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திருச்சித்றம்பலம் 

முூகவு ஸ்ர 

1009 ௮ம் ௮ண்டில் சொக்கராதரது அதுபத்தா 
உவ்ாயரடல்களை அறுபத்து கான்கு வகை 

கத் சப்பாக்களித் பாடி மூமும் பேற்றினைப் 
னக்கு அறுபத்து மூன்று நாயன்மார்களின் 

  

   

      

> ஒப் பர ி2் பாம் ?பறு இப்போது 

  

   ௪ தான், என் இளவலின் 
தூண்தே சலாஜஹ், சடைத்ச௮. 1908. get டில் ஆண் 

ட்வன் புகழை ஓதிய அடியேத்கு அடியவர் புகழை ஓத 
இடையில் 41-ஆண்டுகள் சென்றுவிட்டனவே என்னும் 
வருத்தம் ஒரு பாலும், இப்போேேசனும் எனதன்மிழ் 
குரியவர் மூலமாக, இவ்வாய்ப்பு இடைக், ் 

மகழ்ச்சி ஒருபாலும் விளை ன்றன. 

  

    

   என்னும் 

    

அடியார் பெருமையை. விண்ட சன கம்முடை 

மேல்வினை... தொண்டரோ டி.ஷிதிருக்குமையாலே '? . 
எனச் சம்பந்தரும், * உய்யப் போக்ேனுக்கும் உண்டு 

  

கொலோ *]* அரூர்த் திரு மூலட்டானனுக்குப் பொய் 

பிலா ‘wie தொண்டர்க்குச் தொண்டரசாம் புண் 
 -ஸீசீயமே?? என அப்பரும், அடியார்க்கும் அடியேன் ?— 
eee திருத்தொண்டத் தொகையிற் சுந்தரரும், 
“அப்பன் ஆண்டுதன் அடியரிற் கூட்டிய அதிசயங் 

 



  

க 
சண்டாமே'-என மாணிக்கவாசகரும், “அன்பாம் கெட 

,சலிலாத் சொண்டரித் கூட்டியவா * * * வேலோன்? 

என அருணடரியாரும் மிக அருமையாக எடுத்துக் கூறி 

யுள்ளார்கள், ஆதலால், அடியார் புகழைப் பாடும் 

Rum ero Sp கிடைக்கக் கூடிய பேறு அல்ல என்பத 

O sof ure விளங்குன்ற ௮. அதுபற்றியே ஆண் வ் 

புசுழைப் பாடுவதற்கும் அடியார் புகழைப் பாடுவதந் 

கும் 41-ஆண்டு என்னும் நீண்ட இடைவெளி வேண்டி 

யிருந்தது போலும், 

3. இன்ன நாயன்மார் இன்ன ஜெொரண்டு செய்தார் 

என்பது விரைவில் எளிதில் விளங்கவேண்டி.ப் பாடல் 

களின் சுருக்கமும் வசனமாக எழு சப்பட்டிளள ௮. 

8. பண்ணுடன் பாடச் சில பரடல்கள் அமையும் 

என்பசைக் காட்ட இன்ன பாட்டு இன்ன தேவாரப் 

பண்ணில் அமையும் என்பசைக் காட்டும் அதுபக்சம் 

ஓன்றும் சேர்க்கப்பட்டுள்ள,௨. 

4. அசை காரணமாக யாக்கப்பட்ட இந்தாலிச் 

உள்ள பிமைகளை ஆன்றோர் பொறுச்சருளுவாசாக, 
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எண் . பாட்டின் எண் 

HRs Bmw eat . 41 
(அப்பாலும் அடிச்சார்ச் 

சார்] . 638A 

அப்பூத அடிகள் 
அமர்நீதி நாயனார் 64 
அரிவாட்டாய நாயனார் 12 

ய நாயஞர் 13 | 
ee ae 62 

இடங்கழி நாயனார் 52 
இயற்பகை நாயனார் 2; 

இளையான் குடிமாற 

நாயனார் 3 

உருத்திர. பசுபதி 
காயனூர் 16 
pu; FF காயனார் ர 

ஏயர்கோன் கலிக்காம 

காயனார் 28 
ஏனாதி காத காயவூர் 8 
ஐயடிகள் காடவர் 

Gers truer 
கண்ணப்ப நாயஞர் 9 
சணகாத சாயனார் 37 
கணம்புல்ல நாயனார் AG 

கலிக்கம்ப காயனார் 42 

கலிய BTW esi 48 

| 
24 | 

| 

| 

| Sip pRis கரயனார் dl 
காரி சாயனார். 47 

। காரைக்காலம்மையார் 98 
குங்கிவியக் கலய 
காயனார் 10 

| குலச்சிறை கயனர் 21 
கூற்றுவ சாயனார் 88 
கோச் செங்கட்சோழ 

கரயஞர் 59 
கோட்புலி சாயனார் 55 
சடைய காயனார் 61 

| சண்டேசுசநாயனஞர் 19 
ட சத்தி சாயனார் 44 
சாக்கிய நாயனார் 33 | 

45 | at 30 Opt aR காயஞார் 08 

[சதசக்சைச் சிவன் 
பாலே வைக்தர்ர் | 638A 

இழப்புலி காயனார் 84 
சிறுத்தொண்ட 

ஈரயனர் 35 

OF G 3 துனை காயனார் 53 
சே சமான் பெருமாள் 

நாயனார் 36 
சோமாசிமாற நாயனார் 89 
தண்டியடிகள் சாயனார் 80



திரு க் குறிப்புத் 
தொண்ட காயஞர் 18 

திருஞான சம்பந்த 
மூர்த்தி சாயனார். 27 

இருகாவுக் கரச 

ஈாயனார் இடு. 

இருசாளப் போவார் 
காயலர் 17 

இிருகிலகண்ட நாயனார் 1 | 

இருகீலகண்ட. யாழ்ப் 
பாண காயனார் 60 

இருநீல ஈக்க நாயனார் 35 
இருமூல நாயனார் 
[ திருவாரூர்ப் பிறந்தார் 

கள் | 638A 
| தில்லை வாழந்தணர்] 68% | 
நமிஈந்தி யடிகள் 

| 

29 | 

[பத் தசாய்ப்பணிவார் 1034 

| பரமனையேபாடவொர் \63A 

புகழ்ச் சோழ நாயனார் 99 
புகழ்த்துணை நாயனார் 54 

பூசலார் நாயனார் 56 

| பெருமிழலைக் குறும்ப 

| நாயனார் 22 

| [| பொய்யடிமை யில்லாத 

புலவர் | (24 

மங்கையாக் கரகியார். 87 

  

மானக்க ஞ்சாறமாயஞர் 11 

|[மூப்போதும் இ ரூ 
. மேனிதிஸ்வொர்| 02%. 
முருசு நாவஞர் 15 

| [முழுரிறுபூசிய முறிவர் | 

\ OBA 

முனையடுவார் நாயனார் 50: 

  

நாயஞர் 26 | மூர்க்க நாயனார் 31 

ஈரசிங்க மூனையரைய | மூர்த்தி சாயனார் 14 

ஈாயனார் 40 ! மெய்ப்பொருள் காயனார் 4 

கெடமுமாற நாயனார் 48 | வாயிலார் காயனூர் 49 

நேச நாயனார் 58 | விழன்மிண்ட காயனார் 8 

டை 

நூல் வரலாறுர் 

என்னைப் பொருட்படுத்தி என் இளவல் ஆறுமுகன் 

முன்னை அறுபத்து மூவர்புகழ் பாவகையிற் 
சொன்னீ பெனச்சொல்லச் சொன்னேன் சிவனருளால் 

என்னே ! என் பாக்கியம் சான் இன்._று.



a 

B@tP pm iow 

அழுத்து மூவர் நூஇப்பா£ 
. >= 

காப்பு 

  

் அரசை செய்தே   ் திருவார் அபத்த மூவர் சிறப்ப, 

மருவார் மலரன்ன பாமாலை சாத்த வரு plox ura 

ஒருவா ரணமுகத் கானை அமரில் உடன்தடர்த்த 

பெருவா ரணமுகப் பாசாங் கூசச் 

  

நூல் 

ந. திருநீலகண்ட am 

  

   

  

ஒரு “நீல கண்டம்” எனுமாை.0 

மருரீல கண்ணி தனைநீத்து மறைக் 

வரு நீதி யாலே இளமைப்பரு வீ 

திருநிலகண்டர் திருத்தாளினை சக்கை செய்வாம். 

2. இயற்பகை காயஷர் 

இல்லை யென்ற சொல், இஃலை யெனும்படி 

%இல்லை ஈயெனும் எம்பெரு மானுக்கே 

ஈல்ல தன்மனை யாளையே கல் யெ 
**எல்லி யற்பகை ஏக்கலை ஏதி*வாம். 
  

* இல்-மனையாள், ** எல்- பெரும,
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3. இளையான்குடி மாற நாயனார் 

மின்னாவரு மழைகித் செகெல் வேகங்கொடு வந்தே 

சன்னறாயக அடியாருண கானாவிதஃ க.றிசெய் 

என்னாமனை யாளுக்குரை இளையான்குடி மாறன் 

பொன்னார்கழல் என்காவீவில் போத்றிப்பணி வேனே, 

4, மெய்ப்பொருள் தாயனார். 

* பொய்வேடம் மெய்வேடம் போலவே பூண்டாலும் 

உய்வேடம் எண்ட உணர்வுடையார்-மெய்வேண்டித் 

(தத்தா நமர்?' என்ற தத் அவத்தார் “மெய்ப்பொருள்! சர் 

** நத்தா ம௫ழ்க்திடுவேன் கான். ‘ 

:5. விறன்மிண்ட காயனார் 

அடியாசை வணங்காத ஆரூரன் புறகே 

அவன்காடும் ஆரூசெம் பெருமானும் புறகே 

படியார்கள் அறிமின்கள் எனவன்மை பே௫ிப் 

பண்பூட்டுஞ் 2ராளன் பெரும்பத்தி யாளன் 

செடியாய வல்வினைகள் தீர்க்கின்ற தெய்வக் 

திருத்தொண்டத் தொகைபாட முன்வைத்தபெரு. 

சடியாரும் பொழில் சூழும் செங்குன்றூர் வந்த [மான் 

கண்ணாளன் விறன்மீண்டன் எக்காளும் வாழ்க. 

6. அமர்்£தி நாயனார் 

நனைகோவ ணத்தோ?ம் உள்ளேன் முன் 

நான்தந்த தாமீச் த கலகேறவணம் 

*தனைவேக மாக்கொண்டு வா என்ன 

அதுகாண மாட்டாது தடுமா றிட 
  

* தருமக்திரல் 1660. * கத்தா- கத்த,
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இனையாச வழிசொல்வன் இங்குள்ள 

இக்கோவ ணம்கேரும் எடைசாவென 

மனையோடு மகவோடு துஃலையேறி 

கேர்செய்த அமர்நீதி மதியே வாம். 

17. எறிபத்த நாயனார் 

* வாடவால னடிபேணு சிவசாமி அண்டார் 

மலர்க்கூடையை 

அடலாூ ஈண்ணிப் ui so sue மேஓந்தி 

அங்கேகு மல் 
** வடனாக மகையட்ட அதி 

அவர் காவல் த் 

கடனாக விரகங்கொள் கெகிபேணும் எறிபத்தர் 

குழலேத்.அவாம். 

