்
காற் வன் தணிைக நாயகேன!
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காவ ேமளம் என் ம் ஓயாத
கண்ணியஞ் ேசர்தி ப் பழநி
ஆவினன் கு ையக் கண் நான் ெதா ேத
ஆனந்தம் அைடயநீ ெசய்தாய்!
ேதவர்கள் ேதேவ! ஏரகத் தரேச!
ெசந்திலம் பதியமர் ேசேய!
வ ம் வணங்கும் பரங்குன்றம் அமர்ந்த
தல்வேன! தணிைக நாயகேன!
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விாிெபாழில் ழி மிழைலையக் காண
வி ம்பின அ ய ள் வக்க
அாிபணி ழி மிழைல ங் காட்
அன்ெபா மப்பய ணத்தில்
உாியணி சட்ைட நாதர்வாழ் காழி
உத்தமத் தலத்ைத ங் காட் த்
தி வ ள் ாிந்த க ைணைய மறேவன்
ெசம்மேல! தணிைக நாயகேன!
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ேவ ன் சிறப்
ேவலேத சிவமஞ் ெச த்ெதனச் ெசாற்றார்
விாி கழ்ப் பாவல ரதனால்
ேவலேத நிைனக்க, ேவலேத ஓத,
ேவலேத யான்ெதாழ என்றன்
பாலேத சிவனார் அஞ்ெச த் ேதா ம்
பயெனலாம் எனஉணர்ந் ேதன்யான்
ேதாலேத உைடயாக் ெகாண்டவர்க் ேகார்ெசால்
ெசால் ய தணிைக நாயகேன!
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மயி ன் சிறப்
காண்டகு மயி க் ெகா ெபயர் நீல
கண்டெமன் பாரத னாேல
ஆண்டவன் நீல கண்டத்ைதத் திக்க
அதில்வ பயெனலாம் மயிைல
ேவண் யான் திக்க எளிதினிற் கூ ம்;
ேவல் மயில் இரண்ைட ம் நிைனக்க
ஈண்
பலன்கள் இைவெயனக் கூற
இய

ேமா? தணிைக நாயகேன!
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ேசவ ன் சிறப்
ேசவ

க் கியான் ெசய் தக்கைகம் மா

ெசகத்தினில் இல்ைல; என் உயிாின்
காவ

க் கைதப்ேபால்

ைணபிறி தில்ைல;

காைலயில் நாெடா ங் கூவி,
மாவைலப் ேபாக்கும் ஞானசூ ாியனாம்
வள்ளேல உைனநிைனப் பிக்கும்;
ஆவேலா டதைன யானிைனந் ேதத்த
அ

தி தணிைக நாயகேன!
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ேவல், மயில், ேசவல் தியானப் பலன்
ஐயேன உன வாகன மாகும்
ஆ மாப் பாிதைனப் ேபாற்ற
ெமய்யதா ெயனதா ணவம ெதாைல ம்;
ேச வற்ெகா தன்ைனத்
ய்யமா நிைலயில் தியானிக்க ஞானம்
லங்கும்; நின் ேவற்ெசபம் கதிைய
உய் மா ற

ம்; உண்ைமயீ

ண்ைம

உண்ைமேய தணிைக நாயகேன!
தணிைகச் சிறப்
சகந்தனில் ஞானம் ேவண்

ல் உள்ளத்
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தவிப்பைத அடக்குக, மற்றங்
ககந்தனில் அடக்கம் ேவண்
ல் தணிைக
அைடக, என் றாரர னார்தாம்!
சுகந்தேம குன்றாத் தி ப் கழ்ப் பாக்கள்
ெசால் ய ேவ ெசால் ேயத்த
உகந்தி வாேன! உயர்மைறப் ெபா ேள!
ஒளிவளர் தணிைக நாயகேன!
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தணிைகயின் பிறெபயர்கள்
உற்பல கிாி லாத்திாி கணிகா
சல யர் இந்திர நகாி
கற்பசித் கந்த பர்வதம் சீ
ரணகிாி நாரதப் பிாியம்
நற்ப்ரண வார்த்த நகரம் அேகார
ைகவல்யப் பிரதெமன் றின்ன
பற்பல ெபயர்ெகாள் சீ
ெசல்வப்
பதியதாந் தணிைக நாயகேன!
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தணிைக ஆலயங்கள்
நந்தியாற்

