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எழுத்துச்சுவடி நிறைவு விழாவில் வெளியிட்டின் 

முன்னுரை 

(1048) 

பின்னுரைமீன் முன்னுரை. 

பேரியபுராண உரை எழுத்து நிறைவு, 

அன்பர்களே | அடியேன் திருவருட்டுணை கொண்டு பெரியபுராண 

உரை எழுதத் தொடங்கி இப்போது 14 ஆண்டுசளாயின. எழுகெதோ 

டமையாது கோவைத் தமிழ்ச்சங்கச் சார்பில் அவ்வப்போது ௮/ட்டு 

வெளியிட்டும் வந்தேன், முதற் சஞ்சிகை 6-0-1935 சேதி சேக்கிழார் 

திருகாளன்று சிதம்பரத்தில் பல பெரியார்கள் முன்னிலையில் வெளிபிடப் 

பெற்றது. முதழ் பகுதியாகக் இருமலை இல்லைவாழந்கணா் ரு்சஙகள் 

15-9-37 தேதி நிறைவேறின. அப்போறு முகவுரைக்கு முன்னுரை என 

ஒன்று எழுதினேன். அதனுள் இவ்வுரை எழுத கோ$த வரலாறுகளை 

எழுத நேோரந்தது, ]] பகுதியாக இலைமலிர்த-மும்மையாலுலகாண்ட சருக் 

கங்கள் 28-12-1940 தேடிபிலும, 11] முதற்பாகம் 80-11-4) தேதியிலும், 

இரண்டாம் பாகம் 98-9-40 தேதியிலும் வெளிப்போந்தன. ௮வைகட்டும் 

அவ்வப்போது முன்னுரைகள் எழுதி அவ்வவை போர் வரலாறுகளினளயு 

வரை அ௮வ்வவற்றுள் எழுத கேரந்தது, LV பகுதி இன்னும் 3 இய்களில் 

நிறைவாகுமென்று நம்புகிறேன். அதற்கும, பின் வரும் 4-7] பகுடு 

களுக்கும் திருவருள் கூட்டிவைக்குமாறு அவ்வப்போது முசவுரைகள் எழுக 

நேரும், ஆனால் இப்போது எழுதும் முடி.ப்புரையின் முன்னுரை என்ற இறு 

Gap; இஃது Feu பிர இிகளுக்குச் சம்பந்தப்ப।ட்டதன்.று, பூரரணவுரை 

எழுத்துத் திருப்பணி கிறைவாகின்ற கில்யில் எழுதப்படுவதாகும். ஆயினும் 
௮ச்௬ உருவத்தில் ஆறாவது பகுதி நிறைவாகும்போறுசான் முடிப்பு 

பின்னுரை எழுதலாகும். அதன் முன் அழுபற்றி எழுதலாயினமையில் 

இதனைப் பின்னுரையின் முன்னுரை என்று மேற்குறியிட்டேன், எனது 

பணிகள் யாவும் எனது குறைபாடுகளைப் பின்பற்றியே தடுமாற்ற முடையன 

வாதல் இயல்புதானே? 

8 எண்ணிலுட லொழியவுய ரெழிற்றில்லை யம்பலத்தே, புண்ணியான் 

றினிலாடும் போதுசெயா நடங்காண, நண்ணாமுட லிதுவன்றோ BLDG! _ 

லாய் நயந்தவுடல் '' என்றபடி. முன்னுரைகளும் பினனுரைகரம எத தேதி 
களிலோ எழுதச் சமயம் நேரந்தனவரயிலும், இவ்வுரை எழுதும் பேறுபெற்ற 

தீனுல், அடியேனது எழுபதாண்டு நீண்ட வாழ்க்கையில் மிகச் இறந்த 

நாளென வொன்திருக்குமாகில் ௮ஃது இச்சாளே என்பேன்) பெரிய



புராணத்தின் பெருமை எங்கே 2 அடியேனது சிறுமை எங்கே? மலை 

யுசிசியும் கடலாழமும் ஒவ்வினும் ஒவ்வாதே | இப்பெரும் பணியை 
எண்ணாது துணிந்த எனது பேதைமையினையும் பொறுத்தருளி ௮டி.யேனது 

சிறு தகுதிக்கேற்றவா.று இப்பெரும் பணிபினைச் சிறியேனையும் ஒரு கருவி 

யாக் கொண்டு நிறைவேற்றியருளிய ஸ்ரீ ஈடராசப் பெருமானது பெருவ் 

கருணையினை என்னென்று போற்றிளைப்பேன் ?- 1 இத்தனையு மெம்பரமோ 

வைய வையோ வெம்பெருமான் நிருக்கருணை யிருர்த வாறே”, அடியேன் 

பொருட்டுத் தமது அற்புதமாகிய ஈிற்சபையினின்றும் போந்து தேவியுச் 

தாமுமாக இந்த ராசசபையிற் கொலுவமாந்து எளிய எனத எழுத்துத் இருப் 

பணிபினையும் என்றுகொண் டருளியது எம்பெருமானது கருணையின் 
பெருக்கேயன்றோ? இப்பணிபின் இடையே எத்தனை விகாதங்கள்! ஒன்றன்று. 

பலவே , உயிருக்காபத்தான பிணிசளுக்கும் அளவில்லை. தொடக்கத்தில் 

1950-ம் ஆண்டு திருநீலகண்ட நாயனார் புராணம் அரசிலிருக்கும் போது 

அடியேனது மூக்கினுள் ஒரு பரு வந்து முகம் விய விகார ப்பட்டு நினைவும் 

மாறும் நிலை) அன்று அந்த ஒரு புராணமாவது மிறைவாயிற் றென்றிருச் 

கட்டுமே என்ற ஏக்கத்தால் மருத்துவராணைபபினையும் மீறிப் படுக்கையினின் 

றும் எழுந்து என்விட்டாரும் அறியாத சிலையில் புரூப் இிருத்தினேன், 

௮ன்று அவரறியாதே ஒரு மாண சாசனமும் எழுதினேன், இறைவாருளால் 
அ௮ந்கோயினின்றும் தப்பினேன். அதன்பின் அவ்வாறு உயிர்க்காபத்தான 

பிணி நிலைகளும் பல. ஆனால் எந்காளும் ளிடாது தமது பூசையினை மட்டும் 

வழுவாமல் எளியேனபாற் கொண்டருளியது இறுவரை இறைவனருள். 
இவபூசையில் வேண்டியவற்றை விண்ணப்பிக்கும் இடமொன்றுண்டு. தன 

மும் அடியேனதுபிரார்த்தனைகள் மூன்று, அவற்றுள் ஒன்று இப்புராணமுற் 

௮ம் உரை எழுத்திலாவது கிறைவேற்றுளிஃக வேண்டு பென்பதாகும்) அதனை 

நாணாளும் கேட்டுவசத தடியேனற ஆன்மார்ரத நாயகராகிப பாட்டிப்பெரு 

மான் பன்னா எழைத்தால், இவனெனைப் பன்னு எழைப்பொழி யானென் 

றெதிர்ப்படுமே'' என்றபடி. இன்று அதனை முந்.றுப் பெறவும் அன்பர்கள் ஆசி 

புரியவும் அருள் புரிந்தனர். எனது தந்தைபார் மிகு$ச பணம் செலலிட்டு 

எனக்கு அட்டவர்க்கம முதலானவை கணக்கிட்டரீண்டதொரு சாதகக் 

குறிப்பு எழுதி வைத்துள்ளா, அதன் கடைசியில் இவ்வாறு எழுதப்பட் 

டுள்ளது :--4இதன்மேல் புதன் நிரையில் சுக்கிரன் புத்தி ஹா3 மீ10க.7 

சர்வதாரி பங்குனிம' ௪௨ வரைக்கும் ஈடர்துவரும பலன் குணதோட 

மி௫ிரம், விசேஷம் செனமாதி வபறு ஹீடா௦ மர தீனம் ௨௧) இதன்மேல் 

பெரியோர்கள் சாவகாசத்தில் ஆலோசித்து எழுத வேண்டியது, சுபமஸ்து, 

இர்க்காயுஷ்மஸ்து '' என்று முடித்திருக்கிறத. ஆனால் அக்காலத்தின் 

பலனும் அவ்வரறுதானிருந்தது. அர்தச் சாதகக் குறிப்பின்படி உண்மை 

நிகழ்ந்திருப்பின் இவ்வுரை எழுத்து நிறைவும் கண இயலாமற் போயிருக் 

கும். வேறு ஒரு சோதிடர் சில ஆண்டுகளின் முன்னர் அடியேன் சாத 

கத்தைப் பார்த்து வயது 06 ஆண்டு நிச்சயித்தார், மற்ரொருவர் கைரேகை



பார்த்து 4 உமக்கு வயது 43 தான் ) அதற்கு மேல் உள்ளதெல்லாம் மறு 

செனமங்கள் ) ஒரு பிறப்பிலே மறு சென்மங்கள் பல எடுக்கலா மென் 

பதற்கு விதிபுள்ளது , நீர் 2-9 முறை இயமனை ஏமாத்றியிருக்கிதீர் ) 244 

மறுசென்மவ்மள் எடுத்திருக்கிறீர், புராண உரை முடியும் வரை உமது 

ஆயுள் நீடிக்கும் ? என்னு தைரியங் கூறினார். எது எவ்வாருயினும் பெரி.ப 

புரரண உரை எழுத்து நிறைவுகாணுமபடி அடிபேலு/சூ. அறிவும ஆற்றலும 

ஆருளும் இறைவர் அருள் செய்தார் என்பது உண்மை,  இவ்வழிபாட்டுக் 

குதவியருளிய தில்லைவாழக்தணர்களுக்கு!, மற்றும அடியார்கள் எல்லாருக 

கும அடி.யேன து வணக்கம உரித்தாகுக, 

இனி, இதன் அச்சின் நிலை வேறு) இப்போறு 26800 பாட்டுக்கள் வரை 

௮7சேறியுள்ளன. இனிபா 1780 பாடு/கள் உரை ௮/சே.௰ உள்ளன. 

அவை 20 சஞ்சிகைள் வரை ஆகும். அர்சுவேலைக்கு உள்ள முட்டுப் 

பாடுகள் பல ) காகிகமின்மை பெருக்சொல்லை ) அ௮ச்சுச்கும பிற சாதனய் 

களுக்குமாக உள்ள ரிடயின்மை முதலிப ரங்க _நகளுா உண்டு, முன் 

இரத அளவுக்கு 4 மட்கு கொகை இப்பொழு சிலவரப்படி. வேண்டி. 

பிருக்கின ற de Hig Buss pi எழுகரும்புணரிபு ன என ர கா மையினை QF 

வாறு நிறைவேறறிபுள்ளேன், இறுவரை அர்சுவேலைகறில் உதவியும், 

ares வாங ஈ தலியும, புரூப்கள் திம பம, மற்றும பற்பல உதளிசெய் 

Glo உதளி.ப பெழுமக்மள் ஏல்லாருசூம அடியேன் படப்பாடுடைய 

நன்றி செலுத்துேன். இவ்வுரை எ.ரத்துப்பட, சைவவுலசத்துக் சூரித் 

தாகும, இனி இப் புராண உரை ௮7 ஈவேல் நிறைவேறி சைவத்தமிழ் 
உலகஒற் பரவிப் பபன்படும நிலை ரைவரலகசதை/ சார்ச்தறு, 

இறைவரமுள் சிறக்க, மேக்கர் சேவடி வாழற, 

அடியேன் 

(... 6 சுப்பிரமணிய மதலியார் 

இராசசபை - சிதம்பரம . 

ஆனித் திருவிழா 12—T—18 

சாவமாரி ஆனி 89௨ இகட்சிழமை |
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சிவமயம் 

திருச்சிற் றம்பலம் 

ஏழாம்பகுதியின் முன்னுரையும் 

புராணத்தின் பின்னுரையும் 
(1954) 

ஆரும் பகுதி 1-8- 1958-6 தேதி, வெளியாயிற்று, அதன்பின் 14 
ஆண்டுகளின்பின் (0-8-94) இவ்வேழாம் பகுதி வெளிவரத் திருவருள் 

கூட்டியுள்ளது. இதனுடன் புராண உரை முழுதும் நிறைவேறுகின்றது. 

இதற்கு முன 6 பகுநிகளுக்கும், புராண எழுத்து நிறைவுவிழா 
வெளிமீடாகய சிறு நூலுக்குமாக ஏழுமுறை முன்னுரைகள் எழுதநோக் 

தீது. ஆனால் அப்போதெல்லாம் ॥னர/கவலைபுடன்சான் எழுநினேன். 

புராண உரை முற்றும் நிறைவெய்தவேண்டுமே | அதனைக் காண இறைவன் 

எனக்கு ஆயுளும் ஆற்றலும் அறிவும் ஈந்தருளுவாரா 2 என்கின்ற ஐயம் 

தான் ௮க்கவலைக்குக் காரணம், காலஞ்சென்ற தமிழ்ப்பெரியார், டா... 0-0 

போப் ஐயர் என்னும் ஆங்கிலேயர் தமது 76-வது வயதில் திருவாசகத்தை 

ஆங்லெத்தில் மொழிபெயர்க்கத் தொடங்கினா, அப்போது அந்தப் பெரிய 

வேலையை நிறைவேற்றும் வரைக்கும் தமக்கு ஆயுள் இருக்குமோ என்று 

தம்மினும் மூத்த வயதுசென்ற ஒரு ஈண்பரிடம் பே௫ிக்கொண்டிருர்த 

போது, ஒரு நல்ல பெரிய காரியத்சைத் தொடங்கினால் ௮௮ முடியும்வரை 

அவருர்குக் கடவுள் ஆயுள் கொடுப்பார் ” என்று அவர் கூறினாராம். ௮ம் 

மொழிபெயர்ப்புத் தமது 60-வது வயதில் நிறைவேறியபோறு அது தமக்கசூ 

நினைவுக்கு வந்தது என்று [$01, போப் அவர்கள் திருவாசக மொழிபெயாப் 

பின் முகவுரையில் எழுதியிருச்கிறா. அதுபோலவே எனக்கும் ஐயம் 

வந்தது. அதன் காரணமாகவேதான் புராணவிரிவுரை சில பெரும் பகுதிகள் 

நிறைவேறியவுடன் அவ்வப்போது நிறைவு விழாக்களும் கொண்டாடப்பட் 

டன, திருராவுக்கரசு நாயனார் புராண நிறைவின்போது தருமபுரம் ஆசனம் 

அப்போதிருந்த ஸ்ரீலஸ்ரீ சண்முகதேரிகபரமாசாரிய மகாசர்நிதானங்களின் 
10-ம் ஆண்டு ஆட்சி நிறைவு விழாவில் 0-9-49 தேதி ௮ம்மகாசசிதானங்க 

ளின் திருமுன் ௮வ்வுரைப் பகுதிக்கும் அரங்கேற்றம் கொண்டாடப்பட்ட ௮, 

௮ச்கரயனார் புராணவுரை அவர்களது அருளாணை உதவியினால் வெளிவந்ததும் 
அன்பர்களுக்கு நினைவிருக்கலாம், அதுபோலவே மற்றொரு பெரும் பகுதி 

யாய திருஞானசம்பர்த நாயனார் புராண உரை நிறைவின்போதும் இரால் 

அர்ப்பெருமணம் எனலும் ஆச்சாள்புரத்தில் ௮வ்வா னம் இப்போது எழுச் 
தருளியிருக்கும் ஸ்ரீலஸ்ரீ சுப்பிரமணிய தேக பரமாசாரிய மகாசர்கிதானங் 

களின் ௮ருளாணைகொண்டு 1-0-60 தேதி திருஞானசம்பந்த சாயனாரது திர 

சாளில் அரங்கேற்றுவிழாக் கொண்டாடப்பட்டது, ஆனால் ௮தற்குமுன்பே
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பூராணஉரை கையெழுத்துப்பணி நிறைவேறிவிட்டமையால் அதற்காக 

18-1-48-ல் ஆனியுத்திரப் பெருவிழாவின்போது சிதம்பரத்தில் ஒருவிழாச் 
கொண்டாடப்பட்டது. இவையெல்லாம் பின்னே முற்றும் நிலை எவ்வாறிருப் 

பினும் அவ்வப்போது அந்தந்த அளவில் இப்பேருரைப்பணி கிறைவாயினமை 

பற்றி அறிவித்து ௮டியேன துமனம் ௮மைதி ௮டைதற்பொருட்டும், ௮ன்பர் 

களும் மன ஆவல் ௮மைதி கொள்ளும் பொருட்டுமே செய்யப்பட்டன. ௮டி. 

யேன் இப்பெரும் பணியை எனது 68-ம் வயதில் 1935-ம் ஆண்டில்தான் 

தொடங்கினேன். எல்லா ஈகற்கரரியங்களுக்குப்போலவே இதற்கும் பற்பல 

இடையூறுகள் ஏற்பட்டன, எனது உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் பல பிணி 

களுக்கும் உள்ளாயினேன். தொடக்கத்திலேயே எனது மூக்கினுள் ஒரு பரு 
வந்து மிக வருந்தினேன் : நினைவு மாறும் நிலைபும் வது. உலக யுத்தங்கள் 

இரண்டுநிகழ்க்தன. அதனால் காகிதமும் பொருளும் இடைக்காத நிலையில் பல 

காலம் ௮ச்சுவேலை முற்றிலும் நின்றுவிடவும் Goria. இன்னும் பணமின் 
மை, காடிதமின்மை முதலிய பல தொல்லைகளும் வந்தன, ஆனால் sare 

குவமை யில்லாதான் முள்சோந்தரர்க் கல்லான், மனக்கவலை மாற்ற லரிது” 

என்னும் முதுமொழியைக் கடைப்பிடி. தீதுக் கொண்டு என்செய லாவ தியா 

தொன்று மில்லை ”” என்று இறைவரது இருவருசையே சார்து இடைவிடாது 

சலியாது முயன்று வந்தேன். மனக்கவலையும மாறிற்று, மிக ௮ரிய இத் 
இருப்பணியும் நிறைவேறிற்று. இம் முன்னுரையை எவ்விதமான கவலையும் 

சோர்வுமின்றி எழுதுகின்றேன் என்பதை மஒழ்ச்சியுடன் செரிவிக்கின் 

றேன், இறைவன நிருவருளுக்கும் அன்பாகளுடைய ஆக்கும் வணக்கம், 
பராண உரை நிறைவுவிழா இல்லைமாசகரில் ஆயிரக்கால் மண்டபத்தில் 1954 

மேமி 0, / தேதிகளில்(ஜய-சித்இிரை 24, 25, தேதிகளில்) மிகச் சிறப்பாக 

நடந்தேறியது. அதன் விரிவு புராண இறுதியில் சேோக்கப்பட்டுள்ள து, 

॥ அத்தனெனக் கருளியவா ரமுரபெறுவா ரச்சோவே '' என்று பெரு 

ம௫இழ்ச்சியடைகின்றேன். தில்லைவாழந்தணர்களும் சைவப் பெரு மடத் 

ததிபர்களும் ஆசிர்வதித்துச் இறப்புச் செய்தார்கள். அன்பாகள் ஆ௫ 
கூறி அருமைப்படுத்தினாகள். உலகம உவர்தது, அடியேலும் உய்தி 

பெற்றேன். ஏறக்குறைப 60 ஆண்டுகளாக அரும்பாடுபட்டு முயன் 
gb, ௮தஇில் 18-ஆண்டுகளாகப் பற்பல இன்னல்களிடையே ௮ச்சியற்றிப் 

பணியாற்றி வந்ததன் சங்கடங்கள் எல்லாம் தில்லை அம்பலவாணன் 

றிருமுன்னர். ஒருகாளிலே மறைந்து பேரின்ப வாழ்வினை அடைந்து 

மகழ்சசிபெறச் செய்தது திருவருட் செயல், உரை நிறைவு விழாவுக்காகச் 

நன்றி செயற்குழு அமைத்து ௮து வெற்றிகரமாக நிறைவேற 

எல்லா முயற்சிகளும் செய்த என் ஈண்பர்களுக்கும், சிறப் 

புச் செய்து ஆசி யருளிய தில்லைவாழந்தணர்களுக்கும, பற்பல ௮ரிய சிறப் 

புக்களும் செய்து ஆரியருளி வாழ்த்திய சைவப் பெருமடத் சஇபாகளுக்கும், 

சிவஞானச் செல்வர்களுக்கும்,வாழ்த துப் பத்திரவ்கள் வழங்கி ௮ளவளாவிப் 

பற்பல சிறப்புக்கள் தந்த சமூகத்தினர் அனைவர்களுக்கும், வாழ்த்துரை
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வழங்கிய புலவா பெருமக்களுக்கும், விழா நிகழ்ச்சிகளைச் இறக்கச் செய்த 

எல்லாப் பெருமக்களுக்கும், நெடுர்தூரங்களிலிருந்து வந்து விழாவிற் கலந்து 

கொண்டு மஇழ்ச்சி தந்த எல்லா அன்பர்களுக்கும் எனது கடப்பாடுடைய 

நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். 

இமய மலைச்சாரலில் உள்ள திருக்கேதார நாதா படங்களையும் ஷே. 

யாத்திரை வரலாற்றையும் அங்கு நேரிற் சென்று வழிபட்டுவந்த பேரனபர் 

இரு. சொ. இருகாவுக்கரசு செட்டியார் உதவினர்.  இருவொற்றியூர், 

yi GF Gl ஆலக்கோயில், திருமுல்லைவாயில், ஞாயிறு, திருமயிலை இந்தப் 

பதிகளின் படங்களை அன்பர் இரு. 7, 13. காபாலி அவர்கள் (சென்னை 

விவராய இலாகா உத்நியோகஸ்தா) எடுத் அுஉதவினா. ஸ்ரீலஸ்ரீ தருமபுரம் 

மகாசந்நிதானங்கள் 22 படங்கள் பிளாக்குகளாகவே உதவியருளினாகள். 

பாண்டி காட்டுத் இருச்சுழியல், திருக்கானப்பேர் இவற்றின் படங்களை எனது 

மைத்துனர் அன்பர் இரு, 6. தருமலிங்க மு,கலியா உதவினார்கள், இருமருகல், 

இருச்செங்காட்டங்குடி, நாகப்பட்டினம் என்னும் பஇிகளுக்குத், தாமே 

சென்று படங்கள் எடுத்து உதவியவர் எனழு உறவினரும் போன்பருமாகிய, 

இருர்சி Hever, கொசூர் கர்னம் 19. வைத்ியலிங்க முதலியார் ஆவர், 

Rar pa கணகாதர் கோயிலை ேடியா மிராசுதாரரும பேரன்பருமாயெ திரு, 

(1, சினிவாச முதலியார் தாமே எடுத்து உதவினார். அவிராசு, திருமுருகன் 

பூண்டிப் படங்களை அடியேன் சேரில் போய் எடுத்துவர்தேன் ) அதற்கு 

உதவியாகத் தம. (மோட்டார்) விசை வண்டியைக் கோயமுத்தூர் மிராசு 

தாரரும் என் உறவினரும் ஆகிய அன்பர் இரு ]%. பசுபதி முதலியார் உதவி 

னார். இவர்கள் எல்லோருக்கும் என் மனமார்ர்த நன்றி செலுத்தசின்றேன. 

சென்னை விவசாயத்துறையில் ௮ர ரரங்சத்டுல் வெளியிடும 4: மேழி? செல் 

ann” என்றப் பத்திரிகையின ஆரியா என்ற உத்தியோகத்திலமாந்து இப் 

புராண உரை LG வேண்டிய, தொண்டை காட்டுப்படங்களும் பிறவும் 

எடுக்கவும, பிளாக் செய்யவும், மற்றும அச்சுக்கு வேண்டிய பல பல உதவிகள் 

செய்து அரிய பணிபுரிஈ்து வந்தவா எனது இளைய மைத்துனரும் ௮ன்பரு 

மாய ஸ்ரீ இராசரத்தின முதலியார் ஒராண்டின்முன் இவபதமடைந்து 

விட்டார். ௮வா செப்துதவிய அரிய சேவைகளைப் பாராட்டி. நன்றி கூறி, 

அவரது இன்னுயிர் இறைவன் றிருவடி.சீ€ழ் அமைதிபெற்று இனபுறுவதாக 

என்று திருவருளைச் சந்திக்கின்றேன், அவர்கள் மேலும தொடர்ந்து 

செய்ய நின்ற பல உதவிகளையும் இவ்வெளியீடு இழச்துபட தோந்தமை 

பற்றி எனது வருத்தத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 

புராண உரைப்பகுதிகளை நமது சென்னை அரசாங்கத்தாருடைய அதி 

காரத்தின் சமுள்ள எல்லாப் பள்ளிக்கூடங்களிலும், புத்தகசாலைகளிலும் 

aria வைக்கலாமென்று சிபார்சு செய்து சென்னை கல்விபிலாகா பேரதி 

காரி (Director of Public Instruction) அவர்கள் (Roc. No. 265
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J2/64 dated 22—6—54.)* ogsse செய்துள்ளார்கள். மேற்படி. 
உத்தரவின் ஈகல் இதில் தனியாய்க் குறிக்சப்பட்டி.ருககிறது. அதுபற்றி 

எனது மனமார்ந்த ஈன்றியைச் செலுத் தூழேன். மேல$இகாரியின் இவ்வித 

மான உத்தரவு இதுவரை இல்லாமையினாலே ஈகரசபைகள், (111111010௧1117) 

ஜில்லா சபைகள், (1919817101 13௦810) தனிப்பட்ட அதிகாரத்தில் உள்ள 
பள்ளிக்கூடத்தார்சள், (Private Management Schools and 
(0116௪63) பொதப்புக்சகசாலைகள் (Public Libraries) இவைகளின் 

உபயோகச்திற்கு இச்சப் பேருபைகளை வாங்குவதற்கு ௨௫ தடை. இருநதது. 

மேற்படி உத்தரவினால் தடை நீக்கிவிட்டசனால் பேலே குறித்த எல்லாத் 

தாபனங்களின் அதிகாரிகளும் இப்பேருரையின் பிரதிகளை வாங்கிப் பயன் 

படுத்துவார்களென்று ஈம்புகிறேன், இதுபோலவே இக்து சிவ- வைஷ்ணவ. 

தேவஸ்தானத்தின் புக்தகசாலைகளுக்கும இப்பிரஇகளை வாங்கிப் பயன்படுத் 

இக்கொள்ள அஇிகாரிகள் * த்தரவு செய்வார்கள் என்று ஈம்புகிறேன், 

இவ்வேழாம் பகுதிர்குமுன் இவவுரை வெளியிட்டுக்குப் பற்பல 

பொருளுதவிகள் பல பெ ருமக்களிடமிரக௫ பெற்றேன். ௮வற்றைப்பற்றி 

போதன் அவ்வப்போது முன்னமே தெரிவிக்து நன்றி செலுத்தியிருக்கின் 

உதவிகள் றேன். ரைவ ஈரானத் இருப்பெரு மடங்களின் அதிபர் 

களும, சென்னைப் பல்சலைக் கழகமும மற்றும் பல அன்பர் 

களும் பெரும் பொருஞூகவி செய்துள்ளார்கள். அவையெல்லாம் காலத் 

நின் செய்த ஈன்றியாக இவ்வெளிமீட்டும்குப் பேருதவி புரிந்தன. இனி), 

*Proceedings of the Director of Public libraries Madras. Roc. No. 

265 J2/54 dated 22—6—54. 

Sub :-—Libraries - Bocks and publications. ‘ Periyapuranam ”' 

by Sri. C. K. Subramanya Mudaliar purehase of copies for use in public 

libraries commended. 

The Director commends the purchase of copies of the book 

mentioned below for use in all public libraries in the State. 

Periyapuram «in Tamil in 4 Volumes by Sri C, K, Subramanya 

Mudaliar- 

The Cost of the each of the volumes is as detailed below :— 

Vol. III Rs. 13—8—0 Vol. IV Rs. 12—8—0 

Vol. V Rs. 13-8—-0 Vol. VI Rs. 13-8—0 

Vols I and IT of the above book are out of stock. 

2. Copies of the book may be obtained from C K Subramanya 

Mudaliar, B. க் Vysiyat St., Coimbatore. 

3. ‘The undermentioned officers are requested to bring this circular 

to the notice of the Managements of all public libraries in their 

jurisdiction. 
(Sd.) Ne R- Perumal Mudaliar- 

For Director of public libraries. 

The District Educational officers.
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இறுதிப் பகுதியாகிய இவ்வேழாம் பகுதிக்குப் பேராதரவும் பரிசுமாகப் 

பலர் வழங்கெ உதவிகளை இங்கே ஈன்றியுடன் தெரிவிக்க வேண்டியதவ 

யம், சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்தார்கள் தொடக்கத்தில் 1000 ரூபாய்கள் 

நன்கொடை தந்து இவ்வெளிபீட்டினைத் தொடங்கு வைத்து ஆதரித்தார்கள். 
அதுபற்றி முன்னமே அறிவித்துள்ளேன், இப்போதும் புராண உரைநிறை 

வின்போது 1000 ரூபாய் பரிசிலாகத் தந்து, அதனைத் தங்கள் பிரதிநிதியாக 

௮ங்கத்தினா திவான்பகதூ£ - இரு, ']", 14. சாராயணசாமி பிள்ளை எம்.எ., 
Gav, garam அனுப்பி நிறைவ ' விழாவிற் பொது மக்களின் இருக் 

கூட்டத்தின் முன்பு வழங்கச் செய்து கெளரவித்தார்கள், சென்னைப் பல் 

கலைக்கழகத் துணை வேந்தர் இரு, சர். ,&, லட்குமணசாமி முதலியார் ௮வர் 
கள் என்னிடத்தில் மிக அன்பு பூண்டவர்கள். இவ்வுரையின் நிறைவு 

காண்பதில் ஆர்வமுள்ளவர்கள், நிறைவு விழாவுக்கு அவர்கள் நேரில் வரக் 

கூடா சுபடி. (Geneva) ஜெனிவா ஈகரத்தில் ஒரு பெருங்கூட்டத்தில் பணி 

யாற்றச் செல்ல நேரிட்டமையால் தமது சண்பராகிய மே. இரு. 1]. 14. 19, 

பிள்ளை யவர்களை சேரில் இப்பரிசு வழம்கச் செய்தமை தீமிமுலகுக்கும் 

சைவ வுலகத்தஇற்கும் ௮வர்செய்த பெருக் கெளரவமாகும். இனி, எனது 

பெரு ஈண்பர் அண்ணாமலைப் பல்கலைக் ஈழகத்தின் துணை வேந்தராயிருந்து 

கால்ஞ் சென்ற இரு, சர், ந. . சண்முகம் செட்டியார். ௮வர் 
களும் இவ்வுரை நிறைவு காணும் நிலையில் மிகவும் அக்கரை கொண்டார். 

அதனால் 4/1] பகுதி முடிக்கும் போருட்டேன்றே குறியிட்டு 1500 ரூபாய் 

அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகத்திலிருர்து ஈன்கொடையாக உதவிஞர்கள். 

அவர்கள் இவ்வுரை நிறைவு விழாவின் முன காலஞ்சென்றுவிட்டமை 

பற்றிப் பெரிதும் வருர்துசன்றேன். இனிக், கோயமுத்தூரில் எனது சீண்ட 

கால ஈண்பரும், பெருரிலக்கிழாரும், கெளரவ மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றத் 

தலைவருமாகிய திரு, 0. 11. காகப்ப கவுண்டர், ]. 4, 0. 1, அவர்கள் 

தாமாகவே இவ் வேழாம் பகுதிக்கு 500 ரூபாப் மனமுவர்து உதவினார்கள். 

இதபற்றி முன்னமே அறிவிப்புச் செய்தஇிருக்கின்றேன். இனிக், கோவையில் 

பெருநிலக்கிழாரும் என ஈண்பருமாகிய திரு,]],கோனே கவுண்டர் அவர்கள் 

இதற்கு ரூபாப் 250 சன்கொடை... யளித்தார்கள். இவ்விரு பெருமக்களும் 

தங்கள் ஆர்வ மிகுதியால் தமாகளுடன் திருத்தில்லை போந்து நிறைவு 

விழாலையும் சிறப்பித்தார்கள். எனது மற்றுமொரு ஈண்பா கோவை - 

இரு. ஸ்ரீமான் காதமுனிக் கவுண்டர் அவர்கள் ரூ. 50/- (ஐம்பது) ரூபாய் 

தாமாகவே ஈன்கொடை அளித்தார்கள். மேலே குறித்த எல்லாருக்கும் 

எனது கடப்பாடுடைய நன் றிஉரியது, 

இக்த வெளியீடு தொடங்கியபின் இதில் மிகுந்த ஆர்வங்கொண்ட் பல 

அன்பர்கள் பிரிர்துவிட்டார்கள். ௮வாகளை எண்ணும்போது மனம் பெரிதும் 

ரிவாத்றுமை வருந்துகின்ற. அவர்களுட் பலபேர் இவ்வுரையின் சிறைவு 
காண்பதில் என்னிலும் மிக்க ஆர்வத்தோடி.ருந்தனர். 

Fer 4 நாங்கள் எல்லாரும் கண்டுகளிக்கும்படி. இவ்வுரையை விரைவில்
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முடியுக்கள் ' என்றார்கள், சிலர், 1 முதற்பகுதியின் முன்னுரையில் 12-12- 

ஆண்டு எல்லையாக மூனு பாகங்கள் கூறியதுபோல இதற்கும் 19ஆண்டுகள் 
கூனவிர்களோ '' என்றார்கள், மற்றும் சிலர், உரையைச் சுருக்கி முடிச் 

கும்படி. வேண்டினார்கள். இவ்வாறு பேராவலுடன் விரும்பிய அன்பர்கள் 

பலரும்பிரிர்துலிட்டார்கள், ஆனால் அவர்களுடைய இன்னுயிர்கள் பரமுத்தி 

தீலைக் கூடாவிட்டால், இப்போது எர்சப் பிறவியிலோ எந்த உலகிலோ ஈஞ் 

சரித்துக் கொண்டுதானிருக்கும், அவர்கள் எண்ணிய இந்த விருப்பங்கள் 

கனம சேடங்களாகையினாலே,எங்கேனும்யாதாடிப் பிறந்இிடினும் தன்னடி. 

யார்க், கிங்கேயென் றருள்புரிபு மெம்பெருமான்"' என்றபடி,அவ்வுயிர்கள் எவ் 

கெக்கே எவ்வாறிருப்பினும் அங்கங்கே கன்ம ரேடங்களை அனுபலிக்கும்படி. 

செய்வான் இறைவன் என்பது 6ரான நால்களின் துணிபாம். ஆகையினாலே 

இர்த அ௮னபர்கள் அங்கங்கிருந்தேயும் இர்கிறைவு வீழாவினைக் கண்டு 

அமைதிபெறும்படி இறைவன் அருள்புரிவாராக, இனி, இவ்வாறு பிரிர் 

தோர்களுள்ளே உரைப்பணியில் பெருவிருப்பங் கொண்டு ௮ரியபெரிம் 

ஊக்கத்தையும் உதவிகளையும் புரிர்த பெருமக்சலின் பெயர்களை யெண்ணும் 

போது, முதலில் எண்ண வருவது, சிதம்பர தில் வாழ்ந்த, சூரியனா கோயி 

ar fer ஸ்ரீரத் முத்துக்குமார முனிவர் பெருமானுடை ப இ டிப்பெயரே 

யாகும்  இப்பெருமானை முன்னர் சான நெருங்கிப் பழடக்கொள்ளவில்ல், 

ஆனாலும் 1986-ம் ஆண்டு இப்பேருரையின் முதற் ஈஞ்சிகையினை 

வெளியிட்டு ௮ரங்கேற்றியபோது வந்திருந்த சிறு கூட்டத்தில் கருணையினால் 

அவர்களும் வர். எழுந்தருளியிருக்து ௮7சஞ்சிகையினைக் கண்காணித்தார் 
கள், முதல் சஞ்சிகையில் பலஇறத்தனவாகிய பிழைகளு விமளியிருத்தலைக் 

கண்டு பரிவு கூர்ந்தார்கள், உயர்ந்ததும் நிலைத்ததும் ஆ.பின திருப்பணி 

யாகிய இது இயன்ற அளவில் பிழைகளில்லாமல் நன்றாய் வெளியி! (வேண் 

டுமே என விரும்பினார்கள். என்னைத் இருச்துபவாஈள் வேறில்லாமையால், 

இருத்துமாறு அவர்களையே வேண்டிக்கொண்டே.ன். அவர்ஈளும் ஈருணை 

யினாலே இசைந்தார்கள். ௮து முதல் ஏயாகோன் கலிம்காம காயனார் 

புராணம் 2984வது பாட்டு வரையில் ௮வர்சளுடைய ௮ரிய இருத்தள்களுடன் 

உரை வெளிவந்இருக்கிறது என்பதை நீங்களெல்லாரும் அறிவீர்கள், 

அதுவேயமன்றி, அடியேனைப் பல ராதங்கள் சதமபரத்தில் தங்கச் செய்து, 

ஸ்ரீமாதவச் சவஞான யோகிகளது சிவரானபோதர் ஈிற்றுரையினையும், 

மாபாடியம் என்னும் பேருரையினையும் பெருங் கழுணையினாலே பரம்பரைக் 
குருமரபுப்படி. அடி.யேனுக்குப் போதித்து உபதேரித்தும் ௮ுசரிஞர்கள், 

அவர்கள் இறைவன் திருவடி. எய்திவிட்டபடி.யால் அதற்கு சோலுள்ள 

பகுதியில் அவர்களின் அருமையான திருத்தங்கள் பெற இயலாமலி௫ுர்சது 

பற்றி என்னுடைய துயரத்தை முன்னமேயே அன்பர்களுக்கு அறிவித்துக் 

கொண்டிருக்கிறேன், திதம்பரத்திலிருந்த ஸ்ரீமத் செப்பறைச் சுவாமிகளின் 

மாணாக்கர், பறங்கிப்பேட்டை வித்துவான் இரு. பெரியசாமி பிள்ளை அவர் 

களும், பச்சையப்பன் ஹைஸ்கூல் தீமிழாசிரியராயிருர்த வித்துவான் - திரு,
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தீருமலிங்கம் பிள்ளை யவர்களும் இப்புராண உரைப் புரப்களைப் பார்த்து 
அவ்வப்போது அரிய திருத்தங்கள் செய்து உதலிவர்தார்கள். இவா் 
களும் பூரண உரை நிறைவெப்துவதற்குமுன் இறைவன் இிருவடி எய்தி 
விட்டார்கள், 

சிதம்பரம் உலகமூர்த்தி தேசிகர் மடம், வித்வான் இரு. ௩, இவப்பிர 
காசக குருக்களையா அவர்கள் தொடக்க முதல் உரை நிறைவுவரை புரூப் 

களைத் திருத்தியும் அரிய திருத்தங்கள் உதவியும் மற்றும் பல 6 ணி 
் 

பரத வகையாலும இவ்வுரைக்கு வேண்டிய எல்லா உதவிகளும் 

பர்க் செய்துள்ளார்கள், அவர்கள் எனது இீட்சா குருவீனுடைய 

தீம்பியாரின் மகனாவார், அவர்களுக்கு என் நன்றியும் 
வணக்கமும் உரியது. தருமபுர ஆன வித்துவான் இரு. முத்து, மாணிக்க 
வாசக முதலியார் அவர்களும் பல ஆண்டுகள் புரூப்கள் திருத்தி ௨ தவிஞர் 
கள். சென்னை இரு, 15. சண்முகசுர்தாஞ் செ்டியாரவர்கள் புராண 
அச்சுத் தொடக்கமுதல் பல ஆண்டுகள் இவ்வுரை வெளியீட்டுக்கு வேண் 
Hu எல்லா உதவிகளும் செய்தார்கள். திருத்துறையூர் அன்பர் இரு. 

K. ஆறுமுக நாயனார் ௮வா்கள் புராண உரைக்குப் படங்களெடுத்துதவியும், 

காகிதம முதலிப பெறுவதற்கு வேண்டிய £ தலிகள் ரெய்மும் தீலம்குறிப்பு 
பெயர்க்குறிப்பு முதலியவைகளைத் தொகுத்தும், மற்றும அச்சுக்கூடத்தார் 
மூலம் பெற வேண்டிய உதவிகளை எல்லாம் Gru gr, Qa Ossi இவ 

வுரையை சிறைவு காணவேண்டுமென்னும் பேரவாவினலும் அளவிடற்கரிய 
பல பணிகள் இச்சிறைவுவிழாவின் நிறைவுவரை உடனிருுது உதவியுள்ளார் 

கள், விழாவிலும் நேரில்வந்து இறப்பித்தார்கள். வறுமையிற் செம்மை 

என்பது இவர்களிடம் காணும் அரிய சிறப்புக்களுள் ஒன்றாகும். 

தணிகைமணி - திரு, 14/. 5, செங்கல்வராய பிள்ளை எம்.ஏ. அவர்கள், 

பல அருமையான கருத்துக்களையும். தஇருத்தவகளையும தமது முது 

பையையும உடல்நிலைத் தளர் *ியையும் கருதாமல் உதவிபுள்ளார்கள். இவ் 

விதமான பணிகளுடன் தமது மனம, மொழி, மெ.ப்களால் உரைத்தொடக்க 

முதல் புராண உரை நிறைவு விழாவரையில் பற்பலவிதமான பேருதவிகளும் 

செய்த பேரன்பரா்கள் பலருண்டு. அவர்கள் எல்லோரையும் இங்கே குறித் 

துக் கூறுதல் இயலாமையால் பொ துவகையால் அவர்களுக்கு ஈன்றி கூறுதல் 

மட்டில் அமைகின்றேன். உதாரண முகத்தால் சில அன்பர்களை மட்டும் எடுத் 
துக்கூறி மேலே கூறிப பேரன்பர்களுஃ்கும, தொண்டர்களுக்கும் எனது 

மனமார்ந்த க(_ப்பாடுடைய நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் 

முன்பு,கோயமுத்தூரில் உத்யோகத்தில் இருந்து,இப்பொழுது திருசெல்வேலி 

சில்லா அ௮ம்பாசமுத்திரத்தில் ஆ$ீன இன்ஸ்பெக்டராக இருச்கும் அன்பா 

திரு தா, ஆறுமுகம் பிள்ளை அவர்களுடைய பெயர் இத் தொண்டர் 

கூட்டத்தில் முதலாவதாக நினைக்கவருகின்றது, கோயமுத்தூரில் லைப் பெனி 

பிட் ஸொஸைடி.யில் அலுவல் பார்த்துவரும் இரு $.சமசிவாயம் அவர்களும், 

கோயம்புத்தூர் முனிஸிபல் ஹைஸ்கூல் தமிழாடிரியர் வித்வான் இரு:
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6. ௮ருணாசலம பிள்ளை அவர்களும், கோவையில் எனது உறவினர்களில் ஒருவ் 

ராகிய இரு 1), ஞானசம்பந்தம் ௮வர்களும்,புராணம், சஞ்சிகை முதலியவற் 

றின் பொருள் வருவாய்க்கூரிய எழுத்து, (தபால்) அஞ்சல் முதலி.ப எல்லாப் 

பணிகளையும மனமாரச் செய்துவருகின்ரறு7கள், புராணப் புத்தகத்தின் 

கட்டிட வேலைகளை அழகாகவும, லருவான செலவிலும், உறுதியாகவும் அப் 

போதுக்கப்போது அ௮னபர்களுக்கு மனமகிழ் கருமபடி. செய்து 

கொடுத்து அவர்களது நூல்கில.பத்தை ௮ணிபெற உதவி வருகின்றவா 

கோவை இரு 19. சோமசுந்தர முதலியார் ஐவர், அவர்களுக்கு என் ௨ள் 

ளிட்ட எல்லா அ௮ன்பர்சளுடைய நஈன்றிபும் உரியது. இனி, இவை எல்லா 

வற்றிற்கும் மேலாய்ப் புராணத்தை அழகாகவும், அன்பர்கள் எல்லாம 

மஇழும்படி.யாகவும எனது மனம்போல் ரெய்துகொடுத்த சாது ௮௬௧ 

கூடத்தாருக்குக் கடப்பாடுடைய என மனமார்ந்த நன்றியைச் செலுத்து 

இழேன். சென்ற 19 ஆண்டுகளா! கீண்ட பெருக்கால எல்லையுள் புராண 

உரை அச்சுவேலைக்கு கோந்த சங்கடங்களு, இடையூ௮களும கணக்கில் 

அடுகாசன. இரண்டு பெரிய உலகப் போர்களினால் காகிதங்களும், 

௮௬ வேலைக்கு உரிய ராதன/கஞஷம கிடைக்காமல் வரு$இன காலங்கள் 

பல. பெரருள் மு.ட்டுப்பாட்டுககு அளவே இல்லை, என்னுடைய காமத் 

களிலை ௮7௬7கூ।_த்தாரு/கு நோச்த இன்னல்களும பல உண்டு, இவை 

எல்லாவற்றை ம தங்கள் பெருமையினால் பொறுத்து இவ்வெளியீடு வெற்றி 

சரமாக முடிவுபெறுவதில் என்போலவே கவலை கொண்டு உதகிய என் 

நண்பர்கள் இவ் ௮7ஈக்கூட த் தலைவர்கள் காலஞ்சென்ற இரு.வி, உலகநாத 
முதலியார் அவர்களும், இரு, னி. கலியாணசுக்தர முதலியார் gar sent 

Oris அன்பு உதவி/ள் மிகப் பெரியன, இப்பொழுது ௮௬௧ 

கூடததின் உரிபையாளா ளாகிய ஸ்ரீமதி. மங்கையாக்கரசியமமையார், 
ஸ்ரீமதி புனிதவதி அம்மையார் இவாகளின் செயலாளராகி ஈடததிவரும 

அன்பர் திரு. மு. நாராயணசாமி முதலியார் அவர்களும், இவ்வெளி 

பரீட்டை விரைவாக நிறைவேற்றி கொடுத்ததுமன்றி, நிறைவு விழாவில் வச் 

இருந்து சிறப்பித்தாகள், இவர்கள் எல்லாருக்கும என் கடப்பாடுடைய 

நன்றி, இத்துணையும உடனிருந்து புராணப் பேருரையை முற்றுவித்து எனை 

ஏன்றுகொண்டருளிய கூத்தப்பெருமான் நிருவடி.சளை வணங்குகின்றேன். 

வாழ்கவே வாழ்க சவெபி.ரான் நிருவடி 

வாழ்கவே வாழ்ச சேச்கிழார் சேவடி 

வாழ்சவே வாழக திருத்தொண்டா மாசசதை 

வாழ்சவே வாழ்க அடியவா வாழ்கவே, 

இருசசிற்றம்பலம் திருசிற்றம்பலம் இருச்சிற்றம்பலம் 

சேக்இழார் நிலயம் அடியார்ச்சடியேன் 

கோயமுத்தூர் சிவச்சவிமணி, 

29--0--54 0. 1. சுப்பிரமணிய முதலியார்



& 

சிவமயம் 

படங்களின் அட்டவணை 

மயம் 

[எண்கள் - பாட்டு எண்] 

1, திநச்சேங்காட்டங்தடி. 

1, வண்ணமலர் ஆத்தி - (3700). 
2. சந்தனச் தாதியார் - £ீராளஎதேவர் - திருவெண்காட்டு ஈங்சையார் சறுச் 

தொண்ட நாயனார். 

... சணபதிச்சுரச் சோயில் சோபுரம் - (3746). 
4, றுத்தொண்ட காயஞர் திருமடம் - (8730). 

திருவெண்காட்டு ஈங்சையார் - 8ராஎசேவர் - சிறு ச்சொண்ட நரயனார் - 
இருமடத்தில் உள்ளவை - (9780), 

6. சராளதேவர் - (பள்ளித் திருக்கோலம்) - (3681), 

9, திரச்சுழியல் : கோயிறும் குளமும் - (9858) 

1. 4: செஎவைச்கடல் '! (பதிசம்) திருக்குளம். 

2... ( காளையார் கோயில் '' (ிருச்சுழியலில் உள்ளத) - (8808), 

8. திநநாகைக்காரோணம் - (3098). 

1, ,இருசாகை- அதிபத்தர் - மீன்கொண்ட அளைப்பாடி, - (8906), 

2. அதிபத்த சாயனார் (இருச்கோயிலில் உள்ள திருவுருவம்) - (4000), 

4, சீகாழி, 
1. கணசாதர் கோயில் (கோயிலினுள் உள்ளது). 

2. பெ தெற்கு விதியில் உள்ளது. 

5. திநுழநுகள்பூண்டி. 

1. கோயில் முன்பார்வை, 

9, சுவாமி கோயில் விமானம். 
3. வேடர் கோலம் (ரிவசணம்), 

4, நம்பி ஆரூர், 

6, திரப்புக்கொளியூர் அவிநாசி. 

1, குளக்கரை - ஈம்பிகள் மோயில் - மு.தலைலாய்ப் பிள்ளை அழைச்த மடு. 

9, அம்மை விமானம், 

3. முதலைவாய்ப் பிள்ளை ௮ழைச்ச திருக்கோலம், 
4. சுவாமி விமானம். 

7, திநழலதேவ நாயனார். 
1, திருவாவடுதுறை ௮சசடியில் ; சேவிருச்சைச் திருச்சோலம் - (3588). 

8, தீருழறை அநளிய ஐசிரியர்கள் 27 பேர், 

9, தென்னாட்டு ரயில்வே படம். 

் தறிப்பு:-இன் னும் ல படங்களும் நிறைவு விழாப் படங்களும் உண்டு, 

அவற்றைப் பிற்சேர்ச்சை 4-ல் பார்ச்ச.



7. 
38. 

39. 

40, 
41, 
42, 

43, 
44, 

45, 

46. 
47, 

48, 
49, 

50. 

சிவமயம் 

ஏழாம் பகுதி-- (வார்கொண்ட வனமுலையாள் சருக்கம் 

2-ம் பாகழும், பொய்யடிமை யில்லாத புலவர் சருக்கம் முதலி 
வெள்ளானைச் சரக்க மீருக உள்ளவையும்) 

பொருளடக்கம் 

ஈன்றியுரை- (மூப்பு) 
முற்சேர்க்கைகள் 

1, பெயர் விளக்கம வ 1X—Xiv 

2. GupCarar gr arr B wees XV—XV1 

திருத்தொண்டர் புராணமும் - உரையும் 

(வார்கோண்ட லனழலையாள் சநக்கம்--11) 

சழறிற்றறிவார் நாயனார் புராணம் பவ &-- ௨௨௭ 

கணகாத நரயனார் புராணம் ட உகு OB 

கூற்றுவ நாயனார் புராணம் வை ௨௨௫-௨௩௬ 

4. போய்யடிமை டுல்லாத புலவர் சநக்கம் 

பொய்யடிமை யில்லாத புலவர் புராணம் we CFR Bo. 

புகழ்ச்சோழ நாயனார் புராணம் ௨ ௨௫௩-௨௮௬ 

நரசிங்க முனையரைய நாயனார் புராணம் ட ௨௮9-௨௯௭ 

அதிபத்த நாயனார் புராணம் ட ௨௬௭--௩௧௩ 

கலிக்கம்ப நாயனார் புராணம் டட A SP—A_ OO. 

கலிய நாயனார் புராணம் vee OT — Mo 

சத்தி நாயனார் புராணம் வ சீடரீடள ட சாட 

ஐயடி.கள் காடவர்கோன நாயனார் புராணமும் yar 

அருளிய க்ஷேத்திர வெண்பாவும் குறிப்புக்களும் ,., ௩௪௪--௩ ௮௪ 

௯. கறைக்கண்டன் சநக்கம் 

கணம்புல்ல சாயனார் புராணம் Ah HT — HB 
காரி நாயனார் புராணம் பட்ட ௩௯௬-௪00 

நின்ற? ரெடுமாற சாயனார் புராணம் ட ௪0க௪0௧



91. 
52. 

53. 
64, 
55, 
56. 

57. 

08. 

11, 

7111-1 

வாயிலார் நாயனா புராணம் 

முனையடுவார் நாயனா புராணம் 

௧௦. கடல் சூழ்ந்த சநக்கம் 

கழற்சிங்க நாயனார் புராணம் 

இடங்கழி காயனார் புராணம 

செருத்துணை நாயனார் புராணம 

புசழ்த்தணை நாயனார் புராணம 

கோட்புலி நாயனார் புராணம 

௧௧. பத்தராய்ப் பணிவார் சருக்கம் 

பத்தராப்ப்பணிவார் புராணம 

பரமனையே பாடுவார் புராணம 

சித்தத்கைச் சிவன்பாலே வைத்தார் புராணம் 

இருவாளூர்ப் பிறந்தார் புராணம 

முப்போதுர் திருமேனி சண்டுவார் புராணம 

முழுநீறு பூசிய முனிவர் புராணம 

அப்பாலு மடிச்சாரநதார் புராணம 

௧௨. மன்னியசீர்ச் சநக்கம் 

kp FOI Ir நாயனா புராணம 

மங்கையாக்கரசி யமமையார் புராணம 

கேச நாயனார் புராணம 

சோச்செங்கட் சோழ நாயனார் பாராணம 

இருகீலகண்ட யாழ்ப்பாண நா.பனார் புராணம 

சடைய நாயனார் புராண 

இசை ஞானி யமமையார் புராணம 

௧௩. வேள்ளானைச் சநக்கம் 

பிற்சேர்க்கை 

௮ருஞ்சொற்றொட ரகராதி 
தேவார முதற் குறிப்பகராதி 

பாட்டு முதற் குறிப்பகராதி 

பெரியபுராணப் பேருரை நிறைவு விழா நிகழ்ச்சி 

சுருக்கமும பட ங்களும 

௪௧௦--௪௧௮ 

௪௧௬௯-0 

௪௨௯-௪௩௮ 

௪௩௯-௪௪௮ 

௪௪௯-௪௫௪ 

௪௫௪௬௦ 
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10, 

Hl, 

12, 

18. 

14, 

15. 

படங்கறின் அட்டவணை (தொடர்ச்சி) 

(புராணத்துள் அங்கங்குச் சேர்க்கவேண்டியவை) 

திருவதிகை வீரட்டானம், 

திருச்குறுக்சை (வீரட்டம்) 

திருப்பனந்தாள் இறைவர் (சாடசைச்சாசச் தலை சாய்? திருச்சோல.) 

ழூ குங்குலியருச்சாசத் slew OATHS திருக்சோ லம். 

திருப்பறியல் வீரட்டம் சோயில் (பரசலூர்) 

லைச்சிஸ்வரன்சோயில் -டச்சாமி[த இர்த்சம், 

திருவாரூர்? திச்சரம்--சட்சணாமூர்த்தி (கமலை ஞானப்பிரசாசருக்கு 

அருள் செய்த மூர்த்தி) 
ஸ்ரீ ஆக குமரகுருபர சுலாமிதன் (ஸ்ரீகாரியில் குமரசசாமி மடத்தில் 

உளள திருவுருவம்) 

செம்பரம் ஸ்ரீ சற்பச விமாயகர், 

டி. பாண்டிராயசம் சண்முகப்பெருமான், 

நிருத்த சபையில் ஊர்த்துவ சாண்டவமூர் சச, 

சாரகாழி தோணியப்பர் -- திருச்சோணி. (கும்பாபிஷேசத்தின்போத 

IDES படம்) 

யாழ்மூரிகாதர் (கிருஞ। னசம்பக்த மரயனார் 7) இருதருமபுசம், 

திருஞானசம்பக்த நாயனார் 5-ம் யாத்திரைப் படம் (சோழகாடு) 

Gdap. (பாண்டிகாடு) 

(புராண ௨.ரை நிறைவு விழாப் படங்கள் ) 

இிருலமபலத்தில் போர்த்திய பொன்னாடையுடன். உலாச். சுவடி 

களுடன் உரையாசிரியர், 

சிதம்பரம் நகர்வலம் : (1) யானையின் மேல் உரைச் ஈவடிகள், (4) முத்தி 

விமான தில் சேக்ழொர் பெருமான். 

சர்வலம் வர்சபின் கிழைச்்2காபுரம் உட்புறம் ௮ன்பர்சள் உசை 

யாசிரியருடன், 

5சர்வல3$கின் பின் உரைச் சுவடிகளை மானையினின்றும் இழச்சித் 

திருச்சிர்றம்பலவன் இிருமன்புக்கு சொண்டிமிடா சும் சாட்டி, 

உரை நிறைவு விழாச் தலைவர் (ரீலஸ்ரீ மதுரை ghana wat 

சர்சிசானங்களும் உரையாசிரியடம் அன்பரசு chu. Ww - தயிரகிசால் 

மண்டபம் முன்பு, 

திருப்பேரூர் ; உரை நிறைவுவிழா; உரைச்சவடிசள் யானையினமீதும் ; 
விமானத்தில் ஸ்ரீ சேச்ழொர் பெருமான்; உரையாசிரியரும் ௮ன்பர் 

சளுடன்,



a. 

சிவமயம் 

தெய்வீகச் சான்றுகள் சிலவற்றின் குறிப்புக்கள் 

1. திருக்காளத்தி; --சவாமியின் கால லிங்கத் ரமேனியில் இடது 
கண்ணும் அதன்£ழ் இரத்தத் துளிகம் ரர் தோ மிறமும் இங்றும் 
காணலாம். 

பொன்முகலி ஆறு;-9ிழ்.ரரர் சந்ரசரி முதலிய இடங்களி 
லிருந்து வநம் இந்த ஆறு வேனிழ் காலத்டில் மே லும் சீபம் வறண்டு 
போனாலும் இருக்காளத்தி அண்மையில் காளத்திக்குத் தெற்கே 3 
நாழிகையும் வடக்கே 9 நரநிகையும் அளவில் நண்ணீர் தண்டு 
வற்றாமல் $F ஓடிக்கொண்டிருபது இன்றும் கரல த்தக்க த. 

8. பரய மண்டபங்களில் கண்ணப்ப நாடனாரின் தீர்தை, தாய் 
இவர்களின் உருவங்கம் காண உள்ளன. 

இக் குறிப்புக்கள் ௫. கோயில் இருப்பணி செய்த பெரியார் 
மெ, இராமதாதன் செட்டியாரவர்களின் நவப் புதல்வர்களில் ஓரவரான 
திரு, மெ, ௮௬, நா. கண்ணப்ப செட்டியாரவர்களால் தரப்பட்டன.



முற்சேர்க்கை - 1 

Fai uw 

area Bm ஈம்பலிம 

பெயர் விளக்கம் (11 பரத) 

அதிகன் - 9059, சருவூர்ப்ப£க கடல் Warm ae ாசாண்ட ரர்றரசன், 

புகழ்ச் சோழருக்கு கிறாகொடாது மறு சப் போர்புரி ஐ சோர்ரோடினன் 

அதிபத்தர் - 3091, அறுப-குமுன்று ஈாயன்மா/சருர் ஒருவர், 

அநபாயன் - 3040. குலோத்தங்காசோழர் 1] ஆசிரிபமாச் ரண்டு இப் 

புசாணம் இபர்றுவி-எ (பூரு வர*ஈ 91 மகனார், 

அயிராலத$ களிறு - 8017. QR PTT ow Wen னை, 

ஹூவையர் தலம் - 1103 கணிமாப்லோர் ஸூலம் ; சாலியர் என்பவர், 

தித்தன் புகம்மாபு - 4111 ஆகிசாச் சோழர் மரபு. 

ஆதிரை நாள் - 3880, சிவனுக்குகர் * நார் , திருவா Naor, 

அழிக்தேர் - 4129, திருவாரூ த் தேர். 

இசைஞானிப் பிராட்டியார் - 4228 கம்பியாஞாருடைய ரயார், 

இடங்கழீயார் - 1108, அறுபத்துமூன்று நரயச்மார்களுர் ஒவர், 

இருக்கவேருர் - 4055, சணம்புல்ல நாபா பரி, adam று 

சென்சரையில் உள்ளது. சேலம் இல்லாவில் உது, பேரர் என வழங்கு௭ ௪. 

டுநக்கவேள் மன்னர் - (கேளிர்) - 4116. oy re wry. 

உதியர் - 9775, சேரர். 

எநக்கத்தம்புலியூர - 4215. கரசாட்டப் பர டிருமீலசண்டயாம் (பாண சாய 

ஞாது பதி. 

ஐயடிகள் காடவர்கோன் - 4015 பல்லவாசோடிர் அறுபத்துமூன்று சாயன் 

மார்களுள் ஒருவ/, சைவாதிருநெறியா லரச.ரி5ஈவர்) அரசாட்சி இள்னலென 

இகழ்ந்து துறந்து பி2சாறும் சென்று gr ஒர் வெண்பா பாடினார், Hama 

கேச்திரசு திருவெண்பா என்னும் நூலாக3 சொடுக்க! பட்டி ருக்டின் றன, 

தணநாதர் - 3092. அறுபசதுமூன்று சாயன்மார்களுள் ஒருவர். 

கணம்புலலர் - 4089. ஷி. 

களந்தை - 8930, கூற்றுவ காயனூ£து பதி, 

கமலவதி - 4203, சோசசெங்கட்சோழ நாயனாது ஈயார், 

கநவூர் - 90953. சகொங்குகாட்டுபபதி, சோழர்களத Sev SIGE ORM ஒன்று, 

YspeCery orugyt FAgu dope s Us). 
கலிக்கம்பர் - 4011, அறுபத்துமூன்று சாயன்மார்சகளுள ஒருமர், 

கலிந்தியார் - 4091, ஷீ 

711--0
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கழறிற்றறிவார் - 8763, CeroraQugotaquagse வழங்யெ சாரணப் 

பெயர், ேரலனூர் - 3820 ; சரர்கலப்பேநமாள் - 3819 ; கேரன்னூர் - 3874 

க[ழறிற்றரியும் தீநஙடி. - 3897; பேருாாள் - 3899; உதியர்டிரான் - 9899; வான 

வரம்பஜர் - 3904 ; சோர்பேநமாள் - 4231 ; மலையர்கள் தலைவர் - 4254) புவி 

ழதல் வேந்தர் - 8264 ; வில்லவர் பேருமான் - 4966 7; சேரலன் - 4272, 

சழற்சிங்க நாயனார் - 4085, சாடவச்சோழர் ; பல்லவர் குலம் 

காஜ்சி - 4059. சாஞ்சிபாம், சொண்டைராட்டின் முசற்பதி, 

நாடவரிகோன் - 1179 இராசசிம்பன் எசு /லவ2௪ சோழர் என்பர், 

காஞ்சிபா[சகிற் கைலாசகாசர் கோயிலை எடபபிர மர். சபிலமலைபின் அமைப 

புடன் விளங்குவது இத்திருக்கோயில், 

காடூகாள் - 3486. தூரச்கை, 

காம்பீலி - 4192 பல்லாரிச் ரில்லாமிலுரள பழப சவெர்சலம், சேசராயனா 

ரது பதி, 

நாரியார் - 4068, gags தமூம்று நாயமார்ஈளுர் ஒருவர். 

காளையார் - 3862, இரச்சானட் * ர எனனும சாளையார்கோயில இறைவாது 

பெயர், 

தடக்நோங்த - 4942, dara nero am ap yp iss droga poy மேல் 

கொங்கு எனபது 6 மீகொங்க" எற wose @ arto, வடசொங்கு, சீழ் 

கொங்கு என்பன ம௱றையவை, 

கூத்தர் - 9854, இருக்குர்ரலஃ லை. இறையர். பெயர்... 1*குறும்பலா 

மாஈர் ? என்பவர் வேறு, 

கூற்றுவ ot -3929 அறுப ஐசு ஏறு நாபா மார்கரூா் ஒருவா, 

(கொங்கர் நாடு - 8797, , காங்குராடு, கொங்கர் எ ௭௭ குறுசில மன்னர்க் 

ஆண்டு௮ர்சறல் பேரந்ச பெயர், ”-7ஈ/ஜ-.”சாழகா? ர ஊடிசாழி என்ப போல, 

ப பாடுங்ரோரா -8715, சோ. wire Roser புவர்களது அரணமனை 

Wari s Davis aa. s ppao உ௱௱டிழிசாபில ரிறாபபுடையது 

ேவார வைபபு லங்களுள் ரளி, 

கோடூம்பாளார் - 4110, மோனுட்டிஎஏ உழ சகரம, 

GordCatie’Gsnet- 4196. ops vapoy பயனமாரகளுர் ஒருகர், 

சோட்புலியார் - 4388 ஷூ 

கோ - 4109. மசசோழசாட்டின 2உட்ரிரிவுளுள் ஒஈறு, நாறாடூ - என் 

பது? பால. 

ச$உப்பாடிக்சோரு - 4026, சயிலவினையானா தெரு, 

சடையர் - 4223. ஆளுடைய ஈம்9சள.து சர்சைபார், 

சத்தியார் - 4098 . அறுபத்துமூ சறு காயனமாாகளுள ஒருவர் பெயர்ச்காச 

ணம் நாவரியும் ச 5நி.புஉடயவா (4041 - 4045), 

சந்திர தீர்ந்ரம் - 41097. காவிரிககரைபில் இரவானைச்சாவின் பக்சம் உள்ள 

சோர் Biss, . 

சாலியர் - 4101, நணிசெர்யும் குலரஈவா, அறுலையர். 

சிஙகாமியான்டார் - 8956  "வசரமிபாண்டார் என்னும் அடியவர் ; இருக் 

கருவூரில் திருவானிலைய/ைப இறைவருக்குப் பூச்திருபபணி செய்பவர் ; இவர் 

கைபில் தாங்கெ பூச்கூடையை ௮சசரது யானை பறித்துச் சிர்தியசனால் அதனையும்
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பாசரை.பும் எறிபத்த நாயனார் எறிர்ச, விளை*ச சரிதம் எறி4ஈ நாயனார் புராணச் 

திட் காண்க, 

சிவவேதியர் - 4161, மூஈற் ஐச௨ர் : 4160 ; இச மரபினர். 

சுபதேவன் - 4808. சோழ அரசர்; 2சொசசெயகம் சோழரு டைய தீரதைபார்। 

ேங்ே நாற் போ றயன்-3757 சேரமானாுகு மூன் செநா ட்டை TET OT 

சேரர், இவர் தரசாட்சிபை fags சவஞு சாச்சி o v மாட்டுச் செய்டி முறை 

மையால் அரசுரிமை பூணாடவர் சேரமானார். ° 

CairFusyt - 3842 சோழர், 

சநத்துணையார் - 4101, 4104-4119; oo papay ஈாபன்மார்சளுள் 

ஒருவா், 

சேமீயர் - 760, ாணடிடர், 

சேரமான் கோழிர் - 8814 ஐளுடைய சமப்கரு 5௪. சோமானாருடைய 

சொடர்புபற்றி ௨1: மபா. 

சோடு - 4131, சோழ arp 

சோழாாட்டூப்பக் ரர் - [குறியீடு த, சாவர் . ெரமை, எ. சாலிரியின 

வடகளா , Tata லகர எச உண் குறிப்பன ] 

திரு இரர்- 9907, (௨2. 97) 

தீரு ஜூன/சா- 1119), 00) 

திர உறையூர் -890 மி) இறு மூக£சசாட என் றுமபட 

திர ஐயாறு - 1574 (வஃ41) 

திரு] உடு பர (டீட்_ம) 9877. (௪௪-12) 

திருக் ஏஎடரூர் (டீரட்டய) 1001. 547) வரி ரய பரி, 

திரு1 மேஸ்ரர் - 8591, (9௧ 84) 

த்ருக் ரோடிககுமார்- 8519 (9127) சோழ நாட டி aI At dy mene 

யிற்் கலடபெப 

கிரு3 பெருப்விபுர்நார் 4127 yoo hao emery மர் ன்றும் வழங்கப 

ட்டும், புகழ்ரதணை prinots i (a 00) 

சிரு ராபபபட்டினர் கிநா பமா, நடறுபை2001 7) 1௩% காரோணம் 

3831 ; waite srucprsy isl (௨4 52) 

திரு ராட்டியந்தாம்குடி - 113, Carly dwray ug. முன் இபபெயரால 

வழங்கெ இரயில் ிஉஃயப ஒப்பா இப்ப 2. பாறுரிரோடு எசமு மாறறப்பட்டிருக் 

இறத. (ழெ- 18) 

£5 BOT - 4088. முன்பமியார் ராபனாது பதி. (321) 

Hs தீலலழதார் - 9900 சமபாம் - WE AD Diol tay B81; Bh LI Yoo 4 

சரம் 405௩ ; புலியாப் பொனனமபல ம 3792 . பேரம லம 8541: yoru 

பொன்வேய்ந்த மன்றம், (வ- 1) 

தீரப் பாதாளேச்சுரய - 3507, (9ெ-104) 

திநப் புகலி- 88089. சாழி 3929 - சோழி (வ- 14) 

திரு மறைக்காடு - 93889, (வேசார.ர்யம] (செ- 125) 

ஜான போனகர் - 9808, /ூஞானசமபச ஈரபனஞா ) பூளூம்டய பில்ளையா* 

4070) புகலிகாவஉர் - 4079; சண்பையர் சோன் - 4189, உமைஜான per 

புண்ட எம்பேநமான், காழிநாடன் - கவுணியர்கோன் - 4224,
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திரக்கேதீச்சுரம் - 3858, ஈழாட்டுப்பதி, இராமேச்சாத்நி விருந் தபடியே 
இ.,சனை வணங்க வழிபட்டு ஈம்.3கள் திருப்பதிக மருளினர். 

திந$லகண்ட யாழ்ப்பாணர்-4214, அபச்துமூன்று சாயன்மார்களுள் ஒருவர், 

திருநின்றவூர் - 4171, சொண்டை நாட்டிலுள்ள சலம், இன்னனூர் என வழங் 

கும் (இரயில) சிலபர்திச் ஏணிகமபில் 9ெற்சில் ர tsrJos யளவில் உள்ளது. 

தேவார வைப்புச்தலககளுள் ஒன்று, 

திநப்பிடவூர் - 4280 சேனர் கபிலைபில் அரங்சேற்றிப ஞான வுலாவைக் 
சேட்ட மாசாச்சஞார் அனை டுப் ரியில் _லசவரறிபு வெளிப்படித்தியருளினர், 

திநப்புக்கோளியூர் - 4232 நித அவிசாரி என வழங்தம் கொங்கு காட்டுப் 

பதி, நம்பிகள் மு£லைவாய்ப் பிர்ளே அழைச்சுருளிய அற்புசம் சிழ்ச்த பதி, 

திநமயிலாபுரி - 4070 மயிலா ப்பூ. 

திநுமலை - 4206 இருக்ஃயிலைமலை, 

திநழநகள் பூன்டி - 3911, கொங்கு நாட்டு! பாடல் பெற்ற பூநிகளுள் 
ஒன்று ; கம்பிகள ஏ னே _ர்பறி அற்புஈம் சிரழ்ச்ச பதி, 

திருழனைப்பாடி நாடு - 388) ஈடு நாட்டின் ஒந பதக; முனையர் - ழனைய 

தீரையர் என்ற சிற்றரசாகளால நுளப்ப மையால் இப்பெயர் பெற்றது, இரு 

நாலககரசு நாயனா பம் ௩ர௫உ ப ஈமடிடிஞும் Hashes 1d 1D 6T®. 

தீநுவஜீம2ஃ (னாம். 38718 சோர் சல) ஒரு பகுதி, நம்.அகளும் 

இப்பநியில் வழிபட்டனர், மலைமாட்டில் பாடல் பெற்ற பரி இஃதொன்றே ; நம்மி 

களும் சேரமானா ரம் இங்கு சன்றம் முறையே யானைமீதும் குநிரைமீதம் ஏறிச் 

சென்று இருச்சயிலை யடைம் ஈனர், 

திநுவானிலை& கோயில் - 3050, கருடரில் உர்ள இருச்கொயிலின் பெயர், 

திநவுலாப் (றம் - 4275 கிருவுலா என்னும் பிசபர்சம், 

திருவேற்றியு் - 4022, ொண்டை சாட்டில் 20-வ.ஐ பதி, 

தில்லைவாம। நண் - 303 Iwi a இறைவருகு அணுக்கத் தொண் 

டிரிமை பூனண்போர், இறவரை முர்.ரிம்) இவர் கில்லை மூவாயிரவர் எனப 

பெழவாகள். இப்போ திட்சிரக capapurs dupiampiaa, 

நேஙாகிரியன - 3315  9ருஙாகுரில் சோபா வாயசவினை ஏடுத்துள்ள பெரு 

மணடபம், அடியார்பள் மறறைதுமாரதுாளது நங்கு 6olsor Ax so ara s 

0, க.சை அருளினார். 

தொண்டு ஈன்ரடு - 4071-1022 வொணன்டை 9, நசொண்டைச் சக்கர 

வர்த்கிபால அளப்பமஃடகாற் போல பெயர், 

நரசிங்க ழூனயரய்ர் - 80952, அறுபந்து மூன்று 51 பன்மார்சளுள் ஒருவர், 

நேடூமாறர் - 4008, என்றீர் செரிமாம சாபனார். அறுபத்து மூன்று மாயன் 

மரர்களுள் ஒருவர். 

நேல்வேலிச் சரக ௩ளம் - 4071, இருசெல்சிவலித் கருல் நின்றசீர் 9ெடு 

மாறர் வடபுலத்துப பகைவசை வென்ற போர்க்களம், 

நேசர் - 4101, அறுபசது மூன்று சாபன்மார்களுள் ஒருவா. 

பஜ்சவனுர் - 4075, பாண்டியர் 

படம்பநகநாயர் - 4035, திருவொற்றியூரில் புற்றுவடிவத்துள் எழுக சருளிய 

திருமூலட்டான :.ரர
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பரவையார் - 3820, முன்னை நிலையில் சமலினியார் என்ற பெயருடன் கயிலை 

யில் உமையம்மையாருக்குப் பணி செய்? சேடியார் ; இருவாருரில் அவ,சரிதீது இப் 

பெயருடன் விளக்யெவர், ஆளுடைய சஈம்பிகளது முசல் சேவியார், 

பாணபத்திரர் - 8779, இருவாலவாயிறைவரிடத்து மிச்ச அன்பு பூண்டொழு 
Guat, garg கிருமு2ங் கொண்டு சென்று சேரமாஷரிடம் பொருள் பெற்றவர், 

பாண்டி நாட்டூப்பதிகள் :-- ம் 

திர ஐப்பனார் - 9818, மதுரையின் ௮அ.ளிமையபில் வைபைபார்றக்கு வடகரை 

பில் உள்ள பகி, பாண்டி சாட்டு” தேவாரம் பற்ற பதுிசளில் 2-வது பதி, 

ஐலவாய் - 4915, மதுரை ; பாண்டி காட்டு 1-வது பதி, 

இராமேச்சுரம் - 3855. பாண்டிய மாட்டில் 8-வது பதி. நுசாமன் சரபித்துப் 

பூசித்தபதி, 

ஏடதம் - 3849. பாண்டி சாட்டில் 4-வது பி. சமண வாரத்டில் ஆளுடைய 

பிள்ளையார் ௮ரு.ரிய கஇிருப்பாசரத் கருப்ப 9ம் வைபை .நர்பில் எதிமிரறிச் சசன்று 

அவர் நணைப்படி ,35%.ப பதி, 

காமப்பேர-3960, பாண்டி நாட்டிர் 10-வர ப, காளையார் Garda 

என்று விளச்சமாக அறிபப் (நிவல ஆளுைபம்ிகள் இருச்சு.ழிடலில் கட்கியபோது 

இபபகிபின் நனைவ௨ர் நாளையாம் இிருவடிபில் தவர்கறாவில் சோசோன்றி *பாமிருப்பது 

சானப்ம்பா '! என்ரருள, அமா உணர்ந்த வாழு சொழுக, 

தறிறலம் = 3853 பாண்டி மாட்டி 13-வது பதி. இறைவர் ஈூந்தர். இப்பதியில் 

உள்ள குறம்பலா வேறு சனிசசசோபில், அது அசசதிமரால் விட்மிணு மூர்த்தியைச் 

சிவரூபமாக்கிய பதி. அஐவும் ஆளுடைய பிள்ளையாரது பாடல்பெற்றப க, 

சுமீயம் - 89857. பாண்டி காட்டில் 12-வது பதி, 
பரங்தன்றம் - 3517, பான்டிகாட்டில் வது பி, சமிழ் நூவேர /களுடனே 

நம்பிகள் வழிபட்ட பதி, 

புக்நார்- 3897. பாண்டிபம்டில் 06-வது ப.॥. 

புனவாயில் - 3101, பாண்டிசாம்டில் பற பறி பாண்டியட்டி11 ப களின் 

மூர் - கெளும் Dag it சணிச்சனிக் Ort Sv சொண்டருளியுர்ளார்௨ர் 

பூஙணம : 9814, ராண்டி சாட்டில் 11-வற பதி சமிழ் மூேர்பர்சளும் ஈம்மி 

SH A no வழிபட்டனர். 

நேல்வேலி - 9854, பாண்டி சாட்டில் 14-வற பதி, 

பாண்டிமா தேியார் - 4189, மங்கைபர்கி ரா. யம்ரையார்.. அறுபத்து 

மூன்று நாபன்மார்களுள் ஒருவர். மங்க ஐயரு & நரசியார் - 4070. மாரி - 4189, 

புகழ்த்துணையா* - 4110. orp. 

புகழ்ச் சோழர் 3941. டை, 

பூலோர் - 4171, ஷூ, 

பேண்ணகைட மநூர் - 4019. தூச்சானை மாடம் எனனும்பதி, நடிராட்டில் 

2-வது பதி, 

பேருமரக்சோதையார் - 8762, சேரமான் பெருமாணாபை ந இயழ் பெயர், 

போய்யடி தமமில்லாத புலவர் - 8038 இருசசொண்டத தொசையுட் போற் 

றப்பட்ட சொசையடியார்களுள் ஒரு பகுப்பினர். சங்சப்புலவர்சளுள் நக்கீரர் சபிலர் 

பரணராதி பல்புலவோர்,
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போன்வண்ணக்திருவந்தாதி - 8808, சேரமான் பெருமானார் இெம்பரத்தில் 

இறைவர்மித அருளியதால், 

போன்னித்திநநதி - 8790. சாவிரிக9, 

மகோதை - 3751 - 4255, சேரர்களது தலைசகர். 

மநகடு - 4120. சோழசாட்டின் உட் 0ரிவுகளள் ஒன்று 

மலைவலலி - 4259, உமையம்மையார். (பார்வதி) 

மந்கலநாட்டுத்தஜ்சாவூர் - 4120. சோழகாநிததலம், செருத்துணை சாப 

சது பதி. 

மாராத்நனர் - 4280, அரிசரபுச்திர் எனனு2. இபறா,  9ருசசபிலைபில 

சேசமாஞாது இருவுலாவைக் சேட்டு அனை HL IL. 7% Pou சிவளி.பிட்டு உஉடூல 

நிலவச் செய்ஈ பெ ,மையுடையவர், 

மாதோட்டம் - 8950. Fy ஈகரய,  இரரகரில உளளது. இருக்கேதிச் 

சரக் கோயில், ஈழசாட்டப்படு, 

முதுதன்றம் - 4054 நடுகாட்டி vy ve 7 விர ஈசரசலம் என வழங$வது, 

pe orth - 4088 அறுபாதகுமசற நராபனமா।(களுர் ஒருவர். 

ழலத்தானம் - 4923, கிழுமாரூ“்ட புழி, பசொணட ,பரமரன் எழுந் 

சீருளியுள்ள இடம், 

வஞ்சி . 4950 சோர் வகர 

வடவேள்ளாறு - 4055, சேலம் சிவலாலில் KER aD நஜி, புன oO sem 

கரையில உ௱ளது கணம்புல்ல சாபனரஏ பரியாகிப ற நகுவேரா. 

வரிஜ்கரயூர் - 4039, ச சொபனாழ பர, மசீசோழசாம்டில உர்ளது, 

வளவர் - 8769, சோழா 

வன்றோண்டர் - 3701 sop சமபிகா.. திநராவலூரிக்கோ - 3807 , 

பாரையார் கொழுகறுர் - 3518, ஆன்டாமடு - 9522, முரப்பாடிக சிநநாடர்- 

3511 ம்பி - Bb8h 1) நாராக நமபெரமாறர் - 2897: ௩மபி ராரா - 4227. 

தம் டிரான்றெழா - 1229, ஏமிமின் பேருமா - 19200) நிரிநாவயாரர் ரங்டறுன் 

மன்னர் - 1261. 

வாயிலார் - 1078, அறப நூறு பயனராஉ ர ஒருவா 

வாபாம்பர்குகம் - 3750. சேரமாபு 

விபர்சி- 8710 - யாழ் - பண, 

விகிரடங்கப்பேருமான் - 3527. ஏியாகேசர், 

வேளிர்தலம் - 4111. ரா அரசமாபு ; சோழ? மரபின ௰ ட்பிரிவுகளா ஈ ஓன்று, 

இஃது இருக்குவேளி! குலம் எளவு (டம,



முற்சேர்க்கை - 
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௨ ம் 

2மற்ககோனள். நூலகராி 

[எண்கள் - பாட்டு எண்கள் ] 

கீநீசபுராணம் - 3903. 

சீங்கற்பரீராகரணம் - 1237. 

சிஉப்பதி1ரம் - 9130, 

திஙஷானசிந்கிய் - 2872) 92) பபரு) புத 191) 151. 

சிப நாவபோதம் - 4145) 1067) மர 2) பகு பட 5201) 4238, 

4243, 

சுந்நாழரீந்தி நாயர் தேவலாம் - 3856, 3927, 3937, 4013, 4035, 4095, 

4131, 4160, F186, 4190, 1197, 1232, 4237, 1210, 1343, 4214, 215, 1279, 

திரு ரர ரறபபடியர்! - 1116, 1219. 

Hd fc 3879) 99), 4928, 804) 8526, 3982, 3937, 3528, 3949, 

3955, 3°83 3-0, 3994 1013. 1027, 1056, 1084, F091, F108, LLG, A'S, 

4172 4243, 4257. 

4 ந$கோதையிார் - 890089, 1200, 4927, 

$ரஜானபிம்பரீநர் தேவாரம் - 9550, 1957) 9879, 9980), 8090) 3015, 9008, 

4013, 055, 1076, 4086, 4100, 4181) பர, புரட் பஷ புகு 4189, 

4190, 419%, 4256, 

திநர்ரொனடர்புராணலவாலாறு - 3802, 387) 8181, 391K, 3932, 3983, 

3:86, 1005, 1014, 4015, 4043, 4014, 4003, 1086, 1125, 1160, 4170, 4215, 

4216, 4251, 

திரநாவுக்காசு ாறர் தேவாரம் - 3920, 3930, 3989, 4014, 1020, 4032, 

4075, 4122, 4131, 4155, 4157, 4104, 4175, 1243, 4259, 4270, 1278, 

F Hw ES gh - 3859, 3924, 4086, 4161, 4178. 

தீநவாகம் - 9859, 9802, 8979) 9090, 4017, 4049, 4052) 41 

4194, 4243, 

திநவாதஷார் புராணம் . 4157, 

திருவிசைப்பா - 4045, 

திந்விளையாடற் புராணம் - 3925, 

52, A175,
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திருவுந்தியார் - 4146, 4157, 

தோல்காப்பிமம் - 9804, 8080, 4111, 

நாலடியார் - 4002. 

பதினோராம் தீருழறை - 
அற்புதத் திநவந்தாதி - 4053, 4069, 4117, 4154. 

நம்பியாண்டார் நம்பி - விழய்கர் இரட்டைமணிமாலை - 9862. 

தீநவிடை மநதூர் ழம்மணிகோவை - 9879, 

நாறையூர் போல்லா பிள்ளையார் அந்தாதி - 3040, 

மேற்கோள் நூலகராதி சொகுச்சவர் - %. ஆறுமுச சாயனார், இருகாவுச்சாசு 

சுவாமிகள் சைவ சிதசரர்சச் சழகம், இருத்துறையூர், (நடுசாடு),
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ர] பாகம் 

திருஞானசம்பந்த நாயனார்--4.-ம் யாத்திரை 

(சொடர்ச்ரி) 

இருவாரூரிலிரு£து திருமரைக்சாடு சென்று, ௮௩ ரர. கொடும்குன்றம் 

வழியாக இலவாயடைர்த, சமண்வென்று, இராமே- ரர் சொழுதி, 

மணமேர்குடி வழியாசச் சீசாழிச்குத் இரும்புதல், 

(புராணம்- பாட்டெண் 310-096) 
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*! வண்ணமலர் ஆத்தி”? 

உத்.தசசபதியார் சர்கிதி- 
இருச்சோயிலில் உள்ளது, 

—uri.@ - 3700 

  

இத் இருவுருவங்கள் 
* உச.இராபதியார் சக்நிஇியில் 
ளி சேவீச்ச நிலையில் உள்ளன, 

கைபட்டு 9740 

  

thane Foro இருவெண்காட்டு சிறு்நொண்ட 
ரியர் தேவர் நங்கையார் மாயனா! 

  

திருச்செங்காட்டங்குடி - திருக்கணபதீச்சுரக்கோயில் கோபுரம் 
முன்பார்வை



திருச்சேங்காட்டங்குடி. 

ரறுத்தொண்ட நாயனார் 

திருமடம் 

தெற்குமாடவீ தியின் 

$மல் கோடியில் உள்ளது, 

—wure@ - 3730 

  

வ நாயனார் தருமனை 

யிருகத இட ததில் 

இபபோது உள்ள அவரது ) 

இருமடததில் உளள 

இருவுருவங்கள் 

—LTL®@ - 3730 

  

இருவெண்காட்டு சீராள 
mma WITT Pid a யாழும் 
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Renown 

இருச்ரிற்றம்பலம் 

பெரிய புராணம் 

என்னும் 

திருத்தொண்டர் புராணம 

ர்ண்டாங் காண்டம் (தொடர்ச்சி) 

ஏழாவது 

வர்ர்கொண்ட வனமுலையாள் சருக்கம்--][ 

(தோடர்ச்சி) 

— O00 

இருச்சிற் றம்பலம் 

(வார்கொண்ட வனமுல்யா ஞளூமைபங்கன் கழலே 

மறவாது கல்லெறிந்த சாக்கியரக்கு மடியேன் 

சீர்கொண்ட புகழ்வள்ளல் சிறப்புலிக்கு மடியேன் 

செங்காட்டங் குடிமேய சிறுத்தொண்டர்க் சடிபேன்) 

கார்கொண்ட கோடைக்கழறிற் றறிவார்க்கு மடியேன் 
கடற்காழிக் கணநாத னடியார்க்கு மடியேன் 

ஆர்கோண்ட வேற்கூற்றன் களந்தைக்கோ னடியேன் 

ஆரூர னாரூரி லம்மானுக் காளே, 

திருச்ரிற்றம்பலம் 

-திநத்தோண்டத்தோகை (௪)



இிலமயம் 

திருச்சிற் றம்பலம் 

97. கழறுிற் றறிவார் நாயனார் புராணம் 

தோகை 

* கார்கோண்ட கோடைக்கழறிற் நறிவாரீக்த மடியேன் '” 

திநத்தோண்டத் நோகை (6) 

வகை 

மன்னர் பிரானேதிர் வண்ணு னுடலுவ நறியநீற் 

றன்ன பிரான்றமர் போல வரதலுந் சாள்வணங்க 

: வென்ன பிரானடி வண்ணா "னென, “வடி ர சோனென்னுஈ 

தென்னர் பிரான்கழ றிற்றறி வோனெனுஞ் சோலனே, (14) 

சோரற்குச் சென்னா வலர்பெரு மாற்குச் வனளிதக 

பாரச் சடகரி ழன்புகன் பந்தி யிவுளிவைந்த 

வீரர்க்கு வென்றிக் கருப்புலில் வீரனை வெற்றிசொண்ட 

சூரற் செனதுள்ள ஈன்றுசெய் சாயின்று கொண்டுபட்டே, (45) 

--திந்த்கோண்டர் திநவந்தாதி 

விரி 

8/48. மாீற் றிருந்த பெருஞ்சிறப்பின் மன்னுர் தொன்மை மலைகாட்டூப் 

பாவீற் றிருந்த பல்புகழார் பயிலு மியல்பிற் பழம்பதிதான் 

சேவீற் றிருந்தார் திருவஞ்சைக் களமு நிலவிச் சேரர்குலக் 
கோவீற் நிருந்து முறைபுரியுங் குலக்கோ மூதூர் கோரங்கோளர், ௪ 

புராணம் :--இனி, நிறுத்த முறையானே, ஆரியர், ஏழாவது வார்கொண்ட 

வனமுலையாள் சருச்சத்தில் நான்காவது கழிறிற்றறிவார்ராயனார் புராணம் கூறத் 

தொடங்குகின்றார் ;) கழறிற் றறிவார் நாயனாது சரிச வரலாறும் பண்பும் கூறும் 

பகுதி, 

தோகை:--சொடைச் தன்மையினில் மேகத்நினை வெற்றி கொண்ட கழறிற் 

நறிலார் காயனாருச்கும் ரான் அடியேனாவேன். 

தார் - மேகம்; கோள்ளுதல் - வெற்றி கொள்ளுசுல்) காரின் சன்மையை மேற் 
சொள்ளுசல் என்றலுமாம். சாரின் சன்மையாவது சைம்மாறு சருசாது கொடுச் 

தல், கைம்மாறு வேண்டா கடப்பாடு மாரிமாட், டென்னாற்றும் சொல்லோ 

வுலகு ? (குறள்) ; வேல்லுதலாவது வெத்சன்மையிற் பொருந்த வைக்கும் சிறப்



௪ திருத்தொண்டர் புரரணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

புடைமை, கோண்ட - அடிமை - ஏவல - கொண்ட என்றகுறிப்புமாம், என்னை ? 

இவரது சாட்டில் இன்றைக்கும் பருவந்தவறாது மழை பெய்யவும், ௮ம்மழையினுசவி 

கொண்டே (அணை - ஏரி - சால் - முசலியவறறினு வியின் நி) மேட்டு கிலங்சளினும 

செல் முதலியவை விளையக் சாணலாம எனபது ;) கொடையினைச செய்து அதற்காகச் 

காரினை விலைக்குக் கொண்ட எனபதும் குறிபபு ; :! சாரா னிகர்ச்ச வரியகொடைச் 

சையார் !! (3803) எனறு ஆரியா இதனை விரிகசனா, :* பருவக கொண்மூப் 

படியெல ?? என்ற இருமுசப பாசரமும சாணச, கழறிற் றறிவார் - இபபெயர்க் 

சாரணம் '! யாவும் யாருக கழறினவும் அறியு முணர்வும !! (3701) என்று ூரியர் 

விரிபபது சாண்க, உமமையின் பொருள முன விரிகசபபட்டது. * 

வகை :--மனனர் பிரானெதிர்...வருதலும- அரசா பெருமானாச முடிகுடி 

வருபவரின் எதிரே வணணான் உவர் மண்ணினால் உடல் ஊறிய தன்மையினால் 
இருரீறு பூசியது போல விளயசெ சிவனடியார் போல வருசலும் , தாள வணகக - 

அவரது இருவடிகளில் வணகக , எனனபிரான் / அடிவண்ணான் என - (அவன்) 

எனது பெருமானே / அடியேன அ௮டிவணணான் எனறு சொல்ல , அடிச்சோன் 

என்னலும்... சேரலனே - ௮௪ற குசுதராமாக அடியேன அ௮டிசசேரன் எனறு சொல் 

ஓும் ஆறறலுடைய செனனா பெருமான, கழறிறறறிவா எனறு சொல்லபபெறும் 

சேசலரேயாவா, 44 

சோறகு - சேரமனனருக்கு செனஸவைலா,. .லீராகு . சென நாவலூர் 

பெருமானாகிய ஈமபிசளுககுச௪ சிவபெருமான அளிதகருஸிய பெரிய மதமுடைய 

வெள்ளை யானையின முனனே செலலுமபடி சனது பகஇ.பில உளளசொரு குதிசை 

Sime Org shu வீரருககு ; கருபபுவில ..சூர.றகு - கருமபுவிலலை உடைய வீர 

னாகிய சாமனை வெற்றிகொண்ட சூரராநிய மன்னவருககு , எனதுள்ளம..,தொணடு 

பட்டே - தொணடு பூண்ட ௮னாலே எனதுளளமே 8 ஈலலதொரு சாரியசதைச 

செய்தாய, 45 

மன்னரீபிரான் எதிர் - மனன 1ரானாக முடிசூடிஈ செலகன்றபோது (3764); 

உவர் ஊறிய - உவாமண ஊறியசனால ; நீறிறன்ன (பிரான்) தமர் - நீறு பூசிய அடி 

யவர் போல - அத்கோறறமபோல ; உவர்மண ஊறிய வெணமை திருநீறுபோலத 

தோன்றுதல் பககுவமுடையாரது சணணுககு அமைவது , முஈஇன ஒளியினை 

வெணணீற Ogehuras கணடு போறறினா ஆளுடைய பிளளையா. *வெண்ணீற 

ஜொளி போறறி !! (2114) ; பக்குவ மிலலாத மாக்களுக்கு சீறறொளியும உவா 

மணணாகவும் சுண்ணாமபாகவும புலபபடும , என்ன - எனனுடைய $; ௮௧7ம ஆற 

ருபு; பிரான் - பிரானே விளி வே.றறுமை (4766) , தென்னர் - தேன் - அழகு; 

தேன்னர் - அழகயெ சேரராட்டவா, 

சேரந்த - வீரற்த - தூரற்த - வீரரும சூரரும் யெ சோருச்கு என்ச ; உள்ளம்- 

உள்ளமே; விளிவேற்றுமை ; உள்ள்மே! தோ ன்டூபட்டே இன்று நன்று சேய்தாய் - 

என்று கூட்டு ; தோண்டுபட்டே - தொண்டு பட்டசனால ; ஏசாரம் தேற்றம் ; 

நன்று - நல்ல செயல் 7 தேன்நாவலர் பேநமான் - திருசாவலூரா ; ஈம்பி ஆரூரர்) 

தேன் - அழகு ; நாவலர் - காவலூரா; நாவின வன்மை குறிசததென்றலுமாம், பேந 

மாந்த - பெருமானுக்சாச ;) பேரமாற்த அளித்த எனக ; நானசாம் வேற்றுமை 

கொடை பொருளில் வநதது, கரி மன்பு - கரிபின முன்பு , பந்தி - குதிரைப 

பஈதியில உளள ) இவுளி - குதிரை ; கரிழன்பு - இவுளி வைத்தலாவது - சரியின 
முனனே குதிரையைச செலுசதுதல , பாரம் - பெருமைத் திறமை ; சிவனளித்த



ens) 37. கழறிற் றறிவார் நாயனார் புராணம் டு 

பாரக் கடகரி - என்றது கரியினது உயர்வும் பெருஞ் சிறப்பும், தன்பந்தி இவுளி - 

என்றது ௮சனை நோக்கச் குதிரையினது எளிமையும் குறிச்ச நின்றன, முறையே 

உயர்வும் இழிவுமாகய சறப்பும்மைகள் தொச்சன, *! ரமலியானை '' (தேவா,) 

வீரற்த - வீரத்தின் காரணங் காட்டியவாறு ; கரப்பு விலவீரன் - மன்மதன் ) 

வேன்றி - வீரனை - வேறிறிகோண்ட நூரன் - ஏனையோர்பால் வெற்றி கொள்வர 

னாயிலும் இவர்பால் தோல்வி யு.ற்றனன் என்பது ; சேவியர்பால் வைத்த பெண் 

ஆசையையும், மண் ஆசையையும் துரர்து சோழருடன் குதிரையில் சென்றருளிய 

நிலையும், வயோக நிலையினராகும் தன்மையும் குறித்சது ;) தரன் - பெருவிற 

Her Cures, 

சொடையின் தன்மையாகிய பண்பும் பேரும் psann Cuhnp ; அடிச்சே 

னென்றதும், சரிமுன்பு இவுளி வைத்தலும், ஆய வாலாறுகளும், கருப்புவில் வீரனை 

வெற்றிகொண்ட பண்பும் பேரும் வகைநூல் வகு;தது, இவை விரிந்தவாறு விரி 

மூலுட் சண்டுசொள்க, 

விரி 878, (இ-ள்) மா...மலைகாட்டு - இருமகள் வீற்றிருக்கும் பெரிய 

இறப்பினுள் சிலைபெற்ற பழமையினை யுடைய மலைநாட்டிலே ; பா,ஃபதிதான் - 

பழந்தமிழ்ப் பாட்டுச்களிலே விளங்கயெ பல புகழ்களையுடைய சேர அரச மரபினரும் 

குடிசளும் சொன்றுசொட்டுப் பயின்று வரும் இபல்பினையுடைய பழம் படியாவத 2 

சே...ரிஎவி - இடபத்தில் எழுக்கருளிய செவபெருமானது இருவஞ்சைக் களத் 

துடனே நிலலப்பெற்று ; சேரர் குலச்கோ...சொடுங்கோஞ - சே£மரபின் ௮௪ 

சரகள் அரசு கட்டிலேறியிருந்து வழிவழி அரசாட்சி செய்துவரும் பெரிய தலைசார 

மாவது கொடுல்சோஸார் என்பசாகும்., 

(வி-ரை) மா - இருமகள் ; மாவீற்றிநந்த - திருமகள் விஎச்சத்துடன் இருந்த; 

தோன்மை - :* பரசிராமன் பெறுசாடு '! (491) ; 

பா வீறிறிநந்த பலபுகமார் - பா - பதிற்றுப்பத்து, சிலப்பதிகாரம், புறகானூறு 

மூசவிய சங்கம் மருவிய பழந்தமிழ்ப் பாட்டுக்கள் ) பா வீற்றிநந்க பல்புகழாவது 

சங்கப்பாட்டுக்களில் சேரமன்னர்களது கொடைச் சன்மை பேசப்பட்ட திறம்) பதிற் 

றுப்பத்து சோ மன்னர்களைப் பற்றியே பாராட்டுவது ; சிலப்பதிகாரம் - சோ 

மாபின் இளங்கோ அரசரால் பாடப்பட்டது ) சோன் செங்குட்டுவனத சிறப்பைச் 

சிறப்பாய்ப் பேசுவது ; புறகானூற்றில் பெருஞ்சோற்று ௨ தஇியன் சேரலாதன் - 

மாக்தாஞ்சோ விரும்பொறை முதலாகப் பாடப்பட்ட சேர மன்னர்கள் பலர் ; 

இவற்றுள் சே மன்னர்சளின் பல்புகழ் விளங்கும் ; புகழாவது பெரும்பான்மை 

சகைத்திறம் பற்றியதாம். ''உரைப்பா ௬ரைப்பவை யெல்லாம்...ஈவார்மே ஸிற்கும் 

புகழ் ? (குறள்); * போந்தை ஆரே வேம்பென வரூஉம் ?? (சொல்) சேசரது 

தொன்மையும் முசன்மையும் குறித்தது. 

பதிதான்-திநுவத்சைக் கள்ழம் நிலவி-கோடுங்கோளுர் - இருவஞ்சைக் சளமும் 

கொடுங்கோளூரும் சேர்த்து ஒசே பதியாகச் கொண்டு வழமங்சப்படுதலின் பதிதான் 

என ஒருமையாற் கூறினார் ; '* ௮ஞ்சைச்சளங் கொடுங்கோளூர் "' என்ற சேவாரத் 

துட் சேர்த்துப் போற்றப்பட்டது காண்ச, ௮7சாது தலைககரமும் ௮வர்சள.த வழிபடு 

கோயிலும் கூறியவாறுமாம், சேவிற்றிநந்தரர் திநவத்சைக்களம் என்றும், கோ... 

ழதூர் - என்றும் கூறிய ௮டைமொழிகளின் கருத்துமிது ; “* அரசர் தொழில் 

புரியார், செண்ணீர் முடியார் திருவஞ்சைச் களத்திற் நிருச்சொண்டே புரிவார் 1? 

(8744) என்பதும் இக்கருத்துடையது, தலம் - மரபு? முறை புரியும் - அரசாட்டி



திருந்தொண்டா் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

புரியும், நிசழ்காலத்சாற் கூறியது ஆரரியாது காலத்தில் சேரராடு சேோரமன்னர்களால் 

ஆளப்பட்டுவர் தமை குறிச்சது ; தலழநார் - தலம்-மேம்பாடு ; கோழதூர் - yrerg 

தலைநகர். 

இப்பாட்டினால் நாட்டுச் இறப்பு, நகரச் சிறப்பு, பழஞ்சரிசம், குடிவளம் 

மூதலிய பலவும் கூறிய திறம் கண்டு சொள்ளற்பாலது, சாட்டுவளம் முதலியவை 

முன்னர் விறன்மிண்ட காயனார் புராணச்துள் விரிச்சமையால் எண்டுச் சுருக்ச் 

கூறினார். 

பலபுகமீன்-சோல்புலவர்--என்பனவும் பாடங்கள். 1 

8749, காலை யெழும்பல் கலையினொலி களிற்றுக் சன்று வடி.க்குமொலி 

சோலை யெழுமென் சுரும்பினொலி துரசச் செருக்காற் சுலவுமொலி 

பாலை விபஞ்சி பயிலுமொலி பாட லாடன் முழவினொலி 

வேலை போலியை விழங்கியெழ விளங்கி யோங்கும் வியப்பினதால், 

(இ-ள்) காலை,..கலையினொலி - சாலையிலே பபிலபபடிம் வேசும் முதலிய 

கலைகளின் ஒலியும் ; களிற்று... வடிச்குமொலி - யானைக் கன்றுகளின் பிளிற்றின் 

ஒலியும்; சோலை.. .சுரும்பினொலி - சோலைகளினின்றும் எழுகின்ற மெல்லிய வண்டு 

கன் பண் பாடும் ஒலியும் ; அரக...சுலவமொலி குதிரைகளின் செருக்கனொாலே 

கனைக்துச் சுழலும் ஒலியும் : பாலை...ஒலி - பால விபஞ்யொழ் பயிலும் ஒலியும் ; 

பாடல்...ஒலி - பாடல்கள் ஆடல்சளக்கசைய முழக்கபப ம மூழவின் ஒலியும் ; 

வேலை.. வியபபின ரல் - (அங்கு மிகும்) கடலின் ஓலியினையும் கீம்பபடுசதி மேல் 

ஏழுந்து விளக்கம் பொருந்தி மேலோங்கும் வியபபை புடையது (௮பபதஇிதான்). 

(வி-ரை அப்பதி - வியப்பினது - என்று எழுவாய் முன் பாட்டினின்றும் 
வருவிச்ச, 

காலை எழம் பல்கலையின் ஒவி - கலைகளின் பயிற்?ிக்கு உரிய காலம் 9H 

காலை என்பலா சலின் ந எழம் என்றார் ; பல்ல - வோமும் கலைஞானங்களும், 

1 தலை ஒலியால் தபிமில மல சனழிச் கோழியின எழாது meer ” (fur) 

வடிக்தமொலி - வடிக்தம் - இருந்திய - றந்த ; வசமாக்ஈப் பழகும் என்பாரு 

முண்டு) யானைகள் புறககரில் உள்ளனவாதலால் அவற்றின் கன்றுகள் ஈகரில் 

இருத்சல் கூறினார், 

துரகச் செநக்காற் சுலவும் ஐலி- துர;ம்- குதிரை; நேரக்த - மிக்க 

களிப்பு ; மிகுந்த வலிமையும், அவ்வன்மையினைச் செலுச்துசற்கு இடம் பெறாமை 
கருதிக் கனைத்தலும் மேம்பாிம் குறிதஈ.து, சுலவுகல் - இக்குதிரைப் பச்இிபின் தா் 

குதிரையீனையே பின்னர் இந்காயனார் மேல்கொண்டு கமீலையினை அடைந்ச சரிதக் 

குறிப்பும் சாண்ச. 

பாலை விபஜ்சி - பாலை விபஞ்சி யாழ் முசவிய வசைகள் ; பாலை ஏழுவசையாய் 

103 பேதங்களுடையது ; இவற்றின் விரிவு இசை நூல்களட் காண்க, விபத்சி 

என்பது யாம் - வீணை - பன் என்ற பொதுப் பொருளில் வச்ஈது ; பாலை - யாழி 

னைச்கூறியது கடலினின்றும் கொள்ளப்பட்டுச் திருச் ிய நிலனும் குறிஞ்சியும் 

முல்லையும் மயங்க நிற்கும் முறைமை பற்றிப் போலும் என்பதும் சருதப்படம், இது 

பற்றி விறன்மிண்ட நாயனார் புராணத்துள் (491 - 492) உரைத்தவை பார்ச்க ; இனி 

விபஜ்சி - குறிஞ்சி யாழ்த்திறச் தொன்றெனச் கொண்டு (பிங்கலம்) பாலை யாழம் 

குறிஞ்சித் திணைக்கேற்ற தறித்சி யாழும் என எண்ணும்மை விரித்துரைத்தலுமாம்,



6550) 37, கழறுிற் றறிவார் நாயனார் புராணம் ar 

பாலை - குறிஞ்சி - மிரண்டற்கும் யானை கருப்பொருளாசல் பற்றிச் களிற்றுக்கன்று 

வ்டிக்தம் ஒலி என்று முன்கூறிய குறிப்பும் சாண்க, 

வேலை ஒலி - வேலை - இந்ககரினைச் சூழ்ர்ச மேல்கடல்; **மலைக்குநிச சொப்பன 

வன்றிறைசள் வலித்தெற்றி முழங்கி வலம்புரி கொண், டலைக்குங் கடலங் சரைமேன் 

மசோசை யணியார்பொழி லஞ்சைக்சளம்” (தேவா); ஒலி - ஒலியினையும் / உயர்வு 

சிறப்பும்மை சொச்கது ; இகச்சடல் ஒலியின் மிகுதிபற்றி தேவாரத்துட் சாண்க, 

விளங்கிப் போங்தம்--என்பதும் பாடம். 

8150, மிக்க செல்வ மனைகடோறும் விழையு மின்பம் விளங்குவன ; 
பக்க நெருங்கு சாலைதொ.றும் பயில்சட் டறங்கள் பல்குவன ; 

தக்க வன்பர் மடங்கடொறுஞ் சைவ மேய்ம்மை சாற்றுவன 3 

தொக்க வளங்சொ ளிடங்கடொறு மடம் நிதியந் துவன்றுவன,௩ 

(இ-ள்) மிச்ச,,.விளங்குவன - செல்வமிக்க வீடுகள் சோறும் விழை௫ன்ற 

இல்லற இன்பங்கள் விளக்கம் பொருர்தியன; பகசம்,..பல்குவன - மனைகளின் பச்சக் 

களில் நெருங்கிய சாலைகள் சோறும் செய்யபபடுன்ற செபபமாகெய அறங்கள் 

பெருகுவன ; சக்க,..சாற்றுவன - சுகுர்* அன்பர்கள் வாழும் திருமடங்கள் தோறும் 
சைவர்சின் உண்மைப பொருள்கள் எடு தும் கூறபப9வென ;) தொக்க,, துவன்று 

வன - தொகுதியாசக் கூடிய வளங்களைத சம்மிடத்துச் சொள்கின்ற இடங்கள் 

சோறும் நிறம்பிய நிதியங்கள் சோன்றுவன. 

(வி-ரை) இன்பம் - அறங்கள் - சை௫ுமேயிம்மை - நீதியம் - இப்பாட்டில் 

Hoo பொருள் இன்பம் வீடு என்னும் உறுஇிப் பொருள் சான்கும் ௮ர்சாட்டின் 

விளங்கும் நிலையினை& கூறிய கவிஈல,ம சண்டு கொள்க ; நீதியம் - பொருள் ? சைவ 

மேய்ம்மை - வீடு, 

இன்பம் - அ/றம-( வீடு) சைவமெய்ம்மை - பொருள் என்று இம்முறைபில் வைச் 

தரர், உயிர்கள் எல்லாம் விழைவதும் விழையச் சக்சதும் இன்பமே யாதலின் ௮து 

முதற்கண் வைக்கப்பட்டது. அவ்வின்பந்சானும் அறச்தின் வழி வருசலும் தய்ச் 

தலும் படுவதா ஈலின் த அதனை அடுத்து வைக்கப்பட்டது ; “ அறத்தான் வரு 

வதே இன்பம் '” (குறள்) ) அழிய। இன்பமாயெ பேரின்ப வீடு அசன்? வரும் 

முறைபற்றி அதனை அடுத்தக் கூறிஞா் ; :£ முனிவரும் மன்னரும் முன்னுவ 

பொன்னாள் முடியும் ?? ** நடுவண செய்ச விருதலையும் எய்தும் ” என்றபடி அறத் 

இற்கும் இன்பச்துக்கும் விடுகாட்டும் இருமடங்களுக்கும் ஒரு வகையால் சாசனமாய் 

நிற்பது பொருள் என்ப வாசலின் காரிய காரண முறையால் இறுதிக்சண் வைத்துச் 

கூறினார் : அன்றியும், இங்கு ஈசரச் றப்பாயெ ஈகா வள்ங் கூறுதலே முறையும் 

கருத்துமாசலின் அம்முறை பற்றி முடித்துச் கூறும் வகையால் தொச்சவளங்கோள் 

என்று இறுதியில் வைச்ச கருத்துமாம், இடங்கள் - முன்கூறிய கமூவகையிடங்களை 

யும் குறிப்பாலுணாத்துகலும் காண்க. இவ்வாறன்றி, இதனை அடிமாற்றும் தர் 

பொருள் கோளாய் நின்றசென்று கொண்டு அதற்கேற்ப அடிசளை மாற்றிப் 

பொருள் கொண்டனர் ஆறுமுகத் சம்பிரானார். ௮டிமறி மண்டில ஆசரியமுமாம், 

சேல்ல மனைகள் - செல்வம் - ௮றக்சாற்றின் ஈட்டப்பட்டசாய் வருவது, 

சம் பொருள் என்ப சம்மக்கள்!? (குறள்) என்றபடி, சேலவம் - ஈன்மக்குஞூடைமை 

என்றலுமாம், தோறு - இடம் காலங்களின் இடையீடின்மை தரும் இடைச்சொல்,
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விழையும் டூன்பம் - விழைதல் - விரும்புதல் ; விரும்பத்சக்க என்றபடி. ; நூல் 

சளுள் விதித்தவாறே அமைந்தொழுடச் துய்ச்சப்படும் கில குறித்தது, 

விளங்குவன - இன்பம் மனறிகழ்ச்ச யாதலின் ௮து புறத்தும் காணப்படும்படி 

உள்ள அடையாளங்கள் வெளிப்படுவன, 

பக்கம் - மனைகளின் பச்சமும், ஈகரின் பக்கமும்) சாலை - அறச்சாலைகள், 
சட்டறங்கள் - செப்பமாகயெ அறங்கள் ; சட்ட அறங்கள் என்றது சட்டறங்கள் 

என நின்றது) சட்ட என்பது “' செப்பப் பொருட்டாயதோர் அசரகீம் நிடைச் 

Gera” என்று '' சட்ட வினியுளஎது சச்சே காண்” (போசம், 9- 8) என்ற 

விட் துரைத்சனர் எமது மாசவச் சிவஞான , முனிவர், பயிலுதல் - வழங்குதல் ; 

பல்த்தல் - மிகுதல், “* சட்டவிக் கசவம் ',  சட்டகலை யெட்டு?, (1! சட்ட 

நேர்பட” 

அன்பர் - சிவன்பா லன்புடைய அடியார்கள் ; அன்பர்கள் வாழும் இடங்களே 

மடங்கள் எனப்படும், 

சைவ மெய்ம்மை சாற்றுவன : மெய்மைகள் சாற்றப்பருவன என்று பிறவினை 

யாகப பொருள் கொள்ச ; சாற்றுதலாஙது விதிவழி உபசேக்கலும், ஒழுச்சத்தால் 

அறிவித்தலுமாம், சைவரெறியே வீட்டு ரெறியைச் காட்டவல்ல சென்பது முடித் 

துச் சாட்டப்பட்டவாறு காண்க, *( வீடி காட் டுக்நெறி, மண்ணுலாவும் நெறி !? 

(பிள் - சேலா - கொல்லி - இருந்து தேவன்குடி - 5) நகரச் சிறப்புச் கூறுமாற்றுல் 

சைவத்தின் மேனிலை காட்டுவது உட்ருறிப்பு ; * கருத்தின் பயனா மெழுத்தஞ்சம்... 

வேசப்பயனாம் சைவமும் 2பால் '” (1214) என்று இவ்வாறே உவமை முகத்தால் 

நகரச்ரிறப்பினைச் கூறும் வகையால் சைவச் சிறப்புச் கூறிய இறம் இங்கு நினைவு 

கூர்தற்பாலது, விளங்குவன - பல்குவன - சாற்றுவன போல இடங்கடொறும் 

நிதியம் துவன்றுவன என்றலுமாம், 

தோக்கவளங் கோள் டடங்கள்-சொகுதியாசச் செறிந்த வளங்களைச் சேமித்து 

கொண்ட லைபபு திடங்கள், வள்ங்கள் - விளைபொருள்சள் ; நீதியம் - அவற்றாற் 

பெற்ற மணி, பொன், வெள்ளி முசலியவை, 

இடங்க - நிறைய ; துலவன்றுவன - விஎங்குவன, தோன்றுவன, 

விளையும் டுன்பம்--பயினேட்டறங்கள்-- பயிலுவன--அணிசேய் மடங்கள்-- 

சைலமேன்மை--என்பனவும் பாடங்கள். 3 

8751. வேத நெறியின் முறைபிறழா மிக்க வோழுக்கக் தலைநின்ற 
சாதி நான்கு கிலைதழைக்குக் தன்மைத் தாத் தடைமதில்சூழ் 

சூத வகுள சாளரிரை துதைபுஞ் சோலை வளகசர்தான் 

டகோதை யரசர் மகோதை'யெனக் குலவு பெயரு முடைத்துலூல், ௪ 

(இ-ள்) வேத...தன்மைசதா - வேதங்களின் விதித்த நெறியினது முறை 

சளின்றும் வழுவாத மிகுந்த ஈல்லொழுச்சத்திலே சிறந்த சான்கு சாதிகளும் தத்தம் 

நிலைகளில் நிலைத்து ஓங்கும் தன்மையை உடையதா ; சுடமதஇில்சூழ்...ஈசர்தான்- 

பெரிய மதில் சூழ்ந்த மா - மகிழ் - சரளம் முதலிய மரங்களின் வரிசை கெருங்கெ 

சோலைகள் சூழ்ந்த வளப்பமுடைய அர்ரசரம் ; சோதசை அரசர்,.,உலூல் - உலகத் 

இல் கோதை எனப்படும் சே ௮ரசர்சள் ஆளும் தலைகராயெ மகோதை என்ற 

விளச்சமாகெயெ பெயரும் உடையது, 

(வி-ரை) நகர்தான் - தன்மைத்தாகிப் - பெய்நம் உடைத்து - என்று கூட்ட,
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வேதநேறியின்...சாதி நான்த தன்மை- ௮ஈசணர், அரசர், வணிகர், வேளாளர் 

என்பன ; இலையும், இவற்றின் ஒழுக்கமும், நிலைபேறும் வேசங்களுள் விதிச்சப்படி 

வன ; ஈசரத்தின் ஈன்னிலைக்கு இலை இன்றியமையாது வேண்டப்படுவன $ இவை 

பற்றி இர்சாளில் மாறுபட்ட கருத்துச்சள் பல பாவி மச்சட் கூட்டத்தை அலைச்சன் 

றன எவ்வாற்றானும் ஓரோர் வகையால் சாதிகளும், அவற்றின் உரிய நல் ஒழுச் 

சங்களின் வழுவாத நகிலைபேறும் சக5 நல்வாழ்வுக்கு இன்றியமையா கன என்பது 

அறிவோர் கருத்து ; இப் பாகுபாடுகள் பிறழ்ந்த நிலையே இச்காளில் உலக மூமுதும் 

சாணும் அல்லல்களுச்குக் காரணமாவது என்பது ஊன்றிப் பார்ப்போர்க்கு விளங் 

சாமலிராத, ஆரியர் இதனைப் பல விடத்தும் வற்புறுத்திக் காட்டியருளுதல் 

கரண்ச ; நேறியின் ழறைடிறழா என்றும், மிக்க ஒழக்கம் என்றும், நிலைதழைக் 

தம் என்றும் கூறியவாற்றால் இவற்றால் மாறுபட்ட பூசல்களுச்கும் அல்லல்களுச் 

கும் இடமின்மையும் உடன் கூறியபடியும் கண்டுகொள்க, தழைக்தம் என். ற தனால் 

சாதிகள் எல்லாவற்றுக்கும் உள்ள ஆச்சப்பாடும் செழிப்பும் அறிவித்சபடியும் சாண்ச, 

சரளம் - நீண்ட இலைகளையுடைய தேவதாரு வசையுட்பட்டதொரு பெருமரம், 

கோதை அரசர் - சேரமாபின் அ௮சசர்சள், 

மகோதை - தலைநகரின் பெயர் ; பேயரும - முன்னர்க்கூறிய கொடுங்கோளூர் , 

என்ற பெயரேயன்றி இதுவும் என்று உம்மை இறந்தது சழுலிய எச்சவும்மை “sow 

கரைமேன் மகோதை!' (வா). அாசீ* மகோகை - அராம் வேற்றுமைத் சொகை, 

சோலை வள் நகர்தான் - ,,வ்வழடிய மாட்டி இன்றும் றபபாய்க் சண் டனுப 

விச்ச வுள்ளது, 4 

3752, முருகு விரியு மலர்ச்சோலை மூதூ சதன்சண் முறைமசபின் 

௮௬௫ யமியுங் கலிரீக்கி பறங்கோள் சைவத் திறந்தழைப்பத் 
திருகு சினவெங் களியானைச் சேரர் குலமு மூலகுஞ்சேய் 

௫ பேருகு தவத்தா லரனருளாற் பிறந்தார் பேருமாக் கோதையார். 

(இ-ள்) முருகு...௮தன்சண் - மணம் வீசும் மலர்களையுடைய சோலைகள் 

சூழ்ர்த பழையஅர்சசாத்இல்; முறைமாபின்.,, திறம் சழைப்ப - று அழிவு செய்யும் 

கலியினை, விதிமுறை மரபு வழிவரும் ஒழுக்சத்தினாலே நீக்டு அறத்நினை நாட்டம் 

சைவச்திறம் தழை த்சோங்கும்படி. ; இருகு... சவத்சால் - மாறுபட்ட கோபமிகுர் ச 

மசமுடைய யானைப் படையினையுடைய சோர் குலமும் உலகமும் செய, பெருந் 

தீலத்தினாலே ; அரனருளால்...பெருமாச் கோசையார் - சிவனருளாலே பெருமாக் 

கோசையார் என்பவர் அலதரித்தனர். 

(வி-ரை) அகி அழியும் கலி - ௮ருகச் செய்து அழிவிச்கும் சலி என்சு ; 

அழியும் - பிறவினைப் பொருளில் வந்தது ; கலி - நெறியின் விளைவு - “ சலியை 

வாசாமே செற்றார் ?? (தேவா.) மருத - மணம்? “'முருகலர் சாமரை ?”, 

முறைமரபின் - நீக்கி - என்ச) முறை மரபு - வேச நூன்முறை ஏழுச்சம் 

மரபின் - மாபினால், 

அறங்கோள் சைவத்திறம் - ௮றம் வளரப் பாவம் (சலி) தேயும்; ஆசலின் ௮வ் 

வறத்தினை மேற்கொண்டு பெருக்கும் சைவச்திறம் ; ஈண்டுக்குறித்த அறம் இவெ 

நெதியாகயெ அறம். 

யானைச் சேரர்தலம் - யானை - யானைப் படை ; “வேழ முடைச்து மலைநாடு! 

என்றபடி யானைசள் மிகுர்த மலைசாட்டினை ஆளும் சேரர் குலம் என்.2௮மாம் ; 
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௧0 திருத்தொண்டர் புராணம் | வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

“யசனை யணிகள்...செல்வன, மான மலைசாட் டினின்மலிர்த மலை ஞடன்போ துவ 

போன்ற? (9795) 

சேரர் தலழம் உலதம் சேய் தவத்தால் - சேசர்குலம் விளங்கவும் உலகம் சவ 

நெறியில் ஒங்கி ஈலம் பெறவும் தாம்காம் தவஞ் செய்ஈ,சன் பயனாக ; பேநததவம் - 

அளவு படாது மேன்மேற் பெருகும் சவம், 

அரனரளால - தவக்தின் பயன் கொடுக்கும் சவனருளாலே என்பதாம், 

பேநமாக் கோதைமார் - கோதைமார் -: சேச அரசர்களது மாபுப் பெயர் ; 

ஜர் - ஏறப்புப பன்மை ; பேநமாக்கோதை - சே அரசர்கள் பெயர் வழங்கு 

மேறை, 5 

3753. திருமா ந்கரந் திருவவதா ரஞ்செய் விழவின் சிறப்பினால் 

வருமா களிகூர் நேய்யாட லேடுப்ப வான மலர்மாரி 

தருமா விசும்பின் மிகநெருங்கக் சழங்கு மொலிமங் சலந்தழைப்பப் 

பெருமா சிலத்தி லேவ்வுயிரும் பேருகு மகிழ்ச்சி பிறங்கினவால்,. ௬ 

(இ-ள்) 3ரமாகசரம்...எடுபப - செல்வ நிறைர்ச அப்பெரு ஈசாத்தவர் 

பெருமாச்கோசைபார் கிருவவசாசஞ் செய்ஈ இரு விழாவின் சறப்பினாலே வரும் 

பெருமஇழ்ச்சி மிகு கெய்யாடல் விழாச் கொண்டாட ; வானம்...நெருங்க - சற்பகப 

பூமாரி மழை பொழியும் ஆசாயச.நில் மிச நெருங்வு சழங்கும்...சீழைப்ப - ஒலிக்கும் 

மங்கல வொலி£ள் தங5 முழஙக ; பெரு,..பிறங்வெவால் - பெரிய இவ்வுலகத்தில் 

எல்லாவுயிர்சளும் மேன் மேலும பெருகுஇன் ற மடழ்ச்? பெற்று விளங்க, 

(வி-ரை) விழவின் சிறப்பினுல் - நகரம் - நேய்யாடல் - எடுப்ப என்க, 

நேய்யாடல் - மெய்யணி விழா ; *: இிருமலிகெ.ப் யாடல்விழாச் செங்காட்டங்குடி. 

யெடுப்ப ?' (8677), :* மீசணியு கெய்யணி விழாவொடு தஇளைப்பார் ?! (1933). 

தழங்தம் மங்கல ஒலி - த உழப்ப - ஈழுங்ககல் -ஒலிச்கல்; முழககுதல்; இவை 

இயஙகளின் த .௦சயேயாயினும் மங்கலங்காட்டி எழுசலால ஐலி என்றார் ; மங்கல 

வொலி என்னது ஒலிமங்கலம் என்றதன் குறிப்புமிது, தழைத்தல் - மேன்மேல் 

எழு,சல், 

எவ்வுயிநம் ..மகிழ்ச்சி பிறங்கீன - யாவம் யாருங் கழறினவும் மறிந்து நீதி 

மூறை புரியும் அரசர் பெருமான் அவதரித்சமையால் எல்லாவுயிர்களும் மடழ்ச்ச 

கழறிற்றறிவார் என்ற பெயர்ச்சாரணம் காண்க, யடைந்தன என்பது குறிபபு, 

6 பிறங்ததல் - விளங்குசல் ; ம௫ழ்ச்சியில் விளங்க. 

3764. மண்மேற் சைவ நெறிவாழ வளர்ந்து முன்னை வழியன்பாற் 

கண்மேல் விளங்கு நெற்றியினா் கழலே பேணுங் கரு.த்தினராய் 

உண்மே விபவன் பினாகி யுரிமை யரசர் தோழில் புரியார் 

தெண்ணீர் முடியார் திருவஞ்சைக் களத்திற் றிருத்தோண் டேபுரிவார், 

8188, 4 உலகி னியல்பு மரசியல்பு முறுதி யல்ல” வெனவுணாவார் 

புலரி யெழுந்து புனன்மூழ்ூப் புனித வேண்ணீற் றினுமூழ்கி 

நிலவு இருகந் தனவனத்து நீடும் பணிகள் பலசெய்து 

மலரு முகையுங் கொணர்ந்துதிரு மாலை சாத்த மஏ
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சருக்கம்] 37, கழறிற்றறிவார் நாயனார் புராணம் கக் 

3756, திருமஞ் சனமுங் கொணர்க்துதிரு வலகு மிட்டுத் இருமெழுச்கு 

வருமன் புடனின் புறச்சாத்தி மற்று முள்ள திருப்பணிகள் 

பெருமை பிறங்கச் செய் தமைக் தப் பேணும் விருப்பிற் நிருப்பாட்டூம் 

ஒருமை நேறியி னுணர்வுவர வோதிப் பணிந்தே யொழுகுகாள், ௯ 

8751. நீரின் மலிந்த கடலகழி கெடுமால் வரையின் கொடிமதில்சூழ் 
சீரின் மலிந்த திருகசச மகனிற் சேங்கோற் போறையனெனுமங் 

காரின் மலிந்த கொடைநிழன்மேற் கவிக்குங் கோற்றக் குடைநிழற்கீழ்த் 
தாரின் மலிந்த புயத்தாசன் றரணி நீத்துத் தவஞ்சார்ந்தான். ௪௦ 

9764, (இ-ள்) மண்,,,வளர்ர்து - உலகத்தில் சைவநெறி ஐங்? வளரும் 

படி வளர்ந்து; முன்னைவழி,..கருத்தினராய் - முற்செய் சவத்தின் வழியே 

சொடர்ந்து வந்த அன்பினாலே, மேலே கண் விளங்கும் நெற்றியினையுடைய சவ 

பெருமானது திருவடிகளையே பேணுகின்ற சருச்தினை உடையாசாச ) உண்மேவிய 

அன்பினராடு - உள்ளத்திற் பொருந்திய அன்புடையராய் ; உரிமை...புரியார் - 

தீமது உரிமையாகிய அரசாட்சிச்குரிய தொழிலைச் செய்யாது ; தெண்ணீர்...புரி 

வார் - செளிந்ச நீரினைச் சடையிற்றரிச்ச ெபெருமான் விளங்க எழுர்சருளிய இரு 

வஞ்சைச் கள ர்தில் இருச்சசொண்டினையே செய்வாராய், Gr 

3755, (இ-ள்) உலூன்...உணர்வார் - உலஈவாழ்வும், ௮ரசவாழ்வும் நிலை 

யில்லாசன என்று உணர்வாராடு ) புலரி...மூழ்டு - விடியற்காலையில் எழுந்து 

தண்ணீரில் முழுக் குளித்துச் தூய்மை தரும் இருவெண்ணீற்றினும் குளித்த ; 

நிலவு. செய்து - நிலைபெற்ற இருகச்சன வனத்திலே £டுகின்ற இருப்பணிகள் பல 

வற்றையும் செய்து ; மலரும்... அமைத்து - பூச்சளையும் முகைகளையும் கொணர்ந்து 

இருமாலைகளைச் சா,ச்துவகற்கு ம௫ழ்ச்சியுடனே அமைச்து, a 

9756, (இ-ள்) திருமஞ்சனமும்.,.சரச்தி - இரமஞ்சனமங் கொண்டு 

வந்து இிருவலகும் இட்டுச் இருமெழுக்கும் வருரின்ற அன்போடும் இன்பம் பொருந் 

தீச் சாத்தி ; மற்றும்... அமைத்த - மேலும் உள்ள தஇருப்பணிகளையும் பெருமை 

விளங்கச் செய்து அமைத்து; பேணும்...ஒழுகுகாள் - பேணுகின்ற விருப்பச்தினாலே 

ஒழுக்ககதின் உணாவுவரச் திருப்பாட்டக்களையும் ஒஇப் ஒன்றிக்துச் செல்லும் 

Ge பணிர்சே இவ்வாறு ஒழுகுகின்ற காலச்தில், 

3757, (இ-ள்) நீரின்...திருஈசரமசனில் - நீரினால் நிறைஈ்ச கடல்போன்ற 
அகழியும் நீண்ட பெரிய மலைபோன்ற கொடி.மநிலும் சூழ்ர்ச சிறப்புமிச்ச அத்திரு 

நகரத்திலே ) சாரின்...8ழ் - மேசச்சின் மிகுந்ச கொடையின் நிழல் மேலேயும் 

அதன் €ழே சவிச்கும் வெண்கொற்றச் குடையின் நிழலுமச அ சன்€ழேயிருந்து ; 

செங்கோற்பொறையனெனும் - செங்கோற்பொறைய னென்னும் பெயரையுடைய ; 

தாரின்,.. சார்ந்தான் - மாலையணிந்த சோள்களையுடைய சோ அரசன் இவ்வுலகர் 

தீரங்கும் செயலை நீத்துத் சவநெறிசா£ச் தவ ஒழுச்சுத்தினைச் சாரர்சனன், 50 

இந்நான்கு பாட்டுக்களும் தொடர்ந்து ஒரு முடிபு கொண்டன, 

9754, (வி-ரை) மண்மேற் சைவநேறி வாழ என்றது உயிர்கள் சைவநெறி 
யில் நின்று மாழ்வடைய என்றசாம், 

மன்னை வழீ அன்பு - முற்செய்தவத்தால் உடன் வந்த அன்பு ; 'முன்பு செய் 

தீலச்தி னீட்ட முடிவிலா வின்ப மான அன்பினை யெடுத்துச் சாட்ட! (751) என்



௧௨ திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

pp stems. * தவச்இனில் !? (போசம். 8) என்ற விடத்து, * இனி இவ்வான் 

மக்களுக்கு முற்செய்தவத்தால் ஞான நிகழும் '? என்று அஇிசரணம் வருத்து ஓதி 

wg சருதுச, வழி - வழியே வர்ச ; ழன்னைலவழி - அவ்வரசமாபின் முந்தையோர் 

வழி வர்ச ஒழுச்சம் என்ற குறிப்புமாம்; * மன்னிய சைவத்துறையின் வழிவந்த 

குடிவளவர் !! (1900), 
மேல் - மேனோச்யெசாக ;) அக்னி மேனோக்கும் சன்மை குறித்தது) 

! ஊர்த்துவ ரேசச '? என்பது வடமொழி வழக்கு, ** விரூபாட்சன் '? எனனும் 

நாமமும் கரண்ச, 

கழலே - தோண்டே - ஏசாரரங்கள் பிரிகிலை. 

அரசர் உரிமைக் தொழில் - என்ச, உரிமையாவது அரசர் மாபின்வர்து வழி 

வழி ,சமக்கு உரிமையாட்ப் பெறுசல், 

புரியாராகிப் - புரிவார் - என்க; புரியார் - முற்றெச்சம், புரியாது, 

திரத்தோ ரடே - இவை மேல்வரும் இரண்டு பாட்டுக்களில் விரிச்சப் 
படுவன, 

மன்னைவமீ அன்பால் - இளமை சொட்டே சிவனன்பில் விளங்குசல் அரிது ; 

அரசரமரபில் வந்தோர் ௮சசுரிமை நட்ி5 தொழில் புரியாது வனது அடிமைச் 

தொழில் புரிதல் ௮சனினும் அரிது ; இந்கிலே முன்னை * சவச்சகாலன்றி வாராது 

என்பது ௧௫33, 6 ar RoR (முற்ரொப்ஈவர்சால் ?? (போசம், 8) 7 

3755, (at- mr) இ வகன்...அல்ல - இய்லபு - இயலுசல் :; வாழ்தல் ; 

வாழ்க்கை செலுக்துசல் என்ற பொருளில் வச்சது, உறுதி - நிலைபேறான குறிக் 

கோள்; உறுதிப் பொருள் ; உறுதியலல - நிலை2பறுடையன வல்ல; அழியு்சன்மை 

யுடையன ; இவை உறுஇயல்ல என்று உணர்ந்சுமையால் உறுதியான இறைவன் 

இருச்தொண்டினையே புரிர்சனர் என்பது, 

புலரி - விடியற்காலம்; இநள் tyr yd காலம், 

Diab gov, 

புனித வேண்ணீற்றினும் ழழ்கி - இருகிற்றினே உத்தாளனமாச மேனி நிறைய 

அணிசல் இங்கு முழ்ததல் எனபபட்ட ல ; உம்மை உயர்வு Aouy ; குளித்தல் எண் 

வகைப்படும் - ௮வை வருமா௮ : வாருணம் (*ரின் மூழ்குதல்); ஆச்னேயம் (இச் 

சம்பர் சமான இரு? றணிசல்); சர்தியா வசனத்தில் பஸ்ம ஸ்கானம் என்பதோர் 

அங்கமாதலும் காண்க, மந்திரம் (மந்திரங்களை உச்சரித்தல்); மானதம் (பீரணவச் 

இயானம்); இவ்வியம் மகேந்திரம் (சூரிய கரணத்துடன் தோற்றிய மழையில் 

இழக்கு நோக்கி ஏழடி நடச்ரல்); மாருசம் (வாயவ்யம்) (காற்றுச் கலந்த பசுப்பாத 

தூளிபட எதிரீட்டு ஈடக்தல்)) பார்த்நிபம் (9வன்கோயில், அல்லது ஆறு இவற்றின் 

மண்ணைச் குழைத்து தரி.ர்சலும் குழைத்த நிரைத்தெளித்துக் கொள்ளுதலும்); 

கெளரவம் (ஆசாரியர் பா.ததீர்.ச்சத்தில் மூழ்குதல் - அதனை மேலே தெளித்தல்; உட் 

சொள்ளுதல்), இவற்றுள் முன் நான்கும் நித்தியம் எனவும், பின்னைய நான்கும் 

சைமிச்திகம் (நிமித்தம் பற்றிச் செய்யப்படுவது) எனவும் படும், (சைவபூஷணம்), 

இவற்றுள், இங்குச் கூறியது ஆக்னேயஸ்கானம் (தியிற்குளித்தல்), மண்முதலிய 
ஐம்பூசங்களின் பொருத்தத்காலும் தூய்மை செய்யப்படும் ; ௮வை ஒன்றற் கொன் 

தேற்றமாய் வருதலும் உலகயலிலும் லைச்துச் சண்டு கொள்ச, புனித வேண்ணீறு- 

புனிசம் செய்யும் நீறு ; சு. $ஈமதாவதுரீறு ? (சேவா). வெண்ணிறமுள்ள நீறே 

அணியச்சகுர்தது, 

புலர்தல் - நீங்குதல் 7



சருக்கம்] 31. கழறிற்றறிவார் நாயனார் புராணம் ah. 

நீடும் பணிகள் - மாம் செடி, கொடிகளுக்கு நீர்பாய்த்து தல், களை பிடுங்குசல் 

முதலாயின, 

மலநம் ழகையும் - மலர்கள் அன்றலர்ந்த புதிய பூச்கள் ; ழகைகள் - சாச் 
தம அவ்வக்கரலங்களுக் சேற்ப மலரும் பருவமுள்ள அரும்புகள், *“சமழ்முசை யல 

ரம் வேலைத், செய்வரா யகர்க்குச் சாத்தும் திருப்பள்ளித் சாமம்"? (559)) “*சசைச் 

கும் பதத்தி னுடன்பறித்த ?” (1028), 
சாத்த - மாலை - அமைத்து - என்று கூட்டுக, அமைத்தல் - தாமம், பிணையல், 

கண்ணி என்றிவ்வாறு பல வசையும் அமைச்தல் (1095), 8 

97506. (வி-ரை) தஇருமஞ்சனம், இருவலகு, இிருமெழுக்கு, ஏனைய அனைய 

இருப்பணிகளும், திருப்பாட்டு ம சலியவையுமாகய இவை பெருமாச் கோதையார் 

இளவரசராயிருக்சபோது இருவஞ்சைச்களத்தில் தங்கச் செய்து ஒழுயெ இருத் 
தொண்டுகள், 

திருமஷ்சனழம் கோணர்ந்து - இருமஞ்சனத்துக்குரிய நீரினை எடுத்துக்கொண்டு 

வந்து, 

திருமேழக்த ..சாத்தி - இருமுற்றச்தினை அன்பும் இன்பமும் பொருந்த 

மெழு) ; அன்பும் இன்பமும் இவர்பாலும் வரும் அடியார்பாலும் நிகழ, 

மற்றும் உள்ள திநப்பனிஈள் - திரச்சோயில் உள்ளும் புறம்பும், இருமதில் 

மண்டபம் மு,சலிய தலங்களை பம தூய்மையாக்குதல், திருவிளக்கிடுதல் முசலாயின, 

பேணும் அிரப்பில் - பேணுகின்ற விருப்பத்தனொலே ; பேணுதல் - பாசாட்டு 

தீல் ; அன்பு செலுத்துதல், 
ஒருமை நேறியின் உணர்வுவர - ஒன்றிக்ச கினைவுடனே ; :* ஒரு நெறிய மனம் 

வைகத்துணர் ?”, :*ஒன்றியிருந்து நினைமின்கள் '? (சேலா), 

திநப்பாட்டும் - ஒதி - என்று கூட்டுக; இவை இரச்சாயஞர் அவ்வப்போது 

துதிக்கும் வசையில் சாமே அருளியவை போலும் ; இப்போது கிடைச்சில ! 

அன்றியும், அம்மையார நிருப்படுகங்கள், திரும5 சம், ஆளுடைய பிள்ளையார் 

அரசுகள் தேவாரங்கள் முசலாயின மூன்னோர் திருப்பாட்டுக்சளும், தங்களும், என் 

றிலுமாம், 

திருப்பாட்டும் - ஒதி - முன் கூறியவை மெய்மினாற் செய்வன ;) அவற்றினின் 

றும் வேறு பிரிர்து இவை வாகஇனாற் செய்வன என்பார் உம்மை கொடுத்துப் 

பிரித் சோதினார் ; ஒருமை நேறியின் உணர்வு - என்பது மனத்தாற் செய்யும் பணி 

யினைக் குறித்தது; உணர்வு வர - உணர்வுடனே ; உணர்வு வர்.சதனாலே ; வரும் 

பொருட்டாச என்றலுமாம். 

் நிலை பெறமா றெண்ணுிியே னெஞ்சே நீவா, நித்தலுமமம் பிரானுடைய 

சோயில் புக்குப், புலர்வசன்முன் னலூட்டு மெழுக்கு மிட்டுப பூமாலை புனைந்தேச் 
இப் புகழ்ந்து பாடிச் தலையாரச் கும்பிட்டுக் கூத்து மாடிச் சங்கரா சயபோற்றி 

போற்றி யென்றும், அலைபுனல்சேர் செஞ்சடையெம் மாதி யென்று மாரூரா வென் 

றென்றே யலரூ நில்லே!? (தேவா - ௮7௪), * ஆமாறுன் நிருவடிச்சே யாசய் 

குழையே னன்புருசேன், பூமாலை புனைர்தேத்தேன் புகழ்ர்துரையேன் புச்தேளிர், 

கோமானின் நிருச்சோயில் தூசேன் மெழுசேன் கூத்தாடேன், சாமாறே விரைகன் 

றேன் சதுராலே சார்வானே ்? (திருவா, சத - ]4)) 1: இழவதும் பாடுவது 

தேடுவது நின்னன்பர் செய்கை பராபரமே ! (தாயு மானந்த மாகநின்னைச், 

9 மானார்),



௪௪ திருத்தொண்டர் புராணம் (வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

9757, (வி-ரை) கடலகமி- வரையின் மதில் சூழ் நகரம் என்ச ; சடல் 

போன்ற அகழியினாலும், மலே போன்ற மதிவினாலும் சூழப்பெற்ற ஈரம் / இனி, 

இக்காடு கடல் சூழ்ர்த சாடாகவும் மலைசள் நிரம்பிய மலை சாடாகவும் உள்ளமையின் 

சடலே அ௮கழியாகவும் மலையே மதிலாசவும் சூழ்ந்த என்று உரைக்ச வைத்ததுவும் 

சவிசயம் ; கோடிமதில்-கொடிகள் மதிலுக்கும் ௮ரசுச்கும் உரிய ௮ங்சம்சளுள் ஒன்று, 

சேங்கோற் போறையன் : நாயனாருக்கு முன் ௮ரசு புரிந்த சேர அரசாது 

பெயர் ;) பெருஞ்சோலிரும்பொறை, இளஞ்சோலிரும்பொறை முசலியனவாச 

வரும் சேர£மன்னர்களின் பெயர்சள் ஈண்டுச் கருதத்சக்கன, செங்கோலைச் சாங்கி 
அரசு செலுச்துபவன் என்பது பெயர்க்காணப் பொருள், பேநமாக் கோதை 

என்பதும் இவ்வாறே காரணம் பற்நிய பெயராய் நிற்றலும் சாண்க, பெரமர்ள் 

எனவழங்கும் சேர மன்னர் மரபுப் பெயரும் இப்பொருள் தருவது போலும், 

செங்கோல் - செவ்விய கோல்போறலின் நீதி இப்பெயர் பெற்றது? 

கோல் அ௮தற்கறிகுறியாக வுள்ளது. 

காரின்...கீம் - இவ்வரசன் இரண்டு கிழல்களின் £ழ்இருந்து அசசுபுரிர்சான் ; 

ஒன்று சொடை நிழல் ; மற்றொன்று குடை நிழல்; அவற்றுள் மேலே நிற்பது 

கொடை நிழல் ; குடைகிழல் ௮சனின் £ழ்ப்பட்டது என்பதாம் ) மேல் - மேம்பட் 

டது என்ற குறிப்புடனும் நின்றது ; நீழலின்சீம் அரசு புரிதல் என்பது மெயில் 

மழை பனிச் துன்ப நீக்கிக் குடைநிழல் கா:சல் போல, காட்டினை துன்ப நீக்டு 

யின்பம் பொருந்தக் காத்தல்) தடை - வெண் கொற்றக்குடை, இது முடியுடை 

அரசர்க்குரிய சிறப்பு ௮அடையாளங்களுள் ஒன்று ) அரசன் sow FFD IG 

ஒருங்கே சாரணமாயிருச்தற்கு அதிகுறியாம் என்ப, '* பிரபஞ்சமெல்லாவற்றிற்கும் 

மூலகாரணமா மியல்பாகிம ஒரு பெரு வெண்கொற்றக்குடையும்...பிறரொருவருக் 

இன்றிச் சனக்கே யுரிமையாகச் சிறகர்சமைபற்றி,..மு.சல்வனை மன்னவனாகவும் ?? 

(போசம், 8. சிற்றுரை); கோடைநீழல் - கொடையின் பயனாயெ சருமச்தின் 

நன்மை ; காரின்மலிந்த - பயன் கருசாது பெய்த உலகளிப்பக மேசம் ; மலிதல் - 

அதணினும் நன்மையால் மேம்படுகல் ; இன் - ௨வமவுருபு; உம்மை சொக்கது; கார்- 

இர்காட்டினை அளிக்கும் இரண்டனுள், பருவச் சவரறாது மிக்குப் பெய்யும் இயல் 

புடைய (மேகம்) கார் ஒன்று; அரசனது சொடை மற்றொன்று, அவற்றள் 

ஈற்பயனால் மிக்கது கொடை என்பசாம். கார கொண்ட கொடை !' என்ற 

திருத்தொண்டத் தொகையும் சாண்க, சோர்களது கொடைத்திறம் பற்றிப் பதிற் 

றுப்பத்து, புறகானூறு முதலிய பழர்சமிழ் நூல்களுள் உரை ச்சவையும் பார்க்க 

மேல் - கீழ் - உலசளிக்கும் ரீழல் இரண்டனுள் சண்ணாற் காணப்படாது பய 

னால் மேம்பட்டு நாடு எங்கும் பரவியது சொடை நிழல் சண்ணாற் காணப்பட்ட 

அறிகுறியாக ௮ரசன்முடிமேல் அளவுபட நிழற்றுவது குடைநிழல் என்ற குறிப் 

பும்பட மேல் - கீழ் என்ற சொன்னயமும் காண்க, இவ்விரண்டும் கவிகை எனப் 

படுதலும் ௮றிச. 
தரணி நீத்துத் தவத்சார்ந்தான் - உலக அரசரட்சியினைச் துறந்த சவஞ் செய் 

யும் ஒழுச்சத்தினை மேற் கொண்டனன். சபோவனம் சென்றான் என்பாருமுண்டு; 

அது மேற்பாட்டிற் கூறப்படும். இவ்வாறு அரசாட்ரியினேத் தாமாகவே நீத்துச் 
துறவு சார்தல் இம்மரபினில் இன்றும் காணும் சிறப்பு நிலையாம் ; கொச்சி அரசர் 

wry நிலைகள் சாண்க ; ஐயடிகள் காடவர்கோ னாயனார், ௮சாட்9 ! இன்னலென 

விகழ்ர், த தனை யெழிற்குமான் மேலிழிச்சி, ஈன்மைரெறித் திருத்தொண்டு swe



55550) 97, கழறிற்றறிவார் நாயனார் புராணம் கட 
! 

தீளிப்பா ரரயிஞர் 1? (4048) என்னும் வரலாறும் “* படிமுழுதும் வெண்குடைச் 

ழ்ப் பாரெலா மாண்ட, முடியரசர் செல்வதது மும்மைத் - தொடியிலங்கு) 

தோடேர்து கொன்றையர்தார்ச் சோதிக்குச் சொண்டுபட் டோடெர்தி யுண்ப 

துறும் ?? (11-ம் திருமுறை - க்ஷச்இரச் திருவெண்பக - 10) என்ற அவரது இரு 

வாக்கும், ஈண்டு நினைவுகூர்தற்பாலனவாம், முடிமன்னராகும் நிலையினையும் துறந்து 

தீவஞ்சாரும் பெருநிலை எமது சமிழ்காட்டுப் பெருவேந்தர்ச்கே சிறப்பாய் உரியது ) 

இந்நாளில், இதனோடொபமின், ஒன்றுக்கும் பற்றாத சிறிய அமைச்சு முதலிய 

Rae. ற்றதிகொார பதவிகளுக்கும் விடாமுயற்சிபினுடன் பேய்போல அலையும் 

உலக மாக்களின் €ழ்மை யிசனுடன் ஒப்பிட்டு உண்மை கண்டுகொள்ளத்தககது, 10 

98159. வந்த மரபி னாசளிப்பான் வனஞ்சார் தவத்தின் மருவியபின் 

சிந்தை மதி நேரமைச்சர் சிலா ளாய்ந்து தேளிந்தநேறி 

முந்தை மரபின் முதல்வர்திருத் தோண்டு முயல்வார் முதற்றாக 
இந்து முடியார் திருவஞ்சைக் சளத்தி லவர்பா லேய்தினார். ௧௮ 

(இ-ள்) வர்த...பின் - வழிவழி சொடர்நது வரத அரசமாபில் ௮ரசு செய் 

வானாகிய மன்னன் முன் கூறியபடி தபோவனச்திற் சார்கின்ற தவநெறியினைச் 

சேர்ர்சபின்பு ; ரசை...நெறி - சந்தை செப்யும் கூர்த்த மதியினையுடையவராய்த் 

சாய உரிமை அறிதற்கு உரிய நூல்களைச* சேரும் அமைச்சர்கள் சில காட்கள் 

ஆராய்ர்து செளிர்* துணிபாவது ) முசசை,..மு.தற்றாக - முன்னை மரபினாலே முழு 

முதல்வனாது இருதசொண்டு புரிவாராயெ பெருமாக் கோசையார்பால் ௮ம் 

மூசன்மை நின்றதாக ; இந்து...எய்தினார் - பிறையணிந்த தஇருமுடியினை உடைய 

இறைவர் எழுச்சருளிய திருவஞ்சைச் களத்தில் அவரிடம் சென்று சேர்ட் ஈனர், 

(வி-ரை) லந்த மரபு - வழிவழி உரிமைபபட்டூ வந்த அரச மரபு, 

அரசளிப்பான் - ௮ரச செய்ப வேண்டியவனான மன்னவன் ; வினைப்பெயர், 

வனத்சார் தவத்தின் மநவுதலாவது - நாட்டினை விட்டுச ஈபோஃனம்டினை 

௮டைந்து சவசஇன் நிற்றல், 

சிந்தை. நேறி - சிர்சையினாலே சேர் என்று கூட்டுக, 

மதிநூல் : அறரலும் ௮ரச.நூலும், 

சிலநாள் ஆய்ந்து தெளிந்த நேறி - ௮ரசுவழி சாணுதல் மலை சாடடுச் செய்தி 

யாதலின் மதிநூல் தேர் ௮மைச்சர்ச்கும் விரைவில் தெளிய வியலாது சில நாட்கள் 

ஆரரய்ச்து துணிய வேண்டியதாயிற்று ; நேறி - ழதற்றக - அச்கெறி - தாய உரிமை 

யின் வழி - ௮வசே முதன்மையினராசச் சென்று நின்றது என்க, 

ழதற்று - YSOTS உடையது. 

அவர்பால எய்தினர் - ya அமைச்சர் என்ற எழுவரய் சொக்கு நின்றது. 11 

98169, எய்தி யலாத மெதிரிறைஞ்ச யிருந்தண் சாசன் மலைநாட்டச் 
சேய்தி முறைமை யாலுரிமைச் சேங்கோ லரசு புரிவதற்கு 
மை தர் நேறியின் முடிசூடி யருளு மரபால் வந்த”தெனப் 
பொய்தீர் வாய்மை மரதிரிகள் போற்றிப் புகன்ற பொழுதின்கண், 

3760." இன்பம் பெருகுர் திருத்தோண்டுக் கிடைபூ ரக விவர்மொழிந்தார் ; 
அனபு நிலைமை வழவாமை யரசு புரக்கு மருளுண்டேல்



௪௬ திரு த்தெ ண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

என்பு மாவு மணிந்தாசை யிடைபேற் றறிவே”' னெனப்புக்கு 

முன்பு தொழுது விண்ணப்பஞ் செய்தார்) முதல்வ சருளினால், ௧௩. 

98761, மேவு முரிமை யரசளித்தே விரும்பு காதல் வழிபாடும், 

யாவும் யாருங் கழறினவு மறியு முணர்வு, மீறில்லாத் 
தாவில் விறலுந, தண்டாத கோடையும், படைவா கனமுசலாம் 

காவன் மன்னர்க் குமியனவு மெல்லாங் கைவக் துறப்பெற்றார், ௧௪ 

9759, (இ-ள்) பொய்தீர் வாய்மை மர்திரிகள் - பொய்யினைத் தீர்க்கும் 

வாய்மையினையுடைய (௮௪௪) மந்திரிகள்; எய்.இி...இறைஞ் - முன் கூறியவாறு 

இருவஞ்சைக் சளச்திற் சேரர்து ௮வர் திருமுன்பு வணஙடு ; இருர்சண் சாரல் 

வந்தது என - பெரிய குளிர்ர்சக சாசல்களையுடைய மலை நாட்டின் அரசர் 

மசபு வழிவழி வரும் செய்கி முறையினாலே ௨.ரிமைச் செங்கோல் ௮ரசு செலுத்து 

வதற்குச் குற்றமற்ற வழியினால் முடிசூடியநஞம் காய மாபால் (தேவரீர்) 

வந்தது என்று ; போற்றி, ,,பொழுடின் கண் - துஇிஈதுசி' சொல்லியபோது, ௧௨ 

9760, (டூ-ள்) இன்பம்...மொழிர்சார் - இன்பம் மேன்மேலும் பெரு 

குதற் கேதுலாயெ திருச் சாண்டிலே கான் முயலுகற்கு இடையூரூச இவ்வமைச் 

சர்கள் கூறினார்கள் ) அன்பு நிலைமை...௮றிவேன் ஏன - பென் அன்பின் devil 

னின்றும் வழுமாமலே அரசு புரிவச குச் திருவருள் சிடைச்குமாயின், எலும்பும் 

பாம்பும் புனை$்த இறைவரைச் சாலம் பார்த்து அவர ஏ திருவுள்ளக்தை அறிவேன் 

aap; புக்கு. செய்தார் - இருச்கோயிலினுள்ளே புகுந்து இருமுன்பு வண்டு 

விண்ணப்பித்சனர் ; முரல்வர் அருளினால் - இறைவரது இருவருளினாலே, sh 

3761, (இ-ள்) மேவும்...வழிபாடும் - பொருக்கிய உரிமையுடைய அர 

சாட்சயினை அளித்தவாறே சாம் விரும்பிய சாதல் விளையும் இலைலா.த வழிபாடும், 

யாவும். உணர்வும் - அஃறிணை உயர்திணை என்ற இருதிறச்தயிர்களும் சொல் 
வன வெல்லாவற்றையும் அறியும் உணர்வும் ; சறில்லார் ஈவில் விறலும் - ௮௪ 

வில்லாத ஒப்பற்ற வெற்றியும் : சண்டாத கொடையும் - தடையில்லாத சசையும் ; 

படைவாசனம்...உரியனவும் - படையும் ஊர்இிகளும் முதலாக உலகங்காலல் புரியும் 

அசசர்க் குரித்தான அங்கங்களும் ; எல்லாம்,..பெற்றா! - நய இவை எல்லாம் 

தம்மைச் சேர்ந்து பொருந்தும்படி அருள் பெற்றனா. ௧௪ 

இம்மூன்று பாட்டுக்களும் தொடாந்து ஒருமுடிபு கொண்டன. 

3759, (வி-ரை) இநந்தன்..,வந்தது - இஃது அமைச்சர் நாயனாரிடம் 

மொழிந்தது. 
மலைநாட்டுச் சேய்தி மறைமை - மலைகாட்டுச் சட்ட ஒழுங்கன்படி வழிவழியில் 

தாயபாசம் வரும் முறைமை; இதனை மருமச்சட் டாயம் எனவும் வழங்குவர், தமிழ் 

நாட்டிலுள் ஏனைச் சோழர் பாண்டியர் முதலாயெ நரடுகளிற்போல மலைராட்டுத் 

தாயமுறை மகன் - மசன்மகன் முதலாக வரும் ஆண் மரபு வழி வருவதில்லை ; 
உடன் பிறந்த பெண் வழியாகத் சாயம் வருவது இம் முறை என்பர். scr ald 

பெல்லாம் இன்றும் ௮ம் நாட்டில் வழங்கும் சட்டங்களின் மூலம் ௮றியச் சக்சன, 

இம்முல றமையாலேதான் ௮ர்சாட்டிற் பெண்களுக்கு அதிக உரிமை பெருமைகள் 

இருச்சச் சாண்டென்றோம். பெண் மலையாளம் '' என்ற பெயரும் வழங்கும்,



சருக்கம்] 31. கழுறிற் றறிவார் நாயனார் புராணம் ௧௭ 

முடிதடி யரும் மாபர்ல் வந்தது : இஃது அரசரிடம் மர்திரிகள் 

விண்ணப்பிக்கு முறை, தாயமுறை, மரபிஞல் தேவரீரிடம் லந்துநின்றது என்றும், 
மரபால் சேவரீரது இருவவதாரம் வந்து என்றும் உரைக்க நின்ற பணிவுச் 
சொன் மாபு வழக்குச் சாண்க, 

பொய்தீர் வாய்மை - பொய்யினைத் இர்க்கும் சொல் நலம் ண பொய் - பொய்ச் 
சொல்லும் அதுகாசணமாக வரும் தஇமைகளுமாம், அமைச்சாது பண்புசளையும் 
சடமைகளையும் குறிச்சவாற, 

போறீறிப் புகன்ற - பெரியோர் - அரசர் - முகலாயினவர் முன்பு எச் செயலை 
யும் விண்ணப்பிச்கும் முன்பு அவர்களைப் போற்றிச் தொடங்குசல் முறை, இங்கு 

காயனார் ௮ரசராதலுடன் போன்புடையராய்ச் வெனடிமைச் இிறத்தினின்ற பெரி 

யோராதலானும் போற்றுதல் வேண்டப் பட்டது, 

போழதின் கண் - அறிவேன் எனப் புக்க - வின்னப்பஜ் செய்தார் - என 

மேல் வரும் பாட்டுடன் முடிபு கொள்க, 12 

3760. (வி- ரை) இன்பம்,..மேர்ழிந்தார்-இது நாயனா£து இருவுள்ளச்டெை. 

பிறவியாலே ௮7௪ உரிமை பெற்றிருந்தும் காயனர் அவ்வுரிமைகளையும் போகங்களை 

யூம் விரும்பாமல் இளமையிற்றானே, கொடுங்சோளூரில் உள்ள அரண்மனையிற் றக் 

காது, இருவஞ்சைக்கள்இிற் றஙடச் வன் நிருப்பணிசள் செய்து வந்சனர், 

(3754 - 3756); இப்போது அரசப் பட்டம் சம்மேலசாகச் இடைக்கப் பெற்ற 

போதும் அவர் இருவுள்ளம் அவ்வரறே நிலைசது நின்றது. அரசு முதலாயெ 

உலச போகங்களை யெல்லாம் வெறுத்து இறைவர் கழலே பரவுவதும் அடியார்களைப் 

பேணுவதுமே குறிச்சோளாசச் கொண்டு.வாழ்ந்து ஒழுகுவது சவனடியார்சளின் 

தன்மை, :' போகம் வேண்டி வேண்டி லேன்புரச்ச ராதி யின்பமும் *” (திருவா) ; 

: இந்இரச் செல்வமு மெட்டுச் இத்தியும், வந்துழி வர்துழி மறுத்தன ரொதுங் ? 

(11-ம் திருமுறை - திருவிடை - மும் - கோ- 7), ** கூடு மன்பினிற் கும்பிட 

லேயன்றி, வீடும் வேண்டா விறலின் விளங்கினர்? (143) என்பன முசலிய எண் 

ணிறர்ச இருவாச்குச்சள் சாண்சு, இக் சருசசே பற்றி சம்பியாண்டார். நம்பிகள் 

இச் சாயனாரை 4! வென்றிச் கருப்புவில் வீரனை வெற்றிகொண்ட, சூரன் 

(திருத் - திருலர்தாதி - 45) என்று துதித் சருளினா். 

* அன்பு நீலைமை., அறிவேன் ?? எனப்புக்து - விண்ணப்பத் செய்தார் - 

நாயஞாது திருவுள்ளச்சடை அவ்வாருயின், மந்திரிகள் கூறியதற்கு உடனே 

மறுத்து விடாது, இறைவர்பாற் சென்று அருளை அறிய விண்ணப்பஞ் செய்த 

தென்னையோ 7₹ எனின், அற்றன்று ) இதுவரை ஈல்லறிவு தது சிவன் பணியிற் 

செலுத்தியதும், இனியும் அவ்வாறே மறவாது செலுத்த நிற்பதும் இருவருளேயாம் 

என்பதனை யுணர்ந்து ஒஓழுனொ, ஆனால் அப்போது அற்றை நாளில், தம்மை 

௮7௪ மசபில் வரச்செய்தும், செய்தி முறைமையால் ௮ரச.சாயம் சம்மேலதாக வரும் 

நிலையிற் சாட்டியும், அதனால் உலூயலில் ௮ கடமைகளைச் சம்மேற் சேர்த்தியும் 

நிசழ்வித்ததம் இருவருளேயாம் என்பதனையும் உணர்ர்தார், அச் சடமைகளை மறுத் 

ததும் கூடாதென்றும் உளங் கொண்டனர், * சடனிசென் அுணார்தும் !” என்று 

இராமன் வரலாறு கூறும் கம்பன் பாட்டும் ஈண்டுச் கருதத் சச்சது, தாம் எண் 

ணியவாறு : என் கடன் பணிசெய்து டெப்பதே'' என்று (தேவா - ௮7௪) 

அதனையே மேற்கொள்வதா £ அன்றி ௮ருள் வழியே இப்போது வர்,௪ அரசனையும் 
அதற்கு மாறின்றி ஏற்று உலயெற் சடமைசளையும் அர்த அருள் வழியே மேற் 
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சவி திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

கொள்வ, ? எத செய்யத் சச்கது 2? என்று ஐயங்சொண்டனர், இருத் சொண்டுக்கு 

இடையூருச ௮7௪ இருக்கும்--ஆகலின் அதனை ஏற்க அஞ்சினர்; சாதி - ஆயு - 

போகம் என்பன முன்னைவினைச் டோசக வருவன வாசலின் ௮ச் சடமைகளை ;,மறுத் 

தீலும் இருவருட்கு மாறாகும் ஆசலின் அருள் வழியே வர்; அரசினை மழச்சவும் 

அஞ்சினர். அன்பு நிலைபினின்றம் வழுவாது அரசு செய்யும்படி திருவருள் ஆனை 

பிறக்குமாகில் ௮,சனை இறைவரிடம் விண்ணப்பித்து அறிவேன் என்றெழுச்சனர் 

என்பதாம், *! வேண்டச் சச்ச சறியோய்ரீ வேண்ட முழுதும் தருவோய்நீ.., 

வேண்டி நீயா தருள்செய்சாய் யாலு மதுவே பேண்டினல்லால், வேண்டும் பரி 
சொன் முண்டென்னி லதுவு நின்றன் விருப்பன்றே ?? என்ற இருவாசகம் ஈண்டுச் 

சிந்திக்சற்பாலது. ஆளுடைய பிள்ளையார் இருவாலவாயில் சமணர் வாதத்துக்குச் 

சென்றருளு முன்பு, இரைவாது இருவுர்ளமறிய விண்ணப்பித்ச வாலாறும் ௧௬ 

துச. '' பொன்னார் இிருவடிம பொன்றுண்டு விண்ணப்பம் போற்றிசெய்யும், என் 

னாவி சாப்பசற் சசெசை யுண்டேல் ' (சேவா - அரசு) என்பது முதலிய திருவாக்குக் 

களும் கருதுக. ஈண்டு, இனி, அரசு பாக்கம் கடமையிற் நிருலருள் தம்மைச் 

செலுச்தினாலும், அஃது, “* அன்பு நீலைமை வழவாமை ? யிருக்ச வேண்டும் என்பதே 

நாயனாரது திருவுள்ளமாகும் என்பதனையும் கருதுக, 

விடைபேற்று - இறைவரிடம் விண்ணப்பிப்பசற்கும் உரிய ரேோங்களும் இடை 

யும் உண்டென்பது வொசம விதியாம். Raymer நகியமங்களும் சிவாலய தரிசன 

விதிகளும் சாண்ச. *! மேய சால மலாமையின் '! (17) என்பன முசலியவைகாண்க, 

டுன்பம் பேரதம் திநந்தோ ஈடு என்ற ஈனால் அரசாட்சியின் பண்பு அத்தன் 

மைச் சன்று என்பது குறிப்பு, இன்பம் - ிவ.ஈரறுளிற் நிளைச்சலாம் வருவது, 

இல்து அன்பினால் உளசாவசரம் என்பார் மேல் அன்பு - வழாமை crept, 

₹* அன்பினா வின்ப மார்வார் ?? (812) என்று திருத்தொண்டர் சன்மையை இறை 

வர் அறிவிச்தமை காண்க, * இறவாத வின்ப அன்பு ?! (1776); “* இன்பமே 

யென்னுடை யன்பே '' (திருவா). ஐயடிகள் காடவர் கோனாயனா '' பாரளிப்பா 

சரசாட்சீ, யீன்னலெனவிகழ்5 -பனையெழிற் | மரண்மேலிழிச்4, நன்மைகெறிச் இருத் 

சொண்டு ஈயர்சளிப்பா ராயினார் ” (4048) என்ற சரித வரலாறும் இங்கு நினைவு 

கூர்க, '' முடியாசா, மத்திற்கு மும்மை ஈன்றாலரற் சாயைய மேற்றம்!' (க்ஷத்-வெ), 

8761. (வி-ரா) வழிபாடும், உணர்வும், விறலும், கோடையும், உரியன 

வும் (ஆகிய) எலலாம் என்று கூட்டுக ; உம்மைகள் எண்குறிச் சன, 

அரசளித்தே - வழிபாடூ - “அன்பு நிலைமை வழுவாமை அரசுபுசச்கும் opel” 

னையே (9760) நாயனார் விரும்பி வேண்டினராசலின் ௮,சனை முதலிற் கூறினார். 

பின்ருவன எலலாம் அல்வரசாட்டிக்குரிய அங்கங்களாப் வேண்டச் தச்சன) 

இவை அரண் அளிதன. அரசளித்தே- அரசு புரிர்து கொண்டே ; ஏகாரம் தேற்றம், 

யாவும், ,,உணர்வும் - அரசர்கள் சம் சீழ்வாழும் மச்களுச்சே யன்றி, மற்றெல்லா 

வுயிர்சளையும் காக்கும் கடமைப்பாடுடையவர்கள் ;) அஃது அவ்வுயிர்கள் எல்லாம் 

சொல்லும் மொழிகளை அறியும் உணர்வு பெற்றிருர்சாலன்றி யியலாது ;) அசன் 

பொருட்டே இச்காயனாருக்கு இறைவர் இவ்வாறருளினா என்பது மேல் (8763 - 

8787) உரைக்சப்படுசல் காண்ச ; அன்றியும், இர்காயனார் சவயோச நிலையினர் ; 

AaCursa சைவரப்பெற்றார்க்குப் புலப்படும் நாச ஓலியிலுள் எல்லாவுயிர்சளின் 

ஒலியும் அடங்கும் என்பர் | அரசர், மக்சள் மு,சலாகய எல்லாவுயிர்களையும் காக்கும் 

சடப்பாடுடைமை பற்றி முன் தஇிருரகரச் சிறப்பில் (121) உரைத்சவை பார்ச்ச |



$850) 31. கழறிற் றறிவார் நாயனார் புரரணம் ௪௯ 

இவ்வுணச்ச்சியின் பயனாலே இந்நாயனார் தமது கு. திரையின் செவியிலே Paws gr 

மோதி, ௮,சன் மீதில் ஏறித், இருக்கயிலை சென்று சேர்சனெருர் எனவரும் சரிசவர 

லாறும் காண்க. யாவும் - ௮ஃறிணையும், மாரும் - உயச்திணையும் குறித்தன. 

விறல் - வெற்றி; வல்லமை; தாவில் - அழியாத; செடாச; தண்டாத - நீங்காத) 
தடைபடாத; கோடை - :* சார்சொண்ட கொடை '? (திருச்சொண்டத் தொகை), 

கைவநதல் - பொருந்துதல் ; சம் வசமாகுதல், 
யாவும் யாநம் கழறினவும் அறியும் உணர்வு பெற்ற இச் சாரணத்தால் இச் 

நாயனாருக்கு கழறிற் றறிவார் என்ற பெயர் வழங்கலாயிற்று ; இதனை '£ அளவில் 

பெருமை யகலயோ ஸிகளுங் சழறிற் றறிச்சவற்றின், உளமன் னியமெய் யுறு 

துயர மொன்று மொழியா வகையகற்றி ” (9787) என்று அரசாட்சி புரிதலில் இத 

னைப் பயன்படுத்தி நிலையில் வைத்துச் கூறுவது சாண்க, 14 

3762, ஆன வருள்சொண் டஞ்சலிசெய் திறைஞ்சிப் புறம்போர் தரசளித்தல் 

ஊன மாகுக் திருத்தோண்ூக் கேனினு முடையா னருளாலே 
மேன்மை மகுடக் தாங்குதற்கு வேண்டு மமைச்சரக் குடன்படலும் 

மான வமைச்சர் தாள்பணிர் தவ விளைமேற்சொண்டு ம௫ூழ்ர்செழுந்தார், 

(@-&) நன...புறம் போம் - முன்கூறியவாறு பெறலாயின இருவரு 

ளினைச் கைக்கொண்டு கும்பிட்டு வணங்கிக் நிருச்கோயிலிணின்றும் புறத்தே வந்து ; 

௮சளித்தல்...எனினும் - ௮ரசாட்ட செய்தல் இருச்தொண்டுக்கு இடையூறு செய் 

வசேயானாலும் ; உடையான்.. உடன்படலும் - இறைவரது திருவருள் பெற்றமை 

யாலே மேன்மையாகிய அ௮ரசமுடியினை த் தாங்குகற்கு விண்ணப்பித்து நின்ற மந்திரி 

களுக்குத்சம் உடன்பாட்டினை சொல்லுதலும் ; மான...எழுந்தார் - பெருமையுடைய 

அவ்வமைச்சர்கள் நாயனா£து திருவடிசளில் வணக்கி அதற்கு வேண்டிய செயல்களை 

மேற்கொண்டு ம$ழ்ச்சியோடும் சென்றார்கள், 

(வி-ரை ஆன- முன் கூறியவாறு கைவந்துறப் பெறலான, 

அரசளித்தல்...எனினும் - அரசாட்சி இரு ஈசொண்டுக்கு இடையூறாகும் என்று 

(3760) தாம் வருர்தினாராயினும் ; செரிந்தாராயினும் ) ஊனம் - இடையூறு, 

அருளாலே - அருள் சாட்டிய வழி நிற்றலே சடன் என்றமையாலே ; ௮௬ 

ளாலே - தரங்குகற்கு - உடன் படலும் என்று கூட்டுக, எனினும் - ௨/ரளாலே - 

முன் (3760) கூறியபடி, ௮௪ புரிதலில் இவருக்கு விருப்ப மில்லா திருந்தும், இரு 

வருள் அணை செலுச்தியபடி அமைந்து நிற்றலே சடன் என்றதனால் இசைர்தனர் 

என்பது ; 

வேண்டும் - விண்ணப்பிச்ச ; மானம் - பெருமை, 

அவ்வினை - முடிசூட்டுசற்குரிய சடங்குகள் ; மேல்வரும் பாட்டுப் பார்க்க, 

அரச்ளித்தால--என்பதும் பாடம், 15 

8109. உரிமை காளி லோசைநல ளெய்த மிக்ச வுபசாணம் 

பெருமை சிறக்க வேண்டுவன வெல்லாம் பிறங்க மங்கலஞ்செய் 

திருமை யுலகுக் கோருமைழடி கவித்தா ரேல்லா வுயிருமகிழ் 
தரும நிலைமை யறிந்துபுவி தாங்குங் கழறிற் றறிவார்தாம். ௧௬ 

(இ-ள்) உரிமை...மங்கலஞ் செய்து - முடிசூட்டுதற் குரியதாய் விதித்த 

நாளில் இரையின் நலமும் பொருர்,5; மிச்ச உபகரணங்களை எல்லாம் இறப்புட



௨0 திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

னமையும்படி வேண்டிய எல்லாப் பொருள்களும் விளங்க ௮மைத்து மங்கலச் சடங்கு 

கள் செய்து; எல்லாவுயிரும் ம௫ழ் ,.சாம் - உயர் இணை ௮ஃறிணை என்னும் பகுப்பில் 

அமைர்ச எல்லா வுயிர்களும் ம௫ழ்கற் கேதுவாெ ௮.றநீதியின் தன்மை யறிந்து 

உலரு புரக்கும் சழறிற்றறிவார் தாம் ; இருமை...கவித்தார் - இம்மை வீடு என்ற 

இரண்டு உலகுக்கும் பொருந்துவதாசயெ ஒசே முடியினைச் சூடிச்சொண்டனர், 

(வி-ளை) உரிமை நாள் - அரசர் முடிசூடுதற்குரியசாகக் சணிச நூல்களில் 

விதித், ச ஈன்னாள். 

ஒரை - ஈல்வேளை ; இலக்கினம், முகூர்த்சம் என்பர், sae ஒரையில். 

உபகரணம் - முடிசூட்டும் சடங்கிற்கு வேண்டிய பொருள்கள், 

மங்கலம் சேய்து - மச்சல வினைகளாடிய சடங்குகளை எல்லாம் செய்து, 

இநமை உலத - இவ்வுலக ஆட்சியும், இறை லழிபாட்டு நெறியில் வரும் 

வீட்டு நெறியாட்சியும் / “ அன்பு நிலைமை வழுவாமை யாசு புசச்கும் ?? (8789); 

: உரிமை அ௮சசளித்சே விரும்பு காதல் வழிபாடும்! (3701), இவ்வாறன்றி, இதற்கு, 

௮ல்றிணை உயர்திணை உலகு ; சித்தும் ௮சத்துமாயெ பிரபஞ்சம் என்றிரண்டாகிய 

உலகு என்றுரைத்தார் முன் உரைகாரர்கள், அது பொருந்தாமை அறிக, 

ஒருமை ழடி - இவ்வுலன உரிமை ஆரசாட்சியுடனே அன்பு வழிபாடும் 

பொருரச்,ச ஆளும் முடி, இருமை - ஒருமை - சொல்லணி, 

எஃலா...காங்தம் கழறிற்றறிரர் - சழறிற்றதிவார் என்ற பெயர்ப் பொருளையும் 

சாரணத்தையும் விளக்குவார் உடம்பொடு புணர்கதி ஒ௫ஞார் ; யாவும், ,,உணர்வும் 

(3761) என்ற வரம் பெற்ற காரணம் காண்க. 

எல்லா &யிநம் - உயர்திணை ௮ல்றிணை என்ற பகுதிகஞள் அடங்கிய எல்லா 

உயிர்களும் ; உம்மை முற்றும்மை ; தரமநீலை - அறநூல் விதி ; மகிழ் தருமம் - 

ம௫ழ்தற் கேதுவாகிய தருமம். 

கவித்கார் - சுட்டப் பெற்றார். செயப்பாட்டுவினை, 16 

98/04, தமபி ானூ போயிலவலக சொண்டு திருமுன் ரூழ்ந் தெழுக்து 

குமப யானை மேல்கொண்டு சொற்றக் குடையுஞ் சாமரையும் 

சம்பு முரிமை யவர்தாங்௪, நலங்கொ ணசர்சூழ் வலங்கொள்வார் 

மோய்ம்பிலுவரின் போதிசுமந்தோர்வண்ணான் முன்னேவரக்கண்டார். 

(இ-ள்) சம்பிரானா...எழுந்து- இறைவரது திருக்கோயிலின் வலக 

கொண்டு திருமுன்பு நிலமுற வணக்க எழுந்து ; கும்ப யானை...தாங்க - மத்தகத் 

இனை உடைய யானையினை மேல்கொண்டு வெண்கொற்றக் குடையினையும் சாமரை 

யினையும் நம்பும் உரிமையுடைய பரிசனங்கள் தாக ஏற்றவாறு பணி செய்ம ; 

ஈகர், கொள்வார் - இருநகர்தினைச சுற்றி வலமாக வருன்றாராசய நாயனார் 2 

மொய்ம்பில்,, கண்டார் - சோள்கட்டில் உவர்மண் பொதியினைச் சுமந்துகொண்டு 

ஒர் வண்ணான் சம்மூன்பு வருதலைக் கண்டனர். 

(வி- ரை) தம்பிரானூர்...எழந்து - முன்கூறிய முடி சூட்டுஞ் செய்தி திரு 

agers களத்தில் தங்க காயனார் எழுக்தருளியிருந்த அரண்மனையில் நிகழ்ர் சன 
என்பது கருதத்தக்கது, முடிசூடிய உடனே அங்கு நின்றும், இருச்சோயிலுச்கு எழுச் 

தருளி இறைவரை வழிபட்டு விடைகொண்டு புறப்பட்டனர் என்பது குறிப்பு ; 

நாயனார் இளலரசராகச் இருவஞ்சைச்களச்தில் தமச இருச்சொண்டு செய்திருர்
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தீனர் என்பது முன் கூறப்பட்டது ) ௮ச்சாலத்தில் அங்குச் சணியாசச் இருமடம் 

அமைத்து வாழ்ந்திருந்தனர். ௮ர்த மனை இடம் திருக்கோயிலுக்குத் தெற்கில் சிறிது 

தூரத்தில் (1ரசழிகை யளவில்) உள்ளது; அதனைக் சொச்சி அரசாம்சத்தின் 

ஆராய்ச்சியாளர் சண்டு, ௮,சற்கு அடையாளமாக நினைவுச் தூண் ஒன்று நிறுவி, 

அதில் (The Site of the palace of St Cheraman) “ சேரமான் பெருமாள் 
சாயனாரது அரண்மனை யிருந்த இடம் !? என்று எழுத்துப் பொறித்து வைச்திருச் 

இன்றார்கள், அதில் நான்கு சிவலிங்கங்களும் பதிததுள்ளார்கள் ) இர்நாளிலும் 

கொச்சி மன்னர்சள் முடி.சுடிக்சொண்டபின் முசலில் இிருவஞ்சைச்சளத்தில் வழி 

பாடு செய்து யானை தந்து சிறப்புச் செய்யும் வழக்கம் நிலவுன்றத. 

தம்பயானை...நகர்குழ வலங்கோள்வார் - யானை மீதில் அமர்ந்து அரசர் ஈசர் 

வலம் கொள்ளும் வழக்கம் இன்றும் கொச்8 இருவாங்கூர் முதலிய மலைநாட்டில் 

காண நிகழ்வதாம். யானைமேல் குடை சாமரைகள் இரட்டும் மாபு நிலையும் காணலாம். 

தம்பம் - மத்சகம், கும்பம் போன்றிருச்சலின் கும்பம் எனப்பட்டது; வடிவு சாரண 

மாசப் போர்த பெயர், இதுபற்றிச் கும்பி என்றோர் பெயருமுண்டு, 

நம்பும் உரிமையங்ர் - இப்பணிச் சென்று வழி வழி வரச உரிமையுடைய 

வர்கள்) நம்பும் - அரசனது மெய்ச்சாவலுக்கு சம்.9க்சையுடைய அனுக்சமுடையகர் 

களே இப்பணியில் அமர் ச்சுப்படுவா, 

நகர் வலம் - முடி ஈரகதிய அரசர் ௮ கால *அடன் ஈர் வலம் வருதல் 

வழக்கு ; இத இருவஞ்சைக் களசுதினின்றும் அரசர் நலைஈகராடெய கொடுங்கோ 

ளூருக்கு செல்லும் ஈகா வலம், 

மோய்ம்பு - இங்குத் தோள்கட்டு என்ற பொருளில் வச்சது ) மோய்ம்பு - 

வலிமை ; சுமைதாங்கி ஈடச்சர்கு விமைசொண்ட உடற்பகுதி தோள்சட்டி, 

உவரின் பொதி - அறுவையில் ஏற்றி அழுக்குப் போக்கும் உவர் மண்ணின் 
சுமை (மூட்டை) , உவரேர்றிப அறுவைச் (தணி) சுமை என்றலுமாம், 

வண்ணான் முன்னே வா- பொடியுடன். வண்ணான் எதிரில் வாச்காணுதல் 

(ஈன்னிமித்சம்) ஈற்சகுனங்களில் ஒன்றென்பா, 17 

98168, மழையிற் கரைந்தல் குவரூறி மேனி வேளுத்த வடிவினால் 

் உழையிற் பொலிர்த திருக்காச்தா ரடி.யார் வேட””மேன்றுணர்ந்தே 
இழையிற் சிறர்சு வோடைறுதல் யானைக் கழுத்தி harp Sago 

விழைவிற் பெருகும் காதலினால் விரைந்து சேன்று கைதோழுதார், 

(டு -ள்) மழையில்..,வடி.வினால் - மழையினாலே ; உவர்மண் கரைந்து ஊறிய 

தீனால் மேனி வெளுத்து இருர்சு வடிவச்தினாலே ; உழையில்...உணர்ர்சே - மானு 

டன் விளங்கும் இருக்சரத்கினை உடைய இறைலாது அடியார் திருவேடம் இஃது 

என்னும் உணர்ச் பெற்றே; இழையில்., இழிந்து - ௮ணிகளிற் சிறக்க பட்டத்தினை 

அணிர்ச யானையின் சழுத்தினின்றும் ழே இறங்க , விழைவில்,.,சைதொழுதார்- 
ஆசையினாற் பெருயெ பெருவிருப்பத்தினோடும் வியாவாச முன் சென்று கைகூப் 

பித் தொழுதனர், 

(வி- ரை) மழையினுல்...வடிவினுல் - மழையினால் உவர்மண் ஊறி வடித 

வினால் மேனி வெண்மை நிறங்கொண்ழ் விளங்க காரணத்சால், மழைக் காலத் 

இல் ஒருகாளிற் பல முறையும் மழை பெய்து போதல் இன்றும் இர் நாட்டு நிகழ்ச்சி,
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உழையில்...வேடம் என்று உணர்ந்தே - உடலில் வெண்மை நிறம் காணப் 

பட்ட தன்மை சிவன் அடியார் தஇருவேடச்தினைச் காட்டிற்று ; இஃத இவரது 

உணர்வின் பக்குவரிலை ; அடியார் இருவேடமாவது திருநிற்றின் விளச்சத்தால் 

நிச்சயிக்கப்படும் என்பதாம் ; ** வெண்டிருகீற் நின்பொலிவு மேற்கண்டேன் ; 

வேறினியென் 1, gem tere சரடியா ராயினார் '! (645) என்று கொண்ட 

ஏனாதி காதனார் வரலாறும், மெய்யெலாம் நீறுபூரி வர்.ச வஞ்சகனையும் 4 ஈமர் ” 

(482) என்று கொண்ட, மெய்ப்பொருளார் வரலாறும் ஈண்டு கினைவு கூர்தற் 

பாலன. உயிரவ அடியாரை ஊட்ட, உடன் உண்ண ஜாடியார் காணச்சடையாத 

போது, நீறு சாத்தி யிடவார்சமைச் சண்டே யானு மிடவேன் (ஆசலின் என்னைச் 

சிவனடியாருள் ஒருவனாக ஏற்சச்சச்ச த) (3736) என்ற குறிப்புடன் கூறிய Pps 

தொண்ட நாயஞா் சரிசமும் காண்க, ஈண்டுச் இருமீறின்றியும் வெண்மை நிறம் திரு 

ppt Pera, goog அடியார் வேடச்நினைக் காட்ட உணர்ந்தனர் 

னர் நாயனார் ; இருமீற்றின் வெண்மையினைக் சண்டும் சுண்ணாம்பின் வெண்மையினை 

நினைவு கூறும் கயவரும் இர்ராளில் ௨௭ர் ; அவ் வவதூற்றினைச் கேட்டும் வாளா 

ஊமா் போலிருக்கும் சைவர் என்போரும் உளர் ; இவை இக்காலக் கொடுமை ! 

*! எவரேனுர் சாமாச விலாடச்திட்ட இருநிறும் '? (சேவா - அரசு) என்ற இரு 

லாக்கு இங்கு நினைவு கூர் ஈற்பால.து. 

யானைக் கழத்தி னின்றிழிந்து காதலினை - கைதோழதார் - அடியார். இரு 

வேடங் சண்டபோது சாசலுடன் எசகொழுசல்உண்மை யன்பின் றன்மை, “*வேட 

மும் அரனெனச் தொழுமே '' (போதம் - 12); உழை - மான், உழையிற் போலிந்த 

கரம் - மானேர்திய சை, 

இழையிற் சிறந்த ஒடை - இழை - பொன்னிழைகள் ; இவற்றால் யானைப் 

பட்டத்தை அணி செய்வர். ஓடை - யானைப்பட்டம், இம்புரி முதலாக யானைக் 

இடும் ௮ணிசள் பல; அவற்றுட் சிறர்சது உடை என்னும் முச படம். 

கழத்தினின்றும் டுமிந்து - யாளையின் மேனின்றும் 8ழ் இறங்துவேசா g som 

கழமுத்திளின்றம் yi காது, துதிக்கை இயற்றின் ௨உ௱வி கொண்டு £ழிறங்குதல் 

அவ்வினை அறிர்தோர் வழக்கு ;) ஊர்திகளின் இருர்சபடி வணங்கலாசாது என்பது 

விதியாசலின் இறங்களொர். 

விழைவு - ஆசை ; காதல் - பெருவிருப்பம், விழைவு - காசுல் மிகுதியினால் 

வருவது, இங்கு சாயனாரதாம் Hrsg கவிரது நகாவலம் வரும் உலகியற் சிறப் 

பீனைச் சிறிதும் மனத்தில் வையாது, மறர்து, வெவழிபாட்டிலே முனைர்சனர். இல்து 

1: அன்பு நிலமை வழுவாமை யசசுபுரக்கும் ௮ருளைப் '! பெற்று (3760), வேண்டிய 

வாறே : அரசளித்தே விரும்பு காதல் வழிபாடு செய்யும் சன்மை '' (9761) யில் 

நின்ற நிலையினை, ஒழுக்கத்தில் அறியச் சாட்டியவாறு கண்டு கொள்க, 18 

81066, சேசர் பெருமான் றொழக்கண்டு சிந்தை ஈலங்கி முன்வணங்கி 

1 யாரேன் றடியே னைக்கோண்ட ; தடியே னடிவண் ணா” னென்னச் 
சோர் பிரானு 4 மடிச்சேர னடியே ” னென்று, 1 திருநீற்றின் 

வார வேட நினைப்பித்தீர் ; வருந்தா தேகு'' மெனமொழிர்தார், ௧௯ 

(ஓள்) சோர் பெருமான்..,வணங்க - சோர் பெருமான் முன் கூறியவாறு 

கைதொழக் சண்டு (௮வ்வண்ணான்) மனங்சலல்கி முன்னே வணங் ; யாரென்று... 
என்ன - தேவரீர் அடியேனை யாவர் என்று நினைந்துகொண்டு இவ்வாறு செய்தருளி



சருக்கம்] 31. கழ.றிற் றறிவார் நாயனார் புராணம் Q 

நிறு ? அடியேன் சேவரீரது அடிப்பணியாளனாகய வண்ணான் '' என்று சொல்ல) 

சேரர் பிரானும்...என்று - சோர் பெருமானாயெ நாயனாரும் அடியேன் அடிச் 

சோன் என்று சொல்லி ; தஇிருநீற்றின்...என மொழிந்தார் - (ரீர் உண்மையில் நீறு 

பூரி அடியா ரல்லாவிடினலும்) இரு£ீற்றின் பொலிவுடைய இனிய அன்புச் இருப் 
பிடமாரெய இருவேடத்தினை அடியேனுக்கு நினைப்பூட்டினீர் ; ஆசலின் வருர்தா.து 

செல்லீராச என்று மொழிம்சருளினர். 

(வி-ரை) மாரேன்று...என்ன - சோனார். தன்னைத் தொழச்சண்ட ௮வ் 

வண்ணான் சன்னை வேறு யாவர் என்றோ தவராக எண்ணியசனால் அரசர் இவ்வாறு 

செய்திருத்தல் வேண்டுமென்று துணிர்சவனாய் உண்மை புலப்படுச்ச இவ்வாறு கூறி 

னான். அவரது தவரற்றினைச் கூறிய ஈயமும், தனது உண்மை நிலை கூறிய பணிவும் 

இவன து உயர்க்ச மனப பான்மைபையும் பண்பாட்டையும குறிதசன, இஃது ௮ர் 

காட்டுத் சமிழர்களது உயர்ந்த உலர்யல் நரகரிகத்தினைச் காட்டுவசாம், 

சேரர் பிரானும்,..வரநீதாதேதம் என மேர்ழிந்தார் -: இஃது ட் சாயனாது 
மிச உயர்ந்த ௮ன்பினியல் மேம்பாடும், உலூயெலில் உயர்ச்ச காகரிசமும், சமயோசித 

மாக வரும் இன்மொழி நிலையம் ஒருபகே குறிசசுயம் சண்டுகொள்க, அடிச் 

சேரன் அடியேன் - என்று அவ் உண்ணான் '£: அடியேன் அடி. வண்ணான் ?! என்ற 

தீற்கு மறுமொழியாக அமைதி கூறியது. 'அடிச்சேரன் எனனும் சேரனார் ? (1081) 

திருநீற்றின் - நினைப்பித்கிர் - * இலகு அடிச்சேன் அடியேன் ?? என்று எம் 

கூறியதற்கும், அவனைச் சொழுஈற்கும அமைஇ கூறியது. வண்ணான் வேடம் 

உண்மையிற் இரு£ீற்றின் வாரவேடமல்லாவிடினும் ௮சனை நினைவுக்குக் கொண்டு 
வரும் குறியாக நின்றமையால் ௮வ் வேட சண்ட௮ப் பயனையே சர்,சது. ஆசலின் 

௮ர் நினைவுச்குறி வணங்கற் குரிய சாயிற்று என்றபடி, 

வநந்தாது ஏதம் - இச் காரணத்தால் அரசர் முடிசூட்டி நகர் வலங் கொள்ளும் 
சிறப்பில் குறுக்ட்டமைச்ராம், இடையில் அஈற்குப் ப டிகாடிய நிசழ்ச்சிக்குக் சாரண 

மாயினமைக்கும் ௨ருநசாது என்க *, இரகாளில்இவ்லா ற. வரும் ௮ரசா பவனியை 

யும், சிறு அதிகாரிகள் வருகையினையும், வேறு மச்சள் குறுச்டொ வண்ணம் நெடுசே 

மும் நெடுந்தா£மும் சாவல் புரியும் நிலையும், அறியாது குறுக்டடுவாரையும் நீச்டு ஒறச் 

கும் நிலையும் ஈண்டு வைச்து ஒப்புநோக்குச, சமிழ் அரசின் மேம்பாடும் ரது, 19 

9107. மன்னர் பெருமான் நிருத்தொண்டு ஈண்டு மதிரீ டமைச்சசெலாஞ் 
சென்னி மிசையஞ் சலிசெய்லு போற்றச் சனமால் களிறேறி 

மின்னு மணிப்பூண் கொடிமாட. வீதி மூதூர் வலங்சொண்டு 

பொன்னின் மணிமா எிகைவாயில் புக்கார் புனைமங் கலம்போலிய. 

(இ-ள்) மன்னர் பெருமான்...போற்ற - அரசர் பெருமானுடைய Bas 
சொண்டினைச் சண்டு மஇரீடிய அமைச்சர்களெல்லாரும் தலையின்மேலே கைகூப்பி 

IGEN செய்து த.இச்க ; ரினமால் களிறு ஏறி - சனெமுடைய பெரிய யானையின் 

மேல் ஏறி) மின்லும்,.. வலங்கொண்டு - ஒளி வீசும் மணிகளினாலே ௮ணிய௰ப்பட்ட 

கொடிகள் கட்டிய மாடங்கள் நிறைந்த வீ.திகளையுடைய பழைய ஈசரத்நினை வலம் 

கொண்டு ; புனைமங்கலம் பொலிய - புனையப்பட்ட மங்கலம் விஎங்ச ; பொன்னின்... 

புச்சார் - பொன் பூண்ட மணிசளை யுடைய இிருமாளிசையின் வாயில் புகுக்சனர்,



௨௪ திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

(வி- ரை) திநத்தொண்டூ கண்டூ - திரு£ சொண்டின் உறைப்பினை ரேரே 

சண்டு ; தோண்டாவது ஈண்டு அடியார் இருகேடத்தினை ௮ரசரது திருவிலும் பெரி 

சென மதித்து வணங்க வழிபடுதல் : இருவேடச்தினை ௮ரனெனவே சண்டு வழி 

படுச என்பது ஞானதூல், 

களிறு ஏறி - ஏறிவர்ச களிற்றினின்றும் இறங்டு வழிபட்டாரா தவின் மீண்டும் 

ஏறி. 
கோடிமாட மதூர் - பெருந்திரு ஈகரங்களுக்குச் கொடிகள் இன்றியமையாத 

Apuyssrrn ** விசானமும் வெண்கொடியு மில்லா வரும்... *வையெல்லா 

மூரல்ல அடவி காடே '! (சேவா); அரசாது முடிசூட்டு விழாவின் பொருட்டும் 

கொடிகள் சட்டி ௮ணிர்சனர் என்றலுமாம் :: வீ டோறும் வெண்சொடி யோடு 

விதானங்கள் ?? (சேலா), கொடிகளுள் வெண்கொடிகளே சறெப்புடையனவாசப் 

பெரியோர் கருதுவர், கறுப்புக்கொடி அமங்கலச் குறியாம் (474), 

மாளிகை - ௮சசாது இருமாளிசை. இது கொடுங்கோளூரில் உள்ளது : 

கசோமூதூர் கொடுங்கோளூர் '' (8748) ; இங்குழநார்என்றது அசனைச் குறித்தது. 

புனைமங்கலம் போலிய - புனைகல் : ௮ணிசெய்தல், மங்கலம் - ஈ௧ர அலங் 

சாரங்களும் மங்களங்களாஇய நிறைகுடம் தூபம் விளக்கு முசவியவையுமாம் ; இவை 

போலிய என்றது முடிசூடிக்சொண்டு ௮ரசரது வருசையினாலே இவை விளகச்சமுற் 

றன என்பதாம், “ அம்பலம் பொலிய ?' (கோயினான் - 39). இணிப், புனைமங்க 

லம் போலிய் என்றகற்கு அன்று சூட்டிக்கொண்ட முடி விளங்க அனால் 

உலகம் விளங்கி ஒங்க என்றுரைத்தலுமாம் 

மாளிகை வாயீல் - அரண்மனையின் முன் வாயில் / இதா யானை தேர் முதலிய 

ஊர்இகளின்மேல் இருக்கும் கிலை.பில் ௮ரசர் புகும்படி உயர்ந்த அமைப்புக்களை உடை 
யது. [01100௦ என்பர் ஈவீனர். அங்குப புகுஈசு பின்னரே யானையினின்றும் 

9 pags மேற்பாட்டிற் கூறுவத சாண்ச, 20 

8708. யானை மிசைகின் றிழிர்தருளி Wow a மணிமண் டபக்தின்௧ண் 

மேன்மை யரியா சனத்தேறி விளங்குங் கோற்றக் குடைநிழற்றப் 
பானல் விழியார் சாமரைமுன் பணிமா றப்பின் மலர் தூவி 

மான வரசர் போற்றிடவீற் திரு£தார் மன்னர் பேருமாஞார். ௨௧ 

(ட -ள்) யானைமிசைகநின் நிழிர்சருளி - யானையின் மேனின்றும் இறங்கி 
யருளி ; இலக்கு...ஏறி - விளங்கும் மணிகளையடைய மண்டபத்தில் மேன்மை 

பெற்ற சிங்காசனச்தின் மீது ஏறி ; விளங்கும்...பணிமாற - விளங்குசன்ற வெண் 

கொற்றச் குடைமேலே நிழல் செய்யவும், குவளை போன்ற சண்களையுடைய பெண் 

கள் வெண்சாமரைகளை ஏந்த யிரட்டவும் ; பன் மலர்... போற்றிட - பூக்சள் பலவும் 

அவிப் பெருமையுடைய அரசர்கள் துதிக்கவும் ; மன்னர் பெருமானார் - அரசர் 

பெருமானாரயெ மாயனார் ) வீற்றிருந்தார் - வீற்றிருச்தருளினர். 

(வீ- ரை) மானைமீசைநீன் நிழிந்தருளி - *மாளிசை வாயிலின் முன்பு உள்ள 

பித்திசைபில் ? யானைமேனின்றும் இறங்க, 

மணிமண்டபம் - ௮ரசர் கொலு வீற்றிருக்கும் ௮2 சாணி மண்டபம்,௮ரிய ஐச 

னம் - சங்சாதனம், 

தடை - ௮ரசரது சிற்காசன்தின்மேல் சவிக்கும் வெண் சொற்றச் குடை ; 

௮௭௪ அடையாளங்களுள் ஒன்று,



சருக்கம்] 37, கழறிற் றறிவார் நாயனார் புராணம் ௨௫ 

பானல,,.,.பணிமாற - இவ்விழாச்சளில் பெண்கள் சாமனை வீசுதல் மாபு, 

மலர் தூவி...பேர்றிறிட - திறையஎக்கும் இற்றரசர் மலர் தாவித் துதித்து 
வணங்ச ; மானம் - பெருமை ; அரசர் பேருமானூர் - இவர் பேசசசராசலின் ௮வ் 

வரசர் போற்றினர் என்பது குறிப்பு ; இவருக்குச் கீழ்ப்பட்ட அளவிற் சிற்றரசர் 

களேயாயிலும் தாமும் பெருமையுடையார் என்பது, பெநழக் கோக்களாய் என 
மேற்பாட்டிற் கூறுவது காண்க, 21 

8169, உலகு புசக்குங் கொடைவளவ ருரிமைச் சேழிய ருடன்கூட 

நிலவு பேருமுக் கோக்களாய் நீதி மனுநா னெறிஈடத்தி 

௮லக லாசர் திறைசொணா வகத்தும் புறத்தும் பகையறுத்து 

மலருந் திருநீற் ரொளிவளா மறைகள் வளர மண்ணனளிப்பார், ௨௨ 

8170. ' நீடு முரிமைப் பேசசசா னிசழும் பயனு கிறைதவமுஞ் 

தேடும் பொருளும் பெருக்துணையுக் தில்லைத் திருச்சிற் றம்பலத்துள் 
ஆடுங் கழலே '' யென ததெளிந்த வறிலா லெடுச்சு திருப்பாதங் 

கூடு மன்பிலரச்சனைமேற் சொண்டார் சோர் குலப்பெருமாள். ௨ ௩ 

9769, (இ-ள்) உலகு...நெறி ஈடஈதி - உலகச்சைச் காச்சன்ற சொடை 

யினையுடைய சோழரும், உரிமையுடைய பாண்டியரும் என்றிவருடனே கூட நிலவு 

இன்ற பெரிய மூவேந்தர்களாடு நீதியினை மனுநூல் வழியே ஈடைபெறச் செய்து ; 

அலூல்...கொணர - அளவில்லாச அரசர்கள் திறை கொண்டுவந்து செலுத்த; 

அசத்தும் புறத்தும் பசையகற்றி - உள்ளும் புறம்பும் பகைகளை அறுத்து நீக் : 

மலரும்... மறைகள் வளச - விளங்கும் இருகிற்று நெறி வளரவும் வேதங்கள் வளா 

வும் ) மண் அளிப்பார் - நிலவுலகத்சைக் காவல்புரிவாராகி, ௨௨ 

9770. (இன்) நீடும்..ஈழலே என - நீடுசன்ற உரிமை பொருந்திய 

பேசாசு செலுத்துவதனால் கிகழ்கின் ற பயனும், கிறையவுள்ள தவமும், தேடியடையும் 

பொருளும், பெருந்துணையும் ஆக வுள்ளது இல்லையில் திருச்சிற்றம்பலச்தினுள்ளே 

ஆடுஇன்ற திருப்பாதமே யாம் என்று ; தெளிந்த அறிவால் - தெளிந்து துணிவு 

சொண்ட அறிவினாலே ; எடு,த்த...குலப் பெருமாள் - மேலே தூக்யெ அந்தம் 

இருவடியினையே பெருகும் அன்பினாலே அருச்சிக்கும் செயலினை மேற்கொண்ட 

னர் சோர் குலப் பேரரசராகிய நாயனார். ௨௩ 

இந்த இரண்டு பாட்டுக்களும் தொடாந்து ஒரு முடிபு சொண்டன. 

9769, (வி-ரை) உலகு...முக்கோச்களாய் - பேரழக் கோக்கள் - முடி 

மன்னராகளாயெ சமிழ் மூவேந்தர்கள், சேர சோழ பரண்டியர்சள் எனப்படும் HE 

மரபினர் ; இம்மரபுகள் படைப்புக்கால முதல் கிலவின என்பர் ் இம்மரபுசள் தீமிழ் 

நாடு முழுமையும் அ௮ரசாண்டனர் ) இல காலங்களில் இமாலயம் வசையும் கடல் 

கடந்தும் இவராட்ரிகள் சென்றன ; உலதபுரக்தம் என்றும், நீலவும் "என்றும், 

நடத்தி என்றும் நிகழ்காலத்திற் கூறியவசனால் ஆசிரியர் காலதீது இம் மூன்று மரமி 
னர்சளும் முடி மன்னர்சளாய் உலக ஆட்சி புரிர்சனர் என்பதறியப்படும், 

வளவர் - சோழர் ) சேமியர் - பாண்டியர் ; பேரம் ழக்கோக்கள் - முடிமன் 

னர்சளாகயெ மூவேந்தர்கள், வளம் - செல்லம் ; “வளவ னாபிலும் அளவறிர் சழித் 

துண் '? (ஒளலை) 
VII—4



௨௬ திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

உலதபுரக்தம் கோடை வள்வர் - சைவச் துறையிற் பிறழாது வழிவர்த குடி. 

யாதலும், ௮ச்துறையிற் பிறழாது உலகை நிறு£தும் தன்மையும் குறிப்பு) கோடை - 

உயிர்க்குறுஇியும் உடற்கு.றுஇயும் ஒருங்கே பயக்கும் சன்மை பற்றிய குறிப்பு ; வள் 

வர் - வளச்தினை உடையவர், “' கரிகாற் பெருவளத்சான் ? என்பது மு,சலிய வழக் 

குக்கள் காண்க, 

உரிமைச் சேழியர் - வளவருடன் மணஞ்செய் குடியாகிய உரிமையுடைய 

என்பது குறிப்பு ; இர் நாயனாது காலத்சில் பாண்டியாது மகவாரை மணந்த 

சோழர் மதுரையில் வந்து சஙகிபிருர்க நாட்களில், சோழரும் பாண்டியரும் இர் 

நாயனார் ஈம்பிகளுடன் சென்றபோது, கண்டு ம$ஒழ்ந்து ௮ளவளாவினர் (9842) 

என்றும், இவருடன் கூடிப் பல பரிகள் சென்று வணங்னெர் (1852) என்றும் பின் 

னாப் பெறப்படும் வரலாற்றுச் குறிப்பும் சாண்க ; பின்னர்ப் பாண்டியர் குலமுதல்வ 

சாகிய சோமசுந்தரப் பெருமான் பாணபச்தினாரைச் இருமூசம் அளித்து இர் 

நாயனார்பால் அனுப்பி யாட்சொண்ட உரிமைப்பாட்டின் குறிப்பும் சாண்ச, 

உடன்கூட நீலவும் பேரழக்கோக்களாரி - இக்காலக்தில இம் மூவேந்தர்களும் 

உள் நாட்டுப்2பார் முதலியனவாக5* ஈம்மூள் மாறுபட்ட நிலைசளின்றி ஈட்புடனிருக் 

சீனர் என்பராம் ; பின்னர்ச் சோழ பாண்டி கா$ிகளில் சேரமன்னராகய இர் 

சாபனார் -டையின்றி நட்புரிமையுடன் செய்பும் பாசுநிரை ௮ரலாற்றினாலும், சோழ 

பாண்டிய/களால் விருந்து உபசரிக்ப பெறும் நிலைபினாலு.2 இழு விளங்கும், 

அரசர் திறை கோணா - முடிமன்னராசலின் இவர்கீழ் அமைந்த இற்றாசர் 

குறுகிலமன்னர்கள் ௮வ்வவர்க் களர்த இறை சொணர்ந்து செலுத்தி இவர் வழி 

ஒழுகனார்கள், 

அதத்தும் புறத்தும் பகை அகற்றி - புறஈ்தப் பசையானது பணியாத நட்பில் 

லாத பசையாசரகளால் வருவது ; அகப்பகை சுன்னாற், றன்பரிசனத்தால், கள்வ 

ரால், உயிர் தம்மால் வருவன (121); பணிர்துவ$ச மன்னரைத் இறை 

கொண்டு, நல்வழி! கிறுசஇயும், பணியாசாரை ஒறுந்து அற்றியும் என்பதாம்; 

நாட்டு மக்களாரளே இக்சாளில் காணும் அரசாங்கப் பசை களாகிய அராசசம், 

ராசச துரோகம், பலவகைச் சுட்டிச் கலகங்கள் மு.சலாயின ௮ர்காளில் தமிழ்நாட்டில் 

ர, அகத்துப் பகை என்பது அஞ்ஞானம் சாமம் முதலிய திமைகளால் 

வருவதென்றும், புறப்பகை ஐம்பொறிசளால் வருவசென்றும், கொண்டு, ௮வற்றை 

யும் ஈல்லொழுக்கம் ஈற்கேள்வி முதலியவற்றில் மக்களை கிறுத்துசலாற் போக்கி 

என்றலுமொன்று ; யான் எனது என்னும் ௮௪ஙகார மமசாரங்கள் என்றலுமாம். 

எல்லாப் பகைசட்கும் இவையே மூலமாதலும் சாண்க, இஃது கல்ல அரசாட்ியின் 

உயர்ந்த நிலை பெற்ற குறிக்சோள்களுள் ஒன்ம, 

மலநம் - உலகெங்கும் விளங்கும், ((அ௮ண்டமெலாம் பார்த! (8087), சிவத்து 

வச திலே விளஙகச் செய்கின்ற - (மலர்த்தும்) எனப் பிறவினையாச உரைப்பதுமாம், 

திநநீற்றேளி வள்ர என்றது ““மிகுசைவச் துறைவிளல்க '! (1899) என்ற கருத் 

துடையது) சிவாகம நெறி ஒழுக்சம் விளங்க என்றதாம் ; மேல், மறைகள் வளர 

என்றது வேதநெறி தனழைச்சோங்க'? என்ற கருத்துடையத, மண் அளிப்பார் - 

உலகை ஆட்? புரிவாராய் ; மண் - உலகம் ; நிலமும் நீரும் பலவுமுடைய உல 

சத்தை மண் என்றது ஆகுபெயர் ;) மண்ணை அளித்தலாவது அதனில் வாழ் உயிர் 
களைக் சாத்தலாதலின் அகுபெயர் ; மண்ணளிப்பார் - மேற்கொண்டார் . என



சீருக்கம்] 37. கழுறிற் றறிவார் நாயனார் பூராணம் உள் 

வரும் பாட்டுடன் மடிந்தது ;) மண்ணளிப்பராகயே அதனுடன் ௮தன் சிறந்த 
பயனாக அருச்சனை மேற்கொண்டார் என்பதாம், 

மறைகள் பேநக-- என்பதம் பாடம். 92 

8770. (வி-ரை) “ நீடூம்,..கழிலே' என - இஃது நாயனார் மனத்துள் 

செளிர்த துணிபு, நீடும் உரிமை - படைப்புச் காலமுதல் வழிவழி வரக ; பேரரசு - 

மூடிமன்னராகும் நிலை. 

நீகழம் பயனும் - நீறை தவழம் - தேடூம் பொதளும் - பெரந்துணையும் - முன் 
பாட்டிற் கூறிய நீதி ஈடச்சல் - பகையறுசல் - நீற்றி னொளி வளர்கல் - மறை 

கள் வளர்தல் என்ற இவை இவராற் காக்கப்படுன்ற உலகுக்கு - (மக்களுக்கு) - 

வரும் பயன்கள், இங்குக் கூறியவை அவ்வாறு மண்காவல் செய்ரன்ற அரசராகிய 

SEG AGB DY பயன்கள், இச்சாள் அரசாங்க உலகம் முதற்கண் கூறிய உலகுக்கு 

வரும் பயன்களைத் தாலும் உணர்கின்றஇில்லை ; பிற்உறிய தமது பயனைச் சிறிதும் 

உணர்டின்றதில்லை ; அரசாங்க உலகம் இவ்விரண்டினையும் உணர்ந்து ஒழுகுமாயின் 

மக்சட் கூட்டத்தின் நிகழும் கேடுகளும், உயிர்களுக்கு நேரும் இமைகளும் ஒழியும் 7 

அரசாங்க உலகம் உணருமோ *£ இறைவ ரருள்வாராக, 

பேராசால் நீகழம் பயன் - ௮7௪ புரிவ னால் தமக்கு வரும் பயன். நிகம்கல் - 

வருதல் - பெறுதல் ; நீறைதவம் - முன்னைர் சுவஞ் செய்சாரே ௮ாஈ செய்யும் 

உரிமை பெறுவர் ) அக்சுவம் குறைவுடையகாசவின் உலகப் பிறவியும் உலசமிபாச 

மூம் தந்தது ; ௮சனை சிறைவாக்குசல் இப்போகங்களை இறைவன் வாமாக்ட வீடு 

பெறும் சாதனமாக்குதலே யாசலின் பேரரசின் பயன் நீ௰ற் தவம் என்றார் ; 

தேடும் போரள் - தவத்தால் சேடியடையப்படும் உறுஇப் பொருள் ; பேரந்துணை ; 

ஏனைச் துணை யெனப்பட்ட பொருட்சார்பு உயிர்ச்சார்புகள் எல்லாம் துணையில்லா 

தொழியப், பெத்த நிலையில் பிறவிகள் சோறும் நீங்காது உயிர்ச்துணையாய் உள்ள 

வரும், முத்தி நிலையில் இருவடிச்£ழ் இருத்தி மீளாத மாளா, இன்பம் சருபவருமாகயெ 

துணைவர் ; இத்துணையே சேம் பொருளாம் என்பது. '* பெருர்துணைபைப் பெடிம் 

பற்றப் புலிழ ரானை “(ோலா) என்றலின், மாயனார் ௮வ்வாறே திலலைத் திநச்சிற் 

றம்பலந்துள் ஆடுங்கழலின் அருச்சனை மேற்சொண்டார் என இச்திருப்பாட்டின் 

கருத்துச்சளைக் கொடாது முடிபுபடுக்திச் கொள்க. *'செல்லுர் ோஎதுச் ருறுதுணை 

சேடுமின், மல்லன்மா ஞாலத்து வாழ்வீ ரீங்கென”' (சிலப) என்று நஇம்மாபில் 
மும்தையோராகிய இளங்கோவடிகள் சமது ௮ரும் பெரும் காவியத்தை முடித்துக் 

காட்டியது ஈண்டு நினைவுகூர்தற்பாலது. 

ஆடூங்கழலே - ஆம்-என ஆச்சச் சொல் வருவிக்க; இடும் - ஐர்தொழில்களுள், 

௮ரளும் சொழில் குறித்தது, கழல் - அருளும் தொழில் குறித்தது. 
எடுத்த திநப்பாதம் - குஞ்சகெபாதம் என்பர் ; 31655 - தூச்கிய ; உயிர்களை 

மலக்குழிபினின்றும் எடுத்த என்பதும் குறிபபு, ' எடுக்கு மரச்ககை ') 
கூடும் - பெருகும் ; அர்ச்சனை - வழிபாட்டுமுறைகளின் தொகுதி ; அர்ச்சனை 

மேற்கொண்டவசை மேல்வரும் பாட்டில் விரிக்கப்படும், 
சேரர் தலப் பெநமாள்--பெருமாக் கோதையார். 

போறைசால நிகழம் - என்பதும் பாடம்) அது ிறப்பிலத, 23 

8771, வாசத் திருமஞ் சனம்பள்ளித் தாமஞ் சாந்த மணித்தூபம் 
தே?ற் பெருகுஞ் செழுர்தீப முதலா யினவுர் திருவமுதும்



௨௮ திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

ஈசாக் கேற்ற பரிசினா லருச்சித் தரள வேக்காளும் 

பூசைக் கமர்ந்த பெருங்கூத்தர் போற்பார் சிலம்பி னோலியளித்தார். 

(ட-ள்) வாசச்திருமஞ்சனம்,.. திருவழுதம் - மணமுடைய திருமஞ்சனமும், 

இிருப்பள்ளித் தாமமும், சாந்தமும் அழகிய தாபமும், ஒளிபெருகும் செழிய 

இிபங்களும் மு,சலாயின உபசாரங்களும் இருவமுதும் அமைத்து, ஈசர்க்கு... ௮ருச்சிச் 

SG - இறைவருக்குத் சகுதியாக விதிக்கப்பட்ட சன்மையினாலே அருச்சனை 

செய்தருள ; எந்நாளும் - ஒல்கோர் நாளும்) பூசைச்சமர்ஈச, ,, அளித்தார் - பூசைக்கு 

விரும்பி எழுந்தருளிய பெருங்கூத்தராசய இறைவர் அழூய சிலம்பின் ஒலியினைக் 

சேட்கும்படி. அளிச்தருளினர். 

(வி-ரை) வாச...திருவழதும் - இவை இறைவழிபாட்டில் புறப்பூசைச் 

குரிய பொருள்களும் அங்கங்களுமாம் ; திநமத்சனம் - திருமஞ்சன நீசாட்டுதல் 

வாசம் - திருமஞ்சன நீரினுள் மணமலர்களையும் பசுங்கற்பூரம் குங்குமப்பூ முதலிய 

வாசனைப் பண்டங்களையும் இட்டு were xi po ory Gi sg. 

மஜ்சீனம் - திருமுழுக்கு என்னும் ௮பிடேகத்தினையும், பள்ளித்தாமம் - சாந்தம், 

இவை அலங்சரித்தலையும் குறிப்பன, மணித்நூபம் - தீபம் - இவை உபசாரவசைக 

ளாதலின் உரிய அடைமொழிகள் சந்தும் வேறு பிரித்தும் கூறினார் ; இவற்றின் 

வேருதலின் திருவமுதினையும் உம்மை சந்து பிரித்துச் கூறியகிலைபும் சண்டுகொள்க. 

வாசம் - என்பதனைப் பள்ளித்தாமம், சாந்தம், நூபம் என்றவற்றிலுடனும் 

கூட்டு ; முதனிலைத் தபம், 

தேசில்...தீபம் - தேசு - ஒளி : ஞானம் என்றதும் குறிப்பு ; 4: விஎக்ட்டார் 
பேறு சொல்லின் மெய்க்கெறி ஞான மாகும்” (சேவா) என்றபடி தேசிறிபேநதம் - 

ஞான ஒளி மிகும் என்றுரைச்சவும் நின்றது. 
ஈசரீச்கேற்ற பரிசு - சிவனது பூசைச்குத் சச்சனவென்று சவொசமங்களில் 

விஇித்தபடி. கெொர்ச்சனைக்கு ௮ங்கமாகிய ஐந்து உபசாரங்களும் சொல்லியவாறு ; 

அவை 7--(1) பிருதவி சம்பச், ம் - பார்சதிவோபசாரங்கள். இருப்பள்ளிச் தாமம், 

சந்தனம், இருவமுது முதலியன ;--(2) மா சம்பந்சம் - ஜலோபசாரங்கள், இரு 

மஞ்சனம் - பால் - இளநீர் முதலிபன ;--(8) தீ சம்பந்தம் - தைஜசோபசாரங்கள், 

தீபம், கற்பூரம், பொன், மணிப்பணிகள் முதலியன ;---(4) காற்று சம்பந்தம் - 

வாயவ்யோபசாரங்கள், தூபம், சாமரை முதலியன;--(5) ஒலி சம்பந்தம்-ஆசாசோப 

சாரங்கள், மணி, வாச்தியம், த.தி முசலியன ; (சிவப்பிரகாச தே௫கர் குறிப்பு), 

அர்ச்சித்தல் - இங்கு, வழிபடுதல் என்ற பொருள் சர்தது ; 

எந்நாளும் - அர்ச்சித்தநள் என்றும், எந்நாளும் அளித்தார் - என்றும் கூட்டிச் 
சாதனத்துக்கும் பயனுக்கும் பொருந் ச உரைக்க கின்றது, 

அமர்தல் - விரும்பி எழுந்தருளியிரு 2௪ல், 

கூத்தர் - ஈடராசப்பெருமான் ) இவ்வாறு நாயனாருக்கு நாளும் சிலம்பொலி 
கேட்பித்தருளிய Ques இன்றும் இருவஞ்சைக்களச்தில் இருச்கோயிவில் 

வைத்து வழிபடப்படுனெ றனர் ; ௮வாது பீடத்தில் 'திருவஞ்சைச்சளஎம் சபாபதி” 

என்று தமீழில் பெயர் பொறிச்சப்பட்டுள்ளது. 

சிலம்பி ஜேலியளித்தார் - சிவயோடிகளுக்குப் புலனாகும் மாதச் இலெம்பின் 

ஓசை; சாயனார் வயோசங் கைவர்தவராதலும் சாண்ச) சிலம்போசை பத்து வசை 
நரதங்சளுள் ஒன்று ; '(தூாமணி ஒசை"), சங்குதிண்டெமுமோசை"'(இிருவா), 94



ச்ருக்கம்] 37. கழுறிற் றறிவார் நாயனார் புராணம் ௨௧ 

9112, நம்பர் தாளின் வழிபாட்டா ளு மின்புந் றமர்கின்றார் 
இம்ப ௬ல9 லிரவலர்க்கும் வறியோ ரேவர்க்கு மீகையினாற் [Gas 
செம்போன் மழையா மேனப்போழிந்து திருந்து வென்றி புடன்பொ 
உம்பர் போற்றச் தம்பேருமாற் தரிய வேள்வி பலசெய்தார்$ழ உடு 

(இ “ ள்) BOUT... Yor Ber apt - இறைவருடைய இருவடிகளிற் செய்யும் 

வழிபாட்டினாலே நாடோறும் இன்பம் பெற்று எழுர்சருளி யிருக்சன்றாராஏயெ 

நாயனார் ; இம்பருலகல்...பொழிநர்து - இவ்வுலலலே சம்பால் வந்து இரர்தோர் 

களுச்கும் வறியவர்களுச்கும் எல்லாருக்கும் வேண்டியவாறே ஈன்ற சன்மையி 

னாலே செம்பொன்னை மழைபோலப பொழிந்து ; இருந்து...பொருர்9 - இருந்தும் 

வெற்றியுடனே கூடி ; உம்பர்...செய்தார் - சேவர்கள் போற்றத் சமது பெருமா 

னாகிய இறைவருக்கு உரிய வேள்விகள் பலவற்றையும் செய்தனர், 

(வி-ரை) நாயனார் உலகங் காவல் பூண்டு ௮ரசளிக்கு நிலையினை ( மண் 

ணளிப்பார் 1? (3769) என்ற பாட்டானும், ௮வ்வரசாட்சியினை இறைபணிக்கு 

மூட்டுப்பாடின்றி நிகழ்,*திய நிலையினை ௮சன்பின் இரண்டு பாட்டுச்சளானும் கூறிய 

ஆரியா, அர்நிலைகளினால் தாமும் உலகும் பெற்ற பயனாகிய இன்பத்தினை இப் 

பாட்டாற் கூறுகின்றார். 

நம்பர்,, அமர்கின்றர் - நாளும் - சாடோறும் இன்பமுற்று என்றும், நாடோ 

றும் செய்யும் வழிபாட்டால் என்றும் உரைக்க ; வழிபாடு - இசன் விரிவு முன் 

பாட்டில் உரைச்சப்பட்டது, இச்சொல் இன்றும் மலை.பாள காட்டில் இப்பொருளில் 

வழங்குசன்றது, அமர்கின்றர் - அமாகின்றாராச ; அமர்கின்றர் - சேய்தார் . என்று 

மூடிக்ச. 

டம்பர் உலகில் - உம்பர் போறிற - இவரது அரசாட்டியினல் மண்ணுலகமே 

யன்றி விண்ணுலசமும் இன்பம் பெற்றது என்பதாம், வானோரும் இவ்வுலூல் 

செய்யப்படும் வேள்வி முசலியவழ்றால் மடிழ்ச்சிபெற வுள்ளார்கர் என்பது உண்மை, 

1 மண்ணுலக மேயன்மி வானுலருஞ் செப்ஈபெரும், பு.ன்ணியக்சின் படையெழுச்ச 

போலெய்தம் பொலிவெய்சு ?' (8519); “சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது வானம், 

வறக்குமேல் வாஜோர்க்கு மிண்டு ?* (குறள்) என்பன முதலிய கருத்துக்கள் சாண்க,. 

இவ்வேள்விகளிற் கலந்துசொண்டு வாஷஜோர் போற்ற என்றலுமாம். * மேலை 

பிமையோர்களும்,.,2லமறை யோர்களுட மேமைவினை செய்சார்!? (1928), 

இரவலர்க்கம் வறியோ ரேயர்க்தம் - இரவலர் - தம்மிடம் வந்து இரப்போர்; 

யாசப்போர் 2 வறியோர் - அவ்வாறு யாடிச்சாமல் வறுமையினாலே துன்பப்பட்டு 

வாழ்வோர் ; இத்தகையோர் பலதிறத்தின ராதலின் எவர்கீதம் என்ருர், 

ஈகையிலை - சயம் சன்மையினால் ; கொடைப் பெருச்சனொலே ; மழையாம் 

என - மழைபோல) மழையாம் எனச் செம்போன் போழிந்து என்க, :* தார் 

சொண்ட கொடைச்கழறிற் றறிவார் '? என்பது மு,தனூல். 
வென்றியுடன் போநந்தீ - யாண்டும் தடைபடாது செல்லும் வெற்றிகொண்டு ; 

இஃது அரசாட்சியின் விறலும் மேன்மையும் குறித்தது; திருந்தும் - உலகம் 
திருந்துதற் சேதுவாடெய என்று சாரணப்பொருளில் வந்தது ; இவர் சொண்ட 

வெற்றிகள் மண்ணாசை காரணமாகப் பெற்றன வல்ல ; அவ்வர் காட்டு மச்களின் 

இருத்தம் காரணமாகவே நிசழ்ர்தன என்பதாம், இர்ராட் கானும் பேராசைக் 

கொடும் பூசல்சளின் காரணங்களைச் சருதினால் இசன மேன்மை சன்கு விளங்கும்,



௫0 திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

ஈகை ஃ வேன்றி - : சறில்லாச் சாவில் விறலும் கண்டாச கொடையும் '? 

(3761) என இச்கிறங்களை அரசர்ச் இன்றியமையாச சன்மைகளாக இவர் இறைவர் 
பால் வேண்டிப் பெற்றனர் ; அவ்வாறே ஆட்டியும் நிகழ்த்இனர் என்க, 

லேள்வி - இவை சவவேள்விகள். இறைவழிபாட்டின் இறப்புக்கள் ; உம்பர் 

போற்ற - அவ்வேள்விசளாற் பயன் பெற்று வாஜோர்கள் ம௫ழ்ந்து து.தச்ச, 95 

37738, இன்ன வண்ண மிவரொழமுக வெழில்கொள் பாண்டி ஈன்னுட்டு 

மன்னு மதுரைத் திருலால வாயி லிறைவர் வருமன்பாற் 

பன்னு மிசைப்பா டலிற்பரவும் பாண னார்பத் திரனார்க்கு 

நன்மை நீட பேருஞ்சேல்வ நல்க வேண்டி யருள்புரிவார், ௨௬ 

8114, இசவு கனவி லெழுந்தருளி ( யேன்பா லன்பா லேப்போழுதும் 

பசவு சோன் றனச்குனக்குப் பைம்பொன் காணம் பட்டாடை 

விசவு கதிர்செய் நவமஸிப்பூண் வேண்டிற் றெல்லாக் குறைவின்றித் 

தசநம் மோலை கருனெறோர் காழா தட வருசென்று, ௨௪௭ 

வேறு 

8115, அதிரஈழ லுதியர் வேக்கற் கருள்செப்சு பெருமை யாலே 

 எதிரில்சேல் வத்துக் கேற்ற விருநிதி கோக்க? வென் 

் மதிமலி புரிசை” யென்னும் வாசகம் வரைந்த வாய்மைக் 

சுதிசொளி விரிந்த தோட்டுச் திருமூகங் சொடுத்தார் காண, ௨௮ 

3773. (ட9-ள்) இன்ன வண்ணம் இவர் ஓழுக - முன்கூறிய இத்தன்மை 

யாச இவர் ஒழுஇயிருக்ச ; எழில்கொள்... இறைவர் - அழகுடைய பாண்டி நன் 

ஞட்டில் நிலைபெற்ற மதுரையில் இருவாலவாயில் எழுச்சருளியிருச்கும் இறைவ 

சாரிய சோமசர்தரப்பெ௱மான் ; வரும் அன்பால்... அருள்புரிவார் - வருன்ற 

அன்பினாலே சொல்கின்ற இசைபபாட்டுக்களரற் றுசிக்கும பாரணஞாகிய பச்திரனா 

ருக்கு சன்மைபொருர்,3.ப பெரு௫ செல்லம் ₹ரவிரும்பி அள் புரிவாராகி, ௨௬ 

9774. (இ-ள்) இரவு கனவில் எழு்சருளி - இரவில் அவருடைய கனவில் 

வெளிப்பட்டருளி ; என்பால்... சீனக்கு - ஈமமிடம் எப்பொழுதும் பரவும் தன்மை 

யுடைய சோரமானுக்கு ; உனக்கு...தர - பசியபொன்னும் காசும் பட்டாடையும் 
பொருந்திய ஒளி செய்யும் கதிரமணிகளையுடைய ௮ணிகளும் இன்னும் வேண்டிய 

வற்றையெல்லாம் குறைவில்லாமல் உனக்குச் தரும்படி ; ஈம்...என்று - நமது திரு 

முகம் சருெறோம்; தாமதமின்றிச் சென்று வருக என்று ௮ருளிச்செய்து, ௨௭ 

9775, (இ-ள்) அதி£..பெருமையாலே - சத்இிக்கின்ற கழலையணிரஅ்த 

சேரர்பெருமானுக்கு அருள் செய்ஈ பெருமையினாலே ; எதிரில், என்று - ஒப் 

பற்ற செல்வச்துக்கேற்றவாறு பெருகிதியினைச் கொடுக்க என்று ) மதிமலி,..சாண- 

காணும்படி மதிமலிபுரிசை என்று தொடங்கும் வாய்மை வாசகத்தினை எழுதிய 

சதிர் ஒளி விரிந்த இதழினில் ஆய திருமுசத்தினைச் கொடு,சருளினர், ௨௮ 

இம்மூன்று பாட்டுக்களும் சொடர்ந்து ஒருமுடிபு கொண்டன, 

3779, (வி-ரை) பாண்டி,..௫இறைவர் - பாண்டி நன்ஜட்டு - காடு கூறியது; 
மன்னும் மதுரை - நகரம் கூறியது ; திருவாலவாயில் - கோயில் கூறியத ;



சருக்கம்] 3]. கழறிற் றறிவார். நாயனார் புராணம் கச 

வர் - சோமசுந்தரக் கடவுள்) அதில் விளம்ச எழுக்சருளி யிருக்கும் சடவுளைச் 

கூறியது ) வநம் - உறைப்புடைய தருச்சொண்டின் ஒழுக்சத்தினால் எழுகின்ற, 
பன்னும் இசைப்பாடல் - சேங்கள் : பன் நுநல் - பல முறையும் சொல்லுசல், 

இசைப்பாடல்களைப் பலமுறையும் பன்னிபபாடும மாபு குறித்தது ; டுசை - இயற் 

பாடலிற் பீரித்துணர இசைப்பாடல் என்றார். 

பாணனூர்...நலகளே எடி - பாணபர்தாருக்குத் இருமூகம் கொடுத்த வரலாறு 

ரயாடற் புராண (துட் கூறப்படம் ; ௮&த :-- பாணபத்திரஞர் பொருட்டு 

இறைவர் விறகு விற்ற இருவிளையாடல் செய்தருளினர் ; அத்திருவிளையாடல் 

நிசழ்ர்த பின்னாப் பத்திரனார் இறைவர் வழி.ராடன்றி வேறு ஒன்றும் செய்யாராடி 

நிகழவே இலம்பாடெய்தி வருர்தினர் | ரில நாள் இறைவர் பாண்டியனது சேமத்தி 

லிருஈ ச செல்வங்களைக் கொணர்ந்து ஈம்சனர் ; பின் 4 மடிமலி புரிசை ?? என்ற 

பாசுரம் எழுதிய இலை சந்து சேரர்மன்னவர்பர லனுப்பினர் ; ௮ம்மன்னவர்க்கும் 

சனவிலுணர்*சனர் ; அவர் உணர்ந்து சாசளை அனுப்பி ஈ5ருள் சேடுவித்துச் 

சண்டு சென்று வணங்டா£ இருமுசர்ரைபும் பஈடிரனாரைபும் யானைமீ சேற்றி நகர் 

வலஞ்செய்விர்து அரண்மளைக்கு ௮ழை-*தர் சென்று உபசரித்து மகிழ்ந்து சமது 

Crud Bum milters J nig: வேண்டிபன எல்லாங் கொள்ள ஈல்ரி வழியனுப்பினர் 

இசனுள் சோனாருக்குக் உன ரில் அருளிச்செய்கார். என்றதும், “ar என்பதாம் 

shy. டேடிர கண்ட சசன்று அணைச்சனர் பத்தினாரை? தூஃ ர ௮னுபபி 

என்றதும் வேறுபாடுகள். இவை இறை இருவாச்சாகிய மு5னூலேயாகய இப் 

புராணத்துடன் வேறுபடும் நிலையில் மொழிபெயர்ப்புத் தலபுசாணங்களுள் உபசாரம் 

பற்றிக் சாணும் சிற்ரில மாறுபாடுகள் என்ற அளவில் கொள்ள ச்சக்கன. 

நன்மை நீடு பெநஜ்செல்வம் - இறைவர் அருளால் வருவசாசலின் நீண்ட 

ஈலமும் பெருமையும் பெற்ற செல்வம் ; ஏனைய எநர்சச்செல்வமும் இவ்வாறாகா 

என்பதாம் ; பிறிகிணியைபு நீச்ெ விசேடணம். 

அருள்புரிவார் - முற்றெச்சம்; அரன் புரிவாராய - என்று (34774) - AG 

முசம் கொடுசுதார். (3775) என்று மேல் வரும் பாட்டுச்களுடன் முடிக்க, 

பாணர் பத்திரர் - பாணபத்ிரர் ; பாணர் - மரபு குறிதசது ; பத்திரனு1- 

இவரது பெயர் குறித்து. 

இவர் வேறு ; இருகீலகண்ட யாழ்ப்பாணர் வேறு ; இருவரும் ஒரு! சேயென 

மயங்யெறிவார் சிலர் ; அவ்வாறு மயங்கி யறிந்து பூச விடுவாருமுண்டு. 26 

8774, (af- ar) கனவில் - பச்தினாரது கனவில், 

என்பால்...வநக - இஃது இறைவர் பத்திரனாருக்குச் சனவில் அறிய அருளிச் 

என்பால். .சேரன் - 'சன்போ லென்பா லன்பன்'' என்பது இருமுசப் பாசுரம். 

வன்பாலன்புடையார் செல்வம் தூய்மையுஉடயது ; அது பெறத் சகுதியுடையது 

என்பது குறிப்பு, '* அறஜ்சாற்றி னீட்டப்பட்ட அனையவை புனிதம் ?' (திருவிளை), 

காணம் - பொன் - காசு / * கையி லொன்றும் காண மில்லை ?? (தேவா). 

தாழா தேகி வரநக - விரைந்து சென்று வருக என்றது இலம்பாடு நீக்கும் 

விரைவு, என்று - என்று கூறி யறிவிசசருளி, 97 

8775, (வி-றை) அதிர்...பேநுமையாலே - இத்திருமுசம் அருளியது பத்திர 

னார்ச்சருளிய ௮ளவன்று; இதனால் சேரர்ச்கு ௮ருளியதே பெருமை பெற விளங்கும் 

என்பத குறிப்பு ; அடியேன் பொருளாச் திருமுசம் கொண்டு '' (3778); (உம்பர்



௩௨ திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

பெருமா னருள் போற்றி ?? (9779); '* அடிமை கொண்டருளும் பான்மைய( 

பெருமையினை நினைந்து பலசாற் பணிர்தேத்தி !* (3786); ** வாரம் பெருகச் சமக் 

சன்று மதுரை யால வாயமர்க்சு, வீர rags இருமுசச்சால் விரும்பு மன்பின் 

வணங்குதற்கு '! (9821), * அடியேனைப் பொருளாச அளித்ததிரு முசச்சருணை, 

மூடிவேதென் றறிர்கிலேன் ” (3841) என்பன முசலியவை சாண்ச வழியடிமை 

யாகப் பாண்டியனும் சோழனு மிருப்பவும் சோருக்கு அ௮ருளியபெருமையும் 

குறித்தது. உதியர் - சோர் ) உதியர் வேந்தன் - சோமான், 

அநள் சேய்த பேநமையாலே - திருமுகம் அருளியசன்றி அதனுள் *! பருவக் 

கசொண்மூப் படியென...சேரலன் !? எனவரும் பொருள்களும் சாண்சு, 

சேல்வத்துக்கேற்ற இருநீதிகோடுக்க - : மாண் பொருள் கொடுத்து ?' என்ற 

இருமுசப் பாசரத்துக்குப் பொருள் விரி,௪படி ; கொடையானது கொள்வோர் 

தீகுதியேயன்றிக் கொடுப்போரது செல்வ இிஷையினுக்கும் ஏற்றவாறு ௮மைதல் 

வேண்டுமென்பது கருச்து. 

மதிமலிபுரிசை - இது இருமுகப்பாசுரத்தின் சொடக்சம் ; முதற்குறிப்பு. 

தோட்டூத் திருழகம் - பனை ஒலை யிசழின் வரைச்செழுதிய திருமுகம்; திருழகம்- 

பெரியோர்கள் எழுதும் இலைகளுக்கு வழங்கும் உபசார வழக்கு ; : £ரரச னுரை 

தீங்கு மோ$லைஇரு முகமென்று சூடு செயலே ?? (௫௫, பாபச் - பட்டாசாரியன் மத 

மறுதலை - 5) ; தோடு - இசழ், 

காண - இசவில் சனவில் அருள் செய்தசற்கேற்ப ரஈனவிலும் காணும்படி, 

மேலுங்கழுர் சொடர்ர்த ஜரவகை அறு£ர்விருச்சங்களுள் இப்பாட்டுச் சனிப் 

படத் திருமூகப் பாசரத்துச்சாச வர்சது போலும் ! 98 

திருவாலவாயுடையார் அருளிய திருமுகப்பாசுரம் 

இருச்ிற்றம்பலம் 

மதிமவி புரிசை மாடச் கூடற், பதிமிசை நிலவு பானிற வரிச்?ற, 

சன்னம் பயில்பொழி லால வாயின், மன்னிய சிவன்யான் மோழிதந மாற்றம் / 

பரவக் கொண்ழப் படியேனப் பாவலர்ச், குரிமைமி லுரிமையி லுதவி யொளிதிசழ் 
குருமா ம.திபுரை குலவிய குடைக்கழ்ச், செருமா வுசைச்குஞ் சேரலன் காண்க ! 

பண்பா லியாழ்பயில் பாண பத்திரன், றன்போ லென்பா என்பன் றன்பாற் 

சாண்பது கருதிப் போர்தனன்; மாண்பொருள் கொடுத்து வரவிடுப் பதுவே, 

இருச்சிற் றம்பலம் 

(டன்) மதிமலி...மொழிசருமாற்றம் - சந்திரன் பயிலும் மதில்கள் சூழ்ச்த 

மாடங்களையுடைய நான்மாடக் கூடலம்பதியில் நிலவுன்ற, பால்போன்ற வெள்ளை 

யாயெ வரிசளோடு கூடிய சிழகுடன் கூடிய அன்னங்கள் பயிலும் பொழில்கள் 

சூழ்ச்சி இருவாலவாயில் கிலைபெற வீற்றிருக்கும் வென்யாம் சொல்கின்ற இச் 

செய்தியினை ; பருலக்கொண்மூ,..காண்க - பருவகரலத்து மேசம் போலப் பாவ 

லர்சளுக்கு இருபாலும் உரிமையடனே வேண்டுவனவற்றை யெல்லாம் உதவி, ஒளி 

விளங்யெ பெரிய முழுமதி போன்று விளங்கும் வெண்கொற்றக் குடையின்€ழ் 

வீற்றிருந்து போர் வல்ல யானையினைச் செலுசதம் சோமன்னனே ! சாண்பாயாக; 

பண்பால், போர்சனன் - உரிய பண்பினாலே யாழினைப் பயிற்றும் பாணபத்தரன், 

உன்னைப் போலவே எம்மிடம் அன்புடையவன்; உன்னைக் சாண்பதனை ச் 

சருத்தில் வைத்து உன்னிடம் (இத்திருமுசச்இனைக் சொண்டு) வருன்ருன் ; 1



சருக்கம்] 91. கழுறிறழ் றறிவார் நாயனார் புராணம் ௩௩ 

மாண்...விடுப்பதுவே - மாட்டிமையுடைய பொருளினைச் கொடுத்து லா விடப் 
பாயாச ! 

(வி - m7) மதிமலிபுரிசை - மதில்களின் மிச்ச உயர்ச்சி குறித்தது, இம் 

மதில் ஈசாஞ் சூழ்ந்த மதில், மாடங்களைச் சூழ்ர்ச மதில்கள் என்றலுமாம் ; 11 sured 
நீள் சடிமதிற் கூட லாலவாய் ?? (சேவா) என்று இருவாலவாயினைச் சூழ்ர்த மதி 

வினைச் சிறப்பிச்தமையும் சாண்க, 

ம்தி - பாண்டியர் மாபு மதியின் வழிவர்தசென்ற குறிப்புடன் தொடங்கயெ 

சிலையும் சாண்க, மதி - அறிவின் நணுக்சம் என்ற குறிப்புடலும் மின்றது 
! மதியினாலே '? (8973) 

மாடக்கூடல் - சான்மாடச் கடலாக இருவிளையாடலின் வரலாற்றுச் குறிப் 

பும் சாண்க, 

ஆலவாய் - திருச்கோயிவினைச் குறிதசத ; ஆலவாயான இருவிளையாடலின் 
வரலாற்றுக் குறிப்பு. 

ஆலவாயின் மன்னிய சிவன் யான் மோழீதநமாற்றம் - இது இருமுகம் எழு 

தும் முகப்பு மரபு £ ௨லக வழக்இிலும் இர்காளில்.., இன்னாரிடமிருந்.து.., இன்னாருக்கு 

என்று எழுதும் மாபு காண்க, மேல் '“ சேரலன் கானக '' என்றதும் பார்க்க, 
பநலக் கோண்ழப் படியேன - பருவசாலத்ன் நீர் சுமந்த மேசம் மிக்குப் 

பொழிதல் போல, கோண்ழ - மேகம்; * கார் சொண்ட கொடை” (தேவா) என்ற 

மூதினூல் இச்சருத்துடையது, பாவலர் - பாணர் இசைப்பா வல்லசரதல் குறிப்பு. 

உரிமையின் உரிமையின் உதவி - கொடுப்போன் - கொள்வோன் என்ற இரு 

பாலினும் உரிமை குறிச்ச இருமுறை அ௮ிச்டக் கூறினார் ; ** எதிரில் செல்வத்துகி 
சேற்ற ” (3775) என்றது காண்க அடுக்கு மிகுதிகுறிக்த தென்றலுமாம். 

தமர் மதிபுரை - தடை - வெண்கொற்றச் குடை முழுமதி போன்ற சென் 

பது ; நிறமும் வடிவமும் குளிர்ச்சியும் குறிஈ௪,௪. வினை பயன் மெய் யுரு நான்கும் 
பற்றி எழுந்த உவமை, 8757- பார்க்க, 

சேநமா ௨கைக்தம் - * வேழ முடைத்து மலை சாடு என்றபடி சேரகாட 
யானை வளத்தால் மிச்சத ; பின்னர்ச் சேரர்பெருமான் ஈம்பிசளை யானையின்மேல் 
எழுந்தருளுவித்து உபசரிக்கும் நிலைகள் மு,தலியவையும் காணக, '* மலைகா டினின் 

மலிந்த மலைகள் ' (8795); சேருமா - ரால்வகைப படைகளுள் சிறந்தது யானை 

என்றதாம் ; :' பூசல்முனைக் கரிறுகைத்துப் போர்வென்று (8664) என்று 

யானைப்படைப் போரின் சிறப்புச் குறித்சமை சாண்க உகைத்தல் - செலுத்துதல், 

மா - குதிரை என்றும் பொருள்படுதலால் மாவுகைக்கம் என்பது பின்னர், இச் 

நாயனார் குதிரையில் ஏறித் திருக்கயிலை செல்லும் சரித விளைவுக் குறிப்பும்பட நிற்றல் 

காண்ச, 
பண்பு - யாழ் ; இசைழால் இயல் முழுதும் குறிச்சத. ௮,சனுடன் அடிமைப் 

பண்பும் குறித்தது. மேல் “* அன்பன் 13 என்பதும் காண்க, 

தன் போல் - கின் போல ; தன்பால் - நின்னிடம். 

காண்பது கநதி - ௮ரச சமூகம் சாண எண்ணி) சருதிய பொருளாவது 

பொருள் பெறுதலே என்பதனை மேல் (கருதிய) போநள் கோடுத்து - என்.றதனாற் 

பெறவைத்தார் பரணர் இரவார் என்று குறித்தற்பொருட்டு, 
மாண்போநள் - மாண்பாலது - அறச்தாற்றி னீட்டப்படுதலும், ௮ன்பினா லீயப் 

படுதலும், சரவில் ஈசைச்சே பயன்படுதலும், இவ்வாறு: வரும் பிற ஈலங்களுமாம். 

1-5
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வரவிடூப்புது - செல்ல விடை கொடுக்க, வியங்சோள் வினைமுற்று, “ of 

ag ” (@gG-8-38); '' கொள்ளப்படாத மறப்பது ? (கோவை. 81), இப் 

பாசுரம் 11-ம் இருமுறையுள் முதற்கண் வைத்து ஈம்பியாண்டார் ஈம்பிகளாற் 

கோவை செய்யப்பட்டுள்ளது, 

வேறு 

8176, சங்கப் புலவர் திருமுகந்தந் தலை3மற் கோண்டூ பத்திரனார் 
அங்கப் போழுதே புறப்பட்டு மலைகா டணை.ப வந்தெய்தித் 
அங்கப் புரிசைக் கோடூங்கோளூர் தன்னிற் புகுர்து துன்.றுகொடி 

மங்கு ரொடக்கும் மாளிகைமுன் வந்து மன்னர்க் கறிவித்தார், ௨௯ 

(இ-ள்) பச்தினார் - பாணபரச்திரர் ; சங்கப்புலவர்... தலைமேற் சொண்டு - 

தலைச் சங்சப் புலவனாராடெய சோமசுர்சரமூர்ச்தி அளிச்சருளிய இருமுகத்தினைச் 

இரமேற் முக்க்கொண்டு ) அங்கு அப்பொழுதே புறப்பட்டு - முக்குகின்றும் gu 

பொழுதே புறப்பட்டுச் சென்று; மலைநாடு...எ.ப்தி - மலைகாட்டினைச் சேரவந்து 

சேர்ந்து ; துங்கப்புரிசை...புகுர்து - பெரிய மதிலையுடைய கொடுங்கோளாரினிற் 

புகுந்து ; மங்குல்...வந்து - மேசந் பொடிம் அளவு உயர்க்த ௮ரசரது இருமானிசை 

யின் முன்னர் வந்து ; மன்னர்க்கு அறிலி* ஈர் - அரசருக்கு அறிலித்சனர், 

(வி-ரை) சங்கப்புலவர் ; சோமசச்காகூர்ததி ; அலைச் சங்கத்தில் தலைவரா 

யிருக் சவா ;) இறையனார் என்ற பெயருடன் விளங்யெவர் இதிருவாலவாய்ச் சிவபெரு 

மான் என்பது வரலாறு, *“இருந்தியதூற் சங்கத்துள் அன்றிருந்து சமிழாராய்க் தருளிய 

வங்கணர்”” (1668); ** தலைச் சங்கப்புலவஞர்?? (2505); பாசுரமாசப் பாடித் இருமுகம் 

அளித்தமையால் புலவர் என்றார், புலவர் திநமகம் - ஆறாம் வேற்றுமைதசொகை, 
அங்த - அம்குகின்றும்; அப்போழதே - 4: தாழா தேச வரக” (9774) 

என்று இறைவர் ௮ருளியமையால் அப்பொழுதே புறப்பட்டனர் என்பதாம், 

புறப்பட்டு - நாடு - எய்தீ - ஊர் - புதந்து - மாளிகை மன்வந்து - என்று 

தாழாது” என்றதற் சேற்ப பாண்டி சாட்டினின்றும் சேரசாட் சேர்ந்ததும், தலை 

ஈசரத் தனை எய்தியதும், திருமாளிகையின்௧ண் வச்சதும் ஒவ்வேோர£ வினையெச்சு 

சளால் விரைந்து இங்குச் செலுத்திச் கூறிய சவிரயம் சண்டு கொள்க, பத்திரனார் 

மதுரையினின்றும் சே நாடு புகுர்,ச வழி, கண்ணஇ போர்ச வழியாசச் சிலப்பதி 

காரத்திற் கருதும் வழிபோலும் என்பது ஆராய்சரக்குரிய த, 

கோடிமங்தல் தோடக்தம் - மாளிகைமேற் கட்டிய கொடிகள் மேகமண்டலச் 

துள் விளங்கும்படி உயர்ச்ச என்பது, “4 மாளிசைச் சொடி, யருக்சன் மண்டலச் 

தீணாவும் ?? (பிள் - தரூர் சட்டரா - 1), 

அறிவித்தார் - வாயில் சாவலரால் அறியச் செய்தனர். இறைவாது இரு 
முகத்துடன் தாம் போத செய்தியினை எனச் செயப்படுபொருள் விரிச்ச ; மேல் 

வரும் பாட்டுப் பார்க்க, 

திநழகத்தை--என்பதும் பாடம், 29 

8777. கேட்ட போழுதே கைதலைமேற் சொண்டு செந்த பேசன்பால் 

நாட்டம் பொழிநீர் வழிந்திழிய வெழுந்து நடுக்க மிகவெய்தி 

ஓட்டத் தம்பொன் மாளிகையின் புறத்தி ஓுருகுஞ் சிர்தையுடன் 

பாட்டின் றலைமைப் பாணனார் பாதம் பலகாற் பணி௫ன்றார், ௩0



46850) 37. கழறிற் றறிவார் நாயனார் புராணம் உடு 

8778" 210. Guess பொருளாத் திருமுகங்கொண் டணைந்த!? சென்ன,வவர்தாமும் 

சொடிசேர் விடையார் திருமுகங்கைக் கொடுத்து வணங்கக், கொற்றவனார் 
மூடிமேற் கொண்டு கூத்தாடி மொழியும் குழறிப் பொழிகண்ணீர் 
பொடியார் மார்பிற் பரந்.துவிழப் புவிமேற் பலகால் வீழ்ந்தெழுச்தார். 

9777, (இ-ள்) கேட்ட பொழுதே,..மிசவெய்தி - அச் செய்தியினைச் 
சொல்லச் கேட்டபோசே கைகளைத் சலைமேற் கூப்பிச் ளெொர்ர்ச பேோன்பினாலே சண் 

சஸினின்றும் பொழியும் கண்ணீர் வழிர்து ழே வர எழுந்து மிகவும் ஈடங்்9; 
தட்டச்து...புறத்தில் - ஓடவிட்ட அழிய பொன் பூண்ட தஇிருமாளிகையின் புறச் 

திற் போந்து ; உருகும்... பணிஇன்ருர் - உருகும் மனத்துடனே பாட்டின் தலைவனா 
சாயெ பாணபகத்திரருடைய இருவடிகளைப் பல முறையும் வணங்குன்றாராய், ௩.௦ 

9778, (இ-ள்) அடியேன்...என்ன - அடியேனையும் பொருளாசச் 

நொண்டு திருமுகத்தினைக் கொண்டணைர்சதே ! என்று கூற ; அவர்தாமும்... 

வணங்க - அந்தப் பாணனாரும் கொடியிலே சேர்க்க விடையினை உடைய இறைவர் 

அளித்த இருமுகத்தினைச் சைபிற் கொடுத்து வணங்குகலும் ; சொற்றவஞர்... 

வீழ்ந்தெழுக்தார் - ௮ரசனாரும் அச்திருமுகக்தனை வாங்கு, ௮சனைச் சமது இரு 

மேடிமேற் சொண்டு ஆனர்சச் கூச்சாடி மொழிகுழறிக் சண்களினின்றும பொழியும் 

ஆனந்தச் சண்ணீர் பெருக் இருநீறிட்ட மார்பில் வழிந் த பரவிலீழ நிலச்கில் பல 

முறையும் விழ்ந்தெழுரந்து வணங்ளொர். ௩௧ 

இரச இரண்டு பாட்டுக்களும் சொடாச்து ஒரு முடிபுகொண்டன. 

9777. (வி-ரை) கேட்டபோழதே - வாயில்காப்போர் சொல்லச் சேட்ட 

அப்போசே, 

கண்ணீர் வழிந்திமீதல் - நடுக்க மேங்துதல் - முதலியவை அன்பு மிகுஇியிற் 
காணும் மெய்ப்பாடுகள். இங்குக் கூறியவை, செய்டி கேட்டவுடன் நிகழ்ச்சவை ; 
மேற் பாட்டிற் கூறுபவை சண்டபோது நிகழ்பவை 

நாட்டம் போழிநீர் - சண்ணீர் ; நாட்டம் - சண் ) நடுக்கம் - உடல் சம்பித்திடு 
தீல் ; '*திருமேணி சன்னி லசைவும்" (2164), பசைப்பதுஞ் செய்கிலை”! (இரவா). 

ஒட்டத்து அம்போன் மாளிகை - உருக்ி ஓடவிட்ட பொன் ஒளி As aera 

கும் ; பொன்னால் சிசரமும் பிற வேலைப்பாடுகளும் அமைக்க அரசமாளிசை, 

புறத்தில் - புறத்திற் போந்து ; செய்தி கேட்டவுடன் பாணனாசை உள்ளே 

வரவழைக்க என்னாது தாமே ஐடி அவரிருக்குமிட காடி வெளிப்போந்து என்பது 
அன்பின் பெருச்குச் குறித்தது ; ₹ அவரழைக்க வெர்ட்டா, தச னான்பர் தம்பா 

லெய்தினன் வெய்ய வேலான் !' (பூசலார் - புர - 13-4183) என்லும் 

சாண்க, 
பாட்டின் தலைமை - பாட்டு - சேம், “ இசைப்பாடலிற் பரவும் ?? (3779), 

தலைமைப் பத்திரனர் தம்மைப் பலகால--என்பதும் பாடம், 

3778, (வி-ரை ‘ அடியேன்...அணைந்தது ”' - இது, அற்புச மெய்திச் 
சேரர் பெருமான் கூறிய மொழி ) போநளா - பொருட்படுத்தி ) ஒரு பொருளாச 

எண்ணி ; அடியேனையும் என்று இரண்டலுருபும் இழிவு சிறப்பும்மையும் சொக் 
சன ; அடியேனைப் பொருளாக வளிதததிரு முசச்சருணை, முடிவேசென் றறிர் 

இலேன் 7? (3841), '! என்னை யும்பொரு எாசலின் எருள்புரிர் சருளும் ? (2185), 
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உச திருத்தொண்டர் புராணம் [வர்ர்கோண்ட வனமுலையாள் 

₹ ஏன்னையோர் பொருளாச் கொண்டே மெம்பிசா னருள்செய் தானேல் !? (4185) 

என்பனவர தியாக வருபவை காண்ச, 

கோடிசேர் விடையார் - விடைசேர் கொடியார் என்பதாம் ; Buus சொடி 

யினை உடையவர் ) செவெபெருமான், 

ழடிமேற் கொண்டு - அத்திருமுகத்தினேத் தம் சரதில் ஏற்றிக்கொண்டு, 

கூத்தாடி - ** ஆடுனெறிலை கூத்து ? (இருவா), 
பலகால் - 8-5 - 7 முதலாக நிலமுற வீழ்ச்து வணங்கும் முறைகள் சிவாசமங் 

களுள் வி.௫ச்சப்படுவன ; இங்கு ஆராமையால் ௮ல் விதியினுள்ளும் அமையாது பல 
முறையும் என்றபடி ; மேலும் “* பலகால் தொழுது '' (9779) என்பது சாண்ச, 

விழ்ந்தயர்வார்--என்பதம் பாடம், 91 

81/79, பரிவிற் போற்றித் திரு ழகத்தைப் பலகாற் றொழுது படி.யேடுக்க 

உரிய வகையா லேடூத்தோதி பும்பர் பெருமா னருள்போற்றி 
விரிபொற் சுடர்மா விகைபுச்கு மேவு மூரிமைச் சுற்றமேலாம் [வார், 

பேரிதும் விரைவிற் கோடூபோந்து பேணு மமைச்சர்ச் கருள்செய் 

98180 *ந௨கள் குலமா ளிகையிதனு ணலத்தின் மிக்க நிதிக்குவையாய்ப் 
பொங்க கிறைகத பலவேறு வகையிற் போலிந்த பண்டாரம் 
௮ங்க ணொன்று மோழியாமை யடையக் கொண்டு புறப்பட்டுத் 

தங்கும் போதிசெய் தாளின்மேற் சமைய வேற்றிக் கோணரு”மேன, 

98181, சோர் பெருமா னருள்செய்யத் திருந்து மதிநூன் மந்திரிகள் 
சாறு மணிமா ளிகையுள்ளாற் றனங்க ளெல்லா கிறைகந்தபெருஞ் 

சீர்கொ ணிதிய மேண்ணிறைந்த வேல்லாம் போதிசேய் தாளின்மேற் 
பாரி ளெருங்க மிசையேற்றிச் கொண்டு வந்து பணித்தார்கள், ௩௪ 

9779, (ட-ள்) பரிவிற் போற்றி,,,சொழுது - அன்பினாலே துதத்தச் இரு 

முகத்தினைப் பலமுறையும் வணஙூ ; படி... - அதன் சுருளினை நீச்டு எடுத்தற் 

குரிய வசையினாலே எடுத்து விரித்து வா௫ித்து ; உம்பர்,.,௮ருள் போற்றி - தேவ 

தேவராய இறைவரது இருவருளினைச் துதித்து ; விரி,..புச்கு - ஒளி வீசும் பொன் 

மாளிசையிலுள்ளே புகுந்து ; மேவும்.,.போந்து - பொருந்தும் உரிமைச் சகூற்றத்தார் 

கள் எல்லாரையும் மிக விரைவிற் கொண்டு சார்ந்து ; பேணும்,..௮ருள் செய்வார் - 

சாக்கும் மர்திரிகளுக்கு ௮ருள் செய்வாராய், ௩௨ 

3780. (இ-ள்) நங்கள்...பண்டாரம் - நமது இச்த ௮ரச மாளிகையி 

னுள்ளே ஈலமிக்க செல்வச் குவியல்களாய் மேன்மேல் வளர்ந்து நிறைர்த பலவேறு 

வகைகளில் விளங்கிய சேமச்தினுள் ; ௮ங்சண்,...கொணரும் என - அங்கு ஒன்றும் 

எஞ்சாமல் முழுதும் எடுத்துப் புறப்பட்டுத் தங்கச் சச்சபடி பொதி செய்து ஆள்களின் 

மேலே அமையும்படி ஏற்றிக்கொண்டு வாரும்சள் என்று, ௩௩ 

8781. (இ-ள்) சோர் பெருமான் அருள் செய்ய - சேரமான் பெருமாள் 
சாயனார் இவ்வாறு ௮ருளிச் செய்தாரசாச ) திருந்து...ஏற்றிச்சொண்டு - இருர்து 

மதியும் நூலறிவுமடைய அமைச்சர்கள் சார்ர்ச ௮ழயெ மாளிசையினுள் சனக்சள் 
எல்லாவற்றாலும் நிறைரச பெரிய சிறப்புடைய அளவற்ற நிதியக்களை எல்லாம்



ச்ருக்கம்] 31, கழறிற் ற.றிவார் நாயனார் புராணம் ௬௪ 

பொதி செய்து நளின்மேலே சிலம் நெருங்க ஏற்றிச் சொண்டு ; வர்து பணிர் 
தீரர்கள் - அரசரிடம் வரது வணங்இஞார்கள், ௩௪ 

இம்மூன்று பாட்டுச்சஞம் தொடரந்து ஒருமுடிபு சொண்டன, 

9779. (வி-ரை) பரிவு - அன்பின் மிகுதி, 
படி எடூக்க உரிய வகை - படி - சுருண்ட ௮௪ன் படியினை ; எடுக்க உரிய - 

நீச்டு எடுத்தற்குரிய என்பது ; :( சருள்பெறு மடியை கூ விரித்து (204) என்ற 

தும், ஆண்டுரைசசவையும் பார்ச்ச, இதற்கு இவ்வாறன்றிப் '* பிரதி எடுத்தற்குரிய 
படி பிரித்து ? என்று உரைத்து, '(லர்.5 இருமூசம் சசைவுறினும் பிரதி மேண்டுமாச 

வின் ?” என்று விசேடமும், இயைபின்றி உரைத்தனர் முன் உரைகாரர் ) படி. 

எடுத்தலால் அதற்குரிய வசையாய் என்றும், மூச்திரையை உடைக்க என்றும் உரைப் 

பர் என்பர் இராமராரசச் செட்டியார். 

மாளிகை புக்கு - இருமாளிகையிலுள் பாணபத்திரனாரை அழைத்துச் 

கொண்டு இருத்தி உபசரித்து என்றும், சுற்றமெலாம் - கொடுபோந்து பணிவித்து 

என்றும் வருவித்து உரைத்துக்கொள்க, 

அருள் செய்வார் - என (9780) - ௮ருள் செய்ய - மந்திரிசள் - சொண்டுவர்து 

பணிர்சார்கள் (3781) என்று இம் மூன்று பாட்டுக்களையும் கூட்டி முடிச்ச. 

பேணும் - உலசம் பேணும் ; பேணற் குசவியாய் நிற்கும், 

8780, (வி-ரை) தலமாளிகை - வழிவழி வரும் ௮ரச மாளிகை, 
பலவேறுவகை - வெள்ளி - பொன் - மணி - முதலாயின. 

பண்டாரம் - சேமம் ; பொக்செம் என்பர், 

அங்கண் ஒன்றும் ஒழியாமை - அங்கு ஒன்றும் எஞ்சாமல், அடைய் - முழுதும், 

கிறைய, புறப்பட்டு - அப்புறப்படுத்தி எடுத்து, 

தங்தம் போதி செய்து - வழிப்பயணத்தில் நீடு செல்லத்சச்ச வகையாற் 
பொதிந்து (௬611 301800) ; சமைய - அமையும்படி 

என - சோர் - அருள் சேய்ய் - என்று மேல் வரும் பாட்டுடன் கூட்டுக), 33 

32 

3781, (வி-ரை) திநந்தும் - உல5ம் திருத்தும் எனப் பிறவீனைப் பொரு 
ளில் வந்தத. 

மதிநூல் - மதிதுட்பமும் நூலறிவும் உடைய. “: மதிறுட்ப நூலோ டுடை 

யார்க்கு >? (குறள்), 
தனங்கள் எல்லாம் - நீதியம் எண்ணிறந்த - நிதியங்களின் வகையாலும் 

சொகையாலும் மிகுதி குறிச்சன. 

பாரில் நேநங்க - நிலத்தின் மேல் நெருங்ட வரும்படி, 34 

8182. பரந்த நிதியின் பாப்பெல்லாம் பாண ஞா்பத் திரனார்க்கு 

ிசர்த தனங்கள் வெவ்வேறு கிசைத்துக் காட்டி மற்றிவையும் 

உரந்தங் கியவேங் கரிபரிகண முதலா மூயிருள் எனதனமும் 

பரந்த வரசுங் கொள்ளு ”மென மொழிர்சார் பொழையர்ச் கெறயவனார். 

(இ-ள்) பாந்த...காட்டி - வெவ்வேறு வகைகளாகப் பெருயெ கிதியின் 

பெருச்சை எல்லாம் பாணபச்இெனாருக்கு வரிசை பெற்ற நிதிச் குவி.பல்களை ge 

லவ் வரிசைபெறச் சாட்டி ; பொறையர்ச்வெயலனார் - சேரர்களின் மன்னவ 

ராய சேரமான் பெருமாள் ; மற்றிவையும்...,சொள்ளாம் என - இவைகளையும்



௮. திருத்தொண்டா புரர்ணம் (வார்கோண்ட வனமுலையாள 
ழற்றும் வலிமை பொருந்திய வெவ்விய யானைகள் sors உள்ள உயிருள்ள 

பொருள்களாயெ செல்வங்களையும், அடியேன் சாவல்புரியும் அரசாட்சியினையும் 
ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள் என்று ; மொழிர்சார் - சொன்னார். 

(வி-ரை) பரந்த நிதியின் பரப்ப எல்லாம் - நீரந்த தனங்கள் வெவ்வேறு 
நிரைத்து - வகைகளாற் பலவாதலும் சொசையாற் பலவாதலும் குறித்தன, 

இவையும் மற்றும் - உயிநுள்ளன தனழம் - அரசும் என்ச; மற்றும் - இவையே 
பன்றி என்ற பொருளில் வர்தது; உயிநள்ளன தனழம் - யானை, குதிரை; பசுச்சள் 

மேசீலியவை உயிருள்ள செல்வங்கள் ; இனால் கிரைத்துக் சாட்டிய இவை 
உயிரில்லாச பொருள்சள் என்றது குறிப்பு, 

புரநீத அரசு - அரசு - அரசாட்சி புரியும் நாடு முழுமையும் ) புரக்கும் என் 

னாது புரந்த என்று இறந்ச காலச்சாற் கூறியது, அசன்மேல் உள்ள தமது 
ஆட்சியினை நீங்டு அவர்பால் ஒப்புவித்த குறிப்பு, 35 

9189, பாண ஞா்பத் திரனாரும் பைம்பொன் மெளலிச் சேரலனார் 

காணக் கொடுத்த நிதியெல்லாங் கண்டு மஒழ்வுற் றதிசயித் துப் 

''பேண வெனக்கு வேண்டுவன வடியேன் கொள்ளப், ிஞ்ஞகஞர் 
அணை யாசு மாசுறுப்புங் சைக்கொண் டருளு'' மெனவிறைஞ்ச, ௩. ௬ 

8784, இறைவ ராணை மறுப்பதனுக் கஞ்சி யிசைந்தா பிசல்வேக்தா்; 

கிறையு நிதியின் பாப்பேல்லா நிலத்தை நேளிய வுடன்கொண்டே 
உறைமும் மதத்துக் சளிறுபரி யுள்ளிட் டனவேண் டுவகொண்டோர் 
பிறைவெண்கோட்டுக் களிற்றுமேல் கோண்டூ போந்தார் பேரும்பாணர், 

9789, (இ-ள்) பாணனார்.., அதிசயித்து - பாணபச்தரனாரும் பரிய 
பொன் மகுடம் சூடிய சோர் பெருமான் மூன் கூறியபடி சாம் சாணக் சாட்டிச் 

கொடுத்த நிதிகள் எல்லாவற்றையும் கண்டு மூழ்ஈது அசெயப்பட்டு ; பேண... 

கொள்ள - எனக்குப் பேணுதற்கு வேண்டுஎனவற்றை அடியேன் பெற்றுக்கொள்ள; 

அரசும்... சைச்கொண்டருளும் - அரசாட்டிபும் அதற்குரிய அம்சங்களும் ரீரே சைச் 
கொண்டருளுங்கள் ; பிஞ்ஞானார் ஆணை - இஃது இறைவரது இணை; என 

இறைஞ்ச - என்று சொல்லி வணங்க, ௩௨௬ 

3784, (இ-ள்) இறைவர்..,இகல்வேந்தர் - வலிய வேந்தராக சேரலனார் 

இறைவரது ஆணையினை மறுபபதற்கு அஞ்சி அதற்கு இசைந்து நின்றார் ; நிறை 

யும்..கொண்டே - நிறைந்த நிதியின் பெருக்சங்களை யெல்லாம் நிலம் நெளியும்படி 

உடனே சொண்டு; ௨௭)ற...கொண்டு-தளிக்கின்ற மும்மதங்களையுடைய யானையும் 

குதிரையும் உள்ளிட்டவற்றிலும் வேண்டுவனவற்றைச் சைச்சொண்டு ; பெரும்பா 

ணர்-பெரிய பாணராகயெ பச்திரனார் ; ஐர்...போந்சார் - சாம் ஒரு பிறைபோன்ற 

வெள்ளிய கொம்பினையுடைய யானையினை மேல்சொண்டு போர்சனர், ௩௭ 

இந்த இரண்டு பாட்டுச்சளும் சொடர்ந்து ஒருமுடிபு கொண்டன. 

8789, (வி- ரை) மேளலி- மகுடம் - முடி - சரீடம், இது மோலி என 
வும் வரும், 

காணக்கொடுத்த நீதி எலாம் கண்டூ - “தாட்டி என !” முன்பாட்டிற் கூறிய 

படி. சாணக் சொடுத்ச என்க,



சருக்கம்] 37. கழுறிற் றறிவார் நாயஞர் புராணம் ௩௯௬ 

கண்டு - சிறப்புச் சாட்சி ; அதிசயித்து - ₹ .இசயம் சண்டாமே'! (இருவா). 
எனக்குப் பேண வேண்டுவன என்ச, பேணுதல் - ஈண்டு விரும்பிச் சொள்ளு 

தீல் என்ற பொருளில் வந்தத, 

கைக்கோண்டநரும் - (இது) பீஜ்தகஜாது ஆணை என்ச - பகுறைவின்றித்தர"? 

(3774) (நிதி கொடுச்ச” (9775) என்ற அளவே இறைவா ஆணையிட்டருளிபிமை 

யினாலும், அரசு பெறுதல் சமக்குச் தீகாமைபினாலும், மாண் பொருள் சொடுத்து 

வாவிடப்பதவே" என்ற திருமுகப பாசுரத்தினை உட்கொண்டு “'டித்ககனர் 

ணை ” என்றார். ணைப்படி வரச அரசு என்றுரைச்தலுமாம், 

அரசும் அரசு உறுப்பும் - அரசு - அரசாட்சியும் ௮ரசரரந் தன்மையும்; உறுப்பு - 

அதற்குரிய படை குடி கூழ் ௮மைச்சு ஈட்பு அரண் என்னும் ௮ரச அங்கங்கள் ஆறு, 

கைக் கோண்டநளும் - புரச்ச அரசம் கொள்ளும் (3788) என்று நினைந்து 

கூறிச் சொடுச்துவிட்டாசாசலின் ௮வ்வாறு args ester Soraya சைக்கொள்ளும் 

என்றார். Caress பொருளை மீண்டும் சைச்சொள்ளுசல் அறநூல்விஇியிற் கூடா 
சென்று மறுச்சவும் கூ$ிமாதலின் அவ்வாறு மராக வண்ணம் பித்ஞ௩னுர் ஆணை 

என்றார் ; ஆணை எல்லாவற்றுக்கும் மேலாப் மி.ற்பதாம் என்பது குறிப்பு, 36 

9784, (ுீ-ரை) இறைவராணை...டுகலவேந்தர் - இறைவரது ஆணை என் 

மையால் அரசனை மறுப்பது அடாது TM IEA. இசலுடையாராயிலும் 

ஆணைக்கு உட்படயவேண்டும என்பது குமிக்க இங்கு இநல்வேக்தர் என்றார். இகல் - 

தீடுக்கலாகா வலிமை ; “* தாவில் விறலும் ?? (3761), 

நீலத்தை நேளிய - பாரம் தாங்கமாட்டாது நிலமும் கெளிவபட ; 

களிறு பரி உள்ளிட்டன வேண்டுவன - 'உயிருள்ளன சனமும்'' (8792) என்று 
கூறிச் கொடுச்சாராசலின் அவற்றுள் சமது தேவைக்கு வேண்டுவனவற்றை மட்டும் 

ஏற்றுசக்சொண்டார் என்பதாம். “வேண்டிற் றெல்லாம் குறைவின்றிச் தர! (3774) 

என்பது இறைவராணை யாதலின் வேண்டுவன மட்டில் பெற்றுச் கொண்டனர், 

ஒர் - தளிறு - என்று கூட்டுக பிறை வேன் கோடூ - பிறை போன்ற வெள் 

ளிய சொம்பு ; மெய்யும் உருவும் பற்றி வ, உவமை, 

களிற்று மேல் கொண்டு - மலைசாட்டரசரது கொடையாகலின் அச்சிறப்புச் 

காட்ட ௮ர்காட்டிற் சொண்டு போர்சார். 

பேநம்பாணர் - பாணருள் ஒரு பிரிவினர் ; யாழ்பற்றி வந்சமென்பர் 7 

“* பெரும்பாணர்வரவு '? (2080), 

அஜ்சி இருந்தார்--என்பதும் பாடம், 91 

3785. பண்பு பெருகும் பெருமாளும் பாண ஞர்பத் திசனாபின் 

கண்கள் பொழிர்த காதனீர் வழியக் கையாற் ரொழு தணைய 

ஈண்பு சிறக்கு மவர்தம்மை ஈகரின் புறத்து விடைகோண்ட 

திண்பொற் புரிசைத் திருமதுரை புக்கார் திருந்து மிசைப்பாணர், ௩௮ 

(@- at) பண்பு...௮ணைய - சவனடிமை, திறத்தின் பண்பு பெருச நிகழும் 

சேரமான் பெருமாளும் பாணபச்திரனார் பின்னே சண்கள் பொழிர்ச அனர்சச்கண் 

ணீர் முகமெலாம் வார்ந்து மார்பின் வழியச் கைகள் கூப்பித் தொழுதபடியே 
அணைய ; சண்புரக்கும்,..விடைகொண்டு - ஈண்பிற் சிறந்த அவர் பாலின் He 

சகரின் புறத்தே விடைபெற்றுச்சொண்டு ) இண்...பெரும் பாணர் - இருந்திய



#0 திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

இசையினையுடைய பாணபச்திரனார் தண்ணிய பொன் பூண்ட மதில் சூழ்ந்த இரு 

மதிசாபுரியினிற் சோர்து உள்ளே புகுந்தனர், 

(வி-ரை) பண்பு - வென்பால் அடிமைத்இறம், 

பத்திரனர் பின்- தோழதணைய - பெரியோர்சளை லழி விட்டனுப்புக்கால் gar 
பின் பதினான்௧கடியேனும் ஏழடியேனும் நடந்து சென்று வழிவிட்டு விடை பெறுதல் 

வேண்டு மென்பது விதி ; அனால் இங்கு அன்பின் மேம்பாட்டினால் சோனார் சகரின் 

புறம் வரையிற் பின்சென்றனர் ; அங்கும் சாம் விடைசொடாது பச்இரனார் நின் 

மின் நின்மின் என்று அமைத்து விடைகொள்ளும் வரையிற் சென்றனர் என்க, 

அன்பின் மேம்பாடு கண்கள்.,.,தோழது - என் ற,சனால் அறியப்படும். 

காதலநீர் - சாதல் மிகுதியால் வரும் சண்ணீர் ; வழிய் - முசத்திலும் மார் 

பினும் வழிய ; “ முகமெலாம சண்ணீர் வார '? (சேவா) ; srs orks shig 

கண்ணீர் மல்?” (தேவா); :: மார்பாரப் பொழிசண்ணீர் மழைவாரும் !! (1490), 

நகரின் புறத்து - விடைகொண்ட எல்ஃையினைக் குறித்தது, 

புரிசை - *:மதிமலி புரிசை ”? (திருமுகப் பாசுரம்). 

திருந்தும் இசை - திநந்துதல் - அன்பு மேலீட்டினால் எழுசல் ; இசை - இங்கு 
யாழிசையினையே யன்றிப் புகழினையும் குறித்தது, 98 

8786. வான வாம்பர் குலம்பெருக்கு மன்ன னாரு மறித்தேகக 

கூன லிளவெண் பிறைக்கண்ணி முடியா ரடிமை கோண்டருளும் 
பான்மை யருளின் பேருமையினை கின பலகாற் பணிக்தேத்தி 

மேன்மை விளக்கு மாளிகைமண் டபத்து எசு வீற்றிருந்தார், ௩௯ 

(ஓ-ள்) வானம௨ரம்பர்,,,மறிச்து ஏ9- சோர் குலத்தைப் பெருகச் செயயும் 

மன்னராகிய சேரமானாரும் திரும்பிச் சென்று ; கூனல்...ஏத்தி - வளைச்ச இளைய 

வெள்ளிய பிறையாகய சுண்ணியை முடித்ச ரசிெலபெருமான் அடியவர்சளை ஆட் 
கொண்டருளும் திறத்தின் இரு௮ரட் பெருமையினை எண்ணி எண்ணிப் பல 

முறையும் பணிந்து துதித்து ; மேன்மை...வீற்றிருக்தார் - மேன்மை பொருச்ச 

விளக்கும் திரு மாளிகையில் ௮7௪ மண்டபத்திலுள்ளே ௮௪ வீற்றிருந் சனர், 

(வீ-ரை) வானவரம்பர் - சேர மன்னர்களின் மாபுப் பெயர்) *: வான 

வரரம்பனை நீயோ பெரும !?” (புறா - 2), *' பெருவான வரம்பனார் ?? (3904). 

மறித்து ஏகி - பத்தினார் விடைசொண்டமின் ௮ ஈசர்ப்புறத்தினின்றும் 
மீண்டு சென்று, . 

அடிமை கோண்டநளும்,..,பேருமையினை நனைந்து - Cerwsisré seer 

பத்திரனார் பொருட்டுச் சமக்குத் இருமுகங் கொடுத்தருளிய செய்தியினை எண்ணி 

எண்ணி என்ச, அடிமை கோண்டநளும் - பேருமையாவது திருமுகம் கொடுத்தது 

பத்திரனாருச்கு சிதியம் தருவதற்கு மன்று ;) தமது நிதியம் வேண்டியபடியுமன்ற ; 

என்னை ? அவர் தாமே உலவாக்டுழியும் உலவாச் கோட்டையும் அருளிய இரு 

விளையாட்டுடையார் | உலக மெல்லாம் தாமே உடைய பெருஞ்சத்சர் ஆதலின் 

cers; யின் பின் என்னையோ ? எனின், பத்திரனார் மூலம் தம்மை ஆட்சொண் 

டருள வைத்த சருணையின் பெருமையே என்பதாம், 
நினைந்து - எண்ணி எண்ணி ; மண்டபம் - ௮ரசர் சொறு வீழ்றிருர்து ௮௭௪ 

புரியும் அத்தாணி மண்டபம், 

அரசு வீற்றிநத்தலாவது - ௮7சசாரியம் சார்தசல், 89



சதுக்கம்] 97. கழுறிற் றழிவார் நாயனார் புராணம் சக 

9781. அளவில் பெருமை பகிலயோ னிகளுங் கழறிற் றறிந்தவற்றின் 

உளமன் னியமேய் யுறுதுபர மோன்று மொழியா வகையகற்றிக் 
களவு கோலைகண் முதலான கடிந்து கழறிற் றறிவார்தாம் 
வளவர் பேருமா னுடன் சேழியர் மகிழங் கலப்பில் வைகுநாள், ௪௦ 

81686, வானக் கங்கை ஈதிபொதிர்த மல்கு சடையார் வழிபாட்டுச் 

தூநற் சறப்பி னர்ச்சனளையார் தொண்டு புரிவார் தமக்கொருகாள் 

தேனக் கலர்ந்த கொன்றையினா ராடற் சிலம்பி னோலிமுன்போன் 

மானப் பூசை முடிவின்கட் கேளா தோழிய மதிமயங்கி, Fa 

9189, பூசை கடி.து முடித்*தடியே னென்னோ பிழைத்த!” தெனப்பொருமி 

* அசை புடம்பான் மற்றினிவே றடைய மின்ப மியா?''தென்று 
தேசின் விளங்கு முடைவாளை யுருவிக திருமார் பினிஞட்ட 

ஈசர் விசைந்அ திருச்சிலம்பி னோசை மிகவு மிசைப்பித்தார். ௪௨ 

9787. (இ-ள்) அளவில்,..வசை அ௮சற்றி - அளவில்லாக பெருமையுடைய 

எல்லா யோனிகளில் வரச உயிர்சளும் சொல்வனவற்றை யெல்லாம் அறிந்து 

அவற்றின் மனத்தில் உள்ள மெய்யுறும் துன்பங்கள் ஒன்றும் ஒழியாதபடி நீக்சி ; 

களவு,..கீடிந்து - களவும் கொலைகளும் முசலாகிய இமைசளைச் சடிர்து ; சழறிற்றறி 

வார்தாம். வைகும்சாள் - கழறிற் றறிவாராயெ இர்நாயனார் சோழ மன்னருடனே 

பாண்டிய மன்னரும் கூடி மூழும்படியாயெ கூட்டத்துடனே வாழும்சாளில், ௪௦ 

9788, (ட-ள்) வானச் கங்கை,...தமச்சொரு காள் - ஆகாய கங்சையாறு 

தீங்கெ சடையினையுடைய இறைவரது வழிபாடாக தூய நல்ல சிறந்த அருச்சனை 

யாகயெ இருச்சொண்டு செய்து வருவாசாகய அவருக்கு ஒரு நாளில் ) தேன் ஈக்கு 

அலர்ந்த,..ஒலி - தேன் வழியும்படி மலர்ர்ச கொன்றைமாலை கூடிய இறைவரது 

ஆடலின் ிலம்பொவியானது ; முன் போல...மதிமயங்கி - பெருமையுடைய பூசை 

யின் முடிவிலே முன்பு போலக் கேளா தாழியக் சண்டு மனம் மயக்கி, PS 

9789, (இ-ள்) பூசை சடிது முடித்து - பூசையினை விரைகில் முடித்து ; 

அடியேன்...பொருமி - அடியேன் என்ன பிழை செய்தனனோ ? என்று அகத்து 

அழுது | ஆசை...என்று - ஆசைகொண்டு தாங்கும் இவ்வுடம்பினாலே இ 4 மற்று 

அடையும் இன்பம் வேறு யாது? என்று துணிந்து ; தேோன்...சாட்ட - ஒளி 

யுடன் விளங்கும் - உடைவாளை உருவீத் தமது இருமார்பினிலே மாட்ட ; சர்... 

