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குமாரபாரதியார் இயற்றிய
"திருத்ெதாண்டர்மாைல"

௨

சிவமயம்.

இைவ ேநமத்தான்பட்டி

உமாபதி சிவாசா ய சுவாமிகள் வித்தியாசாைலக்கதிபர்

மான் ெம.மு.பழ. பழநியப்பெசட்டியார் அவர்கள் விருப்பத்தின்படி

மதுைர விேவகபாநு அச்சியந்திர சாைலயில் பதிப்பிக்கப்ெபற்றன.

ப தாபி வருஷம் ைத மாதம்.

இதன் விைல அணா

3.

--------

முகவுைர
கருணாசாகரராகிய பரேமசுரன் சகல ஜீவர்கைளயு முய்வித்தற்ெபாருட்டு

ேவதங்கைள ெவளிப்படுத்தினர், அவ்ேவத வாக்கியத்திைன யநுச த்து நடகும்

ஜீவர்கள் மாத்திரேம தர்மார்த்த காம ேமாக்ஷ ெமன்னும் நாற்பயைனயு

மைடதற்கு யராவர். ஆனால், அவ்ேவதங்கள் சமஸ்கிருத பாைஷ-

யிலிருத்தலாலும், ஆறங்க முதலிய கருவி நூல்களிற்ேறர்ந்ெதாரல்லாத

ஏைனேயாராலுணர்தற் க யனவாயிருத்தலாலும், அவற்ைற யாவரும்

எளிதிலுணர்ந்ெதாழுகுமாறு திருவள்ளுவ நாயனார் அைவகளின்

சாரங்களைனத்ைதயுந் திரட்டிக் குறட்பாவடிவா அத்தமிழ் ேவதத்திைன

யியற்றியருளினார். அவ்ேவதத்தினுண்ைம ெயாழுக்கங்கைளக் கல்வியறி-

வில்லாதவர்களும் எளிதினுணர்ந்துய்யுமாறு அறுபத்துமூன்று நாயன்மாரள்

ெமய்ஞ்ஞானத்தினாற் சிவானுபூதிச் ெசல்வம் ெபற்ற ஜீவன் முத்தர்களாயிருந்தும்

உலகத்தினருக்காக நடாத்திக்காட்டி அவ்ேவதத்திற் கூறப்பட்ட இலக்கணங்-

களியாவு மைமயப்ெபற்ற இலக்கிய வடிவமாயிருந்தனர்.

பக்தி சிரத்ைதேயாடு ேவதப்ெபாருைள யறிந்து அதைனத்

தழுவிெயாழுகுபவர் ெப ேயாராவெரன்னு முைறப்படி ெப ய புராணத்துட்
கூறிய திருத்ெதாண்டர்களுள் இன்ன நாயனார் இன்னெவாழுக்கத்திைனக்

ைகப்பற்றி ஜீவன்முக்தராய்ப் ெப ேயாராயினர்; யாமும் அவ்வாெறாழுகின்

ஆேவெமன்று எல்ேலாருக்கும் ஊக்கமுண்டாகுமாறு

குமாரபாரதி ெயன்பவர்

தமிழ் ேவதத்துட் கூறப்பட்ட ஒழுக்கங்கள் திருத்ெதாண்டர் ச த்திரத்

தைமந்துள்ளனெவன்று காட்டும்ெபாருட்டு ஒரு நூலியற்றி அதற்குத்
திருத்ெதாண்டர் மாைலெயனப் ெபய ட்டு ெவளியிட்டனர்.

அங்ஙனமாயின், திருத்ெதாண்டர் ச த்திரங்களில் ேவதத்தில் விலக்கப்பட்ட

ெசயல்களுஞ்சிற்சில காணப்படுகின்றனேவ, அைவயுளவாக, அவைரப்-

ெப ேயாெரனல் எங்ஙனெமனின், கூறுதும்:-ஜடபரதர் முதலிேயாைரப்ேபால
ஜன்மாந்தரங்களிற் ெசய்த ஞானாப்பியாச முதிர்ச்சியாற் பிறக்கும்ெபாழுேத

ஞானத்ேதாடவத க்குஞ் சாம் சித்தர்களாகிய ெப ேயார்களுக்குத் தற்ேபாதமின்ைமயால்,அவர்கள் கரணெமல்லலாஞ் சிவகரணமாதலின், அன்பின்

ெபருக்கால் ஒேராவழி எல்ைல கடந்து அவர்கள் ெசய்வன யாவும்
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சிவச்ெசயேலயாம். அைவயும் அவர்களுைடய பக்தியின் ேமம்பாட்டிைனச்
சூசிப்பனவாகுேமயன்றி இழிைவத் தருவனவாகா. ஆனால், நீர் ெபருக்கால்
கைரயிைன யுைடத்து ேவறு வழியிற் ெசல்லுமாயின், உலகினர் அதைன
மைடயாகக்ெகாள்ளாது அைடத்துவிடுவர்.

அதுேபால அன்பின் ெபருக்காற்ெறாண்டர்களிடத்து நிகழ்ந்த விதிகடந்த

ெசயல்கைள அறிஞர்கள் ஒழுக்கெமனக்கண்டு பயிலாது விடுவர். ஒருகால்

ஒருவர் அன்பின் மிகுதியால் அவ்விதச்ெசய ெலம்மிடத்து நிகழுெமன்பாராயின்,

அச்ெசயலுக்கீ சனுகந்து திருத்ெதாண்டர்கட்கு ெவளிப்பட்டதுேபால இவர்கட்கும்

ெவளிப்படல் ேவண்டும். அன்றியும், ஞானத்தால் அபிமானெமாழிந்தவர் ெசய்த
கா யங்கைள அபிமான நீங்காதார் ெசய்தல் அ தினும தாம்.

ஆதலால்,முக்தி விருப்பமுைடய ஒவ்ெவாருவரும் இத்திருத்ெதாண்டர்மாைல
ெயன்னும் நூைலச்ெசவ்ைவயாகப்படித்து, அதனுட் கூறப்பட்டுள்ள உண்ைம
நாயன்மாருைடய ஒழுக்கங்கைளக் ைகக்ெகாண்ெடாழுகுதல் இன்றியைம-

யாைமேயயாம். ஒழுக்கம் பயிலாதார்க்கு இைறவனிடத்து அன்பு ெசல்லாதாம்.

அது ெசல்லாத ேபாது அவனருெளய்துதலின்றாம், அஃதின்ேறல் முக்தியுமின்றாம்;
"ஈஸ்வராநுக்கிரகத்தினாேலேய புருடர்களுக்கு அத்ைவத வாசைனயுண்டாம்"

என்னும் அவதூத கீ தாவசனமுண்ைமயான் இத்திருத்ெதாண்டர்மாைலயுட்

கூறப்பட்டுள்ள உண்ைம நாயன்மார்களுைடய ஒழுக்கங்களும், இந்நூலும்
இவ்வுலகிற் பரவி என்று நிைலயுறுமாறு எல்லாம் வல்ல விைறவன்

அருள்பு வாராக.