வீரர் அடியார்கள் 

8. எனாதிநாத காயனா௰் 

BoE மிடாக அதிஞசன் இருநீ நிட்டாள் எனக்கண்டே 

ஒருபோ ர௬ுடற்றா தயிரிழந்த உண்மைப் பக்திச் எராளர் 

இருநீ ஹேக் சார்பாகுஞ் செல்வ மெளன்னச் சாட்டும் 

பெருகீர்க் குணத்கர் ஏறுதி நாதர் பெரும பேசுவாம் 

| ட . 
ஓ. கண்ணப்ப காயஞு* 

4 ப 
தன்னன்பர் சண்ணிமத்கதே சோரிவசச் கரண்டலுமே 

2 தரியா தேங்க 

(என்னன்பே 1 என்னுமிசே ! என்னிருகண் மணியேயோச 1 

என்றி சங்கத் 
  

* வட ஆலன் - கல்லால மரத்தின் £ழான், 

* * அடல் காகம்-வலிய ஆனை. 

a—2
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,சன்னமுமே சாழாத தன் கண்ணை இடதந்தப்புக் : 

ட தகைமை வாய்ந்) 

என்னப்பன் கண்ணப்பன் இருபாசம் முப்போதும் 

ஏத்தி வாழ்வாம் 
ஸ்வ 

80. குங்கிலியக் கலய கானார் 

வாறுமைப்பட வக்இடு வேளை609ல 

மனையாள் கரு தாவிய மர். ஜிவரு 

கறுமென்பசை குள்கலியம் கசை.பால் 

காடிப்பெ_று தெரண்டு2--0 உரணிலயல் 

உறுதென் பனசைப் பெரும் உருவம் 

உயர்கோ்ஙிலை உற், 

குமா களக் கருதுங் கடவூர்க் 

கலயன் கழலே கருதிப் புகழ்வாம். 

   ட மாறுசெய்தே 

ம, மரனக்கஞ்சாற கானார் 

ேதனக்க குழல்புசுல்வி இருமணகாள் வருமுகிவர் 

பானற்கண் இவள்கூக்தல் பஞ்சவடஉக் காமென்ன 

கூனற்கண் வாள்கொண்டு கூக்சலரிக்தேயுதவும் 

மானக்கஞ் சாறர் புகழ் வாயார வாழ்த்.துவனே. 

° 12. அரிவாட்டாய காயனார் 

நிமல ருக்குச் செங்:சை கெல் மாவடு 

நியம மாகநி வேதிக்கச் செல்லலும் 

தமையு அத்த பசியிற் உள் ளாடியே 

தவறி வீழ அமுது கலர பில”



த் 

கமரிடைச் சிக்தக் கண்டரி வாளிற் றன் 
கழுத்தரிய AMC On aod ஓசையால் 

அமுது செய்வதைக் கண்ட அத் தாயர் 
அவர் பதச்சைக் கருத்தி லிருச் வரம். 

13. ஆனாய் நாயனார் 

ஜிசையோர் மெச்சும் இங்குழலின் 
இசையே அரனுக் இணிதாட்டும் 

சசை யாஜயர் தற்கழலின் 

மிசையே வீழ்க து விரும்புவமே. மி Gey 

14, மூர்த்தி நாயனார் தி 

எங்குமே சக்கனக் குறடி லரமையால் 

  

தங்கையே கட்டையாச் சாரக் செய்த்தவர் 
அங்மதல் * அருளர சாட் செய்தவர்   

  

எங் * கணார் மூர்த்தியை என்றும் எத்துவாம். 

5. முருக காயனாம் 

மங்குல் 

  

அழ்புக லூரில் வர்ச்சு 
மாலீச் சுரத்துறை வள்ளல ரர்க்குக் 

கொங்கவிழ் மாலை பலவகைய 
குறிப்பர் கேபல கோலஞ் செய்தே 

அங்கங் குளிர்த்தவன், காழி வக்க 
அண்ணல் சம்பக்தருல் குல்ற நண்பன் 

பொங்கு திருமணச் சோதி புக்க 
போதன் முருகனைப் போற்றுவமே, 
  

1 அருள் -அருளிய (வினைத்தொகை ), 

2 கணார் - கண்ணார்.
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16. உருத்திர பசுபதி நாயனார் 

நிருத்தளை கின் அளம் நீரில் கின்றே 
அருத்தியொ GOSH Io ௮௮ ஜெபஞ்செய் 
உருத்திர பசுபதி ஒண் மலர்த்தாள் 

கருத்தினி லிருத்தியே கை கொழுவாம். 

17. திருகாளைப் போவார் நாயனார் 

கருசாசம் உறப்புன் கூர்ச் ச௨ற்கே கொண்டு 

கருதிழ்ல தொண்டியற்ித் தில்லை காணும் 

ஒருகாளும் உண்டோ என் moa dps 

உம்பர்பிரான் “எரிமூழ் வா” என் றோதத் 

இருகாடி அங்கன மே எரியின் கூழ்இச் 

இவமுகியில் இரு வேடம் பொலிய வந்த 

திருநாளைப் போவார்தம் திறமே பேசத் 

இராக வல்வினை கோய் தீர்ப்பா மன்றே. 

18. திருக்குறிப்புத் தோண்ட நாயனார் 

வக்க அடியார்சம் அழும்சேறு bo Seow 

வாங்கத் வைத்து wor al: 

மாலைக்குள் கருவன்கான் தப்பா கெனச்சொல்லி 

ன வாரிமித் ப்பு மப்போ. 

தந்தகா. ரம்போல மேகங்கள் கூடியே 

அடர்மமை விடாது பெய்ய 

ஐயகோ ஐயா உடை எங்ஙனம் உலர்.த்துவேண் 

அபசார மே அடைந்தேன் 

இந்த உயிர் மாய்ப்பனென் தங்குள்ள பாழையில் 

எழற்றநுமொரு- தலை தன்னையே 
ட .
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எம்மிசான் அடி.யவர்கள் சம்பிரான் ஏகம்பன் 

எந்துதன் மலர்க் கரத்தால் 

ிந்தடா வண்ணமே பிடிக்கத் தடுக்குமத் 

இருவருட் பேறு பெற்ற 

திருக்குறீப் புத் தொண்ட? அருட்குதிப் பைச் எந்தை 

Fat gms som sy WH bari. 

௩9. சண்டேசுர நாயனார் 

பூரிசிவ பூஜைக் குற்றபாற் குடத்தைப் 
பொருக்கென வக்துதன் தாதை 

கரி த் தோம் இடறிடத் காதை 

மயெனாதவன் தாளற வீச 

எரிசடை யிறை௰ிர் மாலியம் தகொண்டர்க் 

இறை யெனும் இணியகற்- பகவி 

பரிசலரப் பெற்ற குரிசில் சண்டேசர் 

பதமலர் நிதகிளைம் துய்வாம். 

260. திருகாவுக்கரசு கா.பனார் 

அஞ்செழுத் செனும்புணை கொண்டு நீர்க்கடல் 

அதனுடன் பவச்கடல் கடக்து கின் றவர் 

வஞ்சனை அம்ண்சுழல் விட்ட மாதவர் 

வாசியி லாகஷோர் காசு பெற்றவர் 

“செஞ்ச 2வ மறைக்கத லம்பி ரித்தவர் 

இவிடம் தீர்த்தவர் கலைக் காட்சியை 

உஞ்ச ஐ யாற்றிணீம் கண்ட உத்தமர் 

ஒப்பிலா அப்பரை உன்ணி உய்குவாம்.
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2ர. குலச்சிறை நாயனார் 

நுங்கள் சகாஜிமா ஞானனைக் கொண்டு 
. மங்கு தல்லிலா மாறன் காட்டினில் 

எங்குஞ் சைவமே இலகு மாறுசெய் 
நங்கு லச்சிறை காக்ஃபோற்றுவாம். 

22. பெருமிழலைக் குறும்ப நாயணும் 

* எடிலியெம் ஆரூரன் இணை கழு wx 
என்னும் அன்பாய் 

காடியவன் மாகயிலை ஈகண்ணுமூனம் 
காலை வெற்பைல் 

கூடியவர், மாயோ&, பெருமலை 

குறும்பர் மேலாம் 

நீடியலை கிதற்துதிக்து நித்கத்வம் 

பெறுவோம் காபே. 

23. காரைக்கால் அம்மையார் 

அம்ம! ஏதிக்கப் பெருஞ் சுவை மாம்பழம் 1 

கெய்வமே அவளென்று 

மம்ம ரோூகா யகனகன் ஜேசெலு 

மண்ணுல இயல் விட்டே, 
கும்மு லாம் * வட வன கடன் அடிகிழல் 

* களிக்குமெங் காரைக்கால் 

அம்மையார் பதம் செம்மையாய் கித்கஞும் 

அன்புடன் அருச்௫ப்பாம். , 

* இச் செய்யுளில் ஒவ்வோரடிமிலும் ஈற்துச் சீரை விட்டா 
அம் பாடல் பொருள் தரும், ௪ 

* வடவனம் - தலங்காடு
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௮8. அப்பூதி அடிகள். 

பூவன் தாளினை பற்றிய காவு ப 

ரசெனும் காமத்தி லாழ்க்ககோர் பத்தி 

/ரிசெய லான்திங்க ஞூரனப் பூதீ 

ஒருசர ணேயெனக் இன்பம சகாமே. 

25, திருநீல கக்க காயனார் 

உற்றடேடரன்பாற் லத்தியை ஊஇ 

உன்மனை விலக ஓரிடம் அன்றி : 
மற்ற இடங்களிற் சிலம்பின் கொப்புள் 

வக்கு பாரேன் ஜிய காட்டப் 

பெற்ற திருவினர்; ஞானசம் பஃ௪ர் 

பேசும் புகழினர், அவர் தரு மணஞ்செம் 

கற்றவர்; ஜோதி கலர் ஈவர் : நல 

நக்கரைப் போஜற்.ரிக௫் தஃகல் களைவரம். 

  

26. ஈமிஈந்தியடிகள் நு உனாந் 

ளரிவல னேக்கரம் நுச்சம் 

எசர்க்கு கீர் சீர் சொண்டே 

எரிவிள* கேற்றும் என்ற 

எக்கராம் அமணர் காண் 

எரியகல் மீர் கொண் டெத்கும் 

+) எம்பிரான் (கொண்ட ராணி”? 

விரிபுகழ் நம்டி-நந்தி ் 
விறல் கினைக் சன்பு செய்வாம்.



10 

22. திருஞானசம்பந்த மூர்த்தி நாயனார் 

erp wr ser vbw B gs sair 

சவுரி பாலமூ தண்டவர் 

கான முத்தமி முக்துலங்ஒறு 

கவிக ளேபோழி காவலர் 

கன்மி தக்திட ஓதி உய்த்த அக் 

கவியை :₹அப்பரே?? என் mau 

பாழி தாளகற் விலக இன்னமும் 

பக்தரும் பெறு பரவலள் 

Lich & a ரம்முூயல் விடமொழித்தவர் 

பாடியே பெறு காசஅனார் 

பண்டை மாமறைல௰ சுகவ டைத்சுவர் 

பாண்டி யற்கருள் செ.ப் ஈவர் 

ஆழி மாகடல் அன்லா கூடலில் 

அமணிருட்டை 24 BH TB oor 

BoD EmMbOe ர௬ப்புமே மொழி 

ஆணை பிற்செல வவத்கவர் 

ஆண்ப ஊயது காய்க்க வைக்தவர் 

ஆய ரம்பெரன்கள் பெற்றவர் 

ஏழு லோ கமும் YY SES or 

என்பு பெண்ணுரு < 

  

எழில் மணத்திடை வக்க வர்சக்கெலாம் 
- . 6 

ஈறில் கற்பதம் ஈக்கவர் 

எக்தை ஞானசம் பந்த மூர்த்தியே 

என்னு யிர்தீ துணை யாவரே.
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28. quiGanes svsanic sTugot 

ரமமன்னவ ! விடைவரு 'மாதேவ! 
* வழிவழி யடிமையன் சான்றோ? 