இசைப்பித்தார் - இறைவர் மிச விரைவுடனே திருச்சிலம்பின் ஓசையினை ௮தஇிகமாச 

இசைப்பித்தருளினர். ௪௨ 

இம்மூன்று பாட்டுக்களும் தொடாந்து ஒருமுடிபு கொண்டன. 

8787. (வீ-ரை) அளவில். அறிந்து - இஃது அரசு ஏற்றருளும்போது 

இறைவர்பால் இவர் வேண்டிப் பெற்ற வாத்தாலாஏயெது, * யாவும் யாருங் 
சழறினவு மறியு முணர்வும் 7? (8761) இதனைச் சம் கோலின்£ழ் வாழும் எல்லா 

வுயிர்சளின் துன்பங்களையும் ௮றிர்து போக்கும் பொருட்டே இவர் வேண்டிப் 

பெற்றனர், முன் உரைத்தவை பார்க்க, இவற்றின்,..அகற்றி - இவ்வாரம் பெற்ற 

கருத்தினைத் தம் ௮ரசாட்சியிற் கொண்டு செலுச்சினார் என்பதாம், இச்சாளின் 

சாசாரீச உலக அரசாங்கம் என்று சம்மைச் சொல்லிக்கொண்டு பெருமிதம் பேசும் 

vil—é



௪௨ திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

உலகர் இதனை உய்ச்துணர்ந்து சமது தோன நிலையினை உணர்ந்து ஒழுகுலார்சளாயின் 
உலகம் சலம் பெறும், ஒன்றும் ஒழியாலகை - உம்மை முற்றும்மை, £* உள்எத்துறு 

துய சொன்றளொழியா வண்ணமெல்லாச், தெள்ளுங்கழல் ?? (இருவாசசம்) என்றபடி 

இத்தன்மை இறைவாருள் ௪7 வருவதன்றி மணித்தராவியல்லதன்று 2: இதுவே 
இறைமைச் தன்மையாம், 

களவு கோலைகள் முதலான கடிந்து - இத மச்சட் கூட்டத்தின் சாவல் குறித் 

சீத்; “ மாகிலங்கா வலனாவான்.,.௮.றங்சாப்பா னல்லனோ ?'? (121) என்றதும், 

“ இனிதண்டு திங்கன்றி ? (605) என்றதும், பிறவும் காண்ச, 

கழறிற்றறிவார் தாம் - பெயர் போர்த சாரணச்துச்சேற்ப ௮7௬ செய்தனர் 

என்பது. 

மகீழம் கலப்பில் - தமிழ் மூவேர்தர்களுள் ஏனை இருவருடன் ஈட்புடையராய் 
இகலின்றி வாழ்ர்சனர். புறப்பசை யின்மை குறிப்பு, முன்னர் ': முக்கோச்சளாய் 

நீதி மலுநா னெறிடச்தி, அகத்தும் புறச்தும் பகையறுத்து !? (9760) என்றது 

சாண்க /£ கலப்பு - ஈட்புரிமைக் கூட்டம். பின்னர் இந்ராயனார் சம்பிகளுடன் 
பாண்டிகாடூ சென்று மீளும் சரிச வரலாறும் காண்க, 8842 முசவியவை பார்ச்ச, 40 

9798, (வி-ரை) வழிபாட்டுத் தொன்டூ புரிவார் தமக்கு - வழிபாடு செய் 
இன்ற வகையால் உரிய பலவாற்றாலும் சொண்டுகளைச் செய்யுமிவருக்கு ) இவை 

மூன்னர் விதிச்கப்பட்டன (8771) ) வழிபாடூ - இச்சொல் இன்றும் மலைகாட்டின் 

சோயில்சளில் வழக்சிவிருக்கின்றது : தமக்குக் - கேளாதோழிய் என்று கூட்டுச. 

ஆடற்சிலம்பின் ஒலி - இறைவாது அருட்கூச்தின் சாற்ிலம்பின் ஓலி ) ழன் 

போல - முன் (3771) கூறப்பட்டது போல ; ஆடற் சிலம்பின் ஒலி - ஆடுதலால் 

சிலம்பின் எழும் ஒலி, பூசை ஏற்றருளிய பொருள் பற்றியதாதலின் ஒலி என்றா. 

தேன்நக்கு அலர்நீத கேர்ன்றை - ஈகுதலால் சேன் அலர்ந்த; நத்தல் - விரி 

ஈல் ;) தேன் அலர்தல் - சேன் தளித்தல் ; * சேனச்ச மலாச்கொன்றைச் செஞ் 

சடையார்?! (2697). 

மதிமயங்கி - மயங்குதற்குச் சாரணம் மேற்பாட்டிற் கூறுவார். இறைவரது 

இருவருள் பெறவில்லை எனில், அதற்குத் தன்மேல் நின்ற குறைபாடு காரணம் 

என்று எண்ணித் இருந்த நினைப்பது பெரியோர் தன்மை, :! உன்னா Garage 

குறைவில்லை ?? (திருவா) என்பது முசலிய திருவாக்குக்கள் காண்ச. 41 

3789, (வி-ரை) பூசை கடிதுழடித்து - பூசை ழடிவின் சண் '' என முன் 

னர்ச் கூறியமையால் ௮ஃது சவபூசைமுறையில் இறைவர்க்குறிய வழிபாட்டு அங்கங் 

களின் முடி.வு என்பதும், இங்கு முடித்து என்றது அவ்.வங்சங்களுள் இறைவர் பூசை 

யின் முடிவின்மேற் வொகம விதிப்படி செய்ய கின்ற சண்டேசுர பூசையும் பூசை 

ஒடுக்கமும் முதலாகிய அங்கங்சளின் நிறைவு என்பதும் ஆம். 

அடியேன் என்னே பிஓழத்தது £ எனப் பொருமி - பூசையிற் பிழைபடி 

கன்றி, இறைவர், அதனை ஏற்றறும், ௮தற்சடையாளமாகத் திருச்சிலம்பின் ஒவி 

யளித்தலும் செய்தருளா இரொராதலின் பூசையில் என்னால் நேர்ந்த பிழை என்னோ? 

என்று வருர்திப் பொருமி அழுதனர் 1; போநமீ - துக்சத்து ; அழுது, 

 ஆசை...யாது *! என்று - இசை உடம்பு - ஆசைப்பட்டுத் தாக்கத் திரியும் 

இவ்வுடம்பு ) ஐசையாவது இழிவுடைய வஞ்ச வினைச் சொள்சலமாகயெ புலா 
ஓுடம்பை ஈன்றென மதித்து மயங்குதல், டனி மற்று அடையும் வேறு இன்பம் 

மாது ? என்க - மற்று - உடம்பாழ் செய்யும் பூசையினால் அருள் பெருத இக்நிலை



சருக்கம்] 37. கழறிற் றறிவார் நாயர் புராணம் ௪௩ 

யில் என்றதாம் ; வேறு - பூசை செய்து லெம்பின் ஒலி கேட்கும் இன்பத்தின் 
வேருச , உடல் கொண்டு லாழ்வத செவெனைப் பூசித்த அவனருள் பெறும் தூய இன் 

பம் பெறும் பொருட்டேயாம் என்ற உண்மை நூல்களின் துணிபு கூறியபடி ; 

* ஊன டைர்ச உடம்பின் பிறவியே, தான டைர்த உறுதியைச் சாருமால் !? என்ற 
தும், ஆண்டுரைச்சவையும் பார்க்க, 

் உடைவானைத் திருமார்டினின் நாட்ட - இறைவருக்கு ஏற்கும் பூசை செய்யப் 

பெருச இவ்வீண் உடம்பு சதைத்சொழிக்கர் தகுர்சதேயன்றித் தாங்கச் தச்சதன்று 
என்று துணிந்தார் என்ச. உடைவாள் - உடையிற் செருடியுள்ள வாள். 

ஒசை மீகவும் இசைப்புத்தார் - மிகவும் - முன்போற் சேட்சச் செய்யும் ௮ள 

வின் மிகுதியாக ; டூசைப்பித்தார் - இங்குக் சேட்கும்படி ஒலியை உளதாக்னொர் 

என்பதாம், இசைப்பித்தது இறைவர் செயல்; அதனை நாயனார் சேட்ட நிலை 
மேற்பாட்டிற் கூறுவார், 

உடம்பா மீனிவேறு--என்பதும் பாடம், 49 

8190, ஆடற் சிலம்பி னெலிகேளா வடைவா ளகற்றி யங்சைமலர் 

கூடத் தலைமேற் குவித்தருளிக் கொண்டு விழுக்து தொழுதெழுக்து 
கீடப் பாவி மொழி௫ன்றார் 4 நெடுமால் பிரம னருமறைமுன் 

தேடற் கரியாய் திருவருள்முன் செய்யா தோழிந்த தேன்”னேன்ருர். 

(இ-ள்) டல்...அகற்றி - இருக்கூச்நின் ிலம்பொலியினைச் கேட்டு உடை 

வாளினைப் போக்கி ; ௮ங்சைமலர்,..மொழி௫ன்றார் - அழமெ கைமலர்களைச் Cars 

நீலைமேற் கூப்பி யருளிச்சொண்டு கிலமுற விழுந்து தொழுசெழுர்து Grog 
துதித்துச் சொல்வாசாக ; நெடுமால்,..என்றார் - நெடிய விட்டுணுவும் பிரமதேவ 

னும் அருமறைகளும் முன்னே சேடுகற்கு அரியவரே ! முன்பு திருவருள் செய்யா 

சொழிர்த கா.ரண மென்னை ? என்றார். 

(வி- ரை) ஆடறீ சிலம்பின் ஒலி - ஆடுசலின் எழுந்த பாதச் லெம்பின் ஒலி, 

உடைவாள் - தம்மைச் துறக்கும் பொருட்டு மார்பினின் சாட்டிய உடைவாள், 

தவித்தரளி& கொண்டு - கூப்பியருளியபடி.யே, 

தேடற் கரியாம் - அரியயனும் ௮ருமறையும் தேடியும் காண்டற் கரியவரே/ 

ஏிறிய யானோ உமது பெருமையை அறிய வல்லவன் என்றவாறு, 
ழன் திருவநள் சேய்யா தொமிந்ததேன் - என்க ; நீ அறிவித்தாலன்றி உயிர்கள் 

அறியா ; ஆதலின் நீயே ௮றிவித்சருளல் வேண்டும் என்றதாம், இறைவரைக் 
காரணம் வினவியது தமது பிழையினை அறிந்து நீச்செேகொள்ளும் பொருட்டு, 43 

8191, என்ற பொழுதி னிறைவர்தா மெதிர்கின் ற்ருளா தெழுமொலியான் 

© மன்றி னிடைநங் கூத்தாடல் வந்து வணங்கி வன்ரோண்டன் 
ஒன்று முணர்வா னமைப்போற்றி யுரைசேர் பதிகம் பா$தலால் 

நின்று கேட்ட வரத்தாழ்த்தோ ” மென்றா ரவரை நினைப்பிப்பார். ௪௪ 

(இ-ள்) என்ற...ஒவியான் - முன் கூறியவாறு சேரர் பெருமான் கேட்ட 

பொழுது இறைவர் தாம் நேரே சம்முருக் காணச் காட்டியருளாது ஆகாயத்தில் 

எழும் அசரீரியாயெ ஒலியினாலே : மன்றினிடை.. நினைப்பிப்பார் - இருலம்



௪௪ திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கொண்ட வனமுலையர்ள் 

பலத்தி னிடச்திலே நமது ஆனர்சச் கூச்சாடலை வன்றொண்டன் வர்து வணங்க ஈம் 

பால் ஒன்றித்த உணர்வினாலே ஈம்மைச் துஇிச்து உரைசேரும் பதிகத்தினைப் பாடுச 

லால், ௮சனை நின்று கேட்டபடியினாலே இங்கு வாச் சாழ்த்தோம் என்று, இதன் 

மூலம் ௮வரசை இவர்பால் நினைஷட்டுவாராய் அருளினார். 

(வி-ரை) எதிர்நின்றநணாதேழம் ஒலியால் - வெளிப்பட்டு முன்னின்று 

சாட்டிப்பட் டருளாமல் ஆசாயந்தினின்றும் அசரீரியாச எழுன்ற ஓலியினாலே 

செவிப் புலப்படும்படி., 

மன்று - இல்லைத் இருச்சிற்றம்பலம், வந்து - எங்குஞ் இதெம்பரமாயினும் 

சிறப்பு வகையால் தஇில்லையம்பலச்சையே குறிக்கும் ; யோச நிலையில் எப்போதும் 

எவ்விடத்தும் இடைவிடாது ௮௧,-இனுள் கண்டு கும்பிட்டிருக்கும் பண்புடையார் 

ஆளுடைய ஈம்பிகள் ; ஆனால் இங்கு வந்து போறிறி என் தனால் புறத்திலே ௮ண்ட 

சிலையில் பல பதிகளையும் சென்று கும்பிட்டுக் இல்லை என்னும் பதியில் வந்து 

உணர்ந்து துஇத்துப் பாடினார் என்றதாம் ; '* குஞ்ிச்ச சேவடியும் கும்பிட்டே 

யிருப்பர் '1 (இத்தி - 11 - 5); **அற்நிலேமை யிர்சிலேயி எடைந்தமுறை யாலே மாய 

மெலா நீங்யெரன் மலாடிக்£ ழிருப்பன், மாறாச ரிலானுபவ மருவிச் கொண்டே ?! 

(ஷூ - 11-1)) 4 இவன் முத்தர் சிவமே எண்டிருப்பர் ?? (11 -8); மெய்யே 

கண்டுகொண் டிருப்பர் ஞானச் கடலமு சருந்தி னோரே '' (சிவப்பிரகாசம், 08) 

என்பனவாதி இருவாக்குக்களிற் கூறும் பண்பு ஆளுடைய நம்பிகள் இவ்வுலூற் 

சரித்த நிலையின் பண்பாகும். அச்நிலை.பின் வேறு பிரி*துணச வந்து என்றார். 

வன்றேண்டன் - சாமே தடுத்து வலிர்தாட்கொண்ட வாலாறும், பிறவுமாக 
சம்பிசள.து சரிதச் குறிப்புக்களை உணர்த்த இப்பெயராற் கூறினார். 

ஒன்றும் உணர்வு - ஒன்றுபட்ட ; பிரிப்பின்றி ௮த்துவிசமாசக் கலந்த ; **ஒன்றி 

யிருந்து நினைமின்கள் '” (தேவா - ௮7௪. ), 
உரைசேர் பதிகம் பாடூதலால் - உரையுணர் விறந்த சிவானுபவத்தில் மருவி 

நிற்கும் நிலையினின்றும் பிரிச்து அசனையே சொல்லால் உரைக்கும் நிலையில் கின்று 

பாடினார். என்பார் உரைசேர் என்றார் ; இபபதிகம் ஈம்.அகள் இருப்பேரூரை வழி 
பட்டு இரண்டாம் முறை திருத்தில்லையினை அணைந்து '( பேரூரர் பெருமானைப் புலி 

யூர்ச்ரிற் றம்பலத்தே பெற்றா மன்றே! என்று பேருரிற் ஈண்ட நிலை றப்பித்துப் 

பாடியருளிய '' மடிததாடும் ? என்ற சொடச்சமுடைய திருப்பதிகம் என்பது 

கருதப்படும் (3269), 
நன்று கேட்டு - ௮ப்பதிசத்தினுள்ளே நின்று அதனைச் சேட்டு ; நீற்றலாவது 

அதுவே பொருளாச அதனுள் நிலைத்து விளங்குதல் ; நின்ற இருச்தாண்டசத்துள் 

* கின்றவாறே '' ஏன்ற கருத்து. இவ்வாறே '' பண்ணி னேரு மொழியாளென் 

றெடுத்துப் பாடப பயன்றுய்ப்பான், ஜறெண்ணீ ரணிந்தார் திருக்காப்பு நீக்கத் 

தாழ்க்க '' (1533) என்ற சருத்துச்சள் இங்கு வைத்து நினைவு கூர்தற்பா௭ன 

கினைபபித்தற்கு ஒரு காரணம் கூறும்அளவே இது நீன்றதென்க, 

அவசை நீனைப்பிப்பார் - இவ்வாறு சாரணம் கூறுதல் ௮வரை இவருக்கு 

அறிவுறுத்தி நினைப்பிச்கும் இருவுள்ள அருட்குறிப்பேயாம் ௮ன்றி மற்றில்லை என் 

பார் நீனைப்பிப்பார் என்றார். நீனைப்பிப்பார் - என்றர் என்று கூட்டுக, நினைப் 

பிப்பார் - முற்றெச்சம், இவறவர் இருவுள்ள மிதுவே என்று இங்கு சாயனார் உணர்ச் 
சீனர் என்பது மேல் *' என்னே ! அடியார்க் வெரருளுங் கருணை யிருர்தவாறு !? 

என்று கூறு சலால் விளங்கும் ) எங்கும் நிறைர்து எல்லாம் ஒருங்கே செய்யவல்லவர் 
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சருக்கம்] 37. கழறிற் றறிவார் நாயனார் புராணம் ௪ட 

இறைவர் என்பது ராயனார் அறிர்சவான்றோ ? ஆவின் இவ்வுண்மையினை உணர்ச் 
தனர் என்க, 44 

8792. 4 என்னே ! யடியார்க் கிவரருளுங் கருணை மிருந்த வா 'நென்௮ 
பொன்னேர் சடையார் இருஈடஞ்செய் புலியூர்ப் போன்னம் பலமிறைஜ்சித் 
தன்னே ரில்லா வன்றோண்டர் தமையுங் காண்ப” னேனவிரும்பி 
நன்னீர் நாட்டூச் சேலநயந்தார் நாமச் சேரர் கோமானார். சட 

(இ-ள்) என்னே...என்று - இவ்விறைவர் அடியார்சளுச்கு ௮௬ள் செய்யும் 

கருணைச் இறம் இருர்சவரறுதான் என்னே ? என்ழு ௮இிெயித்து ; பொன்சோர்... 

என விரும்பி - பொன்போன்ற சடையினையுடைய கூத்தனார் AGG செய்கின்ற 

பெரும்பற்றப்புலியூரில் சென்று பொன்னம்பலத்தினை வணங்டத், சமச்கு எவரும் 

ஒப்பில்லா சவராரய வன்றொண்டரையும் கண்டு வணங்குவேன் என்று விருப்பக் 

சொண்டு ; ஈன்னீர்...கோமானார் - நல்ல நீர்ராடு எனப்படும் சோழ சாட்டிற்கு 

எழுந்தருளப் பெரிய சேர மன்னராயயெ நாயனார் மனங்கொண்டனர். 

(af - con) ''என்னே...இருந்தவாறு!" என்று - இஃது இறைவர் முன் 

கூறியபடி. அசரீரி மொழியால் அருளிய மொழி கேட்டு அரசர் துணிந்த மெய்மை. 

புலியூர்ப் போன்னம்பலம் - புலியூர் - பெரும்பற்றப்புலியூர் - சிதம்பரம் ) 

புலியூரின்சண் உள்ள பொன்மன்றம் ; பொன்னம்பலம் எங்கும் உள்ளது என்பது 

தூற்றுணிபு ; ஆசலின் இங்கு சாயஞர் காண விரும்பியது புலியூரின்சண் உள்ள 

அதனை என்பார் இவ்வாறு கூறினார், என்னை £ அங்குத் தமது ஆடலை வணங்ட 

நம்பிகள் பாடியதனைச/கேட்டருளி இறைவர் இங்கு வரச் தாழ்த்தோம் என் றருளினா 
சாதலின் அதனைச் சென்று தாமும் சாண விரும்பினர் என்பதாம், சாயனார் இங் 

இருர்சவாறே அங்குச் செல்லாமலே யோக நிலையில், வழிபாட்டின் முடிவில், திருச் 

சிலம்பொலி நாடோறும் கேட்டு வந்தாராயினும் ௮ப் பெருமானே காடோறும் 
சிலம்பொலி கேட்பித்சா ராசலானும் இப்போது இவ்வருட் பெருமையினை ஒட்டிச் 

சண்டு வணங்க விரும்பினர் என்பதுமாம், 

தன் தேர் இல்லா வன்றெண்டர் தமையும் காண்பன் - தமையும் - அருட் 

கூத்தாது பொன்னம்பலத்தினைச் கண்டு வணங்கசலே யன்றி, அவரையும் என்ச ; 

தன் நேரில்லா - தமக்கு ஒப்பில்லாத ; **தனச் குவமை யில்லாசான்'' (குறள்' எனப் 

படும் இறைவரைப் போலவே அவரால் ஆட்கொள்ளப்பட்ட சோழராகயெ ஈம்பி 

களும் ஆவர் என்பது, தமது பாட்டைச் சேட்டசனாலே இறைவரை இங்கு வரத 

தாழ்த்சோம் என்று சொல்லுமாறு செய்ய வல்ல பெருமை யுடைமையும் குறிப்பு, 

நம்பிகளை நினைப்பித்தல் இறைவரது இருவுள்ளச் குறிப்பாக (9791) நின்றதாதலின் 

சேனார்பால் இச் நினைவும் உடனே போர்த தென்க. 

நீர்நாடு - சாவிரி சாடு - சோழகாடு, நாமம் - பெருமை; புகழ் என்றலுமாம், 48 

8799. பொன்னார் மெளலிச் சேரலனார் போற்று மமைச்சர்க் கஃதியம்பி 
நன்னாட் கொண்டு பெரும்பயண மெழுக வென்று ஈலஞ்சாற்ற, 

மின்னா சயில்வேற் குலமறவர் வென்றி நிலவுஞ் சிலைவீசர் 

௮ந்நாட் டுள்ளா ரடையகிரந் தணைந்தார் வஞ்சி யகநகர்லாய், ௪௬ 

(ஓன்) பொன்னார்... இயம்பி - பொன்னாற் செய்த மகுடர் தாற்யெ சே 
னார் போற்றும் ௮மைச்சர்களுச்கு ௮ல் விருப்பத்தினைச் சொல்லி ; சன்ளாட்



௪௬ திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

கொண்டு,,.ஈலம் சாற்ற - ஈல்ல சாளினை மேற்கொண்டு பயணம் புறப்படச் செய்ச 

என்று ஈன்மையான ஆணையினைச் செய்ய ; மின்னார்... ௮கசகர்வாய் - ஒளியுடைய 
கூரிய வேல்களை ஏர்இிய வீரர்களும், வெற்றி பொருந்திய வில் வீரர்களும், மற்றும் 

HET Der errs sent நெருக்க வஞ்சியின் ௮சாகரிலே கூடி ௮ணைர்சனர், 

(வி- ரை) போற்றும் அமைச்சர் - சமது ௮7௪ காரியங்களை வழுவாமற் சாக் 
கும் உரிமைப்பாடுடைய அமைச்சர் ; போற்றுதல் - சாத்தல் ) இங்கு அரியல் நெறி 

யைச் சாத்தலைச் குறித்தது, அரசர் இங்குத் சமது காட்டினைக் கடந்து பிறிதொரு 

அரசாது (சோழர்) நாடு புகுின்றமையின் அரசாங்க முறையில் ௮சற்காவனவும், 
௮ரசரது பயணத்துச்சாவனவும் ௮மைச்சர்களே தெரிந்து செய்தற்குரியார் ; அன்றி 

யும், அரசர் ௮வ்வாறு பிற ௮ரசாது நாடு சென்று மீண்டும் வரும்வரையில் இடைப 

பட்ட சாலத்தில் இர் காட்டின் ௮ரரியற் காவற் சாரியம் கடைபெறுதற்கு வேண்டு 

வனவும் அமைச்சராசளே தெரிந்து செய்சுற்குரியார் ) இவற்றை யெல்லாம் மனங் 

சொண்டு அரசர் தாம் விரும்பிய நிலையினை அ௮மைச்சர்ச் யெம்பினர் என்பதாம், 

ஆூரியரும் தர் அமைச்சராசலின் இத்திறம் தெரித்துச் செப்பினா என்பதுமாம். 

நன்னுட்கோண்டு பேநம் பயணம் எழக ! என்று நலம் சாற்ற - பயணங்கள் 

ஈன்னாளில் சொடக்கத்சக்கன என்பது ஈமது நாட்டில் ஆன்றோர்களின் பண்டை 

வழக்கு ; ௮வ் வழக்கு ஈற்பயனும் தர்ச.து ; ஆயின் இச்சாளில் மக்கள் அதனைக் சை 

ஈமுவ விடுவாராயினர் ;) பயனும் ௮.ற்றே யாய ஈழுவி வருதல் காணலாம் ; பேரம் 

பயணம் - நீண்ட தாரமும் ரீண்ட நாட்களும் கொண்ட பயணம், இறைவழி 

பாடும் குருவழிபாடுமாகக் குறிதத பயனாலும் பெரிசென்ச, ஏனைப் பயணங்கள் 

எலையும் "றுமையுடையனவேயாம் என்பது, 

நலம் சாற்ற - கல்ல ஆணை செய்ய, 

வேல் - மறலர் - சிலை வீரர் - வேல் வீரர்களும் வில் வீரர்களும் ; துலமறவர் - 

தலம் - சிறப்புச் குறித்தது ; குலமகன் - குலமகள் - குலககர் என்பன போல ; தலம் 

மரபு குறித்த செனச் சொண்டு மறவர் மாபினர் ஏன்றுரை ஈ,தலுமாம்  *( குல 

வேடர் '? (2916) , குலசதளவில மறவா என்பசேயன்றிக குணச்சால் ௮றவேே 

யாம் என்பதும் குறிப்பு ; என்னை ॥ இவர்கள் பின்பு தமது உடல் வீழ்த்துச் சேனா 

ரைச் சாரக் கயிலை சென்று சேவசமேற்கும் கூட்டத்தலவராதலின் எனக, நாட்டூள் 

ளார் - காட்டுச் குடிமக்களுட் டலைசிறர்சோர் ; மறவரும், வீரரும், உள்ளாரும் என 

உம்மை விரிச்ச, அர்சாட்டுள்ள மறவரும் வீரரும் என்றலுமாம். 

வஜ்சி - கொடுங் கோளர் ; வஜ்சி என்பது பற்றி இர்காளில் ஆராய்ச்சியிற் 

புலவர்க்குட் பெரும் இகல் விளைர்துள்ளது, ஆசிரியர் கருத்து இனால் விளங்கும் ) 

சிலப்பதிசாரத்துள்ளும் வஞ்சிக் சாண்டம் என்பதும் இதனை வலியுறுத்தும், இங்கன 

மிருப்பவும் பூசல் விளைந்தமை வருந்தத் தக்கது, 

அமைச்சர் தமக்கியம்பி--அமைச்சர்க் சீதியம்பி.- என்பனவும் பாடங்கள், 46 

8104, இட்ட ஈன்னா ளோரையினி லிறைவர் திருவஞ் சைக்களத்து 
மட்டு விரிபூங் கொன்றையினர் தம்மை வலங்கோண் டிறைஜ்சிப் போய்ப் 

பட்ட நுதல்வெங் களியானைப் பிடர்மேற் கொண்டு பனிமதியக் 

தொட்ட கொடி.மா ளிகைழுதூர் கடந்தா ரதியர் தோன்றலார், ௪௭ 

(ஓ -ள்) இட்ட ஈன்னாள் இரையினில் - குறித்த ஈல்ல ஈரளில் ல்ல வேளை 

பிலே ; இறைவர்.,.போய் - தமது இறைவசாயெ gages sasha எமுர்



சருக்கம்] 97. கழறிற் றறிவார் நாயனார் புராணம் ௪௭ 

சருளி யுள்ள மணமுடன் விரியும் கொன்றைப் பூக்களைச் சூடிய பெருமா6 

வலமாசச் சுற்றி வணங்ூப் போய் ; பட்டம்,..மேற் சொண்டு - பட்டத்தை யணிர்ச 
நெத்தியினையுடைய யானையின் கழுத்னே ஏறி; பணிமதியம்...தோன்றலார் - 
குளிர்ந்த சந்திரன் தீண்டும் கொடிகளையுடைய மாளிகைசள் நிறைந்ச பழய வஷூராகய 

கொடுங்சோஞூரினைச் சோர்பெருமானார் கடந்து சென் றனர், 

(வி-ரை) இட்ட நன்னாள் ஒரையினில் - இட்ட - குறிச்ச; சணிதநூல் வல் 

லோர் அளவிட்டுச் சொல்லிய இடமாயெ ; இறைவர்க்குகந்ச என்றுரைச்சவும் 

நின்றது. இறைவர்க்கு உவப்பாலது இன்ன ஈன்னாட் சொண்டு இன்ன நற்செயல் 
செய்ச என்று இருவுஎங் சொண்டு விதித்தல்; “இரை காளுகர் சானும்'' (சவா); 

நலல என்பதனை இரையினுடனும் கூட்டு, ஒரை- 6ேளை ; முகூர்த்தம் - இலக் 
செம் என்பர், பயணத்துக்கு இட்ட நாட்களைப் பற்றி ('ஒன்பசொ டொன்றொ 
டேழு பதினெட்டொ டாறு முடனாய நாள்ச எவைசா, மன்பொடு கல்ல!” (தேவா) 

என்று ஆளுடைய பிள்ளையார் அருளிய இருவாக்கு ஈண்டு நினைவு கூர்தற்பாலது ; 

சோதிட நூற்படி கணித்துக் காரியஞ் செய்யும் நிலைகள் இன்றும் மலைசாட்டு Hops 

சத்.தில் மிக்கருப்பதனைச் சாணலாம். கோன்றை - இங்குச் தலமசமுமாம். 

இறைவர் - தமது மரபின் ஆன்ம சாயசராகக் கொண்டு வழிபட்ட ஆளுடைய 

பெருமான் என்பது, இவ்வாறு பயணம் முசலாகிய சிறப்புச் காரியங்கள் செய்யப் 
புகுமுன் தம்மை உடைய இறைவரை வணங்கிப் புகு,சல் மல்ல ஒழுக்சம், 

யானைப் பிடர்மேற் கோண்டூ - இது மலை சாட்டு ௮ரசர் வழக்கு, *( யானை 

யெருத்சம் பொலிய '' (நாலடி), 

மதியம் தோட்டகோடி - சர்திர மண்டலம் வரை உயரச் தூக்கிய சொடிசள் 

என்று அவற்றின் உயர்ச்? குறித்தது, சந்திர மண்டலத்தைச் சொட்ட என்றும், 
சந்திரனால் சொடப்பட்ட என்றும் உரைக்க நின்றது. தோட்ட - தோண்டிய - 

என்று சொண்டு கொடி நிரையினை ஊடுருவிச் சென்ற என்ற குறிப்புமாம்; வெண் 

மதியஞ் சோலைதொறு நழைந்து '' (1906) என்ற கருத்துக் சாண்ச, 
pani - grer த்லைககராகயெ கொடுங்சோளூர்  பழமையாவது - ** இரு 

வஞ்சைச் சளமு நிலவிச் Corrgas, Card» றிருந்து முறைபுரியுங் குலச்கோ 
மூதார் ? (8748) என முன்னர்க் கூறப்பட்ட பெருமை ) ௮ரசுகள் இருவாச்சற் 

“* கொடுங்கோளூ சஞ்சைச்சளம் '? என்று போற்றப்பட்ட பழமையும் சாண். 47 

8708, யானை யணிகள் பார்துவழி யெங்கு நிரந்து சேல்லுவன 

மான மலைகாட் டினின்மலிர்த மலைக ரடன்போ துவபோன்ற; ' 

சேனை வீரர் புடைபசந்து சேல்வ தங்கண் மலைசூழந்த 

கான மடைய வுடன்படர்வ போலுங் சாட்சி மேவினதால், way 

(இ-ள்) யானை...செல்லுவன - ௮ணிவகுத்த யானைச் கூட்டங்கள் பரவி 

வழியெங்கும் செல்லுவன; மான..ஃபோதுவபோன்ற - பெரிய ஈமலைராட்டில் 

மலிர்த பொருள்சளாகிய மலைகள் சமது மன்னருடனே செல்கின்றன போன்றன ; 

சேனை... செல்வது - சேனை வீரர்கள் பச்சங்களிற் பரவிச் செல்லும் நிலை, அங்கண் 

, சாட்டி மேவினது - அ௮ர்சாட்டில் ௮ம்மலைகளைச் சூழ்ச்ச காடுகளெல்லாம் உடனே 

போன்றன என்பது போன்ற காட்டி பொருந்தியது ; ஆல் - ௮சை, 

(வி- ரை) மலைகள் போதுவ - கானம் படவ - ௮ரசாது பயணத்துடன் 

அணிவகுத்து யானைகள் செல்வது மலைசள் செல்வன போலவும், படை வீரர்சள்



os திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கொண்ட வனமுலையாள் 

செல்வது ம$ை சூழ்ச்ச காடு செல்வது போலவும் விளங்னெ என்று உவமை கூறு 
மூச்ச்தால் ௮7சரது பயணச் சிறப்பும், படைச்சிறப்பும் உடன் கூறியவாறு, வினையும் 

உருவும்பற்றி வச்ச தொடர் உவமம். யானை அணிகளைச் சூழ்ந்து படைவீரர்களின் 
அணி அமைப்பு மலையைச் சூழ்ர்ச கானம் போல என்பது உவமப்பொரு ளிரண் 

டற்கும் தொடர்புபடுத்தியயாறு, சைம$லை என்பது யானைக்கு வழங்குவதும் சாண்ச, 

மலைகள் - கானம் - யானைகள் மலைகளைப் போன்றன ; வீரர்படை HES w%ev 

களைச் சூழ்ர்த சானம் போன்றன என்று படைகளின் சிறப்பும் உடன் x Suse gy. 

மலைகள் உடன் போதுவ - கானம் உடன் படர்வ - இவ்வரசர் யாவும் யாரும் 
கழநினவ.ற்றை யறிந்து அவற்றின் உளமன்னிய துயர மொன்று மொழியாவகசை 

யசற்றிச் சாத்தலின் உயிர்வருச்சங்சளுள் ௮றிவு பெற்றவை எல்லாம் அவர்பால் 

அன்பு சொண்டு உடன்பொதுசல் சாலும் ; ஆயின் அறிவுமிக்கல்லாச ம$லயும் அறிவு 

Maree யில்லாச கானமும் உடன் போதுவ என்பதென்னை 7 எனின், இதனால் 

அவரது குடைநிழற் காவலின் சிறப்புச் குறிச்சபடி என்ச, ௮வது அறத்தின் 

வழி நின்ற அரசசாவலின் ணை மலையினும் அலை குழ்ந்த சானத்திலும் சென்று 

நிகழ்ந்தது என்பதும் குறிப்பு, ௮ர்சாட்டு மலைகள் நெருங்மயெ கானக்களாற் சூழப்பட் 

டன, ஏன்று ரரட்டு வளமு முடன்சகூறியவாறு ] “(மலைசூழ்ந்த'? என்ற சருத்துமிது, 

மானைப் படையும் சேனை வீரநம் ௮ரசரை வழியனுப்ப உடன் சென்றனர் 

என்பதாம், 

இப்பாட்டுச் தற்குறிப்பேற்ற அணி, 

அடைய - முழுதும் - எல்லாம். 

மலைகள் - கானம் - மலைகாட்டில் பரசுராமர் சமது வரத்தினால் கடலைப் புடை 

பெயர்த்த, நிலங்கண்டு, நாடாச் வயல்கள் இருத்துமுன், இருந் சவை குறிஞ்சியும் 

முல்லையும் செய்தலுமேயாம், இங்கு அவற்றுள் முன்னைய இரண்டன் பொருளுப் 

கூறி, ஏனை கெய்தலினை மேல்வரும் பாட்டிற் கூறுதல் காண்க, 

போவன என்பதும் பாடம், 48 

9196. புரவித் திரள்க ளாயோகப் பொலிவி லசைவிற் போதுவன 

௮சவச் சேனைக் கடற்றரங்க மடுத்து மேன்மே லடாவன போல் 

விசவிப் பார்து சென்றனவான்;? மிசையு மவலு மொன்றாக 

நிசவிப் பரந்த நெடுஞ்சேனை நேமி கெளியச் சென்றனவால், ௪௯ 

(இ-ள்) புரவி.ஃபோதுவன - குதிரைப் பக்திகள் கரையில் சேரும் விளச்சம் 

போல அசைவுடன் செல்பவை ) grag சேனை...சென்றனவால் - சத்திக்கின்ற 

சேனையாயெ சடலின் அலைகள் மேன்மேல் வந்து தாக்குவன போலப் பொருந்திப் 

பரவிச் சென்றன; மிசையும்...சென் றனவால் - மேடும் பள்ளமும் ஒன்றாக அவ்வாறு 

நிரல்படப் பூரவிய பெருஞ்சேனை பூமி நெளியும்படி சென்றன, 

(வி-ரை) யோகப் போலிவு - சரையிற் சேர்வன போன்ற சாட்டி; 

ஆமோகம் - கரை, 

ஐயோகப் போலிவின் அசைவில் - சரை சேர்சன்ற தோற்றம் போன்ற 

௮சைவுடனே, 

சேனைக் கடற்றரங்கம் - சேனையின் பாப்புச் சடல் போன்ற சென்றும், அசன் 

அ$லைகள் கரையிழ் சேரும்போது உயர்ந்து பசவி மேன்மேல் நகிரவிச் செல்வன



சருக்கம்] 37, கழறிற் றறிவார் நாயனார் புராணம் ௪௯ 

போலச் குதிரைப் பர்திகள் மேன்மேற் பரச்து தலை நிமிர்ந்து பரர்து சென்றன 
என்றும் உவமிச்சப்பட்டன, இக்சாட்டு ஈட ற்கரையில் இலைகள் மேன்மேல் 

உயாச்து மோதிப் பரவும் நிலையினை நேரிற் சண்டோர்க்கு நன்கு புலப்படும், 
அடரீவனபோறீ - போதுனை(வாகீய)-புரவித்திரன் - சேன்றன - என்று கூட்டி 

முடிச்ச, 
இவ்வாறன்றி ஐயோதம் என்று பாடங்சொண்டு பாம்பின் கூட்டங்கள் 

என்றுரைப்பர் சுப்பராய சாயகர் ; திரள்களாய் யோகப் போலிவு - என்று பிரித்து 

யோகப் போலிவு - ஈற்சுழி என்றுரைப்பது இராமசாசச் செட்டியார் குறிப்புரை, 
மீசை - மேடு; அவல் - பள்ளம், 4 றங் கொருசூழ லவலோடு மடுப்பத 

சண்டு ?? (1048), *: இரலை செறிக்சப் பரல் ௮௨ல் ௮டைய ”? (அகம்), 

மீசையும் வலு மோன்றக நீரவி - மேடும் பள்ளமும் ஒரு சன்மையனவாசவே 

தோன்றும்படி ; ஒருதன்மைப்படுத்து என்றலுமாம் ; நிரவி - நியமித்துப் பாப்பி ; 

மலைசாட்டு வழியாதலின் மேடுபள்ளங்களுள்ளன என்பதாம். இக்காளில் (181118) 

இடார்ககெள் என்னும் படைச் கருவிகளால் முன்னர் ௨ழிரிரவிப் படைகள் 
செல்லும் நிலையைச் சருதுக, 

நேமீ நேளிய் - நேமீ - பூமி ; நெளிதல் - பக்குவிட்டு இளகி வளைதல், 

நேடூஜ் சேனை - சேனை வீராகளின் கூட்டம் - வரிசை, 
ஆல் - இரண்டும் ௮சை, 

விரவிப் படர்ந்து - நீரவிப் படர்ந்த- என்பனவும் பாடங்கள். 40 

8191. அர்சாட் டெல்லை கடந்தணைய வமைச்சர்க் கெல்லாம் விடையருளி, 

மின்னார் மணிப்பூண் மன்னவஞார் வேண்டு வாரை யுடனகோண்டூ, 

கொன்னா சயில்வேன் மறவர்பயில் கோங்கர் நாடூ கடந்தருளிப் 
போன்னாட் டவரு மணைகந்தாடும் போன்னி நீர்மாட் டிடைப்போவார், 

8708, சென்ற திசையிற் சி.புனடி.யார் சிறப்பி னோட மேதிர்கோள்ளக் 
குன்றும் கானு முடைக்குறும்ப ரிடங்க டோறுங் குறைவறுப்பத் 

துன்று முசம்பும் கான்யாறுந் துறுகற் ச£மும் பலகடந்து 

வென்றி விடையா ரிடம்பலவு மேவிப் பணிந்து செல்கின்றார், Bs 

3799, போருவில் பொனனித் திருந்தியின் கரைக் தெய்திப் புனித 

மருவும் தீர்த்த மகிழ்ந்தாடி மருங்கு வடபாற கரையேறிக் 
திருவிற் பொலியுந் இருப்புலியூர்ச் செம்போன் மன்று ணடம்போற்ற 

உருகு மனத்தி னுடன்சேன்றா ரோழியா வன்பின் வழிவந்தார். ௫௨ 

3797. (இ-ள்) அச்ராட்டெல்லை... அருளி - ௮௪ மலை சாட்டின் எல்லை 

சடந்து செல்ல அமைச்சர்களுச்கெல்லாம் விடை கொடுச்சருளி ; மின்னா்...உடன் 
கொண்டு - ஒளி பொருந்திய மணியணிகளையுடைய சேரர் பெருமானார் சமது பயணத் 

இன் உதவிகளின் பொருட்டு வேண்டும் பரிசனங்களை மட்டில் உடன் அழைத்துச் 

சொண்டு ; கொன்னார்..,சடர்தருளி - அச்சமூட்டும் கூர்மையுடைய வேலேர்திய 

மறவர்கள் arpGerp சொங்கு நாட்டினைச் சடர்து சென்றருளி ; பொன்னாட் 

டவரும்... போவார் - தேவ வுலசத்தவர்களும் வந்து படிந்து ஆடும் காவிரி நீரின் 

வளத்தினையுடைய (சோழ)சாட்டினிடைப் போவாரா௫, @o 

Vil—7



௫௦ திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

9798, (இ-ள்) சென்ற...எதிர்சொள்ள - போயின இசையில் எங்கும் ல 

னடியார்சள் வந்து எதிர்கொள்ள ; குன்றும்,,,குறைவறுப்ப - குன்றுகளையும் சாடு 

களையும் தம் இடமாகச் கொண்டு ஆளும் குறுகில மன்னர்கள் அ௮வ்வவரிடங்கள் 

சோறும் தமச்கு வேண்டும் குறைகளை யெல்லாம் சிரப்பி ௨பசரிச்ச ; துன்றும்... 

பல சடந்து - பால்கள் நெருங்கெ பாலை நிலங்களும் சாட்டாறுகளும் துன்பம் தரும் 
கற்கள் நிரம்பிய சல் ௮சர்சளும் ஆயெ இவை பலவற்றையும் சடந்து சென்று ) 

வென்றி...செல்ன்றார் - வெற்றி பொருந்திய இடபச்சையுடைய இறைவர் வெளிப் 

பட எழுந்தருளிய இடங்கள் பலவற்றையும் சென்று பணிர்து போன்றாராய், Os 

8799. (இ-ள்) பொருவில்..,ம௫ழ்ந்தாடி - ஒப்பற்ற சாவிரித் இருஈதியின் 

சென்சரைபில் வர்து சேர்ர்து பச்சச்தில் வடபாலின் சலையினில் ஏறிச் தூய நீர் 

பொருந்திய அத்திர்த்தத்தில் ம௫ழ்ந்து குளித்த ; ஒழியா அன்பின் வழி வந்தார் - 

fasts அன்பின் வழியிலே வர்சவராகய ௮ம் மன்னவனார் ; திருப்புலியூர்... 

உடன் சென்றார் - இருப்பெரும்பற்றப்புலியூரில் செம்பொன்னம்பலத்தில் ஆடு 

இன்ற தஇிருச்கூஈஇினைப் போற்றும் பொருட்டு உருகுின்ற மனச்தினுடனே சென் 

2௬ளினர். டு௨ 

இம்மூன்று பாட்டுக்களும் சொடாந்து ஒருமுடிபு சொண்டன, 

9797. (வி-ரை) அந்நாட்டு, பிடையநளி - சேனையும் அமைச்சரும் தமது 

நாட்டின் எல்லைவரை வழி.பலுப்ப உடன் வந்தனராச, ௮வ்வெல்லை கடந்தபின் 

வேற்று நாட்டினுள் அவர் உடன்வருதல் தகாமையினாலும், வேண்டப்படாமை 
யாலும் ௮ங்கு அவர்களுக்கு விடைகொடுத்சனா என்பதாம், 

வேண்டூலார் - தமது மெய்சாவலுச்கும், பணிவிடைகளுக்கும் இன்றியமையாது 

வேண்டப்படுவார் ; வேண்டுவார் - வேண்டப்படுவார், படுவிகுதி தொக்கு வந்த 

செயப்பாட்டு வினைப்பெயர், 

மறவர் - மறம் - வல்லமை ; இங்குச் சாதிப் பெயரா யன்றி வலிமையுடை 
யோர் ஏன்ற சாரணப பெயராய் நின்றது; மறம் - அறத்தின் மாறுபட்டது 

என்ற குறிப்புடனும் நின்றது; '' சொங்சே புஏனுங் கறைகொண் டாறலைப் 

பாரிலை ?? (தேவா - நம்பி - அவிராசி)) முன், '** மின்னா ரயில்வேற் தல 

மறவர் '? (8793) என்றார். இங்குச் ** கோன்னா ரயில்வேல் '' என்ற குறிப்புமத, 

இர்காளினும் இர்நாடு கொலை சொள்ளையாதி சொடூர்தொழில் பலஎற்றுக்கும் மிகுதி 
யும் நிலைக்களமாயிருப்பதும் காணப்படும். 

கோங்கர் - ஒருவகைச் சற்றரச மரபினர், இவர்களால் ஆஎப்பட்டமையின் 

இந்நாடு கொங்குகாடு எனபபட்டது, கோங்கர்நாடு - சோழர் ராடு - சோழ நாடு 

என்பது போலக் சொம்சர்காடு கொங்க சாடு என வழங்குவது / இக்சாட்டின் ௮ர 

சர், வடக்கில் சோழர்காட்டி, னரசர்க்கும், தெற்கிலும் மேற்கிலும் சேரராட்டி ன. 

சரக்கும் உட்படாமல் தனி ௮ரசாட்ி செய்து வந்தனர் என்பது நாட்டுச் சரித வர 

லார) இர்சட்டின் சாற்புற எல்லை அமைப்புச்சளும், சூழ்க ச குன்றுகளும், நில 
அமைப்பும் இவர்சளது தீனி யாசுச்குச் சாதசமா யிருர்சசென்பர் ; இல காலங்களில் 

இவர்கள் சோ சோழாகளின் ஆட்டிச்குட்பட்டுச் திறை செலுத்தியும், ௮ம்மரபினர் 

களால் இர்சாடு ஆளப்பட்டும், வந்ததென்பதும் சரிதச்தால் ௮றினெறோம், சோ 

மான் பெருமாள் நாயனார் ௮ரரியற் காலத்தில் இவர்கள் தனியாட்டு செய்தனர் 

என்பது இதனாற் கருதப்படும், ** அர்சாட் டெல்லை '” என்றும், 4 மறவர் பயில் 
கொங்கர் நாடு !' என்றும் கூறியது சாண்ச,



சருக்கம்] 31. கழ்.றிற் றறிவார் நாயனார் புராணம் @s 

போன்னுட்டவர் - தேல வுலக)்தவர்கள் ; தேவர்கள் ; அவர்கள் பொன்னி 

அணைந்தாடூதல் சாவிரிச்சரையில் தேவர்கள் பலரும் போந்து சவஞ் செய்து தாமித்து 

வழிபட்ட சிவன்பதிகள் பலவற்றுலும் அறியலாம், மயேந்இரப்பள்ளி, இருப்பிரம 
பு£ம், திருச்சச்சாப்பள்ளி, இருச்கண்ணார் கோயில், இிருப்பருதி நியமம், Agee 

சாறு முதலியவற்றின் வரலாறுகள் சாண்ச ; 4 புவனியிற் போய்ப்பிற வாமையி 
ஞணாம் போக்குச் ரோமவ மேயிந்தப் பூமி, சவெனுய்யச் கொள்டின்ற வாறு 1! 

(திருவா) என்ற தருவாக்கின் கருத்தும் சாண்ச, 

போனள்றாட்டவரநம் - அணைந்து - ஐடூம் போன்னி - சேவருலகப் பொன்னிலும் 

மிச்சது இர் ஈன்னீர்ப் பொன் என்றது குறிப்பு ; முன்னையது வினையை ஆக்ூப் 

பிறப்பிற் கேதுவாகும்; இலது அவ்வாறன்றி வினையைச் கழுவிப் பிறவியைப் 

போக்கும் என்பதாம், 

போன்னி நீர் நாடு - பொன்னி நீரினால் வளம் செய்யப்பெறும் சோழ நாடு, 

போலார் - போவாராம் ) முற்றெச்சம்; போவார் - செல்கன்ரூர் - (3798) 

எய்தி - ஏறிச் சென்றார் (9709) என்று மேல் வரும் பாட்டூக்களுடன் கூட்டி 

முடி.த்.துக்கொள்ச. 

கோங்த நாடூ--என்பதும் பாடம், 

9798, (வி-ரை) சென்ற,..எதீர் கோள்ள - சேன்றதிசை - * புவீயூர்ப் 

பொன்னம்பலம் இறைஞ்சி - வன்மருண்டரையும் காண்பன் '? (3792) என்று 

விரும்பி ௮த்திசையினை நோக்கியே எழுர்சருளினாசாசலின் சேன்ற திசை என்று 

ஒருமையித் கூறினார். 
சிவனடியார்...எதிர்கோள்ள - மன்னர். என்ற நிலையினன்றிப் பேரடியார் 

எனக் சுண்டு சிவனடியார் சிறப்பினோடும் எதிர்கொள்ள என்க. 

துறும்பர் - குறு நில ஆட்சியுடைய 8று மன்னர்கள், தறும்பு - ஆறலைத்தல் 
மூதவியவை எனக்கொண்டு, பேடர்கள் என்பாருமுண்டு. 

தன்றும் கானும் உடைக் துறும்பர் - குன்றுகளையும் கானங்களையும் தீமக்கு 

உரிய வாழ்விடமாசச் கொண்டு அம்சம்கும் ஆட்சி புரியும் ௮வ்வ.ர் தலைவர்கள் ; 
பொத்தப்பி சாட்டில் உடுப்பூரில் வேடர் தலைவனான காகனது ,சலைமையினை “* உங் 
கள் வரையாட்ட '? என்பதும், அவ்வாறு வரும் பிறவும் காண்க; உட = Da 

விடங்களைத் தம் உடைமையாச் சொண்டவர் ; வேறு அரசர் முசலிய எவருடைய 

ஆட்டியும் செயலும் இங்குச் செல்லா என்பது ) உருஷியா சாட்டு மலைகளும், தென் 

ஆப்பிரிக்கா நாட்டுச் சாடுகளும், பிறவும் அங்கங்கு வாழும் தலைவர்க்கு ஒப்பற்ற ௮ரண் 

களாய் விளங்குதல் இர்சாட் பெரும்போர்களிலும் ஈண்ட உண்மை ; தறும்பர் - 

குறுநிலங்களாகிய தமது எல்லை யளவில் ௮மைவர்; தறும்பு - இவர்சஎது சொழில்ச 

ளாயெ ஆறலைச்தல் அயற்புலங் சவர்,சல் முசலிய று குற்றங்கள் என்ற குறிப்பும் 

சவிஈயம் சண்டுகொள்க, '' ஆறலை துண்ணும் வேட ரயற்புலங் 

90 

பெறக்கூறிய 

சவர்ச்து சொண்ட '! (055), 

இடங்கள் தோறும் - இத்தகைய இடங்கள் பற்பலவற்றையும் 

சடர்து சென்ற நிலை குறித்தது : 

குறைவறுப்ப - பயண உசவிச்கு வேண்டிப பொருள்களாலும் செயல்களாலும் 

குறைவு கோமற் செய்ய ; * பாண்டிமா சேவி யார்மெய்ச் குலச்சிறையார் கு ற 

வறுத்துப் போற்றிச் செல்ல ” (2789). 

இடையிற்



Ge. திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

துன்று மரம்பு - துன்றுநல் - செறிதல் ;) இங்குப் பரல் செறிதல் குறித்தது ; 

ழரம்பு - பாலை சிலம்; மேட்டு நிலங்கள் என்றறுமாம் ; துறு கற்சுரம் - துறு - 
செல்லுதற்கெலாதபடி வருத,சம் விளைக்கும் ; கற்சுரம் - கற்கள் மிகுதியாக உடைய 

சாடுகள், சல்லாக்காடு என்பர் ;) பல - இவை பற்பலவும் இடையிட்டிருர்சன 

என்பது, 

வென்றி விடையார் இடம்பலவும் மேவி - இப்பதிகள் காயனார் செல்லும் வழி 

யில் இடையிட்டவை ;) இவை அளுடைய பிள்ளையார் - ஆளுடைய அரசுகள் - 

ஆளுடைய நம்பிகள் சரிதங்சளால் அறியச் டெத்சலின் இங்கு விரித்துக் கரு சமைர் 

தரர்) இருப்பைஞ்ஞீலிபி ஸின்றும் ஆஞடைய பிள்ளையாரும், இருவீங்சோய் 

மலையினின்றும் ஆளுடைய ஈம்பிகளும் காவிரியைச் கடந்து அசன் தென்கரையாம் 

கொங்கனிடை எழுந்தருளினர், இங்குக் கூறிய இடம்பல என்றவை பொன்னித் 
சென் சரையிற் சாரும் அளவும் கொங்கு நாட்டில் உள்ள இருச்சொடுமுடி - திருக் 

சருஷ ரானிலை - முகலாயின என்பது கருசப்படம், சாவிரித் சென்சரை சேர்ர்து 

வடசரை ஏறிச் சென்ற நிலைகளை மேல் வரும் பாட்டிற் கூறுவார், 

பணிந்து சேல்கின்றர் - இல்லைபினைச் குறித்துச் சென்றாராயினும் இடைப் 

பட்ட பதிசளிலும் வணங்கி செல்லும மாபு பற்றி வணஙனெர் ; சேலகின்றர் - 

சிகழ்காலம், வழிச் செலவு ஆர்வமேலீட்டினால் இடையீடின்றி நிகழ்ந்து செல்லும் 

நிலை குறிச்சது, 51 

8799, (வி- உர) போன்னித திநநதியின் கரைவந்தெய்தி - இது சோழ 

காட்டின் காவிரித் சென்கரை ; மரங்த வடபாற் ௧ரா ஏறி என்றதனால் காயனார் 

சாவிரியின் சென்சரை வழியே சென்று தஇல்லைபின் ௮ணித்தாக அதனைக் கடந்து 

வடகரை ஏறினர் என்பது கருசப்படும், 

புனித நீர் மருவும் தீர்த்தம் - என்றசனால், நீர் என்பவை யெல்லாம் தர்த்த 

மாசா; அவற்றுள் இறை கிறைவடைய இிருமேனியாச எண்ணுசதலால் புறமும் உள் 

ளும் புணி-ம் செய்உனவே தீரர் “ம் எனப்படும் என் றறிவிச்ச நிலை கண்டுகொள்ச, 

புலியூர்ச் சேம்போன் மன்றுள் நடம்போற - இம் நாயனார் நித்சமும் நடம் 

போற்றிச் சிலம்பொலி கேட்பலராசலின் இங்கு அஈனைப புலியூர் மன்றினுள்ளே 
song Curpp absent ; இட -தின் வெறுபாடே யன்றி மற்றில்லை என்பதாம். 

ஒழியா அன்பின் வழி வந்தார் - வழி - இடையறா அன்பினாலே இத்துணை 

தூரமும் வழி கடந்து என்றும், ஒழியா அன்பின் வழி - இடையருப் போன்பு 

பூண்ட வழி - மரபு பிறழாது என்றும் உரைக்க நின்றது 

திருவிற் போலியும் திருப்புலியூர் - 'உலகருச் கெல்லாம், இருவுடை யந்தணர் 

வாழ்ன் ற தில்லை” (சேவா - ௮ரசு ), *' செல்வர் வாழ்தில்லை'? (தேவா - பிள்) ) 

என்பவை முதலியன சாண்க ; தீர - சிவச் செல்வம் ; 

மநங்த வடபாற்கரை ஏறி - நாயஞர் சென்ற வழி, கொடுங்கோளூரி னின்றும் 

லடழெச்கு நோக்டுச் செல்லும் கற்சாலைவழியே பொள்ளாச்்௫, சாராபுரம், களூர், 

வழியாகச் காவிரித் ென்கரையில் திருச்சிராப்பள்ளியை அடைந்து, அங்குரின்றும் 

சாவிரியைக் சடந்து லாலுகுடி - இருப்பழுஷூர், இப்போது அறியப்படும் கங்கை 

சொண்ட சோழபுரம் வழியாய் வடக்கும் இெக்குமாகச் செல்லும் சாலை என்பது 

சரு,தப்படும், கொள்ளிடத்சைச் சடந்தேறி என்னாது காவிரியைச் சடர்து என்ற 

தனாலும், இதுவே தாரச்தாற் சுருச்சமாகிய வழியாதலாலும் இவ்வாறு சருதப் 

பட்டது, 52 
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சருக்கம்] 37, கழறிற் றறிவார் நாயனார் புராணம் Oa 

9800. வந்து தில்லை மூதூரி னேல்லை வணங்கி ம$ழ்ச்சியினால் 
அநத ணர் தொண்டாகுழா மணைந்த போதி லெதிர்வணங்சச் 
சந்த விசைப்பூர் திருவீதி யிறைஞ்சித் சலைமேற் காமு௫ழ்ப்பச் 

சிர் மழெ வேழுநிலைக்கோ புரத்தை யணைந்தார் சேலனார் Cm 

(இ-ள்) வந்து,..வணங்க - மூன் கூறியவாறு அன்பின் வழியே வர்து 

தில்லையாகய பழம்,அதியின் எல்லையினைச் சேர்ந்து அரனை வணங்9 ; ம௫ழ்ச்சியி 

னால்,.,எ.திர் வணங்க - மடழ்ச்சிபினலே எதிர்சொள்ளும்பொருட்டுச் தில்லைவாழச் 

தணர்களும் திருத்தொண்டர் கூட்டங்களும் வந்து அணைந்த போதில் அவர்களை 

எதிர் பணிந்து ) சந்த... இறைஞ்சி - இருரகாச்தினுள்ளே புகுந்து அழயெ மண 

மூடைய பூச்சளால் அணி செய்யப்பெற்ற இருவீதியினைப் பணிந்து ; த$ல 

மேல்...ம௫ழ - தலையின் மேலே கைகள் கூட மனம் களிப்ப ; சே£லனார் - சேரமான் 

பெருமாள் ; எழுறிலை.., அணைந்தார் - எழுகிலைக் கோபுச்தை ௮ணைர்சருளினர், 

(வி- ரை) எல்லை - திருத்தில்லையின் சாற்புறமும் காச தூரத்தில் உள்ள 

திரு எல்லை என்னலும் சிறப்பாடுய அமைப்பு. இதுபற்றி மூன் உரைச் சவை பார்ச்ச, 

அந்தணர்... எதிர் வணங்கி - அந்தணர் - தில்லைவாழந்தணர்சள் ; இவர் 

களுக்குரிய சணிச் சிறப்புப் பற்றித் செொண்டர்குழாத்கின் முன்வைச்சப்பட்டனர், 

அணைந்த போதில் - அரசரை எதிர்கொள்ளும் பொருட்டு என்பது குறிப்பெச்சம், 

எதிர் வணங்கி - என்றதனால் ௮ச்சணர்சள் சொண்டர்கள் வணங்கா முன் என்பது 

பெறப்பட்டது, 944 - 1484 - 2405 - முதலியவை பார்க்க, 

திருவீதி - தில்லையின் திருவீதிச் றெப்புப்பற்றி முன் உரைச்சுவை யெல்லாம் 

கொள்க ; ““மாதவங்க ணல்குர் இருவீதி சான்குர் தொழுது”? (8053) ; பொய்ப் 

பிறவிப் பிணியோட்டுக் திருவீதி! (1444), 53 

9801, நிலவும் பெருமை பெழுரிலைச்கோ புசத்தின் முன்னா கிலத்திறைஞ்சி 

[DOV ELT 5” GOO A துனிததும் பப்பு நந்து மணிமா ளிசைவலங்கொண் 

டூலகு விளக்கும் திருப்பேரம் பலத்தை வணங்கி யுள்ளணைந்தார் 
அலகி லண்ட மளித்தவர்நின் ராக் திருச்சிற் றம்பலமுன். டு௪ 

(இ.ஃள்) சிலவும்... இறைஞ்ச - நிலவுகின்ற பெருமையினையுடைய . ழகிலைச் 

கோபுரத்தின் முன்பு நிலமுற விழுந்து வணஙூ ; மலரும்... வலங்கொண்டு - மலர் 

இன்ற சண்களின் நீர்த்துளிகள் பெருச வுள்ளே புகுந்து நிருமாளிகையினை வலமாச 

வந்து : உலகு,,, வணங்கி - உலகத்சை விஎக்சம் செய்கின்ற தஇருப்பேரம்பலத்சை 

வணங்க ; அலல்... இருச்சிற்றம்பல முன் - அளவில்லாத அண்டங்களை Qua 

லாம் அ௮ளித்தருள்வாராகய கூத்தப்பிரான் நின்று தற்புசக்கூச் சாடுள்ற இருச் 

ரிற்றம்பலத்தின் முன்னர் ; உள்ளணைச்சார் - உள்ளே அ௮ணைச்சனர் (சேரலனார்), 

(வி-ரை) கோபுரத்சை அணைந்த சேரலனார் ௮கனை முறையால் வணக), 
உட்புகுந்து முறைப்படி வழிபட்டுத் திருமுன்பு சோக்த நிலையினைச் கூறுவது இச் 

திருப்பாட்டு, 

நிலத்திறைஜ்சி - இிருக்கோபுரத்தின் முன்னர் நிலமுற வீழ்ந்து வணங்குதல் 

வேண்டுமென்பது விதி. 
மாளிகை . திருமாளிசை ; இறைவாது இருச்சோயில் திருமதிலுச்குள் 

ளிடம். இருமாளிகைப் ப.த்இ என்ற வழக்குக் சாண்ச. 
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6௪ திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

உலத் விளக்தம் திருப்பேரம்பலம் - * பேரம்பலம் மேரு ” (950), Cure 

பலம் வேறு ; ஈழ்.றம்பலம் வேறு ; சனி மன்றங்கள், 

அண்டம் அளித்தவர் - அண்டங்களை யெல்லாம் ஈன்று உயிர்களை அளிப்பவ 

சாகய அம்பலவர், 

நீன்றடும் - சின்று அருட்கூத் தியற்றும், 

9602. அளவி லின்பப் பெருக்கூத்த சாட வெடுக்க கழல்சாட்ட 

உளமும் புலமு மோருவழிச்சேன் நுருகப் போற்றி யுய்கின்றுர் 
களனில் விடம்வைத் தளித்தவமு தன்றி மன்றிற் சழல்வைத.து 

வளருக் திருக்கூத் தமுதுலகுக் களித்த கருணை வழுத்தினஞா். EB 
(இ-ள்) அளவில்...சழல்காட்ட - ௮ளவுபடாச இன்பந் தருன்ற பெருங் 

கூத்தர் 905095055 இருவடியைச் சாட்டியருள ; உளமும்...உய்இன்றார் - 

உள்ளமும் புலன்களும் ஒரு படிச்சாய்க் கூடி உருயிடத் துதித்து உய்தி பெறு 

இன்றாராடு ; சஎனில்...௮முதன்றி - கழுத்திலே விடச்னை வைத்துச் தேவர் 

சளுச்கு அளித்துச் சாச்ச அமுதமேபன்றி ; மன்றில்,..வழுத்தினஞர் - இருவம்பலத் 

திலே இருவடியினை வைத்து வளர்கின்ற தஇருக்கூச்சாயெ ௮3,ததஇினை உலகுக்கு 

அளித்தருளும் சருணைத் இற த்தினைப் போற்றினார், 
(வி-ரை) அள்வில் இன்பப் பெநங்கூத்தர் - இங்குக் கூறியது இறைவரது 

பேசானர்தப் பெருங்கூத்தி னி௰ல்பு ; இஃது யோ௫ியர்களும் ஞானியர்களும் சண்டு 

பயன் பெற்று ௮ழுக்தி அனுபவித்து நிற்பது, உய்கின்றர் - என்பது சாண்ச. 

ஆட எடுத்த கழல்காட்ட - தூக்யெ திருவடி; குஞ்செபாசம் என்பர், ** முத்தி, 

சான்ற மலாப்பசத்சே சாடு !' என்றபடி முத்ப் பேறளித்சற் லெச்சாயெ இடம் ; 

காட்ட - சாட்டச் காணும் உயிரின் இயல்பு குறி,௪.த. 

உளழம் புலழம் ஒரவழிச் சென்றுரநுக - உளம் - மனமாதி உட்சரணங்கள் ; 

புலம் - சத்சமாதி புறச்சரணங்கள் ) ஒரவழிச் சேல்லுதல் - ஒன்றுசல் ; 4 ஒன்றி 

யிருர்து சினைமின்சள் !? (தேவா); ஐந் தபெ சறிவும் கண்களே கொள்ள '! (252); 

: பூண்டவைம் புலனிற் புலப்படா வின்பம் ?! (9244) ) '* உணர்கினேர் பெற 

கரும் சிலபோகம்,.,ஒழிவின்றி - ஐம்பொறி யளவினு மெளிவா”' (2059) ; '4கையுர் 

தலைமிசை ?? (1438), 
கள்னில்...உலத்க்களித்த - இறைகர் அருளிய அமுது இரண்டு ; விடச் 

இனைச் கழுத்தில் வைத்துச் தேவர்களுக்த அளித்த அ௮முசம் ஒன்று ;) இருவம்பலத் 

இலே இிருவடியினை ஊன்றி வைத்து ௨லதகீத அளிச்ச ௮ருட்கூத்தாகெ அமுதம் 

மற்றொன்று ; அவற்றுள் முன்னையது தேவர்களுக்கு ஒரு காலத்தில் அருளியது 7 

அப்போசைக்கு அலர்சள் மரணம் தவிர்த்து ஆயுள் பெற்றாலும் இறப்.அனைத் 

தவிர்ந்து எஞ்ஞான்றும் இறவாகிலை பெறவில்லை. ௮துபோலன்றி, இங்குஉலகருக்கு 

அருளும் ௮ருள் சடத்தின் ௮முசம் எஞ்ஞான்றும் பிறவாச இறவா, நிலை தருவது 
என்ற இவைபோன்ற சருத்துச்சள் பலவும் பெறவைத்த ஈவிரயம் சண்டுசொள்க, 

வளநம் - எக்காலத்தும் நீடியிருச்கும், நிசமா, களன் - கஎம் - சழுத்து 7 

விடம் வைத்து - விடத்தினே மறைத்து மைத்து, 
கழல் வைத்து - ஒரு திருவடியினை ஊன்றி ; ஊன்றிய இருவடியே ஆன் 

அச்யெ திருவடிபினால் வரும் முத்திப் பேற்றுக்கு ஆசாரமாய் சிற்றலின் கழல் 

கைத்து பரரும் இருச்கூதீற என்றார் ; '' ஊற்றமா, ஐன்று மகர்ப்பதத்தே ய.த்ற 
திசோசம் ” என்றபடி. ஊன்றிய இருவடி. மறைப்புச் சச்தியைச் சர்து பின் அருட் 
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சத்தி விளச்சத்துச் கேதுவாம் ; இச்சருக்தினையே முன் சழுச்தில் வைத்து மறைத்த 

விடத்தினால் அமுதம் பெறச் சாரணமாயிற்று என்று உலமையினை உள்ளுறுச்துச் 
கூறிய சயமும் சண்டுசொள்ச, *( சளனில் விடம் வைத் துலசளித்த வமுதன் !* 

என்பது பாடமாயின் சேவர்க்கு அமு சளித்த இறைவர் உலகர்க்கு அருட்கூத்தாகிய 

arts மளிக்கும் இறைவன் என்றுமாத்துச் கொள்ச ; :* விடம்வைத் தவரளிச்,ச 
வரு;சமன்றில் ” என்ற பாடமுமுண்டு, 

கநணை - இறைகாது திருச்கூததுச்கு முண்டு ; உயிர்களின் மேல் வைத்த 

சருணையே சாரணமாம் என்பது ; ' என்னே ! யடியார்ச் வொருளுங் கருணை ?! 

(3792) என முன்னரும் இக்கருத்தனையே பற்றிப் போற்றியது சாண்ச, 55 

9608, ஆசா வாசை யானந்தக் கடவுட் டிளைத்தே யமர்ர்தருளாற் 
சிரா வண்ணப் போன்வண்ணத் திருவம் தாதி திருப்படிக்கீழப் 

பாரா தரிக்க வேடத்தேத்திப் பணிந்தார், பருவமழை போழியுங் 
காரா னிகர்க்க வரிபகோடைக் கையார் கழறிற் நறிவார்தாம். ௫௬ 

(இ-ள்) ஆரா...அமர்ந்து - கிறைவெய்தாத நசை மிததியினாலே ஆனர்த 

மாகயெ சடலினுள்சே முழு அ௮சனுள்ளே பட்டு விரும்பியிருந்து ; அருளால் - 

சிவன் நிருவருளினுலே ; பருவ...தாம் - பருவர் சுவராது வேண்டிய மழையினை 

வரையாது பொழியும் மேகததினாலும் ஒப்பாதற்கரிய சொடையினைப பொழியும் 

சையினை உடைய சழறிற் நறிவார் தாம் ; சீரார். ,பணிந்தார்-இறப்பு நிறைந்த வண் 

ணச்தினையுடைய பொன்வண்ணச் திருவர்தாதியினை தஇருப்படியின் ழே உலகம் 

அன்புடன் ஏத்தி இன்பு.றம்படி எடுத்துப் பாடித் து.இ்.தப் பணிர்தருளினார். 
(வி-ரை) ஆரா ஆசை - ஆரா - எத்தனை செலுச்தினும் நிறைவு பெருத ; 

இர்தல் - நிறைதல், 
ஆனந்தக்கடல் - ஆனக்ச மிகுஇியினைச் சடல என் றுருவடர்சரர்; கடல் என்ற 

தீற்கேற்பத் திளேந்து என்றார் ; தினைந்தல - மூழ்டு யின்புறுசல், “ ஆனாத 

வெள்ளத் தழுக்துமோ ராருயிர் '” (சோவை - 907), 

வண்ணம் - யாப்பமைதியின் உறுபபு) ஆறாய சாயஞர் புராணம் (959) 

பார்ச்ச, பார் ஐதரிக்க - உலசததோர் விரும்பி உய்மும்படி. 

பேரீன்வண்ணத் திரலந்தாதி - * பொன்வண்ணம் ” என்று சொடக்கும் 

மூதற் குறிப்பாற் போந்த பெயர்; :* ஆத்திசூடி '? என்பதுபோல ; அந்தாதி - 

திருப் போன்வண்ணத் தந்தாதி என்ச, 'அடியுஞ் ரு மசையு முடிவு முதலாச், செய் 
யுள் மொழியினல், சந்தாதித் தொடையென்றறைசல் வேண்டும் "> esr Bex 

வகை பல! அவற்றுள் இது செய்யுளர்தாதியாடும், ௮ஸ்சாவது, நின்ற செய் 

யுளின் ஈற்றினின்ற எழுத்து, அசை, சீர், அடிசஞள் gap, age செய்யுட்கு 

முதலாக வருவதாம். இது கலிததுறை அர்தாதி ; ௮ர்தம்* ஆதி. அர்தரஇி - 
வடமொழித் இர்ச்ச சந்தி என்பர், 9-ம் வேற்றுமைத் தொகைப புறத்துப் பிறந்த 

அன்மொழிச் தொகையாய் நூலுச்குச் சாரணகச் குறியாயிற்று, முதற் செய்யுளின் 

முதலடி முதற் ரோ ஆதியும் ஈற்றடியின் ஈற்றுச் ராய அர்சமும் மண்ட 

வித்து ௮ர்தம் ஆதியாயிருத்தலும் காண்ச, '' பொன்வண்ணம் ”! (1) என்று சொடக் 

சப் 4 பொன்வண்ணமே '' (100) என்று முடி௫ஏன்றது. வெண்பாவர்தாதியாய் 

இல்வமைப்புடைய அற்புதத இருலர்தாதியும் காண்ச, ௮ர்சா.இ தமிழ்ப் பிரபர்த 

வசைகளுள் ஒன்ற,
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திருப்படி - இருக்சளிற்றுப்படி ; திரப்படிக் கீழ் (நன்று) ஏத்தி - என்ச 

திநப்படிக்கீழ்ப் பணிந்தார் - என்றும் கூட்டி உரைக்க நின்றது, 

பநவமழை - கையார் - :* பருவச் சொண்மூப் படியென..,உசவி'' என்ற இரு 

முகப் பாசரச் கருச்தினை விரிகதுரைத்சவாறு ; பநவ மழை - வேண்டும் காலத்தில் 

வேண்டிய அளவு சவிராது, பெய்யும் மழை ; மழை வேண்டத்சக்சசே யாயினும், 

பருவமின்றி முன்பின்னாகட் பெய்சாற் ப.பனற்றதோடு கேடும் விளைவிச்கு மாதலின் 

பநவ மழை என்றார் ; மழைக்கார் - மழை பெய்யும் மேசம் ; மேகம் மழை பெய் 

யாது காட்டிய மட்டில் வந்து போலு முளதாசலின், ௮துபோலன்றி, மழை 

பெய்யுங் சார் என்றார். பருவம் - அளவும் குறித்தது, 

நிகர்க்க அரிய தன்மையாவது சாலச்சாற் பெய்யினன்றிச் கேடு விளைக்கும் 

மழை போலல்லாது, இச்கொடை எச்சாலத்தும் கேடுவிளைச்சாமற் பயனே விளைக் 

கும் பண்பும், நீர் ஒன்றினையே சரும் மழைபோலல்லாது வேண்டின வெல்லா 

வற்றையும் வேண்டியவாறே ஈரும் நிலையும், பிறவும் ஆம், நீகர்க்க அரிம் - என் 

இது படியேன என்ற திருமுகப் பாசுரப் பகுதிச் குறிப்பினை விஎச்ெவாறு ; 

கொண்மூவும் இதனைப் படிஎடுச்சொழுகப் பழகும்படி என்றது அக்குறிப்பு. 

கழறிற்றறிவார் - இப்பெயர் குறிக்கும் சன்மை யெல்லாம் நினைவுகூர்சற் 

பொருட்டு ஈண்டு இபபெயசாற் கூறினார். 3761-9787 பார்க்க, ௨உலச மோதியின் 

புற சற்பொருட்டு இச்திருலந்சா ிியினை 4 சந்௪ நளிய கொடையின் இறப்புச் குறிப்பு, 

56 

போன் வண்ணத் திருவந்தாதி 

இருச்ரிற் றம்பலம் 

சிவதரிசனம் 

போன்வண்ண மேவ்லண்ண மவ்வண்ண மேனி ; பொவிந்திலங்கு 

மின்்௨ண்ண மெவ்லவண்ண மவ்வண்ணம் வீழ்சடை; வெரள்ளிக்குன் றர 
தன்வண்ண மெவ்லவண்ண மவவண்ண மால்விடை ; சன்னைக்கண்ட 

வென்ஏண்ண மெவ்வண்ண மல்வண்ண மாகய கீசலுக்கே, 

மாலிருக்கும் பாதியன் (சங்கரநாராயணத் திருவடிவம்) 

இடமால் வலந்தா ணிடப்பா றுழாய்வலப் பாலொண்கொன்றை 

வடமா லிடர்துடி றோல்வல மாழி பிடம்வலமான் 

இடமால் சரிதால் வலஞ்சே இி.வலுச் கெழினலஞ்சேர் 

குடமா லிடம்வலப் கொக்கரை யாமெங்கள் கூசஈனுச்சே, 

அன்புடையாரை அ.திவன் சிவன் 
கெஞ்சச் சளிர்விடச் சண்ணீர் கதம்ப முகமலர 

வஞ்செங் கரதலங் கூம்பலட் டாங்க மடிபணிர்து 

தஞ்சோன் மலரா லணிய்வல் லோர்கட்தத் தாழ்சடையோன் 

வஞ்சம் கடிந்து திருத்திவைசத் தான்பெரு வானகமே, 

அடியரும் அல்லாதாரும் இவ்விவர் 

வானச மாண்டுமர் தானி யாடிரர் சாவனஞ்சூழ் 

தேனச மாமலர் சூடிச்செல் வோருஞ் சிதவல்சுற்றிச் 
சானசச் தேயத் இரிர்திரப் போரும் கனசவண்ணப் 
பானி. நீற்றற் சடியரு மல்லாப படி.றருமே,
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உடல் எடுத்த பயன் 

படிரு பினசொல்லிப் பாமுட லோம்பிப் பலகடைச்சென் 
திடறா தொழித மெழுகெஞ்ச மேயெறி யாடியெம்மான் 
சடறா யினஞ்ச முண்ட பிரான்கஈழல் சேர்சல்கண்டாய் 
உடற னுளபய் னுவசொன் னேனிவ் வுலஜெள்ளே, 

அடியாரை அலைத்தலின் கொடுமை 

உலகா ர.றலீர் சொழுமின்,விண் ணாள்வீர பணிமினித்சம் 
பலசா முழறுவீர் நினைமின்; பரமனொ டொன்றலுற்நீர் 
ஈலகா மலரா லருச்சிமி; ஜணர கத்துநிற்தம் 

அலகா வுறுவீ ரரனடி யாரை யலைமின்ஈளே, 

இறைவன் பக்குவம் அறிந்து வினை தீர்ப்பன் 

இருந்தன மெய்தியு நின்றுச் திரிந்தும் டெர்சலைந்தும் 

வருந்திய வாழ்ச்சை சவிர்தஏிடு போககெஞ் சேமடவாள் 

பொருந்திய பாசத்துப் புண்ணியன் புண்ணியல் குலத்செம்மான் 

திருந்திய போதவன் ரானே களையுரர் வினையே, 

விசுவரூபம் - (பேருருவம்) 

பாதம் புவனி சடர்ஈய னம்பவ னமமுயிர்ப்போக் 

கோத முடுக்கை யுயர்வான் முடிவிசும் பேயுடம்பு 

வேச முகந்திசை சோண்மிகு பன்மொழி சேமென்ன 

போத மிவற்கோர் மணி௰றமர் சோற்பது பூங்கொடிமே, 

இடையருத அகக்காட்சி 

கொடிமே லிடபமுங் கோவணக் €ளூமோர் கொக்கிறகும் 
அடிமேற் கழலு மகலத்தி னீறுமை வரயரவும் 

மூடிமேன் மதியு முருகலர் கொன்றையு மூவிலைய 

வடிவேல் வடிவுமேள் கண்ணுளேப் போதும் வநகின்றவே, 

அன்புதெறியில் இளைத்தல் 
ஒழித்தேன் பிறவியை; யூர்ர்தே னுவகையை, யோங்ூற்றுள்ளம் 

இழிச்சே னுடம்பினை; யேலேன் பிறரிடை; மிம்மனையும் 

பழித்சேன் 7 பழியே விளைக்கும்பஞ் சேர்இியச் குஞ்சரமுக் 

தெழித்சேன்; சிவகதி சேர்ந்தே; னினிமீகத் தேள்ளியனே. 

கவி பாடுதல் 

தெள்ளிய மாந்தரைச் சேர்ந்திலன்; றீங்கவி பாடலுற்றேன்; 

ஒள்ளிய சொல்லும் பொருளும் பெறே/னுரைச் தாருரைதச 

கள்ளிய புச்சாற் சவிசளொட் டார்;கட னஞ்சயின்றாய் 

சொள்ளிய வல்லசண் டாய்புன்சோ லாயினுங் கோண்டநளே, 

சிவ பரஞ்சுடரின் தூலதரிசனம் ; ( வமை யற்றதனத் 

தொடர்நிலை யுள்ளுறை யுவமை முகத்தான் விளக்கிய நு) 

விரின்ற ஞாயிறு போன்றது மேனி;யஞ் ஞாயிறுசூழ்ச் 

தெரிசன்ற வெக்சதி சொச்சது செஞ்சடை) யச்சடைச்£ழ்ச் 
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௮ திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

சரிஏன்ற சாரிருள் போன்றது சண்ட/மச் காரிருட்£ழ்ப் 

புரின்ற வெண்முகில் போன்றுள தாலெர்தை யொண்பொடியே, 26 

சிவனது புகழ் - வீரங்கள் - முறைநிரணிரை மூவணிச் ௬வைபடக் கூறியது 

1 a 3 4 5 6 1 z 3 
பல்லுயிர் பாச மூடறலை சோல்பச லோன்மறல்பெண் 

4 5 6 1 2 

வில்லியோச் வேதியன் வேழ கிரையே பறிச்துசைத்துப் 

3 4 5 6 
புல்லியுஞ் சுட்டு மறுத்து முறித்தங்கொண் டான்புகழே 

சொல்லியும் பாடியு மேச்சச் செடுங்கள் குழ்துயசே, 36 

1பல் - பகலோனைப் பறித்துக் சொண்டான் ; 8௨யிர் மறவியை உதைத் 

துச் கொண்டான் என்றிவ்வாறு நிரல் நிரையாசச்கூட்டி. உரைத்துக் கொள்ச, 

சிவனை வணங்காத மனிதர் அசேதனர் 

சொல்லா சனகொழு சாவல்ல; சோதியுட் சோதிதன்பேர் 

செல்லாச் செவிமார் ; சேறிச் சொழாசசை மண்டிணிர்ச 

கல்லா ; நினையா மனம் வணங் காரத்தலை யும்பொறையாம் 

அல்லா வவய்வந் தானு மனிதர்க் கசேதனமே. 42 

அருளால் வருவூந பெரிதின்பமாம் 

தனச்குன்ற மாவையஞ் சங்கரன் றன்னரு என்றிப்பெற்றால் 

மனச்சென்று ஈஞ்சிற் கடையா கினைவன் ; மதுவிரியும் 

புனக்கொன்றை யானரு எாற்புழு வாடப் பிறந்திடினும் 

எனக்சென்றும் வானவர் பொன்னுல கோடொச்ச வெண்ணனுவனே, 43 

இதோபதேசம் - வாழ்க்கைநலங் கூறல் - (அகத்துறை - தோழிகூற்று) 

ஒசவ னாம முரையவன் பல்குண முன்னைவிட்டேன் 

போ தவன் பின்னே பொருச்சவன் வாழ்ச்சை இருர்சச்சென்று 

மாதவ மாகிடு மாசவ மாவளர் புன்சடையான் 

யாதவன் சோன்ன னதுகோண் டோழியினி யாரணக்கே, 44 

பொய்த்துறவு 
தொடங்யெ வாழ்ச்சையை வாளா துறப்பர் துறர்சவரே 

அடங்யெ வேட்கை யரன்பா லிலரறு சாற்பறவலை 

முடங்யெ செஞ்சடை முச்சண ஞார்ச்சன்றி யிங்குமன்றிச் 

கிடங்கினிற் பட்ட கராவனை யாரீபல கேவலரே. 04 

மாதிருக்கும் பாதியன் - (அர்த்தநாரிசுரத் திருவுருவம்) 

வலக்தான் கழவிடம் பாடகம் ; பாம்பு வலமிடமே 

கலர்தான் ; வலீ றிடஞ்சார்) தெரிலலம் பர்திடமென் 

பலச்சார் வலமிட மாடகம் ;) வேல்வல மாழியிடஞ்; 
சலந்தாழ் சடைவலர் தண்ணம் குழலிடஞ் ; சங்சரற்சே, 66 

தெறிப் படுத்தல் 
கூறுமி னீசனைச; செய்ம்மின்குர் ழேவல் ; குளிர்மின்சண்சள் 

தேறுமின் சித்தர்) தெளிமின் சிவனைச் ; செறுமின்செற்றம்



சருக்கம்] 91. கழறிற் றறிவார் நாயனாக் புராணம் 

ஆறுமின் வேட்சை ; யறுமி னவல ; மிவைநெறியா 

வேறுமின் வானத்; திருமின் விருந்தா யிமையவர்ச்சே, 

யாக்கையி னிழிபுரைத்து வழிப்படுத்தியது 

உறைகன் றனரைவ சொன்பது வாயிலோர் மூன்றுளதான் 

மறைகின்ற வென்பு 6ரம்போ டிறைச்சி யுதரமச்சை 

பறை௫ன்ற தோல்போர் குரம்பை பயனிலைப் போயடைமின் 

அறைன்ற செண்புனல் செஞ்சடைக் கொண்டோன் மலாடிச்சே, 

சிவன் கருணையி னெணிமை தேற்றி அவளை யடையார்க் சரங்கியது 

குன்றெடுச் தான்செவி சண்வாய் சிரங்க ணெரிர்சலற 

வன்றடர்த் தற்றுகச் செற்றவ *'னற்றவர்க் கற்றசிவன் 

மன்றிடைத் சோன்றிய நெல்லிச் கணிரிற்ப மாறடாபொய் 

யொன்றெடுச் சோப் புகுவர் ஈரகத் துறுகுழியே, 

அற்றவர்க் காரழதன்--என்பதும் பாடம், 

சங்காரத் திருக்கூத்து - தரிசனம் 

மலங்னெ மால்சடல் வீழ்ர்தன சார்வரை யாழ்க்கதுமண் 

மலங்னெ ராச மருண்டன பல்கணம் வானங்கைபோய் 

இலம்ளெ மின்னொடு ரீண்ட சடையிமை யோர்வியந்தார் 

அலங்கனன் மாட மார்க்சினி யாடுவ தெம்மிறையே, 

சாதனவியல் 

சிந்தனை செய்ய மனமமைத் சேன்,;செப்ப காவமைத்தேன் 

வந்தனை செய்யத் தலையமைச் தேன்;சை தொழவமைத்சேன் 

பந்தனை செய்ல தற் சன்பமைச் சேன்,மெய் யரும்பவைத்தேன் 

வெர்தவெண் ணீறணி யீசர்க் கிவையான் விதித்தனவே, 

மறவா வரம் வேண்டுதல் 

பொய்யா நரசம் புனுர் g sR gun போர்துபுச்இங் 

குய்யா வுடம்பினொ டூர்வ ஈடப்ப பறப்பவென்று 

சையா விளியினு நானில மாளினு சரன்மறைசேர் 

மையார் மிடற்றா னடிமற வாவரம் லேண்டுஅனே, 

ஆயுள் நிலையாமை கூறி ஆற்றுப்படுத்தல் 

வேண்டிய நாள்களிற் பாதியும் சங்குன் மிசவற்றுள் 

ஈண்டிய வெர்சோய் முதலது பிள்ளைமை மேலதுமூப் 

பாண்டின வச்சம் வெருளி யவாலழுச் சாறிக்கனே 

மாண்டன சேர்தும் வளர்புன் சடைமுக்சண் மாயனையே. 

'காண்டர் இன்பம் பெறுதல் 

மாயனன் மாமணி சண்டன் வளர்சடை யாற்சடிமை 

யாயின தொண்டர் து.றக்சம் பெறுவது சொல்லுடைச்தே) 

சாய்செ வானை வளரும் கனக் மலைய்நகே 

போயீன காக்கையு மன்றே படைத்தது பொன்வண்ணமே, 
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திருவந்தாதி:--சமது பூசையினை எற்றருளி சாடோறும் சலம்பொவி கேட்பிச் 

தாண்டருளிய இருவம்பலமுடையாசை நேரே கண்டு, அவரது சருணைப்பெருச் 

சைப் பற்பல வசையாலும் பரவிச் துதித்த உலகரை வழிப்படுத்தியது. 

திநுவந்தாதிப் பாட்டுக் தறிப்பு :--முன் குறித்த தலைப்புச்சளாலும், பின் சேர்ச் 

சையில் உரைச் குறிப்புச்களாலும் கண்டுகொள்க, 

தலவிசேடம்:---தில்லைத் திருச்சிற்றம்பலம்---முன்னர் அங்கங்கும் உரைச் 

தவை காண்க, (41 - 2680 - 14981 - 2068 முதலியவை பார்ச்ச,) 

98804, தம்பி சானார்க் கேதிர்நின்று தமிழ்ச்சோன் மாலை கேட்பிக்க 
உம்பர் வாழ ஈடமாடு மொருவ சதற்குப் பரிசிலெனச் 

செம்பொன் மணிமன் றினிலேடுத்த சேய்ய பாதத் திருச்செம்பின் 

இம்பர் நீட வெழுந்தவோலி தாமு மேதிரே கேட்பித்தார், Ger 

(இ-ள்) சம்பிரானார்க்கு...கேட்பிச்ச - சமத பெருமானாசாம் கூத்தப்பெரு 

மான் திருமுன்பு கின்று செர்சமிழின் சொன்மாலையாகயெ இருவர்தாதியினைச் சோ 

லஞர் கேட்பிச்ச ; உம்பா...பரிசிலென - சேவர்களும் வாழும்படி திருச்கூத்தாடு 

இன்ற ஒருவராகிய இறைவர் அ௮பபாட்டுச்கு ஏற்ற பரிஏலாக ; செம்பொன்... 

ஒலி - செம்பொன்னாலாகிய அழூய இருவம்பலசதினில் எடுத்தருளிய செம்மை 

தருவதாகிெய இருவடியின் இருச்சிலம்பினின்றும் இவ்வுலகத்தோர் வாழ எழுந்த 

ஒலியினை ; தாமும். .கேட்பிகுசார் - தாமும் அவர்ச்கெதிரே சேட்கும்படி செய் 

தீருளினா். 

(வி-ரை) தமீழ்ச் சொன்மாலை - ஒன்றையொன்று ௮ர்சாதியாத் தொடரும் 

படி யாச்சப் பட்டமையின் இருவர் சாஇயினை மாலை என்றார், 

கேட்பிக்க - சேட்சும்படி விண்ணப்பம் செய்ய, 

அதற்தப் பரிசிலேனத் - தாழம் ஒலி - கேட்பித்தார் - பாட்டுப்பாடி வரும் 

புலவோர்ச்ருப் பாடபபட்டோர் பரிசில் சருசல் மாபு) அது போலச் சொன் 

மாலைக்கு ஒலி சேட்பித்தலே பரிரிலாக நின்றது என்பதாம், ஒலிக்கு ஒலியே 

பரிசிலாவ செங்கனமோ எனின், இ.-இருச் லம்பொலி எல்லாப் பேரானந்தங்களை 

யும் விளைக்குமாசலின் ஏற்ற பரிசிலாம் என்பார் இம்பர் நீட எழந்த ஒலி 

என்றார். எதிரே - பிரதியாக ; சகுதியாச ; Carrs, 

கேட்பிக்கத் - தாழம் கேட்டிர்தார் என இரண்டினையும் ஒப்பக் கூறுதல் 

சாண்ச) “தடிய நடனம் பாடிய பாட்டுச் கருளிய பரிசிலே யாமால்!' (பள் - பட - 

49) என்று பேரூர்ப் புபாணத்தினுள் கச்சியப்ப முனிவர் இக்கருத்தினை ஈம்பிகள் 

தேலாரத்இனைச் குறித்து விரித்தல் காண்க, 

உம்பர் - உம்பர்சளும் வக்.து வழிபட்டு உய்ய ; உம்மை தொக்கது, டம்பர் . 
இவ்வுலகில் உள்ளோர் ; நீடுதல் - பெருவாழ்வு பெறுதல் ; “ வெறிவிசும்பு வறி 

தாச, விம்ப ருய்ய வம்பலம் பொலியச், திருவளர் இல்லை மூதா, சருஈடக் குயிற்று 

மாதிவா னவனே "' (கோயிஞன் - 99), உம்பர் வாழ - அயன்மால் முதலாயெ 

சேவர்கள் வாழ்வடைதலாவது அவர்கள் செய்யும் படைப்பு மூதலிய சொழில்கள் 
நன்கு நிசழ்தல், ௮வை நிகழ்வது இறைவரது ஐர்தொழிற் கூத்தினாலாவது என்பார் 

வாழுநடமாடுூம் என்றார், ஒருவர் - ஐந்தொழில் செய்தல் இவர்ச்சே உரியது என்பது,



சருக்கம்] 31. கழறிற் ற.றிவார் நாயனார் புராணம் ௬௧ 

எடுத்த சேய்ய பாதல் - எடுத்த - தூக்யெ ; குஞ்சித்த ; செய்ய - செம்மை 
all மெ 7 செம்மையாவது முத்தி; !! மேத்தி, சான்ற மலர்ப்பதத்தே சாடு ?? 

தாழம் - அவர் சேட்பிச்சது போலத் தாமும் என உம்மை இறர்தது தழு 
விற்ற, 87 

8805. ஆடற் சிலம்பி னோலிகேட்பா ரளவி லின்ப வானந்தங் 
கூடப் பேற்ற பேரும்பேற்றின் கொள்கை வாய்ப்பக் கும்பிடுவார் 

நீடப் பணியுஈ் கால மேலா நின்று தொழுத புறம்போக்து 
மாடத் திருமா ளிகைவீதி வணங்கப் புறத்து an au & eit. (டு௮ 

(ட-ள்) ஆடற்லெம்பின் ஒலி கேட்பார் - முன்கூறியபடி இறைவர் அடும் 
சிலம்பின் ஒலியினைச் சேட்டவராயெ சேரலனார் ; அளவில்... கும்பிடுவார் - ௮௭ 
வில்லாத இன்பமிச்ச ஆனர்சம் சோப் பெற்ற பெரும்பாச்செத்தினது சொள்கை 

வாய்ப்பச் கும்பிடுவாரா9 ; நீட...புறம்போந்து - நெடிது பணியும் காலக்சளெல் 

லாவற்றினும் கின்று பின்னர்ப் புற,ரதிலே போந்து ; மாடத்திருமாளிகை... 

வைகினார் - மாடங்களையுடைய திருமாளிகை வீதியினை வணங்டுப்போய் அதன் 
YPsACe சங்கெயருளினர். 

(வி-ரை) சேட்பார் - கும்பிடுவாசாய்தச் - சொழுது - வணங்டி - வைஇஞர் 

என்று முடிச்ச, கேட்பார் - வினைப்பெயர், 

கோள்கை வாய்த்தலாவ.த சொள்்எப்பட்ட நிலைமை சைவருதல், 

பணியும் கால மேலாம் - வழிபாட்டுக்குரிய பூசாகாலங்க ளெல்லாவற் 

புறத்து - இருவீதியின் வெளிப்புற,ச்திலே. ** அங்கண் அல்குர்திற மஞ்சுவார்'! 

(2063) என்ந மனநிலையும், ஆண்டுரை ச்சவையும் காண்க, 58 

86806, பாவுக் தில்லை வட்டத்துப் பயில்வார் பைம்பொ னம்பலத்துள் 

௮சவும் புனலுஞ் சடையாட வாடு வார்கூத் தாசாமை 

விரவுங் காதன் மிக்கோங்க வேசம் படியுர் திருப்படிக்கழ் 
இசவும் பகலும் பணிஈதேத்தி யின்பஞ் சிறக்கு மக்நா ரில், Ga 

8807, ஆடும் பெருமான் பாடல்கேட் டருளித் தாழ்த்த படி தமக்குக் 
கூடும் பரிசான் முன்பருளிச் சேய்த நாவ லூர்க்கோவை 
நீடும் பெருங்கா தலிற்காண நிறைந்த நினைவு கிரம்பமால் 

தேடும் பாத ரருளினாற் நிருவா ரர்மேற் சேலவேழுந்தார். HO 

3806, (இ-ள்) பாசவும்..,பயில்லார் - யாவர்களும் பரவுஏன்ற இல்லை 

வட்டத்தனுள்ளே தங்குவாராசய சோலனார் ; பைம்பொன்...மிச்சோங்ச - பரிய 

பொன்னாலாஏய திருவம்பலச்தினுள்ளே பாம்பும் கங்சையும் சடையினுள் தங்க 

ஆடும்படி தடுன்ற இறைவாது இிருச்கூத்தினை ஆராமையினாலே பொருர்தும் 

பெருவிருப்பம் மிக்கு மேன்மேல் எழ ; வேசம்... அஈ்சாளில் - வேதங்கள் போற்றிப் 

பணி௫ன்ற நஇிருச்சளிற்றுப்படியின் ழே இரவும் பகலும் பணிந்து துதித்து அதனால் 

மிச்ச இன்பம் சிறச்சப் பெற்றிருக்த அர்சாட்சளில், டுக



௬௨ திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

9807. (ஒ-ள்) ஆடும் பெருமான்.,,சாவலூர்க்சோவை - ஆடுன்2 பெரு 

மானாயெ இறைவர், 'பாட்டினைச் சேட்டருளியபடியினாலே சிலம்பொலி கேட்பிச்சு த 

தாழ்ச்தோம்! என்று தமக்கு ௮வரது ஈட்புச் கூடும் தன்மையினாலே முன்னாளில் 

அருளிச் செய்து நினைவூட்டிய இருகாவலூர் மன்னரை ; நீடும்..ஸிஈம்ப - நீண்டு 

செல்லும் பெருவிருப்பத்தனாலே சகாணவேண்டு மென்ற மனத்துள் நிறைந்த நினைவு 

மிருதலினால்) மால்,..எழுந்தார் - இருமால் தேடுனெற இருவடியினையுடைய இறை 

வரது இருவருள் பெற்றுத் இருவாரூரை நோக்கிச் செல்வதற்கு எழுர்சனா், ௬௦ 

இரத இரண்டுபாட்டுச்சளம் தொடர்ந்து ஒரு முடிபு கொண்டன, 

9806, (வி-ரை) பரவும் - எல்லாரும் பரவுகின்ற ; எங்கும் பரந்துள்ள 

என்றலுமாம் ; ** எங்குஞ் செம்பரம்  (இருமக்); * எப்புவனங் களுகிறைந்த திருப் 

ug” (1444), தாம் ராடோறும் வழிபட்டுத் துதிக்கின்ற என்றலுமாம், 

திலலைவட்டம் - இருவீ.இிகளின் புறத்தே இல்லையின் எல்லைக்குட்பட்ட இடம், 

** இல்லை வட்டர்திசை கைதொழுவார் !? (சேலா), 

ஆராமை - நிறைவுபெரறாத கிலைமையினாலே. 
திருப்படிக்கீழ்கீ கூத்துப் - பணிந்தேத்தி - என்று கூட்டுக, கூத்தினை - என 

இரண்டலுருபு விரித்துச் சொள்ச, 

வேதம் படியும் திநப்படி - பஞ்சாச்கரப்படி ; இருச்களிற்றுப்படி என வழங்கு 

வது? முன் (951) உரைச்சவை பார்ச்க) வேதங்கள் படிதலாவது துதிததல், 

இருஜர்செழுத்தே இப்படிகளாக அமைந்து இறைவர் இருவடிகளைச் தாங் நிற்பன 

என்பது. வேதங்கள் இருவைம் செழுத்தாலே செவனைச் துதிக்னெறன என்பர், 

டூரவும் பகலும் - இடையருது ; ஏத்தி - இன்பம் சிறத்தல் - மிச்ச இன்பத்துள் 

திளைச்தல். 
இன்புற்றிநக்தம்--என்பதும் பாடம், 

8807. (வி-ரை) இடூம்...ழன்பு அநளிச் சேய்த- இவ்வரலாறு முன் 

(37010) உசைச்சப்பட்டது. கேட்டநளி - சேட்டருளியசனால் என்று காரணப் 

பொருளில் வந்தது, 

அருளிச் சேய்த - ௮ருளிச் செய்ததற்குப் பொருளாய் நின்ற ; கூடூம்பரிசு - 

அவரது ஈட்பினைச் கூடும் தன்மை ; * ௮வரை நினைப்பிப்பார் ?? (8791), எத்து 

தீலால் - சமக்கு ௮ருளிச் செய்த என்று கூட்டுக, 

அரளினுல் - அருள் விடைபெற்று, 

திருவாநர் மேற் சேல - திருவாரூரை நோக்கிச் செல்ல ; எழநல் - பயணத்தை 

மேற்சொள்ளுதல், 60 

59 

8808, அறிவி னேல்லை யாயதிருத் தில்லை யேல்லை யமர்ர்திறைஞ்சிப் 

பிறிவி லாத திருவடியைப் பெருகு முள்ளத் தினிற்பெற்றுச் 
சேறியு ஞான போனகர்வுக் தருளும் புகலி சென்திறைஞ்ச 
மறிசேர் காத்தார் கோயில்பல வணங்? ம௫ழ்ந் து வழிக்கொள்வார், 

8809. வழியிற் குழியிற் செழுவயலின் மதகன் மலர்வா விகளின்மடுச் 

சுழியிற் prota திசைசொரியுர் துறைடீர்ப் போன்னி கடந்தேறி 

விழியிற் நிகழுர் திருநுதலார் விரும்பு மிடங்க ளிறைஞ்சியுகக் 

கழிவிற் பெருவெள் எமுங் கொள்ளாச் கழனி யாரூர் சண்ணுற்றார்,



சருக்கம்] 5: 37, கழறிற் றறிவார் நாயனார் புராணம் சு 

3808, (இ-ள்) அறிவின்... இறைஞ்ச - ஞானமுடிபாயெ எல்லை என்ப்படும் 
தில்லைச் திருவெல்லையினை விரும்பி வணங்9 ; பிறிவிலாக,..பெற்று - என்றும் பிதி 
யாச திருவடிமினை மேன்மேலும் அன்பு பெருகும் உள்ளத்தினில் வைத்து இருச்சப் 
பெற்று; செறியும்... இறைஞ்ச - நிறைந்த சிவஞான ச்சை உண்டவராசய ஆளுடைய 
பிள்ளையார் திருவவதரித் தீருளுதற்டெமாடெயெ சோழிப்பதியினைச் சென்று" ௨ண௩ூ ; 
மறிசேர்...மடுழ்ந்து - மானேந்திய கையினையுடைய இறைவரது கோயில்கள் பல 
வற்றையும் வணங்? ம௫ழ்ர்து ; வழிச்கொள்யார் - வழிச்செல்வாராட, oe 

3809, (இ-ள்) வழியில்...சடர்சேறி - வழியிலும், குழியிலும், செழுவிய 
வயல்களிலும், மலர்களையுடைய வாவிகளிலும் மடுக்களின் சுழியிலும் முத்துச்சளை 

அலைகள் சொரிகின்ற துறையினையுடைய நீர் நிரம்பிய காவிரியினைக் சடர்து சென் 

சரையினை ஏறி; விழியில்... இறைஞ்ச - கண்ணுடன் கூடிய திருசெற்றியினையுடைய 
இறைவர் விரும்பி எழுக்தருளியுள்ள பதிசளை வணங்ூச் சென்று ; யுசச்சடையில்.., 

கண்ணுற்றார் - நீர் ஊழி முடிவில் வரும் பெரிய வெள்ளத்தாலும் கொள்ளப்படாத 

அழிவின்றியுள்ள வயல்கள் சூழ்ந்த இருவாரூரினைச் சகண்ணுற்றனர், ௬௨ 

ண்டு பாட்டுக்களும் தொடர்ந்து ஒரு முடிபு கொண்டன, 

8808, (வி-ரை) அறிவின் எல்லை ஐய் திநந்தில்லை எல்லை - அறிவின் 

எல்லை - ஞானங்களின் முடிபு இச்ஈம்பரம் என்ற பெயர்ச்காரணம் பற்றியுணர்த் 

இயவாறு, **அலகல் கலையின் பொருட்கெல்லை ஆடும் கழலே ?! (1290); *உலகுய்ய 

நடமாடிம் எல்லையினைத் தலைப்பட்டார் ? (1075) என்பன முதலியவை சாண்ச, 

எல்லை - எல்லை - சொல்லணி ; எலீலை யிரண்டனுள் முர்டியது பதியின் சூக்கும 

நிறைவாூய இறப்பும், பிந்தியது பதியின் தூலமாகயெ அளவு காணும் அமைப்பும் 

குறித்தன ) இங்குச் குறித்தது இச் திருவெல்லை. (256) 
பிறிவிலாத திநவடிமை,..பேற்று - தில்லையினின்றும் உடம்பாற் பிரியிலும் 

மனத்துள் முன்னரும் எப்போதும் கொள்ளுசலாற் பி.ரிவிலாத திநவடி என்ருர், உள் 
ளத்தினிற் பேறுதலாவது மனத்துள் ௮ழுச்ச நினைசதுச்கொண்டே - தியானித்து - 

இருத்தல், 
செறியும் ஜானம் - செறிதலாவது எல்லா ஞானங்களையும் சன்னுள் அடச்ச 

மேனிற்றல்; இது லஞானம், £*'சவனடியே சிர்திக்குர் திருப்பெருரூ சிவஞானம்! 

1 எண்ணரிய சவெஞானம் 1! : வநீதரளூதல - அலசரிசதருளுஈல் போனகம் - 

உணவு, 
கோயில் பல - இவை சோழிக்கும் காவிரி வடகரைச்கும் இடையில் உள் 

ளவை ; திருப்புள்ளிருக்கு வேளூர் - திருகின்றியூர் முதலாயின என்பது கருதப்படும், 

வழிக்கொள்வார் - வழியே புறப்பட்டுச் செல்வாரரச: வழிச்கொள்வாரா௫ச் - 

சடந்த ஏறி என மேற்பாட்டுடன் கூட்டுக வமி- இவ்வழி சோழியினின்றும் செற் 

இல் திருவாரூர் கோக்க மயவாம் வழியாய் செல்லும் சாலை என்பது சருசப்படும். 

3809. (வி- ரை) வழியில்...துறை நீர்ப்போன்னி - வழியிலும் குழியிலும் மச 
இலும் வாவிசளிலும் மடுச்சுழியிலும் இரை ,தரஎம் சொரியும் நீர்த்துறை என்க, 

உம்மைகள் விரிச்ச ; வழி - வரும் வழி : குழி - நீர் சங்கும் குழிகள்; பள்ளங்கள் 2 
மடூச்சுமீ - மடுச்சளில் மீர் தடுவதனால் உண்டாகும் நீர்ச்சுழிகள் ; தரளம் - முத்துச் 

கள், இலை, மலைமேலிருந்து சரவிரி அலைத்து வருவனவும், வழியில் மூங்கில்கள் 

இப்பிசள் சரும்பு செல் முதலியவற்றின் விளைர்து சார்வனவுமரம்,



௬௪ திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

விநம்பும் இடங்கள் - இவை சசொழிக்கு,ச் தெற்கில் சாவிரி சடர்தேறிய துறைச் 

ரும் திருவாரூருக்கும் இடைப்பட்ட ப.இிசள் : இரு வழுவூர் வீரட்டம், திருமீயச்சூர், 

மீயச்சுரிளங்கோயில், இருத் இலசைப் பதிமுற்றம், இருவம்பர் மாகாளம், இருவிற் 
குடி முதலியவை என்பது கருசப்படும். 

யுகக் கழீவில் பேநவேள்ளழங் கோள்ளா : யுகக் கழிவு - சற்பார்தம் ) 

கீரூழி : பேரவெள்ளம் - வேள்ளழங் கோள்ளா - நீர் பிரளயமும் பெருடுத் திருவா 

ரூரினை ஆழ்ச்திவிடாதபடி காத்த இறைவர் பரவையுள்மண்டளி யம்மானார் என்பது 

வரலா௮ : பரவை உண் - என்ற பெயரும் சாண்க, தல விசேடம் பார்ச்ச, 62 

9810. நம்பி தாமு மர்நாட்போய் நாகைக் காரோ ணம்பாடி 
௮ம்பொன் மணிப்பூ ணவமணிச ளாடை சாந்த மடற்பரிமா 

பைம்பொற் சுரிகை முதலான பேற்று மற்றும் பலபதியிற் 

றம்பி ரானைப் பணிந்தேத்தித் திருவா ah Cris Basset, am. 

(இ-ள்) ஈம்பி தாமும்,,,பெற்று - சம்பிகளும் அ௮ர்சாள்சளினிடையே இரு 

சாசைச்சாரோணத்திற் சென்று திருப்பதிகம்பாடி, அழமயெ பொன்னாலும் மணிச 

ாலுமியன்ற ௮அணிலசைகளையும் ஈவமணிகளையும், ஆடை, சார்.து, வலிமையுடைய 

குதிரைகள், பசிய பொன்னாலான சுரிகை முதலானவற்றையும் இறைவர் சாப் 

பெற்று) மற்றும்,..ஏத்தி - மேலும் பல பதிகளிலே இறைவரைப் பணிந்து 

துதித்து ; இருவாளுரிற் சார்ந்இருந்தார் - மீண்டு திருவாரூரில் சேர்ந்து எழுச்தருளி 

யிருர் சனா, 

(வி-ரை) இப்பாட்டினால் ஈம்பிள் ஏயர்கோன் சலிச்சாமனாது கூட்டச் 

இனைச் இருவருளாலே பெற்று இருவரும் இருவரரூரில் ஒருங்கிருந்து இறைவரை 

வணங்டியிருந்த பின் (3501), இங்குக் சழறிற்றறிவார் காயனாரைச் சந்திக்கின்ற 

வரை உள்ள நம்பிகள்து சரித வரலாற்றைச் சுருக்கி கூறி முடிச்சவாறு ; இந்த 

இசண்டு காயன்மார் புாணங்களுடன் ஒருங்கே விரவி ஈம்பிசஎது சரிதமும் சிறை 

வாசத் சொடர்ந்து கூறபபட்டுவருதலும், இவ்வாறே திருத்சொண்டச் சொசை 

யமைப்பிலுள் திருவருளால் வைச்கப்பட்டுள்ள செப்விச நிலையும் சண்டுகொள்ச, 

நம்பி' தாழம் - * திருமுனைப்பாடி காடர், மலர்புகழ்ச் திருவாரூரின் மூழ்ர் 

துடன் வந்த வேயர், குலமு.தற் றலை௮ னாரும் கூடவே குளிர்பூங் கோயில், நிலவினார் 

தீம்மைச் கும்பிட் டுறைர்சனர்'' (3601) என்று முன்னர்ச் கூறிய ௮ர்.த-என்று உம்மை 

இறக்தது தழுவியது. 
அந்நாட்போய் - ஏயர்கோனாயனார் சமது பதியில் விடைபெற்று மீண்ட பின் 

னரும், இங்குக் கழறிற்றறிவார் வருதற்கு முன்னருமாயெ முன்னாளிலே சென்று, 

நாகைக் காரோணம்பாடி...பேற்று - இச்சருத்துப் பபச ஆசாவு பெற்றன 

என்பது சருசப்படும், 
மணிப்பூண் - நவமணிகள் - மணிசளிழைத்த பூண் வருக்சமே யன்றி வெருச 

ரவமணிசளையும் என், இவை வேருகச் சிவபூசையிற் பயன்படூதற் குறிப்பாம், 

மற்றும் பல பதி - இவை தஇருரசாசைச்சாரோணத்துச்கும் திருவாரூருக்கும் 
இடையிட்டவையும், அணிமையிலுள்ளவையும் ஆம் என்பதும், இவை திருக்£ழ் 

கேளூர், திருச்சிச்சல் முதலாயின என்பதும் கருதப்படும், 

தறிப்பு - இப்பாட்டுச் சில பிரதிசளில் இல்லை, பின்னர்ச் கழறிற்றறிவார் 
சரயனாருடன் போந்த ''தருசாசைச்சாரோணம் பணிர்து, சிர்சையினை யுருச்சார்வச்



சருக்கம்] 37. கழறிற் றறிவார் நாயனார் புராணம் a@ 

செர்தமிழ்மாலை சாத்திச் ல சாளுறைந்து 11 (3839) என்று இச்திருப்பதிசச் 
சிறப்புடன் கூட்டிச் கூறப்படுெ.த. இக்கருத்துச்சள் ஆராய் தற்குரியன, 

மழன்னடைபோய்---என்பதும் பாடம். 63 

9811. வரத சோர் பெருமானார் மன்னுர் திருவா ரூசெய்த, 
அந்த ணாளர் பெருமானு மாசர் பெருமான் வசப்பெற்றுச் 

சிந்தை மகிழ வெதிரகொண்டு சென்று டைகத்தார் ; சே.ரலனார் 
சந்த விரைத்தார் வன்றோண்டர் முன்பு விருப்பி னுடன்றாழ்ந்தார். ௬ ௪ 

(இ-ள்) வர்து...எய்த - சேரமான் பெருமாளும் வர்து கிலைபெற்ற தருவா 

ரூரினைச் சார ; அந்தணாளர் பெருமானும்...கிடைத்சார் - ௮ந்தணர்சளின் தலைவ 

ராகிய ஈம்பிசளும் ௮ரசர் தலைவர் வரும்பேறுபெற்று மனம்மிக மழ எதிர்கொண்டு 

போய் ௮வரசை ௮ணுகினொ ; சேசலனார்... சாழ்க்சார் - சேரமான் பெருமாளும் அழ 

இய மணமுடைய மாலை யணிர்ச வன்றொண்டரின் முன்பு விருப்பச்துடனே தாழ்ந்து 

(வி-ரை) absent பெருமானும் அரசர்பேநமான் வரப்பெற்று - 

: சேரமான் ரோழர் ?? என்று ஈம்பிகளுக்கு நாமம் வழங்கப் பெறுதற்கு உரிமை 

(8813) இருவரும் ஒப்பார் சன்மை புடைமையே என்பார் இருவரையும் பேரமான் 

என்றார். மேலும் *' வேந்சர் ?? (3813) என்பதும் காண்ச, வரப்பேற்று . வரும் 

பேறு பெற்று, 

சேன்று கிடைத்தார் - போய்ச் இட்டினார் : கிடைத்தல் - சார்தல், 
தாழ்ந்தார் - வீழ்ந்து வணங்கினார் ; நிலமு.றச் €ழ் வீழ்ச்சமை மேல்வரும் பாட் 

டில் * முகந்தெடுத்தே ?? (9812) என்பதனாற் பெறப்படும், 

வன்றே டர் - இப்பெயரினாலே இறைவர் நினைப்பித்தமையால் (8701) ௮௪ 

னையே எண்ணச்இல் நிலவச்கொண்டு, '* வன்றொண்டர் தமையும் காண்பன் ?! 

(3798) என்றெழுர்துபோக்க சேலஞனார் ௮5 நினை யோடே. தாழ்ந்து வணங்னெர் 

என்ற குறிப்பும் பெற ஈண்டு வன்றே டர் என்ற அப்பெயசாற் கூறினார். 64 

8812, முன்பு பணிந்த பெருமாளைத் தாமும் பணிந்து முகந்தெடுத்தே 

அன்பு பெருகத் தமுவவிரைக் தவரு மார்வத் தொடுதழுவ 

இன்ப வெள்ளச் திடைறீந்தி யேற மாட்டா சலைவார்போல் 

என்பு முருக வுயிரோன்றி யுடம்பு மோன்றா மெனவிசைச்தார். ௬டு 

(@ - sir) முன்பு. தழுவ - தம் முன்னர் வீழ்ந்து பணிர்ச சேமான் பெருமா 

ளுயனாரை நம்பிகள் தாமும் பணிந்து அவரை அணைத்து மேல் எடுச்தே அன்பு பெருகு 
தலிஞழ் தழுவிச் கொள்ள ; விரைந்து....ஈமுவ் - அவரும் மிச்ச அன்புடனே தமுவ ; 
இன்ப வெள்ளத்திடை...போல் - இன்பமாகிய வெள்ளத்தின் மூழ்கிச் சரையேற 

மாட்டாது அலைபவர்கள் போல் ; என்பும்...இசைர்தார் - எலும்பும் உள்ளூருக 
உயிர்களும் ஒன்றா உள்ளே சலக்க, அதுபோலப் புறத்தும் இரண்டு உடம்புகளும் 

ஒன்றாயின என்னும்படி பொ ருந்.தினர்; 

(வி-ரை) ழகந்தெடுத்து - குனிந்து சைசளை அணைத்துச் தூக் மேல் எடுத்து, 

ஒன்ப வெள்ளத்திடை ழம்கி - இன்பப் பெருக்சனை நீர்ப் பெருக்கென உரு 

வ$த்தார். 

டத்



a& திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

ஏறமாட்டா தலைவார்போல் - டுசைந்தார் - என்று கூட்டுச; ஏறுதல் - சசை 

ஏறுதல் ) எல்லை சாணுதல் ; அலைவார்போல் - இருவரும் தழுவிச்சொண்டு விடாச 
நிலையில் அழுர்துதல் இவ்வாறுபசரிக்சப்பட்டத. 

உயிர்ஒன்றி உடம்பும் ஒன்ற மேன - உயிர் ஒன்றுதல் உணர்ச்சி வகையாற் சட் 
புலப்படா நிலைமையில் நிசழ்வது ; உடம்பும் ஒன்றம் என - இத கட்புலப்பட நிகழ் 

லது ; உடம்புகள் ஒன்றாசல் கூடாமையின் ௮அவ்வாறுள்ள இருவேறு உடம்புகளும் 
என்று உம்மை சிறப்பும்மை, உயிர் ஒன்றாகலே யன்றி உடம்பும் என்று இறந்தது 

தீழுவியதுமாம். சிறப்புப் பற்றி உயிர் ஒன்றாசல் முன் வைச்சப்பட்டது, இசைதல- 

கூடுதல், சேர்தல், சழமுவியமையால் உடம்புகள் ஒன்றாயின போன்றன என்பது, 

இசைந்தார் - பிரிக்கலாகா.த பொருந்தினார் என்ற குறிப்பினால் இவ்விரு பெரு 

மக்களும் இவ்வுடம்புகளுடனே ,சமது உயிர் நாயகராடிய இறைவர்பால் திருக்கயிலை 

யிலும் உடனாச் சென்று சோர், பிற்சரிகச் குறிப்பும் பெறப் படுதல் காண்க, 

என்பு மிரக்--என்பதும் பாடம், 05 

9819. ஆன கிலைமை கண்டதிருத் தொண்ட சளளின் ம௫ழ்வெய்த 
மானத் தோழர் பெருமானார் தாமும் வன்ரேண் ட்ருங்கலந்த 

பான்மை ஈண்பாற் 4 சேரமான் றோழ ” ரேன்று பார்பரவும் 
மேன்மை நாம முனைப்பாடி வேந்தர்க் காக விளங்கியதால், ௬௬ 

(இ-ள்) ஆன...எய்த - முன்கூறியவா ருயின தன்மையினைச் சண்ட இருத் 

தொண்டர்கள் ௮ளவில்லாச மூழ்ச்சியினை அடைய ; மான...ஈண்பால் - பெருமை 

யுடைய தோழர் பெருமானாகெ சோனாரும் வன்றொண்டமா௫ிய ஈம்பிகளும் ஒருவ 
சொருவருட் சலக்ச பான்மையினாற் போந்த கண்பு சாரணமாக; சேரமான்ளோழர்... 
விஎங்யெதால் - சேரமான் தோழர் என்னும் உலகுபுகழும் மேன்மை பொருக்திய 

இருகாமம் முனைப்பாடி நாட்டின் வேந்தரரசிப நம்பிகளுக்கு ௨௫ல் விளங்க வழங்க 
லாயிந்று, 

(வி-ரை) தோழர் பேருமாஜர் - சோனார். ஒத்த அன்பினால் தழுவிச் 

கொண்டு பேணுசல் தோழமைச்கே உரியசாசலின் தோழர் என்றார், மானம் - 

பெருமை, 

வன்றே அடர் - (9811) முன்னும் “ வன்றொண்டர் '? என்ற குறிப்பும் ஈண்டுக் 

கருதுக, 

கலந்த பான்மை நன்பால் - பான்ரையாவது தெய்வங் கூட்ட வரும் ௦ஊழால் 

வருவது, இங்கு '( அவரை நினைப்பிப்பார்?' (9701) என்று இறைவர் தாமே 

காட்டுவித்ததனால் இர் ஈட்பு விளைர்தமை சாண்ச, நண்பால் - ஈண்பு சாரணமாச; 
கலநீத - மேல், ** ஒருவ சொருவ ரிற்சலந்த வுணர்வு 7? (8814) என்பது காண்க, 

சேரமான்றேழர்...ஆகி விளங்கியதால் - இப் பெயர் இச்சமிழ்காட்டில், வழங் 

சச் சாண்பதரிதாயிற்று ; ஆபிலும் ஆசிரியரது மெய். ரதிருவாச்சின் பயனாக இன்றும் 
சேரநாட்டில் இருவஞ்சைச் சளத்தில் மலையாளர் வழங்கச் சாண்டுன்றோம், ஓக்க 

ஒரா,சனத்இில் வீற்றிருக்கும் இவ் விருவருள்ளும் £* ஈ- ஆள் தோழராண 1? என்று 

அவர்கள் ஈம்பிசளைச் சுட்டிச் கூறு வசைச் சேட்டபோது அடி யேனுக்குண்டாகிய 
ஆனந்தச்துச் சளவில்லை. 

மேன்மை நாமம் - இறைவர்  கதோழமையாக வுனக்கு நம்மைத் சர்சனம் !! 

(278) என்றது கொண்டு முன்னர்ச் “ தம்பிரான் றேழர் 1? என்ற நாமத்தினை



சிருக்கமி] 37. கழறிற் றறிவார் நாயனார் புராணம் ௬௭ 

வழங்னெர் ) இன்று ஈம்பிகளும் சேரனாரும் ஓத்த ஈட்புரிமையினாற் நழுவிக் 
சொண்டமை சண்டு * சேரமான் றேம்ர் ?* என்று இப் பெயர் விளங்ச வழச்சப் 
பெற்றது. அதனினும் இது மேன்மையுடைய து; இருவருட் பான்மையினால் 
செழ்ர்தசாசலின் ; என்பதாம், ஆண்டவன் சலப்பினலும் அடியார் கலப்பு மிச்ச 
மேன்மையான ஆனர்தாலுபலம் தருவசாம் என்பதும் குறிப்பு ; சிவப்பேறு கூறி 
முடித்த பதினொராம் சூத்திரத்தின் மேல் வரும் 19-ம் சூத்திரத்தில் ( ௮ன்பரொடு 
மரீஇ*? என்று அடியார் கலப்பினை விதந்து பேசப்படும் நிலையும் காண்ச, 

ஆகி - ஆகப்பெற்று ; ஆச்சச் சொல் இக் சாரணம் பற்றி என்று குறித்தது. 
“ நலல தோழர் ஈம்பெருமா டமக்கு ஈம்பி யிவரென்பார் '? (3895). 

விளங்கியதால் - மேம்பாடு குறித்தது, விளக்சம் பெற வழக்குவசாயிற்று ; 
ஆல் - ௮சை, 66 

3814, ஒருவ ரோருவ ரிற்கலந்த வுணர்வா லின்ப மொழியுசைத்து 
4 மருவ வினியார் பாற்செய்வ தென்னா” மென்று ம௫ழ்ச்சியினற் 

பருவ மழைச்சேங் கைப்பற்றிக் கொண்டூ பாமர் தாள்பணியத் 
தெருவு நீங்கிக் கோயிலினுட் புகுக்சார் சேர மான்றோழர். or OT 

(இ-ள்) ஒருவர்...உரைர்து - ஒருவருள் ஒருவர் கூடிய உணர்ச்சியினாலே 

இன்பம் கரும் மகிழ்ச்சி மொழிகளைச் சொல்லிச்சொண்டு ; மருவ...ம௫ழ்ச்சியினால் - 

பொருச்திப் பயிலுந்கோறும் இனிமை சருவாராடு இருவனாயும் கூட்டி 

வைத்த இறைவர்பால் மேல் காம் செய்யச்கடவகாயெ சைமாறு என்னே என்று 

மனச்துள் எழுர்ச மகிழ்ச்சியினாலே ; சோமான் தோழர் - சேரமான் தோழராகயெ 

ஈம்பிசள் ; பரு௨மழைச் செங்கை,..புகுர்தார் - சோமானா£து பருவகால மழை 

போன்ற கொடைபயிலும் செங்கையினைப் பற்றிக்கொண்டு இறைவரது திருவடிகளைப் 

பணிலதற்கு எண்ணித் திருவிடுயினை நீங்கத் திருச்கோயிலினுள்ளே புகுச்சருளினர், 

(வி-மை) ஒருவர்... உணர்வாவது - இலாது உணர்ச்ரியினுள்ளே அலசது 

உணர்ச்சியும், அவ்வாறே, ௮வரது உணர்ச்ரியுள்இ வாது உணர்ச்சியுமாகஃ சலத்தல், 

டுள்பமோமி - தெய்வத்திருவருள் ஈலங்சளாகிய இன்பமொழிகளை ஒருவாபால் 

ஒருவர் கூறிச் கொள்ளுசல். 

மருவ இனியார்...என்னம் / - மநல இனியார் - பமிலுர்சோ௱ம் புதிது புதி 

தீரச இன்பர்தரும் இறைவர் இங்கு, இருவரையும் நினைவுபடு,்தியும் கூட்டி வைத்தும் 

அருளி அன்பர் கூட்டசதினால் வரும் பெரிய இன்பத்சை உளதாச்சிய அருள்பற்றி 

இவ்வாறு கூறினார். செயிஙது - செய்யும் சைமாறு ; நாம் சேய்வது என் என்று 

கூட்டுக என் - நாம் - என்க, தெய்வத்தை ம௫ழ்சல் என்ற அகப்பொருட்டுறைச் 

கருத்து ; (கோவை - 0 பார்ச்ச), ௮வரை வணங்குசலன்றி வேறென் செய்ய 

வல்லோம் என்பார்போலச் :: சோயிலினுட் புகுந்தரர் 1? என்றுர், 

இங்கு, இவ்வாறன்றி, டன்பமொமி உரைத்து - மருவி என்று கூட்டி, மநல 

என்பதற்கு மருவியவழி என்றுரைத்தும், இனியார்பாற் சேய்வது என்றும் - இனி 

யவராயெ சோரமானாரிடத்து இனிச் செய்யக் கடவது இறைவனசச் சென்று 

வணங்குவதன்றி வேறுயாதுளது என்றுரைத்தும், உரைசண்டனா முன் உரைகாரர் 

sar, இவற்றின் பொருத்தங்கள் ஆராயசக்சன, 

பநவ மழைச் சேங்கை - * சாரா னிகர்ச்ச வரியகொடைச் சையார் ?? (3803) 

ஏன்ற சருத்து) ஆண்டுரைத்தவை பார்ச்ச$ “ ugas கொண்மூப் படி? என்ற



௬௮ திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

இருமுகப் பாசுரத்தின் ஆட்டு போற்றப் பட்டது, கைப்பற்றிச் சேல்லுசல் ஈட் 

புரிமையின் செயல், மழைச் சேங்கை - மழைபோலச் கொடை பயிலும் சை என்ச, 

சேரமான் தோழர் - அடியார்சள் இர் சரமத்தினை விளங்க வழங்கலாயினர் என 
மூன் பாட்டில் வரலாறு கூறினாராதவின், ௮ சன்படி, ஆரியர் தாமே அடுத்து இப் 

பாட்டில் ௮ர நாமத்தை விளங்க வழங்கலாயின கவிஈயம் காண்ச, 

கோயிலினுட் புதந்தார் - ஈம்பிகள் வர்து எதிர்கொண்டு இடைச்ச இடச்தினின் 

றும் நேரே இிருச்சோயிலினுட் சென்று புச்சனர் என்க, அன்பரசொடுகூடி இறை 

வரை வணம்சப் பெறுதல் பேரின்பர் தருவதாம், 67 

8815, சென்று தேவா சிரியனைமுன் னிறைஞ்சித் திருமா ளிகையலங்சொண் 

டொன்று முளளத் தொடும்புகுவா ருடைய நம்பி முன்கை 

நின்று தொழுது சண்ணருவி வீழ நிலத்தின் மிசைவீழ்ந்தே 

என்று மினிய தம்பேருமான் பாத மிறைஞ்சி Cus Bet. ௬௮௮ 

(டஒ-ள்) சென்று...புகுவார் - முன்கூறியமாறு நம்பிகள் மது சையினைப் 

பற்றி அழைத்துச் செல்லச் சென்று இருமுன்றிலில் முசற்கண் உள்ள இிருத்சேவா 

ரியனை முதலில் சொழுத), பின், இறைவாது இருமாளிசையினை வலமாகச் சுற்றி 

வந்து ஒன்றுபட்ட மனசசோடும் உட்புகுவோரரகிய சேோமான் பெருமாணாபனார் £ 

உடைய ஈம்பி முன்னாக - ஆளுடை ப ஈம்பிகள் முன்னே சின்று வழிபட; கின்று - தாம் 

அவர் பின்னே நின்று ; சொழுது,..லீழ்ர்தே - வணங்டிக் கண்ணீர் அருவிபோல 

வீழத் சாம் நிலத்தின்மேல் விழுந்தே ; என்றும்...ஏ.தஇனார் - என்றும் இணிய «og 

பெருமானாராகய புற்றிடங்சொண்ட பெருமானாது இருவடிசளை வணங்கித் துதித் 

தீருளினர். 

(வி-ரை) முன்பாட்டிற் கூறியது ஈம்பிகளது செயல் ; இப்பாட்டினால் ya 

வாறு செய்யப்பட்ட சோனாது செயல் கூறப்பட்டது. உடன் சென்ற ஈம்பி 

களும் இறைவரை வணங்கினாரேலும் புராணவரல। று சேரலனாரைப்பற்றியதாதலின் 

அவர் வழிபட்ட செயலே விரித்துச் கூறப்பட்டது கவிநயம், 

சேன்று...புகவார் - வழிபடும் முறை ; (தவார் - இருக்சோயிலினுட் புகுவா 

ராகிய சேரலனார் ; புகுவார் - தோழது - வீழ்ந்தே - இறைஜ்சி - ஏத்தினர் என்௪, 

புதவார் - வினையாலணையும் பெயர், 

ஒன்றும் உள்ளம் - இறையன் திருவடிகளில் ஒன்றுபட்ட மனம் ; ஒன்றுதல் 

பிரிவின்றிப் பொருந்துதல். '' ஒன்றியிருந்து கினைமின்கள் ?” (சேவா - ௮௪), 
ழன்றை - முன் நின்று வழிபட ; நீன்று - தாம் அவர் பின்னே நின்று, 

என்றும் இனிய - பெத்த மு.சதியிரண்டு நிலையிலும் எச்கால, இலும் இனிமையே 

செய்யும் ; தம்பேநமான் - புற்திடங்கொண்ட பெருமானார், 

ஏத்தினார் - துஇத்சார் ; திரு மும்மணிக்கோவை பாடிச் சேட்பித்சல் வேற; 

௮.த மேற்பாட்டிற் கூறப்படும், 68 

8816, தேவர் முனிவர் வச்இிரைஞ்சுச் தெய்வப் பெருமாள் கழல்வணங்கி 

மூவர் தமக்கு முதலாகு மவரைத் திருமும் மணிக்கோவை 
தாவ சர் தம்முன்பு ஈன்மை விளங்கக் சேட்பித்தார் 

தீர்வில் பெருமைச் சேலஞார்; தம்பி சானார் தாங்கொண்டார். ௬௯



சருக்கம்] 37. கழுறிற் றறிவார் நாயனார் புராணம் th te 

(ட-ள்) சேவர்... வணங்க - சேவர்களும் முனிவர்களும் வந்து இறைஞ்ச 
Gero Asia பெருமாளாக தியாசேசாது gags acre; sraver 
பெருமைச் சோலனார் - கெடுதலில்லாச பெருமையினையுடைய சோமான் பெருமா 
ணாயனா ; மூவர்.,.௮வரை - மூவர்க்கும் முதல்வராகும் ௮வ்விறைவரை ; தரவ 
லூரர் தம்முன்பு - இருகாவலூர் ஈம்பிகளத இருமுன்பு வைத்து 5 இருமும்மணிச் 
சோனை ஈன்மை விளம்சச் கேட்பித்கார் - திருமும்மணிச்கோவை பாடி ஈன்மை 
விஎங்கும்படி சேட்பிச்சனர் ; தீம்பிரானார் சாம் கொண்டார் - அதனைச் சடித பெரு 
மானாரும் ஏற்றுக்கொண் டருள்புரிர்சனர், 

(வி- ரை) தெய்வப் பெருமாள் - வீதிவிடங்கசாயெ இயாசேசர். 
put தமக்த...திருழம்மணிக்கோவை - ழவர் - அயன் - அரி - அரன் ; (பீர 

மன் - விட்டுணு - உருத்திரன் என்பர்) ; இவர்களுக்கு முசலாதல் அவர்களுடைய 
டைய சொழில்களுச் கெல்லாம் காரணராக இருந்து சாமே இயக்குசல் ; ** அறி 
யாடிப் சாப்பா னயனாய்ப் படைப்பா, னானா யழிப்பவனுர் தானே !? (ஞானவுலா) ; 
பிள்ளையாரது (பண் - நட்டபாடை) திருச்சிவபுரக் தேவாரம் 1 - 9 - 8 பாட்டுக்கள் 
பார்ச்ச, மும்மணிகள் - வெவ்வேருயெ மூன்று மணிகள் ; கோனை - சோக்சப்பட்ட 
மாலை; இங்கு மும்மணிகள் என்பது ஆரி.பப்பா - வெண்பா - கலித்துறை என்பன: 
மணிகள் மூவகைப் படினும் ஒரே காணிற் சோச்சப்பட்டு ஒரு மரலையாசல் பேரல 
இங்கு மூவர்க்கும் மு.சல்வராரெய ஒவர் இப் பாட்டுக்களினுட் பொருள் என்பதாம். 

ன்பு - திருமுன்னர் ) நன்மை விளங்க - உலகம் ஐஇிப் பயன்பெற்று ஈல 
மடைந்து விளங்க, 

அவரைக் - கேட்பித்தார் என்று கூட்டுக; கேட்பித்தலரீவது திருச்செவி மடக்க 

தாவில் - சைவில்லாக ; கெடாத, ஒப்பற்ற என்றலுமாம், 

கோண்டார் - ஏற்றருளிச் செய்தனர். 

திருவாரூர்த் திரு ழம்மணிக் கோவை 
இருச்சிற் றம்பலம் 

அசுவல் 

விரிகடல் பரு யளறுடட் டன்ன, கருகிற மேகங் சன்முக டேறி, 

அண்டுளி பொழிய நோக்கி, மெரண்டொ டி, பொலங்குழை மின்னப் .. வ வில்லிட், 

டிலங்கெழிற் செவ்வாய் சோப மூர்தரச், கைச்சல மென்னுங் கார் சண் மலர, 

மே,க்திலங் கெயிஹெனு முல்லை யரும்பச், குழலுஞ் சுணங்கு கொன்றை காட்ட, 

வெழிலுடைச் சாய லிளமயில் படைப்ப, வண்ணிறை யுயிர்ப்பெனு மூசை யூர்தரக், 

சண்ணீர்ப்பெருமழைபொழிசலிஜெண்ணிற, சஞ்சனக்கொழுஞ்சே றலம்பியெஞ்சா, 

மணியும் பொன்னு மாரமு முரிஞ்டிச், கொம்சை யென்னும் குவட்டிடை யிழிசாப், 

பொங்குபுயல் காட்டி யோளே) சங்கை, வருவிசை தவிர்த்ச வவிர்சடைச் சடவுள், 

அரிவை பாசத் தண்ண லாரூர், எல்லையி லிரும்பலி சொரியுக், 

கல்லோ சென்ற சாதலர் மனமே, (1) 

69 

வெண்பா 
மனமா லுருசேமற் றென்செயயும் வாய்ந்த 

கனமால் விடையுடையோன் கண்டத்--தினமாடச் 

தோன்றினகார்; தோன்றிலதேர்; சேர்ந்தனசங்; கூர்ர்சனபீர்; 

கான்றனநீ பேர் திழையாள் சண், (3)
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கட்டளைக் கலித்துறை 

சண்ணா ததலெர்தை காமரு சண்ட மெனவிருண்ட 

விண்ணா லுருமொடு மேலத ஜேது கொண்டல்விண்ட 
மண்ணார் மலைமே விளமயி லான்மட மானனைய 

பெண்ணா மிவளினி யென்னாய்ச் கழியும் பிரிந்துறைவே, (3) 

* ச * * 
கட்டக் கலித்துறை 

தாழ்ந்து இடர்ச சடைமுடிச் சங்கான் ருள்பணியா 

தாழ்ந்து இடந்துகை வார்களே போலயர் வேற்செங்டச் 

சூழ்ந்து இடர்ச கரைமேற் நினையென்னுங் கையெறிந்து 

வீழ்ந்து இடர் சல நித்துயி லாஇில் விரிகடலே, (30) 

இருச்சிற் றம்பலம் 
திநழம்மணிக்கோவை -- தறிப்பு :-இந்நூல் முழுதும் ௮சப்பொருட் டுறை 

களால் அமைந்து திருவாரூர் இறைவா புகழ்களைப் பரவியது ; இத்துறைகளுட் 

பெரும்பாலும் பாலைச்சிணைச் குரிப்பொருளாய்ப் பேசப்பெறும் பிரிவும் பிரிவினிமி, 

சீமூம் ஆம், பிரிந்தபின் தலைவி ஆற்றியிருத்கலாடிய முல்லை இணையும், இரங்கு தற்குரிய 

செய்சற்றிணையும், ஊடலை உரிச்சாய் உட்கொண்ட மருகத்திணேயும் சிறுபான்மை 

விரவி இசனுள் வாக் காணலாம் கூடலும் கூடலிணிமிர்சமுமாகிய குறிஞ்சி 

இணைக்குரியனவும் சில பகுதிகள் உண்டு, 

௮ரிலை பாகத்சண்ணல் (1), வாய்க்க கனமால் விடையுடையான் (8), எந்தை 

காமரு கண்டம் (8), அலகலாற்ற லருச்சுனற் சஞ்ஞான், றுலவா ஈல்லர மருளிய 
வுத்தமன் (4), அயிலாய வண்டத்துச் கப்பாலா னந்இங்சட் கண்ணியான் (5), புல்லார், 

திரிபுர மெரிய வொருகணை செரிச்த, வரிவை பாகச் தண்ணல் (7), ஆரூ ரமர்ந்துறை 

யமுதன், முருகுவிரி தெரியன் முக்கண்மூர்த்தி (10), கூற்றெனப் பெயரிய கொடுந் 

தொழி லொருவ, of pw செற்ற வண்ணல் (134), அர௨ஞ் சடைச்சணிந்க சங்கான் 

(17), அமாரு மறியா வாதிஜூர்சதி குமரன் ரை, குளிசடை யிறை௮, னறைசழ 

லெந்தை (19), உலா நீர்ச்சம்கை யொருசடைச் கரந்து, புலானீ ரொழுசப் பொரு 

களி துரித்ச, பூச நாச னாகி மூர்த்தி, திருமட மலைமகட் கொருகூறு கொடுசதுத்த, 

னன்பி னமைச்சவன் (28) என்பன மூசலாக வரும் இருவாரூர் இறைவரது புசழ் 

களை அகத்துறைப் பொருள்களைக் கூறுமுசத்தாற் பொதிந்து வைத்து எடுத்துப் 

போற்றுதல் இச்திருமும்மணிக்கோலையின் கருத்து, இருக்கோவையார் முதலாக 

வரும் ௮கப்பொருட்பாட்டுச் கருத்தும் நகவிய பொருளும் அதுவேயாதல் காண்க; 

௮ஃதாவது நாயகன் புகழ்தனை உள்ளுறையாக வைத்தல், 

நூலின் பாட்டூக் தறிப்பு - தூற்குறிப்பின் விரிவும், பாட்டுக் குறிப்புக்களும் 

பின்னர்ப் பின்சேர்க்சையில் வரும் உரையிற் சண்டுகொள்ச. 

8817. அங்ச ணருள்பெற் றழுவாசைக் கொண்டு புறம்போர் தாரூரர் 
நங்கை பரவை யார்திருமா ளிகையி னண்ண ஈன்னுதலார் 
பொங்கு விளக்கு நிறைகுடமும் பூமா லைகளும் புகையகிலும் 

எங்கு மடவா ரெடுத்தேர்.த வணைந்து தாமு மேதிர்கோண்டார், ௭௦ 

(டு-ள்) ௮ங்சண்...கண்ண - அவ்வீடத்து இறைவாது திருவருளைப் பெற்று 

apis கழறிற்றறிவாரை உடன்சொண்டு புறம் போந்து சம்பியாரூரர், ஈங்கை
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பாவையாசது இருமாளிசையின் சண்ணே பொருந்த ; ஈன்னுசலார். ஏந்த + gall 

மிகும் விளச்குச்களையும் கிறைகுடங்சளையும் பூமாலைகளையும் எங்கும் பெண்கள் ors 

வர அணைந்து சாமும் எதிர்கொண்டார் - மாளிகையின் இருவாயிலின் வந்து 
தாழும் எதிர வரவேற்றனர், 

(வி-ரை அங்கண் அநள் பேற்று - திருமும்மணிச் கோவையினை இறை 

வரைச் சேட்பித்து அவரும் ஏற்றருள, அவ்வருளினை அவ்விடத்தே அப்பொழுதே 

பெற்று ) ௮ங்கண்மையுடைய திரு அருளினை என்றலுமாம், 

நங்கை பரவையார் - நங்கை - பெண்களுட் ஜெர்தோலாச் கூறும் மரபுப் 
பெயர், 

திநமாளிகையில் நண்ண - ஈம்பிகள் சென்று எதிர்கொண்ட இடத்தினின்றும் 
இருவீ.தி கடந்து நேரே இிருச்கோயிலில் இருவரும் சேர்ந்தார்களா தலின் அங்கு 
நின்றும் இருமாளிகைக்கு வந்து என்க, 

போங்த ஏந்த - விளக்கு, நிறைகுடம், பூமாலை, நறும்புசை முதலிய மங்கலப் 

பொருள்களை நிரைச்து ஏந்திப் பெரியோர்களை வரவேற்றல் மாபு ; இவ்வழக்சம் 

இன்றும் சேோகாட்டினும் ஈழமாட்டினும் நிகழச் காணலாம், cog சென் தமிழ்சாடு 

இசனை மறந்தொழிக்தது! 

மடவார் - விளக்கு முசலியவற்றை மங்கலப் பெண்கள் ஏர். ஏசல் மரபு ; இவ் 

வழக்கும் சோகாட்டில் இன்றும் சாணப்பெறுவசரம், 

தாழம் எதிர்கோண்டார் - முன்னர் ஈம்பிகள் புறஞ்சென்று எதிர்கொண்டமை 
போலக் தாமும் திருமாளிகைச் இிருவாயிலில் என்று உம்மை இறந்தது தழுவியது 7 

மனைக்குரிமையுடைய அம்மையார் வருவிரும் தெடிர்கோடல் மனையறச்தின் பெருங் 

சடமைகளுள் ஒன்று, ** மனைச், கடனுடைய இருவெண்காட் டம்மைகடைத் சலை 
யெய்தி” (3697); '* இருமனையில் மனைவி யார்கா மாசவரை, முக்,5 வெதிர்கொண் 

டடிவணங்க), முழுது மழகு செய்சமனைச் சர்ச மலாமா லைசள்மாத்தின் ரூம நாற்றி? 

(97209) என்பன முசலாகஈ வந்தவை காண்க, 70 

8819, சோதி மணிமா ளிகையின்கட் சுடரும் பசும்பொற் காலமளி 

மீது பெருமா டமையிருத்தி ஈம்பி மேவி யுடனிருப்பக் 

கோதில் குணத்துப் பரவையார் கோழுந னார்க்கும் தோழர்க்கம் 
நீதி வழுவா வோழுக்கத்து நிறைப சனைகண் முறையளித்தார். ௪௪ 

(இ-ள்) சோதி...உடனிருப்ப - ஒளி வீசம் மணிகள் பொருந்திய திரு 

மாளிசையின்கண் ஒளிவிளங்கும் பசும்பொன்னாலியன்ற கால்களையுடைய ஆசனக் 

இன் மேல் சோமான் பெருமாளை அமரும்படி செய்து ஈம்பிசளும் பொருந்தி 

உடன் இருக்சக; கோதில்,..முறை அளித்தார் - குற்றமற்ற குணத்தையுடைய 

நங்கை பரலையார் தமது சணவனாசாகிய ஈம்பிகளுக்கும் ௮வரது தோழராகயெ 

சோலஞனாருச்கும் நூல்கள் விஇத்த ரீதியினின்றும் வழுவாத ஒழுக்சத்தில் நின்று 

கிறைந்த பூசையினை முறைப்படி செய்னா. 

(வி-ரை) இப்பூசனைகள் அடியார்கள் சமது மனையில் எழுரதருளியவுடன் 

ஆசனத்தமர்த்திச் செய்யச் தக்கவை, இவை இருவமுதாட்டுதற்கு நூன் செய்யப்படுவன, 

₹ கொண்டு வந்து மனைப்புகுந்து குலாவு பாதம் விளக்கியே, மண்டு காதலி னாத னத் 

இடை வைத்த ருச்சனை செய்சபின்'! (448); ''சதுமெனச் சணவ னாரைச் கண்ணுசற் 
சன்ப சோடும், விதிமுறை இப மேரந்தி ?? (851) என்பன மு, சலியவை சாண்ச,
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கோதில் கணத்து - நீதி வழவா ஒழக்கத்து நிறை பூசனைகள் - என்பன விதி 

முறை மாபு ஒழுச்சத்கினைச் குறிச்சன, 

கோழநனார்க்தம் தோழர்க்கும் - றப்பும் உரிமையும் பற்றிச் சொழுஈனாசை 

முன்வைத்துக் கூறினார் ; அவருடன் ஓ:ப்பச் சேரனாருச்கும் உடன் பூசனைசள் walls 

சீற்குரிமை தோன்றத் தோழர் என்றார், 

நீதி வழவா - நிறை - பூச்னேகள் ழ௨ற - இவை இவொசமங்களுள் விதிக்கப் 

பட்டன, முன்னரும் ** விதிமுறை '' (51) என்றது சாண்க, 
பசும்போற்கா லமளி - பொற்கால்களையுடைய சட்டில் ; பீடம் ;) ஆசனம். 

பூசனைகள் - தூபதிபம் ஏர்துசல் முகலாயின, அளித்தார் - செய்சனர், 

8819, தாண்டு புசகிச் சேரர்குலப் பேருமா டமக்குத் திருவமுது 
தண்டு சோதி லிளக்களையா ரமைக்கத் துணைவர் சோல்லுதலும் 

வேண்டும் பரிசு வெவ்வேறு விதத்துக் கறியும் போனகசமூம் [த்தார். 

ஈண்டச் சமைப்பித் துடன்வந்தார்க் செல்லா மியல்பின் விருந்தமை 

71 

(இ-ள்) தாண்டு...சொல்லுதலும் - தாண்டிச் செல்லும் குதிரைப்படைபினை 

யுடைய சேரமான் பெருமாளுக்குச் தாண்டு சோதி விளச்குப போன்ற பரவை 

யாரைத் திருவமுது அமைக்கும்படி தணைவராயெ ஈம்பிகள் சொல்லுசலும் ; வேண் 

டும்...விருர் சமைதசார் - அவர் வேண்டும் சனமையினால் வெய்வேருயெ அனேகவித 

முள்ள கறிகளும் போனகமும் விரைவிற் சமைப்பித்து அவருடன் வர்தார்க்செல்லாம் 

இயல்பின் விருதினை ௮மைச்சனர். 

(வி-ரை) தாண்டு புரவி- சாண்டிச்செல்லும் சன்மையினையுடைம குதிரைப் 

படை, 
தான்ட புரவி - வரலாற்றி னிற தியில் சோமான்பெருமாள் குதிரைமேல் ஏறி 

இவ்வுலசைச் சாண்டி௰ கயிலை செல்லும் சரிசர் குறிபபுப்படவும் நின்ற த, 

விளக்கனையா காக் திரவடிதம கர துணைர் சோல்லுசலும் - என்சு ; 

சுற்பித்த வழிரிற்கும் கடப்பாடு பற்றிச நாடு சோதி விளக்கனையார் என்ளூர், 

துணைவர் - கணவர் : sade, Haag sous soups நம்பிகள சேரனாலசச் சர் 

இத்தபோசே ௮றிவி,இருக்கலாமே எனின், அப்போது ௮௭ர மனமுழுதும் அவரை 

உடன் அழைத்துச் சென்று நறைவமைச சேவிசதுவரும் இன்பச்துள்ளேயே அழுந்தி 

யிருந்சதென்சு, 
வேவ்வேறு விதம் - சுவையாலும் உண்ணும் வசையாலும் வேறு வேருச 

அமைந்த நிலை) £* உண்டி நாலு வித்தி லாறு சுவைச் திறததினில்”? (143); போன 

கம் - திருவமுது : சோறு ; வேவ்லேறு மிதம் என்றசனைப் போனகம் என்பதனுட 

னும் கூட்டி உரைக்ச நின்றது. வெவ்வேறு போனகமாவன பல வேறு வகைச் 

இிறுசோறு, சித்நிரான்னம் என்பர், ஈண்ட - விரைவாக, 

உடன் வந்தார் - சோனாருடன் வச்ச: பரிசனங்கள், 

கொண்டு !! (9797); இய்லபின் - அவ்வவர்ச்கேற்ற பண்பின், 

விருந்து - புதுமை ; புதியரய் வர்சவர் ;) அவர்பொருட்டு அடப்பட்ட அமுத 

மூ.சவியன ) விருந்தனர்க்கிடும் அமு.துக்காச வந்தது ; இருமடி ஆகுபெயர். 

வேண்டு வாரை யுடன் 

ஈண்டு--என்பதும் பாடம், 79 

9890, அரசர்க் கமைத்த சிறப்பினுமே லடியார்க் கேற்கும் படியாக 

விரலிப் பெருகு மன்பினுடன் விரும்பு மமுது சமைத்ததற்பின்



சருக்கம்] 97, கழறிற் றறிவார் நாயலார் புராணம் ௪௩ 

புசசைச் களிற்றுச் சேரலஞர் புடைசூழ்ர் தவசேோ டமு.அசெயப் 

பசவைப் பிறந்த திருவனைய பரவை யார்வர் தறிவித்தார். ௭௩ 

(இ-ள்) அரசர்க்கு...படியாக : அரசர் என்ற தன்மைச்குச் சச்சபடியாக 

அமைச்ததிலும் சிறப்பின் மேலாய் அடியார் என்ற சன்மைக்கு ஏற்கும்படியாச ; 

விரவி, .சமைத்ததற்பின் - பொருச்திப் பெருகும் ௮ன்பினேடு விரும்புனெ.ற இிருவமு 

தனைச் சமைத்த பின்பு ; புாசை...அழுதுசெய - சழுத்துக்சபிற்றினை யணிர்த யானை 

சளையுடைய சேரலனார் தமது உடன் வர்சவர்களோடும் இருவமுது செய்ய ; பரவை 

அறிவித்தார் - சடலிற் பிறந்த திருவினை ஓத? பரவையார் வந்து ஈம்பிகளுக்கு 

அறிவித்தார், 

(வி-ரை) அசர்... படியாக - அரசர்க் கமைத்த சிறப்பு - உலகியல் பற்றி 
யது 7 அடியார்க் கேற்தம்படி - சிவன்பால் அன்பினியல் பற்றியது £: மேல் - இஃது 

அ.தனினும் மேம்பட்டது என் றறிவிசது உலூனர்க்குச தெருட்டியசாம்; சோனாரிடம் 

இவ்விரு சன்மைசளும் இறந்சனவாச இருப்பவும், இங்குப் பரவையார் அவற்றுள் 
மேலாக எண்ணிக்கொண்டு அமுசாட்டியது மேம்பட்ட அடியார் சன்மைபற்றி என் 

பது குறிப்பு, அதபயே சறத குறிக்கோள் என்றறிவித்ச ஈயமும் காண்ச ; இப் 

புசாணத்திலே உட்சோளாச விளங்குவது ௮துவேயாம், 

(|சசைக்களிறு - புய? - யானைக் கழுத்தணி கயிறு ; களிற்றும் சேரலன் - 

* வேழமுடைச்து மலைநாடு '' என்றபடி நாட்டின் உரிமைச் சிறப்புச் குறித்தது, 

புடைசும்ந்தவர் - சேர் பிரானுடன் வர்தவர்கள், 

பரவைப் பிறந்த திந - பரவை - அருட்கடல் ; திர - அருட்கடலிற் ரோன்றும் 

உமையம்மை : இவ்சச்தி சுவரூுபமான மகாலட்சுமி என்பர் ; இவர் சவபூசையில் 

வாயுசோணத்தில் வைத்து வழிபடப்படும் தேவி ; பாவையார் உமையம்மையார.து 
பணிசெய்து ௮ சன்மை பெற்றவர் என்பது ௮வரது மேன்மை குறிப்பது, ௮வரத 

பெயர்ச்ரிறப்பும் குறிப்பு ; 204 பார்க்க, 

அறிவித்தார் - ஈம்பிகளுச்கு என்பது வருவிக்க ; வரும் பாட்டுப பார்க, 73 

9891. “சோர் பெருமா னெழுர்தருளி முது சேய்யச் சேய்தவத்தாற் 
றரின் மலிபூங் குழன்மடவாய் ! தாழா தமு.து செய்வி ” Quart 
பாரின் மலிசிர் வன்றொண்ட ரருளிச் செய்யப், பரிகலங்கள் 

ஏரின் விளங்கத் திருக்கா தீதி லிரண்டூ படியா வேற்றுதலும் ௭௪ 

8822, ஆண்ட கம்பி பெருமாளை 'யுடனே யமுது செய்தருள 

வேண்டு" மென்ன, வாங்கவரும் விரைக்து வணங்கி வெருவுறலும் 

நீண்ட தடக்கை பிடி த்தருளி மீண்டு சேசே குறைகொள்ள 
ஈண்ட வழுது சேய்வதனுக் இசைந்தார் பொறையர்க் கிறையவனார், 

9991. (இ-ள்) தாரின்மலி பூங்குழலாய் - பூமாலையினை ௮ணிந்த குழலினை 

யுடைய பரவையே /) செய்சவ்தால் - முன்பு செய்தவசத்தின் பயனாக ; சோர்... 

அமுதுசெய்ய - சேரமான் பெருமாள் இங்கு எழுக்தருளிச் திருவமுது செய்யும்படி 

பெற்றமையாலே ; தாழாது ௮முது செய்வி.., அருளிச் செய்ய - சாலர் சாழ்ச்சாமல் 

இருவமுது செய்விப்பாயாக என்று உலடல் நிறைந்த சிறப்பினையுடைய வள் 

ரொண்டர் அருளிச் செய்ய ; ஏரின்,,,ஏற்றுதலும் - அழூன் விளங்கும் சமது இருச் 

சரத்தினாலே இரண்டு படியாசப் பரிகலங்களை ஏற்றுதலும், ow 
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௪௪ திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

3822, (@- ch) ஆண்ட...என்ன - ஆளுடைய சம்பிகள் சேரமான்பெருமா 

ளைத் தம்முடனே கூட இருந்து திருவமுது செய்தருள வேண்டும் என்று கற ; 

ஆங்கவரும்...வெருவுறலும் - அங்கு அவரும் விரைவாசப் பணிந்து ௮ஞ்சித் இடுச் 

ஓடெலும் ; நீண்ட...குறைகொள்ள - நீண்ட பெரிய கைகளைப் பிடித்துச்கொண் 

டருளி ஈம்பிசள் மீண்டும் சேே வேண்டிச் சகொள்ளுதஓும்; ஈண்ட,., இறையவஞார் - 

உடன் இருந்து அமுது செய்வதற்குச் சேரமான் பெருமாள் இசைர்தருளினர், எடு 

இரச இரண்டு பாட்டுக்சளும் தொடாந்து ஒருமுடிபு சொண்டன, 

9891. (வி-ரை சேய்தனத்தால் - apg Cat - என்க; சேரமான் பெரு 

மாள் திருவமுது செய்யும் பேறு முன்னை மாளிற் செய்தவத்தா லன்றிச் டைச்சப் 

பெருதென்பதாம். தவத்தால் - தவத்தின் பயனா ) சேம் - முன்செய்த, 

சேய்வி - செய்தற்கேற்ற கிலைகளை அமைச்ச, 

பரிகலம் - உண்கலம் ; ஏரின் விளங்க - அழகு பொருச்தத் திருத்தப்பட்டு 

விளங்ச, 

திரக்கரத்தில் - பரிசனங்சளாலன்றி மனைச்சடனுடைய சமது திருச்சையினாலே; 

இறைவிச்குப் பணி செய்ச பேறு பெற்றமையால் திநக்கரம் என்றார், 

இரண்டு படீயா - இரண்டு படியினையுடையனவாக ; இருவேறிடங்களில் ; 

இக என்பது ஈழுகெ-டு ஆ என நின்றது. படி இர ௱டாவன - ஈம்பிகளுக்கு ஒரு 

தீனி யிடத்திலும் சேலனாருக்குப் பிறிதோரிடத்திலு மாவன ; ஒருவர் சைவ 

௮ச்தணரும் மற்றவர் ௮ரசருமாதலின் உல$ூயல் நிலையின் அறநூல் விதிச்தவாற்றால் 

ஒருங்குண்ண இசையாமையின் ௮ம்மரபு ப.ற்றி அம்மையார் இவ்வாறு வெவ்வேருச 

ஏற்றினர் என்பசாம். அதுபற்றியே ஈம்பிகள் உடனே இருந் சமுதுசெய்ய வேண் 

டினபோது சோனார் வெருவுற்று மறுத்தார் என்பது மேற்பாட்டினால் பெறப்படும்; 

உடனிருர் தமுதுசெய்யும் தருதி பலவாற்றானும் தமச்9ல்லை என்பது சேரலனார் 
கருத்து, ஆயின், ஈம்பிகள் அவ்வாறு அவரைத் சம்முடனிருந்து அமுது செய்ய 

வேண்டினமையும் அவ்வாறே அவர் அமுது செய்சருளியமையும் யாது காரணம் 

பற்றி? எணின், gos ௮ன்பினியல் பற்றியசென்ச, அன்பினியல் உலஏயலின் ௮ற 

அல் ஒழுக்சத்தின் மேம்பட்ட தென்க, முன்னர்  அரசர்ச் கேற்ற பெற்றியினு மடி 

யார்ச் கேற்கும் படியாச !' (3820) என்றதும் இக்குறிப்புச் சருவதாம், அப்பூதி 

நாயனார் புராணத்திலும் (1823) இதுபற்றி உரைத்தவையும் இங்குக் கருதத்தக்கன, 

ஏற்றுதல் - பரிசலங்களை ௮முது செய்தற்கு உரியவாறு அமைத்தல் ; சர்வாய் 

வலம்பெற வைத்தல், பீடம் ௮மை,ததல், இருக்கை நீவுசற்கு நீர் வைச்தல் முதலாயின 

பெல்லாம் இதனுள் அடங்கும், 

திருத்திக்கால் இரண்டிற் படியா என்று பாடங்சொண்டு சுத்தி செய்து இரண்டு 
முச்சாலிகளிலே சமமாக வைத்து என்றுரைப்பாரு மண்டு. ௮,சன் பொருத்தம் ஆரா 

யத் தச்சது. பரிகலம் - உண்சலம்) கால் - ௮,சற்சாச வரும் முச்சாலி, 9792 பார்ச்ச, 

சேய்ம் தவத்--சேயதவத் -என்பனவும் பாடங்கள், "4 

9999, (வி-ரை) உடனே அழது சேய்தநள - உடன் மருங்கருந்து திரு 

வமுது சொள்ள, ஓரே பரிசலத்தில் என்றுரைப்பாருமஎர் ; ௮து sag: அஃது 

சசாத இல்வழக்கு, 
விரைந்து வண்ங்கி வேருவுறலும் - அறநூல் உலக ஒழுச்ச வியலிற் கூடாமை 

யாதும், த்குதி யின்மையாலும் ௮தனை மறுப்பாரா௪ு அஞ்சி அதற்குத் தமது இசை 

ஜின்மை சாட்டும் பொருட்டு விரைர்து வணல்கனார் என்ச, பெரியோர் சருத்தச்கு



60850] 37, கழறிற் றறிவார் நாயனார் புராணம் எட 

மாறுபடும் போது, அதனை வணங்), நேர்முசமாயன்தி ஒருவாற்றுல் அறிவித்தல் 

மசபு. வெரவுறுதல் - அஞ்சித் இடுச்படுதல், 

நீண்ட தடக்கை - **சார்கொண்ட கொடை” யினால் நீண்ட பெரியசை என்பது, 

சை நீண்டிருத்தல் சிறப்பு என்பது உடல் நூலாளரும் ஒப்பும் உண்மை, இஃது 

௮7௪ அங்க லட்சணங்களுள் ஒன்றுமாம், “! ஆஜானுபாகு '' என்பது வடமொழி, 

முழங்கால் வரையும் நீண்ட கை என்றலுமாம், தட - விசாலமாகய. 

நேரே - நேர்முகமாக அன்பின் உண்மைநிலை கூறி வற்புறுத்தி என்௪. குறை 

கோள்ளுதல் - மரறாமைப் பொருட்டுச் குறையிரந்து வேண்டிச்கொள்ளுதல, 

ஈண்ட - மருங்கு ஒருங்கேயிருந்து ;) '! ஓச்சவமுது செய்தருள ்” (38289), 

பொறையர் - சேசர்கள், 

8899, ஒக்க வமு.து செய்தருள வுயர்ந்த தவத்துப் பரவையார் 

மிக்க விருப்பா லமுதுசேய்வித் தருளி மேவும் பரிசனலங்கள் 

தக்க வகையா ல.றுசுவையுர் தாம்வேண் டியவா றினிதருக்தச், 

தொக்க மஇூழ்ச்சி களிசிறப்பத் தூய விருந்தின் கடனமுடித்தார். ௪௬ 

(இ-ள்) ஓக்க... செய்விச்சருளி - மூன்கூறியபடி சோர் பெருமான் இசை 

தருளலே, ஈம்பிகளும் சேரலனாரும் ஓச்ச ஒருங்குடனிருந்து திரு௮முது செய் 

தருள உயர்வாகிய சுவத்தனேயுடைய பரலையார் மிகுந்த விருப்பினாலே 

அமுது செய்விச் தருளி ; மேவும். சளி றப்ப - பொருசர்திய பரிசனங்கள் தகுந்த 

வகையினாலே அறசுவைப்பட்ட உணவினை த் தாச்தாம் வேண்டியபடியே இனிதின் 

உண்ணவும் கூடிய பெருமகிழ்ச்சி சளிசிறர் தோங்க?) அய.ஃமூடித்தார் - தூய்மை 

யாய விருர்,சளிச்கும் கடமையை இனிது ஆற்றி முடித்தனர். 

(வி-றை) ஒக்க அழது செய்தருள் - சம்பிகள் வேண்டியவாறு சோலஞர் 

இசைரந்தமையாலே Ayaan @ p ஒருங்கு உடனிருந்து உண்ண) ஒக்க - உடனிருந்து. 

உயர்ந்த தவத்துப் பரவையார் - பரவையாரது முன்னைநிலைத் தஇருக்கபிலைத் 

திருவாரூரில் முன்செய்த இருத்சொண்டும் கூடிய பயனாக 

- செய்சவத்தால் ?' (3821) என முன் 
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BGs sn om Qu, இங்குச் 

இல்வழுதளிக்கும் பேறு பெற்றனர் என்பது, 

நம்பிசள் கூறிய கருது, 

அழது சேய்தரளச் - செய்வித்தநளி - என்று கூட்டுக, விநந்தின் கடன் - 

விருந்து Hoy ser Gus சடமைப்பாடு,  சேயிவித்தநளி - அமுது சல 2)்தளிக்கும் பரி 

சனங்கள் முதலிய பிறராலும் வேண்டப்படும் பணிகளும் குறிச்சப் பிரிவினையா ற் 

(னா . 
தால் வேண்டியவாறு - சார்தாம் லேண்டியபடியே, பரவையார் விரும்பி 

அமைத்தவாறே என்ற குறிப்பு சருவது, 
விந்தின் 

அழது செய்வித்தரளிக் களி சிறப்பக் கடன் ழடித்தார் - என்க, 

கடன் - இல்வாழ்ச்கைச்குரிய சடன்சளில் இறந்தது விருக்தோம்பலாசலின் கடன் 

என்றார் ; சிவன்பா லன்பிஞால் சிலனடியரார் தன்மையினை மேலாகச் (3820) 

சொண்டு செய்வித்தமையால் தூய் என்றார் ; ஏனையோர்பாற் செய்யும் விருந்தின் 

சடன் எல்லாம் பாசம் பற்றியனவாய் நின்று பிறவியறுச்சத் தணைசெய்ய மாட் 

டாமையின் தூயலாகா என்பது, 

தொக்க மகிழ்ச்சி களிசிறப்ப - களிப்பு - உணர்ச்? யிழச்சாச பேருவகை ; 

மகிழ்ச்சி - உணர்ச்சியு மழிந்த உவகை) QaCa pure 1! உள்ளக் களித்தலுங் 

சாண மஇழ்தலும்"' (குறள்) என்ற விடச்தச் சளித் தல்-உணர்வழியாச.த7 ம௫ூழ்தல்-



௪௬ திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கொண்ட வனமுலையாள் 

அஃதழிந்தது '! என்று பரிமேலழகர் உரைச்சவாற்றா னுணர்க, இவ்விரு சன்மை 

சஞம் பரவையார்பால் ஒருங்குட னிகழ்ர் சன என்பார் உடன் சேர்த்துக் கூறினார் ; 

சம்பிகளையும் சேரலனாரையும் ஒருங்கே யமுது செய்விக்க நின்ற பேறாயெ saw 

பற்றிச் தொக்க மகீழ்ச்சியும், பரிசனங்கள் சாம் வேண்டியலா நினிதருந்தக் காண் 

டலின் களிசிறத்தலும் உளவாபின என நிரணிரையாசகச் கொள்க, இவ்வேறுபாடு 
அவ்வவற்றின் நிலைபற்றி எழுர்க சென்பசாம். 

அழது சேய்வித் தநளின்--என்பதும் பாடம், 76 

8834, பனிரீர் விசவு சந்தனச்தின் பசுங்காப் பூர விரைக்கலவை 

வனிதையவர்கள் சமைத்தெடுப்பச்சொடுத் துமகழ்மான்மதச்சாந்தும் 

புனித ஈறும்பூ மாலைகளும் போற்றிச கொடுத்துப் பொற்கொடியார் 

இனிய பஞ்ச வாசமூட னடைக்கா யமுது மேச்தினார். ௭௭ 

(ட -ள்) பனிரீர்...சலவை - பணிரீருடன் பொருர்திய சர்தனச்தினுடன் 

பச்சைச் காப்பூரம் சோந்த விரைக் கலவைக் குழம்பினை ; வனிசை யர்கள்... 

கொடுத்து - உரிய பெண்கள் அரைத்துச சேர் ஈது எடுப்பக் கொடுத்து ; ம௫ழ்... 

கொடுத்து - மடிழ்வு தரும் சத்தூரிச் சார் நினையும் தூய மலாமாலைகளையும் அமைவு 

படக் கொடுத்து ; பொற்சொடியார்...ஏக்டினார் - பரவையம்மையார் இனிய பஞ்ச 

வாசங்களுடன் தாம்பூலரையும் Tb Rom, 

(வி-ரை) இவை இருவமுதுண்ட பின்னர்ச் செய்யும் உபசார வகைகள், 

கலவை - பச்சைச் சர்ப்பூரம், குங்குமப்பூ, veer முசலியவை கூட்டி 

அமைத்த சந்தனக் குழம்பு, கலவை - கலத்தலாலாசயது ; விரை - மரபுப் பெயர் 

வழக்கு, 

வனிதைய்வர்கள் - சர்சனச் சலவை அமைத்சற்குரிய பெண்கள், “ GIG 

மச்தின் செழுஞ்சேற்றின் கூட்டமைப்போ ரினங்குமும ?? (3078) என்றதும் 

ஆண்டூரைத்சலையும் பார்க்ச, இஃகசொழில் செய்யப் பெண்களை நியமித் சல் உலகியற் 

றபபுடையோர்பாற் காணலாம். 

மகிழ் மான்மதச் சாந்தும், மாலைகளும், போற்றி கொடுப்ப - மகிழ் - 
ம௫ழ்ச்சி சரம் ;) மான்மதம் - கசதூரி ; சார்து - கத்தூரி முசவிய அரிய வாசனைப் 

பண்டங்கள் கூட்டியமைத்ச மைச்சார்து ; இலசம் ) அணிவது, போற்றி - உரிய வகை 

யால் அமைத்தலும் ஏந்த சலும் செய்து, 

பஜ்சவாசம் - ** சச்கோலர் திம்பூச் சசைசா விலவங்கம், கற்பூஞ் சாதியோ 

டைர்து 1) அடைக்காயழது - சாம்பூலம் ) உடன் - பஞ்சவாசமும் தாம்பூலமும் 

ஒருங்கு சேர்த்து ஏந்துதற் குரியலை ; அடை - வெற்றிலை ; காய் - பாக்கு, 

விரைக்கலலை கொடுத்தும், போற்றி% கொடுத்தும் - எஏந்தினுர் - என்று 

பிரித்து வெம்வேறுவினைகள்தந்சோ தியது ௮வ்வவை பயன்படி,5தும்வெவ்வேறு நிலை 

களையும், அவற்றுக்கேற்றவாறு சரப்படும் நிலைகளையும் குறித்து, விரைச்சலலை 

சாந்தும் பூமாலையும் ௮ணிதலும், பஞ்சவாசமும் 

மேந்துதல் 
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மெய் பூச்சாதலும், மான்மசசீ 

அடைக்காயமுதும் உண்ணுசலுமாதல் குறிச்சு, ஏந்தினர் - தாம்பூல 

என்பது மாபு வழக்கு, 

9895. ஆய சிறப்பிற் பூசனைக எளித்த வேல்லா மமர்ந்தருளித் 
தூய 8று தங்சடிரு முடியில் வாகத் தொழமுதணிர்து



சருக்கம்] 31, கழறிற் றறிவார் நாயனார் புராணம் எள் 

மேய விருப்பி னுடனிருப்பக் கழறிற் றறிவார் மேய்த்தொண்டின் 
சேய நீர்மை படைந்தாராய் சம்பி செம்பொற் சழல்பணிக்தார். எலி 

(இ-ள்) ஆய..அமர்ந்தருளி - முன் சொல்லியவாறு ஆயெ சிறப்பிற் செய் 

யப்பட்ட பூசனைசளை யெல்லாம் விரும்பி ஏற்றுச் சொண்டருளி ) தூய நீறு. 

அணிந்து - தூய்மை செய்யும் இரு£ற்றினை வாங்கி வணங்கிக் சமது திருமுடியில் 
அணிந்து ; மேய விருப்பி னுடனிருப்ப - பொருந்திய விருப்பத்தினோட உடன் 

இருக்கப் பெற்றமையாலே ; கழறிற்றறிவார்...பணிர்தார் - கழறிற் றறிலார் 

உண்மையாகிய இருத்தொண்டினது செம்மைதரும் தன்மைபினை உள்ளபடியே 

பெற்றவரா ஈம்பிகளது செம்பொற் சழல்களில் வீழ்ந்து பணிர்சனர், 

(வி-ரை) ஆய் சிறப்பிற் பூசனைகள் - மூன் உரைத்தவை (3318 - 3898 - 

8894) எல்லாம் மாகேசுவர பூசை என்ற வகையாற் சவொாசகமங்களுட் பேசப் 

பெறுவன, 

தூய நீறு வாங்கித் தோழது நங்கள் மடியில் அணிந்து - என்க) அமுது 

கொண்டபின்னும் உறணிசல் வேண்டுமென்பது விதி : பூசனை முறைபில் முடிவில் 

நீறு சாத்துதலும் விதியாம், 

உடனிநப்ப - அடைந்தாராம் என்று - கூட்டி - முடிச்ச, இரப்ப - இருச்சப் 

பெற்றமையாலே, 

சேய் - செம்மை தரும்; பெரிய என்றலுமாம், Gin நீர்மை அடைந்தாராயம் - 

முன்னர் நெடுந்தூரமரய் கின்ற சன்மை.பினை அ௮ணிரதுடையதாகச் Bass 

பெற்றாராய் என்றுரைப்பினு மமையும், 

நம்பி, பணிந்தார் - இறைவாருள் கூட்டச் கூடி நின்று, அவரால் தொண்டி 

னீர்மை ௮டைந்தாராசவின் பணிக்சார் என்க. 

அறிந்தாராய்--என் பதும் பாடம், 18 

8820. மலைநாட் டாசா பெருமானார் வணங்க வணங்கி Cust sepals 

கலைநாட் பெருகு மதிமுகக்துப் C17 oa WAT FD FM d@yT 

சிலைகாட் டியவேல் கோடியாரைச் சேரத் தந்தா ரேனக்கங்கை 
அலைகாட் கொன்றை முடிச்சடையா ரருளே போற்றி யுடனமர்ந்தார். 

(@ - ar) மலைகாட்டு, வணங்க - மலைகாட்டின் ௮ரசர் பெருமானாகிய Cero 

னார் வணங்க வணங்கி எதிர்சழுவி : தாமும் எதிர்வணங்கிச் சழுவிச்கொண்டு ; 

கலைகாள்.,,கணவனார் - கலைகள் பெருகும் மாளில் முழுமதி போன்ற முசத்தினை 

புடைய பரவையாரது சணவனாராகய citer; சிலைகாட்டிய... அமர்ந்தார் = 

விற்குறியினைப் பொறித்த வெற்றி பொருக்கி சொடியினையுடைய சேரமான் பெரு 

மாளைச் சேரும்படித் தந்தருளினார் என்று கங்கைநதி அலைகின்ற புதுப்பூங்கொன்றை 

குடிய சடைமுடியினை யுடைய இறைவரது இருவருளினையே துதித்து உடனமர் 

தீருளினர், 

(வி-ரை) வணங்க எதிர்வணங்கித் தழவி - என்ச; எதிர் வணமகுதல்- 

அன்பு நிலையினும், சழுவுதல் - ஈண்புரிமை நிலையினும் ஆம். முன்(38125ல்) உரைச் 

தீவை பார்க்ச, 

கலை பெருகுநர்ள் மதி என்ச ; கலை நிரம்பிய முழுமதி,



sty திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

சிலை நாட்டிய வேல்கோடி - சிலை - வில் ; நாட்டுதல் - பொறித்தல் ; விற் 

கொடி சோர்ச்குரியத, 4 தென்னவன் செம்பியன் வில்லவன் ' (பிள் - செவ் 

வழி - மூக்£ச் - 9); வில்லேந்திய கோலத்துடன் சோமான் பெருமாணாயஞாது இரு 

வுருவல்சள் இருவஞ்சைச் சஎத்தில் சாபித்து வழிபடப் பெறுன் ரன. 

வேல்கோடி - !* தாவில் விறல் !? (8761) இவர் அ௮ரசாட்சியினை ஏற்கும் 

போத இறைவர்பால் வேண்டிப் பெற்றனராதலின் எஞ்ஞான்றும் வெற்றி சரும் 

சொடி என்றார், 

சேரத் தந்தார் - தோழமை பெறச் கூட்டுவித்கார் ; ** அவரை கினைப்பிப் 

பார?! (3781), 

அருளே - அருளினையே ; ஏகாரம் பிரிநிலை ; இவரும் எண்ணாது அவரும் 

நினையாது இறைவர் இடையாடி. இருவரையும் கூட்டுவிச்சமையின் அத்திருவருளின் 

பெருமையினையே போற்றினர்), இவ்வாறு உல$ல் எச்செயலினுள்ளும் திருவருளின் 

பெருக்கனையே சாண்பது பெரியோது நிலை, 

உடன் அமர்ந்தார் - ஈண்புரிமையால் ஒக்க விரும்பியிரு்சனர். 

கங்கையலை - சங்கையாறு ; அலை - அலையினையுடைய ஆற்றுக்கு வர்சத ) 

கங்கையும் சொன்றையும் உடைய என அ௮லைக்கங்கை என மாறறி யுரைப்பினுமாம். 

79 உம்மைசள் விரிச்ச ; நாட் கோன்றை - கொன்றையின் புதிய பூ. 

9827. சேல்வத திருவா ரூரமேவுக சேம்போற் புற்றி னினிதமர்ந்த 

வில்வெற் புடையார் கழல்வணங்கி வீதி விடங்கப் பேருமானை 

மல்லற் பவனி சேவித்து வாழந்து சாளு மனம௫ழ்க்.து 

சோல்வித் தகர்தா மிருவர்களுந் தோடர்ந்த காத வுடன் சிறந்தார். ௮௦ 

(இ-ள்) செல்லம் வணங்கி - செல்வ நிறைர்ச இருவாரூரிற் பொருந்திய 

செம்பொற் புற்றினை யிடங்சொண்டு இனிது விரும்பி வீற்றிருந் கருளும் வில்லாகமே.ர 

மலையினையுடைய பெருமானாரது திருவடியினை வணககியும ; வீதிவிடயசப பெரு 

மானை... சேவித்து - வீதிவிடங்கப பெருமானாராகெயெ தியாசேசரசை வண்மையுடைய 

திருவிதி விழாவிற் சேவிததும் 7 வாழ்ந்து., மகிழ்ஈது - பெருவாழ்வு பெற்றார்களாய் 

நாடோறும் மனமகிழ்ந்து ) சொல் வித்தசர்சாம்,.,சிறந்சார் - யாவரும் எடுசதுச 

சொல்லும் பேரறிவாளர்சளாகிய இருபெரு மச்சளும் தொடரந்துவர்த பெருவிருப் 

பத்நினோடும் சிறச்ச வீற்றிருக்தருளினர். 

(வி-ரை) சேல்வத் திநவாநர் - அருட் செல்வமும் பொருட் செல்வமும் 

நிறைத்த திருவாளர். 

சேம்போற் புற்றின்,,,&டைமார் - புற்றிடங் சொண்ட பெருமானார். வன் 

மீசரரதர் என்பது வடமொழி, 

லீதிவிடங்கப் பேரமான் - தியாகேசர். 

மல்லற் பவனி சேவித்து - இருவீதியில் இருவிழாச் சேவித்து) விழாச் 
சேவிப்பதன் பெருமையினை ஆளுடைய ௮ரசுகள் '* முத்து விதானம் '? என் றசொரு 

தனித் இருப்பதிகத்தினாற் போற்றியதம், அது சேட்டாங்கே உடன் புறப்பட்டு 
ஆளுடைய பிள்ளையார் திருவாரூரிற் போந்து வழிபட்டமையும் ஆயெ சிறப்புக் 
சள் ஈண்டு நினைவு கூர்தற்பாலன ; மல்லற் பவனி - இருவீதியில் சண்டோர் யாவ



சருக்கம்] 97. கழுறிற் றறிவார் நாயனார் புராணம் ௭௯ 

ரம் சண்குளிரச் சேவிப்பவும் வேண்டிய வேண்டியாங்கு எய்ய்தவும் பெருஞ் றப் 

புடன் விழா நிகழ்,சல் குறிச்சு மல்லல் - என்றார், சேரலனார் வர்த சாலம் பங்குனி 
விழா ௮ல்லது திருவாதிரை விழாச் சமயமாசல் கூடும் என்பது ஈண்டுச் சரச 
த்ச்கத, 

வணங்கியும் வாழ்ந்தும் என உம்மைகள் விரிச்ச, வாழ்தல் - பெருவாழ்வு 
பெறுதல் 7 பெருவாழ்வாகய உறுதிப் பொருளைச் தரும் என்பதாம். '£ மண்ணினிற் 

பிறந்தார் பெறும் பயன்...கண்ணி னாலவர் ஈல்விழாப் பொலிவுசண் டார்தல் ” 

(2986) என்று ஆளுடைய பிள்ளையார் ஆணையிட் டருளியமை காண்க, விழாச் 

சேவித்தற் பொருட்டே அமர்நீது நாயனார் இருப்பழையாறையினின்றும் போந்து 

திருகல்லூரிற் குடிகொண்டமையும், திருநீலச்ச காயனார் திருவாரூர்ப் பெருமானது 

இருமணலிக் கெழிச்ச சேவித்துப் பேறு பெற்றமையும் ரு.தலியவை இங்கு நினைவு 
HTS DLT oor, 

சோலவிந்தகர் - சோல் - அழிவோர்சள் எல்லாராலும் எடுத்துப்போற்ற 

பெத்ற ; சோலஙித்தகர் - சொல்லில் வல்ல - செந்தமிழ் வல்லவர்களாகய - போறி 

வாளர்கள் என்றலும் பொருந்தும், வித்தகம் - ஞானம் - போறிவு. :: சொல் வித் 

தீகத்தால் '!- (தேவா - பிள் - கரந்தா - நணா - 11) 

தொடர்ந்த - சும்மை யறியாது முன்றொடர்பினால் அருர்வ றி வச்ச ; சிறத்தல்- 

இனிதிருச்தல், 80 

8828, இவ்வா றொழுகு காளின்க ணிலங்கு மணிப்பூண் வன்றொண்டர் 
மைவாழ் களத்து மறையவனார் மருவு மிடங்கள் பலவணங்டூச் 
செய்வார் சன்னிக் தமிழ்காட்டுத் திருமா மதுரை முதலான 

மொய்வார் சடையார் மூதூர்க ளிறைஞ்ச முறைமை யானினைந்தார். 

(இ-ள்) இவ்வாறு ஒழுகு மாளின்சண் - இவ்வாறு சிவொனர்தச் இளைச்து 

இருவரும் ஒழு, agian sofa; இலங்கு...வன்ரொண்டர் - விளங்குகின்ற 

மணிப்பூண்களை ௮ணிர்ச வன்றொண்டர் ;) மைவாழ்...வணங்க - விடம் வாழும் 

சண்டத்இனையுை ய வேஇியராதிய இறைவனார் எழுக்சருளிய இடங்கள் பலவற்றை 

யும் வணங்கிச் சென்று; செப்வார்.,. இறைஞ்ச - வயல்கள் நிறைந்த சன்னி 

நாடென்றும் தமிழ் நாடென்றும் சொல்லப்படும் பாண்டி காட்டிலே இருமாமதுசை 

ழூ. தலாச நெருங்கிய சீண்ட சடையினையிடைய இறைவரது பலஷர்களையும் வணங்கு 

தற்கு ;) முறைமையால்,. ஙினைந்தார்-இிருவருள் முறைமையினாலே நினைஈ்கருளினர், 

(af - or) இவ்வாறு - முன்பாட்டிற் கூறியபடி ; ஒழத்தல - இறைவசைச் 

சேவித்தச் வொனந்தத்தினுள் இளைத்து இன்புறுசல், 

மைவாழ் . மை - விடம்) மை வாழ்வுபெறுதலாவது உயர்ர்த இடம் பெறு 

தலும், விடம் என்ற குறைவும் கேடும் நீங்கி ௨யிர்சளை வாழ்விக்கும் ௮முதத்தன்மை 

பெற்றப் போற்றப்படுதலுமாம், 

இடங்கள் பல இவை சோழராட்டிலும் இடைபில் சடராட்டிலும் 

உள்ளவை, வணங்கி - வணங்கச் சென்று, 

செய்வார் - செய் - வயல்கள் ; வார்தல் - நிறைதல், 

கன்னித் தமிழ்நாடு - சன்னிராடு எனப்படும் சமிழ்காடு £ பாண்டிய சாடு,
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திநு மா மதுரை-மா - அத்திருப்பதியின் அளவிறச்ச பெருமைகளைச் 

குதிச்சத. 
ழதலான - மதார்கள் - இவை பாண்டி சாட்டுப் பதிகள். 

இடையில் இடங்கள் பல வணமஈூச் சென்று பாண்டி நாட்டுக்குச் சென்றது 

வும், பாண்டி மாட்டில் மதுரையினை வணங்டு மற்றும் பதிகளைப் பணிந்ததும் 

பின்னர் வரலாற்றினுள் ௮றிக. 

முறைமை - இிருவருள் வழியே வரும் குறிப்பு / முறை - ஊழ் - பான்மை - 

நியதி என்பன ஒரு பொருளன, முறைமை - டூறைஜ்ச் என்று கூட்டி முறைப்படி 

வணங்க என்றுரைசசனர் முன் உரைசாரா, 81 

8890, சோர் பிரானு மாரூரர் தம்மைப் பிரியாச் சிறப்பாலும் 
வாரம் பெருகச் திமக்கன்று மதுரை யால வாயமாந்த 

வீர ரளித்த திருமுசத்தால் விரும்பு மன்பின் வணங்குதற்குச் 
சார வேழுந்த குறிப்பாலுக் தாமு முடனே சேலத்துணிந்தார். ௮௨ 

(இ-ள்) சோர் பிரானும் - சோ மன்னரும்; ஆரூர்... சிறபபாலும் - ஈம்பியா 

ரூரரைப பிரியாதடனிருததலை விரும்பிப் சிறபபு& கருதிய எண்ணசசாலும் ; 

வாரம். .குறிபபாலும - Fay பெருகுமபடி அன்று ஈமச்கு மதுரைச இருவால 

வாயில் விரும்பி எமுந்சருளிய வீரராகிய சோமசாதரப பெருமான் அளித்தருளிய 

இருமுகசதினைப பற்றி விரும்பிய அன்பினாற் சென்று ௮வரை வணங்குதற்குச் 

சார்பு பெறகு தஇிருவுள்ளச்தில் எழுஈச குறிபபினாலும் ) சாமும்... துணிந்தார் - 

சாமும் அவருடனே கூடச் செல்வதற்குக் துணிஈசனர், 

(விரை) பிரியார் சிறப்பு - பிரியாதுடனுறையும் சிறப்பினைப் பெற 

நினை ஈசமை, 

வாரம் பேரு ௩ - அளித்த - என கூட்டுக, வாரம் :- அன்பு ) அன்பு பெரு 

கும்படி ; பெருகும பொருட்டு ; ஆலவாயமாச்சார் வேறு எவ்வகையிலேனும் 

பத் தரனாருச்குப பொருள் - நி9-கொடுத்சருளி யிருச்சலாமாயினும, அவ்வாறருளாது 

சேனாருக்குச இருமுசம சகதருளியது சோனாது அன்பினைப பெருக? வாழ்விதற் 

பொருட்டு என்பதாம், 
வீரர - யானை யெய்தது, காகமெய்சது, அங்கம வெட்டியது முதலிய எண்ணி 

pbs SIG Gruss இருவிளையாடல்சளைச் சாண்ச, 

வீரம் - மாயபபடையினை வெற்றி கொணடருளுதலுமாம், 

சார எழந்த குறிப்பாலும் - சார்பு பெறப பொருந்த எழுந்த இருவுள்ளக் 

தாழம் உடனே சேலத்துணிந்தார் - இருச்சிலம்போசை யளித்த சாயசரைச் 

கும்பீடவும், அவரால் கினைப்பிக்சபபட்ட வன்றொண்டரைச் சுண்டு சொழப் பெறவும் 

ஆக இரண்டு நிலைகளையே எணணிப் போர்தார் சோனார் (8708), இங்கு ௮வ்விரண்டு 

முற்றியன வாயினும் ஈம்பிளடனே பல பதிபணிரஈது மதுணை சென்று வணங்கு 

தற்கு உடன்செலச் துணிர்தார்; அதற்குக் சாரணம்சள் இரண்டு, ௮வை, சம்பிகளைப் 

பிரியா துடனுறைதல் வேண்டியமையும் திருமுகர் தர்தருளிய ஆலவாய்ப் பெருமானை 

வணங்கு லுமாம் என்ச, 

ஆர்வம் பே நக---என்பதும் பாடம், &2
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8880. இருவர் திருவுள் எமுமிசைர்த பொழுதி லெழுந்து திருவாளூர் 

ஒருவர் மலச்த்தாள் புக்கிறைஞ்சி யுடன்பாட் டருளாற் போத்தருளி 
மருவு முரிமைப் பெருஞ்சுற்றம் வாம்புல் பணிகள் வாகனங்கள் 

பொருவில் பண்டா சங்கொண்டு போது வார்க ஞடன்போத, ௮௩ 

8881, சேவித் தணைபும் பரிசனங்கள் சூழத் இருவா ரூரிறைஞ்சிக் 

காவிற் பயிலும் புறம்பணையைக் கடந்து போந்து கீழ்வேளூர் 

மேவிப் பாமர் கழல்வணங்கிப் போந்து வேலைக் கழிக்கானற் 
பூவிற் நிகழும் போழினாகை புகுந்து கா3ரா ணம்பணிந்தார். we 

9980, (இ-ள்) இருவர்,..பொழுதில் - முன்கூறியபடி இருவருடைய 

இருவுள்ளங்களும் இசைர்ச போது ; எழுந்து...போக்சருளி - இருமாளிகையினின் 

லும் எழுந்து இருவாரூரிற் புற்றிடமசொண்ட பெருமானது மலர் போன்ற இரு 

anaes இருப் பூங்கோயிலினுள்ளே புகுந்து வணங்கி ௮வரது உடன்பட்ட 

இருவருளினைப் பெற்றுப் புறம்போச்ஈருளி ; மருவும். போத - உடனே போசப் 

பொருந்தும் உரிமை யுடைய பெருஞ் சுற்றங்களும் எல்லையற்ற அணிகளையும் 

வாசனங்களையும் ஒப்பற்ற சேம சிதிகளையும் சொண்டு செல்லார்சளும் தம்முடனே 

Cur z, ௮௩. 

8831, (இ-ள்) சேவித்தணையும்...ரூழ - தம்மை வழிபட்டு உடன் வரும் 

பரிசனங்கள் சூழ) இருவாளூர்,..போந்து - திருலாரூரினை வணங்கிச் சோலைகள் 

மிச்ச புறம்பணையினைக் கடந்து சென்று ; €ழ்வேஞா்...போந்து - இருக்€ழ்வேளு 

ரிற் சேர்ந்து அங்கு இறைவரது இருவடிகளை வணங்கி மேற்சென்று ; வேலை... 
புகுந்தார் - கடற்கழிச்கானல் சூழ்ந்து மலர்கள் நிறைந்து விளங்கும் பொழில்களை 

புடைய திரு மாசப்பட்டினத்திற் சென்று இிருச்சாரோணச்தினைப் பணிர்சனர். ௮௪ 

இர்த இரண்டு பாட்டுக்சாரம் சொடர்ந்து ஒருமுடிபு கொண்டன, 

8830. (வி-ரை) இருயர்...டஇசைந்த போழதில் - டுசைதல் - ஈம்பிசள் 

தலயாத்திரையினை மேற்சொணடு பாண்டிராடு செல்ல எண்ணியதுவும் அதற்குச் 

சேனார் இசைர்ததுவும், சோனாரும் உடன்போத எண்ணியதனை ஈம்பிகள் இசைச்: 

SHAD Bo. 
திருவாநர் ஒருவர் - புத்நிடக்சொண்ட பிரானார்) டுரவர் - ஒருவர் - அடிமுரண் 

தொடை, இவர்கள் இருவராயினும் ஒருவரையே மனங்கொண்டனர் என்பது, ஒர 

வர் - பதி; ஓப்பற்றவர்; **சனக்குவமை யில்லாசான்”' (குறள்); புக்த-திருக்சோயிவி 

லுள்ளே புகுந்து ) கோயிலினுள் - என்பது இசையெச்சம் ; ஒருவரை எப்போ தும் 

மனம் பொருந்த வைத்தார்களா, தலின் இருந்த இடத்தினின்றே வணங்சலாமாயிலும் 

தருக்சோயிலினுட் சென்று முறையால் வணங்கி அ௮ருள்விடை பெற்றனர் என்பார் 

இறைஞ் என்னாத புஃ்கிறைஜ்சி என்ருர். 
உடன்பர்ட்டநளால் - உடன்பாடாவது அருள்விடை தரப்பெறுசல் ; இத்திரு 

வருட்குறிப்பினை உள்ளுணாரஈச பெரியோர்களே அறிகுவர், ஆளுடைய பிள்ளையார் 

இருவாலவாயில் சமணவாதத்தின் முன்னர்த் திருச்கோயிலினுட் சென்று இறை 

வாது இருவுள்ளமநிர்த வரலாற்றினை கினைவுகூர்ச, (2634) 
மருவும் உரிமைப் பெரத்சுற்றம் - சுற்றம் - இங்கு சம்பிசளையும் சேரனாமையும் 

எப்போதும் உடன் சூழும் உரிமையுடைய மச்சளைச் குறித்து னறத ; இருமேனிப் 
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௮௨ திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

பாக்கு செய்யும் உரிமைப் . பணியாளரும் மெய்காவலரும் முதலிய பரிசனங்கள் ; 

இதற்குச் ச.ற்றத்தார்கள் என்றுரைத்சனர் முன் உரைசாரர் ) உடற் சார்புசளைப் 

பத்ரு.சலர்சள் எர்தம் பெருமச்சள், சுற்றம் - சுற்றிச் சூழ்ர்இருப்பவர்சள், 

வரம்பில்... போதுவார்கள் - பணிகளையும் வாகனங்களையும் பண்டாரச்சையும் 

சொண்டு போதும் பரிசனங்கள் என், சுற்றழம் போதுவார்களும் என்று உம்மை 

களை விரிச்ச) பணிகள் - அணிவகைகள் ; ஈம்.9கள் 1: மன்னவர் இருவுர் தங்கள் 

வைசிசச் திருவும் பொங்ச '! (165) என்றபடி. கொண்ட இருமணச் சோலத்துடனே 

இறைவர் பணித்சபடியே (278) உலூழ் சரித்துவருகன்றாரா சலின் பணிகள் வேண் 

டப்படுவன ; மன்னவர் இருவும் வைதிக, இருவும் பொங்கும் ௮வது இருக்சோலத் 

இனை (890 - 3931) முன்னர் ஆரியர் காட்டியமை இங்கு நினைவுகூர்தற்பாலது ; 

சேோலஞர் அரச. ராசலின் அவர்க்கும் மன்னர்க்குரிய மகுட மு,சவியவை வேண்டுவன 

ஆயின, 

வாகனங்கள் - ரீண்ட தலயாத்திரையில் இவர்களும் பரிசனங்களும் போசவும், 

வேண்டும் பண்டங்கள் கொண்டு செல்லவும் இவை உசவுவன, 

போநவில் பண்டாரம் - சேமகிதிசள் ; பொக்ஷெம் என்பர் 7 இவை இரு 

வர்ச்கு மேற்பன, நிதிச்சாலையின் பெயர் ஈண்டு அங்குள்ள நிதிகளைக் குறித்தது, 

போத - சூழ - டுறைத்சி& - கடந்து போந்து - என மேல் வரும்பாட்டுடன் 

முடிக, 83 

3331. (வி-ரை) சேவித் தணையும் பரிச்னங்கள் - இருவர்பாலும் சேவசம் 

செய்யும் ஏவலாஎர்கள், 

திநவாநர் இறைஜ்சி - ஈசரின் புறத்தே சென்று ௮௪ன் இழச்செல்லையில் ஈசரை 

கோக்க வண௩ூ ; '£ அரூரினிற் புறம்புபோச் சசனையே சோக்ி கின்றே ?! (9416) 

என்பது முதலாச வருவன சாண்ச, 

கீழ்வேளூர் . இருவாரூருக்குச் ஜெச்சில் 4 சாழிகை யளவில் உள்ளத ; இதற்கு 
நம்பிசள் பதிகம் டைத்இிலது ! 

வேலை& கழிக்கானல் - கடற்சழி மணற்காடு சூழ்ந், 

பூவிற்றிகழம் போமில் - மலர்கள் நிறைந்த சோலைகள் ) பூவில் - உலகத்தில் 

என்று கொண்டு உல$ல் விளங்கும் பதியாயெ சாகை என்று கூட்டியுரைப்பினு 

மமையும், பூவில் - இல் - இன்னுருபு - ஒப்புப் பொருளில் வரும் ஐர்தலுருபாசக் 

சொண்டு பூபபோல விளங்கும் என '' பொன்னி மாடெனுங் கற்பகப் பூங்சொடி, 
மலர்போல் '' (8992) என்று பின்வரும் பொருளுச் கேற்ப உரைத்தறுமாம். 

நாகை புதந்து - காரோணம் பணிந்தார் - நாகை - ஊர்ப்பெயர் ) காரோணம் 

கோயிலின் பெயா, 84 

9882, *திருக்கா ரோணத் திருப்பீரே * பென்னு மன்பர் சிந்தையினை 

உருக்கார் வச்செந் தமிழ்மாலை சாத்திச் சலரா ஞறைந்துபோய்ப் 
பெருக்கா நுலவு சடைமுடியா ரிடங்கள் பலவும் பணிந்தேத்தி 
௮ருட்சா சணர்தந் திருமறைக்கா டணைந்தார் சே சாரார். ஏடு 

(இ-ள்) இருச்சாரோணம் திருப்பீசே...போய் - திருராசைச்சாசோணச் 

இல் மேவியிருச்திே என்று மகுடம் பூண்ட அன்பர்களுடைய சர்ரைகளை உருக்கு 
இன்ற, ,ர்வ்தினாலே போந்த, செர்தமிழ் மாலையாக திருப்பதிசத்தனை அருளிச் 
செய்து அணிர்து சிலசாள்சள் அங்குச் தங்கியிருந்து மேற்சென்று ) பெருச்சா௮...



சீருக்கமி] 37, sip op றறிவார் நாயனார் புரர்ணம் விர் 

ஏத்தி - பெருெரும் சங்சையாறு உலவுதற்டெமாகய சடையினையுடைய பெரு 

மானார் எழுச்தருளியுள்ள பதிகள் பலவற்றையும் வணங் தஇத்துச் சென்று; 

அருட்காரணர்சம்,,. ஆருர் - அருளையுடைய மூலமுதல்வராயெ இறைவாது இரு 

மறைச்சாட்டினைச் சோர்பெருமானும் ஈம்பியாரூரரும் ௮ணைந்தார்கள், 

(வி-ரை) திரக்காரோணத்து... தமிழ்மாலை - £ இருச்சாரோணத் இருப் 

பீேே '” என்பது “* சடனாசைச் சாரோண மேவியிருந்தீசே /!? என்னும் பதிச மகுட, 
தின் பொருள் குறிப்பது ; அன்பர் சிந்தையினை உநகத ஆர்வம் - இஃது ௮,சதிருப் 
பதிகத்தின் அன்பு நிறைந்த தன்மையும் பண்புமாம், 

அரட்காரணர் - அருளையுடைய மூலகா£ரணர் ; முசல்வர், 

ஓடங்கள் பல - இவை பொய்சைசல்லூர், இருவரிஞ்சையூர், இருச்ிள்ளிகுடி, 

திருக்கோளிலி, இருவாய்மூர், இருமுசத்சலை முசலாயின என்பது கருதப்படும், 

தீநக்காரோணச் சிவக்கோழந்தைச் சேன்றுபணிந்து--என்பதும் பாடம், 88 

8988, முக்நீர் வலங்கொண் மறைச்காட்டு முதல்வர் கோயில் சென் றிறைஞ் 
சேந்நீர் வாய்மைத் திருநாவுக் கரசும் புகலிச் சிவக்கன்றும் [சச் 

௮்!நேர் திறக்க - வடைக்க”வேனப் பாடூக் திருவா யிலையணைந்து 
நன்னீர் பொழியும் விழியினசாய் நாயன் மாரை சினைக்திறைஞ்சி,௮௬ 

8984, நிறைந்த மறைக எர்ச்சித்த நீடு மறைக்காட் டருமணியை 
யிறைஞ்சி வீழ்ர்து பணிந்தெழுந்து போற்றி !யாழைப் பழித்''தென் 

௮றைந்த பதிகத் தமிழ்மாலை நம்பி சாத்த, வருட்சேரர் [னும் 
சிறந்த வந்தா தியிற்கிறப்பித் தனவே யோதித் திளைத்தெழுர்தார், 

9999, (இ-ள்) .முச்சீர்,.இறைஞ்சி : கடல் சூழ்ந்து வலங்கொள்ளும் 
இருமறைக்சாட்டில் எழுந்தருளிய இறைவரது இருக்கோயிலைச் சென்று வணக்க ; 

செக்றீர்..௮ணைர்து - செம்மையாகிய நீர்மையினையுடைய வாரய்மைபொருந்திய 

தஇருசாவுச்சரசரும் சா. ழியில் அவதரித்த Passau இிருஞானசம்பர்சரும் இறை 

வரது நேர்முசமாகச் இறக்க! அடைச்ச / என்று பாடப்பெற்ற ௮ச் இிருலாயிலைச் 

சேர அணைந்து ; ஈன்னீர்... இறைஞ்சி - அருட்கண்ணீர் வழியும் இருவிழிகளையடை 
யவர்சளாகி ௮ நாயன்மார்களிருவரையும் தியானித்து வண௩ூ, ௮௬ 

3834, (இ-ள்) கிறைர்த...போற்றி -: றைவுடைய வேசங்கள் அருச் 

சனை செய்த நீடிய "இிருமறைச்சாட்டில் எழுக்தருளிய ௮ருமணி போல்பவராஏய 

இறைவரைப் பணிந்து நிலம்பொருந்த வீழ்ந்து வணங்கி எழுந்து துதித்து ; 

யாழைப்பழித்து..,சா.த்த - * யாழைப் பழித்து ? என்று தொடங்கும் திருப்பதிகத் 
இனை ஈம்பிகள் பாடியருளிச்சா தச 7 அருட்சேர்...எழுந்தார் - ௮ருள் பொருக்திய 

சோர் பெருமானார் சாம் பாடிய றப்புடைய பொன்வண்ணத்தச்சாதியில் இறை 

வரைச் சிறப்பித்துப் பாடியவற்றையே ஓதச் திளைத்து எழுர்தனர், ௮௪ 

இர்ச இரண்டு பாட்டுச்சளம் சொடர்ந்து ஒருமுடிபு கொண்டன. 

9933. (வி-ரை ந்நீர் - சடல் ; ஆச்சல், சாத்தல், அழித்சல் என்ற 
மூன்று தொழிற்றன்மைகளையும் உடையசனாழ் போந்த பெயரசென்பர், ஆற்று நீர் - 

ஊற்று நீர் - வேற்று நீர் என்ற மூன்று நீர்களையும் உடையது என்றும் கூறுவர், 

ழன்னீர் - எனின், முற்பட்ட நீர் என்பர்,



ae திருத்தோண்டர் புர்ண்ம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

வலங்கோள்ளுதல் - அலசளாற் சூழ்தல், 

செந்நீர் வரீய்மை . செந்நீர் - செம்மைப் பண்பு ) வெமார் தன்மை செம்மை 

எனப்படும், ** திருகின்ற செம்மையே செம்மையாச் கொண்ட ?' (திருச்சொண்டச் 

தொகை) என்றது சாண்க ;) வாய்மை - சத்தாந்தன்மை ; சவளையே யெண்ணுசதலும் 

சொல்லுசலுமாகும் பண்பு; ''வாய்மை இறம்பா வார்?! (1540), “பெருவாய்மைச் 

இருகாவுச்சரசர் !'! (2407), 

சிவக்கள்று - இருஞானசம்பச்சர் ; சிவனது இருமாமசனார் / ஞானப்பா 
லுண்ட முறைமையினாற் கன்றேன்ரர், 

நேர திறக்க - அடைக்க - எனப் பாடும் அத்திநவாயில் என்ச; நேர் - 

இறைவரத இருமுன்புச்கு நேர்முசமாக ; அமிமுகம் என்பது வடமொழி வழக்கு ; 

நேர்திறக்க ! அடைக்க / எனப் பாடிய வரலாறகள் அவ்வர்ராயன்மார்களின் 

சரிதக்சளுட் சாண்க, முன்வரலாறுகளிற் சண்ட ௮, என ௮௧ரம் முன்னறிசட்டு ; 

திருவாயில் - இருமுன்புள்ள கேர்வாயில், 
நன்னீர்,..நினைந்து - விழிநீர் பொழிசல் அர்சாயன்மார்பால் வெளிப்பட்ட 

இறைவரது தஇருவருட் பெருமையாகய வெளிப்பாட்டினை எண்ணி மனமுருகுசலா 

லாஏயெது, நன்னீர் - அன்புமிகுதியாலாயெ அ௮ருட்சண்ணீராசலின் நன்னீர் என்றார், 

நாயன்மார் - முன்கூறிய அவ்விரண்டு பெருமக்சள், ௮சரச்சுட்டு தொச்சத, 

நினைந்து - திமானிச்து; அவர்களைச் சனித்சணியே வணங்கித் இருச்சொண்டத் 

தொகசையிற் றுதிச்சருளிய நினைவையும், இங்குச் இருவருள் வெளிப்பாட்டுச் லெச் 

காச கின்ற போருட் டன்மை.பினையும், இறைவரது தொடர்புடைய அருளின் 

எனிமையினையும் எண்ணி, நாயன்மார் - தலைவர், 

டுறைத்சி - சாயன்மாரையும் இறைஞ்சி, அர்ினைவுடன் தஇிருவாயிவினையும் 

Qa pee. 86 

9894, (வி- ரை) நிறைந்த மறைகள் - எங்கும் dopis ors@ereguor@w 

ேதக்கள், 

மறைகள் அந்சித்த - மணியை - என்க, மறைச எருச்சித்த வரலாறு தல 
விசேடத்துட் சாண்க, (11] - பச் - ௪௮௭.) 

௮ரமணி - வேண்டிய வேண்டியங்கு நல்கும் 2சாமணி போல்பவர், 

யாழைப்பழீத்து என்னும் - பதிகம் - யாழைப பழித்து என்று தொடங்கும் 

பதிசம் : அறைந்த - யாழைப் பழித்த மொழியாள் என்ற பொருளை எடுத்து 

மொழிந்த ; யாழைப பழித,ச மொழியம்மை என்பது சல அம்மை பெயர்; ''பண்ணி 

னேர் மொழியாளுமை '? என்பது ௮ரசுகள் இருவாச்கு, அம்மையாரின் மொழி 

யின் இனிமை குறித்தது ண: இப் பெயர்ப் பயனைச் துய்ப்பாராய இறைவர் ஓரசுகள் 

பதிசத்துக்குச் இருச்சசலம் இறக்கம் சாழ்த்சனர் என்ற வரலாழும் சருதுச, வீணா 

சான தூஷனி என்லும் வடமொழியும் இப்பொருட்டு, 

சிறந்த அந்தாதியீற் சிறப்பித்தனவே ஒதி - அந்தாதி - பொன்வண்ணத்தர் 
தீரதி; சிறப்பித்தனவே-௮,சலுள் திருமறைக்சாட் டிறவரது புசழ்களைப் போற்றிய 

பாடல்சளையே ;) இரண்டலுருபு தொச்சது |) திளைத்து : ஈண்டு வணங் என்னும் 
பொருளில் வர்்தத, இளைத்தல் - ம௫ழ்தலுமாம், 

2 தயருச் சொழுமழுஞ் சோருர் லுக் சலையுஞ்செல்லப் 

பெயரும் பித.ற்று சகும்வெய் தயீர்ச்கும் பெரும்பிணிகர்ச்



ச் ச் க் e டி 

ச்ருக்கம்] 37. கழறிற் றறிவார் தாயனார் புசாண்ம் ஏடு 

சீயரு மமர்விச்கு மூரி நிமிர்க்குமம் சோவிந்௩னே 
மயரு மமைச்சாட் டிறைச்சாட் டசப்பட்ட வானுதலே,!' 37 

பாட்டுக் தறிப்பு£--இ.த செவிலி கூற்று, துய்நம் - துயருறும்; கலை - மேசலை/ 
ழரி - திமிர் ; இறைச்சாட் டசப்பட்ட - இறைக்குச் தச ஆட்பட்ட என்க, 

 சொட்டுஞ் சிலபல சூழரின் ரூர்க்குங்குப் பு.ற்றெழுந்து 
ஈட்ட மறியுங் இரீடிச்கும் பாடு ஈகும்வெருட்டும் 
வட்டம் வருமருஞ் சாரணை செல்தூ மலர்தயக்கும் 
புட்டங் இரும்பொழில் சூழ்மறைச் சாட்டான் பூசங்களே !? 

கோட்டல் - கைகொட்டல் ; தப்புறல் - குதித்தல் ; நட்டமறியும் - நடிக்கும் ) 
கிரீடிக்தம் - விளையாடும் ; சரணை செல்லல் - வரிசை வரிசையாய் உலாவசல், 

ஊபோன்வ ன்ணத்தந்தாதி - 47, 87 
சிறப்பித்தனவே ஒதி - சிறப்பித்த பாடல்களையே இதத் துதித்து, 87 

திருநாகைக்காரோணம் : 

இருச்சிற் றம்பலம் பன் - கொல்லிக் கேள்வாணம் - 7ம் திநழறை 

ப.த்தாபுக் கிரக துண்டு பலபிகம் பாடிப் 

பாவையமைச் இறிபேடிப் படிருடித் இரிகீர் 

செத்தார்த மெலும்பணிந்து சேவேறிச் இரிவீர் 

செல்வச்சை மறைத்துவைத்£ ரெனச்கொருகா ளிரங்சர் 

மூ.தசா.ர மிலங்கமிளிர் மணிலயிரச் கோவை 

யவைபூணத் தந்தருளி மெயச்சினிதா at gH 

கத்தூரி சமழ்சார்தும் பணித்தருள வேண்டுங் 

கடனகைக் காரோண மேவியிருர் நீரே, 1 

பண்மயத்த மொழிப்பரவை சங்கிலிக்கு மெனக்கும் 

பற்ராய பெறாமானே மற்றாரை யுடையேன் 

உண்மயத்த வுமக்சகடியேன் குறைர்க்ச வேண்டும் 

ஒளிருத்தம் பூண£ூ மொண்பட்டும் பூவும் 

கண்மயத்த கத்தூரி சமழ்சாந்தும் வேண்டுங் 

 கடறுகைக் காரோண மேவியிரந் தீன் 

ண்மயத்தா லணிராவ லாரூரன் சொன்ன 

வருந்தமிழ்ச ளிவைவல்லா ரமருலகாள் பவே, 10 

திருச்சிற் றம்பலம் 

பதிகக் தறிப்பு:--உமக்கு அடியேன் மற்று ஆரை உடையேன்; குறை தீர்த்து 

இன்பமளித்தல் வேண்டும் : கடனாசைக் காரோண மேவியிருர்தீரே ! என்று 

சோழமையால் அசதியாடிய வகையில் அமைந்தது, 

பதிகப் பாட்டூக தறிப்பு :--(1) பத்து - பல என்லும் பொருள்பற்றிய எண் 
குறிப்புடனின்றத ; பதிகம் - சேங்கள் ) பத்தூர்,.. சேவேறித் திரிவீர் - பிச்சாடனச் 
கோலம் ; செத்தார் - ஊழியிற் சம்சரிச்சப்பட்டவர், இருமால் - பிரமர்கள், செல் 

வ்த்தை மறைத்துவைத்தீ!-சீர், சிறைவுடைய செல்வமுடையர் என்ற உண்மை யாவ 
ரம் அறிவர்; ஆனால் பிச்சை புகும்போது அதனை மறைத்தவர்தீர்; ழத்தாரம் முதலி



a திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

உவை இன்பாலுபலப் பொருள்கள் ) இவற்றால் இன்பம் பெற ஈம்பிகள் வேண்டி. 

நின்றவர் என்பசன்று ) ஆயின் திருமணச் சோலத்துடன் மண்மேல் விளையாடுவா 

யென்பது இறைவராணை யாசலின் ௮சன் பொருட்டு வேண்டினர் என்ச, மேல் 

வருவனவும் இவ்வாறே கொள்ச ;--(2) வேம்பினெடூ...தீற்றி - வேம்பு - துன்பானு 

பவத்தினையும், கநம்। | -: இன்பானுபவச்தினையும் குறித்துகின்றன, நீற்றி - இன்னச்'! 

செய்து ; அனுபவிக்சச் செய்து; ''அடிச்தடித்து வச்சா ரமுன் நீற்றிய வற்புத மறி 

யேனே” (தருவா); காம்பிஜேடூ நேத்திரங்கள் - காம்ப - நேத்திரம் - உயர்ர்ச பட் 

டாடை வசைகள் ) பொற்கோலும் கண்ணாடியும் என்பாரும் உண்டு; HH பொரு 

என்மை யுணர்க ;--(9) வீண் - வீண்போலக் சாட்டும் வார்.ச்சை, ஆகுபெயர் 7 

பாண் உ பிச்சை புகுவோர் பாட்டுப்பாடி யிரச்கும் சொல் ;--(4) வீணை - வீணை 

யேந்திய; விடங்த - செயற்சையா லழகுசெய்மப்படாச ; வீண் அடிமை - கூலி 

பெருச அடிமை ; மாதிமை - சாதல் ; !* வேதியன் மாஇிமையால் விரும் மிடம் '” 

(தேவா) ; கட்டி - பொழ்சட்டி ;--(85) மீண்டு - தகாத சொற் செயல்கள் ; வினை 

கேடூ - தீச்செயல் குறித்த சொல் ;) தீவினை ர்ச்சல் என்ற குறிப்பும் காண்க, 

வேண்டியவா - அவ்வவர் சகுஇக்கு வேண்டியபடி என்பது குறிப்பு ; தலைக்கேறி 

றும் - சுமத்தும் / பண்டாரம் - சேமவைபபு; பொச்சசெம் - பொச்செத்தினின் 

po: பிரமாணம் - என் அடியானிவன் என்று கூறி வழக்டெட முறை; 8வது 

பார்ச்ச)--(6) எச்சுச்சம்போது - முதிர்ர்க ஈண்பகல் ) எர்சு - அதிசம் ; நஞ்சை 

ஒண்ணாது - நீர் செய்யும் படிறுகள் யாவும் நீர் உண்ட விடச்தின் மயக்சத்தினால் 

நோ்ந்சது என்பது கருத்து ;--(7) நூசு - ஆடை ; சோற்பர்டாம் : சொல் - ஏச்சு - 

படாமல் (ஏருமல்)? ) திப்பிய் கீதம் - சாமவேத சம் ;, நேச்மடை.. அநளி3 செய் 

தீ்-இிருவீழிமிழ%ையில் அரசுகளுக்கும் பிள்ளையாருக்கும் காச அருளி அடியவர்களுக்கு 
அமுதூட்டிய வரலாறு ; நேமம் - அன்பு) அதுபோல என்பது இசையெச்சம் ;-- 

(8) மேல் - விடைபெற ) மேலவார்ந்தை ஒன்றும் என்று கூட்டி யுரைப்பதுமாம்; 

வாழ்விப்பனேன ஆண்ட - அடிமை என்று வழச்குரைத்து ஆட்கொண்ட வரலாறு; 

வழி - வழிவழி ; அடியெடுக்க வோட்டேன் - மேற்செல்ல விடாது வலிவேன் ; 

ஆற்ற, அல்லீர் - * செல்வசசை மறைசது வைசதர் (1) என்ற கருத்து; -- 

(9) சிறுவன் - இளைய பிள்ளையாராகயெ முருகப்பெருமான் ; ஒன்றறியான் - ஒன்றும் 

அறியான் என்பது ஏசசுமொழி ) ஒன்றினாலும் அதியப்படான் என்பத குறிபபிற் 

போச்த புகழ்மொழி; தேறேன் - தேறித தெளிய எட்டா தவன் என்பது குறிப்பு; எண் 

ணிலி - எணணில்லா? பண்டங்கள் ; எண்ணில்லாத அண்டங்களை எல்லாம் £ உண் 

பேநவயிறன்-௨௭ அடக்கிய இிருமேனியுடையான் என்பது குறிப்பு; ''இசட சச்சரம்?” 

(சந்தபு) என்,ற பாட்டின் பொருள் சாண்ச, விநத்தி - இன்பமிகும் நிலை; திருமேனி,., 

நாளை- வலிந்த செயல். கண்ணறையன்-சண் கோட்ட மில்லாதவன்; கொடும்பாடன் - 

வலிர்ச சொடூமை செய்து பொருள் பறிப்பவன் ;--(10) “ மாநீதியம்,,,ஆண்டீர் ” 

தடுத்து ஆட்கொண்ட குறிப்பு; வல்லிராம் - வலிந்து வழக்சட்டு: (1-8 பார்ச்ச)) திந 

வாணையுண்டேல் - உமது உறுதிச்சொல் உண்மையாூல்,---(11) பற்றய - பத்றுச் 

கேடாயெ; மற்று ஆரையுடையேன் - பற்றாக என்பது இசையெச்சம் ; உடன்பாட்டி, 

லும் எ.திர்மறையினும் கூறியது உறு நிப்பொருள் சருசற்கு, தறைதீர்க்க வேண்டும் - 
நிமை போக்குதறும் - ஒளீழத்தம்.., வேண்டும் - இன்பமாச்குதலும் குறிச்சன; அண் 

மயம்-அணித்தாடம் சோழமைர் தன்மை) பதிச ௮மைப்பாயெ உள்ளுறை குறித்தது. 

தலவிசேடம் - ]]1 பச் - ௪௪௪ பார்ச்ச,
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திருமறைக்காடு ் 

திருச்சிற் றம்பலம் உ பண் கர்ந்தாரம் - 7ம் திருழறை 

யாழைப்பழித் தன்னமோமி மங்கையொரு பங்கன் 

பேழைச்சடை முடிமேற்பிறை வைச்தானிடம் பேணில் 

தாழைப்பொழி லூடேசென்று பூழைத்தலை நூழைந்து 

வாழைச்கனி கூழைக்குரங் குண்ணும்மறைக் காடே, 

பாரூர்பல புடைகுழ்வள லயனாவலர் வேந்சன் 

வாரூர்வன நூலையாளுமை பங்கன்மறைச் சாட்டை 

ஆரூரன சமிழ்மாலைகள் பாடும்மடிச் சொண்டர் 

நீரூர்சரு சிலனோடூயர் புகழாகுவர் தாமே, 10 

இருத்திற்றம்பலம் 

பதிகக்தறிப்பு - உமைபங்கன் இடம் மறைச்சாபே, 

பதிகப் பாட்டுக் தறிப்பு :-- (1) யாழைப் பழிந்நன்ன மோழிமங்கை - 

சல அம்மை பெயர்; பேழை - பெருமை ; பூழி - ஈறுவாயில் ; மக்களும் 

விலங்குகளும் உட் புசாசபடி அமைச்சப்படுவது ; கூழை - சிறிய உயாமுள்ள ; 

(9) சிகரம் - முடி; முகரம் - சங்கு? தகரம் - மணம்; தகரத்திடை - 

வாசனையோடு) 15ரம் - சுறவம் பெருமீன் வகை 7 --(8) படப்பை - நகர்ப்புற 

மூள்ள இடம் ; வங்கம் - பாய்ச் சப்பல் ;--(4) நரைவி£ஃிய மயிர் - மூப்பு என்ற 

பொருளளவிற் றந்து நின்றது ) தரை - ஒசை ; முதனிலைப் பெயர் ;) தலை - கடல் 

அலை ஊர்க்குள் வராமற் றடுக்ச இடும் செய்கலா ) சேகரம் - ௨சசி ; கோண்டல் ஈ 

மேசம்; செய்வரையின் உச்சியில் மேசர் சவழ்வன; கரையின் உயர்ச்சியும் சடனில 

மாதலின் மேசம் சீழேபடியும் சன்மையும் ஒருங்கு குறி,்ச சமிழ்நயம் காண்க, போர 

தீழிந்து எற்றும்-கடல் அ$லகள் உயரஎழுந்து மோதி கிலத்தில்வீழ்ந்து பரவும் இயல்பு 

குறித்த. த, சவிரலம்;--(5) சங்கை-ஐ.பம் ) வங்கத்கோடூ சுறவங் கோணர்ந்தேற்றும்- 

மத்துச்குளித்து எடுச்தும், வங்கங்கள் மு.த்துச்சளைச் சரையிற் சொணர்ந்தும், ச.றவங் 

கள் உர்துசலால் முச்துச்சளைச் கரையில் எற்றியும் உள்ள என்ச;--(6) வேண்தநத - 

சடற்பறவை வகை; பரவைக்கடல் : இருபெயசொட்டு;) டஇடையிடைகமீ என்றதற் 

கேற்ப இடைப்பட்ட சடற்பரப்பினை இருவேறு சொர்களாற் கூறிடர் ; சவிஈயம் ; 

கடி - மணம் ) கைதை,..எழம் - சாழையின் வெள்ளியபூமடல்சளிடையே வெண் 

குருகுகள் பிரித்தறியலாகாதபடி சங்கி எழும்போது சம்மைப் புலப்படுச்துவன ;-- 

மளைவளர் - முளைத்து வளரும் ; வினைகள் களை - வினைகளரகிய களை) வளை- 

சங்கு; வளை வளை - வளைவுடன் உட்சழிர்த பெருஞ் சங்குகள் ) சீலத்சலம் . 

சங்குகளுட் சிறந்த வசை ;--(6) பேரிய நலங்கள் தரும் நங்கோ(னது), சுரம் 

பார்ந்தன டுடம் - என்று கூட்டுக ; கலம் - பெரு மரச்சலம், கலத் சாநங் கரை - 

வாணிபத்தின் மரச்சலங்கள் வந்து சாரும் துறைமுசப் பட்டினமாய் முன்னாளில் 

மறைக்காடு விளங்கிற்று என்பது சேச சரிதத்தில் அறியப்படும் உண்மை; அதனை 

மீள அவ்வாறாக் இலங்கை வடபால் முனையொடு பிணைச்க ஒரு முயற்சியும் இப் 

போது நிகழ்னெறதும் காண்க, வலம்புரி - சங்குகளின் உயரர்ச வசை (9) தண் 

டாடியும்...கருதாது - குண்டர் சமணர்களது கொள்சைகளுள் மயங்காது) தறி 

றுடூக்கை - சிறிய பாயுடை ;--(10) நீலனேடூ - நிலத்தினில், 

தலவிசேடம் - 11]. ௪௮௭ - பார்ச்ச,
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9998, எமுக்து பணிந்து புறத்தெய்தி யிருவர் பெருர்தொண்டருஞ்சிலகாட் 

செழுக்தண் பழனப் பதியகனு எமாந்து தென்பாற் நினாக்கடனஞ் 
சழுர்து மிடற்றா ரகத்தியான் பள்ளி யிறைஞ்சி, யவிர்மதியக் 

சொழுச்து வளர்செஞ் சடைச்குழகர் கோடிக் கோயில் குறுகினார். ௮ ௮ 

(இ-ள்) எழுந்து...எய்தி - முன்கூ.றியவாறு இருமுன்பு நின்றும் இளைச் 

செழுர்து வணக புறம்பே வந்து) இருவர்,,,௮மர்ந்து - இரண்டு பெருமக்ச 

ளும் சிலராட்கள் செழிய குளிர்ந்த வயல்கள் சூழ்ர்த ௮2 இருப்பதியில் விரும்பி 
எழுந்தருளியிருந்து ) சென்பால்.., இறைஞ்ச - அம்இருக்சவர்றே, அதன் Osp 

இல் உள்ள அலைபொருக்திய கடல் ஈஞ்சினை உட்கொண்ட சண்டச்தினையுடைய 

இறைவரது இருவகச்தியாஷ்பள்ளியினைச் சென்று வணங்) அவிர் மதியச் 

கொழுந்து அகுறுகனொர் - சலைகள் வளரும் பிறையினைச் சூடிய சடையினை யுடைய 

குழகர.து தருக்கோடிச் கோயிலினை அடைந்சனர், 

(வி-ரை) சேழந்தண் பழனப்பதி - கடற்கரைப் பட்டின மாதலாற் sup 

st pS ep குளிர்ச செய்யப்படுவது என்பார் த என்றார். “ walt வேலைக் 

கரையினயர் திருந்சா ரன்றே"? (2787); அசனோடு இர்சகர் சோழசாட்டினைச் 

சார்ந்ததாதலின் காவிரிரீர் வளமுடைய வயல்களுடைமையாலும் சண்ணியசாம் 

என்பார் 1 தண்பழனம் !' என்றார் ) 6 ழமை - ௮ச்நாளிற் கடற்றுறைமுசமாதலா 

லும், சப்பல் வாணிப முடைத்தாசலாலும், மு.சதுக்குளித்தல், உப்பளச் துறைத் 

தொழில் முசலியவற்றாலும் ஆம், 

அமரிந்து - அக்கருர்தபடியே இருவகச்தியான்பள்ளியும் இருச்குழசர் கோடி.ச் 

சோயிலும் சென்று வணங்கினர் என்ச௪, 

தேன்பால் - :* மறைச்சாடசன் றென்பால் ” (ஈம்பி- சேவா. சோடி, - 10), 

நஜ்சு அழந்தும் மீடறு - அழந்துதல் - நிலைபெற்று தங்குதல், 
திருஅகக்தியான்பள்ளி - நம்பிகள் பதிகம் இடைச்திலது ! 

அவிர்மதியக் கோழந்து - பிறை ;) அவிர்தல் - கலைகள் வளர சல், 

தழுகர் - சோடிக் கோயிலின் இறைவரது பெயர், 

கோடிக்கோயில் - சோழகாட்டில் காவிரித் தென்கரையில் சடைப் பதி 

யாதலாலும், கடற்கரையில் உள்ளமையாலும், சோழசாட்டூச் தென்கோடி எல்லை 

யாதலாலும் இப்பெயர் பெற்றது, 88 

9996, கோடிச் குழகர் கோயிலயற் குடிக ளோன்றும் புறத்தேங்கும் 
நாடிக் காணா தள்புக்கு நம்பா பாதந் தொழுதுள்ளம் 
வாடிக் கடி தாய்க் கடற்காற்"ஜென் நெடுத்து மலாக்கண் ணீர்வாரப் 

பாடிக் கரடூ காள்புணர்ந்த பரிசும் பதிகத் திடைவைத்தார். ௮௯ 

(ஒள்) சோடிச் குழர்...உள்புச்கு - கோடிகுழசா.து திருச்சோயிலின் gual 

இம் புறத்தில் எங்கும் சாடியும் ஒரு குடியும் காணாது திருச்கோயிலினுள் ளே புகுந்த; 

sour பாசம் தொழுது - இறைவாது திருவடியைச் சொழுது ; உள்ளம் ary - 

மனம் மிச வருந்தி ; கடிசாய்...பாடி. - மலர் போன்ற சண்சளில் நீர் வழியச் “ sg 

தாய்ச் கடற்காற்று? என்று தொட்டுத் திருப்பதிசம் பாடி அருளி, சாடுசாள்..., 
, பலைத்தார் - சாடுசாளுடன் இறைவர் வீற்றிருச்கும் தன்மையினையும் அப்பதிகச்தி 

லுள் வைத்துப் போற்றியருளினர், 

*



சருக்கம்] 91. கழுறிற் றறிவார் நாயனார் புராணம் ௮௯௬ 

(வி- ரை) தடிகள் ஒன்றும் அமற் புறத்து எங்தம் நாடியும் என்ச, 
தடிகள் ஒன்றும் - குடி என்பது குடிமச்சளினிருப்பு என்ற பொருள் வழக்குப் 

பற்றி வந்ததாதலின் ஒருவரும் என்னாது ஒன்றும் என்ளூர், * குடிசானயலே '! 

(தேவா), 

அயல் - சோயிலின் பச்சம் வாழும் அசம்படிச் சொண்டர்களின் குடியினையும், 
புறத்து - கோயிலினின்றும் தாரச்இல்லாழும் புறத்சொண்டர் குடிசளையும்பற்றி 
உணர்த்தியன, “* அயலே ?? (ஈம்பிகள் தேவாரம்.) 

உள்ளம் வாடி - சொண்டு புரிவாரும் வழிபடுவாரும் உடன் இன்றி இறைவர் 
தனியே கடற்காற்றுக் சடிதாய் மணலை வாரியிரைச்சத் தாம் வீற்றிருச் தலைக் 

சாணச் சயொது மனம் வாடினர் என்க, இஃது அன்பின் மிகுதியால் ஆயது? 

**கைம்மலை கரடி வேங்கை பரிதிரி சானர் தன்னில், இம் மலை சனியே நீரில் இருப்பதே 

யென்று நைர்சார் ? (756) என்ற கண்ணப்ப தேவரது நிலை ஈண்டு நினைவு கூர்தற் 

பாலது, 

மலர்க்கண் நீர் வார. இறைவர் சனியிருத்தல் காணச் ௪சயொ செழுச்த மிச்ச 
மன வருத்தத்தால் சண்ணீர் பெருகியது மெய்ப்பாடு) '! கொடியேன் கண்கள் 

சண்டன '' என்ற படிசக்கருர்து ; : பரலியேன் சண்ட வண்ணம் ”? (818), 

காடூகர்ள் புணர்ந்த - காடுநாள் - து/ச்கை, காடூகாள் - சாடுகிழாள் என்ப 

sor மரூ௨; இது வனதூர்க்சை எனபபடிம், ஈவ.தர்க்கையின் பேசத்துள் ஒன்று ; 

₹* வெற்றி வெல்போர்க் கொற்றவை சிறுவ ; இழையணி சிறப்பிற் பழையோள் 

குழவி ? (நூருகு 258-250); வெற்றியையுடைய ,,வனதுர்க்கையினுடைய புதல்வ 1) 

காடுகிழாள் என்பது இக்காலச்துக் காடுகாள் என மருவிற்று, அவளும் இறைவ 

னுடைய சத்தியாசலின் ?? (டி ஈச்- உரை) என்பதனாலும் ௮றிச, கடும்பகற் 

பொழுதினைப் பற்றிப் பாலைச்இணைக்குரிய பண்பிற் கூறியபடி ; * நீலி கோட்டம் 

களும் நிரந்து, பாலையுஞ் சொல்ல லாவன ?! (1092) என்றதும், ஆண்டுரைத்தவை 

யும் பார்ச்ச; துர்ச்சை - நீலி எனவும் படுவாள் ; Fo) கோட்டம் பாலைக்குக் கூறு 

தீல் காண்க ; இங்குக் சடற்கறை கெப்தற் றிணையே யாயினும், அசனியல்பு திரிந்து 

கழிதாய்ச் கடற்காற்று வர்தெற்றச் குடிகளொன்றும் வாழ இடமின்றிச் துயருறுத்தும் 

நிலைபற்றி இங்குப் பாலைச்திணைபற்றிக் கூறிபதாயிற்ற, கடும்பகற் போது பற்றி 

யதுமாம். 

காடுகாள்... பதிகத்திடை வைத்தார் - ** கையார் வளைச் சாடுசா சோடு முட 

ஞாய்?? (5) என்பது பதிகம், இங்குச் துர்ச்சை சர்நிதியுண்டு. 89 

திருக்கோடிக் குழகர் 

இருச்சிற்றம்பலம் பண் - கோல்லி - 7ம் திநழறை 

சடி தாய்ச் கடற்காற்றுவர் தெற்றச் கரைமேற் 

குடிதா னய்லே யிருர்சாழ் குற். றமாமோ * 

கொடியேன் சண்கள் கண்டன கோடிக்குழ?் 

௮டி.சே ஞமச்சார்துணை யாச விருந்தீசே. 

மையார்தடங் கண்ணி பங்காகங் கையாளும் 

மெய்யாசத் திருந்சனள் வேறிட மில்லை 

கையார்வளைக் காடுகா ளோடு மடஜய்க் 

சொய்யார்பொழிற் சோடியே கோயில்சொண் டாயே, 5 

Vil—12



#0 திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

பாரூர் மலிசுழ் மறைக்கா டதன்றேன்பால் 

ஏரார் பொழில்குழ் சருகோடிக் தழிகை 

அரு னுரைசத்சன பத்தியை வல்லார் 

சீரூர் 9வலோசச் இருப்பவர் தாமே, 10 

இருச்ரிற்றம்பலம் 

பதிக& தறிப்பு:--இறைவர் சடிதாய்சி கடற்காற்று வந்தெற்ற அயலே குடி 

யொன்று மில்லாது கனியே யிருர் சமை கண்டு மனம் வாடிச் கூறியது, 

பதிகப்பாட்டூக் தறிப்பு :--(1) கடிதாம்.,.எற்ற - சடற்காற்று மெல்லிதாய் 

வீசுங்சால் உடற் சுகந்தரும் ) கடிதாய் வந்து மணலையும் வாரி எற்றுங்கால் நோய் 

செய்யும் ; அய்லே...தறிறமாமோ - சேவரீர் இருவுள்ள மிருப்பின் குடி.களிருக்கும்? 

குடியின்மையின் இருவுள்ள மின்மை அறியப்படும் ; ௮வ்வாறு இருவுள்ளங் கொள் 

ளாமைச்குச் காரணம் குடிகளிருப்பின் ௮வராற் குற்றமாமென்பதோ £ என்று 

எழுர$ச ஜயவின ; குற் உமாகா?2 என்று வினா எதிர்மறை குறித? சென்றலுமாம், 

கோடியேன் கண்ரள் க.ன்டன - சான்பாலியே னாசலின் என் சண்சளால் இதனைச் 

கண்டேன் ; இர் துணையாக - வழிபாடிம் கொண்ட மியற்றுவார் ஆர்.4-(9) என்றன் 

தனியே யிரந்தாய் - சனியே யிருப்பகற்குக் காரணம் வினவித் தாமே ஒரு காரணங் 

கற்பித்சபடி ; மன்றன்......சேய்தாயோ *-3ரம் உண்ண முன்னே சஞ்சு அ௮முசாசச் 

கொடுத்ததற்காக. பிரதி உபக1ரமாகச் சடலுக்குத் தனித்த துணையாச ௮தன் சரை 

மில் வக்திருகாயோ ? என்றபடி ; சற்குறிபபேற்றம் 8-7-8 வ.த பாட்டும் பார்க்க 2 

(3) மறைக்காடதன்றேன்பால் 60-10 பார்ச்சு, * தென்பால் ?! (9895); எத்தால் - 

எதனால் ; மத்தம் - மணம், மணமுடைய சோலைகளுக்சாகி வந்தது,--(4) ஐந்த 

கள் கூகை - பாலைச் ௧௬) தொண்டர் - நிலைத்து வாழ்வோர் ; சாலவும் தீயர- 

சழச்சர் - பாலையில் மச்சளுச்குச் சொழில் ஆறலைச்தலும் சூறை சோடது மாசவின் 

தியர் - என்றார் ; சீழக்த . குற்றம் ;) “வேடர்கள்!?-4(5) மையார் தடங்க ஈணி - 

தல அம்மை பெயர் ; வேறிடமிஃலை - இஃலிரு மேவியரும் வெவ்வேறிருச்ச வேறிட 

மிஉலை; ஆசவும், சாடுகாளோடு முடனாய் இ ரத்சல் யாங்ஙனம் என்பதாம்) கரீடுகாள்- 

துர்ச்சை ; காடுகிழாள் என்றும் கூறுவர் ; பாலைத் இணைபற்றி ௮5ன் தெய்வமாயெ 

தர்க்கையுடன் இறைவர் இருததல் பற்றிக் கூறி.ப சோழமைப் பேச்ச ;--(0) 

இரலே - இரப்பதுகே ; இராச்சாலமே என்றலுமாம்.--(7) பறைதழல - சூறை 

கோட்பறையும் நிரைகோட் பறையும் ; கழல - பாலை யாழும், சவார்த ஆனிரை 

சளுச்கு ஏற்கப்பயிலும் குழலும். பறை - துன்ப இசையும், தழல் - இன்ப ஒசையு 

மாதலின் துன்பமுமா யின்பமாயின இறைவரது தன்மைச் கேற்பது குறிப்பு ;--(8) 

சனியே கடற்கரையில் வது வாழ்வதற்கு முன் (9-ல்) கூறியசன்றி மற்றுமோர் 

காரணக் கற்பித்தவாறு ; ஒற்றியூரேன்ற,..தாஜே - ஒற்றியூர் - ஊர்ப்பெயர் ) ஒற்றி- 

பெர்சசம் ; சொற்ிலேடை; பிறனெருவர்பாற் பெரசசம் வைத்துச் சடன் கொண்ட 

வூர் என்பது ஊனமுள்ள சொல் ; ஐநர* - ஊர்ப்பெய். சொற்ிலேடை; ௨ம் 

ஊராயிருப்பவும் இது அருடைய வூர் என்று சொல்லச் கேட்பது, அற்றம் - குறைவு, 

உமச்குச் சொர்தமாசிய சிறந்த ௮ந்த ஊர்சளிரண்டிஓம் இவ்வாறு ஊனச் சொல் 

சேட்க வருதலின் மானம் பொருது ௮வற்றைவிட்டு இங்கு வர்து யாரும் வராத 

இடம் பார்த்துச் குடிசொண்டீரோ * என்று சோழமை முறையாற் கூறியது ; அவ் 
வூரிரண்டும் சம்பிசளுக்கும் உரிமையாதும் சாண்ச ;--(9) படி - தன்மை) பலி 

கொள்ரூமீடங் தடியில்லை - பலிசொள்ள அயலிற் குடிபின்மையால் ௮.தவும் செல்



$6850) 37. கழ.றிற் றறிவார் நாயனார் புரரணம் ae 

லாதநிலை என்பது குறிப்பு; கொடியார் பலர் வேடர்கள் - பாலையில் வாழும் மாக்கள்; 

மறவர், வேடர்கள் - இவர்கள் குறிஞ்சி மச்களின் வேற) அன்பதரீம் - கொடியார்ச 

ளிருச்குமிடத்தில் அதற்குமாறாக அன்பாட ; கோயில் கொள்ளுதல் - சங்குசல் ) 
(10) பாநரீமலிகுழ் - உற் பல வர்கள் சூழ்ந்த, 

தலவிசேடம் :--திருக்கோடிக் குழகர் :--சோழ சாட்டுக் காவிரித் தென் 
கரையில் கடைசியாக உள்ள, 137 வது பதி ; இது தழிகர் கோயில் என வழங்சப் 

படும் ) சேவர்கள் பாற்சடல் கடைந்து பெற்ற அமுதத்தில் எஞ்சியதனை வாயுவின் 

கையிற் கொடுச்ச,, அவன் அதனை வான வீதியிற் சொண்டு செல்லும் போது அத 

ழே விழுந்து சவலிங்க உருவாய் அமைந்ச பதி ; பின்னர்த் சேவர்கள் வந்த வழி 

பட்டு அமுதம் பெற்றனர், சுவாமி பெயர் சார்க்க, சடிதாய்க் கடற்காற்று வர் 

தெற்றி வீச அயலிற் குடி ஒன்று மில்லாது இறைவர் சனியிருச்கும் பண்பு பற்றி 

ஈம்பிகள் வருர்இப் பாடியது பதிகச்துச் சாண்க ; துர்க்கை விசேடமும் இருப்பதிகத் 

தச் காண்க, முருஈப் பெருமான் ஒருமுகமும் ஆறு இரக்சரங்களும் சொண்டெழுர் 

தீருளியுள்ளார், 

சுவாமி - அமிர்தகடேசர் ; அம்மை - மையார் தடங்கண்ணியம்மை; பதிசம் (5) 

திர்ச்சம் - அழத தீர்த்தம் ; (ணெ) ; சோரயிற் சூற்றிலுள்ளது. 
இது சோடிச்சரை நிலயச்தினின்றும் வடக்கில் மணல் வழியில் 1 சாழிகையள 

வில் அடையத்சச்சது. பதிக*தக் சண்ட உண்மைப்படி வேறு ௨௪இகள் 

8837, அல்கு வைப் பணிக்தருளாற் போவா ரசன்சோ ணாட்டரனார் 

தங்கு மிடங்கள் வணங்கிப்போய்ப் பாண்டி நாடூ தனைச்சார்ந்து 
திங்சண் முடியார் திருப்புத்தூ ரிறைஞ்சிப் போக்து (சேண்விளஙகும் 

மங்கு றவழு மணிமாட மதுரை மூதூர் வக்தணைந்தார், ௯0 

(ஒள்) அங்கு...போவார் - அவ்விடத்தில் (இருமறைக் சாட்டில்) sou 

பணிந்து இருவருள் விடை பெற்று போவார்களா ; சோணுட்டு...போய் - சோழ 

சாட்டில் ॥வபெருமானார் விளங்க வீற்றிருர்சருளும் பதிகளை வணங்கிக் கொண்டு 

மேற் சென்று ; பாண்டி நாடுசனைச் சார்ர்து-பாண்டி நாட்டினை அடைந்து; திங்கள் 

போந்து - பிறையினைச் சூடிய முடியினை உடைய இறைவரது ருப்புத்தாரினை 

வணங்டுச் சென்று ; சேண்,..அணைச்தார் - வானிலே விளங்கும் முஏல்கள் say 

இன்ற ௮ழயெ மாடங்கள் நிறைர்ச மதுரையாகயெ தொல் பெரும்பதியில் வந்து 

௮ணைர்தார்கள். 

(வி-ரை) அங்க - அவ்விடம் ; இங்குத் திருமறைச்சாட்டினைச் குறித்தது ) 

இலள் அமர்ந்த (835) பதியதுவாசலானும், அங்குச் சங்கெயெவாறே இரு அசத்தி 

யான் பள்ளியும் கோடிச்குழகர் கோயிலும் சென்று பணிந்து மிண்டார்களாத 

லானும், குழகர் கோடிச் சோயிலிற் அயலிற்குடிகள் ஒன்றுமில்லைமா சலாலும், 
அங்கு என்றது குழதரை வணங்கி மீண்ட தஇருமரைச் காட்டினைச் குறித்ததாம், 

வைகி என்றதும் சாண்க, அருளால் - அருள் விடைபெற்று, 
சோணுட்டு - டடங்கள் - சோழ நாட்டிற் தெற்கிலும் மேற்கிலும் எஞ்சிய 

பதிகள் ; இவை திருச்கடிக்குளம், இருவிடும்பாவனம், இருவுசாத்சானம் முதலா 

பீன என்பது கருதப்படும், காயன்மார்கள் திருமறைச் சாட்டுச்குச் சென்ற வழி 

அங்கு நின்றும் பட்டுக்கோட்டை அறர்தாங்சச் (இஃது அரண்தாங்கி என்றதன்



௬௨ திருத்தொண்டர் புராணம் [வரர்கோண்ட வனமுலையாள் 

மரூ௨ வழக்கு என்பர் ஆராய்ச்யொளர்) சாலை என்பது கருதப்படுதவின் இப்பதி 

களே சோணாட்டில் வணக்க நின்றன என்பதாம், ஆளுடைய பிள்ளையார் சென் 
தருளிய வழிகள் பற்றி முன் 2593 முரல் 9599 வரை உத்தவை இங்கு நினைவு 

கூர் சற் பாலன, இவற்றிற்கு ஈம்பிகள் பதிகங்கள் இடைச்இில ! 

பாண்டிநாடு தனைச் சார்ந்து - பாண்டிராட்டுக்கும் சோழ சாட்டூக்கும் முன்னை 

நாளில் எல்லையாசக் சண்டது சென்வெள்ளாறென் றறியப்படுதலின் ௮றந்தாங்கியின் 

றிது வடச்ில் வெள்ளாற்றினைக் சடந்து குன்றக்குடி. வழியாகச் இருப்புத்தூரினை 

அடைந்சனர் என்பது கருதப்படும், 

திருப்புத்தூர் - இறைஜ்சி - இதற்கும் ஈம்பிகள் பதிகம் டைத்திலது !, 

போந்து - மதுரைழதூர் அணைந்தார் - எனப்படிசலால் அளஞடைய பிள்ளையார் 
இிருப்புச்தூாரினின்றும் வடமேற்கு கோக்ச் சென்று திருக்சொடுக்குன் றத்தினை 

வணங்கிப் போச்தது போலச் செல்லாது, இந்கா1யன்மார்கள் திருப்புத்தூரினின்றும் 

கே சென்மேற்கு மேலூர்ச் சாலை வழியாச மதுரைக்கு எழுந்தருளினர் என்பது 

கருசப்படும், 

சேண்வீள்ங்க மங்தல் தவழம் மணிமாடம் - சேண் - விசும்பு) விண் ; ஆகா 

பத்தில் விளங்கும் மடல்கள் தவழும்படி மாடங்கள் விளங்குசல் மாடங்களின் உயர்ச் 

சியைச் குறித்தன. '! மாடம் விண்டாங்கு௮ போலும், (பிள், தேவா), சேண் - 

சேணில் ; சேய்மையில் என்றலுமாம். சேண் விளங்கு மங்தல் என்றடஇில் சேண் 

விளக்கும் என்றது பிறிதினியைபு நீச்ச விசேடணம் ; சடற்கரையின் மங்குல் 

சடல்பருக் கடற்கரை தவழ வுள்ளனவாசலின் அவற்றை நீம்சச் சேண்யினங்த 

என்ருர், *! குரைவிரவிய குலசேசரச் சொண்டற்றலை 1 (ஈம்பி தேவா, திருமறைச் 

காடு - 4) , மானமாடச்கூடலான திருவிளையாடற் சரிசச் குறிப்பும் காண்க, 90 

வேறு 

98898, சேரமான் றோழருமச் சேரர்பிரா லும்பணிப்பூண் 
மார பரைமலுசை யாலவா யினில்வணங்க 

வாசமா வந்தணைய வழுதியார் மனச்காதல் 

கூரமா ககர்கோடி த் தேதீர்கோண்டூ கோடூபுக்கார். BS 

(இ-ள்) சேரமான்றோழரும்.,.வந்தணைய - சேரமான்றோழராகிய ஈம்பிகளும் 
சேசாபிரானாறாம், பாம்பினைப் பூணும் ஆரமாகவுடைய மார்பராசெய சிவபெநமானை 

மதுரைத் தருவாலலாயில் வணங்கும் பொருட்டு ௮ன்பினுடனே வர்தணைய ) வழுஇ 

யார்... சொடுபுச்சார் - பாண்டியமன்னர் பெரிய மனவிருப்பம் மிச மாரசரத்தினே 
அலங்கரித்து எதிர்சொண்டுசென்று ௮ழைர்துச்கொண்டு ஈகரத்தினுட் புகுர்தனர், 

(வி-ரை) சேரமான்றேழர் : ஈம்பிசள் ) 8813 பார்க்க, 

பணிப்பூண் ஜரமார்பர் - இறைவர்; பணி - பரம்பு ; பணியினைப் பூனும் 

ஆரமாசச் கொண்ட மார்பர், பணத்தை யுடையது பணி, பணி - படம்) வட 

மொழி பணிமினையும் பூண்ஆங்களையும் பூண்ட மார்பர் என்றலுமாம் ) இறவ? 
௮சசராச இருச்சலின் இவ்வாறு கூறலும் பொருந்தும், 

வாரம் - அன்பு; வாரமா - மிச்ச அன்புடனே, 

வழதியார் - பாண்டியர் / சாதல்கூர- பெரு விருப்பம் மேலும் மிகுசலி



$6560) 31. கழறிற் றறிவார் நர்யனார் புராணம் ௬௩ 

கோடித்தல் - அலங்கரித்தல், 

சேரஜநம் பணிப்பூண்--என்பதம் பாடம், 91 

உ . + ட . ௪ * 

9889. தேன்னவர்கோன் மகளாரைத் திருவேட்ூ முன்னரே 

தோன்மதுரை நகரின்க ணினிதிருந்த சோழனார் 
அன்ன வர்ச ஞடன்கூட வணையவவ ருங்கூடி. 

மன்னுதிரு வாலவாய் மணிக்கோயில் வந் தணைந்தார், ௯௨ 

(இ-ள்) தென்னவர்கோன்...உடன்்கட பாண்டியஜாது மசளாசை 

மணந்து முன்னமே தொன்மையுடைப மதுரை ஈகரத்தில் வந்து இனிதாக இருர்த 

சோழமன்னரும் அவர்களுடன் கூடச் சோ) அவரும் கூடி, ,வர்தணைர்ரரர் - அவர் 

களும் ஒருங்கு சேர்ந்து நிலைபெற்ற திருவாலவாய் என்கின்ற அழூய கோயிலினை 

வந்து சோச்சனர், 

(விஈரை) தேன்னவர்கோன்...சோழனர் - பாண்டிபரது மகளாரை மணஞ் 
செய்திருச்சமையால் அச்சுற்றச் சொடர்பு பற்றிச் சோழ மன்னர் முன்னமே 

மதுரையில் வதிருந்சனர் என்பதாம், திருட்டு - மணம் செய்து, 

சோழர் - உடன்கூட - அவரம்கூடி -: சோழனார் வந்து உடன் சார ஈம்பிசளும் 

சோனாரும் பாண்டியருமாக ஒருக்கு கூடி. 

மணிக்கோயில - அழிய  திருக்சோயில் ; ஆலவாய் எ பது கோயிலின் 

பெயர் ; பாம்பு வளைந்து எல்லை காட்டச் சண்டமையால் இப்பெயர் பெற்றது; 

அப்பாம்.௮9ன் மணி.பினால் முன் ௮ணிசெய்ச என்பதும் குறிப்பு, 92 

99840, திருவால வாயபர்ர்த செஞ்சடையார் கோயில்வலம் 

வருவார்முன் வீழ்ர்்திறைஞ்சி வன்றொண்டர் வழித்தோண்டு 

தருவாரைப் போற்றிசைத்துத் தாழ்க்தெழுந்து வாழ்ந்ததமிழ்ப் 

பேருவாய்மை மலர்புனைந்து பெரும௫ழ்ச்சி பிற னார். ௬௩ 

(இ-ள்) வன்றொண்டர் - வன்றொண்டராகிய ஈம்பிசள்; திருவாலலாயமர்ந்த 

.இறைஞ்? - இருவாலவாயில் விரும்] விற்றிருந்தருளிய சிவந்த சடையினையுடைய 
இறைவாது இிருக்சொயிலினை வலமாச வருவாராய் முன் விடிர்து வணங்9 7 

வழித்சொண்டு.. எழுந்து - வழிவழியாளாய்ச் சொண்டு புரியும் பேற்றினைச்சர் 

தருளுவாராடுய இறைவரைத் து.இத்து நிலநூற விழுந்து எழுந்து ; வாழ்ந்த, ஃபிறல் 

இஞார் - வாழ்உடைர்ச பெருவாய்மையினை யுடைய தமிழ்ப் பாமலர் மாலை புனைந்து 

பெருமடஇிழ்ச்ரியின் விளங்கினார். 

(வி-மை) இருவாலவாயாசை வணங்ச வரத இருபெரு மச்சளுள் வன்றொண் 

டாது வழிபாடு இப்பாட்டாற் கூறப்பட்டது ) சோனார் வழிபட்டகிலை மேல்வரும் 

பாட்டிற் கூறப்படுசல் காண்க, 
வழிந்தொன்டு தநவார் - இறைவர்; “யானு மென்பால் வருமுறை மரபு 

சோரும் வழித்சொண்டு செய்தற் கோலை " (205) என்9றழுதிய அற்புசப் பழ 

ஆவணங்சாட்டித் தொண்டிலே கூட்டினாராதலின் இவ்வாற்றாற் கூறினார், 
வாழ்ந்த தமிழ்ப் பேநவரீய்மை மலர் - செர்தமிழ் திருப்பதிசம், ஈம்பிகள் 

அருளிய ௮ப்பதிகம் டைத்திலது ! 

பெநமகீழ்ச்சி பிறங்குதலாவது பெரு மூழ்ச்சி மீதார விளங்குதல், 99



௬௪ திருத்தொண்டர் புராண்ம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

8841, படியேற புகழ்ச்சோர் பெருமாலும் பார்மிசைவீழ்ர் 

* தடியேனைப் போருளாக வளித்ததிரு முகக்கருணை 
முடிவேதேன் றறிந்திலே ” னேனமொழிக டடுமாறக் 

கடியேறு கொன்றையார் முன்பாலிக் சளிகூர்ந்தார், ae 

(இ-ள்) படியேறு,...வீழ்ந்து - உல௫ல் ஏற்ற மூறும் புகழினையுடைய 

சேோர்பிராலும் இருமுன்பு நிலத்தின் மேல் விழுந்து ; ௮டியேனை..,.என - அடி 

யேனையும் ஒரு பொருட் படுத்திச் இருமுகம் அளித்தருளிய கருணைப் பெருக்கின் 

எல்லையினை அளவிட ௮றிமீேயன் என்று சொல்லிச் g Gin; மொழிசள்...சளி 

கூர்ஈ்சார் - சொற்கள் எழமாட்டாமற் காத் சமுதமுச்ச மணம் வீரிர்த கொன்றை 

சூடிய இறைவர் திருமுன்பு த.திதது ம௫ழ்ச்?ி பெருகனார், 

(விஃரை) : அடியேனை...அறிந்திலேன் ? என - சம்மையும் ஒரு பொரு 

ளாசச் சொண்டு இருமுகம் கொடுச்சருளிய இறைவாது பெருங்கருணை வெள்ளத் 

இினையே எண்ணி எண்ணித் Hea seg. இக்சருணை யளித்த இறைவரை வணங்கு 

தற்கென்று எண்ணியே சோர் பிரானார் ஈம்பிகளுடன் இ,சசலயாசத்திரையிற் பின் 

சொடர்ச்தருஸினர் என்பது முன் (3829) உரைச்சப்பட்டது சாண்க, ௮ச்சருணே 
யினையே பாராட்டித் த.இச்சனா. 

மோழிகள் தடூமாறுதல - மிதூர்க்த அன்பின் மெய்ப்பாடுசளுளர் ஒன்று; 

( இத்தனையும் எம்பாமோ ?? (சேவா); 2125-ம் பார்க்க, 
திருழகம் அளித்த கரணை என்க. மடிவு - அளவு 7 எல்லை, 94 

98642, சேம்பியனா ரடன்சேழியர் தாம்பணிந்து சேரருடன் 
நம்பியுமுன் புறத்தணைய கண்ணியபே ரவகையால் 

உம்பர்பிரான் கோயிலினின் றுடன்சொடுபோ யிருவருக்கும் - 

பைம்பொன்மணி மாளிகையிற் குறைவறுத்தார் பஞ்சவனார். ௯ 

* 

(ட -ள்) செம்பியனா...பணிந்து - சோழருடனே பாண்டியரும் இறைவரை 

வணம்9 ; சோருடன்,.. அணைய - சோனாருடனே ஈம்.௮ிசளும் இருக்சோயிற் புறத் 

திலே சே; ஈண்ணிய...போய் - பொருக்கிய பெழுடசளிபபினாலே தேவதேவரது 

இருக்சோயீலினின்றும் சம்முடன் ௮ழைசதுச் சொண்டு போய் ; இருவருக்கும், 

பஞ்சவனார் - பாண்டியர், இருபெரு மக்களுக்கும் அழ பொன் பூணட தமது 

மாளிகையிலே குறைவறுதது வேண்டியவாறு உபசரிததனர். 

(வி-ரை) செம்பியனர் - சோழ மன்னர், (4899), 

சேழியர் - பாண்டியர் ) தாம்பணிந்து - தாங்களும் இறைவரை வணங்கி, 

புறத்து - திருச்சோயிற் புறமு.ர்.றத்திலே, 
இநவர் - ஈம்பிகளும் சோனாரும், 

பைம்பொன் மணிமாளிகை - இருவருச்கும் பாண்டியர் ௮மைத்த தனியிட 

மாயெ திருமாளிகை, :! தரமிருந்த இடம் '' (8849) என இசனைப் பாண்டியாது 
அரண்மனையின் வேறு பிரித்து மேற்கூறுதல் காண்ச, 

தறைவறுத்தல் - உணவு, உறையுள், மற்றம் வேண்டத் சச்சவையாயெ 

குறைசள் இவைகளை இல்லையாசச் செய்தல் ; குறைவின்றி உபசரித்தல், 

பஜ்சவனார் - பாண்டி௰ மன்னர்,



சருக்கம்] 37, கழ.றிற் றறிவார் நாயனார் புராணம் சுடு 

சேம்பியறரடன் சேழீயம்-என்றும், சேரநடன் நல்டியும் - இருவருக்கும்!" என் 

லும் பிரித்துச் கூறியது உபசரித்சோரையும் உபசரிக்சப்பட்டோ மாயும் வேறு வேறு 
உணர்த்துசற்பொருட்டு, உபசரித்தோர் இருவருள்ளும் பாண்டியனே இடத்தின் 

உரிமையாளராதலின் ௮வரை வேறுபிரிததச் குறைவறுத்தார் பஞ்சவனார் என்றார். 93 

8848. உளம$ழக் கும்பிட்டங் குறையுகா ளுதியருடன் 

கிளரோளிப்பூண் வன்றொண்டர் தாமிருந்த விடங்கேழுமி 
வளவனார் மீனவனார் வளம்பேருக மற்றவரோ 
டளவளா வியவிருப்பா லமர்ந்துகலக் தினிதிருந்தார். aH 

(ட -ள்) ௨உளமழெ..,காள் - மனங்களிப்ப இறைவரைக் கும்பிட்டு அப்பதி 

யில் தங்யெ ராட்களிலே ; ௨உதியருடன்...கெழுமி - சோனாருடனே வன்றொண்டர் 

தாம் தங்கியிருர்த இடத்தினைச் சேர்ந்து ) வளவனார்.., இனிதிருந்சார் - சோழரும் 

பாண்டியரும் வளங்கள் பெருகும்படிச் சார்ந்து அவர்களோடு அளவளாவிக் கலந்த 

விருப்பத் தினால் அமர்ந்து கூடி இனிதிருச் னர், 

(வி-னா) உதியர் - சோர், 

தாமீருந்த இடம் - ஈம்பிகள் சோருடன் சங்கியிருக்சு மாளிையாகிய தனியிடம், 

கேழமதல் - சார்ஈல் ) சோழரும் பாண்டியரும் ஆ௫ய இருவரும் சம்பிகள் 

சேருடனிருக்ச இடச்திற்கு வர்து அளவளாவி விரும்பி மகழ்ச்சனர் என்பதாம் 7 
இஃது உபசரிச்சப் பட்டோர்க்குரிய உபசரிப்பு மாபுகளுள் ஒன்று, அரசர் - பெரி 

யோர்சள் - பால், உலக நிஷைபில் இவ்வழக்குப் பெரிதும் போற்றப் படுதல் சாண்ச௪, 

பேரரசின் அமைச்சராதலின் ஆரியர் மும்முடி மன்னர்கள் கூடிய கூட்டத்தின் 
இம்மரபு வழக்னை உலகுக்கு அறிவுறுத்திச் காட்டியருளினர், 

வள்ம்பேநக - இல்வாறு போச்ச ஈட்பினால் இருவர் நாட்டினும் உலயெல் 

௮ரசாட்ரிச் சார்பில் வாணிசம் முதலாச பல துறையின் வளங்களும் பெருக நிகழும் 
பொருட்டு, இனி, ௮ன்பினியவிலும் சிவன் பாலன்பாகிய வளம் இருபாலும் அன்புரி 

மையரல் அடியரார் இறத்திர் பெருக என்றலுமாம், 

அமர்தல் - விரும்பியிரு சீசல்; கலத்தல் - உணர்ச்சிவகையால் உள்ளல் கூடுசல், 

இனிதிருந்தார் - வளவனாரும் மீனவனாரும். 

அவர் - ஈம்பிகளும் சோனாரும், மற்று - ௮சை, இப்பாட்டினால் சோழபாண் 

டியர் இப் பெருமக்சளின் வருகையினைப் போற்றிப் பெற்ற பண்பும் பயனும் கூறப் 

பட்டது. 96 

8944, அந்நாளின் மதுரைககர் மருங்கரனா ரமர்பதிகள் 
. பொன்னா மணிமார்பிற் புரவலர்மூ வரும்போத்ச் 

சேந்நாவின் முனைப்பாடித் திருகாடர் சென்திறைஞ்சிச் 
சொன்மாலை களுஞ்சாத்தித் தோழத்திருப்பூ வணத்தணைந்தார். ௬௭ 

(ஓ -ள்) அச்சாளில்,..பதிசள் - அர்சாட்களில் மதுரைப் பதியின் பச்சத்தில் 
இறைவர் விளங்க எழுர்தருளிய பதிகளை ; பொன்... போத - பொன் ஆரம்களும் 

மணிகளும் பூண்ட மார்பினையுடைய முடிவேந்தர்கள் மூவரும் உடன் வர; செர் 

நாவின்,,,தொழ - செம்மை விளங்கும் காவினையுடைய திருமுனைப்பாடிசத் இரு 

நாட்டின் தலைவராயெ நம்பிச் சென்று வணங்கச் தருப்பதிகங்களைப் பாடிச்



an திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

சாத்திச் தொழுவதற்கு எழுந்து ; இருப்பூவணச்சணைர்தார் - திருப்பூவணச்தினைச் 

சோச்சனர், 

(வி- ரை) அந்நாளில் - முன் கூறியபடி இணிதிருக்கும் ௮%சாட்களில், 

நாடர் - பதிகள் - சென்று - தோழ் - ழவரம் - உடன் : போதத் - திருப் 
பூவணத்தை ய்ணைந்தனரி ஃ என்று கூட்டுச, 

திநநாடர் தோழி - ழவநம் உடன் போத - பரமாசாரியராசவின் ஈம்பிகள் 
சொழ, வேர்சர்சள் பின்றொடார்து உடன் சென்றனர் vers. அன்றியும் பாண்டி 

காட்டு யாச்திரையினை ஈம்பிகளே முறைமையால் நினைர் செழுச்சனர் ; அவரைப் 

பிரியாமைப் பொருட்டும் சமக்குத் இருமு£ங் கொடுச்சருளிய சருணையின் பொருட் 

டும் அவருடன் செல்லச் சோனார் துணிர்து உடன் போர்சனர் ; இவ்விருவரையும் 

கண்டு உபசரித்துத் தம் சாட்டெல்லை யளவும் உடனிரு்தற் பொருட்டுப் பாண்டிய 

னாரும்: ௮லரது சொடர்பிஞற் சோழனாரும் உடன் பேர்ந்சனர், எனவே ம்பி 

சளின் பொருட்டே இத்தலயாச்தஇிரை நிகழ்வ சாசலின் அவர் சொ, மன்னர் மூவரும் 

உடன் போத என்று பிரித்துக் கூறியருளினார் ? இனம்பற்றி மூடிவேந்சர் மூவரை 

யும் ஒருங்கு சேர்த்துக் கூறினார். 

திரப்பூவணத்து அணைந்தனர் - திருப்பூவணம் அர்சாறில் உலூயலிலும் சிறர்ர 

பெருகசசாச விளங்கிற்று ; அன்றியும் மூவேந்தர்களும் ௪5ம் உரிமையுடன் சென்று 

உணங்கும் பொதுச் சலமாசவும் விளங்யெெனக் ௧௫4 இடமுண்டு) !! கூடல் 

மாணிச்சம் ? என்ற மலைசாட்டுப்பதி இச்சாளில் விளங்குசல் போலச் கொள்௫, 

“முறையால் முடிசேர் தென்னர் சோழர் சேரர்க டாம் வணங்கும், Heo puri 

ஒரி சேர் செம்மை விளங்கும் சென்றிருப் பூவணமே ?? (1) *। கழன் மன்னர் சாம் 
தளித்த ?? (2) '* ஆரா அன்பிற் றென்னர் சோர் சோழாகள் போற்றிசைப்ப ?? (5) 

என வரும் பிள்ளையார் பதிகத் இருவாக்குக்கள் காண்க, (2785ல்) முன் உரைத் 
தீவையும் பார்க்க. பாண்டி நாட்டில் மதுரையினை யடுத்து இசனையே முதலிற் 

சென்ற மும்.மன்னரும் போற்றியசரற்கு இது கரரணம் போலும், இங்த இறைஞ்ூய 

பின் இங்குரின்றும் நேரே மதுளைக்கு மீண்டருளியதும் (8817) சாண்ச, 97 

9648, நீடுதிருப் பூவணத்துக் சணித்தாக நேோசெல்ல 

மாடுவருச் திருத்தொண்டர் மன்னியவப் பதிகாட்டத் 

தேடுமறைச் கரியாசைச் 4 திருவுடையா ”' ரென்றெடுச்துப் 

பாடிசையிற் 4 பூவணமீதோ!” வென்று பணிந்தணைவார், ௬௮ 

8846, சேன்றுதிருப் பூவணத்துத் தேவர்பிரான் மகிழ்கோயில் 

முன்றில்வலங் கொண்டிறைவர் முன்வீழ்ச்து பணிக்தெழுர்து 

நின் றுபா விப்பாடி கோறீங்கி யுடன்பணிந்த 

வென்றிமுடி வேந்தருடன் போந்தங்கண் மேவினார், ௬௬ 

3845, (இ-ள்) 79...சாட்ட. 
சேசே செல்லும் போது பச்சத்தில் வருன்ற இருச்தொண்டர்சள், நிலைபெற்ற ௮, 

இருப்பதியினைச் சாட்ட ; தேடும்...எடுத்து - தேடுற வேசங்களுக்கும் எட்டுதற் 

கரிய இறைவரைத் '! இருவுடையா '? என்று சொடங்கி) பாடு. அணைவார் - 

பாடுனெ.2 இசை பொருச்திய திருப்பதிச,/தில் !! பூவணமிசோ ?!? என்று போற்றி 

வனம் அணைகாசா?, ௧௮



சருக்கம்] 97, கழ.றிற் ற.றிவார் நாயனார் புராணம் ௬௭ 

3846. (டுள்) சென்று...வலங்சொண்றட - சென்று திருப்பூவணச்தில் 

தேவர்களின் தலைவராகிய இறைவர் ம௫ழ்ந்து வீ ந்றிருக்கும் திருக்சோயிலின் இரு 

மூூற்றத்தினை வலங்கொண்டு ; இறைவர்..,நீங் - இறைவ. திருமுன்பு நிலரு.2 

விழுந்து வணங்கி எழுந்து கின்று துதித்துப் பாடி. அங்கு நின்றும் நீங்கு ) உடன் 

பணிந்ச...மேவினார் - சம்நுடன் வந்த வெற்றியினையுடைய முடி மன்னர்சள் மூவ 
ருடனே கூடிச் சென்று அப்பதியிற் dD ent (வன்றொண்டர்). a Fe 

Qos இரண்டு பாட்டுக்களும் தொடர்ந்து ஒருமுடிபு கொண்டன. 

9945, (வி- ரை) நீடு - அருட்செல்லமும் பொருட் செல்வமும் நீடுன்ற, 

அணீத்நாக நேர் சேலல - ௮ணிமையில் சென்றபொழுது, 

பதிகாட்ட - 6 பூவண மீசோ?!! என்ற பதிகத்தால் அதன்புறம்பு நின்று 
அ.,சனை கொக்க வரும் வழியிற்பாடிய குறிபபு விளங்குமாறு சாண்க, :: இடைமரு 

SCar ?” : ஈனிபள்ளி போலும் '? (சேவா), 

மறைக்கரியாரை - என்று எடுத்துப் - பூவணமீதோ ? என்று பாடி - 

பூவணமீசோ என்று பரியினைப போற்றிய சன்மையில் அமையப் பாடினும் ௮ஸ்.து 

இறைவரைப் போற்றியபடியேயாம் என்பது ; அரியாரைப் - பாடி. - என்ச, 

* திருவுடையார் ?” என்று எடுத்து - எடூந்தல் - தொடங்குசல் ; இது பதஇிகச் 

தொடக்சமாகய முசற் குறிபபு. 

டை - இசையினையுடைய பதிகம் என்ற பொருளில் வர்தத, இசை - பதிசப் 

பணிந்து - பதியினை வண।$0, 

அணைவார் - முற்றெச்சம்; அணைலாராூச் - சேன்று - என மேல் வரும்பாட் 
டுடன் கூட்டி உரைத்து மூடி துக் கொள்க, 

பரர்ந்தணைந்தார்--என்பதும் பாடம், 98 

3840, (வி-ரை) கோயில் ..பாட - வழிபாட்டு முறை; வன்றேன்டர் 

என்ற எழுவாய் முன்பாட்டிலிருந்து வருவிக்க, 

பாடி - திருமூன்பு பாடியருளிய ஈம்பிசளது இச்திருப்பதிசம் டைத்திலது 1 

* இருவுடையார் '' என்ற பதிகம் பதியின் புறச்தே அதனைக் சண்ட இடசதில் கின்று 

பதியினைப்பாடியது, 

நேர்நீங்கி - நேர் - இிருமூன்பினின்றும் ) ஐர்சனுருபு சொக்க த, 

உடன்பணிந்த-வேந்கர் - ** புரவலர் கூரும் ?? (3844) ; மூவேச்தரும் இப்பதி 

யிற் பணியும் உரிமைச் சிறப்பு ஆளுடைப பிள்ளையார் பதிசச்துட் சாண்ச, 

போந்து - புறம்போந்து ; அங்கண் - அத்.இிருப் பதியில், 99 

திருப்பூவணம் 

திருச்சிற்றம்பலம் பண் - டுந்த௭ம். 7ம் திநழறை 

இருவுடை யார்திரு மாலய னாலும் - ௨ ருவுடை யாருமை யாளையோர் பாசம், 

பரிவுடை யாரடை வார்வினை தீர்க்கும் - புரிவுடை யாருறை பூவண மீதோ?1 

ரின் மிகப்பொலி யுந்திருப் பூவணம் - ஆர விருப்பிட மாவுறை வான்றனை 

ஊர லுரைச்சசொன் மாலைகள் பத்திவை - பாரி லஓுரைப்பவர் பாவ மறுப்பரே, 

திருச்சிற் றம்பலம் 

41719



Se திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கேர்ண்ட வனமுலையாள் 

பதிக$ தறிப்பு :--பதியினை சோக்கி வரும் வழியில் அதன் புறத்து நின்று ௮௪ 

னைச் சண்ட ௮ளவிற் பணிந்து ௮சனைப் பாடும் வகையால் இறைவரைப் பாடியது, 

ஆரியர் சாட்டியருளியவாழு (4948), 

பதிகப்பாட்டுக் தறிப்பு:--(1) திநுவுடையார் திந--மு.த்இித் இரு; ஐசுவரியம்: 

ஈசுவரத்தன்மை, திநமாலய்னலும் ௨௫ - சாணவொண்ணாச என்பது இசையெச்சம்; 

பரிவு - அருள் பொருச்ச ; புரிவு - எபபோதும் எண்ணுதல்,--(8) எ ணி - என் 

பூதனை இருந்தும் கடந்தும் ஈடந்தும் என்ற மூன்றுடலும் கூட்டுக ; ண்ணலேன 

எண்ணி நீனைவார் - என்ச, எண்ணுதல் - அழுந்தியறிதல் ; தியானிால்; புண்ணி 

யனர் - புண்ணியப பொருளாயுள்ளவர்.-௩(3) தெள்ளிய - தெளிவு பெற்ற; புள் 

ரூஙர் - வஞ்சகர், புள்ளுவாாத மவர்க்க - வஞ்சகர்க்கு; அவர் தாழம் புள்ளுவனார் - 

தீரமும் வஞ்சகாரரய் மறைந்து “றபர்; வஞ்சகர்க்கு வஞ்சகர் என்பதாம் ; * மெய் 

யர்ச்கு மெய்யன்..,பொய்ய/ச்குப பொய்யா,ப பொய்யினான் !” என்ற கருத்து ; 

வரசகரைப புள்ளுவராகுமவர்க்கு என்று வாளா கூறி அவர்க்குச் தாமும் வஞ்சச 

ராகு மு,சல்வரைப புள்ளுவறர் '! என்று ரர் விகுஇ சந்து சிறப்புப பன்மையாற் 

கூறிய சமிழ்சயமூம் GIO gr SHI Qo aT As, அவாது வஞ்சகம் குறைபாடிலது 

என்பசாம்.--(4) நீலு உட மான்மறி - மான்கன்று நிலஈகில் வாழும் இ.பல்புடை 

மைக் குறிபபு) நீலனுஉட - சிலச்நில் வம், இஃது மானுக்கு சாதியடை 9) 

இறைவர் ஏந்யெ மான்கன் 1 இந்நிலாகில் லாழ்ொன்பசன2 ; ௮ல்து இருடிகள் 

யாசததிலெழுர்க :. என்பது புராண வாலாறு ; நேய்வ - மாமழ - செய்வத் தன்மை 

aris suv; SAMO - கனற்றன்மை - அழி௮ செய்தல் உடைய) யாகச் 

தியில் வரத என்பதும் ரூறிபபு $) அனல் - மானும் - மழவும் ஓர் காலச்தில் முனிவர் 

யாகத்தில் வர ஏந்தியனவாகவும், , ர்கை (இு_க்சாம்),பில் ஏந்திய கனல் ஐர்சொழில் 

மூதல்வராய்ச் சகசாரகமைச் குறிச கொண்டு சாமே ஏய கென்பார் கனல் என்று 

அடைமொழியின்றி வாளா கூறினர் ; இது £ச்நியமாச வுள்ளதாதலின் மாறும் 

மழவும் ஒர் சாலசது ௨ச்சன ஒன்பது. ' ..றிமமு வோடிள மன்கை யின்றி யிருந்த 

பிரான்?! (விழியும் புசலிபு) எனறு சோணியபபரைப பிளளையார் போற்றியது 

காண்ச ; அழகார் தரபுனல் - என்று LAs, வைபபு முறையே பற்றி அழயெ 

சென்னி என்றலுமாம் --(5) நல்லார் - பெண்கள் ; பிச்சாடனராடி வரத புராண 

வரலாறு ; நல்லர்ர் - பக்குவான்மாக்கள் எனற குறிபபுமரம் ;--(0) பாகமதாகிய 

செய்வகற்சாகப பாசமாகியவன் ரங்கான் - சங்கரன் - ஈசம் செய்பவன், சம 

பொன்னனையாளின் பொருட் என்பது அடைமொழிக கு,ிபபு; போன்னனையார் - 

டச் செசராசி வது பொன்மேனிபாக ௮மைஈசவ/ என்ற இருவிளையாடற் குறிபபு 

மாம். பொன்னேயானவராயினும் செம்பொன் மேனிய ௫9 சாலாம் பொய்யுகச் 

தீவர்க்குத் தச்ச பொருந்துரு வாகிமன்னும்"' (திருவிளை - புரா - இரசவாதம் செய்த 

படலம் (30) என்றபடி இச்சாலததுச் கேற்பப பொன்னேயல்லது பொன் போன்று 

விளல்குபவர் என்ற குறிபபுப்படப பொன்னானவன் என்னாது '! பொன்னனையான்'? 
எனரார்.--(9) இறையேய்வன் - அகங்கரித தவன் - இராவணன் ; இறையே-சதிதே ) 

நேக்த-நெஞ்சம் ௨௫6) “*செச்கு செக்கு நினைபவர் கெஞ்சுளே, புக்கு நிற்கும் பொன் 

ஞர் சடைப் புண்ணியன் '? (அரசு) ;) தனி - ஒப்பற்ற; இறையே நேக்த - சிதிசள 

வேனும் கெடழ்ந்து ; உம்மை தொச்சது ;--(10) சீரின் மிகப் போலியும் . *! நீடுதிருப் 

பூவணம்) (88457)) நா - பொருக்த/ நிறைய, 

pune திருப்பூவணம் ர]] - பச்சம் ௬௬௨ பார்ச்சு,



ச்ருக்கம்] 37. கழறிற் றறிவார் தரயனார் புராணம் ௧௯ 

8847, AUB லமார்திறைஞ்சிச் சிலகாளி லாரூரர் 

முப்பேருவேக் தர்களோடூ முதன்மதுரை நகரேய்தி 
மெய்ப்பரிவிற் றிருவால வாயுடையார் விரைமலர்த்தாள் 
எப்போழுதம் பணிக்தேத்தி யின்புற்றங் கமர்கின்றுர், ௧00 

8948, சேஞ்சடையார் திருவாப்ப னூர்திருவே டகமுதலா 
நஞ்சணியுங் கண்டசவர் சயந்தபதி ஈகண்ணியே 

எஞ்சலிலாக் காதலின லினிதிறைஞ்சி மீண்டணைந்து 
மஞ்சணையு மதின்மதுரை மாநகரின் மகிழ்ந்திருந்தார், ௧0௧ 

9947, (இன்) அப்பதியில்...சில நாளில் - இருப்பூவணமாகிய அத்திருப் 

பதியில் விரும்பி எழுர்ஈருளி இறைவரை வணாங்டபிரர்த பின் ல நாட்களில் ; 

ஆரூரர்...எய்தி - ஈம்பி ஆரூரர் பெருவெச்சஈர் மூவர்சளுடனே முசன்மையுடைய 

மதுரையம்பதியினைச் சோரஈது ; மெய்பபரிவில்...எச்தி - உண்மை கூர்ந்த போன் 

பினாலே இிருவாலவாயுடைய பெருமானது மணமுடைய மலர் போன்ற தஇருவடியை 

எப்பொழுதும் பணிர்து ஐ; இன்புற்று அங்கு அமர்கின்றார் - இன்பமடைந்து 

அவ்விடத்டில் விரும்பி எழுந்சருளியிருக்கின்றாராய், ௧00 

9848, (இ-ள்) செஞ்சடையார்.,..ஈணணி2ய - ௨௫5 சடையினையுடைய 

இறைவரது இருஆப்பனூர், இரவேடாம் முரலாஈ விடஈரினைக கொண்ட சண்டச் 

இனை உடைய பெருமான் விரும்பி லீற்ிருக்கும் பதிகளில் சென்று ; எஞ்சலிலா.., 
இறைஞ்ச - குறைவில்லாத பெருவிருப்பினால் இணிசாக வணங் ) மிண்டு, இருக் 

தார் - மீண்டும் முகில்சோயும் மதிலினையுடைய மதுரை நகரின் சண்ணே சேர்ந்த 
மூழ்ந்து எழுந்தருளியிரு$கனர், (வன்றொண்டர்). ௧0௧ 

இர்ச இரண்டு பாட்டுக்களும் சொடர்ந்து ஒரு முடிபு மொண்டன, 

3847, (வி-ரை) அப்பதி - ௫ப்பூவணம், 

மதன் மதுரை - முசன்மை பெற்ற. பாண்டி சாட்டு? சலைககராஇிய ஏன்றலு 

மாம், ''மதுரையீ தக மெந்த, முறைபிஞ லென்னின் முன்னர்ச் தோன்றிய முறை 

யால்!" (இருவிளை - புரா - வெள்ளியம்பலச இருச்கூச சாடிய படலம் - 7) என்றும், 

* முளைச்சானை யெல்லார்க்கு முன்னே சோன் ரி ' (சேலர) ஏள் 1ம் கூறுமாற் 

றால் முதலிற்றோன்றிய மதுரை என்ற குறிப்புமாம். 

