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க ைர
தி ச்சிற்றம்பலம்
கைழவளர் கவ்ைவ த்தங்கமழ் காவிாி யாற்றயேல
தைழவளர் மாவி னல்ல பலவின் கனிகடங்கு
குைழவளர் ேசாைல சூழ்ந்த குழகன் குட க்கிடமா
இைழவளர் மங்ைக ேயா மி ந் தானவ ெனம்மிைறேய.
…… தி ஞானசம்பந்த ர்த்தி நாயனார் ேதவாரம்
குறவஞ்சி ெயன்ப பலவைகயான பிரபந்தங்க ள் நாடகவைகையச் சார்ந்த .
பண திறம் த ய பண்ைடத் தமிழிைச வைகயாலைமந்த இலக்கியங்க ம்
அவற்றிற்குாிய இலக்கணங்க ம் இப்ெபா
அ கிவிட்டைமயா ம்,
இப்பிரபந்தத்தின் அைமப் ம் இதன்பாற் காணப்ப ம் இைசப்பகுதிக ம் வடெமாழி
ைறையப் பின்பற்றி யி த்த னா ம் இம் ைற பிற்காலத்தெதனக் க த
இடந்த கின்ற . பன்னி பாட் ய ல் 'குறத்தி பாட் ' என் ம் பிரபந்தத்தின்
இலக்கணமாக, 'இறப் நிகழ்ெவதிர் ெவன்
க கால ம், திறப்பட ைரப்ப குறத்தி
பாட்ேட' என் ம் சூத்திரெமான் உள்ள . அவ்விலக்கணம் குறத்தி குறிகூ வதாக
இயற்றப்ப ம் ஒ வைக
க்கு உாியதாகத் ேதாற் கின்ற .
குறவஞ்சி ள் வ ம் பல ெசய்திக ள் குறத்தி குறி கூ த ம் ஒன் . 96-வைகப்
பிரபந்தங்க ள் ஒன்றாகிய கலம்பகத் ள் 'குறம்' என்ற ஓர் உ ப் உண் .
அதன்கண்ேண குறத்தி குறிகூ தெலான்ேற காணப்ப ம்.
இக்காலத் வழங்கும் மீனாட்சியம்ைம குறெமன் ம் ைலப் ேபான்ற சிலவற்றிற்
குறத்தி குறிெசால் தற்கு ன் ம் பின் ம் சில ெசய்திகள் காணப்ப கின்றன.
எனேவ, பன்னி பாட் யல் இயற்றப்பட்ட காலத் க் குறத்தி பாட்ெடன்ற ஒ வைகப்
பிரபந்தம் மட் ம் வழங்கிவந்தெதன் ம், அதைனப் பின்பற்றி ஓ
ப் க்
கலம்பகத் ள்ேள அைமக்கப்பட்டெதன் ம் அவ்விரண்ைட ம் த வி இைசப்பாட் ம்
கலந் குறெமன் ம் பிரபந்தம் எ ந்தெதன் ம், அவற்ைறப்பின்பற்றி
நாடக ைறயிற் குறவஞ்சிெயன் ம் பிரபந்தம் இயற்றப்பட்டெதன் ம் கூறலாம்.
குறத்தியின் இயல் , அவள் குறி கூ தல், அவைளக் குறவன் ேத வந் காணல்
த ய குறத்தியின் திறத்திலைமந்த ெசய்திகேள ெப ம்பா ம் இதன்கண்
அைமந்தி த்த ன் இஃ இப்ெபயர் ெபற்ற ேபா ம்; குறவஞ்சி = குறப்ெபண்.
குறவஞ்சி ல்கைளப் பற்றிய பிற வரலா கைள மகாமேகாபாத்தியாய டாக்டர்
ஐய்யரவர்கள் பதிப்பித் ள்ள
சிவக்ெகா ந் ேதசிகா◌் பிரபந்தங்க ள்
சரேபந்திர பால குறவஞ்சி நாடகத்தின் ன் கத்திற் காணலாம்.
கும்ேபசர் குறஞ்சி நாடகெமன் ம் இந் ல் கும்பேகாணத்தில் எ ந்த ளியி க்கும்
கும்ேபசர் மீ குடந்ைதப் பாபநாச த யாரால் இயற்றப்ெபற்ற .
இைடயிைடேய ெவண்பா, அகவல், வி த்தம், ெகாச்சக்க ப்பா, கட்டைளக்க ப்பா,
கட்டைளக்க த் ைற த ய ெசய் ட்கைள விர வித் க் கீர்த்தன பமாக
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அைமந் ள்ள . கும்ேபசர் மீ ஒ நாயகி காதல் ெகாண் விரக தாபத்தால்
ன்பமைடகிறாள். நிலைவ ம் ெதன்றைல ம் மன்மதைன ம் ெவ த் ப்
லம் கிறாள். அப்ேபா ஒ குறத்தி வந் தன் நாட் வளத்ைத ம் மைல
வளத்ைத ம் ெசால் க் குறி கூ கிறாள்: 'கும்பநாதர் உனக்கு அ ள் ெசய்வார்' என்
ெசால் கிறாள். அப்ேபா அவைளத் ேத க் ெகாண் அவள் நாயகனாகிய குறவன்
வ கிறான். குறத்தி ம் குறவ ம்ேசர்ந் கும்ேபசைரத் திக்கிறார்கள். இதேனா
நாடகம்
கிற .
இந்த நாடகம் எளிய நைடயில் சங்கீத அைமப் க்கு ஏற்ற கீர்த்தனங்கைள ம் நாடக
அைமப் க்கு ஏற்ற பாடல்கைள ம் ெகாண் ள்ள . குறத்தி தான் கண்ட
மைலகைளெயல்லாம் அ க்கிச் ெசால் ம்ேபா பல ஸ்தலங்களின் ெபயர்கள்
வ கின்றன. இ தியில், 'ெதாிசனம் பாவ நாசெமன்ற அசலகிாிக ளின்னஞ் ெசால் த்
ெதாைலயாேத ய மாேத நான்' என்
க்கிறாள். இதில் பாவ நாசம் என்ற த்திைர
வ கிற .
இந்த
ல் வ ம் குறத்தி சாதரனமானவள் அல்லள். மிகப் பழங்காலம் தல்
இ ந் வ பவள். அவள் சுபத்திைரக்குக் குறி ெசான்னவளாம். "இவன் சந்நியாசியல்ல,
அரசன்' என்ற ரகஸ்யதைதச் ெசால் ப் பாிசுெபற்றவளாம்.
'திாிதண சஞாசியல்ல ராச ெனன்
தி ச்சுபத் திைரக்குைரத் ேதனந்தத்
ெதள்ளழ ெமய்த ள்ள ெதன் நல்ல
ெவள்ளிெபான் னள்ளித்தந்தாள் பார்'
என் அவள் தன் ெப ைமையச் ெசால் கெகாள் கிறாள். குந்திேதவிக்குக்கூட
குறிெசால் , 'வர்ணச்ேசைல மா த மாைல ங் ெகாந்தல ேவாைல ம்' பாிசாகப்
ெபற்றாளாம். கவிஞன் பைடத்த குறத்திக்கு தேல ,
ேவ ?
குறச்சாதியாின் வழக்கங்கள் பல இதனால் அறியப்ப கின்றன. அவள்
மாத்திைரக்ேகா ம் வற்றாப் பத்திரமான ப ங் குறக்கூைட ம்
ைவத்தி ப்பாெளன் ம் அவள் ைகக்குறிகைள ம் ெமய்க்குறிகைள ம் பார்த் ப் பலன்
கூ வாெளன் ம், குறிகூ வதற்கு ன் பல ெதய்வங்கைள ம் தன்
குலெதய்வத்ைத ம் ேவண் க் ெகாள்வாள் என் ம், பல தலங்கள் மைலகள் நதிகள்
த ய இடங்களில் சஞ்சாிக்கிறவள் என் பல வித்ைதகளில் ேதர்ந்தவள் என் ம்
அறியலாம்.
இத ள் தைலவியின் கூற்றாக வ ம் பாடல்கள் றத்திைணக் ைகக்கிைள
வைகையச் ேசர்ந்தனவாகக் ெகாள் தல் ெபா ந் ம். அவ்வைகயில் இதன்பால்
அைமந் ள்ள ைறகள் மன்மேதாபாலம்பனம், சந்திேரா பாலம்பனம்,
ெதன்றைலப்பழித்தல், ெபா
கண் ரங்கல், காம மிகக்கழிபடர் கிளவி
த யனவாம்.
குடந்ைத சம்பந்தமாக இந்
ல் வந் ள்ள ெபயர்கள்: அாிசிலா , ஆராவ தர்,
ஈழந்திைற ெகாண்டார், காசிபன் ம , காயாேராகணம், காேவாி, குேலாத் ங்க காளி,
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சப்தகன்னிைககள், நவநதிகள், பகவ தீாித்தம், ேபராரவாரப் பிள்ைளயார்,
ெபாற்றாமைரக்குளம்; மங்ைகநாயகி, மாமகத்தீர்த்தம் த யன.
இத்தல சம்பந்தமான ெசய்திகளிற் சில வ மா : எ ம் கள் தாமைர மலர்களாக
மாறினைம, ேகாதமாின் ேகாஹத்தி தவிர்ந்தைம, ஒ நாய் ேப ெபற்ற ,
இராமபிரான் கும்ேபசைர அ ச்சித் இரவணைனக் ெகால்லத்தக்க வ ைம ெபற்ற ,
பிரகஸ்பதி வழிபட் த் ேதவகு வான , ஆதிேசடன் ேசைவெசய்
பாரத்ைத ஒ
தைலயில் சுமக்கும் வ ைம ெபற்ற , ஏம மா னி இத்தலத்திற் தவம் ெசய்
த்தியைடந்த , இந்திரன் பிள்ைளப் ேபற்ைறப் ெபற்ற , காசிபர் அ த்தன்ைம
நீங்கிய , நவநதிகள் தம்பாவங்கைளத் தீர்த் க் ெகாண்ட , கும்ேபசர் உற்பவித்த
வரலா , மாநதாதா அ ச்சித் ஏகசககராதி பதியான
த யன.
இந்தக் குறவஞ்சி நாடகத்ைதக் கும்பேகாணத்தி
ந்த ேகாப் நடராஜ ெசட் யார்
என்பவர் நாட் யக் காரர்கைளக்ெகாண் மாசிமகத் தி விழாவின்ேபா மிகச்
சிறப்பாக நைடெபறச்ெசய்தாெரன் பாயிரச் ெசய் ள் ெதாிவிக்கின்ற .
*இக்ேகாப் நடராஜ ெசட் யார் என்பவர் 80 வ டங்க க்கு ன் கும்பேகாண
ேதவஸ்தானத்தில் த மகர்த்தாவாக இ ந்தவர். கும்ேபசுவரர க்குப் பல
ெபாற்பணிக ம் கற்பணிக ம் ெசய்தைமத்தவர், இவர் ஒ மகாமக விழாவில்
அம்பிைகயின் தி த்ேதர் சாய்ந்ததினால் சிவபதம் ெபற்றவர்.
___
*இச்ெசய்தி கும்பேகாணம் ேபேடைடத்ெத வி
ெசட் யார் அவர்களால் ெதாியவந்த .

ள்ள

P.T.S. குமாரசாமி

இந் ல் ஏட் ப்பிரதியின் ஈற்றில் நடராஜ ெசட் யாைரப்பற்றிய க த் ைற
ெயான் காணப்ப கிற . அ வ மா :--' நம்மைலக் குந் யர் தீர்த்தாண்
கும்ப நாயகர்ேமல்
எம்மைலப் ந்தவிர்த் தின்பப் பணிகள் இயற்றவல்ேலான்
ெசம்மைலக் குப்பின் வ ஞ்ெசம் மைலயப்பன் ேசாியன்மன்
விம்மைலத் தீர்க்கும் நடராச ப விதரணேன.'
பாபநாச த யார் கும்பேகாணத்தில் 18 ஆம் ற்றாண் ன் ற்பகுதியில்
வசித்தவர். அந்நகரத்தில் வாணா ைற வடக்கு தியில்
மான் தி ேவங்கடம்
பிள்ைள என்பவர் வசித்தி ந்த
இவர் ெடன் சில பத்திரங்களால் ெதாியவந்த .
இவர்காலத்தில் தஞ்ைசயில் மகாராஷ் ர அரசு ஸ்தாபிதமாகி இ ந்த :: ஏேகாஜி
என்பவைர இவர் இந்
ல் (பாட் 6, 43) பாராட்
ள்ளார்.
இவர் சிவபக்திச் ெசல்வர், தமிழில் அ ைமயான பலகீர்த்தனங்ைளப் பா யவர்.
'நடமா த்தி ந்த உமக்கு' என்ற காம்ேபாதி ராகக் கீர்த்தனம் இவர் இயற்றிய . தம்
கீர்த்தனங்களில் இவர் பாபநாசம் என்ற த்திைரையப் பாட் ன் ெபா ேளா
இைசந் நிற்கும்ப அைமத்தி ப்பர். பாட் ( 35, 49, 58,72,89,113 ) இைடயிைடேய
கீர்த்தனங்களில் சில சரணங்கள் ெத ங்கு ெமாழியில் உள்ளன (பாட் 12, 15,41).
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அதனால் பாபநாச த யா க்குத் ெத ங்குப் பயிற்சி ம் உண்ெடன் ெதாிகிற .
சங்கீதம் ெதாிந்தவர்க ைடய சாகித்தியம் என்றால் அதற்கு ஒ தனிக் ெகௗரவம்
உண் . அதில் ராக பாவம் நன்றாகப் ெபா ந்தியி க்கும். கீர்த்தனங்களின் நைட
சாதாரணமாக இ ந்தா ம் அவற்றின் சங்கீத அைமப் உயர்ந்தெதன்பைதச் சங்கீத
வித் வான்கள் நன்கு அறிவார்கள். இவ ைடய கீர்த்தைனகைளக் கனம்
கி ஷ்ைணயா, ம ரகவி, அனந்தபாரதி, ேகாபாலகி ஷ்ண பாரதியார் த ய சங்கீத
சாகித்திய வித் வான்கள் பா இன் ற்றார்கள் என் ெதாிகிற .
உத்ேதசமாக 60 வ டங்க க்கு ன் என் தந்ைதயாரவர்கள் கும்ேபசர் குறவஞ்சியின்
சில ஏட் ப்பிரதிகைளத் ேத எ த் ப் பிரதி ெசய் ைவத்தி ந்தார்கள். தாம் தன்
தல் உத்திேயாகஞ் ெசய் வந்த தலமாதல் பற்றிக் குடந்ைத விஷயமான இக்
குறவஞ்சிைய அவர்கள் தாம் பதிப்பிக்க ேவண் ய ல்க ள் ஒன்றாக
எண்ணியி ந்தார்கள். அவர்க க்கி ந்த க்கியமான பல ேவைலகளால் இதைன
அவர்கள் ெவளியிடவில்ைல. 1941 இல் அவர்கள் இந் லாசிாியராகிய பாபநாச
த யாைரப் பற்றி ெவளியிட்ட * கட் ைர ஒன்றில், 'அவர் இயற்றிய குறவஞ்சி
மைறவில் இ க்கிற அந்த நாடகம் உலக அரங்கில் ஏ ங்காலம் எப்ேபா வ ேமா!'
என் குறித்தி க்கிறார்கள். அவர்க ைடய வி ப்பம் இப்ேபா . மகாமகத்ெத
க்கு
ன் ஈேடறிய
கும்ேபசுவர ைடய தி வ ளின் ெசயெலன்ேற எண் கிேறன்.
----------------* இக்கட் ைர நிைன மஞ்சாி இரண்டாம் பாகத்தில் ெவளி வந் ள்ள .
அைடயாற்றில் ஐயரவர்கள் ெபயரால் அைமந்தி க்கிற
பிரசுரமாக இப்ெபா
இ ெவளிவ கின்ற .

ல் நிைலயத்தின்

ன்றாம்

கிைடத்த பிரதிகளில் கீர்த்தனங்களிற் பலவற் க்கு இராகங்களின் ெபயர்
காணப்படவில்ைல; எனேவ, வாசகர்கள் தக்கவர்கைளக் ெகாண் அைவக க்கு
இராகம் அைமத் எ திக்ெகாள்வததற்கு வசதியாக அவற்றின் தைலப்பில் இராகம்
என்ற ெசால்மட் ம் பதிப்பிக்கப் பட் ள்ள . தர ெகாச்சகக் க ப்பாக்கள் வி த்தம்
என்ற ெபயராேல பிரதிகளிற் காணப் பட்டைமயால் அைவகள் அங்ஙனேம பதிப்பிக்கப்
ெபற் ள்ளன.
இந் ைல ெவளியி ம் விஷயத்தில் எனக்கு ஒ சிறி ம் ெபா ட் கவைலயில்லாமல்
ப்ெபா ப்ைப ஏற் க் ெகாண்ட இந் ல் நிைலயத்தின் அத்யக்ஷராகிய
மதி
க்குமணி ேதவியார் அவர்க ைடய ெப ந்தைகைமைய ம் தமிழ்ெமாழிப்பற்ைற ம்
மிக ம் பாராட் கின்ேறன்.
இந் ைலப் பதிப்பித்தற்காக ஆராய்ந் வந்தேபா ம், குறிப் ைர த யன
எ
ைகயி ம், அச்சாகி வ ம்ேபா ம் உடனி ந் உதவி ாிந்த கலாேக்ஷத்திரத்தின்
தமிழாசிாிய ம் இந் ல் நிைலயத்தின் ற்பாிேசாதக மாக ள்ள
மான்
ச.கு.கணபதி ஐயர், பி.ஓ.எல்., அவர்க ைடய ேப ைழப் மிக ம் ேபாற்றத்தக்க .
அைடயா
25-12-1944
----------------

இங்ஙனம்
S.க யாணசுந்தைரயர்
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கும்ேபசர் குறவஞ்சி நாடகம்
பாயிரம்
இரட்ைடயாசிாிய வி த்தம்
அவனி கழ் த்தமிழக் கவிராச ேசகரன்
அ ள்பாப நாசேநசன்
ஆதிகும் ேபசர்ேமற் குறவஞ்சி நாடகம்
அன் ட ைரத் ைவத்தான்
கவன ட னிைதெய த்தி யாவ ங் கண் கண்
களிகூர வாிய பரதக்
க விேயா ராற்பா யாடல் ாி வித்தனன்
க ைணமிகு ேபட்ைட நகர்வாழ்
குவைளமலர் மாைலயணி மார்பன்வர தன்தந்த
குேபரன் பயந்த ேம க்
ெகாண்டல் ேகாப் க் குமர பன ள் ெசல்வக்
குமாரன் மன்னவர் வசீரன்
நவரச மிகுசற்ப வசனநிச த மநிைல
நாட் ேனா னீட்
கேழான்
நற்க ைண யாளன்மிகு ெசாற் லவ க்குத
நடராச மகிபாலேன.
(குறிப் ைர) அவனி - உலகம்; உயர்ந்ேதாைரக் குறிக்கும். த்தமிழ் கவிராசேசகரன்:
பபனச த யா க்கு அளிக்கப் ெபற்ற பட்டம். பரதக் க விேயாரால் - பாரத
நாட் யத்ைதத் ெதாழிலாக உைடயவைரக் ெகாண் . ேபட்ைடநகர் கும்பேகாணத்தின் ேமல்பா ள்ள ஒ பகுதி. ெகாண்டல்-ேமகம்.ேபான்ற.
ேகாப் க்குமர பன் - நடராசச்ெசட் யாாின் தந்ைதயார். சற்சவசன - நல்ல இனிய
ெசாற்கைள ைடய.
த மநிைல நாட் ேனான் - தர்மகர்த்தா. நடராசமகிபாலர் -கும்ேபசர் ேகாவி க்குப்
பல ஆண் கள் தர்மகர்த்தாவாக இ ந் கற்பணிக ம், ெபாற்பணிக ம் நிரம்பச்
ெசய்
கழ்ெபற்றவர்.
ற்பயன்
சீ ல சிங்கிசிங் கைன ல மாக்ெகா
தி க்குடந் ைதப்பதியில்வாழ்
ேதவர்கும் ேபசர்ேமற் குறவஞ்சி நாடகம்
ெசப்பிேன னிைதெய த் த்
தாரணி ேளார்மகிழ நடனஞ்ெசய் வித்தி ம்
சற்குணர்கள் கண் ேகட்ேடார்
தண்ணளியி னானிதம் திெச ம் விேவகிகள்
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சகல க்குந் தயவினால்
பார்ம
கல்வி ெசல்வமிட்ட பாக்கியம்
பாலகன் தனதானியம்
பகரட்ட சித்திேய த ந்த்ர ேபாக ம்
பா க்க மனதிெலண்ணித்
தாரணி தனக் ெகாங்ைக மங்ைக நாயகி டன்
தவளவிைட மீதில்வந்
தண்ணளிெசய் ேதவிண்ண வர்க்கு த யார்க்குெமய்த்
தாிசனம் ாிகுவாேர.
(குறிப் ைர.) இட்டபாக்கியம் - இஷ்டபாக்கியம். பகர் அட்ட சித்தி - கழ்கின்ற
அஷ்ட மகா சித்திகள். தார் அணி - மாைலைய அணிந்த. மங்ைக நாயகி - இத்தலத் த்
ேதவியார் தி நாமம்; மங்களாம்பிைக ெயன் ம் ெசால்வர். தவளவிைட - ெவள்ைள
நிறத்ேதா கூ ய காைள. விண்ணவர்க்கு தல் யார்க்கும். ாிகுவர் - அ
வர்.
------

ல்
காப்
1 கணபதி

தி

எண்சீர்க்கழிெந ல

ஆசிாிய வி த்தம்

ெபான்ெகாண்ட மணிமார்ப னீன்ற ேவதன்
ரந்தரன்வா னவர் னிவர் ேபாற் ம் பாதர்
மின்ெகாண்ட ண்ணிைடமங் ைகச்சி பாகர்
விமலர்குட க்க தர் மீதில்வாசம்
தன்ெகாண்ட காட்சிெயன ம ரங் ெகாண்
ச ர்ெகாண்ட குறவஞ்சித் தமிைழ பாட
ன்ெகாண்ட திக்ைகப்ேப ராரவார
ம்மதவா ரண கவன் ன்னிற்பாேன.

(1)

(குறிப் ைர.) ெபான் - இலக்குமி. மணிமார்பன் - அழகிய மார்பன்; க த் வ
மணிைய அணிந்த மார்பன் எனி ம் ஆம்; தி மால். ரந்தரன்-இந்திரன். மின்மின்னல். ெகாண்ட: உவமவாசகம். குட க்க தர்: குட க்கு: கும்பேகாணம்; அ தர் அமிர்ததில் உதிப்பவர். ச ர்- நடனம்; நாடகம் என்றப .
ஆரவா ம்மதவாரண கவன் : ஒ விநாயகர்.
-------------------2 அ சீர்க்கழிெந ல

ஆசிாிய வி த்தம்.

சீரா ங் கும்ப ேகாணஞ் ெசழிக்கும் கும்ேபசர் வில்வத்
தாரா ஞ் சைடயார் மீதிற் றமிழ்க்குற வஞ்சி பாட

9
வாரா ங் களபக் ெகாங்ைக மங்ைகநா யகியா ளீன்ற
ேபரார வாரச் ெசல்வப் பிள்ைளயார் காப் த் தாேன.