தக்கில்

ராட்ட காச

நாதனா ராலயம், ெதற்கில்
எந்ைதநீ சாமி நாதனா யம ம்
ஈச்சுரம், அங்கதன் அ ேக
ெவந்தநீ றணிந் தவத்தினி

ந்த

விஜயரா கவர்தளி, ெதன்பால்
சந்தமார் சத்த கன்னியர் ேகாயில்
தைழத்தி ந் தணிைக நாயகேன!
தணிைகத் தீர்த்தங்கள்
இந்திர தீர்த்தம் நாரத தீர்த்தம்
எழிலகத் திய னி தீர்த்தம்
ெசந்தி கணவன் விட்
தீர்த்தம்
ேசடதீர்த் தம்மிைவ மைலேமல்,
நந்தியாற் டேன சரவணப் ெபாய்ைக
நா ேமழ் சுைனமைலக் கீழ்பால்,
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அந்தணன் பிரம தீர்த்த

ந வண்

அைமந் ள தணிைக நாயகேன!
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தணிேகசர் அழகு
விண் நான் கன்ெசய் சைன கந்த
ேமலவா! நின்தணி மைலையப்
பண் நான் ெசய்த ண்ணிய வசத்தாற்
பணிந்தி ம் பாக்கியம் ெபற்ேறன்
அண்டர்நா யகேன! அாிதி ம கா!
அழகிய நின்தி க் ேகாலம்
கண்டஎன் கண்கள் பிறெபா ள் கண்
களிக்குேமா? தணிைக நாயகேன!
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தணிைகக் காட்சிகள்
ஒப்பி

உன

தி வ

அழைக

உளக்கிழி வைரபவர் ஒ பால்,
திப்பிய இைசேசர் தி ப் கழ்ப் பாக்கள்
ெசவி ற மகி நர் ஒ பால்,
ைமப்ப கண்ணி வள்ளிதாள் பணிந்
மகிழ்ந் ள ெநகிழ்பவர் ஒ பால்,
இப்ப ப் பலேவ ற யவர் கூ ம்
எழி

தணிைக நாயகேன!
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கி த்திைக ேதா ம் பலதிைச ய யார்
ெக
மத் தி க்குளக் காட்சி
அ த்திேயா டன்பர் ஆற ப வாம்
அழகிய மைலப்ப ேயறித்
தி த்திேயா ன தி ப் கழ் பா ச்
ெசல் மக் காட்சிமற் ெறன
வ த்தேம தீர்க்கும் பல்வைகக் காட்சி
மறப்பேனா? தணிைக நாயகேன!
பிரார்த்தைன
நன்கவிப் லவர் தணிைகயின் ெப ைம
நலபல பாடலாற் பா
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உன்க ைணக்குப் பாத்திர மானார்;
ஒ வைக ஞான மில்லா
என்கவி எவ்வா ைன கப் பிக்கும்?
என்ெபாேன! எளியேன னிட்ட
ன்கவி மாைல தைன ேமற் ற ள்வாய்!
நிதேன! தணிைக நாயகேன!
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-----------------கேன ஓலம்! தல்வேன ஓலம்!
வர்கள் தம்பிரான் ஓலம்!
அ கனாப் பத்தர்க் க
வாய் ஓலம்!
அரவைணத் யி
மாயன்
ம கேன ஓலம்! மயிலேன ஓலம்!
வள்ளிம ணாளேன ஓலம்!
உ குவா ள்ளத் ைறபவ ஓலம்!
ஓலெமந் தணிைக நாயகேன!