எப்போழதும் - வழிபடும் காலங்களில் எல்லாம் 

மேய்ப்பரிவிற் - பணிந்து ஏத்தி - என்ச, மெய்பபரிவாலது உண்ணிறைந்து 
இடையருத பெருகும் பேரன்பு) மேயப்பரிவு - இயற்கை யடை, 

அமர்கின்ற - முற்றெச்சம். அ॥ர்நல் - விரும்பியிருஈசல், அமர்கின்றராம் ஃ 

நண்ணிமே - என மேல்வரும் பாட்டூடன் கூட்டி யுரைகதுச் கொள்ச, 100 

3848, (வி-ரை) திருவாப்பறூர் - திருவேட ஈம் மகலாபதி - மதுரையி 

னின் வடக்கும் மேற்கும் கோக்கச் சென்று பாண்டி ௩1 ட்டுப பதிசளை வணங்னர் 

என்பது; இருப்பூவணம் இெச்டல் உள்ளது ; [தலாம் - பதி - இவை இருவாதவூர் - 

சோலைமலை மூசலாயின என்பது கருசிப்படும், 

மீண்டணைந்து - என்றதனால் மதுரையினை விட்டு ரீண்டதாரம் செல்லாது 

உடனுடன் மதுமைக்கு மீண்டனர் என்பதறியப்படுசலானும், பாண்டியரும் சோழரும் 
உடன் வருதலாலும் நெடுந்தூர மாகிய பதிகளிற் செல்லவில்லை என்பதரம், அவை 

பின்னர்ச் (9858) சாணப்பெறும்,



800 திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

மஜ்சணையும்...டுநந்தார் - இவ்வடி முற்றுமோனை; மதில் - ''சபாவீநீள் கடிம் 

மதில்! (சேவா), 
இருந்தார் - வன்றொண்டர் என்ற எழுவாய் வருவிக்க. 101 

3849, பாமர்திருப் பாங்குன்றிற் சென்றுபார்த் திபசோடும் 

புசமெரித்தார் கோயில்லலங் கொண்டுபுகுர் அள்ளிறைஞ்ிச் 

சிரமலிமா லைச்சடையார் திருவடிக்கீ ழாட்சேய்யும் 
அருமைநினைந் *தஞ்சுது”மேன் ரரூரர் பாடுவார், ௧0௨ 

9860. “கோத்திட்டை'” யென்றெடுத்துக் கோதிறிருப் பதிகவிசை 

மூர்த்தியார் தமைவணங்கி முக்கோக்க டம்முன்பே 

ஏ.ச்தியவண் டமிழ்மாலை யின்னிசைபா டி ப்பாவிச் 

சாத்தினார் சங்கரனார் தங்குதிருப் பாங்குன் றில், ௧0௩ 

9849, (இ-ள்) பரமர்... இறைஞ்சி - மூ2வச்கர்கரடனே இறைவரது 

திருப்பசங்குன்றிலே போய்ச் திரிபுரமெரிச்௪ பெருமானது இருக்சேரயிலினை வல 

மாச வரது உள்ளே புகுந்து வணஙப்ி ; சாமலி,..பாடுவார் - வெண்டலைகள் மலிந்த 

மரலையினை யணிர்ச சடையவரது கிருவடிபின் ழே ந. செய்யும் ௮ருமைப் பாட் 

டினை எண்ணி அஞ்சுதும் என்ற கருததுடன் நஇிருஆ.நரர் பாடுவாரா, ௧0௨ 

8850, (இ-ள்) சகோச்திட்டை...வணங்கி - ' கோச்திட்டையும் ? என்று 

தொடங்கச் குற்றமற்ற இருப்பிக விசையினாலே சிவபெருமானாரை வணங்க ; 

முக்கோச்சடம் முன்பே... *.மிழ்மாலை. - மூவெர்சர்சளின் முன்பாக வளப்பமிக்க 

sd purest; இன்னிசை,..பரங்குன்றில் - இனிய இசையாலே பாடிச் 

துதிசதுச் சங்கானார் தங்யெருளம்திருப்பரம்குன்றத்தில் (இறைவருக்குச் வன்றொண் 

டர்) சாத்திஞா். கடட 

இரச இரண்டு பாட்டுச்சளம் சொடராஈது ஒருமுடிபு சொண்டன, 

88409, (வீ-ரை) பார்ந்திபர் - அரசர்கள்; பிருதுவியைர் சம் உடைமை 

யாக உடைமையால் மண்ணாளும் ௮ரசர் பா/சநிபர் எனப்படுவர்; £' மண்ணாளு 

மன்னவர்க்கு மாண்பாகி ?” (திருவா), 

சிரமலி மாலை - சரங்கள் ॥றைபக் கோச சமாலை ; தலைமாலை.சிரம்-வெண்டலை, 

ஆட்செய்யும் அருமை நினைந்து அத்சுதும் என்று - இது பதிசச்சருத்த : 4 அடி. 

கேளுமச் சாட்செய வஞ்சுதுமே ” என்பது ப.ிதத்தின் மகுடம் : *£ அடிகேளுமக் 

சாட்செயவஞ்சது மென்றமரர் பெருமானை யாரூரனஞ்?,..மொழிசர்த?! (10) என்று 

இருச்சடைக்சாப்பில் ஈம்பிகள் சாமே பதிகச் கருத்துரைச்சல் காண்ச; அருமை 

நினைந்து அத்சுதும் என்று - ௮ஞ்சுதும் என்பது நட்செய்வநின் ௮ச்சமென்பதன்று; 

அதன் அருமைப் பாட்டினை எண்ணிச் துதிச்சபடியேயாம் என்று அஜ்தும் என்ப 

சின் கருத்தினை ஆரியர் எடுத்துச் சாட்டியருளினர், 

பாடுவார் - பாடுவாராக) முற்றெச்சம்: பாடுவார் - எடுத்து என மேல்வரும் 

பாட்டுடன் கூட்டி மேல் வினைமுடிபு தந்து உரைத் சொள்ச, 102 

3850, (வி-ரை) “ கோத்திட்டை'” என்று எடுத்து - * சோத்திட்டை ?? 

என்று சொடக்9: எடுத்தல் - தொடக்குசல், இது பதிச முதற்குறிப்பு, கோத்



ச்ருக்கம்] 37. கழறுிற் றுழிவார் தாயனார் புராண்ம் கட்க 

திட்டை - கோ - பரம்) திட்டை - மலை - குன்று; திட்டை - உயரமான இடம் - 
மேடு) இங்குச் குன்று என்ற பொருள் தந்து நின்றது. 

பதிக இசை - ழர்ந்தியார் தமைவணங்கி - பதிசச் குறிப்புத் இருவடிக்சீழ் ஆட் 

செய அஞ்சுதுமே என்பதாயினும் ௮௪ன் முசமாக இறைவரை வணங்குதல் சருத்து 

என்க, 

ழக்கோக்கள் தம்ழன்பே ஏத்திய - சமிழ்ப்பெரு மூவேந்தர்களும் முன்னின்று 

கேட்க ௮௭ர் முன்னே பாடிய; ': முடியா லுலசாண்ட மூவேந்தர் முன்னே 

மொழிந்த? என்பது பதிகம், அகச்சான்று, 

ஓசை - இசையினால் : இசையால் வணங்கி என்ச, இசைத்திருப்பதிகத்தால் 
வணங்கி என்றலுமாம், 

தமீழ்மாலை-சாத்தினர் - என்க - மாலை என்றதற்சேற்பச் சாத்திறார என்ருர், 

ழக்கோக்களுடன் நன்பே-- என்பதும் பாடம். 103 

திருப்பரங்குன்றம் 
இருச்சிற்றம்பலம் பண் - டுந்தளம். 7ம் தீநழறை 

கோத்திட்டையும் கோவலுங் கோயில்சொண் ஈருமைக் 

கொண்டுழல் கின்றதோர் கொல்லைச் சில்லைச் 

செதிட்டுச் ௬ு:இ% செருவே இரியுஞ் 

சிலபூசமு ரீருர் நிசைநிசையன 

சோக்திட்டு விண்ணோர் பலருர் சகொழறும் 

மனாக்கோ வணத்சோ டொருசோல் புடைகுழ்ம் 

தார்த்திட்டதும் பாம்பு கைக்கொண் டதும்பா 

படிகே muds சேய்வஜ் சுதுமே, 1 

* அடிகே ளுமச்காட் செயலஞ் ஈுது'மென் றமார் பெருமானை யாருர னஞ்சி 

மடியா லுூலகாண்ட ழலேந்கர் ழன்னே மோழிந்தாறுமோர் மான்குமோ ரொன்றி 

படியா விவைகற் றுவல்ல வடியா! பரங்குன்ற மேப பரமன் னடிச்கே [னையும் 

குடியாடு வாஜோர்ச்குமோர் கோவு மாடக் குலவேந்தராய் விண்முமு சாள்பவசே,11 

ச” ரச்சிற்றம்பலம் 

பதிகம் கருத்து :--முன் ஆரியர் (38109) காட்டியருளியபடி, 

பதிகப் பாட்டுக் தறிப்பு :--(1) சோத்திட்டை - பரங்குன்றம்) கோவல் - 

திருக்கோவலூர் வீரட்டம், கொலலைச் சில்லைச் 0 - கொல்லையில் தறியில் ௮ணைச் 

கும் இடபம்; 04 - சாளை ; சில்லை - முரடு; திட்டூக்குத்தி - மண் மேடுகளைச் சொம் 

பினாற் குச்திச் தாக்கிச் குத்து / இற இடபம் - பசு இவைகளின் இயல்பு ஆரத் 

திடூதல் - வலிந்து இறுசக் சட்டுதல். இடபம் திட்டுச் குத்திக் குநித்துத் இரிய, பூதமும் 

நீர்ப்பெருவெள்ளமூம் பரவ, பாம்பினை தார்தும் அணிந்தும் இருத்தலால் உம்மை 

௮ணுட உமக்கு ஆட் செய்ய அஞ்சுதும் (அஞ்சுவோம்) என்றதாம், மேல் வரும் 

பாட்டுச்களிலும் இவ்வாறே அடியார் ௮ணுசச் கூடாச செயல்சளைச் செய்கிறீர் 

என்று கொள்க;--(2) முண்டம் - மூன்று &ற்றாக அணியும் திருரீ௮ ; ழதுகாடூ - 

சடுசாடு ; பிண்டம் - உடம்பு; பெரியாரோடு,ஃடுநத்தும் - பெரியோர் சேண்மை 

இனிதுதான் என்று எண்ணிச் கொள்வோம் ; ஆயினும் உம்மை ௮ணு) உம்மொடுக் 

மாட்டோம் ; அப்புறத்தும் - ௮ணுகலாகாத அப்புறத்திலும் என்றபடி. (8)



ada. திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

மடை - அழுசற்றசையின் தகாற்றம் ; அறிமாதன - ௮றியலாசாசன; பாரிடங்கள் - 

Raysise; ூடீதன - ௮டாதன என்பது எதுகை நோக் முதனீண்டு வரத ) 

(4) மத்சுண்ட - மேசத்துண் மறைச்த; போகவிடீர் - போகும்படி. விட்டுவிட 

மாட்டீர் -4(5)) புறங்காடூ - சுடுசாடு; பூச்சு - இணங்கெய ஆடல்; கூச்து ; எல்லா 

மறிவீர் - சர்வஞ்ஞத்துவம் என்பர் ;) முதல்வனது எண்குணங்களுள் ஒன்று ; எல் 

லாம்... பகலும் - தோழமையால் அசதியாடியது ;--(6) தேன்ன,.. என்று - ஓவிக் 

குதிப்பு ; படம் பக்கம் - தருவொத்தியூர் இறையர் வெளிப்பட்டு வீற்றிருக்கும் 

இலிங்கத்திருமேணி ; படகாட்டகத்து,..ஐநநளீர் - ஒவ்வாகன மனம் சொற் செயல் 

கள் என்றபடி. )--(7) பங்கம்,..விடவும் கிலலீர் - பங்கம் - இழிவு; இது ஈம்பி 

கள் பித்தா என்று பேசவும் சடூச்து ஆட்கொண்ட வரலாற்றுச் குறிப்பு ; கண்ணே 

யாம் - களைசண் என்பது கண் என வந்தது ; முசற்குறை ;--(8) பிணி, வினை - 

பிணியின் உருவமாய் வந்து அனுபவிக்க வெளிபபடும் வினை ; துணி - ஆடை ; 
மேல் - அதிசமாக ) மேன்மையாக ;) மணிவண்ணத்தின் மேலும்,,.நிற்றீர . இறை 

வரத போ௮ழகாகெ வண்ண ல் மயங்கிப் போற்றும் சிலை /--(9) கோளாளிய . 

சொல்ல ௨௪; கோளிழைத்தீர - கொன்றீர்; கோள் - கொள்ளுதல் ; உயிர் 

கொள்ளுசலைக் குறிததது, மலையின்றலை - ஏறமுடியாச நிலைக்குறிப்பு, வேள்ஆலிய- 

விருப்பச்சை விளைச்ச முயன்ற ; வேள் - விருபபம் ) சேனாளிய...பங்கு உடயீர் - 

விருப்பத்தை விளைக்க வ௫ஈ காமனை எரிததிர். sang மாறாக விருபபுடன் பெண் 

பாகம் உடையீர் ; உடுகூறையும்,..ஐனாகில்லிர் - உடையும் உணவும் தந்து வேலை 

வாங்சமாட்2ர் ) ஆள் ஆரிய கிறிறீர் - ஆளாவாரை ஆளே வல்லீர் ;—(10) 
பாரோடு...$லனுமாகி - உயிரில் பண்டங்களாகி என்பது குிப்பு ; ஐரோடுங் ஈஉூடா- 

யாருடனும் ஒவ்வா சன; உம்மைப் போல எவரும் செய்யலாசார் - ரே முழுமுதல் வ 

ராதவின் என்பது உட்ருறிபபு /--(11) அடிகேள் !...என்று - பதிகமகுடமும் 

குறிபபுமாம் ; அஜ்சி - மோழிந்த - என்ர கூட்டுக? '* அருமை நினைந்து - பாடு 
வார்! (8340); அஜ்சிப வரைபயாலெ நிச்ச; மோழிந்ச துறும் - மொழிக்கு 

என்றதில் ஈற்றசரம கெட்டு, மொழிர்சாற ?மனகின்றது ; மொழிகல் : ஏத்துதல் ; 

மடியால்...ழன்னே - சமிழ் மூலேர்சர்களும் உடனின்று வணங்க அவர் முன்பு இப் 

பதிகம் பாடபபட்டசென்பசுற்கும் ஈம்பிசசது பாண்டி காட்டுயாத்திரை வரலாற் 

றுச்கும் சரித ஆசரலாகிய அகச்சான்று ; படியா - படிந்து; படிதல் - வணங்குசல், 

தலவிசேடம்--திருப்பரங்குன்றம் — yor (2783) உரைச்சவை பார்க்க, 

9861. இறைவா்திருத் தோண்டூபுரி பருமையினை மிருகிலத்து 
முறைபுரியு மு,கஃ்வேக்தர் மூவர்சளுங் கேட்டஞ்சி 
மறைமுர் நூன் மணிமார்பின் வன்றொண்டர் தமைப்பணிஆ் தார் 

நிறைதவத்2தா ரப்பாலு நிருத்தர்பதி தோழகினைநதார், ௧0௪ 

(இ-ள்) இறைவர்,..சேட்டஞ்சி - சிவபெருமானது திருச்சொண்டு செய்யும் 

அருமைப்பாட்டினை இப்பெரிய உல௫ல் ௮ £சாட் புரியும் முதல் முடிமன்னர்களாயெ 

அரசர்கள் மூவர்களும் சேட்டுச தாழும் அஞ்சி; மறை முர்தால்...பணிர்தார் - 

வேதக்சளில் விதித்த மூக்நூல் ௮ணிர்த அழகயெ திருமார்பினை உடைய வன்றொண் 

டப்பெருமானைப் பணிர்சார்கள்) நிறைதவத்தோர்...நினைர்தார் - நிறைந்த தவத் 

இனையுடைய சம்பிசள் அப்பாலும் உள்ள இறைவரது பதிகளையும் சென்று சொழு 

லசற்கு நினைர்சருளினர்,



$6880] 9], கழறிற் றறிவார் நாயனார் புராணம் ௧0௩௨ 

(வி-ரை) திரந்தோண்டூ புரி அநமையினை மலர்களும் - கேட்டஜ்சி 
இறைவர் திருசதொணடு செயசல் எளிய காரியமன்ழ , மிசஅருமைப பாடுடை 

யது என்று சேட்டு முடிமன்னாகள மூவரும, ஈம்.நகள் * அஞ்சுது2ம 1” ஏன்று 

அதிசசது போலவே தாமும் ௮ஞூத த.இதசனா ; அரமையாவது இறையவாது 

பெருமைகளையும், எமது மிச்ச சறுமையினையும், அவா எமது சிறுமைகளைபும் பிழை 

களையும நோசகாது இடையருது செயயும பெருககருணையினையும எண்ணி வழிபடு 

சலின் ௮ருமை, இறைவர் உருல௪ இிருமேனி தாககுவதும் அததிருமேனில ஆறு 

பாமபு மதி முசலியவற்றை ௮.னிவதும, சமமை வரஈடைஈச உயிகளமேல் வைச்ச 

கருணையின பொருட்டேயா மெனபசனை அறிஈது, வழிபடாது ௮௫வது கூடா 

தென்ற இரகடு ௮றுவுற.ததிய குறிபபுமாம 

மகல பேக்கர் ழஙர் - இம மூவேோசாகளின மாபுசள படைபபுச் சால தாட்டு 

௮.பனாற படைசசபபட்டன என்று கூறும் நூரிய/களின கருசதும் முநல் என்ற 

கனுற் குறிச்சபபட்டது, முகல் - வேறு மன்னருககுக ஈழ்பபடா ஈ தனிமுடி மன்ன 

ராஈ சனமை, 

இரநலத்து முறைபுரியும் - எனரசனை மமூவேஈசாசளும அநநரளில் 

நரடாணடனா எனறதாம, ஈமஅசள காலமாமயெ 9-10 ம நூறராணடுசளில் இம் 

மூனறு ௮ரசமசபுகளும வல்லரசுகளா.ப நாடாணடஈ எனப | நரட்டுச சரிதவாலாற் 

ரான அறியபபடும , மு௰றபுரியும் என கழ்சாலஃஈதாற கூறுகல காணச ; அரியர் 

STs Hw YAY QO jar papa ினறதாகும, 

வன்றேண்டர் கமைப்பணிர்கார் - சமர பரமாசாரிய மூர்சஇசளாசச் கொண்டு 

லவணஙூனர். 

நீறைதவக்தோர் - ஈமபிசள, அப்பரீலும் - இலை பாணடி நாட்டில் மேலும் 

செறலெம சென்ழெகூலுமுள. குறருல முதலா.பினலை; மேல வரலாபார்ச்ச, 

கேட்டிறைஜ்சி ஃேட்டநளி--எனபனவும பாடங்கள, 104 

8892 அரஈசாட்டுத திருபபதிகள பிறவுமணைந் திறைஞ்சமலை 
ஈன்னாட்டு வேகதருட னமபிதா மெழுஈதரு £, 

மின்னாட்டும பன்மணிப்பூண் வேசதரிரு வருமீ ரவா 

தென்னாட்டு வேணடூவன சேயதமைப்பார் தமைவீடூததார். ௧௦டு 

(இ-ள்) அசசாட்டு .,எழுநதருள - ௮ஈமாட்டில ௮ரலெ உளள தஇிருபபதி 

சள பிறவறறையும செனறு வணக ஈனமை யுடைய மலைகாட்டாசராகய Cera 

னருடனே ஈமபிகள எழுகசர௬ள 7 மினனாட்டும மீளவரா - ஒளி விளஙகும் பல 

மணிசளிழை5௪ பூணகளை ௮ணிஈத சோழ பாணடி.பாகளாகய இருபெரு வேர் 

தரும் மதுரைச்கு மீளவாராடு ; சதெனஞுட்டு ..விடு,௪௪) - தென் சாட்டிலே அவர் 

சளுககு வேண்டுவனவறறைச செயசமைததற் குரிய பரிசனசகளை உடன் செல்ல 

ஏவி விடுசதனர். 

(வி-ரை) அந்நாட்டுத் திருப்பதிநள் பலவும் - இவை திருககுற்றாலம், இரு 

ரெல்வேலி முதலாயின, 

அணைந்திறைஜ்ச - எழந்தநள - என்று கூட்டுண டுறைஜ்ச - இறைஞ்சும் 
பொருட்டு ) எழந்தரள் - மேறசொண்டு செல்ல ஒருபபட, 

இருவரும் மீள்வார் - அதுவரை உடனவர்து உபசரிதத சோழரும் பாண்டியரும் 

மதுரைச்கு மிள்வாரா9; அணிமையான ப.இிகளில் இதுவரை உடனிருந்து உபசரித்த



௪0௪ திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

இவர்கள் மேலும் தென்னாட்டில் முழுமையும் உடனிருத,தல் இயலாமையால் உல 

இயல் பற்றியும் ௮ரசகாரியகதின பொருட்டும் மதுசைச்ருமீள்பவர்சளாச உரிய பரி 

சனலகளை வேண்டுவன சேயதமைச்ச ஏவி விடுதசனர் எனக மீள்வார் - மீஏவாராட, 

மீள்வார் - விடுத்தார் - என்று கூட்டுச, 

இறைஞ்சி - எனற பாடம் பிழை, 

தென் நாட்டு - மேலும் செறடில் உளள பாணடி ராட்டுப பதிகள, 

சேய்தமைப்பார் - செயதறகும அமைசசறகும உரிய பரிசனககளினை, சேய் 

வோர், பணியாளர் - அமைப்பார் - கியமிபபோ, 

பதிகள் பலவும்--என்பதம பாடம். 105 

9868 இருபெருவேர தருமியலபின் மீணடதறபின், னெழுந்தருளும 
பொருவருஞசர் வனறொணடர் புாழசசேோ ௬டனபுனிதா 

மருவியதா னமபலவும பணிக துபோய், பலைசசாரல 

குருமணிகள வெயிலெறிககு௩ குறருலஞ் சேனறடைந்தார்... ௧௦௬ 

(ட -ள்) இருபெரு...பின - முன கூறியவாறு சோழ பாணடியாகளாஇய 

இருபெரு மனனாகளும மீணடு செனற பினனா ; எழுஈசருளும ..சோருடன் - 

எழுகதருளிச செலனெ.ற வனரொணடா புசழினையுடைய சேசலனா நடனே , புனிதர் 

,ஃபேரய் - இறைவா வெளிபபடப பெொருஈகிய பதிகள பலவறறையும் பணிநது 

சென்று , மலைசசாரல., அடைஈதா£ - மலைபின சாரலிலே கிறமுடை.ப மணிசள 

சூரிய போல ஒளிலீசும் இிருககுறறாலகதினைச சென்று சோதா, 

(வி-ரை) என்றேண்டர் - சேரரநுடன் - எனறது வனரொணட ரது யாகதிரை 

யில சேசமான பெருமானூ உடன பேரஈசனா என்ற சரித வரலாறு குறிதது, 

தானம் பலம் - இவை பாணடி காடடின செறலெ உளளவை, 

தரமணிஈள் வேயில் எறிக்தம் - தர - “றம, வெயில் எறித்தல் - வேயில் 

சூரியன ககா - போல ஒளி வீசுசகல கு.றறுல மலைசசாரலில இஈசசைய மணிகள 

உளள இறபபுச குறிதசது , $7 வளஈதால ௨ பாநது செறிஈத சோலைகள சூழாது 

பசவிலும நீழலடா ௨சனால மணிசளின வெயிறகதிர ஒளி வீசி மசகளியஙக 5 துணை 

செயலவன எனபதும சொன்ிககுறிபபு) வேயில் எறி தம எனற குறிபபுமது , frag 

மூம பிறவும குறிததபயாம இருநாவுகசரசா புராணசதுள இருசஈ.பிலை யாகடுிசை 

யில் மணிசள வெயிவ எறிதத வரலாறு சாணக (1620). 1 06 

8864, குற்றாலத் தினிதமர்ந்த கூத்தர்குரை குனாசழல வண௩௫சச 
சொறரும மலாபுனை ஈது குறுமபலாத் தோழுதிபபால 

முறருவெண மதீமுடியசா பதிபணிஈ.த மூவெயிலகள 

செறராமன ஸியசேல்வத் திருநேல்வே லியையணைகதா£, soot 

(டு-ள்) குறருலதத...புனைது - திருககுறறாலகதிலே இனிதாச எழுக 
தீருளியுளள கூததரது சததிகனெற கழலையணிஈ* தஇருவடிகளை வண௩செ சொன 

மலர்மா$ல புனாது து.திதது ; ுறுமபபலா தொழுது - திருககுறும்பலா என்னும் 
இருச்சோயிலின இறைவரை வணகஎ , இபபால...ஃபணிரஈது - இபபசகததில் முதி 

ராத வெளளிய பிறை சூடிய முடியினையுடைய பெருமானது பதிசசை ௨ணகசெ 

சென்று; எயில்சள.,.௮ணைநதரா - முபபுரகசளையும அழிசச பெருமான் நிலை 

பெற எழுசருளிய செல்வ,ச திருசெல்வேலியைச சென் றணைசசருளினர்,



சருக்கம்] 97, கழறிற் றறிவார் ந £யனார் புராணம் ௧0 

(விரை தற்றலத்து5 - கூத்தரீவணங்கி..,தறும்பலாத் தோழது - இங்குக் 
குறித்தவை யிரண்டு சனிச்கோயில்கள், கூத்தர் கோயில் வேறு ; குறும்பலரகாதர் 
சோயில் வேறு; இத பற்றி முன் ஆளுடைய பிள்ளையார் புராணத்துள் உரைத் சவை 
பார்ச்ச,, அருவியின் உடசரையில் உள்ளது தறும்பலா ; கூத்தர்கோயில் அதன் 

வடக்கில் $ காழி யளவில் ஈஈரினுர் சக்தி சபைப் போகும் வழி.பில் உள்ளது ; 

இது பழமையானது ; மேசவார இருஉரசகங்சள் பலவற்றாலும் ஈூத்தர் என்றே 

போற்றப்படுவது ; தறும்பலா என்பத, அசச்தியர் வைணவர்களின் வன்சண்மை 

பினைப் போக்ச விட்டுணு மூர்ஈ்கியின் உருவக்சைபே சவலிங்க உருவமாச்கிப பதி; 

இச்கோயில் இதில் இருச்கும் (இருர்சு 7) குறம்பலர மர சிதறால் இப்பெ.பெய்தி 

யது ; இனிகமர்ந்த என்பது சவத்தின் இனிய வளங்கள் பலவற்றைபும் குறித்தது. 

இப்பால்... பணிந்து - பகி - பதிகள் என்ற பொருளில் வந்தது. இவை 

பாவராசம் - இிறப்புறடமரநதார் மூரலாபின என்பது கருசப்பம், இக்கு, 

இவ்வாறன்றிச், தறும்பலா என்பது சலமர* இனையும், இப்பால் - பதி - அதன்கீழ் 

உள்ள கோயிலையும் குறிபபன என்று சொண்டு அரற்குஉ தஈ வுரைந்தலும் பொருச் 

தும். இப்பொருளில் இப்பால் என்பது, முன்னர் ௮வ்வுரல மில்லாத, பிற்காலச் 

தில் அகச்தியரால் ரர பபட்ட வரலாற்றைச் குறிப்பினுணர்த்தி நின்றது 

திருநேல்ரோவி.ய!। )னந்சார் - மதுசையினின்றும் போம் ச கம்பிகளும் சோ 

ரூம் மலைச்சார்பில் சொன் மர்கரசாச் செல்லும் சாலை ரில் சவில்லிபுச்சார் - வெரி, 

கடையகல்லூர் வழியரக மிடி9ரதிருக்தற்.ரலம சென்றருளினா என்பதும், பின்னர், 

அங்கு நின்றும் சென்டுழக்குச் Fredy தஇருப்புடைமருதார் வழியே இருெல் 

பவேவியை ௮ணைர் ஈன! என்பதம் சருசப்படும். 

திருந்தப்ரலம் * திருக்நுறும்பலா - திநநேல்வேலி - இவற்றுக்கு நம்மிகள் 
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20௦5. நெல்வேல் *ற்றழகர் ரமைப்பறிர ந பாடி ரிக 

பல்வேறு பட ரவு பிர வ்பால் வர் ரமறக் நா] 

லில்வோ Filan ot fuser BT Ue NLT x 

Or doar Ce திருவீரா மேச்சரத்து. கடுலு 

(இ-ள்) கெல்வேலி,..பாடி - நிரல் வேலியில் எழுர்சருப புள்ள நீற்தழ 

கராயெ இறைஉரைப பண்டு பாடி) சிநழ்.,பணீர்து - அபபச்சம் நிகழ்ென்ற பல 

வேற இருபபதிகள் பிஈவற்றையும் பணிஈது சென்று ; வில்வேடராய ,,இருவிரா 

மேச்சரத்து - வில்லை ஏர்திப வேடருருவுடன் வெற்றியினையுடைய அருச்சுனனுக்கு 

முன்பு பன்றியின் பின்னே சென்ற வேச முசல்வராயெ இறைவாது விரும்.௮ எழுக் 

சீருளியுள்ள இருஇரா மேச்சரத்தில் அன்பால் வக்சணைந்தார். 

(வி-ரை) நீற்றழகர் - திருநெல்வேலி யிறைவரது பெயாகளுள் ஒன்று, 

பாடி - சம்பிகளது இப்பதிகம் இடைத்திலது ! 

பதிபிறவும் - இவை திருச்செந்தில், இரு வுச்சாகோச மங்கை முதலாயின 

வாய்ச் சரைவழி.பாயுள்ள ப.கெள் என்பது கருசபபடம் ) பலவேறு என்ற குறிப்பும் 

காண்க ; இருச்சுழியல், இருச்சானபபேர், முதலிய பதிகள் பின்னர்த் இிருவிராமேச் 

சரத்தினின்றும் இரும்ப வரும்போது வழிபட்டாராதலின் இங்கு ஈம்பிகள் சென்ற 

பாதை இக்கும் வடக்கும் ரோச் நேரே திருவிராமேசம் செல்லும் கரைவழி மட் 

பாதை என்பது கருதவரும், 

Vil—14
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விலவேடராம்...சேல் வேதழதல்பர் - பாசுபசம் பெறும் பொருட்டுத் தவஞ் 

செய்திருந்த அருச்சனனைச் கொல்லச் துரிரியாசன னேவலா வந்த பன்றி வடிவுடன் 

மறைந்து காத்திருர்த முசன் என்னும் ௮சரனைச், வெபெருமான், வேடவுருவங் 

கொண்டு ஈந்திகணச்சவர்களாடு,ப பரிசனங்களும் வேசம்கள் உருவு பூண்ட ராய்களும் 

சூழ எழுர்தருளி வரது எய்; சரிதம் மாபாசத்துக் கேட்சப்படும் ; வேதழதலவர் - 

என்ற குறிப்புமது, இச்சரிசம் இருமுறைத் இருவாச்குச்சளிற் பல இடங்களிலும் 

போற்ரப்படுல.2, 

பணிந்தன்ப1-- என்பதும் பாடம். 108 

3950. மன்னுமிரா பே?7கூ மாரணியை முன்வரை கப் 

பன்னுசமிழ்ச் சொணை_சாதடுப் பயில்கின்றா பாம்பணிர்த 

சென்னியாமா தோட்டத்துத் திருக்கேதீச் சரஞ்சார்ந்த 
௧0௯ சொன்மலாராரா ser FG தூரத்தே தொழுநமார்தார், 

(இ-ள்) மன்னும்...பயிஷ்கின்றார - நிலைபெற்ற நிருவிரா மேச்சரத்தில் 

எழுர்சருளிய பெரிய சக்சாமணி போன்றவராரெய இறைவரை முன் வணங்டுத் 

துதிக்கெ ற தமிழ் மாலைபாடிப இிருப்பதிகத்தினை? சாச்தி, ௮ப்பதியினில் சோனாரு 

டன் சங்குகன்றாராகிப நம்பி, பாம்பணிர்ச,, சாத்தி - பாம்புசளை அணிந்த இரு 

மூடியினைய/ைய இறைகர் எழு தருளிய (ஈழசாட்டிலுள்ள) மாதோட்டச்து ச் இருக் 

கேதஇச்சரத்தினைச் சந்திச்ச சொன்மலர் மாலைகளாகயெ இருப்பதிகத்தினைப் பாடிச் 

சூட்டியருளி ; தாரச்சே சொழுஇிருச்சார் - (சடல் இடைப்பட்டபடி யால்) தூரத்தில் 

அங்கு நின்றபடியே சொழுது எழுந் சருளியிருர் ஈன, 

(வி-ரை) தமிழ்த் கோடை சாத்தி - நம்பிகள் பாடிபருளிய பதிகம் இடைத் 

பயிலகின்றர் - பமில்கின்னார ப. நம்பிரர்.. வினைப்பெயர், பயிலல் - தங்க 

யிருச்சல். 

மாதோட்டத்துக் திர$ேதி3சரம் ; மாசோட்டம் - ஊர்ப்பெயர், கேதீச்சரம்- 

கோயிலின் பெயர் ; *மாசோட்ட ஈன்னகர௭ !' (ஈம்.1) . '* கடற்கரையினி லெழி 

றிசழ் மாசோட்டங் சேடிலா,- கேதச்சாம் !, '' மாசோட்டத் சண்ண னண்ணு 

கேதிச்சாம் ” (பிள்ளையா) என்பன மு.சலாச வருவன காண்ச, 

சார்ந்த - மனச்தினற் இர்திசதுச் சார்ர்ச) சார்ந்த - மாலைகள் ;/ மாலைகள் 

பதிகச்துள் ஒவ்வொரு பாட்டும் ஒரு மாலையாம் என்பது ஈரு ஈது, 

தூரத்தே தோழதமர்ந்தா* - சடலிடையிட்டமை.பால் இருவிராமேச்சுரச்சரையி 

னின் படியே இப்பதியினை எண்ணி” சொழுது பாடினாராதலின் தூரத்தே 

என்றார் ; திருச்சாளச்தியி னின் றவாரே களுடைய பிள்ளையாரும், ஈம்பிகளும் வட 

காட்டுப் பதிகளை வணங்கிப் பாடியருளிய வரலாறுகள் இங்கு நினைவு கூர்தற்பாலன, 

சார்ந்து - என்பது பாடமாயின் மனத்தால் நினைர்தமையால் உள்ளம் சார்ந்து 

என்ச, 109 

திருக்கே தீச்சரம் 

திருச்சிற் றம்பலம், பண் - நட்டபர்டை, 7ம் திநழறை 

சத்தராரஈபடை ஞானன்பசு வேறிர்ரனை சவிழ்வாய் 

மத்சம்மத யானையுரி போர்த்தழண வாஎன்
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பத்தாயெ சொண்டர்சொழு பாலாவியின் கரைமேற் 
செத்தாரெலும் பணிவான்றிநக் கேதிீச்சரத் சானே, 1 

கறையார்சடல் சூழ்ர்தகழி மாதோட்டஈன் னகருட் 

சிறையார்பொழில் வண்டியாழ்செயுங் சேதச்சரத் தானை 

மறையார்புச மூரன்னடிச் சொண்டன்னுரசை செய்த 

குறையாச்சமிழ் பச்தஞ்சொலச் கூடாகொடு வினையே, 10 

றம்பலம் 

used தறிப்பு :--சத்தார் படைஞானன், யானையுரி போர்ச்சத மணவாளன், 

சறைச்சண்டன், ௮ரவசை தான், மறைவல்லான்), சடைமுடியான், ஏனததெயி 

தணிர்சான், ரிட்டன், சேவன் என்பன மு.சலாட.ப தன்மைகளாவறியப்படும் இமை 

வன் அடியார்மேல் வரும் வினை சோய்களை ஒழிச்சரு.ரிப் பாசவினை யழப்பான் ; 

அவன் இருக்கேதிச்சாச்சானே. 

பதிகப்பாட்டு£ தறிப்பு ;-(1) நத்தார்படை - ஈத்து - நர்துசலைச் செய்யும் 

தன்மை ; சூலம்) சங்காரம் செய்யும்; இணி, நந்நார்; பகைவர் - பசைவரை 

வெல்லும் ஞானப்படை ; நீந்து- சங்கு - விட்டுணுவுக்குச் சங்கு சொடுச்ச வாலாற்றுச் 

குறிப்பு; நத்தார் - இருமால் - இருமா£லப பாணமா7ச கொண்ட ஞானன் ; என்பன 

வாதியாக உரைச்சவும் நின்றது. (இவை ஒரு, ஈ, சிவ, குறிப்பு.) மத்தம் மதயானை - 

மிச்ச மசமுடைய யானை) பத்தாகிய தோை.ர் - சொண்டர்களுச்குரிய குணம் 

பதீதம் உடையவர் ; “பத்துடைமீ ரீசன் பழவடிமீர் !? (இருவா - இருவெம்) ; 

பாலாவி - இங்கு ஒம் ஆறு :--(2) படம் - துல் ; அரவின் படம் என்றலுமாம், 

 பையேரிடை ?1)--(3) அங்கம் மோமி யன்னாவர் - மறை முனிவர்கள் ; 

அங்கம்மொழி - அங்சமாறுங்கொண்ட மொழியாக வேசம் ; அன்னர் - வேசங் 

களின் உருவமே இவர் என்று சொல்லதசக்ச மூணில/கள் ; அன்னாரும் ௮மரரும் 

என்ச ; வங்கம் - சப்பல் ; பங்கம் - பழை செய்து ௮சனல் வரும் குறை நோயினைக் 

கொண்ட ;--(4) நலகண்மேலோந ஈண்ணுர் - நலண் - உலகுக்குப் பசலிரவுசளில் 

உயிர் வாழும் உதவியாகெப சன்மையும் ஒளியும் தர்து ஈன்மை செப்ப! சூரிய சந்திரர் 

சளா$ஏய இருகண்கள் ; கண் - கண்சள் ) மேல் ஒர கண் - இவற்றின் மேல் கெற்றி 

யில் உள்ள தீச்சண் ; வரிய - வரிகளையுடைய ) இசையையுடைய என்றலுமாம் ; 

(5) அங்கத்துறு நோய்கள் - அங்கம் - உடம்பு ; உடம்பினுள் உயிரைச் செலுத்த 

வல்ல - பிறவிதரவல்ல - வினைகள்; &று - உறுவிச்கும் ) உறுதற்குக் காரணமான 2 

6-7-பாட்டுக்களும் பார்க்க ; பங்கம் - பக்கு - பாகம் ; நேங் ஈம்போழில் - சென்னை 

கள் நிறைர்த சோலை; அடியாரமேல் - அடியாரமேல் அடராது /--(7) வால் நத்து 

உறுகடல் - வாலையுடைய சடற்பெரு நத்தைகள் பொருந்திய ; வெள்ளிய சங்குகள் 

பொருந்திய என்றலுமாம் ) பாலோத்து என்பது எதுகை கோச்9ப் பாஜேத்து என 

நின்றது ; இனிபபாலும் விரும்பும் மொழியாள் என்றலுமாம்--(8) துட்டன் - அட்ட 

மூர்த்தி; எண்குணன்; மட்டு - தேன் ; அலும் - அசையும் - பறக்கும் ) பட்டநுதல் - 

துதற்பட்ட மணிந்த நெற்றி ; வரி - வரியுடைய ; சிட்டன் - அறிவன் ;:--(9) ழவர் - 

அய னரி யரன் ; இருவர் - சிவன் சதி ) மகேசர் - சதாசிவர் ; பாவம் வினை - 

பாவமும் அதற்குச் காரணமாக வரும் வினையும்;--(10) கறை - கருமை கிறம்/ 

மூடை நாற்றம் என் றலுமாம் ; மறையாரபுகழ் - லேசவிச்தாகிய புகழ்.
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தலவிசேடம் :--திருக்கேதீச்சரம் ஈழசாட்டுத்தலம், சலவிசேடம் ஆளுடைய 
பிள்ளையார் புராணத்துள் உரைச்சப்பட்டது பார்க்க, பிருது முரிவர் முதலியோரும், 

மாலியவான் என்னும் ௮சுரலும் பூத்துப் பேறு பெற்ற சலமென்பர், 

3857, திருலிரா மே/ ரத்துச் செழும்பவள / ௬டா$கெொழுந்தை 

பரிலினார் ஜெழுதான்று, பாமாபடு பிறபணிந்து 

பெருவிமா னத்திமையோர் வணஙசூபேருந் திருச்சுமியல் 

ஈருவினா் வன்றொண். ... மலைவேர்த ரன். ௧௧0 

(டு -ள்) திரு விசாமேச்சாத்து... அகன்று - திருவிராமேச்சரச்தில் செழும் 

பவளம் போன்ற சுடர்க்கொழுர்தாகிய இறைவரைச் தொழுது சென்று ; பரமா 

பதிபிறபணிந்து - இறைவரத திருப்பதிகள் பிறவற்றைபும் பணிந்து போய் ; 

வன்றொண்டர் மலைவேந்தருடன்கூட - வன்றொண்டப் பெருர்சகையார் மலைராட் 

டரசராயெ சேரலனாரடனே கூட; பெருவிமான5த.,,மருவினார் - பெரிய விமானங் 

களில் வந்து சேவர்கள் வணங்கும் பெரிய திருச் சுழியலினை வந்து சோர்தார். 

(வி-ரை) பாமர்பதிடிற - இளையான்குடி - தஞ்சாச்சை - முசலாயின என் 

பது கரு,சப்பரிம் ; தஞ்சாக்கை - தேவார லைபபுச்சலக்சளுள் ஒன்று, தஞ்சாக்கூர் 

என வழங்கப்படும். 

பேரநவிமானத்து இமையோர் வணங்தம் - சாய விமானங்சளுடன் செல்லும் 

வானோர் தமது லிமானங்களுடன் வந்து ௨ணங்குகின்ற என்க, “விண்ணவர்கள் 

வியட்பெய்கி விமான ச்தோ டும்மிழியும் மிழலை யாமே”! (பிள் - மேகரா - வீழி - 10), 

மலைவேந்த நடன்கூட வன்றே ஈடர் மநவினு் - என்ச, ஆர்வம் அவருக்கு 

முன்னே வந்தது என்ற குறிப்புப்பட வினைமுற்றை முன் வைத்தார் ; ஈழிய்ல் * 

சுழியலினை. பவள்க் கோழந்து - செம்மைநிறமும் கடலணிமையும் குறித்தது, 

மலைமேந்தர - மலை நாட்டரசர் - சீசரமான். 110 

3858. தி /சுழிப லி. ஙபொணா. செம அபலை/ சிலைபாபைம் 

கருச்சுழியில் வீழாமைக் காப்பாரைக் / ல்விட படின் 
இரு. சுழியு Gt Dea oo I Tom ny F ola ih Pai Qing re 

௧௧௩ ப /சுமியர் து. 6 YG புனா கார hf LDL து னூனாயும மானும்பா மலாடின ரா. 

(இ-ள்) திருச்சுழிபல்,,.ரிலை.பாரை - திருச்சுழிபலிமில இடங்கொண்ட லீற் 

நிருக்கும் செம்பொன் மலையையே வில்லாக ஏ,திபவரை ; க ந,கரப்பாரை - 

கருப்பமாசிய சுழி.பிலே வீழாமற் சாப்பவரை; சடல்..,மி_.ற்ராரை - கடலில் எழுச், 

விடச்தின் சருமை சகிிய சகண்டத்தினையடையவரை / எதி! இறைஞ்ச - திரு 

முன்பு விழுர்து வணங்கி; இதழி,,,புனைர்தார் - கொன்றை மலர்மாலையாலரகிய 

பருத்த சுழியத்துடன் கூட '*ஊனாய் உமி£ புலாய்'! என்று சொடங்கும் சொன் 

மலர் மாலையினைச் சூட்டினார், 

(வி-ரை) மலைச்சிலையார் - மலையினையே வில்லாச உடையவர், சிலை - வில் 

கரச்சுழி - கருப்பம் என்னும் சுழி, சுழியாவது வீழ்ர்சாரை உள்ளே 

அழுத்தும் தன்மையில் நீர் சுழிச்துச் சேரும் மடு ; சு.நிபில் அசப்பட்டார் சப்பிப் 

பிழைத்த லரிது.
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Saosin] 37, கழறிற் றறிவார் நாயனார் புராணம் ௧௦% 

டநட்சுழியும் - கஞ்சினைச் கொண்டி சுழிக்கும் ; நஞ்சு தங்கும் என் றலுமாம், 

பரச்சுமியம் - பரிய சுழி.பமாலை முடிப்பு ; சுழியத்துடன் - சுழியத்தினையும் 

உடன் வைத்துப் போற்றிப் பாடியது ; மலர் புனைந்த முடிப்பு இளமைச் 

கோலம் குறிக்கும்; குழகன் - (17) செண்டாடுசல் புரிந்தான் (9) என்ற பதிகப் 

பகுதிகள் இளமைக் கோலங் குறித் ஈல் சாண்ச, 

ஊனய் உயிர் - எனும் - இது பதிசஈ சொடச்சமாகிய முசற்குறிப்பு, 

பாமலர் - பரமாலை - பதிசம். 111 

திருச்சுழியல் 

இருச்சிற்றம்பலம் பண் - நட்டராகம் - (நட்டபாடை?) 7ம் திருழறறை 

ஊனாயுயிர் புலா.பச லிடமாப் ழகில் பெழிழும் 

வானாய்வரு ம௫ிபா.ப்விகி வருவாணி...ம் பர நிவின் 

சேனாதரிசஈ திசைவண்டின மிழற்றுர் திருச் # J ued 

நானாவித ரினை வார் சுமை ஈவி.பபர்சமன் றமமே, 

நீரூர்தரு நிமலன்றிரு மலைபா[க்கய லருகே 

சேரூர்சரு மாக்கள் ஜெரிர்சான் நிரு” சழிபல 

பேரூசென வுறைவானடி பெபர்சாலலர் மேோமான் 

ஆரூரன சுமிழ்மாலைப3 மில ப ரில 27. 10 

இருச்சிற்றம்பலம் 

பதிநத்தறிப்பு :--திருச்சழியலில் இறைவர் ஊளுப் உயிர்புசலாய்ப் பலவுமாய் 

விரி வருவான் ; மழபபடையான் - 9ப்வம் - உற்றானமக்கு சைவத்த செவ்வுரு 

வன், வருஇருடீற்றன், சே௦?வச்ிய கொடியான் முதலாகிப சன் மைகளால் அறியப்படு 

பலன் சுழியல் பேரூரெனவுழைவான் ) ௮வனை சனைவார் சமை ஈமன்றமர் ஈலியார் ; 

அலசாள் பிரிபாள் ; கரந்துயர்லார். நவின மலர்காஙக்ிய பாசப் ]றப்பறப் 27 

மலராற் சொழும்புகையால் நினைர்சிசாதுஈல் தலமாம் , சதுராடும, 

தறிப்பு :--இப்பதிசததுச்குப பண் நட்டராகம் என்று பஇப்புச்பளிற் குறிச்சப் 

பட்டுள்ளது 7 ஆனால் கம்பிகள் மீசவார£ப பண்முறை அட்டவணையில தச்சரரகப 

பண்ணிற்குபபின்னும் பண் - கொல்லிக்கு முன்னும் பண், நட்டராகம் என்று 

உருச்து 14 பதிகங்கள் வ௫ுக்கப்பஃ்டுிள்ளன, அலைகள் 4 கட்டளை பேதங்சளை 

யுடையனவாகச் காணபபடுகின்றன , அவற்றுள் இப்பஇிகச் கட்டளை இல்லை, இப் 

பதிசம் பண், நட்டபாடையுள் வகசக 4 பஇிகக்ளின் பின் - பண், ஈட்டராசம் 

என்று பின்னும் தலைப்பிட்டுத சுணி ஒரு பகெமாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது, பண் - 

நட்டபாடையில் குறிச்சு சான்கனுள் மூன்று பதிரங்கள் இபபதிசக் கட்டளையில் 

அமைந்துள்ளன ; இர்சச் கட்டளையில் அமைச ப.திங்களை ஆளுடைய பிள்ளையார் 

தேவாரப் பண் வகுப்.௮ில் ஈட்டபாடைப் பண்ணுள் அமைய வருத்துள்ளார்கள் 7 

நம்பிகள் தேவாரப்பண் வகுபபுப், பிள்ளேயார் சேவாரபபண் வகுப்புப் போல அத் 

துணைத் இட்பமாக அமையவில்லை எனச் காண்கின்றது, உதாரணமாகச் கொல்லிக் 

கெளவாணப்பண்ணில் திருத்தொண்ட ச்2சொகைச் கட்டளையில் ௮௮மச இிருகாகைச் 

காசோணப் பதிகத்தினை இடையில் வேழ சகட்டளைகளின்பின் வைத்துள்ளமை 

காண்க, இக்காரணம்சளால் இப்பதிசம் பண்அுட்டவணை எழுதுவோர் சைச் 

தவருக ஈட்டபாடை என்பதற்கு ஈட்டராகம் என்று எழுதிபிருத்தல் கூடும் என்ப



846 திருத்தொண் டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையர்ள் 

தும், அதுவே பஇப்புச்சளிலும் பிழைபடச் கையாண்டு வரப்படுகின்றது என்பதும் 

ஐயப்பாடுசள், இப்பதிசச துக்குப் பண் - நட்டபாடையே பொருத்த முடையதாக 

வும் தோன்றுகிற த. அட்டவணையுள் இது ஈட்டபாடையுள் வைச்சப்பட்டுள்ள தம் 

காண்க, இற்றைக்கு 85 ஆண்டுகளின் முன் வாழ்ர்ச, இயற்றமிழுடன் தேவாரப் 

பண் முறையும் பரம்பரையில் வல்ல, இருகெல்வேலி ஸ்ரீ சாலிவாடீசுவர ஒதமார் 
மூர்த்திகளும் இதனை நட்டபாடை என் 2ற குறித்துள்ளார், அறிஞர்கள் ஆய்ந்து 

கொள்ளச் தக்கது, 

பதிகப்பாட்டுக் தறிப்பு :-(1) ஊன் - உடம்பு) உயிர்புகல் - அதனுள் உயிர் 

லைச்தல் ; அகலிடம் - அவ்வுமிருக்குப் புவனம் ) கில்...வான் - போசம்கள் ; 

மதி - அவற்றை அனுபவித்து ஈடேறும் ௮றி௮; விதி - விதிப்படி 2 விதி ” 

முறையுமாம்: திண்மை தேர் - பூமியாகிய சேர், அவ்வவர் பக்குவப்படி. நியதி 

செய்து; * ஊனா யுயிராக !' ( காண்டகம்) ) *' மால்கொடுச் சாவி வைத்தார் ?? 

(,திருமறைச்சாடு - நேரிசை); நேன் ஆதரித்து - சேனினை உண்ண விரும்பி 

வண்டினம் இசைமிழற்றும்* மலர்கள் அரும்பு முற்றி அலரும் பரு வமறிச்து தேனுண் 

ணும் ஆசையால் ஊதி அரும்பை மலர்ச்துசின்றன என்பது தாவர - உயிர்வருச்ச - 

வாழ்ச்கைநா லுண்மை ; நானுவிரம்- அவ்வவர் இறத்துக்கும் சரத்துச்கும் அறிவுச்காம் 

ஏற்றபடி பலவகையாலும்;--(2) ந டூ - சூலக்தண்டு, கண்டாயுஈமுமாம். “சூலமும் 

சண்டுஞ் சுமந்ததுண்டு '' (சேவா) ; இப்பததிக்குச் இரிசூலபுரம் என்னும் பெயரு 

மூண்டு; தின்மை - நிலச்தின் சன்மை, தோண்டே - ஏகாரம் பிரிகிலை ; தேற்றமு 

மாம்;--(8) கவ்வை - பேர் ஓசை ; மந்தம் கரைக்கேற்ற - இப்பதி சடலணிமையில் 

உள்ளது ;) தெய்வம் - இறைவர் ; சுழிபற்றேப்வம் - சழியலில் விளங்க வீற்றிருக் 

கும் இறைவர் - அவ்வத்தீரை - தாம்காம் வாழும் இசையின் சாடு ; அுலராள் - 

இருமகள்;--(4) பழது உள்ளம் நீலையார் - பமுதினை-திமை.பினை - மனத்துள் நிலைக்க 

விடமாட்டார்கள் ;--(5) நமக்த உற்றன் - உறுதுணைவன் ; புலனைந்தும்சேற்றர் திர 

மேனி - ஐம்புலப்பகை செற்ற அறிலோர் தி ஈமேனிமினை யிடமாசக் கொண்டவன் ; 

தீல இறைவர் பெயர். திறம்பாமைத் திருநாமம் தற்ற7- 9 ழயாரபடி நஇிருசாமக்சைப் 

பயின்றவர். திருநாமம் - திருவைந்தெழுத்து ) *அஞ்சசழுதி மைர் சான்காண் ” 

(சாண்); ஏத்தும் - ஆசவின் ஏத்துங்கள் என்று சாரணச் குறிப்புப்பட கின்றது;--(0) 

மலந்தாங்$ம பாசப்பிறப் பறுப்பீர் - மலக்தினால் உளசாகும் பிறவியை அறுக்ச 

எண்ணுவீர்சளாயின் ; ஏத்தும் ) ஏக்தங்கள் ; தவமாம் - அதுவே சவமாம் ; சதுர் - 

மேம்பாடு - அறிவ; மலரால் புகையால் நீீனந்து ஏத்தும் - கை - தாபம் ; 

நினைதல் - தியாணிச்சல் ; ஏத்துதல் - வாக்சின்றொழில் ; மலர் - புகை - மெய்யாலும், 

நினைதல் - மனத்சாலும் செய்யத்சகான ) எனவே முச்$ரணவழிபாடு உணர்த்சப்பட் 

டத:;--(7) சைவத்த செவீவுருவன் - சைவச்திற் கூறப்படும் செம்மை (வீடுபேறு) 

தரும் உரு ; பதியிலக்கணம் ; தெமிவத்தவர்- தெய்வத் சன்மை வாய்ர்த அறிவோர் ) 

தழிகன் - இளையவன் ; எளிது அன்றே - எளிதல்லவா ? ஏசாரலினா உடம்பாடு 

குறிச்சது ;--(8) கோவேந்திய வினயம் - சம்மாற்றலே பெரிசென்ற எண்ணம் ; 

வணச்சம் - அடக்கம் என்றலுமாம், புகல் - இறைவர் அளவு புக்ச சூழல் ; மா- 
மான் ;--(9) செண்டாடுதல - சிதறச் செய்து பர்து போல ஆடூசல் ; '* செண்டாடும் 

விடையாய் !” (சேவா - சம்பி); மிண்டூ - குற்றம் ;--(10) அய்லரகே - gH 

தேநர்தநம் என்றும், ௮நகே சிரநேரித்தான் என்றும் கூட்டுக ; பேநரென - சயிலை 
போல); தருப்பேரூர் (மேலைச்சிசம்பரம் கொங்குராட்டுத் சலம்) போல என்ற குறிப்பு 
முடையது. '* மீகொம்9 லணிசாஞ்சிலாய்ப் பேரூரர் பெருமானைப் புலியூர்ச்ழ்



சருக்கம்] 37. கழறிற் pe வரர் நாயனார் புராணம் ௧௧௪ 

ஐம்பலச்சே பெற்றாமன்றே "” (ஈம்பி- கோயில் - 10) ) (இச்கருத்துப் பேரூரில் 

இருந்து வழிபட்டபோது ௨ இத்தமை.பின் எமுசப ட்டது.) திருமலை - சயிலை - மலை 

யார்க்கு - மலைக்கு. 

தலவிசேடம் :--திருச்சுழியல் “பாண்டி நட்2-வது 19) உமாசேவியாரும் 

சதானந்த முனிவரும் பூசித்தபதி எனபர; சுவாமி9பெபா - பூத்துச் காண்ச, 

சுவாமி - திநமேனிநாதேச்சுவரர் - (பகம் 5வது பாட்டு) அம்மை - துணை 

மாலைய்ம்மை ; பதிகம் 1, 

இது பரமகுடி நிலையத்திலிருர்து செம்25 9 நரழிசையளவில் அடையச்சச்சத, 

மோட்டார் பஸ் ௨சஇ உண்டு, 

86209. அங்கணரைப் பணிர்நுறை | மாப ம் குவ்வூரிற் 

கங்குலிடைக் கனவின்கட் காளையார் திருவடிவாற் 
செங்சையினிற் போற்செண்டுந் திருமுடி.பிற் சுழியமுடன் 
எங்குமிலாத் திருவேட மென்பு 2 முன்ப ஈட்டி, ௧௧௨ 

3860. கானப்பேர் யாமிருப்பு” O Ror hip Ws வ பனும 

வானப்பே IT PMI WY p LITT TID, 

நோன்பை ராணா உதிய ட ப பபமுடல் 

எனப்பே ரெயிறணிஈ்ந। ரளி ந பரிமொன்பா, ௪௧௩ 

4601. கண்ட ளம படிகழறிற் ஐறிவார்க்கு மொழிந்த நளிப் 

புண்டரிகப் புனகழியற் புனிச/ உழல் வணங்கிப்போய் 
அண்டரபிரரன ிரக்கானப் பேரணேவா sires i 

£ தொண்டாடித் தொழலு”மென ட் சொற்ப தொடை புனைவார், 

3603. 4 காளையா தமைக்கண்டூ தோழப்பெறுவ தேன்" அறு 
தாளைரா ளும்பரவத் தருவார்பாற் சா [இன்று 1 

ஆசைநீ விடை./காண வஷ்சியகீ/ ௦1 பயலே 

வாளைபாப் நுழைப்பழன முனப்பாடி. வள, 636 

3863, மன்னு திருக் கானப்போ வளமபதியில் வெப்டு7 

சென்னிவள/ மதியணிச்தார் பெழுங்கோயில் வலங்கொண்டு 
முன்னிறை ஞ்சி புள்ளணைந்த। முதல்வாசே வடி.தாழ்ந்து 

பன்னுசெழுச் தமிழ்மாலை பாடினா பாவினா. ௧௧௬ 

8859. (இ-ள்) ௮ங்கணரை,.. ஆரூர்ச்கு- இறைவரை வணங்டுத் தங்கியிருர் 

நம்பிகளுச்கு ) அவ்வூரில்... இருவடிவால் - அவ்ஷரில் இரவிலே சனவில் வெளிப் 

பட்டுச் காளையாகிுய இருவடிவசதுடன் தோன்றி ; செய்கையினில்,..மூன்சாட்டி - 

செங்சையிலே பொற் செண்டும், இருமுடியிலே சுழியமுமாகெ இவற்றுடன், எங்கும் 

காணமுடியாத இருவேடத்தினை எலும்பும் உருகும்படி. முன்னே சாட்டி, ௧௧௨ 

8960, (இ-ள்) கானப்பேர்...தாம்௮௧ல - யாம் இருப்பது “* சானப்பேர்”? 

என்று சொல்லி ஆகாயத்தின் கங்கை என்டன்ற பெரிய ஆறு உலவுதற்டெமாயெ 
பெருமுடியினையுடைய பெருமான் மறைச்தருள ; ஞானப்பேராளஎர்... அதிசயித்து -



௧௧௨ திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

ஞானத்தின் பேராட்சிபினையுடைய ஈம்பிசள் துயில்விழிச்துணர்ர்து அசெயம் 

செண்டு; சாகநுடன்... என்பார் - பாம்பினோி பன்றிபின் கொம் னையும் ௮ணிர்ச 

இறைவரது இருவருள் என்பால் இருந்த சன்மைசரன் என்னே ? என்பாராய், ௧௪௩ 

3861, (இ-ள்) சண்டருளும்...மொழிர்தருளி - சாம் சண்ட பரிரினையும் 

இறைவர் அருளின் பரிசினையும் கழறிற்றறிவார்ச்கும் சொல்லியருளி ; புண்டரிசப் 

புனல்,,,போய் - சாமரைகளையுடைய நீ/த்தடங்களைசக் கொண்ட திருச்ச நியற் 

பெருமானை வணங்? விடைபெற்ழச் சென்று ; அண்டர்பிரான்.., ஆரார் - சேவர் 

தீலைவராரயெ இறைவரது இருச்சானப்பேர் என்னும் பஇுபினை ௮ணைவாராகய 

நம்பிகள்  தொண்டர்...புனைவார் - சொண்டாடிச தொழலும் என்று தொடங்கும் 

இருப்பதிசத் சமி.ழ் மாலையினைச் சாத்துவாராய், ௧௧௪ 

8869, (இ-ள் காளையார்...என்று - சாளையாராஏுப இறைவசைகச் சண்டு 

தொழப் பெறுவதென்று கொலோ 7 என்று பாடி ;) அளை..,வளசாடர் - மனிதரைச் 

தூரச்சே காண அ௮.ஞ்9ப நீர்சாயின் பச்சசதி2ல வாளைமீன்சள் பாயும் நுழை சேற் 

றினையுடைய வயல் சூழ்ச்க நிருமூனைப்பாடி வளசாட்டின் தலைவராகிப ஈம்பிகள் ; 

தாளை..,சாரகின்றார் - இருவடிகளை நாளும் பாவும்படி. சரம பசமரி_த்துச் சார் 

Remap rn), aa@ 

3863. (@- 41) மன்னு, எப்9- சிலைபெற்ற இறக்கானப்சிபர் என்னும் 

வளம்பதியில் வநது சேர்ந்து ; சென்னிவளர்,.,உள்ளணைந்து - தலைபிமில வளர் 

இன்ற பிறையினை ௮ணிர்ச இறையாது செழுங்சோயிலினை வலமாசச் சுற்றி வந்து 

அசன் முன்பு வணங்கி உள்ளே அணைந்து ; முசல்வர்...பரவினார் - முதல்வனா£து 

சேவடிகளில் வீழ்ந்து வணங்கப் பன்னுன்ற செழுர்சமிழ் மாலைபினைப் பாடித் 

துஇித்சனர். ௧௧௪ 

இவ்வைந்து பாட்டுக்களும் தொடர்ந்து ஒரு முடிபு கொண்டுரைக்ச நின்றன. 

9899 (AF - mr) அவ்டிரில் - திருச்சு.நியலில், 

பணிந்துறையும் ஆநார*க்கு - பணிந்துறைர்சவராகிப ஆஜாருக்கு. ஆரூ 

ருக்குக் - சாட்டி - கழறி - ௮5ல என மேல்வரும் பாட்டுடன் கூட்டி உரைக்க, 

காளைபாம் திருவடிவால் - காளையாடுப இருவடிவத்தினை மேற்கொண்டு 

இதனால் இவருக்குக் சாளீசுவரர் - காளைகாதேசுவரர் - எனப் பெயர் வழங்கும். 

போற்சேண்டு - வளைவுகளுடன் பிளந்து நீண்ட நுணியினையுடைய பிரம்பு 7 

6 செண்டுகையேந்தி !' (1169) பார்ச்ச, 

சுழியம் - ஆண்மச்சளுட் சறந்தார்க்குரிய சலையணிவிசேடங்களுள் ஒன்ற ; 

₹ சுந்தரச் சழியஞ் சாச்டி ?” (9880) பார்க்க, * கோல நறுஞ்சடைமேல் வண்ண 

மும் ?? !'பூவுயர் சென்னியனை ” !' கோல ஈழஞ்சடையிற் கொத்தலரு மிதழிச் 

தொத்தம் '' என்பன முசலிய பதிகச் குறிப்புச்கள் காண்க, 

கனவு - இது வைகறைச் கனா, 

எங்தமீலா - வேறெங்கும் சண்டிராக - காண இயலாத. எங்குமிலாத் BG 

வேடத்தின் ௮ருட் சாட்சியினைப பஇிகத்துள் விரித்தல் சாண்ச, 

என்பும் ௨நக என்று உம்மை விரிக்க; மன் - உணரும்படி. வெளிப்படை 

யாச, என்பும் - உருகாத எலும்பும் உருகும்படி என்று உம்மை உயர்வு சிறப்பு, 

இஃது அன்பின் மிகுதியாலாகுவது, *:அன்புள் ஞு யழுவ னரற்றுவன் ; என்பு 

முருச விராப்பச லேத்துவன் ”' (தருமர்) ; “* என்பின் புரையுருச்டி'! !! ஏற்புத்



சருக்கம்] 97, கழறிற் றறிவார் நாயனார் புராணம் ௧௧௩ 

திளைசொறு மேற்றினன் (திருவாசசம்) ; TOY RSS சண்ட தன்மைகளைப் 

பதிகத்துள் ** தண்குளிரச் சண்டு'! அன்பு பெருத்த? உன்னி மனத யரா 

வுள்ளுரு9'' என்பனவாதியாச வரும் குறிப்புர்சகளிற் சண்டுகொள்ச, 112 

3860, (வி-ரை) கானப்பேர் - கானப் பேரூர் ; காளையார் கோயில், 

அல - சனவிற் காட்டிய வேடச்சை மறைச் சர௪. 

ஜானப்பேராளர் - பேர் - பெரீய; ஞானச்தினைப் பேரரசாட்9ி புரிபவர் ; 

நம்பிகள் ; ஞானம் - 9வனறிஏ ; இங்குச் வயோக முசல்வர் என்ற பொருளில் 

வந்தது, 

உணர்ந்து - உணர்தல் - சனவு நிலை fans துயில் உணர்சலையும், சனவிற் 

சண்டவற்றைப் பின்னர் ஈனவு நிலையில் உணர் லையும் குறித்து நின்றது. காட்டி - 

கீழறி - அகல - உணர்ந்து என்று கூட்டுக; எங்குமிலாச் இருவேடமாரலின் 

இறைவர் அருட் சண்ணாற் சண்டு காட்டிச் கழறிலைன்றி காண வொண்ணுசாம் 

என்பது) உணர்ந்து என்ற குறிப்புமிது. 

அருளின் பேரமை இநந்த பரிசுரான் என்னே - என்பது அதிசயக்குறிப்பு, 

பரிசு - தன்மை, பரிசு - பரிசுசான் என்னே 7 118 

3861. (வி-ரை) கன்டநரளும் படி - தாம் கண்டபடிபினையும், இறைவர் 

௮ருளும்படியினையும் ) படி - சன்மை ; படிகளை, 

வணங்கி - வணங9 அருள் விடைபெற்ற, இத மரபு. 

அணைவாராகிம் ஐநரர் ) அணைவர்ர் - வினைப்பெயர். 

அணைவார் - புனைவார் - அணையம்போது புன வாரா என்றசாம். 

“* தொண்டாடிந் தோழலும் ? எறு$ - இத பதிசத் தொடக்சமாகிய முதற் 

குறிப்பு ; இப்பதிசம் பதியினை ௮ணையும்போது வழியிற் பாடியருளியது ; '* கண்டு 

சொழப்பெறுவ சென்றுகொ லோ”? என்ற பதிசச் குறிப்பும் அகச்சான்றும் காண்ச 

மேல்வரும் பாட்டுப் பார்க்க, 

தோடை எடுத்தார் என்பதும் பாடம், 114 

8869, (வி-ரை) காளையார்...என்று - இது பதிசச் கருத்து, 

காளையார் - சானப்பேர் இஉறவர் பெயர் ) கனவிற்கண்ட காளை apa 

பற்றிச் காளையார் " என்றார் ; 1 காளையையே '' என்பது பதிகமகுடம். 

தாளை நாளும் பரவத்தருவார் - சமது திருவடியைச் தினமும் துதிக்கும் பேழம் 

அவசே சந்து ௮ருளினாலன்றி வாய்ச்சாது என்பது ; '* ௮வனரு ளாலே அ௮வன்ராள் 

வணங்க? '? (இருவா); ** சன்னை நினையர் தரு9?ன்றான் ' (11ம்-இருமுறை ஈம்பி 

விராயகர் - இரட் - மரலை,1) ; நாளும் பரவத்தாள் தருவார் - ஏன்று கூட்டி அதற்குத் 

தச உரைத்தலுமாம்; நாளும்பரவ - காடோறும் சவொசமவிதிப்படி சிவபூசை 

செய்து போற்ற என்ற குறிப்பும் தந்தது ; இருத்துறையூரில் ஈம்பிகள் சவகெழி 
வேண்டிப் பெற்றுப் பூசி சதமை (220) முன் உளைச்சப்பட்டத) பரவுதல் - பாடுதல்; 
£ அருச்சனை பாட்டேயாகும் ;) ஆதலால் மண்மே னம்மைச், சொழ்.றமிழ் பாடுச” 

(216) என்று ஆணையிட்டுப் பாடும் பரிசு தருவார் என்க, 

வளநாடர் - சார்கின்றர் - என்று கூட்டச, சார்கின்றர் - சார்சன்றாரா9 - 
மூற்றெச்சம் ; சார்கின்றர் - எய்தி என்று மேல்வரும் பாட்டுடன் சொடர்ந்து 

சொள்ச. 

ஆன் - மனிதர் ; ஆள்வ வினை ; நீளிடை - grr ses, 
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௪௧௪ திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

காண அஜ்சிய நீர்நாய் - சண்டு பயந்த நீர்காயின்); நீர்நாம் - நீரில் வாழும் சிறிய 

விலங்குலசை; **சிர்கரய் வாளை சாளிரை பெறூஉம்"! (குறுர் - 304); இத மச்கள்வா 

வினைச் தூரத்தே காணவும் ௮ஞ்சி ஒளிக்கும் இயல்புடையது, பாய் நுழைப்பழனம்- 

பாய்தற்டெமாச இளூ.ப சேற்றினையுடைய வயல், நுறடி - தழையும் தன்மை 

யுடைய இளய சேறு என்ற பொருளில் வச்சது, 115 

9809. (வி-ரை) பதியில் வந்து எய்தி - என்றதனால் இப் பதிசம் பதியின் 

புறத்தே வருதற்முன் வ.ழிபிற் பாடி.பருளியசென்பத கரு சப்பட்டத. 

ழன் - திருச்சோபுர,ச்தின் முன்பு ; ௨ள் - கோயிலினுள், 

பன்னு சேழந்தமீழ்மாலை பாடினார் - பன்னுதல் - பலவாறும் எடுத்துச் சொல்லு 

தல்) தமீழ்மாலை - திருப்பதிசம் ;) பாடினார் - பாடினாரா? ; பாடி ) முற்றெச்சம், 

வினைமுற்றாகச் சொண்டு பாவினார் என்பதற்குப் பதிசத்தாலன்றி வேறு usarp 

ரூலும் து.திதசனர் என்றுரைத்தலுமாம், 

தமீழ்மாலை - ஈம்பிகள் இறைவரது இறமுன்பு பாடிய இத்திருப்பதிசம் இடைத் 

Bog ! 116 

திருக்கானப்பேர் 

இருச்சிற்றம்பலம் பண் - புறநீர்மை, 7ம் திநழறை 

சொண்ட ரடித்தொழலுஞ் சோதி யிஎம்பிறையுஞ் 

சூதன மென்முலையாள் பாகமு மா9வரும் 

புண்டரி சப்பரிசா மேனியும் வானவர்கள் 

பூசலி டக்சடனஞ் சுண்டக ரு,த்சமரும் 

சொண்டலெ ன இகழும் சண்டமு மெண்டோனும் 

கோல நறுஜ்சடைமேல் வண்ணழங் சண்குளிரச் 

சண்டு தொழப்பெறுவ சென்றுகொ லோவடியேன் 

சார்வயல் குழ்கானப் பேருறை காளையையே, 

கன்னலை யின்னமுசைச் சாரீவபல் சூழ்சானப் 

பேருறை காளைபையொண் சருறை சண்டமிழால் 

உன்னி மனத்தமரா வுள்ளுந கிப்பசவு 

மொண்பொழி னாவலர்சோ னாய வாரூரன் 

பன்னு மிசைக்ளெவி பச்திவை பாடவல்லார் 

பத்தர் குணத்தினரா பெச்திசை யும்புசழ 

மன்னி யிருப்பவர்கள் வரணி ஸணிழிர்திடினு 

மண்டல நாயகராய் வாழ்வது கீச்சயமே, 10 

திருச்சிற். றம்பலம் 
பதிகக் தறிப்பு :--சானப் பேருறை சாளையாரின் வண்ணங்களை அடியேன் 

சண்குளிரச் கண்டு தொழப்பெறுவசென்று சொலோ? என்று உன்னி மனத்தயரா 

வுள்ளுருசப் பாடியருளியது, (9863), 

பதிகப்பாட்டூத்தறிப்பு :--(1) தோண்டரடித்தோழல் - தொண்டர்கள் சூழ்ந்து 

அடி. தொழுதிருச்கும் கோலம் ; (“அடியார் கூறுமிசைப் பரிசம் ' (4) தது - மரங் 

கனி; சூசாடு சருவியுமாம்; புண்டரிகப்பரீசு-சாமரை மலர்போன்ற நிறம்; கோண் 

டல் - சாளமேகம்; பூச்லிட - வருந்தி ஒலிட ; பூசல் - பேசொலி; மேல்ஙுண்ணம்- 

மேலே முடித்தநிலை ) கண்தளீர - ,ஒர்வங்குறித்தது ; கோல நறுத்சடை மேல்



சருக்கம்] 37. கழறிற் றறிவார் நாயனார் புரர்ணம் க்கட 

வண்ணம் - ** இருமுடியீற் சழியம் ” (3859) (9) கூதல் - குளிர்ச்சி (9) நான் 
உடைமாடூ - என்னுடைய செல்வம்; மாடூ - செல்லம் ;) பூ - சொன்றைப்பூ ) 
தற்பதம் - வீட்டுலசம் ;--(4) சிலை - வீல் - மலை - என்ற இருபொருளும்பட கின் ௦2) 
சேவகம் - வீரம் ; பாவகம் - பாவிச்சப்படும் நிலை ; பாவனை ? சமோசிகம் - பண், 
கெளசிசம் எனப்படும் ; (பைரவியிசை) ; கோசிகம் - ௮ரையில் வீக்யெ பட்டாடை 
என்றலுமாம்), விடைக்கழத : விடையின் அழகு) தோத்து - பூங்கொத்து ;--(8) 
கல்லவடம் உ ஒரு வசை இயம் ; இனி, (1) கல்லவடம் - கல்லாலாகயெ ஆலமாம் ; 
வடம் - ஆல் ; பரிசு - முணிவர்சட் கருளிய சன்மை? (8) கலலவடம் - செங்கழு 
நீர்மாலை - ஆசாரியருக்குரிய இிருவடையாள மாலை ; ₹1 சழுநீர்மாலை ! (இருலா) ; 

(8) அடி தர் கல்லவடம் - அடியிலே ஈட்டிய (ஆர்்.த2) அணிசலம் - இலெம்பு - வீரக் 

சழலாயெவற்றின் சாம் சல்லவட மென்பர் ; வடம் - சரம் (ஈ, சிவ, குறிப்பு.) ;-- 

(6) பண்ணுதலைப்பயன் - பண்பாடும் பயன் ; ஏ£றவு - இளைத்தல்; படுமாறு - 

அடையும் வழி ;--(9) மா - யானை ; அதள் - தோல் ; இறையும் - ஒரு சிறிதும் ; 

ழுவர் - அய ரி யயன் ) உநந் - தனநாம் ழலழகதற்கநவை - அம்மூவரும் சன் 

னுருவாகயெ முதல்வன் ; (பிள்ளையாரது இருச் வபாத் தேவாரம் பார்ச்ச,) 

பாவகம் - வஞ்சனை - வெளிப்பசட்டு ;--(8) நஜ்சுண்டு...இரு$தவளை - இறைவ 

னதி எல்லாம் வல்ல தன்மை ) ஐகமநான் மோழியும் - ஆலின்€ழ் ஞானோபசேசம் ; 

அுபத்தறுவருச்கு ஆசம மொழிர்சது ; மாமலை மகேர்திர மகனிற் சொன்ன ஆசமம் 

தோ ற்றுவித் சருளியது !' என்பன முதலியனவுமரம். &ண்டன் - கற்கண்டு போன்ற 

வன்; ஒதி - வேசம் இதுபவர் ;--(9) நாதமிதந் தோ.சைய தானலனை - சாத 

தீத்துவத்தினின்று மறைகளைத் சோற்றுவிச்சவனை ; ஆதன் - ஆத்தன் ; ஈண்பன் - 

துணைவன் ; நாதனை,....நோழினை - நஈம்பிகளது சரிசக் குறிப்பாயெ ௮சச் 

சான்று ;--(10) உன்னி...பரவும் - இப்பதிகம் பாடியருளும்போது ஈம்பிகளது 

மனகிலையின் பேரார்வம், ** என்புருக?? (3859); டன்றும் மிசைக் கிளவி . 

பலபடவும் 9வனது வண்ணங்கள் பாடிய இசைப்பாட்டு ) கீள்வி - சொல் ; இங்குச் 

சொற்றொடர்களாகயெ பாட்டுக்கு வநது, ஆகுபெயர், கிளத்தல் - சொல்லுதல் ; 

வானின்.. நீச்சய்மே - பதிசப்பயன்,* 

பண்தறிப்பு : -இத்திருப்பதிசப்பண் பு.றடீர்மை விடியல் சேரச்இற்பாடற் 

குரியதாதலின் நம்பிகள் இதனைப் பாடியருளியவாறே இப்பதியிற் போந்த நேரம் 

விடியற்கால மென்பது கருதப்படும் ; '* மங்சையர்க்சரச ?? என்ற பிள்ளையாசது 

திருப்பதிகச் குறிப்புப் போலக் காண்க, 

தலவிசேடம் :--திருக்கானப்பேர் - பாண்டி சாட்டில் 10௨து பதி, தல 

விசேடம் முன் ஆளுடைய பிள்ளையார் புராணத்துள் உரைச்சப்பட்டது. (பாட்டு 

2795); ஜீராவசம் வழிபட்டமை பிள்ளையார் பதிகத்தக கூறப்பட்டகற் கேற்பத் 

இர்த்தமாயெ யானைமடு ஆலயத்தின் முன்பு உள்ளது, அதனில் இன்றும் கோயில் 
யானை நீராடி வழிபடுதல் சாணலாம். 

9804, ஆராத காதலுட னப்பதியிற் பணிர்தேத்தி* 

சராருச் திருத்தொண்டர் சிலலாளக கமர்ச் சரூளிக் 
  

துறிப்பு :--*இச்திருவாச்சின் மெய்த்தன்மை, இசனை மேற்சொண்டு இப்பதியில் 

அன்பு பூண்டு இருப்பணி செய்த அன்பர் பூபாலராகும் (சமின்தார்) தன்மை பெற்ற 

மேம்பட வாழ்ந்த ஈற்சரிதத்தால் இன்ழம் உலூலறியப்படூம்,



bah திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

காராரு மலாச்சோலைக் கானப்போ கட்ர்தணைந்தார் 

போரானேற் முர்கயிலைப் பொருப்பாதிருப் புனவாயில். ௧௧௪ 

(ள்) சாத... அமர்ந்தருளி - சிறைவு பெருச பெருவிருப்பினுடனே 

அ,த்திருப்பதியிலே பணிக்து த.திததச் சிறப்புடைத் இருச்சொண்டர்களாயெ ஈம்மி 

களும் சேனாரும் அங்குச் ல சாட்சள் விரும்பித் சங்சயிருர்தருளி ; சாராரும்... 

கடந்து - மேசங்கள் சங்குதற்டெமாகயெ மலர்ச்சோலைகஈள் சூழ்ர்த இருக்கானப்பேர்ப் 

பதியினைச் கடந்து சென்று ; போர் ஆன் ஏற்ளார்... திருப்புனவாயில் - போர்வல்ல 

இடபச்தினையுடையவரும் சயிலைமலை.பினையுடையவருமாடுப இறைவாது திருப்புன 

வாயிலினை ; அணைந்தார் - சென்று சேர்ந்தார்கள், 

ஆராதகாதல் - பதிசததுச் சண்ட '* உன்னி மனந்ரபரா உள்ளுரு9 !? (10) 

* கண்குளிர? (1) முதலி.ப பகுதிகள் பார்ச்ச, 

திநந்தொண்டர் - ஈம்பிசளும் சேரமானாரம் ஆய இருவரும், 

போர் - தனேறு - போர்வல்ல இடபம் ; ஏறு - விலங்கனெத்தின் ஆண்பாற் 

பெயர். “* ஏறுமேற்றையும் !! (தொல் - பொருள், மரபியல் 8)) ஆனேறு - போர் 

என்ற குறிப்பினால் ஈண்டு ஊர்தியினையும் கொடியினையும் குறித்தது. ** ஊர்தி வல் 

வெள் ளேறே சிற்த, £ரகெழ கொடியு மவ்வே றென்ப?” (புறம்) 

ஆனேறிறர் - போநப்பர் - ஏற்றாரும் பொருப்பரும் ) ஏற்றாராகய பொருப்பர் 

என்றலுமாம். போப்பு - மலை. 117 

8865. புனவாயிற் பயெமர்ச்ந Ya arr aunty) G 

மனவார்வ முறச*சித்த hiteiCuat CEng ” Gu arGy 

வினவான தமிழ்பாடி வீழ்ர்ைஞ்சி யப்படுபிற் 
6 செனயானை யுரித்தணி£தார இருப்பா ர தொழுதார். LS 

(இ-ள்) புனவாயிற்பஇ,..புக்கு - திருப்புனவாயிற் பதியில் விரும்பி வீற்றி 

ருக்சருளிய இறவாது இரச்சோயிலினுள்ளே புகுத ; மனம்...பாடி - மனத்துள் 

பெருவிருடபுச் கொள்ளச் '* இத்சநீநினை யென்னொ) '' என்று தொடங்கும் வினவுத 

லமைந்த செர்தமிழ்த் திருப்பதிகச்தினைப் பாடியருளி ;) வீழ்ர்திறைஞ்சி..சொழு 

இருர்சார் - ிலமுற விழர்து வணங்க மசபரனையினை உரித்து ௮ணிச்ச இறைவாது 

இருவடிகளைச் சொழுது ௮தஇருப்பதி.பில எழுர்தருளி.பிரு்தார்சள், 

(வி-ரை) “F355 bio நினையென்ேட$ !? என்றே - இது பதித் 
தொடச்சமாமெ.முதற்குறிப்பு 

மனஆர்வழற - பதிசத் தொடச்சர்சாற் போந்த குறிப்பு, 

வினவானதமிீம் - வினவுதல் பொரு£இி.ப தமிழ் அமைப்பு; * என்னொ 

குளறும் !? என்ற பதிகப் பொருள் குறித்தது, பதிகச் குிபப் பார்க்க, 

ஆர்வம்வர-- என்பதும் பாடம், 118 

திருபுனவாயில் 

திருச்சிற் றம்பலம் பண்பழத்சு£ம் - ம் திருமறை 

தித்த 68 tex யென்னொ குளறும் வைகலும் 

மத்த யாளையி னீருரி போர்த்த மணலூர் 

பத்சர் சாம்பலர் பாடிரின் மூடம் பழம்பதி 

பொத்தி லாச்தைகள் பாட்ட றப்புன வாயிலே. 1



ச்ர்க்கம்] 37, கழறிற் pian: நாயனார் பூர்ணம் க்க்ச் 

பொடியாடு மேனியன் பொன்புனஜஞ் சுழ்புன வாயிலை 

அடியா சடியன் னாவல ஷா னுரைச்சன 

மடியாது கற்றிலை யேத்தவல் லார்வினை மாய்ந்துபோய்ச் 

குடியாடப் பாடிரின் ருடவல் லார்க்கில்லை குற்றமே, 10 
திருச்சிற்றம் பலம் 

பதிகக் தறிப்பு :--என்னொடு குளறும் மனமே! ரீ வைலும் இருப்புனவாரயிலை 

நினை ;) “* வினவான சமிழ் '' (9865) என்று ,நூரி.பர் அறிவிசசருரினர் ; சூள்று 

தல் - எற்றே என்ற வினாவுக்கு விடைகூறுமூகத்தால் கூறுதல் ; பாட்டுத்தோறும் 

' நினை ?? என்றமைச் சாண்ச, 

பதிகப் பாட்டூக்தறிப்।| :--(1) சிந்மே ந $ன - என்ச ; மேற்பாடீடுச்சளி 

ஓம் இவ்வாறே கொள்ச ; நள் அறும் - பந்தம் நீங்கும்; இனிச் ரூள்உறும் என்ற 

பாடத்திற்குச் சித்தமே ! நீயுமானும் சூஞுறு தம் என்க, ஈர்உரி - ஈர்ச்சசனாற் பெறப் 

பட்ட தோல், பழம்பதி - இச்சலச்கின் பெயர்; சுவாமி பழம்பதி நாதர் எனப்படுவர் 

(7)) பொத்தில் - மரப்பொக்துகளில் ; பொம். - பொத்த ; வலித்தல் விகாரம்) 

ஆந்தைகள் - பாலைச் கருப்பொருள்களுள் ஒன்று ; மேல் வரும் மற்வேடுவர் - 

சாச்தொடு பூசல் - (8- 5)- கள்ளி (0-8) - சார்க்கோழி (9) முதலியனவும் 
காண்க; இப்பதியின் நிலம் கெய்சல் சார்ர்சு பாலையின்பா ற்படுஈல் இன்றும் சாணப் 

படும், இப்பதிகத்துச் சொல்லிய திணைபிபுலாரிப அர்ல ப்பாட்டு - வேடுவர் பூசல்- 

கள்ளிவற்றிய தன்மை - சார்க்சோழி புற்றரிம் nas முதலிய நிகழ்ச்சிகள் 

இன்றும் இங்கு நேரிற் சாணச்கூடியன, (இவற்றிற் பலவற்றை அடியேன் ரேரிற் 

கண்டேன்) ;--(8) மநதவானவர் - மருசப்பண்பாடி வழிபடும் லானஉர் ) மருத 

நிலச்கடவுகளாகிய இர்திரன் ; மருச்துர்கள் என்னும் சேவச்சாதியா் என்றலு 

மாம் (௪, வ). போரது சாந்து - பூல - மறவே$வர் சொழில் (செய்தி) ;~(3) 

தோக்காய் - கூடிய ; நக்கான் - ஈச்கன் ; நவிலும் - நடஈவிலும் ; உண்மை உபதே 

சிக்கும் என்றலுமாம் (5) ;--(1) வற்கேன்று - வாளர ; வர்புறத்தி என்றலுமாம், 

* போற்தன்றம்.,.அதுலேபுகல் '? பழமொழி; புஈல் : உண்மை ; (பொன்வண்- 

௮ச்- 100); இறைவர் போற்தன்றம் ; உயிர் - காக்கை ; இறைவரைச் சார்ந்த 

உயிரும் அவ்வண்ணமாகும் என்பது; 4: சனக மலையருசே, போன காச்சையு 

மன்றே படைத்தது பொன்வண்ணமே '' (பொ - அம்- 100)) கற்தன்றும், தோன் 

றும் - இப்பதியுள்ள நிலத்தின் இடல். |ினைச் சன்மையணியிற் கூறிய மெய்ம்மை 

மொழி ; இன்றும் சாணச்சக்சத ; கற்தன்று - சிறுகுன்றுகள் ; நூறு - சிறு செடி - 

மரங்களின் தூறு ; கடுவெளி - நிழலில்லா டீளிடைகள் ) கடற்கானல் - சடல்மணல் 

வெளி ; புற்கேன்று தோன்றும் - மன எழுச்சி செல்லாது வறி2,5 தோன்றும் ;--(5) 

ஆட்ட - வேட்டையாட - அலைச்ச ; புல்வாய்க்கணம் - மான்கூட்டம் ; *மாவெழுப் 

பினார்கள் '” (768) ;--(6) உறவும் ஊழியும் - ஊழிபிலும் துணையானவன் ) பிறவு - 

பிறத்சல்)--(7) ஏச்ற்று - ௮யர்ர்து ; இளைத்து ; பாசற்றவர் - பாசமற்ற அடியார்; 

பாசம் - அம்சாரியை கெட்டு நின்றது ; பூச்ற் நுடிப்பூசல் - பாலைச்கரு ; செய்தி ; 

(9) இப்பாட்டு முழுதும் பாலைவன்னில இயல் குறித்தது ) கோள்ளிவாயின - 

சொள்ளி போன்ற இவெர்த கூரிய வாயினை உடைய ; தேள்ளி - தெளிந்து ;) சிதறி 7 

தீவிழீத்தல் - திப்போல ஒளிவிடுசல் ; ஒப்புமை பற்றி வந்தது ; செந்தரை - வன் 
னிலம் ;--(09) எற்றே - என்னென்று வினாவினையாதலின் நினை ; எற்று - ஏ - எத் 
தின்மையாலாவது; ஏ- அசை) கலதூறு கார்க்காடு புற்று ; கார்க்கோழீ - பா$லச்
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கரு; கேர்மீ புற்றேறி அழைத்தல் - நிலத்தியல்பாற் பெற்ற வவிமை;--(10) 

மடியாது - மடி (சோம்பு) இல்லாமல், ** மடியாது கற்சவல்லார்ச் இல்லையாம் மறு 
பிறப்பே, ? 

தலவிசேடம் :--திருப்புனவாயில் - பாண்டி சாட்டு 7-வது பதி; வரலாறு 
ஆளுடைய பிள்ளையார் புராணத்தள் முன் (2189) உரைச்சப்பட்டது பார்ச்ச, 

9860. திருப்புனவா யிற்பதியி லமரந்தசிவ ஞாமூழும் 

விருப்புடைய கோயில்பல பணிந்தருளால் மேவினா 

பொருப்பினொடு கானகன்று புனற்பொன்னி சாடனைந்து 

பருப்பதவார் சிலையாரதம் பாம்பணிமா ஈகாதன்னில், ௧௧௯ 

(இ-ள்) திருப்புனவாயில்..,பணிர்து - இருப்புனவாயில் பதியிலே விரும்] 

யெழுச்தருளிய சிவபெருமான் ம௫ூழ்ச்தருளும் விருப்பமுடைய கோயில்கள் பல 

வற்றையும் வணங்) ; அருளால் - ௮ருள்விடை பெற்று ; பொருப்பினொடு கான் 

அகன்று - குன்றுகளும் சானங்களும் சடந்து நி ; புனல்..,அணைந்து - நீர்வளம் 

மிச்ச காவிரி சாட்டினைச் சேர்ந்து ; பருப்பதம்... தன்னில் - மலையாயெ நிண்ட 

வில்லினையுடைய இறைவாது திருப்பாம்பணி என்று வழங்கும் ஈசர.தஇல் ; மேவி 

னார் - சென்று சேர்ச்சனர் (சோருடன் ஈம்பிகள்), 

(வி-றை) பதியில் கோயில்பல - இர்புனவாயிற் பதியில் பாண்டி சாட்டு 

ஏனைப் பதின்மூன்று பதிகளின் கோயில்களும் சாபிச்சப்பட்டுள்ளன ; பயில் 

உள்ள பலகோயில் என்ச ; பல என்றமையால் மேற்செல் வழிபிடை உள்ள 

ஒரியூர் (வைப்பு) - திருமணமேற்குடி, இருப்பெருர்துறை (வைப்பு) முதலியனவும் 

கொள்ளலாம், 

போநப்பிஜேடு கானகன்று - போநப்பு - சறுகுன்றுகள்; கான் - குறுங்சாடு ; 

இருப்புனவாயிலினின்றும் சோழகாட்டெல்லை வரையும் இருப்பாம்பணி ஈசர் வரை 

யும் உள்ள பாண்டி. நாட்டின் பகுஇபின் இயல்பு கூறியபடி, இன்றம் இவ்வாழே 

சாணலாம், 

பருப்பதம் - மேருமலை ) சிலை - வில் ; வார் - நீண்ட, 

பாம்பணி - ஈசரின் பெயர் ; பாதாளீச்சாம் - சோயிலின் பெயா், 

கோயில் பணிந்தநள்பேற்று--என்பதும் பாடம், 119 

9801. பாதாளீச் சரமிறைஞ்சி யதனமருங்கு பலபதியும் 
வேதரதி நாதாகழல் வணங்கிமிகு விரைவினுடன் 

சூதாரும் துணைமுலையார் மணிவாய்க்குத் தோற்றிரவு 

சேதாம்பல் வாய்திறக்குந் திருவாளூர் வந்தணைர்தார், ௧௨௦ 

(ஒள்) பாதாளீச்சரம்,,.வணம் - இருப்பாதாளீச்சரத்தில் இறைவரை 

வணங்டுப் போய் அதன் பச்கத்தில் உள்ள பல பதிகளிலும் வேதங்களுச்செல்லாம் 

ஆதியாராகய இறைவரது திருவடியை வணங்கச் சென்று ; சூசாரும்.,, திருவாரூர் - 

மாங்களிபோன்ற இரண்டு சனங்களையுடைய பெண்சளின் ௮ழயெ வாயினுக்கு த் 

தோற்றமையினாலே பகலில் வாய்திறச்ச ஆற்றாமல், இராச்திரிப் போதில் செவ் 

வாம்பல் மலர்கள் வாய் இிறத்தற்கெமாடிய இருவாரூரில் ; மீத விரைவினுடன் - 

மிச்ச விரைவாக ; வர். தணைச்தார் - வந்து சோர்சார்சள்,
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(வி-ரை) பாதாளீச்சுரம் - பிலமசத்தினின்றம் ஆதிசேடன் லந்து 
பூரிச்தனன் என்பது தலவரலாறு ; பாதாள் - பாசாள உலசச்தினின்௪ம் வரும் 

பிலம் ;) '* உறைகோயில் பாதாளே ' (தேவா), 

பலபதீயும் - இவை பாதாளீச்சரச்துக்கும் திருவாரூருக்கும் அ-ணிமைபில் உள் 

எவை, இவை இருப்பூவலூர், இருவிடைவாய், இருப்பேரெபில், திருசாட்டியத் 

தான்குடி, இருவிளமர் முதலாயின என்பது கர சப்படும். 

மீதவிரைவினுடன் - திருவாரூரிறைவரைப் பிரிர்து சீண்டி சென்ற யாத்திரை 
யினால் நெடுசாள்ச வாயினமையின் அவ்வரர்வம் பற்றி மிச்ச விரைவுடன் போர் 

தனர் என்ச, £' எத்தனைரட் பிரிந்திருக்சே னென்னாரூ ரிழறைவனையே " (சேவா) 

என்பது மு,சலிய திருவாக்குச்சள் காண்ச, 

ததாநம் - ரது - மாங்கனி ; சூராடுகருவி என்றலுமாம் ; சேதாம்பல் - செவ் 

வல்லி (ஆம்பல்) பசவில் மலராது இரவில் மலர்தற்குக் காரணம் கற்.ித்தவரறு ; 

தற்குறிப்பேற்ற வணி ; பெண்களின் வாய் செவ்வாம்பல் போன்றது என்பர் ; 

சண்டு, அவ்வாறன்றி, ,ஐம்பல்கள், வாயின் அழகும்தச்சோற்றமையின் பகலில் வாய் 

திறக்க ௮ஞ்சி இரவில் வாய்திறஈ்தன என்பது ; பொருஞக்7கற்ப ஈண்டு வாய்திறத் 

தல் - பேசுதல் - அலர்தல் என்ற இருபொருள்பட வரத ஈலேடை ; பெண்களின் 

பொலிவினால் ஈ5ர். வளம் கூறியபடி, தடுக் - புரா - (1) பார்ச்ச, 190 

9808. திருசாவ லூ£வேர்தர் ரோராகுல வேர்ஈருடன் 

வருவாரைத் திருவாரூர் வாழ்வாக ளெதிர்கோள்ளத் 

தீருகாத லுடன்வணங்கித் தம்பெருமான் கோயிலிலுடட் 
பெருகார்வத் தொடுகிரும்பும் பெரும்பேறு பெறப்புகுந்தார். ௪௨௧ 

(இ-ள்) இருசாவலூர் வெந்தர்,..வருவரரை - இருமாவலூர் மன்னவசாயெ 

ஈம்பிகள் சேரர்சளின் குலமன்னவருடன் வருபவரை ; திருவாரூர்,., வணங்? - 

திருவாரூரில் வாழ்டன்றவர்சகள் எதிர்சொள்ள மிச்ச விருப்பத்தடனே வணக ; 

தீம்பெருமான்...புகுர்தார் - தமது இறைவரது தஇருச்சோயிலினுள்ளே பெருகும் 

ஆர்வத்துடனே விரும்பி வணங்கும் பெறாம் பாக்யெத்தினைப் பெறம்பொருட்டூச் 

சென்று புகுந்தனர். 

(வி- ரை) சேரர்தல வேந்தநடன் திநநர்வறார் வேந்தர் வநவாரை - என்ச, 

இருவரும் வேர்தர்சளாவார் என்.ற சிறப்புச் சாண்ச, 

எதிர்கோள்ள - வணங்கி - எதிர்சொண்ட அடியார்களை வணட௩ூ ; திநவாநர் 

வாழ்வார்கள் - ஏனைப் பதிசளிற் போலத் சொண்டர்களும் பதியோரும் என்னாது 

இவ்வாறு கறியத இங்கு வாழ்வார்சள் எல்லாரும் மு.ற்செய் தவச்சால் முத்பெழம் 

தகுதிவாய்ந்த கணத்தவர்களாவார் என்று காட்டும் கரு, ததுடையது, 

விநம்பும் பேநம்பேறுபெற - விரும்புதல் ஈண்டு விரும்பி வழிபடும் என்ற 
பொருளில் வர்தது ; விரும்புதலே பெரும் பேறு எனப்பட்டது, * அறஞ்செய 

விநம்பு ?? என்றாற்போல, 
கோயிலினுள் - புதந்தார் - ஈசருள் வர்தவுடன் திருக்சோயிலிலுள் வணங்யெ 

பின்னசே இருமாளிசைச் செழுர்தருஞம் மாபு குறிதது, புரிசனம்சளே முன்னர்த் 

திருமாளிசை சென்றனர் (9810), 121
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9909. வாசமலாக் கொன்றையார் மகிழ்கோயில் வலங்கொண்டு 

நேசமுற முன்னிறைஞ்சி நேடூம்போழுதே லாம்பரவி 
ஏசறவாற் நிருப்பதிக மெடுத்தேத்கி யெழுந்தருளாற் 

பாசவினைத் தொடச்கறுப்பார் பயில்கோயில் பணிந்தணைவார், ௧௨௨ 

8610, பரவையார் மாளிசையிற் பரிசனங்சண் முன்னெப்த 
விரவுபே ரலங்கார விழுச்செல்வ மிகப்பெருக 

வரவெதிர்கொண் டடி வணங்க வன்றொண்டர் மலசாட்டுப் 

புரவலனா ரையுங்கொண்டு பொன்மணிமா ளிகைபுகுந்தார். Geom. 

9809, (ட.ள்) வாசமலர் ,,எழுர்து - மணமூடைய மலர்ச்சொன்றை 

சூடிய இறைவர் மூமும் இருச்சோயிலினை வலமாசச் சுற்றி வந்.து அன்பு பொருக்தத் 

இருமுன்பு வணங்ூப் பெரிய வழிபாட்டுக் சாலங்களில் எல்லாம் து.இித.து ௪சறவினாலே 

இருப்பதிக,ச்தினை எடுத்துப் பாடித் ஐ.இச்து சீங் ; அருளால்,,, அணைவார் - அருள் 

விடை பெற்றுப் புறம்போந்து பாசவினைப் பற்றுக்களை அறுப்பாராயெ இறைவர் 

விளங்க வீற்றிருக்கும் திருக்கோயிலினைப் பணிர்து புறம்பே செல்வாரா9ி, ௧௨௨ 

9870. (இ-ள்) பாரலையார்...எய்த - பரவையாரது தஇருமாளிகையின்சண் 

பரிசனங்கள் முன்னர்ச் சென்று சேர்ந்தார்களாக ; விரவு, பெருச - பொருந்தும் 

பெரிய அலஈ்சார வசைசளாகிப தாய மங்சலங்சள் மிசவும் நிறைவாகச் செய்து ; 

வரவு... வணங்க - பரவையார் எஇிேலர்து ஈல்வாவேற்று அடிவணங்க ; வன் 

ரொண்டர்...புகுர்தார். - ஈம்3கள் மலைரசாட்டாசராசய சேோனாரையும் உடன் 

கொண்டு பொன்னணிந்த அழயெ திருமாளிகையினுள்ளே புகுச்தருளினர். ௧5௨௬ 

இந்த இரண்டு பாட்டுக்களும் தொடாந்து ஒருமுடிபு சொண்டன. 

3869, (வி-ரை கோயில் - “ சேரயிலினுள் - புகுர்சார் '! என முன் 

(3865) கூழிய தனால் , இங்குக் கோயில் என்றது பூங்கோயிலினுள் இதறவர் ஏழும் 

தருளிய திருமாளிகையினைச் குறித்து கின்றது. மகிம் சோயில் என்ற குறிப்புமத, 

நெடும்போழது எல்லாம் பரவி - நேடம்போழது - வழிபாட்டுச் காலங்கள் ; 

1 சாலமெல்லார் துதிச்திறைஞ்சி !' (2062). 

ஏச்றவால் - நீண்டகாலம் பிரிச்திருச்ச ஆற்றாமைபினாலே போச்சு வருத்தம், 

ஏச்றவு - சண்டு அன்பு என்னும் பொருட்டு, 

திருப்பதிகம் எடுத்து ஏத்தி - இருப்பதிகத்தினைத் தொடங்கப் பாடி; எடுத்தல் - 

பெரிதும் போற்றுதல் என்றலுமாம். 

எழந்து - வழிபட்ட நிலையினின்றும் நீங்கி, 

அநளால் - ௮ருள்விடை பெற்றுப் புழம்போந்து, 

கோயில் பணிந்து - இது கோயிலின் புறம்பு வந்து செய்ச வணச்சம், 

அணைவார் - மேற்திருமாளிகையில் செல்வாரா9; மேல், பு௰ம் போந்த-(பு.றம்பு 

வந்த) இருமாளிகையில் என்பன இடசோச்? வருவிச்சப்பட்டன, 

அணைவார் - புதந்தார் - என வரும்பாட்டுடன் முடிச்ச; அணையார் - முற் 

ரெச்சம் ) ௮ணைவாரரய். 122 

9970, (வி-ரை) பரிசனங்கள் ழன்எய்த - திருலாரூர்ப் பதியில் வரச 

வுடன் சம்பிகள் சோனாருடன் CoCr தஇருச்கோயிலித் சேர்ர்சாராசலின் பரிசனக் 

சள் முன்னே இருமாளிசையிம் சென்று சேர்ர்து ௮.ிவித்து இருர்சனர் என்பசாம்,



சருக்கம்] 37. கழறிற் றறிவார் நாயனார் புராணம் sas 

எய்த - ஏய்தி அறிவித்சமையால், 

விரவு.ஃபேருக - விரவுதலாவத எதிர்கொள்வதற் சேற்றவாறு பொருச் 
த.தல்) பெருக் என்பது பேநக எனத் திரிந்து கின்றது, 

பேரலங்கரா விழச்சேல்வம் - இருவாயில் சோடித்தல், சோரணம், பூமாலை, 

நிறைகுடம், விளக்கு நிரைத்சல் முசலாபின ; செல்வம் - மங்கலப் பொருள்களை 

ஏர்துதல் , விழன'ம - அடியாசார் சன்மையின் பொருட்டுச் செய்யப்படசல் குறி2௪.த. 

பேரலங்காரம் - அரசரார்சன்மை குறித்துச் செய்யப்படுசல் குறித்தது 

அடிவணங்க - பரவையார் என்ற எழுவாய் வருவிச்ச. 

வ்ன்றேண்டர் - புதந்தார் - என்ச ; மாளிகையின்கண் ; ஏழனுருபு தொக்கது, 

மூன் “கோயிலினுள் புகுந்தார் '” (8868) என்றார் ; அங்குப் புதந்தது விரும்பும் 

பெரும்பேறு பெற என்றமையால், இங்குப் புகுந்தார் என்றது உபசரித்து ௮மர 

என்று கொள்ச. 193 

௦91/1. பாவியே பரவையார் பரிவுடனே பணிரஈதேத்தி 

வீரவியபோ னகங்கறிகள் விதம்பலவா கச்சமைத்துப் 
பரிகலமும் பாவாடை பகல்லிளக்கு முடனமைத்துத் 
திருவமுது செய்வித்தார் திருந்தியதேன் மோழியினார். ௧௨௪ 

(இ-ள்) பரவியே...ஏச்தி- பரவையார் (உட்போந்தவுடன் முசமன்கூறி) 

பரவி அன்புடனே பணிந்து துஇத்து ; விரவிய...சமைத்து - பொருந்திய இருவமு 

தும் குறிகளும் பற்பல விதங்சளாசச் சமைப்பித்து ) இருந்இிய சேன்மொழியினார் - 

இருச்சம் பெற்ற சேன்போன்ற மொழியினையுடையராகி ; பரிசலமும்...இிரு 

அழுத செய்வித்தார் - பரிசலமும் ௮,2ன் £ழிரம் இிருப்பாவாடையும் பசல் விக்கு: 

உடனே ஒழுங்குபட அமைத்து (இருவருக்கும் பரிசனங்களுக்கும்) திருவமுது செய் 

லித்தனர், 

(வி-ரை) பரவிீமே..,பணிந்தேந்தி - இது திருமாளிகையிலுள்ளே போச்ச 

பின்னர் ஆசனச்தமர்வித்றச் செய்யும் வழிபாட்டுமுமை ; முன் “ அடி.வணங்க '! 

(3870) என்றது தஇருமாளிசை வாய்தலினின்று எதிர்சொண்டு வரவேற்ற 

வணச்சம், இவ்வடி முற்றமோனை பெற அருளியது உபசார வ.கைகளெல்லாம் 

தூற்ற வியற்றிய கிலைச்குறிப்பு. 
விரவிய - விருந்தின் தகுதிச் கேற்பப் பொருந்திய ) விரவிய கறிகள் என்றும் 

கூட்டியுமைச்ச நின்ரது ; விரவிய போனகம் - என்றது கெய் - சர்ச்சரை - பாசப் 

பருப்பு - மிளகு மு,சலியவை கலர்,ச சித்திமான்ன வகை என்பர் முன் உரைகாரர், 

போனகம் - திருவமுது ; அன்னம் ; கறிகள் விதம் பலவாக - கறிகள் பல ; 

(அவற்றின்) விதங்களும் பல என்க, சமைத்து - சமைப்பித்து. 

பரிகலம் - பாவாடை - பாவாடை - சால்பரிகலம் - இவை பெரியோரை 

அழுது செய்விக்கும் முறை, முன் உரைத்தவை (9192) பாரச்ச ; பகல்விளக்த - 

ஒளியின் பொருட்டன்றி உபசா ரத்தின் பொருட்டு வைப்பது ; பகல் என் றமைபால் 

ஒளியின் பொருட்டன்று என்பது பெறப்படும். 

திநந்திய தேன்மோழியினார் - திருந்திய - திருத்தம் பெற்ற) அடியார்சளை 
உபசரித்த அழுதாட்டி ஊட்டிச் தருத்சம் பெற்ற ; மொழியினர் - மொழியினாா9); 

குதிப்புவீனையெச்சம், தேன்மோ ழீயிறர் என்றது இன்மொழி கூறி இன்னமு 
10
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கூட்டல் வேண்டும் மாபு குறிச்சது 4: ஈரமென் மதுரப்பதம் பரிவெய்த முன்னுரை 

செய்தபின் ?! (449), 
திநவுழது சேய்வித்தார் - இளையான்குடி மாறனார் புராணம் (449 - 443) - 

ச சதொண்ட நாயனார் புராணம் (3781 - 9798) - இவ்விடங்களிலும், முன் இப் 
புரரணத்தம் ஈண்டும் உரைத்தவற்றையெல்லாம் ஒன்று சேர்ப்பின் அடியரை 

ஊட்டும் திறம் எல்லாம் பெறப்படும், பின்னர்ச் கழறிற் றறிலார் ஈம்பிகளை perc 

டம் இறமும் இங்குச் கூடச்சருதுச ; கூறியது கூறுது அங்கங்கும் கூறியவற்றைச் 

இரட்டிக் காண எல்லாம் வரும்படி ௮மைக்கும் ஆரரியாது தெய்வச் சவிரலம் சண்டு 

களிக்ச, 124 

9912. மங்கலமாம் பூசனைகள் பரவையார் செயம௫ழ்ந்து 
தங்கியினி தமர்கன்ரார் தம்பிரான் கோயிலினுட் 

போங்குபேருங் காலமேலாம் புக்கிறைஞ்சிப் புறத்தணைந்து 
நங்ச ள்பிரா னருள்மறவா ஈல்விளையாட் டினைரயந்தார். க௨டு 

(ட -ள்) மக்சலமாம்.,,௮மர்கன்றார் - மங்கலமாகும் மாகேசுவர பூசைகளை 

யெல்லாம் பரவையார் செய்ய மூழ்ந்து ஏற்று அங்குத் சங் இணிதாச விரும்பி 

எழுர்சருளி யிருக்கன்றார்சளாப் ஈம்பிகளும் சேனாரும் ; தம்.௮ரான்... அணைந்து - 

தீ௦2து பெருமானார$யெ புற்பிடங்சொண்ட இறைவாது திருச்சோயிலிலுள் சிறப்பு 

மிகுர்த வழிபாட்டுக்குரிய பூசாகாலங்களிலெல்லாம் புதந்து வணங்பெ் புறத்துப் 

போந்து ; ஈங்கள்பிரான்..,ஈயர்சார் - சம்..ரானாது இருவருளை ஒரு காலமும் மற 

லாத நிலையில் சல் பிளையாட்டு£்சளை விரும்பினர். 

(வி-ரை) மங்கலமாம் பூசனைகள் - இவை மாசேசுவர பூசை நிசழ்ச்செளும், 

இருவமுதூட்டியஅன் செய்யும் உபசரிப்புக்களும் ஆம் (9824); *:பூசனைசளெல்லாம்!? 

(8825) ; மங்கலமாம் - அடியார்பாற் செய்யும் இவை நித்திய மங்கலமாயெ Aas 

தன்மை யடைசந்சேதுவாவன ; ஏனை உலனெர்பாழ் செய்வன அவ்வாறன்றி அமங் 

சலமாகிய சாசல் பிறத்சல்சட் கேதுவலாவன என்பது குறிப்பு ; ஐம் - ஏது ஆகும். 

அமரீகின்றர் - அப்பூசனைகளை விரும். ௮ங்கு எழுந்தருளியிருப்பவர்சளாய். 

போங்த பேநங்கால மேலாம் - வழிபாட்டு சேரங்களிலெல்லாம்; முன் (“கெடும் 

பொழுசெலாம் '! (9809) என்ற கருத்த, 

அருள் மறவா நல்விளையாட்டு - இவை மேற்பாட்டிற் கூறப்படும் ; இவர்கள் 

சண்ட இவற்றையும் இவைபோல்வனவற்றையுமே உலூல் ஏனை மக்களும் சண் 

டொழி௫ன்ரார்கள் ; ௮வை உலக மக்களைப் பாசபர்தப்படுத்திச் செதீதுப் பிறச்சச் 

செய்கின்றன. ஈண்டு இப்பெருமச்சளம் இவற்றையே சண்டார்களாயினும் பிரா 

னநள் மறவாத நிலையிற் சாண்டன்றார்சளாதலின் இவை இவர்சளைப் பாசப்படுத்துச 

இல்லை. அருள் மறவாநிலை இவர்சளை உப்விப்பனவுமாம், நல்விளையாட்டென்ற 

அடைமொழிச் குறிப்புமித ;) ௮ருள் நினையத இவ்வகை விளையாட்டுச்சளை நீச்ச 

லின் இது பிறிதினியைபு கீச்சயெ விசேடணம் ; '! ஈங்கை செய்யா தியாங்க Gard 

லாம்... இச்து புலன்சஞ மார வார்ந்து, மைந்தரு மொச்சலு மழ மனம௫ழ்ர், இவ் 

லகை யிருர்தோ மாயினு மவ்வகை, மச்இர லெழுத்தைர்தும் வாயிடை மறவாத, 

ரிர்சை நின்வழிச் செலு,ச,சலி னர், முத்தியு மிழர்தில முதல்வ! வ.தஇறம், சின்னது 

பெருமை யன் 7”! (இருவிடை, மும், சோவை - 19) என்ற பட்டின? சடி.சள் இரு 

வாச்கும், ** ஏடூதரு மலர்ச்குழலார் மூ£லத்சலைச்சே பிடைச்சே எறிவிழியின் படு



$8810) 97, கழ.றிற் ற்றிவார் prised புராணம் ௧௨௩. 

சடைச்சே சடெந்துமிறை ஞானம், கூடுமவர் கூடரிய வீடும் கூடிச் குஞ்டித்த சேவடி 

யும் கும்பிட்டே யிருப்பர் '? (சிதி - 10 - 5) என்ற ஞான.நூலும், இன்ன பிறவும், 

இங்குச் கருதற்பாலன, 

தமரவர்கள் நல்விளையாட்டினை--என்பதும் பாடம், 125 

39/9. நிலைச்சேண்டும் பரிச்செண்டூம் வீசிமிக மகிழ்வேய்தி 
விலக்கரும்போர்ச் தகர்ப்பாய்ச்சல் கண்டருளி வென்றிபெற 

மலைக்குநெடு முட்கணைக்கால் வாரணப்போர் மகிழ்ந்தருளி 
அலைக்குமறப் பலபுள்ளி னமர்விரும்பி யமர்கின்றார். ௧௨௬ 

வேறு 

9814. விரவுகாதன் மீச்கூ। மேவு நாள்கள் பலசெல்லக் 
கரவி லீகைக் சேரளனார் தங்கள் கடல்சூழ் மலைாட்டுப் 

பரவை பராதய கொழுஈனா தம்மைப் பணிர்து சொண்டணைவான் 

இரவும் பகலுந் தொழுதிரக்க விசைந்தா ரவரு மெழுந்தருள,. ௧௨௭ 

3873. (@- ch) நிலைச்செண்டும்... மசழ்9வெய்.இ - நிலைச்செண்டு வீசுசலும் 

பரிச்செண்டு வீசுசலும் ஆயெ விளையாட்டுக்களை விரும்பிச் செய்து மிசவும் மூழ்ச்சி 

யடைந்து ; விலக்கரும்,,,சண்டருரி - விலக்குசற் கருமையாகிய போர் செய்யும் 

ஆட்டுச்சடாச்களின் பாய்ச்சலைக் சுண்டும் ; வென்றி௦ப.௰...மடிழ்ர்சருளி - வெற்றி 

பெறும் பொருட்டுப் பொரும் நீண்ட முள்ளையுடைய கணைச்காற் சோழிகளின் 

போரினைச் கண்டு ம௫ழ்ந்தும் | அலைக்கும்... அமர்சன்றார் - அவ்வாறே பொரும் 

வலிய பல புட்களின் போரினை விரும்பியும் அங்குச் தங்கி யிருக்கின்ராராச ) ௧௨௬ 

9874. (இ-ள்) விரவு,.செல்ல - பொருந்திய பெருவிருப்பம் மேலும் ௮ 

கரிக்ச இவ்வாறு தங்கும் நாள்கள் பலவும் கழிய ; காவில்,..இரக்ச - கரத்தல் இல்லா 

கொடையினையுடைய சேரலனார் சடல் சூழ்ந்த தங்கள் மலைகாட்டின்கண் பரவையா 

ரது சணவனாராகிய ஈம்பிகளைப் பணிந்து உடன் அழைத்துக்கொண்டு செல்லுதற் 

பொருட்டு இரவும் பகலும் வணம்9 வேண்ட ; இசைர்தார் அவரும் உழுர்சருள - 

அவரும் எழுர்தருளு தற்கு இசைர்தருளினர். ௪௨௭ 

இச்த இரண்டு பாட்டுச்சளும் தொடர்ந்து ஒருமுடிபு கொண்டன. 

9873, (விரை) நீலைசசெண்டும் பரிச்செண்டும் விசி - செண்டு வீசுதல் - 
இக்காளில் பந்தாடுசல் போன்றதொரு விளையாட்டு வசை, செண்டூ - பர்துபோன்ற 

விளையாட்டூச் கருவி, நீலைச்செண்டூ வீசுதல் - நின்றபடியே வீசுரல் ; பரீச்சேண்டு 

குதிரையின் மீதிவர்ர்து இடம் வலம் சுழன்று வீரியாடுசல், இர்சாளின் ((100163, 

அவ்வகை ஆடல்கள் காண்ச, இலை ஆண்மச்களின் ஆடல் வகை) கழல், பந்து, ௮ம் 
மானை, தோஜோச்சம், ஊசல் மு,சலியலை பெண்களின் ஆடல் வசை) Qed evar 

wt gen Strwr distort Queisey, Quemed goo vig முதலியவற்றை 

ஆண்களுமாகச் சையாளப்பட்டு apse se பிற்காலத்தின் பிறழ்ச்சி, முன்னாளின் 

ஆடல் வசைகள் ஆண் பெண்சளின் உடலமைப்புச்சளுக்கும் இயற்கைக்கும் ஏற்ப 

லகுச்சப்பட்டன, சேண்டு - னி வளைவுள்ளதோர் நீண்ட ஆடற் சருவியுமாம், 

தகர்ப் பாய்ச்2ல் - வாரணப்போர் - புள்ளின் அமர் - இவைகள் இச்சாட்டில் 
மச்சள் உல்லாசப் பொழுதுபோச்ற்கு மேற்சொண்ட ஆடல்கள்) இலை முன்



க்௨ச் திரு த்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

ஞளில்' உயர்குடி. மச்சளின் வாழ்ச்சையிலும் நிசழ்ர்சன, இர்சாளில் இவற்றைச் 

சூதிபொரும் தன்மையிற்படுதீஇச் £ழ்நிலை மாச்சள் ஆளும் வசையில் தாழ்த்திவிட் 

டார்கள். செல்வர்சள் சுண்டு மூழ்ர்து பாழ்படும் குதிரைப்பர்தபம் முதலியவை 

இங்கு சினைவுகூர்ர்து ஒப்பிடற்பாலன, ஆனால் இவ்வசைசளில் இப்போது சாணப் 

படும் இழிபுகள் முன்னைராளில் சொடர்தலில்லை, £* பொருசகர் தாச்சற்குப் பேருக 
தகைத்து !! (குறள்), * யானைவெம் போரிற் குறுர்தூறென '' (திருவா) என்பன 

மேசலியவத்ரு னறியப்டடுகனெறபடி. இவற்றினின்றும் மக்கள் சண்டு பயன்பெறும் 

பல உண்மைகளையும் இவற்றுட் சண்டு உலகை உய்வித்தார்சள் பெரியோர், புறப் 

பொருளியலில் இவ்வகை ஆடல்களையும் போர்களையும் பற்றிக் கூறுவனவும் காண்ச, 

குன்றேறி யானைப்போர் கண்டற்றால் '? (குறள்) ; புறப்பொருள் வெண்பாமாலை 

முதலியவற்றையும் காண்க, 

விலக்கரம்போர் - வென்றி பேறமலைக்தம் - அலைக்தம் மறம் - என்பன ௮வ் 

வப்போர்களின் விடாமுயற்? முசலிய பண்புகளை விளக்கும் அடைமொழிகள் ; 

பிறிினியைபு 8ீக்கெ விசேடணம்கள். 

ழட்கணைக்தால் வாரணம் - சணைச்சாலில் முள்போலச் கூரிய நீண்ட ஒரு 

௮ல்கமுடைய கோழி ; தகர் - gd. 

மறப்புள் - காடை - சஏுதாரி - சிவல் முதலாயின. £* நைக்க_ர குரங்கு கோழி 

திவல்கவு சாரி பற்றிப், பச்சமுன் போதுவார்கள் '! (988) 

அமரீகின்றர் - மேவும் என்று மேல்வரும் பாட்டடன் கூட்டிப் பொருள் 

கொள்க ; அமர்கின்றர - அமர்கின்றாராடி ; முற்றச்சம். 196 

8874. (வி-ரை) கரவில் ஈகை - ' தண்டாத சொடை ?? (8751) ; “தரர் 

கொண்ட கொடை ?' (தொகை) ; கரவு - ஒளித்சல் ; மறுச்சல், கரவின்மையாவது 

யாவர் யாது வேண்டினும் மறுச்சலும் மறைத்தலு மில்லாமை. இஃது இறைவாரு 

ளாற் பெற்ற பேறு. 

கேரளம் - சேரசகாட்டின் பெயர் ) வடமொழி வழச் ௪, 

கோண்டு - அணைவான் உடன்சொண்டு செல்லும் பொருட்டு, 

இரவும் பகலும் தோழதிரக்க - ** இறைகளோ டிசைர்த வின்ப மின்பச்சோ 
டிசைந்த வாழ்வு, பறைகழிச் தனைய போர்வை '' (5ம்.3- ஆரூரர்) ஏன்று ஈம்.அகள் 

உலக ௮ரச போக இன்பங்களைப் பொருளென மதியாத நிலைபினராதலின், ௮௭௪ 

ருடன் செல்ல எளிதின் இசையார். ஆ சலின் பணிந்து - தோழது-டூரக்க என்றார், 

டரவும் பகலும் என்றது இடைவிடாது என்ற கருத்துடையது; “பன்னா எழைச்தசா 

விவனெனைப், பன்னா எழைப் பொழி யானென் நெதிர்ப்படிமே '" (தேவா - ௮7௪) 

என்ற இறைவரத தன்மையே ௮வர் சோழராகிய ஈம்பிசளது தன்மையுமாம், மலை 

ராடும், மேல் இருமுறை ஈம்பிகளது திருவடி தோய்தலாற் புனிதம் பெற்று வாழ் 

வடைய நின்ற கொங்குகாடும் செய்க தவலிசேடம் உருப்பட்டுச் சேரலனாரை இவ் 

வாறு இரச்சச் செய்தது ) ௮ததலப்பயன் வாய்ப்பப் பச்குவப்படுதற்கு பன்முறை 

பணிசலும் தொழுதலும் இரத்தலும் வேண்டப்பட்டன என்க, நம்பிகளது இசைவு - 

எக்கள் தவப்பயன் கூடும் காலம் என்பதாம் ; இது மேல்வரும் இரண்டு பாட்டுக்க 

ளாலும் விளங்கும், 127 

8819, நங்கை பரவை யாருள்ளத் திசைவா னம்பி யெழுர்தருளத் 

திங்கண் முடியார் திருவருளைப் பரவிச் சேர மான்பேருமாள்



ச்ருக்கம்] 37, கழுறிற் ற்றிவார் நாயனார் புர்ர்ணம் க௨டு 

எங்கு முள்ள வடியாருக் கேற்ற பூசை செய்தருளிப் 
பொங்கு முயற்சி யிருவரும்போப்ப் புக்கார் புனிதர் பூங்கோயில் 

(ஓன்) ஈச்சை... எழுர்சருள - சங்சை பசவையாரது உள்ளமார்ச், ச இசை 

வினையும் பெற்று சம்பிகள் எழுர்தருளினாாச 7 இர்கள்..,பரவி- மதியினை முடித்த 
இறைவரது திருவருள் இவ்வாறு பெறப் பெற்றதன் பொருட்டுச் த.தித்து ) Cer 
மான் பெருமாள்..,செய்தருளி - சோமான் பெருமாள் srugyt அத்தலத்தில் எங் 
செங்கும் உள்ள ஏவனடியார்களுக்குத் தக்கவாறு பூகசசள் செய்தருளுலித்த 7 

பொக்கும்... பூங்கோயில் - மேல் எழு?ன்ற முபற்ரிபின?ல இந பெரு மச்சளும் 

இறைவாது பூங்கோயிவிலுட் புகுந்தருளிளர், 

(வி-ரை) நங்கை...டசைவால் - பிரிவாற்றாச சன்மைபுள்ள தலைவியாராத 

லின் ஆற்றியிருத்சற் பொருட்டு அவரத இசைவு வேண்டப்படுவ தாயிற்று ; ஈண்டு 
இறைவரது தலயாத்திரைபற்றி யன்றி, ரழர் ஒவர் பொருட்டுப் பிரியும் கிலை 

யாதலாலும் இத வேண்டப்படுவசாம் ; முன் எல்லாம் இவ்விசைவு கருமையும் 

கருதுச, 

திநவரளைப் பரவி - எழுக்சருளு வதற்கு ஈம்பிளையும் பரவை பாசையும் இசைவு 
படச் செய்த திருவருளைச் துதித்து ; இிருவருளாலன்றி இப்பெரம் பேறு பெறுதற் 

கரீது என்பதாம், 

எங்கும் ௨ள்ள...சேய்தருளி - எங்கம் - தத்திரு ஈகெங்செங்கும் ) அடியார் - 

பூசை.பாவது மாகேசுவர பூசை, அமதுபடி யளிச்சல் முதலாயின ; ஈம்௮கள் 

தீம்மூடன் சமது மலைசாட்டக்கு எழுந்சருளப பெறுவசைப் பெறற்கரும் பெரும் 

பேறெனச் கருதி இவ்வாறு கொண்டாடினார் என்பதாம் ; பெரிபவர் வருகை 

யில்வாறு கொண்டாடத்தகுவது என்பதுமாம், 

புனிதர் பூங்கோயில் புக்கார் - வணங்கி அருள்விடை பெறும் பொருட்டுப் 

புகுர்சனர். 128 

9610. தம்பி ரானைத் தொழுதருளாற் போந்து தொண் ட... சாரர்தணைய 

நம்பி யாள ரருஞ்சேரர் சன்னா டரர னாராய 
பைம்பொன் மணிகீள் முடி.ச்சுழறிற் ஐறிவா£ தாமும் (பணமுடன் 

செம்பொ னீடு மதிலாளூர் தொழுது மேல்பாற் செல்கினரா, ௪௨௯ 

வேறு 

8877. பொன்பரப்பி மணிவரன்றிப் புனல்பபக்குங் சாவேரித் 

தென்சரைபோய்ர் சிவன்மகழ்ந்த கோயில்பல ரென்றிறைஞ்சி 
மின்பரப்புஞ் சடையண்ணல் விருமபுதிருக் கண்டியூர் 

அன்புருக்குஞ் சிந்தையுடன் பணிர்துபுறத் தணைதார்கள். ௧௩௦ 

3876, (@- ch) சம்பிரானை,..௮ணைய - சமது இறைவரை வணங்க அருள் 

விடைபெற்றுப் புறம்போந்து தொண்டர்கள் சார்ந்து உடன் ௮ணைய ) ஈம்பியா 

ரூரரும்., தொழுது - ஈம்பியாளுரரும் சேரசன்னாட்டின் ௮ரசரரகிய பைம்பொன்முடி 

குடிய சழறிற்.2றிலார் சாயனாரும் பயணமாச எழுந்து போந்து செம்பொன் ௮ணிர்ச 

நீடிய மதில் சூழ்ந்த இருவாரூரினை இறச ; மேல்பாற் செல்ன்றுர் - மேற்குத் 

இசையாசச் செல்கன்றார்சளா௫, ச௨க



ச்க்க் திருத்தோண்டர் புரர்ண்ம் [வார்கோண்ட வள்முலையாள் 

8877. (6-ள்) பொன்பாப்பி.,,போய் - பொன்னைப்! பரப்பியும் மணி 

சளை காரரிச் கொழித்தும் நீர் பரந்து செல்லும் சாவேரித் இருகதியின் சென்சசை 

வழியிலே சென்று ; சிவன்... இறைஞ்சி - சிவபெருமான் மூழ்ர்செழுர் தருளியுள்ள 

இருக்சோயில்கள் பலவற்றிலும் சென்று வணம்? ; மின் பசப்பும், ,, அணைச்தார்சள் - 

மின்போலும் ஒளி வீசுன்.ற சடையினையுடைய இறைவர் விரும்பி வீற்திருக்கும் 

திருச்சண்டியூரினை அன்பினால் உருச்சப்படும் மனத்தினுடனே சென்று பணிர்து 

புறம்பே போர்தருளினர். ௧௩௦ 

இர்ச இரண்டு பாட்டுச்சஞம் தொடர்ந்து ஒருமுடிபு சொண்டன. 

3876. (வி-ரை) அநளால் - அருள் விடைபெற்று. 

தோண்டர் சார்ந்து அணைய - உரிய தொண்டர்கள்சார்க்து உடன் ௨ர- அணைய, 

பயணழடன் - பயணமாக எழுந்து புறப்பட்டு, 

இநர் தோழது - திருவாரூர் ஈகரின் புறம்பு போந்து ௮ர்ஈகரினைத் தொழுத. 

6 புறம்பு போச்சதனையே நோச்? நின்றே! (ஞான - புரா - 519), 

மேல் பால - இவர்கள் மலைகாடு கோக்கச் சென்ற வழி, இருவாரூரினின்றும் 

லடமேல்பால் நோக்கக் காவிரித் தென்சரை வழியாய்க் திருப்பெருவேளூர், 

இிருச்குடவாமில், தருப்பழையாறை, இருகல்லூர் மு,.தலாகிய பதிகளின் வழியே 

செல்லும் பழையலழி என்பதும், மேல்வரும் பாட்டி கோயீல் பல என்பவை 

இலையும் இவ்வழியிற் (877) காணும் பல பதிகளுமாம் என்பதும் கருதப்படும், 

இவ்வழி திநக்கண்டியூர் வழியாச மேல்பாற் செல்கின்றது. 129 

3877. (a? - ann) போன்பரப்பி,..காவேரி - சாவேரி - சாவிரி ; ரீர்வளம் 

குறித்த சொன்னயங் கொண்ட சவிஈலம் காண்க ; போன் - காவிரி மணலுடன் 

கலந்துவரும் பொற்றுகள் ; வரன்றுதல் - வாரிச் கொழித்தல் ; பரக்தம் - பரவிச் 

செல்லும். காவேரித் தேன்கரை - சாவிரி ஈதியின் தென்பால், 

கோயில் பல - முன்பாட்டின் €ழ் உரைச்சப்பட்டன. 

அன்புருக்தம் சிந்தையுடன் - உநக்தம் - உருச்சப்பட்ட; செயப்பாட்டு வினைப் 

பொருளில் வர்தது. அன்பு - அன்பினால், 

திருக்கண்டியூர் - ஈம்பிசள் பதிசம் உடைத்தது | 130 

8818, வடகரையிற் றிருவையா றேதிர்தோன்ற மலர்க்கரக்கள் 
உடலுருக வுள்ளுருக வுசசியினமேற் குவித்தருளிக் 

கடல்பரந்த தேனப்பேருகுங் காலிரியைக் கடந்தேறிச் 

தொடர்வுடைய திருவடியைத் தொழுவதற்கு சினைவுற்றுர், டக 

(இ-ள்) வடகரையில்,..தோன்ற - சாவிரிச்கு வடகரையில் திருவையாறு 

எதிரே தோன்றுதலும் ;) மலர்ச்கரக்கள்,,.குவித்தருளி - உடலும் உள்ளமும் உருச 

மலர் போன்ற கைகளைத் தலையின் மேலே கூப்பியருளி ; சடல்,..கினைவுற்றார் 

சடல் பெருச வர்.5 சென்னும்படி பெருவெரும் சாவேரி யாற்நினைச் சடந்து 

வடகரையில் ஏறிச்சென்று இடையறா.ச தொடர்பு பூண்ட இறைவாது திருவடியைச் 

தொழுல்தற்கு நினைவுகொண்டனர், 

(வி- ரை) வடகரை - சாவிரியின் வடசரை; இவர்கள் தென்கரையில் தஇருச் 

சண்டியூரினின்றும் போதுகின்றபோது அல்கு நின்றவாறே வடசரையில் அணிமை 

மில் இருவையாற சோன்றியது,



சருக்கம்] 37. ey Po osani தாயனார் புராணம் ௧௨௭ 

உடல் ௨௫௧ உன் ௨௩௧ உச்சிமேல் மலர்க்கரங்கள் தவித்தநளி என்ச - ஊலு 
மயிரும் உருக நினைந்து சைகட்பி, 

கடல் பரரீததேனப் பேருதம் காவிரி - அப்போது சாவிரி பெருவெள்எமாசப் 
பெருயெதென்பது ; இதன்கிலை மேல் (3880) ௨ரைச்சப்படுவது காண்ச, கடல் 4 
நெடூர்தாரம் ஆற்றின் வழியே பெரு? வந்து பரவியதோ என்னும்படி ; “'சடலேதிச் 

இரைமோதிக் காவிரியி லுடன்வர்து சங்குல் வம், இடலேறிச் சரிசங்சம் வெண் 

மத்தம் சேறலைக்குர் தருவை யாறே !! என்ற ஆளுடைய பிள்ளையார் இருவாச்கு 

சண்டு நினைவு கூர்தற்பால த, 

கடந்தேறி - இடையில் ஒம் இவ்வாற்றினைச் சடந்து வடசரையில் ஏறி 
என்பசாம், 

தோடர்வுடைய திநவடி - அட்சொள்ளப்பட்ட தொடர்பு, உயிர்களை விடாது 

பற்றித் சொடர்ர்து உய்விக்கும் இருவருளுமாம். £! உடைய அடிகளோ?! என்ற 

பதிசச்குறிப்புமாம், பதிகம் பார்ச. 191 

வேறு 

3919. ஐயா றதனை௰் கண்டுசொழு தருளா ரூர் தமைகோக்கிச் 

செய்யாள் பிரியாச சேரமான் பெருமா or hohe செய்கின்றார் 

மையார் கண்டர் மருவுதிரு வையா நிறைஞ்ச மனமுருகி 

நையா நின்ற திவ்வாறு கடந்து பணிவோ நா”பென்ன, ௧௩௨ 

3890. ஆ பெருகி யிருகரையும் பொருது விசும்பி லெழுவதுபோல் 

வேறு நாவா யோடங்கண் மீது செல்லா வரைமிகைப்ப 

நீறு விளங்குர் இருமேனி நிருத்தர் பாதம் பணிந்தன்பின் 

ஆறு நேறியாச் சேலவுரியார் தரியா தழைத்துப் பாடுவார், ERB. 

3881. பரவும் பரி”சென் றெடுத்தருளிப் பாடுர் திரப்பாட் டி.னமுடி வில் 

அரவம் புனைவார் தமை!யையா றுடைய வடிக ளோ!''வேன்று 
விரவும் வேட்கை யுடனழைத்து, விளங்கும் பெருமைக் திருப்பதிகம் 

நிரவு மிசையில் வன்றொண்டர் நின்று தொழுது பாடு: லும், ௧௩௪ 

9998. மன்றினிறைந்து நடமாட வல்லார் சொல்லை யையாந்றில் 

கன்று தடையுண் டெதிரழைக்கக் கதறிக் கனைக்கும் புனிற்றாப்போல் 
ஒன்று முணர்வாற் சராசரங்க ளெல்லாங் கேட்க *ஒல””மேன 
நின்று மொழிந்தார்; பொன்னிமா நதபு நீங்கி நெறிகாட்ட, கட 

3989. விண்ணின் முட்டும் பெருக்காறு மேல்பாற் பளிங்கு வேற்பென்ன 

நண்ணி நிற்கக் கீழ்பானீர் வடிந்த ஈடூவு ஈல்லவழி 
பண்ணிக் குளிர்ச்த மணல்பரப்பக் கண்ட தொண்டர் பயின்மாரி 

கண்ணிற் பொழிர்து மபிர்ப்புளசங் கலக்கக் கையஞ் சலிகுவித்தார், 

9879. (இ-ள்) செய்யாள் பிரியாச் சோமான் பெருமாள் - இலக்குமி 

பிரியாத சேரமான் பெருமாணாயனார் ;) 8யா.றதனைத் சொழுது - திருகையாத்றி 
னைச் சொழுத அருள் ஆரூரர் சமை சோச்9- அருளினையுடைய சம்பியாரூரலாப் 

பார்த்து ) அருளிச் செய்றார் - அருளிச் செய்சன்றா ராய் | மையார்..,சாம்



௪௨௮ திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

என்ன - விடம் நிர் ச சண்டத்தினையுடைய இறைவர் எழுர்தருளியுள்ள தருவை 
யாற்றினைச் சென்.று பணிய மனம் ௨௫௬௫ ரைலசாயிற்று ; சாம் Ois ஆற்றினைச் 
கடந்து சென்றுபணியோம் என்று கூற, ௪௬௨ 

89880. (6-ள்) ஆ௮..போல் - ஆற பெருச்சகெடுத்து இரண்டு சரையினை 

யும் அலைத்து ஆசாயச்தில் எழுவது போல, வேறு சப்பலாவது ஓடங்களாவது 

மேற் போசாசபடி மிகுச்துச் செல்ல ; சீ.ஐ,,.செலவுரியார் - Dabo விளங்கும் 

திருமேனியினையுடைய இறைவரது இருவடிசளைப் பணிர்து அன்பின் ஆற்றின் 

வழியாசச் செல்லும் உரிமையுடைய ஈம்பிசள் ; சரியாது...பாடுகார் - தரிச்சலாழற் 

ருது இறைவரை விளித்துப் பாடுவாரா, ௪௬௩ 

9881, (இ-ள்) பரம் பரிசு...எடுசருளி - பரவும் பரிசு என்று தொடங்கி 

யருளி ; பாடம்... ௮ழைச்து - பாடுின்ற இருப்பாட்டுக்சளசொவ்வொன்றன் இறுதி 

யிலும் பாம்பினைப் பூணம் இறைவரை :* ஜியாறுடைய அடிகளோ??? என்று 

பொருந்திய பெரிய நசையுடனே அழைத்து ; விளங்கும்...பாடுவார் - விஏக்க 

மூடைய பெருமை பூண்டதிருப்பதிசத்சினே நிரவும் பண்ணிசையமைய வன்றொண் 

டப் பெருந்தகையார் நின்று தொழுது பாடுதலும், ௧௬௪ 

8889, (இ-ள்) மன்றில்...வல்லார் - திருவம்பலத்தினுள் நிறைந்து இருச் 

கூதிதனை ஆடவல்லவராகிய இறைவர் ; சொல்லை...போல் - சனது சன்று சடைப் 

பட்டு எதிர் கூப்பிடச் கேட்டுத் தான் கதறிச் கனைக்கும் புனிற்றுப் பஈப்போல ; 

ஒன்றும், ,மொழிர்சார் - ஒன்றிய உணர்வினாலே சராசரம்சள் எல்லாம் கேட்கும் 

படி ஓலம் என்று நின்று மொழிர்சருளினர் ; பொன்னி.,,சாட்ட - அப்போது 

பெரிய காவிரி நதியும் சொடர்ச்? நீங் வழிசாட்ட, சஈடு 

8883. (இ-ள்) விண்ணின்...நிற்க - ஆசாயச்இனை முட்டும் பெருக்செடு2த 

ஆறு மேல் பச்சத்தில் பளிங்குமலை போலச் தங்கி கிற்ச ; £ழ்பால்.,,மணல்பரப்ப - 

இழ்ப்பச்ச த்தில் நிர் வடிர்,த இடையில் ஈல்ல வழிபினை உண்டாக்கிக் குளிர்ந்த மண 

வினைப் பரப்பியிட ; சண்ட தொண்டர்...குவித்சார் - சண்ட தொண்டர்கள் மிக்க 

மழைபோலச் சண்ணீர் பொழிந்து திருமேனி மயிர்ப்புளகம் கொள்ளச் கைகளை 

அஞ்சலியாகச் தலைமேற் குவித்து வணங்கினர். ௧௩௬ 

இல்வைந்து பாட்டுக்களும் தொடர்ந்து ஒருமுடிபு கொண்டுரைச்ச நின் றன, 

3879, (வி-ரை) சேரமான் பேநமாள் - தோழது - ௮நளிச் சேய்கின்ற*- 
என்ன என்று கூட்டுக, சோமானார் அழைத்துச் செல்ல அவருடன் மலைநாடு 

கோச் ஈம்பிகள் செல்சின்ருராசலின், ௮ர்செலவிலே வழி நின்றும் வேறு விலூச் 

செல்லும் நிலை ௮வர்கூற நிகழ்ச்தது என்ற குறிப்பும் காண்க, 
சேய்யாள் பிரியா - கில வேர்தன் திருமாலின் ௮மிசமுடையவன் எனப்படுதல் 

மசபாதலின் இலக்குமி பிரியாத என்ரூர் ) *( திருவுடை மன்னரைச் காணிற் நிரு 

மாலைச் சண்டேனே யெனலும்'' (இருவாய்மொழி) என்பதும் காண்ச, செய்யாள் - 

இருமகள் ; கலமகள் என்றலுமாம், 

அநளிச் சேய்கின்றர் - அருளிச் செய்சன்றாராச ) முற்றெச்சம் ; ௮ருளிச் 
செய்கின்றார் - என்ன என்ற கூட்டு. 

மனம் ௨நகி நைமா நீன்றது - மனம் உருகுதலால்கைதலை ௮டைர்சது ; உருகு 

ser Bits நில நைல் எனப்படும் ) நைதல் - மிசவும் உடைசல் - இளகுசல், 

டவ் ஐறு கடந்து பணிவோம் நாம் - இங்கு கின்றவாஜே மனசத்தாற் பணித 

ஒன்றி அங்குச் சேர்ச்து உடலாதும் பணிவோம் என்பார் இழு கடந்து என்ரூர், 193



சருக்கம்] 37, கழுறிற் றறிவார் நாயனார் புராணம் sae 
3880. (வி-ரை) துறு.,.மீகைப்ப- ஐறு பெருகிய நிலையினை விரித்துக் 

காட்டியவாறு, 

நகரையும் போருது - போநதல் - நீர்பெரு அலைத்து ஒரம் வேசத்சால் 
சசையினை இடித்துத் தள்ளி ஒூசல் ; இநகரை - இறம்குசல் ஏறுதல் இரண்டும் 

கூடாமை குறித்தர்கு, 
விசும்பில் எழவது போல் - வானில் முட்டஉயர்வது போல் ; ஆழு - குஎம்- 

முதலிய நீர் நிலைகளின் நீர்ப் பெருக்சம் சுருக்கம் இவற்றை உயசத்சால் அளந்து 
6 gg (High flood level - Low flood level - feet of 81௦) வழக்குச் 
சாண்ச, 

வேறு நாவாய் ஐடங்கள் - இங்கு நாவார், என்றது பெருக்தோணி என்ற 

பொருளில் வரது, வேறு - ஆற சடத்தற்குரிய எவ்வரையும் ; மீதுசேல்லுகல் - 

ஆற்றின் நீர்ப்பாப்பை மேற்ூழித்துச் செலச்சுப்படுதல் ; செல்லுகல் - செலுத்தப் 

படுதல் ; செயப்பாட்டுவினைப் பொருளில் வந்தத, 

மீகைப்ப - மிக்குச்செல்ல ; பெயரடியாய்ப் பிறக் வினையெச்சம், 

அன்பின் இறு நேறியாச் சேலவுரியார் - சம்பிசள் ; செல்லும் வழியாச இவர் 

சேறும் ஆறு பெளஇிசமாசிய இர்ச ஆறன்று ; இசனிச் மேம்பட்ட, இதுவேபன்தி 
வேறு யாண்டும் செல்லும் சிவன்பால் ௮ன்பாகய ஆரு தகும் ; அதனை வேறு எது 

வும் குறுக்கிட்டுச் தடுக்த இபலாது என்பதாம் ; ஆறு - ஈஇ என்றும், வழி என்றும் 

இருடொருளும்பட வர்சது கவிஈ.பம், 

தரியாது அழைத்து - சென்று 

தீரிக்சலாற்றா த, 

அழைத்துப் பாடுவார் - பாடுவாராகி - முற்றெச்சம் ; அழைக்கும் பண்பிற் 
பாடுவாராஇப் - பாடுசலும் என்று ௭ரும் பாட்டடன் கூட்டி உ௨ரைச்ச, 

பணிசற்கு ஆறு சடைசெய்யச் சண்டமை 

நீநத்தர் - * இடமாறு வல்லானுமை யாறுடை யைபசன !” (சேவா) என்ற 

ஆளுடைய பிள்ளையாரது தஇருவாக்கும், * சீடுபெருர் இருக்கூத்து சிறைர்ததிரு 

வுள்ளத்து நிலைமை சோன்ற !! (2901) என்ற அதன் வரலாறும் இம்கு நினைவு 

கூர்சற் பாலன ; மேலும் (( மன்றி ணிந்த ஈடமாட வல்லார் *' (3889) என்பது 

BT OMS 

நீறு விள்ங்தம் திநமேனி - சங்காரஞ் செய்து இன்பம் செய்யும் குறியீடாச 

விளங்குவது இருநீறு ; செவனைப்பணிசற்கு இடையூரய சடைபைப் போச் 

இன்பந்தரும் குறிப்புத்தா இவ் வாற்றாற் கூறினார். நீநந்தர என்று ௮ரள் 0692 
ழிற்கூத்துச் குறித்துச் கூறி.பது மிச்குநிப்பு. 133 

89981, (வி-ரை) '* பரவும் ula”? என்று எடூத்தநளி - இது பூச் 

தொடச்சமாகயெ முதற் குறிப்பு, 

திரப்பாட்டின் முடிவில்...என்று - திநப்பாட்டின் - ஒவ்வொரு திருப்பாட்டி 

னும் ; ழடிவில் - ஈற்றில் ) மகுடமாக, “ ஐபாறுடைய அடிகளோ ' என்பது 

ப.தசம். * உடைய அடிகளோ !? என்றதனைத் தோடர்வுடைய திநவடி என்று 

(8879) மேல் ஆரியர் விளக்கி யருஞவதும் காண்ச, 

விரவும் வேட்கை - விரவுதல் - ஒன்றுமுள்ளத்துடன் இங்குத் தடையினை 

நீக்செ காணவும், சேரமானாது விருப்பத்தினை முடித்தச் கொடுச்சவும் பொருர்து 

தல், விரவும் - சென்று சேரும் என்ற குறிப்புமாம், 

3]...
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அழைத்து விளங்கம் பேநமையாவது - தூரத்தே நிற்பார்போல இறைவரை 

கேே அழைத்ததும், அதற்கு அவரும் அவ்வாறே விடைகூறி pao ay hopes stem 

விராங்தம் பேருமை என்றார் ; அழைத்து - அழைத்ச பண்பினால் ; உயிர்க்குயிராய்த் 

தாவியுடனிருக்கும் இறைவரைச் தூர இருப்பவர்போல அழைத்தல் இதனின் விளம் 

கும் பெருமை. 

நீரவும் இசை - நீரத்தல் - எடுத்தல் முசலிய இசைப்பகுதிசள் வரிசைப்பட 

ஒழுங்கின் வருதல் ; டை - பண் - கார்சார பஞ்சமம், 

நின்று - காவிரிச் சென்சரையில் திருவையாற்றினை கோச் நின்று. 

பாடுதலும், வல்லார் - ஒலம் என - என்று மேல்வரும் பாட்டுடன் முடிச்ச ) 

வன்றொண்டர் பாடவும்-வல்லார் மொழிச்தார்- எனப் பிறவினைமு சல்வினை சொண்டு 

மூடிர்தது ;) பாடுதலும் அதுகேட்டு - என்ச, அதகேட்டு என்பது குறிப்பெச்சம் ; 

கேட்டல் உபசாரம், 134 

8892, (வி-ரை) மன்றில் நிறைந்து நடமர்ட வல்லார் - முன் ** நீரத்தர்'” 
(98880) என்ரவிடச் துரைர்கலை பார்க்க ; முன் கூறியது நாயன்மார் எண்ணிய 

நிலை ; இங்குச் கூறியது அவ்வாறே இறைவர் அ௮வர்க்த ௮ நளிய நிலை ; வல்லார் - 

வல்லமையாவத பிறிசெவாக்கு மியலாமை. 

சன்று,..போல் - சன்று, தன் தாய்ப் பசுவினை ௮ணுகுதற்கு இடைபில் ஏதேனும் 

தடையுண்டாகில் தாயினை அழைத்துச் கூவும் ; அழுசேட்டுச் தாய்ப்பசவும் தானும் 

௮ம்மாவெனக் கதறி எதிர்கூவும் ; இவ்வாறு உலூற் சாணும் இயல்புபற்றி இவ் 

வுவமை எழுந்தது ; வினைபற்றி எழுந்த உவமம் ; ஈன்று - நம்பிசள் ; தடை - சாவிரி 

ஆறு இடையில் பெருகுதல் ; தாய்ப்பசு - இறைவர் ; புனிற்ற - சன்றணிய பசு, 

ஒன்றும் உணர்வால...கேட்க - ஒலம் - என - ஒன்றும் உணர்வால் - இறை 

புணர்வுடன் ஒன்றித்சத உணர்வின் ) ஒன்று முணர்வுடையார்ச்சே இது கேட்கத் 

சீச்சது என்பார் ஒன்று ழணர்வாற் கேட்க என்றார். சேரமானார் மாளும் சிலம் 

பொலி சேட்டதுபோல ; சாம் - சரம் - என்பது சராசரம் என வந்தது ; சரம் - 

இயங்கும் பொருள் ; அரம் - இயங்காஈ நிலைபியற் பொருள் ; இவை இரண்டும் 

உயிருள் பொருள். 

ஓலம் - அஞ்சல் - அபயம் என்னும் பொருளில் வரும் சொல் ) இது ௮பய 

மளிப்பார் - பெறுவார் இருவர்பாஓம் நிகழும். 

ஐயாற்றில் நின்று மோழிந்தார் என்று கூட்டுக. 

நதியும் ரேறிகாட்ட - உம்மை மொழிச்த ஒவி கேட்டபோதே சதியும் நெறி 

காட்டிற்று என உடனிகழ்ச்? குறித்சத; மொழிரசார் -௮ போது உடனே சாட்ட 

என்ச, நீங்கி - தொடர்ந்து பெருகி தடும்நிலை நீங் ; நெறி - ஈடந்து செல்லும் வழி 

என்ற பொருளில் வர்தது ; நேறி- அன்பு நெறிபின் உபர்வினை என்ற குறிப்பும்பட 

நின்றது ; (3880) இப்பொருளில் உம்மை இழிவு சிறப்பு, 

நேறிகாட்ட மோழிந்தார் - என்று கூட்டியுரைத்தனர் முன்னுரைசாரர். நெறி 

சாட்ட - நிற்ச வழிபண்ணிப் - பாப்ப என மேல்வரும் பாட்டுடன் கூட்டி 

முடிச்ச, 135 

3883. (வி-ரை) விண்ணின் மட்டும் பெநக்த ஆறு - “*விசும்பில் எழுவது 

போல் ”' (8880) என்ற கருத்து ; முன் கூறியது உயர்ந்து பெருக நீர் ஒடிய நிலை ; 

இங்குச் கூறுவது நீர்ஒடரது சேங்க மேலோர்ச வரும்கிலை); ஆசலின் முன் எழுவது 

போல் என்ற ஆரியர் இங்கு மட்டும் - பேநக்த என்ருர்,
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வேற்பேன்ன என் ுலமிச்தது மிச்கருத்சது. 

ழட்டுதல் - தொடுதல் ; பேநக்காறு - பெருக்னையுடைய ஆறு. 
மேல்பால் - சீழ்பால் - இக்கு கோக ஒரம் ஆறு இடையில் பிளவுபட்டு 

நடைவழி சாட்டவே மேல் புறம் வரும் ரீர்பபெருக்குச றை செய்து டச்சப் 

பட்டது ; 8ழ்பால் ரீர் வடிந்து இடையில் மணல் பரப்பிய ஈடைவழி செய்யப் 
பட்டத என்பதாம், 

பளித்த வேற்பு என்ன - பளிக்கு - பளிக்கு என வலிந்து நின்றது செய்யுள் 

விசாரம், சேச்சப்பட்டமையின் செளிர்ச நீர் என்பார் பளிங்கு வேற்பென்றார் , 

மேல் €ழாச இயல்பாச ஒடு௫ன் ற நீரினை ஒடாமல் வலிந்து கிறுச்சலின், உபமேயம் 

வவிச்சது குறிக்ச உவமானமும் வலிச்சது செய்வசதமிழ் ஈயம் ;) மலை - உயர்ச்சியும் 

பரப்பும் குறித்த, 
Bova பண்ணிக் தளிரீந்த மணல் பாப்ப நீர் வடியும்போது மெல்லச் 

சென்று மணலைப் பரப்பி நடத்ஈர் கேதுவாக கல்லவழி செய்ஈது என்பது தற்குறிப் 

பேற்றம் ; மணல் பரப்புதல் வழியிற் பால் மூரலி.பன ஈ_ப்பார்ச்கு ஊறு செய்யா 

இருத்தற்பொருட்டு, இகனை உ லடுயலிலும் கண்டு கொள்க, 

தோண்டர் - இருபெருர் சொண்டர்களும். 

மாரி : மழைபோன்ற சண்ணீர்ஈ துளிகள், 

வடிந்து--மணட்பரப்பு--என்பனவம் பாடங்கள் 136 

திருவையாறு 

திருச்சிற்றம்பலம் பண் - காந்நார பஜ்சமம் - 7-ம் திருமுறை 

பரவும் பரிசோன் றறியேறுன் பண்டே யுன்னைப பயிலாததன் 

இரவும் பகலு சினைந்த। லு மெய்க நினைய மாட்டேனான் 

சாவி ஒருவி சமுகுண்ணச் செங்கற் குலைக்கழ்ச் கருபபாலை 

அரவந் திரைஃகா விரிந்கமோட்டந் தையா றுடைய வடிஈளோ / (1) 

கார்ச்சொள் மொன்றை சடைமே2ிலொன் நுடையாய் விடையாய் நகைபினால் 

மூர்ச்கர் புரமூன் றெரிசெய்தாய் முன்னீ பின்னீ (seat 

வார்க்கோ ளரவி பலவாரி மணியு முததும் பொன்லுங்சொண் 

டார்க்தம் திரைக்கா விரிக்கோட்டத் சையா றுடைய வடிகளோ / (6) 

கதிர்ச்சொள் பசியை யொ_சேனான் கண்டே னும்மைச் சாணான் 

எதிர்த்து நீந்த மாட்டேனு னெம்மான் றம்மான் றம்மானே 

விரித்து மேக மழைபோழிய வேள்ளம் பரந்து நு.உரசிதறி 
அதீர்க்தந் திரைக்கா விரிக்கோட்டச் தையா று உட் வடிகளோ / (8) 

கூடி ய்டியா ரிருந்தாலுங் தணமோன் நிலலீ* தறிப்பிலலீர் 
ஊடி யிருந்து முணர்கிலே லும்மைச் சொண்ட லூரனேன் 

சேடி யெங்குங் சாண்டுலேன் திருவா ரூரே சிர்திபபன் 

ஆடர் இிரைச்சா விரிக்கோட்டத் நையா றுடைய் அடிகளோ / (1) 

இருச்சிற்றம்பலம் 

பதிகக் தறிப்பு :--ஆ9ரியர் (9881) சாட்டி யருளிபடி. 

பதிகப் பாட்டுக் தறிப்பு :--(1) இரவும்...நான் - அங்கு வரது சார எண்ணி 

லேன் ; டூரவும் பகலும் நீனைதல் - இடையரா,ச சிலயோச நிலை ; கரவி லநவி
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கழதண்ண - எப்பொழுதும் மீர்பாயச் சமூகு வளர்தல் குறித்தது ; கழத - தேன்னை- 

கம்பு . இலை மருசச் கரு ; காவிரியின் ரீர்வளத்தினை வளம்பெற கிரல்பறத்திச் 

கூறியது ,சமிழ்ச்சுவை ; அரலம் - ஒசைபட ; கோட்டத்து - கலையில் ; கோடூ - 

கரை ; உடைய அடிகளோ ! ** சொடர்வுடைய திருவடி (3879) ; ஒகாசம் - விளி ) 

அழைத்து !!' (3881), சடைபட்டிருப்பதைச் குறித்துச் கூவி அழைச்கும் பொரு 

ளது; (2) எங்கே , ஒக்கவே - எங்கும் எஞ்ஞான்ழம் விடாத பற்றி உடனிருர்து 

ஆட்சொண்டுள்ளீர், இன்று அருளல் வேண்டும் என்பத; தலைநாள் - தொடச்சம்; 

கடைநாள் - இறுதி காள் ; பாசத்நினின்றம் எ$ச்துச் திருவடி சேர்த்தும் வரை ; 

ஒக்க - ஒன்றுபோலவே அருள் பிறழாமை ; தலைநாள் - தலைசாளில் ; கடைநாள் 
ஓச்க - யுகார்தசாலம் போல ; சங்கையின்றி எழுச்தருளியிருக்கும்படி வேண்டு 

சன்றேறன் என்று வருவி/துரைச்சவும் நின்றது, சங்கை - அச்சம் ;--(3) வழிநின் 

றேமிந்தேன்-ஒழிகிலேன் - வழியே செல்வேன் ; வரவும் இல்லேன் - வாரா சொழிய 
வும் சல்லேன் ; பரவி,.,கிளிகடில்1ர - பெண்கள் விளையாடல் வசை ; பரவுதல் - 

அரித்தல் ) பகட்டாடி - வீரி; விச்சி - ஒரு மலை; பருவி- இல்லைமரம் ; பகடூ - 

யானை என்றலுமாம், ஒப்பி- வாராமல் காத்து ; வராமல் ஒட்டி ; ஓம்பி என்பது 

ஒப்பி என கின்ற த ; ஒம்பி - சாத்து ;--(4) பழகா நீன்று - பழி ) பம்ஜேன்றும் - 

என்ச, ஏக படம் - ஒற்றை ஆடை :: ஏகாச மிட்டு£ர்த !? (பிள் - தேவா) ; வேக 

படம் - விடவேசச்தையுடைய பாம்பு என்பதமொன்று, (௩ - சவ) ; பய்னறிகிலேன் 

என்றது வழிபட வருற்டையபூறு கேர்ந்தா லதனையும் நீச்சடல்லீர் என்பது குறிப்பு, 

தழத - அழகு ;--(5) பிழைத்த... பணிமாயே - வந்து வணங்சவம் தாராமைக்கு 

நரங்கள் பிழை செய்தமைதான் என்ன ? என்றது ; தீர - பினழ இருப்பினும் ௮து 

திர; பணித்தல் - சட்டளை செய்தல், மழைக்கண் - சரிய மைநீட்டிய கண்) 
நீர்மை பொருந்திய என்றலுமாம் ; மலையு நிலறுங் கொள்ளாமை - உயரப் பரவி 

வந்த நீர்ப்பேருக்குக் குறித்தது; '* விசும்பில் எழுலத போல் '' (3880); * விண்ணின் 

மூட்டும்"! 9888) என்றற்கு அசச்சான்று ;) கழை - கரும்பு ; பிரசம் - சாது ; கழனி 

மண்டி - வயல்களில் நிறைந்த ; கையேறி மேலே உயர்ர்து ; மிகுந்து ;--(6) 

கார்க்கோள் - சார்சாலத்தப் பூக்கும் ; * சண்ணி கார்நறுங் கொன்றை ” (புறம்) ) 

ழன்நீ பின் - பழமைச்குப் பழமை ; புதுமைக் செல்லாம் புதுமை; வார்கோள் - 

வார்தல் சொண்ட அருவி - காவிரியில் வந்து கூடும் இற்றாறுசள் ;--(7) 

மலைக்கோள் , அலைக்தம் - முன்பாட்டுப் பார்க்க) தீரித்தன் - தூய்மைக் இருப்பிட 

மானவன் ;--(8) பேர்ழம் - பிஎச்த - குறைந்த ; வாழம் அவர்கள் - சவ வாழ்வை 

விரும்புவோர் ; அங்கங்கே,..வீழம் - வழிபட இடம் தரும் ;--(9) கதிர்க்கோள் . 

மிகுதிப்பட்டு உறுத்தும் ; குடையும் ; சுழலும்; கதிர் - நூல் சுற்றும் சுதிர் ) சுவாலை 

கொண்டு எரிகின்ற என்றலுமாம், எதிர்த்து , அதிர்$தம் - காவிரி நீர்ப்பெருக்கன் 

அளவு காட்டிச் சரிதவரலாற்றின் ௮சச்சான்றாம் ;--(10) கூசி-உம்மிடம் வேண்டி 

யிட மனம் கூ? ; '' விண்ணோரச ளேத்துதற்குச் கூஈம் மலர்ப்பாசம் '' (திருவா - 

192 இருவெம்) ; தறிப்பிலலீ4-தறிப்பதிர்து அறுளமாட்டீர்; தே*சவேந்தன் திநமால- 

நிலவேர்சர் திருமாலின் ௮.மசமுடையர் என்ற மாபு, '' செய்யாள் பிரியா '' (9879) 

என்ற சருத்தும், ,ண்டுரைத்சவையும் பார்ச்ச ; தேசம் - வானா) வேந்தன் - 

இர்இிரன் என்றலுமாம். 4 வேந்தன் மேய''(தொல்) ; வாசம் - மணமுடைய)--(11) 

கூடி அடிய ரிநந்தாலும் - தறிப்பில்லீர - சரித வரலாற்றுச் குறிப்பு) சரித ௮2௪ 
சான்று; ஊடுதல் - அருள் தாழ்ச்சலின் பொருட்டுப் பிணங்குசல் ; திநவாநரே 
சிந்திப்பன் - இருவாரூர் மேல் வைத்த சம்பிசளது மனகிலைபின்உறு இப்பாட்டின்



ச்ர்க்கம்] 3}. கழறிற் றறிவார் நாயனார் புராணம் ௧௩ உட 

அசச்சான்று; ''பத்திமையும் '? ** பொன்னு மெய்ப்பொருளஞம்'" என்ற பதஇிசல்சள் 

பார்ச்ச, ஏகாரம் பிரிநிலை, 

தலவிசேடம் :---நிருவையாறு - 17] - பச். ௬௪௩ பார்க்ச, 

3894. நம்பி பாதஞ் சேரமான் பெருமாள் பணிய ராவலூர்ச் 

செம்பொன் முர்நூன் மணிமார்பர் பே ர் பெருமா னெதிர்வணங்கி 

உம்பர் நாத ருமக்களித்த தன்றோ 7” வென்ன ஏடனம௫இழ்ந்து 
தீம்பி ரானைப் போற்றிரைக்துத் தடங்கா வேரி நடுவணைந்தார். ௧௩௭ 

(இ-ள்) கம்ி,,.பணிப - ஈம்பிசளது திருவடிபைச் சோர் பெருமான் பணிய) 

நாவலூர்...எ.இர் வணங் - சாவலூரில் வந்தருளிய செம்பொன் போன்ற விளக்ச 

மூடைய முச்நூல் ௮ணிர்ச மணிமார்பினையுடைய ஈம்பிகளும் சேரர் பெருமானை 

எதிர வணச்சம் செய்து ; உம்பர் நாசர்,,.என்னை - இது சேவ2வர் உமக்கு அளித்த 

திருவருளன்றோ ? என்று கற; உடன் ம௫ழ்ந்து... அணைச்தார் - இருவரும் கூடி 
மகிழ்ந்து இறைவரைச் துதித்துப பரவிப் பெரிய சாவிரிபின் நடுவில் சென்றனர், 

(வி-ரை) நம்பி,..பணிய - ஈம்3களது திருபபாடலுக்கு இறைவர் செய்த 

இருவருள் கண்டும், தாம் வேண்டியவாறு ஈம்பிகள் ஈம்.ரானை வேண்டிச் திருவையாறு 

பணிய வழிசண் டூசவியது சண்டும் சே£லஞனார் ஈம்.அகளைப் பணிர்தனர், 

எதீர்வணங்கி - அடியார் என்ற முறையில் எதிர்வணக்சம் செப்து, 

உம்பர்,, அன்றே என்ன - திரவையாறிறைஞ்ச மனமுருக கைகின்றது ; இவ் 

ஆறு கடந்து பணிவோம் நாம் (9870) என்று தம்பரல் சேரமானார் வேண்டிய 

வாறு சாம் பதிசம் பாட இறைவர் அருளியபடியால் உமக்கு அளித்தது ; இல்து 

உம்பொருட்டு இறைவர் செய்த அ.ரநள் என்றார். ஏபர்சோன் 5 புரா - 18 பார்க்க, 

தம்பிரானப் போற்றிசைத்து - மணல் வழிசாட்ட “sm செல்லுமுள் 

அதனைச் சாட்டியருளிப இறைவரைப போற்றிப புதர்சனர், 

தடங் காவேர நடூ - மனிரர் ௮ணை.ப இபலாதபடி. பெருிய பெரிய சாவேரி 

யின் நடுவில் ஊடறுத்து என்று இதன் அருமை குறித்தது. 197 

96986. செஞ்சொற் றமிழ்நரா வலாகோளுஞ் சேர பிரானுர் தமபெருமான் 
எஞ்ச லில்லா நிறை.பாற்றி னிரை யே யளித்த மணல்வழியிற் 

றஞ்ச முடைய பரிரனமுர் தாழு மேறித் தலை/சென்று 

பஞ்ச ஈதிவா ணரைப்பணிந்து விழுந்தா ரெழுந்தார் பரவினார். ௧௩௮ 

(ட -ள்) செஞ்சொல் - பிரானும் - செம்மைபுடைய சொல்” வாய்ரத தமிழ் 

நாவலர் பெருமானும் சேரர் நாட்டு அரசரும் ; சம்பெருமான்... வழியில் - சமது 

இறைவனார் குறைவில்லாது நிறையப் பெருகிய ஆற்றின் இடையிலே அரிச 

தீருளிய மணல் வழியில் ; சஞ்சமுடைய,..,தலைச்சென்று ) தமது சார்புடைய பரி 

சனங்களும் தாமும் ஏறிப்போய் ; பஞ்சாதி..,பரவினார் - இரு8பாற் நிறைவரைப் 

பணிந்து கிலநூற வீழ்ச்சார்கள் ; எழுர்தார்கள் ; த.இச்சார்சள், 

(வி-ரை) சேத்சோற்றமீழ் - செம்மை தரும் சொல்லையுடைய சமிழ் ; ஜட் 

படம் தமீழ், 

எத்சலில்லா நிறை இறு - பரப்பினாலும் உயர்ச்சியினாலும் குறைவில்லாது 

சிறைர்ச ஆற்றுப் பெருக்கு,



bho திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 
தம்பெரமான் அளித்த வழீ - இறைவனருளால் சண்டு கொடுத்த வழி ; அளித்த 

என்,ற குறிப்புமிது. 
தஜ்சழடைய் - தம்முடைய சார்புடைய, 
ஏறித் தலைச்சேன்று - ஏறுதல் - ஈடந்து செல்லுதல் ; தலைச் சேல்லுதல் - ஒரு 

சொல் ) சுரை ஏறுதல், ் 

பஜ்சநதி - தயாறு - இச்சாறுகள் பற்றித் சலலிசேடம் பார்ச்ச, 
விழத்தார் - எழநீதார் - பாடினார் - வினைமுற்றுக்கள் தனித்சனிச் செயல்கள் 

என்ற குறிப்புச் தருவன ; விழந்தர்ர் எழந்தார் - என்பனவற்றை வினைமுற்றெச் 
சக்சளாகச் கொண்டு விழுந்து - எழுது - என்றலுமாம் 

பரவினர் - முன் :: போற்றிசைத்து !? என்றது தீமச்கு வழி கண்டருளிய 

அருள் பற்றிய துதி ; இங்குப் பரவுதல் வழிபாடு பற்றி.பத, 138 

96860. அங்க ணரனார் சருணையினை யாற்றா தாற்றித Bing Bem p oy PS 

தங்கள் பெருமான் திருவருளாற் ராழ்ந்து மீண்டு தடம்பொன்னிப் 

பொங்கு நதியின் முன்வந்த படியே நடுவு போந்தேறத் 
துங்க வரைபோ ஸனிீன்றரீர் அரந்து தொடரப் பெருகியதால், ௧௩௯ 

(இ-ள்) அங்கண்... இறைஞ்சி - அங்நண்மையுடைய இறைவரது இிருவருளை 
நிறைவு பெருத வகையில் அமைதிப$த்திச்சொண்டு ௮சனுள் மூழ்டி வணக்க ; 

தங்கள்...மிண்டு - தங்கள் பெருமானூது திருமுன்பு வணங்கி அங்கு நின்றம் மீண்டு 

போந்து ; தடம்பொன்னி., ஏற - பெரிய காவிரியாற்றின் முன்வந்தவாழே நடவுட் 

போர்து கரையினை ஏற) துங்க,..பெருயெது - பெரிய மலைபோல நின்ற நீர் 

விரைந்து தொடர்ந்து முன்போலப் பெருக ஒடியது ; ஆல் - ௮சை, 

(வி-ரை) அங்கண் - ௮ங்சண்மை ; அடியார்ச் செனிமையாய ௮ருணோேக் 

சம் ; அங்கண் - அல்விடத்து என்றலுமாம். 
இற்றது ஆற்றுதலாவது - நிறைவு பெறாசாயிலும் நிறைவாக்க அமைதல், 

ழன் வந்தபடியே - முன் ஈதியினடுவுள் மணல்வழியே போந்தலாதே வட 

சரையினின்றும் தென்கரைக்குப் போந்து ; நடுவு - ஆற்றினூற 6நி, 
துங்கவரை போலநின்ற - துங்கம் - உயர்வு ; முன் பளிக்த வெறீபு - (3888) 

என்றார் ; இங்கு நாபன்மார்கள் சென்று வழிபட்டு வரும்வரை மேன்மேலும் 

வரும்நீர் சேர்ந்து சேக்சம் பெற்றமையால் துங்கவரை என்றுர், 
துரந்து - வேகமாக ; சிறைபெற்ற நீர் ௮ச்சிறை மீங்யெபோது வேகமா 

யோடும் இயைபூ குறித்தது. 
தோடர - முன் சொடர்ச்சிெயற்று இடைவழி சண்டு நின்றநிலை நீல்இத் 

தொடர்ச்சி பெற்று, 
பெரு$£௰து - கூடிநின்ற 8ீரும் கூடிப் பெருகியது என்பத, 139 

9661. ஆய செயலி னதிசயத்தைக் கண்டக் கரையி லயாறு 

மேய பெருமா னருள்போற்றி வீழ்ந்து தாழ்ந்து மேல்பாற்போய்த் 
தூய மதிவாழ் சடையார£தம் பதிகள் பிறவுந் தோழுதேத்திச் 

சேய கொங்கர் நாடணைந்தார் திருவா ரூரர் சேரருடன் ௧௪௦ 

(@- dt) ஆய...கண்டு - முன்கூறிய அவ்வாருகிய அருட்செயலின் அதிசயச் 
இனைச்சண்டு; அ௮க்சரையில்,.,சாழ்ர்து - ௮ச்சரையினின்று இருவையா ற்றிழ் பொருர்



6988] 97. கழறிற் றறிவார் நாயர் புராணம் கடு 

திய பெருமானது தஇருவருளினைச் துதித்து நிலமு.ற வீழ்ர்து வணம்9 எமுர்து ; மேல் 

பாற்போய் - மேற்குத் இசையிலே சென்று; தூய...தொழுதேச்தி - தூய்மை பெற்ற 

பிறழைவாழ்ன்ற சடையினையுடைய இறைவரது பிற பதிகள் பலவற்றையும் 

தொழுது துதித்துச் சென்று ; சேய...சேோருடன் - செம்மையுடைய சகொங்கர்சஎது 

சாட்டினை ஈம்பியாரூரர் சேோனாரடன் ௮ணைர் னர், 

(வி- ரை) ஆய சேயலின் அதிசயம் - முற்பாட்டிற் கூறியபடி பெருமலை 

போல் அதுவரை சடைபட்டு கின்ற நீர் இவர்கள் கடர்தேறியவு_ன் வேசமாகத் 

சொடர்ந்து பெருகிய ௮.தசயம், 

அக்கரை - தென்கரை ; அக்சரையில் நின்று போற்றித் தாழ்ச்து என்ச, 

மேல்பாற் போம் - மேற்றிசை கோச்டக் சாவிரித் தென்சரை வழியே சென்று, 

பதிகள் பிற - இவை காவிரித் சென்சரையில் மேற்கு ரோக்கச் செல்றும் 

பழஞ் சாலைவழியில் உள்ளவை ; திருஎறும்.அபூர் இருச்சரொப்பள்ளி, இருமூச்சச் 

மரம், இிருச்சடம்பர் துறை முதலாயின என்பது கருசப்படும். 

சேய் - கொங்கர் நாடூ- சேய்-செம்மை பெற்ற, சேம்மையாவது முன்னர்ச் சேரர் 

பெருமானாசைச் செல்வழி.பிற் குறைவறு$து உபசரிதசமை போலப் பெரியோசை 

வழிபட்டொழுகும் மேன்மை. சேம் - சேய்மையில் உள்ள என்றலுமாம் ; கோங் 

கர் - ஒருவகைப் பழய ௮௪ மரபு, கொங்கராண்டமையாற் கொங்குகாடு எனப் 

படும் ; சோழராண்டது சோழசாடு என்பதுபோல. 

கோங்த நாடூ--என்பதம் பாடம், 140 

8898. கொங்கு நாடூ கடந்துபோய்க் குலவு மலைசாட் டெல்லையுற 

நங்கள் பெருமான் 6ோழனார் ஈம்பி தம்ப்' ரான்றோழர் 
அங்க ணுடனே வணையவெழுக் தருளா நின்றா” பெனும்விருப்பால் 

எசு மர்நாட் டுள்ளவாக ளெல்லா மெதிர்கொண் டின்பு.றுவா£) 

36809. பூ ளெங்குக் தோரணய்சள் £ பாறு பெங்கும பூவனங்கள் | 

வதி% ளெங்குங் குளிர்ப/ கர் மனைக ளெங்கு மகிழ் புரைக்ரரர/ 

நதிக ளெங்கு மலர்ப்பிறஙகல்) ஞாங்க ெங்கு மோங்குவன 

ABs Ger ங்கு Crip Ha cya"; Aaa ளெ நஞ௫ூம பொலஞ்சு TLD ; 

90090. திசைக டோறும் வருமபெருமை யமை?7ர் சேப் பெருவெள்ளப் 

குரைகொள் வாசி நிபைவெள்ள் கப்ப யான பணிவெள்ளம் 

மிசைகொள் பண்ணும் பிடி வெள்ள மேவுஞ் சோற்று வெள்ளங்கண் 

டசைவி லின்பப் பெருவெள்ள ந;தமாச்.து கொடுங் sr eons Gob grr. 

3888. (@-ch) சொங்கு ..௨ற- சொக்கு சாட்டினைச் சாண்டிச் சென்று 

விளங்கும் மலைராட்டின் எல்லையினைச் சே ; ஈம்சள்...விருப்பால் - ஈங்கள் சோர் 

பெருமானாது சோழனாராகய ஈம்பிசளாகி.ப சம்பிரான் ரோழனார் அவ்விடத்து ஒரு 

சேர ௮ணைவதற்கு எழுந்தருளி வரு?ன்ரார் என்னும் விருப்பத்தினாலே ; எல்கும்... 

இன்புறுவார் - ௮ச்சாட்டில் எங்கெங்கும் உள்ளவர்கள் எல்லாரும் அவர்களை வர 
வேற்று எதிர் £சாண்டு இன்பமுறுவார்சளா9 5 . ச்ச 

9889, (இ-ள்) பதிசள்...பூவனங்கள் - பதிசளில் எங்கும் தோரணங்களும் 

பச்சம்சளில் எங்கும் பூவனங்களாச gal அணிகளும் ; லிகள்...சார்-



கச திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

லழிசளில் எர்கும் குளிர்ச்சி செய்யும் பந்தார்சளும், வீடுகளில் எங்கும் மேசம் போன் 

தெழும் அடர்புகையும் ; சதிகள்...மலர்ப்பிறங்சல் - நதிகளில் எங்கும் வரும் மலர்ச் 

குவியல்கள் ; ஞாங்கர்...ஈஇகள் - ௮ர்ரஇிசளின் பக்க இடங்களில் எங்கும் ௮வற்ருல் 

ஒதுச்சப்படம் மணி பொன் ரு. சலியனவாய் ஒங்குவன வாடிய கி இயல்சளும் ; எங்கும் 

முழவினொலி : எங்கும் முழவுகளின் ஒலியும் ; நிலங்கள்... பொலஞ் சடர்ப்பூ - நில 

மெங்கும் ஒளியுடைய பொற்பூ மழையும் ; (ஆக இவ்வாறு ௮ணிசெய்ய), ௧௪௨ 

9890, (இ-ள்) இசைகள்... பெருமை - இவ்வாறு எல்லாத் இசைகளிலும் 

வரும் பெருமைகளையும் ; அமைச்சர்... சண்டு - அமைச்சாசளும் சேனைசளும் கூடிய 

பெருவெள்ள தினையும், பிடரிமயிரினையுடைய குதிரை யணிவகுத்ச வெள்ளத்தனை 

யும், மத் ரகத்தையடைய யானையணிகளின் வெள்ளச்தினையும், மேற்சொண்டருளும் 

அலங்கா ரத்தினையடைய பெண்யானைகளின் வெள்ளத்தினையும், விரும்பும் சோற்றப் 

பெருக்சங்களாகிய வெள்ளசதஇனையும் சண்டு ; அசைவில்... அணைந்தார் - செடாத 

இன்பவெள்ளச்திலே முழுக் கொடும்சோளூரினை அணைர்சார்சள் (ஈம்பிகளும் 

சே னாரும்), GPR. 

இம் மூன்று பாட்டுக்களும் தொடர்ந்து ஓ ரமுடிபு கொண்டன, 

3888, (வி-ரை) கோங்த நாடூ கடந்து போய் -: இவர்கள் சென்ற வழி 

கரூர், கொடுமுடி, அ.விசாசி வழியாக மலையாளத்துச்குச் செல்லும் பெருவழி என் 

பது சருசப்படும், 

நங்கள்...எனும் - இது மலைநாட்டு மக்கள் எண்ணியது ; நங்கள் பேநமான் - 

தோழர் - ஈமது ௮ரசராயெ சோமானாரது தோழர் ; ** சேரமான் ரோழர் '? என்ற 

நாமத்தைப் பற்றி உரிமைப்படசக் கூறியது ; (3813) சம்பிரான்றோழர் என்னும் 

இறை வரைப் பற்றிய உரிமையினும் இதனைமேம்படச்கொண்டனர் என்பார்இதனை 

முன்வைத்தார். 

உடனே - ஒருசேர. 

எங்தம்...எல்லாம் - அர்சாட்டில் எங்செங்கும் உள்ள எல்லாவகை மக்களும், 

இன்புறுவார் - முற்றெச்சம் ; இன்புறுவாராக, எங்கும் எங்கும் ௮ணி செய்ய 

என மேல்வரும் பாட்டுடன் முடிக்க, 141 

9889, (வி-ரை) எங்கும் எங்கும் தோரணங்கள் முதலியனவாக இருக்க 

அணிசெய்ய என்பதாம்; முதலியனவாக இருக்கஅணிசெய்ய என்பது இசையெச்சம், 

இப்பாட்டினால் ௮ம் மலைசாட்டவர் எகிர்சொண் டின்பு்ற செபல்கள் கூறப் 

பட்டன. 

பதிகள் லழியில் உள்ள ஈ£ரமகள் ; பாங்கர் . ஈசரப் பக்சங்கள் ; பூவனங் 

கள் - பூர்சோலைகளின் வருப்புச்சள், 

வதிகள் - வழிகள் ; கார் போன்ற அகற்புகை என்க ; கார் - கரர்போன்ற ; 

புசையாகிய சார் என்றலுமாம், 

மலர்ப்பிறங்கல் - ஈகிசள் வாரி அலைத்து வரும் மலர்க்குவியல்சள் ; ஜாங்கர் - 

அக்ரதிப் பச்ச இடங்கள் ; நீதிகள் - நதிகள் வாரிவந்து சரையில் ஒதுச்கும் பொன் 
மணி சங்கு மூ. த்வியவை, 

நீலங்கள்...பூ - பொற்பூமாரி பெய்து வரவேற்றனர், அப்பூச்சள் அங்கு நிலம் 

ஏங்கும் இெர்தன என்பது, இவ்வாறு இருவாளூர்த் தியாகேசர் எழுச்சியில் இன்றும் 

நிகழக் சாணலாம், 

(பாங்கசெய்கும்) பலவளங்கள்--என்பதும் பாடம், 143



ஸ் 

சருக்கம்] 37, கழ.றிற் றறிவார் நாயனார் புராணம் கட 

5990, (வி- ரை) இப்பாட்டினால் சாட்டில் அரசாங்க அமைப்பில்வரும் 
வரவேற்புக்கள் கூறப்பட்டது. முன்பாட்டிற் கூறியது நாட்டில் ௮ம்சங்கும் மக்கள் 
இசய்தவரவேற்பு, 

தீமைகள் தோறும் OCU 5 min தண்டு - என்ச, முன்பாட்டிற் கூறியபடி 
மச்சள் வரவேற்புச் செய்ய இசைகள் தோறும் அவ்வாறே கண்டு என்பசாம், 

வேள்ளம் - சொற்பொருட் பின்வரு நிலையணி, அவ்வவற்றின் மிகுதிப்பாடு 
என்,ற பொருளில் வர்ச.த, 

அமைச்சர் சேப் பேரநவேள்ளாம் - அரசர் வரும்போது சேனைகள் ௮ணி 
வகுத்து நிற்றலும், அவற்றை அவர் சண்காணித்து மேம்படுத்தலும் மாபாம், இம் 
மரபு இர்காளிலும் சாணப்படம், (0870 of Honour) eau, 

தசை - குதிரைப் பிடரி மயிர் ; கடிவாளம் என்பாரு முண்டு, 
வாசி - குதிரை : தம்பம் - மத்தசம் ப அணுநல் - அலங்5ரிச்சல்; மிசைகோள்- 

மேலே உட்சாரும்படி : கோள் - கொள்ளர்தச்ச ; 1: பண்ணும்பிடிமேல் '” (8894) 
பண்ணும் - பிடிவேனள்ளம் - இலைசள் உ௱ர்ச்” பெரியோர்களை மேல் ஏற்றி எழுந் 
சீருளுவிச்ச உசவுவன ; பிடிமேல் ஏற்றுதல் மாபு ; ஆண்யானைகள் (சளிழ) Bev 
போது மதங்கொண்டு தீங்கு விளைச்சலும் கூடுமென்ற உட்டுடையும் சொண்டது இவ் 
வழக்கு, 

மேவுஜ் சோற்று வேள்ளம் - அங்ஈக்கும் பெருஞ் சோநூட்டுசல் மலைராட்டில் 
மூறைப்பட இன்றும் நிசழ்வது, இவ்வெல்லா வெள்ளங்களையும் ஈண்டு - என்ச, எண் 
ணும்மைகளும் முற்றும்மையும் சொச்சன, 

அசைவு - குன்றுதல் ; கேடு, 143 

9881, கொடு்கோ ஸூரின் மதில்வாயி ௨ணிகோ ழ.சீரு மறுகிலுடுத் 

தொடுங்கோ பு.ங்சண் மாளிகைடள் சூஸி குவிர்சா லைகடெற்றி 

நெடுங்கோ ஈகர்க ளாடரகிகு நிரம்ச மணிச்கா பங்கமுகு 

9ங்கோ தைப்பூர் தாமங்க ணிரைத்து வெவ்வே நலங்சரிகந, 7௪௪ 

8692. நகர மாந்த ரெர்கொள்ள ஈண்ணி யெண்ணி லரங்குதொறும் 

மகரக் கூழைமா தாசள்பாடி. யாட மணிவீ பிலணைவார் 

இக7 ரெடுமா விசையனையாம் ரென்று இருவஷ் சைக்களத்நு 

நிகரி ரொண்டா தமைக்கொண்டு புகுந்தா ௬இயா கெடுக்சகையார், 

9891, (இ.ள்) கொடுங்கோளாரில்...கசோடித்து - கொடுங்கோளூரில் ம.தில் 

வாயிலினை ௮ணிசளால் அலம்சரித்து ; மறுகில்... ஆடாங்கு - வீதிகளில் விண்மீன் 

களை ௮ளாவ உயர்ர்த கோபுரங்கள், மாளிகைகள், நிலா முற்றங்கள், குளிர்ச்ச சாலை 

கள், இண்ணைகள், நீண்ட ௮௪ ஈகர்கள், ஆடரங்குகள் என்ற இவற்றை ; நிரர்த,.. 
வெவ்வேறலங்கரித்து - நெருங்கெ மணிமாலைகள், கமுகு, தொங்கவிட்ட பூமாலைகள் 

மூதலியவம்ரால் வரிசைப்பட வெவ்வேறு விசமாகச் தனித்தனி ௮லங்சாரம் செய்து, 

8899, (இ-ள்) ௪௪ர மார்சர்,..ஈண்ணி - இவ்வாறு ரசத்தின் மச்கள் 

எதிர்கொள்ள வர்து சேர்ர்து ) எண்ணில் அணைவார் - ௮சவில்லாச ஆடாங்கு 

கள் சோழம் மசரச்குழையையணிர்த பெண்சள் பாடிஆட, அழயெ விதியில் அணைல 

Vil—18



௧௩௮ திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

சாடு) சச... அணையார்-ஏிசரங்களை யுடைய பெரிய (தமது) திருமாளிசையிற் சேரா 
சாய் ) சென்று..,ரெடுர்சகைபார் - மேலே போய்த் திருவஞ்சைச்களத்தில் ஒப்பற்ற 

இருச்சொண்டராயெ ஈம்.ிசளை உடனே சொண்டு சோர் பெருமானார் புகுர்சனர், 
இர்ச இரண்டு பாட்டுக்களும் தொடர்ந்து ஒரு முடிபு கொண்டன, 

9891, (வி-ரை) இப்பாட்டினால் ௮சசாது தலைஈசராகயெ 
ஞரின் ௮ணி செய்து எதிர்சொண்ட ழப்புச் கூறப்பட்ட. 

மதில், கோடித்து : ஈ௪7 மதில்வாயிலாதலின் இசனை ௮ணி செய்தமை வேறு 

கூறப்பட்டது, கோடித்தல் - அலம்சரித்தல் ; வகுச்சல், 

உடத் தோடும் - உடு - விண்மீன் ) நட்சத் இம், தோடுதல் - அவற்றின் எல்லை 

அனுகுசல் போல உயர்தல், 

குளி - நிலா மணி முற்றங்கள் ; உயர்வு ஈவிற்ச ; தேற்றி - திண்ணை, (சூளிகை- 

மேல்லீட்டின் முசப்பு.) 

தளிர்சாலைகள் - குளிர்ச்சி பொருந்திய சாலைபோன்ற அமைப்புச்சள், 

கோநகர்கள் - ௮ரசாது சணி யிருப்பிடங்கள், 

ஆடரங்த - மகளிர் ஆடும் ௮ரங்சம் ; மேடை ; ஈடன சாலை, 

விடங்கோதைப் பூந்தாமம்- அளவும் வரிசையும்படச் தொங்கவிடும் பூமாலைகள், 

கோதை - ஒழுங்கு ; ஒழுங்குபட அமைச்ச மலர்மாலை என்க ) மணித்தாமம் - 

அர சனமாலைகள் ) கோதை முசலாநிய தாமங்களின் மிகுதி, 

நீரைந்தல் - வரிசையாக ஒழுங்கு படு்துசல், வேவ்வேறு - பலவகை, 

அலங்கரித்து - ஈசரமார்தர் எதிர்கொள்ள - என மேல்வரும் பாட்டுடன் கூட்டி, 

முடிச்ச, 144 

3892, (வி-ரை) ந்5ரமாந்தர் எதிர்கோள்ள - முன்பாட்டிற் கூறியவை 

௮ரசர் பரிசனங்களின் Cami cst மச்கள் ௮ரச௪ நதரினைச் செய்த ௮ணிலவகை 

THU SH WD. 

அரங்து - ஆடாங்கு, * ௮ரங்சேறிச் சேயிழையார் ஈடமாடும் திருவை யாறே '! 

(@ sa.) 

wigted UID aL - எதிர்சொண் டுபசரிக்கும் வகை, 

Fer... QR - பதியிலணைச்சவுடன் மு.சலில் திருச்சோயிலிற் சென்று 

வழிபட்டபின்னசே தஇருமடத்திற் கெழுர்சருளுதல் அடியார்களின் மாபு என்பத 

னைப் புலப்பட எடுத்துச் கூறியபடி, அணைமா*-அணையாசாய் ) முற்றெச்சம் ; அணை 

யார்: புகுந்தார் என்ச, ் 

சேன்று - ௨டச்னென்றம் போர்ச அரசர் முதலில் தமது தலைசராகயெ 

கொடுங்கோளூரையடைந்தும், அங்கு உள்ள தமத ௮ரண்மனையிற் சேராராய் ௮ங்கு 

நின்றும் ஒருசாழிசை யளவில் உள்ள தமது வழிபடு கடவுளின் இருவஞ்சைச்சளச் 

இற்குச் சென்ற, 

திநுவஜ்சைக்களத்துட் புதந்தார் என்ச - ஏழனுருபு விரிச்ச, நீகரில் தொண் 

டர் - வன்ரொண்டராயெ ஈம்பிகள் ; இருச்தொண்டச் சொசையினை அருளி உலகை 

உய்விக்கும் சொண்டர் என்பத குறிப்பு, 

உதியர் - சோர், நேடூந்தகை - பெருரச்சகை ; அரசர். 

கொடுங்கோ 

146 

9699. இறைவர் கோயின் மணிமுன்றில் வலங்கொண்டிறைஞ்சி யெதிர்புக்கு 
நிறையுள் காத துடன்வீழ்ந்து பணிர்து சோநின் ருரூரர்



ல் 

% 

சருக்கம்] 91. கழறிற் ற்றி வார் நாயனார் புசாணம் சக 

முறையில் விளம்புர் திருப்பதிக முடிப்பது கங்கை "' யென்றெடுத்துப் 
பிறைகொண்முடிபார் தமைப்பாடி.ப் ப ரவிப்பெருமாளுடன்றொழுதார், 

(இ-ள்) இறைவர்.,.ரேர்கின்று - இறைவரது இருச்சகோயிலின் மணி 
(pee Bal ten வலமாகச் சூழ்ந்து வந்து வணக்கி எதிரே சென்று நிறையும் பெரு 
விருப்பினுடன் நிலரு.றவிழுந்து பணிந்து எழுந்து திருமுன்பு கேர் நின்று ; ஆரூசர், 
எடுத்து - ஈம்ியாரூரர் முறைமையாகம் துதிக்னெற இருப்பதிசத்தினை *( முடிப்பது 
சங்கை '” என்று தொடங் ; பிறைகொள்,..சொழுசார் - பிறை சூடிய இருமுடியா 
சாயெ இறைவரைப் பாடித் துஇத்துச் சேரமான் பெருமா ணாயனாருடனே தொழு 
தீனர். 

(வி-ரை) டூறைத்சி- இத திருமுன்றிலிற் செய்த வணக்சம், மன்றில் - 

முன்னிடம் ; மற்றம் ; இல் முன் என்பது ; இலச்சணப் போலி, 

எதிரீபுக்க - எதிர் - இறைவா திருமுன்பு, 
முறையில் - பதிகம் பாடி. வழிபடும் முறையில், 

ழடிப்பது கங்கை - பதிகத் தொடக்கம், பதிகக் குறிப்புப் பார்க்க, 146 

திருவஞ்சைக்களம் 
இருச்சிற் றம்பலம் 

ழடிப்பது கங்கையுந் இற்களுஞ் செற்றது மூவயில் 

கொடிப்பது மாத்திரை நீறெ ழக்கணை நூறினார் 
கடிப்பது மேறுமென் றஞ்சு வன்றிருச் சைகளாற் 

பிடிப்பது பாம்பன்றி யில்லை யோவெம் பிரானுக்கே, 1 

ப - நேல்லிக்கேள்வாணம் 

காய்செ மால்விடை மாணிச்சச்தெங் சறைச்சண்டச் 

தஇீசனை பூர னெட்டோ டிரண்டும் விரும்அ௮ய 

வாயின சீர்ப்பசை ஞாணி யப்பனடிச் சொண்டன்றான் 

ஏரின பேசுமின் ரொண்டர்சாளெம் பிரானையே, 10 

இருச்சிற் றம்பலம் 

பதிககதறிப்பு /--எம்பிரானுச்கே, பிடிப்பது பாம்பன்றியில்லையோ ? ஏறன்றி 

ஏறு வரல்லையோ ? பிறையன்றிச் சூநிவநில்லை.பா ? பேயனே பிச்சனே யென்ப 

ரால் / என்பனலாதி சன்மைசளால் ஏரன போலப் பேப் போற்றிய a. 

தறிப்பு :--இப்பதிசம் இச்சலத்துப் பாடியசென்பது ஆரிரியர் சாட்டிய இரு 

வருட் குறிப்பு) இப்பதிகத்துள் தலம் பற்றி.ப பெயர்ச் குறிப்புச்சள் முசலிய ஒன்றும் 

சாணப்படவில்லை ; இறைவரது ௮ நட்குறியாகய சிவலிங்க தருமேனி2மல் ஒரு. 

பக்கம் முடித்தது போன்றசொரு புடைப்புக் காணப்படுகின்றது. அதனையே 

இங்கு ““முடிப்பது சங்கையும் இங்களும்"” என்றருளினர் என்பது கருசப்படம், பின் 

வரும் இத்தலப் பதிகத்திலும் இவ்வாறே “*சலைக்குத் தலைமாலை wots சென்னே!'! 

என்ற இக்குறிப்புப் பெறப்படுதல் காண்க); இனிச், *தாருர்சண் கொன்றையும் 

கூவிளம்!” (7)என்ற இருப்பாட்டில் வரும் தண்கோன்றை என்பது, எப்போதும் பூச் 

கும் றப்புடைய இத்தல மரத்தின் குறிப்பும், இங்குச் சிறப்பாய் இர தலசீதில் இறை 

வருக்குச் சா்சப்படும் கூவிளம் (இப் பெயரே இங்கு இன்றும் வழங்குனெறத) 

என்னும் வில் வாலங்காரத்சைப் பற்றிய குறிப்புமாம் என்புதும் சருரப்படும், பதிசச் 

துள் தலப்பெயாச் குறிப்புப் பெறப்படாமையான் இப்பதிசச்தினைப் பொதுப் பதிசம் 

சளுட் சேர்த்தும், ஒசோர் பதிசமே உடைய தலங்களுள் திருவஞ்சைக்களத் சைச் 

சணச்ட்டும், இருமுறை வெளியீடுசளிலும், அவை பற்றிய ஆராய்ச்சி வெளியீடு



ச்ச் திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கேர்ண்ட வனமுலையர்ள் 

களிலும் சாணப்படுின்றன, இருப்பதிசச் கோவையிலும் இவ்வாறே சாண்டின் 

ஜம் ) பதிசத்தினையும் ** முடிப்பது சங்கை” என்ற பெயரிட்டு வெளியிட்டுள் 
ளார்சள், ஆரியர் வெளிப்படச் சாட்டி அருளியபடி இஃது இருவஞ்சைச்சளச் 

திருப்பதிசமேயாம் ; !* அஞ்சுவன் 1? (1) (1 மலைசாடன் " (5) என்று உள்ள 

குறிப்புச்சளும் சாண்க, 

பதிகப்பாட்டுக் தறிப் (:--(1) நடிப்பநு-சம்சையினையும் பிறயினைபும் சுற்றி 
முடிந்தது போலச் சூடுவது ) நோடித்தல் - அழித்தல் ; ** நொடித்தான்ம8ை. மாத் 
திரை - ஒருசணத்தில் ; ஏழனுருபு தொச்சது ; நோடிப்பது மாத்திரை - நொடியள 

வில் என்றலுமாம். அது - பகுதிப்பொருள் விகுதி ; ஏறும் கடிச்குமென்று ௮௪ 

கேன் ) ௨ம் - அசை] விடம் ஏறும் என்பது மொன்று ; பிடிப்பது பாம்பன்றி - 

! பாம்பும் பிடித்தாடி ” (சம்மி- சேவா- சோயில்) ; அஜ்ருவன் - அஞ்சைச்சஎம் 
என்ற தலப்பெயர்ச் குறிப்புமாம். நீறெடி - சாம்பலாச ; எம்பிரானுக்கே - 

பதிகத்தின் மகுடம் ;--(9) நூறு - சடலைக் களரி ) குறங்காடு : சாந்தம் - பூசும் 

சந் சனம் / இமவான் மகள் - உமையம்மை ; சல அம்மை பெயர், 7 வது பாட்டுப் 

பார்ச்ச ) கோலிலை - முல்லை நிலம் ; சில்லை - இழிவு - குறும்புத்தனம் (8) தட்டு - 

விடங்கள் ; தடுமாற்றம் - துன்பம் ; ஒட்டு - ஒட்டு என்பது எதுகை நோரச்ட ஒட்டூ 

என நின்றது; ஒட்டுதல் - ஒழித்தல் ; உயிர் கோறலை ஒழியுங்கள் என்று உபதே௫ச் 

தீருளியது ; வேட்டெனப் பேசன்மின் - அன்பு மீக்கூர்ந்தகிலை ;.-(4) சங்கார காலச் 

சுடஃஃயின் குறிப்பும் கூறி.ப.த, நரி - ஒரி -பேம்- இரட்காடூ - சிரிதலை - இவை ஈமப் 

பொருள்கள்) ஒரி - தெரி; அம்மை மூத்த இருப்பதிசங்கள் பார்ச்ச ; டூரள் - 

சங்சாரசாலம், பீரிதலைப்பேசன்மின் - முன் (8) வேட்டேளப் பேசன்மின் என்ற 

கருத்து 2 ஈமச்தில் வாழ்பவளுபிலும் பிரியவெரண்ணாசவன் ;--(58) ஆயன... 

நின்றர்கள் - வாழ்த்துரைச்கும் அடியவர் ; ஆய்ன - தம்மால் இயன்ற ; அல்லலறுக் 

கீறும் பேய்னே பித்தசீன என்பர் - துன்பம் பேரக்? அருள்புரியும் அவனை ௨௪ 

வுரைப்பர் என்று மிர்தை,ச் துதிச்சுவை படச் கூறிபது : ஈம்.]ள் வரலாற்றுக் 

குறிப்பும் காண்க ;--(6) துறை - சிவசெறி; சைவத்துறை (7) கொன்றை - 

தலமரம்) கூவிளம் - தலச்சிறப்பு வழிபாடு குறிச்தது ; பேநமோராயிீரம் “ 

இகழ்ச்சி போலப் புகழ்க் சச. '* ஆபிரம் பேருடை யானு மாரு ரமர்ச்சவம் மானே 17 

(அரசு) / இகழ்ச்சியாவ.த, பெயர் மாறாட்டம் செய்து வஞ்சிப்போர், பல பெயா் 

புனைந்து, சொள்வதுபோல என்ற குறிப்பு ;-- (8) வ? - பாம்புகளின் உடலிற் 

சாணும் வரிகள் ; '! எரியன்றி யங்கைக் கோன்றில்லையோ 7?! - தியினை யாரும் 

கையிற் நீண்டார் ; நீர் சையிற் பிடிப்பசற்கு வேறபொருள் டெச்ச வில்லையோ 
என்றது இகழ்ச்சிக் குறிபபு ; எல்லாம் ௨ல்ல௨ர் என்ற புகழ்ச்ரிபுமாம், ஏரி ஏந்தி 

“யது சர்வசங்காரச் குறிப்பாசலின் ௮தபற்றிய இறைமைக் குறிப்புமாம் ;--(9) 

கரியமனம் - வன்மனம் ;) வஞ்சனை முசலியவை நிறைந்ச ; காடியாடூ - புளிங்காடி, 

உண்ணும் ; சாடியை ௮$$ன்ற என்றலுமாம், கழக்கள் - தறிபோன்றவர் ; 
கழுக்கையர் என்றலுமாம், எரிய வசவு-திய ஏச்சச்சொல், பெரிய மனம்-சருணையே 

உருவான திருவுள்ளம்)--(10) சீர்ப்பகை ஜானியப்பன் - பறக் - வனப்பசை : 
5160p; “amuuasuiud” மால்விடை இருமாலாயெ விடைஎன்ச,£ர்ஞானி 
என்று கூட்டு? ) எசின - ஏசினபோலப் புசழ்ர்சவை ; பதசக்குநிப்பு, 

தலவிசேடம் - திருவஞ்சைக்களம்-2லைசாட்டுள்ள ஒருசனிப்பதி; சோமன்னர் 
தீலாசராயெ கொடுங்சோளூரும் இப்பதியும் சே்த்துச்கொடுங்கோளுரத்சைககனம்



ச்ருக்கம்] 37, கழநிற் ற்றிவார் நாயனார் புராணம் whe 

என்று வழங்கப்படும், Csarrasafgyo urtés, OsrQu@srcegt u@srans cox 

வும் வழங்கும், ௮து சேரமன்னாது சலைகரம், அதில் அவர்களது அரண்மனை 

யுண்டு, அங்குச் தேவார வைப்புத் சதலமாயெ வன்சோபிலும் உண்டு, அ௮ச்சோயி 

வில் வன் சர்நிதிச்குத் சென்டெக்கில் சோன் செங்குட்டுவன் கண்ணகுக்குச் 

கட்டிய கோயில் உள்ளது. கொடுங்கோஞார்ப் பகவடு என்று விளச்சமாய் அறியப் 

படுவது, இருவஞ்சைச்களம் சேரமன்னாநு வழிபாட்டுத் தலம், சேரமான் 

பெருமாள்காயனார் முடிசூடுழன் இளவரசசா யிரந்தபோது அரண்மனைபில் தங் சாது 

இங்கு வந்து தங்கி இறைவருக்குச் சரிபைசத் திருத்தொண்டு செய்திருஈசனர், அந்த 

இடம் சேரமான் பறல்பு என்று வழங்கப்பட்டு, அரசாங்கத்தாரால் கினைவுச்தூண் 

நிறுவி எல்லை வகுத்துப் பாதுகாக்கப்பட்டு வருது, ௮.ஐ இருச்கோயிலின் மெற்குக் 

சடற்றுறைச்குப போகும் குலசேகரபுரம் கற்சாலையில் ழ சாழிகசைபளவில் உள்ளது. 

பரசுராமர் சமது சாயையும் 2 டன்பிறர்சார்களையும் கொன்ற பழி நீங்கப் பூரித்த 

பதி; ஆளுடைய சம்.]ிகள் இங்கு முத்தி விண்ணப்பம் செப்பச், சபிலைபினின்றம் 

இறைவர் இர்திரன் மால் பிரமன் முணிவார் முசலியவ*ஈளஞடன் அனுப்பிய வெள்ளை 

யானையின்மீது கயிலைக்குச் சென்று, வழியிற் பாடி ப இருநொடிச்சான்மலைத் தேவா 

சத்தை “* அஞ்சை யப்பர்ச் கறிவிப்பசே ” என்ற அவரது ஆணையின்படி வருண 

சாசனால் அறிவிச்சப்பட்ட பதி; ஈம்பிகள் யரனைபின்மிது கயிலைக்குச் செல்வது 

கண்ட சேரமான்பெருமாள் நாயனார் தமது குதிரைபின் செவியிற் வமர ரமோஇ 

அ௮,சன்மீ இவர்ந்து ஆகாயவழி ௮வருடன் கபிலைக்குச் சென்ற பெருமையுடையது, 

இங்கு ஈம்பிகளும் சேரமான்பெருமாளும் ஒரே பீடச்ரில் எழுச்சருளச்செய்து வழி 

படப் பெழூன்றார்கள், இவர்கள் கயிலைக்குச் சென்ற யானை குநிரைகரின் திருவுரு 

லங்கள் கோபுரவாய்சலிற் நீட்டப்பட் டுள்ளன, சேரமான்பெருமாள் வழிபட்டு 

அவருக்குத் இினரும் பூசைமுடிவிற் லம் பாலி கேட்பிச* கூச்சப் ரமான் டம்கு 

எழுர்தருளியுள்ளார்.* சுவாமி - அஜ்ைந்களந்தப்பர் ; அம்மை - உ௰மயம்மை 7 

மரம்- கொன்றை; தீர்த்சம் - சிவகங்கை; பதிகம்-9, சவாமி- அம்மை - 

தீலமசப் பெயர்கள் பஇகத்துச் காண்க, 

இது செறுவண்ணனூர் - கொச்சி சேைப்பாரையில் இருச்சுர் என வழங்கும் 

இருச்சிவப்பேறூர் நிலை.பத்தினின்றும் மோடார்பல் உழி கற்சாலைவழி 22 காழிகை 

யளவில் புல்லூற்று என்னும் சடற்கழித் சோணிரதுறையினை Hass ௮.3 

னின்றும் சாட்டுச் தோணி (வஞ்சி என வழங்குவது) மூலம் 2 சாழிரைபளவில் இரு 

வஞ்சைச்சளம் துறையினை அடைந்து 1 சாழிசையளவில் அடைய,சதச்சது, 

8894, தொழுது திளைத்துப் பூறம்போர்து தோன்றப் பண்ணும் பிடி.மேற்பார் 
முழுது மேத்த ஈம்பியைமுன் பேற்றிப் பின்பு தாமேறிப் 

*சம்பிசஞும் சேோரலனாரும் கயிலை சென்றருளிய ஆடிச் சுவாதித் இருசாள் 

6, 7 நூற்றாண்டுகளாச மறந்துபட் டிருச்ததைச சில ஆண்டுகளின் முன் 
(1995-ல்) கோயமுத்தூர்ச் சேச்சழொர் இருக்கூட்டச்தார் தலைவா (0, [6. சுபபிர 

மணிய முதலியரரது பெருமுயற்சியால் சொச்சி மன்னரது ௮னுமதிகொண்டு மிஎச் 
கொண்டாடச் செய்து ௮வ் விழாச்சிறப்பு ஆண்டுதோறும், குருபூசை மாகேசுவர 
பூசை சேவார பாராயணம் புராண படனம் முதலியவற்றுடன நடைபெத்று 
வருறத. இருப்பனர்தாள் மடச்து ௮இிபர் சாசிவா? ஸ்ரீமச் அருணந்தி தீம்பிரான் 
சுவாமிகள். ஆணையின்படி கூல தனங்கள் நிறுவப்பட்டுத இருவிழா வில் ॥லஆண்டுசளாக 
சேவாரப் பரிசம் மாசேசவர பூசையும் ௮ன்னசானமும் கடைபெறுன்றன ; சேர 
மானார் சுந்தரர் சத்திரமும் நிறுவப்பெற்றுள்ள து.



PO. திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

பழுதில் மணிச்சா மரைவீசிப் பைம்போன் மணிமா ளிகையில்வரும் 
போழுது மறுகி லிருபுடையு மிடைர்தார் வாழ்த்திப் புகல்சன்ரார், ௧௪௭ 

3895. நல்ல தோழர் ஈம்பெருமா டமக்கு ஈம்பி யிவ 'ரென்பார்/ 
எல்லை யில்லாத் தவமுன்பேன் சேய்தோ மிவரைத் தொழ ”வென்பார் ) 

“செல்வ மினியென் பெறுவதுகஞ் சிலம்பு நாட்டுக்” கெனவுரைப்பார 

(சொல்லுர் தரமோ பெருமாள்செய் சொழிலைப் பாரி” ரெனத்தொழுவார், 

9690. பூவும் பொரியும் பொற்றுசளும் பொழிந்து பணிவார் பொருவிலிவர் 

மேவும் பொன்னித் திருநாடே புவிக்குத் திலத'” மெனவியப்பார் ) 
பாவு துதிக ளெம்மருவகும் பயில வந்து ாறாளிசையின் 

மாவுப் களிறு நெருங்குமணி வாயில் புகுக்து மருங்கிழிந்தார். ௧௪௬ 

8804, (இ-ள்) சொழுது...புறம்போந்து - இறைவரைச் தொழுது வ் 

வானர்தச்தில் மூழ்கப் புறச்திற் போந்து ; தோன்றப் பண்ணும்...பொழுது - 

(சேரமான்பெருமாள் நாயனார்) உலா விஎங்க அலங்கரித்த பிடியின்மேல் உலகமெல் 

லாம் போற்றும்படி ரம்பிகளை முன்பு ஏற்றிப் பின்பு சாமும் ஏறிச் குற்றமில்லாத 

அழூய சாமரைகளை வீசிப் பரிய பொன் அணிகள் செய்யப்பட்ட மணிமாளிகையின் 

கண் வரும்போது) மறுகில்,.,புசல்இன்றார் - வீதியில் இருபூறமும் நெருங்க 

மச்சள் இவ்வுலாக் கண்டு வாழ்ச்திச் சொல்வார்களா, ௧௪௪ 

8805, (இ-ள்) ஈல்ல தோழர்...இவர் என்பார் - லர், நமது அரசராகிய 

பெருமாளுக்கு இவர் நல்ல தோழர் என்பார்கள் ; எல்லை. தொழ என்பார் - 

இவரைச் கண்டு தொழப் பெறுதற்கு அளவில்லாத தவம் முன்பு நாம் என்ன 

செய்தோம்? என்பார்கள் ) செல்வம்...என உரைப்பார் - நமது மலைநாட்டுக்கு 

இனிப் பெறவேண்டிய வேறு செல்வம் என்னவுளத? என். சொல்வார்கள் ) 

சொல்லும்,...என,ச் தொமுலார் - சொல்லுகின்ற அளவில் அடங்கும் தரமோ 

பெருமாள் செய்யும் சொழில் ? அதனைப் பாரீர் என்று தொழுவார்கள், ௧௪௮ 

9896, (இ-ள்) பூவும்... பணிவார் - மலர்களையும் பொரியினையும் பொன் 

துகளினையும்கலந்து வீசிப் பணிவார்கள் ; பொருவில் இவர்...வியப் சார் - தமக்கு 

ஓப்பிலலாசஇவர் பொருந்திய காவிரித்திரநாடே உலகுக்குத்திலசம்போல விளங்குவ 

தாம்என்று வியந்து கூறுவார்கள் ; பரவும், வந்து - இவ்வாறு பாவுன்ற துதிகள் 

எப்பச்சத்திலும் மிக்டுருச்க வர்தணைக்து; மாளிகையின். .மருங்குஇ.நிக்சார்- திருமாளி 

சையின் குதிரைகளும் யானைகளும் மெருங்குசன்ற மணிவாயிலினுட் புகுந்து 

பச்கச்சே இறங்கினார்கள் (சே£னாரும் தோழனாரும்), ௧௪௯ 

இம்மூன்று பாட்டுக்களும் சொடர்ர்து ஒருமுடிபு சொண்டன, 

9894, (வி-ரை) தோன்றப் பண்ணும் பிடி - மேலூர் த உலாவருதற் 

பொருட்டு உரிய அமைப்புச்களுடன் ( அம்பாரி) அலங்கரிச்சப்படும் பெண்யானை. 

: மிசைசொள் பண்ணும் பிடி '' (8890) என்று முன்கூறியது காண்க, பண்ணும் - 

மாபு வழக்கு, 

நம்பியை ழன்பு ஏற்றி - ழன்பு : முதலில் என்றும், முன்புறமாக விளங்க 

என்றும் உரைச்ச நின்றது. 

பின்பு - என்£.தும் இவ்வாறே ; பின்பு தாம் ஏறி - தாம் ஏதியது உபசரித்சற் 
பொருட்டு. தாழம் என்ற உம்மை தொச்சது,



சருக்கம்] 37, கழதிற் றறிவார் நாயனார் புராணம் GER. 

மணீச்சாமரை வீசி - யானையின்மேல் பின் இருந்து துணைச் சவரி வீசி உப 
சரிக்கும் வழக்கு இன்றும் மலைசாட்டில் நிசழ்வ த, 

இவ்வாறு நம்.அிகளுக்குச் சேரர் செப்த உலா வ.நிபா.ஃடு உபசரிப்.பினையே 

இது கேட்ட ௮ஈபாயச் சோழர் இந்நூலாூரியர் பெருமானுக்குச் செய்தனர் என் 

பதை எர்சம் ௮சாரியப் பெருர்தசையார் உமாபதி சிவனார், 

( செரிமதயா னைச்சிரத்திற் பொரற்கலத்?தா டெடுத்துத் 

இருமூறையை யிருத்தியபின் சேஙையர்கா வலர 

ழறைமைபேற வேடிறியர சனுங்கூட வேறி 

ழுறைமையின லிணைக்கவரி துணைக்காக்கால் விச் 

மறைமுழங்ச விண்ணவர்கற் பகப்பூ மாரி 

மழைபொழியசத் திருவீதி வலமாஈ வநம்போ 

இிறைவர்திரு வருளைகினைச் சடலரசர் கோமான் 

இதுவன்றோ கான்செய்த தவப்பபனென் நிசைர்சான் !' 

--திருந்கொண்டர் புராண வரலாறு. (77) 

என்று விரித்தருளிய இருவார்கினால் உணர்த்தி யருளுசல் ஈண்டு நினைவு கூர்தற் 

பாலது. 

மாளிகையில் - மாளிகையிற் குறித்த பகுதியில், 

புகல்கீன்றர் - முற்றெச்சம். புசல்சின்றாசாக, 

என்பார் - உரைப்பா* - நோழவார் . (3894) atin - பாவும் 

(3895) என மேல்வரும் பாட்டூச்சளுடன் கூட்டி முடிச்ச, 

வாழ்த்திப் புகலும் வகை மேற்பாட்டுச்சளிற் காண்ச, 147 

3895. (வி-ரை) நலலதோழர்.. தம$த நம்பிழிவர் - சேரமான்றோழர் 

என்ற நிலைபற்றி வாழ்திதியது , இவர்கள், அரசர் சாம் மேற்சொண்டு செய்த 

உபசரரம் தோழமை முறைபற்றிச் செய்சசாம் என்று கொண்டனர், இவர் ஒரு 

சாரார் ; பருப்பொருளுணார் சார். 

எலலை...தோழ - ௮வரசை மறுத்து இச்செ.டல் அவ்வாறு சோழமையாலன்ற ) 

வழிபடும் வகை பற்றியது ; நாமும் இவரைச் சொழும் பேறு அளவற்றதாகிய 

முற்செய் தலச்சாற் பெற்றோம் எனச் தாம் பெற்ற பேறு பற்றி ஐண்டானடிமைச் 

இறமாச வாழ்த்தினர் மற் ஈரு சாரார், இவர் நண்பொருஞணர்ந்தா 

சேல்வம் நாட்டுந்த ஈமச்சேயன்றி ஈமது மலைாட்டுரசே இனிப் பெழம் 

பேறு வேறின்றென ௮வரை அனுவ த்து மேலும் ொடர்ர்து கூறி வாழ்த்தினர் 

பிறிதொரு சாரார், இதுவே முடி*ச பொருள் என அதிநுண் பொருர் உணர்ச்சா 

Maur. 

சேல்வமினி என்பேறுவது ? வினாவகைபாற் கூறியது வேறில்லை என உறுதி 
பயத்தற்கு, சிலம்புநாடு - மலைசாடு ) உரைத்தல் - எ$த்து விளக்குதல், 

பெநமாள் செங்தொழில் - பின்னிருர்து சவரி வீசுதல் ) சொல்லும் தரமோ - 

நன்னெறி சான்இனுக்கும் இச்செபல் ஓக்கும் என்பது குறிப்பு, கூறவொண்ணாச 

பெருமையுடையது ; இஃ்து ஆண்டவன் பணியே.பாக முடியும் நிலைச்குறிப்பு, 

தோழவார் - இஃது உலகுச்கு ஞான ஈன்னெறி ஈடந்தகாட்டிய ௨பதேசமாதலின் 

தொழுசனர் என்ச, 148 

3896, (வி-ரை) பூவும்...போழிந்து - மலர்களும் பொரியும் பொற் 

பூவும் இட்டு வணங்கும் மரபு குறித்தது, முன் 6 பொலஞ் சுடர்ப்பூ ’” (3889)



௧௪௪ திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

என்றதும் சாண்க, ஆண்டுரைத்தவை வழிபிடை எழுச்சிபில் எதிர்கொண்டு 

நரட்டு மச்சள் ,வீி மூழ்ர்சவை ; இங்குச் கூறியது நகரமார்தர் வணங்குதற் 

பொருட்டு இட்டவை ; பொழிந்து - மிகுதி குறித்தது. பணிவார் - இவர்கள் 

முன்னர்ச் தொழவார் என்றவரின் வேரும், அ௮சன்மேலும் உரியபடி வழிபடும் 
ஒரு சாரார் ) தோழதல் - அஞ்£லித்தல் ) பூத்தூவிப் பணிதல் - ௮,சனினும் சிறந்த 

வழிபாடு; பணிதல் - கிலமு.ற வீழ்ந்து வணங்குதல் 

போரநில்...திலதம் என விய்ப்பர் - இவர் வரூதலினால் இங்கு ஈமது சாடு 

நாடாயிற்று ) இவர் எப்பொழுதும் மேவும் நாடே உலூற்கு௮ணி செய்வது என்று 

வியந்து துப்பார் மற்றுமொரு சாரார் ; ஏகாரம் பிரிநிலை, 4 தன்னை மறர் 

தாள்சன் னாமங் சேட்டாள் தலைப்பட்டாள் ஈங்சை சலைவன் ரூளே !! (சேவா) 

என்றபடி தம்மையும் சமது காட்டையும் மறந்து இவரையும் இவர் வாழுகாட்டை 

யுமே எண்ணி ஈடுண்டநிலைபிற் பெரிதும் உரைப்புப் பெற்ற இவர்கள் வேறுமொரு 

சாரார் ; இவ்வாறு இலர்சளின் வைப்புமுறை ஆய்ர்துகொள்ளச்சச்சது. முன் 

(171- 172) 2701 - 9707) முசலிய இ_.ங்களில் கூறியவற்றின் கருச்துச்சளையும் 

சண்டுநினை௮ு கரக, 

பாவும் - பரவுன்ற ; விரிக்ச்ற ; பரவுதல் - விரித்தல், 

மாளிகையின் வாயில புதந்து - இல்து யானை முசலிய வாசன௫களுடனே 

வந்து சாரும் மாளிகைப் பெருலாயில் ; [011100 என்பர், 

மாவும் களிறும் நேநங்தம் - இவை இருபுறமும் அணிவகுத்து நின்றவை ; 

இயல்பு குறித்சசென்றலுமாம், 149 

9891. கழறிற் றறியுக் திருவடியுங் கலைரா வலாதம் பெருமானாம் 
முழவிற்பொலியுந்திருநெடுந்சோண்முனைவர்தம்மை யுடன்கோண்டூ 

லிழவிற் பொலிய) மாளிகையில் விளங்கு சிங்தா சனத்தின்மிசை 

நிழறிஃ் கொளிரும பூணாூரை யிருத்தித் தாமு நேர்ரின்று, ௧௫௦ 

8808. செம்பொற் கரக வாசமீர் தேவி மார்க ளேடூத்தேந்த 
அம்போற் பாதந் தாம்விளக்கி யருளப் புகலு மாரூபர் 
தம்பொற்,ுனை வாங்கியிது தகாதென் றருளச் தரணியில்வீழ்ர 

 தேம்பெற் நிமையாற் சேய்தனலிங் கேல்லா மிசைய வேண்டு''மென, 

3899. பெருமாள் வேண்டவெதிர்மறுக்க மாட்டா ரன்பின்பெருர்தகையார் 

இருமா நெடுந்தோ ளூதி.பாபிரான் சேய்த வேல்லாங் கண்டிருந்தார் ) 
௮ரூமா னங்கொள் பூசனைக ளடைவே யேல்லா மளித்ததற்பின் 

ஒருமா மதிவெண் குடைவேந்த ருடனே யழுது செய்துவந்தார். 

9897, (ட-ள்) சழறிற்றறியும்திருவடியும்,..உடன்சொண்டு-சழறிற்.றறிவா 

சா௫ெ அடிகளும் கலைகள் எல்லாம் வல்ல காவலர்களின் பெருமானாசாகும் முழவு 
போன்று விளங்கும் இருநெடுர் தோள்சளையுடைய ஈம்பி ஆரூர் பெருமானாசை 
அழைத்துச்சொண்டுபோய்; விழவில், ,,சின்று-திருவிழாச் சிறப்புடைய திருமாளிகை 

யினுள் விளங்கும் சிங்சாசனத்தின்மேல் இசையெங்கும் ஒளி வீசும் ௮ணிகளை 

யணிர்ச ஆரூசை வீற்றிருச்சச் செய்து தாமும் ௮வர் முன்னே நோ்கின்ற, ௪௦



66550] 97. கழறிழ் றறிவார் நாயனார் புராணம் ௧௪௫ 

9998, (இ-ள்) செம்பொற் கரசறிர்... விஎச்செருளப்புகலும் - செம்பொற் 
சரகத்தில் மணமுடைய ரஈன்னீரினைச் சமது தேவிமார்கள் எடுத்து ஏத்தி வார்ச்சுத் 
தாம் அவரது அழிய பொற்பாதங்களைச் சாமே விஎச்சத் சொடங்யெபோது ; 
ஆரூரர்... என்றரு௭ - நம்பிகள் சமது பொற்பாசங்களை உள்வா&்9 1: இது செய்தல் 

தீசாது !? என்றருளிச் செய்ய; !* சானியில்,..வேண்டு'மென - நிலத்தில் வீழ்ச்து 

வணங்டு, : எமத அன்பின் சீகுதிச்சேற்பச்செய்யும் வழிபாடுகள் எல்லாவற்றையும் 

இங்கு மறுச்சாமல் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்' என்று கூறி, கடுச 

9899, (இ-ள்) பெருமாள்,..மறச்சமாட்டார்-சேரமான் பெருமாள் விண் 

ணப்பிச்க அதனை எதிர்மொழி கூறி மறுச்சமாட்டாரரக ) அன்பில்..,கண்டிருக் 

தார் - அன்பினாலே பெருந்சசைமை யுடையாராயெ ஈம்பிகள் இருப்பொருச்திய 

நெடிய சோள்களையுடைய சேரபெருமான் செய்தனவற்றை யெல்லாம் கண்டு 

இருக்சனர் ; ௮ருமானம் கொள்... ௮ளித்சதற்பின் - அரியபெரிய பூசனைகள் எல்லா 

வற்றையும் முறைப்படி அவர் செய்த பின்பு ; ஒருமா...௮முத செய்து வந்தார் - 

ஒப்பற்ற முழுமகி போன்ற வெண்சொற்றக் குடையினையுடைய சேரமன்னருடனே 

இருந்து இருவமுது செய்து மழெச்சருளினர். ௧௫௨ 

இம்மூன்று பாட்டுக்களும் சொடர்ந்து ஒருமடிபு கொண்டன. 

3897, (வி-ரை) திழவடி - அடிகளார் என்ற பொருளில் வர்தது ; * ang 

சச் இருவடியாம் ' (1874), 

கலைநாவலர் தம் பேநமான்-சம்பிகள் ; ** சமிழ்ாதன் '' (282); * உயர்மாவலர் 

சணிராதன் '' (223) ; : உறழ்ந்த கல்வி யடையானு மொருவன் வேண்டு மென 

விருந்து 1? (நால்வர் கான்மணிமாலை) என்று பிற்காலச் தான்றோர் இதனை விரித் 

துச் சுவைபடப் பாராட்டியதும் சாண்ச, 

ழனைவர் - தலைவர், முன்னவர். 

உடன் கோண்டு - உடன் அ௮ழை,ச்துக்சொண்டு, 

விழவிற் போலியும் - இருஈல்விழாச் சிறப்புச் செய்யப்பட்டு விளக்கும் ) 

டம்பிகள் எழுந்தருளும் பேற்றினை இறைவர் எழுச்,தருளும் திருவிழாவிலும் பெரிது 

போற்றிச் சிறப்புச் செய்தனர் என்பது; (விழவு) இன்-ஐ்னுருபு; ஒப்புப்பொருளில் 

வந்தது, 

சிங்காசனம் - அரசு வீற்றிருக்கும் சமது சிங்காசனம், 

நீழல் திக்த ஒளிரும் பூணர் - ஈம்பிகள் ; மன்னவர் இருவும் சங்கள் வைதிகத் 

திருவும் பொங்க என்றும் விளம்குபவராதலின் இச்சன்மை பற்றிச் கூறினார் ; சம்சா 

சனச்தில் எழுந்தருளப் பண்ணும் கிலையாசலின் Ranh 15 0G ஏற்ப மன்னவர் 

இருவாகிய பூண்களின் சிறப்பினைப் பற்றி எடுத்சோஇனார். 

இநத்தி தாழம் நின்று - அவரை இருச்சச்செப்து சாம் எதிரில் நின்று) இரந்து 

தல் - இருச்சச் செய்தல்) இவர் இருக்கச் செ.ப்தமையால் அவர் இருர்சனர் என்பது; 
நேர் - எதிரில், 150 

9898, (வி-ரை) கரகம் - நீர் இடையருது வார்ச்ச ௮மைந்த சிறிய மூக 

குடைய பாத்திரம், இவை மலைராட்டில் இறச்ச வழங்குரல் இர்சாளிலும் சாணலாம். 

வாச்நீர் - இறைவர்ச்கும் பெரியோர்க்கும் பா.த்தியத்துக்காக விதிப்படி உள்ள 

நீர், மலர்களும் வாசப்பண்டங்களும் பெய்து அமைச்சல் வேண்டும் என்பது விதி) 

அவ்வாறு ௮மைச்சப்பட்ட வாசரீர், 

1ந]கை19
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எடூத்து ஏந்த - வார்க்கும் பொருட்டு ais; CsSur நீர்வார்ச்ச அடியார் 

சளது பாதம் விளக்கும் மரபு பற்றிச் சலிச்சம்ப நரயனார் புசாணத்தும், பிருண்டும் 

சாண்ச, தாம் - தாமே, 

பாதம் வாங்கி - பாதங்களை உள்ளே வாங்கிகொண்டு, டுது- இவ்வாறு 

செய்தல், 

பேற்றிமை - அன்பின் மேலீ$ ; பெருச்கு, 

எலலாம் - எல்லாவசை உபசரிப்பாடுப வழிபாட்டு வசைகளை எல்லா 

வற்றையும். 

எனப் - பேரமாள் வேண்ட - என்று வரும்பாட்டுடன் முடிச்ச, 

8899. (வி-ரை) எதிர் மறுத்தல் - எதிர்மொழி கூறி மறுத்தல், அன்பிற் 

பேநந்தகையார் - நம்பிகள் ; பெருர்சசையார் ஆதலின் என்று காரணக் குறிப்புப் 
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பட நின்றது, 

திநமா நேடுந்தோன் - இருமகள் ரீங்காது வாழ்ச்திருக்கும் ண்ட தோள்கள் 7 

சேய்த - செய்த ௨பசரிப்புச் செயல்கள் / ௮சரஈற்றுப் பலவின்பால் வினையாலணை 

யும் பெயர். 

கண்டிநந்தார் - சமக்கு உடன்பாடின்றி மிருந்தும் பெருமாளை மறுக்சமாட்டாது 

நோக்கியிருர்தனர். 

அரமானங் கோள்பூச்னைகள் - மலர்களால் அருச்சித் 2ல், சாந்து மூசலியவை 

சாத்துதல், தூபதிப மேந்ததல் முதலாயினவாய் மாகேசுவர பூசைச்குரிய 

பூசைசள் ; மானம் - பெருமை ) அருமை - மிறரெவரரலும் செய்தற்கருமையாய் 

Brean செய்யப்பட் தன்மை. 

அடைவே - செய்யப்படும் முறையில் முற்றும், 

உடனே அழதுசெய்து உவந்தார் - இருவரும் ஒக்ச உடனிருர் சமது செய்தமை 

பற்றி முன் (9892 - 9823) உரைச்சவை பார்ச்சு, பூசை முறைசளை மறுச்சமாட் 

டாது கண்டிருந்த மட்டில் அமைந்சருளிய ஈம்.9கள், உடனமுது செய்த இதனை 

உவந்தார் என்ற குறிப்புமது ) அடியாருடனிருர் தமுது செய்தல் மிச்ச இன்பம் 

தருவசம், சறுத்சொண்ட நாயனார் புராண வரலாறும் சாண்ச, 152 

3900. சேரருடனே திருவமுது சேய்த பின்பு கைகோட்டி 

ஆர நறுமென் கலவைமான மதச்சார் காடை யணிமணிப்பூண் 

ஈர விரைமென் மலர்பணிக ளினைய முதலா யினவருக்கம் 

சார வெடுத்து வன்றொெண்டர்ச் சாத்தி மிக்க தமக்காக்கி, கடு௩ 

8901, பாட லாட லினனியங்கள் பயிறன் முதலாம் பண்ணையினின் 
நீடு மினிய விநோதங்க ணெருங்கு காலர் தொறுநிகழ 
மாடு விரைப்பூர் தருமணஞ்செ யாரா மங்கள் வைகுவித்தூக் 

கூட முனைப்பா டி. யர்கோவைக் கோண்டு மகிழ்ந்தார் கோதையார். 

8900. (இ-ள்) சேசருடனே...பின்பு - சேோனாருடனே ஓச்ச இருந்து இரு 

வமுது செய்தபின்பு ; அரம்...வருச்சம் - ஆரங்களும், மணமுடைய சர்தனம் சலர்த 

சுத்தூரிச் சார்தம், ஆடையும் ௮ணிசன்ற மணிப்பூண்களும் குளிர்ர்ச மணமுடைய 

மெல்லிய மலர்மாலைசளும் என்ற இளை முதலாதிய ஒருச்சக்களை ; சைகோட்டி -



டம் . | | 
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தீமது சையை வளைத்து ; சார எடுத்து.,,சாததி - சாரும்படி எடுத்து வன்றொண் 
டர்க்குச் சாத்தியும் ; மிச்ச தமக்சாச்9 - எஞ்சியவற்றைத் சமச்குப் பயன் 

படுத்தியும், ௧௫௩, 

8901, (6-ள்) பாடலாடல்...இசழ - பாடலும் ஆடலும் இனிய ஈயங்கள் 

பயிலுதலும், ரதலாசப் மகளிர் விளையாட்டில் நீடும் இனிய விரோத சிகழ்ச்செளும் 
செறிவுடைய சாலங்கள் சோறும் நிகழ்த் இயும்; மாடு, வைகுவிச்து பச்சங்சளில் மண 

முடைய பூச்களால்மரங்கள் மணம்வீசும் சோலைகளில் அமரவித்தும்; கூட...சோதை 
யார் - சம்முடனே திருமுனைப்பாடி நாட்டுச் தலைவர் பெருமானாயெ சம்பிகளையும் 

கொண்டு பெருமாச் கோதையார் என்னும் சேரலனார் மூழ்க சருளினர், er 

இந்த இரண்டு பாட்டுச்சளும் சொடர்ந்து ஒருமூடிபு கொண்டன, 

8900. (வி-ரை) கைகோட்டி4 சாத்தி- என இபையும்; கோட்டூதல் - 

வளைத்தல் ; சலவை சாச்துசல் பணிகள் - ஆடை சாத்துசல் முஈலிய பணிவிடைகள் 

செய்தற்சண் சைபை ஏற்றவா றெல்லாம் வளைத்தல் செய்தல் ; நைகோட்டி என் 

பதற்கு அமுதுண்டபின் விதிப்படி சை ௪௪9 செய்து என்றுரைப்பாரு முண்டு ; 

கைகோட்டூதல் - கைசுத்தி செய்தலுக்கு வரும் வழக்குசசொல், 

ஆரம் - சர்சனம் ; மேன்கலவை - கடுமையாசவன்றி மெல்லிதாய் இனிசாய்க் 

கமழும் கலவை, 

அணி மணிப்பூண் - அணி - அணி௫ன்ற ; மணி - மணிகளைக் கொண்ட 

மலர்ப்பணி - மலர்மாலை, 

வநக்கம் - வசை ; அணியும் பண்டங்களின் வகைகளை வருச்ச மென்பது மரபு 

வழக்கு, 

வன்றேண்டரீச் சாத்தி மிக்க தமதாக்கி - முதலில் ஈம்பிகளுக்குத் தாமேசாத்தி, 

எஞ்சியவற்றை அவரது இருவருட் பிரசாசமாசத் சமக்கு ஆகச் செய்து) ஆகச் 

செய்தல் - ௮ணிசல் ; சாத்தி - ஐக்கி - நிகழ - வைத்வித்து மகிழ்ந்தார் என வரும் 

பாட்டுடன் கூட்டி முடிச்ச, உம்மைகள் விரிச்ச. 153 

20901, (வி-ரை) முன்பாட்டிற் கூறியவை இருமேனிப பாங்சாச இன்பஞ் 

செய்வன ; இப்பாட்டிற் கூறுபவை மாளிகை முன்றிலிலும் புறத்து ௮௭ரிய சோலை 

களிலும் கேட்டும் கண்டும் உயிர்தீதும் உற்றம் நசாதல் செய்வன, 

பண்ணை - மகளிர் கூட்டம் (கிசண்டு). 

இனிய விநோதங்கள் - இனிமை தரும் விளையாட்டு நிகழ்ச்சிகள் ; நாடசம் 

வரிச்கூத்து முதலியன. 

நேநங்த கரீலம் - இடையறாத காலங்கள். 

மாடூ,,,ஆசாமங்கள் - ஐராமம் - பூஞ்சோலை ) இவை இருமாளிசையின் பக்சம் 

மலர் மரங்களை ௮ணிபெற ஆக்? அமைச்ச சோலைசள் ; செல்வர்களது மாளிசைத் 

தோட்டங்களில் இவ்வமைப்பு இன்றும் காணவுள்ளத. 

ழனைப்பாடியர்கோ - ஈம்பிசள் ) கோதையார் - டெருமாச் கோசையார் என் 

லும் சேரமான் பெருமாள் நாயனார் ; ௮ரசரது சகு;இிச்சேற்ற நிலை குறிக்க ஈம்பி 

களையும் கோ என்றார், கோதை - சேர அரசர் பெயர் வழக்கு மரபு, 

இவையெல்லாம் இருவடி மறவா நிலையிற் காணப்பட்டன என்பது முன் 

உசைச்சப்பட்டது, ! ஈங்கள்பிரா னருள்மறலா ஈல்விளையாட்டு '! (8842), 154
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வேறு 

8902. சேண்டாடுர் தொழின்மஇழ்வுஞ் சிறுசோற்றுப் பெருஞ்சிறப்பும் 
வண்டாடு மலாவாகி மருவியநீர் விளையாட்டும் 

தண்டாமும் மதகும்பத் தடமலைப்போர் சலமற்போர் 

கண்டாரா விருப்பெய்தக் காவலனார் காதல்சேய்சாள், க௫டு 

8008. நாவலர்தம் பெருமானுச் திருவாரூர் ஈகராளுர் 
தேவர்பிரான் கழலொருராண் மிகநினைந்த சிந்தையராய் 

8 அவியையா ரூரானை மறக்கலுமா மே”யென்னும் 

மேவியசொற் றிருப்பதிரம் பாடியே வெருவற்ரார். a 

8909. (இ-ள்) செண்டாடும்...பெருஞ் சிறப்பும் - பர்சாடுெ.ற சொழி 

லின் மூழ்ச்சியும், று சோறுண்ணும் பெரிய சிறப்பும் ஜ வண்டா$ம்..,விளையாட் 

டும் - வண்டுகள் ஆடு.ற்கி_மாகய மலர்கள் நிறைர்ச வாவிசளிற் பொருந்திய 

நீரின் விளையாடு£லும் ) சண்டா...போர் - குறைசல் இல்லாத மும்மதங்களையும் 

மத்சசத்தினையும் உடைய பெருமலை போன்ற யானையின் போரும் ; சலமற்போர் - 

சோபர்துடன் புரியும் மல்யுச்சமும்) சண்டு - (என்னும் இவற்றைச்) காணச்செய்து) 

ஆரா...காள் - நிறைவு பெரச விருப்பம் பொருந்தும்படி சோனார் சம்பிகளுக்கு 

மூழ்ச்சி செய்யும் சாளில், கடுடு 

8909. (இ-ள்) காவலர்சம்...சிர்சையராய் - நாவலர் பெருமானாராகிப 

ஈம்பிசளும் திருவாரூர் நகரினை ஆட்கொண்ட சேவர் தலைவராகய இறைவாது 

இருவடிகளை ஒருநாள் மிகவும் நினைவிர்சொண்ட மனத்தினராச ; ஆவியை..,வெரு 

வுற்ருர் - எனது உயிர் போன்றவரைத் திருவாரூர் இறைவரை மறச்சலுமாமே 

என்றகருத்தும் மகுடமு மமைர்ச திருப்பதிகத்தினைப்பாடியே வெருவுற்றனர்.௧௫௬ 

இந்த இரண்டு பாட்டூச்சளும் தொடாந்து ஒருமடிபு சொண்டன, 

8909. (வி-ரை) இபபாட்டினலும் முன்பாட்டினும் கூறப்பட்டவை சமது 

தீகுதிச்கேற்பப் பெருநிலைமில் முட௮ரசரால் சமது சோழனார் பொருட்டு வகுச் 

தீவை; இவ்வாறே நம்பிகளால் வகுச்சப்பட்டவை[ மன்(3878) உரைச்சப்பட்டலை] 

கூறப்பெற்றன ; ௮வை குடிப்பெரியோரால் சகுதிச்கேற்ப வகுச்சப் பெற்றவை ; 

ஒப்ப இருபாலும் தகுதிபெறச் கூறும் நிலைகளைச் கண்டுகொள்க, 

சேண்டூ - ': நிலைச்செண்டும் பரிச்செண்டும் SA” (3873). ஒருவகை நிண்டு 

BM வளைச்ச ஆடுகோல் என்றலுமாம், 

சிறுசோறு - சத்திரான்னம் என்பர் ;) இலை பல வகைப்பட்ட அ௮ன்னங்களை 

அமைத்துச் சிறரிறு ௮ளவில் வைத்து உண்ணப்படுசலின் றுசோறு எனப்பட்டது; 

றுசோராயினும் பெருமடழ்வு தருசலால் பெநத்சிறப்பு என்றார். சிறுசோறு - 

பிள்ளைகள் சமைக்கும் சோறு என்பாரு முண்டு, 

நீர்விளையாட்டு - '* கன்டு ? என்றதனால் இது மகளிர் முதலிய பிறர் விளை 

யாடுதலைக் குறித்த; நீர் எறீர்து ஆதல், நீரினுள் ஒளிச்சாடுதல், நீந்துதல், மிதத்தல், 
முகம் பார்த்தல் முதலாக வரும் நீர்விளையாட்டுச்களைப் பற்றிப் பெருங்காவியங்களும் 

உண்டாட்டு - பொழில்விளையாட்டு நீர்விளையாட்டுச்சளைச் கூறும் பகுநிசளுட் சண்டு 

கொள்க, வண்தாதும் - வண்மையாகிய மசரந்சமாகயெ பூர்சாதுகளை வீசி விளை 

யாடும் ரிறப்புச்களும் என் உஓமாம், இது காப்.9யங்சளுட் கூறப்பட்டுள்ளது.



égssn) 37, கழ pp துறிவார் நாயனார் புராணம் seh 

தண்டூதல் - குறைசல் ; தம்பம் - மத்தகம் ; குடும்பம் போன்றிருச்தலில் இப் 
பெயர் பெற்றது ; தடமலை - மும்மசம் என்ற அடைமொழிமினால் யானை.மினைக் 
குறித்தது. பிநிதினியைபு நீச்யெ விசேடணம் ; தடமலைப்போரர் - யானைப் போர் , 
இவை றர சனவாசச் மொண்டாடப்படம், 

சலமற்போர் - சலம் - சோபம் ; மல்போர் - மல்லர்கள் குத்தியும் இடித்தும் 
புரள்வித்தும் இவ்வாறு ெருசல், 

கர்தல் சேய்தலாவது - மூழ்வித்தல்; காதலைப் பெறச்செய்தல்; 01 ல்-௪ண்டு 

உள்ளச்தின் மகிழ்வு குறித்த அளவில் நின்றது 155 

3903. (வி-ரை) நாவலர் தம் பேருமான் - ஈம்பிகள், 

மீக நீனைந்த - எப்பொழுதும் இடையறா நினைவுடையவராயினும் ஒருகாள் 

மிசவும் அழுந்திய கினைவுசொண்டு என்க, 

“ ஆவியை இரநரான மறக்கலுமாமே '? என்றும் மேவிய சோல் - இது 

பதிகக் கருத்தும் மகுடமுமாம், பதிகமும் பதிஈச் குறிப்பும் பார்க்க, ஐமமே - ஏசார 

வினா, ஆகாது என எதிர்மறைச் குறிப்பு /பட நின்றது ; இங்க ௮ரச போ அறு 

பவங்களினுள் இருத்தலால் ஆரூரானை மறக்கலாகுமோ? ஆசாது ; ஆலின் அம்குப் 

புறப்பட்டுச் செல்லுசல் வேண்டும் என்பது, மேல்வரும் பாட்டுப் பார்ச்ச, 

மேவிய் - மகுடம் மேலிய; அழுர்நிய கருத்துப் பொருர்திய; மொல் - 

சொல்லினாலே வெள்ப்பட்ட, 156 

வேநவுறுதல் - ௮ச்சமடை சல், 

இிருச்சிற்றம்பலம் 

திருவார் (திரு௨ஞ்சைச்சளத்தில் நினைர்து பாடியத) 

போன்னு மேய்ப்போரு ஸூந்தந வானைப் போக முச்திர வும்புணர்ப் பானைப் 

பின்னையென்பிழையைப்போறுப்பானைப் பிழையே லாந்நவிரப்பணிப் பான 

இன்ன தன்மைய னேன்றறி வோண்ணு வெம்மா *னயெளி வர்சபி சானை 

அன்னம் வைகும் வயற்பழ னத்தணி யாந ரா$ன மறக் ஐ) மாமே, 

பண் - தக்கேசி - 7-ம் திநழறை 

ஒரு சென்றுல சங்களுக் கெல்லா முறைச்சு லாம்பொரு எாயுடன் டிச் 

காரு ரங்கமழ் சொன்றைசஈன் மாலை முடியன் காரிகை காரண மாக 

ஆரூ ரைமறச் தற்சரி யானை யம்மான் றன்ரிநப் பேர்கோண்ட தோ.ன்டன் 

ஆரூ ரன்னடி நாயுரை வல்லா ரமா லோகம் இரு /பவர் தாமே, (11) 

பதிக்க்தறிப்) :-- ஆரியர் சாட்டியருளியபடி சண்டு கொள்க, (30903, 8904) 

தறிப்பு :--இத்இிருப்பதிசம் இிருவாளுரிறைவமை நினைஈது இருவஞ்சைச்சளத் 

இல் அருளப்பட்ட சாயினும் ஆருரைப் பற்றியசாதலின் sage, றபில் திருவாரூர்ப் 

பதி5ங்களுட் சேர்ச்சப்பட்டது. சம்பிசளத ''பதிநிமையும்'' என், திருப்பதிகமும் 

இவ்வாறே திருவொற்றியூரினின்றுஅருஎப்பட்டதனைபும் திருவாரூர்ப் பதிகம்சளுட் 

சோத்து வகுச்சப்பட்டமை பற்றி ஆண்டூுரைத்தவை பார்ச் இஃது அரசர் செல் 
வத்தன் அனுபவச்தினும் உள்ளம் பிறழாது சிவயோசமிலையில் திருவாரூரினையே 

இந்திச்திருச்கும் ஈம்பிகளது மனரிலையின் உறுஇப்பாட்டினை உணர்த்தும் பதிகம், 

இதனுள் நம்பிகள் திருவாரூர்ப் பெருமானை மிச நினைந்து உணர்ந்து உருகுன்ற 

தீன்மைசளின் உழைப்பும் ௮ருமைப்பாடும் சிர்இச்சம்பாலன,



௧௫௦ திருத்தொண்டர் புர்ண்ம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

பதிகப்பாட்டுக் தறிப்பு--,1) பொன்னும் மேய்ப்போருரூம் - பொன்வேறு 

மெய்ப்பொருள் வேறென்று சாட்டியது சகாண்ச) மேல்ப்போநள் - திருவடி 

ஞானம்; போகழம் திருவும் - இவை முறையே பொன்னாலும் மெய்ப்பொருளாலும் 

வருவன ; புணர்ப்பான் - அளவும் தரமும் சாலமும் ௮றிர்து ஊட்டுபவன், பிழை 

பேர்றுத்தலும் தவிரப்பணித்தலும் பற்றி முன் சரித வரலாறுகள் பார்க்க. பணிப் 

பான்-செய்வான் ; டுன்ன...எம்மான்-இறைவசது தன்மை ; பசுபாச ஞானங்களால் 

தன்மை அறியப்படா தவன்) எளிவந்த-௮றியொண்ணாளாயிலும் சானே அடியார்க்கு 

எளிமையாக வெளிவந்து அருள்பவன் ) மறக்கலுமாமே - எசாரவினா எதிர்மறை 

குறித்தத ; ஆகாது என்பது :௮(8) கட்டம் - துன்பம் ; விட்டவேட்கை - வேட் 

சையினை வேட்டவாறு செல்லவிட்டசனால் விளைச்த$ விரவிறல் - பற்றினால் ) 

பட்ட வாரத்தை - இதற்குமுன் டழிபட்ட வார்த்தை ; படநின்ற - இனிப் பழிப்பட 

வரநின்ற ; வாராமே - பட்டவார்ச்சையின் பழிவராமலும் படறின்ற வார்ச்தையே 

வாராமலும் ?--(8) கார் - கார்காலத்தில் ) கருநிறம் ) தன்ற மழை - குன்றின்மேற் 

பெய்யும் மழை நிலச்துக்கு மிகவுசவும் ; பார்க்கின்ற - சம்மைப்பற்றிப் பார்க்கின்ற ; 

ஐர்த்தல் - நினைத்தல் | ஆராய்தல் ; ஒர்க்ன்்ற செவியாயிருப்பன் இறைவன் என் 

றது, ** தாண்டவச் இலம்பொலவியுடன்போய்ப் புச்சமுந்தினா்'" (*இருச்சிலம்போசை 

யொலியுட னேசென்ற,"'--(4) சேத்தபோகிற் - சிரித்தல் - வாழ்வின் நிலையாமை 

பற்றி ; உண்டே என்பன இவை யிருப்பனவாதலின் சாவுவருமுன் இவையுள்ள 

போதே என்பதனை வற்புறுத்தின. மேல் வரும் பாட்டில் (5) உண்டேல் - என்று 

தனித்சனி வருவனவும், உண்டே என வருவனவும் இக்கருத்தன 7--(8) சிக்கனவு- 

முடிந் முடிமின் உணர்வு ; உறுதி ; மறிவு - மறித்சல் ; வஞ்சனை - உள்ளதுபோலக் 

காட்டி இலதாசல் ) செறிவு - அடச்சம் ;— (6) போள்ளலிவவுடல் - போள்ளல - 

ஒட்டை ; உடல் ஒன்பது பெரிய ஒட்டைசளையும் (ஈவத்துவாரம்) எண்ணிறக்த 

சிறு ஒட்டைகளையும் உடையது ஏன்பசாம் ; மெள்ள - கள்ளமாய்க் கரந்து ; சேய் 

வன- மாயங்கள் ;--(7) உரியான் - உரிமையாவது எல்லாம் வல்லவனாசலும் 

(பேசருளுடைய னாசலும் கிளைக்கேலாம்...,அமைக்கின்றேன் - நான் அழைத்த 

லும் ஆளாசலும் என்பொருட்டன்ற; எல்லாச் களைக்குர் துணையாதற் பொருட்டு ;- 

(9) தாமரைப்போய்கை-கமலா லயம் 1 (தலத்தீர்ச்சக் குறிப்பு) போய்சை - மானிட 

ராச்சாத நீர்நிலை என்பர் நச்சினார்க்சி௰ர். எனவே படைப்புச் சாலே இறை 

a6 2 ரோற்றவிச்சப்பட்ட திர்த்தம் என்பது, விடக்த-மாமிசம்) இங்கு மாமிசபிண்ட 

மாயெ உடம்பு என்ற பொருளில் வந்தது ) வேட்கை - புலவின்ப ஆசை ; இடக்கி 

லேன் - இசப்பவர்க்சியேன் ; கரியான் - கரி - சாட்டு - உலூற்குச் சாட்சியாயுள்ள 

வன் ; கரியவனாகிய இருமாலின் உறியைச்சொண்ட, சர்தான் ) வரிய்ன் - ரேஷ் 

டன் ; புலித்தோலுடையவன் ;--(10) ஒட்டி - ஒட்டுதல் - சைவத்தாந்தத்துட் 

பேசப்படும் அத் துவிதச்சலப்பு ; மரபு வழக்கு ; பட்டி - யாவர்க்கும் பொதுமகன் ; 

செட்டி - முருகன் பெயர்; பட்டன் - ஆசாரியன் ; பகல்-சுரியன் ) உச்சிப்போதன்- 

சூரியன் ௮11) காரிகை - பரவையம்மை ) அவர் தாரரண்மாக ஐநரை மறத்தறி 

கரியா - அரிவை செய்தியினை புறச் சாரணமாசச்சொண்டு ; முற்சரிசச் குறிப்பு 

மாம், அம்மான்..,தோண்டன் - இருவாரூர் இறைவரத பெயசே ஆரூரனென்று 

சம்பிக்குச் சூட்டி. வழங்கலாயிற்று ) (அருன் பேர் முடிவைத்த '? (Czar): 

தறிப்பு : இப்பதிகம் மிகப் பயிலவும் பாடவும் சச்சது,



சருக்கம்] 97. கழறிற் றறிவார் நாயனார் பூரணம் கடக 

3904. திருவாருர் தனைரினைந்து சேன்று தோழு வே”னேன்று 
மருவார்வத் தொண்டருடன் வமிக்கொண்டு செல்பொழுதில் 
ஒருவாண் புள்ளுருக வுடனேழுந்து மைதொழு து 

பேருவான வரம்டனார் பிரிவாற்றரர் பின்ரெல்வார், ௧௫௭ 

3905. வன்மொெண்டர் முன்னெப்தி மனமழிந்த வுணர்வினராய் 
 இன்றுமது பிரிவாற்றே னென்ரெ.ப்சேன் யா 9"ளெொன்ன 
1 ஒன்றுநீர் வருந்தாதே ॥ம.துபடு பின்கணிரா 

BI Det முனைமுரு/ச யாசாளு "” மெனமொழிரதார். கடு௮ 

9904, (இ-ள்) திருவாரூர்..,என்று (5ம் 0௧7) திருவாரூரினை நினைந்து 
கொண்டு அங்குச் சென்று சொழுவேன் என்று மேற்கொண்டு மருவு TMD 
பொழுதில் - போன்பினைப் பொருந்திப 9 நசகொண்டர்சஞடனே பயணப்பட்டுச் 
செல்ல எழுர்தபோது / பெருவரனவரம் ஞர் - பெரிய சேரமான் பெருமாள் 
நாயனார்) ஒருபா... சைதொழுது - நீங்காச ஈண் ரின ல மனம் உள்ளுருக wa 

ருடனே எழுந்து சை கூப்பித் சொழுது ; பிரிவாற்றார் பின் செல்வார் - பிரிவாற் 
ரூது அவர் பின் செல்வாராக, சடுஎ 

9905. (இ-ள்) வன்ருண்டர்...உணர்வினராய் - வன்றொண்டசாபெ 
ஈம்பிகளின் முன்னே சார்ந்த உள்ளமழிர்ச உணர்ச்சிபினை யுடையாரரடு ; Dan... 

என்ன - இன்று உமது பிரிவைர் தரிச்ரலாற்றாதவறாேன் ; நான் என் செய் 
Caer என்று சொல்ல 3 ஒன்றும் நீர் டமா. நிர் தரர் “கீர் ஒரு சிறிதும் வருந்தாமல் 

உம்முடைய பதியின்கண் இரு*துசமொண்டு பகைவரைப் போரில் TRY) 

அரசாள்வீராக என்று (ஈம்பிசள்) மொழிர்சருளிஞர். சுடு ௮ 

இர்ச இரண்டு பாட்டுச்சுளும் சொடர்ந்து ஒரு முடிபு கொண்டன, 

3904, (வி-றரை) நீனைந்து- என்றம் மறலாச மினைபபுள்ளாசாயிலும் 
அன்று மிசவும் அழுந்த நினைந்து ror pug, “ds னைந்து ” (3903), 

சேன்று தோழவேன் - இங்கு இருர்சபடியே சொழவல்லேனாபினும் அசனோ 

டமையாது அங்குச் சென்று வணங்குவேன். 

WHA ஆர்வம் - தர்வம் - பேரன்பு) ஆர்கம் மருவு என்க. **அன்பினு 
மார்வமு மீனும் அதுவினும், ஈண்பென்னு சாடாச் சிறப்பு"! (குறள்) ; தொண்டர் - 

ஈம்பிகளுடன் போதம் அடியார்களும் பரிசனைகளும், 

வழிக்கோன்டு செல்போழது - பயணமாகப் புறப்பரிம்போ ௮, 

ஒருவர் நண்பு - நீங்காத - பிரியாத - ஈட்பு, உள் ௨ந௧ - மனம் சைய ; மனம் 

உடைந்துருச, 

வானவரம்பன் - சேரர்களது மாபுப் பெயர். பின்சேலவா* - பின் செல்வா 

சாசி ; முற்றெச்சம். பின்சேஃவார் - என்ன - என்று மேல்வரும் பாட்டூடன்முடிக்ச, 

8905, (வி-ளை) மனமழிந்த உணர்வு - மனம் நிலையழிர்து நின்ற 

உணர்ச்சி ; இங்கு அன்புபற்றிய பிரிவாற்றாமையால் நிகழ்ச்சத, 

ஒன்றும் - ஒரு சிறிதும் ; டூரநந்து - எனது பின்தொடாசல் என்பது a 

இங்கே தங்) ; அன்றினுர் - பசைவர்கள் ) அன்றிறர் பகை ழருக்கீ - பசைவரைப் 

போரில் அழித்து வென்று ) இஃது உட்பகையினையும் குறிப்பின் உணர்ச்இ 

en pp



ச௫௨ திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கொண்ட வனமுலையாள் 

அரசாளும் - அரசு - 9வஞாூன ௮ரசு என்றதும் குறிப்பு) பின்னர் ஞான 

உலா அருளிச் செய்ய நின்ற வாலாற்றின் முழ் குறிப்புமாம் ; மேல் “: ௮௬. 
சோர் '' 4விசும்பாட்9ி'! என்பவை சாண்ச, 158 

8006. ஆளூரர் மொஜித்தருள வதுசேட்ட வருட்சேரர் 

6 பாரோடூ விசும்பாட்சி யேனக்குமது பாதமலர் ; 
தேரூரு ரெடுவீதித் திருவாரூர்க் கெழுக்சருள 

நேருரு மனக்காத னீக்கவுமஞ் சுவ ”னேன்றார். ௧௫௯ 

(இ-ள்) ஆரூரர் மொழிர்தருள - ஈம்பியாரூரர் முன் கூறியபடி சொல்லி 

யருள ) அதுகேட்ட அருட்சேரர் - அதனைக் சேட்ட அருளினைப் பொருந்திய 

சேரலஞர் ; பாரோடு...பாதமலர் - எனக்கு இந்நிலவுலகச்தினோட விண்ணுலகச் 

இன் அ௮ரசாட்ரியுமாவது சேவரீருடைய தஇிருவடிமலர்சளேயாம் ; சேரூரும்... 

என்றார் - ஆனால் தேர் ஒடும் நெடிய இரு வீதியினை யுடைய திருகாளுருக்குத் தேவ 

Pit எழும் ஈருளுதற்குக் கொண்டெழுந்த சேராடுப மனக்காதலினை விலக்குசற்கும் 

யான் ௮ஞ்சுவேன் என்றார், 

(வி-ரை) அருட்சோர் - ௮ுநள் - இறைவாது இருவருள் பெற்ற, 

பாரோடூ,.. பாதமலர் - சேவரீர் “அரசாளும்” என்று அணையிட்டருளினீர் ; 

ஆனல் கான் உட்கொண்ட குறிச்கோளாசிய அரசாட்யொவது உமது திருவடித் 

சொண்டு பூண்டொழுகுவசேயாம் என்பது ; பாரோடூ விசும்பு நட்சி - இவ்வுலக 

அரசே யன்றிச் தேலரீரது ஆணையின் குறிப்பாற் பெறப்பட்ட உட்பசை வென்று 

ஆளும் ஞான அரசும் என்றவாறு, 

தேநநம் நேடூவீதீ - “*ஆழித்சேர் வித்தகன் சான்சண்ட சாரூசே 11 (சேவா) 

என்றபடி வீஇிவிடங்சப்பெருமான் இருத்தேரில் எழுர்சருளிச் கிருவிழாச் கொண் 

டருளும் சிறப்புச் ருறித்சது, Astor அளுடைய அரசுகள் ௨ணங்கவும், அரன் 

சிறப்பினை அரசுகள் பாடச்கேட்ட ஆளுடைய பிள்ளையார் சென்று வணம்சவும் 

உள்ள பெருமை குறிக்க இச்சிறப்புப் பற்றிச் கூறினார் ;) அரசராதலின் மனு 

அரசன் மகனைச் 2ழ டெக்திர் சேர்ந்து நீதிசெலுர்ெ அரசரீகி மேன்மை 

குறிச்சச் கூறியதுமாம். 

நேரநம் - கேர்மையால் ஊரப்பட்டு எழுக்ச, நேர்மையாவது - சிவனடி மற 

வாது செய்யும் வழிபாடு, 

நீக்கவும் அஞ்சுவன் - அடியேன் பிரியாது உமது பாசமலர்களைச் சேவித்தட 

னிருச்தற்கு வழி யிரண்டேயாம் ; ஒன்று உம்முடன் அடியேன் சென்று உடனி 

ருப்பது; அல்து “உமத பூ.பின்சண் இருந்து”! (9905)என்றேவரீரது ஆணையால் 

விலச்சப்பட்டது ; தேவரீரை இங்கே சங்கெருளம்படி வேண்டுவது மற்றொன்று ; 

உமத கேருரும் மனச் காதலை நீச்ச ௮ஞ்சவேனாதலின் அதுவும் கூடாதாயிற்று ; 

என்பார் நீக்கவும் ௮ஞ்சவன் என்றார், உம்மை, உடன் செல்ல ௮ஞ்சுசலோடு 

நீக்கம் என இறர்தத தழுவியத, 150 

3900. மன்னவனா ரதுமொழிப, வன்ரொண்ட ரெதிர்மொழிவார் 

8 என்னுயிருக் கின்னுமிரா மெழிலாநர்ப் பேருமானை 
வன்னேஞ்சக் கள்வனேன் மறந்திரேன் ; மதியணிந்தார் 

இன்னருளா லரசளீப்பீர் நீரிருப்பீ '' ரெனவிறைஞ்ச, ௧௬௦



சருக்கம்] 37. கழ.றிற் ற.றிவார் நாயனார் புராணம் ௧௫௩ 

9901. மற்றவரும் பணிர்திசைர்தே, பந்இிரிக டமையழைத்துப் 
! பொற்புநிறை தொன்னகரி லிற்றைக்கு முன்புகுந்த 

நற்பெரும்பண் டாரகா னாவருக்க மானவெலாம் 
ப.ற்பலவா மாளின்மிசை யேற்றிவரப் பண் ணு "மென, ௧௬௪ 

8908. ஆங்கவரு மன்றுவரை யாயமா பெதனவ்கள் 
ஒங்கியபொன் னவமணிக சளொலிமணிப்பூண் டுகில்வருக்கம் 

ஞாங்காநிறை விரையுறுப்பு வருக்கமுக னலஞ்சிறப்பத் 

தீரங்குபொதி வினைஞாமேற் நலமலியக் சொண்டணைர்தார். Bee 

3906. (@- ch) மன்னவனார் ௮து மொழிய - சோ ௮சசஞர் முன் கூறிய 
அவ்வாறு சொல்ல; வன்றொண்டர் ௭௨இர மொழிவார் - கம்பிகள் ௮வருக்கு மறு 

மொழி சொல்லராடி; என்னுயிருச்கு ,எ௭ன இலறஞ்ச - எனது உயிரிலுச்கும் 

இனிய உயிரா அழயெ திருவாரூர் இறைவரை வலிப கெஞ்சடைய சள்வனாயெ 

நான் மறந்து இங்குத் சங் இருச்சமாட்டே.ன் ; நிலவினைச் சூடிய இறைவாது இன் 

னருளின் துணையாலே அரசு அளிப்பீ/ ! மீர் இங்கு இருப்...ராக ! என்று வணங்க ; 

3908. (இ-ள்) மற்றவரும் பணிர்து இசைஈ்சே- ௮௫ கேட்டபின் மற்று 

அவ்வரசரும் வணக்கி ௮சற்கு இலசந்ேேத ; மந்இிரிகள் தமை அழைத்து - மச்திரிகளை 

அழைத்து) பொற்பு கிறை...... பண்ணும் என - அழகு சிறைர்ச பழைய 

இர்சகரில் இன்றை.ப சாளுக்கு முன்னே சேர்ர்ச நல்ல பெரிய நிதியம் பல வருக்சல்க 

ளாச உள்ளவற்றை யெல்லாம் பற்பல வரையாகும் அள்களின் மேல் ஏற்றிச் 

சொண்டுவரசச் செய்யுங்கள் என்று ஆணையிட, ச௬்ச 

8909. (இ-ள்) ஆங்கு அவரும் - அவ்வாறே அம்மர்திரிகளும்; அன்று 

வரை,., வருக்கம் முசல் - அன்று வரையில் ஆயமாகக் கூடிய நிதியங்களும், 

விலையுயர்ச்ச பொன்னும், கவமணிகளும், ஒளிவீ௪.ம மணிசள் கொண்ட பூண்களும், 

ஆடைவகைகளும் பச்கங்களிலே செறிர்த வாசனைத் திரலியங்களின் வசைசளும் 

இவை மு;சலாஏயவற்றை ; சலஞ்ிறப்ப,,.௮ணைச்தார் - கன்மையாற் றந்து 

விளங்கும்படி சாங்கும் பொதஇகளாச்9 அதற்குரிய ஆள்களின்மேல் ஏற்றி கிலரிஹை 

யச் கொண்டுவந்து ௮ணைநர்தார்கள். 

இம் மூன்று பாட்டுச்சளும் தொடர்ந்து ஒரு முடிபு கொண்டன. 

8907. (வி-ரை) மன்னவன் - சே£லனார்; அது - முன்பாட்டிற் கூறிய 

௮ர்கிலையினை, 

எதிர்மேழிவார் - மறுமொழி கூறுவாசாட ; முற்றெச்சம், மோழிவார் - என 
டுறைத்ச என்று கூட்டி முடிக்க, எதிர் என்றது முன் சொன்னதனையே பின்னும் 

அனுவதித்து விஎச்ச என்ற குறிப்புடன் நின்றது. 

என்னுயிநக் கின்னுயிராம் - உயிர்ச்குமிசாய் இயக்கும் இறைவர் ; பொதுலசை 

யால் எல்லாவுயிர்ச்கும் இறைவர் உயிர்க்குயிராய் நின் நியச்கும் முரல் வராவாராயிலும், 

தமக்குச் சிறப்பாய் உரியவர் என்பார் என் (உயிர்) என்றும், இன் (உயிர்) என்றும் 

அடைமொழிகள் புணர்த்தி தினார் , ''உயிர்ச்குயிரா யங்சங்கே கின்றான்" (தேவா); 

அம் முதல்வன் யாங்கணும் வியாபசமாய் நிற்பினும் இவ்விரண்டிட தீது மாச்திரையே 
(பத்தசது திருவேடம் - சிவாலயம்) சயிரின் கசெய்போல விளக்க கி$லபெற்று, அல் 

துழி யெல்லாம் பாலினெய்போல வெளிப்படாது நிற்றலான்!” (போசம் 19 . 3 
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கடு௪ திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

அதி, சிற்றுரை) ) என்பன முதலாக வரும் பிரமாணக்சள் காண்ச, இனி, என் 
னுபிருச்கு என்ற இல் குவ்வுருபு டுன் என்னும் ஐர்.தலுருபுப் பொருளில் வர்.ததெனச் 

சொண்டு உயிரினும் இனிய உயிர் என்று உரைத்தலும் ஆம், (என்னிலும் மினியா 

ஜொெருவன் லுளன்..,என்னுளே நிற்குமின்னம்:| Peer” (தேவா-அரசுகள்), இது 
சம்பிசள் இருவாரூர்ப் பெருமான்பாற் சொண்ட செறிந்த அன்பு நிலை குறித்தது. 

வன்னேத்சக் கள்வனேன் மறந்து டுரேன் - கள்வன் - என்க, மறந்திருப் 
பின் சள்வனாவேன் என்பது, மறந்து டுநந்தலாவது சேரிற்சண்டு தொழா 

இங்கு இருத்தல் என்ற பொருள் சந்து மின்றது. 

இன் அருளால் அரசளிப்பீர - இறைவர் ௮ரசளிக்கும்படி உமக்குக் கொடுத் 

தருளிய வாரர்சளின் துணையால் ; '(௮ரசு புரச்கு மருளுண்டேல் - அறிவேன்? 

என்று விண்ணப்பஞ் செய்ய (3760),  மேவுமுரிமை யாசளித்சே-வழிபாடும் காவன் 

மன்னர்ச் குரியனவு மெல்லாங் கைவந் துறப்பெற்றார்?? (37061) என்ற வரலாற்றுச் 

குறிப்புச்களும்பட நின்றது, அருளால் மேற்கொண்ட அ௮ரசாட்ரியீனை வீடாது 

செலுத்துவது சடன் என்றவாறு, இறைவர் உமக்கு அளித்த முத்துச் சிவிகையில் 

எழு சருளு சலன்றி என்னுடன் ஈடர்து வரலாசாசென்று ஆளுடைய பிள்ளையார் 

பால் மொழிர்த ௮ரசுசள் கூற்று இங்கு நினைவு கூர்தற்பாலது ; ** சாய னாருமக் 

சளித்,தவிர் ஈலங்செ ரொளிமுச்தின், நூய யானத்தின் மிசையெழுக் தருளுவீ ரென் 

தலும் 7! (2496). 
அரச்ளிப்பீர் - இனியும் அவ்வாறே ௮ரசு செய்வீராய் இருப்பீர் என்றதம் 

குதிப்பு, 
டூநப்பீர் - என்னுடன் பின்றொடராது இங்கே தங்கியிருப்பீராக. 

என டுறைஜ்ச - இறைஞ்சச் கூறுதல் பின்னும் மருமைப் பொருட்டு, 

9908. (வி-ரை) பணிந்து டுசைந்தோபணிதல - தமச்குடன்பா டன்றாயி 

லும் Gar பணி மறுச்தற்கஞ்ச உடன்படுசல் குறித்தது. 

பண்டாரம் - நிதியரழையில் சேமச்தில் உள்ள நிதிசள் ; நானை வருக்கம் - 

பொன்-மணி-பூண் - துல் முதலிய பலவகைகள்; மேற்பாட்டில் விரித்தல் சாண்ச, 

நல் பெநம்-என் றவற்றுள் நன்மையாவது ௮.றச்தாற்றி னீட்டப்பட்ட தன்மையினை 

யும், பேநமை - சறப்பாலும் விலைபாலும் உள்ள மேம்பாட்டினையும் குறித்தன, 

எலாம் - ஏல்லாவற்றைபும் | முற்றதும்மைதொக்கது ; டுற்றைக்த மன்புதந்த - 

இச்சாள் வரை சேர்ர்ச) கூடிய) பாணபத்தஇரர்ச்குச் கொடுச்சபின் இதுவரை 

160 

என்பதாம் ;) ஜன - மேலாயின, 

பற்பலவாம் ஆளின் மீசை - பல என்ற ௮ல்றிணைப் பலவறிசொல் ஆட்களின் 
வசையினைச் குறித்தது, அவை பற்பலவாவன - ௮வற்றை என்று பிரித்துசைத் 

தீலுமாம், 
ஆளின் மிசை ஏற்றிவரப் பண்ணும் - பல ஆட்கள் சுமச்கும்கிலை மிகுதியும் 

தெரசையும் குறித்தது. 

என - என்று ஆணையிட ; என-௮வரும் கொண்டணைர்தார் என வரும் பாட் 

டூடன் முடிச்ச, 161 

3909, (வி-ரை அன்றுவரை ஆரிம் தூர - இற்றைக்கு weryeos 

ஏ.॥ழ தணையினபடிசிய ஏனழு வகரயிலும் கூடிய ) நம்ம , அரசர் கொள்ளும் 

பகுதிப்பொருள் முதலரயின ; ஐயம் - கட்டம் என் 2லுமாம்.



ச்ருக்சும்] 37. கழறிற் றறிவார் நாயனார் புர்ரண்ம் கடட 

ஞாங்கர் - அவ்விடத்தில் ; பக்கத்தே? விரை - வாசனைப் பண்டங்கள் ; நீறை - 
செறிவு குறித்தது, கத்தூரி, பச்சைச் சற்பூரம், குங்குமப்பூ மூ,சலியன. 

நலம் சிறப்ப - முன்னமே உள்ள ஈன்மை மேஜும் சிறந்து விளங்க ;) இறைவர் 
இவற்றைச் கொண்டு, பின் சம்மசாக ஆச்9க்சொடுக்கும் சலம், பின் வாலாற்றுச் 
குறிப்புமாம், 

போதிீதர்ங்த வினைஜர் - என்ச ; தலமலிய - நிலப்பரப்பு நிரம்ப, 162 

9910. மதற்றவற்றின் பரப்பெல்லாம் வன்றொண்டர் பரிசனத்தின் 
முற்படவே செலகிட்டு, முனைப்பாடிட் Bmore, 
பொழற்பதங்கள் பணிந்தவரைத் தொழுதெடுக்துப் புனையலங்கல் 
வெற்புயர்தோ ஞுறத்தழுவி விடையளித்தார் வன்றொண்டர், ௧௬௩ 

(இ-ள்) மற்றவற்றின்,,.செலவிட்டு-மற்று அர்நிதியக்களின் பரலிய பொதிச 

எனைச்சையும் வன்றொண்டர்சமது பரிசனங்களின் மூலம் முன்னே செல்லும்படி ஏவி 

விடுத்து ; பொற்பதங்கள் பணிர் சவரை - தமது பொன்னார் திருவடிகளை வணங்யெ 

சேரமானாரை; முனைப்பாடி திருகாடர்வன்றொண்டர-முனைப்பாடிச்திரு சாடாராயெ 

வன்றொண்டா; தொழுது எடுூர்து,,,விடையளிசசார் - சாமும் எதிர்வணச்சஞ் 

செய்து முசர்செடுச்து ௮ணிர்த மாலையினையுடைய மலைபோன்றுமார்ச தோள்களைப் 

பொருக்தத் தமுவிச்சொண்டபின் விடைசர் தருளினர். 

