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இத்தலத்திற்குரிய 
தமிழ்ப்பிரபந்தச் செய்யுட்கள் ச 

  

திருக்காளத்திநாதர் கட்டளைக்கலித்துறைமாலை. 

கரும் தவஞ்சற் றறியாக வேடுவன் ஐன்செருப்பு 
மருமுர்து வேணிக் கணிமா மலரவன் வாயுதகச் 
திருமஞ் சனப்புனல் பல்லா லவன்மென்று தின்றதசை 
யருமர்ச போனக மன்றோங் காளத்தி யப்பருக்கே. 

திருக்காளத்திகாதர் கட்டளைக்கலிப்பா, 

இருப்புக் காலினும் வன்காலென் காறின 
மிரப்புக் காக ஈடக்கவென் ராலெர்தை 

பொருப்புக் கால்வலஞ் செய்யென்று மேலவர் 
புகன்றக் சாலிது பொய்க்காலென் சொல்லுவேன் 

செருப்பக் சாலொற்றிச் செவ்வாய்ப் புனல்விட்டுச் 
சென்னிப் பூப்பெய்து செற்கையி லூன்வைத்துக் 

கருப்புக் கான்மட்டுக் இன்றா லெனகின்ற 
சண்ணப் பன்பணி காளத்தி வாணனே. 

திருக்காளத்திராதர் பதிகம். 

பஞ்சனைய இற்றடிப் பேரமாக் கட்கொடி.ய 
பாவையர் இிறக்து மழலைப் 

LETT FEROS HH HS aD ww oor 
பாசநே சத்தி றத்தும் 

விஞ்சுபல காலம்யான் பாழுக் கிறைத்தமன 
வெப்பெலா மாறு மாரு 

விரிதிரை சுருட்டுமணி யொளிவீச பொன்ுகறி 
வெள்ளநீ ராடு வித்துத் 

SORE wor முன்திருச் சேவையெனு மமுதசஞ் 
சீவியுர் தந்த ளிக்தாய் 

தரையில்யா னினிவழுவி யுற்பவக் கொடியவெர் 
களையுரு வரம ஸிப்பாய் 

கஞ்சனுங் கஞ்சவீழி பஞ்சனுக் தேடக் 
கனற்பிழம் பான வொளியே 

காளத்தி மலைமேவு சருணைபலை யேதிருச் 
சண்ணப்பர் காதன் மலையே,
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: காளத்தி சாணப் பெற்ற கண்களே sams Con orgie 

காளத்தி ஈகருக் கெகுங் கால்களே கால்க ளென்றுங் 

காளத்தி புகுங்க ரத்தே கருத்சென்று.ங் கைலை நாமக் 

காளத்தி புசமு சாவே ராவென்றும் கற்றோர் சொல்வர்,” 

உலாவென்பது, தமிற்ப்பாலைக்குரிய தொண்ணாந்றாறு 

வகைப் பிரபர்தங்சளுள் ஒருலகை நால்; ஒருகலைவன், * பெகைழமுதற் 

பேரிளம்பெண் ஈறாகிய எழுப௬ுவ மகனிர்களும் தன்னைக்சண்டு கா 

தீல்கூரும்படி ர வீதியிற் பவனிபோர்தானென்று கலிவெண்பாவாற் 

கூறல்வேண்டுமென்பது அர் நாலுக்குரியலிதி , இதனை, “இறர்செரிர்த 

பேதை முதலெழுவர் தெய்கை, மறந்தயர வர்தான் மறுகென் ௨ 

றறைர்தகலி, வெண்பா வுலாவாம்”” என்னும் வச்சணக்திமாலையால் 

உணர்க. இப்பிரபர் தத்தின் இலக்சணவிரிவு, பன்னிருபாட்டிபல்முத 

லிய பழைய பாட்டியல்களில் விளங்கச் காணப்படும், 

தாம் வழிபடுதற்குரிய சடவுளர்மீதும் தம்மை ஆதரித்.த தலைவர் 

கள்மீதும் பண்டைக்காலந்தொடங்கிப் பெரியோர்கள் செய்துபோந்த 

பற்பல உலாக்கள் இத்தமிழ்காட்டில் வழங்கெரறுகின்றன. ஆதியுலா 

முதலியவைகளும், மூவருலா முதலியண்களும் மேற்கூறிய இருப குதி 

களுக்கும் முறையே உதாரணங்களாகும் ; அவற்றுள், 

திருக்காளத்திநாதருலா வென்பது, திருக்காளத்தியிற் கோயில் 

கொண்டெழுசர்தருளியிருக்கும் சிவபெருமான்மீது சேறைக்கவிராச 

பிள்ளை யென்னும் கவிஞர்பெருமான் இயற்றியஅ; இஇல், ௫௭ ௮-கண் 

ணிச ஞூள்ளன. 

பாட்டுடைத்தலைவராகிய திருக்காளத்திகாதருடைய பெருங்கரு 

ணைத்திறமும், இத்தலவிசேடமும், தீர்த்தவிசேடங்களும், இங்கேவழி 

பட்டுப் பேறுபெற்ற மெய்யன்பர்களுடைய அருமை பெருமைகளும், 

வேறு தலங்களின் விசேடங்களும், பழைய சிவபுசாணங்களிலுள்ள 
    அக்காவ ட ஓக்க னையபவை யவை ஸப மனையைபய உயகய வை பவட அவுகைட des nent teat eae pe     

யூ பேதைமுதல் ஏழுபருவமாதர்கள வார்: பேகை, பெதும்பை, மங் 
கை, மடற்றை, அரிவை, "தெரிவை, பேரிளம்பெண் என்பவர்கள், 

* வீதியென்றது, இங்கே உருச்சிரசணிகையர்வீகியை ; ஈருரி spp,
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விசேட சித்திரங்களும், தேவார திருவாசகமுதலிய அருட்பாக்களி 

இள்ள அழுமைப்பிரயோகங்களும், பொருளை வருத்தமின்றி இனிது 

விளக்கும் பலவகையான மடச்சணிகள், சிலேடைகள், கேட்டோர் 

வியத்கற்குரிய தொனிகள் முதலியனவும், அக்காலத்தில் இத்தலத்ி 

லிருந்தமடஙகள் இன்னவென்பதும், இத்திருக்கோயிற்குரிய பலவகை 

யான இருத்தொண்டுசெய்துபோச்தவர்கள் இன்ன இன்னவகையா 

சென்பதும், பிறவும் இர்.நாலிற் காணலாகும், 

கிடைத்த கையெழுச்துப்பிரஇிகளிற் பாடபேதங்கள் பலவாறு 

வேறுபட்டு மிகுதியாகக் காணப்பட்டமையின், அவற்றைத் தனியே 

தொகுச்துப் புலப்படுத்தும்படி நேர்ச்சது,  இர்நால் பதிப்பித்தான 

பின்பு கிடைத்த இரண்டு கையெழுத்துப்பிரதிகளிற் சண்ட வேறு 

பாடங்களுள் பொருட்சிறப்புள்ளவற்றிற்குமுன்னே * இவ்வடையா 

ளம் ௮மைக்கப்பட்டிருக்கிறலு, ச 

எனக்குத் தோற்றியவளவு ஏதோ ஒருவாறு குறித்திருக்கும் 

அரும்பதவுலாயை அறிஞர்கள் க்ஷமித்து அங்கெரிப்பார்களென்று 

நம்புகிறேன்; சலகண் ணிகளின் கருத்து விளங்காமையால், அவற்றிற் 

குப் பொருளெழுதவில்ல், ௩௪-ஆம் சண்ணியிற் சிவபெருமான் இத் 

தலத்தில் ஆகாயவடிவாக எழுக்தருளியிருக்சின்றன ரென்று கூறி 

யிருப்பதற்குத் GEE ஆதாரம் இடைச்சுவிலலை. 

கையெழுத்துப் பிரஇகளுள் ஒன்றன் தலைப்பில்மட்டும் இந்.நூல் 

இரட்டையர்களியற்றியதென்.று எழுதப்பட்டிருந்தது ; சேறைக் கவி 

ராசபிள்ளை இயற்றியதாகத் தக்க அதாரங்கள் டைத்தமையாலும் 

அவரியற்றிய வேறு உலாச்களுக்கும் இதற்குமுள்ள (பிம்பப்பிரதிபிம் 

பம்போன்ற) ஈடையொற்றுபையாலும் இரட்டையர்சளுடைய செய்யு 

ணடைக்கும் இதற்குமுள்ள ஈடைவேறுபாட்டினுலும் இஃது இவ 

ரியற்றியகென்றே நிச்சயபிக்கலாயிற்று, 

இர்.நால் ஸம்பர்தமாக அறியவேண்டியவற்றை அறிந்துகொள் 

ளுதற்குச் சிலவருடங்களுச்குமுன்னர்த் திருக்காளத்திக்குப் போ 

Rac ser; அப்போது அங்கே மானேசராக இருச்த ம-£-ர.ஃஸ்ரீ, 

ஏ. எஸ், பொன்னுலாமிஜயாவர்கள் வேண்டிய சகாயம் செய்தார்கள். 

இந்.நாற் பரிசோதனை முதலியவற்றிற்கு உடனிருந்தவர்களுள், 

சென்னை நியூபிக்டன்ஸ்கூல் தமிழ்ப்பண்டி ராகிய ப்ரஹ்மஸ்ரீ திர,



முகவுரை, 3 

சீருஷ்ணையரவர்கள் மிக்க அன்புடன் செய்துவந்த பேருதவி மறக் 

கற்பாலதனறு, 

  

கிடைத்த கையெழுத்துப் பிரதிகள். 

தீநக்கைலாய பரம்பரைத் 

திருவாவ$துறை யாதீனத்துப் பிரதி க 

தீருநெல்வேலி மேலை Had, 

பார் அம்பலவாண கவிராயரவர்கள் வீட்டூ ப்ப » & 

மேலகரம், 

பார் சண்பகக் குற்றாலக்கவிராயரவர்கள் ... vee » & 

© gait cor, சுளை, 

ம-௱-ர-பாரீ அப்பன் சேட்டியாரவர்கள் ... be உட்க 

மன்னுர்கோயில் தாலூகா, நோச்சியபு், 

/ வைத்தியலிங்கசேர்வைகாரரவர்கள் வீட்ட » & 

> கனகசபைச்சேர்வைகாரரவர்கள் வீட் » & 

சேன்னை, 

ம் தோ, வே. திருநாகேசுவர முதலியாரவர்கள் உ, 

முத்துக்குமாரசாமி முதலியாரலர்கள் x 4, 

அகப் பிரதிகள்...௮ 

நொச்யெர்ப்பிரதிகளிரண்டும், பின்ன த்தூர், ப்சஹ்மஸ்ரீ நாராயண 

சாமி ஐயரவர்களாற் கிடைத்தன, 

* இந்த ௮டையாளமுள்ளவைகள இக்நூலைப் பதிப்பித்தபின்பு 

கிடைத்த பிர இகள, 

ட ரூ * . A ஈ ௬ அ) க் . e 

மலேகாட்டிய உபகாரிகளுக்கு நான்செய்பும் கைம்மாறு யா 

ளது ; திருவருள் துணைசெய்யவேண்டும், 

இனம், 

வே, சாமிநாதையன். 
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ப் 

ூலரசிரியர் வரலாறு, 

இந்றாலாகயராகய சேறைக் கவிராசபிள்ளையென்பவருடைய இய 
பெயர் இன்னசென்று தெரியவில்லை ; வீரைக்கவீராசபண்டிதர், சேங்கோ 

ட்டைச்கவிராசபண்டார் மென்னும் பெயர்களை நோக்ருங்கால், பண்டைக்கா 
ப ர. . ௩ r வசு ச ன 

லத்திற் ிலருக்குக் கவிராசரென்றே இயற்பெயரிருந்தசாகச் தெர்றின்றது, 
உட்டு 4 வடட, . . . 

சேறைக்கவீராசபிள்ளை யென்று இவர்பெயர் வழங்குதலால், இவரு 

டைய ஈர் சேறையென்று தெரிின்றது; சேறையென்பது, Carport. 
goo gh தேவாரம்பெறறதுமாசிய திருச்சேறையென்பசோ அல்லது 

சேற்றாரென்பசன்மருஉ௦வா யாதும் தெரிச் இலது, இர்சாட்டிந சேற்றூ 

மான்றுபெயருள் ள் ஊர்கள் பலவுள்ளன, இவர், ஒ௫ சமயத் திற் பாண்டிராட் 

மூனரைகோக்குர் (இந்சத் தேசப் புலவர் மனச் துச் 8ிடியென வர்தேன்காண்” 

(i) என்று கூறியிருச்தலின், பாண்டிராட்டினரல்லரொன்று கருதப்படுகிற, 

இவர் சாதியாற கருவர்கர் ; இதனை, 'கநணேசன் சேலைக் கவிரரச 

ராசன்? (௨) என்பதமு இணர்க, ட, 

சைவசமயம் பூண்டொழுமியவர் ; முருகக்கடவுள் உபாடித்து மந்திர 

மித் திபெற்தவர், 

தமிழிலக்கண இலகிய நூல்களிறும் சைவகித்தார்த சாஸ் இரங்க ளி 

றும் வபராணங்களிலும் மிக்க பயிற்சியள்ளவர். சொல்லினிமை பொரு 

வினிமைவாய்ந்து அதிவிச் தரகாமான செய்யுட்கள்செய்தவில் வல்லவர், 

இவருடையசெய்யுட்கள் செம்பாகமானவைகள், இவர் இன்னராதல் இவ 

ருடையமுல்களுள் ஏதேனும் ஒருபாகத்தைப் படிச்சறியம் விவேகளுக்கு 

நன்கு புலப்படும். 

தமிழ்ப்புலவர்கள்பால மிகீக வணக்கமுடையவர் ; வாதுக்கு வந்தோர் 

கர வென்று அடக்கும் அறறலுமுடையவர்; ௪, (ந, 

செய்யுட்களை விரைந்துசெய்யும் அற்றஓடையவராயிருந்தமையின் 

ஆசுகவி ராசரென்றும், ௮அங்ஙனம்பாடும் புலவர்பலரினும் மேம்பட்டு விளங் 

இன்மையின் ஆசுகவிராசராசரென்றும் இகுகவிராசசிங்கமென்றும், வண் 

ணம்பாடுதவில் மிக்க அறறலுடையவராக இருர்தமையின் வண்ணக்களஜ் 

சியமென்றும் வழங்கப்பெறுவர், இவர் வணணம்பாடுதலில் மிக்க அற்றலு 
டையவமான்பதற்கு 4 சுலைக்காம னுடலெர்ய!” என்னும் வண்ணுமலை 

யார்வண்ணத்தில் ௨-ஆம் கலையிற் சிவஸ்தலப்பெயர்களை அடைமொழியின்றி 
yang Sips slo போதிய சான்று கவுள்ள த. 

இருக்சாளத்தியிலிருந்தவரும் சேங்தந்தர்மரபினரும் சிவபத்திச்செல் 
வம் வாய்ந்தவருமாகிய லேங்கடராசழதலீயாரொன்லும் பிரபுவின் அருமைப் 
புலவராகவிருக்து அவரால அன்புடன் ஆதரிக்கப்பெற்று அந்தத்தலத்திற 
பெரும்பாலுந்தங்கிக் காலங்கழித்தவர். அவர்பால மிக்க ஈன்றியதிவுடை 

x இந்சச்செய்யுளின் முழுப்பாகத்தையும் பின்னர்க்சாட்டப்பட்டவற் 

நின் முழுப்பாகத்தையும் இவ்வரலாற்றின் பிற்பாகத்திற்காண்க,
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; sor உழு 
யவர் ; £சக்ணெ கயிலையில்வாழ், செங்குர் தக்குல வேங்கட ராயன்“திருவா 
சற்புலவன்' (9) எனச்தம்மை இவர் புலப்படுத் தியிருத் தலால் இதனையுணர்ச. 
இருக்காளத்திராதருலாவைச் செய்விச்தவர் மேற்கூறிய பிரபுவாகவேயிருக் 
கவேண்டுமென்றும் இதனால் செரிரற து, 

அந்தப் பிரபுவினாலும் பிற கொடையாளிகளாலும் பல்லக்குவரிசை 
முதலியனவும் மிக்க பரிசில்களும் பெற்றவர். 

பாண்டிகாட்டிலிருந்த சீவிலிமாறருடைய பரம்பரையைச் சார்ந்தவ 
ரம் இராமபாண்டியரென்று பெயர்பெற்றவருமாெ சிற்றரசரொருவ 
ரிடம்சென்.று விரைவாகப்பாடும் சம்முடையஆற்றலைப் புலப்படுத் தி அவரை 
வியப்புறச்செய்து பலபரிசில்கள்பெற்றுமீண்டவர் ; டு, 

இருவண்ணாமலைகாசர்மீது வண்ணம்பாடிச்கொண்டு அரங்கேற்றுதற் 
காக அத்தலச்திற்கு இவர் பலிறப்புடன் சென்ரனாரொன்றும், அக்காலச்தில் 
௮வ்வுரிவிருக்ச உண்ணழலையேல்லப்பநயினுன்னும் சமிழ்ப்புலவர் இவர் 
வ ரவைக்கண்டு ஒதுங்க மறைர்சாரொன்றும், ௮துதெரிச்த பாமேசுவரப் 
புலவரொன்பவர் ௮அவரை௮வம இத் துக்உறினரன்றும் தெரிகின்றன. 

அந்தகக்கவிவிரராகலழதலியார், தாமியற்றிய சேயூர்ழநகன்பிள்ளைத் 
தமீழீல் (அம்புலி. ௧௦) * சவிராத ? என்னுஞ்செய்யுளில் இவர்செய்த சேயூர் 
முநகனுலாவைப் பாராட்டிக்கூறியிருத்தலால், இவருடைய காலம் அவரு 
டையகாலத்திற்கு முந்தியசென்று தெரிகின்றது. தமீழ்நாவலர்சரிதையில் 
௮ம்முசலியாருடைய செய்யுட்தளுக்கு முன்னே இவருடைய செய்யுட்கள் 
வைம்கப்பெற்றிருத்சலும் இதனை வவியுறுத்தும். சமிழ்காட்டிலும் ஈழகாட்டி 

லும் கவிஞர்பெருமானென்று புகழ்படைச் துவிளங்கிய ௮ம்முதலியார் மேற் 

கூறியசெய்யுளில் திருமுருகாற்றுப்படை, திருப்புகழ், கந்தப்புராண மாகிய 
இவற்றின்வரிசைகளில் இவரியற்றிய உலாவின்பெயரை வைச் இருச்தலன்றி, 
:இருவுலாவைக்கற்றுருகலாம்' என்றும் அறாமையாகப் பாராட்டி கக றியிரு ம 
தீல் இவருடைய வாக்கின் உயர்வையும் அதன் ஈடையின் இனிமையையும் 
அஇிலமைமந்துள்ள பத்இச்சுவையையும் விளங்கச்செய்கன்றது. 

மேற்கூறிய சேயர்முறாகனுலாவில், *சேறைக் சவிராசன், சொன்ன 
வுலாப்படித்துச் சோதிபெறச் தாலாட்டி (௨) என்றுகூறியிருச் தலையும், 
இருக்காளத்திநாதர் கட்டளைக்கலித்துறைமாலையில், “செவிராசியம்'? என் 
னும் ௭௭-ம் செய்யுளில், 'புவிராச பாண்டியன் சித்தத்துக் கேற்பப் புசன்ற 
சிதீர, கவீராஈ ராச கயிலா புரேசாங் காளத்தியே? என்று துதித் இருத்தலை 
யும் பிறசெய்யுட்களில் இங்கனங்கூறியிருச்தலையும் கோக்குகையில், தம் 
மூடையவாக்கில் தம்முடைய பெயரையும் தம்முடையசெய்யுணயச்சையும் 
எர்சவகையாகவாவது எடுச்துக்காட்டும் ஒருவகைவழகச்கம் இவருகீஇருக்த 
சென்று தெரிரின்ற து, 

திநவண்ணாமலைப் பரமேசுவரப்புலவர், உண்ழைலைஎலலப்பநயிறர் 
முதலியோர்கள் இவர்சாலக்திருந்த புலவர்கள், 

தீநக்காளத்தீநாதரலா, திநக்காளத்திநாதர் கட்டளைக்கலித்துறைமாலை, 
சேயூர்ழநகனறுலா, தீநவாட்போக்கிநாதநலா, திநவண்மைலையார்வ்ண்ணம் 
அய இந்.நால்களும் சிலதனிப்பாடல்களும் இவராந்செய்யப்பெற்றன 

வென்று இப்பொழுது தெரிகின்றன, 
இருக்காளத்திமாதருலாவில் ௭௮-ம் கண்ணிமுதலியவற்றிற்காலவிசே 

டப்பெயர்களும், ௮௩ - ஆம் கண்ணிமுதலியவற்றில் பன்னிரண்டு ராசிப் 
பெயர்களும், ௬௦-ம் சண்ணிமுதலியவற்றிற் பநத்திநூற் காரியப்போருள் 
கள் பலவற்றின் பெயர்களும், ௨௭௦ - அம் கண்ணிமுசலியவற்றிற் பலவ 
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6 நூலாசிரியர் வரலாறு, 

கையான நீர்நீலைப்பெயர்களும் ௧௭௨-௮ம் கண்ணிமுதலியவற்றில் ஸ்தலப் 
பெயர்களும் தொனிக்கும்படி. இவர்பாடியிரு ச தலையும், பின்னும் அங்காங்கு 
௮மைச்துள்ள செம்பாகமான பலவகை அடிமடக்குகள், சிலேடைகள் முத 
வியவற்றையும், சிவோத்கருஷங்களாயும் உற்றுகோக்குகையில், இவருடைய 
செய்யுள்ஈடை தீநவானைக்காவுலாவுடையாராகிய காளமேகப்புலவநடைய 
அதிவிரித்தரகரமான செய்யுள்கடைபோல மஇக்கப்படுமின்ற து, 

இவ்வரலாறு, கர்ணபரம்பரைச்செய்தியாலும் சில பமையசெய்யட்க 
ளாம் தெரிக்து எழுதப்பெற்ற த, ௮ச்செய்யுட்கள் வருமாறு 

சேயூர்ழநகன்பிள்ளைத்தமிம், அம்புலிப், ௧௦, 

4, தவிராத வெங்வினை சவிர்க்குமுரு காறுர் 
தரித்சா றெழுச்தோசலாஞ் 

சச்நிதிக் கருணசர் நாகன் நிருப்புகம்ச 
சர்தம் புகழ்ச் துய்யலாம் 

புவிராசன் வளவன் கழுக்குன்றன் வளமைபுரி 
புண்ணியச் தர்க்கலாம் 

பொருகூர னைப்பொருங் கதைமுதற் தந்சப் 
புராணக் கடற்காணலாங் 

கவிராச னிப்பிராள் மிசைசெய்ச திநவுலாக் 
கலிவெள்ளை கந்றுருகலாங் 

கவிலீர ராகவன் சொத்றபிள் சைகீகவி 
கலம்பகக் கவிவினவலா 

மவிராட சச்கோயில் புக்குவிளை யாடலா 
மம்புலீ யாடவாவே 

யயிலவன் செய்கையின் மயிலவன் கந்சனுட 
னம்புலீ யாடவாவே, 

* சேயுரழநகனுலா, கண்ணி, ௧௫௨ - குற, 

௨, செவிரா ரியங்கட்ச சேறைக் - கவீராசன் 
சொன்ன வுலாப்படித்துச் சோதிபெறச் தாலாட்டி.க் 
கன்ன லறிர்சந்திம் காப்பேற்றி -யன்னஈடை 
காட்டியிடை காட்டியுடை காட்டி விழி காட்டிமொழி 
காட்டியியல் காட்டிமயல் காட்டியே - காட்டவரைப் 
பூவரடி யாராக்ப் புன்முறுவ லாலுருக்குந் 
சேவ ரடியார் இறஞ்சுழ. 

டூ உலாம்சிறப்புப்பாயிரம்: வெண்பா, 

௩, கொற்றவரெண் செய்யூர்க் குமர......... 
கற்றவ ரெல்லாங் களிககவே - வெற்றிக் 
கநணேசன் சேறைக் கவீராச ராசன் 
பவ கவவ வட் பட வவட வடக சோன்ன வுலா. 

* இவ்வுலாவை இச்சமயச் துத் தந் துதவியவர், ம-£-ர-பரீ, ௧. குப்பு 
சாமிமுசலியார், ]3, &,
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தீமிழ்நாவலர்சரிதை : 
ஆசுகவிராசசிங்கம், கடிகையாரைப்பாடிய்து : வெண்பா, 

௪. செந்தமிழோர் தங்களிரு சீபாத தூாளிபொர 
வந்த புலவோர்த மார்பாணி - கந்த 
னழிகையா ரப்பரவு மாசுகவி ராசன் 
கடிகையார் கோலா கலன், 

பாஸ்டியராசா தன்று கேட்டபோது இவர் பாடியது; விருத்சம், 

நி... சென்பா ராளு மறிவிற் குறுமுனி தேக்கிண கயிலையில்வாழ் 
செங்குச் தக்ருல வேங்கட ராயன் றிருவா சற்புலவ 

னென்பேர் வண்ணக் கட்சிய தன்றி யெதிர்ச்தவர் மார்பாணி 
யிர்தத் தேசப் புலவர்ம னத்துக் கிடியென வச்சேன்கா 

ஹூன்பால யான்வர வாசற் காரர்க் குசா ரம்பண்ணி 
யுள்ளுக் கென்னை யழைப்பித் சாடி லுராச்குங் கவிதைகள் சேப் 

டென்பால் வரிகைகள் பரிசில்க ணல்கி யிரட்சித் தடவேணு 
மிராமா சீவிலி மாரு பாண்டிய ராச வசரோதயனே. 