அ. முத்துசாமி பிள்ைள.

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

பாயிரம்.
நூலாசி யர் ெசய்தைவ.
தூண்டா விளக்கருள்ெசய் ெதாண்டத் ெதாைகயினம்பி

யாண்டாரந் தாதிமுைற யன்பாேனார்க் - கீ ண்டியன்ற

வள்ளுவர் நூல் ெவண்பா வகுத்துைரப்ப னாைரயூர்ப்

பிள்ைளயா ைரத்ெதாழுது பின்.

1

தூயதிருத் ெதாண்டத் ெதாைகதந்து சுந்தரர்தா

மாயிருஞா லத்ேதாைர வாழ்வித்தா - ராயெதவன்

ைகம்மாறு ேவண்டா கடப்பாடு மா மாட்
ெடன்னாற்றுங் ெகால்ேலா வுலகு.

2

ைமைவத்த கண்டர் மைறவாக்கி னாற்புகழ்ந்த

ைசவத் தைலவரன்பு சாற்றுவல்யான் - ைகைவத்
தரங்கின்றி வட்டாடி யற்ேற நிரம்பிய

நூலின்றிக் ேகாட்டி ெகாளல்.

3

4
உைரயாசி யர் ெசய்தைவ.

முத்திெபற்ேறார் ேமன்ைம முழுதுைரக்கு மிந்நூற்குச்

சத்தியள வாயருத்தஞ் சாற்றேவ - அத்திமுகன்

றன்னருளும் ஆறுமுகன் றன்னருளு முன்னிற்கும்

என்னறிேவா யாது மிைல.

4

ெதண்டர்கள் ெபருைம முற்றுஞ் ெசாற்றிடச் சுருதி ேயார்ந்த

பண்டிதர் தமக்கு ேமலாப் பண்புைடத் ெதனினுஞ் ேசய்ேபால்

விண்டன னாைச மீ றில் ெவட்கமுந் ேதான்றா ெதன்ேற

மண்டலந் தனில்வ ழங்கும் வார்த்ைதயும் ெபாய்க்கா தம்மா.
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பாயிரம் முற்றிற்று.
----------------

சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் அருளிச்ெசய்த
திருத்ெதாண்டத்ெதாைக.

௨

சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.
பண் ெகால்லிக்கவ்வாணம்.

தில்ைலவா ழந்தணர்த மடியார்க்கு மடிேயன்
றிருநீல கண்டத்துக் குயவனார்க் கடிேய

னில்ைலேய ெயன்னாத வியற்பைகக்கு மடிேய

னிைளயான்றன் குடிமாற னடியார்க்கு மடிேயன்

ெவல்லுமா மிகவல்ல ெமய்ப்ெபாருளுக் கடிேயன்

வி ெபாழில்சூழ் குன்ைறயார் விறன்மிண்டற் கடிேய

னல்லிெமன் முல்ைலயந்தா ரமர்நீதிக் கடிேய
னாரூர னாரூ

லம்மானுக் காேள.

1

இைலமலிந்த ேவனம்பி ெயறிபத்தற்கடிேய
ேனனாதி நாதன்ற னடியார்க்கு மடிேயன்

கைலமலிந்த சீர்நம்பி கண்ணப்பற் கடிேயன்

கடவூ ற் கலயன்ற னடியார்க்கு மடிேயன்

மைலமலிந்த ேதாள்வண்ணன் மானக்கஞ் சாற
ெனஞ்சாத வாட்டாய னடியார்க்கு மடிேய

னைலமலிந்த புனன்மங்ைக யானாயற்கடிேய
னாரூர னாரூ

லம்மானுக் காேள.

2

மும்ைமயா லுலகாண்ட மூர்த்திக்கு மடிேயன்
முருகனுக்கு முருத்திர பசுபதிக்கு மடிேயன்

ெசம்ைமேய திருநாைளப் ேபாவாற்கு மடிேயன்

றிருக்குறிப்புத் ெதாண்டர்தம் மடியாற்கு மடிேயன்

ெமய்ம்ைமேய திருேமனி வழிபடா நிற்க

ெவகுண்ெடழுந்த தாைதைய மழுவினா ெலறிந்த

வம்ைமயா னடிச்சண்டிப் ெபருமானுக் கடிேய
னாரூர னாரூ

லம்மானுக் காேள.

3

5

திருநின்ற ெசம்ைமேய ெசம்ைமயாக் ெகாண்ட
திருநாவுக் கைரயன்ற னடியார்க்கு மடிேயன்

ெபருநம்பி குலச்சிைறத னடியார்க்கு மடிேயன்

ெபருமிழைலக் குறும்பற்கும் ேபயார்க்கு மடிேய

ெனாருநம்பி யப்பூதி யடியார்க்கும் மடிேய

ெனாலிபுனல்சூழ் சாத்தமங்ைக நீலநக்கற் கடிேய

னருநம்பி நமிநந்தி யடியார்க்கு மடிேய
னாரரூ னாரூ

லம்மானுக் காேள.

4

வம்பறா வ வண்டு மணநாற மலரு

மதுமலர்நற் ெகான்ைறயா னடியலாற் ேபணா

ெவம்பிரான் சம்பந்த னடியார்க்கு மடிேய

ேனயர்ேகான் கலிக்காம னடியார்க்கு மடிேய

னம்பிரான் றிருமூல னடியார்க்கு மடிேய

னாட்டமிகு தண்டிக்கு மூர்க்கற்கு மடிேய

னம்பரான் ேசாமாசி மாறனுக்கு மடிேய
னாரூர னாரூ

லம்மானுக் காேள.

5

வார்ெகாண்ட வனமுைலயா ளுைமபங்கன் கழேல
மறவாது கல்ெலறிந்த சாக்கியற்கு மடிேயன்

சீர்ெகாண்ட புகழ்வள்ளல் சிறப்புலிக்கு மடிேயன்

ெசங்காட்டங் குடிேமய சிறுத்ெதாண்டற் கடிேயன்

கார்ெகாண்ட ெகாைடக்கழறிற் றறிவார்க்கு மடிேயன்
கடற்காழிக் கணநாத னடியார்க்கு மடிேய

னார்ெகாண்ட ேவற்கூற்றன் களந்ைதக்ேகா னடிேய
னாரூர னாரூ

லம்மானுக் காேள.

6

ெபாய்யடிைம யில்லாத புலவர்க்கு மடிேயன்

ெபாழிற்கருவூர்த் துஞ்சிய புகழ்ச்ேசாழற் கடிேயன்

ெமய்யடியா னரசிங்க முைனயைரயற் கடிேயன்
வி திைரசூழ் கடனாைக யதிபத்தற் கடிேயன்

ைகதடிந்த வ சிைலயான் கலிக்கம்பன் கலியன்

கழற்சத்தி வ ஞ்ைசயர்ேகா னடியார்க்கு மடிேய

ைனயடிகள் காடவர்ேகா னடியார்க்கு மடிேய
னாரூர னாரூ

லம்மானுக் காேள.