(வி-ரை) மற்று அவற்றின் பாப்பு எலலாம் - அவற்றின் - தாம் ஏவியவாறே 

மர்திரிகள் கொணர்ர்ச அர்த நிதிசளின் என முன்னறிசுட்டு, மற்று என்பதும் ௮ப 

பொருட்டு, 

வன்றேண்டர் தமது பரிசனம் என ஆறனுருபு ஒன்றன் கூட்டம் பிறிதின் 

இழமைப் பொருளது, 

செலவிட்டு - செல்லும்படி அமைவு செய்து ஏவி விழச்து. 

சேலவிட்டப் பணிந்தவரைந் - திநநாடர் - வன்றேண்டர் - எடத்துத் தழவி - 

விடையளித்தார் - என்று கூட்டி முடிச்ச, 

நாடராகீய வன்றேண்டர் என்ச. 

வன்றேண்டர் - வன்றேண்டர் - வன்றொண்டை வன்றொண்டராயெ சிறப்புப் 

பற்றியே பெருமாளும் கினைர்து வழிவிடுத்தனர் என்பார் இருமுறை அ௮ப்பெயசாலே 

கூறினார் ; பின்னர்த் இருமுருகன் பூண்டியினில் இறைவர் வலிர்சாட்சொள்ள 

நிற்பதும், இவரும் வலிர்து தோழமைச் இறச்தாற் பாடியடையவும் வரும் சரிச 

நிகழ்வுக் குறிப்பும்பட நின்றது, 

புனையலங்கல் வேறீபுயர் தோள் உற - சோனாரது வெற்புயர் சோள்சள், 

தமது அவ்வாறே வெற்புயர் தோள்களை பொருந்த உழம்படி என இருவழியும் 

Qsras. ' செவ்வரைபோற் புயமிரண்டுஞ் செறியப் புல்லி '! (701) என்றதும், 

ஆண்டுரைத்தவையும் நினைவு கூர். 

விடையளித்தார் வன்றேண்டர்-௮.வர் தாமே விடைபெற்று சிற்கலாற்ருத பின் 

சொடர்ந்து வருதலின், அவரை சிறுத்துசல் வேண்டிச் தாமாகவே அவருச்சு விடை 
தீந்து நிழ. த்தினர் என்பார் yar விடைசொண்டார் என்னாது வன்றொண்டர் 

விடை அளித்தார் என்றார், மேதும் £ விடையருளி !! என்பது சாண்ச, 169



spe திருத்தொண்டர் புர்ர்ணீம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

9911. ஆரூர ரவரதமக்கு விடையருளி பங்ககன்று 

காரூரு மலைகாடூ கடந்தருளிக் கற்சுரமும் 
நீருருங் கான்யாறு நெடங்கானும் பலகழியச் 
சீரூருந் திருமுருகன் பூண்டி வழிச் செல்கின்றார், ௧௬௪ 

9912. திருமுருகன் பூண்டி.யயழ் செல்ன்ற போழ்தின்கட் 
பொருவிடையார் ஈம்பிக்குத் தாமேபொன் கோடூப்பதலால் 

ஒருவர்கொடூப் பக்கோள்ள வோண்ணாமைக் கதுவாங்கிப் 
பெருகருளாற் றுங்கோடுக்கப் பெறுவதற்கோ வதுவறியோம் ) கசடு 

9919. வென்றிமிகு பூதங்கள் வேடர்வடி வாய்ச்சேன்று 
வனரொண்டர் பண்டாரங் கவரவருள் வைத்தருள, 

அன்றினார் புரமெரித்தா ரருளால்வேட் டுவப்படையாய்ச் 

சென்றவராதாம் வரும்வழியி லிருபாலுஞ் செயிர்த்தெழுக்து, ௧௬௬ 

9914, வில்வாங்கி யலகம்பு விசைராணிற் சந்தித்துக் 

£ கொல்வோமிங் கிட்டுப்போ'” மெனக்கோபத் தாற்குத்தி 
எல்லையில்பண் டாரமெலாமக் கவாந்துகொள, விரிந்தோடி. 

அல்லலுட.ன் பறியுண்டா ராஞார் மருங்கணைத்தார். ௧௯௭ 

9911, (இ-ள்) ஆரூர்... சடக்தருளி - ஈம்பிசள் ௮வருக்கு விடை 

தீருளி அர்சசரினின்றும் நீச சென்று மேகங்கள் சவழும் மலைகளையுடைய ௮ம் 

நாட்டினைச் சடந்தருளி ) கற்கரமும்,.,க.றிய - கற்சுரங்களும் நீர் பெருகுன்ற 

சாட்டாறுகளும் நீண்ட சானங்களும் பலகழியச் சென்று ; சீரூரும்..செல்கின்றார் - 

சிறப்புப் பொருர்திய திருமுருகன்பூண்டி பிற் சேரும் வழிபிலே செல்கின்றாராய், 

8912, (இ-ள்) திருமுருான்பூண்டி ,,போழ்தின்சண் - திருமுருகன் பூண் 

டியின் பச்சத்திலே செல்டின்ற போதிலே ; பொருவிடையார்...கொடுப்பதலால் - 

பொருன்ற விடையினையுடைய இறைவர் சம்பிகளுக்குத் தாமே பொன்கொடுச் 

தருளுவதல்லாமல் ; ஒருவர்... ஒண்ணாமைக்கு - வேறு எவரொருவரும் கொடுப்ப 

௮ர் சொள்ள ஒண்ணாது என்ற சன்மையினைச் காட்டுதற்கு ; ௮து...பெறுவ 

தீற்கோ-அ,தனைத் சாம் வரம்சக் கொண்டு பெருகும் திருவருளினால் தாமே கொடுப்ப 

தீற்கு அவர் பெறுவதற்குமாக வரும் நிலைகூடுசற்காகமோ ; ௮ அறியோம் - 

௮,சனை சாம் ௮றியமாட்டோம், ௧௬௫ 

99139, (டு-ள்) வென்றிமிகு,..லைச்சருள - வெற்றி மிகுர்ச சிவபூசசணம் 

கள் - வேடர்களின் வடிவு சாங்ூச் சென்று வன்றொண்டப் பெருமான் கொணரும் 

நிதியங்களைச் கவார்து கொள்ளும்படி இருவருள் வைத்தருளவே ) அன்றினார்.,, 

எழுந்து “ பசைத் தெழுர்தவர்களு உடய தஇிரிபுரங்களையும் எரித்த இறவாது இரு 

வருளினாலே (அப்பூதககள்) வேட்டுவப் படையாக உருவெடுத்துச் சென்று அப் 

பெருமான் வரும் வழிபிே இரண்டு பச்சரும் சோபித்து எமுச்.து, ௪௬௪ 

9914, (இ-ள்) வில்வாம்9,.,குத்தி - வில்லை வளைத்து ௮லகுடைய அம்பு 

களை விசையிற் செறுத்தும் சாணிலே பூட்டி (இப் பொதிசளை இங்கு இட்டுச் 

செல்லுக்சள் ) இல்லையேல் உஈ்சளைச் சொல்வோம்!” என்று சோபமுடன் குச்சி
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த்ருக்கம்] 3}. கழநிற் ற்றிவார் நாயனார் புரர்ண்ம் ait 

எல்லையில்,.,கொள - அளவில்லாத நிதியங்களை யெல்லாம் சவர்ர்து கொள்ள ) 

இரிந்து, ௨மருங்கணைர்தார் - பறிச்சப்பட்டவர்சளாயெ சுமையாட்கள் செறி இழி, 
சம்பிசள் பச்சம் சோ ந்தார்சள், 4௬௭௪௭ 

இர் கான்கு பாட்டுச்சளம் சொடரர்து ஒரு முடிபு கொண்டுமைச்ச bor par. 

9911. (வி- ரை) அங்த அகன்று - சொடங்சோளார் என்றும் அச் ஈ£ரினின் 
றும் நீங்கி ; நீச்சப்பொருளில் வரும் ஜரஈனுருபு தொக்ச.த, 

மலை நாடு கடந்தருளி - நகர் நீம்டிச் சென்று நாட்டினையும் சடக்த, 
கற்சுரழம் ..கழிய் - கற்காரழம் - பருச்கைச்சற்களின் மிகுதிகொண்டு தூறு 

களையுடைய சிறு கானங்கள்; நீர் ஊரும் கான்பாறு.மழைச்சால ச்கில் மிச்ச ரீர்பெரு 

கும் காட்டாறுகள் ; நேடூங்கான் - நீண்ட மரங்கள் ௮_ர்ந்த சாடுகள் ; பலகழிய் - 

இல்வாறுள்ள பல இடங்கள் க.றிர்து செல்ல ; மலை நாட்டெல்லைச்தம் சொங்கு 

நாட்டுக்கு மிடையில் கோழிக்கூட என்னும் சர்ளிச்கோட்டையினின்று மேற்றிசை 

வழியாய் வரும் இப் பழம்பெரும் வழியிடை இரு கிலப்பகுநி இவ்வாழே இன்றும் 

சாணவுள்ளது ; கற்சுரம் என்றது மலைச்சுர கோய் உள்ள நிலம் என்ற குறிப்பும் 

தீந்து நின்றது, சுரம் - பாலை நிலம் 

பலநழிய - இவைசள் மனிதர் சடர்து செல்லுகல் கடினமா சலுர், ரோய்வரும் 

நிலங்களா,ஈலும், புல் யானை முதலிய துட்ட மிருகங்கள் வாழு பிடங்களாகலும், 

பிறவும் கருதி இவற்றை ஈம்9ிகள் கடர்ஐ சென்றா என்று கூற மனகின்றி இவை 

(தாமே) கழிய என்ருர். வழிச் செல்லுங்காலும் ஈம்ரிகளத இருமனம் இவற்றி 

னன்றி இறைவன்பால் நின்ற சாதலின் இவ் விடங்கள் அவரது புறன் அனுபவச் 

துள் வாராது தாமே கழிர்சன என்றதும் பொருள், 

சீநநம் - தலவிசேடம் பார்க்க: இணி இங்த இறைவர் சச்சருள வுள்ள 

அருட் சிறப்பும் பொருட்சிறப்புமாகிய லாலாற்று முற்ருநிப்பு மாம்; ஊர்தல் - மிகு 

தீல் ) மேற்கொள்ளுசல். 

திருழநகன் பூண்டி வழிச் செல்கின்ற - அபப.ிக்குச் செல்லும் வழியில 

போ வரரா ; சேல்கின்றர் - செல்சன்றாராகி ; முற்றெச்சம். ரெல்ரன்றர் - சேல் 

கின்ற போழ்தின்கண் என வரும் பாட்டுடன் முடிச்ச, (அர்) செல்கின்றார் 

என வினைப் பெயசெனினுமாம். 

சேலவணைந்தார்--சேன்றணைந்த11---என்பனவும் பாடங்கள், 164 

8912, (வி-ரை) அயல் செல்கின்ற - பச்சுத்தில் அணைனெற, 

போர விடைமார் - வாங்கித் (மீளத்) - தாம் கொடுப்பநற்கோ - என்ச, 

மீள - என்பது சொல்லெச்சம். 

தாமே,..பேறுவதற்கோ - சம்மிகளுக்கு வேண்டும்போ தெல்லாம் 
பொன் கொடுச்சருளியுள்ளார் ; மீளவும் வேண்டின் சாவுள்ளார்.  இகுப்புகலூர்ச் 

திருப்பாச்சி லாச்ரொமம், இருமுதுகுன்றம் என்ற தலங்களின் முன் கிகழ்சசவை 

தாண்க ; ஆதலின் பிறர்பாற் பொன் பெறுதல் வேண்டப்படுவசன்று என்றதைச் 

காட்டும்பொருட்டு ௮ப்பொருளைத் சாம் வாங்கித் சமதாக்கி மிளத் தாமே கொடுச்சு 

gar பெறுவதற்காகவோ - திருவுள்ளங் கொண்டருளியது ; ஓகாரம் வினா ஐயப் 

பாடு குறித்சத. இறைவரருட் செயல்களை யாவர் அறிய வல்லார் என்றபடி ; 

இவர் தன்மை யறிவாரார் 7?” 4*ஆட்பாலவர்ச் கருளும் வண்ணமு மாதி மாண்பும் 

சேட்டாள்பு) லளவில்லை ெச்ச வேண்டா"! என்பன முதலிய தஇருவாக்குச்சள் 
சாண்ச ; ஆயின் சோமானாது பொருள்களைப் பிறர் பொருளாச இறைவர் இரு 

தாமே



aby திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

வுள்ளங் கொண்டருளினரோ? எனின், ௮ற்றன்று ; 4 அவர்பால் பத்திரனருக்குச் 

இருமூக மருளியமையால் அது திருவுள்ளக் டையன்று ;) பின்னை என்னையோ ? 

எனின் போநன் தருதல் என்ற தொழில் சமசதாகவே நிகழ்சல் வேண்டுமென்பது 

குதிப்பாம் போலும் / ஒண்ணாமைக்கு - ஒண்ணாமையினைச் சாட்டுதற்கு ) ஒன்றமை 

என்பதன் மரூ௨, அதுவாங்க - ௮ப் பொன்னினைத் தாம் கைப்பற்றி, 

அது அறியோம் - இஸ்து ஆரியர் வாக்கு, பின்னை இவ் வையப்பாட்டினைத் 

தானும் சொல்லப் புகுர்ச தென்னையோ வெனில்? சிலமர்சமதஇிகள், இறைவர், உயிர் 

களின் பக்குவ பேதம் பற்றிச் செய்யும் பல்வசை யருளிப்பாடுகளைப்பற்றி பலவா.றும் 

எண்ணி அ௮பசாரப்பட வருமாசலின் ௮னை நீச்ச உலசை வழிப்படுச்சற் சென்ச, 

பேறுவதற்கோ அது அறியோம் - இவ்வாறு ஐபப்பாடாகச் கூறினும் இதுவே 

இருவருள் வெளிப்ப$மாறு என்பது ஆரிரியாது தெய்வச்சவி சோச்சினொல் அறியத் 

த்ச்கத, இருவருள் உண்மைகளைச் சண்டு இவ்வாறு காட்டியருளுசல் ஆூரியாது 

மரபுமாம். *'சம்மேலைச் சார்புணார்சோ சாரும் பிள்ளைமைதானோ'! (1061; ஆய 

பொழுது சம்பெருமா னருளா லேயோ மேனியினி லேயு, மசைவி னயர்வலோ 

வறியோம்'! (18961); என்றவை ஈண்டுச் கருதத் சச்சன ; ௮ல்விடங்களில் இருரிலை 

கள் கூறி முசற்கண் வைப்பு முறையால் சமது தெய்வத் திருவுள்ளக் கருத்திது 

பென்று சருதவைத்தார், ஈண்டு அங்கனமன்றி ஐ பப்பாடு தோன்றக் கூறி ஒன்றே 

துணிய வைச்த கலிரயமும் சண்டுகொள்ச, பேநகநளால் - இவ்வேடுபறி, கம்மி 

கள்பாற் தோழமை பற்றி இறைவர் கொண்ட அருட்பெருர் இறமே யாம் என்பது, 

சேர்கின்ற போழ்தின்--என்பதும் பாடம். 165 

39138, (வி-ரை) வேன்றிமீத பூதங்கள் - சிவபூசசணங்கள். வேன்றியா 

வது இறைவாது அருள் வலிமை பெறுசலால் எல்லாம் வெற்றி பெறுதல், **6ீ$ 

சேவர் நிலைகளும் வேண்டிடில், நாடு மைம்பெரும் பூகமு நாட்டுவ, கோடி கோடி. 

குறட்சு பூசங்கள்!? (16) , 

பண்டாரம் - கிதிச்குவைகள் முசலாயின Gua Asan. 

கவர அருள் வைத்தநள் - பொருள் கலர்தலே ௮. நளரம் என்றபடி ; உலூய 

வினும் இவ்வாறு தீச் செயலாகக் கொள்ளப்படுவனவே சிலபோது நன்மையாத 

லும் காணப்படும் ) தன்னையோ பிறரையோ தொல்வதற்காச ஒருவன் வைர்திருந்த 

விடம் - வாள் முதலிய கருவிகளை அது தவிர்ச்கும் பொருட்டு வேறொரு கருணை 

யாளன் சலரர்து சொண்டால் ௮துகளவாகாது ஈலமாகச் கொள்ளப்படுசல் போலச் 

ச்ண்டுகொள்க, 

அருள் வைத்தரளுதல் - திருவுள்ளத்துச் சம்சற்பித்தல் - எண்ணுதல். 
அன்றினு[ - பசைவர் ) அப்பூதங்கள் சென்று - என எழுவாய் வருவிக்க சின் 

றது ; இசையெச்சம், 

வேட்டுவப்படை - படைகளையுடைய வேடர் கூட்டம் ; வேடர்கள் ஆறலைத் 

திண்ணும் பாலைச்தினைக்குரிய செய்தியுடையவர்களைச் குறித்தவாறு, 

அவர் “ முன்கூறிய வன்றொண்டர் என்ச, டுரபாலும் - இருபுறமும், 

செயிர்த்து எழந்து - சோமித்துச் ளெம்பி ; எழந்து - என்.றசனால் முன்னர்ச் 

கரந்இருர்.த என்பது பெறப்படும், 

எழந்து-வாங்கிச் சந்தித்து& - குத்திக்-நவர்ந்து கொள் என வரும் பாட்டுடன் 
கூட்டிமுடிச்ச, . 166



சருக்கமி] 37, கழறிற் றறிவார் நாயனார் புராணம் ௧௫௯ 

9914. (வி-ரை) வாங்கி - வளைசது ; அலத - அம்புகளின் ஈர்ச்சாயெ 
UGH; அலகம்பு - அலகுள்ள ஒருவசை அம். எனபாருமூஎர் ;) !*வெஞ்சிலை!!- 

((வில்லைகசாட்டி வெருட்டி!" (பஇி5ம) 

விசை - விசையை அளிசகும , அமபுஈ்கு விசைமிற செலலும சத்இிபைச் 
சொடுப்பதாகிெய காண் ; விசையாக எனறலுமாம , ச்ந்நிந்தல் - தொடுத்தல், 

டங்க இட்டுப் போம் , (இடாபிடில்) : சோல்வோல் எனச,இ_உா£விடல் என் 
பது குறிபபெசசம , '*விரவிலாமை செ) கவி"? (பதிசம) , தத்தி - கிலத9ற் கதத 
பரிசனஙசளைச் குததி என்றது பிழை; “905 OurlOLws @595 கூறை 
சொண்டு'' (ப.தகம), **விலலைகசாட்டி வெருட்டி "! எனபது பதசம 

கொள் - சைககொணடு ௮2௮, 

இரிந்து - சிதறி , பறியுன்டார் - பநிசசபபடடா£ பரிசனகசள என்பது 

வருவிச்ச. பறிசெய்ச பரிசாவன, குத - விலலைசசாட்டி வெருட்டி - மோத - முத 

லாச வரும பதிகப பகுதிகளாற சாணச, 

இநரர் மநங்கணைந்தார் - பறியுணட பரிசனமசள பினை வரும தரசாபால 

அணைஈசனா 167 

3195. ஆரூரா தமபாலவ வேடூவாசேன றணையாதே 
Benen செஞசடையா ரருளினா னீஙகவவா 

சேரூராந திருமூருகன பூணடிமினிற செனறெபபெ 

போருரு மழவிடையா£ கோமிலைா டிபபுக்காா. BIH 

(இ-ள்) gener .&os- gerii.sg gss Cagarsn Osary சேரா 

மல் நீரினைத தரிதச Fass somo ooyoiu QuGguTes7g கிருவருளினாலே 

நீகயயிட ; அவர்... எயதி - அவாகள சோத ஊராடிய இருமருகனபூணடியினிற 

போயச சோரது) போரு ம...புககா।. - போரிலவலல இளமைபுடைப இட 

பசசை உடைபவரரடுப இறைவரது கஇரசசேசரபிலை காடிச செனறு புதககனர் 

(தரரா) 
(விரை) இஆநரர்...அருளிலை நீங்க - அவ?வடர்கள முன்னா வாச பரிச 

னஙகளை வெருட்டிப பணடாரஉ சவாரதனரே யனறிப பினனா வத ஈமபிகள பசசம் 

வரவிலலை , ஈம்பிகளும மணியாரம பூணவருககந தாவகியவரா யிருரதும அவாபாற் 

சாராது நீககயமையாலே ௮ல வேடுமா ஐறலைததுப பொருள பறிததுணஜனும் 

ஏனைவேடுவா போலலலா எனபது கருச் இடமாபிறறு எனச , பதிகசதின குறிப 

பினும் இவ்வேடா பறியினுச்கு இறைவரே உளவாபினா எனபது பெறபபதடுலும, 

£ சொங்சே புனுகு கூறைசொண டாறைப பாரிலை '? (அவிகாச) எனறு 

பின்னர் அருளுசலும சாண்ச, 

அருளினுல் நீங்க - இறைவரது இருவருட் குதிபபினால் add. 

அவர் - அவ்வேடுவர் , அவர் சேர் ஊர் - சவர்(த பணடாரஙகளைக சைச் 

கொண்டு அவ்வழியில் இருமுருசனபூண்டிமை கோககி ௮வ் வேடுவர் சென்றமையா 

லும், ௮வ்வுரே ௮௩கு முதலில இருபபசாலும ௮.௪ இருமுருகனபூண்டியே அவர் 

சேர் ஊர என்றா; பதிசசதுளளும **எலலை சாப்ப? தான நில்லை யால ஏததுச் 

இ௫ூருஈ£ர்'? எனற குறிபபும் காணச. (உமது எலலையில சளவர்லரரமற் காகச 

விலலையே எனபது) , இவவாறனறி அவர் எனபது சேத்ச்டையார் என்பசைச் 

alga சென்று கொண்டு, சீககுமபடி. வேடர்க்கருளிய அபபெருமான் டர்



௧௬௦ திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

என்றுரைச்சலுமாம் ) இப்பொருளில் அப்போரூருமழவிடையார் என்று அங்கும் 

சுட்டு விரித்தனைத்தச் கொள்ச, 

நாடிப்புக்கார் - செல்லும் வழியினில் இல்லாத) ௮௪ சோயில், விலக உள்ளே 

இருப்பதால் நாடி - என்றார் ; புக்கார் - ஈசரிலுள் புகுக்சார். கோயிலினுட் புததல- 

மேற்பாட்டி.ற் கூறப்படும், 168 

9910, அங்கணாதங் கோயிலினை யஞ்சலிகூப் பித்தோழுது 

மங்கு ஓு.ற நீண்ட திரு வாயிலீனை வந்திறைஞ்சிப் 

பொரக்குவிருப் புடன்புக்கு வலங்கொண்டு புனிதகதி 

திங்கண்ருடி.க் கணிர்தவர்தர் திருமுன்பு சேன்றணைந்தார். ௧௬௯ 

(இ-ள்) அங்கணர்சம்...சொழுது - இறைவரது இருச்கோயிலைக் கைகளை 

அஞ்சலிபாசச் கூப்பித் தொழுத ; மங்குதுற.,. இறைஞ்ச - மேசங்களைப் பொருச் 

தும்படி சீண்ட திருவாயிலினை வந்து பணிர்து ; பொக்கு..,வலங்கொண்டு - மென் 

மேலும் அ$கரித் செழுகின்ற விருப்பத்துடனே சோயிமின் உள்ளே புதந்து இரு 

மாளிசையினை வலமாகச் சுற்றிவந்து ; புணிச ஈஇ..,அணைர்சார் - புணிதமூடைய 
கங்கையாற்றினையும் இங்களையும் முடிபில் ௮ணிர்ச இறைவருடைய திருமுன்பு 

சென்று ௮ணைந்சனா, 

(வி-ரை) கோயிலைச் தாரத்ச தொழுதலும், வாயிலில் வந்து இறைஞ்? 

உட்புகுதலும், இிருமுன்றில் வலங்கொண்டு இருமூன்பு சேர்தலும் மு.சலிய இவை 

வழிபாட்டு முறை, தாம் கொணர்ந்த பொருட் பொதிகள் எல்லாம் பறியுண்டு 

அலஃைப்புண்ட இர் நோ்இனும் இவ் வழிபாட்டு விதிழைசளில் சவறிலர் என்ப.து 

அடித்தொண்டின் உறைப்பினைக் காட்டு்றது ; உலஏயல் நிலைகளில் மனமலை 

யாது சவச்சரர்பினின் றவர் ஈம்பிசள் என்பதாம். இர் நிலையிளார் எல்லாம் வென் 

செயலாகவே கொள்வர் என்பது அவரிலக்கணம் அறிவிச்கும் ஞானநூலுண்மை, 

மங்தலுற நீண்ட திருவாயில் - இிருவாயிலின் ஒங்யெ நிலையினை உணர்த்திற்று; 

“வாயில், அப்பதியில் வாழ்பெரியோ ரள்ளம் போல, ஒங்குகிலைச் சன்மைய 

வாய்'' (1168) 
நதியும் திங்களும் - என உம்மைசளை விரிச்ச, 

போங்த விநப்பு - மேன்மேலெழும் அன்பினால் வர்ஈ விருப்பம், இஃதும் 

௮௮ரது மனத்தின் அன்பின் உறைப்புச் காட்டுவது, 169 

8917. உருகியவன் பொடுசைகள் குவித்துவிழுர் துமைபாகம் 
மருவியதம் பேருமான்முன் வன்றொண்டர் பாடினா 

் வெருவுறவே டூவர்பறிக்கும் வெஞ்சுரத்தி லேத்துக்கிங் 

கருகிருந்தீ '” ரெனக் * கொடகு வெஞ்சிலை''யஞ் சொற்பதிகம், ௧௭௦ 

(இ-ள்) உருயெ..விழுந்து - மனமுருகய அன்பினோடு சைகளைச் செமேற் 

குவித்து நிலமுற விழுந்து ) உமைபாகம், முன் - உமை அம்மைபாசம் பொருந்திய 

தமது பெருமானது திருமுன்பு ) ' வெருவுற... இருச்தீர் 1? என - அச்சம் பொருந்த 

வேடர்க௭் வழிபறிக்கும் வெவ்விய சாட்டில் எத்.தக்கு இங்குப் பச்சத்தில்இருர்£ர் 7 

என்ற சருத்துடைய ) கொடுகு...ப.திகம் - கொடுகு வெஞ்சிலை என்று சொடக்கும் 
அழயெ செொற்பொருள்களைப் பொருந்திய திருப்பதிகத்தினே ) வன்றொண்டர் 

பாடிஞர் - வன்றொண்டப் பெருந்தகையார் பாடி. யருளினார்,



சருக்கம்] 37. கழறிழ் றறிவார் நாயனார் புராணம் SRE 

(வி- ஷர) உமைபாகம் மருவிய தம் பேநமான் ழன்- பதிசத்த, இ$கு, 

அண்ணிடை மங்கை தன்னொடும் ”' - *! முயங்கு பூண்மு$ல மங்சையாசொடும் ?? 

6 ஏந்து பூண்முலை மங்கை தன்னொடும் ', * பந்தணை விரற்பாவை தன்னையொர் 

பாசம் வைத்தவனை '? என்று பலவாறும் ௮ம்மையுடனிருக்கும் இத்தன்மை பற்றிப் 

போற்றியதனைச் குறித்து ஆரரியர் எடுத்தக்காட்டியலாறு, ௨ந$ய அன்பொடு - 

! இர்சையிற் சவதொண்டன் '' (பஇசம்), 

வேருவுற,...என - புதிகக்கருத்தும் குறிப்புமாம், பதிகமருடமும் பார்ச்ச, 

கோடூத வேஜ்சிலை - பதிச மூதற் குறிப்பாயெ சொடச்சம். 

அஜ்சோல் - ௮ழயெ சொல்லும், பொருளும், சொல்லாற்றலாழ் பெறும் உட் 

குறிப்புச்ச்ளும் உடைமை குறித்சது 

பதிகம் - பாடினார் என்க. வன்றேண்டர் - வன்மைபேடப் பெர்ற அச்திருப் 
பெயருக்கேற்ப, ஈண்டும் பேசிய றம் குறிச்ச இச்சன்மையார் கூறினார், 170 

திருமுருகன் பூண்டி 
இருச்சிற்றம்பலம், பட. படும் பஜ்சுரம் 

கொடுகு வெத்சிலை வடுக வேடூவர் விரல் லாமை சொல்லித் 

திருகு மொட்டெனச் தந்திக் கூறைகோன் டாறலைந்த மிடம் 

முடுகு ராறிப வூசொவாழ் முருகன் பூண்டி மாசகர்வாய் 

இடூத நு ௭ணிடை மங்கை தன்ஜேடூ மெத்துக் கிங்கிரந்தீர் எம்பிரானீரே (1) 

மூர்தி வானவர் தாந்தொழு முருகன் பூண்டி மாககர்வாம்ப் 

பந்த ணைவிரற் பாவை தன்னையோர் பாகம் வைச்சவனைச் 

சிந்தை யிற்சி தோண்ட ஜாரா னுரைகசன பத்துங்சொண் 

டெந்த மடிகளை யேச்து வாரிட ரென்று நாமிலோ, (10) 

இருச்சிற் றம்பலம் 

பதிகக் தரிப்பு :--ரியர் (5917) சாட்டியருளியபடி ;) எத்து$த டூங்த 

அரத இருந்தீர் ? என்றமையால் பொது வகையால், எல்லா வுயிர்களையும், சிறப்பு 

வகையால் அடியார்களையும் சாவல் செய்யும் சடபபாடும் கருணையும் உடைய நீர் 

௮.2 செய்யாது இங்கு எதற்சாச இருந்தீர் 7; உமது எல்லை ௮௬' "லயே இது 

நிகழ்வதால் உமது அனுமதியும் உளப்பாடுமின்றி இவ்வாறு நிசழாது ;) ஆசலின் 

நீர் ௮ல்வேடர் வடிவாய் உமத பூசங்களை அனுபபிச் கவரர்த பொருள்களை யெல் 

லாம் மீளச்கொடுச்தருளல் வேண்டும்என்பன வெல்லாம் எதத்துச்சிங்கு அருஇருச்தர் 

என்றதொரு வினாவினாம் பெறவைத்த குறிப்புடன் அருளியது சமிழ் சாவலர் 

பெருமான் திருவாச்சின் அருமைப்பாடு, எத்துக்கு - எனுக்கு - என்பதன் மரூஉ ; 

1 ஏற்றுக் கடிச ளென்கண் கொண்டீர்"! (சம்பி), வினாவாக வன்றி, எத்துக்கு-எத்து- 

வஞ்சித்சல் - ஏமாற்றுதல் ஏமாத்று,தல் என்ற பொருள்பட வைத்து இக்குநீர் எருகு 
இருந்தது ஏமாற்றுதற்கு ) அதனை நான் அறிசன்றேன் - என்றதொரு சொனியும் 

எத்துக்கு என்ற வினாவுக்கு விடையாக வரும் நிலையும்பட வைத்த சவிரயமும் கண்டு 

சொள்க, '* எத்துச்கு மூ£த்திர் ் (வள்ளி - இருமணம் - 108) என்ற கத புராணம் 

இப்பொருளை விரித்தல் காண்ச, உலூயெலில் சலஊர்சளில் தலைவர்கள் என்று 

வெளிப்பட நிசழும் மரச்சள்வழிப்பறிக்சர ர்களுக்கு உள வாசியும், அவர்களைஏவியும், 

பதிப்பொருளில் பல்கு பெற்றும் வாழும் கிலைபினை இங்குச் கருசவைத்த சமயமும் 
சண்டு கொள்ச, பதிசப் பாட்டுச் குறிப்புச்சள் பார்ச்ச, 

VII—21
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பதிகப் பாட்டு தறிப்பு :--(1) கோடுத வெத்சிலை வடூக வேடூகம் 
நாறிய வடுகர் - சவபூசங்சள் பூண்டு வரச வேடர் வேடம் - இத்சசைய வடுகர் ௮ர் 

சாட்டில், அந்நாளில், ஆறலைச்தும்-கொள்ளை யிட்டும் - பிறர் பொருள் வெளவியும் - 

வாழ்ச்தனர் என்பது சாட்டு ஈடப்புச் சரிதத்தாலும் அறியலாம், ௮வ்வேடர் வந்தார் 

கள் என்பதன்று ; வேடர் வடிவாய் - என்ற புராணத்துக்கு ௮சச்சான்று. கோடூத 

வளை; வேம்சீலை - வெவ்விய ஊறு செய்யும் வில் ; வில் வாங்கி - சீந்நித்து-என்ற 

வரலாற்றுக்கு ஆசாவரகிய அ௮சச்சான்.ற ; !* வில்லைச் சாட்டி. வெருட்டி வேடுவர் ' 

மூதவியனவாய்மேல் வருவனவும், அவ்வேடர் வடிவில் வந்த கணங்கள் செய்தனவும், 

உண்மையில் ௮ச்சரட்டில் வசித்த வேடர் செய்வனவுமாம் ; உண்மைச் காட்டி பெற 

சாடச நடிப்பவர் செய்கைகள் கினைவு கூர்சற்பாலன ; விரவலாமை சோல்லி - 

விரவச் கூடாத கடிமொழிசளைச் சொல்லி; விரவுதல் - பொருந்துதல் - விரவலாமை 

பொருந்தாத தன்மை; அசனையுடைய சொற்களுச்குவர்சது; ''கொல்வோமிய் இட்டுப் 

போம் 1! (8014) என்று ஆரியர் இசனை விரித்சல் சாண்ச ; மேலும் சொல்லத் 

தீசாதவற்றை இசன் துணைகொண்டு கரு5வை,த்தார், சசாத மொழிகளைச் சொல் 

லிச் காட்டுகலும் சசாது என்னும் மரபு பற்றி ; திடத மோட்டேன - ஒலிச் 

குறிட்புச் சொற்கள் ; தத்தி - நிலச்தில் சறிகளை மோதியும் குத்தியும் அச்சுறுத்தல் ; 

* சோபத்தாற் தந்தி ' (8914) என்பது ஆரியர் உரை : கூறை - துணி; அணிந்த 

உடைகளையும் விடாது பறிப்டர் என்ற வன்சண்மை குறித்தது : ஆறலைத்தல் - வழி 

பறித்தல்; மடூத நாறிய - சழுலா வுடலங்சளில் வரும் முடைகாற்றத்துடன் அவர்கள் 

பூசம் எண்ணெய் முதலியவற்றின் சுரிசா.ற்றமும் கூடும் : இடுத நுண்ணிடை மங்கை 

தன்ஜேடூம் - ஆறலைக்கும் வழியில் ஒருவன் பயமின்றி அணிகள் அணிச்த இளமனைவி 

யுடன் நிலைத்த வாழ்க்கை ஈடத்தினால் அவன் அச்சள்வர்ச்குப் பங்குடையவன் 

என்றே துணியப்படும் என்ற குறிப்பு ; மேல் £* முயங்கு பூண் மூலை மங்சையா 

சொடும் - (5) ; மடவரல்லுமை ஈங்கை சன்னையோர் பாசம் வைத்துசர்தீர் ” (8) ; 

* ெண்பிறைம் கண்ணி சன்னையோர் பாகம் வைத்துசந்தீர் !? (90) ; பக்சணை விரற் 

பாலை தன்னையோர் பாகம் வைத்தவனை (10) என வருவனவும் இக்குறிப்புடையன, 

இசனை *உமைபாகம் மநவிய தம்பேநமான் மன்” (8017) என்று ஆரியர் எடுத்துச் 

சாட்டியருளினர், இடத - சிறிசளவாகிய - குறுயெ ; எத்துந்த - எதற்கு; வினா ; 

(வஞ்சத்தற்கு - என விடை பெறச் சொற்?ிலேடையும் இரட்டுற மொழிசலு 

மாம்)--(2) கல்லி லெறிந்தீட்டு மோதியும் - வழிப்பறி செய்யும் கள்வர் செயல் ; 

எறிந்திட்டு - எறிர்து ; இட - துணைவினை ) மலலைத்தாது மணங்கமழ் - தலமாம் 

மூல்லை என்பது ; எல்லை காப்பதோன் நிலலையாகில் - உமது எல்லைபுள் அநீதி 

சடவாமற் காஉல் செய்யாவிடில் ; (சள்வரிற் பங்குடைமீர் என்பத) ; எல்லை - 

இசாப்பொழுது -என்றலுமாம் ; (8) பசுக்களே...நேர்ந்து - நாட்டு வேடுவர் 

தொழில் ;) &யிர் என்பது எதுகை மோக உசிர் என்று மருவியது, நேர்ந்து - 

செய்து ; அன்றியும், ௨சிர் என்பது கொங்கு நாட்டு வழச்சச் சொல்லுமாம் ; 

தோறும் - காலத்தாலும் இடச்தாலும் இடையீடின்மை குறிச்கும் இடைச்சொல் - 

ழசுக்கள் * குரங்குகள் ; ஒரிடத்தில் நில்லாது ஒடியும் குதித்தும் தாவியும் தாண்டி 

யும் உலவுதல் என்னும் சொழிலைப் பற்றி வரச உவமம் ; குரங்கு வடிவும் பற்றிய 

குறிப்பாசலின் மெய்யுவமுமாம் ; டசுக்கழிம்ப் பயிக்கம் கோண்டு - டூசுக்த - 
இழிபு - காவல் ; பயிக்கம் - பிச்சை ;--(4) பிச்சை பீறற்கூறை., .பங்கியராகி - 
வேடர் வடிவம் ) பீறல் - இழிந்த ; பத்திரம் - உடைவாள் ; ' பத்இரம்வரங்இ 7? 
491): வேட்டனராம் - வெடுவெடுதத - சடிய - சொல்லுடையராய் ; கறைப்பங்கியர்*



ச்ருக்கம்] 91. கழறிற் றறிவார் நாயனார் புராணம் ௧௬௩ 

சூறை சாறும் சுருண்ட தலை மயிரினையுடையர் ; பங்கி - ஆண்பால் மயிர் ) மோறை- 

வன்சண்மையுடைய; *: மோருந்து !" (2தலா); ஏறு காலிற்ற தில்லையாமிவிடில் - 
யாமும் எம்தேவியும் எருதேறி இவ்வழியே பலிக்கு வர்சோம் ;) எருது சடை 

பெற வில்லையாசலின் இங்குச் தங்னோம் என்பிரால் உமது எருது சரீல் வலு 
வுடன் கொழுமையாய் உள்ளது ; ஆசலின் அச்சாரணம் செல்லாது என்பது 
குதிப்பு;--(5) தமங்த - விளக்கும் ; தோல் - புலிச்தோல் ; மான்னோல் ; சரியுரி ; 
சிங்சவுரி ; ** சருமாணி லுரியதளே யுடையா வீக்ூி.,புலித்சோல் Supe Mg” 

(@sar); shar-sasrCa! ad; agua@r! Sef : mums - உமது தன்மை 

யில் ஈடுபட்டுத் சம்மை மறந்த; மயங்த - Cri Gann; இணைந்த ; மங்க பூண்ழலை 

மங்கை - இத்தல அம்மை பெயர், இயங்கவும் மிடுந்தடையராம் விடில் - 
ஆலைக்கும் வேடர் வாழுமிடச்தில் இருப்பவர்கள் அவர்களுள் ஒருவசாசகவோ 

அவரது தலைவராசகயோ இல்லாவிடில் பலமுடையராய் இருப்பர் : 8ர் அவ்வாறன்றி 

மிச மிடுக்குடையராயுள்ளீர் ; டூயங்குதல் வெளிப்படுசல்:--(0) விட்டு - வாய் 

விட்டு மிச முழக்கி ) கொக்கரை ரொடூகொட்டி தந்தளகம் துந்துமி, தடழழா 
இவை இயங்களின் ௨கை : சிப்பதிகரரவுரை பார்க்ச, wali - இவற்றை 
உமத கூத்துக்கு இணங்கப் பூ சங்கள் முழச்ச அவற்றடன் இலபம்பட நீர் மகழ்ர்.து 

ஆடுவீர்; மோட்டூ - முல்லைபரும்பு கு.ரிசத சின்றத ; டிரசை கோண்டுண்பதாகில் - 

பிச்சை சொண்டுண்பவருச்கு வன்சண்ணராகய வேவர்பால் இருத்தல் தசாது : 

ஆசலின் நீர் பிச்சைச்காரான்றி அவர்களது உளலாளியேயாவீர் என்பது,--(7) 

தற்று - சட்டி ; இறுக உடுத்து; * கோவணமும் சர்று ? (௮7௪) ; ஒற்றியூரையு 

மத்தி நீர்மகிழ்வீர் - சிறந்த ஒற்றியூரைபும் உடையராம் மடழ்ம் துள்ளீர் ;) இங்கு 

வேடுவர், உடுத்த துணியினையும் பறிக்கும் காட்டில் இருச்சல் ஏது காரணம் ; 

ஏது காவல் கொண்டூ - அவ்வேடுவர்பால் பபமின்றி வாழ உமக்கு என்ன கா வலைக் 

கொண்டூள்ளீர் ? அவ்வாறு காவலின்றி யிருத்சலின் 8ர் அவருள் ஒருவரேயாம் 

என்பது ) உத்தி - பாம்பின் படப்பொறி; பாம்புக்கு வர்சது , உத்திர நாளுமம் ) 

படம்பக்க காசர் என்பதுமறிக;--39) படவரவு| பாகம் வைத்து - மூன் (1) கூறிய 

கருத்து ; மடவரல் - வேடுவர்க்குள் நீ£ பயப்படா விடினும் உமது பாகமுடைய 

சேவியும் ௮ஞ்சாது உடனுறைகின்றனர்; உலந்துறைஏன் ரா ; ஆசலின் அவ்வேடு 

வாக் குளவாவீரன்றி வேறல்லீர் என்பது ; ம..3பலவிர்,, ,இடவமேறியும போல 

தாகில் - எனக்கும் இங்கிருக்க விருப்பரில்லைசான் ; ஆனால் என் செய்வேன் இடம் 

பெயர்ந்து ஈடர்து செல்ல மாட்டாமையின் சங்குகின்றேன் என்பீராடல் நீர் மூட 

வரல்லீர் ; ஈடத்சல் மட்டுமன்றிச் கூச்சாடுதலிலம் வல்லீர் ; மேலும் நீர் இடவ 

மேதிச் செல்லீராதலின் அவ்ஷர்தியு முள்ளது ) பணை - மூங்கில் ; இங்கு நின்றும் 
போய்விடாமல் சங்குதலுக்கு இச்சாரணம் கூறு2ல்இயலாத;--(9) பிறைக் கண்ணி-* 

பிழறையாயெ மாலை ; முடிமாலை ; பாகம் - ஒரு பக்கத்தில் ந மோந்தை - ஒருவகை 
இயம் ; மொந்தை - என்பது நீட்டல் விசாரம் பெற்று மோந்தை ஏன வந்தது ; 

(ட மொர்தை முழலம் ''(சம்பி) ; ஏரீது பூண்ழலை மங்கை - கள்வர் செறிர்து வாழும் 

இடத்திம் உமது தேவி ௮ணிசலன் களை மறைக்காமல் வெளிப்படப் பூண்டிருத்தலரல் 

நீர் அவர்களோ டுறவாவீரேயாகும் என்பது :--(10) ந்தி - ஒருவரையொருவர் 

மூர்திக்சொண்டு ; முந்திய என்றலுமாம் ) தாம் - அசை ) பந்தணை விரற்பாவை - 

பயமின்றி யிருத்தலன்றியும் மன ம௫ழ்ச்சியுடன் பந்தாடுசல் முதலிய உல்லாசமான 

வாழ்க்சைழடையீர் என்பது ; சிவதோண்டன் - சிவனுக்கு அடிமை : ஒன்றும் - 9௫



க்ச்சி திருத்தொண்டர் புரான்ம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

சிறிதும்; பாவைதன்னை - தன் - சாரியை; பாவை - உவமை யாகுபெயர் ; எம்தம்ம 

தம் - சாரியை, ் 

தலவிசேடம் :--திருமுருகன் பூண்டி : சொங்கு காட்டுப் பதிசப் பாடல் 
பெற்ற பதிசளள் இரண்டாவது பதி ; முருசப்பெருமான் சூரசம்மாரத்தின்பின் 

பூரித்த பதிசளுள் ஒன்றா தலில் இப்பெயர் பெற்றது ; பூசித்த முருகப்பெருமான் 

சந்நிதி தனியாகச் றந்து விளங்குகின்றது ; ௮ப்பூசையின் பயனாக இன்றும் இங்கு 

வழிபட்டுப் பிரமகத்தி, சித்தப்பிரமை மு.தலிய வலிய நோய்களினீங்சச்செல்வோரை 

இப்போதும் எப்போ தம் சாணலாம், அச்சோய்களின் நீங்குதற்குசவும் பிரமதீர்த்தம் 

கோயிறுச்கு வெளியில் உள்ளது. இசன் பொருட்டுச ௫த்சப்பிரமை பைச்தியம் 

முதலிய சோயுடையோர், தம் சார்புகளுடன் வந்து சக்கி வழிபடச், தணிபிடங்களும் 

அறைசளும் கோயில் ௮.இிகரரிகளால் ௮மைச்சப்பட்டுள்ளன; (1,018(10 கது1010 

என்பர் ஈவீனர்) ; தூர்வாச முனிவ சேவலோசத்திலிருக்து மாதவி மாம் (கொடி) 

சொணர்ச்து இங்கு லைத்சமையால் இது மாசவிவனம் (முல்லைவனம்) எனப்படும், 

மாதவி - முல்லை விசேடம் ; £! முல்லைத்தாது மணங்கமழ் '? என்று இது பதிகத்தக் 

குறிச்சப்பட்டது, மாதவி - குருக்சத்திமரம் என்பது தலபுராணம், இந்தச் சந்நிதி 

தீனியாயுள்ளது. சேரமான் பெருமாள் நாயனார் தநத பொருள்களை ஆளுடைய 

ஈம்பிசள் பரிசனங்களின் மீசேற்றி இவ்வழியே வரும்போது, இறைவாது இருவரு 

ளின்படி. சிவபூசசணங்கள் வேடர் வடியாய்ச் சென்று பறித்து வர்த.நின் கம்பிகள் 

பதிசம்பாடி ௮வற்றை மீளப்பெற்ற பெருமையுடையது ; விரிவு புராணத்தட் 

காண்க, தூர்வாச முனிவர் முசலியோருக்கு பிரம்மசாண்டவம் சாட்டியருளிய 

நடராசர் சந்நிதி சிறப்பாய்த் சனியாயுள்ளது ; சுந்தரர் வேடுபறி பற்றி ஆண்டு 

சோறும் விழாச்சொண்டாடப் பெறுகன்றத ; ௮ச்த, நிகிபறித்ச இடச்திலிருக்து 

இறைவர் இருக்குமிடச்சைச் கூ கூ என்று கூவி ஈழ்பிகளுச்குக் சாட்டியருளிய 

விகாயகர் சங்நிதி கூப்பிடு விநாயகர் என விசேடமாய் வழிபடப் பெறுறத, இது 

இச்தலத்தினின்றும் வடக்கில் ௮விமா?க்குப் போகும் வழிபில் ந் சாழிசையளவில் 

உள்ளது. கோயிலுச்கு எதிரில் உள்ள சனி விராயகர் சோயிலுக்கு முன்புறம் 

உள்ள பாறையில் உள்ள சறருழியில் 12 ஆண்டுர் சொரு முறை ஊற்றுப்பெருகும். 

அது மாமாங்கச் குழி என வழங்சப்படுறது ; ஈம்பிகள.து பொருள் பறியுண்ட 

இருச்கோலமும், ௮, சனைமீளப்பெற்ற இிருச்கோலமூமாக இரண்டும் சுவாமிகோயிலில் 

முகப்பில் சாபிச்சப்பட்டு வழிபடப் பெற்று வருகின்றன, சலபுராணம் 10 ஆண்டு 

களின் முன் வாழ்ர்,5 செட்டிபாளையம் மகாவித்வான் வாசுதேவ முதலியார் இயற்றி 

யுள்ளார், இவரே பவானி புராணம், ௮விரா?ச் கருணாம்பிகை சசசம் முதலிய பல 

தூல்சளை இயற்றியவர், மூலமும் உரையுமாசப் பிரபவஷ் ஆனிமி' (82 தண்டுகளின் 

முன்) ௮ச்ெப்பட்டுள்ளது. காப்பு - பாயிரம் - புராண வரலாறு முதல் 11 சருக்கங் 

களுச்கு 618 செய்யுட்களையுடையத, இதில் வேடுபறிச் சருக்கம் ஈம்பிகளைப் 

பற்திய/இச்தலவரலாற்றைச்ூறுவது, சுவாமிழரந நாதேசுவரர்; முருகாவுடையார்; 

௮/ம்மை-ழயங்த பூண்ழலை ய்ம்லம - (பதிசம், 5 பாட்டும் பார்க்க) ) ஐவுடைநாயகி 

பஇசம்]1. இது திருப்பூர் நிலையத்தினின்றும்வடமேற்கே அவிராசிச் சற்சாலை வழி 6 

சாழிசையளவில் ௮டையச்சச்க த. 

8918. பாடியவர் பரவுதலும் பரம்போருளா மவரருளால் 

வேடூவர்தாம் பறித்தபொரு எவையெல்லாம் விண்ணெருங்க



ச்ருக்கம்] 37. கழறிற் ற நிவர்ர் நாயனார் புராணம் ௧௬௫ 

நீடுதிரு வாயிலின்முன் குவித்திடலு கேரிறைஞ்சி 

ஆடுமவர் திருவருளா லப்படியே கைக்கொண்டார் ௧௭௧ 

(இ-ள்) பாடி...௮ருளால் - முன்கூறியபடி ஈம்பிகள் பாடித் துஇத்தலும் 
பரம்பொருளாகிய அவ்விறைவாது திருவருளினால் ; வேடூவர்சாம்...குவித்திடலும்- 
வேடுவர்கள் சாம் பறிச்துச் கொடுபோன பொருள்சபளே எல்லாம் ஆகாயம் அளாவ 

நீடும் திருலாயிலின் முன்னே குவித்திடவும், (அதுகண்டு) ; சேரிறை ஞூ - இரு 
முன்பு வணங்ட ; ஆடுமவர்,,,சைச்சொண்டார் - ௮அருட்கூத்தாறரளெற இறைவாது 
இருவருளினாவே அவ்வாறே எடு? தச்கொண்டனர். 

(வி-ரை) அருளால் வேடூ2ப1ீ - தவித்திடலும் - என்ச; ** தவச அருள் 

வைச்சருளச் சலரந்து கொள ?? (9014) என்றநுபேோல, மீளக் கொணர்ந்து 
குவிக்ச அருள் வைக்கச் குவிச்தனர் என்பதாம், RWI NSS THD ace 

யுசைக்கும் குறிப்புடனும் நின்றது. 

விண்ணேநங்க $டூம் திநவாயில் - வானளாவ ஐங்கயெ தருவாயில் ; அளவால் 

மட்டுமன்றிப் பயனாலும் விண்ணெருங்க ஒங்குவது இறைவரது இிருவாயில் ; 1 பெரி 

யோ ருள்ளம் போல இங்குறிலைச் சன்மையலாய் - அருள்செய்த ஒழுக்க மல்லாற் 
நீம்குநெறி யடையாத தடையு மா * (1166) என்றது காண்க. வி்வெருங்க$ 

con என்று அப்பொருள்களினளவு உணர்ம்தியசாக உரைச்சவும் 

ஆடுமவர் திநவநளால் அப்படியே - ஐடூநல் - அருட்கூத்கயற்றுதல் ; இரு 

வருளாவது ** தாமே கொடுப்பதலால் '! (8912) என்று முன்கூறிய சருச்தின்படி 

தாமே கொடுத்தருளுசல் ) அப்படியே - பறியுண்ட அவ்வாறே ; ஒன்றாயினும் 

Ronse குறைவு இன்றி ; அப்படியே - சோனார் சொடுச்த சென்பதன்றி இறைவர் 

தாமே கொடுச்சருளும் பொன்னாகவே, 171 

3919. கைக்கொண்டு கொழடுபோமம் மை 7 மமையேளி 

மைக்கொண் ட. மி. றமுபை வணக ப்போப்ம், கொங்ககன்று, 

மெய்க்கொண்ட.. கரதலினால் விரைந்தேகி, மெனகரும்பு 6 

செய்க்கொண்ட பாலிரு௫ரழ் திருவாருர் சென்றணைந்த, , 4210. 

(இ-ள்) கைச்சொண்டு,,.ஏவி - எடுச்துச்சொண்டு போன்ற ௮ர்சச் சுமை 

யாள்களைச் செல்லச் செய்து; மைச்சொண்ட...போய் - விடத்தினைக்சொண்டு 

விளங்குகன்ற தஇிருமிடற்றினையுடைய இறைவரை வணங்ட விடைபெற்றுச் சென்று) 

சொங்ககன்று - கொங்கு ராட்டினை நீங்ிப்போய் ; மெய்ச்சொண்ட...விறச்தேட - 

உண்மை நிலைபற்றி எழுந்த பெருவிருப்பத்தினாலே விரைந்து சென்று ; மென் 

கரும்பும்... சென் றணைந்தார் - மென்கரறும்பும் வயல்களில் நெருங்கிய செர்கெல்லும் 

குழ துவிளங்கும் இருவாரூரினைச் சென்று சேர்ந்தனர். 

(வி-ரை) கைக்கொண்டு - வேடுவர் குவித்த பொருள்களை தாம் சுமை gat 

சளினால் எடுத்துக்கொண்டு, 

௮க் கைவினைஜர் - அச்சுமையாள்கள் ) ஏவி - செல்ல விடுத்த, 

கோங்த அகன்று - சொங்கு சாட்டினை நீங்செ சென்று, 

கொங்த அகன்று - திநவாநர் சேன்றணைந்தார் - சென்ற சாடும்வழியும் பிறவும் 

முன் (8797) கூறினாராதவின் இங்குச் கூறுராயினர், சொங்குசாடு சடர்ததும்



ச்க்க்:... திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

திருவாரூர் ௮ணைர்ததும் விலாவில் உடனிசழ்ச்சபோல நிசழ்ச்சன என்பதும் சவி 

சயமாயெ குறிப்பு ; இவ்வாறு விரைதற்குச் சாரணம் மேய்க்கோண்ட காதலினுல் 

என்றுணர்த்தியதும் காண்ச, காதலினால் வழிச்செலவு விரைந்து சழிசல் உல 

இயெல்புமாம், மேன்கரும்பும்-ச£லியும் - **நிலச்.துச் சணியென்ப கெல்லுங் கரும்பும் '! 

என்பலாசலின் இவற்றை விதர்து கூறினார். மேன்கநம்பு - சரும்பின் உயர்ந்த 

வகை - (609 பார்க்க) ; சாலி - செர்நெல், 

9920. நாவலாமன் னவாருளால் விடைகொண்ட நரபதியார் 

ஆவியினொன் ரூண்பி னாருரர் தமைரினைந்து, 
மாவலரு மலர்ச்சோலை மகோதையினில் மன்னி மலைப் 

பூவலயம் போதுரீக்கி யரசுரிமை புரிந்திருந்தார். ௧௭௩ 
(இ-ள்) நாவலர் மன்னவர்...ஈரபதியார் - நாவலர் பெருமானாராகிய சம்பி 

சது இருவருளால் விடைபெற்றுச்கொண்ட ௮7சஞராம் சோமாஞனார் ; ஆவியின்... 

நினைந்து - உயிரினால் ஒன்றாகிய தன்மையுடைய ஈண்பினையுடைய ஈம்பியாரூரரை 

இடையறாத நினைர்தசொண்டவாறே ; மாவலரும்...மன்னி - வண்டுகள் சத்தித்தற் 

இெமாகிய மலர்களையுடைய சோலைகள் சூழ்ர்த மகோதை ஈசரின்சண் வீற்றிருர்து ; 

மலை... புரிர்திருந்சார் - மலைகாட்டின் அரசனைப் பிறர்க் குரித்சன்றித் தமக்கே 

யுரிமையாசக் சொண்டு அரசு புரிந்தமரீர் திருர்தனர். 

(af = oir’ நாவலர் மன்னவர் - ஈம்பிகள் த ௮வரருளால் விடைகொண்டமை 

முன் (8907- 8912) உரைஃசப்பட்டது ; நாவலர் - சமிழ்ப்புலமை மிக்கவர் ; craw 

நகரின் தலைவர் என்றலுமாம். நரபதி - உலகுயிர்க் சாவலர் - உலச மன்னர், 

ஆவியின் ஒன்றம் நண்பு - உடல் இரண்டாயினும் உயிரினால் ஒன்றாமென்னும் 

தன்மையுடைய பிரியா ஈட்பு “£ என்புருகி யுயிரொன்றி யுடம்பு மொன்றா மென 

விசைச்சார்'? (8812); இவர்கள், சரத மணிமே னிசள்வேருமெனினு மொன்றாம் தன் 

மையராய் ? (4248); வியின் - ஆவியின் ஒற்றுமைப்பட்ட தன்மையால் ; ஆவி 
யினுல் - உயிர் உணர்வினாலே இசற்கு இவ்வாறன்றி உயிரியல்புகளுள் ஒன்றாயெ 

கண்பு என்று ரைச்தனர் முன்னுரைகாரர். ''உணர்ச்தொன், ஈட்பாங் இழமைசரும்! 

என்றபடி வந்த நட்பு. 

நரர் தமைநீ$னைந்து - ரசுரிமை புரிந்து இருந்தார் - * பாரோடு விசும் 

பாட்ச யெனக்குமது பாதமலர் '' (9900) ஏன்றபடி, ௮வ்வரசு அவர் தநத ஆணைப் 

படி அலரதுடைமையாகவே கொண்டு அ௮வாரீள வருமளவும் அரசு புரிர்து, பரதன் 

இராமனது பாதுசையைத் gras ௮வன் வருமளவும் அரசு செய்தான் என்ற 

இராமன் sms இங்குச் கருஈற்பாலது ; மேல், ஈம்பிகள் கபிலை Gea godt 

கேட்டவுடன் ௮ரசதிருவை விட்டுச் குதிரையேறி ௮வர் பாசம் சேவித்து் தாமும் 

சேரும் வரலாறும் ௧௬.2௪; இக்குறிப்பு மேல்வரும் பாட்டில் ஆரரியர் ௮ருளுசன்ற 

arp@ ops. 

மலைப்பூவலயம் - மலைகாட்டுப் பாப்பு, போது நீக்கி - தனச்கே உரிமையாக ; 

॥ பொதுச்சடிந்து  (இருசா- சிறப்) ) ** போம் வேண்டிப் பொதுச்சொற் 
பொருள் '' (புறம்) ) * பொதுநீச்தெ சனைநினைய (இரச), 

மா - வண்டு ; அலரும் - சத்திச்கும் ; பிறவினையாசச் கொண்டு அலர்த்தம் 

என்றலுமாம். 

மாவலரம்..,மன்னிமலை - இவ்வடி முற்றுமோனை, 
புரந்திநுந்தார் - என்பதும் பாடம். 173



சருக்கம்] 91. கழலிற் றறிவார் நாயனார் புராணம் ௧௬௭ 

9931. இர்நிலைமை யுதியா்பிரா னெம்பிரான் வன்ோண்டர் 
பொன்னிவள நாடகன்று மகோதைபினின் மேற்புகுந்து 
மன்னுதிருக் கயிலையினில் மதவரைமே லெழுந்தருள 
முன்னர்வயப் பரியுகைக்குக் திருத்தோழில்பின் மோழிகின்றாம். ௧௭௪ 

(ஓள்) இர்கிலைமை உதிபர்பிரான் - இ$சிலைமைபில் அரசு புரிர்திருச்கும் 

சேரமானார் 7 எம்பிரான். எழுக்சருள - எமது பெரு மானாரா௫ப வன்றொண்டப் 

பெருர்சகையார் சோழ வளகாட்டினை நீங் மகோகை 7கரக்கில் இளி3மல் வருங் 
சாலத்துப் புகுந்து நிலைபெற்ற இருக்சபிலைபின்சண் யானையின் 2மல் ஏறி எழுச்தருள 

(அப்போது) ; மூன்னர் .,மொழிசன்ராம் - அவர் ate தமது கொற்றக் 
குதிரையினைச் செலுத்தி ௮வருடனே தாமும் இருக்சபிலைபினைச் சாரும் இருத்சொழி 
வினைப் பின்னர் மொழிலோம், 

(வி-றை) இது சம்பிகளைப் பிரிந்த...அின், மீள ௮௮7 போந்து அவருடனே 

கூடிச் சோனாரும் சபிலைசேரும்வரை உள்ள கழறிற்றநிவா£ஜ சரிசதகின் பிற்பகு.இி 

யைச் குறிச்சதாம் ) இவ்வாறு F739 சுட்டிப, பின்க.ூறு2வாம் என்த கூறிய 

அவ்வாற்றாலேயே அப்பகுஇபினையும் கஉூறுஈ ஐபோலச் உறி, இங்கு இவர் புராணம் 

நிறைவாச்யெ கவிஈயமும் சண்டுசொள்ச ; இவ்வாறு கூ ரவிடின் இ பபுராண Boop 

வாசாமல் எச்சமாய் நிற்பசாகு மியல்பும் 4ண்டுசகொள்க, 

இந்நிலைமை உதீயர்பி ரான் - இச்சிலைமைபில் ௮ரசஈபுரியும் சேரனார். டநநிலை 

மையின் - (மேவும் சோனார்) பரியு உக்தம் திருக்தோமில் என்று கூட்டுக, 

மேல் வன்றேண்டர் புதர்து ஈ௩யிலையினில் எழிந்ரரா- என்று கூட்டி 

உரைத்துக் சொள்ச ; மேல் - மேல் வருங்காலத்து ) எழுந்தரு - எழுந்தருளும் 

போது, புதந்தால் - என்ற பாடமுமுண்டு ; அது A outer gy. 

parent - அவர்சடவும் யானையின் முன் ?ன ; பரியுமக7தம் திநத்தொழில் - 

இசனைப் பின்னர் வெள்ளானைச் சருக்கத்துட் கூறுகல் கடு கொள்க பின் - 

வெள்ளானைச் சருக்கத்துள் ; வயம் - வெற்றி; வெறிறியாவது ஈன்னை ஊர்ச்சு தலை 

வருடன் தானும் கயிலை செல்வதும், சவமஈதிர மு.பசேசிககப் பெற்று வினை நீம்டு 

நிலைபேறு பெறுவதுமாம். இதனால் பிற்ரரிசச்சின் அப்பகுதி.பு 2 குறிச்சவாழு, 

மயல்கின்றம்--என்பதும் பாடம். 174 

3922. மலைமலிந்த திருசாட்டு மனனவனார் பாவ _ல்போற 

இலைமலிச்த கொடித்தானைர் சேரலனார் கழல்போற்றி 

நிலைமலிந்த மணிமாட நீண்ட ௬கு மாமறைசூழ் 

கலைமலிந்த புகழ்க்காழிக் கணநாதர் திறமுபைப்பாம. rR 

(இ-ள்) ம$ைமலிர்ச,,.போற்றி - மலேசள் மிகுந்த செல்வமுடைய மலை 

காட்டரசஞாராஏயெ பெரிய கடல்பேரன்ற வில் எழுதிய கொடியினைச் கொண்ட 

படைகளையுடைய சேரமான் பெருமாஞாது இருவடிகளைச் துதித்து அத்துணை) 

யானே) ; நிலைமலிர்ச.,.. இிறமுரைப்பாம் - நிலைபினாலுயர்ச்ச அழகிய மாடங்களை 

புடைய நீண்ட வீதிசள் கோழம் பெரிய லேசங்களும் அவற்றினை உட்சொண்ட 

கலைசளும் பயின்றொழுகும் திறம் மிக்க புகழினையுடைய சீசாழியில் வாழ்ந்த கண 

சாத நாயனாரது இறச்தினைச் சொல்வோம்.



ச்சு திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோ ணட வனமுலையாள் 

(வி-ரை) இதுசவிச்கூற்று ; ஆரியர் தமது மாபுப்படி இதுவரை கூறி 

வரத சரிதத்தினை முடிச்துச்சாட்டி, இனிச் கூறப்டிகும் சரிசத்துச்குத் சோற்றுலாய் 

செய்றார். . 

மலைமலிந்த திரநாட்டு - மலைகளை மிசவுடைய மலைகாட்டின், 

சிலைமலிந்த கோடி - விற்கொடி) சிலை - வில் / விற்சொடி சேோரர்மாபுச்குரியது, 

சிலைம 9ந்தகோடித் தானைச் சேரலனார் - ஏனை அரசர்களுடைய சேனைகளின் 

சேவக மெல்லாம் அவர் இவ்வுலசத்துள்ள கரல ௮ளவின் எல்லை மட்டும் அமைவன 

ஆனால் இச்சேரமானாது சேனையுள் ௮வர் இவ்வுலகை விட்டுச்கயிலைக்குச் செல்லும் 

போதம் எல்லாரும் '“சுரிகையால் முறைமுறை யுடல்வீழ்த்துச் (4965)! **வீரயாக் 

கையை மேல்சொண்டு வில்லவர் பெருமானைச் சார முன் சென்று சேவக மேற்ற 

னர்? (4266); இவ்வாறு சேனைகுழச்சபிலைக்குச் சென்றனர்; எனப்பின்னர் வரலாற் 

நிஞல் அறிவோம். இக்குறிப்புப்பட ஈண்டுப் புயாணம் முடித்துக்சாட்டும் நிலையில் 

தானைச் சிறப்புப்பற்றிச் கூறிய செய்லச் சவிகலம் கண்டு கொள்க, பின்னே வரும் 

₹ பரியுசைச்கும் இருத்சொழில் '” என்ற பகுதியை முன்பாட்டிற் குறித்த ஆரியர் 

அப்போது சேனை விரர்கள் வீரயாக்கையுடன் சம்மைச் சேவசம் ஏற்றுச் சூழச் சென் 

நனர் என்ற பகுதியை ஈண்டுக்குறிச்துச் சரித நிழைவாச்யெ ஈ.பமும் சண்டுகொள்ச, 

மலைமலிரத தீநநாட்டூ - 4 மாவீற்றிருந்த...மலைகாட்டு ?! (9748) என்று 

தொடங்கெயதனை முடித்துக் சாட்டியலாறு, மலைகளுள் எல்லாம் ஏறச்? இருமலை 

என்னும் கயிலைச்இருமாட்டிலே என்ற குறிப்பும்பட நின்றது ; திர என்ற குறிப்பு 

மது ; இல்வாறே முள் பாட்டில் * திருத்தொழில் '? என்றமையால் பரியுசைத்தலு 

டன் திருவுலாப் பாடியருளிய குறிப்பும் பெறவை)்த நயமும் ஈண்டுச் சண்டுகொள்க , 

நிலைமலிந்த - சிக பேத்றினாற் சிறந்த ; நிலைபேருவது அற முதலிய உறுகிப் 

பொருள்களைப் பெறுகோர் உறை சற்குச் சாசனமாயிருத்தல் ; !! தண்டாமரை 

மலராளுறை தவளர்நெடி மாடம், விண்டாங்கவ போலும்மிகு வேணுபுர மதுவே ?? 

(தேவா) என்ற திருவாக்கு சண்டு நினைவு கூர்சற்பாலது; ** நான்மறை சும் கலை 

மலிந்த புஈழ் என்ற குறிப்புமிது ; 
காழிக் கணநாதர் - * கடற்கரழிச் கணநாசனடியார்ச்கு மடியேன்''- என்ற முத 

லூற் சொற்பொருளாட்சி போற்றப்பட்டு நினைவு கரவைச்தருளியபடி, 

மாமறைதும் -மாளிகைதம்--என்பனவும் பாடம்கள். 

சரிதச் சுருக்கம்: மலைநாடூ மிகப்பழமையும் சிறப்புமுடையத; அ,சனைப் பழம் 

புசம் பெற்ற சோ அரசர் ஆண்டனர் ; அவர்க்குத் தீலைகராக உள்ளது இறையாது 

திருவத்சைக்களத்தினை உடன் சொண்டு நிலவிய கோடூங்கோளு॥ என்பசாம்) 

து மகேோரதை எனவும் பெயர் பெறும் ; சேரமன்னர்களுக்குக் சோதையாசர் 
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wap பெயரும் உண்டு, 

இச்ஈகரிலே உலகத்திற் சலிரீக்சச் சைலந்தழைப்பச் சேரர் மரபும் உலகமும் 

செய்த ச௨ப்பயனாலே பேநமாக் கோதையார் என்னும் சேரமானர் அவதரித்சனர். 

அவரது இருவவதாரத்தை அ௮ச்ரசரம் விழாச்கொண்டாடிற்று, 

அவர் உல௫ற் சைலநெறிவாழ வளர்ந்து முன்றொடர்ர்து வர்த 

வழியாலே சிவனடி பேணும் சருத்தடன் இளவரசராய் நின்ற 

பருவத்தில், அல் ௮சாங்ச நிலையினைப் பேணாமல், இருவஞ்சைச் 

sor sae திருத்தொண்டே புரிவாராயினர், உல௪ நிலையம் ௮ரசயெல்பும் நிலை 

யானவையல்ல என்று உணர்வாராகித் இருவ௫்சைச்சளச்தில் சோபிலினருகல் 

திர௮வதார 
ழம் இள்லரசும்



சருக்கம்] 37. கழறிற் றறிவார் நாயனார் புராணம் ௧௬௧ 

மாளிகை யமைத்தத் தங்னெர். ஒவ்வோர் நாளும் விடியலில் எழுக்து புனல் மூழ்9) 

திருநீற்தினும் முழு9த்திரு*சவனப்பணிகள் செப்ஈனர்; பூச்கொய்து இருமாலைசன் 

அமைத்தனர் ; இறைவர்ச்குத் இருமஞ்சனம் கொணர்ந்தனர் ) திருக்கோயிலில் இரு 

வலகு இருமெழுக்கு இட்டனர் ; இவை ம சீலிய சரிபைத் கொழில் பலவும் செய் 

தீனர் ; இருப்பாட்டுப்பாடி இறைவரை வழிபட்டு வந்திருந்தனர், இர்சாளில் 
இவருக்கு முன் ௮7௪ செய்த சேங்கோம் போறையன் என்ற அரசர் ௮ சாட்சியை 
நீத்துச் தவஞ் செய்யும்படி வனம் சென்றனர்; மச்இிரிகள் லெசாளாய்ந்த கெதியால் 
அம்மரபில் மலைசாட்டுச் செய்தி முறைமையால் அரசுரிமை இவர்பால் வந்தது 
என்பது கண்டு இிருவஞ்சைச்சளத்திற் சென்று ௮சனை இவர்க்கு அறிவிச்சனர். 

அது சேட்ட பெருமாச்கோசையார், “இன்பம் பெருக்கும் திருச்சொண்டுக்கு 

இடையபூருச இவர் மொழிமசனர் ; யான் ௮7ஈ செப்சல் வேண்டு 

வரம் மென்பது இறைவாது திருவுள்எமாயின் அவரிடம் விண்ணப் 

மித்துச் இருவருளினை அறிவேன் '' என்று இிருமுன்பு சென்று 

வணங்கி விண்ணப்பித்தனர் ; காதல் வழி.ரட்டும் இடைழரின்றி அசலுடனே நிகழ் 

வதாக, யாவும் யாருங் கழறின எல்லாம் இழி.பு௦ அரி. உணர்வும், அளவுபடா 

வலிமையும், குறையாச கொடை 9றமும், படைவாசனம் முதலாய அரசர்ச்குரிய 

அங்கம்களும் எல்லாம் சை௨ந்துற இருவருள் பெற்றனர், அமைச்சர்க்கு அதனை 

அறிவித்து ௮ரசு ஏற்றருள உடன் பட்டனர், அவர்சளும் மூழ்க்து ஈன்னாளில் 

நல்ல வேரரையில் மங்கலஞ் செய்து மூடி சூஃடி ஈர். முடிகுடிச் கொண்டு யானை 

மீதேறிச் கொற்றச் குடை மேலே நிழற்றஈகர்வலம் வர்ஈனர் சோலளஞார், 

அப்போது முதுகில் உவரின் பொதி சமர் கொண்டு ஒரு வண்ணான் எதிரே 

வரச்சண்டார் ; மழையினாற் கரைந்து உவர் எறி அவன் மேனி வெளு,்இருர்சது ; 

அசனால் அல்வடிவத்ஈ அடியார் வேடமென்றே உணர்ந்து 

வண்ணானும் சேலனார். யானையினின்றும் நழிக்து விரைந்து சென்று 

திநவேடழம் கைதொழுசார் ) அவன் Rims sane முன்வணரா்டுச் ! தேவ 

ரீர் யாரென்று அடியேனைக் கொண்டது * அடியேன் அடி. 

வண்ணான் '” என்றான் ; சேரர் பெருமான் அஐசேட்டு ! அடியேன் அடிச்சேன் ; 

உமது வடிவினால் இருநீற்றின் வாரமாடிப இருமேட 1 siden நினைப்பிச்கும் உபகாரச் 

தையே செய்தீர் ; வருந்தாது செல்லும் '* என்று மொழிர்சார். மர்ிரிகள் அது 
சண்டு ௮ரசரத அன்பின்றிறத்இனைப் போற்றினர், 

சோனார் மீள மானைமீசேறி உலசப்போந்து ver for வலம்வந்து அரசத் 

இருமாளிகையுள் மங்கலம் பொலியப் புகுந்தனர் ; யானையினின்று Mowe gaa 

கரித்து ௮ரச மண்டபர்துள் சிங்காதனத்தில் ஏறி, வெண்கொற்றக் 

அரசு செய்தல் குடை நிழற்ற - அரசர் போற்ற - வீற்றிருக்து mrs மேற்கொண் 
டி.ருந்தனர்; உலகங் காவல் புரியும் yeah staat Ba பாண்டியர் 

சோழர்சளுடன் கூற். முப்பெரு மன்னவர்சளாகி, மனுநூல் ீதிநெறி sd dent. 

அரசர்கள் இைைகொணர்ந்து டணிய, அசப்பசை புறப்பகைகளை அறுத்துதி திருநீற் 
ரொளி வளர வேதநெறி வளர ௮சளிப்பா ராயினார். ன டு 

அரசாட்சியின் பயனும், கிறை சவமும், சேடும் பொருளும் தில்லையம்பல 

வாணரது எடுத்த இருவடியேயாம் என்ற தெளிர்து கொண்ட Hh st ene சிச்சயித்து 
அவரது பூசையினை நாடோறும் வழுவாமல் சிவாகம விதிப்படி 

சிவபூசை சம் தவர்சார். திருமஞ்சனம், பூ, சாந்து, புகை, ஒளி மு சலிய௪ 
வும், இருவரதும் அமைத்து இறைவர் பூசைக்கு ஏழ்ற தன்மையினால் அருச்சித்தருள, 

Vil—~22



௧௪௦ திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

சரடோறும் பூசையினை விரும்மிய இறைவர் பூசை முடிவில் தமது அழூய 

சாற்ிலம்பின் ஒவியினைச் கேட்பித்தருளினர், இவ்வாறு இன்புடனமர்ந்து இரவலர் 

கஞச்கும் வறியவர்சளுச்கும் செம்பொன்னை மழைபோலப் பொழிர்தனர் ; இருந்தும் 

வெற்தியுடனே பொருந்திஞர்; சேவரும்போற்றத் தம்பெருமானாருக்குச் சவவேள்வி 

சள் பலவற்றையும் செய்து வீளஈஇனார். 

இவ்வாறு இவர் ஒமுகும் நாளில், இருவாலவா.பிறைவர் தம்மை அன்பினால் 
இசைப்பாடலிற் பரவும் பாணர் பத்.இரனாருக்கு ஈல்ல பெருஞ் செல்வம் ஈல்சவும், 

அதன்மூலம் சோனாருச்கும் ௮ருளவும் திருவுங்கொண் டருளி 

திருவால ஸர், ** எதிரில் செல்வத்துக்கேற்ற பெருகிதி சொடுச்ச '' என்ற 

வாயுடையார் சருத்துடைய, ** மதிமலிபுரிசை '” என்று தொடங்கும் வாசசம் 

EB ip bib வரைர்ததிருமுகத்சைசோனாருச்குப்பாணபச்திரனார்பால் சொடுச்து 

அனுப்பினர், அவரும் வந்து அறிவிக்க வணங்கி அத்திருமுகசை 

வரங்கி ஏற்று வாடத்துப் பூசித்தனர்; மன மருனொ ; இருவருளைப் போற்றினர்; பச் 
இரஞனாரையும் வணங்கர், சமது பண்டாரச்தில் இருந்த அளவற்ற நிஇயங்களை யெல் 

லாம் பொதிசெய்து கொணசச் செய்,சனர், ஆளின்மேல்ஏற்றி அவற்றையும் யானை 

குதிரை முதலாகிய உயிருள்ளதனங்களையும் கான்செய்சன்ற இவ்வரசையுக்சொள் 

ஞங்கள் என்று வேண்டினர். பச்தினார் இவற்றைச் கண்டு ம௫ழ்ந்தனர் ; ௮இசயித் 
தீனா. இவற்றுள் எனக்கு வேண்டுவனவற்றை அடியேன் கொள்வேன் ) ஆணை 

யரசும் அரசுறுப்புச்சளாயெ படை மூசலி.பவற்றையும் தேவரீரே சைக்கொண் 

டருளும்'' என்று வணங்கினர்; வேண்டுவனவற்றைக் கொண்டு யானைமேல்கொண்டு 

பத்திரனார் இருவாலவாயினுக்குச் சென்று: சேர்ந்தனர். 

சோனார் தொழுது அவரிடம் விடைகொண்டு இறைவர் அடிமை கொண்டரு 

ளும் வகைகளை நினைர்து பணிர்து மன ழரு* ஏத்தி ௮ரசு புரிர்திருர்தனர், எல்லா 

வுயிர்களும் கழறியவற்றை யெல்லாம் அறிந்து, அவற்றின் மனத் 

சிலம்போலி துயரங்கள் ஒன்றும் ஒழியாவகை நீச்டச், சளவு கொலை மு.சலான 

கேள்ா£மையும் குற்றங்களைச் கடிஈ்து, பாண்டியர் சோழர்சளுடன் கலந்த ஈண்போ 

நம்டிகளை டும் அரசு புரிர்திருந்தனர். அக்காலத்தில் ஒருநாள் தமது பூசை 

நினைப்பிக்கப் முடிவில் என்றம் கேட்கும் சிலம்பொலி கேளா சொழிய மதி 

பேறுதலும் மபங்லனெர். பூசையினை விரைவில் முடித்து, அடியேன் பிழைத் 

தீது என்னோ? ௨மது பூசை வழிபாட்டாச்சனையின்றி வேறு 

இன்பம்யாதுஎத?'' என்று பொருமி வருர்திடைவாளை உருவிமார்பினிஞட்டவே, 

இறைவர் திருச்சிலம்பி னோசையினை மிசவும் சேட்பிச்சருளினர். கேட்பிச்சவே 

உடைவாளை விட்டுச் * தேவரீர் இருவருள் முன்செய்யா தொழிந்த சென்னை 91) 

என்று இறைவர்பால் விண்ணப்பிச்சனர், இறைவர் ௮சரீரிமொழியாலே “திருவலம் 

பலத.தினிடையே நமது அ௮ருட்கூத்தினை வணங்கி, வன்றொண்டர், ஒன்றிய உணர்வி 

னாலே ௨சைசேர் பதிசம்பாட, அதனை நின்று சேட்டு, வரச்தாழ்த்சோம் !” என்று 

அவரை சினைப்பிக்கும் வகையினாலே அருளிச் செய்தனர். அதனைக் கேட்ட 

சோனார் 4 இவர் அடியார்ச்சருளும் இறந்தான் என்னே ? என்று ௮ற்புதமடைந் 

par; சென்று பொன்னம்பலத்தினை இறைஞ்சவும் தமக்சொப்பில்லாத வன்றொண்ட 

ரைச் காணவும் மனம்சொண்டனர் சேோமானார். 

அவ்வாறே ஈன்னாளில் ஈல்ல ஒரையினில் இருவஞ்சைச்சளத்து இறைவசை 

amas ௮ருள் விடைசொண்டு பயணமெழுர்து போர்தனர், வேண்டுவானை



ச்ருக்சம்] 57. கழறிற் ற.றீவார் நாயனார் புராணம் sat & 

உடன் கொண்டு பயணம் புறப்பட்டு மலைநாடு சடந்து, சொங்கர் ராடும் சடர்த 
சோழ சாட்டிற் போனார் ; சேன்ற இசை யெல்லாம் ௮டி 

போன்னம்பலம் யார்கள் எதிர்சொண்டு ரெப்புச் செய்சனர், குற்கில மன்னர்கள் 

வணங்ததல் $) இடங்கள் தோறும் குறைவறுத்தனர், இவ்வாறு சென்று வழி 
போன்வண்ணத் யிடைப்பட்ட வெதலங்களை வணங்்சொண்டு போய்ச் சாவிரி 

தந்தாதி ) நம்பி யினைச் சடர்து வடபாற்சரை ஏறித் திலீலைத் திநநடனங் காண 

களைக் காணல் உருகும் மனதுடன் சென்றார். சொண்டர் குழாம் எஇிர்சொள்ள 

வண அத்திருஈகரினுட் புத்த, இருவீ£தி வணங்டுப் பேரம்பலத் 
இனை வணங்கத் திநச்சிற்றம்பலத்தின்ழன் அணைர்தனர் ; இறைவர் அளவிலின்பப் 

பெருக்கூத்தாட எடுத் த கழல் காட்டியருளக் கண்டு, ஆராச ஆசையானர்தச் கட 
அள்ளே யமர்ர்தனர் ; அருளினாலே இறைவரைப் போற்றிப் பொன்வண்ணத் 
திநுவந்தாதியினைப் பாடியருளித் திருவடிச் ழே வண விண்ணப்பித்து இறை 

வரைச் சேட்பித்தனர், அதற்குப் பரிரிலாச இறைவரும் தமது காற்சிலம் 
போசை கேட்பித்சருளினர், அ சனைச் சேட்டு ௮ளவிலின்ப னர்தங்கொண்டு 

கும்பிட்டிருர்து புறம் போந்து அங்குப் புறத்த வைபெருளினார், இவ்வாறு பல 

ாட்கள், தடிவாரது இருக்கூச்தினை ஆராமைபாற் கண்டு பணிர்தேத்தி யின்புர்திருச் 

தீனர். அர்சாட்சளில், இறைவர் சலெம்பொலி சாழ்ச்த கினைப்பித்தருளிய இருரசாவ 

லூர் நம்பிகளை நினைர்துகொண்டு ௮ம்பலவஸா உணங்ட அருள் விடைபெற்றுப் புறப் 

பட்டனர். இடையில் சகோழியையம், மற்றும் இருச்சோயில்கள் பலவற்றையும் 

வணங்டிச்சொண்டு இருவாரூரிற் சென்றணைம்சனர், சம்பளம் ௮/சன் முன்பு இரு 

நாசைச்சாரோணம் முதலாய படிகளை வணற்டிக்கொண்டு மீண்டு இருவாரூரில் 

வந்து எழுந்தருளியிருர்தனர். சேர் பெருமான் வரவு கேட்ட நஈம்.3சள் அவரை 

வரவேற்று எதிர்சொண்டனர் ; ௮துசண்டு சோனார் அவர் முன்பு நிலமுற வணங்ட 

வீழ்ர்சனர் ) ௮வரை ஈம்பிகள் பணிர்தெடுத்து இருவருயிரும் உடம்பும் ஒன்றாம் என் 

DOUG. ஆரதி தழுவிச்சொண்டனர். இசனால் மேரமான் ரேழர் என்னும் மேன்மை 

நாமம் ஈம்பிசளுக்கு வந்து வழங்கலாயிற்று, நம்பிகள் ௮வரை உடன்கொண்டு 

இருச்சோயிலுக்குச் சேர்க்சனர், ௮௨4 இறைலசை வணமுடத் இருவாளஞூர்ச் இரு 

மூம்மணிச்சோலையீனை அருளிச் செப்து ஈம்பிகள் முன்பாக இறைவசைச் சேட் 

பித்தார் ; தம்பெருமானாரும் ௮சனை ஏற்றுக்கொண்டருளினர். பிள் : சம்பிகள் 

சேரலனாரைப் பரவையாது இருமாளிசைச்குஅழை/துச் செல்ல௮ங்குப் பரவையார் 

உரியவாறு அவரை எற்று உபசரித்துத் இருவமுசமைத்து அவருக்கும் cole 

ளுக்கும் உடன்வர்த பரிசனங்களுக்கும் விருர்சளித்சனர். ஈம்பிசளம் சேமானாரும் 

ஓச்சு உடனிருந்து அமுது செப்தருளினர். இவ்வாறு பூசனைகள் எல்லாம் சொண்டு 

சேரமானார்சம்பிகளுடனே கூடிப் புற்றிடங்கொண்ட பெருமானாரையும் லீதிவிடஙப் 

பெருமானாரையும் வணங்க இனிசமர்ர் சருளினர், 

அர்காளில், நம்பி ஆரூர் இறைவரது பதிகள் பலவற்றையும் வணகங்ூப் பாண்டி 

சாட்டில் மதுரை முதலான பதிகளை வணங்க நினைந்தருளீனார் ;) சோனாரும், நம்பி 

களைப் பிரியா நிலைமையாலும், மதுரைத் இருவாலவாயுடையார் 

தீமக்கு அஸித்சருஷிய திருமுகத்தால் அவரை வணங்கச் சார்தற்கு நம்பிகளுடன் 

பாண்டி நாட்டு எழுந்த அருட் குறிப்பினலும் சாமும் உடனே செல்லத் துணிந்த 

மாத்திரை னர், இருவர் தஇருவுள்ளமும் இவ்வாறு இசைர்த பொழுது 

எமுந்து இருவாரூர் இறைவரைச் சென்று வணங்க அ௮ருள்விடை 

பெற்று, பேண்டும் பண்டாரம்சளுடன் பரிசனங்கள் உடன்போசச் சென்று, இருக்



sora. திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

சழ்வேளூரும் இருரரசைச்சாரோணமும் பணிர் தனர், ௮ரன்பின் திருமறைச்சாட் 
டினை அணைச்சனர், அங்கு வேதங்கள் பூரித்துத் இருச்சாப்பிட்ட இருவாயிலினை த 

இிறச்சவும் அடைக்கவும் பாடிபருளிப அரசுசளைபும் பிள்ளைபாரையும் கினைர்து 

லணங்னெர். sods 'யாழைப் பமிந்தன்ள மொழி என்று சொடங்கும் இருப் 

ப.திசம் பாடி வணங்கச் சோனார் தமத இருவர்தாதிபிற் போற்றியவற்றையேபாடிப் 

போற்றினர், ௮சன்பின் கோடிக் தழநரை வணங்க, ஈம்பிசள், '*சடி.தாய்ச் கடற் 

காற்று வந்தெற்ற!? என்ற பதிகம் பாடி ,சனுள் காடுசாள் புணார்த தன்மையினை 

வைத்தப் பாடியராளினர், ௮,சன்பின் சோழகாட்டுப் பதிகளை வணம்டுப், பாண்டி. 

நாடு சார்ந்த, திநப்புத்நூரின உணக்கி, மதுமா மூதாரை அணைர்தனர், சோழ 

அரசர் பரண்டியஞரின் மகளாரை மணந்து முன்னரே மதுரையில் வர்திருந்தனர், 

சோழ பாண்டியரிருவரும் ஈம்பிகஞடன் சேோ£மன்னர் எழுர்சருளுசல் கேட்டு 

ஈசரலங்கரித்து ௮வர்களை எதிர்கொண்டு எல்லவரும் திருவாலவாய்க் கோயிவினை 

வணங்கி வழிபட்டனர். ஈம்பிசள் இருப்பதிசம் பாடி வணங்னெர், சோலனார் 

இறைவர் திருமுன்புநின்று அடியேனையும் பொருளாச அளித்த இருமுசச் கருணை 

மூடிவேசென் றறிர்திலேன்'' என்று உரைடுமாறத் துதிஃதுர் களிகூரர்தார். இவ் 

விருவருக்கும் பாண்டியஞர் தமதுஇருமாளிகைபிற்கு றைவறுத் துபசரித்தனர், இவ் 

வாறு சோருடன் வன்றொண்டர் இருர்சஇடக்து வர்துசோழ பாண்டியர்கள் விருப் 

புடன்௮ளவளாவிச் கலந்து இணிதிருந்சார். ௮ஈகா.ரில் முடிமன்னர் மூவரும் உடன் 

போத, ஈம்பிகள் திநப்பூபணத்துக்குச் சென்று, *இருப்பூவணமீ2சா! என்று பாடி 

அணைந்து பணிர்சனர். பின்னர்ச் இருவாலவாயின் மீண்டு எழுஈ்தருளி wf 535 

திநவாப்பறார், திருவேடகம் முசலான பதிகளை வணங்க, மீண்டு மதுரையில் 

அணைக் இருந்து, திருப்பரங்கன்றிின அணைந்து வணங்கித் இருவடிக்€ ழாட்செய்யும் 

அருமையினை நினைந்து ஈம்பிசள் பாடுவாராஇச் ('கோந்திட்டை'' என்று தொடல் 

இய திருப்பதிகத்தினை முடிமன்னர் மூவர்களின் முன்பே பாடியருளினர், அவர் 

களும் திருத்சொண்டி னருமையினைச் சேட்டு அஞ்ச ஈம் களைப் பணிந்து வாழச் 

தனர், பின்னர் ஈம்.3௭ சேனாரடனே பாண்டி, நாட்டுப் பிற பதிகளையும் 

வணக்க நினைந்து புறப்படவே, சோழ பாண்டியரிருவரும் சென்னாட்டில் வேண்டு 

வன செய்தமைப்பாஸார ஏலி விடுது விடைகொண்டு மீண்டனர், பின்னர் நம்பிகள் 

திருக்தந்றலத்துச்கு வரது கூத்தலா வணங்கக் தறும்பலாவையும் சொழுது ஏச்தித், 

திநநேல்வேலியை அணைந்து வணங்பப் பாடிப், பின், திருவிராமேச்சரத்தில் சேந்து 

வழிபட்டுப் பாடி அங்கமர்ச்தருளினர், அச்சாளில் சுழநாட்டுத் திருக்கேநீச்சரத்தினை 

அங்கிருர்தவாறே கண்டு வணங்டுப் பதிசம் பாடி அின்னர்்ச் திருச்சுழியலினைச் சேர்ந்து 

ஊனாபுயிர்'' என்னும் பதிகம் பாடியமர்ர் சனர். அவ்வூரில் இரவு ஈம்பிகளுக்குச் 

சனவின்கண் இறைவர் சாளையாம் இருவடிவாற் கையிற் பொற்செண்டும் இரு 

மூடியிற் சுழி.பமுடன் எங்குங் சாணாசதொரு இருவேடங் காட்டி *ராமிருப்பது 

கானப்பே!!' என்று ௮. நளி மறைர் ஈருளினார் ; ஈம் 9சளுணர்ந்து எழுந்து ௮;இ௪ 

யித்து அதனைச் சோனாருக்குச் சொல்லித் * இருச்சகானப்பேர் சென்று சொழப் 

பெ௮வ சென்று சொலோ 7?!" என்ற கருத்துடைய திருப்பதிசத்தினை அருளிச் 

செய்து ௮ப்பதியில் ௮ணைரசனர். அங்கு இறைவரை வணங்கிப் பாடிச் சலள் 

அமர்ச்த பின் திநப்புனவாயிலை யடைர்து சித்த நீரினை” என்ற திருப்பதிகம் 

பரடி, வணக்னெர் 

பின்னர் அங்கு நின்றும் மலையும் சானும் சடர்து சோழ சாட்டினைச் சேர்ந்து 

பாம்பணிமாசசரத்தினை ௮ணைர்து பாதாளீச்சாத்தில் இறைவரை வணக்க



ச்ர்க்கம்] 91. கழ நிற் றறிவார் நாயனார் புரர்ணம் aot A 

சொண்டு சென்று திருவாரூரினை அணைந்து இறைவரை வணம்$த் தஇருமாளி 
திருவாந £33 சையை அணைர்திருக்சனர், பரவையார் grates pop 

அணைதல் திருவமுது. செய்வித்து விருந்தளிச்சனர், சோழர்களிருவரும் 

செண்டாடும் சொழில் செய்தும், று சோற்றுச் இறப்பும் உண் 
டம், வாரணப்போரும் கண்டும் இவ்வாறு இனிசாச அமர்ச்சனர், அர்ராளில் 

கம்பிகளையும் உடன் கொண்டு சமது மலைசஈட்டுக்கு எழுந்தருள 

நம்பிகளுடன் வேண்டுமென்று சேரலஞர் எண்ணி, அவரைப் பலராள் rip 

சேரன் மலை வேண்டினர் ) ௮வரும் இசைர்சநளப் பரவைபாரது இருவுள் 
நாடு சேர்தல் எத் இசைவும் கொண்டு மடழ்த, அடியார்களுக்கு ஏற்ற பூசை 

் செய்து, இறைவரை வணங் அருள்விடைபெற்று இருவரும் 

பயணமாகப் புறப்பட்டுத் இருவாருரினைச் தொழு மேல்பாழ் சென்றனர். 

சாவேரிச் ரென்சரை வழியாகச் சென்று இவர் சோயில்கள் பலவற்றையும் 

aman போய்த் திருக்கண்டியூர் சொழுசனர். அலகு எஇர்ச்சரையிில திருவ 

யாறு சோன்ற ௮சனை வணக்க விரும்பிச் சோஞர் ஈம்.[£ள் பால் வேண்டனர், அப் 

போது காவேரி மிகப்பெருக்கெடுஈ்து ஒ_ங்கள்செல்லாவக மில சகன் கண்டு 

நம்பிகள் தரியாது “பரவும் பரிசொன் நறிய ௪!” என்று ஐபாறுடைய அடி 

களோ 1'? என இறைவரை அழை/*ழப பாடியருர, இீபாற்றிள் இகறவர் சரா 

Fraser sonra Cae “gue” என்று எர ஒலி சேட்பிசஈரளினர், பொன்னி 

யாறு இருபிரிலரய்ப பிரி வழிகாட்டிர்ற, மேல்பால் £ீர் தடையுண்டு பளிங்கு 

மலைபோல நின்றது ; சழ்பானீர் வடிஈ்ஈது ; ந$வே குரிர்ரஈ மணல்வ. நி சாணப 

பட்டது, இறைவரை வணங்கி அசன் வழிய இருவரு சென்று தஇிநவையா 

றப்பரை வணம்9 மிண்டனர். பின் துறு முள்போலச் சொடர்ர்து பெருக 

ஒடிற்று, இவர்சள் இருவருளைச் துதிஈது மேற் சென்று பல ளையும் தொழுது 

கொங்குநாடு கடந்து மலைகாட்டினை ௮ணைச்சனர், afWa oy sor வளங்களை மெல் 

லாம் சண்டு சென்று, சொடும்கோஜரரினை ௮ணைர்களர் ; அலங்காரங்களுடனும் 

விழாச் சிறப்புச்சுளுடனும் விளங்கிய அச் sel yt சென்று நிருமாரிகையிற் 

சேராது திநவஜ்சைகசளத்தில் அணைந்து. இறைவரை வழிபம்டஎர். ௮ம்கு 

முடிப்பது சங்கை!” என்ற இருப்பதிதத்தினை ஈம்பிசர் பாடி பருளி வணங்கினர் ; 

அன்பின் ஈம்பிகளைப் பிடிமேல் ஏற்றிச், சேரலனர் சாமும் பிசா டுநு ஏ ராமர 

யிரட்டி, ஈசகர்வலமாசக் சொடுஙசார ர அணைர்து இருமாளிையில் வச்தனர். 

ஈம்பிகளைச் சங்காசனத்தின்மேல் எழுந்சருளுவிரதுச் சோனார் த௦; 2 சலிமார்கள் 

கசசநீர் வார்ச்ச ஈம்பிசளது பாதம் விரகடப் பூசனை வகைகள் பலவும் செய்து gas 

உடன்திருவமுது செய்விசசனர். சாச்து, ஆடை, மாலை, அணிகள் முதலியவற்றால் 

உபசரித்தனர். பாடல் ஆடல்பயிறல், ஆராமங்கள் வைகுவி5 ல், செண்டாற்சல், நீர் 
வீளையாடல், யானைப்போர், மற்போர் முசலி.ப விேசங்களினால் 5.05% மகிழ் 

வித்துப் பலரரள் சேலளார் ம௫ழக்சனர். 
௮ர் நாள்சளில் ஒருகாள் ஈம்பிகள் இூவாரூலா மிச நினைந்து மனமாற்றாது 

2 வியை ஆரூரானை மறச்சலுமாமே'” என்ற கருத்துடைய 
நம்பிகள் 6 பொன்னுமெய்ப் பொருளுக் தரலானை !! என்ற இிருப்பதிகச் 
பம் இனைப் பாடித் திருவாருருக்குப் புறப்பட்டனர். சேரலனார் 

புறப்படுதஷ் உள்ளுருச உடன் எழுர்து சொழுத பிரிவாற்றாது பின் சென்று 

சண்ணீர்வார மனமழிழ்ர்து “* உமது பிரிவாற்றேன் என் செய் 
Cad” என்ன; ஈம்பிகள் 4 சான் இருவாரூரைப் பிரிந்திரேன் ; நீர் உமது



க்ச்ச திருத்தொண்டர் புராணம் [வர்ர்கோண்ட வ்ன முலையாள் 

பதியின்சண் இருர்து அரசளிப்பீர் ? என்ஈரூுளி விடைகொடுத்துப் புறப் 

பட்டனர். சோனார் மர்திரிகளை மோச்ட :* ஈமது பண்டாரச்தில் இசம்கு முன் 

புகுச்த சற்பொருள்களை எல்லாம் பொதிசெய்து ஆளின் மேலேற்றிச் சொணர்ச *! 

என ஏல, அவர்சளும் அவ்வாறே கொணர, அவற்றை முன்னே பரிச 

னங்கள்பால் ஏவிப் பேரக், ஈம்பிகள், அரசைச் சோளுற,த் தழுவி விடையளித் 

துப் புறப்பட்டனர், மலைநாடு கடந்து கற்கரமும் சான்யாறும் நெடல்கானும் 

பல கழிய ஈம்பிகள் சொங்குசாட்டில் திநழநகன்பூண்டி வழிபிலே செல்கன்ரூர், 

இறையர் நம்பிகளுக்குச் சாமே பொன் கொடுப்பதல்லாமல் பிறர் சொடுப்ப 

gar கொளாமைப் பொருட்டு அப்பொருள்களை வாங்கத் தாம் கொடுப் 

பதற்சாகவோ ? நாம் அறியோம்; இறைவாருளால் ச௮பூசசணங்சள் வேடர் வடி 

வுடன் வந்து வில்வாங்94 கொடுமொழி கூறி வெருட்டி ஈம்பிகளின் பரிசனங்கள் 

பால் இருர்த சனங்கள் முழுமையும் கவர்ந்து சென்றனர். ஈம்பிசள்பால் அவர்கள் 

அ௮ணையாமே நீங்கிமிட, ஈம்பிகள், இருமுருகன் பூண்டியினிற் சென்று இறைவரை 

உணக்கி :' வேடர் வழிபறிக்கும் இச்சாட்டில் எல்லை காப்பதில்லையாகில் நீர் 

முயங்கு பூண்முலை மங்கை சன்னொடும் எத்துச் இற் )ருந்தீர் 7?! என்று, '* கொழகு 

வெஞ்சிலை !' என்ற பதிசம் பாடியருளினா், இறைவர் இருவருளால் பூசசணஙக்கள் 

அப்பொருள்களை யெல்லாம் இருவாயிலின் முன் சொணர்ந்து குவிச்சு, ௮வற்றை 

அப்படியே ஆரூரர் கைசக்கொண்டனர், அப்பொதிகளை ஆட்சளின் மீது ஏவி 

விடுத்து ஈம்பிகள் அர்நாடகன்று பேய்ச் இருவாரூ£ணைம் இருச்சனர். 

ஈம்பிகளை சினைந்சவாறே சேரலனார் தமத பதியில் அரசு புரிர்சமர்ச்சனர். 

பின்னா ஈம்பிகள் மலைகாட்டுச் செழுந்சருளும் போது அவர் யானை 

பிற்சரிதம் யின் மீதேறிச் இருக்சபிலைச்குச் செல்ல, ௮வர் முன்னே சம் 

குதிரையைச் செலுத்டுச் சேனையுடைய சேோனாரும் திருக்கயிலை 

யணையும் திரு”/சொழிவினைப் பின்னர் உரைப்போம். 

தலவிசேடம்:-- திருவஞ்சைக்களம் - கொடூங்கோளூர் - முன் ** முடிப்பது 
சங்கை '' (0898) என்ற பகன் £€ழ் உரைச்சப்பட்டது, 

கற்பனை:--(1) உறுதிப் பொருள் நான்டற்மும் உசவியாகும் இடங்சள் வெல் 

வேழ உகுத்து விளங்குசல் சிறந்த நகரங்களின் சிறந்த அமைப்பு (8750). 

(2) வேச்நெறி பிறழாக ஈல்லொழுச்த்துச் சறர்துவாமும் சாதி நான்கும் 

தீதிசம் நிலையிற் றழைத்து வாழ்வது ஈகரச் சிறப்புச் காட்டும் (5751), 

(8) பெருமாச் கோதையார் (சேரமான்) முடிசூடமுன் இளவரசரா யிருநத 

போது,கொடுங்கோளூரில் அரசமாளிசையீல் தங்கி அரசவாழ்விற் பயிலாமல், இறை 

வரது திருவஞ்சைச் சளத்திர்றங்சச் சரியைத் திருப்பணி பலவும் இறைவர்பாற் 

சாரச் செய்து வாழ்ந்தனர். இது முன்னைச் சேய்தவத்தின் வழிவந்த ௮ன்பினா 

or Gu gi (3754 - 3756), 

(4) சேரர்மரபில் முடிமன்னர்சஞள் ௮7௪ புரியுங்கால் ௮தனை வெறுத்து 

நீங்கித் தவஞ்சாரும் பெருமக்களும் உண்டு (97517) ; ஐ.படிகள் காடவர்கோன் 

சாயனார் (சோழர்) சரிதம் சாண்ச, 

(5) தம் ௮ரசமரபின் உரிமை வழியால் முடிகுடி ௮ரசாளும் நிலை சம் மேல் 

வந்தது என்று மந்திரிகள் திருவஞ்சைச் சளத்தில் வர்து அறிவித்தபோது இது திருச் 

சொண்டுச் கிடையூருகும் என்று வருந்தினர் பெருமாச்சோசையார் ) இஃது



சருக்கம்] 37. கழறிற் றறிவார் நரயனார் புராணம் srg 

அவரது மூ.ற்செய் சவப்பயனாலாரியது. மனித இயல்புச்சு மேற்பட்ட தெய்வத் 

தன்மையாகிய பெருமையினைக் சாட்டுவது, 

(6) அன்பு கிலைபின் வழவாமல் ௬ புரக்கும் ௮ நள் உண்டாபின் இறைவர் 

பாற் சேட்டறிவேனென்று இருவஞ்டசக்$ளத்த இ௫றவர்பால் விண்ணப்பம் செய் 
தனர் சேரமான் பெருமாள் (8760), * இஜற பணி வழுவாது நிற்க”? என்றும், 

 அவனருளா லல்லது ஒன்றையுஞ் செப்பானாஈவே அஞ்ஞான சன்மம் பிரவேயொ 
வாசலான் '! என்றும் வரும் சவஞான போசம் (0-ம் சூச்கிரம் இரண்டாம் ௮ 

காணச் கருத்துச்சளுச்கு இவர் இலச்யெமாய் விளங்ளெர், 

(3) சேசளார் விரும்பிச் சேட்டலாறே வழிபாடு வழுலா நிலைபுடனே, யாவும் 

யாருங் கழழினவு மறியும் அறி௮ம் கெடா சலலிமையும், சடைபடாத ஈறகயும், படை 
வாசன முதலான அரசர்ச்குரிய உழப்புமச்ஈளு 0 இரைவரருளப் பெற்றனர், இஃது 

செய்விச அரசாட்சி நிலை, (97601), 

(8) அசசன் சன் 8ழ்லாழும் எலலாவுயிரஈளின் இன்ப துன்பங்களையும் 
அறிந்து ௮வற்றின் உளமன்னிப தபாம் ஒசறு மொழிபாமற் சாத்து முறை 

செய்ய வேண்டும் கடமைபுடையவன். அரசின் இழ்வாமும் மனிதர்க்கு 

மட்டும் அரசன் சாட்ட புரிவன் என்பது சவறு (8701) ; மனுக£திச் சோழர் 
சரிதமும் நினைவு KT PUTO. 

(9) முடிசூடி ௮ரசபவனியாக யானைமிது வரும் சோனார் ஒர வண்ணான் 
எதிசே வர, அவனது உவர்மண் ஊறி மேனி வெளுச்ஈ வடி.வுகண்டு, A aarp. writ 

வேடம் என்று உணர்ந்து யானையினிறங ௮வ*ஈ யபிறைஞ்னெர் ; அரசபோசச் 

இனும் சிவன் அ௮டிமை் இறமே பெரிதென எண்ணிப மனசிலை உலடில் வருதல் 

மிகவம் ௮ரிது, 

(10) பின்னர் அவன் அடியாரன்று ; வண்ணானேன்று கேட்டபோதும் 

அடியார் வேடச்தை நினைப்பித்ச பெருமைபற்றிப போற்றினர், இஃது அன்பின் 

உறைப்பானிசழும் நேர்மை. 

(11) grec மனுசரீதி சவறாது செய்சல் வேண்டும் ; அகப்பசை புறப்பசை 

களை அறுத்துத் இருநீற்று நெறிபும் வேசங்களும் வளரும் டி. செப்சல் வேண்டும் 

(3760). 
(12) ஒர் அரசனுக்கு அரசால்கிகழ் பயனும் நிறை சவமும், தேடும் பொருஞம் 

அம்பல வாணரது ஆடுங்கழலேயாம் ; (9770), 

(18) சேமானார் ௮ாசாட்?ி செய்தலாறே வழுவாச வெபூசையும் செய்து 

வந்தனர். இறைவர் அதனை ஏற்றுச் சிலம்பொலியும் கேட்பிர்சனர், இது sas 

தான் வரும் அன்பின் பெருமை) இசனை ௦ லம் படி3யரித்)சொழுசற்பாலது 

(3770—3771). 

(14) இருவாலவாயுடைய பெருமான் பாணபத்திரனாருச்கு நன்மை நீடு 

பெருஞ்செல்வம் ஈல்சவேண்டிச் சேரமானாருக்குச் இருமூகர் தீந்தருளினர். அதனை 
அவருக்குச் செய்த ௮ருளன்றித் தமக்கு இறைவர் செய்ச போருள் என்று சொண்டு 

சோனார் மனமுரு, வணங்கினர். இது சொடை கொடுப்போரின் சியந்த மனநிலை; 

கொடை பெறுகோன் தனது கொடையினால் ஈன்மையடைகின்றான் என்பசன்றி 

கொடுக்கும் பேறு எனக்கு வாய்த்தமையால் நான் நன்மை யடைடின்றேன் என்று 

எண்ணுதல் எளிதில் வருவதன்று; இறைவர் அடிமைசகொண்டருளும் பான்மை 

யருளின் பெருமையினை கினைர்து பலகாற் பணிர்சேத்தினர் சோனார் (9780),



SGT திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

(15) இறைவர் திருரு£கர் தந்தருள அதற்டோகத் சமது ௮7சுறப்பும், ௮சும் 

கசொள்ச என்று பாணனருச்குச் தர்தனர் சோனார். (3789); இருவருஞக்கு Hor 

பினையன்றி வேறு எதுதான் இணையாகும் 7, * மூட்டில் ௮ன்பரன்பிடுச் தட்டுக்கு 

முதல்வர், மட்டு நின்ற தட்டருளொடும் சாழ்வுறம் வழக்கு ” (586) என்று 

அமர்நீதியார் வரலாற்றில் இறைவர் இதனைத் துலைக்கோலால் நிறுத்து tig 

சாட்டியருளிய நிலை இங்கு நினைவு கூர் கற்பாலது, 

(16) பூசை முடிவில் இறைவர் சாடோறங சேட்பிச்ச சிலம்பொலியினை 

ஒரு நாட்சேளாதொழிய மதிமயங்கி இறைவரது இருவருளுச் லெக்சாகாது வாழ் 

வ.தனினும் இறந்து படுதலே மேலென்று சொண்டு உடைவாளை மார்பினில் சாட் 

இறைவனையும் மறந்து, அவர் கணந்தோறும் பிரியாதுடனின்று 

சழியும் உலக மாச்கள் 

பிறவா நாளே ? 

டினர் சோமாஞார். 

செய்யும் அருளினையும் மறந்த, உயிர் சுமந்து வாழ்ந்து 

இசனைக் குறிச்சொள்வாராச, (3789); * பேசாத நாளெல்லாம் 

என்பது ௮ரசுகளது ஆணை, 

(17) நாடோறும் பூசை முடிவிற் சேட்பிக்கும் சிலஎம்போசை ஒரு நாளில் 

இறைவர் BT PCI SSG; gt என்னென்று கேட்ச, வன்றொண்டர் பாட்டைச் 

சேட்டு நின்றமையே சாரணம் என்று இறைவர் ௮௬௭, அற்ருயின் ௮வரைக்காண 

வேண்டுமென்ற பேரன்பு சோனார்பால் Asp, அவ்வாறே சென்று கண்டு பிரியா 

நட்புக்கொள்ள, அதுவேயாரறாக இறுதியில் இருவரும் ஒருங்சே இருச்சபிலை செல்ல, 

அங்குச் சோனார் திருவாமிலில் சடைபட், நம்பிரள் இறைவர்பால் விண்ணப்பிக்க, 

இறைவர் அருளினால் அழைச்சப்பெற்று அவரும் ௮ருள்சார, என்று இத்துணையும் 

நிசழ்வசற்கு ஏதுவாக விளைந்த இருஅருட்டன்மைசள் சருதி அழுக்தி அறிதற்பாலன. 

ப இட்பாலவர்க் கருளும் வண்ணமு மாதி மாண்பும் கேட்பான் புக லளவில்லை, 

இச்சு வேண்டா”? (தேவா), * அவரை நினைப்பிப்பார் சாழ்த்தோம் என்ருர் ?? 

என்ற ஆரியா இதனைச் குறிப்பால் விளக்கெருளுசலும் 8791), என்னே யடி. 

யார்க் வெொருளுங் கருணை யிரும்சவாறென்று"? (3792) சோனார் பாசாட்டி வணங்கு 

லும் உளங்கொளற்பாலன. 

(18) அம்பலவாணர் நடஎடுத்ச் கழல் காட்டப்பெற்ற போது, உளமும்புலனு 

மொரு௮ழிச் சென்றுருகப் போற்றி யுப்கின்றார் ௮வாது உலகுச்களித்ஈ சருணையினை 

வழுத்தினார். இத பெரியோர். மனங்கொண்டு வணங்கி வழிபடும் முறை ; எந்சம் 

பசரமாசாரியர்கள் வணங்கி வழிபட்ட அனுபவ நிலைசள் எல்லாம் இங்கு நினைவு 

கூர்ந்து நாமும் அவ்வாறே வழிப்பட முயலுசல் அறிஏடைமையாகும் (3802), 

(19) தமக்கு நாளும் போருள் சுரந்து லெம்பொலி சேட்பித்த சருணைச்சாகப் 

பொன்னம்பலவாணர்மீது தில்லையில் பொன் வண்ணத்தச்சாதி பாடித் இருவடிச்£ழ் 

விண்ணப்பித்சார் சேரமானார் இவ்வாறே பின்னர் ஈம்பிகளது ஆருயிசாய் ஈட்பினை 

அருளியதன் பொருட்டு அவரது உயிர்ச்குயிசாகய சாயகராகும் இருவாரூர்ப் பெரு 

மான்மேல் இருமும்மணிக்கோலை பாடி அவர்முன் ரன்மை விளங்கச் சேட்பித்தரு 

ளினர் 2: அதன்மேல் இறுதியில் திருக்கயிலை செல்கின்ற வழியில் ௮வ்விறைவர்மேல் 

ஞானத் இருவுலாப்புறம் பாடி அ வரருளிஞல் திருமுன்பு விண்ணப்பித்துச் 

Cassar, Qaarp தமது தெய்வப்புலமையினை இறைவர்பால் ஒவ்வோர் 

தாரணம் பற்றிச் இருவருளுக்சே பயன்படுத்திய தன்றி வேறு செய்யாச சேரனா£து 

அருட்புலமை யொழுக்சம் புலவருலசம் கண்டுயதற்பாலது (3803), 

(20) மதுரையிறைவர் தமச்களி2,ச திருமுசச் சருணை பற்றிச் சென்று வணங் 

கவும், நம்பிகளது பிரிவாற்ருது உடனிருக்சவும் விரும்பிச் சேசமாஞார் ரம்பிகள த] 

a



சருக்கம்] 37. கழுறிற் றறிவார் தாயனார் புராணம் ௧௪௭ 

சோழசாடு பாண்டி நாடுகளின் யாத்திரையில் அவருடன் பிரியாத பின்பற்றிச் 

சென்றனர். இஃது இறைவர் சம்பாற் :! செய்யாமற் செய்த வுதலி "sG சன்தி 
மறவாத அன்பின்றிறமும் ஈண்பின் நிறமுமாம். 

(21) கோடிச்குழகர் சடிதாய்க் கடற்காற்று வர்தெற்றக் கடற்கரையில் அய 

விற் குடிகள் ஒருவருமில்லாது சணியே யிருத்தலைச் கண்ட ஈம்பிகள் மனம் வருந்தச் 
“கொடியேன் சண்கள் கண்டன” என்று சண்ணீர் வார வருச்இி நின்றனர், இஃது 

ஒன்றித் அன்பின் மிச்ச பெருக்கனொலன்றி யியலாத (3836). 
(22) முடிமன்னர்களாகிய தமிழ் மூவேர்சர்சளும் தம்மை வணங்? உடன் 

வரச் சென்று ஈம்பிகள் திருவாலவாய், இருப்பூவணம், தீருப்பரங்குன் றம், தருவேட 

சம், திருவாப்பலூர் முதலிய பிகளை வழிபட்டு வணங்னெர் ; இறைவர்க்குத் 
தொண்டு புரியும் ௮ருமையினை அஞ்ச உலக அ௮ரசர்களாகய அவர்களுக்குச் திருச் 

சொண்டின் மேன்மையினை உபசேசிக்சருளினர்.  அரசபோசம்கள் ஈம்பிகளுச்கு 

வறிய௨ாய் நிலையற்றனலாய்ச் தோன்றின, சவன்றிருத்சொண்டே அவர்பால் நிலை 

பெற்ற இன்பமாய் நிகழ்ர்சத, 1: இறைகளோ டி.சைர்ச வின்ப மின்பச்தோ டிசைக்த 

வாழ்வு, பறைகழித் தனைய போர்வை !' என்பது அலர் இருவாச்கு, சம்பிகளது 

இவ்வுண்மைநிலை கூர்ந்து கோக்பெெ போற்றி உலனெராற் பின்பற்றப் பாலசாம் ; 

(3842 - 9843 - 9840 - 9847 - 3849 - 9851) 
(28) ஒரு தலத்தை மேரிற் சென்று வழிபட்டு வணஈச டுயலாதபோது 

இருந்த இடத்திலிருந்சபடியே அ.,சனை நினைந்து வணங்கி வழிபடுசல் நேரில் வழி 

படும் அ௮ப்பயனையே தரும் ; ஈம்பிகளும் சேோ£மானாரும் திருவிசாமீச்சாத்திருக்த 

வாறே ஈழமாட்டுச் இருச்கேதிச்சாஞ் சார்ந்து அர்த சொமுசமர்ர்தனர் என்பதன் 

உண்மைத்திறம் சாடிச் சாணச் சக்கது, (8850), 

(24) கம்.9சளுக்குத் திருச்சழியலில் சனவின்சட் காட்சிதந்து நினைவூட்டினர் 

இருச்சானப்பே ரிறைவர். இல்வாறு வலியவந்து பக்குவான்மாக்களை Brera io 

யும் ஆட்கொண்டு உலகுய்ய ஸலைப்பது இறைவாது பெருங்கருணைச் இறமாம், 

ஆளுடையபிள்ளையாருக்குத் திருவாலககாட்டில் கனவிடை வந்து *( ஈம்மைப் பாடு 

தற்கு அயர்த்தனையோ ? (8907) என்றருளி நினைப்.அச்சருளிய வரலாறும், இரு 

வதிகைப் புறத்துச் சதசவட மடத்திற்று.பிலும் ஈம்பிகள் திருமுடிமேற் றிருவடியினை 

இருமுறையும் சார்த்தி * கம்மை அறிந்திலையோ ?'' (238) என்று அறிவித்துச் 

சரந்தருளியதும், இவ்வாறு வருவன பிறவும் இங்கு நினைவு கூர். தற்பாலன. 

(95) சம்பிகனது திருப்புனவாயிற் றிருப்பதி,3திலுள் அருளிய சாட்டியல்பும், 

பி.றவுமாலய சன்மைகள் இன்ஐ.ல் காண௮ள்ள நிலை ௮௩௪ மெய்ச்திருவாச்சின் அருட் 

டி.றம் (9806). 
(26) ஈம்பிகளைத் தமது சாட்டூச்செழுர்சருளுவித்து வழிபடவேண்டு மென்று 

விரும்பிச் சேரமன்னவஞர் ௮வருடன் பலகாட் பின்றொடர்ந்தும் உடனுறைர்தும் 
பணிந்தும் பன்னாள் இரவும் பகலுமாகச் சொழுதிரர்தும் கொண்டணைர்சனர். ௮வ 

ரிசைவு பெற்றவுடன் பெருமஒழ்ச்சி கொண்டு எங்குமுள்ள அடியார்கட் கேற்ற 

பூசை நிசழ்வித்தனர். பெரியார்களின் சேவையும் இணச்சமும் எத்துணை முயன்றும் 

பெறற்பாலன (9874). 

(27) இறைவர்பாற் செய்யும் போன்பின் முன்னே நீர்ப்பெருவெள்ளமும் 

பிஎக்து வழிகாட்டும், அன்பின் வலிமை அளத்தற்சரியது (3888), 
(28) மிகவும் வேண்டி முயன்று சம் உடன் சொண்டணைந்த ஈம்பிசளைச் 

சேனர் முதவில், சமது மாளிகையுட் சேர்ப்பியாது திருவஞ்சைச் களத்தச் சேர்வித் 
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௧௭௮ திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

அப் பின்னரே ரசர்வலமாகத் திருமாளிசையுட் சேர்வித்தார், இஃது அவ்விருவாது 
. சிவன்பால் உலூறெர்ச அன்பின் பெருக்கும் சைவநெறி மாபுமாம் (9892), 

(29) ஈம்பிசளைப் பிடியின் மேலேற்றி அர்சாட்டாசனாராகயெ சேரமானார் 
தீரமும் பின்பு ஏறி அவர்க்குத் தமது கைகளினற் சாமரையிரட்டித் திருவீதி வலம் 

போதுவித்சருளினர், இது அன்புரிமையும் சண்புரிமையுமாம், உலகத்துச் Ap 
செல்வத்து மூழ்ர்து, பெரியோரை வழிபடாது இறுமாக்கும் சிறியோர்சள் இது 

சண்டு ஈல்லொழுக்க மறிந்து ஒழுகுதல் உலகுக்கு கலம் தரும். 

(90) சேோனூாது இவ்வழிபாடே பின்னர், அபாயச் சோழனார், ஆரியர் 
சேச்இிழார் பெருமாளையும் அவர் அருளிய தஇருமுறையினையும் வழிபட்டு உலாச் 

செய்தருளும் சறப்புச்கு வழிசாட்டி விளங்குவதாம், 

(31) சோமானாது அரச செல்வத்து மிக்க உபசாரரங்களுள் விற்றிருந்த ஈம்பி 

கள் திருவாரூர்ப் பெருமானடி மறவாதவாறே அவற்றுள் மூழ்ந்திருந்சனர், ஒரு 

சாள் மிக நினைவு வரச சர்சையராய் அர மானை மறச்சலு மாமே?" என்று வெருவி 

உடனே இருவாளுூருக்குப் புறப்பட்டருளினர் ;) இல்து அவரது ரவெயோக நிலைபின் 

நின்ற திருவள்ளப் பெருமை (3903 - 3904 - 3907), 
(32) தமத உரிமை அரசாட்டயினும் சம்பிசளது சார்பினையே பெரி9செனச் 

கொண்டு அவரைப் பின்றொடார் ச சோனார் மம்பிகளது ஆணையினால் தமது ஈகாரச் 

தி.ச் தங்க அரசாண்டிருர்சனர், இஃது உண்மை ஞானமுடைய பெரியோர் மன 

நிலை (3907 - 3908), 
(88) தமது சோழரா$ய சம்பிகளுச்குச் தாமே பொன் சொடுப்பதலால் வேறு 

ஒருவர் சொடுப்பச் கொள்ளாமைச்சர்க, இறைவா, அவருக்குச் சேோரமானார் தந்த 

பொருள்களைச் சமது கணங்களை ஏவி வாம்டப் பின் அவற்றைச் தாமே கொடுச்தரு 

aor, இது ஈம்பிசளின் தோழமையாகயெ அன்பின் திறம், 

(94) சம்பிகளுச்குச் தம்பிரான்றேழர் என்ற பெயர் இறைவர் தம்மை ga 

ருக்கு.த் சோழமையாகச் தந்தோம் என்ற காரணத்தால் வழங்கியது, ஈம்பிகள் தம் 

மைச் சோனாருக்குச் தோழராகத் தந்து ஏன்று கொண்டனர் ; அதனால் அ௮சனிலும் 

மேலாய்ச் சேரமான்றேழர் என்ற பெயர் வழங்கப் பெற்றனர். *! நல்ல தோழர் 
சம்பெருமாள் தமக்கு ஈம்பி யிவர்என்பார் ? (3819 - 3895), 

(35) ஈம்பிளத சதோழமைச் இறம் பின்னர் சேரனாரை நினைந்துசொண்டு 

தாமாகவே ௮வர்பால் வருவசனாலும், கபிலாயபதியின் அருளால் வந்த வெள்ளை 

யானையின் மேல் ஏறிக் கயிலைக்குச் செல்லும்போது அவரை நினைந்து சொண்டு 

செல்வசனாலும் காணப்படும், உயிர்ச் சோழமையின் தன்மை இவ்வாறாகும், 

பின்னர்ச் சயிலையில் வாயிலிற்றடையுண்டு நின்ற பெருமாளை இறைவரிடம் விண் 
ணப்பித்து ௮ழைப்பிச்கும் நிலையும் காணப்படும், 

(36) சோனார் குதிரையினை ஊர்ந்து ஆகாய வழியே தமது நாதராகிய ஈம்பி 
கள் மேல் கொண்ட யானைக்கு முன்போவதும், அவரைச் சட்புலப்படும் எல்லைவரை 

சண்டு பின் சாணாமையால் ௮வது படைவீரர்கள் முறைமுறை சுரிகையால் உடல் 

வீழ்த்து வீர யாச்சையுடன் ௮வருச்கு முன் சேலக மேற்றுப் போலதும் சேரமானா 

ரது உயர்ர்த பெருமையினை உணர்த்துவன, 

கழறிற்றறிவார் நாயனாரது புராணம் முற்றும்,



ச்ருக்கம்] 

டே 
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கழறிற்றறிவார் நாயனார் அருளிய 

திருவாரூர்த் திருமும்மணிக் கோவை 

[உரையுடன்] 

முன்னுரை 

இதனை ஆக்கியோர் கழறிற்றறிவார் நாயினுர் என்னும் சோமான் பெருமா 
ளுயஞர். **கார்கோண்ட கோடைக்கழறிற் றறிவார்க்த மடியேன்! என்று (ps spr 

லாயெ திருத்தொண்டத் தொகையிலும், 1 கழறிற்றறிவான் 
ஆக்கியோர் எனும், சேரலனே ”” என்று வழிநூலாயெ திருவர்சாதியினும் 

போதற்றப்பட்டபடி இவர் பெயர் ௮அதுவேபாம், யாவும் யாருங் 

கழ.றினவும், அ.றியு முணர்வும்?” பிறவும் திருவருளாற்பெற்ற சாரணச்சால் இப்பெயர் 

போர்சதென்று சார்புநூலாகி.ப இருப்புராணம் விளச்குனெறது, எனவே இப் 

பெயசே இிறப்பாய் நாம் அறிர்து வழங்கு சற்குரிய பெயராகும், முதலில் அச்சிட்ட 

திருத்தொண்டர் புமாணப்பதிப்பில் (காஞ்டிபுரம் சபாபதி மு.சலியார் பதிப்பு 1859) 

சழறிற்றறிவார் சாயனார் புராணம் என்ற பெயரால் தலைபபிட்டு இவரது புராணம் 

௮ச்சிடப்பட்டிருக்கின்றது. இவரது வாலாறு புராணந்துள் 175 திருப்பாட்டுச்ச 

ளால் விரிவாசப் பேசப்பட்டுள்ள த, 

“சேரமான் பெருமாள்! என்பது இவரது Crt ௮ரச மரபுக்குரிய பொதுப் 

பெயர், பெருமாள் என்பது அரசர் என்ற பொருளில் அம்மரபில் வழங்குவது, 

ஆனால் இத பின்னர்ப்போர்ச காரணப் பெயர், இவரது இயற் பெயர் பெரநமாக் 

கோதையார் என்பது, (புரா - 58752), கோதை - என்பது சேர ௮: ரரபுக்குரிய 

பெயர், இவர், சமிழ்சாட்டு முடியுடை மன்னர் மாபுகளரகிய சோ சோழ பாண்டியர் 

என்னும் மூன்றனுள், முதலில் வைசத்செண்ணப்படும் சேரமரபில் வந்த பெரும் முடி. 

மன்னசாவார், 4 போந்தை ஆசே 7", :! வண்புகழ் மூவர் சண்பொழில் வரைப்பு!! 

(தொல்), 
இவர் முடிமன்னராயிருர்தும் இயற்றமிழ்ப் பெரும் புலமையும் மிகவாய்ர்சவர் 

என்பது இவரது பொன்வண்ணதச்தசந்தாதி, திருவாரூர் மும்மணிக்கோவை, திருக் 

சயிலாய ஞானவுலா என்னும் மூன்று திருவருணூல்களாலும் 
தமிழ்ப் புலமை இனிது விளங்கும், உமாபதி சிவாசாரியார் '“புவனிபுச ழையடிகள் 

இருமூலர் காரி பொய்யடிமை யில்லாத தமிழ்ப்புலவர் சேரர், ஈவ 

முடைய விலர் ஐவ ரியல்வல்லோர்!” என்று திருத்தொண்டர் புாணவரலாற்றி 
லுள் வகுத்தருளினமையும் காண்க, ஆனால் garg டயற்றமீழ், சிவலுச்சாட் 

படாச ஏனை யியற்றமிழ்கள் போலல்லாது - சிவனுக்கு ஆட்படுத்தும் திருவருள் 
விளங்கும் இயற்றமிழாகும், சேர மன்னர் மரபிலே இவருக்கு ஒராயிரம் ஆண்டு 

களின் முன் வாழ்ர்ச இளங்கோவடிகள் இயற்றமிழ் வல்லுமராய்ச் சிலப்பதிகாரம்



540 திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

என்னும் விளச்சமுடைய பெருங்சாப்பிய நூல் இயற்றியமை உலசமநிர்சதே, புற 

ராலூற முதலிய பழச்சமிழ் நூல்சகளாலும் சேரமன்னர் பிறரும் இயற்றமிழ் வல் 

லார்சளரய் விளங்னெமை அறியப்படும், எனவே சமிழ்ப்புலமை இவருக்கு வழிவழி 

வரச உடைமையாகும், ஆனால் அருட்டமிழ் வல்ல சிறப்புரிமை இவருக்கே உரியது. 

இவர் பெரிதும் சமிழ்ப்புலமை வாய்ச்தவராயிருர்தும் தமது பெருமையினைத் 

தீரீம் அறிர்தாரிலராய்த் தம்மைச் சிறியாகவே வைத்து ஒழுகவெர்சனர், திருத் 

சொண்டினில் ''தாழ்வெலும் சன்மை யோடுஞ் சைவமாஞ் சமயம் சார்ந்து!" ஒழுகி 
யதுபோன்றே தமிழ்ப்புலமையிலும் சன்முனைப்பென்பது சிறிதுமின்றி ஒழுனார். 

ஆ.சலின் சமிழியற்பாட்டுக்சள் பாடும் எண்ணமே இவர்பால் உடத்திலது என்ன 

லாம், சிவ வழிபாட்டிலும் வராசயோசமாயெ இடையருத ரிவத்தியானத்திலுமே 

இவர் சமது வாழ்ராட்களைச் கழித்துவந்தனர், இவர் இறைவரைப்பாடும் நிலையில் 

சாலும் வேறு பாட்டுச்கள் பாடியசாகச் தெரியவில்லை. இளவரசரா யிருந்தபோது 

சமது தலைகாமாகெ கொடும்சோளூரில் அரண்மனையில் தங்காமல் இருவஞ்சைச் 

களத்தில் இப்போது (சேரமான் பறம்பு!” என்து அறியப்படும் இடத்தில் இருச்சை 

யமைத்துச் திருக்கோயிலில் திருப்பணிகள் செய்துவச்சனர். இறைவரது WG 

ளாணைப்படி அரசுதாங்கயெ பின்னர், 

அளவில் பெருமை மலயோ ஸிகளுங் சழறிழ் றறிச்சவற்றின் 

உளமன் ஸனியமெய் யுறுதயர மொன்று மொழியா வகையகற்றிக் 

களவு கொலைகள் முதலான சடிந்து சழறிற் றறிவார்தாம் 

வளவர் பெருமா னுடன்செழியர் மகழுங் கலப்பின் வை”இ 

வாழ்ச்சனர் (புரா--40 = 3787), 

இறைவர் துஇிகளாகவேனும் வேறுபாட்டுச்கள் பாடாத நிலைபற்றி, 

தெள்ளிய மாந்தரைச் சேர்க்திலன் இீங்கவி பாடலுற்றேன் 

ஒள்ளிய சொல்லும் பொருளும் பெோறனுரைத் தாருரை்த 

கள்ளிய புக்காற் கவிகளொட் டார் ; கடல் ஈஞ்சமின்றாய் 

கொள்ளிய வல்லகண் டாய் ; புன்சொ லாயிலுங் கொண்டருளே. 

அருளால் வருகஞ்ச முண்டுகின் ரூயை யமரர்குழாம் 
பொருளார் கவிசொல்ல யாலும்புன் சொற்கள் புணர்ச்கலுற்றேன் 
இருளா சறவெழின் மாமதி தோன்றவு மேன்றதென்ன 
வெருளா தெதிர்சென்று மின்மினி தானும் விரிசின்றதே, 

என்த இவரது (பொன்வண்ணச்சர்தாதி 94, 95) இருவாச்குக்சள் இங்குக் 
கருத.தசக்கன, 

இலர் பாடியருளிய மூன்று நூல்சளும் ஒவ்வோர் சாரணம்பற்றி மூன்று 
சாலங்களில் வெல்வேறிடங்களில் ௮ ரளப்பட்டன என்பது இவர் சரிதத்சா லறிய 

வுள்ளது, தமது இறைவர் நினைப்பிச்ச அறிக்த ஆளுடைய ஈம்பி 
இவர் நூல்கள் சளைச் கண்டு வணம்சவும், வழிபிடையிலே எர்சாளும் தமது பூசைச் 

டயற்றிய சமர்ந்து பொற்பார் சிலம்பினொலியளித்த ௮ம்பலச்கூத்சரை வணங் 
காரணழம் சவுமாகச் சோழ நாட்டுக்குப் பயணம் சென்ற சேரர் பெருமான், 
பண்பும் தில்லைச் சிற்றம்பலத்தின் இறைவர் தீமக்குச்செய்யும் போருளினை 

நினைச்து, அங்கு வழிபட்டிப் (போன்வண்ணத் தநீதாதி? பாடியருளி 
னார். திருவாரூரில், சம்பிசள் தமது சையைப்பற்றிக் சொடுபோர்து செய்வப்



சருக்கம்] 31. கழ.நிற் ஐ.றிவார் நாயனார் புராணம் ௪44 
பெருமாள் திருமுன் உய்ச்சப் புகுந்து, அவரது நினைவிற் sD Burs ges அப் 

பெருமான்மிறு “திருழம்மணீக்கோவை' அருளினார். பின்னர் ஈம்பிகளைச் சேவித்த 
வாறே யோசப்புரவி மேற்கொண்டு சயிலைக்குச் செல்லும்போது வழிபிடையே 

வாளாசெல்லாது சிவச்தியானச்துடன் செல்லும் நியமம்பற்றியும், இறைவர் முன் 

ஒரு கையுறை சொண்டு செல்லவலேண்டுமென்னும் சினைப்புபபற்றியும் “திரஜான 

வுலாவை ஞானச்கையுறையாக அருளிக்கொண்டுசென்று இருமுன் கேட்பித்தார். 

இவ்வாறு இம் மூன்று ௮ருஹூல்களும் ஒவ்வோர் சாரணம்பற்றி ஒவ்வோரிடத்தில் 
அருளப்பட்டன, கழறிற்றறிவார் சிவனையே மனக்சண்முன் சண்டுகொண்டு அனுப 
வித்திருக்கும் சிவயோக நிலையினர், 

கொடிமே லிடபமும் சோவணச் கிளுமொர் கொக்கும் 

அடிமேற் சழலு மசலத்தில் நீறும்ஜ வாயரவும் 

முடிமேல் மதியமு முருகலர் சொன்றையு மூவிலை. ப 

வடிவேல் வடி.வுமென் சண்ணுளெப் போதும் வருடின்றே 

என்ற இருவந்தாதியில் (20) சலைவிகூற்றாக வைச் ஐத் சம் நிலையினையும் 
விளக்யெ இவரது இருவாக்கும் சாண்ச, அன்றியும் சாசசசிலம்போசை சாளும் 

சேட்டமையினாலும், யோசப்புரவிவாரி மேல்சொண்டு சயிலை சென்றமையினாலும் 

இவர் சவயோகர் தலைநின் றமிலை புலப்ப$ம், இவ்வாறுள்ள போடூயார்க்கு நூல்க 

ளியற்றுசலிற் சருத்துச்செல்லாமை இயல்பேயாகும 

ஆளுடைய ஈம்பிகளும் கழறிற்றறிவார் சாயனாரும் ஓநங்2க இருவஞ்சைக் 

களத்துக்கு எழுந்தருளிய காலம் இப்பே!சைக்கு 1128 ஆண்டுகளாம் என்பது ௮ 

இருநாளை ஒட்டி, மலைராட்டினர் சொடங்கெ கொல்லம் ஆண்டு 

காலம் 2 என்று வழங்கும் சகாதஈகஇினால் விளங்கும் எ௱்பது ஆராய்சி 

யாளர் பலருடைய கருஈது, ஐளஞடைய ஈம்பியைப்பற்றிய கல் 

வெட்டுச்சளிலிரு*து சருதியறியப்படும் அலர ஐ சாலமும் இஈறடன் ஒற்றுமை ப்படு 

இன்றது. ௮ல்து ஒன்பதாவது நூற்றாண்டின் பிற்பகுதி எனற நுணிஏன்ரார்கள். 

ழம்மணிக்கோவை என்பது அலல், வெண்பா, கட்டளைக்கலிர்துறை என் 

லும் மூன்றுலசை யாப்புச்சளானமைர்ஈ பாட்டுசகளைக் சோலையாக - அச்சத் 

சொடையாகச் - தொடுக்கும் ஒரு நூல் ; ஈமிழ்ப்3ரபந்த வகைகளுர் 

ஒன்று, இது பெரும்பான்மை 80 பாட்டுக்களால் வத, பாஃ 

டுக்களின் வசை ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வோர் மணி எனப்பட்டது, 

இரட்டை மணிமாலை, ஈரன்மணிமாலை முசலியவையும் காண்க, திருவாரூரில் 

எழுர்சருளியுள்ள பெருமானார் '! மூவர் சமக்கு முதலாகு '? மவராதலின் அவரைத் 

இருமும்மணிக்கோவை கேட்பித்தார் என்று இந்நூல் அருளிய கருத்தினை ஆரியர் 

எ$ச்துக்சாட்டியருளினர். ௮வ்வா.று பெருமானைப் பாடினும், மரபுபற்றி ௮வர் எழுர் 

தருளிய பதியின் பெயரால் திநவாநர் மும்மணிக்சோவை எனப பெயர் வழங்க 
லாயிற்று, இருச்சிற்றம்பலச் கோவை - மதுரைக் கோவை என்பன முதலிய 

பெயர்கள் சாண்ச, அ௮ர்சாதிச் தொடையாவது நின்றபாட்டின் இறுதி அடியின் 

இறுதி எழுத்து- அசை - 8ர் - சொல் - சொற்றொடர், இவற்றுளொன்று வரும் 
பாட்டின் முதலடியின் முதல் எழுத்து - ௮சை - £ர் - சொல், சொற்ரொடராகத் 

தொடர்ந்து வருமாறு தொடுப்பது, “ அடியுஞ் ரு மசை.பு மெழுத்தும், முடிவு 
மேதலாச் செய்யுண் மொழியின், ௮, சச்தா.தி.த தொடையென் றறைதல் வேண்டும்? 

என்பது, இவ்வாறு பாடல்தோறும் வருவதன்றி நூலின் மு,சல் எழுத்து-௮சை-ரர், 

நூற்சிறப்பு
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சொல், நூல் இறுதி எழுத்து ௮சை 8ர் சொல்லாக வருதலிற் சோயையாகும், ஈண்டு 

இர்தூல், விரிகடல்!” என்று தொடங்க !! விரிகடலே '? என நிறைவாசல் சாண்ச, 

௮சப் பொருட்டுறைசளுள் வைத்துத் திருவாருர் இறைவரைப் போற்றுதல் 

இர்தூல் நுதலிய பொருளாகும், இருச்சிற்றம்பக் கோவைபோல, !! சங்கை 
வருவிசை சவிர்ச்ச வார்சடைச் கடவுள், ௮0 பாகத்து ௮ண்ணல்'!, gos orp 

றல் அருச்சனற் சஞ்ஞான்(௮), உலவா நல்வர மருறிய உத்தமன், “புல்லார், திரி 

புர மெரிய மொருசணை தெரிர்5, வரிவை பாகத் சண்ணல் ', *பிழையாச்சர், ௮ம் 

மான் ௮னலாடி யாரூர்ச்சோன்", 'பொய்யாற் ரொழினு மருளுமிறை'', *செறி 

பொழி லருகுடை யாரூர், அமர்ந்துறை யமுசன்', '*கூற்றெனப் 

நூல் பெயரிய கொடுர்தொழி கொருவ, ஞாற்றல் செற்ற அண்ணல்”, 
நுதலிய்போநள் “* அமரரும் அறியா ஆ மூர்த்தி, குமரன் ரதை குளிர்சடை 

பிறைலன், அறைகழ லெர்தை, * பூச மாசன் ஆதி மூர்த்தி, 
இருமட மலைமகட் கொருகூறு கொடுத்தத்தன், அன்பின் அமைத்தவன் '' என்பன 

மூ,தலியவை காண்ச, இருச்சோவையாருள் ' என்றொல்பிறவி, யேழும் எழுசாவசை 

ரிதைசத்சோன் "', 4! சன் அடியார் குலம்பணி கொள்ள எனைச்சொடுத் தோன் ” 

 பற்றொன்றிலார் பற்றுந் இல்லைப்பரன் ' என்பன முதலாக வருவன இங்கு 
வைத்துச் சரு,சத்சச்சன, 

இந்நூல் முழுதம் இவ்வாறு ௮சப்பொருட்டுறை-ளாசவே அருளியிருத்சலும், 

அவற்றுள்ளும் பெரும்பான்மை கெய்தற்றிணைக்குரிய கைக்கிளை - பெருர் இணை களில் 

இரங்கல், இரங்கல் நிமித்தமும், புணர்தல் முதலாய நான்கு பொருட்கும் பொது 

வாய்சீ சாமத்திற்குச் ரிறந்த ஊடலும் பற்றியே கூறி யிருத்தலும் இங்குச் கூர்ந்து 

கருதத்தச்சன, செய்வர் தரவந்த கூட்டமாய், இறைவரால் தமக்குத் தாப்பட்ட 

தலைவராகிய soles இதுவரை பெருது பிரிர்இிருர்ச நிலைபற்றி இரங்குகலும், 

கூடப்பெற்ற அஞ்ஞான்று அச்கூட்டச்தின் இன்பம் மிகும் பொருட்டு ஊடலும் 

ஆூய உட்குறிப்புடையது இந்நூல் என்று கூறுதலும் பொருந்தும் அன்றியும் 

இருவாரூர் கெய்தற்பகுதியினைச் சார்ச்திருச்சலும் கருதுக. இந்நூல் பெரும்பாலும் 

தலைவி கூற்றாகிய இரங்கற்றுறையில் அருஎப்பட்டமையும் காண்க, 

இவ்வுல '£ ஞானசம்பந்தம் '' பத்.திரிசையில் சருமபுர ஆனம் ஸ்ரீலஸ்ரீ மகா 
சர்தொனங்களின் அருளாணைப்படி முன்னர் வெளிவந்துள்ளது, அவர்களது கருணை 

யினால் இப்புராண வெளிமீட்டி லும் எடுத்து மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளத, இசனலுள் 

திருத்தங்கள் பல செய்யப்பட்டுள்ளன, சைவச் தெய்வச் திருமுறைகளுக்கு உரை 

வகுக்க ஒரு சிறிதும் சகுதியில்லேன் என்பதை ஈநன்குணர்வேன், பின் என்னையோ 

இதில் முயன் றத? எனின், பணி செய்யும் ஆசைபற்றி என்க. நாயன்மார்களுள் இயற் 

மிழ் வல்லார்சள் எனப் போற்றபட்டவர்களுச்கு ௮வ் வலர் சரிசங்கட்கு உரை 

செய்வசனோடு அவ்வவர் அருளிய இயற்றமிழ்கட்கும் ஏதேனும் இயன்ற பணி 

செய்து போற்றவேண்டு மென்பது அடியேனது ஆசை, அத பற்றியே கழறிற்றறி 

லார் ௮ருளிய நூல்களுள் இருவாரளூர் மும்மணிச்சோலைச்கு இவ்வுரை எழுதிப் 

பணி செய்ய முயல்சன்றேன் ) ௮௨ து ஏனையிரண்டு நூல்களுக்கும் முன்னமே புல 

வாணர்சள் உரையெழுதியுள்ளார்களாசலான். பிழைபொறுத்தருளுதல் பெரியோர் 

கடன். இப்பணியில் பலவாறும் அ௮டியேனுச்கு உசவிய எல்லாப் புலவர் பெரு 
மச்சளுச்கும் என் ஈன்றி உரியது.



சருக்கம்] 

a 

திருச்சிற் றம்பலம் 

கழறிற்றறிவார் நாயனார் என்னும் 
சேரமான் பெருமா ணாயஞர் 

அருளீச் செய்த 

திருவாரூர்த் திருமும்மணிக் கோவை 

நூல் 

நிலைமண்டில ஆசிரியப்பா 

விரிகடல் பருகி யளறுபட் ன்ன 

கருநிற மேகக் சன்முக டேரி 

நுண்டுளி பொழிய சோக்கி, யொண்டோடி, 

பொலங்குழை மின்னப் பு. ரவ வில்லீட் 

6 டி.லங்கெழிற் ரெவ்வாயக் கோப CLD TBS oh 

கைத்தல மென்னுங் காந்தண் பல. 

மூத்திலங் கெயிறெ.னு முல்லை யரும்பக் 

குழலுஞ் சுணஙகுங் கொன்றை காட்ட 

எழிலுடைச் சாய லிளமயில் படைப்ப 

10 உண்ணிறை புயிர்ப்பெனு மூதை யூர்தரக் 

கண்ணீர்ப் பெருமழை போழிதலி ஞெண்ணிறக் 
தஞ்சனக் கொழுஞ்சே றலம்பி யெஞ்சா 

மணியும் பொன்னு மாரு வயிரமும் 

அணிகிள ரகிறு மாரமு முரிஞ்சிக் 

15 கொங்கை பென்னும் குவட்டிடை யிழிதாப் 

பொய்குபுயல் காட்டி யோளே , ஈங்கை 

வருவிசை தவிர்த்த வார்சடை கடவுள் 

அரிவை பாசக் சுண்ண லார் 

எல்லையி லிரும்பலி சொரிய 

20 கல்லோ சென்ற காதலர் மனமே, க 

(இ-ள்) விரி சடல்......சோச்கி - விரிந்த கரிய கடலின் நீரைச் குடித்து 

(அனால்) கருஞ்சே.ற பட்டதுபோன்ற கரிய நிறமுடைய மேகங்சள் மலையிலுச்சி 

யில் ஏறி நண்ணிய துளிசகளாச மழையினைப் பொழிய அதுகண்டு ; ஒண்டொடி - 

ஒள்ளிய சொடிகளை யணிர்ச பெண்ணாகிய எனது சோழி (சானும்) அவ்வாறே 

ஆயினள் போன்ற ; பொலங்குழை...புயல்சாட்டியோளே - பொன்னாலாகிய குழை 

சளின் ஒளியாயெ மின்னல் விலகப், புருவங்களாகிய இந்திர வில்இட, விளங்கும் 

அழகுடைய சிவந்த வாயாகய இர். சரசோபம் ௮சைய, சைகள் என்றெ சார்சட் 

பூக்கள் மலர, முத்துக்களின் வரிசைபோன்ற பற்சளாயெ முல்லை யரும்ப, 

கூர்தலும் பசலையுமாயெ சொன்றைமலர, அழகுடைய சாயல் இளைய மயி
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லின் ௮மைதி படைப்ப, உள்ளே நிறைந்துவரும் பெருமூச்சாயெ வாடைக் 

சாற்று வீச, சண்ணீராகய பெருமழை பொழிதலாலே ஒள்ளிய நிறத்தினை 

புடைய ௮ஞ்சனமாயே கொழுவிய சேற்றினைச் கழுவிக் குறைவில்லாத மணிபினை 

யும், பொன்னினையும், குற்றமற்ற வயிரத்தினையும், அழகு விளங்கும் ௮ல் சந்தனம் 

இவற்றையும் உறிஞ்சிச்சொண்டு, மூலைகளாயெ மலையினிடை அருவிபோல் வழிய 

இவ்வாறாயெ தன்மைசளினாலே பொங்கும் மேகத்தின் நிலையினைக் காட்டியவள் 

ஆயினாள் ,; சங்சை... ௮ண்ணல் - கங்கையின் பெரிய வேசச்சைச் குறைத்து ௮டச்யெ 

நீண்ட சடையினையுடைய சடவுளும், பெண்ணொரு பாசத்தினையுடைய ௮ண்ணலு 

மாகயெ இறைவாது ; ஆரூர்... மனமே - திருவாரூர் எல்லையிலே பெரிய பலிகளைச் 

சொரிதற்டெமாகெய பலியிடும் கல்லோ இகளைவிட்டு நீங்கிச் சென்ற காதலாது 

மனம். 

மம்மணிக்சோவை - சமிழ்ப் பிரபந்த வசைகளுள் ஒன்று ;) ஆூரியப்பா, 

வெண்பா, கட்டளைக் கலிச்துறை முறையே அநர்தாதியாக வர 80 செய்யுட்களால் 

இயற்றப்படுவத,. மூன்று மணிகளாற் கோச்சப்பட்ட சோவைபோன் நிருத்தலின் 

இப்பெடர் பெற்றது; உவமையாகு பெயர், மும்மணிகளாவன - புநடராகம், 

வைடூரியம், கோமேநகம் என்பனவாம். ** மும்மணிபாவன சொன்னபுருடராகம், 

வையிடூரியம், கோ 2மசசமே என்றங் கோதுவர்,”” பஇ2னெொமட் இருமறைபில் 

இப்பெயர்சொண்ட பிரபர்பங்கள் பலவுள்ளன, ௮வை தஇருவலஞ்சுழி மும்மணிக் 

கோவை மு;சலாயின, மும்மணிமாலை என்னும் பிரபர்த வகை வேழ, * ஆரியம் 

வெண்பாச் சலித்துறை முப்பதாக வருவது மும்மணிக்கோவை '”, *: வெள்ளை 

கலித்துறை யாடிரிய விருத்தம், புல்லும் முப்பதும் மும்மணி மாலை '! என்பவற்றால் 

இவற்றிலச்சணம் விளக்கும். 

(வி-ரை திணை - இரங்கல் நிமித்சம் சொண்ட செய்சற்றிணை, துறை - 

தலைவன் பிரிர்தவழிச் சாரசண்டு வருந்திய தலைவியின் பரிவு ரோகித் சோழி 

யிரங்குவது ; நற்றாபிரங்கய சென்றலுமாம், வேர்தற் குற்றுழிப் பிரிதல், பொருள் 

வயிற் பிரிசல் என்றிவை முசலாகிய வொன்றன் காரணமாகச் தலைவன் பிரிர்திருச் 

கும் காலத்தில் கார்காலம் வர், தலைவி, பிரிவாற்றாது வருக்நிச் கண்ணீர் வீழ்த்துக் 

கலுழ்ர்து உள்ள நிலையினைக் சண்டு சோழி யிரங்கெ கூற்றாக வருகின்றது இச் 

திருப்பாட்டு, கார்காலம் பிரிச்சோரை வருத்சம் செய்யுமியல்புடையது, 

1-9. விரி கடல்......போமிய என்றது கார்காலம் வந்தநிலை ; நோக்கி 

என்றது அதுசண்டு அதன் காரணமாக என்றதாம்; (83-16) ஒண்டேர்டி...... புயல் 

காட்டி யோளே என்றது பிரிவாற்றாச வருத்தச்தினால் சலேவி அடைர௫ பருவரல் 

நிலை, கல்லோ......॥உனமே (20) என்றது அதுகண்டு சோழி இரங்கும் நிலை, 

1. அள்றுபட்டன்ன--அளறு - குழை சேறு ; இங்குச் கருங் படல் சேற் 

நினைச் குறித்சலின் கருஞ்சேழ என்ற பொருள் குறித்தது, பட்டால் ௮ன்ன 

என்பது பட்டன்ன என நின்றது ;) கடல் - சடல் நீர்; கநநீற மேகம் - சார்காலச் 

துச் சூல்சொண்ட கார்மேசம் ) நுண்டூளி போழிம - வாடைச் காற்றுடன் சலர்த 

சறு.துளியாய்ப் பொழிய ; மின்னுதல், வில் இடுதல், கோபம் ஊர்தல், காச்தள் 

முல்லை சொன்றை மலர்தல், மயில், ஊசை, இவை கார் காலத்தில் மழைப்பெயலின் 

முன் விளங்சச் சாட்டப்படும் இயற்கை நிகழ்ச்சிகளும் பொருள்சளுமாம். 

4-16, சேறு அலம்புதல்-மணி, பொன், ௮9ல், ஆரம் இவம்றைச்சொண்டு 

குலட்டிடை இழிசல், பொங்கு புயல் - மழ பெய்யும் சனத்ச மேசம்) புயல்



சருக்கம்] $7. கழுறிற் நறிவார் நாயனார் பூரணம் கவடு 

காட்டியோள் - (கார்) மேகத்தின் பொலிவினைச் சானும் அடைந்தாள், ஏகாரம் 

தேற்றம்; மின்ன - மின்சாட்ட ; கோபம் - இர்இரசோபப்பூச் ) dd Rass 

நிறமுடையதொரு சறுபூச்9, இது சார்சால்இில் வெளிப்டடுவ.த. தழை - மின்; 

புருவ - வில், சேவ்வாய் - கோபம் - கைத்தலக் - காந்தள், எயிறு எனும் ழல்லை, 

உயிர்ப்பு எனும் ஊதை, கண்ணீ/ப் - பேநமழை, அத்சனச் - சேறு, கோங்கைக் - 

தவடூ - இவை உருவகம், முத்து இலங்கு எயிறு - உவமை, 

8. தழல்- பின்னிய குழற்சடை ; இது கொன்றை சாட்டு£ல் - சரியகொன் 

றைச் கனிகள்போலச் தூங்குசல் ; சுணங்கு - பசலை ; தலைவன் பிரிவினால் மேனி 

பொன்னிறமான பசலை பூக்கும் இயஃபு குறித்தது ; இது பொன்னிழமாலய 

சொன்றைப்பூவின் நிறம் குறிச்சத, '* கானச் கடஞ்செல்வர் சாசல ரென்னக் கதிர் 

மூலைகள், மானச் கனகர் சரும்மலரச் கண்கள்முச் சம்வளர்ச்கும்'' (885) என்ற இருக் 

கோவையார் காண்க, ** சடைமேலகச் சொன்றை சருகனிசள் போன்று, புடை 

மேவித் சாழ்க்சனவே போலும் - முடிமேல், வலப்பாலக் கோலமதி வைகத்தான்றன் 

பங்கற், குலப்பாவை நீலச் குழல் !' (அற்புசச்திருவர்சாதி - 50) என்ற அம்மை 

திருவாக்கும் கருசச்சச்ச து. 

9-10. சாயல் டுள் மயில் படப்ப - சாயல் இளமயிலின் சன்மை காட்ட ; 

பெண்களின் சாயல் மமி/போன்றசென்பது வழக்கு ; கயிர்ப்பு - மனவருச்சச்சால் 

வரும் பெருமூச்சு ; ஊதை - வாடைச்சாற்று ; ஊர்நந்நல் - வீசுரல் 

சுணங்த - சலைவனது பிரிவினால் தலைவிபின் மேனியில் சோன்றும் கிறம் 

பசலை என்றும், அவனுடன் கூடலால் தோன்றும் கிறம் மாமை என்றம் கூறுவர், 

சில இடங்களில் வேறுபாடின்றியும் சாணப்பறன்றது. (6. ெ- அவர்கள் 

குறிப்பு) 
12-16, அஜ்சனம் - சண்ணுக்குச் தீட்டும் மை ; சண்ணீர் வரும்போது ௮2 

னுடன் மை யழிநர்து வருசல், ௮ஞ்சனமாகிய சேற்றினை அலம்பிவருசல் எனப்பட் 

டது. மணி-போன்-யயிரம் - இவை சலைவி யணிர்ச ௮ணிசளில் உள்ளன ; அில்- 

ஆரம் இவை ௮௮வள் அரைத்துப் பூசிப சார்சம் ; இவற்றை ஈரிஜ்ருதலாவது ஈண்டு 

இவற்றின் மேற்படிந்துவருதல், |யல் - புபலின் பொலிவு, துளிபோமிப நோ£கிப்- 

புயல்காட்டுதல் என்றது கார்கால மழைபின் செபலினை கோக் தானும் அவ் 

வாறேயாூய நிலை கொள்ளுசல், நோக்கி - நோச்கிபதனால் ) காரணப் பொருளில் 

வந்த வினையெச்சம். 

17-19, 20. வரவிசை- இறைவரது சடைபிழ் புகுமுன் ஆயிர முசத்சாலும் 

விசையின் வர்தகிலை ; தவிர்த்தல் - குறைச்சல் - அடக்குதல ; * தலிரா சோய்தர் 

தானே? (பிள்ளை - சேவா - செம்காட்)) எல்லையில் இரம்பலி சோரியும் கல் - பலி 

களை யிடும் சல் சசர்ப்புறத்திருக்கும் நிலைகுறித்து; ஆநர்... கல்-பாட்டுடைத் தலைவர் 

புகழைப் பரவியது, 

20. கல்லோ மனமே - மனம் சல்போன்றதா 7 அ௮ற்றாயினன்றே காதலர் 

இவளது வருத்தத்தை எண்ணாது பிரிந்து இன்னும் வாராதுள்ளார் என்பசாம், 

கல்லோ - சல் என்று துணியாத ஓகாரத்தால் ஐடப்பாடு குறிச்சச் சொல்லியது தலை 

வரின் தண்ணளியும் சாதல் மேன்மையும் முன் அ௮றிர்த நிலையோடு மாறுபடாமைப் 

பொருட்டு. சென்ற - பிரிர்தசென்ற, சோரிதல் - மிகுதி குறிச்சது ; பலி சோரி 

யும் கல் என்றது இவள் உயிரினைப பலியிட நிற்கும் நிலையின் குறிப்பு. 

ஒண்டொடி - கோச்சி - மின்ன - வில்லிட்டுச் - சோபமூர்சர - சாச்சள்மலர . 

முல்லை ௮ரும்பச்- சொன்றை காட்ட - மயில்படைப்ப - ஊசை ஊர்தர - மழை 

VII—24



௧௮௬ திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

பொழிசலின் - சேறலம்பி- உரிஞ்ச - குவட்டிடை இழிதரப் - புயல் சாட்டி 

யோனே ; சென்ற சாதலர் மனம் சல்லோ ? என்று சொடர்புபடுத்தி உரைத்துக் 

கொள்ச, 

கங்கை வருவிசை சவிர் தவனும், அரிவை பாசத்சனுமாகிய இறைவன் என் 

றத இச்தலைவீபின் இன்னல் தீர ௮ர.ஸம் சருணைபும் இயல் புமூடையவன் என்ற 

குறிப்பு, மேல் வருவனவற்றிலும் ஏற்ற பெற்றி இவ்வாறே வைத்துச் சுண்டு 

சொள்சு, 

இப்பாட்டின்சண் சன்ன, உவமை, உறருவசம், ச2லபடை, சற்குறிப்பேம்.றம், 

மாரபடு புகழ்கிலை மூதலிய பல அ௮ணிஈயங்ஈளோடி இரச்சம் முசலிய பல சுவை 

களும் கலந்து சாணவிளங்கும் சமிழ் ஈயம் கண்டு களிக்கத்சச்கது, உட்கிடை - சடவுள்- 

௮ண்ணல் என்று ஆரூரிறை௨ரைப போற்றுசல், மேலும் இல்வாறே சண்டு 

l கொள்க, 

வெண்பா 

மனமா ஓருதோற் றென்ரெய்/ 7 வாய்ந்த 

கனமால் விடைபையோன் கண்டத்-- தினமாகித் 

தோன்றினகார் 7 சோன்ரிலகோ ) சோர்ந்சனரவ் / கூர்ர்கனமீர் ; 

சான்றன$ர எமைபாள் கண், ௨ 

(இ-ள்) வாய்ர்ச...... கார் - பொருர்சிய பெரிய மாலாகிய விடையினை 

யுடைய இறைவரது இரு$லசண்டச்தினைப் போலச் சரர்தோன்றின ; தோன்றில 

தோ - காதலரது சேர்கள் வர்து சோன்றில ; சோர்க்சன,.. கண் - உண் மெலி 

வினாலே கைவளைகள் கழன்றன ; பசலைபரர் சன ) இழைகளை அ௮ணிர்ச எமது தலை 

வியின் சண்கள் நீரினைச் சொரிந்தன ; மனமால்.... செய்யும் -: இவற்றுடன் 

பொரு இயதனால் மனம் மயச்கக்ை5 யடை பாமல் வேறென்ன செய்யவல்லது ? 

(59-ரை) திணையும் gi nv gana, கண்டக்தினமாகிக் சார்தோன்றின ; 

தேர் சோன்றில ) தானால் சங்கு சோர்சசன 7; பீர ஊர்ரதன ) சண் நீர் சான்றன ; 

(அற்றாக ) மனம் மால் உறா?ச மற்று என் செய்பும் ? என்று கூட்டி முடிக்க, 

மனம் மாலுரநே மநற்மேன் சேய்யும் - மனம் மால் உறும் என்றது உறுதி 

குறிச்2உ என் என்னும் விறவிஞர் கூறினர், * சற்றஈனா லாய பயனென் சொல்... 

சொழாஅ ரெனின் !' என்புழிப்போல ; கன மால்விகட - மிகப் பெரிய விடை 

என்றலுமாம். 'பெரிப விடைமேல் வருவார் '! (சேவா), என் - எவன் என்பசன் 

மரூ௨ மனமாலுறதநே - “மாலுலாமன$ரர்து '! (திருவிசைப்பா), 

கனமால் - ஒரு பொருட் பன்மொழி ; மிகுதி குறித,சது ; மிகப்பெரிய என்க ; 

கண்டத்து இனமாகிக் கார்தோன்றின - இனமாக3 - போலுசல் ; சார் இறைவாது 

நீலகண்டம் போன்றது என்பது, சோன்றின முதலிய வினை முற்றுச்களைத் தத்தம் 

எழுவாய்களுக்கு முன்வசசது விரைவும் உறுதியும் குறித்தற்கு, 

தேர் கோன்றில என்று பன்மைபிற் கூறியதனால் தலைவர் வரும்போது உடன் 

வரும் சேர்கள் பலவாம் என்பது குறிப்பு, இவ்வாறன்றி, தோன்றிலது எர் எனப் 

பிரித்துத் தலைவியினது இயல்பாகிய அழகு தோன்றிலது என்றலுமாம், தோன்றி 

லது சேர் எனப்பிரித்து விகுர சொச்சது என்றலுமாம். சங்த - வளை, சோர்தல- 

சழலுசல் ) வளை கழ.!,சல் சவலை.பினால் வரும் உடல் மெலிவு குறிக்கும், பிர் - பச$ல) 
ஊர்தல் - பரத்தல், “* பொன்போலும் பீர் பசலை பூச்சது,'' இஃது அன்பின்குறி;



சருக்கம்] 91. கழ றிற் இ.றிவார் நாயனார் புராணம் கவுள் 

பீர் - பொன் போலும் நிறமுடைய பீர்க்கு மலர், ஆகுபெயரரய்த் தலைவனது பீரி 

வின்சண் தலைவியிடம் தோன்றும் அர்சிறமும் வடிவமுடைய பசலைச்கு வச்சது, 

க்ண் - சண்கள்) கான்றன - சொரிர்சன, கால்: பகுதி, 

கண்டத்து டனமாகிக கார்தோன்றின - மெப்பும் பயனும் பர்றிவச்ச உவமம். 

கண்டத்து விடம்போன்று வருத்தம் செய்யும் என்பதும், ஆபினும்சொலிலாது கருணை 

பூப்ப நிற்பது என்பதும் குறிப்பு, சார் வரவு கண்டு இறைவரது இரு£லசண்டம் 

போன்றது என்ற நிலை, எங்கும் எப்பொருளிலும் இறைவர் காட்டி. கண்டிருச் 

கும் உள்ளப்பண்பு குறிச்சது. மேலம், முன்னும், இவ்வாறே கண்டுகொள்க, திரு 

நீலகண்டம் போலச் தலைவிபின் துன்பச்திழ் காச்சருளும் என்பதும் உட்டழிப்பு, 

இது பின் முடுகுச் சநதவெண்பா. சரசம் இரக்க *இன் மிகுதி குறித்ஈது, 2 
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கண்ணார் நுதலெர்தை சாமர கண்ட மெனளி நண்... 

விண்ணா லுருமொடு மேலது தழ ஐ கொண்டல்விண்। 

மண்ணார் மலைமே லீளமயி லான் பப. மானனைய 

பெண்ணா மிவளினி பேன்னாப்க் கழியும் பீரிந்துறைவே. ௩ 

(இ-ள்) சண்ணார்......இருண்ட - கண்பொரச்சிய இரு கெற்றிமின புடைய 

எமது பெருமானது அழிய கண்டச்கினைப் போலக் கருமையுடைய 7 விண்ணால்... 

மலைமேல் - விண்ணினிடத்து ஒலிக்சன்ற இடிபுடனே மேனின்றசதாகி இருந்து 

இப்போது €ழிறங்கெ மேசம் மழையினைப் பெய்த நிலவுலரின் விளங்கும் மலையின் 

Coa; இளமயிலால்,..இவள் - இளமயில்போன்ற சாயலிறாலே இளமான் 

போன்ற பெண்ணாவாள் இவளாம்; இனி...மிரிச்துறைவு - காசலரைப் பிரிர் 

,றகின்ற இச்சன்மை, இணி யாசாடஇச் கழியுமோ £ (அறிகிலேன்), 

(af - mr) திணையும், துறையும் அவை. 

கண்டமேன இரண்டவிண் - சண்டம்போல சீலவானம், ஆல் உரும் - சத்திக் 

விண் ஆல் - சத்சச்திற்கெம் விண் என்பது; ஆல் - ரீர்த்திரள் என்றலுமாம், 

மேலது சீழது - மேலசாயிருந்த கீலைமினின்றும் ழே. இறகங்பெ பெய்ச ; மேகம் 

£ழிறங்கிப் பெய்தது என்பது வழச்த. மேன்மையு படபசாபினும் பெண் வருச்சதுக் 

செனாசலின் இழ்மைப்பட்டது என்ற குறிப்பும் கரண்த, கீழது - செழசாய்ப்பெய்த ; 

விண்.நல் உருமொடு மேலது ; கொண்டல் இழேது; என்றும் முடக்ஈலாம், 

மான் - கோச்ற்கு உவமை, இனிப் பிரிர்துறைவு என்னாப்ச் கழியும் என்ஈ, 

மண் - கிலவுலகு / மயிக் - மயில்போன்ற சாயல், 3 

நிலைமண்டிலவாசிரியப்பா 

உறைகழி யொள்வாண் மின்னி, புருமெனும் 

அறைகுரன முரச மார்ப்பக், கைபோய் 

வெஞ்சிலை சோலி, விரிதுளி யென்லும் 

மின்சரந் துந்தது வானே ; நிலனே, 
6 கடிய வாடிய களவசன் மலரொடு 

கொடிய வாகிய தளவரமு மர்தண்



க்ஸ். திருத்தொண்டர் புராணம் [வ்ர்கோண்ட வனமுலையாள் 

மம் பட்ட கோடலுங் கோபமோ 

டலைமேம் பட்ட கார்தளு மிவற்றொடு 
காயா வெந்துயர் தருமே லவரே | 

10 பொரங்கிரும் புரிசை போக்கற வளைஇ. 
கங்குலும் பகலுங் காவன் மேவி 

மாசறு வேந்தன் பாசறை யோரே) 

யானே, பின்னே, 

HVE லாற்ற லருச்சுனற் கஞ்ஞான் 
16 ுலவா நல்வர பாருளிய வுத்தான் 

அந்த ணாரா சிந்தித்து 0B pr 

மயரிய மாக்களைப் போலத் 

துயருழந் தழியக் கண்டூமி லாவே. ௪ 

(இ-ள்) வானே- வானமோ எனின் ; உறை...மின்னி - மின்னலாயெ 

உறையினின்றும் உருவிய ஒள்ளிய வாளினை விதிர்த்து ; உரும்...ஆர்ப்ப - இடி 

யாகிய சத்திச்கும் குரலினையுடைய போர்முரசினை மிக்கு ஒலிப்பிச்து;) சை 

போய்,.,கசோலி - முற்றும் கைவினை சேர்ந்து கின்று 9வவ்றிப இர்இரதனுவாடிய 

கொடிய வில்வினை வளைத்து; விரிதுளி...பொழிச்சது - விரிந்து செல்லும் துளிக 

ளாகிய ஒளியுடைய அம்புகளைப் பொழிச்சது ; நிலனே - நிலமோ எனின் ) 

கடிய...தீரும் - கடுமை யுடையனவாகயெ நல்ல சளவ மலர்சளுடனே கொடியன 

வாகயெ முல்லை மலர்களும், அழயெ கொத்துச்களாகப் பூக்கும் வெண்கார்,சளும், 

இந்திர கோபத்துடனே அலைக்கின்ற (வருர்துகன் 6) மேலான செம்கார்தட் பூவும், 

ஆயெ இவற்றுடனே காயா மலர்களையும் சோற்றுவித்து வெல்விய துன்பத்தினைத் 

சருவதாயிற்று; மேலவசே-மேம்பாடுடைய தலைவரா எனின்; பாங்கிரும்... பாசறை 

யோசே - மிசப்பெரிய காவல் மதில் இடையின்றி வளைத்து இரவம் பகலும் காவ 

லைப் பொருந்திச் குற்றச்சைநீக்தம் வேர்ரனது பாசறையில் உள்ளாராகுவர் ; 

யானே - யானோ எனின் ) இன்னே - இஞ்ஞான்று ; அலூல்,,,போல - அளவில் 

லாச வல்லமையினையுடைய அருச்சுனனுக்கு அர்சாளில் செடாத நல்ல வாத்தினை 

சர்தருளிய உத்சமராகிய இறைவரது அழூய தண்ணிய இிருவாரூரினைச் சிர்சையிற் 

கொண்டு மூழும் பேறில்லாது மயங்கிய மாச்சகளைப் போல ; துயர்..துயிலாவே - 

துன்பப்பட்டு ௮ழிகின்்றசனாலே எனது சண்கள் துயிலாவாயின, 

(வி-ளை) தீணை- இரங்கற் பொருளின் வர்ச மெய்தல், இது :* முல்லை 

சான்ற கற்பாயிற்று, ௮வன் கூறிய பருவம் வருந்துணையும் ஆற்றியிருத்தலின்'! 

என்பர் ஈச்சினார்ச்கினிய/ (சொல்-பொ - அத், சூ. 14- உமை) 

துறை - தலைவன் வேந்தற்குற்றழிப் பிரிய, அப்பிரிவாற்றாது கூதிர் சுண்டு 

சவலையுற்ற த$லவி கூற்று, 

1-9. வாள் மின்னி-மின்னல் வாளாகச் சாட்டி; உறைகமீ வாள் - உறையினின் 

லும் உருவிய வாள் ; ' உறைஙிறுத்திய வாளினால் '? ( இருவிளை-புசா)) ௨நமேனும் 

பிரசம் இடியாகயெ முரசு; முரசு - போர்மூசசு; வாள்மின்னி - உரம் எனும் ழரசம்- 

உருவசம், உநம் - இடி) ஆர்த்தல் - மிச்கு ஒலித்தல், கை போதல் - முற்றும் 

வல்லமையுடையசாசல் ; பச்சமாகப் போதல் என்றலுமாம், சிலை கோலி - 
வில்லினை வளைத்து, ்



ச்ருக்கம்] 37. கழறிற் றறிவார் மாரயனார் புராணம் GL Fy 

4-சிலை - வில், இங்கு இந்திர வில்; மின்சரல் : ஒளிபுடைய அம்பு; தூரத் 
தல் - பெய்சல் ; வள் - ழரசு - சிலை - சரம் - இலவ போர்க்கருவிகள் ; உறை... 
வானே - வானம் இவ்வாறு சார்கொண்டு cag sis Dosa என்மேற் 

போர்சொடங்கிற்று என்பதாம், வான் - இப்து வானிடம் என்ற பொருள்பட 

5-6, நீலனே - வான் அவ்வாறு போர் தொடங்கிற்றாயின், எனது இருப்பிட 

மாய் என்னைச் தரிக்சவேண்டிய௰ பொறுப் ினையுடைய நிலமோ எனின், அதற்கு 

மாறாகத் தானும் துயர் தருவதாயிற்று என்றபடி, ஏகாரம் இத்துணையும் குறிப் 

பெச்சமாச உட்கொண்ட ஓகாரப் பொருளில் வர்ரது, கடியவாகிய் கள்வல் - 

கோடியவாகிய தளவம் - ஆகிய - களலம், சளவம் என்ம இவற்றிற்கும் கடுமையும் 

கொடுமையும் இயல்பல்லவாயினும் இஞ்ஞான்று அத்சன்மைசளைக் கொள்ளலாயின 

என்றது, கள்வம் - களவுமலர் ; தன்வம் - முல்லைமலர் ; இவையும் மேற்கூறும் 

கோடலும் சார்சளும் சாயாவும் கார்க்குரியனவாய்ப் பிரிச்சார்ச்சுச் துன்பஞ் செய் 

வள ) மல்லை - சகாமனது ஐந்து அம்புசளுள் ஒன்று. கடிய - கடியப்படிவன ; மண 

மூடைய ஏன்றலுமாம், கோடிய - கொடுமையுடைய பு.பபாணமாபெ 7 கொடித் 

ளிற் பூச்கின்ற என்றலுமாம், 

7-9, தலை - கொச்து; குலைபாகப்பூச்து உயர்ச்ச; தலை - அழிதல் என்றலு 

மாம், கோபம் - இந்திரகோபம்; அலை - அலைச்சர்ரொழில்; அலை - நீரின் 

தொடர்பு என்றலுமாம், கோபமொடூ : சினம் என்ற சிலேடைப் பொருளும் 

கொள்ளும் குறிப்புடன் சின்றது, கோடல் - வெண்காச்தள் ) காந்தள் - இங்குச் 

செங்காந்தளைக் குறித்தது ; இவற்ரேடு - இவற்றையே போர்ச் கருவிகளாகக் 

9-1, மேலவரே - ஏகாரம், துயர் சணிச்சவல்லவர் ௮வரே என்று தேற்றப் 

பொருளில்ந்சது ; மேலவர் - தலைவர் ; கரமே - அவரே - என்பதம் பாடம் 

காவன்மேவி - காவல்செய்து ; மாசறுவேந்தன் - பநரைப்புலச்சால் நாட்டுக்கு ஈலிவு 

வாராமற் சாச்கும் மன்னன் ; அறு - அறு பிக்கும் - போச்கும் ) வேர்ரன் பாசறை 

யோர் - என்றதனால் வேந்தற்குற்.றழிப் பிரிவு உணா ச்தப்பட்டத. 

15-18, நல்வரம் - பாசுபதம் தந்த வரலாறு ;) அலகிலாற்றல் அருச்சுனன் - 

வஞ்சமனத் தஞ்சொடுக் வைகலுகற் பூசனையால், ஈஞ்சமது செப்சுருள ஈம்பி 

யென வேநினையும், பஞ்சவரிற் பார்த்தன்! (பிள்ளையார் சேவாரம், கோளிவீ)) 

₹அருச்சுனற்குப் பாசுபதம் கொடுத்தானை'' (௮௭௪ - கார் - ௧௪-10) ; அத்ஜான்று- 

பாரசப்போரின்சண், உலவா - மாற்றார்படையினால் அழியாத ; மய்ரிய - மயச்சங் 

கொண்ட ; உணர்வற்ற; 'விடர்தனையயின்றன மெனும்படி மயர்ஈது"! (4க்தபு. 

இருவி, 80,); மாக்கள் - அறிவிழர்தமையால் மக்கள்கிலை நீங்கி மாச்சளாயினா' என் 

பத குறிப்பு ; அழிய் - அழியும்படி. 

கநத்துரை :--வான் - மின்வாள், உரும்முரசு, துளிச்சரம், சிலை என்ற இவற் 

றொடு போர்செய்ய ; நீலம் ௮,சற்கு உதவியாக நின்று சளவம், தளம், கோடல், 

காச்சள் இலற்றைச் கருவிகளாகச் கொண்டு துன்பம் தருவதாயிற்று ; இத்துன் 

பத்தை இல்லையாசச் செய்யும் காதலரோ வேந்தன் பாசறையிடத்துள்ளார் ; ஆத 

லின் யானே தயருழர்து சண்டுயிலா கிலையள் ஆயி?னன் என்றபடியாம், உட்கிடை - 
ஆரூர் சந்தித்து மிழாதார் மயரிய மாச்கள் என்பது, 4



௧௯௬௦ திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கொண்ட வனமுலையாள் 

வெண்பா 

துயிலாசோ யாக்தோன்றத் தோன்றித்தீத் தோன்ற 

மயிலால வந்ததான் மாதோ !--அயலாய 

௮ண்டத்துக் கப்பாலா னராங்கட் கண்ணியான் 

கண்டத்துக் கொப்பாய கார். டு 

(இ-ள்) துயிலரநோய் யாம் சோன்ற - தயில்பெருச கோயினிடத்து யாம் 

பட்டு வருந்தும்படி ; தோன்றித்தி,,,மாசோ - தோன்றி மலராகிய தீ தோன்ற்வும் 

மயில்கள் ஆடவும் வர்கசன்றே ; அயலாய .,சண்ணியான் - இந்நிலவுலிற்சப்புறச் 

தீனவாகிய ௮ண்டங்களுச்சகெல்லரம் அப்பாற்பட்டவரும் அழகிய மதியினைச் சுண்ணி 

யாகச் சூடியவரும் ரிய இறைவரது; கண்டச்தக்கு ஒப்பாப கார் - திருறீலகண் 

டத்தினுக்கு ஒப்பாகய மேகம், 

(வி-ரை) திணையும் துறையும் ௮லை, 
கார்... வந்தது - என்று கூட்கெ) நோய் யாம் தோன்ற - சோயின்௧கண் யாம் 

anes; கோயினை மேற்சொள்ள என்றலுமாம் ;) தோன்றி - செங்கார்தள் ; 

தீ - நிறம் குறிக்தது. நீ என்ற. வருச்சம் செய்தலும் குறிபபு ; இது கார்சாலத் 

துப் பூப்பது, 

மயில் ுலுதல் - மயில் ஆசஸ்; இுதவும் கார்கால சிரழ்சசி) நல் - அசை ; 

மாதோ - அவலமும் இரக்கமம் குறிப்புக்சொண்டது, அபலாய - அப்புறத்தன 

வாடிய ; அண்டம் - சாதி ஒருமை ; ௮ண்டங்கள் எல்லாம் 

கண்டம் - திருநீலகண்டம்; கண்டந்துக்த ஒப்பாய் என்றது விடம்போலத் தன் 

பஞ்செய்தற் குறிப்பு. கண்டத்தினுள் விடத்தை வைத்து மறைத்துத் சேவைச் சாத் 

தீது போலவும், இங்களை முடிமேல் வைக்துகி கரத்தது போலவும் யாமும் அபயம் 

பெற்று வாழ்வு பெறுவேம் என்பது குறிப்பு, மேற்பாட்டு. பார்ச்ச, 5 

கட்டளைக் கலித்துறை 

காரு முழக்கொடு நின்ஜெ நி ou நர, By DT SMT h 5 

Cans Da myn Paris YRS Gi; சில்வளைகள் 

போருஞ் சிலபல வஃமே பெரிர்தன 7 நஇணன்னமு ஷ் 
' ச 6 . > 

df A ிடற்ஹன்ண லாரூ J னப வ் sp apie or 

(இ-ள்) srau...abig-Cuordpo Mypss i AC ootn மின்னலோடும் வந் 

தீது; சாதலாசம்,..புகுந்சது - காசலுடைய சேரும் செருவு முழுதும் சத்திக்கும் 

படி ஆரலாரத்துடன் வந்து புகுந்சது : துன்னரும்... அணங்கினுக்சே - அருகணை 

வதற்கும் ௮ரிய ஈஞ்சம் பொருர்திய சண்டரசையுடைய பெருமைய/ுடைய இறை 

வரது திருவாரூரினைப் போன்ற ஈலமுடைய பெண் இவளுக்கே ; ரல்வளைகள்..,. 

கெரிர்தன - றுவளைகள் சோர்ர்சவை பல gauss நெரிர்சன. 

(வி-ரை) திண ௮2, துறை- பிரிந்த தலைவனது தேர்வரவு சண்டு 

சோழி மூழ்தல், 

காரம் - இதுகாறும் துன்பஞ் செய்துவந்த சாரும் என்க, காதம். வந்தது - 

முன்போலசத் துன்பஞ் செய்ய எண்ணி வந்தது ) ஆனல் சாதலர் சேரும் உடன் 

வந்தமையால் ஏமாந்தது என்ற குறிப்பும் காண்ச,



சருக்கம்] 37. கழறிற் ௮றிவார் நாயனார் (/77 ணம் ௪௯ 

ழடிக்கோடு மீன்னேடூ - எண்ணும்மைகள் சொகச்சன ; சாயசன் குத்த 

கார்சால.ம், பெரியோர் கொட்டு, முழக்கு, விளச்குடன் 3௬ வத போல் வர்சது 
என்ற ஈயமும் காண்க, 

தேரும் - காருடனே ஒருங்க கேரும் ஏன உம்மை எச்சவுமமை , தெருவும் - 

தெருமுழு.தம், செரு எங்கும் ; சிலம்ப - ஆரலார்ச்ச ; அதிர என்றலுமாம், 

சில்வளைகள் சோர் சிலபல - மன.ர்ச் சோரும் சிலலளைமர் பலவும் 

என்ச ; நெரிந்தனமகிழ்ச்சியால் உடல் பூரிச்சஙின் வாகள் செரிகதச ; சில்ஙாள- 

சிறிய வளையல்கள்) இங்கே - சே! வரக்மிஃட்ட YS oer ur Sars செருவும் சிலம் 

புசலால் சலைவிபும் சேட்டறிந்கமை பெொ௱வை ரர், 

அணங்கினுக்கே - நெரிநீநன- எனறு கூட்டு; நுன்னரும் - 9 துசற்கும் 

அரிதாகிய ; துன்னுதல் - அருகணை75 ; துரனுநரிரும்- எள உம்ம உயர்வு 

சிறப்பு ; agpiga - dared; gpwth- esuad int 2 iron nat 6 

தேரி௮சயாரிரியப்பா 

HVT b HOD கெடுவபை Uno 1 Grr 41 

மண மழ் செரிபல் பூர வை YIN 

விடுகட ர் செடிவேல் முன்ன: வின 7/7 

கடுவிசைம் ந அய ற்று பெடு$ிட 53] 
5 யொருதனிப் பெயரு Qiirap Dn புரிகுமா ல் 

வானா மகளிரரின் மல்வழங ரகா 

தானாக் காத லாகுவ பென்,று 

புலவி புன்ளமொடு பொ க்ராம் பண்ணன் 

கலைபினை இரிய, கையற வெய்டு 

10 Qua; Cards gy விரி வெப் உயிர, 

தல்லியவ் மோரை பழலுற் BP Yat 

கெல்லையி of mys yuu ரெய்கொள்7 புல்லா 

திரிபுர மெரிய வொருகம்கா தெரிந 

வரிவை பாம் நண்டள லாரூ/ 

| வளபலி கல வாண்டு / 
இளெமயித் ராப லேர்டுழை கானே. ol 

(இ-ள்) அ௮ணங்குரை.,.பொழுதில் - Fomg amgi5o Gsiawear உறை 

கின்ற சீண்ட மலையின் வழியருமையினை.. 2பாருஃபரிசசாது, வாசம் வீசுன்ற 

மாலையை அணிந்து, நாடோறும் ஒளிவீசும் ண்ட வேலினையே முள வழிகாட்டும் 

விளச்சாகசக் கொண்டு, கடிய விசையினை புடைய கான்யாற்றின் நீண்ட நிரினை நீந்டுச் 

சடந்து, தானொருவனே சனியாசப பெயர்ச் தவரும் சால தில் ; புரிகுழூல்,,.உள்ள 

மொடு - புரிந்த கூந்தலையுடைய தெய்வப பெண்கள் ௨௱து வலிமை பொருந்திய 

மசர்பினிடசதச் குறையாச காசலினை உடையாராகுலர் என்று சாட்டிய புலவி 

பொருந்திய உள்ளத்தினேடும்) பொருச்சாக் கண்ணள்...எய்தினள் - துயில் 

பெருச சண்களையுடையளாய் உடையினது சட்டியநி/லமாற * துள்பமடைந்து சன் 

மெல்லிய விரல்களை செரித்து விம்மிப் பெருமூச்சு விட்டு அழிய மலர்மாலை நெருப் 

பினை ௮டைர்ததுபோல அ௮ளவில்லாச பெருர்துன்ப மடைர்சனள் ; புல்லார்...



௪௯௨ திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

தீரனே - பசைவருடைய முப்புரங்களும் எரியும்படி Hr Hoy கோத்த, அம்மை 

பாகத் இிறைவாது இருவாரூரின்௧ண் வளம் மிகுந்த தாமரை போன்ற ஒளி விளம் 

கும் முசத்தினையும் இளமயில் போன்ற சாயலினையும் உடைய, பூண்ட ௮ணிகலன் 

களையுமுடைய பெண் இவளே. 

(வி-ரை) திணை - ஊடற்சண் வந்த மருதத்திணை ; துறை - சலவி கருதித் 

தலைவி புலத்தல் கூறித், தலைவி, ஆற்றிடை யுளவாம் ஏதங்கூறி அஞ்சினாள் என்று 

சோழி தலைவற்குச் கூறியது, (இருச்சேரவை - 8060), 

1. அணங்கு - தீண்டி வருத்தும் செய்வங்கள், வரை - ௨ரையின் வழி என்ற 

பொருள் சந்து நின்றது ; அநமை - கடத்சற் கருமை, 

2. வைகலும் - சாடோறும் இரவுவர்.ச தலை௮ன சொழுச்சம் குறிச்சது. 

8. மன்வுடி விள்க்த-அ௮டி பெயர்த்தற்கு முன் ஒளி சாட்டும் விளக்காச; வேல் 

விள்க்கா - என்றசனால் இரவு இருளில் லர்ததும் ; தனிபேய்ரம் - என்றசனால் 

வேறு துணையின்மையும் ; வேல் - என்றதனால் அரியும் யானையும் முசலிய கொடு 

விலங்குகள் திரியம் உழி என்றதும் குறிச்சப்பட்டன. 

4, கடூவிசைக் கான்யாற்று நேடூநீர் நீந்தி - சான்யாற்றின் பண்பும், சடத் 

சீற்கு வேறு பரிரின்மையும் குறிக்சப்பெற்றன, 

5, புரிதழல் வான் அரமகளிர-காணில் வாமும் வான் அரமகளிர்) சூரரம*னிர்- 

நீசரமகளிர் என்ற வகைகளும் காண்ச ) இபச்கர் மு,சலி.ப சேலச்சாகி மகளிர்; (அர 

மகளீர் - அமரர் மசளிர் என்பதன் மரூ௨ப் போலும்), மல்வழங்க அகலம் - மல் - 

உல்லமை, 

6-7. மல - போர் என்றலுமாம் ;) வழங்ததல : மிகுஇப்பாடு குறித்தது ; 

இனாக்காத லர்தவர் - உனது ஒப்பற்ற வல்லமை சருதி உன்மேல் இச்சைகொள்வா/ 

வேலொடு வரின் முருகன் என்று சருதியென்றலுமாம்) என்று - என்று உட்சொண் 

Ls ; என்றொரு கரரணங் கற்பி துக்கொண்டு. 

புலவி உள்ளம் - “* அல்சாவது தலைமகனு௩ தலைமகளும் ஓர் அமளிக்கட் கூடி 

யிருர்துழி ௮வன்மாட்டிப புலத்சற் காரணமில்லையாகவும் காதல் சைம்மிகுதலால் 

தண்ணியதசோர் சாரண முளதாக உட்சொண்டு, ௮அசனை ௮வன்மேலேற்றி அவள் 

புலத்தல் 1? என்ற பரிமேலழகர் உரைக்கூற்றும், (' பெண்ணியலா செல்லாருங் சண் 

ணிற் பொதவுண்பர், ஈண்ணேன் பாச்தநின் மார்பு ” (புலவி நுணுக்சம் - 1) என்ற 

திருக்குறட் கருத்தும், “வெவ்வா யு.பிர்ப்பொடு விமமிக் கலுழ்ந்து புலர் துறந்தாள், 

இவ்வா நருள்பிறரக் காகு மெனநினைந் சேந்திழையே !? (கோவை - 360). 

என்றதும், பிறவும் ஈண்டுச் கருசத்சச்சன, 

8. போரந்தாக் கண்ணள் - துயில்பெராமையின் இமை மூடாத சண்களை 

யுடையவளாட ;) கண் போரந்துதல் - தயிலுதல் ) “என், கண்பொருந்தும் போழ் 

தீதி.தங் கைவிடகான் சடவேஜோே ”' (௮7சு தேவா - பழனம்), 

9-10. கலைபிணை திரிய கலை - தூல், பிணை - சட்டு, திரிதல் - ௮விழ்சல் - 

மாறுசல் ; கலை- ஆண்மான் ) பீணை - பெண்மான் ; ஆண்மானோடு பெண்மான் 

ம௫ழ்ர்து விளையாட என்றலுமாம் ; கைய்றவு - செயலறுதல்) துன்பம் ; விரல் 

நேரித்தல் - துன்பத்தால் கைநெரிச்தல் ழ சனம் பொறாமை சாரணமாசச் சைவிரல் 

நெரிக்கும் வழகச்சம் இன்றும் காணலாம். 

11. கோதை அழலுற் றங்த - பூமாலை தீயிடைப் பட்டாற்போல ; மெய்யும் 

பும் பற்றிவர்ச உவமை) : எரியி னிடைசசோய்ச்ச செல்வண்ணச் சமலம்



சருக்கம்] 97. கழறிற் றறிவார் நாயனார் புராணம் ௧௯௨ 

போல் !! (பெரியபுரா - இருககர - 99190); 2 Query, மாலை நியிடைப் பட் 

டது போன்று '' (ஷூ இருஞான, புரா - 1058-9956), 

15. கமல வாண்ழகத்து - முசம் வேறபடாது சமலம்போன் திருக்கும் என் 
இதனாற் புலவி உண்மைச் சாரணம் பற்றாது சற்பித்தக்கொண்டசென்று குறித்த 
வாறு, 7 

வெண்பா 

இழையார் வனமுலையி7 ! ஈண் புனத்தின் 
உழையாகப் போர்ததொன் றுண்டே--பிழையாச்ர் 

௮ம்மா னனலாடி. யாரர்க்கோ னன்றரித்த 
கைம்மானே ரன்ன களிறு. 4 

(இ-ள்) Qapurr acypmSs ! - இழைகள் பொருந்திய அழூய முலை 

யுடைய பெண்களே!) பிழையாச்?ர்...சளிறு - செடுசலில்லாத சிறப்பினையுடைய 

அம்மானும் அனலில் ஆடுபவறம் இருவாரூரரசரும் ஆகிய இறைவஞர் ௮ச்சாலச்இில் 

உரிச்ச யானையினைப் போன்றசே யாகியதொரு யானை ; சர்ர்சண்...உண்டே,? - 

மிக்ச குளிர்ச்சியையுடைய இப்புனத்தின்கண்ணே ஒன்று போர்சதுண்டேர ? 

(உரைமின்), 

(வி-ரை) தீணை- பாலைச்சட் குறிஞ்சி மயங்வெர்ச திணை ; துறை - மதி 

யுடம்படுச்கும் வகையால் ஏழைய சிருவருமிருக்ச செவ்வியுள், வேழம்வினா௮அய் வெற் 

பன் சென்றது என்னும் வேழம் வினாதற்றுறை, 

டுழை - ௮ணிசள் ; அழகிய இழைசளால் ஆச்சப்பட்ட துல் என்றலுமாம், 

வனழலையீர் - இயற்கைப் புணர்ச்சியின்பின் பிரிந்த பின்னர் த், தலைவியும் பாங்கி 

மே.தலிய ஆயமும் உடனிருர்ச செவ்வியில், தலைவியை விளிச்துச்கூற வியைபன்மை 

Wer gar அனைவரையும் நோச்டப் பொதுமைபின் விளிச்ச பன்மை, ஈர்ந்தண் - 

ஒருபொருட் பன்மொழி ; மிகுதி குறித்தத, 
உழையாக - இப்பச்சமாச; 1 ஈங்கு, .யானையுண் டோவரச் சண்டதுலே 

(திருக்கோவை - 52) 
பிழையா - என்றும் செடாத - மாருத - பிழைத்தல் இல்லாச ;) மைம்மான் - 

கையையுடைய விலங்கு - யானை ; தேர்அன்ன - ௮துவேபோன்ற ; ஒருபொருட் 

பன்மொழி சிறப்புச் குறிச்சது. 

களிறு - ஒன்று - போர்சது . உண்டோ எனச் கூட்டுக, 

99 

8 

சுட்டளைக்கலித்துறை 

களிறு வழங்க வழங்கா வதர்கதிர் வேறுணையா 
வெளிறு விரவ வருதிசண் டாய்விண்ணி னின்றிழிந்த 
பிளிறு குர.ற்கவ்கை தாங்கிய பிஞ்ஞகன் பூங்கழனமாட் 
டொளிறு மணிக்கொடும் பூணிமை யோரசெல்லு மோக்கிருளே. 

(ட -ள்) விண்ணினின்றிழிர்ச..,தங்ருே-வான ச்தினின் றும் இரங்யெ மிச்ச 

ஒசையினையுடைய சம்சையினைச் தாக்கிய இறைவரது மலர்டோன் ற திருவடியின்சண் 

பொருச்சவைத்த விளச்சமுடைய மணிகளையுடைய வளைர்ச ௮ணிகளையுடைய சேவ 

சணங்கள் சஞ்சரிக்கும் மிச்ச இருள் பொதிந்த இரவிலே ; சளி2...வருதி சண் 

VII—25



௧௬௪ திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

டாய் - யானைகள் இரிசலாலே மச்சள் செல்லலாகாத வழிசளில் சதிர்வேல் துணை 

யாக அதன் வெளிச்சம் வீசவருசல் வேண்டா. 

(வி-ரை) திணை ௮2; துறை தோழி கூற்று, இழுச்சம் பெரிதிரவு வரி 

னென, அழுச்சமெய்தி யரிவை யுரைச்சது என்னும் ஏதம் கூறி மறுத்தற்றுறை ; 

₹: முழங்கா ரரிமுரண் வ1ரண வேட்டைசெய் மொய்யிருள்வாய், வழங்கா வதரின் 

வழங்சென்னு மோவின்றெம் வள்ளலையே "' (திருக்கோவை - 157), 

வழங்க-வழக்குதலால் எனச் காரணப்பொருளில் வந்த வினையெச்சம்; வேவிறு- 

வெளிச்சம்) அறியாமை, பயனின்மை என்ற பொருள்கள் பொருந்த வுரைத்தறுமாம்; 

இன்மை யரிதே வெளிறு '* (குறள்) ; !! இரவேதும் பயனில்லையே '! (இருக் 

சோவை - 961) ; வந்தி கண்டாய் - வருதல் வேண்டா ; ( விடுதி சண்டாய் '' 

(திருவா - நித்தல் விண்), 

பிளிறு தரல் - யரனையோசை போன்ற மிக்க ஒசை ; ஒளிறு - விளச்சம், ஒளி ) 
பூங்கழன்மாட்டு ஒளிறு மணி...பூண் - சழலிலே வணங்? வழிபடுதலால் அங்கு 

இமைச்சின். உ மணிகளையுடைய பூண். 

இமையோர் சேல்லும் ஒங்கிநள் - தேலச்சாதியர் வழிபாடுகள் செய்யும் இரவுச் 

காலம் - சள்ளிரவும், ஈண்பகலும் சேவர்கள் வழிபடும் காலங்கள் எனப்படும், **௪இ 

ரவ ஸனுச்சி ஈண்ணச் கடவுண்மால் வரையி லுச்சி, யஇிர் தரு மோசை மயைந்தும் ?' 

(கண்ணப்பர் புராணம் - 111) ; இகந்நேரங்களில் மக்கள் வழிபிடை வழங்கலாகர.து 

என்னும் வழக்கு இது குறித்தது. ஒங்கிறள் - மிசச் செறிர்த இருஞுடைய இசவு , 
டுள் - அதனையுடைய இராப்போ தச் காகயெத, 9 

தேரீசையாசிரியப்பா 

இருள்புரி கூர்சலு மெழினலஞ் சிதைர்தது 7 
மருள்புரி வண்டறை மாலையும் பரிந்து, 

ஒண்ணுதற் றிலகமு மழிந்த.து ) கண்ணும் 

மைந்நிற மொழிந்து செந்நிற மெய்தி 

5 புள்ளறி கொடுமை யுரைப்ப போன்றன ; 

சேதகம் பரந்தது செவ்வாய் ; மேதகு 

குழைகெழு திருமூசம் வியர்ப்புள் ஞூறுத்தி 

யிழைகெழு கொங்கை! மின்சார் தழீஇக் 
கலையுர் துகிலு நிலையிற் கலங்கி 

10 யென்னித விகாந்த வாறென மற்றி 

தீன்னது மறிகல மியாமே , செறிபொழில் 
அருகுடை யாரு ரமாந்துறை யமுதன் 

முருகுவிரி தெரியன் முக்கண் மூர்த்தி 

மராமரச் சோலைச் சிராமலைச் சாரற் 

15 சுரும்பிவர் கறும்போது கொய்யப் 

பெருஞ்செறி வனத்தில்யான் பிரிர்ததிப் பொழுதே. ௧௦ 

(இ-ள்) இருள்...ஏிரைந்தது - இருளைச் செய்கின்ற கூர்தலும் தனத அழயெ 

சலமாயெ தன்மை சிசைர்தது ) மருள்..,௮ழிர்சத - மருள்பாடி, வண்டுகள் முரல
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$6 SuurBu மாலையும் நிலையழிர்சது. ; ஒள்ளிய நெற்றியில் தட்டிய இலதமும் 

அழிச்சது ; சண்ணும்,,.போன் மன - கண்களும் சரிய நிற இனை நீங்ச் செர்கிறம் 

பொருச்தி உள்ளே சாம் ௮ழிர், சொடுமையினை வெளிப்பட எ$த்து உரைப்பன 

போன் ரன ;) சேசசம்..,செவ்வாய் - இயல்பிற் வெந்த வாயிசழ்கள் மிச்ச Rau 

பினைப் பரவப்பெற்றன ) மேசகு...உள்ளுற,2ச - மேம்பாரிடைய குழைகள் விஎல் 

கும் திருமுசம் வியர்வினை உட்கொண்டு விஎங்9 ; இழைகெழு.., அழீஇ - ௮ணிகள் 
அணிர்ச சொங்கையும் மேற்பூரிய இனி௰ சர்தனப்பூச்ச அழிந்து ; கலையும்... 

சலக் - கலையும் தலும் சம்கிலையினின் ரம் பிறழ்ச்து (சி.ற௧); என்னிது.,,யாமே - 

எ,தனால் இச்சிலை விளைர்சத என ஆராய்ந்தபோது இதனை இன்னதென ஈம் ௮றி 

சனெறிலோம்; செறிபொழில்...சாரல் - செறிர்த பொழில்கள் ௮௬ சூழ்க்ச 

இருவாருரின்சண் விரும்பி எழுர்சருளிய ௮. ழ,சம் போன்றவராயெ மணம் விரிர்து 

சமமும் மாலையினை sates முக்கண்களையுடைய மூர்ச்தியினது மராமரங்கள் 

அடர்ர்ச இருச்சிராமலையின் சாரலில் ; சுரும்பு ,,பொழுசே- வண்டுசள் மொய்ச் 

கும் நறிய பூச்சளைச் சொய்வசன் பொருட்டுப் பெரிய செறிந்த வனச்நிலே ரான் 

இவளைப் பிரிர்ததாகிய இட்பொழுதிலே, 

(வி-ரை) திணை- குறிஞ்சி; துறை - இபற்சைப் புணர்ச்சிமின்பின் சோழி 
சாடிய கூற்று, 

1-4, இநள்புரி - சரிய ; இருளை முறுக்கினாற் போன்று பின்னிய ; புரிதல் - 

மூ௮ுச்குசலுமாம்) மநள்-மதுவுண்ட மயக்கம்) மரள் - பாட்டு வசையுமாம், ‘wore 

சுரும்பு பாடி!” (பிள் - சண்பை - சக்கே - 8) கண்ணும், எய்தி - மை - கண்ணுக்குத் 

திட்டும் மை ; சேந்நீற மேய்துதல் - புணர்ச்சியின்பின் சண் வத்தல் இயல்பு. 

பரிதல் - அறுதல், 

5, உள்ள்றி கோடுமை உரைப்ப போன்றன - ௨உள்ளறிசல் - அசகிசழ்ச்சயொல் 

உள்ளே அ௮றியப்படுதல் ; கோடூமை - சண் சவச்தற்குச் காரணம் சினம் முதலிய 

கொடிய இராசதம்பற்றிய நிகழ்ச்சிசளேயாதற் குறிப்பு) போன்றன - மெய்யும் 

வினையும்பற்றி வந்த உவமை. 

6, சேதகம் - விளர்ததற் சிவப்பு; செர்சிறம்; பரத்தல் - பரவுதல் - மிகுதல், 

7, கள்ளுறுத்தி - உட்கொண்டு ; நிலையிற் கலங்ததல் - பிறழ்சல், 
11, யாமே - தயச்சை உள்ளிட்ட பன்மை, நிற்க என்பது இசையெச்சம், 

14, சிராமலைச் சாரல்- கூடல் நிகழ்தற்றன்மை குறிஞ்சித்திணைக் குரித்தாகிய 

நிலம் குறிச்சப்பட்டத, மேல்வரும் பாட்டுங் சாண்ச, களவு நிசழ்தற்குச் சக்க இட 

மென்ற குறிப்புமாம், சிராமலை - தலைமையாகய மலை என்றலுமாம், 

15 - 16, நறும்போது கொய்ம,..பிரிந்ததிப்போழதே - இயற்சைப்புணர்ச்சி 

நிகழ்தற் சேதுவாய்த் தலைவி ஆயத்திற் பிரிந்த சனி சேறற்குரிய நிமித்தம் கூறிய 

வாழு, :: அவள் ஆயங்களும் பொழிலிடம் புகுசலும் விளையாட்டு விருப்பின் பிரி 

யும் ) என்னை ? பிரியுமா றென்னெனின், ஒருவர் ஒருவரின் முன்னர்ச் சழை விழை 

யத் தக்கன சொடுச்துமென்றும், சண்ணி தண்ணறு மாற்றத் ன செய்துமென்றும், 

போது மேதக்கன கோய்து மேன்றும், ம.பி9லாடு மாரறாடுதுென்றும், குயி3லாடு 
மாறு கூவுதமென்றம், ௮ருவியாடி யஞ்சனே குடைதுமென்றும், வாசமலர்ச்சொடி, 

யில் ஊசலாடுதமென்றும் ப.ரர்.த, அப்பாதுள்ளார் இப்பாலுள்ளார்சொல்லோவென் 

லும், இப்பாலுள்ளார் அப்பாலுள்ளார் கொல்லோவென்றும், இவ்வசை நினைத்துப் 

பிரியவெள்பத !? என்று வரும் இழையனாசப் பொருள் உரை (2-சூதி)யும், பிறவும்
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பார்ச்ச, யான் - பிரியாத சோழியாகய யான் |) டுப்போழதே - ஏசாரம் தேற்றம் ) 

பிரிர்தத சிறித சோமே என்ற குறிப்பு, பிரிந்தது - பிரிர்சசாசய ; இப்பொழுசே... 

சிசைச்ச.து என்பத முதலாகக் கூட்டிக்கொள்ச, 

கூர்தல் ஈலம் சி)ை,சல், மரலை பரிதல், இலசம் Hise, sor Hasso, வாய் 

விளர்த்தல், முகம் வியர்த்தல், சார தழி.தல், கலை கிலைசலங்கு சல் என்ற இவை புணர்ச்சி 

சரணமாகச் தலைவியின்பாற் காணும் வேறுபாடூகள், “'கரும்சண் வெப்பச் சனிலாய் 

விளர்ப்பச்சண் ணாளிபின், வருங்சண் மலைமலர் சூட்டவற் றோமற்றவ் வான் 

சனையே'' (திருசக்கோவை, 70,) 

சண்டுச்கூறிய மெய்ப்பாரசள் முசவியவை உள்ளத்துறு புணர்ச்சியானே 

நிகழ்ர்சனவாம் என்றும், மெய்யுறுபுண[ச் ஈண்டுக்சொள்ளற்பால, சன்று என்றும் 

கூறுவர் ஆரியர், சமிழிலச்சணம் கூறும் இயற்சைப்புணர்ச்சி முசவியவை வட 

மொழியிற் கூறும் எண்வசை மணக்களுட் சார்சர்வ மணச்தின் வேருயசென்றும் 

Spat, இறையனாசப் பொருள் 1-9, சூத்த உரையுள் இவை விரித்துச் 

கூ௦ப்பட்டன. ஆண்டுச் சண்டுகொள்க, 10 

வெண்பா 

பொழுது கழிந்தாலும் பூம்புனங்காத் தெள்கி 

எழுது கொடியிடையாய் ! ஏகான்--றொழுதமரர் 

முன்னஞ்சேர் மொய்கழலான் முக்கணு னான்மறையான் 
க்க மன்னுஞ்சேய் போலோருவன் வந்து. 

(ட-ள்) எழுது கொடியிடையாய் !- ஐவியத்துள் எழுதும் கொடிபோன்ற 

இடையினையுடையவளே 1!) சொழுசமரர்..,வர்து - விண்ணோர்கள் தொழுது மனத் 

துள்வைகச்கும் மொய்க்கும் கழலினை அ௮ணிர்ச பாதத்தை உடையவரும், முக்கண்ண 

ரும், ரான்மறைசளைச் சொன்னவரும் யெ இறைவாது நிலைபெற்ற சேயாகிய 

முருகன் போன்ற ஒருவன் வர்ற ; பொழுது... எள்கி - பொழுது சழிர்து மாலைச் 

காலம் முடுனொலும் மது பூம்புனச்சைக் காத்தநின்ற ௮தனை வித்து ) ஏசான் - 

அகலமாட்டான், 

(வி-ரை) திணை - கூடனிமிச்சமாகெ குறிஞ்சி, துற - தோழி தலைவிக்கு 
மென்மொழி.பாற் கூறிச் குற ஈபப்பித்தல், ₹ புலியூர்ப், புரிசேர் சடையோன் 

பு,தல்வன் கொல் பூங்கணை வேள்சொென்னச், தெரி?ப முரைபான் பிரியா 

ஜனொருவனிச் சேம்புனமே '' (திருக்கோவை, 88 ) 

பொழது கழிந்ராலும் - கான் என்று கூட்டுக; காத்து-தாத்து நிற்பதையன்றி) 

எள்கிப்போதல் - பயனற்ற இச்சாவல் வேண்டுவதின்று என்று இகழ்ந்து ௮கலுதல்) 

எழது கோடியீடை - ஒவியத்தில் எழுதும் கொடிபோன்ற இடை ) **த்தி 

சத்தி லலர்ர்தசெர் சாமரை !' என்பது கம்பன் பாட்டு ) 

ழன்னம் - மனம் ; முன்னம் சேர்தல் - மனத்துள் வைச்து ௮ழுச்ச எண்ணுதல் ; 

ஒருவரை யொருவர் முர்தி உரக் கொண்டு என்றலுமாம், நான்மறையான் - 

மறைகளாற் பேசப்பட்டவன் ) மறையின் பொருளாவான் என்றலுமாம், 

மன்னுஜ் சேய்- என்றும் கழியா இளமையுடைய முருகன்; சேய் - முருசன், 11 

கட்டளைக் கலித்துறை 

வர்தா ரெதிர்சென்று நின்றேன் கடர்தவண் டா£தழைகள் 

தந்தா ரவையொன்று மாற்றகல் லேன்றக்கன் வேள்விசெ.ற்ற



sesso) 31. கழழறிற் றறிவார் நாயனார் புரர்ண்ம் . கக௭ 

செந்தா மரைவண்ணன் நீர்த்தச் சடையன் சராமலைவாய்க 

கொர்தார் பொழிலணி நந்தா வனஞ்சூம் குளிர்புனத்தே. ௧௨ 

(இ-ள்) சச்சன்..,குளிர்புனத்தே - தச்சனது வேள்வியினை அழித்ச Osea 

தீரமரை போன்ற தருமேனிவண்ணத்தினை யுடையவரும், சங்கைக்இர்ச்சம் சங்கும் 

சடையினையுடையவருமாயெ இறைவாது சிராமலைபினிடத்துப் பூங்சொத்துச்சள் 

சிறைர்த பொழிலில் ஈர்தாவனசத்தினற் சூழப்பட்ட குளிர்ஈ்க புனத்தின் கண்ணே ; 
வச்சார்... வின்றேன் - வரத அவரது எதிரிலே சென்று கின்றேன் ; இெச்ச... 

தீர்தார் - தங்கிக்டெர் சத வண்டுகள் நிறைர்ச பூர்கழையினை ச் சச்சார் ; அலவ ஒன்றும் 

ஆற்தகில்லேன் - Happ Qui GAP gu கான் ஏற்$வில்லை. 

(வி-ரை) திணை-கூடனிமித்தச்சை உட்கொண்ட குறிஞ்?; துறை. தழை 

ஏற்ச மறுத்த சோழி தலைவிச்குச் கூறியது, 

தளிர்புனத்தே - வந்தர்ரேதிர் சேன்று என்க, வந்தார் - வினைமுற்றாச உசைத் 

தீலுமாம், கீடந்த வண்டார் - soGy லண்டுசள் நிறைந்சு ; கிடந்த - மொய்த்துச் 

இடந்த ; ஏற்சத் சசாத என இகழ்ச்சச் குறிப்பு2ரம். தழைகள் - தலைவன் சனது 

கருத்தினைத் தலைவிபால் ஏற்பிக்கக் சையுறையாகக் கொண்டு செல்லும் ஒருவகச 

ஆடை என்பர் இவற்றைச் சோழியின்கூலம் சருவது மாபு, ௮ - அவற்றை) 

ஒன்றும் -: ஒன்றையும் என்றலுமாம் ) ஐறிறகிகலேன் - ஏற்றல் பொரு£தேன் ) 

ஏற்றலைச் செய்யமாட்டேன் ; இற்றல் - ஏற்கும் செ.பலைச் செய்சல் என்ற பொரு 

ளில் வந்தது, கில் - ஆற்றலுணர்ச்துவதோர் இடைச்சொல் ; ஏற்காது மறுத்து 

விட்டேன். ஆழ்றடில்லாமைக்குச் சாரணம் தலைவியின் குறிப்பறிர்தனறி ஏற்றல் 

கூடாமையாலாகியது. இக்கூற்றுத் தலைவீயின் குறிப்பறிசற்குச் சொல்லியது என்று 

உணர்ச, மறுக்கும் வலியிலேன் என்ற குறிபபுமாம். 

சிராமலை - கூடல் நிசழ்தற்குரிய குறிஞ்சித்திணை பற்மிய நிலம் குறித்தது ) 

முன்பாட்டுப் பாச்ச. 

போழிலணி...புனத்தநத்தே - பொழிலும், அரனிவுள் நந்தாவசரும், HS 

னடுவுள் குளிர் புனமுமாம் என்றபடி, 

இவை ஒன்றும் மாற்றகில்லேன் என்று பிரித்து, முன்கூறிபபடி கன்றி, கழை 

மறுத்தற்கு இதுகாறும் ஒவ்வோர் பொய் சொல்லி மறுச்சவாழறு இன்று இவரது 

சோக்சங்கண்டபின் மறுத்தற்குப் பொய் சொல்லுெறி அறிய கில்லேன் என்றுசைத் 

தலுமாம். குறிப்பறிசல் என்ற துறை விளக்கத்தில் பேராரிரியர் உரைச்சவை 

பார்ச்ச,, :* அறியேன் சொல்லு மீடவற்சே '' (கோவை, 111,) 

வந்தார் எதிர்சேன்று நின்றேன் - வந்தார் - முன் பலமுறையும் வர்சவர் 9 

யானை எதிர்ர்தபோது வந்து முன் அதனைக் சடிந்து மீட்டவர் என்ற குறிப்பும் 

சாண்ச, வந்தார் - சர்தார் என்ற ிறப்புப்பன்மைகளின் குறிப்புமது, 19 

தேரீசையாசிரியப்பா 

புனமயிற் சாயற் பூங்குழன் மடர்தை 

மனைமலி செல்வ மகிழா ளாகி 

ஏதில ஜொருவன் காதல னாக 

விடுசடர் ஈடுவுகின் ,நடுதலி னிழலும் 

6 அடியசத் தொளிக்கு மாரழற் கானத்து



ககன திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள 

வெவ்வினை வேடர் துடி.க்குரல் வெரீஇ 

மெய்விதி ரெறியுஞ் செவ்வித் தாகி 
முள்ளிலை மீந்து முளிதா ளிலவமும் 

வெள்ளிலும் பரந்த வெள்ளிடை மருங்கிற் 

10 கடுங்குரழ் கதகாய் நெடுர்தொடர் பிணித்துப் 
பாச தின்ற தேய்கா லம்பா 
மரையதண் மேய்ந்த மயிர்ப்புன் குரம்பை 

விரிசரைக் கூர்தல் வெள்வரய் மறத்தியா் 

விருந்தா யினள்கொ], முனே திருந்தாக் 

1௦ கூற்றெனப் பெயரிய கொடுர்தொழி லொருவன் 

ஆற்றல் செற்ற வண்ண லாளூர்ச் 
செய்வளர் கமலச் £றடிக் 

கொவ்வைச் செவ்வாய்க் குபின்மொழிக் கொடியே. ௧௩ 

(இ-ள்) புனமயில்,, மசிழாளா9 - புனத்தின்கண் வாழும் மயில் போன்ற 

சாயலையும் பூங்குழலையும் உடைய எனது மடந்தையாசிய மசள் மனையில் 

மலிந்துடெக்கும் செல்வங்களில் ம௫ழ்ச்ச யில்லா தவளாய் ; ஏஇலன் ..ஆ5 - தொடர் 

பில்லாச பிறன் ஒருவனைத் தன் சாசலஞயினமையால் ; விசுடர்...சானத்து - 

வீசும் சடரினையுடைய சதிரவன் வான உச்சியில் நின்று வெயில் காய்தலின் தன் 

நிழலும் அடியின்€ழ் ஒளிக்கும்படி நிறைக்க வெப்பமுடைய சானகத்திலே ; வெவ் 

வினை..வெரீஇ - கொடிய கொலைத்தொழில் ப.மிலும் வேடர்களது தடியின் 

ஓசைக்கு ௮ஞ்? ; மெய்... ஆ - உடல் நடிங்கும் தன்மையினை உடையதா ; முள் 

ஸிலை...குரம்பை - முள் பொருந்திய இலைகளையுடைய ஈந்தும், முள்பொருர்திய 

சாளையுடைய இலவமும், விளாவும் பரந்த வெளியிடத்தின் பக்கத்தில் கடிய குரலினை 

யும், சனச்தையும் உடைய வேட்டைநாபினை நீண்ட சயிற்றிற் கட்டித், தேய்ந்த 

காலின்மீது மான்றோலினால் வேயப்பட்ட மயிர்மூடிய சிறிய குடிசைபில் ; விரி 

சை... விருக்தாயினள்கொல் - விரிந்த ஈரைத்ச கூர்சலையும் வெள்ளியலாயினையும் 

உடைய மற்ததியருச்கு விருர்சாக ஆயினளோ ₹) திருந்தார்... ஆரூர் - (சிவனன்பில்) 

இருக்சாதார்ச்குக் கூற்றுவன் எனப் பெயர்பெற்ற சோடுந்தொழிலினையுடைய 

இயமனது ஆற்றலினை அழிசத ௮ண்ணலது திருவாரூரில் ; சேய்வளர்.. கொடியே 

தானே - வயல்களில் வளரும் கமலம் போன்ற சிறிய அடியினையும் கொவ்வைக் 

சனிபோன்ற வாயினையும் குயீல் போன்ற மொழியினையும் உடைய எனது கொடி 

போன்ற ௮வள் தானாகவே, 

(வி-ரை) திணை - உடன்போக்கினை உட்கொண்ட பாலை; துறை - தலைவி 

தலைவனுடன் போயினளாசச் செவிலி வருந்துல், 

9, மனைமலி சேல்வ மகிழாளாகி - எனது மனையில் மலிகஈ்த செல்வங்களில் 

மூழ்ச்ச பெறாது ;) சாதலனது சேர்வு இச்செல்வக்களையும் பொருட்படுச்சாது £ீழ்ப் 

படுத்தி மேலோங்கியது என்பது, 

9. ஏதிலன்...இக - ஏதிலன் - சாதல் ஒன்றொழிய வேறு ஒரு தொடர்பும் 

இல்லாத மிறன் ) காதலன் என்றது அக்குறிப்புடையத, இக - ஆயினமை 

யின் - ஆதல் சாரணமாச,



சருக்கம்] 37. கழறிற் றறிவார் நாயனார் புராணம் ௧௯௯ 

4, விடுசுடர் - சதிரவன் ) நடூவு நீன்று - வானவிதியின் உச்சியில் நின்று ) 

அடுதல் - எரித்தல் ; உச்சிப்போது - ௩ண்பகற்பொழுது குறிச்சது ; நீழலும் அடி 

யகத்து ஒளிக்தம் ஆரழல் - உச்சிப் போதில் சன்னிழல் தன்னடியுள் அடங்கும் 
இயல்பு குறித்தது ; இதனைச் குளிர்ச்சிகரும் நிழலும் தனக்கு ஒரு ஒளிச்குகிடம் 

வேண்டி. அடியின் €ழ் ஒளிகச்கும்படி வீசம் வெம்மை என்று சற்குறிப்பேற்ற அணி 

சயம்படச் கூறின.து சவிகயம் ; நீழலும் - குளிர்ச்சி செய்யும் நிழலும் என உம்மை 

உயாவு இறப்பு. 

கானத்து (5) - வேள்ளிடை மநங்கீல் (9) - புன்தாம்பை (12) என்று 
கூட்டுக, 

6, வேவ்வினே - வேட்டையாகிய கொலைச் சாழில் ; துடி - வேட்டையில் மா 

மு. தலியவற்றை எழுப்பு கற்காக ஒலிக்கும் துடிகள், £: மொய்குரற் றுடிச்குலங்கள் 

பம்பைமுன் சிலைச்தெழச், சைவிளிச் ததிர்த்துமா வெழுப்பிஞர்சள் சானெலாம் '? 

(726) (கண் - புராணம் - 77.) 

7. மேய்விதிர் எறிதல் - உடல் நடுக்குறுதல். 

8, ள் இலை ஈந்து - இலையில் முள் உள்ள ஈர்து ; முள்இ$லை ஈந்து முதலி 

யவை தன்மை ஈவிற்9 , ழளிதாள் - தாளில் முள் உடைய, மளி - உலர்ர்ச என்றலு 

மாம், வேள்ளில் - விளா ; பாசம் - கபிறு, சதம் - விரைந்தோடும் செயலினை 

யுடைய என்றலுமாம். 

11. பாசம் தீன்ற - வேட்டை நாயினைச் சபிற்றினுற் சட்டப்பட்டதனா மே - 

௮வை சுற்றி வரவும் இழுக்சவும் படுதலால் சேய்ச்த; கால் - தூண்; பிணித்து-அணித்த 

லால் ; தின்ற - இன்னப்பட்ட ;/ தேய்கால் - தேய்ந்த கால்; உராய்ர்து அறுத்த ; 

12, மரை அதன் ஃ மான்றோல்) மயிர - வேய்தற் குரிய மயிர்; புன்தரம்பை - 
சறுகுடில். 

19. வேள்வாய்-வெள்ளிலை முதலிய பண்டம் கன்னா, வெளிய வாய், மறத்தி 

மர் - பாலை நிலமசளிர்; மறத்தியர் விருந்தாதல் - சானலில் வேறு மச்சள் இல்லாமை 

யின் ௮வர்பாற் சென்று அவர்களால் உபசரிக்சப்படுசல் ; கோடியே தானே மறத் 

தியர்ீ விநந்தாயினள் கோல் என்க; மடர்தை - கொடியே - தானே - மூழா 

ளார் - காதலனாகச் - கானச்துச் - குரம்பை (ச்சண்)- மறச்தியர் - விருர் சாயினள் 

“சொல்! என்று தொடாபுபடுத்துக, 

18, சேய்வளர் கமலம் - 8ீர்வளம் குறி,சசது, 13 

வெண்பா 

கொடியோர் நுடங்கிடையாள் கொய்தாரான பினனே 

அடி.யா னடந்தடைந்தா ளாக--பொடியாக 

நண்ணாரூர் மூன்றெரித்த நாகஞ்சேர் திண்சிலையான் 

௧௪ தண்ணார் சூழ்ந்த தடம். 

(இ-ள்) பொடியாக,...தடம் - பொடியாகும்படி பசைவர்களுடைய மூன்று 

ஊர்களையும் எரித்த, மலையாகெ திண்ணிய வில்லை உடையவாது குளிர்ர்த தருவா 

ரூரினைச் சூழ்ர்த தடத்தினை ; கொடியேர்... 5 - கொடிபோன்ற அழயெ ஐடங்யெ 

இடையினையுடைய என் பெண்சொடி தழைத்த மாலைபினை உடையவன் பின்னே 

காலால் ஈடர்த ௮டைர்தாளாகுச, 

(aS = ons) திணையும் துறையும் ௮லை,



௨௦௦ திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

இடையாள் - நடந்து- தடம் ௮டைக்சாளாச என்று கூட்டு ; ஐ - ஒரு 

என்று வாழ்த்தியராம் ; வியங்கோள் வினைமுற்று, அடியால் நடந்து - என்றும் 

கோடியேர் நுடங்த இடையாள் என்றும் கூறியது சானச்இல் ஈடர்தறியாச மெல்லிய 

ளா.தலின் அவ்வருச்சம் தன்பால் சோன்றத் தாய் வருந்தக் a Musi. 

நண்ணார் - பனகர் ) முப்பு/வாணர், நாகம் - மலை; மேரு; சிலை - வில், 
மேருவாகிய வில்லையுடையவர் ; தடம் - குளிர்ர்ச இடம் என்ற பொருளில் வர்தத, 

மகள் ஈடந்துசென்றது காரனமாக அன்றித் சடமாக குச என்ற வாழ்த்துச் குறிப்பு 

மாம், பின் இரண்டிசள் இரிபு என்ற சொல்வணியில் வைத்ததும் அச்சருத்தது. 

மேல்வரும் பாட்டும் பார்க்க, 14 

கட்டளைக்கலித்துறை 

தடப்பாற் புனற்ரடைச் சங்கரன் றண்மதி போன்முகத்து 

மடப்பான் மடர்தை மலரணைச் சேக்சையிற் பாசம்பிரீஇ 

இடப்பாற் றிரியில் வெருவு மிருஞ்சுரஞ் சென்றனளாம் 

படப்பா லனவல் வா.றீ.றமி யேன்றையல் பட்டனவே. கடு 

(இ-ள்) சடப்பால்...மடர்சை - தடம்போன்ற கங்சைப்புனலை ஏற்றுவைத்த 

சடையினையுடைய சங்கரனார் சிரச்இற்சூடிய குளிர்ச மதியினைப் போன்ற முகத் 

இனையுடைய மடவிப மடந்தை) மலரணை...வெருவும் - மலர்பாப்பிய ணை 

புடைய படுக்கையில் சொடர்ந்திருந்ச ௮ணையலினின்றும் பிரிந்து இடப்பக்சத் 

தத் தரும்பினும் வெருவுதல் கொள்ளும் தன்மையுடைபவள் ; இருஞ்சுரம் சென் 

றனளாம் - கொடிய சாச்தினிடைச் சென்றனளாகும் ; படப்பாலன...பட்டனவே 

தமியனேனுடைய மசள் பட்ட துன்பங்கள் ௮வள் படும் சகுதியுடையனவல்ல, 

(வி-ரை) திணையும் துறையும் அவை, 

தடம்பால் புனல் - பெருந் சடச்தின் சன்மைசொண்ட பெரிய நீர் ; பால் - 

பச்சம், புனல் - இங்குச் கங்கையைச் குறித்தது, 

சங்கரன் தண்மதி - இறைவர் சூடிய குளிர்ந்த மதி, மடப்பால - மடம் 

சொண்ட ; பால் - பகுதி) மடமை பெண்மைச்குண நான்கனுள் ஒன்று ; அறிக் 

தும் அறியாள் போன்றிருத்சல் ; மடந்தை - பெண் ; பொதுமை குறித்தது. 

மலரணை,..வேருவும் - மலர் ௮ணையில் தோழியுடனேயும் அல்லது தாயுடனே 

யும் சேர்ந்து உறங்கும்போதும் வலமிடம் மாழித் துயில கேர்ந்தபோதும் wera 

சொள்ளும். சேக்கை - படச்சை ; பாசம் - சழுவியிருத்சதலை ; பிரீஇ - பிரிந்து ) 

சேன்றனனளாம் - சுரம்போச்குக் சருகலளவையால் அறிய வர்சமையால் தும் 

என்றாள், 

பட்டனவே - படப்பாலன அலல - என்று கூட்டு, பட்டன - சென்றனர் 

மாயின் பட்டன என்று கான் கருசவந்த இத்துன்பங்கள், 15 

தேரிசையாசிரீயப்பா 

பட்டோர் பெயரு மாற்றலு மேழுதி 

நட்ட கல்லு மூதூர் நத்தமும் 
பரன்முரம் பதரு மல்லது படுமழை : 

வரன்முறை யறியா வல்வெயிற் கானத்துத் 

5 தேனிவர் கோதை செல்ல, மானினம்



சருக்கம்] 97. கழறிற் ற.ழிவார் நாயனார் புராணம் ௨௦௧ 

௮ஞ்சி லோதி கோக்கிற் கழிந்து 

கெஞ்செரி வுடமையின் விலக்சாது விடுக ; 
கொங்கைக் கழிந்து குன்றிடை யடைந்த 

Garaget சோங்சமுஞ் செலவுடன் படுக ; 

10 மென்றோட் குடைந்து வெயினிலை நின்ற 

குன்ற வேப்சளுவ் கூற்றடைச் தொழிக ; 

மாயிருங் கடற்றிடை வைக லாயிரம் 

பாவையை வளர்ப்போய்! நீரனி பாவையை 

விலக்கா.து பிழைத்தனை மாசோ ! TNF SRD 

15 அலைபுன லாரூ ரமர்ந்துறை யமுசன் 

கலையமர் கையன் கண்ணுத லெந்தை 

தொங்கலஞ் சடைமுடிக் கணிந்த 
கொங்கலர் கண்ணி யாயின குரவே, ௧௭௬ 

(இ-ள்) கலத்தகும்...குர்வே- ஈன்மைசரும் சன்மை வாய்ந்த அலைகளை 

யுடைய நீர்கிறைர் ச திருவாரூரின் சண் விரும்பி வீற்றிருக்கும் அமு தபோல்பவரும், 
மான்சன்று சங்க கை.பினை யுடையவரும், கன் ணு லும், எந்தையும் யெ இறைவ 

IH FRR AMIS APD சடை நூடிபினுக்குச் சூட்டிய மணமுடைய மகர்முடி 

மாலையாகிய குராவே !) பட்டோர்...செல்ல- இறந் தபட்டோருடைய பெயரினையும் 

வல்லமைகளையம் எழுதி ஈட்ட ஈநடு5ற்களும், பழவாப் பொதுகஈத்தமும், பரல்களை 

பூடைய முரம்பினது வழிகளும் சாணஉள்எனவே யன்றிப் படுகின்ற மழையானது 

பருவத்திலே வரன்முறை வீழ்சல் அறியப்படாத வலிய வெயில் சுடும் கானத்திலே 
தேன்வண்டுகள் மொய்க்கும் மாலையணிர்ச என்மகள் போச ; (௮துசண்டும்) மானி 

னம்.,.விலச்சாது விடுக உமான் கூட்டங்கள் Hip us கூர்தலையுடைய ௮௮வளது 

பார்லைக்குச் சோற்றுப்போ.பினதால் மனகோயபுடைமையாலே அவளைச் செல்லற்* 

என்று விலக்காமல் விடு? ; கொங்கைக்கு...உடன்ப$க - சொல்சைகளுக்குத் தோற் 

லுச் குன்றிடைச் சென்ற மணமுடைய கேரக்சங்களும் ௮வள் செல்வதற்கு உடன் 

பட்டமைச ; மென்றோட்கு...ஒழிச - மெல்லிய சோள்களுக்குத் சோற்று மன 

முடைர்து வெயிலில் கிலைசின்ற மலைமூங்கில்களும் கூற்றுவனடைய ஒழி ிடுச ; 

மாயிரும்...மாதோ ! - பெரிய அசன் ற பாலைபினிடத்திலே நிசம் ஆபிரம் பாலை 

களை வளர்க்கும் நீ எனது பாலையைச் செவ்விதின் விலச்சாது பிழைபட்டனை ; 

HEC gr | 

(வி-ரை) Ptam- 9p. HMOM- Gath வருச்சல் ; (இருச்சோவை 
யார் - 241) 

பட்டோர்.,.நட்ட கல்- Oster நடுகல் என்ப ; சகன்னடூசல் என்பது புறப் 

பொருள் வெண்பாமாலையுள் பொதவியற் படலத்துச் கூறப்பட்டது. 1! ௮வன் 

பெயர் சன்மிசைப் பொறித்தக், சவின்பெறச் சன்னாட்டின்ற !' ; போரில் இறச்ச 

வீரர்க்சேயன்றி மற்றும் புகழுடைய ஏனையோர்ச்கும் இவ்வாறு பெயரும் புகழும் 

எழு? ஈமப்புறக்சாட்டில் சல் கடசல் முன்னாள் மூரல் இர்சாட்டு மாபுசளுள் ஒன்று, 

! சன்னின்றான் !! முதலிய வழக்குச்சள் சாண்ச, மதூர் நத்தம் - பழைய ஊர் 

Gots அழிர்தபோன இடம், பரன் முரம்பு - அதர் - பரல்களையுடைய 

தாசச் காலில் உறுத்தும் மேட்டுகிலம் உடைய வழி, அதர் - வழி- பாதை, 

VII—26
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படுமழை வரன்ழறை அறியா - படுதல் - உண்டாதல் ; சாவரம் உண்டாதற்குச் 

சருவியாசல் ழ; வழங்கு, சலுஈ£ம் ; வரன்முறை - உரிய பருவத்தில் வருசல். 

6-7, ௮ஜ்சில் ஒதி - அழயெ லெயரசிப கூர்தலை.புடைப பெண், ஒதி - கூந்தல்) 

அதனையுடைய பெண்ணுச்சாகபத, நோக்கிற் கழிந்து - நோக்த-கண் ; சண் 

ணின் அழமயெ சன்மைச்குச் தோற்.றுப்போதலின், Cra ata - மனம் எரிதல் ; 

இதுவும் மேல் !* கொங்கைக்கு... அடைந்த 7, 4 குன்றிடை யடைந்த , ': சோட் 

குடைர்து வெயினிலை நின் ற! என்பவையும் சர்குறிப்பேற்றவணி. 

8-9, அமிர்து - உடைந்து என் .ன அழிதலால் - உடைதலால் என்ற சாரணங் 

குறி தன, வனப்பினிற் ோசல் என்ற பொருளில் வந்தன. கோங்த டவர் - 

மணம் வீசும்; செலவு - செல்லுதலை. உடன்படுதல் - சம்மதித்து வாளா இருத்தல், 

10-11. கூற்றடைந்து - கூற்று - இயமன்; அடைந்து - பொருர்தி ; தன்றிடை 

ய்டைதல் - வேயினிலை நீற்றல் - ஒனித்தல், நாணி வெயிலின் நிற்றல் என்ற குறிப்பும் 

தீருவன, 

12-19, கடறு - காடு) பாலைகிலம், ஆயிரம்பாவை - குராவின் மலர்கள் 

ஒவ்வொன்றும் கூச்தாடும் பாைபோன் நிருச்சலின் பாவை என்றார், இவை 

கொத்சாக மிகுதியாய்ப் பூர்சலின் இயிரம் என்றார், அயிரம் - ஏண் குறியாது 

மிகுதி குறித்சது, ** ஆயிரக் தாமரை போலு மாயிரஞ் சேவடி யாலும் '! (௮7௪ - 

ஆரூர் - காந்தாரம் - 81) 4 குரவம் பாவை முருசமர் சோலைக் குற்றாலம் '! 

(பிள், சேவா); பாவையை - பெண்ணை; பாலை போன்றாளைப் பாவை 

என்றது உவமையாகுபெயர் ;) என்மகளை நனி- விலக்காது என்ச, பாவை- 

குராமலர் ) 

பாவையை வளர்ப்போய் - பாலையை விலக்காது - பிழைத்தனை - மான் - 

கோங்த- வேய் - இவைகள் ஒவ்வோர் காரணம்பற்றிச் தாம்தாம் தோற்றுவிட்டமை 

யிள் மனவருச்சமுடைமையால் விலக்சாசொழிந்தன; (ஆனால்) சீ ஆயிரம் பாவையை 

வளர்ப்பவள் - பாவையினது வருத்தமும் ௮ருமைபும் அறிர்தவளாதலின் நீ விலக் 

சாது விட்டது பிழை என்பதாம். “*கேட்குட டோலவுங் எக்கு போலவும், இயங் 

கு போலவு மியற்றஈ போலவும், அஃறிணை மருங்கு மறையப் படமே !” என்ப 

இலகச்கணமாதலின் இவ்வாறு ௮ல்றிணையாசயெ தாவரங்களையும் விளித்துச் கூறல் 

அமையும், இவை மனவருத்தம், சவலை, உவசை முதலியவற்றின் மிகுஇப்பாட்டி. ற் 

றோன் வன, பிழைத்தனை - தவறிழைச்சாய் ; காணமின்றி இன்னும் உயிர் 

தாரம்ச வாழ்சன்றாய் ஏன்ற குறிப்புமாம், 

17-18, சடைழடிக் கணிந்த......தரவே - தரா- இறைவர் உசர்து சூடம் 

மலர்சளுள் ஒன்று ;) குரா மலரோ டராமதியஞ் சடைமேற் கொண்டார் ?! 

(௮௬, தேவா - தாண்), கண்ணி - தலையிற் சூடம் மாலை. தரவு - குரா என்பது 
குறிலடுூத்து வரத ஈற்றாகரம் குறுகி உகரம் ஏற்றது ; நிலா - நிலவு என வருதல் 

போல, இது செவிலிகூ ற்று, 16 

வெண்பா 

குரவங் கமழ்கோதை கோதைவே ளேோன்பின் 

விரவுங் கடுங்கானம் வெவ்வா--யரவஞ் 

சடைக்கணிர்த சங்கரன் ரார்மதனன் றன்னைக் 
கடைக்கணித்த இயிற் கடிது. ௧௭
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(@-ch) குரவம்...கானம் - குராமலர் மணம் வீசம் கூர்சலினையுடைய என் 

பெண் மாலையணிர்த வேலினை ஏச்தியவன் பின்னே சென்று பொருந்திய சடிய 

சானம் ; அரவம்...கடி.து - பாம்பினைச் சடைபில் அணிந்த இறைலஞர் மாலருடிய 

மன்மதனைச் கடைக்கண்ணாற் பார்த்து எரிச்ச தீயினும் மிச்ச கடுமைபுடையத, 

(வி-ரை) தீணை அது; துறை- சுரத்தருமை நினைந்த ஈற்ருய் சவன்றது, 

துரவம் - குராமஉர் ) ௮ம்-சாரிபை ) கோதை - பெண்மயிர் ; அசனையுடைய 

பெண்ணுச்சாக வந்தது, கோத வேலோன் - மாலையையணி*।ஈ லேலினையுடைய 

வன் என்க, கானம் - கடிது என்று முடிச்ச, கடைக்கணித்த - சடைச்சண்ணாற் 

பார்த்துச் சுட்ட, தீயின் - தியிலும் ; டன் - ஒப்பு/பொரு.ரில் வர்.த ஐர்தலுருபு, 17 

கட்டளைக் ஈலித் துறை 

கடிமலாக் கொன்றைப் தங்களுஞ் செங்க ணர௮ுமங்கே 

மூடிமல ரரக்கிய முச்கணக் கன்மிக்க செக்சரொக்கும் 

படி.மலா் மேனிப் பரம னடிபர வாதவர்போல் 

௮டி.மலர் சோவ நடந்தோ சடர்ததெ! மம்உவையே. க 

(இ-ள்) கடிமலர்...முக்கணக்கன் - மணமுடைய மலராபெ கொன்றையும் 

மதியமும் சிவந்த கண்களையுடைய பாம்பும் அவ்விடத்து மூடியினிட/த மலரபோலச் 

சூடிய முச்சண்ணராடிய சச்சனாரும் ;) மிக்ஈ...பாமன் - மிகச் செறிந்த செவ்வானம் 

ஒப்பாகும்படி விரிகின்ற இருமேனியினையுடைய பரமனாரும் ஆயெ இறைவாத ; 

௮டி பரவாதவர்போல் - திருவடிகளைத் துதிச்சாசுவர்களைப்போல ; அடிமலர்... ம் 

மனையே - மலர்போன்ற அடிகள் வருந்த எமது அம்மனையே (அச்சடிய சுரத்தினை) 

நடந்தோ சடந்தத, 

(விரை) திணை ௮ ; துலற - தலைவியின் சரம்போக்கு சினைந்து செலிலி 

சவன்றுரைச்ச து. 

அம்மனை - அடிரோவ - அடிபாலாதவர்போல - ஈடர்சோ கடந்து - என்று 

கூட்டி முடிக்க, இறைவ னடிபாரவாத பாவிகளே க$ங்நானசச்நில் ஈது இரிகு 

வர்) அதுபோல எம் அம்மனையும் அடிநோவ ஈடக்சா கடர்ஈனள் என்றதாம், 

௮ வள் நிலை நினைந்து செவிவி கவன்றத என்பது நறைவிளக்சம், * அம் பலஞ் இந் 

Burtt, உறுவலச் சகானகர் தரன் படர்லானா மொளியிழையே ”' (இருக்சோவை ; 

227). அடிபரவாசவரே கானக் இரிர்தலைகுவர் என்பது உட்கிடை, 

அங்கே - அவ்வோரிடத்தே; ஒருங்கே, மமலராக்கிய - முடியின்சண் மலர் 

போல அணிந்த ; நக்தன் - நச்ச உருவினர் ; மிக்க சேக்கர் - மிசச் லந்த செய் 

வானம் ; மலர்மேனி - செம்மை விரிச்ச திருமேனி ; மலரடி என்க ; நடந்தோ 

கடந்தது - ஒகாரம் துன்பச் குறிபபுப்பட நின்றது, நடர்தோ என்ற சஞல் எவள் 

எப்பொழுதும் நெடர்தூரம் நடர்தறியாள் என்பது, எம் தும்மீன - ஈண்டு மகளைக் 

குறித்தது. மாபு வமுவமை,இ - அன்புபத்றி iss. 13 
தேரிசையாசிரியப்பா 

மனையுறை குருவி வளைவாம்ச் சேவல் 

சினைமுதிர் பேடைச் செவ்வி ரோக்கி 
யீனி லிழைக்க வேண்டி யானா
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அ௮ன்புபொறை கூர மேன்மேன் முயக்இக் 

8 கண்ணுடைக் கரும்பி னுண்டோடூ கவரும் 
பெருவளர் தழீஇய பீடுசால் இடக்கை 

வருபுன லூரன் பார்வை யாகி 
மடக்கொடி. மாதாக்கு வலையாய்த் தோன்றிப் 

படி.ற்று வாய்மொழி பலபா ராட்டி. 
10 உள்ளச் துள்ளது தெள்ளிதிழ் கரந்து 

கள்ள நோக்கமோடூ கைதொழு திறைஞ்சி 

எம்மி லோயே பாண, ௮வனேல், 
௮மரரு மறியா வாதி மூர்த்தி 

குமரன் முதை குளிர்சடை யிறைவன் 

15 அ௮றைகழ லெந்தை யாரூ ராவணத் 

துறையிற் நூக்கு மேழின்மேன் காட்சிக் 
கண்ணடி யனைய நீர்மைப் 
பண்ணுடைச் சோல்லியர் தம்பா லோனே. ௧௯ 

(டு-ஸ்) மனையுறை,,,ஊரன் - விட்டு இறப்பில் கூடுகட்டி வாழும் குருவி 

யினது வளைபோன்ற உரயினையுடைய சேவல் சது பெட்டையின் சனை முற்றிய 

செவ்வியினைப் பார்த்து அது முட்டை மீனுதற்குரிய கூட்டினைச் செம்மையாச 

இழைத்து அமைச்சவேண்டிக் குறையாத அன்பும் பொறையும் மிகுசலால், மேலும் 

மேலும் முயற்ித்து ௮,ச.ற்காசக் சண்ணுடைய கரும்பினது நுண்ணிய இலையினைச் 

சவர்கின்.ற பெரிய வளங்களையுடைய பெருமைசான் ற நிலப்பாப்பில் வரும் நீர்வளம் 

பொருந்திய ஊரனுடைய ; பார்வையா - பார்வைப் பிராணியாக வந்து ;) மடச் 

சொடி ... .இறைஞ்ூ - மடமையுடைபய கொடிபோன்ற பெண்களை அகசப்படுத்தும் 

உலையா௫இத் சோன்றிப் பொய் பொருந்திய வாய்மொழிகள் பலவற்றைப் பாசாட்டிச் 

சொல்லிக் சொண்டு நன் மனச்தில் உள்ள க௫,சஇனை வெளிப்பட மறைத்துச் 

கள்ளப்பார்வையோடும் சைதொழுது வணங்கி ; எம் இலோயே பாண - எமது மனை 

யில் வந்து கிற்தனெறனையே பாணனே! ) அவனேல் - எமது தலைவனோ என்னில்) 

அமரரும். ந்தை - சேவர்சளும் அறியலாகா ஆதிஞூர்த்திடம், குமரனது தந்தை 

யும், குளிரர்த சடையினையுடைய இறையரும், சதிக்கும் கதழலினையணிர்த எர்தையு 

மாகிய இறைவருடைய; ஆளூர்...பாலோனே - இருவாளுரின் கடைவீதிகளில் 

தூக்யெ ௮ழயெ மென்காட்டுபினைச் தரும் சண்ணாடியே போன்ற சன்மையுடைய 

பண்கள் பொருர்திய சொல்லையுடைய பரச்ரைய/பால் உள்ள வனாயினன். 

(விரை) தீணை - பெருந்திணை ) துறை - பாணணனொ வெகுளுசல், 

1-5, மனையுறை..,கவரும் - லீட்டுச்குருவி முசலிய சல பறவைகள் சம் 

பெட்டைகள் சினை முதிர்ந்த பருவ/)5 மோக ௮லை முட்டையிடுதற்கு ஏற்ற 

வாறு மெத்தென ௮மையவும், காற்று முசலியவற்றால் கேடு நேராது அமையவும், 

பிறவாறும் தமத கூடுகளைப் புதுக் யமைப்பது இ.பல்பு ; ௮த.ற்கு வேண்டிய தகுந்த 

நார் - பஞ்சு - முதலியவற்றை ௮௨ற்றின் சே௨ல்கள் சலியாது தேடித் செரிந்து 

முயன்று சொணர்ர்து கூடுகளைச் செம்மையாசப் புதுக9 அமைக்கும் ; இஃது ௮வற் 

றின் வாழ்ச்கைச் சரித இயல் என்பதை ௮ல்வாழ்ச்சை Briss ஆரியர் கூறுவர். 

இதனை இங்கு எடுத் சமைத்துச், கூடுசள் புதுக்க உசவும் ௮,தசகைய ண்கரும்புகளை



சருக்கம்] 31. கழுறிற் றறிவார் நாயனார் புராணம் ௨௦௫ 

யுடைய பெருவளசாட்டினை உடையவன் தலைவன் என்றது ௮ச்9று பிராணிகளுச்சு 

உள்ள அன்பும் பொறையுமின்றித் த$லவன் தலைவியைப் பிரிந்து பசசத்தையர்பால் 

உறைகன்றனன் என்ற குறிப்புணர்த்தற்கு, 
1, வளைவாய் - சங்குபோலப் பரியஅடியும் கூரிய நுனியுமுடைய மூக்கு 3 

சேவல் - ஆண்பறவை) பேடைச்சினைழதீர் செவ்வி - என்ச, செவ்வி - 

பருலம் ) இங்கு முட்டையீனும் பருவம் குறித. ஈனில் டுகழத்தல் - மூட்டை 

யீனுசற்குரிய வசதிகளையுடையசாகச் சம் கூட்டினை இழைத்துப் புதுக்குசல்; இழைத் 

தல் - கட்டுதல் ) குருவிகளின் கூடுகள் நார்களால் தக்கவாறு இழைத்து ஆச்சப்படும் 

நிலை குறித்தது. ஈனில்-சூ.தகாகிருசம் என்பர் வடஎர்; இஃது அமைச்சும் இடமும் சாலி 

மே.சலியனவும் மனையடி நூல்சளினும் கணிசநூல்களினும் விதிச்சப்பட்டுள்ளன an oars, 

4, அன்பு போறை கூர - அன்பும் பொறையும் மிகுதலால் ; எண்உம்மைகள் 

விரிச்ச. மய்ங்ததல் - முயற்?ிச்சல், மேன்மேல் - குருவி சிறிய பிராணியாசவின் 

சரும்பின் ரண்தோடு பல சவாசற்குப் பலகாலு முயலுஈல் வேண்டுமென்பத, 

கண்ணுடை& கநம்பின் நுண்தோடு - கணுச்சள் முற்றிவரும் கரும்பின் நுண்ணிய 

இலைசள ; இக்சப் பருவத்துச் சரும்பின் இலைசளின் நண்ணிய விளிம்புப் பகுதிகள் 

மெச்செனவும் ௮றுசல் படாதனவும் சூடுகாத்து வெளியில் விடா சனவும் நடுப் பல 

வகையாலும் இத்தருணத்திற்கு அமையக் கூடு புதுக்கவும் சட்டவும் அமைதி 

பெறுவன, தோடூ - இ௯ையின் விளிம்புப் பகுஇிகள், 

6-19. கிடக்கை வநபுனல் ஊரன் - புனல் வரும் பெருகிலப்பரப்புச் கொண்ட 

ஊரின் தலைவன், பார்வை - பழகாத மிரு£ முதலியவற்றை அசப்ப?தத உதவி 

செய்யப் பழச்சப்படுத்திய மிருகம் முதலியன ; “ பொருபுலிப் பார்வை '' (சண், 

புரா - 29672); :( பார்வையென மாக்களைமுன் பற்றிப் பிடிச்சற்சாம், 

போர்வை '? (இருவருட்பயன் - 45), ஊரன் பார்வை - ஊரன் பயன்படுத்தும் 

பார்லைப்பிராணி, பார்வை மிருசம்போலத் தலைவலுக்குப் பயன்படுசலின் 

பார்வைமாகி என்றார் மாதர்க்த வலையாய் - மாசராகிய மீன்களை (3ரரணிகளை)ப் 

ஏசசேச உருவசம், மடக்கொடி - மாதர் - மடமையும் 

கொண்டமையின் வலையில் அசப்படுத்த 

படிற்று வாய்மோழி பல பாராட்டி - 

பிடி கீகும் வலையாச 

கொடிபோன்ற துவள்வும் எளிமையும் 

எளிதா தலை எண்ணி என்றதும் குறிப்பு, 

தலைவர் உங்கள்பால் மிச ௮ன்புடையவர் என்பது முதலாகப் பொய்மொழி பல 

புனைந்த சொல்லி; மெய்போலத் சோன்றம் வஞ்சமொழி, கள்ள் நோக்க 

மோடு...உள்ளத்துள்ளது தெள்ளீதிற் கரந்து - தலைவனது து.தனா5 அனுப்பப்பட்டு 
வர்; பாணன் ௮தனை மறைத்துப் பேசுதல் குறித்தது, எம் இலோயே - எமது இல் 

வில் வந்தனையே. டூலோம் - இல்லோய் என்றதன் தொகுத்தல், 

12, அவனேல் - அத்தலைவனோ ) அவன் என்ற சுட்டு முன் ஊான் என்றதைச் 

சுட்டியது, அவனேல்- பாலோனே என்று கூட்டு, ஊரன் - பார்வையா? - நீ- எம் 

இல்லோய் ; அவனேல் (எம்மிடம் மிச்ச ௮ன்புள்ளவன் என்று மீ கூறும் கூற்றுக்கு 

மாறாகச்) - சொல்லியர்தம் பாலோனே என்றது குறிப்பு, இவணத்துறையில் தூக் 

தம் - கண்ணடி - இக்சாளிற் போலவே முன்னாளிலும் ஆவணங்களில் வருவாரை 

மனக்சவர்சற்கு ௮ழூ.ப கண்ணாடிசளையும் ஒவியப் படங்களையும் தூக்கி masse 

வழக்கு. துறை - விற்பனைப் பண்டங்களை ஒழுங்குபட வைத்துச் காட்டும் காட்டி 

யறைகள், 811087 [001105 என்பர் ரலீனர், 

17, கண்ணடி யனைய நீர்மைப் பண்ணுடைச் சோலலிய* - என்றது பர்சை 
யரை, சண்ணாடி போன்,ற சன்மையாவது சன்சட் டோன்றும் நிழல், சனச்கொரு



0.0m திருத்தொண்டர் புராணம் [வர்ர்கோண்ட வனமுலையாள் 

பற்றும் இன்றி, எதிர்வர்த உருவங்களின் ௮ளவே தோன்ற கற்றல், 

அல்தாரவது பரச்தையர்பால் சார்வோரது ௮ளவே அவர்களது செயல் அமையு 

மா.றன்றிச் சார்வோர்பால் சமக்கு ஒரு பற்றும் இல்லாமை, எழின்மேன் காட்சி - 

சண்ணாடியிலுள் தோற்றம் நன்கு காணும் ௮தன் சன்மை குறித்தது, சோல்லியர் 

தம்பாலோனே - பாச்சைபாற் சேர்ந்துள்ளான் ; ஏசாரம் தேழ்றம். 

இத்திருப்பாட்டு, சன்மை, ௨ வமை முதலிய ௮ழயெ பல அ௮ணிசயங்களையும், பல 

அரிய சருத்துச்களையும், குறிப்புச்களையும் உட்சொண்டு விளங்கும் அருமையான சவி 

சயம் விளங்கவுள்ள.த., 19 

வெண்பா 

பாலாய சொல்லியாக்கே சொல்லுபோய்ப் பாண்மகனே | 
ஏலாளிக் சென்னுக் கிடுகின்ருப்--மேலாய 

தேர்தண் கமழ்கொன்றைச் செஞ்சடையான் ருள்சூடும் 

பூந்தண் புனலூரன் பொய், ௨௦ 

(இ-ள்) மேலாய...பொய் - மேன்மையுடைய தேன் பொருர்திய தண்ணிய 

ஈறவிய கொன்றைமலரினைச் சூடிய சிவந்த சடையினையுடைய இறைவாது திரு 

வடியை முடியிற்குடிப அழகிய குளிர்ச்ச நீர்வளமுடைய ஊரனது பொய்யினை ; 

பாண் மகனே - பாணனே!) பாலாய...போய் - போய்ப், பால் போன்ற சொல் 

வீனையுடைய ௮ப் பரத்தையர்க்சே சொல்வாயாக ; ஏலா... இடுனெராய் - ஏற்காத 

இவ்விடத்தே எதற்காக அதனைச் சொல்லிபிடுசன்றாய் £ 

(வி-ரை) திணையும் துஉறயும் ௮லை, சோழி கூற்றுமாம், தலைவி பாணற் 

குரைச்சல் எனினுமாம், 

பாண்மகனே - ஊரன் பொய் - சொல்லியரச்கே போய்ச் சொல்லு - இங்கு 

என்னுக்கு இடுகின்றாய் என்ற கூட்டி முடிச்ச, பால சோலலியர் - பரத்சைய// 

பால் போன் றனவாய் இணிக்சப பேசுவர், oy என்ற சனால் பேச்சு அளவில் பாலா 

தியர் ; மனம் ௮ல்வாறிவர் என்றத குறிப்பு, 

ஏலா - ௮டபொட்யினை எற்றுச்கொள்ளாத ; ஏலர் - செல்லா என வினை 

முற்றாக உரைபபினுமமை௰ம் ) டங்த - எம்மிடத்து, என்றுந்த - எதற்கு - என்ன 

பயன் சரு.தி- பயனில்லை என்பது, டுடூதல்- வட்டித்து மொழிதல், தாள் சூடூம்.., 

ஊரன் போய் : ஊரனது பொய்) ஊரனைப் பற்றிய பொய் என்றலுமாம், 

தாள்சூடூம் - தலைவன், சவென்பாலன்பு உடையனா யிருந்தும் ௮தற்கு மாறாச எம்மிடம் 

௮ன்பிலன் என் ற குறிப்புடன் நின்றது. 20 

கட்டளைக்கலித்துறை 

பொய்யாற் ரொழினு மருளு மிறைசண்டம் போலிருண்ட 

மையார் தடங் சண் மடந்தையர் கேட்கிற்பொல் vr gers geo 

கையா லடி.தொடல் செல்லனில் புல்லல் கலையளையல் 

ஐயா விவைஈன்கு கற்றுப் பெரிது மழகியவே, ௨௧ 

(இ-ள்) பொய்யால்,..பொல்லாது : பொய்மையாலே சொழமுசாதும் அருள் 
செய்யும் இறைவாது இருரீலகண்டம் போல இருள்கொண்ட மைதஇிட்டிய பெரிய 

சண்சளையுடைய பரத்தையர் சேட்டார்களானால் பொல்லாது ; வர்.த..,அளையல் -
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லந்து உனது கையால் எனது அடியினைச் சொடாசே ; ௮கு வராதே; தில்லு ; 

புல்லாதே) தலைத் சொடாதே; இயா... அழயெே - ஐ பனே / இவற்றைச் 

செய்தற்கு ஈன்கு தெரிர்தனை! உன் சன்மைச்கு இலவ பெரிதும் ௮2யெ செயல்களே: 

(வி-ரை) தீணை - கஉடணிமித்தமாகிய குறிஞ்9 ; துற - அணைச்தவழி 

ளெடல், 

பேய்பால் தோழினும் அருளும் - பொய்மாம் ரொழுதலாவது மனமொன்றச் 
செய்யாது சொழுசலாகயெ தொழிலைப் பாவனைக்சாகச் செய்சல் ; நாடசம் ஈடிப்ப 

வன்போல, மனமொன்ருவிடிலும் தொழுசல் என்பது நல்லதொரு காரியமாய், 

விதிச்சசொன் ர.சவின் ௮,ச்சொழிலளவுக் குந்த பயனை த சீரும் என்பது இறைவன் 

வகுத்தது, அதுபோல?வ பசையுமாம். :! பொப்ப்பகை செப்பினும் ஒன்றுபத் 

தாமே !'' என்பது திருமந்திரம். பொய்யாய்த சொழுசற்கும் அருளுவது இறைவ 

ரது பேரருளின் தன்மை குறிச்சது. டுநண்ட...௩ 3 மடந்தையர் ரீ சார்வுற் 

றிருந்த பரத்தையர் என்பது, ட ட என்றதனால் பபன்பற்றாது இநளின் வண் 

ணச் சளவுச் குவமைபாசல் குறிப்பு, கண் இருள் குறிக்சமையால் மனத்தினிருளை 

யும் கருதவைத்தது, இரண்ட - மடந்தையர் - என்று கூட்டி, இரண்ட மனச்தை 

யுடைய மடந்தையர் என்றலுமாம். பாவைய ருள்ளமும்... ,,என்ன இருண் 

டத... (805) 

கேட்கீற் போல்லாது - அவர் பிணக்குவர் ;) சனல் நீ அவர்பால் wags 

அன்பிற்கும் ௮வர் உன்பால் காட்டும் அன்புக்கும் இடையூறு விளையும் ; ௮ல் நீ 

என்பாலிலும் மிகச் சருச்துடையை என்பன குறிப்பு, உன்ககயால்...அளையல் - 

இவை தலைவன் பிழைபட்டு வந்தானாதலின் தலைவிபுடைய இயல்பாயெழும் ஊடலைத் 

தணிக்கச் செய்யும் தொழில்கள், அல் - எவலொருமை விகுதி ; உடன்பாட்டிலும் 

எதிர்மறையிலும் வருமென்பர் பரிமேலழகர், * மகனெனல், மக்கட் பதடி யெனல் '' 

(குறள்). 
இலை நன்த கற்றய் - செய்து சைசோந்தளஎ்ளாய், பேரிதும் அழகியவே - 

இகழ்ச்சிக் குறிப்புப்படச் கூறிப.து. இலை பாரழ்சையிற் பிரிந்த தலைவன் வந்து 

கூடியபோது தலைவி ஊடி உரைத்தவை, இவ்வடலாற் கூடலின்பஞ் சிறச்கு 

மென்பது ௮கப்பொரு ஸியல், 4 வேல்தான் இகழ்சண் ணிளையார் வெகுள்வர் 

மெய்ப் பாலன்செய்த, பால்தான் நிகழும் பரிரினம் மேவும் படிறுவலேம், சால்தான் 

ரொடல்தொட ரேல்விடு திண்டலெங் கைத்தலமே'' (கோவை - 890), 21 

$ேேரிசையாசிரியப்பா 

அழகுடைக் கிண்கிணி யடி.மிசை யரற்றத் 

தொழிலுடைச் சிறுபறை பூண்டு தேீர்த் 

தொருகளி அருட்டி யொண்பொடி. யாடிப் 

பொருகளி நனைய பொக்கமொடு பிற்றாழ்கது 

5 பூங்குழற் சிருரொடு தூங்குகடை பயிற்றி 

௮க்கரை யுடுத்தி யைம்படை கட்டி 
ஒக்கரை யிருக்கு மொளிர்புன் குஞ்சிக் 

குதலையங் களவிப் புதல்வன் றனனை 

உள்ளச் சொரிந்த வெள்ளத் தீம்பால்



௨௦௮: திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

10 உடைய வாடிய தடமென் கொங்கை 

வேண்டாது பிரிந்த விரிபுன லூரன் * 

பூண்டாய் ககலம் புல்குவ னெனப்போய்ப் 

பெருமட முடையை | வாழி) வார்சடைக் 

சொடுவெண் டி.ங்கட் கொழுரில வேய்க்குஞ் 

19 சுடுபொடி. யணிர்த துளங்கொளி யகலத் 
தண்ண லாஞூர் திண்ணிதிற் செய்த 

சிறைகெழு செம்புனல் போல 

. நிறையொடு நீங்காய் நெஞ்ச நீயே, ௨௨ 

(ட-ள்) அழகுடை..,௮ரற்ற - அழகடைய இண்டுணிச் சதங்கை சாலிலே 

சத்திச்ச) சொழிலுடை...பூண்டு-கைவினையுடைய சிறுபறையினைச் கைச்சொண்டு; 

தேர்... ஆடி - சறுதேரினை ஒரு சனியே இழுத்த, ஒரு சளிற்றினை உருட்டி, ஒள்ளிய 

புழுதி படிர்து;) பொருகளிறு...பயிற்றி - போர்யானையைப் போன்ற பொலி 

வுடனே பின்னே சாழ்ந்து இளைஞராகய அழமயெ கழலையணிர்த சருர்சளுடனே 

இளஈடை பழ); அச்சரை,..சட்டி - சங்குமணிகளை அரையிலே சட்டி (மார்பில்) 

ஐம்படைத்சாலி சடடி; ஓச்சமை,,,ஊரன் - பச்சத்தே விளங்கும் புன்தலை 

மயிரினையுடைய குதகயாகய அழயெ சொற்களையுடைய புசல் வனை நினைத்த 

பொழுதே சுரர்து பொழிந்த மிகுதியாகிய இனிய பாவினை உடையன வாய பெரிய 

மெல்லிய கொங்சைசளை விரும்பாமற் பிரிந்துபோன விரிபுனல் ஊானத ; பூண் 

தாங்கு. உடையை - அணிசள் தாங்கும் மார்பினைத் சழுவுவேன் என்று சென்று 

பெரிய மடமையை உடையையாயினை ; நெஞ்சம் நீயே - எனது நெஞ்சே மீ ; வாழி 

வாழ்வாயாக ; வார்சடை...நீயே - நீண்ட சடையிற் சூடிய வளைந்த வெண்மதி 

யினத சொழுவிய ரீலவொளியைப் போன்ற சுடபொடி யணிந்த துளங்கும் ஒளி 

பொருந்திய மார்பினைபுடைய இறைவாது திருவாரூரில் இண்மையொடு செய்யப் 

பட்ட ணையினுள் தங்ஏயிருச்கும் செம்புளல் போல நிறை3வாடு நீங்காதிருப் 

(வி-ரை) திணை - பெருந்திணை ; துறை - பரத்தையிற் பிரிந்த தலைஉனை 
நினைந்து சணிவருர்திய தலைவி கெஞ்சொடு புலத்தல், 

1-8 அழதடை... புதல்வன் - இவை புதல்வனது வ ரணனை ; சண்டுணி பூறு 

தல், றுபறை முழக்குதல், று சேருருட்டுதல், பொடியளைசல், PYG er son 
பயிறல், ஐம்படை கட்டுதல் ம தலியலையும், சிறுபுன் EGP, GFE Baral wen cow 

என்ற இவை ஓராண்டுப் புதல்வாக்குரிய அணி - செயல் - இயல் நூதலியனவாம், 

3, ஒண்பொடி - புழுதி; 4, களிறு - மத்தால் யானைபோற் செய்த விளை 
யாட்டுப் பண்டம் ;) களிறனைய் போக்கம் - களிறு போன்ற பொலிவுபுடைபரத்தல் 

எபொச்சம் பரப்ப " (ஆளு - பிள் - உலா), பிற்றழ்ந்த சிறர் - உடன் விளையாடும் 

இறுவர். பிற்றழ்ந்து - யானையின் சோற்றம் முன் உயர்ந்தும் பின்னே தாழ்ந்தும் 

சாணப்படம் ;) ௮ப்பொலிவு தோன்ற வருவசோர் விளையாட்டு முன்சாலத்இழ் 

ஈருர் பயன் றனர் போலும் என்பர், (சிவப்பிரகாச தேசிகர் குறிப்பு). போக்கம்-மிகு.தி 

என்பதுமாம், ஒக்கரை யிநக்தம் - ஒச்சலை என்பசன் போலி; மநங்கில் - பச்சத்தே 
(இடையில்),
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8டபுதல்வன் றன்ன உள்ளச் சோரித்த வெள்ளத் தீம்பால் - “பானினர் தாட் 
டச் ;சாய் ' (இஞிலா) என்றபடி புதல்வனை நினைத்தபோசே (ado பால்சரச்சல் 
திலையன்புடைய சாயர் இயல்பு, 1 முன்னின் - நிலை விளம்பச், சொங்சை சரர்த 
வருட் கோமகள் !” என்று இதனைப் பத்திச் ஈஎலவபட விரிச்சனர் வெட்பிரசாசர் ; 
(சால்வர் சான்மணிமாலை), 

11, கோங்கை வேண்டாது பிரிந்த - தீ$லவியுடனிருத்தலை விரும்பாது 
பர.தைவயிற் பிரிரச தல வனது நிலை குறிதது, 

11-18. பீரிந்த...நீயே- விரும்பாது பிரிர்ச சகேவனை நினை$ மையால் அவன் 
பாற்சென்று கடுவன் என்று எண்ணிப்போன கெஞ்சமே நீ பெருமடமுடையை : 
வேகத்தடன் ஒடுன்ற £ீர் சரைப்பட்டுச் தனத வேசத்தினை உள் எடச்? கிற்றல் 
போல் நிறை என்னும் குணச்சை விடாத பொருக்க இநப்பாயாச, தலைவனது 
பிரிவாற்ருத அனை மினைந்து வருந்திய தலைவி சனழு மனததினைச் தேற்றிப் 
புலத்தல், உன்னை விரும்பாது பிரிந்த அவனைச் சோ சனைப்பது மடமை ; ஆதலின் 
நிறைகொடு நீம்சாது அடங்குவையாச என்றபடி, வாழி இகழ்ச்ரச் குறிப்புப்பட 
நின்றது; ௮.தவே உனக்கு வாழ்வாகும் என்றத, நெத்4ம் $மே !- போய்ப் பெரு 
மடமுடையை - றைகெழு புனல்போல - நிறைவொடு நீங்காய் - வாழி என்று 
கூட்டுக, அகலம் - மார்பு ;) (அசன்றிருப்பத), 

17, சிறைகேழ சேம்புளல்போல - விசைக் ஏ செல்லும் புதுப்புனல் அம்சம் 
கும் ௮ணைசளாற் ற$ச்சட்பட்டுத் சேங்குதலாற் பயிருக்கு உசவுசல்போல், தலைவனை 
விரையும் உள்ளமே நீ ௮வ்வாறு அவமே செல்லாது நிறைவுடனிருத்தலே பயன் 

சேம்புனல் - புதவெள்ளம், எத்தணை தீரும் என்றது ; பயன்பற்றி வந்த உவமம், 

22 அணைகள் சடந்துவரிலும் புதுப்புனல் செர்கிறம் மாறாது வருசல் சாண்ச, 

வெண்பா 

நீபிருந்திங சென்போது கெஞ்சமே கீளிருட்கண் 

ஆயிரங்கை வட்டித் தனலாடி.த் « Guy mag 

தைவா யரவசைத்தா னன்பணைத்தோட் கன்பமைத்த 

செய்வான லூரன் நிறம். ௨௩ 

(இ-ள்) நீள்...சோட்கு - நீண்ட ஈள்ளிச விருளின்சண் ஆ.பிரல் சைகளையும் 

வீசித் தீயினில் அடி. அச்சத் £ அரங்சத்திலே ஐந்து வாய்களையுடைய பாம்பினைச் 

சுற்றிக் கட்டியுள்ள இறைவரது ஈல்ல பெரிப சோள்சளுக்கு ; தன்டமைரஈச... 

இறம் - அன்பு கூர்ந்தவற்றைச் செய்யும் ஈல்ல ஊ௭ரனது இறங்களை ; நீ...நெஞ்சமே- 

ரீ இங்கு நின்று இர்தித்துச்சொண்டு வருர்இியிருந்தமையால் என்ன பயன்) போது 

௮வனிருச்கும் ௮வ்விடச்சே போதுவாயாக, 

(வி-ரை) திணையும் துறையும் ௮வை. கசெஞ்சைச் தேற்றுசல். 

நேத்சீமே - ஊரன்திறம் - (ஏிச்திதது வருர்தி) இங்கு இருந்து என் (பயன்) - 

(அங்குப்) போது என்று கூட்டுச, இயிரம் கை - ஆயிரம் - அசேசம் என்னலும் 

பொருள் சீர்து நின்றது. *( ஆயிரம் பொன்வரை போஜு மாயிரர் தோளுடையா 

லும் 1! (சேலாரம்), வட்டித்தல் - வீசுதல் ; சழற்.றல்; தீ அரங்கத்து - அர்த் 
இியாயெ ௮ரங்லே என்று சட்டு வருவிக்ச, நீளிருள் - சம்கார சரலம் ; 5 இருளி 

டச் தன்னைச் 9ச்செனம் பிடிச்சேன் '! (இருவா) ; Burt அரவு - இறைவர் பூண் 

VIIl—27



2.40 திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

பது இர். ததலை காசம் என்ப, நன்'பணைத்தோள் - சல்ல பெரிய சோர்கள். 
அமைத்த - அமைசத்சவற்றை ; அசாவீற்றப் பலவறிசொல் ; இரண்டலுருபு விரிச்ச, 
அசைத்தான் - விணையாலணையும் பெயர், 93 

_சைக்கலித்துறை 

தி.றமலி சின்மொழிச் செந்துவர் வாயினை ! யெங்கையர்க்கே 

மறமலி வேலோ னருளுக) வார்சடை யான்கடஷூர்த் 

துறைமலி யாம்பல்பல் லாயிரத் துத்தமி யேயேழினும் 
நறைமலி தாமரை தன்னதன் றோசோல்லு ஈற்கயமே. ௨௪ 

(இ-ள்) இறம்,.,வாயினை - ல்ல திறமுடைய இன்மொழிசளைப் பேசும் 

பவளம் போன்ற வாயினை உடையவேே /) எங்கையர்ச்சே.., அருளுச - எமது 

தீங்சைமார்களுச்சே மறமுடைய வேலேந்திய ஊரன் சன் அருளினைச் செய்க 7 

வார்சடையான்...ஈ.ற்கயமே - நீண்ட சடையினையுடைய இறைவரது தஇிருக்சடவூர்ச் 

துறையில் ஈற்சயத்தின் ஆம்பல் மலர்கள் பல்லாயிரத்துள்ளே தனியே எழுந்து பூச் 

தாலும் சேன்மிசப் பொருந்திய சாமரையின் உடைமை பல்லவோ ஈல்ல அ௮த்சாடசம்?) 

சொல்வாயாக, 

(ஷி-ரை) திணை- அது, துற - தலைவன் பாச்தையிற் பிரிர்சமை பற்றி 

வருந்திய தலைவியைச் தோழி ஆற்றுவித்தல், ஒரு பூர்தடத்தில் ஆம்பல் மலர் 

பல்லாயிரமும் பூக்சச் சாமரை ஒன்றே பூத்தாலும், சிறப்புப்பற்றி ௮து சாமரைச் 

தீடாகம் என்றே சொல்லப் பெறும், அதுபோல ஊரன் பரச்சைகள் பலர்க்கும் 

தீன் ஈலஙகளை wooed, அவனது, உரிமை உனச்சேயாமன்றோ ? சொல்வா 

யாச என்று சோழி தலைவியைச் சேற்றியவாறு, 

திறமலி , வாயினை - இது சலைவியின் தன்மை பற்றித் சோழி புகழ்ச்தத ; 

சின்மோழி - இனியமொழி ) லெமொழி என்றலுமாம் ; “பல சோல்ல - சில 

சொல்லல் தேற்றா சவர் (குறள்); மொழிகள் சிலவாயினும் அவை இறம் பட்டவை 

என்ச, தீறம்மலிதல் - பொருளும் இன்பமும் மிகப் பொருந்துதல், எங்கையர் - 

எமது இளைய தங்சைமார். இங்குச் தலைவன் பொருச்திய பரத்சையசைச் குறித்தது. 

1 வேல்தான் இகசழ்கண் ணிளையார் '” (கோவை 890); அநளூக - தனதன்பினை த் 

தரினும் சருக ) அதுபற்றி எமது உரிமைக்கும் பெருமைக்கும் குறைவில்லை என்ற 

படி, துறை - பூர்தடத்தின் துறை, 

பலலாயிரத்து - பல ஆயிர மலர்களுள்ளே. தமீயே எழினும் - தனியே ஒன்று 

எழுந்து மலரர்தாலும், எழினும் - தாள் நீரின்மேல் 8ண்டு ௨ளர்ந்து எழுந்து பூக்கும் 

தாமசையினியல்பு குறித்ச.த, 

நற்கய்மே தாமரை தன்னதன்றே ?- ௮த் சடாகழூழுதும் இறப்புப் பற்றித் 
தாமரைத் தடாகம் என்று சொல்லப்படுமே யன்றி, மிகுதி பற்றி ஆம்பற்றடாகம் 

என்னப் படாது, தன்னதன்றே - உரிமை அதன் சண்ணதன்றோ? ஓகாரம் - வினா) 

உடன்பாடு குறித்தது. அதுபோல் ஊானது உரிமை உன்னுடையசே என்பது 

குறிப்பெச்சம். ' 

சோல்லும் நற்கயம் . எல்லாராலும் எடுத்துச் சொல்லப்படும் ஈல்ல சடாகம் 

அன்றோ என்று ௨லசம் சொல்லும் என்றறுமாம், 

வாயினர் - தன்னதன்றே - என்பனவும் பாடபேதற்சள், 94



ச்ருக்க்ம்] 91, க்ழ்திற் றறிவார் நாயனார் (/ராண்ம் 2:௧௧ 

$ேரிசை யாசிரியப்பா ் 

கருஙகடன முதுகு தெருவுபட 

வியங்குதிமி ord யெறியொளி நுளையா 

நேய்ம்மீன் கவரல் வேண்டிக் கைமிகுத் 
தால வட்ட மேய்ப்ப மீமிசை 

௦ முடிகெழு தருவலை வீசி முரரீர்க் 

குடரேன வாங்கிக் கொள்ளை கொண்ட 

சுரிமுகச் சங்குஞ் சுடாவிடு பவளமும் 

எரிகதிர் நித்திலத் தொகுதிப் கூடி. 
விரிகதிர் நிலவுஞ் செக்கரும் தாரகை 

10 உருவதுங் காட்டு முலவாக் காட்சித் 
தண்ணர் துறைவன் றடவரை யசலம் 

SOT BOS கண்டது முதலா வொண்ணிறம் 

காள மாசுணல் கதிர்மஇிக் குழவியைக் 

கோளிழைச் திருக்குங் கொள்கை போல 

18 மணிதிகழ் மிடற்று வானவன் மருவும் 

அணிதிக ழகலத் தண்ண arent 

ஆர்கலி விழவி னன்னதோர் 

பேரலர் சிறந்தது சிறுகல் லூரே, உடு 

(இ-ள்) சயம்...நளையர் - மிச்ச ஆழமுள்ள கரிய கடலின் மேற்பரப்பு 

தெருவு போல வழிவிடும்படி, இயங்கும் படூனைத் துடுப்பினாற் செலுத்தும் ஒளி 

யெறியும் பரதவர்கள் ; கெய்,..வேண்டி - நெய்.பினையுடைய மீன்களைப் படுச்தற்கு 

விரும்பி) சைம்மிகுச்து - சைமுபற்சிமிக்சகு / ,ஆலவட்டம்..,வீர- தல வட்டம் 

போலத் தலையின் மேலே விஎச்சமுடைய வலையினை விரித்து வீச; மூர்சீர்,,., கொள்ளை 

கொண்ட - சடலின் குடரினை வாங்குசல் போல இழுச்துச் சொள்ளை சொண்ட ; 

சுரிமுச...கூடி-சழிர்ச முகத்தனையுடைய சங்குகளும் ஒளிவீசும் பவளமும் சதிர்விரியும் 

தேத்துச்களின் தொகுதியும் சோது ; விரிசதிர்...காட்டும் - விரியும் ஈஇர்களை 

யுடைய நிலாவும் செவ்வானமும் விண்மீன்சளின் சோலமும் ஆரிய இவற்றினைப் 

போல விளங்கும்; உலலா...துறைவன் - கெடாத குளிர்ந்த நீர்த்தறையினை 

யுடைய தலைவனது ; தடவரை...மு.தலா - பெரிய மலைபோன்ற மார்பினைச் சாட்ரிப் 

படச் சண்ட நசாள்முதலாச ; ஒண்கிறம்...ஆரூர் - ஒள்ளிய கருநிற த்சையுடைய 

விடத் இனைச்சொண்ட பாம்பு சஇர்வீசும் பிறையினைக் சவ்வியிருக்கும் கொள்கை 

யினைப்போல, நீலமணிபோல விளங்கும் திருமிடற்நினையுடைய சேவசேவரும், 

பொருந்திய ௮ணிசள் இசழ்.ற்டெமாயெ மார்பினையுடையவரும் நய இறை 

வரது இருவாரூரின்சண் ; ஆர்சலி,,.ஊரே - ச௪டல்போல ஒலிபரர்த இருவிழாவிற் 

போல ஏறிய ஈல்ல எமது ஊர் பெரிய ௮லர் மொழிகளின் ஒலி சிறந்து Saas py. 
(வி-ரை) திணை - சைச்சளே; துறை - சாண்டல், பெண்பாற்கூற்று, ச*லவி 

சண்டு சோர்ச்தது. 