திரலண்ஷமலையிம் பரமேசுவராப்புலவர் பாடியது : 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

௪, கண்ணார் மதிக்ருல் கவிராச சீங்கங் கடந்துதிரு 
வண்ணா மலையப்பர் மேல்வண்ணம் பாடிமுச் சாலக்இிகொண் 
டெண்ணா யிரமட வார்குழப் பல்லச்ரி லேறிவந்தா 
னுண்ணா முலையெல்லன் மூலைக டோறு மொதுங்கினனே, 

பழைய தனிப்பாடல் : வெண்பா, 

௭, ஆறுமுக னாணை யவனடியார் தம்மாணை 
யேறு மயிலாணை யென்னாணை - வீறுபுகம் 
தேறு கவிராச ராசன் நிருவாணை 
Cu du கொம்பா விறங்கு, 

இச்தவெண்பா, நல்லபாம்பு£ண்டப்பெற்று ஒருவர் மயங்கியபோது 
விஷவேகத்சை இறக்குசற்கு இவருடையமாணாச்கரொருவர் சொன்னதென் 
பது கர்ணபரம்பரைச்செய்தி, 

(குறிப்பு: (௧)-முருசாறு - தருமுருகாறறுப்படை. வளவன்கழுக்குன் 
றன் - சேயூர்சீகோயிலிற் நிருப்பணிசெய்க ஓருபிர£பு, திருவுலா - சேயூர் 
முருகனுலா, பிள்ளைக்கவி - சேயர்முருசன் பிள்ளைச்சமிழ், கலம்பகம் - 
சேயூர் முருகன் கலம்பகம். செய்கை -செய்யூரென்பசன்மரூ௨ ; சேயுர்க்குச் 
செய்யுரொன்றும் பெயருண்டு. (௨)--ராசியம் - இரகசியம், உலா-சேயூர்முரு 
கனுலா. சன்னல்-6।நிகை, (ஈ)--கருணேசன்-கருணீகச்சாதியாருடையதலை 
வர். (௪)--கடிகையார்- கழி கைப்புலவர். ()--தக்ணகயிலை- சருக்காள சந, 
வண்ணக்கட்சி-வண்ணச்சகளஞ்சியம்; கட்டு - கூடு, உத்தாரம் - கட்டளை ; 
உலகவழக்கு, அடில் - விரைவில். (௬)--கண்ணார் - பகைவர். கடந்து - 
பகைவரை வென்று, உண்ணாமுலையெல்லன் : உண்ணாமுலையெல்லப்பகயினா 
சான்னும் புலவர், 

 



திருக்கா ளத்தி சாதருலா அரா wee, 

வந்தவை 

இத்தலத்திற்குரிய விசேடங்களைப் பலவகையாக இக்நாஓள் ஆரியர் 

அமைச்திருச்சல், மிகவும் இன்புறற்பாலது; ஒவ்வொன்றற்கும் பின்னுள்ள 

எண்களாந்சட்டப்படும் கண்ணிகளைப் படிச்சலால்விளங்கும், 

இக்தலமுள்ள நாரி, Yoon reer 
நாடு, கண்ணி-௬௨, (0௩௭. 

ஸிதலவிநாயக॥ : அஞ்சச்திவிசாய 
கர்; இப்பெயர் ஐஞ்சர்தியென்றசன் 
மரஉ; காப்பு, ௫௧௩௯, 

ஸ்வாமியின் திருநாமங்கள் : 
சிகாளத்திகாதர்-சிலக்தி தாள 

னென்னும்பாம்பு யானை என்னும் 
இம்மூன்றாறும் வழிபடப் பெற்றவ 
ரென்பது இசன்டொருள், 

இருக்காளத்திராதர், ௭௭, (௩௭, 

அழைத்து வாழ்விச்சவர், எல, 
௨௪௧, 

ஆயிரகாமக் தவர், நு, ௨0௮, 
அராவமூதர், எண, ௨௮௫, ௨௬௫), 

GG 
ஆல். ௫/௭, 

ஐந்துகொழுர்து, ௩0௭, 
கணநாதர், ௨௭, 

கரும்பு, ௨௮௪, 
கல்லாலடிக்கரும்பு, ௨௨௨, ௨௭௯, 

௩௦௨. 
கல்லாலடியார் (கல்லாலடி.), டு, 

GO, F505 MOM, POO, Pod, PHO, 

௪௮௭, GS, Hore. 
கல்லாலின் சனி, ௨௮, 
காபாலி, 92) ௩௩௧, 

காளத்தி, ௪௫, 
காளத்தியானை, ௧௪௭, ௪௭,௫0௫, 

சார்ந்தாரைக்காத்தவர். ௭௪, ௨0௩, 

௨௭, (HOT, (iGo 

சேர்ந்தார்க்மினியார், ௨௦௩, 
சோிப்பெருர்தேவர், ௨0], 
சோதிவிடங்கர், ௭௭, ௨0௫, ௦௭0, 

(hearer. 

| தருமமுரைச்தவர். ௦௭, 

சென்கைலைநாயகர், கக, ௫௩௪, 
பச்சிமவாயிற்பரமர், 

௪௯௪, 
புலி, ௮௫, ௨௦௪, ௧௬0, 
மலைக்கொழுந்து, COG, MF hy 

Gam செவ்வர்திப்புராணம், இரும 
லைச்சருக்கம், ௪௮, ௪௯-அம் பாடலக 
COT LILITH BE. 

மாணிக்கச் சோதிமலை, ௨௦௧, 
மும்முடி ச்சோழபுரமூர்ச்தி, மள, 
மெய்த்தேவர், ௭௪, 
யானைத் துணை, ௨0௪, 

ATES HV» ¢ BS, HEE, 

ற, Tig 

॥ 

அம்பிகையின்திருகாமங்கள் : 

ஞானப்பூங்கோதை, இப்பெயர் 
ஞானப்பூவெனவும் ஞானமெனவும் 

வழந்ரும், எந, ௧௧௧, ௨௩௭, ௫௪, 

வண்டார்குழலாள், (௫௯, ௫௭௭, 

ல்வாமீயின்பீடம் : ஆகமபீடம், 

த௲க்ஷீழைர்த்தியின்பீடம் : வைதிக   பீடமெனவும் தென்பீடமெனவும் வ 

ழங்கும். கு, 

ஸ்தலத்தின்திருநாமங்கள், 

கண்ணப்பபுரம், ௫, 

சயிலை, ௨130, ௩௧௯, ௪௮0, 

இருக்காளத்தி, rei, 
சென்கயிலை--தககிணகைலாலம், 

கடி மக்ஸ், உறு, 

மும்முடி.ச்சோழபுரம், ௮௪. 

தீர்த்தங்கள் : 

பொன்முகர்யாறு, ௧௫-௨௩, ௧௩௪
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SEE, OFM, ௩௦௮, ௪௯௨, (௬௨, 
௧, 

அரகசதீர்ச்தம், ரடு. 
உருத்திர தீர்த்தம். ௩௭. 
மகாகாளிதிர்த்தம். ௩௨, 
2காமோ௫னிதிர்த்தம். ௩௮, 
மணிகங்சை அல்லது மணிகர்ணி 

கை, ௫௮. 
மாயூரச்சுனே. st 
மார்க்கண்ட தீர்த்தம். (௨௭, 
வச்சிர தீர்த்தம், es 

விரும் : 
அ௮கண்டவில்வம், ௧0௧, 
கல்லால். இது சலைவடம், கனகக 

கல்லாலெனவும் வழங்கும், (௫௮, 
௧௧௦, ௨௨௧, ௨௫௮, ௨௭௯, ௧0%, 

iO GT, FOO; டக, ௪௪0, னம 

(கக, ௫௪௧, ௫௭, Qac. 

மலைகள் : 
அகச் இயமலை, ௧௩, 
துர்கீகைமலை, ௫௪, 

தேன்கைலைமலை, ௬, கக, ௪௧௯, 
க சகட (நிரம், 

நீலமலை, ௬௭, 

வழிபட்டூப்பேறுபேற்றோர் : 

௮க்கினிப்பிரபன், ௨௪, 
ஆரிச்சந் தீரன். ௪௫௩, 

அருச்சுனன், ௪௫௩, 

ஆதிசேடன். ௨௩௪, மும், 
இக் இரன், உம, 

கண்ணப்பர், ௪௭-௫௨, GLO, 
௧௭௦, ௧௮௯, ௨0௪, ௨௨௫, ௨௨௭, 
௨௪௭, ௨௫௭, ௨௬௫, ௫௫௦, ௩௬௫), 

௪௦௮, ௮௪, GOO, Gn (ஏம், 
கன்னியரிருவர். ' ௫௨, ௧௨௧, 

௧௮௮, ௬௪௯, (௨௧, (Herr, 
காளனென்னும்பாம்பு, ௭-௪, 

௧௨௧, ௧௪௯, SAT], ௨௫, ௨௭௫) 

௨௬௨, நந, நகம், ௪௮0, ௪௮௭௪, 

(௫௨௪, 
கெளூகர். ௨௮, 
சனகாதிகள். ௨௮, ௧௧௧, 

சித்திரசேனன், ௨௬, டு௭டு, 

  

  
  

சிலந்தி-௫ிலம்பி, ௬௬-௨0, ௧௬௪, 
EAR, ௩௦௯, ௩௯௭, ௪௮௫, (௨௭௮, 

(எம், 
சிலந்தி முதலிய எணமர், ௬௦௯, 
தவகோசரியார்-ரவகோசன்,ச ௯- 

(௨, ௧௮௭, ௨௦%, ௨௪௯, (௭௫. 
சுந்தரபாண்டி.யன். ௬0% 
சோழர்கமூரவர், ௬௫, ௧௯௦, 
திருமால், ௧௧, ௧௨௨, ௫௫௪, 

துர்க்கை, ௬௪. 
ஈக்கரர், ௫௪, ௨௮௪, ௨௪௮, ௪௮௬, 

(HMB, (hn, Gere. 
றலை. ௨௭, 
பரதன், ௮0௩. 
பிரமன், ௩௭-௨௫, -&.0, ௫௪. 
மகாகாளி. ௬௭௩ 
மணிமான். ௨௭, (எழி. 
(PRE Ser. Oud. 

மூகஜஷொருவன், (813, 
யாதவன், ௩௮-௭௨, ௧௬௧, 
யானை. ஈல - சிடி BOGS, SHO, 

சட Cling QeIny ௫௯௭, 0௧௯, 

௨௨, எழு], 

வடிட்டர். ௨௮. [ Gar 
ஸரஸ்வதீதேவி, ௨௭, ௬௮௮, கட 

  

இச்சலத்திற் பண்டைச்சாலம் 
இருக்சக மடங்கள் இன்னவென்ப 

தும்: திருகிகோயிலிற்றொண்டு புண் 
டொழுகியவர்கள் இன்ன இன்ன 
வகையா சென்பதும் இன்ன இன்ன 
செயல் விசேட மென்பதும் இக்.தா 

லால் விளங்குசின்றன; அவை வரு 
மாறு -- 

மடங்கள்: 
பதினெண்மடம், ௧௯௪, 
பரச்துவாசாச்சிரமம், mer, 
மணிகங்கை மடம், ௧௯௫, 
வடமடம். ௧௬%. 

திருத்தோண்டூ பூண்டோழுகிய 
வர்கள்: 

ஆறுகொச்தார். ௧௯௪, 
எட்டுக்கொத்து இளையநாயக்கர் 

கள். ௧௬௭. 
கோயிற் கணக்கர், ௧௯௭, 

சிட்டயராமன், ௧௯௨,
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பத்.துக்குடி. வேசபாரகர், ௧௬டு, 
மந்தரவோலைக்கணக்கர், ௧௯1, 

விசேடச் சேயல்கள்: 

தெள்கைலையை வலம்வருதல், 

௮) (98-ம். 
மேற்குச் சாளர வாயிலின் வழியே 

திருக்காளத்திராதரைச் தர்சித்தல், 
(0௨௪, 

nd 

இச்சலத்திற்குரிய ௮கமமும் சே, 
வார் முதலியனவும் வருமாறு... 

$ ஆகமம்: 
காரணம்.-௧ந௮, கூரம் சண் 

ணிகளைப் பார்க்க, 

தேவாரம்: 

திருஞான சம்பந்தமூர்த்தி நாயனார். 
சந்தமாரளலொைகொல்வி, 
வானவர்கடானவர்கள்--சாதாரி, 

திருநாவுக்கரசு நாயனார், 

விறநூணொன் நில்லாத-- திருச் 
தாண்டகம், 

சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் 
செண்டாடும் விடையாய்--ஈட்ட 

ராகம், 

௧௧-ம் திருமுறை, 
நக்கீர தேவநாயனார். 

கயிலைபாதி காளத்திபாதித் இரு 
வந்தா தி, 

போற்றிக்சலிவெண்பா, 
கண்ணப்பசேவர் இருமறம், 

திருக்காளத்தி நாதருலா ஆராய்ச்சி, 

கல்லாட தேவநாயனார் 
கண்ணப்பதேவர் இருமதம், 

வடமோழி, 
தநிணகைலாஸ மாகாத்மிய முத 

| லாகிய புராணங்கள் - ௭, 

தேலுங்கு. 
தரா ஜடி.கவி இயத்றிய புராணம், 

[இதன் மொழிபெயர்ப்பே தமிழச் 
[ro | Saran $ Sug tev, | 

தமிழ், 
திருக்காளத்திபுராணம் - ௧, 
சிகாள த்திபுராணம் - ௧, 

| 
! புராணங்கள்: 

| 

| 
| 

தமிழ்ப் பிரபந்தங்கள்: 
திருக்காளத்தி தர் கட்டளைக் 

கலித்துறைமாலை, செய்யுள் - ௧00, 
இருக்காளச்கி டா தர் கட்டளைக் 

கலிப்பா - ௨௫, 

இருக்காளச்இி மாதர் பதிகம் - 5, 

வடமொழியில் இச்தலத்திற்சேய 
ரிய ஹைஸ் ர நாமமும் பலவகை ஸ்து 
இகரம், தமிழிற் பல தனிப்பாடல்க 
ளம் உள்ளன. 

விசாரித்துப் பார்த்த தில் இப்பொ 
முதுசெரிர்சவை இவ்வளவே. 

வடமொழிழால் தமிழ்நால்களிற் 

கூறப்பெற்றுள்ள திருக்காளத் தியின் 

விசேடங்கள் இன்னும் எவ்வளவோ 
பற்பல இருப்பினும் இவ்வுலாவில் 
வர்துள்ளவற்றைமட்டும் விளக்கு 

தற்பொருட்டே சுருக்கமாக இங் 
நனம் தெரிவிக்கலாயிற்று,   

திருக்காளத்திநாதர் துணை, 

 



or 

கணப இதுனை. 

௦ © . 

திருக்காளத்தி GT HII. 

ணத 5 பட 1 ப மே அடை. 

காப்பு. 

நேரிசைவேண்பா, 

காருலா வுஞ்சோலைக் காளத்தி யாளவார்க்குச் 

சீருலா விண்ணப்பஞ் செய்யவே - பாரில் 

விளங்கருளஞ் சந்தியான் வேழமுக மானான் 

களங்கருளஞ் சந்தியான் காப்பு, 

நூல், 

சர்பூண்ட ஞானச் சிறப்பிற் பராபரமா 

யராபூண்ட கொள்கைக்கு மாதியா - யோபூண்ட 

மூலமாய் மூலத்தின் முப்பொருள £ யப்பாலைக் 

கோலமாய்க் கோலக் குணக்குன்றுய்க் - காலமாய்ச் 

சண்டமா யங்கடந்து தன்வேலை யைந்தியற்றப் 
பிண்டமா யாட்டுவிக்கும் பேராள - னண்டங்க 

தலவிசேடம். 
ளாணியா கச்சமைத்த வன்றே தனக்கமைக்த 
சாணியா குந்தென் சுயிலாபன் உ பேணி 

வடகயிலா யத்கொருகாள் வானோ ரயன்மா 
லடகயிலா யத்தோ ரவைக்கே - புடையிருந்த 

மாதேவி கின்றுகனை வாழ்ந்தியே கின்பதிக 

ளேதேது பாரி லெனச்கேட்ச - மேதினிமே 

லாயிரத்தெட் டுண்டுபதி யாய்ச் தாயர் தவற்றெடு த்த 

நாயகமா கும்பதிக ணான் கவற்.று - ணீயெம்மைக் 

கூடிவிளை யாடுவ.து கோலவட கா௫ியிலே 

யாடல் புரிவதுபொன் னம்பலத்தே - நீடுமுது 

குன்றிற் குலாவல் குடும்பக் துடனிருக்கை 

தென்றிக் கயிலையிலே செயிழையா - யென்றலுமே



௧௦, 

GS. 

௮௨. 

Eh, 

be ° 

௧௫, 

Hor. 

௧௮ 

உ. 

oF, 

திருக்காளத்தி நாதருலா. 

வேத வியாதன் விடைகொண்டு காசிபுகப் 
போதன் முதிய பொருப்பேற - மாதலத்தோர் 

மன்றுகொழத் தன்னெஇரேோ மாலிரண்டு யோசனையி 
னின் றுசொழுங் சல்லாலி னீழலான் - பன்றலுமை 

யம்மை மணத்தி ஒருள்கொண்டு தெற்கில்வருஞ் 
செம்மை மூனியயனைச் சென்றேத்துி - யிம்மை 

யகத்தியமாக் குன்றி லமைத்த ஈதியாய்ப் 
பகுத் தபெருங் கங்கையிலோர் பங்காய்த் - தொகுத்த 

பருவா ரிருகரையு மாகடலின் மட்டாய்த் 
தருவார் வொலயங்கள் செய்தே - சுரர்முனிவர் 

Fag தவம்புரியச் செம்பொன் சொழித்துகடர் 
தாலிக்கும் பொன்முகரி யாற்றினான் - பாலர் 

சதுரா னனற்குமொழித் தையலுக்கு மன்று 
பதினா யிரா்பிறந்தேம் பாரு - மதிரப் 

பரதாரங் சொண்டாக்கர் பல்கோடி move 
விரதா fan fsa விண்ணோர் - கருதிவிதி 

யானோனைக் கண்டுரைக்க லாங்கவனுர் தன்னவரைத் 
சானோ் ae aro சாடென்னப் - போனோன் 

கடிந்தவரைக் கொல்லத்தன் காளையர்க ளெல்லா 
மடிந்தபம்ம கத்தி வரலும் - படிக்கரனைப் 

 பூசித்தா லன்றியிது போகாதென் நஞ்செழுத்தம் 
பேட் தவஞ்செய் பிரமற்கா - மாசி 

வரமகத்திற் றோன் றியே மற்றவனைச் சூழ்ந்த 

பிரமகதக்தி யைப்போக்கப் பின்னார் - இரமக த்திற் 

பொனமுகரி யாடியவன் புத்திரன்வேண் டிப்போற்ற 
ஈன்மகவை யிர்சந்த நாளிலே - நின்முகரி 

. யாடிவலஞ் செய்தோ ரனைவர்க்கு மைக்தர்களு 
நாடியது ஈல்கென்ன ஈல்கினோ - னீடுதவப் 

பாங்கலனோ டோவாஅ பாடி யவன்சபிக்க 
மங்கைவடி வாய்வெண் முளரியா - ளீங்கிறைஞ்ச த் 

தாக்குகொடுஞ் சாப் தவிர்த்துச் ரகலகலை 
வாக்குவி யாக வரந்தந்தோன் - கோக்குலி௪த் 

திர்திரன்பூ சித்தருளு மெம்பிரா னீலையெனுர் 
தந்திரமா சத்திதொழுர் தம்பிசா - னந்தமுசு 

குந்தன் பணிவான் குளிரக் சனிப்பிரபன் 

வர்தன் புடனே வழிபட்டோன் - சந்தன்
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இருக்காளத்தி நாதருலா. IK. 

வசிட்டன் கவுசகன்முன் வாசவனை வைத 
விசிட்டன் சனகாதி மேலோர் - சசட்டறிவு 

சென்றமணி பான்வீணச் ச aCe னன்பணிவான் 

குன்றம் மாசிக்தி கூட்டுவோன் - கன்றையூ 

சரரூரி 2லபுவியா யானைக்கா விற்புனலாய்ச் 

சீரூ ரருணையிலே செக்தஇயாய்ப் - பேரூரு 

. மேசாம் பரத்தி லியங்கொலியாய்த் சன்னூரி 
லாகாய மாய்கிற்கு மாடலான் - மாகாயம் 

பொன்னுக்குர் தன்னாற்றிற் பொன்றிற் பாழுத்தி 
யின்னார்க்கென் மம லினிகளிப்போன் - முன்னாளிற் 

கல்லென்ற தாருகனைக் காளி தனைவகுக்துக் 
கொல்லென்.று விட்டான் குழையிட்டான் - வல்லிபிடைத் 

துற்கை யிருக்து தொழுமலையா ஸிந்திரனார் 
செற்குலிசத் தாற்சண்ட இர்த்தத்தா - னிற்கு 

மரகரதீர்த குத்தி லபர்க்தருளவான் பேரா 

யிரமுடையன் பொற்கோயி லீசன் - பாபளிக்கு 

மார்க்கண்டன் மாகாளி மாமோ கினித்தடத்தான் 

சேர்க்கு மயூரத் இருச்௭னையா - னார்க்கு 

. முருத்திரதீர்த் தத்தா னுயர்டீல வெற்பான் 
UI BBUF FAI பாற்கான் « கருத்தொல்க்கு 

மென்மணிகங் கைத்தடத்தா னீம்கிவையெல் லாஞ்சூழ்க்த 
தன்மலையைத் தான்ஞூமுக் தன்மையான் - கன்மமற 

கெஞ்சிலர்தி வண்ணனே நித்தா வெனப்போற்றிச் 

செஞ்சிலந்தி _நாலினாற் செய்கொயில் - பஞ்சிலங்கு 

Sun uag ger சீவன் விடத்தோன்றி 
நீபங் கயத்தாளி னில்லென்றோன் - கோபக் 

கடுவரிச்கா ளன்மஎசியைக் சல்லென்று தள்ளித் 

தடமதக்கைந் நீராட்டிக் தந்தி - யிடிமலரைச் 

செற்றையெனப் பாம்பிகழச் செய்ச்நாளின் மற்றிரண்டு 
மொற்றை யொருகா ளூவாவரலும் - புற்றரவ 

மூக்கிற் புகுந்து முடிகுடைய வெய்யவிடர் 

தாக்கித் தலைமண்டை தான்௫கொண்டு - மாக்கிரியை 

முட்டிரா கப்பெட்டி முத்துமா ணிக்கத்தின் 
பெட்டிபோற் கும்பம் பிளந்திரண்டும் - பட்டளவிற் 

கைந்நாகம் பைந்நாக கங்கணம்பூ ணப்பொருமப் 
பைக்நாகங் கைந்நாகப் பட்டுடுக்க - முன்னாத்



திருக்காளத்தி காதருலா. 

தாளிற் கலக் தவற்றாற் றன்பேருங் கொண்டூருங் 
காளத்தி யூராகக் கற்பித்தோ - னீளத் 

. இருவார் சடையிற் செருப்புக்கா னீட்டி 

யருவாது வாய்£ீர்கொண் டாட்டி - மருவாரும் 

 பச்சிலையைச் சூட்டிப் பசித்ததெனச் சீராட்டி 

பெச்சி லிறைச்சி யினிதாட்டி - வைச்இருந்த 

. சீரன்ப னன்பைச் சிவகோச னேமறைந்து 
பாரென் நிருத்தியொரு பார்வைக்கே - சோரிவிடச் 

சென்றடியான் சுண்டு தியங்கி மயங்கிமருந் 
தொன்றிலுமா மம லுபாயம்போய் - நின்றிடந்து 

. தூயலிழி யப்பியிடச் சோரிபோய் மற்றைவிழி 
பாய வவனுங்கண் பாய்ச்சாமுன் . வாய்திறந்து 

. கண்ணப்பா வென்றுருகெ கண்டமறை யோனுடனே 
வண்ணப்பா தங்கொடுக்து வாழ்வித்தோ - னண்ணிக் 

ட. கயிலை மலைபாதி காளத்தி பாதி 
பயிலுமறை நூறெரிந்து டிச் - சயிலமிசை 

. யந்தாதி £ர னருளத் திருமேனி 
யிர்தாதி யாக மெனத்தந்தோ - னந்தாத 

, பாண்டிவள நாட்டில ' ாவலனைப் போலவே 
wf exer ig. யிருங்கதியை ots BC ay ~ வேண்டி 

 வரும்புண்ட ரீகவிழி மானாரைத் தாளி 
லிரும்புண்ட நீராக்கு மெங்கோன் - சுரும்புண்ட 

பொன்னின் சரணப் புசலியார் வேந்தனுக்குச் 
இன்னங் கொடுத்த சிவபிரான் - வன்னமறைத் 

. தேவார வா£சர் செம்பொற்கல் லாலடியிற் 

காவாலி யென்ற கணகாத - னாவலான் 

. கொண்டாட வண்டார் குழலா ஞூடன்புகுர்து 

செண்டா டியவிடையான் சீருடையான் - பண்டைநூற் 

பண்ணை மறைச்தோதப் பாகவத னம்மானைக் 
கண்ணை மறைத்தோதக் கண்ணீந்தோன் - விண்ணவரும் 

பூசச்சு முர்திருமேற் பூச்சினான் பூசலிடு 

மோசைக் கலிங்க னுயிருண்டோன் - வாசவனார் 

. பொன்னுலகைப் பூஞ்சோலை பூவுலக மாக்கவே 
மன்னிவள ராற்.றார் வளநாடன் - முன்னே 

. மதிவிக்ர மச்சோழன் வண்குலோத் துங்கன் 
௮திபெற்ற ராசேக்தா சோழன் - கதிபெற்ற
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செம்மையர்க ளாகத் திருப்பணிக ளாற்பணியு 
மும்முடிச் சோழபுர மூர்த்தியான் - மெய்ம்மைக் 

சனசுர் தரமாறன் கண்டமணி வாய்தற் 
புனிசன்கண் ணப்ப புரச்சா - னனகனணி 

.யாதவற்குத் தால மிடுவாளைப் புல்கிநீ 
போதியெனப் போதுபோய்ப் போந்தாளை - யாதவலுஞ் 

சீரளகங் கொய்யத் திரும்பிவந்து நசைவாளை த் 
தாரளகங் கூடத் தடவியே - பேரவென 

வந்தாளைக் கூந்தல் வருவித்தா ரொன்னகத் 
தந்தாரைச் சொல்லவிறை தாள்போற்றி - யெந்தாய் 

தலமே தெனச்கயிலைச் சங்கமனா முன்னை 
ஈலமேவப் பண்ண நடந்தே - மூலக 

லிரும்பெல்லாஈ் கூட்டென் றிரகவா கஞ்செய் 
தரும்பொ னளகெச னாக்கித் - திழும்பவுந்தன் 

. கோபுரங்கண் மண்டபங்கள் கோயில் வலமேறு 

மாபுரங்கொள் வீதி மணித்தேர்கள் - சோபனங்க 

ளாகத் திருப்பணிகொண் டர்தத்தி லேயவனை 
யோகக் சதவுதிறர் துட்0: ண்டோன் - பாகத்து 

. நாலெட் டறம்வளர்க்கு ஞானப்பூங் கோதையிடு 
மாலைக்கு வாய்த்த மணவாளன் - சூலத்தன் 

. மெய்த்தேவன் சோதி விட.ங்க னிருநான்கு 
கைத்தேவன் சார்ந்தாரைக் காத்தபிரான் - மொய்த்தேறு 

. நாகமில யத்திமையோர் நாயகன் மாலிடப 
வாகன தேவன் மகதேவன் - சேகரித்த 

பச்சிம வாயிற் பராமனா ராவமுதன் 
மெச்சி யழைத்துவாம் வித்தருள்வோ - னச்சன் 

கயிலாய மேவினான் காளத்தி யாள்வா 
னுயாதிருக்கா எத்தி புடையான் - பயனறிந்து 

சொல்வார்க் கணுவன் நுடியன் கலைகாட்டான் 
மல்வாய்த்த பேய்க்கணத்தான் மாத்திரையா - னெல்லைக் 

கடிகையா னண்பகலான் காலையுச்சி வைத்தா 
னடியிரவன் செவ்வந்தி காத - னெடிய 

வுருத்திதியன் வார னொருவனன்பு காணத் 
திருத்திய னக்கத் இரத்தன் - மருத்தடைத்து 

வைத்தமக யோகன் கரணன் மறமிகுத்துப் 
பத்திபுரி யோரையுள்ளான் பஞ்சாங்கன் - சத்தியெனு
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மாத னுவாவருடன வாலுக௧தனை கற்பத்தன 

தாதுண் சடைச்ஈரும்பர்ச் சங்காரன் - போதுநீர் 

வைகைச் கெதிரே வருமேடன் சைவத்தார்க் 
குய்கை மறையோ ருபறிடவன் - செய்கை 

யிதமிதுஈஈ கொண்டற் செனக்தூது சென்றோன் 
கு திரொளிவீ சுங்கற் கடக - னுதயசலைச் 

சிங்கப் புலியன் சிலாக்கன் னியனானோன் 
சொங்கொண்ட சங்கத் துலாத்தினு - னங்கை 

விரிச்சிகத்தா ராதிப்பான் வீணைக் கனுசன் 
கரத்திலிசை பாய்மகாக் காதான் - புரத்தகையன் 

விற்சாத கும்பன விதிக்குமீ னங்கெடுத்தோ 

னெற்சாம கத விராசியான் - பொற்சாயற் 

கையே றியதலையான் சண்ணே றியநுதலான் 

மெய்யே றியநாவான் மேற்காலான் - செய்யார் 

திருமுல்லை வாயான் சிறந்தகுட மூக்கான் 
கருமங்கு மஞ்சைக் சளத்தா - னருமந்த 

பச்சை வடத்தான் பலசலைமேற் கட்டியா 
னச்சிறுபா கைக்குள்ளே யாட்கொண்டோ -னச்சரவப் 

பே ரணையான் பாகன் பெழுங்காழிச் சட்டையான் 
பாரியகச் சூரான் பவந்தடுப்பான் - கிரகறுந் 

அப்பட்டி யாட்டினான் துண்டப்புள் பூசித்தான் 
முப்பத் தரண்டறமு முட்டாதா - னெப்பொழுதுங் 

கோவணத்தான் போர்வையான கோயிலிலே தேவரொலா 
மேவி விளைத்தபரி வேட்டியா - னேவருக்கு 

Lob BT anes சக்கரத்தான் மாற்கருளஞ் சக்கரத்தான் 
றர்திரவீ ணைச்கனகஞ் சக்கரத்தான் - முந்திவருங் 

காலகா லன்பல நால் காட்டினான் காட்டினா 
னாலகா லன்பழசை யாட்டினான் - கோலகான் 

மாடன்மா டன்மதனை மாட்டினான் மாட்டினான் 
வேடன்வே டன்மாயலை வீட்டினான் - மடர்களைச் 

a, ் . i 6 க . 

