வ. சு. ெசங்கல்வராய பிள்ைள எ திய
மஞ்ைஞப் பாட் , ேவல் பாட் , ேசவற் பாட்

Source:
மஞ்ைஞப் பாட்

/ ேவல் பாட்

/ ேசவற் பாட்

தணிைகமணி, டாக்டர் வ.சு. ெசங்கல்வராயப் பிள்ைள,M.A.,D.Litt.
அவர்களால் இயற்றப்பட்டைவ.

உ
தி த்தணிேகசன்
சிவமயம்

ைண.

க ைர
ல

சச்சிதாநந்த சுவாமிகளின் (வள்ளிமைலத் தி ப் கழ் சுவாமிகள்)

வி ப்பத்தின் ப 1957-ம் ஆண் ல் மஞ்ைஞப் (மயில்) பாட் ம் ம ைரவாசி
தி ப் கழ் அலர்ேமலம்ைமயார் வி ப்பத்தின்ப ேவல் பாட் ம் ேசவற் பாட் ம்
1933-ம் ஆண் ல் என

தந்ைதயார் தணிைகமணி, டாக்டர் வ.சு. ெசங்கல்வராயப்

பிள்ைள M.A.,D.Litt. அவர்களால் இயற்றப்பட்டைவ.
------------------உ
கணபதி ைண
தி த்தணிேகசன்

ைண

1. மஞ்ைஞப் பாட்
ஆ

மயிேல! நிர்த்தம் ஆ மயிேல! - தணிைக
ஆற க நாதன் வர ஆ மயிேல!
பா ம யார் பரவ ஆ மயிேல! - சம்
பந்தன்வர என்றன்
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தணிைகமைலத்ேதவன்வர ஆ மயிேல! - தமிழ்
தத்திம் தித்திம் தத்திெமன ஆ மயிேல!
பணி ெமைனக் காத் வர ஆ மயிேல! - பரன்
பாலகுகன் ஏறிவர ஆ

மயிேல!

2

நீல மயிேல! மந்த்ர ப மயிேல! - நிதம்
நித்தன் அத்தன் ஏறிவ சித்ர மயிேல!
ேகால மயிேல! நீேய ஓல மயிேல! - அண்ட
கூட

ேதா னவி ேசட மயிேல!

3

ங்க மயிேல! நாகபந்த மயிேல! - சிைகச்
சூட் மயிேல கவைல ேயாட் மயிேல!
ெவங்கண் மயிேல! கந்தர் தங்கு மயிேல!-அன்பன்
ெவற்றி ெபற வந் த

ெகாற்ற மயிேல!

4

ேநச மயிேல! அரன் ைச உைமேய- திகழ்
நின்
வங் ெகாண் ெசய்தாள் ன்னம் மயிேல!
ஆைச மயிேல! எங்கள் அ ணகிாியாம்-அன்பர்
அன்றைழக்க வந்

நின்றாய் ஆதிமயிேல!

5

வாைக மயிேல! மணி நாக மயிேல! - மைல
மா த நாதனமர் ேசாதி மயிேல!
ேதாைக மயிேல! த ேமாக மயிேல! -சுகச்
சுத்த நிைல இன்னெதனச் ெசால்

மயிேல!

6

ேதவாதி ேதவ ெனன் றா மயிேல - தி ச்
ெசங்ெகாட் ேவலெனன் றா மயிேல!
சாவாப்ர சாதந்தந் தா மயிேல!-தனத்
தந்தான தானெவன் றா

மயிேல!

7

ேவலா விசாக என்றா மயிேல! - மைல
ேவந்தா குமார என்றா மயிேல!
பாலா விேநாத என்றா மயிேல!-மலர்ப்
பாதா குேகச என்றா

மயிேல!

8

தத்திெமன நிர்த்தமி பச்ைச மயிேல!-குக
சண் கைன என் ன் வரப்பண்
மயிேல!
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சத்திமயில் வ ர மயில் சண்ட மயிேல! - தனித்
தங்க மயில்

ங்க மயில் எங்கள் மயிேல!

9

ெசம்ெபான் மயிேல! சித்ரைபம்ெபான் மயிேல!-தி ச்
ெசந்தின் மயிேல! பரங் குன்றின் மயிேல!
அம்ெபான் மயிேல! எங்கள் நம்பன் மயிேல! - பணி
அஞ்சு மயிேல1 நீேய தஞ்ச மயிேல!

10

வள்ளி மணவாள என்ேற ஆ மயிேல! - வான
மங்ைக பங்க ங்க என்ேற ஆ மயிேல!
ெகாள் நல மின்னெதனக் காட் மயிேல! - ேகாழிக்
ெகா க்கரத் த் ேதவன ள் கூட்
ஆ

தி ப்பதியாெனன் றா

மயிேல!

11

மயிேல!-ெமய்

யன்ப க்குக் கதியாெனன் றா மயிேல1
ேவ கதி யில்ைல ெயன்ேற ஆ மயிேல!-எங்கள்
ேவல ேவல ேவல என்ேற ஆ மயிேல.

12

அந்த மயிேல! ஆநந்த மயிேல! - சச்சி
தானந்தன் பாட நடம் ஆ மயிேல!
சந்த மயிேல! எங்கள் கந்தர் மயிேல! - பிர
சண்ட மயிேல! சிைகக் ெகாண்ைட மயிேல!

13

வாசுகி எ த் த வண்ண மயிேல! - ெதய்வ
வள்ளிமைல நாதன்வரப் பண்
மயிேல!
ஆசுகவி பா
ைன ஓதமயிேல! - வரம்
ஆதாித் த் தந்த

நீதி மயிேல!

14

ேகா நம கார னக் கா மயிேல! - ேகா க்
ேகா நம கார னக் கா மயிேல!
பா
ைனப் ேபாற் கின்ேறன் ஆ மயிேல! - ஆ ப்
பா ப் பா ப்ேபாற் கின்ேறன் ஆ

மயிேல!

15

எப்ேபா ம் ேபாற்றி ெசய்ேவன் எங்கள் மயிேல! - என்ைன
ஏமனிடங் காட்டாேத எங்கள் மயிேல!
ப்ேபா ம் ைஜ ெசய்ேவன் எங்கள் மயிேல! - தி
கன ள் கூட் ைவப்பாய் எங்கள் மயிேல!

16
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5
ேவ
உ

மயி

ந்

ைண

ேவல் பாட்
தானன தானன
தானன தானன தானதனா
தானன தானன
தானன தானன தான தனா
கைலயி ேல உச்சி ேவைளயிேல க
ேவலயி ேல என்

மாைலயிேல

ெசப்பிடத் தீ நம் ெவவ்விைனேய.

1

சாத்திர ேமாதிெலன் தீர்த்தங்க ளா ெலன் தான ேமா?
ேதாத்திர ேமாதிநம் ேவலவர் ேவைலத் ெதாழார் விைனேய.

2

ேவேல எனத் தி யாேத மனத் யர் ேவதைனயி
னாேல தினத்தினம் ஏேனா அலமரல் ஞாலத் ளீர்?
ேவ

மயி

3

நிைனந்தவர் தந் யர் ேவர ேம

பாெலன் நிறக்கதி ேரான் னம் நின்ற பனிெயனேவ.

4

ரேவல் தாைரேவல் ெவற்றிேவல் ெகாற்றேவல் மின்னயில் ேவல்
தீரேவல் என்

தின ம் பணிந்திடத் தீங்க ேம.

எங்கள்ேவல் தங்கேவல்

5

ங்கேவல் ெசங்ைகேவல் என்றிடேவ

எங்குமி லாதேதார் இன்பநம் பாலதாம் இஃதறிமின்.

6

குன்ற ெமறிந்தேவல் என் ம் ெப ந் ைண கும்பி ேவாம்
இன் நம் ெவவ்விைனக் குன்ற ெமறிந்திட இன்
குன்றஞ்ெசய் மாையயில்

ைணயாம்.

ரைரக் காத்தேவல் ெகாட்கும்விைனக்

குன்றஞ்ெசய் மாையயில் நின்ெறைனக் காத்தி ம் கூாிைலேவல்.
சாகரத் ேதநின்

8

ரைர மீட்டேவல் சார்பிறவிச்

சாகரத் ேதநின் ம் என்ைன
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ெவற்றிேவல் கந்தேன என்
குற்ற

தைனப்பணி

ரவாகுக்

பற்ெறன மற்ெறனக் கும்ம ள் ஒண்சுடர்ேவல்.

10

ப திலா அன்பர்தம் நாவிற் ெபாறிப்பப் பலனளிக்கும்
எ

ேகா லாக அைமந்தி ம்எங்கள் இைறவன் ைகேவல்.

உண்ணா
கண்ணா

நிற்பவர்க் ெகன் ந்

11

ைணெசய் ஒ வ க்ேக

யிற்றடங் காண்பதற் குற்ற க வி ெசவ்ேவல்.