* என்னிது ! புதியஒர் தொண்டனு ற்ரோ 
* இப். ணி தர்த்திடல் இனகசன்றோ ? 

துன்னரும்" உன்னையொர் பெண்பாலே 

தூது வி$த்தவன் மூகம் பாரேன் 

aor suo வேயர்கேரன் கலிக்காமர் 

என்துணை யாவரே காள் காஷம். 

29 திருமூல காயஞர் 

ஆயனன் மெய்பில் ஆத் ஆயர் நீங்க 

அடைவுற்றே 
மாயிருள் நீக்கும் மந்திர மாலை 

மஹை நூல் மூ 
வாயிரம் பாடல் ஆண்டிலும் கொன்றும் 

அருள் மூலர் ் 
தாயினும் கல்லார் என்னையும் ஆள்வர் 

கயை கூடர்க்தே. 

50. தண்டியடிகள் நாயனார் 

௯ண்டு செய்யக் சண்ணி லாது 

கயிறு கொட்டுக குூளக்தொரும் 

தொண்டி கழ்ந்சது சமணர் அண்கள் 
கொலைய அஞ்ச அஞ்சியே 

* இந்த பாகத்துக்குப் பதிலாக. . 

வயலினில் கீரிலை கிலந்தருவேன் 
என்ன மொழிக் மிலந்தந்த 

ஏற்ற கிழைந்த பெறார் தொண்டர்”. எல னும் பாடமூம் ஆம். 
அட
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மண்டி ஒடத் தமது பார்வை 

வம இழ்க்த திருவினஞார் 

தண்டி யடிகள் கழல்கள் என்னும் 

சழைக என்கெஞ் சதணிலே 

SE. மூர்க்க நாயனார் 

எக்தவகை யேனுமடி யார்களுண வேண்டி. 

அக்தவகைக் காககிதஞ் சூதுவிளை யாடி 

வந்தபொருள் எந்தையடி யார்க்குதவ வைத்த 

சந்தைதெளி மூர்க்கர் புகழ் செப்பிமசிழ்வேனே- 

32, சோமாசி மாற காயஞர் 

ஏரூரும் அம்பர் ககர்வாழ வந்த எழிலாளர் 

இரூரு கம்பர் மகிழ்வேள்வி செய்த மறையாளர் - 

ஆரூரர் சாட்ட அ.ரனாரி ஞடல் ௮அகண்டோர் 

காரூரு கெஞ்சர் சோமாசி மாறர். ஈமையாள்வசர். 

35. சாக்கிய நாயனார் 

சைவ சமயமே மெய்ச்சமயம் ஆகும் 

சங்கர னே ஒரு மெய்த்தெய்வம் ஆகும் 

எவ்வ முறும்பிற சமயமென ஓர்க்தே 
இடைவெளி உள்ளதொர் லிங்கமிசை அன்பால் 

உயவகை”கேடியே கல்லெுக்தே கித்தம் 

ஒருமை மனத்துடன் அர்ச்சித்த மேலாம் | 

தைவிக வாழ்க்கைகொள்் புத்தர்-9ரான் சங்கள். 

சாக்கிய ரைத் கொழல் பாக்கியமே கண்டீர். 
  

குதிப்பு: ஒவ்வொரடியிலும் “கற்றுச் சீரை விட்டாலும் 

பாடல் அமையும்
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54. சிறப்புலி நாயனார், 

வேரி வார்பொழில் ys oh Carag வேதியர் 

மாரி யென்ன அடியவர்க் இக்கருள் வள்ளலார் 
சீரொடைக்தெழுத் தோதிபல் வேள்விகள் செய்தவர் 
ஏரி யைந்த சிறப்புலி யார்கழல் ஏத wari. 

35. சிறுத்தொண்ட ஈாயஞர் 

,ஏர்கொள் மாவிரதி யாரவர் உண்ணச் 
சர்கொள் தன்னுடைய செல்வனை மீர்ந்தே 
கார்கொள்் ஈகல்லுணவு கல்லை வீரச் 
சூர ரான சிறுத் தொண்டரை? 2சால்வாம். 

56. சேரமான் பேருமாள் ஈாடஞர் 

தேதருமா பூஜையின் முடிவிலே சுலம்பொலி 
செவியிற் பெற்றார் 

ஒருமா ரூரராம் நம்பியின் கோழமை 
உரிமை யுற்றார் 

ஏருலாங் கயிலையில் எழிலுலாப் பாடியே 

இன்ப முற்றார் 
சேரமா ஐயஜர் அவர் பெரும் புகழது 

செப்பற் பாற்றோ? 
   

51. கணகாத காயஞர் 

ஆலி யானும் அறியா அண்ணல் அருக்தொண்டே 
டபாழி உலூழ் பரவ வேண்டிப் பாற ் 
காழி வேம்தர் கழலைப் போற்றுங் கணநாதர் 
வாழி யென்ன கிதமும் போற்றி வாழ்த அவாம். 
_” * மாழி- பெருமை, ட
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58. கூற்றுவ நாயனார் 
e 

WI Hpor ums Oars _p முடிசூட வேண்டி 

வளர் தில்லை ௮௫௧ ணரையே 

ஆற்றவும் வேண்டி நின்றும் அவரே மறுக்க 

அயர்வுற்ற அகத அமயம் 

** ஏற்றவர் கனவில் கல்கு * பம முடித்து 

இசையோடும் ஆட் அதுமெய் 

கூற்றுவ நாயலூன் அடியே பணிக்து 

   

குணமே உரைத்து ம௫ிழ்வாம். 

39. 

  

ரமஈமலர் சக்திய யானையை வாட்டிஃப 

வாளார் சீரார் எறிபத்தர் 

கோமிலர் என்ற? ஞானாமி குக்தவர் 

சூழ்போர் பட்டோர் கலைச்சண்ணே் 

பூமரு புன்சடை சண்டு கூலைக்தெரி 

புக்கே மிக்கோர் புகழ்ச் சோழர் 

நாமமென் காவனில் ஆசையொ டேசொலும்' 

ன்னாள் எச்காள் என்பேன் கான். 

காயனா &0. நரசிங்க     முனைய 

பூனைவர் இ௫௩்லவர் காமக் கூலிகளை, என்றே 

அயலினர் பூறம் போக தீ 

இனையும் அருவருப் பில்லேன் இவரொரு 

இரு£ீ றணிதரு தேகத்சர் 

** ஏற்றவர் விடையேறி ; சிவன் ; * பதம் திருவி 2 4 த (ம
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கனைமென் மலரணி சாகன் அடியவர் 

என்ேே பணிவுறு நரசிங்க 

முனையர் கழலடி. ௮௮ என் SPRL DE 

சூடும் கறுமலர் முப்போம். ் 

கர. இதிபத்த காயர் 

தூதபத்தி யோடு வலை வீச வத்து 

இதை மீனி லொன்பமுமு கயிலைக் 

கஇபர்ஃஇ KTH எனாஷீட்ட சாளில் 

wos sor Wow uw sa 

பதிவற்ற போது apFure Par 

* அலைவிட்ட பணைபு நலமாரர் 

அதிபத்த ரான அதிபத்தர் பாத 

மதிபத்தி யோ2 மடைவரம். 

42. கலிக்கம்ப கா. 

இக்௨ ஓரடியர் முன்பு கம்ப 

ஏவ லாளரென் எண்லல 2 ப 

  

கந்தை யோசனையில் அடியர் அரல்்கழுவ 

றிது தன்மனைவி தாழ்த்தலஓம் 

கொக்து தன் மனைவி கைகடச் கடியர் 5 

pare Mor sug sx War ort 

THOS ஜாயர்கலிக் கம்பர்சி ரழூயை 

என் CuO serene வாழ்தீனவாம். 
படட res 

* அலைகடல்



16 

43. கலிய காயனார் 

என்மிடற் ஜேயரிக் தூற்றும் 

இரத்தம் அகலிலிட் டெண்ணெய் 

இன்மையால் ஏற்றுவன் தீபம் 

என்றறுசத் திடுதலும் ஈசன் 
தன்கரத் தாற் றடை செய்து 

தண்ணருள் காட்டிடப் பெற்ற 

தன்ம கிலையர் கலியர் . 

தாண்மலர்க் கன்புசெய் வாமே. 

44. சத்தி நாயனார் 

கூடி.மலர்ச் கொன்றை காதல்செய் ததவின் 
அடியரை இகழ்வோர் அவர்கள்தம் நாவைத் 

அடி.துடிதீ தறுக்கும் தொண்டுசெய் சத்தி 
அடிகள்தம் அடிகள் அடியனுக் கணே. 

45. ஐயடிகள் காடவர்கோன் காயனார் 

எண்பாவும் ஈசன் அமர்ச்கருள் இடமதெலாம் 

பண்பாவும் அன்புடன் காடிப் பரவியுமே 

வெண்பாக்கள் பாடி விளங்கய ஐயடிகள் 

௩ண்பாருங் காட்வர் கோன்கழல் கரடுவமே. 

86. கணம்புல்ல நாயனார் 

மிடிகொள் நிலையில் விளக்கேற்றுக் தொண்டு 

முடிகொள்ளா வாறங்கு முன்னி முடியை 

வடி.கொள் விளக்காக மன் ற * எளி பத்தி 

குடிகொள் கணம்புல்லர் கோலக் துதித்திடுவாம். 

* or fier fi p—A2an BI F760 5. 
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47, காரி நாயனார் 

ஏரெ லாநிறை சண்டமிழ்க் கோவையை இயற்றி 
கேசெ லாகிறை வேச்தர்பாம் சொலிவரு நிஇியைச் 

ரெ லாகிறை சவபணிக் காக்கிய Sar 

காரி யார்கழல் கருத்தினி லிருத்தியே களிப்பாம். 

48. சநேமோற நாயனம் 

அன்று காழியர் அண்ணல் நீற்றூல் 

சன்று சைவமே ஈண்ணுஜ் சீரான் 

நின்ற சிர்நெடு மாறன் நீடு 

பொன்றி டாப்புகழ் பே ௨ வாழ்வாம். 

49. வாயிலார் த      

தாயிலார் வாழவே சக்க கம் கம்மனம் 

கோயிலாச் செய்தவர் குலரசகமல் Gur» Neer 

கேயமே அமூசென நிவேசலாஞ் செய்க அவ் 

வாயிலார் நாயலர் வண்பசம் வாழ்ததுவாம். 