1

ேவ

க் கபயம், மயி
க் கபயம்,
ேச வற்ெகா க் கபயம்!
ேச
க் கிைணயாம் கண்ணினள் ேதவ
ேசைனயின் தி வ க் கபயம்!
பா
க் கிைணெமன் ெமாழியினள் வள்ளி
பாததா மைரக க் கபயம்!
ஆல க் குணர்த் ங் குரவநின் கழற்ேக
அபயநான் தணிைக நாயகேன!

2

சரணெம மரேச! சரணெம மறிேவ!
சரணநீ பவளேம னியேன!
சரணெம யிேர! சரணெம ணர்ேவ!
சரணநீ பரமேத சிகேன!
சரணெமந் தி ேவ! சரணெமங் கு ேவ!
சரணநீ கு விலா தவேன!
சரணெமங் கதிேய! சரணெமம் விதிேய!
சரணநீ தணிைக நாயகேன!
அைடக்கலம் ேவந்தா! அைடக்கலம் ேசந்தா!
அைடக்கலம் அைடக்கலம் பரேன!
அைடக்கலம் குமரா! அைடக்கலம் குழகா!
அைடக்கலம் அைடக்கலம் குகேன!
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அைடக்கலம் மயிலா! அைடக்கலம் அயிலா!
அைடக்கலம் அைடக்கலம் ெப மான்!
அைடக்கலம்
கா! அைடக்கலம் தல்வா!
அைடக்கலம் தணிைக நாயகேன!

4

அத்தேன ேபாற்றி! ஆதிேய ேபாற்றி!
அ
க கு பர ேபாற்றி!
சுத்தேன ேபாற்றி! ேசாதிேய ேபாற்றி!
சுடர்மணித் தீபேம ேபாற்றி!
த்தேன ேபாற்றி!
கேன ேபாற்றி!
தல்ந இ திேய ேபாற்றி!
த்தேன ேபாற்றி! பைழயேன ேபாற்றி!
ேபாற்றிெயந் தணிைக நாயகேன!

5

நேமாநம ேதேவ! நேமாநம ேகாேவ!
நேமாநம வன நாயகேன!
நேமாநம ேசேய! நேமாநம ேவேள!
நேமாநம க ைண நாயகேன!
நேமாநம ரா! நேமாநம தீரா!
நேமாநம குமர நாயகேன!
நேமாநம ேவலா! நேமாநம சீலா!
நேமாநம தணிைக நாயகேன!

6

மங்களம் மயில! மங்களம் வரத!
மங்களம் சரவண பவேன!
மங்களம்
க! மங்களம் குமர!
மங்களம் சிவகு பரேன!
மங்களம் குழக! மங்களம் அழக!
மங்களம் அ
க குகேன!
மங்களம் பவேன! மங்களம் சிவேன!
மங்களம் தணிைக நாயகேன!

7

ேஜெஜய ேவலா! ேஜெஜய மயிலா!
ேஜெஜய குறமின் நாயகேன!
ேஜெஜய குகேன! ேஜெஜய பரேன!
ேஜெஜய கு ைச நாயகேன!
ேஜெஜய அழகா! ேஜெஜய குழகா!
ேஜெஜய அகில நாயகேன!
ேஜெஜய குமரா! ேஜெஜய
கா!
ேஜெஜய தணிைக நாயகேன!
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வாழ்த்
வாழிநின் தடந்ேதாள், வாழிநின்

கங்கள்,

வாழிநின் தி க்ைகயில் ெந ேவல்,
வாழிநின் ேசவல், வாழிநின் ஊர்தி,
வாழிநின் தி வ

மலர்கள்,

வாழிெயம் உயிராம் தாய்வள்ளி யம்ைம,
வாழிநல் வாரண மங்ைக,
வாழிநின் அ யார், வாழிநின் கழ்

ல்,

வாழிநீ தணிைக நாயகேன!
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--------------------------ேவ மயி ந் ைண.
தி த்தணிேகசன் ைண
7. தணிைகத் தசாங்கம்
ேநாிைச ெவண்பா
ெசய்யவாய்ப் ைபங்கிளிேய ேசேயான் தி த்தணிைகத்
ய்யன் தி நாமஞ் ெசால் தியால் - ெமய்யன்
அமரர்சிைற மீட்ட அ
கவன் ேவலன்
குமரனிைற ேயான்

வர் ேகா.

