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 ஜானகிவய வர  மி
ரக ரகநாயகி அ மா

Source:
தா கயாணெம
ரக

 ஜானகிவய வர மி.

ரகநாயகி அ மாளா இயறிய.

தி சி ல#மி விலாஸ அ %&ட(தி பதி*பிக*ப+ட.
1924-u காபிைர+ ாிஜிட- ெச.ய*ப+ட.

ராதாமணி ஸ(யபாமா ஸேமத கி0ணாய பர*ர மேண நம:
தா ல#மண பரத ச(ன ஹ

ம( ஸேமத ரந2தன பர*பி மேண

நமஹ:

ராக , பலமா ெம.
ெம.
பலவி.
வவாேய, அ3வாேய.
வாணி ஸரவதி ேதவிெய

வாகினி வ

சரணக3.
1. திமக3 ைத திமண
திவரேகச

பாட

திவ4பணி2ேத

2. க5மணிஜனக

வ

ெப5மணி ைத

கயாணமி தைன களி*6ட

3. அைமநிைற7ெம

பாட

வ

ஆசாாிய- தி

அ4மல- ெதா9ேத

அ

4. அ:சைன தனய

அைலகட தா54ய

அ

6ட

நாவி

மானளா நிைனவினி நீேய

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

வ

வ
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1-வ கட .
ைதயி
ராக

திவவ தார

- மாயா கானி ெம+<.

பலவி.
மாநில 6க=2தி<
மஹராஜ

அ

மிதிலா6றநக-

ஜனக

பலவி.

ஆன2தமாெயா யாக>

ெச.திட ஆேலாசைன 6ாி2தா-

மா.

சரணக3.
1. மகளமான >&-(தமதி உய- மாமைறயவடேன
தககல*ைபயா தய@ட

2. ெபா
எ

மகி=வா. தரணிைய79 வ2தா-.

மா

கல*ைப>ைனயி ெப+4 த<கேவ Aாி(ேம ெய<(தா-

னி ெவ

றா- திற2தவ- பா-(தா- இள:சி ழ2ைதக5டா-

3. பா-(தா- மகி=வா. பாைலயி

வ4ைவ பD>ட

மா

ெய<(தா-

ேச-(தா- மா-பினி ெசவக5மணிைய சி(தமகி=2ைர(தா- மா

4. பாகடல>ேதா பகய வள
ேபாகேவ ெய

ப(மாஸனிதாேனா

கE தீ-கேவ திமக3 ெப5ணா7தி(தாெள

----------

2-வ கட .
ராக

ராம

Fதனான ெம+<.

பலவி.
அைமழ2ைத ெய
ராஜ

அ

ஜனக

பலவி.

G ெய5ணினா-

தி ப5ணினா-

அ.

மஹா

றா-

மா

4

அர5மைன தனி வ2 ெபைம7ட
தமப(தினியிட

மகி=2

த2மிக*6க=2

அ.

Aதான: ெச.தி+டா-

ெவ

சரணக3.
1. ேகாதான

ேகாலாகல(ட
தாேதவிெய

ெதா+4E+டாG ெசவ*ெபயமி+<

சி(தகளி(க2 உ(தம-ஜனக

2. பி

: ஜனகேகா- ெப5மணிவ2

6ற2தன3 ஊ-மிைள க5மணி
ம

ன

ஜனக( த பிஜ(வஜ-

மா5டவி சிதகீ-(தி மகளிவதிக

அ.

---------3-வ கட .
ராக

- மாறேன வவா. ெம+<.

பலவி.
தவி=2தன3 ைத
த2ைத ஜனக- சி2ைதமகிழ தகேமனிெயாளிக3 திகழ(

த.

சரணக3.
1. கவி=2த &2தலைசயேவ யிக5ணிைணக3 மிறளேவ
காைரக54 ஹார>டேன ககணெவாE மி

னேவமிக(

த.

2. த5ைடபாதஸரெமாEக( தள-நைட நட2தன3
தைகயட

&4ேய விைளயா4 ெயேமா4யழகா.

---------4-வ கட .
ராக

- ஆேவாIபாேவா ெம+<.

பலவி.
மஹ ராஜாதிராஜ

ெபற ேத 6வி

த.

5

த

னி உதி( மல- மாேத

சரணக3.
1. வ-ணJதா பர><( வாரணி2 ைமதிE
சி

ன: சிறியெதா க5மணி

க

னிைக* பவந ெப5மணி

2. ேகா4 K-ய கா2திமி
&4 ஸகிகLட

நி

ேம4யதாகேவ 6க

யிள
மஹ

ன ேகாமளாகி

றன3
றன3

அதி

ஜானகி

ெவ
மஹ

-------5-வ கட .
லகபககாேலாடா ெம+<.

பலவி.
மாைலயிேல A:ேசாைலயிேல
மாமல- ெகா.ேவா
மாமல-ெகா.ேவா

நா

வாரா.
வாரா. Aமல- ேசாைல பாரா.

மைகM-மிளா தைகமா5டவி நைக  தகீ-(திேநரா..

சரணக3.
1. அ4 ேசைலெயா(தவிழியாேள ப% பாைலெயா(தெமாழியாேள
ெச5பக பாதிாி, 6

2. அ4 ய

ைனமEைக ெசக9நீட

னெமா(தநைடயாேள ெகா4யி

அரளிபி சிமெகா

ைனேவ- தவன

ேராஜா மா

னெலா(தயிைடயாேள

மழகிய ப

னீ- ஜாதி மா

----------6-வ கட .
ராக

- காDி க5காDிேய ெம+<,

பலவி.
ஆ<ேவா

ப2தா<ேவா

சிகாரம5டப(தி ஆ

ஆ4விைளயா4மிக*பா4ேய ெகா5டா4ேய பாலா<

6

சரண .
1. பளிகம5டப2தனி பாகிய-கேள நா4
பரமசிவ

த

N

பகமதி ஒ

பா(திப

எனத.ய- பா-(திகி

பாெல<( மிக வ4*ேபா

G &4
றா- வா4

நா>

பாடேன ைகயி பி4*ேபா
ப2தய

ைவ( ந

ப2தய

ெய

றா ெய<*ேபா

த2ைதயி

>

வி2ைத7ட

ைவ( விைள

--------7வ கட

ப*பள பளபளெம+<
1. சலசலெவ
ஜானகி7

G பாதலர(தி

ஸகி7டேன ெச5ட4(தாேள

2. பளபளெவ
பாகி7ட

ச(தேக=கேவ 

G பதகஹார ெஜாதி மி

ைத பா4* ப2த4(தாேள.

3. ஓ4ேயா4 ம5டபெம ேமா+ட
&4ெயா

னேவ

றா.( தைக7ட

4. விவிெவ

G %(தி %ழ

வி92 ப2 சிவத

பி4(தவ3

ெச5ட4(தாேள.