1-11, கய்ங்கெழ...தண்ணத்துறைவன் - தன்மை, உவமை, உருவசம் என் 

லும் மூன்றணிசளும் சலர்.துவிஎல்கும் மிச்ச அருமைப்பாடுடைய பாட்டு ; சமல் 

செழு...வேண்டி - இவை தன்மையணி, ்



bso திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

1-0, ஆலவட்டம் ஏய்ப்ப-ழந்நீரீக் தடரேன - இவை மெய்பற்றிவந்த உவமை 
அணி ; சுரிழக...காட்டும்- இகவ உருவச அணி, கயம் - ஆழமுடைய ; மதுத 

தேரவுபட - நீர்ப்பப்பே செருவுபோல வழிசர ; துத் - மு.துகுபோன்௦சை 

மூதிசென்றதுபசாரம், திமில் - மீன் ௨லைஏரின் படகு) தடவுதல் - சைத் 

துடுப்பினால் தழாவிச் செலுத்த,தல் ; நெட்ம்மீன் - கொழுப்புடையமீன் ; (000 

Liver Oil - Shark டள 01 முதலிய பண்டங்கள் சாண்ச.) கைம்மீதத்து- 

சைவினைமிசச் சாட்டி, எறிஒளி நுளையர் - என்றது மீன்கள் எளிதிற்றாமே வர்து 

௮சப்படுதற்சாசப் பரதவர் இரவில் படசே,நிச் இீப்பர்தக கொளுயிச் சடலிற் சேற 

லுடைமையினைச் குறித்தது. நுளைய* - செம்படவர் , நெப்தல் சிலமக்சள் ; நேம் - 

கொழுப்புச் சத்து மிகுதியுடைமை, 

ஆலவட்டம் ஏய்ப்ப - மேலே வலையை விரித்து வீசுதல் ஆலவட்டம் dasa 

போன்றிருந்தது என்பது. மந்நீர% தடரேன - சடலுள் வீசியஉலையை அதனுள் 

அப்பட்ட மீன் முசலிபவற்றுடன் மெல்ல மேலே இழுத்தல் கடலின் குடரினை 

வாங்குதல்போல இருர் சது என்பது, கடல் ழதுந - தடர் - ஏகசேசவுருவகம், 

கோள்ளைகோண்ட - ஒருவனது பொருளை உரிமையில்லாத மற்றொருவன் வலிந்து 
கொள்ளைசொண்டதுபோல என்பது குறிப்பு, கோள்ளை - கோள் - பகுதி, 

7-6, சங்கு : பவளம் - நீத்திலத்தோததி - இவை சடல்படு பொருள்கள் ; 

மீன் பிடிக்கும் வலையினுள் மீன்களோடு இலையும் அசப்பட்டுவரும், நுளையர் வலை 

வீசிப் படுக்கச்சருநிய பண்டம் மீன்கள், ஆனல் சகு முசலிய இவை அவர்கள் 

கருதாமலே வலையுள்ளே அ௮சப்பட்டுவர்தன, வலிய அவர்க்குப் பயன்படுவன 

என்பதும் கோள்ளை என்றதன் குறிப்பு, சுரி ழகம் - உட்சுழிகளையுடைய முகம், 

9, சங்கும் பவளமும் மு;த்துக்கஞம் முறையே மாலை நிலவும் செச்கர்ப்பொழு 

தும் விண்மீன் உருவும் எனச்சாணப்பருவன ஏன்ச, சங்கு கடைந்து உருலாச்சப்படா 

முன் சடலுணின்றும் எடுக்கப்படும்போது மங்கிய வெண்மை நிறமே சாட்டுவன 

ஆசலின் கதிரவன் ஒளி மங்யெ மலை என்றார். விரிகதிர் - மேல் இரவு முற்றமுற்ற 

விரியும் கதிரினை உடைய என்பது, மாலைமஇி.பம் முதலில் ஓ.ரிமங்கிச் 

சாண்பதிமல்பு. “புன் முறல லென்ன மு௫ழ் தது வெண்ணிலா ?' (906) என் 

லம், பின்னர் நீற்றின் பேரொளி போன்றது Foster 308) என்றும் கூறியவை 

Qags 6G spur wer, 
தாரகை ௨ந - விண்மின்களின் ஒளி ; விரிகதிர் நிலவும், செச்சகரும், தாரகை 

யும் ஒருங்கே மாலைபிற் காண்பன; ஆதலின் வலையினுள்பட்டு ஒருங்கே வந்து 

துறையில் டெக்கும் சங்கு முதலியவற்றை உருவ9க்ச உதவின, விண்ணிலுள்ள 

இவற்றை மண்ணில் காட்டின என்றது உயர்வு ஈவிற்டி, இவை மூன்றும் மாப் 

பொழுது காட்டலின் சைச்ளேச் இணைக்கும், த$லைவி வருர்தற்.றுறைச்கும் உரிய 

சாலமும் ஏற்பக் கூறியதாயிற்று, 

10, &லவாக்காட்சி- இவை என்றும் அளவு பட்டுஒழித வில்லாத நிலை 

கூறியபடி, 

12. கண்ணுறக்கன்டது - சண்ணிலுள்ளே பொருந்த ; சவிசற்பச் சாட்? ) 

காண்டல் - தறை. இளையன் மின்சவரப் படடிற் சடலின்மீது போய் வலை 

விரித்து வீசன்றான்; அது ஆலவட்டம் போல இருர்சத, வீசிய வ$லயினை 

மீன்படுசதுமேல் இழச்சின்றான்; அது கடலின் குடரினை வாங்குசல் போன்றது. 

அவ்வலைபீனுள்ளே மீன்களுடனே, சங்கு - பவளம் - முத்து இவையும் அகப்பட்டு 

வச்து துறையிற் சிதறுண்டு டெச்சன்மன ;, இவை மாலை மஏயமும், செச்சரும்,



ச்ருக்கம்ி] 31. கழறிற் ற்.றிவார் நாய்னார் புரர்ணம் ௨௧௩ 

தாரசைசளுமாக உலவாச்சாட்ட அளிக்கின்றன. இத்தகை.ப துழதையை உடைய 

௮ன் தலைவன் என்பது இவ்வடிசளின் கருத்து, 

நீத்திலத்தோததி - என்றது பலவாய்ச் குழுமும் சன்மை பற்றியது ; தாரசை 

யுருச்சாண்டற்குத் தொகுதி உசவிற்று, 
19 காள்மாசுணம் - சாளத்தையுடைய பாம்பு, காளம் - சரியவிடம்; 

சாளம் - சருமை; அதனையுடைய விடத்துச் சாயிற்று; கதிர்மதிக் தழுவி - வெர்து 

வளைந்து இரண்ட சழுத்தின்பகுதிச்கு உவமை, காள் மாசுணம் - வெனது 

சமு.த்தில் தங்கும் கரியவிடத்.துக்கு உவமை, கோள்கை - இஃது உருவும் வினையும் 

பற்திய உவமை, பாம்பு மநிபைப் பற்றுதல் உபராஈ நிசழ்ச்சிபிற் காண்பது; உள் 

பொருளுவமம், மதி - ச$லைகள் நிறைந்த சந்திரன் ; தழவி - ஈண்டு இளமை குறிச் 

சாது உவமைப் பெயராய் கின்றத, மதியைப் பாம்பு கோளிழைப்பது நிறைமதி 

பினன்றி 9சழலாமை சாண்ச ; மாசுணம் - ஈண்டி ராகு எனலும் கரும்பாம்பு 7 

ஆசலின் சாளமாசணம் என்றார் ; ஞாயிற்றைக் கோளிழைச்கம் கேத செம்பாம்பு 

என்பர். 

15, வானவலும் - அ௮ண்ணலுமாசய இறைவர் என உம்மை விரிச்சு, மணி 

திகழ்மீடற்று வானவன் - “நீல மணிமிடற் ரொருவன் போல"! (புறம்). ந£னதிகழ் 

என்பதும் பாடம, 

17, இர்கலி- ௧௨ல். இது கடன்மூழக்குக்கு நூலந்சது, சடல் முழர்குப் 

போல முழச்குடைய விழா என்க. 

18, அலர் - பழிச்சொல் ; அலருரை : விழாவின் ஒலிபோல ௮ தணைப் 

பேசொலியுடன் ௮லர்ச்சொல் பரவிற்று என்பது ; பண்பும் வினையும் பற்றிய 

உலமம் ; ஊர் - அலர் சிறந்தது என்க, 95 

வெண்பா 

ஊரெலாம் துஞ்சி புலகெலாம நள்ளென்.று 
பாரெலாம் பாடவிந்த பாயிருட்ச ண்ஃசருலா 

மாந்துறைவா யீரன் மணிநீர் மறைக்காட்டுப் 

பூர்துறைவாப் மேய்ந்துறங்கா புள், ௨௬ 

எல்லாம் (இ-ள்) ஊரெலாம்...பாயிருட்கண் - ஊரில் உள்ள உயிர்கள் 

உறங்கி, உலகமெங்கும் ஈடு இரவில் அடங், நிலமெங்கும் ஒசையடங்யெ பரவிய 

இருளிலே ; ருலாம்...புள் - சிறப்புடைய மாந்துறையில் எழுந்தருளிய இறை 

வரது அழிய நீரினையுடைய திருமறைச்சாட்டின் பூர்துறையின்சண் புட்சள் 

இசை மேய்ந்து சண்ணுறங்காதிருக்கின்றன. 

(வி-ரை) திணை. சைச்ளே ; துறை - இரவுநீடு பருவால் ; பிரிவாற்றா,த 

தலைவி கூற்று, 

ஊரேலாம்..,பாயிநுட்கண் - ஊரில், உலகில், பாரில் எல்லாவுயிரும் உறக்கெ 

சள்ளிருளிலும் சான் உறம்சாது தணியிரங்கும் நிலை, புள் துறைவாய் மேய்ந்து 

உறங்கா - தனது மீ$லையினைப் புட்களின்மேல் வைத்துச் கண்டு கூறியது. மேய்ந்து; 

இரசைமேய்ர்த ; புள் - இரவில் இரைசேடும் புள்வகைசள் ) மறரைக்காட்டுப் பூந் 

துறை என் றசனால் சடற் றை என்பதாம் ; செய்சற்றிணைச்தரிய நிலமும் ஆயிற்று, 

நேய்தற்றிணை இரக்சற்குரித் து ஆகலான். பாடுஅவிந்த - ஓசையடகல்கய,



திரு தொண்டர் புராண்ம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 6.௧௪ 

மறைக்காட்டூப் பூந்துறை - ௮அச்சடற்றுறழையின் அமைப்பும், முச்துக்குளித்சல், 
உப்பளம் சரர்சல் முசலிய அருமைப் பாடுடைய செல்லங்கள் பலவும் பெறும் 

வசைகளும் குறிக்ச:ு பூந்துறை என்ரர் ; 1620 பார்ச்ச. 

நள்ளேன்று - மேற்பாட்டில் நள்ளேன்ற கங்தல் என்பது சாண்சு, 26 

கட்டளைக் கலித்துறை 

புள்ளும் யின்று பொழிதிறு மார்து கழுதுறங்கி 

ஈள்ளென்ற சங்கு லிருள்வாப்ப் பெருகிய வார்பனிராட் 

டுள்ளுய் கலைக்கைச் ௬டாவண் ணனைத்தொழு வார்மனம்போன் 

௨௭ அள்ளு முருக வொருவர்திண் டோ வர் துலாத்தருமே. 

(இ-ள்) புள்ளும்...காள் - இரவில் இயங்கும் புட்களும் தயில்பெற்ற, 

யாமப்பொழுது முற்றிப், பேயும் உறங்கி, மிக்க ரள்ளென்ற இரவின் இருள்பெருயெ 

நெடிய பனிராளிலே ; தள்ளும் ,,போன்று - துள்ளம் மான் கலையை ஏச்திப 

சையினையுடைய சுடர்வண்ணராகிய இறைவரைத் தொழுகன் றவர்களுடைய 

மனம்போல் ) உள்ளும் உருக - மனமும் உருரும்படி ; ஒருவர்... தருமே - ஒப்பற்ற 

தலைவருடைய சேர் சங்குலிருள்வாய் வந்து உலாவும். 

(வி-ரை) திணை - சைச்ளெ; துறை - இரவுக்குறி Cstos சோழி 

கூற்ற, 

புள்ளும்...பனி நாள்: புள் துயிலுதல் - பொழுது இறுமாச்சல் - கழுது 

உறங்குதல் - ரூதலியயை ஈள்ளிருளிரவின் நிகழ்ச்சசிளொாகய அடையாளஙக்சள், 

புள் - இரவில் இயங்கும் புட்கள். புள்ளும் - உம்மை உயர்வு சிறப்பு, போழது 

டுறுமாத்தல் - பொழுது முற்றி ஈ$இரவாதல் ) டுறுமாத்தல் - இசன்மேல் முற் 
றும் நிலையில்லை என்னும்படி ஈள்ளிரவாதல், டுறுமாப்பு - தற்குறிப்பேற்றம் ) 

கழது - பேய்) “ பேயு முரங்கும் பிரங்கிருள்வாய் '' (ஏயர் சோ - புசாணம்-8989), 

துள்ளுங்கலை - ள்ளுதல் மானினததின இயல்பு குறித்தது. தொழவார் மனம் 

போன்று - உள்ளும் ௨உநக - மனம்போல - மனம் உருகுதல்போல ; வினைபற்றிவர்த 

உவமம், உவமேயத்தில், சள்ளிரவிருளில் சன்பொருட்டு ௮ன்புசெய்துவர்த தலை 

வனது தன்புச்கு உள்ள முருகுதல் பொது ததன்மை ; ஒருவர - ஒப்பறற தலைவர், 

உலாத்தருதல - இரவுச் குறி. 97 

தேரிசை யாசிரீயப்பா 

உலாநீர்க் சங்கை யொருஈடைக் கரந்து 

புலானீ ரொழுகப் பொருகளி அரித்த 

பூத நாத னாதி மூர்த்தி 
திருமட மலைமசட் கொருகூறு கொடுத்துத்தன் 

த ௮ன்பி னணைத்தவ னாரூர் ஈண்பகல் 

வலம்புரி யடுப்பா மாமுத் தரிசி 

சலஞ்சல நிறைய வேற்றி ஈலந்திகழ் 

பவளச் செந்தீ மூட்டிப் பொலம்பட 
விப்பியர் துடுப்பா லொப்பத் துழாவி 

10 படா௮ தட்ட வமுதம் வாய்மடுத்



சருக்கம்] 97. கழறிற் ற.றிவார் நாயனார் புராணம் உசடு 

திடா௮ வாயமோ டுண்ணும் பொழுஇல் 
திருந்திழைப் பிணைத்தோட் டேமொழி மாதே | 
விருந்தி னடியேற் கருளுஇி யோ?வென, 

மூலைமுக நோக்கி முறுவலித் இறைஷஞ்சலின் 
15 கறைகம ழெண்ணெய்ச் சிறுறண் டூள்லி 

பொக்குபுன லுற்றது போலவென் 
அங்க மெல்லார் தானா யினளே. Q wy 

(டு-ள்) உலாநீர்...ஆரூர் - உலாவும் சன்மைசாண்ட நீரினையுடைய 

கந்சையாற்றினை ஒருசடையின் ஐனியிலே சங்கும்படி ஒளிச்துப், புலாலிற் குருதி 

ஓமுகும் போர் யானையினை உரித்த பூசராசர் - நதிமூர் க்தி - மூத்திச்சறைவியாய் 

இசமையுடைய மலைமகளாயெ உமையம்மையாரும்குத் சமது இருமேனிமில் ஒரு 

பாசம் கொடுத்துத் சமது அன்பினாலே ௮ணைச்ஈவாது திருவாரூரின்சண்.; ஈண் 

பசல்- பசல் உச்சிேேளையிலே ; வலம்புரி... அரசம் - வலம்புரிச் சங்குசசாயெ 

அடுப்பிலே பெருமுச்துக்சளாசய அரிசியைச் சலஞ்சலத்தில் நிறையப் பெய்த 

ஏற்றி, நன்மை விளக்கும் பவளமாூப செம்தீயினைமூட்டி, அழகு பொருந்த இப்பி 

யாகிய ௮ழூய துடுப்பினாலே ஒப்பச் துழாவி அடாமலே அடப்பண்ணிய அமதத் 

தினை ; வாய்மடுத்து... பொழுதில் - வாயில்வைத்து இடாமலே இட்டுச் சோழியர் 

சஞடனே உண்டின்றபோதில் ; விருந்தின்.,,என - விருந்தினனாச வைத்து அடி 

யேற்கும் அன்புடன் சொடுப்பாயோ ? என்று நான் கேட்க ; முலைமுச சோக். 

இறைஞ்சலின் - தனது முலையின் முகச்தினைகோச்ட மும் குனிந்து புன்முறுவலு 

டன் வணங்னெள் ஆசலின் ) ஈறை..,போல - மணம் கமழும் எண்ணெபின் ஒரு 

சிறு நண் துளியானது பொங்கும் நீரினுள் வீழ்ர்சதுபோல ; என்... தயினளே - 

எனது உடல் முழுதும் அவள் மயமாகவே நிறைவு பெறலாயினள். 

(வி-னா) தீணை - குறிஞசியிற் பாலை மயங்கியது, துறை - செவ்வியிலளாயெ 

நிலைவியைக்கண்ட சாட்சியிற் தலைவன் கூற்ழு, 

1-9, உலாநீர் - உலாவும் சன்மையுடைய நீர் ; இட௫ஏன்ற நீர் ; வற்றாரநீர் 

என்றலுமாம். ** சீரற வறியா”! (yb); ohio - ஒரு சடையின் நுனிபில் 

தங்கும்; புலாலநீர் - புலால் பிளக்க ௮.னின்றும் வரும் குருஇி- இரசம் ; 

போநகளிறு - பொருதற்குப் போச்” மானை ; இருடிசள் மாகச்சினின்றம் ஏவி 

விட்ட யானை, 

4-5, திர - முத்தித்திரு ; நண்பகல் - உச்சிப்போது; ஈண்பகல் பாலைக்குரிய 

பொழுதாசலாலும், தலைலி சிறுசோரடும் பேசைப் பருவத்சளாசலானும் இஃது 

பாலைத் நணையாயிற்று, ௮தனுட் சாட்டி கிகழ்தலின் குறிஞ்ச ம.பங்யெசாம், 

6-11. வலம்புரி,...அழதம் - சிறமியா சறுசோறு சமைக்கும் நிலை கூறியபடி; 

வலம்புரி - வலம்புரி என்ற சங்குவகை ; சலஜ்சலம் - சலஞ்சலம் என்ற சங்குவசை) 
வலம்புரி அடுப்ப) - ழந்து அரசி - பவளச் சேந்தீ - இப்பியர் - துடுப்பு - இவை 

உருவசம் ; மாழத்து - பெரியமுத்து, அடாஅது அட்ட அழதம் - தியினால் ௮டப் 

பண்ணாது பாவனையாற் சமைத்த அமுது; வர்ய்மடுத்து இடா௮ - லாயினிழ் 

பெய்யாமதி பெய்து. பெய்ததுபோலச் செயல்சாட்டி, இது விளையாட்டுகசை ; 

ஜயம் - ஓத்ச தோழியர் கூட்டம், அடா௮து - இடா௮ - செய்யுள் அஎபெடைசசள் ; 

விளையாட்டின் உட்குறிப்பும் கொண்டன,



௨௪௭௬ திருத்தொண்டர் புரரணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

18. விநந்தின் - விருர்தினனாசச்சொண்ட; ௮ரளுதல் - அன்புடன் சொடுச்சல், 

14. மலை. டுறைத்சலின் - சன் முலயை கோச்சி மாணத்தால் தலலசவிழ்ர்து 

புன்முறுவல்செய்து வணங்யெமையாலே ) மலைழக நோக்ததல் - தலைவனைச் 

சண்டவழி சாணச்சாற் றலைசவிழ்தலினையும் ; முறுவலித்தல் - ஒத்; அன்பின் விளை 

வையும் ) இறைஞ்சுதல் - சலைவனாசச்சொண்டசனையும் சாட்டுவன, இத்தன்மைச் 

செயல்சளாலே, 

15, என் அங்கமேல்லாந் தாறுயினள் - என் உடல் முழுதும் அவள்பாற் 

சொண்ட அ௮ன்புமயமாக அவளே இ_ங்கொண்டாள், எனது நிலை முழுதும் வனே 

கவர்ர்தசொண்டனள். தஇருமடமலைமசட் கொரு கூறுகொடூச்துச் தன் - அன்பின் 

அணைச்தவன் - ஆருர் இறைவன் ; அவனது ஊரிலே யான் என் அங்தமுழுதும் 

சொடுத்தனன் என்ற ஈயமும் சாண்ச, 

18-16, எண்ணேய்ச் சிறு - துளி...புனலுற்றது போல - எண்ணெய்ச் துளி 

பினை நீரினுள் இட்டால் ௮து அர்நீர்ப்பரப்பு முழுதும் பரவி ௮,ரனை மறைக்கும் ; 

அதுபோலச் சிறுபருவத்தின் இவளது சிறிய அன்பின் முளையாகயெ செயல் என் 

மனத்தினுட் புகுந்து என் மனமுழுமையும் பரவி என்னைச் தன்னுள் அகப்படுர்சயத. 

வந்த உவமம், 99 

வெண்பா 

ரனவன் பாரே யழிப்பா ரனலாடி. 

பேயினவன் பாரோம்பும் பேரருளான்--€பினவன் 

கண்ளை OTE கடலார் மடப்பாவை 

தண்ணாருங் கொங்கைக்கே தாழ்ந்து, ௨௯ 

(இ-ள்) அனலாடி...சண்ணாளன் - அனவில் ஆடுபவலும், பேய்க்சணங்களை 

யுடையவலும், உல5,க்சைச் காச்கும் போருளை உடையவனும், தீயினை ஏர்திய 

வனும், சண்போன்றலனும் ஆய இறைவனது ; ஆருர்...மடப்பாவை - இரு 

வாரூரில் உள்ள சடல்போன் ற இளைய பாலையினது ) சண்ணாரும்..,தாழ்ர்த - 

குளிர்ச்சி பொருந்திய முலையினுச்கே விருப்பம் கொண்டு ; அ௮பின அன்பு அழிப் 

பார் சே - உளசாகிய அன்பினை அழிச்சவல்லவர் யாவர் ? (ஒருவருமிலர்,) 

(வி-ரை) திணை - கைத்சை ; துறை - ஈலம்பாராட்டல் ; சொங்சைச்சே 

தாழ்ந்து ஆயின அன்பு அழிப்பார் ஆரே என்று கூட்டுக, 

தாழ்தல் - விரும்புசல் ) தாழ்ந்து - பணிந்து என்ற குறிப்புமாம், கடலார் - 

சடல்போலப் பெரிதம் குணமுடையவள் ;) கோங்கைக்கே - சொம்சையினையே ; 

நான்சனுருபு இரண்டலுருபின்பொருளில் வர்.தது, பாலை - பாவை போன்றவள், 

ஆயின - உளவாயின 7; ஆச்ச முடையன என்றலுமாம், அனலாடி - அனல் - 

இயூழி ; நீயினவன் - இயை ஒரு கையில் ஏர்தியவன் ; யைத் இருமேனியாக 

உடையலன்:; எரிபோல் மேனியன் | பேயினனன் - பேய்க்கணமுடையவன். 

இனம் - சணம் கூட்டம். 
கண்ணாளன் - சண்போன்றஉன் ) அருமைப்பாடு குதித்தது ; “ dégws 

மேழிலுக்கும், கண்ணாளா / சதென் சருத்த' (அற்புதச் இிருவர்சாஇ - 72) 

சண்போலுதலாவது உயிருச்ருச் கண்போல வழிசாட்டுபவன் ;) உடனின்றுணர்ச் 

துபவன் ;) கண்ணுதல் - உடனிருச்தல் என்றலுமாம் ) !* சாவியவ லுடனிருர்தும் 

srene Shure ’ (சேவா) இசத்திருப்பாட்டு முன்பாட்டின் சருச்சைத் தொடர்ச்து



சருக்கம்] 391. கழறிற் ற்றிவார் நாயனார் புராணம் ௨௧௭ 

கூறிய குறிப்புமுடையது, கண்ணாளன் - கண்ணுதல் - எண்ணுதல் - நினைத்தல் ; 

உயிர்களின் க்சச்சையே கினைப்பவன் என்ற குறிப்பும் உடையது, 29 

கட்டைக் கலித்துறை 

தாழ்ச்து கடந்த சடைமுடிச் சங்கரன் முள்பணி.பா 
தாழ்கது இடர்.துகை வராகி போலபர் வேற்கரங்க் 

சூழ்க து கடந்த கரைமேற் றிரையென்லுங் கையெறிந்து 

விழ்ந்து இடந்தல றித் தயி லாஇவ் விரிகடலே. ௩0 

(இ-ள்) சாழ்ந்து...போல் - £ழ்.ர் சாழ்ர்து இடந்த சடையினை முடியாச 

வுடைய சம்கரரது இரவடிசளைப் பணியாமல் பிறவியிலே ஆழ்ந்துடெந்து வருந்து 

இன்றவர்களுடைய ளைபோல ; அயர்வேற்கு இரகம்) - வருகி யிளைச்கும் எனச்கு 

இரங்க ; சூழ்ந்து... விரிசடலே - சுற்றிலும் சூழ்ந்துடெர்த கரையின் மேலே லை 

யென்னும் சையினை மோ இவீழ்ந்து ெந்து சஇத்து உறங்காமலிருக்கன்றத Oss 

விரிர்ச கடல், 

(வி-ரை) திண - கைக்ளை ; துறை - கடலொ புலம்பல் ; அபர்வேற்கு 

இரங்கி விரிசடல் துபிலாது என்க, இரவில் கடல் மிகுக்; அலைகளை யுடைமையும் 

காண்ச, 

தாழ்ந்து கீடநீ$ டைம - தொங்கிய சடையினையே முடியாக உடையவர் ; 

6 சடைமுடி சாட்டியக் குடியார்ச்கு '! (நிருவிரைப்பா));) சங்கரன் - சுசத்தைச் 

செய்பவன் என்ற பொருட்குறிப்பிற் கூறிய பெயர் ; பணியாது...களைபேல் - 

சங்கானைப்பணியாசார் இளையுடன் வருந்துவர் என்ற உண்மையினை வற்புறுத்த 

எழுந்த உவமை ; வினைபற்றி எழுக சது, கிளைபோல அயர்வேன் என்றது “: பெற் 

றும் பெராரி னழுங்க !' என்றபடி, பெரியோர் சம்மைச் சிறியோரின் வைத்து 

வருந்தி யிரங்கும் நிலை, 

அயர்வேற்த இரங்கிக் கடல் துயிலாது என்றது இரவிற் யில் பெரூது 

வருர்தும் எனது துயரங்சண்டு இர&இச் கையெறிர்து சானும் துணையாய்ச் தயிலா 

திருந்சது என்றதாம் ; திரை என்னும் கை எறிந்து - துயருறுமாளைச் காணிற் 

சருணையாளர் கையெறிந்து இரங்குதல் குறித்தது ; தற்குறிப்பேற்றம், கையெறி 

தல் - வீழ் சல் - அலறு.தல் - தயிலாதிருத்தல் - இவை ஒருவாது துன்பச்இர்செல்கி 

அன்பினால் உற்றதுணையாளர்பால் நிகழும் செயல்கள், விரிகடல் - முதலும் முடி 

வும் மண்டலித்து முடிந்தது, 

: என் சண்ணுளெப் போதும் வருன்றவே !! (பொன். ௮. 20) என்றபடி 

இரவும் தயிலாது இறைவனை ஈனைந்த பெப்பேலுச்கு ௮வனது அருளின் 

சடல் தணையாய் உடனிற்ெறது என்றதொரு உட்குறிப்புத்தந்து முடித்தல் 

கண்டு கொள்க, 80 

சேரமான் பெருமாள் சாயனார் என்னும் கழறிழ்.றறிவார் நரயனார் ௮ருளிய 

இருவாளூர்ச் இரு மும்மணிக் சோவையும், ௮.த.ற்குச் சோவை - திவச்சவீமணி - 

0. %, சுப்பிரமணிய மூ£லியார், ற, 4, எழுதிய உரையும் முற்றுப் பெற்றன, 

கழ.றி.ற்.றநிவார் நாயனார் திருவடி. வாழ்க ! 
திருச்சிற் றம்பலம், 

பதாக
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தோகை 

'சடற் தாழீக் கணநாத னடியார்ச்கு மடியேன் '' 

அதிநத்தோண்டத் தோகை - (6) 

வகை 

தோண்டரை யாக்கி யவரவர்க& கேற்ற தோழில்கள் சேய்வித் 
தீண்டா்சங் சோனச் கணந்துக்த நாய்தம் பேற்றவன்சாண் 

சொண்டல்கொண் டேறிய மின்னுச்குச் சோல மடல்கடொறும் 

சண்டல்வெண் சோறளிச் குங் கடற் காழிக் கணநாதனே ?' 

எதிநுந்தோண்டர் திநவத்தாதி - (46) 

விரி 

9920. ஆழி மாநிலத் த௫லமீன் றளித்தவ டி நமுலை யமுதுண்ட 
வாழி ஞானசம் பந்தர்வந் தருளிய வனப்பின தளப்பில்லா 

ஊழி மாகடல் வெள்ளத்து மிதந்துல கிலுக்கொரு முதலாய 
காழி மாரகர்த் திருமறை யவர்குலக் சாவலர் கணராதர் க 

புராணம் எத்ணமாத சாயனாரது சரி வரலாறும் பண்பும் கூறும் பகுதி, 

இணி, சிம2த முறையானே ஏழாவது லார்சொண்ட வனமுலைபாள் சருக்கத்தினுள் 

ஐர்சாலது சணகாத சாயனார் புராணம் கூறச் சொடங்குகன்ருர், 

தோகை :--சட ற்சரையினையுடைய சோழி ஈகரில் அவதரித்த சணராதரது 

அடியார்ச்கும் நான் அடி யேனாவேன், 

கணநாதன்-சிவகணம்களுக்கு,ச் தலைவர் ; சாரணப் பெயர்) இறைவரது பெயர்; 

இவருக்குச் சூட்டிக் காரணப்பெயராய் வழங்கியது, !* சணநாசன் '” (தாண்டசம்- 

சாசத்தி)) கடல் - சடல் சூழ்ந்த) சடலின்றாடு உள்ள, 

வகை :--சொண்டல்...சோ.றளிச்கும் - மேகங்களை இடமாசச் கொண்டு 

மேலேறி விளங்யெ மின்னலாகிய மகளுக்குத் தாழைசள் வெள்ளிய சோற்றினை 

அளிக்கும் சட ற்சரையில் உள்ள சோழி ஈசரில் அவதரித்து வாழ்ர்த சணசாசரொன் 
லும் அவரே ;) சொண்டரை ஆச்9 - தொண்டர்களை உண்டாச்? ; அவரவர்க்கு... 

செய்வித்த - அவ்வவர்சளுச்கும் அவரவர் தகுஇிச்கு ஏற்றபடி பணிசளிற் பழச்ப் 

பணி செய்யும்படி செய்த) ௮ண்டர் தம்,,,பெற்றவன்சாண் - தேவர் தலைவராயெ 

ெபெருமானது செவெசணத்துச்கு சாயகத் தன்மையினைப் பெற்றவர் சாண்ச,
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தோண்டரை ஆக்ததல் - இச்சை, உபசேசம், பபி.ற்ட, உதவி முதவிய செயல் 

சளினால் சொண்டர்சளை உண்டாக்குதல் ; அவரலர$ கேற்ற தொழில் சேம்வித்து- 

அவ்வவர் சகுஇச்கு - உடல்நிலை உள்ளகிலை பச்குவம் முதவியவ ற்றுக்கு - ஏற்கும்படி 

தகுதியுள்ள சரியை,ச் சொழில்களைச் செய்யும்படி பழக்கி; இவை - திருவலகு, திரு 

மெழுச்கு, இருமஞ்சனம், இருமாலை, இருவிஎக்கு மூதலாயின, இலவைபற்றிப் புரா: 

ணச்திலுள் (9025 - 3920) பார்ச்ச; ௮க்கணத்துக்க - அந்த அடியார் சணங்களுக்கு) 

நாய்கம் - முதன்மை ; கோண்டல் கோண்டேறியமீன் - Cus sf லுட்கொண்டு 

ஆசாயத்திற் சென்ற மகள் ; கண்டல் - தரழை ; மோலமடல்கள் - அழூய நீண்ட 

இலைகள் ந) வேண்சோறு - தாழைப்பூவின் உள்ளீடாகய பகுதி சோறு எனப் 

படுவது ) மின்னுக்கொடி போல்வசால் பெண் என்றும், சாழை உயர்ந்தோல்9 

வெள்ளிய உள்ளீடு உள்ள பூச்சளை வெண்சோறு என்றும், அவற்றை ஏந்துதல் 

மேலிருச்த மகளுக்குச் சோறு அளித்தல் என்றும் உருவ௫த்தார்; தாழைப் பூச்சோறு 

பல பகுதிகளாயிருத்தல் சோற்றின் ழ உருண்டைகள் போன்றிருச்தலும் சாண்ச, 

மீன்னுக்து - மின்னா மகளுச்கு ; கடற்காழி - கடற்கரையினையுடைய சாழி; 

கடற்காழிக் கணநாதன் - முசலூலாட்ரி போற்றப்பட்டது ;) கணநாதனே:நாய்கம் 

பேற்றவன் என்.று கூட்டுச, காண் - சண்டுசொள்ச, முன்னிலையசையுமாம். 

ஊரும் பேரும் மு.சலூல் தொகுச்சது ) அவற்றுடன் இருத்சொண்டின் பண் 

பும் வரலாறும் வகசைநூல் வகுத்தது ) இவை விரியும்கிலை விரிநூலுட் சண்ட 

கொள்ச, 

3923. (இ-ள்) ஆழி...வனப்.ினது - சடல் சூழ்ந்த பெரிய நிலவுல௪,த்தில் 

எல்லா உயிர்களையும் ஈன்று சாச்சன்ற உமையம்மைபஈரது திருமுலைப்பா 

லரு;தத்தனை உண்டருளியதனால் வாழ்வு அளித்த இருஞானசம்பர்த காயனார் வர் 

தவ தரித்தருளிய ௮ழூய பெருமையினை யுடையதாகிய ; அளப்பில்லா,..மாககர் - 

அளவுபடாது ஊழிபிற் பெருகிய பெருங்கடல் வெள்ளத்திலும் ஆழாது மிதர்து 

நின்று உலகம் மீள உளசாதலுக்கு ஒரு முசலாயெ சோழிப்பதிபிலே ) மறதையவர்.., 

சணநராதர் - வேதியர் குலத்தலைவசாய் விளங்கெயலர் கணரா தரரன்பவர், 

(வி-ரை) தமி மாநிலம் - சடல்*சூழ்க்த பெரு நிலப்பரப்பாதுப சிலவுலசம், 

அகிலழ மீன்றளித்தவள் - உலகுயிர்சளை பெல்லாம் பெற்றெடுத்து வளர்ச் 

இன்றவளாகிய உமையம்மையார். 

வாழி - வாழ்வு தருபவர் ; வாழ்வுடையவர். 

வந்தருளிய் - வருதற்டடமாசயெ ; வந்தல் - ௮வதரித்சல் / வனப்பு - அழகு ) 

ஈண்டு இப்பதிச்கு ௮ழசாவ.த ஈன்மச்சட் பேறாச அர்ராயனாரைப் பெறுதல் ; ஈன் 

சலன் ஈன்மச்சட் பேது !? (குறள்), 4: வாழிவஎர் மறைச்சிறுர் நெருக்யெள மணி 

மறுகு ?? (1909), 

வனப்பினதர்கிய - மாநகர் - என்று கூட்டுக, பண்புச் தொகை, 

காவலர் - தலைவர் ; சாத்தலாவது அச்குலத்துச்குரிய மேம்பட்ட சைல 

வொழுச்ச நி$லக$ளை வழுவாமல் இங்கும்படி கரத்து வளரச் செய்தல், 

மறையவர் குலம் - சாயனார் அலதரித்த மரபு கூறியவாறு, 

வெள்ளத்தும் - உம்மை உயர்வு சிறப்பு, &லகினுக்த ஒருழதல் - என்றது 
aes மீன உளசாதற்கு ஆசசவாயிருத்தல் ; பிரம தீர்த்சத்தினைச் ** கருப்பம் 

போல் !? (1956) என்றதும் சாண்க,



௨௨0 திருத்தோண்டர் புராண்ம் [வார்கோண்ட வன்முலையாள 

9994, ஆய வன்பாதா மணிமதிற் சண்பையி லமர்பெருச் திருத்தோணி 

நாய னார்க்குநற் றிருப்பணி யாபின நாளுமன் போடூசேய்து [குத் 

மேய வத்திருத் தொண்டினில் விளங்குவார் விரும்பிவந் தணைவார்க் 
தூய கைத்திருத் தொண்டினிலவர்தமைத் துறைதோறும் பயில்லிப்பார். 

9925. ஈல்ல ஈந்தன வனப்பணி செய்பவா நறுந்துணர் மலர்கொய்வோர் 

பல்மலாத்தோடைபுனைபவர், சகொணர்திரு மஞ்சனப் பணிக்குள்ளோர், 

௮ல்லு ஈண்பக லுந்திரு வலகிட்டூத் திருமேழுக் கமைப்போர்கள் 
எல்லை யில்விளக் கெரிப்பவர், திநமுறை யேழுதுவோர் வாசிப்போர், ௩ 

8920. இனைய பஃறிருப் பணிகளி லணைர்தவர்க் கேற்றவத் திருத்தோண்டின் 

வினைவி ளங்கிட வேண்டிய குறைபேலா முஷத்துமே விடச்செய்தே, 
௮னைய வத்திறம புரிதலிற் றொண்டரை யாக்கியன புறுவாய்மை 
மனைய ம்புரிர், தடி.யவாக் இன்புற வழிபடுர் தொழினமிக்கார். சீ 

8994, (இ-ள்) ஆய அன்பர் தாம் - அவ்வாறு அன்பர் ;) அ௮ணிமதில்... 

செய்து - அழயெ மதில் சூழ்ர்த சோழிப்பதியில் விரும்பி எழுர்தருளியுள்ள திருச் 

தோணியப்பருக்கு ஈல்ல இிருப்பணியாயினவற்றை சாடோறும் அன்புடனே செய்து; 

௮,ததிருச்சொண்டனில் விளங்குவார் - அத்திருச்சசாண்டுபுரி நிலைமையில் சிறப் 

புற்று விளங்குவாசாய் ; விரும்பி.,.பயில்விப்பார் - விருப்புடன் வரது ௮அணைகன்ற 

அன்பர்கட்குத் தாய்மையுடைய கைத்திருத்தொண்டாக.ப சரிபை நிலைகளில் gar 

களை ௮வ்வத்துறைதோறும் பபிலச் செய்வாராய், ௨ 

3925. (@- ள்) வெளிப்படை ) ஈல்ல திருரர்சனயனத்தின் பணி செய் 

வோரும், ஈறிய தணர்சளில் பூத்த மலர்களைச் சொய்வோர்களும், பலவகைப்பட்ட 

மலர் மாலைகளைப் புனைபவர்களும், சென்று இருமஞ்சன நீரினைச் கொணரும் 

பணிக்கு உள்ளவர்சளும், இரவும் பசலுமாசத் இருவலகம் திருமெழுக்கும் ௮மைப் 

போர்களும், ௮ளவு படாத திருவிளக்கு எரிப்பவர்களும், திநழறைகளை எழது 

வோர்களும், அவற்றை வாசிப்பவர்களும், ௬ 

3996. (ட-ள்) இனைய .,பல் திருப்ப்ணிஎளில்-இவ்வாறாசய பற்பல இருப் 
பணிசள்லே ; ௮ணைர்சலர்ச்கு...விளங்கெ - வேண்டி வந்து ௮ணைச்ச அன்பர் 

களுக்கு ௮வரவாக்கேற்ற அவ்வச் இரு$தொண்டின் செயல்கள் விஎங்கும்படியாச ; 

வேண்டிய,..,செய்தே- ௮வர் வேண்டிய குறைகளை யெல்லாம் அறுத்து நிறை 

வாச்கி முடித்தப் பொருந்தம்படி செய்சே ; அனைய,.,..ஆச்ச - ௮வ்வாருயெ அத 

இழங்களைச் செய்கமையாலே சொண்டர்களைப் பெருகும்படி உளராச்சி ; அன்புறு 

வரய்மை மனையறம் புரிர்து - ௮ன்பு பொருந்திய வாய்மைபினையுடைய இல்லறத் 

தினை நடத்தி வாழ்ந்து ; அடியவர்க்கு .,மிச்சார் - வெனடிமார்களுச்கு இன்பம் 

பொருர்தும்படி வழிபடுன்ற தொழிலிற் சிறர்த விளங்கனொர். ௪ 

இம்மூன்று பாட்டுக்களும் சொடர்ந்து ஒருமுடிபு கொண்டன, 

9994, (வி-ரை) திரத்தோணி நாயனார் - சோணியப்பர், 

நல்திநப்பணியாயின...சேய்து - நன்மையாவ.த ஈன்மைசளெல்லாவற்றுள்ளும் 

சிரர்த ஈன்மையாகிய விழ பேற்றுச்குச் சாசனமாயிருத்,சல், ஆயின - ௮ச்சச்சொல் 

சீகுதியும் பிறவும் குறித்தது ; அன்போடு - அன்பு அடிப்படையாக வன்றிச் செய்யும் 
பணிசள் பயனில என்பது ; '! ஆகுல நீர பிற !! (குறள்),



ச்ருக்கம்] 96, கணதாத் நாயனார் புரர்ணம் od4 

மேம அத்திநந்தோன்டினில் - தோண்டு - நாயனார் செய்த எல்லாத் திருப்பணி 
சளின் தொகுதியைச் குறித்தது. மேய - பொருந்திய, 

விளங்தவார் - விளங்குவாசா9 ; முற்றெச்சம், விளக்குவார் - பயில்விப்பார்* 

ஆக்க - மிக்கார் என்று மேல்வரும் பாட்டுடன் முடிக்க, 

விரும்பி வந்தணைவார்க்த - அச்திருப்பணிகளைச் செய்ய விரும்பிச் தம்மிடம் 

வந்து ௮ணையும் அன்பர்சளுக்கு. மும்மை விரும்9 வர் ரடைக்தவர்கட்கு என்றலுமாம், 

தூய கைத் திரநத்தொோண்டு - நூய - தூய்மைப்படித்தர் தன்மையுடைய ; 

தைத் திரத்தோண்டு - சரியைப் பகுிகள், இவை மேல்வரும் பாட்டில் விரிச்சப் 

படுவன ; சுத்த சைவத்துக்கு உயிராவது சரியை என்றருளினர் கிருமூலசேவர், 

“ess சைவத்தச் குமிரசே! (இரும் - 5 தர்) ; சைவர் திருர்தொண்டில் நிற் 

பவர்சளேமேல் சரியா யோசங்களைபும் முறையே ஞானத்தினையும் பெற்று வீடு 

பெறுவார்சளாதலின் அவ்வாறு பெறுதற்குரிய தூப்மையையும் தீகுதிபையும், முதற் 

சண் சருவது கைத்2தொண்டேயாம் என்பது, 

துறைதோறும் - சரியையின் துறைகள் பலவற்றிலும் ; அவை மேல்வரும் 

பாட்டிற் காணப்படும் ; அவ்வவர் பக்குவ பேசம் நோக்கி, வெல்வேறு சக்ச 

துறைகள் ேண்டப்படுவன, 

பயிலவிப்பார் - பயிற்றுவார் (3920), 

3925, (வி.ரை) நலல...பணி செய்பவர் - நல்ல - ஈன்மையாவது 

வரை அலங்கரிக்க வரய்த த புனிதமரசயெ செடி மரம் கொடிகளை வளர்ச்தலும் காத் 

தீலும் செவன்பணிக்குப் பயன்படுத்தலும் யெ இவை இமை சலவாச, கருணையே 

உருவுடைய, பணி என்னும் தன்மை ; ரேய்பவர் - நிலம் பண்படுத்சல், விதை - 

நாற்று முதலியவை நடுதல், நீர்பாய்ச்சுசல், களை கட்டல் மு,சலாயினவை சேய் 

தல் எனப்பட்டன, பின்னர், ௮வ்வப்பணிகளின் தொழில்வசைக் சேற்றபடி 

மலர் கேஙப்கோர் - தோடைபுனைபவர் - மஞ்சனப் பணிக்கு உள்ளோர் - அனம்ப் 

போர்கள் - எழதுவோர் - வாசிப்போர் என்பது sa aire, 

நறுந்துணர் மலர் - மணமுடைய துணர்களில் கொய்யத்சச்ச மலர்களை என்க, 

துணர் - கோத்து? துணர்களில் அன்றலார்சலையாய், காயரும்புகளும் 

முன் அலார்தவைபும் ௮ல்லாசவையாய்ச், குற்றமற்ற மலர்களே தெரிர்து சொய்யச் 

தீச்சன என்பது ; '' கையினிற் றெரிக்து ஈல்ல கமழ்முகை யலரும் வேலை '' (559), 

மலர்கள் ௮லரும் பருவச்தே மணமுடையலாம் என்பதும் பெறவைச்சார், 

தோடை - மாலை, கண்ணி, கோதை முதலிய பலவசையாலும் சொடுச்சப் 

படுவன, பற்பலவாறு புனையப்படுதலின் புனைபஙயர் என்றார், 

கோணர் திநமஜ்சனப் பணிக்தள்ளோர் - வேழிடச் துள்ள புனிச நீர்நிலைகளி 

னின்றும் எடு,சறுச் சொணா வேண்டியிருச்சலின் கோணர் என்றார், பணித்த 

உள்ளோர் - இப்பணி செய்மோர் தூய்மையு மரபும் முதலிய தகுதியுள்ளோர்களே 

யாதல் வேண்டும் என்பது குறிப்பு, 

அலலும்,... அமைப்போர்கள் - ஒரிடமும் விடாது உடல் முயற்சியினால் 

ஒழுங்குபட அமைச்சப்படல் வேண்டுவன திருவலகும் திருமெழுக்குமாம் என்பத ) 

பலபேரும் வழிபடும் நிலைகளாசலின் இலை அல்லும் ஈண்பகலும் விடாது செய்யப் 

படுதல் வேண்டும் என்பதுமாம், அல் - இரவு, நண்பகல் உச்சிவேளை, இவை 

வழிபாட்டு நேரங்களல்லாமையும் குறிச்ச; காலை மாலைகளில் வந்து வழிபடு 

வோர்ச் டையூறின்றி முன் எச்சரிச்சையாய்ச் செய்யத்சச்சன என இவை செய்தற்
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குரிய காலச் குறிப்பும் சாரணச் குறிப்பும்படச் கூறிய ஈயம் கண்டுசொள்க, : அத்த 

யும் பசலுர் தொண்ட ரல$ழம் '! (திருவிளை - புரா), 

எல்லையில் விளக்த - இருவிளச்குச்சள் எப்போதும் இடப் பெறுசலின் எல்லை 

யீல் என்றார் ; எண்ணிச்சையாலும் அளவு படாமையும் குறிப்பு, 

தீநழறை எழதுவோர் - வாசிப்போர் திருழறை - தேவாரத் திருமுறைகளும், 

இருமக்தரமும், அம்மையார் ௮ருதால்சளும், இவ்வசைப்பட்ட பிறவுமாம், வேறு 

அல்சளுச்கு இப்பெபர் வழங்குதல் பெரும் பிழையும் பாவமுமாகும், இவற்றை 

எழுதிச் சொடுச்சலும் பெரும் சரியைப் பணியாயிற்று ; முன்னாள் எழுதி வழங்கு 

திலே வழச்சா, சல் காண்ச, முன்னாளில் திருமுறைகள் முதலாய நூல்சளையும், 

புராணம் இலச்யெ இலச்சணங்சள் முதலியவற்றைபும் எ்முதிச்சொடுத்து, ௮தனால் 

வனம் செய்தலும் வழக்கு ; இந்நாளில் அச்சுப் பு.தசசங்கள் எளிதிற் பெறச்கூடி. 

யவையாதலின் இச்காள் மச்கள் எழுதும் பணிபின் இடச்தில் ௮ச்சுப் புத்தகங்களை 

யாச்குசலும் ௮வற்றை உாங்டச் சொடுச்தலுமாகிய பணியைச் செய்யலாம், 

வாசிப்போர் - திருமுறைகளை வாச்சுப பயிற்சி செய்தலும் செவபுண்ணிய 
மாசெ சரியை நிலையிற் பேசப்பெற்றது, தேவாரப் பள்ளிக்கூடங்கள், வ ஆக ௦ 

பாடசாலைகள் முதலியவை இவற்றுள் அடங்கும், arAésu பயிற்ச பெரு தவர்கள் 

திருநூறைசளாகய இக்நூல்களை வாஇத்தால் பிழைபட்டுப் பயணில்லாமையுடன் Ra 

௮பசாரப்பட்டு நரசத்துச்கும் உட்படுவா, 

திநழறை எழதுவோர் - வாசிப்போரீ- இவர்களைப் பயிற்று ௪லும், அவ்வலர்க்கு 

அத்தொண்டின் வினைவிளங்கெ வேண்டிய குறையெல்லாம் முடித்தலும், இவ்வாறு 

சொண்டரை ஆச்சலும் சிவன் சரியைப் பணியும் பூசையுமாம், ('ஞானநூ றனையோத 

லோதுவித்த னற்பொருளைச் சேட்பித்த ருன்சேட்ட னன்றா, வீனமிலாப் பொருள 

தனைச் சர்இத்த லை*து மிறைவனடி யடைவிச்கு மெழின்ஞான பூசை! (௪தத-8, சூ.5), 

கோய்வோரம் புனவோநம் : என உம்மைசள் விரிச்ச, 8 

3926, (வி-ரை) டூனைய - முன்பாட்டிற் கூறியவாகளும் இவ்வகைப்பட்ட; 

பஃறிந - பல் திரு, 

அணைந்தவர்க்த - சம்பல் வேண்டி வர்தவர்களுக்கு / பணிகளிற் புச்கு உள்ள 

லர்ச்கு என்றலுமாம், பச்குவம்வரச இருவருள் ௮னையப பெற்றோர்ச்கு என்ற 

குறிப்புமாம், '* ௮ணைவுற வர்செழு மறிவு தொடங$ூய அடி.பார்பால் ' (1981), 

வீனை விளங்கிட - அவ்வத் தொழில்களிற் சிறபபுப் பெ ; வேண்டிய தறை 

எலாம் மடித்து - துறை - ௮வ்வத்தொழில் செய்தற்சண் வரும் சாசனங்கள், சருவி 

சள் முதலியவற்றின் முட்டுப்பாடும், ௮வ்வவர்ச்கு வரும் உணவு உறையுள் உடை 

மூதிலியவற்றின் முட்டுபபாடூம், பிறவுமாகிய குறைகள் எவையுமில்லாமற்செய்த, 

மேவிட - அவ்வத் சொழில்களிற் பொருக்இயிட, 

தோண்டரை இக்கி - இக்ததல் - பயிற்சி முதலிய உசவிசளினால் உள்ளாரரசச் 

செய்தல் ; * ௮றிவளித் சவர்திற மவனியின் மிசையாக்கும் '' (9928) 

மனைய்றம் புரிந்து-தொண்டசை ஆச்குதற்கும், அடியவர்களை ௮முதாட்டி வழி 

படுதற்கும் இல்லற வாழ்வு இன்றியமையாததாகும் என்பது, இல்லறத்திற்கு அன்பு, 

இிறர்சசோர் உறுப்பாதலின் ': அன்புறு வாய்மை மனையறம் '!' என்றார். “(அன்பு 

மறனு முடைத்தாயி னில்வாழ்ச்சை, பண்பும் பயலு மத ! (குறள்); வாய்மை - 
1 பொய்சடிர் தறத்தின் வாழ்வார் '! (341) என்றது சாண்க; உறு - பொருந்திய, 

மீக்கார் - மிததியாவ.த சிறர்து விளங்குதல், 4
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3927. இப்பெ ருஞ்சிறப் பெய்திய தொண்டர்தா மே றுசீர் வளர்காழி 

மேய்ப்பே ருந்திரு ஞானபோ ஸனகர்கழன் மேவிய விருப்பாலே 
முப்பெ ரும்பொழு தருச்சனை வழிபாடு மூளமன் பொடுசாளும் 

ஒப்பில் காதல்கூ ௬ுளங்களி சிறந்திட வொழுகினார் வழுவாமல். டூ 

(இ-ள்) இப்பெரும்,,.சொண்டர் சரம் - இவ்லாருயெ பெருஞ் சிெப்பினைப் 

பெற்ற திருத்தொண்டர் ) ஏறுசர்,.,விருப்பாலே - அடியவர்களது உள்ளங்களி 

லெல்லாம் எப்பொழுதும் ஏறும் சிறப்பு வளர்சன்ற கோழிபில் வந்சருளிய மெய்ப் 

பெருர் இருஞான முண்டருளியவசா௫ய பிள்ளையாரது திருவடியைப் பொருந்திய 

விருப்பினாலே ; முப்பெரும்...சிறர்திட - ஒவ்வொரு சாளிலும் மூன்று பெரும் 

பொழுதுகளிலும் அருச்சனை வழிபாட்டினைப் பெருகும் அன்புடன் ஒப்பற்ற காசல் 

மிகுவசாகயெ மனத்தில் ம௫ழ்ச்சி மேலோங்கும்படி செய்து ; வழுவாமல் ஒழுனொர் - 

வழுவாது ஒழுக வர்சனர், 

(வி- ரை) ஏறுசீர் வளர் - ஏறுதல் - மெப்ச்சொண்டாது உள்ளர் தோறும் 

எப்போதும் ஏறப்பெற்ற சறெப்பினால் மிகுகின்ற ; ' ஏறுமபி வேறி '' (இருப்புசழ்) 

திநஜான போனகர் - ஆளுடைய பிள்ளையார்; போனகம்- முது; போனக்; 

அ௮ருதுண்டவர், 

நர்ரூம் ழப்பேநம்போழது - என்ச; சாலை ஈண்பசல் 

£ அந்தியு ஈண்பகறும்"! :'முட்டாச முச்சந்தி மூவாயிரவர்க்கு ?! * சம்தி மூன்றிலும் 

தாப. நிறுத்திச் சசளிசெய் இறைஞ்ச '' (ஈம்3- தேவா) ; பேரு மமபாவது இறப்பு; 

தமிழ்ப் பொருளிலக்சணத்துள் வரும் பெரும்பொழுது சிறுபொழுது என்ற பகுப்பு 

வேறு ; இங்குச் கூறிய முப்பெரும்பொழுது வேறு ; காலை ஈண்பகல் மாலை என்ற 

சிறு பொழுதுகளில் வைச்து அறியலாம், '* முப்பொழுது குறைமூடித்து ' (எழு 

கூற்) மளும் - மிகுதியாகய, 

களிசிறத்தல் - ஒரு சொல் ; மிக ம$ழ்சல், 

3928. ஆன தொண்டினி லார்ச்தபே ரன்பரு மகலிடத் தினிலென்றும் 

ஞான முண்டவர் புண்டரீ கக்கழ லருச்சனை ஈலம்பேற்றுத் 

தூ றுங்கொன்றை முடி.பவா் ௬டாகெடுங் கயிலைமால் வரையேய்தி 

மான ஈற்பெருங் கணங்கட்கு நாதராம் வழித்தோண்டி னலம்பெற் ரர் 

(@- cr) ஆன..,அன்பரும் - ஆபின முன்கூறிப இருச்தொண்டில் விரும். : 

யிருர் த பேரன்பராசய கணகாதரும் ; அகலிடத்து..,பெற்று - பரந்த நிலவுலகத்தில் 

எச்நாளும் திருஞானசம்பந்தாது தாமரை போன்ற திருவடியினை வழிபடுதலாயெ 

ஈன்மைபினை அடைந்து ௮தன் பயனாச ;) தூ...எய்இ - தூாயமணமுடைய சொன்றை 

மலர்களை ௮ணிர்ச முடியவரது ஒளியுடைய சீண்ட திருச்கயிலைப் பெருமலையினை 

அடைந்து; மான...நிலைபெற்றோர் பெருமையுடைய ஈல்ல பெருஞ் ஏிவசணக்களுச்சு 

நர.தசாகும் வழி வழி வரும் திருத்தொண்டிலே நிலைபெற்று நின். றருளினர், 

(வி-ரை) ஆன தொண்டினில் - ஐன-முன் கூறியவாருபின ) ஐன - gas 
முடைய, 

அமர்ந்த - விரும்பிச் செய்திருர்த, 

அநச்ச$னை நலம் பெற்று . அருச்சனையால் வரும் பயனை யடைர்தசனால் ௮சன் 

பயனாச ) பெற்று (அதனால்) எய்இி - கிலைபெற்றார் என்று சாரணம் சாரியப் 

பொருள்பட உசைத்துச்சொள்ச, சொண்டரை ஆக்னெர் ) ௮சன் பயனால் அடிய 

மாலை என்பன * 

8



௨௨௪ திருத்தோண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

வர்சளை வழிபட்டனர் ) அசன் பயனால் ஆளுடைய பிள்ளையாரது திருவடி வழி 

பாட்டினை யடைச்சனர் ) ௮,5ன் பயனாக? இறைவரது உல$னை எய்திச் கணசாத 

ரர் இிருச்தொண்டின் நிலைபெற்.றனர் என்றில்வாறு சாரண சாரிய முறையிற் 

சண்டுகொள்ச, 

சரியை நிலையினாற் சங்க வழிபாடும், அனால் குருவழிபாடும், ௮,சன்மூலம் 

இறைவனை யடை தலும் ௨ருவன என்ற ஞான.நூல் உண்ணமசளையும் ஈண்டு வைத் 

திக் சண்டு சொள்ச, 

சுடர் - ஜானவொளி ; “ பொன்னின் வெண்டிருநீறு புனைர்தென '! வெள் 

ளிய patted & se. 

மானம் - பெருமை ; நன்மை - கெச்சார்பு ; பெருமை - பெருவலிமை (16), 

லழிந்தோண்டூ . முற்செய் சவத்தின்எழி முன்கூறியபடி தொடர்புண்டு ஈரும் 

இருத்சொண்டு, 

நிலைபெறுதல் - மீளா,ச நிலையடைசல், 

9999. உலக முய்யாஞ் சுண்டவர் தொண்டினி லுறுதிமெய் யுணர்வெய்தி 
௮லூ ரொண்டருக் கறிவளித் தவர்திற மவனியின் மிசையாக்கும் 
மலாபெ ரும்புகழ்ப் புகலிபில் வருங்கண நாதனார் கழல்வாழ்த்திக் 

_ குலவு நீற்றுவன் கூ 8றுவனாதிறய கொள்கையின்மொழி௫ன்றாம். 

(இ-ள்) உலகமுப்ப...எய்தி - உலகுயிர்களுய்யும் பொருட்டு விடத்தினை 

உண்ட சிவபெருமானது இரு5ொண்டின் உண்மைத் இறத்தில் உறுதியாரிய 

மெய்யுணர்ச்"ி பொருர்சப்பெற்று | ௮ல$ல்... வாழ்த்தி - அளவில்லாத சொண்டர் 

களுக்கு ௮வ்௨வர் சொண்டில் அறிவு அளித்து அவர்சளது இரங்களை உலலே 

ஆக்கும் விரிர்த பெரும் புகழினைய/ைய சோழியில் அவதரிச் ச சணசாசனாருடைய 

இருவடிகளைத் துதித்து ; குலவு..,மொழிகன்றாம் - விளங்கும் இருநீற்றுச் சார்பு 

பூண்ட வண்மையுடைய கூற்றுவகாயஞாது இிறத்இனைச் கொள்கை,பின்படி மேற் 

சொல்லப் புகுகின்றோம். 

(வி-ரை) இது சவிச்கூற்று, ஆரியர் சமது மரபுப்படி இதுவரை கூறிலந்த 

சரிதத்தினை வடி ததெடுத்து முடிச்துச்சாட்டி, இனி, மேற்கூறபடிகும் சரிசத்துச்குக 

சோற்றுவாய செய்கின்றார். 

உலகழய்ய் நஜ்சுண்டவர் - சேவர்சளுய்ய நஞ்சு உண்டதனை உலச.ம் உய்ய 

என்றார் ; தேவர்களுய்தி பெற்று ௮வ்வவர்க்குப் பணித்த உலகசாவலைச் செய்ய 

நின்றாராதலின் ; அன்றியும் சேவருய்ய உண்டருளிய கருணையை உலகம் இருநீல 

சண்டத்தினால் விளங்க வறிர்துய்யும்படி என்ற கருத்துமாம், 

தொண்டினில்...எய்தி - உறுதியாலது எஞ்ஞான்றும் பிறழ்வுராமை ; மேய் 

யுணர்வு - துணிர்ச முடிர்த உண்மை நினைவு ; திருத்தொண்டே வீடுபேற்றுச்கு 

வழியாவது என்ற உறைப்பு, 
அலகில்...ஆக்தம் - * தோண்டரை ஆக்கி ! என்ற வழிதூற் பகுதிக்குப் 

பொருள் விரிச்குமாற்றால் சரிதவரலாற்றை வடித்து முடித்துச் சாட்டியபடி, 

அறிவளித்தல்-அவ்வத்சொண்டின் சொழில் ௮றிவும், அதுஞானகெறிச்கு வழியாகும் 

இறத்தைஅறியும் அறிவும் சருதல்) தீறம் கதம் இ.ற.த்தினை விளங் ஒங்சச்செய்யும் 

தலவும் - விஎச்சஞ் செய்ரின்ற ) விளக்குகின்ற ; நீற்று வண்மை - நீற்றிசெறி 
7 
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யின் உறைப்பு,



  
(1) கணகாதர் சேரயில் - இருக் (2) சணரரதர் கோயில் (மனை) 

கோயிலினுள் உள்ளத. செற்கு வீ.ரயில் உள்ளத. 
பலிபீடம் மூலச்தானம். 

  
திருஞானசம்பந்த சாயனர் ஆலயம் * விமானம்
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சருக்கம்] 98. கணதாத நாயனார் புராணம் ௨௨௫ 

சரிதச் சுருக்கம் 2 உமையம்மையாரது திருமூலை ஞானப்பாலுண்டருளிய 
ஆளுடைய பிள்ளையார் அவதரித்த சறெப்புடைய சீகாழிப் பதியில் மறையலர் 
குலத்தில் அவதரித்தவர் &ணநாத சாயனார், 

அலர் இருச்தோணியப்பருக்கு சாளும் ௮ன்பொடு பணி செய்தனர், விரும்பீ 

வந்து அணையும் அன்பர்களைச் சைத்திருத் சொண்டினில் ௮வ்வத்தறைசொறும் 
பயில்விப்பார், 

சர் ரன உனப்பணி செய்வோர், மலர் பறிப்2பார், மாலை புனைவோர், இருமஞ் 

சனம் கொணர்வோர், இருவலரு இருமெழுச் சமைப்போர், இருமுறை எழுத 

வோர், வாரிப்போர் என்றிவ்வாறுள்ள பல பணிகளிலும் விரும்பி ௮ணைச்தவர்க்கு 

அவரவர் செயல் விளங்டெ அவ்வவர்க்குள்ள குறைகளை எல்லாம் முடித்துப் 

பொருந்தும்படி செய்து சொண்டர்களை ஆக்சனர். 

இல்லறத்தில் வாழ்ர்து அடியார்களை வ.நிபட்டனர், 

திருவடியில் மூண்ட அன்பொடு சாளும் முப்போதும் வழிபாடு செய்தனர், 

இவ்வாற்றால் இறை௨7.௫ இருச்சயிலை மாமலையில் சேர்ச்த கணங்களுச்கு ors 

சாகி வழி.ச்தொண்டின் நிலைபெற்றார். 

தறிப்பு:--இவாது கோயில் திருக்கோயிலுக்குள் ஒன்றும், இிருகீதிபில் ஒன்றும் 

உள்ளன. அவற்றுள் முன்னையது ௮வர் இருவடி யடைந்ச இடம் என்றும், 

பின்னையது ௮வாது இல்வாழ்ச்கைர் இருமனை இநக்ச இடம் என்றும் கருதவுள்ளன. 

வவ ண்ணி சாவகார் 

ளுடைய பிள்ளையார் 

கற்பனே :--1, பல பதிகள் அவற்றின் வர் தலதரித்த பெரியோசாற் இறப்புப் 

பெறுவன, ஆளுடைய பிள்ளையார் வந்தவதரிச்தமையாற் சிறப்புப் பெற்றது 

கோழிச் இருகரம் (8929), 
9, சைத்திருத் சொண்டினில் அணைந்த அன்பர்களைப் பயிற்றுதல் சிறக்ச 

திருத்தொண்டு (3924). 

9, திருமுறை எழுதுதல் வாசித்தல் இவை 

ஞானபூசையாம் (8025), 

4, தொண்டு செய்யும் விருப்புள்ளோர்களை அவ்வவர் சகுதிச்?சற்ற அவ்வத் | 

துறைதொறும் பயிற்று சலும், அவர்களது குறையெலாம் முடித்து மேவிடச் செய் 

தலும், இவ்வாறு தொண்டரை ஆக்கு5லும் சவன்பணியாரிய சரியைப்பணி 

சளேயாரம் (9026), ட 

5, ஆளுடைய பிள்ளையார் திருவடிகளை அன்புடன் மாளும் முப்பொழுதும் 

றந்த சிலவத்தொண்டாகயெ 

வழிபடுதல் குருவழிபாடாடச் இவலோசத்இற் சேர்க்கும் தன்மையுடைய Apts 
ay 

சாதனம். (3997), 

Vil—a29



[வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

சலமயம் 

திருச்சிற் றம்பலம் 

99, கூற்றுவ நாயனார் புரரணம் 

தோகை 

* தரகோண்ட வேற்கூற்றன் கள்ந்தைக்கோ ஸ்டியேன் '? 

ஃதிநத்தோண்டத் தோகை (6) 
வகை 

“₹ நாதன் றிநவடி யேழடி மாகக் கவித்துநல்ல 

போசங் கருத்திற் பொறித்தமை யாலது கைகொடுபப 

வோசச் தழுவிய ஜாலமேல் லாமோந கோலின்வைத்தரன் 

சோசை கெடுவேற் களப்பாள் னாயெ கூற்றவனே ”' 

--திந்த்தோண்டர் திருவந்தாதி (47) 

விரி 

9950. துன்னார் முனைக டோள்வலியால் வென்று சூலப் படையார்தம் 

நன்னா மந்தர் திருசாவி னாளு ஈவிலு ஈலமிக்கார் 

பன்னா ளீ௪ ரடி.யார்தம் பாதம் பரவிப் பணி*தேத்தி 

முன்னா கியஈற் றிருத்தொண்டின் முயன்றார் களந்தை முதல்வனார். 

புராணம் :--கூற்றுவ காயனாது வரலாறும் பண்பும் கூறும் பகுதி இனி, 

ஆரியர், நிறுத்த முறையானே, ஏழாவது, வார்கொண்ட வனமுலையாள் சருக்கத 

இல், ஆறாவது கூற்றுவ மாயனாது புராணம் கூறச் சொடங்குகன்றார், 

தோகை :--சளஎக்சைப் பதியின் முதல்வராகிப கூர்மையடைய வேலை ஏந்திய 

கூற்றுவருச்கு ௮டியேனாவேன், 

ஆர் - கூர்மை; ஆசெயிற் நழுந்தினர் (சிலப். 5, 124) ; ஆர் - அழகு என்றலு 

மாம். ** கோதை நெடுவேல் '' என்று இசனை ஆண்டது வகைழூல். ஊரும் பேரும் 

பண்பும் உரைத்தவாறு, 

வகை :--கோதை...கூற்றுவனே - மாலையணிந்த நெடிய வேற்படையை 

ஏர்திய சஎர்தைப் பதியின் முதல்வராகிய கூற்றுவரே) காதன்... பொறிசத்தமை.பால்- 

தமது முடியிற் வெபெருமான் சூட்டிய அவரது இருவடியினையே சமக்கு அரசமுடி. 
யாசச் சூட்டிக்கொண்டு ஈன்மை செய்யும் ரிவஞானத்தைத் தமது இருவுள்ளத்இற் 

பதிய வைத்தமையால் ; அது... வைச்சான் - ௮ச்சல்ஞானமே தமச்கு உற்ற துணை 

யாசத் தரங்சச் கடல் சூழ்ர்த நிலவுலகம் முழுதும் சனது ஒரு செங்கோலின்£ழ் 

அடங் வாழச் செய்தார், 

நாதன் நிநவடி - காதனுடைய திருவடி ; முடியாக இருக்கும்படி இறைவர் 
இவரது முடியிற் சூட்டிய இருவடி ; விரிவு புராணத்துள் !! பாசமலரளிச்ச "
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(8998) என்லுமிடத்துச் காண்க, நல்லபோததம் - போசமாவது முச்சட் புனிதசை 

அறிச்தனுபவிப்பது ; இது ஈன்மை தருவதால் ஈல்லபோசம் என்றார் ; பொறித்தஃ- 
அகலாது பதியவைச்தல் ; கைகோடுத்தல் - தணையாகத் தீரங்குதல் ; ஒதம் - 

சடல் ) ஒரு கோல - ஒப்பற்ற தனது ஆணையாயெ செங்சோல், 

ஊரும் பேரும் பண்பும் வரலாறும் வசைநூலுள் வகுச்சப்பட்ட வற 

சாண்ச, விரிவு விரிதூலுட் சண்டுசொள்ச, 

9990. (இ-ள்) சளர்தை முதல்வனார் - சளஎர்சை முதல்வரா கூற்று 
வஞார் ) தன்ஞர்...வென்று - பகைவர்கள் எதிர்ச்து நின்ற போர்களில் தமத 

தோளின் வல்லமையாலே வெற்றிகொண்டு ; சூலப்படையார்சம்,..ஈலமிச்கார் - 
சுூலப்படையினை ஏந்திய வபெருமானத ஈல்ல இருகாமத்தினைச் தமது arlene 
சாடோறும் சொல்லும் ஈன்மையில் மிகுர்சவர் ; பன்னாள். முயன்றார் : பலராள்கள் 

இறைவரது அடியார்களுடைய பாசங்களைப் பணிந்து துதித்து முதன்மையாகெ 

நல்ல திருச்சொண்டிலே முயன்றனர். 

(வி-ரா) துன்னூர் - பகைவ; துன்றுதலீ - சேர்சல் ;) ''கோஞர்”” - சேரா 

தீர் ; (சொல், பொ, புற - 17), இச்காயனார் குறுநில மன்னர் மரபு என்ப, 

ழனைகள் - போர்களை ; நலம்மிக்கார் - சிறப்பால் மேம்பட்டார், 

குலப்படையா* - சிவபெருமான்) நன்னுமம் - ஈன்மைதரும் லகாமம்; “அரன், 

நல்ல சாம ஈவிற்றியுய்ர் தேனன்றே! (௮1௬, 8ீலச்குடி), நன்மைபாவத வீடபேறு, 

திருநாவில் - சிவனது கல்ல சாமசவிலப் பெறும் பேறுபற்றித் திரநா என்றார். 

இருவாய் பொலியச் "வாய ஈமவென்று நீ.றணிர்தேன் "” (அரசு - பாதிரிப்புலியூர்.), 
நாளும் - எப்போதும், நல்நாமம் - திருவைந்தெழுத்து) பிறவிப் பிணிக்கு 

மருந்தாசலின் நல்காமம் என்றார் ; * வாயின் வைக்குமளவின் மருந்தாட, ?? 

அடியார் பாதம் பணிந்தேத்தி - அடியார்களை வணங் வழிபட்டு அமுதாட்டு 

தல் முசலாயின செய்து, 

ழன்னாகிய நற்றிநத் தோண்டு - ழன்னுதல் - மு.ன்மை பெறசல் ; திரந் 

தோண்டு - அரன்பணியும் அடியார் பணியும், 

ழயன்றர் - முயன்று செய்சனர் ; முயற்சியாவது இடைவிடாது நினைந்த 

செய்தல், 

கள்ந்தை - பதியின் பெயர் ; 4! கள்ப்பரிள்ன் - என்பது வகைால் / சலவிசே 

டம் பார்ச்ச, ் 
ழதல்வனார் - முசன்மையாவது ஆட்டபுரியுர் தன்மை. 1 

8991. அருளின் வலியா லரசொதுங்க வவனி யெல்லா மடிப்படுப்பார் 

பொருளின் முடி.வுவ் காண்பரிய வசையாற் பொலிவித் திகல்சிறகக 

மருளுங் களிறு பாப்புரவி மணித்தேர் படைஞா முதனமாற்றார் 

வேருளுங் கருவி நான்குநிறை வீரச் சேருக்கின் மேலானார். 2 

(ஓ-ள்) அருளின் வலியால் - வன் நிருவருட்டுணேயின் வல்லமையாலே ) 

௮7௪, அடிப்படுப்பார் - ஐரசர்களும் ௮ஞ் ஒதுங்கிச் £ழ்ப்படும்படி கிலமுமுதும் 

தம் ஆட்சியின் ழே வரும்படி செய்வாரா ; பொருளின்...பொலிவித்து - 

பொருள்சளின் எல்லையும் காணமுடியாத வசையினாலே விளம்சச் சேர்து; இசல்..., 
மதல் - போரில் வென்றி பெறும்படியாச மருட்சி செய்யும் யானைசள், பாய்ர்து 

செல்லும் குிஸாசள், அழ தேர்சள், படைவீரர் என்றிவை முசலாயெ,
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மாற்றார்... மேலானார் - பசையாசர்சள் அஞ்சி ஒ.தம்சத்சச்ச ரால்வசைப் படைச் 
சருவிசளும் கின,06,ச வீரமுடைய செருக்கினால் மேம்பட்டார். 

(வீ-ரை அ௮ரளின் வலியால் - சலன் நிருவருள் துணை செய்தமைபால் 
அதன் வலிமையாலே ; (4 அத கைகொடுப்ப !” என்பது வசை]நூல் ; 1: மதியணிர் 

சார் திருச்சொண்டு வாய்,ர,ச வலி யுடைமையினால், எதிரிவருச் இவ்வுல? வில்லை ய் 

(3006) என்ற கருதத. 

அரசு ஒதுங்க - அரசு - வலிய முடியரசர்சகளும் என்ற உயர்வு சிறப்பும்மை 

Osrésg ; ௮ரசால்லாச இவரது வலிமையினைச் சண் முடியசசர்களும் அஞ்சியும் 

சோல்வியுற்றும் ஒதுங்க என்பதாம், மேல் ** வேந்தர் முனைசள் பலமுருச்? !! 
என்பது காண்க, 

அவ்வி எல்லாம் அடிப்படுப்பார் - பூமி முழுதும் சமது நணையின்$£ழ் நிற்சச் 
செய்வாராடிப கூற்றுவராயனார். வினையாலணையும் பெயர் ; அுடிப்படுப்பா* - 

மேலானார் - என்று முடிச்ச. 

பேர் நளீன்... போலிவித்து - போருள் - சால்வசைச் சேனைகளை வைத்துச் 

சாப்பாற்றவும், உலச ஆணை யான் பிற அங்கங்கள் செலுத்தவும் ஆசரவாயுள்ள 

பொன், விளைபொருள் முதலாயினவற்றின் ஈஃடம். அளவும் காண்பரிய - எல்லை 

கூட ௮றிய இ.பலாத அளவில் ;) போலிவித்து - சிறக்ச ஈட்டி, ழடவு - எல்லை ) 

Sar a), 
போலிவித்து - விருத்தி செய்து ; இகல் சிறக்க - போரில் வெற்றிகொண்டு 

விளங்கும்படி உசவுதற்கு ; சிறக்க (உதவும்) கநவி - என்ச, உதவும் என்பது இசை 

யெச்சம், 

மருளும் - மருட்செயை விளைக்கும் ; கண்டோர் மருளுதற்குச் காரணமான, 

களிறு..,நான்த - நால்வகைச் சேனை; உயிருள்ளனவற்றையும் கநவி என்றார், 

சம் வயத்தானன்றிச் செலுச்துவோர் வயத்தாற் கரிபோலச் செலுச்தப் டூம் 

தன்மை பற்றி. கவி - சேனை, 

மாற்றர் வேளம் - பகைவர் இச்சேனைகளின் பெருக்ளனேச்சண்ட மாத் 

இசையே அ௭ஞ்சத்சச்ச ) ** சானை யானை குதிரை யென்ற, நோ நட்த மூவகை 

நிலையும் ?? (தொல், பொரு - புற - 14), 

வீரச் செநந்த - வீரத்திஞல் உண்டாய இறுமாப்பு ; பெருமிதம் ; இது 

தீள்ளத்தக்க சூற்ரங்களுள் ஒன்றாகெ குணமன்று என்பார் வீரம் என்ற அடைமொழி 

புணர்தீதி ஒதியசன்றி, மேலானு* என்றம் கூறினர். மேலாதல் - மிகுந்தநிலையன்றி 

மேம்படுதல் - மேன்மை படைதல் என்ற குறிப்புமுடையத, 2 

9999. வென்றி வினையின் மீக்கூர வேந்தர் முனைகள் பலமுருக்கிச் 
சென்று தம்பைத் துறைமுடி.த்துஞ் செருவில் வாகைத்திற ம்கெழுமி 

மன்றன் மாலை மிலைந்தவர்தம் வளரா டெல்லாங் கவர்ந்து, முடி 

ஒன்று மோழிய வரசர்திரு வல்லா முடைய ராயினார். ௩. 

(@- dt) வென்றி...முறுச்டுச் சென்று - வெற்றிபெறும் செயலில் மேன் 

மேலும் பெருகும்படி வேர்தர்களஞடன் பொருன்ற போர்சள் பலவற்றிலும் 

மூடுகி மேற்சென்று ) தும்பை...கிலைந்து - (புறப்பொரு ளிலச்-ணத்தப் பெறப் 

படம்) தும்பைப் பூச்சுடும் துறையின் போர்ச்சொழில்களை மூ;சதம, அப்போர் 

சளில் வெற்றிபெற்.றபின் வாசைமாலையின் வகையில் எழுன்ற மணமுடைய மால
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குடியும்) அவர்தம்..கவர்ந்து - அவ்வேர்சர்களது வசராடுகளை யெல்லாம் சச் 

கொண்டும் ; முடி... ஆயினார் - அரசர்ச்குரிய முடி ஒன்று Sasors ஏனைய அரசர்ச் 
குரிய செல்வங்கள் எல்லாவற்றையும் உடையவராயிஞர், 

(வி- ரை) மீக்கூர- நக்கி - என்ச, மீக்கூர்தல் - மேன்மேற் பெருகுசல் ; 
ழருக்ததல் - வலிமையால் அழிசத்சல். 

வேந்தர் மனைகள் பல ருக்கி - வேந்தர்சளைப் பல போர்களிலும் அழிச்து, 

வேர்சர்களின் பசைப்புலங்கள் பலவற்றையும் (மீன - பகைபபுலம்) அழித்து என் 

றும், போர்புரியும் பசையரசர் பலரையம் (முன - போர் - பசை) வென்று என்றும் 

உரைச் லுமாம், 

தும்பைத் துறை - வாகைத் திறம் - புறப்பொருளில் வெட்டி முதல் தும்பை 
Sms புறத்திணைசள் ஏழாக வருக்சப்படும் ; அவற்றுள் தும்பை-வாகை என்ற 

இரண்டும் இறுதியில் உள்ள இணைகள் ; தும்பை - போரினையும், வாகை 

போரில் வெற்றியையும் குறிக்கும். போர் செய்வோரும் ௮சலுள் வெற்றி 
பெற்றோரும் சூடும் ௮வ்லச் குறிமீடாகிய மலர்சளால் அவ்வப்பெயர் பெற்றன, 

தம்பைத்துறை - வாகசைத்திறம் ** அஇிரப்பொருவது தும்பையாம் போர்ச் 

சளத்து மிக்கோர் செருவென்றது வாசையாம் '! என்பதனால் இவற்றின.இயலை 

அறிச ; துறை - திறம் என்பன ௮வ்விருதிணைக் கண்ணும் உட்பிரிவாய் வரும் பல 

வசைச் கூறுபாடுகளைச் குறித்தன (திறம் - வகை), 

phous துறைழடித்தும் - தம்பைத்துறை என்பது போரினை உணர்த்த 

நின்றது, இது செய்தற்றிணையின் புறன் என்பர், £! மைந்து பொருளாக வந்த 

வேந்தனைச், சேன்று தலையழிக்குஞ் சிறப்பிற் றென்ச ! (தொல் - பொ- புற - 15) 

என்பது இதன் பொ.துவிலக்சகணம், வேந்தனை என்றும், சேன்று என்றும், £' மைந்து 

பொருளாக!! என்றும் வரும் தொல்காப்பியச் சொற்பொருள்களை ஆண்டு, ஆரியர், 

இதன் தன்மை போதரச் கூறிய தமிழ்சயம் காண்ச, இத்துறைகள் தும்பையவ 

தலாக தானைமறம், யானை மறம், கு௫ிரைமறம், சேர்மம் உள்ளிட்ட இருபத்து 

நான்காம் ; இவையெல்லாம் குறிச்ச '* இகல் சிறக்க.,,கருவி கான்குரிறை லீரச் 

செருச்சின் மேலானார். (8931) என ஆசிரியர் முன்னர்ச் கூறிய சவித்குறம் சாண்ச, 

தும்பைத் துறை மடித்தும் - வாகைத்திறம் கமழம் மாலை மீலைந்தும் - துற- 

வெற்றிக்கு வழியாகயெ நிலை - திறம் - வெற்றி நிலை - என்ற குறிப்புக்கள் படவும் 

நின்றன. ழடித்தும் - மிலைந்தும் ஏன்ற சொற்களின் ஆற்றலும் இச்சருத்துடையன, 

வாகைத்திறம் கமழம் மன்றன்மாலை மிலைந்து-வாசை பகைவரை வெல்லு 

தலைச் குறிக்கும் புறத்திணை ; இதற்கு வாகைமாலை சூடுதல் மாபு, இது வாகைய7வ 

மூதவிய முப்பத்து மூன்று துறைகளையுடையது ; £! தாவில் சொள்சைச் தத்தம் 

கூற்றைப், பாகுபட மிகுதிப் படு5,த லென்ப '! (சொல், பொ, புற -19) என்பத 

இசன் போ துவிலச்சணம் ;) கெழமி என்பது தம் கூறுபாடுகளை மிகுதிப்படூத்தி என்ற 

குறிப்புப்பட நின்றது. 

இப்பாகுபாடுகளை பெல்லாம் தொல்சாப்பியம் (பொருள் - புறத்திணையியல்), 

பன்னிருபடலம், புறப்பொருள் வெண்பாமாலை முதலிய இலச்சண மூல்களுட் 
கண்டுசொள்க, 

வளநாடு - லஎங்களையுடைய Apis ssa; “ordimu காடா வளச்- 
தன !! (குறள்) என்றபடி, ஈண்டு வளம் என்பது தேடிச் கண்டுகொள்ள வேண்டாது 

சாடு சானே இயல்பிற்றரும் வளங்களைச் குறித்தது. வளநாடு என்பது முன்னாளில்



௨௩6 திருத்தோண்டர் புராண்ம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் 

பழர்சமிழ் மன்னர்சள் சத்தம் சாட்டின் பெரும் பகுதிகளுக்கு மரபுப் பெயராய்ப் பல 

,திறப்பட இட்டு வழங்கெமை சரிசங்காட்டும் கல்வெட்டுச்சளாலறியப்படம், 

கவிந்து - ஆரிலொன்று கோடல், சுங்சம் முசலாயெ நீதிமுறையானன்றிப் 

படை வலிமையாற் சைக்சொண்டு என்பது குறிப்பு, 

ழடி ஒன்றும் ஒழீம் - அரசர்க்குரியனவாய்ச் கூறும் பத்துச் சிறப்பு அடை 

யாளங்சளுள் (சசாங்கம்) ரவமணி முடியாகெ ஒன்.ஐ மட்டும் நீங்கலாக, 

அரசர் திர எல்லாம் - ௮ரச ௮டையாளங்களே யன்றி ௮ரச செல்வங்களும் 

அங்கந்களும் மு,தலிய எல்லாமும். எல்லாழம் - முற்றும்மை சொச்சது, 

ஒன்றும் - என்றதில் உம்மை விரித்தது ௮ஃது இச்சரித விளைவுச் சாசாரமா தல் 

பற்றி, 

திறம் கமழம்---என்பதும் பாடம், 8 

9099, மல்லன் ஞாலம் புரக்கன்றார் மணிமா மவுலி புனைவதற்குத் 

தில்லை வாழ் தணர்தம்மை வேண்ட வவருஞ் :*சேம்பியாதந் 
தொல்லை நீடங் குலமுதலோர்க் கன்றிச் சூட்டோ மூடி."யென்று 
நல்கா ராகிச் சேரலன்றன் மலைரா டணைய ஈண்ணுவார், ௪ 

9994, ஒருமை புரிமைத் தில்லையர் தணாக டம்மி லோருகுடியைப் 

பெருமை முடியை யருமைபுரி காவல் பேணும் படியிருத்தி 
இருமை மரபுச் தூயவாதாஞ் சேரர் நாட்டி லெப்தியபின், 

வருமை யுறவான் மனந்தளர்ந்து மன்று ளாடூங் கழல்பணிவார், டு 

8986. அற்றை நாளி லீரவின்க (ணடி. யேன் மனக்கு முடியாகப் 

பெற்ற பேறு மலர்ப்பாதம் பெறவே வேண்டு” மெனப்பரவும் 

பற்று விடாது துயில்வோர்க்குக் கனவிற் பாத மலரளிக்க 

உற்ற வருளா லவைதாங்கி யுலக மேல்லாந் தனிப்புரந்தார். ௬ 

9983. (இ-ள்) மல்லல்,..ஞாலம் புரச்சின்றார் - செழுமையுடைய நிலவுலசத் 

சைச் சாச்தின்றாராய் ; மணி,,..வேண்ட - ஈவமணிகளையுடைய பெரிய மகுடத்சைச் 

சுட்டுதற்காகத் தில்லைவாழ் தணர்களை வேண்ட; ௮வரும்,..ஈல்காராச - அவர்களும் 

சோழர்களது சொன்றுதொட்டு வரும் குல முதல்வர்களுக் கல்லாமல் பிறருக்கு 

முடிசூட்ட மாட்டோம் என்று முடியினைச் சூட்டாராச ; சோலன்றன்...ஈண்ணு 

வார் - சேரமன்னரத மலைகாட்டினைச் சேர ஈண்ணுவார்சளாூ ; ௫ 

3934 (௫-ள்) ஒருமை..இருத்தி - ஒருமையடைய உரிமை பூண்ட 

இல்லைவா ழந்தணர்கள் தங்களுக்குள் ஒரு குடிபினைப் பெருமை கொண்ட அர்த மணி 

மகுடத்தினை ௮ருமையாசக் காவல் புரியும்படி சங்கி இருக்கும்படி வைத்து ) 

இருமை... எய்தியபின் - இருமரபுர் தூயவர்களாயெ அவர்கள் சோர் மாட்டிற் 

சேர்ச்த பின்பு; வரும்...தளர்ந்து - வரும் ஐயப்பாட்டினாலே மனம் தளர்ச்சி 
யஎடந்த ; மன்றுள்...பணிவார் - (கூற்றுவனார்) இல்லையம்பலத்தில் ஆடல் புரி 

இன்ற திருவடியைப் பணிலாசாய், டு 

9995, (ஒள்) அடியேன்...துயில்வோர்ச்கு - அடியேலுச்கு தேவரீரது 
மலர் போன்ற பாதங்களை மணிமுடியாசப் பெழ்.2 பேறு அடியேன் பெறவேண்டும்



சருக்கம்] 99. கூற்றுவ நாயனார் புராணம் டடக் 

என்று துதிச்கும் பற்றினை விடாமல் துயில்ெற அவருக்கு; ௮ற்றை,.,சண்-அன் 

இசவிலே) சனவிற் பாசமலரளிச்ச - கனவிலே இறைவர் சமத பாதங்களை முடியர் 

குட்டியருள ;) உற்.ற...புரர்தார் - பொருந்திய இருவருளினாலே அப்பாதங்களை2” 

மணிமுடியாசத் தாம்ச்கொண்டு உலகமெல்லாவ.ற்றையும் தனிமாட்9 புரிர்தஎ* - 

இம்மூன் ௮ பாட்டுச்சளும் தொடர்ந்து ஒருமுடிபு சொண்டன, 

8998, (வி-ரை) புரக்கின்றர் - வேன்ட என்று கூட்டு; உலகத்தை 

அரசாள்பவர் ௮சன்பொருட்டு முடிபுனைய வேண்ட ; ௮௪ன் பொருட்டு என்பதி 

குறிப்பெச்சம், 

தில்லைவாழந்தணர் தம்மை வேண்ட - சோழ மன்னர்களது ஈலமணி முடி 

யானது தில்லையில் பேரம்பலப் பண்டா£த்தில் சேமமாக ௮ம்பலவாணாது ௮ட் 

காவலில் தில்லைவாழக்தணர்கள் வசமாக வைக்கசப்பட்டிருர்ததென்றும், ௮வ்வரசா 

முடிசூட்டிக்கொள்ளுங் காலத்தில் அவர்கள்பால் வைத்து முடிசூட்டப் பெற்று முடி 

சூட்டு விழாச் செய்தபின் அங்சே மீண்டும் சொணர்ந்து அவர் காவலாக வைக்சப் 

படுமென்றும், இவ்வாறு மற்றும் பலவகையாலும் தில்லைவாழ் சணர்களுக்கும் சோழ 

மன்னர்சளுச்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருந்ததென்றும் சாட்டு ஈடப்புச் சரிச 

லரலாறுகளாலும் சல்வெட்டு ஆசரவுகளாலும் அறிகின்றோம், இருவாசலாடிகள் 

புத்தலரைவாது வென்ற சபைக்குச் சோழமன்னலும் வர்இருர் சான் என்ற வரலாறும் 

சாண்ச, சோழமன்னர்கள் முடிசூடிச் கொள்ளும் மரபுடைய பதிகள் இந்து என்பது 

சண்டீச நாயனார் புராணச்துட் காணப்படும் ) ௮-வை காவிரிப்பூம் பட்டினம், இரு 

வாரூர், உறையூர், கரூர், சேய்ஞஹரார் என்பன. வேண்ட - மணி மகுடத்தினை முடி 

சூட்டு விழாவிற்காகச் சொணார்து சூட்டும்படி வேண்ட, சூரிய மரபின் இரண்ய 

வர்மன் முசலியோர் இல்லையில் முடிசூடியதும் சாண்௪, 

நல்காராகி - இவர்சள் சொடுச்சப்பெற்றுச் கொண்டு சென்று முன்குறித்ச 
ig ஊர்களில் ஒன்றில் முடிசூட்டிக் கொள்ளச் கொடாதவசாய் என்ச, 

ழடியைக் காவல் பேணும்படி (8984) என்றசனால் ௮த ௮வர்சளது வசமாய் 

gar சாவலில் தஇிருவம்பலச்தினுள் இருப்பத வழச்கு என்பது பெறப்படும், 

இதற்கு இவ்வாறன்றிச் சூட்டார்களா9 என்றுரைப்பாருமுண்டு, 

இல்லைத் இிருவம்பலத்தின் சோழ.மன்னர்சஞுடைய சொடர்பு சற்ஈம்பலம், 

பேரம்பலம், தில்லைஎல்லைகளிலும், பல வேறிடக்சளிலும் சோழர்கள் பொன் வேய்ச் 

தீமையும், பின்னாளில் ௮ர்நியர் படையெடுப்பின்போ.து ௮ம்பலச் கூத்தப்பெருமான் 

இருவாரூரில் எழுந்தருளியிருர் தமையும், பிறவுமாகெய வரலாறுகளால் அறியப்படும் ; 

அவ்வாறே சோழகுல முதலோர்களின் ௮ரசாட்ி நிலைபெற்று சேர்பெற ஈடத்தற் 

குரியவற்றைச் செய்வது இல்லைவாழர்சணர்களின் பொறுப்பாயு மிருந்சசென்பது 

உரிமையாற் பல்லவர்ச்குத் இறைகொடா மன்னவரை மறுச்சஞ் செய்யும், பெருமை 

யார் 1? (கோயில்) என்ற ஈம்பிகளது திருவாச்சானும், பிறவாற்றாலும் ௮றியப் 

படும். தோலலைந்டூம் - பழமையாற் சிறந்த, 

சோழர் குலமுதலோராடிப் பேரம்பலமுர் இல்லையெல்லையும் பொன்னின் 

மயமாச்யெ ௮ரபாயச் சோழர்பால் ௮மைச்சுரிமை பூண்ட ஆூரியர் பெருமான், 

இவ்வசச மரபு வழச்குச்சளை யெல்லாம் ரன்குணர்ர்தவராதலின், அதனை ஈண்டுச் 

*₹ செம்பியர்தம்...சூட்டோம் மூடி என்று ஈல்காரா? 1! என்று பொறித்துவைத் 

தீருளினர், சுட்டோம் - சுட்டஉடன் . ஈடுசொடோம் என்ற பொருளில் நின்றது,



திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வனமுலையாள் ௨௨௨ 

சேரலன்...நண்ணுலார் - அரசாள்பவரது சருத்துச்கு மாறுபட்டாசாதலின் 

அ௮ங்கிருச்ச அஞ்சிச் சோர் காடு அணைர்சனர். சேரர் இவரது ஆட்ிக்குட்படாத 

மூடிமன்னர் என்பதும் இசனாற் பெறப்படும், 

நண்ணுவார் - இநத்தி - எங்தியபின் என்று மேல்வரும் பாட்டேன் கூட்டி. 
முடிச்சு, 4 

3934, (வி-ரை) ஒருமை ௨ரிமை-ஒருமையாவது ஒரே ஈற்சார்பிற் செல்லும் 
ஒழுக்கம் ) உரிமையாவது முடியைப் பேணிச் சூட்டி, வழிவழி சாச்கும் உரிமை, 

சோழர் ஒரு மாபுக்கே முடிசூட்டும் உரிமை என்பது மொன்று, 

ஒந தடியை...நத்தி - அம்பலவாணர் பூசைச்கும் திருவாபாணம்சளின் சாவ 

இக்கும் ஒருகுடி. இங்கு இருத்தல் வேண்டுமாதலின் ௮,தனோடு இர்,ச மணிமூடியினை 

யும் காவல் புரியும்படி வைச்துச் சென்றனர் என்க, 

அருமை புரிகாவல் - அரிதாயெ சாப்பு ) வநமையாவது அதன் சகுஇக்தேற்ற 

படி வல்லலாறு எல்லாம் இயற்றுதல், 

இருமை மரபும் தூயவ* -  இருவர்ச் சுட்டிய பல்வேறு சொல்குடி 

( இருமுருகு)) டுருமைமரபு-சர்தைவழி சாய்உழி யிரண்டும். 

வரும் ஐய்றவு - முடிசூடுதற்கு எண்ணியபடி. கிடைச்சப் பெருதபடியால், வேறு 

என் செய்வது என்று தோன்றாதநிலை புறவு எனப்பட்டது ; முடிசூடுசலை 

விடுதலோ 2? அன்றி அதற்கு வேறுவழி தேடுசலோ ? இன்னது செய்வது என்று 

தோன்றா தமிலை, 

மன்றுளாடூங் கழல் பணிவார் - தில்லைவாழந்சணர்சள்பால் அர்த மணிமுடி. 

யிருத்தலாலும், அவர்களே ௮.த சூட்டுவித்தற்குரிமையுடையா ராசலாலும், அவருள் 

தாமும் ஒருவராய் உடையவராய் முதல்வராயுள்ள அம்பலவர் கழல் பணிவாராட 

முடிருடப் பெறவேண்டி வேண்டினர் (9935) என்க, இல்லைவாழர்சணர் புராணத் 
துள் ர௦தலில் அம்பலவர் துதிசெய்தமைபற்றி உரைச் சவை ஈண்டு நினைவு கூர்தற் 

பாலன, பணிவார் - முற்றெச்சம். பணிவார் - துயில்வோர்க்த எனவரும் பாட் 

டுடன் முடிச்ச, 

பணிந்தா1--என்பதும் பாடம், 

8995, (வி-ரை) துற்றை நாள் - இயுறவால் மனர்சளர்ச்து நின்று பணிர்ச 

gap. இரவின்கண் - கனவில் என்று கூட்டுக, 

பேறு - பேறாச ; பேறகப் பாதம் பேறவே என்ச, 

பேறு - மணிமுடிகள் எல்லாம் சடப் பொருளாய் அழியுர்சன்மையன ; மலர்ப் 
பாதம் அவ்வாறன்றி ஞானமயமாய் என்றுமழியாசத தன்மையுடையது, ஆதலின் 

பேறு என்றார், 4* எவற்றையும் ஒருங்கே ஒரியல்பா னறியும் பேரறிவாயெ ஒரு 

பெருஞ் சுடர்முடியும் '? (போதம் - 8, சிற்றுரை) என்றது சாண்க, 

பாதமே மடியாகப் பேற்ற பேறு - ௨மது பாசம் என்லும் ஞானமயமாயெ 

இருவடியின்£ழ் எனது முடியானது தாடலைபோல் ௮டம்9 நிற்ச என்ற பொருட் 

5 

குறிப்பும் சாண்ச, 

பற்று விடாது துயில்வோர் : தயிலும்போ.தும் இர்கினைவு விடாத நிலையில் 
துயில்வோர், 

பாதமலரளிக்க உற்ற அருளால் - பாதம்களையே முடியாசச் குட்டியரள 
அத்திருவருளின் துணையாலே,



ச்ருக்கம்] - 99, கூற்றுவ நாயனார் புராணம் 

அவை தாங்கி - பாதங்களையே முடியாகச் சாங்க்சொண்டு, 

தனிப்புரந்தார் - ஒப்பற்ற அரசு செலுத்தினர், பொதுச் சடிர்து என்றலுமாம், 

பாதமலரதாங்கி - உலத புாந்தார் - இராமனது பாதுகைதாக்பப் பசசன் 

உலசாண்டனன் என்ற இராமன்சசைப் பகு. ஈண்டு நினைவு KT SOUTH, 6 

3936. அம்பொ னீடு மம்பலத்து ளாரா வமுதத் திரு௩டஞ்செய் 
தம்பி ரானார் புவியின்பஏிழ் கோயி லெல்லார் தனித்தனியே 
இம்பா ஞாலங் சளிகூர வெப்தும் பெரும்பூ சனையியற்றி 

உம்பர் மகிழ வரசளித்தே புமையாள் கணவ னடி. சேர்ந்தார். or 

(இ-ள்) அம்பொன்...சம்பிரானார் - அழ பொன்னாவியன்ற திருவலம் 
பலத்திலே ஆராவமுதமயமாகய தஇருடன,*இினைச் செய்ன்ற பெருமானார் 1 

புவியின்... இயற்றி - இர்நிலவுலகச்தில் ம௫ழ்ர்து வீ.ற்றிருகசன்ற கோயில்களில் 
எல்லாம் தனித்சணியாக இவ்வுலகச்துயிர்கள் இன்பமடையும்படி, பொருரந்துன்ற 
பெரும்பூசனைகளைச் செய்விகது ; உம்பர் மழ அரசளித்தே - சேவர்கள் மூழும் 

படி ௮ரசாட்ச செய்து ; உமையாள் சணவனடி சேர்ந்தார் - உமைபாசராயெ Ra 

பெருமான்றிருவடி. சேர்ர்சனர், 

(வி-னி அம்போன் நடம் அம்ப்லம் - முழுதும் வானுல சத்து சேவர் 

சள்...தூயசெம் பொன்னினால், எழுதி வேய்ர்ச சிற்றம்பலம் '* (தேவா) என்றபடி, 

சேவர்களும், பின்னர் இரணிய வர்மன் முதலிய அரசர்சளும் ௮வ்வக்சாலங்களில் 
முறையே பொன் வேய்ர்து வந்சமையால் போன்நீடு என்றார், '! ௮அம்பொ னீடிய 

வம்பலம் '” (440). 

ஆரா அழதத்திருநடம் - செவிட்டாத - குறைவு படாச - அமுசம் போன்ற இரு 
நடனம். அழதம் - மரணம் சவிர்ப்பது, சேவரமுசம் சல சாலம் நீடிச்ச மாண 

மின்றி வைப்பினும் பிறலிக்கேதுவாவது ; ஆசலின் மாணச்துச்கு மேதுவாவது ) 

இருஈடனம் அவ்வாறின்றி, என்றைக்கும் பிறவியில் மீளாத நிலையுடன் போ இன்ப 

மும் தருவது, 

தம்பிரான் - ௮வரது திருவடியே முடியாசச் சூடியமையால் சமது பெருமான் 

என்றார். 

கோரில்.,, இயற்றி - இறைவர் சோயில்களிற் பூசை வழுவாது கிசழச்செய்தல் 

௮ரசா.து சடமைசகளுள் ஒன்று, '' எம்குமாகியிருர்சவர் பூசனைச், கங்கண் வேண்டு 

நிபக்தமா ராய்ர்துளான், துங்ச வாகமஞ் சொன்ன முறைமையால் ?? (100), “மங் 

சையைப் பாக மாச வைத்தவர் மன்னுங் கோயி, லெங்கணும் பூசை ரீடி யேழிசைப் 

பாட லாடல், பொல்யெ சிறப்பின் மல்சப் போற்றுதல் புரிந்து '? (469); “புற்றிடல் 
சொள் புனிசர்ச் சமு.தபடி முதலா, ரீதி வளவன் முன்வேண்டு நிமர்தம் பலவு மரி 

யணையின், மீது இழ விருந்தமைத்சான் வேதா கமநூல் விதிவிளங்க '' (1884) 

என்பன முதலியவற்றால் இவையே யாண்டும் அரசர்ச்குரிய தூதீற்கடமையாச 

வகுத்து வற்புறுத்திச் சாட்டிய ,நூரிய7.த ௮ருளிப்பாடு சாண்ச, 

தனித்தனியே - ஒரு சோயிலுச்சாயின திருவமுது மு சலியவற்றையே எல்லாக் 

கோயிற் சுவாமிகளுச்கும் சைகாட்டும் கோயில் அதிகாரிசள் இதனை நோச்டத் ௪௪ 

ஒழுகுவார்சளாச. 

Vil—30
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டம்பர் ஜாலம் கீளிசிறக்க - பரார்த்த பூசை , என்பர்) சோயிற் பூசைசள் 
உலகம் வாழ ௮ரசரா.ற் செய்யப்படுவன, இவை சன்கு செய்யப்படின் உலகம்களிச் 

௮ச் தழைத்து ங்கும் ; செய்யாவிடின், ௮,௪ற்கு மாறாச உலகம் துன்பமடையும் 

என்று எதிர்மறை முகத்தால், '* முன்னவனார் கேரயிற் பூசைஈண் முட்டிடின், 

மன்னர்க்தத் தீங்தள வாரி வளக்குன்றும் ; கன்னங் களவு மீதத்திடூங் காசினி ?! 

என்று ராட்டுக்கும் அரசுக்கும் சேடுவருமென்ற ஏவொகம ஆணைவழி gp sd. 

டருளிய இருமூலர் திருமர்திரமும் சாண்க, 

எய்தும்பூசனை - பேநம்பூச$னை - எனப் பிரித்துச் காட்டி நித்திய ரைமித்திசம் 

௪ள் எனப்படும் இரண்டும் கொள்ளத்தச்சன, 

இயற்றி - இயற்றுவித்த ; நிபந்தங்கள் நியமித்த. 

௨ம்பர்மகீழ ௮ரசளித்தே - அறநூல் வழியான செங்சோலரசு மழைக்குச் 

சாசணமாய் வானவர் பூசைக்கும் எதுவாசல் குறிப்பு, இறைவரது பூசைபினால் 

உலசம் மடிழவும், ௮ரசாட்சிமினால் உம்பர் UB yard cars, 7 

9981. காதற் பெருமைத் தொண்டினிலைக் கடல்சூழ் வையங் காத்தளித்துக் 

கோதங் சகல முயல்களந்தைக் கூற்ற னார்தங் கழல்வணங்கி 

நாத மறைதர் தளித்தாரை ஈடைநூற் பாலி னவின்றேத்தும் 

போத மருவிப் பொய்யடிமை யில்லாப் புலவர் சேயல்புகல்வாம். ௮ 

(ட-ள்) கசாதல்...அளித்து - பெருவிருப்பநூடைய பெருமையுடைய திருத் 

தொண்டினிலைத்த சடல் சூழ்ச்ச உலகத்தைச் சாத்து அரசளித்து; சோ.து... வணக்- 

குற்றம் நீங்கும்படி முயன்ற சளந்தைக் கூற்றுவராயனாது திருவடியை வணங்ட), 

(அத்துணை கொண்டு); காதமறை...மருவி- சாத உருவாகிய வேதங்களைத் சர்து 

உலசளிக்கும் இறைவரை ஈடை நூலின் பாச்சளால் சொல்லிச் து.இச்கும் சவபோதம் 

பொருர்தி) பொய்யடிமை,,.புசல்வாம் - பொய்படிமைபில்லாச புலவா என்ற 

இருச்கூட்டத்திற் சே்ர்த அடியார்களது செயலினைச் சொல்லப் புகுகன்றோம், 

(வி-ரை) ஆரியர் சமது மரபுப்படி இதுவரை கூறிப் போர்த சரிதத்தை 

வடித்து முடித்துச் காட்டி, இனி, மேற் கூறப்புகும் சரிதத்துச்குச் தோற்றுவாய் 
செய்னெரா. 

காதற் பேநமைத் தோண்டு - பெருவிருப்பம் விளைத்தற்கேதுவாயெ பெருமை 

யுடைய தஇிருச்சொண்டி, 

தொண்டின் நிலை - இர்சாயனார் திருத்தொண்டின் நிலைத்த சன்மைகள் முன் 

(3980 - 3935 - 3936) கூறப்பட்டன. 
தோண்டின் நீலை(யில்)-காத்து - அளித்து - இறைவரது இருவடியே முடியாசச் 

சொண்டு ௮௪ செய்து என்ற சரிசப் பகுதி ; '! ௮வைசாங்க - புரர்தார் !? (9936). 

கோதங் ௧க௧கல ழயல் - கோது - ஆணவமலக்குற்றம், ** ஆழ்ச தியது; எல்லா 

மரனாமமே, சூழ்க - வையச முந்தயர் தீர்சவே'' என்ற திருப்பாசுரம் சாண்ச, 

களந்தைக் கூற்றனூர் - கூற்றன் சஎர்சைச்சோன் 1? (சொகை) ' சளப் 

பாளனாயெ கூற்றுவனே !! (வனசைதூல்) ; (க்ள்ப்பாள் - களப்பாளன் - சஎர்சை
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வணங்கிப் (அத்துணை கொண்டு) புகல்வாம் - என்ச, அ. த்தணைசொண்டு 

குறிப்பெச்சம். ் 

நாதமறை - சாச உருவின் வெளிப்படுச்சப் பெற்ற மறை, சச்சவடிலம், 

தந்து அளித்தார் - தந்து உலூனைக் காத்த இறைவர், உலகமுய்ய வழிகாட்டி 

வேதங்களை அருளியவர், 

நடைநூற்பாவின் - FOL - பாச்களுச்கு விதித்த ஒழுங்கு. யாப்பு இயல், 

நடை - ஒழுச்சம் என்றலுமாம், 

போதம் - சிவபோதம் ;) பாவிஞல் ஈவிலப் பெறுவசெல்லாம் இறைவன் புசழ் 

சளேயாதல் வேண்டும் ;) ஏனைப்பொருள் எவையும் பாடத்தக்கலவையல்ல என்னும் 

அறிவு. * பொய்ம்மை யாளரைப் பாடாதே"! (தேஜா), ': இறைவன் பொருள் சேர் 

புகழ் புரிர்சார் '! (குறள்) என்றவிடர்து “ இரைமைச் குணங்க ளிலராயினாரசை 

உடையசெனக் கருதி அறிவிலார் கூறுெ ற புசழ்ரள் பொருள் சேராவாதலின் , 

அவை முற்றஉமுடைய இறைவன் புகழே பொருள்சேர் புகழெனப்பட்டத'' என்று 

ஆரியர் பரிமேலழகர் உரை சசவை ஈண்டு நினைவு கூர்தற்பாலன. 

போய்யடிமையிலலாப் புலவர் - மூசலூற் சொற்பொருள் ஆட்சி, (தொகை) 

கேய்ல் புகல்வாம் - சொகுஇப்பட்ட இருக்கூட்டசது தடியார்களாதலின் 

சரிதவரலாருகய பகுதஇிகளன்றிச் செயற் பண்பு மட்டின் எடுச்து போற்றுவோம் 

என்பார் சேயல் - என்றார். சேயல - செய்கையின்றிறம் ; பண்பு, சன்மை என்ற 

பொருடநர்து நின் ற.த, 8 

சரிதச்சுருக்கம் :--கூற்றுவநாயறர் களந்தை என்னும் களப்பாள் என்றெ 
பதியில் வாழ்ர்தவர், கூற்றனர் - ௮லர் சவபெருமானது தஇிருகாமத்தினை சாடோ 

றும் ஓதியும் வனடியார் பாதம் பணிந்தும் ஒழுகனார், அவ்வருளின் வலிமை 

யாலே நால்வகைச் சேனையும் சச்கப்பெற்றுஈ் தம் தோள் வல்லமையால் பல 

போர்களிலும் பல ௮ரச*களையும் வென்று அவர்களது வளராடுகளை யெல்லாம் 

" சவர்ர்து, மணிமுடி ஒன்றொழிப அரசர் இ ரவெல்லாமுடையாரப் விளங்கினார், 

மணிமுடி சூட்டிக் கொடுக்கும்படி, ஒசனைச் சூட்டும் உரிமையுடைய இல்லைவரழர் 

தணர்களைச் சேட்டனர். அவர்கள் சோழர் குல மாலோர்ச்சன்றி முடி சூட்டமாட் 

டோம் என்று மறுத்துத், தம்மில் ஒரு குடியை மணிமடியைச் சாவல் . செர்யும்படி 

வைத்து, இவராணைக்கு அஞ்சச், சோசாட்டுக்குச் சென்றுவிட்டனர். 

அதுகண்ட கூற்றனார் ஐபுறவுற்று “முடியாக உமது பாசம் பெறவே 

வேண்டு'' மென்று பாரவி, ௮/கினைவுடன்றயின்றனர். அன்றிரவு மன்ழறிலாடும் 

பெரும் கூத்தர் எழுந்தருளி, அவ்வாறே தமது திருவடிகளையே முடியாக அவருக் 

குச் சூட்டியருள, ௮ வற்றைத் தாங்கு ௮வர் உலகனைச் சனியாட்? புரிர்சனர். 

இறைவர் கோயில்களிவெல்லாம் உலகு வாழப் பூசை புரிவித்சனர். இவ்வாறு 

உம்பர் மழ ஈல்லரசாட்ி புரிர்திருர்து இைறவனடி சேர்ச்தனர், 

தலவிசேடம் :--(1) கள்ந்தை - (களப்பாள்) இத சோழாட்டில் திருத் 
துறைப்பூண்டிச்கு மேற்கே திருச்சஎரினின்றும் சென்மேற்கல் கற்சாலை aif) 2 
கஈழிகை யளவில் முள்ளியாற்றின் சென்சரையில் உள்ளது, 

(8) தொண்டைசாட்டில் உள்ள பொன்விளைர்ச சளச்தூர் என்று கூறுவாரு 

முண்டு,
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கற்பனை :--(1) ௮ரனருளால் வரும் வலிமைபெற்ரோர்களை யாரும் வெல்லுதல் 

அரி. 

(2) வளசாடு முதலிய அரசர் இரு எல்லாமிருந்தரலும் மணிமுடியின்றி 

ஆளுதல் ௮ரசாட்டிமின் நிறைவாசாது, 

(8) அரசமுடியானது அதனைச் சூட்டுதற்குரிமையுடையோர்பாலே சூட்டப் 

பெறச்சச்சத. , 
(4) அரசமுடி சூட்டும் உரிமை பெற்ற பெரியார்கள், முன் வழிவழி மரபு 

வழச்சானன்றி வெறுர் தோள் வல்லமைபற்றி ௮ஞ்ூப் பிறருக்கு அதனைச் சூட்ட 

உடன்படமாட்டார, அவ்லாறு செய்ய நேரின் அவ்விடம் விட்டசல்வர், 

(5) அன்பர்ச்காகும் ௮ரசமுடி அ௮ரன்றிருவடிச் துணையாம். 

(6) அரன்கோயில்களில் எங்கும் தனணிததனியே உலகு விஎங்கபபெறும் 

பூசனை முறை யியற்றுவிஃசல் அரசர்களின் முதற் கடமையாகும். 

(7) ல்ல அரசாட்ரியினால் வானோரும் மடிழ்வடைசுவர், 

கூற்றுவ நாயனார் புராணம் முற்றும்,



ச்ருக்கம்] 
a 

சிவமயம் 

சு நீதரமூர்த்தி நாயனார் துதி 
ie 

தோகை 

* ஐநா நைரீ லம்மானுக் காளே !! 
எஎதிநத்தோண்டத் தோகை (6) 

வசை 

'* கூற்றுச் செவனோ புசறிரு வாரூரன் பொன்றுடிமேல் 
ஏற்று தொடையலு மின்னடைச் சாயு மிடுதருமக் 

சோற்ரொ்து உனனுங் கூன்போய்ச் குருடனும் கண்பேற்றமை 

சாற்றித் திரியும் படிமோழி யாமித் தர ணியீலே '? 

--தீடுந்தோண்டர் திருவந்தாதி (48) 

99909. தேனுங் குழலும் பிழைத்ததிரு மொழியாள் புலவி இர்க்கமதி 

தானும் பணியும் பகைதீர்ச்குஞ் சடையார் தூது தருந்திருநாட் 
கூனுங் குருடக் தீர்த்தேவல் கோள்வார் குலவு மலர்ப்பாதம் 
யானும் பரவித் தீர்னெறே னேழு பிறப்பின் முடங்குகூன். ௯ 

தொகை :--ஈம்பி ஆரூரனாயெ கான் முன்சூறிய சாயன்மாருக் காளாவது 

மன்றித் திருவாரூரில் எழுர்சருளிய இவருக்கும் ஆளாயிருச்சின்மேன், 

அம்மானுக்கு - அ௮ம்மானுக்கும் என எச்சவும்மை விரிச்ச, இத்திருப்பாட்டில் 

முன்கூறிய அடியார்சளுக்குத் சனிசனியே ஆளாயிருப்பதன்றி ௮ம்மாலுச்கும்என்௪, 

வகை:--திருவாரூரன்...இடுதரும் - ஈம்பியாரூரத பொன்முடிமேல் குட்டப் 
பெறும் மாலையினையும், (அ௨ர் உண்ணும்) இனிய அடைச்சாயமு இனையும், சொண்டு 

கொடுக்கும் ; ௮ச்கோற்றறாத்து,,,பெற்றமை - அர்ச் சோல் பிடிச்ச (ஈற்பணி 

செய்யப்பெற்ற) கூனலும் சனது கூன் நீம்சப்பெற்றுச் குருடனும் சனது சண் 

பெற்ற செய்தியை ; சாற்றி.,,தரணியிலே - எடுத்துக் கூறித் துதித்து ( ௮ச்சார்பு 

பற்றித்) இரின்ற மச்கள் வாழ்னெற இவ்வுலகிலே ; கூற்றுச்சு எவனோ புசல் 7 

இயமனுச்கு என்ன புசலிடம் உள்ளத?(ஈம்பிகளைச் துதிக்கும் எம்மிடம் எங்குமில்லை), 

கூற்று - இயமன் ;) எவனோ புகல் - புகல் - அடையும் இடம் ; புகுமிடம். 
எவனோ - எல்கு எவ்லிடத்து என்றலுமாம் ) துதிச்கும் எம்மிடத்தில் இல்லை 

என்பது குறிப்பெச்சம். திரியும் - ௮ச்சார்பு பற்றித் இரியும் அனால் ; ஏற்றுத் 

தொடையல் - ஏறச்செய்யும் தன்மையுடைய மா$ல ; ஏற்று - சூட்டும் சிலை; இன் 
அடைக்காம் : இனிய சாம்பூல வசை ) இடுதநம் - சொண்டு கொடுக்கும் சாரணச் 

தால் என்று காரணப் பொருளில் வந்தது; ௮/- அந்தப் பேறுபெற்ற ; கோல் 

தொத்து - சோலைப்பிடித்து ஈடச்கும் ; தொத்துதல் - செல்ல உத௮தற்காசச் சார்ர்து 

பற்.ற.தல் ; அசசச்சுட்டினைச் குருடனும் என்பதுடலும் கூட்டுக ; ச1நிறித் திரியும் 

பழமோழியாம் - திரிதல் - விளம்சப் பலரும் அறியப் பே? விளம்பாப்படுத்தல் ) 
பழமோழியாம் - பழமொழி போல ஆபிற்று ; பழமொழி - உலசறி பழஞ்சொல், 

கண்பேற்றமை - சண்பார்வை பெற்ற செய்தி பரலையார்பால் தூது தரும் இரு 

சாளில் இத நிசழ்ர்சசென்பத விரிதூலுட் சாணப்படும்,



௨௩௨௮. திருத்தொண்டர் புராணம் [வார்கோண்ட வன்முலையாள் 

விரி :--8988, (இ-ள்) சேனும்...இர்ச்சுதேனும் புல்லாக்குழலும் என்றி 

வ.ற்றினை வென்ற இனிமையுடைய இருமொழியினையுடைய பரவையார.து ஊடலைத் 

திர்ச்கும் பொருட்டு ) மதி.,தா.துதரும் இருசாள் - மதியும் பாம்பும் பசை நர்ச்ச 

வைச்தற் டெமாகெய சடையினையுடைய பெருமான் தூது தர்த இருசாளிலே ; 

கடலும், மலர்ப்பாதம் - கூனனது கூனையும் குருடனது குருட்டுச் சன்மையினை 

யும் தீர்த்தப் பணி சொள்வாராகயெ சம்பியாரூரது விளச்சமிக்ச மலர்போன்ற 
பாசங்களை ; யானும்...கூன் - யானும் துஇித்து ஏழுலசைப் பிறப்.அினும் உட்பட்டு 

மூடங்குக்கிடச்கும் தன்மையாக கூன் தன்மையினையும், ௮வற்றினுட் செலுசதும் 

அறியாமையா குருட்டுச் சன்மையினையும் தீர்த்துச் சொள்சனெறேன், 

(வி-ரை) தேனும்,.,மோழி - :* குழலினித யாழினி சென்ப !' (குறள்) 

என்றவாறு மொழிபின் இனிமைச்கு தசையால் இனிய குழலும், சுவையால் இனிய 

தேனும் உவமையாயின ; மோழியாள் - பரவையார் ; மொழியாளுடைய என 

ஆ.றலுருபு விரிச்ச, பிழைத்த - வென்ற என்ற பொருளில் லர்தது, 

புலவி தீர்க்கச் சடையார் தூதுதரும் திநநாள் - இவ்வாலாழு முன்னர் 3467- 

3528) உரைச்சப்பட்டத. பமோமீயாள் - சங்லெியார் என்று சொண்டு Har 

சாரணமாச வந்த புலவி என்றலுமாம், திரு - சிறந்த, 

மதி..சடையார் - பசை (புலவீ) இர்ச்தலே இவரது தொழிலாசதலின் புலவி 

தீர் சதற்குரியார் என்பது குறிப்பு, பணி - பாம்பு, 

தூது தநம் - தாது செல்லுசனால் புலவி திர்ச்கும் சன்மையினைச் சச்ச; தநதல் - 
ஈண்டு விளைத்தல் என்க, 

திருநாள் - '* திருவாரூர் ஒரு வீதியில வெலோச முழுதங் சாண வுளஎசாம் '' 

படி திருஉலாப் போந்து ஈடர்சமையால் ௮து திருவிழாச் சிறப்புறடய சாளாயிற்று 

என்பது, 

கூறும்...கோள்வார் - இது இறைவர் தூது சென்றருளிய சாளில் நிசழ்க்ச 

சோர் ௮ருட்செயல், இவ்வரலாறும் காரணமம், முன் வகைநூலுள் வகுச்சப்பட்டன; 

அது நிகழ்ர்த சாளும், பிறவும் ஈண்டு விரிநூலுள் விரிச்சப்பட்டன ; அல்காவது 

இரண்டாம்முறை தூதுசென்று மிண்டு, இறைவர் *: தாழ்குழல் செற்றம் தணிலிச் 

தோம் ; ஈம்பி யினிப் போய் மற்றவ டன்பா னணுசென்ன ? (9520) என்று ௮௬ 

ளியபின், தேவாசிரிய மண்டபத்திணின்றும் ஈம்பிகள் பரலையாச.து இ ரமாளிகையில் 

எழுச்சருளினர், அப்பொழுது, முன் தயிலுணர்ர்ச பரிசனம்கள் அங்கங்கு நின்றும் 

வந்து மருங்கு மொய்த்தனர்; மாலை, தண்சார் த, முசலியவற்றை ஏந்இப் பரிசனங்கள் 

செல்ல வேண்டிநின்றபோ.து அங்குச் குழுமிய பரிசனங்களுள் ஒரு கூனனும் குருட 

லும் ஏவப்பெற்றனர். அவ்விருவரும் தத் சமது உடற்குறையினாற் ஏந்திச் செல்ல 

மாட்டாமையை விண்ணப்பிச்ச, ஈம்பிகளது அருளினால் முறையே கூலும் குரு$ம் 

இர்ச்சப்பெற்று ஏவல் சொள்ளப்பெற்ற உய்ர்சனர் என்பதாம், 8520 - 8580-8531 

பார்ச்ச), இருச்கோயிலின் மருககலும், மண்டபங்களிலும், கூன் குருடு முதலிய உடற் 

குறைபாடுடையோர் 608, ீயமேற்றுண்டு வாமும் வழக்கு இன்றும் உண்டாதலும் 

இங்கு கினைவுகூர்தற்பாலு. இவ்வாறன்றி, இவ்வரலாற்றைப் பரவையார் திருமா 

ளிகையில் கூனன் ஒருவனும் குருடன் ஒருவலும் இருச்சனர் என்றும், Hat sor oS 

களுக்கு மா£லயும் அடைச்சாயும் கொடுத்து வர்சனர் என்றம், அவர்கள், புலவி தர்ச்ச 

இறைவர் தூதசென்ற அர்ாளில் கூனும் குருடும் ஈம்பிகளால் நீர்ச்தருஎப் 

பெற்றனர் என்றும் உரைத்தனர் முன் உரைசாரர்கள், பாவையாச.து இருமாளிகை



சருக்கம்] சுத்தரமூர்த்திநாயனார் துதி ௨௨௯ 
ந் 

யில் மாலை சார்து ௮டைச்சாயமுது முதலியவற்றை வனிதைபவர்சள் சோனாருச் 
கும் ஈம்பிகளுக்கும் ஏச்தினார் (8824) என்பதறிபப் 1ம், அன்றிபும் கூனனும் குரு 
டனுமாச சம்பிசஞச்கு மாலை ௮டைச்சாய் தந்துவரப் பரவையா£த இருமாளிரை 

யின் அமைப்பு நிகழ்ந்தது என்பதும் பொருஈசாதாம், தூ.து ஈரும் இருமாள் வரைக்கும் 
௮வர்சளது குறைசனை நீச்ச ஈம்பிகள் அருளி ஏலல் கொள்ளால மக்கும் சாரணமும் 

புலப்படவில்லை ; திநநாட், கூனும் தடம் தீர்த்து ஏவல் கொள்வா* என்.றசனால் 

அன்றே அவர்கள் ஏவல் கொள்ளப்பட்டார் என்பதும் FF IM GO. 

கூனும் தநடம் தீர்த்து - இசற்கு, மேற்கூறியலா ன்றி, வழிசெரிர்த ஈடச்ச 
உதவியாக இறைவர் தந்தருளிய ஊன்றுகோல் பிடித்தனாலாயெ கூலும், திரு 

கொற்றிபூரில் வந்த குரடும் ஆய இவற்றை முறையே திருச்சச்சியமேசம்பத்திலும் 

இருவாரூரிலும் நீம்சப் பெற்று என்றும், ஏவல்கோள்வார் - மலர்ப்பாகம் தாமே 

வலிந்தாட்கொள்ளப் பெற்றவராகய ஈம்பியாரூரது (கொள்வார் - வினையாலணையும் 

பெயர்) மலர்போன்ற பாதங்களை என்றும் உரைக்கும் குறிப்புடன் இருப்பதம் 

சாண்ச, 

ஏழ பிறப்பின் மடங்க கூன் - பிறப்பின் முடங்கும் கூன் என்றது எழுவகைப் 
பிறப்புச்சளிலேயும் எல்லையரற முறை அவ்வச் கருப்பச் குழிசரிலே உடலம் வளைவு 

பட ஓடுங்க முடங்கிக் டெ ரசல் 
பிறப்பின் ழடங்த௩ூன் தீர்க்கீன்றேன் - என்றது எனது பிறப்பினை ஒழித்துக் 

சொள்டன்றேன் ;) நீர்க்சன்றேன் என்று சன்வினையாகப் பொருள் கொள்ச ; 

கூன் தீரீக்கின்றேன் என்றசனால் இனம் பற்றிச் தரம் இர்க்சின்றேன் என்பது 
இசையெச்சமாச வருவிச்சப்பட்டது, தநடாவது பிறவி நீக்கும் வழியறியாதபடி, 

அறிலை மறைத்து நிற்கும் ஆணவப்படலம் ; (: ஆணவ மான படலம் '', **சண் 
இருள் 7?) கூனும் குருடும் தீர்த்து ஏவல் கொண்டருளியதனைம் கண்டேனாசலால், 
அப் பாதங்கள் எனது பிறவிச்கூனையும் குருட்டினையும் தீர்க்கவல்லன என்று சாட்9ி 

யளவையால் அறிந்து சொண்டமையால் பரவிப் பிறவியறுத் தய்வசானேன் என்ற 

படி, ரம்பிசளது இருவடி வழிபாடு பிறவியறுக்க வல்லது என்பதாம். கூன் உடற் 

குறையினையும் குருடு உயிர்ச்குலறையினையும் காட்டின, 
தேலும்...சடையார்-திதற்கு மேற்கூறியவா றன்றித், தேனுங் தழலும் பிழைத்த 

திநமோழியாள் என்பதற்கு உமையம்மையார் என்று பொருள்சொண்டு, அம்மை 

யாரஹ புலவி திர்ச்ச ஐயன் பணிர்சபோது முடியினின்ற மதியும் பிறவும் பணிர்து 

அதன்கூரலம் புலவிதீர்க்கும் சன்மையினையுடைய சடையையடையவர் என்று 

பிற்காலத் தான்றோர் ௮தெயோத்தி முசலிய அணிச்சுவைகள் பலவும்பட இதனை 

விரித்துச் சற்பித்துச் கூறிய சருச்துப்பட (பிரபுலிங்க லீலை௮ம்மை தத) உரைத்தது 

மாம், இவ்வாறுரைச்கும்போது பணியும் சடையார் - தீர்க்கும் சடையார் என்று 
தனிச்சனி கூட்டு, புலவி தர்ப்பதில் எவ்வாற்றானும் வல்லவர் என்ற குறிப்பும் 

STORMS, 

தழைத்த திந--என்பதும் பாடம், 9 

6. வார்கொண்ட வளழலையாள் சருக்கம் முற்றிற்று, 

சேக்கிழார் பெருமான் சேவடி வாழ்க.
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திருச்சிற்றம்பலம் 

8 போய்யடிமை யில்லாத புலவர்க்கு மடியேன் 

பொழிற்கருவூர்த் துஞ்சிய புகழ்ச்சோழர்க் கடியேன் 

மேய்யடியா னரசிங்க முனையரையர்க் கடியேன் 

லிரிதிரைகுழ் கடனாகை யதிபத்தர்க் கடியேன் 

கைதடிந்த வரிசிலையான் கலிக்கம்பன் கலியன் 

கழற்சத்தி வரிஞ்சையர்கோ னடியார்க்கு மடியேன் 

ஐயடிகள் காடவர்கோ னடியார்க்கு மடியேன் 

ஆரர னாதரி லம்மானுக் காளே " 

(திநத்கோண்டத் தோகை . 7) 

திருச்ரிற் றம்பலம் 
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தோகை 

* பொய்யடிமை யில்லாத புலவர்க்த மடியேன் '' 

திநத்தொண்டத் தோகை - (7) 

வகை 

 தரணிமிற் பொய்மை யிலாச்நமிழ்சீ சங்க மதிற்கபிலர் 

பரணர்நக் கீரர் ழதனுற்பத் தோன்பது பல்புலவோர் 

௮ருணமச் €யுர் திநவால வ(ய்ரன் சேவடிக்கே 

போநள்மைத் தின்பக் கவிபல பாடூம் புலவர்களே '! 

திநுத்தோண்டர் திருவந்தாதி - 40 

வீரி 

8939. 10_ச.ப்புணிகழ் சொற்றெளிவு் செவ்ளியநூல் பலகோக்கும் 

மெய்யுணர்லின் பயனிதுவே'' பெனத்துணிர்து விளங்கியொளிர் 

மையணியுங் கண்டத்தார் மலரடிக்கே யாளானார் 
போய்யடிமை யில்லாத புலவரேனப் புகழ்மிக்கார், க 

சருக்கம் :--இனி, சிறுத்த முறையானே, எட்டாவசதாசத் இிருத்சொண்டச் 
தொகையிலுள் '! பொய்யடிமையில்லாச புலவர் ” என்று சொடக்கும் இருப்பாட் 

டிற் றுதிச்சப்படும் அடியார்களது பண்பு கூறும்பகுதி ; அவராவார் பொய்யடிமை 

யில்லாத புலலா், புசழ்ச்சோழர், ஈர9ி௦௪ முனையரையர், அதிபத்தர், சலிச்சம்பர், 

சலியர், சததியார், இயடிகள் சாடவர்சோன் என்னும் எண்மராவார். 

புராணம் :-- அவருள், நிறுத்த முறையானே, முதலாவதாசப் பொய்யடிமை 
பில்லாச புலவர் பண்பு கூறச்தொடங்குகின்றார், பொய்யடிமையில்லாச புலவர் 

என்ற கூட்டத்தார்களத பண்பு கூறும் பகுதி ) இருச்கூட்டத்தவர்களாதவின் சரித 

வாலாறு கறுதற்கெயபின்மையுணர்ச, இவர்கள் பண்பில் மட்டும் ௮றியப்படுவர், 

இல்லை வாழ்ர்தணர், பத்தராய்ப் பணிவார் முசலீயவர் புராணங்கள் பார்ச்ச, 

தோகை :--பொய்யடிமையில்லாத புலவர் என்று கூறப்படும் திருச்க ட்ட 

தனைச் சேர்ர்த அடியார்சளுச்கு மான் அடியே னாவேன். புலவ! - பலபேர் 

என்பது,
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வகை :---சசணியில்,.சங்சமதில் - உலகில் பொய்மையில்லாத சமிழ்ச்சக்கத் 
இல் இருர்ச ; சபிலர்,..புலவோர் - சபிலர், பாணர், ரர் முதலாயெ சாற்பச் 
சொன்பது என்று சொகுத்துச் கூறப்பட்ட தொகுதியில் பல புகவோர்சள் ; ௮ருள் 

சமக்கு...புல்வர்சளே - ரமச்கு அருள் புரின்.ற இதிருவாலமாயிறைவாது சேவடிச்சே 

சாரும் பொருளை அமைத்து இன்பமயமாகயெ பல சவிகளைப் பாடும் புலவர்சளாலார். 

போய்மையிலாப் : புலவோர் ஏன்று கூட்டுக, தமிழ்ச்சங்கம் - சடைச்சக்கம்; 
நாற்பத்தோன்பது - சடைச் சங்கப் புலவர் கூட்டத்தில் சாற்பத்தொன்பது புல 

வோர்ச்குரிய ஆசனங்கள் - இ_ங்சள் (8684) வகுச்சப்பட்டிருக்தன என்றும், அவை 
அவ்வப்போது குறைவுபடின் சச்சவர்சளால் நிறைவாச்சப்படம் என்றும் ௮றிகன் 

றோம், இனிச் சடைச்சங்சத்திருர்து தமீழ் ஐராய்நீதர் - இறுமேதாவியரும்...நக்கீ 

ரநமேன டூத்தோடக்கத்தார் நாற்பத்தோன்பதின்மரென்ப; அவருள்ளிட்டு நானூற்று 

நாற்பத்தோன்பதின்மர் பாடிறுென்ப ;.,,௮வர் சங்க மிருந்து தமிழாராய்ர்தத 

ஆயிரச் சதெண்ணூற் ழைம்பதிற்றியாண்டென்ப,.,” என வரும் இறையஞாசப் 

பொருளுரை வரலாறுகள் ஈண்டு நினைவு கூர்தற்பாலன ) பல்புலவோர் - சமிழ்ச் 

சங்க தீதில் இருந்து தமிழாராம் தார் பலப்பலராக ; ௮வருட் பாடினாரும் பலராக ; 

அவருள்ளே சிறர் த பலரே ஆலவாயரன் சேவடிச்சே பொருளமைத்துச் சவிபாட 

உாராயினார் ; ஈண்டுப் பொய்யடிமையில்லாப் புலவர் எனப் போந்றப்பட்டோர் 

இவர்களே என்று வரையறை செய்தவாறு ;) எனவே திருச்சொண்டத் சொசை 

யுட் போர்த இத்தொகையடியாராகெ புலவோர், ௪மிழ்ச் ச்கத்தார் ஏல்லாருமல்லர்; 

பின் ௮வருள் தமிழாராம்ர்தோர் எல்லாருமல்லர் ; பின் ௮வருள்ளே பாடினோர் 

எல்லாருமல்லர் ; பாடினோருள் அரன் சேவடிச்சே சவிபாடும் அவர்சனேயாவர் 

என்பதாம், கபிலர் - பரணர் - நக்கீரர் - என்பவர் எடுத்துச்சாட்டாசச் கூறப்பட் 

டனர், ழநல்- என்பது ஆதியாச என்றபடியாம், ௨சாரண முசத்தாற் கூறப்பட் 

டனராதலின் விரிதூலுள் இவர்களைப் பற்றி விரித்தற்கியைபில்லை என்பதாம், 

இவருள் ஈக்சரர் பாடியனவாசப் பத்து நூல்கள் ப.தினொரார் திருமுறையுள் தொகுச் 

சப்பட்டுள்ளன. அவையாவும் அரன் சேவடிச்சே பொருளமைத்துப் பாடியன 

வாதல் காண்ச, இவற்றுள் இருமுருசாற்றுப்படை ஒழிச்சொழிர்ச ஒன்பது நூல் 

சள்பாடி.னோரும், பதினொராம் திருமுறையுள் தொகுக்சப்பட்ட சபில தேவரது நூல் 

ser மூன்றும், பரணசேவரது நூல் ஒன்றுமாயெ இவற்றைப் பாடினோரும் சடைச் 

சங்கப் புலவர்களோ ? அன்றி, அப்பெயர் பூண்ட பிற்சாலப் புலவர்களோ என்று 

ரவீன ஆராய்ச்? முறையில் 8.பங்சொள்வோருமுளர் ; கடைச்சம்சம் பன்னூருண்டு 

சள் நிசழ்ர்சசென்பதும், சங்க மிரீஇபினார் பாண்டியர்களும் பலர் என்பதும், புலவர் 

சளும் பலப்பல வே.று இிறத்தினர் என்பதும், பிறவும் மறுச்சலாகா,ச நிலையில் சரித 

வசலா.ற்றானநியப்படும் உண்மைகள் ;) கடைச் சங்சம் 1950 ஆண்டுசள் நிசழ்ர்தது 

என்றும், :'௮வாகளைச் சம்சமிரீயினார், சடல் சொள்எப்பட்டுப் போர்திருக்ச முடத்திரு 

மாறன் மு.சலாச உச்சிரப் பெருவழுதியீராக சாற்பத்தொன்பதின்மசென்ப, அவர் 

சங்கமிருர்து தமிழாராய்ர்தது உத்தர மதுரையென்ப... ?' என்றும் இறையனாசப் 

பொருளுரை கூறும்; எனவே சடைச் சம்சப்புலவருட் பாடினோர் (440பேர் எல்லாச் 

சாலத்தும் கடிய பேர்களோ? அன்றி, சங்கப்புலவர் என்ற தொகுதியில் ஒரு சாலச் 
திருச், 49 போரசளோ?) அனைவரும் சிவனடியார்கள் என இங்குப் போ.ற்.றப்பட்டோ 
சாதல் வேண்டுமென்ற இயம் எமுசற்டெமில்லை. எனவே அவ்வையம் பற்றிய பூசல் 

சளும் விளை த.ற்டெமில்லை, ரீண்டசால அளவும் பெரும்கூட்டமுமாச நிசழ்சலில், சமிழ்



சருக்கம்] 40. பொய்யடிமையில்லர்த புலவர் புராணம் ௨௪௫ 

இயம்பு பற்திய ஆராய்ச்யொன் எழும் சலாமும் நிகழ இடமில்லை ; gage. சிவ 

ளைப்பாடினோசே இப்புலவர் என்று வரையறர்சமையால் சம்சப் புலவென்போர் 

பலரும் பாடியனவாகச் டைக்கும் பழ்பலவேறு சம.பத் திறம்படவரும் பாட்டுச்சளின் 

பொருள் பற்றி எழும் பூசலும் நிசழ இடமில்லை. திநவாலவா யரன் சேவடிக்கே - 
கவிபாடும் - சல்சமிருந்து தமிழா சராய்ச்துபாடிய இடம் (௨722)மதுரையாசலாலும், 

Hat தலைச் சங்சத்துத் தலைப்புலவனாரா தலாலும் ஆலவாயுடைய ௮.வரைப்பாடும் 

என்றார். சேவடிக்கே - புலவர்களே - ஏகாரங்கள் பிரிநிலை ; இதனை மலாடிக்கே 

(3939) ; * சடையார் தமைபல்லாற் சொற்பதங்கள் வாய்தஇிறவா ?? (3940); 

6 மெய்யடிமை யுடையாராம் பெரும்புலவர் '' (3939) என்று விரிதூலுள் விரித் 

தீமை சாண்ச ; சேவடிக்கே,.,பாடூம் - இவ்வியல்புகளுள், போநள்மைத்து இன்பச் 

சவிபாடும் என்பது 'செய்யுணிசழ்'' (89309) என்ற இருப்பாட்டிலும், சேவடிக்கே - 

பாடூம் என்பது ** பொற்பமைரக்த '! (8040) என்ற இருப்பாட்டிலும் விரிதூல் 

விரித்துரைப்பது சாண்க, இன்பக்கவி - பேரின்பமாயெ வீடுபேறனிச்கும் கவி, 

வென் புகழ்பாடுசலால், புலவர் - புலம் - பேரறிவு, 

[தறிப்பு:--49 பேர் புலவர்கொண்ட சம்சமதில் 9வஊனையேபாடிய புலவர்களைப் 

பற்றிய இப்பாட்டு திருவந்தாதியில் 49வது பாட்டாக வருசல் இருவருட்குறிப்பாம்,] 

விரி 48999, (இ. ஸ்) செய்யுணிசழ்... துணிர்து - செய்யுள்களாக கெழ 

வரும் சொற்களைத் தெளிசலையும், செம்மைதரும் பயனுடைய நூல்கள் பலவற்றை 

சோக்குதலையும் மெய்த்தவாறு உணர்கின்ற உணர்ச்சியின் பயனாவது இதுவேயாகும் 

என்று துணிந்து ; விளங்கி,.. ஆளானார் - விளம்? ஒளி வீசுனெற விடத்தினை ௮ணி 

இன்ற சண்டத்தினை உடைய இறைவாது மலர்போன்ற திருவடிக்கே நளானவர் 

சளே ) பொய்யடிமைபில்லாத... மிச்சர் - பொய்யடிமையில்லா,ச புலவர் என்ற 

புசழான் மிகுந்தவர்கள், 

(வி-ரை) சேய்யுணிகழ் சோல்நேளிவும் என்றதனால் சொல்லும், செவ்விய 

Marin நோக்தம் - என்றதனால் பொருளும் உணர்ச் சப்பட்டன ; முன்னதில் 

எழுத்தும் சொல்லும் யாப்பும், அணி.பும் யெ நான்கும், பின்னதில் பொருள் என் 

னும் பொருளிலக்கணம் ஒன்றுமாச சமிழிலச்சணமைர்தும் பெறப்பட்டமையும் 

சாண்க, (உரையின் வரையும் பொருளி னளவும், இருவகைப்பட்ட எல்லை !! 

(பட்டினத்தடிகள்), 

சேய்யுள் - செய்யப்படுவது ; ** பல சொல்லாற் பிபாருட் டெனாஈ வல்லோ 

ரணிபெறச் செய்வன செய்யுள்” ; இவற்றினியல் பெல்லாம் தொல்காப்பியம் செய்யு 

ளியல், யாப்பருங்கலம் முதலியவற்றுட் காண்ச, 

சேய்யுள் நிகழ் சொல் நேளிவு - நீக்ழ்தல் - விளங்5 நிலைச்சல் ; செர்ல் 

தேளிதலாவது இடம் காலம் நுதலிய பொருள் முசவியவற்றுக்சேற்ற சொர்களைச் 
செளிர்து சொள்ளுதல்; இதனாற் சொல்லிலச்சணமும் எழுச்திலச்கணமும் வரையறை 

படத் தோதல் அடச்செவாறு, 

சேவ்வியநால் பலநோக்தம் - செவ்விய - செம்மை சரவல்ல; இதனால் 

விழுமியபொருளிலச்சண வம்பும், அதனுள் சிறர்.2 இறைவன் புகழ்பாடும் நிலையும் 

கொள்ளப்பட்டன; மோச்குதல் ஊன்றிய கருத்தா லுணர்சல் ) இசஞற் பொருனூல் 

வசை கூ2ப்பட்டத ; '' பொருஎமைத்து '! என்பது வழிழால், 

மெய்யுணர்வின் பயன் - செளிவும் நோச்ரும் மெய்யாக உணரும் உணர்வின் 
பயன்,



bee திருத்தொண்டர் புராணம் [போய்யடிமையில்லாத புலவர் 

பய்ன் இதுவே - சண்டத்சார் மலரடிக்கே யாளாகுர் தன்மை பெறுதலே 

பயன் ;) ஏசாரம் பிரிகிலை ; ** வாயி ருர்தமி ழேபடிச் சாளுரு, வாபி ரஞ்சம ணும் '' 

(௮7௬, பழையாறை - வடசளி) என்றபடி சமிழ் படித்தும் ஆட்படா;த நிலையன்றிச் 

சமிழ்பாடுதல் இறைவன் புகழ்பாடுசற்கேயாம் என்று துணிதல். ''தமிழ்கற்போர்'' - 
*ஞானத்தமிழ்'! ; **தமிழ்காதன்' என்பன வாதியாச வருவன இக்சருத்துடையன, 

விளங்கி ஒளிர் கண்டத்தார் - என்ச. விளக்கமாவது செம்மேணியி னடுவிற் 

சருமணி பதிச்சாற்போல மேல் விளங்க காணப்படுதல் ; ஒளிர்தல் - சிவனது 

எல்லாம் வல்ல தன்மையும் பேரருஞடைமையும் உணர்ந்து உயிர்சள் அடைந்துய்யக் 

சாட்டி நிற்றல், 

மலரடிக்கே - ஏகாரம் பிரிநிலை, மேற்பாட்டிலும் * புரிசடையார் சமையல் 

லால் !? என்பது சாண்ச ; :: அரன் சேவடிக்கே '? என்பது வழிநூல், 

ஆளாஜர் - புகழ்மிக்கார் - எனப் பெயர்ப் பயனிலையாச முடிச்ச, 

பய்னிதுவே - மலாடிச்சே ஆளாம் தன்மையினால் வீடுபேறு பெறுதல் ; !' எழுத் 

தீறியத் தீரு மிழிசசைமை தீர்ர்சான், மோழித்திற த்தின் முட்டறுப்பா னாகும்-- 

மொழித்திறத்தின், முட்டறுச்த சல்லோன் முசனூற் பொருளுணர்ந்து, கட்டறுத்து 

வீடு பேறும் என்றது ஈண்டு வைசதுணர்தற்பாலது, ஐவகை யிலச்சணமும் 

சற்றுப், பாடுர்சகன்மை வல்ல புலவர் பொய்யடிமைபில்லாராய் இறைவருச்கு ஆளாகி 

அடிமைச் திறம்படப் பாடுசலே ப.பனாக் கொள்வர் என்பது, 

போய்யடிமை யில்லாத - போய் - பொய்ப் பொருள் ) பொய்யடிமை - பொய் 

யினுச்கு அடிமை என்று கான்கனுருபு விரிச்ச ; மேற்பாட்டில் * மேய்ய்டிமை ” 

(3940) என்ற விடத்தும் இவ்வாறே மெய்யினுச்கு ௮டிமை என்ச;) பொய்யாவன 

௮சத்தாகெய உலகம் பாசம், 

போய்யடிமை யீல்லாத - என்று எதிர்மறை முகத்தாற் கூறியது உறுதிபயத 

தீற்கு 1 இதனை உடம்பாட்டு முசுச்சால் 4 மேய்ய்டிமை யுடையார் !? என மேல் 

வரும் பாட்டில் இவர் சம் பெற்றிமையினை விளக்கி யருளிஞர் ; பொய்ச்கு அடிமை 

யில்லாதாராயின், பின் எப்பெற்றியில் யாருக்கு ௮ஒமையாவார் எனின், அதனை 

விளச்ச எழுர்,௧த மேல்வரும் பாட்டு, 

பயில்தோக்தம்--புலமிக்கார்-- என்பனவும் பாடங்கள், 

8040. போற்பமைந்த வரவாரும் புரிசடையார் தமையல்லாற் 

சொற்பதங்கள் வாய்திறவாத் தோண்டூநேறி தலைரின்ற 

பெற்றியினின் மேய்யடிமை யுடையாராம் பேரும்புலவர் 
மற்றவாதம் பெருமையா ரறிர்துரைக்க வல்லார்கள் 3 ௨. 

(இ-ள்) பொற்பமைச்ச,.,அல்லாமல் - அழகினையுடைய பாம்புகளை அணிந்த 

புரிசடையினை உடைய சிவபெருமானை யல்லாமல் (பிறரைப் பற்றி) ; சொற் 

பதங்கள்..,பெற்றியினின் - சொற்பொருள்களைச் சொல்லாத தன்மைபிற் நிருச் 

தொண்டின் கெறி.பீனில் முதன்மை பெற்ற பண்பினாலே ; மெய்யடி.மை... புலவர் - 

மெய்யடிமை யுடையாராகும் பெரும் புலவர்களாவார் இவர்கள் ;) மற்றவர்சம்.., 

வல்லார்கள் - மற்று ௮வர்சளுடைய பெருமையினை அறிந்து உரைச்ச வல்லார்கள் 

யாவர் £ (ஒருவருமிலா), 

(வி- ரை) மேய்யடிமை யுடையாராம் - புலவராம் பொ.துவியல்.9னைப்பற்றி 
முன்பாட்டிலும், பொய்யடிமையில்லாசாராகும் சிறப்பியல்பினைப் பற்றி இப்பாட்டி



சருக்கம்] 40, பொய்யடிமையில்லாத புலவர் புராணம் ௨௪௭ 

லும் கூறினார். அவர்கள் இருத்?தொண்டச் சொகையிலுஎ் போற்றப்படுசத் சேத 
வம் உடன்கூறியவாறு, 

போறிபமைந்த சடையார் - அரவாநம் சடையார் - பு$சடையார் எனச் 

sons enn கூட்டு௪, 

தமையல்லால் - வாய் திறவா - சம்மையே சொல்வெற ; எதிர்மறையாற் 

கூறியது உறுதி பயத்தற் பொருட்டு ) சோற்பதங்கள் - சொற்பொருள்கள் ) வாய் 
திறத்தல் - பாடுதல், பேசுதல், 

தமையலலால் வாய்திறவாத் கோண்டுடேரி - சடையாரைப் பாடும் சொண்டு 

பாடுதல் வாயிலாகச் செய்பும் கொண்டின் றி; பாஜசல் பற்றியன்றி அசல் 

வரும் அடிமைத் திறமே இங்குக் கருசப்படிமென்பார் நோண்டுநேறி தலைநீன்ற 

என்று அதனை வற்புறுச்இனார், 
தலை நிற்றல் - ஒருசொல் ; சிறச்சல், பெற்றி - நற்பண்பு ; சன்மை, 

மேய்யடிமை யுடையாராம்-பொய்யடிமை யில்லா சாராய் நிற்றலேபன்றி மெய் 

யடிமையுடையாராயும் நின்ற என்க, 

யார் வல்லார்கள் - ஒருவருமிலர் என்று, வினா எதிர்மறை குமிச்சது ; மற்று - 

முன்கூறியபடி எதிர்மமற உடன்பாடு என்ற இருவசைபா லரிர்தரைப்பதன்றி 

வேறு வசையால் என்ற பொருள் சந்து நின்றது, 

தறிப்பு : போய்யடிமை இலலாத புலலர் மா1? என்ற இதுபற்றிய ஆராய்ச்சி 

இர்சாளில் பலரை அலைச்து வருகின்றத. முசமூலரடூப திநந்தோண்டத் தொகையி 

லம், சாரீபுநாலாகய புராணச்திலும் ௮வர்சள் இபர்பெபர் கூறப்படவில்லை. வழிநூ 

லாயெ திருத்தொண்டர் இருவந்தாஇபில் அவர்கள் நாற்பந்நோன்பது பல்புலவோர் 

என்றும், கபிலர், பரணர், நக்£ரர் மூசலாக வரும் சங்சப்புலவர்கள் என்றும் கூறப் 

பட்டுள்ளது ; இதுகொண்டு இர்ராள் ஆராய்ச்சி யுலசம், ௪ச்சமக?சற்றபடி, பலவ 

௮ம் ஆய்ர்து அலைகன்றதும், அலைக்சின் றதுமாயிற்று ; இப்புலவர் ஒரு கூட்டத் 

*லவரோ அன்றி ஒநவரசோ என்று ஐபப்படுவாரும், ஒருவர்சான் என்று துணிவா 

௫ம, அவர் மாணிச்சவாசகர் என்று முடிபபாரு மாயிஞர்கள் ல ஆராய்ச்சியாளர். 

இவ்வாராய்ச்டச் கூற்றுச்சளின் பிறழ்வுகளையும், குற்றங்களையும், நபசா ரங்களையும் 

பற்றிச் ல கருத்துகள் இங்குச் காட்டவேண்டிய தவ௫டமாகின்றது, 

நூல் என்பது :! நூல் போறலின் நூலென்ப '' (போறல் - போவிருத்தல்) 

பாவைபோல்வாளைப் பாவை என்றதுபோல ; நூல் போறலென்பத - நுண்ணிய 

பலவாய பஞ்சின் நுனிசளாற் கைவன்மகடூஃ.ச சனது செயற் ௧௧ ஈலர் சோன்ற 

ஒரிழைப் படுத்தலாம் உலகசது நூலூற்ற லென்பது ; ௮ல்வ!றே சுகர்ந்து பரந்த 

சொற்பாவைகளாற் பெரும்புலவன் சனது உணர்வு மாட்ரிபிழ் பிண்டம் படலம் 

ஒ,ச்துச் சூ.ச்திரமென்னும் யாப்புுடை படச் கோத்தலாயிற்று, நூல் Cri sara g 

அவ்வாறு தூற்கப்படுதலின் நூலெனப்பட்டது ;) இனி, ஒரு சாரார் மூல்போலச் 

செப்பஞ் செய்தலின் ூலென்ப; இனிச் தந்திரம் என்று வடமொழிப்பொருளை 

தூலென வழங்குதல் தமிழ் ௨ழச்செனச் சொள்க '? என்பது இறையனா ரசப்பொரு 

@ar; “ugeser சொல்லாப் பனுவ விழையாகச், செஞ்சொற் புலலனே 

சேயிழையா--வெஞ்சாத, சையேவா மாகச் சதிரே மதியாச, மைபிலா நூன்முடியு 

org’, 

இனி, இர்நூல் முதல் வழி சார்பு என மூன்று வசைப்படம் ; '' முசல்வழி 

சார்பென தூன்மூன் முகும்!!) அவற்றுள் முதலூலாவது லரம்பி லறிவன் பயர்த



௨௪௮ திருத்தொண்டர். புராணம் [போய்யடிமையில்லாத புலவர் 

தீரகும், என்னை 7 ** வினையி னீங்டு விளக்யெ வறிவின், முனைவன் சணடத முலு 
லாகும் '' எனவும், “' முதல்வ லூற்குப் பிறன்சோட் கூருது '' எனவும், £* தர்இிரஞ் 

சூத்திரம் விருத்தி மூன்றிற்கு, முர்துநா Soop மு.தலூ லாகும்! எனவுஞ் சொன்னா 

சாசலின் ; இனி ௮ர்.நூலொடு ஓத்த மாபிற்றா ஆரரியமச, விசற்பம் படச் டெப்பது 

வழிநூலெனப்படும் ; :* என்னை ?'' ழன்னோர் நாலின் ழடிபோநங் கொத்துப், பின் 
னோன் வேண்டுங் விகற்பங் கூதி, யழியா மரபினது வழி லாகும்? என்ரு 
சாரலின் ; இவ்விருவர் நாலுள்ளும் ஒர வமி ழடிந்த போருளை ஒரபகார நோக்கி 

ஒந கோவைப் படவைப்பது சார்பு நூலாகும் ;) என்னை? ': இருவர் தூற்கு 

மோருசிறை தோடங்கீத், திரிபுவே றுடையது புடைநாூலாகும் 1” என்றா சாசலின் 7 

புடைழால் - சார்புநூல் ; ஒரு இழெங்கினின் ஒருபுறம் புடைத்து வெளிப்பட்டுவரும் 

அதன் சன்று போல '' என்பது (இறையானாசப் பொருளுரை), 

இவ்வசையாலே திருத்தொண்டத் தொசையும், இருச்சொண்டர் இருவர்தாதி 

யும், இருச்சொண்டர் புராணழம் முறையே முதல்-வழி-சார்பு நூல்கள் என வழச் 

சப்பும், இவ்வழக்கு * மற்றி சற்குப் பதிசம்வன் ரண்டர்சாம், பு.ற்தி டச்செம் 

புசாண னநளிஜற், சோற்ற மெய்த்திநத் தோண்டத் தோகை யெனப், பெற்ற 

ஈற்பதி கர்தொழப் பெற்றதால் (48) “அந்த மெய்ப்பஇ சத்தடி யார்சளை, நந்தநாதன 

நம்பியாண்டார் நம்பி, புந்தி யாரப் புகன்ற வகையினால், வந்த வாறு வழாம லியம் 
புலாம் ?! (49) என்று நூரியர் உரைச்சவாற்றால் வழங்கப்படுவசாயிற்று, 

இங்குப் ' பொய்யடிமை யில்லாச புலவர் 1! என்று தொகைந]ாலுட் குறித்ச 

அடியார்சளாவார், வழிழாலுட் காட்டியபடி சங்கத்சாருட் சிவனையே பாடிய பல் 

புலவோரா? அன்றி வேரு ? என்பது வினா, வேமென்று சொண்டு, ஆராய்வோர் 

சார்புதூலுள் ஆரியர் சமிழ்ச்சம்சச்சையேலும், புலவர் பெயரையேலும் கூறாமை 

யால் வழிநூலார் கூற்.று ஆரரியாக்கு உடம்பாடில்லை என்பர், 

மு;தல்-வழி-சார்பு என்ற பாகுபாடு இம்மூன்று ஞான நூல்களுக்கும் வழங்குதல் 

ஒருசார்பு ஒப்புமை பற்றியேயாம் ) ௨லூயல் வழக்கிலனுள் வைத்து ஒருமுறையால் 

உணர்ச்துசொள்ளுசற் பொருட்டே இங்கனம் வழங்குவதென்பது, என்னை ? இம் 

மூன்றாசிரியர்களும் பதிபுண்ணியப் பெருவாழ்வுடையராய், மல நீக்கெ வன் முத்த 

ராய், வினையினீங்கி விளங்கிய அறிவின் முனைவனார் இவர்களது திருவாக்னைச் 

தமது இருவாக்குக்கு ஒப்ப விஎங்குசல்பெறு மிடமாகச்சொண்டு வீற்றிருக்கும் பண்பு 

வாய்ர்சவர்களாய் நிற்கும் இறம்பற்றி என்ச, ஈம்பியாரூரருக்குச் இருவாரூர்ப் பெரு 

மான் மன்னுசர் அடியார் சக்கள் வழிச்சொண்டை யுணர ஈல்க,.,அவர்கள் 

பெருமையை அருளிச்செய்து- அவர்களைப் பாடுக”? என் றருளிச் *“இல்$லவாழச் சணர் 

தம்மடியார்ச்கு மடியேன் '! என்று அடியுமெடுத்துச் சொடுச்தருள, ௮ல்வருளுருவாய் 

நின்று சம்பிசள் பாடியருளியது முசலூலாயெ இருத்சொண்டத் சொசையாம் ) 

இனி, :'ஏன்னை கிளைந்தடிமை கொண்டென் ஸிடர்கெடுத்தத், சன்னை நினையச் தர 

இன்றான்''என்றபடி திருமாரையூர்ப்பொல்லாப்பிள்ளையாரும், வழிமொழி தர்தெனை 

வாழ்வித்தவன் '! (இருவர் - 068) என்றபடி ஆளுடைய பிள்ளையாரும் ௮ருளப் 

பெற்று ௮௮பத்து மூவர்சளத பதி-சே-மரபு-செயல்-பன்ன, ௮வ்விசாயகர்பா லருள் 

பெற்று முசலூலின் வழியினையே பற்றி ஈம்பியாண்டார் ஈம்பிகளா லருஎப்பெழ்.ற 

தூலாதலின் திருச்சொண்டர் திருவர்.தா.இ வழிநூல் எனப்படும்; இனி, *வெருளின் 

மெய்ம்மொழி வானிழல் கூறிய பொருள் !'” (9) என்றபடி தில்லையில் சடராசப் 

பெருமான் :* உலசெலாம் !? என்று ௮டியெடுத்துச் கொடுத்தருஎப் பெற்று முன் 
சகடறிய முதனலூல் வழிதூல்சளின் வழியே சேச்சழார் பெருமானால் பாடியருளப்



சருக்கம்] 40. பொய்யடிமையில்லாத புலவர் புரர்ணம் ௨2௯ 

பெத்றத இருச்சொண்டர் புராணமாதலின் ஒருவகையால் அது சார்புதூல் எனப் 

படும், எனவே இவை மூன்றும் 8 -னருள் முழுதும் கை.தர ஏற்றபடி வெளிப் 
பட்டமை என்பது வெளிப் (டை, இல்வாரறுாசலில் முன்கூறிய முகல் - வழி - சார்பு 

தூல்சளின் இலக்சணப் பாகுபாடுகளும், பின்னோன் வேண்டும் விகற்பம் - ஆரிய 

மதவிகற்பம் - இருவர் நூற்குமொரு கறைகொடங்கர் இரிபு வேறடையது - என்௮ 

தம்முள் வரும் மாறுபாடுகளும் இவைகட் கேலாதன என்பது வெள்ளிடை மலை) 

௮வ்வாறு மாறுபடின் பதிப்பொருள் சானே ஒன்றைப் பற்றிர் சம்முள் மாறுபட்ட 

பல வாக்கியங்களை வெளிப்படுக்கும் என்ன வரும் ; வரஐ பதியிலச்சணத்துடன் 

மாறுபடுமா தலின். 

இனி, இம்மூன்றும் ஈம்முள் மாழபடாமை முன்னர் உரை கூறியகிடத்துச் 

காட்டப்பட்டதும் கடைபிடிக்க, 

இனி, இவ்விலக்கண அளவைச் சூசிிரங்ஈளின படி 2ப வைத்துப் பார்க்கினும், 

மூ.தல்-வழி-சார்புநூல்ச ரின் பிமாணவலி %மயும் ௨வியின்மைபு 2 5 ரதன், வழிதூல் 

சார்பு நூலினும் வலியடைச்சாசலின் வழிநூலா£ ப சம்ிபொண்டார் வாக்கு வலிமை 

பெற்று, அதன் முன்னர் அசனினமாறுபட்சி உடன்படாசாடும் ஈரணப்படிம் சார்பு 

தூலாகயெ சேச்கிழார் வாக்கு வலீயிவா ஈசாப் ஒடச்சப்பபலேண்டி வரும் இழுச் 

குப்பட வைப்பது இர்ச ஆராட்ச்சிடொாள! கூர் ரசிமன்பற சாண்டி, அம்மம்மிடா ? 

© நங்க @2) FG) சம்பிடாண்டார் ஈம்) பு பரப் yet oD am பினால் ல்ர்ச்வூரறு 

வழாம லியம்புவாம் '? என்று ௪3ய செக்கிழார் இருவாச் ரம் பொய்போயிற் 

றென்ன வேண்டிவரும் இமுக்குமுணடாகும் அமமட்டோ 7? வழிழூலாசிரியராகிய 

ஈம்பியாண்டார் திருவாக்குடன் மாற.பட்ட சார்புநூலுடையாராயெ சேக்சழார், 

அவ்வாறு சாம்ச்சகாண்ட மாறுபாட்டினை உலசழியச் கூறுது, பொய்யடிமைபில்லாத 

புலவர்கள் சங்கப்புலவருள் சவனைமே பாரிவோ ரல்லாவிடிற், பின்னையாவர் ? என் 

பதை விரிச்துரைச்சகாது மறை 4ழப்பொழ ப்படச்கூறிப்போர்.து லை வஞ்டச்சார் 

என்னம் வேண்டி வந்த பேரிழுக்சாப முடியும? அம்மம்டே? முரானூற் சருச்சை 

உணராது, ஈம்பியாண்டார் ஈம் ரி, இப்புலவர் சங்கப்புலவருட் செவனையே பாடு 

வோர் ஏன்று பிறழச் கூறினர் என்றம் அரனை பிரிவுகாட்டி ஒருவாமை வைத் 

தீமையால் அகற்கு எதிரநா$் சய்சார் எனவும் ௮ந்ற இன்னும் பேரிழுச்சாய் 

மூடியும்; எதீர்தாலாவது * எதிர்நூல் என்பசொன்றுண்டு, அது யாசோ? வெனின் 

மூசனூலின் மூடிர்த பொருளை ஐஒராடஇரியன் யானும் ஓர மாரணசாஈரற் பிறழ 

வைத்தால் ௮சனைக் கருவியாற் றிரிவு சாட்டி ஒரவரமை லைச்சற்டு ஒள்ளியான் 

ஒரு புலவனால் உரைச்சபபடு௨து ; என்னை £ '! சன்கோ ணிநீறிப் பிறன்சோண் 

மறப்ப, தெதிர்நாலேன்ப சொருசா ரோரே '' என்றாரா சலின் ; (இறைவஞாகசப் 

பொருளுசை,) 

இனி, இப்புசாணச்திறுள்வழிரூலார்உரைச்க சங்கம்பற்றி்ேபனும், உத। ரணங் 

சாட்டிய புலவரைப் பற்றியேலும் ஒன்றும் சேக்கிழார் பெருமான் கூறிற்றிலர் 
என்பதொரு கேள்வி பிறக்ன்றது. இல்லைவ -ழந்தணர், ப,சசராய்ப பணிவார் முத 

லாய தொசை யடியார் புராணங்களெல்லாவற்றினும் ஆரிரிபர் சரிசவரலாறு பற்றி 

யன்றிப், பண்பு பற்றியே உரைத்தப் போகும் மாபு கொண்டவர் என்பது கருசப் 

படவேண்டும், தொகையடியார்கள் பணபு பற்றியே உணரப்படுவர் என்ற நிலை 
யம காண்ச, ¥ 

இனி, இர்,த ஆராய்ச்சயொளர்சாம் இங்குச் கூறிய 
லா.ச புலவர்'' என்பதற்சொள்ளும் பொருள்தான் யாதோ ? எனின், ௮.து மாணிச்ச 

VIl—s2 

: பொய்யடிமை யில்
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வாசரைச் குறிச்கும் என்பதாம் ; ௮ற்றாயின் ஈம்பிசள் ஏனைச் சனியடியார்களைப் 

பெயர் கூறியாக்கு மாணிச்சவாசசர், வாதரனார் என்றிங்கனம் எவ்வாற்௫ுலேலும் 

பெயராற் உருது, பொய்யடிமை யல்லாத புலவர் என்று, பண்பினாற் கூறுதற்குரிய 

சாரணர்சான் யாதோ! ; புலவர் என்ற ௮ளவை இருவாதவாடிகளைச் சிறப்பிக்கும் 

புசழாகுமா ? 4! சற்ரரை யான் வேண்டேன் சற்பனவு மினிபமையும்!” ) '( கல்வி 

யென்னும் பல்சடற் பிழைத்தும்'' என்றிவ்வாறு சலைப்புலமையைவெறுத்து ஒதுசிெ 

பின், இறைவர் தாமே குருவாச வர்துபதே?ச்சப் பெற்றனராய்ச் கலைப் புலமையின் 

மேலாயெ Ragrasinss பெற்ற அடிசளாருக்குப் புலவர் என்ற ௮வு 

எங்கனம் பொருத்தமுடையசாகும் 7, இங்குச் சேச்சழார் பெருமான் 'செய்யுணிசழ் 

சொற்றெளிவும் செவ்வி. நூல் பல நோச்கும், மெய்புணர்வின் பயனிதுவே எனச் 

திணிர்து''என்று உறும் இப்புலவர்சளின் பண்புச்கும்மணிவாசசனாது முன்சாட்டிய 

பண்புச்கும் உள்ள வேறுபாடு உணரச் சச்கது, (3939) ஆளானார் - புலவரெனப் 

புசழ்மிச்சார் - மெய்யடிமை யுடையாராம் பெரும்புலவர் - அங்கவர் (3940) 4 ஈடை 

அற் பாவினவின்றேத்தும், போச மருவிப் பொய்யடிமை யில்லாப் புலவர்'' (9997) 

என்று கூறிய பன்மைகள் சிறெப்புப்பன்மைகளன்றி ஏண்ணுப்பன்மைளாதலும் 

காணத்சக்கத, இனி, இப்புலவர்களை '' எண் ணித்தனையென் றறியாச திநக்கூட்ட 

மெட்டே !' (திருத்தொண்டர் புராண வரலாறு - 897) என்று உமாபதி சிவா 

சாரியார் வசைபபழத்தி யுள்ளமைபும் சாண்க, இசனால் இவர் சனியடியாராத 

லன்றித் இிருச்கூட்டச். த, சொகையடியாராசல் ஈன்கு பெறப்படும். நாற்பத்தோன் 

பது பல்புலவோர் என்று ஈம்பியாண்௨ார் ஈம்.அகள் குறித்திருச்ச, உமாபதி சிவனார் 

இவர்சளை எண்ணிசதனை யென்றறியாத தஇருச்உட்டம் என்றென்னை ? எனில், 

௮,ச்தொசை சகடைச்சங்சப் புலவர்சளின் ஆசனங்களின் சொகையே யன்றி அவர்சள் 

தீமிழாராய்ர்த 1850 ஆண்டுகளில் வந்த 449 பேர்களில் சவனையே பாடிய புலவர் 

சளின் தொசையன்றென்பது முன் சாட்டப்பட்டது, கடைப்பிடிச்ச, 

அன்றியும், '* பரம காரணன் நிருவரு எதனாற் றிருவாத வூர்மசழ் செழுமற 

முனிவர், இம்பொறி சையிகர் தறிவா யறியாச், செம்புலச் செல்வர்'” (பேராசிரியர் - 

திருக்கோவைபாருரை) எனவும், '' மாணிக்சவாசர் ௮றிவாற் வனே யென்பது 

இண்ணம், அன்றியும், அழிய திருச்சிற்றம்பல முடையார் அவர் வாச்இற் சல் 

இருர்து அருமைக் சையா லெழுதினார். பபெருமையை நோக்சாது As stan, 

சிலப்பதிகாரம், மணி2மசலை, சகசப்பாட்டு, கொங்க வேண்மாச்சசை முதலியவற் 

ரோடு சேர்ஈதச் சேய்யுட்சளோ டொன்றாக்குவர் !? (இலச்சணச் கொத்து) எனவும் 

பெரியோர் கூறுின்றமை கண்டு, அவற்றுடன் இஙகுச் கூறும் புலவர் பண்புகளை 

ஒப்பு சோக்குதல் ஈலர்சரும். இன்னும் விரிச்சற் பெருகும் , 

பதிபோத முற்ற நிறைர்த அருள் வாக்குடைய எர்தம் பெருமச்களின் திரு 

வாக்குச்கள் எஞ்ஞான்றும் ஒன்றற்கொன்று மாறுபடா ; சவஞானபோதம் - Aa 

ஞான சித்தியார் - சவெபபிரகாசம் என்ற மூன்றும் பார்ச்,ூ) அவ்வாறு மரறுபடுவ 

தாகக் சரணில், அபபிறழ்வுத் சோற்றம், சமது மனச்சண்ணின் குறையாயெ 

சோய் சாரணமாச வருவசன்றி, உண்மையில், அவர்களது திருவாக்னெகண் உள்ள 

தன்று என்று ௮மைர்து திருர்.த ஒழுகுதல் குருமரபின் வழிவழி வசர்சமைவோர் 

கடன், அங்கனமமையாது; சார்தாம், பசபோசமே முன்னிட்ட தமது சோட்பாடே 

தான்தோன்றிப் பரம்பரையாக ஆணவ போதமாயெ இவ்வாராய்ச்சியிழ் நலைப்பட்டு 
பதிவாச்யெல்களையும் குறைசாணப் புகுவது பாவம் ! பாவம் ! பெரும்பாவம் !!



சருக்கம்] 40. பொய்யடிமையில்லாத புலவர் புசாணம் ௨௫௪ 

இன்னார் தஇிறங்களினின்றும், '!௮ம்மக மஞ்சு மாதே!" cap wees “griss 

வார்ச்தைச் சொமும்பரைப் பிழம்பு பேசம், பிரட்டலைச் காணா சண்வாய் பேசாப் 
பேய்ச ளோடே !! என்றொழுகுச என்பது அன்புடையார்க்கு எந்தம் பெருமச்சள 
நாணை, 

இத்துணையும் கூறகேர்ந்சமை அன்புடையார்சள் மயங்பெ் பெருமச்சள்பால் 

௮பசாரப் படாமைப் பொருட்டேயாம், 2 

3941. geet gio op WIme WE HQerar _wehQuars 

தாங்கெவெண் குடைவளவர் குலஞ்செய்த தவமனையார் 
ஒங்கிவளர் திருத்தோண்டி. னுண்மையுணர் சேயல்புரிந்த 
பூங்கழலார் புகழ்ச்சோழர் திருத்தொண்டு புகல்கன்றும், ௩ 

(இ-ள்) ஆக்கு...தலைமேற் கொண்டு - அத்தன்மையினையுடைய பொய் 
யடிமையில்லாத புலவர்களுடைய Haag Verse aug சலலையின்மேற் சூட்டிச் 

சொண்டு வணங்கி (௮த்துணையினாலே)) அவனி எலாம்... சவமனையார் - நிலவுல௪ 

முழுமையும் தாங் gress வெண் கொற்றக் குடையினையுடைய சோழர் 

சளுடை யமரபு செய்த தவப்பயனே போன்றவரும் ) ஒங்வெளர்,..பூங்சழலார் - 

மேலோங்கி வளர்கின்ற திருகசொண்டின் உணமைச் தன்மையினை உணர்ர்ச செய 

லினைச் செய்த பூங்கழலை யணிர்ச வெற்றிப்பாட்டினையுடையாரும் ஆய ; புகழ்ச் 

சோழர்... புசல்சன்றாம் - புகழ்ச்சோழராயனாது இருத்சொண்டினைச் சொல்லப் 
புகுசன்றோம். 

(வி-ரை) இத சவிக்கூற்று, ஆரியர் சமது மாபுப்படி இதுவரை கூறிய 

புராணத்தினை முடித்து, இனி, மேற்கூறப்புகும் சரிசச்துச்குத் தோற்றுவாய் செய் 

தீருளு?ன்றார், 
இங்த அவர் - சரித வாலாற பற்றிஓ் கூறாது பன்புற்றி இப்புராணங் கூறி 

னமையால், ஆங்க - என்று சுட்டின அளவில் அமைந்து முடிச்துச் சாட்டினார், 

அவனியேலாம் தாங்கிய.தலம்-சோழர்கள் பரமாடு முழுமையும், கடல் சாண்டி 

யும் அரசு செய்த உச்சநிலை சிறிதே சளர்வற்ற சோழர் சாலத்தில்லாழ்ச், சவர் ஆரிரிய 

ராதலின் ௮க்குறிப்புப்பட இறந்தசாலத்தாற் கூறி.பதுமாம் ) !* ரங௪௭ சாடு பொடி, 

படுத்த குலம் 1! - திருவர்சா.இ - (50). 

தவமனையமார் - குலச்சவர் செய்த சவப்பயனே போல்வார் ; “* நர்சமது குலஞ் 

செய்த நற்றவத்இின் படனனையீர் '' (1228), 

தவமனையார் - பூங்கழலார் - என இரண்டு தன்மைகனாற் கூறியது முன்னர் 

எறிபத்த சாயனார் புராணத்துள் விரித்துைச்சப்பட்ட சரி.தப்பகுதி ஒன்றும், இனி, 

இங்கு, விரிக்சப்படும் பகுதி ஒன்றுமாகச் சரிதத்தின் இருபெரும் பகுதிகளைச் குறிச் 

தற்பொருட்டு, சோழர் மரபு, இவர் அதனுள் அவதரிச்சத் தவஞ் செய்து பெற்றது 

என்சு, (829) பார்ச்ச. 

தொண்டின் உண்மையுணர் சேயல் புரிந்த பூங்கழலார் - சேய்ல்சளாவன; 

பட்டத்து யானையும் பாசரும் மடி.ர்ச செயல் கேட்டெழுர்த சடுஞ்சினம், “4 9வொப 

சாதம் சிசழ்ந்தது"! எனத் தெரிந்த ஐச்சணமே சவிர்ர்து தம்மையும் சொல்ல வாளினை 

சீட்டிய செயலும், பணியாச பகைவரை வெற்றி கொண்ட போது சொணர்ந்த 
திலைச்ருவியவின்சண் தல ஒன்றிற் சடை செரியச்சண்ட ௮ச்சணமே வெற்நிரி$ே



௨௫௨ திருத்தெசண்டர் புராணம் [போய்யடிமையில்லாத புலவர் 

லீரச்செருச்கு மாறிச் சைவத் இிறக்சாவலின் தோல்வியே சண்டு, ௮,ச்தலையினைப் 
பொற்சலத்தில் ஏந்திச் திப்பு நின்ற செயலுமாம், 

சேயல்புரிந்த பூங்கழல் - கழல் - மெற்றிச்குறி) இச்செபல்களே இவரது 

வெற்றியாம் என்பது ; ' தொழுது வென்றார் '? (481) என்றதும், ஆண்டுசைத் 

தீனவும் பார்ச்ச ; பூ - அழகு / அழசாலது சைவச்திறம் பற்றிய மேம்பாடு, 9 

புராணச் சுருக்கம் :--போமியடிமையீல்லாத புலலர் புராணம் - செய்யுள் 
நிசழ் சொற்றெளிவும், செம்மை விளைக்கும் நூல் பலவற்றையும் மோக்குதலுமாயெ 

இச்சமிழ்ப் புலமை மெய்யுணர்வின் பயன் வெனடிச்சாளா சலேயாம் என்று துணிந்து 

௮, தனையே செய்சனர் ; பெனையன்றி வேரொன்றினையும் பாடாத சிலையில் தொண்டு 

செய்த மெய்யடியாராயினர் (புராணம்), இவர்கள் யாரெனில் கடைச் சகத்தில் 

49 பேர் என்று எண்ணப்பட்டுத் தமிழாராய்க்து பாடிஜஞேர் பலருள்ளே சிவனையே 

பாடிய நக்£ீரர் முகலாய பலபுலவர்களாம் (திருவர்சாக்), 

கற்பனை: (1) செய்யுணிகழ் சொற்றெளிவும் செவ்விய நூல் பல நோச்குசலு 
மாகிய மெய்யுணர்வின் பயனாவது சிவனடிக்காள। சலேயாம், 

(2) புலமையின் பயனாவது சவனவையனறி வேறு பாடாத BUT ds 

(3) Rartruionns Ger pustan atugoars te, Anos Bas 

சொண்டின் பெற்றியாகும். 

போய்யடிமையில்லாத புலவர் புராணம் முற்றிற்று.



a 
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திருச்சிற்றம்பலம் 

47, புகழ்ச்சோழ நாயனார் புராணம் 

தோகை 

 போழிற்தருவூர்த் துஜ்சிம புஈழ்சீ1ழர்க் எடியேன் ” 

திநத்நோன்டக் கோகை - (7) 

வகை 

* புலமன் ணியமன்னைச் சிங்கள் நாடு போடிபடூந்த 

குலமன் ஸனி௰பு ஈழக் கோசன சாசன குலமு லோன் 

ஈலமன் னி௰யபுகழ்ச் சோழன சென்பர் ஈதுசுடாவாள் 

வலமன் னியவேறி பத்தனுக் சீந்ததோர் வண்புகழே.!! 

அதிநத்தோண்டர் திருவந்தாதி - (50) 

விரி 

9944... கூலகரியின் கொடுமுடி. மேற் கொடி வேங்கைக் குறியெழுதி 

நிலவுதரு மதிச்குை_. €ழ் நெடுரிலங்காத் தினிதளிக்கும் 
மலாபுகழ்வண் டமிழ்ச்சோழர் வளகாட்டு மாமூதூர் 
உலகல்வள ரணிக்கெல்லா முள்ளுறையூ ராமுறையூர். க 

புராணம் :--இனி, ஆரியர் நிறு-5 முறைபாமன,எட்டாவது பொம் டடிமை 
யில்லாத புலவர் சமுக்கசதுள், இரண்டாவது புசழ்ச்?சாழ சாயனாரது புசாணங் 

கூ௦,த் சொடங்குகனெருர், புகழ்ச்சோழ நாயனாரது சரித வரலாறும் பண்பு கூறும் 

பகுதி, 

தொகை :--சோலைகள் சூழ்ந்த சருஷரிலே துஞ்சிய புகழ்ச்சோழருச்கு சான் 

அடியேனாவேன். துஜ்சுதல் - உயிர் நீத்தல் ; தூங்குதல் என்ற பொருள் மங்கல 
வழக்சாச விழிப்பில்லாச பெருர்தாச்சம் என்னும் இறச்தலைச் குறித்து வழஙசப் 

படுவது ; சோழன் குளமுற்றத்துத் துஞ்ச பெளிவளவன், பாண்டியன் வெள்ளி 

யம்பலத்தத் தஞ்சிய பெருவமுதி என்று வருவன சாண்ச, துஞ்சிய செய்தியின் 

ஈறப்பாலே வச்தபெருமைபற்றி இவ்வாற்றாற் கூறுதல் மரபு, ஈண்டுப புசழ்ச்சோழர், 

சடைச்சலையினைச் சனகமணிச் சலத்தேந்இித் இப்புகுந்து தஞ்சிய செயலே ௮வரது 

செயற்கரிய இருத்தொண்டின் செயலாசலின் துஞ்சிய செயலாகயெ இதுபற்றிப் 

போற்றப்பட்டார்... ஊரும் பேரும் பண்பும் வரலாம் மு,தலுல்பே9ிற்று,



௨௫௪ திருத்தொண்டர் புராணம் [போய்யடிமையில்லாத புலவர் 

வகை :---ஈகுசுடர்காள்.., வண்புகழே-கீசசற சுடரினையுடைய தமத உடை 

வாளினை (என்னையும் கொல் என்று) வெற்றியில் கி$லபெழ்.ற எறிபத்ச சரயனர்பாற் 

சொடுத்தசாயெ ஒப்பற்ற வள்ளன்மை.புடைய புசகழானது ; புலமன்னிய...பொடி, 

படுத் ச - அயற்புலங்களில் நின்ற ௮ரசனது சிங்கள சாட்டினை அழித்த வெற்றி 

சொண்ட ; குலமன்னிய,..குலமுதலோன் - சோழர் குலத்துக்குரிய புகழினை 

யுடைய கோசன நாதன் என்னும் சோழன் மரபில் அவதரித்த ரு.சல்வராகயெ ; சல 

மன்னி௰,.,என்பர் - கன்மை பொருந்திய புகழ்ச் சோழரது உடைமையாம் என்று 
கூறுவர், 

புகழே - புகழ்ச்சோழன தேன்பர் - என்று கூட்டி முடித்துக் சொள்ச ; புலம்- 

அயர்புலம், பசைப்புலம் ; புலம் - காடு ) சிங்களநாடு - மன்னை - என்று கூட்டுக, 

சிங்கள காட்டைச் சோழர்கள் வென்று அடிப்படுத்தி ஆண்ட சரிசலரலாறு 

குறிச்சப்பட்டத, சிங்களம் என்பது ஈழகாடு, (641011); இலங்சை எனப்படுவது) 

“* தென்னாடு மீழமுங் சொண்டஇறல் 1 (சவா); கோகனநாதன் - சோழாது 

பெயர் ) ஆதிதசச் சோழர் பெயரைச் குறிப்பிட்டது போலும், இச்சாடு பரசநாட் 

டுக்கு, ச் தென்பாலில் கடல் சடர்து சேரும் தொலைவில் உள்ளதனால் :* அவனி 

யெலாம் தாம்யெ '' (9941) என்று இதனைச்தறிப்.9த;னர் ஆரியர், எறிபத்த 

லுக்த - வாள் - ஈந்த - புகழ்-இது முன்னர் எறிபத்த மாயனார் புராணத்தில் விரிவா 

புரைச்சப்பட்டது. இப்புராண,ச்துள்ளும் ஆ௫ரியர் இதனை, மேல் (9956) சுருக்கி 

உரைக்கின் றமை சாண்க, ஈந்த- கையில் கொடுதச்ச ; வலம் - வெற்றி ; ௮ரசரது 

பட்டத்து யானை என்றும் பாராது, தம்முயிருக்கு கோச்கூடிய பயத்தினையும் பாராது, 

பாசரையும் யானையையும் வெட்டி வீழ்த்திச் வொபராசத்துக்குக் சமுவாய் செய்த 

வீரம் வெற்றி எனப்பட்டது ; நததல் - வீசுதல், 

சாடும் பேரும் மரபும் வரலாறும் பண்பும் வகைதூல் வகுத்தது, இவை விரிந்த 

படி விரிதூலுட் சாண்ச, 

விரி: 3948. (இ-ள்) குலூரியின்..,எழுஇி - இமயமலையின் உச்சியின்மேல் 
தீமது வேங்கைக் கொடியின் குறிபினைப் பொறித்து ; நிலவுதரும்.,,வளராரட்டு - 

வெள்ளிய ஒளி வீசுன்ற முழுமச போன்ற வெண்கொற்றச் குடை கிழலின்ழே 

நிண்ட நிலவுலதச்தினைச் சாதத இன்பம் பெருக ௮ரசளிக்கும் விரியும் புகழினையும் 

எண்மையினையும் உடைய சமிழ் மன்னர்களாகிய சோழர்களால் ஆளப்பட்ட வள 

சாட்டில் ; மாமூதார்... உறையூர் - உலகில் வளர்ச்தோங்கம் அழகுகளுச்கெல்லாம் 

உள்ளுறை இதவேயாம் என்று சொல்லச்சச்ச உறையூர் என்பது பெரிய பழைய 

ஊராரும், 

(வி-ரை) உறையூர் - சோழர் வளநாட்டூ மாழதூர் - cers. 

தலகிரி - இமாம்) பொன்மலை என்பதுமாம் ; மேரு - இம௰ம் - மந்தரம் 

இல.ற்றை ஒன்றாசச் கூ.று,சல் வழக்கில் வர்தது, “ புண்டர்சம் பொன்வரைமே 

லேற்றிப் புவியளிக்கும் '' (608), * பொன்மலைப் புலிவென்றோங்க ?! (558) என்று 

இதனை முன்னருங் குறித்தமை சாண்ச, துலகிரீ - வேங்கைக் தறி - நேடூநிலம் - 

வ்ண்டமீழ்-ழதூர் - பண்புச்தொகைசள். மேல் - ஏழனுருபு சிலவுதரு - 9-ம் வேற்று 
மைத் சொசை ; மதிக்தடை - உவமைத் தொகை; புகழ்ச்சோழிரது சரிதச் 

தொடங்குகன்றாராதலின் புகழ்பற்றிச் கூறினர், தலகிரியின்,..எழதி-தங்சள் ஆட் 

வடகோட்டு இமயம$லவலாயும் சென்றது என்றறிவிச்ச, அவ்வளவும் கிலம்௮டி.ப் 

படுத்தி அசம்சறிகுறியாச வேங்கைச்குறியினை ௮ம்ம$லையிலுச்சியிற் சோழர் பொறித்த
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சரித வரலாற குறிச்சப்பட்டத, சோழாது புராணமாதலின் பழஞ்சரிதமும் சாடும் 

சசரமும் கூறித் சொடங்கும் காவிய அமைப்பு முறைப்படி ஆரியர் கூறியபடியாம்; 

முன் எறிபத்த மாயனார் புராணத்தினுள் அவர்சரிசம் விரவும் அளவில் அ௮தலுட் 

பட்ட வரலாறாகவே இர்சோழனாரைப் பற்றிச் கூற வேண்டி வர்தமையாலும், 

இக்கு ௮வ.து சரி சமேயாதலாலும், பழஞ்ஈரிதம் காடு ஈ£ரம் முதலிய ிறப்புச்சள் 

முன்கூறுது ஈண்டு விரிக்்றார் ) ஒருவசையரல் ஆண்டுச் கூறிய ஈசாச் (கருவூர்) 

இறப்பு, அதுவும் சோழாது தலைரகரமா வின், இவ்வரசர்ச்கும் பொருர்துமாறம் 

சாண்ச, புராணம் பாடுவிச்த சிறபபும், பாடும் ௮ர்சாளில் உலகாளும் செப்பும், 

சோழர்ச்குரிமையாதல் பற்றியும் இவ்விடச்தச் சிறப்பாகச் கூறுதலும் பொருந்தும், 

இதனை மேல் (9940) உரைத்தலும் சாண்க ) இதுமுசல் 7 பாட்டுக்களால் ஈசர்வஎம் 

மூசலியவை உறப்படும் அமையும் இர்சசரம் சோழர்களது மிசச் ிறர்.த சலைசசரம் 

சளுள் ஒன்றாதல் குறித்தது. ஆளுடையபில்ளையாரது இருமூக்£ச்சரத் (உறையூர்) 

தேவாரமும் (பண் - செவ்வழி), அ௮சனுள் சோழரது அரசாட்சியின் பெருமை 

பற்நதியே போற்றிப் பாராட்டுசலும் இங்கு நினைவு கூர் சற்பாலன ; கொடு 
ழடி - உயர்ந்த உச்சி ; மலைச்செரங்களை மடி என்பது வழக்கு ; வேங் ௧5% கொடிக் 

தறி - என்க) வேங்கைச் கொடி சோழர்ச் குரியது; எழதுதல் - சல்லிற் பொழித்தல், 

இனிதளிக்தம் - சோழர் - நிசழ்சாலச்சாற் கூறியது ஆரரியாது சாலச்தில் 

அவர்களது ஆட்டி நிலவியமை குறித்சது, 

மலர்புகழ்-விரிர்த பரவும் புகழ்; தமிம்ர்சோடி1-7மிழ் மூவேர்ரர்சளுள் சிறச்த 

ஒரு மரபு என்பது, வளநாடு - சோழ வளகாடு. மாட்டின் பெரும் பிரிவை வளரா 

டென்பது மரபு வழக்கு; காவிரி.நின் வளம் பெருச நிறைர்து உள்ளது என்றலுமாம், 

மாழதூர் - மா - பெரிய ) தலைஈகரமாதல் குறிப்); பெருஈசரம் ) ழதுமை- 

பழமையாவது பழங்சாலந் தொட்டுச் சிறப்புடன் விளங்குசல் ; காவிரிப்பூம்பட் 

டினம் போல ; இர்ரகாச் இறப்பும் பழமையும் லெப்பதிசாரம் முதலிய பழர்தமிழ் 

நூல்களுள்ளும் பாசாட்டப்பட்டன, 

அணிக்கெல்லாம் உள்ளுகறயூர் ஆம் உறையூர் - உள்ள உற - கருத்த ) இருப் 
பிடம் என்றலுமாம், உல$ூல் வளர்கின்ற அணிகள் - மங்கலங்கள் - எல்லாம் இச் 

ஈசரின் ௮அணிபோல அமைதல் வேண்டுமென்று கருதவருவன என்பது ; ஏனை ௮ணி 

கள் எல்லாம் விளங்குசல் இர்ரசசத்தின் ௮அணியினை உள்ளுமையாசச் சொண்டமை 

யாலே என்றலுமாம் ;) ஒரு சாயியின் விளச்சமெல்லாம் நாயகனது உள்ளுறை 

யாலே ஆவன என்பது போல, இப்பொருளில் சோழர் ஆட்சியினாலாயெ மங்கலம் 

குறிச்சப்பட்டதென்க, உறையூர் - என்ற ஈரப் பெயர்ப் பொருளைச் சொல்லணி 

யில் வைத்து ௮ணி செய்தவாறம் சாண்ச ) *: இருவாமூர் இருவாமூர் !! (1977) 

என்பதாதியாக ௨ந்தன காண்ச, இஃது ஆிரியாது ௮ணிசெய் சவிஈலங்களுள் 

ஒன்று, !: ஊரெனப் படுவது உரையூர் !! என்று பழர்தமிழ் நூல்களுள் விதந்து 

கூறப்படுறத, 

உலதவளர் பணிக்கேலலாம்--என்பதும் பாடம், 

3943. அளவில்பெரும் புகழ்ரசர மதனிலணி மணிவிளக்கும் 

இளவெயிலின் சுடாப்படலை மீரவோழிய வெறிப்பனவாம்க் 

இளெரொளிசே் நெடுவானப் பேர்யாற்றுக் கொடிகெழுவும் 

வளரொளிமா எளிகைநிரைகள் மருங்குடைய மறுகெல்லாம், டே
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(இ-ள்) ௮ளவில்...அசனில் - ௮ளவில்லாச பெழம்புசழினையுடைய ws 

இருரகர,த்தில் ; அணி...எறிப்பனவாய் - அழ மணிகளால் விஎச்சம் பெறும் 

இளவெயில் போன்ற சடர்களின் சொகுதி இராப்போதினை தல்லையாம்படி. ஒளி 

வீசவனவாச ;) செர் ஒளிசேர்,..நிரைகள் - ளெர்டன்ற ஒளி சேரும் சீண்ட ஆகா 

யத்தின் உள்ள பெரிய சங்சையாற்றிலே சொடிகள் போன்று விளங்கும் ஒளிவஎரும் 

மாளிகைஉரிசைகள் ; மறுசெல்லாம் மருங்குடைய - வீதிகள் எல்லாம், பச்ஈங்களில் 

உடையன, 

(வி-ரை) மணிவிளக்தம் சுடர்ப்படலை - மணிசளினின்றும் இயல்பின் 

எழுன்ற ஒளிச்சர்சளின் சொகுி. 

டுரவு ஒழிய எறிப்பனவாய் - இராப்போசென்பதே காணமுடியாசபடி ஒளி 

செய்ய ) எறித்தல் - gal Sasa; டூரவு - இருட்போது ; டூளவேயில் - வெப்ப 

மில்லாத ஒளி, 

வானப்பேர்யாறு - ஆசாயகங்கை ; கேழவுதல் - விளங்குல், 
எறிப்பனவாம் - மாளிகை நிரைகள் யாநிறுக் கொடி கேழவும் - மணிகளின் 

ஒளிச்தொகுதி மாளிகை வரிசைகளின் மேல் வீசுதலால் அவற்றின் கிழல் வானக் 

கங்கையிற் சாணுதல் வரிசைபெற நீண்ட கொடிகள் போன்ற சாட்சி சந்தன என்ப 

தாம் ழ; இல்வாறன்றி எ.பிபபன - செழுவுவன என்பவற்றைச் தொடர்பின்றி வெவ் 

வேறாசச் கொண்டு, மணிகளின் சதிர்ப்படலை இரவொழிய எறிப்பன ; மாளிகை 

வரிசைகளின் மேற்சட்டிய கொடிகள் வானக் சங்சையினிற் படி௨ன - தோய்வன - 

என்றுைச்சலுமாம், முன்பொருளில் சொடிபோலப் படலை கெழுவும் என்றும், 

பின்னைப் பொருளில் கொடிகெழுவும் என்றும் சொள்ச, 4! மாளிகை நிரைவிண் 

சூழும் '? (859) என முன்னரும் இக்கருத்தைச் குறித்தமை காண்க, 2 

8944. நாசதலத் தும்பிலத்து நானிலத்து ஈலஞ்சிற$த 
போகபனைத் திலுக்குறுப்பாம் பொருவிறந்த வளத்தினவாப் 

மரகநிறைர் திடமலிர்த வரம்பில்பல பொருள்பிறஙகும் 

ஆகரமொத் துளவளவி லாவணவீ இகளெல்லாம். ர 

(டு -ஸ்) நாசசலத்தும்...௮ளத்தினவாய் - மேலுலசமாகிய விண்ணுலூனும் 

ழ் உலகமாகிய பாசலவுலூனும், கிலவுலகினும ரன்மையாற் இறந்; போகங்கள் 

எல்லாவற்றுக்கும் உறுப்பாகிய ஒப்பற்ற வளங்களையுடையனவா ; மாசம்,,.ஆரம் 

ஒ.த்துள - ஆகாயமளா வச் குவிர்ச எல்லை.பில்லாச பற்பல லகைப்பட்ட பொருள் 

யாவும் கூடி விளங்கும் உறைவிடம்போல உள்ளன ; அளவில்.,,எல்லாம் - அளவில் 

லாத சடை வீஇிகள் எல்லாம், 

(வி-ரை) நாகதலம்-விண்ணுலசம்; '*அமார்புரி”” (9958) என்பதும் சரு.துக, 

பிலம் - Specs ; பாதலம் ; நானிலம் - மண்ணுலசம் ; குறிஞ்சி, முல்லை, மருசம், 

செய்தல் என ரான்சாசப் பகுச்சப்பரிதலின் சானிலம் எனப்பரம், 

நலத்சிறந்த போகம் - ஈன்மை பயக்கும் போகங்கள் ; சலஞ் றவாத பொல் 
லாத போசங்களும் உள்ளனவாதவின் ௮லற்றை நீச்குதற்கு நலஜ்சிறந்த என்றார். 

பிழிஇனியைபு சீக்ெ விசேடணம் ; போகங்கள் - அனுபவங்கள் ; உறுப்பு - அவற் 

றைப் பெறுதற்குச் சருவியாச உள்ளவை ; ஈன்மையல்லாத போசங்களுக்குச் 

சொோழசது தலைசகாமாகிய இப்பதியில் இடமில்லை என்றபடி ; தியபோசம்சளே



சருக்கம்] 41, புகழ்ச்சேர்ழ நாயனார் புராணம் ௨௫௭ 

சிரம்பிய சமது பெருசசரக்களுடன் இசனை ஒப்பி9ச, பிலத்தினும் சலஞ்சிறக்த 

போசமாவன, பதும மாராசம் உறையும் பில,*இல் அம்மை சவஞ்செய்ய உழைர்சதி 

போல்வன. 

போநவு - ஒப்பு) அளவுமாம். உறுப்பாம் - வள்மாவன - உறுப்புச்சளைத் தரும் 

வளங்கள், ஆசனங்கள், சோலைகள், மு,சலிய பலவும், ௮ணிசலன்சள் பட்டாடைகள் 

மூ,சலிய பலவும் இவற்றள் அடங்கும், 

மாகம் நிறைந்திட - மாகம் - ஆகாயம் ; விண்ணுற வடுச்யெ ஈட்டங் குறித்தது, 

ஆகரம் - உறையுள் ; சடல், எடுக்க எடுக்கத் சரும் ச ரங்கம் என்றலுமாம், 

ஆவண விதிகள்-கடை வி.இகள்; அள்வில் என்றது பற்பல வகை குறித்தது, 8 

8945. பார்சனைய மதம்பொழிநர்து பனிசிசுர்பு கொளமுழ௩எகும் 

போர்முகவெங் கறையடியும், புடையினமென் றடையவரும் 

சே£மழையின் விடுமதத்துச் சுடருநெடு மின்னேடைக் 

கார்முகிலும் பலதேரியா களிற்றினிரைக் களமெல்லாம். ௪ 

(இ-ள்) பார்ரனைய...சறையடியும் - நிலம் ஈனையும்படி மசரீரைப் பொழிந்து 

குளிர்ர்த ஆசாயம் இடல் கொள்ளும்படி முழங்குகின்ற போர்த்சொழில் வாய்ர்த 

வெவ்விய யானைகளும் ; புடை இனமென்று அடைூன்ற - ௮வை சம்பக்சத்தில் 

உள்ள இனமென்று வந்து கூடுகின்ற ; சோர்,,,கார்முடிலும் - பொழிசன்ற மழை 

யாகிய விடும் மத,த்தினையும் மின்னலாகிய பட்டத்தினையும் உடைய சரியமேகங்களும்; 

களிற்றின் நிரைச்சளஎமெல்லாம் - யானைகள் வரிசைபெறச் கட்டும் யானைக கூடற் 

களில் எங்கும் ; பல செரியா - பலவாச வேறு பிரித்தறியப்படா.து விளங்ளனெ. 

(வி-ரை) இச்செய்யுள் மயக்கவணி; மழையை மதமாசவும், மின்னலை நெற்றிப் 

பட்டமாசவும், கரியகிறச்சைக் சாரின் நிறமாகவும் உருவடத்சார். மேசங்கள் இவ் 

வாற்றாலும் பருத்த உறுவுடன் மோ. ௪பவைபோலச் சேர் சலாலும், யானைகளை வினை, 

மெய், உரு என்ற மூன்றானும் ஒ.?்இருர்சன / இவை உயரார்ச யானைச் கொட்டாரம் 

சளிற் படிர்தன ) இவற்றை இத்தன்மைகளால் சம்மின மென்று மயங்9 யானைகள் 

அங்கு வந்து கூடின ; இக்கூட்டச்தினுள் இவை மேசமோ களிரோ என்று வேறு 

பிரித்துணாப்படா,த அலையில் விளம்செ என்பதாம், ௮ரசாது யானைப்படையின் 

இறப்புச் கூறியவாறு, மேல்வரும் பாட்டில் குதிரைப் படையின் சிறப்பும், அசன் 

மேற்பாட்டில் யானை குதிரையிரண்டன் சேர்க்கையின் சிறப்பும் கூறுவார் ) இர் 

நரயனாது சரிசத்தின் முற்பகுஇிமின் விளைவு அவாது பட்டத்து யானைபற்ரி 

சேர்ர்சமையும், அப்போது அரசர் குதிரைமேவேறிச் சென்றபின், வெட்டப்பட்டு 

உயிர்பெற்ற அவ்வியானையின் மீதே மீண்டமையும் யெ சறப்புச்சளும், இங்குச் 

குறிப்பா லுணர்த்சப்பட்டன; '* யானைமேற் சொண்டு சென்றா ரிவுளிமேல் சொண்டு 

வர்தார் 1? (602) ; இச்குறிப்புப்படவே முன்னரும் இர்சாயனா£.து வரலாறு பற்றிய 

கருஷரைப் பற்றிச் ** சடகரி துறையி லாடும் '! (554) என்றமை சாண்ச. 

புடையீனம் என்று அடைய்வரம் - வரும் என்றதற்கு ௮வை - அவ்வியானை 

சன் என்ற எழுவாய் வருவிச்ச, இவ்வாறன்றி ௮டைய வரும் செயல மேசங் 

சளின் மேல் ஏற்றியுரைப்பாருமுண்டு, மேகங்கள் சுழும்படி மதில்கள் உயர்ர் இருத் 

se முன்னரும் இவ்வரலாறு பற்றிய கருஆூரினை * மாமதில் மஞ்சு சூழும் ?? 

(668) என்து கூறினர், அதனையே சதொடர்ர்து இங்குச் கூறியவாறு, 

நற.



௨6௮ திருத்தொண்டர் புராணம் [போய்யடிமையில்லாத் புலவர் 

பாரீநனைய மதம் போழிந்து - மதநீரின் மிகுதி குறித்தது ; இனை பார்சனை 

யச் சோர் மழை என்று உவமேபத்துடனும் கட்டு, மழைச்கு அதுவே பயனும் 

குறியுமாம். 

பனிவிசும்பு கொள்ழழங்தம் - பனி - குளிர்ந்த; பனித்தல் - ௮இர்தல் - சடங்கு 
தீல் என்று சொண்டு யானைச் ச,ந் தத்தின் எதிரொலியால் அதிரும் - நுங்கும் - என் 

றுரைத்தலுமாம், விசும்புகோள் ழழங்தசலாவது - சத்தம் என்னும் தன்மாத்திரை 

ஆசாயத்தை யிடமாகச் கொண்டு விளங்கும் கிலையினையும் குறித்து நின்ற த, விசும்பு 

பனிகோள என்று மாற்றிச்கூட்டி மேசம்சளும் நடுச்சமடைய என்றுரைப்பாரு 

மூண்டு, *! மேசமும் களிறு மெங்கும் '' (81) என முன்னருங் கூறிஞர். 

போர்ழக வேங்கறையடி - போர்ழகம் - போர்ச்சொழில் பற்றி நிற்கும் ; 

இதற்குப் போர்த் தொழில்வல்ல கொம்பினையுடைய என்றுளாத்து, முசம் என்பது 

௮.இல் உள்ள கொம்பினை உணர்த்திபது ஆகுபெயர் என்பாருமுண்டு, கறையடி - 

மானை ; உரல்போலும் அடியினையுடைமையால் ais காரணப்பெயர் ; கறை - 

உரல் ;  சறையடியானை '' (பெரும்பாண் - 851), 

விசும்பு கோளழழங்தம் - மீன்ஒடை - மின்னலும் அ,சனால்வரும் இடிமுழச் 

கும் தரிடத்தொரு சாலத்தில் மேகங்கள் கூடிய போது எழுவன, அவற்றுள் முழச் 

க.ச்தைப் பொருளிலும், ஒளியினை உவமையிலும் வைத்தார் சொற்சருக்சமும் 

சொடர்புண்மை அறிவிக்கும் நிலையும் பற்றி, 

சோர்மழை - சோர்தல் - வீழ்தல் ) நீராவியாயீருந்த நில நீங்டிச் குளிர்ந்த 

போது நீர்த்துளிசசாக மாறுதலாற் சனத்துத் தாமாக வீழ்தல் குறித்தத, மழை 

யின் விடும் மதம் - மழையாகிய மதம் ; வீடூதல் - விடப்பட்டு விழுதல்; இன் - தவிர் 

வழிவர்த சாரியை என்பர் ; மின்ஐஜடை - மின்னலாகயெ ஒடை, ஒடை - யானை 

யின் நெற்றிப்பட்டம் ) காரீழகில் - சரியமேசம்; கார் - என்ற அடையினைப் பொரு 

ளிலும் சேர்ச்ச ; கார்சாலத்து மேசம் என்றலுமாம், 

பல தேரியா - பலவாகப் பிரிச்து அறியப்படா - தெரியப்படா என்ற செயப் 

பாட்டு வினை தேரியா - எனச் செய்வினையாய் வர்தது, 

களிற்றினிரைக்களம் - யானைகள் சட்டும் கூடம், யானைச் சொட்டாரம். 

கனமேலலாம்---என்பதும் பாடம். 4 

8940. படுமணியும் பரிச்செருக்கு மொலிகிஎ ரப் பயில்புரவி 

நெடுகிரைமுன் புல் லுண்வாப் நீர்த்தரங்க நுரைநிவப்ப, 

விடுசுடாமெய் யுரையடுக்கன் முடில்படி.ய, விளங்குதலாற் 

ரொடுகடல்க ளனையபல துங்கசா லைகளேல்லாம். டு 

(டு-ள்) படுமணியும்...ள - ஒலிக்ெற மணிகளும் குதிரைகளின் கனைப் 

பும் மிசவும் ச,ததிக்சவும் ; பயில்புரவி.,.ரிலப்ப - விஎச்சமூடைய குநிரசைசளின் 

நிண்ட வரிசையில் புல்லை உண்டுன்ற அவழ்றின் வாய் நீரினானாயெ விலாழியானது 

௮$ல விளிம்பில் உள்ள நுரையினை ஒப்ப விளங்கவும் ; விடுசுடர்...படிய - சடாவிட 

இன்ற கவசங்கள் மலையின்மிது முடல்கள் போன்று படியவும் ; விளங்குதலால் - 

காட்ரிப்பட்டு விளங்குசலாலே ; சொடு...எல்லாம் - பற்பல குதிரைச் சாலைகள் 

எல்லாம் தோண்டப்பட்ட சடல்களைப் போல உள்ளன. 

(வி-ரை) முன்பாட்டில் யானைச்கூடங்கள் மேசங்கள் படா கின்றன என்று 
ரிறப்புக் கூதிய ஆரியர், இப்பாட்டால் ரு.இிரைச் கூடங்களின் சிறப்புச் கூறும்



sedan) 41, புகழ்ச்சோழ் நாயனார் புராணம் ௨௫௯ 

வசையால் ௮வை சடல்களைப் போன்றன ன என்ற உலமையணிச் சவைபடச் 
ap Ben opr. 

உவ்மையாவது ; கடலினிடத்து - (1) ஒலிகளின் செர்ச்சியும், (9) அயம் 
அரையும், - (9) மேசம் படிசலும் உள்ளன, 

ததிரைக்கூடங்சளிடத்த-(1) குதிரைக் சமுத்இன் மணிஜசையும் கு.திரைச்சளைப் 

போசையும் (2) வரிசையாக அவை புல்லுண்வாய்ரீரும் நுரையும் (3) குதிரை 

சளின் மேவிடுகவசமும் உள்ளன. மணிஒசை சனைப்போசைசள் சடலோசையினை 

யும், வாய்நீர்துரை ௮$லைநுரையினையும் குதிரைக் கவசக்கள் மேகங்களையும் சிசர்ப் 

பன என்பதாம், 

படூமணி - ஒலிக்கும் மணிகள் ; இவைகள் குதிரைகளின் சழுத்தில் ௮ணியப் 

படுவன ; படூதல் - ஒலித்தல் ; “* படுமணி யிரட்டு மருங்கில் ' (திருமுருகு), 
பரிச்சேநக்த - செருச்சால் எழும் குதிரைகளின் கனைப்பு ; செருக்கால் நிகழ் 

வதனைச் சேநக்த என்றார் ; கிளா - Gari ss. 

புலலுண் வாய்நீர் - குதிரைகள் புல்லுண்ணும் போது வாய்்நீரின்்வரும் தனை) 

தரங்கம் - அலை ; தரங்கநுரை - அ$லைவிளிம்பில் வரும்நுரை. 

மேய்யுரை - கவசம் ; சேணம் - சலணை என்பர், 

அடூக்கல் முகில் - மலைகளின்மேல் படியும் மேசம்) ௮$கீஈல் என்பது மேசத்தின் 

இயல்புபற்றிய அடைமொழி, 

தோடூகடல் - தொடுதல்- சோண்டுதல்; கடல் சசரர்சளால் சோண்டப்பட்டன 

என்ற வரலாறு பற்றிய அடைமொழி, 

துரங்கம் - குதிரை, 

துரங்கசாலைகள் எல்லாம் கடல் அனைய என்ச,. 5 

8947. துளைக்சையிரா பதக்களிறுச் துரங்கவர சுந்திருவும் 

விளைத்தவமு துந்தருவும் விழுமணியுங் கொடுபோத 
உளைத்தகட லிவற்றொன்று பெறவேண்டி. யும்பரூர் 

வளைத்ததுபோன் ௮ுளதங்கண் மதில்சூழ்ஈ்த மலாக்கிடங்கு. ௬ 

(இ-ள்) துளைக்கை..,சொடுபோத - துளையினைச் சொண்ட துதிச்சையினை 

உடைய ஐராவசம் என்னும் யானையும், உச்சைச் சிரலம் என்னும் ௮சசப்புரவியும், 

இலக்குமியும், சடைந்த அமுதமும், கற்பக கருவும், சிர் சாமணியும் ஆயெ இவற்றை 
யெல்லாம் தேவர்கள் எடுத்துச் கொண்டு போனமையால் ; உளைச்த கடல்-வருர்திய 

பாற்சடலானது ; இவற்று,..,மேண்டி - இவற்றுள் ஒன்றை3யேலும் மீளப்பெற 

தலை விரும்பி ) உம்பரூர்,,,போன்று - சேவர்களது உலதத்தினை வளைத்தது போல ) 

௮ங்சண்...இடங்கு - அல்விடத்து மதிலினைச் சூழ்க்ச மலர்சள் நிறைந்த ௮சழி ; 

உளது - உளதாம், 

(வி-ரை) மதல் சூழ்ர்த ௮ர்சசரச்தினைச் சுற்றிலும் அகழி உள்ளது ; ௮ல் 

வகழி பா.த்கடலே வந்து வளைத்தது போன்றிருர்தது; ௮ர்சசரம் பல வளங்களா தும் 

சேவர் சரம் போன்றிருந்தது ) சேவர் நகரத்சைப் பாற்சடல் வளைத்து இவ்வாறு 

மூ.ற்றுசையிடுதல் போலச் சூழ்ச்தத) ௮்ஈசரில் சேலர்சள் தன்னிடமிருந்து கொண்டு 

போன ௮யமிரரலதச் சளிறு - முதலிய பொருள்களை அக்சுச் சேமித்து வவஇிருத்த 
லால் அலழற்றுள் ஒன்றையேலும் மீஎப்பெறும் பொருட்டுச் ுழ்ர்துள்எது என்று



௨௬௦ திருத்தொண்டர் புர்ர்ண்ம் [போய்யடிமையில்லாத் புலவர் 

தற்குறிப்பேற்ற ௮ணிசலம்பட உரைத்தவாறு ; கள்வர் வல்லிஇிற் satis பொருள் 

களைச் சேமித்ச இடம் தெரிந்தால் ௮வற்றைப் பறியுண்டோர் ௮வ்விடத்தினைச் 

சூழ்ந்து சரவல் இட்டு ௮3. றை மீளப்பெற முயலும் உலூயல் கிசழ்ச்சி பற்றி 

உரைச்சப்பட்டத, 

அயிராவதம் - என்பது முதல்குறைந்து இராபதம் என நின்றது. 

து ரங்க அரசு - குதிரைகளின் மேம்பட்ட அரசப் புரவியான உச்சைச் சலம் 

என்பத. 

தீரு - இலச்குகி ; இங்கு ௮வள் உருவமா௫ய செல்வங்களைச் குறித்தது. 

விளைத்த அழது - வித்தல் - கடைர்செடுச்தல், 

தந - கற்பகம் ; மணி - சிந்தாமணி, 

கேர்டுபோத - சைப்பற்றிசக் சொண்டு போசலினால் ; கோடு - சொண்டு ; 
பறியுண்டமையால் என்பது குறிப்பு ; உளைத்தகடல் - உளைத்த - வயிறு வாய்ர்து 

தான் சன்றவற்றை இழச்ததனால் வருச்இிய, 

ஒன்று - ஒன்றையேலும் ; பெற் - மீட்டுப்பெற, 

உம்பநர் வளைத்தது போன்று - உம்பர் ஊர் - பொன்னசரம் ; ஊரினை - 

இரண்டலுருபு விரிச்ச, வளைத்தல் - சூழ்தல் ) முற்றுசைபிடல் என்றுரைக்கவும் 

நின்றது. 

அவ்வூர் பொன்னசாம் போன்றுள்ளது என்(।தம் ௮சழி கடல்போன்றுள்ளது 

என்பதும் உட்குமிப்பு, 

இரவொழிய வெறிப்பன - போக மனைத்தினுச் குறுப்பாம் வளம் - களிற்று 

நிரை - துரங்கசாலை - என முன்கூறியவற்றுள் ஒவ்வொன்றும் பாற்கடல் தந்த 

இவற்றை ஒப்பன என்பது, அவற்றுள் ஒன்றையேலும் மீளப்பெற விரும்பியது 

பாற்கடல் என்பதன் குறிப்பு, 

உம்பநர் - இதுபோலவே சருவூரையும் அமரர்புரி (9963) என்பதும் சாண்க. 6 

8946. காரேறுங் கோபுரங்கள் கதிரேறு மலர்ச்சோலை 
தேரேறு மணிவீதி தசையேறும் வசையிலணி 

erry முலைமடவார் மருங்கேறு மலர்க்கணையொண் 

பாரேறும் புகழுறந்தைப் பதிமின்வளம் பகர்வரிதால், or 

(இ-ள்) காமேறும்.,. வசையிலணி - மேகங்கள் தவழ்ந்தேறுசனெற சோபுரம் 

களையும், இரு கதிர்களும் ஏறும் மலர்கள் நிறைர்ச சோலைகளையும், தேர்கள் உலவு 

இன்ற அழூய வீதிகளையும், எல்லாத் திசைகளிலும் புசழ் பாவிச் செல்சன்ற வசை 

யில்லாச அழகுகளையும் உடைமையால் ; வாரேழும்...பாபேறும் புகழ - சச்சணிந்த 

மூலையினை யுடைய பெண்சளிடையேயேழும் மலசம்புசளின் செயல் வாய்ர்த ஒள்ளிய 

உல முழுதும் பாவும் புகழ்பூண்ட ; உறர்சை,,.பகர்வரிதால் - உறையூர் என்ற 

ப்தியினது வளங்களைச் சொல்லுதல் அரிதாகும் (எளிதன்று), 

(விரை) ஏறும் - என்பன பெயசெச்ச முடிபுகளாகச் கொண்டு அங்சங்கம் 

கூட்டிமுடித்துச் கொள்க, இட்உனமன்றி, மு.தல் கான்னையும் வினைமுற்றுச்சளாரசச் 

சொண்டு, (இச்சச7,த்தில்) சோபுரங்களில் சார் ஏறும் ;) சோலைகளில் கதிர்கள் ஏறும்; 

வீ.இிசளில் தேர் ஏ.றும் ) அணிகள் இசை ஏறும் என்று முடித்துமைப்பதுமாம், 

காரேறும் கோபுரங்கள் - கதீர்ஏறும் மலர்ச்சேர்லை - சோபுரக்சுஞம் சோலை 

சளும் வானளாவ வுயர்ர்துள்ள சிறப்புச் குறித்தபடி.



ச்ருக்கமிற 41. புகழ்ச்சோழ் நாயனார் புராணம் ச்ச் 

தேர் ஏறு மணிவீதி - ஏறுதல் - இயங்குசல் - உலாவுசல், இங்குச் குதிச்சது 

போர் நிலையில் செல்லும் தேர்களி ஸியச்சமன்று ; ௮ரசமரமினர்சளும் செல்வர் 

களும் தேர்ஏறி உலாவும் கிலைபற்றியது ; ** வளவரின் புதல்வ ஞங்2சார் மணிசெடுர் 

சேர்மீ தேறி...௮ரசுலாச் செருவிற் போங்கால் ” (116), 

அணி - ௮ழூன் பெருமை ; திசைஏறுதலாலது எல்லாத் இசையின் சாட்டு 

மச்சளாலும் புகழப்.டுதல் ; வசையில் - இழிபில்லாச ; இழிபு - இசழ்ச்சி - யில்லாத 

௮ணி (அழகு) என்றது உயர்விலே மனம் செல்லச் சாரணமாம விளக்கும் அழகுகள், 

₹ உலஏல்வள ரணிக்கெல்லா முள்ளுறையூர் "' (3912) என்ற கருதும் காண்ச, 

இர்காளில் மச்சள் கோலம் என்ற பெயரால் நாட்டிற் செய்து மடமும் அலங்சால 

அணி வகைகளைச் கருத, இவ்வேறுபாடு விளங்கும், வசையில்வளி - ஏன்ற பாடங் 

சொண்டு சென்றலைச் குறித்தாகக் சொள்வாரு முண்டு, 

மடவார் மநங்த மலர்க்கணை ஏறும் புகழ் - என்க, மலர்க் மண - மன்மசனது 

மலசம்புகள், அவை மடவார் மநங்கேறும் புசழாவது ௮வர்சள் இணையற்ற இன் 

பத்துக்கு இடமாய் விளங்குதல், மநங்த - என்பானை இடை என்று கொண்டு, 

மடவார்களது இடையின் காரணமாக ஆடவர்கள்பால் ஏறும் மலர்க்கணை என் 

௮சைப்பது மொருபொருள் என்பது இரா.௦ர7,சச் செட்டியார் குமிப்புரை ; ''மலஞ் 

றந்த, போகமனைத் தினுக்குறுப்பாம் பொருவிறர்ச வளம் (8144) என்று முன் 
னர்ச் கூறியது உயிரில் பண்டங்களாய் 1] போக உறுப்புச்சளாய் விளங்கும் ௮ணி 

சலன்சளும் உணவுப் பொருள்களும், சண் - செலி - ஊறு முதலிய புலன்சளினுகர்ச் 

சிச்குரியவையுமாம் ; இங்குக் கூறியது அல்லைம்புலனுகர்ச்சிச்கு ஒசே நி£லைச்சள 

மாய் உயிருள் பொருள்களாய், விளங்கும் மகளிரை ; பாரஏறும் புகழ் - என்றது 

இர்சகர் வாழும் மச்சள் மடவாருடன் கூடி நிகழும் இல்வாழ்ச்சை யின்ப நிலைசள் 

உலூற் புகழ்ந்துரைக்கும் தன்மையுடையன என் றசாம். 

கதிர் - இருசடர்சகளாகிய சூரிய சந்திரர்கள், 

கதிர்ஏறும் - சதிர்சள் ஏறிச்செல்லுதற்டெமாகிய ; * வெண்மதியஞ், சோலை 

தொறு நுழைந்துபுரப் படும்பொழுது !? (1906), 

உறந்தைப்பதி - உறையூர்) மரூ௨, பகர்வரிதால் - இதுவரை ஏழுபாட்டுக் 

சளாலும் கூறிவர்த ஈகரச் சிறப்பினை முடித்துக் சாட்டியவாறு, 7 

3949. அர்ஈகரிற் பாரளிக்கு மடலாச ராகின்றார் 
மன்னுதிருத் தில்லைகர் மணிவீதி யணிவிளக்குஞ் 
சேன்னிரீ டஈபாயன் நிருக்குலத்து வழிமுதலோர் 
பொன்னிர$ப் புரவலஞர் புகழ்ச்சோழ ரேனப்போலிவார். Sy 

(டுள்) அச்சசரில்,.. இ௫ன்ரார் - அத்திருசரத்தினை?் தலைஈசராசச் சொண்டு 

வீற்றிருந்து உலசத்தினைச் சாவல் புரியும் வலிய ௮ரசராகன்றவர் ; மன்று...வழி 

முதலோர் - நிலைபெற்ற இருத்தில்லைபம்பதிபிலே அழூயெ தஇருவீதிசளில் அழகு 
விஎங்கும் பணிகள் செய்யும் சோழசாயெ நீடுவிஎங்குன்ற ௮னபாயச் சோழருடைய 

இருக்குலத்தின் மாபு வழியிலே முதல்வராய் விளங்குபவர் , பொன்னி...பொலி 

வார் - காவிரியாறு வஎம்படுச்கும் சோழர் சாட்டினைச் சாச்கும் ௮ரசராடிய புசழ்ச் 

சோழர் என்ற பெயசாழ் சிறந்து விளங்குபவர், 

(வி-ரை) இப்பாட்டினால் இப்புராணமுடைய சாயனூ£து மாபு விளச்சம் 

கூறியவாழு,



௨௪௨ திருத்தொண்டர் புராண்ம் [போய்யடிமையில்லாத் புல்வர் 

அந்நகரில் - சகரினைத் சமது அரசமாரகாரமாசச் சொண்டு வீற்றிருச்து, 

மன்னுதிநத் தில்லைநகர், .வழிழதலோர் - இல் து, ஆரியர் இப்புசாணம் பாடு 

வித்த பெருமையுடைய சமது அரசரை இப்புசாணத்துள் வைத்துப் பாசாட்டிய 

பதினொரு இடங்சளுள் ஒன்று, இதுபற்றி எனது சேக்கிழார் ௪௮௦ - ௧௮௪ பார்க்க, 

திநக்தலத்து வமிழதலோர் - வமிசத்துக்கு வழிமு,சலாயுள்ளவர். 
தில்லைநகர் மணிவீதி அணிவிளக்தம் - * இல்லைச் தருவெல்லை பொன்னின் 

மயமாக்யெவளவர் போரேறு ?' (1213) என்றதும் ஆண்டுரைச்சவையும் பார்ச்சு, 

திரக்தலத்து வழிழதலோர் - பின்லர்த அரசர்களின் பெருமையினால் வழிமுதல் 

மூன்னோரைப் பாராட்டிப் பெருமை கூறி அறிவித்தல் ஒரு மாபு, சண்டதனைக் 

சொண்டு காணாசதனை அறிவிச்கும் ௮ளவை முறையும், தமது அரசமையும் 

உடன்போற்றும் முறையும் ஆயெ இருபயன்களை விளைப்பத, '! சென்னி பெண் 

குடை நீடன பாயன் தஇிருச்குலம் '' (104) ; ** சென்னிவளர் மதியணிர்த சிலம்பணி 

சேவடியார்தாம் மன்னியரை வத்துறையின் வழிவர்ச குடிவளவர்'! (1900) என்பன 

மூதலியனவாய் வந்ச பல இடங்களிலும் இக்குலச் சைவப்பெருமை போற்றப்பட்ட 

சா. சலின் அவையெல்லாம் குறிக்சச் திருக்தலம் என்றார்; வழிழதநல் - வழிவழி ழன் 

வ்ந்த முதல்வர்; வழிக்கு முதல் ;) வழி - வம்மிசம் ; “*வழியெஞ்சல்!! (சூ.றள்), 

போன்னிநதிப் புரவலன் - ந்தி - ௮ச்ஈஇ வளம்படுக்கும் சாட்டினைச் குறித்து 

நின்றது, நதிட|ரத்தல் - ௮ச௩இி.பின் வளம் ம்ழுதும்பெற நாட்டுச் சாச்சிச் காத்தல், 

ஐகின்றர் - ழதலோர் - போலிவாராவார் - என்று பெயர்ப் பயனிலை சொண்டு 

கூட்டி முடிக்க, இங்கனம் நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்சாலம் என்ற 

மூன்று சாலச் சிறப்பும்படச் கூறியது முச்சாலத்தும் நிசமும் புகழுடையார் என்று 

குறித்தற்கு. 
அனபாயன் திரக்தலம் என்பது பற்றி ஈண்டுச் கூறியதுபோலவே இச்சாயனு 

ரது தொடர்புடைய எறிபத்தர் புராணத்தும் கூறினார். ** அனபாயன் சர்மாபின் 

மாரசரமாகும்'! (552) அங்குச் கூறம் சருவரும் சோழர் தலைஈசரமாதலானும் (3052), 

இர்சாயனா£து சரிதப் பெரும்பகுதி? ளிரண்டனுள் முற்பகுதி ஆண்டு நிகழ்ந்த 

தாதலாலும் ௮வை குறிச்ச முன்னருங் கூறினார் என்க, சண்டீசர் புராணம் 8-வது 

இருப்பாட்டிலும் இப்பெருமை கூறுதல் காண்ச, 8 

3950. ஒருகுடைக்&ழ் மண்மகளை புமிமையினில் மணம்புணாந்து 

பருவரைத்தோள் வேன்றியினாற் பார்மன்னர் பணிகேட்பத் 
திருமலர்த்தும் பேருலகுஞ் செங்கோலின் முறைநீற்ப 
அருமறைச்சை வந்தழைப்ப வரசளிக்கு மச்சாளில், ௯ 

9961. பிறைவளருஞ் செஞ்சடையார் பேணுசிவா லயமேல்லாம் 
நிறைபெரும்பூ சனைவிளங்க, நீடுதிருத் தொண்டாதமைக் 

குறையிரந்து வேண்டுவன குறிப்பின்வழி கொடூத்தருளி 
முறைபுரிந்து திருநீற்று முதனேறியே பாலிப்பார், ௧0 

9089. அங்கணினி துறையுரா எரசிறைஞ்ச விற்றிரு£து 

கொங்கரோடூ குட்புலத்துக் கோமன்னர் திறைகொ6 
தங்கள்குல மரபின்முதற் றனிஈகராங் கருவூரில் 
மங்கலநா எரசுரிமைச் சுற்றமுடன் வந்தனைந்தார். SG



சருக்கம்] 41. புகழ்ச்சோழ நாயனார் புராணம் ௨௬॥ட 

9950. (இ-ள்) ஒரு குடைக்கீழ் ,,மணம்புணர்ந்து - சமது ஒரு குடையின் 

£ழே குளிர் தூங்கும்படி பூமிதேவியைச் சமக்சே உரிமையச மணர்து; பருவசை,ஃ 
பணிசேட்ப - பருத்ச மலைபோன்ற சமது தோளின் வெற்றிபினாலே உலகத்தின் 

பசை அரசர்கள் தமது ஏவலின் வழிரன்று ஈடச்சவும் ; இருமலர்த்தும், டமூறை 

நிற்ப - செல்வத்தாற் செழிப்புப் பொருந்தும் பெரி.ப உலக முழுதும் சமது செங்கோ 

லின் ௮ணைமுறை வழியே ற்சவும் ) அருமறைச் சைவர் தழைப்ப - அரிய வைதஇிச 

சைலம் தழைச்சோங்சவும்; அரசளிச்கும் அரசாளில்-௮ரச புரின்ற அர்காளிலே; ௬ 

8951, (இ-ள்) பிறைவளரும்.,,விளங்? - பிறைவளர்தற் இடமாகிய சிலாத 

சடையினையுடைய சிவபெருமான் விரும்பி வீற்றிருக்கும் வொலயங்களெல்லா 

வற்றிலும் நிறைந்த பெரும் பூசனைகள் விளங்கச் செய்து ; நீடு ..சொடுச்சருளி - 

நீடும் திருத்தொண்டர்களைச் குறையிரந்து அடுத்து உபசரிக்து அவர்களுக்கு வேண்டு 

வனவற்றைக் குறிப்பறிந்து கொடுச்சருளி ; முறைபுரிந்து - ௮ரசாட்ி செய்து ; 

திருநீற்று, ,.பாலிப்பார் - முரன்மை பெற்ற திருநீற்று நெறிமினையே பாது 
கரப்பாராச ; ௧௦ 

9952. (இ-ள்) அங்கண் இனிது உறையும் ஈள் - அங்கு இனிதாச இருக் 

இன்ற நாளிலே ; ௮ரசு...வீற்றிரு£து - அரசர்கள் அடிவணங்க ௮7௪ வீற்றிருர்து ; 

சொங்கரொடு.. கொணர - கொங்கர்களும் மேற்றிசையின முசல்வர்களாகிய சற் 

றரசர்களும் கப்பம் கொண்டுவந்து செலுர்தம் பொருட்டு; ரங்கள், வர்சணைரதார் - 

தீமது குலமரபுச் குரிமையுடைய ஒப்பற்ற பெருஈகாமாகிய சருஷூரிலே மங்கல 

நாளிலே அ௮ரசுரிமைச் சுற்றமாகப மந்திரிகள் முதலாயினோருடன் வந்து 

கச சேர்ச்தனர். 

இந்த மூன்று பாட்டுச்சளும் தொடர்ந்து ஒருமுடிபு கொண்டன, 

8950, (வி-ரை) ஒந தடைக்கீழ்...மணம் புணர்ந்து - சமது ஒரு குடை 

யின்ேழ் உரிமைப்படி நிலம் முழுதும் ஆயுள் வரும்படி முடிசூடி ;) ஏசசச்கிராதி 

பத்தியம் என்பது வடமொழி வழக்கு. மண் மகளை மணம் புணர்தல் என்பது நீலத் 

தின் ௮ரசாட்சியினை மேற்கொள்ளுசல் என்று குறிச்சச் கூறும் உபசார வழக்கு, ஒரு 

தடை-மண்மகள்-பேநலத-சேங்கோல்-அநமறை-பரவரை - பண்புத் சொசைகள், 

பரவரைத் தோள்..,கேட்ப - இத பசைப் புலத்தவர்களாம் அடங்காத மன்னர் 

களை வென்று அடிப்படுத்திப் பணிகேட்சச் செய்து ௮ளிக்கும் ஆட்ரியினைச் குறித்தது, 

திநமலர்த்து...ழறை நீற்ப - இது தம் வழி நிற்கும் ௨லசனை ஆளம் ஆட்சி 

பினைச் குறித்தது. 
திநுமலர்த்தும் பேநலத் - இிருவினால் விளக்சமுறும் பெரிய உலசம் ; சோழர் 

காடு, விண்ணுலச ஆட்சி என்றலுமாம் | இப்பொருளில் முன் *( பாரீமன்னர் '? 

என்றது நிலவுலச ஆட்சியினைச் குறித்தசென்ச. 

அநமறைச் சைவம் - வேதநெறித் தொடர்புடைய சைவெறி) வைஇசசைகம்) 

தழைப்ப - இதனை மேல்வரும் பாட்டில் விரிப்பார், “ வேதப் பயனாம் சைவம் 

(1214). 
அந்நாளில--பாலிப்பார்--வந்தணைந்தார்--என்௮ முடிச்ச, 

3951, (வி-ரை) முன்பாட்டினால் ௮ரசாட்சியின் உலயல் முறை கூறி 

ஞர். இப்பாட்டினால் ௮ரசாட்ரியின் உயர்ர்த குறிச்சோளாயெ உயிரியல் மு 
கூறுளெருர்,



௨௬௪ திருத்தொண்டர் புராணம் (போய்யடிமையில்லாத புலவர் 

ழறை - சிவாலயங்களில் எல்லாம் நிறைபெரும் பூசனை விளர்சச் செய்தலும், 

இிருச்தொண்டர்சளுர்கு வேண்டுவன குறிப்பறிர்து சொடுத்ததும் ஆயெ முறை ; 

ஆண்டவன் வழிபாடும் அடியார் வழிபாடுமே நீற்று ரெறியினைப் (சிவநெறியிளைப்) 

பாலிக்கும் முறை என்பதாம், நீற்றுநேறி - நீற்றினையே முதன்மையாசச் சொண் 

டுள்ள சைலம் ; நேறி - சமயம், 
ழநல் - முதன்மையான ; பாலித்தல் - பரிபாலித்தல்; சாததல். *மண்ணினிற் 

பிறச்சார் - பெழம் பயன் '! (2985) “ வேச வுள்ளுறை யாவன *' (1838) என்ற 

திருப்பாட்டுச்சளின் கருத்து ஈண்டு நினைவு கூர்தற்பாலன. 

நீறைபேநம் பூசனை விள்ங்கதல் - நித்திய ரைமிச் இசங்கள் சறச்ச நிபர்தம் 

வைத்து ஈடத்ததல், விளங்க - முறை புரிந்து - என்றும் கூட்டுக, 10 

8952, (வி-ரை) அரசிறைஜ்ச் விற்றிநுத்தலாவது மன்னர் வந்து பணியும் 

படி சிங்காசனச்தல் வீற்றிருந்து முறை புரிச், 

கோங்கரோடூ,,.கோணர - கோங்கர் - சொங்கு காட்டினை ௮௪ புரியும் 

Appre மரபினர் ; தடபுலத்துக் கோமன்னர் - மேற்குத் இச்டில் அரசு புரியும் 

கு.றநில மன்னர்கள், திறை - சிற்றரசர்கள் பேசரசர்ச்குச் செலுத்தும் சப்பம் ; 

திறைகோணர - திறை கொணரும்பொருட்டி) இது போரசர்களின் ௮சசமரபு 

வழக்கு ; சம்சிழ் உள்ள பல சேயததின் ௮ரசரும் இிறைசொணர . அங்சங்கும் தம் 

தலை சரங்கள் வருந்து அங்குச் சென்று வீற்றிருந்து முறைபுரிசல் ; இல்வழச்கு 

அவ்வக் குறுமன்னர்கள் திறை செலுத்துதற்கும் பேர£சர் சொள்ளுசற்கும் இலகு 

வாசற் பயனுடைத்து ; அன்றியும் அவ்வவ் வரசர் மேலிட்டு ௮டராசபடி, ௮டக்டி 

யாளுதற்கும் சாதனமாகும். 

தங்கள் தலமரபின் மதற் றனி நகராம் கரூர் - சோழர்கள் முடிசூடும் ஐந்து 
ஈசரங்சளள் ஒன்று, (1213) 

மங்கல நாள் - பேரரசர் ௮ரசசாரியத்தின் பொருட்டு வர்தணைனெ்றாராதலின் 

மங்கல ஈன்னாட் குறித்து வந்தருளினர் என்ச, இது நித்திய மஙகலமாகிய சலப் 

பேறு பெறுதற்கும் உரித்தாய் நிசழ்ர்சமை பின் சரித விளைவினா லறியப்படும், 
(! சேவடியின் ௮ச்சருணைச் இிருகிழற்€ ழாராமை யமர்ச்திருர்சார் (8081), 

அரசுரிமைச் சுற்றம் - மர்திரிகள் சேனைச் தலைவர் முசலாயினோர் ; உடற் 

சுற்றத்தினைப் பிரிச்தலின் அரசுரிமை என்பது பிறிதினியைபு நீக்க விசேடணம், 

அமைச்சர் (9955 - 9969 - 3979); ஐம்பெருங் குழு - எண்பேராயம் என்ற இச் 

னர். 11 

8953. வந்துமணி மதிற்கருவூர் மருங்கணைவார் வானவாசூழ் 

இந்திரன்வந் தமரர்புரி யெய்துவா னேனவேய்திச் 
சிந்தைகளி கூர்ர்தானார் ம௫ிழ்திருவா னிலைக்கோயில் 
முந்துறவந் தணைந்திறைஞ்சி மொய்யொளிமா எிகைபுகுந்தார். ௧௨ 

(இ-ள்) வந்து... ௮ணைவார் - வந்து அழயெ மதிலையுடைய கருஷூரின் பச் 

தத்தில் அணைவாராகயெ புகழ்ச் சோழர் ; வானவர் சூழ்...எய்தி - சேவர்கள் சூழ 
இந்திரன் வரது அமராபதியினைச் சேர்வான் போலச் சேர்ந்து; ரை... இறைஞ்9. 

மனமிசச் களித்து அனார் மூழ்ச்சியுடன் வி.ற்றிருக்கும் இருவானிலைத் இருச்கோயி 
லினை முன்னாக வந்து சார்ந்து வணங்கி ) மொய்,..புகுக்தார் - மொய்த்து விளக் 

கும் ஒளியினையுடைய சமது திருமாளிகையின்சட் புகுர்சருளினர்.



ச்ருக்கம்] 41. புகழ்ச்சோழ நாயனார் புராணம் one 

(வி-மை) வானவர் சுழ்...என எய்தி - தமத மச்திரிகள் முதலாயின அசசச் 

ச.ற்.றம் சூழ மன்னர் வர்.2ர சேவர்சள் சூழ இர்இரன் வந்தமை போன்றது என்ற 

படியாம், அரசர் திருவுச்கும் சுற்றம் சூழ் தலுக்கும் ௮ரச மாபுரி ௮ணைதற்றும் 
வினையும் மெய்யும் பற்றி ஒருபுடை ஒப்புமை உலூயல் நிலையின் மேம்பட்ட 

செய்வர் திருவின் விளச்சம் என்ற அளவே ஈண்டுச் கொள்ளத்தக்கது ; இவ்வள 

வன்றி இர்இரன் எர்தம் பெருமக்களுக்கு எவ்வாற்றாலேனும் ஒப்பாவன் என்பது 

சருத்தன்று;) “yart தஇிசைமுச ஸிக்கிரன் பூமிசை - மாலா ழலத்து மான் 

முதல் வானவர் - ஒவர செவரு கிறைந்துறைர் தள்ளத'” (190) என்றபடி 

அடியார்சளது ௮ருள் பெறுதற்குச் சவங்கிடந்து அவர்கள் வீற்றிருக்கும் தவாசிரிய 

மண்டப வாய் லிற் காத்திருக்கும் தேவர்களுள் ஒருவன் இர்இரனாதம்) * இந்திரச் 

செல்வமு மெட்டுச் சிதஇயும், வந்துழி வரதுழி மறுச்சன ரொதுங்?ச் ! (11 - இரு 

மூறை - பட்டின - இடை - மும்கோ - 7)) சிவொனர்,த வாழ்வில் இளைப்பவர் எர்தம் 

பெருமச்சளாகிய அடியவர்கள், 

அமரர் பதி - முன்னர் 4 உம்பநர் '' (8917) என்ற சருத்சனைச் சொடர்ர்து 

கூறியது, 

அணைவார் - வினையாலணையும் பெயர் ; மகிழ் - மேரய் - வினைச்தொசைகள் ; 

மாளிகை புதந்தார் - 7ம் வேற்றுமைத்தொகை, 

சிந்தை...கோயில் ழந்துற வந்தணைர் திறைஜ்சி- கரத்தில் ௮ணைரதவுடன் இருக் 

கோயிலினை முன்னர்ச் சார்ந்து வணங்கிப், பின்னே, தமது இிருமாளிகையிலுட் 

புகுந்தனர் என்ற இருச்சொண்டி னெறிமரபு குறிச்சப்பட்டது ; முன்னர் வருவது 

இருத்சொண்டு) அதன்பின்னரே வருவது ௮ரசாட்சி என்ற நிலைக்குறிப்பு, ஆனிலை- 

இத்திருச்கோயிலின் பெயர், 

மோய் ஒளி-ஒளி மொய்த்சலாவது பல ஒளிகளும் கூடுதல்; ஒளி மிகுதலுமாம், 12 

8984. மாளிகைமுன் னத்தாணி மண்டபத்தின் மணிபுனைபொற் 
கோளரியா சனத்திருந்து குடபுலமன் னவாரகொணாரத 
ஒளிநெடுல் களிற்றினணி புலப்பில்பரி துலைஃகனகம் 

நீளிடைவில் லிலகுமணி முதனிறையுக் இறைகண்டார். ௧௩ 

(இ-ள்) மாளிகைமுன்... இருர்த-௮சசமாளிகையின் முன்னே ௮ரிருச்சை 

மண்டபத்திலே மணிகளாற் புனையப்பட்ட பொன்னானியன் ற சிங்காசனத்தின் மேல் 

வீற்றிருந்து ; குடபுல மன்னவர் கொணர்ந்த - மேற்குத்திசை காடுகளின் ௮7 
சர்சள் சொண்டுவந்து செலுச்சிய ; இளிரெடும்...இறைசண்டார் - வரிசை பெற 

நிறுத்தப்பட்ட பெரிய யானைச் கூட்டமும், அளவில்லாத குதிரைகளின் ௮ணி 

வரிசையும், எடை நிறைவடைய பொன் குவியலும், நெடுந்தூரத்தில் ஒளி வீசம் 

மணிசளும் என்றிவை முதலாயெ பொருள்சள் நிறைர்ச இறையினைச் கண்சாணிச் 

தீருளினர், 

(வி-ரை) அத்தாணி மண்டபம் - அரசர் ௮ரசகொலுவிருச்கும் மண்டபம் ; 

ஸ் 17811 என்பர் ஈலீனர். ழன் - இஃ்து அரசமாளிசையின் முன்புறம் அமை 
வது மரபு, கோளரி சனம் - சிங்காசனம். 

ஒளி - வரிசை-ஒழுங்கு; யானைப் பச்தி என்றலுமாம், துலை - எடைச் செறிவு, 

நீளிடை வில் டுலத்தலாவது - செர்தூரச்தில் ஒளி வீசுதல் ; வில். ஓளி, 

பட
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திறை - சிற்றரசர் பேசரசர்க்குச் செலுத்தும் சப்பம் ) கண்டார் - கரீணுதல் - 
சண்சாணிச்சல். 

களிற்றணியும் விள்க்தமணீ--துணைக்கனகம்--என்பனவும் பாடங்சள், 19 

98956. நிறைகொணர்ந்த வரசர்க்குச் செயலுரிமைத் தொழிலருளி, 

8 முறைபுரியு் தனித்தி௫ரி முறைரில்லா முரணரசர் 

உறையரண முளவாகிற் றெரிந்துரைப்பீ” ரெனவுணர்வு 
நிறைமதிரீ டமைச்சர்க்கு மொழிந்தருளி நிகழுகாள், ௧௪ 

8950. சென்றுசிவ காமிபார் கொணர்திரப்பள் ளித்தாமம் 

௮ன்றுசித றுங்களிற்றை யறவெறிந்து பாகரையுங் 

கொன்றவெறி பத்தரெதி “ரேன்னையுங்கோன் றருளு' "மேன 

வேன்றிவடி. வாள்கொடுத்துத் திருத்தொண்டின் மிகச்சிறந்தார். கடு 

8965, (இ-ள்) திறை சொணர்ந்ச...அருளி - முன் கூறியபடி இறை 

களைச் கொண்டுவந்து செலுத்திப் பணிர்ச அரசர்களுக்கு ௮வ்வவரும் தத்தம் ௮ரசு 

களைச் செலுத்தும் உரிமைச் தொழில் செய்து வரும்படி பணித்தருளி ) முறை 

புரியும். மொழிர்சருளி - ஈமது அரசாங்க முறை செலுத்தும் தனியாட்சியின் 

வழியில் அடங்கி நில்லாத மாறுபட்ட அரசர்கள் ஒதுங்கி இருக்கும் சாவலிடங்கள் 

உள்ளனவானால் தெரிர்து சொல்கீர்களாச என்று அரசாங்க உணர்ச்சி நிறைந்த 

மதியால் நீடிய ௮மைச்சர்களுச்குக் சட்டளை யிட்டருளி ; சிசழுசாள் - இவ்வாறு 

றிரமும் காளிலே, ௧௪ 

9956, (இ-ள்) சென்று...௮ற எறிர்து - சிவசாமி யாண்டார் என்னும் 

அடியவர் சென்று சொணர்ந்த இருப்பள்ளித் சாமத்தை அன்று ௮வர் சையிற் 

பறித்துச் தெறிய பட்டத்து யானையினைக் கொன்று வீழ்.ீதி ; பாகரையும்...எதிர் - 

பாசர்களையு. கொன்ற எறிபத்தர் எதிரே ;) என்னையும்..ஃகொடுத்து - யானை 

செய்த இவ்வபராதத்தக்கு இவற்றாற் போதாது, என்னையும் இதனுற் கொன் 

றருளும் என்று இரந்து வெற்றிபொருர்திய சமது வடி.வாளினை நீட்டி ) திருத் 

சொண்டின் மிசச் சிறந்தார் - இிருச்சொண்டின்றிறத்திலே மிகச் சிறர்துவிளங்கனார். 

இந்த இரண்டு பாட்டுச்சுளும் தொடர்ந்து ஒரு முடிபுசொண் டுரைக்கநின் றன. 

3955, (வி-ரை) திறை...௨ரிமைத் தேர்ழிலநளி - பணிர்து திறை செலுத் 

தும் இற்றரசர்சளைப் பேரரசர்கள் ௮ங்கேரித்து அவ்வவர் அரசுச்குட்பட்ட நாடுகளை 

அவ்வவரும் பயமின்றிச் சுதந்தாத்தடன் உரிமைபாச அரசுபுரியும்படி. நிறுவித் 
தீமது ஆணையின் காவலை அருளுதல் முன்னாளில் சமிழ்ப் பேரரசர்கள் அரசுபுரியும் 

முறை, இதனையே பின்னாளில் வர்; முகமதியர்சளும் ஆங்லெர்சஞம் சையாண் 
டமை சாட்டு ஈடப்புச் சரிசங்களால் ௮றியலாம், 

ழறைநீல்லா ழரணரசர் உறை அரணம் உளவாகில் - ழரண் அரசர் - இவர்கள் 

முடிமன்னசரயெ இப்பேரரசாது ஆணையின் வழி நில்லாது முரண்பட்டோர் - பகை 

யரசர் ; அரணம் - என்றது ௮ரணசத்தின் வலிமையே துணையாகச் சொண்டிருப்ப 

ரன்றி வேறு வலிமையில்லாசோர் ; ௮வ்வரணம் அழிச்சப்படின் ௮வரும் பணி 

குவர் என்ற குறிப்பாகும் இதனை '' ௮ரணம் துகளாசப் பற்.2அப்பீர் 1? (9058) 

என்ழு மேற் கூறுதல் சாண்ச,



சருக்கம்] 41, பூகழ்ச்சோழ நாயனார் புராணம் ட்ப 

உரிமைத் தோழிலநளி என்றும், மே*் மிந்தநளி என்றும் இங்கு ஒருங்கு கூறியது, 

இதுவே முடிமன்னரார்சன்மை பற்றிய ஆட் முற என்றறிவித்தற்கு ; 4 முன் 

னப், பணிவார் இறையும் பசைத்தவர் சன்னமுங் சொண்டுவண்டேர், ௮ணிலாச் 

மூரசினொ டாலிச்கு மாவோ டனுளெரே '' (830) என்ற இருச்கோவையாரிலும் 

இச்சருத்சே பற்றிச் கூறுதல் சாண்ச, இனிப், பணிர்த அரசர் இறை சண்டி, பணி 
யா,சவர் ௮ரணம்வினவி, அழிக்க ஏவிப இவ்வரசுரிமையின்இச்செயலே இச்சரிதவீளை 

வாடப் பின்னர்த் தொண்டுகெறி கிற்றற் கேதுவாு இவரை இறறவர் இருவடிச் 

செலுத்த நிற்கும் பிற்குறிப்டும் ஈண்டுச் கருதிக் கொள்ச, 

தணித்திகிரி ழறை நில்லா - தனி - பிறர் எவர்ச்கும் உரிமையின்றித் தமக்சே 

உரிமையாகச் கொண்ட; திகிரி - ௮ரச ஆணையாயயெ சக்சரம்) தி$ரிழறை - அரசாணை 

கெறியினுட்பட்டு) ௮ரச ஆணையைச் சச்சரம் என்பது மரபு, 

உணர்வுநீறை மதிநீடு அமைச்சர் - உணர்வு - என்றது ௮ரச நீதியின் அறிவு ! 

மதி - அதனைச் சொண்டு செலுசதும் அறிவு; நீடு - என்பது அனுபவம் ; மதி 

ட்ப நூலோ டுடையார்ச் கதிநுட்பம், யாவுள முன்னிற் பவை! (குறள்) 

அமைச்சர்-இங்கு அமைச்சும், சேனைக் தலைமை.பும் உடையவர்களைச் குறித்தது, 

வழிழீலலா--என்பதும் பாடம், 14 

8956. (வி-னா) இங்குச் கூறியது எறிபத்ச நாயனார் புராணச்துள் வரத 

தும், இர்சாயனூ£.து சரிதசஇன் முற்பகுதியுன வரலாறு ; அங்கு விரித்சமையால் 

இங்குச் சருக்இச் சுட்டிச் கூறியமைர்சார், 

சிவகாமீயார் சேன்று - என்றம், சேன்று சிநறும் களிற் ற என்றும், (எறிபச் 
தீர்) சேன்று எறிந்து என்றும் கூட்டி உரைச்கும்படி சென்று - என்பது முதனிலைத் 

இிபமாய் நிற்பது சாண்ச, 

சிவகாமீயார் - சவகாமியாண்டார் என்னும் அடியவர் ; பூத்சொண்டு செய் 

பவர். புண்ணிய முனிவர்! (558) ; சேன்று கோணர் திநப்பள்ளித்தாமம் - (559- 

560,) **பறித்தமலர் கொடூவர்து"' - கடிமலர் தூாயன தாங்கொணர்கது"! (தேவா), 

சிதறும் - களிற்றை - பூச்கடையினை அவர் சையினின்றும் பறித்துச் சதறம் 

யானை; அ௮ரசாது பட்டத்து யானை - £: பட்டவர்த் சனமரம் பண்பு, பெற்றவெங் 

சளித 7? (561 - 569 - 569), 
களிற்றினை எறிந்து பாகரையுங்கோன்ற - 572 - 575 பார்ச்ச, 

என்னையும்... கோடூத்து - 589-502 பார்ச்ச, 

திருத்தொண்டின் மீகச்சிறந்தார் - ௮ரசச் சிறப்பிலும் தொண்டின் சிறப்பு 

மிச்சத - மேம்பட்டது என்ற குறிப்பு, 

அன்று - முன்னாள். முன் (3955) கூறிப ௮ரசு முறை நிசழ்வதற்கு முன்பு ; 

மூன் முறை சருவூரில் வர் தணைந்திருந்சபோது ; “ மாஈவமி முன்னாள் '' (561), 
வேன்றி வடிவாள் - பசைவர்களை வென்றசோடன்றி அடிமைத் இறச்திலும் 

இர்சவாள் நீட்டும் செயல் இவருக்கு வென்றி பெறச் கருவியாய் உதவிற்ழு என்பது 

குதிப்பு, வேன்றி-பசை௮ரை எறிர்தஷென்றியும் சொண்டரைப பணிர்சவென்றியும், 
மீக - முன்னையிலும் மிச, 

தறிப்பு 2 இப்பாட்டுச் சில பிரதிகளில் இல்லை, 15 

9951. விளங்குதிரு மதிக்குடைக்ழ் விற்றிருர்து பாரளிக்கும் 

துளங்கொளிரீண் முடியார்க்குத் தொன்முறைமை நெறியமைச்சர்
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/ அளர்ததிறை முறைகொணரா வரச௪லுள னெருவ""னென, 
வுளங்கொள்ளும் வகையுரைப்ப வு.றுவியப்பான் முறுவலிப்பார், ௧௬ 

9968. 4 ஆங்கவன்யா 3" ரென்றருள, :: வதிகனவ னணித்தாக 

வோ்கெயில்சூழ் மலையரணத் துள்ளுறைவா'' னெனவுரைப்ப, 

 விங்குநுமக் கெதிர்நிற்கு மாணுளதோ? படையெழுர்தப் 
பாங்கரணந் துகளாகப் பற்றறுப்பி'' ரெனப்பகாந்தார். ௧௭ 

8967, (இ-ள்) விளங்குதிர...முடியார்க்கு - Sangean இருவுடைய 

வெண்கொற்றக் குடைச்சழே வீற்றிருந்து உலச௪ச்சை அரசளிக்கும் ஒளிமிக்ச நீண்ட 

முடியினையுடைய ௮லவ்வசருச்கு; சொன்ருறைமை...௨ ரைப்ப - பழைய முறைப்படி 

நீதி நெறி விளக்கும் ௮மைச்சர்சள், தேவரீரது சட்டளையின்படி அளவுபடுத்திய 

திறைப்பொருளை முறைப்படி கொண்டு வந்த செலுத்தாத ௮ரசன் ஒருவன் உளன் 

என்று ௮வர் செரியும்படி உரைச்ச ; உழவியப்பால் முறுவவிப்பார் - மிச்ச வியப் 

புடனே புன்முறுவல் செய்வாராக, ௧௬ 

9058, (டு-ள்) ஆங்கவன் யார் என்றருள - அத்தகைய அவ்வரசன் 

யாவன் ? என்ற வினவியருள௭ ) ௮தஇிசன்..,எனவுரைப்ப - ௮வன் ௮; இிகன் என்ப 

வன் ) இங்கும் மதில் சூழ்ர்ச மலை ௮சணத்தின் உள்ளே சங்குவான் என்று மச்இிரி 

கள் சொல்ல ; சங்கு...-னப்பசர்ந்தார் - இவ்விடத்தில் உங்களுக்கு எதிராக 

நிலைத் தநிற்கும் ௮ரணும் உளதோ ? படையெடுத்து எழுந்து அரதப் பாங்கு உடைய 

௮ரணச்தைதச் துகளாசச் செய்து ௮வனது காவலை அழிப்பீராக என்று சட்டளை 

யிட்டருளினர், aor 

இர்ச இரண்டுபாட்டுச்சளும் சொடர்ந்து ஒரு முடிபு சொண்டன, 

3957, (வி-ரை) மதிக்தடை - உவமைத்தொகை ) மதி - நிறைமதி ; மது - 

அமிர்தம் ; அதனையுடையத மதி, துளங்தஒளி - மிச்சஒளி, துலங்க தல்-விஎங்குதல், 

ழடியார்க்த - தெரிந்த ரைப்பீர் என்று மொழிந்தருளிய (8055) அவ்வாசர்ச்கு 
விடையாக, 

தோன் ழறைமை நேறி - பழமையாச வழிவர்$ முறையின் நீதி செலுத்தும் 
வழியினை அறிவிக்கும், 

அளந்த - அரசர் 

முறைப்படி, 

ஒருவன் - ஒருவனே ; பிறரில்லை என்க, எகாரம் தொக்கது, 

ழறுவலிப்பார் - சனமும் இசழ்ச்சியும் பற்றிய புன்முறுவல் பூத்த, முற்றெச் 
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கட்டளைப்படி. ௮ளவு படுத்திச் சட்டளையிட்ட 5; மறை - 

சம், முறுவல் - புன்னகை, 

3958, (வி-ரை) அங்கத - ௮த்தன்மையுள்ள, 

அவன் - அதிகன் என்க, அதிகன் என்பத அவன் பெபர் ; அவன் பெயர் 

அ.திசன், அதியமான் நெடுமானஞ்சி, என்று புறரானூற முதலிய பழர்தமிழ் நூற் 

சளில் வழங்கும், கொங்குகாட்டின் €ழ் பாகங்களை ஆண்டனர் இக்குறுகில மன்னர் 

மரபினர், இவர்சளுச்கு,ச் சகடூர் தலைஈசசாயிருக்தது, சகடூர் சேலம் சில்லாவில் சர்மபுரி 

என வழங்கும் ரகரம். கொல்லிமலை (சேலம் சில்லாவின் தென்பாகம்), குதிரை மலை 

(கசோயமுச்தூர் ரில்லாவின் உடுமலைப்பேட்டைச் சாலுசாவில் உள்ளத) என்பன 

இவனது மலையரணங்கள் - இவன் பெருமுடி மன்னர்களுச்கும் அடங்கா தவனாய்ச் 

சோ சோழ பாண்டியருள்ளிட்ட எழு௨ரோடும் பசைத்து ௮வர்சளுடன் போர்



best) 41. புகழ்ச்சோழ் ந்யனார் புராணம் உக்க 

புரிர்சவன் என்று புறசாலூறு அறிகிச்சின்றத.* இவனது மேற்கூறிய சசாமும் 

மலைகளும் சோழரது தலைஈகரமாகய சருவருச்கு அணிமையில் உள்ளன. செஞ் 
சடையன் என்லும் பாண்டியன் அதியமானை அயிநர் - புகழியூ4 - என்ற இரண் 

டிடங்சளிற் போரிற்புறங்சண்டான் என்று அறியப்படுன்ற அவ்விரண்டு (௮யிலூர் 

புகழூர் - என வழங்சப்படுச். றன) ஊர்களும் சருஷரின் பச்சத்நில் உள்ளன ; 

gad இப்போரிலும் உடைந்து தப்பி ஒடி. ஒளிர்து கொண்டான், (9070) 

அணித்தாக ஒங்கேயில் சுழ்மலை அரணம் - சசடரும், கொல்லிமலை குதிரை 

மலைகளும் ;) முன் கூறியவை சாண்ச,ர 

நுமக்த எதிர்நீற்தம் அரணுளதோ ? - நுமக்த - சேனைப் பெருவீரமும் வலிமை 

யும் வாய்ந்த உமது படையின் விறலுச்கு ; எதிர$ற்றல் - பகைத்து கிலை கிற்றல் ; 

அரணும் உள்தோ - என்று உம்மை விரிச்ச, காரம் வினா ; எதிர்மறை இன்மை 

குறித்தது, இஸ்து அரசர்கள் தமது சேனை விரர்களைச் தேற்றி வீரம் விளைக்கும் 

மசபுசளுள் ஒன்று, சமது படை வவிமையினை ௮மைச்சர்கள் மேல் ஏற்றிச்கூறியது 

அரசாட்ரித் இறமாகய மநியூசம், 

படைஎழந்து,,.பற்றறுப்பீர் - இது அமைச்சரக்கு அரசர் இட்ட சட்டளை ) 

துணை '?- (98958) துகளாக - துகளாகச் செய்து) பற்று - பற்றுக்கோடாச 

நின்ற அரணத்தை ;) அரணம் - காவல் பொருந்திய இடம், 

பற்றுவீர்--என்பதும் பாடம், 17 

9969, அடல்வளவ ராணையினா லமைச்சர்களும் பூறம்போக்து 
கடலனைய நெடும்படையைக் கைவகுத்து மேற்செல்வார் 
ப.டாவனமு டேடுங்கிரியும் பமிலரணும் பொடியாக 

மிட்லுடைசாற் கருவிப,ற வெஞ்சமத்தை மிகவிளைத்தார். கற 

(டுள்) அடல்,,.,.மேற்செல்வார் - வல்லமையுடைய சோழாது ௮ணைப்படி 

அமைச்சர்களும் புறத்தே போந்து கடல் போன்ற பெரும்படைகளை அணிலகுத்து 

மேலே போருச்குச் செல்லார்சளாய் ; படர்வனமும்..மிச விளைச்தரர் - படர்ச்து 

மிடைந்த வனங்களும் உயர்ர்த மலைகளும் பயிலும் ௮ரணங்களும் பொடியாகும்ப.. 

வலிய சாற்பெரும் படைகளும் பொருந்த வெவ்விய போரினை மிசவும் விளைவிச்சார் 

ar, 

(வி-ரை) ணை - படைஎழுந்து அரணம் துகளாசப் பற்ற௫ப்பீர் (3958) 
என்ற சட்டளை, 

புறம்-சகர்ப்புதம்; சேனைகளுச்கு இடம் வகுத்த கூடம் மூதலியன உள்ள புறஈகர், 

கைவதத்து - ௮ணிவகுச்து; மேற்சேலலுதல - போர் முசத்துப் புகுசல், 
பகைமேற் சேறல், 

இது வஞ்சித் திணை : மேற்சேல்வார் - முற்றெச்சம் ; படர்வனம் - படர்தல் - 

செறிந்து விரிந்து பரவுசல், 

* _புரகாலூறு 87-95, 97- 101, 108 - 104, 158 - 206, 208 - 331, 
232-235, 310-318, 890, இவனைப் பாடினோர் ஒளவையார், பரணர் முதலியோர். 

ர்தறிப்பு :--இவைபற்றி எனத சேச்டிழார் என்ற நூலில் அதிகன் என்ற தலைப் 

பின் ழ் சசக - ௪௪௩ பச்சங்களிற் கூறியவற்றையும், அவற்றுட் கூறிய பழர்சமிழ் 

மால்கள் முதலிய வரலாறுகளையும் பார்ச்ச,
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பயில் அரண் - பழய அரணிடங்கள். 

நாற்கநவி - தேர் - கறி - பரி- ஆள் என்ற கால்வசைச்சேனை; சமம் - போர், 

கருவி - ஆயுசம்; படைத்தொகுஇ குறித்தது; நாற்கருவியும் - முற்றும்மை தொக்கது. 

வேஜ்சமரம்---என்பதம் பாடம். 18 

9960. வளவனார் பேருஞ்சேனை வஞ்சிமலர் மிலைந்தேற . 
அ௮ளவிளர ணக்குறும்பி னதிகர்கோ னடற்படையும் 

உளநிறைவெஞ்் சினந்திருகி யுயர்காஞ்சி மிலைந்தேறக் 
இளர்கடல்க ளிரண்டென்ன விருபடையும் கிடைத்தனவால். ௧௯ 

(இ-ள்) லளவளுர்...மிலைந்தேற - சோழாது பெரிய சேனைகள் வஞ்?மலர் 

மாலைரூடிப் போர்ச்குச் செல்ல ; ௮௭ளவில் ..மிலைர்சேற ; அளவில்லாத ௮ரணங்களை 

யுடைய குறுகிலமன்னனாயெ ௮.இசனு டய வவியசேனையும்; உள்ளம் நிறைந்த வெவ் 

விய னெத்தினாற் நிருசப்பட்டு உயர்ர்த காஞ்ப்பூச் குடிப் போர்க்கு வர ; களா... 

இடைத்சனவால்- சத்இக்கும் பெருங்கடல்கள் இரண்டும் சம்முட் செர்ந்து எழுர்சாற் 

போல இருதிறத்தோரது படைகளும் சட்டியன, 

(வி-ரை) வஜ்சி- காத்சி - புறத்திணை ஓழுச்சங்கள். பு த்திணைகள் வெட்சி 

முச்லாசப் பெருந்திணை மீராகப் பன்னிரண்டாக வகுச்கப்படுவன, எழுத்துச் சொற் 

பொருள் யாப்பு ௮ணி என்னும் 8.வகைத் தமிழிலச்சணத்தட் றர்த பகுதி போநள் 

எனப்படும் ; ௮.து சமிழ்மொழிக்சே சிறப்பாயுரியத, ௮.த அகம் - புறம் என்னும் 
இரண்டு பிரிவினையுடையது, அகமாவது சம்நுள் ஒத்த அன்புடைய தலைவன் 

தலைவியர் கூட்டத்து நிகழ்ந்து, அவசாலும் இவ்வாறென்று கூறப்படாத நிலையில் 

உள்ளத்துணர்வாலேயே அனுபவிச்சப்படிம் டுன்பம் ; அசத்தே கிகழ்சலின் அகம் 

எனப்படும், (|றமாவது முன் கூறியபடி ஓஒத்ச அன்புடைய தலைவன் தலைவியர் 

் என்பதன்றி எல்லாராலும் அறியப்படுவதாய், உணரப்படுவதாய், இவ்வாறென்று 

பிறருக்கும் எடுத்துச்சொல்லப்படுவதாய், ௮றனும் பொருளும் என்ற இரண்டன் 

இயல்புடையசாய்ப் புறச்தே நிகழும் ஒழக்கம், புறத்தே நிகழ்வசாற் புறம் எனப் 

படும், புறத்திணை இபல்பும் பாகுபாடும் பற்றித் தொல்காப்பியம் (புற த திணையியல), 

பன்னிருபடலம், புறபபொருள் வெண்பரமாலை முதலியவற்றுட் காண்க ; இவற் 

றுள்ளே சொல்காப்பியச்துட் சிற்சில வேறுபாடுசள் உண்டு, மூன்கூறி.ப புறச்திணே 

கள் பன்னிரண்டாம். அவற்றுள், வெட்டி முதல் தும்பை யீருக ஏழும் புறம் என்றும், 

வாகை, பாடாண் பொதுவியல் என்ற மூன்றும் புறப்புறம் என்றும், கைச்சே 

பெருந்திணை என்ற இரண்டும் அப்புறம் என்றும் வகுச்சப்படும். அவற்றுள் புறம் 

எழனுள் 9வது, 4வசாசச் கூறப்படுவன வஜ்சி - காஜ்சி என்ற இணைகள் ; வஜ்சிந் 

திணையாவது பசை௨து காட்டினைச் கொள்வதற்கெண்ணி அவர்கள்மேற் செல்லு 

தல்) “* புறம்போந்து, சடலனைய மெடும்படையைக் சைவகுத்து மேற்சேல்வார் '' 

(9959); இவ்வா௮ செல்வோர் இதற்கறிகுறியாச வஞ்சிமாலை சூடிச் செல்லத மாபு) 

வஞ்சி சூரதலின் வஞ்? எனப்படும் ; ஏனைய வெட்? முதலிய புறத்தணைசளும் 

இவ்வாறே, சூடும் மாலையாற் பெயர் வழங்குவன ; வஞ்ரித்இணை, வஞ்சியொவம் மு.த 

லிய 90 துறைகளைச் சொண்டது. இஃ்து ௮கத்தணையாயெ முல்லையினது புறம் 
என்பர் ; காஜ்சித்தீணையாவது அவ்வாறு போர் செய்சற்கு வர்; பசைவனலுக்கு 

எத சென்று போர் குறித்து ஊன்றி வகுத்தல் ; இதற்கு சாஞ்மெலர் சூடுதல்



சருக்கம்] 41, புகழ்ச்சோழ நயனார் புராணம் ௨௭௧ 

மரபு) இது வஜ்சிக்த மறு தலச் தணையாய்ச் சாஞ்ியெ£இர்வு முதலிய 91 திறைகளை 
யுடையது, 

துறும்பின் - குறுசிலமன்னனாிய ; சற்றரசர்களுள் ஒருவளயெ ; தறும்பு = 
சேட்டை - £ழ்மைச் ஏிறுசெயல் என்ற குறிப்புடனும் நின்றது ; சாதிகுறித்ததுமா 
மென்பாருமுளர், 

உளநிறை வேஜ்சினந் திருக - பேரரசரின் இழ் ரில்லாது ௮௨ர் பலரையும் 
பொருது வென்றவன் ௮இசன் என்றறியப்படுசலின், அவன் தனது அர்ண்வாயிலில் 
ஏந்து முற்றிய சோழர் படைபினைக் கண்டு மிக், ளெங்கொண்டனன் என்பத ; 
அவனது சினம் அவன் €ழ் நின்று அதுவரை வெற்றி சொண்ட படைக்கு முள 
F150 இயல்பு, அடற்படையும் - உம்மை இறந்து சழுவிய எச்சவும்மை, 

உய் காஜ்சி-தற்சாப்பின்பொருட்டு நிகழும் புரஒழுச்சமாதலால் உய4 என்றார், 
கிடைத்தன - சட்டியன ; பொருள் நிலையில் எதிர் ௭இர் அணுனெ, 

மலைந்தேற்ப--மீலைந்தேற்ப--என்பனவும் பாடங்கள், 19 

Gam 

3961. கயமொடு கயமெதிர் குத்தின; அயமுட னயமுனை முட்டின 7 

வயவரும் வயவரு முற்றனா) வியனமர் விபலிட மிம்ஈதே, ௨௦ 

(@- 4) கயமொடு..குத்தின - யானைகளுடன் எதிர் யானைகள் குத்னெ 3 

அயறுடன்...முட்டின - குதிரைகளுடன் முனைர்து குதிரைகள் மோதிப் பொருதன; 

வயவரும்...உற்றனர் - வீரர்களுடன் வீரர்கள் எ;ர்த்துப் பொருந்இனர் ; வியன 

மர் ,.மிச்சதே - இங்கனம் பெரிய போர் விரிந்த நிலத்தினிடை மிகுந்தது, 

(வி-ரை) கமம் - யானை; அயம் - குதிரை ; வயவர் - வீரர்சள் ; சாலாட் 

படை ; யானைகளும் குதிரைசரம் ஒன்றை யொன்று சாச்ச அவற்றை மேலிருந்து 

Or gi Fu வீரர்களும் எதிசெ'ர்ந்து உற்றனர் என்றலுமாம்; அமர-போர்! ; மித் 

சது-சொடங்கிமுண்டத. போர் தொடக்கமாதலின் முடுட.ப சந்சச்சால் கூறுகன்றார், 

முன்பாட்டு முசற் பதினொரு பாட்டுச்களால் இருபுறமும் நிகழ்ந்த போர்ச் 

திறம் பற்றிப் புறத்திணேத் துறைகளின் இயல்புபடப் பொருளின் சமிழ்சயம் 

பொருச்சு ஆ௫ரியர் இங்கு விரித்துச் கூறுன்றார். முன்னர். இயற்பகை ராயனார் 

புசாணத்தும் புறத்துறை பற்றிய இயல்புகள் கூறப்பட்டன, ஆயின், இயற்பகையார் 

புராணத்தில் ளேஞரும் நாயனாரும் தடுச்தும் வித்தும் சம்முள் இசலிமுட்டிய 

தீனியாட்களின் நிலையேயன்றிப் பிறிதில்லை! ;) ஏனாஇிபார் புராணத்துள் வாட்படை 

பயிலும் வயலீரர்சளும் அவர்க்குப் படை பயிற்றம் ஆரரியரும் தாயம் பற்றித் 

தம்முட் பொருது பொருள்சொண்ட நிலையேயாம். greeters போர்நிலை 

இங்கு நிசழ்வசால் புறப்பொருள் முற்றும் சாண உள்ள இடம் இதுவாதல் 

பற்றிப் புறப்பொரு ளியல்பினை ஈண்டே விரிச்சன்ருர் ; அசப்பொரு ளியல்பு$ளை த் 

தீடுச்சாட்சொண்ட புராணத்துள் விரித்த நிலையும் சருதுச, அகம் - புறம் என்ற 

பொருளியல்புசளைத் தழுவி விளங்கச் சாட்டுதல் பெரும்சாப்பிய அமைப்புச்சளுள் 

ஒன்ரு சலின் அதனையும் உட்சொண்டு .நூரியர் இங்குப் புறப்பொருளை விரிச்துலாச் 

தீனர் என்ச,--ரிறப்புப்பற்றி யானை பை முற்கூறினார். 

இப்பாட்டால் யானை, குலா, சாலாள் என்ற மூன்றும் போரில் மூண்டநிலை 

கூறினார், ம$லையரண மாசலின் சேர்ப்படைப்போரின் இயைபில்லை, 20



௨௭௨ திருத்தொண்டர் புராணம் [போய்யடிமையில்லாத புலவர் 

8962. மலையொடு மலைகள் மலைச்தென, வலைமத வருவி கொழிப்பொடு 

சிலையினர் விசையின் மிசைத்தெறுங், கொலைமத கரிகொலை யுற்றவே. 

(டூ -ள்) ம$லையொடு...மலைக்சென - மலையோடு மலைகள் பொரு சனபோல ; 

௮லைம,ச..,கொழிப்பொடு - அலைபோலப் பாயும் மசமாரய அருவியின் ஆர்ப் 
புடனே ; சிலையினர்...தெழும் - மேலேநிய வில்வீரர்களின் செலுச்துெற வேகச் 

இனும் மிக்கு ௮ழிவு செய்யம் சன்மையுடைய ; கொலை..,சொலையுற் றவே- கொலை 

செய்கின்ற யானைசள் சாமும் கொலையுண்டன. 

(வி- ரை) மலையோடூ...மலைந்தேன - யானைசள் ஒன்ரோடொன்ற முட்டிப் 

பொருதல் மலைகள் பொருவன போன்றன என்பதாம் ; மெய்யும் வினையும்பற்றி 

வர். உவமம், இவ்வடி முற்றுமோனை, :“மலைசளுடன் போதல போன்ற”! (3795), 

௮௬ வி கோழிப்போடூ...தேறும் - என்று கூட்டு, மலைகளை உவமை கூறிய 

தீனால் அருவியும் ஈரிடத்.தும் ஒச்குமென்றவாறு, 

சீலையினர் - மேலேறிச் கடவும் வில்வீரர்சள் ; விசையின் - இன் - ஒப்புப் 

பொருளில் வரச இர்தலுருபு. 

விசையின் - சடவி ஏவும் விசையினாலே என ஏதுப் பொருள் சொள்எலுமாம், 

கொலை மதகரி கோலையுற்ற - ஒரு யானையைச் கொலைசெய்ச யானை தானும் 

பிதிசொன்றசனாற் கொலையுண்டது ; இவ்வாறு பல - என்பார் ௨&ற்ற என - 

Here ற்றுப் பலவறி சொல்லாற் ௯ peor. கொன்றான் கொல்லப்படுவான் என்று 

வினைப்பயன் பற்றிய ஞானநூற் கருத்துப்பட நின்ற குறிப்பும் காண்ச, 

இப்பாட்டால் யானைப் போரின் மூண்டகிலை கூறப்பட்டது, 21 

வேறு 

9969. குறை மாருத மொத்தெதிர், ௪௮ பாப்பரி வித்தகர், 
வேறு வேறு தலைப்பெயப்௮, £றி யாவி செகுத்தனா். ௨௨ 

(இ-ள்) குறை மாருசம் ஓத்து - குருவளியைப் போன்று ; எர்,..வித்த 

கர் - எதிரெதிராக ஏறுதலைச்சொண்டு பாய்ன்ற குதிரை வீரர்கள் ; வேழ... 

செகுத்சனர் - வெவ்வேராச எதிர்த்தச் ரனர்து ஒருவரை யொருவர் சொன்றனர். 

(வி-ரை) சுறைமாநதம் - சூருவளி; மிச்கவேகமாய்எறியும் சண்டமாருசம் ) 

வாயுவேசம் என உவமிக்கும் மாபுபற்றிச் கூறினர், 

எதிர் ஏறுபாய் - எதிர்த்துச் செல்லும் ஏற்றத்தனே மேற்கொண்டு பாயும் ; 

ஏறு - ஏறுதல் ; முதனிலை,ச் தொழிற்பெயர் ) ஏறு - பரி என்று வினைத்சொகையாசச் 

கொள்ளினும் அமையும். 

பரிவித்தகர் - குதிரை வீரர் ; பரி - குதிரையினைச் செலுத்தும் வித்சை ; வித் 

தகம்-அறிவு, வித்தகர் - சதுரப்பா டூடையவர். *(வித்சசர்ச் கல்லா லரிது! (குறள்), 

தலைப்பேய்தல் - ஒரு சொல், கூடுதல் - முட்டுதல், 

பரிகளை ஐவி சேதத்தனர் என்றலுமாம், 

இப்பாட்டால் குதிரைப்போர் மூண்டசிலை கூறப்பட்டது. 92 

8064, மண்டு போரின் மலைப்பவார், துண்ட மாயிட வுற்றெதிர், 
கண்ட ராவி கழித்தனர், உண்ட சோறு கழிக்கவே, ௨௩
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(@- or) மண்டு...தண்டமாயிட - dis போரிலே எதிர்த்துச் சண்டை 
செய்பவர்கள் துண்டமாகும்படி ;) உற்று ௭தர் சண்டர் - பொருர்தி எதிர்த்த 
சண்டர்கள் ;) ஆவி.,.கழிச்சவே - (சரம் எதிர்கீரர்களைக் கொல்ல) உண்ட சோற்துச் 
சடனைச் கழிச்சப் போரில் பொருது சாமும் (எதிரிகள் செயலால்) உயிர்நீத்தனர். 