சோதியான் சோதியான் ஜோலை தீதோ லாக்கினா 
னாதியான் மாலைமா லாக்கினான் - பாதிதுகி 

ராகத்தா கைத்தா னம்பினா னம்பினா 
ஞகைத்தா ஞைத்தா னம்பினான் - சேல் 

கெழுமிவள ராகாச கேசன் மகேசன் 
பழகி யறிபாசன் பாச - னழகார்
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இருக்காளத்தி நாதருலா, 

நகுவெண் டலையனா னக்க னனந்தன் 
றகுசெங் சகனற்சந்கன் சர்த-னகலங் 

சுடிவில்லன் வில்லன் கசனல்ல னல்லன் 
வடி.வ௱் குழைவல்லன் வல்ல - GOT Lg. LITT 

பணியும் பணியான் பணியம் பணியா 

னணியு மணியா னணியா - னணிய 

பலையான் மலையான் பலையா னிலவின் 

சலையான் சலையான் சுலையான் - புலையகலுங் 

கேசாரன் கொக்கினிற சேகாரன் apa sig 
யாதார னெவ்வுயிர்க்கு மாதாரன் - வேசா 

மதித்தவள க் சண்ணா மலையான் சனலா 
மதித்தவளச் சண்ணா பலையான் - விதித்ததிருக் 

கச்சாலை யானா கம்பத்கா னாடுதுர 

கச்சாலை யானால் கம்பத்தான் - விச்சான் 

ஜிருப்பாசை யானடங்குஞ் சித்தான் பவுரி 
திருப்பாசை யானடங்குஞ் சிக்தான் - றருப்போ 

லிரங்குசுயி லாயமலை Guim mp aor ப்பை 

ளிரங்குகயி லாயமலை யேற்றான் - மருங்கு 

தரவாக்தி னான்கடுக்கைக் தாரான் பிறவித் 

கரவாத்தி னைகடுக்கைக் காரான் - விரலியபொற் 

கல்லா லடியான் கடாவினான் போர்வென்ரறாுன் 

கல்லா லடியான் கடாவினா - ல்லாலி 
. உ ௩ ௪ ட] * ° ஜி ௩ . . ° 

னால்வர்க்கும் போதித்தான் ஞானத் தின் பாசக்தான் 

மால்வாக்கஞ் சோதித்தான் மாயக்கா - னால்வர்க்ச 

மேலானான் மேலானோர் வீடானான் வீடாதோர் 
பாலானா னென்னாவின் பாலானான் - வாலாருந் 

தும்பையன் சண்பையன் ஈர்தரன் சந்தரன் 

சம்புவண் டன்சிவன் சங்கரன் - சிம்புளன் 

வானனிலரச் தீரனிலம் வாரியெனு மைந்தொகைதா 

னான வன் பேதமு மானவன் - மீனவன் 

பற்கன் விசிட்டன் பரம பதமென்னுக் 
தெற்கண் கயிலைச் செகநாதன் - முற்கோலி 

வேதப் பெருமான் விதித்த பெருமா 
மாதத் திருநாளின் மற்றொருகா ன ளாதி 

புரண பாஞ்சோதி பொன்மண் டபத்தே 

மூணகல விற்திறுக்து முன்னாட் - பொருளூதவத்
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௧௩௫, 

திருக்காளத்தி நாதருலா. 

இண்காப் பணிகரத்திற் சிந்தா மணிகளுமிழ் 
வண்காப் பணிந்தருளி மற்றைகா - ளொண்கதிரோன் 

றென்கயிலா யம்பணிந்து செல்வான் வடவெளளிப் 

பொன்கயிலா யம்பணியப் போனதற்பி - னன்கருணைக் 

கள்ளவிழிக் சண்மணிதான் சண்ணப்பன் சண்பணிக்கா 

வுள்ளொதுங்கி மேல்வர் துதித்ததென - ஈள்ளருளின் 

, கோலத்தி லேகலந்த கோளரவி னா£2மென 
. 

நீலக் கரிமசத்தி னீரென்னப் - பாலடைந்தார் 

துன்றளக மென்னத் கொழுதெதிரேோ கோடேறி 
கின்ற முராரி நிழலென்னச் - சென்றுவளை 

முன்கையபி ராம மூளரிக் சுலங்கரித்த 
மென்கடக நீலமணி விம்பமெனத் - தன்களங்கந் 

திங்கள் சொரிர்ததெனச் சித்தசவே என்நெரியப் 
பொங்குவிழி யின்னும் புகைர்ததென - வங்குரிக்க 

வெங்கோபங் கொண்டெமுச்க வீரன் கருவென்னச் 
செங்கோ சுனகத்துச் தேனென்னத் - துங்கக் 

திருவிற் குனித்துச் செருமுச த்தே வாங்கும் 

புருவத் திடைராண் புளக் - கரியகணை 

வைக்ததெனச் காமன் வடிவழகை வாங்கிவைத்த 

இத்ரமெனக் கங்கை செயலெல்லா - மெத்தெனவே 

யொற்றிருந்து கேட்கு முமையென்ன சத் தேவருடன் 
மற்றவரைக் காத்த மறுவென்ன - நெற்றித் 

. இலகமூற நீலத் திருச்சாந்து சாத்தி 
யலகலணி பூண்ட வழகா - யுலக 

பொருமூன்று சரன்பறையு மும்பர்களும் போற்றத் 

இருவீதி போந்து திரும்பி - யருளியபின் 

பண்பட்ட நாற்சிலந்தி பத்திமையா லுண்மகிழ 
வெண்பட்டு நூலாடை மேற்சாத்திக் - கண்பனிப்பக் 

கற்பூரஞ் சாத்திக் கலவைகுளி ரச்சாத்திச் 
சொற்பூர் தவளச் தொடைசாத்தி - ஈற்புடையில் 

வெண்சா மராயிரட்ட வேபுறுதோ எாற்பரித்துத் 
தண்சாய மைகளிர் சங்கமாய்ப் - பண்சாரச் 

செர்ீபக் கஞ்சந் தாண்டலரப் பொன்முகரி 
யிர்தீ வாமுண் டி.ளந்தென்றல் - வந்துலவத் 

இங்க ணிலாவெறிப்பக் 0 தன்பிட முன்றிலிலே 
யங்க ஹுலாப்போர் தருளியபி ௨ னெங்கள்பெருஞ்
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இருக்காளத்தி நாதருலா. ௯ 

சைவ மறையோர் சதுபறையின் காரணத்துத் 
தெய்வமகா பூசை செலுத்துதலுங் - கையி 

லரும்பள்ளி வேளெய்ய வன்றவனைப் பா.ரா 
வரும்பள்ளி வாச மணுகி - விரும்பி 

யூலாண்ட மீன்றாளை யன்றிரவிற் கூடி 
யகிலாண்ட பூண்முலைப்போ ராடி - மிகவுறஙகிச் 

செங்கதிரோன் கைமலரச் செக்தா மரைாமலர 
மங்கையுடன் செங்கண் மலர்ந்தருளிக் - கஙகைநீர 

கண்ணப்பன் வாய்நீர் கரியுமிழ்கீர் கண்ணப்பன் 
வண்ணச் செருப்பிருக்க வார்சடைமே - லெண்ணத்திற் 

புக்கார் பவங்கடியும் பொன்முகரி நீராடி 
மிக்கான பூசை விதிசொண்டு - திக்காடை 

மண்டுகரி யேற மதவாடை கொம்புகொளப் 
புண்டரிக வாடை பொறிதாக்கக் - கண்டிகழா 

நீவிக் கலைசாத்தி நீடலையி லேழுலகைப் 
பூவிட்ட கச்௪ப் புறத்தார்த்து - கூவுருவு 

மொன்ருதல் காட்டு மூபவீச மார்பணிந்து 
பொன்றாக கொல்லைப் பொருளெல்லாஞ் - சென்று 

முடியு மிடத்தே முடிபுனைக்து சேணார் | 
சடையு மிளம்பிறையுர் தாழப் - பிடியிடஞ்சே 

ரிக்கயிலைக் காளத்தி யானைக் சியலோடை 
தக்சுதெனப் பட்டர் தரித்தருளி - ஈக்க க்குத் 

தேங்குழையுக் தோடுஞ் சில்மிடத்தி ஓள்ளவெனப் 
பூங்குழையுக் தோடும் புடைசூட்டி - மூங்கிற் 

சகோதரரொன் மரத் கழீஇக்கமுக்து முத்த 
மகோததிநீ லத்தை மறைக்கக் - ககோதரநற் 

பையரா மெய்க்குளுமிழ் பன்மா மணிவடம்போற் 
செய்யமா ஸணிக்கஞ் சிறச்திலங்க - வெய்யிற் 

கணத்தணியாய்ப் பல்லுலகாய்க் கங்கைப் படியாய் 

மணிப்பதக்க ராசி மலியப் - பணிக்கிணப் 

. பாந்தண் மலைவலியைப் பார்த்துச் ஈழலலிட்டுப் 
பொந்ததென லாகு புரிவயங்கக் - காந்த 

௨யுருக்கொள்வல யத்துமணி யொன்பதுக ளுற்ற | 
திருப்பதிக மென்னத் இகழ - மருப்பதத்துச் 

சந்திரனு மந்தகனுந் தாருகனை வென்றாளுஞ் 
சிந்தை யதிரச் சிலம்பதிர - வந்தரத்திற் 

2.



௧0 

௬௭ 

௧௬௪, 

,௧௬௨. 

2௬௩, 

௧௬௪, 

௧௬௫. 

Sai Fir. 

& Frat, 

௧௬௮, 

௧௬௬௯. 

௪௭௦, 

BOTS, 

திருக்காளத்தி நாதருலா. 

கோகத்தபெரு வெள்ளக் குடி.ர்கப் பசிகொண்டு 
காத்திருக்க வங்கி சாத்தோங்கக் . சோத்திரத்தி 

லம்மை மருங்கிற் கலை* துலை மோ. துவபோற் 

சும்மைகொடு செங்கைச் அுடி.துடிப்பக் - கொம்மைத் 

தீனங்களுடை யார்வீதி சார்வளவு நில்லென் 
றகங்கனையற் சோர்கை யமைக்கப் - புனைந்தமணிப் 

பச்சைக் கொழுந்தைப் பசம்புற் கொழுந்தெனவே 
ஈச்சிக் காறவவி நாநீட்ட - மெக்ற 

பணியாட நீராடப் பைங்குவளை மாலை 

யணியாடப் பொன்னிதழி யாட - பணமுண்டு 

லவண்டாடக் கோடி கலை மாலையா டச்சுருதி 
கொண்டாடச் தெவர்குழாங் i FTL சண்ட 

மூரசதிரக் தெய்வ முழவதஇர நாக 

சரமதிரச் சுங்கர் தொனிப்ப - வரையரையன் 

மாக்சுற பகவல்லி வாளிக் கிரணவிழி 

காக்கத் இிருவாடு ஈண்டேறி - கோக்கினாற் 

எடு 

கூறு பதிபோற் குடைகிழற்றத் - நேறமுத 

சீறுமத னுக்குகவி செய்யவோ வென்றணுடிக் 

லன்னபா னான்கண் டதிசயித்துப் பார்க்கவுழல் 
வன்னமாப் வெண்ரா மரையசையத் - தன்னை 

யலக்கணற வாழ்த்து மடியார் பவத்தை 

விலக்குவபோ லாலவட்டம் வீசத் - அலக்குமணி 

யம்பொற் களாசி யடைப்பைவாக் கஞ்சுகிகள் 
(அ 

செம்பொன் மணிவேக் இரம்பிறங்க - வெம்பரி இத் 

தேசு பெறுங்கனச௪ க் இண்கோ புரகிரையின் 

வாசல் பலகடற்து வந்தருளி உ விஈசுதி 

ராழியாற் பொற்கொடியா லாடகப் பொ ற்றொடையால 

வாழி பணிலடத்தான் மாலையாற் - கேழ்கிளருஞ் 

சங்கு மணிச்கும்பர் காங்கலாற் பாகத்துச் 

செங்கணெடு மாலனைய தேரேறி - பற்கையுடன் 

சங்கு திமிலை கடாரி குடமுழா 
மங்கல கீத மகரயாழ் - பொங்கிய 

சச்சரி பேரி சலைமயங்கக் சம்பிக்கப் 

பிச்ச வணிசள் பிறங்கியிட _ வுச்சியிலே 

யண்சந் இர ன்வளார லாண்டவறகுச் சந்திரன்போல் 

வெண்சர். திரவட்ட மேலாடக் - கண்சாத்து
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திங்க த்தி லேறச் செழுங்கல் ளி - சங்கமா 

யோரெழுவ ரோரெண்ப சொன்பதின்ம சோர்ப இன்பா 

பாரப் பதினொருவர் பன்னிருவ - ரீசெழுவா 

தத்தம் விமானர் தமிலேறச் சந்தருவர் 

சித்தர் மூனிவர் திரண்டேத்த - முத்தமிழாற் 

பலலக்கைப் பெண்ணாகப் பாடினோன் வெண்டாளப் 
பல்லக்கி லேயிருர் அ பண்பாடக் - கல்லொக்க 
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அலின்வழி சண்டோனு கொக்நீன்ற சற்ஈமத்திக் 
கோலுஞ் சிவபதத்கைச் கொண்டோம் - காலிரண்டுக் 

தாவென்ன வெற்பிற் றலைமோதி நின்றோனுஞ் ; 

சீவன் செலவழியே சென்றோனும் - பூவுலகு 

னண்பாக வேசம்பி சான்வக்தே னென்றோனும் 
வெண்பா விளக்கேற்றும் வித்ககனும் - பெண்பாகம் 

க. பெண்க ளஞுூடைமையென: பேரின்பம் பெற்றோருங் 
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செழுமணிப்பொற் செங்கோல் செலுத்தத்-தொழுகோயிற் 

சட்டமிடத் தோன்றிச் சதகோடி. வைபவஞ்செய் 
சட்டய ராமனின்று சேவித்துக் - கட்ட 

வடமடத்து மாமுனியு மாமணி கங்கைத் 
தஇிடமடத்து வாழ்தே சிகனுங் - கடலனைய 

கொண்டற் கொடையாறு சொக்தாரும் வெண்ணீறறு 
வண்டற் பதினெண் மடத்தாரும்- புண்டாத்துச் 

ஈத்த சவொாகமத்துத் தொல்லைநாற் காரணத்துப் 
பத்துக் குடிவேத பாரகரு - மத்தனருள் 

வைத்திடுகோ யிற்கணக்கு மர திரவோ லைக்கணக்கு 
முத்திரிக்குங் கூர முறையாரும் - பத்திபுரி 

. யெட்டுக்கொத் தான விளையசா யக்கர்களும் 
வட்டக் களபமுலை வண்ணவா - யிட்ட 

சிறுபத்தி முல்லைகைத் தேவாடி யார்ச 

ளறுபத்து நாலுவகை யாரு - முறுதியின்மற் 

அள்ள வடியாரு மோங்கு தமிழோருர் 
தெள்ளிய பாடகருஞ் சேவிப்பக் - கள்ளமதன் 

பூமழையு மேற்சொரிபொற் பூமழையு மந்தணர்கைப் 
பூமழையு மண்டம் பொதிந்தேற - மாமறுகி 

லாணிக கனகத தமைத்தசிலை யானவக்தான 

மாணிக்கச் சோதி மலைவந்தான் - பாச 

பத்துப் பிறப்பிற் பகழிப் பிரான்வந்தான் 
செத்துப் பிறவாத தேவன்வந்தா - னித்தரையிற் 

சார்க்தாரைக் காத்த தயாவா ரிதிவர்தான் 
சேர்ந்தார்க் இனிய வென்வர்தான் - கூர்ந்த 

BGS as திண்ணனுக்கு ஈம்பிக்கை யான்வந்தான் 
றும்பிக்கை யானைத் அணைவந்தான் - செம்பவளச் 

சோதிப் பெருச்தேவன் சோதி விடங்கன்வர்தான் 
போதிக்க வொண்ணாப் பொருள்வந்தான் - கோதற்ற 

வாயிரநா மத்கான்வந் தானன்று செங்காட்டிற் 
போயிரந்த பிள்ளைப் புலிவர் தா - னேயமென்றும் 

வைத்த மலைக்கொழுந்தான் வந்தான்வர் தானென்று 
பத்திபுரி சின்னம் பணிமாறத் . துத்திவரி
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நாக ருலகமணி காக கிதம்பியரும் 
பாக ௬ுலகமொழிப் பாகரு - மேகமணி 

சந்திரனே போன்றமுக சர்துரலோ கத்தாரு 
மிந்திரனூ ரிந்திரைக ளெல்லாருக் - கந்தருவ 

கன்னியருஞ் சித்தரிளங் கனனிய௰ருங் கின்னரர் தங 
கன்னியருர் கிம்புருட கன்னியரும் - பொன்னின் 

இிலைவா மாநங்க சிலப்புருவத் தாரு 

மலைவாழ் முகிலளகத் தாரு - நிலையாய 

சுண்ண ஸனுலகமலர்க் கண்ணாரும் பூலோக 

வண்ண மகளிர் வடிவெய்திப் - பண்ணையா 

பிட்டு மரவிற் கடங்கொடுக்த தென்னென்று 

கூட்டமிடுந் தோகைக் குழாங்களோ _ காட்டுமுன்னே 

யெங்க ணதஇியை யிவாடக்ச லென்னென்று 
பொய்இ வருமெகினப் புட்களோ - பங்கமகத் 

தோடு முூழையை யுரித்தா ரிவரென்று 

தாடி வருமானின் சங்கமோ - சூடேற்றி 

மீனக் கொடியானை வென்றகொடி யாசரெனச்சூழ் 
கானக் குயிலின் சணர்சளேோ - யானை 

, பிடித்தபிடி யாயுரித்த பேராள னைப்பின் 

பிடித்த பிடியின் பெருக்கோ - சடைக்கு 

 ளிளைத்தமதி சிக்யெதென் நெவவுடுவுங் கூடி. 
வளை த்தனவோ வென்று மருளக் - களித்துமணி 

மாளிகையிற் சூளிகையின் மண்டபத்திற் கோபுரத்தி 
லாளிகிரை முற்றத்தி லாடரங்கிற் - சாளரத்தின் 

மாடத்தி லாலயத்தின் மாமக.ர தோரணத்திற் 
கூடத்திற் கூடிக் கொடியிடையி - ரோடிவருங் 

கல்லா லடியிற் கரும்பினிர தந் தன்னை 
யெல்லாருங் கண்ணு லினிதருந்தீர் - பொல்லாத 

வாலால முண்டுலகை யாளு மடையாளக் 
கோலா 'கலக்குறியைக் கும்பிடீர் - காலா 

௮ தைத்தமுடி யாரவர் துலாத்துமது பாரீர 
பதைத்ததிரு வாபாணம் பாரி - ரதற்கடங்கா 

வெண்மதியைப் பாரீர் வெண்மதிபோற் சிக்காமற் - 
பெண்மதியை ஈன்ருப் பிடித்திடீர் - இண்மலையா
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தந்திக்சொம் பாசாதோ தான்கேளீர் - முந்தியதா 

யோங்கியவோங் சகாரத்தி ௮ுட்பொருளாய் ரின்றதுபோற் 

ே ற்ங்கு இரு வாயினை சேவியி - ராந்கார 

மாலு பயனு NGG GD DS கப்பெரி ற் 

காலின் (yews one Coot க் சைதொ [பீர் . கோ லியெதிர் 

நில்லி ரெனவெதிமா நிற்பார் கதிரோனைப் 

பல்லி 1 கையைப் பரவுவார் - வல்லி 

திருத்தோடு நிற்கச் சிலர்தபா திக்குக் 
கருத்தோடு கெஞ்சங் கரைவா - சொருத்தோனே 

வில்லடிமே Baul a மெல்லடியா ளாரென்பார் 

வல்லடியோ வர்சு வரத்தென்பார் - நல்லடியான் 

சண்களைபு மட்டுங் கணாயாத கன்னெஞ்சம் 

பெண்களையோ சாடுபெனப் பேஈவார் - இண்கிரணத் 

தெண்மணிக ளோசாத்துச் செடன்பூ சித்தவர்மேற் 
கண்மணிக ளேசாத்திக் காட்டுவா - ரண்மய௩ூப் 

பூசலா மென்றாலும் பூலாஞ் சர்தனத்திற் 
பேசலா மோவென்று பேசுவா - ராசையா 

லத்தியா னேமுருவா லச்சகாள னேரானேம் 

பத்தியா லாளீர் பரிந்தென்பார் - புத்தியெல்லாம் 
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காமையணை சொன்று சண்பிசைவார் © Cruse 

கனியார்கல் லாலின் சனியார் மடவார்க் 

கினியா ரினியாரிங் சென்பார் - முனியாம 

Cag gam Dues கிரங்கீரோ சார்ச்தானாக் 
காத்தவரே யென்று கழ.றுவார் - பூத்த 

பனியிசழி மார்பெமக்கே பங்கென்று கேட்கச் 
கனியிகழி மாரைக் கடிவார் - தினமு 

மழைததுவாழ வித்தவரே யானான் மடவீ 

ரிழைப்பரோ வெம்பைஈமக் கென்பார் - தழைத்தசஈளைக் 

காய்வீண யிட்டரே கைத்தாய ராலெடக்கு 

வாப்வீணை யிட்மோன் வ ந்தென்பர் - பாயவார்போற்
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பாணிமா க்கெதிரே பார்வைமா னைத்துரப்பார் 
நாணிமா னித்தோமே சாமென்பார் - பூணோ 

டுறுவார் வடக்தி லுளமஹச லாடப் 
பெறுலா ரிவரிலொரு பேகை - குறுகாத 

பேதை. 

தாயிற் சிறந்காைச் சாரும் புயங்சேசன் 
வாயிற் பெருதலிள மாணிச்கு - நாயனா 

செம்பொற் சரணஞ் செறிய களியாளைச் 

கொம்பிர ற் டு ிறவாக் குறுந்தரள - நம்பனார் [Hes 

வேட்டி ருக்கத் கண்ணனூர் மவட்டம்போய்க் கொண்டுவ 

ரூட் ம்டிரைச்சி தகோயாச் வைர அதே - ஞட்டியத்தர் 

கண்டா மனையடி சேர் சங்கச்சோ னர்தாதி 
யண்டா முழுச் சிற் றலறங்காரந் - சொண்டாகிக் 

தண்கயிலை யாரைத் கழுவுஞ் இவகோசன் 

வண்கைப் புகுசா மருச்சொழுர்து - வெண்கிரணச் 

சோமன் செறிசடையார் சொர்கயிலை வீதிதொறும் 
காமன் வளையாக் சருப்புமுளை - பிமனார் 

கங்கைக் கரைக்காமன் சாவிபோற் கூடலிலே 
வெங்கமுவிற் புக்கார் விரகம்போ - லங்கவரைச் 

சொல்லா மகத்திற் உரரெடுக்சு வாயுகம்போற் 
கல்லாக் கொலைபடைத்த கண்ணரினா - ளெல்லார்க்குக் 

தம்பிரான பாலொடுங் தந் க்ச்கோ 'ரிருவருமா 

யம்பினா கத்தொடுங்கு மண்டமுமாப்ச் - சம்பந்தன் 

வண்ணக் குடச்சென்பு வைக்கெழுப்பு பங்கையுமாய்த் 
இண்ணற் கொளிகத்திருக்குஞ் செங்கையுபாய்க் - கண்ணிரு 

மண்டத். BU மருஞ்ச oo வாசகமுமாய்க் (ஞூ 
துண்ட... பணிவாய்ச் ஈடாகளுமாய்ச் - தெண்டிரைவா 

யான் வரு FG மா யாகத் திருர்தினிமேற் 7 
றோன்றி வளருக் துணைமுலையா - ளேன்றுவிட 

முண்டார் திருச்சடைமே ௮ன்ஈத்த முண்குகலை 
வண்டாய் பிழற்று மழலையாள் - சண்டேச௪ன் 

போற்றும் ப.ரமனா/ பொன்சொழிக்கும் பொன்முகரி 

யாற்றி னறல்போ லளகக்தாள் - கூற்றிலே 

யாங்கவுரி யல்லா தரும்பியவெண் ணான்கறமுந் 
தாங்க முயன் றனைய தந்சுக்காள் - பாங்கியென
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நின்றுதனை நீங்கா நிழலை யுடன்சொண்டு 
சென்று மனைபுகுர்து தேடுவாண் - முன்றிலிலே 

மெத்துமணற் ௫ிற்றில் விருந்தருந்த வாவென்று 
சித்திரத்தி னோடொல்கிச் செப்புவாள் - கைத்தாயை 

நீங்கிப் பிரியா ணிலைக்கண்ணா டி.ப்பொருளை 
வாங்கித்தா வென்று வருச்துவா - ளாங்கருணை 

winston Car னபிடேசு மேனியைப்போல் 
வாய்நீ ரமுதொழுகு மார்பினா - டூய்நீர்மை 

. வள்ள லடியார் மனம்போ லவணுவளவுமப் 
கள்ள மடையாச் கருத்தினாள் - கிள்ளையுடன் 

முவித் தனைவளர்க்குந் காயரள கச்சுரும்பை 
நாவற் கனியெனவே சச்சுவாள் - பாவனையி 

_ லென்னிலா ஞானவெளி யேகாந்த யோகியைப்போற் 

றன்னிலே தான்பேசுக் கன்மையா - ளன்னைமார் 

, மாணிக்கக் கல்லால் வயிர ரியமணியா 

லாணிக் கனகக்தா லாரக்தாற் - பேணிக் 

. கொழுங்கமுகு நாட்டிக் குலாவியமுற் றத்தே 
செழும்பவளப் பொன்னாசல் செய்ய - வெழுச்திவளு 

மென்னை மணியூ௪ லேற்று மெனவேற்றி 
யன்னையாக ளாட்டு பளவிலே - சன்னங்க 

உஎளாரீப்ப மணிமுழவ மார்ப்ப வலம்புரிக 

ளார்ப்ப் வருமறைக எார்ப்பவே - போர்க்கடலா 

னென்றுங் கழியான்பச் சேரியா னீர்ச்குள த்தான். 