G ப2த4கேவ

N ேபாெயாளிகேவ.

-----------8-வ கட .
க3ளகி0ண

ெம+<.

1. பாகியேர ேவகேமா4 ப2திைன நீ ெச
பரம

G ேத4

விEைன( Fகி பா-(ெத<( வாேபா4

2. ைத ெசாைலேக+< ஓ4 சிவத

ஸ5ைட ேத4

7

ெச5ைடகாெணாெம

3. சீகிரமா. ெச

Gைற(தா3 ேச4ய-க3 ஒ

G ைத சிவத

G &4

ைஸய*ேபாேத

Fகியிடைக.யினாேல Fயப2ைதெய<(தாேள

4. ஜானகி7
ஏனிெத

விைல(Fக ஜனகராஜ

ன அ(6தேமா ெய

பா-க

G ஸைபதனி ெசாவா-.

---------9-வ கட
அ மா@னகி@

ெம+<

பலவி.
மஹராஜ

ஸைபதனிேல ெசாவா-

மாணிக ம5டப(தி ம2திாிமா- >

பினிேல மஹ

சரணக3.
1. அபதினாயிரவ- வ2 அைசக>4யாத விைல
இட ைகயா Fகி* ப2ைத ெய<(தனேள ைத ெய

2. க5மணி ெய

G மஹ

ஜானகி கணவனாக வ2தி< ேவா-

உ5ைம73ள பலசாE உ(தமரா. ேவ5<ெம

3. ப2தயமா. ைவ( வி+ேட

பரமசிவ

வ2ெத<( வைள(தவ-ேக த2தி<ேவ

4. கயாண* ப(திாிைக காDி7ட

விEைதயா
ெப5ைண ெய

அ ச4(

எலா ேதசகL இ*ெபா9 அ

*6ெம

------------1010-வ கட
 தா வய வர* ப(திாிைகய

G மஹ

*6த.

ராக , பலவி, நலகி<கிறா3 ெம+<.

G மஹ

G மஹ
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ம

ன

ஜனக

ெசா ேக+<டேன யவ-

ம2திாிக3 மனமகி=2தா-.

அ
க

பலவி.
னிைக ைத கயாணெம

காதIட

மிக* 6க=2தா- ம

றவ-

ன

சரணக3.
1. கயாணேபாிைக ெகா+4நகெர
காDி7ட னலகாி(தாநலேவைள தனி திமணேவாைல
ந

றாகெய9தி >4(தா- ம

ன

2. விைல >றி(தி< வலவெகக3
ேவ2த

ஜனக

த

ெப5ைண

கயாண:ெச. தேவாெம
காதேலாெட9தி >

ேன ம

றதி

ன

3. ேதசேதச>3ள ராஜராஜ-ெகலா
தி+டேமாட

*பி னாேர

A%ற- ேகாசக- ராஜாிஷிக3
6க=2த

*பிேய ேநேர ம

ன

------------1111-வ கட .
ேதசேதச- ராஜ-க3 வவ.
ராக , பலவி, அைம73ள காதEேய ெம+<.

ேதசாதிேதச>3ள ராஜாதிராஜ- வ2தாஆைச7ட

மிதிைலம ஹாராஜ

மணிம5டப(தி ேதசா

சரணக3.
1. அக வக கEக-கL

ெகாக- ெகா சி டகின

மைக ைத %ய வர(ைத மகி=@டேன பா-கெவ5ணி ேதசா

9

2. ெதாIலகிI3ளவ-க3 ெயலவ &4ெகா5<
கயாணிஜானகிையக கயாண: ெச.ய ெவ5ணி ேத

3. ம2தர(ைத யாென<*ேப
இ2தசிவத

ப2திைன* ேபாலா4 நி-*ேப

ெஸன ெய2தSைலகாTெம

G

4. உ(தமரா: ெஜனக* 6(தி ெகா:ச காTெம

றா- ேத

ெசா(ைதவிைல வைள*பத- ெய(திைனேப- ேவTெம
--------------12 வ கட .
ராம

வி வாமி(திர- யாக(ைத கா-*ப.

ராக , பலவி Kாிய

மைற7>

திவேயா(தி நகரமாL
ேதவி ெகௗஸையமார

ேன ெம+<

தசரேத2திர
ராம ச2திர

தி

சரணக3.
1. அ2தவ>னி ேகாசிக-வ2 அைழ(திடமகி=2தாஅ2தரக(த பி7டேன அடவியி நட2தா- தி

2. Sைடயான தாடகி7யி- >4ய மா.(தி+டா&ட ெச

G ேகாசிக>னி ேவ=விகா-(தி+டா- தி

3. பாதக

%வாவி

காதக

ட பிராணைன ம4(தா-

மாாீசைன ெகா5< கடEனி ஒளி(தா- தி

--------------1313-வ கட .
வி வாமி(திர- ைத திமண*ப(திாிைக வத.
ராக , ைக மான ெம+<.

G ேத.
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1. வலய(ேதா- ெகா5டா<

ேகாத5டராகவ

தவ>னிவ- ேவ=விதைன( த பி7ட

2. Vர ரராம ச2திர

கா-(க2

வி வாமி(ர- ஆ ரம(தி

ஸார>ள கைதேக+< ஸ2ேதாஷ(டனிைகயிேல

3. உ(தமரா

ஜனகம

ப(திாிைக த

ைனய*ேபா பாட

ன

4. க5<டேன ெகௗசிக
ெகா5<வ2ராகவ

>

6(திாி திமண ைவபவ(தி
Fத-க3 ெகா5<வர

களி*6டேன யதியான2தமா.
ேகாலாகலமா. ெசாIகி

றா-

-----------1414-வ கட .
வி வாமி(திர- ராகவனிட
ராக - வ2தன2த2ேத

ெசாவ

ெம+<

பலவி.
ராம ச2திரா ேகL

சியா ம%2திரா

சரணக3.
1. Aமி6க9மிதிைல நகர Aபதி ஜனேக2திர
6(திாி கயாண* ப(திாிைக பாேம ராம

2. சிவத
மகி=@ட

ைஸ வைள(தவ-ேச ைதெய
ஜனக

ெப5ைணேய

திமணம ெச. தகிறா- ராம

3. ேவகமாக >னிவடேன ேபாகேவTகாTேம
ராகவா த பி7டேன நீ

வகேவTேம ராம

4. வி வாமி(திர>னிவ- ெசாைல Vரராம
இ ைசயா. மிதிைல நகர
-------------

ாிஷிகLட

ேக+<ட

வ2தி+டா- ராம
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1515-வ கட .
வி வாமி(ர- ராமலDமணட

ராக

மிதிலா நகர

வவ.

- பலவி, ஆன2தைபரவி.