7

கைறக்கண்டன் கழலடிேய காப்புக்ெகாண் டிருந்த
கணம்புல்ல நம்பிக்குங் கா க்கு மடிேய

னிைறக்ெகாண்ட சிந்ைதயா ெனல்ேவலி ெவன்ற
நின்றசீர் ெநடுமாற னடியார்க்கு மடிேயன்

றுைறக்ெகாண்ட ெசம்பவள மிருளகற்றுஞ் ேசாதித்
ெதான்மயிைல வாயிலா னடியார்க்கு மடிேய

னைறக்ெகாண்ட ேவனம்பி முைனயடுவாற் கடிேய
னாரூர னாரூ

லம்மானுக் காேள.

8

6
கடல்சூழ்ந்த வுலெகலாங் காக்கின்ற ெபருமான்

காடவர்ேகான் கழற்சிங்க னடியார்க்கு மடிேயன்

மடல்சூழ்ந்த தார்நம்பி யிடங்கழிக்குந் தஞ்ைச

மன்னவனாஞ் ெசருத்துைணதன் னடியார்க்கு மடிேயன்

புைடசூழ்ந்த புலிய தண்ேம லரவாட வாடி

ெபான்னடிக்ேக மனம்ைவத்த புகழ்த்துைணக்கு மடிேய

னடல்சூழ்ந்த ேவனம்பி ேகாட்புலிக்கு மடிேய
னாரூர னாரூ

லம்மானுக் காேள.

9

பத்தராய்ப் பணிவார்க ெளல்லார்க்கு மடிேயன்
பரமைனேய பாடுவா ரடியார்க்கு மடிேயன்

சித்தத்ைதச் சிவன்பாேல ைவத்தார்க்கு மடிேயன்

றிருவாரூர்ப் பிறந்தார்க ெளல்லார்க்கு மடிேயன்

முப்ேபாதுந் திருேமனி தீண்டுவார்க் கடிேயன்
முழுநீறு பூசிய முன்வர்க்கு மடிேய

னப்பாலு மடிச்சார்ந்த வடியார்க்கு மடிேய
னாரூர னாரூ

லம்மானுக் காேள.

10

மன்னியசீர் மைறநாவ னின்றவூர்ப் பூசல்

வ வைளயாண் மானிக்கு ேநசனுக்கு மடிேயன்

ெறன்னவனா யுலகாண்ட ெசங்கணார்க் கடிேயன்
றிருநீல கண்டத்துப் பாணனார்க் கடிேய

ெனன்னவனா மரனடிேய யைடந்திட்ட சைடய
னிைசஞானி காதலன் றிருநாவ லூர்க்ேகா

னன்னவனா மாரூர னடிைமேகட் டுவப்பா
ராரூ

லம்மானுக் கன்பரா வாேர.

11

திருச்சிற்றம்பலம்.
---------

நூல்.

தில்ைலவாழந்தணர்.

பூவா யிரம்ேபர் புகழ்கூத் தைரத்தில்ைல

மூவா யிரம்ேபர் முதெலனக்ெகாண்-ேடாவார்

அகர முதல ெவழுத்ெதல்லா மாதி

பகவன் முதற்ேற யுலகு.

1

திருநீலகண்டநாயனார்.

ஆலகண்ட ராைணெகாண்டில் லாெளதிர்ெசல் லாதுதிரு
நீலகண்ட ைரம்ெபாறிமா ன ீக்கினார்-ேமலாம்

உரெனன்னுந் ேதாட்டியா ேனாைரந்துங் காப்பான்
வரெனன்னும் ைவப்புக்ேகார் வித்து.

இயற்பைக நாயனார்.

மயற்பைகயுள் ளுள்ளுவப்ப மாதவர்க்கில் லாைள

யியற்பைகயி கழ்ந்ெதள்ளா தீந்தான் -ெசயற்பா

2

7
லிகழ்ந்ெதள்ளா தீவாைரக் காணின் மகிழ்ந்துள்ள

முள்ளு ளுவப்ப துைடத்து.

3

இைளயான்குடி மாற நாயனார்.

உய்வித் தவனடியார்க் ேகா ருளிற் ேபாய்மாறன்

ெசய்வித்தும் வா யனஞ் ெசய்தாேன-ெமய்வருந்தி

வித்து மிடல்ேவண்டுங் ெகால்ேலா விருந்ேதாம்பி

மிச்சின் மிைசவான் புலம்.

4

ெமய்ப்ெபாருள் நாயனார்.

ெபாய்ப்ெபாருண்மாற் றான்பு ந்த ெபாய்த்தவேவ டம்ெபாருளாய்

ெமய்ப்ெபாருளார் கண்ட விதந்தாேன-ெமய்ப்ெபாரு
ெளப்ெபாரு ெளத்தன்ைமத் தாயினு மப்ெபாருண்

ெமய்ப்ெபாருள் காண்ப தறிவு.

5

விறன் மிண்ட நாயனார்.

அறன்மண்டு சுந்தரைன யாரூ ரரைன

விறன்மிண்டர் தாேம ெவகுண்டார்-மறமன்

றுறாஅ தவர்ேபாற் ெசாலினுஞ் ெசறாஅர்ெசால்

ஒல்ைல யுணரப் படும்.

6

அமர்நீதி நாயனார்.

நிரம்புெபாருள் ேசெயாடமர் நீதிமைன யாெளா

டரன்ேகா வணத்தட் டதேன- ருந்தார்

சமன்ெசய்து சீர்தூக்குங் ேகால்ேபா லைமந்ெதாருபாற்

ேகாடாைம சான்ேறார்க் கணி.

7

சுந்தர மூர்த்தி நாயனார்.

அனந்தருள்ெசம் ெபான்மணிமுத் தாற்றிலிட் டாரூர்க்

குளந்தனிேல கண்ெடடுத்து ெகாண்டா-ருைளந்து

ப யினு மாகாவாம் பாலல்ல வுய்த்துச்

ெசா யினும் ேபாகா தம. (௮)

எறிபத்த நாயனார்.

பத்தர்பூ மூளி பறித்தக

8

பாகைரக்ெகான்

றித்தலேவந் தஞ்ச ெவறிபத்தர்-ைகத்தார்

குணெமன்னுங் குன்ேறறி நின்றார் ெவகுளி

கணேமயுங் காத்த ல து.

9

ஏனாதி நாத நாயனார்.

தானாக ெவல்லாதான் தன்னுதல்வி பூதிையக்கண்
ேடனாதி நாத

கலிழந்தார்- ஆனாத

சால்பிற்குக் கட்டைள யாெதனிற் ேறால்வி

துைலயல்லார் கண்ணுங் ெகாளல்.