(2)

(குறிப் ைர.) வில்வித்தார் - வில்வமாைல. வார் - கச்சு. களபம் - கலைவச் சாந் .
----------------3
கைறெகாண்ட கண்டர் ேவைளக் காய்த்தகும் ேபச ரந்திப்
பிைறெகாண்ட சைடயார் மீதிற் ெப ங்குற வஞ்சி பாட
மைறெகாண்ட ேமனி யார் ம் மதங்ெகாண்ட ெகாண்ட லீழம்
திைறெகாண்டார் பதவா ாீசச் ெச மலர் காப்ப தாேம.

(3)

(குறிப் ைர.) கைற - விடம். கண்டர் - க த்ைத ைடயவர். ேவள் - மன்மதைன.
சிவெப மான் அணிந்த ேதய் பிைறேய யாயி ம் அவர்
ைய அைடந்த ம்
வளர்ச்சிெபற்றதனால் அந்திப்பிைற என்றார்; அந்தி - மாைலக்காலம். மைற - ேவதம்.
ெகாண்டல் - ேமகம். ஈழம் திைறெகாண்டார்: ேகாவி
ள்ள ஒ விநாயக ர்த்தி.
வாாீசம் - தாமைர.
---------------4 அம்பிைக, சுப்பிரமணியர், தி மால், பிரமர் தி
மடந்ைதேயார் பாகர் வில்வ மாைலயார் வ ணன் ேபாற் ம்
குடந்ைதக்கும் ேபசர் மீதிற் குறவஞ்சித் தழிைழப் பாட
மடங்கலா சனத்ேதாள் ெவன்றி மயிேல ம் ெப மாள் பாம்பின்
நடம் ாி தி மால் ேவத நான் கன் காப்ப தாேம.

(4)

(குறிப் ைர.) மடங்கல் ஆசனத்ேதாள் - சிங்க வாகனத்ைத ைடய அம்பிைக, ெவன்றி
- வெற்றி.
5 கைலமகள்

தி

மடக்ெகா ெபாறிேசர் ெபாற்றா மைரக்குேமற் றத்திற் றங்கும்
குடத்தினி ல த ங்கர் குறவஞ்சிப் ப வல் பாட
இடத்தினிற் சுழிக்கும் ைவைக ேயட் னிற் றவழ்ந்ெதன்னாவின்
ந க்கின்ற ைரப்ெபண் ணான நாமகள் காப்ப தாேம.

(5)

(குறிப் ைர.) ெபாறி - இலக்குமி. ெபாற்றாமைர : தி க்குளத்தின் ெபயர்.
சாரங்கபாணிஸ்வாமியின் ெதப்ேபாத்ஸ்வம் இந்தக் குளத்திேலதான் நடந் வ கிற .
ப வல் - ல், ஏ - சமணேரா வாதம் ாிந்தேபா தி ஞானசம்ப்நத ர்த்தி
நாயனார் தமிழ்ப் பாசுரம் எ தி ைவைக நதியில் இட்ட ஏ ; 'ைவைகேயட் னிற்
றவழ்ந்த ேபைத' (வி.பா.) என் நாவில் ந க்கின்ற.
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6 இலக்குமி

தி

இரவலர் த வான் றஞ்ைச ேயேகாசி ராசன் ேபாற் ம்
சரணரா டர ெகான்ைற தாித்தகும் ேபசர்மீதிற்
பாி ர மணிந்த ெசம்ெபாற்பதக்குற வஞ்சிபாட
வரசேரா கமாந் திவ்ய மலர் மங்ைக காப்ப தாேம.

(6)

(குறிப் ைர.)இரவலர்த - யாசிப்பவர்க க்குக் கற்பக வி க்ஷம் ேபான்றவன்.
வான் - சிறந்த. ஏேகாசி -தஞ்ைசைய ஆண்ட மகாராட் ர மன்னர்களில் ஒ வன்;
ஆசிாியர் வரலாற்ைறப் பார்க்க. சரணர் - பாதங்கைள ைடயவர். ஆ அர ஆ கின்ற பாம் . பாி ரம் - பாதகிண்கிணி; பர ரமணிந்த ெசம்ெபாற்பாதம் என்ப
குறப்ெபண் க்கு அைடெமாழி. வர - சிறந்த. சேரா கம் - தாமைர.
7 ேதாைடயம்
ராகம் : நாட்ைட
தி வளர் க கமழ் நிைறகும்ப ேகாணெரண்
ைச கழ் வள்நக ெரழில்ெகாண்ட ேதசிக
கு வ ெவனவ ெவா கும்ப நாதர்ேமல்
குறவஞ்சி பாட ெசயெசய;
அாிம கென மடமங்ைக நாயகி
அகமகிழ் மணிெயன வ
ஞ் சுகாதரன்
சரவண பவ டன் வ
ம்பி மா கன்
சரணமலர் ைணேய ெசயெசய.

(7.1)

சி பிைற நதியர வணிெசஞ் சடாடவி
திாி ர ெமாித சிவகும்ப நாதர்ேமல்
குறிெசால வ மட மயிற்சண்ட மா தக்
குறவஞ்சி பாட ெசயெசய;
உறிதனி லைளநவ நீத ண் டேசாைத ன்
உரல்ெகா ம திட றியநந்த ேகாபர்விண்
எறிசுடர் திகிாிைய யணிவிண் மாமலர்
ைணய கள் ைணேய ெசயெசய.

(7.2)

அலர்மைழ ெசாாித மிகல்சம்ப ராாிேமல்
அனெலறி விழியினர் சிவகும்ப நாதர்ேமல்
குலகிாி தனில்வ மயில்கும்ப மா ைலக்
குறவஞ்சி பாட ெசயெசய;
கைலமகளமரர்கள் ெபா மன் ளா ய
கட ைள யிகல் ாி ெவறிமண் மாேமதி
தைலமிைச நடெமா விைடதநத ேவதாளி
சரணமலர் ைணேய ெசயெசய.

(7.3)
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அளி ர லணிமலர் நைறதங்கு ேசாைலசூழ்
அைலவிைச தனில்வ சிவகும்ப நாதர்ேமல்
குளிர்மதி ககமல மடந்ைத மா ேநர்
குறவஞ்சி பாட ெசயெசய;
ளித கைறவிட தர ந்தி மாமலர்
சு தியில் வ மைற யவனிந்தி ராதிபன்
இளெவயி லவனில மிழ்சந்தி ரன்மாகு
இைணய கள் ைணேய ெசயெசய.

(7.4)

(குறிப் ைர.) ேதாைடயம் - நாடகத்தின் தற்பாட் . பலெதய்வங்களின் காப்பாக
உள்ள இ .
(1) க - மணம். ெசய ெசய - ஜய ஜய. அாி - தி மால். ம்பி - யாைன.
(2) திாி ரம் - ப் ரங்கள்; விண்ணிேலதிாிகின்ற ரங்க மாம். அைள நவநீதம் தயி ம் ெவண்ெண ம். ம
- ம தமரம். நந்தேகாபர் - கி ஷ்ணர். விண் எறி சூாியைன மைறக்க விண்ணிேல எறிந்த. திகிாி - சுதர்சனெமன்ற சக்கரம். விண் விஷ் .
(3) இகல் - ேபார்ெசய்த. சம்பராாி - மன்மதன். மாேமதி தைலமிைச - மகிஷாசுரன்
தைலயின் ேமல். ேவதாளி - மாகாளி. கைல மகள், அமரர்கள், ேவதாளி சரணமலர்
ைணேய.
(4) அளி - வண் கள். நைற - ேதன். அைலமிைசதனில்வ ம் சிவகும்பநாதர் - பிரளய
ெவள்ளத்தின் விைசயினால் அ த் க் ெகாண் வரப்பட்ட அ த கும்பத்தில்
உற்பவித்த சிவெப மான். கமல மடந்ைத மா ேநர் - ல
மி என்ற ெபண்ைண
ெயாத்த; மா - அழகுமாம். கைறவிடதரன் - கைறயாகிய விடத்ைத யணிந்த
சிவெப மான். சு தி - ேவதம். மைறயவன் - பிரமன். ெவயிலவன் - சூாியன். கு பிரகஸ்பதி.
----------8 மங்களம்.
ராகம்: பந் வராளி
மங்களம் கும்ப ங்க க்கு மங்களம்.
(1) மங்களங் கும்ப ங்க க்குந் திங்களணி ேவணியர்க்கும்
ெபாங்கரவப் சுரர்க்கும் மங்ைக நாயகி பக்த க்கும் (மங்)
(2) இம ர கண்டனர்க்கும் அமேரச வந்திதர்க்கும்
கமலாசன சிதர்க்கும் அ த ங் ேகச க்கும் (மங்)
(3) சர்வஜன ரட்சகர்க்கும் பர்வத ரபாணிக்கும்
மறிம ேவந் ங்கும்பத் திாிேகாண நாத க்கும் (மங்)
(4) விடமயில் கண்ட க்குங் கடம்பவ ேனச க்கும்
நடம் ாி பாதர் தி க் குடந்ைதக் கும்ேபச க்கும். (மங்)
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(குறிப் ைர.)
(1) இம ர கண்டனர் - யமைன ம், ப் ரங்கைள ம் கண் த்தவர்; யம ைடய
உடைலக் கண் த்தவர். அமேரச வந்திதர்- இந்திரனால் வணங்கப்ெபற்றவர்.
கமலாசனர் - நான் கன்.
(2) பர்வத ரபாணி - ேம மைலயாகிய வில்ைலக் ைகயிேல உைடயவர். மறி மான். (3) அயில் - உண் ம். கடம்ப வன ஈசர்; கடம்பவனம் - ம ைர.
--------------9
அ சீர்க்கழிெந ல

ஆசிாிய வி த்தம்

நதிமதிச் சைடயார் கும்ப நாதனார் குறவஞ் சிக்குத்
திதிய ள் ாிவெலன்னாத் திகழக மகிழ்ந் ேபாற்றித்
திெச ம யார்க் கன் சுரந்த ள் குடந்ைத ேமவிக்
கதிநித த
க்கட் கணபதி ேதான்றி னாேர.

(9)

(குறிப் ைர.) திதி = ஸ்திதி - நிைலேப .
-----------------10
ராகம் : மத்திமாவதி
பல்லவி
10. சத்திக் கணபதி வந்தார்--நிர்த்தனமி
சத்திக் கணபதி வந்தார்.
அ

பல்லவி
சித்தர் னிவர் ேபாற் ந் ேதவர் குடந்ைத நாட் ற்
சிந் ர ெம திய தந்தி க டேன
திந்திமி திந்திமி திங்கணத்ேதாெமன் (சத்தி)
சரணம்
ேதவர் சுரர் ன்னேவ - தகணங்கள்
ெசய ெசய ெசய ெவன்னேவ
வின் மனிதர் ன்னப் பாவினிைசகள் மன்னப்
ெபாங்கர வம் ைன சங்கரர் தந்த ள்
ஐங்கர னிங்கித மங்கள மாகேவ (சத்தி)
ம்
நாரதர் பாடேவ - ேதவர்கேடவ
ந் மி யிைசேயா டாடேவ
அம் வி ேளார்ெகாண் டாட அன்பர்க ளானந்த நீட

(10.1)

13
அத்தி கத் ய ெராற்ைற ம ப் ைட
உத்தம ரற் த நித்த நடத்ெதா (சத்தி)

(10.2)

உச்சியின் மகுடஞ் சூ ேய - வல்லைபெய ம்
உத்தமப் ெபண்ெணா கூ ேய
இச்ைச டன்றைன நா நச்சி மன்பைரத் ேத
இன்ப மளித் யர் தன்பத த்தியில்
அன் ட ய்த்தி ெசம்ெபான் மலர்ப்பத (சத்தி)

(10.3)

(குறிப் ைர.) நிர்த்த கணபதி: “கணபதியானவர் தாண்டவம் லாசியம், நாட் யம்,
நி த்தம், நடனம் என ஐந் வைக ெசய் அவற்ைறத் தாம் ஆ ச் சிவெப மானால்
நி த்த கணபதி என் ம் சிறப் த் தி நாமம் ெபற்றார்” (பரத ேசனா. சூ. 43, உைர).
குடந்ைத நா --ெபாிேயார் வா ம் ஊைர நா என்றல் பைழய வழக்கு. சிந் ரம்குங்குமம். (1) வின்லகில். (2) ேதவர்கள் ஆடேவ எனக்கூட் க. அம் வி லகம். (3) வல்லைபேயா கூ ய விநாயகர்-வல்லப விநாயகர்; இவர் இத்தல ர்த்தி
க ள் ஒ வர். நச்சி ம் - வி ம்பி ம்.
.------------------11 கட் யக்காரன் வ ைக
வி த்தம்
நைகத்
ப் ரத்ைத ெவன்ற
நாதர்கும் ேபசர் நாட் ற்
சுகத்திைனப் பயிற் ஞ் ெசஞ்ெசால்
சுரதேமா கினியார் வாசல்
மகத் வஞ் கூற நந்தி
வாகனாங் கட் யக் காரன்
திைகக்கெவண் ணீ
சிச்
ெசயஞ்ெசய ெமனவந் தாேன.

(11)

(குறிப் ைர.) சுகத்திைனப் பயிற் ம்-கிளிக்குப் ேபச்சினிைமையக்
கற் க்ெகா க்கும். நந்திவாகன் ஆம் கட் யக்காரன்-நந்தி என் ம் அழகுள்ளவனாகிய
கட் யக்காரன்.
--------------12
ராகம்: பந் வராளி
பல்லவி
12. ைகதனி ெலாற்ைறப் பிரம்ெப த் க்
கட் யக்கார ம் வந்தாேன.
அ

பல்லவி

14

கிடதக ெதய்ெதய் தாிகி திமிதக
கிடதாி தாிகி திங்கிண ேதாெமன்

(ைகதனில்)

சரணம்
(1) மார்பினிற் சவ்வா ப் பட்ைட
வாங்கிய பாங்குஞ் சுங்கு மாைல ம்
தீ க தித்தின நாம ேதாட
தித்திமி தித்திமி திங்கிண ேதாெமன் (ைகதனில்)

(12.1)

(2) காவிச் சல்லடந் ெதாட் க்
கச்ைச யி க்கிக் குச்சம தாட
டீவிக தனச ாிய ன சூ சு
ங்கு டங்குதா ததிங்கிண ேதாெமன்

(ைகதனில்)

(12.2)

(ைகதனில்)

(12.3)

(3) மங்ைக பாகர் குடந்ைத
வாசர் கும்ேபசர் நாட் ல்
ரங்குக ெசகன் ேமாகினி
வாச னணி ெதாங்கத்
ெதாங்கத் ேதாத திங்கிண ேதாெமன்
---------13 ெசகன் ேமாகினி வ ைக
அகவல்
ராகம் : ஆரபி

ஆரணன் ைகவந் தைமந்த ெபண்ண திற்
கார்ண வ வாய்க் கமலெமன் ெபாகுட் ற்
ெசந்தி மகேளா திேலாத்த்ைமப் ெபண்ேணா
சுந்தர வனங்கன் ேதாைகேயா கடல்வாய்
அ தேமா சுகேமா ஆைசயின் க ம்ேபா

5

சு கேவள் ைரஎனத் ேதான்றிவிண் ணார்ந்த
ப வநீர் கிைலப் பசிய ைசவலத்ைதக்
குைரகடற் கைரயிற் ெகாழித்த ெதள் ளறைலக்
காாி ட் கற்பகக் காட் ைன பழிக்கும்
சூாிைகக் கைமயாச் சூழிைகக் குழலாள்;

10

ெப கிய ன்றாம் பிைறத் தி
தலாள் ;
ெபா தைக வா ைறப்
வெவஞ் சிைலயாள்;
ங்குமிழ் நாசி த்திலம் ைவத்
வாங்குெபான்
சல் வள்ைளவார் காதாள்;

15
ெநய்த்தைலத் த

வின் நீண்டகூ ரம்ைபச்

15

ெசய்யவள் ம
ந் ேதன் ளிக் கமலம்
நஞ்ச ைத ெவன் நளினங்கைள ெவகுண் நமன்
அஞ்சிட ெவதிர்ந் குைறநா யிகல
சுரந்த ள் ெகாண் சுழன் சினந்
பரந் தரங்க ெமனப்பாய்ந்
ள்ளி

20

மான்மறி வனம் குத மாவ வகிர்ந்தெதன
மீைன விைலெகாண்ட ேவல்மதர் விழியாள்;
உைடெபறா ைலயி
குெசம் பதத்திற்
கைடந்தகண் ணா க் கேபாலெமய் யழகி;
ெசம்பவ ளத்ைதச் சி ேகாைவக் கனிைய

25

அம் யச் ெசவ்வாய் அதரெமன் மலராள்;
ந்ைத நித்திலத்ைத ல்ைலயி ன ம்ைப
வி ம் மா தைளயின் வித்ெத நைகயாள்;
திைரகடற் சங்குஞ் ெசழித்த ங் க கும்
கு கி நான்குங் கு
கந்தரத்தாள்;

30

காம்பிைணத் ேதாளாள் காந்தள் ெசங்கமலப்
ம்
ைண ெபா
ெசங் கரத்தாள்;
க ெகனக் குறித் க் கண் த் ச் சுழித் த்
தி ெமனப் ைடத் த் திரண்
ண் ெட ந்
பாக்ெகனப் ப த் ப் ப வமா தைளயின்

35

ஆக்ெகன வனசத் த ம்ெபனக் கதிர்த் ச்
சிக்ெகனப் ப த்த திைணப்ெபாற் ெசப்ெபனச்சினத்த
ைகக்கட் களிற் ெவற்றி மத்தகப்
ெபா ப்ைப மிக்ெகன ெந ங்கி
ரம்
கைளநிைறந் தளிெபா ந் தைலெந ங் கவ ம்

40

இைளஞர்விழி யம் ய ெமழில்களப குங்கும ம்
நளின
ெவண்டரள நவமணி மளிெப க
நாெளா வண்ண ம் ெபா ெதா ேமனி ம்
ேவள்மகு டத்தின் மிகவளர் ைலயாள்;
தடத்த கு நின் தளிர்த் த் தைழக்கும்

45

வடத்திைலைய ெவன்ற வயிறாள்;
ைமயெமன்
ன்ம ம ைமதடவி மாமலேரான்
ெசய்ய கரத்தாற் ெறாித்தெதன
எள்ெளான்றி ற்ேறான் ெற ம்ைமத் தைலகீழாய்த்
தள் ங் க ேராம தாைரயாள்,

50

16
எழி
சிகரத் திைடயில்ேவ ந்திச்
சுழியள வறியத் ெதா ேராம சரத்தாள்;
மின் ற்
ைய விசும்பிைன யனங்கன்
கன்னியர் மனத்ைதக் கற்ேறார்க்கு ேலாபர்
வாய்வ ஞ் ெசால்ைல வல் யங் ெகா ையத்

55

தாய்வயிற் றி ந் தைலச்சுைம ேயந்தி
நைடதனிற் ேறய்ந் நற் கில் ைனந்
இைடயிைல ண்ெடன் றி ந்த ங் ெகாம் ம்
உ ெபாறி யரவவமணி
ைளெபா திகிாி மதனரசு
லவர்பத மி கத ெபா
திரள் ண்

60

இைண ைட நிைறந்
........
........
. . . . . . . .;
ணிதைன யாைனத்

[. . . . .

திக்ைக ந்

ெபாற்சில்ைலக்

65

காணின் மயக்குங் ெகண்ைடக் கா னாள்;
கைணக்கால் திரண் ரண் கண்ேபாற் சிறந்த
பைணதரா ெசன் ம் பரட் னாள்;
ைமயா மத ற் ெபாத்தக மாைம
ெகனச் சிவந்த ளாியம் பதத்தாள்;

70

குளிர்மதி கத்தாள் கும்பேகா ணத்தில்
தளிர்பயில் ேசாைலத் தா
ந் ெதன்றற்
காவிாித் ைறயிற் காசிபர் ம விற்
விாித் ெதா ங்கப்
நீ ரா
நைன கில் கைளந் நற் கில் ைனந்

75

பனிமல்ர்க் காவிற் பாைவயர் சூழத்
தி
க த ற் றி நீ றணிந்
ம
சிந் ர ைமவிழிக் ெக திச்
சூழிைக ெகாண்ைடச் சுாிகுழற் பின்னல்
தாழ்விலா ல்ைல சண்பக மணிந்

80

கற் ர ெவள்ளிைல க குநீ றல்
அற் த ெமனவந் தணங்குகள் வணங்கப்
பசுங்கிளி சர்வா பரண ஷிைதயாய்
அைசந்தைசந் ெதழில்ேச ரந்திெவண்ணி லவில்
நித்திலங் ெகாழிக்கு நிைறநீர்த் தடமாம்

85

ெபாற்றா மைரப் ம் ெபாய்ைகேமற் றத்

17
நின்றனள் குடபால் நிைறந்த ங் ெகான்ைற
மன்றலந் ம்ைப மாைலேசர் மார் ம்
காள கண்ட ங் கண்ெணா
ன் ம்
ேதாளி நான்குந் ள் மான் கர ம்

90

மங்ைகநா யகியார் வளர்வாம பாக ம்
திங்கள்ேசர் அம்
ச் ெசஞ்சடா டவி ம்
குளிர்மதிச் சைடயார் கும்ப ங் ேகசர்
விளங்கிய தவள விைடேமற் பவனி
கைடவிழி ேநாக்கிக் கண்டன ளன்ேற

95

பைடமத ைனந் பாணத்தி ெலான்ைறத்
ேதாய்ந்திள ைலயிற் சு க்ெகனத் ெதறிப்பப்
பாய்ந் பின்
வப் பைதபைதத் திட் க்
கும்ப நாதர் குலெதய்வ ெமன்ெறன்றம்ெபான்
ேமகைல ேசார்ந்தாவி ேசார்ந்
கிச்

100

ேசயிைழ யன்ன ெசகன்ேமா கினிப்ெபண்
மாயமின்
வாய் வந் ேதான் றினேள.
(குறிப் ைர) (1) ஆரணன் - நான் கன். ைகவந் - ேதர்ச்சியைடந் .
(4) அநங்கன் ேதாைக - ரதி. (6) ேவள் ைர என.*
(7-70) ெசகன்ேமாகினியின் ேகசாதிபாத வ ணைன.
(7) கில் - ேமகம். ைசவலம் - ெகா ப்பாசி. (8) அறல் - க மணல்.
(10) சூழிைக - ஓர் அணி. (13) குமிழ் - குமிழம் . த்திலம் - எள்ளின் .
(14) வாங்கு - வைளந்த. வள்ைள - வள்ைளத்தண் . (15) த வின் - வில் ன்.
(18) இகல - பைகக்க.(20) தரங்கம் - அைல.
(24) கேபாலம் - கன்னம். (26)என் - என் கூ ம்.
(27)
ந் - மயி றகின் கு த்தின் அ . நித்திலம் - த் .
(30)கு கு இ . . . . . கந்தரத்தாள் - எட் ப் ள்ெளா
ம் அைமந்த
கண்டத்ைத ைடயவள்.
(36) வனசத் அ ம் - தாமைரெமாட் . (38-9)மத்தகப்ெபா ப் - மத்தகங்களாகிய
மைல.
(49) ல் ேதான் எ ம்ைப. (53) மின் ல் - மின்னைல ம் ைல ம்.
உ க்ைக.
(55) வாய்வ ம்ெசால் - இல்ைலெயன்ப . (81) ெவள்ளிைல -ெவற்றிைல.
க குநீ றல் - பாக்கு.
(87) குடபால் - ேமற்கில். (94) தவளவிைட - ெவண்ணிற ள்ள காைள.
(100)ேமகைல -எண்ேகாைவமணி; இைடயிலணி ம் ஓர் அணிவிேசடம்.
-----------------14
வி த்தம்.