மிதிைலநக- நா4 வ2தாேர ராம ச2திர
மா>னிவைர &4வ2தாேர.

1. மதிமகி=2 வி வாமி(ர மா>னிவ- பி
அதிமகி=வா.(த பி7ட

ெதாட-2

ஆன2தமா. வழிநட2 மிதி

2. கைல* ெப5ணா. ெச.க2 ெகௗதம- த

Aைஜெகா5<

விைல*பா-க மனிதிெல5ணி ேவ2த

ப+டணமா

3. ேகாசிக
ஆைச7ட

ாிஷிகLட

ஜனகெரதிரைழக மிதி

4. அவரவ-( த2தப4 அ
ன

6டேன Aைஜெச.

ெகௗசிகா >

ெசாIகி

-----------------1616-வ கட .
ஜனகராஜ

ராமா லDமண-கைள யாெர

வி வாமி(ராிட

மிதி

&+டமதா. வ2திடேவ

பசாி( ராஜ

ெகௗரவமா. ஜனக ம

ஜனக

வின@த,

ராக , பலவி, பிலசிேத மரழரா ெம+<,
ராஜமாராிவ- ஆைர.யா
ேகாசிகேர 6கV-.

சரணக3.
1. ஆைச7டயெயன கறி2திட ெசாIVஅழகிள:சிமர- இவ-க3 ராஜ
2. சியாமள கா(திர- ஸாரஸேந(திரD(திாியலதிலக- இவ-க3 ராஜ

G

றா- மிதி

12

3. விமலெக Jற- ெவஸுமாறVர-க3 6க=தீர- இவ-க3 ராஜ
4. சிவத

ெஸ<*பேரா ைதைக*பி4*பேரா

6வன%2திரXப- இவ-க3 ராஜ
-----------17 வ கட .
ஜனகராஜ ராமலDமண- வரலாG &ர,

ராக , பலவி, மைறேயாேர ெம+<
ர வ சலதிலக

அ

ராஜ

தசரத தவபால

ர

பலவி.

6க=மி2த ெகௗசயா 6(திரனிவ

ராம ச2திர

ர

சரணக3.
1. 6மி6க= தசரத- 6(திர- நாவ-தனி S(ேதா
ராம

 யிைளய த பி லDமணனிவ

2. அ%ர-பய

நீகிேய யா

அேயா(தி ெச

G தசரதைன அ

3. த பிேயாெட
அ

6ட

யாக>

பி

வ2தா

ெவணசீல

- ர

ெச.திடமனதிெல5ணி

6ட

ேவ54ேய &+4 வ2ேத

- ர.

தாடகி%வா தைன ம4(தா

ேவ=விையகா-(தா

அகEயி

சாப(ைத தீ-(க2தா

- ர

4. %2தாி ைத கயாண %ய வர ம5டபநா4 வ2தா
வ2திேகா

யிவ-கLட

வரவைழ7

சிவத

ைஸ ெய

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

1818-வ கட .
 ஜனகராஜ
ராக

ம

ன

சிவத

ைஸ ஸைபயி வரவைழ*ப.

பலவி, ராஜேன ேகYைம.யா ெம+<.

ஜனக

மகி=2தா- %ய வர

ம5டப(திலைனவேர னைழ(க2தா- ம

றா--- ர.

13

சரணக3.
1. ெபா

னி

மணியாசன(தி ராஜ-கைள*

6க=2 உபசாி( யிக ெச.தாம

6க= சிவத

ைஸ வைள(தவ-ேக

மக3 ைதைய( தேவென

2. சிவத

Gைர(தா- ம

Nைன* பலேப- கிகிEய-

ேச-2 ஸைபதனிேல யி9(ைவ(தா6வனி >9

வN

ெவஜனக3

Aாி( ம5டப(தி வ2 நிைற2தா- ம

3. மா>னிவ- பல- Kழ வி வாமி(ரமகி=2 ராகவ

ல#மணட

ேநம>ட

ஸைபயி வ2தா- ஜனக

ேநச>ட

பசாி(தைழ( க2தா- ம

4. ேகா4 K-ய

தி(தா*ேபா

ேகாத5டராம

Vறிக

க5டாெளா ேதாழி ஓ4ேய
களி*6ட

ைத>

வ2ைர(தா3 ம

----------1919-வ கட .
ராமல#மண- அழைகக5< தாேதவியிட
ராக

- 63ளிகலபமயி காவ4 சி2 ெம+<.

1. அரச
அ

ஸகி ெசாIத.

ஜனக

ெபற ெப5ேண எக3

63ள ஜானகி க5ேண அதி

அ(6தவ4 வழக- அ2தவ>னிவ- பி
பாரா. வ2 ேநரா.

2. ம

னவ

தசரத மார- யி2த

ம5டல

6க9

மா4யி

ேம ஜ

தனிVர- ேம
னEேல வா4 ெச

மாேத ெயக3 ேத.

G பா-(தி<ேவா
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3. தாதிெசாைல ேக+<ட
தைகய-க3 த
மாதரசிஜானகி7
பா-(தா3 மன

மகி=2தா3 ைத

டென92தா3 அ2த
மா4யி

ேம வ2 நி

G

ேவ-(தா3

4. அ2தரக( ேதாழிய-க3 &4 சீைத
அகினி நி
வ2தி

Gேம ெகா5டா4 யி

ம

னாிI

சி2ைதயி-கிைச2த வைர*

பாரா. பதி & றா.
---------2020-வ கட .
ேதாழிக3 ஸைபயி வ2தி

ராஜ-கைள ைதைரக

ைத பதி ெசாவ.

ராக

-ஆ ஆ. இெய

ன ெம+<.

1. பாரா. நமெகதி- ேஜாராயி*பவ- பா54ய மஹராஜ
பIவி92 ெசாIமிழ2ேதா

2. பேடசிகள

ெமIரவாய

தா

ேபா ேபா4

ைப+யாேதேகா ப:சா*மஹராஜீ தா

அமாாி ம-கடஸமான Xபி  மகி கியாேபா சச ஜாZ

3. ேஜா4யா. சாைவேபாறியி*ேபா
தா4 ெவL( தைல7 நிைற(ேதா

ேசாள மஹாராஜ

த3Lகிழவ

4. உரககண ேநா4யி(தாேர அகராஜனவ

தா

ேபாேபா4.

தா

அகாவாிேக க5கெளா2A வாகியிெத ேநாேட ஸகியா

5. மிசேதா

ைச. ெப+47

னாேட காசிராஜனத< தா

காசிவானிகி ைசெலாக ெமா54 Kஸுேகாேபா ேபாேவ ெசEயா

6. மா>னிேகாசக- பகமதிபா-, மரகதவ5ண

ேஹ தா

15

சாமளவ5ண

தாமைரக5ண

7. தாசரதி ராமைன*பா-(ட
ேநசமி2த ஸகியவ3 த

>

ஸாிேயாெசாவா. நீ தா

தைல னி2ேத மகி=வா. தா

ஆைச7ட

ெசாவா3 தா

------------2121-வ கட
ஜானகி ராகவ
ராக

- ஜ*பா

வ4ைவக5< ேதாழியிட

ஜி5டா

ெசாவ

ெம+<.