50, மூனையடலோர் கானார் 

பொருதிற லில்லாசார் பொருட்டுவெம் 

மூனைசென்றே 

மருவலர் தமைவென் ௫: வருநிதி ட 
களையெல்லாம் 

பரவ னடியார்தம் பாற்படுதீ 

“தக்கிறலார் ஏ 

பெருவிறல் முனையடுவார் பெரும்புகழ் 

பேசுவமே.
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SE. கழற்சிங்க நாயனார் 

ளக்தை பூவை எடுத்தாள் இவளென்று 

வந்து சீறி மனையாள் கரத்தையே 

, சக்த வெட்மஞ் சிலர் 5ழற்சிங்கர் 

எத்த நாளும் இருப்பர் எமதுளே. 

52. இடங்கழி 

கண்ணுதலான் அடியவர்க்கால் கலர்ச்தேன் 

தும் கெல் என்னலுச் சம் 

எண்ணில்பெரும் பண்டாஏம் ஈசன் 

அடியார் கொள்ளை கொள 
௩ண்ணுக என் றே வி$த்ச கல்லார் 

எங்கள் இடங்கழீயார் 

அண்ணலவர் அன்பினுக்கே அடங்கா 

மஇழ்ச்சி கொள்வோமாமல். 

  

காயனார் 

55. செருத்துணை நாயனார் 

* அண்டர் பிரானவர்ச் கரம்மலரை அங்கே 
கண்டுடன் மோக்த அக் காரிகைகன் நல்ல 

அண்ட மதையொரு தண்டமதா அன்றே 

கண்ட செருத்துளோ கால்பணிலம் கன்றே. . 

  

54 புகழ்த்துணை கானார் 

LIGh FLD துற்றிட வாடி. ஒடங்கயே மெய்யர் 

படும் பசியால் 6 

கஞ் சவ னார்முடி. மஞ்சன நீர்க்குடம் வீழ 

நடு௩இடலும் 
  

ச ஈற்றுச் ரை அடி2தாறும் விட்டாலும் பாடல் பொருள் 

தரும்,
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அஞ்சுக லேணினிக் arora saga Qarar mr 
னார் மொழிய | . 

உஞ்ச புகழ்த்துனே யார்புக ழேசொலி உள்ளம் 

உவந்திடுவாம். 

55. : கோட்புலி காயனார் 

உக்து௮ போரினில் கின் விவண் மீளவும் 

உற்றிடு மக்தவொர் காள் வரையில் 

எந்தை பிரானடி. யாரவ ர௬ுண்ண 

இருக்குமிர் கெற்குவை மிங்கெவரும் 

சொக்கம தாக எட் லடாகெனும் 

அவ்வுரை சோர எூக்கவர்கள் 

தந்திட வாள்கொடு இந்திய கோட்புலி 

இண்ணிய பத்தியை எண்ணுவமே. 

56. பூசலார் நாயஞர் 

காசு இடையாமை கண்டு சோர்வின் ஜி 

கேச மனத்தின் கண் கிமலர்க் கொருகோயில் 

ஆசை யதுகொண்டே அமைத்த சின் றஷர்ப் 

பச லார் பாத பூசை புரிவோமே. 
> 

ST. மங்கையர்க் கரசியார் 

திங்கள் சூடிய தேவின் 

சிவகெறி தழைத் இட வேண்டி 

எங்கள் சண்பையர் கோனால் 

இருக்தமிழ் நாட்டிணிற் சைவம்
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பொங்கு மாறருள் செய்த 

புண்ணியப் பெண்ணினல் லாளாம் 

நங்கை மங்கையர்க் கரசி 

களினமெல் லடிகளே போற்றி. 

58. கேச நாயனார் 

சாலியர் கற்குலம் வக்தவர் தம்மனம் 

சங்கரர் காளிணைக்கும் 

வாலிய ஈன்னா திருவைக் தெழுத்துக்கும் 

தங்கை மறையரியாச் 

சூலி பணிக்குமங் காக்இய சிலர் 

சவனடிக் சொண்டருக்ளே 

ஏல உடைகோ வணங்ூள்கெய் தேதரு 

நேசரை ஏத் அவமே. 

59, கோச்சேங்கட் சோழ காயனார் 

“மூக்தைப் பிறப்பதணில் மொய்ம்பார் 

சிலம்பி யாய்ப்பக்தர் 

எக்தைக் இழைத்தனன்கான் இக்தம் 

“பிறவி யிடா்தீர க . 

வந்தே னெனமதித்த மாடக் கோயில் 

பல செய்தே . 

ந்தை யுகந்தவன் கோச் செங்கட் சோழன் 

spe Cur 8.
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60. திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாண நாயனார் 

மாமத ரைப்பதியில் இறை சொற்ஙடி. யிட்ட பொன் 

மணை யிரும் திசை பல வகை வகை புகல்வர் ; 

பூமகள் பூசை செயுங் கம லாலய ஊரிணிற் 

yas வழி வட இசை புகுபவர் கொழவே ; 

காமரு காதியர்கோன் தமிழ்ப் பாடல்கள் யாழிணிழ் 

கலக் திசை பொலிக் திடக் க£லைதரு புலவர் ;- 

வாமகன் மாமணத்தில் எழிற் சோதியிம் சேருமெய் 

வழா தபா ணஜர் கழல் வழிபடல் குணமே. 

€61. சடைய நாயனாட் 

நம்பியா ரூரரைத் 

SOY SO aes Gar grid 

எம்பிரான் சடையரை 

நம்பி சான் நரடுமேவன். 

62, இசை ஞானியார் 

அசையாத அன்பரா ரூரரின் 

இசையேனும் அன்னையா ரென்னுமவ் 

வீசைஞானி யார்புசழ் என்றுமே 

கசையோடும் என்னுளம் காடுமே.
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65. சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் 

* தீரரர் இருக்கயிளைச் செம்மலார் ஆடியின் முன் 

வாசா யன அழைக்க வக்தவரார் P?—Gurr@b 

பூங்கயிலை வெற்பிற் புனையிழையார் மேற்காதல் 

தரங்க அதனால் தரணியிலே-பாங்கு பெறு 

நாவலூர் வந்துதித்த நம்பர் யார் ? ஆதிசைவ 

மேவு குலத்துவக்த மேன்மையர் யார் ?--பூவியக்கும் 

ஆரூரர் என்ற பெய சாலழைச்கம் பட்டார் யார்? 

பேரூர் கர௫ங்கர் பேணிகின்ற--சரார் யார் ? 

அக்த மணத்தில் அரனார் வலியவகச்தே 

இச்ச மணப்பிள்ளை என்னடிமைச்-சொகந்தமெனகி' 

கூறி ஆ ளாகக் கொளப்பட்டார் யாரே? பின் 

ஏறார்க்தார் வன்றொண்டா ! என் றழைத்தே 
ஊரின் றிப் 

பித்தா என் ஜென்னைநீ பேரிட் டழைத்த கனால் 

“பித்தா” எனத் தொடங்கப் பீரபெற-- வைத்தா 

தரவுடனே பாடென்ன அங்கம் அலிர்த்தங் 

கசவணிக்தார் தம்புகழை அன். பரவினர் யார்? 

தாணு உறையும் தலம்பரவச் செல்லங்கால் 

மாணுறு ௪த்தவட மாமடத்தில்--பே ணுதயில் 

கொள்ளும் பொழுது குணமிலிவச் sii pao 

உள்ளி மிதிக்க உயர்ந்தோர் யார் 2--வள்ளலெம 

தாரூரர் தண்ணருளால் அம்மை பரவையை யன் 

ரூரூரி லேமணந்த அன்பர் யார் 2— Pens
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தொண்டத் தொகைபாடிச் சுத்த செறிச்சைவம் 
எண்டில் இலக இயற்றினர் யார் ₹--குண்டையூர் 

அன்ுவரு கெல்மலையை ஆரூரி லேவரச்செய் 
வென்றிபெ௮ கோன்மையர் யார்? மெய்க் கிறைக்த 

% நன் றிபுகல் 

  

கோட்புலியார் கட்புக் குணத்தும் அணங்இப்போய் 
ஆட்பட்ட அன்னார் அருமை ம௫்கள் -வாட்பட்ட 

கண்ணியச் இங்கடியைக் கன்ண வனப்பகையை 

எண்ணித்கதம் மக்களா ஏன்றவர் ரர்? 
--உண்மையுரை 

  

பாவாழ் செங் கற்கள் பசும் பெ- 

கேரவார்?பின் கூடலையா ம். 
னா கக்கண்ட 

ப்-போவார்க்குக் 

  

கூடலை யாற்றூர் குறுகு வழி 22 rogue 

are Gru Qu pat 2377 ன் தரு 

பழமலையிற் பெற்ற பசம்பொஃ் 

விழவிட்டே ஆரூரில் மரை aru    

பாடி வரப்பெற்ற பண்பாற் பரல௮யுளம் 

நாடி. மஇழ்வித்த நம்பர் யார்: 

  

கேடிப் பொதிசோனு இண்குருக- ௮ oan 

கூடித் தரப்பெற்ற கோமான் யா 

  

தாறும் 

  

கச்சூரி ஷேயரவக் கச்சையவலன் 5 SvmsQued 

இச்சை யுடனஸிக்க ஏன்ற ஒரு--விச்சையர் யார்? 

-ஒணகாக் தன் தளியில் உம்பர்பி- னைப்பாடிப் ் 
பேணிநகின்ற பொன்கொள் பெஃயோர்யார்? . 

° — தாணுமஓஒழ்
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ஒற்றியூர்ச் சங்கிலியை ஒர்மஇழ்க்£ழ் கன்மணஞ்செய் 
வெற்றி படைத்க விறலோர் யார்? அற்றை காள் 

சொழ்்பிழழ்ந்த ay oe சோர்வுபடப் பார்வைமிழக் 

ச௰்பனெனை ஆண்ட அரசே கான்-சொற்பிறழ்ச் த 

கும்மம் பொறுக்க என கன்ம ei? grit கோலருளப் 

பெற்றபெருஞ் செல்வர்யார்? பேரன்போ-டுற்றஈகாக் 

காஞ்சியிலே பா அணிந்து கண்ணென்று பெற்றவர்யார்? 

வாஞ்சையுட னே அுருச்இி வன்பொய்கை-தாஸ்சேர்க் த 

மெய்யுற் உ கோய்விலகும் மேன்மை படைக்தவர் யார் £ 

பொய்யற்றார் வாழாரூர் புக்குமல்தை--வையுற் ற 

கண்பார்வை வேண்டியே காதல் வசை பாடில் 

கண்பார்வை பெற்றுக் களிக்கவர் யார்?--என்பாவும் 

அந்தப் பரவையிட்ம் ஐயரையே தாசுனுப்புஞ் 

சொர்தம் படைத்திட்ட தாயர் யார் ?__ இந்தவகை 

ஈசனைக் தாது விட்டார் யாரே ! இவர் முகத்தை 

நேசமுடன் ரகான்பாரேன் நிச்சயமென்_-ஹேசின 

ஏயர்கோன் தன்நட்பை ஈசன் திருவருளால் 

யும் வகைபெற்ற இன்பர் யார்? --நேயமுடன் 

சாடிவக்க சேமான் நாயனார் நட்பூற்ற 

ஈடிலாசி” செல்வர் யார் £ எற்றிவரும்--ஓடகஇ 

அங்கே வழிவிடவே ஐயாறு கண்டோர் யாரி? 