கன்றுக்து மாற்கின்னுங் கால்வாயா - னின்றுதனை 

யேக்கத் துரவா னிருங்க ணறுந்தாரான் 
சாத்தியரீர் வற்றாக் தடாசக்தான் - கோத்த 

. புசமடுவான் மூச்தி புகற்கேணி யாவான் 
ஈ.ரரிதய வாவியிலே தோய்வா - னிரவலர்கோ 

யாற்றினான் சூலத் தகமூதிரங் கைத்தலையி 
லூற்றினா னன்னினைவி லோடை.யா - னூற்றெட்டுத் 

தாளத்தி லாடுதிருத் காளன் கயிலாயன் 
காளத்தி நாதன் கணகாதன் - வேளத்தன் 

சுற்றைச் சடையன் கனசக் கொடியாடும் 
வெற்றித் இருத்தேர்மேன் மேவுதலுங் - கொழத்றமதன் 

மாசிப் பு.துத்தேர் மருவினான் மற்றிவளு 
மீசன் பழந்தேர்க் கறவ்கினா - ணேசத்தன்
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முத்தேர் ஈகையாரு முன்சொண்டு போய்த்தொழுதா 
ரொத்தே தொழுசங் குழையோரை - யித்தேரி 

லாரென்றாள் கல்லா லடிக்கரும்பென் முரதனைத் 
தாரு மெனக்கென்னத் தாய்மாருள் - காரிகையே 

யிர்தக் கரும்பெவாக்கு மெய்தாக் கரும்புகா 

ணந்தவயன் மாலுக் கரிதுகாண் - செந்தழிழ்சே 

சாலைவா யிற்பண்டு மாடுங்கா ணாடியுங்கல் 
லாலை யடைந்துமழி யாதுகாண் - சாலவொரு 

சற்றுங்கோ தில்லைக்காண் சாற்றி லதிகங்காண் 
சிற்றின்பர் நாவிற்சே ரா.துகாண் உ முற்றும்பே 

பின்பப் பெருக்கங்கா ணிச்சை கடந்தேறு 

மன்பர்க்கோ ராரா வழுதங்கா - ணென்பளவிற் 
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லாரும் கரும்பு பனைபுகுந்தார் - போர்மதனு 

ிக்கரும்புக் கென்சரும்பை யிந்தாலு மீவரெனச் 
கைக்கரும்பைக் சொண்டு கடிககன்று - ஜஞொக்குமே 

பாலற் கவன்றர்தை பாற்கடலை யிர்தாரா 
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ராலைக் கரும்பளித்தா லன்றென்பார் - மேலொருத்தி 

பெதும்பை. 

தக்க வெழிற்பெதும்பை தாதுடீம் காமுகுளப் 
பக்குவப்போ தன்ன பருவத்தாள் - கைக்கு 

ளளவுமதன் செங்கோற் சுகப்படா ளேனு 
Naess தான்கொண் டெழுந்தாள் - களபவிளக் 

குன்ற முலையார் குறிப்பறியுங் கொள்கையாள் 
கன்று தளிர்கோஅங் கல்வியா - ளொன்றியசெம்் 

பொன்னை யறியப் புழுகறியப் பூவறியத் 
தன்னை யறியந் தறுவாயர - என்னைமா 

ராஓ! நடையா லலையே நிளவனனக் 
காலி னடைூறிது கைவர்தாள் - கோலமத 
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தித்தர்கடங் கையிற் சிவலிங்கம் போற்டுறிது 
முத்திவரத் சோற்று முலையினா - ளத்தனுவே 

ளேழுலகு மோரிலக்கா வெப்ய வெனக்கினிமே 
லேழு கணையா மெனுங்கண்ணாள் - ரழூலகோ/
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பூராயக் காட்சியே போதுமெனத் தென்கயில் 
யாரா வமுக ரணிசகொண்டாள் - பாரிரந்த 

தெண்டிரைமா லென்னச் இறுகிக் கருகியடி.க் 

கொண்டுவள ராகின்ற கூக்கலா - ளொண்டொடியா 

ளொத்திலங்கு மையெழுதி யோதிகோ இப்பின்னி 

நித்திலம்பூட் டத்தரித்து நின்றிவொள் - சித்தசன்றன் 
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um Cots காகளழு மான த்தே ௬ங்குடையும் 
பூம்பகழி யும்பயிலும் பூங்காவி - Ors பளிக்கு 

மண்டபத்திற் சோதி மணிக்காந்த வேதிகையிற் 
புண்டரிக மான்போற் பொலிர்தேறி - வெண்டரள 
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காரளக நீலக் கருங்கழன்கு - மாரமுசச் 

சேமனித மைப்போற் சிவக் தபவ மக்க ழங்குங் 
காம ௬ுகிர்வயிரக் கற்கழயகுர் - தாமமகர்க் 

கைச்செம் புமரா சுக்சழங்கும் பொற்க மங்கும் 
பச்சை மயிலியலின் பைங்கழங்கு - பெச்சவெடுத் 

தொன்றென் அலகமெலா மொன் யொடுங்கிவிடு 

மன்றுமாள கல்லா லடிபாடி - நன்றென் 

றிரண்டென் றெழிலடியா ரீடேற ஈல்கும் 
பரந்தவிரு பாதங்கள் பாடி. :- நிரந்தரமு 

மன்றென்று ஏறன்று முதலிகளுற் BULL HAPS 

srorp FHS BA Dury. - wre polairc 

நாலென்று மாசிமக சாடோறுநர் தெண்டனிடு 
மூல மறையின் முடிபாடிச் - சாலவே 

யஞ்சென்று கல்லா லடியிற் கரும்பிலுய 

rear கொழுந்தி னடிபாடி - நெஞ்ஈருகி 

யாறென்று நாளு மமரர்புகுர் காழுடி. 

நீறணிபம் பொன்முகரி நீர்பாடி - வீறுடனே 
இணி | cp 17 டு. 

யேழென்.று முன்சிலந்தி மபெய்தொளியைப் பின கூடி 

வாழு மெழுவர் வளம்பாடிக் - கேழின் 

மிசையேழு மாட விழியாட. நாவி 
லிசையேழு மாட விருந்தா - ளசையுமின்னா 

போது மடமயிலே போது மெனச்செங்கைப் 
fa . e ௩ ரூ (அ) . 

போதின்விளை யாடலவிடும் போதிலே - பூதப் 

படையான் பணித்தொடையான் பாணிச் சடையா 

னணுடையான புலித்தோ ஓடையான் - விடையான்
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கழைக்தாயன் சுண்ட கரியா னருளுகி 

சுழைக்தாயன் கண்டங் கரியான் - குழைக்காதன் 

வேதப் பரியினன் வேத ஞமலியான் 
வேதப் பொருளினை வேசாந்த - கைன் 

குடங்கையணி இயன் குளிரஈ்ககயி லாயன் 

றடம்பணில மாயன் சகாயன் - கடம்பவன 

னன்கழ லாடி. ஈகமன்கழல வேசாக்கும் 
பொன்சழ லாடிதேர் போர்திடலுக் - தன்சழலை 

யேழு பிறப்பு மெறில தெனவெ றிந்தா 

டோழிமா ॥ சாப்மார் தொ மக்கதொழுசாள் - ஏீழிற் 

படு ரிரையு பால்பிாமன் பல்வெளியுங் காணா 

வடிமுடி யைக் சண்ணா லளந்தாண் - முடியிற் 

கலைக்கொழுந்து டுப் கபிலாபர் செம்பொன் 5 (EP BI op 
பலைக்கொழுர்இன் மீதிலே வைக்க - (Pongal arp > gi 

போதா செனச்சிறிதூ பு்தியிலே சிக்திப்பாண் 

மாகா யரைப்பார்த்திம் மாதிவளா - ராஇக் 

இசைய வினிதருந்தா ளென்னையொரு பாலி 

HOF விருதிதுமென வன்னார் - வசமோ 

பலைக்கு மலைகொடுத்த வாருய்க் கயிலை 

பலைக்கு மலைகொடிக்க (நானை ௬ விலக்கியொரு 

மாதளிப்பா ர௬ண்டோ மயிமலயென் பாரைநீ 

சோசுறிவீர் பாரி ரிவரவேணி - மீதிவகா 

யென்றவர்க்குக் கையா லிசைவித்தீா ளவ்வளவிற் 
சென்றது இண்டேர் செலரோக்கி - சின்றபே 

ராசை யுடையி ரறியாச் சிறியாளை 
யாசையுடை பாருக்குள் ளாக்கினீர் . சீசியுமைச் 

சொல்லாத சொல்லியலர் தூற்றோமோ கோற்றிர்போம் 
புல்லா விலையெடுநதுப் போடோமோ . சல்லரபக் 

கல்லினெறிர் தாறலைட்புக் காணோமோ கைசொட்டி, 

யெல்லவரு மம்பலத்தி Gap Capo - நல்லுடம்பைசக் 

குத்துடம்பு செய்யோமோ கூத்தாடல் காணோமோ 

ரித்தமொரு காலி னிறுச்தோமோ - சுற்றவர்முன் 

சற்கித் தடோமோ தலையி லடியோமோ 

பங்கச் செருப்பேந்தப் பண்ணொமோ - செங்கைவிரன் 

மூக்கிலே கான்வைத்து முர்திச் செவிபுதைக்து 
வாக்கிலே ஈன்றாக வையோமோ - நோக்கஇிபுமைக்



2.0 திருக்காளத்தி நாதருலா. . 

காபாலி யென்னோமோ காட்டஞ் சுமத்தோமோ 
வாபோவென் றேவி வருத்தோமோ - பாப 

௩௩௨, மதித்துவட ராக்கோமோ மனமுடி னாலு 
மெதிர்ச்தகொடு ஈஞ்சை யிடோமோ - புதைத்திவற்றைப் 

௩௩௩. பொய்தானென் சீரோற் புறம்பிடோ மோபண்டு 
செய்தாரை யேதேனுஞ் செய்தீரோ . கைதவத்தை 

௩௩.௪, யேழைக்குக் SILOS (Cio வீரதனால் 

வாழு மிரப்பகன்று வாழுமென - யாமுரையைக் 

fh. fh. & - 

௩௩டு, கொண்டு பனைபுகுந்தார் கோலவே எப்பருவங் 
சுண்டு சிறிதுசில காணான்போல் - விண்டகன்றான் 

மங்கை, 

௩௩௬. வேழறொருத்தி பூமங்கை வெண்டா மரைமங்கை 

தேறு மிமயச் செயமங்கை - கூறுபொரு 

௩௩௭. மும்மங்கை யர்க்கடற்து கூ வரையெய்க் காவலிடுஞ் 

செம்மங்கை யாகவளர் சீர்மங்கை - வெம்மைவிட 

௩௩௩ ௮. மன்றே தரித்தா னமுதகலா மண்டலமே 

லின்றே யெழுச்த தெனுங்கண்ணாண் - மன்றேறி 

௩௩௬, யாடும் பதத்தா னவன்கரதக் Kr EH ANG (TFS 
கூடியன தாளக் குவிமுலையாள் - பாடகக்காற் 

௩௪௦, பொற்றொடியாள் பாகன் புணர்ந துபுக விணையுள்ளாள் 
பற்றுதுடி புள்ளாள் பணியுள்ளாண் - முற்றிவளை 

௩௪௧, * மோசைமுதற் கற்காளன் முன்னூாக்கப் பின்னூக்கு 

மாசையிருட் டன்ன வளசுச்தாண் - மாசில் 

௩௪௨. * விடைபிரிந்கத வோதிபத்தின் மென்பெடைபோ லன்னை 
யிடைபிரிந்து சேரு பினத்தாள் - கொடிமகரச் 

௩௪௩. *த்த௪ வேந்தன் Ani sae STOO FSI 

புத்தரங்கி லேறப் பொருந்துவாண் - மத்தகத்துக் 

௩௪௪. *கண்பொடிசெய் தானந்தோ சாற்பொடிசெய் தானிலையே 
பெண்பெருமா ளுக்கென்னும் பெற்றியாள் - பண்பிலவ 

௩௪. னெய்யு மலரு மெழிலோ தியினலருஞ் 
செய்யுஞ் செயலறிபஞ் செய்கையாள் - பெய்வளைக்கைக் 

௩௪௬, தோழியருச் தானுமிளர் கோகைக் குழாமெனவே 
யேழுகிலக் குன்றச் தினிலேறி - வேள்வியிலே 

௩௪௭, தன்னைமறக் தாட்டுத் தலபடைத்த வம்மானை 
யன்னை தனை யின்றமலை யம்மானை - முன்னைராட். 
  

3 இச்சண்ணிகள் ஒரோபிர இியில்டீட்டு ‘Giger.
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கொங்கையொரு மூன் றுடைய கொம்பையரு ளம்மானை 

யங்கையிலே வீற்றிருக்கு மம்மானைக் - கங்கையெனு 

பம்மானைப் பெற்றகடை யம்மானைப் பாடியவ 

ளம்மானை யாடு மளவிலே - கைம்மானைச் 

சீரா டியதுடையான செண்டா டியவிடையான் 
வேரா டியச௪டையான் வேடன்வாய் - நீராடிப் 

பாலாடி நெய்யாடிப் பண்டைத்தி யாடியயன் 

பாலாடி சின்றுதொழு மன்றாடி. - மேலாடி 

செம்பொற் கொடியாடுர் தேர்மீது தோன்றுதலு 
மம்பொற் கொடியாட லாங்கொழிக்தா - ளெம்பிரான் 

பாதம் பணிர்தாள்பின் பார்வையிலே யம்பணிழர்தாள் 

போதம் பணிந்தாள் புலனறிந்தாள் - காத 

௨ லடி.மூள முத்தணிக or தீதனையு நீருய்ப் 

பொடி டியதழலைப் போன்றா - ஞூடையானைக் 

கண்ட பொழுதே கறுத்தாள் சறுத்தவே 

ளண்ட வருமினியென் றஞ்சுவாள் - விண்டிவளுக் 

சாதியரை நோக்கித் தமியேனை யாள்வாசோ 
மாதினிடத் தாசென்றாண் மற்றவருங் . கோதையே 

வண்டிலங்கு மேனியிமல வாழு மடவரலைக் 
கண்டிலையோ நெஞ்சங் காக்காயோ - பண்டுநீ 

சற்றகலை யெல்லாங் கழன்ற கலையடனே 
யற்றவோ சின்னை பவர்சொண்டா - ஓற்றணைக்க 

மாமியா ர௬ண்டோ மலயிற் பெருநிலி 
பாமவளுள் சக்களத்தி யாகாளோ - காமிக்கை 

தோற்சேலைச் சோபிச்சைச் சோற்றுக்கோ வோட்டுக்கோ 
மேற்சாம்பற் கோசுடலை வீட்டிற்கோ - நாற்சந்தி 

.யம்பலத்துக் கோவெலும்பி னுபரணம் பூணுகைச்கோ 
வெம்பணிமா லைக்கோபேய் வேலைக்கோ - சம்பந்த 

நல்லிடத்திற் சோதித்தாய் ஈம்போ லியரிருக்கு 
மில்லறத்திற் கித்தனையு மேற்குமோ - வல்லதுமிவ் 

வாண்டா ரொருவர்க் ககப்படுவ ரோவல்லர் 
காண்டாயே யன்றிர்தச் கள்வரே - வேண்டினாற் 

இரு ரரிபுரத்துச் செங்கமல மங்சைக்கா 
வாரூரி லேசென் றருளன்பு - மோளூர 

சைப் பாவைகனை யப்பரவை மங்சைமுன்னே 
2 ‘ , ௫. ந. e oY 

சேசத் துடனே நிகழ்த்தன்பும் - பாச
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ளலைக்கே வலைவீசு மன்புர் - தலைக்கொண்ட 

சுங்கைதனை யேலிவருங் சம்பையிலே யோர்மங்கை 

கொற்கை தழுவக் குழையன்பு - நிந்கே 

FENG (hon தவம் [ரிக் ga போற்ற 3 oe 

வகில கலையருளு eri) ~ கிகரில்லாப் 

பாகொத்த செய்யமொழிப் பாண்டிவள மன்கையரை 
யாகத்தி லேத் க்ஸ் earl | - நீகருதி 

Ra செய்துவர மங்கையாக ளாகென்றே 

யாதரிக்துத் தேற்று மளவிலே - சோதி 

விடங்கர் விடங்களிக்கார் வேணியர்பொற் நிண்டே 

ரடைநத தபல்வீதிக் சப்பான் - பாடற்கை 

மடந்தை, 

சுரியகுமற் கள்ளினக்காள கார்ப்புருவ நெற்றி 

யரியதிரு விற்கோல மாரணான = வரிபார்த 

காமர் விழியால் காட்டினா ணாமிகுமிம் பி பய 9 (60) ( 1G 1/7 

ச . ச 5) 

unr inn or டெட்பூ வணச்சிறை - சோமகலை 

ஈன்னிலவே யன்ன நகையால்லை வாயினாள் 
கன்னமணி வள்ளைச் கருக்காதாள் - பன்னியபுட்' 

சாற்றுங் BAM th how க்குச் சற்ககேோர கூடலாள் 

போற்.றுந்தோள் வேணு புரத்தினள் - கோற்றொடிக்கை 

மெவுகம லாலயத்தாள் விம்பமுலைர் செங்சோட்டாள் 

கோவுசர மாமாலச் கோயிலா - ளாவலா 

gin gals லாமுழுகு முந்தி வஒஞ்சழியாள் 

சுற்றிடைநா லாங்குறுக்கை இந்தியாள் - வெற்றிசெறி 

வன்ன பணியலகுன் பாணிக்கு நாகக்கா 

ளன்ன நுடையி னரம்பையாள் - சன்னியாகைக் 

சுஞ்ச மிசையிற் சணைக்கான் பகாத்தாள் 
பஞ்ச டியி னாற்சச்௪” பாலயத்தாள் - செஞ்சொலாள் 

பூணு பழகும் பு ற்ப்பொருளுந் தன்னிழலிற் 

காண வழகெறிக்குக் காந்தியாள் - வீணைமொழிப் 

பாங்கியரே நானும் பணிச் துறங்கும் பாயலிலே 

பீங்கொருவ ரொன்சனவி லெய்தினா - ராங்கவரை 

யாரென்றே னான் றெரிய லாரன்றா ரெத்தரோ 
$ரென்றேன் செ ன்னியிலே நீரென்றார் - பாருமிவர்



௩௮௩ 

௩௮௪. 

இருக்காளத்தி நாசருலா, ௨௩ 

பர்தென்றே னின்குஇபூம் பர்சென்றார் வெண்ணீரோ 
சந்தென்றேன் Curia gor TiC grup - Ori gar 

ல 
er lon Sp om gh po 3 காென்மரர் கை யிலே 

யோடென்ம மறன சோபா யோடென் மர் - போடுழிது 

௩.௮௫. கோசென்றே வீயகாள் கோதென்றா ரிங்குண்டோ 
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௩௮௪, 
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FOO, 

வாதென்றே னாடினேன் வாதென்றா - ரேதுசடைப் 

புல்லென்றேன் வர்திறுகப் பல்வென்ன்ரா் கெஞ்சிவர்க்குச் 

சல்லென்றே னேசமினிக் கல்லென் ரர் - ஈல்லதிவர் 

வம்பென்றே ணின்முலைமே வம்பெ ய சொெண்ணியசித 

னம்பென்றே னம்மையே நம் பென்றார் - கெம்புமிவர் 

வாச்சென்றே னாபணைய வாச்கெள்று ராருடனே [ரென் 

தாக்கென்றேன் சொங்கையொடு தாக்கென்றார - போக்க 

போமென்றே னால்வேசும் போமென்றுர் பிக்சுரிவ 

சோபென்றே னேதுமறியோ மென்றார் . தாமரைக்கைத் 

திமயதென் றேன்காாத் தீயென்றார் கண்விழித்தேன் 

போயே மறைச்தார் புறம்போகா . ரரயவரைச் 

சொல்லி யருளுமெனத் தோகையே மோகலமே 
மெல்லியலே கொம்பே விரைச்மிதனே - வல்லியே 

பொன்னே யிளமானே பூவையே பொற்கிளியே 

மின்னே யாங்கள் விசயமே - யன்னமே 

கேளுன் கனவு கிடையாச் கனவுகர 
GOs துணையிறைவ னானான்காண் - காளனுடன் 

செங்கையத்தி பூசித்த தெய்வத் தருவுடம்புன் 

சொல்கையத்தி தி பூசை தனைக் சொள்ளுங்காண் - சங்கரனே 

நற்கனிவாய்ப் பூசித்தா spre avn நீர்போலுன் 

பொற்களிவாய் நீரும் புலப்படுங்காண் - கற்கனிரக்து 

ஈல்குரா சத்தை ஈயர்தபிரான் போருளா 
லல்குனா கத்தை பறியுங்காண் - செல்கோயிற் 

சேமழா லிற்செய் சிலம்தியையாட் கொண்டவனுன் 

காமு லிற்கும் கனிவான்காண் - டாமதியா 

னென்று பொருள்விரிக்கு மெல்லைக்க ணெவ்வுலகுஞ் 

சென்று பணியானார் சிற்பானார் - குன்றதனிற் 

சம்பாதி போற்றினார் சங்கார நீற்றின் 
பம்பா ஈதியார் பரகதியார் - செம்பொற் 

0. * . . . . . «@ . . த ் ஸ் 

சிலைவடத்தார் கஞ்சன் சிரபடர்த்தார் விண்ணோ! 
தீலைவடத்தா ரந்தகனைர் சாய்த்தார் - hora FH
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க்கள், 

இருக்காளத்தி நாதமுலா. 