பலவி.
எ

ன ெச.ேவ

ஸகியிவ- த

ெஸ*ப4 வைள*பார4.

சரணக3.
1. ஆனாI
அரச

சிவர4 அழகி ஸுமாரர4

ெபற அைமமக

அரத

ைஸ(திறைம7ட

எ

2. ப2தயமாயி2தவிைல( த2ைதைவ(தெத

ன ெதாைல

பகயக5ண

விைல

ப ைசநிற(ேதா

சகர

ெசைக(தல(தா எ

3. எ2த

மனளி-2திடேவ த2ைதமனமகி=2திடேவ

எ<(ைகயி பி4( விைல ஒ4( எ
பி4(திட நா

4. எ

எ

ைனயிவ- ெதாி வாேரா4 எகவைல யறிவாேரா4

ஆர4 ெசாவ- அவாிட(தி ேநாினி ெச
------------22 வ கட
ேதாழி ைத ஸமாதான&ற.
ராக

ைக

-ஆயிெத

ன 6ைம ெம+<.

பலவி.
ஆயிெத

ன வ(த

ெற

ெந:சமைத எ

.
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அரச

அ

ஜனக

ெபற அைம(திமகேள ஆ.

பலவி.

தீர ர லெக Jர- சிவத

ைஸ(

திற>டேன ெய<*ப- விைறவினிேல ெயா4*ப- ஆ.

சரண
1. மனம களி(தி*பா. யி2த ம
மகி=@ட

பா-(தி*பா.

கனக கமல>க வனஜ நயனி7
ம

ன- திறமைத

லதிலக

ைன

மண 6ாி2 மகி=வ- ஆ.

------------------23 வ கட .
ைதயி

வய வர ைவபவ(ைதேக+<

லைக ராவண
ராக

– சி+டா

1. ராவண

வி, ெம+<.

ஸைபயி வ2 நி

ஆவலா. ஜனக

2. விI எ

ஓ4வ2 ஸைபயி ெசாIத.

>

ெனாவ

6க

றா

ெவ

றா

காTேமா யிைத

எ<க@மி(திைன ேப- ேவTேமா

3. %5<விரலா E தைன ெய<*ேப

சிG

5< 5டாக ெவா4(ெகா<*ேப

4. ைகைலமைல Fகியவ

நாேன எ

ைகவIைவ*பாேம நீ- தாேன

5. எ

G ெசாE விைல ைகயிெல<(தா

இப ைககைள7ெகா<(தா

கீேழ
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6. விைல மIக+4( Fகி வி92தா

மா-பி

வி92ேம ல9(திட* பற2தா

7. ப(வாயினாI க(திய9தா

மிக*

பா-( ஜனகைர72 ெதா9தா

8. ேவ2த

ஜனகமிைத( ெதாி2தா- யிவைன

வி<விக உ(தர@ 6ாி2தா-.
----------2424-வ கட .
ராவண

விைல( Fகி( த

மீதி ேபா+<ெகா5<

ெவ+கெகா5< லைக ஓ4வி<த

ராக

- பலவி, ஆ54ப5டார

ஓ4 ெச
&4 நி

ெம+<.

றாேன யிலைக
றாேன

சரணக3.
1. ேச-2 பலகிகிEய- சிவத
ேசா-2மிக ராவண

ைஸ( Fகி விட

ெசாலாம நிலாம ஓ4

2. ப+டெபகாயகைள( ெதா+<ைகயா தடவிெகா5<
ந+<(தைலகவி=2 நாணி ெவ ேவக>ட

ஓ4

3. >கிெகா5< வாயி ர(த ககிெகா5< தா
கெகா5< ெவக>ட

4. &+4டாம யா2த

மிக@

நிகாம ஓ4ேயா4 ஓ4

ைன ேக+4டாம 65க3 தைன

கா+4டாம S4ெகா5< ஓ+டமாக ஓ4ேயா4 ஓ4
----------2525-வ கட .
ராவண

லைக ெச

ற பி

6 ராகவ

மா4யி

ேம

18

நி

ற ைதைய க5< ேமாக>Gத.

ராக

ெத மாசி2.

ப((தைல ராவண

 க(திலைக ெச

றபி

6

சி(திைட ந ஜானகி7 ேச-2மவ3 தைக7ட
ேம47ட

தா

நட2 மா4யி

ேகா4 K-யகா2திமி
க5டா- மகி=@ட

ேம ஜ

ன நா4நி

னல5ைட

G பா-*பதைன

கயாணராம ச2திர

வி5டா- த பிெய

விளயல#மணனிட

க5

-----------

2626-வ கட .
ராம- ல#மணனிட
ராக

தாேதவிைய வணி*ப.

-அ பா மைர மீனாDி ெம+<.

1. ஆ த பி லDமணேன பாரா. யிள2
ைத.யE வளழைக ேநரா.
தகநிற>ைடயா3 அகவ4@ைடயா3
இகித நவிழியா3 யி

ன >தெமாழியா3 த

2. யிவ3 தாேனா ஜனக

த

மாாி ெய

மனதி-கிைச2த ஸுமாாி
அ

ன ெமா(தநைடயா3 மி

னெலா(தயிைடயா3

எ

ன ெம(த ஜாைடயா. ெய

னேமாதா

பா-கிறா3 த பி

3. சிG மைக யி2த* ெப5மணி ேத ெய
மனைத கவ-2தன ளி*ேபாேத
மா4யினி வ2 ேம47ட
ேச47ட

4. அதி உ

நி

G

&4 ேவ4ைக பா-கிறா3 த பி

னத வ4@3ள மா யி2த

உலக(தி யிவைள*ேபாேல
உ(தமியி மாைன சி(தமதி யாேன
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ப(தினியா.(தாேன பதி(திேகேன த பி
---------------

2727-வ கட
ஜனகராஜ

ம2திாிக3 சைபயி வ2தி

ம

ன-கைள

வி வைள ப4 ெசால அவ-க3 பதி ெசாவ
ராக - 6வன%2திரா ெம+<

1. சிவத

ெஸ<*J- N2ராஜேன

ைததைன நீ-மண 6ாி2திடலா
கவைலெய

ன யானிக ெயவ-வரேவT

காE >3Lைத( க<காT .

2. மகதராஜ
சிவ

மஹிபKர

சாப> ெசாபேநா4ாீ

ஜனகரவ ெஹதரப2 நனேஹளீேரா
தா சிக ம ேய

மா4ேரா.