நங்கோமான் சேரமான் நல்கியபெொ ன்“ கொங்கேபோம் 

ஆற்நிலே ஆ.றஃைக்கப் பட்ட வரும் பொருள்கள் 
ஈற்றில் தரப்பெற்த எந்தல் யார் 2 கூற்றில்
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வருமுதலை யுண்ட மதலைவர வேண்டி 

ஒரு முதலைப் பாடி. உமிர்பெத்.ஐருமதலை 

வந்திடவே செய்த தவ வள்ளல் யார் £ வெண்களிழ்றில் 

எந்தை கயிலை யிடஞ்சேர்க்ச.- அரு ணர் யார்? 

கம்மைவிட் டிங்கே கரிக்க இயல-௮ 

செம்மைப் பரியேறிச் சேசர்கர _௫.ம்மையப்பர் 

முன்னிலையில் மல் ஐவரை மனன் we செய்தங்கு 
முன்னிலயி லேயமர்ந்கத மொய்ம்ப* யார் 2 ஈன்னியமக் 

சன்னவே என் அணையும் வஉன்ணகை மே என்பொருஃ நம் 

அன்னவசே என்னுடைய துயரும் அன்னவே 

உண்மணியாய் நின்றென் உளச் = உளிபெருக்கு ஷ் 

கண்மணியாம் சுந்தாரே காண். 

654. தோகை 12 cunt 

தில்லைவா ழக்தணர் திருத்தாள் போற்றி 

பொய்யடிமை யில்லாத புலவ 

  

ter Gur pad 

பத்தராய்ப் பணிகின்ற பண்பர் தாள் போற்றி 

பரமனையே பாடுஇன் ஐ பான்மையர் தாள் Sur pa 

சத்தம் வென் பாலே சேர்ப்பலர் தாள் போற், ay 

திருவாரூர்ப் பிறக்தார்கள் திருத்காள்கள் போற்ர 
முப்போதும் திருமேணி தீண்டுவர் தாள் போற்றி + 

முழுநீறு பூசிய முகிவர் தாள் போற்றி 

அப்பாலும் அடிச்சார்ச்த' அடியர் தாள் போற்றி
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63B. . 

வாகையறிஈ்து தொண்டத் தொகைவிரித்த நந்தம் 

நம்பியாண்டார் நம்பி நலத்தாள்கள் போற்றி 

தொண்டர்சீர் விரிவெலாம் கண்டமா தவர் சிவ 

பாகப் பயனாம் சேக்கிழார் பெருமான் 

சிறச்தசன் னலக்கரு திருந்தடி. போற்றி 

போற்றி போற்றி அரன் திருப் புகழே. 

திருச்சிற் தம்பலம், 

வாழ்த்து 
வாழி அறுபத்து மூவர் மலரடிகள் 

வாழி.பிப் பாமாலை மண்ணுகளில் வாழியே 

இந்நால் வரச் செய்த என்னிளவல் தன் இளையோ 

டெக்காறம் இன்புற் Pooks.
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தூதிப்பா -கருத்தூ 

காப்பு. 

திருநிறை செல்வராம் அறுபத்து மூ௨ர் சறட்டைப் பா வகையாற் 

கூறக் கஜமுகா சுரனை அட்ட ஆனைமுகம் 2 பரும னத பேரருளே 

துணையாகும். 

  I. திரு$லகண்ட ஈா.பஞர் 

“நிலகண்டம?” என்னும் ௮ஷைலீல் வைத்த ௮ச்ச 

ம. மனைவியைத் 

வழக்கின் பயனாக 

இளமைப் பருவத்தை (இறைவன் அருளால்) அடைந்த 

திரு$லகண்டரின் தாளினையைச் ஓந் 2ப்பாம். 

      

மும் அன்புங் காரணமாகத 

தொடாது நீத்து, மறைச்சு 2 

  

2. இயற்பகை டனர் 

இல்லை என்ற சொல் தம்மிடம் 2ல் இல்ல என்னும் 

படியாக, “உமது இல்லாளச சரக” எனக் கேட்ட 

பெருமானுக்கு இல்லை என்னா சம் மனைவியைக் 

கொடுத்த இயற்பகை நாயனாரை ஏத்துலாம். 

டத 4 
3. இளையான்குடி மாற காயஞர் 

அடியாருக்கு உணவளிக்க மேண்டி. மின்னலிலும் 

மழையிதும் சென்று செந் நெல் கொண்டவந்து பலவித 

கறிகள் செய்க எனத் தமது மனைவி வன்க கொடுத்த 

இளையான் குடி. மாறனாரது: திடுக்கழலைப் பேபோஜற்றிப் 

,பணிவாம்.
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&, மெய்ப்போருள் நாயனார் 

பொய் வேடத்தையும் மெய் வேடமாகக் ௧௬2 

உய்ந்து மெய் உணர்வு மிக்கவரும், தத்தா நமர்? 

என்று கொலைஞனையும் தமராகப் பாவித்துக் காத்த 

வருமான மெய்ப்போருள் ஈரயனாசஅ Earn பாராட்டி 

ம௫ழ்வாம். * 

5. விறன்மிண்ட நாயனார் £ 

அடியாரை வணங்காது அரூரன் புறதகே, அவன் 

நாடுஇன்ற ஆரூர்ப் பெருமானும் புறகே - என வன்மை 

பேசின பெரும் பத்திச் சீராளரும், இருத் தொண்டத் 

தொகையை அரூசர்பாடுகற்கு மூல காரணசரயிருந் தவரு” 

மான செங்குன்றூர் விறன்மிண்டர் வாழ்வாராக, 

6. அமர்கீதி நாயனாம் 

ஈரக் கோவணசக்தூடன் கிற்ன்றேன். ரான் உம 

இடம் கொடுத்த கோவணத்தைக் கொடு? என்று 

கேட்க, ௮க் கோவணத்தைக் காணமாட்டாது தடு 

மாறின போ, “கான் சந்து கோவண ற்தின் எடைக்கு 

கேரான பொருளையாவது கா? என்று கேட்க, மனைவி. 

யும் மகவும் தாமுமாகத் தசாஉல் ஏழிக் தலையை கேர் 

நிறுத்தின அமர்ரீதியாரின் அறிவை 74 gum, 
  

ட . 1. எறிபத்த நாயஞீர் 

சிவகாமி ஆண்டார் என்னும் Rover nw sp மலர்க் 

கூடையைப் பற்றி எறிந்த வலிய அனையை அட்ட அதி 

வீரரும், அடியார்க்குத் துணை புரிவதையே தமது 

கடமையாகக் கொண்டவருமான எறிபத்த நாயனாசஅ 

கழக எத்துவால்,



29 

8. எனாதிகாத நாயனார் 

போரில் வந்து எதிர்த்தவனும் இருநீறு இடாத 
வனுமான அ;இசூரன் என்பான் BESO Ow Ge 
,ததைக் சண்டவுடன் அவனுடன் போர் புரியாது அவன் 

கையால் தமது உயிரையே இழக்க உண்மைப் பக்தரும், 

இருநீஜே சார்பாம் செல்வமாம் என்னப் பாசாட்டி வந்த 

அருமைக் குணத்தவருமான ஏனாதிகாதரது பெருமையைப் 

பேசுவாம். ' 

9. கண்ணப்ப நாயனார் 

சாம் அன்பு வைச்ச அண்ணலத கண்ணில் குருதி 

"வரக் சண்ட தரியாது தவித்து இரங்௪, ஒரு சிறிதும் 

தாழாத தமத கண்ணையே பறிச்து அப்பின பெருமை 

யாளரால் கண்ணப்பாது பாசுமலரை ஏத்தி வாழ் 

வாம். 

  0. க 

எம்மை வஉமை வந்து சூழ்ந்து போது, மனையச 

ag தாலியை மாற்றி வக்க பொருள் கொண்டு குங்க 

லியம் வாக் கமத குங்கிலியப புகைக் தொண்டை 

வழுவா கடத் இனவரும், இருப்பனக்சாளில் பெருமா. 

னது இருவருவம் சாய்ந்திருந்கசை நிமிர்த்தி வைத்த 

நீள் தவத்தினருமான குங்கிலியக் கலய நாயனாசைக் 

கருதப் புகழ்வாம். , 5 a 

ASUS SVU BTUGOIT 

£1. மானக் கஞ்சாற காயனார் 

தமது புதல்வியின் திருமண ஈாளில் வந்த, முகிகர் 

6 இம்மண மகளின் கூந்தல் பஞ்ச வடிக்கு உதவும் £ 

என்று கூற, உடனே வாள் கொண்டு மகளின் கூந்தலை
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ரிந்து முநிவருக்கு உதவிய பெருமான் மானக் கஞ் 

சாறாரது புகழை வாழ்த் அவாம். 

௩2. அரிவாட் டாய நாயனார் 

பசியின் கொடுமையால் தள்ளா விழ, இஹழைவ 

னுக்கு நிவேசனத்துக்கரீகத் தாம் எடுத்துச் சென்ற 

செங்கை, நெல், மாவூ முதலிப கமரில் விழுந்து 

சிந்தக் கண்டு மனம் சொத்து அரிவாளினால் தமது 

கழுத்தை அரியும் போது இறைவன் ‘HF’ என் 

னும் ஓசை யோடு சிந்தின மாவடிவை அழுது செய்யக் 

கண்டு உகந்த (அரிவாள்) தாய நாயளுசது பதத்தைக் 

கருதுவாம், 

13. ஆனாய சகாயனார் 

_ யாவரும் மெச்சும் குழலின் இசை யமூதை அர. 

னுக்கு இனிதாக அன்புடன் ஊட்டின ஆனாய நாயனாச து 
கழல்களைப் பணிக், த விரும்புவாம். 

4. மூர்த்தி காயஞர் 

சந்தனக் கட்டை எங்கும் இடையாமையசல் தமது 

கையையே கட்டையாக வைக்கு தேய்த்தவரும்,. 

இதழைவர் தமக்கு அளிக்க அசசாட்சுயை கடத் தினவரு 
மான மூர்த்தி நாயனாரை எக் அவாம், 

கி உ. 75. முருக நாயனார் 

திருப்புகலூர் வர்சுசுமானீச் சுர மூப், பெருமா 

னுக்குப் பலவகை மாலைகளைச் சூட்டி, அலங்கரித்,த 

மகழ்ச்தவரும், சம்பந்தப் பெருமானுக்கு ஈண்பரும, 
அப்பெருமான௪ திருமணச் சோதியிற் கலந்தவருமான 

முருக நாயனாரைப் போழ்முவாம்.
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16. உருத்திர பசுபதி நாயனார் 

நீரில் நின்றபடியே சிவகிரானைதகு தியானித்து ருக்ச 

ஜெபம் செய்த உருத்திர பசபதியாரைக் கருதிக் கொழு 

வாம. 

  

ப் போவார் ஈயஞனார் 

இருப்புன்கூர்ச் சிவனுக்குத் சொண்டு பல செய் -வ 

  li. திருகாளை 

ரும், தில் யைக் சரிசிக்கும் ஒரு கா இட்டுமே என 

உ௬௫ நின்றவரும், “நீ எரி மூழ்கி வா! என்று இறை 

வன் ஓத அங்வனமே எரியில் மூழ்கச் இவ முகிவர் 

வேடம் பொலிய எழுக்கவகுமான தருகாகாப் போவா 

தைப் பேசி விரை கவ ஓழிப்பாம். 