12

உக்கிர பாண் யற் காகக் கடைல உறிஞ்ச ைவேவல்
நிக்கிர கஞ்ெச ம் என்றன் பவெம

ம் நீள்கடைல.

13

வள்ளி விழிக்கு நிகெரன லாகும்ைவ ேவெலனேவ
உள்ளி உைரத்த உவைமப் ெபா ைள உணர்பவர் யார்?

14

ேதவர் சிைற ம் பிறவிச் சிைற ஞ் சிைதக்கும் ைவேவல்
வர் பணிதணி காசல ேம

தல்வர் ைகேவல்.

15

கீரைனக் காத்தேவல் சூரைனத் தீர்த்தேவல் கிட் வ
மாரைனத் தீத்தவர் ைமந்தர் தி க்ைகேவல் வ ர ைவேவல்.
ஞாயி ெறாளிவட வாக்னி ஒளி டன் நண்
பா

ெமாளி ம் ஒளிப்ப ஒளி ங்க்

ஏமன் வ ஞ்சம யத்
ேசமந் த வ

ேவெலன்

16

நிலா

பாகரன்ேவல்.

17

க்கண்ணர் இைணய ேபாற்
ணர்ந்தைதச் ெசப்பி ேவாம்.

18

வாட்டத்தி ேல மன ஏக்கத்தி ேல தனி மார்க்கத்திேல
நாட்டத்தி ேல அயில் நாடப் ெப ந் ைண நண்ணி ேம.
சந்தப் கழ்ெசால் அ ண கிாிக்குச் சதா

ைணேவல்

இந்தப் வியிெலன் ேறயறிந் ேதயைத ஏத்தி ேவாம்.
ஆனந்த மாகத் தி ப் கழ் பா
தானந்தர் ெநஞ்சிற் கு ெகாண்
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சச்சி

க்குெமம் அண்ணல் ைகேவல்.
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ேசாதிேவல் நீதிேவல் என்

தி த்தணிச் சுப்ரமண்ய

ஆதிேவல் தன்ைனநாம் ஆைசெயா ேட நிதம் அன் ெசய் ேவாம்.
சத்திேவல் சத்திேவல் சத்திேவல் என்

சதா உைரத்ேத

பத்திேயா ேடத்தப் பரகதி நிச்சயம் பா ளீேர.
ேவ

க் கபயஞ்ெசவ் ேவ

ேவ

க் கபயெமன் ேற தி ெசய்

ேவ

மயி

ஞ் ேசவ

ந்

22

23

க் கபயம் விளங்குமயில்
விைனய ப்பாம்.

24

ைண.

-----------------------------------------------------------

ேவற் பாட்
ஆைன க வற்கிைளய வள்ளல் கரச்ேசவல்!
அ யார்விைன ெபா ப த்தி அ ள் சுரக்குஞ் ேசவல்!
ேதைனெவன்ற தி ப் கழ் ெசால் அ ணகிாி ேபாற் ஞ்
ெசச்ைச
ச்சிெயாளிர் ெதய்வ
ச் ேசவல்!
மாைனெவன்ற மடேநாக்கி வள்ளிையப் ேபால் வ ய
மகிழ்ச்சி டன் கிாிராஜர் ைகப்பி த்த ேசவல்.
ஊைனவளர் அஞ்ஞானம் உைடயவர்கள் காணா
ஓண்பவளச் ெசஞ்ச லர் ைமந்தர் தி ச்ேசவல்.

1

ேசவெலன் ங் ேகாழிெயன் ந் தணிைக மைலத்ேதவர்
தி க்கரத் வாரணேம என்
ைனப் ெபாற்றி.
ஆவ டன் காைல நிதம் நீகூ ந் ேதா ம்
அப்ப
ைகய என ஆர்வ டன் எ ந்ேத.
ேதவாிடர் தீர்த்த குக ஷண் கனார் பாதஞ்
சிந்தைனெசய் ெநஞ்செமனக் ேகன ள மாட்டாய்?
கூவ இ ள் ஒழிகின்ற சூ
ுமத்ைதக் கண்ேடன்
கூறி ைனப் கழாமல் இனியி க்க மாட்ேடன்.
காேல ஆ தமாகப் பைடத்தி

2

ெசஞ்ேசவல்!

கர்மவிைனக் குன்றி த்ேத எனக்க ள ேவண் ம்;
நாேலயாம் ேவதங்கள் பாதங்கள் ேபாற் ம்
நம்பர் தி வ மறவா ெநஞ்ச ள ேவண் ம்.
தாேலேலா எனப் பா த் தாலாட் ம் அ வர்
தந்த ைல ண்ட
ம் ைமந்த எனக் கூறி.

RangaRakes
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8
மாேலயாந் ேதவ க்கு ேமலாய ேவேலான்
மலர க்ேக ஆட்ெசய் ந் ெதாண்ட ள ேவண் ம்.

3

காரணந்தன் காாியந்தன் சகல ேம தானாங்
கந்தபிரான் எந்ைதபிரான் தி க்கரத் ச் ேசவல்!
வாரணத் மங்ைகமண வாளர்தணி ேகசர்
வாராய் ேபதாெயனேவ எைனயாள்வா ேராெசால்!
ஆரணத்தின்
யி ைற கு நாதர் ெசந்தில்
அதிபரவர் அ ேயன் ன் வ நா
ண்ேடா?
ரணத்திற் ரணமாம் ெமய்ப்ெபா ைளக் காட் ப்
லப்படேவ எனக்க

ம் நா

ள ேதாெசால்!

4

ெகாக்க ேகா ேகா ெவன்ேற உண்ைமெய த் ேதா ங்
குக்குடேம! சிற்சுகேம! பிறவியி ள் நீங்கிச்
சிக்கறேவ ெமய்ஞ்ஞான சூாியனாஞ் ேசேயான்
ெதாிசனத்ைத யான்ெபறேவ வரெவா காற் கூவாய்!
தக்கதறி யா ன்றன் ேதக சி கண்ேட
தம வயிற் றடக்குகின்றார் மாந்தர்பல ரந்ேதா
பக்குவத்ைதக் கண்ேடா ள் நாதநிைல கண்ேட
பரவிெநஞ்சத் தடக்கி ைனப் ேபாின்பஞ் சார்வார்.

5

ேகாழிெயன் பா
ைனக் கும்பிட்ேடன் கண்டாய்
குமேரசர் தணிேகசர் என் ன் வரக் கூவாய்!
வாழிெயன் வாழ்த்தி ைனப் ேபாற் கின்ேறன் கண்டாய்
வள்ளிமைலச் ெசல்வரவர் என் ன்வரக் கூவாய்!
காழியன் ைகச் ேசவெலன்ேற திக்கின்ேறன் கண்டாய்
கதிர்ேவலர் மயிேலறி என் ன்வரக் கூவாய்!
ஏழிைசயின் பயேன ெயன் ேறத் கின்ேறன் கண்டாய்
எங்க

யிர்த் தைலவரவர் என் ன்வரக் கூவாய்!

6

உ ெகாறித்த உன பிர தாபத்ைதக் கூறி
ஓயா வாயார உன் கைழப் பாேடன்!
ம க்கெணா யாைனக்கு வந் த மாேயான்
ம மகனார் ெசங்கரத்தில் தங்கிெயாளிர் ேசவல்!
த க்கவாி தாமிந்த விைனப்பவமாஞ் சுழியில்
த மாறித் தவிக்கின்ற என்ைன ங்கண் பார்த்ேத.
எ ்க னக் காிேதாெசால் எந்ைத
ேகசர்
எழிற்கரத்தில் விளங்குகின்ற இன்ப
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9

அங்கெமலா
கநவ நவமான இைசயில்
அைமந்த ண கிாியார்ெசால் தி ப் கைழ நா
பங்கமகற் றட்யார்கள் இன்ப டன் ேகட்கப்
பா சச்சி தாநந்தன் மனக்ேகாயி லதன்கண்
ங்க டன் ெபா கின்ற ெசஞ்சூட் ச் ேசவல்!
சூல டன் தண்ேடந்தி நமன்வ ங்கா லத்ேத
இங்குளன்யான் அஞ்சாேத எனக்கூறி என் ன்
எங்கள் ைர சாமிதணி ேகசர்வரக் கூவாய்.

ம்

8

*************
ேவ
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ம் ேசவ

ம்

ைண.
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௨
கணபதி

ைண

வள்ளி கல்யாணம்
(கும்மிப் பாட் )
வள்ளி யழகிைனக் ேகட்டாண்
ைமயல் வைலயிேல

- அவள்

ழ்ந்தாண் ;

கள்ள ேவடத்ைதப் ைனந்தாண் -ேவடக்
கன்னிைய உன்னிேய ெநாந்தாண் .

1

நா ந் தணிைகைய விட்டாண் -நல்ல
நாளாம் இெதன்ேற நடந்தாண் ;
கா ம் ன ம் கடந்தாண் -வள்ளிக்
காதல் இ க்க விைரந்தாண் .