18
தண்ணறவ மலர்ச்ேசாைலத் தி க்குடந்ைதக்
கும்ேபசர் தரணி மீதில்
விண்ணவர்பண் ணவர் தித் நண்ணவிைட
ேமற்பவனி ேமவக் கண்
கண்ணளவி நன்றிமன வளவினளப்
பாியெப ங் காதல் ெகாண்ட
வண்ண ைலச் ெசகன்ேமாகி னிப்ெபண்மத
ன மயங்க வ கின்றாேள.

(14)

(குறிப் ைர.) பண்ணவர் -பண்ைண ைடயவர்; பண் - இைச; பாட் .
--------------------15
ராகம்: ெசௗராஷ்டரம்
பல்லவி
வந்தாைளயா ெசகன்ேமாகினிப்ெபண்
வந்தாைளயா.
அ

பல்லவி
வந்தனள்நிைற ெசலச சந்திர சடாடவிச்
சுந்தர ராதி குடந்ைதக்கும் ேபசர் ன்
அந்த க வரவிந்தேலாசன மந்தகாச ெஜந் ாீதின (வந்தா)

(1) அைலக்குளைசந் தைசந் நிைலக்ெகாள் கட ண்மிக
நலக்குடந்ைதயிற் கும்பநாதர் நன்னாட் னில்
த க்கு ெசக்குலேதா ப கு சூ லேதா
கலகலம சுன சி கல ெகா கி (வந்தா)

(15.1)

(2) அப்பரவணிேவணி ப் ரதகனர்
ஒப்பிலாதமணி தற்பரர் நாட் னில்
உப் சு குப்பிய ெகாப்ப ெகாப் ல
நிப்ப கப்பின ராஜ வதன (வந்தா)

(15.2)

(3) மங்ைகேயார் பங்கினர் ெபாங்கரவம் ைன
சங்கரர்சிவ கும்ப ங்கர் நன்னாட் னில்
இங்கித
கல அங்கன ம லேதா
சிங்கார க பங்கா ெபாம்ம (வந்தா)

(15.3)

(குறிப் ைர.) நிைரெசால் - இனிைமநிைறந்த ெசாற்கைள ைடய. சடாடவி= சடா
அடவி -சைடக்கா . அந்த க - அழகுடன். ெசந் ாீதின - ெபா ந்தியாீதியில்.
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(2) ெசக்குலேதா - கன்னங்க டன். ப கு சூ லேதா - ேபசும் பார்ைவேயா .
கலகலம சுன - கலகலப்ேபா கூ ய மனத்தினால். சி கல ெகா கி கிளிையப்ேபால் ேபசுகிறவள்.
(3) அப் அர ; அப் - நீர், கங்ைக என்றப . உப் - உப்பி ள்ள. குப்பிய ெகாப்ப
ெகாப் ல -ராக்க ைய யணிந்த ேமலான ெகாண்ைடயில், நிப்ப கப்பின தகுதிெபா ந்திய
(4) இங்கித. . . . .ெபாம்ம; கல - இ க்கிற; அங்கன ம லேதா - ெபண்மணிக டன்.
சிங்கார க - அழகுடன். பங்கா ெபாம்ம - ெபாற்பாைவ.
----------------16 ெசகன் ேமாகினி

தித்தல்

வி த்தம்
பவளேம னியிற்கவள களிற் ாியார்
தி க்குடந்ைதப் பதியின் ேம
திவளணிேசர் ெகாங்ைகமங்ைக பங்கெரங்கள்
கும்ப ங்கர் தி
திக்கண்
தவளவிைட ேமற்பவனி கண் மயல்
ெகாண் மலர்த் ைதய ெலன்னத்
வ மிைடச் ெசகன்ேமாகி னிப்ெபண்க
கிமிகத் திக்கின்றாேள.
--------------------

(16)

17
ராகம்: நீலாம் ாி
(1) மந்தாகினிச் சைடயின் மந்தாைர திகழ்ெகான்ைற
அந்தாரணி ெமங்க ளானந்தனடன கும்பநாதா - மிக
ெநாந்தார்க்ெகல்லா மனதிற் சந்தாபந்தீர்க்குமர
விந்தப்ெபாற்சரணா ேவத ெசா ப – கும்பநாதா

(17.1)

(2) சீறார்ந் மாதவள ேவேறறி திவ ம்
சீறாடரவமணிச் ெசஞ்சைடப் னிதா - கும்பநாதா
மாறாத ெசல்வப் ெப ம்ேபறான் தி க்குடந்ைதச்
சீறாத கசந்திர சின்மய பா - கும்பநாதா.

(17.2)

(குறிப் ைர.) நீறார்ந் - வி தி சி; ஏ
சீ கின்ற ஆ ம் பாம் .
-----------------------

ஏறி - காைளயில் ஏறி; சீ

18
வி த்தம்
மதிதவெழான் ப நிைலேகா ரக்குடந்ைதக்

ஆ

ஆரவம் -

20
கரசுத ைமய லாேல
பதிமயங்கி நிைலகலங்கி வைள றந்
கைலமறந் பாிந் சித்தத்
தித ேமா கினிக்ெகதிேர மதேவடன்
பைடவகுப்ைபத் ெதாகுத்
ன்ேன
சதிெசய்வசந் தத்தைலவன் குயிற்காளத்
டன்சமர்க்குஞ் சந்தித் தாேன

(18)

(குறிப் ைர.) குடந்ைதக்கு அரசு. பதி - இடம். கைல - ஆைட. காதல் ேவட்ைக
------------------19
(1) குயில்கூவ ேவேனெனன் ெகாம்பிற்றளிர் தைழக்கும்
மயில்ேதாைக ையச்சு ட் ம் வசந்த காலம்
(2) மலாிதழ்க் கதவைடத் வாிவண் றங்கும்ெபாய்ைக
அலர்ேகா கனகங்குவி மந்திக் காலம்
(3) ெப ம்பாக் கியஞ்ெசய்த ேபாகள்ெபண்ணா ங் கூ க்கூ
இரவிற்கண் கமலம் மலர்ந்தி க்குங் காலம்
(4) இக்காலமாய்க் கசக்கு ெதன்காலப்
பிைழநா திக்ேகார் கழ் கும்ேபசர் சினந்த காலம்.
(குறிப் ைர.) (4) இக்கு - க ம் . ஆலம் - விஷம்
----------------20 காதல் ேவட்ைக
வி த்தம்
காைளவா ைளகளாைளப் பாய்ந் விைச
ெகாண்ெட ந் கதித்த கப்
பாைளகீ றியபழனத் தி க்குடந்ைதக்
கும்ப ங்கர் பவனி ேநாக்கும்
வாைளேய ெபா தவிழிச் சுரதேமா
கினிக்ெகதிேர வந் ெபால்லாத்
ேதைளேய நிகரான கைணக்காமன்
ங்க ப் ச் சிைலெகாண்டாேன.
(குறிப் ைர.) காைள வாைள க ப் ச்சிைல - க ம் வில்
--------------21
ராகம்:

ர ள்ள வாைளமீன்.

(20)
கம் - க க மரம்.

21
பல்லவி
அடடா மன்மதப்பயேல
அ

ன்னிைன ெவன்ன - என்னேசதி?

பல்லவி
அடடா கும்ப ங்ேகச ரேதா வாரார் மலரம்ைபத்
ெதாடடா க ப் வில்ைல எடடா இனிேமற் பார்ப்ேபாம் (அடடா)
சரணங்கள்

(1) கைணக்ெகன விழிக்கைண ங் க ப் வில் க்குப்
வம்
இைணக்கிைண ெதன்றற்ேறர்க்கு என்னல்குல் ேதாி க்கு (அடடா)
(2) அம்
க் குைடக்ெகன்றன் அளகேமக ண் ன்றன்
ம்மதக் கங்குலாைனக்ெகன் ைலயாைன ெரண்
க்கு (அடடா)
(3)வண் நா க் ெகன்ேமனி மலர்ச்சண்பக ண் ன்றன்
ெவண் ைரக் கட க்ெகன்றன் விரகாக்கினியி க்கு (அடடா)
(கு - ைர.) (2) அளகேமகம் - கூந்தலாகிய ேமகம். கங்குல் ஆைன - இரவாகிய
யாைன. (3) மன்மதன் வில் க்கு வண் நாண்.
-----------------22
வி த்தம்
நலேவைளப் ெபா த்த ைளக் ெகா த்
உலகியற்ைக நடத்தல் ேவண் க்
குலமா க் கிட த ங் கும்ப ங்கர்
எனக்க ைளக் ெகா ப்பா ாிப்ேபா
சலேம மிைலெயனக்கு னக்குமிஃ
தறியா சமர்ெசய் கின்றாய்
நிலேவெயன் னிலவரத்ைத நிைனயாதிங்
ேகன்வாராய் நில்ெலன் பாேள.

ன்ேபால்

(குறிப் ைர.) சலம் - தீராக் ேகாபம். நிலவரம் - நிைலைம.
--------------------23
ராகம்:
பல்லவி
நிலேவ யிங்ேகன் வாராய் என் நிலவரமறியாமல்?

(22)

22
அ

பல்லவி

வலவர கும்பெகாணத்தில் வ ங்கும்பநாதர்
என்ைனப் ேபதகஞ்ெசய்வேரா! (நிலேவ)
சரணங்கள்
(1) ஆளனில்லா வாச ேல வந் வந்
தைசைவப் பார்க்கிறாய் நிலேவ
சாளர வாசனிைலக் கண்ணா ைவத் ன்றன்ைனப்
பி த்தைடத் த் த ெகாண்ட க்கப் ேபாேறன் (நிலேவ)
(2) மின்ேனாிைட மங்ைக பாகர்
பி த்தி க்கி ேவணியிற் கட் ண்ட நிலேவ
ன் கு சாபத்திற்குைறந்தமதிேய க
மதிையக்
ெகாண் ன்ைன ைனபங்கஞ்ெசய்யப்ேபாேறன் (நிலேவ)
(3) ததியறிந் ன்ைன ெய த் வி ங்கெவா
சைடப்பாம்பி க்குெதன் றைலேமேல
அ வல்லாமற் கும்பநாத மேகச ன்ைன
அன் ேதய்த்த பாதா ரவிந்தமி க்கு ேபா (நிலேவ)
(குறிப் ைர.) கு சாபம் என்ற பிரகஸ்பதி சந்திர க்குத் ேதய்ந் ேபாம்ப
இட்டசாபத்ைத. உன்ைன அன் ேதய்த்த; அன் - தக்ஷன்யாகம் ெசய்தநாள். ததி சமயம்.
-------------24
ெவண்பா
ஞானஞ் சனகர் த னால்வர்க் களித்தாிய
ேமானந் த குடந்ைத ர்த்திெயனக் - கான
நனியா ர ள் ாிவர் நன்குேபார் ெசய்ய
இனிநீவா வாெதன்ற ேல.
(குறிப் ைர.) ேமானந்த
ர்த்தி - ெமௗனநிைல ேமற்ெகாண்ட தக்ஷிணா
எனக்கான - எனக்கு வி ப்ப ள்ள.
-------------25
ராகம்: சங்கராபரணம்
பல்லவி
வாவாெதன்றேல வந் பார் நீ மனவஞ்சக மில்லாமல்

(24)
ர்த்தி.
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அ

பல்லவி

ேதவர் பர ங் கும்பநாதர் வ வார் ேபார்ெசய்ய
நீவந்தா ெமா ைக பார்க்கலாங்கிட்ட (வாவா)
சரணங்கள்
(1) நளினபங்ேக கத்தடத்ைதவைள த்ெத ந்
ராத்திாி வ ந்ெதன்றற் காற்ேற கைலெபா
பளித மின்னைலக்கண் பயந்திைடயிற் ப ங்கிப்
படத்ைத விாித் ப் பாம் பசித்தி க்கு கிட்ட ( வாவா)
(2) இயற்ைகக் குணத்ைதவிட் ச் ெசயற்ைகக் குணத்ைதக் ெகாண்
ெடைனச் சீறிப்பா ம்
த்ெதன்றேல
மயக்கேமா ெவன்ன ன்றன் மதிேயா வாசற்கதைவ
வந் ேமாதாேத ைலமைல டன் மற்ெபா த (வாவா)
(குறிப் ைர.) (1) நளின பங்ேக கம் - தாமைர ; ஒ ெபா ட் பன்ெமாழி. தடம் குளம். கைலெபா
- ைடைவ ேபார் ெசய்யப்ெபற் . இைடயில் - அைரயில். (2)
த்ெதன்றல் யாகிய ெதன்றல் ; "ெதன்றற்
ேய" (கம்ப க மனம். 7 .)
மற்ெபா த - மல் த்தம் ெசய்ய.
--------------------26
வி த்தம்
ேகாலமணிக் குடந்ைதக் கும்ப ங்க நாதைரக்கண்
ேடலமயல் ெகாண்ட விரதெமாழி ேமாகினியார்
சாலெவைனத் ேதற் ஞ் சகிதைனக்கா ேணெனனத்தன்
சீல மறந் தியங்கி மயங்குவேள.

(26)

(குறிப் ைர) ேகாலம் - அழகு. ஏல - ஏற் க்ெகாள்ளேவண் . இரதெமாழி - ரஸ ள்ள
வார்த்ைதகைளப்ேபசும் ; சகி - ேதாழி.
------------------27
ராகம் : ைபரவி
பல்லவி
வந்தாளில்ைலேய என்சகி வர்
அ

த்தமறியாேள பழிகாாி (வந்தா)

பல்லவி

ெசந்தாமைர மலரயன் பணிபாதர்

24
ெதன்றி க்குடந்ைதயிற்கும்பநாதர்க்ெகன்ைமயல்ெசால்ல(வந்தா)
சரணங்கள்
(1) மதிமயக்கத்தி ேலேதா ெபண் த்தி யாேல
மைலவி ந் தா ெமன்றன் றைலேய தாங்குெமன்
எதிாிக்கிைளக்க லாகா ெதன்றல்ேலா மன்மதைன
ஏய்க்கலா ெமன் நான் வாய்க்க வஞ் ெசான்ேனன் (வந்தா)

(27.1)

(2)
ைடபரந்த ைலேமற் பசைல த் விம்மிப்
ேபாகாத யிர்ெகாண்
லம்பிநின்ேறன் அனங்கன்
பைடயிற் கலக்கத்திெலன் பாங்கிையக் காணாமற்
பார்த்த கங்கெளல்லாம் ேவற்
க மாகுேத (வந்தா)

(27.2)

(3)
மாறிநின்றா ஞ் ெசம்ெபாற் பாதரான மங்ைக
மடந்ைத பாகர்தி க் குடந்ைத ேம ெமங்கள்
சீறர வணிகும்ப நாதர்வந்தா ெரன்
ேத தைலச் ெசால்ல ம் ேவெறா வைரக் காேணன் (வந்தா)

(27.3)

(குறிப் ைர.) (1) வாய்க்க வம் = கர்வெமாழிகள்.
--------------------28 சகி வ ைக
வி த்தம்
அத்தர்பாி சுத்தர்தமக் காளான
பத்த ளத் தன் கூ ம்
நித்தர்பித்தர் மங்ைகபங்கர் கும்ப ங்கர்
தி க்குடந்ைத நிமலர் நாட் ற்
சித்தமயங் கியசுரத ேமாகினியார்
குைறயைனத் ந் தீர்க்க நாேன
சுத்தமதி கிெயன் சகிெயா த்தி
க குெலனத் ேதான்றி னாேள.
(குறிப் ைர.) கூ ம் - மிகும். சுரதம் - ேபாகம்.
----------------29
பல்லவி
ெசகன்ேமாகினிக்கன்பான சகிவந்தாைளயா

(28)

25
அ

பல்லவி

கிலார் மலர்க்கா வளம்பதிகுட
க்கினில் வ ெமங்கள் க்கணர் நாட் னில் (ெசகன்)
சரணங்கள்
(1)
கனகச்ெசஞ்சிலம் ெகாஞ்ச இ கைடக்
கண்ம ட் ற்கைணக் காம மஞ்ச
அனநைடதனி ெலாயின் மிஞ்ச-மிக
ஆைச ெகாண்ட மடவார் வந் ெகஞ்ச (ெசகன்)

(29.1)

(2)
விைலக்கிளிேஞார் மனைத வாங்கிக் குழல்
ரச் ெசா கிற் ெசா கிய ைரப்பாங்கி
சிைலக் காமைனச் சினந்ேதாங்கிக்-கூட் ச்
ேசர்த் ப் பிாிக்கெரண் ந் ெதாிந்த சித்திராங்கி (ெசகன்)

(29.2)

(3)
குைற ள்ேளார் மனத்ைதத் ேதற்றி-ஆதி
கும்ப ங்ேகசர் பதத்ைதப் ேபாற்றிச்
சிைறயளி நாணைன மாற்றிப்வம்
சின்ன வயதினில் நல்ல சிேநகசம் ஆற்றி (ெசகன்)

(29.3)

(குறிப் ைர.) கில் ஆர் - ேமகங்கள் நிைறந்த. மலர்க்கா - ஞ்ேசாைல. கைண அம் . சிைற அளி நாணன் - சிறகுக ைடய வண் கைள வில் ன் நாணாகப்ெபற்ற
மன்மதன்.
வம் - ஆதியில். சிேநகசம் - நட் .
-----------------------30 தைலவி கூற்
கட்டைளக் க த் ைற
காரா ஞ் ெசாைலக் குடந்ைதக்கும் ேபசைரக் கண் மனத்
தாராத காத னான்மத னான்மதி யாற்ெறன்றலால்
தீரா வி ம்ைப ற் ேற யர் ேவற்ெகா ெசய்திெசால்ல
வாரா தி ந்தெதன் வல்விைன காண்சகி மாதரேச.
(குறிப் ைர.) இ ம்ைப ------------------------31
ராகம்:

ன்பம். சகிமாதரசு வாராதி ந்த

(30)
என் வல்விைன காண்.

26
(1) வ வாய் வ வாய் என் வழிபார்த் ப் பார்த்ெதன
ெத வினின் நின்றைலந்ேதன சகிேய
(2) ஒ தாய்க் ெகா ெபண் பிறந்தைலந் ேத
தி
ள மிரங்காத ேதேதா சகிேய

ன்

(3) மிளகுபத மாகு ன்ேன க குெபா யாகுெமன்
ள ெசான்னைதச் ெசால்லெவாண் ணாேதா சகிேய
(4) குளிர்மதிச் சைடயாளர் கும்ப ங் ேகசர்வரக்
களவிற்குறி ெசால்வாைரக் காேணன் சகிேய.
-------------32

சகி இரங்கல்

வி த்தம்
ஆலமிடற் றரன்குடந்ைதப் பதிக்கண் ேம ம்
அன் மிகு சகி ெமனக் கரசி யான
ேசல்ெபா ங்கட் ெசகன்ேமாகி னிப்ெப
ன்றன்
றி ப்பவனி ேநாக்கிமிகு வி ப்ப மாகிப்
பாலன ங் கசந் டலம் பசந் வா ப்
பைடமதனால் வ ந் வைளப் பா காப்பாய்
மால்விைடேமற் பவனிவ மரேச ெயன்
வாழ்த் வாள் பணிந்ெததிர்நின் ேறத் வாேள.

(32)

(குறிப் ைர.) பால் அன ம் கசந் ; அனம் - அன்னம். மால்விைட - ெபாியகாைள;
தி மாலாகிய காைள எனி ம் ஆம்; தி மால் சிவெப மாைன இடபவாகனமாக
இ ந் சுமந்தாெரன்ப வரலா .
------------------33
ராகம்: பந் வராளி
(1) விைடேமற் பவனிவ ங் கும்பநாதா-ைக ம்
ெமய் ம் மரந் ன்ைக வசமானாள் கும்பநாதா
மடமாதெரல்லாங் காணக் கும்பநாதா - ைகயில்
வாிவைள ைனகைல மதிபறி ேபாேமா கும்பநாதா

(33.1)

(2) எல்ேலார்க்கும் எ த்ெதான்ேறா கும்பநாதா - இந்த
ஏைழதைலக்கு ெள த்ெதன் ேவேறா கும்பநாதா
நல்ேலாாில் யாைர ைவதாள் கும்பநாதா - இந்த
நா கிைடக்க ந ப்பதர் ேபாேமா கும்பநாதா

(33.2)

(3) ஒ தாய்க் ெகா ெபண் பிறந்தாள் கும்பநாதா - இந்த

27
ஊர்பைகெயன் ெறா ேபர் வரலாேமா கும்பநாதா
தி நாள் பார்க்கவந்த விடத்திற் கும்பநாதா - க ப் ச்
சிைலமதப்ேபய் வந் தைல சுற்றலாேமா கும்பநாதா

(33.3)

(4) மதிேசர் ேவணிக குடந்ைதக் கும்பநாதா - உன்ைன
வந்தைன ெசய் வ ந் வார்க்காேணன் கும்பநாதா
ேமாகங் ெகாண்டா ளாதிக் கும்பநாதா - உலகிற்
ைவயர் கண் ைத நாவைளயாேரா கும்பநாதா.

(33.4)

(குறிப் ைர.) ைனகைல - அணிந்த ஆைட. மதி - த்தி. க ம் ச் சிைல - க ம் வில்.
-------------------34 சகியின் கூற்
கட்டைளக்க ப்பா
தடத்தி ேல ள்ளிச் ேசல்பாய்ந் தாமைரத்
தவிசி ேலயைசந் தா ங் குடந்ைதயிற்
குடத்தி ேலவளர்ந் ேதாங்குந்த்ாி யம்பகர்
கும்ப நாதர் ெகா த்த ளாைசக்ேக
சடத்தி ேலமல ரங்ைகக்குள் ேள கம்
தன்ைனப் பார்த் க் குறிெசால் குறத்தி ன்
இடத்தி ேலதய வாய்வ வாள் குறி
என்ன ேவ மினிக்ேகட்க லாகுேம.
(குறிப் ைர.) தடம் - குளம். த்ாியம்பகர் -----------------

(34)

க்கண்ணர். சடம் - உடல்.