(வி-ரை) மலைப்பவர் - பொரும் வீரர்சள் ; துண்டமாதல்- உடல் பலகூறு 
படுசல் ) துண்டம் - உடற்பகுதி; கண்டர் - சண்டம் செய்பவர் ; நிர்ச்சண்டகர் 

என்றலுமரம், ஐவி கழித்தனர் - உயிர் கழிச்சப்பட்டனர், 

சோறு கழித்தவாவது சோறுண்ட சடமையினைச் கழித்தல் ;) சோறு - Carp 

லுச்சடன் என்ற பொருளில் வர்தது, ஆகுபெயர், கழித்தல் - கடமை செலுத்த 

சீல். “ செஞ்சோற்றுச் சடனின்றே கழியே னா9ற், நறிண்டோஎ்கள் வளர்த் சதனாற் 

செயல்வே றுண்டோ ?'! (வில்லி - பாரசம்), உண்ட - உண்ணப்பட்ட, 
துண்டமாயிடவுற்று - ஐவி கழித்தனர் - பசைவரையும் கொன்று தாமும் 

கொல்லப்பட்டனர். :* அவனு மறிந்தன னாயினர் பலருளர் '! (697), 

இதனால் காலாட் படைப்போர் கூறப்பட்டது. 

990௦, வீடி. னாருட லிற்பொழி, நீடு வார்குரு திப்புனல், 
ஒடும் யாறேன வொத்தது, கோடூ போல்வ பிணக்குவை. 

99. 

உச 

(இ-ள்) வீடினார்..ஒத்தது - துண்டமாக்சப்பட்டு இறர்சவர்களது உடலி 

னின்றும் பொழியும், நீடி ன்ற இரத்த நீர்ப்பெருச்சானது ஒம் யாற்றைப் 
போல சிசழ்ர்தது ; சோடுபோல்வ பிணக்குவை - இறந்த வீரர்களின் பிணகச்குவியல் 

சள் மலைபோன்றன. 

(வி- ரை) உடலிற்பொழி தநதிப்புனல் - துண்டமாச்சப்பட்ட உடலினின் 

றும் இரத்தம் நீண்டநேரம் பெரு, வடியும் என்பது. தருதிப்புனல - உருவசம், 

மாறு என ஒத்தது -: ஊறிப் பெரு இடுதல் பொதுத்தன்மை ; வினைபற்றிய 

உவமம், 

போமி நீடு வார் - போழிதல் - மிகுதியாய் வருதல் ;) நீடூதல் - நீண்டு வரு 

தீல் ;) வாரீதல் - தொடர்ந்த வருதல் ; தருதி - இரத்தம், 

கோடு - மலை) கோடூ-யாறு என்பதற்கேற்ப ௮,ன் கரை என்றுரைப்பாரு 

மூண்டு; யாறு மலையினின்றும் ஊறிப் பெருகுதலால் கோடு மலை என்பது 

பொருந்துவதாம், 

போல்ல - எனப் பன்மையிற் கூறுதலால், தவை - பல குவியல்கள் என்ச, 

விடினூர் - வெட்டி வீழ்த்சப்பட்டு வீடினார். வினையாலணையும் பெயர். 

என ஓத்தது - என - என்னும்படி, இருபுறமும் ஒத்தலின் இரண்டு உலம 
24 உருபுகள் வைத்தார், 

8966. வானி லாவு கருங்கொடி,, மேனி லாவு பருக்தினடீ 
ஏனை நீள்கழு இன்குலம், மான ஷணொ டெழுர்தவே. ௨டு 

(இ-ள்) வான்...கொடி - ஆகாயத்தில் பறச்சின்ற சரிய சாச்சைசளும், 

மேல்...குலம் - அவற்றின்மேல் சஞ்சரிக்கும் பருந்தின் கூட்டமும் ஏனை ரீண்ட 

சமுகுசளின் வகைகளும் ; மான... எமுர்த - பெரிய உணவாூயெ மாமிசத்துண்டம் 

சஞடன்மேல் எழுச்சன, 

ப.



௭௨௪ திருத்தொண்டர் புராணம் [6போய்யடிமையில்லாத புலவர் 

(வி-ரை) வான் - என்பதனை மேலும் கூட்டுச. 
கேடி - சாச்சை, கநங்கோடி - இயற்கையடை, 
மேல் நீலாவு - சமுக பருந்து முதலிய பெரும் பறவைகள் ; கரச்சைகள் பறச் 

கும் உயாத்தின்மேல் ஆசாயத்தில் மிச்ச உயரத்தில் பறக்கும் இயல்பு குறித்தது, 

ஏனை - தலம் - பருர்தின் பல பகுப்புச்சள். கலம் - டனம் - ஒன்றன் கூட்டம், 

மான ஊண் - பருத்ச மாமிசத் துண்டங்கள் ; ஊன் - இங்கு இவற்றின் உண 

வாய மாமிசத்துண்டக்களைச் குறித்தது. மானம் - பருமை - பெருமை, 

இஐனவூன் - என்றலுமாம், ஆன - முன் கூறி.பவாறு துண்டமாயினமையிற் 

பெற்ற தம் உணவு, 

கோடி - பநந்து - கழகின் தலம் - எழந்தவே என்ச, எழுர்தவே என்றதனால் 

அவை முன்னர் மொய்த்துக் கூடி, ஊன் துண்டங்களைப் பிய்ச்து உண்டு, மேலும் 

கொண்டு சென்றன என்பவை உணர்த்தப்பட்டன. தன்மை நவிற்சியணி, 25 

Gam 

9997. வரிவிற் கதைசக் கரமுற் கரம்வாள் 

சுரிகைப் படைசத் திகழுச் கடைவேல் 

எரிமுத் தலைகப் பணமெற் பயில்கோல் 
முரிவுற் றனதுற் றரனமொய்க் களமே, ௨௬ 

(டு -ள்) மொய்ச்சஎமே- அரதப் போர்ச்சஎத்திலே ;) வரிவில் - கதை - 

சச்சரம் - முற்காம் - வாள் - சரிசைப்படை - சத்தி - சமுக்கடை - வேல் - எரிமுத் 

தலை - சப்பணம் - எற்பயில் சோல் முரிவுற்றன - வரிவில் முதலாசச் கோலீருசச் 

சொல்லியவை ஒன்றோடொன்று தாக் முரிர்தனவாய் ; துற்றன - நெரும்கென, 

(வி-ரை) மோய்க்களம் - போர்ச்சஎம், மோய் - போர், 

வரிவில் கோல் - ௮ந்ராளில் போரில் வீரர் சையாளும் படைச்சலங்களை 

அடைமொழியின்றி அடுச்சச்சாட்டிச் கூறிய சவிசயம் சண்டிசொள்ச, 

வரிவில் - வரிர்து சட்டிய வில் ; ழற்கரம் - முன்சையிற் பற்றும் சம்மட்டி 

போன்ற ஒருவகை ஆயுதம் ; முசுண்டி என்பர், சுரிகைப்படை - உடைவாள் ; 

சத்தி - சிறு சூலம் ; கழக்கடை - ஈட்டி ) எரிழந்தலை - தீப்போன்று பாயும் சூலம், 

௮ச்னியைச் சொரியும் சூலம் என்பாருமண்டு ; கப்பணம் - யானை கெருஞ்சில் 

லடிவாச இரும்பினாற் செய்த ஒருவகைப் படை ; எல் பயீல் கோல் - ஒளிமிச்ச 
அம்பு, வில் - சசை முதலியன உம்மைத்தொசைகள், 

ழரிவுற்றன - முற்தெச்சம், முரிர்தனவாடு, 

எற்பரிகோல்--என்பதும் பாடம். 26 

8908. வடிவே லதிகன் படைமா எவரைக் 
கடிசூ ழரணக் கணவாய் நிரவிச் 

கொடி.மா மதினீ டூகுறும் போறையூர் 
முடி. நே ரியனார் படைமுற் றியதே. ௨௭ 

(இ-ள்). வடிவேல்,.மாள - வடிச்ச வேலேந்திய அசனது படைசள் மடி. 

தீறும் ; முடிகேரியனார்படை - முடிசூடிய மன்னராயெ புசழ்ச் சோழரது சேனை 

சள் ) வரை..ரிரவி - மலச்சாவல் சூழ்ர்ச அரணத்சதோடு சணலாய்சளையும் இடி.ச்
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துச் சமதரையாச்9) கொடி,.,பொறையூர்-கொடிகளையுடைய பெரிய மதிலையுடைய 

GAGA கிலத்துள்ள ௮வ்ஷரை ; முற்றியது - வளைச்தகொண்டது. 

(வி- ரை) மாள் - மாண்டொழிரஅ்சசனால், வடிவேலதிகளன் படைமாள - 

என்றது இசழ்ச்சச் குறிப்பு; 
வரைக்கடிதம் அரணம் - மலையின் இயற்கைச் சாவலுடன் செயற்சையாயெ 

மதில் முதலிய சாவலும்பொருர்சிய சோட்டை. கடி - சாவல், மலையாயெ சாவல் 

சூழ்ர்துள்ள. 

கணவர்ம் - மலைகளின் இடையிலுள்ள வழி, 

நிரவுதல் - தகர்த்து நிலமட்டமாக்கு சல், 

தறும் போறையூர் - குறிஞ்சி நிலத்தள்ள ஊர், 

ழடிநேரியனர் - மடி - முடிமன்னராசிய ; ஏனைச் சிற்றரசர் அரசு புரியிலும் 
முடிசூடும் உரிமை யில்லாதவர் என்பது, நேரியன் - சோழன், 

ழற்றியது - முற்றுசையிட்டது ; சூழ்ர்து வளைத்துச்சொண்டத. முற்றுசை 
யிடுதல் என்பர், இதனைப் புறச்திணைகளுள் உழிஜைத்தணே என்பர் ; versa 
ருடைய மதிலை வளைத்துச் சொள்ளுதல், இது மருதசதஇன் புறமென்பது சொல் 

சாப்பியம் ) இது நோச்சித் இணைக்கு மறுதலை ; மேல்வரும் பாட்டில் நோச்சி பரிந் 

துடைய என்பது 51 OMS, 27 

9909. மு.ற்.றும் பொருசே னைமுனைத் தலையிற் 

கற்றிண் புரிசைப் பதிகட் டழியப் 
பற்றுந் துறைரோச்சி பரிந் துடையச் 

சுற்றும் படைவி ராதுணித் தனரே, ௨௮ 

(இ-ள்) முற்றும்...தலையில் - முற்றுகையிட்ட சோழரது சேனையின் போரின் 

முன்னே ) சல்...கட்டழிய - மலையாகிய இண்மையுடை.ய மதில் சூழ்ர்த ஊரானது 

கரவ லழிவுபெறவே; பற்றும்... உடைய - பற்றாகச் சொண்ட நொச்சிச் துழையாயெ 

மதில் சாவலானத பரிபவப்பட்டு உடைந்து அழியும்படி ; சுற்றும்,., துணித்சனர் - 

அதனைச் சுற்றிய படைவீரர்கள் துண்டிச்சனர். 

(வி-ரை) மற்றும் - முற்றுகையிடும், 

போர சேனை - பொருன்ற சோழரது சேனை, 

ழனைத்தலையில் - தாச்யெ போரின் முதிர்ச்சியினால். 

கல் திண் புரிசை - **வரைச் சடிசூ ழாணம்'' ஏன்றதாம் ; கல் - மலை. கட்டு - 

காவல் அமைப்பு, அழிய் - ௮ழிச்சமையால். 

பற்றும்துறை நோச்சி பரிந்து உடைய - பற்றும் - பற்றாகக் சொண்டு சாத்த ; 

துறைநொச்சி - 4* பற்றறுப்பீர் '' (8068); மதில்சாத்தலாகய புறத்திணையின் 

சொச்சத் இணை என்னும் ஒழுச்சம், உடைய் - உடைர்துவிடும்படி, உடையத் - 

திணித்தனர் என்ச, 

சுற்றும் - சுற்றிய: சூழ்ர்த; துணித்தனர் - துண்டப்படுத்தினர் ; துறை 

நோச்சி - நொச்சிச்சண் உளவாயெ பல துறைகளையும் குறித்தது, அவை பலவும் 

உடைய என்க, 28 

8970. மாறுற் றவிறற் படைவா எதிகன் 

ூ௮ழ் றபெரும் படைழா ழில்பட



ects திருத்தொண்டர் புராணம் [போய்யடிமையில்லாத் புல்வர 

பாற் றவெயிற் பதிபற் றறவிட் 
டேறுற் றனனோ டியிருஞ் சுரமே. 

(டஓ-ள்) மாறுற்ற,.,அதிகன் - பசைமை பூண்ட வலிய சேனைசளையுடைய 

ara ஏர்திய ௮இிகன் ) நூறுற்ற...பட - அழிர்துபட்ட பெரும்படைசள் குவியல் 

குவியல்களாச ஆச்சப்பட்டசனால் ) பாறுற்,ற...சரமே - சிதறுண்ட மதில்சளைக் 

கொண்ட தனது ஊரினைப் பற்றியிருத்சலை விட்டுப் பெரிய சாட்டிலுள்ளே ஒடிப் 

போய் ஒளித்சனன். 

(வி-ரை) மாறு - பகைமை ; நூறுதல் - அழிதல் ; நூழில் - கொன்று குவித் 

தல்; இ.த பற்றிய துறை மூழிலாட்டு எனப்படும். பாறுதல் - செறுசல்) ஏறுறுதல் - 

உட்சென்று ஒளித்தல் என்ற பொருள் சர்துடின்றத. 

டுநஜ்சு ரம் - நெருங்யெ சாடு ; கானசம் பாலைவனம் என்பாருமுண்டு, 
பற்றறவிட்டு - பதிபற்றுக்சோ டாகம் காவல் தரும் என்று எண்ணித் துணிர் 

இருந்த ஒழுச்சத்தினை விடுத்து ; *( பற்றறுப்பீர் !! (3958), 

விறற்படை - சேனை) :: அடற்படையும், உளநிறைவெஞ் சினர்திர '! 

(3960); ௮திசன் படைச்செருக்கும் பதிச்செருக்கும் என்ற இரண்டினையுமே 

பற்றித் தணிவு சொண்டு பணியாதிருர்சனன் ; அவற்றுள் அரதப் படை முன் பல 

போரிலும் வென்றிருச்சது ; இப்போது நூறுண்டு நாூழில்பட்டது ; எயிற்பதி 

urppps. ஆ.சலின் பற்றற விட்டு ஒடினன் என்பதாம். நூழில்பட்டசனாலும், 

பாறுற்றசனாலும் என்ச, 

சுரமே ஒடி ஏறுற்றனன் : இவ் வதிசன் ஏழு அரசர்களைப் போரில் வென் 

றிருர்து இறுதியில் சேரமான் பெருஞ் சோ விரும்பொறையால் வெல்லப் பட்டான் 

என்று பதிற்றுப்பத்து (8ம் பத்த) அறிவிச்சின்றது ) இவ்வாறு பின்னே வென் 

சொழிய இருர்சானாதலின் இப்போது அருஞ்சாரமே தடி ஏறு.ற்றனன் என்பதாம், 

மாறு - நூறு - (நூழில) - பாறு - ஏன்ற இவ்வெதுசைச்தொடைசளும் சொற் 

சருத்துக்களும் காட்டும் போர்பற்றியே, உமாபதி சிவனார் திருத்தொண்டர் புராண 

வரலாற்றிலுள் :' மாறுமுகமும் பொருந் '? என்ற முருகப்பெருமான் துதியிலுள் 

எடுத்தாண்டு போ ர்றியிருத்தல் காண்ச, 90 

௨௯ 

89/1. அதிகன் படைபோர் போருதற் றதலைப் 

பொதியின் குவையேண் ணிலபோ யினபின் 
நிதிபின குவைமவ் கையாநீள் பரிமா 

எதிருங் கரிபழ் ரினரெண் ணிலரே, ௩0 

(இ-ள்) அதிசன்...போயினபின் - அகனது சேனையிலே போர் செய்த 

லில் வெட்டப்பட்ட வீரர்களின் தலைச்குவியல்களின் கூட்டம் எண்ணில்லாசன 

அனுப்பப்பட்ட பின்பு ; நிதியின் குவை...எண்ணிலரே - கிதிச்குவியல்சளும், பெண் 

சளும் ரீண்ட குதிரைகளும் போரில் €றி எதிர்ச்கும் யானைசளுமாயெ இவற்றை 

அளவற்ற சேனைவீசரகள் கொண்டனர், 

(வி-ரை) போரில் வென்ற அரசனது வீரர்கள் வெல்லப்பட்ட அரசனது 

படைவீரர்சளின் வெட்டுண்டு வீழ்ர்த தலைச்குவியல்களைக் கொண்டு தமது அசன் 

முன் சொணர்ச்து சாட்டுதல் முன்னாட் போர் முறைகளுள் ஒன்று; '! பதைத்தவர் 

ரின்னமும் சொண்டு '' (கோவையார் - 330),



ச்ருக்கம்] 81. பூகழ்ச்சோழ் நாய்னார் புரர்ணம் உள்ள் 

போநது அற்ற தலைக்கவிய்ல்கள் எண்ணில போயினபின் - போருதற்ற தலை « 

போரில் வெட்டப்பட்ட தலைகள் ; எண்ணில போயினபின்-குவிபல்சள் பலவற்றை 

யும் ௮லுப்பியபின், 

நீதியின், பற்றினர் - வென் றவர், வெல்லப்பட்ட அரசனூரில் பொருள் சவர் 

தல் போர் முறையாம் ; ஆனால் இவை இர்சாளிற்சானும் பழிப்புடைய அநீசச் 

செயல்களும் ௮ட்டூழியங்களும் அல்ல ) இவை போர்முறைப்படி கரத்தச்சொண்டு 

செல்லப்படுவன, பரி சரி இவைகளைச் கொண்டு செல்லுசல் இவை மிளவும் அப் 

பசையரசுச்கு ஒர்காற் பயன்படாமை கருதியும், மங்சைபலைச் சொள்ளுதல் நீ.தி 

முறையிற் சாவலின் பொருட்டூமாம், '' இரணத்சொழில் 1? என இதனை மேற் 

குறித்தல் சாண்ச, 90 

9972. அரண்முற் றியேழுக் தவமைச் சர்கடாம் 

இரணத் தோழில்விட் டெயில்சூழ் கருவூர் 

மூரணுற் ற௫றப் பொடுமுன் னினர்ரீள் 

௦வன் கழல்சார் வுறவே, ௩௧ 

(இ-ள்) அரண்...௮மைச்சர்சள்தாம் - ௮ரணத்தினை முற்றுகையிட்டு 

அழித்த அமைச்சர்கள் ) இரணத்தொழில் விட்ட - அப்போர்ச்சொழில்களை விட்டு 

நீங்க; நீள்...சார்வுறவே - பூமியின் ரீள் தலைவராகிய புஈழ்ச் சோழரது சழலவினைச் 

சென்று சாரும் பொருட்டு ) முரணுற்ற சிறப்பொடு எயில்சூழ் கருவூர் முன்னினர் - 

மோண்ென்றழுசொண்ட சிறப்புடனே மதில்சூழ்க்த சருவூர்ப்பதியினைச் சேர்ஈ்தனர், 

(வி- மை) அரண்ழற்றி எறிந்த - அரண்-பசைவனுடைய ௮ணம்) கோட்டை; 

ழற்றி - முற்றுகையிட்டு, ழற்றுதல் - உழிைத்திணை ஒழுச்சம் ;) எறிதல் அழித்தல் 

இரணம் - போர், 

ழரண்உற்ற சிறப்பு - ழரண்- பசை; முரணினரை வென்று பொருந்திய 
புகழ் 2 மேன்மை ; முரண் வென்று உற்ற என்௧க. ழரண் - வலிமை என்றலுமாம். 

தரணி நீள் தலைவன் - என்ச; புகழ்ச்சோழர்; தரணி - தரிப்பது; சாக்குவது; 
நீள்தரணி என்றவாறே கொண்டு அழியும் இச்தரணி3யயன்றி அழியாத சிவலோ 

கத்தும் மேம்பாடு பெறும் தலைவர் என்ற குறிப்புப்பட வைத்சார் என்றலுமாம், 

சார்தல் - சென்று சேர்தல், 

ழன்னினர் - முன் சேர்ந்தனர் ) வெற்றியிற்கொண்ட பகைவரது சின்னங்கள் 

மூதவியவற்றைப் பின்னர்ச் சேனைவீரர்சள் சொணா அமைச்சர் ௮ரசர்பால் முன் 

சென்று சேரர்தனர். மேற்பாட்டுப் பார்க்க, 

எதீர்ந்த---என்பதும் பாடம், 31 

8918. மன்னும் கருவூர் ஈகாவா யிலின்வாய் 

முன்வர் தகருச் தலைமொய் குவைதான் 

மின்னுஞ் சுடாமா முடி.வேல் வளவன் 

றன்முன் புகொணார் தனாதா ளையுளோர், ௩௨ 

(இன்) மன்னும். குவைதான் - நிலைபெற்ற கருஷூர்த் திருசரத்தின்வாய் 

தலில் முன்னே சொண்டுவாப்பட்ட சருர்தலைசள் சொச்ச குவியலை; சானையுளோர்-



bay திருத்தொண்டர் புராணம் [போய்யடிமையீல்லாத் புலவர் 
சேனையில் பணிசெய்வோர் ; மின்னும்... சொணர்ர்சனர் - விளங்கும் ஒளியினை 
யுடைய பெரிய முடியினைச் சூடிய வேல் ஏர்திய சோழரது முன்னே சொண்டு 
Qs sear, ் 

(வி- ரை) மன்னும் : பழமையாயெ புசழ்ரீடிய ; சிலைபெற்ற, 
வாயிலின் வாம் ழன் வந்த - இத்தலைச்குவியல்களை அரசர் சண்சாணிக்கும் 

வேளையிலன்றி முன்னா ஈசரினுள்ளே கொண்டு போதல் அதன் சுபத்தன்மைக்கும், 
அய்மைக்கும் பலவாற்றானும் பொருர்சாமையின் அவற்றை முன் சொண்டு வர் 
தாரேனும் ௧7 வாய்சலில் வைச்சனர் ஏன்பசாம், நகர்லாயில் - அரண்மனைவாயில் 
என்பாருமுண்டு, 

வேல் - ஆயுதப்பொது ; வெல்வதற்குச் சருவியாயுள்ளத என்பது பற்றி வந்த 
பெயர், விள்வன் - வளமுடையவன், சோழரது மாபுப் பெயராய் வழங்கு 

வத, ஏனையோர்ச்கு இத்தசைய பொய்யாத(காவிரி)நீர்வள மின்மையால் ; இங்குப் 

புகழ்ச்சோழரைச் குறித்ச.த, வள்வன்தன் - வளவனுடைய, 

தானையுளோர் - சேனைப்பணிவீரர், 92 

98914. மண்ணுக் குமிரா மேனுமன் னவனார் 
எண்ணிற் பெருகுச் தலையா வையிலும் 

நண்ணிச் கொணருர் தலையோன் நினடூக் 
கண்ணுற் றதோர்புன் சடைகண் டனரே. ௨௩௩, 

(இ-ள்) மண்ணுக்கு...மன்னவனார் - மண்ணுலகத்திலுச்கு உயிரே போன் 

றவர் என்று சொல்லத்சச்ச அம்மன்னவனார் ; எண்ணில்...யாவையினும் - எண் 

ணினால் பெருகிய தலைகள் யாவையுள்ளும் ; ஈண்ணி.,.ஒன்றின் ஈடு - சென்று 

சொண்டு வரும் தலை ஒன்றின் ஈடுவிலே - (உச்சியிலே); சண்,.,சண்டன?ே-எண்ணப் 

படுசின் றதாயெ ஒரு ஏறு சடையினைச் கண்டனர், 

(வி- ரை) மண்ணுக்த உயிராம் எனும் - ** மண்ணில் வாழ்தரு மன்னுயிர் 

சட்கெலாங், கண்ணு மாவியு மாம்பெருங் சாவலான் ?? (99) என்றதும், ஆண் 

டுரைத்தவையும் காண்க. “நெல்லு முபிரன்றே நீரு முயிரன்ே, மன்ன னுயிர்ச்சே 

மலர்,தலை யுலசம் ”' (புறம் - ௩௮௬) ;) எண்ணில் - எண் ((இலச்சம் ) ணினால் ; ௮௭ 

நண்ணிக் கோணரம் - சாணும் பொருட்டு குவியலினின்றும் எடுத்துக் சொண 

ரம் (3978). 

கண்ணுற்ற - கண்ணுதல் - நினைத்தல் ; ெனது சிறந்த அடையாளமென்று 

எண்ணப்படுதல் ) ** சடையான்” 4 கபர்த்தன் '! என்பன சிவனுச்சே யுரிய 

பெயர்சள், நடூக்கண் - நடுவிடத்திலே என்றலுமாம், 

நடு$கண்ணுற்றதோர் புன்சடை - நடக்கண் - 9வனது நஇச்சண் ; ஆதுபெய 

சாய் ஈடுச்சண்ணினையுடைய வன் என்று கொண்டு அவனது அடையாளமாய்ப் 

பொருக்திய என்.றலுமாம், நடுக்கண் - இப்பொருளில் சிவனையுணர்த்திப் பின் ௮௮ 

னது அடையாளமான என இருமடியாகுபெயர், சிவனலுச்குப் பொருர்திய சடை 

என்றுமாம், புன்சடை - சிறுசடை ) ஒர் - ஒன்று, 33



சருக்கம்] 41, புகழ்ச்சேர்ழு நாயனார் புராணம் ௨௭௯ 

வேறு 

9976. கண்டபொழு தோடுக்கி மனங்கலல்டக் கைதொழுது 
கொண்டபெரும் பயத்தினுடன் குறித்தேதிர்சேன் றதுகொணர்த 
திண்டிறலோன் கைத்தலையிற் சடைதேரியப் பார்த்தருளிப் 

புண்டரிகத் திருக்கண்ணீர் போழிந்திழியப் புரவலனார், me 

9910. 4 முரசுடைத்திண் படைகொடுபோய் முதலமைச்சர் முனைமுருக்கி 

யுரைசிறக்கும் புகழ்வேன்றி யொன்றொழிய, வொன்ராமழ் 
நிரைசரித்த கடலுலூற் நிருரீற்றி னேறிபுரந்தியான் 
அரசளித்த படிசால வழகி!''தென வழிர்தயர்வார், கடு 

2911. தார்தாங்குக் கடன்முடி.த்த சடைதாங்குந் திருமுடியார் 
நீர்தாக்குஞ் சடைப்பேருமா னெறிதாங்கண் டவரானார 

சீர்தாங்கு மிவர்வேணிச் சிரந்தாங்கி வரக்கண்டூம் 
பார்தாங்க விருந்தேனோ பழிதாங்கு வே!"னென்ரூர். ௩௬ 

8975, (இ-ள்) சண்ட...சொழுது - சண்டபொழுதே உடல் நடுங்க மனம் 

கலங்கக் கைகூப்பித்சொழுது ) கொண்ட...ஈதிர்சென்று - சம்மை மேற்கொண் 

டெழுர்த பெரும்பயத்திலுடனே அதுவே குழிப்பாச எதிரே சென்று ; அத... 

பார்த்தருளி - ௮சனைத் சம்பால் எடுத்துச் கொண்டுவர்ச இண்மையுடைய வலிய 

வீரன் கைக்கொண்ட அ/த்தலையில் சடையானது ஈன்கு விளங்கத் தெரியப்பார்த் 

தீருளி ; புரவலனார் - அரசராகிய புகழ்ச்சோழர் ) புண்டரிச,,,இழிய - சாமனை 

போன்ற சமது திருக்சண்களினின்ழும் சண்ணீர் பொழிந்து வழிய நின்று, ௩௪ 

9976. (இ-ள்) மூரசு,..ஒன்றொழிய - போர்முரசங்களையுடைய வலிய 

படைகளைக் சொண்டுபோய் எனது முசன்மை பெற்ற அமைச்சா்சள் போரில் 

பகைவனை அழித்துப் பிறரால் எடுத்துப் பேசப்பஇம் புகழ் பூண்ட வெற்றி ஒன்றே 

பெற்றது தவிர ) ஒன்றாமல் - ஈன்மை பொருந்தாமல் ; இரைசரித்த...என- அலை 

தவமும் சடல் சூழ்ந்த உலகத்தில் இருநீற்று நெறிபினை நான் பா.தசாத்து ௮ரசசெய்ச 

படியானத மிகவும் அழ௫தொயிற்று ! என்று கூறி ) அழிந்து அயர்வார் - மனமழிந்து 

தளர்வாக ; உடு 

9977, (இ-ள்) சார்தாங்க,..முடியார் - போரில் உரியமா$லையினை 

௮ணிந்து சமது ௮7சனுச்குரிய சடமையைச் செய்து முடிச்ச சடைமுடியினையுடைய 

இவர் ; நீர்... ஆனார் - சங்சையைத் தரித்த சடையினையுடைய சிவபெருமானது 

இருநெறியினிலே கின்றவரானார் ; 8ர்...பழிதாங்குவேன் என்றார் - சிறப்பினை 

யுடைய இவரது சடைத்தலையைத்தாங்கி வாப்பார்த்தும் இப்பூமியைச் sras Oe 

தேனோ ? பழியினையே தாக்குவேனானேன் என்றார், ௩௬ 

இம்மூன்று பாட்டுச்சளும் தொடர்ர்து ஒரு முடிபு சொண்டுரைச்ச கின்றன, 

தறிப்பு : தலைச்குவியலில் ஒரு தலையில் புன்சடை சண்டவுடனே சாயனார்பால் 
சிெழ்ச்தமெய்ப்பாடுகளும் மன நிலையும் இம் மூன்று பாட்டுச்சளானும் கூறப்பட்டன, 

செருக்கும் வெற்றிப்புகழும், தமது பேரரசினை நிலைபெறுத்திய மேனிலையும் விளங்யெ 

ow din opin 9ஈற இர்ொத்நில் சல..,ச்சல சண்டமாச்திரச்சே அவை



௨௮0௦ திருத்தொண்டர் புராணம் [போய்யடிமையில்லாத் புலவர் 

மூறிறும் மாறிச் சவாபசா,சம் கிசழ்ச்ச பழி சுழ்ர்சமையே இவ.து மனச்தை முற்றும் 

இடங் சொண்ட பண்பு காணத்சச்சது ; முன்னரும் தமது யானையைச் கொன்றனர் 

என்று சேட்டவுடன் மிச்ச Ragga போர் குறித்துச் சென்றபோது அத 

செய்தலர் அடியவர் எனச் சேட்டச் சண்ட ௮ச்சணமே அந்நிலை முற்றும் மாறித் 

தீம்மையும் சொல்லும்படி உடைவாளினை நீட்டிப் பணிந்த பண்பும் இங்கு நினைவு 

கூரதற்பால.த. . 

இருசீற்நின் நெறிசாச்கும் பண்பே மேலிட்டும், ௮சர்.இிருச் சாச்கும் சிலை 

இழிட்டும் இவர்பால் நிகழ்ந்த இயல்பு, அடிமைத் இறத்திற் கோளரி போன்ற 

எறிபத்த சாயனாரால் £ என்னே / அம்பலவாணர் சொண்ட ரறிவதற் சரியா 

சென்று இச்செம்பியன் பெருமையுன்னிப் பாசாட்டவும், * பொழிற் கருவூர் 

துஞ்ச புகழ்ச் சோழர்ச்சடியேன் '' என்று வெரெறிகாத்து உயிர் சந்து இப்புகும் 

இல்வரிய செயல்பற்றிமே திருத்தொண்டத் சொகையினுள் ஆளுடைய சம்பிகள் 

போற்றவும் பெற்றது இவரது அன்பின் பெருமை ! என்சு, 

8975, (வி-ரை) தறித்து எதிர் சேன்று - சடை தெரிய்ப்பார்த்தநளி - தலை 

யினைச் சொணார்தவன் சையில், சொணரும் தாரத்தே அதனடுவுள் ஒரு புன்சடை 

சண்டனர் ; இது நிருவிசற்பச் காட்டி, ௮ஃது அவ்வாறு சானோ ? என்று பெயர் - 

சாதி-குணம்-சன்மம்-பொருள் என்.௦ பொருட்டன்மைகள் இர்தும் தெரிந்து இனிது 

விளங்க உணரும் சலிகற்பக் காட் பெற்றுத் துணிவு பெறும் (பொருட்டு நினைந்து 

செய்த செயல்களைச் தறித்து என்றும், எதீர்சேன்று என்றும், சடை தேரிம்ப்பார்த் 

Bhar cag விரித்துச் கூறினர். 

கைத்தலை - இவர்ச்குச் காட்டச் சையிற் சொணர்ர்த தலை, கைதோழது - 8-ம் 
வேற்றுமைத் சொகை ; 

கண்ணீர் - இரச்ச மிகுதியாலும், ௮வல.மிகுதியால் சோர்ச துன்பமிகுதியாதும் 

வந்த கண்ணீர், புண்டரிகக் கண்-௨வமைச்சொசை 7) 84 

8976, (வி-ளை) துன்பமிகுதியில் நிகழ்ர்த மனநிலையும் சொற் சோர்வும் 

கூறியபடி, இது தமச்குள்ளே எண்ணிச் சொல்லியது, 

ழரசு - போர்முரசு ) வெற்றிமுரசென்பாருமுண்டு, 

ழனைழருக்ததல் - மூண்டபோரினிற் பகைவரை அழித்தல், 

ஒன்றுழிய் - ஒன்று மட்டும் பெற்றேனேயன்றி, 

சாலஅழகிது - தம்மைத்தாமே இகழ்ந்த இசழ்ச்ரிக்குறிப்பு மொழி, 

நேறிபுரந்து - நெறியினிற் சோர்வுபடாமற் காத்து, புரந்துயான் - புர்தியான் 

என வந்தது குற்றியலிகரம், 

ஒன்றமல் - ஈன்மை பொருச்சாமல் ; ஒன்றுதல் - பொருந்துதல், திருநீற்று 

நெறியினிற் பொருந்தாமல் அதனைப் பசைசத்தோர் தன்மையுட்பட்டு ; ஒன்றார் 

போல, 

அய்ரீவார் - முற்றெச்சம்) அமர்வார் - என்றார் என வரும் பாட்டுடன் 

முடிக்க, 

ஒன்றமல்-- ஏன் பதும் பாடம். 95 

3977, (வி-ரை) தார்தாங்கி : தார் - தற்சாத்சலின் போர்த்துறைச்குரிய 

காஞ்சி - கொச்சி முதலிய போர்மாலை. (3960 - 3969), 
கடன் - தம்௮சசலுச்குச் செய்யவேண்டிய சோம்அச்சடன் (3904).



சருக்கம்] 41, புகழ்ச்சோழ நாயனார் புராணம் ௨௮௧ 

சடைப்பேநமான் நேறிதாங் கண்டவரானார் - ஏவநெறி கின்றவச். சடைதாக் 

கும் திருமுடியாரா.தவின், ௮ச்சடை அடையாள முடைய வெபெருமான் செநிரின்ற 

லர் என்பது அ,சனாலேசெளியப்படும் என் மதாம், நீர் - கங்சைச்கு ஆகுபெயர், 

தாங்கி வரக்கண்டும் - பழிச்சின்னமாஏய இதனை ஒருவன் கையில் ஏந்தி என் 

முன் வெற்றிச் ன்னமாகச் சொண்டு வர்.து காட்டச் கண்டபின்னரும், 

பார்தாங்க இநந்தேஜே? - உலகம் புரச்ச என்று உயிர்சாகடச் சொண்டன்றோ 

இருர்தேன் ? சண்டபொழுசே ஆவிசழிச்திலேன் என்பது குறிப்பு. அவ்வாறு ஆவி 
கழியாமலிருச்கும் காலம் சணர்சோறும் பார்தாங்க இருப்பகாசவே முடியுமன்றோ 7? 

என்பசாம், சண்டபோதே .ஒவி துறப்பசன்றோ ,தலைபன்பு என்ற குறிப்பு, 

பழிதாங்குவேன் - ௮ச்சாலம் பார்தாங்குசலன்றி பழியையன்றோ சாக்? நிற் 

பேனாவேன் ; ஆசலின் பழிதாங்கி நில்லாது உயிர் துறந்து இசற்குத் இர்வு சேடு 

வேன் என்பது குறிப்பு. 

கண்டறிவானை்--என்பதும் பாடம், 96 

3978, என்றருளிச் செய்தருளி யிதற்கிசையும் படி.துணிவார் 
நின்றநெறி யமைச்சர்க்கு நீணிலங்காத் தரசளித்து 

மன்றினடம் புரிவார்தம் வழித்தோண்டின் வழிநிற்ப 
வென்றிமுடி யேன்குமான் றனைப்புனைவ்'” ஜெனவிதஇிக்சார். ௩௭ 

(இ-ள்) என்று...துணிவார் - மூன்கூறியலாறு அருளிச் செய்தருளி, 

இதற்குத் தீர்வாசப் பொருந்தும் செயலைச் ஓுணிவாராய் ) கின்ற நெறி அமைச் 

சர்ச்கு - தமது ஆணைவழியிலும் நூல் நெறி வழியிலும் கின்ற அமைச்சர்களுக்கு ; 

நீணிலம்... எனவிதஇித்தார் - நீண்ட நிலவுலகத்தினைச் காவல் புரிந்து ௮ரச செய்து 

அம்பலத்துள் ஈடம்புரியும் இறைவரது வழியே வரும் தொண்டின் வழிவழி நிற் 

கும்படி வெற்றி பொருர்தும் முடியினை எனது மகலுக்குச் சூட்டுங்கள் என்று 

ஆணையிட்டருளினர். 

(வி-ரை) டூசையும்படி - பொருந்தும் தீர்வும் மேற்செயலுமாகய படியினை ; 
படி - தன்மை ; செயல், படியை என இரண்டனுருபு விரிச்ச, 

நின்றநேறி- ஆணையும் நூல்விதியும் ஆயெவற்றில் வழுவா துகின்ற அரசிடல்நெறி, 

வழித்தோண்டின் வமிநீற்ப வென்றிழடி புனைவீர் - என் போல் வமுலிப் பழி 
வெற்றி தாங்சாது என்பது குறிப்பு, ஆயினும், போரினும், உயிர்கொடுத்துச் சை வச் 
ரினும் புக இரண்டிலும் வெற்றிபெற்றவர் இவென்ச, சொண்டினெறி வழியே 

வழிவழி நிற்கும் ௮வ்வெற்றியே பெறும் வகையால் மூடிசூட்டுவீர், இத, சாம் 

பழி நீங்சத் இீப்புகத் துணிர்சாராதலின் இணி நில ௮ரசாட்? ஈடைபெழும் வசை 

யினை முறைசெய்து ஆணைசதர்சனர், “£ விதியி னாலே, பரவிய இருநீற் றன்பு பாது 

காத் துய்ப்பீர் 1? என்று மெய்ப்பொருணாயனார் இறைவரைச் ந்இித்துச் கூறிய 

இதி மொழிசள் ஈண்டு நினைவு கூர்சுற்பாலன. வேன்றி - நீற்றுநெறிபாலிப்பது 
தீம் உயிரினுஞ் றெர்ததென்று போற்றிச் சாத்தலே வென்றியாவது : : வேடமே 

மெய்ப் பொருளெனத் தொழுது வென்றர் '! (481); * லெல்லுமா மிசவல்ல !! 

(தொகை) என்றவை காண்க, தமரன்ற$னை - குமாலுச்கு ;) வேற்றுமை மயச்சம், 

விதித்தார் - wre அணையிட்டருளினர் ; விதி பிழையாது செய்யச் சட வதாயெ 

ஆணைமொழி,. ச 37 
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௨௮௨ திருத்தொண்டர் புராணம் [போய்யடிமைமில்லாத புல்வர் 

9979, அம்மாற்றம் சேட்டழிபு மமைச்சரையு மிடரகற்றிக் 

கைம்மாற்றுஞ் சேயரறாமே கடனாற்றுங் கருத்துடையார் 
செம்மரர்க்கர் தலைநின்று செந்தீமுன் வளரப்பித்துப் 
போய்ம்மாற்றந் திருரீற்றுப் புனைகோலத் தினிற்போலிந்தார். ௩௮) 

(இ-ள்) அம்மாற்றம்...அசற்றி - அரச மாற்றத்தினைச் சேட்டு மனமழிர்து 

நிற்கும் அமைச்சாசளையும் ஏற்றன சொல்லித் தேற்றி ௮வர்சஎது மனச் துன்பத்தினை 

ரீச்) சை...சருத்துடையார் - பழியினை மாற்றும் செயலினைத் தாமே வகுத்துச் 

செய்யும் 'சருத்தினை உடையரா ; செம்மார்ச்சம்.., வளர்ப்பித்து - ?வனது நெறி 

யிலே நிலைபெற்றுச் செந்தியினை முன்னர் மூட்டி வளர்ச்சச் செய்து ; பொய் 

மாற்றும், பொலிர்தார் - பொய்ச் செறியினை மாற்றவல்ல இரு££த்றினைப் புனைர்,ச 
இருச்சோலத்தினிற் சிறந்து விளங்இஞார், 

(வி- ரை) அம்மாற்றம் - சமது உயிர் துறந்து உலச வாழ்வினை மாற்றும் 

குறிப்பும், சம்மேல் நின்ற அரசாட்சியைத் தம் குமான்பால் மாற்றும் குறிப்பு 

மசூடைய அச்சொல் என்பார் மாற்றம் என்ற சொல்லாற் கூறினார். 

அழியும் அமைச்சர் - இவர்பால் வைத்த பேரன்பினாலும், இவர் உயிர் நீக்கத் 

துணிர்த சிவொாபராதமாயெ பழிக்குச் தாமும் ஒருவகையால் சாரணர்களாய் ser p 

எண்ணசத்தாலும் அமைச்சர்கள் மனமழிர்சனர் என்ச, 

டடரக்றீறி - ஏற்றன சொல்லி மனமழியும் துன்பத்தினேப் போக்கி, 

கைமாற்றும் சேயல் தாமே கடனற்றும் - கை - பழி, சிறுமை ; மாற்றும் 

சேமல் ஈ தீர்வு ; செயலை என இரண்டனுருபு விரிச்ச ; தாமே கடனாற்றும் - கடன் - 
சடமையாக, தாமே ஆற்றுதலாவது தம்மை நெறி நிறுத்துவோர் பிறரின்மையால், 

தீமச்குத் தீர்வு சாமே வகுத்தலும் ஆற்றுசலும் செய்தல் ; உலகல் வாழும் ஏனைய 

உயிர்களை நெறி நிறுத்துவோன் ௮ரசன் ; அரசனை நெறி நிறுத்துவோர் பிறரில்லை ) 

அவன் கேரியனாபின் சனது நெறி வழுவியபோது ௮றிர்து தீர்வைச் சனச்குத்சானே 

ஆற்றிச்சொள்ளுசல் நீதி என்பது; மனுநீதிச் சோழர், பொற்கைப் பாண்டியர் பாண் 

டியன், நெடுஞ்செழியன் சரிதங்களும் ௮ல்வகைய பிறவும் இங்கு நினைவு கூர்தற்பாலன; 
திர்வுகளுள் உயிர் சருசலின்மேல் ஒன்றமில்லையாதலின் அதனையே துணிர்சார், 

சேம்மார்க்கம் - செம்மை தரும் கெறி ; சிவன் நெறி, 

போய் மாற்றும் திருநீறு - போய் என்பது ஈகண்டு நெறி வழுவியதால் வரும் 

எல்லாவகைச் தீமைகளையும் விளைவுகளையும் குறித்தது, போம் - இறைவஜனொரு 

வனே மெய் - சத்த - ஏனப் பெறுபவன் ; உயிரைப்பற்றிய ஏனையயவெல்லாம் பாசங் 

சளாயெ பொய் - அசத்து - என்பர், “பால மறுப்பது நீறு, “ «sso srag ty” 

என்பன முதலாக வரும் தஇிருநீற்றுப்பிசம் பார்ச்ச, 

திருத்ற்றுக் - கோலம் என்று கூட்டுக, புனைகோலம் - இச்சமுமாயின் பொருட் 

டுத் திப்புகுமுன் ௮,௪ற்குச் தகுதியாகும் பொருட்டு உடற்நூய்மையும் உயிர்த் தாய் 

மையும் தரும் திருநீற்றினைப் புனைந்து கொண்டார் என்பதாம், 

சேந்தி - தீப் பல வசையும் செய்யுமாதலின் இங்குச் செம்மை செய்யும் இ 

என்பது குநிப்பு. 86 

98990. கண்டசடைச் சிரத்தினையோர் கனகமணிக் கலனேந்திக் 
கொண்டுதிரு முடி.த்தாங்கச் குலவுமேரி வலங்கோள்வார்



சீருக்கம்] 41. புகழ்ச்சோழ் தர்யனார் புராணம் உன்ட 

அண்டர்பிரான் நிருநாம மஞ்சேழுத்து மேடுத்தோதி 
மண்டுதழற் பிழம்பினிடை மகிழ்ந்தரளி யுட்புக்கார். ௩௨௯ 

(இ-ள்) சண்ட...ஏந்திச்கொண்டு - சண்ட ௮ர்சச் சடைத்தலையினை மணி 

கள் அழு. த்தியதோர் பொற்கலத்தில் ஏர்திக்சொண்ற ; தஇருமுடி,த்தரங்க,,. வலன் 

கொள்வார் - திருமுடியிலே தாங், விளங்கும் இயினைச்சுற்றி வலம் வருவாரா) ) 

அண்டர்பிரான்...ஏந்தி - தேவர்கள் பெருமானும் சலெபிரானது தஇருசாமமாயெ 

இிருவைந்தெழுத்தினையும் எடுத்து ஒதிக்கொண்டு ; மண்டு... உட்புக்சார் - செறிந்து 

எழுகின்ற இீப்பிழம்பினுள்ளே மடழ்ச்ரி சொண்டருளி உள்ளே புகுந்தருளினர், 

(வி- ரை) கண்ட - தலையிற் சடை தெரிடச்சண்ட ; இவர் சிவ நெறியுடை 

யார் எனக்சண்ட ; அதனாற், பழியினைச்சண்ட ;) அசனாற் நீர்வு வராம மோதித் 

திப்புகுதலே என்று சண்ட என்றிவ்வாறு பலவும் கொள்க, இத்துணையும் சடையினால் 

விளைவன என்பார் கண்ட For crear pr. 

கனகமணி...ழடித்தாங்கி - பொற்சலதேர்தி முடியிற்றாங்குதல் வெரெறி 

அடையாளமாக சடையின் இிறப்புக்கருஇியும், தீர்வு பெறும் வழிபாடு சருதியு 

மாம், டி - முடியின்சண் - ஏழாம் வேற்றுமைத் தொசை, 

தலவும் எரி - விளங்கும் செந்தி ; சிவாகாரமாச விளங்கப் பழிபோக்செ சிவனை 

அடைவிச்கும் தன்மையுடைய இ ; சேந் தீ (8070), 

வலங்கொள்வார் - ஒதி - என்று கூட்டுக, வலங்கொள்வார் - முற்ழெச்சம், 

திருநாமம் அத்செழத்தும் எடுத்து ஒதி - பெருங்காரியத்தினிற் புகும்போது Ra 
ராம மஞ்செமுத்சோதிப் புகுதல் மாபு, * தழைத்த வஞ்செழுச் தோதினர் '! (544) 

என்பது முதலிய இடங்கள் பார்ச்ச. அஞ்செழுத்தே இிருகாமமாவது என்ச, *! லைப் 

படுகரும்பின் சாறு போல வண்ணிக்கு மஞ்செழுத்தி னாமத் தான்காண் '') 4 இரு 

நாம மஞ்செழுத்துஞ் செப்பாராகில் '? (தேவா) ; எடுத்து - வாய்விட்டு உரச்சச் 

சொல்லி, 

மகீழ்ந்தநளி - மகிழ்ச்சியாவது சவொாபராதமாயெ பழியினீக்டித் தாய்மை பெறு 

Or OT ag. 

திநநாமத் தத்சேழத்து - என்பதும் பாடம், 80 

8981. புக்கபொழு தலர்மாரி புவிநிறையப் பொழிர்திழிய 

மிக்கபெரு மங்கலதூ ரியம்விசம்பின் முழக்கெடுப்பச் 

செக்கரநெடுஞ் சடைமுடியார் சிலம்பலம்பு சேவடி.யின் 

£0 அக்கருணைத் திருநிழற்கீ ழாராமை யமர்ந்திருந்தார். 

(டு -ள்) புச்பொழுது..,பொழிர்திழிய - முன் கூறியவாறு தழற்பிழம்பினுள் 

நாயனார் புகுர்தபோது தெய்வப் பூ மழை நிலமுழுதும் நிறையப் பொழிய ; மிச்ச... 

முழக்செடுப்ப - மிகுந்த பெரிய மங்கல வாத்திய ஓசைகள் ஆசாயத்தில் முழங்க ; 

செச்சர்..., ௮மர்ர்திருர்தார் - அர்திச் செவ்வானம் போன்.ற சீண்ட சடைமுடியினை 

முடைய சிவபெருமானது அந்தப் பெருங்கருணையாகிய திருவடி. நசீழலின்£ழே 

நீங்காத கி$லயில் எழுர்தருளியிருர்சனர், 

(வி - ரை) அலர்மாரி - மங்கல தூரியம் இவை ஆசாயத்தில் எழுதல் சிவனருள் 
வெளிப்பாடுகளின்போது நிகழ்வன,



bye திருத்தொண்டர் புர்ண்ம் [போய்யடிமையில்லாத புலவர் 

சடை ழடியார் - இலனடையாஎமாயெ சடை காரணமரச இச்சரிசம் நிகழ்ச் ச 

தரசலின் இத்சன்மை பற்றிச் கூறி முடிச்சருளினார், சிலம்ப) அலம்பு - மறை 

சனாயெ தூபுரங்கள் ஒலிக்கும், 

அக்கநணைத் திரநீழல் - திருவருளே இருவடியாக உபசரித்தச் கூறப்படுசலின் 

அடிகிழல் என்பார் கருணைச் இருகிழல் என்றார் ; தீப்புகுர்தாராசலின் வெம்மைதாச் 

சாது நிழல் சாப் பெற்றார் என்,று சவிசயம், 

ஆராமை - மீசாத நிலை. இன்பமாய் நீங்காத நிலை, இரண்டற என்பாருமுண்டு, 

சேவடி - முத்தி, சான்ற மலர்ப்பதத்சே சாடு என்றபடி, தூக்க திருவடி, 40 

3982. முரசங்கொள் கடற்றானை மூவேந்தர் சங்களின்முன் 
பிரசங்கொ ணறுந்தொடையற் புகழ்ச்சோழர் பெருமையினைப் 

பரசுங்குற் றேவலினா லவா்பாதம் பணிர்தேத்தி 

௪௧ நரசிங்க முனையர்திற காமறிந்த படியுரைப்பாம். 

(இ-ள்) முராங்கொள்...முன் - வெற்றி முரசுகள் ஓலிக்ச்ற கட்ல்போன்ற 

சேனைகளையுடைய முடி மன்னர்கள் மூவருள்ளும் முதன்மையாகிப ; பிரசம்கொள்... 

குற்றேவலினால் - சேன் பொருக்திய மணமூடைய மாலையணிந்த புகழ்ச் சோழாது 

பெருமையினைப் போற்றும் குற்றறேவலாகசப தொண்டு செய்யும் வகையினாலே ; 

அவர், ஏத்தி - அவரது திருவடிகளை வணங்டுத் துஇித்து அத்துணை வலிமையால் ) 
சர௫ங்ச முனையர்...உரைப்பாம் - ஈரசிங்க முனையரைய நாயனாரது அடிமைத் இறத் 

தினை நாம் ௮றிர்ச வசையினா?ல இனிச் சொல்லோம், 

, (வி- ரை) இதுவரை கூறிவர்தபுசாணச்சை முடித்துச் சாட்டி, ஆரியர், தமது 

மரபுப்படி, இனிச் சொல்லப்புகும் சரிதத்துச்குச் தோற்றுவாய் செய்றார், இது 

சவிச்கூற்று, 

கடலதாளை - பாப்பு, முழச்கு முதலிய பலவாற்ருலும் சடல்போன்ற சேனை, 

ழமேந்தர் - சே சோழ பாண்டியர் என்னும் முடி மன்னர்களாகிய சமிழ்ப் 

பெரு மன்னர்கள் ; ழன் - முதன்மை பெற்ற, பிரசம் - தேன். ழரசம் - வெற்றி 
மூசு); அம் - சாரியை, 

பேருமையினைப் பரசும் தற்றேவலினுல் - துதிக்கும் சறுசொண்டு செய்யும் 

வகையால் ; இதுவரை கூறியது ௮வாது பெருமைக்குப் போதாது; Hos 

அதனைப் போற்றிய அளவில் அமையும் ஏறு தொண்டேயாகும் என்பது ; தற் 

றேவல் - று தொண்டு, ஏவலினுல் - சொண்டு செய்சசன் மூலம். ஏவலினுல் - 

ஏத்தி என், தோடை - அச்திமாலை. ச 

ஏத்தி - உரைப்பாம் - என்ச ; எத்தி அத்துணை கொண்டு என்பதாம், 

, திறம் - அடிமைத்திறம், 41 

சரிதச் சுருக்கம் : புகழ்ச்சோழ நாயனார் புராணம்:--பொன்ம$லைமேற் 
புலிச்குறி பொறித்து ௮, தவரை சாடு சொண்டு ஆளும் பழ மன்னர்கள் சோழர், 

௮வர் இணிதாளும் சோழ நாட்டின் பழைய ஊரரயெ உறையூர் அசன் திறப்புடைய 

தில ஈகரச்சஞூள் ஒன்று, ௮ச்ஈசரில் இருர்து அரசபுரிர்ச ௮டலரசர் சோமான்; 

அநபாமரின் வழி ழதலாகயெ புகழ்ச் சோழர் என்பவர்,



த்ருக்கம்] 41. புகழ்ச்சோழ நாயனாச் புராணம் ௨௮டு 

௮வர் சமது சோன் வவிமைபினால் உலச மன்னர்கள் தமது பணிசேட்டுத் சம் 
ஆணையின்சீழ் அடல் ஈடச்சச் செங்சோலாட்9 புரிர்தனர், வொலயல்களிலெல் 
லாம் பூசனை விளம்சச் செய்வித்தும் அடியார்ச்கு வேண்டுவன எ குதிப்பதிரத சொழடுச் 

திம் திருநீற்று நெறியினைப் பாலித்தனர், 

கொர்கரும் குடபுல மன்னவர்சகளும் இறைகொணரச் சமது மரபின் தலை 

ககராகிய கருவூரில் வந்து அத்தாணி மண்டபத்தில் ௮ரச சொலு வீற்றிருர்து ௮ம் 

மன்னர்கள் சொணர்ச்த இழை சண்டிரு*கனர். இறைகொணர்ந்து பணிர்ச மன்னர் 

களுக்குச் செயலுரிமைத் தொழிலருளினர், அவ்வாறு இறைகொணரா மன்னர் 

உளராடல் தெரிர்துரைப்பீர் என்று அமைச்சர்ச்குக் சட்டளையிட்டனர். 

இவ்வாறு நிசழுநாளில், சிவசாமி யாண்டார் என்னும் அடியார் செளுக்குச் 

சாத்தக்கொணரந்த பூவை ௮ரசரது யானை பறிச்துச் சந்தியஈனால் எறிபத்த நாயனார் 

அவ்வானையினையும் பாசரையும் எறிர்து கொன்றனர்; அது கேட்டுச் சினந்து சென்ற 

புகழ்ச்சோழர் சமது யானையால் நேர்ர்ச வொபராதத்தினைச்கேட்டு அ௮சற்குச் இர் 

வாகத் தம்மையும் சொல்லவேண்டுமென்று எறிபத்ராது கையில் சம் உடைவாளினை 

நீட்டினர், இச்செய்இச் இறச சாலே அடிமைத்திறம் வெளிப்பட்டுலகுய்யவு 0, யானை 

யும் பாசரும் உயிர்பெற்றெழவும் ௮ருள் பெற்றனர். 

இர்ராள்சளில், அளந்த இறைசொணராது முரண்பட்ட ௮இசன் என்பவன் 

HONS tBu மலையாணச்துள்ளான் என்று அமைச்சர் அரசர்க்கு அறிமிச்சனர். 

படை எழுர்து அவ்வாணினை அழிச்து வரும்படி அமைச்சர்ச்கு அசர் கட்டளையிட்ட 

னர், அமைச்சர்சளும் அவ்வாறே சேனையுடன் சென்று ௮ல் வலிய ௮ரணை முற் 

றுசையிட்டு அழித்து ௮தஇின.து சேனையினையும் வென்றனர், ௮.இகன் தப்பிச் சானகச் 

துள் இடிவிட்டான். அமைச்சர்கள் வெற்றியுடனே அம்கு நின்றும் யானை, குதிரை 

முதலியவற்றையும், போர்ச்சின்னமாகப், பொருதற்ற சலைச்குவியல்களையும் அரசன் 

மூன் சொண்டுவச்சனர், 

அவ்வாறு சொணர்ச்ச சலைக்குவியலுள், அரசர், ஒருதலையிற் புன்ச_ை... கண் 

டனர் ; சண்டு ஈடங்டுச் சண்ணீர் வார்ந்து தாம் திருநீற்று நெறி புரர்து ௮ரசளித்தது 

சால அழூது ! என்று தம்மையே இகழ்ர்து சொண்டனர் ) தமது குமரனைத் 

தொண்டின் வழி நிற்ப வென்றி முடிரூட்டும்படி, ௮மைச்சர்ச்குச் சகட்டளையிட்டரு 

ளினர் ) தமச்கு சேர்ந்த சவொபராசமாகிய பழிச்குத் தீர்வு சாமே வகுப்பாசாசச் 

செர்திமுன் வளர்ப்பித்சனர் ; பொய்ம்மாற்றும் திருரீற்றுச் சோலம் புளைந்தனர் ; 

அச்சஎடத் தலையினைப் பொற்சலத்தில் தலைமேல் ஏர்திச் சொண்டு, எரியை வலக 

கொள்வார் இருவைச்செழுத்தினை ஒ.ரிச்சொண்டு ம௫ழ்ச்சியுடன் எரியிலுட் புகுர் 

தீருளி இறைவாது சருணைத் இருவடிநிழற்£ழ் ரீங்காது அமரச் இருந்தனர், 

- 1. ர் ௮ரசனது மாபின் மேன்மை ௮வனத மரபின் முன்னோர் 
சளீரல் விளங்குவதன்றியும், ௮வன்வழித் தோன்றல்களாய்ப் பின்ஸரும் அரசர் 

மேன்மையினாலும் அறியப்படும் (9040), 

2, மன்னனது அரசாட்சியின் உயர்வானது மன்பதைசளின் உட ஓுடைமை 

களைச் சாச்சளித்தலால்மட்டுமேயன்றி ௮வர்சளது உயிர்ச்குறுதி பயக்கும் செயல்ச 

ere gyri. 

8. உயிர்ச்குறுஇ பயத்தல், வொலயப் பூசை, சிவனடியார் பூசை என்பனவற் 

ரூலாவத,
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4, பேரரசர் சம்சிழ் உள்ள ரிற்றரசர்சளின் இிறைபெறுவதற்கு ௮௨7 சாடு 

சளக்கு ௮ணிமையில் அம்கங்கும் தமது சலைாசரங்சகளை அமைத்துக் சொண்டு, 

அங்கக்கும் சென்று தங் ௮ரசசொஜு வீற்றிருப்பது மரபு, இது சாடுசாவல் பற்றிய 
மூறையுமாம் (9958), 

9, பேரரசர் தமது ணையுள் ௮டங்டத் நிறை செலுத்தும் சிற்றரசர்ச்கு ௮வ் 

லவர் சாட்டுச் செயலுரிமைத் சொழில் செய்யும்படி அருள்புரிவர் (3855), 

6, மன்னனது சேனைலீரர் சம் ௮ரசர்ச்சாச எதிரிசளஎத படைகளுடன் 

போரிட்டு உயிர் த.றத்சல் செஞ்சோற்றுச் சடன் சழித்சற்பொருட்டு (3004), 
1, போரில் தோல்வியுற்ற மன்னன் ஒடி.ச் சானகத் தொளித்து உயிர் தப்பிப் 

பிழைத்துப் பின்னர் ஈற்சாலம் பார்த்திருத்தலும் வழக்கு, ௮சனால் அவரது லீரத்துச் 

நிழுச்சின்றாம் (9970), 
8, போரில் வெட்டுண்டு வீழ்ந்த எதிரியின் சேனை வீரர்களின் தலைகளைக் 

குவியலாக்ச, வெற்றி பெற்றோர், போர்ச் சின்னமாகத் தமது அரசனிடம் கொணர் 

தீல் முன்னாட் போர் முறை வழச்லுள் ஒன்று (3973). 
9, சடைகொண்ட த$ூலையினையுடையயரைப போரிற்ராலும் சொல்வது 

பெரும்பழியும் சிவநெறிக்கு விலக்கும் ஆகும் (9976, 9977), 

10, இவொபராதத்தக்குத் தீர்வு உயிர் சொடுத்து இறத்தலேயாம், 

11, தன்€ழ் வாழும் உயிர்கள் செய்யும் குற்றங்களுக்கு அரசன் Bray 

விதிப்பான், ஆனால், அரசன், தாலும் தன் பரிசனங்களும் செய்த கொண்ட பழிக்குச் 

திர்வு தாமே வகுத்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும் (3979), 
19, பெருங்குற்றத் தீர்வினை வகுத்து உயிர் நீப்போர் வொமஞ் சொல்லிப் 

புகுதல் மாபு (998), 

தலவிசேடம் : ] கருவூர் - எறிபத்த காயஞர் புராணத்திறுதியில் உரைக் 
சப்பட்டத. 11 பச்,௭௬௮ பார்ச்ச, 2987 பாட்டின்€ழ் சலவிசேடமும் பார்ச்ச, [17- 
பச்ச - ௪4௩ ம் பார்ச்ச, 

2, உறையூர் - பாட்டு 9941 - தலவிசேடம் - திருமூச்£ச்சாம் பார்ச்ச IV- 

UGG PS பார்ச்ச, 

41, புகழ்ச்சோழ நாயனார் புராணம் முற்றும்,



ச்குக்கம்] 

இல்மயம் 

இிருச்சிற் றம்பலம் 

49, நரசிங்கமுனையரைய நாயனார் புராணம் 

தோகை 

“* மேயிய்டியா னரசிங்க ழனையரையர்க் கடியேன் ” 
அதிருந்தோ னடத்தோதை - (7) 

மேயிய்டியர் -மேய்யடியன்--ஏன்பனவும் பாடபேதங்கள். 

வகை 

புகழும் படியெம் பாமே ? சலரா்க்தாற் பொன்னிரிவோன் 

இசமும் படியோர் தவன்மட வார்புனை சோ லமெக்கும் 

நிகழும் படிகண் டவர்சன் நிரட்டிபொன் னிட்டவனி 

திகழு முடிகர சில்௪ முனையா சன்றிறமே '? 

திடுத்தோண்டர் திருவந்தாதி - (51) 

விரி 

9988. கோடாத நேறிவிளங்கும் குடி.மரபி னரசளித்து 
மாடாக மணிகண்டர் திருநீறே மனங்கோள்வார் 
தேடாத பேருவளத்திற் சிறந்ததிரு முனைப்பாடி. 

நாடாளுங் காவலனார் நரசிங்க முனையரையர், & 

புராணம் ?  srRas Glearweru crue g சரிச வரலாறும் பண்பும் கூறும் 

பகுதி, இணி, கிறுத்ச முறையானே, ஆரியர், எட்டாவது பொய்படிமை யில்லாத 
புலவர் சருக்சத்துள் மூன்றாவது ஈரசிங்க முனையரையர் புராணம் கூறத் தொடங்கு 

தொகை : மெய்யடியாராஏயெ ஈரரிங்சமுனையரையர் என்னும் திருத்தொண் 
டர்க்கு சான் அடியேன். மெய்ய்டியான் - மேம் - இயற்கையடைமொழி. “வாய் 

மைச், சால்பின்மிச் குயர்திருச தொண்டினுண் மைத்திறஈ் தன்னையே தெளிய சாடி"! 

(9421) என்றபடி இருச்சொண்டின் அடிமைத் இறமானது தஇிருவேடச்தின் உண் 

மையில் வைத்த உறைப்புடைமையேயாம்; பிதிதன்று; என்.ற சிலையே மெய்யடிமை 

யாவது என்பது இவர் சரிதச் குறிப்பென்ற.தாம். பெயரும் பண்பும் சொகைநூல் 

உணர்த்ியெபடி, 

வகை: வர்க்கு ஈற்பொன் இடுவோன் - அடியார்களுக்கு (ஆதிரை காடோ 

௮ம்) ரற்பொன் தருபவர் (அரச்சிலேயில் ஒரு ஆதிரை சாளில்); இசமும்படி.....- 

சண்டு - இசழ்ச் பெறும்படி. ஒரு அடியார் பெண்சளாற் புனையப் பெற்ற சாமச்
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கோலம் மேனி எல்கும் விளங்கும்படி. யிருர்,ச கிலையினைக் சண்டு; அவற்கு... பொன் 
இட்டு - அன்று ௮வருச்சு இரட்டிப்புப் பொன் கொடுத்து ; அவனி, ,இறமே ௦ 
உல௫ல் விளச்கும் மகுடம் தரித்த சரசிங்ச மூனையரையாது இறத்தினையே; புகழும்படி, 
எம்பரமே 7 - புகழும் தன்மையானது எமது gerade அடக்குமோ 7 (அடங்காது); 

திறமே - புக்ழம்படி என்று கூட்டச, பூட்டுவிற் பொருள்சோள் ; பரம்- பாரம் என் 

பது பரம்என நின்ற த ; ஏ எதிர்மறை; பாரம் - வல்லமை - தகுதி; தவர் -: வெனடி 

யார்; தவமாவது அடியார் திருவேடம் தாங்குதலும் இிருச்சொண்டுமாம்; போன்னீடு 
வோன் - ஆதிரை சாடோறும் அடியாரைப் பூசித்து நூறு பொன்தரும் கியமமுடை 

யோன் (9986) ; இடூதல் - சருதல் ; இகழம்படி - சண்டோர் இகழும்படியாக ; 

மடவார்...நீகழம்படி-மடவார் புனகோலமாவன சசச்குறி, கோய் முதலியன என்பர், 
நிசழ்காமச் குறிமலரர்ச, ஊனநிசழ்மேனி ” (3987) என்பது விரிநூல். மீச்சூர்ர்ச 

பொருக்தாக் காமத்தால் விளையும் கே$ிசளின் ஊனங்களாகய அடையாளங்கள் 

என்பது குறிப்புப் போலும் ; படி கண்டு - படியினைச் சண்டு ; டூரட்டிபோன் - 

நியமமாகத்சரும் நூறு பொன்னினை இரட்டித்து இருநூறாச்சயெ பொன், அவனி 

திகழ்தலாவது உலூல் அடிமைப்பண்பின் உண்மைத்திறம் விளங்குதல், திறம் - 

உயர்ர்த பண்பு) உறைப்பு, பேரும் அடிமைப் பண்பும் வரலாறும் வசைநூல் 

வருத்துரைத்தத, இவை விரிர்சபடி விரிநூ.வுட் சண்டு சொள்ச, 

விரி: 8985, (டு -ள்) கோடாத.., ௮ரசளித்து - செங்கோல் நீதி பிற 

ழா நெறியில் விளங்கும் குறுகிலமன்னர் மரபில் வந்து ௮ரசு செய்து ; மாடாக... 

மனங்கசொள்வார் - பெருஞ் செல்கமாகத் திருநீலகண்டருடைய தஇிருநீற்றினையே 

மனத்திற் சொள்பவர்; சேடா த,,,சாவலனார் - சேடிப்பெற வேண்டாது இயல்பிலே 

பெருவஎங்சளிழ் சற் இருமூனைப்பாடி நாட்டினை ஆளும் அரசர் ;) 5ரசிங்சமுனை 

யரையர் - நரரிங்கமுனையமைய சென்னும் பெயருடையவர், 

(வி- ரை) கோடாதறேறி - செங்கோல் நீதிநெறி பிறழாத dt, 
ழடிமாபு - பேசசசாயெ முடிமன்னரின் $ழிருந்து ௮ரசுபுரியும் குறுசிலமன்னர் 

மரபு ) மூடிசூடுமுரிமைபில்லாசோர், 

மாடூ - பெருஞ்செல்வம் ; திருநீறே - ஏசாரம் பிரிரிலை ; இருசிறே செல்லமா 
வது ; ஏனையவை செல்வமல்ல என்பது ; மனங்கோள்ளுதல் - துணிதல், உறுதி 

கொள்ளுதல் ) திருசீந்றின் முன் ஏனை பவற்றைப் பொருளாக வைத்தெண்ணாச 

நிலையின் வரும் இவர் சரித வரலாறு குறிச்ச, 

தேடாத பெருவளத்தில்...நாடு - தேடாத - மாடியடைய வேண்டாத ; பேரு 

வளம்-தன் இயல்பில் சாடுதரும் வளங்கள், £'ஏர் இனப்பண்ணை...எவ்வுலகும், வனப் 

பெண்ண வரும்பெண்ணை மாசதிபாய் வளம்பெருகும் ?' (1208) என்பதாஇியாச 

இர்நாட்டு இயற்கை வளங்களை முன்னர் உரைத்தாராசலிற் தேடாத பெநவளம் 

என்ற மட்டில் இங்குக் கூறியமைச்தார். ''சாடென்ப காடா வளத்தன ; காடல்ல, 

நாட வளந்தரு நாடு ”' (குறள்) என்ற கருத்தினை இங்கு வைத்துக் சாண்க, எமது 

மாதவச் சிவஞான முனிவர் (நாடிய பொருள் சைகூடம் '? என்ற சம்பனிராமா 

யண முதற் செய்யுட் பகுதிக்கு ஆசக்சை யுரைத்த வழி இச்சருத்தினை எடுத்தாண் 

டமை சாண்ச, பிறராடுசளிற் றேடி யடைதற்கரிய வளமுமாம். 

நாடாளுங் காவலனார் - இர்கரசில்ச முனையரையர் ஆளுடைய சஈம்பிகள் சாலச் 

இருந்தவர் என்பதும், சம்பிகளைத் சமது அன்பு மசனாராச எடுத்து வளர்த்தவர் என் 

பதும் சருசப்படும் ) அதனைச் குறிக்ச நாடாளும் என்ரூர், அரையர் - அரசர்,



சருக்கம்] 42, நரசிங்கமுசசயரைய தாயனார் புராணம் = Aye 

மனங்கொள்வார் - காவலனுர் நரசிங்கழனையரையர என்று கூட்ட. முனைய 
தீரையர் என்பது முனையரையர் என வந்தது, இத பற்றி முன் (401) உசைத் 

தலை பார்ச்ச, இசனால் சாட்டூச் றப்பும், அரசமரபுச் ரிறப்பும், அரசர் பெயரும், 

பண்பும் கூறப்பட்டன. ் 
மாடாத - தலமரபில்-- என்பனவும் பாடங்கள், மாடாத - மாளாத, , 1 

8884, இம்முனையா பெருக்தகையா ரிருந்கரசு புரந்துபோய்த் 

தெம்முனைகள் பலகடந்து தீங்குநெறிப் பாங்ககல 

மும்முனைநீ ளிலைச்சூல முதற்படையார் தோண்டுபுரி 

அம்முனைவ ரடியடைவே யரும்பேரும்பே றேனவடைவார், a. 

3985. சினவிடையார் கோயிறொறுக் திருச்சேல்வம் பெருக்குநேறி 
அனவிடையா ருயிர்துறக்க வருமேனினு மவைகாத்து 
மனவிடையா மைத்தொடைய லணிமார்பர் வழித்தோண்டு 
கனவிடையா கிலும்வழுவாக் கடனாற்றிச் செல்சன்றார், ௩ 

8986. ஆறணிர்த சடைமுடியார்க் காதிரைரா டொறுமென்றும் 
வேறுகிறை வழிபாடு விளங்ி.பபூ சனைமேவி 

நீறணியுக் தோண்டரணைக் தார்க்கேல்லா நிகழ்பசும்போன் 

நூறுகுறை யாமலளித் தின்னமுது நுகர்விப்பார், ௪ 

5981. ஆனசெயன் முறைபுரிவா ரொருதிருவா திரைகாளில் 
மேன்மைநெறித் தொண்டர்க்கு விளங்கெபொன் னிடும்பொழுதின 

மானநிலை யழிதன்மை வருங்காமக் குறிமலர்ந்த 

ஊனநசிகழ் மேனியரா யோருவர்நீ றணிந்தணைக்தார். டு 

9984, (இ-ள்) இம்முனையர் பெருந்தகையார்..,௮சல - இச் முனையர் மர 

பின் பெருர்சசையாசாயெ அரசர் தமது ஈகரிலிருந்து அ௮ரசளித்துப், பசைவர்சளின் 

போர்கள் பலவற்றையும் வென்று, தீமையாக நெறிகளின் செயல்கள் எல்லாம் 

நீங்க; மும்முனை நீள்... அடைவார் - மூன்று முனைகளையுடைய நீண்ட இலைவடிவின 

தாயெ சூலமாயெ முதன்மை பெற்ற படையினை ஏர்திய இறைவாது திருத்தொண்டு 

புரின்.ற ௮ர்ச முதல்வர்களாகும் ௮டியவர்சளின் இருலடிகளை அடைவதுவே அரிய 

பெரிய பேறு என்று ௮டைவாராய், ௨ 

3085. (டுள்) சனெவிடையார்...,நெறியனய இடை - சனம் பொருர்திய 

விடையினையுடைய இறைவரது திருக்கோயில்கள் தோறும் தஇருச்செல்லல்சளைப் 

பெருசச் செய்யும் செறியாயெவற்றின்சண் ; ஆருயிர்...காத்து - ௮ரிய உயிரை விட 

வர் சாலும் ௮ர்நெறிகளைச் சாவல் புரிந்து ) மனவிடை...வழிச்தொண்டு - மனவு 

மணிவடக்சகளினிடையே ஆமையோட்டை அணிந்த மார்பினையுடைய Qaparg 

வழிச்சொண்டினை ; சனவிடையாஇலும்.,.,செல்ன்றார் - கனவிலேயும் பிறழாத 

கடமைபூண்டு செய்துவருகன்றாரா9 ) * 
99806, (இ-ள்) ஆணிர்த...மேவி - சங்சையாற்றினைச் சரித்த சடையினை 

யுடையறுடியாராயெ செபெருமானுக்குத் திரு ஆதிரை சாள்தோழும் சிச்தியமாச 

பா



௨௯0 திருத்தொண்டர் புராணம் (போய்யடிமையில்லாத புலவர் 

வேருச நிறைச்ச வழிபாடு விஏங்பெ பூசனையைச் செய்து ) ரீறணியும்... அளித்து - 

இிருரீ றணிர்ச திருத்தொண்டர்சளாய் ௮ன்று அணைர்தவர்களுச் செல்லாம் குறை 

யாமல் நிகழும் நூறு பசம்பொன் அளித்து ; இன் ௮ ழது அசர்விப்பார் - இனி௰ 

திருவமுதும் ஊட்டுவாசாட, # 

9987, (இ-ள்) ஆன செயல் முறை...ரானில் - அவ்வாருபின செயலினை 
முறையாசச் செய்வாரா௫ய காயனார் ; ஒரு இருவாஇிரை சாளில்..,பொழுதில் - 
ஒர இருவா.திரை சாளிலே மேன்மையுடைய வெறித் இிருக்தொண்டர்களுக்கு 
விளல்கெ பொன்சொடுக்கும் போது ; மானகிலை,..மேணியராய் - மானில அழி 
யும் சன்மை வரும் காமக்குறிகள் தெரியும் குற்றம் பொருந்திய மேனியை யுடையவ 

சாய் ; ஒருவர்,,, அணைந்தார் - ஒருவர் இிருரீற்றினை அணிந்து வர்தணைர்தனர், டு 

இர்கான்கு பாட்டுக்களும் தொடர்ந்து ஒரு முடிபு கொண்டுமைச்ச நின்றன, 

பேநந்தகையார் - ௮௪ல - அடைவார் (8984) - சாத்து - ஆற்றிச் செல்னெ 

ரர் (9988) - மேவி அளித்து - நுசர்விப்பார் (3986) - இரும் பொழுஇில் - ஒருவர் - 

அணைர்சார் (8087) என்று முடித்துச் கொள்க, 

8994, (வி.ரை) மனையர் - முனையதசையர் என்னும் குறுநில மன்னர் 
மரபு, 

தேம்ழனைகள் - பசைவர்சளது போர், * செவ்வுப் பன்மை '! 

அகல - அசலச்செய்து ; அசற்றி ; அகல - அஉடவார் என்ற கூட்டுக, 

தோண்டுூபுரி ௮ம் ழனைவர் - தொண்டர்கள் ;) ௮சரம் பண்டறிசட்டு ; மனை 

வர் - முதல்லர்சன் ) ௮வர்சளே தலைவராதற்குரியவர் என்ற கருத்து, “ 99a srr 

ணர் சாள்பணி வார்சடாம், லெ லோசமூ மாடற் குரியர்'' (189) என்றது 
சாண்ச, தலைமைபற்றிச் குலமுசற் படையென்றார். 

அடிய்டைவே பேறு - அடைதலே பெரும் பேறாகும். இப்பாட்டுச் இரிபு 

என்ற சொல்லணி சொண்டது, அடைவு - தொழிற்பெயர், 9 

3985, (வி-ரை) திருச்செல்வம் பெநக்தம் நேறி யனவிடை - திநச்சேல் 

வம் - சோயிற்செல்வமாவன - வழிபாட்டுச் சிறப்புச்சளும், ௮வற்றுச் காதாரமாச 

உள்ள ஏனைச் செல்வ நிலைகளும் ஆம் ; திரு - வெசம்பர்சமான 9சவரியம். 

நேறி அன டுடை - நெறியில் வருவனவாட௫யவற்றின்சண் ; இடை - ஏழனுருபு, 

இருயிர்,,காத்து-சலச்செல்வமாஏெ நெறிகளைப் பெருச நிகழ்வித்தற்சண் சமது 

உயிர் pods நேரிட்டாலும் பொருட்படுத்தாது 96 Rat செல்வத்தையே சாத்து 

அதனை உயிரினும் மேலானதாசச் கருதி இறைவர் ஆலயத்திற் குறைவுறின் உயிர் 

விடரேரினும் ௮லைகாத்த உயிர்விடவோர் சிலபுரியிற் சேர்வர் என்பது ஆசமவிதி ; 

“ சக்கானாலயத்திற் றவறுறினே சாகத்துணிர்தழிகை பாங்கே, யவரமலன் புரிய 

தனைச் சார்வர் '! (9வதருமோ), 

மனவு - மனவுமணி - பார ; (சோ? என்பர்.) ௮ச்குமணியுமாம், 

ஆமைத்தோடையல் - தமையோட்டாலாயெ மாலை; மனவிடை,.மார்பர் - 

சிலெபெருமான் ; இடை - இடையிலே. தோறு - எஞ்சாமைப் பொருள் தருவசோர் 
இடைச்சொல், 

கனவிடையாகிலும் வழவாக்கடன் - சனவினில் வமுவாதியற்றுசலே யன்றிச் 
சனவினலும் வமுவாமல் சடமை பூண்டி, 

இப்பாட்டும் திரிபு என்2 சொல்லணியுடையது, 8



ச்ருக்சம்] 43. தரசிங்கமுனைய்ரைய நாயனார் புராணம் ௨௬௪ 

89986, (வி- ரை) ஆதிரைநாள் தொறும்...பூசன மேவி - திருவாதிரை 

இெனுச்குசர்ச ர் சசாள் ) * ஆதிரை ராளுகர் சானு மாரு ரமர்ச்சலம் மானே 1! 

(தேவா), * ஆதிரைஈன் ஞாளான் றன்னை, 4 சாளாநிரை யென்றே ? “ gedit 
ராள் சாணாசே '' என்பன ரமு.தலியவை காண்க, “4 மதியணி புனிச னன்னாள் 

(278); “ 8வலுச்செகச்த பேர் வழியி ஞளும்'! (திருச்சொண்டர் புராண 

வரலாறு - 80)) திருவாதிரை காளில் ஏவலுக்கு வழிபாடு செய்தல் றப் 

புடைத்து என்பது சிவா கமங்களின் விதி ; பசவத்தையினும், சண்ணன் மாதம்சளில் 

மார்சழியாகவும், சாட்களில் (ஈட்சத்திரங்களில்) இருவாஇிரையாகவுமிருக்ேன் 

என்று அருச்சுனலுக்கு உபதேரித்தான் என்ற வரலாறும், அது வெத முழு 

முதன்மையைச் குறிப்பதும் சாண்ச, ஆளுடைய பிள்ளையார் இருவவதாரமும், அவர் 

ஞானவமுதுண்டமையும் திருவாதிரை நாளில் கிகழ்ர்தன என்ற வரலாறும் சாண்ச, 

என்றும் - நித்தியமாக ; நித்தியம் என்பது சைமிச்இத்தின் வேருய் ராளும் 

அமைவது, சைமித்திசம் - நிமித்தம் பற்றியது. 

வேறு நீறை வழிீபாடூ - தாம் இயற்றும் நித்திய வழிபாடுகளினுடன் தனியாய், 
அச்சாளில் நிறைவாகயெ சிறப்பு வழிபாடு, 

நீறணியும்...அழது நுகர்விப்பார் - இர்சாயனார் இருவாதிரை மாள்சோறும் 

இவெலுச்குச் சிறப்பாக தனிப் பூசனையும், ௮ணைக்ச அடியார்களுக்கு எல்லாம் ஓல் 

வொருவருச்கு நூறு பொன் கொடுச.து,த் இருவமுதாட்டும் வசையால் அடியார் 

பூசையும் ஆக இரண்டும் Gel passant. 

நிகம் பசும் போன்ர* - நீகழ்தல் - பண்ட மாற்றுச்குதவியாகப் பொன் ராணய 

மாக நிசழ்தல் - வழங்குதல், முன்னாளில் போன் என்ற இர்நாணயம் இரச்சாட்டில் 

வழங்கிவந்தது என்பது சாட்டு ஈடப்புச் சரி.தத்தாலறியப்பழம் உண்மை, பொன்னாண 

யம் வழங்குதல் ஒருகாட்டின் செல்விலையின் மேம்பாடு குறிக்கும் அடையாளமாம் 

என்பது பொருணூலோர் சண்டவுண்மை, அவ்வழக்குமாறி, வெள்ளி ராணயமும் 

மாதி, வெண்கல ஈய சாணயங்களும் காசிெங்களுமே வழங்கி வருதல் இர்காளில் ஈமது 
நாடு பொருளாதாரத் தன்மைபில் நிற்கும் மிக் €ழ்கிலையினைச் குறிக்கு மென்பர் 

தூலுணர்ச்சோர். 

அணைந்தார்க்த எல்லாம் - அடியவராய் வரும் எல்லாருக்கும் ; ஒவ்வொரு 

வருக்கும் தனித்தனி. 
டுன்அழது நுகர்விப்பார் - இணிய திருவமுதூட்டினர் ; இது மாகேசா பூசை 

எனப்படும், 449 - 9691 - 3673 - முதலியவை பார்க்க, 4 

9987, (வி-ரை) புரிவார் - வீடும் போழதில் - ஒருவர் - அணைந்தார் என்று 

முடிச்ச, பிறவினை வினைமுதல் கொண்டு முடிந்தது. 

ஓந திநவாதிரை நாளில் - அவ்விசேட பூசை செய்யும் நாளில் ; விள்ங்கிய - 

அடிமைத் இருப்பண்பு விளங்யெ ; ஒருநாள் - ஒப்பற்ற சனிராள் என்பதும் குறிப்பு, 

மானநீலை,, ஊனம் நீகழ் மேனியர் - காமச்குறி மலர்தல் ஊனமாம்; காமக்தறி- 

இவை நோயின் அறிகுறிகளும் ஈசக்குறி முதலியவையுமாம். மீதுரும் பொருர்தாச் 

சாமத்திஞல் வெளிப்படச் கானும் (குறிசள்) அடையாளங்சள் பெற்றனர், 

ஈபோன் என்பது முன் 10, 12-அணா விலையில் வழங்யெது; இப்போது 2, 8 

ரூபாய்பெற நிசழ்வது, ஈம்பிகளுக்கு 18000 பொன் இறைவர் திருமுதுகுன்றத் 

இல் அருளினார் என்பது இத சசைய பொன் சாணயவசையில் சருதப்படுவசாம்,



௨௬௨ திருத்தொண்டர் புரர்ண்ம் [போய்யடிமையில்லாத புலவர் 

மானம் அமிதன்மை -ஃ 4! மானம் படவரின் வாழாமை முன்னினிதே'' என்பது 

நீதிதூல், இவர் மானம் அழிசன்மை வரும் சாமக் குறிகள் பலவும் வெளிப்பட 
நிசழ்ச்ச ஊனம் விளக்சவும் நின் றனர் என்பசாம், 

நீறணிந்து - அவ்வன நிசழ் மேனிபில் அதனுடன் பொருர்தா,ச இருரீற்றினை 

யும் ௮ணிர்து சொண்டு; நீறணிசலே அடியாரார் தன்மை சருவது என உணர்ர்தா 

சாசலின் சாமக்குறிவிளல்ச மானகிலையழி சன்மை வெளிப்பட இருப்பிலும் ரீற்தினை 

யும் ௮ணிர்து வச்சார், இச்செயலே மேற்சரித விளைவுக்கும் சாரணமாயிற்றென்ச. 

ஒரவர் - இச்சன்மையில் வச்சவர் இவர் ஒருவசேயாம் என்பது; ஒப்பில்லா,சவர் 

என்பதுமாம் ) என்னை 7 இப்புண்ணிய சரித விளைவுக்கு ஏதுவாயிருரசமைபற்றி, 5 

9988, மற்றவர்தம் வடி.விருந்த படி.கண்டு மருங்குள்ளார் 
உற்றவிகழ்ச் சியராகி யொதுங்குவார் தமைக்கண்டு 

கொற்றவனா ரெதிர்சென்று கைகுவித்துக் கொடுபோந்தப் 

பெற்றியினா் தமைமிகவுங் கொண்டாடி ப் பேணுவரா] ௬ 

9969, சீலமில ரேயெனினுக் திருநீறு சேர்ந்தாரை 
ஞாலமிகழ்க் தருரக ஈண்ணும லேண்ணுவார் 
பாலணைந்தார் தமக்களித்த படி.யிரட்டிப் போன்கொடுத்து 

மேலவரைத் தொழுதினிய மொழிவிளம்பி விடைகொடுத்தார். எ 

99988. (டு-ள்) மற்றவர்தம்...படிகண்டு - மற்றும் ௮வருடைய வடிவம் 

இருந்த சன்மையினையே பார்த்து ; மருங்குள்ளார்..,தமைச் கண்டு - பச்சத்தில் 

இருர்சவர்சள் இகழ்ச்சியோடும் ௮வரை ௮ணுசாமல் அருவருத்து ஒதுங்குவாசாச 

அதனைச் கண்டு ; சொற்றவனார்...பேணுவார் - அரசர் ௮வரெதிரே சென்று சை 

கூப்பி வணங்கி ௮ழைச்துச்சொண்டு வந்து ௮த்சன்மையடைய ௮வசை மிகவும் 

பார.சாட்டி உபசரிப்பாரா9, ௬ 

8989, (இ-ள்) சலமில27...எண்ணுவார் - உலயெல் கெறியாகயெ Fo 
ஒழுக்கம் இல்லாசவர்களேயானாலும் திருநீற்றினைச் சார்ச்த அடியவர்களை உலகச் 

தார் இசழ்ர்து ௮.சனால் கொடிய சரகமடையாமல் உய்பவேண்டும் என்று சர்திப்பல 

ராய் ) பாலணைர்சார்...கொடுத்து - அங்கு ௮ணைர்தவர்சளுக்குச் சொடுத்தசனிலும் 

இசட்டிப்பாச இருநூறு பொன்சொடுத்து ) மேலவரை.,.கொடூ£த்தார் - அதன்மேல் 

அவரைத் சொழுது இனிய மொழிகளைச் சொல்லி உபசரித்து ௮வருச்கு விடை 

கொடுத்தனர், 

இர்ச இரண்டு பாட்டுக்களும் சொடர்ச்து ஒரு முடிபு சொண்டுரைச்ச நின்றன, 

9989. (வி-ரை) ஓதுங்தவார் தமைக்கண்டூ - அந்த அடியார் அணிந்த இரு 

நீற்றின் சன்மையினைப் பார்த்தும் ௮வரது உடற்றன்மையான நிலையினையே கருதி 

௮ருவருத்துப் பக்சத்திலிருந்தவர்சள் ஓதுங்கெ நிலையினைப் பார்த்து ; இருந்தபடி - 

இருர்த சன்மையினையே ; ஏகாரம் தொச்சது. 

பேணுவார் - எண்ணுவார் - திருநீற்றினை ௮ணிர்த சிலையே பேணத்தசச்சது என் 

பது ஒன்று ) உலசர் ௮வ்வாறு பேணாது உடலின்கிலையே சண்ட இசழ்ர்சனராயின் 

சரசடைவர்; அவ்வாறு அடையாச உலூனசைச் காத்து.ச் சவசெறிசாட்டுசல் வேண் 

ழம் என்று உலசர்பாற்சொண்ட இரச்சம் ம்ற்றொன்று என்பார், பேனுவார்



ச்குக்கம்] 42, நரசிங்கமுனையரைய நீரயனார் புராணம் ௨௬௩ 

aa pb, எண்ணுவார் என்றும் இரண்டு வினை யெச்சங்களாற் கூறினர் ) இவற்றுள் 
பேணுதல் தமது செறியின் பொருட்டும், எண்ணுதல் உலகர்ச்குபசாரமாசப் பிதர் 

பொருட்டுமாம், முன்னையதே சிறந்தது என்பார் அதனை முன்வைத்சோ.தினார், 

௮ஃது அடிமை கெறி; * சொண்டுபுரி அம்முனைவ ரடியடைவே அரும் பெரும்பே 

றெனஅடைவார் !! (8984) என்ற தமது ஒழுச்சம் ; பின்னையதும் வேண்டும் 

என்பது உலகைச் சிவகெறி நிறுத்தத் சாம் ஒழுக் சாட்டுமூறை பற்றி; மன்ன 
னெப்படி மன்னுயி ரப்படி '! என்பது அரசியல் நெறி; ஆதலின் பிறர் பொருட்டாம் 

என்பதனை வைப்பு முறையாலுணார வைத்தார், இல்விரண்டினையும் குறித்சலே 
இரசட்டிப் பொன்கொடுத்த குறிப்புமாம் என்ச, 

எதிர்சேன்று,.,பேணுவார் - இவை அடியவரை உபசரிச்கு முறை; மூன் 

உரைத்தவை யெல்லாம் பார்க்க, (448 முதலாட)ப பல இடங்கள்) ; அப்பேற்றி 
யினர் - அகரம் முன்னறி சுட்டு; *' மானகிலை .,நீமணிர்து '” என்ற அச்சப் பெற்றி 

என்ச, 6 

9989. (வி-ரை) சீலம் இலசே...எண்ணுவார் - இஃது உலகவர் பொருட்டு 
இரக்சம் சொண்டு ௮சசர் எண்ணியது, அரசர் சடமைகளுள் தம் ஓழ் வாழு முபிர் 

sar ழ் நெறிப்பட்டுக் சேடுபடாபடி. காச்தற்பொருட்டி் சா கருணைபினால் 

வழிகடந்து வழிகாட்டுதல் சிறர்த பெரிப கடைமையாம் ; (! வைபசமம் துயர் 

தீர்கவே !! (தேவா) என்பது எந்தம் பரமசாரி.பரது இருவாக்கு ) 'எவரறும் 

தாமாச விலாடச் இட்ட திருமீற.ஞ் சாசனமுங் கண்டா லுள்9, யுவராதே யவரலஸத் 
சண்டபோது வுகர்தடிமைச் இிறஙினைர்சங் குவந்து நோக்? '! (சேவா ௮௪) ; 48ல 

மில ராக நலமதுண் டாச நாடவர் மாடறி இன்ற, குலமில ராகக் குலமதுண் சடா 

தீவம்புரி குலச்சிறை”! (தேவா £ம்-பிள்ளையார்); *'உலசர் கொள்ளு ஈலத்தின சாயிலும், 
908 நிமைய ராயினு மம்புலி, இலகு செஞ்சடை யாரடி யாசெனிற், றலமு றப் 

பணிர் சேத்துந் சசைமையார் ?! (1609) என்பன முதலியவை சாண்ச, ஜாலம் - 

இடலவாகு பெயர், £* அசத்தும் புறத்தம் பசையறுத்து '! (3769), 

பால் அணைந்தார் - பால் - அப்பால் - அங்க; அணைந்தார் - ௮ணைர்ச ஏனை 

அடியவர்கள் ; டூரட்டிப்போன் - ஏனையோர்க்கு நியசமாசக் சொச்ச 10 
பொன்னை இரட்டிசது 200 பொன்னா௪ ) ஒருநூறு சமது சவ0ெறி ஒழுச்சமும், 

மற்று மொருநூறு உலூயல் நெறியில் உலகரை வழிபபடுச்சம் பொருட்டுமாம் என்*, 

மேல் அவர - மேல் - அதன்மேல் - பின்னர் ; மேலவர் - மேம்பாடுடையல 
ராச ௮வ்௨டியவரை என்ற குறிப்புமாம். மேம்பாடாவது முன்கூறியபடி இக பர 

மாய இருபயனும் தரச் காரணமாயிருர்சமை, ர 

8090. இவ்வகையே திருத்தொண்டி. னருமைநெறி யெர்ராளுஞ் 

செவ்வியவன் பினிலாற்றித் திருந்தியசிர் தையராடப் 

பைவளர்வா ளரவணிந்தார பாதமலர் நிழல்சேந்து 

மெய்வகைய வழியன்பின் மீளாத நிலைபேற்றுர், 4 

(இ-ள்) இல்லவசையே.., ஒற்றி - முன்கூறிய செயலின் சருத்து வசை 

யாலே இருச்சொண்டினது அரிய செறி.பினை எச்சாளிதும் செம்மையாகெய அன்பி 

ஞலே செயலாஜ்நியிருர்து ) இருச்திய ரிர்சையா- இருச்சம் Guppy இர்சனை 

யுடையவரா9ெ;) பைவளர்...அிலை பெற்றார் - ரச்சப்பை வளரும் வாளர 

~
~



be திருத்தெர்ண்டர் புராணம் [போய்யடிமையில்லாத் புல்வர் 

௮ணிர்த இறைவரத திருவடி, நிழலினைச் சேர்ந்து உண்மையாயெ வழியில் வரும் 

அன்பினாலே மீளாநிலையசய முச்தியினை் தலைச்கூடினர். 

(விரை) இவ்வகை - திருவேடமே மெய்ப்பொருள், எனைய 

மேடக்சள் பொருளல்ல என்ற உறைப்புப்பற்றி ஒழுகும் வ்சை ; இசரச்சட்டு முன் 

கூறிய அன்புச்செயலின் சருத்து ௨கை; 4: அது எண்ணுவார் '! (3989) 

என்று முன் சாட்டப்பட்டது ; இவ் வகை - செயல்சள் எவ்வாரு-பிலும் சருத்து 

வகையால் இதுவே என்பார் டகரச்சட்டினாற் கூறினார் ) ஏகாரம் - பிரிசிலை, 

அன்பினில் - நேறி - ஆற்றி - என்ச ; நேறி - ஆற்றுதலா௫.து நெறிவமுவா.த 

ரின்று ௮சன்வழிச் செயலாற்.றுசல், ஆம்றித் - திருந்திய - ஆற்.ு.தவினால் திருந்திய, 
பைவளர் - பை- ஈச்சுப்பை. வளர்தல் - இருச்சல், 
வாள்ரவு - லாள்போன்ற நீள் வடிவும், கொலைத் தொழில் செய்யும் பண்பு 

முடைய அரவு ) பை...அரவு - அரவுச்கு இயற்சையடை. 

மேய்வகைம லமிமன்பின் - உண்மைத்தன்மையின் வழிவழியே வரும் ௮ன் 
பின் றி.ற,சதினாம் பெறப்படும், 

மீளாதநீலை - முத்தி ; ** மீண்டு வாரா வழியருள் புரிபவன் ? (இருவா), 

4 மற்றிண்டு வாராநெறி " (குறள்), 8 

9991. விடசாக மணிர்தபிரான் மேய்த்தோண்ட விளைந்தநிலை 
உடனது நரசிங்க முனையர்பிரான் கழலேத்தித் 

தடசாக மதஞ்சொரியத் தனஞ்சொரியுக் கலஞ்சேருப் 

கடனாகை யதிபத்தர் கடனாகைச் கவினுரைப்பாம். 

உடல் 

Fh 

(இ-ள்) விடசாசம்..ஏத்தி- விடமுடைய சாகச்சை அ௮ணிர்த வெபெரு 

மானது மெய்த்தன்மையினையுடைய திருச்சொண்டு வழுவாது விளைச்ச நிலையினிலே 

உடனய் செழ்ர்ச திருவாழ்வுடைய நர9ங்ச முனையரையர் பெருமானது சழல்களைப் 

போற்றி ; தடகாசம்.,.சவினுரைப்பாம் - பெரியயானைகள் மதநீரினைச் சொரியச் 

செல்வங்களைப் பொழியும் மரச்சலங்கள் சேரும் கடல் துறைமுசப்பட்டினமாகயெ 

நாசைப் பதியில் வரும் ௮திபத்த சாயனாது நியமமாகயெ திருத்தொண்டின் Hip 

சச் சொல்லப்புகுசன்றோம், 

(வி-ரை) விடநாகமணிந்தபிரான் மேய்த்தோண்டூ - முன்பாட்டில் (பைவ 

ஏர்வாள£வணிந்சார் (8090) என்ற கருத்து ; முன்பாட்டில் சரித நிறைவு கூறி 

னார் ; இப்பாட்டில் சரிதத்தினை வடிச்செடுத்ச சாரங் கூறுகின்றார் ; ஈரிடத்தும் இச் 

தீன்மைபற்றிச் கூறுதல், அ௮ருவருச்சத்சக்ச விடப்பாம்பினையும் ஆனச்தமளிக்கும் 

செம்மையும் உடன்கொண்ட இறைவர்பால் பாம்பினைச்சண்டொதுங்காது செம்மை 

பினை கோச் அடைந்தால் இன்பமுறுதல் உறுதிப் பயனதல் போல, அடியார்கள் 

பால் காணும் உடல் நிலைபற்றிய வேற்றுத் தன்மைகளைச் சண்டு ஒதுக்காமல் செம் 

மைதரும் இருவேடத்தினையே சோச்சி ௮டைதலே உறுஇிபயச்கும் என்ற உட்டை 

யைச் சொண்ட குறிப்புடையது. 

மேய்த்தோண்டு விளைந்த நீலை உடனதம் - தொண்டு விளைந்த கிலையாவது - 

தொண்டுபுரிதவின் உழைப்பே முதிர்ச்ச பண்பு (3889 பார்ச்ச) / உடனைம் - 

தொண்டும் தாமும் ஒன்றாதலும் வேரு,சலுமின்றி, சவொச்துவிசமாயெ உடம் 

பெற்றியில் சிசழ்ச்ச சொண்டினிலே எஞ்ஞான்றும் எவ்விடத்தும் ஏிறத்தல் ; 

Pip Oat efis ert.



66450) 42. தரசிங்கமுனையரைய நாயனார் புராணம் ௨௬டு 

தடந்ாகம் - பெரிய யானை ; தனம் - பல்வகைச் செல்வங்கள் ; கலம் - மரச் 

சலம் - சப்பல் ;) சேரும் - துறைமுகத்துச் சேர்தற்டெமாயெ, இச்சருத்சை மேல் 

(3994) விரித்தல் சாண்ச, 
கடனுகை - சகடற்சரையில் உள்ள காசப்பட்டினம். முசலூலில் இச்சிறப்புப் 

பற்றிப் போற்றுசல் குறிப்பு 2 

கடனுகை - இகை - ஆகுதல் ; சொழிற்பெயர், 

கடனுகைக் கடன் - சடனாஈச் செய்யும் இிருச்சொண்டாகும் செய்கையின் 

அழகு) சொண்டின் அழசாவது சொண்டு செய்சலிற் சலி.பாச மன இன்ப மாண்பு, 

கடன் - தொண்டினெறியினைச் கடமையாக மேற்கொள்ளுதல், 

இப்பாட்டுச் சவிக்கூம் ஐ; இதனால் ஆ௫ரியர் சம் நிப௫ிபின்படி இதுவரை கூறி 
வநத சரிதத்தை முடித்துக்சாட்டி மேல்வருஞ் சரிதத்துச்குத் தோற்றுவாய் செய் 
Bexar. 9 

சரிதச்சுருக்கம் :--ஈரசிங்கமுனையரைய ராயனார் : சேடாச பெருவளத்திற் 
இறந்தது திருழனைப்பாடி காடு என்பது, இச்காட்டினை அரசுபுரின்ற ழூனயரையர் 
என்னும் குறுகிலமன்னர் மரபிலே வந்சவர் நரசிங்கழனைய ரய, அவர் பகைவரை 

வென்று இிரசலச் செய்தனர் ) சிவனடியார்களின் இருவடியடைசலே அரும் 

பேறென அடைவாசாயினர் ; சிவன் சோயிலின் சிவச்செல்வங்களைப் பெருச்டக் 

நாத்தலைச் சம் உயிரினும் இறப்பாகர் செய்தனர் ; சிவெறித் தஇிருச்தொண்டுகளைக் 

கனவிலும் மறவாமல் கடமையாசச் செய்துவந்தார், 

இருவாஇிரை நாடொறும் சவபெருமாலுக்கு நியமமாக விசேடபூசை செய்து, 

அன்று வர்தணையும் அடியார்சள் ஒவ்வொருவருச்கும் நூறு பொன் குறையாமல் 

கொடுத்துச் இருவமுதும் அளித்து வழிபட்டுவந்தார். ஒரு இருவாதிரை சாளில் 

அடியார்களுடனே '** மானநிலை யழிசன்மை வரும் காமக்குறி மலர்ர்த ஊனநிகழ் 

மேனியராக''ய ஒருவரும் திருரீறணிர்து போர்சனர். அவர் நிலேயினைக்சண்டு மருங் 

இருந்தார் இசழர்து எண்ணி ஓதுங்னெர், 

நரசிங்கர் ௮து சண்டு அவரை ௮ணுடு வணங்டிப் பேணினர். திருநீறு சார்ந் 

தவர்களை உலசம் இகழ்ர்து ஈரலெடையாமல் எண்ணினார் ;) அவரைத் தொழுது 

அவருக்கு இரட்டிப் பொன் (800 பொன்) சகொடுச்து உபசரித்து விடைகொடுூச் 

சருளினர். 

இவ்வசையே திருத்சொண்டி னெறியினில் அன்புடன் செயலாற்றி இறைல 

ரது இருவடிரீழலில் சேந்து மீளாதரிலை பெற்றனர், 

1, தேடியடைய வேண்டாது இயல்பிலே வளந்தரும் காடே 

சிறப்புடையது, (3989) 

9, அரசர்க்கு உலயெல் நெறி, ௮ரன்றிருச் தொண்டுகெறி என இரண்டு சட 

மைகள் உண்டு, (3094) 
8. உல$யல் நெறியில் குடிகளையும் ஏனை உயிர்களையும் சாவல்புரிவது ௮ரசர் 

சடமை, இதனைப் பகைவரை வென்ற இர்சசலச் செய்வதனால் ௮ரசர் சடன் ஆற் 

par, (3984) 
4,  இருத்தொண்டு நெறியினை அடியார் திருவடிச் சார்பினாலும் ௮ரன்சோயிற் 

பணிசளைச் சோர்வுபடாது உயிரிலும் சிறர்சசாசச் காத்துப் பெருச்குசலாலும் அரசர் 

புரிவது சடன், (9984)
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5, சிஏன்சோயிற் நிருச்செல்வங்களைச் சாத்தலில் உபீர்து.றப்போர் சிவலுல 
இருப்பர் ) உயிர்கொடூத்தம் 9வசருமம் சாத்தற்குரியதென்பத சிவாசமவிதி, 

6, இருவாதிலாராள் ஏிெனுச்குகர்த சிறப்புடைய இருராள், அர்ஈனில் 
சிவலுக்குச் சிறப்பாயெ பூசையும் வெனடியலர்ச்கு வழிபாடும் செய்வதும் திருவமு 

தீளித்தறும் ரர்? சவபுண்ணியங்கள், 

7, அடியவர்சள் மேற்சொள்ளாம் .திருநீறு - சண்டிகை - முதலாயெ திரு 

வேடமே பற்றி அவர்களை வணங்குரல் வேண்டும் ; அவர்சளது உடல்நிலை வேறு 

பாடுசள் பற்றிய உல$யல் ஒழுச்சு முதலியனபற்றி எண்ணி அவா இசழ்தலாசாது; 

அவ்வாறு இசழ்,சல் லன் இிருவேடத்தினை இகழ்ச்சி ஈரச,த்துன்பப் பயன் தரும், 

6, மானமழி சாமச் குறி மலர்ந்த ஊனரிகழ் மேனிய௰ராய் நீறணிர்து ans 

அடியவரை ஏனையோர் ௮௮[து உலூயெல் உடல்நிலையின் ஒழுச்சப் பண்பு பற்றி 
இசழ்ர்து எண்ணி ஒதுங்ெர்; ஈரசிங்சமுனையர் அவரைச் இிருரீற்றுசோலமே சண்டு 

சச -ப்பி வணங்கிப் பே௱ினர் ) இரு£று சார்ந்தாரை உலகர் இரழ்ந்து 5ரசம் புசா 

மல் mass சருணையினாலே உலார்ச்கு வ.ிரடர்து சாட்ட எண்ணி அவருக்கு 

இரட்டிப்பொன் கொடுத்துத தொழுது விடைசொடுச்சனர் ; இஃது அரசர் சம் 

பொருட்டாசவும் உலகர் பொருட்டாசம் மேற்சொண்டு ஒழு9ச் சாட்டிய நிலை, 

9, உடல் நிலை ஒழுச்சம் வேறு; உயிர்பற்றி.ப நிலை ஒழுச்சம் வேறு ; 
இவற்றிள் உயிர்பற்றிய ஒழுச்சம் உயர்ந்தது, உடல் பற்றிய ஓ.ழுச்சம் உலயெல் அற 

தூல்களுள் விதிச்சப்,படுவன ) உயிர்பற்றிய cures opsso Cas ஏிவொகமங்சளுள் 
விதிச்சப்பருவன; உடல்பற்றிய தாழ்த்த ௮றங்சளையே மேல் வைத்து உயிர்பற்றிப 

மேல்நிலைசளை இசழ்வோர் நரசடைவர் ) இவற்றைத் தாூழவைத்து உயிர்பற்றிய 

ஒழுக்சங்களை மேனிலையில் வைத்து வழி அன்பின் உறைப்புடன் ஒழுகுவோர் 
சிவனது பேர் இன்பமாகிய மீளா நிலையடைகுவர் ;) உலகர் இவ்வுண்மைகளைச் 

சிர் இப்பார்சளாயின் மேம்பட்டுய்வர், 

தலவிசேடம் -இந்நாயனாீதி பதி திநநாவலூர் என்பத கருசப்படும்,(151) 

நரசிங்கமுனையரைய நாயர் புராணம் முற்றும்.
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89, அதிபத்த நாயனார் புராணம் 

தோகை 

₹₹ விரிதிரைகழ் கடனகை மதிபத்தர்க் கடியேன் ” 

அதிநத்தொண்டத்தொகை - (7) 

வகை 

* இறமமர் மீன்படுச் கும்பொழு தாங்கோரு மீன்சிவற்கென் 

றுறவமர் மாகடறீ கேவீடு வோனொரு சாட்கனக 

நீறமமர் மீன்பட நின்மலற் கென்றுவிட் டோன்கமலம் 
புறமமர் சாகை யதிபத்த னாகெ பொய்யிலியே ?? 

-திடுத்தோண்டர் திருவந்தாதி - (52) 
விரி 

8002. மன்னி நீடிய செங்கதி ரவன்வழி மரபின் 

தொன்மை யாமுதற் சோழர்தந் திருக்குலத் துரிமைப் 

பொன்னி நாடெனுங் கற்பகப் பூங்கொடி. மலர்போல் 

நன்மை சான்றது நாகப்பட் டினத்திரு ஈகரம். & 

புராணம் : இனி, நிறுத்த முறையானே, ஆரிரியர், எட்டாவது பொய் 

யடிமையில்லாத புலவர் சருச்சத்திலே, நான்காவது அதிபத்த நாயனார் புராணங் 

கூறச் சொடங்குகன்றார். அதிபத்த காயனாசது வரலாறும் பண்பும் கூறும் 

பகுதி. 

தோகை: விரிந்து செல்லுின்ற அலைகள் சூழ்ெற கடற்சரையின்௧ண் 

உள்ள காசப்பட்டினத்தில் ௮வதரித்ச ௮இபத்த சாயனார்ச்கு ரான் அடியேனாவேன், 

விரிதிரை சுழ்கடல் - விரி - காற்றின் செயலாற் சிறிதாய் எழுந்து மேலோங்க 
வர்து சரையினிற் பரவும் ;) கடல் (நாகை) - சடற் கரையின்சண் உள்ள, நாகை - 

சாசப்பட்டினம் ; நாகம் - ஆதிசேடன் பூரித்த பதியாதலிற் போந்த பெயர் ; கடல் 

(நாகை) - இது இப்பட்டினத்தின் செல்வ வளத்துச்குச் சாரணமாதறுடன், இர் 

கரயனார் மீன்படுக்கும் பரதவர் குலத்சவராய் ௮த்தொழிலின்சண்னே நின்று 9௨னை 

நினைத்து இருத்தொண்டு செய்து பேறடைர்சாராகும் குறிப்பும் உடைமையால் 

இத்தன்மை பற்றிப் போற்றினார். இதனையே மேற்கொண்டு விரிதூலுள், ஆரியா, 

மூன்னரும் (9991), மேலும் (8994) விரித்தல் சாண்ச. 

ஊரும், பேரும், வரலாறு நிகழ்தழ் சேதுவாயெ குறிப்பும் சொசைாரல் 

பேற்று, 

VII—38
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வகை : இழமமர்,..விரிலோன்- இறமுடைய மீன் வரும்போசெல்லாம் 
அல்கு ஒரு மீனைச் ஏவெனுச்சென்று பொருச்த அப்பெரும் சடலினுள்ளே விடுபவர் ; 
ஒருசாள் - ௮அவ்வரொமுகும் ராள்சளில் ஒருகாள் ; கனசநிறம்...விட்டோன் - 
பொன்மயமான யாவரும் விரும்பத்சச்ச சொருமீன் டெச்ச அதனை கிமலலுராயெ 
சிவபெருமாலுச்சென்றே சடவில் விட்டவர் ) சமலம்,,,பொய்யிலியே - சாமரை 
சள் புறங்களில் பூக்கும் ரசைப்பட்டினத்தில் அவதரித்த அப்சர் ore Ber 
பொய்யில்லாச அடியவர், 

திறமமர் மீன்படுக்தம் போழது - திறம் - சடல் மீன்கள் பெரியனவாயும் 
வீலை பெறுவனவாயும் உள்ள தன்மை ; திறம் - பலவசை என்றலுமாம், அமர் - 
விரும்பும் ; படுத்தல் - பிடித்தல் ; வலையிற்பட வருதல் ) மீன்படுத்தல் என்பது மரபு 
வழச்கு, பொழது - பொழுசெல்லாம் ; ஒவ்வொரு நாளிலும் ; முற்றும்மை 
தொச்சது ; ஒந மீன்,..விடுவோன் - வ$லயில் Agua ppd Apis ஒன்றை இத 
எிவலுச்சாகுக என்று எடுச்து மினைச் கடலுள் புகுவிடிவோர் (4008) ; ஒருசாள் 
ஒப்பற்றகாள், இவ்வொரு காளின் ஒப்பற்ற சன்மை ali gr guar (4003 - 4008) 
விரிச்சப்படும், கனக நீறமமர் மீன்பட - (1008) பொன்னிறமும் ஈவமணிச் சுடரும் 
பொருச்தி ஒளிவீசிய நிலை ; அமர் - யாவரும் விரும்பும் ; பட - டைச்ச, விட் 
டோன் - அதனையும் கடலினுள் சஓலுக்காச என்று வீடுச்தோர் (4008) / கமலம் 
புறமமர் - இக்சகர் சாவிரிரீர் காட்டின் பகுதியாய், மருதமும் நெய்தலும் மயங்கும் 

நிலப்பகுதியாதலின் ஈகர்ப்புறத்து வயல்சளில் சாமரைகள் மலர்தல் கூறினா, 
போய்மிலி - உண்மைச் தன்மையுடைய அடிமைச் இறம்; எதிர்மறையாழ் கூறியது 
உறுதிப் பொருட்ட (4009); போய்யிலி - இறைவர் பெயராதலும் காண்ச, (* பூச் 
திருத்திப் பொய்பிலியாய் !? (சேலா), ஊரும் பெயரும் வரலாறும் பண்பும் வசை 
லூல் வகுத்தது. புறவமர் - என்பதும் பாடம், 

விரி: (இ-ள்) மன்னி,,.,உரிமை - நிலைபெற்று ரீடிவருின்ற சூரியன் 
வழியில் வரச மாபா பழமையாயெ முசன்மைபெற்ற சோழர்சளது இருக்குலச் 
இற்கு உரிமையுடைய ; பொன்னி சாடெனும்...மலர்போல் - சாவிரி சாடு என்னும் 
கற்பசப் பூங்கொடியிற் பூத்த மலர்போன்று ; சாசப்பட்டினச் இருசசாம் - நாசப் 

பட்டினம் என்டின்ற இருரகராமானத ; நன்மை சான்றது - ஈன்மையினில் மேம் 
பட்டத. 

(வி- ரை) சேங்கதிரவன் - ஞாயிறு ; செங்கதிரவன் வமிமாபில் தற் 
சோழர் திநக்தலம் - சோழர்சள் சூரிய குலத்தில் வர்தவர்சள் என்பது மரபு 7 

அவ்வாறே பாண்டியர் குலம் சந்திர wry ; சோர் குலம் ௮ச்னி மாபு ; என்பதும் 

வழக்கு, * ஆதித்தன் குலமுதல்வன் மனுவினையா ரறியாசார் 1! (சம்பன்), 

தோன்மையாம் சோழர் - ழதற்சோழர் - என்ச, மதல் - முதன்மை பெற்ற, 
உரிமை - பொன்னி சாடு சோழர்களுச்கே உரியது என்பதாம், 
போன்னி நாடேனும் - கற்பக மலர்போல் நாகப்பட்டினத் திநநகரம் நன்மை 

சான்றது - பொன்னி சாட்டினைச் கற்பகப் பூங்சொடி.க்கும், காசப்பட்டினத்தை ௮ச் 
சொடியிற் பூத்த மலருக்கும் உவமித்தார் ) கற்பகப் பூங்கொடி - சற்பசவல்வி ; 
“£ வான்றிகழ் கற்பசவல்லி!' (சர்தபு- மாயைப் - 86) ;) சாமவல்லி என்பர், 
மேண்டியவர் வேண்டியவாறே தருவது, இனிச், சற்பசம் தருவாச வுரைத்துப் 

பொன்னி சற்பசத்தரு எனவும் ; அது பாயும் சாடு சற்பகத்திற் படர்சொடி, யென 
ஒம்) அர்சாட்டின் ராசப்பட்டினம் அச்சொடிபின் பூவெளவும் உவமைபெ
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corisguers; வேண்டிய வளங்களை எல்லாம் வேண்டும்படியே தருதலால் 

இவ்வாறு உலமித்தார், கொடியின் பயன் மலராதல்போல் சாட்டின் பயன் 

இச்சசா மென்பசாம். '*நிலவு மெண்ணி நலங்களும் நீடொளி, யிலகு சண்டளி rms 
வெழுச்ததோர், உலகமென்னு மொளிமணி வல்லீமேன், மலரும் வெண்மலர் போல் 

வதம் மால்வரை '! (19) என்ற கருத்து ஈண்டு வைத்து சோச்சற்பாலது, கற்பசத் 

தீருவிற் படரும் அழ கொடி, என்றலுமாம், 

நன்மை சான்றது - ஈன்மையால் மிச்சத ; சாலுதல் - நிறைசல், 

திநநகரரம் - சிலச்சார்பு பர்றிய றர த வளமே ஈண்டுச் கருதத் சச்சது, பிற 

வல்ல); என்பார், தீர என்ற அடைமொழி புணர்த்தி இ.தினார்; திந - வச் செல்வம் 

பட்டினம் - சடற்சரை ஊரின் பொதுப்பெயர். பட்டணம் என்னும் வடசொல் 

இடன் இது மயக்சற்பாற்றன்.ற, 1 

8993, தாம நித்திலக் கோவைகள் சரிர்திடச சரிந்த 

தேம லர்க்குழன் மாதாபச் தாடுதெற் நிகள்சூழ் 
காமர் பொழ்சுடர் மாளிகைக் கருங்கடன் முகர்த 

மாமு இற்குல மலையென வேறுவ மருங்கு, ௨ 

(இன்) தாம நித்திலம்,...மாளிசை - மு.ச்துமாலைச ரின் கோவைகள் சரிர் 

இடத், சேன் பொருந்திய மலர்களைச் சூடிய சரிர்ச குழலையுடைய பெண்கள் நதாடு 

இன்ற மேடைகளைச் சொண்ட விரும்பச்சச்ச பொன்னொளி மின்னும் மாளிசைகளை; 

மலையென - இவை மலை என்று மயங்க ; கருங்கடன் முகந்த மாமுடற்குலம் - கரிய 

சடல்ரீரை உட்சொண்ட சரிய மேசச் கூட்டங்கள்) மருங்கு ஏறவ - பச்சத்தில் மேல் 

ஏறுவன, 

(வி- ரை) மாளிகை - மலையேன - ழகிற்தலம் - ஏறுவ் என்று கூட்டுக; 

மாளிகைகளில் முகில் ஏறுவன என்பதாம் ;) மாளிகைசள் முற் குலச்சால் ஏறப் 
பெறுவன என்றலுமாம். 

நீத்தலத் தாமக்கோவை - தாமம் - மாலைபோல அமைத்த ; தாமம் - ஒளி 
என்றலுமாம், நீத்திலம்-முத்.த; இங்குச் கடல்படு முத்துச்சளைச் குறித்து) கடற்சனை 

யாதலின் அவை இங்கு எளிதிற் பெறக் கூடியவையாசலால் ; சரிந்திட - ஆடும் 

என்க, 

சரிந்த - தழல் - மாதர் என்று கூட்டுச, சீரிதல் - தொங்குதல் ; தேற்றி - 
மேடை. 

சீரிந்திட - சரிந்த - இரண்டு சரிவுசளும் பர்தாடுதலால் ஒருங்கு நிசழ்ர்தன 

என்பதாம், 

காமர் - அழயெ ) விரும்பத்சச்ச) போற்சுடர் - மாளிகையில் அம்சங்கும் 
இயற்றிய பொன்வேலஃைப்பாட்டின் விளச்சம், 

மாளிகை மலையேன - மரளிகசைகளை இவை மலையே என்று மயல்? ; மலையில் 

ஏறுசல்போல' என்றலுமாம், மாளிகைசளின் உயர்ச்சி குறித்தது, கடற்சரையில் 

இருத்தலால் இச்சாட்டி உண்மைச் சாட்சியாம், மருங்கு என்றது மருக்கிருத்சலால் 

என இச்சருச்துப்பட சின்றது. 

மாழகில் மா - சரிய) '“மாமிடற் றம்பலவன் !! ( திருக்சோவை 109) ; 

* மா முசடி!! (குறள் - 617),
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9994, பெருமை யிற்செ.றி பேரொலி பிறங்கலி னிறைர்து 
திரும கட்குவாழ் சேர்கிட மாதலின் யாவுச் 

தீருத லிற்கட றன்னினும் டேரிதேனத் திரைபோற் 
கரிப ரித்தோகை மணிதுகில் சோரிவதாங் கலத்தால் ௩. 

(ஓள்) பெருமையில்...பிதங்கவின் - பெருமையினாலே செறிவுடையபெரிய 

இசை விளங்குதலாலும் ; பிறைந்து... ஆதலின் - நிறைந்து இலக்குமி வாழும் உறையு 

ளாதலாலும் ; யாவும் தருதவில் - வேண்டும் பொருள்களை எல்லாம் தருதலாலும் ) 

சடல்,..ஃபெரிசென - சடலிலும் பெரிதென்று சொல்லும்படி, விளக்; திரைபோல்... 

கலத்தால் - அலைபோல் யானைகள், குதிரைத் சொகைகள், மணிகள், துடல்கள் 

என்பனவாதிய பொருள்களை மாச்கலங்களாற் சொணர்ந்து சொரிவதாம். 

(அத்திருகசசம்), 
(af - mz) பெருமையிற் சேறி பேரோலி-பேரமை - ஈற்பண்.அனையும், பேர் 

ஒலி - என்றது அளவினையும் குறித்தன. பேரமையில் - மை- மேசம் என்று 

கொண்டு, மேகங்களினின்றும் எழும் என்றுரைப்பாருமுண்டு, 

கடல் தன்னிலும் பேரிதேன- பெநழழக்கம், திநமகள் சேர்விடம், யாவும் 

தந.சல் - என்ற இம்மூன்று சன்மைகள் கடலினிடச்தும் ௮சன் கரையில் உள்ள 

இர்சசரிடத்தும் உள்ளன / ஆயின் இவை இம்ஈகரில் ஒருக்சே மிகுதியும் எளிதிற் 

பெறும்படி ிறக்ச உள்ளன ; ஆதலில் இதுசடலினும் பெரிது என்று சொல்லும்படி. 
ETS. 

திரைபோல..சோரிவதாம் - பெரிசென்பதற்குரிய காரணங் கற்பித்தவாழு ; 

திரைபோல் - கரி முதலியவற்றை அடுத்தடுத்து மேன்மேல் வாணிகமுறையில் 
கொணர்ந்து சொரியும் நிலை சகடலுக்ல்லை என்பத குறிப்பு. 

கரி... துகில் - இவை வேற்று மாடுசளினின்றும் வாணிசத் தூறையில் இங்குச் 

கொண்டுவரப்படுவன, 4 இறக்குமதி!” என்பது, இர்சாள்மாபு, கடற் றுறைமுக 
வாணிபச் இறப்புப் பற்றி ஈகர்வளங் கூறியவாறு ; சோரிவது - சொரியப் 

பெழுவத. 

பிறங்கலிற் சிறந்து--என்பதம் பாடம், 3 

999௦5. நீடு தொல்புகழ் நிலம்பதி னேட்டினு நிறைக்த 
மீடு தங்சிய பலபொருண் மாந்தர்கள் பெருகிக் 

கோடி. நீடனக் குடியுடன் குவலயங் காணும் 
ஆடி. மண்டலம் போல்வதவ் வணிகிளர் மூதூர். ௪ 

(டு-ள்) நீழ..பெரு - நீடியவையாயெ புகழினையுடைய பதினெட்டு நிலங் 
களிலும் நிறைந்த பெருமையுடைய பல பொருள்சளைச் சைக்கொண்ட மக்களும் 

சர்ர்ர் து பெரு நிசழ்வதனாலும் ; கோடி...குடியுடன் - கோடியளவிலும் பெருகிய 
செல்வக்குடி மச்சஞடன் பொலி சனாலும் ; அவ்வணிசெர் மூதூர் - ௮ந்த அழகு 

மிகுந்ச பழயசசரம் ; குவலயம்.,,போல்வது - இவ்வுலச முழுவதும் தனச்குள் பிரதி 

பிம்பமாச அடங்கச் சாணப்பழிம் கண்ணாடி மண்டலம்போல்வதாகும், 

(வி- ரை) மதூர் தவலய்ம் காணும் தடி மண்டலம் போல்வது என்று கூட்டுச. 

தவலமம் காணும் - உலச முழுதும் உள்எடங்கப் பிரதிபிம்பமாசப் பார்ச்சச்கூடிய ; 

தவ்லய் ழழதும் காணவுள்ள கிலையாவழ 18 நிலங்களின் மச்சஞம் பொருள்களும் 

பெருகுவசாலும், இர்சசரிலும் இதுலே செல்வத்தின் எல்லை எண்ணச்கூடிய பெரு௫



ச்ருக்கம்] 43, அதிபத்த நாயனார் புரர்ணம் கருகி 

செல்வங்களுடன் உள்ள குடிகள் கிறைசலாலும் நய தன்மை, ('மெய்யொளியி 
னிழற்சாணு மாடியென '! (1974), 

நீலம் பதினேட்டு - பதினெட்டு மொழிசள் வழங்கும் பதினெட்டுச் தேயங்சள், 
இச்சேயங்சள், சிங்களம் முசலாகத் தமிழகம் ஈறாகத் தமிழ் நூல்களிழ் கூறப்பட் 
டலை, மொழிசளும் அவ்வ் சேயங்களின் பெயராலே அறியப்படுவன, 

சிங்களம், சோனசம், சாவகம், னம், துளுவம், குடகம், சகொங்கணம், சன்ன 

டம், கொல்லம், தெலும்சம், சலிங்சம், வங்கம், சங்சம், மதம், கடாரம், கவுடம், 

கோசலம், தமிழகம் என்பன, '* பண்டிதர் தங்கள் பதினெட்டுப் பாடையும் £? 
(இிருமக்திரம்), 

நீலம் பதினேட்டினும் நீறைந்த - பல போரள் மாந்தர்கள் பெருக - இவர்சள் 
வாணிபத்தின் பொருட்டு இம்கு வர்து குழுமுவர் ; சத்சம் சாட்டின் அரிய வாணிபப் 

பொருள்களையும் கொணர்வர் ; இக்ரசர் கடல் துறைமுகப் பட்டினமாதலாஜும், 

செல்வப் பொருட் பண்டங்கள் நிறைதலாலும் வாணிபச்திற்காசகப் பல இசைகளிலு 
மிருந்து மச்கள் வந்து கூடுவர். '* ஊறுபொரு ளின்றமி ழியற்ளெவி சேருமட 

மாதருடனார், வேறுகிசை யாடவர்கள் கூறவிசை தேரும் '! (4) ; காசுமணி வார் 

சனச நீடுகட லோடுதிரை வார் துவலைமேல், வீசுவலை வாணரலை லாரிவிலை பேச 

மெழில் '' (10) என்று, (சாதாரி - லேசவனம்) நிதுபோன்ற சடற் றுறைமுகப் 

பட்டினமாகிய வேதாரண்யச்தினைப் பற்றி ஆளுடைய பிள்ளையார் அருளியவை 

இங்கு நினைவு கூர்ச.ற்பாலன, 

கோடி - எல்லை ; கோடி நீள்தனம் - சனங்களின் எல்லை இது என்னும்படி 

நீண்டதனம், கோடி. - என்ற பேர் எண் குறித்சசென்றலுமாம், மண்டலம் - 

வளைவு, பிறங்கலிற்சிறந்து - என்பதும் பாடம், 4 

9990, அந்கெ டுந்திரு சகரமருங் கலைகடல் விளிம்பிற் 

பன்னெ டுந்திரை நுரைதவழ் பாங்கரின் ஞாங்கர் 
மன்னு தொன்மையின் வலைவளத் துணவினின் மலிந்த 

டு தன்மை வாழ்குடி. மிடைந்தது தடநளைப் பாடி. 

(இ-ள்) அர்நெடும்...ஞாக்கா - அநத நீண்ட இரு ஈகரத்தின் பக்சத்தில் அலை 

சளையுடைய கடலின் விளிம்பிலே பல நிண்ட அலைகளின் por stp saps 

டெமாகய பச்சங்களை அடுத்து ; மன்னு...சன்மை - நிலைபெற்ற பழமையில் வலைவீட 

மீன்படுக்கும் தொழிலாற் பெறும் வளமுடைய மீன் உணவினில் பெருயெ 

தன்மையாலே ; வாழ்...திளைப்பாடி - லாழ்வு பெற்ற பரதவர் குடிகள் மிடைச் 

அள்ளது பெரிய பரதவர் சேரி, 

(வி- ரை) கடல் விளிம்பு - சடலின் சரையோரம், 

திரை நுரைதவழ் பாங்கர்-சடலலைகள் சரையின் மோதிச் சிதறிப் பரவும்போது 

௮வ்வலைகளின் நரை நெடுர்தாரம் சென்று சரையின் சரையிற்றவழும், ஜாங்கர் - 

அந்த Hore எல்லையினை அடுத்துள்ள இடம். 

தொன்மையாவது இப்பரதவர் இத்சொழிலையே உரிமையாக வழிவழி ரீண்ட 
சாலமாசச் செய்து வாழ்வார் என்ற பழமையுரிமை, 

வலைவளாம் - வனை வீசிப்படுச்கும் மீனாயெ வளம் ) செல்வம்,



noc திருத்தொண்டர் புராணம் [போய்யடி ஸ்மமீல்லாத் பூலவர் 

வ்லை வளத் துணவினின் மலிந்த தன்மை வாழ் - வலை வாரிப்படுச்சும் மீன்சளை 
உண்டும், அவற்றை விலைப்படுத்திப் பெறும் சிதியினைச் கொண்டும் லாழ்ச்சை 
ஈடத்தும், 

* மீனி றைர்தபே ர௬ுணவின வே$லவைப் பிடங்கள்'! (1086) என்றதும், ஆண் 

டுரைத்தவையும் பார்க்ச,, வலைவளாத் துணவு - வலைவளத்தினை விற்றுவரும் ஊ௫ 

யத்தால் வாழ்தல் பற்றி உச்ச எழுர்,தது மேல்வரும் பாட்டு; இச்சொழிலும் வாழ் 

வும் பற்றிச் கூறுல.து இர்சாயஞாரின் பண்பும் வரலாறும் பற்றி எடுத்தவசையாம், 

தடிமிடைந்தது - குடி நெருச்சமாச உள்ளது. 

நுளைப்பாடி - நுளேயர் - பரதவர் - மீன்பிடிப்போர் ; இளையர் வாழும் சேரி; 

பாடி - இருப்பிடம் ) இப்பாட்டும் மேல்வரும் மூன்று பாட்டுச்சளும் இர்நுளைப்பாடி. 

யின் ௮ரிய இயற்சை வருணனையாகயெ தன்மைஈவிற்? யணிகள், 5 

3997. புயல எப்பன Qavcrraudey Yypplnuidem Gyr Lbenu; 

யயல எப்பன மீன்விலைப் பசும்போனி னடுக்கல்) 
வியல எக்கரின் விடூந்திமில் வாழ்ரர்கள் கொணர்ந்த 

or SUM ளப்பன பரத்தியர் கருநேடூங் கண்கள். 

(இஸ்) புயல்...குரம்பை அயல் - மேசங்களை ௮எவிட்டாற் போல வலைகள் 

புறம்பே உல ரவைச்சப் பெற்ற சிறு குடில்களின் பச்சத்தில் ; மீன் விலைப்பசும் 

பொனின் அ௮டுச்சல் அளப்பன - மின் விலைச்குச் சொள்வோர் கொணர்ந்த பசும் 

பொன்னின் குவியங்கள் அளவிடப்படுவன ; வியல்,..சயல் - விரிர்த கடலில் 

செலுத்தும் மீன்படசின் றொழிலினால் வாழும் பரசவர்சள் கொணர்ந்த சயல் மீன் 

சளை ; பாத்தியர் சருநெடுங் சண்கள் ௮ளப்பன - (௮ச்சயல்களை அவரிடம் பெறும்) 

பரத்தியாது சரிய நீண்ட சண்கள் ௮வை இவ்வளவு விலைபெறும் என்பதனைச் 

சாட்சியாலே gots Pac, he 

(வி-ரை) இப்பாட்டுச் சிறந்த தன்மை நவிற்சியின் சுவைபட விஎங்குவது* 

புறம்பு வீலை அணை தாம்பை என்சு, பரதவர் வலைகளைச் தமது குடிசைகளின் 

புறம்பே சாளும் உலரலவைச்கும் வழச்சம் குறிப்பிடப் பட்டது, 

புமல் அளப்பன என - பிரிந்து சவிர்த நீண்ட வலைகள் மேகங்கள் கவிந்து 

படிர்தாற் போன்றன, அளப்பில--என்பதும் பாடம், 

அளத்தல் - ஈண்டுச் சலிதல்போல என்ற உவமப் பொருள்பட வந்தது; 
கடலவிற்படியும் மேசல்கள் சடற்சசை விவிம்பில் உள்ள இக்குடி.லிடங்களிலும் படார் 

தீனவயோ என்னும்படி. என்பதும் குறிப்பு, 

தரம்பை ௮ய்ல் மீன் விலைப் பசும் போனின் அடக்கல் ௮ள்ப்பன என்ச, 

இது மீன்சொள்வோர் பரசவர் குடில்களை அடுத்து முன்னதாசவே விலை சொடுச் 

துப் பெழுதற்குச் காத்திருக்கும் நிலையினை உணர்த்திற்று ;) பசும் போனின் 

அடுக்கல் ௮ள்ப்பன-மீன்களின் மிச்ச விலை மதிப்பையும், பொன் ராணயம் வழங்யெ 

நிலையினையும் குறித்தது ; அடுக்கல் ௮ள்த்தலர்வது சாணயங்களை ௮டுச்சி எண்ணிச் 

சணகச்ட்டு அளவு சாணுதல், ச 

வீய்ல்ஃகோணர்ந்த கயல் - திமில் வாழுசர் ஈள்ளிரவில் மின் படகுகளைச் 

சொண்டு சடலின் ரீண்டதாரம் சென்று மீன் பிடித்து ௮திசொலையிற் சொணர்வா; 

இப்படகுசள் பல மரச்சட்டைசளை பொருச்திச் சட்டப்படுதலால் கட்டுமரத் தோணி 

* இதுபற்றி எனது சேச்ழொர் - ச௩்ச௨-தடடு புச்சச்சள் பார்ச்ச,



சருக்கம்] 49, அதிபத்த நா யனார் புராணம் ௨0௨௨ 

எனப்படும் ) தோணி சரைசட்டினபின் ௮சனை மணவில் சர்த்த தளையன் சலா 

சேர்த்துச் சயறுகளையும் வ$லயினையும் சன்னையும் ஒழுங்கு செய்து கொள்ள வேண் 
டும்; அத்தோணியில் ஒரு கடையில் அவன் படுத்த மின்சளை வைத்திருப்பான் ; 
கூடையில் அடங்காத ௮ளவு பெரு மீன்கள் ௮சப்பட்டுவிடின் அவற்றைத் சோணி 
யில் வெளியிடச்தில் சேமித்துக் கொணர்வன் ) நுளைச்ரி அலைகடல் நீர்விஸீம் 
புக்குள் எத்துணை தூரம் சேமமாய்ச் செல்ல முடியுமோ அத்துணை தரம் சென்று 
தோணியிலிருர்சவாழே அம்மீன்சளை வாட்செகொண்டு விலைப்பொருட்டு வேசமாய்ச் 
கொண்டு சரை சேர்ந்து பாகுபடுத்தி விற்கத் தொடங்குலாள்; வி ற்பனை நிலை பரத்தி 
யின் தொழிலாசலால் அவ்வச்சாளும் பரசவன் சொணரும் மீன்களின் மஇப்பினைப் 
படடிலிருர்தவாே சண்ணுச் கெட்டிய தூரத்சே சனது சண்பார்லையால் நிச்ச 
மித்த அளந்து விடுவாள் ; இத்துணைச் செய்திகள் எல்லாம் புலப்பட “* விய்லளக் 
கரின் விடுந்திமீல் வாழ்நரீகள் கோணர்ந்த, கய்லள்ப்பன பரத்தியர் கநநேடுங் 

கண்கள் ” என்றார். இப்பாட்டின் தன்மை நவிற்சியணிச்சுவை இச்செயலை 48 

சாலையிற் சடற்கரை சென்று நேரிற் கண்டார்க்கே ஈன்கு புலப்படும். அடியேன் 
அவ்வாறு சண்டூள்ளேன், சண்கள் சயல்போன்றன என்ற உவமை ஈயம்பட 

உரைப்பார் பலர், அவர்கள் “ விய்ல்...கோணர்ந்தகயல் '? என்றதன் உள்ளுறை 

குறிப்பினையும், ஈண்டுப் பரத்தியர் கண்களுக்குக் கூறிய சிறப்பினையும் cori Derr, 
அளக்கர் - சடல் ) வியல் - விரிச்ச ; திமில் வாழ்நர் - இமில் செலுச்கி மின் 

பிடித்தற் றொழிலால் சம் வாழ்ச்சையினை ஈடத்துவோர். பரதவர் ; திமில் - மீன் 

பிடிச்கும் படகு (கட்டுமாச்தோணி), 6 

9995, உணங்கல் மீன்கவர் வுறுசசைக் குருகூட னணைந்த 

கணங்கொ ளோதிமங் கருஞ்சினைப் புன்னையங் கானல் 
௮ணங்கு அண்ணிடை நுளைச்சிய ரணிஈடைக் கழிடது 

மணங்கொள் கொம்பரின் மருங்குகின் நிழிபல மருளும், or 

(இ-ள்) உணம்சல்,..௮ணைச்த - உலர்தலையுடைய மின்சளைச் சவரும் ஆசை 

பினையுடைய பறலைகளுடனே கூட வர்்த; சணஙம்சொரள்.., அழிர்து - கூட்ட 

மாகிய அன்னங்கள் வளைசன்ற நுண்ணிய இடையினையுடைய தளைச்சியாது 

அழகிய ரடைச்கு அழிந்து, சரிய கொம்புகளை யுடைய புன்னையங் சாட்டிலே ; 

மணங்கொள்...அலமருஞம் - மணமுடைய அப்புன்னைமரச் சொம்புகளிலே 

பச்கத்தினின்றும் இழியா சவையா? மருண்டிருக்கும், 

(வி-ரை) உணங்கல் - வாடி உலர்ந்த; மீன் கவர் நசைக் தநதடன் - (மீன் 

விற்கும் பெண்கள் ஏமார்த சமயம் பார்த்து) மின்களைச் கவரும் ரோச்சத்துடன் 

உள்ள பறவைகள், உணங்கல் - காய்தல், 

உடன் அணைந்த ஒதிமம் - ஒதிமம் மீன் சவர்தற்கு வராவிடிலும் ௮வ் 
வாசை கொண்ட குருகுகளுடன் இனம் பற்றி ௮ணைர்சன ; ஆபிலும் * தியாரோ 

டிணவ்டி யிருப்பதும் தீது" என்றபடி AS திய எண்ணமுடைய குருகுகளுடன் 

அணைச்சமையால் ௮லமர்சன என்ற குறிப்புப்படச் கூறினமை சரண்க, கணங் 

கோள் - கட்டமாயெ ; கநஜ்சினைப் புன்னையங்கரீனல் - கநமை - மிச்ச பசுமை 

சருமையாச் சானூகிலை; புன்னையங்கானல் - செய்தற்சரு) மட்டிட்ட 

புன்னையல் சானல் !! (தவா), தேவார ஆட் போற்றப்பட்டது,



௩௦௪ திருத்தெரண்டர் புராணம் [போய்யடிமையில்லாத புலவர் 

மணங்கோள் கோம்பர் - மணம் - புன்னைப் பூச்சளின் மணம். இனிய மணம் 

மிச்ச நிலை ; '* மட்டிட்ட !” (தேவா) ; ஒதிமம் - அன்னப் புட்கள், அணிநடைக் 

கழிந்து.,.நீன்றலமநளும்-தளைச்சியர் சடர்து வந்து இப்புட்சளைச் துரத்தும் நிலைச்சு 

௮ஞ்சியிருத்தலை நடைக்சழிந்து ௮லமருதலாசச் கூறியது தற்குறிப்பேற்ற ௮ணி. 

அலமநதல் - வருந்துதல் ; டூழீ - இழிவாயெ | டுமீயல - இழியாசனவா$9, 

மருளும் என்பாருமூண்டு ; பா,சஇயர் மெல்லிய ஈடையினர் என்பது கருத்து, 

கணங்கள் - அசைநடை : என்பனவும் பாடங்கள், 7 

8999. வலைநெடுந்தொடர் வடம்புடை வலிப்பவ ரோலியும் 

விலைப காந்துமீன் குவைகொடுப் பவாவிளி யோலியுந் 

தலை? றந்தவெள் வளைசோரி பவர்தழங் கோலியும் 
௮லைநெ டுங்கட லதிரொலிக் கேதிரோலி யனைய. ல் 

(இ-ள்) வலை,,.வலிப்பவர் ஒலியும் - வலைசளின் நீண்ட சொடர்சளை 

யுடைய வடங்களை இழுத்துச் செம்மை செய்பவர்களது ஒலியும் ; விலை.,,விளி 

ஒலியும் - விலையினை எடுத்துச் சொல்லி மீன் ருவியல்களைச் கொடுப்பவர் வாங்கு 

கோரை அழைக்கும் விளித்தலாகயெ ஒலியும் ) தலை...தழங்கொலியும் - மிசச் 

Apis வெள்ளிய சங்குகளைச் கொணர்ந்து குவிப்பவர்சளின் மிக்ச ஒலியும் ; அலை... 

எதிரொலியனைய - அலைகளையுடைய நீண்ட கடலின் அ.ிர்ச்சின்ற ஓலிச்கு எதிர் 

eo) Cures pot eran, 

(வி-ரை) வலை தோடர் நேடுவடம் புடை வலிப்பவர் - கடல் வலைகள் மிசப் 

பெரியனவாயும் நீண்டும் உள்ளன; அவற்றைச் கரையில் இழுத்து சாடோறும் 

செம்மை செய்தல் பெரு வேலை. கொடுப்பவர் - கெய்சணிலமாச்சளாயெ பெண்டிர், 

விலை.,.விளி ஒலி - விலையினை எடுத்துச் கூறி மின் கொள்வோரை அழைச் 

தல் பேரொலி தருவது, இத மீன் வாணிப வழக்கு ; ஏனைப்பண்டக்களுக்கும் ஏற்ற 

பெற்றி ௮மைவசாயினும் விரைவிற் கெடும் இயல்பும், விரைவில் முடிச்ச வேண்டிய 

அவரியரரம் உடைய சடற்கரை மீன் வாணிபச்தில் இது மிசவும் வேண்டற்பாலது, 

வளை சோரிபவர் - பலவகைப் பெரிதும் சிறிதுமாயெ சங்கு வர்ச்கம்களைக் 
சடலினின்றும் வாரிச் சொணர்ந்து சொரிதலினால் மிச்ச ஒலி, 

எதிர் ஒலி - பிரதி விம்பமாயெ முழக்கு ) அனைய் - முன் கூறிய மூன்றும் கடல் 

ஒலி போன்றன. மிகுஇப்பாடு குறித்து. தலை - உரிய இடங்களில் என் உலுமாம். 9 

4000. அனைய தாகிய வர்நுளைப் பாடியி லமாந்து 

மனைவ எளம்பொலி நுளையர்தங் குலத்தினில் வந்தார் 

புனையி எம்பிறை முடியவ ரடி.த்தோண்டூ புரியும் 

வினைவி ளங்கிய வதிபத்த ரேனரிகழ் மேலோர். ௯ 

(இள்) அனையதாயெ...அமர்ந்து : முன் கூறிய அத்தன்மைத்தாகிய அந்த 

நுளைப்பாடியில் வாழ்ந்து ;) மனை,,.வ௫தார் - இல்வாழ்க்கை வளங்களால் விஎல்கும் 

நுளையர்களது குலத்தினில் ௮வசரித்சவர் ; புனை...மேலோர் - இளம் பிறைச்சர் 

இரனைச் சூடிய முடியினை உடைய இறைவாது திருவடிச் சொண்டு செய்யும் சொழி 

வில் விஎங்யெ அதிபச்சர் என்று கிசழ்னெ.ஐ௦ மேன்மையினை உடையவர்,



சருக்கம்] , 49. அதிபத்த நாயனார் புராணம் 2.00 

(வி-ரை) வந்தார் - மேலோர் : என்ச; மேலோர் பெயர்ப் பயனில; 
மேலோர் - வர்தார் என்று கட்டி முடிப்பதமாம், 

அடித்தோண்டூ புரியும் வினை - திருவடித் சொண்டில் செய்யப்படும் செயல், 
சொண்டு மனச்சா.லும் செய்யப்படுமாதலின், இங்கு, அதனோடு, விஎல்யெ செயலி 

லும் சொண்டுபுரீபலர் என்றதாம் ; அச்செயல், மேல் (40097 உசைச்சப்படும், 

அதிபத்தர் - காரணப் பெயர் ; நீகழ்தலாவத அப்பெயர்ச் காரணத்துச் சேற்ற 

படி. ஒழுச்சத்சா லும் விளங்கு சல், 9 

4001, ஆங்க வன்பாதா நுளையர்தந் தலைவரா யவர்கள் 
ஏங்கு தெண்டிரைக் கடலிடைப் பலபட வியகூப் 

பாக்கு சூழ்வலை வளைத்துமீன் படுத்துமுன் குவிக்கும் 
ஓங்கு பல்வகை யுலப்பில வுடையரா புயர்வார். 

4002. முட்டின் மீன்கொாகைத் தோழில்வளத் தவர்வலை முகக்து 

பட்ட மீன்களி லோருதலை மீன்படூந் தோறும் 
* நட்ட மாடி.ய ஈம்பருக் ” கேனாளீர் முர்ீர் 

விட்டு வந்தனர் விடாதவன் புடனேன்றும் விருப்பால், 

4001. (இ-ள்) ங்கு.,.தீலைவராய் - அந்த அஇிபச்சர் என்னும் அன்பர் 

துளையாசளின் தலைவரா ; அவர்கள்... இயக்கி - ௮வர்கள் சசஇச்னெற செளிர்த 

அலைகளையுடைய சடலில் பலவாழறும் சொழில் செய்து ; பாங்கு...படுத்து - பச்சக் 
களிலே சூழும் வலைகளை வளைத்து வீர மீன்களைப் பிடித்துச் கொணர்ந்து ; முன் 

குவிச்கும் ஒங்கு பல்வசை - முன் குவிக்ன்ற உயர்ந்த பலவசை மீன் குவைகள் ௮௪ 

வில்லாசவற்றையுடையலரா யுயர்ந்சவரர௫, ௧0 

4002, (இ-ள்) முட்டில்...மீன்சளில் - குறைதலில்லாச மீன்களைப் 

படுத்து ௮ச்சொலை,ச சொழிவலினது வளச்சையுடைய பரதவர் வ$லகளால் வாரி 

எடுத்தலினாற் பட்ட மீன்களில் ; ஒருதலை மீன் படும் சோறும் - ஒரு தலைமையாகிய 

மீன் படுந்தோறும் ; ஈட்டமாடிய ஈம்பருக்கென - இஃது, இர் தாழிலருட் கூச்சாடும் 

ஐயருக்சாகுச என்று ) விடாச அன்புடன் - இடையராத அன்பினாலே; விருப்பால் - 

விருப்பத்துடன் ; ஈளிர் முர்நீர் என்றும் விட்டு வந்தனர் - குளிர் ச கடவினிடத்தில் 
நாடோறும் விடுத துவர்தனர். a6 

இச்த இரண்டு பாட்டுச்சளஞம் தொடர்ந்து ஒரு முடிபு சொண்டன, 

4001, (வி-ளை) இங்த - மூன் கூறிய ௮த்சன்மையுடன்) அசையென்பாரு 

மண்டு, 

ஏங்ததல் - சத்இத்தல் ; ஒலித்சல், தன் வளங்களைச் கொள்ளையிடசல் பற்றி 

௧௦ 

க்க 

இரங்குதல் என்ற குறிப்புமாம். 

பலபட இய்க்ததலாவது - மீன்படுத்தற்றொழிலின் பலவகைகளையும் செய்தல், 

பலபடவு - பல படகுகளை என்று கொண்டு, படகுகளைச் செலுத்தி என்றலுமாம், 

படத - படவு - என வந்தது ; படகியக்கி - என்று பாடங்சொள்வாரு முண்டு, 
அவர்கள் - தம் சழுள்ள ௮க்குலத்சவராயெ அந்துளையர்சள் ; அவர்கள் - 

மக்கிப் - படுத்துக் தவிக்தம் - பல்தவை என்ச, தவை - மீன் குவியல்கள் 

 பரிவுறத் தடிரத பன்மீன் படர்நெடுங் குன்று செய்வார் '! (13), 

ழன்தவிக்தம் பல்தவை - அவ்வவரும் சமது தலைவர்க்குச் செலுத்தும் பகுதி 

யாயெ குவியல்கள், 

41-99
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உயரீவார் - உயர்தல் - உலசககிலைச் செல்வ வளங்சலால் உயர்தல், உயர்வா 

சா) முற்றெச்சம் - 2யர்வார் - விட்டுவத்தன*--௭ன மேல்வரும் பாட்டுடன் 
மடிச்சு, பயர்வார் - அவர்சம் குலத்சளவிலன்றிச் 9வனன் ின்றிறத்தில் மேம்படு 
சன்ருராய் என்ற குறிப்புமுடையத, 10 

4009, (வி-ரை) மட்டில் மீன் - சடலின் மீன்சஞச்கு எப்போதும் குறை 
வில்லை யாதலின் மட்டில் என்றார், 

கோலைத் தொழில் - மீன்களை நீரினின்றும் வலைப்படுத்துப் பிடித்து எடுத்சலே 

யின்றி அவற்றைக் கொல்லுதல் இல்லை; ௮வை தாமாச இறந்துபடுன்றன ; 

ஆசலின் கொலைப் பழியாகயெ பாவச் செபவில்லை யாதலின் ௮வற்மை உண்ணலாம் 

என்னும் ss சமணச் கொள்கைகளை மறுத்துச் கூறிபவாறு ; அவற்றை நீரினின் 

றும் எடுசசலே சொலை செய்தலாகும் என்பது முன்னரும் ! பரிவுறத் தடிச்ச பன் 

மீன் '' (78) என்றார், வளம் - செல்வம் '* வளம்பட வேண்டாதயார் "” (கலடி.) 
பட்ட - படுத்த; அசப்படுத்த; நலைமீன் - தலைமையாகயெ - உயர்ச்ச - இறந்த; 

தமது பொருள்களுட் சிறந்சவற்றையே இயெனுச்சாச்குதல் வேண்டும் என்பது 

சிவாகம விதி ) அரிவாட்டாய நாயனார் வரலாறு முதலியவை சாண்ச. '! விரும்பின 

சொடுச்கை பாம்பரற்கென்று !! (11 - இருமுறை - இடைமருது - மு- கோ- 98) 
நம்பருகீகேன - ஈம்பருக்கு இது ஆகுக என்று நிவேதித்து, 

படூதோறும் - மீன்படுத்ச ராட்களிளெல்லாம்; என்றும் - சாடோ.றும் ; விட்டுவந் 

தனர் - விடாத-முரண் அணி; அன்புடன் - தலைமீன்-விட்டுவந்தனர் - என்று கூட்டுச, 

வலை-வலையினால் ; முகந்து-முகச்ச ; முசத்தலால் ; ழகத்தல்-பிடி த்தல்-கவர் சல், 

4003. வாகு சேர்வலை காளொன்றின் மீனொன்று வரினும் 
ஏக நாயகர் தங்கழற் கெனவிடு மியல்பால் 

நாள்களி லனேகரா எடூத்தோரு மீனே 

மேக நீர்படி. வேலையிற் படவிட்டூ வந்தார். GQ. 

(இ-ள்) வாகு...வரினும் - ஒழுங்காக வலை.பி3ல ஒருசாளில் ஒரு மீனே 

வந்தாலும் ) ஏசநாயகர்...ஆகுநாள்களில் - முழு முரல்வராப இறைவரது இரு 

வடிச்கு என்று விடுசன்ற இயல்பாலாக.ப மாட்களில் / ௮னேக நாள்,..பட - 

அ௮னேச நாட்கள் தொடர்ந்து ஒரு மீனே மேசம் படியும் கடலிற் கிடைச்ச ) விட்டு 

வந்தார் - அதனை இறைவனுச்சென்று கடலில் விட்டு இவ்வாறொழு? வர்தனர், 

(வி-ரை) வாதசேர் வலை - வாது - ஒழுங்கு) அழகு; வலை - வலையில் ; 

மீன் ஒன்று - ஒரு மீனே. மாத - என்பது பாடமாயின் வலையிற் சேர்த்தும் மணிகள் 

cers, மாத - வலையின் பரியாயப் பெயர்களுள் ஒன்றுமாம், தேற்ழேசாசம் 

தொச்சது ; பிரிகிலையுமாம். மகாஜாலப் பிரயோகத்தில் வரும் ஞானவலையில் 51 

அச்சரம்சளையும் அவ்வலையின் மணிசளாசச் கூறப்பட்டிருத்சலும் ௮றிக--(௪, சிலப் 

பிரகாசச் குருக்களையா அவர்களின் குறிப்பு). 

இமல்பாலாத நாள்களில் - இவ்வியல்பால் ஒழுயெ நாளிலே, 

அடுத்த அனேக நாள் ஒர மீனே - பட - என்க ; அடுத்து - சொடர்ச்சியாச ; 
பட - இடைச்ச, 

விட்டு வந்தார் - இறைவருச்சாகுச என்று கடவில் மீனை விட்டு இவ்வாறொழுக 

வர்தனர். 

அடுத்தடத் தோநமீன்--ஈன்பனவும் பாடம், 19
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4004. மீன்வி லைப்பெரு குணவினின் மிகுபெருஞ் செல்வர் 

தான்ம அத்தலி லுணவின்றி யருங்கே சாம்பும் 
பான்மை பற்றியும் வருந்திலர்; பட்டமீ Cones oy 
மான்ம நிக்கரத் தவர்கழற் கெனவிட்டு மகிழ்ந்தார். ௧௩ 

(இ-ள்) மீன்...மறுத்தவின் - மின் விலைப்படத்சலினால் பெருகும் உணவுப் 
பண்டங்களால் மிச்ச பெருஞ் செல்வம் இவ்வாறு மறுச்சப்பட்டமையால் ; உண 

வின்றி...வருர்திலர் - உணவில்லாமல் சமது அரிய சளைஞர்கள் பரியொல் வருச்து 
இன்ற தன்மை பற்றியும் வருந்திலர் ; பட்ட,,.மஇழ்ந்தார் - லலையிற்ப?சததசொரு 

மினையும் மான்மறியினைச் கரத்தில் ஏந்திய இறைவரது நிருவடிக்கு என விட்டு 

மகிழீர்சனர், 

(வி-ரை) மீன்...சேல்வம் - மீன்விற்பசனால் மிச்ச உணவுப் பொருள்கள் 

சேடுதற்காுப பெருஞ் செல்வம் ; அநங்கிளை உணவின்றிச் சாம்பும் பான்மை 
பற்றியும் வநநீதிலர் - என்௪, 

1 அருங்கிளை - மனைவி மக்கள் முதலிய சுற்றந்தார்கள், சாம்புநல் - பசியினால் 

சண்குழிர்து மயங்குதல் ; பற்றியும் - உம்மை - உயர்வு சிறப்பு, குங்கலியச் சலய 

நாயனார் சரிதம் (898) பார்க்க, கிளை - மரச்சின் சளைபோலச் சூழ்ந்த சுற்ற,சார், 
மகிழ்ந்தார் - வருர்தாமை மாத்திரையே யன்றி ம௫ழ்ச்சியினையும் ௮டைச்தார், 
பட்ட - படுத்த - பிடித்த, 

கழற்த என - கழற்கு ஆச என்று சொல்லி; 4 சென்று பொற்கழல் சேர் 
கென ?! (4008) மான்மறி - மான்சன்று, 18 

4005. சால நாள்களிப் படி.வரத் தாமுண வயாதறுக் 

கோல மேனியுர் தளரவுர் தந்தொழில் குறையா 7 

லை மேதலை நின்றவர் தர்நிறர் தெரிந்தே 
ஆல முண்டவர் தொண்டான் பெனுமமு ஸலுண்பார், ௧௪ 

4006. ஆன காளோன்றி லவ்வோரு மீனுமங் கோழித்துத் 
தூகி றப்பசுங் கனகாற் சுடர்௩வ மணியால் 

மீனு றுப்புற வமைத்துல கடங்கலும் விலையாம் 
பான்மை யற்புதப் படியதோன் நிடவலைப் படுத்தார். கடு 

4005, (இ-ள்) சால,.,வர- அ௮னேச சாட்களில் இப்படி வா ; தாம்,,தளர 

௮ம் - தரம் உணவு மறர்து வாடி சமது அழகய இருமேணிஃயும் சளர்ச்9 யடையவகும் ; 

தீர்தொழில் குறைய...தெரிர்தே - தமது இருச்சொண்டினின்றும் குறைவுபடாத 

அவ்வொழுச்சத்திலே சலியாது ஒழுகயவாது திறத்தினைச் தெரிர்தே ) ஆலம்... 

உண்பார் - விடத்தினை உண்ட இறைவர் இச்திருக் தொண்டாது அன்பு என்டுன்ற 

இிருவமுதத்தனை உண்பாரா, ௧௪ 

4006, (இ-ள்) ஆன...ஒழித்து - முன்கறியவாறு ஆயெ சாள் ஒன்றிலே 

அந்த ஒரு மீனும் அங்கு அசப்படாதொழியச் செய்து ) தூய...௮மைத்து - தூய சிற 

முடைய பசம் பொன்னாலும் ஒளியுடைய ஈலமணிகளாலும் மீன் உறுப்புச்சள் 

பொருந்தும்படி அமைத்து ; உலசடங்சதும்,,,ஒன்று - உலசங்சளெல்லாம் விலை
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யாச மதிச்சப்பரிம் தச்மபில் அற்ுதர்தன்மை வாய்த்ததொரு மீன் ; இடுலலைப் 

படுத்தார் - வீரிய வ$ையினிற் படுப்பித்சனர், கடு 

இர்,5 இரண்டு பாட்டுக்சளும் சொடர்ந்து ஒரு முடிபு கொண்டன. 

4005, (வி-ரை) உணவு அயர்த்து - அுபர்தீநல் - மறத்தல் ; அயர்ந்து - 

இழர்.த cere, 

தள்ரவும் - உம்மை சிறப்பு ; கூசாது ஐலமண்டவர்.. அழதுண்பார் - 

ஆலமுண்டவசாசலின் இச்சொண்டசத அன்புமபமா.ப இருச்9 தொண்டின் வரும் 

அன்பருத,த்தினையும் உண்பாராய் ; உண்டார் - உன்பார் - பத் தனர் என்று மேல் 

வரும் பாட்டுடன் முடிச்ச, ': மெய்த்சன்மை யன்புநகர்ர் தருளுதற்கு (3684) 

என்ற சறுத்சொண்ட சாயனார் புராணமும் சாண்ச, இங்கு நி2வத்த மீனுண்ட 

மையும், அங்குப் பிள்ளைக்சறி வேண்டியமையும், அன்பு கர்.தற்சே யன்றிப் பிறி 

தில்லை என்பது, 

மேனியும் தரவும் - தோழில் தறையாச் சீல - உடல் வலிமையுள்ள 
அளவே தொழில் இயற்றுதல் உலகரியல்பு, ஆபின் இங்கு இர்சாயனார் மேனியும் 

தரவும் சமது தொழில் குறையாம வியற்றும் ஒழுக்சர்தின் கின்றது அன்பின் 

உறைப்பு) அரிவாட்டாய சாயனார் இறைவனைச் செர்ெல் ஊட்டிய ஒழுச்சத்தினைத் 

தாம் பரயால் வருந்திய சாலத்தும் புரிந்து வச ௮ன்..ன் செபலும், புதழ்த்துனை 

சாயனார் உணவின்றி வருந்டச் குடர்ச்தாக்ச மாட்டா நிலைபிலும் இைவரைப் பரிர் 

தீட்டிய அன்பின் செயலும் முதலாயினபலவும் ஈண்டு, நினைவு கூர்தற்பாலன. 

சீலமே - ஏகாரம் தேற்றம் ; தலைநிற்றல் - சிறக்கச் செய்தல் - இப்படிவா - 

வருதலால் ; மேனி - மேனியும் - உம்மை செல்வம் முதலிய ஏனைய எல்லாவற்றுடன் 

என்று இறர்சது சழுவிய எச்ச உம்மை ; தளாரவும் - உம்மை உயர்வு இறப்பு, 

ஆலழண்டவர் - அழது உண்பார் - சாதலை விளைக்கும் கைத்த ஆலச்தையும் 

சாவாரமையினை விளைக்கும் இணியஅமுதத்தையும் ஒன்று போலவே உண்பவர் என்று 

வேண்டுதல் வேண்டாமையிலாச இறைமைச் குணம் குறித்தவாறு / கைப்புடைய 

ஆலத்தை உண்பவர் அன்புடன் ஊட்டும் அமுசுச்தினை விருப்பாராவார் என்றதொரு 

ரயமும் சாண்ச, இங்கு உண்ணச் படைப்பது மீனாய ௮நதப் பண்டமாயினும், 

சண்ணப்பர் அளித்த இறைச்சியும், சிறுத்தொண்டர் பாற்சேட்ச gar அளித்த 

பிள்ளைச் சறியும் போல இணியனலாய்ச் சொள்ளப் பேற்றது ௮அவ்வவரது அன்பே 

பன்றி ௮ப்பண்டங்களின் தன்மையன்று என்பதாம், ௮.து குறிக்ச அன்பேனு மழது 

உண்பார் என்றார், ஆலமுண்டமையான் அழூதுண்ண ஏக்குற்றார் என்றது salou, 

4006, (வி-ரை) நாள் ஒன்றில் - சிறப்பும் பற்றி ௮ர்சாள் ஒன்று எனப் 

பட்டத, இணையிலாத ஒன்று, 
அவ்வோரு மீனும் - முன் பல நாட்கள் அத்துப் படுத்? ௮ந்த ஒரு மீலும், 

என்று ௮௪ரம் முன்னறி சுட்டு; மீனும் - உம்மை முற்றும்மை ; ஒழித்து - பெருத 
படி. ஒழியச் செய்து, 

உண்டார் - (4005) ஒழித்து - அமைத்துப் படுத்தார் - என்று முடிச்ச, 

அவ்லோந மீலும் - உலூயெலிற் காணும் ஏனை மீன்சள் போன்ற தன்மைய 
தன்று அவ்வொருமீன் ; அன்று படுப்பது உலகர் பெறப்படாத மேம்பாடுடையது 

என்பது குறிப்பு, 
தூ...அமைத்து - பொன்னாலும் மணியாலும் மீன் உழுப்புச்கள் எல்லாம் 

உறும்படி, உளவாச்9 ) இதற்கென்று சிருட்டி.த்.து,
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௨லகடங்கலும் விலையாம் பான்மை - விலை மஇப்புப் பற்றிச் கூதியது, இர்சாய 
ஞர் மீன் விலைப்படுத்தி உண்ணும் வாழ்வினராதலின் இதன் பெருவிலை பற்றி 

ஆசைசொள்ளார் என்பது உணர்த்த இறைவர் அமைத்த நிலை காட்டுதற்கு. 

அற்புதப்படியது - அற்புதம் - சாணுர்தோும் புதிது புதிதாய் விளையும் பெரு 

மித உணர்வு, இவ்வுணர்வை விளைக்கும் தன்மையினை உடைய ; படி - தன்மை; 

படியது - சன்மையினை உடையது, 

ஒன்று - இரண்டேனும் பலவேனும் வரின் ஒன்று இறைவனுக்கு விழப்பர், 
ஒன்றேவரின் விடுப்பரோ என்ற 8.பமின்றி உலகர் காண ; காளத்டிரொதர் தமது 

இடச்சண்ணிலும் குருதி சோர நின்ற இருவுள்ளச் குறிப்பு ஈண்டு வைத்து கருதற் 

பாலது, 

இடூவலை - சாயனாது ஆட்கள் இடும் வலையின்சண், 

படூத்தார் - படுப்பித்தார் ;) படச் செய்தருளினர் (அ மது உண்டார்) என்ச, 

நூ. படியது - * ஒரு சாட்சனச, நிறமமர் Swi” என்ற வசைநூற் 

கருத்தினை விரிச்சருளியவாறு, 15 

4007. வாங்கு நீள்வலை யலைகடற் கரையில்வர் தேற 
ஓங்கு சேஞ்சுட ருதித்தேன வுலசெலாம் வியப்பத் 

தாங்கு பேரொளி தழைத்திடச் காண்டலு மெடுத்துப் 

பாங்கு நின்றவர் “மீனொன்று படூத்தன'” மென்றார், ௧௬ 

(ட-ள்) வாங்கு...ஏற - மீன்வாரி இழச்சப்பட்ட நீண்ட வ$லையானது 

அலைகளையுடைய கடற்கரையில் லந்து ஏற ; ஒங்கு...சாண்டலும்-(௮.இிற்பட்ட மீன்) 

ஒங்கும் ஞாயிறு உசயமானாற்போல உலசெலரம் ௮.இசயிக்கும்படி அமைச், ச பெரிய 

ஒளிலீசச் சாண்டலும் ; எடுத்து, என்றார் - அதனை எடுத்து ௮௬கு நின்ற பரதவர் 

கள் மீன் ஒன்றைப் பிடிச்சோம் என்று சொன்னார்கள். 

(வி-ரை) வாங்த நீள்வலை..ற் - வாங்ததல் - இழுச்சல், மின்படுச்சச் 

ச,டவில் வீசிய நீண்ட வலையினை மின்பட்டவுடன் இழுஈநுப் படவிலேனும் கரை.பி 

லேனும் சேர்ப்பர் ; நீள் வலை - கடல் வலைகளின் பெருரீள,ச்தைச் குறித்சது ;) கரை 
யில் வந்தேற - அலைசளினூடே கரையில் வாத சேர்ந்து எடுக்கப்பட ) வாங்க - 

வளைந்த என்றலுமாம், 

ஒங்த சேஜ்சுடநதித்தேள - தாஈறும் பொன்னும் ஈவமணிகளும் மிலுறுப்பாச 

அமைர்சதாசலின் சூரிய ஒளி வருசல்போல என்றார் / மெய்பற்றி வர்; உவமம் ) 

சூரியன் உதிச்கும்போது செர்ரிறமுடையதாதலின் சேக்சுடர் என்ருர், 

உலகேலாம் - இருவருள் வெளிப்பட்ட இடமாதலின் இம் முதன்மொழி யாயெ 

௮ருள்மொழியாயெ மணியினை இங்குப் பதி தீதருளினர் ஆரியர், 

பாங்த நின்றவர் - அநகீல் - அருல் ; பாங்த -: பான்மை என்று சொண்டு 
மீன்படுத்துச் கொணரும் (பாங்கில்) பண்பியலைபுடையார் என்றலுமாம், 

மீஹேன்று படுத்தனம் - இஃது பரிசனத்தவர் சம் தீலைவராயெ ௮.இிப)்தருச் 

குசைத்தது. 
எடுத்து - அம்மீனை வலையினின்றும் வேறு எடுத்து; மீன் என்றது முன் பாட்டி, 

னின்றும் எடுக்கப்பட்டது, 

திரையில் வந்தேற--ஏன்பதும் பாடம், 16
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4009. என்௮ மற்றுளோ ரியம்பவு மேறுசீர்த் தோண்டர் 
1 பொன்றி ரட்குடர் ஈவமணி பொலிந்தமீ லுறுப்பால் 

ஒன்று மற்றிது வென்னையா ஞடையவர்க் காகும் ) 
சென்று பொற்கழல் சேர்”கெனத் திரையொடுர் தரித்தார். ௧௭ 

(ஒ-ள்) என்று,,,சொண்டர் - முன் கூறியவாறு மற்றுள்ளோர் சொல்ல 

வும் ௮துசேட்ட ஏறுன்ற சிறப்புடைய சொண்டராடிய அஇிபச்தர் ; பொன்... 

ஆரும் - பொன்னும் சொகுதியாரெய சுடரினையுடைய ஈவமணிகளும் விளக்கும் 

மீன் உறுப்புக்களாற் பொருந்துசின்ற வேறாகெயஇது என்னை ஆஞுடைய இறைவ 

க்கே ஆகும், garg பொன்னார்ந்த இருவடிகளிற் சேர்ச என்று ௮லையில் 

சுழல விடுத்தனர், 

(வி-ரை) என்று,..டயம்பவும் - என்று - “* மீமனொான்று படுச்சனம்'' என்று; 

மற்றுளோர் - பரிசனங்களாகயெ பரதவர், 

ஏறுசீர் - மிகுகின்ற சிறப்பு ; ஏறும் - சவனடியில் எறப்பெறம் என்றதும் 

குறிட்பு, தோண்டர் - அஇபத்சர். 

ஒன்றும் மற்று இது - ஒன்றுதல் - பொருந்துதல் ; மற்று - ஏனைய மீன்சளின் 

வேறாயெ என்பது, 

சேன்று போற்கழல் சேர்க - மீனினை விடும்போது ௮சனை நோக்கி ௮,பச்தர் 

சொல்லியது. நிவேதிக்கும் ௨சை, (4009 - 4004), 

திரையோடூம் தீரித்தார் - ஒடு - உருபு இரையின் கண் என வேற்றுமை 

மயச்சம் ; திரித்தல் - சழலவீகதல், கரையின்றும் கடலில் வீசுன்றாசாதலின் ௮லையி 
னடுவுட் சேரும்படி சுழற்றி வீசினார் என்சு, 

டது என்னை ஆளுடையவர்க்க ஆகும் - உயர்ர்த பொருளாசலின் இறைவ 

ரக்சே உரியது என்றபடி. “* விரும்மின கொடுச்கை பரம்பரற் சென்று !! (பட்டினச் 

தார்-திருவிடைமருதார் மும்மணிக்சோவை - 98) ;) உடையவர்க்கே என்ற பிரிநிலை 

ஏகாரம் தொக்கது, 17 

4009, அகில லோகமும் போருண்முதற் றாமெனு மளவிற் 
பூகலு மப்பேரும் பற்றினைப் புரையற வெறிர்த 

இகலின் மெய்த்திருத் தொண்டர்முன் னிறைவர்தாம் விடைமேன் 
மூகில்லி சும்பிடை யணைநர்தனர் , பொழிந்தனர் முகைப்பூ. Bo 

(இ-ள்) ௮0லெ,,.புகலும் - எல்லா வுலகுகளும் பொருளையே முன்னாகச் 

கொண்டு செல்லும் என்னும் பிரமாணத்சோடு சொல்லப்படுன்ற ; அப்பெரும்... 

தொண்டர்முன் - அரசப் பெரிய வலிய பொன்னாசை என்னும் பெரும் பற்றினைச் 
குற்றமற நீக்யெ ஒப்பற்ற மெய்த் திருத்தொண்டர் முன்னே ; இறைவர்.,,௮ணைர் 
தினர் - இறைவா இடப வாகனத்தின்மேல் முடில்படியும் ஆசாயச்தில் எழுச்தருளி 

வர்சனர் ) பொழிச்தனர் முகைப்பூ - தேவர்கள்) சற்பசப் பூமழை பொழிர்சனர். 

(வி-ரை) அகில...எனும் - எவ்வுலகலும் எச்செயலும் பொருஎன்றி யில்லை 
என்னும் உண்மை; பிரமாணம்; ''பொருளிலார்க்கிவ்வுலசமில்லா இயங்கு!” (குறள்) 

ஈ முனிவரு ம்ன்னரு முன்னுவபொன்னான் முடியும் ? (இருச்சோவை - 898) ; 

முனிவருக்கும் தங்கரும முடிச்ச இன்றியமையாத வேண்டற்பாலசாயெ பொருளை?
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இம்மையில் இல்வாழ்ச்சையினை யுடைய ஒறவர் (சாயஞர்) பற்றறச் களைச் சனால் 
இலர.து மேன்மை புலப்படும். பேநம்பநிறு - விடுசற்கருமை குறித்தது, 

புரை அற எறிதலாவது - அப்பற்றுத் தம்.பிடம் ஏிறிதும் சாராது முற்றக் 

சளைசல் ) வா£சர் முன்பு இருமுற்.றத்தில் பொன்னினெடு ஈவமணிசள் பொலிர் 

இலங்க இறைவர் அருளியதும், அவற்றை அலர் பூம்பொய்சையில் எதிர ததுமாயெ 

வரலாறு ஈண்டு கினைவுகூர்தற்பாலது, 

இகல் - ஒப்பு) இகல் - வெறுப்பு என்று கொண்டு ௮ னை இறைவர்க்கு ஆகும் 

பண்டமாச இகலின்றி விரும்பிய சிறப் என்றலுமாம், புரைபற - என்றதும் ௮ச் 

குறிப்புடையது ; சேவர் (பொழிந்தனர்) என்ற எழுவாய் அவாய் நிலைபான் வருவிக் 

சப்பட்டத, மாரி பொழிதற்குரியார் ௮வசே யாகலின், 18 

4010, பஞ்ச காதமு மெழுக்தன ; வதிபத்தர் பணிர்தே 
யஞ்ச லிக்கரஞ் சிரமிசை யணைத்துகின் றவரை 

நஞ்சு வாண்மணி மிடற்றவர் சிவலோக ஈண்ணி 
யஞ்சி றப்புடை யடியாபாங் கு.ற.த்தலை யளித்தார். ௧௯ 

(இ-ள்) பஞ்ச...எழுந்தன - ஐவகைச் தேவவாச்யெங்களும் எழுந்து ஒலித் 

தன; அதிபச்தர்., நின்றவரை - நிலநாற விழுந்து வணங்கி எழுந்து குவித்த சைகளைச் 

சிரமேற் கூப்பி நின்றவராடிப) இரிபர்கரை; ெெலோகம், பாங்கு உற ௨ூல 

லோகச்சைச் சேர்ந்து அழகயெ சிறப்பினையுடைய அடியார்சளோடு இருக்கும்படி ; 

நஞ்சு. மிடற்றவர் - விடமுண்ட ஒளிபொருந்திய கண்டத்தனையுடைய இறைவர் ; 

தீலையளித்தார் - திருவருள் பாலித்தார், 

(வி-ரை) (அதிபத்தர் நின்றார் ;) நீன்றவராகிய அவரை என்று கூட்டு ; 
நீன்றவரைப் பாங்தறத் தலைஅளிந்தார் - என்ச, 

* தலைய/ளித்தல் - ஒரு சொல் ; சிறர்த அருள் வழங்குசல் ; தலைய்ளி - பெருங் 
கருணை, 

நஜ்சு வாண்மீடறு - கரிய சஞ்சு நீலமணிபோல விளங்கும் சமுச்து, வாள்-ஒளி, 
சிவலோகம்... பாங்தற - இவ்வுலகில் அடியாரோ டிருத்சலன்றி மீளா நிலையிற் 

சவெலோகச்திலும் அடியார்களோடிருச்ச, தஜ்சிறப்புடை என்பதும் பாடம். 19 

4011. தம்ம றம்புரி மரபினிற் றகும்பேருந் தோண்டூ 
மெய்ம்மை யேபுரி யஇபத்தர் விளங்குதாள் வணங்கி 

மும்மை யாகிய புவனங்கண் முறைமையிற் போற்றுஞ் 

செம்மை நீதியார் கலிக்கம்பர் திருத்தொண்டு பகாவாம். 20 

(இ-ள்) தம்மறம்புரி,,,வணங்க - கொலைச்தொழில் புரியும் தமது மரபுச் 

குரியபடி நின்றவாறே தகுதியாகெய பெரிய திருத்தொண்டினை உண்மையிற் பிற 

ழா.த செய்த அஇபத்த சாயனாது விளக்கம் செய்யும் திருவடியை வணங்) (௮, 

திணை கொண்டு) ; மும்மையாகய...பசர்வாம் - மூன்று உலகங்களும் முறைமை 
யினும் போத்றுளெ.ற செம்மையுடைய நீதியினே உடையசாகிய சலிக்சம்ப நாயனா 
சத திருத்சொண்டினைச் சொல்வோம், 

(வி- ரை) நூரியர் இதுவரை கூறிவர்த புராணச்சை முடித்துச் சாட்டி, 

இனி வரும் புசாணத்துச்குச் சோற்றுவாய் செய்வெருர்.
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மறம்புரி மரபு - மீன்படுச்கும் சொழில் கொலைச்சொழி லாதலால் மறம் என் 
ரர் ) தம் ௮றம் என்று சொண்டு குலப்பண்பு என்பதமாம், 

மரபிற் றதம் பேநம் தோண்டு - மாபுத் சொழிலின்சண் நின்றே குலதருமச் 
செயல் செய்து அதன் வழியே செய்யும் இருத்சொண்டு ; '* வருபிறப்பின் வழிவர்ச, 
௮.றம்புரிகொள் கையராயே ய.டத்சொண்டி, னெரிகின்ரூர் '? (1052) என்ற நிலை 

ஈண்டுச் சருதத்தச்சது ; ததம் - ௮க்குலர் தரு கிலைச்குச் தச்ச ; ஈண்டு தலைமீன்விடுச்ச 
செயலைச் குறித்தது. 

விள்ங்ததாள் - சொண்டின் செறியினை விளச்கும் திருவடி. ; விளக்கும் என்றது 

விளங்தம் என நின்றது ; பிறவினை ; விஎங்குதற் சேதுவாயெ, 

ழம்மையாகீம,,,சேம்மை - ழம்மை - மேல் - ஈட - ழ் என்னும் மூன்று உல 

சங்கள், ழறைமையில் - முறையினாலே ) ழறைமை - நூல்விதி ; சேம்மை - இவெ 
தீள்மை, செம்மை - நீதீ - சருமம் ) மூவுலகும் சிவநெறியாயெ தருமங்களைப 

போற்றும் என்க, ழம்மை - மூன்று ; “ சமிழ் மும்மை, '? 

சேம்மை நீதியார் - சவ.தருமச்தில் நின்றவர் சரிதச்குறிப்பு, 

மரபினிற் றதம் பேநந்தோண்டு - அஇிபச்சாது சரிசச் சுருச்சமாகுதல் சாண்ச, 

சரிதச் சுருக்கம் 2 அதிபத்த நாயனார் புராணம் ;--நாகப்பட்டினம் ஏன் 
பத சோழசாட்டிற் சிறந்த கடற் றுறைமுசப் பட்டினம், அதனிற் பரதவர் குலச் 

இல் வர்தவர் அதிபத்தர் என்ற பெரியார், அவர் பாசவர்களின் தலைவர், ௮வ் 

வலை ச்சொழிலாற் பெறும் வளத்திஞற் பெருஞ் செல்வமுடையலராயினார் ) சவ 

னடிமைத் இறத்திற் சிறந்து விளங்கினார், சாள்சோறும் படும் மீன்சளுள் தலையான 

தொன்றைச் சிலபெருமானுக் சாகுகவென்று இடையருச அன்பினால் கடலில் விட்டூ 

வர்தார், ஒருசாளில் ஒரு மீனே படிலும் அவ்வாறே விட்டுலர்தனர். ௮ர்ராட்சளில், 
தொடர்ச்சியாய் சாடோறும் ஒரு மீனே உடைத்தது. அவ்வாறு சடைத்தும் நியமப் 

படி அதனை விட்டுவர்சனர், ௮,சனால் ௮வது செல்வம் குறைச்கது, உணவின்றி 

௮ரங் இளைஞர் வருந்தினர் ; அதனாலும் அவர் வருந்தாமல் Hoss அவ்வொரு 

மீனை இறைவருச்சென விட்டு ம௫ழ்ந்தனர், இப்படி ௮னேச சாட்கள் சென்றன, 

அவருக்கும் உணவின்றித் இருமேனி தளர்ந்தது, ஆயினும் அவர் சமது இருச 

தொண்டின் செயலைத் தளராமற் செய்துவர்சார், 

ஒருசாள் பொன்மயமாய் ஈவமணிசளின் ஒளியும் சொண்ட உறுப்புக்களுடன் 

உலகெலாம் பிலைபெறும்படியான மீன் ஒன்றை இறைவர் garg amy. படம 

படி அ௮ருளினர், அது உசய ஞாயிழ போன்று சடர்விட்டது, ௮சனை எடுத்துப் பா 

தவர் அவருச்கு அறிவித்தனர். அதனைச் சண்ட சாயனார் * இது என்னை ஆளுடைய 

பெருமானுக்காகுவது ; ௮வர் பொற்சழல் சேர்க !'' என்று சடலலையிற் புசவிடச் 

தனர், இவ்வாறு பொருட்பற்றை ௮றவே எறிர்ச அதிபத்சர்முன் இறைவர் இட 

பத்தில் ஏறி எழுச்.தருளி வரது, சாட்சி கொடுத்து, அவருக்குச் சவலோசத்தில் அடி 

யார்சளோடு இனிதநிருக்கும் பேற்றை அ௮ருளினர், 

கற்பனை £ 1, பொன்னி மாடென்னும் சற்பசச் சொடியிற் பூச்ச மலர் 

போன்றது சாசப்பட்டினம், மச்சள் வேண்டிய எல்லாவற்றையும் சருதலால். 

(3992). | 

9, மீன்படுச்கும் சொலைத்தொழில் புரியும் பரதவர் குலத்திலும் திருத்தொண் 

டர்சள் வருவர், (4000)
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நாசைச் கோயிலில் உள்ளத ஊபாட்டு - 4000
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9. பரதவர் குலவியல் சொழிலாபப மின்சொலை வலைச்சொழில் செய்து 

நின்றவாறே ஏிவனடிமைத் சொண்டும் அரற்சேற்றவாறு செய்யலாம் (4008) ; 
இருசாளைப்போவார் சரயனார் வரலா௮ பார்ச்ச, 

4... சாளும் ஒருமிள் சிவலுச்சகென்று சடலில் விடுசலும் ॥வ?சொண்டாகும். 

5. அச்சியமத்தில் ஒருகாள் ஒருமீனே வரினும் விட்டுவருதலும், ௮சனால் 

செல்வம் குறைந்து ௮ருங் சை சாம்புசலும், உணவின்றிச் தமது மேனி த௭ர்வுற 

தலும் சண்டும், அவ்வாறே டைத்த ஒரு மீனை விட்டு மூழ்ர்து வருதல் அன்பின் 

உரைப்பினாலாகயது. (4003 - 4004) 

6. ௮ச்சசைய துன்பரிலையில் உலகடங்கலும் விலைபெறும் பொன்மயமாய் se 

மணி உறுப்புடன் உதயசூரியன் போலச் சுடர்விடும் மீன் ஒன்று பட, அதனையும் 

இவென்சழற்கென விடுச்சல் பொருட்பற்றினை அடியோடு எறியும் செயலாகும். 

% பொருட்பற்று வீடுசல் மிச அருமை, இச்சாள் உலகம் பொருட்பற்றே 

பற்றாக அலைந்தும் ௮லைத்மும் வருதல் ஈண்டுச் 6H 55545 g. 

8. பற்றற்ற வழியே இறைவர் வெளியிட்டருளுவர், 

9, மண் பெண் பொன் என்ற ஏடணை மூன்றனுள் (ஏடணாச்திரயம்) பொருட் 

பற்று மிகச் சடினமாய்ப் பற்றுவது, உலக முழுவதும் பொருள் முதற்றாம் 

என்பது ஒரு தடுக்கலாகாத பழமொழி, அதனை முழுதும் வென்றவர்கள் அன்பின் 

உழைப்புடைய பெருமச்சள். 

தலவிசேடம் : நாகப்பட்டினம் - 11] - பச்சம் - ௪௬௪௧ பார்க்க, 

அதிபத்த நாயனார் புராணம் முற்றும். 

VII—40
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இிலவமயம் 

இருச்சிற்றம்பலம் 

44, கலிக்கம்ப நாயனார் புராணம் 

தோகை 

1 தைதடிந்த வரிசிலையான் கலிக்கம்பன் (சலியன் 

கழற்ச,ச்தி வரிஞ்சையாகோன்) அடியார்க்த மடியேன் ” 

--திநத்தொண்டத் தொகை (7) 

வகை 

6 பொய்யைச் சடிந்துரம் புண்ணிய[& காட்பட்டுத் தன்னடியான் 

சைவத் திருவுரு வாய்வரத் தானவன் றள்கழவ 

வையச் தவர்முன்பு வெள்கிநீர் வாரா விட,மனைவி 

கையைத் தடிந்தவன் பேன்ணு ஈடத்து& கலிக்கம்பனே '! 

--திநத்தொண்டர் திருவந்தாதி - (58) 

விரி 

4019, உரிமை யொழுக்கர் தலைநின்ற வுயரதொன் மரபி னீடுமனைத் 

தீரும நெறியால் வாழ்குடிக _ழைத்து வளரும் தன்மையதாப் 
வருமஞ் சுறைய மலார்ரோலை மருங்கு சூழ்ந்த வளமபுறவிற் 

பெருமை யுலகு பெறவிளங்கு மேல்பாற் பேண்ணா கடமுதூர். ச 

புராணம் : இணி, ஆரியர், கிறுச்ச முறையானே, எட்டாவது பொய்யடிமை 

யில்லாத புலவர் சருக்கத்துள், ஐர்சாவநு சலிச்சம்ப நாயனார் புராணம் கூறச் 

தொடங்குகன்றார். கலிக்கம்ப சாயனாரது சரித வாலாழும் பண்பும் கூறும்பகுதி, 

தோகை : மனைவியினது சையினைத் சடிர்,ச, வரிவில் ஏந்திய சலிச்சம்ப நாய 

னாரின் அடியார்ச்கும் கான் ௮டியேனா?வன், 

கைதடிந்த - மனைவியினது கையினை வெட்டிய ; மனைவியினது என்பது சரித 

வரலாற்றினின்மம், வகைநூல் விரிநூல்களினின்றும் வருவிக்சப்பட்டது, வரிசிலை 

யான் - விற்பிடித்த வீரனாயெ ; வரிசிலை - வரிந்து சட்டப்பட்ட வில்லை 
வகை: பொய்யை.,.அட்பட்டு - பொய்பினை ரீச் ஈமது புண்ணியராயெ 

சிவபெருமானுக்கு ஆளா ; சன்னடியான்...கமுவ - தமது அடியவன் சைவ தல 

வேடர்சாங்கி வாரத் தாம் அவாது சால்களைச் சழுவுதற்கு; வையத்தவர்.. 

நீர் வாராவிட - உலயெல் நிலையின் உலசமச்சளின் முன்னே வெள்கி மனைவி 

நீர் வார்க்காது விட ; மனைவி... தடிர்சவன் - மனைவிபினது கையைச் சடிச்தவர் ) 

பெண்ணாசடச்துச் சலிச்சம்பனே - பெண்ணாசடத்தில் வரமும் சலிசசம்பு, யாவர்,
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பொய்மை...ஆட்பட்டு - இஃது சாயனாது றெப்பு ; தன் அடியான் வச - 

தமது ஏவலளாயிருர் சவன் சிவனடியார் இருவேடத்தினைத் தாங் வாவும் ) சான் 

அவரது சால்சமுவ நீர்லார்க்சாது விட ; வெள்கி - வெள்யெசால் ) மனவி - 

மனைவி சீர்வாராவிட என்றும், மனைவி கையினை என்றும் இருலழியும் கூட்டி 

உரைச்ச இடையில் வைத்தார் ) கலிக்கம்பனே - கைதடிந்தவன் என்.௮ு கூட்டுச, 

பெயரும் சரித வரலாமும் பண்பும் தொகைநூல் தொகுத்தது. ஊரும் . 

பெயரும் வரலாறும் பண்பும் வகைதூல் வருத்தது, இவை விரிந்தவாறு விரி 

லுட் சண்டு சொள்ச, 

விரி: 4019, (இ-ள்) உரிஎம...மரபின்-உரிமையாகய ஈல்லொழுச்சத்திற் 

Apisewtss தொன்மையான மரபிலே ; நீடும்மனை,..தன்மையசாம் - நீடுன்ற 

இல்ல.றகெறிமில் வாழும் குடிகள் சழைத்சொங்கும் தன் மையினையுடையதாகி); வரும் 

மஞ்ச... பெண்ணாகட மூதூர் -வ ருூன்ற மேகங்கள் சங்குதற் இடமாகிய மலார்ச்சோ$ல 

sor பச்சங்களிழ் சூழ்ர்ச வளமுடைய புறம்பணைகளுடன், உலகம் பெருமையினைப் 

பொருந்தவிளங்குவது மேற்குத் இசையில் உள்ள திருப்பெண்ணா₹டமென்னும் 

பழைய ஊர். 

(வீ- ரை) உரிமை., மாபின் - மரபுகள் ஒவ்வொன்றும் சத்சமக் குரியனவாய் 

விஇிக்சப்பட்டனவும், அன்றோராசாரச்சால் வருவனவுமாயெ ஒழிச்சச்தின்ழுவாது 

திறந்து இருத்தல் வேண்டுமென்பது, அறநூல்களாலும் சொல்காப்பிய முதலிய 

பழழூல்களாலும் இவ்வொழுச்சங்கள் விதிச்சப்படுவன. 

ம$னத் தநமநேறி - இல்லற வாழ்க்கைகிலை ; உரிமை ஒழுக்கம் தலைகிற்றலை 

இதனுடலும் கூட்டுக, 

தடிகள் - மரபின் உட்பிரிவு குடி எனப்படும். 

புறவு - இங்கு முல்லைப் புறவு. 
உலத பேநமை பேற - பேண்ணு ஈடழதாூர் விள்ங்தம் - என்று கூட்டுக, இக் 

நகரின் பெருமையினால் உலகம் பெருமை பெற வதாம் என ஈசரச் சிறப்புரைச்ச 

வாறு, குடி.சளின் நல்லொழுக்சச் செப்பினாலே காடும் ஈகரமும் பெருமை பெறுவன 

என்பதுமாகும். 

இத்தலத்தில் ஆளுடைய பிள்ளையார் '* இங்கு மீங்குவீர் சொழுமின் 

உலனெரை சோக்கி அணையிட்டருளிசச் இருப்பதிசம் பாடியருளிச் செல்லும்போது, 

வழியின் மாறன்பாடியில் எழுந்தருளிய காலைச் இருவரத்துறை காதரால் முத்துச் 

தலியவற்றைப் பெற்று உலகை விளக்கினர், ௮ரசுகள் தோளில் இடப 

பெற்றனர். பின்னர், இதில் ௮௪௬, களப்பாளர் வாழ்ந்து 

பசேசம் செய்து வாழ்விக்ச வரும் மெய்கண்ட தேவராய 

இக்குறிப்பெல்லாம் "பெறவைத்து உலத பெரு உமபேற 

” என்று 

சிவிகை மூ 

மும் சூலமும் பொறிச்சப் 

உலகுக்குச் சவஞான ௨ 

னைப் பெற்றுள்ளார். 

விளங்தம் ear aye. 

மனைத் தரம நெறியாற் பேநமை பெற என்று கூறியத-இச்சரிதத்தினுள் மனை 

யறம் விளங்க உண்மைப் பேறு சருவது சவனடியாரைப் பேணுதலாலாவசாம் என்ற 

உண்மை விளங்கும் குறிப்புத் சீ௫தி- மனைச்சண் இருர்து மனையாளோடு வாழ்ந்து 

செய்யும் அதம், ஏழாம் வேற்றுமை உருபும் பயலும் உடன்தொக்க சொகை, 

மேல்பால் - மேற்குத் இசையில் ) நடுசாட்டின் மேல்சோடியில் திருமுது 

குன்றத்தினே அடுத்து உள்ளத இச்திருப்பதி. 1
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4018. மற்றப் பதியி னிடைவாழும் வணிகர் குலத்து வர்துதித்தார் 
கற்றைச் சடையார் கழற்காத லுடனே வளர்ந்த கருத்துடையார் 

அ௮ற்றைக் கன்று தூங்கானை மாடத் தமர்ச்தா ரடி.த்தொண்டு 

பற்றிப் பணிசெய் கலிக்கம்ப ரென்பார் மற்றோர் பற்றில்லார்.. ௨ 

(ஓள்) மற்றப் பதிபினிடை...உதித்தார் - மற்று அத்திருப்பதியினில் வாழ்வு 

பெறுன்ற வணிகர் குலத்திலே வர்து௮௮,ரித்சார் ;) கற்றை..,சருத்துடையார் - 

Sie purawy சடையினையுடைய வெபெருமானது இருவடிசளில் சொண்ட பெரு 

விருப்பம் சமதுடலின் வளர்ச்சிமினு_னே வளரும் கருத்தினை உடையவர் ) அற் 

றைக்கு, என்பார் - அல்வச்சாளும் அப்பதிபில் திருசதூங்சானை மாடச்இல் விரும்பி 

எழுந்தருளியுள்ள இறைவாது திருவடித் சொண்டு பற்றிப் பணிசெய்யும் சவிக்சம்பர் 

என்று சொல்லப்படுபவர் ;) மற்றோர் பற்றில்லார் - வனடிப் பற்றேயன்றி வேறு 

ஒரு பற்றுமில்லாதவர், 

(வி-ரை) உதித்சாரும் - கருத்துடையாரும், என்பாரு மாவர் ; ௮வர்பற் 

நில்லார் என்று முடிச்சு, 

காதல் உடனே வளநம் கநத்து - பிறந்தபோதே சழற்காசலுடன் பிறர்தார், 

இவர் வளரச் காசலுடைய சருத்தஉடன் வளர்ந்தது, 

அற்றைக்கன்று - அன்றைக்த - என்பது எதுகை கோக்க அற்றைக்த - என 

நின்றது, அற்றைக்கன்று - ஒவ்வொரு சாளும், அறிறைக்கேன்று என்று பாடம் 

கொண்டு, அற்றைக்த - மறுமைச்கு உறுதுணையாக என்பாருமுண்டு, 

தூங்கானைமாடம் - இப்பதியில் உள்ள கோயிலின் பெயர். தலவிசேடம் பார்ச்ச, 

அடித்தோண்டூ பற்றி - தொண்டினையே உரிய பற்ருசப் பற்றிக்கொண்டு ; பிரி 
நிலை ஏகாரம் தொக்கது, மற்றேர் பற்றிலலார் - ஏன எ.இர்மறையாலும் மேல்விரித் 

தல் காண்ச, '! பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை !! (குறள்) ;) (* முதல்வன் பாதமே 

பற்றா நின்றாரை!! (பிள், தேவா); “மற்றுப் பற்றெனச் இன்றி நின்றிருப் பாதமே 

மனம பாவித்சேன் '' (சேவா - ஈம்மி) 2 

4014, ஆன வன்பர் தாமேன்று மானா ரன்பர்க் கமுதுசெய 
மேன்மை விளங்கும் போனகமும் விரும்பு கறிரெய் தயிர்தீம்பால் 
தேனி னினிய கனிகட்டி. இருந்த வமுது செய்வித்தே 

ஏனை நிதியம் வேண்டுவன வெல்லா மின்ப முறவளிப்பார், ௩ 

க018,. அன்ன வகையாற் றிருத்தொண்டு புரியு நாளி லங்கொருகாள் 
மன்னு மனையி லமுதுசெய வரத தொண்டர் தமையெல்லாம் 
தொன்மை முறையே யமுதுசெயத் தொடங்கு விப்பா ரவாதம்மை 

முன்ன ரழைத்துத் திருவடி.க ளெல்லாம் விளக்க முயல்கின்றார், ௪ 

க010, திருச் த மனையார் மனையெல்லரர் திகழ விளக்கிப் போனகமும் 
பொருந்து சுவையிற் கறியமுதும் புனிதத் தண்ணீ ௬டன்மற்றும் 

அருந்து மியல்பி ஓுள்ளனவு மமைத்துக் கரக நீரளிக்க 
விரும்பு கணவாபெருரதவர்தாளெல்லாம்விளக்கும் பொழுதின்கண், 

017, முன்பு தமக்குப் பணிசெய்யுர் தமரா யேவல் முனிர்துபோய் 
என்பு மரபு மணிந்தபிரா னடியா ராடி யங்கெய்தும்



சருக்கம்] ் 44, சுலிக்கம்ப தநீர்யனார் புராணம் டகடகிள் 

அன்ப ௬ுடனே திருவேடக் தாக௩்கி யணைந்தா ரொருவர்தாம் 

பின்பு வரது தோன்றவவர் பாதம் விளக்கும் பெருந்தகையா£; ௬ 

4018. கையா லவர்தம் மடி.பிடிக்கக் காதன் மனையார் (முன்பேவல் 
செய்யா தகன்ற தமாபோலு'! மென்று தேரும பொழுதுமலார் 

மொய்யார் வாசக் கரசநீர் வார்க்க முட்ட, முதற்றொண்டா 

மையார் கூர்தன் மனையாரைப் பார்த்து மனத்துட் கருதுவார், ௭ 

4019, வேறித்த கொன்றை முடியார்தம மடியா ரிவர்முன் மேவுகிலை 

குறித்து வெள்கி நீர்வாரா தொழிந்தா'' ளென்று மனங்கொண்டு 

மறித்து நோக்கார் வடிவாளை வாங்கிக் கரகம் வாங்கிக்கை 

தறித்துக் கரக $ரெடுத்துத் தாமே யவர்தாள் விளக்கினார். A 

4014, (இ-ள்) ஆன...தாம் - அத்சகையா.ராமபின அன்பர் தாம் ) என்றும் 

அரனார் ௮ண்பர்ச்கு - எந்ராளிலும் சவெபெருமானுைம அன்பர்களுக்கு; அழுது 

செய...செய்வித்தே - அமுது செய்வதற்குஉரிப மேன்மையாடிய தன்மை விளலகும் 

திருவமுதுடனே விரும்பும் கறிவகைசளும் நெய்யும் சமிரும் இனிய சட்டிபாகச் 

காய்சசிய பாலும் சேனிலு பினி௰ கனிகளும் கருமபுக்கட்டியும் முூசலாசுப இவை 

களைப படைத்துத் இருர்தியவாறு அவர்களை ௮மது செப்விச்தே ; ஏனை...அளிப் 

பார் - மற்றும் வேண்டுவனவாகிய பிற நிஇி.பங்களெல்லாவற்றைபும் இன்பம் 
பொருந்த ௮ளிப்பாசாய், ௩ 

4015. (இ-ள்) அன்ன...சாளில் - முன்கூறிய அவ்லாறாகிய வகையினாலே 

திருச்சொண்டு செய்து வரும் மாள்களில் ; அங்கொருகாள் - ௮வ்விடதது ஒரு 
நாளிலே ; மன்னும், .,தொடங்குவிபபார் - நிலைபெற்ற தமது இருமனையில் அழுது 

செய்ய வத இருததொண்டர்பளை யெல்லாம் தொன்மை முறை.மி2ல அழது 

செய்யத தொடஙகுவிபபாராச; அவர் தம்மை,,.முயல்கின்றார் - ௮வர்சளை 

முன்னர் அழைதது அவர்களுடைய இருவடிகளை யெல்லாம் விளச்ச (இச்சாயனார்) 

மூயல்சன்றாராச, ௪ 

4016, (இ-ள்) திருந்தும்.,,விளச்கி - இருந்தும் மனைவிபரர் ௮ஈகிருமனை 

முழுதும் விளச்சம் பெற விளக்கித் இிருவநூதும் பொருந்தும் சுவைகளில் கமி.பழுதும் 

su சண்ணீரும் ய இவற்றுடனே உண்ணும் இயல்.அில் உள்ளனவாடிய 

மற்றைப பொருள்களையும் செம்மை பெற அமைத்து ; சரக சீரளிக்ச - கரசத்திலே 

ரீர்வார்க்க ) விரும்பு.,,பொழுஇன்சண் - விரும்பும் சணவனார் ௮6சப பெருஈதவர் 

சஞடைய இருவடிகளை யெல்லாம் விளக வரும்டோது ) டு 

4017, (இ.ள்) முன்டி போய் - முன்னாள்களில சமர்குப் பணிவிடை 

செய்யும் சுற்றமாச இருந்து ஏவற் பணியினை முனிந்து போய்) என்பும்... ஆ௫ 5 

எலும்.ினையும் பாம்.9னையும் ௮ணிர்த பெருமானுடைய அடியாராகி ) ௮௱செய்தும் 

அன்பருடனே - அங்கு வந்த அடியார்சஞுடனே கூடி) அணைந்தார். .சோன்ற - 

அணைர்தாரா9)ப ஒருவர் பின்பு வந்து தோன்ற ; அவர்...பெருந்தகையார் - அவர் 

பாசங்களை விளக்கும் பெருர் சசையாரகய சலிக்சம்பர், ௬ 

4018, (இ-ள்) கையால்,,பிடிச்ச - சையினால் ௮ல7து அடிகளைப் பிடிச்ச ; 

சாதல்,,பொழுது - முன்பு சமது ஏவலைச் செய்யாது விட்டுச் சென்ற சுற்றம் இவர்



néy திருத்தொண்டர் புராணம் [போய்யடிமையில்லாத புலவர் 

போலும் என்று காதல் மனைவியார் எண்ணும்போது ; மலர்...முட்ட - மலர்ன்ற 

பூச்சள் பொருர்திய மணமுடைய கரக நீரினை வார்ச்ச் தாமஇிக்சவே ; முதற் 

ரொண்டர்...கருதுளார் - முசன்மை பெற்ற இருத்சொண்டராகய அவர் சரிய 

கூந்தலையுடைய மனைவியாளைப் பார்த்துத் சமது மனத்துள்ளே கருதுவாசாய், எ 

4019, (இ-ள்) வெறித்த...இலர் - மணமுடைய கொன்றை எுடியமுடி 

பினையுடைய இறைலாது அடியாராயெ இவர் ; முன் மேலும் நிலை,..,மனங் 

கொண்டு - முன்பு மேவும் நிலையினைச் குறித்துத் திருவடி. விளச்ச நீர்வார்ச்சா 
சொழிக்தனர் என்று மனத்திற்றுணிர்து ; மறித்து சோச்சார் - மீண்டும் பார்க் 

சாமல் ;) வடிவாளை வாங்கிச் கரசம் வால் - apart aga ௮வர் சையிலிருக்த 

கரசத்தினையும் வாங்டச்சொண்டு ) சைதறித்து - அவருடைய கையினைச் சறித்து ; 

கரக நீர்.விஎக்னொர் - சரகத்தினை எடுத்து நீர் லார்த்துச் தாமே அவருடைய சாள் 

களை விளக்கினார். வி் 

இந்த ஆறு பாட்டுக்சளும் சரிதத் சொடர்ச்சி பற்றி ஒரு சொடர்பு பட 

உரைச்ச நின்றன. 4014 பாட்டைச் சனி முடிபாச்சி யுரைச்கிலு மிழுக்கில்லை, 

4014, (வி-ரை) ஆன அன்பர் - செய்லித்தே - அளிப்பார் (4014) - 

சொடங்குலிப்பார் - முயல்கின்றார். (4015) - மனையார் - விஎக்9- அமைத்து - 

நீரளிக்க - விளக்கும் பொழுஇன் கண் - (4015) - ஒருவர் சோன்ற - விளக்கும் - 

பெருந்தகையார் (4017) - பிடிச்ச - மனையார் - வார்ச்சு முட்டப் - பார்த்துச் - கரத 

வார் (4018) - மனங்சொண்டு-வாங்க - வாங்சச்-கைதறித்து - எடுத்து - விளக்னெர், 

(4019) என்று இந்த ஆறு பாட்டுச்சளையும் சொடர்ந்து கூட்டி முடித்துச்சொள்ச. 

ஆன அன்பர் - முன்பாட்டிற் கூறியபடி பின அன்பர், தேனின் - ஜர்சாம் 

மேற்றுமை, டன் - உருபு உறழ்பொருளது ; ஒப்புப் பொருளுமாம். 

மேன்மை விள்ங்த...திருநீத * திருவமுதுச்கு வேண்டிய இன்றியமையாத 

பொருள்சளைச் கூறியது காண்க, இளையான் குடிமாற நாயனார் புராணமும் பார்ச்ச, 

கட்டி - சரும்புச்சட்டி. 7 சர்ச்சரை ) கற்கண்டு; ** சட்டிபட்ட கரும்.அினும் '' 

(அரசு - சேலா) இவற்றை உடன் கூட்டித் திருந்த அமுது செய்விதசே. மேன்மை - 

போனகம் - செர்ெலரிசச் சோறு, 
வேண்டுவன - அவர் வேண்டுவனவும் சாமே வேண்டி அளிப்பனவுமாம். 

4015, (வீ-றை) தோன்மை முறையே - தாம் நியம ஒழுக்சமாகச் கொண்டு 

செய்து வந்த முறையே; பண்டை நூல்களில் விதித்த ஒழுக்க முறையிலே 

என்றலுமாம். ஒருநாள் - பின் விளைவினால் ஒப்பற்ற காள் என்பது குறிப்பு. 

தொடங்தவிப்பார் - விளக்க ழயல்கின்றர் - அமு.ஜட்டும் செயல் ; முதவில் 

அடியவர்களது பாசம் நீரால் விஎக்குதலுடன் தொடங்குவசாம், 4 கொண்டு வந்து 

மனைப்புகுர் து குலாவு பரதம் விஎச்கியே '' (448) ; ** கரச மெடுத்தேந்த (8720) - 

தூய நீராற் றுத்சொண்டர் சோதியார். தங்சழல் விஎச்9 '! (8730) என்பன 

மு.தலியவை சாண்சு, பாதப் பிரஷாளணம் என்பது வடமொழி, 

மன்னர் - முதலின் ) முன்பு அவர் தம் - தம் - சாரியை ; அலர. 

4016, (வி- ரை) திருந்தும் - இனி, இச்சரித நிகழ்ச்சியில் சாயனாரற் றடியப் 

பட்டுச் வொபராசத்தினின்றும் உய்ர்து இருக்ச நின்ற என்ற குறிப்பும் காண்ச, 

மனைமேல்லாம் -அமைத்துக் கரக நீரளிக்க - இவையெல்லாம் விருர்சோம்பு 

தலிலும் அடியார்ச் சமுதட்டுதலிலும் மனைச் சடனுடையார் செய்ய வேண்டி. 
யவை - (8798 - 461 - 469) 

3 

4



சருக்கம்] 44, கலிக்கம்ப நாயனார் புராணம் ௨௨௧௯ 

புனிதத் தண்ணீநடன்-உண்ணும் சீர் மிகப்புனிசமாயும் தூய்மை யுடையசாயும் 

௮மைச்சப்படுதல் வேண்டும் ) என்பது போதநீது - உடல் சலத்துச்கு ஏற்றபடி 

பொருச்தும், 

சோய்கள் மிக எளிதிற் பற்றுதல்உண் நீரின் மூலமேயாம் என்பது மருத்து 

தூல் முடிபு, திநந்துதல் - திருத்தம் பெறசல். பருகப் புனிதரீ ரளித்தல் மிச gd Pu 
மானதென்றும், ஆனால் ௮து சான் பெரும்பாலும் கவனிக்கப் பெறுனெ.றஇில்லை 

என்றும், காட்ட இதனைச் ஏிறப்பாய் வேறுபிரித தக்கூதிஞர், 

அளிக்க - விளக்தம் - மனைவியார் நீர்வார்ச்சச் சணவனஞார் இருவழி விஎக்குசல் 

மரபு. * செம்பொற் கரக வாசநீர் தேவி மார்ச ளெடுத்சேர்த, வம்பொழ் பாசச் தாம் 

விஎச்சி யருஎப் புசலும் * (3898), 

விநம்பு - தொண்டில் மிச்ச விருப்பமுடைய ; அருந்து மியல்பில் உள்ளான - 

அறுசுவையுடன் கூடிய சால்வகை உண்டிகளை; உள்ளான - குறிப்பு வினைப் 

பெயர், 5 

4017, (வி-ரை) மன்பு...தமர் - முன்னர்,ச் சம்முடைய பணியாளராயிருர் 

தவர் ; ஏவல் ழனிந்து-பணி செய்ய மறுத்து, 

பிரான் அடியாராகி - மணிதர்ச் கடிமை செய்தலிலும் வெனுச் கடிமைசெய்தல் 

Apisosa pn எண்ணினார் போல என்பது குறிப்பு. முன்னைநிலை.பில் இவருச் 

சாளாகி ஏவல் செய்த அவர், பிரான் அடியராயினமையால் இவராற் பணி 

செய்யப் பட்டாராதல் இவ்வுண்மையை விளக்கும். £' சொழுச பின்னைச், சொழப் 

படுர்தேவர் சம் மாற்றொழு விப்பாசன் ரொண்டரையே '' (இருவா), 

பின்பு வந்து தோன்ற - அவர் தமது முன்னைகி$லயை எண்ணி சாணிப் பின் 

வர்சனர் போலும், 

பாதம் - பாதமும் என உம்மை சொக்கது, 

பேநந்தகையார் - முன்னைரிலைமை எண்ணாது, அதனை, அடிமைச் இறத்திற்குக் 

இழ்மைப் படுத்திச் சொண்டினிலை ஒன்றனையே சருஇியது பேருந்தகைமை எனப் 

பட்டது, அதுவே இங்கு இவர்பாற் அரிய செய்கையாய் முடிந்து மிளா நிலையில் 

அடியாருடனிருக்கும் சிவச்சார்புப் பேறு தர் சமையால் இங்குப் பேநந்தகை என்ற 

தீன்மையாற் கூறிஞர். 

பேநந்தகையார் - கையால் அவர்தம் அடிபிடிக்க என மேல் வரம் பாட் 

டுடன் கூட்டுக, 6 

4018. (வி-ரை மன்பு,,,போழது - இஃ்து மனைவியாரது மனத்துள் 

எழுந்ச கருத்து. தேர்தல் - நினைந்து துணிவு பெறுதல் ; நேரும் பொழது - மட்ட 
cus, மனத்துள் தேர்தல் நிகழ 9569 அப்போது செயல் சாழ்த்தது, 

மலரீ மோய் இர்வாசக் கரக நீர் - பாத்திய நீரில் மலர் சந்தனம் மு.சலியவை 

இடுதல் விதிமரபு ; பாத்தியம் இருவடி விஎக்குசற்கு அமைக்கும் நீர் ; காகம் - 

குண்டிசை ; இடையருது நீர்வார்த்தற்காசச் சொள்ளும் சிறியமூக்குள்ள பாத்திரம்: 

ழதற்றேண்டர் - ழுதல் முதன்மையுடைய, 7 

4019, (வி ரை) Cub as - வேறி - மணம் - மணமுடைய, 

வேறித்த...என்று மனங்கோண்டுூ - இது மனையாரைப் பார்த்தும், ௮ல7 சரச 

நீர் வார்ச்ச முட்டுப்பட்ட நிலையினைச் சண்டும், சாயனார் மனத்துட் கருத் panties 
கில ; மனங்கொண்டு - தணிந்து, 

ழன் மேவுநிலை-முன்னர்த் சமது பணியாளா பிருந்த நிலையிளை,



௩௨௦ திருத்தொண்டர் புராணம் [போய்யடிமையில்லாத புலவர் 

வேள்கிநீர் வாரா - தோழித்தாள் ** வெள்கிநீர் வாரா விட '" வகை prev. 

வாளை வாங்கி - வாளை உருவி ; கரகம் வாங்கி - மனைவியார் சையில் இருர்த 
சரகத்தினைத்தாம் வாங்குவைத்து ; சரசம் அடியார்க்கு உசவும் புனிச ரீருடைமை 

யால், ௮சனுடனே சண்டிச்சல் தசாசென்ற, ௮,சனைச்சாம் வால் சீச்சி என்ச, 

அரசாங்க அடையாளச் குறிசஞுடையாரைச் சண்டிச்ச நேரின், இர்சாளிலும் 

அவ்வடையாளங்களை அ௮சற்றி மாற்றிப் பின்னரே சண்டம் வகுக்கும் நீதிமுறையும் 

மரபும் காண்ச, 

கைதறித்து - நீர்வார்ச்சாது முட்டிப்பாடு செய்த குற்றம் செய்சது கையாசலின் 
அதனைச் சடிர்தார் என்க. இவ்வரிய செயலே செயற்சரிய செயலாய்ப் பேறு 

தர்தசனால் ** நைதடிந்த வரிசிலையான் '? என்று இதனையே தொசைநூலுள் 

எடுச்தோதிப் போற்றுதல் சாண்ச, 

கரக,..விள்க்கினுர் - மனைவியார் செய்யச் தவறிய கிலையில் அதனைத் தாமே 

செய்து இருச்சொண்டினை நிறைவாக்இனார் என்க, 

தறித்தக் கரக--கரகம் பிடித்தகை--என்பனவும் பாடங்கள். 

4020. விளக யமுது செய்வதற்கு வேண்டு வனதா மேசெய்து 
துளக்கில் சிந்தை யுடன்றொண்டர் தம்மை யமுது சேய்வித்தார் 
அளப்பில் பெருமை யவாபின்னு மடுத்த தொண்டின் வழிநின்று 

களத்தி னஞ்ச மணிந்தவர்தா ணிழற்கீ ழடியா ருடன்கலந்தார். ௯ 

(இ-ள்) விளக்க,..செய்து - (முன்கூறியவாது அடியாரது இிருவடியைத்தாமே) 

விளச்யெ பின்னர் ௮வர் அமுது செய்வதற்கு வேண்டிய ஏனைய செயல்களை யெல் 

லாம் தாமே செய்து ; துளக்கில்,.,செய்வித்தார் - அசைதல் இல்லாத மனறிலையுடன் 

அசத்சொண்டரைச் இருவமுது செய்வித்தார் ; அளப்பில்,.,நெறிரின்்று - அளவற்ற 

பெருமையினை உடைய gar அ௮தன்பின்னும் அடுத்த இருச்சொண்டின் வழியிலே 

வழுவாமல் ஒழு? ; களத்தில்...சலர்தார் - சண்டத்தே விடத்தினை வைச்தருளிய 

இறைவாது இிருவடி நிழற்சழே அடியார்களுடன் சலந்து மிளாநெறியில் 

HOG SOT. 

(வி-ரை) விளக்கி - முன்கூறியலாறு அடியவாது இருவடியை விளச்ச, 

வேண்டுவன - பரிசலந்திருத்தல், அமுது படைத்தல், முதலிய எல்லாச் செயல் 

களையும்) 

தாமே - மனைவியார் சைசடியப்பட்டு ஒதுச்சப்பட்டாசாதலின் சாமே செய் 

தனர் என்பதாம். துள்ங்கல் - தளர்தல் - சலித்சல். 

துளஃகில் சிந்தையுடன் - முன்னே நிகழ்ந்த செயலைப் பற்றிச் சிறிதும் மனம் 
அசையாதபடி ; *! சுரும்பமருங் குழன்மடவார் சடைச்ச ணோக்இற் நுளங்காத 

இர்சையராய்ச் து.றர் சோருள்எப், பெரும்பயனை'' (தேவா - தாண் - கோயில் - 7); 

அளவில்லாத பெருமையராகயெ...அடியார் !! (6) பார்ச்ச, 
பின்னும் - அச்நிசழ்ச்சியின் பின்னரும் பலகாலம். 

அடுத்த தோண்டின் வழி - தமச்கேற்ற இருச்சொண்டின் வழி) :* அடிச் 
தொண்டு பற்றி ? (4019) ; சலன் திருச்சொண்டே உயிர்களுக்கு அடுத்தது ;) ஏனைய 

வெல்லாம் ௮டாசன என்ற குறிப்புமாம், 

தாணிழற்கீழ் அடியாநடன் கலந்தார் - காயஞர் பெற்ற வீடுபேற்றின் நிலை; 

(வலோச ரண்ணி அடியார் பாக்கு றத்தலை யளித்தார் ” (4010), 9



சருக்கம்] ச்ச், கலிக்கம்ப நாயனார் புராணம் கூ௨க 

4021. ஓத மலிரீர் விட்முண்டா ரடியார் வேட மென்றுணரா 
மாத ரார்கை தடிந்தகலிக் கம்பர் மலர்ச்சே வடிவணங்ூப் 
த காதர் திருத்தொண்டு புரிந்து புவனம் களிற்பொலிந்த 
காத லன்பர் கலிரீதி யராதம் பெருமை கட்டுரைப்பாம். ௧௦ 

(இ-ள்) இசமலி,,.உ௨ணரசா - குளிர்ர்த கிறைந்ச நீரையுடைய கடலின் எழுச்ச 
விடத்தினையுண் டருளிய இறைவா.த அடியாரின் இருவேடம் இஃது என்றுணராச) 

மாதரார்... வணங்டு - மனைவியாரது கையினைச் சடிர்ச சலிச்சம்ப சாயனஞாத 
மலர் போன்ற பாசங்களை வணங்கி, அ்துணையாலே ; பூச,,.புரிர்து - பூதங்களுச்கு 

நா.சசாசய செவெபெருமானது திருச்சொண்டு செய்த ; புவனங்சளில்,..சட்டுசைப் 

பாம் - எல்லா உலகங்களிலும் விளங்கிய பெருவிருப்பமுடைய ௮ன்பரா௫யெ கலிநீதி 

சாயனா£து பெருமையினை எடுத்துச் சொல்வோம். ௪0 

(வி-றை) இத சவிச்கூற்று, ஆரியர் தமது மாபுப்படி இதுவரை கூறிவர்ச 

சரிதத்தை முடி த்துச்சாட்டி, மேம் கூறப்புகும் சரிசத் தக்கர் சோற்றுவாய் செய் 

அடியார் வேடமேன் றுணரா மாதரார் - இஃது சிவன் அடியார் இருவேடம் 

(முன்னைகிலைத் சம் ஏவலாஎன் வேடமன்ழ) என்றுணராமையே இச்சரித மெழுர்த 

துட்பம், ௮சனை வடிச்செடுர்துக் கூறி முடி*சலாறு ; உணரா மாதரார் - உண 

சாமையினால் என்று காரணப் பொருள்சா உடம்பொடு புணர் ஐ.இனார். 

கைதடிநீத - சொகைநூற் சொற்பொருள் விரித்து எடு ச்தாண்டபடி. 

பூதம் - சலபூதம்; சிவகணங்கள், 

காதலன்பர் - சவன்பாலாயெ பெருவிருப்பம் சிறந்தவர், 
புவனங்களிற் போலிந்த - சலிரீதியார் செய்த இருவிளக்குச் திருத்சொண்டு 

மும்மைப் புவனங்களையும் பொலிவுறுத்தி விளங்கயெது என்பது, “ பொற்புடைய சவ 

புரியிற் பொலிந்திருச்ச '' (4097) என்று இலாது வீடுபேற்றினிலை கூறுதல் 

காண்க, 10 

சரிதச் சுருக்கம் : கலிக்கம்ப நாயனார் புராணம் : நடுநாட்டிலே வளங்கள் , 
றந்த பழவூர் திநப்பேண்ணாகடம் என்பது, அவ்வூரில் வணிகர் குலத்தில் wa 

தரித்தவர் கலிக்கம்ப நாய்னு*, ௮வர் சவனடிப் பற்றாகய அன்புடனே வளர்ந்து 

வர்து ௮ப்பதியிற் நூங்கனமாடத் இருச்கோயிலில் எழுந்தருளிய சிலச்கொழுந்து 

நாதருடைய இருத்சொண்டினையே பற்றிப் பணிசெய்து வந்தனர், வேறு ஒரு 

பற்றினையுமில்லாதவர், வன் அடியார்களுக்கு விதிப்படி இனிய இருவமு.தினை 

ஊட்டி வேண்டுவனவற்றையும் இன்பம் பொருர்த அளித்து வர்சார். 

ஒருசாள் முன்போலச் திருவமுதுண்ணவர்,த அடியார்களின் இருவடி.களை மனைவி 

யார் சீர்லார்ச்சத் தாம் விளச்கும்பொழுது, முன்னர்த் தம் ஏவலாளரர யிருந்து ஏவலை 

முனிந்து சென்ற ஒருவர், சவனடியாரது திருவேடத்துடன் ௮ணைர்சனர், arg 

இருவடியினையும் விளச்கு,ச.ற்கு, சாயனார் ௮வரது அடியினைப் பிடிச்ச, அப்போது 

மனைவியார், :* இவர் முன்பு ஏவல் செய்யா சசன்ற சமர் போஜும் '' என்று தேரும் 

போது சீர்லார்ச்ச முட்டுப்பாடு நிகழ்ந்தது. சாயனார் மனைவியாரைப் பார்த்தார்; ௮வ 

சது சருச்சை அ௮றிச்சார்; மீர்ச்ச.ரக,சசை வாங்கிச்சொண்டு, ௮ம்மனைவியாரது கையை 

வாளிஞற் நடிந்தார்) அடியார் இருவடியைச் தாமேவிளக் அமுதாட்டுசற்கு வேண் 

டிய ஏனைய செயல்களை எல்லாம் தாமே செய்து துளங்காத ஈர்தையுடன் ௮வரைச் 

Vil—41
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இருவமுதூட்டினார். இவ்வாறு அடத இருச்தொண்டு பின்னரும் பலகாள் செய் 

திருர்து இறைவரது திருவடி. நிழற்€ழ் அடியாருடன் சர்தனர், 

கற்பனை : 1, தொன்மாபில் தத்தமக்கு உரிய ஒழுக்சத்தில் நின்று மனையற 

செதி நிற்கும் குடிகளை யுடையது சசரின் சிறப்பு, (4012) 

2, வென் கழற்காசலுடனே வளர்சல் முன்னைத் தவமுடையார்ச்சே யாகும் 

(4013), 
8, இவன் சழற்சே செய்யும் சொண்டினைமே பற்றி, மற்?ரர் பற்றில்லாத 

நிலையிற் பணிசெய்தல் வீடு சருவசாம் (4019), 
4, இவன் அடியார்சளை ௮மூது செய்வித்தற்சண் நூல்களில் விதித்த நெறி 

தவருது மனமகிழ்ச்சியுடன் செய்தல் வேண்டும். (4014), 

5, இவெனடியார் திருவேடம் கண்டாற் ரிவனாசவே சண்டு வணங்டுப் பணி 

செய்சலன்றி அவரது முன்னைநிலை முதலிய செய்திகளைப் பற்றி யெண்ணலாகா து. 

(4018 4019) 
6, அவ்வாறு முன்னை நிலைபற்றி எண்ணுவது சிவொபராசம், ௮ல்.து உரியபடி 

தண்டித்துச் குற்ற நீச்சற்பால.து (4010), 

7. மனைவியார் செய்த வொபராதத்துக்சாச ௮வர் சையினைச் தடிந்த சலிச்சம்ப 

சாயனார் அதுபற்றிச் தஎச்சமில்லாச சர்சையுடன் இரு,ச்சொண்டு செய்திருர்சனர். 

Op சிவனையன்றி மற்றோர் பற்றுமில்லாக பெரியோர் நிலை (4020), சண்டீசர் 

புசாணமும், பிறவும் பார்ச்ச, 

தலவிசேடம் ;--திருப்பேண்ணாகடம்-- திருத்தூங்கானை மாடம் - 11] - 
பக்சம் ௨௪௧ பார்ச்ச, 

கலிக்கம்ப நாயனார் புராணம் முற்றும்.



ச்ருக்கம்] 

a. 

சலெமயம் 

திருச்சிற் றம்பலம் 

44, கலிய நாயனார் புராணம் 

தோகை 

* (கைசடிர்த விரிலையான் சவிச்சம்பன்) கலியன் 

கழ.ற்சத்தி வரிஞ்சையாகோ) னடியார்க்த மடியேன் '" 

--திரத்தோண்டத் தோகை - (7) { 

CUED A 

 சம்பச் கரிச்குஞ் கலெந்இக்கு கல்யெ சண்ணுகலோன் 

உம்பர்ச்கு நாதற் கோளிவிள&் கேற்றற் கடலிலறய்க் 
கும்பச் தயிலம்விற் றுஜ்சேக் தழன்றுங்ோள் கூலியில் 

நம்பற் கேரித்த கலியோற்றி மாசகரச் சச்ியே ?? 

் --தீடுத்தோண்டர் தீநவந்தாதீ - (54) 

விரி 

4022. பேருலக லோக்குபுகழ்ப் பெருந்தோண்டை ஈன்னாட்டு 
நீருலவுஞ் சடைக்கற்றை நிருத்தா திருப் பதியாகுங் 

காருலவு மலர்ச்சோலைக் கன்னிமதில் புடைசூழ்ச்து 

தேருலவு கெடுவீதி ிற3ததிரு வொற்றியூர். & 

புராணம் ? இனி, ஆரியர், நிறுத்? முறையானே, எட்டாவது பொய்யடிமை 

யில்லாத புலவர் சருக்சச்இல், ஆராவ ரகக் கலிய நாயனார் புராணம் கூறத்சொடங்கு 

இன்றார், சலியர் என்ற பெயருடைய நாயனாரது சரித வரலாறும், பண்பும் கூறும் 

பகுதி, 

தறிப்பு : இச்சாயனார் பெயர் கலியன் என்று திருக்சொண்டத் சொகைமட் 

போற்றப்பட்டது, கலி என்பது திருவர்சாதி ; விரிநூலுள் கலிநீதியார் - என்று 

பெயர் குதித்துத் சொடக்கப்பட்டுள்ள து. (4021) ௮ தகொண்டு பல பதிப்புக்களில் 

கலிநீதி சாயனார் புராணம் என்று தலைப்பிடப்பட்டமை காண்டுன்றோம். ஆயின் 

புராணத்தள் பின்னர்ப் பெயர் குறிச்கும்போது !* தச்ச புசழ்ச் கலிய்ன ரேலுநாமந் 

தலைநின்ருர் 11 (4027) என விளச்சமாய் இவரது பெயர் போற்றப்பட்டத ; ஆச 

லின் இவர் பெயர் சலியர் என்பதே துணிபு, இதினும் ஆர் என்பது சிறப்புப் 

பன்மை விகுஇியாகத் தஇருவர்சாதியிற் சண்ட கலி என்பதே பெயாபோலும் ; கலி 

நீதியார் (4021) என்ற விடத்து நீதி என்பது ve yours Hu sors. 

தோகை ; சலியர் என்ற இருகாமமுடைய சாயனாது அடியார்சளுக்கு 

சான் ஆளாயினேன், பெயர் மட்டும் சொகைழால் பேற்று,



hoe திருத்தோண்டர் புராணம் (போய்யடிமையில்லாத புலவர் 

வகை : சம்பச் சரிக்கும்,.,சாதற்கு - தம்முட் பகைபூண் டொழுகயெ ஈடுக்சம் 

விளைச்கும் யானைக்கும் ரிலச்இச்கும் ஒருங்கே அருள் ஈல்கிப நுதற்கண்ணையுடைய 

வராய சேவர்களுச்கு இறைவராம் சிவபெருமானுக்கு ; ஒளி, .உடலிலனாய் - 

ஒளி,சரும் இருவிளச்சேற்றுவதற்கு வேண்டும் பொருள் இல்லாசவராய் ; கும்ப... 

உழன்றும் - குடத்தில் எண்ணெய் கொண்டு விற்றும், செக்கு நஐட்டிப் பணிபுரிர்தும்; 

சொள் கூவியினால் - பெற்ற கூலியினாலே ; நம்பர்க்கு எரித்ச கலி - இறைவருக்குத் 

இருவிளச்கு எரித்ச சலியர் என்பவர் ; ஒற்றி மாரகர்ச் சச்ியே - திருவொற்றி 

யூரில் வாழும் செச்சாரச் குலத்தினராலர், 

கம்பக்,,.நல்கிய - தம்முள் மாறுபட்ட யானைக்கும் சிலர்திச்கும் ஒருங்கே 

பேறு அருள் புரிஈ்தவர் ;) சோங்செங்கட் சோழர் புராணம் பார்ச்ச, கண்ணுநலாகிய 

நம்பற்த - என்க, உடல் - பொருள் என்ற கருத்தில் லர்சது, உயிர் இயங்குதற்கு 

உடல் கருவியாதல் போலக, குறித்த அறம் புரிவதற்குப் பொருள் கருவியாகும் 

என்பது. > 

தம்பத் தயிலம்விற்றும்-சேக்தழன்றும்-பிரர்பால் குடத்தில் எண்ணெய் மாறிக் 

கொண்டுபோய் விற்றுவந்தும் ;) செக்கு ஆட்டும் சள,தஇல் பணிபுரிந்தும் ; எரித்த “ 

விளக்கு எரித்த; விளக்கு என்பது அவாய் நிலைடான் வர்தத; முன் விள்க்கேற்றற்த 

என்றதனைத் தொடர்ந்து விள்க்த ௭82௪ என்க, கலி - சலியர் ; கலி - சக்கிரியே 

என்று கூட்டுக, பெயர்ப் பயனிலை, சக்கி? - செச்சார வாணிப வினைஞர்க்கு 

வழங்கும் மரபுப் பெயர், 

பெயரும் ஊரும் வரலாறும் பண்பும் வகை நால் லகு்துரைச்சது, இளை விரிந்த 

படி விரிநூலுட் சண்டுகொள்ச, 

விரி; 4022, (டு -ள்) பேருலல்..,இருப்பதியாகும் - பெரிய இவ்வுல 

இலே புகழினால் ஒங்கெ பெருமையுடைய தெரண்டை நன்னாட்டில் ; நீர் உலவும்... 

பதியாகும் - கங்சையாறு உலவும் சடைச் கற்றையினையுடைய நிருச்சர் எழுந்தருளி 

யுள்ள பதியாகும் ; காருலவு... திருவொற்றியூர் - மேசங்சள் தவழ்வனவாட மலர்கள் 

சிறைச்ச சோலைகுழ்ச் 5, சன்னிமதில் பக்கமெல்லாம் சூழ்ந்து சேர் உலாவுதற்டெ 

மாயெ நீண்ட வீதிகள் சறக்ச திருவொரறியூர் என்னும் பதி, ] 

(வி-ரை) பேநலகில்...நன்னைடு - இதனால் இச்சரிதமுடைய சாயஞரின் 

நாட்டுச் இறப்புரைததவாறு, புகழ் - பேரு(மை) - நன்(மை) என்ற apex peor 

மொழிசளாலும் ௮ச்சிறப்புச் குறித்தது கவிரயம், இவையெல்லாம் முன்னர்ச் இருக் 

குறிப்புத் சொண்ட நாயனார் புராணதுள் விரிச்சப்பட்டன வாதலின் இவ்வாறு 

அடைமொழிகளாற் சுட்டி, யமைந்தார், பெருக்சம் ஆண்டுச் சண்டுகொள்க, 

சீநலவும்,.திநப்பதி - இத் இருசசாத்தின் உயிரியல் நிலைபற்றிய தெய்வச் 
இறப்பும் ; காநலவு...சிமந்த - உலடபல் கிலைபில் உள்ள ஈசர் வளமுமாம். சிறப்புப் 

பற்றி முன்னையதை முன்வைத்துச் கூறினர். 

கன்னிமதில் - தோன்றிய நாள்முதல் பசைவர்சளால் அழிச்சப்படாது தோன் 
திய2ழறே நிற்கும் கிலைபற்றிச் கன்னி என்பது மாபு. கட்டழியாமை, 

நிருத்தர் - இப்பதியில் தியாசேசரும் கிருத்தமுடையராகும் குறிப்பு; Gur 

1 கேசரும் ஆமாறு வல்லார், 

4029, பீடுகெழும் பெருக்தெருவும் புத்தருடன் பீலியமண் 
வேடமுடை யவரபொருள்போ லாகாச வெளிமறைக்கும்



ச்ருக்கம்] 44, கலிக்கம்ப தாயனார் புரரணம் உஉடு 

ஆடுகொடி. மணிநெடுமா ளிகைரிரைக ளலைகமுகின் 

காடனைய கடல்படப்பை யெனவிளங்குங் கவின்காட்டும். ௨ 

(இ-ள்) பீடு..தெருவும் - இர்ஈசரச்தின் பெருமை நிறைந்த Quge Bs emis; 

புத்தருடன்... மறைக்கும் - பெளத்தர்களுடனே, மபிற்பீலிபை ஏர்தும் சமண வேடத் 

தவர்சளும் கூறும் பொருள்போல ஆகா.ப (வெளியினை), இல்லையென்று சொல் 

லும்படி. மறைக்கும்; ஆடூ...நிரைகள் - ஆடுசன்ற சொடிகளையுடைய அழயெ ரீண்ட 

மாடங்சளின் வரிசைகள் ௮சைவுள்ள கம5ஞ் சோலையினை ஓசதன ; சடல் - ௪௪ 

ரச்தை அடதத கடலான ; படபபை...சாட்டும் - பபிர்களைபுடைப கோட்டம் 

போலும் விளங்கும் அழச் சாட்டும், ' 

(வி-ரை) இப்பாட்டுப் பல பிரதிரில் இல்லை, இது பெயள்ளிபாடல் 

என்னும் ஐயப்பாடுள்ளது. எனது சேக்டிழார் பக்சம் ௨௧௩ பார்க்க, 

புத்தர் - அமண் போரள் போல் -புதச சமணர்கள் இம்பூசங்களுள் 

சாயத்தை ஒப்பாமல் நான்கு பூசம்களே கொள்வர், பொநன் - கூறும் பொரு 

ணிச்சயம் - கொள்கை, மறைத்தல் - (சிலடையால்) மழு5தல் என்பசாம், 

அவர் போரள் போல் சேரவும் 51௪ வேளிம௰றக்கம் என்றது செருச் 

சளிலும் மேலே பர்தர் - ஈடைச் கரவணம்-0,தாரணம்-மேரசட்டி ip wa dap gu, 

ழே சன ரெருச்சம் பொருட் பெருக்௨ முசலியஉர் லும் இடை வெரி Cara mu 

படாதாயிற்று என்பதாம், வினைபரறி வ1ஈ சிரிலடை யு௮மம ) ரெடி - pip debt 

காடு அனைய் - நிரையாசச் தூக்கிக்சட்டிய கொடிகள் அசைசல் சமுகு வரிசைகள் 

சோலைகளில் அசைவது போலும் ; மெய்யும் வினையும்பற்றி எழுர்த உவமம் ; க1ட- 

செறிவு குறித்தது. 
கடல் - ஈசர் கடற்சரையில் உள்ளது ; அடுத்துள்ள கடல் படப்பை - சிறு 

பயிர் நிறை ச செழிப்புடைய நிலம், நிறம் - அலைகளை யுடைமை - பரப்பு முகலியன 

உவமை ;: பண்புபற்றி வரச உவமம், 2 

4041. பன்னுதிருப் பதிகவிசைப் பாட்டோவா மண்டபங்கள் , 
அன்னநடை மடவார்க ளாட்டோவா வலஜியரம்கு / 

பன்முறைதூ ரியமுழங்கு விழவோவா பயில்விதி 

செந்கெலடி. கிற்பிறங்க லுணவோவா திருமடங்கள் சீட 

(இ-ள்) பன்னு...மண்டபங்கள் - யாவராலும் பன்முறைபும் ஓதபபடுகன்ற 

இருபபதிகங்களின் இசைப்பாட்டுச்களை மண்டபங்கள் ஒவாமல் உ௰_யன; அன்ன... 

அணியரங்கு - அழகு செய்யப்பட்ட ஆடாங்குகள் ௮ன்னம போன்ற ஈடைமினை 

யுடைய பெண்களின் ஆடல்களை நீங்சாமலுடையன ; பன்முறை...பயில் விதி- 

மச்சள் பயில்ன்ற வீதிகள் பலமுறையாகச் ச,ச்இச்கும் இயங்களின் முழக்குடன் 

கூடிய விழாச்சளை உடையன ; செர்மெல்.., திருமடங்கள் - திருமடங்கள் செர்செல் 

லரிசியொற் சமைச்சப்பட்டு மலேபோலச் குவியலாச்சிய உணவுப் பெருக்ச*இனை நீங 

காமலுடையன. 
(வி- ரை) மண்டபங்களுள் பதிசப்பாட்டு ஒவாதுள்ளன என்றும், ௮ரங்கு 

களுள் ஆட்டோவா ; வீதிகளில் விழவோவா ; மடங்களில் உணவு ஒவர என்றும் 

கூட்டிஉரைசத்தலுமாம். 

ஓவுதல் - நீங்குதல் - ஒழிதல், '* ஒவுகாள் உணர்வழியுமாள் '” (தேவா - சம்மி)



௩௨௭௪ திருத்தொண்டர் புராணம் [போய்யடிமையில்லாத புலவர் 

மண்டபங்கள் - கோயிலி லுள்ளும் புறம்பும் இறைவரது விழா முதலிய 

வற்றுக்கு ஆகும் பயன்பற்றி ௮மைச்சப்படும் இடங்கள் ) இவை இர்சாளில் பல 

பதிகளிலும் பாழாய்ச் டெத்தலும், ௮ன்றி வியாபார இடங்களாகச் சடைப்படுத்தப் 

படுசலுமே காண்டின்றோம், இவற்றைத் சேவரரப் பயிற்சி, Case IDA 

புசாணப் படிப்பு முதலிய சமய ஒமுக்ச நிலைச்களங்களாசப் பயன்படுத்தினால் ௮வற் 

லுக்குச் சாசனமாச உதவுவதுடன், அவற்றுக்கு வேறிடம் சேடும் கிலையும் உண் 

டாசாது. இருவொற்றியூரில் கோயில் சார்பாக சோயில் மண்டபத்துப் புாணம் 

வாசிச்சப்பட்டு வந்தசென்று சல்லெட்டுக்சகளாலறிசனெறோம். பன்னுதல் - பல 

வாழும் எடுத்தச் சொல்லுதல், பதிக சை - தேவார திருவாசசப் பதிகங்கள், 

தூரிமம் - பலவசையால் பெரியனவும் சிறியனவுமாயெ இயங்கள், தூரிய் 

ழழங்த விழவு - விழாச்சளில் பலவகை இயல்கள் முழக்குதல் வழக்கு, விழவு - 

இறைவனது திருவிழாச்கள். 

சேந்நேல் - செர்செல்லரிசியா லமைச்சப்பட்ட ) அடிசிற் பிறங்கல் - அன்னம் 

மலை போன்று குவிச்சப்பட்டன என்பது, 

திநமடங்கள் - ௮ன்ன சாலைகள். 

மண்டபத்துள் - என்பதும் யாடம் 3 

4025. கெழுமலர்மா தவிபுன்னை சளைஞாழ பளையவிழுக் 

கொழுமுகைய சண்பகங்கள் குவிரசெருந்தி வளர கைதை 
மூமூமணமே முச்நீருங் கமழமலர் முருகுயிர்க்கும் 7 

செழுநிலவின் றுகளனைய மணற்டரப்பின் நிருப்பரப்பு, ௪ 

(இ-ள்) செழுமலர்...கைதை - நிறைந்த மலர்களையுடைய குருக்சத்தயும், 

புன்னையும், களைத்து வளரும் குங்குமமரங்களும், இசழ்சள் அவிழ்கின்ற செழித்த 

மூகைசளையுடைய சண்பக மரங்களும், குளிர்ர்ச செருந்தியும், வளரும் தாழைகளும் 

என்ற இம் மரக௩்கள் ; முழுமணமே ..சமழ - கடல் நீரும் முழுமணமே வீச ; மலர் 

முருகு உயிர்ச்கும் - தீதீதம் மலர்களின் வாசனையைத தருவன ; செழுறிலவின்... 

பரப்பு - செழுவிய சர்திரிசையைச் தூளாக ஆக்சியது போன்று விளங்குவன மணற் 

பரப்பினது திருவுடைய பரந்த பண்புகள். 

(வி-ரை) மாத்வி- குருக்சச்தி; ஞாழல் - குங்குமமரம்; புலிரகக் கொன்றையு 

மாம்; கிளே - ஈறு செடியாக பல சளைசளாசச் இளைத்து வரும் இயல்பு குறித்சது. 

தனை ௮விழம் - இதழ்கள் ௮விழ்சென் ற; வள்ர்கைதை - மேனோக்கி டீண்ட மடல் 

களுடன் வளர்வது தாழையினணியில்பு ) கைதை - சாழை ; 

ழழமணமே ழந்நீநம் கமழ மலர்ழநத உயிர்க்தம்-முன்கூறிய பூச்கள் எல்லாமும் 
கூடி முழுதும் மணம் வீசுதலால் கடல் நீரும் அரத மணல் கமழ உள்ளது என்பதாம் ; 

ழந்நீர் சடல்) கடலடுத்த ஈசரா.தலின் இவ்வாறு கூறினார்; ழந்நீநம்-சழிகளின் முடை 
நா.ற்ற முடைய கடலின் நீரும் என உம்மை இழிவு சப்பு) ழருத- வாசனை) உயீர்த்தல- 

வீசுதல்) திநபரப்புப் பரப்பும் மணல், செழநிலவின் றுகள்வ$னைய - என்று கூட்டுச, 

வெண் மணற்பரப்பு செழித்த சந்திரிகையின் சிதறிய தூள் போன்றது என்பதாம். 
துகள் - தூள் ; நிலவின் கதிர் தூளானால் ௮துபோல்வது. 4 

க020, எயிலனையு முகின்முழக்கு மெறிதிரைவே ஐையின்முழக்கும் 
பயிறருபல் லியமுழக்கு முறைதெரியாப் பதியதலுள்



சருக்கம்] 44, கலிக்கம்ப நாயனார் புராணம் ௩௨௭ 

வெயிலணிபன் மணிமுதலாம் விழுப்பொருளா வனவிளக்கும் 

தபிலவினைத் தோழின்மரபிற் சக்கரப்டா டித்தெருவு டு 

(இ-ள்) எயிலணையும்...பதியதன்சண் - மதில்களை ௮ணை?ன்ற மேகல்சளின் 
இசையும், எறிகின்ற அலைகளையுடைய சடவினது தசையும், பயிலப்படினெற பல 
இயங்களின் ஓசையும், ஆயெ இவைகூடிப் பிரித்தறிய முடியாதபடி சத்சக்னெற அப் 

பதியில் ; சபிலவினை,..சச்சரப்பாடித் தெருவு - எண்ணெப் ஆட்டும் செக்கு சொழி 

துடைய மரபினர் வாழ்ஏன்ற சச்சாப்பாடிச் தெரு என்பத ; வெயிலணி..,விஎச் 

கும் - ஒளி வீசசன்ற பலவகை மணி முதலாகிய தூய பொருள்கள் விளக்குர் 
தன்மையுடையது, 

(வி-ரை) போநள் - தேந - விள்க்தம் என்று கூட்டு, 

ழுறை தேரியா - மூன்று முழச்சக்சுளஞம் இவை இன்னவென வேற்றுமை 

சாண முடியாத நிலை, 

விழப்போருளாரவன - போரள், தேர்வு விள்க்ததலாஙது அவ்விழுப்பொருள் 

sor வீசும் ஒளியினால் செரு விளங்குசல், இச்செருவில் வாழ்வோரது செல்வ 

நிலை ; அச்செருவில் தமிலவினையாளர் வைர்கும் பெருவிளக்குஃளால் ௮ப்பொருள்கள் 

இரவினும் விளச்சம் பெறுவன என்பதுமாம். தயிலஙினைத் சொழிலாவது செக்கு 

உழன்று எண்ணெய் எடுத்து விழ்கும் செச்கார் என்னும் மாமின் குலத்தொழில், 

(சேக்கார் - செச்சின் ரொழிலுடையவர்) 

ச்க்கரப்பாடி - சச்சர எர்இரத்சாற் ரொழில் செய்து வாழும்மாபினர் வாழு 
மிடம், சக்கிரி - செச்சான் - செச்சையுடையவர் என்பது நிகண்டு, 8 

4097. அக்குலத்தின் செய்தவத்தா லவனிமிசை யவதரித்தார் 

மிக்கபெருஞ் செல்வத்து மீச்கூர விளங்கினார் , 

தக்கபுகழ்க் கலியனா ரெனுராமர் தலைரீன்றார் : 
முக்கணிறை வர்க்குரிமைத் திருத்தோண்டி. னேறிமுயல்வார் : சு 

4028. எல்லையில்பல் கோடிதனத் இறைவரா யிப்படித்தாம் 
செல்வகெறிப் பயனறிந்து திருவொற்றி யூரமாந்த 

கொல்லைமழ விடையார்தங் கோயிலினுள் ஸும்புறம்பும் 

அல்லுடேடும் பகலுமிடுந் திருவிளக்கி னணிவிளைத்தார். or 

40987, (இ-ள்) அச்குலத்தின்... அவதரித்த ௮ந்தச் குலம் செய்த முன்னைச் 

தவத்தின் பயனாச அதில் வந்து அவதரித்தார் ; மிச்ச... விளங்கனொர் - மிகுந்த 
பெரியசைவச்சில் மேலோங்க விளங்கினார் ; சக்க..,தீல நின்றார் - சகுயொயெ 

கலியனார் என்னும் பெயர் பூண்டு இறந்து நின்றார் ; முச்சண்...முயல்வார் - மூன்று 
சண்களையுடைய இவெபெருமானுச்கு உரிமையாகயெ திருத்சொண்டின் நெறியிலே 

ஒழுகுவாரர௫ ; ௬ 

4098, (இ-ள்) எல்லையில்.., இறை வராய் - அளவற்றசாயெ பலசோடி 

செல்வத்துச்கு ௮இிபரா௫ு ; இப்படித்தாம்... அறிர்து - இத்சன்மைச்சாயெ 

செல்லம் வர்த வழியின் பயனை அறிர்து ; இிருவொற்றியூரமா்ர்,2,..விளைச்சார் - 
திருவொழ்றிபூரில் விரும்பி எமுர்தருளிய கொல்லை பிஎ விடையினையுடைய இதை



௩௨௮. திருத்தொண்டர் புராணம் [போய்யடிமையில்லாத் புல்வர் 

வரது இருக்சோயிவின் உள்ளேயும் புறத்சிலேயும் இரவிலும் சீண்ட பசற் போதி 

ஓம் இடுகின்ற இிருவிஎச்குத் இருப்பணியின் ௮ணியினை விளைச்சார். எ 

இந்த இரண்டு பாட்டுக்சளும் சொடர்ர்து ஒரு முடிபு கொண்டுரைச்ச நின்றன ; 

மூன் பாட்டினைச் தனிமுடிபாச வைத்து உரைபபிலு மிமுக்டில்லை, சொற் 
ரளொடர்பும் பொருட்டொடர்பும் நோக்கி இவ் வரறுரைச்சப்பட்டத. 

4097. (வி.ரை) தலத்தின் செய்தவம் - குலத்தவர் செய்த முன்னைத் 

தீவம் குலத்தின்மே லேற்றப்பட்டத ) ஆகுபெயர். 

பேநஜ் சேல்லத்து மீக்கூர - பெரிய செல்வம் மேலும் பெருவொ, 
தக்க புகழ்க் கலியனார் எனும் நாமம் தலைநீன்றர் - சலியனார் என்ற இருகாமத் 

துச் கேற்றபடி சகுர்த புகழுடன் சிறர்சார், கலியர் - கலியிழ் சிறந்சலர், கலி- 

வவிமை - வீரம் ; புகழாவது- ஈசையால் வருவது, ** சவார்மேனிழ்கும் புகழ் !! 

(Gee) ; தலை நீற்றல் - றந்து விளக்குதல், 
ழ$கண் இறைவர் - சிவபெருமான், 

உரிமைத் திநத்தொண்டூ - சமது இருக்குல ச்தோடு உரிமை பெற்று வருவதரூயெ 

திருத்சொண்டின் சொழில், 

நெறி ழயலீவார் - நெறியின் சண் முயல்வார் ; ழயலவார் - தொழில் செய்வார் 

என்ற பொருளில் வச்ச, 

ழுமலீவார் - அறிந்து - வளைத்தார் - என மேற்பாட்டுடன் முடிச்சு ; 
அவதரித்து--என்பதம் பாடம் 

4028, (வி-ரை) கோடி- பேரெண்/ பல முடிபுகளையடைய செல்வம் 

என்றலுமாம், கோடி - முடிபு ) முடிபுகளாவன உடைகள் - சனம்-தரனி௰ம்- லீடு - 

6 

மாடு முதலியன என்பன, 

டுப்படித்தாம் சேல்வ நேறிப் பயன் அறிந்து - இவ்வாருகச் தாம் பெற்ற 
செல்லம் வந்த வழிமின் பயனை அறிந்து; வந்த வழிபாவத முன்பு சிவனைப் பூச 

நிலை என்பசாம் பய்றாவது செல்லம் பெற்ற பயன் வெனையும் அடியார்களை 

யும் பூசித்தலால் அழி.பும் பொருளை அழியாமற் செய்வது, 

கொல்லை - முல்லை ; இடபம் முல்க் குரியது, அல்லும் மெடும்பகலுந் திர 

விளக்கின் அணி விளைத்தார் - நாள் முழுதும் விளச்ஏட்டனர் என்ச, அல் - இருள் - 

அதனையுடைய இரவுச்சாகி வர்தத நெடும் பகலில் விளக்ிடுதல் ௮ணிமின் பொருட் 

ura; அல்லிற் போலவே மெடம் பகலிலும் இப்பெருச் திருக்சோயிலினுள் இரு 

Sash உதலி வேண்டப் படுசல் இன்றும் சாண உள்ள நிலை, 

நெடும் பகல் - மக்கள் மிசவும் சஞ்சரிக்கும் கால நீட்டிப்புக் குறித்தது, அணி 

விளக்ததல் - வரிசை பெற வேண்டுமிடச்து எரித்தல், 

புறம்பு விளக்கீடூதல் - இஞ்ஞான்று மலைசாட்டிற் சாணவுள்ளது, 

டூம் - எரிக்கும் ; 

எல்லை பல - எல்லையிலலார் - என்பனவும் பாடங்கள், 

4029, எண்ணிறிரு விளக்குநெடு காளெல்லா மெரித்துவரப் 

புண்ணியமெய்த் தொண்டர்செயல் புலப்படூப்பா ரருளாலே 

உண்ணிறையும் பெருஞ்சேல்வ முயரத்தும்வினைச் செயலோவி 

மண்ணிலவ ரிருவீனைபோன் மாண்டதமாட் சிமைத்தாக, ல



சருக்கம்] ச்ச், கலிக்கம்ப நாயனார் புராணம் ர்டட௯ 

(@- ch) எண்ணில்,..௮ர - எண்ணில்லாத இருவிஎச்கு ரீண்ட சாட்கள் 

முழுமையும் எரித்து வரவே ; புண்ணிய ,.அருளாலே - வெ புண்ணியத்தின் 
உறைப்புடைய ௮௪ மெய்ச் தொண்டரின் செயலை உலகறியச் செய்வாசாயெ 

இறைவரது Agagdeta; உண்ணிறையும்,,.ஐலி - உள்சோ கிறைர்து 
மீச்கூர்ர்த பெரிய செல்வமானது மேலும் பெருக நிகழும் சொழில்செய்,தல் fasta; 
மண்ணில்.. .மாட்டிமைச்சாக - உல,ில் garg இருவினைகளம் மாண்டொழிர்தன 

போலச், செல்லம், மாட்டிமை யடையும்படி மாண்டது, 

(வி- ரை) எண்ணில் - விளச்குச்சளின் அளவற்ற தன்மையும் ; நெடுமை - 

அனேசம் என்ற தன்மையும் ; நாள் எல்லாம்-சாள் முழுதும் அல்லும் பகலும் என்ற 

நிலையும் உணர்த்தின, 

சேயல் புலப்படுப்ப1ர - செயலினை உலசமறியச் செய்வாசாயெ இறைவரு 

டைய ; புலப்படூத்தல் - அன்பின் நெறியினை உலகுக் கறிவித்தச் சாட்டி யய்வி்தல் ; 

இளையான்குடி மாறனார் சரிச முசலியவை காண்ச, 

புலப்படுப்பா* - வினைப்பெயர் ; ஆறனுருபு சொச்ச. 

உயர்த்தும் வினைச்சேயல் ஒலி - * கின்று இன்றாற் குன்றும் மாளும் '" என் 

பது பழமொழி , எத்துணைப் பெருஞ் செல்வமாயினும் மேல் உயர்ச்தும் செயலின்றி 

உள்ளதனையே செலவிட்டு வர்.சால் ஒருநரள் மாய்வது தண்ணம், உயர்த்தும் வி£னச் 

சேயலாவது மேலோங்குவிக்கும் வருவாய் செய்யும் சொழில் ; ஒவுதல் - நீங்கு 2ல், 

இரவினை மாண்டதுபோல என்ச, வினைபற்றி வந்த உவமம். மெய்ச் சவபுண் 

ணியச்தினால் இருவினையும் போயொழியும் ) அதுபோல ௮வரத செல்வமும் மாண் 

டது. மாளுதல் - ஒழிதல் ; மாண்டது மாட்சிமைத்தாக - சொற்ரிலேடை ; மாண் 

டது - மாண்புடைச்சாயிற்று என்றதொரு சொனிச் குறிப்பும் தருதல் சாண்ச, 
சவகெறிச் செல்லா ஏனையோர் செல்வம் மாளும்போது அல்ல ற்படுச்துப் பவசெறியில் 

ஒழியும், இங்கு அவ்வாறன்றிச் சவபுண்ணியப் பேற்றினால் செல்வமாளிலும் மாட்சி 

மைத்தாக2வ் - பெருமை சருவசாகவே - மாண்டது என்பதாம். 8 

4030. திருமலிசேல் வத்துழனி தேய்ந்தழிந்த பின்னையுந்தம் 

பெருமைகிலைத் திருப்பணியிற் பேராத பேராளர் 
வருமரபி லுள்ளோர்பா லெண்ணேய்மா றிக்கொணர்ந்து 

தீருமியல்பிற் கூலியினாற் றமதுதிருப் பணிசேய்வார், ௯ 

4081. வளமுடையார் பாலெண்ணெய் கொடுபோய்மா றிக்கூலி 

கொளமுயலுஜ் செய்கையுமற் றவர்கொடா மையின்மாறத் 
தளருமன முடையவரதாஞ் சக்கரவெர் திரம்புரியுவ் 
களனில்வரும் பணிசெய்து பெ.றுங்கூலி காதலித்தார், ௧௦ 

4092 செக்குநிறை யெள்ளாட்டிப் பதமறிச்து திலதயிலம் 
பக்கமெழ மிகவுழன்றும் பாண்டில்வரு மெருதய்த்தும் 

தக்கதொழில் பெறுர்கூலி தாங்கொண்டு தாழாமை 
மிக்கதிரு விளக்கிட்டார் விழுத்தோண்டூ விளக்கிட்டார். கக 

4090, (இன்) இருமலி.,,பின்னையும் - இருகிறைச்ச தமது செல்வப் 
பெருக்குத் சேய்ச்து அழிந்த பின்னும் ; தீம்... பேராளர் - சமது பெருமைத்தன்மை 

VII—42



th. th. திருத் தொண் டர் புராணம் [போய்யடிமையில்லாத புலவர் 

சிறப்பினையுடைய சமதி மனைவியாரை விற்றுப் பொருள் பெற்றும் பணி செய்வ 

தற்கு வழி சேடுவாராய், ௧௨ 

4084, (இ-ள்) மனமூழீர்து...சனரவெ.ப்தி - மனமூழ்ச்சயுடனே மனைவி 

யாரைச்கொண்டு வளமுடைய அர்சகரின் சண்ணே பொருள் கொடுப்பார்களை 
எங்கும் இடைச்சாமைபினுலே சளர்ச்சியுர.று ) செவிடையார்... அறியாதார் - னெ 

மூடைய இடபத்தினையுடைய இறைவரது இருச்சோ.பிலில் தஇருவிஎச்ருப்பணி 

மூட்டுதலை இதன் முன்பு சனவிலும் அறியா தவராயெ அந்நாயனார் ) கையறவால் 

எய்தினார் - வேறு செயலற்,ற சன்மைபினாலே திருச்சோயிலின்சண் வந்து சேர்ர் 

sear, கர 

இர்ச இரண்டு பாட்டுகீளும் சொடார்து ஒருமுடிபு கொண்டன. 

4088, (வி-ரை அப்பணியால்...கிடையாத - வகைழட்ட - இது உல 

இயற் பொருணூலின் உண்மைகளுள் ஒன்று ; ஒரு தொழிலால் வரும் ஊதியம் ௮, 

தொழிலையே செய்வோர் பலராயினபோது புங்டடெப்பட்டு அவ்வவர் பெறும் 

பொருள் Adsr@o sorug ; Fall of income due to competition sarur 
ஈலீனர். 

டுடநழந்தே - துன்பத்தால் வருந்தி; பணிமட்டுதலினால் வரும் துன்பம் ; முன் 

* தள்நம் மனம் '? (4031) என்றதும், மேல் தளர்வெய்தி ” (4084) என்பதம் 

காண்க, 

ஒப்பின்மனை..,மாண்டதற்பின் - மனை - வீடு - இல்லம் ;) சொழில் செய்வினை 

யாற் கூலி இடையாசபோது சமது மனையினை விற்று விளக்ட்டார் ;) ௮ப்பொரு 

ளும் மாண்டது ) ௮,சன்பின் - என்ற இத்துணையும் கருத மனை விற்ழேரிக்தம் உறு 

பொரநள் என்று சுருக்சச் கூறியது சவிஈ.பம், அன்பர்கள் வருர்தும் நிலைகளை விரித் 

திச் கூறாமலே சுட்டிச் சாட்டிச் செல்லும் ஆரரியாது மாபுமாம், ஒப்பின் மனை - 
நாயனாரது திருமனையாதலாலும், வென் திருவிளக்குப் பணிககுச் சாசனமாக உதவி.ப 

தாலும் ஒப்பில்லாத சாயிற் ஐ ; இவ்வாறே முன ** ௮ஈசமின மனை ” (458) என்ற 

திம் சாண்ச, &றுபோரநள் என்ற கருசதுமித, 

ம்னையாரை விற்பதற்தக் தேடூலார் - அடிமைகளையும் மனைவியரையும் தம்மை 

யும் விலைபபண்டங்சளாசச் கரண்டு சடன் வரங்கு லும் விலைப்படுத்துதலும் முன் 

ஞளில் வழச்சிலிருர்சது, * சன்னை மாறி யிறுச்ச வுள்ள சடன்ச டச்சன சொண்டு 

(446) ; * நாடிய வடிமை விற்றும் (838) ; ஆள் ௮டைமானப் பத்திரம் என்பன 

இச்காளிலும் வழச்சிலுள்ளன. அரிச்சர்தின் சை முசவியனவும் சாண்க, 

தேடுவார் - வசையினைச் சேடுவாரா9 ; முற்றெச்சம், SsGartt - கிடையாமல் 

எய்தினர் என மேல்வரும் பாட்டுடன் முடிச்ச, 12 

4034, (வி-ரை) மனமகிழ்ந்து சென்று விலலபபடு22 முயல என்த, 

கோண்டு - தனமளிப்பார் - என்று கூட்டி ; கோள்ளுதல் - விலைப்பண்டமாச 

ஏற்றுக்கொள்ளுதல் ; தனம் - விலைப் பொருள், 

வளநதரில் - தனமளிபபாரைச் இடையாமை திருவருளால் சேர்ர்ததன்றி, sat 

ஓள்ளாரது வளஎமின்மையா லானசன்று என்பது குறிப்பு, 
திருவிளக்தப் பணிழட்டக் கனவினுழன் பறியாதார் - மட்ட - முட்டும்கிலை 

யினை ) முன்பு கனவிலும் ௮றியாமையாவது இசன்முன் சம் வாழ்சாளுள் எர்சாளி 

லும் ஈனவில் கண்டு அறியாமையே யன்திச் சனவிற்றாலும் ௮றியாதநில ; உம்மை



ச்குக்கம்] ர்ச், கலிக்கம்ப நாயனார் புராணம் க்கட். 

இறர்தது சமுவியது. கனவினும் - சம் விழிப்புகிலை வசமிழச்ச அச்கிலையினும் என்று 

ஜெப்பும்மையுமாம், 

கையறவு - வேறு செயலற்ற நிலை ;) சமது பொருட் சார்வு - உடல் முயத்சிச் 

சார்வு - உயிர்ச் சார்வு முசலிய எல்லாம் இர்ர்து கழிர்சனவாதலின் சையற்ற கில 

யில்; கை - துணை, 

எய்தினார் - திருச்சோயிலில் சேர்ந் சனர், திருக்சோயிலில் என்பது குறிப் 

பெச்சம், 

மனமகீழ்ந்து - இஃது உலசயெலின் மேம்பட்ட அன்பு91றி வழக்கு; உலயெல் 

சிலயில் வைத்துச் சாணச் சச்சசன்று; இ.பற்பகை நாயனார் வரலாற்றின் நட்பமும் 

இங்கு வைசதுச் காணத் தக்கது, 18 

௪085. பணிகொள்ளும் படம்பக்க நாயகர்தங் கோயிலினுள் 
அணிகொரள்ளுச் திருவிளக்குப் பணிமாறு மமையத்தின் 

₹ மணிவண்ணச் சுடாவிளக்கு மாளிலியான் மாள்வ”"னெனத் 
துணிவுள்ளங் கொளகினைர்தவ் வினைமுடிக்கத் தோடங்குவார், ௧௪ 

4086. திருவிளக்குச் திரியிட்டங் ககல்பரப்பிச் செயனிரம்ப 

வொருவியவேண் ணேய்க்கீடா வுடலுதிரங் கொடநிறைக்கக் 
கருவியினான் மிடறரிய வக்கையைக் கண்ணுதலார் 
பெருகுதிருக் கருணையுட னேர்வந்து பிடி தீதருளி, a@ 

4091. மற்றவாதம் முன்கை மழவிடைமே லெழுச்தருள 

வுற்றவூ றதுநீங்கி யொளிவிளங்க வுச்சியின்மேற் 

பற்றியவஞ் சலியபினராய் நின்றவரைப் பரமாதாம 

பொற்புடைய சிவபுரிமிற் போலிந்திருக்க வருளபுரிந்தார். க்கு 

4086, (இ-ள்) பணிகொள்ளும்..,கோயிலிலுள் -சம்ை 2 அடிமைசொண்டு 

தமது பணிபினை ஏற்றருளும் படம்பக்க சாதரது இருச்கோயிவினுள்ளே ; ௮ணி 

சொள்ளும்... அமை.ப,7இல் - அழகு நிறையும் தஇருவிஎக்குச் இருப்பணி செய்ய 

நின்ற அர்த நேரத்தில் ) மணிவண்ண,..ினைந்து - மணிபோன்ற சடர்சளையடைய 

திருவிளக்கு எரிச்சப்படாமல் நின்று படமாயின் நான் மாள்வதே கருமம் என்ற 

துணிவினை மனம் கொள்ளும்படி நினைந்து ; அவ்வினை முடிச்சச் சொடங்குவார் « 

அச்செயலினையே முடிச்சச் சொடக்குவாராக, SP 

4036. (இ-ள்) இருவிளக்கு..,பரப்பி-இருவிளஎக்குச்சளச் செல்லாம் திரிபினை 

இட்டு ௮ங்கு ௮சல்களை முறையாசப் பாப்பி வைத்து , செயல் நிரம்ப...மிடறரிய - 

அச்செயல் நிரம்பும்படி உட்டாது ஒழிர்த எண்ணெய்க்கு ஈடாகச் தமது உடலி 

னிறைர்த உதிரத்தைச் சொண்டு மிழைச்கும்படி கருவிகொண்டு தமது கழுத்தினை 

அரியவே ; அச் சையை-அல்வாறு ௮ரியும் சையினை; கண்ணுசலார்...பிடி.த்தருளி - 

அதற்சண்ணினையுடைய இறைவர் பெருகும் இருச்சுருணையுடனே சேராக வெளிப் 

பட்டு வச்.து ௮ச்சாரியம் செய்.பவிடாமற் பிடித்தருளி, கடு 

4097, (இ-ள்) மற்றவர்தம்,,,எழுச்சருள - அவர் முன்பு இளமை பொருச் 

திய இடபச்தின்மேல் எழுர்தருளி நிற்ச ; உற்.ற,..விளங்ச - ௮ரிசலினால் பொருர்



௩௩௪ திருத்தொண்டர் புராணம் [போய்யடிமையில்லாத் புலவர் 

இய அரசப் புண் நீம்டு ஒளிபெற்று விளக்ச ; உச்சியின்மேல்,,,நின்றவரை - உச்9 

யின்மேற் பொருந்திய சைகளை அஞ்சலித்சவராட கின்ற ௮க்சாயனாருக்கு ; பரமர் 

தீரம், லிரள்புரிர்சார் - சவபெருமானார் அழகே ஏவெலோகத்தில் விளங்க வீற்றி 

ருக்கும்படி அருள் புரிர்தனர், ade 

இம்மூன்று பாட்டுக்களும் சொடர்ர்து ஒருமுடிபு கொண்டன, 

4095, (வி-ரை) பணிகோள்ளும் - ஆட்சொண்டருளும் ) பணி - இருப 
பணி ; இங்கு விளக்கிடும் பணி ; பணியினை ஏற்றுக்கொள்வதே போருள் என்பது, 

யத மிஃ்லாசென் செம்பணிகள் கோண்டரநளும், சாயான வீசன்!' (தருவா); 

பணி - பாம்பு என்று சொண்டு பாம்பினை ௮ணியாசச் சொள்ளும் என் றலுமாம். 

படம்பக்க நாய்கர் - திருவொற்றிழ ரிறைவாது பெயர்; “*படம்பக்கங் சொட் 

டுர் திருவொற்றி யூரீர்"” (சம்பி-சேலா- கோத். கோவ - 6), உபமன்னிய 

முனி௰ரிடத்துச் சிலநிச்சை பெற்றுப் பூரித்த வாசு என்னும் மாராகத்தைர் 

(வாசு) - பூமியைச்தாங்கும் மாசாசங்கள் எட்டனுள் gap; பூமியைச் இழச்குப 

பச்சத்தில் சாங்குவதாகக் கூறுவத மரபு.) சம்முடைய பலசை போன்று விரிந்- 

இருமேணியபில் ஒடுங்சச் கொண்டருளிய சனாலும், அப்பாம்பி னுருவம் திருமேணி௰ிற் 

காண விருப்பசனாலும் சுவாமி படம்பச்ச மாதர் எனப்படுவர், தலவிசேடம் பார்க்ச, 

(111-பச்சம் ௫௭௪) சுவாமியின் இருவுருவம் லிரிவுடைய புற்றக ௮மைக்சது, இ. 

பதியில் ஆதஇபுரீசர் சஈநிதி வேறு, சலிய காயனார் திருவிளக்குப் பணி செய்து 

பேறடைந்தது படம்பக்க கரயகர் சர்கிதியாகும். 

அணிகோள்ளும் திநவிளாக்த - வரிசையாக அ௮ணிபெற ஏற்றப்படும் விளக்குச் 

sor, பணி மாறுதல் - இருப்பணிவிடை செய்தல் ; இங்கு விளக்கு ஏற்றும் பணி 

குறித்து நின்றது. 
மணிவண்ணச் சுடர்விளக்த - விளச்சின் சுடர் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வோர் மணி 

போன்று ஒளிகீசும் நிலை குறிர்சது ; மாளில் - செப்யப்படுதல் முட்டினால் ; யான் 

மாள்வன் - நானும் உயிருடன் தராது மாளுவதே உறுதி, 

துணிவு உள்ளங்கோள் நனைந்து - துணிதல் - தீர்மாணித்சல் ; deed saa. 

உள்ளங் கோள்ளுகல் - அத்தணிவினைச் செய்து முடிப்பேன் என்று மனத்தின் 
அழுத்து தல் ; நினைதல் - றைவாச்ச எண்ணுசல், 

இவ்வினை - விளக்கு மாளில் யான் மாள்வன் என்ற துணிவினை நிறை 2௨ற் 

௮ம் ௮ச்செயல், வின - சொழில், 

தோடங்தவார் - சொடங்குவாராச, முற்றெச்சம்; சொடங்குவாராடப் - 

பரப்பி - மிடறரிய என்ற மேல்வரும் பாட்டுடன் முடிக்க, 

விள்க்த மாளில் யான் மாள்வன் எனத் துணிவு - சாம் தாம் நியமமாகச் செப் 

யும் சிவதருமங்கள் முட்டுப்படின் சாம் உயிர் வாழாது இறந்து பரிசல் உயர்ம்சோ 

மரபு, மூர்த்தி ராயனார் சமது சந்சனச் சாப்புத்தரும் நியம,்திற்கு,ச் சவறு மோர், 

போது மூளை வெளிப்படுமஎவும் சமது முழங்கையினைச் கற்பாறையில் தேய்த்த வா 

லாறும், அரிவாட்டாய நாயனார் தம்மிடற்தினை அரிந்ததும், பிறவும் இங்தக் கருதற 

பாலன. 14 

4086. (af- os) மயல் நீரம்ப- விளக்ஜெம் செயலுக்கு வேண்டும் குற 

நிரம்ப ; திரியிடுதலும், அசல் பரப்புதலும் கூறினாராதலின் எஞ்சியது எண்ணெய் 

வார்த்தலேயாம் ; அது நிரம்ப, 

ஒரவிய - டைச்சா சொழிந்த ) ஓரவுதல் - நீக்குசல்.



சருக்கம்] 44, கலிக்கம்ப நாயனார் புராணம் ௩௩௫ 

ஈடா - ஒப்ப - சமமாக) &டல் உதிரமே10 - தமது உடலின் ௨திரத்தினையே 
எண்ணெயாசச் சொண்டு ; கருவி - வாள் ; மிடறரிசருலி, அரிய - அரிச்திடவே. 

அக்கையை - ௮சரம், மிடறு அரியும் ௮ர்௪ என முன்னறிசுட்டு, 

பீடிக்தநளி எழந்தரள் - முன்னே பிடிச்சரரிப் பின்பு விடைமேல் எழுச் 

தரு. 

எண்ணேய்க் தடமா-என்பதும் பாடம், 18 

4087. (வி-ரை) உற்ற ஊறு- அரிசலால் உற்ற புன்; ஒளி விளங்க. 

ஊழுபோய் முன்னையிலும் ஒளிபெற்று விளர்ச, 

அஜ்சலி - அஞ்சலியாசச் கூப்பிய: கை, 

போலிந்திரக்க - திருவிளக்குப் பணி செய்சாராஈவின் நான் படை ஞான 

விஎச்சச்தடன் பொலிய, 

ஒளிவிளங்தம்--என்பதும் பாடம். 16 

4098. தேவர்பிரான் றிருவிளக்குச் சேயன் மூட்ட மிடறரீந்து 

மேவரிய வினைமுடி த்தார் கழல்வணாகி விய னுலகில் 

யாவரெனா தரனடியார் தமையிகழ்ந்து பேரினரை 

நாவரியுஞ் சத்தியார் திரச்தொண்டி னலமடைப்பாம், th 

(இ-ள்) சேவர்பிரான்.., வணங்கி - மேவார் பெருமானாராய இறவாத 

கோயிலினில் எரிக்கும் திருவிளக்குப்பணி முட்டியகணால் சமது மிடற்றினை அரிந்து 

பொருச்ததற்சரிய வினையினைச் செய்து முடிச்ச கலிய நாயனாது இருவடிகளை 

வணங்? (௮ச்துணையானே) ; வீயனுலல்...பேரினரை-பரர்ச உலசத்தில் யாவே 

யாயினும் வனடியார் சம்மை இதழ்ர்நு பபேசினவர்களை ; நர அரியும் ..ஈலமுரைப் 

பரம் - நாக்கினை அரியும் சத்தியார் என்னும் நாயனாது திருர்சொண்டின் ஈன்மை 

யாகும் வரலாற்றினைச் சொல்லமோம். 

(லி-ரை) இது கவிக்கூற்று ஆரியர் சமது மரபின்படி, இதுவரை கூறி 

வந்த சரிஈச்சை முடித்தக் சாட்டி மேல்வரும் சரிதச்துச்குர் கோற்றுகாய் செய் 

கின்றார், 

திநுவிளக்த...மீடறரிந்து - கலிபநகாயனூாது சரித சாரம்) 

மடித்தார் . 4 வினை டிக்க ?! (4088) என முன்னரும் கூறியது நாண்ச, மேலரிய- 

யார்ச்கும் செய்தற்கு அரிதாகயெ. 

யாவரேஜது...நாவரியும் - சத்தி சாயனாது சரிதக் குறிப்பு, யாவோனது - 

உலககிலையில் யாவரே யாயினும் பாராது, 7 

சரிதச் சுருக்கம் :--கலிய நாயனார் புராணம் - தேண்் உட  சன்னாட்டில் 
வளமிச்ச திருவொற்றியூரில் திலதயில வினையாளர் மரபினர் வாழும் சக்தரப்பாடித் 
தேரவில் அர்க் குலத்தில் ௮வசரித்சவர் கலிய் நாயர். அவர் dats Oram 

முடையசா யிருர்சார். தமது மாபின் உரிமைச் இருச்சொண்டினெறி நின்று படம் 

பச்ச சாயசரது இருச்சோயிலினுள் அல்லும் ரெடிம்பசலும் உள்ளும் புறம்பும் ௬ 

விளச்டின் அணி விளைத்து வர்சனர். 

இவ்வாறு நீண்ட நாட்சள் எரிச்துவா, அவரது இருச்சொண்டின் பெருமை 

பினை உலகுச்குப் புலப்படுப்பாசாசி, இல.றவர் திருவுஎங்சொண்டமையால் செல்லம் 
மேதூம் உயரும் நில ரீற்யெத ; அனால் உண்ணிறையும் பெருஞ் செல்வம் 

மேயரிபய வினை



௦௨௩. திருத்தோண்டர் புராணம் [போய்யடிமையில்லாத புல்। 

அவரது இருவினை மாண்டது போல, மாட்ரிமைத்தாச மாண்டது. செல்வம் தேய் 

பின்னும் தமத திருச்சொண்டின் வழுவாமல் பிதரிடத்த எண்ணெய் பெற்று விற். 

கொடுத்து ௮வர் ரும் கூலியினால் பணி செய்த வத்சனர், சல சாளில் அவர்சள 

கொடாமையின் செச்சாட்டும் களத்தில் தொழில் செய்து பெறும் கூலியினால் மிச 

இருவிஎர்ட்டார். பின் சில நாளில் அத்தொழில் செய்வோரும் பலராசவே ௮ 
வருவாயும் இடையாதாயிற்று, பின் தமது மனையை விற்று எரித்தார் ௮ 

பொருளும் மாண்டது. பின் தமது மனைவியாரை விற்பதற்கு வழிதேடினர், ௮ 

வாற சொண்டு சனங்கொடுப்பார் படையாமையாற் றளர்ர்சனர், 

இருச்கோயில் சார்ச்சனர். இருவிஎச்குப் பணிமாழும் சமயமாயிற்று, ரெடுசா£ 

செய்த திருவிளக்குப் பணி மாளில் நான் மாள்வதே தகுதி என்று துணிர் தனா 
அசல்களைப் பரப்பினர் ; இரியிட்டனர் ; சமது உடல் ௨தரமம எண்ணெயார, 

வார்ச்சத் தணிர்து சருவிசொண்டு மிடற்றினை ௮ரியதுற்றனர், இறைவர் வெளி! 
பட்டு ௮ச் சையைப் பிடித்தருளி விடைமேற் காட்சி சந்தருளினர், ௮வர் ஊறு நீ்( 

ஒளி விளங்க வணங்கினர், அவரைத் சமது சவலோசத்திற் பொவிந்திருக். 