3. அகராஜேன யிேக வாேம
சகரத

ைஸ சGபாேம

இகி யா

வ ேவைள சனமிைலேய

ஏேதா விெல<க மன>

வைலேய

4. ேபாஜராஜுமீ ராசேதா

[

[சசாப> ஸூ%ேகாவலா
[சமய> மாெப54E யரஸரகாேத
ேயேமாஜாத >ேலா பல

ேலேத.

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

2828-வ கட
எலா அரச-கL

ஒ

G&4 ஸைபயி ெசாவ

ராக - அ.யா >ேகசா ெம+<
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1. வ2தி2த ராஜெரலா

வைகவைகயா.* ேபா ெசாE

ம2திாிைய &விய*ேபா ம

னெரலா: ெசாIகிறா-

நல ேபாகாT
விெலத ேவT

2. கயாணெம

G ெசாE க4தமைத(தாென9தி

எலவைற2தானைழ( ேயகி2த வ 6 ெச.தீ- நல

3. ெதா+<வி+டா ேதா3 க<
எ+4யிைத( தா

வைளக [ச

Fகிவி+டா மாறைட


4. ெசாI>க3 ெப5ேவ5டா

ைக ந<

நல

ேதா-*6டேன ஜய

அலெதக3 உயிாி2தா ஆயிர

ேவ5டா

ெப5 ேத4ெகா3ேவா நல

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

2929-வ கட
ராகவைன வி வாமி(திர- விெல< ப4 ெசாவ.
 மி - ெம+<.

1. எ

G ெசாE வ2த ம

னெரலா

ெய92தி2தவ- ேபாகக5<
ம2த ஹாஸ(ட

ராகவ

மா>னிவைர ேநாகIறா-

2. ேகாசைல பாலக
றி*ைப ந

க5ணிைணயி

றா.(தானறி2

ஆைச7டன2த வி வாமி(திரஆன2தமாகேவ ெசாIகி

3. மகள>5டா >2த

றா-



மரகதவ5ணா ராம ச2திரா
சகர

விEைத நீெம<(தி*ேபா

ச2ேதாஷமாக வைள7ெம

றா-

21

4. தவ>னியவ- ெசா

ன பி

6

தாசரதிய2த ராகவ
மகி=@டேன த
ம(தகஜ

Nனகினி

ேபா நட2 வ2தா-.

-----------

3030-வ கட
ராம- விைல. எ<*ப.
ராக

ஸு]ஜாேவ ெம+<.

1. ப ைச நிற(ெதாளி Vச

அ

பா-(தவ- மன&ச

அதி

பால%2திர ராம ச2திர பா-(திேப2திரென92தா-

2. ேகா4 திவாகர

&4*

&+டமதாகேவ நா4

ெப
இ2த

ெகாIம5டப(தி வ2தெத

G ெகா5டா4ன- பல- &4

3. மாணிகம5டப2 த

னி அ2த

ம

னி

னாதி ம

ன-க3 >

உய-

ம(தகஜ(ைத*ேபால, நட2 உ(தமன வ2தா-

4. ேவ2த

ஜனக

ேவ2த-க3 மன

பா-க

ேவ

ேவாக

விஜயேகாத5டராம

மல- ேபா விைலகர(திெல<(தா-.

-----------

3131-வ கட
ராம- வி ஓ4*ப
ராக

- ெஸா2த சனிமாமா ெம+<.

1. விைலைகயி Fகினா- Vரதீரராகவ

22

ேவ2த

2. த

ஜனக

காணேவ ேவGம

ன- நாணேவ வி

Nைனவைள(தி+டா- தரணிம

ன- தைல7ட

நாணைதயி9(தி+டா- நைக ைதமனட

வி

3. விைரவினிேல யி9கேவ விEர5டாெயா4யேவ
6வனி த

னி வி9கேவ ெபாியச(தேக=கேவ

4. ேமாகெகா5< ம

ன-க3 S- ைசயாகிவி9கேவ

ேவகமாகவி5ணவ- 60பமாாி ெபாழியேவ

5. ம
க

ன

ஜனகராஜ

வி

வி

மனமகி=2 நாடேவ

னிைதேயா4வ2 60பமாைல ேபாடேவ

வி

6. அ0டேதச வா(தியக3 அழகதா.>ழகேவ
எ+<தி 6கழேவ ெயலவ

மகிழேவ

வி

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

32 வ கட .
ஜனகராஜ
ராக

நி

1. ம

ன

உ

தசரத மஹாராஜைர உபசாி( அைழ( வவ.

றெதா பாலகைன ெம+<.

ஜனகராஜ

மகி=@ட

ம2திாிக3 தைனய

*பி

னதமா. மிக*6க=2 தசரதைர உபசாி(தைழ( வ2தா-.

2. பரதச(னட
அளவற ேசைன7ட

பD>3ள பாாிய- தகLட
மீதிைலநக- ஆைச7ட

வ2 க2தா-.

3. எதிரைழ(பசாி( தசரதைர ேயற>3ள ஜனகர*ேபா
மதிமகி=2த

6டேன தசரத->

மகளமா. ெசாIகி

றா-.
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4. விEைன7 >றி(வி+டா- உ >ைடயவிஜயேகாத5டராம
கயாணி ஜானகிைய %பதின(தி கயாண

5. எ2த

ெச. ெகா3வா-.

ட6(திாியா ஊ-மிைளைய ல#மண- த2தி<ேவ

ம2தஹாஸமதிவதனி த பியி

6. பரதச(ன

திமண

ெபைமயா. தசரத- >

ெப5 மா5டவி தகீ-(திைய

ப5ணிெகா3ள ேவ5<ெம

ஜனக

பிாியமா. ேவ54 நி

G

றா-.

7. மகள வசனேக+< தசரத- மனமிக மகி=2ெகா5<
எகL>கL ஸ ம2த

8. ேகாசிக- வN0டட

இைச2தெத

பாயெம

றா-.

ஜாபாE காசிப- ஸதான2த

ஆசிகைள&றிெகா5< ேசாபன அDைதக3 வழகி ெகா5டா-.
--------------

3333-வ கட .
ராமலDமணபரத ச(னைர ஜனகராஜ

எதிரைழ(வவ.

பாக - தாரதிலானா ெம+<.