10

8
கண்ணப்ப நாயனார்.

புண்ணப்பர் கண்ணிெலன்று புன்கணுறுப் பீர்ந்தப்பி

கண்ணப்ப ரன்புறுப்பிற் ைகெசய்தார் - வண்ணப்

புறத்துறுப் ெபல்லா ெமவன்ெசய்யும் யாக்ைக
யகத்துறுப் பன்பி லவர்க்கு.

11

குங்கிலியக் கைலய நாயனார்.

தைலயன்பி னால்வைளந்தார் தம்ைமநிமிர்த் திட்டான்

கைலயன்பின் காணிடுக்கண் காணான் -மைலவின்
மடுத்தவா ெயல்லாம் பகடன்னா னுற்ற
விடுக்க ணிடர்ப்பா டுைடத்து.

12

மானக்கஞ்சாற நாயனார்.

பஞ்சவடிக் ெகன்றுசிவ பக்தர்க் குவப்பமண

வஞ்சுைதெமன் கூந்தல ந் தன்றீந்தார்-கஞ்சாற

ரீத்துவக்கு மின்ப மறியார்ெகா றாமுைடைம

ைவத்திழக்கும் வன்க ணவர்.

13

அ வாட்டாய நாயனார்.

ேபாயகமர் மாவடுவும் புண்ணியர்வா யிற்ெகாளேவ

தாயர்களத் தூறுவடுத் தான்ெகாண்டார்-வயாேரா
ீ
சாதலி னின்னாத தில்ைல யினிததூஉ
மீ த லிையயாக்கைட.

14

ஆனாய நாயனார்.

ஆனாயர் ேவயிைசயி லஞ்ெசழுத்ேத யஞ்ெசவிச்ெசந்
ேதனா யரனுக்கந் திக்களித்தார்-கானிற்

ெபாருள்கருவி காலம் விைனயிடேனா ைடந்து

மிருடீர ெவண்ணிச் ெசயல்.

15

சுந்தரமூர்த்தி நாயனார்.

ஆதியிலா ரூரர்க் கமுதாக்க ேவபரைவ

வதிெயல்லாம்
ீ
ெநல்லாய் விைளந்தேத-நீதியால்

இல்லெத னில்லவண் மாண்பானா லுள்ளெதன்
இல்லவண் மாணாக் கைட.

16

மூர்த்தி நாயனார்.

ேசர்த்திமுழங் ைகெயலும்புந் ேதயச்ெசஞ் சந்தனமா

மூர்த்தி மதுேரசர் முன்பைரத்தார்-பார்த்தீேரா
அன்பிலா ெரல்லாந் தமக்கு ய ரன்புைடயா
ெரன்பு மு யர் பிறர்க்கு. (௧௭)

முருக நாயனார்.

மட்டார்தார் கண்ணி வைகசிவபூ ைசக்ெகாருநாண்
முட்டாது ெசய்தார் முருகனார்-விட்டாேரா

17

9
வழ்நாள்
ீ
படாஅைம நன்றாற்றி னஃெதாருவன்
வாழ்நாள் வழியைடக்குங் கல்.

18

உருத்திர பசுபதி நாயனார்.

உருத்திரேம ெசால்லி யுதகத்துள் ேளநின்

றுருத்ர பசுபதியா ருற்றார்-திருத்தாள்

தவஞ்ெசய்வார் தங்கருமஞ் ெசய்வார்மற் றல்லா

ரவஞ்ெசய்வா ராைசயுட் பட்டு.

19

திருநாைளப் ேபாவார் நாயனார்.

மூவா யிரமைறேயார் ெமாய்ப்பத் திருநாைளப்

ேபாவார் சிதம்பரத்துட் ேபாயைடந்தார்-ஓவாப்
ெபருைமக்கு ேமைனச் சிறுைமக்குந் தத்தங்
கருமேம கட்டைளக கல்.

20

திருக்குறிப்புத் ெதாண்ட நாயனார்

ெதாண்டர் குறிப்பறிந்த ெதாண்டர் திருக்குறிப்புத்

ெதாண்டைரத்தங் கந்ைததந்து ேசாதியராட்-ெகாண்டார்

குறிப்பிற் குறிப்புணர் வாைர யுறுப்பினுள்
யாது ெகாடுத்துக் ெகாளல்.

21

சண்ேடசுர நயனார்.

அறஞ்ெசய்த தாைததா ளற்றிடத்தண் டீசர்

மறஞ்ெசய்ெகாைல புண்ணியமா வாழ்ந்தார்-திறந்ெத யி

னல்லைவ ெயல்லாஅந் தீயவாந் தீயவு

நல்லவாஞ் ெசல்வஞ் ெசயற்கு.

22

சுந்தரமூர்த்தி நாயனார்.

ஓராப் பரைவக் குமாபதிையத் தூதாக்கித்
தீராப் புலவிையயுந் தீர்த்தாேர-யாரூரர்

உப்பைமந் தற்றாற் புலவி யதுசிறிது
மிக்கற்றா ன ீள விடல்.

23

திருநாவுக்கரசு நாயனார்.

தைரேசர் சமண ீங்கிச் ைசவஞ்ேசர் நாவுக்
கரசர் வயிற்றுவலி யற்றார்-உைரேசர்ந்த

சார்புணர்ந்து சார்பு ெகடெவாழுகின் மற்றழித்துச்
சார்தரா சார்தரு ேநாய்.

24

நீற்றைறநஞ் சாைனகட ேனருற்றா ரப்பருக்கு

மாற்றமணர் பின்னிருந்து வாழ்ந்தாேரா-வாற்ற ய

ேநாெயல்லா ேநாய்ெசய்தார் ேமலவா ேநாய்ெசய்யார்

ேநாயின்ைம ேவண்டு பவர்.

மருண ீக்கி யார்தரும ேசனருமாய் நாவுக்
கரசரப்ப ராகியின்ப மானார்-அருளால்

25

10
இருண ீங்கி யின்பம் பயக்கு மருண ீங்கி
மாசறு காட்சி யவர்க்கு.

26

விண்களிப்பக் காணாவியன்கயிைல வாழ்ைவயப்பர்

கண்களிப்ப ைவயாற்றிற் கண்டுவந்தார்- எண்களிப்பக்

கண்ணுைடய ெரன்பவர் கற்ேறார் முகத்திரண்டு

புண்ணுைடயர் கல்லா தவர்.

27

மாமணிெபான் மாதெரதிர் வந்துறினும் பற்றற்றார்

தாமரன்பால் வந்தரசர் தாழ்த்தாேரா-வாெமனேவ

பற்றற்ற கண்ேண பிறப்பறுக்கு மற்று
நிைலயாைம காணப்படும்.

28

குலச்சிைற நாயனார்.