2

வள்ளி மைலக்கவன் வந்தாண் -எங்கள்
வள்ளிைய நா ேய வந்தாண் ;
ெமள்ளேவ ேவடனாய் நின்றாண் -நல்ல
ேவ க்ைகப் ேபச்சுக்கள் ெசான்னாண் .

3

வைளவிற்குஞ் ெசட் யாய் வந்தாண் -வள்ளி
வாிவைளக் ைகைய ம் ெதாட்டாண் ;
இைளத்தவன் ேபாலேவ நின்றாண் -வள்ளி
ஏெனனக் ேகட்பாெளன் றி ந்தாண் .
ேபெசா

4

ேபச்ெசன இரந்தாண் -அவள்

ேபச்சுக்கு வா றி நின்றாண் ;
சுதல் இல்லா

பார்த்தாண் -கண்ணாற்

ேகாலத்ைத ெமாண்
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ேவடர் தைலவைனக் கண்டாண் -உயர்
ேவங்ைக மரமதாய் நின்றாண் ;
ஆடல் பலபல ெசய்தாண் -வள்ளி
அன்பிைனச் ேசாதிக்க வந்தாண் .

6

ேதான்றிய நம்பி ன் ெசன்றாண் -நல்ல
ெதாண்

கிழவனாய் நின்றாண் ;

ஊன்றிய ேகாெலா

ெசன்றாண் -சுபம்

ஓதிேய நீ ம் அளித்தாண் .

7

குமாியி லாடேவ வந்ேதன்நான்-ேகாலக்
குறவர் தைலவேன என்றாண் ;
அம வன் ேவ ச்சி காவலனாய்-ஐய
அவெளா ம் என் ேம என்றாண் .
ேத

8

ம் திைனமா ம் தின்றாண் -வள்ளி

தி க்ைகயில் வாங்கிேய தின்றாண் ;
மீ

ம் ம ள்கின்ற கண்ணாேள-ஐேயா!

விக்கல் எ க்குேத என்றாண் .

9

தாகத்ைதத் தாங்ேகேன என்றாண் -கண்ேண!
தாராய் சுைனத்தண்ணீர் என்றாண் ;
ேமாகத்ைத உள்

க்குள் ைவத்தாண் -ெமல்ல

ேமாசத்ைதச் ெசய்ய நிைனத்தாண் .
சுைனநீைர

ண்

10

சுகித்தாண் -ஆஹா!

சுதினம் ஈெதன்ேற ெசான்னாண் ;
உைனநீேய ஒப்பாெயன்
உள்ளைதக் ேகெளன்
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தாகத்ைதத் தீர்த்த தயாநிதிநீ-என்றன்
தாபேமா ெசால்

க் கடங்காெதன்;

ேமாகத்ைதத் தீர்த்த ள் என்றாண் ேமாசக் கிழவனாய் வந்தாண் .

12

சூதிைனக் கண்ட ம் ஓ னேள-வள்ளி
"சுப்ரம்மண் யா ைண" என்றனேள;
மாதிைன வந்

மடக்கும்ஐயா!-எங்கள்

வாரண ராஜேர என்றைழத்தார்.<
ஆைனையக் கண்

13

ந ந ங்கி-அவள்

ஐயன் கிழவைன வந்தைணந்தாள்;
மாைன யைடந்
மால்ம

மகிழ்ந்தாண் -எங்கள்

கன்தணி ேகச

ேம.

14

தணிைக மைலைய அைடந்தாண் -வள்ளித்
தா டன் அங்ேக தாித்தாண் ;
பணிய விைனெயாழித் த ள்வாண் -பா ப்
பர வார்க் கின்பம் அளிப்பாண் .

15

மந்திரம் ஆவ ம் அவன்தாண் -நல்ல
மாம ந் தாவ ம் அவன்தாண் ;
தந்திரம் ஆவ ம் அவன்தாண் -சுத்த
சத்தியம் ஆவ ம் அவன்தாண்
நாென
நா

ம் ஆணவம் விட்டார்க்ேக-அவன்

ம் பணிவிைட ெசய்வாண் ;

காென
காதலாய்
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ந்தல் பைடத்தவள்ளி-கா ற்
ழ்ந்

பணிந்தாண் .
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தன்ைன மறந் நீ பத்திெசயின்-உன்ைனத்
தாவி யைணக்க வ வாண் ;
அன்ைன ம் அத்த
ஆைசெயலாம்

ம் ஆவாண் -உன்றன்

ர்த்தி ெசய்வாண் .

ஓங்கிய வானத் த் ேதவெரலாம்-நா
ஓலமிட் டா

18
ம்

ேம வாராண் ;

காங்ேகயா கந்தா எனஉ கில்-உன்றன்
காட்சிக் ெகளியனாய் நிற்பாண் .

19

தி ப் கழ்ச் சாமிைய ஆண்டாண் -அவர்
ெசய்தவங் கண்

மகிழ்ந்தாண் ;

வி ப் டன் பா ம் அ யவர்க்ேக-அவர்
ேவண் ம் வரங்கைளத் த வாண் .

20

------------------௨
கணபதி ைண
சிவமயம்
தி த்தணிேகசர்

ைண

வள்ளி-கிழவர் வாக்கு வாதம்.
வள்ளிமைலத் தி ப் கழ்ச் சுவாமிகள் வி ப்பத்தின்ப
வா.சு.ெசங்கல்வராய பிள்ைள, M.A., இயற்றிய .
IV- 3500.
மார்ச் 1965
(பதிப் ாிைம ஆசிாிய க்ேக)
-----------------------------தற் பதிப்பின் க ைர
தி த்தணிேகசைரேய உளத்தில் தாித்
வள்ளி நாயகியின் ன்
கர் கிழவ
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அவைரேய மணம் ாிேவன் என்றி ந்த
ெகாண் ேதான்றிச் சிவபிராைன ம்
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சிவகுமாரைன ம் இழி ப த் வ ேபாலப் ேபசி வள்ளியம்ைமயின் திட த்திைய ம்
அைசயாப் பத்திைய ம் உலகுக்கு ெவளிப்ப த்தின ேபாலக் கற்பைனயாக
அைமக்கப்பட்டன. இவ் வாக்கு வாதப்பாக்கள். பிைழ ளேதற் ெபாிேயார்
ெபா த்தி க.
ெசன்ைன-1}
20-11-1928. } வா.சு.ெச
---------௨

வள்ளி-கிழவர் வாக்கு வாதம்.

கிழவர் :
ெசந்தி
நா ெமழிற் சித்திர நிறக்கிளிேய!
எந்த ைர சிந்ைத ெகாளச் சற்றிைசதி நீ.
வள்ளி : அறி நிைற ெபாிய ைர ஆக்கெமாழி ஆக னால்
சிறிதள

மில்ைல தைட ெசப்பிய ள் ர்.

1

கிழவர் :
ேதய்மதியன் ேசயவைனத் ேதா ெமனப் பித்தமி
ெசம்ைமயல ெமய்ம்ைமயி ேதன் ெமாழியேள!
வள்ளி :
ேதய்மதியம் நாதர்

ேசர்ந்தகைத நீ ணாில்

ெசம்ைமெநறி என்ெநறிெயன் ேற ணர்விேர.
கிழவர் :
குலமி யாய்த் திக்கற்
ெகா நெனன நா வ
வள்ளி:
குலங்கடந்த குமரவ
மலங்கடந்

மாட்சி

நின்றசிவன் ஈன்றவைனக்
ப
ப ேத.

ேவலவைனக்

தலால்

ம் ஆட்சி ெப ேவன்.

கிழவர் :
சு கா குணம் ஒன் மி
நா த ன் என்னசுகம்? நங்ைக
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தன்மகைன
னக்ேக.
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வள்ளி :
ெவய்யவிைன சுட்ட இடம் ேமா

இடம்;

க்குண ம்

ைந நிைல ஞானநிைல நன்குணர் விேர.

4

கிழவர் :
மாமனவன் தைல ணித்தான் ைமந்தனிவன் என்
மாலகற்றிச் சாந்திெப மங்ைக யரசீ!

ணர்ந் ன்

வள்ளி :
மாம க்குத் தண்ட ைற ஞானம்வரச் ெசய்ம் த ன்
ைமந்த

க்ெகன் சிந்ைதெசலல் என்ன தவேமா.

5

கிழவர் :
ேதவர்பலர் தாமி க்க மானிடனின் ைமந்தைனேய
நீவி ம்பி நிற்றெலா ந்யாய மிைலேய.
வள்ளி :
மானிடத்தில் ைவத் மைல மானிடத்தில் ைவத்தவர் ேசய்
மானிடத்தில் வந்தஎைன விட்டகல்வேரா!
கிழவர் :
பாதி டல் ேபானஒ மா த ேசயி
நீதிைகத் க் காத றல் நீதி மயிேல!
வள்ளி:
சத்திசிவ ெமாத் வ
த்திெசலல் என்

சத்திவ

ைடய

6

க்ேகா

ேவலாிடம்

ர்வ ண்ணியம்.
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கிழவர் :
ெப வயிற் ப் பிள்ைள தனக் கண்ணெனனக் ெகாண்டவன்தன்
உ வதைன எண்ணிமனம் ஓய்வ ெதன்ைனேயா?
வள்ளி :
ெப வயிறன் ெப வரத்தன் எண்ணியைதக்
த வனவன் தன்

ைடய தய

க்கியம்.