1

காதன் ெமாழிக்கிளிேய கந்தன் தி த்தணிைக
நாதன் மகிழ்ந் ைற நா ைரயாய் - ஏ ங்
குைறயிலா அன்பிற் குகெனன்பார் ெநஞ்ேச
உைறயிலா நாெடன்

ணர்.

2

தித்திக்குஞ் ெசாற்கிளிேய ேதவன் தி த்தணிைக
அத்த ைற ம் அ ம்பதிெயன்? - த்தித்
தி ப் கழ்ெசய் தார்க்குச் சிவஞானங் கூ ம்
இ ப்பிடமாஞ் ெசய்ப்பதிய ேத.
வண்ணக் கிளிேய வரதன் தி த்தணிைக
அண்ணற் குகந்தநல் லா ைரயாய் - மண்ணிற்
குந்தவர்தம் உண்மாசு ேபாக்கிப் லன்ேசர்

3
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அகந்தவிர்க்கு ெமய்ந்நந்தி யா .

4

கிள்ைளக் கணிகலேம ேக ல் தி த்தணிைக
வள்ளற் குகந்த மைலபகராய் - உள்ளிற்
பினாகி ய ள்ெபம்மான் ேப மைல ேவண் ல்
வினா ள் விைட ளேத ேமல்.

5

அ தெமாழிக் கிள்ளாய் அமலன் தணிைக
உைமதனய
ர்தி ைரயாய் - திமிதிெமனக்
கார்கண் கூத்தா காமர் பசுந்ேதாைக
சீர்ெகாண்ட ேசந்த

ர் தி.

6

ெகாஞ்சுெமாழிக் கிள்ளாய் குமரன் தி த்தணிைக
மஞ்சனவ ெனன் ம் மகிழ்பைடெயன் - மிஞ்சிவ
வாாிதி ம் தர ம் மாமர ம் ழ எறி
கூாிதழ்ேவல் ஏந் ங் குகன்.

7

நண்
ெகாள்கிளிேய நாதன் தி த்தணிைகப்
பண்
ெகாண்டான் பைறயியம்பாய் - எண்
இ ெதாண்டர் ெமய்குளிர இன்னார் ந ங்கப்
ப ெதாண்ட கங்காண் பைற.

8

ேதமிக்க ெசஞ்ெசாற் ெச ங்கிளிேய நந்தணிைகச்
சாமிக் குகந்ததாந் தா ைரயாய் - மிக்குள்
ெவங்கலேர ந்தணிைக ேவட்ேடார்க் க ள்ேசய்க்குக்
ெகாங்கலர்தார் தண்கடம்பா கும்.

9

கற்றவின்ெசாற் ைபங்கிளிேய காதலனார் நந்தணிைகக்
ெகாற்றவன்ைகக் ெகாண்ட ெகா கூறாய் - உற்றவிண்ணில்
ஊழியாம் ேபா ம் உலவா உ க்ெகாறித்த
ேகாழியாங் ெகாண்ட ெகா .
---------தி த்தணிேகசன்

ைண
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8. தணிைகப் பதிகம்.
பண் - தக்கராகம்; ராகம் - காம்ேபாதி
('மைடயில் வாைள' என்

ம் ேதவாரப் பண்)

ெசய்த தீய விைனக ளைவதீர
எய்தி நா ந் தணிைக ேயத் ேவாம்
ெவய்ய சிங்க கன்றன் விாிதைல
ெகாய்த

ரங் குறித் ப் பா ேவாம்.