35 குறத்தி வ ைக
அகவல்
தாமைரத் தவிசிற் ச
கன் பைடத்த
மியிற் சிறந்த ெபான்மைலக் க த்த
ெதன்றிைச விளங்குந் தி நாவற் றீவில்
ெவன்றிேசர் பரைவ ெவண் ைர சூழ்ந்த
பரதகண் டத்திற் பகர்ெபான்னி யாற்றங்

5

கைரதனின் ம தங் கலந்தநன் னிலத்தில்
நிலமகண் கமாய் நிைறந் விண் ணாடர்
உலெகனச் சிறந்த உயர்கும்ப ேகாணம்
தவச்சூத ைனமி சாரணர்க் குைரத்த
திவ மா ளிைகேசர் தி க்குடந் தா ாி

10

அன்னிய தலத்தி ல ம்பாவம் ெசய்யில்

28
தன்னிேல ண்ணிய தலத்தினிற் றீ ம்
ண்ணிய தலத்திற் ண்ட பாவங்கள்
கண்ணினாற் காணக் காசியிற் றீ ம்
ேச விற் காசியிற் ெசய்ெப ம் பாவம்

15

ேகாதிலாக் கும்ப ேகாணத்திற் றீ ம்
கும்பேகா ணத்திற் ெகா யதீ விைனகள்
கும்பப ேகாணமாம் குடந்ைதயிற் றீ ம்
ேம கபக வன்பிதா ெவந்தெவள் ெள ம்
வாய்த் ேதான் ம் ாிதி க் குடந்ைத

20

ேதான் பத தாைவத் ணித்தமா பாவம்
ன்றிரா வினிற்ேபாம் க்கணற் பா ல்
ேகாதமன் பசுைவக் ெகான்றெவம் பாவம்
ஆதியிற் றீ மாவணக் களாி
சுணங்ெகனத் திாிந்த சுவாகுகன் பாவம்

25

வணங்கிடத் ெதாைலந்த மணிமாடக் ேகாயில்
மாயப் பிரவஞ்ச மாையையத் தவிர்க்கும்
காயா ேராகணக் கட ண்மா நகரம்
ெபா மியங் கிரசு தல்வன்வந் திைறஞ்சக்
க திய க மங் ைககண்ட ேப ர்

30

அர காவிாிக் க த்தெதற் காகும்
சரசினின் ழ்கித் தவம் ாி ாிைச
ஏமமா னிவ னிலக்குமி ளசித்
தாமைன வணங்கித் தவம் ாி ங்கா
விறலாி ேய விமானம்வந் திறங்கும்

35

குைறவிலாச் ெசல்வக் குடந்ைத மாநகரம்
ேபாகிவந் திைறஞ்சும் னிதர் பாதாள
நாகீச சுரெம ம் நலங்ெகாள் தண்டைல
ெபய்
ம் மாாி ேபரா வாரச்
ைசவ ம் ெப கித் தைழத்த ள் கூடல்

40

வாைழபயில் ேசாைல ளி மாம ர நீள்பல
தாைழம தாமல்கு தாதகி ேமக கு
நந்தன வனங்களெப நந்திசி சண்பகெமா
லந்ைதவகுள் வஞ்சிநிைர யிஞ்சிபசு மஞ்சள்சுர
ன்ைனம நீழலடர் ெபான்னிய ேகம

45

ெதன்ைனமர ேமவயல்கள் ெசந்ெநல்வள ேமெப க
அகத்தி க் ேகார்நா ளா ல ண்
சுகத்தி
றாண் ெதாைலத்த ங் குடந்ைத

29
ேதசிக நான்மைற ேதர்தவ ைடயான்
காசிபன் ம ச்ேசர் கனங்ெகாள் காவிாி

50

குடவைள த்தங் ெகாழித்திடக் காலால்
மைடதள்ளப் பா ம் வற்றாக் காவிாி
அாிநதி ெபான்னி யாற்றினீர் ெப கி
இ
ற மாைல ெயனவ தவக்கைர
பன்னி வ டம் பகீரதி ெசய்த

55

கன்மேம தவிர்க்குங் கனங்ெகாள் காவிாி
ஆெறான் ப க்கு ம ம்பாவ நாசம்
மாறிடாத் ெதண்ணீர் மாமக வாவி
கீத நாதக் கின்னரர் கிளவி
ேவத பாராயணர் தியஞ் சாரல்

60

மணிநவ மதி மாட மாளிைக ம்
அணியணி நிைறந்த வாஸ்தான வாசல்
ப ந் தீபச் சுடெராளிச் ெசம்ெபாற்
ேகா ர மழகிய குடந்ைதமா நகாில்
ஐம்ெபாறி கலங்கு மாதிய லந்தணன்

65

இன் றக் குடத்தி ெல த்தைடத் யர்ந்த
ஆடகப் ெபா ப்பி லைடத்த ண் மாயா
ஆடல்ேசர் ேசாைலயி லைசந்தைசந் ெதழில்ேசர்
வற்றாத் ெதண்ணீர் மலர்வாைட சும்
ெபாற்றா மைரப் ம் ெபாய்ைகேமற் றத்திற்

70

ெப குநீர் வ ந்த பின்ெப
கட் ல்
ஒ குடந் தங்க ைமபாக ேவடன்
ைகக்கைண ெசம்ெபாற் கடத்திைனத் தகர்க்க
ெமய்ப்ெபா ள தம் ெவண்மதிக் கைலயாய்
நைனந்தி மணேல ஞான ர்த்தியாய்

75

அைனவ ந் திக்க வாதியாய் வந்ேதார்
பரந்தி ம தம் பள்ளத்திற் றங்கச்
சுரந்தெமய்ஞ் ஞானச் சுடர்ச்ேசாம நாதர்
கூற் வன் வணங்கக் குடதிைச வ ணன்
ேபாற்றிய பதத்தார் ர ன் ெறாித்தார்

80

மாந்தா தாப்ெபயர் மன்னவன் வணங்கும்
ேசர்ந்தார்க் க ள்ெசய் ெசம்ெபாற் பாதர்
சித்திரா ப வத் தி நா ளரசர்
த்தமிழ் வர்
சூட் ம் னிதர்
மடந்ைதேயார் பாகர் மகத்ேத ேர ம்

85

30

குடந்ைதயம் பதியார் குட க் க தர்
தி நீற் றழகர் சிரமா ைகயார்
அரவணி மிகுத்தா ர த ங் ேகசர்
ம மலர்த் ம்ைப மாைலேசர் யத்தார்
அ ள்ெபற நின்ற வாதிகும் ேபசர்

90

நடம் ாி பாதர் நதியணி சிரத்தார்
குடந்ைதயில் வந்தார் கும்ப ங் ேகசர்
மங்ைகச்சி ெந ய மாயவற் கிைளய
தங்ைகச்சி பாகத் தமர்ந்த கும்ேபசர்
கவன விைடேமற் கண் தல் ேகாயிற்

95

பவனி
வப் பார்த்தேமா கினியார்
மாமதி விளங்கும் வசந்தகா லத்திற்
காம ேவடன் கலக்கத்திற் சிக்கி
வைள ங் கைல மன ம் பறிேபாய்த்
ெதளிவிலா ழ ஞ் ெசகன்ேமா கினிையக்

100

கண்டனள் னவர் க ைணயால் வந்த
தண்டமிழ் ஞானம் தைழத்தெபாற் குறத்தி
பகத்தினிற் றண்ைட பாி ரஞ் சதங்ைக
மணிப் பாடகம் ெபான்மிஞ்சி யணிந்
இைடக்கிைட த் மிைசந்தெசம் பவள ம்

105

ெதா த்த தாழவடந் ேதாண்மாைல ைனந்
அரதன மிட் ைழத் தைமத்த வ
ம்
ற்றர வின்மணிப் ணணியழகும்
இைழயா யிரம்ெபான் நிைசந்தெபாற் கைல ம்
குைழயினிற் றந்த ெகாந்தள ேவாைல ம்

110

தின்ற பாக்கும் ேசல்வ விழி ம்
நின்ற நிைல நீறணி ெநற்றி ம்
அக்கு மணி மம் ய மணி ம்
வக்கா மணி மாமயிற் பீ
ம்
நகக் ேகாைவ ம் ைனக் காய்ச்சி ம்

115

பலமணிச் சங்கா பரண மணிந்
கமகெமன ெவறி
கு கலகெலன வாிவைளகள்
கு குெமன மலரணியில் குயில்கெளன விைசமிட
நடக்குவைம யன்னமிள நகக்குவைம ல்ைலந
இடக்குவைம மின்ன னி ெயனக்குவைம யில்ைலெயன

120

ேநாக்குமிைள ேஞார்விழிகள் தாக்கு ைல மீ கைல

31
நீக்கவ வார்மிக ேமக்கமி வார்கள
ேபார்க்குற மிேனகலவிப் ேபார்க்குவ வாெரா ைக
பார்ப்பம வா ெயா வார்த்ைதெசால டீமன
ெபாய்யாச்ெசா ேலன்கைணகட் கைடயாங் ெகா ரவிழி

125

ைக ச்சி லாள் ழ்வர் ெமய்யாச்ெசான் ேனெனன ம்
கன்னைலவி லாக்கிவைள மன்னன ேய ம
பின்ைனவ ேவன்கைலைய மன்னிநட ெரன ம்
மகரெம திய வச மதனன சரணம
( ககமலம் மலரெவா
வல்ெச ெமன்ெமாழி ம்

130

இைடசிறி
ைலப ம மிைடெயா
மதனன
பழிவ
ெமெலனநட பதனம ெயன மிகு
த்தமத ேவள்த ைவ ெயா த்ெதறிகு ேவன்ெவளிைல
ம த்தசு ள் த ெவெனா க த்தசு ள் தாெவன ம்
மைற ணர்ெமய்ஞ் ஞானியர்கண் மயலடர மினார்கள

135

குறமகேள வா ெயா குறிெசாெலன ேவகனக
மாத்திைரக் ேகா மலர்க்ைகயில் வற்றாப்
பாத்திர மான ப ங்குறக் கூைட ம்
வள்ளிெதய் வாைன மலர்ப்பதம் வணங்கித்
ள் மா மயிேலான் ைணப்பதம் ேபாற்றிக்

140

ெகாஞ்சுகிளி யஞ்சுெமாழி பஞ்சசர ெனஞ்சுமயன்
மிஞ்சி மி தஞ்ெசால்குற வஞ்சியிேதா வந்தனேள.
----------(குறிப் ைர.) (2) ெபான்மைல - ேம மைல. (3) நாவல் தீ - சம் த் பம்.
(4) பரைவ - கடல். (5) ெபான்னி - காேவாி
(6) ம தம் - வய ம் வயைலச் சார்ந்த இட ம்; வளப்பமிக்க இடம் என்றப .
கும்பேகாணத்திற் ெகா ய தீவிைனகள் - மகத் ச் சனிையப் ேபான்ற ெகா ய
ன்பங்கள்; கும்பம் - மகம். ேகாணம் - சனி.
(19-20) பகவன் என்பவன் தி மைறக் காட்ைடச் ேசர்ந்த ஓர் அந்தணன்.
இறந் ேபான தன் பிதாவின் அஸ்திகைளக் கங்ைகயில் விட் வர எண்ணி
யாத்திைரயாகச் ெசன்ற இவன் வழியில் கும்பேகாணத்தில் காவிாிக் கைரைய
அைடந்த ம் எ ம் கள் இ ந்த கலத்ைத ஒ மரக் ெகாம்பில் ைவத் விட் நீராடச்
ெசன்றான். இவ டன் ெசன்ற ஒ சி வன் அதில் ஆகாரேமேத ம்
இ க்குேமாெவன் பாத்திரத்ைதத் திறந் பார்க்க எ ம் க க்குப் பதிலாக அதில்
தாமைர மலர்கள் இ ப்பைதக்கண் ம ப
ம்
ைவத் விட்டான். பகவன் நீரா
வந் கைலயத்ைத எ த் க்ெகாண் காசிக்குச் ெசன்றான். கங்ைகக் கைரயில்
அதைனத் திறந் பார்க்ைகயில் கைலயத் ள் எ ம் கேள இ ப்பைதச் சி வன்
கவனித்தான். உடேன அவன் பகவனிடம் காவிாிக் கைரயில் அதைனத் தான் திறந்
பார்த்தைத ம் அப்ெபா
அத ள் தாமைர மலர்கள் இ ந்தைத ம் கூறினான்.

32
அதைனக் ேகட்ட பகவன் எ ம் கைளக் கங்ைகயில் ேபாடாமல் மீட் ம் குடந்ைதக்கு
வந் காவிாிக் கைரயில் திறந் பார்த்தான். எ ம் கெளல்லாம் தி ம்ப ம் தாமைர
மலர்களாக மாறிவிட்டன. அவற்ைறக் காவிாியிேலேய விட் விட்டான் என்ப
வரலா . இறந் ேபானவர் பகவ ைடய தாய் என் தமிழ்க்குடந்ைதப் ராணம்
கூ ம். பகவன் எ ம் கைள விட்ட இடம் பகவதீர்த்தம் எனப்ப ம்.
(23-4) ஒ காலத்தில் ெப ம்பஞ்சம் வந்தேபா பல ேதசங்களி
ந் வந்த
அந்தணர்கைளக் ெகௗதமர் அன்னமிட் ஆதாித் வந்தார். பஞ்சம் தீர்ந் நா
நாடாகிய பின் தத்தம் ேதசம் ேபாக அந்தணர்கள் ெகௗதமைர விைட ேகட்டனர்.
அவர்கைளப் பிாிய மனமில்லாத னிவர் விைட ெகாடாமல் காலம் தாழ்த் வந்தார்.
இதைனக் கண்ட மைறயவர்கள் மிகுந்த ர்ப்பல ள்ள மாயப் பசுெவான்ைற
உண்டாக்கி அதைனக் ெகௗதமர் ன் அ ப்பினார்கள். அப்பசு பஞ்சக்
ெகா ைமயினால் ெம ந் ள்ள ேபா ெமன் ெகௗதமர் நிைனத் அதைனத்
தடவிக்ெகா க்கும் சமயத்தில் அ கீேழ ழ்ந் இறந் ேபாயிற் . பிறகு ெகௗதமர்
ர்வாச னிவ ைடய ேயாசைனயின்ப குடந்ைதக்கு வந் தம்ெபயரால் ஒ தீர்த்த
ங்க ம் ஸ்தாபித் ப் ைச ெசய் தம் ேகாஹத்திையத் தீர்த் க்ெகாண்டார் என்ப
வரலா . (குடந்ைதப் ராணம், ெகௗதேமசப் படலம்.) ஆவணக் களாி: ற்காலத்தில்
பத்திரங்கள் பதிவாகுமிடம் இப்ெபயரால் வழங்கப் ெபற்றன. இந்தக் களாிகள் ெப ம்
பா ம் ேகாயிற்கட்டடங்களில் அைமந்தி ந்தைமைய நிைனத் க் ேகாயிைல
ஆவணக்களாி என்றார் ேபா ம்.
(25-6) கும்பேகாணத்தில் காசிப தீர்த்தங்கைரயில் ஜன ெந க்கத்திற் குந்த ஒ நாய்
அங்கி ந்தவர்களால் ரத்தப் ெபற் க் காசிபர் ம வில் வி ந் தப்பி ஓ ய . அந்தத்
ைறயிற் ப ந்த ண்ணியத்தால் ஞானம் வரப் ெபற் அ ேவ நாய்க டன்
கலவாமல் ேகா ர வாச ல் இ ந் ெகாண் கும்ேபசாின் தீபாராதைனக் காட்சிையப்
பலநாள் தாிசித் இன் ற் அ யவர் சித் இைலேயா எறிந்த மிச்சிைலப் சித்
ஜீவித் வந்த . சுவாமிக்கு நிேவதித்தபின் ப பீடத்தில் இ ம் ேசஷத்ைதப் சித் ப்
ண்ணிய மைடயலாெமன்ெறண்ணி அந்த நாய் ஒ நாள் ேகாவி ள் பிரேவசித்த .
அச்சமயம் சில வா பர்கள் த ெகாண் அதைனத் ரத்தித் ரத்தி அ த்தனர். இம்
யற்சியில் ேகாயிைல வலம் வ ம் பாக்கியம் அதற்குக் கிைடத்த . கைடசியில்
வா பர்களால் அ தாக்குண் இறந் இவ்விதமான ண்ணிய கி த்தியங்களால்
ம ஜன்மத்தில் சுவாகுகன் என்ற ெபய டன் ேவடர்க க்கு அரசனாகப் பிறந்த
என்ப வரலா . (குடந்ைத ராணம், சுவாகுகன் த்தியைடந்த படலம்.)
(28) காயாேராகணக் கட ள் மா நகரம் :
இராமபிரான் இராவணைனச்
சங்காிக்கும் வன்ைமையப் ெப ம் ெபா ட் க் கும்பேகாணத் க்கு வந்
சிவெப மாைன அ ச்சித் அவைரத் தம் உட ல் ஆேராகணித் க்ெகாண்டார்.
அதனால அத்தலம்
காயாேராகணம் என் ம் ெபயர்ெபற்ற . சுவாமிக்கும் காயாேராகணர் என் ம்
ேப ண் . காயாேராகணம் என்ப காேராணெமன் ம வி ம் வழங்கும் (குடந்ைத
ராணம், சுவாகுகன் த்தியைடந்த படலம், 33.)
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(29_30) அங்கிரசு தல்வன் -_ பிரகஸ்பதி ; பிரகஸ்பதி ேதவர்க க்குக் கு வாக
வ தைல வி ம்பிக் குடந்ைத வந் ேசாேமசைரப் சித் த் ேதவகு வானார். கு
சித்ததால் ேசாேமச க்கு வியாழச் ேசாேமசர் என்ற ஒ தி நாமம் உண் ;
இக்காலத்தில் ஏைழச் ேசாமநாதர் என் அ திாிந் வழங்கப்ப கிற (குடந்ைத
ராணம், மாளேவசப்படலம்.)
(31_2) அர -ஆதிேசடன்; ஆதிேசடன் தன் ஆயிரந்தைலகளா ம் உலகபாரத்ைதத்
தாங்க இயலாதவனாகிக் குடந்ைதயம்பதிக்கு வந் சிவெப மாைன வணங்கிப் சித்
ஒ தைலயில் பாரத்ைதப் ெபா க்கும் வ ைமையப் ெபற்றான் என்ப வரலா
(குடந்ைதப் ராணம், நாேகசப் படலம்.) நாேகசுவரம், நாகதீர்த்தம், நாேகசன் என்ற
ெபயர்கள் ஆதிேசஷன் கும்ேபசைர வணங்கி வந்தைமக்கு அறிகுறியாக
அைமந்தைவயாகும். தி நாேகசுவரம் கும்பேகாணத் க்குத் ெதன்கீழ்த் திைசயில்
ன் ைமல் ரத்தில் உள்ள .
(33-4) ஏமமா னிவன் . . . . . . ங்கா: ேம மைலயில் ஏமமா னிவெரன்பவர்
தி மாைலக்குறித் த் தவஞ்ெசய் வர அவர் ன் தி மால் ேதான்றி என்னவரம்
ேவண் ெமன் வினாவினார். அதற்கு அம் னிவர், 'எனக்குச் சீவன் த்தி ேவண் ம்'
என் விண்ணப்பிக்கத் தி மால், 'நீ குடந்ைதயம் பதிக்குச் ெசன் அங்ேக
அ தவாவியிற் ப ந் அதன் வடகைரக்கண் தவம் ெசய் ெகாண்
; அங்ேக நாம்
வ்ந் நீ ேவண் யைத அ
ேவாம' என்றார். அதன்ப ேய ஏமமா னிவர்
கும்பேகாணம் வந் அ தவாவியிற் ப ந் அதன் வடகைரக்கண்
தவம்ெசய் ெகாண்
க்ைகயில் அந்த வாவியில் அழகிய ெபாற்றாமைர ஒன்
த்த . அதில இலக்குமி ேதவியார் சி குழந்ைத வ வாகக் கிடந்ைத னிவர் கண்
எ த் வளர்த் வந்தார். கைடசியில் ெப மாள் ஆராவ த ர்த்தியாக அங்ேக
எ ந்த ளி ஏமமா னிவ க்கு அ ள்ெசய்தார் என்ப வரலா (குடந்ைத ராணம் ஆராவ தப்படலம்.) அ ததீர்த்தம் இப்ெபா
ெபாற்றாமைரக்குளம் என்
வழங்கும். அவர் தவம் ெசய் வந்த இடம் கதம்பாரணியெமன்ப .
(37) ேபாகி-இந்திரன் ; இந்திரன் தனக்குப் பிள்ைளப் ேப ேவண் க் கும்பேகாணம்
ேபாந் சிவபிராைன அ ச்சித் ச் சயநதைனப் த்திரனாகப் ெபற்றாெனன்ப
வரலா (குடந்ைத ராணம் - இந்திரன் ைசப்படலம்.)
(38) தண்டைல-ேசாைல (39-40) வாரச்ைசவம் _அன் மிகுந்த ைசவம். அ ள கூடல்அ ைளக் கூ தைல ைடய இடம்.
(41-6) மரவிேசடங்கள் இவ்வ களிற் கூறப்ப கின்றன; ம ரம் நீள்பல -இனிைம
ெபா ந்திய பலா. ம
-ம த மரம். தாதகி-ஆத்தி. க கு-பாக்குமரம். நந்தி-நந்தியா
வட்டம். வகுள்- மகிழமரம். (47-8) ஆ லன்-பிைஷெய த் வட்டம். வகுள் - மகிழமரம்.
(47-8) ஆ லன்- பிைஷெய த் வாழ்பவன். குடந்ைதயில் வளம் மிக்கி ப்பதனால்
ஆ லன் ஒ நாள் ஒ
டாக உண் சுகமாக
வ டங்கைள ம் கழிக்கும்
கும்பேகாணம்.
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(50) காசிபன்ம : காசிபர் தம் மைனவிய ள் திதியிடம் விேசஷ அன் காட்
அதிதிையப் பரா கமாகக் கவனிய்தி ந்த காரணத்தால் அவளால் அ த்தன்ைம
எய்திக் குடந்ைதக்கு வந் காவிாிக்கைரயில் தம்ெபயரால் ஒ தீர்த்தம் அைமத்
மங்கள நாயகிைய வழிபட் அ த்தன்ைம நீங்கப்ெபற்றார் என்ப வரலா . கனம்ெப ைம.
(51) குடவைள-குடம்ேபான்ற சங்குகள். காலால்-சி கால்வாய்களின் வழியாக.
(53) அாி நதி-அாிசிலா .
(55) பகீரதி-கங்ைக.
(57) ஆ ஒன்ப -கங்ைக, ய ைன, ந மைத, சரசுவதி, ேகாதாவாி, காவிாி, சிந் ,
பாலா , சர என் ம் ஒன்ப நதிகள். இவா நவகன்னியர் வ வில் மகாமக
தீர்த்தக்கைரயில் தங்கள் பாவங்கள் அ மா ேவண்ட வந் கு குந் ள்ளன.
பாவநாசம் என்ற தம் ெபயைர இவ்வாசிாியர் இந்
ள் பலவிடங்களில் ேவ
ெபா ளில் அைமத் ள்ளார்.
(59) கிளவி-ெசால்; இங்ேக பாசைல உணர்த்திற் .
(65-76) கும்ேபசர் வந்த வரலா இவ்வ களில் கூறப்ப கிற . ஐம்ெபாறி கலங்கும்
ஆதி என்ற பிரளயத்ைத. அந்தணன்-பிரமன். (67) ஆடகப்ெபா ப் -ெபான்மைல;
ேம மைல. (73) கடம்-குடம். (81) மாந்தாதா: இவன் இ
வாகு வமிசத்தவன். உலக
வைத ம் தாெனா வேன தனிக்ேகாேலாச்ச வி ம்பிக் கு வாகிய வசிஷ்ட
னிவாின் ேயாசைனயின்ப கும்பேகாணம் வந் ேமஷமாத உற்சவம்
ெசய் சிவபிரான அ ைளப்ெபற் உலக
ம் ஆண்டான் என்ப வரலா .
(குடந்ைதப் ராணம், மாந்தாதா ேப ெபற்ற படலம்.)
(83) மாந்தாதா ெதாடங்கி நடத்திய உற்சவம் 'சித்திராப வத்தி விழா' எனப்ப ம்.
(84) த்தமிழ்--இயல், இைச, நாடகம். வெரன்ற தி ஞானசம்பந்தர்,
தி நா க்கரசர், சுந்தர ர்த்தி சுவாமிகள் என்பவர்கைள.
(87) சிர மா ைகயார்-தைலமாைலைய அணிந்தவர்; ‘தைல மாைல தைலக்கணிந்
தைலயாேல ப ேத ம் தைலவன்’ (அப்பர் ேதவாரம்) (95) கவன விைட-ேவகமாகச்
ெசல் ம் காைள.
(98) காமேவள்+தன்=காமேவடன். (99) கைல-ஆைட. (101) னவர்திைனப் னத்ைதக் காக்கும் ேவடர்.
(103-142) குறி ெசால்ல வந்த குறப்ெபண்ணின் வ ணைன. (115) ைனக்காய்ச்சி-ஓர்
அணி விேசடம்.
(118) மிட -கண்டம்; சாாீரம். (127) கன்னைக விலாக்கி வைள மன்னந்மன்மதன்;
கன்னல்-க ம் .
(129) மகரெம திய வசம்-மீன்ெகா . (133) ெவளிைல=ெவற்றிைல.
(141) பஞ்சசரன்-ஐந் ( ஷ்ப) பாணங்கைள ைடயவன்.
----------------36
வி த்தம்
இந்தவர

தி

கந்தவர
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ெவழி ரதி ேயத்தப் ேபாந்த
சந்தவார் ைலமைலஞா னக்குறத்தி
தங்கள்குலச் சாமி யான
கந்தேவள் தைனவாழ்த்தி யந்தேவள
தைனத்தாழ்த்திக் களிப்பி னாேல
ந்தியா யர்தி க் குடந்ைதவா
ெழந்ைதய ேபாற் வாேள.
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(குறிப் ைர.) இந்த வர உ -இத்தைகய வரைவப் ெபற்ற. தி
கந்த வர எழி அழகிைனத் தன்னிடத்ேத கந் ெகாண்ட சிறந்த அழகி. சந்தம்-அழகு. அந்தேவள்மன்மதன்.
--------------37
ராகம் ெசண்டா
(1) மந்தகாச கமதி யி தித் திடேவ-மங்ைகமா த தன நகுெபாற் பணியாகும்.
1 இப்பாட் ன் பல்லவிேயா அ
காணப்படவில்ைல.