நலச்சிைறநீர் ேவணியார் நல்லடியார் யார்க்குங்

குலச்சிைறயார் தாம்பணிதல் குன்றா- லர்க்கிகழா
ெரல்லார்க்கு நன்றாம் பணித லவருள்ளுஞ்
ெசல்வர்க்ேக ெசல்வந் தைகத்து.

29

ெபருமிழைலக் குறும்ப நாயனார்.

நாவலர்ேகா மான்கயிைல நாைளப்ேபா ெமன்றுமுன்ேபாய்
ேமவிமிழ ைலக்குறும்பர் வற்றிருந்தார்-யாவருக்கு
ீ
மின்னா தினனில்லூர் வாழ்த லதனினு

மின்னா தினியார்ப் பி வு.

30

காைரக்காலம்ைமயார்.

என்புருவா லம்ைமெயள்ள வசர்நமக்
ீ
கம்ைமெயன்னு
மன்புருவாள் காைரக்கா லம்ைமகாண்-முன்ேப

யுருவுகண் ெடள்ளாைம ேவண்டு முருள்ெபருந்ேதர்க்

கச்சாணி யன்னா ருைடத்து.

31

அப்பூதியடிக ணாயனார்.

அரசிைனயப் பூதி யடிகளறி வாேரா

வுைரெசயுணர் வாலுறுநட் புற்றார்-மருவிப்

புணர்ச்சி பழகுதல் ேவண்டா வுணர்ச்சிதா
னட்பாங் கிழைம தரும்.

32

திருநீலநக்க நாயனார்.

நலங்ெகாடிரு நீலநக்கர் நாதர்ேம லில்லாள்

சிலம்பிவிழ வாய்மருந்து ெசய்தாள்-சலங்ெகாளுமு

ேனாய்நாடி ேநாய்முத னாடி யதுதணிக்கும்
வாய்நாடி வாய்ப்பச் ெசயல்.

நமிநந்தியடிக ணாயனார்.

நக்கமணர் ெவள்கநமி நந்தியா ரூரர்க்கு

மிக்கபுன லாேலவிளக் ெக த்தார்-தக்கமனத்

33

11
ெதண்ணிய ெவண்ணியாங் ெகய்துப ெவண்ணியார்

திண்ணிய ராகப் ெபறின்.

34

சுந்தர மூர்த்தி நாயனார்.

ஆறாறு கட்டாைர யாறைணயா வாறுெபரு
காறாறு காட்டநடந் தாரூரர்-ேபறானார்

ெவள்ளத் தைனய விடும்ைப யறிவுைடயா

னுள்ளத்தி னுள்ளக் ெகடும்.

35

திருஞானசம்பந்த மூர்த்தி நாயனார்.

வால வயதில் வளர்புகலிப் பிள்ைளயார்

ேபால விைசயம் பு ந்தவரார்-ஞாலமிைசத்
ேதான்றிற் புகெழாடு ேதான்றுக வஃதிலார்
ேதான்றலிற் ேறான்றாைம நன்று.

36

பண்ணார் பசுந்தமிழ்ச்சம் பந்தெரதிர் வந்தமண
ெரண்ணா யிரங்கழுவி ேலறினார்-ஒண்ணாது

வில்ேல ருழவர் பைகெகாளினுங் ெகாள்ளற்க

ெசால்ேல ருழவர் பைக.

37

முத்தமிழ்ஞா னத்தைலவர் முன்னம் பைகசாரப்

புத்தெனதிர் நின்றிடியிற் ெபான்றினா-னித்திறெமன்
கூற்றத்ைதக் ைகயால் விளித்தற்றா லாற்றுவார்க்

காற்றாதா

ன்னா ெசயல்.

38

ஏறியேவா டக்ேகா லிைசஞானச் ெசந்தமிழா

லாறுகடந் தார்ேதாணி யார்மகனார்-வறடங்கா
ீ

ெவள்ளத் தைனய மலர்நீட்ட மாந்தர்தம்

முள்ளத் தைனய துயர்வு.

39

கணவெனனக் காதலிையக் காழியர்ைகப் பற்றி
மணவைறயீ சன்கழலாய் வாழ்ந்தார்-குணேம

தைலப்பட்டார் தீரத் துறந்தார் மயங்கி

வைலப்பட்டார் மற்ைற யவர்.

40

ஏயர்ேகான் கலிக்காம நாயனார்.

ஈகைனயாள் வாராம்வந் ெதன்ைனயாள் வாெரன்று
காசினியில் மாண்டார் கலிக்காமர்-ேபகின்

மருந்ேதாமற் றூேனாம்பும் வாழ்க்ைக ெபருந்தைகைம
பீடழிய வந்த விடத்து.

41

திருமூல நாயனார்.

பரகாயஞ் ேசர்ந்தார் பசுக்களா லாய்ச்சி

மருவாமன் மாதவேம வாய்ந்தார்-திருமூல

ரூைழயு முப்பக்கங் காண்ப ருைலவின்றித்

தாழா துஞற்று பவர்.

42

12

தண்டியடிக ணாயனார்.

அந்தகெனன் ேறசு மமணரந்த ராெயாழியத்

தந்தெமாழி சாதித்தார் தண்டியார்-முந்தெமாழி
ெசால்லுதல் யார்க்கு ெமளிய வ யவாஞ்
ெசால்லிய வண்ணஞ் ெசயல்.

43

மூர்க்க நாயனார்.

உருளாய மும்ெபான் னுதவுதன்மூர்க் கர்க்ேக
ெபாருளாய மற்றவர்க்ேக ேபாக்கு-மருளா

மறத்தினூஉங் காக்கமு மில்ைல யதைன

மறத்தலி னூங்கில்ைல ேகடு.

44

ேசாமாசிமாற நாயனார்.

ேசாமாசி மாறனார் சுந்தரரால் யாகமினி
தாமா றரைன யைழப்பித்தார்-ஆமாம்

ேபாதுேநாக்கான் ேவந்தன் வ ைசயா ேநாக்கி
னதுேநாக்கி வாழ்வார் பலர்.

45

சுந்தரமூர்த்தி நாயனார்.

ெபாருட்டுைறயுன் பாட்ேடநற் பூைசெயன்றா ரூரர்க்

கருட்டுைறயா ரன்புெசய்வா ரானார்-மருட்ேடர்

ெசவிக்குண வில்லாத ேபாழ்து சிறிது

வயிற்றுக்கு மீ யப் படும்.

46

சாக்கிய நாயனார்.

அங்கசன்பூ ெவல்லா மடுகைணேய சாக்கியர்ைகச்

ெசங்கெலல்லாஞ் சங்கரர்க்குத் ேதமலேர-ெசங்ேகழ்க்

கைணெகாடிதி யாழ்ேகாடு ெசவ்விதாங் கன்ன

விைனபடு பாலாற் ெகாளல்.

47

சிறப்புலி நாயனார்.