ட் வித் த்
8

கிழவர் :

RangaRakes

tamilnavarasam.com

மாமாய மாலவைன மாமெனனக் ெகாண்டவைன
நீமா ேந நிற்றல் நீதி யல்லேவ.
வள்ளி :
மால்த வன் மாயெனன்றால் வைரெயறிந்தான் குைர கழற்ேக
மால்த தி ஐயஎன அவைர ேவண் ேவன்.
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கிழவர் :
காற்றிலகப் பட் ம வாயி
கான் ைளையக்
காத றல் நீதியல கான மயிேல!
வள்ளி :
காற்
த லாக வ

த யி ரானவர் தங்

காதல்ெபறல் மாதவ ெமன் ேறயறிதிேர.
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கிழவர் :
தீயிலகப் பட் நதி தன்னிலைல ண்டஒ
ேசயிைட வி ப்ப றல் தீய ைதயேகா!
வள்ளி :
தீ
டல் தீயவ
பாயவ

ெசந்நிறத் ச் ேசயில் மனம்

பாக்கியேம பாக்கியமதாம்.

கிழவர் :
ெகௗாிெய ந் தாயி க்க ேவற்
ைல
ெசௗாியத்ைத நீ கழ்தல் தக்க தல்லேவ!
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ண்டவன்றன்

வள்ளி :
பத்திெயா

ேபாற் பவர் யாவ க்குந் தான் குழந்ைத

ெயாத் வ

வாரவ க் ெகாப்

ளேரா!
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கிழவர் :
கு வி க்கு மிஞ்சிவ சீடெனனப் ேபர்பைடத்த
குமரைனநீ நா வ ெகா
ெகா ேத.
வள்ளி :
கு விலாத ேதசிக ங் கு ெவனேவ ேபாற்ற நின்ற
கு மணிையக்
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கிழவர் :
குன்றமைலந் ேததிாிந் ங் ேகாழிபி த் ேததிாி ங்
குளவைனநீ ளம்வாித்தல் பிைழ பிைழயேத.
வள்ளி :
குன்றம்விைனக் குன்ற ெமன் ங் ேகாழிசிவ ஞானநிைல
என்

ண்ைம நா ணாில் ஏ

பிைழேய?
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கிழவர் :
ன்னெமா மாங் கனிக்கா ெவம்பி ளம் ெநாந்தவைன
உன்னிமனம் நீவ ந்தல் உசித மல்லேவ.
வள்ளி :
காயறியாக் கனியாமக் கனிெபறநான் கண்ணி நிற்றல்
தாயறியாக் க வாவார் தாமறிவேர.
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கிழவர் :
ஏேத யான்ெசா
ம் ெகாக்க த்த ேவட
ஏந்திைழேய நீவிைழதல் என்ன விந்ைதேயா !
வள்ளி :
சூேத மில்ைலஐய ! ேவடர்மகள் ேவடைனேய
சூ மிதன் உண்ைமதைன நீ ணர் விேர.
----------ேவ மயி
௨

ஞ் ேசவ

ந்

16

ைண
குறிப் ைர

1. ெசந்தி - ல
மி. இைசதி - ஒத் க்ெகாள். ஆக்க ெமாழி - ஆக்கத்ைத (சகல
ெசல்வங்கைள ம்) தரக்
ய ெமாழி்
2. ேதய்மதி- குைற ம் அறி ; ேதய்கின்ற நிலா (இ ெபா ள்) ேதய்மதி நாதர்
ேசர்ந்த கைத - தக்கனார் சாப ற் த் ேதய்ந்த மதிைய ஈசர் தம
யிற் ேசர்த்
மீண் ம் வளர அ ளிய .
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5. மாமன் - தக்கன். தைல ணித்தான் - சிவன். தண்ட
ஞானம் வரச்ெசய்த தல்- சிவன்.

ைறயால் (தண் த் )

6. மான் இடன் - இட ைகயில் மாைனத் தாித்தவன், நரன் என இ ெபா ள். மான்
+இடத்தில் ைவத் -இட ைகயில் மாைனத் தாித் . மைல மான் - பார்வதி. இடத்தில்
ைவத்தவர் - இட பாகத்தில் ைவத்தவர். மானிடத்தில் வந்த எைன - மான் வயிற்றில்
வந்த என்ைன.
7. பாதி டல் ேபான ஒ

மா

- பார்வதி; வல பாகம் சிவனிடத் க் கலந்தைமயால்.

9. வைர ெயறிந்தான்- கிெரௗஞ்ச மைலையப் பிளந்த குமரன். மால்த தி- பற்ைறக்
ெகா .
10. காற்றில் அகப்பட்

- வா வின் ைகயில் ஏந்தப்பட் .

"வா ைவக்ெகாண் ேடகுதிெயன்
ெறம்மான் ெகா த்தளிப்ப"
(கந்தர் க ெவண்பா)
ம

- சரவண ம . கான்

11. தீயிலகப்பட்

ைள - குழந்ைத. காற்

தற்

தங்கள்.

- அக்கினி ைகயால் ஏந்தப்பட் .

"அக்நிகர மீதிற் ப்ரபாகர

ம்" (தி வகுப் )

தீயைதயேகா - தீய + ஐயேகா, ஐயேகா - ஐேயா
தீ
டல் தீய - அக்கினி ங் க க. ெசந்நிறத் ச் ேசய் பாக்கியம் - மனம் பாய்ந் ெசல் ம் பாக்கியம்.
12. ேவற்

தம்- பஞ்ச

ைல - கார்த் திைக மாதர்

கர். மனம் பாயவ

ைல.

10, 11, 12, ேமற்ேகாள்:
"காற்றிற் றள் ண் ெந ப்
பினிற் சூ ண் கங்ைக
யாற்றிற் றாக்குண் சரவணம்
க்கைல ண்
ேவற் ப் ேபர் ைல ண்ட
ேதவிைளயா ம்
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ேநற்ைறப் பாலைன ேயாபரம்
ெபா ெளன நிைனந்தாய்"
(கந்த ரா. சூர அைமச்சியல். (144)
13. கு விலாத ேதசிகர் - சிவ பிரான் - "கு விலாதவர்" - தி ப் கழ்-637.
14. குன்றமைலந்ேத - கிர ஞ்ச மைலையப் பிளந்ேத, மைலகளில் அைலந்ேத - (இ
ெபா ள்). குளவன் - குளத்தில் உற்பவித்தவன் -

கன்;

(சிவபிரான ) ெநற்றிக் கண்ணில் உதித்தவன் எனி

மாம்.

15. காயறியாக் கனி - காய் நிைலயறியாக் கனி. தாயறியாக் க
தாயிலாக் க ஆகின்றவர் - கட ள்.

ஆவார் - தாயறியா -

"காயறியாச் ெச ங்கனிேய
கற்பகத்தின் பசுங்ெகா ந்ேத
தாயறியாக் க வி
ந்
த
ட் ந் தாய்த் ைணேய"
(தி க்குற்றாலப் ராணம்.)
16. ெகாக்க த்த ேவட
- (ெகாக்கு) மாமரத்ைத (சூரைன) அ த்த ேவள் தன் உ
- மாமரத்ைதயட்ட ெசவ்ேவளின் உ . ேவடர்மகள் ேவடைனேய சூ ம் - ேவட் வ
ஜாதிப்ெபண் ேவட் வ ஜாதி ஆைணேய (ேவடைனேய) வி ம் ம். ேவள்- தைனேய
சூ ம்- ெசவ்ேவைளேய வி ம் ம். (இ ெபா ள்).
---------------------------------------------
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3
உ
கணபதி ைண
தி த்தணிேகசன்

ைண

சிவபராக்ரம ேபாற்றி அகவல்
தி ச்சிற்றம்பலம்
1. அட்ட ரம்:
அட்ட ரத் தலங்கள்
தி ப்பறிய

ைறேய: கண்

ர், தி விற்கு , வ

ர், தி க்ேகாவ

ர், தி

அதிைக,

ர், கு க்ைக தி க்கட ர்.

அயன்தைல அ த்த ஆதி ேபாற்றி
அந்தகற் ெசற்ற அரேச ேபாற்றி
திாி ரம் எாித்த ேசவக ேபாற்றி
தக்கன் ேவள்வி தகர்த்தாய் ேபாற்றி
சலந்தரன் வலந்தைனச் சாய்த்தைன ேபாற்றி.
களி பிளிறக் கண்டைன ேபாற்றி
காமைன எாித்த கண் தல் ேபாற்றி
காலைன உைதத்த கட ள் ேபாற்றி.