பல்லவிேயா ஒ

பிரதியி

ம்

ெகாந்தேளாைலகள் நிகனிெக னமதிச் சைடயாளர்
கும்பநாதைர ய யிைண ெதா தற் தமான
(2) மஞ்சள் வாைடகள் கமகெம ன ைலத் தடமீ
மண்டலாதிபர் விழிமல ர ச்சைன வக்
ெகாஞ்சிேயெமாழி கிளிெபா மிைசயிற் குயிலாதி
கும்பநாதைர ய ெதா ததியற் தமான
(3) கண்டமாதர்கள் குறிபக ெரனமற் ெபா வாவிக்
கஞ்சமாமலர் கநவ ரஸ ற் பனமான
ெலாண்டேகால மழகிய கனகச் சிைலயாளர்
கும்பநாதைர ய யிைண ெதா தற் தமான
(4) ம்பிபா ய மலரணி யளகச் சுரதானி
அம் ேநர்க விழி ர ளநடத் ெதாழில்நாாி
சம்பராாிேமல் விழியன ெலறி த் தமராதி
கும்பநாதைர ய யிைண ெதா தற் தமான
(குறிப் ைர.) (1) மந்தகாசம் - இளநைக. (3) உற்பனம் - ேதாற்றம். (4) சுரதானி கிாீைடகள்; குறத்திையக்குறிக்க வந்த .
(41:3). அ+நடத்ெதாழில்; அ - அழகிய. சம்பாாி - மன்மதன்.
-----------------
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வி த்தம்
ெப ஞ்சினெவங் களிறைனய சனகன ள்
த வின்நாண் ெபட்பிற் ட்
இ ஞ்சிைலயாப் ாி ர ென மால்கண
மலர்க்காழி யீந்த நாதன்
ெத ஞ்சினேவ வனாகுந தி க்குடந்ைதக்
கும்ேபசர் திகழ்நன் னாட் ற்
குறிஞ்சிநின் ம தமகட் கியல்குறிெசால்
குறத்திவந் கூ னாேள.
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(குறிப் ைர) இ ம் சிைலயாய் _ ஒ ந்த வில்லாக. கண்மலர்க்கு ஆழி ஈந்த :
சிவெப மான் சலந்தராசுரைனக் ெகான்ற சக்கரா தத்ைதப் ெப வதற்காகத் தி மால்
அவைர ஆயிரம் தாமைர மலர்கைளக்ெகாண் அ ச்சித்த ெபா
சிவெப மான்
அவர அன்ைபச் ேசாதிக்கக் க தி அம்மலர்க ள் ஒன்ைற மைறத்த ளினார்.
அப்ெபா
தி மால் அம்மல க்குப் பிரதியாகத் தம் கண்ைண யிடந் அ ச்சிக்கேவ,
களிகூர்ந்தெப மான் அவ க்குப் ப மாட்செரன்ற ெபயைர வழங்கி அந்தச் சக்கரா
தத்ைத ம் ெகா த்த ளினார் என்ப சிவ ராணங்களிற் கண்ட வரலாறாகும்.
பிரளய ெவள்ளத்தில் மிதந் வந்த அ த குடத்ைத அம்ெபய் உைடக்கேவண் ச்
சிவெப மான் ேவடராகவந்தைத நிைனந் 'ேவ வனாகும் கும்ேபசர்" என்றார்.
குறத்தியின் இ ப்பிடம் குறிஞ்சிநிலம். ம தநிலத் ப்ெபண் ெசகன்ேமாகினி.
------------39
ராகம்: பந் வராளி
பல்லவி
வந்தாேள குறவஞ்சி வந்தாேள
அ

பல்லவி

வந்தா ேளகுற மாமகள் கு பர
கந்தா குகேன கதிர்ேவ லாெவன்
மந்தா கினிய கரவணி ேவணியில்
இந்தார் கும்பம ேகசர்நன் னாட் னில் (வந்தாேள)
சரணங்கள்
(1) கைடவிழி ரளநல் ளநைக ாிந்
கனதன மைசயமின் நிகாிைட வண்
அ யிைண ளாியி லணிபணி யலம்ப
அனெமன வலெவன வாெமன நடந் (வந்தாேள)
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(2) கி தக் கிடதிமி யைட ட ென ந்
கிளிெமாழி நயமதில் ெவகுமதி மறந்
ப்ரைம ட னதிெபல ரதிபதி ெதாடர்ந்
பி பி ெயனவனப் ேபெடன நடந் (வந்தாேள)
(3) கடகாி யதள்நீைற கைறமிட றணிந்
கடலைல தனி யர் க னி லமர்ந்
குடமதில வ ம தைரமிக மகிழ்ந்
குறிெசால வ மவர் கு ெவன நடந் (வந்தாேள)
(குறிப் ைர.) மந்தாகினி அ கு _ கங்ைகைய ம் அ கம் ல்ைல ம். இந் ஆர்சந்திரன் ெபா ந்தி ள்ள, அலம்ப _ ஒ க்க. (2) ெவகுமதி-மிக்க த்தி. ரதிபதி-மன்மதன்.
(3) கடகாி-மத யாைன. அதள் _ ேதால்.
------------40
வி த்தம்
மறியணி கரத்தார் ங்க
மங்ைகபங் காள ெரங்கள்
அறிவி க் கறிவாய் நின்ற
வாதிகும் ேபசர் நாட் ற்
பிாிவிலா வறிவா ளல்குற்
பி பி நைடயாள் ெசங்ைகக்
குறிகுறி ெசாலேவ ஞானக்
குறத்தி ம் வ கின் றாேள.
---------------41
ராகம்:
பல்லவி
குறிெசாலேவ ஞானக் குறத்தி வந்தாைளயா
அ

பல்லவி

மறிமா ேனந்திய ைகயர் தி க்குடந்தா ாி
மங்ைகச்சி மணவாளார்நன் னாட் னில் (குறி)
(1) சிைலேவைள மார்தட் ச் ெசகத்தா டவைரத் ெதட் க்
க குெலனப் ெபாற்சுட் கங்கணங் கட் ச்
ச வ வ வகட் சாலெசாம்
ெபட்
ப மா சங்க ட்ட பாகுக பட் (குறி)
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(2) மிககமந் திரவாதி ெமய்குறிெசால் வாள்நீதி
திக்ெகங்கும் ப்ரக்யாதி ேதன்ெமாழிச் ேசதி
சக்கைனன கு லாதி சரச ப கு லாதி
எக்குவ மிஞ்சின வாதி எந்ெதந்ேதா கு குலாதி (குறி)
(3) மைலக்குறத்தி யயிராணி வந்தைனெசய் சுரதானி
கைலஞ்ஞான வாணி காெர ம் ேவணி
சி க ெகா கிமணி ெச வயின ேபாணி
அ ேவணி அதிராணி அம் ஜபாணி (குறி)
(குறிப் ைர.) (1) ெதட் _ வஞ்சித் . ச வ வ வ--சலைவ ெசய்த டைவ.
சாலெசாம்
ெபட் --மிகுதியான நைககைள யணிந் . ப மா --பல தடைவ.
சங் ட்ட-அக்குளில் இைணத் க்ெகாண்
க்கும் கூைடைய. பாகுக பட் -நன்றாகப் பி த் க்ெகாண் .
(2) சக்கைனன--அழகான. கு லாதி= கு லதி--கூந்தைல ைடயவள்; நீட்டல்
விகாரம். சரச
குலதி--இன்பந்த ம் ெமாழிகைளப் ேபசுகின்றவள்; ப குலாதி:
நீட்டல் விகாரம். எக்குவ மிஞ்சின வாதி--வாக்சா ாியத்தால் யாவைர ம்
ெவல்லக்கூ யவள். எந்ெதந்ேதா _ எவ்வளேவா. கு குலாதி = கு குலதி-த க்ைக ைடயவள்; நீட்டல் விகாரம்.
(3) அயிராணி--இந்திரன் மைனவி. சி க ெகா கி--கிளிையப்ேபால்
ேபசுகின்றவள்;15:1. ெச வயின ேபாணி... ..... .... .... ... ..... ....அ ேவணி-வண் கள் ெமாய்க்கும் கூந்தலாள்.
--------------42 வாசல் வளம்
வி த்தம்
ஈசன்மா லயன்விண் ேணார்மற்
றிந்திரன் வியி ள்ள
சுரர் தேலார் ேபாற்றிப்
கழ்குற வஞ்சி ெயன்பாள்
ேதசுலா மதிற்கு டந்ைதத்
ேதவர்கும் ேபசர் ேகாயில்
வாச ன் வளங்க ெளல்லாம்
வாிைசயா ைரெசய் வாேள.
-----------------
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ராகம் : ஆரபி
வாச

காண் ஆதிகும்ேபசர் வாச

(1) கதிர்மதி ரத்தினச் சிகாி கடக்கக்

காண்
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க னெம னப்ெபாற் றிகிாி நி த்தம் (வாச

)

(2) கமலம லர்ப்ெபாற் ச
க னிர்த்த
கணபதி த் க் குமர னி க்கும் (வாச

)

(3) ளசி ராசன ள் சுந்தர செபல
வளவ ேனகபதி மகரா சன்பணி (வாச

)

(4) ளசி மாைலயணி விண்டக மகிழ் ைண
இைளய மங்ைகபங்க ெரங்கள் கும்ப ங்கர் (வாச

)

(குறிப் ைர.) (1) கதிர் மதி--சூாிய சந்திரர். சிகாி-- கோபுரம். (4) விண்
மகிழ் ; விண் --தி மால்.
------------------44

அகம்

ேப ம் ஊ ம் ேகட்டல்

வி த்தம்
கா

ம் ெபாழில்சூழ் ெபான்னிக்
கைரக்குத்ெதன் கைரயின் ேம ம்
வா
ைலயாள் மங்ைக
மகிழ்குடந் ைதக்கும் ேபசர்
சீ
ங் ேகாயில் வாயிற்
றிறஞ்ெசா ங் குறமா ேத ன்
ேப
ெமனக்கு நன்றாய்ப்
பிாித் ைர ெசய்கு வாேய.
---------------------
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ராகம் : காம்ேபாதி
பல்லவி
ஆர வாசல் வளஞ்ெசான்ன மயிேல யிளங்குயிேல
ேப ரறியச் ெசால்ல ெபண்ேண
என் னி கன்ேண அல்ல ெபண்ேண நீ
அ

ன்றன்

பல்லவி

நீ லாவிய ேவணியான ள் நீதிேசர்மங்ைக பாகர்வாச ல்
ஆரபார ம ரமாய்நட மா ேயயிைச பா வந்த நீ (ஆர )
சரணங்கள்
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(1) சுர ல கரம்ைப ேமனைகேயா _ அதி
சுந்தரமாங் ேகாகனைகேயா ரதிேயா
நாக கன்னிைகேயா நானறிேயன் நீ
பாதெமல்ல பாி ரம் ெபார
வி
ெசால் ச் சரசெரன வந்த நீ (ஆர )
(2) அைடயா ளக்குறச் ெசம்ெபாற் கூைட ம்_ கத்
தபிந யத்தினிற் சன்னச் சாைட ம்
பைட ட்
ங்கள்ளப் பனி ன்றிய பார்ைவ ஞ்
ச தி கண்ெடா தைடயி லாமேல
தி தி ெடனநைட நைடயாய் வந்தனீ (ஆர )
(3) ஆைச நாதெரன்றால் விைசப் ேமேதா
ஆயிரம் ேபச்சுக் ேகார்தைல யைசப் ம்
கூசாமன் ன்பின்ைனக் குறியாம ேலெசக
தீசர் கும்பம ேகசர் ேகா ர
வாசல் நின் ெமய் ேபசிவந்த நீ (ஆர )
(குறிப் ைர.) ஆரபார ம ரம்-மாைலகளாகிய சுைமையத் தாங்கி நிற்கும் மயில்.
----------------46
வி த்தம்
நிறங்கிள ங்கன கச்சிைல ெதாட்டவர்
நீல மிடற்றரனார்
உைறந்த குடந்ைதயின் ேமவி நிலாவில்
உலாவிய ெவாண்ெடா ேய
மறந்ெதா ெபாய் ைர யாத விேநாத
மேனாரத மாமயிேல
பிறந் வளர்ந்தி சாதியி னீதி
பிாித் ைர ெசய்வாேய.
--------------47 குறத்தி சாதிவளம் கூ தல்
ராகம்:
பல்லவி
ஆெரன்ற ேமாகினி யாேர ெசால்லக்ேகள்
ஆண்ெபண் ணிரண் சாதி யல்லேவா
அ

பல்லவி
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பாெரங்கும் கழ்தி க் குடந்ைதக் கும்ேபசர் ன்
பம்பரெமனச் சாதி பகுத் ச் ெசால் ட - என்ைன (ஆெரன்)
சரணங்கள்
(1) சத்திசிவ மிரண்டாய்த் தைழக்குமிந் நிலேம
சடலைமந்
தத்தின் றன் டல் ெபலேம
குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்ைலெயா குலேம
குறத்திெயன் ம் ேபர்வள்ளி குல ஞ் சஞ்சலேம என்ைன (ஆெரன்)
(2) குலவன்ைம தவறாமற் குறிெசால்லத் ெதா த்ேதாம்
ெகா ந்தைன யைழத்ெதா கு ைசக்குட் ப த்ேதாம்
உலகி நாங்கள்ெதய்வ ெமனச்ெசன்ம ெம த்ேதாம்
உைமபாகா பிள்ைளக்கு ெமா ெபண்ைணக் ெகா த்ேதாம் என்ைன (ஆெரன்)
(3) ஆ நா ெனன்ப மாகேமற் ச்ேச
அச்ெசான் மதி ரண் டைடயாள மாச்ேச
ேப ள னி ல நதி ல ேமச்ேச
ெபாிேயார் நல்ேலாெரங்ேக பிறந்ெதன்ன ேபச்ேச என்ைன (ஆெரன்)
(குறிப் ைர.) 1. சடலம்--உடல். 2. ெகா ந்தைன . . . . . . . . . . . . . . ப த்ேதாம்--:
'ெகா ந்தெனா ப ப்ேபாம்' (சரேபந்திர. குற); 'தம்பி மைனவிையத் தைமயன்
வி ம் வான்' (அர்த்த குற) 3. ஆ ம் நான் என்ப ம்--எல்ேலா ம் நான் என்ப ம்.
ஆகேமற் ச்சு-- உண்ைமயில்ைல என்றப . அச்சு--உடம் ; இர்ண் -- ஆண், ெபண்;
'அச்ெசல்லா ெமான்றா வதிேல யி வைகயா, வச்செதன்ன ேசாணகிாி வள்ளேல'
(அ ணகிாியந். 44).
--------------48 ெசகன் ேமாகினி வின தல்
வி த்தம்
சாதியின் வளங்க ெளல்லாஞ்
சதி ட ைரத்தா யின்
ேமதினி தனிேல ள்ள
ேமதகு மைலக ெளல்லாம்
நீதியா ைரக்க ேவண் ம்
ெநறித்தி மாந் விம்மிப்
ேபாதகக் ேகா ேபான்ற
ண் ைலக் குறத்தி யாேர.
(குறிப் ைர.) ேபாதகக் ேகா
---------------

- யாைனக்ெகாம் .
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49
குறத்தி மைலகைளக் கூ தல்
ராகம்:
பல்லவி
கரதலாமலகெமனக் கண்டமைலெசால்லக்ேகளம்ேம
அ

பல்லவி

தி நிைற குடந்தா ாிவளர்
சிறந்த மங்ைகச்சி பாகத்தமர்ந்த
க ைனெபாழி கத்தனார் கம்பிக்
காதனார் கும்ப நாதர்வைரயில் (கரதலா)
சரணங்கள்
(1) கண் தல் வில் க் கான ேம
கண்ணன் ைகக்குைடக் கான ெபா ப்
விண்ணி றகு ைளத் ப் பறக்கும்
வி
ைம நாக . . . . . . .
ெபண்ணன் ெற ந்த கிாி ந்ேதவி
பிறந்த விைமய கிாி கு கிாி
கண்ணி ேலகா ணாத ெகா ய
காக ம
காத மாமைல (கரதலா)
(2) சந்திரன் பா மைறந்ெத மைல
சக்கிர வாள கிாி
யர்ந்த
மந்தரகிாி சந்திரகாந்த
மதங்க மாமைல ஞ்
சுந்தரகுல கிாிக ேள ம்
திெப கிய ெபாதிய மாமைல
கந்த வ கிாிவிளங்கு சாளக்கிர கிாி ம்
க
த் தரகிாி வி த்த கிாி ம் (கரதலா)
(2) ரசத கிாி ந் தி வண்ணாமைல
ராம த ென த் வாலால்
விைசயி ெலறிந் வி ஞ்சஞ் சீவி
விசித்திர கூட ம்
திைச ேளார் கழ் மைலெயலாங் கண்
ெதாிசனம் பாவனாச ெமன்ற
அசல கிாிக ளின்னஞ் ெசால்லத்
ெதாைலயா ேதய மாேத நான் (கரதலா)
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(குறிப் ைர.) கரதலாமலகம் - உள்ளங்ைக ெநல் க்கனி. 1. ெபண்ணன் எ ந்தகிாி
- வள்ளிமைல. கு கிாி - சுவாமிமைல. காகம் அ காத மைல - இரத்தினகிாி. 2.
மைறந் எ ம் மைல--அஸ்த கிாி ம் உதயகிாி ம். உத்தரகிாி--வடமைல என் ம்
தி ேவங்கடம். வி த்தகிாி - வி த்தாசலம். 3. ரசதகிாி - ெவள்ளிமைல. விசித்திர கூடம்
- சித்திரகூடம். அசலகிாிகள - சலனமற்ற மைலகள்.
----------------50
ெசகன் ேமாகினி மைலவளம் வின தல்
வி த்தம்
ேவய்வைளந் ெத ந் சிந் ம்
ெவண்டர ளங்கள் ெபான்னி
பாய்வள வய ற் ேசர்ந்
பல்வளஞ் சுரக்கு
ர்
ேபய்வளஞ் சுற் கின்ற
பித்தர்கும் ேபசர் நாட் ல்
வாய்வளஞ் ெசான்ன மாேத
மைலவள ைரெசய் வாேய.
(குறிப் ைர.) ேவய்-----------------------

ங்கில். ெவண்டாளம்-ெவண் த் .

51 குறத்தி மைலவளங் கூ தல்
ராகம்: அடாணா
பல்லவி
மைலயி லதிசயம் ெசால்லக்ேக ளம்ேம
அம்ேம யம்ேம ெயங்கள் (மைலயி)
அ

பல்லவி

மைலயி லதிசயம் ெசால்லப் பலபல விதங்க ண் --குல
மங்ைகபங் காளர்தி க் குடந்ைதக்கும் ேபசர் நாட் ல் (மைலயி)
சரணங்கள்
(1) ஒ
றம் பாைல நன்னிலம்
ஒ
றம் ெநய்த னன்னிலம்
ஒ
றம் ம த நன்னிலம்
ஒ
றம் ல்ைல நன்னிலம்
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ஒ
ஒ
ஒ
ஒ

ெதய்வங் கரகபா -திக்ெகா நான்கும்
வன் ேமற்றிைச ேகா -ேதவ க்ெகல்லாம்
வனிந்திரேயாகசா -- ெதய்வங்கள் ெப மான்
ெதய்வப் ேபர்வனமா --வாசமைலயின்

ஷைரப் ேபால மி க ேசைன-ெபன்னம்ெபாிய
ப வைளத் திக்ைக ேமயெவள் ளாைன-எங்ெகங்கு நின்ற
மனர ங் கல் ம் வாசம் சும் ைன- ப ங்கிப்பா ம்
வாிெபா ேவங்ைக ெதாடா மாைன-மைலகெளங்கும்
பிரசம் வா ரா ேம ெப நில கா ேம
காிமைழகள் ேம ேம மைலய வி பா ேம (மைலயி)
(2) ண்டச் சாைர ெவள்ைளக் காகம்
சுர ன்ைன யாமா மி கம்
சுடர்மணி ையந்தைல நாகம்
சுைனெயல்லாம்
ட ராகம்
சண்ட மா தத்ைத ண் ேம-ஒ பறைவ
மண் தீைய வாாி ண் ேம-ஒ பறைவ
ெகாண்டைலப் ேபாசனம் பண் ேம-ஒ பறைவ
என் ம் ைணயிைச நண் ேம-மைலகெளங்கும்
கண்டகண்டவிடத்தி லரச கூபம்-ெப மரத்ைத
அண் ப் ேப மிந்திர ேகாபம்-ஒ வ க்கும்
அண்டாத தேவ தாள பம்-பிாிந்தேபைரக்
கண் க்கு மதேவடன் கலாபம்-சுைனயிற் ள்ளிக்
ெகண்ைடமல ேர ேம எண் ைசகள் மீ ேம
ெதன்றல் வந் சீ ேம ெகான்ைற ெபான்ைனத்

ேம (மைலயி)