  

ரின் திற 

  

18. திருக்குறிப்புத் தோண்ட நாயனார் 

சம்மிடம் வக்க அடியவரின் அமுக்கேறு க௫தயை 

மாலைப் பொழுனுக்குள் Goats Fs தருவன் எனச் 

சொல்லிக் குளத்து கிரில் வைக்கும் போதூ அட 

  

மழை விடா பெய்ய, *ஐயோ 1 அடியவ சணிய 
எப்படி உலர்த்துவேன், அபசா2ப் பட்டேனே, இக் 

    

   
பாழையில் என் தலையை உடைச் கொள்வேள் 1. 

எனக் கூறித் தலையை மோது 

தமது திருக் காச்தால் தடுக்கப் 2௮2௮ இருவாளசாம் 
: : ட ட ட ட Sign le a 

க்கு த் தொண்டசது ௮ 2பற்றைச் ஓத திருக்கு த் தோண்டரது அருட் பேற்றைச் Bb FR; 

மூழ்வாம். 

  

பாரு இஹஜறைவரே 

    a 

19; சண்டேசுர காயனார் 

Ra yous கென்றிருக்.. பாதகுடச்சைத் தமது 

தந் க வர்து இடறச், சாகை யென்று: பாசான அவது 

தாளைத் தடிந்து, நிர்மாலியம், தொண்டர்க்கு 
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வன் என்னும் பதவி முதலியவற்றை இறைவர் பால் பரி 

சாகப் பெற்.ற சண்டேசுரக் குரிசி&ை Biss gH உய்வாம். 

20. திருகாவக்கரசு காயஞர் 

ஜர் தெழுத்தாகிய செப்பத்தைக் கொண்டு நீர்க் 

கடலையும் பிறவிக் கடலையும் :கடந்து நின்றவரும், 

வஞ்சக கெஞ்சினசாம் அமணரது ௬ழலை விட்டகன்று 

வந்து மாதவரும், வாசியிலாக காசு பெற்றவரும், மறைக் 

கசவத்தைத் திறக்கப் பாடினவரும், விடம் தீர்த்தவரும், 

கயிலைக் காட்சியைத் திருவையாற்றில் பெற்றுக் களித்த 

வருமான உத்தமராம் அப்பரை நிளைக் து உய்வாம். 

21. குலச்சிறை காயஞர் 

சம்பக்சப் பெருமானது திருவருளாந் தூணை 
கொண்டு பாண்டி நாட்டிற் சைவம் விளங்கச் செய்த 

கமத குலச்சிறை நாயனாரைப் போற்றுவாம். 

22. பெருமிழலைக் குறம்ப நாயனார் 

சுந்தரமூர்த்தி சாகனாரின் திருவ-உத் துணை யையே 

காடி, அவர் கமிலையை அடையு முன்னரே தாம் 

கயிலையை அடைச்சு. யோ?சரரம் பேருமிழலைக் குறும்பரது 
இயலை நினைந்து அதிப்பாம். 

[4 

25, காரைக்கால் அம்ூமயார் 

,“இஃதென்ன அற்புதம் | இந்த மாம்பழம் வியக் 
கத்தக்க கானையகா மிருக்கன்றதே ! இவள் ஒரு 

தெய்வம் தான்? என்று அச்சத் தமத கணவன் 
, திம்மைவிட்டகலத்,தாமும் உலகியலை உ கதறித், திருவாலங்



88 

காட்டிற் கூத்தப் பிரானது இருவடி. கிழலில் கின்று 

களிக்கும் காரைக்கால் அம்மையாரது பாதங்களைச் 

செம்மையாய் நிதமும் அருச்சிப்பாம். 

் 28. அப்பூதி,அடிகள் நாயனார் 

இவ பிரானது இருவடியைச் சிக்கெனப் பிடிக்கு 

திருகாவுக்கரசரது திரு நாமச்திலே மிகுந்த பக்தி 

பூண்ட இங்கநர் அப்பூ தியாரின் பாசங்களே எனக்கு 

இன்பம் தருவனவாம். 

25. திரு நீலாக்க காயஞர் 

“பேரன்பினால் உன் மனையாள் சிலந்தியை ஊதின 

அந்த ஓரிடம் சுவிர மற்ற இடமெல்லாம் இலந்தியால் 

வந்தகொப்புள த்தைப் பார்' என்று இவரே தமக்குக் 

காட்டப் பெற்றவரும், ஞானசம்பகஃ ப் பெருமானால் 

பாசரட்டப் பெழ்றவமும், ௮ப் பெருமானது திருமணச் 

சடங்கை இயற்றி அங்குத் தோன்றிய ஜோஇயித் கலக் 

தவருமான நீல நக்கரைப் பேசரற்றி ஈம . தூக்கங்கலாக் 

களைவாம். 

26. ஈமிகந்தி யடிகள் கானார் 

“எறியேக்தும் உங்கள் இஹைலவஷக்கு நீர் ஊற்றி 

விளக்கேலள்றும் கீர்? என்று பசிகசித்து அமணர் நாரண 

நீரைக் கொண்டே விளக்குகள் cpp யெருசக் தொண் 

உசாம் நமிரந்தியை நினைந்து அன்பு செய்வாம். 

27. திருஞான சம்பந்தமூர்த்தி நாயஞர் 

ar fide ofS saw, sq முலைப்பால் ௨௮௨ 

வரும், இசையும் தமிழும் விளங்கக் கவிகள் பொழிந்த
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வரும், கல்லே தெப்பமாகக் கொண்ட பெரியாரை 

₹அப்பசே ? என, அழைத்தவரும், தாளம், சிவிகை, 

சின்னம், பந்தர் “இவைகளை இஹறைவசே தரப் பெற்று 

வரும், பணிச்சுரம், மூயலக கோய், விடம் இவைகளை 

ஒழித்சவரும், பதிகம் பாடிக் தாசு பெற்றவரும், மறைக் 

சுதவச்தை அடைச்சவ்ரும், பாண்டியனுக்கு அருள் 

புரிக் தவரும், மனரையமில் அமணிருளை அகற்றினவரும், 

அற்று நீரும், நெருப்பும் தமது ஆணையின் மொழிப்படி 

பணி புரியப் பெற்றவரும், அண்பனையைக் சாய் என 

லைத்தவரும், ஆயிசம் பொன் அரனாரிடம் பெற்றவரும், 

எலும்பைப் பெண்ணாக்கனவரும், தமது திருமணக். 

அக்கு வந்துவாச்கெல்லாம் வீடு பேறு அருளியவரும்” 

ஆன எந்தை திருஞானசம்பந்த மூர்த்தியே என் உயிர்க் 

BGT WIN 

28. ஏயர்கோன் கலிக்காம நாயனார் 

“நான் வழியடிமையாயிருக்கவும் புதிய செசண் 

டன் ஒருவன் oe எனது பிணியைச் தர்ப்ப ஈன்றோ। 

இறைவா! அண்குகற்கரிய உன்னை ஒருபெண்ணிடச் எதி 

நூதனுப்பினவனுடைய முகத்தை கான பாசேன்”-எஸ் 

சபசமிட்ட ஏயர்கோன் கலிக்காமரே எனக்கு நா 
தூணையாலார். 

      

  ம்   

29 திருமூல காயஞ்ர் 

இறக் அபட்ட ஆயன் உடலில் பசுக்களின் துயரை 

நிக்க வேண்டிப் புகுந்சவரும், உலக இருளை நீக்கத் திரு 

மந தஇிரமாலை மூவாயிரம் * பாடல் ஆண்டுக்கு ஒன்றாக 

இயற்மினவருமான திருமூல காயனார் என்னையும் 

ஆண்டருளுவாசாக.
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50. தண்டி. யடிகள் நாயனார் 

பார்வை யிலாமையால் சுயிற்ஷறப் பிடித்துக் 

கொண்டு குளம் சோண்டும் உமத தொண்டை இகழ்ந்த 

சமணர்கள் பார்வையை மிழக்கவம், தமது பார்வை 

ஒளி பெறவும் பெற்ற செல்வர் தண்டியடிகளின் திருவடி 

என் நெஞ்சில் தலழப்பதாக, 

“நா மூர்க்க நாயனார் 

எங்கனமாவதா. அடியார்களுக்கு உணவளிக்க - 

வேண்டிச், சூதாட்டம் அடி. அசனால் வந்” பொரு 

அடியார்க்கு: உதவிய அமிஞர் மூர்க்க நாயனூாது 
புகழைச் சொல்லி மகழ்வேன. 

22. கோமாசி மா 3 a Hy ட் 3.
 

அம்பர் நகரில் வாழ்க் கரும், வேள்விகள் இயற்றிய 
மழையாளரும், அரூசர் காட்ட அரனாச௫ திருவிளையாட 
லைக் கண்டு மகழ்ந்தவருமான சோமாசி மாறர் கம்மை 

யாண்டருளுவார். 

53. சாக்கிய நாயஞர் 

சைவ சமயமே மெய்ச் சமயம், வனே மெய்க் 

தெய்வம் என அறிக், வழியில் இருக் ௪ ஒரு வில்கச்சைக் 
சல்லெறிர்து பூசி பர்கர் பீரான் சாக்கிபமைத் 
.,தொழுவசே பாக்கயச் செயலாம். 

  

     

“5, சிறப்புலி மானார் 

அக்கூரிலே வேழியர் குலத்திற் பிறந்து அடியார் 
களுக்கு வேண்டியவற்தை அளித்த வள்ளலாய்ப், பல
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வேள்விகள் செய்தவசாய்த்: இகழ்ந்த சிறப்புலிகின் கழல்: 
களை எத்துவாம். 

ட 

55. சிறுத்தோண்ட நாயனார் 

“sr விசதியர் வர். உண்பதழ்காகத் தம் ௫ ் ச் 3 
மகனையே அரிந்து சமைத்த வீச சூரரான சிறுத்தோண் 

டசஅ பெருமையைக் கூறுவோம். 

56. . சேரமான் பெருமான் நாயனார் 

சமன பூஜை முடிவில் கூகுசப் பீரானது ஈடனச் 

கலம்பொலி கேட்கப் பெற்றவரும், ௮ரூரது தோழ 
திருூவுலாப் பாடிய 

புகழ் 

சாம் உரிமை பெற்றவரும், கமிலைமில் 
  

  

பேறு பெற்றவருமான சேரமான் பேருமாள 
செப்பும் தரத்ததோ! 

52: கணநாத நாயனார் 

அவனடித் தொண்டை உலகம் பரப்ப முயன்றவரும், 

சம்பந்தப் பெருமான* திருவடியைப் பரவிப் போத்றி 
UG Shore கணகாதரை நிச் கமும் வாழ்த்தி வணங்கு 
வாம். 

58, கூற்றுவ நாயனார் 

அகேகம் _ பகைவர்களை க் ளாம் வென்றிருக் தம் 

இல்லை வாழ் அக்கணர்கள் சமக்கு ஐ௨ சூட்ட மறுப்ப 
சைக் கண்டு சோர்ந்த போலு, EmpaCr கனவில் 

WS அவர்தம் பாசுமலிரைத் தம் முடியிற் சூடும் 
பேற்றினைப் Oupm gt A ஈடாத் சிய சுட்ற்றுவ நாயனா. 
ரின் குணத்சைப் பரவி மஒழ்வாம்.
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59. புகழ்ச் சோழ காயஞார் 

மலசைச். ந்திய யானையை வலதத்த எறிபத்த 
நாயனாரின் உண்மைப் பச்இ நிலையைக் கண்ட ஞானியும், 
போரில் இறந்த பகைவர் ஒருவரது புன்சடையைக் 
கண்டு மன௱் கலு எரியில் வீழ்க கவருமான புகழ்ச் 
சோழரது திருநாமத்தை அசையுடன் என் நரவிழ் 
சொல்லும் நன்னாள் என்௮ு வருமோ எள் பேன், 

  

80. நரசிங்க மூனையரைம நாயனார் 

    

  

அருவருப்பான காமக் டியாரிடத்கே 
  

  

கண்டும் இருநீறணிர்சத இவர் ன் அடியார் 
என்று அவரைப் பணிக் அபசரில்சு முனையரின் 
இருவடி. மலசே கான் முப்போதும் மூடியிற் oun 

மலராம். 