5

2. பிற ரம்:
ேசற்கண் இடந்த ேசவக ேபாற்றி
ஆைமேயா டணிந்த அண்ணேல ேபாற்றி
ஏனத் ெதயி
ண் எந்தாய் ேபாற்றி
சிங்க ாி ைன ேசவக ேபாற்றி
வாமனற் ெசற்ற வரத ேபாற்றி
குரண்டா சுரைனக் குைலத்தைன ேபாற்றி

10

காளிைய அடக்கிய கர்த்தேன ேபாற்றி
கரமி பத்தாற் கயிைலைய அைசத்த
இலங்ைக மன்னன் இ ப ேதாளிறக்
கலங்க ஊன்ற ம் நலங்ெக சிந்ைதயன்.
கீதம் பாடக் கி ைபபா த்

15

நாெளா

20

வாள்த

நாத ேபாற்றி

3. தக்கன் யாகம்:
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4

எச்சைன ட் ய என்ெபாேன ேபாற்றி
இந்திரன் ேதாள் றி எந்தாய் ேபாற்றி
சூாியன் கண்பல் ெதாைலத்தைன ேபாற்றி
குயில்சிற காிந்த ெகாற்றவ ேபாற்றி
திங்கைளக் காற்கீழ்த் ேதய்த்தைன ேபாற்றி
க டன் சிறைகக் கழித்தைன ேபாற்றி
நாமகள் நாசி ெகாய்தைன ேபாற்றி
அங்கியின் கரத்ைத அட்டைன ேபாற்றி.

25

4. தா காவனம்:
அரவணி

ண்டஎன் அன்ேப ேபாற்றி

மான்ம ஏந்திய வானவ ேபாற்றி
அனெலாி ஏந் ைக அத்தா ேபாற்றி
தர் ெவண்டைல
ையனப் க்கைவ
ஆற்றல் அடங்க அடக்கிைன ேபாற்றி
யலகன் உரமிதி ெமாய்ம்பா ேபாற்றி
த்ேதால் அைரக்கணி

சுர ேபாற்றி

30

35

5. பிற ெப ைமகள்-அ ட் றங்கள்:
இ வர்க் காியனாய் இ ந்தாய் ேபாற்றி
கங்ைக சூ ய கட ள் ேபாற்றி
பிைறயணி சைடெயம் ெப மான் ேபாற்றி
விடமணி கண்டநின் ெமய்ய ேபாற்றி

RangaRakes

கல்லால் நீழ ல் நல்லார் நால்வ க்
க ம்ெபா ள் உைரத்த ெப ம்ெபா ள் ேபாற்றி
விற்றிறல் விஜயற் கற்ைறநாள் பாசு
பதங்ெகா த் தாண்ட சிதம்பர ேபாற்றி.
ஒ
க் குைறந்தெதன் ெறா கண் இடந்தங்

40

க ச்சைன ாிந்த அாிக்குச் சக்கரம்
தந்த ெப ந்தைகத் தா ேவ ேபாற்றி
வலம் ரம் அதனில் வலம் ாிச் சங்கம்
மாலவற் களித்த வரதேன ேபாற்றி
வாஞ்ைசயாற் ேகட்ட பாஞ்சசன் னியத்ைதத்

45

தைலச்சங் காட் ல் தாமைரக் கண்ணன்
வழிபட அளித்த வள்ளேல ேபாற்றி
ெவள்ளங் காட் ெவ ட் உைமயவள்

50
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த வக் குைழந்த தயாபர ேபாற்றி
நச்சர வாட் ய நம்பா ேபாற்றி
மைறவனத் ெதா நாள் மணெநய் கவர்ந்த
எ ையமா வ யா யி த்திைன ேபாற்றி
இதஞ்ச ப் ெபய்தாப் பதஞ்ச ஏத்த
நிதம் ாி நடன நீதேன ேபாற்றி
க்காலண்ணல் ேபாற்றத் தி நடம்

55

ச க்கா மற் ாி சதாசிவ ேபாற்றி
பா வார் இ வைரத் ேதாடதார் ெசவியிற்
டன் ெகாண்ட பிராேன ேபாற்றி.

60

6. தி விைளயாடல் 64:
இந்திரன் பழிெயாழி இைறவ ேபாற்றி
ஐரா வதத் க் க ளிைன ேபாற்றி
ம ைர நகைர வகுத்தைன ேபாற்றி
தடாதைக வர அ ள் தந்தைன ேபாற்றி
அரசிைய மணந்த அரேச ேபாற்றி

65

*ெவள்ளியம் பலத்தில் ள்ளிைன ேபாற்றி
குறள க் க ம்பசி ெகா த்தைன ேபாற்றி
அன்னக் குழியவற் களித்தவன் தாகம் --'ெவள்ளியம் பலத் ட்

ள்ளிய ெப மான்' - கல்லாடம்

70

தீர்த்த ைவைகயால் தீர்த்தைன ேபாற்றி.
எ கடல் அைழத்த இைறவேபாற்றி
மாமிமகிழ மாமைன அைழத்த
சாமிேபாற்றி சதாசிவேபாற்றி
உக்கிரகுமரைன உதவிைன ேபாற்றி
ேவல்வைள ெசண்டைவ வி ப் டன் அளித் க்
குமரற் காத்த குழக ேபாற்றி
கடல சுவறக் காத்தைன ேபாற்றி
இந்திரன்
வைள எற்ற இயற்றின

75

சுந்தரச் ேசாதிநின் ைணப்பதம் ேபாற்றி
ெசண்ட ெபற் த் தி வார் ேம
மண் ெபான் த ம்ப ைவத்தைன ேபாற்றி

80

மைறப்ெபா ள் விளக்கின வானவ ேபாற்றி
மரமணி விற்ற

மணி ேபாற்றி

வ ணன் நாண வாாிதி வற்றக்

RangaRakes

(16)
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கா த ந்தனிக் கட ள் ேபாற்றி
நாடழி யா கார் நான்கும் மாடக்
கூடல் வகுக்கக் குறித்தைன ேபாற்றி
எல்லாம் வல்ல சித்த ெரனேவ
உல்லாச மாக உலவிைன ேபாற்றி
கல்லாைன தின்னக் க ம்பளித் தன்
வல்லான் எனேவ வயங்கிைன ேபாற்றி
யாைன எய்தேகா மாேன ேபாற்றி
வி த்த குமார பால ெனனவிைழ

90

ஆடல் ாிந்த அரேச ேபாற்றி

95

மாறியா ன மணிேய ேபாற்றி (24)
பழியஞ்சி நின்ற பரசிவ ேபாற்றி
மாபா விக்க ள் பா ேபாற்றி
அங்கம் ெவட் ன ங்க ேபாற்றி
நாகம் எய்த நாயக ேபாற்றி
மாயப் பசுைவ மாய்த்தைன ேபாற்றி
ெமய்க்காட் ட்ட ெமய்ய ேபாற்றி
உலவாக் கிழித ம் உலப்பி ேபாற்றி

100

வைளயல் விற்ற மணாளா ேபாற்றி (32)
அட்ட சித்திகள் அளித்தைன ேபாற்றி
விைடயின் ெபாறிெபாறி சைடய ேபாற்றி
தண்ணீர்ப் பந்தல் சைமத்தைன ேபாற்றி
ரசவா தஞ்ெசய் ரஞ்சித ேபாற்றி
ேசாழன் ம விழச் சுழ்ந்தைன ேபாற்றி

105

உலவாக் ேகாட்ைட உதவிைன ேபாற்றி
மாமனா வந் வழக்க ெவன்ற
மனா உன்றன் ைணய ேபாற்றி
வரகுணன் மகிழ மாசிவ ேலாகக்

110

காட்சிைய யளித்த கட ள் ேபாற்றி

RangaRakes

(40)

விறகிைன விற்ற விரக ேபாற்றி
தி
கங் ெகா த்த தி வ ேபாற்றி
பலைக யிட்ட பரம ேபாற்றி
இைசவா ெவன்ற இன்ப ேபாற்றி
பன்றிக் குட் கள் ப க பா ைனத்

115

தாயா யளித்த தயாபர ேபாற்றி
ஏன ந் நான்கும் இைறயைமச் சாக
மீனவற் களித்த வானவ ேபாற்றி
காிக்கு விக்குக் க ைண காட் ய
கண்ணியங் ெகாண்ட ண்ணிய ேபாற்றி

120

நாைரக்கு

125

நல்கிைன ேபாற்றி

48
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ஆலவா ெயல்ைல அைமத்தைன ேபாற்றி
சுந்தரப் ேபரம் ெபய்த ேசாம
சுந்தர நீல கந்தர ேபாற்றி
சங்கப் பலைக தந்தைன ேபாற்றி
த மி மணஞ்ெசய் அ ைமய ெபாற்கிழி
அளிக்குங் கவிெயான் ற ளிைன ேபாற்றி
கீர ைனக்கைர ேயற்றிய கீர்த்தி
அரவேன ஆரா அ தேன ேபாற்றி
இலக்கணம் கீரற் ககத்தியர் லம்