(3) அயி ைடக் கட ண்மைலக்
கதிபன் ெவற்றிக் குகன்ெபான்னாட்
டமரர்க் கிைறவன் ெதய்வ
யாைனக்கு மணாளன் ேம ம்
சயிலத்தினி லேனக சிங்கம்-சிங்கத்தின்
வாயிற் பிறாண் ப் பிைழக்குங்கு ங்கம்-வளவிேலறிப்
யலள ேம ஞ்சாதி ங்கம்-மைல ைழஞ்சில்
உயர் தவம்ெசய் மா னிவர் சங்கம்-கவாிமாேனார்
மயி க்குள் ேளமாந் நிற்குங் கா -உல்லாசத் டன்
மயைலத்தீ மா ம் ெபண் ஞ் ேசா -ேசவற்பிாியில்
உயிைர ெயண்ணி பாரா தன்றிற் ேப -ேமன்ேம மதி
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சய ள நவநாத சித்தர்
-தடத்திற்றா ம்
கயல்க ைக நா ேம கமலமைசந் தா ேம
மயில்கள் நட மா ேம குயில்களிைச பா ேம (மைலயி)
(கு-ைர.) 1. வாசம் சும் ைன கு ைன. பிரசம் - வண் கள். ஆரா ேம. காி
- யாைன. மைழகள் - ேமகங்கள்.
2. ஆமா மி கம் - காட் ப்பசு என் ம் விலங்கு. ேமகத்ைத உண்ப வானம்பா .
ைண யிைச நண் வ அசுணப் ள். இந்திரேகாபம் - மைழக்காலத்தில் ேதான் ம்
ஒ வைகச் ெசந்நிறப் ச்சி. கலாபம் - கலகம். ெபான்ைன - ெபான் ேபான்ற
மலர்கைள. 3. கு ங்கம் - ஊர்க்கு வி. வள . மைல ைழஞ்சு - மைலக்குைக.
ஏமாந் - ஆைசப்பட் . கவாிமான்: இ தன் உட
ள்ள ஒ மயிர் ேபானா ம்
உயிர் விட் வி ம் என்
ல்கள் கூ ம்; 'மயிர்நீப்பின் உயிர்வாழாக் கவாிமான்'
(குறள்).
-----------52 ெசகன்ேமாகினி ேதசங்கள் வின தல்
வி த்தம்
எழில்ேசர் ெபான்னாட் ைறவ க்கு
மிைமேயார் தமக்கு மிகுஞான
வழிேய நிற்கு னிவ க்கு
மலர்ச்ேச வ யின் மனம்ைவத்ேதார்க்
கழியாப் ெபாிய வரமளிக்கு
மரனார் குடந்ைதத் தி நாட் ல்
விழியா லாட வைரமயக்கி
ெவல் ர் ேதசஞ் ெசால் ேர.
(கு - ைர.) ைவத்ேதார்க்கு: உம்ைம விகாரத்தால் ெதாக்க .
----------------------------------------------------------53 குறத்தி ேதசங்கைளச் ெசால்

தல்

ராகம்:
பல்லவி
ராசராசர் நித்தியம் வாசமானபர
ேதசஞ் ெசால்லக்ேக ளம்ேம.
அ

பல்லவி

வாசேம ந் தி க்குடந்தா ாிவளர்
ஈசராதி கும்ேபசர் வைரப்ெபண்ேண (ராச)
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சரணங்கள்
(1) ப ெந ப் ெபா ெபண்ைணப் பயந்த ள்ேதசம்
பாண்டவ ெராளிக்கின்ற பதிராடேதசம்
அரசன் சுடைலகாத்த ள் காசிேதசம்
ஆெமன் கல் ந்தைல யைசக்கின்றேதசம் (ராச)
(2) ெசார்ணமாாி கர்ணன் ெசாாியங்கேதசம்
சூதா ெவல் ந் ரந்தரன்ேறசம்
அன்ைனவாககிய பாிபாலனன்ேறசம்
அாிைவயர் ேமல்வட்டமாங் ேகரளேதசம் (ராச)
(3) ப யிற்குணமிகு சுத்த ேசல ர்க்கேதசம்
பலதிக்கும் ெவகுசித்திர ள மத்திரேதசம்
ச லத்தர் குட க்க ர தத்தர்ேதசம்
சடலத்ைதப் றா க்குத் தானஞ்ெசய்ேதசம் (ராச)
(கு - ைர.) ெந ப் ப் ெபண்ைணப் பயந்த பாஞ்சாலம்; ெபண்-திெரௗபதி. அரசன்அாிச்சந்திரன். கல் தைலயைசக்கின்ற ேதசம் பாண் யநா ; கல்லாடெமன் ம்
ைலக்ேகட் ம ைரயில் எ ந்த ளி ள்ள சிவெப மான் தம் தைலைய அைசத்தைத
உட்ெகாண் இங்ஙனம் கூறினார்; 'கல்லாடர் ெசய்ப வற் கல்லாட
ல், . . . . . .
மாம ைரயீசர் மன வந் ேகட்
, தாமைசத்தார்
தரம்'. 2. ரந்தரன் - நளன்.
பாிபாலனன் - இராமபிரான். ேமல்வட்டம் - உயர் . 3. றா க்குத் தானம் ெசய்தவன்
சிபிச்சக்கரவர்த்தி; ேசாழேதசம் இவனான்ட என் க ங்கத் ப்பரணி வ லா
த யைவ கூ ம்; சிபியின் வமிசத்தவர் ெசம்பியர்; ெசம்பியர் - ேசாழர்.
-----------------54 ெசகன்ேமாகினி அண்டேகாளத்தின் அதியசங்கள் வினாதல்
வி த்தம்
தண்டமிழ்க்காத்
ெசன்ற
தற்பரர்சிற் பைரபாகர்
ெகாண்டேகா லத்தழகர்
கும்ப ங்கர் நன்னாட் ல்
அண்டேகா ளத்ைதெநல்
யங்கனிேபாற் ைககா ம்
அண்டேகா ளத்தினதி
சயெமல்லாஞ் ெசால் ேர.
(கு-ைர.)
ெசன்ற
-----------------

தி வா ாில்

54
சுந்தர

ர்த்தி நாயனா க்காக.
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55 குறத்தி அண்டேகாளத்தின் அதிசயம் கூ தல்
ராகம்:
பல்லவி
அண்டரண்ட பகிரண்ட மண்டத்தி
னதிசயஞ் ெசால் ேவேன
ெகாண்டேகால மழகிய குடந்தா ாிக்
கும்பநாதர்வைர மாேன (அண்டரண்ட)
(1)
ஆதிபரத்தின ளினாற் ேறான்றிய
அண்டேகா களேனகம் - அந்த
அண்டேகா களேனகத்திேலார்
அண்டத்தள ெசால்லக்ேகளம்ேம
தலெமான்றதின் கீேழ ேமேல ெபான்மைல
தலத்தி க்குமந்தப் ெபான்மைல நா
றத்தம்பதம்ப
ேகாளேகா தன்னிலக்கம் (அண்டரண்ட)
(2)
ஏ கடல் வைரெயட் நாகம்
இைத வைள ம் சக்கிரவாளம்க
கி
ண்
தணடத்திரணிய மி ண்
ைதவைள ம் சுவாகிள்ஞ சூ ஞ்சுடர்க்குளடங்கிய
ெசால்லப் பிாிெவான்பதாகும் ன்
ெசான்ன நவகண்டத் ேத தீ
ண்
ெசார்ணமைல
வாணி (அண்டரண்ட)

தண்டஞ

(3)
ெசம்ெபான் மைலயினின் ெதற்கு ேநாக்கி
அதிசயங்கள றியவந்ேதேன
திவ்வியேதசத்தி யர் ேசாழேதசத்தில்
வ ெபான்னித்தி நதிக்க த்த ெதன்றிைசயிற்
கும்பநாதர் குடந்ைதப்பதியினிற் ைகக்குறி
ெயான் ெமான்றாகச் ெசால்ேவேன
நாட் க் குறத்தியல்ல ெதய்வக்குறத்திக்குள்ேள
ஞானக் குறத்தி காணம்ேம (அண்டரண்ட)
(கு-ைர.) 1. அம்பதம்ப - ஐம்ப , ஐம்ப ; ேபா . 2. நாகம் - யாைன பாம் ம் ஆம்.
இரணிய மி - இரணிய கற்பம். மண்டலத்ைதச் சுற்றிப் ெப ம் றக்கட ம் அதைன
ய த் ப் ேபாி
ம் உண்ெடன்பர்; கம்ப க. 3:21
------------------
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56 ெசகன்ேமாகினி நதிகைள வினா தல்
வி த்தம்
நண்ணிய ம ைவ ண் நாதகீ தங்கள் வண்
பண்ணியல் பயி ஞ் ேசாைலப் பதிவளர் குடந்ைத நாட் ற்
பண்ணிய பாவந் தீரப் பகிரதி தனீ ரா ம்
ண்ணிய நதிக ெளல்லாம் ெபா ந்தேவ ைரெசய் வாேய.
----------------

56

57 குறத்தி நதிகைளக் கூ தல்
ராகம்:
பல்லவி
நானா ய ண்ணிய நதி நதஞ் ெசால்லக்ேகள்
மானார்க் கரேச என்மதி மாேன
அ

பல்லவி

வாேனார் பணிகும்பநாதர் ெசஞ்சைட
மகுடங்கள் தவழ்கின்ற ககனங்கள் நிைறகங்ைக (நானா ய)
சரணங்கள்
(1) நைறதங்கு நதி ேகாதாவிாிபஞ்சநதி ம்
நளினங்க ள ெகங்கு மிகு ங்க நதி ம்
ைறெயங்கு மணிதங்கு நதிபம்ைப நதி ம்
தியாம்ப்ரவதி ெசார்ண கிசிந் நதி ம் (நானா ய)
(2) அணிெகாண்டல் ெசாாிகன்னி நதிசந்த்ர நதி ம்
அைலபம் நதிதாம்ப்ர வதிந ம ைத ம்
மணிகர்ணி நதிெபான்னி மகிழ்சங்க க ம்
ம ெநாங்கு ைரெபாங்கி வழிகம்ைப நதி ம் (நானா ய)
(3) சுரர்வந்
குங்க டமங்ைக நதிேய
ைவ ங்ைக விர ங்கல் ெபா
ங்க நதிேய
விரதங்கள் சபலன்தந் தி மங்கு நதிேய
விைசெகாண்ட நதிசங்க மிக ண் ரதிேய (நானா ய)
(கு-ைர.) நதம் - ேமற்கு கமாகப் பா ம் ஆ . ககனம் - விண். 1. ங்கநதி ங்கபத்திைர என்பவற் ள் ஒன் . 2. கன்னி நதி - குமாியா . மணிகர்ணி - த்தா .
ெநாங்கு ைர: உலக வழக்கு. 3. நதிசங்கம் - நதிகளின் கூட்டம்.
----------------

49
58 ெசகன்ேமாகினி தலங்கைள வினா தல்
வி த்தம்
வாியளி கு
ங் ெகான்ைற மாைலயார் கும்ப ேகாணத்
த ளெபற நின்ற நித்த ராதிகும் ேபசர் நாட் ற்
சு திேபா நதிக ெளல்லாந் ேதாய்ந்தி ங் குறத்தி யாேர
ெதாிசனம் பாவ நாசஞ் ெசய்தி ந் தலஞ்ெசால் ேர.
(கு-ைர.) சு தி - கீர்த்தி; சு திேபாம் என்ற
ண்ேட'(சீவக.31) என்பைதப் ேபான்ற .
------------------
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'இைசயாற்றிைச ேபாய

59 குறத்தி தலங்கைளக் கூறல்
பல்லவி
தாிசிக்குந் தலஞ்ெசால்ேவ னம்ேம நான் (தாிசிக்குந்)
அ

பல்லவி

தாிசிக்குந் தலஞ்ெசால்ேவ ன ைமப்ெபண் ண ேதேகள்
சுர க்குந் தின த்தி த ஞ்சிற்றம் பல
ல (தாிசிக்குந்)
சரணங்கள்
(1) கைலச்சிக்கு வைளகின்ற கங்காள னா ர்
கல்லாைன வளர்கின்ற கைழதின்ற ேதா ர்
வலச்ெசவிேமற் ப்ரணவந்தான் வழங்கிவ ேமா ர்
மணெலா காற் சிவ ங்க வ வானேதா ர் (தாிசிக்குந்)
(2) உறக்கமிலா வாைழயினல்
க்ெகாண்டேதா ர்
உைமேயந்தச் சிவனார்வந் பேதசந் த
ர்
பிறக்க த்தி யாெமன் ேபரான ேதா ர்
பிள்ைளயிைனக் கறிபண்ணிப் ேபாெடன்றதவ ர் (தாிசிக்குந்)
(3) க மாாிக் குைமவந் ைகேயந் ேமா ர்
கன்னிப்ெபண் ணாகிக் கைலக்ஞானந் த
ர்
அ ம்பாவ நாசஞ்ெசய் த ளியபற் பல ர்
அங்கஞ்ெசந் தாமைரயா யலர்ந்தி ேமார் சீ ர் (தாிசிக்குந்)
(கு-ைர.) கைலச்சி - தாடைக என் ம் உத்தமியாள். கங்காளனார் ஊர் தி ப்பனந்தாள்; தாடைக சிவெப மா க்கு மாைலசூட் ம்ேபா அவ ைடய கைல
அவிழ்ந் விட, அதைனக் காப்பதற்காக அவள் மாைலேயந்திய ைககளால் ஆைடைய
இ க்கிக்ெகாண்டனள். மாைலைய அந்நிைலயில் சாத்த இயலாைம கண் கட ள் தம்
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தைலைய வைளத் க்ெகா த் மாைலைய ஏற் க் ெகாண்டார் என்ப வரலா ;
கைலயினால் இவள்பால் சிவ ெப மான் ைவத்தி ந்த அன் ெவளிப்பட்டைமயின்
இவள் கைலச்சி எனப்ெபற்றாள். கல்லாைன க ம் தின்ற ம ைரயில்.
வலச்....வழங்கி வ ம் ஊர் - வி த்தாசலம். மணல் சிவ ங்கமான இராேமசுவரம். 3.
வாைழ
க்ெகாண்ட ைபஞ்ஞீ ; என் ம் அழியாதி த்த ன் உறக்கமிலாவாைழ
என்றார். உபேதசம் த ம் ஊர் - காசி. பிறக்க த்தி - தி வா ாில். சிவெப மான்
பிள்ைளக்கறி ேகட்ட ெசங்காட்டங்கு யில். 3. க மாறிக்கு உைமவந் ைகேயந் ம்
ஊர் - காஞ்சீ ரம்;'க மாறிப் பாய்ச்சல் என்ப காஞ்சீ ரத் க் காமாட்சிேகாயிற்
குளத் ள் நாட்டப்பட்ட இரண் க க்ேகால்களின் இைடேய உயரமான
இடத்தினின் இலக்குத்தவறா குதிக்ைகயாம்.'(ெப ந்ெதாைக 2133, விேசடக்
குறிப் ); இதிற்குதிப்பா க்கு உமாேதவி யார் உதவவந் குதிப்பவைரக் ைகேயந்திப்
பி த் க்ெகாள் வாராம்.
---------------------------------------------------------60 ெசகன்ேமாகினி குறத்தி கற்ற வித்ைதைய வின தல்
வி த்தம்
பாகத்ைத ேயார்மங் ைகக்ேக
பங்கிட் மதஞ்ேசர் ேகாட்
நாதத்தி னதைளப் ேபார்த்த
நம்பர்கும் ேபசர் நாட் ல்
நீகற்ற வித்ைத ெயல்லாம்
நிலவரஞ் ெசால்வாய் ேமாக
தாகத்ைத மாற்றி யின்பந்
த ம்ெப ங் குறத்தி யாேர.
(கு-ைர.) ேகாட் நாகம் - யாைன. அதள் - ேதால்
----------------------61 குறத்தி தன் வித்ைத கூறல்
ராகம்:
பல்லவி
அரகரப்பிரம் மாதிகட்கும் என்வித்ைத ெயல்லாம்
அங்கங்ேக பிரபலஞ் ெசய்ேதேன
அ

பல்லவி

திாி ர வயிாி தி க்குடந்ைதக் கும்ேபசர் ன்
தீராத காதலான ேதேன த் மாேன (அாிகரப்)
சரணங்கள்
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(1) ஈசற்கு நா ப ேதசித்த மந்திரத்தால்
எாிம ைவக் ைகயி ெல த்தாேர - பன்ன
காசன மானெதன் மகிைமயல்ேலா ெபாங்கும்
அைலகடன்ேமன் மாயன் ப த்ேத உறங்கத்
ெதா த்தாேர (அாிகரப்)
(2) வ த்த தமிழ் னிவன் ைகயினாேல ெதாட்ட
மைலயடங்கின ெதன்றன் ம ந்தினல்லேவா - ெவள்ைளப்
ெபா ேபாட் டங்கத்ைதப் ம்பாைவ யாெகன்
பிள்ைளசம் பந்தன்ெசய்த
ைம யதிசயேம (அாிகரப்)
(3) ஆறாதா ரத்தின் னிவர்க்கு ெந
ச்
சடக்கிவிட மந்திர ெமான் ைரத் ேதேன - தி
நீறார் ேமனியர் குடந்ைதக் கும்ேபசைர
ெநஞ்சில தின நிைனத்ேதன் மனங்களித்ேதன். (அாிகரப்)
(கு-ைர.) 1. பன்னகாசனம் - அரவைண. 2. தமிழ் னிவன் - அகத்திய னிவர். மைல
- விந்தமைல. ெவள்ைளப்ெபா - தி நீ . அங்கம் - எ ம் ; சம்பந்தர் எ ம்ைபப்
ெபண்ணாக்கிய மயிலாப் ாில்.
-------------------62 ெசகன்ேமாகினி குறிேதற வினா தல்
வி த்தம்
நீர்க்குங் ெகா ய பாம்பி க்கும்
நிலாெவண் மதிக்கு மலர்க்ெகான்ைறத்
தார்க்கு மி க்க விடங்காட் ஞ்
சைடயார் விைடயார் தமிழ்ப்ெப ைம
யார்க்குங் குடந்ைதத் ெத வில்வ ம்
அனேம னநீ ரறிந் குறி
யார்க்குச் ெசான்னீ ெரன்னதந்தா
ரல்லார் குழலீர் ெசால்லீேர.
(கு-ைர.) விைடயார் - காைளைய ைடயவர். ெப ைம ஆர்க்கும் - ெப ைம
ழங்கும். அல்லார் - இ ள்ேபான்ற
----------------------------------------------------------63 குறத்தியின் ம ெமாழி
ராகம்:
பல்லவி
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ெவகுெவகு ேபர்க்ெகல்லாம் குறிெசால்
ெவகுமானங்கள் பாரம்ேம
அ

வாங்கின

பல்லவி

மகபதி பணிந்த ள் தி க்குடந் தா ாி
வாச ராதிகும் ேபசர் வைரயில் (ெவகுெவகு)
சரணங்கள்
திாிதண் சன்யாசி யல்ல ராசெனன்
தி ச்சுபத்திைரக் குைரத்ேதன் அந்தத்
ெதள்ள
ெமய்தா ள்ளெதன் நல்ல
ெவள்ளிெபான் னள்ளித் தந்தாள்பார். (ெவகுெவகு)
(2) நாக கன்னிைகக் ேகைகக் குறிபார்த்
வாகுடன் குறிெசான்ேனன் அந்த
நாாி ம் ன்ைக தாாி ஞ் ெசான்ன
மாாியாய் வாாித்தந் தாள்பார். (ெவகுெவகு)
(3) அமைலக் கும்மலர்க் கமைலக் குங்குறி
சம்மதமாகேவ ெசான்ேனன் ரத்தினச்
சுட்
ஞ் ெசம்ெபான் னட்
ம் பிள்ைளத்
ெதாட்
ங்குறப் ெபட்
ந் தந்தாள்பார். (ெவகுெவகு)
(4) சிந்திக் குந்தி க் குந்திக்கும் பிள்ைள
மந்திரந்தா ெனன் ெசான்ேனன் வர்ணச்
ேசைல மா த் மாைல ங் ெகாந்தள
ஓைல ெமா க்கா ெலதந் தாள்பார். (ெவகுெவகு)
(1)

(கு - ைர.) மகபதி - இந்திரன். 1. திாிதண் - க்ேகால். 2. தாாி ன்ைகவைளயல். 3. அம அைலக்கும் - நீரால் அைலக்கப்ப ம்.
---------------64 குறத்தியின் ெசயல்
வி த்தம்
திங்களஞ் சைடயார் கும்ப ங்கர்வாழ் தி க்கு டந்ைத
தங்குெசங் கயற்கண் ணாேள தாமைர கத்தி னாேள
மங்ைகயர்க் கரேச ெயங்கள் ம ரேமா கினிப் ெபண் ணாேள
அங்கமார் குறிெசால் ேவ ன் னங்ைகதா ெவனச்ெசான் னாேள.
-----------------65
ராகம்:
பல்லவி

64

53

ைகதா வம்ேம ைகதா
சரணங்கள்
(1) பங்கய மாமலர்க் ைகதா-அ
பாக்கிய சா ைகதா
திங்கண் கத்தி ைகதா-அ
ேசல்ெபா விழிேய ைகதா (ைகதா)
(2) கு ம்ைப ைலச்சி ைகதா-அ
ேகாகில ெமாழிேய ைகதா
அ ம் நைகச்சி ைகதா-அ
அன்ன ரணி ைகதா (ைகதா)
(3) ஊடல் வைளக்குங் ைகதா-அ
உத்தமிப் ெபண்ேண ைகதா
ஆடக வாிவைளக் ைகதா-மைல
அைரயன் ெபண்ேண ைகதா (ைகதா)
(4) மடந்ைதக் கரேச ைகதா-அ
மைலம மங்ைகேய ைகதா
குடந்ைதக் ெகா ேய ைகதா-அ
குமாிப் ெபண்ேண ைகதா (ைகதா)
-------------66
கட்டைளக் க த் ைற
ஆ க்கண் வந்த வழகர் ெகாண் டா யைம ெபறப்
பா ப் கழ்குடந் ைதப்பதி ேம பணிெமாழிேய
ேசா க்ைக யாயின் நானா ச் ெசான்னெவல் லாஞ்சு க்கிற்
ேற க் ெகா வா ெவனச்ெசா ெதன்குல ெதய்வங்கேள. 66
-------------67
ராகம்:
பல்லவி
ேகாைதேய நான்ெசான்ன ெசான்னெவல்லாம்
ெகாண் வரச் ெசா ெதன் குலெதய்வம்
அ

பல்லவி

54
சூதர்பர ங் கும்ப நாதர் வைரமாேன
சுபஞ்சீக்கிரங் குறி சபல மாகெவன்றால் (ேகாைதேய)
சரணங்கள்
(1) குணத்திற் கள் ஞ்ேசா ங் காய ம் ைகக்
குழந்ைதக்குச் சிக்ெகண்ெணய் சாராய ம்
இணக்கத்தின் மணக்குங்காற் சாய ம்-ேகட்கு
திைனெயனக்கிைல ெயனமயக்கிேய
கணவைனக்கலந் தைணவெதப்ப (ேகாைதேய)
(2) நிைறய றத்திற் ெசந்ெநற் பச்ைச ம்-ெபாிய
ெந
ழத்தினிற் க ங்கச்ைச ம்
ைறைமயாய்வர ேவ நிச்சய- னக்கு
வெலத்தைன சி வைரப்பல
கு ணி க்கு ணி ெப வெதப்ப (ேகாைதேய)
(3) நமக்காக நீ ெயான் ந்தர ேவண்டாம்-கும்ப
நாதர்க்ெகன் ேம ந்தய ண்டாம்
உனக்காகேவ ெசான்ேனன் குைறேவண்டாம்-அம்ேம
உண் கண் மகிழ்ந் நவமணி
நின்றநிைலயிேல ெகாண் வாேவா க் (ேகாைதேய)
(கு - ைர.) சூதர்- ர்க்க நாயனார். 1. உச்சிக்கு எண்ெணய்.
2. கச்ைச- ைடைவ; ஆகுெபயர்.
----------------68
வி த்தம்
ச ர ட னிலெம கிச் சத்திவிநா யகைனைவத்
தித ளமா வ க்ைக ர ெலல்லாநி ேவதித்
ம ர
ேதன்றிைனமா ைவத் வள்ளி ேவலவ ம்
திெப ேச வ மயி ந் ைணெயனச்சிந் தித்தனேள.
----------------69 குறத்தி குறிெசால்லத் ெதாடங்கல்
(1)

ச ரமாக நிலந்தன்ைன ெம கித் ெதாந்தித்
தந்தி கைன ஆவாகனஞ்ெசய்
கதிர்வ ேவலவர்க் குகந்த வள்ளிையக்
ைகெதா ேதவரங் ேகட்கிேற னம்ேம.