  

41. அதி 

தாம் வீதிய வலைமீழ் இட்டிய மீனொன்றைச் சவ 
பிராற்கு ஆகுக என்று கடலிலே வீஃம் ஒழுக்கள்சைக் 

. னகவிடாஅு பற்றி வருகாளில் ஒரு ஈரள் நவசத்ன மய 

த்த காயர் 

மான மீனொன்.ல இட்டப் பின் வாங்கா அசையும் கட 

  

லில் வித்த அதிபத்தரான அதிபத்த நாயனாரின் 
பாதத்தை அஇ பத்தியொடும் பாவுலாம். 

42. கலிக்கம்ப நாயனம் 

வந்த அடியார்களை உபசரித் வ கால் கழுவும் 

    

போது, ஓரடியாரைக் கண்டு இவர் 

வேலையாளாய் இருந்தவரல்லவா என்று சிக்இித்துத் தம் 
மனைவி றிது தாழ்க்கக், சோபங் கொண்டு மனைவியின் 

மூன் நம்மிடம்
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சையைத் தடிந்து அந்த அடியாரின் பாதத்தைத் தாமே 

விளக்கே தாயரரம் கலிக்கம்பர் பாதத்தைத் கொழு 

வாழ்த் தவாம், 

௧5. தலிய நாயனார் 

பத். துக்கு எண்ணெய் இல்லாமையைக் கண்டு 

என் இசத்சஞ்ததினற்றி விளக்கை ஏற்றுவேன்” என்னு 

தம் கழுத்தை அறுத்துக் கொள்ளும் போது ஈசனார் 

இருக் கரத்சாரல் ௪டை செய்யப்பட்டு அவரது அருளைப் 

பெற்ற தரும நிலையராம் கலிய காயனாச ௪ பாதமலருக்கு 

அன்பு செய்வாம், 

44. சத்தி நாயனார் 

சிவனடி'யவசை இகழ்பவசது நாவைச் அடி.துடித்.து ் 

அமுக்கும் தொண்டினைப் பூண்ட ௪ த்தி நாயனாரின் FG 

வடியே அடியேனுக்குக் காப்பு ஆகும். 

45. ஐயடிகள் காடவர்கோன் நாயனார் 

சிவ ஸ்தலங்களை ச் சரிசச்து அன்புடன் வெண்பாக் 

களைப் பாடிய ஐயடிகள் காடவர்கோன் ஈாயனாரின் கழல் 

களை சாடுவாம். ் = ° 

46. கணம்புல்ல நாயஞர் 

« விளக்கேற்றும் தொண்டுக்கு முட்டி வாராத வண் 

ணம் தமத முடியையே விளக்காக ஏற்றி எரித்த பக்தர் 

கணம்புல்லரின் திருக்கோலத்தைக் ததிப்பாம்.
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47. காரி காயனார்- 

தமிழ்க் கோவை பாடி. அசசர் உபாம் சொல்லிப் 

பெற்ற நிதியைச் எவ பளனனிக்காக்கய காரி நாயனாரின். 

கழல்களைச் இந்தித்துக் களிப்பாம். 

48.  நேடமாற காயஞர் 

சம்பந்தப் பெருமானாள் இருநீறிடப் பெற்றுச் 

சைவசான சர்கொண்ட கேடுமாறரது அழியாப் புகழைப் 

போற்றி வாழ்வாம். 

&9. வாயிலார் காயஞார் 

இணையர் வீற்றிருச்கச் தம் மனச்கையே கோயி 

லாக ஆக்கித் சும அன்பையே அவருக்கு நிவேசனம் 

செய்த வாயிலார் நாயனாரின் அடிகளை வாழ்த்துவாம் 

50. மூனையடூவார் காயனார் 

போரில் வெல்ல மாட்டாசார் பொருட்டுப் போர் 

மூளைக்குத் தாமே சென்று வென்று அ சுனால் வரும் 

நிதித் Brine சவனடியார்களுக்கு அளிக்க இறமை 

வாய்க்த முனையவோரின் புகழைப் பேசுவாம். 

57. கழற் சிங்க நாயனார் 

   

   
சவபிராத்சூரிய பூவை எ காள் இவள் என்று ° 

. கோயிததுத் தம் மன்வியின் கர; ஈகை வெட்டிய லர் 
கழற் சிங்களை என்னும் சக்கையில் வைப்பாம். 

a 

52. இடங்கழி நாயனார். , ச 

சலவனடியார்களுக்கு அளிக்கும் பொருட்டு உமது 

நெல்லைக் சவர்ந்சேன் என்று ஒரு அடியவர் aps
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சட்டுத் தமது நெற்குவை, நிதிக்குவை யனைத்தையும் 

தவனடியார்கள் கொள் எட்டும் எனத் இறந்து விட்ட 

கல்லார் இடங்கழியாரின் அன்பின் இறத்தைக் கண்டு 

அடங்கா மூழ்ச்சி கொள்வாம். 

55. செருத்துணை காயஞனார் 

சிவபிரரற்குரிய பூவை இவள் மோருதாள் என் 

மோந்த மூக்கை அரிந்து விட்ட செருத்தணை நாயனாரின் 

கரல்களைப் பணிவாம், 

  

54. புகழ்த்தணை கா.பனூ 

பஞ்சத்தாற் பசியால் வாடி மெலிக்து அபிடேக 

குடத்தை இறைவன் முடியில் விழுத்தி நடுங்குதலும் 
தமன ப கெட இழஹைவன் அருளிய படிக்காசைப் . 

பெற்று உய்ந்த புகழ்த்தணை காடனாரின் புகழை ஓ - 
உயவாம., 

55. கோட்புலி நாயனார் 

போரினின்று: கான் மீண்டு வருமளவம் சிவனடியார் . 
களுக்காக வைத்து இக்கெம் குவையைத் தொடக்கூடா 

தென்று. சொல்லியும் கேளசது எ$த்தவர்களை வாள் 

கொடு விசய கோட்புலியாரின் ப,க்தியைச் இந்திப் 
யாம், 

ட ப்சலார் ் 56 ்சலார் நாயனார் _ 

காசு இடையாமை கொண்டு சோர்வு அடையாமல் 

மனத்தாலே ஈசர்க்குக் கோமில் அமைத்த அன்பர் 

பூசலார்க்குப்.பா.த பூஜை புரிவாம்.
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57. மங்கையர்க் கரசியார் 

சவ நெறி சழைக்க வேண்டிச் சம்பந்தப் பெருமா 

னது துணை கெண்டு அவசால் பாண்டி நாட்டிற் 

சைவம் பெருக வைக்க பெண்ணினல்லாள் மங்கையர்க் 

கரசியாரின் அடிகளைப் போற்றுவாம். 

58. நேச காயஞார் 

சாலிபர் குலத்தில் உதித்துச் ௪ம் மனம் Rawr FH 

வடியைச் சந்திக்கவும், தமது கர ஐர்தெழுக்தோதல ம், 

சமது கை சிவன் இருப்பணிகள் செய்யவும் வைக்றுச் 

சவனடியவர்களுக்கு உடை, கோவணம், ள் கெய்து 

தந் த நேச காயனாசை ஏத வாம், 

  

55. கோச்சேங்கட் சோடி காயனார் 

முற்பிறப்பிற் சலந்தியாயிருக்துத இழறைவருக்குப் 

பந்தரிட்டேன்; தக்தப் Sok அடர் இர வந்அள் 

ளேன் என மதித்து இறைவனுக்கு மாடக் Gerd 

கள்? பல அலமைத்ா கோச் சேங்கட் சோழரது கழ 

களப் போற்றுவாம். 

60. திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாண true 

மதுரையில் இறைவன் ஆணைப்படி. மிடப்பட்ட 

பொழ் பலகையில் இருக இசை பல உரை த்தவரும், 

இலக்குமி பூசித்த திருவாரூரில் புதிசாய் இஹைவன் 
தமக் கென்தமலைத்த வடலவாயில் வழியாகச்: சென்று 

ஓஹைவனைத் தொழப் பெற்றவரும், சம்பந்தப் பெரு 

மான௫ பாடல்களை யாழிவில் அமைத்து. இசை பெசவிய 

வாத் தவரும், அப்பெருமானது திருமணத்தில்
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தோன்றிய ஜோதியில் கலந்தவருமான திரு நீலகண்ட 

யாழ்ப்பாண நாயனாரின் கழல்களைப் பணிதலே குணமாம், 

61. சடைய காயஞார் 

ஈம்பி யாரூரரை மகவாகப் பெறுத சடைய நாய 

னாரசை காடுவாம். 

62, இசை ஞானியார் 

ஈம்பி யாரூரருக்கு அன்னையார் என்னும் புகழ் 

பெற்ற இசை ஞானியாரின் புகழை என் உள்ளம் 

என்றும் நாடும், 

65. சுந்தரமூர்த்தி காயனார் 

இருக் சுயிலையிற் சிவபிரான் சண்ணாடியிம் பார்த்து 

₹வாராய்? என அழைக்க வந்தவர் யார் P 

கயிலையில் பெண்களின் மீது காசுலுற்ற காரணத் 

சால் பூமியில் இரு நாவலூரில் வக்கா பிறந்தவர் யார்? 

  

.இசைவர் குலத்தில் வந்தூதஇத்க மேன்மையர் யார்? 

ஆரூரர் என்னும் இிருகாமம் பெற்றவர் யார்? 

ஈர௫ிங்க முனையசால் அன்புடன் ஆதரிக்கப் பட்ட 

er wire P - 

கமதா திருமணத்தில் சிவனே வலி.ப வக் “இந்த 
மாப்பிள்ளை என அழிமை ? ae கூறி ஆட்கொள்ளப் 

பெழ்றவர் யார்? 

“ வன்றொண்டா? எனப்: பிரானார் DLP FH 
“பித்தா என நீ எம்மை அைத்தனால் பித்தா எனப்
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பாடத் தொடங்கு ? என்று உரைக்க அங்கம் இவிர்த் த 
அவ்வாறே பதிகம் தொடங்கப் பாடினவர் யார்? 

தல யாத்திசையில், ௪த்தவட மடத்தில் தூங்கும் 
போது இவபிரானால் தலைமிசை மிதிக்கப் பட்டவர் 
யார்? 

அண்ணல் அருளால் ஆரூரில் பசவையை மணக் தவர் 
writ P 

திருத் தொண்டத் தொகை பாடிச் சைவ நெறியை 
எங்கும் தழைப்பித்தவர் யார்? 

குண்டையூரில் உள்ள நெல் மலையைத் இருவாசூ 
ருக்கு வந்து சேரும்படி செய்சு தவத்தினர் யார்? 

கோட்புலியாரின் ஈட்புக் இணங்க அவரது 
அருமை மக்களாம் சிங்கடி, வனப்பகை என்பவரைக் 
சமது மக்களாக ஏற்றவர் யார்? 