பலவி
1. ம

னவ

ஜனக

மன மகி=2தா-

மா*பி3ைளகைள ெயதிரைழ( வ2தாெபா

னகைர*பழி

ந

னக- மிதிைலயி

ம

னிய Vதிக3 த

னிIக2

உ

னிதவா (ய>ழகிடேவ உ ப-க3 >னிவ- ெகா5டா4டேவ

2. அதிபதி தசரத- ஆன2திக
அகில(ேதாரைன வ

மனகளிக

ரதகஜ ரகபதாதிக3 &டேவ
மதி தலராஜ-க3 மகி=2 ெகா5டாடேவ
திெபமிதிைலயி

Vதியிேல விதவிதவா(ய>ழகிடேவ

ம

ம

24

3. ம(தா*6 வாணக3 லகிவர
மக(களைனவ ெநகிவர
ப(தினிெகௗசைல ெபறமாரைன
பா-6க= தீரைன ரVரைன
உ(தமமான >&-(தமதி உலாச(ட

பசாி(

ம

4. Aாி( வி5ணவ- மனகளிக
Aமல-மாாிக3 மகி=2திைறக
ேநாிைழமாத- அர ைபயராடேவ
ேந-(தியதாகேவ கி

னர- பாடேவ

ஆர(திெகா5< %மகEக3 அழட

பா4ேய%றிவர

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

3434-வ கட .
மிதிைலயிI3ளவ- ராகவைன வணி*ப.
ராக - த

>க( %+4 ெம+<.

1. Aமி6க9

மிதிைல(ெதகளி &4



ராமல#மண பரதச(னைர நா4

2. &+ட&+டமா ேயா+டமாேயா4வ2தா-

Vர

ேகாத5டராமைனக5<மகி=2 6க=2தா-.

3. க3 6மா
ராம ச2திர

களைனவ2 த

ைன மற2தா-

ந

ேஸ-ைவைய(ேத4*பற2தா-.

4. ப+ட(ராணிக3 பிர6க3 ேதவிக3 பா-(தா- உயப ைசவ5ணனிட

தக3 மன2தைன ேச-(தா-

5. பார4 பார4 பாகியேரய4 ெய
யார4 &ர4 ெய

றா3

Gேம S- சி( நி

றா3.

சில-

ம
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6. ஆழிவ5ணேனா அனகேனா அ

பேனா ேய4 அ4

ேதாழிேய சீகிரேமா4ேய &4ேய

வா4.

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

3535-வ கட .
மிதிைலயிI3ள ெப5க3 ெசாவ..
பாக

- ேகசவழராேச ெம+<.

பலவி.
ேதாழியேர ேயா4யிேக வாேகா4 ேசேகா4.
ைரஜனக- மா*பி3ைளைய மகி=@டேன பாேகா4

ேதா

சரணக3.
1. ஆழிநிற வ5ணன4 அ 6ய

ேபா க5ணன4

அழகிய ந ஜானகி ஆைச மணவாளன4 ேதா

2. 6க=மி2த ெகௗசைலயி
அகமகி=2 ெகௗசிகாி

3. கைல7
விைல7

4. ம
எ

6(திரரா

உ(தமரா

யாகமைத கா(தவரா

ெப5ணாகிைவ(த க5ணியரா
5டா.>றி(த Vரதீர ராகவரா

ேதா

65ணியரா
ேதா

னனி2த ராகவைன ைமதE7 மாைலயிட

ன 65ய:ெச.தனேளா எலவ

&ேகா4

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

3636-வ கட
தாேதவி7
ராக

ராகவ

மாைலமாGவ.

-பலவி ஆய-மைனயி ெம+<.

மாைலசாறி மாைலமாறி மகி=2தன3 ைத Aமல-

ேதா

26

அ

பலவி.

பாைல7வதி ஜானகிெவ பாட

ரராகவ

ட

மா

சரணக3.
1. ஜாதிமEைக >ைலேராஜா ச5பக
ச பகி ேவ- ெகா92ட
பாதிாிம 6

ைனயரளி ப

வள

சாம2தி ளவ

னீ-%க2த பாிமளமல-

மா

2. அ0டேதச வா(ய>ழக அமர- ெகா5டாட
அகிலஜனக3 யாவ வ2 அகினி &ட
இ0ட>ைடய தசரதட

ராஜ

ஜனக- மகி=2 நாட

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

3737-வ கட .
ஊ:ச ராக

ைபரவி.

1. நவர(னகா நிைற2த ப2த நீழ
ந ைவரமணியிைழ(த ஊ:சமீேத
6வனிதனிலவதாிதத மைக ைத
6க=ெப

2. இ2திர
ஈச

ட

ச2திர

மத

மலரய
இ

சசி7ெமா வட2ெதா+டா+ட
ைம7ெமா வட2ெதா+டா+ட
ரவி7

ஜானகி7

3. ம

ராகவேனா டா4X:ச

ராம

ெவ5சாமைறக3 ேபாட
ட

ஆ4 X:ச

ரதி7ெமா வட2ெதா+டா+ட
வாணி7ேமா- வட2ெதா+டா+ட

னிைசயா. மாத- பல- கீத பாட

ரநாத

ைத7ட

4. ெகௗசைல7

ஆ4X:ச

தசரத

களி*6டேன ஜனகம

ன

ளி-2 ேநாக
மகி=2 பா-க

மா.
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ேகாசிக

வசி0டெகா5டா4 ேய-க

காத

ைமதிEேயாடா4 X:ச.

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

3838-வ கட .
ஸதாரண லாE.
1. க2தமல- மீைற7 க+டழகி ைத
இ2 >க%2திர ராம

மகி= ேகாைத

லாE

2. ெகௗஸைல மாரேன ஓ கயாண ராமா
ெகௗசிகாி

ேவ3விதைன கா(த பர2தமா

3. கைல7

ெப5ணாகிைவ(த கமலமல-*பாதா

ெதாIலகி கீ-(திமி

4. சிவத

லாE

ைரேயாதகாதா

லாE

ைஸ >றி( க2த சீ-மி2த ேதாளா

6வனி6க= ஜனக

ெபற Vைத மணவாளா

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

3939-வ கட
லாE.
1. அவனியIதி(த மாேன

ராகவ

>கமல- ெபா2 ேதேன
அகவிைனயி ெநா2 நாேன

ேபாறிேன

அ3 ெச.யிகழாம தாேன.

2. ஜனேக2திர

ெபற ேத

ரVர

சி(தமக2த ேகாேத
உனத<ைம நா

த*பாேத எ2தைன

ஒேபா ைகவிடாேத.
-----------------------

லாE.
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4040-வ கட .

பலவி
லாE ராம ச2திர லாE ர வேர2திரா.

சரணக3.
1. லாE தசரேத2திர6(ரா லாEஸுணசீலா மி(ரா
லாE ஜானகி கள(ரா லாE ராமப(ரா

லாE

2. லாE நீலேமகசியாமா லாE ரவிலா*தி ேஸாமா
லாE ர ராமராமா லாE பர2தாமா

லாE

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

4141-வ கட
ராக

- கயாணி ேதவிமீனாDி ெம+<.

பலவி
ேதV  ஜானகி த

அ

ைன( திமண 6ாி2தா- 

பலவி.