(2) வ க்ைகமாங் கனி நிைறந்த
வாைழக் கனி ந் ேத ந் திைனமா ம்
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க த்தி லன் ற வணங்கிக் காாியம்
ைககூ ேமாெவன் ேக ெம னம்ேம.
(3) பச்சிள நீ ங் க ம் நாளிேகரம்
ப த்த ேமாதக மதிரச ம்
பச்சிம கத்தி
ந் பணிந்
பச்சிளங் ெகாங்ைகையக் காட் ெமன் னம்ேம.
(4) ெபான்மணி ேமகைல ஞ்ெசார்ண
ஷண ஞ்சிறி பாஷண ம்
பன்மலர் ெகாண் பணிந்ெததிர் நின்
பயபத்தி யாய்வந் ேக ெம னம்ேம.
(கு - ைர.) 2. வ க்ைக-பலாவில் ஒ
ேபச்சு.
------------

வைக. 3. பச்சிம

கம்-கிழக்கு. 4. பாஷணம்-

70
வி த்தம்
ைகக்குறியார் மதிச்சைடயார் தற்பரர்கும் ேபசர் ெவற்பில்
ைமக்கினிய கண்ணா ம் மடேமா கினிமாேன
ெமய்க்குறிகான் ெசால்வதன்றி ேம ங்கு றத்திகள் ேபாற்
ெபாய்க்குறிெசால் லத்ெதாியா ெதன்
கன்றனேள.
----------------

(70)

71
ராகம்:
பல்லவி
ெபாய்க்குறி ெசால் ப் பிைழக்குங் குறத்திகள்
ேபாலல்ல நான யம்ேம
அ

பல்லவி

ெமய்க்குறி நான்ெசால்லக் ேகள ெபண்ேண
ேவதன் பணிகும்ப நாதர் வைரயில் (ெபாய்க்குறி)
சரணங்கள்
(1) சுந்தர மாந்தன தானிய ேரைக
சூட்சும மி க்கு ெதன்னம்ேம
இந்திைரப் ெபண்ைண ெய த்ெத த் தாட் வ
திந்த ேரைக தான யம்ேம (ெபாய்ககுறி)

(71.1)
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(2) அம் ச ேரைக யணிசங்க ேரைககள்
அன்ன ேரைகயி பாரம்ேம
அம்பிைகயார் தம்ைம யாட் ப் ைடப்ப ம்
அந்தேரைக தான யம்ேம (ெபாய்ககுறி)
(3)

(71.2)

கங்கண ேரைகவித் தியாரம்ப ேரைக ம்
கைலமகள் ைகயிற் கண்ேட னம்ேம
அங்குனக்கைவ ய சரைண யானவா
றறிந்தவைரக் ேகள யம்ேம (ெபாய்ககுறி)
----------

(71.3)

72
அகவல்
ஆகாச வாணி ய ள் மா ேதவி
ஏகாச னத்தி ெயக்கலா ேதவி
கண்ண ர் மாாி கால பயிரவி
பண் லா ெமாழிேசர் பாவவிநாசர்
ேபைர ர்ச் சாத்தர் ெப த்த ேகாரக்கர்
ரண வ ேவ ெபா விைட யாேர
ஆரா வ ேத யாதிகும் ேபசர்
ேபரார வாரப் பிள்ைளயார் காப்பர்
ேகாமள வல் குடந்ைதமங் ைகச்சி
சாமள பி சதகன் னிைகேய
குடந்ைத ர் காக்குங் குேலாத் ங்க காளி
அைடந்தவர்க் க ள்ெச மழகிய ண்ணியர்
கந்தச் சுவாமி க ங்கான வள்ளி
என்றன் ன்ேன நின்ெறான் ைரேய.
------------------

(5)

(10)

(72)

73 ெசகன்ேமாகினி தன் காதலன் அைடயாளம் வினா தல்.
வி த்தம்.
ேதைனப்பா ைலக்க ப்பஞ் சாற்ைற ெவள்ைளச்
சீனிையக்கற் கண்ைடநிகர் தீஞ்ெசான் மாேத
மாைனப்பார் ைவயிற்பதித்த மயிேல ேதாைக
மயிற்சாயன் மடவனேம வனத்தார் ெகாம்ேப
ஆைனப்பா டலமாக நடத் ெமங்கள்
அத்தர்கும்ப ங்கெரன்றா யானா ன்றன்
ஞானப்பார் ைவயிற்குறித் ேநாக்கி யன்ன
நலங்ெகாளைட யாளெமல்லா நவி வாேய.
---------------

(73)
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74 குறத்தி அைடயாளம் கூறல்
ராகம்:
பல்லவி
ஆளால் அழகன - அவ னைட
யாளஞ் ெசால்லக் ேகள
அ

பல்லவி

வாள்ெபா தி விழிக் குடந்ைத யில்வ
மங்ைகச்சிக் ேகற்ற மணாளன டீயவன் (ஆளால்)
சரணங்கள்
(1)

(2)

நீரார் சைடயன - கூந்தல் நீண்டெகான்ைறக் காரன
வாரார் ஞ்சிய - ைமவிழி மலர்விழி ஒண்ணைரக் கண்ணன
பாேரார் நாதன - கன்னப் பாிைசயின் க்குத்தி க்கன
ேபரார் ெபாியவன்-ஆணல்ல ெபண்ணல்ல ேப யல்லவி பிறப்பன

(ஆளால்)

நைடெய
க் காரன -வில்வ நாறிய ம மாறிய
பைடதிாி சூலன -யழகிய பல பணிவாிவளக் ைகயன
உைடெபா மைற யாள-ெனா
ற ெமா ங்கிய ேகாவணக் காரன
ெந வ ன கு ங் கும்பத்திலடங்கிய-ெநஞ்சு நீலன ெநற்றிச் சிவப்பன
(ஆளால்)

(3) ெபா மன் ளா ய -பாி ரம் ெபா ந்த பாடகக் காலன
திெப ேபாதன -ெசம்ெபாற் ேறாடணி கம்பிக் காதன
ச
கன் சிதண் -ேகாணங்கித் தாத மாண்
மானவண்
சதமகன் ேறவர் பரவிய-திாி ர தகனன ெரண் பிள்ைளத் தகப்பன

(ஆளால்)

(கு - ைர.) 1. கன்னப்பாிைச-க ப் மயிர். நாறி-நாற்றத்ைத ைடயவன்.
பணிவாிவைள-நாகங்களாகிய வாிகைள ைடய வைளயல்கள். கு ங்
கும்பத்திலடங்கிய ெந வன் என் கூட் க. ெநஞ்சு அைதச் சார்ந்த கண்டத்ைதக்
குறிக்கும்.
---------------75
வி த்தம்
காரார் கைறககண்டர் கரத்தர்கும்ப ங்கர்ெவற்பில்
தாரார் குழலணங்ேக ைதயன்மட ேமாகினிேய
சீரா ன குல ெதய்வங் கைளநிைனந்
ஈரா ராசியிெலான் றிப்ேபா தியம் ைவேய.

(75)
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------------------76 ெசகன்ேமாகினி சன்மானம் ெகா த்தல்
ராகம்:
பல்லவி
விம்ப சிந்தாமணிேய ராசியி லீராறின்
ேமலான ேபைரச் ெசால்வாேய.
அ

பல்லவி

கும்பராசி ெயன்றெசால் லறிந்ேதன் - தி க்
கும்ப ேகாண மவ ேர. (விம்ப)
சரணங்கள்
(1) என்ைனப் பார்த்தி ெவன்றாற் ெப
ச்
ெசறிந்த ேசதி யறிேவேன - பசும்
ெபான்னல்ல வல்ல டணா திகளல்ல
டர்ேம லாைச ெமய்தாேன. (விம்ப)
(2)

ற்ெறட் ேலாாிலக்கம் பன்னிரண்டா ெமன்
ட்பஞ் ெசான்னாய்மட மாேன - ெசான்ன
வார்த்ைதக்குள் ேளகுறி பார்த் ப் பார்த் மைல
மங்ைக மணாளெனன் ேறேன. (விம்ப)

(3) ஆகத்தி ேலாாிட நீெதாெடன் றால் ைலேமல்
அங்ைகைய ைவத் க்ெகாண்டாேய - உன்ைன
ஏக ேபாகமாய்ச் ேசரக் குடந்ைதக் கும்ப ங்ேகசர்
இேதாவந்தார் வந்தார் வந்தாேர. (விம்ப)
----------77 ெசகன்ேமாகினி சன்மானம் ெகா த்தல்
வி த்தம்
தரத்ைதெயா கரத்திலணிந் திடப ேம ம்
தற்பரர்சிற் பைரபாகர் தைழத்த நாட் ற்
க த்தினிைனந் த ெசான்னாய் ெசான்ன வார்த்ைத
ைககண்ேட ன தர்வரக் கண்ேடன் ேசர்ந்தார்
இரத்தினம த்தியெபான் கைலகள் யா
ெம ேவ
ம தந்ேத னிந்தா ேதேன

(76.1)

(76.2)

(76.3)

59
வைரக்குறவர் குலத் தித்த மயிேல ெயன்றன்
மனம்ேபாலக் குளிர்ந் நிதம் வாழி தாேன.
(கு_ைர.) தரம் - சங்கு; வைளய
--------------

(77)

க்கு ஆகுெபயர். கைலகள் - ஆைடகள்.

78 கு வன் வ ைக
வி த்தம்
தவல ம் ெபா ைள ேவண் த்
தாய் ைலப் பா லா
சவைலயி ன யார்க் கின்பம்
த ந்தி க் குடந்ைத நாட் ற்
சிவலனம் ைபங்கால் நாைர
சிற்ற க் கு கு ேந க்
குவலயத் தவர்கள் ெமச்சும்
கு வ ம் வ கின் றாேன.

(78)

(கு-ைர.)
தவல ம் - ெக த ல்லாத. சிவல் - ஒ பறைவ. அனம் - அன்னம். குவலயம் கு வன் = கு வன் - குறத்தியின் கணவனாகிய சிங்க க்கு ேவைலயாள்.
---------------

மி.

79
ராகம்:
பல்லவி
கு வன் வந்தாேன _ மைலக்குறக்
கு வன் வந்தாேன.
அ

பல்லவி

ம வ லாளர்ெதன் குடந்ைத மாநகர்
வா மைலெபா காவிாி நாட் னிற் (கு வன்)
கு வன் வ ைக
சரணங்கள்
(1)

மார்பிற்
நக மாைல ம் ேதாளினில்
வக்கா மணி ங் ெகாக்கிற கணிந்
கார் க மம்பறாத் ணி றத் றக்
கட் மிரட் ெவ ட் விழித் க் (கு வன்)

(79.1)
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(2)

(3)

பக்கிக ெளங்ெகன் பார்த்ெததி ரார்த் ப்
ப ங்கிப் ப ங்கித் தியங்கி மயங்கிச்
சக்கர லாகு கிறிககி நைடெயா
தாண் க் குலெதய்வம் ேவண் க் ெகாண் (கு வன்)

(79.2)

க்கிக் கச்ைசைய யி க்கிக் கட் ேய
ச்ச டக்கிேய பாய்ச்ச லாப்பாய்ந்
ந க்கு ைசைய
க்கி
க்கி
நா ப் பறைவையத் ேத த்ேத க் ெகாண் . (கு வன்)

(79.3)

(கு-ைர.) வா ம் அைல ெபா -தா கின்ற அைலகள் விளங்கும். (1) வக்காமணிசிப்பிமணிகளால் இயன்ற ஒ வைக மாைல. கார் கம்-வில். றத் கில். (2)
பக்கிகள்- பட்சிகள்.
------------80
வி த்தம்
நைடக்கலக் ெகா யின் ேமவி
ந க ங் ெகா ெயாப் ேபைன
அைடக்கல ெமன்ன வாண்ட
ஆதிகும் ேபசர் நாட் ல்
ெதாைடக்கலச் சிங்கன் றன்ைனத்
ெதா கு வைனப்பார்த் ெதந்தம்
பைடக்கல்க் கான கானம்
பார்த் வா ெவனவந் தாேன.

(80)

(கு-ைர.) கலக்ெகா -கப்ப ல் உள்ள ெகா . க ங் ெகா -காியகாக்ைக.
கப்பற்காக்ைகேபால் தவிக்கின்றவைன என்றப . ெதாைடக்கலம்-மாைலகளாகிய
அணிகள்.
----------------------------------------------------------81
ராகம்:
பல்லவி
வந்தான் வந்தா ைனேய _ கு வன்
வந்தான் வந்தா ைனேய
அ

பல்லவி

ெசந்தா ம் ெபாழில்சூழ குடந்தா ாித்
ேதசிகர் கும்ப ங் ேகசர்நன் னாட் னில்

61
ெகாந்தார் குஞ்சிச் சிங்க ன ப்பக்
கூட்டப் பறைவக்கு நாட்ட மிட் க்ெகாண்

(வந்தான்)

சரணங்கள்
(1) ேதாளிற் கிடந்
க்கும் பறைவையச்
சுட் க்கட் த்ேதைன விட் ப் பிரட் ேய
நீளத்திற் றின் தின் ேறாலக்க மாேயா
ேநாிட்ட பட்சிையத் தாாிட் க் குத்திேய (வந்தான்)
(2)

வக்கா ங் ெகாக்கா ம் வந்திந்தா ேம
வானத்தி ேலா ப்ேபாஞ் ேசைனேச ைனயாகச்
சிக்காெதன் ெறண்ணிேய ெகக்ெக ெகாட்ட
ெசற்ற டன்கு ெநற்றியிற் ைகைவத் (வந்தான்)

(3) ேகாலக் குறத்திேயா ேடாலமிட் ச்சிங்கன்
கு ைசயி னின்
ப் பாெனன்
நீலக் கு வ ங் கீலக்கச் சிங்கைன
ேந ப் பி த் க்ெகாண் டா யா க்ெகாண்

(வந்தான்)

(81.1)

(81.2)

(81.3)

(கு-ைர.) ெசந்நா ம் - ஊர்வன த ய உயிர்ப்பிராணிகள் வா ம். ெகாந் ஆர் ங்ெகாத் க்கள் நிைறந்த. (1) தாாிட் - இ ம்
ள்ைளப்ேபாட் ; தா என்ப
வழக்கில் இங்ஙனம் வந்த ; 92. (2) வக்கா, ெகாக்கா என்பன பறைவ ஜாதிகள்.
(3) கீலக்கம்=கீலகம் - தந்திரம், சமத்காரம்.
----------------------------------------------------------82 சிங்கன் வ ைக
வி த்தம்
ஆறணி சைடயார் கும்பத் த த ங் ேகசர் வர்
கூ ெசந் தமிழ்ேசர் ெசல்வக் குடந்ைதயங் ேகாவி னாட் ல்
ேதறிய மனத் ஞானச் சிங்கியார் தைமக்கா ணாமல்
சீறிய
ேபாற பாய்ந் சிங்க ந் ேதாறினாேன.

(82)

(கு-ைர.) ேகாவில் நாட் ல்
-----------83
ராகம்:
(1)

நித்தர் ெசக்கர் தாரண
நீதர் கும்ப நாதர் நாட் ல்
சித்தப் பிரைம ெகாண் கள்ளச்
சிங்கன் வந் ேதான்றினாேன.

(83.1)
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(2)

ெகாத்
த் ம் ைனக் காய்ச்சி ம்
ெகாக்கிறகுங் ெகாண்ைட சூ ச்
சித்திரக் குள்ளன் ேபாேல கள்ளச்
சிங்கன் வந் ேதான்றினாேன.

(3) திங்கள் கங்ைக யணி ந் ங்கர்
சீரார் குடந்ைத ரார் நாட் ற்
சிங்கி யம்மா ெளங்ேக ெயன்
சிங்கன் வந் ேதான்றி னாேன.
(கு-ைர.) ெசக்கர் தாரண-ெசவ்வானத்தின் நிறத்ைதத் தாித்த.
------------

(83.2)

(83.3)
ைனக்காய்ச்சி: 35: 115.

84
வி த்தம்
ெசந்ெநல் வயல்சூ ந் தி க்குடந்ைத நன்னாட் ல்
சின்னச் சி க்கிமயல் ேதட்ட மிக ைடயாள்
என்ைனப் பிாிந் வந்தா ெளன் குற வர்க்குள்ள
சின்னக் ெக மன்னச் சிங்கன்வந் ேதான்றினேன.
--------------

(84)

85
ராகம்:
பல்லவி
சிங்க
சிங்க
(1)

(2)

ம் வந்தாேன - ெக மன்னச்
ம் வந்தாேன.

சங்காி மங்ைகேயார் பங்கி லமர்ந்த ள்
ெகாங்கணர் சிவகும்ப ங்கர்நன் னாட் னில்
இங்கித ேமாகவ லங்க் த மாகிய
அங்கண நாயகி ெயங்ேகெயங் ேகெயன் (சிங்)

(85.1)

மத்த மதி ைன த்தார்ச டாமகு
டத்தார்நன் னாட் னி ற்ற யிர்த் ைண
த்
த் ேதெயன் சுத்திப் பார்த் ப் பார்த் ப்
பித் ப் பி த் ப் பிதற்றிப் ேபத்திக் ெகாண் (சிங்)

(85.2)

(3) நாச்சர வங்கன கச்சிைல யிற்ெறா
நாணார் தி க்கும்ப ேகாணார்நன் னாட் னிற்
கச்சு ைலச்சிநன் மச்சினி ச்சிதக்
ெகாச்ைச ெமாழிச்சிேம ச்ைச ெகாண் கள்ளச் (சிங்)

(85.3)
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(4) ஆ
அ
கூ
ேவ

ய ெசஞ்சர ணத்தர் குடந்ைத
த குணத்த ரமர்ந்தநன் னாட் னிற்
க் கலந்தசுகம் பா ப் பா நல்ல
க்ைகச் சிங்கிையத் ேத த்ேத க்ெகாண்

(சிங்)

(85.4)

(கு-ைர.)ெக - அதிகாரம். (1) மத்தம் - ஊமத்தமலர்.
(3) நச்சரவம் - ஆதிேசடன், கச்சம் - நகில்க க்கு இ ம் கச்சு.
------86
கட்டைளக் க த் ைற
நந்தார் வயற்குடந் தா ாி வாழகும்ப நாதர்ெவற்பிற்
ெகாந்தார் குழன்மா திைனத்ேத க் கள்ைளக் கு த்தைசந்
சிந்தா குலத் டன் ேசல்பாய் வயற்பட் சிகள்
வி
வந்தாைன ேயசிங் க ெமன் றைவயில் வ குவேன.
(கு-ைர.) நந்
-------------

(86)

ஆர் - சங்குகள் நிைறந்த.

87
ராகம்:
பல்லவி
வந்தாைனேய சிங்க

ம் வந்தாைனேய.

சரணங்கள்
(1)

(2)

சந்திர ேசகரர் வாழ்குடந் தா ாிச்
சங்கர னார்கும்ப ங்கர்நன் னாட் னில்
அந்தந்தத் தா க ளங்கங்கு மாய்ப்ெபான்னி
யாற்றங் கைரப்பக்கம் பார்த் ப்பார்த் க்ெகாண்
ெவண்ணீ றணிந்த ேமனியர் ெமய்யினில்
வில்வ மணியாடல் வல்லவர் நாட் னில்
தண்ணீர்த் ைறகள் தடாகங்க ளா ெசய்
தைளஎல் லாஞ்சுற்றி வைளந் வைளந் பார்த்
----

88 ள் வர

கூறல்

ெவண்பா
ெசக்கர்ச் சைடயார் தி க்குடந்ைதக் கும்ேபசர்

(வந்தா)

(வந்தா)

(87.1)

(87.2)

64
அக்கரவம் ண்டா ரணிநாட் ற் _ பக்க ள்ள
அக்கைரநின் றிக்கைரவந் தாடப்பார்த் ப்பார்த்
மிக்கபட்சி வ குைதேய பார்.

(88)

(கு_ைர.) அக்கு அரவம்; அக்கு - அக்குமணி; 95.
-----------89
ராகம்:
பல்லவி
வ குைதேய _ பறைவகள் _ வ குைதேய.
சரணங்கள்
(1) வாரார் ெகாங்ைகச்சி மங்ைகச்சிக் ேகற்ற
வள்ளல் மகிழ்ந்த ள் பிள்ைள வய ேல
பாரா வரா ச்சிக் கட்டைளச் ெசய் க்குள்
பாரப் பறைவகள் ேசரச் ேசரமண் (வ கு)
(2)

தார்ப்ெபா ேவணியர் மங்ைக மணாளர்
சந்தனச் ேசாைல யி ந் பக் கம்பார்த்
ஆர்க்காட் ேவளான் ெசய்ையப் பார்த் க்கு
கந்தரத் ெத ந் பந்தி பந்தியாக (வ கு)

(89.1)

(89.2)

(கு-ைர.) வார் - கச்சு.
-----90
வி த்தம்
மந்தரெவற் பார்குடந்ைத மன் தட மா ந ங்
ெகந்த ைல யார்விழிேசல் ெகண்ைடெயன ெவண்ணிெயண்ணிப்
பந்திபந்தி யாகவி பக்கச் சிறக த்
வந்திந்தா ேம ைதேய வன்னப் பறைவகேள.
(கு-ைர.) தடம் - குளம். விழிையச் ேச
ெகண்ைட ம் என் எண்ணி.
--------------91
ராகம்:
பல்லவி
இந்தா ேம ைதேய _ பறைவகள்

ம்

(90)
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இந்தா ேம ைதேய.
சரணங்கள்
(1)

நடத் வல்லவர் விய ர் வயைல
நா ேய வாலா ன ப்ெபாற்றாமைரத்
தடத் க் ெகண்ைடையக் கண் சுழன்
தாித் ச் சிறைக விாித்த த் க்ெகாண் ( ந்தா)

(2) ெவள்ெள ேத ங் குடந்ைதத் ெத வினில்
தி வ ஞ்ேசாம நாதர்ெசய் க்குள்
கள்ளத் தி கைகையப் ள்ளிறாஞ் சிகெகாத்திக்
கக்கிக்கக் கிெயன் கூக்குரற் ேபாட் க்ெகாண் ( ந்தா)
-------------

(91.1)

(91.2)

92
கண்ணி பதித்தல்
கட்டைளக் க த் ைற
ேகாங்கா ாிதழிச் சைடயார் விைடயார் குடந்ைதெவற்பில்
ஆங்காரச சிங்க னதட்டாம னின் ெகாண் டட்டதிக்கும்
தீங்கா ைன ட் ெசறித்ததிற் பட்சி ெசறி ம்வண்ணம்
பாங்கா ங் காவயல் பார்த்தார்த் க் கண்ணி பதித்தனேன.

(92)

(கு - ைர.) ேகாங்கு ஆர் இதழி-மணம் மிகுந்த ெகான்ைற;
ேகாங்கு:விகாரம். கா வயல் - கா ம் வய ம்; கா - ேசாைல.
------------93
ராகம்:
பல்லவி
கண்ணி பதிப்ேபைனேய - பறைவக்
கண்ணி பதிப்ேபைனேய.
சரணங்கள்
(1)

நச்சர ம்ெவள் ெள ம் மணிந்தவர்
நாக மடந்ைத பாகர் ெசய் க்குள்
பச்ைசத்தா ரா க்கு மயிைலக் கண்ணிையப்
பரப்பிேய ெகம்பிப் பாய்ந் ப ங்கிப் (கண்ணி)

(2) க

ண்

ங் கண்டர் குடந்ைதயி லந்திக்

(93.1)

66
காப்பழகர்
குக் காப் ச் ெசய் க்குள்
ச தியிற் ெகாக்கு வக்கா நாைரையத்
தப்பெவாட் டாமேல மப் த் தட் க்ெகாண்
(கு-ைர.) (1) நாக மடந்ைத-மைலமகள். தாரா-ஒ
கு அபிேடகத்திற்கு மானியாக விட்ட நிலம்.
------------

(கண்ணி)
பறைவ. (2)

(93.2)
குக்காப் ச்ெசய்-

94 பறைவ ப த்தல்
ெவண்பா
சீலர் கழ்குடந்ைதச் ேசவற் பதாைகயன்ைக
ேவல்கண் டசுரர் விலகல்ேபாற்-ேசல்பறைவ
வான்கூக குரல்ேபாட் வட்டமிட் த் ெதட்
தான் கூப்பி ராைரேயெயன் றான்.