ரன்பர்க்குத் தோற்றுவா ரையர்கா ளத்தியா 
ரின்பத் திரு த்தேர்மே லெய்துதலு - முன்பிரவிற் 

கண்ணாரக் சண்ட கனவை வாரச்சண்டாள் 

பெண்ணா மவர்க்கிதவே பேறென்று - ளெண்ணியவர் 

தம்மைப்போற் செங்கைக் தளி/முடி மேற் சூட்டினா 
ளம்மைக்கண் மஞ்சன நீ சாட்டினாள் - வெம்மைமனம் 

பித்தேறி னளபெண் பினைத்தெறி னாளைம்பூங் 
கொத்சேறி யங்க குழைர்திட்டாள் - புத்தரசை 

மீள ததி யானியீர் வேதத் தியானத்தர் 

காளத்தி யாரே கடிதென்றா - டோளிற 

கொதிகொ ளரவக் கொடும்ப௫ிக்கு மாதர் 

மதியை யிரைாயிடவோ வந்தீர் . புதிய 

வுடம்போ டுயிரோ டுலாவுஈரைப் பூண்ட. 
வடம்போல லாக்கவோ வந்தீர் - படிந்து 

பரவு மிருவர்விழி பற்ரும லெற்கள் 

வரிவிழியுங் கைக்கொளவோ வந்தீர் - கருதி 

யெலிக்கு முடி.யிடுந் ரின்றே ॥ரவள்ைப் 

புலிக்கு மூடிிடவோ போத்தீர் _ பலிச்கு 

மொருமாலை வேண்டி யொருமாலைக் கஞ்சம் 

பெருமாலை baer பிரானே - புருகி 

வருவார்க்குப் பேசி வரர தருவீ ரன்றோ 
திருவாப் மலரீர் சிவனே - துருவி 

யெரிகால் விடம்போ லிருள்வந்தா லென்ன 

பரிசாரஞ் சொல்லீர் பானே - wiley ant & a 

வெற்றிக் சணைச்காமன் வெஞ்சாபப் போர்க்குநீர் 

நெற்றிக் கணைக்காட்டி நில்லென்னீர் - முற்றும் 

பொருளாள ராயிருந்தும் பூண்டவளை கொண்டீ 
ரருளாள Creed wear ஞாளீர் ய் மருளானேன் 

பிள்ளைப் பழிபோதும் பெண்பழிவேண் டாமென்னும் 
கிள்ளாக் குரலிரக்கம் கேளாதே - கள்ளி 

நடந்தா ரிவளிங்கே நன்மரம்போ னின்ருண் 

மடர்தா யெனவழைத்சது மானார் - சடந்ததற்பின் 

அரிவை, 

ஆரமுத வண்ணத் தலங்காரச் தூரியத்தைச் 
சீருடனே தோய்த்துத் இசைமுகத்தோன் - பாரிற்



FEM, 

௪௪௯, 

௪௨௦, 

௪௨௧, 
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திருக்காளத்தி நாதருலா. ௨௫ 

சிராக வோவியத்தைச் சஞ்சரிக்கக் உறு 

மதிரூப லேகை யரிவை 2 புதியவுறுப் 
உ சு . . ௩ ௪ 

பத்தனையுர் தக் சமி2ல யாபரணம் போலுடலுக் 
கொத்தழகு பொங்க வொழுஃகுவாண் ... மெத்து 

மதுர விளந்கென்றன் மன்றலிளவ் சாவி 
னிதழி லிளமெல் லியலாண் - முதியப௫ 

ரண்ட பலைய வகிலாண்ட முங்குலையக் 
கண்ட வரிபி.ஈர் கண்மூடப் - பண்டைகா 

ளேரம் பனைப்பெற்றா ரேகிப் பலிக்காடும் 
பேரந்க காரப் பெருங்குழலாள - சூரரஞ்சத் 

தாண்டும் விடைப்புனிதன் சங்கார தாண்டவக்கிற் 
பூண்ட பிராகப் புருவத்காள் - பாண்டாங்கன் 

பூசலிமல முன்பு புவனமெளாஞ் ஈட்டெரிக்கும் 
LUT dr பதமனைய LUT nani - GW & sar 

மிகைத்தபுரர் தூளாக வில்வளைத்துச் சற்றே 
நகைக்கரகை யன்ன ஈகையாள் - பகைத்தெண் 

பகட்டைக் திசையொதுச்சிப் பண்டையய னண்ட 
முகட்டையிடிக் கன்ன முலையாள் . வகுத்தகலை 

யோறுசம யங்க ஞணராமற் குச்இபடும் 
வாதுபொரு ளொத்த மருங்கினாள் - பூதலத்தி 

. லாதாரச் சேடனுமஞ் சல்குலாள் கூர்மத்தைப் 
பாதாளத் தேதுரத்தும் பாதத்தாண் - மேதினிமேற் 

மெல்லாரு மேத்து மெழிலினாள் -: பொல்லாச் 

கறைபற்றி யீமொண் கலையோன் குறைய 
வறுபத்து நாலுகலை யார்க்தா - ணிறைவுற் 

ற்ஈங்கனதி சாரியிருர் தங்கரங்க போகந் 
இனங்கருதிச் செய்யச் சறந்கா - ளினஞ்சூழ 

(pare செழுகிலா முற்றக் தரியணைமேற் 
பொன்னாட்டி லிக்த்ராணி போலெறிக் - சன்னைக் 

குறுகி யொருவிறலி கொண்டாடச் சாந்து 

நறுவிமாயும் பூமலரு ஈல்கி - விறலியே 

நாரியலா யாட்கொண்ட நாயகர்க்குள் ளேசிறந்த 
பேரழகு நாயகரார் பேசென்ன - கேரிழையே 

தாயி லறம்புரிந்த தங்கைக்கு மாருய 
சேயிழையா னாண்மைசனைச் செப்புதுமோ - தூய
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இருக்காளத்தி நாதருலா, 

முகமிழர்து தன்மனைவி மூக்கிழக்து மின்ன 
மகமகிழ்வா னைச்சொல்ல லாமோ - மசமதிலே 

தேய்ர்தானைப் பல்லொடியச் சென்றாளைப் பூங்குயிலாய்ப் 
பாய்ந்தானைப் பேய் பழுதன்றோ - காய்ந்களவி 

னீராயி னானை கிறத்திலுதை பட்டானைக் 
கூறான சையானைக் கூறுதுபோ - தேறி 

லருத் Bijan ar பெண் க்கு மாணுக்கு நாதன் 

பெருத்த சிவனேகாண் பெண்ணே - கருத்துனக்கென் 

சொல்லென்ற போதே ஈடுதென்ற Caro sarap 
ளல்லென்ற பாவிக் ககப்பட்டாள் - கல்லால் 

விரவிதேர் வச்காலு மெல்லியலீர் ஈம்மூர்க 
இரவிதேர் வாராதிங் சென்றாள் - கரதலத்தி 

லின்று திருவிளை யாட் டானராட் கண்புதைக்க 
தின்று மூளதோ விறைக்சென்றாள் - கொன்றைக் 

கிணைவிழியின் முத்துகுச்தா ளெய்யாதே யென்று 
கணைமதனை த் தாழுங் கதைபோ - எணைமேல் 

விழுந்தா ளெழுர் தஞ்ச வேதாவின் கற்பங் 

கழிர்தாளிற் கங்குல் கழிக்தா - ளெழும்தாள்பி 

னேனைக் கருங்குழளீ ரின்றைக்கெவ் வாறுபெரு 

மாளைப் பிடிக்க வகையென்றாள் - கானக் 

குழலிலே ௨உண்ணிவைகத்தாள் கொங்கையில்வா மிட்டாள் 
விழியைவலை யாய்த்திரைய விட்டாள் - பபொழுதுணாத்று 

நின்றாள் வழிநோக்கி நிற்பா ணிலையறியச் 

சென்றாடு தீர்த்தன் சிராப்பளியான் - சன்றாப்பூ 

சொள்ளிய தாணு வொருபாலன் பாலாழிப் 
பள்ள னயனெழுந்த பாகத்தான் - றள்ளித்தன் 

குன்ற மிடந்தவனைக் கொல்லாமற் பா ரிடந்த 

பன்றி சபதம் பரிகரித்தா - னன்றறியாப் 

பாணனிடத் தொன்றியருட் பாணனைக்காத் தான்வடநூற் 
பாணனியாழ்ப் பாணன்பண் பாடினான் - சேணகரா 

னப்பாலைக் கப்பாலா னப்பாலற் கெவளைவா 
ஸனிப்பால னண்டகிறுச் தெண்கையான் ௦ முப்பாலா 

முத்தியான் முத் இிபான் முத்தா வணமகிழவான் 
மத்தியா னக்கதிரின் வைகுவான் - பத்தி 

யரிச்சர் தரனை யருச்சனனைக் தன்சண் 
கரிச்ச பசரதனைக் சாத்தான் - றரிச்ஈ
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திருக்காளத்தி நாதருலா, ௨௭ 

மரிச்சவரை யென்று மரிப்பியா னண்ட 

மரிச்சரிச்ச தூளே பணிவான் - விரிச்சிருவர் 

பாடுஞ் செவியான் பரத்தையடை யார்செவியா 

oe செவியா னருட்செவியான் உ காடணுடப் 

பன்னியர்கள்- கூறை பறித்தான் பசுங்கனக 

மின்னியஈற் றேரேறி மேவினான் - முன்னிவளுந் 

தானை கொடுநடந்து தாக்கிளை காளத்தி 

யானை வலையி லகப்.படுமோ - வானமுய்ய 

வெம்பு கேசரியை வெள்ளுகிரி னாலளளுஞ் 

சிம்பு சொருவருக்குச் சிக்குமோ ~ வம்புதெரி 

. வெஞ்சாப வேடன் விழிபறித்தே யுட்புகுத்த 

பஞ்சா வனந்தான் பயப்படுமோ - கஞ்சநறும் 

பூவிற் புலிககத்தன் பொற்கைககத் ST DPSS 
மாவிற் புலியொருவர்க் கஞ்சமோ - நாவிலிவள் 

பன்சலைகற் றுண்டோ பயமுறுத்சப் போய்ப்புகுந்தா 

டன்கலையுற் Can nap டாரங்கித்தாள் - புன்சுலைகள் 

போலே பெருமானும் புன்முறுவல் செய்துதோ 

மேலேக மற்றை விழாவீஇப் - பாலொருத்தி 

தேரிவை. 

பச்சமல வேதா வழகம்பு ராசியிலே 
தக்க ம.இமந் தரசாட்டி - மிக்க 

கரணவடம் பூட்டிக் கலையாற் கடையத் 
நிருவவதா ரஞ்செய் தெரிவை - ஈருஇபணி 

நங்கயிலைக் குன். ஈறைக்காந் தளுமனைய 

செங்களபக் கொங்கையாள் செங்கையா - ளிங்கிதவேள் 

வில்லின் வரிசாரி மென்கதலித் தண்டனைய 
வல்லி யுரோமத்தாள் வாமத்தகாள் - சில்பொழுதி 

லல்கு மிமையோ ரமுதுஞ் சிவனமுது 
சல்குமத ரோட்டத்தா ணாட்டத்காள் - புல்காமல் 

வண்டகலுஞ் சண்பகமு மாயோன் வலம்புரியங் 
கண்டனைய துண்டத்தாள் கண்டத்தாள் - வெண்டாளச் 

சோதிக் கழையெனவே சூதத் தளிரொெனவே 
சாதிக்குர் தோளினா டாளிளை - €தளித்த 

நீண்மண் டிலத்து நிலாவு மிருளும்போற் 

கேழ்மந்த காசத்தாள் கேசத்தாள் - சூழ்மணியின்
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திருக்காளத்தி நாதருல்ர், 

பைக்கொண்ட மாதளையும் பங்கயமு பென்றுலகோர் 

கைக்சொண்ட, தந்தத்தாள் கர்தத்தாள் - செய்க்குண் 

மடையோதி மப்பெடைக்கும் வஞ்சிக் கொடிக்கு 
மிடையா நடையா ஸிடையாள் - படைமதனூல் 

வா௫ித்தார் கொங்கைகளை வாசித்தார் க ர்தலுக்கு 
வாசித்தார் கொய்பூ வனத்திலே - தூசினிடை 

கண்டு கொடிகள் கடிது ப:ரபேற 
வண்டு விழியின் மரைவெய்தச் - தொண்டையிதம் 

தன்னை யறநோக்கித் தத்தை முகஞ்சிவப்பக் 
கன்னி மயில்வெருவிச் சகண்பரப்ப - வன்னமுலை 

வற்கண்டு கூட்டமிட மஞ்சரிகள் கண்டனைய 
சொற்கண்டு நைந்துகனி சோர்ர் துவிழ - நிற்குங் 

களை த்தோளைக் சண்டு களைவளைய ரன் 
மூகாக்கே முலைகண் முகிழ்ப்ப - வளைக்கடகப் 

பாணித் தாள்கண்டு பல்லவங்கள் கைகுலைப்ப 
மாணிக்கப் பீடத்தில் வந்தேறி - நீணிலத்தி 

லஞ்சு மவற்றையெலா மஞ்ச ளெனகிறுத்தி 
வஞ்ச வசந்தனைநீ வாவென்று - விஞ்சியவென் 

னாசை யுாரைபோ யருட்கயிலை யார்க்சென்ன 

மாசுணமுண் டஞ்சவேன் மற்றென்னப் - பூசலிடும் 

கோகில ச்தை யேகென்னக் கோகிலழு மும்பர்கோன் 
மாகுயிலாய்ப் பட்ட வகைசொல்ல - மோகத்தை 

யிட்டமத னாபோ யிசையென்ன மற்றவனுந் 
துட்ட ஈயனஞ் சுடுமென்னச் - இிட்டிமால் 

வண்டு பகரொன்ன வண்டலந்தி நூல்பிணிக்கி 
னண்டி விடுவிப்பா ராளன்னத் - தண்டலையிற் 

பூவைகா என்பர்பாற் போமென்ன வேடனுளன் 
பாவையறி யாயோ பகரன்னக் - கோவித்து 

மாங்குயிலின் மெய்கருக வண்டு பொறியுண்ண 
தேங்கணத்திற் பூவை திரையெய்த - வேகத் 

அுரத்துமிளங் காற்றுழலச் சூறைகொளும் பஞ்ச 
சரத்தனரு வாகச் சபித்துத் - திருத்திழையிர் 

பொல்லா மரத்தின் பொழிலைத் துறந் துபோய்க் 
கல்லா லடியதனைக் காண்பேமோ . நல்லபணி 

மத்தகத்தின் மீதிலே மாணிக்க மிட்டவர்க்கு 
முத்தமிட சாமு முயல்வேமோ - பத்திரால்
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திருக்காளத்தி நாதருலா, ௨௯ 

கரனா வைக்கொண்டு கேட்டார் தொடைஈமது 
ரரா வைக்கொண்டு கேட்பேமோ - தாரணி தீ @) டு கேட்பேமோ - தாரணியி 

லவ்வே தனைநினைஈ்தா ளையரே யாசையெனு 
மிவ்வே சனைகினையிீ ரென்பேமோ - செவ்வேயாய் 

மெச்சிமவான் றனமகளார் வேந்தை மடலெழுதிப் 
பச்சிமவா சற்படிந்து பார்ப்பேமோ - நிச்சயித்துக் 

காமருவு நீழற் கரைமுகரி மீர்க்கனக 
மாமணலிற் கூடல் வளைப்பேமோ - நாமெலாஞ் 

சொல்லீ ரெனவவ:நஞ் சோகமே னிப்பொழுதே 
வல்லீ பவனி வருவரெனு - மெல்லைக்கண் 

வட்டச் குடையநந்த மாமன் மகத்திமையோ 
ரிட்டத் இனைக்கெடுத்தா ரென்றாட - முட்டத்தன் 

௪த விழியென்று சீர்ப்பதத்தை முன்பணியுஞ் 
சோதி LDS OT சுமப்பானும் “ போதிலே 

தங்கித் தனது தலையென்று பிர்சைகொளுங் 
தங்கக் கலத்தைச் சுமப்பானுஞ் - செங்கையிலே 

யாபரணந் தன்னை யருளிழ் ஈமப்பானுந் 
தாபதரும் போற்றத் சடர்தேரிற் - பூபாண 

குண்டலத்தான் சைலங் குடிகொண்டா ஜோர்மூன்று 
மண்டலத்தான் மூலிரண்டு மண்டலக்கான் : கண்ட 

சலந்தானைக் கொன்முன் சதாசிவனாய் நின்றா 
னலச்ச வடியாரை யாளவான் - பலந்தமுநற் 

காளகண்டன் விண்ணோர்கள் கண்ட்ன் சசிகண்ட 
னீளகண்டன் சண்ணீன்ற நெற்றியான் - கீளூடையான் 

பூளை யணிசடையன் போற்றிமால் பூசிக்க 
வாளையுமி மாழி வழங்கினோ - னாளுக் 

இடத்தொடுவர் தானிவளுச் தேருக்குத் தேரும் 
வடத்துக்கு ரேரே வடமும் - கொடிக்குக் 

கொடியுங் கொடுவந்தாள் கும்பமெதி ரிட்டாள் 
வடிவஞ்சக் சேயுண்ட மாற்றா . னிடையிலே 

யெய்தா னிவளொருத்தி யென்செய்வா ளெய்தவனை 
வைதாள் சிவன்கண்ணை வாழ்த்தினாள் - கைதா 

னயர்த்தாள்பொன் பூண்டா எவர்மேனி தீண்ட 
வியா்த்தாள் பெருமூச்சு விட்டா -ளுயிர்த்தா 

டருமமுரைத் தீரொன்றாள் சார்ந்தானாக் காத்தார் 
விருதுவிடா தேமயிலை மீட்டார் - தெருவகல



&௦0 திருக்காளத்தி நாதருலா. 

பேரிளம்பேண், 

. மண்ணாசர் விண்ணரசர் மாற்றரசர் போற்றுபெரும் 
பெண்ணரசெ லாம்பணியும் பேரிளப்பெ - ணண்ணி 

டயியஇ மிசையுமீ ரெண்ணிரண்டுங் கண்டு 
மயிலுங் குயிலு மருவாள் - /யலொழுங்கு 

. தீரத் தெழமுதலிலாத் செண்டிரைபோ லஞ்சனங்க 
ளோரத் செழுதாச வொண்கண்ணுள் - சேரத் 

. திருக்தி யெவர்க்குஞ் செவிபொதிர்த விண்ணே 
ரருக்தி யயனவச னச்கா - ளொருத்தி 

. மூலைவளைத்த மார்பர்க்கோ முன்னிற்பே மென்று 

தலைவளை த்து நின்றபடி தானோ- சிலைவட.த்தா 

. ரெம்மலியுர் சாழவா ழிக்சுயிலை யைத்தாமுஞ் 

செம்மையட னேவணச்கஞ் செய்தவோ - தம்மி 

. இருக்கமறக் காணிக் குடன்பிறந்த மல்லா 
னெருக்கியுடன் சாய்ந்த சிலையோ - செருக்கி 

Ne. 

வரிவண் புள்க மலையான போதே 

சரிவுக் சருமென்று தானோ - தெரியாத 

, பொய்யென்பாரில்விடையைப் பொப்யோமபெய் யோவென் 

பையவிறங்க யெட்டிப் பார்த்தவோ ஃ மெய்யா 

, மிடையுமிடை யிங்கே யிருக்கொணா தென்று 
படியி லிடந்தேடும் பண்போ - நடுவே 

 யெழுகளியர் வாழ்வி லிறுமாந்தார்க் சுவ்வாழ் 
வொழிய முடிவளை ததற் கொப்போ - விழியினாற் 

சிங்கத்தைப் பார்க்கச் சிறிதிழிந்து பின்னிடைர்த 
வெங்கும்ப பாவின் விகாரமோ - பொங்கப் 

. பொருப்பை வனத்தானைப் போ பொருவோ மென்று 
விருப்புலகோ டாரின்ற விரோ - பருப்பானை 

 யுற்றிறைஞ்ச மாகண் டுடல்வளை த்த வோவென்னச் 
சற்றிறைஞ்சி நின்ற தனதடக்தாள் - கற்றைக் 

௨ கரிய குழற்கிரண்டு கன்னியரே சேரு 
மிருகழலே சூடுமல ரென்றுஞ் - சரிவுறினு 

மற்புதமாங் கொங்கைக் கடலானை பூசித்த 
பொற்புடைய மேனியே பூணென்றுஞ் - சொற்பதத்தி 

னந்தா விளக்கெனவே ஈக்£ரர் சொன்ன திரு 
வந்சாதி யேகா தணியென்றும் - புந்தியுடன்
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திருக்காளத்தி நாதருலா. ௩௧ 

௨௪. மெய்க்சாளன் பூசித் தார் மேற்சா எரர்கொழுகை 

கைக்கா கியகங் கணமென்றுர் - இக்கெலா 

மின் னுதற்குர் செய்கோயில் வெள்ளிவட்டி. னன்னீறே 
BOT BDH DHF இர்தூரர் சகானென்றும் - பன்னுதற்கு 

வான்சிலம்பி பூசிக்தார் வண்சிலம்பைச் சூழூவதே 
தேன்சிலம்ப பூர்தகாட் சிலம்பென்று - மூன்சவைத்தார் 

ஈற்பணிகள் செய்வதுவே ஈம்பணிக ளாமென்றும் 

பொற்பணிகள் பூணூக பொற்பினாள் - கற்பகத்தி 

னேடலறங்கு மாலை யிளம்பாளை த் தேமாலை 

நீடரங்க முத்த கிலாமாலை - யாடசங்கிற் 

சோதி வயிரச் சுடரின் றளிசேறித் 

தாதி யொருத்தி தனை சோக்கி - லேதிகையிற் 

சந்தமாப் பன்மணிக டனமுான் பரப்பென்ன 

வந்த மணிக ளவைபரப்ப - மந்தி 

நிறைகூ டலைவளைத்கசா ணீலத்சைக் கண்டா 
ளிறையோன் சளங்கண்டே னென்றாள் - பிறசனிய 

செம்பவளங் சண்டா டிருமேனி சண்டதுபோ 

ஓம்பர்பிரா ளாழகை புன்னிஞள் - கொம்பனையாள் 
. 6 . ப் 7 . ச . te 

LIF BOF HO 5 Tr GOT Ll Carat பாதிமை யென் போல்வார்க்கு 

௩ aN ச + . 4 

வச்ச வட. வோவென்று வா்ழ்த்கினா - ளிச்சை 

வயிரத்கைக் சண்டாள் வயிரக்தூா ணெங்க 
ளுயிருச்குச் சார்பென் றுரைத்கா - ளயர்வுடனே 

முத்தைக்கண் டாளிதுவேய் முதக்தோவென் முளயலா 
செச்தைக்கண் டாயெனவே யேகினா - ரத்தனையுங் 

காணச் செழுந்தென் கயிலாய மாமலையா 
னுணிச்செம் பொன்மூகரி யாற்றினான் - வாணி 

யரிபிரமர் போற்றுபுரி யாற்.றார்சன் னாட 

னுரியதிருக் காளத்தி பூரான் - வரியளிகள் 

கூடிவிளை யாடுதிருக் கொன்றைச் செழுர்தாரான் 
பாடி பால் வேதப் பரியினா - னாடினனா 

யாதரிக்கு மொற்றைமருப் பஞ்சந்தி யான்றிதியான் 

மேதினியை யுண்ட விடைக்கொடியான் - மூதண்டஞ் 

சென்றதிரக் கம்பிக்குர் தெய்வ மூரகடையா 
னன்றுஇிரு நீல்கண்ட ராணையான் - மன்றற் 

கரர்தையான் செங்கனகக் கல்லா லடியான் 
க.ரந்தவன்பர் நெஞ்சத் துணைவன் - வரந்தருவா
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இருக்காளத்தி நாதருலா, 

ன த்துவிதன் ௪௧௨ னருளாம்பெண் ணோர்பாகன் 

வித்துவித மின்றி விளைவிப்பா - ன ததனைக்கு 

மான்பகுதி யாங்கார மாவிந்து நாதாந்தத் 
தூன்பகுதி யாயுயிரா புள்ளுமீஇத் - தேன்பா 

ட யனந்தவித ராம னனைத்தூலகும் பெற்றான் 

னந்த சராசரத்தில் வாழ்வா - னினைந்தடியார் 

பாடலிரற் இட்டான் பசியாற்றி னான்சந்தா 
யோடியழன் முன்புறம்புக் குள்ளானான் - வூடு 

மூதலைவாய்ச் சேயழைத்தான் மாங்சைகவி கொண்டான் 
(Boon wil யாக்கிக் கொடுத்தான் - மதுரையிலே 

கூனகற்றி னான்வெங கொதிப்பகற்றி னைங்கி 

El ot FDP CVE UG தள்ளினா = னீனர்களை 

யேடேற்றி வன்கமுவி லேற்றினன் கற்புணேயைக் 
கோடேற்றி நீற்றைக் குளிர்விக் தான் - வீடேற்றி 

யிடேற்று வான்புமுக்க ள்ருகத் சன்பஇியின் ௮ வானபுழமுகக எருக்க தனபதியின 
மாடேற்று வான்சுட்டு வாக்சக்சான் - கோடை 

C _ வசந்தா டவிதழைத்த வாருப்ச் சலர்த 
பசந்தாடி. பின்னனாயின் பந்தி - யசைந்தாடப் 

பூவுலசெல் லாம்புகழப் பொற்பூவி னன்மாரி 

Mags திருக்தோமேத் ரோன்றுகலு - மாவலாற் 

கூட லொழிந்தோடிக் கும்பிட்டாள் போகாதே 
நீடு மணித்தேரி னில்லென்றா - டேடரிய 

, வள்ளலே தெய்வ மலைக்கொழுகர்தே மாமணியே 
தெள்ளமுதே தேனே செழும்பாகே - யுள்ளத் 

, தொளிவிளக்கே கான்மறைக ளோலமிடும் குன்றே 
தெளிபொருளே தொல்லைர் சிவனே - வெளி9வெளியே 

காலக் சடை. த்தனியே கண்ணேயென் காட்சியே 
மாலைத் திருக்கூத்தே வாணமே - ஞாலமே 

பல்லுயிர்க்கும் தாயே பசபதியே பல்லுயிர்கள் 
செல்லிடமே பெல்லோர்க்குஞ் செல்வமே ஈ நல்ஓுறவே 

பாலே பழமே.நால் பாடும் பரங்கருணை 
யாலே விளைவிளைவே யாதீயே - மூலபே. 

யாரா வமுதே யடியேன் மனமானது 
பாரா முகந்தனக்குப் பற்றுமோ - தீராமற் 

சார்ந்தானாக் காத்தார்மெய்த் தன்மமோ வன்மந்தா 
னேர்ந்தாரைஃ் தள்ளிவிட னீதியோ - சோர்ந்து
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மபழைத்சவிழி நீரிலே வாடினேன் பாரி 

ரமைக்தெமைவாழ் விக்கு மரசே - யுழைத்தடக்கை 

யையரசே யும்மைப்போ லாக மெலஓும்பானேன் 
வெய்ய aig. Hav விடமானே - னையம்புக் 

கோடி புழன்றே ணுமையே நினைவானேண் 

கூடி WACOM LAT குணங்க ண்டீர்உ வீ 

ரலைப்பொன் முகரிபிலே யாடுவீ ரிந்த 
முலைப்பொன் மூகரியிலே apipGi - கலைத்தெளிவை 

வெண்பாவைக் ஈந்தொருவன் லெண்பாவைச் கைக்கொண் 
6 . ச் “A. a. ச . 

கண்பாவை துஞ்சி HEN HON - பெண்பாவி [டர் 

யிவ்வேட ஈண்ணி யபிணைவிழிமேல் MAN A Gl GY 

மவ்வேடன் போலரளுக் காகாோ - மைவேட 

ஞானப்பூங் கோதைக்கு சாயகே யிப்பவனி 

பானப்பூங் கோகையரை வாட்டாதோ - தேனக்கு 

௮அண்டார் குழலார் மணவாள Cru uD ort 

வெண்டார குழலாச்க வேண்டுமோ - கொண்டானோ 

காராமபய (olin amt oar சலதியிமில காத்தநீர் 

காம பயபெனக்குக் கற்பித்த - மாமைபயி 

லிச்சை த வெம்மை யிருக்கவே யென்னுளிக்தக் 

கொச்சை த்த யைக்கையிற் கொண்டீரே 2 பச்சைநிற 

நீலிக் குறவான பிட்்£ர மோகொன்லை ற் 

பாலிக்கி லிரிதென்ன பாவமோ - சாலவறம் 

ச ப ௩ சு . ‘ "a ௪. 

பூண்டதிரு மேற்பூச்சைப் பூசநனைக் தேனோதான் 

வேண்டுமணி மேனி வெதும்பவோ வாண்டகையே 
ச © . » ட . 

யாண்டருள் சென்பாளை யாண்டருளா தப்படியே 

சேண்டாணி மாதர் திசைமாதர் - நீண்ட 

தரைமடவார் பூமடவார் தெய்வ மடவார் 

வரைமடவார் நரக மடவார் - தரைமடவா 

சோல்லாரு மால்கொண் டி றைவா வெனவிநைஞ்சச் 

செல்லா டகக்கராணக் தேேறிச் - கல்லாலி 

னத்தன் சதுமுகன்மா லாயிரங்கண் ணான் மணிமான் 

சித்திர சேனன் சவமோசஃ ன த்திசிலை 

வேடன் சிலந்தியி ந மெல்லியலார் ஈம்ரன் 

சேட னடைந்த சிவபிரா - னாடல் 
. * ச ரு ௬ ச . க ‘ 

விருதுகட்டுஞ் சோதி விடங்கன்மால் வெள்ள 
. ௩ ட்ட [அ . . ene . 

QuGggs On srr sh Weer - aKa



i. 
இருக்காளத்தி 

Bl BOT, 

இ௭௮, இிலகனபி ராமன் செறிவீதி தோறு 

முலகறியப் போந்தா னுலா. 

திருக்காளத்தி நாதருலா 

முற்றிற்று. 

el



டே 

திருக்காளத்தி நாதருலாப் பாடபேதம், 
iL OE Fe Le a 

காப்பு: சச்தியார், அனார், 
க. சிறப்பின், 
௨, முற்பொருள், குலக்குன்முய், 

£லமாயச். 
ர, ஐந்இயற்றி. கடந்து தான் புரியு 

மவ்வேலை. ஆக்குவிக்கும், 
(. அடகயில்வார் போற்றும், 
௮, கொற்றமணிக் காஞ்சியிலே, 
௯, தென்றற கயிலை, 

௧௨, தெற்குவருஞ், 
கர, அகத்திய மாங் குன்றி லழை 

தீத. பாங்காய் - மிகுச்ச, 
௧௮, மும்மைப், பதினா யிரர், 

௧௮, கண்டுதொழ, மற்றவரை, | 
sé கொல்லென்ன. பிரமத்தி. | 

பிர்ம்மகத்தி, | 
௨௧, தோன்றி மலரயனை. பின் ! 