1

சிந்ைத வாக்குத் ேதகம் யாைவ ம்
எந்ைத னக்ேக ய ைம யீந்தனன்
பந்தம் யா ம் பாற்றி நின்கழல்
தந்

காக்கத் தய

ெசய்குவாய்.

2

வள்ளி ெதய்வ யாைன மகிழ்கின்ற
வள்ளல் வா ந் தணிைக மைலக்கேண
உள்ள
க் குள்ள ெமய்த்தவம்
எள்

ம ைமக் கில்ைல ஐயேகா!

3

ேதவ ேதவ ெசய்ய ேவலவா
பாவ நாச பழநி தணிமைல
ேகாவல் நாைக கூட லாலவாய்
ேம

நாத ேவண் ந் தவெநறி.

4

சித்தர் ேதவர் ெசன்னி ைககூப்பி
நித்தம் ஏத் ம் நிமலன் தணிைகைய
ைவத்த சிந்ைத வாய்ந்த வாழ்க்ைகேசர்
பத்தர் பாதம் பரவிப் பணிகுவாம்.

5

ேதைனப் பாைலத் ெதவிட்டா அ
டன்
ஆெநய்ச் ேசர்த்த அ தம் இ ெவன
கானச் சுைவ ங் கலந்த தி ப் கழ்ப்
பாநற் சுைவையப் ப க

ன்பேம.

அன்ப ள்ளம் அ ேவ ேகாயிலாம்
என்
ண்ட இைறவன் குமர க்
கன்
ண்ேட அவைனப் ேபாற் மின்

6
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இன்ப

ன்பம் என் ம் இல்ைலயாம்.

7

ெகாங்க டம் குரவ மல் ைக
ெசங்க டம் ேச நின்கழல்
தங்கு ள்ளஞ் சார்த ல்ைலேயல்
எங்கு ெமன் ம் இன்பம் இல்ைலேய.

8

ேசாதி மயிைலச் சூட் ச் ேசவைல
நீதி ேவைல நித்தம் ேபாற்றிேய
ஓதி ய் ம் உள்ளந் தந்த ள்
ஆதி தணிைக யம

நாதேன.

9

ேவல ேவல விமைல பார்வதி
பால பால பக்தர் பாலேன
சீல சீல ெதய்வ வள்ளிேசர்
ேகால ேகால தணிைகக் ேகாலேன.
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-----------------9. தணிகாசல நாதர் பல்லாண்
பல்லாண் ெதன்பரங் குன்றக் குக க்குப் பல்லாண்
பலாலாண் ெசந்திற் பதிவ
யர்க்குப் பல்லாண்
பல்லாண் ெதன்பழநிப்பதி ேவலர்க்குப் பல்லாண்
பல்லாண்

நந்தணி காசல நாதர்க்குப் பல்லாண்ேட.

பல்லாண்
பல்லாண்
பல்லாண்

வள்ளிைய நா ச்ெசன் றா க்குப் பல்லாண்
வாரணங் ைகப்பி த் தா க்குப் பல்லாண்
மாமயி ேலறிய ேத க்குப் பல்லாண்

பல்லாண்

நந்தணி காசல நாதர்க்குப் பல்லாண்ேட.

1

2

பல்லாண் ேதவர்க் காியராய் நின்றார்க்குப் பல்லாண்
பல்லாண்ெட னாவி ள் நீங்கா தி ப்பார்க்குப் பல்லாண்
பல்லாண்
கில் உடனாம் ஒ வர்க்குப் பல்லாண்
பல்லாண்

நந்தணி காசல நாதர்க்குப் பல்லாண்ேட.

பல்லாண் ெடாளித் ம் ஒளியா தி ப்பார்க்குப் பல்லாண்
பல்லாண் ட அண்ட மாகுஞ் சிறியர்க்குப் பல்லாண்
பல்லாண்டங் கண்டம் அ வாம் ெபாியர்க்குப் பல்லாண்

3
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பல்லாண்

நந்தணி காசல நாதர்க்குப் பல்லாண்ேட.