எய்தமகிழ்ந் தின்ெசாலுைரத் தீசனடி யார்க்கிதேம

ெசய்தனேம ெசய்தார் சிறப்புலியார்-ெவய்துற்றார்

ேமாப்பக் குைழயு மனிச்ச முகந்தி ந்து
ேநாக்கக் குைழயும் விருந்து.

48

சிறுத்ெதாண்ட நாயனார்.

காய்க்கறிேவ ெறான்று ெதாடாக் கள்ள வயிரவர்க்ேகார்

ேசய்க்கறிெசய் திட்டார் சிறுத்ெதாண்டர்-வாய்க்கினிதா
யின்னா திரக்கப் படுத லிரந்தவ
்ன்முகங் காணு மளவு.

ேசரமான்ெபருமா ணாயனார்.

ெநறிவார் சைடயைரப்ேபா ன ீணிலத்தார் ெசய்ைக

யறிவார் கழறிற் றறிவார்-அறிவாரார்

49

13
எல்லார்க்கு ெமல்லா நிகழ்பைவ ெயஞ்ஞான்றும்

வல்லறிதல் ேவந்தன் ெறாழில்.

50

ேசரர்ேகா ன ீதித் திரவியங்கள் சுந்தரர்பாற்

ேசாரர் கவர்ந்ெதாளித்துஞ் ேசார்வுண்ேடா-பா

லழக்ெகாண்ட ெவல்லா மழப்ேபா மிழப்பினும்
பிற்பயக்கு நற்பா லைவ.

51

கணநாதய நாயனார்.

நாட்டிலடி யாைரெயல்லா நாதன் பணிவிைடேய

காட்டிவாழ் வித்தார் கணநாதர்-ேவட்டிவர்தாஞ்

ெசய்யாமற் ெசய்த வுதவிக்கு ைவயகமும்

வானகமும் மாற்ற ல து.

52

கூற்றுவ நாயனார்.

ஆற்ற தா மீ ச னடிமுடியா கப்புைனந்து

ேபாற்றி மனக்கவைல ேபாக்கினார்-கூற்றர்

தனக்குவைம யில்லாதான் றாள்ேசர்ந்தார்க் கல்லான்
மனக்கவைல மாற்றல து.

53

சுந்தரமூர்த்தி நாயனார்.

ஆரூர ரீசைனத்தூ தாக்கியநாட் கூன்குருடு

தாேராடு தாம்பூலந் தாங்கவிைன-தீர்வார்

நிைறெமாழி மாந்தர் ெபருைம நிலத்து

மைறெமாழி காட்டி விடும்.

54

ெபாய்யடிைமயில்லாத புலவர்.

மதுைரயிேல ேழழ்புலவர் வல்லசிவன் பாத

மதுெபாருளா கக்கவிெசய் தாேர-புதுைமேயா

கற்றதனா லாய பயெனன்ெகால் வாலறிவ

னற்றா ெடாழாஅ ெரனின்.

55

புகழ்ச்ேசாழ நாயனார்.

தங்களத்தில் வழ்ந்த
ீ
சைடத்தைலகண் டஞ்சியஞ்சிப்

ெபாங்கழற்குள் வழ்ந்தார்
ீ
புகழ்ச்ேசாழர்-எங்குமறாத்

தீயைவ தீய பயத்தலாற் றீயைவ
தீயினு மஞ்சப் படும்.

56

நரசிங்கமுைனயைரய நாயனார்.

மூ

நரசிங்க முைனயைரயர் மாதவருட்

சீ யதூர்த் தர்க்கிரட்டி ெசய்தாராம்-பூ தா

னற்ற மைறக்கும் ெபருைம சிறுைமதான்

குற்றேம கூறி விடும்.

57

14
அதிபத்த நாயனார்.

ேமனாட்ெசல் வங்ெகடினு மீ ன்வைலவ ீ சிக்ேகாெராண்
மீ னாளும் விட்டா ரதிபத்த-ரானா

திடனில் பருவத்து ெமாப்புரவிற் ெகால்கார்

கடனறி காட்சி யவர்.

58

கலிக்கம்ப நாயனார்.

ெமய்யடியார் தாளில்லாள் ெவள்கக் கழுவிவாள்

ைகயடியங் கீ ர்ந்தார் கலிக்கம்பர்-ெபாய்யடிக்ெகாண்
மல்லாைள யஞ்சுவா னஞ்சுமற் ெறஞ்ஞான்று

நல்லார்க்கு நல்ல ெசயல்.

59

கலிய நாயனார்.

எள்ளா விளக்கரன்பா ேலற்றேவ வாள்கலியர்

ெகாள்ளாேர ேலதுங் ெகாடாருலகி-லுள்ளார்ெகா
னல்லார்கட் பட்ட வறுைமயி னின்னாேத

கல்லார்கட் பட்ட திரு.

60

சத்திநாயனார்.

அண்ணலடி யாைரயிகழ்ந்து தார்நரகி லாழாேத

தண்ணளியா னாத்தறித்தார் சத்தியா-ெரண்ணமுற
யாகாவா ராயினு நாகாக்க காவாக்காற்

ேசாகாப்பர் ெசால்லிழுக்குப் பட்டு.

61

ஐயடிகள் காடவர்ேகா னாயனார்.

நாடலரு நற்பதிக ணண்ணிநல் ெவண்பாவாய்ந்

தாடலர னுக்களித்தா ைரயடிகள்-காடவர்ேகான்

றாமின் புறுவ துலகின் புறக்கண்டு

காமுறுவர் கற்றறிந்தார்.

62

சுந்தரமூர்த்தி நாயனார்.

நீரூர் முதைலயது முன்னுண்ட பிள்ைளையப்பின்

னாரூரர் பாவா லைழப்பித்தார்-பாரூர்

பிறப்ெபாக்கு ெமல்லா வுயிர்க்குஞ் சிறப்ெபாவ்வா

ெசய்ெதாழில் ேவற்றுைம யான்.

63

கணம்புல்ல நாயனார்.

கணம்புல்லர் ெநய்வாங்கக் காணார் கணம்பு

லிணங்குதைல ெநய்விளக்ெகான் றிட்டார்-வணங்கரன்பாற்

றுன்ப முறவ னுஞ் ெசய்க துணிவாற்றி

யின்பம் பயக்கும் விைன.

கா

நாயனார்

பா ன்மூ ேவந்தர் ப சிலுத வப்பாடிக்

கா யா ராலயங்கள் கட்டினார்-ஓ டேமா

64
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யாதானு நாடாமா லூராமா ெலன்ெனாருவன்
சாந்துைணயுங் கல்லாத வாறு.

65

ெநடுமாற நாயனார்.

பழுதறுசம் பந்தெரதிர் பாழமணர் தாழ

லழுவறெநல் ேவலி ெவன்ற மாறன்-கழுவிட்டா

னந்தணர் நூற்கு மறத்திற்கு மாதியாய்
நின்றது மன்னவன் ேகால்.

66

வாயிலார் நாயனார்.