னும் - பரமகதீது, | 

| 

| 

௨௨, ௮வன் போற்ற முகரிபுவா, 
நன்மகவை யீயவந்த நாளிலே, 

௨௩. நல்கினோன் - பாடவிகல், 

௨. தாகிய சாபம். வாக்குவியா 
கும்படி.க்கு வாய்தர்தோன். 

௨௦, சந்திரன்மா சத்தி, 

௨௭. அக்கினிப் பகவன். சந்த, 

௨௯. பெரிய சித்திரசேனன், 
௩௦, பேரூராம், 
௩௨, கபாலமுச்தி, 
௬௫, இர்த்தத் தமர்ந்தருள்வான், 

உடைய பொற, 
ரள, மாயூரத் திருச்சுனை, 

கள், பாங்கான் - திரும்துமுதல், 
(5௮, * கங்கைச்சலச்தான். 
௪௦, சீவன்பட, 
௪௩. தான் கொள்ள. 
௪௭, பட்டதற்பின், 
ஈ௫, பொருதும். பொருந்தப், உடு 

க்கச் - செய்ச்சாளில். முன்னாளில், | 
௪௭, தன்னைப்பே ரிட்டரங். | 
௪௭, காறிட்டி. நீர். நீர்னட்டி. 

  

தததி 

படி யர னவனன்பை, பாரென் 

திருக்க. 
WO. 
a 
thy a, 

நின்றளவில். 
அப்பிவிட, 

்.. எண்ணிக், 

. சியிலமடை, 

ல. ஈரற கருளாற் சரீரத்தை, 
று. பாண்டியனார் நாட்டி ஓந்தன் 

பாரதக்திருவழயை, ஈண்டித் திருவ 
டியி லேறவே 

நும். மானாரையிவவாறு, 

மு, முன்னமமைச், 

jo} காபாவியென்னுங், 

௯. குழலா ௬டன்புகழ்ந்த, 
nv, boos Csr ger” urea 
சிம்மானை. 

wb, பூசச் சுடுக்இரு, பூசியிடும், 

௨, அற்று வளகாடன், 
iid. புரத்தா. - னனிதஞ்சை. 

நனிஈஞ்சை. சனதஞ்சை. கனதஞ் 
ளை, 
அக கயிலைச் சங்கரனாம். 

ேமென் - நுலலல், 
௭௦, இரும்பையெலாங் கூட்டி, 
௭, கோயி லலையெறு மாபுரங் 

கள், 
௨, பாகத்தில், 
என், சச்சன், 

௮. * கொல்வார்க் இலவன்., கலை 

சக்காட்டன், 

௭௯-௮0, நடை யிரவன், ஒருத் 

தினன்பு. காதன் - படியைக், கவ 

ரொண் படையெடுச்துக் தாககுந் 
இதியான், மவனன் கயிலைவடி. வாள 

ன் - சுவைய, ஊருத்தியிடுங் கண்ண 

ப்ப னன்பறிய வேண்டிச், திருச்ச 

ன். கருச்சடைத்து, 
௮௧,யோக கரணன்,. புரிவோரை, 
Ds மாஇகச்தன், மோ துர், 
௮, சைவத்தா DUE, 

மற்றைக்சண், 

நடர் 

4 - உ இவ்வடையாள ( மிட்டவைகள் இறந்த பாடங்களெனச்கொள்க,.



டச் 

௬௧, பேரணையான் றந்த, போன 
றுந், மீரைகறுர், 

௬௩%. மேவி வளைந்த; விழைந்த, 
௬௮, நாகத்தா னம்.பினா னம்பினா 

or, Cran, 
Soto, பழூயெறி. 

௧௦0, தலையின். தருகன்னச் சம 

SOT Gh. 
௪௦௨, பணியும் பணியும், 

௧௦௯, காட்டுது, நீடு துர, 
2௦6௮, கயிலாயவலை, 

௪௧௨, * என்னாவிற் பாலானான். 
௧௧௬. தும்பையன் சண்பகன் சுர் 

தரன் சங்கினன் ; சுந்தரன். சந்தி 

ரன், 
௧௧௫, தெற்கின் கயிலை, 

௧௧௭ - ௧௧௮. இரணியமெய்ச், 

இண், 

#220, ஈள்ளிருளின். 
௧௨௧, கரந்த, 
௧௨௩, * அபிராமி முளரிக்கு. 

௧௨௨, * அங்குரித் து, அங்குத் 

தி 

௧௩௨, கலவைத் தளிர்சாத் இ, 
௧௧௭. பாராது, 
௧௩௮. அவ்விருளில். 
௧௩௯. மங்கையுடன் சேம்கை வ 

ளர்ந்தருளி, 
௧௪0. செருப்பணிக்ச, 
௧௪௭. தோடும் புறச்தார்ச்து, 
௧௪௮, சகோதரனென்று, «Sar 

தீரநீ லத்தை, 
FIG WT ணிக்கவடமு 

லங்க. 
ச்ஸ் 

Oye. 

கர, 

க. 

௧௫௪. 

. Carbs 

Gor LCT Lo ற்ற, 

தாருகனைக் காயர்காராமு, 
ஓர் செங்கை, 
BFE BT BEA. 

௧௫௯. சொண்டர் கூழாங், 
௧௭௦, நாக, சரமஇரச் சங்கர் சழ 

ங்க, செம்பொ, னரசதிரம் ஈற்த 
மதிர, 

௪௬௨, போல்வெண் குடைநிழற்ந 

க. பார்சுதும்ல, 

௧௬௫. காளாஞ்சி, 
௬௮, மணிகும்பம், 

  

| 
| 

| 

  

| 
| 
! 

  

திருக்காளத்தி நாதருலாப் பாடபேதம். 

Sing wip ~ செங்கோடு, 
௧௭௧, * அண்சச் இரனைவென் 

ரூண்டவர்க்கு. அஞ்சக் இரற்குவே 
மோண்டவாக்கு, 

OTL. வள்ளலனு மச்துவச. 
௧௭௫, மரியுமரியும், கரியுமறியுங் ௧ 

டாவ, 
சஎழி. வாணுருகிச், 
Gir, (oh Lp soln பொறி , பெற்ற, 

கல, * எனு LOT ROLLE 

bf ff, BAGH, 

க, தரிக்க, (ரம். 
காப் கண்டபோரும், கொண்டோ 
க, நின்றோரும், * Fever) ee 

கண்வழ்யே சென்ொரும்-பாவனைக் 
குள். 

களை, விளக்கேத்தும் விச்தகரும், 
௧௮௮, பண்களித்துப் 

௧௯௦, * பூழியருங் கேரளரும், 
௧௬௨, சிட்ட ரூயரரின்று சேவிப்ப, 
கட அறு கோத்திரரும், பண் 

டைழாற், 
௧௬௫, * சுச்தச் /வாகமத்துத், வே 

SUT Veo ரூம், 

ச௬௱, வைத்தே கோயிற், உச்தரிக்கு 
நி கூல முடையாரும், 

௧௯௮. தேவ ர்ழூயா, று, 

௨௦௦. பொலிச்சேற, பொலிந்தோ 
ங்க, 

௨0௦௨. பச்துப்பிறப்புப், செத்து 
ப்பிறவாச் இவன். நிச் இரையிற், 

௨௦௪, நம்பிக்கு முன்னின்ற, 
௨௦௦, கொழுந்தன் 
௨௦௮. நாக குலத்திலுள்ள நாக, 
௨௧௭, உுலைவா மலையளகத் தா 

ம், 

௨௨௫, தேவிமார், 
௨௨௨, மூர்திதிதான், 
௨௨௮, சேங்சொம.ரு மாலிகையை 

ச் சேவிபீர், இருவாடிகையைத் செண் 
டனிடர், 

௨௬௨, ஈ மேலேயிருந்த, 
௨௩௭, பூவையணிஆ்தீர், 

ணைவீர், 
௨௪௫, வாயிற் பிறவாத, 
௨௪௪, குளிர்சாளம், 

காயைய



திருக்காளத்தி நாதருலாப் பாடபேதம், 

௨௭௪, வேட்டிருக்குர் திண்ணனார். 
௨௭௬, தழுவும் புயங்கேசன். 
௨௫௦, சோமனெதிச்சடை. 
௨௪, சாமன் காவியம் போல், 
௨௪, அழுதக்குடமு மாக விருந் 

து, ஏன்றவிட, 
௨௮ ஞானவொளி, 
௨௭௨, ஏற்றச் துரவான், சாற்றிய 

நீர், 
௨௦, 

௨௭௯, 
புரவலனோய், 
எனச்கென்பாளை, 

௨௮௨, நாவிற் 4 றியாகாண. 

௨௮௦௩, * பாற்கடலீந் தாரையார். 
௨௮௮, அகப்படாசென்ன, கொ 

ண்டி.ருந்தாள். நாட்சகொண்டிருந்தா 

ள். 
௨௯௧, *அவினடையா ளலையாற் 

றிள; அல் - வயிறு, 
௨௬௫. சிறுத்து, 
௨௯௭. கணையென்ன வெழுங்கண் 

ளூள். 
௨௩௫. ௮முதரணி யாட் கொண் 

டாள். 
Onn * ஒண்டொடியார், 
௨௯௭. ஓச்துக்கண் மையெழுதி 

யோதியைக்கோ இப்பின்னி. 
௨௬௮. * தேருங்குணமும்) குண 

dD - STEM HW aver). 
௨௩௯, மணிக்காரந்தி, 
௩0௦௭. விஞ்சவே. 
mas, Curse விளையாடும் போ 

இலே, 
௧௩. கழைக்காயங் கண்டங், 
௩௭ - நுகர, கீழும், பழிநிரையு 

மாலயனும் பல்இயிருங் காணா, 
௩௧௯, மலைச்கொழுந்தன் மார்பி 

லே வைக்க. 
௨௨. மான்மேல். 
௨௩. மீதொருச்தி, 
௨... புலலாவிலை, 

௩௨௭ - ௩.௨௮. நல்லுடம்பிற் - குற் 
அுடம்பு செய்யோமோ கூச்தாட்டங, 
குற்றுடம்பு - குறுமையான வுடம்பு 
நிருக்குற்றாலச்தில் திருமால் சிவபெ 
ருமானானது ஈண்டு அறியற்பால து, 
நிறறமொரு, 

  

    

fh. oT 

௩௨௯. சங்கத் தடோமோ, 
௩௧௨, * மதிச்சமடர்; --மதியா 

நய சுமையடையை உடையவர்; ம 

gor பிட்டுக்கு மண்சுமர்தது 
ஈண்டு அறியதபா லது. இசதச்சோடு 
நஞ்சை யிடேமோ, 

௩௱, ஏழைக்குக் காட்டினர், 
௩௩௭, மும்மங்கை யுங்கடந்து. 
௩௫௯. ஆடும் பசக் தவன் சரதம் 

கூத்தாடக், கூடுமிரு சாளக், 
௩௪0. புகன்று புகல். 
௩௪௦. மோசமுறக், 
௬௪௨, விடைபிரித்த, 
௪௪. 1 காற்பொடியா. னேனி 

லையே, காற்பொடி.யொவ் வானிந்தப், 

௬௪. ஏழுநில கி. 

௩௫0. வேரோடிய. 
நக, சொழ, மேலாடு, 
குர. பணிந்தாள் புழுங்கினாள், 

ming. * அண்டவெளிதினி, வி 

ண்டவரும், 
கழு, மாதினிடச் சாரென்ன;, 
௬௭, மடவாளாக் சண்டனையே 

கெஞ்சங் கரைந்தாயோ 
நா... ஒல்லல, காண்டா யெனு 

மிக்சக்கள்வரை. 
ந, ரூர் பர்புரச்து, அமரன். 
௩௭௦, * செய்தாலம் மங்கையர் 

போல் வாயென்றே, 
௩௭௪. * வள்ளை கருகாதாள், 
௩௭ம், * விம்முமுலை, 
௫௭௪. * நூாலாங்கொறுக்கை இந் 

இப்பாள், 
௬௭௮. பன்னு துடையின் பரம் 

பையாள். 
௩௭௯.௨ 7 

தாள், 
௩௮௦. புறம் பொருளாம், 
௩௮௪. யானும், 
௩௮௮. போக்கரோ, 

௩௮௯. பிச்சரிவ, ராமென்றே னே 
துமறி யாமென்ருர், 

௩௯௬௯. அளுர் துறையிறைவ ரா 
னார்காண், 

ந:௬௮.. பேரருளுன், 
௩௯௯, அம்பொற், 

கணைக் சால் வ.ராவினச்



RY திருக்காளத்தி நாதருலாப் பாடபேதம், 

௪௦௦. விண்ணோர் கிரவடதச்தார் , 
கஞ்சன். 

0௪, 

POH. 

௪08, 

LER. 

HBr, 

gsi. 
PHD, 

Th Gare 

TDAP, 

x அம்பின்; கொரச்தேறி, 

வேதாத் தியானச்ர், 
ஆக்கிடவோ, 
சாபம் போக்மிரீர், 
ஈன்மான்போல், எனவணை 

அ௮திரூப ரேகை, 
அழகு செய்ய. 
பூசலிடு மூன்னே. 

௪௨௫, ஈகைச்தமுகை, 
௪௩௦, * அய்ந்தாள். 
௪௩௧, அமங்கவ௫ காரியிரும் த்ர 

ரங்க போகர். 

௮௭௨, * இருவிளையாட் டாடினாள் 

கண்புதைப்ப து, 
ஸ்லின், அஞ்சுவேசாவின். 

௪௪௭, வலை யாய்த்திரைய வீசி 
ளை. 

௪௪௭, நிலையறிவான். 
௪௮, * ஒருதாணு பாலாழி, 

௪௪௯, பரிகரித்சான் மன்றேறி, 
௭௫௧. முப்பாலான், 
௪௫௨, * முச்தா ளனைமகழ்வான்- 

மூன்று திருவடிகளையுடைய பிருங்கி 
முனிவரை மடிழ்பவர். [ண்ட 

௪௫௯. * உட்புகுத்தும். உட்கொ 
௪௮௧, 4 போய்ப்பயந்தாள். 

வில்லி ணிவர்காரி, 
௪௬௯, * குதக்குழையெனவே. 
௪௪௪, மறையெய் ௪, 
ஈ ஏ... வெரிநிற் சண்புரைப்ப, 
PETS மஞ்சரியைக் கண்டளகம், 
௭௮, * பாணித் தளிர் கண்டு, 

குலைய. 

௪௪௭௯. அஞ்ச லெனவழைசத்து, 
௪௮௨, * சட்டநயனம், 
௪௮௪. * பூவைசா என்றில்காள், 
௪௮௫, * தேங்கன்றில் பூவை 0 

றையெய்த, பூவை திரண்டேந-ஒங் 
இத், 

௪௮ம்... உ இளங்கால் சுழல, 
௪௮௮. * முச்சமிட்டு, 

௪௯௨. 4 சனமுகரி, 

Tarr, 

| 
| 

௪௯௪, மாசிமகச்து. இட்டத் இனி 
தெடுத்தார், 

சகி. ததவிழி யொன்றிடந்து Pit 
ப்பசத்தி லேயணியுஞு், 

௪௯3. தங்கிக் கிடக்குர் தலை, தங் 
Ds சனக்குச் தலையென்றே, துங்கக் 
கமலஞ்சுமப்பானும், செங்கையினில், 

௪௯௧௮, சைவங், சண்டச், 
௪௯௯. அடியவரை, 
(OS, ௮ணியன் புருடமான் ட பூசி 

தீதான், காளைய னன்பகலாக் கண் 

ணினான்: புருடமான் - புருஷ மிரு 
கம். சிவபெருமானைப் புருஷமிருசம் 
பூரித்துப் பேறுபெற்றதலம் திருமழ 
பாடி; இக்கதையை அச்சல புராண 
AE How rs. 

௦௩. ரகீகே wort. &&€3 49 
ட்ட. 

௫௦௧, காத்த, 

(90௮, இசையும் செண்ணிரண் 
டும், 

0௯, * ஓரத் தெழுதலிலா. 
௫௧௧. கிலைவடச்சால், 
3௧௨, இக்கயிலைககுச். 

றக, பிறர்சோமென்று, 

peo. * தெய்யாதார், 
(en. 4 இடையொடியும். 

௧.3, சிற்கச்சைக்கண்டு 9 Gis! 
ந்து செல்லாத. 

(0௧௯, உலகோடாகின்ற, 

வான்சிலந் இ, 
* ஏசிஞர். 

* அனாசந்தி யானையான். 
அரிதாம்பெண், 

* அந்த சரா சரத்தி லா 
வான், (பக்தி, 

90௦. பசந்தாடி ன்னிவாயின 
ிற௨, நீடுதிருச் சேர்மேல், 
முக... பல்ஓயிருஞ் செல்விடமே;. 

பழமே பரமே 

| em chi 
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பறிூ௯. 

9௪௨, 

ங்கை 

டி 
4, 

(9/3. இவ்வேட மன்றி, 
௭௧. மெய்ப்பூச்சு, வேண்டி, 

pier ip கண்ணான் கலைமான். 

(ஏன. வீதி விடங்கனார் வெள்ளை, 

9௭௮, அபிராமஞ்,



௨ 

திருக்காளத்திராதருலா அரும்பதவுனா, 

காப்பு. விளங்கு அருள் wees | ee “96 1686 pswatu பிரபனா மசு தியான, களங்கர் உளம் சர்தியான், 
மால். 

௩. சண்டம் - கொடுமை, 
யைந்து - பஞ்சகிருத்தியம். 

(ர. அட்டி அயில ஆயச்தோர் - 
இலைகளை உ 
ராகிய முனிவர். 

௮- ௯, 
லம். சென்றி - தெற்கு, 

௧௦, போதன் - பிரமன். 
௧௧, மன்று - திதம்பரம், மால் 

இரண்டு யோசனையில் நின்றுசொழு 

மிடம் திருவேங்கடமலை; “மிதாழு ol 
இிரே கோடேறி, நின்ற முராரி" என் 
பர்பின்னும் ; ௧௨௨. 

௧௨, முனி - அகச்தியர், 
௧௩. பங்கு - கூறு, 

க. அலிக்கும் - முழங்கும், 
Gin, மொழித்சையல் - கலைமகள், 

௮இர - நடுங்க, 
க௫- ௧௬, பாலர்பிறந்து, 
௧௮, மகவு - உக்ரிரன், 
௧௩, பம்மகத்தி - பிரஹ்மகத்தி, 
௨௧, மஃம்-மகரக்ஷ ச்இரம்; இஃது 

இத்தலத்தில் மிக்க விசேடமுடை. 
யது, 

௨௨, நன்ம்சவை - ரிபுவென்னும் 
முனிவரலா, 

௧௯-௨௩, பிரமதேவர்க்குப் புத் 
திராமுப்பதினாயிரவர் பிறந்தது முத 
லியவற்றை, கோளத்திபுராணம் நா 
ன்முகச்சருக்கத்தாலுணர்க, 

௨௨ - ௨, ஈந்து ஈல்கோன், 
௨௭, பாங்கலன் - ஒருமுனிவர், 

வெண்முளரியாள் - சலைமகள். 
௨௭,  நீலை - ஒருயோகினிமங்கை; 

“அமர, ரல௪ மாந்தருள் யோகினி 
ஈலையென்பவளும்”, ஈகற்பகாறுநீழல், 
வள்ள நீலையெனும் யோனி மட 
வரஓம்” என்பவை திருக்காளத்திப் 

புராணம், 

ற் Cay Cav : 

Iie; 

ணுகின்ற கூட்ட த்தா 

முதுகுன்று - விருத்தாச | 
| Weel”, 

| (per 

   

  

   

   
  

௨௭. அக்கினிப்பிரபன்-ஓரசரன்) 

ரன்” என்பசமஇணர்க; இருக்கா, 
௨௮. வைசவிசட்டன் - கெளத 

வ்ரிட்டன் - வ்சேடமுடைய 
வா, 

மணிமான்- 
ஒர்இயக்கன் ; சி2&ரசேனன்-ஒருகர் 
த௫வன்; இத கழ்மணிபான் முன்னி 

இனிய அத்தா சேனன் 
ஞனயா முசையிற, woot all 

௨௬. சென்றா! வய, 

் சும்பிடைச் சர்சமு வரும்பணீர் தன 
ராலஎன்பவா மூஓுணர்க; இருக்கா. 

_ குன்றம் அண்ணி பா கித்து கூட்டு 

வோன், தென்கயிரலக்குக் தெற்கே 
abana evlolie Gar mite ஒன்றுள்ளது; 

அட்டமா சிச்ச்க ளணைதரு காளத் 
இூ என்பது, திருஞா,. தே, கொல் 

| வி,கக, 
௩௧. ஓலி - காதறு 

௩. “வலலைவரு காளியை வகுத் 
gad wad sig sorb, Gere 
லென வீடுத்சமுள் புரிந்தசிவன் மே 
வுமலை...............காளத்திமலையே” 
என்பது, இருஞா. தே, இருவி. ௩. 

நா. மலை. கனகதுர்க்காம்பாமலை ; 

இதுதென்கைலைக்கு வடக்குள்ளது. 
செல் - இழ, தீர்த்தம் - வக்சிதர்த் 
ow, 

௬ழு. அரகரதீர்ச்சம் - ஹரஹர 
னென்பவன் உண்டாக்கியீர்த்தம் ; 
சிவச் திரவியங்களை அபகரித்த கொ 
டும்பாவச்தால் bres திதடடந்து த் 

ன்புற்ற கரபனென்னும் ஆதிசைவ 
னொருவன் சன்னைக்கண்டு சகயாமல் 
சாநந்தரென்னுமுனிவர் ஹூஹூவெ 
ன்று கூறியதைக்கேட்டு அப்பாவம் 

ஓியப்பெற்று ஊரஹரனென்று பெ 
யருள்ள ஓர் சையலனாகப்பிறர்து 

இத்தலச்தையடைந்து வழிபட்டு ௮ 
வன் உண்டாக்கியது. ௮ங்கே சென் 
மோர், ஹரஹாவென்ரால்தாரையாகச்



PO 

தீர்த்தம் மேலேயிருக்துவிழுமென் 

றும் சொல்லுவதுண்டு; (உரைதரு 
மதன்வடபா லோங்கரு வித்தாரை, 
ய.ரகரவெனின் வீழு மரகர இர்த்தமெ 
னாச், கரர்முனி வரர்சொற்ளூர்” என் 
பதனாலுணர்க ; இருக்கா. பேராயிர 
மூடையன் - அயிரம்இருநாமங்களை 
யுடையவர் ) இருக்காளத் இராதருக் 
குத் தனியே ஒருலஷஸ்ரராமமுள் எ 

அ; அன்றி, மூவத்தானத்துக்கு?றெ 
ற்கே ௫- காழிகைவழித் தூர றுலுள் 
ள தீருமே "மூத்திர த்நில எழுந்தருளி 
ய ஹைஸ்ரலிங்கேசுவாரென்னும் 9 
வலிங்கப்பெருமானை இம்மொழிகூ 
நியதாகவும் ஊாகித்தறகிடமுண்டு. 

கா... மயூரத்திருச்சனை - மயூரன் 
பொருட்டு உண்டாக்கியசனை ; கேர 
ளேயத்திற் பிறந்தவனும் பொருளை 
விரும்பித்தட்தையைக் கொன்றமகா 
பாவியுமான மயூனென்பவன் அப் 
பாவத்தால் வருந்தி இச்சலக்சைய 
டைந்தபொழுது சிவபெருமான் ௧௬ 
ணைகூர்ந்து விருத்தப்பிராமணவடி 
வங்கொண்டு தோன்றி ௮வன்பாவத் 
சை ஒழித்சற்பொருட்டுத் தமதுதண் 
டத்தால் மலையைக்குச்தி உண்டாக் 
கப்பெற்றது, 

௩௭, உருத்திர தீர்த்தம் - இருக்கா 
ளத்திசர் சக்நிதியிலுள்ள து. நீலவெ 
பு - நீலமலை; இது மூலத்சானத்திற 
குத்செற்கேயுள்ளது; வைரவக்கடவு 
ளெழுந்தருளியிருத்தலின், வைரவ 
மலையென்றும் வழங்கும், பரத் துவச 
னாச் சிரமம் - பரத்துவாசமுனிவர் 
தவஞ்செய்த ஆச்சிரமம், இது மூல 
திதானத்திற்கு அக்கினி மூலையில் 
மலையின்மேலுள்ள து, இதற்கு ௮௫ 
கே அம்முணிவரால் உண்டாக்கப் 
பெற்ற பரத்துவாச தீர்த்தமும் ஆத 
ன் அக்கினி மூலையில் அவர்பூசித் த 
பரத்துவாச லிங்கமுமிருக்கின்றன; 

(௧௮. எல் - ஒளி, மணிகங்கைத்த ப 
ம் - மணிகர்ணிகா இர்த்தம், இது 

மூலத்தானத்திற்குத்தெற்கே ஓர்௮ம் 
பு வீழெல்லையிலுள்ள து. மாசிமாதத் 

இல் ஈடக்கும் பிரஹ்மோத்ஸவச் தில் 

  

  

  

திருக்காளத்தி நாத்ருலா அரும்பதவுரை. 

௯-ம் திருநாளிலும் மகர சக்ரொந் 
தியிலும் திருச்காளத்திராதர் வேட் 
டைக் கோலத்தோடு தென்கயிலை 

மலையைச்சுழ எழுச்தருளி வருதல் 
Quay இது மிருகயாவிநோத 
மென வழங்கும், 

௩௯. நெஞ்சில் அந்தி வண்ணனே, 

ஈப, அது சிலந்தி, 

௪௧, கடுவையும் வரியையுமுடைய 
காளனென்னும் பாம்பு, 

௪௨, செற்றை -செச்தை, இரண் 
டும் செய்காளில். உவா - யானை, 

FR, யானையின்மத் தகா உ டைந்த 
பொழுது முத்தும் பாம்பின் தலையி 
லிருந்த மாணிக்சமும் வெளிப்பட்ட 
ன, கும்பம் - யானையின் மத்தகம், 

௪, க கெர்காகம் யானை. பைந் 
நாகம் - பாம்பு, இந்த இரண்டும் வ 
சர்ப முற்றன. 

Fie QD» கொண்டருளிய 
இருகாமம் காளத்திராசரென்பது. 
௧௩ - எல், இலந்த, காளன், யா 

னை இவைகள் சிவபெருமானை வழி 
பட்டு முத்திபெற்ற சசைகளைச் கோ 
ளச்தி புராணச்துள்ள "arog SE 
சருக்கதிதாலுணர்க;. 