பல்லாண்
பல்லாண்
பல்லாண்

தாரக சங்கார ர்த்திக்குப் பல்லாண்
சிங்கைன மாள்வித்த ர்த்திக்குப் பல்லாண்
சூரைன யட்ட ள் ர்த்திக்குப் பல்லாண்

பல்லாண்

நந்தணி காசல நாதர்க்குப் பல்லாண்ேட.

4

5

பல்லாண்ெடா ராற் ப் பைடக்குவந் தா க்குப் பல்லாண்
பல்லாண் சந்தப் கழ்மகிழந் தா க்குப் பல்லாண்
பல்லாண் டலங்காரப் பாட் க் குகந்தார்க்குப் பல்லாண்
பல்லாண்

நந்தணி காசல நாதர்க்குப் பல்லாண்ேட.

6

பல்லாண்டந் தாதியில் ெவற்றிதந் தா க்குப் பல்லாண்
பல்லாண் ட
தி பாடப்ெபற் றா க்குப் பல்லாண்
பல்லாண் ைணயில் வகுப்பணிந் தா க்குப் பல்லாண்
பல்லாண்

நந்தணி காசல நாதர்க்குப் பல்லாண்ேட.

பல்லாண்
பல்லாண்
பல்லாண்

பாண் ப் பரங்கிாிச் சாமிக்குப் பல்லாண்
ேசாழநாட் ேடரகத் தீசர்க்குப் பல்லாண்
ெகாங்கிற்ெசங் ேகாட் க் குமரர்க்குப் பல்லாண்

பல்லாண்

ெதாண்ைடநாட் ெடந்தணி ேகசர்க்குப் பல்லாண்ேட.

பல்லாண்
பல்லாண்
பல்லாண்

சச்சிதா நந்தர் தி ப் கழ்ப் பல்லாண்
ெசால்ல அ
ம் பரமர்க்குப் பல்லாண்
பாாினில் உள்ள தி ப் கழ்ப் பத்தெரலாம்

பல்லாண்

வாழ அ ள்தணி ேகசர்க்குப் பல்லாண்ேட.

7

8

9

பல்லாண் கீரைன யாட்ெகாண்ட வள்ளற்குப் பல்லாண்
பல்லாண் ட ண கிாிக்க ள் ெசய்தார்க்குப் பல்லாண்
பல்லாண்ெடா ைமையப் பாடச்ெசய் தா க்குப் பல்லாண்
பல்லாண் ந் நாைய ம் பாடைவத் தா க்குப் பல்லாண்ேட.
பல்லாண்

10

[1]த்யாகர்க்கு ராமராய் நின்றார்க்குப் பல்லாண்

பல்லாண் [2]
கர்க்கு ரமணராய் நின்றார்க்குப் பல்லாண்
பல்லாண் டவரவர்க் கவ்வதாய் நின்றார்க்குப் பல்லாண்
பல்லாண் ெடனக்குத் தணிைகயில் நின்றார்க்குப் பல்லாண்ேட.
---------------------
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[1].தியாகர் - த்யாகப் பிரமம்:
[2].

கர் -

ரமண சந்நிதி

தி த்தணிேகசன்

ைறஆசிாியர்

ைண
10. தணிைக - தனிப்பாடல்கள்

("இர

4 1/2 மணிக்கு நல்ல கன

கண்ேடன். கனவின்

க த் ப்பின்வ ம் பாடல்களிற் காண்க) 19-8-1933
1. கனாநிைல
சந்நிதியி னின்
க ழந்தாதி
பா ந் த ணத்தி லந்தாதியில்
தணிமைலக் குாியதாம் ேசர்ப்ப
மாெலனத் வக்குந் தனிப்பாடைல
அந்நிைலயி ேலா தற் க ேயன் மறந்திட
மன்றிர ெலன் கனவிேல
அண் ெயா விப்பிரச் சி வனாய்த் ேதான்றி
ைடயங்கம் பிரகாசமாக
நன்னிறத் ேதகத்தில் ெவண்ணிறத் தி நீ
நன்ெறாளிர எதிாில் நின்
"நல்லஎ மிச்சம் பழெமான் கந்தரந்
தாதியில் மறந்தைன" ெயன
என்ெனதிாில் நின்றநீ சி வனைல
கேன
என் ைரத் தியான் பி க்க
எ
ேன சிறிேதா எழி
மைறந்த
ேகச தணிேகச இைறேய.
விழித்த நிைல
ஓ