இறைவர் அருள் புரிர்சனர், 

கற்பனை : 1, ஈசர அமைப்பில் ஒவ்வோர் தொழில் செய்வோர்க்கு ஒ6 

வோர் சனிச் தெறாவுகள் அமைவது முன்னைராட் சிறந்து வழங்கிய ஒழுங்கு. (4026 

9, ஓல்வோர் குலத்திலுள்ளோர் அவ்வக் குலச்தொழிலினின்றே அதர 

சேற்றபடி. உரிமைத் இரு ச்தொண்டு செய்தல் றர்தமாபாகும். திருராளைப் போவார் 

நாயனார் சரித முசலியவை பார்ச்ச, (4027) 

9, செல்வமுள்ள காலத்தும் ௮து வறண்ட காலத்தும் ஒன்று போலவே 

தாம் நியமமாசச் சொண்ட சொண்டின் நெறி பிறழாது பணி செய்தல் அன்பின் 

உறைப்புடைய பெரியோ ரியல்பு, (4030) 

4, செல்வமுள்ள சாலச்நில் உழைப்புடன் பணி செய்வோர்க்கு வறுமை 

வருதல் அல்வுறைப்பினில் உறுதிப்பட உலகறியச் செய்ய இறைவர் வைக்கும் 

அருட்செயலாம், (4029) 

5, மெய் வருந்திச் செய்யும் தொழிற் கூவி கொண்டும் தமது பணி செய்சல் 

பெரியோர்பாலே காணும் சன்மை ; அரிவாட்டாய காயனார் சரித முதலியவை 

பார்க்ச, (4080 - 4091 - 4092) 

6, மனையை விற்றும், மனைவியை விற்றும் இறை பணிமுயற்றுதல் அன்பின் 
உறைப்பினாலாகுவது, (4098) 

1. தாம் நியமமாசச் செய்த திருப்பணி முட்டுப்படச் சண்டபோது உயிர் நீ, 

தே சகுதி என்பது பெரியோர் கொள்சையும் செய்கையுமாம். (4095), 

தலவிசேடம் ஊதிருவோற்றியூர் - ]1]:பக் ௫௭௧. பார்ச்சு, 

கலிய நாயனார் புராணம் முற்றும். 
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ச்த்க்கம்] 

சிவமயம் 

இருச்ரிற் றம்பலம் 

80. சத்தி நாயனார் புராணம் 

தோகை 

'* (கைதடிந்த வரிரிலையான் சவிச்சம்பன் கவியன்) 

கழற்சத்தி வரித்சையர்கோ னடியார்க்த மடியேன் !" 

அதிநந்தோண்டத் தோகை - (7) 

௨கை 

( இரிவில் லவர் சம் மடியரைத் தம்மன்பு கீழ்மைசோன்ன 

திருவில் லவரையநீ நாவரி வோன்றிருச் சாரைவெல்லுர் 

வரிவில் லவன்,லயற் செங்க நீரின் மருவுேெசன் றல் 

செருவில் விரைகம முந்தேன் வரித்தைத் திகம்சத்திமே'! 

திநத்தோன்டத் திருவந்தாதி (55) 

விரி 

4039. களமர் ௪ட்ட கமலம் பொழிர்ததேன் 
Gard றைப்பது கோலோன்றி லேண்டி.சை 

யளவ மாணைச் ஈ.பத்தம்ப சாட்டிய 

வளவர் காலீரி நாட்டூ வரிஞ்சையூர். G 

புராணம் உ. இணி, ஆூரியர் நிறுத்த முறையானே, எட்டாவது பொய் 

யடிமை இல்லாத புலவர் சருச்சத்துள், ஏழாவது சத்தி காயனாது புசாணம் கூறச் 

தொடங்குகன்ருர். சத்தி சாயனாது சரித வரலாறும் பண்பும் கூறும்பகுதி, 

தோகை : வெற்றியுடைய சத்திசாயஞார் என்னும் பெயரையுடையவரும் 
வரிஞ்சையூர்த் சலைவருமாயெ சாயனாது அடியவர்ச்கும் ரான் அடிமையாவேன். 

தொசை ூலுள் பொய்யடிமை யில்லாச என்று தொடங்கும் இருப்பாட்டில் 

மூன்ருவது அடியில் மூன்று அடியார்களை ஒருங்கு சேர்த்துப் போற்றியுள்ளமை 
றப்பு;) அவர்களுள் மூன்றாவது போற்றப்பட்டவர் ச,ததியார், வரிஜ்சையூர் 

சாயனாது ஊர் ; கழல் - வெற்றிச்குறி, இசனைச் '! திருந்தாரை வெல்லும் வரி 
வில்லவன்! என்று வகைதூல் வருத்சது ; ஊரும் பேரும் பண்பும் சொகை.நூல் 

தொகுத்தது, 

வகை 2 ரி வில்லலரை...அரிவோன் - மலையை வில்லாச உடைய Aw 

பெருமானத அடியலர்களைச் சழ் முன்னர் இசழ்ச்து பேரிய திருவிலிசசாஏயெவர்களே 

அவ்வாத பேசம் சரலினை அ௮ரிச்திழவோரும் ;) இருர் சாரை,.,வில்லவன் - பசை 

கெல்தும் வரிர்து சட்டிய வில்$லயுடையவரும் ;) வயள்,சத்தியே - வயல்சளில் 

டர கப்



& ௩௮ திருத்தொண்டர் புராணம் [போய்யடிமையில்லாத புலவர் 

பூசிச செக்சமுரீர்ப் பூச்சளிற் படிர்து வரும் தென்றற் சா.ற்.று.த் தெருச்சனில் மணம் 

soy வீசு,தற்டெமாயெ செருக்சளையுடைய சென்வரிஞ்சையூரில் விளங்குன்2 
ச.த்தியரர் என்பவே யாவர், 

இத்திருப்பாட்டுத் இரிபு என்னும் சொல்லணிபில் அமைச்தது ; அடிய்வரைச்- 

சோன்ன என்று கூட்டு, திநந்தார் - பசைவர் ; சாம் பற்றி ஒழு௫ிச்சாட்டியும் சல 
செறி கண்டு இருந்தாத புல்லர் என்றலுமாம், வரி - வரிர்து சட்டிய ; செங்கழ 

நீர். வரிஜ்சையூர் - சீர்வளத்தைச் குறித்தத ; செங்கழுநீர் மலர் மிச்சதொரு ஈறு 
மணமுள்ள நீர்ப்பூ ; நா வரிவோனும் - வில்லவனும் சத்தியே என்று கூட்ட) 

எண்ணும்மைகள் சொச்சன; தேன் - அழகு; தெற்கு என்றலுமாம், வரிவில்லவன் - 
நாவரியும் வல்லமை பெறுதற்குரிய சாரணம் சாட்டியபடி 

ஊரும் பேரும் பண்பும் சரிதழம் வகைதூல் வகுத்தது. 

விரி: 4089, (இஸ்) சமர் ,,நிறைப்பது - மள்ளர்சள் களையாசச் 

களை ச சாமரை மலர்கள் பொழிந்த தேனாுனது குஎத்தை நிறைக்? உள்ளது ; 

சோல் ஒன்றில், வளவர் - ஒேே செங்கோல் வலிமையால் எட்டுச் இக்குகளிலும் 

தமது செயச் தம்பங்சளை நாட்டி அரசு புரியும் சோழர்சளது ) காவிரி சாட்டு 

வரிஞ்சையூர் - காவிரி பாயும் சாட்டில் உள்ள வரிஞ்சையூர் என்பது, 

(வி-ரை) கீளமர்...நீறைப்பது - நீர்வளத்சால் சாட்டுச் ிறப்புரைச்சவாற ; 

தொகைநூலை விரித்து வகைதூல் நகரச் சிறப்பைத்தத; விரிநூல் அதனினும் விரிர்து 

அதற்குச் சாரணமாகய நாட்டுச் சிறப்புரை தச கவிரயம் கண்டு களிக்கச்சக்கது. முன் 

னையது, மூச்சாலுகரும் சுவை கூற, இங்கு மாவின் சுவைபடச் கூறியதும் சவிசயம், 

கட்ட கமலம் போழிந்த தேன் - என்றது அன்பரை இசழ்ர்து சாவினை அரியும் 

இச்சரி,சச் குறிப்புப்பட நிற்றலும் காண்க, இஃது இறைச்சிப் பொருட் குறிப்பு 

(உள்ளுறை) என்ப ; சடியப்பட்ட சமலங்சளும் குளகிறைக்கும் உபகாரம் செய்தல் 
போல இக்சாயனார் அரிர்ச சாச்சளும்உலகை)்திரு தும் உபசாரச் சருவிசளாம் என்ற 

குறிபபும் சாண்த, வ.டல்களில் செங்கழுநீர் பூத்தலை வகை தால் பேச, அங்குத் தாமரை 

கள் பூத்தலும் ௮வை சடியப்படு£லும் சொடர்ந்து கூறிய ஈ.பமூம் காண்க, கட்ட - 

களைபிரங்கி எறிந்த : 

தளம் - வயல்களில் அ௮ங்சங்கும் உள்ள arden, தாமரைத் சேன் வடிச்து 

குளகிறைத் லாவது வயல்களிற் கட்ட சாமரைகளைச் குஎக்கரையில் பல பக்கமும் 

குவிக்க ௮ப்பூச்சனி னின்றும் வடிர்ச சேன் குளச்திற் பாய்தல் : நீறைத்தல் - மிகுஇப் 

படுத்து சல். 
கோலோன்றில...நாட்டிய - கோல் - செங்சோல் ; ஒன்று - ஒப்பற்ற ; 

மாறில்லாத ;) ஏக சச்சராதிபத்யம் என்பது வடமொழி, கோல் ஒன்றில் எண் 

டிசை - எண்ணின் சுவைபடச் கூறியது சவிரயம் ; எல்லாச் திக்குகளிலும் சமது 

அசசாட்சியின் ஆணை செலுத்தெ என்பது சரத்து, ௮ர்சாளில் சோழ மன்னர்சளது 

ஆட்டயின் பரப்புச் கூறியபடி. 

வளவர் காவிரி நாட்டு- எண்டிசை என்றதனால் வளவர்க்குரியனவாய்ப் பல 
சாடுசளிருத்தல் கூறப்பட்டமையின், அவற்றுள் சாவிரி பாயும் சாடு என்ச, காவிரி « 
பிதிதினியைபு சீச்ெெ விசேடணம். . 

வரித்சையூர் - தலலிசேடம் பார்ச்ச, 
ஆண்டுச் செயத்தநி-- என்பதும் பாடம்,
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4040, வரிஞ்சை யூரினில் வாய்மைவே எாண்குலம் 
பெருஞ்சி றப்புப் பெறப்பிறப் பெய்தினா 
விரிஞ்சன் மான்முதல் விண்ணவ ரெண்ணவும் 

அருஞ்சி லம்பணி சேவடிக் காட்செய்வார, 8 

4041, அத்த ராகிய வங்கண ஏன்பா 
இத்த லத்தி லிகழ்ந்தியம் பும்முரை 

வைத்த காவை வலித்தரி சத்தியார் ; 

சத்தி யாரெனு நாமர் தரித்துளார். ௩ 

4040. (இ-ள்) வரிஞ்சையூரினில்..,எய்தினார்-வரிஞ்சையூரிலே வாய்மைப் 

பண்புடைய வேளாஎர் குலமானது பெரிய சிறப்பினையடையும்படி அதனுள் வர் தவ 

தரித்தார்; விரிஞ்சன், .செய்வார்-பிரமதேவன் மு,ஈலிய சேவர்களும் எண்ணுதற்கும் 

அரிய சிலம்பினை ௮ணிர்த சிவபெருமானது இருவடிச்சு ஆட்செய்வாராட;) 2 

4041. (@ - ch) Hs srr Bu... cra - அத் ராயெ சிவபெருமானது அடி. 

யவர்களை இவ்வுலகில் நிகழ்ர்து சொல்லும் சொல்லைக் கொண்ட நாவினை ) வலித் 

தரி சத்தியார் - வலிசெய்து அரியும் சத்தி வாய்ந்தவர் ) ச.தஇபார் எனும்... சரித 

துளார் - சத்தியார் என்னும் இருசாமசஇினை ச் சாங்கியவர், ௩ 

இர்ச இரண்டு பாட்டுச்சுளும் சொடர்ந்து ஒரு முடிபு சொண்டுமைச்ச 

நின்றன. 

4040, (வி-ரை) வாய்மை வேளாண் தலம் - வாய்மை - இயற்கை யடை 

மொழி, வேளாண் குலச்தின் பல சிறப்பியல்புசளுள்ளும் ஏிறச்ச வாய்மையின் 

சன்மை பற்றியே சாட்டுசல் ௮ரரியர் மாப, அதுவே எல்லாவற்றுள்ளும் சிறந்து 

இறைவாத சத்தாம் சன்மை பெறவிக்தம் பண்புடைமையால் ) !! ஈம்பு வாய்மை 

யின் நீடு சூத்திர ஈற்குலம்! (4401; '* உயிரையும்...சொற்ற மெய்மையும் தாக்யெச் 
சொல்லையே சாச்சப், பெற்ற மேன்மை '' (1080). 

தலம் பெநஜ் சிறப்புப் பேற - வாய்மைபின் விளங்க வேளாண் குலம் 

தன்னியல்பிற் றப்புடையத; இவர் ௮.இல் வர். சமையால் மேறும் பெரிய இறப்புப் 

பெற்றத என்பார் பெர் சிறப்புப் பேற என்றார். 

வாய்மை - வாயின் தன்மை ; வாயிலுச்குரிய பண்பு வரய்மை ; அஃதாவது 

சவெனையும் அடியாரையும் வாழ்த்துதல் ; “* வாயே வாழ்த்து சண்டாய் 1” (சேலா), 
1 வாழ்த்த வாயும் '”? (தேவா.) ௮ப்பண்பினைச் சாம் பெற்றதுமன்றிப் பிறஜா 

யும் அவ்வாறே பெறும்படி நிற்கலைத்த பண்புடைய இராயனாது சரிசலரலாற் 
௮ச் குறிப்புப்பெற௦ இச்சன்மையாற் கூறினா. உண்மை (உள்ளன் சன்மை), 

மெய்ம்மை மெய் (உடல்)பின் றன்மை ; வாய்மை - வாயின் சன்னடம என மனம் 

வாச்குச் சாயம் என்ற இம்மூன்றும் சவன்(௪.2.த) வழியே செறுத்தற்குரியன என்,று 

காணும் வசையில் நிற்பது இப்பண்பொன்றே யாதலின் Oop soft Apu 

புடையது, 

எண்ணவும் அரும் - கினைச்தற்கு மரிய. உம்மை றப்பு, எண்ணவும் அரும்௮(ி. 

என்க, 2 

4041, (கி-ரை) அத்தர் - சருத்தர் ; தலைவர்,



& £0 திருத்தோண்டர் புராணம் (போய்யடிமையில்லாத் புலவர் 

அன்பரை இகழ்ந்தியம்பும் உ௱ரவைந்த நாவை - னைப் பழிச்சல் சொடிய 

சவொபராதம் ) அவன் அன்பரைப் பழித்சல் ௮ சனிலும் கொடியது என்பதுண்மை, 

௮,சனால் இர்சரயனார் அடியைப் பழித்துச் கூ.ஐம் சாவினை அரில் சொண்டாசச் 
சொண்டனர், அன்பை இசழ்ர்சது அரனை Dept spurs. அங்கணரையும் ௮ன் 

பசையும் என்றலுமாம், 

உரை வைந்த - உரையினை வைச்சற்கு (சொல்லுதற்கு) இடமாச வைத்த ; 

சாவே சொல் இயம்புதற்குத் துணைசெய்யும் சருவியாம், வைத்த - வாழ்த்தச்குச் 

நீர், சாவில் வேறு பொருள் வைத் நர௮ரி - சவ.றபட்ட அங்கத்தையே சண்டித்தல் 

மரபு.  சலிச்சம்பர் இடக்கழியார், செருத்துளையார் சரிதம்சள் பார்ச்ச, 

வலித்து - வவிசெய்து வென்று ; இழுத்து என்றலுமாம் ;) அரி சீத்தியார் - 

அரியும் சத்தி வாயர் தவர் ; ஒருவனது சாவை அ௮ரிவதென்னின் அவனை வலி 

செய்து $ீழ்ப்படுத்தவல்கு திறமை யுடையோர்க்கே ஆவது என்பார் வலித்து என் 

றும், சீத்தியார் என்றும் கூறினார். சத்தி இங்கு வன்மை - இறல் என்ற பொருளில் 

வர்தது, “* திநந்தாரை வெல்லும் வரிவில்லவன் !' என்று இதனைக் சாரணங 

கரட்டி வகுத்தது வகைநூல், ் 

சத்தியார் - (தசலின்) சத்தியா எனும் - நாமம் சரித்துள்ளார் என ஈண்டும் 
ச,த்தியினசே என்று காரணச் குறிப்புப்படக் உறியது கரண்ச, தரித்துளார் - தரித்தற் 

சருமை குறித்தது, ஆண்மை (40498) என்பதும் காண்க, 

சத்தியால் - நாமழந் தாங்கிறார்.-- என்பனவும் பாடங்கள், 3 

4042. தீங்கு சொற்ற திருவிலர் காவினை 

வாங்க வாங்குதண் டாயத்தி னால்வலி் 

தாங்க யிற்கத்தி யாலரிந் தன்புடன் 
ல் ஓங்கு சீர்த்திருத் தொண்டி. லுயாந்தனர். 

(இ-ள்) இங்கு...காவினை - வெனடியாசைத் தீம்கு சொல்லி இகழ்ர்த AG 

வில்லாதரந்து நாவினை ; வாங்க... வலித்து - சேதித்தலுக்கு வளைந்த தண்டாயத் 

இனால் இழுத்து ; ஆங்கு...௮ரிந்து - ௮வ்விடச்திலேயே கூரிய கத்தியினால் ௮ரிர்து; 

அன்பு_ன்...உயர்ச்சனர் - அன்புடனே ஓங்கும் சிறப்புடைய தஇருத்சொண்டில் 

உயர்வு பெற்று விளங்னெர், 

(வி-ரை) தீங்த - சிவனடியாரை இசழ்ர், மொழி ; பழிமொழி, 

திருவிலர் - சிவன் புகழினையும் அடியார் புகழினையும் உளங்கொளாசவர்சள் 

இருவிலார் என்பது ; திந - உய்யும் வழியாகுய சையமெய்ச் செல்லம் ) ** உரு 
விலான் பெருமையை மஎங்கொ எரசவத், இருவிலார் '! (பிள் - பைஞ்ஞீலி - 

சார்தாரபஞ் - 1). திநவில1 - பாத்கர்சளுடைய ; 

வரிங்க - சேதிச்ச ; பிடுங்க ; வாங்த - வளைவுடைய ; தண்டாம்ம் - பூற்றியிமுச் 

கும் குறறி போன்றதொரு கருவி; வலித்து - இழுத்து ) வலித்தல் - இழுச்சல் ; 
வவிசெய்து என்றலுமாம், அயில் - கூர்மையுடைய, 

அன்புடன் ஒங்தசீர் திநந்தொண்டின் - சாவை அரியும் செயல் அன்பா 
மா றென்னை? எனின் ; தீங்கு சொன்ன ௮த்திருவிலார், இம்மையில் இவ்வாறு 
உடன் சண்டிச்சப்படுசலால் அம்மையில் எரிலரய் மாசம் புச்சமுர்தாமற் சாச்ச 
அவர்பால் வைச்ச அன்பு ; சண்டிச்சப்பட்டார்பால் இசலின்தி இரச்சத்துடளே
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cas. He தண்டனையின் சரத்தும் இது ; '* இருர்தாரை வெல்லும் !' என்ற 
வசை.தூற் கருத்தும் சாண்க ; இனி, அடியாரை இகழ்ந்து ஏனை உலகரும் சரசம் 

புகாது இது சண்டு உலகம் உய்தற் பொருட்டு உலகவாமேல் வைத்த அன்பு என்பது 

மரம், ** திருரீறு சார்ர்சாரை, ஞாலமிகழ்ச் சருசாச சண்ணாமை எண்ணூகார் !! 

(8989) என்றதும் காண்ச ; இனிச், சவென்பாலும் அடியார்பாலும் செழியவைத்த 

அன்பு என்றலுமாம் ; உடலோடு அழியச்சக்ச உடற்சார்பு உயிர்ச்சார்புசளாெ 
மனைவி மச்கள் ௪.ற்றம் இவர்களை ஒருவர் இகழ்ர்சால் சேட்சத்தரியா.து பெருங் 

கலம் விளைப்பது உலூயலுட் சாணப்படும் உண்மை ; அழியாது நீடிய உயிர்ச் 
சார்பா௫ிய சிவனையும் வெனடியாரையும் இகழ்ச்தால் கேட்ச் தரியாது ஆவன 

செய்ரல் அவர்பால் ௮ன்புடையோர் செய்கை ;) வாளா இருப்பவர் அன்பில்லார் ; 

வெனன்பினாற் செய்பப்படுதலால் இற திநந்தொன்டு - திநப்பணி எனப்பட்டது. 

வனை இகழக்சேட்டால் ௮வசை,ச் சண்டனை செய்; அஃதியலாவிடூல் 9வூவ 

என்று சாரைப் பொத்திக்கொண்டு அவ்விடம் விட்டு ௮சன்றுவிடு என்பது ஏவாசம 

விதி. * இறைவி கேளா, வஞ்செவி பொத்தி யாற்று சழுங்சமெய் பசைப்ப விம்மி, 

யெஞ்சலின் மு.தியோன் போசா னேகுவன் யானே யென்னப், பஞ்சடி சேப்ப 

வாண்டோர் பாக்சரிற் படர்* லுற்றாள் ' (சஈசபு - சவங்சாண் படலம் 96) என்ற 

படி, முதியோராய் ௨5 இறைவர் வெனைப் பழித்துச் உறிய சொற்சேட்ட பார்வ 
யம்மையார் இவ்வொமுச்சுச்ைை? ஈபந்து உலகறிவுறுத்திய வரலாறு இங்குக் கருச,ச் 

SES). 

ஒங்தசீர் - முன் கூறியலாற பலவாற்றுலும் அன்பின் atts இறலுடைய 

சிறப்பு, 4 

4043, அன்ன தா௫.ப வாண்மைத் திருப்பணி 
மன்னு பேருல கத்தில் வலியுடன் 

பன்னெ டும்பெரு க॥ள்பரி வாற்சேய்து 

சென்னி யாற்றினார் செந்நெறி யாற்றினர். டு 

(இ-ள்) அன்னது... திருப்பணி - அத்தன்மைச்தாடிய ஆண்மையினையுடைய 

திருச்சொண்டின் ) மன்னு...செய்து - நிலைபெற்ற பெரிய உலகத்தில் வ்வுமை 

யுடனே பற்பல பெரும்காலம் அன்புடன் செய்து வர்து ; சென்னி... ஆற்றினர் - 

தலையிற் சங்சையாற்றினைத் சாங்யெ இறைவாது செம்மைரநெறிச் திருச்சொண்டி 

னைச் செய்துவந்தனர், 

(வி-ரை) அன்னது - முன்பாட்டிற்கூறிய அந்தத் தன்மையுடைய, முன்னறி 

சுட்டு) ஆகிய - தச்சப்பாடுடைப ) ஆண்மை - வீரத்தினாலும் இறமையினாலும் 

வரும் பண்பு, ஆண்மைத் திநப்பணி - வீரத்சொண்டு, 

வலியுடன் - பெருர்திறமையாலன்றி பியலாமை பற்றி வலியுடன் என்ருர், 

பன்னேடூம் பேநநாள் - பற்பல காலக்சள், 
பரிவால் - அன்பினாலே ; இசல் முதலாகிய நீச்குணங் சாரணமன்றிப் பரிவி 

ஞலே ; 4 அன்புடன் '! (4043) என முன்கூ.றியது ஒவ்வொரு செயலின் பண்பும், 

இங்குக் கூதியது அவ்வாறு பலகாலம் சொடர்ர்.த செய்யும் சன்மையும் பற்றியன, 

சேன்னி ஆற்றினர் - சென்னி - சரம்) ஆற்றினர் - சங்சையாற்றினை உடை 

யவர், சேந்நேறி - செம்மை தரும் செறி ; ரிவரெறி.



௩௪௨ திருத்தொண்டர் புராணம் (போங்யடிமையில்லாத புலவர் 

இற்றினர் - புரிச்சனர் ; ஆற்றுதல் ” செய்தல், 

இற்றினர் - ஐற்நினரீ--சொற்பின் வருகில ஏன்லும் சொல்லணி, 5 

4044. ஐய மின்றி யரிய திருப்பணி 
மேய்யி னாற்செய்த வீரத் திருத்தோண்டர் 
வைய முய்ய மணிமன்று ளாடுவார் 

செய்ய பாதத் இருநிழல் சேந்தனார், சு 

(@-ch) ஐயமின்றி,..தருத்சொண்டர் - சர்சேசமில்லாமல் அரியதாயெ 

இருத்தொண்டினை மெய்யினாலே செய்ச வீரத்சன்மை பொருந்திய திருச்சொண்ட 

சாய சச்தியார் ; வையம்,.,சேர்ர்தனர் - உலசம் உய்யும் பொருட்டு அழயெ 

இருவம்பலத்தில் ஆடுவாரது செம்மைதரும் பாத் இருகிழலிற் சோர்,சனர், 

(வி-ரை) ஐயமின்றி - ஐயமாவது, மச்சளின் சாவினை அரிந்து வலி செய்தல் 
சீருமமாமோ என்ற ீயமில்லாமல் ; சி௨ஊாபரா.த,ச்தினைப் போச்குதலால் இத எய் 

விசமாகயெ சர்தேசத்திற்கு மிடமில்லாமல் சிலப்பணியேயாகும் ஏன்ற துணிவுடன், 

அரிய - பிறராற் செய்தற்குரிய ; :* செயற்கரிய செய்வார் பெரியர் ?! (குறள்), 

இஃது செயற்சரியபணி என்றே எவரும் நிச்சயமாசச்சொள்ளும் என்றலுமாம், 

மேய்யினுற் சேய்த - மேய் - உண்மை, வாய்மை, உணமையன்பு; மெய்யிறுஃ- 

உடலின் செயலாக என்றலுமாம், மெய்யால் : டன் சாரியை 
வீரம் - '* ஆண்மைத் திருப்பணி '? (4048) ; இச்திருப்பணிச்சு மிச்ச வீரம் 

வேண்டற்பாலதாம், 

வையழய்ய : 4 வாராரு சடல்புடைசூழ் வையமேலா மீடேற, ஏராரு மணி 
மன்று ளெடுத்த இருவடி, !! (புராண வாலாறு), தஇிரு௮ம்பலச்தின்கண் இறைவர் 

ஐர்சொழிழ் கூத்தியற்றுதல் உலகமுய்தற் பொருட்டேயாம் என்பது, 

செய்ய - செம்மைதரும் ) ய்ய - தாமன் மலர்போலச் Rass என்றது 

மாம், 6 

4048, நாப ஞாரதொண் டரைகலங் கூறலார் 
சாய நாவரி சத்தியார் தாள்பணிர் 

தாய மாதவத் தையடி கள்ளெளுந் 

தூய காடவர் தந்திறஞ் சொல்லுவாம், al 

(@- 4s) சாயனார்..பணிர்து - சிவபெருமான் மிருச்சொண்டர்களை ஈன்மை 

சொல்லாசவர்சள் வீழ அலர்சஎது நாவினை அரியும் சத்தி சாயஞாது இருவடிகளைப 
பணிந்து ) (அத்துணையாலே) ஆய...சொல்லுவாம் - வெறி ஆயெ மாதவச்சை 

யுடைய ஐயடிகள் என்னும் தூய சாடவரது அடிமைச் நிறச்தினைச் சொல்லுமோம். 

(வி - ரை) நாயர் - த$லவர் ; முழுமுசற் றலைவராதலின் 9ஃபெருமாலுச்சே 
உரிய தஇிருசாமம், “! இல்லேசாயனார் '' (இருவிசை - சேதி) சாயனாரையும் சொன் 
டர்களையும் என் றறுமாம். 

நலங் கூறலார் - இசழ்ச்து கூறுவார்) சொல்லவேண்டிய சன்மை கூருமையே 

இசழ்ச்யொவது என்றலுமாம், “ இதமுயிர்க்குறுதி செய்தல் ௮ெம த்தது செய் 

யாமை! (ரித்த - 2- 19).



சகுக்கம்] 86. சத்தி நாயனார் புராணம் are 

சாம் - வீழ) பொல்லாக்கு ஒழிய, சா- அரியப்பட்டமையால் இனி இகழ்ச்சி 
உற ஆற்றலிலராவார் ஆதலின் ஒழிய என்ரூர், 

இய்மாதவத்து ஐயடிகள் - அரசாட்ரியைத் துறந்து இருத்சொண்டு சயர்ன் 
ராதலின் ஐய் மாதலத்து என்ருர், மாதவம் - பெருச்துறவு - ஐய * மசத்தாஏெ 7 

பெரிதாசிய ) திறம் - திருத்தொண்டின் சிறப்பினை, 

காடவர் - சோழ மாபுசளுள் ஒன்று, 

இத் சவிச் கூற்று) ஆரிரியர் சமது மாபுப்படி இதுவரை கூறிவர்த புரா 

ணத்தை முடித்து வடித்துச் சாட்டி மேல்வரும் புராணத்துக்குத் தோற்றுவாய் 

செய்சன்ரார், 7 

சரிதச் சுருக்கம் : சத்தி நாயனார் புராணம் :--சோழ சாட்டில் வரிந்சை 
பூரில் வாம்மை வேளாண் தலம் விஎங்ச அவதரித்தவர் சத்தி நாயஜர், அவர் 

சிவளுச் சாட்செய்பும் இறத்தினர், யாவரேலும் சம்முன்பு சிவனடியார்களை இகழ்ர் 

துரைப்பாராயின் அவர்களது ரரவினைச் சண்டாயத்தினல் வலித்துச் கத்தயொல் 

௮ரிர்து தூய்மை செய்வார், அன்பிஞற் செய்யும் இர்; அரிய ஆண்மைச் இருப் 
பணியைப் பல சாலம் வீர,ச்தாற் செயதிருந்து வென் நிருவடி சேர்ர்தனர், 

கற்பனை : 1, வேளாண் குலம் இயல்பின் ௮மைர்த வாய்மையாற் ஏிறர்தத, 

9, இவன் அடியார்சளை இசழ்ர்து பேசியவர்களது சாவினை லலித்து வாக்க 

ஆண்மை யுடன் அரிந்து தூய்மை செப்தல் அரிய வீரத் இருப்பணி.பாகும், 

3, இவனையும் சிவனடியார்சளையும் இகழ்ந்து பேசக் கேட்டால் அவ்வாறு 

பேரயவர்சளைச் தச்சுவாறு சண்டி ச்சல் வேண்டும் என்பது சிவாசம விதி ; Ho Bu 

லாதாயின் ரவ ஏவ என்று சாது பொச்திச்சொண்டு அவ்விடம் விட்டு விலார் 

சேகுசல் வேண்டும். இவ்விரண்டு மின்றி வாளா சேட்டிருத்தல் சவொபராசமாம், 

தலலிசேடம் :--வரிஞ்சையூர் - ழ்வேளார் என்னும் நிலையத்தினின்றும் 

செற்டுல் மட்சாலையில் 83 காழிகை யளவில் உள்ளது திருச்£ழ் வேளூர்; ௮,௪ன் சென் 
சிழக்கில் இரண்டு மாழிசை யளவில் இருவரிஞ்சையூரினை அடையலாம், இருச்சோ 
யிலில் இச்சாயனா£ து திருவுருவம் சாபித்து வழிபடபபட்டு ௨௬2. 

சத்திகாயனார் புராணம் முற்றிற்று.



[போங்யடி மைமில்லாத புலவர் 

சிவமயம் 

இிருச்சிற்றம்பலம் 

47, ஐயடிகள் காடவர்கோன் நாயனார் 
புராணம் 

தோகை 

* ஐம்டிகள் காடவர்கோ எடியார்க்து மடியேன் '' 

எதிநத்தோண்டத் தோகை (7) 

வக் 

(: சதிச் சடச்சைச் குமானற் ருதைதன் ரனமெல்லாம் 

ழத்திப் பதமோரோர் வேண்பா மோழிந்து :*ழடியாசா 

மத்திறித ழம்மைநன் றலரற் காமைய மேற்ற''லென்னும் 
பத்திச் சடலை யடிகளா சின்றாம் பல்லவனே, '! 

-திநுத்தோண்டர் திருவந்தாதி - (56) 

விரி 

4046, வைபரிகழ் பல்லவர்தங் குலமரபின் வழிச்தோன்றி 

வெப்யகலி யும்பகையு மிகையோழியும் வகை.படக்கிச் 
செய்யசடை யவாசைவத் திருநேறியா லரசளிப்பார் 

ஐயடி.க ணீதியா லடி.ப்படுத்துஞ் செங்கோலார், க 

4047. திருமலியும் புகழ்விளங்கச் சேணிலத்தி லேவ்வுமிரும் 

பேருமையுட ஸனினிதமரப் பிறபுலங்க எடி.ப்படுத்துத 
தருமநேறி தழைத்தோங்கத் தாரணிமேம் சைவமுடன் 
அருமறையின் றுறைவிளங்க வரசளிக்கு மர்காளில், ௨ 

4048. மன்னவரும பணிசெய்ய வடநூறேன் றமிழ்முதலாம் 
பன்னுகலை பணிசெய்யப் பாரளிப்பா ( ரரசாட்சி 

இன்ன'"லென விகழ்ந்ததனை யெழிற்குமரன் மேலிழிச்சி 
சன்மைகெறித் திருத்தொண்டு ஈயர்தளிப்பா ராயினா், ௩ 

புராணம் : இணி, நிறுத்த முறையானே, ஆரியர், எட்டாவது, பொய் 
யடிமை யில்லா? புலவர் சருச்சத்தில் எட்டாவது, இயடி.கள், சாடலர்சோன் சாயனா 

சது புரரணம் கற்றார் / யடி சள் காடவர்சோன் சாயனாது சரி வசலாறம் 

பண்பும் கம்பருதி,



  திருப்பனந்தாள். 

கா ட்சைக்குத் 

இரவ... 

  
திருப்பன ந்தாள்- 
ச்லயாச்சாச நிமிர் ச   
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சருக்கம்] 47, ஐயடிகள் காடவர்கோன் நாயனார் புராணம் உ௱ட 

தோகை : “ஐயடிகள் காடவாசோன் சாயனா£து அடியார்க்கும்" ais as 

அடியேஞவேன். 
பேரும் மசபும் தொகை தூல் சொகுத்துக் கூறியது, 

வகை : சசத்தி...மொழிக்து - ஞான ச,்ியாகயெ வேலாயுதத்தை ஏசிய 
வலிய சையினையுடைய குமாரச் சடவுளின் சாசையாராயெ இறைவாது பதிசள் 
எவ்கும் ௫,ச்திப் பதச்இனையே குறிச்சோளாசச் சொண்ட ஓவ்லோர் வெண்பாப் 

பாடி i முடியாசாம்... என்னும் - அரலுச்சாச ஐயமேற்றல், முடிசூடிய அசசசாகும் 
அத்சன்மைக்கு மும்மையாலும் ஈன்றாகும் என்று எடுச்துக்கூறிய ; Bup srs Gerp 
பல்லவனே - ஐயடிகள் என்னும் பெயரினையுடைய பல்லவரே ; பச்.ச்சடல் - பச்தி 
பின் கடல் போன்றவா, 

ச்த்தி - குமாச்சடஉளின ஞானசகஇ எனப்படும் வேல், தானமேல்லாம் - பதி 
சள் பலவற்றிலும ; மந்திப்பகம் - மு-.இ சாசலிக்கும் குறிபபுடைய ; க்ஷத்திர 

வெண்பா என்னும் இர்தூலில் வெண்பாஈகசோறும் யாககை நிலையாமையிளைப் 

பலவாறம் இடிச்து எடுசதுச் கூறி, வீடுபேற்றின் சாசனமாகய சவெவழிபாட்டினை 
வற்புறுத்தியுள்ள நிலை குறிச,ச2, 

ஒரோர் வேண்பா - ஒரு பதிககு ஒரு வெண்பாவாக, !* முடியாசாம்...ஏ.ற்.தல்!! 
என்னும் - இது அ௮ர்நாலின் 10-வத வெண்பாவின் பொருர், அதன் பெருமையும், 

ஒரரசர் சொல்லா,சலும், இர்நாயனா.த அடிமைப் பண்பின் மேன்மையும் ஒருங்கே 
விளங்சவுள்ளத, அல்வெண்பாவாசலின் ௮சனை ஈண்டெடுச்து விதர்சோஇனா், 

1! படிமுழுதும் வெண்குடைக்£ழ்ப் பாரெலா மாண்ட 
ழடிய்ரசர் சேல்வத்து ழம்மைக்--சொடியிலங்கு 

தோடேந்து சொன்றையர்சார்ச் சோதிக்தக் தோண்டூபட் 

டோடேந்தி யுண்ப துறும் ”” (க்ஷேத்திர வேண்பர் - 10) 

என்பது அச்திருப்பாட்டு , அகற்கு என்பது எதுகை சோகச், ௮௪இழ்கு என 

வந்தது, 

அரற்காய் ஐயம் ஏற்ற . அரற்காய் - அரனுச்குச் சொண்டுபட்டு ௮,௪ற்சாஏ- 

அதுவே பற்றாச என்க, அரற்சாய் என்பது பிஜிதிணியல்பு நீச்யெ விசேடணம் ; 

இரத்தல் இழிவு என்பது நீதியாசலின் ஜயமேற்றுணணல் எவையும் விரும்பத் 

சச்சனவல்ல ; ௮வை இகழ்ச்சியே ; ஆனால் அரளுக்கு,் சொண்டுபட்டு ஐயமேற்றல் 

முடியரசினும் மும்மைச் சிறப்புடையது என்பசாம். 

கடல் - சடல் போன்றவரைச் கடல் என்றார் ;) பெயரும் பண்பும் வரலாறும் 

வகைதூல் வகுச்துசை ததத, 

வீரி: 4046. (இ-ள்) வையரிகழ்...தோன்றி - உல௫ல் புகழ் ரிறச்து 

அசசியற்றும் பல்லவர்சளஎது மரபிலே முறைமையாச அவதரித்து ; வெய்ய... 

௮டச்9 - சொடிய வறுமையும் பசையும் அவற்முல் வரும் தன்பல்களும் சீல்கும்படி 

௮டச்9 ; செய்ய... அரசளிப்பார் - சிவந்த சடையினை யுடைய இழறைகாது லசலச் 

இருசெறியின்வழியே நின்று அசசாட்ி செய்வாராச ; ஐயடிசள்..,செல்சோலார் - 

ஐயடிசள் சாடவர்சோன் என்னும் அரசர் “rei முழையினாலே உலசமெல்லா1ம் 

தம்மடியின்ழ் சாழும்படி செய்யும் செங்கோ லாணைபினை யுடையாய் ; ச 
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௩௪௪  திருத்தோண்டர் புராணம் [பொய்யடிமையில்லாத புல்வர் 

4047, (இன்) தஇருமலியும் புசழ் விளங்ச - செல்வங்கள் மிகும் yep விளம் 
சவும் ) சேண்...௮மர * விரிர்ச இவ்வுலகத்தில் எல்லா வுயிர்கஞம் பெருமையோடு 

இணிசாச வாழவும் ; சருமசெறி சதழைத்தோக்ச - £ீதிநுறை சழைத்து விஎம்சும் ; 

சாரணி...துறைவிளக்ச - உலஏல் சைலசெறியுடனே அரிய வேதகெறியும் விளங்க 
வும் / பிறபுலங்சள் அடிப்படுத்து - பசைப் புலங்களை ஒ$க்கித் சம்£ழ்ச் தங்கும்படி. 

அடங்கச் செய்து ;) அரசளிக்கும் ௮ச்சாளில் - ௮ர௪ செய்கின்ற ௮ச்சாளிலே;) ௨ 

4048, (இ-ள்) மன்னரும் பணிசெய்ய - அரசர்களும் சமது ஏவல் வழியே 

பணிசெய்து ஒமுச ; வடநூல்,,,பணிசெய்ய - வடமொழியும் 2தன்ற.மிழும் முதலாக 

எடுத்துச் சொல்லப்படும் கலைகள் தமது வயப்பட்டு நிற்சவும் ; பாரளிப்பார் - உலகம் 

சாவல் புரிவாராயெ ௮வர் ; அரசாட்9,.. இழிச்சி - உலகம் புரக்கும் ௮ரசாட்ரி 

துன்பம் செய்வது என்று இகழ்ந்து நீத்து ௮,ன அழூய சமது மகன் மேலதாச 

வவைச்தப் பட்டம் சூட்டி ; சன்மைநெறி,.. ஆயினர் - நல்ல ஏெவெரெறியிலே நின்று 

திருத்தொண்டினை விரும்பிச் செய்வா ராயினார். ௩ 

இம்மூன்று பாட்டுச்சுஞம் சொடர்ந்து ஒரு முடிபு சொணடன. 

4040. (வி-ரை) வைய திகழ் பல்லவ*- தூரியர் தம் சாலத்தில் ஆட்டிபுரியும் 

௮7௪ மரபு என்பார் நீகழ் என்றார் ; பல்லவர் - சோழர் வழி மரபுகளுள் வந்த 

௮7௪ குலம் ) இவர்களுக்குரியது இடபக்சகொடி என்பர், ஆளுடைய சம்பிகள் 

சரலத்தில் இம்மாபினர் ஆட்ரி புரிர்தமை '' உரிமை.பாற் பல்லவர்ச்குத் இறை 

சொடா மன்னவரை மறுச்சஞ் செய்யும், பெருமையார் !' (கம்பி - சோயில்) என்ற 

திருவாச்டினால் விளக்கும், ௮மணர் வசப்பட்டு மிமயங்கி ஆஞடைய ௮ரசுசளை 

மிறை செய்த, பின், ௮ல7.து பெருமை சண்டு சிவன் அடிமைப்பட்ட மகேர்தி£ 

வருமரும் இம்மரமினசே யாவர் ; ரீண்ட தொடர்பும் அரசர் பெருமையும் குறிக்க 

வைய் நீகழ் என்ருர், 

கலி - வறுமை ) பகை - உட்பகை புறப்பசைகள் ) மீகை - இவற்றால் வரும் 

துன்பங்கள் ) குற்றம்; நேறி- நீதி; வேய்ம் - கொடிய; *: கொடிது கொடிது 

வறுமை கொடிது '? (ஒளலை) *' நல்குர வென்னுர் தொல்லிடம் '' (இருவா), 

சைவத் திருநேறியால் அரசளிப்பார் - உலகினைச் சைவரெறியின் சண்ணே 
நின்று நிலைபெற நள்பவராய், 

சேங்கோலார் - அளிப்பார் - (4040) - அளிக்தம் நாளில் (4047) - இகழ்ந்து - 

இழிச்சி - அளிப்பாராயிறார் (4048) என்று இம்மூன்று பாட்டுச்சகளையும் தொடர்ந்து 
முடிபு படுத்திக் சொள்ச. 1 

ப. 4047, (வி-ரை) திருமலியும் புகழ் - திர - எண்வகை உலசகிலைச் செல் 
வங்கள் ; புகழ் - ஈசையால் வருவ, 

சேண் நிலம் - சேண் - தூரத்தே ௮சன்ற ; பரவிய, தாரசேயம் என்றலுமாம். 

ஐய்டிகள் - இஃது இர்சாயனாது பெயர், பல்லவர்சள் பெரும்பாலும் ௨ட 
மொழிப் பெயர்சளையே இட்டுச்கொள்ளுசல் மரபு என்பர் ; அப்படியாயின், இவரது 

இயற்பெயர் இன்னதென்று தெரியவில்லை, '! பத்திக்கடல் ஐயடிகள் '? என்ற 

வசை.தூலில் துதிச்சப்படுவசனால் இவர் இளவயஇலிருர்து இறைபச்தி மிகுர்த 

ஒழுகயெ கி$லினால் ியடிகள் (ஐ - செய்வம்) என்று வழக்சப்பட்டார் போஜும் ; 

காடவர் - (பல்லவர்) என்பது இவரது ௮௭௪ மாபு, இவர் ௮௪ புரிர்ச த$லாசரம் 
சாஞ்புரம், (' காஜ்சிக் சாடவர் ? (4059) என்று ஆரியர் அதிகித்சருர்ளெறர்,
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எவ்வுயிரும் பெருமையுடன் இனிதமர - மச்சளே யன்றி எல்லா வுயிர் வருச்சம் 

சஞம், ௮7சன து சாவல்பெற்றுச் குறைவின்றி இனிது வாழ; கழதிற்ஐதிவார் we 
ஞசது வாலா.று இங்கு கினைவுகூர்தற்பாலது. அமர - விரும்பி வாழ, * 

பிறபுலங்கள் - இறம்பி கின்ற பசைப புலங்கள் ; அடிப்படூத்து - பைசால் 

வரும் துன்பங்களை ரீச் ௮லர்சளை அடச்டத் தம் வயப்படுத்தி, 

தரம நேறி - இஃ்து உலயெற் றருமநீதி முறை, | 

சைவ்ழடன் அரமறையின் துறை - சைவரெறியும் வேச,த்துறையும் ; ( கேத 

செறி சழைச்சோல்க மிகுசைவத் துறைவிஎம்ச '! (1899) ; இங்குச் சைவத் இதச் 

Sto yas Jug இச்சாயனார் பற்றி ஒழுயெ சைவ ஒழுக்கச்தினைச் ிறப்பாசச் 

குறித்சற்கு. 8றபபுப் பற்றி உடன் உருபைச் சைவததுடன் புணாசஇ ger. 2 

4048. (வி-ரை) வடநால்...பணிசேமிய - என்றது இச்சாயனார் ௮ட 

மொழி சென்றமிழ்மொழி யிரண்டி லும் வல்லவராய் அவ்விரு கலைகளின் நிறத்தினை 

யும் உறுதிப பொருளின்சட் செல்லும்படி செலுத்துதலை உணர்சசற்கு, இப்பண்பு 

இர்சாயனாருளிய க்சி வெண்பாவினால் அறியபபடும, இச்சா பனார், சழறிற்.றதி 

வார் சாயனார்போல முடிமன்னசா யிருஈதும் கலைசளினும் வல்லவராபிஞார் இது 

தீமிழரசர்சளின் சிறபபு. கலை - கலைகள் பலவும் , பணி சய்தல் - க$லகளிற் 

றேோ்ச்சி யுறதல், 

அரசாட்சி இன்னல் என இஃழ்ந்து - உலக அரச ட்சி துன்ப சருவதேயாம் 

என்று அதனை இகழ்ந்து ஒதக் ; சன்கிழ் வாழும் எல்லா வுயிர்களுச்கும் ஐர்து 

வகைப் பயமும் இர்தது அறங்காச்கும அருமைபபாடு பற்றியும், தம் தம் உயிர்க்கு 

லீடுபேற்றுச்கு வழியா சலின்றிப பெருக சொடக்குச்சே வழியாப் பிறபபுக்கு எது 

வாகும் நிலைபற்றியும் இன்னல் என்று துணிர்தார், 4 இருளுடை யுலகக் சாச்கு 
மின்னல் !' என்பது கம்பன் பாட்டு, 

டுழீச்சி - இகழ்ச்சிச் குறிபபுபபடக் கூறியது சவிமயம்;) தாம் இகழ்ர்த 

ஒன்றைச் சம்குமரனுச்கு ஆக்கியது தகுதியாமோ, எனின், உலகன், இச்சாவலுச்சு 

ஒருவன் வேண்டும் என்ற சடமைபினைச செயயும அளவேயனறி, ௮ஃதுயர்வான 

பொருள் என்பதனாலன்று என்பது குறிபபு ; இழிச்சுதல - இறங்குதல், 

நன்மைநேறித் திநத்தொண்டு - அரசாட்சி போலன்றி ஈன்மை வழியிலே 

சென்று ஈன்மையே பயக்கும் என்பத. 

தொண்டு நமயந்தளிப்பார் - முன்னா சொண்டுரெறி அரசளிப்பார் அரனை 

விட்டு திருத்சொண்டொன்றினையே அளிப்பார். 

இயினர் - ஆச்சச்சொல் மேம்பாடு குறித்தது. 3 

4049, தோண்டுரிமை பு. £சன்றார் சூழ்வேலை யுல்கன்கண் 

அண்டர்பிரா னமர்ந்தருளு மாலயங்க ளானவேலாங் 

கண்டிறைஞ்சித் திருத்தோண்டின் கடனேற்ற பணிசேப்தே 
ச் வண்டமிழின் மொழிவேண்பா வோரோன்றா வழுத்துவார் ; 

4060, பெருத்தெழுகா தலில்வணங்குப் பெருமபற்றத் தீண்புலியூ£் 

திருச்சிற்றம் பலத்தாடல் புரிந்தருளுஞ் செ.ப்யசடை 

நிருத்தன் திருக்கூத்து நேர்ந்திறைஞ்சி செடுர்தகையார் 

விருப்பினுடன் சந்தமிழின் வேண்டாமேன் மலாபுனைர்தார். இ



hoy . திருத்நிதாண்டர் புராணம் [போங்படிமையில்லாத புலவர் 

4049, (இ-ள்) சொண்டு உரிமை புரச்செருர் - இருச்தொண்டினது உரி 
மைச் செயல்களை வழுலாமற் காத்து வருன்ற சாபனார் ; குழ்வேலை, ஈஇறைஞ்ச - 
சடல் குழ்ஈ்ச இர்கில உல௪,ச்இிலே சேவர் பெருமானா7ரயெ சிவபெருமான் விரும். 
விசல்ச எழுச்சருளிய ஆலயங்ச ளெல்லாவற்றையும் சென்று கண்டு வணக ; 

திருத்தொண்டின், .செய்ே - இருத்தொண்டுக் சேம்.2 சடமையாகெ பணிவிடைசள் 

ஏல்லாவற்றையும் செய்சே ; லண்டமிழின்,., வழு,த்.து.வரர் - ஒவ்லோர் usd gro 

வளப்பமுடைய தமிழின் வெண்பா ஒவ்வொன்றுசச் சேர்த்இத் துதிப்பாராச) ௪ 

4080, (இ-ள்) பெருத்தெழு சாதலில் வணக? - பெரு? எழுசன்ற ans 
லாரல் வணம்9 ; பெரும்பற்ற..,கேர்ர்திறைஞ்சி - தண்ணிய பெரும் பற்றப் புலி 

யூரில் இருச்ரிற்றம்பலீஇன்சண் இருக்கூத்தியற்றும் சிலர்த சடையினையுடைய 

கூச்சாது இருச்கூத்தினே மேர்பட்டுச் கும்பிட்டு ) கெடுர்சகையார்.., புனைர்சார் - 

பெருச்தசைமை யுடையார் விருப்பத்து_னே செநர்தமிழினிப வெண்பாவாகயெ 

மெல்லிய மலைப் புனைச்சருளினர். டு 

Otis இரண்டு பாட்டுக்களும் சொடர்ந்து ஒருமுடிபு கொண்டன, 

4049, (வி-ரை) உரிமை - உரிமைச் செயல்கள் புரத்தல் - வமுவாமற் 

சாச்தல் ; முட்டாது செய்தல், 

அண்டர்பிரான்...கண்டிறைஜ்சி - சேல சேவசாசய சிவபெருமானுடைய பதி 

கள் தோறும் யாத்திரையாகச சென்று வணங். எலலா(ழ)ம் - அனைத்தையும் 

மூ.ழ்.ற என்பது குறிப்பு ; முற்றும்மை சொக்கது. “! கோயில்களெல்லா மெய்தி '' 
(4051) என மேலும் கூறுதல் சாண்ச, 

அண்டரீபிரான்..,ஐன எலாம் - இவ்வடி முற்றுமோனை, உலகின்கண் - ஆல 
யங்கள் - வனை வணங்க சலம் பெறும் வாய்ப்புக்கள் இர்கிலவுலடல்தான் உள்ளன 
என்பது குறிப்பு, ** புவனியிற்போய் ?? (இருவா), 

திநுத்தோண்டின் கடன் ஏற்றபணி - இவை ஏனைய சரியைத் தொழில்களும் 
அடியார் வழிபாடும் ஆம், ஏரா ரம் தேற்றம், கடன் - முறைமை, 

வழத்துவார் - வழுத்தும் நியமம் பூண்டாராகி ; ஐரோன்ற - ஒவ்வோர் 

பதிக்கு ஒர் ஒர் வெண்பாவாச ; வழத்துவா* - துதிததலை மேற்சசொண்டனராூ, 
இச்சியமத்தினை மு,சலிற் ரொடங்டி ஆற்றின இடம் தஇல்லைச் சிற்றம்பலமாம் 

என்பது மேல்வரும் பாட்டாலுணர் தசப்படும், 4 

4050. (af-mr) CGugsGCaip 6150 - ComCugys aareCsragu பெரு 
விருப்பம், ஆரரமையால் மிகுகின்ற ; *அராமை!! (8570) ; காதலால்-அன்புடன், 

பேரும்...சிற்றம்பலத்து - * இல்லைச்சிற்றம்பலமே '” என்ற இருவெண்பாலை 

விரித்தது. 
நேர்ந்து - சேர்ந்து சண்டு முற்பட்டு வண௩ூ ; :₹ சேர் 1” என்பது வெண்பா. 

மேன்மலர் - தண்ணிய பொருளுடைமைபால் மேன்மலர் என்ருர் ; மல! 

போன்றதை மலர் என்ரர், ம்லர் - மலர்கசாலாயெ மாலைக்கு ஆகுபெயர் ; அத 

போன்ற பாமாலைக்கு உவமையாகுபெபபர் ; சால்வரைப் பூச்சளால் இயன்ற மாலை 

போல சால்வசைச் சொற்களால் தொகுப்பது பாமாலை ; க்த்திரக் சோலைத் 

இருப்பதிசம் ருதவியவை சாண்ச, 
டூன் வேண்பா 5 இன் . இனிப சொல்லும் பொருஷம் உடைய ; சேரிசை 

வெண்பா என்௦ யாப்பின் பாகுபாடும் குறிச்ச,த. இன்மொழி வெண்பா! (4049); 

/ இன்தமிழ் வெண்பா ?! (4051), 5 
ae
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க்ஷேத்திரத் திருவெண்பா 7 
தில்லைத் திருச்சிற்றம்பலம் ர 

திருச்சிற் றம்பலம் ் 
ஒன்ற நீர்மை யொழிசலுமே யுற்றாரும் ் 

கோடுசன்ரார் மூப்பும் GDR np—s7QBer 0 

சல்லச்சிற் ஐம்பலமே ஈண்ணாமு னன்னெஞ்சே 

தில்லைச்சிற் ஐம்பலமே சேர், ச 
5 x 4 

திருமயானம் 

உய்யு மருர்தஇிதனை யுண்மிசென வுற்றாருங் 

சையிற் பிடிசதெ௫ிரே சாட்டியக்சாற் பைய 

வெழுச்திருமி யான்வேண்டே னெனனாமு னெஞ்சச 

செழுந்திநம யானமே சேர். ௨௪ 
திருச்சிற் றம்பலம் 

4051. அவ்வலை.பா லருள்பெற்ற ம் கமம் ல சரள்வைகி 

இவ்வுலகிற் றமபெருப ஈன் பொயில்களெல் லாமெப்9ச் 
செவ்வியவன் பொடுபணி/ ஏ திருப்பணிஃயற் றனசேய்தே 

பெவ்வுலகும் புகழ் ஈதே4 எ மின்றமிழ்வேண பாமோழிரதார். ச 

(இ-ள்) அவ்வசையால்,,,வைூ - ௮65 வசைபின£லே தஇருவருளினைப் 

பெற்று அப்பதி.பில் அமர்ந்து ல நாட்கள் தங்யெருளி ; இவ்வுலகில், எய்தி - 

இவ்வுலகத்திலே சம்பெருமானார் வீற்றிருமகம் கோயில்கள் எல்லாவற்றிலும் சென்று 

சேர்ந்து) செல்விய. ,செப்தே - செம்மைபாகிப அன்பினாலே வணக்கி ஏற்றன 

வாய திருப்பணிசளை.பும் செ! 92; எவ்வுலகும், ஃமொழிர்தார் - எல்லாவுல௪ங் 

களும் புகழ்ந்து எச்தன்ற இளிப 5மிழ் 9௮ ண்பாச்களைப் பாடித் துதித்சனர், 

(வி-ரை) அங்வகையாஃ-முனப/ ம்டிற கூறிய ௮௦௪ வகைபிஞலே; * மேன் 
மலர் ? புனைதலாலே இவ்வுலகில் - “' உலஏன்கண் '? (4049), 

அங்க - இருத்தில்லையில், அமர்ந்து - விருமமியிருர்து ; அமர்தல் - விரும்புதல், 

ஏற்றன - திநப்பணி - சேங்தே - என், கடன் ஏற்ற பணி செய்தே! - 

(4049), அரசர் நிலைக்கும் ௮ன்பின் பெருச்குக்கும ஏற்றவாறு, 

எவ்வுலதம் புகழ்ந்தேத்தும் - தமிழ் வெண்பா - எவ்வுலகர்2தார்களும் இச் 
அுதிகளைச் சொல்லி இவற்றால் இறைவனை ஏசுதும என்றும், இவ்வெண்பரச்சளைபே 

புசழ்ர்து என்றும் உரைக்க நின்றது ; வெண்பாச்சளரல ஏத்தும் - வெண்பாச்களை 

எத்தும் என இருவழியும் உச்ச தமிழ் - இன் - வெண்பா என்ச, 

மென்மலர் - தொடர்ச்சியாகிப மாலைபா யின்றிப பதி சரறும் ஒம்வோர் சனி 

வெண்பாச்களாம் என்பார் மலர் என்றார், 6 

4053. இச்நெறியா லரனடியா ரின்பமுற விசைந்தபணி 
பன்னேடூரா ளாற்றியபின் பரமர்திரு வடி.நிழ.ற்€ழ் 

மன்னுசிவ லோகத்து வழியன்பர் மருங்கணைர்தார் 
கன்னிமதில் சூழ்காஞ்சிக் காடவரை யடி.களார். or 

(இன்) இர்செறியால்....ஐ.ற்நியபின் - இர்.த செறிபினாலே சிவனடியார்சள் 
இன்பமடைய,ச் சமச்ரு இசைர்த பணிசனைப் பல ரீண்ட சாலமரசச் செய்இிருர்ச



௩60 திருத்தொண்டர் புரர்ணம் [போய்யடிமையில்லத புலவர் 

பின் ; பசமர்,,,மருங்கணைர்சார் - இறைவரது திருவடியின் ஜே சிவனுலசத்திலே 
வழிவழி சிற்கும் அன்பர்சளுடன் சார அணைர்சனர் ; சன்னி...ியடி.சளார் - வெல் 
லப்படா,ச மதில் சூழ்ச்ச சாஞ்சபுரசதில் அரரியற்றிய இயடிசள் காடவர்கோன் 

சாயனார், 

(வி-ரை) அரனடியார்.,.பணி- பதிசள் தோறும் பரமனைப் பணிந்து 

வெண்பாப் பாடிச் இருச்தொண்டு செய்ததனோடு அரன் அடி.யார்சட் இசைர்ச பணி 

களையும், முன்பாட்டில் அ௮ரன்பணியும், இப்பாட்டில் அடியார் பணியும் கூறினார். 
மன்னு சிவலோகம் - மன்னுதல் - அழியாது நிலைபெற்றிருத்சல்; வழி௮ன்பர்- 

செவரெறிபில் வழிவழி வர், அடியலர்சள், லலோசச்துவழி - என்றலுமாம், 

மநங்த அணைந்தார் - ௮ன்பர்சளுடன் கூடச் கலந்து அ௮ணைந்தனர். * அடியார் 

நடுவ ஸிருச்கும் அருளைப் yfuri” (Ager). மநங்த - ௮௬ல். 

காத்சிக் காடவர் - இவர் சாஞ்சிபுர,ச்சைச் ச$ல ஈசராசச்கொண்டு ஆண்டவர் ; 

காடவர் - சோழர்சளின் ஒரு குலத்தினர் பெயர் ;) சோழருட் ல மரபுடையோர் 

ஆற்காட்டையும் ஆண்டமையால் இப்பெயர் பெற்றனர் என்பர், கன்னி மதில் - 

அழியாத மதில் ; சாஞ்சியின் மதில் பழம் பாடல்களிலும் சிறப்பிக்கப்பட்ட பழமை 

யையும் பெருமையையும் உடையது, 7 

4053, பையரவ மணியார மணிர்தார்க்குப் பாவணிந்த 
ஐயடிகள் காடவனா ரடியிணைச்தா மரைவணக்கக் 
கையணிமான் மழுவுடையார் கழல்பணிசிர் தனையுடைய 

சேய்தவத்துக் கணம்புல்லர் திருத்தொண்டு விரித்துரைப்பாம். 

(டுள்) பையாவம்... வணங்க - ஈச்சுப் பையினையுடைய பாம்பினை மணிமாலை 

யாச ௮ணிர்ச இறைவர்ச்கு வெண்பா அ௮ணிர்த படிகள் காடவர்கோன் சாயனா£.ஐ 

இருவடியிணைத் தாமரைகளை வணஙூ, (அத்துணை கொண்டு) ; சைபணி...விரிதத 

உரைப்பாம் - சையில் ௮ணிசொண்ட மழுவினை ஏச்திய இறைவரது இிருவடிபைப 

பணியும் சர்தனையினை யுடைய செய்சலம் பொருச்திய சணம்புல்ல சாயனாத திருச் 

சொண்டினை விரித்துச் சொல்லோம். 

(வி-ரை) இது சவிச்கூற்று ; ஆரியர், தமது மரபுப்படி இதுவரை கூறி 

வந்த புராணத்தை முடித்துக் சாட்டி, மேல்வரும் புராணத்துக்குத் தோற்றுவாய் 

செய்கின்றார். இதன்மேல் வருவது சருச்ச முடிவிற் கூறும் ஈம்$களது தத, 

பை. ஈச்சுப்பை ; அரவமாயெே மணிமாலை என்றலுமாம் ; மணியையுடைய 

மாலை, மணி - சாசமணி, இஆரம்-ஆத்தி என்று சொண்டு, அரவ ்தினையும் நத்தியை 

யும் ௮ணிர்த என் றலுமாம், 

பா - வெண்பாவாகிய மென்மலர், அரவ மணிந்தார்க்தப் பா அணிந்த - வி) 

முடைய அரவத்தை வேண்டா என்று விலக்பெ பா அணிந்தார் போல ; 44 அரல் 

மொன்௮...பூணாசே - பொன்னா மற்றொன்று பூண்'! (27- ௮ற் - ௮௬,) என்ற 

அம்மையார் திருலாக்குச் ௧௬2௪. 
கையணி மழவுடையார்-சையில் அழயெ மழுவினை ஏந்தியவர்; அணி-அழயெ) 

மழுஏுக்கு அழசால.து சிவனுக்குரிய சிறப்புச் கருவியாகச் செம்மைதரும் இயல்பு, 
சிந்தனையுடைய தவம் - சேய்தவம் - sors, Restor மாரூது அருமையாசச் 

செய்த தவம் சிரம்பப் பெற்ற,



சருக்கம்] 41. ஐயடிகள் கர்டவ்ர்கோன் தாயனார் புராணம் கடுக 

... சரிதச் சுருக்கம்; ஐயடிகள் காடவர்கோன் நாயனார் புராணம் :- 
இப்பெயருடைய சாயனார் சோழ மரபில் பல்லவர் குலத்தில் அவதரித்துச் orga 

புரத்திலே ௮ரசாண்டவர் ) உலூல் வறுமையும் பசையும் தின்பழூ மின்றி, எல்லி. 

உயிர்சளும் ஒருங்கு சன்கு வாழவேண்டு மென்னும் சகொள்சை யுடையவராய் ரீதி 
பினால் பசைகளை ௮டச்9ச் சைவத் இருசெறியில் அரசளித்சார், இவர் வடமொழி 
சென்றமிழ் என்ற இரண்டிலும் சலைஞானங்களிலும் வல்லவர், 

௮சசாட்ி தன்பர் சருவதாகும் என்று துணிந்த, அதனை இசழ்ச த, சமது மகனை 

முடி குட்டினர், தாம் இல்லைத் திருசிற்றம்பலம் முசலிய ஏவ ,சலக்சளிழ் சென் 

நிறைஞ்சிச் தலங்கள் தோழும் ஒரோர் வெண்பாப்பாடி வழிபட்டு வர்தனர் ; தீமக்கு 

ஏற்றபணிசளையும் செய்தனர் ) அடியார்சள் இன்பமுற அடியவர்களின் வழிபாடும் 
செய்தனர். இவ்வாறு பணிசெய்து சிவலோகத்தில் வழியன்பர் மரூங்கணைர்தார், 

தறிப்பு : இவர் பாடியருளிய வெண்பாச்கள் யாவும் யாக்சை நி$லயாமையை 
ஏற்புறுத்தி இறைவரைச் சலர்தோறும் செனழு வழிபட்டு மூதீதிக்கு வழிசேடும் 

கருத்தினை உபதேசிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளன; இவை ஷேத்திரத் திருவெண்பா 

என்ற பெயரால் சொகுதது லகுச்சப்பட்டிபே பரினோராம் இருமுறையிலுள் ஈம்பி 

யாண்டார் ஈம்பிகலாற் சேர்ச்சப்பட்டுள்ளன. 

கற்பனை :--1, சலியும், (வறுமை - பிணி முதலியன) பசையும் மிசை 

யொழியும் வசையடக்ச) ௮ரசு ஆளுதலும், எல்லா உயிர்களும் இன்பமுற வாழ்தறும் 

நீதியரசர் மேற்சொள்ளும் குறிச்கோள்களாம், 

9, பிறவாகயெ புகைப்புலங்களை அடிப்படுத்தும் செயல் நீதிமுறையில் மேற் 

கொள்ளத்தக்கது. 

3. சைவச் இருகெறியால் ௮ரசளித்தல் சிறப்புடையது. 

4, றந்த அரசர்கள் உல௫ல் தரும நெறி சழைச்சவும், அதனோடு சைவமும் 

வைதிகச் துறையும் விளங்கவும் அரசளிப்பர், 

5, அரசாட்டி இன்னல் சருவது என்று இசழ்ர்து அதனைத் துறந்து சிவன் 

பணியிற் செல்லும் அரசர்களையுடைய மேன்மை சமிழ்சாட்டுச்கே உரியது, 

6, வடமொழி சென்மொழிசளிலும் சலைகளிலும் வல்லராய்த் தெய்வப் பெரும் 
புலமை பெற்றிருத்தல் அசசர்ச்குப் பெருஞ் சிறப்பு, ௮ம்மேன்மையும் ௮சசர்சளுள் 

தமிழாசர்ச்சே யுரியது, சழறிற்றறிலார் நாயனார் வரலாறும், இளங்சோவடிகள் 

வரலாறும், புறசானூற்றில் பாடினேராகீய ௮ரசர் வரலாழுசளும் சாண்ச, 
7. வெதல யாத்திரை செய்தலும், மற்றும் பணி செய்தலும், அடியார் மழ 

வழிபடுதலும் முத்தி சாதனங்களாம், 

தலவிசேடம் 2 தரஞ்சிபுரம் “ முன் உரைச்சப்பட்டது ; 11 - பச், ச$௪ள; 

திநமேற்றளி 111 - பச்சம் ௫௫௦ பார்ச்ச. திருச்சச்ரி மேற்றளி இர்சாயனா.து 

வழிபடு சலம் என்பர், 

ஐயடிகள் காடவர்கோன் நாயனார் புராணம் முற்றும். 

20



இலமயம் 

~ திருச்சிற்றம்பலம் 

சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் துதி 

தோகை 

: இநர நரி வர்மானுக்காளே ?' 

திநத்தோண்டத் தோகை - (7) 

வகை 

 பல்லவை செங்ககி ரோனைப் பறிச்சவன் பாசம்புகழ் 

சொல்லவன், றென்புக லாரரன் பாற்றும்ய சேம்போன்கொள்ள 

MAINA, DCM தான்தடி மாணிக்க வ ௭்ணனுநத 

நல்லவன், றன்பதி நாவலூ ராரின்ற ரஈன்னகரே !" 

-திநத்தோண்டர் திநலந்தாதி - (57) 
வீரி 

4054. உளத்திலொரு துளக்கமிலோ முலகுப்ய விருண்டஇருக் 
களத்துமுது குன்றாதரு கனகமாற் றினிலிட்டு 

வளத்தின்மலிர் தேழுலகம் வணங்குபெருர் திருவாரூர்க் 

குளத்திலெடுத் தார்வினையின் குழிவாய்ரின் றேமையேடூத்தார். # 

துதி £ திருச்தொண்டத் தொசைப் பதிசப் பாட்டுச்சளில் நான்சாமடியின் 

பிற்பகுதியில் வரும் பொருள, ஆஞடைப ஈம்பிசள் க௦மைக் கூறும் பகுதியாசலின், 

அதனை நம்பியாண்டார் ஈம்பிகளும் ஆசிரியம் ௮௨ரது துதியாச வைத்து வகு? 

தும் விரித்தும் உரைக்குமாறு, நம்பிகளது சரிதததில் ஒவ்வோர் பகுதியை வைர்துப 

போற்றியது. 

தோகை : முன்கூறிய அடி.பார்ச்கு ஆளாவசோடு இருவாருர் அம்மா 

லுச்கும் ஆரூரன் ஆூயெ சான் அடிமையாவேன் : முன்கூறிய அடியேன் யாரென் 

னில் ஆரூரில் அம்மாலுச்சாளாசவுள்ள ஆரூரன் என்றலுமாம். 

வகை : பல்லலை...சொல்லவன் - சூரியனைப் பற்களை பறித்த ரிலபெரு 

மானது பாதங்சளைப் புசகழ்கின்ற சொற்களையுடையவரும் ; சென்புசகலூர் - வல் 

வன் - அழயெ திருப்புகலூர் இறைவர்பால் (செம்சல்லையே) தாய செம்பொன்னாசப 

பெற வல்லவரும் ; சாட்டியத்சான்குடி , ஈல்லவன் - திருரசாட்டியத்தான் குடியில் 
விஎங்ச எழுந்தருளிய இறைவராயெ மாணிச்சவண்ண காரருக்கு அ௮ன்புடையவரும் 

ஆயெ சம்பியாரூரருடைய ; பதி, ஈன்னசரே - ஊர் இருராவலூர் என்னெற நல்ல 

சசேயாம். 

பல்லவை - அவை பகுதிப் பொருள் விகுதி; செங்கதிரோன் உ சூரியன் 
சூரியனைப் பற்களைப் பறித்தது சச்சயாக சங்சாரத்தின் நிசழ்ச்9ி ; 4! சூரியனார் 

சொண்டை வாயினிழ் பற்சளை வாரி செரிச்சலா மர்?பற !! (தருவா) துய்ய நாய்)



சத்க்கம்] 47, ஐயடிகள் கரடவர்கோள் தாயனார் புரரணம் உட௩ 

போன்பெற வல்லவன் - செக்கல்லே செழும் பொன்னாசப் பெதும் வன்மையுஷீடய 

வர் என்றது சம்பிகளது சரிதவரலாறு ; மாணிக்கவண்ணர் - இிருசாட்டியத்தான் 
குடலின் இறைவர் பெயர், எண்ணும்மைகள் சொக்சன, சொல்லவனும் - ape 

வனும் - சல்லவனும் - ஆயெ சம்பிகளின் பதி என்ச, 

விரி: 4054. (இன்) உலகுய்ய...முதுகுன்றர் தரும் - உலகறுய்யும் 
பொருட்டு விடமுண்ட சனால் இருள் கொண்ட சண்டத்னையுடைய இருமுதுகுள்ற 

வரணர் சர்ச) சனசம்...குளத்இில் எடுத்தார் - பொன்னைத் இருமணி முத்தாற்தில் 

இட்டுப், பின், வளச்.இனால் மலிந்து எழுலகங்களும் வணங்கும் பெரிய திருவாளுரிற் 

சமலாலயத் திருச்குள,ச்தில் எடுசசவராசய சம்பிகள் ; வினையின்,,,எடுத்தார் - 

வினையாகிய பெருங்குழி வாயினின் றும் என்னைமேல் எடுச்சார்; (அ,சலின்), உளத்தில் 

ஒரு துஎச்சமிலோம் - உள்ளத்தில் ஒரு சறிதம் ஈடுச்சமில்லோம், 

(வி- ரை) எனை எடுச்சார் - (௮சலின்) தஎச்சமிலோம் என்று கூட்டுச, 

துள்க்கம் - ஈடுக்சம் ) :: வஞ்சுமன் வாசனைக்கும் வன்பிறவி வேதனைக்கும், 

அஞ்ச யுனையடைந்சே னையா பராபரமே! (,காயுமானார்) என்றபடி பிறவியால் 

வரும் சேட்டுக்கு அஞ்செயெமைபால் வருவது சடக்சம் ; வினைக்குழிபினின் நெடுச்சப் 

பட்டமையால் வினை சாரணமாக வரும் பிறவி யில்லையாகும். ஆசலின் அதன் 
பொருட்டு வரும் துளக்சரு மில்லையாயிற்று, சம்பியாரூரர் இருவடிச் சார்ந்தார்ச்குப் 

பிறவியில்லை என்பது கருத்து, சார்ர்சாரைச் சாச்கும் தன்மை பற்றி சம்பிகளைப் 

போ ற்றியவாறு. 
வினையின் தமி - வினை செய்தாரை ஆழமாயெ பிறவியின் ௮ழுத்து,சலால் குழி 

எனப்பட்டது. 

உலதய்ய இருண்ட - இநண்ட - விடமுண்டமையால் இருள் உடையதாயிற்று ; 

விடமுண்டது சேவர்களுய்தம் பொருட்டு ; சேவர்கள் உய்ய ௨லசம் சாவல் பெறு 

தலின் உய்குய்ய என்றார் ;) சேவர்களைக் சாத்ச அடையாளம் கண்டு, பற்தி, வர் 

தடைந்து உலக முய்யும்படி என்றலுமாம். 

ழதுதன்றர் தரும்... தளத்தில் எடுத்தார் - திருமுதுகுன்.றத்தில் இதைவர் சர்ச 
12000 பொன்னையும் ௮ம்குத் திருமணி முத்தா றில் இட்டு, இங்குத் இருவாரூர்க் 
குளத்தில் வரபபெற்றனர் ஈம்பிசள் என்பது சரிதம். (ஆ.ற்றிலிடுசல் - முன், 3261 - 

3964 இருப்பாட்டுச்சளிதும், குளத்தில் எடுத்தல், 9881 - 9299 - திருப்பாட்டுக் 

சளிலும் உரைச்சப்பட்டன.) எடுத்தார் - சம்பிகள் ) இறு - திருமணிமுத்தாறு ; 
தளம் - சமலாலயம். 

ஏழலத மநவுபெறும் என்பது பாடமாயின் பிருதுவித் தலமாதலின் ஏழுலூற்சு 

மூலமாதலை விஎக்னொர் எனப் பொருள் சொள்ச என்றனர் முன் உரைகாரர். 

எல்லா உலகத்துயிர்களும் மு.த்தி பெற வரது வணங்கும் என் றலுமாம், 9 

சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் துதி முற்றும், 

பொய்யடிமை மில்லாத புலவர் சருக்கம் ழற்றீற்று. 

திருச்சிற் றம்பலம் 

11 க்த



[போய்யடிமையில்லாத புலவர் 5 
பிற்சேர்க்கை : ] 

சிவமயம் 

இருச்சிற்றம்பலம் 

க்ஷேத்திரத் இருவெண்பா 

முன்னுரை 
இ௫ பதினோராச் இருமுறையிற் கோலை செய்யப்பட்ட தெய்வப் பிரபர்தம் 

களுள் ஒன்று, டுநன் ஐசிரியர் : ஜீபடிசள் சாடவர்சோன் நாயனார் ; இவர் திருச் 

தொண்டத் தொசையுள் போற்றப்பட்ட அறுபத்து மூன்று உண்மை சாயன்மார் 

களுள் ஒருவர். இவர் சாடவர் என்லும் பல்லவ ௮ர௪ மரபினர், ஏறச்குறைய 

1600 ஆண்டுகளின்முன் வாழ்ந் சவர், இம்மரபினர் சாஞ்ரபுரச்தைத் தம் தலைசராசக் 

கொண்டு ௮ரசு புரிர்சனர். தமிழிலும் வஉடமொழி.பிலும் வல்லவர் ; வேற்றுப் 

புலங்களை வென்று சைவமும் வைஇகமும் விளங்க அரசளித்தார்; அரசாட்டு துன்பர் 

தீருவது என்று தணிர்து, ௮சனைச் சமது மசன்மேல் இழிச்சித், இருத்சொண்டு செய்யத் 
தொடங்கினார். சலபெருமான் அமரும் ஆலயக்களெல்லாம் சென்று வணல்கி ஏற்ற 

இருப்பணி செய்து, பதிதோறும் ஒவ்வோர் வெண்பாப் பாடித் துஇப்பாராகதெ, 

இிருத்தில்லையினை ௮டைந்து வணம்ூத் இருவெண்பாப் பாடியருளினார். அங்குச் 
இல சாள்கள் தஙூப், பின்னர், இறைவரது பிற பதிசளிலும் சென்.று வணங்க ௮வ் 

லாழே ஒரோர் தலத்தச்கு ஓரோர் வெண்பாவாசப் பாடி. ௮ருளிச்செய்து, பல 

ராள்சள் வாழ்ந்து சிவபெருமானது இருவடி நிழற்ே RaCarssfa அன்பர் 
கூட்டத்துடன் ௮ணைர்தனர், 

இஃது ஒவ்வோர் தலத்துக்கு ஒவ்2வாரு வெண்பாவாச அம்சங்கும் சென்று 

வழிபடும்போது அருளப்பட்டது. ஆசலில் ஒரு காலத்து ஒர் இடத்துச் செய்மப் 

பட்ட நூலன்று, இபபோது டெைத்துள்ளவை 94 வெண்பாச்சளே 

நூல் யாகும், இலை யாவும் நேரிசை பெண்பாச்சளேயாம், ஆரியர் 
இதனை ஒரு நூலாகவேனும் மாலையாகவேளலும் எண்ணிப் பாடின 

roar, ௮வர் சென்று வணம்கப பல்வேறு பதிகளிற் பல்வேறு காலத்தப் பாடிய 

ஒவ்வோர் தனி வெண்பாச்சளை உடனிருந்சோரும் பிறரும் சேமித்தவாறு டெச் 
தலையே பிற்காலத்தவராற் சோவை செய்யப்பட்டு இர்நூலாகச் இசழ்சன்றது 

என்பது சரு,சப்படும், பநியொன்றுச்கு ஒரோர் வெண்பாவே ஆரியர் ஒதியருளி 

யது ஒரு சிறப்பு, இஃது ஊர் வெண்பா என்லும் இனச்சைச் சேர்ர்சதாகும், 

பாட்டுச்சள் முழுதும், யாக்கை, செல்வ முதலியவற்றின் நிலையாமையே பற்றிய 

காஞ்சித்திணேயைச் சார்ர்சன. “ பாங்கருஞ் சிறப்பிற் பல்லாத் மலும், நில்லா 

வுலசம் புல்லிய நெறிச்சே 1” (தொல் - புறத், 1761, சல சாவில் 

நூல் நுதலிய் உடல் மூத்துக் ழே விழும் ; சாவு வரும்; அரசு செல்வம் முதலி 

போநள் யவை கிலையா; ஆசலின் உல£ர் / உடனே சிவபெருமானைச் 

தொழுது உய்மின் ) அவரைத் தொழுதடைவதற்கு அவர ஆன்மாச் 
க்னின்மீது வைச்ச சருணைபிளாலே வெளிப்பட கீற்றிருச்தருளும் பதிகளை அடைந்து 
வணக்குவசே வழியாம் என்பது இர்சாயனார் இதனால் உ௰சருக்குச் செய்யும் 
சல்துபசேசம்,



சதுக்கம்] க்ஷத்திரத் திருவெண்பா 000 
இவர் முடியரசரா பிருர்தும் சிலையாமை சண்டு அதனைச் gig சொன்ட 

செய்த சிவன் பதிகள் சோறும் சென்று வழிபட்டார் என்ற சரிதத்தச்ரு gee 

மூல் அசச்சான்றாகும், இதபற்றிச் ப்பாக 10, 99, 93 பாட்டுச் 
ஆராய்ச்சிக் சள் பார்ச்சத் சச்சன ) அவற்றுள் 10-வது பாட்டினையே எழித்திக் 

தறிப்புக்கள் சாட்டித் திருத்தொண்டர் இருவர்சாஇியிலுள் (56) ஈம்பியாண்டார் 
சம்பிகள் இவரது சரிதத்தினைக் கூறிப் போற்றுதல் சாண்ச, 

 குழ்வேலை யுல$ன்சண், ௮ண்டர்பீரா னமர்ர்சருஞு மாலயங்க ளானவெல்லாஜ், 
சண்டிறைஞ்ச,.வழுத்துலார் ” (4) என்றம், ** பன்னெடுரா ளாற்றியபின் 1! என் 
ழம் (1) ஆரரியர் பெருமான் சரிசங் கறி யருளுமாற்றால் இவர், பற்பல சாடுகளில் 

பற்பல கரலம் தல யாத்திரை செய்து வாழ்க்இருந்தனர் என்பது தணியப்படம் ; 

ஆயின் இப்போது சிடைச்திருச்கும் இந்நூல் வெண்பாச்களி ஸின்றும் காணும் 

போது இச்சாயனார் சோழ சாட்டிலும், சொண்டை சாட்டிலும் பெரும்பான்மை 

சென்று வழிபட்டமை சருசப்படும், சோழரகளே தொண்டை மாட்டினையும் பல 

சாலங்கள் ௮ரசாண்டமை காட்டுச் சரிதம் பேசும், உஞ்சேனை மாகாளம் (19) என்ற 

பதியினை இவர் பாடி.யிரு,ச்தலின் சமிழ்சாட் டெல்லைமினையும் தாண்டிச் சென்றமை 

யும் சருசப்படும். ௨ஞ்சேனை மாகாளம் என்பது விச்டிரமாஇித்சனது _தலாசரம், 

அங்கு விளச்சமாயுள்ள காளியினால் பூசிக்சப்ப.ட்ட பதியாசலின இது மாகாளம் 

எனப்படும், தலம் பற்றாத பொ துப்பாடல்களஞம் உண்டு, (1) - 23) 

இனி, இப்பாட்டுச்சள் யாவருக்கும் விளங்கும் எரிய இனிய ஈடையில் அமைர் 
தனலாய், மெல்லோசையுடைய மேம்பட்ட போச்சினை யுடையனளவாய்ச், சொற் 

சுவை பொருட்சுவை மிசவுடையனவாய், ஈகைச்சுவை பெருமிதச்சவை முதலிய 

சலைசளையும் உடையனவாய்ப், படித்துப் பமில்லோர்ச்கு ௮வற்றாற் கருதப்பட்ட 

உறுப் பயனை உள்ளூற உறுத்தி ஊட்டும் இிட்பமுடையனவாய் விஎங்குனெ றன, 

சேரமாஞரையும் இசனாசிரியரையும் போன்ற இத்தசைய செய்வம் தமிழ்ப்பெரும் 

புலவர்சசாயெ முடி அரசர்களையும் சொண்டு விளங்கிய பெருமை சமிழசம் ஒன் 
நிற்கே உரியது, உண்மை நாயன்மார்களுள் ஒருவராடுப ஆசிரியரால் அருளப் 

பட்டமையால் இதனை 11-ம் திருமுறையில் கோவை செய்தருளினர், இராசராச 

வர் சபையில், ஈம்பியாண்டார் ஈம்பிசள், இவரை :' இயற்றமிழ் வல்லோர் '! 
(புரா வர - 46) என்று வகுத்தருளினர் உமாபதி சிவாசாரியார். 

இதனுள் '' சென்னிடையாய் !' (7) என்ற பதி இதுவரை இன்னதென்று 

விளஜ்சாதிருந்தது, அணிமையில் 25 ஆண்டுசளின்முன் அப்பதியில் திருமதிற் 
சுவரில் பிள்ளையார் வாரப் பதிசம் முழுதும் வெட்டப்பட்டிருர்சமை சண்டெடுச் 

சப்பட்டது, அதனால், HOH ஆளுடைய பிள்ளையார் பாடல்பெற்ற பதியென்பதும், 

அசன் பெயர் விடைவாம் என்பதம், சோழகாட்டுத் சலமென்பதும், முன்பதிப்புச் 

சளிழ் சண்ட பாடல் பெற்ற தலக்சணக்னுள் ௮சப்படாச சொன்றென்பதம் 

செரியலர்சன, இப்போதுள்ள பஇப்புச்சளில் (சமாசம்) இப்பதிசமும் சேர்த்து அச் 

டப்பட்டுள்ள த.



[போங்யடிமையில்லாத புலவர் 

ெமயம் 

இருச்சிற் றம்பலம் 

ஐயடிகள் காடவர்கோன் நாயனார் 

அருளிச் செய்த 

க்ஷேத்திரத் திருவெண்பா 

தரல் 
1. திருத் தில்லைச் சிற்றம்பலம் 

இடுகின்ற நீர்மை யொழித லுமே யுற்ருருஷ் 

கோடுகினருர் மூப்புங் குறுகிற்று - சாடுகின் ற 

நல்லச்சிற் றம்பலமே ஈண்ணாமு னனனெஞ்சே 

தில்லைச்சிற் றம்பலமே சேர், க 

(ஓதன் போநள்) ஒடுன்ற.,,கோடுகின்றார் - சரித்து இயங்குசன்ற தன்மை 

faeu உடனே, முன் உறவினராயினவர்களும் மனம் திரும்பி வேறபடுகன்ரார் 

கள்; மூப்பும் குறுகிற்று - ழெத்சன்மையும் பொருர்திற்று; ஈன்செஞ்சே /-(ஆசலால்) 

எனது ரல்ல செஞ்சமே!; சாரடிகின்ற..,ரண்ணாமன் - நாடி எடுக்கும் ஈல்ல ௮ச்சுச் 
கல்லில் இடித்து ௮மைச்கப்படிம் சம்பலத்தினைப் பொருர்துலசன் முன்னரே ; 

இல்லை..சேர் - இருத்தில்லையின் சண்ணே உள்ள இருசசிற்றம்பலச்சனை அடை 

வாயாச, 

(விளக்கவுரை) ஒடுகின்ற நீர்மை - ஐடுதல்-இங்கு, இயக்கு சல் - சரித்சல் என்ற 

பொருளில் வச்சது, நீர- சன்மை. அஃ்தொழி$லாவது சடை இய்ர்து இருர்ச 

இடச்துக்சடத்தலும் இருத்தலுமாகய நிலை : உற்றநம் - முன் தமது நெருங்யெ 
உறவினரசாயும் ஈண்பராயும் துணையாயும் பொருந்தினவர்சளும் ) உம்மை ரறெப்பு ? 

கோடுூதல் - முகமும் ௮சமும் சுளிர்து பிறிதுப$தல் ; அச்சில் தம்பலம் நண்ணுத 
லாவது ௮0ல் இடித்து அமைக்கும் தம்பலத்சைப் பொருந்துதல் ; பற்கள் சழன்று 

வீழ்ர்துவிட்டபோது தம்பலத)ைச இடித்து அதுக்குசல் வழக்கு; அஃதாவது 

பற்கழன்.ற ழெட்டுப் பருவம் பொருந்தல் என்பது பொருள். இனி, இவ்வாறன்றி 
இதனை, அச்சில் இடித்துச் சேர்த்த தம்பலததை வாயினுள் பொருர்சச் செய்தல் 

பிண அலக்காரத்துள் ஒன்ரச வரும் வழக்குப் பற்றியசாகக்கெரண்டு சாலதன்முன் 

என்றுரைப்பதுமாம், ஈல் - அச்சு - இற்று - அம்பலம் ஈண்ணாமுன் - என்று பிரித்து, 

அச்சு உடல் என்றும், அம்பலம் - மயானம் என்றும் உரைப்பதுமாம், மேல்வரும் 

6-வது பாட்டும், '* மையினாற் சண்ணெழுதி மால சூட்டி. மயானச் விடுவதன் 

முன்! என்ற சருத்தும் காண்க, தில்லைச் சிற்றம்பலமே சேர் - இல்லையின்கண் 

திருச்சிற் தம்பலத்.தின் சடம் செய்யும் இறைவரை அடைக; அடைச்சாயானால் அவர் 
இழப்பும் பிறப்புமாயெ , இன்னல்சளினின்றும் நீச்குவர் என்பது சருத்த, நன் 

னேஷஜ்சே - சேர் - என்று தமது செஞ்சச் குபதேச வகையாசச் கூறியது, அதுலே 
யாருக உலருச்குபதேடித்சபடியுமாம். நன்னேத்சே - என்றது செஞ்ரின - உபசே



ச்ருக்கம்] க்ஷ்த்திரத் திருவெண்பர் உட 

சச்சப்பட்டவமைச் - சம் வயமாச்ரும் கருத்து ) சிற்றம்பலமே - ஏதாசம் 9A 5 
நல்லச் சிற்றம்பலமே - ஏகாரம் தேற்றமும் பிரிரிலையுமாம், (சோடுன்ருர் - கற; 
இற்று - ஆசலின்) முன் - சேர் என்று சாரண சாரியமாச உலாத்தச்சொள்ர், 

அச்சில் - என்பதற்கு - உடம்பில் என்றும், சம்பலம் சஈண்ணுசல் வாயிலுள்ள 

தம்பலம் மார்பில் வடிசல் என்றும் கூறுவாரும் உளர், நேஜ்சே- சே! - சினை ds 

லேனும் செய் என்ற குறிப்பு, 

இத்தலம் சோழ சாட்டில் காவிரி உடசரை 1-வது பதி; கோயில் என்று சிறப் 

பாச வழக்கப் பெறுவது. இங்கு க£யஞர் "இதனைச் திலீலைச்சிற்றம்பலம் என்று 
வழங்குகிருர், 1 

2. திருக்குடந்தைக் கீழ்க்கோட்டம். 
(! கடுவடுத்த ரீர்கொடுவா , காடிதா "வென்று 

நடுநடுத்து ராவடங்கா முன்னம - பொடி.யடுத்த 

பாழ்க்கோட்டஞ் சேராமுன் பன்மாடத் தென்குடந்தைக் 
கீழ்க்கோட்டஞ் செப்பிக் இட, டெ 

(ஓ-ள்) கடு அடுத்த...என்று - குடிரீர் கொண்டுவா,  சாடியினைச்கொடு 

என்று கூறி ; நடாடுச்து...மூன்னம் - ந$ஈடங்கி மாச்சொல் அடக்காத முன்னே ; 

பொடி, முன் - சாம்பல் நிறை5 சு$காட்டிலே சேத முன்னமே ; பன்.ஃடெ - 

பல மாடங்களையுடைய தென் குடர்சையில் உள்ள தஇிருச்£ீழ்ச் சோட்டத்தினைத் 
திஇத்துச் டெப்பாயாக, 

(வி- ரை) கடூவடூத்த நீர் - கடூ - கடூச்சாய் ) இங்கு ௮தனையுள்ள மருர்தப் 

பண்டங்சளுச்குச் குறியீடாகய பொருளில் வர்தது, அடுத்த - இட்டுச் சுருங்கச் 

சாய்ச்சிய ; நீர் - குடிநீர் ; காடி, - புனிங்சஞ்ச நீர், இவ உறைச்கேட்டல் சாவறட்சியா 

லாகு௮த ; நடூநடுத்து நானடங்தகல் - பேச்சுக்குழறி யடங்குசல்; உயிர்போர் தறு 

வாயில் கிசமும் குறிகளுள் ஒன்று; 4 பவனமாய்ச சோடையாய் சாவெழா 
(தேவா - பிள் - திருவாரூர்) ) போடி - (கடலைச்) சாம்பரைச் குறித்தது ) பாழ்க் 

கோட்டம் - சுடுகாடு ; ஈமம் ; செப்பி$ கிட - முன்கூறிய குறிசள் தொடரும்போது 

செப்பிக்டெத்சலன்றி வேறொன்றும் செயல் வலியின்மையாகுமாதலின் கிட என்றார். 

முன்பாட்டில் சேர் என்றார் அதலுட் குறித்தது மூப்புச் குறுகும் சாலமேயாசலின் 
அ.து முடுகுமுன்பு சென்று சேரும் வலிபுண்மை கருதி. துடந்தை& சீழ்க்கோட்டம் - 

இது இருசாகேசுவரசுவாமி கோயில் என வழங்குவது. பாடல் பெற்றதலம், 
1 கூத்தனூர் '? என்று இசன் இறைவரை அரசுகள் பாடியருளினர், 2 

இது சோழராட்டில் காவிரித் தேள்கரை 87-வது பதி, 

3. திரு ஐயாறு 
குந்தி ஈடந்து குனிர்தொருகை கோவலூன்றி 

கசொர்திருமி யேங்கி நுரைத்தேறி - வந்துந்தி 

யையாறு வாயா.று பாயாமு னெஞ்சமே 

யையாறு வாயா லழை. Mm. 

(ஓன்) குச்தி,.ஊன்தி - (வலியின்மையால்) குர்திச் குர்தி ஈடச்து உடல் 

களைர்து ஒரு கையில் சோலினை ஊன்றி ) சொர்த...பாயாமுன் - வருர்தி இருமி



௩6௮ திருத்தொண்டர் புராணம் [போய்யட்மையில்லாத புலவர் 
ஏறி தரைசொண்டு மிச்கு வர்து வலிர்து சள்ளி - ஐ (கோழை) ஆதுபோலச் 

தொடர்த்து வாயின் வழியே பாய்ர்து ஒழுசாத முண்னம் ; செஞ்சமே,,,அழை - 

செஞ்சே ! இறைவாத இருவையாற்றினை வாய் இறந்து கூவி ௮ழைப்பாயாச, 

(வீ-ரை) தந்தி நடந்து - தொடார்து ஈடச்ச வலியின்மையால் அடிச்சடி 

குர்திக்குர்தி ஈடர்து ; தந்துதல் - உட்சாரு நிலை ; தனிந்து - உடல் வளைர்து ; 
கூன்சொண்டு ) கோல் - ஊன்று சோல் ; சோவினாற்ரும்கும் துணையின்றி உடல் 

தரங்க ஈடச்ச இயலாமை ; நோந்து இநமீ - செஞ்சு வருச்தி இருமல் கொண்டு ; 

ஏங்கி - வருந்தி முயன்று ; உந்தி - உட்சாற்றினால் வலிர்து சள்எப்பட்டு ; உந்தி - 

உர்சப்பட்டு எனச் செய்யப்பாட்டு வினையெச்சம்; 89 - சோழை - (சபம்) ; *! இமிகுச்ச 

வாயராய்'!, * ஐமேலுக்தி !! ஐ உந்தி வந்து று (போல) வாயின் துறு (வழி) பாயா 

ழன் என்ச, ஐயாறு - தருவையாற்றினை ;) இரண்டனுருபு விரிச்ச, வாயால் அுழை - 

அழைத்தல் வாயின் ரொழிலேயாதலின் வாயால் என்றது மிசையாம் போலு 

மெனின் 7!” அற்றன்று ; வாயின்றொழில் 8 வந்து செடா முன்னம் ௮தனைத 

தொழிற்படுத்துச என்றதாம் ;) ஐயாந்றை வழை என்றது திருவையாற் றநப்பனையே 

யன்றி, அ௮ப்பதியினை அழைச்தலே பயன் தர மென்றதாம்; :: யாறே / 

யையாறே / என்பீ சாகி லல்லநீர்ர் சமருலச மாள லாமே (தேவா). 

இது சோழசாட்டில் சாவிரி வடகரை 51-௮.த பதி, 9 

4. திருகுரர் 
காளை வடிவொழிர்து கையறவோ டையுறவாப் 

நாளு மணா நலியாமுன் - பாளை 
யவிழ்கமுகம் பூஞ்சோலை யாரூரர்க் காளாய்க் 

& கவிழ்கமுகங் கூம்புகவென் கை, 

(இ-ள்) காளை வடிவு ஒழிந்து - சாளைபோன்ற குமா£பபருவ.ச்தின் வடிவம் 

நீங்; கையறவோடு...முன் - துன்பத்தினே9 8 பொருந்தி காளும் கூடி வருர்சாத 

முன்னே ; பாளை,.,௮ளாய - பாளைகள் ௮விழ்னெ.ற௦ கமுகம்பூஞ்சோலைகள் நெரும் 
இய திருவாரூரில் எழுர்சருளிய பெருமானுக்கு ஆளா? ; சவிழ்ச,..கை - என் முகம் 

கவிழ்ர்து வணக்குக ) என் சை கூப்பித் சொழுக, 

(வி-ரை) காளை வடிவு - காளைபோன்ற வடிவு; காளை என்பது மிழ்ச் 

குடைய குமாரப்பருவச்சைக்குறித்து நின்றது / கைமறவு - துன்பம் ; செயலின்மை ; 

ஐ உறவு - கபம் பொருந்துதல் ; ஐயுறவு - உயிர் நிற்குமோ என்னும் இ.பப்பாடு 
என்ற குறிப்புமாம், ழகம் கவீழ்க / கைகூம்புக / என்ச, சன் வினையாற் கூறியது 

இச்செயல்கள் இயல்பாசத் தாமே நிசழ்ச என்றது, முகம் சவிழ்ர்து வணங்குக, 

அவீழ்க முசம் - கவிழ்ச முகம் - இரிபணி. 
இது சோழ சாட்டில் காவிரித் தேன்கரை 87-வது பத, சென்றிருவாரூர் 

எனப்படுவது, 4 

9. திருத்துருத்தி 
வஞ்சியன நுண்ணிடையார் வாட்டடக்க ணீர்சோரக் 
குஞ்சி குறங்கனெமேற் கொண்டிருர்து - கஞ்சி



சகுக்கம்] க்ஷேத்திரத் திருவெண்பா சடடுகூ 

யருத்தொருத்தி கொண்டுவா வென்னாமு னெஞ்சே 

திருத்துருத்தி யான்பாதஞ் சேர். இ 

(இ-ள்) வஞ்பென..,சோர - வஞ்சபோன்ற நண்ணிய இடையின் 
உடைய பெண்கள் வாள்போன்த கிண்ட சண்சளினின்றும் நீர்வழிய ; GER... 

Oats - தீலையினைத் துடையின் “மேல்படிய வைத்துத் சாகச்சொண்டு ; சஞ்சி.ஃ 

முன் « கஞ்சியினை ௮ருச்ச ஒருத்தியைக் கொண்டுவா என்று சொல்லாத முன்னே) 

செஞ்சே.சேர் - செஞ்சமே / திருத்தருத்தியில் எழுர்சருளியுள்ள இறைவாது 
இருலடியையே சேர்வாயாச, ் 

(வி-ரை) வஜ்சி- கொடி ; வஞ்ரக்சொடி என்றலுமாம் ; கண் நீர் சோர- 

கோயின் நிலையினை எண்ணி வருர்இச் கண்ணீர் வார; தஜ்சி - மமிர் ) தலையைச் 

குறித்தது ) கஜ்சி அருத்த - சஞ்சியினை உண்பிக்-, திநந்துருந்தி - சோழராட்டில் 
தேவாரப் பாடல் பெற்ற பதிசளாள் ஒன்று ;) காவிரிச் ரென்சரை 97-வது பத, 

அருத்த ஒருத்தி என்பது அருத்தொருத்தி என நின்றது. அருந்து ஒருத்தி என்று 
சொண்டு பணியாளரைக் சாவல் செய்யும் தாதி என்றலுமாம். 8 

6. திருக்கோடிகா 

காலைக் கரையிழையாற் கட்டித்தங் கையார்கறு 

மாலை தலைச்கணிர்து மையெழுதி - மேலோர் 

பருக்கோடி. மூடிப் பலரழா முன்னந் 
திருக்கோடி. காவடைநீ சென்று, ௬ 

(இ-ள்) காலை...சட்டி - சாலினைச் துணியின் கரசையைச் இழிச்ச இழை 

யினாலே கட்டி ; தம்கை ஆர்த்து - தமது சையினையும் ௮வ்வாறே கட்டி ; மாலை... 

முன்னம் - லைக்கு மாலையணிந்து (சண்களுச்கு) மைஎழுதி (உடலின்) மேல் ஒரு 
பரிய சோடி த்துணியினால் மூடிப் பலரும் ௮ழாக முன்னம் ; தஇிருச்கோடி.கா.., 

சென்று - ரீ சென்று திருச்கோடிசா வினை ௮டைக, 

(வி-ரை) காலை...இர்த்து-இறர்சவுடன் அவனது சாற்பெருவிரல்சளையும் சைப் 
பெருவிரல்களையும் துணியின் சரையினைச் இழி்து ௮சனாற்சட்டுசல் வழக்கு ; 

உயிர் பிரிர்தபின் சில சாழிகையளவினலுள் உடல் விரைத்துச் சைசால்கள் ஒழுங்காச 

ஆசர்இயிலும் சதையிலும் அமைச்ச வாரா. ஆதலின் ௮௮. ரறை உடனே சரையிழையாற் 

சட்டிவைப்பர் | சகரையிழை துணியின் வலுவுடைய பகுதி) மை எழதி - 

 மையினாழ் சண்ணெழு9 '! (தேவா), மாலை தலைக்கணிந்து - “( மாலை சூட்டி '! 
(சவா), இயையும், பருச்சோடி மூடுதல் முதலியனவும் பிண ௮ணிவசைகள், பநக் 

கோடி - பரிய சோடி வேட்டி ; கோடி : புதுத்துணி ; திருக்கோடிகா - காவிரிச்கு 

வடகரையில் பாடல்பெற்,ற பதிகளுள் ஒன்று. (17-வது ப.தி,) 6 

7. திருவிடைவாய் 
மாண்டுவா யங்காவா முன்ன மடநெஞ்சே 

வேண்டுவா யா விரைந்தொல்லைப்--பாண்டவாய்த் 

தென்னிடைவாய் மேய சிவனார் திருகாமம் 

நின்னிடைவாய் வைத்து நினை,



௩௪௦ திருத்தொண்டர் புரர்ணம் [போய்யடிமையில்லாத புல்வர் 

(ள்) மாண்ற்...முன்னம் - உயிர் பிரிச்து லாய்திறர்து போசாச முன்பு ; 

மடசெஞ்சே - மடமையுடைய செஞ்சமே; பாண்டலாய்.,,திழுசாமம் - கிரிச்த 
வாயினையுடைய, தெற்டுல் உள்ள, இரு இடைவாயின்சண் எழுர்தருளிய சிவபெரு 

மானது இருசாமத்இனை; வேண்டுவாயா: விரைந்து ஒல்லை - விருப்பமுடையையாெ 

மிச விசைலாச ; நின்னிடைவாரய் வைத்து சினை உனது மனத்துள்ளே பூய 

லைத்து சினைவாயாச, ் 

(வி-ரை) மாண்டு - இழச்து) வாய் அங்காத்தல் - வாய் இறர்திருச்சல் 

உயிர் பிரிர்ச உடலின் நில ; பாண்டவாய் - மட்பாண்டம் போன்றகன்ற வாயினை 

யுடைய காவிரித்துறை என்பறு பொருள் போலும் இடைவாய் - பதியின் பெயர், 

சல்வெட்டிலிருர்து இத்தலச் துத் (ளுடைய பிள்ளையார்) திருப்பதிகம் சண் 

டெடுத்செழுசப்பட்டது. பதிக,ச்தினுள் விடைவாய் என்று இசன் பெயர் காணப்படு 

இறத, இடைலாய் - மனத்தினுள் ; வைத்து - ஊன்றவைத்து, 

இதுசோழ சாட்டுப்பதி, இருவிடை வாசல் என்று வழங்குவத, சொரடாச் 

சேரி நிலயத்தினின்றும் 3 நாழிகை யளவில் உள்ளத, ர 

8, திருநேடங்களம் 

தொட்டுத் தடவித் துடி.ப்பொன்றுங் காணாது 

பெட்டப் பிணமென்று பேரிட்டுச் - கட்டி 

பெடுவ்களத்தா வென்னாமுன் னேழைமட நெஞ்சே 
நெடுங்களத்தான் பாத நினை, வு 

(இ-ள்) தொட்டு,..காணாது - சொட்டுப்பார்த்தும் தடவியும் நாடியின் 

தடிப்பு ஒரு சிறிதும் காணாமையால் ; பெட்ட...பேரிட்டு - வறிய பிணம் என்று 

பேர் சூட்டி ; சட்டி,..என்னாமுன் - அதா. ! சட்டி எங்கள் ! என்று சொல்லாச 
முன்னம் ; ஏழை ,.நினை - உறுதுணையில்லாச மடசெஞ்சமே இரு ெறங்களச்தில் 

எழுந்தருளியுள்ள இறைவரது இருவடி.சளை கினை, 

(வி-ரை) தோட்ீடு..காணாது - சண் செவிசெட்டுப் பேச்சும் மூச்சு மின்றி 
உணர்விழந்து டெச்கு நிலையில் உயிர் இருக்கறதா என்று பார்க்ச உலஈவர் சையாளும் 

முறை, சை சாடியின் தடி.ப்புப் பார்த்தல், துடிப்பின்மை உயிர் பிரிந்த நிலச் 

குதிப்பு. துடிப்பு - இரச்ச ஒட்டச்தினால் ௨ளசாவது, இரத்த தட்டம் நின்ற 

போது துடிப்பும் நிற்கும். அதனுடன் உயிரும் பிரியும் - என்பர், 

பெட்ட. ,பேரிட்டூ - பேட்டப் பிணம் - பெட்ட - வறிய - வெறுவிய - ஏன்ற 

பொருள் தருவதோ ரிடைச்சொல், பிணம் என்று பேரிட்டு - அவ்வுடலுச்கு ௮த 

வரை சூட்டியிருர் ச பெயரினை மாற்றிப் பிணம் என்றதோர் பொதுப் புதுப்பெயர் 

குட்டி, * பேரினை நிகடப் பிணமென்று பேரீட்டு '' (தருமர்), உயிருள்ளபோது 

ஒவ்வோருடம்புச்கும் ஒசோர் வெவ்வேறு பெயர், உயிர் பிரிர்சபின் எல்லா 

உடம்புகளுச்கும் பிணம் என்றதொ? பெயர், கட்டி எடுங்கள் அத்தா - கட்டுதல் - 
உட$லை பாடையில் வைத்துச் சட்டுசல் ; 46 *சர்தி மேல் வைத்த '! (2௫௦) ; 

எடூங்கள் - எடுத்து சடவுவ்சள் ; நெடுங்களம் - சோழ சாட்டூத் திருப்பதி; சாவிரிச் 
சென்சரை 8-வதுபதி ; ஆளுடைய பிள்ளையா£து இச்சலத் இருப்பதிசம், use 
வோர்ச்கு வரும் பலலவசை இடையூறு சையும் ரிச்டிச் சாச்ச வல்ல,



சருக்கம்] க்ஷேத்திரத் திருவெண்பா சுக 

9; குழித்தண்டலை (திரக்கடம்பர்துறை) 
அழுகு திரிகுரம்பை யாங்கதுவிட் டாலி 

யொமுகும் பொழுதறிய வொண்ணா. கழுகு 
கழித்துண் டலையாமுன் காவிரியின் நென்பாற் 
குழித்தண் டலையானைக் கூறு. ௯ 

(இ-ள்) அழுகு ..விட்டு - அழுகும் இயல்புடைய இரிதற்டெமாயெ 

உடம்பை விட்டு) ஆவி...ஒண்ணா - உயிர் சீக்கும்போது ௮திய வொண்ணாத; 
கழுகு.ஃமூன் - கமுகு உண்டு கழித்துச் சிசைந்து உடல் ௮லைபடாத முன்னம் ! 

காவிரியின்,..கூறு - காவிரியின் சென் சலாயில் உள்ள குழித்சண்ட$லையின்சண் 

எழுக்சருளியுள்ள இரைவரசைச் சொல்லா யாக. 

(வி-ரை) அழத திரிதரம் உப - அழத்கல் - கெடுசல் - அமுகு குரம்பை - 

திரிகுரம்பை என்று தனிக்சனி கூட்ட, இரிதல் வேறுபடுசல் - (: வேற்று விசார 

விடக்குடம்பி லுட்டெபப '", கணம்தோறும வளர் ஈலும் பின் சளர்சலும் விசாரம், 

தரம்பை - இருப்பிடம் - கூடு - உடல் : அழததிரி - புண அமு ஏருமல் வவைச்கும் 

மருக்துத் திரியினையுடைய என்ற குறிபபுடன் உரைப்பதுமாம். ஒழதம்பொழது - 
இட்டைச் குடச்தினின்றும் நீர் ஒமுசக் காணமுடியாது வழிந்துவிடுவத போல, 

ஒட்டை மாடமாகிய உடவினினறம் காணலாசா,சவாறு ஆவி சீம்டி விடம்பொழுது 

cers, உண்டு கழித்து அலையாழன் என்க, தழித்தண்டலை - குழித்தலை என்று 
வழங்குவது, சடம்பர் கோயில் என விளச்சமாய் அறியப் படுவது, சடம்பர்துறை 

என்பது பதிகத்துட் சண்டது, சோழ சாட்டுப்பாடல் பெற்ற பதிகளுள் garg. 

காவிரித் சென்சரை 9-வத பதி, £ழ் சொரங்கு காட்டின் செக்செல்லை என்பர், 09 

10. போது 

படிமுழுதுு வெண்குடைக்கீழ்ப் பாரெலா மாண். 

முடி.யரசர் செல்வத்து மும்மை--கடி.யிலங்கு 

தோடேர்து கொன்றையர்தா£ர் CrrBi es தொண்டூபட் 

50 டோடேந்தி யுண்ப துறும். 

(ஓள்) படிமுழுதம் ..செல்வத்து - உலகமெல்லாம் சமது வெண்சொழ் 
ps குடையின் சழே தங்கும்படி எல்லா உலகங்களையும் ஆட்சி புரிர்ச முடி 

மன்னர்சளது செல்வத்திலும் ; சடியிலங்கு...உண்பது - மண மிகுர்த இதழ்களை 

புடைய சொன்றை மலர் மாலையினை ௮ணிர்த சோதியாயெ ரிவபெருமாலனுக்குச் 
தொண்டு செய்து ஒடேர்தி இரந்து உண்பது ; மும்மை - மும் மடங்கு) உறும் - 

பொருந்துவதாகும். 

(வி-ரை) அரசர் செல்வத்திலும் - தோண்டு பட்டு ஒடேந்தி உண்பது உறும் 

என்று கூட்டுச, 
உறுதல் - மிச்குப் பெரிசாய்ப் பொருர்துசல், 
செல்வத்து - செல்வத்திலும் - செல்வ ச்சைவிட, உம்மை விரிச்ச, 

ழம்மை உறும் - மூன்றுமடல்கு பெரிதாம்ப் பொருர்தும், 

படிழழதும் தடைக்கீழ் (அமரப்) பாரேலாம் ஆண்ட என்ச, 

Vil=-—46



௩௬௨ திருத்தொண்டர் புராணம் [போய்படிமையில்லாத புலவர் 

கடி - மணம் ; தோடு - பூவிதழ் ; சோதி - ஞானவொளி ygderm@u Re 

பெருமான், ** சோதியே ௪டசே சூழொளி விளச்சே '', (இருவா) 
தோண்டுபட்டு - சொண்டாடு அமைந்த ; படூதல் - உண்டாதல், 

இத்திருப்பாட்டின் கருத்தினைப் போற்றி அதுவேயாருச இச்ராயனாது 

சரிதங் கூறியருளினார். சம்பியாண்டார். ஈம்பிசள் ) '* முடியரசா, மத்திற்கு மும்மை 

சன் ரால் சாயைய மேற்றலென்னும், பத்திச் சடலையடி.சள் '! (திருச்தொண்டர் 

இருவர்சாதி - 50), 

இவ்வெண்பாச்சள் எல்லரம் உல நிலைபே நின்மையினையே குறித்துப் பாச 

நீச்சுத் சன்மை காட்டுசலின், ! அற்றது பற்றெனி லுற்றது வீடு '” என்றபடி, 

இவற்றை '' முத்திப் பசமொரொர் வெண்பா '? (ஷூ - 56) என்று ௮ருளினர், 

ஒடேந்தி உண்பது வீடுபெறும் லழி என்பதாம், £* நிரந்தர மாச நினையு மடி 

யார், இரர்.துண்டு சன்னடி. பெட்டச்செய் தானே !' - (இருமந்)) ௮7௪ செல்லம் 

பற்று விளைச்துப் பிறலிச்கேதுவாகும் ; சோதிக்குத் தொண்டுபஃடு ஒடேர்தி 

உண்பது விட்டச் கே.தவாகும் ; அதவலின் ௮சனினும் இது மும்மை உறும் 

என்றபடி, 

ழம்மை - பன்மடங்கு பெரிது என்னும் பொருட்டு, 10 

11. திரு ஆனைககா 

குழீஇயிரு$த சுற்றங் குணங்கள்பா ராட்ட e 

வ.ழமீஇயிருந்த வங்கங்க ளெல்லாச்--தமி.இயிருக்து 

மென்னானைக காவா விதுதகா தென்னாமுன் 
௧௪ றேன்னானைக் காவடைநீ சென்று, 

(டு-ள்) குழீஇயிருந்த...பாராட்ட - சுற்றிச் கூடியிருர்த சுற்றத்தார்கள் 

குணங்களை எடுச்துப் பாரா.டிக்ூற ) வழீஇ யிருந்த ....- சீழீஇ யிருத்தும் - நழுவிச் 

இடச்ச அங்கங்களை எல்லாம் தழுவிச சோசது இருந்து கொண்டும் ; என்.ஃ(மன் - 

எனத ஆனைபோன்ற இவருசகு இல்லாறு நேர்ந்தது சசாது என்று சொல்லிச் 

திச்சப்படாச முன்னே ; சென்,..சென்று அழூய திருவானைச்காவினை நீ சென்று 
அடைவாயாக 

(வி-ரை) தழீடுமிநந்த சுற்றம் - ஒருவாூத மாண நிலைமின்போத சுற்றத் 
தார் சுற்றிலும் கூடிப பரிசவிச்கும் சன்மை பற்றிக் கூறியது, 

வழீஇயிநந்த அங்கங்கள் - மரணச்தின்பின் நிலைகுலைந்து இடந்த அங்கங்கள். 

இனைக்த - ஆனைபோன்ற ஆண்மையுடைய இவனுக்கு, தோற்றமும் ஈடை 

யும் உவமை, டுது - இச்சுதி - சாவு, 

தேன் - ௮அழ௫ய ;) சென்றிசையில் உள்ள என்றலுமாம். 

திருவானைக்கா - சோழராட்டில் சாவிரி வடகரை 60-வது பதி, 

12. திருமயிலை 

குபிலொத் திருள்குஞ்சி கொக்கொத் திருமல் 

பயிலப் புகாமுன்ன செஞ்சே--மயிலைத் 

திருப்புன்னை யங்கானல் சிர்தியா யாயின் 
இருப்பின்னை யக்கார் திளைத்து, ௧௨ 

1]



ச்குக்கம்] க்ஷேத்திரத் திருவெண்பா Ash. 

(இ-ள்) சுயிலொத்த...முன்னம் - குயிலின் நிமம் போன்று இருண்ட ad 
proud OsrsGar கிறம் போன்று ஈரைத்து வெண்மபிராசவும், இருமல் 
விரலவும் உள்ள மூப்புப் பருவம் வரச முன்னே ; மபிலை.,, ஆயின் - திருமயிஐாப் 
பூரின்சண் உள்ள இருப்புன்னையங்கானற் பஇியினை நினைச்ச மாட்டாயாயினி ; 
OG: இளைத்து - பின்னர் வாய்திறந்து இளைப்படைந்து இரு. 

(வி- ரை) தயில் - குயிலின் சருநிறமுங், கோக்த - சொக்ன் வெண்ணிழ 

மூல் குறித்தன ;) ஆகுபெயர், 
தஜ்சி - தயிலொத்து - கோக்கோத்து - என்பன முறையே மயிர் கருமையா 

யுள்ள இளமைப் பருவச்தையும், அது வெண்மையாய் மாறிய மூப்புப் பருவத்தையும் 

குறித்தன, இரண்டற்கும் முறையே உரிய பறவைகளை எடுத்து உவமித்தது தமிழ் 

சயம்) துஜ்சி - ஆண் மச்சளின் மயிர் ; இனம் பற்றிப் பெண்மயிரும் சொள்எப்படும், 
இருமல் பயிலப் புததல் - இநமல் மிகுசல், மூபபின் விளைவுகளுள் ஒன்று 7 

பயிலுதல் - மிகுதல், மூப்பில இருமல் புதம் என்றசனல் இளமையில் 

நோயின்மை குறித்தவாறு, இளமைகுறிச்சச் குஞ்சியின் தன்மை யொன்றே 
பற்றிச் கூறியதும் சாண்ச. 

திநமயிலைப் புன்னையங் கானல் - என்க, புள்னை - தலமரம் ) கடற்கரைப் 

பதியாதலின் செய்தற் கருவா சலும் சாண்க , ** மட்டிட்ட புன்ினயங் கானல் மட 
மயிலை '? (தேவா), புன்னையங் கானல் - ஈண்டு ௮ சரயிலச் குறிச்சது, 

பின்னை அங்காந்து டளைந்து ட - என்சு, 

அங்காந்து - வாய் இறந்து ; மூபபின் குறி, 

மயிலை - திருமமிலாபபூர், சொண்டை நாட்டில் 24-வது பதி. 12 

13. திரு உஞ்சேனைமாகாளம் 

காளையாக எீளையாக ளாக கருமயிரும் 

பூளையெனப் பொங்கிப் பொலிவழிர நு--ஞூளை.பாகள் 
ஒஓகாளம செய்யாமு னெஞ்ச மே யுஞ்சேனை 

Im, மாகாளங் கைதொழுது வாழ்தது, 

(இ-ள்) சரளையர்கள்...ஆ - காளைப் பருவ மடையவர்கள் சளை சகோயுடை 

யவர்சளா ; சருமயிரும்,.,பொலிவழிந்து - சரிய மயிரும் பூளைப்பூப் போல வெண் 

மயிராச மாறிச் தோற்றம் அழிந்து ; சுளையர்கள்...முன் - சோழி.பர் பெருமூச்சு 

விட்டு அழாத முன்னே ; உஞ்சேனை...லாழ்ச்து - உஞ்சேனை மாகாளத்தினை நீ 

சைதொழுது வாழ்த்துவாயாச, 

(வி- ரை) காளையர் - சாளைப் பருவ£தர் ; காளையர் - சாளை போன்ற பருவ 

முடையோர் ) ஈளை - இருமலும் கபம் மேலிட்டு இளைப்புடன் உள்ள சோயும் ; , 

பூளை - பூளைப்பூ ) வெண்ணிறமுடையது | போலிவு - கல்ல சோற்றம்) தளையர் 

கள் - சோயில் உழையிருந்துரவும் ஊழியர்கள ) பர,ச்சையர் என்றலுமாம், ஒகாளம். 

விசனத்தால் பெருமூச்சு விட்டமு,சல் ; ௮ருவருச்சலுமாம் ௨ஞ்சேன- மாகாளம்- 
வடராட்டில் உள்எதோர் ப.தி; சாளி பூரித்த பதியாசலின் மாகாளம் எனப்பட்ட; 
இசி விச்ரெமாதித்தனத தலைசகென்.றம், இர்சகர்ச் சானி ௮வன.த வழிபடு கடவுள் 

என்றும் கறப ; இப்பதி சேவார வைப்புத் தலங்களுள் ஒன்று, :' நளிர்சேோலை 

உஞ்சேனை மாசாஎம் !? (பிள், கரத் - சோலை - 9) '* உ௫சேனை மரசாஎம் !?



Ade திருத்தேர்ண்டர் புரர்ணம் [பேர்யடிமையில்லாத் புலவர் 

(௮7௪. க்ச்- சோ - 8) மத்திய இர்தியாவில் மானவம் (மரல்வா - Malwa) 
Tap stipe த$லரசரம், சோஇலிங்சத் தலங்சள் பனிரண்டலுள் ஒன்று, 13 

தளம் 

இல்லும் பொருளு மிருந்த மனையளவே ) 
சொல்லு மயலார் துடிப்பளவே --ஈல்ல 
இளைகுளத்து நீரளவே , இற்றியே கெஞ்சே 

வளைகுளத்து எீசனையே வாழ்த்து. ௧௪ 

(டுள்) இல்லும்...மனே அளவே - (உயிர் பிரிர்த கிலைபில்) மனைலியும் 

பொருள்களும் குடியிருச்ச மனையின் அளவே நின்று விடுவன ; சொல்லும்... துடிப் 

பனவே - அயலார்சளின் சொல்லின் துணையும் உயிர்ப்பு? துடிப்பு) ள்ள அளவே 

யாவன ; சல்ல.,,நீரளவே - ரல்ல சற்றச்தார்கள.து தொடர்ச்சியும் பின்சொடர்ர்த 

வழிவிட்டு சீர்மூழ்கும் குளச்இன் மட்டுமேயாம் ; இற்றியே..,.வாழ்.தது-வல்லையாயின் 

திருவளைகுளத்துள் எழுச்சருளியிருச்கும் இவரையே வாழ்த்துவாயாச, 

(வி-ரை) டூல்-மனைவி; போநள்-உடற்றொடர்பற்ற ஏனைப் பொருள்சள்; 
உயிர் பிரிர்தபின் உடலைப் புறங்சாட்டுக்கு எடுத்துச் செல்லும்போது நிகழும் நிலை 

பற்றிச் கற வது இச்திருப்பாட்டு | மனையின் எல்லை யளவில் நின்று படுதலின், 

உயிர்ச் சார்புகஞுள் மனைவியும் ஏனைப் பொருட் சார்புகளையே ஓத்தலின் அவற்றி 

லுடன் சேர்ச்துச் கூறினார் ; * அத்தம் வாழ்வு மசச்துமட்டேவிழி யம்பொழமுச, 

மெத்திய மாதரும் வீடுமட்டே "' (பட்டினத்தார்) என்றதும் சாண்ச) சோல் - 

துணைச்சொல் ; தேறுதல் மொழி ; அயலார் சோல் - என்ச, 

துடிப்பு - காடி. ஈடச்கும்கிலை ; இறர்த சிலையில் அயலார் படும் துன்பச் குறி 

என்றலுமாம், 

நல்லகிளை - பிணத்தின்94ன் ஈமத்தளவும் சென்று நீர்மூழ்இத் இரும்பவும் 

வாராத சுற்றத் சாரு முளராசலின் அவருள் அம்மட்டிற் ரொடர்வோரசை நல்லகிளை 

ஏன்றார், நல்ல - பிறிதினியைபு நீச்செ விசேடணம் ; தள்த்துநீர் - நீர்க்குளம் என்க) 

பின்றொடர்ர்து நீர்மூழ்ச2 இரும்பும் ௨ழக்குக் குறிதது ; * நீரிணின் மூழ்கி சினைப் 

பொழிச் தாரே ?' (இருமச் - 1 - 3) ; கீறிறியே - வல்லாயாயின் ; வல்லவாறு என் 

நிலுமாம் ) கில் - ஆற்றலுணர்த்துவதோ ரிடைச்சொல் ; வளைநளம் - தேவார 
வைப்புத் தலங்களுள் ஒன்று ; சோழமாட்டில் உள்ளது ': வளைகுளமு மறைக்காடு 

மன்னி ஞானை'' (சேவா) ; '! வளைமுஎமுக் தளிக்குளமும் " (அடைவு திருச் 
தீரண்டசம்), 14 

19. திருச்சாய்க்காடூ 

௮ஞ்சனஞ்சேர் கண்ணா ரருவருக்கு மப்பதமாயல் 
குஞ்சி வெளுத்துடலக் கோடாமுன்.-னெஞ்சமே 

போய்க்காடு கூடப் புலம்பாது பூம்புகார்ச் 
சாய்க்காடு கைதொழுநீ சார்ர.து. உட கடு 

(இன்) அஞ்சனம்...அப்பதமாய் - மைதிட்டிய சண்களையுடைய பெண்சள் 

அருவருச்ரும் அர்தகிலே கூடி; குஞ்" வெளுத்து - மயிர் சரைத்து ; உடலம்



சகுக்கம்] க்ஷேத்திரத் திருவெண்பா கசடு 

சோடாமுன் - உடல் வளைச்துபடா முன்னே ) போய்..,புலம்பாது - காடு போகச் 
கூடும்கிலை வருதலால் புலம்பாமல் ; செஞ்சமே - நெஞ்சே ; சாய்ச்சாடு, சாரச்து 

நீ திருச்சாய்ச்காட்டினைச் சார்ர் து கைசொழுவாயாச, ' 

(வி-ரை) அஜ்சனம் - மை ; சேர்தல் - இட்டுதல், 

அந வநத்தல் - வெறுத்தல் ; பதம் - பருவம், கில ; உடலம் கோடுதல் - மூப் 

பினால் உடல் வளைசல், ் 

காடுபாய்க் கூட - சாடுபோய்ச் கூடும் நிலை வருதலால் ; காடுபோமிக் கூடு 
தல் - சரவு வந்து ஈமஞ் சேர்தல் ) காடு - சு$ிசாடு ; கூட - கூடுதலால் ; போய் - 

போகும்கிலை லர்து ; புலம்புதல் - மாண வேதனையால் வருச்துதல் ; புகார் 

சாவிரிப்பூம்பஃடினம் ; புகாரச் சாய்க்காடு - புசாரின்சண் உள்ள திருச்சாய்க்சாடு 

என்லும் பதி, சோழகாட்டில் காவிரி வடகரை 0-வது பத, 18 

16. திருப்பாச்சிலாச்சிராமம் 

இட்ட குடி.நீ ரிருகாழி யோருழக்காய்ச் 

சட்டவொரு முட்டைமெய் தான்கலச்--தட்ட 

வருவாச்சா ரென்றங் சழாமுன்னம பாச்சிற் 

றிருவாச்சி ராமமே சே. ௧௬ 

(இ-ள்) இட்ட,..உழச்சா - கூட்டி அ௮டுபபில் இட்ட குடிசீரானது இரு 

நாழி ஒரு உழச்சாசச் சுருங்க ; சட்ட...அட்ட - செப்பமாச ஒரு முட்டை அளவு 

கெய் கலந்து ஊட்டியிடவும் ; அழுமாச்சார்..,முன்னம் - உயிர் நீங்கற்றே என்று 

அங்குப் பிறர் ௮ழாத முன்னம் ; பாச்சில்,சேர் - திருப்பாய்ச்சிலாச் சிராமத் 
இனையே சேர்லாயாச, 

(வி- ரை) டட்ட- பேண்டும் மருந்துப் பண்டங்கள் கூட்டி அடுப்பில் 

மாட்டியிட்ட ; தடிநீர்- யொழம); டுநநாமி,.௨ழந்தா - மீர் சுருங்கும் அளவு ; 
இருகாழி நீர்விட்டு ௮ல்து ஒரு உழக்சாகும்படி சுருக்கி ) உழந்கா -: உழச்சாச / இ - 

ஆ என்பது ஈறுகெட்டது ; சட்ட - செப்பமாச, '£ ஈட்ட-என்பது செப்பப் பொருட் 

டாயதோர் அசரவீற் றநிடைச்சொல். ௮த சட்டம் என இழிவழக்சில் மரீஇத்ழு !! 

என்ழு “* சட்ட இனியுளது சத2சசாண் '' (போசம், 0 - 9) என்ற விடச்து மாபாடி, 

யத்தில் உரைத்தது காண்ச, 

ழட்டை - றிய சாண்டி , அட்ட - வார்க்ச, மஊலட்டிபிட ; ௮ருஆச்சார் - உயிர் 

பிரிச்தார் ; இது மரூட வழக்கு ; பாச்சிற் றிநவாச் சிராமம் - திருப்பாச்சிலாச்சரா 

மம் என்ற சோழராட்டுப் பதி, சாவிரி வடகரை - 08-வது பதி, 16 

17. திருச்சிராப்பள்ளி 

கழிர்ததுசன் னெழ்.றுக் கட்டுவிட்டு oro 
யொழிர்த துடனிரா வண்ண-_-மழிம்த 

இரரமலையா கொண்டுபோ வென்னாமுன் னெஞ்சே 

௧௭ சிராமலையான் பாதமே சே, 

(இன்) கழிர்தது..,.சட்டிவிட்டு - ரல்ல செற்றுப்போல வறண்ட உடலம் 

சட்டுவிட்டுச் சழிர்தது ; காறி,..,இசாவண்ணம் - துர்சாம்2 மெடுத்து இருச்ச முடி



toe திருத்தொண்டர் புராணம் [போய்யடிமையில்லாத் புலவ! 

யாசபடி முடிர்தத ; அழிர்சது...என்னாமுள் - அவ்வாறு அழிர்.ச அதனை இங்கு 
லைச்திருச்சாமல் இமா எடுத்துக்கொண்டு போ என்று சொல்லாத முன்னே ; 

செஞ்சே...சேர் - செஞ்சே ! இருச்ரொம$லை யிறைவாது பாசமே சேர்வாயாச, 

(வி-ரை) நல்நேற்று - சல்ல நெற்.றுப்போல வறண்ட உடல்; கட்டுவிட்டூ- 

உருக்குலைர்து ; நேற்றுக்கட்டு - ரெற்றாபினபின் சாய் முதலியவை சரலரச்தினின் 
மம் வீழ்சல்போல கீழ்ர்து என்றலுமாம். நாறி - ௮ழுகுதலாய்த் துன்னாற்றமிட்டு ; 

ட.ராவண்ணம் - இணி வைத்திருச்ச முடியாசபடி ) சிராமலை - திரச்சிராப்பள்ளி 

மலை - என்னும் சோழ ராட்டுப்பதி, காவிரித் தென்கரை 6-வத பதி, 17 

18. திருமழபாடி 

இழவாடிச் சு.ற்றததா ரெல்லாரும் கூடி. 
விழவாடி. யாவிவிடா முன்னம்--மழபாடி 

யபாண்டானை யாரமுதை யன்றயனமால் காணாமை 
சீண்டானை நெஞ்சே நினை. ௧௮ 

(இ-ள்) இழவாடி...முன்னம் - உயிரினை இழச்கும்கிலே கருதிச் சுற்றக 

தீரர்கள் எல்லாரும் கூடி விழ, வாட்டமுற்று உயிர் உடலினை விழம் முன்னே . 

மழபாடி ,.ரீண்டானை - இருமழபாடியில் எழுர்சருளிய ஆண்டவரை, நிறைந்த ௮ 

தீம் போன் றவரை, முன்சாலச் சொருகாள் அயனும் மாலும் சாணாசபடி மேலும் 

இிழமும் நீண்டவரை; செஞ்சே நினை-கெஞ்சமே நீ கினைவாயாக, 

(வி-றரை) டூழவாடி - உயிர் போகும் நிலைபற்றிச் கருதி ; ஆடுதல் - கருதிச் 
கூடி யிரங்குதல் ; கூடிவிழ - - கூடி வீழ்ர்திரங்க ; ஆவி பிரியும்போது சுற்றத்தார் 

நிலத்தில் வீழ்ச்தும் பிணசதின்மேல் விழ்ந்தும் அழும்நிலை குறித்தது, (பாலை மேல் 

வீழுர் சமுசது ” (2961) (திருஞான-புரா-1062). வாடி - வாட்டமுற்று ; மழபாடி- 
சோழகாட்டில் சாவிரி வடகரையில் 54-வது பதி, 18 

19. திரு ஆப்பாடி 
உள்ளிடத்தான் வல்லையே நெஞ்சமே யூழ்கினைகள் 

கள்ளிடத்தான் வரது கலவாமுன்--கோள்ளிடத்தின் 

தென்றிருவாப் பாடியான் ழெய்வமறை கான் னையும் 
தன்றிருவாய்ப் பாடி.யான் முள், 4௬ 

(இ-ள்) ஊழ்வினைகள்...முன் - முன்செய்த ஊழ்வினைசள் உயிரைச் 

கொள்ளை கொள்ளுவதற்சாக உர்து கலரு தகொண்டு போவதன் முன்னே ; கொள் 

ளிடத்தின் சென்திரு ஆப்பாடியான் - சொள்ளிடத் திருசதியின் சென்சனையில 
உள்ள இருஆப்பாடி. என்னும் பதியில் எழுந்தருளிய இறைவரும் ; செய்வமறை... 

பாடியான்தாள் - செய்வச் தன்மை தருன்ற வேசங்கள் நான்டினையும் சமது திரு 

வாயினாலே பாடியவரும் ஆயெ இறைவாது இருவடியை ; நெஞ்சமே - கெஞ்சே ; 
உள்ளிடத்தான் வல்லையே - நினைக்க வல்லாயோ ; கினைச என்றபடி, 

(வி- ரை) செஞ்சே! ஊழ்லினைசள் சள்ளிட லர்து சலவா முன் - சாள் - 

உள்ளிட * வல்லையே ; (வல்லையாயின் உள்கு௪) என்று கூட்டச்,



சருச்சம்] க்ஷேத்திரத் திருவெண்பா ௩௭௭௪ 

தான் - இரண்டும் உறு இப்பொருள் குறித்த இடைச் சொர்சளாய் Har ost } 
கள்ளிட - திருடுதல் போல), அறியாதலாறு சொண்டுபோச ; சள்எம் செய்ய்; 
கலத்தல் - சொழில் செய்யச் கூடுதல் ; ஐப்பாடி - சோழ காட்டு சாவிரி வட்சன்ச 
40-வது பதி) மண்ணியாற்றின் சென்சரையில் உள்ளது ; சண்டேச சாயனார் பகச் 
களை மேய்த்த இடமாயும், அல்கு இறைவர் வெளிப்பட்ட இடமாயும் உள்எசால் இப் 
பெயர் பெற்றது ; இரண்டும் சாவிரியின் பிரிவுகளாதலானும், சாவிரியின் இளையா 

லாலும், மண்ணி, கொள்ளிடம் என்றுபசரிச்சப்பட்ட த, அன்றிக் கொள்ளிடத்தின் 

தெற்கில் உள்ளது ஆப்பாடி என்பதும் பொருந்தும், தேன் - அழயெ என்றலுமாம், 
வாய்ப் பாடியான் - வாயினாலே பாடியவா, 19 

20. கச்சித் திரு ஏகம்பம் 

என்னெஞ்சே யுன்னை யிரந்து முூரைக்கின்றேன் 

கன்ன ஞ்செய் வாயாகற் காலச்சால்--வன்னெஞ்சேப் 
மாகம்பத் தானை யுரித்தானை வண்கச்சி 

யேகம்பத் தானை யிறைஸ்சு 20 

(இ-ள்) என்னெஞ்சே - எனது வெஞ்சமே ; சன்னம் Osiaruq Ra ~ 

சேட்பாயாடில் ; உன்னை இரந்தும் உரைக்கின்றேன் - உன்னைச் செஞ்சியும் வேண் 

டிச் சொல்ளெறேன் ; வன்னெஞ்செய்...ஏகம்பத்சானை - வலிய கொடிய நெஞ் 

னையுடைய பெரிய அசை௫ூன்ற யானையினை உரித்சவரை, வண்மையுடைய இருச் 

சச்சி ஏசம்பத்தில் எழுந்தருளிய திருவேசம்ப காதரை ; காலத்தால் - உயிருள்ள 

சால முண்டாசவே ; இறைஞ்சு - வணங்குவாயாச 

(வி-ரை) கன்னம் - சாது) கன்னஜ் செய்தல் - செவிசாய்ததச் சேட்டல் ; 

டூரந்தும் - மிகக் கெஞ்சியும் ; காலத்தால் - உயிரும் ஆற்றலுமுள்ள காலத்திலே ; 

“srg craw காதல்செய் guda” (இருவா) ; சாலத்தால் - 

இறைஞ்சு என்று கூட்டுக ] வன்னேஜ்சு - மாறுபட்ட வலிய கொடிய கெஞ்சு ; 

மா- பெரிய ; உருவுடைய ; கம்பத்து ஆனை - கம்பம் - அசைவு; எப்போதும் 

அசைவுடனிருக்கும் யானையினது இயல்பு குறிசசது ) கம்பம் - ஈடூக்சம் என்று 

சொண்டு பெரிய நஈடுச்சசதை விளைக்கும் என்றலுமாம் ) கம்பம் - சடடூசசறி 

என்றலும் பொருந்தும். வண்- வளப்பமாவது முரி நல்கும் ஏழு பெருர்சலங் 

களுள் ஒன்றாதலும் எல்லா ௮.றங்களையும் வளர்க்கும் அம்மைக் இருப்பிடமா தறுமாம், 

ஏகம்பம் - திரு ஏகம்பம் ழ; இறைவர் எழுர்தருளியளள இடம், ** கருவார் 

6685 GaGa sus” (Csar.) சொண்டை சாட்டு 1-வது பதி, 20 

21. திருப்பனந்தாள் - தாடகேச்சரம் 

கரமூன்றிக் கண்ணிடுக்கிச் கால்குலைய மற்றோர் 
மரமூன்றி வாய்குதட்டா முன்னம்--புரமூன்றுச் 

இச்சரத்தாற் செற்றான் நிருப்பனந்தாட் டாடகைய 
வீச்சரத்தான் பாதமே யேத்து. ௨௧ 

(@- cr) சசம் ஊன்றி,,.முன்னம் - சையை ஊன்றிக், சண்சள் குழிர்த,- சால் 

ow sQur p, ஆதார மற்றும் ஒரு ஊன்றுசோலினைப் பற்தி ஊன்றி, வாய்



௩௪௮  திருதிதொண்டர் புராணம் [பேரய்யடிமையில்லாத புலவ 

குதிட்டாச முன்னே ; புசமூன்றும்...ஏ.த்து - முப்புரங்களையும் தியம்பிளால் எரித்த 

இறைவரும், திருப்பனந்தாளின்சண் உள்ள தாடகை யிச்சரச்தில் எழுர்சருளிய 

இறைவரும் ஆயெ சிகுபெருமானது பாதத்தினையே போற்றுச. 

(வி-ரை) கரம் ஊன்றுதல் முதலாயெ ஐர்தும் மூப்பின் குறிசள் ; கரம் 
ஊன்றுதல் - உடலைப் பொழக்சலாற்றாது சையூன்றுசல் ;) கண் டூடுங்கதல் - சண் 

குழிசல் ) கால் தலைதல் - சாரல்கள் ஈடச்சலாற்றாது பின்னித் தடுமாறுதல் ; 

மற்றேர் மரம் - ஊன்று சோல் ; மற்று ஒர் - சை ஊன்றுசலுடன் மேலும் ஒரு : 
ததட்டுதல் - பற்கள் விழுர்தவிட்டமையால் லாய் குதட்டி, மொழிதல் ; உண் 
ணுதல் ; தீச்சரம் - தியினைச் கூராச உடைய அம்பு ; தாடகைய ஈச்சரம் - திருப் 

பனர்சாளின் கண் உள்ள சோயில், பனநீராள் - பதி; சோழகாட்டுக் காவிரி 

வடகரை 96-வது பதி, 21 

22. திர ஒற்றியூர் 
தஞ்சாக மூவுலகு மாண்டு தலையளித்திட் 
டெஞ்சாமை பெற்றிடிலும் யான்வேண்டேன்-ஈஞ்சங் 

கரந்துண்ட கண்டாதம் மொற்றியூர் பற்றி 
பிரந்துண் டி.ருக்கப் பெறின், 

(இ-ள்) ஈஞ்சம்...பெறின் - விடம் மறைந்து இருக்கும்படி அமுது செய்த 
கழுத்தினையடைய இறைவரது இருவொற்றியூரினைப் பற்றுச் சோடாசச் கொண்டு 

அங்சே பிச்சை யேற்று உண்டு வாழ்ர்இருக்கும் பேது பெற்ருல் ; தஞ்சாச... வேண் 

டேன் - தம்பால் ஒப்படைச்சப் பெற்ற அடைக்சலப் பொருளாசச் கொண்டு 

ஆட்டிபுரிந்து காத்துக் குறைவின்றிப் பெற்றாலும் ௮சனை 

உ 

மூன்றுலகங்களையும் 

யான் விரும்பமாட்டேன். 

(வி-ரை) பெறினும் - வேண்டேன் - என்று கூட்டுக, 
தஜ்சாக - ௮டைச்சலப் பொருளாச ; ழவுலத் - மேல் €ழ் ஈட என்ற மும்மை 

உலசங்கள் ; தலையளித்தல் - காச்சல் ; எத்சாமை - குறை வில்லாமை ; கரந்த - 

மறைர்துறையும்படி ; க£ச்திட - என்சு, பற்றி - பற்றுக்சோடாகச் கொண்டு : 
6 முடியசசர் செல்வத்து மும்மை..,சொண்டுபட்டு, ஒடேந்டு உண்ப துறும் ?! (10) 

என்ற கருத்து, இகஅ்சருத்து முடியாசராயெ ஒருவர் திருவள்ளச்தினின்றம் போர் 

தீமையின் மிச்ச வலிமையும் சிறப்புழடையத என்றெடுத்து ஈம்பியாண்டார் நம்பி 

சள் திருவர்தாதியுட் (50-ல்) போற்றியமை காண்ச, இச்சருத்து ஐயடிகள் இருவுள் 

எதீசே உழைத்து ஊன்றியிருர்தமை ௮வர் சமது முடி ௮ரசைப் பொருளாசச் சொள் 

ளாது துறந்தமையாலும், முன் சொன்னசன்றி, ஈண்டு, மேலும் வற்புறுத்இச் கூறிய 

வரற்ராலும் கருதப்படம், மேற் பாட்டும் பார்க்ச, 

இறத்தல் - ஈண்டு வாழ்.தல் என்னும் பொருட்டு. 

ஒற்றியூர் தொண்டை சாட்டில் 20-வது பதி, பட்டினச்சார் வரலாறும், திரு 

வாச்குக்சளும் ஈண்டுச் கருச் சச்சன. 99 

23. போது 

தூற்றனைத்தோர் பல்.லூழி நுண்வயிர வெண்குடை க£€ழ் 
வீற்றிருச்த செல்வம் விரயாதே--கூற் அதைத்தான். |



சருக்கம்] க்ஷேத்திரதீ திருவெண்பா ௩௬௬ 

ஆடரவங் சச்சா வரைக்கசைத்த வம்மான்றன் 

பாடரவங் கேட்ட பகல் ௨௩ 

(இ-ள்) கூற்றுதைத்சான். பகல் - இயமனை உசைத்சவரும் ஆன்ற பாம் 

பினைச் சச்சாக இடையிலே கட்டிய ௮ம்மானாரும் ஆயெ சிவபெருமானத பாட் 

லாய வேச சேச்தினைச் கேட்ட ஒரு பகலின் விளைவுச் டோகய பயனாக : தூற் 

றனைச்சோர்...விளையாசே - நூற்றுக் சணச்காயெ பல ஊழிசாலம் நுண்ணிய லயிச 

வெண்குடையின் நிழலின் €ழே வீற்றிருந்து அரசாண்ட ௮ரசச் செல்லம் பெற்ற 

பயன் விளையாது. 

(வி-ரை) அனைத்து - அளவு ; ஊழி - நீண்ட சால ௮ளவு - யுகம் என்பர் ; 

வயிர வேண்தடை - வயிரம் போன்று ஒளி விளங்கும் வெண்கொற்றச்குடை ; 

வயிரமணிகள் வரிசை பெறச் சட்டிய என்றலுமாம் ; தடைக்கீழ் வீற்றிநந்த 

சேல்வம் - அரசச் செல்௨ம், விளையாது - ஈடாச உளசாகாது, 

பகல் - சிறு கூறாக போது என்ற பொருளில் வந்தத, 

நூற்றனைத் தோர் பல்லூழி - என்பது சாலநீட்டிப்பின் பேரெல்லையும், பகல் 

சாலத்தின் சிற்றெல்லையும் குறித்சன; 1ஈலின் பயன் ஊழிச் செல்வச்இனாலும் வாராது 

என்றபடி ; இவ்வாறன்றி ஒரு பகற்சேட்ட பயனாக ஊழி அரசச் செல்வம் விளையும் 

என்பாரு முண்டு; இப்பொருளில் விளாதே - ஏகாரம் வின; ௮சச் செல்வ,ச்மை 

ஒரு பொருளாகச் கொள்ளாது து.றர்தவர் இர்சாயனர் ஆசலின் இப்பொருள் சிறப் 
பின்று 2 பாடு அரவம் - பாட்டு - வேத நாசம் ; பாட்டூ - வேசம் ; பாட்டாவம் 

என்பது எதுகை கோச்டுப் பாடாவம் என நின்றது, *' வீடசத்சே புகுத்திடுவான் '! 

(திருவா - சத- 11) என்புழிப் போல, 23 

24. திருமயானம் (திருக்கடவூர் மயானம் ?) 

( உய்யு மருக்திதனை யுண்மி '* னெனவுற்றார் 
கையைப் பிடி.த்தெதிரே காட்டியக்காற்--பைய 

வெழுகந்திருமி 4 யான்வேண்டே ” னெனனமுன் னெஞ்சே 
௨௪ செழுர்திரு மயானமே சேர். 

(இ-ள்) உய்யும்...சாம்டியச்சால் - : இஃது உய்விச்கும் மருந்து ; இதனை 

உண்ணுங்கள் '? என்று சொல்லி உற்றார்கள் கையினைப் பிடித்து எதிரே சாட்டிய 

போது ; பைய...என்னாமுன் - மெல்ல எழுந்து இருமி எனச்கு இத வேண்டாம் 
என்று சொல்லும் நிலை வாராமுன்னே; கெஞ்சே...சேர் - நெஞ்சமே செழிப்புடைய 
திருமயானத்தை நீ அடைவாயாக, 

(வி-றை) :*ய்யும் - உண்மின் '' என - இது மருர்தினை உண்பிப்பசற்சாச 

உற்றார் கூறும் ஊச்சமொழி ; நோய் மிகுதியாற் டெப்போர் உயிர் வாழ்க்கையினை 

வெறுச்குமியல்பு சார்தல் பற்றி உற்றார் இவ்வாறு ஊச்சப்படூச்.துரல் வழக்கு ; 

உய்யும் உய்விக்கும் ழ; பிறவினை ; கையைப் பிடித்து எதிரே காட்டுதல் - 
சோய் மிகுதியாற் கண்மூடிச்டெக்சன்றாராசலின் கையைப் பிடித்து மருர்தினைச் 

காட்டுதல் வேண்டப்பட்டது ; பைய எழந்து- மெல்ல எழுதல், மாட்டாமைச் 

குதிப்பு ; இருமி - எழுசன்ற முயற்சிசாலும் இருமலை விளைச்கும்படி. சோய் முற்றிய 

411-447



௧. ௭௦ திருத்தொண்டர் புராணம் [போய்யடிமையில்லாத புலவர் 

சிலை ; யான் வேண்டேன் - நோய் மிச்சதனால் உயிர் வாழ் சலின்பாலும் வெப்பு 

வரும் இயல்பு ; திருமயானம் - இடமும் பொருளும் மோச்சி ஈண்டுத் இிருச்சடவர் 

மயானம் என்பது கருரப்படும், (ஏனைத் இருகாலூர் மயானம், இிருச்சச்9 மயானம் 

முதலியவையும் ௨௭) ; செழமை - மச்சள் சோய்ப்பட்டு இறர்சபின் சாரும் இழிவு 

பட்ட இடுகாடாகய மயானம் போலன்றி, இறைவர் வாழும் அழிவில்லாத முத்இ 

தீரும் இன்பத்திற் டெமாசிய செழிப்புடைய தென்பார் செழும் என்ற அடை 

கொடுச்தோதினார் ; திந என்ற கருத்துமது ; பிறிதினியைபு நீக்ெெ விசேட 
ணங்கள். திருகடவூர் மயானம் - சோழகாட்டில் காவிரித் சென்சரை 48-லது பதி, 24 

திருச்சிற்றம்பலம் 

க்ஷேத்திரத் திருவெண்பா மூலமும், 

கோவை - ிவச்சவிமணி - 0, %, சுப்பிரமணிய முதலீயார் எழுதிய 

உரையும் முற்றியன, 

CSU



பிற்சேர்க்கை : 2 

1, 14. இராசமாணிக்கம், 1[.0.1.., 01%, அவர்களின் 

குறிப்புக்கள் 

40, சாக்கிய நாயனூர் புராணம் :--சரச்யெ சாயனார் சாஞ்சியில் வாழ்ச்ச 

வாசப் புராணம் கூறன்றது, ௮.ர் வெனைச் சல்லெறிர்த வழிபட்டார் என் 
பது புராணம், இந்நூதன வழச்சம் எவ்வாறு தமிழகத்திற்கு வந்தது ? இமயத் 
இற்கு வடபரதுள்ள இபெத்திய சாட்டில் வாழும் பெளர்தர்கள் புச்சதேவனை வழி 
படுகையில் ஒவ்வொரு மச்இரத்தின் இறுதியிலும் ஒரு கல்லெறிர்த வழிபடுதல் மரபு, 

என்னை ? பனி மிகுந்த ௮ர்மாட்டில் மலர்கள் இன்மையால் என்க, இவ்வழச்சை 

மேற்கொண்டே சரச்சியர் சல்லெறிந்து 9லெபிரானை வழிபட்டனசோ ? என்பது 

5G 885855), 

43. சிறுத்தோண்ட நாயர் :-1, மாமாத்திரர் - மசாமாச்திரர் - 

: மாமாத்திரர் என்பது மகாமாத்திரர் என்பன் மரூ௨ 1 இவர் மந்தராலோசனைத் 

௮ரசர் இவரைச் கலந்தே போர்ச்செலவு செய்சோ வேறு செயல்களிற் தலைவர், 

இவர்கள் பலகலைகளில் வல்லுசர்சளாசவும் சறர்ச புதவசோ பண்டை. மாபாகும், 

போர்லீரராசவும் ஈர்குடிப்பிறப்புடையலராகவும் இருத்தல் வேண்டும் என்பது 
மனுதர்மசாத்திரம், 1 (4718 8112817 - 1௦0௩1, 0. 18) 

9. இவர் வாதாபியை அழித்தார் என்பதால், முசலாம் நரரிம்மவர்மன் 

(இ. பி, 690 - 600) தானைத்தலைவர் என்பது தெளிவு, இவர் அவலுச்சாசப் பல 

போர்சளைச் செய்சார் என்று கூறுவதற்கு ஏற்ப, 4 நரசிம்மவர்மன் சோ, சோழ, 

பாண்டி௰, களப்பிரருடன் போரிட்டான் '” என்று கூரம் பட்டயம் ருறிக்செறத, 

(South Indian Inscriplions Vol. I Page. 144). சரரிம்மலர்மன் sua 
green ySsroCe Go Gurhiiira sap sass sa@ar_rad Osha ng, 

(M. K. Rao’s Gangas of Talhad, Page 48). இப்போர்களில் Ags 

சொண்டர் ஈடுபட்டிருச்சலாம், (புராணம் செய்யுள் 5), 

8, வாசதாபியில் நரசிம்மவர்மனது 13 நண்டு ஆட்ரியைச் குறித்ச வெற்றிச் 

தூண் உண்டு, வாசாபிப் போர் ௫. பி, 6049ல் ஈடர்ததாகச் கருசப் படஏன்றத், 

ஆகவே அந்ாசரம் சுமார் இ, பி, 043-055 வரை பல்லவர் கையில் இருர்இருச்தல் 

வேண்டும், வாசாபிப் படையெடுப்பில் தோற்ற இரண்டாம் புலிகேரியின் மரஞன 

முதலாம் விக்ரமாதித்தெயனது சாநூல் பட்டயம், * இரண்டாம் புலீகேரி தோஃ்வி 

பூற்றான்.. வா தரீபியில் இருர்ச சோயில்சள் பல்லவர் ஆட்சியில் வருவாய் 

இன்றித் தவித்தன * என்று கூறுகின்றது, இச் விச்சரமாதித்தன் மகனான 

விரயாஇத்தனது சோரப் பட்டம், “* சாளுச்பெ மாபின் அழிவிற்கும் சாழ்விற்கும் 

பல்லவர்சளே Gurguurefsa.” (Indian antiquity, Vol. 19, Pages 
151—152) crear முறையிட்டுள்ளத், இரண்டாம் £ர்த்திவர்மனுடைய வச்சலேரிப் 

பட்டயம், :! எங்கள் சாளுச்சிய முன்னோது சிறப்பை அழித்தவர் பல்லவர், அவர் 

asc Inds uesset.” (Indian antiquity. Vol. 8 Page 23) என்பத 
குறிச்சப்பட்டுள்ளது, Ced@yrt கூறியாங்குத் சொன்னசாமாயெ வாசாபி(பின் 

பல பகுசசெள்) துசளாச்சப் பட்டுப் பல்லவர் சைப்பட்டமையாற்றுன், மேத்



௫௭௨ திருத்தொண்டர் புராணம் | போய்யடிமையில்லாத புலவர் 

சொன்ன சாளுச்செர் பட்டயங்களில் அவர்தம் புலம்பலோசை சேட்சப்பரசன்றத 

என்பசை இப்பொழுது ஈன்குணாலாம், 

4, கணபதீச்சரம்; இச்சோவில் உச்சராபதிசர் கோவிலுச்குள் சிறி, 

சோவிலாச இருசக்ெ.த, இதன் சுவர்களிற்றும் சோழர் கல்வெட்டுச்சள் சாண் 

இன்றன. இதனைச் தன்னசத்தே கொண்ட உழர்தராபதீசர் கோவிற் சுவர்களில் 
விசயாகர ௮ரசர் கல்வெட்டுக்கள் காண்டுன்றன. முதல் இராசராசன் காலமுதல் 

இச்சணபச்சரம் சறப்புற்றதாகத் தெரிறது, இத்திரை விழாவில் அடியாலா 

உண்பிச்சச் 9றுத்தொண்ட ஈம்பி மடம் கட்டப்பட்டது, €ராளதேவர் ஏன்ற சவ 

பிரானுக்கும் வீரபத்திரார்க்கும் சொண்டு செய்து வரச ஈறுதசொண்ட சம்பிக்கு 

விழாச் செய்யப்பட்டு வரசத. உத் சராபதியார் சிறுச்தொண்டர் மாளிகையில் 

உபசரிச்சப்பட்டார். ௮, சனால், இன்றைய உச்தராபதீசர் கோவில் றுச்சொண் 

டாது மாளிசை இருர்.த இடம் எனவும், சணபதிச்சாப் பெறநமான் சரோஎசேவர் 

என்ற பெயர் கொண்டவர் எனவும், ௮ச்சடவுள் பெயரையே சிறுச்சொண்டர் தம் 

மசலுச்கு இட்டார் எனவும் கூறலாம், சிறுத்சொண்டர் வரலாற்றில் உள்ள செய் 

விசச் செயல் ஒழிர்ச ஏனைய அனைத்தும் இம்ஙனம் சல்வெட்டுச் சான்று சொண்டன 

வரசச் சாண்ணனெறன என்பது இங்கு அறியத்சச்கது, (A. R. EH. 1913, Part II: 

Pages 87~88). 

49. கழறிற்றறிவார் நாயனார் புராணம்:--1. மழரசன்மனால் சோற்று 
விச்சப்பட்ட க,சம்பமரபு ஏறத்தாழச் ச, பி, 7.தம் நூற்றாண்டில் அழிவுற்றது. அசன் 

பிறகு அப்பருதியும் ௮௪ற்கு,ச் செற்சேயிருர்ச சேசாடும் பெருமாள் என்னும் பட்டம் 

கொண்ட குறுநிலமன்னர் (சாயர்) பலரால் பல பகுஇிசளாசப் பிரித்து ஆளப்பட் 
டது, இப்பெருமாள்கள் ராயர் மரபினராவர். (1[8. 19. 31 041018 Prehistoric 

ancient Hindu ஈக 78௦, 275) இப்பெருமாள்களில் ஒருவசே ௫, மி, 

8ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ர்ச குலசேகரப் பெருமாள் ; மற் அராருவரே சுந்தரர் 

காலத்தில் வாழ்ந்த கொடுங்கோளூர் மன்னரான சேரமான் பெருமாள் காயனார், 

2, மேற்படி பராணம் (செய்யுள் 68, :: உடைய ஈம்பி முன்னாக '! - உடைய 

ரீம்பி என்பது சுநசரரைச் குறிப்பது, உடைய் நம்பி விலாசம் என்று சுந்தரர் வா 

லா.ற்௮ நூல் ஒன்று 9, பி, 14 தம் நூற்றாண்டில் வாழ்க்; சோமநாதகவி என்னும் 

தெலுங்குப் புலவரால் பாடப்பெற்றமை இங்கு ௮.நியச்சகும். 

44, கணநாத நாயனார் புராணம் :--செப்யுள் 9-4 பாச்சளால் @, VJ, 
7ஆம் நூற்றாண்டில் சைவ சமய வளர்ச்சிச்சாசச் சைவ சம.ப பபிற்ப் பள்ளிகள் 

ஆங்காங்கு இருந்தன என்பதை ஊ௫ச்கலரம், இப்பாக்கள் சைவசமய ஆராய்ச்சி 
யாஎர்க்கு மிகவும் இன்றியமையாதவை. 

49, கூற்றுவ நாயனூர் :--இகர் சளப்பிர மன்னர் ; பலராடுகளை வெள் 

றவர். இவர் தமக்கு முடிசூட்டுமாறு, இல்லைவாழ் அர் சணர்களை வேண்ட, ௮வர் 

கள், சோழர்ச்சன்றி பிறர்க்கு முடிசுட்டோம் என்று கூறி மறுத்து, அவரது ற்ற 

இற்கு அச் சேரநாடு புகுர்தனர் என்பது சேச்ழொர் கூற்று, இ, பி, 7ஆம் 
அற்றாண்டு முதல் பல்லவப் பேரர-ர் தில்லையட்பட உறையூர் வரை சென்னாட்டை 

ஆண்ட பேரரசர், ஆசலின், இக்கூற்றுவர் இ, பி, 5 ௮ல்லது ஆரும் நூற்றாண்டில் 

வாழ்ர்தலரா.தல் வேண்டும். “! புதுச்சோட்டைச் ரமைபைச் சேர்ர்த சென்சயிர 

சாடு என்லும் பகுதிபில் ௮சசர்ச்சே முடிசூட்டும் ௮ரசணர்களைச் ள்ளை என்பவன்



ச்ருக்கம்] குறிப்புக்கள் ௩௭௩. 

குடியேற்றினன் என்று புதுச்கோட்டையைச் சேர்ச்ச கோசர்ணம் சல்வெட்டுச் 

கூறும் செய்தி (41] 01 19039) மேற்சொன்ன செய்தியோடு ஒப்பிடச் சச்சது, 

இச்கூற்றுவர் களப்பிர ௮ரசராய் இருந்த காரணத்தால் அவருக்குத் இல்லைவாழ் 

அந்தணர் முடிருட்ட வில்லைபோலும்/ (0, 19, 11.1] S. Origin and deve 
lopment of Saivism in South India. Pages, 180 - 181), 

47, புகழ்ச்சோழர் :--செய்யுள் 15, தசச்சனசம் - துளைப்பொன் 

௮ரசாகச முத்திரை யிடப்பெற்ற மாற்று, பர்ச பொன் என்பது சரத்து, (South 

Indian Inscriptions. Vol. HI Part IIT, pages 228 - 229, and 284), 

49, நரசிங்க ழனையரையர் புராணம் :--1, இம்2ச9னரைப் பத்திய 

சல்வெட்டுச்கள் சில உண்டு, அஃற்றுள பழமைபானது மூன்றாம். ஈ$்இவர்மன் 

மகனான நிருபதங்கனது 8, பி, 965- 000) 16ம் ஆட்ட ஆண்டுச் சல்வெட் 

டாகும், அத்திருவதிகைக் கல்வெட்டில், * ழீனப்பேரரையர் மசன் முனையர் 

சோன் இளவரையன்'' என்பது காணடிறத, கிருபது5௩ சர்சையான கழற்சிங்கரும், 

சுந்தரரும், அவரை வளர்சு௧ நரடிய்க முனைபரை.பரும் ஏற சாழ ஒரு சாலச்சவர், 

(ச. பி, 840 - 865) ஆசலின் மேற்சொன்ன கல் வெட்டில் குறிக்;ப்பட்ட முனைப் 

பேசசையர் ஈமது ஈரசிங்க முனையரையர் சலம் என்று கோடல் பொருந்தும், 

2, நிருபதுங்கனுக்குப பிற்பட்ட அபரரஜிசவாமன் அட்டிபில் மனயதரையன் 

௮பராரிதன் குலமாணிக்சப் பெருமானார் என்று ஒருவன் இருந்தான் என்று இரு 

நாலலூர்சக் சல்வெட்டு ஒன்று சுறிச்ச்றது. (8. 1,1. 77, 900) இவ்வரச 

மரபினர் தொடாந்து சோழர் ஆட்டிபிலும் இருந்து வந்தனர், 

8, வீரராசேர்இரன் ஆட்டியில் வீரராசேர்திற ழனைய்நரையன் என்பவன் 

இருச்சான். (5. ].1, [17, 529), 

4, விச்ரெமசோழனிடம் (இ,மி, 1118-1135) ,தமைச்சனாசவும் தானைத் சலைவ 

ஞகவும் ஒரு முனை பசரையன இரச்சான், (விகம2சாழன் உலா வரி, (989-148), 

5 நரசிங்க முனையரையர் கழறசிரகனான மூன்றாம் ரம்சிவாமன் சரலச்சவர், 

gar இருவாதிரை விழாவில் அடிபாரை உபசரித்து ஒவ் 9வொருவர்ச்கும் 100 

பொன்னுக்குச் குறையாமல கொழிரது உணபித்சவர் என்பது சேகிழார் திரு 

வாக்கு, இக்ஙகனம் ௮வர் காலில் தியுவாதிரசை விழா சிறப். -சச் கொண் 

டாடப்பட்டது ; அடியார்க்கு உபசாரம் செப்பப்பட்ட து என்பர் கல்வெட்டால் 

அறியலாம். 4 வழுஷ்ரான் என்பவன் குன்றாண்டார். சேோலிலில் (புதுச்சோட் 

டைச்€ீமை) சடைபெற்ற இருவாகிரை விழாவில் (00 போச்சு உணவளிச்ச அரிச 

தானம் செய்தான் (347 011914) என்று ஈஈதிவர்மனது 3ஆம் ஆட்சி ஆண்டுச் 
(சுமார் ௪, பி, 849) சல்வெட்டுச் உழறெது. 

49. அதிபத்த நாயர் புராணம் :--சடல் வாணிசச் சிறப்புச் செய்யுள் 
8, பல்லவர் காலத்தில் காகபபட்டினம் சிறந்த துறைமுசப்பட்டினமாச இருர்தது 

என்பது னர் எழுதிவைத்த குறிபபுச்களால் ௮றியலாம, இசாசசங்சப்பல்லவன் 

(9, பி, 693 - 780) சேவணிசர்ச்சாக நாசையில் பெளத்த விசாரம் ஒன்றைச் சட்டிச் 

ன அரசனைப் பெருமைப் படுத்தினான் ) ன அரசனும் பல்லவனை மதித்துப பல 

பரிசுசள் ௮லுப்பினன் என்று for gra apo pg. (Dr. C. Minakshi's 

‘ Ad.......+Pallava’s, P. P, 68 - 90),



ore திருத்தொண்டர் புராணம் [போய்யடிமைமில்லாத புலவர் 

52. சத்தி நாயனார் :--சாடவர்சோன் சத்தி யென்பாள் - அரச்சோணம் 
தீரஇுச்சாவில் உள்ள தண்டலம் ஏரிச்சல்வெட்டு பல்லவர் சாலம் (Epigraphia 
India, Vol. VII P. P. 26). 

53, ஐயடிகள் காடவர்கோன் :--இவர் Apis வடமொழிப் புலவர் ; 

தீமிழ்ப்புலவர் ;) மகனிடம் ௮ரசை ஒப்பித்து, ெத்சளி யாத்திரை செய்த, தல) 

திச்சொரு வெண்பாப் பாடினவர். இவர் வடமொழிப் புராணத்தில் ஏிம்ஹாங்ச, 

urgent, ugssursAcanr (Simnhanha, Padasimha, Panchapada- 

81111118) என்ற பெயர்களை உடையலராசச் சாண்டொர். மேலும் Bar weer 
* பீமவர்மன் ! என்று அர்தூல் கூறுறெது, பல்லவர் பட்டிபலிற் பீமவாமன், 

சிம்மவிஷ்ணு இவர்தம் தர்சை மூன்றாம் சிம்மவர்மன் என்பது காண்டுன்றது. 

எனவே இவர் மூன்றாம் சிம்மலர்மனாகலாம் என்பது அறிஞர் சருத்து (Mysore 
Annual Archaeological Report, 1925, P. P. 9-12). அத பொருத்த 
மாயின் சிம்மவிஷ்ணுவின் (8, பி, 575 - 615) சர்தைபாரான இவர் சாலம் ஏறச் 

சாழச் ச, பி, 550 - 575 என்னலாம். 

(தறிப்பு :--ஜமாத்தியர் வே ) மாமாத்திரர் வேறு, ஐமாத்தியர் அமைச்சர், 

“உறதி உழையிருச்தான் கூறல்?! (குறள்), மாமாத்திரர் - மருத்து௨ர் குலம், 

படைச்சொழிலாளர் (96691,--ப -ர்,) 

பீற்சேர்க்லக : 3 
அதிபத்தநாயனர் புராணம் பற்றிய 

சில குறிப்புக்கள். 

அன்பர், திரு. 13. வைத்தியலீங்க முதலியார், சர்ணம், கொசூர் 

அவர்சள் Sat i sone 

நாகைப்பட்டினம் இருக்கொயிலுக்கு வரிவழி உரிமையாளர்களாக இருந்தவர் 

சன் அவ்வூர் பாதகர்கள் மரபினர், சென்னைச் சடற்கரையிலிருந்து தூத்துக்குடி. 

சடற்சரை வலாயிலும் ள்ள 00 குப்பங்களுக்கும் தலைவர் (அரசர்) மாசைச் கடற் 

சரையில் உள்ள நம்பியான் தப்பத்தில் இருக்கார்கள். தப்பம் என்பத சடற்சரைப் 

பரதவர் சேரிக்கு வழங்கும் பெயர், [சரையேற விட்டகுப்பம் (சடலூருக்கு அருகில் 

உள்ளது) தஇிருசாவுக்காசர் பெருமான் சமணர்களால் சல்லிழ் பூட்டிச் கடலில் 

நூக்கப்பட்டபின் கல்லே சோணிபாக மிதந்துவந்து கரையேறி இடம் ; நம்பி - 

தலைஉர் - அரசர்] ; ஈம்பியான் (அரசன்) இருர்ததஞல் இதற்கு இப் பெயர் வந்தது. 

பரதவர் மரபில் ஈம்பியான்ுடியில் உர்தவசரித்தவர் அதிபத்த நாயனார், அவரது 

அம்மரபின் தலைமைபற்றியும் சன் உரிமைகள் பற்றியும் புராணத்தில் விரிச்சப்பட் 

டிருக்சின்றது, [நளையா சந்தலைவராய்"' (4001) ௮ - புரா, 10] இர்ராயனாரது 

இருகாள் இன்றும் சிமப்பாச ஷு, மாபினரால் கோயில் சம்பச்சத்தடன் கொண் 

டாடப்படுறெது, அன்று விசேட அலங்காரத்துடன் இறைவருடனே சாயனாரைச் 

சடற்சரைச்கு எழுர்சருஎச்செய்து படசில் சடல்மேற் செலுத்தி மீன் சொணர்ந்து 

வழிபடும் நிலைகளுடன் சிறக்ச இருவிழாவாகச் கொண்டாடப்படு)றத, கோயிவில் 

இம்மாமினருச்குச் சிறப்பாசப் பல உரிமைகள் இன்றும் நிகழ்ர்து வருெறன, 

இம்மரபினர்சஞளுள் யாரேலும் இறச்துபட்டால் ௮வ்ுட$லச் இருச்சோயிலின் முன்பு



சருக்கம்] . குமிப்புக்க்ள் ௩ எடு 

சொணர்ர்து வைத்துப் பரிவட்டம் மாலை முதலியவை அணிந்து செல்லும் வழக்ச 

மும் இன்றும் நிகழ்ன்றது. தேர்விழாவிலும் மற்றும் பல காலங்களிலும் சோயிலில் 

பணிசெய்யும் பல உரிமைகளும், ௮வற்றிற்காசக் கோயில் அதிகாரிகள் இருவருட் 

பிரசாதங்களையும் மரியாதைசளையும் ஒரு மைலில் உள்ள சம்பியான் Guus Apes 

கொண்டுசென்று வழங்கி வருவதும் நிசழ்னெறன, ஈம்பியான்குப்பம் காசை ரசசபரி 

பாலன அமைப்பில் ஒரு சனிப் பகுதியாச வகுச்சப்பட்டிள்ளத) அ௮சற்கென்று 

அ௮ங்சத்இனரும் உண்டு, 

பிற்சேர்க்கை : 4 

இராவ்பகதூர் - திரு, 0.14, இராமச்சந்திரன் செட்டியார், ந, ட. 

அவர்கள் எழுதிய 

குறிப்புக்கள் 
—oaperoo-~ 

1. ஐயடிகள் காடவர்கோன் நாயருர் காடவர் என்ப ௪ பல்லவ மாயுச்கு 

வழங்யெ பெயர், இம்மரபினர் மாஞ்ரிபுசர்ஸர் ஈமஐ கலைரசராகக் கொண்டு 

அரசாண்டனர். இம்மாபில் வந்சவர் இபடிசள் நாயரஸ்ரர், ஐைபால் இசைக் 

6 தாஞ்சிச் சாடவ ரையடிஈள் '! என்று புராணங் கூறுகின்ற. காடவர்கள் 

தங்களுக்கு வடமொழிப் பெயர்களையே சூட்டி. வழங்வெர்சனர். (ஈகேர்சிரவர்மன் 

நரசம்மவர்மர் என்பன முசலியவை பார்க்), ஆகவே ஐபடிகளாசது இபத் 

பெயர் வேறொன்றாச இருக்கலாம், 

இவர் பாடிய பாடல்களுள் 24 வெண்பாச்சளே ரிடைத்துள்ளன, அவையாவும் 

யாச்சை நிலையாமை பற்றிக்கூறி, மூப்பும் இறப்பும் வருமுன் உடல் வலிமையுள்ள 

போதே சிவனை அடைந்துய்ய வேண்டும் என்னும் உபசேசச்ரையே மச்சளுக்கு 

எடுத்துச் சொல்லும கரச்துக்கொண்டன. இலா பாடியவற்றுர் சோழசாட்ரப் 

பதிகள் 17-ம், சொண்டை சாட்டுப பதிகள் 3-ம், ஈ8ிசாட்டு பதி 1-ம், வடசாட்டுப்படு 

1-ம் பாடப்பட்டுள்ளன, தலம் பற் ரத பொதுப்பாட்டுக்கள் (2). 

2, கூற்றுவ நாயனார் இவர் குறுநில மன்னர் ; நம்9யொாண்டார் சம்பிகள் 

இவர் மரபைச் சளப்பாளர் மரபு என்இருர். சளப்பாளர்களும் கு.றுகில மன் “ர்கள் சாம், 

இஉர்சள் பெண்ணாஃடச்தில் வாழ்ந்த குறுநில மன்னர்களாக ஆட்சி செய்துள்ளார் 

கள், களந்தை என்ற பெயரால் பல ஊர்கள் உண்டு. தொண்டை சாட்டில் 

பொன்விளை ந்தசளத்தூர் ; பாண்டிராட்டில் கள?தை) சொங்கு சாட்டில் பெரிய 

களந்தை ; (ஆஇச்சேச்சரம் என்று இவ்ஷூர்க் கோயிலின் பெயர் வழங்குசன்றத) 

என்பன முதலியலை காண்ச, 

3, இடங்கழீநாயனர் :--இவர் அவதரித்த ஊர் நோடூம்பாளுர் என்பது, 

இத சோனாட்டுச் சொடி.ஈகரம், இதனைச் '' கொடும்பை '' என்று சிலப்பதிகாரம் 

கூறும், இடல்கழியார் '' இருக்குவேளிர் '* குலத்தில் அவசரித்த கு.றுசிலமன்னர் ; 

பொன்னம்பலத்தில் பொன்வேய்ர்த ஆதிதீரன் மரபில் வர்தவர் என்று இவரைப் 

புசாணத்துள் கூறியிருப்பதனால் இவர் சோழர் மரபில் ஒரு செச் குடும்பத்சவராச 

இருத்தல் வேண்டும். புதுச்கோட்டை மறவராட்டில் சானா, சோனாடு என்ற 

இசண்டு காடுகள் உண்டு, அவற்றுள் கோட்டில் உள்ளது சொடும்பாளூர், 

கோகுலன் சண்ணூயோடு புசார் ஈசரை விட்டு மதுரைச்குச் செல்லும் வழியில்



௩௭௬ திருத்தொண்டர் புராணம் [போய்யடிமைமில்லாத புலவர் 

சொடும்பாளூர் வழியாகச் சென்றதாகச் சிலப்பதிசாரம் கூறெறத, இவ்வூரில் 

பழைய கோயில்கள் பலவுண்டு, அவற்றுள் மூவர் கோயில் மிசப் புசழ் பெற்றது, 

இது அடிமுதல் உச்சிவரை விமானமுள்படச் கருங்கல்லால் அச்சப்பட்ட த, 

தறிப்பு :--இநக்த வேளார் - இநகஃ்தவேளிர் - என்ற இரண்டும் மயங்க 
அறியப்பட்டு வழுவான ஆராய்சரக்கு இடமாய் விட்டன. டரக்தவேளிீர் என்பது 

இடங்கழி சாயனார் ௮ல.சரி,ச்ச ௮ரசமரபின் பெயர் ;) இவரது ஊர் சொடும்பாளூர், 

11-ம் இருமுறையில் திருத்சொண்டர் திருவந்தாதியினுள் 65-வது திருப்பாட்டில் 

டநக்தவே(ஞ)ரீமன் - என்று இருப்பது அச்சுப்பிழை, சுவடி எழுதியவர்களால் 

சேர்ந்த பிழை, இருக்குவே(ளி)ர்மன் என்றிருத்சல் வேண்டும் இதனை ஆதரவாகச் 

சொண்டு ஈம்பியாண்டார் நம்பிகள் இடங்கழிராயனாது ஊரைத் தவராக உணார்தது 

போலவும், அவ்வாறு வழிநூல் இருப்பவும் சார்புநூலுள் ஆரியர் சேச்டுழார் 

பெருமான் அதனைச் சரியாகச் திருச்ச இவரது ஊர் கொடும்பாளூர் என்று ௮ருளி 

யிருப்பசாசவும் ஆராய்ச்சி செய்யத் துணிர்து அ௮பசாரப்பட்டனர் இர்ராளில் சிலர், 

இருக்குவேளஞூர் என்பது கணம்புல்ல நரயனா£து பஇ,--பஇப்பாடரியர், 

(4) சசரத்துணை நாயன் :--இவாது பதி மரகலநாட்டூத் தஜ்சை, இவரும் 

கழற்ிங்கரும் ஒருகாலச்சவர்கள். கோ- கோன் என்ற பட்டம் [காடவர் 
கோன் கழறீசிம்கன் அடியார்க்குமடியேன்-(திருக்சொண்டத்சொகை)] இருப்பதால் 

கழற்சிங்கர். பேரரசராக - முடிமன்னாரக - இருந்திர$்சல் வேண்டும். ₹* சடல் 

குழ்ர்த வுலசெல்லால் காக்கின்ற பெருமான் 1" என்று நிகழ்காலச்தில் ஆஞடைய 
ஈம்பிசள் இவரைப் பாடி. யிருப்பசால் இவ்விருவரும் ஈம்பிசள் காலத்தவர்சளாதல் 

வேண்டும். செருச்துணையாரும் ஒரு குறுநிலமன்னவர், தத்சை - என்ற பெயரால் 

இசண்டு ஊர்கள் உண்டு. மருகல் நாட்டுச் தஞ்சை (1) தஞ்ரை நாட்டுத் சஞ்சை 

(2), மருசல் காட்டுச் தஞ்சை ஈன்னிலம் சாலூசாவில் இருமருகலுச்குப் பச்சுத்தில் 

உள்ளது. (1: சஞ்சைச் தளிச்குளத்தார் 1? என்று இருத்சாண்டகத்துள் வருவது 

தஞ்சைராட்டுச் சஞ்சையாகும், இச்சாரில் சஞ்சாஷூர் என்று சறப்பாயறியப் 

படுவது ; இருவிசைப்பாப் பெற்ற இராசராசேச்சரம் உள்ள பதி.--பதிப்பாசிரியர்). 

8. நேச்நாமனர் ;:--இவருடைய ஊர் காம்பிலி என்பத ; இவர் நெரவுச் 

சொழில் செய்யும் சாலியர் குலத்தில் சோன்றியலர், காம்பிலி தேவார வைப்புச் 

தலங்களுள் ஒன்று ) ௧7 மாடங்களையுடையசொரு பழம்பதி என்று புராணம் கூறு 

இன்றது, இத சர்சாடாச சேசச்திலே ரம்பி என்ற விஜப ஈகரத்திற்கு வடக்கே 

துங்கபத்திரை நஇக்கரையில் 20 நாயிகையளவில் உள்ளது, சேோட்டை-பேட்டை 

என்னும் இருபிரிவுகளையடையது. இவ்வூரில் சிவாலயங்கள் பல உண்டு, gus 

பத்திச் சரையிலும் ஒரு வொலயம் உண்டு, செசவுச் சொழிலாளர்கள் நிறைர்த 
ஊர். அ௮வர்சளுடைய குருபீடம் ஹம்பியில் இருக்ன்றது, துங்சபத்திறா நச் 

சரை யிருபுழமும் பருத்தி ஈன்றாக விளையும் சரிசல் நிலம் உண்டு, அதனால் இங்கு 

செச்வாளர் நெருங்கிச் குடியேறி வாழ்னெருர்கள், கொங்கு நாட்டிலும் பல்லிடத் 

இற்கு,ச் தெற்கே தாராபுரம் போகும் வழியில் இச்சகைய நிலங்கள் உண்டு, இங்கும் 

காம்.பீலியம்மன் சோயில் என்,று ஒரு கோயில் இருக்கின்றது, இர்; ௮ம்மன் பெயர் 

எப்படி இங்கு வந்தது என்று செரியவில்லை, (ஒருவேளை வடராட்டுச் காம்பீலிபி 

லிருந்து ௮ரத ௮ம்மையைச் குல செய்வமாசச் கொண்டாடும் குடிசள் இங்கு வந்து 

குடியேறி அரசப் பெயருடன் அம்மையைச் சாபித்து வழிபட்டிருச்சூலாமோ ? 

என்று கருத இடமிருக்ெத.--பதிப்பாசிரியர்,)



பிற்சேர்க்கை : 5 

திருமந்திரமணி - துடிசைகிழார் ௮, சிதம்பரனார் அவர்களின் 

கூற்றுவ நாயனார் சரித்திரக் குறிப்புக்கள் 

ர்காலம்- இ, பி. 500-- 8. பி, 576] 

1. தோண்டை நாடூ 

சோழன் இரண்டாம் கரிகாலன் (9, மு. 50--9, பி, 97) சாலத்துக்கு முன், 
குறும்பர்கள் (சாடவர் - பல்லவர்) சண்டக காட்டின் தென்பகுயொயெ சொண்டை 

சாட்டை 24 கோட்டங்களாகவும், 79 நரடுகளாசவும், 1900 ஈ,$சம்சள ஈசவும் வகுத்த, 

புழல் கோட்டத்தை - தலைமைச் சோட்டம।ச வைத்து அரசாண்டு வந்தார்கள், 

இரண்டாம் சரிகாலன் 8, மு. முசல் நூற்றாண்டில் தொண்டை சாட்டின் மிது 

படையெடுத்துச், குறுமபர்களை வென்று, அவர்சளிற் பெரும்பாலரை காட்டை 
விட்டுத் துரத்திவிட்டு, சோழகாட்டிலிருந்த பாம்பரைச் சைவர்களான கொண்டை 

கட்டி வேளாளர்கள் பன்னீராயிரம் கேத்திரச்சைச் சேர்ச்ச 48000 குடிகளைக் 

கொண்டு வந்து, சொண்டைமாட்டு 24- கோட்டங்கரிஓம், 70, காடுகளிலும், 1000 

ஈத் சங்களிலும் குடியேற்றினான். இசனை ;-- 

* கோட்டமோ ரிருபா னான்கு கூறுரா டெழுபத தொன்பான் 

சோட்டெழில் ஆயி ரதத.ச் சொள்ளாயிர ஈத்த மாகும் 

தாட்டெழு கோத்தி ரங்கள் சகத்திரம் பன்னி ர டாம் 

சாட்டில் வேளாளர் சம்மை ஈவின்றிட ௮டங்சா லச்சம் !! 
(திருக்கழக்தன்றப் புராணம்) 

₹ நாடெங்கும் சோழன்முனம் தெரிந்தே யேற்றும் நற்தடிநாற் பத்தேண்ண 

யிரத்து வந்த '' (சேக்கிழார் நாயனார் புராணம்) 

என்னும் பரடல்களால் ௮றியலாம். 

குலும்பா்களுச்கும் கரிசாலலுக்கும் ஏற்பட்ட போரில் தலைமைச் சோட்ட 

மாயெ புழல் கோட்டம் அழிர்துபடவே, சோழன் எயில் சோட்டத்தில் உள்ள, 

எழு முத்இத்தலங்களில் ஒன்றாயெ காஷஜ்சிபுரக்தைக் தலைநகராகச் செய்சான், 

9, மூ, முதல் நூற்றாண்டுக்கு முன்னிருர்சே சாஞ் சிறந்த ஈசராச இருர்ச போதி 
ஓம், அரயெல் தலோசகராக ஆனது இ, மு, முதல் நூற்றாண்டிலேதான், 

2. கூற்றுல நாயனுர் ழதாதைகள் 

இரண்டாம் சரிசாலன் சாலம் மூசற்சொண்டு, ௮ தாவது, இ, மு. முதல் நூற் 

ரூண்டு முதற்கொண்டு, சொண்டைசாட்டு 24 கோட்டங்களும் 24 வேளாண் 

1சரிகாலர் என்ற பெயரையுடைய சோழர்சள் ஐர்துபேர் ஆவார். 

சரிசாலன் I (௪. மு. 1209, மு, 90) 

do. II (ச, மு. 50—9, J. 37) 

do. 11] (9, பி, 960--9, பி. 970) 
do. IV (2, பி. 1068-9, பி. 1070) 

00. ஏ. (8, பி, 1070-9, பி. 1120) 

சுதும்பர் ௭ குறுநில மன்னல/, 
டர.
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தலைவர்சளாலும், எயில் சோட்டத்சைச் சேர்ர்ச காஞ்சிபுரம் இருபத்துசாலு சோட் 

டங்களுக்கும் பொதுத்தலமை அதிசாரியாலும் தளப்பட்டு வந்தன, தொண்டை 

சாடு வேளாளர்சளால் ஆளப்பட்டு வந்தாலும், பாதுகாப்பு (1)6161106), போக்கு 

arsg (Communication), yi@u grAue Osrery (Foreign countries 

0011601101) இம்மூன்றும் சோழ அரசர்சளால் வ9ச்சப்பட்டன. 
84 சோட்டங்களில் களத்தாரீக் கோட்டமும் ஒன்று, அச்சோட்டத்தைக் 

கூற்றுவஞாயனாருடைய மூதாசைசச் சுரந்திமாக 9, மூ, முதல் நூற்றாண்டு முதல் 

ஆண்டு வந்தார்கள். களத்தார்ச் சோட்டத்துக்குச் சோந்த காடுகள் ரான்கு, அவை 

யாவன :--(1) குறும்பறைகாடு, (3) வல்லிபுரம் சாடு (வல்லம்), (9) பாச்தூர் சாடு, 

(4) இிம்ஞூர் (ஈடு) சாடு என்பன, அச்சோட்டத்துக்குச் சர்க் த நந்தங்கள் 90 ஆகும், 

கூற்றுவராயனாரும் அலர மூசாசைசளம் சொண்டை மண்டலம் சொண்டை 

சட்டி வேளாள மரபினர் அவர். தொண்டை மண்டல வேளாளருச்கு 19000 

கோத்திரங்கள் உண்டு என்பதனை இரண்டாம் கரிசாலன் சொடுச்2 செப்பேட்டுப் 

பட்டயச்சால் அறியலாம். அப்பட்டயம் சாஞ்டபுரம் ஞானப்பிரசாசர் மடச்தில் 

இன்றும் உள்ளது, ௮ சனுடைய சகல் ஒன்று என்னிடமும் உள்ளது, அப் பன் 

னீராயிரம் கோத்திரம்களில் கூற்றுவகாயனர் கள்ப்பாள கோத்திரத்சைச் சோர்ர் 

தீவர் என்பது, '*ஐத் தழவிய் ஜாலமேல் லாம்தர கோலின்லைந்தான், கோதை 

நேடூவேற் களப்பாளன் ஐ$ய கூற்றுவனை '? என்று இருச்தொண்டர் இருவந்தாதி 

யில் ஈம்பியாண்டார் சம்பிகள் கூறுமாற்றால் அறியலாம், 

9... கூற்றுவநாயனுநடைய கோட்டம்-நாடு-நத்தம் 

கூற்றுவராயனருடைய சோட்டம் கள்த்நூரீக்கோட்டம் 
நாடு களத்தூர் நாட 

” கொரத்தம் களத்தூர் 

கோத்திரம் க்ள்ப்பாளர் 

கூற்றுவராயனாருடைய தாய்சந்சையர் பெயர்கள் செரியவில்லை, சேக்கிழாரும் 

கூறவில்லை, நம்பிபாண்டார் ஈம்பிகள் கூறிய கோத்திரப் பெயரைச்கூடச் Crs 

இழொர் கூறவில்லை, ௮ற்குச் சாரணம் விளங்கவில்லை, 

4, களத்தூர் 

கூற்றுவராயனார் களத்தூரில் பிறர்சவர், சளத்தாருக்கு * போற் களந்தை '! 
என்றும், '' போன் விளைந்த களத்தூர் ? என்றும் பெயர்கள் உண்டு, சர்தை 

என்பது ஒத்திவாக்கம் என்னும் (3. 13, ) தென்னாட்டுச் தொடர்வண்டி. நிலையத்துக்கு 

அரில் உள்ளது, களத்தூர் காஞ்டிபுசச்துக்குத் தென்கிழக்கில் 80 கல் தொலைவில் 
உள்ளது, இரண்டாம் கரிசாலன் கொடூச்ச பட்டயப்படி களப்பாளர் சோத்திரச் 

தார் தமிழ்உடையார் கோச்திரத்தார், பேரவிளக்கர் சோத்திரத்தார் ஆடியோர் 
சளத்தூரில் வாழ்ர்து வந்தசாசச் செரிறெது, *! மரலார் களர்சைப் புசழேர்தி — 

6 ஐயன் சஎச்சைப் புஈழேச்தி ''-.!(தரரார் களர்சைப் புகழேந்தி 1.16 திமிர் 

சளர்சதைல௬ புசழேர்தி'! என்னும் வாச்யெல்சளே நோச்ச, தமிழ் உடையார் 
சோத்தாத்சைச் சோச்ச, கொண்டை சட்டி வேளாளரான புகழேர்தியும் பிறந்தது 

சஎத்தாரே ஆகும். 

கொக்கு சாட்டில் 4 பெரிய சளர்தை '? என்னும் ஊரும், அவ்வூரில் திரு 

விசைப்பா பாடல் பெற்ற :' ஆஇத்சேச்சுரம் '" என்லும் வன் கோவிதும் உண்டு.



seis குறிப்புக்கள் காக 
ஆனால், கூற்றுவசாயனார். பிறர் களர்தை ! பெரிய aortas’ ON என்பது 
வெளிப்படை, 

5. வேளாளர் 

சொண்டைமண்டலம் கொண்டைசட்டி வேளாளர் தறுநிலமன்னர்களாக 

இருர் ததால் அவர்களுக்குப் பத்து அங்கங்கள் (சசாங்கங்கள்) உண்டு, அவை 
GO LY im 

வேளாளர் தசாங்கங்கள் 

1, பேயர் வேளாளர் 2, று கங்கை 
8. மலை மேரு 4, நாடு தொண்டைராடு 

5, pat காஞ்சிபுரம் 6, வாகனம் ஐராவசம் (டானை) 

{ உச்சைச்ரரலம் (குதிர) 
ர. மாலை செங்கு வளை 8, கோடி பேழி-குயில்-சிங்கம் 

9, படை சலப்பை 10, முரசம் சொடை 

வேளாளருடைய அறுதொழில் 

1, உழவு 2, பசுச்சாத்சல் 3. பொருளீட்டல் 

4,  சதல் 5, ஓரல் 6, வேட்டல் 

வேளாளர் இயல்பு 

(As per Rottler’s Tamil and English Dictionany) 

1, ஆணைவழி நிற்றல் 2, அழிரச்சோரைசக் காத்தல் 

9, சைச்சடனாற்றல் 4, கிவகத்துண்மை 

5, ஒச்சல் போற்றல் 6, ஒவா முயற்சி 

7. மன் இறைதருதல் - 8, ஒற்றுமை கோடல் 

9, விருந்தோம்பல் 10, திருந்திய ஒழுக்கம் 

6. கூற்றுவ நாயனார் பிறப்பு வளர்ப்பு 

கூற்றுவ நாயனார் களப்பாளர் கோத்திரத்தில் களத்தூரில் பிறர்சவட், ஆனால் 

இவருடைய சசப்பனாரும் மூசாசைசளும் சள்தூர்ச் சோட்டதச்சை ௮ரசுபுரிர்த ஒரு 

குறுகில மன்னர் ஆவர். அ௮,சனாலேசான் உமாபதிரிவாசாரியர இவரைச் குறுநில 

மன்னர் இவரில் ஒருவசாகச் சேர்த்தி உள்ளார் ;-- 

6 தறுதில மன்னர் இவர் ஈரசிங்ச முனையர் கூற்றுவனார் - 
கழற்சிக்சர் மெய்ப் பொருள் இ.படிகள் '! சேக்கிழார் புராணம் 

சளத்தூர்ச் சோட்டத்தைச் கூற்றுவராயனார் மூதாசைகள் இரண்டாம் கரிகாலன் 

சாலம் முசற்சொண்டு பரம்பரையாச ஆண்டு வந்துள்ளார்கள், 

கூற்றுவராயனருடைய பெற்றோர்களுக்கு வெகுசாலம் பிள்ளைப்பேறு 

இன்மையால், கூற்.றுவனைச் குமைத்த சோனாமெ சிெபெருமானைச் குறித்துத் தவம் 

சடெர்சார்கள். அவர்சளுடைய சவத்தின் பயனாக ஈம்-ூற்றுவ சாயனார் பிறந்தார். 

பிறர்சவடன் பெற்னோர்சள் பிறப்பின் குறிப்பு எமுதுசல் (ஜாசகர்மம்), பெயரிடுதல் 

(சாமகரணம்) முதலிய சடமைசளைச் செய்து, தானதருமங்களைச் செய்தார்கள், பெற் 

சேர்சள் இட்டபெயர் கூற்றுவன் என்பது, கூற்றுவன் என்பது சவலுடைய காச 

ணப் பெயர்சளில் ஒன்று, 710௦-4 கூற்றுவன்காண் கூற்றுவனைச் குமைத்த 
சோள்சான் !! (அப்பர் சுவாமிகள்),



௩௮4௦ திருத்தொண்டர் புராணம் (போய்யடிமையில்லாத புலவர் 

கடற்றுவசாயனார் சாளொரு மேனியும் பொழுது ஒரு வண்ணமுமாச வளர்த்து, 

ஐர்து வயதில் பள்ளிக்குச் சென்று, உல£.நூல் - அறிவு நூல்களைச் சற்றுப், பல சலை 

களிலும் வல்லவரானார், இவர் குறுகில மன்னர் ஆனசால், ௮ரசுரிமை உள்ளவர் 

சள் பழசவேண்டிய யானையேற்றம், குதிரையேற்றம், வாட்போர், மற்போர்,வேற் 

போர் முதலிய படைப்ப.பிற்செளிலும் பபின்று அவைகளில் ஏிறந்து விளக்கினார், 
இறப்பாச இவர் வேலாயுசத்தைச் தாங்கிப் போர் புரிவதில் இணையற்றவராச 

இருச்சார், Oster :— 

: தர்சொண்ட வேற்கூற்றன் !' என்று சுநதாரும், 

 கோசை நேடூவேற் களப்பாள னாகிய கூற்றுவனே '! 

என்று ஈம்பியாண்டார். ஈம்பிகளும் கூறுவத கொண்டு அறியலாம். வில்லுக்கு 

இரியும், வாளுக்குப் பெரும் பெயர் வழுதியும்போல், வேலுக்குச் கஎப்பாஎனா௫யெ 

கூற்றுவ சாயனார் என்ச, 

7. கூற்றுவ நாயனுர் அரசு கட்டில் எறியது 

கூற்றுவ நாயனார் வயது வந்த, சமது பெற்றோர்களுக்குப்பின் 6, பி, 500ல் 
அரசுச்சட்டில் ஏறி, ட் செய்தார், இலர் ஒரு குறுநில மன்னராச வாழ்ர்த 

இிறப்புப்பற்றி * களந்தைக்கோன்?' என்று சுர்சாரும், 4 ஞாலமெல்லாம் 

ஒரு கோலின் வைத்தான் !? என்று நம்பியாண்டாரும், '' களந்தை வேந்தர் ?? 

என்று உமாபதி Rago, :( சளர்தை முதல்வனார்..,மூடி ஒன்று மொழிய 

அரசர்திரு வெல்லாம் உடையர் ஆயினார் '' என்று சேக்ழொரும் கூறுவார் 

ஆயினர், 

இவர் அரசு செய்யும் சால.த்தில் சிவராமத்தை எப்போதும் ஈவின்று கொண்டு, 

அடியார்களை வணங்டு அமுழாட்டிச் சிலாலயங்கள் சேரிறும் பல இருப்பணிகள் 

செய்து, செவெனது திருச்தொண்டில் உறைத்து நின்றார். அதனால், இவருக்குச் 

சிவனருள் எளிதில் டைச்சத., அதனேூ காடு சாவலுக்குரிய கடமை வழுவாது, 

சாட்டின நிலைமை கருதி, மாற்றார் மேலுரு வண்ணம், நால்வகைப் படைகளையும் 

வளம்படுத்தி, மாற்றார் நடுங்கும் வண்ணம் நடந்து வந்தார், இதனை :-- 

£ மநளுங் களிறு, பாம்புரவி, மணித்தேர், படைஜஐர் ழநன்மாற்ற* 

வேநளுங் கருவி சரன்குகிறை வீரச் சேருக்கின் மேலான் '” 

என்ற சேச்ழொர் திருவாச்கால் அறியலாம். 

8. நாட்டின் நீலைமையும் காலழம் 

கூற்றுவராயனார் பெயர் சுந்தாமூர்த்திளால் இருத)தொண்டத் தொகையில் 

கூறப்பட்டிருப்பதால், சர்5ர மூர்ச்திள் சாலமாசப (9. பி, 094- இ, பி, 712) 

இ, பி, ஏழாம் நூற்றாண்டுச்கு. கூற்றுவரரயனர் முற்பட்டவர் என்று செரிறெத, 

என்னெனின், முடி ௮ரசர்களாயெ சோ - சோழ - பாண்டிபர்சள் வலிபற்று இருர் 

தீது ச, பி, ஆரம் நூற்றாண்டிலேசான். ௮சனை ஈண்டு விரிச்ச வேண்டிய Bere." 

  

*சளப்பிரர் படை (வடுகக் சருசாடர்) எ$ச்துப் பாண்டி, சாட்டை அடி.ப்படுத்தி 

யாண்ட செய்திகளும் -: அவர்கள் தொண்டைகாட்டை வென்று அங்கு ௮7சராண்ட 

வேளாளர் - குறுசில மன்னர்களை? துர.திிய செய்திெளும் - பல்லவர்சள் இளஎம்பிப் 

போர் செய்து ஆட்? புரிர் 2 செய்திசளும் : பாண்டி சாட்டினின்றும் சளப்பிரனைசி



ச்ருக்கம்] குறிப்புக்கள் Awe 

BIOTA, (sero ஈர்இிவர்மலும், பாண்டி சாட்டில் ௮௭௪ புரிச்த மூர்த்தி 
சாயனாரும், சோழரட்டில் ௮ரச செய்த புசழ்ச் சோழர் - இருவாரூர்ச் சோழரும், 
படைவலியும் அருள் வலியும் மிக்ச களத்தூர் வேந்தர் கூற்றுவசாயனாருடன் ஈட் 

புரிமை பூண்டு, ஒற்றுமையாச அரசு புரிர்தார்கள், அக்கூட்டு ஆட்ியில் கூற்றுவ 

சாயனாசே தலைமை வ௫த்து ஆட்டபுரிர்து வர்சார், ௮சஞலன்றோ ஈம்பியாண்டார் 
சம்பிகள் **ஒ.தம் சமுவிய ஜாலம் எல்லாம் ஒர கோலின் வைத்தான், சோதை செடு 
பேழ் சஎப்பாள னாய கூற்றுவனே !' என்றனர், 

கூற்றுவராயனார் அருள்வலிசொண்டி சளப்பிரரைத் சொண்டை மண்டலத்தை 

விட்டு, விரட்டிவிட்ட உடனே, வடக்கே வேங்கடமும், ஏனைய மூன்று பச்சங்சளி 

லும் கடலால் சூழப்பட்ட சமிழ்சாடு முழுதும் ஒரு குடைச்சழ்க் சொண்டு வச்து 

முடியுடை அரசர்களுடைய திருவெல்லாம் எய்தியவராச ஆனார். இதனை, 

* மன்றன் மாலை மிலைந்தவர்தம் வள்நா டெல்லாம் கவரிந்துழடி 

ஒன்று மோழிய அரசர்திந வேலலாம் உ௱டயார் யினர் !! 

ஏன்று சேக்கிழார் கூறுவதனைச் கொண்டு அ௮றி.பலாம். ஆசலால், கூற்றுவசாயனார் 

முடியுடை ௮சசர்கள் போலச் தாம் முடி சூட்டிச் சொள்ளக் கருதித், இல்லை சென்று, 

இல்லைவாழ் அர் சணர்களை முடிசூட்டும்படி கேட்டார். அவர்கள, :!! செம்பியர்தம் 

சொல்லை நீடு குலமுதலோர்க்கு அன்றிச்சுட்டோம் ye” என்று ads, தம்முள் 

ஒரு குடும்பத் மாத்திரம் தில்லையில் இரர்து முடிபைக் காப்பாற்றும்படி செய்த, 

ஏனைய எல்லோரும் மலைநாடரடிய சேர நாட்டுக்குச் சென்று, அர்சாட்டு ௮ரசன் 
ஆதரவில் இருந்தார்கள் (910௦:--4-5 கூற்று - புாணம்), இசனை அறிந்து, சாயனார் 

Beams கூத்தப் பெருமானிடம் முறையிட்டுத் தமக்கு முடிச்குப் பதிலாசப் பெரு 

மான் மலர்ப்பாதமே முடியாக அ௮ளிச்சவேண்டுமெனப் பிரார்த்தித்து வேண்டிஞர், 

அன்று இரவு சனவில் கடவுள் பாசமலர் ௮ளிக்ச, அருளால் Bona தாங்க was 

மெல்லாம் சணிப்புரந்து வர்சார், இதனைச் (கூற்றுவ நாயனார் புசாணம் 6) 

பாட்டால் அறியலாம், 

அப்படி ஆட்சிசெய்யும் காலத்தில், சமிழ்சாட்டுச் கோவில்கள் கோறும் சென்று, 

பெரும் பூசனை இயற்றித், இருப்பணிசள் பல செப், பல ஆண்டிகள் அமைதிபெற 

சாட்டை அரசுபுரிந்து, இறுதியில் உ௰பவள் கணவன் இருவடி. அடைர்சார், 

: அம்பொ னீடு மம்பலத்துள் ஆரா oss Doe. Gort 
தம்பி ரானார் புவியின்மசழ் சோயில் எல்லாம் தனித்தனியே 

இம்பர் ஞாலம் சளிகூர எய்தும் பெரும்பூ சனையியம்,பி 

உம்பர் மழ ௮ரசளித்தே உமை.பாள் கணவன் அடிசேர்ர்தார்.?? 

என்ற சேச்சிழார் இருவாச்கால் அறியலாம், இப்படி அவர் முத்தி எய்கியத இ, பி, 

575 என்று ஆராய்ச்சியாளர் கருதுன்றனர். 9, பி. 575ல் ராயனார் முத்தி 

அடைச்தபின், தொண்டைசாட்டில் அங்கங்கே தலைமறைவாக இருர்ச சளப்பிரர் 

எல்லாம் மறுபடியும் படைதிரட்டிப் பல்லவரோடு போர் தொடுத்தார்கள். ௪, பி, 

துரத்தி மூர்த்தி சாயனார் அரசாண்ட செய்திகளும் - பிறவும் சாட்டி ரடப்புச் சரிசல் 

களாலும், சல்வெட்டுக்களாலும், பெரிய புராணம் இருவிளையாடற் புராணம் salu 
வற்றாலும் இனிது விளங்கும், இங்குத் இருமர்திமணி அவாகள் முறையே 
சொண்டைசாடு சோழகாடு பாண்டிராடு என்ற இவற்றின் அர்ராட் சரிதங்களை 
விரித்து எழு.தியிருக்கன்ருர்.--ப.ப்பா சிரியர்,



8௩௮௨ திரு த்தொண்டர் புராணம் [போய்யடிமையில்லாத புலவர் 

575 முதல் இ, பி, 600 வரை அரசாண்ட பல்லவ சிம்ம விஷ்ணு என்பவன் சளப் 

பிரரை முறிமடித்த பெருவீரன் என்று வேலூர்ப்பாளையம் பட்டயம் கூறு 

@pg (Vide 3. 1.1, 701. ]. ற௨ஐ6 158), சிம்ம விஷ்ணுவின் பேரனான மநலாம் 

நரசிம் மவரீமன் (இ, பி, 695-650) சளப்பிரரோடு போரிட்டான் என்று தெரி 

இறெது (8, 1. 1]. vol. II page 356). 
கூற்றுவ நாயனார் காலத்தில் அடங்கி, மறைந்து, இருந்த களப்பிரர், gar 

சரலத்துச்குப் பின் ஒரு நூற்றாண்டு வரை பல்லவ அ௮ரசர்களுச்குத் சொல்லை 

விளைத்து வர்சதாசப் பல்லவர் சரித்தாம் கூறுறெது. 

இ, பி, 7-ம் நூற்றாண்டில் முதலாம் நரசிம்மவர்மன் எஞ்சி நின்ற களப்பிரரை 

எல்லாம் விரட்டி. அடிச்சு, அவர்கள் வடச்கே ஆர்திரசாடு சென்றார்கள், அங்கே 

அப்போது ௮ரசாண்டவன் மேலைச்சஞக்சிய அரசனான முதலாம் விக்கிரமாதித்தன் 
(இ, பி, 642--, பி, 6680) ஆவான். அவனும் அவன் மகன் -விநமாதிந்தனும் 

(9. மி, 680-686) களப்பிசோடு பொருது வெற்றி பெற்றார்கள், 8. பி, 9-ம் நூற் 

ருண்டில் எற்பட்ட களப்பிரர் தொல்லை 9, பி, 7-ம் நூற்றாண்டோடு முடிவுற்றது. 

கூற்றுவ சாயனார் வேளாளராச இருசர்தும் உமாம.திசிவம் சேச்சழொர் நாயனார் 

புசாணத்தில் இவரை 4 வேளாளர் பதின்ழவரில் !' சேர்க்கவில்லை ; £* தறுநீல மன் 

mal Gut” என்பதில் சேர்த்துள்ளார். குறுகிலமன்னர் ஐவரில் கவர் பல்லவர் ; 

ஒருவர் மலை மன்னர் ; ஒருவர் வேளாளர் எனச் தெரிகிறது, 

9, களப்பிரர் வேறு - களப்பாளர் வேறு 
சேக்கிழார் கூற்றுலகாயனார் புராணத்தில் நாயனாரை !*சஎச்சை மு;சல்வனார்'' 

என்றும், £* அரசர் இருவெல்லாம் உடையர் ஆயினார் '' என்றும் கூறினா 
யொழிய, அவர் வேளாளர் என்றாவது, வேறு வதப்பைச் சேர்ந்தவர் என்றாவது 

கூறவில்லை. சளப்பாளர் கோச்சிரத்தார் என்று ஈம்பியாண்டார். ஈம்பிசள் சொன் 

னதைச் கூ..ச்சொல்லாமல் விட்டுவிட்டார், அனால், ல ஆராய்ச்சிப் புலவர்கள் 
கூற்றுவ நாய்னுரைக் களப்பிர அரசன் என்று வாய் கூசாது சொல்லியும் எழுஇயும் 

வருஇருர்கள், இதனைச் குறித்துச் திருவாளர் 1, 7, பண்டாரத்தார் ** பாண்டியர் 

வரலாறு? பச்சம் 83ல் கூறுவது வருமாறு :--! இ, பி, மூன்றாம் நூற்றாண்டின் 
தொடச்சக்தில் பாண்டிடரில் வலிகுன்றிப ௮ரசன் ஆட்டபுரிர்சபோது, களப்பிர 

அரசன் பாண்டி நாட்டின்மீது படைசொண்டு சென்று, அதனைச் கவர்ந்து 

அரசாண்டான், ,.......,சீங்க நூல்களில் களப்பிரர் என்ற பெ.பர் சாணப்படாமை 

யானும், வராகமீரர் தென்னாட்டவரின் வரிசைபில் களப் ரரைச் கூருமையானும், 

அன்னோர் மிராகருசம், பாளி, ஆகியவற்றைச் சமச்குரிய மொழிசளாகச் கொண்டு 

ஆசரித்துள்ளமையானலும், அம்மரபினர் தமிழர் வல்லர் என்பதும், வடபுலத்தினின் 

லும் போர்த ஏதிலர் இவர் என்பதும் ஈன்கு தெளியப்படும், எனலே, களப்பிரர் 

தென்னிக்தியர் என்னும் ரில ஆராய்ச்சியாளரின் கொள்கை! பொருர்தாமை சாண்ச, 
அன்றியும், சமிழ்சாட்டுச் குறுகிலமன்னர் குடியினராயெ ழத்தரையர் என்போரை 

களப்பிரர் என்று கூறுவதம்£ சிறிதும் ஏற்புடைச்சன்று, 

பல்லவர் வரலாறு பச்சம் 94, 4 பண்டிதர் இசாசமாணிச்சம், 
8பல்லவர் வரலாறு 01 பண்டிதர் இசாசமாணிகச்சம் - பக்சம் 800, 

“ Bpigraphy and Tamil Literaure by pandit M. Ragava 
Iyyangar, quoted by &. A. Neelakanta sastriar in his “Pandyan 
Kingdom ” page 49. 

 



சருக்கம்] குறிப்புக்கள் bf 

களப்பாளர் என்ற சோழசாட்டு ஊர் ஒன்றில் மு.ற்சாலத்தில் வாழ்ர்துசொண் 
டிரச ௮ரயெல் தலைவன் ஒருவன் களப்பாளன் என்று சிறப்பித்து வழங்கப்பட் 

டமையால், அவன் வழியினர் களப்பாளர் எனவும், களப்பாளாயர் எனவும் குடிப் 
பெயர் பெற்று பெருமையோடு வாழ்வார் ஆபிஎர், எனல, சமிழராெ களப்பா 

எரும் ஏதிலராயெ சளப்.9ஈரும் ஒருவரே ஆம் என்லும் முடிவு எவ்வாற்றானும் 
ஒசிதுசக்சொள்ளச் சக்கத அன்று, 

11. சாசனத் தமீழ்க்கவீ சரிதம்-பக்கம் 64—65 

(09 பண்டிதர் 14. இராகவ அய்யங்கார்) 

பண்டிகர் அம்மங்கார். கூறலசாவத?--!( நெந்தன்ரவாண  முசலியரர் 

என்பவா புலியூர் சோட்டச்து, போநர்சாட்டு, நேற்தள்றம் என்ற ஈத்சத்த, களப் 

பாள் கோத்திரத்தைச் சேர்ர்சவர் என்றும், கூற்று நாயரும் இம்மாபைச் சோக் 

தவர் என்றும், ஈடுசாட்டிப் பெண்ணாக_த்து--9ரரநன் கரப்பாளர் (மெய்சண் 

டாரின் தர்சை) என்று வரும் களப்பாள மோச்திரக்ஐசச் சேர்ர்சவர். என்றும், எல் 

லோரும் சொண்டைமண்டல வேளாண் மசலிமா? மரபைச் சேர்ந்தவர் என்றும் 

கூறப்பட்டுள்ள த, 

இருப்புகலூர் கவொலபச்துள் முகலாம் குலோரதங்கனுடைப 49ம் ஆச் கல் 

வெட்டு ஒன்றில் :-- *( களப்பாளர் என்பார் பண்டைச் சாலம் Darl? gdp 

நாட்டில் சிற்றரசு உரிமை பெற்ற தலைவர்களாக விளங்கெபலர் என்பது gras 

ளாலும் சாசனங்களாலும் அழியச் டெக்கின்றது,?? 

மேற்படி புத்தகம் பக்கம் 1438ல் --* அரிதாதன் என்றோது சாமக் க௭ப் 

பாளன் '? என்று இருசமய விளக்கம் என்னும் நூலில் தம்மைக் கூறுதலால், Har 

களப்பாளர் குடியில் ௨5௪ வேளாண் மரபினர் என்பது தெரியலாம் '? என்று 

கூறுகிறார், 

இன்னும், தொண்டைராட்டுச் ஈக்காட்டுக சோட்டு, திநஎவ்வளுர் நாட்டு 

நாகலாபுரத்திலும் களப்பாள கோச்திரச்தை உடைய சொண்டைமண்டல 

வேளாண் முரவிமார்கள் இருர்சசாச ௮ச்சோவில் சல்வெட்டுத் தெரிவிக்றெது, 

₹ அரிதாதருடைய அண்ணன் வடமலை முதலியார் என்பவர் சருஷ்ணசேவராயர் 
காலத்தில் ௮மைச்சராச இருந்தார்” என்று பக்கம் 150 - 151-ல் கூறுகறார். இவ் 

வாறு பண்டிசர் 11, இராசவைய்யங்கார் கூறியிருக்க, திருவாளர் நீலகண்டசாஸ்திரி 

யார் வேறு விசமாகப் பொருள் சொண்டு சளப்பாளரை களப்பிரர் என்று அய்யப் 

சார் கறுவசாக சம்முடைய ' பாண்டியர் வரலாறு > 66 49-00 கூறியுள்ளார், 

சாஸ்திரியாரை ஒட்டிப் பண்டிதர் இராசமாணிச்சமும் வமுச்சினொ். இதுவரை 

ஆரசாய்ச்தவற்றால் சளப்பிரர் வேறு - களப்பாளர் வே.ற என்பது கண்டாம். 

1]. களப்பிரர் பாண்டிநாட்டைக் கைப்பற்றீய காலம் 

பண்டிதர் இராசமாணிச்சம் பிள்ளை எழுதிய பல்லவர் வரலாறு பக்சம் 90-ல் 

களப்பிரர் ஏறச்குறைய 9), பி, 250-ல் பாண்டிகாட்டைச் கைப்பற்றினர் என்றும், 
பண்டிதர் 11, 7, பண்டாரத்தார் எழுதிய '* பாண்டியர் வரலாறு! பச்சம் 

33-0 (1இ, பி, மூன்றாம் தூற்றாண்டில் களப்பிரர் பாண்டிராட்டைச் சைப் 

பற்றினர் !! என்றும் கூறப்பட்டுள்ளன,



ng? திருத்தொண்டர் புராணம் [போய்யடிமையில்லாத் புலவர் 

அவை பொருந்துவனவரச இல்லை, என்னெனின், 6, பி, மூன்றும் தூற்றுண் 

டில் அதாவது, 4, பி, 860 முதல் கி, பி, 999 வரை மாணிச்சவாசசர் வாழ்ர்சார் 
என்று மறைமலை Keser ஆராய்ர்து கூறியுள்ளார், அதனையே, இருவாளர் சா, 

சுப்பிரமணிய பிள்ளை அலர்சளும், திருவாங்கூர் பொன்னம்பலம் பிள்ளை ௮லர்களும், 

ஒப்புச்சொண்டுள்ளார்சள், மாணிச்சவாசசர் காலத்தில் அரசாண்ட சன் 
அரிமர்த்தன பாண்டியன், ௮௨ன் பாண்டி நாட்டை ௫, பி, 908 மூதல் 9, பி. 910 

வரை அரசாண்டான், அரிமரத்தனன் காலத்தில் சஎப்பிரர் படைஎடுப்பு இல்லை, 

என்பது புராணங்களால் அறியச் டெச்சின்றத, ஆனல், சளப்பிரர் - பல்லவர் 

படையெடுப்பினால் சோழகாடு அரியர் ஆட்ிக்த உள்பட்டசைச் கரத, நாட்டைப் 

பாதுசாச்ச, Sader சரல்வகசைப் படைகளைப் பலப்படுத எண்ணியே மாணிச்ச 

வரசசலை கு.நிரைகள் வாங்கப் பெருந்துறைக்கு அனுப்பினன். இத ஈம்பி திருவிளை 

யாடல், பரஞ்சோதி முனிவர் திருவிளையாடல், வாதவூர் புராணம், பெருந்துறைப் 

புராணம் முதலியவற்றால் உறுதி பெறுறெத, அரிமர்த்தனன் இறந்தபின் ௮வன் 

மசன் இரண்டாம் வரகுணன் (8, பி, 910-940 காலத்தில் தான் ௮தாவது நான்காம் 

நூற்றாண்டின் மத்தியில் தான் களப்பிர அரசன் பாண்டிராட்டைக் கைப்பற்றி 

இருச்சவேண்டும், இருவருட்செயலால் மாணிச்சவாசசரால் குதிரைசள் லாம்சப் 

படாமல் போய்விடவே, அரிமர்த்தசசனே படைலலி குன்றிய இருர்தான். 

Ads எஞ்சியிருந்த குதிரைகளும் இறந்து போயின, ஆசையால், இரண்டாம் 

வரகுணன் பட்டத்துக்கு வர்தபோது படைவலியே இல்லாமல் இருந்தது, சஎப் 
பிரர் இது செய்தியை உளவறிந்த, சோழ சாட்டிலிருந்த பாண்டி நாட்டினமின் 

படை எடுத்து வந்து, போரில் இரண்டாம் வரகுணனைச் கொன்று, நாட்டை வெகு 

எளிதில் சைப்பற்றிச் சொண்டார்சள். 

ஆதலால், சளப்பிரர் பாண்டிசாட்டைச் சைப்பற்றியது, கி, பி, நான்காம் நூற் 

றண்டின் நடுவில் எனச் கொள்ச, 

ழற்றும்



டே 

சியமயம் 

ஒன்பதாவது 

கறைககணடன சருக்கம் 

் கறைக்கண்டன் கழலடி யே காப்புக்கோண் டிருந்த 

கணம்புல்ல ஈம்பிக்குங் காரிக்கு மடியேன் 

நிறைக்கொண்ட சீந்தையா னேல்வேலி வேன்ற 

நின்றசீர் நேடுமாற னடி.யார்க்கு மடியேன் 

துறைக்கொண்ட சேம்பவள மீருளகற்றுஜ் சோதித் 

தோன்மயிலை வாயிலா னடியார்க்கு மடியேன் 

அறைக்கொண்ட வேனம்பி முனையடவார்க் கடியேன் 

AGT Oe லம்மானுக் காளே ” 

எதிநத்தோண்டத் தொகை (8) 

திருச்சிற் றம்பலம் 

31-40





சருக்கம் 

உ 

Aaron 

திருச்சிற் றம்பலம் 

49, கணம்புல்ல நாயனார் புராணம் 

தோகை 

6 கறைக்கண்டன் கழலடியே காப்புக்கோண் டிநந்த 

கணம்புல்ல நம்பிக்தம் (சாரிச்கும்) அடியேன் '' 

-திநத்தோண்டத் தோகை (8) 

வகை 

** நன்னக ராய விருக்குவே ஞர் கனி னல்குரவாய்ப் 

பொன்னச ராயாற் றில்லை புகுந்து புலீச்சாக.து 

மன்னவ ராய வரற்குஈற் புல்லால் விளக்கெரிச்சான் 

சன்னவி ரோளெந்தை சந்தை பிரானெய் சணம்புல்லனே ''! 

--திந்த்தோண்டர் திருவந்தாதி (58) 

விரி 

4058. இருக்களசீர் மாடங்க டி.ருர்.துபெருங் குடி. நெருங்கிப் 

பெருக்குவட வேள்ளாற்றுத் தேன்கரைப்பாற் பிறங்குபொழில் 

வருக்கைநெடுஞ் சுமாபொழிதேன் மடுநிறைத்து வயல்விளைக்கும 

இருக்குவே ளூரேன்ப இவ்வுலகில் விளங்குபதி. க 

புராணம் ? இனி, ஆரியர், நிறுத்த முறையானே, ஒன்பதாவது சறைச் 

சண்டன் சருக்கச்திற் கூறப்படும் அடியார்களின் வரலாறுகள் கூ .UYGig, 

அவற்றுள், முதலாவது சணம்புல்ல கரயனா£து புராணம் சொல்லத் தொடக்குகருர். 

தொகை : விடத்தினை உடைய கண்டராகய இறைவரது வீரக் சழலணிர்ச 

இருவடிகளையே தமக்குச் சாவலாசச் சொண்டிருர்ச சணம்புல்ல நாயனாசாகய பெரி 

யாருக்கும் (சாரி நாயனாருச்கும்) நான் அடியேன். 

கறை - விடம் ; கஞ்ச ;) காப்பு - காவல் ) :* தண்ணின்ற தாரளத் தலைக் 

சாவல் முன்வைத்து '' (இருமர்), இல்து இர்சாயனாது அடிமைச் திறத்தின் உறைப் 

புடைய பண்பு குறித்தது; அடியே - ஏகாரம் பிரிநிலை; நம்பி-ஆடவரிற் ரந்தோன்; 
ஆண்பாற்டிறப்புப் பெயர் ; பெயரும் பண்பும் தொகை நூல் உணர்த்திற்று, 

வகை : சன்னகரராய,..ரல்குரலாய்-தமது பதியாகிய ஈல்ல ரசராசய இருச்கு 

வேரில் பணிசெய்து லாழ்ர்த சாளில் நல்குரவு வரப்பெற்று ; பொன்னசசாய,.. 

எரிச்சான் - பொற்பதி எனப்படும் ல்ல தில்லை ரசரில் வர்து ௮ம்குத் இருப்புலீச் 

சச் இிருக்சோயிவினுள் வீற்றிருர்தருளும் ௮ரசராயெ இைவருச்கு ஈல்ல சணம்



ff திருத்தொண்டர் புரணம் [கறைக்கண்டன் 

புல்லினால் இருவிஏச்கு எரிச்சார் ;) சல் ஈலில்..,சணம்புல்லனே - கல்போன்ற வலிய 

தோள்களையுடைய எமது தாசையும் தாதைபின் முதல்வனுமாசெ சணம்புல்லர் 
என்௦ பெரியோசே யாவர், 

எந்தை தந்தைபிரான் - எமது தாதையும் ௮னரது தாதையும் கூ. சாதைகளும் 

வழி வழி அடிமை செய்ய அவர்ச்செல்லாம் பிரானாவார். அடியார்பால் வைத்த 
போன்பு குறித்தது, ஆடு சைலர் வெளுச்சே யாளாவார்; அற்றாக, ஈம்பிசள் திருத் 

தொண்டச் சொசையிலுள் ௮டியார்ச ளெல்லாருக்கும் அவரடியார்ச்கும் தாம் ஆள் 

என்றருளினர், ௮ச்சருச்தினையே சொடார்த ஆ9 சைலராகிய ஈம்பி யாண்டாரும் 

இவ்வாறு ௮ருளிசர். எல்லாச் குலங்கட்கும் மேம்பட்ட இச் சவச்குலத்தவசே ௮டி. 

யார்ச்கு அடியவர் என்றால் ஏனையவரும் ௮வ்வண்ணமே ஆளாவார் என்பதற்குத் 

தடையில்லை என்பதாம். இருத் சொண்டத் கொகை.பினை, ஈம்பிகளை இங்கு ௮வதரிக்கச் 

செய்து ௮வர் மூலம் ஒதுவிச்த திருவருட் குறிப்பு மிது போலும், “ SH ors 
திருச் சொண்டச்தொசை தரப் போதுவார்.'' போன்னகர - பொன்னம்பலம், 

எந்தை தந்தைபீரான் - மூதாதையர்சளை எல்லாம் குறிச்சு இவ்வாறு கூறுதல் 

மரபு, ** என்றனது சென்றுகிலை யெர்தைதன தந்ை.பம ரின்ப நகர்தான் !' (பிள் - 

சாதாரி - சேவர் - 1) ) * எம்பி ரா னெர்தை தரை சந்தையெங் கூட்ட மெல்லார், 

தீம்பிரா னீே யென்று வழிவழிச் சார்ந்து வாழும், இம்பரின் மிக்க வாழ்ச்சை 

(9546) ) *கொழற்றச் இறலெர்சை தர்சைதன்றர்னை பெங்உட்டமெல்லார், செற்றச் 

சடையாய் நினதடியேம் '' (திருத்தொண்டர் இருவந்தாதி 35) ; கல்நவில் - நவில்: 

உவமவுருபு. :* சன்னவில் தோட் சிறுத்சொண்டன் '” (பிள் - தேவா), ஊரும் 
பெயரும் வரலாறும் பண்பும் வசை நூல் வகுச்ச,த. 

விரி: 4058. (இ-ள்) இருச்செர்..,நெருங்9 - செல்வங்கள் மிகும் Apu 
பினையுடைய மாடங்களில் எங்கும் இருத்த முடைய பெருங்குடிகள் நெருங்கி ; 

பெருக்கு... சரைப்பால் - வளம் பெருக்கும் வட வெள்ளாற்றின் தென் கரையில் ) 

பிறங்கு பொழில்...விளைக்கும் - விளக்ச நூடைய சோலைகளில் உள்ள பலாப்பழ 

சஸின் ரீண்ட சளைசளினின்றும் பொழியப்பட்ட சேன், மடுவினை கிறைத்தலால் 

வயல்களை விளையச் செய்யும் ) இருக்குேளூர்,..பதி - இருக்குவேளூர் என்ற 

பெயருடையது இவ்வுலகத்தில் விளஎகும் பதியாகும், 

(வி-ரை) பெருங்தடிகள் நேரங்கி - பெருக்குடிசள் ரெருங் யிருத்தல் 

ரசாச்சிறப்பு ; பேநக்த - வளம் பெருக்கும் நீர்ப்பெருக்சையுடைய, 

வடவெள்ளாறு - சேலம், தென் ஆற்காடுச் சில்லாச்களுச்கும், தஞ்சைச் சில்லா 

வுக்கும் இடையில் சோழ மாட்டின் வடச்9ெல்லைபாய் ஒடிப் பறங்ப் பேட்டை 

யருகு கடலில் விழும் ஆறு. 
தேன் வெள்ளாறு வேழு- ௮த மதுரை இல்லாவுக்கும் தஞ்சாஷூர்ச் சில்லா 

(சோழசாடு)வுச்கும் இடையில் சோழசாட்டின் தெற்கு எல்லையாச ஐடி. மீமிசலின் 

௮௫ல் சடலில் விழுவது. 
வநக்கை நேடுத் சுளை - பலாவின் நீண்ட சுளைசள். சல வகைப் பலாமரங்களின் 

பழம் நிலத்துக்குள் வேரில் பழுத்து நிலம் வெடித்துத் சேன் மேலே நிலத்தில் ஊறி 
வரும் இயல்புடையன, இவை வேர்ப்பலா எனப்படும், மடு - நீர் தங்கும் குழி. 

டஇரக்தவேளுர் - இப்போது Cust (Belur) என வழங்குவது, சேலம் 

விருத்தாசலம் ளை இருப்புப்பாசையில் ஆற்றூர் நிலயத்தினின்றும் தெற்டில் 

மட்சாலை வழி சான்கு சாழிசை யளவில் ௮அடையச்சச்சசாய்ப் பச்சை மலையின்



ச்ருக்சம்] 48. கணம்புல்ல நீர்யனார் புராணம் me 

வடசாரலில் உள்ளது ) கையில் விஎச்சேர்இயபடி. ராயனாது பழைய சாலத்து,ச 

திருவுருவம் கொடி மாத்தரு9ல் உள்ளத. நாயனார் வறுமையினால் இங்கு நின்றும் 
இருத்தில்லை சென்று திருப்புலீச்சரத்தில் பேறு பெற்றனரா,சலின் ௮வது பெறாமை 

இங்குச் சொண்டாடப்பெருது.மறச்சப்பட்டுள்ளது, இப்பதியிலுச்சுச் தலபுசாணம் 

ஒன்று உண்டு. இப்பதியினருல் மலைச்சாரலில் சணம்புல் மிகுதியுமுண்டு, இர் 

நாயனார் இங்கு கின்றும் நீங்குமுன்னும் வறுமை வர்தபேரது புல்லரிந்து விற்கும் 

சொழில் பூண்டிருர்சார் என்பது சருசப்படும், என்பது - எனப்படுவது ; விளங் 

ததல் - பெருமையால் மேம்படுரல், 

4050, அப்பதியிற் குடிமுதல்வாக கதிபரா யளவிறந்த 

எப்போருளு முடிவறியா வெய்துபெருஞ் செல்வத்தார் 
ஒப்பில்பெருவ் குணத்தினா லுலகின்மேம் படசிசழ்க்தார் 

* மேய்ப்போருளா வனவீசர் கழ”லென்லும் விருப்புடையார். ௨ 

(இ-ள்) அர்பதியில்...அதிபா£ய்- அர்சப்பதியில் வாழும் குடித்தலைவாகளுச் 

செல்லாம் தலைவராய்; அளவிறமச்ச,,,செல்வச்சார் - அளவில்லா ச எல்லாப் பொருளும் 

இவ்வளவின வென்று எல்லைரண முடியா;படி பொருக்திய பெருஞ் செல்லத்தை 

யுடையவர் ; ஒப்பில் ..நிகழ்ர்கார் - ஓல்பில்லாச பெரும் குணத்தினலே உலகத்தில் 

மேன்மையுடன் வாழ்ந்தனர் ; மெய்...லிருபபுடையார் உண்மைப் பொருளாவன 

இறைவரது இருவடிசளேயாம் என்னலும் பேரன்பினை உடையவர், 

(வி-ரை) தடி மதலவர்க்த அதிபர் - குடிகள் பலவாக, ௮வை ஒவ்வொன்றுச் 

கும் தலைவர் ஒவ்வொருவரச, அத தலைலர்ச்செல்லாம் இவர் ௮.இிபர் என்பது, 

அள்விறநீத எப்போநளும் வரியா - அள்வீறந்த எப்போநரூம் என்பது 

பொருள்களின் வகைசளையும், மடிவறியா என்பது அவ்வவற்றின் தொசைசளையும் 

குறித்தன ; எப்போரரம் - உம்மை முற்றும்மை) போருள்- பொருட்செல்வங்களின் 

வசை ) மச்களுக்கு இன்றியமையரது லேண்டுவனவாதிய பொருள்கள் எல்லாம் ; 

மனை, வயல், நெய், மணி முதலாயின பேரங்க.னம் - உலகியல் பற்.மிய ஈற்குணம்கள், 

மேற்ப்போநளாலன - அழியாச் சன்மைமினவாய் அத்சன்மையைப் பயப்பிப் 

பனவாய் உள்ள சன்மைகள் மேய்ந்சன்மை எனப்பட்டது. ' எப்பொரு ளெ,*சன்மைச் 

தாயினு மப்பொருள், மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு '' (குறள்) ) சமழடையன 

வாய ஏனைய வெல்லாம் பொருள் அல்ல, இறைவர் கழலே பொருளாலன 

என்பது ; ௮ப்பெருஞ் செல்வமெல்லாம் இறைவர்பால் ஆச் அளவே பொரு 

ளெனப்படும் ) அதன் பொருட்டே தரபபட்டன என்ற உணர்வு, மேல் வரும் 

பாட்டுப் பார்ச்ச, 

நீகழ்ந்தார் - விநப்புடையார் - என்று முடிக்க, பெயர்ப் பயணிலை, 

4057." தாவாத பேருஞ்செல்வர் தலைநின்ற பயனிது''வென 
ரோவாத வொளிவினளக்குச் சிவன்கோயி லுள்ளேரித்து 
சாவாரப் பரவுவார் நல்குரவு வந்தெப்தத் 

தேவாதி தேவாபிரான் நிருத்தில்லை சென்றடைந்தார். ௩ 

(இ-ள்) தாவாத,,,என்று - செடாத பெருஞ்செல்வங்களாற் பெறுஞ் ஏிறந்த 

பயன் இதுவேயாம் என்று துணிந்து ) வாத, பரவுவார் - நீங்சாத ஒளி தீரும் இரு



௩௬0 - திருத்தொண்டர் புராணம் (கறைக்கண்டன் 

விளச்குச்சளைச் சிவபெருமான் நிருச்சோயிலிலனுள்ளே எரித்து சாவாரத் துதிப்பா 

சாய இச்சாயனார் ) சல்குரவு,,, ௮டைர்சார் - வறுமை வந்து அடையவே, (வறுமை 

யுடன் ஈண்டிருச்சல் சசாசென்று) சேவர்சளுச்செல்லாம் ஆதிதேவனாராடய இறை 

வர் எழுர்தருளியுள்ள இருத் தில்லையினைப்போய் ௮டைர்சனர். 

(வி-ரை) தாகாத- செடாத ) தலைநீற்றல் - சிறத்தல் | பயன் இது - செல் 

வம் பெற்றபயன் இதுவேயாம் என்பது : பிரிநிலை ஏகாரம் தொக்கது. ** படைத்த 

நிஇப்பயன் கொள்வார் !! (4117), “ass செல்வத்தின் வளத்தினால் வரும் 
பயன் கொள்வார் '? (604) என்பன முதிலியவை சாண்ச, 

ஓவாத - நீஈ்காத ; இடையருத, 

நாவார - ஐர்தல் - நிரம்புதல், 

பரவுவார் - வினைப்பெயர் ; பரவுவரீர் - அடைந்தார் என்று கூட்டுச. 

நலதரவு. அடைந்தார் * * செல்வன் கழலேத்தஞ் செல்வஞ் செல்வமே *! 

(சேவா) என்றபடி. ஈல்குரவு எல்லாவற்றையும் நீக்கும் பெருஞ்செல்வ முடைய 

ராஇய இறைவர் வெளிப்பட வி.ற்றிருக்சருளும் இடமாதலவின் இல்லைக்குச் சென்ற 

டைந்தார் என்பது குறிப்பு. 

4088, தில்லைகர் மணிமன்று ளாடுகன்ற சேவடி.சள் 

௮ல்கியவன் புடனிறைஞ்சி யமர்கின்முர் புரமெரித்த 

வில்லியார் திருப்புலீச் சரத்தின்கண் விளக்கெரிக்க 
இல்லிடையுள் எனமாறி பேரித்துவரு மந்ராளில், ௪ 

4089. ஆயசெயன் மாண்டதற்பி னயலவர்பா லிரப்பஜ்சிக் 
காயமுயற் சியிலரிந்த கணம்புல்லுக் கொடுவக்து 

மேயவிலைக் குக்கொடுத்து விலைப்போருளா னேய்மாறித் 
தூயதிரு லிளக்கெரித்தார் அளக்உறுமெப்த் தொண்டனார். டூ 

4058, (இ-ள்) இில்லைககர்,..அமர்சின்றார் - இருத்தில்லை ஈசரத்தில் அழ 

இய திருலம்பல,ச்திலே ஆடுகன் ற திருவடிகளினிடத்தே சங்யெ அன்போடும் வணங்டி 

அங்கு விரும்பியிருச்கின்றாராகிய சாயனார் ; புரமெரி,௪...எரிம்க - முப்புரங்களையும் 

எரித்த வில்லை ஏந்திய இறைவரது திநப்புலிச்சரம் என்னும் திருக்சோயிலில் 

விளக்கு எரிக்கும் திருப்பணி செய்வதற்கு ; இல்விடை.., ௮ர்சாளில் - தமது மனை 
யில் உள்ளனவா௫ிய சங்கமப் பொருள்களை விற்று எரித்து வருன்ற அச்சாளில், ௪ 

4059. (இ-ள்) ஆயசெயல் மாண்டசற்பின் - அல்வரருயெ அர்சச் செய் 
சையும் (மனையில் விற்றற்குப் பொருளின்மையால்) நீங்யெ பின்பு ) அயலவர்பால் 

இரப்பு ௮ஞ்சி - பிறர்பால் இரத்தற்றொழிலை அஞ்சி ; காய முயற்சிபில்,, ,செய்மாறி- 

தமது உடம்பின் முயற்சியாலே அரிந்த சணம்புல்லினை ௮ரிர்செ$,ததுச்சொண்டு 
வந்து டைத்த விலைக்குச் கொடுத்து அவ்வாறு பெற்ற விலைப் பொருளினாலே 

செய்லாங்9 ) தூய,,தொண்டனார் - ௮சைவில்லாச மெய்ம்மைத் தசொண்டுபுரிவா 

ராயெ ரரயனார் தூய்மையாகிய திருவிஎக்னை எரித்தனர், டு 
இக்த இரண்டு பாட்டுக்களும் சொடர்ர்தி' ஒரு முடிபுகொண்டன, 

4056, (வி- ரை) அல்கிய - சக்யெ; ௮ல்சல் - தக்குசல் ; 9வன்பணி செய் 

வோர் வறுமை வந்தபோது அன்பு குறைந்து வெறுப்பும் அடைவது உலயெய்பு



ச்ருக்கம்] 48. கணம்புல்ல நாயனார் புராணம் ௨௬௧ 

பெருஞ் செல்வசாயிருக்ச இர் சாயனார்ச்கு வறுமை வந்து வேற்றிடம் புச சேர்ச்த 

போது அன்பு பெருகிற்று ; இஃது உலூயெலின் மேம்பட்ட இறைபாவின் அன்பு 

நிலை, 

தீநப்புலிச்சரம் - “* திருப்புலீச்சர,தத முன்னர் '' (896) என்றதும், ஆண் 
டுரைத்த தல வரலாறும் பார்ச்ச, (1 பச்சம் ௪௮௨) ) இறைவர் சோயிலில் விஎச் 

செரிக்கும் பணி செய்யும் நியமமுடைய இச்சாயனார் அர்சியமமுடி த் தற்குத் தில்லையம் 

பதியில் உள்ள சோயில்கள் பலவற்றுள்ளும் இருப்புலீச்சாத் இருக்கோயி!லத் 

தேர்ந்து எடுத்து அங்கு ௮ப்பணியினைச் செய்தனர் cons. 

இல்லிடை உள்ளன மாறி - வறுமையால் சமது ஈஊரினின்றும் போதுவாச் 

௮ங்கு எஞ்சிய சில பொருள்களைச் தம் £வனச்து$மாக உடன் கொண்டு பேோர்தன 

ராக, அப் பொருள்களையும் விற்று ; மாறி- விற்று ; பண்டமாற்றாக விற்றலுமாம், 

இல்லிடை உள்ளன - முரண் ௮ணிச்சுவைபடச் கூறியது சவிமயம் ; இன்மையின் 

சண்ணும் உள்ள சிலவற்றை என்பதுமாம், வறுமையிற் செம்மை, 

எரித்து - விளக்கெரித்து. 4 
4059, (வி-ரை) ஆய்சேயல் - இல்லிடை உள்ளன மாறி எரிச்கும் செயல்; 

ஆம் - முன்கூறிய அவ்வாறு ஆ௫ய, 

மாண்டதற்பின் - சேயல்மாறுதலாவது செய்ய வியலாதொழிசல் ; மேலும் 
மாறு சற்குரிய பொருள்கள் இல்லாமையால் ௮ச் செயலும் ஒழிச்சது என்க, 

அயலவர்பால் டூரப்பு அத்சி - இருக்குறள் 4 இரவச்சம் 1! என்ற அதிகாரத் 
தட் கூறியவை ஈண்டுக் கருசற்பாலன ; £! ஆவிற்கு நீமிரன் றிரப்பினு சாவிற், 

ரப்பி னிளிவந்ச இல்!” என்பது முதலியலை சாண்க ; ** இதனால் அறலும் முயன்று 

செய்வதல்லது இரந்து செய்யற்க என்பது கூறப்பட்ட" தென்பது பரிமேலழசருரை? 
இசனால் எர்கம் பெருமச்சள் சமது முயற்யொன் வரும் பொருளை உட்சொண்ட 
மேம்பாடு சாணச்சச்சுது ; கலிய சாயனார் வரலாறும், பிறவும் சாண்ச, இனி, இப் 

பெரியோர்சள், செய்த இச் செயல்களும், மேற்சொண்ட கொள்கைகளும், சாம் உயிர் 

வாழ்தற் பொருட்டன்றிச, சிவன் பணி மேற்கொண்ட நிலையில் வருவன என்பதை 

உணர்ந்தபோது, இவர்ச்டோவார் உலூல் வேறிலர் என்பது இனிது விளங்கம், 

காயழய்ற்சி - இதுவரை ஏனைப்பொருள்களின் சார்பினையே பற்றிச்செய்த 

அறத்தினை, இனிச் தம் உடல் மு.பற்சி துணையாகச் செய்ய மேம்சொண்டனர் 5) 

'₹ செல்வர் தலைநின்ற பயனிது '' என முன்னர்ச் துணிர்து, பொருட்பற்றிப் பூசனை 

செய்த இவர், இப்போது உடல்பெற்ற பயலும் இதுவே யாம் என்று உடலால் 

வருந்தி முயன்று ௮தன் பயனாற் பணி செய்யலாயினர், 

கணம்புல் - ஒருலசைப்புல் ; மெல்லிதாய் வீடு வேய்தல் முதவியவற்றுச்குப் 

பயன்படுவது ; இது சிற காடுகளிலும் குன்றிடச் சாரல்சளிலும் மிகுதியாய்ச் 

படைப்பது ; இப்புல் பச்சைமலை கொல்லிமலைச் சாரல்களில் பெரும்பான்மை 

காணப்படும், இப்புல்லினை ௮ரிர்து சொடுவர்து விற்கும் சொழிலினை இர்சாயனார் 

வறுமை வந்தபோது தமது ஊரில் (இருக்கு வேளூரில்) செய்து பழனெர ; ser 

றிப், பிறர் செய்தலைச் சண்டறிச்தனர் என்பது கருசப்படும், 

விலைப்போநளால்-புல் விற்ற விலைப்பொருளினால்) துள்க்த ௮றும்-௮சைவில் 

லாச) பிறழாச ; துளக்கம் - சலிப்பு ) 5 

4060, இவ்வகையாற் திருதுவிளக் கெரித்துவர வங்கொருராண் 

மெப்வருர்தி யரிர்தெடுத்துக் கொடுவர்து விற்கும்புல்



௩௬௨ திருத்தொண்டர்.புராணம் [கறைக்கண்டன் 

*. எவ்விடத்தும் விலைபோகா தோழியவுமிப் பணியோழியார் 
அவ்வரிபுல் லினைமாட்டி யணிவிளக்கா யிடவெரிப்பார், ௬ 

4001, முன்புதிரு விளக்கெரிப்பார் முறையாமங் குறையாமல் 
மேன்புல்லு விளக்கெரிக்கப் போதாமை மேய்யான 

அன்புபுரி வாரடூத்த விளக்குத்தந் திருமுடியை 
என்புருக மடுத்செரித்தா ரிருவினையின் றொடக்கெரித்தார். ௭ 

4060, (இ-ள்) இவ்வகையால்...எரித்துவா - முன்கூறிய இவ்வாறு 

இருந்துவதற்கேதுவாடெ விளக்கினை எரித்தவர ; ௮ங்க...ஒழியார் - அவ்விடத்து 

ஒருநாளில் உடல் வருந்தி அரிந்து எடுத்துக் கொண்டு வந்து விற்கும் புல் எவ்விடச் 

இலும் விலைபோசாமல் ஒழியச்சண்டும் இர்ச விளக்குச் இருப்பணியினைச் சைவிடா தவ 

ராய்) ௮வ்.வரி, ,எரிப்பார் - அரிந்த அரசப் புல்வினையே சீமாட்டி அழ விளச் 

சாச எரிப்பாசாய், சு 
ச் 

4061, (இ-ள்) முன்பு.,போசாமை - இறைலாது திருமுன்பு விளக்கு 

எரிக்கும் முறைப்படி உள்ளயாமம் என்னும் கால அளவிற் குறையாமல் விளச்செரிப் 

பதற்கு அர்தப் புல்லுப் போதாமையினாலே ; மெய்யான அன்பு புரிவார் - மெய்ம் 

மையன்பினாலே திருத்தொண்டு செய்வாசாநிய நாயனார் ; அடுத்த... மடுத்தெரித் 

தார் - அடுத்த விஎச்காகத் சமது இிருமுடியினையே எலும்பும் சரைர்துருகும்படித் த 

மூட்டி எரித்தனர் ; இருவினையின் தொடக்கு எரித்தார் - இருவினைசளாகய பாசத் 

தொடச்கினை எரித்தாராயினர், er 

இரத இரண்டு பாட்டுச்களும் தொடர்ந்து ஒரு முடிபு சொண்டன, 

4060. (வி-ரை) இவ்வகையால் - முன்பாட்டிற் கூறியவாறு இர்சவகை 

யால் ; முன்னர்ப் பொருட்சார்பின் துணையால் இல்லிடையுள்எனமாறி விளக்கு 

எரித்த செயலை ஆயசேயல் (4059) என்று சேய்மைச் சுட் னாற் கூறிய ஆரியர், 
அ௮சனிலும் ௮ணித்தாகிய உடற்சார்பாகிய மெய்ம்முயற்சியாற் பொருள்சொண்டு 

செய்ததனை டவ் வசையால் என அணிமைச் சுட்டினாற கூறியது சவிஈயமும் மெய்ப் 

பொருணயமுமாம் : முன்கூறிய ௮,சனில் வேறுபட்ட இரத என்ற குறிபபுமாம், 

திநந்து - இருந்தும் ; இருச்துதற் கேதுவாகெ எனப் பிறவினைப் பொருள் 

சொள்க, 
எவ்விடத்தும் - விலைச்குச் கொள்கின்ற எல்லாவிடத்திலும் ; உம்மை முற் 

றும்மை, 

ஒழியவும் - உம்மை உயர்வு சிறப்பு, 
ஒழியவும் இப்பணி ஒழியார் - பொருள் வரும் வழி எல்லா மொழிந்தாலும் 

பணியினை விடாத செய்தல் அன்பின் உறைப்பினாலன்றி யாகாது. ஒமியார் - ஒழி 
யாரா ; முற்ரெச்சும், 

மாட்டி - ஒழுங்குபடுச்தித் த மூட்டி ; அணிவிளக்காயீட - அழக$ய விளக்குப் 

போலவே எரிய; ஐதல் - உவம உருபு, 6 

4061, (வி-ரை) மன்பு - இறைவரது இருமுன்பு ; விள்க்த எஏரிக்தம் 
ழறை மாமம் - இத்தனை யாமம் விஎச்செரிப்பேன் என்று நியமமாச மேற்சொண்ட 

சாலவளவாயெ யாமத்தின் எல்லைவரை ; யாமம் - 9$ சாழிசை சொண்ட சால 
அளவு,
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| 

போதாமை - போதாமையால் என மூன்றலுருபு விரிச்ச, 4 

மேய்யான அன்பு புரிவார் - மெய்யான - என்றும் பொய்படாத ; அன்பு , ° 
அன்பின் செயல், 

அடுத்த விளக்க - சணம் புல்லும் போதாது விளச்கு மாளும் நிலையில் abe 

9055 Sorssrs ; 1055 -OurGi Gu aapgoro, Ge Sorég இல்லாத 

போது அடுத்தது புல் விளக்கு ; அது BrisCurg அடுத்தது முடிவிஎச்சு 
என்னும்படி, வினைக்கு - என்பதும் பாடம், 

திநழடி - தலைமில விதிப்படி வைச்இருந்த குஞ்ச ; இச்சாளிற் முடியினைச் 

கத்தரித்சல் போலன்றி முன்னாளில் ஆண் மக்கள் குஞ்சிமயிர் வைத்து வளர்த் 

திடுதல் மாபு. 
என்புருக - எறும்பும் உருகும் ௮ன்பு மேலீட்டினால் ; அன்ப காசணமாச 7 

மடூத்தல் - தீ மூட்டுதல். 
இரவினையின் தோடக்து எரித்தார் - இருவினைப் போசமாச வருவது உடம் 

பெடுத்தலாகயெ பிறவி ; இங்கு முடிவிளக்செரிச,ச செயல் விஎக்கெரித்ச அதஜே 

டமையாது, இவரது இருவினைப் பாசச்சொடர்பை எரி, செயலேயாசவும் பயன் 

தீர்துமேற் பிறவியில்லாமற் செய்தது : கோடக்க - தொடர்பு ஈ கட்டு - என்ற கருத் 

துமது ;) வினைத் தொடச்சறுத்த நிலை மேல்வரும் பாஃடிற் கூறப்படுதல் காண்க, 7 

4002, தங்கள்பிரான் நிருவுள்ளஞ் செப்ூதலைத் திருவிளக்குப் 
போங்கியவன் புடனேரித்த பொருவிறிருத் தொண்டருக்கு 
மங்கலமாம் பெருங்கருணை வைத்தருளச் சிவலோகச் 

தெங்கள்பிரான் கணம்புல்ல மினிதிறைஞ்சி யமாந்திருக்தார். Sy 

(இ-ள்) தங்கள்பிரான்..,செய்த - (இத்திருப்பணியினை 5) சமது பெருமானார் 

இருவுள்ளங்சொண்டு ; தலை, வைத்சருள - சலைத்திருவிஎச்சனை மிகுர்ச ௮ன்புடனே 

எரித்த ஒப்பற்ற இருச்சொண்டருக்கு மங்கலமாகிய பெருங் கருணைபினை வைச் 

sq; சிவலோகத்து,..அமர்ந்இருர்சார் - வனுலகச்சிலே எங்கள் பெருமானா 

ராகிய கணம்புல்ல சாயனார் சேர்ந்து இனிசாக வணங்கி வீற்றிருந்தருளிஞார், 

(வி-ரை) திருவுள்ளம் சேய்து - திருவுள்ளத்தில் ஏற்றுவைத்து ; திரவுள் 
ang சேய்து - கநணை வைத்தநள் என்று கூட்டுக, 

தலைத்திநவிளக்த எரித்த - தலைச்குஞ்சியினையே இருவிஎக்சாச எரித்த. 

மங்கலமாம் பேநங்கநணை - திருமுன்பு மமிசை எரித்தும், உடலை எரிவாய் 
மடுத்து எரித்து உயீர்ரீச்சலும் முசலிய செய்கைகள் எங்குச் செய்யினும் ௮மங்சலமும் 

அதுசிதமும் ஆம் என்பது பொது விதி; சிவன் கோயிவிற் நிருமுன்பு செய்தல் 

அதனின் மிச்ச அ௮மங்கலமும் அதுசதமுமாம். ஈண்டுப் பொங்யெ அன்புடனே 

செய்யப்பட்டமையால் இவையே மங்கலமாகவும் இறைவர்ச் குகர் சனவாசவும் ஆயெ 

படியால் இறைவர் மங்கலமாம் பெருங்கருணை வைத்தனர் என்பசாம், 

சிவலோகத்து - இறைஜ்சி - இச் செயலால் சாயனார் இறைவர் திருமுன்பு சம் 
உடலை நீத்துச் வெலோகத்தணைர்சனர் என்பசாம். 

எங்கள்பிரான் - “cies சர்தைபிரான் !! (இருவர்தாதி - 58) carp வசை 

சாற் சருத்தினேச் சொடர்ந்து கூறியது, 
VIl—50



௩௬௪ திருத்தொண்டர் புராணம் [கறைக்கண்டன் 

கணம்புல்ல - இவர் செய், நிருச்தொண்டு சாசணமாசப் போர்த சாரணப் 

பெயர் ; இவாது இயற்பெயர் விளங்சவில்லை ; இவரது தஇருமாபும் குறிச்சப்பட 
வில்லை, 8 

4008, மூரியார் கலியுலூன் முடியிட்ட திருவிளக்குப் 
பேரியா றணிந்தாருக் கேரித்தார்தங் கழல்பேணி 
வேரியார் மலர்ச்சோலை விளங்குதிருக் கடவூரிற் 

காரியார் தாஞ்செய்த திருத்தொண்டு கட்டுரைப்பாம், ௯ 

(இ-ள்) மூரி ஆர்கலி .,கழல்பேணி - பெரிய சடல் குழ்ந்த உலூல் சமது 

முடியினையே திருமுன்பு இட்ட விளச்காகச், கங்சையாகிெய பெரிய யாற்றினை 

அணிர்த வனுக்கு எரிச்ச ராயனூாது இருவடிகளைச்துதிச்து; வேரி ஆர்..,சட்டுரைப் 

பாம் - தேன் பொருர்திய மலர்கள் கிறைர்த சோலைகள் சூழ்ர்து விளக்கும் திருச்சட 

வூரில் அவதரித்த சாரிமாயனார் செய்த இருத்தொண்டினைச் சொல்வோம். 

(வி-ளரை) இது சவிச்கூற்று ; ஆ௫ரியர் சமது மரபின்படி இதுவரை கூறி 

வந்த சரிதத்தை முடித்துச்சாட்டி, மேல் வருஞ் சரிதத்துச்குச் சோற்றுவாய் செய் 

Bea apr. 

மேல்வருவது சமிழ்ப்புலமையன்பராஏய சாரி நாயனாது புசாணம். wee eu 

புப்பட இங்குத் சமிழ்க்கவி ஈயம்பட ௮வது பெயரைத் இரிபு என்னும் சொல்லணி 

யில் வைத்தத் சொடங்கெது ஆூரியது கவிமாண்பின் நுட்பம்; இவ்வாறு 

தொடங்யெது மன்றி இவர்தம் புராண முடிப்பிலேயும் இவ்வாறே வைத்துச் 

காட்டியருளிய கவிசயச் குறிப்பும் (4068) சண்டுகளித்ஈற்பாலது, 

ழரி ஆர்கலி - ழரி - பெருமை : வலிமை); ஆச்கல், காத்தல், அழித்தல் ஆ௫யெ 

மூ.த்தொழிலும் புரியும் வன்மை ; ஐர்கலி - கடல், 

உலகில் - எரித்தார் என்று இயையும் ; இவ்வாறு செய்யவல்லார் உலூற் பிறர் 
இலா என்பத குறிப்பு, எரித்தார் வினையாலணையும் பெயர். 

டூட்ட ழடித்திநவிளக்த எரித்தார் - என்ச. இட்ட - நியமமாக இட்ட - எரித்த. 

பேர்யர்று - சங்கையாகய பெரிய நதி, 

வேரி - ஆர் - வேரி - தேன் - தர் ; பொருந்திய ; நிறைந்த ; வேரி ஆர் மலர் 

என்சு, 

காரிமார் - காயனூது பெயர் ; தஇிரிபணியிற் கூறிய சொற்சலி ஈயச்தால் இவர் 
சொல் விளங்சப் பொருண்மறையச் தமிழ்க்கோவை பாடும் சொண்டர் என்பது 

குறிப்பிலுணர்த்தப்பட்டது, இருக்சடவூர் என்று ஊரும், சாரியார் என்ற பெயரும் 

பண்பும் கூறியது slew. 9 

சரிதச்சுருக்கம் - கணம்புல்ல நாயனார் புராணம் :--வடவேள்ளாற்றுத் தேன் 

கரையில் உள்ளது டுநக்தவேளுர் என்னும் செழும்பதி, ௮ல் குடி.முசல்வர்க்குத் 

தலைவராய்ப், பெருஞ் செல்வத்தராய், நற்குண மேம்பாடுடையவராய், இறைவர் 

இருவடியே மெய்ப்பொருள் என்ற தணிவுடையவர் ஒரு பெரியார், ௮வர் செல்லப் 

பயன் இதுவே என்று துணிர்து சிவன்சோயிலில் நீங்காமல் விஎச்செரித்துவர்தார் 

செல்வம் குறைந்து வறுமை வர்தது. ௮வர் அவ்வூரைவிட்டுத் திநுத்திலலையினைச் 

சேர்ர்து ௮க்குச் திநப்பூலிச்சரத்தில் விளச்கெரிச்கும் சியமம் பூண்டார், பொரு 
ளின்மையால் சம் இல்லத்தில் உள்ள பொருள்களை மாறி விஎச்செரித்சார், அலையும்
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நீர்ச் தன. பிறர்பால் இரச்சலை அஞ்சினார் ; சமத உடல் மூயற்யொல் அரிச்து 

சொண்டுவர் ச கணம் புல்லினை விலைப்படச்தி ௮அப்பொருளினால் விளஎச்செரித்து 

வர்.தனர். 

ஒரு சாள் ௮வர் சொண்டுவர்ச புல் எவ்விடத்தம் விலை போகாசாயிற்று, அப் 

புல்லையே மாட்டி விளக்கெரித்தார். ஆனல், அது) தாம் கியமமாகவே மேற் 
சொண்ட யாம ௮ளவுவசை எரிச்சப் போதாசாயிற்று, அன்பினால் எலும்பும் உருச 

அ௮ர்சாயனார் தமது இருமுடியினையே விளச்காச மாட்டி எரித்சனர் ; இருவினைச் 

தொடச்சையும் எரித்தொழித்தார். இறைவர் அவருக்கு மங்கலமாம் பெருங்கருணை 

வைச்தருளினர். ௮வர் சவலோக்தில் இறைஞ்ச இன்பமுடன் அமார்,சனர். அவர் 

செய்த திருப்பணி சாசணமாச அவருக்குச் கணம்புல்லர் என்று பெயராயிற்று, 

கற்பனை--(1) செல்உம் பெழ்.உ பயன் ஈவன் பணி செய்தலேயாம். 

(2) வென் சோயிவில் தஇருவிளக் கெரிச்சல் சிற்த வபுண்ணியம். 

(9) வழமை வர்த கரலத்தும் சாம் நியமமாசச் கொண்ட வென் பணியை 

Surge எவ்வகையானும் செயவது பெரியோர்க்சே கூடுவது, 
(4) சிவன் பணிச்சென்றேனும் இரதசல் அஞ்ச *சச்ச.த., 

(5) மனையில் உள்ளனவற்றை மாறியும், காய முயற்ரியொல் அரிர்த புல் 

விற்றும் பணிசெய்சனர் சணம்புல்ல சாயனார் ; இது பெரியோர் சன்மை. 
(6) சம் உடம்பின் முடியினையே விளாகாக எரிச்சலும் ஏ௨ென்றிருப்பணியின் 

உறைப்புடையார்க்குச் சாலும். கலியரரயனாத வரலாறு சாண்ச, 

தலவிசேடம் : இருக்குவேளூர் :--கொங்கு சாட்டில், சேலம் சில்லாவில் 
வடவெள்ளாற்றுச சென்கரையில் உள்ளது. பேளூர் என வழங்குவது. 4058-ன் 

$ீழ் உரைச்சவை பார்ச்ச, 

48, கணம்புல்ல நாயனார் புராணம் முற்றும்
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இிவமயம் 

இருச்சிற்றம்பலம் 

29, கரரி நாயனார் புராணம் 

தோகை 

(* (தறைச்சண்டன் சழலடியே காப்புச்சொண் டிருர்ச 
சணம்புல்ல ஈம்பிக்குங்! காரிக்த மடியேன்-'' 

ஊதிநத்தோண்டத் தோகை - 8 
வகை 

* புல்லன வாகா வகையல சத்துப் புணார்சனவுஞ் 

சொல்லின வுச்ஈய மாச்டச் சுடாப்பொற் குவடுதனி 

வில்லனை வாழ்த்தி விளங்குங் கயிலைபுக் கானென்பராற் 

சல்லின மாமதில் சூழ்கட வூரினிற் காரியையே '” 

-திநுத்தோண்டர் திருவந்தாதி - 59 
விரி 

மறையாளர் திருக்கடஷர் வந்துஇத்து வண்டமீழின் 

றுறையான பயன்றேரிந்து சொல்விளங்கிப் போருண் மறையக் 
குறையாத தமிழ்க்கோவை தம்பேயராற் குலவும்வகை 

முறையாலே தொகுத்தமைத்து மூவேந்தர் பாற்பயில்வா£, & 

4064 

அங்கவர்தா மகிழும்வகை படூத்தவுரை ஈயமாக்கிக் 

கொங்கலர்தார் மன்னவர்பாற் பேற்றநிதிக் குவைகோண்டு 
வெங்கணரா வொடுகிடர்து விளங்குமிளம் பிறைச்சென்னிச 

சங்கரனா ரினிதமருக் தானங்கள் பலசமைத்தார். 

4065 

2. 

புராணம் : இனி, நிறுத்த முறையானே, ஆரியர், ஒன்பதாவது கறைச் 

கண்டன் சருக்சத்திற் போற்றப்பட்ட ஐர்.து சாயன்மார்சளுள், இரண்டாவது சாரி 

நாயனார் புராணம் கூறத்தொடங்குசறார் ;) காரியார் என்ற பெயருடைய சாயனாரது 

வரலாறும் பண்பும் கூறும் பகுதி, 

தோகை : முன் புராணத்தில் உரைச்சப்பட்டது. 

வகை : சல்லின...காரியையே-கல்லாலமைந்த மதில்சூழ்ச்,த இருச்சட வரில் 

அவதரித்த சாரியார் என்பவரையே ) புல்லன ஆகாவகை - தமது நூல்கள் உலசச் 

இல் புன்மையன வாடச் sigur sup; 9_லகச்தி..மயமரக்கி - உலகத்தில் பொருந்தும் 

பொருளும் சொல்லும் ஈயப்புடையனலாசச் செய்து ) சுடர்,,,வாழ்த்தி ஒளி 

பொருச்திய பொன்மலையாகய ஒப்பற்ற வில்லினை உடைய இறைத் துதித்த 7 

சயி$ல,,, அன்பர் - தமிலையினை அடைர்சார் என்று சொல்லுவர், (ஆல் - gene)
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புல்லன - புல்லியன ; ௮.ற்பமானவை ; புணர்ந்தன - பொருளா உள்ளே 
பொருர்தியன. சோல்லின - அப்பொருளைப் புலப்படுத்துச் சொல்லிய சொரற்சள் ; 
நயமாக்ததல் - விரும்பும்படி இயற்றுதல்; காரியை - நயமாக்கி - வாழ்த்திப் - 
புக்கான் என்பர் என்று முடிச்ச, கல்லின - கல்லாற் செய்யப்பட்டன; மதிற் 

சடவூர் - :' எயிற்பதி '! (891), 

உலசத்தப் புணாஈ்சனவும் - உலக வழக்குச் சொல்லையும் ; சொல்லினவும் - 

தன்னாற்சொல்லப்பட்டவைகளையும் ; சொற்பொருள் அமைந்த அர் நூலையும் அர் 

தூல் அரங்சேற்றுழிச் சொல்லும் உரையையும் (உலசத்தப்) புல்லனவாசா வசை - 

ரயமாக்கி ; (இவை ச, சிவப்பிரசாசச் குருச்சளையா குறிப்புச்சள்.. தொகை தால் 

பெயரை உரைத்தது, வசை நூல் பெயரையும் ஊராயும் திருத்சொண்டின் பண் 

பினையும் வரலாற்றையும் வகுத்தது. இவை விரிர்சபடி விரிநூலுட் கண்டுகொள்ச, 

விரி : 4064. (@- ள்) மறையாளர் இருச்சடஷர் வந்துதித்து - மறையோர் 

சள் மிக்கு வாழ்செற இருச்சடவரில் வந்து சோன்றி ; வண்டமிழின்..,சொகுச் 

தீமைத்து-வளப்பமுடைய சமிழது இனிய துறைகளிலாகயெ பயனைச் தெரிர்து சொல் 

விளங்கி உட்டிடையான பொருள் மறையும்படி குறைவில்லாத தமிழ்ச் கோவை 

யினைத் தமது பெயராலே விளங்கும்படி முறைப்படத் சொகுத்து இயற்றி; மூவேர்தர் 

பாற் பயில்வார் - தமிழ் முப்பெருவேர்தர்களிடத்தம் சென்று பயில்வாராகி, ச 

4005, (இ-ள்) அக்சவர்தாம் ,,யமாக்க - அங்கு ௮ம்மன்னவர்கள் மூழும் 

வசையாலே பொருளுக்கேற்ற சொற்களை நயம்பெறச் செய்து ; சொக்சலர்,,, 

சொண்டு-மணம் விரிகின்ற பூமாலை யணிர்ச அரசர்களிடம் பெற். செல்வக் குவியல் 

களைச் சொண்டு ; வெங்சண்,,..சமைச்தார் - வெவ்விய கண்ணையுடைய பாம்புடனே 

இடந்தும் விளங்குன்ற இளம்பிறையினையணிர்ச சென்னியையுடைய சங்கானார் 

இனிசாச வீற்றிருந்தருளும் கோயில்கள் பலவற்றை அமைத்தனர். a. 

இர்ச இரண்டு பாட்டுக்களும் தொடர்ந்து ஒரு முடிபு கொண்டன, 

4064, (வி. ரை) மறையானர் திநக்கடதஆர் - மறையவர்கள் மிக்குவாழும் 

பதி ? '! ஏய்ந்த€ர் மறையோர் வாழு மெயிற்பதி '” (891). 

தமிழின் துறையான பயன் - துறை- இவை அகமும் புறநமூமாம். டன் - இனிய) 
ஆன பயன் - உயிர்க்கு ஊதியமாகயெ பயன் ; ௮அசப்பொருட்டுறைசளில் இறைவன் - 

அடியார்பாற் கூட்டமும், புறப்பொருட்டுறைசளில் பாசங்களை எறியும் ஞான 

வெற்றியும், இவற்றால் வீடுபேறு பெறுதலுமாம். இவர,த நூல்கள் இவர் கீடுபெறச் 

சாசனமாயினமை சாண்ச, வண் சமிழ்ச்துறையாகய மெய்ப்பொருளுணா்ர்து ; 

சோல் விளங்கிப் போநள்மறைய - சொற்கள் விளச்சமாடு உள்ஞுறை பொரு 

ளா$ய வீடு பேற்றின் நிலை வெளித்தோன்றாது டெக்ச, ((அழிவலூற பொருளு முலச 

தூல் வழச்குமென, விருபொருளு நுதலி எடுத்துச் கொண்டனர் ; ஆக்சவ் விரண்ட 

லுள், ஆசம நூல் வழியி னுதலிய ஞான யோகண் பொருளினை யுணர்த்துதற் 

சரித * என்று இருச்சோலையாருரை முகத்துப் பேராசிரியர் உரைச்சவை ஈண்டு 

நினைவு கூர்தற்பாலன; இரிபு முதலிய சொல்லணிகளை உடைய செய்யுட்கள் சொல் 

விளங்டுப் பொருண் மறைய உள்ளன ; இச்சரு த்தை ஆரியர் இப்புசாணச் சோற்று 

வாயினும் (4063), முடிப்பிலும் (4069) காட்டியருளு சல் காண்க, இறைவர் புகழை 

உள்ளு£றையாசச்சொண்டு பாடும் ௮சத்துறை, புறத்துறைப் பாட்டுச்சளின் ௨ள் 

ஞரூறைசஞும் ௮வ்வாறேயாம், ,
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குறையாத தமிீழ்க்கோவை தம் பேயராற் தலவும் வகை ழறையாலே 

தோத்த்தமைத்து - என்ததனால் காரிக்கோலை என்றதோர் அசப்பொருட் 
gaps Carma ூல் இவரால் செய்யப்பட்டசென்று செரிஜறெது. இந்நூலைப் 

(அல்லத தூல்களைப்) பற்றிய விவரங்கள் ஒன்றும் தெரியவில்லை ; முறை - சமிழ் 

இலச்சணம் வகுத்த முறை ; தோதத்து : சொற்பொருட் பாகுபாடுகள் சிறக்கும்படி 
சேர்த்து ; அமைத்தல் - இயற்றுதல், இஃது இர்நாயனார் இறைவர்பாற் செல்லும் 

வசையால் உயிர்ச்குறுதியாச அமைச்ச நூல். 

ழவேந்தர் பாற்பயிலவார் - தமிழ் முடிமன்னர் மூவர்சள், சோ சோழ பாண்டி 

யர்சள், பாலும் என முற்றும்மை விரிச்ச. பயிலுதல் - சென்று பழி ஈட்புப் 

பெற்று ஒழுகுதல், 
பயில்வார் - நயமாக்கிப் - பேற்ற - தவைகோண்டூ - சமைத்தார் என்று மேல் 

வரும் பாட்டுடன் கூட்டிமுடிக்க, | 

4065, (வி- ரை) அடுத்த உரை- மேற்கொண்ட பொருளுச் கேற்றபடி, 

அடுத்த சொல் ) உரை நயம் - சொன்னயம். 

வேங்கண் அரா - வேம்மை - கொடுமை செய்யும் ) பார்வையாலே விடச் 

தன்மை செய்யும் பாம்புகளும் உள ; இருஷ்டி விஷம் என்பது வடமொழி, 

அராவோடுூ கிடந்து விளங்தம் இளம்பிறை - இடந்தம் என்று உயாவு சிறப் 

பும்மை தொச்சது ; ௮ராவுடன் டெந்தால் வாடூசல் மதியின் சன்மை ; அவ்வாறு 

இடந்தும் விளக்க முறுதல் ?வனருள் வவிமை என்பது குறிப்பு, 
டனிதமநம் தானங்கள் - விளங்க வீற்றிருக்கும் கோயில்கள்; சமைத்தல் - உள 

வாச்குதல், 2 

4066. யாவர்க்கு மனமுவக்கு மின்பமொழிப் பயனியம்பித் 
தேவர்க்கு முதற்ஹேவர சீரடியா ரெல்லார்க்கும் 

மேவுற்ற விருநிதிய மிகவளித்து விடையவா தங 

காவுற்ற திருக்கமிலை மறவாத கருத்தினராய், ௩ 

4067. ஏ.ய்ந்தகடல் சூமுலட லெங்குர்தம் மிசைநிறுத்தி 

யாய்ந்தவுணர் விடையறா வன்பினரா யணிகங்கை 

தோய்ர்தநெடுஞ் சடையவாத மருள்பெற்ற தொடர்பினால் 

வரய்ந்தமனம் போலுடம்பும் வடகயிலை மலைச்சேர்ந்தார், ௪ 

4066, (ட-ள்) யாவர்க்கும்.,,இயம்பீ - யாவருக்கும் மனம௰மும்படி 

யாய இன்பம் தரும் சொற் பயன்களையே சொல்லி; தேவர்க்கு...மிக 

அளித்து - சேவர்ச்செல்லரம் பெருந்தேவராயெ சிவபெருமானது சிறப்புடைய ௮டி. 

யார்சள் எல்லாருக்கும் பொருந்திய பெருகிதியக்களை மிசவும் அளித்து ; விடை 

யவர்தம்..கருச்தினராய் - இடபத்தினை உடைய இறையவாது சோலைகள் பொருர் 

இய இருச்சயிலாயத்தினை எப்போதும் மறவாத கருத்துடையலர9, ௩ 

4067, (இ-ள்) ஏய்ர்ச,.,நிறுத்தி- பொருந்திய சடல் சூழ்ர்த உலகத்தில் 

எல்லா இடங்களிலும் சமது புகழினை நிலைகிறு த்தி; ஆய்ர்த... அன்பின ராய்- ஆராய்ந்து 
செளிர்ச உணாவிலே இடைய௫த அன்புடையலரா ; அணி..,தொடர்பினால் - 
அழயெ சங்சையாறு சோய்ர்ச ரீண்ட சடையினையுடைய இறைவரது திருவருளைப்



சருக்கம்] 49. காரி நாயனார் புராணம் ௩௨௯௯ 

பெத்த சொடர்ச்சிமினாலே ; வாய்க்ச...சேர்ச்தார் - பொருர்திய மனத்தினாற் சேர்ச் 
தீது போலவே உடம்பினாலும் வடகயிலை மலையினைச் சேர்ச்சனர். # 

Gis இரண்டு பாட்டுக்களும் தொடர்நது ஒரு முடிபு கொண்டன, 

4066, (வி - ரை) இன்பமோழிீப் பபனி௰ம்புதலாவது - இன்' மொழிபினையே 

எல்லாரும் ம௫ழ்வர் ; ௮6௪ இன்ப மொழிதானும் இறைவர் புசழ்கூறப் பெறின் 
௮,சன் பயனைப் பெறும் ; என்ற உண்மையின்படி. உலகனருச்குச் சொல்லுதல், 

தேவர்க்து மதற்றேவர் - சிவபெருமான் ; ழநல் - முதல்வர் ; சங்சாரசாரண 

ஞ$ய முதல்வன் சிவன் என்ற கருத்து. 

விடையவர்தம் 5 திநகீகயிலை என்று கூட்டுக, விடையவரீதம் காவுற்ற = 

செலுத்தின்ற இடபலாகன ச்சையுடைய சிவனார்; கா - சுமத்சல் - செலுத்துதல் ; 

என்றலுமாம். நந்தி சேவரது சாவல் பொருந்திய என்றலுமாம். 

காவுற்ற - சோலைகள் சூழ்ச்ச; கா: சேரலை; விடையவர்தாம் கரவுற்ற 

என்பது பாடமாயின் சிவபெருமான் அடியாரைச் சரச்சற்றொழில் செய்யும் என்சு, 
தா உ காத்தல், 9 

4067, (வி-ரை) இரை நிறுத்துகலாவது சமது பு£ழ் நிலைபெறச்செய்சல், 

ஆய்ந்த வுணர்வு - ஆய்தல் - ஆராய்ந்து செளிதல் ; உணர்வு - உணர்விலே ; 

தோடர்பு-பொருத்தம் - காரணம், இடைபற அன்பு- “அயரா அன்பு'" (போசம்-11) 

மனம்போலுடம்பும் வடகயிலை மேவுநலாவது - முன்னர் மறவாமையினால் 

மனம் சமிலையை எப்போதம் சேர்ந்திருர்சது ) இப்போது உடம்பும் கூடிச் வன் 

மு.த்தசாய்த் இருச்கயிலை மலையினிற் சோர்சமார்சனர் என்பதாம், 4 

4068. வேரியார் மலர்க்கொன்றை வேணியா ரடி பேணுங் 

காரியார் கழல்வணங்கி யவரளித்த ௧( 
வாரியார் மதயானை வழுதியர்தம் மதிமாபிற் 

சீரியார் நேடுமாறர் திருத்தோண்டூ செப்புவாம. 

(@ - en) வேரியார்.,, கருணையினால் - தேன் பொருந்திய மலராகெ சொன் 

ையை ௮ணிர்த சடையினை உடைய இறைவரது திருவடியைப் பேஹுன்ற சாரி 

நாயனாரது கழல்களை வணங்க ; gat அளித கருணையினால் - gas Crug 

கருணைத் திறத்தின் துணையினாலே ; வாரி ஆர்..,நெடுமா றர் - சடல்போல நிறைர்து 

வழிஏன்ற மசம் பொருந்திய யானைப் படையினையுடைய பாண்டியர்களுச்குரிய 
சர்இரலமிசத்திலே நின்றசர்நெடுமாற மாயனாரது ; இருச்தொண்டு செப்புவாம் - 

திருத்தொண்டினைச் சொல்வோம். 

(வி-ரை) இஃது இச்சரிச முடிப்பும் வருஞ்சரிசத் சோற்றுவாயுமாம், இத 

சவிச்கூற்று, இப்பாட்டுத் திரிபு என்னும் சொல்லணி, 

வேரி - மணமுமாம். பேணுதல் - விரும்பி வழிபடுதல்) sian - நிறைதல், 
மதயானை - இச்சரிதத்துள் வரும் போர்ச் குறிப்பு, 

கநணையினுல் - சருணையின் துணையினால். 

வாரி - சடல் - இங்குச் சடலின் சன்மையாகிய நிறைவு குறித்தது ; ஆர்தல் - 

பொருந்துதல் ; வாரி - தர் - சடல்போல கிறைர்த, 

வழதியர் தம் மதிமரபு - பாண்டியர்ச்குரிய சர்திரவமிசம் ; பாண்டியர் சர்திர 
மரபினர் ; (சோழர் சூரிய மரபினர்); சீரியார் - சின்ற சீருடையார், -



#00 திருத்தொண்டர் புராணம் [கறைச்கண்டன் 

சரிதச்சுருக்கம்: காரி நாயனார் புராணம்:--திருச்சடஷரில் அல ,சரி்தவர் சாரி 
சாயனார். ௮வர் வண் சமிழின் தறைசளின் பயன் தெரிந்து சொல்விஎக்டிப் பொருள் 

மறையச் சமது பெயராற் சாரிக்சோலை என்ற நூலினை இயற்றிச் சமிழ் மூவேந்தர் 

சளிடமும் சென்று ஈட்பினைப் பெற்றனர், அவர்கள் மகிழும்படி உையமாக்கனெர், 

அவர்கள் தர்ச பெருகிதிச் குலைகளைச் கொண்டு சிவனுக்குப் பல சோயில்கள் 

சமைத்தனர் ; எல்லாருக்கும் மனம௫மும் இன்பமொழிப் பயனை இயம்பினர் ; Ra 

னடியார்சளுக்குப் பெருஞ் செல்வங்களை மிச அளித்தனர் ; இறைவரது திருச்சயிலை 

மலையினை என்றும் மறவா இருர்சனர்; சமது புசழ் எங்கும் பரவ விளக இடைய 
அன்பினாலே சிவனருள் பெற்று வடகயிலை மலையினைச் சேர்ர்,தனர். 

கற்பனை ? (1) இனிய சமிழ்த் துறைகளின் பயன் தெரிந்து சொல்விளம்சப் 
பொருள் மறையக் கோவைபாடுதல் அரிய வண்டமிழ்த் இறமாம். 

(8) அரசரும் மதிச்கப் பயில்வது பெருங் சல்வி வளத்தாலாவது, 

(98) அரசர்பாற் றம் கல்வித் திறத்தாற் பெற்ற செல்வங்களைச் சிவனுக்கும் 
இஉனடியார்ச்கும் ௮ச்குலத போன்பின்றிறமாம். 