பதிகப் பயனாய், செங்கற்கள் பொன் கற்களாக 
மாறப் பெற்றவர் யார்? 

இஹறைவரால் கூடலையாசகற்நூருக்கு வழி காட்டப் 
பெற்றவர் யார் £ 

திருமுதுகுன்றில் (விருக்சகாசலக் தில்) ஆஹ்றில் 

இட்ட பொன்னைத் திருவாரூரி௰் குளத்தில் வசப்பெற்றுப் 
ப.ரவையை மகிழ்வித்கவர் யார் * 

குருகாவூருக்கு அருகில் இளைவனே பொதி கரன் 

சாப் பெற்றவர் யார்? 

திருக்கச்சூிரில் இமைவனே பிச்சை யெடுத்து 
"அன்னம் கொண்டுவந்து தரப் பெற்றவர் யார் P
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ஓணகாக்தன் தளியில் இறைவனைப் பாடிப் பொஸ். 
பெற்தவர் யார்த 

திருவொற்றியூரில் சங்கவியை மழ. மாத்தின் 
"8ழ்ச் திருமணஞ் செயப் பெற்றவர் யார் 2. 

சொன்ன சொல் தீவறிய குற்றத்தாற் கண்ணின் 
ஒளியை இழந்து வருச்தி என் குற்றத்தைப் பொறுத் 

சீருளுக என வேண்ட ஊன்றுகோல் ஒன்று இறைவன் 
சாரப் பெற்றவர் யார் ? 

காஞ்சியில் ஒரு கண்ணின் பார்வையைப் பெற்றவர் 

யார்? © . 

இருத்துருத்திமிள் இருக்குளத்திற் குளித்து உட 
லில் உ௰்,௰ நோய் விலகப் பெற்றவர் யார் £ 

திருவாரூரில் இஜைவனொடு மன்றாடி ஊடி. மற்றைக் 
கண்ணின் பார்வையும் பெற்று மஇழ்க்தவர் யார் ? 

பசவையாரிடம் சவபிசானைத் தாகனுப்பின நேயர் 
யார? 

இமைவனை இப்படித் தாகனுப்பினவருடைய 

மூகத்சை நான் பாசேன் என்று ஏன .எஏயர்கோன் 
கலிக்காம நாயனாருடைய ஈட்பை இறைவன் திருவருளாற் 
பெற்றவர் யார்? 

் தம்மை காடிவந்சத சேரமான. நட்பைப் பெய்த 

வர் யார் *. . 

காவிரியின் வெள்ள நீரை வழி விடும்பட். Oru gr 

திருவையாற்றைத் தரிசித்தவர் யார்? + 
சேசமான் அளித்த பொன்னாதிய பொருள்கள் வழி 

மிலே பறிக்கப்பட்டு பின்பு! இறைவன் அருளால் 
திரும்பிவரப் பெற்றவர் யார்?
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முதலையுண்ட பிள்ளை உயிர் பெற்றெமும்படி. 

பதிகம் பாடிய தல முதல்வர். யார்? 

வெள்ளை யானையின் மீதேறிக் கயிலை சார்ந்த: 
அந்தணர் யார்? 

தம்மை விரிந்திருக்க ஆற்றாத குதிரை மீதேறிக் 
கயிலைக்கு வச்ச சேரர்பிரானைச் இவசக் யில் கொண்டு 
சேர்த்து அங்கு அவருடன் அங்கே சரித்து நின்றவர் 

யார்ரி 

அவசே என் அணை, அவசே என்பொருள், அவே 
என் உயிர், அவரே என் உண்மணியசய் கின்று உள்ளத் 

தொளிபெருக்கும் கண்மணியாம் சுந்தரர் என்க. 

65.௩. தொகை அடியார் 

(1) தில்லை வாழக்கணர், (2) பொய்யடிமையில்லாத 

புலவர் (8) பச்தசாய்ப் பணி௫ன்ற பண்பர் (4) பரம 

னையே பாடகின்ற பான்மையாளர் (5) இத்தத்தைச் 
சிவன் பாலே சேர்ப்பவர் (6) திருவாரூர்ப் பிறந்தார்கள் 

(ம மூப்போதம் திருமேனி தண்வொர் (8) மூழுகிறு 

பூசிய முகிவர் (9) அப்பாலும் அடிச் சார்க்கு அடியார் 
ஆய இவர்களின் பாத மலர்கள் போற்றி, 

64B. போற்றியுரை 

நம்பி. யாண்டார் ஈம்பி, சேக்கிழார் பெருமான் இவர்தம் 
திருத்தாள்கள் போற்றி, அசன் திருப்புகழ் போற்றி.



OLB BW 

பா வகை விளக்கம்: 

அட அப்பர், ௪ சம்பந்தர், சு சுந்தரர், தா. தாயுமானவர் ச 
மா-- மாணிக்கவாசகர், கா..கரரைக்கால் ௮ம்மை 

  

யாரைக் குறிக்கும். பாவகை பாவகை (தசைக் தமி 

செய்யுள் (இயற்றமிழில்) ழில் நால்வர் பாக்களில்) 

கரப்பு கட்டளைக் கலித்துறை இருவிருத்தம் (௮) 

1. திருநிலகண்டர் $8ர் அற்றன்றியந்தண் (௪), 

  

2, இயத்பகசை & சர் இருக்குறுந் தொகை (௮) 

8. இளையான்குடி 48% [உண்ணாமுலை (க) 
வாழ்வாவது (ச) 

4. மெய்ப் வெண்பா (பண்டாய ரகான்மழை (மா) 
பொருள் பிறர் தமொழி (கா) 

5. விறன்மிண்டர் 8 சர் [தில்லை வாழந்தணர் (௬) 
பத்தார்புக்கரர் தண்டு(௬), 

6. அமர்கிதி ' 6 er 

7. எறிபத்தர் 5 ei கடி ர tee 

8. எனாதி 6 €ர் [மூத்தா முத்தி (௬) 
மருவார்கொன்றை (௬) 

9, கண்ணப்பர் 6 ர் (உரை “சேரும் (க 
மெமீய்யெலாம் (௮) 

10. குங்கிலிய . $சீர் கூற்றாமின “ (ஆ 

4. மானக்கஞ்சாறர் 4 சர் [தையலோர் (௪) 
கரவாடும் (௮) 

12, அரிவாட்டாயர் 8 ர் [குறுந்தொகை இாட்டி-த் 

தன. ஸரீ.



18. 

14, 

15. 

16. 

iv. 

18 

19 

20. 

21, 

23. 

ட 

25. 

26. 

27, 

28. 
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ஆனாயர் 8 ர் அடலேமரும் (கூ 
மூர்த்தி 4 Er சொழற்றுணேவேதியன்(௮) 

அஞ்சலும் துஞ்சல் (க) 
முருகர் 8 சர் மைம்மரு ங்குழல் (க) 
உருத்திரபசுபதி 3 சீர் இன்குசல் இசைகெழு (௪) 
திருகாளை 8ர் திருத்தாண்டகம் (2) 

இருக்குறிப்பு 72ர் அங்கிங்கெனாதபடி (sr) 

சண்டேசுரர் 7 சீர் (மற்சையர்க்கரஓ (க 
இருவுமெய்ப் (௬) 

. உம்பார்கட் கசசே (wr) 
திருகாவுக்கரசு 3 Fr அஞ்சலும் அஞ்சல் (௪) 

(இரட்டி க்ச.அ] 
குலச்சிறை 4 சர் (நீலமாமிடற் (௪) இாட் 

டித்தது 
மாதிலாக(மா)-பாதி., 

2. பெருமிழலை இகம் ce வெ பே வெல்ல 

காரைக்கால் 6 ₹ர் (என்ன புண்ணியம் (க 
QOS ot Heo (மோ) 

அப்பூதி ஃ €ர் [போற்றியென் வரழ்மூக 
லாய மோ)-பாதி 

நீலஈக்கர் 8£ர் (போற்றியென் வாழ் முசு 
லா௫ிய (மா) 

நமிஈந்தி 6 €ர் இருநேரிசை | (1) 
சம்பந்தர் 21 சர் டமானினேர்விழி (௪) 

க மும்மடங்கு 
மதற்றுப்பற்றெனக்(௬ு)ழடை 

பிணக்கிலாக (முழை 
ஏயர்கோன் 6 சர் இங்களொடருவரை (க) 

தளிரிள வளரென ' [சு
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39. திருமூலர் 5 Sr, ஈன்றுடை யானை (௪) 

80. சண்டி. 7 எர் [ஈம் பொருள் ஈம் மக்கள் 

{ (௪) 
51, மூர்க்க & சர். எமேலி (ஐ 
89. சோமா நசீர். துறைமல்கு (ஐ 

88. சாக்கிய BBE ப வெ ல்லை sees eee 

54, எறப்புலி ந.2ர். செக்நெலங்' (௪) 

35. சிறுத்தொண்டர் 4 சர் கலவ மஞ்ஞை (௪) 

86. சேரமான் 6 ஈர் [பவனமாய் (௪ 
poe (௪) த 

57. கணகாதர் 5 ஈர் [சந்தை யிடையார். (௪) 
உண்டாய் ஈஞ்சை (௪) 

88. கூற்றுவ 8 சர் வேயுறு தோளி (€), 

89. புகழ்ச்சோழ 7 சீர் 

40. நரசிங்க 1 ர் 

41. அஇபத்தர் 7 er . 

49. கலிக்கம்பர் TEM வெல வக வகை : . 

49, கலியர் 8 Gi [மந்திரமாவது , (6) 
ேதேமினிய (மா) 

4, சத்தி & 2ர் (பொன் திரண்டன்ன (௪) 
—! தி 

1 படவ (௪) 

45. ஐயடிகள் A Gi நீரானே : . (௪) 

46, கணம்புல்லர் 4 சீர் தன்னம் பெய் (௪) 
(2 லப் படையானை (௮) 

AT. arf 5 2ர். பண்ணிலாவிய (௪,



49 

8. நெடுமாற & சஎர்ருதொண்டெலா (௪)-ஒரு 

். அசை குறைவு 
49. வாயிலார் 4 சர் ரபிடியெலசம் 62] 

மூவியல் (௪) 

50. மூனையவொர் 4 ர். சுடமணி (கு 

51. சழற்௫ங்கர் & சர் முந்திகின்ற (கு 

52. இடங்கழி 5 எர் (ஈலச்சங்க (௪) 

உருவாச்ஈ்த (€) 

58. OF @ 5 sitet 4 ர் 

54. புகழ்த் அணை 6 er 

    

55. கோட்புலி 7 €ர் வல் லில் ஒல் ஒல 

56. பூசலார் கீ சீர் கற்றால் கெரி (க 

நா, மங்கையர்க்கா௪ு 6 சர் பொங்கு வெண்மணல் (௪) 

56. கேச நாயஞர் 6 சர் (பல்லாண்டு வகைய) 

59. கோச் செங்கட் 5 Fr அஞ்ச Hour Gb (க 

7-60. dal ௨ மாதர்மடப்பிடி (௪) 

பாணர் 

61. சடைய 287 பிடியெலாம் (௪)-பாதி 

62. இசை ஞானி உர்     

; 689, சுந்தரர் சலிவெண்பா கந்தர் சலிலவெண்பா 

68 பதொசை அடியார் அகவல் 

60%. eee அகவல் 

சக்கி இரா 

   
 