மைறந்த உடேன ெயன்
உடலஞ் சி ர்க்க விழித்ெத ந்ேதன்
நா ெயைன ம் ஒ ெபா ளா
நயந்த க ைண என்ெனன்ேறன்
வா வா
ேகசா வாவா
என்ேற அலறிேனன்
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ேத

ைனயான் பி க்குெமா
திறேம ெதன்ேற திைகப் ற்ேறன்.

ேவண் நிைல
திைகக்கு ெமன்ைன ந் ேதற் தல் ேவண் ேம
ைகக்கு ந்ைதக்கன் ேறாம்ெபா ள் ெசாற்றைன
நைகக்கு நானிலங் ைகவிழல் நன்ெனஞ்சக்
குைகக்கு டங்கு குழந்ைதக் குமரேன.
2. ஆெற த் ேதா மறி மில்ைல
ஆ
கா என் ெசால்வதில்ைல
நீெற த் ெதன் ந் தாிப்பதில்ைல
நின் கழ் என்ெசவி ேகட்பதில்ைல
மா பட் ெடன்ைன மயக்குகின்ற
வஞ்சப் லன்களின் ேசட்ைடயாய
ஊெறழத் ய் ம் வைகயராய
உத்தமேன தணிைகத் ைரேய.
அஞ்ெச த் ெதன் நிைனப்பதில்ைல
அரகர சிவசிவ ேவல உன்றன்
கஞ்சமலர்ப் பதந் தஞ்செமன்
கண் ைக நீ
ைனவதில்ைல
வஞ்ச மனத்தினிலஞ் ெசா க்கி
ைவக ம் சைன ெசய்வதில்ைல
உஞ்சும்வைக ெயனக்கின் ற ளாய்
உத்தமேன தணிைகத் ைரேய.
சந்தத் தமிழிைற க்குேவத
சாரத் தமிழ் ெசால் இைற
க
கந்த கடம்ப குக குமர
கார்த்தி ேகயாசிவ சண் கா என்
ெறந்தப் ெபா தி ம் என்றனாவில்
இந்த நாமங்கள் யான் ஏத் தற்குத்
தந்த ள் நின்ன ள் சுவாமிநாத
தற்பரேன தணிைகத் ைரேய.
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3. தி த்தணிப்பதி
க த்தில் ைவத்தி ல்
வ த்தெமான்றிைல
ெப த்த நன்ைமேய.
தணிைக மாமைல
பணிய நாெடா ம்
ந கி டாவிைன
அ குேமதி .
காவியங்கிாி
நாவிெலன் ேம
ஓவ ன்றிேய
நீவிளம் க.
நீலமாமைல
ேவலேவல என்
ேறாலேமயி
சீலேம
.
ஆரேம கல்
லாரமாமைல
ரேவல் கழ
லா நா க.
('பி ந்தாவன ம் நந்தகுமார

ம்'- பண்ணில் பா ய )

4. தணிகா சல ம் எங்கள் குேகச ம்
யாவ க்கும் ெபா ச்ெசல்வ மன்ேறா!
ஏேனா! கண்ேண! இந்த விசாரம்
யார்தான் அ ளால் வாழாதாேர
ேவ ன் ைணநமக் கி ப்பதி னாேல
கால ம் ஓலமிட் ேடாடாேனா!
பத்தியிேல நம் த்தி கலந்தால்
உலேக ஊஞ்ச ல் ஆடாேதா!
கந்தனின் உன்னத லீைலைய நிைனத்தால்
தன்ைனேய மறந்திடச் ெசய்யாதா!
ஏேனா கண்ேண இந்த விசாரம்
யார்தான் அ ளால் வாழா தாேர!
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5. த்ேதள் பதினா
1. ேவைளத் தணிமைலவாழ் ேவந்ைத அ
ேதைளத் ெதா வாய் தினம்.