௪௯. அன்பன் - கண்ணப்பராய 
னார், பார்வைக்கு -பார்வையினி... த் 
தே, 

௫௦. இடந்து - பெயர்த்து 
௫௨, மதையோன் - சிவகோசரி 

யார், 
௪௭ - ௫௨, *6வாய்கலச மாகவழி 

பாடுசெயும்வேடன்மலராகுாயனங், 
காய்கணையி னாலிடம் தீசனடி. கூடு 
காளத்தி மலையே'' என்பது திருஞா, 
தே. திருவி, ௪, கண்ணப்பகாயஞார் 
சரித்திரச் )ழைப் பெரியபுராணம், 
கண்ணப்பமாயனார் புராணத்தாலும், 
சோளச்தி புராணம், கண்ணப்பச் ச 
ருக்கக்சாலு முணர்க, 

முக - ௬௪. அ௮ர்தாதி - கயிலை 
பாதி காளத்திபாதிதி இருவந்தாதி, 
தீரன் - நக்கீரர், தியாகம் இந்தாவெ 
னத் திருமேனி தந்தோன், நக்கீரர் 
சரிதத்தைச் கோளத்தி புராணம்



திருக்காளத்தி நரதருலா அரும்பதவுரை, 
க்ஈரச்சருக்கத்தா Non iF, ரங்கம் 
தோன்மவேண்டச் சரீரச்தை யேயுச 
வித், துங்கக் இயாகியெனச் சோன் 

MLE GE OTH )இரக்கனகிரியுலா, 
Dio. பாவலன் - நக்கீரர், 4 ௦ 

9, புண்டர்க வி.ரிமாஞூர் - tog 

ரையிலிருக்த மாணிக்க வல்லியென் 
னும பரத்சையின் புசல்லியர்ககநம் 
முறையே அமிர்சலசை, காக்இபபடு) 
யென்னும். பெயரையடை யவரகள 
மாகிய இரண் ரகன்னியர் கள், இரும் 
பு - நெருப்பிற் பழுக்கக் Bid bs 

இரும்பு. இவர்கள் ve {pol Dp etl 
தையைச் ரிகாளத்து ப ணஞ் கன் 

னணியர்கமைச் கரு்கத்ராலுவர்க 
புகலி: alt Be (ர) னு வேர் ம் gor - ct ( oh 

ன்சம் பர்.தரறர் ச . Sy Bil யர், 

(2, தல்லா லி ன் மிருந்த காபா 

விகாண்” என்பத, இருகா, தே திரு 
wan ஸி. Hear erg Gol = மூ. 

Fab, Ce, &, im TO. 
eb ar epid இகாயனார், 

ia ay 
(pte, “செண்டாடிய விடையான் 

என்பர் பின்னும் ; ௩0, “செண்டா 

Ory (3 

நாவலான. 2 

டும்விடையாய் எவ னே லயன் செழு ! 
CECT, வண்டா முங்யுழகர் GH 
மை பப்கு பாரு i) pi gf alo ao” என்பது, 

#6, Og, & 
௦. அம்பானை போன்ற கண்; 

“பகமாத வைணவர்தம் வீிரிமறை 

அப்பின்பு புகழவிழ! தக்கலை” 

என்பது,ஈப்பிரமணியக்க aon (Esp 
éGBréveroany Varin gawip, & 

ருக்காளத்தி, சிறுபை ற, ௬, 
nD வர் முணபாண் யர் வழிபட் _ 

டனரொன்று வடமெ. இப்புராணம் 

தெரிவிக்கின்றது. 
ண யாதவன் - நாராயண ஈரச் 

தீர் சன், 
௭௧. சோபனம்-சோபானம்- படி. 

கள், 
இக்கணணிகளிலுள்ளா 

கதையைச் ீகாளத்தி புராணச்துள் 
ள விடசங்கமச் சருகீகத்தாலும், கல 
ந்திமுதல முற்கசமைச்சருக்கச்தாலு 
முணர்க, 

ப்ப ஏமி. 

  

௪4 

௭௩, ஞானப்பூங்கோசை - அம்பி 
கையின் கிரகாம், 

எழி. நாகரிலயம் - விண்ணுலக, 

எட பச்ிமவாயில் - மேறிகுவா 

யில், ௮ச்சன் - அச்சன், 
௭௭, இருக்கு அள் அம். இறை. 

இிருக்கையுடைய யானையின் சோ 
லாசிய ஆடை, 

ey உ வுல, இக்கண்ணிகளில் மு 
நைய Pt ௮), அடு, & ம, HTL OL 

கணம், மாத்திரை, எல், கழி. os ண 

பகல, காலை, உச்சி, இரவு, செவ்வத் 

இ, இதி, வாரம், ஈஈ௩ம்இிரம், யோ 
கும், கரணம், ஒறை மாதம், உவா, 

வருடம், உகம், கம்பி, சங்காரமிெொன் 
னு ID தா “ov விசடப்பெயர்களும் Leh 

சரங்கமென்னும்பெயரும் தொணித் 
த ல் ரண்க. 

௭௮. அணுவன்-அ௮ண ஏறுவார். நு 

ழி. - உடுக்மை,கலைகாட்டான் - பால் 
: க க . v 

களாற் காட்டப்படாதவர். பேய்க்க 
ட ணம் - பேயின்கூட்டம், மா இரை - 

நிக்க அலைகளை யுடைய கங்கை, எல் 
பயனை, 

எக கீழு. கையான் - தடிநம 

லை - ரா 

கை 
யையுடையவர், ஈண்பு அகலப் பெரு 
சி கண்ணப்ப ராயஞருடைய காலை 
உச்ியில் வைர்துக்கொண்டவர், 6 
நவவி, இரவில் ஈடி.ப்பவர். செவ் 

B BOT A ரென்பது, Bag Oy rus 

பன்னிய ம் கோயில் கொண்டருளிய 
"வபெருமானுடைய இருகாமம். 

௭௯. ௮0. நெடிய உ ருத் இழுயன் 
வரன் - நீண்ட வ! aalieng யம் காத் 

lap peavey (முடைய இருமால்டக் 

தே அன்புள் ளவர்; “மூருந்தப் பிரியா” 

என்பது சிவபெருமானுடைய இருகா 

மங்களுளொன்று, ஒருவன்-கண்ணட் 
Dug Ewer - இருப்தியைய 

டைக்சோர்) Sos Buel rer pur 
மக்கு அச இரம்சான் - (மெ ற்றிக்) 

கண்ணாகிய ஸ்திர / ச் சயடையவர், 

மருத்து - காற்று, க 
௮௧. மகயோகம-ஈவயோகம், 

pa ற் We) 

பர், 

கீர் 

ணன் - காரணமாகவுள்ளவர். பத்டு 

புரியோரை உள்ளான் - பத்திசெய



௪௨ திருக்காளத்தி நாதமுலா அரும்பதவுஸர், 

யாதவர்களை நினையா2வர், Gh ETB 
கம் - ஐந்து அங்கங்கள் ; தேவாரம், 
இருவாசகம், திருவிசைப்பா, இருப் 
பல்லாண்டு, பெர்யபுராணம் என்னு 
ம் அருட்பாக்களைந்தையும் ஐந்தங்க 
மென்றல் மரபு; பரவிய ஆங்கமெனி 
னும் பொருந்தும், 
௮4-௮௨. சத்இியெனுமாசன், - 

உமை யென்கிற மாதை யுடையவர். 
உவாவருடன் - யானையால் இருமஞ் 
சனம் செய்யப்பெ pet வாலுகம் 
வெண்மணலாற்செய்த இருவுருவம் ; 
என்றது ஸைகத லிங்கத்தை, 5D 
பம்- இருரற்றுவகையுள் ஒ ஒன்று, சுரும் 
பா சங்க அன - வணடின்க்ட்ட த் 

தையுடைய ஆரச்தைஅணிந்தவர், 
Hi ௮௨, இகச்கண்ணிகளில் முறை 

யே மேடமுதலிய இராடிகள்பன்னி 
ரண்டின்பெயரும் அமைந்துள்ளன; 
ந, வரும் ஏடு, உபரிடவன் - 

உபநிட சச் சையுடையவர், 
௮௪, ஈம்சொண்டனுக்கு இஃது இ 

தீம் ; தொண்டன் சநரரமூர்த்தியாய 
ஞர், கற்கடகன் - மாணிக்சங்கள் 
பதித்த அத்தகடகங்களை। புடையவர். 

௮௪ - அழி... உதயம் சிங்கம் கலை 
புவியன்- நூணிஓு தித்த சிங்கக் தோ 
லாகிய ஆடையையுடைய, புலிபோல் 
வார்; சிவபெருமானைக் செய்வவியா 
க்கிரமென்றல் மரபாசலின், புலிய 
ன்? என்றார். இங்ஙனம் கூறுசலை 
இர்நாலில் ௨௦௫, ஈ௫0-ம் கண்ணிக 
ளிலும்காண்க, இனி, உதயகலை-உண் 
Ln Buy ஆடையை, சிங்கு அப்புலி 
யன் - 5 குழைந்த ௮ம்சப் புவியி னின் 
றும் பெறறவெனினுமாம், அன் பில் 
லாதடிலர்க்குஅர்கியராஜேர், சொம்- 
பொருள்; உன்றது சங்கமண்டபத் 
LEG எதிரே தூக்கிய பொற்கிழியை, 
சங்கத்து உலாத் இினான் ; சங்கத்து 
OTs HC; சரணச்தான்?” என்பது 
செய்யூருலா, 

௮௪, விரிச்சு-(விரித்து) இசச்து 

அராதிப்பான். வணையையடைய த 
னுசன் - இராவணன், 
௭, சாதகும்ப வில்லன் - பொன்   

னாலாூயெ பேருவில்லர், வீதிக்கும் ஈ 
னம் கெடுத்தோன். இராசி - உட் 
டம், 
௮௭-௮௮. பொற்சாயற் கையென் 

றது வரகுணபாண்டியரின் சேவியா 
ருடையகையினை; சிவபெருமான் 
இருமுடி.மீது அப்பெண்மணியாரு 
டைய திருக்கை ஏறிய சரிசச்தை, 
2ருதவனப்புராணம், வரமுணச்சருக் 
கம், ௮ - ம் செய்யுள்முதலியவந்ரா 
லுணர்க; கையி?லறிய தலையென் 
விரித்து, தலை பிரமகபாலமெனி 
னுமாம், மேற்காலானென்றது ஊ. 
ர்ச்துவ சாண்டவமூர்த் தியை, 

cD Se திருமுல்லைவாம்- இருமுலலை 
வாயில், ருடமூக்கு - கும்பகோணம், 
அஞ்சைக்களம் - திருவஞுசைக்கள 
ம். இதில் தலப்பெயர்களை அவய 
வப் பெயர்கள்போலத் தோந்றும்படி. 
அமைத்திருக்கும் அழகு வியக்கற 
பாலது, 

௬0-௯%., இவற்றில் பச்சைவடம், 

கலை, மேற்கட்டி,சிறுபாகை, ணை, 
பாரு, சட்டை, கச்சு, பவந்தம், தப் 
பட்டி, துண்டம், கோவணம், போர் 
வை, வேட்டியென்னும் பருத்தித் ற் 
காரியப்பொருள்களின் விசேடப் 
பெயர்கள் சொனிச்தல்காண்க, பவ 
ந்தம் - இரை 

௬௦. பச்சைவடம் - அலமமரம், ப 
லகலைகளைப் பண்டைக்காலச்தில் உ 
ண்டாக்கயெவர், ௮ச்சிறுபாகை- ௮ச் 
சிறுபாக்கம், ஆட்கொண்டோரென் 
பது, ௮ச்சலச்தில் ஸ்வாமியின் இரு 
நாமம்) “அச்சிறுபாச்கமதாட்சி கொ 

ண்டாரே? என்பது, திருஞா, சே; 
என்புற்த வணிமார்ப ரெல்லையி 
லா வாட்சிபுரிர், gory do wip hs 
இரு வச்சிறுபாக் கத்தணைர்தார்?? 
என்பது பெரியபு, திருஞா. ௧௦௩௩, 

௬௧. பேரணையான் - திருமால், 
காழி- சீகாழி, சட்டையான் - சட் 
டைமாதர், கச்சூர் - இருக்கச்சூர், 
பவம் - பாவம், போம் - பால், 

௯௨, துப்பு ௮ட்டி.- தூய்மையான 
பொருள்களைச் சொரிந்து, ஆட்டினா



திருக்காளத்தி நாதருலா அரும்பதவுரை, 

ன் - ௮டியவர்களால் திருமஞ்சனம் 
செய்யப்பெற்றவர், துண்டப்பள் - 
கூரிய மூக்கினேயடைய கழுகு ; கழு 
கு பூசிச்ச கையைச் திருக்கழும் ர 
ன்றப் புராணம், கங்காசலச்சருக்கச் 
தாலுணர்க, சம்பாதி போரறிஞர்? 
என்பர்பின்னும்; ௩:௯௯, 

Gols, கோவண்ணச்தான்-நிரணம் 
பொருந்திய தருமேனியையடையவ 
ர், போர் வையான் - போரையொ 
ழிப்பவர், பரிவேட்டி.- வலம்வருசல்) 
இ துபர்வேஷ்டி.தமென்னும்வபடமொ 
Meh oo Fay, 

௯. - ௧௧0, இக்கண்ணிகளில்பல 
வமையான மடக்கணிகள் வசஅ்திரும் 

சீல்காண்க, 
கூ மக்திரமாகய அஞ்சம்கரம் - 

பஞுசா௯ரம், மாலுக்கு அருளியஅழ 
சிய சக்கராயுசம், வீணையைச்தாங் 
இய உயர்ந்த சாமரைமலர்போலு: 

இருக்கரம், 
கட மிருத்தியுஞ்சயேசுவர சொன் 

அ திருக்காளச்தியில் ஒருகூதர்ச் இய 
ளராசலின், அதுபற்றி, *காலகாலன்” 
என்ராரென்றுமாம். பல மல்கக் 
செய்தருளியவர். பின்னுள்ள காடு - 
மயானம். பழசை-பழையனூர் இரு 
வாலங்காடு; அச்தலக்சைப் பானை 
யென்பது பழவழக்காதலின், சோ. 
நாட்டிற சாவியின் சென்கைல 
கண்ணதாகிய  இருப்பழையாரறிலு 

ள்ள தலங்களுள் ஒன்முகய ஆறை 
வடதஸியென்னும் கலமும் பழை 
யாறு: -பழசையென வழக்கு சின்ற து. 

அதிற் சிவபெருமான் நடனம் செய்த 
தாக :ச்தலபுராணங் கூறும், 

௯ - கடி, நான்மாடம் - மதுரை, 
மாடன் - பொன்னிறமுடையவர் 
மாடு - பொன்; (பொன்பணைச்சன் 

னவிறை” இருச், ௨௧௯, மாட்டிஞான்- 
மாளச்செய்தவர், இடபவாகன மு 
டையவர், வேடனது வேடமுடை 

யவர். முயல - முயலகன், 
க ட அடர் ம 7) ் ௬௭, சோதியான் - சோதியாசவர், 

ஒளியையுடையவர், தோல் - யானை, 
மால் - இருமால், மயக்கம, 

| 

| 

    

சக. 

௬௭-௬௮, பாதி துளிர் அசத் தான் 
ஆகத்தான்- ப பாதிவடிவம் பவழம்போ 

லத் தோற்றும்வண்ணம் இருமேனி 
கொண்டருளியவர், ௮ம்பினான் ௮ம் 
பினான் - கடலீற்றுயிலும் இருமாலை 
அம்பாகவுடையவர், நாகம் - மலை, 
பாம்பு, 

௬௮ - ௬௯. சேகு-குற்றம்; சேடல் 
அசாசகேசன். பாசம்-அன்பு, பேய், 

௧௦௦, அனம்சன் அனந்தன், கன 
நிசந்தன்-கனல்போலும் அழகுடை 
யவர், சந்சன்-வேகச்சையடையவர். 

கடி.யும்வில் - பிராகம், வில் 

லம் - வில்வம், கான் அல்லன் நல் 
லன். குழை வல்லன்-௨ -மாதேவியார்க் 
குக்ருழைர்சுவன்மையையுடையவர்; 
குழமைற்குக் காரணமாமிப வல்லை 

(கொங்கையை) யுடையவ ரெனினு 

மாம், வல்லம் - ஒரு திருப்பதி, 

. பணி - தொண்டு, பாம்பு, 
அபரணம், அணியான் - அழயெவர், 
அண்ணியவர். 

GOR, 

&QO2 

FOL = SOB. ணி அமலையான். 

பூலை - கைலைமலை, மலையான் “மாறு 

பாடில்லாதவர். கலை- பிறை, நால் 
௭, கலையான் - கலைதலில்லாதவர். 

ஈ0., கொக்றன் இறகையே மா 
லையாக வடையவர்; மலர் விசேடமா 
இய கொர்ம் ற்கு 

௬0) ற) . 

Flt. ர்ம், 

ட்ட நீவளம் சண் அம் ௮ 
லையான் - தீருமால், மதிச்ச வளத்து 
ஆணணாம we), 

௧௦. கீச்சாலையான் - காஞ்சித் 
கண்ணா ad சபாலயத் சையுடை 
யவர், ஆடும் சம் பச்சான் நாடு துர 
கச் சாலையான்- பகைவரை வெல்லும் 

இராவணனது நாட்டினைக் குரை 
சீசாலையாக வுடையவர்; கம் - தலை; 
இராவணன் வேம் தில் வல்லவனெ 
ன்றும் ௮சினால் இலங்சையில் வேச 
ங்கள் மிக்கு வபுங்கின வென்றும் ௩. 
அவர். சிவபெரு மானுக்குவேசதிரைக் 
குகிரையென்றல் மரபு. நாடும் கம்பு 
த்தான், கம்பம் - திருவேகம்பம், விச் 

சனவிச்து - விரை,



PH இருக்காளத்தி நாதருலா அரும்பதவுரை, 

& Oar, Ban. ப்பாசை - திருப்பாகுர், 
அடங்கும் சித்கான், பவுரி-கூச்இன் 

விகற்பம்; இருப்பு அசையான்; ஆ 
சை -இசை, நடம் குஞ்சிச்சான். 

௧௦௭-௩0௮. தருவைப் போலே 
இரா ews இருக்கரச்துல் ஆய் 
மன்ற Cann மை 9 றர ஸியவர், 
LIL] & ள் GG விக்சின் ற் கைலாயமலை 

யையும் ட பர்சை! முடையவர், 
ன 9-௧ 0௩, மருங்கு தீர வரக்கு 

ஞன் - மருங்கே திருதற்கு வார்சை 
யுடையா!; வாதக் கரச்தினர், கடு 
கைச்து அரான் - விடச்தை வெறு 
og உண்ணாதவர் ; விருப்பக்கோடு 
உண்டவர், பிறவியாகிய சரர வி 2G 
அரம்போன்ாவர்; சரா - உலோக 
வகையில் ஒன்று, கடுக்கைச்சாரர் - 

கொன்றை மாலை, 

௧௧0. கடாலினான்போர் - யமனு 
டைய போரா, அடியான் 
கடாலினுன், அடியான் - 
நாயஞர். 

7 - எடை தய No ary ட் (3 ட கச, ஞானம்-ஞானப்பூங்கோதை 

கல்லாத 

சாக்கிய 

ய்ட்மை 

&௪௨, நாவின்பால் - காவினிடச் 

22, வால் - வெள்ளை, 

.. கக, சந்து - ரது, 
௧௧௪. மீனவன் - சர்தரபாண்டிய 

ராக எஏழுக்கருளியிருக்கவர், 
க்கட வேசப்பெருமான். பிரமன், 

௧2௪, புரணம்-ஸ்புரணம் - தோ, 

ன்றுதல், 

கள ௧௧௮, மிறருக்குப் பொரு 
ளை யுசவுசற்குசி திண்ணிய கா முன் 
மட் பணிக்தகரம்; ஙா - EM Ibis 
ஈ/ர்சாமணிகளையுமிழுகன் உ வளவிய 
காப்பு - சர்ப்பர றை, 

௨௧௯, செல்வான் - சூர்யன், சூரி 

பாஸ்சமயச்இின்பின்பு, 
கிர - ௧௦௯, BET EG COT? என் 

Us pee ரலத்திருச்சாச் துசாச் ௧? 
என்பது இறுதியாக ஒருதொடர்) 
pe ம் இருமாயிரவில் இருச்சாக்த தணி 
தல்: கூறப்படிசின்ற த; இது மிருஷ்ண 

மகாத்ஸவ மெனப்படு hy, 
௧௨௧, பாலடைந்சார் - மதுரைக 

tbo 

கன்னியர்கள். 

௧௨3, வீரன்-லீரபச்இரர், பேன். 

வண்டு, 
een, கர்யகணை - இருமாலாயய 

அப, 

GOD, BIS மறு- விடம், 
௧௩௨, இக்சண்ணிமுசதல் வெள்ளை 

FIG BAO கூறுளின்ரார்: சவளி 
தொடை-தும்பைமாலை ; இஃது இச் 

ad Sav brit வ்சேடமுடைய த, 
௧௩. சோளாற் பரித்து காமகளிர் 

சங்கமாய்ச் சாமரைஇரட்டவென்க, 

சாமரையிரட்டு மகளிர் வெள்ளணி 
யணிக்திருச்சலின், கலைமகள் போல் 
வாரென்பார், *நாமகளிர்' என்றார் ; 
இருமகள் போல்வாரை, *இநம்துறை 
கள்' என்பர்பின் ; ௨௦௯, 

கறி. சென்பிடம் - சகவிணாமூர 
நிதியின்! டம்; இது வைதிகபீடமெ 

னப்படும், 
கந. காரணம் - காரணாகமம், 
௧௩௭. இரும்பை அள்ளி, 

படிக்கை 
௧௩௮. அலொண்டம்- எல்லா௮ண் 

டங்கமாயும், அரில் அண்ட - ிழ் 
புகையைஅண்ட 

2௯. கை- ரணம், 
rere, மதவாடை - யானைச்சதோ 

லாகிய ஆடை, புண்டர்கவாடை 5 
புவித்தோலாகிய அடை. கர்யோ, 
சிகொம்புகொள”, பொறிதாக்க? என் 
பன லேடைகள், 

SP ii A | tno னாய கச்ச, 
கச, HoH இயானை யென்பது 

இர்தலத்துல் ஸ்வாமியி ன் இருகாமம், 
ஒடை - கெரிப்பட்ட 

௧௭௭. முழை, Gand) 
பரண விசேடங்கள் 

* ) List! off - 

என்பன 
: இவற்றிற்கு 

முநையே geri பூவிதமென மற்றொ 
௬ பொருள்கொள்க. சிலை - மலை, 

deine ௭௭௮, வேபெருமான் மங் 

சில்ற் ரோன்றியவராசலின், அவரை 
மச்சம் சகோசரொன்று கரு தியதெ 

மகோசதிற்லம் - விடம், ௧ 
கோதரம்-க/கோசதரம் - பாம்பு, 
௨௭௯, ௮ரா-சாளனென்று ம்பாம்பு 

ன்ருர்,



திருக்காளத்தி BT SHUT OLLI FO oo 

கக, வாகுபுரி - வாகுவலயம் 

கர௨, ஒன்பதுகள் இகழ, 
ர்க = . 2 . b Ege - ௪௫. பசத்து அதிர, சே 

யபபுண்டமையால சர்இரனும், உதை 
யுண்டமையால் , 

த தளை த்க் 
தோல்வியறா மையால் காளியும் பந் 
on Bee corr. 

S's 

யமணுமு,, உ gs இல் 

கோச்இரம் - மாலை, 

குடி. துடி. - உடுக்கை, 

15, நவ்வி- மான், 
Gin P சப றி டக 

Sih, BMT = BNA I AF Boh 

கள் - சட்டையிட்டோர், மிவக் இர 

ம் - பிரம்பு, 
க - கம ே சிருகிரும் இருமா 

இக்ரும் சிலேடை; ஆ-உருளை, ௪ல் 
சீரம், பொர்கொடி - பொன்னாலா 
கிய துவசம், இருமகள். மணிவடம் - 
அய (இழுக்கும்) வட்டக் is esr 
மாலை, சங்கம், மணி, குப்பம் அடிய 

இவற்றை; ருடக்கடத்து ் அடபபொழு 
து இரறுமால் கும்பந்கா Rl 8 Gor, 

1௭௦, கம்பிக்க-௮ இர்ர்து முழங்க; 
'மம்பில்கு் தெய்வமுரசு? என்பர் மி 

ன்ஹும் ; 10, 
௧௪௭௪, சர்இரவட்। ம் - ஒருவகை 

Hie. நபா தும ed = SILI HD 

Lf ev, 

௧௭௩௬, இரியின் அரி - இந்திரன். 

எரிரின்றவன்- அக்கினி, அமி. அடு, 
FoR, OL QW. 5 வானணவன்-யமன், 

ச £னவன் - ik (1 1 (1 8 மட் 

மயி பம ஷம் 

எதுர்கிணிடை, 

நீர்க்கரச- வருணன். சமர 

பார்டம்-பூசம்) 
= BIAS HLM 5 

பகர் 
ணன்-வாய. மீனேறு- சுருமின், மா 
னேறு . கலைமான், 

௧௭3, தோழனும் தோ மனும் - க 

பேரனும் ஈசானனும். பெற்நவிமா 
னம் - பெற்றுகிமொண்ட விமானம், 
இடபமாயெ விமானம் ; பெற்தமும் 

விமானமுமெனச் கொள்ளினுமாம். 
க்ர்- ஈஎள, விராயகரும் வைர 

வக்கடவுறகர், ஞ் oh ~ Bath 

come, செண்டடிப்பவன் - ஐய 
மர், புடைக்கு - பக்கக்தில், சொல்- 

| 

௪௫ 

புகழ். கேகயம் - மயில், கயம் - 
பானை, 

௪௭௬, கலை - கலைமான். 

௧௮0, எழுவர் - ஏழுமுனிவர் 7 
சச்சகன்னியருமரம், எண்மர்-அ.ட்ட 
வசுக்கள், - நவகிரக 
தேவர்; ப Seite i /- சசப்பிரமர், பதி 

ஜெரவர் - புகாதச உருத்திரர், பன் 
col Gant - gangs nh gi 
வர் - பதீனான்று மனுச்கள், 

8, பல் ௮ச்மு-பலவாயெ என் 

பாடிஷஸேன்- இருஞானசம்ப 

ஒன்ப இன்மர் 

mola ap 

புகள், 

ந்தர், 

௧௮%, மிதர்சான் - இருநரவுக்க£ 
சர், அரசு - சுர்தருர்க் தகாயனார், 

சிரம். தண்டி - சண்டிசர், 
சட நூலின் வாதிகண்டோன் - 

சிலந்தியாகடுரும் துவிபட்ட தேவர், 

கொண்டோன் - காளனென்னும் 
பாம்பாக இருந் துவிபட்ட சேவட், 

களம சலைமோதி நின்றோன். - 
பாளையாகஇருக் தவழிபட்ட சேவர், 
சென்றோன் - கண்ணப்பகாயஸார் 

209, வந்ே நினென்பரான் -6 
கோகி யார். விர்சகன்-ஈல் ரர் bn 
தாளிஎச்செனவே OEE TI சொன்ன 
இரு, வந்தாதி யெகாரணி” என்பர் 

பின்னும்; ௫௨ ஐ: Selena gic பொரு 

ளுமே தூ்இர்யு செய்யுமா ில்லிழி ஞ் 

4) மென்னுடைய நாவாகச் - சொல் 
லரிய, வெண்பா அளக்க cuca) 

மேவி ரந்த. வெண்பா ) Cand 

் என்று aa க. ரியி 
(ig STN oe வெண்பாவிளக் 
Cano af 9a: என்முர் ர் கயிலை 

பா Bano ae பாதிக் இருவந்தா இ, ௪, 
கல, பெர்றோர்.மதரைய்மன்னி 

து , 
00, 

GOOT 6 L_. 