130

நலக்க அளித்த நாயக ேபாற்றி
சங்கப் லவர்தம் சங்ைகைய ஊமன்
தீர்க்க ைவத்த தி வ ள் ேபாற்றி
இைடக்கா டன்ெகாள் பிணக்குட ேனக

135

அவன்பின் ெசன்ற சிவேன ேபாற்றி

(56)

பரதர்ேகான் மகள்மணம் பண்
தற்கன்
வைல சியதிறம் வாய்ந்தவ ேபாற்றி
வாத ரர்ககுப் ேபாதக ேபாற்றி
நாிபாி யாக்கிய நாடக ேபாற்றி
பாிநாி யாக்கிய பக்குவ ேபாற்றி

140

பிட்ட
க்க பட்டவ ேபாற்றி
மீனவன் சுரந்தவிர் ஞானேன ேபாற்றி
சமண்க ேவற்றிய ச ர ேபாற்றி
வன்னி ங் கிண ம் ங்க ம் வந்

145

சான்

பகரச் சைமத்தைன ேபாற்றி

(64)

7. பிற ஆடல்கள்:

RangaRakes

கவிஞராய்ப் ேபாந்த காாியார் நாாியார்
தைடபட வழிமறித் திைடயனாய் நின்றவர்
பாப்பகுந் திட்ட பரமேன ேபாற்றி
ந
ல்வாய் நனிமகிழ் ெவய்தப்
ைல யளித்த ண்ணிய ேபாற்றி

150

சாயா அன்ெபா தாயாய் வந்
ம த் வம் பார்த்த க த்தேன ேபாற்றி
ஐயா றதனிற் ைசவா ேபாற்றி
வழித் ைண நின்ற வள்ளால் ேபாற்றி
தாடைகக் காத்தைல சாய்த்தைன ேபாற்றி

155
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8. அ பத்

வைர ஆண்ட :

தி நீல கண்டர்க் ெகா நீதி காட் ய
க நீல கண்டநின் கழ ைண ேபாற்றி
இல்ைலெயன் னாத இயற்பைக இல்ைல
ஈெயனக் ேகட்ட நாயக ேபாற்றி
மின்னி மைழயிற்ெசந்ெநல் ெகாணர்ந் ண

160

வளித்த மாறற் க ளிைன ேபாற்றி
ெபாய்ேவ டத்தில் ெமய்ய கண்ட
ெமய்ப்ெபா ட் குற்ற ெமய்ப்ெபா ள் ேபாற்றி
ெதாண்டத் ெதாைகெசாலக் கண்டவிறல் ேசர்
மிண்டர்க் க ளி ட் கண்டேன ேபாற்றி

165

ேகாவணம் மைறத்தமர் நீதிையச்* குழப்பிய
வண நாத ராதன ேபாற்றி
அ யைரக் காப்ப த கட ெனனக்ெகாள்

170

அவ்ெவறி பத்தர்க் க ந் ைண ேபாற்றி
நீற்றின் ெப ைம நிைனந் யி ாிழந்த
ஏனாதி நாதர்க் கிைறவ ேபாற்றி
கண்ணிடந் தப்பின கண்ணப் பர்க்க ள்
ண்ணிய தல்வ ராண ேபாற்றி
கலயற் க ள் ாி தைலவ ேபாற்றி
மானக்கஞ் சாறர் பானற்கண் மகளின்

175

கூந்தைல விைழந்த ஏந்தேல ேபாற்றி
தாயனார்க் க ள் ாி யேன ேபாற்றி
ஆனாயர் குழ ைசக் க ளிைண ேபாற்றி
சந்தனத் ெதாண் ெசய் சிந்தைன மிக்க

180

ர்த்திக் க ள் ாி தீர்த்தேன ேபாற்றி

(14)

மாைல ைனந் மகிழ்ந் பணிந்த
க க் குகந்த ர்த்தி ேபாற்றி
உ த்திர பசுபதி உ ெஜபத் திறங்கண்
ட த்திேயா டவர்க்க ள் ஒ த்தேன ேபாற்றி
நாைளப் ேபாவார் நற்றிறங் கண்

185

தில்ைலக் கைழத்த சிட்டேன ேபாற்றி
ெதாண்டர் குறிப்பறி ெதாண்டைர யாண்ட
ெதாண்டர் நாதநின் ைணய ேபாற்றி
தாைததாள் அறஎறி சண்ேட சர்க்க ள்
நீதிேசர் நிமலநின் நிைரகழல் ேபாற்றி

190

ஒப்பிலா அப்பர்க் கு

195

ைண ேபாற்றி

குலச்சிைற தவமகிழ் குழகேன ேபாற்றி

RangaRakes

(7)

(21)

tamilnavarasam.com

9
சுந்தரர் நாமம் மனத் ற்ற
மிழைலக் கு ம்பர் விைழ தல் ேபாற்றி
மாம்பழங் ெகாண்ட மாதவச் ெசல்வி
ேப
அம்ைமையப் ேபணிைன ேபாற்றி
நா க் கரசின் நாமம் ேபாற்றின
அப் திக்க ள் அப்பேன ேபாற்றி
நலந்திகழ் நீல நக்கர்க் கன்
சிலந்திையய் ேபாக்கின சீர்ைமைய விளக்கின
*நலந்தி நிறத்

200

நாதேன ேபாற்றி

----------*நல் அந்தி நிறம்
எாியகல் நீர்ெகாண் ேடற்றின மாத்திறல்
நமிநந் திக்க ள் நற்றவ ேபாற்றி
எங்குலத் ெதய்வம் எம்பிரான் பந்தன்
இைசத்தமிழ் நா ய இைறவேன ேபாற்றி

205

ஏயர்ேகான் உற்ற இ ம்பிணி நீக்க

210

நம்பிைய அ ப்பிய நம்பேன ேபாற்றி
தி மந் திர ல் ெசப்பிய லாின்
ன் டல் மைறத்த லேன ேபாற்றி
கண்ணிலாத் தண் கண்ெபற அ ளிய

(28)

ண்ணிய த ராணேன ேபாற்றி
சூதாட் டப்ெபா ள் ெதால்ல யார்க்ேக
ஊக்கத் டனளி ர்க்கற் க ள் ாி
பரம ேயாகிெயம் பரஞ்சுடர் ேபாற்றி
ஆ ரர் நண்பர் ேசாமாசி அன்பர்க்

215

காடல் காட் ய ஏடக ேபாற்றி
சாக்கியர்க் க ள் ாி தீக்கர ேபாற்றி
சிறப்
க் க ளின சிறப்பிைன ேபாற்றி
சி த்ெதாண்டர்க்க ள் ெசயவிைழந் தன்

220

பிைளக்கறி ேபணின ெப ம ேபாற்றி

RangaRakes

(35)

ேசரமான் ைசச் சிறப்பிைன மகிழ்ந்
வாரமாச் சிலம்ெபா வழங்கிைன ேபாற்றி
காழி ேவந்தன் கழ ைண ேபாற்றிய
கணநா தர்க்க ள் கண்மணி ேபாற்றி
மாற்றலர் அஞ்சும் கூற் வர்க் கன்

225

தி வ சூட் ஆட்சிெசய அ ள்
ெபாங்கழல் உ வநின் ங்கழல் ேபாற்றி
சைடயின் ெப ைம தன்னகங் ெகாண்ட
கழ்ச்ேசா ழற்க ள் னித ேபாற்றி
ர்த்தனீ றணிந்தி ல் தீர்த்தேன என்

230
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பார்க்கும்ஞா னத் டன் பணிநர சிங்க
ைனயர்க் க ள் ாி ன்னவ ேபாற்றி
நவரத்ன மீ ம் நாதற் ெக ம்அதி
பத்தர்க் க ள் ாி வித்தக ேபாற்றி
இவ்வ யான் னம் ஏவலா ளன்ென ம்

235

நிைன கூ டாெதன மைனவிைகத் த ந்த

240

க க்கம் பற்க ள் கண் தல் ேபாற்றி
(42)
எண்ெண யிலாைமயால் என்க த் ைதயாிந்
திரத்தம் ெபய்திங் ேகற் வன் தீபம்
எனத் ணிந் ெத ந்த க யற் கிரங்கும்

RangaRakes

எந்ைத யீசன் எம்பிரான் ேபாற்றி
சிவன யவைரச் ெசற்றிகழ் ேவார்தம்
நாைவ ய க்கும் நற்றிறச் சத்தி
அ க க் க
ம் ஆத்தேன ேபாற்றி
சிவஸ்தலங் க க்குச் சீரார் ெப ைமப்

245

பண்பார் ெவண்பாப் பா ய காடவர்
ேகா க் க ள் ாி ேகாமான் ேபாற்றி
ையத் தீபமா ன்னவற் ெகாித்த
சுணம் ல் லர்க்க ள் கர்த்தேன ேபாற்றி
பா ய பாிசிைலப் பரன்பணிக் காக்கும்