பாவன%மார%2திர

ப ைசேமனி ராம ச2திர

பாகா. %பேவைள தனிேல பா-(திப

ஜனேக2திர

6தவி

ேகாகில மிஸுரவாணி
ேகாமள தணி கயாணி
ஆகம வி

த 6ராணி

அ6த ண கண Aஷணி

ேதV 

சரணக3
1. அகிலேதசவா(திய

>ழக அ2தண-க3 ெநக

மகி=வாகேவ வN0ட
அகமகி=@ட
அ

%பம2திர

வழக

தசரத- ெவ ஆன2தமா. களிக

பாகேவ AாிதDிைண ஆைசேயாடைன வமளிக

Aமகளாகிய ைதைய
Aபதியாகிய ஜனக

29

தாமைரக5ண

ராம

தாைர நீ- வா-( மகி=2திட

ேதV 

2. அ பர2தனி ேதவ-6கழ அயனர

க5<மகிழ

ஆன2தமா. க2தவ-க3 60பமாாிெபாழிய
உ ப- >னிவ- திக=2&ட  6நார த

பாட

ர பாதிய- வினயேமாடதி ஸ பிரபமா. நடனமாட
ஜகமதிI3ளவ- &ட
ஜானகி ராமைன நாட
மகி=@ட

&4ெகா5டாட

மைகய- ேசாபன

பாட

ேதV 

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

42 வ கட .
ராக -ேகா6ர தாிசன

ெம+<.

பலவி ராக ,
கார அ6தெம

னா ெசாேவ

தா ராம-கயாண ைவபவமதி



சரணக3.
1. மகள மாகேவ ஜ(வஜ- ெப5மணி
மா5டவிைய பரத- மண 6ாி2 மகி=2த



2. பDமதாகேவ M-மிைள ேதVைய*
பாட

ல#மண- பாணிகிரஹண

ெச.த 

3. %2திரவதி தகீ-(திைய ச(னவி2ைதய தாகேவ விவாஹ

6ாி2தி+ட



4. அழகிய தா Aலக2த மணி2ததி
ஆன2தமாகேவ யகில
-----------

6க=2தி+ட
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4343-வ கட .
ராக -சகராபரண .

பலவி.
தா கயாண ைவபவேம தாக

சரணக3.
1. ேவதா2தவிதிவி

த விமல கயாணி

Vரேகாத5ட ரVர ராணி

தா

2. ஜகேதக காரணி ஜலஜ தள நயனி
ஜனகராஜமாாி ராமப(தினி

தா.

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

4444-வ கட .
ராக - மஜதாாி ெய

ஹி2தானி ெம+<,

பலவி.
ரVரா க Jரா நIகிடரா

ர.

சரணக3.
1. பிவேதரா ராரா தீரா பிIவபிIவ ஸு2திரா
Jாியகா2தாேல சிரா நா Jாீயகா2தாேல சிரா

ர

2. பா-(திேப2திரா ராம ச2திரா ப(மவதனா பாவனா
பிராணநாதா ேல சிரா நா பிராணநாதாேல சிரா.
--------------

4545-வ கட .
ராக -பலவி, ஸஹானா

ர

31

ப ைசவ5ணேன ெய2த
.

பாத(தி நலகி<ேற

அ

பிராணபதிேய72த

பலவி.

அ %தேனெய2த
அரனய

அ2தரகைரேய

பணி2தி<

அமலெபாதாளேன

ப ைச

சரண .
1. ெகௗளைலபாலேன கதி- லேஸாமேன
கயாண ராகவேன
ெகௗசிக

ேவ=விைய கா-(த க Jரேன

கைல* ெப5ணாகிய கமல*ெபாபாதேன
--------------

4646-வ கட
ராக

- கEேலா ெம+<.

பலவி.
மனேமாஹன ஸு2திர ராமா
மணமி

க2தண

அ

பலவி

6

க(த- ப

A%ேவ

Aசி மகி9ேவ

னீ- பாிமள

மன

Vச

ஆைசயா. ேநசேன பாெம

மன

சரண .
1. ரவ சலாதிப %2திர தணா நி

தி>4யி

ெஸாஸாகேவ மவிைகஜாதி ஸுக2தமாமலK+<ேவ

பாெம

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

4747-வ கட .
ராக

- எஜிபன ேமாஹன ேம+<,

ப ைச
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பலவி.
ஜானகிேதவி ெவ5சாமர

Vசினா3

ஆன2தமாகேவ அ 6யகர(தினா

சரணக3.
1. ேகாஸைல பாலக

ேகாமள ேமனியி

வாசைன Vசிடேவ ெவ+4ேவ- விசிறியா

2. ககண

வகியி

கா2திக3 மி

சிகாரமாகேவ ரநாத

>

ஜா

னேவ

பா.

ஜா

-----------

48 வ கட .
ராக

- பாலாபிேஷக ெம+<,

பலவி
க5ணா4யாேம கயாணராமேன
காதேன கணாகரேன
ம5ணவ- வி5ணவ-ெய5ணிேய ந5Tக
மாமல- க5ணா சாமளவ5ணா க5ணா4

சரண
1. Vராதி Vரா ஓ தீரா ெக Jரா
ேவ2தா சிகாமணிேய %மாரா
கைல* ெப5ணாகிய கமலெபாபாதா
விைல(5டாகிய விமல*பிரயாதா
Aமா ேநமா பர2தாமா
ேகாமள %2திர ரராமா
----------

4949-வ கட .
ராக

ப(ய

ஆன2தைபரவி.

க5ணா4
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பா-கட த

னிேல பா பைண மீதிேல

ப3ளிெகா3கி

ற ஸுகமைத மற2தீ-

தீ-கேவ ேதவ-ைற ேபாகேவ 6வனியி
தசரத- ைம2தனா. வ2தி(தீகா-கடவ5ணேன ெகௗசிக-ேவ=விைய
கானக2தனி வ2 பா-(க2தீகைண7ட
கைல7
அரத
அ

மிதிைலநக- நா4வ2தீ-

ெப5ணாகி மனமகி=2தீ-

ைஸ ெநா4யினிெலா4(ெதறி2தீ-

6ைடய நாதேன அ4மல- த5டநி<ேர

.

---------

5050-வ கட .
மகள .

தசரதபாலேன தீனா
திைசெய

&லேன

6க=ெபற தயசீலேன

சசிரவிநயனேன லாரஸவ தனேன
ஸ(ண விஜய ஸாேகதராமா
மகள ஜயவிஜய ராமா
மகள .
-----------

5151-வ கட .

பலவி.
நீரஜ தளநயனி ேந(தியா. நலகி<ேவ
நி(யமகள கயாணி

நீரஜ.

சரணக3.
1. பா-தனி வ2தி(த ப(தினிேய உ(தமிேய
பா-(திப

ஜனக

ெபற ெப5ணி

காரணிேய Aரணிேய க5மணிேய யா
காதலா. நலகி<ேவ

மணிேய
ன

பாதமல- த2தி<வா.