ஆயறிவு தீப மகமலரன் ேபயமுதங்

ேகாயிலிைறக் ேகார்மனமாய்க் ெகாண்டுவந்தார்-வாயிலா

ேரார்த்துள்ள முள்ள துண

ெனாருதைலயாப்

ேபர்த்துள்ள ேவண்டா பிறப்பு.

67

முைனயடுவார் நாயனார்.

விைனயடுவார் வந்தடுக்க ெவன்றுெகாண்ட கூலி
தைனயடுவார் ைசவர் தமக்ேக-முைனயடுவார்
தாளாற்றித் தந்த ெபாருெளல்லாந் தக்கார்க்கு

ேவளாண்ைம ெசய்தற் ெபாருட்டு.

68

சுந்தரமூர்த்தி நாயனார்.

ெதன்புகலூ ரீசைனயுஞ் ெசன்றுபணிந் தாரூரர்

ெபான்புகலாப் ெபற்றார் புகழ்ெபற்றா- ன்புற்றார்

ஒண்ெபாருள் காழ்ப்ப வியற்றியார்க் ெகண்ெபாரு
ேளைன யிரண்டு ெமாருங்கு.

69

கழற்சிங்க நாயனார்

ெதாழச்சங் கரன்சூடாத் தூய்மலர்ேமாந் தாள்ைக

விழச்ெசன் ற ந்து விடுத்தார்-கழற்சிங்கர்

ஓர்ந்துகண் ேணாடா திைறபு ந் தியார்மாட்டுந்

ேதர்ந்துெசய் வஃேத முைற.

70

இடங்கழி நாயனார்.

நடங்கழியா ரன்பர்க்ேக நற்ெபாருள்க ெளல்லா
மிடங்கழியா ரன்பிெனடுத் தீந்தார்-முடங்கா

அருெளன்னு மன்பீன் குழவி ெபாருெளன்னுஞ்

ெசல்வச் ெசவிலியா லுண்டு.

71

ெசருத்துைண நாயனார்.

கருத்தனணி பூைவக் கழற்சிங்கன் ேறவி

யிருத்தியின் ேமாந் தாள் மூக் க ந்தார்-ெசருத்துைணயார்

வாளாெடன் வன்கண்ண ரல்லார்க்கு நூெலாெட
னுண்ணைவ யஞ்சு பவர்க்கு.

72
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புகழ்த்துைண நாயனார்.

வற்கடம்வந் தூண்ேபாய்ெமய் வாடிப் புகழ்ந்துைணைக

நற்கலசம் வழவர
ீ
னார்ெகாடுத்தார்-ெபாற்காசு
ெதய்வத்தா னாகா ெதனினு முயற்சிதன்
ெமய்வருந்தக் கூலிதரும்.

73

ேகாட்புலி நாயனார்.

ெபாலிகிைளெகான் றார்ேகாட் புலியார் விைர

கலிகடந்த குற்றங் கடிந்தா-ருலகிற்

குடிபுறங் காத்ேதாம்பிக் குற்றங் கடிதல்

வடுவன்று ேவந்தன் ெறாழில்.

74

சுந்தரமூர்த்தி நாயனார்.

மாவணங்ைகக் ெகாண்டிடுமுன் வந்தரனார் சுந்தரர்க்ேகா

ராவணங்ைகக் ெகாண்டுமறித் தாட்ெகாண்டார்-ேநாவ
அழச்ெசால்லி யல்ல திடித்து வழக்கறிய

வல்லார்நட் பாய்ந்து ெகாளல்.

75

பத்தராய்ப் பணிவார்கள்.

வாய்ப்பவர ைனத்ெதாழுது வாய்குழறிக் கண்ணருவி

ேதாய்ப்பநடுங் கிப்புளகித் ேதார்பத்த-ராய்ப்பணிவார்

அன்பின் வழிய துயிர்நிைல யஃதிலார்க்
ெகன்புேதால் ேபார்த்த வுடம்பு.

76

பரமைனேய பாடுவார்.

பரமைனேய பாடுவார் பாடும் புகழா
லிருவிைனயுஞ் ேசரா

இருள்ேச

வேர-மருளாம்

ருவிைனயுஞ் ேசரா விைறவன்

ெபாருள்ேசர் புகழ்பு ந்தார் மாட்டு.

77

சித்தத்ைதச் சிவன்பாேல ைவத்தார்.

அத்தனடி யல்லா லறம்ெபாருளின் பங்களிேல

சித்தமைல யார்சித்தத் ைதச்சிவன்பால்-ைவத்தார்தாம்
பற்றுக பற்றற்றான் பற்றிைன யப்பற்ைறப்
பற்றுக பற்று விடற்கு.

78

திருவாரூர்ப் பிறந்தார்.

மன்னுதிரு வாரூர் மதிள்வட்டத் துப்பிறந்தா

ருன்னு சிவகணத்தி னுற்றுயர்ந்தா- ன்ேன

நிலத்திற் கிடந்தைம கால்காட்டுங் காட்டுங்

குலத்திற் பிறந்தார்வாய்ச் ெசால்.

முப்ேபாதுந் திருேமனி தீண்டுவார்.

கருேமனி யன்பாற் கழீஇமும் ேபாதுந்

திருேமனி தீண்டுவார் சீர்வாழ்-ெவாருவா

79
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ெபாறிவாயி ைலந்தவித்தான் ெபாய்தீ ெராழுக்க

ெநறிநின்றார் நீடுவாழ் வார்.

80

முழுநீறு பூசியமுனிவர்.

அழுதீ சைனநிைனந்ேத யஞ்சுபதஞ் ெசால்லி

முழுநீ றணிவார்தா முட்டார்-பழுதுறினும்

ஒல்லும் வைகயா னறவிைன ேயாவாேத

ெசல்லும்வா ெயல்லாஞ் ெசயல்.

81

அப்பாலுமடிச்சாந்தார்.

பாடுமுைனப் பாடியர்ேகான் பாடலின்ெமய்ப் பாடகங்ெகாண்

டாடுவரப் பாலு மடிச்சார்ந்தார்-நீடரன்பாற்

கற்றீண்டு ெமய்ப்ெபாருள் கண்டார் தைலப்படுவர்
மற்றீண்டு வாரா ெநறி.

82

சுந்தரமூர்த்தி நாயனார்.

பித்தெரன ைவதாற் பிைழெபாறுத்தன் மாத்திரேமா

வத்தரா ரூரர்க் கருள்பு ந்தார்-நித்தம்

அழிவந்த ெசய்யினு மன்பறா ரன்பின்

வழிவந்த ேகண்ைமயவர்.

83

பூசலார் நாயனார்.

வானமுதற் றூவி வைரமனத்ேத கட்டியரன்
றானமாப் பூசலார் தாபித்தார்-ஞான

மலர்மிைச ேயகினான் மாணடி ேசர்ந்தார்

நிலமிைச நீடுவாழ் வார்.