250

காாிக் க ள் ாி கண் தல் ேபாற்றி
காழிப் ெப மான் க ைண யதனால்
தி நீ றணிந்த சீர்ெச மாறன்
உய்ய அ ளிய உத்தம ேபாற்றி
ேகாயிலா மனத்ைதக் குறிநிய மத்தர்

255

வாயிலார்க் க
ம் வள்ளேல ேபாற்றி
(49)
ேபார் ைன ெவன்ற ெபா ள யார்க்கங்
கீந் மகிழ்ந்த இதயத் திறங்ெகாள்
ைனய வார்க்க ள் தல்வ ேபாற்றி
ைசக் குாிய எ த் தாெளனக்

260

காத கரந்ெதறி கழற்சிங் கற்க ள்
த ராணநின் ெபாற் கழல் ேபாற்றி
சிவன யார்க்ெகனச் ெசல்வ மைனத் ம்
ெகாள்ைள ெகாளவி குணப்ெப ஞ் ெசல்வர்
இடங்கழி யார்க்க ள் விடங்க ேபாற்றி

265

ைசக் குாிய ைவேமாந் தாெளனக்
காாிைக ண்டந் ண்டங் கண்ட
ெச த் ைணக் க ள் ாி ெசல்வா ேபாற்றி
ைசெசய் கழ்த் ைணக் கு பசி ேபாக்கக்
காச நல்கிய கட ள் ேபாற்றி

270
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அ யவர்க் குாியெநல் லைதெய த் தாெரன
எ த்தவர் தம்ைம வாள்ெகாண் ெடறிந்த
ேகாட்
க் க ள் ாி குணமணி ேபாற்றி
மனக்கேண ேகாயில் வகுத்த ெப மான்
சலார்க் க ள் ாி ண்ணிய ேபாற்றி

275

(56)

சிவெநறி ேபாற்றிய ெதய்வப் பாைவ
மங்ைகயர்க் கரசி மகிழ்தர உதவிய
கற்பகக் கனிெயங் கண் தல் ேபாற்றி
சா யர் ேநசர் தம்பணி கந்த
ேமலவர் ேமலவ ெமய்ப்ெபா ள் ேபாற்றி

280

சிலம்பியாப் பந்தர் சிவபிராற் கைமத்த
ேகாச்ெசங் கணாற்க ள் ெகாற்றவ ேபாற்றி
காழியர் பாடைல யாழினி ட்ட
பாணற் க ள் ாி தா ேவ ேபாற்றி
நம்பியா ரைர நலம்ெபறப் ெபற்ற

285

சைடயற் க ள் ாி சைடயாய் ேபாற்றி
நம்பியா ராின் நற்றாய் எனவ ம்
இைசஞா னிக்க ள் ஈசேன ேபாற்றி
ெதாண்டத் ெதாைகத ெதாண்டர்க் கதிபன்

290

சுந்தரன் ேதாழநின் சுடர்த்தாள் ேபாற்றி

(63)

9. ெதாைகய யார்கள்:

RangaRakes

தில்ைல யந்தணர் நல்லகத் திலங்கும்
கூத்தமர் ெப மநின் குைரகழல் ேபாற்றி
ெபாய்ய ைமயிலாப் லவர்க் க ள் ாி
ெமய்யேன ேபாற்றி விமலேன ேபாற்றி
பத்தராய்ப் பணிவார் சித்தத் ைற ம்

295

அத்தேன ேபாற்றி அ த்தேன ேபாற்றி
பரமைனப் பா ம் பண்பினர்க் க
ம்
கத்தேன ேபாற்றி க த்தேன ேபாற்றி
சித்தம் சிவன்பாற்ேசர் த்தவர்க் க ள் ாி
சித்தேன ேபாற்றி தி த்தேன ேபாற்றி

300

ஆ ர்ப் பிறந்தார் அவர்பிற வா அ ள்
பா த் த
ம் பரேன ேபாற்றி
தி ேமனி தீண் ம் ெப ம்ேப ெபற்ேறார்க்
க ள் ாி கு பர அரஹர ேபாற்றி
நீ
சும் நிவர்க் க ள் ாி

305

வி மிய ெகாள்ைக வி ப்ெபா ள் ேபாற்றி
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அப்பா

ம்ம ச் சா ம் அ யார்க்

க ள் ாி க ைணய அரஹர ேபாற்றி

(9)

10. பிற அ யார்கள்:
மணிவா சகர ள் மணிவா சகங்கைள
எ தி மகிழ்ந்த எழிேல ேபாற்றி
இைசப்பா பா ய இைசப் ல வர்க்க ள்
திைசப்பார் ேபாற் ம் தீர்த்தேன ேபாற்றி
வைகப்படத் ெதாண்டத் ெதாைகவிாி நம்பி
யாண்டார் நம்பிைய யாண்டவ ேபாற்றி
ம வற்ற பத்தி அ பத்
வர்

315

அவர்சாி தஞ்ெசா ம் ஆர ளாளர்
ேசக்கிழார்க் க ள் ாி ேதேவ ேபாற்றி
பட் னத்தார் ெதா பட்டேன ேபாற்றி
சாத்திரஞ் ெசான்ன சந்தான குரவர்க்
ெகா கு எனத்திகழ் ஒ த்தேன ேபாற்றி

320

தா மா னவர்க்க ள் தந்ைதேய ேபாற்றி
குமர ன ள்ெப குமர கு பரர்
சிவப்பிர காசர் சிவஞான நிவர்
ஆதிய அ யார்க் க ளிைன ேபாற்றி
கண் ைக நீறணி க த்தினர்க் க
ம்

325

அண்ட வாணநின் அ யிைண ேபாற்றி
சிவாய நமஎனச் சிந்திப் பவர்க்ேகார்
அபாயம் இலாவைக அ ள்வாய் ேபாற்றி
எப்பாி ேசத்தி ம் அப்பாி ேசநின்
ற ள் ாி பரசிவ அற் த ேபாற்றி.

330

11. தி க்ேகாலக் காட்சி:

RangaRakes

ஆெணா ெபண்வ வாயிைன ேபாற்றி
மடப்பா ைவக்கன் றிடப்பா கந்த
சைடப்பாற் பிைறயணி சங்கர ேபாற்றி
கய க ைனத்ெத காி க ைனத்த
வயவ ேபாற்றி வரத ேபாற்றி

335

மாயச் சூைர ய ைவத்த
அத்தைனத் தந்த தத் வ ேபாற்றி
இடபம ேத ம் எந்தாய் ேபாற்றி
ேசவார் ெவல்ெகா த் ேதேவ ேபாற்றி

340
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கட்டங் கக்ெகா

காட் ைன ேபாற்றி

சூலக் கரத் ச் சுந்தர ேபாற்றி
மாண்டா ெர ம்பணி மன்னவ ேபாற்றி
ாி ல் மார்பிற் ண்டைன ேபாற்றி
தீவண ேமனிப் வண ேபாற்றி
மின்னிகர் சைட
விண்ணவ ேபாற்றி

345

மா ாி காி ாி மகிழ்ந்தைன ேபாற்றி
ேதளணி ெசஞ்சைடத் ேதசிக ேபாற்றி
கண்
ங் க த்த ேபாற்றி
யெவண் ணீ
ைதந்தைன ேபாற்றி
தைலயணி மாைல தாித்தைன ேபாற்றி

350

வானம ஞ்சைட வானவ ேபாற்றி
ெகான்ைற ங் குர ங் ேகாட ம் ஆத்தி ம்
வன்னி ம் ம்ைப ம் மத்த ம் எ க்கும்
கரந்ைத ம் ைள ம் கமல ம் ேகாங்கும்
வில்வ ம் ெநாச்சி ம் வி ம்பிைன ேபாற்றி

355

12. இ பத்ைதந்

வ

:

வேராதய ர்த்தியாய் வயங்கிைன ேபாற்றி
சுகாசன ர்த்தியாய்த் லங்கிைன ேபாற்றி
சுப க யாண* சுந்தர ேபாற்றி
உமாம ேகசுர உத்தம ேபாற்றி
கிாீச ர்த்தியாம் ேக
ேபாற்றி

360

ேசாமாஸ் கந்தராம் யவ ேபாற்றி
சக்கர தான ச ரேன ேபாற்றி
த்ாி ர்த்தி யாெமந் ேதேவ ேபாற்றி
ஹாிஹர ர்த்திேய ஹரஹர ேபாற்றி

365

த

ிணா

ர்த்தியாம் தத் வ ேபாற்றி

(10)

பி
ா டனராம் ெப ம ேபாற்றி
கங்கா ளன்ென ம் கட ள் ேபாற்றி
காமசங் கார கண் தல் ேபாற்றி
காலசங் கார கழலாய் ேபாற்றி
சலந்த ராசுர சங்கார ேபாற்றி

370

(15)

ப் ராாியாம் ர்த்தி ேபாற்றி
சரப ர்த்தியாம் சங்கர ேபாற்றி
நீல கண்டராம் நித்திய ேபாற்றி
த்ாிபாத