நீரஜ
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2. ச2தண

A%ேனென2த

ஜானகி7னகழகா.

ச பகி மEைக>ைல மல- K+<ேவ
அ2த>ட
அ

ெபா+4<ேவ

னநைடமி

அ6தக5ணா4யிதி

னரேச 7

னழைக*பா-(தெள

நீர

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

5252-வ கட .
ப(ய

ராக

- எல கா ேபாதி.

ஜனகராஜமாாி

ஸரஸண %2தாி

Nகார பாிA-ண

ச2திரவதனி

கனகமயAஷணி

யமிதமிபாஷணி

கணாகடாDி

கமலநயனி

வனஜமல- வாNநீ

ைவேபாககாரணி

வாஸவா- சிதவ2திய

விமலசரணி

உனெஸௗ2த-யமைத நா4மிதிைலவ2ேத
உ3ள மகி=@ட

சிவத

ெஸா4(க2ேத

எனக5மணி தா Aல 60ப
இ

ப>ட

வாவா. அ

த2ேத

6ைடய அமிதரஸேம

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

5353-வ கட .
ராக

- ேகதார

பலவி வாஸவ

>

ெம+<.

ப2க2 மகி=2 ஆ4னா3
ப ைசநிரவ5ண

ட

பி சி>ைலமEைக*A*

சரணக3
1. ேகாமள>ைடய தாமைரவள- A
மாஜனக

ெப5 ைத மகி=@ட

Aமி 6க=2தி<
ராம

ஸாமி ர

ட னதி*பிேரைம7ட

மல-*

ப2

ப2
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2. ெபா
அ

நிறெவாளி மி

னெம

ம
ம

னி

நைட க

னெமாழியா3

மணி>4 
ன

ராகவ

த

பி4யிைட

ரவில
டேன மல-*

ப2

----------

5454-வ கட .
மகள

ராக -நாதபி2, தி*6க= ெம+<.

1. மகள

ஜய ஸா-வ ெபௗமேன.

மகள

தாபி ராமேன

மகள

%பமகள ஜய ர ராமா.

2. மகள
மகள

ஜானகி ஸேமதேன

ரவ ச நாதேன

மகள ஜயமகள %ப வர நாமா

3. மகள
மகள

ேகாஸைல மாரேன

ணசீல தீரேன

மகள ஜய ஜானகி மேனாஹர ேஸாமா

4. ரகநகர நிவாஸேன 
ரகநாயகி ேநசேன %ப
மகள

ரகராஜேன ய3 பர2தாமா

-----------

5555-வ கட .
கத@திறகிற பா+<.
க5ணிக3.

36

1. க+டழகிேய ெய2த
எ+ட நிபெத

காதE ஜானகிேய

ன4 ெப5ேணெய2த

கி+டவ2 ெசால4 க5ேண

2. கி+டவ2 ைறகயா

கமல. நவர(தின

கEைழ(த நைகக3, தாேன ெவ
காDிேயாடணி2திேகேன

3. அணி2தபணிகLட
ஆேலாசைனெய

அகி வராம நி-

ன ெசாவாேய யா

அறி2ெகா3ளேவ ைத நீேய

4. அறிேவ

கக உமத4 மல- Fளிப+<

அழகிய ெப5ணதா.* ேபா %ேத ெய2த
ஆபரண

ர(னக லா %ேத

5. ர(ன நைகயணி2 ப-(தாவிட(தி வ2தா
அ(தைன7

ெப5Tவாேமா உ2த

6(தியிIமிெத5ண* ேபாேமா

6. எ5ண>ைர(தி<ேவ

ெய2தைனவி+<

ெப5மணிகைள நீகாTேம ெந:சி
எ5ணாமE2திட ேவTேம

7. எ5Tேவெனா க5ைண ராஜ
யி

ஜனக

ெப5ைண

ப>ைடய ஒ மாைதேய ெந:சி

எ2த* ெபா9ம4 ைதேய

8. ைத ய4யவ3 யா

ெச.தபிைழ ெபாG(

சி2ைத மகி=2தL நாதேன 7 ைம
ேஸவி(ேத
-----------

கமல ெபாபாதேன.
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56வ
56வ கட
ராக - Aபாள , உதயராக

1. ேதவா

&லா ஓ ேதவி ேகாசைலபாலா

தசரத ராமேன ெய92தி
ஆவேலாடைழ(தி+ட ேகாசிக
அ

6ட

ேவ3விைய

கா(ேதாேன ெய92தி

2. கைல* ெப5ணாகிய கமலெபாபாதேன
கயாணராகவா ெய92தி
விெலா4( மிதிைல ேவ2த

ெப5 ைதைய

விவாஹ:ெச.க2ேதாேன ெய92தி

3. அ+டகாசமா. வ2த பர%ராமைன ேயா+4
அேயா(திவ2த ைரேய ெய92தி
த+டாம த2ைதெமாழி த பிைத7டேன
த5டகார5ய

ெச

றாெய92தி

4. சி(த மகி=@டேன கைன( ேதாழைமெகா5<
சி(ர&டேம வ2தாெய92தி
பதி7டனைழ(த பரத- மகி=@ட
பாகமளி(ேதாேன ெய92தி .

5. S-க

விராதைன ெகா

ற K-*பணைகயி

Sகறி2க2ேதாேன ெய92தி
காகவ2ெததி-(தி+ட கரFஷைண ஜயி(
கப2தைன வைத(ேதாேன ெய92தி

6. வ2தமாதி7ட
வாEையெகா

ெச

கா.

றவேன ெய92தி

அ2தரக(டேன அ
அ

G %ாீவ

மாைன Fதாக

*பி மகி=2தவேன ெய92தி
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7. அரக

விJஷண- கபயெகா<( கட

அைணயாலகைர ெச

றா ெய92தி

வக(டேன வ2 ெயதி-(த இராவணைன(த
வ ச(ேதாடழி(தி+டா ெய92தி .

8. தச>கைன வைத( ேதவி ஜானகி7ட
தி@ளமகி=2ேதாேன ெய92தி
திைசெய

6கழேவ 60பகேமறிேய

திவேயா(தியி வ2தா ெய92தி

9. ம

6க= பரத

மனமிக மகி=2திட

மடாபிேஷகெகா5டாெய92தி
உ

ன3 ெபற நா<ம4யா3 ரகநாயகி

தவி யள ேவ5< ெம92தி .

10. ஸாேகதராமேன பர2தாமேன
ஜானகி ேநசேன ெய92தி
ஆகமவி

தேன அணியரேகசேன

அழகிய மணவாளா ெய92தி .

தா கயாணெம ! ஜானகி வய வர  மி "#றி#%.
"#றி#%.
*******