84

மங்ைகயர்க் கரசியார்.

ஞானசம் பந்தரங்ேக நண்ணியபி ெனண்ணிலா

தானிவிைளத் தாேள யமணர்க்கு-மானியார்
ெகாக்ெகாக்க கூம்பும் பருவத்து மற்றதன்
குத்ெதாக சீர்த்த விடத்து.

85

ேநசநாயனார்.

ஈசருைட ெமய்யடியார்க் ேகேதனுஞ் ெசய்வெனன்று
ேநசருைட ேகாவணங்கீ ெணய்தளித்தா-ராைசபு ந்

தன்றறிவா ெமன்னா தறஞ்ெசய்க மற்றது

ெபான்றுங்காற் ெபான்றாத் துைண.

86

ேகாச்ெசங்கட் ேசாழ நாயனார்.

முந்திகலாற் ெசங்கணான் மூண்டாைனக் காவினும்பின்

றந்திபுகா வாயில் சைமத்தாேன-ெயந்ைதக்

குடம்பா டிலாதவர் வாழ்க்ைக குடங்கருட்
பாம்ேபா டுடனுைறந் தற்று.
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இதுவுமது.

சிலம்பியாய் நூற்ேகாயில் ெசய்தெசங்க ணான்பின்
றலங்கெடாறுங் ேகாயில் சைமத்தார்-நலங்கூர்

தவஞ்ெசய்வார் தங்கருமஞ் ெசய்வார்மற் றல்லா

ரவஞ்ெசய்வா ராைசயுட் பட்டு.

88

திருநீலகன்ட யாழ்ப்பாண நாயனார்.

கானத் திருநீல கண்டயாழ்ப் பாணைரப்ேபான்

ஞானத் தைலவர்க்கு நட்பினரார்-மானத்து

ேமற்பிறந்தா ராயினுங் கல்லாதார் கீ ழ்ப்பிறந்துங்

கற்றா ரைனத்திலர் பாடு.

89

சைடய நாயனார்.

ஆம்பற்றினாற்சைடய ராலால சுந்தரைரத்
தாம்ெபற்ற ேபேற தவப்ேபேர-ேயாம்பிப்

ேபறுமவற்றுள் யாமவறிவ தில்ைல யறிவறிந்த
மக்கட்ேப றல்ல பிற.

90

இைசஞானியார்.

உற்றவிைச ஞானிதா ேனாங்குபுகழ்ச்சுந்தரைரப்
ெபற்றதினு மன்புமிகப் ெபற்றாேள-முற்றறிவா

லீ ன்ற ெபாழுதிற் ெப துவக்கும்ந் தன்மகைனச்
சான்ேறா ெனனக் ேகட்ட தாய்.

91

சுந்தரமுர்த்தி நாயனார்.

கனிந்திைதயங் கண்டார் அமலினியுங் காவி

லனிந்திைதயுஞ் சுந்தரர்கண் டாங்ேக-புைனந்துைரத்ெதன்

கண்ெணாடு கண்ணிைண ேநாக்ெகாக்கின் வாய்ச்ெசாற்க

ெளன்ன பயனுமில.

92

இதுவுமது.

சுந்தரைரக் கண்டலர்ெகாய் ேதாைகயர்ெசன் றாெராருநா

ெளந்ைதகயி ைலக்கிைரயா லின்றளவும்-வந்தேத

கண்டது மன்னு ெமாருநாளலர்மன்னுந்
திங்கைளப் பாம்புெகாண் டற்று.

93

இதுவுமது.

அங்கருளா லாரூர ராைசயற ேவபரைவ

சங்கிலியார் மாேனாய் தவிர்ப்பித்தா-ெனங்ேகான்
பிணிக்கு மருந்து பிறம னணியிைழ
தன்ேனாய்க்குத் தாேன மருந்து.

இதுவுமது.

சீரூர் கயிைலயினுஞ் ெசல்லுநாள் வில்லவைன
யாரூரர் சிந்தித் தைழத்திட்டா-ேராரார்
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முகநக நட்பது நட்பன்று ெநஞ்சத்
தகநக நட்பது நட்பு.

95

தள்ளாது ேசரெராடு தாங்கயிைலக் காரூரர்

ெவள்ளாைன ேமற்ெசன்றார் விண்ணாறா-யுள்ளமிைச
ேவண்டிய ேவண்டியாங் ெகய்தலாற் ெசய்தவ
மீ ண்டு முயலப்படும்.

96

இதுவுமது

நாவலர்ெவள் ளாைன நாடாத்தவுப மன்னியர்ேபா
லாவலுடன் ெசன்றுபணிந் தார்கேளா-ேதவர்

பணியுமா ெமன்றும் ெபருைம சிறுைம
யணியுமாந் தன்ைன வியந்து.

97

இதுவுமது.

பாலாழி யுண்ட பழமுனிெசான் னான்முனிவ்ர்க்

காலால சுந்தரன்ெசா லங்கினிதாய் -ேமலாம்
பணிவுைடய னின்ெசால னாத ெலாருவற்
கணியல்ல மற்றுப் பிற.

98

இதுவுமது.

தம்முைடய ேதாழர்வரத் தம்முைடய ேதாழைரயும்

வம்மிெனன வண்கயிைல வாழ்வித்தா-ெரம்மிைறவர்
நட்பிற்கு வற்றிருக்ைக
ீ
யாெதனிற் ெகாட்பின்றி
ெயால்லும்வா யூன்று நிைல.

99

இதுவுமது .

ெசால்ைவத்த ேசரனுலாச் ெசால்லக் கயிைலயரன்

ெசல்வத் திருச்ெசவியிற் ேசர்ந்தேத-மல்ைவத்த

ெசல்வத்துட் ெசல்வஞ் ெசவிச்ெசல்வ மச்ெசல்வஞ்

ெசல்வத்து ெளல்லாந் தைல.

திருத்ெதாண்டர் மாைல முற்றிற்று.
---------

இந்நூலியற்றிேயார் ெபயரும் மகிைமயும் பயனும்.
பன்னு கைலக்குமர பாரதியா மாமுனிவன்

ெசான்னதமிழ் மாைல துதிப்பதற்கு-மின்னுதைல

யாயிரநா வாயிரத்ேதா னன்றி ெயவர்ெகாேலா

மாயிருஞா லத்தின் மகிழ்ந்து.

அடியார் மகிைம யநுதினமு ெமண்ணி

யடியார் பணியிங்ேக யாற்றி-யடியார்பாற்

ேகட்டுநூல் சிந்திக்கிற் ேகடிலா ெமய்யுணர்வால்

வட்டுெநறி
ீ
கூடும் விைரந்து.
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இ.ெபா. ெவளிப்பைட.

ஆகப்பாயிரமுள்பட கவிகள்
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சிவகுருநாதன் றிருவடி வாழ்க.
திருத்ெதாண்டர்பாதேமகதி.
----------------------