RangaRakes

ர்த்தியாம் தீர்த்த ேபாற்றி

375

(20)
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ஏக பாத இைறவ ேபாற்றி
வயிரவ ர்த்தியாம் வானவ ேபாற்றி
இடபா டராம் எம்மான் ேபாற்றி
சந்திர ேசகர தற்பர ேபாற்றி
நடன ர்த்தியாம் நாத ேபாற்றி
கங்கா தரராம் கற்பக ேபாற்றி.
13. பிற வ

380

(25)

கள்:

இ ங்க பத் திலகிைன ேபாற்றி
பாதிேயார் மாதர் மா ேமார் பாகர்
எனத்திகழ் வனப்
ம் இனித்தேன ேபாற்றி
ஓங்கா ரத் ள் நீங்காய் ேபாற்றி

385

14. தலவாசம்:
பஞ்ச

RangaRakes

தத்தலம் பதிகளாக் ெகாண்ட

மஞ்சேன ேபாற்றி மணாளேன ேபாற்றி
ஆ ர் ஆைனக் கா டன் அழகார்
அண்ணா மைலகா ளத்தி சிதம்பரம்
காசி ஆலவாய் ஏசிலா தார
ேயாகத் தலங்களிற் ேபாகேன ேபாற்றி

390

கஞ்ச னாதியர் ைகெதா ேதத்தப்
பஞ்ச சைபகளிற் பண்பார் வைகயில்
நட்ட மா ஞ் சிட்டேன ேபாற்றி
ஆ ர் ஆதிய ஏ தலங்களில்
நடங் குலா வித்திகழ் விடங்கேன ேபாற்றி

395

கயிைல மைலவாழ் கண் தல் ேபாற்றி
வடநாட் லகு வளமார் பதிகள்
ஐந்தினிற் றிக ம் ைமந்தேன ேபாற்றி
வநா டதனில் லங்குேகா கர்ணத்
திலங்கி நாதநின் ெபாலன் கழல் ேபாற்றி

400

ெதாண்ைட நாடதனிற் பண்ைட நாள் தலா
நலத்த எண் ணான்கு தலத்தேன ேபாற்றி
இ பத் திரண்ெட ம் இ ப்பிடம் ெகாண்
ந நாட் லகு நாயக ேபாற்றி
ெகாங்ெக பதிகளிற் ங்கவ ேபாற்றி

405

மைலநாட் ெடா பதி வாழ்வாய் ேபாற்றி
இரண்ெட பதிகள் இ ப்பிடங் ெகாண்
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பாண் நாட் லகும் ஆண்டவ ேபாற்றி
ஈழத் திரண் வாழ்தற் கினிய
தலெமனக் ெகாண்ட தைலைமய ேபாற்றி
காவிாி வடகைர காண்டகு தலங்கள்
ஏெழான் பதி ம் இலகிைன ேபாற்றி
காவிாித் ெதன்கைர கவி
தலங்கள்
இ ப ம்
ம் ஏ ம் ஆனைவ
இனிதாக் ெகாண்ட னிதா ேபாற்றி.

415

-------------குக்கா; குரங்கணின்

ட்டம், (23) சி கு

(24) சீகாளத்தி, தி

ஆைனக்கா.

15. வழிபட்ேடார்:
1விண்ணவர் 2தானவர் 3மண்ணவ ராேனார்
பண்ணிய சைன பாிந்தைன ேபாற்றி
4அணி

ம் 5ஆைம ம்

420

6ஆைன ம் 7 காக ம்

8பசு ம் 9பாம் ம் 10பன்றி ங் 11குதிைர ம்
12நண் ம் 13வண் ம் 14நாைர ம் 15க கும்
16குயி

ம் 17மயி

ம் 18 ய

20ஈ ம் 21எ ம் ம்
24சிலந்தி ம்

ங் 19கு வி ம்

22குரங்கும்

23க ட

425

ம்

ைசெசய் சிற்பர ேபாற்றி.

16. ேவத ம் சிவ

ம்:

சாமேவ தப்ாிய சங்கர ேபாற்றி
ேவதம் பா ம் விகிர்தா ேபாற்றி
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ேவதம் ேபாற் ம் பாத ேபாற்றி
ேவத
திகழ் நாத ேபாற்றி
ேவத
ைக ேமேலாய் ேபாற்றி
ேவத பா ைக ேவந்ேத ேபாற்றி
ேவத வாரண ேமேலாய் ேபாற்றி.

430

ேவத
ர விண்ணவ ேபாற்றி
ேவதஞ் சரடா ேவய்ந்தைன ேபாற்றி
ேவதக் ேகாவண ேவதிய ேபாற்றி
ேவதேம விழியாய் விளங்குைவ ேபாற்றி
ேவதேம ெமாழியா விளம் ைவ ேபாற்றி

435

ேவதேம வ வா வி ம்பிைன ேபாற்றி
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ேவதச் ெசங்ேகால் ெமய்யேன ேபாற்றி
ேவத ஆைணய விதியேன ேபாற்றி
ேவதம் நான்கும் ேதர்ப்பாி யாக ம்
ேவதம் பந்தல் நாற்கால் ஆக ம்
ேபாத அைமத்த

திய ேபாற்றி

445

17. பரம் ெபா ள்
ப மனாய் நின் பைடப்பாய் ேபாற்றி
அாியாய் நின்றங் களிப்பாய் ேபாற்றி
அரனாய் நின்றங் கழிப்பாய் ேபாற்றி
வர்ேகா எனத்திகழ் ேதவர்ேகா ேபாற்றி
பந்த ம்
ம் பைடப்ேபான் ேபாற்றி
பஞ்ச தங்களிற் பரந்தைன ேபாற்றி
அட்ட ர்த்தியாய் அமர்ந்தைன ேபாற்றி

450

ஆக்கல், அளித்தல், அழித்தல், மைறத்தல்
அ க்கிர கித்தெலன் ைறவைகச் ெசயல் ாி
ஆற்ற லைமந்த அதிபேன ேபாற்றி
பிறப்பிறப் பில்லாப் ெபாியவ ேபாற்றி

455

"பிைழப் வாய்ப்ெபான் றறியா நாேயன்
குைழத்த ெசான் மாைல ெகாண்ட ள் ேபாற்றி
ேபாற்றி ேபாற்றி ராண காரண
ேபாற்றி ேபாற்றி சயசய ேபாற்றி".
தி ச்சிற்றம்பலம்

460

-----------*தி வாசகம்-ேபாற்றித்தி வகவல்
----------------------------------------------------------(1) ேதவர்

சித்த -தி க்காட் ப்பள்ளி (கீைழ, ேகாட் ர்

(2) அசுரர்

சித்தன இ ம்பாவனம், திாிசிராப்பள்ளி

(3) மண்ணவர் அரசர்
(4-24) அணில்
(4) குரங்கணில்
(6) தி

தல் சிலந்திவைர
ட்டம் (5) தி

த ய

விைட ம

சித்த தலங்கள்

ய

ர்

த ய

ைறேய

மணஞ்ேசாி

ஆைனக்கா, காளத்தி, ேகாட்டா , ெபண்ணாகடம்

(7) குரங்கணில்
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சித்தன தி வா ர், தி

த

ட்டம் (8) தி

ஆமாத்

ர், ஆ ர், ெபண்ணாகடம், ஆவ

ைற
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(9) காளத்தி, பாம் ரம், நாைகக்காேராணம், தி நாேகச்சுரம், கும்பேகாணம்
நாேகசுர சாமிேகாயில், பாதாளீச்சுரம்
(10) சிவ ரம் (11) அயவந்தி- சாத்த மங்ைக (12) தி ந்
(13) தி ெவண் ைற (14) தி

ர் (16) தி க்ேகாழம்பம்

ைற (மா ரம்) (18) தி ப்பாதிாிப்

(19) ம ைர வ வலம் (20) ஈங்ேகாய்மைல (21) தி
(22) குரங்கா
(23) சி கு

நீ ர்

நாைர ர், ம ைர

(15) தி க்க க்குன்றம், ள்ளி க்கு ேவ
(17) மயிலாப் ர், மயிலா

ேதவன்கு , தி

எ ம்பி ர்

ைற- ெதன் வட ; குரக்குக்கா; குரங்கணின்
(24) சீகாளத்தி, தி

ர்
ட்டம்

ஆைனக்கா.

ல் வரலா ம் வாழ்த் ம்
ேபாற்றி அகவல் கெலன் ெறனக்ெகார்பணி
சாற்றிய தம்பிபல சந்தஞ்ெசால் - ஆற்றல் நிைற
ஆ
கெனந்ைத ஆ
கன ளால்
டேன வாழ்க வி ேமல்.
வாழ்க இந் ைல வழங்க உதவினவர்
வாழ்கமயில் ேவல்ேசவல் மாதி வர் - வாழ்கேவ
ெசல்லா ந் ெதன்கணிைகச் ேசேயான் அ யார்கள்
எல்லா ம் வாழ்க இனி .
----------------------
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