நீ
(94)

(கு-ைர.) ேசவல் பதாைகயன்கன்; பதாைகெகா . ெதட்
ம்-ஏமாற்றிவி ம். கூப்பிராைரேய-கூப்பிடா
ேத ஐேய என்பதன் சிைத .
------------95
ராகம்:
பல்லவி
கூப்பிராைரேய-ெபா
கூப்பிராைரேய.

ெபா

சரணங்கள்
(1)

அக்கர வம் ைன க்கணர் குடந்ைத
ஆதி கும்பநாத ரன்ன வய ேல
சிக்கிய பக்கிைய ெமாக்கிடத் தாேரன்
தித்திக்கு ள்ளா ெனத்திப்ேபாட் ேடா ப்ேபாம் (கூப்பி)

(2) எல்ைலெயல் லாங் கண்ட ஏைழபங் காளர்
ஈசர் குடந்ைதக்கும் ேபசர் வய ேல
சில்ைலக்ேகா ைலப்பி பி யடா வந்தச்
சிட் க் கு விமார்பிற் குட் ப்ேபாட் ேடா ப்ேபாம் (கூப்பி)
(கு - ைர.) (1) ெமாக்கிட-உண்ண. உள்ளான்-ஒ
---------------

பறைவ.

(95.1)

(95.2)
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96
கட்டைளக் க த் ைற
வண்ணஞ் சுைவவா சைனதா னறிந் ன் மகிழ்ந்தளித்த
திண்ணன் றனக்க ள் ெசய்குடந் தா ாிச் ெசம்மல்ெவற்பில்
கண்ணன் வைளேபாற் பலவைள யார்வயற் கட்பதித்த
கண்ணிக்குட் சிக்கிக் கிடக்கும் பறைவ கணக்கில்ைலேய,

(96)

(கு - ைர.) திண்ணன்-கண்ணப்பநாயனார். கண்ணன-தி மால். வைள-சங்கு.
--------------97
ராகம்:
பல்லவி
சிக்கிச் சைடேய - பறைவகள் - சிக்கிச்சைடேய.
சரணங்கள்
(1) ேவைளத் த தி க் குடந்ைத யம்பதி
விமல ராரா வ தர்ெசய் க்குள்ேள
(கு - ைர.) (1) ேவள்கக்கட ள். நீளத்தி ேலேயா த்
தைளேபா லங்கங்ேக நின்ற பறைவக ணின்ற நின்றிடத்தில் (சிக்கிச்சைடேய)
(2) மன்
கழ்தி க் குடந்ைத யம்பதி வாச ராதிகும் ேபசர் வைரயில்
அன்னங் க மைட யா ஞ் ேசைனேகா
அ பத்
வா ேப ெபற்ற ெசய்க்குள் (சிக்கிச்சைடேய)
---------------98 சிங்கன் குறத்திையத் ேத

வ தல்

வி த்தம்
நதிச்ச லர் ரத்திைன ன் நைகத்ெதாிெசய்
குடத்த த நாதர் நாட் ல்
பைதத் வய டத்திெலா பகற்ெபா
மயக்குகண்ணி பதித்ேத பார்த் க்
ெகாதித்ெதயி க த்
சு க்கி கு
சி பறைவ ெகாண் வந்ேதன்
எதிர்த்
ைல கட் லைணத் தி க்குகுறத்
திையக்காேண ெனன்ெசய் ேவேன.
--------------

(98)
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99
ராகம்:
பல்லவி
காேணன் சிங்கிையக் காேணேன
கண்ட ண்ேடா ெசால்ைலேய.
அ

பல்லவி

ேசணாட க் க தர் பத்தர் பரா
தீனா நாட் ெலன்ெறன் மா பாவிையக் கண்ணிற். (காேணன்)
சரணங்கள்
(1) கிண்ணி ைலச்சி ெயன்வார்த்ைத ேகேள ெனன்றாேள
ெக வமிஞ்சிக் கைலப்பார்ெசாற் ேகட்கச் ெசன்றாேள
கண்ைணக்காட்
கத்ைதக் காட் ெவன்றாேள
நாமப் பயல்ைகயிற் காட் க் கடக்கநின்றாேள (காேணன்)

(99.1)

(2) திக்ெகங்கும் பிரமிக்கச் ெசன்ம ெம த்தாேள
ெதய்வெமன் ெறன்ைனப் ைச ெசய்யத் ெதா த்தாேள
ைகக்ெகா ங் ைகக்குள் ளி ந் க க த்தாேள
கன்ெனஞ்சி ெயன்ைன நட்டாற்றிற ைகைய வி த்தாேள (காேணன்)

(99.2)

(3) வள்ளல்கும் ேபசர்ேபைர மனதிற் ெகாண்டாேள
மாயக்கள்ளி ஒ வ க்கும் வர்மஞ் ெசால்லாேள
ள்ளினங்கள் பி க்கப் ேபாய்வா ெவன்றாேள
ேபாகவிட் ெடன்ைனயவள் றக்கணித்தாேள (காேணன்)

(99.3)

(கு-ைர.)மா
------------

பாவி -மஹா

பாவி, அதிக ேதஜஸ் உைடயவள்.

100
வி த்தம்
கங்குற் கைறமிடற்றர் கண் தலார் ெதன்குடந்ைத
மங்ைகக் குாிய மணவாளர் மாநகாில்
எங்கட் கினிய வியலார் யன்ேமனிச்
சிங்கிக் கைடயாளஞ் ெசப்ப ற்றான் சிங்க ேம.
(கு-ைர.) யன்ேமனி - ேமகம் ேபான்ற க நிற ைடய
--------------

(100)
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101
ராகம்:
பல்லவி
சிங்கிக் கைடயாளஞ் ெசால்லக்ேக ைளேய
அ

பல்லவி

கங்கா தரர்கும்ப ங்கர்நன் னாட் னிற்
கண்ணாட் ையப்ேபாற் கண்ட ண் ேடாெவன்ைனேய (சிங்கிக்)
சரணங்கள்
சிாித்த கமலர் ைளத்த தனகிாி
சு ட் மயிர்கன
க்க மலாிதழ்
க த்த விழிகண்ைணப் பறிக்க வ சின்னச்
சி க்கி யவளதனக் கி த்த கு நான் (சிங்கிக்)

(101.1)

(2) க த்தின் மணிசங்க மிைழக்கு நிகாிைட
கைழக்கு நிகர்ெமாழி ெகா த்த குமாி
குைழக்கு நிகர்வள்ைள
க்க வல்ெவகு
பழக்க மவள்தனக் குைழத்த கு நான் (சிங்கிக்)

(101.2)

(3) விைடக்குள் வ கைற மிடற்ற ர
குடத்த ரழகிய நடத்தர் வைரயினில்
ப க்ைக தனினிைன ெவ த்த ல ெமைனக்
ெக க்க நிைனயன் நைடச்சி யாெமன (சிங்கிக்)

(101.3)

(1)

(கு-ைர.) (2) இைழக்கு நிகர் இைட - இைட
ைழக்கு ஒப்பாகும். கைழ - க ம் .
குைழ - காதணி; காதிற்கு ஆகுெபயர். வள்ைள - ஒ ெகா .
க்க வல் - ற் ம்
க நிற ைடயவள். (3) விைட - காைள. கைறமிடற்றர் - விடம்
ெபா ந்திய க த்ைத ைடயவர். அன நைடச்சி - அன்னநைடயினள்.
------------102
வி த்தம்.
பாிவாய்நான் ெகாண் வந்த பட்சிகெளல் லாஞ்சைமத் த்
த வா ெளனக்கினியர் தண்குடந்ைத நன்னாட் ல்
ெத வாச னின் குறி ெசப்பவ சிங்கிக்குச்
சாியா ெயா வைரயித் தாரணியிற் கண் லேன.
-----------

(102)
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103
ராகம்:
பல்லவி
சிங்கிக்குச் சாியான ேபாிந்தச்
ெசகத்தி ல்ைலயைடேய.
அ

பல்லவி

மங்ைக மணாளர் கும்ேபசைரத் திெசய்
வ வாேள த்தந் த வாேளெயன் (சிங்கிக்கு)
சரணங்கள்
(1) கறிக்குப் ள்ளினங்கைள ெநய்யினிற் ெபாாிப்பாள்
கலத்திற் பகுத் நின் மிக ப சாிப்பாள்
சு க்கி ண் ெட ந்தி டாெவன் காிப்பாள்
சுரதத்தி னா ைளத்தாற் ைகைய ெநாிப்பாள் (சிங்கிக்கு)

(103.1)

(2) வந்தவழியில் வந்ெதன் கால பி ப்பாள்
மனங்கலங் கிச்சி க்கி சினந் பற் க ப்பாள்
பந்
ைலதிறந்ேத ைகவிரல் ெநா ப்பாள்
பயேலெயன் ெறத்தைன ேதாதகம் ப ப்பாள் (சிங்கிக்கு)

(103.2)

(3) க தி ெயா வர்ேபர் நாம ெமடாேள
கலவியி ெலான்றைரச் சாமம் விடாேள
பர
டைரக்ைகயி னாேல ெதாடாேள
பாதகி ெயன்ைனவிட் த் தனிேய படாேள (சிங்கிக்கு)

(103.3)

(கு -ைர.) 1. கலத்தில்-பாிகலத்தில், இைலயில் அல்லடய் தட் ல்; 107. சுரதத்தில்ேபாகத்தில். ேதாதகம்-சாலவித்ைத.
-------------104
வி த்தம்
சட்ட
குடந்ைதச் சங்கரனார் நாட் ெலன்றன்
கட்டழகி சிங்கிதைனக் காட்
னக் கிவ் லகில்
அட்ட க ம ம த்
த லானெவல்லாம்
இட்ட டன் ற ேவ ெனன்றான்சிங் ேகந்திரேன.
(கு - ைர.) சட்டம்-கட்டைளத் திட்டம். ம த் -ம ந் .
------------------------------

(104)
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105
ராகம்:
பல்லவி
என்ன ேவ ம ெதல்லாந் தாேறெனன்
இங்கிதச் சிங்கிையக் காட்டைடேய.
அ

பல்லவி

பன்ன காபரணர் கும்ப ங் ேகசர்
பதியினிற் கிைடயாத வதிசய ம ந் கள் (என்ன)
சரணங்கள்
(1) கன்னியர்பின் ேனெதாடரக் ைகம ந் ண் தாேறன்
கல்ைலநீ ராளமாகக் கைரக்க ம் ேவர்தாேறன்
வன்னிையக் குளிரநல்ல ம ந் பச் சிைலதாேறன்
மல கள் பிள்ைளெபற ம ரவிழ்தந் தாேறன் (என்ன)

(105.1)

(2) ராச வசீரமான நாிக்ெகாம் நான்தாேறன்
நைரத்தமயிர் க த் வரேவ நல்ல மாத்திைர தாேறன்
ேவசியர்கள் காசில்லாமல் வி ம் பச் சிைலதாேறன்
வி ந் தாளம் ேபா
ைல விம்மிெந க்க ேவர்தாேறன் (என்ன)

(105.2)

(3) அஞ்சன விதங்க ண் டேனக ைறகள்தாேறன்
ஆதிகும்ப நாதசுவாமி அ ள்ெவண் ணீ ந் தாேறன்
நஞ்ச ம தாக நல்லேவ ந்தாேறன்
நவநாதசித்தர்
ைக நா மக்குத் தாேறன் (என்ன)

(105.3)

(கு-ைர.) 1. நீராளம் ஆக - நீர்த்தன்ைமெபற. வன்னி - ெந ப் . 2. வசீரம் - வசீகரம்.
--------106
வி த்தம்
ெகாற்ற மதிற்குடந்ைதக் கும்ேபசர் நன்னாட் ல்
பற்றிவ மாதர்கள்ைக பார்த் க் குறிபார்த்ேத
அற்ற மிலா குறி யாய்ந் ைரக்க வந்தசிங்கி
உற்ற ைண ெயன்ேறற் ெகா வார்த்ைத ெசால்
(கு-ைர.) அற்றம் - ேசார் .
---------

கேவ.

(106)
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107
(1) உற்ற ைண ெயன் ெமத்த
ெமத்த ந்தா னாகவி ந் ேதேன - ெயங்கும்
ஓைலயிட்டல் ேலசங்குத்
தா
ெமன் ைகயாற் கட் ேனேன.

(107.1)

(2) தற்ெசா ப மகைளப்ேபால்
ெசாற்பனத்திற் கா
ெமய் தாேன - எங்கள்
சங்கரர் குடந்ைதக்கும்ப
ங்க டன் ெசால் ப்பி ப் ேபேன.

(107.2)

(3) ஆதிநாள் தலாய்ப் பங்கு
பாதியாய் ஓர் கலத்தி ண் ேடேன - இவள்
ஆனா ம் கன்னிெயன்
நானாக அறிந் ெகாண் ேடேன.

(107.3)

(4) ேபா ெமனப் பத்தைரச்சங்
ேகதக் குதிைர பாிசமிட்ேடேன - அந்தப்
ெபால்லாத நீ ெயான் ஞ்
ெசால்லாம ேலபிாியவிட் டாேள.
------------108 சிங்க

(107.4)

ம் குறத்தி ம் உைரயாடல்

வி த்தம்
கனகமைலச் சிைலயாளர் குடந்ைத நாட் ற்
கட்சிெசறி பட்சிகட்குக் கண்ணி ைவத்
இனி வ ம் பட்சிசில்லாக் ேகா ேலற்றி
ெயட் ெயட் க் கிட் நடந் ேதறப் பார்த்
மன மிகச் ச த்த த்தா வ த் ச் சிங்கன்
மனவணிேசர் சிங்கிதைன மகிழ்ந் ேநாக்கி
என குறக் கு ைசவிட் ங் ேகன்வந் தாெயன்
ேறசுவா னவ ெமதிர் ேபசுவாேள.
(கு-ைர.) கட்சி - கூ . ச த்
ஆபரணம்.
------------

அ

த்

ஆவ த் . மன

109
(1) ேதசேத செமங்குஞ் சித்தப்பிர ைமெகாண்
ேத யைலந்ேதண் சிங்கி.

(108)
அணி - சங்கு மணியாலான
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ேத ப் ைதத்த ேகா க்கு ேமேல
சிலவான மல்லவடா சிங்கா.

(109.1)

(2) சங்கர னார்கும்ப ங்கர்நன் னாட் னில்
தனிவழி வ வாேனன் சிங்கி?
தான்கள்ளன் பிறைரேயன் நம் வா ெனன் ன்
றாைனேய காவலடா சிங்கா.

(109.2)

ன்றாைனக் காவலாய் வந்த னக்கு
கவாட்ட ெமன்ன சிங்கி?
ன்ெனதிர் ெவய்யி ல் வந்த விகாரம்
கத்திற் ேற தடா சிங்கா.

(109.3)

(4) அன்னேம ன்னத ரத்திெலன் ைனயல்லாமல்
ஆர்குறி ைவத்தார சிங்கி?
ஐங்கைண ேவைள யதட் ெயயிற்ைற
அ க்கிச் சுைவத்ததடா சிங்கா.

(109.4)

(5) நின்னி ேதாளின் ைலயிற் குறிேய
நிலவர மாய்ச்ெசால்ல சிங்கி?
நின்ைகப் பி ேபா ெலன்ைகயா ன்ைன
நிைனத் ப் பி த்ததடா சிங்கா.

(109.5)

(6) கள்ளத் தனத்ைதவிட் ள்ளத்ைதச் ெசால்ெவள்ைளக்
கைல..... ேனண் சிங்கி?
கண் க்கு ன்ைனப் ேபாேல ேபாகங்
கண் ...... சிங்கா.

(109.6)

(7) ேபைதப்ெபண் ேண ன்றன் ெமய்யினிற் ெபான்வண்
ெப கெமாய்ப் பாேனண் சிங்கி?
ேப ல கினின்மட வார்க்குக் குறிெசால் ப்
ெபற்ற பணத்தினடா சிங்கா.

(109.7)

(8) பாதகி நீஎன்ைன விட் ப் பிாிந்
பரேதசம் ேபாவாேனன் சிங்கி?
பக்குவத் திெலா சக்களத் திவாய்
பார்த் மி ப் ேபேனாடா சிங்கா.

(109.8)

(3)

(9) பித்த ன பிைழ எத்தைன ெசய்தா ம்
குற்றமாய்க் ெகாள்ளாேத சிங்கி?
பிள்ைளத் தாச்சிெயா கள்ளக் குறத்திையப்
ெபண் பி ப்ேபண்டா சிங்கா.
(10) சுற்றத் க் ேக றி ெய

ேவ ெனன்

(109.9)
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ெசான்னெசான் ெமய்யாேம சிங்கி?
ேதாஷ பாவமில்ைல ெயங்ேக ேவ மங்ேக
ெசால் த்தா ேறன்வர்டா சிங்கா.

(109.10)

(11) அ க்க க் கப்பந் விைசெகாண்ட ஞாயம்ேபால்
ஆைச வள த சிங்கி.
ஆசாரக் கள்ளாநீ ெயங்ேக யி ந்தாெயன்
ஆமக்க னாெமனேவ சிங்கா.

(109.11)

(12) இன்பத்ைத நா இ வ ங் கூ
இணங்கியி ப் ேபாம்வா சிங்கி.
ஈசர் குடந்ைதக்கும் ேபச ரறிய
இணங்கி யி ப்ேபாம் வா சிங்கா.

(109.12)

(13) ன்ைனப் மணக்கும் ங்கு ைசக்குட்
ெபா ந்தி யி ப்ேபாம்வா சிங்கி.
சா பலத்தினா லாைசெயல் லாந்தீர
......மடவாடா சிங்கா.

(109.13)

(14) கும்பநா தர்ேபைரக் ெகாண்டா க் ெகாண்டா க்
கும்மி ய ப்ேபாம்வா சிங்கி.
ெகாங்ைகக் குடமைசய மங்ைகச்சி ெபயர்ெசால் க்
கும்மி ய ப்ேபாம் வா சிங்கா.

(109.14)

(கு-ைர.) 7. ெபான்வண் - ெபான்னால் இயன்ற நைககைளப் ெபான் வண்
என்றான்: வண் - வைளய மாம். 10. றி - ஓைல. 11. ஆமக்கன் - கணவன்.
-----110 கும்ேபசர் பவனி வரல்
வி த்தம்
இவ்விதம் சிங்கன் சிங்கி
இ வ ம் பா யா த்
திவ்வியா னந்த மாகிச்
சிறந்தினி தி க்கும் ேவைள
கவ்ைவயி
வ க்குங்
காட்சிதந் த ள ேவண்
நவ்வியங் கரத்தார் கும்ப
நாயகர் வ கின் றாேர.
(கு-ைர.) கவ்ைவ இல் - ன்பமற்ற, பழியற்ற. நவ்வி - மான்.
--------------------------------

(110)
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ராகம்:
பல்லவி
ஆதிகும்ப நாதர் வந்தார் - மங்ைக டேன
ஆதிகும்ப நாதர் வந்தார்.
அ

பல்லவி

தா ல ம்ெபாழில்சூழ் - ைசவக்குடந்ைத நாட் ல்
தந்திரர் கின்னரர் அந்தரர் இந்திரர்
ந் மி யிைச டன் வந்தைன ெசய்திட (ஆதி)
சரணங்கள்
(1) ேதவர் னிவர் பாட - அரம்ைபயர்கள்
ஆவ டேன யாட
தாவில் சைபயில்ெநறி ேம ம யவர்கள்
தந்திர ைறெசால் மந்திர ைரெசய
விந்ைத நடனஞ்ெசய் சுந்தர மாகேவ (ஆதி)

(111.1)

(2) ேசாதிமகுட மின்னேவ - மார்பிலணிந்
லங்குேக ரந் ன்னேவ
மாெதா
ைடமன்ன மனிதர்கள் திபண்ண
வஞ்சமில் விஞ்ைசயர் ரஞ்சித மாகவி
பஞ்சி ைறத்ெதாழில் வஞ்சியர் பா ட (ஆதி)

(111.2)

பங்கயச்ெசங்ைக யாடேவ - ம ரெமாழிப்
பாைவயர்களிைச பாடேவ
சங்கித டேனஆடத் ங்கமிகு மன் நீட
சங்காி மங்ைகேயார் பங்கி லமர்ந்த ள்
சங்கர னிங்கித மங்கள மாகேவ (ஆதி)

(111.3)

(3)

(கு-ைர.) தா - ேதன், ந்தா . ரஞ்சிதம் - இன்பம். விபஞ்சி ைறத்ெதாழில் ைணமீட் ப்பா தல். சங்கிதம்- சங்கீதம்; விகாரம்.
------112

கும்ேபசர் தாிசனம் அ

தல்

ராகம்:
பல்லவி
தாிசனம் தந்தாேர - சகல க்கும்
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தாிசனம் தந்தாேர
(1) அரச ர தின ம் பரசுந் தி க்குடந்ைத
அண்ணல் கும்ப ங்ேகசர்
விண்ணவர் தல்யாவர்க்கும் (தாிச)

(112.1)

(2) சாிைய கிாிையவழி தப்பா தி ப்பவர்க்கு
வாிைச டன் சற் த்திர வர ாிைம யிற்றந்
(3) ேயாக ஞானவழி
வாகுடன் சம்பத்

ற்றவர் தங்கட்கு
வைக டன் தாமீந்

(தாிச)

(112.2)

(தாிச)

(112.3)

(4) ேமலான ஞானபத ேமவி யி ந்தவர்க்குச்
சீல டன்றம ெசல்வ மைனந் ந்தந் (தாிச)
------

(112.4)

113
வாழ்த்
வி த்தம்
ேதவர்கள் னிவர் வாழி
ெசங்ேகா ங் கு
ம் வாழி
நாவலர் திக்குங் கும்ப
நாதனார் தா ம் வாழி
மாவ வகி ண் கண்ணாள்
மங்ைகநா யகியார் வாழி
பாவவி நாசர் தந்த
ைபந்தமிழ் வாழி தாேன.
(கு-ைர.) பாவவிநாசர் - கும்ேபசர்; இ
------------

(113)
இந்

லாசிாியாின்

த்திைர.

114
ேவ
ம

ந் தடக்குடந்ைதக் ேகாயில் வாழி
கழ்தானம் பாிகலம்ெபான் ெபா ந்தி வாழி
வாமபா கத்தினிற்ெசஞ் சைடயின் ேம
மங்ைககங்ைக யாள்நா மைற ம் வாழி
ஈமமதி லா யசங் கரனா ாீன்ற
இைளயபிள்ைள த்தபிள்ைள இ ேவா க்கும்
மாமன்ேவங் கடாசலம் வாழி வாழி
மற்
ள்ள ேப நிதம் வாழி தாேன.
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(கு-ைர.) மாமன் - தாய்மாமன்; ேவங்கடாசலம் - ஆராவ தப் ெப மாள்;
உைமயவள் தி மா ன் சேகாதாி என்ற வழக்குப்பற்றி மாமன் என்றார்.
கும்ேபசர் குறவஞ்சி நாடகம் ற் ம்.
----------------------------------------------------------பாட்
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