னன் மிப, ற். று 

0) ர தவர் தள் Q சொண்டையர் ஆ தா 

எடை பரம்பரையச॥ ii" 

வடமடம் - சங்கர முனி 
மடம்; இஃது as தி ல்ச், இற் சகாஷ்கோ 

doth, 

Lad திற் ற்கு வடக்கே மேற்குக் இருவ 
இக்முமோற்கே கருங்கல்மண்டப வழ. 
வாக இட்பொமுதுள்ளது. மாமணி 
கங்சைச்்இடமடம் - vera) si coos



௪௬ திருக்காளத்தி நாதருலா அரும்பதவுரை, 

வரமடம், இது இருக்கோயிலுக்குத் 
தெற்கேயுள்ள து. 

௧௬௭, ஆறுதொத்தார் - யானைமு 
தீலியவற்றிற்கு இடபமுத்திரைபோ 
டுவோராஇய முத்திராதிகாரிகள் முத 
லிய ஆறுவகையினர். பதினெண்ம 
டத்தசார்-ஏிவாகமபச்சஇிகள் பதினெ 
ட்டும் இயற்றிய நிவொசாரியர்கள் ப.இ 
னெண்மர்கரடைய பரம்பரையினர்; 
அப்பகினெண்மர்களாவார் துர்வா 
ஸவர், பைங்களசிவர், உச்ரஜ்யோ 
இ, ஸுரிகண்டர் ர், விஷ்ணுகண்டர், ஸை 
போதர், விச்யாகண்டர், இராமகண் 
டர், ஞானசிவர், ஞானசங்கரர், ஸோ 
மசம்பு, ப்ரஹ்மசம்பு, தர்லோசன 
சிவர், அகோரசிவர், வருணடிவர், ப்ர 
ஸாத௫ிவர், இராமகாதசிவர், ஈசான 
சிவான்பவர்கள்; “பதனெண் மட 
தீதிற் பயிலு - முசலிகளும்”? என்றார் 
இருவானைக்காவுலாவுடையாரும். 

௧௯௭, மர்தரவோலைக்கணக்குமுச் 
இரித்தல் - வேதாகமங்களை யெழுது 
தல. கூரமுநையாா - கூர! 

ஊரிவிருந்து வக்த முரழையையுடை 
யோரென்பர். 

௧௯௭, எட்டுக்கொச்தான இளைய 
நாயக்கர் - திருவபிடேகத் இற்கும் 
பால்கொணர்தல் முதலிய எட்வெ 

கைழ்தொண்டி.ற்கு உரியவர்கள், 
௧௯௮, சேவரடியார்கள் - உருச் 

இரகணிகையர்கள், 
௨௦௨, இிருமாலாகிய பகழி, 
௨௦௫ - ௨0௭, சிவகம்பி - சவகோ 

சரியார், 
௨௦௮, பாகருலகம் - பிரமனுலக.், 
௨௦௯, இந்திரைகள் - திருமகள் 

போன்ற மங்கையர்கள், 
௨௧௩௦ - ௨௧௧, பொன்னின்பிலை - 

மேருமலை, அலைவாழ் முகிலளகத் 
தார் - ரரரமாளிர்,  — 

௨௧௩. அரவு - காளன்; பூண்களா 
நிய பாம்புகளுமாம். 
௨௧, மகம்-சக்கனுடைய யாகம், 
௨௧3. தாழி -தாவழி-சாண்டி, 
௨௪௨, பானையை, 
௨௧௯, சூளிகை - மாளிகையின்மே 

இள்ள ௮றை, 
௨௨௧, இரதம் - தேர், சாறு, 
௨௨௨, கால் - கண்ணப்பருடைய 

பாதம், 

௨௨௩, உலாத்தல் - பவணிவருதல், 
திருவாபரணம் . நாகாபரணம்; அதி 

ற்கு - அப்பாம்பிற்கு, 
௨௨௫. பால் - பக்கம், 

௨௨௮, இக்கண்ணியின் முதலடி. 
யில், “ஆட்டைத்தான் இன்ோன் 
௭ இம்பையும் கழுத்திற் போகட்டுக் 
கொள்ளல் வேண்மொ'” என்னும் 
பழமொழியின்கருக்து அமைர்துள் 

ளது, 
௨௨௭, ஏனக்கொம்பு - பன்றிக்கொ 

ம்பு. 
௨௬௧, 

தோடு, 
௨௩௨, அருச்சுனன்வில்லழ.. *வல் 

லடி. வரத்து என்பது ஒருபழமொழி. 
௨௩௪. சேடன் ஆதசேடன் 

ஆதசேடன் பூசித்தமை, திருக்காள 
தீதிபுராணச்தல், பலரும் ரிலந்இயும் 
பூசித்த ௮ச்தியாயத்தில் கறு - ம்செ 
ய்யுளால் விளங்குகளன்றது; ;சேடன 
டைந்த ிவபிரான்' என்பர்பின் 
னும் ; (ers, 

திருதிதோடு - திருத்தத் 

உ௩டு. ஏன்னத்திற் சந்துபேச 

லாமோ, 
௨௯. அத்தி - என்பு, யானை, உ 

ருவால் - கீரியநிறச்தால், 
௨௬௭, ஞானப்பு-ஞானப்பூங்கோ 

சையம்மை, 
௨௭0. பனியிதழி - குளிர்ந்தகொ 

ன்மைப்பூ, கணியிதழிமார் - கொவ் 
வைக்கனிபோன்ற ந தீர ச்சையடை 
யவர், 

௨௪௨. வீணையிட்டீர் - வீணையை 
walt Gi, வாய்வீணை - வீண்மொ 
ipl & oan 

௨௭௩. பாணி-கை, மானித்தோம்- 
பெருமையறச் செய்தோம். 
௨௪. புயங்கேசன் - காளன், 
௨௪௮, சங்கத்தோன் - நக்டீரர், 

௨௪௯. சவகோசன் - சிவகோசரி 
யார்,



திருக்காளத்தி நாதருலர் அரும்பத்வுரை, 

௨௫௪. கங்கைக்களாயில் மன்மத 
னது நீலமலர்ப்பாணம் கொலைசெய் 
சலில்லாததென்றபடழ., கங்கைக் 
கரை யென்பதற்கு இக்தக்தலச்இல் 
உள்ள் மணிகர்ணிகையின் கரையெ 
னினும் பொருந்தும். கழுவிற்புக்கார்- 
சமணர்; அவர்கள் விரசம் கொல்லா 
மை. 
௨௨௨ மக - தக்கன் யாகப். 
௨௯, சச்கொரிருவர் - பிரமனும் 

இருமாலும். ௮ம்பு- திருமால், ஆகம்- 

உடம்பு, 
௨௫. ஆண்டம்- முட்டை, துண் 

டப்பணி - இராகுகேதுக்கள். 
உடு, உன்மத்தம் - ஊாச்சமகர், 

௨௫௮. கூறு -ருமேனியின்பம்கு, 
௨௭௬௧, மெத்து - நிரம்பிய. 
fmt, வேடன் - கண்ணப்பர், 

மேனி -சிவபெருமானது திருமேனி, 
௨௮ எல் நிலாம்-ஒளிவிளங்கும், 
௨௭௦, -௨௭௪. இக்கண்ணிகளிலே 

கடல், கழி, எரி, நீர்ச்குளம், கால் 

வாய், துரவு, று, ரீர்வற்று ip db BLT 
கம், மடு, கேணி,வாவி, அறு, அகம், 
ஊற்று, ஒடை. என்னும்பெயர்கள் 
தொனித்தல் காண்க, 

௭௦. போர்க்கு ௮டலான். 
௨௭௧. கழியான் - நீங்காதவர். பசு 

மை எரி-ப௫ிய அழரையுடை ய உமா 
தேவியார். நீர்க்குளத்சான் - தேம் 
பாரு போல்வார் ; குளநீரென்க; க 
ளம்-வெல்லம். கால் வாயான்-கிட்டு 
தற்கரிய இிருவடியையுடையார். 

௨௭௨, துரவான் - நீக்காதவட், இ 

ள்ளுகின்ற நறிய தார், நீர் - குணம், 
நீட அகம் - பெரிய உடம்பு, 

௨௭௩௯. புரம் வொன், புகற்கு 
ஏணியாவான். இதய அவி, 

௨௭௪, ஆற், நிஞான் . தீணித்தவர், 
அ௮கழ்தலாலுண்டாகிய உ திரம், நல்ல 
நினைவில் ஓடுகின்ற அழக யவர்; ம 
லர்மிசையேகினான்'? எனபது திருக் 
குறள், ௩, 

௨௭௭, மாப்பு துததேர் - மாசிமா 
தீத்திலே தோன்றும் தென்றல், பழ 
ந்தேர் - பூமி, 

POT 

௨௮0 ௩ ௨௮௫, இவபெருமானுச் 
ரும் கரும்புக்கும் லேடை, இங்கே 
வயல், ஆலையாடல், கல்லாலை, கோ 
து, சாறு எனக் கருர்பிற்கேற்ற மொ 
(Dear அமைர் திருச்தல்க காண்க, 

௨௮0, அந்தஆயனுக் கும்மாலுக்கும், 

௨4, ஆலைவாய:-அலவாய் மு 

ஸா, கல்லாலை - கல்லாலமரச்தை, 
௨௮௨, கோது - குற்றம், சக்கை, 

சாற்றில் - திருவிழாவில் அல்லது 
சொல்ஓமிடச்தில், 

௨௮௪, சேரும் கரும்பும் - ழேரும் 

சிவபெருமானும். கரும்பு - பேதை. 
உறு, இக்கரும்புக்கு - இந்தக்கரு 

ம்புபோல்வாளுக்கு, 
௨௮௬, பாலற்கு - உபமந்யுமுனிவ 

ருக்கு, அவன் - மன்மதன், கடலை 
யீந்தவர் கரும்பையளிச்தால் ௮ன் 
நென்பார் அரென்க, 

௨௯0, திறுவாய் - சமயம், 
௨௯௨ - ௨௯3, மதவெற்பு-யானை, 

இறை - சிவபெருமான், சர்ப்பம் - 
காளன், 

௨௯%. முதிது இவர, 
௨௬௮, பரி - நஜி, காகளம்-குயில், 

தேர் - சென்றல், பகி - மலர், 
௫௦0. மரல் ஒளிலீசம் - மூரலைப் 

போல் வெள்ளொளியைவீசம்; பின் 
னும் இப்படியே கொள்க, 

௬௦௧, உர் - நதம், 
. “et : ச 

0௨, கையைப்போற் செம்மை 

நிறமுள்ள, 

௩௦, மூன்றுமுசலிகள் - இரு 
ஞான சம்பந்தமூர்ச் திநாயனார் முத 
லிய மூவர்; “மூவாத பேரன்பின் 

மூவர்முதலிகளுர், தேவாரஞ் செய்த 
திருப்பாட்டும்!' என்பது இருவேகாம் 
பரகாதருலா, 

௩௦௭. கரும்பில் - கரும்பைப்போ 
ல. ஜர் துதலைகளையுடைய சாகலிங்க 
மாக எழுந்தருளியிருத்தலின், இருக் 
காளச் த்சிசாதரை “அஞ்சுகொழுந்து” 
என்றுர். 

(௧0௯. எழுவர் : - காளன், யானை, 
கண்ணப்பர், ிவகோசரியார், நக 
ரர், கன்னியரிருவர்,



௪௮ திருக்காளத்தி நாதருலா அரும்பதவுரை, 

௧௨, பாணி - நீர், 
௩௧௫, கழை சாயன் கண் தங்கு 

அரியான் - வேய்ங்குழலை ௦ உரயதாகம் 
கொண், ட திருமாலினுடைய விழி 

திங்கப்பெற்ற தரியவர், கழை தாய 
ன் - ஹங்கிலைத் தாயாகவுடையவர், 
கண்டம் கரியான். 

HEI ரன்கு அழவில் அடியவர், 
கக பழிகிரையில் மாலும் 

வெளியில் பிரானும் காணாச, 
௩௨௨, கைலை லைக ளு - கயரிலையி 

லெழுர்தருளிய சிவே ப மானுக்கு, 
௨௩, வேணணி:ம் 35) இவிளைப்பரரீர ர், 

என்று அவர்க, நின்றபே 
ர் - நின்ற மங்கையர்கள், 

கழு = ௬௫௮௭, ஸ்வா மீ, Gls ரணாடு 

பூண்டொழுகு ம் அடியேங்கள ச் ரே 

் ஆட்கொள்ளாமையி com இன் 
ன இன்ன அபசரரங்கமை சிசெய்மேத 
னும் சேவரீரு | ருடைய இருவருளைப் பெ 

9 பீல் 

ம் த்த (ச வப் 

wit i 

ற்றும் Of ym what. யேம்; 1007 

டக்காலச்கல் அவ்வப காரங்களி 
ய பப்றியவ கள வி பைந் து ஆள 
வில்லையா! என்று உணமையமு.யா। 

களுடையசெெயம்கருஞ் செய்கை 
களு சிவபெருமானுடைய பெரும் 
கருணைச் இறமும் ஈன்றாபுலப்படும் 
படி. கூறுவாளாயினள், 

உடு, அசையடைடம் - 
ய ஆடையையுடைபர், 

௧௨ அலர் - Lyle onsen 

புல்லயுடைமையால் தோற் ரொன்க, 
௩௨௮, குத்துடம்பு - குத்தப்பட்ட 

உடம்பு. 
௩௨௯. சங்கித்திட்டவர் - நக்கீரர், 

தலையில் ௮டி.சதவன் - அருச்சனன். 
செருப்பேச்சப் பண்ணியவர் - சண் 
ண்ப்ப நாயனார், 

GE at's 

ம்லம், 

௬௧ இருநா வுகி GTR நீர ஞ் ர், 

பாணபத்திரர், சுந்தரமூர்க்இ நாய 

ஞ். 
௩௫௨. அவ்ட - பகைவர், 
௨௩௩. புறம்பென்றது வியன்மிண் 

ட நயாஞார்கூறிய (புறமு? என்னும் 
மொழியை) * புறம்புக்முள்ளானான் £ 
என்பர் பின்னும் ; ௫௪], 

௩௨௪ = (Slits 

ருந்தார். 

ந௪ப, வீணை, துடி, பணியென்ற 
அ இவளுடைய உறுப்பின் விசேட 

நன், Cinteng 2 விரலணி ; 6 6 

எ்றியைாகளிரிலங்குவளை தொ, 
மெல்விரன் மோசை” என்பது நற் 
விண 5 Bette 3 மோசையென்ப துவா 

ையபின்பெய png hat, at eniping # 

தனடி யி3லைழுர்கருளிய கங்காளரெ 
முன்னூகக-முன்னே செ 

இத்த, அமசையாமய இழுட்டு, 

ரின்நபேர் மனைபு 

பி வ ih 
OOF BOY ELL, 

ரட்ட Yi Oe given Fg ௮ம் 
பான் -சக்கன், ஒன்னை - உமாதேவி 
யார், 

௩௪௮, கொம்பு - தடாதகாசேவி 

யார். வீற்றிருக்கும் அர்த மானை, 
௬௪, கைம்மான். - விநாயகம் 

கடவுள், 
குற. மெலாழி - எங்கும். வியா 

பிச்சவர். 
(ih? அம்பொற் கொடி - மங்கை 

அடல் - விசாயாடல். 
கர. அம்பு - நீர், போது அம்ப: 

மலர்ப்பாணம், 

கழி. கற்றகலை - கால்கள், 
கழன்ற கலை - அபை, 

. காமிக்கை - விரும்புசல், 
க் 

G ol 

ட்டி 

கூ. காண்டாய்-சண் டாய், 

ண்டினால் - பிரார்ச்சனேோயினால், 
ஊசி, ஒரூரன் - சுந்தரும் இ 

காயனார், 
நு] அசைப்பரவை - ஆசைக் 

கடல், 
ந சகலகலைமங்கை - ரஸ் 

வீ சேவி, 

௩௭௨. விடம் - நீர், 
௩௪௭௨ - ௫௭௯, இக்கண்ணிக ளில் 

கள்ளில், விற்கோலதக் .அலங்காடு, பூ 
வணம், நன்னிலம், முல்லைவாயில், 

கருகாவர், கூடல், வேணுபுரம், ௧ம 
லாலயம், செங்கோடு, அலக்கோயில், 
வலஞ்சழி, குறுக்கை, மாணிக்ககாகம 
(திருவாட்போக்கி), அரம்பைவனம் 
(கிருப்பைஞ்ஞீலி), கஞ்ச லூர், கச்ச



திருக்காளத்தி நாதருலா அரும்பதவுனா- 

பாலயமென்னும் தருப்பதிகளின்பெ 
பர்கள் தொனித்தல் காண்க, 
௪௨, கள் இனம்- வண்டின் கூட் 

டம், விற்கோலம் - வில்லின் mips 

(௧௪௫. ஆலம் - விடம், எட்பூவின் 
வண்ணச் இனாள். 
௭௭, நகையாகிய முல்லையை 

ய்டைய வாயினாள். 
௩௭௫, சங்கம் கேர்கூடுதலையடை 

யாள், வேணுபுரம்- மூங்கிலின் உரு, 
௩௭௨, செங்கோடு- செவ்வியகொ 

(Card) gov, 
௩௭௭, அங்கு உறுக்கை - அங்கே 

(௧௭௮, அரம்பை - வாமை, 
௩௮௨, ஆர் - யாவர், அச்த, 

ம்பு , 

ந௮ந, பற்று - சுற்றம், கந்துகம், 
௪ந்து - சந்தனம், தூது, 
௮௭. நம்பு - இச்சை, விரும்பு, 
௮௯, இம் - ஆம். 

௩௯௮. குன்று- இருக்கருக்குன் றம். 
௩௯௯. LILLIE Gab OF ELIT SOO SF 

சார்ர்த ஈதிகளில் ஒன்று, 
௪௦௦. கிலைவடம் - கல்லாலமரம், 
௪௦௪௭. பினை - பின்னை. புத்தரசு - 

மன்மதன், 
௪௦௭, பூண்டவட:் - ஏன்புமாலை, 
௪௦௮, இருவர் - திருமாலும் கண் 

ணப்ப நாயனாரும், 

  

  
௪௦௯. எலியென்றது மாவலியாக 

வந்த எலியை. புல் இக்கு - புன்மை 
யையுடைய கரும்புவில். 

௪௧௦, மாலை - பூமாலை, மாலைக்கா 
லம், மயக்கத்தை, 

௪௧௩. நெற்றிக்கண்ணை, 
௪௧௭, சலம் ஏன்- சணியாக்கோப 

திதுக்குக் காரணம் யாது? 
௪௨௨, பலிக்கு - சாம்பலின்கண். 
௨௭, குத்தி - குஸ்திப்போர், 
௪௩௦. ஈரொண்கலையோன் - சந்தி 

மன், இம்மகளிர்க்குரிய கலைகள் அறு 
பத் துநான்சென்பமை, மணிமேகலை, 

உ-ம் காதையின், ௨௬-ம் அடிக்குறிப் 
புரையாலுமுணர்க, 

௪௩௧, அ௮கங்களாயெ Hari, 
௪௩௨, முன்னாள் - திருத்தேர்ப்ப 

வனியின து முதனாளில், 

  

Fan 

௪௩டு, மாருனமை - மோகினியா 
கிவர்து தமுவினமை. சேயிழையா 

ன - இருமால். 
௪௩௬, அகமகிழ்வான் - பிரமன், 

௪௩௭. சந்திரன், சூரியன், இந்தி 
ரன், 

௪௧௮, மன்மதன், யமன்,௮க்கினி, 
௪௪௨, விரவி - விரவியவர், 
௪௦௨, சண்புழைத்தது - உமாதே 

வியார் திருக்கண்புதைச்த திருவிளை 

யாடல். இக்சரிதையைக் காஞ்சிப்பு 
ராண்தில் இருக்கண்புதைத்தி பட 
லம்தார்இணாரக், . 

POU - ளக, பெருமான், குழல), 

கண்ணி, வார் இவைகள் சிலேடை. 
சால, தாணு-நடுதறி; ஸ்வாமியின் 

இருகாமம்) “கன்றாப்பூர் நடுதறியை 
கீகாணலாமே”” என்பதனாலுமுணர்க) 
இருமா. சே, பாலன் பாலாழிப் பள் 
ளன் - பக்கழ்திலுள்ளவரும் பாற் 
கடவில் துயில்பவருமாகிய திருமால், 

ஈ௪௯- ௪0, ஈன்றறியாப்பாணன் 
- பரமநாதன். அருட்பாணன் - பாண 
பத்திரர், வட.நூற்பாணன் - வட 
அற்புலவர், யாழ்ப்பாணன் - இருநில 
கண்டயாழ்ப்பாணர், 

HHS. அப் பாலன்- திருவிரிஞ்சை 
சிதலச்திவ்ருக்த சிவசர்மா வென்னும் 
அதிரைவக்கிறுவன் ; இவனுக்குச் 

| சிவபெருமான் வளைந்தருளியசைத் 
இருவிரிஞ்சைப்புராணச்துள்ள பால 

னுக்குத் திருமுடி.வளை த்தசருக்கத்தா 
ஓணர்க, 

சறக - ௪௨, முப்பாலாம் முத்த- 
சாலோகமுதலிய பதமுச்திகள்; முச் 
தி- பரமுத்தி, 

ஈறு. சன் கண்கரிச்ச? என்றது 
தவத்தால் வருச்தியதைப் புலப்படுத் 
துகின்ற து, 

௪8௪. மரிச்சவரை -மரித்தவரை, 
இருவர் - சம்பளர் அ௮ச்சுவதரர், 
சற, பரத்தையடையார் செவி 

யான் - முத்தியையடைதற்கு உரி 
மையில்லாதவர்களால் ஜபிக்கப்படா 
தீவர். செவி--செவ்வி - அழகு, சம 

யம், காடு - தேவதாருவனம்,
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௪௫௭, தானை - சேனை, அடை. 
௪௭௦, பூவிற் புலி - தாமரைப்பூவி 

ற் பொருந்திய பிரமதேவர், உறக் 
கும்- கள்ளும், ஆவிற்புலி- சவபெரு 
மான். 

உண்டோ - பயன் உண் சம்ம, 

டோ, தன்கலையும் - தனது ஆடை 
ய்யும். 

௪௬, நாரி - வண்டு, வாமம் - 
துடை, 

FeirGTs சிவனமுது - விடம், 
சலி, துண்டம் - மூக்கு, 
௪௪௧, கந்தம் - மணம், 
௪௭௨, இடையா - பின்னிடாத, 
௪௭௩. கொங்கைகளை மணக்கச்செ 

யத மகளிர், வாசித்தார்-வாடுகைச் 
தார்- கோக்கும் மாலைகளுக்குரிய பூ, 

௪௭௭. மஞ்சரிகள் கூட்டமிட, 

௪௭௭, கமா - மூங்கில, முலை - மு 
ல்லைக்கொடி., 

௪௪௭௬, வசச்சன்- தென்றல். 
௪௮௦௫, தேங்கு ௮ண்ணத்தில், 
சல, மத்தகம் - தலை, முத்தமெ 

ன்பது சிலேடை, 
௪௮௯. நரம் - இளி, 
௪௯௦. வேதனை - பிரமனை, துன் 

பம், 
௪௯௧, பச்சிமவாசல் - மேற்குவா 

யில், 
௪௬௫. சுமப்பான் - திருமால். 
௪௯௬௪, சுமப்பான் - பிரமன், 
௭௯௭ - ௪௯௮. பபரண குண்டல 

ம் - ஆதிசேடனாகய குண்டலம், 
டு௦௦, விண்ணோர்கள் கண்டன் - 

தேவர்களைச் சிச்ஷித்து ஈடச் துபவர், 
நீள் ௮அகண்டன். &ள் - இலங்கோடு, 

டு௦௩. சுக்குண்ணல் - பொடியாத 
ல், மாற்றான் - மன்மதன். 

௫௦௬. விருது - சரர்ந்தாரைக்காத் 
தாரென்னும் சிறப்புப்பெயர், 

௫௦௮, இசையுள் ஈரெண்ணிரண் 
டு - முப்பத்திரண்டு இராகம், 

௫௧௦. விண்ணோரசனம் - முத 

ற, ஒருத்தி - உமை, 
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திருக்காளத்தி நர்தருலா அரும்பதவுரை, 

Fae. இடை இடையும், 
டு௨௭, வண்சிலம்பு - வளவியமலை, 
(௫௨௮. ஆடு ௮ரங்கு- மாலைகள் ஆடு 

கின்ற அரங்கு, [யை, 
௫௩௬. ஒர்பாதியை - வலப்பாதி 
௫௩௬ - ௫௪௦, இக்கண்ணிகளில் 

மலைமுசலிய தகாங்கங்கள் கூறப்படு 
நின்றன. 

௫௪௩, மான் - மகத்தத் துவம், 

௫௪௫. சந்தாய் - தூதா௫, 
௫௪௭, சிதம்பர த் இலிருந்சராதசன் 

மாவென்பவருடைய நூல்களைத் இரு 
டய பீமனென்பவன் ௮வராற் சபிக 
கப்பெற்று ஜாமையாடப் பல இடங் 
களிலுமலைந்து வருந்தி ஸ்ரீசைலத் 
இருந்த உரோமசமுனிவர்கட்டளையி 
ன்படிஇத்தலத்:..தயடைந்து Aas 
ருமானை வழிபட்டு மூலத்தானத்திற 
குத் தெற்கேயுள்ள சக் திக்ஷேத்திரத் 
தில் சிவலிங்கப்ர திஷ்டைசெய்து பூசி 
தீது வாக்குண்டாகப்பெ ற் றுச் சிவ 
பெருமானையும் ஞான ப் பூங்கோதை 
யையும் துதித்து உய்ந்தனனென்ப.து 
புராணவரலாறு; ஷி ov gi மூகஸ் 
துதியென இக்காலத்து வழங்கும். 

௫௪௮. கோடு -கரை. நீற்றை ஃநீற் 
நறையை, 

௫௫௦. சிவந்த - கிவந்த நிறமுள்ள 
அ௮சைந்தாடு மாலைகள். பசந்தாடி - 
பச்சைநிறமுள்ள ௮சைந்தாடு மாலை 
கள். நரை - சாமரை, 

௫௫௨, கூடல் - கூடலிழைத்தல். 
௫௬௧, ஜயம்புக்கு - பிச்சைக்குப் 

புகுந்து, ஐந்து பாணங்களுக்கு, 
(௫௬௪. ஒருவன் - ஈகீ£ரர், 
௫௬௭. வெண்டு - மரங்களின் ௨ 

ள்ளீட்டைப் போக்கும் ஒருவகை 
கோய், தொண்டானோர் - திருகாவுக் 
க.ரசுநாயனார். 

௫௬௯. என்னுள் இருக்கவே, கொ 
ச்சை - இழிவு, 

௫௭௧. நினைந்து ஏனோதான, 
Gam. CTE - நாகருலகம், 
௫௭௮, அபிராமம் - Cur. 

ட ணத்தை கைகா கதைக்