கப் த்

2. நாைள எனாமல்நீ நந்தணிைக வாழ்
ேதைள வணங்கு தினம்.

த்

3. காைளக் குமரைனக் கந்தைன ேவற்கரப் த்
ேதைளக் க
தினம்.
4. பாைன மணங்கம ம் பண்பார் தணிைக த்
ேதைள நிைனநீ தினம்.
5. ேவைளப் படஎாித்த ெமய்த்ேதவின் ேசையப் த்
ேதைளப் கல்நீ தினம்.
6. வாைளமீன் பா ம் ம ேசர் தணிமைலப் த்
ேதைள வ த் தினம்.
7. ேவைள பாரா வியன்தணிைகச் ேசையப் த்
ேதைளநீ ஏத் தினம்.
8. ைள எ க்கு ைனசிவனார் ேசையப் த்
ேதைள நீ வாழ்த் தினம்.
9. தாைளத் ெதா
தணிைக மைலவாழ் த்
ேதைளத் திநீ தினம்.
10. ேதாைளக் குளிரத் ெதா
ேதைளப் பகர்நீ தினம்.

தணிைக த்

11. ேகாைளக் குறியாேத ெகாங்கார் தணிைக த்
ேதைளக் குறிநீ தினம்.
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12. ேதைளப்பட அரைவச் ேசர்சைடயர் ேசையப் த்
ேதைளப் பர தினம்.
13. ஈைள ெதாடரா காண்எந்ைத தணிைகப் த்
ேதைள உைரநீ தினம்.
14. சூைளச்ெசங் கல்ேபான்ற
ேதைளப் பணிநீ தினம்.

ய்ைம டன் ேசையப் த்

15. ஆைளப்பார் என்றமரர் அன் ெகாளச் ேசையப் த்
ேதைளச்சூழ் வாய்நீ தினம்.
16. ைள யிைல னக்கு
ேதைளநீ ஓ தினம்.

த் க் குமரைனப் த்

--------------(

கன் க ைண நிைனந்

பா ய )

6. கந்தேன! க ைணக் கடேல! உைம
ைமந்தேன! மணிேய! மணவாளேன!
தந்ைதேய
என்ன க ைணதான் என்மீ னக்ைகய
என்ன தி த்ெதாண் யான்ெசய்ேதன் - என்ன
குணங்கண்ேடா என்ைனநீ ேகாதாட் க் ெகாண்டாய்
மணங்ெகாண்ட வள்ளிகண வா.
கந்தெனன என்மனம் ஓர்நிைல காணக் க ைண ாி
கந்த நமகந் தநம எனயான் கதறிடத்தன்
சந்தனக் காப் த் தி
என்மனம் தங்கிடேவ
தந்தனன் ஓர்வரம் ெதன்தணி காசலச் சண் கேன.
தி வ யிற் சிலம்ெபா கள் ஆர்ப்பக் கண்ேடன்
ெசந்நிறத் த் தி மார்பிற் ாி ல் கண்ேடன்
ஒ வ வில் ஆ
கத் தழகு கண்ேடன்
ஒளி சும் வ ேவ ன் ெபா
ங் கண்ேடன்
கு வ வில் தந்ைதக்கு ஞான ேபாதம்
குறித்த
ம் ம னநிைல தா ங் கண்ேடன்
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த வ வில் கு மகள் ன் நிற்கக் கண்ேடன்
தணிைகமைலச் சாமிையநான் கண்ட வாேற.
-----------------------------