(4) இன்பமொழி கூறுதல் யாவர்க்கும் மனமகிழ்ச்சி சருவசொன்று ; இன்ப 

மொழிப் பயனாவ.த சிவனைச் குறிச்.துச் கூ.றுதலேயாம், 

(5) இறைவாது தஇிருக்கபிலைமலையினை மறவாத கருச்துடையசா யிருச்சல் 

செய்தற்கு அரியசெயல் ; மனததினைச் கயிலையில் சேரவைச்சதுபோல உடம்பும் 

அங்குச் சோ்தல் பேரன்பின்றிறத்தாலாவது, அயரா அன்பு வப்பேற்றைச் சருவது, 

தலவிசேடம் : திருக்கடவூர் :--]17 பச்சம், ௪௧௭ பார்ச்ச, 

காரி நாயனார் புராணம் முற்றும்



ச்ருக்கம்] 

௨ 

இவமயம் 

திருச்சிற் றம்பலம் 

50, நின்றசீர் நெடுமாற நாயனார் புராணம் 

தோகை 

£ நிறைக்கோண்ட சிந்தையா னேலவேலி வென்ற 

நின்றசீர் நெடுமாற னடியார்க்த மடியேன் '" 

திநத்தோன்டத்தொகை - (8) 

வகை 

சார்த்தண் முகிற்சைச் சடற்கா ழியரீபேரு மாற்கேதிராய் 

ஆர்த்த வமண ஈழிந்தது கண்டூமற் ராங்கவரைக் 

கூர்த்த சமுவி னுநிவைத்த பஞ்சவ Gara gant GD 

வார்த்தை யதுபண்டு நெல்வே வீயில்வென்ற மாறனுக்சே, 

_-திருத்தொண்டர் திருவந்தாதி - (60) 

வீரி 

4009, குடுமாறு நெறியதனைத் தவமேன்று தர்முடலை 

அடுமாறு செப்தொழுகு மமண்வலையி லகப்பட்டூ 

விடுமாறு தமிழ்விரகர் வினைமாறுங் கழலடைர்த 

நேடுமாற னார்பெருமை புலகேழு நிகழ்ந்ததால். க 

புராணம் 2 இனி, கிறுத்ச முறையானே, ஆரியர், ஒன்பதாவது, கறைச்சண் 

ராவது நின்றசீர் நெடுமாற நாயனார் புராணங் கூறத்தொடங்கு டன் சருக்சத்தில் மூன் 
புங் கூறும் பகுதி, 

இன்ரார் ; ௮ர்சாயனூ.து சரிசவரலாறும் பண் 

தொகை : நிறையினை மேற்கொண்ட ர்சையினலே செல்வேலிப் போரினை 

கெடுமா றனாருடைய அடியார்ச்கும் நான் ௮டியேனாவேன். 
வென்றவராகய நின்றர் 

ரதம் மு.தலிய தய எண்ணங் 
நிறைக்கோண்ட சிந்தையால் - மண்ணாசை குரே 

களாலன்றித், தம் நரடுகாவல் பற்றிய நீதிமுறையாலே) நேல்வேலி - இருசெல்வேலி 

We Mapes போர் ; இப்போரினை, மேல், வகை நூலும் விரிதூலும் விரித்சமை 

areas; நேடூமாறன் - இப்பாண்டியரது பெயர் - கின்ற ர் என்பது சரிதவர 

லாற்றிழ் சண்ட பண்பு சாரணமாசப் போந்த பெயர் ; பெயரும் வரலாறும் பண்பும் 

தொகைதூல் பேற்று. 

வகை : சார்த்தண்...சண் 

யுடைய கடற்சாழியவரது பெருமானாயெ "ஆஞை 

711451 

டு - சரிய சண்ணிய முலைப் போன்ற கையினை 

டய.பிள்ளையாருச்குப் பசையாய்



௪0௨ திருத்தொண்டர் புராணம் [கறைக்கண்டன் 

ஆர்த்துலர் ச சமணர்சள் வாதில் சோற்று அழிவெய்தியசைச் கண்டு (பின்னர்) ; 

ஆங்கு, பஞ்சவனென்று - தோல்வியுற்ற அவ்விடச்சே அவ்வமணர்சளைச் கூர்மை 

யுடைய சழுவின் முனையிலே ஏற்றிவைத்,; பாண்டியர் என்று ; உரைக்கும் வார்த் 

சையது - சொல்றும் புசழானது ; பண்9,,,மாறனலுச்சே - முன்னாளில் கெல்வேலிப் 

போரினில் வெற்றி கொண்ட பாண்டியருக்சே (உரியத), 
கார் - சரிய) சார் சாலமும் ஆம்) ழூற்கை - முல்போன்று சைம்மாறு 

கருதாது கொடுக்கும் சைவளமாகி,ப ௨,சவி; ஐர்ந்தல் - ஆரவாரித்தல்) வா.துசெய்சல் , 

அழிந்தது - வாதில் தோற்றசனை ; இரண்டலுருபு விரிக்க; மற்று - அசை ; 

மற்று - மறுத்துப் பகைத்த என்றலுமாம், இப்பொருளில் மற்ற என்பது ஈற்றகாம் 

கெட்ட தென்க; கூர்த்த - கூரிய; நுதி - முனை; நுதிவைத்தல் - நுனியில் 

தைச்ச ஏற்றுதல் ; நுதிவைந்த - '( கழு? வற்று '! என்று ௮ரசாணை செய்த; 

வார்த்தை - புசழ்ச்சொல் ;) பண்டு - முன்னாரில் ;) &ரியது என்பது குறிப்பெச்சம், 

பெயரும் வரலாழும் பண்பும் இிருத்சொண்டும் வகைநால் வகுத்தது, 

விரி? 4069. (இ-ள்) சடுமாறு,,.என்று - தடுமாற்றத்தை விளைக்கும் 

புரை நெறியினையே சவமென்று சொண்டு ; தம் உடலை... அகப்பட்டு - சமது உடலை 

வருத்துன்ற செயல்களைச் செய்து திநெறி ஒழுகும் அமணாத சூழ்ச்சியினுள் அகப் 

பட்டு) விடுமாறு,., அடைந் ச-அவ்வலையினின்றும் விடுபடும்படி தமிழ்விசசராரெய ஆளா 

டைய பிள்ளையாரது, வினைமாற்றிப் பிறவியறுக்கும் கிருவடிகளை அடைச்ச; நெ 

மாறனார்... நிகழ்ச்சது - நெடிமாரனாது பெருமையானது ஏழு உலசங்களிலும் 

நிறைர்து விளங்கியது ; ஆல் - அசை, 

(வி. ரை) தடூமாறு நேறி - தடுமாற்றச்தை விளைக்கும் நெறி ; தவமேன்று.., 

ஒழதம் - பலவாறும் உடலை வருத்துசலே சவமாமென்னும் ௮மணர் கொள்கையும் 

ஒழுச்சமும் ; அடுதல் - சடுபாறைடெத்தல் - வெபிலினிற்றல் முதலாயின, 

விடுமாறு - விட்டு நீங்கும்படி. 

வினைமாறும் கழல் - மாற்றும் என்னும் பிறவினை மாறும் எனச் சன்வினையாய் 

வந்தது ;  சழரறொழ சினைப்பவ ரிருவினைத்துயர் போமே” :* பிழவியெலும் 

பொல்லாப் பெருங்கடலை நீர்ச் துறவியெனும் சோற்றோணி '' (சம்பியாண்டார் 

ஈம்பிகள்). 
1 நீகழ்ந்தது - விளம்கெ.த, 

4070. ௮ர்சாளி லாளுடைய பிள்ளையா ரருளாலே 

தேன்னாடூ சிவம்பேரு5ச் சேங்கோலுய்த் தறமளித்துச் 

சொன்னாம நேறிபோற்றிச் சுராஈகார்க்கோன் நனைக்கொண்ட 
பொன்னா மணிமார்பிற் புரவலனார் பொலிகின்ற, ௨ 

4071. ஆயவர சளிப்பார்பா லமர்வேண்டி. வந்தேற்ற 

சேயபுலத் தேவ்வரேதிர் ரேல்வேலிச் சேருக்களத்துப் 
பாயபடைக் கடல்முடுகும் பரிமாவின் பெருவெள்ளங் 

௨௩ காயுமதக் களிற்றினிரை பரப்பியமர் கடக்கினரு், 

4072, எடுத்துடன்ற முளைஞாட்பி னிருபடையிற் பொருபடைஞர் 
படுத்தரெடுவ் கரித்துணிபும் பாப்மாவி னறுகுறையும்



ச்ருக்கம்] $0. pair DG: தெடுமர்ற நாயனார் புராணம் ௪0௩ 

அடுத்தமர்செய் வயவர்கருச் தலைமலையு மலைசெந்தீர் 
மடுதீதகடல் மீளவுர்தாம் வடி.வேல்வால் இடப்பெருக, ௪ 

4073, வயப்பரியின் களிப்பொலியு மறவர்படைக் கலவொலியுவ் 

சபப்பொருப்பின் முழக்கொலிபுவ் கலர்தெழுபல் வியவொலியும் 

வியக்குமுகக் கடைரநாளின் மேகழுழக் கெனமூளச் 
சயத்தொடர்வல் லிபுமின்று தாம்விடுக்கும் படி.தயங்க, இ 

4074, திடுமிமும் படைவழங்குஞ் செருக்களத்து மருக்குமுடல் 
தோயுகெடும் குருதிமடுக் குளி. துகிணர் தஅுய்த்தாடிப் 

போயபரு வம்பணிகொள் பூதங்க ளேயன்றிப் 
பேயுமரும் பணிசெய்ய வுணவளிக்த செனப்பிறங்க, ௬ 

4078. இனையகடுஞ் சமாவிளைய விகஓுழர்த பறக்தலையிற் 
பனைநெடுங்கை மதயானைப் பஞ்சவனார் படைக்குடைந்து 

மூனையழிந்த வடபுலத்து முதன்மன்னர் படைசரியப் 

புனையுஈ.றுர் தோடைவாகை பூழியர்வேம் புடன்புனைந்து, or 

4010, வளவர்பிரான் றிருமகளார் மங்கையருக் கரசியார் 
களபமணி முலைதிளைக்குர் சடமார்பிற் கவுரியனார் 
இள வரவெண் பிறையணிர்சார்க் கேற்றதிருத் தொண்டேல்லாம் 

அளவில்புகழ் பெறவிளக்கி யருள்பெருக வரசளித்தார். 4 

4070, (இ-ள்) ௮ச்காளில்...பெருக - அ௮க்சாலச்இல் ளுடைய பிள்ளையா 

ரது இருவருளினாலே பாண்டிராட்டிற் சைவத்திறம் பெருரியிட ; செங்சோல்.. 

போற்றி - செக்சோல் அரசாட்சி செய்து அறநெறி வழுவாமற் சாத்தும் எடுத்துச் 
சொல்லப்படும் சவராமமாயெ திருவைர் செழுச்தின் நெறியாகுிப சைவ ெறி.பினைச் 

காத்தும், சுரர்ரகர்ச்கோன்...பொலி௫ன்ரார் - தேவேர்திரனிடத்தச் சொண்ட 

பொன்னாசமணிர்த மார்பினையுடைய அ௮ப்பாண்டியனார் விளங்குடன்றார9 ; ௨ 

4071, (இ-ள்) ஆய...பால் - அத்சன்மையாகய அரசுசெய்பவரிடச்சே ) 

சமாவேண்டி,,,சளத்து - போரினை பேண்டிவர்து எதிர்த்த வடபுலத்துப் பசைவர்ச் 

கெதிசே இருகெல்வேலிப் போர்ச்களத்தில் பாய...சடக்கின்றார் - பரவிய சேனைச் 

சடலையும், வேசமாகச் செல்லும் குகிரைகளின் மிகுதியாகிய வெள்ளச்சையும், 

சினந்து அழிக்கும் மதயானைசளின் வரிசையினையும் பாப்பிப் போரினை வென்று 

௩. கடக்டன்றாரா௫ ; 

4079, (இ-ள்) எடுத்த...ஞாட்பின் - படையெடுச்துப் பொருத போர்ச் 

களத்திலே ; இருபடையில்...மடுத்தசடல் - இருபச்சத்துச் சேனை வீரர்களும் வீழ்த் 

இய நீண்ட யானைகளின் உடற்றுண்டங்களும் குதிரைகளினுடல்கள் அறுபட்ட 

துண்டம்சளும் ஏ.ர்த்துப் போர்செய்யும் சேனை வீரர்சளின் சரிய சலைமலையும் ஆகிய 

இவற்றின் வரும் குருதியின் பெருக்ளேச் கலச்சப்பெற்ற கடலானது ; மீளவும்... 

பெருச - முன்னே உக்ரெருமாரபாண்டியர் சடல் சவர வேல் வாக்கெதுபோல 

மீண்டும் இவர் வேல்வாங்கும்படி பெருச ) ச



Poe திருத்தொண்டர் புராணம் [கறைக்கண்டன் 

4073, (இ-ள்) வயப்பரியின்,..பல்லிய ஒலியும் - வெற்றி பெற்ற 
குதிரைகளின் சளிப்பால் உண்டாகும் ஒலியும் வீரர்சளின் ஆயுதங்களின் ஒலியும், 
யரனை சளாகிய மலைகளின் பிளிற்றின் முழக்க ஒலியும், பலவும் கூடி எழுர்து ஒலிச்கும் 

பல இடங்களின் ஓவியும் ; வியக்கும்... முழக்சென - ௮.இசயிச்கும் ஊழி முடிவு 

சாலத்தில் பெருகும் மேசங்களின் முழச்சமோ என்று இக்தித்து ; மீள... தயங்க - 

முன்போல (உக்ெகுமாரர் விட்டது போல்) வீரச் சொடர்பினை உடைய விலங் 

இனையும் மீட்டும் இன்று சாம் விடுச்கும்படி. ஒவிச்ச ; டு 

4074, (இ-ள்) இதி ௨உமிழும்...செருக்களத்து - இயைச் சந் துசன்ற படை 

களை விரியும் எறிர்தும் போர்புரியும் போர்க்களத்தில் ; முருக்கும் உடல்,..ஆடி - 

வெட்டுண்ட உடல்கள் சோய்ர்து டெச்கும் குருதி நிறைந்த மடுவிற் குளித்து 
நிணங்களை உண்டு கூத்தாடி ; போய,..௮ன்றி - முன்னாளில் பணிசொண்ட 

பூதங்களேயல்லாமல் ; பேயும்...பிறங்க - பேயும் உரிய அரிய பணி செய்யும்படி 

அவற்றுக்கு உணவு அளித்தசாகும் என்று சொல்லும்படி விளங்க ; சு 

4075, (இ-ள்) இனைய...பறந்தலையில் - இத்தன்மைத்தாயெ கொடிய 

போர் மூளும்படி பொருத போர்ச்சளத்தில் ; பளை.,,சரிய - பனைபோல நீண்ட 

அ.திச்சையினைப் பொருர்திய மதயானைச் சேனையினையுடைய பாண்டியனா£து சேனை 

சளுக்குத் தோற்றுப் போரிலழிர்த முசன்மை பொருந்திய வடபுலத்தாசனுடைய 

சேனைகள் இதைந்து ஒடிப்போச; புனையும்...புனைந்து - வெற்றித்துறையிற் புனையப் 

படுசின்ற மணமுடைய வாசைமாலை.பினைப் பாண்டியருக்குரிய பேப்பமாலையுடனே 

தரித்து 7 ௭ 

4076, (இ-ள்) வளவர்பிசான்...சவுரியனார் - சோழர் பெருமானாது 

இருமசளாராகயெ மங்கையர்க்கரசி யம்மையாரது கலவைச் சார்சணிந்த தனங்கள் 

மூழ்கப்பெற்ற ௮கன்ற மார்பினையுடைய பாண்டியராகயெ நின்ற €ீர் நெடுமாறனார் ; 

இள௮ரவு...அரசளித்தார் - இளகாசத்தினையம் வெள்ளிய பிறையினையும் அணிச் 

பெருமானாருக்கு ஏற்ற திருச்சொண்டுசளை யெல்லாம் அளவில்லாச புகழ் பெறும்படி 

விளங்கச் செய்து சிவனருள் பெருகும்படி ௮சாட்ி செய்சனர், A 

இவ்வேழு பாட்டுச்சுளும் சொடர்ர்து ஒரு முடிபு சொண்டுரச்ச கின்றன, 

4070, (வி-ரை) முன்பாட்டினாலும் இப்பாட்டினுலும் இர்சாயஞாது 

சரிச வரலாற்றினையும் பண்பினையும் பற்றிய ம.ற்பகு இியினை ஐூரியர் கூறியருளிய 

சவிரயமும் காவியப்பண்பின் சிறப்பும் கண்டுகொள்ச, இவை முன் ஆளுடைய 

பிள்ளையார் புராணத்தினுள் விரித்துச் கூறியருளியமையால் ஈண்டுச் சுருக்கிச் 

சட்டிச்கூறிய அளவில் ௮அமைர்சார். அச்ச முற்பகுதியினுள்ளம் ஆஷடைய பிள்ளை 

யாரது திருவருள் பெறும்முன் நிகழ்ந்த நிலையினை முன் ஒரு பாட்டினாலும், அரன் 

பின் நிசழ்ர்துள்ள கிலையினைப் பின் ஒரு பாட்டானும் வகுத்துறைத்த சவிச்சிறப்பும் 

கண்க / இங்குச் தொகைநூலுள் இர்சாயனார் ** நேல்வேலி வேன்ற ?” தன்மை 

பற்றியே போற்றப் படுசலால், அதுபற்றியே விரிதூலாயெ இப்புமாணத்திலுள்ளும் 

சண்டு மேல் 6 பாட்டுக்சளால் விரித்துக்கூறி முடித்த தகுதியும் கண்டுகொள்ச, 

முன் பாட்டுச் சமணர் தொடச்கும் அதினின்றும் விடுபடும் நிலையும் கூறியது, இப் 

பாட்டு அவ்வாறு விடுபட்டபின் சைவத்திறத்திற் ரிறர்த சன்மைபற்றிக் கூறியது; 

மேல்வரும் ஆற பாட்டுச்சள் நேல்வேலி வேன்ற இறம்பற்றி விரித்துளைத்தன,
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தேன்னுடு - பாண்டியசாடு ; பசதசாட்டின் செழ்ரருத்தலால் சென்னாடெனப் 

படும், தேன் - ௮ழயெ என்றலுமாம், 

சிவம்பேநக் - சவமணங்கமழ என்ச; சைவநெறி சிவம் எனப்பட்டது உபசாரம்; 

சிவம்பேருக - மங்கலம் பொலிய என்றலுமாம், 

அறம் அளித்தல் - உலகியல் சருமரீச செலுத்துதல், 
நாமநேறி போற்றல் - 9லாகம சைவநெறியினைப் பற்றிச் சவராமமாயெ திரு 

வைந்தெழுத்தின் நெறியினைக் காச்சல், 

சிலம் பெருக - இதுபற்றி அரசாட்ரிபில் உலகம் முழுதும் 9வரெ.நிகின்றுப்ச்து 

பெருகும்படி. * ளெரொளிச் தூய்மை செப்தே, வாழி.பப் பதிச ளெல்லாம் மங்கலம் 

பொலியச் செய்தார் ? (9770) 4 மதுரை லாழ்வார், துன்னிசின் ரார்ச செல்லார் 

தூயரீ றணிரந்து சொண்டார் '' (9755) என்று முன் கூறியவை சாண்ச, 

சோல் நாமநேறி போற்றி - முன்கூறிபது உலர்நைப்பற்றியது ) இங்குக் கூறி 

யது அரசர் தம்மைப்பற்றியது ) நாமம் - வெனாமமாசிய திருவைர் செழுத்து ; 

போற்றுதல் - கைவிடாது அவ்வழி ஒழுகுசல் ; நாமநேறி - சிவனா மம்பற்றியரெறி ) 

சோல் - சொல்லாகயெ) சோல் - முறைகளால் எ$த்துச் சொல்லப்பட்ட என்றது 

மாம், 

சுரர்... போன்னா மணிமார்பில் - Ki stb pide - Os Mra o 7 aras Oa, 

sly oregd wvmpogss, gu wmhat அரளியவாஜே சோமலாச விரத 

நியமம் பூண்டு உக்ெகுமாரபாண்டியர், மழை.பினைவேண்டிச் சோழ சேர மன்னர்ச 

ளஞூடனே இச்இிரன் சபையினை அடைய, அவ்விருவரும் ௮வன் சாட்டிப ஆசனத்தினி 

லமரத், தாம் அ௮வவாறிராது அவனுடன் ஒருங்கே இருர்தபோது, அவன் பொருமை 

சொண்டு அவருக்குப் பரிச தருவானைப்போலச் தாங்குசற்கரிய பொன்னா 

சத்த அளிக்க, ௮னைப் பூமாலைபோல எளிமை பெறத்தாகூனொர் என்பது வரலாறு, 

திருவிளையாடற் புராணச்துட் பார்க) உச்சரகுமார பாண்டியர் செய்த 

அரிய செயல்போலயே அவர்பின் வருவாரும் அல்வாரர் தாங்குதலின் இவ்வாறு 

கூறப்பட்டது. அன்றியும் மாபின் முக்ரையோர் பண்பு ௮வர்பின் வருவோர்க்கும் 

கூட்டி உரைப்பதும் மரபாம், மேல் “' வடிவேல் வாங்டெ ?? (1078) :' சயத் 

தொடர் வல்லியும் இன்று தாம் விடுக்கும்படி ?? (4073) என்ற வரலாறுகளும், 

உக்சகுமார பாண்டியர் கடல்சவற வேல்விட்டதும், மேகங்களைச் சிரையிட்டதும் 

ஆயெ தஇருவிளையாடற்புராண வரலாறுகளைச் குறித்தன. தனை - சன்பால, 

போலிகின்றர் - கடச்சின்றாராய்ப் (4071), பெரு£ (1078), சயங்கப் (4079) 

பிறங்கப் (4074), புனைந்து (4075) அரசளித்சார் (4070) என்று இல் 2வழுபாட்டுச் 

களையும் கூட்டிச் சொடர்புபடுச்தி முடித்துச் கொள்ச, 

பொலிகின்ற* - பொலிசன்றாராச : முற்றெச்சம், 

4071. (வி-ரை) அளிப்பம் - வினையாலணையும் பெயர் ) சேய்புலத்தேவ் 

வர் - வடபுல மன்னவர் ; சென்ஞட்டுக்குச் மே ப்மை வடபுலமாசலின் வடபுலச்சை 

சேய்புலம் என்றார். ஈன்மைச்குச் சேய்மையார் என்ற குறிப்புமாம். 

அமர் வேண்டிலந்தேற்ற..,சேநக்களத்து - வேண்டி - விரும்பி | இர்சாயனார் 
போரினை விரும்பிச் சென்றாரலர் ; வடபுறமன்னன் வலிந்து வரது மண்ணாசையாற் 

போரேற்றன னாசலிற், போரில் முனைந்து ௮வனை வெல்லவேண்டியதாயிற்று, இர் 

ரெல்வேலிப் போர் சாட்டுஈடப்புச் சரிதத்துள் சிறந்த பேர்பெற்ற சிசழ்ச்சியாம், 

மூர்ச்தி காயனார் புசாணவரலாழும் சாண்ச, இவர் போரினைவிரும்பிச் சென்ரூர் 

2
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அலர்; சர்சாப்பின் பொருட்டே இதனை மேற்சொண்டார் என்பது 1 

கொண்ட சித்தையா ளேல்வேலி வேன்ற '' என்றதன் குறிப்பாகும், 

பாய் - எங்கும் பரவிய ; 

படைச்கடல் - பரிமா வேள்ளம் - சளிற்றின் நீரை - சேனைகள் பெரும் ௮௭ 

வினவாசலின் ௮வற்றைச் கடல் - என்றும், அவற்றிற் சரு்கெவாதலின் பரிகளை 

வேள்ளம் - என்றும், யானைகள் அவற்றினும் சுருங்குசலின் நிரை - ஏன்றும் 

கூறியது சவிசயம், 

பாப்பி , ௮ணிவகுத்துப் பரப்பி நிறுத்தி, 

அமர் கடக்கின்றரீ - போரினை வென்று மேற்செக்கின்றாராய் ; கடத்தல் - 

அழித்து மேற்செல்லுதல் ) 8 

4079. (விரை) எடுத்து - படையெடுத்து; உடன்ற - மாறுபட்ட; 
பொருச ; மனைஞஜாட்பு - போர்ச்சஎம், இருபெயசொட்டு ; 

படூத்த - வெட்டி வீழ்த்திய, சொன்ற ; துணி - நுண்டங்சள், 
அறுதறை - அறுபட்ட குழை உடல்கள். 

பாய்மா - குதிசை ; கரந்தலை மலை - மலைபோலச் குவிச்சப்பட்ட வீரர்களின் 

கரியத$லசள் ; தலைச்குவியல் பற்றிப் புகழ்ச்சோழகாயனார் புராணவரலா.ற பார்ச்ச, 

சேந்நீர்,,.பேருக - இரத்த அபாய்ர்து சடல் பெருகிற்று ; அது பெருகிய 

செயல் முன் உச்ரெகுமார பாண்டியர், பெருவெர்த சடல்சுவற வேல்வாங்கெது 

போல மீளவும் இவர்வேல், சேந்நீர் - (இரத்சம்) வாங்கும்படி பெருெயது போன்ற 

தென்பசாம். 

மீளவும் - முன் ௮வர் யெய்த ௮து போல மீண்டும் இவர் ara. cag 

உம்மை இறந்தத தழுவிய எச்சவும்மை, மேற்பாட்டில் வல்லியும் என்ற இடத்தும் 

இவ்வாதே சொள்ச, 

வாங்கிட - வலித்து ஏறிந்இிட, 

அவர் செந்நீ4-- என்பதும் பாடம், 

4079. (விரை) படைக்கல ஒலி - படைச்சலங்களைச் சுழற்று சல் வீசுதல் 

எறிதல் மோதுதல் இவற்னுல் எழும் ஓவி ; வயம் - வெற்றி, 
கய்ப் போப்பு - பொநப்பு - மலே?) மலை போன்ற யானை; கயம் - 

யானை ; ழழக்த - பிளிற்றொலி ; 

பல்லியம் - இவை போரில் வீரர்களுக்கு ஊச்சம்தா முழச்சப்படுவன, வெற்றிச் 
சங்கு, முழவு, மு,தலியனவுமாம். ழருக்தம் உடல - வெட்டுண்ட உடல்களில் ; 

ஒலி - இவை ஒவ்வோர் பொருள் குறிப்பன ஆதலின் ஒலி என்ருர், 

உகக்கடை நாளின் மேக மழக்த என - உகக்கடை நாள் - நீரூழி; முன்கூறிய 
பலவசைப் பேரொலிகளும் கூடுதலின் பெருமுழச்சாயின என்பார் வாளா மேக 

மென்னாது &கக்கடை நாளின் மேகம் என அ௮டைகொடுச் தோதினார். முன் 

உச்ரெகுமா பாண்டியர் வாலாற்றிற் போர்த பெரு மேகச்கூட்டங்சளின் 
குறிப்புமாம், 

மீள் - மீளவும் $ இறர்சது சழுவிய ஏச்சவும்மை விரிச்ச. 

சத் தோடர் வல்லியினையும் - விடுக்தம்படி - சயத் தோடர்வல்லி - வெற்றி 
பினல் பசைவரைப் பிணிக்கும் விலங்கு, விடுத்தல் - ஏவுதல் ;) வல்லியினையும் - 

என இரண்டலுருபும் சாரியையும் விரிச்ச ) தோடர் - பிணிப்படுச்கும் எனப் பிற 

வினைப் பொருளில் வர்தத, 

4



சருக்சம்] 50. தின் திசீர் நெடுமாற நாயனார் புராணம் ௪௦௭ 

தயங்ததல் - விளங்குதல், 

எனழள--என்பதும் பாடம், 8 

4074, (விரை) தீ படைகள் மோதுதலால் இப்பொறி பறக்கும் 
என்பது ; தீ உமிழம் - திப்போன்று gall Sor ag என்றுமாம், 

படைவழங்ததல் - படைகளை ஏவிப் போர்புரிதல், 

ழருக்கும் - வெட்டப்பட்ட ; உடல்தோயும் நேடூங்தரதி - குறை உடல்கள் 
அங்கு வடிந்து நின்ற இரச்சப்பெரு ம$ிவில் சோய்ர் தடெர்சன என்பது; Body 
lay ina pool of blood aerur sSerr, 

HHP மடூக்தளித்து - இரத்தமாயெ மடூவிற் குளித்து, 
நீணம்துய்த்து - நிணத்தினை உண்டு ; நீணம் - இறைச்சி ; ஐடி - கூத்தாடி ; 

இவை போர்ச்களச்திற் கூடும் பேய்களின் செபல்சளாசக் கூறப்படுவன, ** சூர் 

மூதி றடிர்த சுடரிலை நெடுவேல்,.,துணங்சை gis” என்ற இருமருகாற்றுப் 

படைப்பகுதியும், பாணி நூல்சளில் பேய் - காளி - பூசம் முதவியவற்றைப்பற்றி 

உரைப்பனவும் இங்குச் கருதத்தச்கன, 

போய்பருவம் - முன்சாலத்தில் : பணிகோள் பூதங்களேயன்றி - ரெல்வேலிப் 
போரில் வடபுலமன்னரின் விறவினை மோச்டிப் பாண்டியன் வனை நினைய, 

கெல்லையபபர் ஏவலினால் சிலபூ சசணங்கள் வந்து பசைவரை அழித்தன என்பது 

தலபுராண வரலாறு, 

உணவு அளித்த தேன - பேய் பூதங்களுக்கு விருந்து அளித்தது என்று 

சொல்லும்படி. 

பிறங்ததல் - விளங்சுசல், 

4075, (வி-ரை) நேடூஜ்சமர் - கொடுமையாலும் சாலத்தாலும் நீண்ட 

6 

போர், 

பனைநேடுங்கை மதயானை - ! பனைக்சை மும்மத வேழம் ' (அச - தேவா) 
இகலுழந்த - போர்புரிந்த ; பறந்தலை - போர்க்களம், 

பத்சவனாரீ- பாண்டியரது ; ஆறலுருபு விரிச்ச, 

ழனை அழிந்க - போரில் தோற்ற ; ழதன் மன்னர் - முசன்மை பெற்ற அரசர்; 

ழதன்மையாவது படை வீரம் முதலியவற்றால் மேம்படுசல் ; சரிதல் அழிர்து 

தைசல் ; இறத்தல் ; ழதன்மன்ன* - முதன் மன்னராயிருந்தும் ௮வர் படை சரிய 

என்று இழிவு சிறப்பும்மை விரிச்ச, 

புனையும் நறும்தோடை வாகை - புனையும் - வெற்தி பெற்றோர் புனைதற்குரிய 
வாகைத்தோடை என்க, வாகை மாலை சூடுதல் வெற்றிக்குறி ; வாகை-வெற்றிமாலை, 

பூமியர் வேம்பு - வேப்பமாலை பாண்டியர்ச்குரியத; பூமியர் - பாண்டியர், 7 

4076, (வி- மை) வள்வர்பிரான் - சோழ அரசருக்கு ; சான்சனுருபுவிரிச்ச, 

* எளவர்கோன் பாவை '' (2தலா), 
மங்கையநக்கரசியார்.., கவுரியன1-கவுரியனர்-கெடுமா.ற பாண்டியர் ; மங்கை 

யர்ச்சரசயொரது கணவஞர் என்றபடி ) “' முத்தின்றாழ் வடமுஞ் சர்சனச் குழம்பு 

சீறுர்சன் மார்பினின் முயம்சப், பத்தியார் ன்ற பாண்டிமா சேவி "' (சேவா), 

இளதுரவு வேண்பிறை - இள அரவினையும் வெள்ளிய பிறையினையும் என்ச, 
எண்ணும்மைசள் சொச்சன, ** இள சாசமொ டேனம் '' (சேவா), அரவு) ௮7 

சிரா : என்பன ஒரு சொல்,



௪0௮ திருத்தொண்டர் புராணம் [கறைக்கண்டன் 

ஏற்ற திநத்தோண்டேல்லாம் - விளக்கி - வலுச் குகர்சனவாச விதிச்சப்பட்ட 

திருத்தொண்டின் வகைகளை எல்லாம் விஎச்ச ; விளக்ததல் - செய்தும் செய்வித்தும் 

as Swi) Lick egy se), 

அநள்பேரக - சவபிசானருள் பெருச உளசாகும்படி ; 

டுள்வள்வேண்--தோண்டரோல்லாம்--என்பனவும் பாடங்கள், 8 

4077, திரைசெப்சட லுலகின்கட் டிருகீற்றி னேறிவிளங்க 

உரைசெய்பெரும் புகழ்விளக்கி யோங்குநெடு மாறனார் 

அரசுரிமை நேடங்கால மளித்திறைவ ரருளாலே 
பரசுபெருஞ் சிவலோகத் தின்புற்றுப் பணிந்திருந்தார். ௯ 

(இ-ள்) தஇிரைசெய்...ரெடுமாறனார் - அலைகளையுடைய சடல் சூழ்ந்த உல$ல் 

Botha நெறியாகிய சிலகெறி விளச்சமடையும்படி எடுத்துச் சொல்லப்படும் பெரிய 

புசழினை விளங்கவைத்சதனால் மேன்மை பொருந்திய நின்ற£ர் நெடுமாற சாயனார் ; 

அரசுரிமை,,.அளித்து - நீண்டகாலம் அரசாட்சி செய்திருந்த; இறைவ ரருளாலே... 

பணிர்திருர்தார் - சிவபெருமானது இருவருளாலே எல்லாராலும் பரவப்படூ்ற 

பெரிய சவலோகத்தினை அடைந்து இன்பம் பொருந்திப் பணிர்தமார் இருந்தனர். 

(வி-ரை) திநந்ற்றின் நேறி- சிவநெறி; விளங்க...விளக்கி - முன்னர்ப் 

₹ பூதிசா தனவிளச்சம் போற் தல்பெரு தொழி "'ந்த நிலையும் (1970), ! இருவர்சம் 
பாங்கு மன்றிச் சைவமங் கெய்தா தாக ?? (9501) என்ற நிலையும், நீங்கத் தஇருமறு 

ஏங்கும் விளங்கிற்று என்று சொல்லப்பெறும் பெரும்புகழினை விஎக் ; 

ஒங்தம் - அதனால் ஒங்கயெ ; ஒங்தம் - '* மேச்சனு மோங்குச ” என்ற திருப்பா 
சுரத்தினாலே கூனிமிர்ர்தோல்கெ (2746) என்ற குறிப்புமாம். 

நேடுங்காலம் அரசுரிமை அளித்து - நீண்ட சாள் அரசாட்ரி செலுத்தி சிவ 
லோகத்து,..இருந்தார் - பணிதலால் இன்ப முற்று நிலை பெற்றிருந்சனர் ; இன்பம் - 

நிவானச் சானுபவச்திற் நிளைச்சல் ; பணிந்து - முத்த நிலையிலும் ஆண்டானடிமை,ச 

திறமே உள்ளது ) “* உயிர்தானும் சிவானுபவ மொன்றிஜுச்சே யுரித்து ?! (சித்தி) 1 

4078, போன்மதில்சூழ் புகலிகா வலாடிக்கீழ்ப் புனிதராக் 
தென்மதுரை மாறனார் செங்கமலத் கழல்வணங்கிப் 

பன்மணிக டிரையோதம் பரப்புரெடும் கடற்படப்பைத் 

॥ தொன்மயிலை வாயிலார் '' திருத்தொண்டி னிலைதொழுவாம். ௧௦ 

(ட-ள்) பொன்,,,௨ணங்-பொன் பூண்ட மதில்சூழ்ச்த சோழிச் 6 Sure au 

ஆளுடைய பிள்ளையாரது திருவடிச் சார்பினாலே புனிதராகி.ப தென்மதுரையில் 

௮ரசாண்ட நெடுமாறனாது செர்சாமரை மலர்போன்ற பாதங்களை வணங்க, 

(௮.த்துணைகொண்டு) ; பன்மணிகள்...சொழுவாம் - பல மணிகளையும் அலைகளாலே 

நீர்விளிம்பிற் பரப்புசின்த ரீண்ட கடற்கரையில் உள்ள தொன்மையாகயெ மயிலா 

புரியில் வாழ்ர்த வாயிலார் சாயனாது இருத்தொண்டின் தன்மையைத் தொழுதி 

துஇித்துச் சொல்வேரம். 

(வி- ரை) இச்சரிச முடிப்பும், மேல்ஏருஞ் சரிதர் தோற்றுவாயுமாகிய சுவிச் 

கூற்ழு,
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புகலிகாவல ஈடிக்கீழ்ப் புனிதராம்...மாறனார் - இச்சாயனாரது சரிசசாசம் ; 

அமண் சார்பு நீம் ளுடைய பிள்ளையாரது திரு அருளினாலே சிவச்சார்பில் மீண்டு 

தூய்மைபெற்ற நிலையே இவர் திருத்தொண்டத் சொசையுட் போத்றப்பெ.ரம் 
தன்மை தர்தது என்பதாம். 

தேன்மதுரை-வடமதுையினின் றம் வேறு பிரிச்சத் தேன் என்றார் என்றலுமாம். 
இனியைபு நீச்ச விசேடணம். சடைச்சம்சப் புலவர் சம்சமிரு்து தமிழா சாய்ச்தது 

உத்தர மதுரையென்ற இழையனாரசப்பொருள் உரை கூழும், 

பன் மணிகள் திரைஒதம் பரப்பும் நேடூங்கடற் படப்பை - பன்மணிகள் - சடல் 

படுமணிகளாகய முத்து பவளம் மூசலாயின ; இவற்றைத் திரைஒதம் பாப்புசலா 

வது அலைகள் வாரிச்கொணர்ர்து கரையில் வீசுதல், ஒதத்திரை - என்சு, அநீர் 

விளிம்பு, படப்பை - பச்சத்துள்ள இடம், ஈண்டுச் சடர்சரை ரகரம் என்றலுமாம், 

பன்மணிகள்.. கடல் - *துறைக்சொண்ட செம்பவள மிருஎகற்றஞ் சோதி 1! 

என்ற இருத்சொன் டச்சொசைச் சருச்இனை விரிச்சு படி. 

* தோன்மயிலை வாயிலார் '? - இருச்சொண்டச் சொகை ஆட்9, 

தோழவாம் - தொழும் வகையாற் சொல்லுவோம், !' பெருந்தசையார் சமைப் 

போற்றி ?? (4088) என்று முடித்தச் சாட்டுசலும் காண்ச, 10 

சரிதச்சுருக்கம் : நின்றசீர் நெடுமாறர் புராணம் :--மங்சய/க்சசசியாரின்சணவ 
ராய செடுமாறனார், சமண் வ$லயிலசப்பட்டிருர்து, ஆஞஷடைய பிள்ளையாரருளாலே 

சைவச்தில் மீண்டு வந்து ரிவநெறிபெருகச் செங்கோல் செலுத்தினார். போரேற்று 

வந்து எதிர்த்த வடபுல மன்னரை நெல்வேலிச் செருச்சளத்தில் வெற்றி சொண்டனர், 

தவெனுச் கேற்ற இருத்சொண்டுசள் எல்லாம் செய்து, நீண்டகாலம் திருநீற்று நெறி 

விளங்கப் புகழ் பெருச அருள் பெருச அரசாட்சி செய்திருர்து "வனுலசடைந்து 

பணிந்து இன்ப முற்றிருச்சார். 

கற்பனை :--(1) சடுமாறு நெறிசார்ர்சோர் குருவருளால் விடுவிச்சப்பெறுவர், 

(2) உடலை வாட்டுசலே சவமாமென்னும் சமணநெறி ஈன்னெறியாசாது, 

(3) சவெரெறி பெருகச் செங்கோலுய்த்தல் அரசர்க்குச் சிறப்பினைத்தரும் 

கடமையாகும். 

(4) தாம் போரினை விரும்பி மேற் செல்லாவிடினும், போற்று எதிர்த்து 

ats பகைவரைப் போர்ச்களத்தில் போர்செய்து வெற்றி கொள்ளுசல் ௮7௪ 

நீதியாம், 
(5) மனைவியாரது ஈன்மை கணவருக்குப் பெரு£ல,ச்தை விளைக்கும், 

தலலிசேடம் : மதுரை :-முன் உசைச்சப்பட்டது. 111-பச், ௧௩௪0. 

நின்றசீர் நெடுமாற நாயனார் புராணம் முற்றும். 
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[கறைக்கண்டன் 

சிவமயம் 

திருச்சிற் றம்பலம் 

9.1, வாயிலார் நாயனார் புராணம் 

தோதை 

1 துறைக்கோண்ட சேம்பவள் மிநள்கற்றுஜ் சோதித் 

தோன்மயிலை வாயிலா னடியார்க்த மடிமேன் '! 

அதிநத்தொண்டத் தோகை (8) 

வகை 

மாரு வருளரன் றன்னை மனவா லயத்திருத்தி 

ஆரு வருளா லணிவிளக் கேற்றி யகமலாரம் 
வீரு மலாளித் தன்பேனு மேய்யமீர் தங்கொடுத்தான் 

வீரர் மயிலையுள் வாயிலா னென்ற விஎம்புலரே. 

_திரத்தோன்டர் திநவந்தாதி (01) 

விரி 

4079. சொல்லி எங்குத் தொண்டைஈன் னாட்டிடை 

மல்ல னீடிய வாய்மை வளம்பதி 

பல்பெ ருங்குடி. நீடு பரம்பரைச் 

செல்வ மல்கு திருமயி லாபுரி. 

புராணம் :---முன் கூறியாங்குச் சொள்க, 

தோகை :--சடற்றுறையிலே அலைகளால் அடித்துக் கொண்டுவரப்பட்ட 

செம்பவளங்கள் இருளினைப் போக்கும் ஒளி வீசுதற்டடமாகயெ தொன்மை மிச்ச 

இருமயிலா புரியில் வரச வாயிலார் நாயனாரது அடியவர்ச்கும் சான் அடியேனாவேன், 

துறை - சடற்சரை ; செம்பவளம் - அலைகளால் அடி.த்துச்சொண்டு வரப்பட்ட 

பவளம் ; இங்குப் பவளம் என்றது பவளச்சைச் கொடிபோலச் சட்டிவாமும் ௮ல் 

வசை ஒளியுள்ள சிறு பூச்சிகளை ) இவை அலைகளின் முசத்சால் அடி.த்துவரப்பட்டு 

இரவிலும் ஒளி செய்வன ; அலைவிளிம்புசள் இரவினும் சடர்விட்டுக் சாணப்படுதல் 

இவ்வசைப் பூச்சிசளின் ஒளியாலாவது என்பர் ; பவளம் என்.றசனால் இனம் பத்தி 

மூத்து முதலியனவும் கொள்க, இதனை ஆரியா ''பன்மணிக டிரையோசம் பரப்பும்" 

(4076) என்று மூ கூறிப் பொருள் விரித்சருளினர்,
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தோன்மயிலை - இதன் சொன்மையாயெ பெருமை ஆளுடைய பிச்ளையாரது 
திருப் பதிகத்தாலும், ௮, தனால் உலசறிய வெளிப்பட்ட ௮ ற்புதத்சாலும் விளக்கும், 

வகை ஃ-மாரு..இருச்தி - மாருச அருளினையுடைய வனை மனமா 

சோயிலின்சண்ணே சாபித்து ; ஆ௫..,ஏற்றி - தணியாத அருளினாலே அணிவிஎச் 

இனை ஏற்றி; ௮சமலரசாம்... அளித்து - அசப்பூசையில் விதித்த கொல்லாமை பொறை 

முதலா யெ மேம்பாடுடைய எண்மலர்சளையும் சாச்சி; ௮ன்பென்னும்...சொடுத்தான்- 

அன்பு என்னலும் சத்தாக,ப அநத இனை நிவேிச்தவர் ; வீருர், விளம்புவசே - 

பெருமை பொருந்திய திநமயிலாபுரியில் வந்தவதரிதத வாயிலார் என்று சொல்வர் 
(பெரியோர்), 

மயிலையுள் - இருத்தி - ஏற்றி - அளித்துச் - சொடுத்தவரை - வாயிலார் - என்று 

விளம்புவர் ; விளம்புவர் என்றதற்செமுவாய் பெரியோர் என்பது அவாய் நிலையால் 

வர்தது ) இர்சாயனார் சலயோகத்சமர்ந்து இடையறாது அசப்பூசை செய்து பேற 

டைந்தவர் என்பதாம், வசைநா லாதரவே பெரிதும் கொண்டு ஆரியர் இச்சாயனார் 

புசாண வரலாறும் பண்பும் கூறியருளினர் ; (4086) urrés, மனக்கோயில் 

மனத்தைக் கோயிலாக்கி) : மறவாமை யானமமைச்த, மனச்கேரபில் 11; அணிவிளக்த- 

“உணநம் ஒளிவிளக்கு!) வீறுமலர்-புறப்பூசைச்கு விதித்ச அலரிஃரர்தி வட்டம்முதலிய 

எண்வகை மலர்களினும் சிறந்தவை யாதவின் வீறம் என்றார்; விறர்மயிலை-செல்லம்- 

குடி ர,சலியஉற்றின் சிறப்பு ; சொகை நூலும் விரிதாலும் பார்ச்ச. 

ஊரும் பெயரும் சொசை நூல் தொகுத்துரைச்சது, அவற்றுடன் அடிமைச் 

இறமும் பண்பும் வகை நூல் வகுத்தது, 

விரி :--4079, (இ-ள்) சொல்...பதி- நூல்களில் எடுத்துச் சொல் 

லும் புகழ்ச் சொற்கள் விளங்கும் சிறப்புடைய தொண்டை நஈன்னாட்டிலே 

வளப்பம் மிகுக்ச, வாய்மையினாற் சிறந்த லவளச்சையுடைய பதியாகும் ) பல்...இிரு 

மயிலாபுரி - பல பெருங்குடிகளும் நீடுன்ற வழிவழி சொடர்ந்து வரும் செல்வம் 

நிறைந்த இருமயிலாபுரியாகும். 

(வி-ரை) சோல் விளங்தரீர்-இதபற்றி முன்னர்ச் திருக்குறிப்புத் சொண்ட 

மாயனார் புராணத்தும், பிருண்டு மூரைத்தவை பார்ச், சொல் - நூல்) சோல் - 

புகழ் என் றலுமாம். 

மல்லல். ,வாய்மைவளம் - மல்லல் - செல்வச் செழிப்பு) வாய்மைவளம் - 

ஒழுச்சமேம்பாடு; பெநங்தடி நீடுதல்பல பெருங்குடி மச்சள் பலவசையினரும் பெருகு 

சல் ; இத ஈகரச் சிறப்பு. 

பரம்பரை - என்பதனைச் தடி என்பதனுடனும், சேல்வம் என்பதலுடனும் 

சேர்த்துரைக்ச) இடையில் வைத்தது கவிசயம்; பரம்பரை-வழிலழி வரும் தொடர்பு; 

வழிவழி வரும் செல்வம் ௮மைியுடன் சிறந்து ஈல்லழிப் படுதலும், புதிதின் வருசல், 

பெரும்பான்மை, ௮வ்வாறின்றிப் பர்பல சேடுகளுச்குச் சாரணமாதலும் உலூயலில் 

காணப்படும் உண்மையாதல் குறித்தது. 1 

4080. நீடு வேலைதன் பானிதி வைத்திடத் 

தேடு மப்பெருஞ் சேமவைப் பாமென 

ஆடு பூங்கொடி. மாளிகை யப்பதி 

மாடு தள்ளு மரக்கலச் சேப்பினால், ட
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(இ-ள்) நீடு வேலை - பெரியசடல் ; தன்பால்,.,சேமவைப்பாமென-தன்னிட 

முள்ள மணி முதலிய கிதிகளை லைச்திடுதற்குச் தேடிப் பெற்றசொரு பெரிய பண் 
டாம் இது என்று சொல்லும்படி) ஆடு...செப்பினால்-.ஐடஏன்ற அழமயெ கொடிகளை 

யுடைய அப்பதியின் பச்சங்சளில் மரச்சலங்களாகயெ சமிழினால் தள்ளும், 

(வி-ரை) வேலை - தள்ளும் என்று இயைச்ச, ' தேடூம் - தேடிய? 

தன்பால் நீதி- வைத்திடச் - சேமவைப்பாம் என - தன்னிடமுள்ள நிதிச் 

குவைகளை எல்லாம் சேர்த்துக் சாவல் பொருந்தச் சேமித்து வவக்கும் இடம் இதுவே 

யென்று, சடல், சேடி இசனிடத்தச் ஈள்ளும் என்பத தற்குறிப்பேற்ற ௮ணி; கடல் 

படு பண்டங்கள் வாணிபத்துறையில் இங்கு மிச்சிருந்கன என்பதாம் ; மயிலை ஈகர்ச் 

சிறப்பு முன் ஆளுடைய பிள்ளையார் புராணச்தினுன்ளும், திருக்குறிப்புச் சொண்ட 

சாயனார் புசாணத்துள்ளும், உரைத்தவை பார்ச்ச. 

வேலை தன்பால் நீதி - பலளம் முத்து முதலிய மணிகளும் சங்கு மு,சவியலை 

களும் முதலாகச் சடல்படு நிதியங்கள், தன்பால்-சன்பாலின் உள்ள; சேமவைப்பு - 

பண்டாசம், பொக்௫ிசம் என்பர், சேமலைப்பு-இரு பெயசொட்டுப் பண்புத் தொகை, 

சேப்பு - சிமிழ்; மணிகளைச் சிமிழில் வைக்கும் இயல்பு கருதி அவற்றைக் 

கொணரும் மாச்சலங்களைச் சேப்பு என்று உருவடித்சார். 

மாடுதள்ளும் - தள்ளும் என்ற இலேூனால் செல்வச் செழிப்பும், மரச்கலங்சளி 

னின்றும் பண்டங்களைச் சள்ளி எ$க்கும் இயல்பும் குறிக்கப்பட்டன, மாளிகைமாடு - 

சடற்சரையின் மாளிகைகள் கலப்பண்டங்களை நேே தள்ளக் கொள்ளும் தன்மையில் 

அமைந்துள்ளன என்பது குறிப்பு : (10018-78108)2 *“மரச்சல மனைப்படப் பணை£ 

கரை திரைக்கும் '! (1998) என்றதும், ஆண்டுரைத்தவையும் பார்க்க, 9 

4081. கலஞ்சொ ரிந்த கரிக்கருங் கன்றுமுத் - 

தீலம்பு முந்நீர் படிர்தணை மேகமு 

நலங்கொள் மேதிரன் னாகும் தேரிக்கோணா 
சிலம்பு தெண்டிரைக் கானலின் சேணெலாம். ௩ 

(இ-ள்) கிலம்பு...சேணெலாம் - ஓலிக்சனெற செளிர்த அலைகளையுடைய 

கடற்கரைக்சானவின் பார்த நில முற்றும்; கலம், ,.ஈன்லும்-(அயல் நாடுகளி னின்றும் 

கொணர்ந்து) மாச்சலங“ள் இறக்செ யானைச்சன்றுகளும் ; முத்து... மேகமும் - 
மூச்துச்சகளைக் கொழித்து ஒதுக்கும் கடலிற் படிர்து அணைகன் 2 மேசங்களும் ) bau 

சொள்,..ாகும் - செழிப்புடைய எருமைச்சன்றுகளும் ) செரிச்சொணா - கிற ஒப்பு 

மையினால் வேறுபிரித் சறியச் கூடாலாம், 

(வி-ரை) கலம்..கரிக்கருங்கன்று - மலைசாடு முதலாகிய அயல்ராடுகளி 

னின்றும் யானைச்சன்றுகள் கப்பல் வாணிக முரசத்தாற் கொண்டுவரப் படுசின்றன 

என்லும் செல்வச் செழுமையுணர்த்துதல் இப்பாட்டின் கருத்து, “ ேழ முடைத்து 

ம$லநாடு 

ழத்தலம்பு ழநீநீர் - முத்துச்சளைச் சரைமிற் கொழிக்கும் சடல்; முந்நீர் - சடல்; 

ஆச்சல் - அளித்தல் - அழித்தல் என்ம மு,ச்சொழிலும் செய்தலாழ் போந்த சாரணப் 

பெயர் ஏன்பர், 

ழத்தலல்பு... மேகம் - சிப்பிசளின் ௮சட்டில் மேச நீர்த்துளி வீழ்ச சவையே 
முத்தாய் விளையும் என்பசொரு மரபு ; அவ்வாறு சம்மாலாச்சப்பட்ட முத்துச்சளை?



ச்ருக்கம்] 91. வாயிலார் நாயனார் புராணம் ooh. 

சடலானது சரையிழ் சொழிச்சச் ௮, சொடர்புபற்றி அவற்றின் மீது படியும் மேசம் 

என்றசொரு குறிப்பும் காண்ச. 

நலம் - வண்ணமும் செழுமையும் முதலிய சன்மைகள், 

மேதி - எருமை ; நாத - ஒரு சார் விலங்குசளின் இளமைப் பெண்பாற் பெயர், 

2 நாரும்... பெண்ணே '' என்பது இலச்சணம், (தொல், பொருள் - மரபு « 8). 

₹ பான்மறை மாகு கறப்பன பாலாவும் !? (936), 

தேரிக்கோளு-வேறுபாடு பகுத்துத் செரிச்ச இயலா: தேரிக்கஒண்ண என்பது 

சற்றசாங்செட்டது ) 

திரைக்கானல் - அலைகள் வீசியெறியும் கடற்களைக்சானல், 

சேணெலாம் - நெடுந்தூரம் ௮கன்ற இடமெல்லாம். 

மேதி - மருதச்கரு - இணை மயக்கத்தால் இர்நிலத்தில் வந்தன என்சு, 3 

4092, தவள மாளிகைச் சாலை மருங்கிறைத் 

துவள்ப தாகை நுழைந்தணை தூமதி 
பவள வாய்மட வார்முகம் பார்த்தஞ்சி 

உவள கஷஞ்சேரச் தொ.துங்குவ தொக்குமால், ௪ 

(இ-ள்) தவ௭...மருங்கு - வெண்ணிற முடைய மாளிசைசளையுடைய சாலை 

களின் பக்கத்தில் ) இறை..,தாமதி - இறப்புச்சபளில் அசைகின்ற கொடிகளின் 

வரிசையுள் நழைந்து ௮ணைகின்ற தூய வெள்ளியமதி ; பவள... ௮ஞ்9 - பவளம் 

போன்ற வாயினையுடைய பெண்களின் முசங்களைப் பார்த்துப் பயர்து ; உவளகம்,., 

ஓச்குமால் - மறைவிடத்தினைச் சேர்ந்து ஒதுங்குவது போலும், இல் - ௮சை, 

(வி- ரை) உயர்வாக மாடங்களின் மேல் தூச்யெ சொடி வரிசைகளுள் 

அழைந்து வருவதுபோல எழுகன்ற மதி, அச்சத்தால் மறைந்து ஒதுங்குவது 

போன்றது என்பது, தற்குறிப்பேற்றம், நீண்ட சோலைகளிலூடும் மேகவரிசை 

களிலூடும் உயரச், சோபுரங்சளின் சொடி வரிசைசளினூடும் முழுமதி வரும்போது 

அதினின்றும் மறைந்தும் வெளிப்பட்டும் விட்டிமைக்கும் ஒளியானது இவ்வாறு 

சாணப்படுவது உண்மை இயல்பு ;) இறை - வீட்டிறப்புச்சகள், இறை - தங்குதல் 

என்று கொண்டு பக்களில் சங்குதலையுடைய என்றலுமாம் ; *' புள் ஸிறைகூரும் '? 

(௮௪); இறை கூரும் - சங்குதல், 

மதி...மடலார் ழகம்பார்த்து அஜ்சி - மாம் ஒருமதி : இங்கு ஈம்போன்ற பல 
மதிகள் சாணப்படுகின்றன என்பதும், இவர்களின் முகத்தின் அழகுச்கு சாம் ஒப்பா 

சோம் என்பதும் ௮ச்சத்துக்குச் காரணம் ; '* தேமல ரளசஞ் சூழுஞ் சிலம.தி தெருவு 

சூழும் ?? (558). மதி - நிறைமதி; 

உவள்கம் “ மறைவிடம். சாவற்சாலை என்மலுமாம் ; 

பவளவாய் - சம்மிடத்துள்ளது கருமையுடைய முயற்சறை ; இவர் முசத்துள் 

ளத செவ்விய வாய் என்றதும் ௮ச்ச,*துக்குக் காரணமாக உள்ள குறிப்பு, ஈண்டு 

வாய் - உதடு) 

மநங்தறை---என்பதும் மாடம், 

40989, வீதி யெக்கும் விழாவணி காளையர் 
தூதி யக்குஞ் சுரும்பணி தோகையர்
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ஒதி யெங்கு மொழியா வணிநிதி 

ம் புனைமணி மாடங்கள், டு 

(இ-ள்) வீதி எங்கும் விழா ௮ணி- வீதிகளில் எவ்விடத்தும் திருவிழாக் 

களின் ௮லங்சாரசளாம் ; காளையர் தூதியங்கும்..,ஒ.தி யெங்கும் - சாளையர்களின் 

தூதாக இயங்குவனபோல உள்ள வண்டுகள் பெண்களின் கூர் சல்களி 9லங்கும் ஆம் ; 

பூதி. மாடங்கள் - சுண்ணச்சாந்து பூசி அலங்கரிச்சப்பட்ட மாடங்களில் எங்கும் ; 

ஒழியா அ௮ணிநிதி - அழகிய நிதிகளும் ௮ணிகளும் நீங்சா துள்ளன, 

(வி-மை) விழாவ்ணி-திருவிழாச்சளின் பொருட்டுச் செய்யும் அலங்காரங்கள். 

எங்தம் - என்ற மூன்றிடங்சளிலும் உள்ளன என்ச, 18 முசல் 89 வரை 

பாட்டுக்கள் பார்ச்சு, 

அணி - இம்மூன்றிடங்களிலும் ௮ணி உள்ளன என்பது, 

காளையர் - சாளைபோன்ற இளைஞர்சள். தோகைம்1-மயில்போன்ற பெண்கள். 

 சளிரடிமென் னகைமயிலைச் தாசவிழ்தார்ச் காளைக்கு '? (1727). 
தூது டூய்ங்தம் - தூது போல ௮சையும்; சாளையர்சளால் தரப்பட்ட மலர்களைக் 

கூந்தலில் ௮ணிசலால் ௮.இல் மொய்ச்கும் வண்டுகள் அவர்களது தூது போல இயங்கு 

இன்றன; :* சாதுகின் நூதப் போய்வருர் தம்பிசா ளிங்கே.,,மணியம் பலவனைக் 

சண்டென் மனச்சையுங் கொண்டுபோ சுமினே ”' (இருவிசைப்பா - சருவூர் - இழ்க்- 

மணி - 8) ஓதி - கூந்தல், 

காளையர் - தோகையர் - தூதியங்தம் - என்றதனால் இவரிருப்பிடங்சளின் 

௮ணிமை குறிப்பிற் கூறப்பட்டது ) காளையர் பொருட்டு ஊடல் தீர்க்கத் தலைவி 

யரிடம் தூது செல்லும் தோகையர் என்றுரைப்பாரும் ; பெண்சளின் இ.இகளில் ௮ணி 

ஒழியா என்று கூட்டி உரைப்பாரும் ) வீதி யெங்கும் விழவணிபும் காளையர்களும் 

தோசையர்களும் ௮ணி நிதிகளும் மாடங்களும் உள்ளன என்றுரைப்பாரும் ஆசப் 

பல.திறத்தினர் உரையாசிரியர்கள், தாதா? விடக்சபபடும் பொருள்களுள் வண்டும் 

ஒனமு. 

பூதி - சுண்ணச்சாந்து ; பூதி - திருரீறு என்று கொண்டு ௮ணிநிதி என்னும் 

இவ்வுலகச் செல்வமும், (வி)பூதி என்னும் வீட்டிலகச் செல்வமும் மாடங்கள் எங்கும் 
நிறைந்துள்ளன என்றலுமாம், பூதி - சவச்செல்லம், 

இவ்வாறு பலதிறச் சுவைபட உரைக்ச நின்ற ஒப்பற்ற அணிஈலம் படைச்தது 

இப்பாட்டின் சவிரயம், எங்தம் என்ற முடிபுகள் மூன்றும், அணி என்பன சூன்றும் 

வைத்தலால் மூன்று முடிபாக உரைத்தல் ஆரியர் கருசசென்பது சருதப்படும், 

இக்குறிப்பு இராமராசச் செட்டியார் குறிப்புரையிலும் சண்டது, 5 

4084, மன்னு சரமயி இத்திரு மாசகாத 

தொன்மை நீடிய சூத்திரத் தொல்குலம் 
நன்மை சான்ற ஈலம்பெறத் தோன்றினார் 

தன்மை வாயிலா ரென்லுர் தபோதனர், சு 

(இ-ள்) மன்னு..மாசகர் - நிலைபெற்ற சிறப்பினையுடைய திருமயிலாபுரி 

என்னும் இப்பெருர்திரு ஈகரிலே ; சொன்மை...சேன்றினஞர் - பழமையால் நீண்ட 
சுத்திரென்னும் பழங்குலமானது ஈன்மைச ளெல்லாவற்றுள்ளும் சிறந்த சலம்



சருக்கம்] 91. வாயிலார் நாயனார் புராணம் ௪சுடு 

பெதும்படி, வச். தவதரித் தனர்; தன்மை... சபோதனர்-உயர் சன்மை பெத்த வாயிலார் 

என்னலும் பெயரினையுடைய தவப்பேறுடையவர், 

(வி-ரை) தொன்மை நீடிய...தோல்தலம்-தோன்மை-தொல் என்ற அடுக்கு 

மிகுதி குதித்தது ) மேல் நன்மை சான்ற நலம் - என்றது மிவ்வாழே மிருக 

குறிப்பாம், மிகப் பழழமை என்பதும், ஈன்மைகளுள் எல்லாம் மிச்ச ரன்மையாயெ 
செம்மைப் பண்பு என்பதும் கருத்து, நீடிய - சீடித்து வாழ்னெற ; 

குத்திரத் தொலதலம் - வேளாளர் குலம் ; உமாபதி ஏிவாசாரியர் இருச் 

தொண்டர் புராண வரலாற்றிலுள் இர்சாயனாலா வேளாளர் பதின்ராவருள் வைத்து 

வகுத்துப் போற்றி யிருத்தல் சாண்க. !! வேளாளர் பஇன்மூவர் மூர்ச்சர் செருச் 

துணையார் வாயிலார் சோட்புலியார் சத்தி 1 (99), சூர்திரர் என்ற பெபர் இழிபுப் 

பொருள் சொண்டசென்றும், இதனை வேளாளர்க்கு இட்டு வழங்கிப் பார்ப்பனர் இழிவு 

படுத்தினர் என்றும் கொண்டு, இச்மாளில் இஜுபற்றிப் பெரும் பூசலும் பகைமையும் 

விளைன்றன ;) அப்பெயர் இழி௮ப் பொருள் கொண்டசன்று என்பத ஆரியர் 

முதலிய பெரியோர் வழக்கினால் அறியப்படும். உயர்வு இழிவு என்ற இருபொருளும் 

அது பெறவழங்கினும், இழிலை விடுத்து, உயர்வையே கொள்ளுதல் மரபிலச்சணம், 

கத்திரன் என்பதற்கு இட்பதுட்பம் அமைர்ச மந்திராதிசாரமுடையவன் என்பது 

பொருளாம் ) இதுபற்றி மூன் ** நம்பு வாய்மையி னீடு சூர்.இர ஈற்குலம் !? (440) 

என்ற விடத்துனைத்தவை பார்ச்சு, (1- பச். ௫௪௯), 

தலம் - நலம்பேற - குலம் விளங்க, குலமானத இவர் அனில் வந்தமையால் 
ஈன்மை பெற என்க. நலம் - Rasen, 

தன்மை வாயீலார் என்னும் - ஈற்றகுதிப்பான்மை சாரணமாச வாயிலார் 

என்னும் சாரணப் பெயர் பெற்ற) வாயிலார் - அடைந்து ஈன்மை பெறுதற்கு 

வாயில் - வழி - யாகவுள்ளவர் என்பது பொருள். தன்மை - ஈற்குணமமைச்ச, 

தபோதன?*-சவத்சையே செல்லமாக உடையவர். வடசொழ்றொடர், தபோத 

னர் - தோன்றினர் என்று இபைச்ச, “சோன்றிற் புகழொடு தோன்றுக! (குறள்), 6 

4085. வாமி லாரேன நீடிய மாக்குடித் 
அய மாமர பின்முதற் றோன்றியே 
நாய னார்திருத் தொண்டி. னயப்புறு 
மேய காதல் விருப்பின் விளங்குவர், ௭ 

வேறு 

4086. மறவாமை யானமைத்த மனக்கோமி ஓள்ளிருத்தி 

யுறவாதி தனையுணரு மோளிவிளக்குச் சுடரேற்றி 

இறவாத வானந்த மேனுந்திருமஞ் சனமாட்டி 

யறவாணர்ச் கன்பென்னு மமுதமைத்தாச் சனைசெய்வார். ௮ 

4087, அகமலாந்த வர்ச்சனையி லண்ணலார் தமைராளு 
நிகழவரு மன்பினு னிறைவழிபா டொழியாமே 

இகழநசெடு சாள்செய்து சிவபெருமா னடிநீழற்கீழ்ப் 

புகலமைத்துத் தொழுதிருந்தார் புண்ணியமெய்த் தொண்டனா், ௯



௪௧௬ திருத்தொண்டர் புசாணம் (கறைக்கண்டன் 

4085, (இ-ள்) வாயிலாரென...சோன்றியே - வாயிலார் என்னும் பழைமை 

யாசயெ பெருங்குடியில் தூய்மையாயெ பெருமாபில் முதல்வராய் அ௮லசரித்து ; 

சாயனார்...விஎங்குவார் - தலைவராகிய சிவுபெருமானது திருச்சொண்டில் அன்பு 

பொருச்திய பெருவிருப்பததடனே வீளக்குவாரா௫, er 

4086. (ட-ள்) மறவாமை..,இருத்தி - (இறைவரை) மறவாமை யர௫ய 

சருவியினால் அமைத்த மனமாகிய சோயிலினுள்ளே எழுர்தருளுவித்து நிலைபெறச் 

தீரீமித்து) உற ஆதிதனை,..ஏற்றி - பொருர்தும்படி. அப்பெருமானை உணரும் ஞானம் 

என்இன்.ற ஒளிவீசும் சுடர் விளக்சே ஏற்றி) இறவாச,..ஆட்டி - அழிவில்லாத 
பேரானந்த மாய நீரினால் திருமஞ்சனமாட்டி ; அ.றவாணர்ச்கு... அமைத்து - 

அறத்தின் வாழும் ௮ஈரயனாருச்கு அன்பு என்னும் திருவமுதை அமைத்து ;) அர்ச் 

சனை செய்வார் - பூப்பாராய் ) ௮ 

4087. (இ-ள்) அ௮சமலர்ர்ச அர்ச்சனையில் - ௮சத்துள் விளங்கெ பூசையில்; 

அண்ணலார் சமை,..செடுகாள் செய்து-சவபெருமானை சாடோழும் நிழ வருனெற 

அன்பினாலே சிறையும் வழிபாட்டினை இடையறாது விளங்கும்படி ரெடுகாட்சள் 

செய்து ; சிலபெருமான்...மெய்த்தொண்டனார் - வபெருமானது திருவடியின் 
ழே புகலாச அடைந்து புண்ணிய மெய்ச சொண்டனாரா௫ிய வாயிலார் நாயனார் 
தொழுது அமர்ச்திருச்சனர், & 

இம்மூன்று பாட்டுச்சுளும் தொடர்ந்து ஒரு முடிபு கொண்டன, 

4085, (வி-ரை) வாயிலாரென நீடிய மாக்கடி - வாயிலார் என்பது குழ 

சையர் - சேக்கிழார் - என்பனபோல இவரதரித்த குடிப்பெயர். 

தூய் மாமரபு - குடியினையுடைய தூய பெருமாபு, மரபு - குடியின் உட் 
பிரிவு ; இப்பொருள் இசாமரா; செட்டியார் குறிப்புராயிலம் சண்டது. சேச்டுழார் 

என்பது போலச் குடிப் பெயரே இயற்பெயராய் வழங்கலாயிற்றுப் போலும், 

வேளாளர் என்பது பெரும் பிரிவாயெ குலம், அசன் உட்பிரிவு தடி, மரபு - 
என்பது அதலுட்பிரிவு ; 4 ஈடைமரமிற் தடிராப்பண்,,.நிலைவேளாண்குலம் '" 

(1980) * குறச்சையர் ங்குடி ''. 

நாயனார் - தலைவர் ; சிவபெருமானுடைய ; அரானுருபு விரிச்ச, 

காதல்விநப்பு - ஒரு பொருட்பன்மொழி ; விருப்பின் மிகுதி குறித்த. 

விளங்குவார் - சேய்லார் - அமைத்துத்தோழது டுருந்தார் என்று மேல்வரும் 

பாட்டுக்களுடன் முடிச்ச. நய்ப்பு - விருப்பம். ர 

4086. (வி-ரை) இச்திருப்பாட்டு அகப்பூசை விதி விளச்சமாயமைர்த 

உறுதிப்பா டுடையது. அர்தரியாச பூசை என்று ஏவொகமம் கூறும், 4 அர்தரியாகர் 

தன்னை ஞான பூசையா யறைவாரது சாலும் அன்மசகத்தி யாகும் ?? என்பது ஞான 

சாத்திரம், 

மறவாமையான் அமைத்த மனக்கோயில் - மறவாமை என்ற சாதனங்கொண்டு 

அமைத்த மனமாஏயெ சோயில் “'மனவா லயத்திருத்தி'! என்பது வகைதூல்; **உள்ளம் 

பெருங்சோயில் ஊனுடம் பாலயம் '' (இிருமச்திரம்), கோயில் - சருவறை ; (கருப் 

பக்சருசம்)) பெரும்சோயில் என்பது கருவறை (மூலத்தானம்) ; மற்றைச் திருச் 

சுற்று முதலியவை ஆலயம் எனப்படும், 

ஆதி - இறைவர் : ததிதனை உற உணநம் என்ச ; உற - பொருர்த : உறவு 
ஏன்று கொண்டு அவரே உறவரவரர் என்பதனை உணரும் என் மலுமாம்,



சருக்கம்] 91. வர்யிலார் நாயனார் புராணம் ௪௧௭ 

உணரும் ஒளிவிளக்தச் சுடர்-உணரிவு - ஞானம்) ** ஒண்சுடர் ஞான விலக்னே 

யேத்தி?” (சேவா); :* அறிவா மொளீவிஎச் கேற் ” gene gre. 

இறவாத இனந்தம் - ஏனைய ஆனந்த மெல்லாம் ஒருகாற் கெட்டொழிவனவும் 
சேடுசருவனவுமாம் ) வொனுபவமாகயெ ஆனர் சமொன்றே கெடாதது, 4! இறவாத 

இன்ப அன்பு வேண்டி."' (1776) , 

அறவாணர் - சிவன் ; அன்பே - அமூசமாகச் சொண்டு; ''மெய்ச்சன்மை யன்பு 

சர்ர் தருளுசற்கு ?? (9084) என்பன முதலியவை பார்க்க, 1! ௮ன்பெனு மெய் 

யமிர்தம் ''--வகைழால், 

அர்ச்சனை செய்வார் - பூசிப்பாசாய் ; முற்றெச்சம், 
அமைத்தல் - பாவித்சல் ; அகப் பூசைச்குரிய மலர்களை வகைழூல் வகுத்தமை 

சாண்க, 

மறவாத வர்ம்மையால-ஏன்பதும் பாடம், 

4097, (வி-ரை) அகமலர்நீத அர்ச்சனையில் - வழிபாடு - அ௮சப்பூசை ; 

நிகழுலநம் - விளங்ச வருன்ற ; 
ஒழியாமே - நீல்சாமல் / எப்போதும். 

புகல் - புகுமிடமாச ; தஞ்சமாச ; நிலைபெற்ற இருப்பிடமாச, பு5லமைத்து - 
புகுதலைப் பொருந்தி ; 

அடிநீழற்கீழ்த் தோழிதிநந்தார்-திரு டியில் சேர்ர்கிருந்சார் ; இருவடிமறவாது 

8 

இடையறாத ரவபோசத்தில் சொழுஇிரு ச்சலே வீடுபேறாம், 9 

4088. நீராருஞ் சடையாரை நீடுமன வாலயத்துள் 

ஆராத வன்பினா லர்ச்சனைசேய் தடி.யவர்பாற் 
பேராத நேறிபேற்ற பெருந்தகையார் தமைப்போற்றிச் 

சீராருச் திருநீடூர் முனையடூவார் திறமுரைப்பாம். ௧௦ 

(இ-ள்) நீராரும்... அர்ச்சனைசெய்து - கங்கையாறு Panis சடையினை 
உடைய சிவபெருமானைச் சமது நீடும் மனக்கோயிலினுள் sr ig dds அன் 

பினலே பூரித்து) அடியவர்பால்.,.போற்றி - அடியவர்சளுடனிருந்து நீங்கா5 

வீட்டு நெறியினைப் பெற்ற பெருர்சசையாரரயெ வாயிலார் ரசாயனாரைத் துதித்து 

அத்துணையாலே; சோரும்.,,உரைப்பாம் - சிறப்புப் பொருச்திய தஇிரு£டூரில் வாழ்ரச 

முனையடுவார் நாயனா£து இறத்தினைச் சொல்வோம், 

(வி-ரை) சரித மூடிபும் வருஞ்சரிசச் சோற்றுவாயுமாகய சவிச்கூற்று, 

மனவாலயத்து,, அருச்சனை செய்து-இர்சாயனார் செய்த ௮சப்பூசையின் சாரம், 

அடியவ ரபால்...நேறி - முன்னே வீடுபெற்ற அடியவர் கூட்டச்தினின்று 

நீம்சாத உடனிருக்கும் பேறு, 

திர நீடூர் ழனையடூவார-ஊரும் பெயரும் உரைதத.த் சோற்றுவாய் செய்தவாழ, 

சரிதச்சுருக்கம்: வாயிலார் நாயனார் புராணம் :--சொண்டை சாட்டில் திரு 
மயிலாபுரிப்பதியில் வளாளர் மரபில் வாயிலார் குடியில் சோன்றியலர் வாயிலார் 
சாயனார் ; அவர் இறைவருக்கு மனமாகிய சோயிலும், அறிவாகிய விளக்கும், ஆனர்த 
மாய இருமஞ்சனமும், ௮ன்பாயெ திருவமுதம் அமைச்து காடோழும் வழுவாமே 

அசப்பூசை செய்வார், இவ்வாறு ரெடூராட் செய்திருந்து சிவனடி. நிழலில் அடியா 
ருடனே இருச்சப் பெற்றனர், 

ஏய.
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கற்பனை :--(1) சுடற்சரைப் பட்டினத்துக்குச் சிறப்பு சப்பல்வாணிபத 

துறையில் விளங்குசலாம், (4081), 

(2) வலுக்கு அசப்பூசைசெய்தல் சிறப்புத்தருவ்து, 

(3) அசப்பூசை முடிவிற் புறப்பூசையும் செய்யச்சக்கது என்பதும் ஆகமவிதி, 

(4) அசப்பூசையில் மறவாமை - ஞானம் - ஆனர்சம் - அன்பு முதலிய இவை 
களே பூசைச்சுரிய சா, சனங்களாவன, 

(5) அகப்பூசையை முறையாற் செய்வோர் சவெனடிச்சழ் அடியரோடு நீம்சா 

திருப்பர், 

தலவிசேடம் - திருமயிலாபுரி :--முன் உரைச்சப்பட்ட.



சருக்கம்] 

இருச்சிற் றம்பலம் 

9௦. முனையடுவார் நாயனார் புராணம் 

தோகை 

1 அறைக்கோ.ன்ட வேனம்பி ழனையடூவார்க் கடியேன் ?! 

ஊநிநுத்தொண்டத் தோகை (8) 

வலக் 

₹: என்று விளம்புவர் நீடு ரதிபன் மனையடுவோன் 

என்று மமரு எழிந்தவரீக் காக்கூலி பேற்றேறிந்து 

வென்ற பெருஞ்சேல்வ மேல்லாங் சனசஈன் மேருவென்னுங் 

குன்றம் வளைத்த சிலையான் றமர்க்தக் கோடுத்தனனே ?!? 

_ ீரத்தொன்டர் திருவந்தாதி (62) 
வீரி 

4089, மாறு கடிந்து மண்காத்த வளவர் போன்னித் திருநாட்டு 
நாறு விரைப்பூஞ் சோலைகளி னனவாய் இறந்து பொழிசெழுந்தேன் 

ஆறு பெருகி வெள்ளமிடு பாள்ளல் வயலின் மள்ளருழும் 

சேறு நறுவா சங்கமழுஞ் செல்வ நீடூர் திருரீடூர். 

புராணம் :--முன் உசைத்தாங் குரைத்துக் சொள்க. 

தோகை :--வெட்டி வீழ்க்கும் தன்மையுடைய படைகளையேந்திய சிறந்த 

ஆண்மகனாராயெ முனையடுவார் நாயனாருக்கு அடியேனா2 வன், அறை - வெட்டுதல் 

மூதலியனவாய் அறுத$லைச் செய்யும் தன்மை ; வேல் - இங்கு ஆயுதப் பொதுமை 

யுணர்த்இற்று: நம்பி - ஆண்மச்சளுட் சிற தவன்) ழனை(படூவார்-சாயனூா£.து தொழில் 

பற்றி வந்த காரணப்பெயர், இவாது இயற் பெர் விளங்கவில்லை; இயற்பசையார்- 

எறிபத்தர் என்பன போல ; தொழில் வரலாறும் பெயரும் தொசைழூல் பே?த்ற, 

வகை :--ரீடர் அதிபன் - இருகீடூரில் வந்தல.தரித்த தலைவர்; முனையரிவோன்- 

முனையடுவார் நாயனாரெனச் காரணப் பெயர் பூண்டவர் ; என்றும்...எழிச்து - 

போரில் வலிமையின்றித் தோற்றவர்களுச்காக எந்நாளும் கூலி ஏற்றுக்சொண்டு 

சென்று அவரத மாற்றாரை வென்று ; வென்ற,.,கொடுத்தனனே - அவ்வாறு 

ஈட்டிய பெருஞ் செல்வங்களை யெல்லாம் பொன்மலையாயெ மேரு என்னும் 

குன்றச் வளைத்த வில்லாசவுடைய சிலபெருமானடியவருக்குச் கொடுத்தனன் ; 

என்று விளம்புவர் - என்று அதிர்தோர்கள் கூறுவார்கள். (ஏ - அசை),
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கோடூத்தனன் - என்று விளம்புவர் - என்று இயையும், இப்பாட்டுப் பூட்டுவிற் 
பொருள்சோள், விளம்புவர் என்றதற்கு எழுவாய் ௮றிர்தோர்கள் என்பது அலாய் 

நிலையான் வர்்.௪த, அமநள் அழிந்தவர்க்காக - போர் வலியின்மையாற் ரோல்வி 
யுற்றவர்கள் பச்கம் ; எளியார் பச்சம் சேர்ர்து ௨சவுசல் ஒரு SHOOTS; கூலி 

ஏற்று - 9905158 சமக்குச் கூலி நிதியம் பெற்று ; எறிந்து - சென்று போர்செய்த; 

வேன்றபேரத் சேலவம்-வெற்றி சொண்ட ௮சனால் ௮ஈ்,ச பெரிய செல்வம்; வேன்ற- 

வென்ற காரணத்தால் பெற்ற என்ச ; ஆ௮ு சென்றவியர் - வர்த இளைப்பு-என்புழிப் 

போலச்சொள்ச, இவ்வாறு கூலி ஏற்கும் செயலில் அ௮ச்கூலியே பெரிசென்ற 

கொள்ளாமல் ஈடுவு நிலை வைத்து 8.இ முறையினைச் செரிர்சே ௮வர்பச்சம் ஏற்றனர் 

என்பது விரிதூலுட் காண்க (4081) ; தமர் - அடி பவர்சள் ; சொழிலும் அடிமைப் 

பண்பும் பெயரும் வகைதூல் வகுச்சது. 

விரி --4089, (இ-ள்) மாத... திருகாட்டு - பகைமையை வென்று உலனைக 

சாக்கும் சோழர்களது சாவீரிபாயும் இருகாட்டில் : நாறு ,,சேன் - சமழ்தெற மண 

முடைய சோலைகளின் . மலாரும்புகள் விரிர்த பொழிகின்ற செழுக்சேன் 3 go 

yo gop asCu Gugssdsn அவ்வெள்ளத்தினால் சேறு செய்த 
aud gar உழவர்கள் ௨முனெற சேரும் று மணம் கமழ்கின்ற ; செல்வ நீடர் 

இருசீடர் - செல்வம் நீடியுள்ள ஊராகும் இருநீடூர் என்பது, 

(வி- ரை) மண்காத்த - அரசாளும் எனச் சன்மை குறிச்சது, மாறு - வேற் 
ற.ரசர.து பசை, 

ச்லவம் நீடுணர் திருநீடூர் - திருடர் என்ற பதியின் பெயர்ப்பொருள் விரிக்கு, 

மாற்றால் ஈசரச்சிறப்பும் உடன் கூறியவாறு ; முன்னர்த் !: திருவரகூர் திருவாமூர்" 

(1277), “ super grr கஞ்சாறூர் 1? (800) என்பன மு.ரவியவை போலச் சாண்ச, 

செல்வம் - என்றது இங்கு நீரின் ௨ள சார் சேரலைகளின் செழிப்பும் வயல்சளின் 

செழிப்பும் பிறவுமாகெ உலகவளம் பற்றிச் கூறப்பட்டது. 

ஜறுபேருகீ - ஆறுபோலப் பெருகி ; ஆற்று நீரினுள் சேர்ந்து பெரு என்றலு 

மாம்) நனை - அரும்புசன், வாய்திறத்தல் - அலர்தல் ; வர்ம்திறந்து போமி Capi 

தேன் - தேன் பெய்து மூடிய குப்9சளின் வா.பினைச் திறந்து பொழிவது போல 
என்ற குறிப்பும் காண்க, நாறு விரை - விஸரகாறும், 

அள்ளல் வயல் - சேற்றினையுடைய வயல்கள் ; சேறு - சேறும் என்று இழிய 
இறப்பும்மை சொக்கது; எரு முதலிய பொருள்கள் சோய்ந்து ௮ முகுசலால் இ காற்ற 

சமழவேண்டிய சேமும் அதற்கு மாறாசச் சோலை சேன்சலர்ர நீர்பாய்வ தனால் ௩ற 

வாசங் கமழ்ச்ெறது என்பதாம். செல்லம் நிறைந்த ஊரானது திருநீடூராம் என், 

வேள்ளமீதம் - ரீர்வெள்ளம் பாய்ந்து தங்கும் ; மள்ளர் - உழவர், | 

4090, விளங்கும் வண்மை மிக்குள்ள வேளாண் டஃமைச் குடிமுதல்வர் 
களங்கொண் மிடற்றுக் கண்ணுதலார் கழலிழ் செறிந்த காதன்மிகும் 

உளங்கொ டிருத்தோண் டூரிமையினி லுள்ளார்; ஈள்ளார் முனையெறீர்த் 
a வளங்கொ டி.றைவ ரடியார்க்கு மாரு தளிக்கும் வாய்மையார், & 

4091, மாற்முர்க் கமரி லழிந்துள்ளோர் வர் தம்பான் மாரிதியம் 
ஆஜ்வும் பரிசு பேசினா லதனை ஈடவு நிலைவைத்துக்



சருக்கம்] 52. முனையடுவார் நாயனார் புராணம் $0.8 

கூற்று மொதுங்கு மாள்வினையாழ் கூலி யேற்றுச் சேன்றேறிந்து 
போற்றும் வேன்றி கொண்டிசைந்த போன்னுங் கொண்டூ மன்னுவார், 

4099. இன்ன வகையாற் பெற்றநிதி யெல்லா மீச னடியார்கள் 
சொன்ன சொன்ன படிரிரம்பக் கொடுத்துத் தூய போனகமுக் 
கன்ன னுகெப் கறிதயிர்பால் கனிபுள் ளுறுத்த கலந்தளித்து 

மன்னு மன்பி னேறிபிறழா வழித்தொண் டாற்றி வைகினார். ௪ 

4090. (இள்-) விளக்கும்...மு.சல்வர் - விளக்சம் பொருந்திய வள்ளற் 

தின்மை மிகுந்துள்ள வேளாளர் மரபில் சலைமையாயெ குடியில் முதல்வராய் ; 

சஎங்சொள்...உள்ளார் - விடத்தினேச் கொண்ட சழுச்தையுடைய சண்ணுதலாயெ 

சிலபெருமானது தஇிருவடியிற் செறிவுடைய பெருவிருப்பம் மிகவும் மனத்துட் 

கொண்ட இருத்தொண்டுரிமை பூண்டுள்ளாராய் ;) ஈள்ளார் ,,வாய்மையார் - ஈட் 

பில்லாசாரைப் போரில் வென்றதனால் வரும் வளங்களாகய ஊதியத்தனைச்சொண்டு 

இறைவாது அடியார்களுச்கு மாறாமல் அளிக்கும் வாய்மைபினை யுடையவசாய், ௨ 

4091. (-ள்) மாற்றார்ச்கு. பேசினால் போரில்) பசைவர்களுச்குச் சோற்ற 

வர்கள் வந்து தம்மிடம் பெருநிதியம் கொத்து தமது துணையைக் கொள்ளும் பரிச 

பேசினால் ; அதனை நடுவு நிலைவைச்து - அதனை நடகிலையின் கின்று ௮றநெறியினை 

ஆய்ந்து துணிர்து ; கூற்றும்,.,எறிர்து - இயமனும் அஞ்ச ஒதுங்கும் போர் முயற் 

யினாலே கூலியினை ஏற்றுப் போய்ப் போர் வென்று ; போற்றும்...மன்னுவார் - 
யாவரும் போற்றும் வெற்றியினை அடைந்து இசைர்ச கூலியாகிய பொன்னையும் 

கொண்டு நிலைபெற வாழ்வாராட, ௩ 

4092, (இ-ள்) இன்ன வகையால்.,.கொடுத்து - இவ்லகையினாலே பெற்ற 

நிதிகள் எல்லாவற்றையும் சிவனடியார்கள் சொன்ன சொன்னபடியே சொடுத்து ; 

தூய... அளித்து - தூய்மையாக இருவமுதும் சர்ச்சரை - நறுமணமுள்ள செய் - 

கறி - தயிர் - பால் - கணி - என்றிவையுள்ளிட்டனரயெவற்றையும் சலர்து இரு 

வமுத அளித்தும் ; மன்னும் ,,வை௫னார் - நிலைபெறும் ௮ன்பின் நெறியிற் பிறழாத 

வழித்தொண்டினைச் செய்து வாழ்ந்தார். ௫ 

இம்மூன்று பாட்டுக்களும் தொடர்ந்து ஒரு முடிபு சொண்டுரைச்ச ரின் றன, 

4090, (வீ -ரை) வண்மை மிக்தள்ள வேளாண் - “வேளாள சென்றவர் 

சள் வள்ளன்மையால் மிக்கருக்குக், சாளாளர் ! (தேவா - ஆக்கூர் - 8)) வண்மை- 

வள்ளன்மை-ஈசை, இது வேளாளரின் சிறப்பியல்பு. 

வேளாண் தலைமைக்கடி : வேளாஎமரபிலே பல குடிசஞள்ளம் தலைமை 

பெற்ற குடியில் ) முதல்வர் - மூ.சன்மை பெற்றவர் ; காட்டாண்மை என்பது 

வழக்கு, 

காதல்மிதம் உள்ங்கொள் திநத்தோண்டு - திருச்சொண்டு பெருவிருப்பத்தினை 
மனத்துச்சொண்டு செய்யத்ரச்சது என்பதாம். 

திநுத்தோண்டு உரிமையினில உள்ளார்- -இருத்சொண்டினைச் தமது உரிமையாசச் 

“கொண்டவர், 

நள்ளார் மூனை எறிந்த வளம் - நள்ளார் - பகைவர் ; தம்மிடம் வந்து பரிச 

வேண்டினோரின் பகைவர் ; ழனையொறிதல - போர் வெல்லுசல் ; எறிந்த வளம் - 

எறிர்சசனால் பெற் றவளம் ) கூவியா$ிய நிதியம்,



$2.0. திருத்தொண்டர் புரர்ணம் [கறைக்கண்டன் 

மாறது - பிதழாது எச்காளும், 

ழதலீவர் - உள்ளார் ௪ வாய்மையார் - மன்னுவார் (4091); கோடுத்து - அளித்து 
இற்றி-வைகிறார் (4099) என்று இம்மூன்௮ பாட்டுச்சளையும் கட்டி மூடிபு சொள்ச, ௨ 

4091. (வி- ரை) மாற்றர்க்த அமரில் அழீந்துள்ளோர்..,பேசினல் - போரில் 
பகைவர்க்கு உடைந்து தோல்வியுற்றவர்கள் தம்பால் வந்து தமது துணையை 
வேண்டி அதற்குச் கூலியாச மாநிதியம் தருவதாகப் பே௫னால் ; மாநீதியம்-** பெருஞ் 
செல்வம் '! வகைதூல், 

நடூவுநீலை வைத்து - அறநெறியிற் £ர் தூக் ; கூலிச்காசவே எதனையும் இசை 
வது என்றில்லாமல் என்பதாம், 

கூற்றும் ஒதுங்தம் ஆள்வினை - கூற்று ; இயமன் ; ஆள்வினை-முயற்? ; இங்குப் 
போர்த்தொழில் குறித்தது. உம்மை உயர்வு இறப்பு, :! கூற்றொத்தியே ?” (புறம்) 

கூற்றும் ஒதுங்தம் ஐள்வினையாவது கூற்றுவன் எவ்வகை வலியாரையும் உயிர் 

பிரித்சலில் வல்லவன், ஆனால் உரிய காலச்தாலன்றி ௮.து செய்தல் இபலாத ; 
இவர் அவன் போலவே எவ்வகை வவியோரரையும் உயிர் பிரித்தலில் வல்லவர் ; 
அதனுடன் எர்நாளிலும் ௮.து செய்ய வல்லரார்தன்மையினை ஆள்வினையாற் பெற் 
ரர் ; இது சண்டு கூற்றுவனும் அஞ்சி ஒதுங்குவன் என்பதாம், * ஊழையு முப்பச் 
கம் காண்ப ரலைவின்றிச், தாழா தற்று பவர் '" (குறள்). 

கூலி - என்பது சமது முயற்ிச்காசப் பெறும் ஊதியம் என்ற உயர் பொருளில் 

வர்தது ) எவ்வசை ஊதியமும் கூவியே என்னும் இது பொருளியல் நூல் உண்மைச் 

கருத்து ; ் 
எறிந்து - போர் வென்று ; * கலியேற்றெறிந்து '' வசை நூலாட்9, 

டுசைந்த போன் - கூலியாக இசைர்ச நிதியம் ; போன் - அக்நாளில் வழங்யெ 
பொன் நாணயச்சால் அளவிட்ட சொசை ; மன்றுவார் - நிலைபெற்ற உலக வாழ் 

வினை ஈடத்துவாராய், 3 

4092. (வி-ரை) சொன்ன சோன்னபடி - அவர்கள் இருவுஎங்கொண்டு 
விரும்பிச் கேட்டவாறே - ஒன்றும் குறை.பாமல் - அக்கு உழு திப்பொருள் தந்த 

நின்றது, கன்னல் - சர்ச்கரை, 
கோடூத்து - அளித்துத் - தோண்டாற்றி - என்க, பொன்சருசல் ஈகை-சொடை 

யின் பாற்படுதலின் கொடுத்து என்ருர் : அளித்து - அமுதாட்டி ; இத அளி - 

சருணையுடன் செய்யத்தச்சதாசலின் அளித்து என்றார், 

அன்பின் நெறிபிறழா வழித்தொண்டு - பிறழாமை - வழுவாமை ; வழி - வழி 
வழி வருவது, பரம்பரை என்பர், 

வைகினார் - வாழ்ந்தனர், க் 

4095, மழற்றிர் நிலைமை பன்னெடுகாள் வைய சிகழச் செய்துவழி 

யற்ற வன்பின் செர்நெறியா லுமையாள் கணவன் திருவருளாற் 

பெற்ற சிவலோ கத்தமர்ந்து பிரியா உரிமை மருவினார் 

முற்ற வுழர்த முனையடவா சென்னு நாம முன்னுடையார். டு 

(இ-ள்) மற்று,.,கெறியால் - முன் கூறிய இந்த சிலையிலே இருச்சொண் 

டினைப் பல கெடுங்காலம் உல$ல் விளங்கும்படி. செய்து வழிவழி வந்த அன்பினா 

லாயெ செம்மை நெறியினாலே ; உமையாள்...மருவினார் - உமையம்மையாரின் கண



சருக்கம்] 92. முனையடுவார் நாயனார் புராணம் ௪௨௩ 

வனாசாகிய சிவபெருமானது இிருவருளினலே அடையப் பெற்ற சிவலோசச்தில் 

அமர்ந்து மீளாத உரிமையினைப் பொருந்திஞர் ; முற்ற,..முன்னுடையார் - வெற்றி 

பொருந்தப் போர் செய்த சாரணச்சால் முனையடிலார் என்னும் திருப்பெயரினைச் 
ரிறச்ச வழங்கப்பெற்ற பெரியார், 

(af - ரை) இந்நீலைமை-முன் கூறிய இந்த நிலையையுடைய திருச்சொண்டினை; 

வழி உற்ற அன்பின் சேந்நேறி-லழிவழி பொருந்திய அன்பினாலாகிய செம்மை 
நெறி - வெறி, 

பிரியா உரிமை - எனறும் மீளாத சன்மை ; சிவலோகத் தமர்ந்து பீரியா 
உரிமை - சாலோகசப் பதவி, 

ழற்ற உழந்த - ழறிறுநல் - போர் வென்று சடத்தல் ; உழத்தல் - முனைர்து 

போர் புரிதல் ; உழந்த - உழத்தலால், 

உழந்த ழனையடூவார் என்னு நாமம் - இப்பெயர் காரணத்தால் வந்தது ; மன் 

னுடையார். ழன் - சிறப்பாக; இலாது இயற்பெயர் இஃசன்று என்பது ; இ,சனாலே 
இவரது பெயரை இப்புராணக்துள் முன்னே ஆரியர் கூறவில்லை, 0 

4094, யாவ ரேனினு மிகலேறிந்தே மீச னடியார் தமக்கின்ப 

மேவ வளிக்கு முனையடுவார் விரைப்பூங் ஈமலக& கழல்வணக்டுத் 
தேவர் பெருமான் சைவறேறி விளங்கச் சேங்கோன் முறைபரியுங் 
சாவல் பூண்ட கழற்சிங்கர் கொண்டி னிலைமை கட்டுரைப்பாம், ௬ 

(இ-ள்) யாவெனினும் இகல் எறிச்தே - எதிர்ப்பவர் யாவரே யாயிலும் 

போரில் வெற்றி கொண்டே (அவ்வூதியங்களை)) ஈசன்,.. வணங்டு-இைவனடியவர் 

களுக்கு இன்பம் பொருந்த அளிக்கும் முனையடூவார் ராயஞா.து மணம் பொருர்திய 
பூங்கமலக் சழல்களை வணநட, (௮,சதுணையாலே); சேவர் பெருமான்... கட்டுரைப்பாம் 

தேவர் தலை௮ராயெ சிவனது நெறியினை உலூல் விளங்கும்படி செங்கோல் ௮7௪ 

புரியும் சாவல் பூண்ட கழற்சி சாயனா.த இருத்சொண்டின் நிலைமையினைச் சொல் 
இன்றோம். 

(வி-ரை) இது இச்சரிச முடிப்பும் மேல் வருஞ் சரிதத்தோற்றுவாயுமாெ 

சவிச்கூற்று, 

யாவரேனினும் - எ,ச்சகைய வல்லமையுடையோசாயினும், கூலி பேச அமர் 

ஏற்றபின்,ஏதிர்ப்பவர், சமக்கு ஈட்பு உற௮ முதலிய எவ்வசையால் தொடர்புடையோ 

சாயினும் பாராது என்ற குறிப்புமாம், 

டுகல் எறிந்து - போர் வென்று; டுகல் - போர்; எறிதல் - வெற்றி பெறுதல்; 

கழல் - தானியாகு பெயராய்ச் திருவடியை உணர்த்திற்கு, றந்த வீரராச 

லால் கழல் கூறினார், 

யாவரேனினும்.,.அளிக்தம் - இச்சரிசசாசம், 

சைவ நேறிவிளங்க-ழறைபுரியும்- வருஞ்சரித உள்ளுறையாகிய சோழ்றுவாய், 
சைவம் சிறந்தோங்கும் பொருட்டு ௮ரசாட்ரியை மேற் கொண்ட) 

சேங்கோல் ழறைபுரியும் காவல் - அரசாட்சி, 6



[கறைக்கண்டன் 

சிவமயம் 

இருச்சிற்றம்பலம் 

சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் துதி 

தோகை 

6 ஐரர நரி லம்மானுக் காளே '' 

எதிநத்தோண்டத் தோகை - 8 

வகை 

6: கொடுச்தான் முதலைசொள் பிள்ளைச் குயிரன்று புக்சொளியா£ s 

தொடுத்தான் மதா கவியவி நாரியை லேடர் சும்றம் 

படுத்தான் நிருமுரு கன்பூண் டியினிற்ப ராபாத்சேன் 

மடுத்தா னவனென்பர் வன்றொண்ட னா௫ின்ற மாதவனே." 

-திநத்தோண்டர் திருவந்தாதி - 63 

விரி 

4095. செறிவுண் டென்று திருத்தொண்டிற் சிர்தை செல்லும் பயனுக்கும் 
ரூறியுண் டொனரு கலுங்குறைவொன் நில்லோ கிறையுங் கருணை 

வெறியுண் சோலைத் திருமுருகன் பூண்டி வேடர் வழிபறிக்கப் [யினால் 

பறியுண் டவரேம் பழவினைவேர் பறிப்பா ரேன்னும் பற்ருலே. ௭ 

தோகை : ஆரூரானாயெ யான் திருவாரூரில் அம்மானுக்கு ஆளானேன். 

வகை : அன்று,,,அவிராசியை - முன்னாளில் புச்சொளியூரில் எழுக்சருளிய 

அவிசாரியொாெய இறைவரை மதுரம் பொருந்தி.ப பாடல் தொடுச்சார் ; (அனால்); 

சொடுச்தான்... உயிர் - முதலையினாற் சொள்எப்பட்ட பிள்ளைச்கு உயிர் சொடுத்து 

மீளவரச் செய்தார் ; வேடர்... திருமுருகன் பூண்டினியில்-இருமுருசன்பூண்டிணியில் 

வேடர்சளாகயெ கணங்களாற் சூழப்பட்டுப் பறிபடுத்சார் ; பராபரச் சேன்மடச்சா 

னன் - பராபரனாயெ தேனை வாய்மடுத்து உண்டவர்) வன்றொண்டனாடன்ற 

மாதவனே என்பர் - வன்ரொண்டன் என்னும் மா, சவரே யாவர் என்று அறிஞர் 

கூறுவர், 

இப்பாட்டுச் சொண்டு கூட்டுப் பொருள்கோள், புக்கொளியூர் - ஊர்ப் 
பெயர் ; அவிநாசி - அல்கு எமுச்தருளியிருச்கும் இறைவர் பெயர் ; !' புக்சொளியூ 

சலிமாரியே (தேவா) ; மது£கவி - சேவாரப்பதிசம் , தொடுத்சானாசலின் ௮, 
துணைகொண்டு உயிர் சொடுத்தான் என்ச, :* முன்னாள் ரரவலர் பெருமான், பண்



சருக்கம்] சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் துதி: கூடு 
டொரு மூ.தலை யுண்டமைச் சனை வர, வழை சன னளென்ருய் பிழைப்பில ௪.தூ௨ம், 
தீர்திட வேண்டு மென்றன ரன்றே '! (சங்கற்ப நிராசசணம் - வெசமவாஇ கிராசா 
ணம்) ; வேடர் சுற்றம் படுத்தான் - வேடர்களாயெ வெசணக்கரள், படுத்தான் - 
பதியுண்டார் ; பராபரத்தேன் படுத்தான் - இருமுருகன்பூண்டிச் இருப்பதிசச்தினித் 
சேழமைத் திறத்தால் இறைவரை அனுபவிச்ச சுவை குறித்தது, 

விரி: 4095. (௫-ள்) நிறையும் கருணையினால் - நிறையும் அருட்பெருச் 
2ல ; வெறியுண்...பறியுண்டவர் - மணமுடைய சோலை ents திருமுருகன் 

பூண்டியின் வழிபிலே வேடர்களாற் பறிச்சப்பட்ட ஈம்பிபாரூரர் ; எம் பழஃஃபதி 

ருலே - எமது பழவினை மூலச்சை அடியோடு பறித்து விடுவர் என்ற ஆசாவினாலே) 
செறிவண்டென்.ர...குறிப்புண்டு - செறிதல் உளசாகு மென்ற இருச்தொண்டிலே 

மனம் செல்கின்ற பயனுக்கும் ஒரு குறியுண்டு ; (அன்றியும்) ஒன்ரு9லும்... 
ஒன்றில்லோம் - ஒன்றானும் குறைவு ஏறிதம் இல்லோம். 

(வி-ரை) சேறிவு - மி பயன் ; பயனுந்தங் தறியுண்டு - பயன் பெறுகிலை 

க்கும் குறிக்கோளாகும். படன்பெறும் குறிக்கோள்: 

ஒன்றகிலும் தறைவு ஒன்று இல்லோம் - அதுவேயுமன்றி ஒன்றினலும் ஒரு 

சிறிதும் குறையில்லோம்; ஒன்று - ஒரு சிறிது என்று அளவு குறித்தது; ''எற்ருலுல் 

குறைவில்லை யென்பர்சானெஞ்சமே "' (சம்பி - சோயில்", 

பற்றலே - இத்தணிவசளிரண்டும் ஆளுடைய sols Drag upp 

னாலே ஆவன ; பற்று - ஆசரவு -: அன்பு என்றலுமாம், 

பறியுண்டவர் பறிப்பார் - சாம் பநியுண்டு பழ௫யவர் அப்பழச்சத்தாற் பிறசைப் 

பறிடுண்ண வைத்சல் எளிது என்ற குறிப்பு, வேடர் பறித்த வரலாறு வசைதூலும் 

இங்குச் குறித்தது. 
பழவினை - மூலகன்மம் ; வேர் - முதல் ) அதற்குக் சாரணமான வாசனாமலம், 

கநணையினல் - பறிப்பர் என இயையும் ; கநணையினை - பறியுண்டவர் என்று 

கூட்டி, பறியண்டமையும் சவனருளாலாயெது என்றுரைக்கவும் நின்றது, 

பழடிவினை வேர் பறிப்பர் - கம்பிகளை வழிபட்டால் பிறவியற்று வீடுபேறு பெற 

லாம் என்பது. 7 

சரிதச்சுருக்கம் : முனையடுவார் நாயனார் புராணம் :--சோழசாட்டில் வள 
மிச்ச திருநீடூரில் ௨ேளாளர் மாபில் உயர்ச்ச குடியில் ஒரு பெரியார் சோன்றினர். 

மாற்ருர்ச் கழிக்சவர் வந்து சமது துணையை வேண்டினால் ௮.,சனை ஈடுசிலைவைத்துக் 

கூவி ஏற்றுச் சென்று அமர் வெற்றியும் பொன்னு கொண்டு வருவதில் வல்லவர், 

ஆலின் அவருக்கு முனையடூவார் என்னும் இருகாமம் வழங்கலாயிற்று. 

௮.வர் சவபெருமான்பால் பேரன்புடையவர் ; போர்முனை யெறிர்து பெற்ற 

நிஇியெல்லாம் இவெனடியார்ச்களைத் இருவமுதாட்டினர். இவ்வாறு பன்னாள் 
சொண்டு செய்திருந்து வலோகத்திற் சேர்ந்து பிரியா உரிமை யடைர்சனர், 

கற்பனை (1) கூலி பேரப் பெற்று மாற்றார் போரின்மேற் செல் த1சலையும் 
ஈடுகிலேவைத்து ஆய்ர்து செய்தல் நீதியாகும். 

(8) முனையெறிக்த கலிகொண்டும் சிவ சருமங்சள் செய்தல் சிறப்புடையது, 

(8): அடியார் வேண்டியபடி கொடுத்தும் விதிபூபடி ஈல்ல திருவமுதாட்ட தும் 

ல தருமக்களாம், 
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(4) வேளாளர்கள் போர் உரிமைபும் வன்மையும் உடையவர், 

தலவிசேடம் : திரு£ீடூர் - சோழசாட்டூச் காவிரி வடகரை 91-வது பதி; 
வருளாரணியம் - மதெழவனம் எனப்படும். ஊழியிறும் அழியாது நீடிபிருத்தவின் 

இப்பெய செய்தியது ; இந்இிரன், சூரியன், சந்திரன், பாதகத்சால் நண்டுருவடைர் த 

தீன்ம சதன் என்னும் வேதியன், ஆலால சுர்சரி (சாளி) இவர்கள் பூரித்துப் பேறு 

Quins. ஆளுடைய ஈம்மீகள் இங்குப் பணியாத செல்லும்பொழுது இருவரு 

ளால் மீண்டுவந்து ** நீடர் பணியா விடலாமே '? என்ற பதிசம் பாடி வணங்கியது ; 

சுவாமி மிகச் வந்த சோதலிங் சத் இருமேனி ; முனையடுவார் நாயனாரது தலம் - 
சுவாமி - ௮ர௬ட் சோமநாதர் - கானதீர்த்த சங்கரர் ; அம்மை-வேயுறுதோளி யம்மை; 

அதிகாந்தியம்மை - தீர்த்தங்கள் சந்திரபுட்கரணி மு,தலிய ஒன்பது உண்டு, மரம் - 

மகீழ் ; பதிகம் இருப்புன்கூரும் திருநீடூரும் என்ற பதிசம் 1, 

இது நீடூர் கிலயத்தினின்றம் வடமேற்சே மட்சரலை வழி ஒருகாழிகை யளவில் 

அடையத்சச்சது ; மகமஇயர்கள் ௮இிகமரகச் குடியேறியுள்ளார். 

முனையடுவார் நாயனார் புராணம் முற்றும், 

கறைக்கண்டன் சருக்கம் முடிந்தது.



டே 

சிவமயம் 

பத்தாவது 

கடல்சூழ்ந்த சருக்கம் 

திருச்சிற் றம்பலம் 

4 கடல்குழ்ந்த வுலகேலாங் காக்கின்ற பேருமான் 

காடவர்கோன் கழற்சிங்க னடி.யார்க்கு மடியேன் 

மடல்குழ்ந்த தார்சம்பி பிடங்கழிக்குர் தஞ்சை 

மன்னவனாஜ் சேறுத்துணைத னடியார்க்கு மடியேன் 

புடைகுழ்ந்த புலியதண்மே லாவாட வாடி 

பொன்னடிக்கே மனம்வைத்த புகழ்த்துகைக்கு மடியேன் 

அடல்குழ்ந்த வேனம்பி கோட்புலிக்கு மடியேன் 
ஆர னாரி லம்மானுக்கு காளே ”. 

அதிநுத்தோ ன்டத்தோகை-] 

திருச்ரிற்றம்பலம்



a. 

இவமயம் 

திருச்சிற்றம்பலம் 

92, கழற்சிங்க நாயனார் புராணம் 

தோகை 

' கடலகுழ்ந்த வுலகேலாங் கார்கின்ற பேநமான் 

காடவர்கோன் கழற்சிங்க னடியார்க்க மடியேன் " 7 

வகை 

* மாதவத் சோர்தங்கள் லைபமினுச் காநர் மணிச்குவைத்த 

Gur Pers தான்மோந்த சேஏிதன் ழக்கை யரியப்பொற்சை 

காதிலைத் தன்றே வரிர,ன ராசசவள் தைதடிந்தான் 

நா.தமொய்த் தரர்வண்டு ண்டுுபங் சோதைச் கழற்சிங்கனே ” 

--த்நத்தோண்ட1 திருவந்தாதி - 64 

விரி 

4096. படி.ரிசை நிகழ்ந்த சொல்லப் பல்லவர் குலத்து வரதார் 

கடிாதின் மூன்று) செ, கஙகைவார் சடையா ரெய்ய 

அடி மல ரனறி வேறொன றறிலினிற் குறியா நீர்மைக் 

கொடி.நெடுச் தா மன்னா கோக்கழற் சிங்க ரென்பார், க 

புராணம் உ முன் உரைசசாங கு௮ரசதச் சொள்ச, 

தொகை : சடலாற் சூழபபட்ட உலகத்தை யெல்லாம் அரசு புரிந்து சாச் 
இன்ற பேசரசராயெ காடவர் மரபில வந்த ௮ரசராகயெ கழற்சிங்கரது அடியவர்க்கும் 

நான் ௮டியேனாவேன். 

காக்கின்ற என்று நிசழ்காலத.தில் கூறியமையால் ஆளுடைய ஈம்பிகள் காலத்தில் 
இவ்வரசர் ௮ரசாட்? டுரிர்சனர் என்பது ௧௬ ச்பபடும்.* 

காடலர்கோன் - காடவர் மரபில் வந்தவர் ; * பல்லவர் குலம்!” (4000) 7 

பல்லவர் மரபும் காடவர் மரபும் ஒன்று, 

கழற்சிங்கன் இவர்சகு மற்றும் பல பெயர்கள் வழங்கயென என்பர், 

ட ர் குறிப்பு : இகர் மூன்றாவது ஈந்தியர்மன் என்ற பெயரால் சல்வெட்டு 
முதலிய ,ஆதரவுகளிற் சாணப்படும் ௮ரசராச இருச்சலாம் என்றும், இக்கு இப் 

புராணத்துள் வரும் ௮வது பட்டத்து ௮8, சங்கா என்னும் சமணச் சார்புடைய 

பெண்மணி என்றும் சரித ஆராய்ச்சியாளர் கரு தனெருர்சள்,
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வகை: மாதவத்தோர் தங்சள் வைப்பிலுக்கு ஆரூர் மணிக்கு-மா தவத்தோர் 

சளது சேமநிதி போல்காரும்; இருவாரூரில் மணிபோன் றவருமாசய சாமசருச்சாக ; 
வைச்ச,.,ரூச்சை அரிய - வைச்சப்பட்ட மலரினை எடுத்து மோந்த தமத பட்டச் 

தீரீசியினத மூக்னை(ச் செருத்தணையன்பர்) ௮ரிய $; பொற்கை.., தடிச்தான் - மல 

ரினைத் தொடுத்த முன் எடுத்த பிழைபினை முன்னர்ச் செய்த கையினை (2தலிற் 

சேதித்ச பின்னன்றோ (மூக்கை) ௮ரிவது ஏன்று அங்கு அவளது சையினைத் தணித் 

தார் ; ராத...கழற்சங்கனே - பண்ணுடன் மொய்த்துச் கூடி வண்டுகள் இளைக்கும் 

மாலையினையணிர்ச சழற்சிங்கரேயாம், 

மாதவத்தோர்... வைப்பு - சிவபெருமான் ; மணி - மணிபோன்றவர் ; இறை 

வா்) வைப்பினுக்த-மணிக்தஎன இருவகையரசச் கூறியது, பின்னர் இச் சரிதத்தினு் 

இருவகை அபராதங்களும் கமுவாய்களும் நிகழும் குறிப்பாம் ; வைப்பு - சேமகிதி , 

தேவி-மனைவி; பட்டத் தரரி) அரீய் என்பதற்குச் செருத்துணையன்பர் என்ற எழுவாய் 

வருவிச்ச ) 

கை காதி வைத்தன்றே அரிவது-காதுநல் - துண்டிச்தல் ; அரிவது-மூச்ளனே ச் 

சருவிசொண்டு வார்தல் ; சாதிவைச்,5 பின்னரன்றோ என்பது வைப்பு முறையாற் 

குறிச்சப்பட்டது. நாதம் - பண்பாடும் சத்தம்; ரீக்சாரம் என்பர் ழ கோதை - 

மாலை, 

மரபும் தொழிலும் பெயரும் சொகைநூல் கூறிற்று ; அவற்றுடன், செய்த 

திருத்தொண்டின் வரலாறும் வகைநூல் வகுத்தது. 

விரி: 4096, (இ-ள்) படிமிசை..,வர்.தார் - உலூல் விளங்க பழைமை 

யாகிய பல்லவர்சளது குலச்தில் வர்சவதரித்சவர் ; சடிம$இல்...நீர்மை - காவல் 

பொருச்திய மதில்களையுடைய மூன்று ஈகரங்களையும் எரி, கங்சைதங்கிெய நீண்ட 

சடையினையுடைய இறைவசது செம்மை பொருந்திய திருவடி மலர்களையே யல்லா 

மல் வேறொன்றினையும் தமது அறிவினில் பொருளாசக் குறியா சன்மையினை 

யுடைய; சொடி...என்பார்-வெற்றிச் கொடியினை ஏர்திய நெடிய சேனைகளையுடைய 

௮ ரசசாடிய கோச்கழற்ிங்கர் என்னப்படுபவா. 

(af - ms) கோக்கழற்சிங்க ரென்பார் - வந்தார் - என்று கூட்டுக, என்பார் - 

எனப்படுவார் ; படிமிசை...தலம் - முன் காலமுதல் உலகினில் விளங்க ௮ரசாண்ட 

பழமைச் குலம் பல்லவர் மரபாம் என்பது ) பல்லவர் - சோழரது ஒரு சொடர் 

புடைய பிரிவு, இவர்ச்கு இடபக்கொடி உரித்து என்பர், 
கடி - காவல் ; கடியப்படும் என்ற குறிப்புமாம், 

அடிமலரன்றி, நீர்மை - அன்றிக்தறியா என எதிர்மறையாற் கூறியது உறுதி 

குறித்தற்கு, நீர்மை - பெருங்குணமமைச்த ; 
அறிவினிற் தறியா-குநிச்சோளாச மனம் சொள்ளாத-சிந்தியாத-சிறந்த சிவபத்தி 

யுடைமை, அறியவேண்டிய மெய்ப்பொருளை ௮றிர்தாராதலின் எனச் காரணச் 

குதிப்புப்பட அறிவினில் என்றார். உலூயற் பொருள்கள் பிறவும் புலப்படிலும் 

அவற்றை அறிவிலுட் குறிக்சொளமாட்டார் என்பார் அறியா என்னாது தறியா 

என்றா. 
கொடி - வெற்றிச்சொடி ) ஈண்டுச் சோழர்களது புலிக்சொடி ; பல்லலா.து 

Guus கொடியுமாம், 

் கோ - பெருமன்னர் - முடிமன்னர்,



சருக்கம்] 53. கழற்சிங்க நாயனார் புராணம் PEE 

4097, காடவர் குரிசி லாராங் கழற்பெருஞ் சிங்க ஞார்தாம் 

ஆடக மேரு வில்லா ரருளினா லமரிற் சென்று 

ALOT முனைகள் சாய வடபுலங் கவர்ந்து கொண்டு 

நாடற நெறியில் வைக ஈன்னெறி UM EG wrote, ௨ 

4099. குவலயத் தானார் மேவுவ் கோயில்கள் பலவுஞ் சேன்று 
தவலரு மன்பிற் ருழ்ச்து தக்கமேய்த் தொண்டு சேய்வார் 
சிவபுரி யென்ன மன்னுச் சென்றிரு வாரு ரெய்திப் 

பவமறுத் தாட்கோள் வார்தங் கோயிலுட் பணியப்புஃ கார், ௩ 

4097. (இ-ள்) காடவர்...சாம் - காடவர் குலத்துப் பெரியாசாசிய பெரிய 

கழற்சிங்கனார் ; ஆடக... கொண்டு - பொன்னாலாடப மேருமலைபை வில்லாகவுடைய 

இறைவரது இருவருளினாலே போர் முகஈதுப் போந்து, பகைவர்கள் போரில் 

அழிய, வடபுலத்தகர்களது சாடுகளைச் கைக்கொண்டு ; நாடு,,.சாளில் - மாடு நீதி 

நெறியிலே வைகும்படி ஈன்னெறியினை ௨ளர்ர்து ௮ரசாளுன்ற மாளிலே ) டெ 

4098. (இ-ள்) குவலயத்து...செய்வார் - இர்கிலவுலகத்திற் 9வபெருமான் 

பொருந்தி விளங்கும் இருக்மோயில்கர் பலவும் சென்று பிறழா அன்பினால் 

வணங்கி உண்மைச் இருத்தொண்டுகளைச மெய்வாராகி ; இவபுரி,,,எய்.தி - சவாகர் 

என்னும்படி நிலைபெற்ற சென்றிருவாருரினச் சேர்ர்து ; பவமறுத்து...புச்சார் = 

பிறவியினை அறுத்த ஆளாகக் கொள்ளும் இறைவாது இருச்கோயிலிலுள்ளே 

பு தந்தனர். ௩ 

இந்த இரண்டு பாட்டுக்சளும் தொடாட்து ஒரு முடிபு கொண்டன, 

4097, (ஸி-ரை) சாட் - சோழர்களின் ஒருபிரிவாரிய ory, “area 

கோன் !' என்பது முசனுல் ; இம்மாபு டல்லவர்களிணின்றும் இளைசஈது என்பது 

் பூல்லவர்தலத்து வந்தார் '* என் உசுனால் ஆசிரியர் அறிவிச்சமை காண்ச, இவர்க்கு 

மும்முடிவேர்சர்களுட் சேர்தது எண்ணும் பெருமையின்று என்ற குறிப்பினால் 

இவரைச் குறுநிலமன்ன ரைவருள் லைச்து வகுத்தனர் இருத்சொண்டார் புராண 

வரலாற்றின் ஆசிரியர் உமாபதி சிவனார். 

பேநங்கழற் சிங்களர் என்ச, சழலையணிர்த மசம் போன்றார் எனச் சாரணப் 

பெயராய் வந்தமை செரியம் கழற் பெருஞ் சிக்கனார் என அடையை இடையில் 

வைத்தார். கழல் - அடைமொழி ; சிங்ஈன் பெயர் ; போரிற் சிம்கம் போன் றவன், 

அருளினுல் அமரிற் சேன்று - சாடு சொள்ளும் மண்ணாசையானன்றி ௮7௪ நீஇ 

மூறையிற் சேரும் அருள் கூடியசனால் ; அருளினால் கவர்ந்து கோண்டு என்று 

Copa கூட்டமின்றது ; 4 அடிமலரன்றி வேறொன் றறிவினிற் குறியா நீர்மை ” 

(4096) உடையாராதலின் ௮ருள் வழியே போரில் மூனைந்து நாடுசவரர்தார் என்ப 

இவர் றந்த வெபத்தர் என்பது பலவசையாலும் பெறப்படும் உண்மை. 

கூடலர் - பகைவர்கள்-சாளுக்கெ அரசர் சாட என்பது சருசப்படும். சோழர் 

களுக்கும் சாளுச்யெர்களுச்கும் பல நீண்ட ஆண்டுசள் பல போர்கள் ஈடர் சன என்பது 

நட்டு சடப்புச் சரிதத்சால் ௮றியவரும் உண்மை) வடபுலத்து வாசாவிப் போரினைப் 

பற்றிச் றத்தொண்ட சாயனார் புாணத்துள்ளும் சாண்ச, 

அறநேறி - உலயெல் நீதி : நன்னேறி - சவெரெறி ; இரண்டும் உடன் வளர, 2 

தாம்,



சாட௨ திருத்தொண்டர் புராணம். [கடல்சூழ்ந்த 

4098, (வி- ரை) அரனர் கோயில்கள் பலவும் சென்று - சிவத்சலயாத்திலை 

பினை மேற்சொண்டனர், இது இவர் சிறர்ச சிலபத்சராதலினாலும் ௮சசசாதலானும் 
மேம்சொண்ட நிலை, 

தவலுறுதல் - பிறழ்தல். 

தக்க மேங்த்தோண்டூ-தக்க - சமக்குத் சர தியான; மெய்த்தோண்டு - உண்மை 

நெறியினிற்கும் சொண்டு ; மேம் - உடம்பு, உடலாலா௫ய சொண்டு ஏன்ற குறிப்பு 

முூடையது, 

சிவபுரி என்ன மன்னும் - சிவலோகம் இது என்று சொல்லும்படி, திருவாரூர்ப் 
பிறர்சார்சளெல்லாரும் பிறவியற முத்தியிற் செல்லார் என்றலால் இவெபுரி எனச் 

தகுவது, 
தேன்-நீநவாநர் - இறைவர் எழுக்சருளிய பூங்கோயில் சென்றிருவாரூரில் 

உள்ளது. தேன் - பிறிகினியைபு நீக்சிெய விசேடணம். *: சென் நிருவாரூர் புக்கு 

எல்லை மிதிதசடியேன் '' (ரம்மி), 

பலம் அறுத்று ஆளவல்லார் - பிறவி வேரினை அறுத்துத், சம் ௮அடிமையாச 

வைப்பவர் ; புற்றிடங் சொண்டார் - இதயசேசருமாம், 

பணிம - வணங்குகற் பொருட்டு. இவரது பட்டச்துச் தனித்தேவி பணிசலில் 

உடன் நில்லாது கோயிலின் பெருமை சண்றவச்சனள் என்றும், இறைவர்க்காக 

வைத்த புதுப்பூலை மோந்த பின்னர்ச் குற்றம் செய்தனள் என்றும், வருவது சரிச 

மாதலின், ௮ரசர் பணியச் சென்றார் என்று, வேறாக விசந்து கூறினார். 3 

4099, அரசிய லாயத் தோடு மங்கணர் கோயி லுள்ளால் 

முரசடைத் தானை மன்னர் முதல்வரை வணங்கும் போதில் 
விரைசெறி மலாமென் கூர்த ஓுரிமைமெல் லியலார் தம்முள் 

உரைசறந் அயர்ந்த பட்டத் தொருதனித் தேவி மேவி, ௪ 

4100. கோயிலை வலஙகொண் டங்கட் குலவிய பெருமை யெல்லாம் 

சாயன்மா மயிலே போல்வா டனித்தனி கண்டு வரது 
தூயமென் பள்ளித் தாம் தொடுக்குமண் டபத்தின் பாங்கர் 

௫ மேயதோர் புதுப்பூ வங்கு வீழுந்ததோன் நேடுத்து மோந்தாள். 

4099, (இ-ள்) அ௮ரசியல்,..போதில் - முரசகளையுடைய சேனை மன்னர் 

ஐவசகைச் குழுச்சள் ருழ இறைவருடைய சோயிவினுள்ளே சென்று முதல்வரா 

புற்திடங் சொண்டாரை வணங்கும் பொழுது ) விரைசெறி,,.மேவி - மணமிச்ச மலா 

சளை யணிந்த மெல்லிய கூர் தலையுடைய உரிமைத் சேவியர்சளுள்ளே புசழாற் றந்து 

உயர்ர்ச பட்டத்துத் தனித்தேவி வந்து ; ச 

4100. (இ-ள்) கோயிலை...சண்டுவர்து - சாயலிஞல் மமிலே போல்லா 

எாயெ அத்சேவி சோயிலை வலமாக வந்து அங்கு உள்ள பெருமைகளை யெல்லாம் 

தனித்தனியே பார்த்து வந்து ;) தூய...பாங்கர் - தூய்மையுடைய மெல்லிய பள்ளிச் 

தீரமங்களைச் தொடுப்பதற்குரிய மண்டப்தின் பச்ச,த்திலே ; மேயதோர்...மோ£ 

தாள் - பொருச்தியதோர் புதியபூ ௮ங்கு விழுர்ததொன்றினை எடுத்து மோர்சனள். டு 

இர்ச இரண்டு பாட்டுச்சளும் தொடர்ந்து ஒரு முடிபு சொண்டன.



சருக்கம்] 99. கழற்சிங்க நாயனார் புராணம் சாடாட 

4099, (வி ”ரை) அரசியல் தூயம்-அரசரிமைச் சுற்றத்தார் ) ஐலசை குழுச் 
சள் ) மச்திரியா - புரோெர் - சேனாபதியர் - தூதர் - சாரணர் என்போர், 

அங்கணர் - புற்நிடங்சொண்ட பெருமான் ; gargs இருக்கோயிலென்று 
சோயிவினைக் குறிக்கலர்த ௮௭ளடமொழி, ௮ரஈர் வணங்யெ பெருமானையும் குறித்தது; 

முதல்வர் - புர்றிடங்கொண்டார் ; வணங்கம்பே1தில்- வணம்டுச் சொண்டிருச் 
கும் சமயச்தில் ; 

உரிமை மேஉலியலார் - உரீமை மனைவியர்கள் ; 

உரை... தேவி - புசழ்சிறர்ச பட்டத்சாச ; அரசர்க்கு மனைவியர் பலர் Das 
தனர் ) அவருள்ளே முசல்மனைவியாரே பட்டதசரசியாவ சாசலின் அத்தேவி*, 

உரை - புசழ்; இவாத தயை முதலிய ஈற்குணங்களைச் குறிச்சது, 4 

4100, (ஸி-ரை) அங்கட் தலவிய பேரமை எலலாம் தனித்தனி கண்டு 

வந்து - கோயிலை வெளிச் சுற்றிலே வலங்கொண்டு அங்கு உள்ள சனிச் கோயில்ச 

ளையும், சிற்ப முதலிய அழகுகளையும் சனித்-ணி பார்த்சனர் என்ச, 

பள்ளித்தாமம் Gar Sah மண்டபம் - பூமண்டபம் 5; இது பூங்சோயிலின் 

சென்ழ்ப் பாங்கு Haare, ரரநெறித் நருச்கோயிலினுள் உள்ள மண்டபம் 

என்பது வழிவழிச் கேள்வியாற் பெறப்பட்ட செய்? : 

ஒர் புதுப்பூ அங்கு ஈிழாநது ஒன்று 54 - என்டு. லகையிசையும், ஒன்று 

என்பது சொகையினையும், | |நுப்பூ என் ஈர) ௮௮ இறைவருச்கு ஏற்பிச், உள்ளது 

என்ற செய்தியினையும், பண்பைபும் உணர் ச நன, அரூர் மணிக்கு வைச்ச போது !' 

என்பது வகைதால் ; வீழந்தது - பூமண்டபசதிலுள் விழுர்ச மலர்களும் எடுத்துச் 

சாத்தும் விதியுடையன, 

எடூத்து மேர்ந்தாள் - மோர்தாள் என்றலே அமையுமாயினும், எடுத்தல் ஒன்றும் 

மோத்சல் ஒன்றுமாக இரு வேறு பிரித்துச் கூறினது, பின்னர்ச் சரிதச்தின் இரு 

வேறு நிசழ்ச்சிளின் குறிப்புதரு சற்கு } 

சாய்ல் மா மயிலே போலவாள் - சாயல் - மென்மை, 

இல்வம்மை மிச்ச அழகுடையவர் என்பது சல்வெட் டாராய்ச்சியாற் கண்டசென்ப ) 

மேலும் '' தோசை மயிலென '' (4102) '! பைந்தளிரப் பூங்சொம் பொன்று '! 

௨டி.வம் என்றலுமாம், 

(4105) என்றுரைத்தல் காண்க, உருவுவமம், 5 

4101. பூதமலர் மோந்த போதிற் செருத் துணைப் புனிதத் தொண்டர் 

இதுமலர் திருமுற் றத்து ளேடுத்துமோக் தனளா *' மென்று 

கதுமென வோடிச் சென்று கருவிகைக் கொண்டு பற்றி 

சு மதுமலாத் திருவொப் Lait tear மூக்கினைப் பிடித்து வார்ந்தார். 

*தறிப்பு :--இவள் பெயர் சங்கா ) இவள் மிச்ச அழகு வாய்ர்தவள் ; குடி.சட் 

குத் தாய்போன்றவள் ) ௮ரசனது பாக்கியமே உருவெடுச்சாற் போன்றவள் ) 

சிறந்த சமண பச்சனான இரட்டப் பேரரசனான அதமோசவர்ஷ நிருபதுங்களன் மசள் ; 

பட்டத்தரசியாதலின் கணவருடன் இல சலங்சட்குச் சென்றாள் ; 

இவள் சமணச் சரர்புடையவளாதலின், யேனை வணங்குதலில் ஈடபடாது 

சோயிலழூல் ஈடுபட்டு அழகு சாணச் சென்றனள் ; இவளை மணந்தது அரியல் 

தீர்திரம் ; என்பனவாஇி செய்திகள் சரித ஆராய்ச்சியாளர் கூறுப, 

VI—55



௪௩௪ திருத்தொண்டர் புராணம் [கடல்சூழ்ந்த 

(இ-ள்) புதுமலர்,,,போதில் - அவ்வாறு புதுப்பூவை மோச்ச பொழுதிலே; 

செருத்தணை,.,என்று - செருத்தணையார் என்னும் தூய சொண்டஞர், இர்த மல 

ரினைப் பூமண்டபத் இருமுற்றத்திலுள் எடுத்து மோர்தனளாவாள் என்ற 

துணிர்து ; சதுமென...பற்றி-விரைவாக ஐடிப்போய்ச் சருவியினை எடுச்துக்கொண்டு 

வர்து பற்றிச்சொண்டு; மதுமலர், , வார்ந்தார் - தேன் பொருர்திய தாமரையில் வீற் 

திருச்கும் இலக்குமி போன்ற ௮வள.த மூக்கனைப் பிடித்து ௮ரிர்தனர், 

(வி-ரை) சேநத்துணைப் புனிதத் தோண்டர்-செருத்துணை சாயனார்; தோண் 

டர் - இவர் செய்த திருத்சொண்டு மேல் இவரது புராணச்துள் விரிச்சப்படுல.த. 

இதுமல*...என்று - இவள் செய்த செயலினைக் சுண்டு இது சிவாபராதமாம் 

என்றும், அதனைச் கண்ட போகே சண்டிச்சச் சகுர்சசென்றும் துணிந்து ; என்று - 

துணிந்து; நிச்சயி*த. 

பற்றி - “* கூந்தலைப் பிடித்து ஈர்சதுப் படியில் வீழ்த்தி '' (4124) என மேல் 

விரிப்பார் ) இலை செரு்துணையார் செயலாசலின் ஆண்டு விரித்தல் தகுதியாம் 

என்பது ; 

ழக்கினைப் பிடித்து - ஒரு சையினால் மூச்சைப் பிடித்து ; 

வார்ந்தார் - வார்தல் - அரிசல், 

மதுமலர் - தாமரை ; திரு - இலக்குமி ; அழகும் செல்வமும் நிறைந்த தன்மை 

குறித்தது ; உருவுலமம், 6 

4102, வார்ர்திழி குறுதி சோர மலாக்கருங் குழலுஞ் சோரச் 

சோர்க்துவிழ்ர் தரற்றுர் தோகை மயிலேனத் அளஙகி மண்ணிற் 

சோந்தயரர் துரிமைத் தேவி புலம்பிடச், சேம்போற் புற்றில் 

ஆர்ந்தபே ரோளியைக் கும்பிட் டரசரு மணைய வந்தார், ௭ 

(இ-ள்) வார்ர்திழி,..சோர - வார்ர்சசனால் வழிகின்ற குருதி பெரு வழிய 

வும், மலர்சூடி ப சரிய கூத்தலும் ௮விழ்ர்து தலையவும்; சோர்ந்து... அயர்ந்து- சோர் 

வடைந்த விழந்து ௮அரற்றுன்ற தோசைபை யுடைய மயில் போல ஈடுங்தத் சரை 

யின் மேல் சேர்ந்து அயர்ந்து ; உரிமைச் தேவி புலம்பிட - பட்டத்தா? புலம்பியிட ; 

செம்பொற்புற்றுள்.,.வர்தார் - செம்பொன்னியன்ற புற்றினிடமாக நிறைந்த 

பேரொளியாகிய பெருமானைக் கும்பிட்டு ௮ரசரும் ௮ங்கு ௮ணையவர்சனர், 

(விரை) வார்ந்து - வார்ச்ததனுல் என்று சாரணப்பொருள் தந்தது. 

ஒழிதல் - மிசப் பெரு, வடிதல் ; தருதி சோர - இரதம் வீழ ; 

தழல்சே1ர - கூந்தலைப்பற்றி வீழ்ச்தியமையாலும் வருத்தச்சாற் புரண்டமை 

யாலும் கூந்தல் விரிந்த அலைந்தது என்க, 

தோகை மயிலேன;நீண்ட குழல் ௮லைசல் சோசை புரள்வது போலுமென்பத: 

முன்னர்ச் சாயல் மாமயில் என்றது நிற்குகிலைபில் உருவுவமமாய் நின்றது, இங்குப் 
புரளு கிலைபில் வீழ்ர்தர்றுர் தோசைமயில் என்றார். இவ்விரண்டர்கும் வேறுபாடு 
சண்டு சொள்ச, முன்னர்ப பெருமிதம்பட மாமயில் என்ற ஆரியர், இங்கு வாளா 

மயில் என்ற குதிபபும் சாண்ச, துள்ங்ததல் - அசைதல், அசைவினால் '* மயில் "' 
என்றார், 

சேம்போற் புற்றில் ஆர்ந்த பேரோளி - புற்நிடங் கொண்ட பெருமாள் ; 
பேர1ளி - இரைவர் பேர் ஒளி உருவினர் என்பது,



சருக்கம்] 53. கழற்சிங்க நாயனார் புராணம் rag 

அணைய் - ௮வ்விடத்திற்சார ; புற்திடங்கொண்டாரைக் சும்பிட்டு மீளவும் 

லலம் வரும் ௮ணிமையில் உள்ளது இரு ௮ரரெறிப் பூமண்டபம், ரீ 

4108. வக்தணை வு.ற்.ற மன்னர் மலர்ந்தகற் பகத்தின் வாசப் 
பைந்தளிர்ப் பூங்கொம் போன்று பார்மிசை வீழ்ந்த தேன்ன 
சொந்தழிர் தரம். வாளை நோக்கி 4மிவ் வண்டத் துள்ளோர் 
இந்தவேவ் வினையஞ் சாதே யார்சேய்தா?”” ரென்லு மெல்லை, 4 

4104, அந்நிலை யணைய வ்ந்து செருத்துனை யாரா மன்பர் 

முன்னுறு நிலைமை யங்குப் புகுந்தது மொழிந்த போது, 

மனனரு மவரை நோக்கி [மற்றிதற் குற்ற தண்டர் 

தீன்னையவ் வடைவே யன்றோ தடிந்திடத் ததவ'' தென்று, ௯ 

4109, கட்டிய வுடைவா டன்னை யுருவி யக் கமழ்வா சப்பூத் 

தொட்டூமுன் னெடூத்த கையாம் முற்படத் துணிப்ப'” தென்று 
பட்டமு மணிந்து காதல் பமில்பேருந் தேவி யான 
மட்டவிழ் குழலாள் செங்கை வளையொடும் அணித்தா ரன்றே. ௧0 

4103. (இ-ள்) வந்தணைவுற்ற மன்னர் - ஏந்து சேர்ச்த மன்னவர் ; 

மலர்ந்த... என்ன - மலர்கள் விரிச்ச கற்பகத்நின் மணழடைய பசிய தளிர்களைச் 

சொண்ட பூங்கொம்பு ஒன்று நிலத்தின்மேல் விழுர்ததுபோல ; நொர்து.... கோக் - 

வருர்தி அழிந்து ௮ரற்றுவாளாகிய சேவியை சோக்க; இவ்,,,எல்லை-இர்சப் பூவுலச 

அண்டத்தில் உள்ளவர்களுள் இச்கொடிய செயலை அச்சமில்லா.து செய்தவர் யாவர்? 

என்று சேட்டபோத, Sf 

4104. (இ-ள்) அ௮ர்நிலை..போது- அம்சிலைபில் பக்கத்தில் ஒர்து செருச் 

துணையா ராகிய அன்பர் முன்னர்ப் பொருந்திய நிலைமையினை அங்கு நிசழ்ர்தவாறு 

சொல்லியபோது ; மன்னரும் ௮வகர Corso - g77 50 ௮வ்வன்பரை நோக்கி ; 

மற்திதற்கு...என்று - மற்று இச் செயல்களுக்குப் பொருந்நிப சண்டனையை ௮௪ 

குற்றங்கள் புகு ச ௮டைவுப்படி யன்றோ Sous s65H cop ap, ௯ 

4105. (இ-ள்) சட்டிய ..உருவி- சமது இடுப்பிற் கட்டிய உடைவாளை 

உருவி; ௮௪்,,.என்று - ௮5௪ மணங்கமழ் பூவினைச் சொட்டு முன்னர் எடுத் கை 

தான் முன்னர்த் தணிச்சப்படுவது சகு.தி என்ற சொல்லி ; பட்டமும்... அனறே - 

தீமது ௮ரசுரிமைப் பட்டமும் பூண்டு சமது கா,கலையும் பூண்டு பயில்கின் ற பெருர்சேவி 

யாய மணம்விரியும் கூந்தலையுடைய அவளது செங்சையினை அணிச்ச வளையலோடும் 

அப்பொழுசே துணித்தனர், ௧0 

இம் மூன்று பாட்டுச்சளும் தொடர்ந்து ஒரு முடிபு கொண்டன, 

4108. (வி-ரை) மலர்ந்த... வீழ்ந்ததேன்ன - வீழ்ந்து அரற்றும் தேவிக்கு 

உருவுவமை ; இது அரசர் சண்ட நிலைபற்றியது. வீழ்ர்தரற்றும் அர்நிலையின் 

உவமை, ஈண்டு அயர்ந்து இடத் தலின் * கோம்பு !' என்றார், அழடின் மேம்பாடும் 

உடன் குறிததது, அழிந்து - செயலழிந்து, 3(ரற்றுதல் - புலம்புதல், 
டவ்வண்டத்துள்ளோர்...என்னும் எல்லை - இர்சிலவுலகத் துள்ளோர் எவரும் 

இதனைச் செய்யத் துணியமாட்டார்கள் ந வேற ௮ண்டத்தவர் சாம் வந்து செய் 

திருத்தல் வேண்டும் எனத் சமது வலிமையும் வீரமும் சோன்ற முழக்சயெது ; 
ப வென்றவ Awra சென்றான் வெடிபட (PLIGG சொல்லான்! (585) என் றநிலை 

இம்கு சினைவுகூடர்தற்பாலது ; எல்லை - அப்போது. 8
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4104. (வி-சை) அந்நிலை...போது - தண்டம் செய்த கீரம் எத்துணை, 

அத்துணை, அரசன்முன் வந்து செய்தி சொன்ன வீரம் என்ச ; ! வீர மென்னால் 

விளம்பும் சசையசோ 7 (144) ; இவ்வாறாக தன்மையில், எறிபத்தர், தாம், புசழ்ச் 

சோழரத பட்டத்து யானையினையும் பாசரையும் படுது வீழ் திய செயலை அவர்பால் 

அறிவித்து (590 - 591)4 சொல்லிய வீரம் இங்கு கினைவுகூர்தற்பாலது. 

அடைவே - முறையே 3 வரிசையிலே,  உலயெல் நிலைபற்றி அரசர்பால் 

apis கோபம், அ௮ன்பினியலின்முன் உடனே சணிர்ச சன்மையே நாயனூது 

பெருமை, :காடற நெறியில் வைக”! (4097), (' அடி.மலரன்றி... குறியா! (4096) 
தண்டந் தன்னை - தண்டத்தைச் செய்தலில், 9 

4105, (வீ-ரை) கையாம் ழற்படத் துணிப்பது-துணிச்சப்படுவது எனப் பிறவி 

னைப் பொருளில் வர்,2த; ழற்பட-மன்னே, உடைவாள்-௨டையில் செருசயுள்ள வாள், 

தோட்டூழன் எடுத்த - எடு,ச்சலால் எனக் காரணச் குறிப்புடன் நின்றது ; 

சை தொட்டு எடுத்துத்தரப் பின் மூக்கு முசார் சது ஆசலின் சையே முதற் குற்றவாளி 

யாம் ; அதனையன்றோ முன்னாச் சண்டிதசல் 6H என்றபடி, 

பட்டழம்...தழலாள் - ஏனை யாவசாபினும் இர்நிலையிலிருந்தால் இத்சன்மை 

களில் மனம்பற்றி, உற்ற 9சபல் செய்பாது விடுவர் ஏன்ற குறிப்புப்படச் கூறியது 

இச் சாயனாரது செயற்சருஞ் செய்கையின் மேன்மை சோன்றச் கூறியது ; சிவன் 

பணியின் சடமையின் முன்னர் இவ்வுலக பாசபச்சத் தன்மைகள் வலியற்றொழிர்தன 

என்பதே அடிமைத்திறம் ; இவ்வாறு ௮ரசரரற்றண்டிக்சப்பட்டமைபின் gaara 

இவாபரரதமாகய குற்றத்இன் நீம் நெற்ககியடையச் காரணமாயிற்று ; இச் குறிப்புப் 

பெறப் * பலமறுத்தாட் கொள்வார் (4098) என்று முன் கூறியது காண்ச, 

உலூயெலில் வன்மை போலச் சாணப்படினும் இது கருணைச் செயலே என்பசாம் ) 

₹ நீடுபெரும் பரவமின்றே நீம்குமென நாடி. ! (போர் - பல்) ; பட்டழம் - உம்மை 

உயர்வு சிறப்பு, மட்டு - சேன் ; அுவ்ழ் - விரிந்தலைர்ச என்ற குறிப்பு, 

கையே - என்பதும் பாடம், 

4100. ஒருதனித் தேவி சேங்கை யுடைவாளாற் றுணித்த போது 

பெருகிய தொண்ட ரார்ப்பின் பிறங்கொலி புவிமேற் பொங்க 

இருவிசும் படைய வோங்கு பிபையவ ராரப்பும் விம்மி 

மருவிய தெப்வ வாச மலார்மழை பொழிர்த தன்றே, கக 

10 

(இ-ள்) ஒருதனி...போத - மத ஒப்பற்ற தனி சேவி.பின் செங்சையினை 

அரசர் உடைவாளினாற் அண்டித்த போது; பெருயெ...பொங்ச - பெருகயெ 

தொண்டர்சளின் அர முழச்சமாகய விளச்சமூடைய ஓலி நிலவுலன் மேலே 
பொக்ச ; இருவிசும்படைய.. விம்மி - ஆகாய முழுதும் செம்பும் சேவர்களது முழச் 

சமும் கூடிப் பெரு; மருவிய,.,௮ன்றே - பொருந்திய செப்வமணழடைய 

சற்பசப் பூமாரியும் ௮ப்பொழுசே பெய்தது. 

(வி-ரை) ஒரு தனித்தேவி - முன் (4099-4105) உரைத்தவை பார்ச்ச. 

தோண்டர் இர்ப்பின் பிறங்கொலி - அரசா மூழச்சம், பொங்க - மிச்சோங்ச, 
டுமையல் ரார்ப்பு - தேவதந்தமி முதலிப முழக்கு, 

அடைய-சிறைய; முழுதும்) ஒங்தம்-ரிறைச்ச; விம்மி-பெரு9; விம்ழதல்-பெரு 

குதல், இலை இருத்தொண்டின் விளச்சமும் ௮ருமைப்பாடும் கண்டபோது நிசழ்வன;. 

தேய்வ வாசமலர் - மணமுள்ள மர்தா7 மு,சலீய செய்வ மரய்களின் பூச்கள், 11
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4107. அரியவத் திருத்தோண் டாற்று மரசனா ரளவில் காலம் 
மருவிப வுரிமை தாங்கி மாலபற் கரியார் மன்னும் 

திருவருட் சிறப்பி எலே செய்யசே வடியி of pp 
பெருகிய வுரிமை யாகும் பேரரு ளெய்தி னாரே, ௧௨ 

(இ-ள்) அரிய... அரசனார் - அருமைபாயெ அர்தச் திருத்சொண்டினை ஆற் 

திய ௮சசர்) அளவில் சாலம்..,தரங்க - பொருந்திப அளவில்லாச நீண்ட சாலம் 

தீமது உரிமைபாகய ௮ரசாட்ரியினையும் இருத்சொண்டினையும் சாங்கியிருந்து ; மால 

யற்கு... எய்தினாசே - விட்டுணுவுக்கும் பிரமனுக்கும் அநியவராசய இறைவரது நிலை 
பெற்ற திருவருட் சிறப்பினாலே செம்மை சரும் சவர்; இருலடியி னீழலின்கண் 

பெருகிய உரிமைபாகும் பெரிய இருவருள் நிறைவிலுள் பொருந்தப் பெற்றனர், 

(வி- சை) அரிய அத்திநுத் தொண்டு செ.ற்கரும் செயலா அத் இருத் 

சொண்டு) சிவாபராதத்தினை மாற்றிய நிலையும், தமது உரிமைத் தனித் தேவி என்றும் 

பாராது உலசபபற்றினை ௮ற எறிந்த நிலையும், அப்பற்றினை எறிர்து பற்றற்றான் 

பற்றினைப் பற்றிய நிலையும் திருத்தொண்டு எனப்பட்டன, 

உரிமை - உரிய அரசாட்டியும் இருத்தொண்டும் ; இவை இவ்வுலககி$ை / பேல் 
வரும் உரியையாதம் என்ற த வீடுபேராரிப ரிவனுலக உரிமைநிலை; அச்சிலை, மற்றற 

வெறிர்த ௮ன்பாச்கே உரியது என்றவாு, !* டிமல ரன்றி வேறொன் றறிவி 

னிற் குறியா நீர்மை” என்று முன் (4000) உரைச்ச இவரது சன்மை பார்ச்சு, 

சேம்ய சேவடி - சேய்ய - செம்மை சரும் பண்புடைய, சே - Rass. 

பேோரநள் - அருள் கிறைவாடிய சன்மை : பேசருளினிறைவில் ஒடுங்குசலே 

வீடுபேறு எனப்படும், 19 

பேரர செய்திறரே . என்பதும் பாடம். 

4108. வையக நிகழக் காதன் மாதேவி தனது சேய்ய 

கையினைத் தடிந்த சிங்கர் கழலிணை தொழு போழ். 

யெய்திய பெருமை யன்ப ரிடங்கழி பாரென் றேத்தும் 

GIR, மெய்யரு ஞடைய தொண்டர் செயலினை விளம்ப லுற்றும். 

(இ-ள்) வையகநிகழ- உலகர்இில் விளங்க ; காதல். போற்றி - தமது காத 

லடைய பட்டச்சரசியினது கைபினைத் சடிர்ச சிங்காது நிருவடிசளைத் தொழுது 

துதித்த; (அத்துணையாலே); எய்ய... விஎம்பலுற்றாம் - பொருர்சிப பெருமை 

யுடைய அ௮ன்பராகய இடங்சழியார் என்று துதிக்கப்படுகின்ற மெய்யருளுடைய 

திருச்சொண்டர் செய்த திருச்சொண்டினைச் சொல்லப் புகுகின்றோம், 

(வி-ரை) இது கவிக்கூற்று; சரித முடிப்பும் வருஞ்சரிதத் தேற்றுவாயுமாம், 
வைய்க...சிங்கர் - சரிசசாரம் ; சிங்கர்- இர் சாயனாது பெயர்) முன் 

பேஜ் சிங்களர் (4097) என்றது சாண்ச. கையினைத் தடிந்த - ! கைதடிந்த ?) 

என்ற முதலூலாட்டு (சொசை), 

எய்திய பேருமை - பெருமை இவரைத் தேடி வந்தடைந்தது என்பது குசிப்பு ; 

இச் சரிதத்துள் ஒரன்பர் தாமே போந்து இவரது பண்டாரத்தின் செல்லைச் சளவு 

செய்தேயும் அடியார்ச் சமுதளித்த செய்தியும், அதுலேயாருக நிகழும் செயலும் 

குறிச்சச் கூறியது செய்லச் சவிரயம் ) £* ஆச்ச மதர்வினாப்ச் செல்லம் ; (குத்); 

என்ற கருத்துச் சாண்ச,
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மேம் ௮நள் - மெய்யினது அருள்; என்றும் பொய்ச்சாச மெய்யாயெ 

சிவனருள் ; 13 

சரிதச்சுருக்கம் £ கழற்சிங்க நாயனார் புராணம் :--இர் சாயனார் சொன் 
மையா பல்லவர் குலத்தில் வந்தவர் ; 9வபெருமான் திருவடிகளையே யன்றி 

வேறொன்றினையும் பொருளாச அறிவினிற் குறிக்சொள்ளார் ) திருவருளாலே 
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வமுலாது சன்னெறி சாத்து ௮ரசாண்டனர், 

வ,சலங்சள் பலவற்றிலும் சென்று வணக்கத் தகும் திருச்சொண்டு செய்வா 

சாயினர், 

இருவாரூரில் வந்து திருக்சோயிலினுட் சென்று வணங்கினார், அப்போது 
இவரது பட்டத தரசியார் சோயிலை வலம்வந்து ௮ங்ருள்ள பெருமைகளைச் சண்டு 

சென்றவர் இருப்பூமண்டபத்தில் ௮ருகு விழுந் த2,தாரு புதப் பூவை எடுத்து மோர் 

தனர்... அது சண்ட செருத்துணை யன்பர் அது பெருஞ் சிவாபராதமா மென்பது 

தணிந்து அவளைச் கூர் தலைப் பற்றிச் தரையில் வீழ்த்தி ௮வளது மூச்னைச் கருவி 

சொண்டு வார்ர்தனர், அவர் குருதி சோரச் சரையில் வருந்தினர். அப்போது ௮ணுச 

வந்த ௮7சனார் இந்த வெவ்வினை அஞ்சாதே யார் செய்தார் என்று வினவச், செருச் 

துணையார் வந்து, சிசழ்ர்ச செ.பலைச் கூறினர். அரசர், முதலிற் பூவைத் சொ.டு 

எடுச்ச சைசான் முன்னே சண்டிச்சச் சச்சது; அதுவே அடைவு) என்று கூறித் தமது 

உடைவாளை உருவி ௮வரது செங் கைபினை வளையொடு துணித்சனர்; ௮ரவொலியும் 

வானதுந்துபி முழக்கமும் மிச்சன ) வானவர் பூமழை பெய்சனர், 

அரசர் நெடுங்காலம் சிவன் அன்புடன் கூடிய அரசுரிமை தாங்டியிருந்து 

இவெனடி. நீழலின் உரிமையாகும் பேரருளினை அடைர்தனர். 

கற்பனை;--(1) சிவன்றிருவடிமலான். றி வேரொன்றினையும் பொருளாக ௮றி 

வினிற் குறியா நீர்மையே பற்றற்ற பெரியோர் சன்மையாம். 

(2) அச்சர் அமரிழ் சேறலும் சரடு சவர்கலும் மு,சலரகஏய உல$௫யம் செயல்களை 

யும் திருவருளை முன்னிட்டே செய்தல் அவர்களது அடியாரார் சன்மையினாலாவது. 
(3) சிவன் கோயில்கள் சென்று வழிபடுசலும், சமச்சேற்ற பணி செய்தலும் 

அரசரும் செய்யத் சச்சன. அவ்வாறு செ.ப்சல் தமச்சே யன்றிசத் சம் £ழ்வாழும் 

உலூனெரையும் அன்பு நெறியின் வழிகாட்டி யுய்விப்பதாகும். 

(4) சவொலயத்துள் சவெலுச்சாச உள்ள பூவை மோத்தலும், அவ்வாறே 

இவெனுக்குரிய பிற பண்டங்களையும் சாம் கர எண்ணுதலும் பாவமும் லா 

பசாதமுமாம், 

(5) சிவொபராசம் நிசழச் கண்டபோது ௮து செய்தார் யாவரே யாயினும் 

உரியபடி. ஒறுத்துச் தண்டம் செய்சல் கடன், 

(6) தமது உரிமைப் பட்டத்தரசி யென்றும் பாராது குற்றத்துச் சேற்ற 
அடைலே தண்டம் வி.இி,த்த ரிங்கனா் தன்மை செவன் பற்றன்றி வேறுபற்றில்லா 

நிலைமையினைச் சாட்டுவது, 

(7) குற்றம் செய்தாருச்சுத் சண்டம் இயற்றும் வழிச் குற்.ரத்தின் அடை 
விலேயும், போதிய நிலையிலேயும் சண்டிச்தல் ௮ரசர் கடமை, 

தலவிசேடம் - திருவாரூர் ஊாழுன் உரைச்சப்பட்டது. 

கழற்சிங்க நாயனார் புராணம் முற்றிற்று,
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94, இடங்கழி நாயனார் புராணம் 

தோகை 

* மடலசுழ்ந்த தார்தம்பி யிடங்கழிஃதர், * சஞ்சை 
மன்னவனாஞ் செருச்துணை சன் டி பார்ச்கும்  புடியேன் 1) 

சிந்த் தாண்டத் தோகை - (9) 

வகை 

சிங்கத் துருவனைச் செற்றவன் சிந்றம் பலழகடு 

கோங்கிற் கனக மணிந்தவா தித்தன் குலமுதலோன் 

“ நிங்சட் சடையர் தமாதென் செல்ல '' மெனப்பறைபோகச் 

கெங்கட் வைவ ஸனிருச்குவே ிர்மன் னிடங்சழியே '' 

அதிநுத்தொண்டர் திருவந்தாதி (65) 

விரி 

4109, ஏழுர்திரைமா கடலாடை. யிருநிலமா ாகண்மராபில் 

அழுந்துபட வெழுதுமிலைச் தொழிற்றொய்யி லணியினவாஞ் 

செழுர்தளிரின் புடைமறைத பெடைகளிப்பத் தேமாளின் 
கொழுர்துணாகோ இக்கொண்டு குயினடுங் கோனாடு, & 

புராணம் 2 மூன் உரைத்தாம் குரைத்துக் கொள்ச, 

தொகை : இதழ்களையுடைய மலர்மாலைய னிர்ச பெருமையுடைய இடம்சழி 

சாயனாருக்கும் (தஞ்சைச் செருத்துணையாரடியார்க்தம்) நான் அடியேன். 

தார் - சோழ அரசசர்க்குரிய மாலை : மடல் - இதழ் ; இங்கு இசழ்களையுடைய 

மலர்சளுக்காகிவர்சது, நம்பி - ஆண்மச்சளுட் சிறர்சோர், 

வகை : ில்கத்துருவனை...முகடு - நரசிக்ச உருவெடுத்த இருமாலின் sss 

தையைப் போக்கிய இறைவரது பொன்னம்பலத்தின் முசட்டினை ; சொங்கற் 

கனசம்,,,குல முதலோன் - சொங்டுற் பொன்னினால் வேய்ர்து அணிசெய்த ஆச 
சீச் சோழாது வழிவழி முதல்வர் ;) இங்சட்கடையார்... இமைவன் - என் செல்வம் 
சந்திரனை ௮ணிர்ச சடையினை உடைய இறைவரது அடியார்களுடையதே என்று 

பறைசாற்றுவித்தவராயெ எம்.த$லவர்; இருக்குவேளிரமன் இடங்சழியே-ரிலைபெற்ற 
வேளிர் குலத்தில் வச்ச? அரசர் இடங்கழியா ரென்பவரேமாம், 

சிங்கத்து உருவன் - சரிங்க உருவெடுத்த திருமால் ; சேறுதல் - ஈண்டுச் 

செருச்சடக்குதல் என்ற பொருளில் வர்தது,



௪௪0 திருத்தொண்டர் புராணம் [கடல்சூழ்ந்த 

சிற்றம்பல ழகடு - திருச்ிற்றம்பலச்தின் முசட்டினை ; கோங்கிற் கனகம் 
அணிந்த - * பாச்சொக்டிற் பன்னுது$லப் பசும் பொன்னாற் பயிஃ்பிழம்பர் மிசை 

யணிர்த ?' என்பது விரிதூல் ; கோங்த - கொங்குராடு ; இங்குச் காவிரி வெளிப் 

பட்டுப் பெருகும் நிலப்பாப்புப் பொன்மணல் மிகுர்துள்ளத. (140181 ஐ010 116108; 

Coorg), இப் பொன்மணற் சன்னங்களைச் சொழித்துவருதலாற் காவிரியாறு 
போன்னி எனப்படும். 

ஐதித்தன்-ஆதசச் சோழர்; தீங்கட் சடையர்,..சேல்வம் எனப் பறைபோக்த- 
இவர் சரித வரலாற, விரிநூலுள் (411) இசனை விரித்தல் சாண்ச, 

டருக்த(ம்) வேளிர்-சிலைபெற்ற வேளிர் குலம், '*௮ரஈ௪ரச் இனிலிநக்க வேளிர* 

குல் தரசளித்த!! (4111); பிர.திகளி,ர் கண்ட இருக்குவேளூர் என்ற பாடம் தவற; 

அந்தப் பாடத்தினையே கொண்டு, இதற்கும், இவரது ஈசரம் கொடும்பார் (4410) 

என்று ூரியர் கூறுதலுச்கும் மாறுபாடு கண்டு, அருளின் வழியே வந்த லழிநூலும் 

சார்புதூலும் தம்முள் முரணுவன என்று கூறி, அபசாரப்படும் சவீன ஆராய்ச்சியாளரு 

மூளர், இரு ௮ருள் புலப்படுத்துப் போர்த எர்சம் பெருமக்களின் இருவாக்குக்களுள் 

யாண்டும் முரண்பாடு இராது என்பதை சாம் மனத்துள் அழுந்த லைக்கவேண்டூம், 

மூரணுவனவாரகச் சாணில் ஒற்றுமை காண வியலாச எமது அறிவுக்குறையே 

சா.ரணமென் றஞ்சுதலும் வேண்டும், இதுவே எர்சம் போருளாவர்களது நூல் 

களுக்கும் பிந நூல்சளுக்கும் உள்ள வேறுபாடென்ச, மன் - அச் ; இவரைச் 

சோழர் மரபிலிருந்து களைத்துப் பிறிதோர் சார்பாச மேற்கொண்டு ௮ரசாண்டமை 

யின் முடிமன்னருட் சார்த்தி வகுத்து ஒதுவர் இருச்சொண்டர் புராண வாரலாறுடை 

யார். இருக்த வேளீர்தலம் ௮வ் வாருயதொரு சிறுமாபு என்௪, (வேளிர் - குறுநில 
மன்னா) 

விரி: 4109, (இ-ள்) எழுச்சிசை..மார்பில் - மேன்மேல் எழுந்து வரு 

இன்ற அலைகளையுடைய பெருங்சடலினை ஆடையாசவுடைய பெரிய நிலமாகிய 

மகளின்மார்பில் ; அழுர்துபட, .அணியின வாம்- அழுர்தும்படி. எழுதுன்ற இலைகள் 

போலச் இத்திரிச்சப்பட்ட தொய்யிலின் ௮ணியினைக் சொண்டுள்ளன ; செழுர் 

தீளிரின்., கோனாடு - செழிய தளிர்சளின் பக்சத்தில் மறைந்த பெடை மூழும்படி 

சேமாவின் றளிர்களைக் சோதிச்சொண்டு குயில்கள் காடுகன்ற கோனாடி என்பது, 

(வி- ரை) கோடு - தோய்யிலணியினவாம் என்று இயையும் ) ஒருமைப் 

பன்மைமயக்சம், நாட்டின் இடங்கள் ௮ணிபின என்றலுமாம், 
அழந்துபட - ௮ழுர்த ; ஒரு சொல், எழம்திரை - உயரும் அலைகளையுடைய ; 

மா ஈ கரிய என்றலுமாம், 

எழதும் டுலைத் தோழில் தோய்யில - சர்சனக் குழம்பினாு”ல் பெண்சளின் 

மார்பில் இலை பூ முதலிய வடிவங்களாய்ச் சித்திரித்து எழுதும் ௮ணி விசேடம் 

சொய்யில் எனப்படும். 
கடலாடை - நீலமகள் - உருலசம், 

தேமாவின் துணர்ச் சோலைகள் சூழ்ந்து இருத்தலின் கிலமகள் மார்பில் இலைச் 

சொழில்பட எழுதும் தொய்யில் போன்றது இர்மாடு என்பதாம். 

தேமாவின் கோழந்துணர் கோதி - குயில்கள் மாவின் இளநர்தளிர்களைச் 

சோதிச் சளிக்கு மியல்பின 7, 4! பானாறு மலர்ச்சூசப் பல்லவங்ச எவைகோதி, 

யேஜோர்ச்கு மினிதாச * மொழிடிமெழி லீசஎக்குருசே '" [பிள் - பழர்சச்ச -
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தோணிபுரம் - 8], துணர்-பூ என்றலுமாம் ; ** பானாறு மலர்ச்சூ சப் பல்லவக் 

சளவை கோி...மொழியுமெழி விஎங்குயிலே '! (பிள் - சேவா- சோணிபுசம்), 

மறைந்த பேடை கீளிப்பக் தயில் நாடும் என்று கூட்டுச ; மறந்த பெட் 

டையைச் சாணாது குயில் தேட ௮துசண்டு பெடை, களிச்சனெறது ; ஏறுவர் சாத் 

விளையாட்டு வகைச் குறிப்பு, துணர் கோதிக் கோண்டு - என்பது தேடுதற்குத் 

தன்னை ஊச்சப்படு,ச்திச் சொண்டு என்ற குறிப்பு. தயில் - ஆண் குயில்கள் ; 
கோடு - இது புதுக்சோட்டையின் ஒரு பகுதி. 

பெடைக்களிக்க - என்பதம் பாடம். 1 

4110. முருகுறுசெங் கமலமது மலா்ததைந்த மொய்யளிகள் 

பருகுறுதெண் டிரைவாவிப் பயில்பெடையோ ழூரையருந்தி 

வருகு௮ுதண் டுளிவாடை மழறையமா தீவிச்சூழல் 

குருகு,றக்குங் கோனாட்டுக் கொடிஈகரங் கொடும்பாளூர். a. 

(இ-ள்) முருகுறு...வாவி - மணங்கமழும் செந்சாமரைத் சேனை மலரில் 

மொய்த்த வண்டுகள் பருகு ஈற்கிடமாகய செளீர் உ அலைகளையுடைய வாவியில் ; 

பபில் பெடையோடு..,மலாய - பொருர்திப பெண்பஈலைகளோடு இறையினை 

உண்டு, மோ.இவரும் குளிரச் ஈ- வரண க்கா மறை றைபம்படி ; மாசவிச் சூழல் 

குருகு உறங்கும் - முருக்சாஏிச் 2ஈரலைபில் கருகுகர் உறங்கன்ெம ; கோனுட்டுச் 

சொடி ஈசரம் கொடும்பாரரர் - சோளா டிலே ச1ொடி ஈகரம் கொடும்பாஞர் என்ப 

தாகும், 

(வி-ரை) சாட்டுனாமும் உ 2 ளிபபுங பயி த. இப்பாட்டு, ஈரமரை மல! 

சளின் தேனை வண்டுகள் உண்டோ? 1. ௩பரகங்களில் குருருடர். ஆணும் 

பெண்ணுமாசக் கூடி இசையரு ஜி wios கொது யக் குருக்கதிச் சோலையில் 

உறங்குகின்றன ; இவ்வாறு சடாசங்களும் சோலைகளும் சூழ வுள்ளது சோஞனாட்டின் 

கொடும்பாளூர் - என்பதாம், அளிகள் சமலமது பருகுசல் இச்சரிசச் குறிப்பு, 

கோடிநகரம் - தலை ஈசரம்; இராசகானி. மாதவி - முல்லை விசேடமுமாம். 

கோடூம்பாளர் - இது த$ல ஈசரத்தின் பெயர், 

மது - பநதறும் - வாவி(யில்) என்க, 4 

செங்கமல மலரமகரந்த - பெநநதறு தேண் - என்பனவும் பாடங்கள், 2 

4111. அச்சகரத் இனிலிருக்கு வேளிர்குலத் தரசஸிந்து 
மன்னியபொன் ஸனம்பலத்து மணிமுகட்டிற் பாக்கோங்கின் 

பன்னுதுலைப் பசும்போன்னாற் பயில்பிழம்பா மிசையணிந்த 

பொன்னேடூந்தோ எாதித்தன் புகழ் மரபிற் குடிமுதலோர், i 

4112. @ritisfun Qraraak லேறுபெரு நாமத்தார் 

௮டங்கலாமுப் புரமெரித்தா ரடித்தொண்டி. னெறியன்றி 

முடக்குநெறி கனவினிது முன்னாதா ரெந்நாளுச் 

தொடர்ந்தபெருங் காதலின் ரெண்டர்வேண் டியசெயவார், ௪ 

4118 சைவநெறி வைதிகத்தின் றருமநெறி யொடுர்தழைப்ப 

மைவளருர் திருமிடற்ருர் மன்னியகோ யில்களெககும் 

11௦௦
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மெய்வழிபரட் டர்ச்சனைகள் விதிவழிமேன் மேல்விளங்க 
மொய்வளர்வண் புகழ்பெருக முறைபுரீயு மச்சாளில், டூ 

4114, சங்கரன்ற னடி.யாருக் கழுதளிக்குர் தவமுடையார் 

அ௮ங்கொருவ ரடி.யவருக் கமுதொருகா ளாக்கவுடல் 

எங்குமொரு செயல்காணா தெய்தியசெய் தொழில்முட்டப் 

பொங்கியெழும் பெருவிருப்பாற் புரிபும்வினை தெரியாது, சு 

4119, அரசரவர் பண்டாரத் தர்காட்டி. னெற்கூட்டின் 

நிரைசெறிர்த புரிபலவா நிலைக்கொட்ட காரத்தின் 

புரைசெறிரள் எிருளின்கட் புக்குமுசர் தெடுப்பவரை 
மூரசெறிகா வலாகண்டு பிடித்தரசன் முன்கொணா்ந்தார். or 

4111. (இ-ள்) அர்சகரத்தினில்,., அரசி ஈத - அச்ச நசாத்திலே இருக்க 

வேளிர் ரலத்தில் சோன்றி ௮ரசு செய்க ; மன்னிய .,௮ ஊிர்ச- நிலைபெற்ற பொன் 

னம்பலத்தின் அழிய முகட்டிலே ஒளியுடைய கொரங்குசாட்டின் புகழுடைய எடை 

யேறப் பெற்ற பசும்பொன்னினாலே விளங்கும் ஒளிய நவின் மேல் வேய்ந்து 

௮ணிர்ச ) பொன்...குடிமுகலோர் - பெரன்னணிகள் பூண்ட தோளையுடைய 

ஆதித்சச் சோழனது புசழ்தங்மயெ மரபில் குடி.மு.சல்லராய், ௩. 

4112, (இ-ன்) இடங்கழியார்...ராமத்சார் - இ_ங்கழியார் என்று உலசத் 

இல் புசழ்பெற்ற பெரிய பெயரினைபுடையவர் ; அடங்கல, முன்னாதார் - பசை 

வாசளுடைய முப்புரங்களையும் எரித்ச சய பெருமானநு இருவடி.ச் சொண்டின் நெறி 

யினையேயன்றி ஏனை முடச்சம் பொருர்இிய புறெறிகளைக் கனவிலும் நினைக்சா,தவர்; 

எந்நாளும்.,.செய்வார் - எக்சரலத்திலும் தொடர்த்த பெரி.ப சாதலினால சொண் 

டர்கள் வேண்டிய பணிகள் எல்லாவற்றையும் செ.ப்வாராட, ௪ 

4119. (இ-ள்) சைவெறி..தழை /ப- சைவெறியானது வைதிக தரும 

நெறியுடனே தழைச்ச |) மைவளரும்...விள௱ச - விடத்தினைச் சொண்ட திருமிடற் 

நினையுடைய இறைவர் நிலைபெற வீற்றிருக்கும் திருக்கோயில்களிலெங்கும் உண்மை 

வழிபாடாச அர்ச்சனைகள் சிவாகம விதிலழியே மேன்மேல் விளங்க ; மொய். புகழ் 

பெருக - கூடிவளர்கெெ.ற வளப்பமுடைப புகழ் 9பரு£ ) முறைபுரியும் ௮ர்காளில் - 
௮௪ செலுத்தும் சாளிலே, டு 

4114, (இ-ள்) சங்சான்..,அங்கொருவர் - அங்குச் சங்கரது அடிய 

வர்ச்கு அமுது அளிக்கும் சவத்கினை.புடையார் ஒருவர் ; அடியவருக்கு, முட்ட - 

ஒருகாள் அடியவருக்குத் இருவமுசாக்குதற்குரிய பண்டங்கள் பெற எங்கும் ஒரு 

செயல் சாணாமையால் தாம் செய்துவரத பொறந்திய ௮த்சொழில் முட்டுப்பட ) 

பொங்க..,செரியாது - மேன்மேலும் பொர? எழுகின்ற பெரிய விருப்பத் இனாலே 

தீரம் செய்யும் செயல் செரியா து, ௬ 

4115, (இ-ள்) ௮ரசரவர் பண்டாரத்தில் - இடங்கழியாராசெய ௮ரசா.து 

பொச்சிசத்திலே ; அர்நாட்டின்,..எடுப்பவரை - அர்சாட்டின் நெற்கூடுகளின் 

வரிசை நிழைர்த ம.இழ் சாவல் பலவுள்ள நிலைச்கொட்டசாரத்தில் எங்கும் மிகுர்தி 

இருள் சிழைர்ச பாதி இரவிலே புருர்து செல்லினை முசர்து எடுச்ச அவரை ; மர
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செறி...மூன்கொணர்ச்தார் - கடிகைப்படி இரவுமுழுதும் காவல் மூரசு முழக்கும் 

STENTS? கண்டு அவரைப்பற்றி அரசன் முன்னே சொண்டுலச்சனர், ௭ 

இவ்லைர்து பாட்டுச்சளம் தொடர்ந்து ஒரு முடிபு சொண்டன, 

4111, (வி-ரை) இரு&த வேளீர் தலம் - சோழர் மரபினின்றும் பின்னட் 
பிரீர்தசாச மே.ற்சொள்ளுவசொரு சிறுபிரிவு பதினெண்குடி வேளிருள்ளிட் 

டாசையும் '? (சொல் - ர, உரை), 

போன்னம்பலத்து மணிழகடூ-போன்னம்பலம்-இத ரற்றம்பலத்தின் வேரும் 

அதனையடூச்தத் சென்பாலிலுள்ளத; இந்த அம்பலங்களுள் ஒன்று; psh = CFF 

பாக்கொங்கிற் பன்னுதுலைப் பரம்பொன் - பா- கோங்க - பொற்சன்னங்கள் 

மிச்ச நிலப்பரப்புடைய காரி ; துலை - செழிவும் எடையு மிச்குள்ள, துலாம் என் 
லும் எடையுள்ள - துலாபாரமாகய என், பொருள்களும் அமையும், 

பயிலபிழம்பர் மீசையணிந்த - விளங்கம் ஒளி பெற மேஎணிர்ச; முன் 

ணிருர்த ஒளியின்மேல் இஃது ஒங்9 மேல் விளங்கும்படி ; இதித்நன் - ஆதிசச் 

சோழன் ; இவர் இடங்கழியாரின் பின் வழிவழிபில் வர்ஈவர் ) டுருக்த வேளிர் 
குலத்இனைச் சரர்ர்சவர் ; இவர் சனஈசபபின் முகர பொன் வேய்ர்,ச செயல் கல் 

வெட்டுச்களால் விளங்கும். பொன்னேடூந்தோனள் - வீரத்திருமகள் தங்கிய தோள்) 

பிழம்பு - வடிவம். 

துணைப்பசும் - சுடர்ப்பசும் - பிழம்ப1மி.௦8 - என்பனவும் பாடங்கள், 9 

4118, (வி-ரை) ஏறும் - புசழினாலே சிறக்கும் ) அடங்கலர் - பசைவர் ; 

ழடங்தநேறி - நேர் செல்லாத முடங்கும் வழிகள் ; வேசவொகமக்களுக்கு முரண் 

பட்ட புறநெறிசள், பாவநெறிகள் ; (ழடம் - வளைவு - குற்றம்), 

SRAM VI ழன்னாதார் - மறச்சேயும் எண்ணாசவா ) நனவில் எண்ணாத 

தீன்றிச் சனவிலும் என இறச்சுத சழுவிய எச்சவும்மை, 

தோடர்ந்த - சிலத்சொடர்பாற் கூடிப, 

வேண்டிய - லேண்டியலற்றை யெல்லாம் வேண்டியவாறே, வேண்டல் ஈ 

த் விரும்புதல் ; 

4119, (af + ont) தழைப்ப - விளங்க - பேநக-புரீயும் - என்று கூட்டுச) 

இச்செயல்கள் இவரது ஆட்சியில் ஒருங்கு உடணி௰ழ்ச்சி பெறச் செய்யப்பட்டன, 

சைவ... தநமநேறியோடூம் - * வேறி sop சோக மிகுசையத் துறை 

விளங்க 1! என்ற கருத்த; தருமம் - வைதிக தருமம் ; இவை உல$ூயற் பயன் றரு 

வன ; சைவநெறி; இவை வீடுபேற்.ரப் பயன் ற..வன ; இசபா :மிரண்டும் சழைக்க, 

அர்ச்சனைகள். விளங்க - வன் கோயிற் பூசைகள் சிலாசம வீதிப்படி மேன் 

மேல் விளங்கும்படி ) மொய் - மிக்க செருகிய, 

வ்ண் - வள்ளன்மையாலும் ; புகழ் - ஆட்? முறைமினாலும் வருவது, 

ழறை - நீதிமுறை, புரியும் - வழக்கும், 
41]4, (வி ரை) ஒநநாள் அடியவநக்த அழதாக்க என்ச) உடல் - உப 

சரணங்கள் ; “! ஒளிவிளச் சேற்றழ் குடலிலனாய் '' (திருவர் - 54), இதனை உடன் 

என்று பாடங்சொண்டோதுலாருமுண்டு, தல்மு/டையலராகிய ஒரு அடியவர் ; 

ஆக்க - சரம் செய்து வந்த ; செய்விச்ச ; 

எய்திய செய்தொழில் - பொருர்திய திருவமுதாட்டும் பணி ; 

5



௪௪௪ திருத்தொண்டர் புராணம் [கடல்சூழ்ந்த 

புரியும்வினை தெரியாது - சாம் செய்ப எண்ணிப சொழில் இிருட்டாகும் 
என்ற இழிபினை யறியாமல், இன்னது செய்வது என்ற வழி.பறியாமல் என்றலு 

மாம், ஒருவருக்கு ஒருபொருள்மேல் பெருவிருப். மூண்டிடின் அதபற்றிச் செய் 

யும் வினையின் ஏற்றச்சரழ்வு சாடாது செப்வர் என்பது உலூபல் உண்மை ; பெரு 

விருப்பும் பெருஞ்னமும் அறிலினை அழிக்கும் சன்மைபனவாம் ) ஆசலின் “sris 
லுவசச லசற்றி யொருபொருட்கண், .ஐய்ச லறிவுடைபார்ச் கண்ணதே '! என்றனா 

பிற்சாலத்து ரீதி.நூலார், 6 

4115, (வி-ரை) பன்டாரம் : பொச்ிசம் - நிதிகள் சேமிக்குமிடம் ; 

செல்லும் பெருஞ்செல்ல்துள் சோ ச்செண்ணப்படும். 4117- பார்ச்ச. 

அந்நாட்டின் நேற்கூட்டின் - அர்ாட்டின் * இறைப்பொருளரய் வந்த நெற் 

கூட்டின் ) அரசரின் Fou un நாடகளிருத்தலின் ௮வ்வரசாட்டு இறைப்பொருள் 

நெற்கூடுகள் அம்கங்கும் அமைச்சப்படுவன என்பது. நீலை - வரிசை, 

புரிபலவாம் நீலைக்கோட்டகாரம் - மதில் வசையால் பற்பஒபுரிசளாக ௮ரண் 

அமைக்கப்பட்ட சொட்டசாரம் ; புரி - போர்கள் ; கோட்டகாரம் - பண்டங்கள் 

சேமிக்கும்படி ௮மைக்த பெரு வீடு. 

புரை சேறி நள் இநள் - மிக் ஈள்ளிருள் இட. 
ழாசேறி காலஃர் - யாமத்தின் ௮ளவுதரவு கடின செரிப்ப இரவு முழுதும் 

முறைப்படுத்தி முரசெழிர்து கா வல்புரியும் சாவலாளர் - (111த]10 ஐமதா018) ; ழரசு- 

நாழிகைப்பறை ; 7 

4116. மெய்த்தவரைக் கண்டிரும்கும் வேன்மன்னர் வினவுதலும் 

“அத்தனடி யரரையா னமுதுசெய்விப் பதுமுட்ட 

இத்தகைமை செப்தே'' னென் றி.பம்புநலு மிகவிரல்கிப் 

பத்தரைவிட் “io outer பண்டா மேனக்” கென்பார், A 

4117, நிறையழிந்த வுள்ளத்தால் “நெற்பண்டா ரமுமனறிக் 

குறைவினிதிப் பண்டார மானவேலாங் கோள்ளைமுகர் 

திறைவனடி. யார்கவர்ந்து கோள்க'' வென வெம்மருக்கும் 

பறையறையப் பண்ணுவித்தார் படைத்தநிதிப் பபன்கொள்வார். ௯ 

4116, (இ-ள்) மெய்த்சவரை...வினவுதலும் - சாவலாஎர் பிடித்துவக்த 

௮2 மெய்யடியவரை ௮ரச கொலுவீற் நிருக்கும் வே2லர்திப அரசர் சண்டு வினவு 

தீலும் ) அ)தசன்..,இயம்புசலும் - இறைவனது அடியவர்களை பான் அமுது செய் 

விக்கும் தொழில் முட்டுப்பட்டமையாலே. இவ்வாறு செ.ப்சேன் என்று அவர் 

சொல்லுதலும் ) மிக இரங்கி,,,என்பார் - தற்கு மிசவும் இரக, அடியவரைச் 

காவலினின்று விடுவித்து, இவரன்றோ எனக்குப் பொச்செமாவார் என்று சொல் 
வாசா, A 

4117. (இ-ள்) நிறையழிந்த உள்ளத்தால் - நிலைபழிந்த உள்ளச்தினாலே ; 
செற்பண்டாரமுமன்றி...சொள்ச என-ெற்பண்டாரம் மட்டுமம யன்றிச் குறைவில் 

லாச கிதிசளின் பொச்செ்சளாயெ எல்லாவற்றையும் சொள்ளையாச முகர்து இறைவ 

னடியார்சள் சவரர்து கொள்க என்று ; எம்மருங்கும்...பபன் சொள்வார் - எல்லாப்



ச்ருக்கம்] 94. இடங்கழி நாயனார் புராணம் ச௪டு 

பக்சங்சளிலும் பறைசாற்றும்படி செய், சனர் ) தரம் பெற்ற நிதசளாலா௫ய பயனைச் 

கொள்வாசாயெ இடக்கழியார். & 

இக,ச௪ இரண்டு பாட்டுச்சுஞம் தொ.ர்ர் த ஒரு முடிபு சொண்டன, 

4116, (வி-ரை) மேய்த்தவர் - காலலரஎர் பிடிக்துச் கொணாந்த மெய் 

யடியார் ) களவு செய்தேயும் சிவன் அடியாலா அமுது ஊட்டுசல் வேண்டிமென்ற 

உழுஇப்பாட்டினால் களவில் சமக்கு கேரி_ச்உடிய ௮7௪ சண்டனையினையும் மனம் 

சொள்ளாதவராசலின் மேய்நத்தவர் என்றனர், தேச சேவை என்ற பெயரால் 

அரச தண்டனையினைப் பொருட்படுத்தாசோ ர இந்நாளில் பெருக்தியாடிகள் - தவர 
சள் - என்று கூறும் நிலை.பினைச் கண்டு இரஈன் உயர்வு சண்டு கொள்க. 

இநக்தம் வேன் மன்னர் - woe சொலு வீற்றிருக்கும் வேலேந்திய மன்னர்*, 

அத்தன். ,சேய்தேன் என்று இயம்புநலும் - அடி. பலர்சனின் வீரம் குறித்தத 

எறிபத்த ரரயனார் - செருத்துணையார் - இவர்கள் அரசர்சளிடம் விரித்த விடைசள் 

ஈண்டு வைத்து ஓப்புக்காணச்தக்கன, (4104) 

மீக இரங்கி - அவ்வடியார் மனம் வருக்த வரர நிலைக்கு மிக இசங்கொர் 
அடியவரை அமுதாட்ட முட்டுப்பட்டபோது அவருக்கிருர்ச மன நிலைக்கும், காவ 

லாளர் பற்றியபோது வருச்.9.ப 9ிலக்கும் இரங்ெர் என்ச, 

விட்டு - சாவலாளா.து காஃலின் றம் ,]தயிச்த, 

இவரன்றே எனக்தப் பன்டாரம் - ௮வடிபவரன்2௱ எனது சேம வைப்பு, 

நெற்கூடி பண்டாரமாகாது) இவரே பண்டாரமாலார் என்பசாம் ; என்னை 1 அது 

கெல்லைச் சன்னுள் சொண்டு வாளாவிருச்குமே யன்றிப் பயன்றராது ; இவர் அவ் 

ar oa D HMM ME FOYT MASH APUTIS IPM _O ௮ஈனல் வரும் பயனை 

எனக்குத் தேடி ச்சருபலர் என்பது ௧ ந.$.ற, மேல் :* படத்த நீதிப் waiter கோள் 

வார் ?? (4117) என்பத சாண்ச ;) ஐகாரம் உடன்பாட்டு வினா ; உழ குறித்தது ; 

அஃதொருவன் பெற்ரன் பொழுள் லைப்புதி"' (குறள்) என்ற கருர்தும், “sara 

குதவ மைச்குமிடம் ௮வ்வறம்'' என்ற உரபூம காண்க, பள்டாரம - நிதிச்சரலை; 

'। பண்டாரச் தேயெனச் குபபணிதா௫ள வேண்டும் '! * பாசம்பணி வார்கள்பெழறு 

பண்டம் '' (நம்பி- தேவா) பன்டம் - பொருள் ) ,தயலாரது பொருள் சவரந்து 

ஈல்வினை செய்யின் அசனால்வரும் அறம், பொருஞுடைய[ரையும், தீவினை செப்பின் 

மறம் சவர்ந்தாரையும் சாரும் என்பது நீதி நூற் கரு$ஹ, (5- Ra) 

என்பார் - என்பாராகி ) முற்றெச்சம். 

என்பார் - பயன் கோள்வார் - பன்ணுவித்தார் என்று, வரும் பாட்டுடன் 
முடிச்ச, 8 

4117, (வி-மை) நீறையழிந்த உள்ளத்தான் - ஐன் - உருபு உடனிசழ்ச்சிப் 
பொருளில் வந்தது, சிலையழிர்ச உள்ளச்? தாடும் ; சமது அரசாட்ரியில் அடியார்கள் 

சிவன் இருத்தொண்டுக்கு உடலின்றி வருந்தும் நிலையும் உளதாயிற்றே என்றும், 

உண்மை யடியாரை அறியாது காவலாளர் பிடிச்ச கோர் பசே என்றும், மனமழிர் 

சீனர்; சிஏ தருமங்களைச் செல்லவே ௮வரவரும் வேண்டியவாறு செய்பும்படி நிறுவுவது 

*தறிப்பு :--இநக்தம் பன் - என்பது இருக்கு வேள் என்றிருச்தல் கூடுமோ 

என்பது 2பப்பாடு ; :* இரந்தவேளிர் ஈன் ?? (இருவச்- 06) என்ற was gra 

சாண்ச ;) இருச்குவேளிர் என்பது திம்மன்னரது மரபின் பெயர் என்பது சரித 

ஆராய்ச்சி யாளர் கல்வேட்டு ஆதரவுகளரற் கண்டது.



ச்சச திருத்தொண்டர் புராண்ம் [கடல்சூழ்ந்த 

அரசாட்சியின் குறிச்சோள் என்பது கருத்து, முன் (4113) உசைத்சவை பார்ச்ச, 

நிறை - உறுதி) பொருட்பற்று நீம்யெ எண்ச, 

தேற்பண்டா ரழமன்றிக் தறைவினிதிப் பண்டாரழம் - பண்டாரம் - (பொச்செம்) 

செல்லம், பொன் - மணி முதலாயினவும், என இருவகையினது ; இவ்விருவசை 

யினையும் ;) எலாம் - எல்லாவசையும் ; முற்றும்மை சொச்சது, 

கோள்ளை ழகந்து - கோள்ளை - எண்ணில்லாமற் சொள்ளப்படுவது ;) அளவு 

படாசபடி; ழகந்து என்பதும் இக்குறிப்பு சருவத; வாரிக்கொண்டு, கோள்-பகுதி, 

பறையறையப் பண்ணுவித்தார் - பைசாற்றுவித்தனர் ; பறைசாற்றுதலினா 

லும் வாக்கினால் செரல்லு சலினாலும் இச் சேய்தியினை அடியார் தெரியும்படி ; 

நேற்... பண்ணுவித்தார் - 4 திங்கட் சடையான் றமரசென் செல்வ மெனப் 

பறை போக்கும் '' என்பது வகைழால் (தருவர் - 65), 

படைத்த - பெற்ற - ஈட்டிய ; சேமிச்ச, 

நிதிப்பயன் - நிதிபடைத்ச பயனாவது செலுக்கும் அடியாருக்கும் ஆக்குசலாம் 

என்பது வேத சிவாசமங்களின் துணிபு ; முன் பல இடத்தும் உரைச்சவை யெல் 

லாம் சாண்க, தறைவிலநீதி - படைந்தநீதி - முன்னோர் சாலமுதல் ஈட்டிவைச்ச 

பெரும்பொருள் என்பது குறிப்பு, 

கொள்வார் - கொள்வாராய் ; கோரள்வார் - பண்ணுவித்தார் என்று கூட்டுக. 

வினையாலணையும் பெயராகச் சொண்டு கொள்வராகயெ சாயனார் பண்ணுவித்சார் 

என்றலுமாம். 9 

4118. எண்ணில்பெரும் பண்டார மீசனடி. யார்கொள்ள 

உண்ணிறைந்த வன்பினா லுறுகோள்ளை மிகவூட்டித் 
தண்ணளியா னெடுங்காலர் திருநீற்றி னேறிதழைப்ப 

மண்ணிலருள் புரிந்திறைவர் மலாடியி னிழல்சேர்ந்தார். ௧ 

(இள்) எண்ணில்...மிசஷ்ட்டி - அளவில்லாத பெரிய சேமசிதிகளை Que 

லாம் இறைவனடியார்கள் கவர்ந்து சொள்ளாம்.டி மனத்தின் உள்ளே நிறைந்த 

அன்பினாலே உற்ற கொள்ளை நிகழ மிகவும் செய்வித்து ; சண் அளியால்...அருள் 

புரிந்து - குளிர்ச் ச அளிபினுல் நீண்டகாலம் திருநீற்றின் செறி தழைக்கும் படி 

உலல் அருள்புரிந்து ; இறைவர்... சேர்ச்சார் - ச௨பெருமானது திருவடி. நீழலினை 

௮டைர்சனா. 

(வி- ரை) எண்ணில..,ஊட்டி - பறைசாற்றவிச்ச செயலினை முன் கூறினர்; 

அவ்வாறு பறைசாற்றச் சேட்டுச் சிவனடியார்கள் ௮அனேகராய் வர்தனர் ; பறை 

சாற்றியவாறே சமது பஸ் டாரங்களை பெல்லாம் திறந்துவிட்டு எல்லா நிஇகளையும் 

அ௮வர்சள் கொள்ளைபெற முகந்து சொள்எச் செய்தனர் ; இவ்வாறு நிகழ்ந்து 

உண்ணிறைக்ச அன்பினாலாகியது என்பசாம், 

தண் அளியால...அநள் புரிந்து - அளி - கருணை ; அநன் புரிந்து - உலூனர் 

மேல்லைதத கருணையினாலே திருரீற்றின் கேறிதழைச்கும்படி ௮ரசுசெய்த : £5 
நீற்றின் நேறி - சைவநெறி; டுன் - இனிய ; ௮ரசாட்டியினை அநள் புரிந்து என்றது 

இறைவர் சாத்தல்போல இவர் ௮௪ நீதியினை உயிர்கள் உய்திபெறும் நோக்க, 

துடன் இயற்றினர் என்பசாம், 10



சருக்கம்] 94, இடங்கழி நாயனார் புராணம் F POT 

4119, மைதழையு மணிமிடற்முர் வழித்தோண்டின் வழீபாட்டில் 

எய்துபேருஞ் சிறப்புடைய விடங்கழியார் கழல்வணங்கி 

மெய்தருவார் நேறியன்றி வேறோன்று மேலறியாச் 
சேய்தவராஞ் சேருத்துணையார் திரச்தொண்டின் செயன்மொழிவாம். 

(இ-ள்) மைசழையும்...வணங்9- விடம் வளர்சழ்)பமாயெ அழ 
சண்டச்தினையுடைய இறைவாது வழிவழி வரும் இரச்சொண்டின் வழிபாட்டிகே 

பொருச்திய பெருஞ் சிறப்பினைபுடைப இ_ங்கழி சாயனாது இருவடிசளை வணம்? 

௮,சீதுணைகொண்டு ; மெய்தருவார்.,. செயல் மொழிவாம் - சர்சாச் தன்மை தருவா 

ராகிய சிவபெருமானது கெறிபினையன்றி கே9ருன்றி னும் மேல் என்றறியாத 

செய்தவராகிய செருத்துணையாரது இரச்ொண்டின் செப்மைபினைச் சொல்வோம், 

(வி-ரை) சரித முடிபும் வருஞ்சரி5ம் சோற்றுவாயுமாம் ; கவிக்கூற்று, 

வழித்தோண்டின் வழிபாட்டின் - சிறப்பு - அடியார்கள் அரனை வழிபட்டுத் 

சொண்டு செப்ப, இவர் அவ் வடி பார்உரின வழிபாட்டில் நின்று அகளுற் றப்புப் 

பெற்றனர் என்று சரிசசாரம் கூறிபபடி 4112, பரம், வழிபாட்டின் எய்தும் - 

வழிபா ஃடினால அடை ; 8-ம் கவேற்றமை ஏ.ஓப்பொருட்டு. 

மேய்தரவார் - மேய் - சச்சாச்சன்மை ; மெய்தருவர* - இவபெருமான் ; சமது 

சவமாந்தன்மையினை அடியார்களுக்கச் செய் வர்) தான்செய்யுர் தன்மைகளும் 

ஆக்கயிடு மன்பர்க் சவன் '! (சளி - 69); Crd - சைவமெரி ) 

வேறேன்றும் மேல் அறியா - வெமடெறியின் கடமை செய்வசையன்றி, 
வேறொன்றினையும் மேலாகிய பொருளென்று அமிவினிற் குறியா நீர்மை செருச் 

துணையார்; சரிசச் குறிப்பாரெய தோரற்றுவாயா 5ல் சண்டு சொள்க, மை-கருமை; 11 

சரிதச்சுருக்கம் : இடங்கழிராயனார் புராணம் :--கோனுட்டில் கொடுல்பா 
Gra வேளிர் குலத்து ௮ரசளித்தப் பொன்னம்பலது மூகட்டினைச் சொங்கற் 

பொன்னால் ௮ணிகர்ச ஆதிச்சச் சோழா குலமுசல்வராகிய டஇடங்கழியார் என்னும் 

மன்னவர் செவனடிச் சொண்டினிற் சிறம்கிருக்சனர். சிவனடியார் வேண்டியவற்றைச் 

செய்வார், 

அவ்வூரில் இலவனடியார்ச்சமூதூட்டும் பணிபூண்ட ஒரு அடியவர் இரர்சார். 

அவருக்கு அடியார்க்கு அமு.தாட்டுச.ற்குரிய பண்டங்கள் ஒரு எவ்வகையாும் /பறுமை 

யால் பணிமுட்டும்படி நேர்ந்தது, அதன் பொருட்டு ௮வர் ௮ரசனது சரவல் மிகுந்த 

கெற்சொட்டகாரத்தில் ஈள் இரவிற் சென்று நெல்மூகர்தனர் ; அவரை முரசெறி 

காவலாளர் சண்டுபிடித்து ௮ரசன்முன் சகொ௯ண்டுவந்சனர் ; ௮ரசன் Css, war 

அடியார்க் சமுதாட்டும் செயல் முட்டியால் இது செய்தேன் என்றனர். அரசர், 

மிச இரங்கு ௮வரை விடுவித்து இவரன்றோ எனச்குப் பண்டாரம் என்று கூறி, 

எனத செல்வமுழுதும் அடியார்குளுடையசேயாம் ; நெற்பண்டா£ மட்டுமேயன்றி 

கிதிப்பண்டாரமானவெல்லாம் அடியார்கள் சொள்ளை முசர்து சொள்க என்று 
எங்கும் பறைசாரற்றுவிச்து அவ்வாறே சொள்ளை பூட்டினர், 

இவ்வாறு தண்ணளியினால் திருநீற்றின் நெறிதழைப்ப நெடும்சாலம் அருள்புரிர் 

இருது சிவனடி, நீழல் சேர்ச்சனர், 

கற்பனை i—(1) குயில்சள் பயிலும் மாஞ்சோலைகளாற் சூழப்படுதலும், மலர் 

வாவிகளிருச்சலும் சாட்டின் வளக்குறிப்பன.
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(3) மாபீற் பின் வர்சவரது ரிறப்பிஸலே வழிவழி முன்ஞோது சிறப்பும் 

அறியப்படும், 

(9) அரசாட்ரிமின் குறிக்சோளாலது சைவரெறியும் லைதிசரெதியும் 
தீழைச்து ௨௰சம் ஒழுசச் செய்தலும், வன் சோயில்சளில் வழிபாட்டர்ச்சனைசள் 

மேன்மேல் விஎங்சச் செய்சலுமே யாம், 

(4) சளவு முசலாயெ விலக்யெ சொழில்கள் செய்சேயும் அடியார்ச்சமுசட்டு 

நீறும், திருத்தொண்டாற்றலும் பிழையாது ஒழுகுசல் அழுந்திய அன்பின் உறைப்பா 

வதி ) மூர்ச்ச ராயஞார் வரலாறு பார்க்ச, 

(6) சமது பொருளை வவ்வியேலும் திருச்சொண்டு செய்து அதன் பயனைச் 

தீமக்குச் சொடுச்கும் பெரியோரே உண்மையான சேமநிதியாவர் ) அப்பொருள் 

சேமமாயிருர்து பயனையும் உசுதலாற் பண்டாரத்திலும் பெரியார் அவர என்ற 
பெரியோ£ சொள்வா, 

(6) செல்வ முழுமையும் அடியார்சள் சொள்ச என்று பறைசாற்றியும் 

சொள்ளை முசர்து கொள்ச என்ற பறைசாற்றிபும் கொள்ளை ஊட்டுதல் படைத்த 
நீதிப் பயன் கொள்வார் சேய்யும் செயலாம். 

தலவிசேடம் - கொடும்பாளூர் :--புதச்கோட்டைச் சமல்சானத்தில் மணற் 

பாறை என்ற நிலயத்தினின்றும் ென்ழச்கு புதுக்சோட்டை போம் சற்சாலைபில் 

10-சாழிகை யளவில் அடைப2சச்சது; விராலி௦ லயினினறு சென் மேற்கு மட்சாலை 

வழி 10-சாழிகை மஎலிலும் அடையலாம் ; இங்கு உ௭ள சோயில் மிஃப் பழைமை 

யாய்ச் லெமாயுள்ளது ) சாயஞாது திருவுரு௨ம் சாணப்படவிலலை, டுக் கோயிலைப் 

புதுக்கி, நாயர் திநவுநவம் தாபித்து வழீபடச் சேய்வது உத்தமமாகிய சிவ 

புன்ணியமாதம். 

64. இடங்கழி ராயஞார் புராணம் முற்றும்.



சருக்கம்] 

a 

சிவமயபு 

95, செருத்துணை நாயனார் ராணம் 

தோகை 

மடல்குழ்ரத சார்ஈம்பி மிடங்கழிக்குர் “*தஜ்சை 

மன்ன வனாஞ் Cas grees sa னடியார்ச்கு மடியேன் '" 

அ திநந்தோல்டத்தோகை - (9) 

வகை 

சழிீள் சடனஞ் சயின்ரூர்ச் இருக்க சடிமலரை 

மொழிகஆீள் புஃழ்ச்சழற் சிங்கன்றன் றேவிழன் மோத்தலுமே 

Quota GM pont முக்கரிந் தானென் நியம்புலராற் 

செழுநீர் மருகனள் னாட்டமர் கஜ்சைச் சேநத்துணைமே. 

விரி 

4120. உள்ஞம் புறம்பும் கூல) 0 ஜெழுஃகம் வழுவா வொருரைநெறி 
கொள்ளு மியல்பிற் குடிமுசலோர் மலிந்த செல்வக் Gain Burs 

தெள்ளுர் இரைகண் மசகுதொறுஞ் சேலுங் கயலுஞ் செழுமணிபயுந் BONO? FQGOST MCS OF ரு செழு 
தீள்ளும் போன்னி ரீர்சாட்டு மருக ஸாட்டூத் தஞ்சாவூர். கி 

புராணம் மன் உரைகச்சாங்கு உரைச்ச, 

தொகை தஞ்சாவூரின் சலைலராகிய செருத்தணையாரத அடியார்க்கும் 
நான் அடியேன், 

த்ஜ்சை - இது மருகனாட்டுச் சஞ்சாவூர் ) வசை நூலும் விரிநாலும் பார்ச்ச, 

சஞ்சை காட்டுத் சஞ்சாஜர் வேறு; ௮ற,கான் இப்போது அப்பெயரால் விளக் 
கமா யறிப்படுவது, மன்னவன் - தலைவர் என்ற சிறப்புப் பொருள் அளவில் சச்து 

der pg. 
வகை :---சழிரீள், மலரை - சழிகள் உள்ளே நீண்டு செல்லும் சடலில் 

எழுர்சவிடக்தினை உண்டருளிய இறைவருச்காக இருந்த மணமுடைய மலரினை ) 

மொழி,..மோச்தலுமே - எடுத்து மொழியப்படுகின் £ புகழினையுடைய சழற்சிம்க 

ருடைய பட்டத்தர9 எடுத்து மோர்தவுடனே ; எழில்... இயம்புவரரல் - ௮ழயெ 

நீண்ட குமிழம்பூப் போன்ற மூச்சினை ௮ரிர்தவர் என்று சொல்லுவர் ; செழுநீர்... 

செருத்தணையே - செழுநீர் வளமுடைய ல்ல மருசல் காட்டுச் தீஞுசாவரில் உள்ள 

செருத்துணையாரையே, 
சேநத்துணையே - என்று இயம்புவர் எனக, 
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௪௫௦ திருத்தொண்டர் புராணம் [கடல்குழ்ந்த 

கழீ - கடற்கழி ; மோழி - புகழ்ச்து சொல்லப்பட்ட ; தமிழ் - குமிழம்பூ ; மூச் 
இற் குவமை கூறப்படும்பொருள்களுள் ஒன்று; '“குருவளர் பூங்குமிழ்'" (கோவை); 

மருகல் நாட்டு - வேறு தஞ்சையும் உள்ளமையால் பிதிஇினியைபு நீச்யெ விசேடணம்) 

ஊரும் பெயரும் தொகைழா லுணர்த்திற்று ; அவற்றுடன், செய்த சொண்டின் 

நிறமும் வசைநூல் வகுத்தது. 

விரி :--4120. (இ-ள்) செள்ளும்...சஞ்சாஷூர் - செளிச்த ௮$லைகள் மதகு 
கள்சோறம் சேல்மீன்சளையும் சபல்மீன்ளைபும் செழுமணிகளையும் தள்ளுன்ற 
காவிரிபாயும் 8ீர்சாடு என்ின்ற சோழகாட்டிலே மருகல் காட்டில் உள்ள தஞ்சாஷா 

என்பத; உள்ளும்... பதியாம்-௮கமும் புறமும் குலமாபின் வரும் ஒழுச்சத்தினின் ஐம் 

வழுவாத ஒருமையாஏய நெறியினைச் கொள்ளும் இயல்பினைய/டைய பழங்குடி முதன் 

மக்கள் நிறைர்ச செல்வம் பொருச்சிய பெருமைப் பதியாகும், 

(வி- ரை) உள்ளும்...வழலவா - சத்சமச்குள்ளேயும் புற உலூயல் நிலையிலே 

யும் தத்தமது குலமரபின் லவழிவழிவர்ச ஒழுச்சத்கினின்றும் பிறழாச, இதனை, 

உள்ளும் புறம்பும் குலிவாழமுக்5ம் வழுவி ஒழுருவசே முறை என்னும் ஒழுச்சரூடைய 

இர்நாளின் மாச்சளின றடன் ஒப்பிட்டு உண்மை 2 பர்வு தாழ்வு சாண்க, 

தலப்பதி - விளக்சமூடைய பதி ; பெருமையுடைய ஊர், தலம் - உயர்ச்சி ; 

தள்ளும்-மதடில் சிறியவழியாசலின் நீர் வேகமாகச் செல்வசால் தள்ளும் என்றார், 

சேலும் கயலும் சேழமணியும் - இரண்டனுருபுகள் விரிச்ச, 

தேள்ளும் திரை - தேள்ளுதல் - செளிசல், 

மருகல் நாடூ - சோழகாட்டின் உட்பிரிவுசஷளொன்று, சலவிசேடம் பார்க்க, 

சேம்போன்றரள்க் சேழமணியும் - என்பதும் பாடம், [ 

4121, சீரின் விளங்கு மப்பதிபிற் றிரந்து வேளாண் குடி.முகல்வர் 

நீரின் மலிந்த செப்யரடை நீற்றா் கூற்றி னெஞ்சிடித்த 

வேரி மலர்ந்த பூங்கழல்குழ் மேய்யன் புடைய சைவரேனப் 

பாரி னிகழ்ந்த சேருத்துணையார் பரவுஈ் தொண்டி னெறிநின்றூர். ௨ 

(இ-ள்) சீரின்...மூசல்வர் - சிறப்புடன் விளங்கும் அப்பதியில் திருந்து 

ன்ற வேளாளர் குடி.பின் முசல்வர் ; நீரின்...சைவ8ரன - சங்கை நிறைந்ச சிவந்த 
சடையினையும் இருரீற்றினையும் உடைய இறைவா இபமனை மார்பி லுசைத்ச தேன் 

பொருந்திய பூங்கழல்களையே எண்ணுகின்ற மெப்யன்புடைய சைவர் என்று ; 

பாரின்..நெறிரின்றார் - உல௫ல் விளங்கெ செருச்துணையாரென்பார் போற்றுகின்ற 

இருத்சொண்டின் நெறியிலே ஒழுவெர்சனர், 

(வி-ரை) தீநந்து - உலகம் திருந்துதற் சேதுவாயெ ; நீற்றர் - இருக£ற்றின் 

முதல்வர் ; சிவபெருமான், 

நெஜ்சிடித்த - மார்பில் உதைத்த; *( சாலனை யுயிர்செச வுதைசொண்ட 

மலர்ந்த பாதங்கள் ''(திருவிசைப்பா,) இடிந்த - தசரும்படி உதைத்தருளிய ; 

சைவர் - சிலசம்பர்சமுடையவராய்ச் சயநெறி மாழ்பலர், சைவர் - என 
வழங்கும் உலச வழக்குச்குப் பொருள் விரித்த அரிய ஆட்சி, 

குழ்தல் - சந்தித்தல், வேரிமலரீந்த--என்பதும் பாடம், 2



ச்ருக்கம்] 55. செருத்துணை நாயனார் பூராணம் ௪டுக 
ச் “வ ய 

4122, ஆன வன்பர் திருவாரு ராழித் தேர்வித் தகர்கோயில் 
ஞான முனிவ ரிமையவர்க ணெரு கு ஈலஞ்சேோர் முன்றினிலுள் 
மான நிலவு திருப்பணிகள் செய்து காலங் wal stressor sed 
கூன லிளவெண் பிறைமுடியார் சொண்டு பொலியச் குலவுகாள்,௩. 

4123, உலகு நிகழ்ர்த பல்லவர்கோச் சிங்க ரரிமைப் பெருந்தேவி 
நிலவு திருப்பூ மண்டபத்து பருகு நீங்க கிடந்ததொரு 

மலரை பெடுத்து மோர்ததற்கு வு பொருமை வழித்தொண்டர் 
இலகு சட ரவரய்க் சருவியெடுச் செழுக்க வேகச் தாலெப்தி, ௪ 

4124, கடிது முற்றி மற்றவடன் கருமேன் கூந்தல் பிடித்தீர்த்துப் 
படியில் வீழ்த்தி மணிமூக்பைப் பற்றிப் ப) மர் செய்யகடை 

மூடியி லேறுர் திருப்புமண் டபத்ஏ மலர்மோரம் திடுமூக்சைத் 

நீடிவ னென்று சருளியினா லர71௪11 ஈலைமைச் சனிச்சொணடர், @ 

4122, (ட-ள்) ஆன அன்பர் - இம்லாறுன அன்பர்)  இருவாளூர்... 

முன்றிலினுள் - இருவாரூரில் ஆழித்2சர் விச்சசராரிம இறைவரது திருக்சோயிலி 

னுள்ளே ஞான முணிவர்களும் சேலர் ஈரம் செருங்கிபிருச்சின்ற நன்மை பொரும் 

திய திருமுன்றிலினுள்ளே ; மான மிலவு,,.வணக்கி - பெருமையுடைய திருப்பணி 

சளைச் செய்து உரிய காலங்களில் வழிபட்டு வணங்கி ; கூனல்..,ரள் - வளைர்த 

இளையபிறையினைச் சூடிய முடியினை உப இலைவாது தஇருச்சொண்டு விளங்க 

விளங்கியிருக்கும் சாளிலே, ௩. 

4123, (இ-ள்) உலகு...பெரும்வி - உலடல் அரசுபுரியும் பல்லவர் 

கோச்சிங்கருடைய பட்டத்துரிமையுைய  பெருர்சேலி ; நிலவு...மோர்தற்கு - 

விளங்கும் திருப்பூமண்டபச் நில் usa நில் சீங்கிம் ॥டர்சலிசாரு புதுப்பூவை எடுத். 

மோர்ததற்காச ; பொறாமை - மனம் பொழச்சமாட்டாமையாலே ) வழிச் தொண் 

டர்,.,வேசத்தால் - ௮அரனெறி வழிவழி வரும் இருச்சசொண்டராதலின் விளக்கும் 

ஒளி பொருர்திய கூரிய வாயினையுடைய கருவியினை எடுத்து எழுர்ச வேகர்தோடும்; 

லந்து எய்.இ - வந்து சேர்ந்து, ௪ 

4194, (இ-ள்) கடிது...பற்றி - விரைபிற் சேந்து மற்று ௮௨-து கரிய 

மெல்லிய கூந்தலைப் பிடித்து இழுத்து நிலத்தில் வீழ்த்தி அழரிய மூச்கினைப் பிடித்த 
பசமர்...என்று - இறைவரது வெர்ச சடை முடியின் மேல் அணியும் திருப்பூமண்ட 
பத்துள் மலரினை எடுத்து மோந்த அபராதம் செய்த மூக்கைத் தண்டிப்பேன் என்று ; 

கருவியிஞல்,,.சீணித்சொண்டர்-ஈருவியினாலே நீலைமைபூண்ட ஒப்பற்ற தொண்டர் 

டு அரிர்தனர். 

இம் மூன்று பாட்டுக்களும் தொடர்ந்து ஒரு முடிபு கொண்டன. 

4199, (வி-ரை] திநவாநர் ஐழித்தேர் வித்தக! - இமித்தேர் - திருவாரூ 

ரில் இறைவரது பெருக்திருத்சேரின் பெயர், அமி - உருளை (சக்கரம்) வட்டம் ; 

'” திருவாரூர்த் தோழகு !' என்று பழமொழியாக விளங்க வழங்கும் சிறப்புடையது ; 

* ஆழித்தேர் வித்தகனை நான்சண்ட தாருமே ்" (சேவா - ௮7௪), 

ஜானழனிவர்.. ழன்றிலினுள்-திருவாரூர்ப்பூப்கோயிலிலுள் ; தேவாசிரியமண்ட 

பத்தின் முன் மாவா ழகலத்து மான்முதல் வானவர், ஒலா சென்றும் நிறைர்துறைர்



௪௨ திருத்தொண்டர் புராணம் 

திள்சத !' (187), ஞானமுனிவர்சள் சவஞ்செய்து வ.நிபடுசன்றார்சள். நேநங்த 

தல் - பலர் கூடியிருத்சல், 

மானம் - பெருமை / மாட்சிமை ; திருத்தொண்டு - இதருமுற்றச்தினுள் செய்யும் 

சரியைத் திருப்பணிகள், முற்றம் விசக்குதல், திருவலூடுதல், கல் - புல் - முள் 

ம தலியவற்றை அ௮சற்றும் உழவாரப்பணி செப்சல், செடிகளுக்கு நீர் வார்த்தல், 

களைசட்டுசல் முதலாயின, மான£ல£| - பெருமையோடு விளங்குகின் ற, 

காலங்கள் - வழிபாட்டுக்குரிய பூசை ?ஈரங்கள், 

தொண்டு பொலிய - இருச்தொண்டின் நெறி சறச்து விளங்க, 

4123, (வி-ு) ௨லத நீகழ்ந்த.,.மோந்ததற்த - இதன் விரிவு முன் 

(4099 - 4100) சழத்சிங்ச நாயனார் புராணர்துள் உரைச்சப்பட்டது. வந்து.எய்நீ 

என்று கூட்டுக; வந்$ என்பது பாடமாயின், வந்த பொற ம - மனத்துள் வந்த 

3 

பொறுச்சலாற்றாமை என்க, 

வழித்தோஸ்டர் - வழீ - சவரெறி வழியே ஒழுகய:? :: பரவும் தொண்டின் 

நெறி நின்ருர் 1 - (4121) ; வழிச்)சொண்டா £சலின் எனச் காரணச் குறிப்புடன் 

நின்றது ; வழிசசதொண்டராசலின் சனிச்சொண்டர் அரிரசார் என்று கூட்டிச ; 

ஏனையோர்கள் இவ்வாறுவ.நம் ௮பரர சங்கச் ஈண்டு ஈிறிதம் கரசாது செல்கின்ற 

ரெனின் அ௮லர்கள் இருசசொண்டின் வழிரிர்பாரல்லர் என்பசாம், 

எழந்த - மனத்துள் எழுந்து உடலினைச் செலுத்திய; வேகம் - உடலின் 

செலவு வேகம் ; கோபம் என்றலுமாம் ;) சோபமரவது ஏிலாபராதம் கண்டு பொருச 

தன்மையால் வருவது. £' வேகயொனாற் போல்! (சிதஇ - 1 - 50); மனக்குற்ற மாகிய 

குணமன்று, வெகத்தால - வேகத்தோடு, 

எடூத்தேழந்து - என்பதும் பாடம், 4 

4194. (வி-றை) ழற்றி- சர்ர்து ; மற்றள்  சசாத செய்கை செய்தவள் 

என்ற குறிப்புப்பட மற்று என்றார். 

கநமேன்..,பறிறி -: இவை மூச்தரிபும் தண்டம் செய்சற்குற்ற செயல்கள் ; 
வன்மை பற்றியனவல்ல, 

பரமர்..,தடிவன் - இஃது இவர் மனத்துட்கெரண்ட துணிவு, 

தலைமைத் தனித்தோண்ட[ - இச்செயல் வேறு எலராலும் செய்யலாகாத்து 

என்பது ; மேல்வரும் பாட்டுப் பார்ச்ச, 

ழட்டி - என்பதும் பாடம், 5 

4125. அடுத்த திருத்தொண் டூலகறியச் செய்த வடலே றனை பவர்தாக் 
தொடுத்த தாம மலரிதழி முடியா ரடிமைத் தெரண்டுகட 

அடுத்த வுல னிகழ*செய் துப்பச் செப்ப பொன்மன்றுள் 

எடூத்த பாத நிழலடைந்தே யிறவா வின்ப மேய்தினார். ௬ 

(இ-ள்) ௮டு,்,5 ..அனையவர்தாம் - அடுச்சசாரிய இருச்சொண்டினை உலச 
மறிடும்படி செய்? வலிமை பொருச்திய தண்சிங்சம் போன்ற செருச்துணையன்பர் ; 

தொடுத்த,..செய்து - சொடுச்சப்பட்ட மாலை போன்ற சொன்றைப் பூவினைச் சூடிய 

இருமுடியினையுடைய சிவபெருமானது அடிமைச் இருச்சொண்டி?னச் சடல் சுழ்ர்ச



சருக்கம்] 99. செருத்துணை நாயர் புராணம் ௪௩ 

உலகத்தில் நிகழ்ர்து விளங்கும்படி. செய்த ; உய்ப,..எய்தினார்-உயிர்கள் உய்யும்படி 

செம்பொன் அம்பலத்தில் எடதத இருவடியின் நீழலில் அடைர்தே இறவாத இன்பச் 

இனை அடைந்தனர். 

(வி-ரை) அடுத்த - தமக்குத் திருவருளால் ரேர்பட்ட ; திநந்தொண்டு - இச் 

சரித நிகழ்ச்சி உலகறிய ,,அனைய்வர் - இர்தொண்ட செய்தற்குரிய ஆண்மை 
குறித்தது ;) ஏறு - ஆண் ௫ல்கம். 

தாம மலர் டுதழி - மாலைபோற் சரமாசப் பூக்தம் சரச்சொன்றை; தாம 
மாகக் கட்டப்பட்ட சொன்றை மாலை என்றலுமாம், 

நிகழச்சேங்தலா வது - ஒழுகலாற்றில் விளல்டி வழங்சச் செய்சல், 

டுறவா டன்பம் - எஞ்ஞான்றும் செடாத லிட்டின்பம, 6 இறமாச வின்ப 

gery” (1776 ). 6 

4120, சேங்கண் விடையா நிருமுன் ரில் M Ip ig திருப்பள் ளித்தாமம் 

அங்க ணெடுத்து மோந்தவதற் கரச ௬ர॥,மைப் பேருந்தேவி 
அங்க மணிழுக் கரிந்தரெரும துனேபார் நாய கழலிறைர்டு 

எக நிகழ்ந்த புகழ்தீ துணையா ருரிமை யடிமை பெடு வைப்பாம், 

(இ-ள்) செங்கண் ..அதற்கு - வெச்சு கண்ணையுடைய இடபச்சினையுடைய 

இறைவரது தஇிருமுற்றச்தில் விழுஈ ரிருப்பள்ளிச்சாமத்தினை. அங்கு எடுத்து 

மோர்ததற்காச ) அரசருரிமைப் பெருர்சேவி...இறைஞ்? - grerg பட்டத்து 

உரிமையுடைய பெருச்சேவியாரது பெருமைபுடைய அழூய மூக்னே அரிந்த 
செருத்துணையாரது தூய்மையுடைய கழல்களை வணங்) (௮,த.துணை சொண்டு) ; எங் 

கும். உரைப்பாம் - எங்கும் விளங்கிய புகழ்ச்துணையாரத உரிமைபாரிய அடிமைச் 

திறத்தின் செயலை எ$.3திச் செ!ஃ்லப புகுகோம், 

(வி-ரை) சரித முடிபபும் மேல்வருஞ் FA 553 Csroparyor@u sala 

கூற்று, ; 

சேங்கண்.. அரிந்த - இச்சரி5 சாரம் ; துங்கம் - பெருமை; உயர்வு, 

எங்த நிகழ்ந்த-இவரது புகழே அன்றி அடி.௰௦ச் திறமாகிய அசம் /டி.த்சொண் 

டும் எவ்விடத்தும் நிகழ் த.ற்தரியத, உரி ஊயபடிமை - இ)சொண்டு சவவேஇியர்ச்சே 
யுரியது என்பது. ” 

சரிதச் சுருக்கம் : சேருத்தணை நாயனார் புராணம் :--சோழசாட்டின் 
பகுதியாக மருகனாட்டில் உள்ள தஞ்சாவூரிலே வேளாண்குடி முசல்வராய்ச் இவ 

பிசான்றிருவடியில் மெய்யன்புடைபராயச் செருச்துணை.பார் என்ற ஒரு Anes 

அடியவர் இருந்தார். அவர் இருவாரூரில் இறைவரது இருச்சோயிவில் இருமன் 

றினில் விளங்கும் பணிகளைச் செய்து காலர்சோ.றும் இறைவ வழிபட்டு வர்தார், 

ஒருராள் ௮7௪ர.து பட்டசீத உரிமைத் தேவி அங்குப் பூமண்டபத்தின் பக்சம் 

விழுஈ்ச புதுப்பூவை எடுத்து மோர்ததனைக் கண்டனர், அவ்வபராசத்துச்சாக 

வேகத்தால் சென்று கருவிகொண்டு அவளது மூச்சினை ௮ரிர்தனர். இவர், இருத் 

தொண்டு ௨லூல் விளங்சச்செய்திருர்து "வனடி நீழல் சேர்ந்து இன்பமுற்றனர்,



௪டு௪ திருத்தொண்டர் புராணம் [கடல்சூழ்ந்த 

கற்பனை : (1) இறைவரது இருமுன்றினில் இருப்பணிசள் செய்தலும் 

சாலநர்தோறும் சேோச்து வனை வழிபடுதலும் சிற்த சவதருமங்களாம், 

(2) வன் கோயில் இருமுன்றிலில் விழுர்ச பு.துப்பூ வனுச்சாவது ; அதனை 

எடுத்து மோத்சல் 9வாபசாசம், 

(8) சிவாபாரதத்தினைக் சண்டபோது உரியவாறு சண்டிச்சல் அன்பர்சளது 

சட்மை ; இதனால் இருவரும் பயனடைகின்றனர். சிவாபராதம் சண்டு சண்டிச் 

சாது வாளா விருத்சல் பாவம் ; அவ்வாறு சண்டிச்தல் இயலாவிடின் ரவ? என்று 

சொல்லி அவ்விடத்தை விட்டு நீங்குக என்பது விதி, 

(4) கவொபசாசம் உலயெவில் பெரியார் சிறியார் என்ற பாகுபாடின்றி யாவர் 

மாட்டுக் கண்டாலும் ஒழுச்சத்தசக்க து, 

தலவிசேடம் : மருகல் நாட்டுத் தஞ்சாவூர் : இருமருசலினின்.றம் சென்ழெக் 
இல் 4 சாழிசையளவிலும், இருச்செங்காட்டங் குடியினின்றும் தெற்கில் 2 நாழிகை 

யளவிலும் உள்ளது. விற்குடி கிலயச்தினிண்றும் வடகிழக்கில் 2 காழிகையளவில் 

இருவிற்குடியை யடைந்து அங்கு கின்றும் இக்கல் 3 காழிகசையளவில் உள்ள திருப் 

பயற்றுர் வழியே ௮சன்மேல் 8 நாழிசையிலும் அடையலாம், எல்லாம் மட்சாலைகள், 

வளப்பாற்றின் வடகரையில உள்ளது ; இது கீழைந்தஞ்சாவூர் என வழங்கும் ; 

சோயிலில் நாயனாரது தஇருவுருவம் உள்ளது, இநர்சாயனார் தஇருவாரூரில் குமா 

கோட்டத்தில் ௨9த்தவர் என்பது கர்னபரம்பரை, 

5௦. சேருத்துணை நாயனார் புராணம் முற்றும் 

டு
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தோகை 

(: புடைசூழர்த புலியசகண்மே லரவாட வாடி. 

பொன்னடிச்கே மனம்வைத், புசழ்ச துணைக்கு மடியேன் '' 

எஎதிநத்தொண்டத் தொகை (9) 

வசை 

“* ச்ரவிலி புத்தூர்ப் புகம்ந்துணை வையல் சிறுவிலைத்காய் 

உருவவி கெட்டுண வின்றி யுமைகோனை மத்சனத்செய் 

சரு௨சோர் போதுகை சோர்ந்து கலம் விழத்சரியா 

சீருவரை வில்லி யநளி னிதீயது பேற்றனனே ”' 

திநத்தொண்டர் திருவந்தாதி (67) 

வீரி 

4187. செருவிலிபுத் தூர்மன்னுஞ் சிவமறையோர் திருக்குலத்தார் 

அருவரைலில் லாளிகனக் ககத்தடிமை யாமதனுக் 
கொருவா சமை நிகரில்லா (HOSS FL பாந்தோங்கிப் 

பொருவரிய புகழ்நீடு புகழ்த்துணையா ரெலும்பெயரார். & 

புராணம் : முன் உரைததாங்குரைக்ச, 

தோகை : பச்சத்திற் சூழ்ந்த புலிசசோலாடையின் மேல பாம்பு ஆட 

ஆடுின்ற இறை௨ரது பொன்னடிசளச்சே மனம்வைத்த புகழ்த்துணை நாயனாருக்கு 

அடியேன். 

ஐடி - ஆ$ன்றவர்; பெயர் ; பிறைசூடி - மதிசூடி - என்பனபோல ;: போன் 

அடிக்கே - போன் - அருமைப்பாடு குறிசசது ; பொன் பூண்ட - பொன்னார்ர்ச 

என்றலுமாம், *' பொன்னார் திருவடிச் கொன்றுண்டு விண்ணப்பம் '' (தேவார) ; 

அடிக்கே ஏகாரம் பிரிநிலை ; மனம் வைத்த - அதனையே சஞ்சமென்று கொண்டும் 
பிறி சொன்றினையும் நினையாமலும் தொண்டு செய்ச. அதள் - தோல் ; அதள் மேல் 

அரவு - கச்சாச வீக்கிய அரவு, 

வகை 2 செருவிலிபுச்தூர்.. உணவின்றி - செருவிலிபுத்தூரில் வந்த புசழ்ச் 

துணையார், உலூல் வற்கடம் வந்தமையால் உடல் வலீமைசெட்டு உணவின்றி 
வருந்தி ; உமைசோனை ,.விழச்தரியாது - வபெருமானைச இருமஞ்சனம் செய்யும் 

போது சை சோர்ந்து தண்ணீர்ச்சலசம் இறைவரது திருநூடியில் விழச்தரியா.து
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வருச்தி ; ௮ருவரை...பெற்றனனே - அரிய ம$லவில்லினையடைய இறைவாது 

திருவருளினாலே நித்தல் படிச்சாச பெற்றனர். 

சிறுவிலைத்தாய் - வற்கடமாச உணவுப் பொருள்கள் சறுவிலைக்குப் பெற இப 

லாசபடி குறைதல் ; பஞ்சம் வந்து; உணவின்றி-உரவலிகேட்டு என்க; ௨௩ - உடல்; 

சேய் - செயல்; கலசம் - மஞ்சன சீர்ச்குடம் ; விழ - இறைவர் திருமுடிமேல் விழ ; 

தரியாது - தரியாது ௮ஞ்? வீழ்ந்து ஈடுங்ச; நிதியம்-படிச்சாசு) விரிவுகள் புராணத்துக் 

சாண்ச, சிறுவிலை-விலைபின் ௮ளவுச்குப் பெறும் பண்டம் சிறிசாசல் ) பொருளியல் 

தூன் மரபு ௮ழக்குச் சொல் ; 11121) 111069 என்பர் ஈவீனர். பண்டம் பெற இய 
லாதபடி, ராணயத்தின் சத்தி குறைதல். சமிழ் வழக்கு இதனை ஈன்கறிவிச்தல் காண்க, 

தொண்டின் பண்பும் பெயரும் தொகை நூல் கூறிற்று) அவற்றுடன் ஊரும் 

சொண்டின் வரலாறும் வகை மூல் வகுத்தது 

விரி; 4127, (இ-ள்) செருவிவிபுச்தூர்...குலச்சார் - செருவிலிடுத்தாரில் 
நிலை பெற்று வாழும் சவலெதியர் திருக்குலத்தில் அவரிச்சவர் ; ௮ருலரை... 

நிகரில்லார் - அரிய  மலைவில்லாளியாராயெ செவ பெருமானது அசம்படிமைச் 

சொண்டி பூண்டொழுகும் அத்தன் மையில் சமக்கு நிசராக ஒருவரையு மில்லா சவர் ) 

உலசத்து,,,பெயரார் - உலகத்தில் பரந்து ஓங்கும் ஒப்பற்ற புகழ்ரீடிய புசழ்ச் துணை 

யார் என்னும் பெயரையுடையவர், 

(வி- ரை) அநவரா வில்லர்ளி - வரை - பொன்மலை ; * அருவரை வில்லி !? 

வகை தூல். 

அகத்தடிமை,,நீகரில்லார் - அ£ச்சடிமைப் பண்பில் ஓப்பில்லாசவர் ; அகர, 

தொண்டாவன; திருமேனி இீண்டிச் இருமஞ்சனம் செய்தல், அலங்கரிச்சல், ரிலே, 

சல், பூசித்சல், கருவறை விளக்கு ஈல் மு ;லரயின 

உலதத்து...புகழ்நீடு - * எங்கு கிசழ்ச்த புகழ்.ந்துணையார் ” (4126), புகழ்த் 

துணையார் - என்றது காரணக்குறி என்ற;படி. 

அருவிவரை விலலாளிக்த - என்பதும் பாடம், _— 

4128. தங்கோளைத் தவத்தாலே த,2துவததின் வழிபடுரசாட் 

பொங்கோத ஞாலத்து வற்கடமாய்ப் பசிபுரிந்தும் 

எங்கோமான் றனைலிடுவே னல்லே"'னேன் நிராப்பகலுங் 
கொங்கார்பன் மலர்கொண்டு குளிர்புனல்கோண் டர்ச்சிப்பார், ௨ 

4129, மாலயனுக் கரியானை மஞ்சனமாட் டும்பொழுது 

சாலவுறு பசிப்பிணியால் வருர்திநிலை தளர்வெய்திக் 

கோலநிறை புனருங்கு குடந்தாங்க மாட்டாமை 
ஆலமணி கண்டத்தார் முடிமீது வீழ்த்தயர்வார், ௩ 

4180. சங்கானற னருளாலோர் அயில்வர து தமையடைய 

அங்கணனுக் கனலின்க னருள்புரிவா (4 னருந்துணவு 

மங்கியசாள் கழிவளவும் வைப்பதுகித் தமுமொருகா 

சிங்குனக்கு நா”மென்ன விடாதீங்க எழுந்திருந்தார். ௪
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4128. (@ - oh) சங்கோனை,,.வழிபடுகாள் - சமது பெருமானைத் சவத்ஞெலே 
தத்துவத்தின் செறியாலே லழிபட்டுவரு?ன்ற சாளிலே; பொகங்சோசம்... ப௫புரிச்தும்- 

பொக்கும் சடல் சூழ்ர் த உலகிலே வற்சடம் வந்த உணவின்றிப் ப௫மிகுச்இருச் 
தும் ; எங்கோமான்...இரசாப்பகலும் - எமது பெருமானை சான் விடுவேனல்லேன் 
ஏன்று இரவும் பகலுமாக ; சொம்சார்... அருச்சிப்பார் - மணமுடைய பல மலர் 
சளைச்சொண்டும் ; குளிர்ச்க நிரினைக் கொண்டம் அருச்சிப்பாசா௪, ட 

4129. (@- oh) மாலயனுக்கு...பொழுத - மாலுக்கும் அயனுக்கும் சேடற் 
சரிய பெருமானைத் இருமஞ்சனமா.ஃடும் பொழுது ; சரலவுறு... சஎர் லெய்தி - 

மிகவும் பொருந்திய பரி கோயினாலே வருசசமுற்று நிலைகளர்ந்து ; சோல,.மாட் 

டாமை - அழயெ நிறைந்ச நீரினை உடைய சுடத்தினைச் சாக மாட்டாது) ஆல 

மணி...அயர்வரர் - விடமணிாச கண்டச்நினை படைய பெருமானது திருமுடிமீது 
லீழ்தீதுச் சோர்வாராக, ௩ 

4180. (இ-ள்) சங்கான்றன்... ௮அடைய-சங்காருடைய திருவருளாலே உ.றக்சம் 
லந்து தம்மையடைய; அங்கணனும்...புரிவார-இறைவரும் சனவு நிலையில் அவருக்கு 

௮ரள் செய்வரராய்; அருந்துணவு,,.என்ன - உண்ணும் உணவு குறைர்த சாலம் இரு 

மளவும் இங்கு உனக்கு நாம் நிஈஈமும் ஒர சாகு லவைபபேோம் என்று அருளிச் 

செய்ய ; இடர் நீஸ்கி எழுநநிருந்கார் - துன்பம நீங்கித் சூபிலுணார்து எழுர் சனர், ௪ 

இம்மூன்று பாட்டுக்களும் கொடாந்து லர முடிபுகொண்டன. 

4128. (வி-ரை) தவம் - சிவபூசை ; நந்துவத்தின் வழிபடுகலாவது எல் 
லாப் பொருள்களையும் தகதுவங்கரின் வைத உண்மை யுணர்த்தி வழிபட்டூய்யும் 

நெறியினை வகுக்கும் வொகம விதியாலே. 
வற்கடம் - பஞ்சம் - வறுமைச்சாஉம் 

பசிபுரிந்தும் - பசிபினால் வருந்திய போதிலும் ; | |ரிதல் ஈண்டு மிச உண்டாதல் 
என்னும் பொருட்டு, 

எங்கோமான்றனை விடுவேனல்லேன் - 4: கற்பகமே யானுன்னை விடிவே னல் 

லேன் '? (தேவா - ௮ரசு) ; சோமான்றனை - சோமானது பூசையினை, 

மல*கோண்டு புனல்கோண்டூ அர்சசிப்பார் - பூவு£ருங் கொண்டு பூசிப்பார் ; 

₹ புண்ணியஞ் செய்வார்க்குப் பூவுண்டு நீருண்டு '! (திரும), 4 பூழ் £ர் சுமக் 

சேத்தி?! ( சேவா - அச) இராப்பகல் - இரவும் பகலும் ) உம்மைத்தொகை, 

அரச்சிப்பாராகி-வீழ்ந்து அரர்வாராகி (41 99)-அடைய - நீங்கி - எழந்திருந்தார் 

(4180) என்று கூட்டு:, அநச்சனை - பூசை என்லும் பொருளில் வர்,5.த. 2 

4199, (வி-ரை) நிலைதனார்கல் - உடல் சடுமாழுசல் ; கோலம் - அழகு ) 

மலர் அறுகு - முசலியவை பெய்து மந்திரிசத தூய்மை நிலையே கோகம் எனப் 

பட்டது, 

புனல் தாங்கு தடம் - நீர் நிறைரச குடம். 

தாங்த தடம் தாங்கமாட்டாமை - சொல்லணி ; வீழ்த்து அயர்வார் - வழுத்திச் 

சோர்ந்து வீழ்ர் தனர். மாட்டாமை - மாட்டரமையால், 

பசிப்பிணியால் - * உணவின்றி?” வசை நூல். சாலவுறு - மிசப் பொருர்திய; 

ஒருபொருட் பன்மொழி ; '* சாலவுறு தவானி கூர்மிசல் '' 

அரியானை மஜ்சனமாட்டும் போழது - :' உமைசோனை மஞ்சனஞ்செய் சருவ 

சோர் போத '' வசைதால், 

டச் ப்



Oy திருத்தொண்டர் புராணம் [கடல்சழ்க்த 

வநந்தீமே தளர்வேரிதி : : சைசோர்ர்து !? வகைநூல் ; தடம் தாங்கமாட் 

டாமை - வீழ்ந்து - ** சலசம் விழ '? லசைநால், 9 

4130, (வி-ரை) சங்கரன் - இன்பஞ் செய்பவன் ; வெபெருமான் ; இப் 

பெயசாற் கூறியது இங்கு இன்பவருள் செய்யும் நிலச் குறிப்பு. 

அரள்ாலோர் துயில்வந்து தமையடைய் - இலபூசை செய்சற்சண் துயில் 
சோர்வு சோம்பு முசவியன வாச்சசா.த; வரின் ௮து கழுவாய் செப்யச்சச்சது என்பது 

சிவாசமவிதி : அமின் இங்கு வந்த துயில் அசன்பாற்படா தென்பது குறிச்ச 

அநளால் - வந்து - அடைய் என்றார், பூசைச்சாகச் குறிக்க நின்ற ஈமிரர்தியடிகள் 

பாலும் (1891), இருப் (சலூரில் வேண்டிய பொன் பெருச நிலைபில் தஇிருமூன் 

றிவில் ஒருபாலிருந்த ஈம்பிசள் பாலும் (3802) உறச்சம் அருளால் வந்த நிலைகள் 
இங்கு நினைவுக் சற்பாலன,. 

அங்கணன் - அடியாரிடர் சாணமாட்டாது அருள்பவர், 

அநந்துணவு மங்கியநாள் கழீவள்வும் - உணவுப் பண்டங்கள் குறைவுபடும் 

வற்காலம் நீங்குமளவும் ; இருவீழிமிழலைபில் வறுமைச்சாலம் வரவே, எந்தம் பெரு 

மச்சளாகிய தளுடைய பிள்ளையார், த ஷடைய அரசு ளிருவருக்கும் கி.த்தம் ஓசோர் 

கரச, அல்வறுமைச்சாலம் faa மழைபெய்து உணவுப்பண்டம் செழிக்குமளவும் 

இறைவர் தந்தருளிய செயல் காண்ச, வறுமைச் காலம் உயிர்களின் கன்மானுபவத் 

இன் பொருட்டும், ௮ச்சன்மச் தொகு கூடிய கிலை கழிபுமளவும் வரத் தருவது இறை 

வரருள். ஆனால் அக்சன்ம.ப் பயன்சளின் துன்பம் சவெச்சார்புடையாரைச் சாரா 

என்பதும், ௮த.ற்கு இறைவர் சாமே தீர்வு அருளுவர் என்பதும் உண்மைநூற் 

இங்த நாம் உனக்கு நீத்தழம் ஒர காசு வைப்பது - என்ச ; வைப்பது அகும் - 

வைப்போம் என்க, காசு - பொற்காசு, 4 

4181. பெற்றமுகச் தேறுவார் பீடத்தின் கீழோருகா 

சற்றமடங் கிடவளிப்ப வன்பருமற் றதுகைக்கோண் 
டுற்றபேரும் பசியதனு லுணங்குமுடம் புடனுவந்து 
முற்றுணர்வு தலைநிரம்ப முகமலர்ந்து களிகூர்ச்தார். டு 

(இ-ள்) பெற்றம். அளிப்ப இடபத்தின் மீது மூழ்ச்செழுர்தருளும் 

இறைவர், பீடத்தின்8ழே துள்பம் ரீங்கிட ஒரு பொற்காசு அளித்திட ; அன்பரும் 

மற்றது கைக்கொண்டு - அன்பரும் அ௮சனைச் கையில் எடுச்துக் சொண்டு; 

உற்ற,..உவந்து - பொருந்திய பெரும் பசியினலே வாடிய உடம்புடன் (கூடிய 

அளவு) மூழ்ந்த ; முற்றுணர்வு,,.கூர்ந்தார் - பேருணர்வு கடி நிரம்ப முகமலர்ச்சி 

பெற்று ம௫ூழ்சறர்சார், 

(வி. ரை அளிப்ப - கனவின்சண் உணர்ச்தியவாறே ௮ளித்தருள ;) அளித் 

தல் - அளியுடன் சொடுச்தல், நுறறம் - சோர்வு ; மெலிவு, 

உற்ற.. உவந்து-ம௫ழ்வதற்குசதானும் வலியின்றி வாடிய சருவிகரணங்களுடன் 

கூடியிருக்ச நிலையில் கூடிய அளவான் ம௫ழ்ர்து என்பத, 

மழுற்றுணர்வு தலைநீரம்ப - உயிர்களின் சன்ம நிலையும், இறைவரது IMG 

ணிலையும், பற்றற்று அவரைப் பற்றியபோது அவ்வருள் வெளிப்படும் நிலையும், 

முதிலிய தத்துவ உண்மை உணர்வுகள் முதிர்ச்ச நிலை ழற்றுணர்வு எனப்புட்டத ; 
பேறாணர்ச்சி ) தலை நீரம்புதல் - வெளிப்படப் புலனாகுசல் ; மிகுதியுமுண்டாசல்,
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காசு - அது கைக்கோண்டு - இவ்வருளிப்பாடு 4 நிலக்ச ணீசோ டனல்கால் 
விசம்பி னிர்மையான்,சலந்தி செங்சட் சோழ னாகச் செய் சலூர், வலந்த வடியா ap 

றைக் கன்றேர் காசேய்திப், புலர்ந்த காலை மாலை போயஒ்றும் புத்தூரே"” (பிள் ௨ சாச் 
தாரம் - அரிசிற்சரைப்புச்தார் - 7) என்றும், :! அகர்சடிமை செய்யு மர்தணன்று 
னரிசிற்புனளல் கொண்டுலந் தாட்டுசின் ஈன், மிகத்தனர் வெய்திக் தடத்தைநும் ழடி 
மேல் விழத்திட்டு நடூங்ததலும், வதத்தவ னுக்த$த் தற்படியும் வந மேன்றேந 

காசினை நின்றநன்றிப், புகழ் த்தணை கைப்புகச் செய்து கச்சீர் பொழிலார் திருப்பு 
தூர்ப் புனிசனீ?ே'! (ஈம்பி - இந்தளம் - புத்த - 6) என்றம் ஆளுடையபிள்ளையாசா 

லும் சம்பிசளாலும் சிறப்பிதப் போற்றப்பட்டது ; '* திருப்புத்தூர்ப் புணிசனைப் 

பரிசொ டும்பர விப்பணி வார்ச்செலார், த.ரி9 னன்னெறி சோன்றிடுங் காண்மிே"' 

“ மேணிசெம் பொன்னு மொப்பர் "' (கு.ரர்) என்ற அரசுகள் திருலாச்குக்களும் 

இக்குறிப்புத்கருவன. 5 

4192. அச்சாள்போ லேர்சாளு மளித்தகா சதுகொண்டே 
இன்னாத பசிப்பீணிவர் திறுத்தரா ணீங்கியபின் 
மின்னாசெஞ் சடையார்க்கு மெய்யடிமைத் தோழில்சேய்து 

பொன்னாட்டி னமரர்கொழமப் புனிதாடி சிழல்சோர்தா. சு 

(@- ot) அர்காள் போல்...சொண்டே - அம்சாளைப் போலவே பின் எச்சாளி 

லும் இறைவர் நாடோறும் அளிச்ச காசனைச் சொண்டே ) இன்னாத...8ீங்கெ பின்- 

துன்பமுடைய படி வந்து சங்கடம் விளைசத வற்கடம் நீக்கெயபின் ; மின்னார், 

செய்து - ஒளியுடைய செஞ்சடையினையுடைய இறைவாது மெய்யடிமைத் தொழி 

லாதிய அகம்படிச் சொண்டு செய்ற இருந்து ; பொன்னாட்டின். சேர்ந்தார் - தேல 

லோகச்தில் உள்ள சேவர்கள் தொழும்படி சிவபெருமான் றிருவடியினைச் சோச்தனர். 

(வி-ரை) எந்நாளும் அறித்ந காசு - சாடோறும் இறைவர் வைச்தருளிய 

படிச்சாசு ; 

அது கொண்டே - நீங்கியபின் - என்௪) அன் உசலியினைச்சொண்டே அமு 

துண்டு துன்பம் நீகமயெபின், டறுந்தல் - சங்குஈல் ) கொடுத்தல், 

மீன்னுர்...சேய்து-மேய்யடிமை - மேம் - உண்மையான என்மும், திருமேனிச் 

சாய என்றும் உரைச்சநின்றது. சேங்து- இது வற்சடம் Samide சமது 

முன்னை யியல்பிற் செய்தவாறே செய்து என்பதாம். 

பொன்றடு - தேவருலகம் ;) சிவலோசமுமாம், 

அமரர் தோழ - சென் அடியார்கள் லீடுபெறும் நிலை சேவர்கள் சொழச் 

நீச்சது என்பதாம், 6 

4188. பர்தணையு மெல்விரலாள் பாகத்தார் திருப்பாதம் 

வந்தணையு மனத்துணையார் புகழ்த்துணையார் சழல்வாழ்த்திச் 

சந்தணையு மணிப்புயத தத் தனிவீர ராந்தலை வா் 

கொந்தணையு மலரலங்கற் கோட்புலியார் செயலரைப்பாம், 

(ட -ள்) பந்தணையும்,.,கழல் வாழ்த்தி - பர்துசேரும் மெல்லிய விரல்களை 

யுடைய உமை௰ம்மையாரது பாகத்தினை உடைய இறைவரது திருவடிகள் வர்றது 

அணைன்ற மனத்துணை பெற்றவராயெ புகழ்த்துணையாரது சழல்களை வாழ்ச்தி 

அத்தணைகொண்டு ; சர்சணியும்,,செயலுைப்பாம்-சர்சனச்சலலையணிர்ச அழ௫யு 

or
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சோள்சளையுடைய ஒப்பற். வரும் சலைவருமாய மணமுடைய மலர்மாலை குடிய 

சோட்புலியார.த செயலினைச் சொல்வோம், 

(வி- ரை) பந்தணையும் மேல்விரலாள் - பர்சாடும் செயலினை உடைய விரல் 

சள் என அவற்றின் செயலுக்குரிய மென்மை யியல்பு குறித்த, 
பாதம் வந்தணையு மனத்துணையார் - வெளிப்பட்டு வந்து ௮ருஞ.த.ற்டெமாயெ 

மனத்தின் தணைசொண்டவர், இறைவர் இலாது சனாவிலுணர்த்திய சரிசச் 

குறிப்பு ; சரிசசாரம், மனத்துணையரர - மனத்துள் சையார் என் றலுமாம், 

அலங்கல் - குவளைமாலை ; (கரந்து - சொச்.ற. 

தனிவீராரந்தலைல,..சேயல் - வருஞ்சரிசச் சோற்றுவாயாகய குறிப்பு - இப் 
பாட்டு இச்சரி,ச முடிப்பும் வருஞ்சரிசத் தோ.ற்றுவாயுமாகெ சவிச்கூற்று, 7 

சரிதச்சுருக்கம் - புகழ்த்துணை நாயனார் புராணம் :--சேருவிலி புத்தூரிலே 
சிவவேதியர் திருமரபிலே 9வனத .அசம்படிமைந் சொண்டிற் சறம்சவர் புகழ்த்துணை 

யார், அவர் சிவபெருமானைத் தத்துவ ரெறியில் ௮ரசம விதிப்படி வழிபட்டு 

வர்சார். ௮ச்சாலச்நில் வற்கடம் வந்தது, அவர் ப௫ிபால் வாடினர். அப்போதும் 

இறைவரை விடுவேனல்லேன் என்று இரவும் பகலும் விடாது பூவும் நீரும் சொண்டு 

பூரித்து வர்தனர், ஒருரசாள் படியால் வாடி இறைவரை இருமஞ்சன மாட்டும் 

பொழுது திருமஞ்சனக் குட :ஸ௯௧4 சாங்க மாட்டாஸ௦யால் கைதவறிச் குடத்னை 

இறைவர் திருமுடிமேல் விழுர்இட்டு ஈறில் விழ்ர்சனர், அப்போது இறைவரது 

திருவருளால் துயில் வர்.தது, இறைவர் அவர் கனாவில் சோன்றி உணவுப் பொருள் 

மங்யெசால முழுதும்,நாள் ஒருகாசு நாம் தருவோம் என்று அருளினர், புசழ்த்துணை 

யார் துயிலுணா்ந்து எழுந்து பீடத்தின் €ழ்ப் பொற்காச சண்டு சைச்சொண்டு 

களித்தனர், அவ்வாறு வற்சடம் நீங்குமவரை இறைவர் நாடோறும் அளித்த காசு 

கொண்டே துன்பம் நீங்கியிரு*து, இறைவரது வழிபாடு செய்து வாழ்ந்திருந்த பின் 

சிவனடி சேர்ர்சனர். 

கற்பனை :--(1) வெமறையோர் இழுக்குலம் சிவனுக்கு வழிலழி யடிமையே 

செய்யும் சிறப்புடையது, 

(2) லபூசை வழிபாடு செய்ரல் சலமாம், அத ஈர்துவச்தின் வழிச் வொசம 

விதிஏழியே செய்யச்,ரச்சத. 

(8) வற்சடம் வந்து பூப்.9ணிடால் atguiurgo சிவபூசை விடாது 

செய்யச் தச்சது, 
(4) படிப்பிணியால் வருக்கிடினும் உடல் ,சளர்ர்து விழ்வளவும் பூசைசெய்தல் 

வேண்டும்; ௮ர்நிலையில் இறைவர் அருள் புரிர்து சரட்து வழிபாட்டினை முட்டாமற் 

செய்யச் சருல.து நிண்ணம். 

(5) சில வழிபாடு வீடுபேற்றக்குச் ச। தனமாம். 

தலவிசேடம் ௫ செருவிலிபுத்தூர் எமூவர்பாடலும் பெற்ற இருப்பதி ; அரி 

ிற்கரைப் புத்தூர் என்றும், அழகாத்திரிப் பு,2தர் என்றும், அழகார்புத் தூர் என்றும் 

வழக்குவது, சாவிரித்சென்கரை 00-வது ப: சலாமி - படிக்காசு வைத்த பரமர்; 
அம்மை - அழகம்மையா1) பதிசம் 3 ; 9301 பாட்டின்ிழ்ப் பார்ச்ச, 

கும்பசகோணத்தக்குத் தெ.ற்டில் 4 சாழிசையளலில் குடவாயிலுச்குச் செல்லும் 

பெருவழிச் சற்சாலையில் உள்ளத, 

56. புகழ்த்துணை நாயனார் புராணம் முற்றும்.



ச்ருக்கம்] 

சிலமயம் 

இருச்சிற் உம்பலம் 

97, கோட்புலி நாயனார் புராணம் 

தோகை 

 அடல்சூழ்ச் 2 வேனம்பி சோட்புலிச்கு மடியேன் ” 

அதிநத்தோண்டத் தொகை (9) 

வகை 

'* பெற்ற மு.பர்சசோன் :' பிமாயாச் தலி''பிழைச் சோர்ஃமது 

சுற்ற மறுச்குர் தொழிர் நிரு நாட்டி பத சான்குடிச்கோன் 

குற்ற மறுக்குகங் கோட்புலி நாவற் குறில் 

பெற்ற வருட்சட லென்றுல மேதும் பெருர்சகையே,!! 

--தீுத்தோண்டர் திருவந்தாதி (08) 
விரி 

4134. நலம்பெருகுஞ் ரோணுட்டு ராட்டியத்தான் குடிவேளாண் 
குலம்பெருக வர.து.இத்தா / கோட்புலியா ரேனும்பேயரார் 

தீலம்பெருகும் புர ழ்வளவர் தந்திரியா ரா.ப்வேற்றுப் 
புலம்பெருகத் துயாவிண்ப்பப் போர்விளைத்துப் புகழ்கிளைப்பாா, ௧ 

4198. மன்னவனபார் பெறுஞ்சிறப்பின் வளமெல்லா மஇயணியும 
பிஞ்ஞகாதங் கோயிறொறுக் இரவமுதின் படிபெரு£ச் 

செர்சென்மலைக் குவடாக/ பெய்துவரு$ இருப்பணியே 

பன்னெடுகாட் ெய்தொழுகும் பாங்குபுரிந் தோங்குகாள், ௨ 

4180, வேர்தனே வலிற்பகைஞர் வெமமுனைமேற் செல்கின்ற, 

பாந்தள்பூ ணெனவணிர்தார் தமக்கு து படியாக 

ஏந்தலார் தாமெய்து மளவும்வேண் டுஞ்செ ஈரெல் 

வாய்ச்தகூ டவைகடட்டி, வழிககொள்வார் மொழிகின்றா., ௩ 

4197. தந்தமாக ளாயினா் தமக்கெல்லார் தனித்தனியே 
॥ எந்தையார்க் கமுதுபடி.க் கேற்றியரெல் விவையழி/க 7 

திர்தையாழ் முனினைவார் திருவிரையாக் கலி "யென்று 

வர்தனையா லுரைத்தசன்ருர் மன்னவன்மாம் முரமுனைமேல், ௪ 

புராணம் :--முன்னுசைச் சாக்குலாச்துச்சொள்ச,



ao திருத்தொண்டர் புராணம் (கடல்சூழ்ந்த 

தோகை :--வல்லமையினைச் சொண்ட வேலேச்திய ஆண்மச்சளிற் Boss 

சோட்புலியார்ச்கும் அடியேன், 

வேல் நம்பி - ௮7சர் சேனுபதி யாசலும், அடல்கும்ந்த - அன்பின் வலிமையும், 

அசன் செறியினை கிறைவேற்றலின் வல்லமைபும் குறிச்சது. சரிசச்குறிப்பு, 

சொசைதூல் சரிச வரலாற்றுச் குறிப்பும் பெயரும் கூறிற்று, 

வகை :--பெற்ற முயர்ச்தோன்...கோன் - இடபச் கொடியினை உயர் iz 

இறைவாது :' இிருவிரையாச்சலி '” என்னும் ஆணைபினைப் பிழைத்தவர்களாகய 

தமது சுற்றம் முழுதும் அறுக்கும் சொழிலையுடைய தஇருகாட்டியத்தான் குழியின் 

தலைவர் ; குற்றமறுச்குங் கோட்புலி - குற்றச்தினை ௮ துப் போக்குடின்ற சோட் 

புலியார் ) ராவல் குரிசற்,..பெருர்சகையே - தருகாவலூரசாசிய ஆளுடைய sod 

களுடைய இரு அருள் பெற்ற ௮ருட்சடல் போன்றவர் என்று உலகவர் ஏத்தும் 

பெருர் சகையே. 

சோட்புலி - சமது சுற்ற மறக்கும் சொழிற்கோன் ; அருட் சடல் ; என்று 

உலகு புகழும் பெருர்தசையாராவர், 

விரையாக்கலி-சலனது ஆணை ; விரையாக்கலி எனும் ஆணை;  பொயரர், 

விரையாச் சலியெனு மாணையும்'' (சோயினான்-4); பிழைத்தல-அல்வாணை.ப்னை மீறிப் 

பிழைசெய்சல் : சுற்றமறுக்தம் - தற்றமறுந்தம்-சுற்ஈ சைக் கொன்ற வகைமினாலே 

௮வர்கள் செய்த சிவாபசா,சமாகிய குற்றச்தினும்குக் கழுவாய் உருச்சலைச் குறித்தது, 

நாவற்தரிசில் - திருராவலூரசாயே ஆளுடைய கம்பிகள்; அருட்கடல் - இவர் செயல் 
வன்சண்மையுடன் கூடிய மிகச்சடிய சொன்றாசச் சாணப்படினும், ௮லஃ்து உண்மை 

யில் ௮ச்சுற்றச்சாரது வொபராஈப் பெரும்பிழைபினைச் சண்டம் செப்து அறுக்கும் 

சருணையினை உட்சொண்டது, *( உன்னுடைய கைலாளால் லுறுபாச மறுத்த 

இளை, பொன்னுலூன் மேலுலகம் புக்கணைய ”' (4144' என்பதும், இயற்பகையார் 

சரிதமும் சாண்ச, சோன் - கோட்புலி - பேரந்தகை என்று கூட்டுக, சொசைநூல் 

கூறியவற்றுடன் இருத்? சாண்டின் வாலாறம் வரைதல் கூறியது. 

விரி :--4194, (டி -ள்) சலம் பெருரம்...பெயரார் - ஈன்மை பெருகுன்ற 

சோழசாட்டில் இருசாட்டியத்சான் குடியில் வேளாளர் குலம் புகழால் மிசப் ).ருகும் 

படி வந்து ௮ச்குலத்தில் ௮வசரித்தவர் கோட்புலியார் என்னும் பபரினை யுடைய 

வர்) சலம்பெருகும்..,விளைப்பார் - உலரில் பெரு ஆசி கிகழ்ன்ற புகழினையுடைய 

சோழமன்னரத சேபைதியாராகபெ பதையரசரரது சாட்டவர்க்கு மிக்க துன்பம் 

விளையும்படி போர் செய்து புகழ் விளைட்பாசாம், ச 

4196. (இ-ள்) மன்னஉன்பால்.,,வள மெல்லாம் - அரசனிடம் அச்சொழி 

விற் பெறுன்ற Aris awustr பெல்லாம் ; மதியணியும்... கிருப்பணியே - 

afr ௮ணிர்த இறைவரது கோயில்கள் சோறும் இருவ முதுச்குரிய படி ச்சரம் 

பெருகுவதற்காசச் செர்ரெல்லினை மலைச்சிசாம் போலக் குவிர்தச் செய்துவரும் 

இருப்பணியினையே ) பன்னெடு,.. தங்குசாள் - பல நீண்ட காலங்கள் செய்துவர 

இன்ற ஒழுங்கு பெழம்படி செய்து பணிசெய்து சிறந்து வாழும் காளிலே, ௨ 

4196, (டூ-ள்) வேர்தன்,..செல்கனெருர் - அரசனது ஏவலினாலே பகைவர் 

களது சொடிய போரின் மேற் செல்னெருராசயெ அர்சாயனார் ) பாச்சள்...சட்டி - 

பாம்பினையே பூணாச ௮ணிச்ச இறைவர்ச்குச் திருஅமுதுக்குரியபடியாசப் பெறாமை 

யுடைய அவர்தாம் வரும் வலையில் வேண்டிய அளவு செர்கெல் பொருக்திய Oss



சருக்கம்] 97. கோட்புலி நாயனர் புராணம் Pak. 

கூடுகளைக்சட்டி ; வழிக்கொள்வார் மொழிசன்ருர் - பபணம் செல்பலர் சொல் 

Saapire, . 

4197. (இ-ள்) சம்...சணிச்சனணியே - தமத சுற்றச்சார்ச னாயின் சளவர் 

சள் எல்லாருக்கும் தனிச்சனி3ய ; எர்சையார்க்கு...என்று - எம இறைவருக்கு 
அமுது படிச்சாசச் சேர்சீசள்ள இர்ரெற்கூடுகளைச் சாம் அநிக்கும்படி மனத்நினம் 
ரசூலும் சினைப்பார்சளாயின் திரு பிரையா௩கலி.பி.௮ மேல் தணை கிஈழ்வசாச என்று 

கூறி ) வச்தனையால்,..முனைமேல் - வச்சனை செய்த கூறிவிட்டு ௮ரசரத பசைவர் 

கனது போரின் மேல் சென்றனர். ச 

இர்சான்கு பாட்டுக்களும் சொடர்ச்து ஒரு மூடிபு சொண்டன. 

4134, (வி-ரை) தலம் பேநதகல் - குலம்புசழாற் பெருக கிகழ்சல் ; உயர் 

வடைசனல் ; தந்திரியார் - சேனபைதியார் : தந்திரம் - சேனை ; வேற்றுப்புலம் - பசை 

வரது காடு; புலம் - இடம்) இ௨வாக பெ.பசாய் மகஃசளைச் குறிதது ; Cap - 

பண்பாகு பெயராய்ப் பசையேர்சரைய குறித்து. 

வேற்றுப்புலம்.. போர் ிளப்பபி-இலர் போர் முனையிற் சென்ழு போர்புரிக் 

சாற்பசை௨ஊரது காடுகளில் பெபடிப துன்பம் ௨ ரல சன்றி வேறில்லை; இவரது வெற்றி 

யினால், என்பத, நலம் பேநதம் - ஈன்மைகிக்உ  துயர்பேநக பிணைப்பு என்ச, 

புஈழிவிளைப்பார் - 2உற்றி.பினால் சமது ௮ாசருக்கும் தமக்கும் புகழ் பெருசச் 

செய்வார். தலம் பேருநம் - Rae MAS § | 

சோட்டு - சோழசாட்டிலலே, சோழன் - சோணாடு என லர்தது - மரு 

மொழி, 

துய்ர்விளேய- என்பதும் பாடம், 

4185. (ஸி-ரை) பேறும் சிறப்பின் வரம் - சேபைதிச் சன்மைச்சாசவும், 

௮,சணில் விளைக்கும் வெர்றியின் புஉழுக்காகவும் களதியமாசவும் சிறப்பாகவும் பெறும் 

பொருள்கள் ; வளம் - ஊரியம். சிறப்பு - அல்லப்போது செய்ல.த, 

திருழைதின்.. தலடாட. இகாலாதி. பூசையினில் மீலண்டும். திருவமுதுச் 

கட்டளை மேன் 2மற் பெருகு படி க்குரிய செக்செல்வினை மலையின் உச்சி போலாச ; 

மலைக்துவடு ஐச - தவடு - சிகரம்; கெற்தவைசள் செொத்தையுடைய மலைகளைப் 

I 

டோன்றன என்பது ; ஆக - Heed Oe R. aan HDS SG. 

சேய்துவநம் தீரப்பணியே - சிவனுச்சமூ படி பெருகச் செய்தல் Dou 

பணியா மென்பது ; சிவலுக்சாகும் படி பினைச் குறைத்தல் மாபாவ மென்பதம், 

HS ஆயுளைச் குறைக்கு மென்பதும் மந்நாநா என்னும் ௮ரசர.த வாலாற்றினின் 

தம் அறியப்படும். (1110) இவையெல்லாம் எண்ணாது ॥ிவன்சோயிற் படிச்.2ர,சதினைச் 

குறைந்ததும், சலெ.திரலியங்கொண்டு அடம்பரங்கள் செய்ததும், பகசருமங்சளே 

மேலானவை (மருத்துவர்சாலை - கண்ணீர். வ௪இி- சாலை முதலியன) என்று 

சொண்டு மனம்பேசனபடி சிவளுக்தரிய பதிபபொருள்களை தத்தம் ௮ற்ப அதிகாரச் 

செருக்குக்கொண்டு பச சருமல்களிற் செலவு செய்தலும் இர்சாளிற் சோயில் ௮;இ 

சாரிகளின் கொர் தொழிலாயிருச்சக் சாண்டின்றோம். சொடிது ! சொடிது !/ 

பாங்க - அதற்கு வேண்டும் ஒழுங்குகள் ; ஒங்ததல் - சிறப்புரசல், 

ஒழதநாள் - என்பதும் பாடம், 

4136. (வி-ரை) செல்கின்றர் - செல்ன்ற சாயனார் அவ்வாறு செல்தம் 

a 

போது,



௪௬௪ திருத்தொண்டர் புராணம் [கடல்கூழ்க்த 

ஏந்தலார் - மேன்மையுடையவர்,ஏந்தல் - ஆண்பாற் சிறப்புப் பெயா் ) 

தாம் எய்துமளவும் - போர் முற்றித் தாம் இரும்பிவரும் வரையில், 
௮ழது படியாக - வேண்டும் - என்௮ கூட்டுச ; வேண்டும் - வேண்டிய அளவு. 

ஐக - அரும் பொருட்டு, 
சேந்நேல் - வன் அமுதுச்குச் செர்நெல்லே சிறந்தது, ஏனைக் சார் செல் முதலி 

யவை அத்துணைச் ரிறப்பில; அரிவாட்டாய சாயனார.து வாலா.றும், பிறவும் பார்க்ச ; 

ஆனால் பொருளாசையினால் சோயிறுச்குள்ள சிறந்த சம்பா செல்லை விற்றுவிட்டுத் 
தீரழ்ர்ச குறுவை செல்லை ௮மு.துச்கு வைச்ச என உச்தசவிடும் சோபில் ௮திசாரிசளை 

யும் சாண்ப.து இச்சாளின் சாலக்கொடுமையும் எங்கள் பாலப்பயனுமாம் ; சொடுமை! 

வாய்ந்த கூடு - அளவு குறித்துப் பொருந்திய நெற்கூடுகள், 

வழிக்கொள்வார் - பயணம் போவாரா) நரயஞார். 

4187. (af - ent) தமர்களாயினார் - தாம் இல்லாத சாளில் தமது பொருள் 

களைச் சையாண்டு செயல் செய்யும் கிலைபுடைபவர் ; ஐயினுர் - என்றது ௮ச்குறிப் 
ys தருவது ; ௮வர்சள்பால் காயஞர் சொல்லிச் சென்ற கருத்துமிது, தம] - 

தம்மைச் சேர்ர் சவர் / சுற்றத்தார், சாரணபபெயர் ) 

தமக்கேல்லாம் தனித்தனியே - உரைந்து என்றுகூட்டுச, தமக்கு எல்லாம் - 
தீம் எல்லாருச்கும் என ரான்சனுருபு பிரிகதுக்கூட்டி மு.ற்.ழம்மை விரிச்ச : 

ஏற்றிய - குறித்த ; அழிக்க - கூடுகளை அழித்துச் கவா ; வனுக்கு அமுதுக்கு 

என்று ஆச்சி பொருளை வேறொன்றற் சாக்குசல் ௮சனை அழித்தலேயாம் என்றபடி. 
சிந்தையாற்றனும் என்று உம்மை விரிச்ச - நினை சலும் செய்சசனோ ஓக்கு 

மாசலின் பிழை என்பது சிந்தையில் - என்ச ; உருபுமயக்சம், 1 இிண்டுவீ ராயி 
னெம்மைத் திருீல சண்ட மென்பார் '' என்புழிப்போல, இவ்வாறு வன்மேல் ஆணை 

வைத்துச் க.ற,தல் ௮ச்சால வழச்குப்போலும்; 4! சாசன்றன் வல்லாணை '! (4141), 

அழிக்க - நினைவார் - திநவிரையாக்தலி - அழிச்சு சினைவாசேனும் சிவனாணை 
பிழைத்தவராவர் என்பத; திரவிரையாக்கலி - சிவனது ஆணை ; முன் வசை 

லின் உரைக் குறிப்புப பார்ச்ச. ௮ழி$க - செலவழிச்ச எள்.றலுமாம். 

வந்தனையால் உரைத்து - ஈன்மொழி பசர்ர்து அவர்களை வேண்டிச் கொண்ட 

னர் என்பதும், ஈல்ல வ ௬மச)5 இன்மொழிசளாற் கூறினும் சேளாதார் சண் 
டிச்சப்படுதற்குரியார் என்பதம் பெற வைசதுப, பிர்சரிச விளைவுக் குறிப்புப்படச் 

கூறியபடி. அந்தனையால் - வந்தனையோ? : ஆல் - ஒடு உருபின் பொருஎத, 4 

3 

4188, மற்றவர்தாம் போயினபின் சிலகாளில் வற்காலம் 

உற்றலுமச் சுற்றத்தா (ரணவின்றி யிறப்பதனிற் 
பெற்றமுயர்த் தவரமூது படிகொண்டா கிலும்பிழைத்துக 
குற்றமறப் பின்காடுப்போ'' மெனக்கூடு குலைத்தழித்தார் , @ 

(இ-ள்) மற்றவர்சாம்...உற்றலும் - ௮வர் போன பின்பு லெசாளில் வறு 

மைச்சாலம் வருதலும் ; ௮ச் சற்றத்சார் - (முன்கூறிய அவ்வாறு அறிவுறுத்தப் 

பெற்ற) அர்சச் சற்றத்தார்சள் , உணலின்றி...௭ன - உணவில்லாமற் சாவசனிலும் 

இடபத்சைச் கொடிமேல் உடைய இறைவரது இருவருதுச்குரிய படி. செல்லினைச் 

கொண்டாலும் உயிர் பிழைத்தச் குர் தமில்லாமற் பின்னர்த் இரும்பச் சொத்து 

விடுவோம் என்று துணிர்த ; ௬௦ கு$ல்து அழித்தார் - செத்கூடகளைச் குலைத்த 

அழித்தனர்.



சருக்கம்] 94. கோட்புலி நாயனர் புராணம் ௪௬டு 

(வி-ரை) மற்று வர் முன் கூறியபடி மறுத்து ஆணையிட்டுச் கூறிய அகர் 

என்.ததம் குறிப்பு. 
வற்காலம் உற்றலும் - வற்காலம் - பஞ்சம் ; வ.ற்சடம் ; உணவுப் பொகுள்ச 

ளின்றி மச்கள் வருந்தும் சாலம் ) உறுசலும் என்பது உற்றலும் என கின்ற த. 

அச்சுற்றத்த11 - முன் சாயனாசால் ஆணையிட்டும் வர் னையாுரைத்தும் அறி 

௮மச்சப்பட்ட ௮72 என ௮சரம் முன்னறி ச௬.டு ; கற்றத்கார் - 6 சமர்சளாயி 

ன் (4157), 

உணவின்றி டுறப்பதனில் - அழுதுபடி கொ ஊடாகிலும் பிழைத்து - இக்செல் 

இல்லையேல் உணவின்றி இறப்போம் ; அவ்வா நிறச் தபடிலானிலும், அம.தபடி 

செல்லினைச் கொண்டு உணவுண்டு பிழைச்கிருந்து என்றபடி ; கோண்டாகிலும் 

பிழைத்து - உம்மை; இத செய்.பச்சகாசசேயாப்னும் உயிர்ச்சறதி? ரிடுவ சானல் 
பிழைசெய்சேனும் உயிர்சாக்க என் ॥24ர் உல நீத்மினை எண்ணிக் கூறியது; 

பிழைத்து - உயிர்சப்பிப் பிறழ.2ற ;) பிழைசெய்து என்ற குறிப்பும் காண்ச, 

தற்றமறப் பின் கோடுப்போம் - தாம் - இ பெருக்குர்றமா மென்பசனை 

அறிந்தே gots seri ame fs பின் நோடுப்போம் - செல்லைக் மெ சவாந்து 

சொள்ள எண்ணினிலர 5 OQ Curry cate) உமி/காக்துப் பிர இரும்புக் 

OsrQssCw gar acces. Temporary misappropriation என் ot sed emi ; 

இவ்லரறு இந்ராள் ௨உ௨ஃ௰ர் சட் சீரி குர்றமா “ல் trams; oh bart - 

கூட்டினைச் குலைத்து அழிகசசனேடு நணைபினையும் அ.தி சனர் என்பார் தலைத்தார் 

என்றமையாது தலைத்து அழித்தார் என்றார். குற்றம் ுுப் பின் - பஞ்சம் ரீங்யெ 

பின்பு என்றலுமாம் : கூடு - ரரகூடு) அழித்தார் - செல்லச் செலவழிச்சார் 

என்றலுமாம். 

ண்ரிவின்றி என்பது பாடமாயின் சாரமே உணர்ர்து ஒழுகவேண்டி௰ உண்மை 
யினைச், சட்டுரைத்து எடு நணர்சிசவும் உணரடில்லமல் என்றுரைச்ச, 

உற்றிட-- என்பதம் பாடம், 5 

4199. மன்னவன்றன் றெம்மு யில் வினைவாய்த்து உறறவன்பால் 

ஈன்னிதியின் குவைபெற்ற நாட்டியத்சான் குடித்தலைவா 

௮ர்ஈகரிற் றமாசெய்த பிழையறிந்த தறியாமே 
௬ துன்னிஞர் (சசுற்றமேலாந் துணிப்ப''னெலும் அணிளினராப். 

(இ-ள்) மன்னவன்றன்.., சலை௰ர் - அரசனது போர் முனையில் வெற்றி 

சொண்டு (மீண்டு) ௮வ்௨ரசன்பாலே ஈல்ல நிதி.மின் குமியலினைப் பெற்ற சாட்டி 

யத்சான் குடிச்தலைவசாகிய கோட்புலிபார் ; அர்சசரில் .. அமிர்து - ஈர்சகாத்தில் 

தம் ச.ற்றத்தார்சள் செய்; பிழைபினை அறிது ; சற் ரமெலாம்.., துணிவினராய் - 
சுற்றத்சா ரெல்லானாயும் துணிப்பேன் என்னும் துணிர்து சொண்டவராச ; அது 

அதியாமே துன்னினார் - தாம் ௮றிர்து துணிவுசொண்ட சனை அவர்கள் அறியா ச 

நிலையில் வச்து சேர்ச் தனர். 

(வி - ரை) வினைவாய்த்து - வின - போரில் சாம் நினை துச் சென்ற செய் 

சையாபெ வெற்றி; வாய்த்தல் - இடைச்சப்பெ.ரசல், விர - போர்ச2சாழில் ; 

சண்டு அதில் வெற்றியைச் குறித. 
மற்றவன்பால்..,பெற்ற - போரில் வெற்றி பெற்றுலச்ச சேனைச் stwagdg 

அரசர்£செய்யும் சிறப்பு ; ச,ச்சொண்ட சாயனார், புராணம் பார்ச்ச, 

71.-ல
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அநீநகர் - சமது ஈசரும் அரசனது சசரமுமாஏய அச்; என முன்னதிசட்டு, அச் 

சசரினைச் குறிப்பார் நாட்டிபத்தான் தடி$ தலைவர் caer, 

அறிந்து - செரிர்தசொண்டு ; அது அறியாமே - தாம் அறிச்ச அதனைச் சத்த 

சார் அறியாதபடி மழைத்து ஒழு), சமது கருத்து நிறைவேற்ற இத வேண்டப் 

பட்டத, 

துன்னுதல் - சேர்தல் ; துணிப்பன் - தண்டமாக்குவன் : துணி - துண்டம் ; 

துணிவினர் - துணிர்; சாரணமும் ப.பனும் மேலிரண்2 பாட்டுச்சசாலும் கூறுன் 

ரர்... துணிவினராய்த் துன்னினர் என்சு, 6 

4140, எதிர்கொண்ட தார்க்கெல்லா மினிபமொழி பலமோழிர்து 

பதிதங்கு சட/மணிரா ஸிரையின்சண் வந்தனைந்து 

பஇகொண்ட சுற்றத்தார்க் கேல்லாம்பைர் துகினிதியம் 

அதிகந்தந் தளிப்பதனுக் கழைம்ன் க" ளேன்றுனாத்து, 

4141, எல்லாரும் புகு௪7.ற்பி னிருநிதிய மளிப்பார்போல் 
ஈல்லார்தம் பேரோனமுன் கடைகாக்க, “ENED OT 

வல்லாணை மறுத்தமுது படியழித்த மறக்கிளையைக் 
கொல்லாதே விட்வேஜஹே ?” வேனக்கனன்று கொலைபுரிவார், ௮ 

4148, தந்தையார் தாயாரமற் றுடன்பிறர்தார் தாரங்கள் 

பநீதமார் சுற்றத்தார் பநியடியார் மதியணியும் 

எந்தையார் திருப்படிமற் றுண்ணவிசைச் தார்களையுஞ் 

திந்தவாள் கொடு அணிச்தார் தீயவினைப் பவந்துணிப்பார். ௯ 

4140. (@-dr) எதிர்கொண்ட...மொழிக்து - சம்மை'எஇர்சொண்டு வர 

வேந்த ஈற்றசாரெல்லாருச்கும் இனிப மொழிகள் பலவற்றையும் சொல்லி ; மி 

தீங்கு... அணைர் து-சர்இிரன் சங்கும் ஒரியும் அழ ௩ம் உடைய தமது இருமாளிகைபில் 

வர்து ௮ணைர்து; பதிொண்ட...உ௰77.இ-அப்படிபில் உள்ள சுற்றத்சார்சளுக்செல் 

லாம் பைர்துகிலும் நல்ல கிதியமூம் 5ச்சஷிப்பஈஈகு ௮ழைபுங்கள் என்று சொல்லி, ௭ 

4141. (இ-ள்) எல்லாரும்..காச்க - சுற்றச்சார். எல்லாரும் வந்து புகுச் 

நீ.ரன்பின் பெரிய நிதியம் சொடுபபலர் போலச் சாட்டி ரல்லவராடி.ப கோட்புலியார் 

தீமதி பெயரினையுடைய காவலாளன் மூன்வாயிலினைச் சாவலாச கின்று சாச்ச ; 

சா,சன்றன்...எனச்கன்று - இறைவரது வலிய ஆணைபினையும் மறுத்து அழுதுக்காச 

இருர்ச கெல்லை அழித்து உண்ட பாவம்புரிர்த இளைஞரை யெல்லாம் சொல்லாதே 

விடுவேனோ ? என்று மிசச் சினந்து ) செரலைபுரிலார் - சொலை செய்வாரா, oF 

4148 (இ-ன்) சர்சையார்...பதியடியார் - சர்தையார், தாயார், மற்று 

உடன்பிறச்சவர், மனைவியர்கள், பர்தமுடைய சுற்ற, சலர்கள், அவ்வூரின் உரிமை 

அடிமைகள் என்ற இவர்களெல்வாரையும் |) மதியணியும், , இசைச்சார்்சளையும் - 

எமதி சர்சைடாசாகிய இறைவரது இருவமுது படி கெல்லினை இன்னும் உண்ணு 

தீற்கு இசைச் தார்களையும் ; நீ.ப... துணிப்பார் : இியவினையின் பயனைச் சேஇப்பா 

சாடிய சாயனார் ; சர்ச... துணித்சார் - உடல் செசயும்படி, வாரளினைச்சொண்டு 
திண்டமாக வெட்டினர். ் க் 

இம்மூன் து பாட்டுச்சஞம் சொடார்.த ஒரு முடிபு சொண்டன,
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4140. (af ~ oo) aPiGst sur - சம்மை எரிரசொண்டு வர்து எசவேற்ற, 

மதிதங்த - மாளிகையின் உயர்ச்? குறித்தது : மதி - cote mousey .என்று 

சொண்டு மெய்யறிவே உருவமாக உள்ள சாயனார் தங்தடன்ற என்று உரைச்சவும் 

தின்றது ) மதி - ஆகுபெயர், பைந்துகல் - பசுமை - புதுமை குதித்தது ; அழகு 
என் தலுமாம் ; அதிகம் - மிகுஇயும். துகில் - பட்டாடை, தூப ஈன்மை பயத்த 

லால் இத பொய்மையாசாமை உளைச்ச, 7 

4141, (வி- ரை) அளிப்பார்போல் - அரியாமே (4139) என்றும், இனி௰ 

மொழிபல மெஈழிக்து (4140) என்றும், ஏளிப்பார்போல் (1141) என்றும் இல் 

வாறு மனமொழி மமப்சளால் மாறுபட ஒழுகுதல் சகுமோ 7 எனின், இச்சுற்றத் 

தாரை வினைப்போகர் துப்ப 9சதத் தரிசற து ஈற்ககிபடை பச் செய்சற்டண் இவை 

வேண்டப்பட்டசென்ச௪, (தீயப் பபன் துணிப்பம்'' என்று மேறிகூறும் 

கருத்தும் காண்க, இகறவரது வ௮ிரொசான சம் கொழிற்பட்டு உபி/களைச் கன்ம 

போகங்களைச் தய்ச்சச் செய்யும ரிலேபும் ஈண்டுக் ௪2,7௪௧௨, 

நல்லார் - சோட்புலிசாயனார் ) சற்ற சர்ச்குச் இவினை நர்த்த ஈலம் செய்ய 

கின் ரமைபால் இப்பெயராற் உறினர் ; நம்பேய்ரோன் - மது பெபரினை உடைய 

சோட்புவி என்னும் காவல் வீரன் 

ழன்கடைகா$க - முன்சடை வாயிலிர் ாவலாச கின்று ஒருவரும் சப்பாமே 

SHES. 

நாநன்றன் வல்லாணை - இலைல இிருவாணையாகிய '' இருலிலாயாச்சவி !! 

என்பது ; மறுந்ந - நணெபினைச் ஈடந்து wy) ts. 

மறுத்து அழதுபடி 3மித்த- தணைமற 2 சொன்றும், வெனமுதுச்சாயெ செல் 

வினை உண்டத.2ாசய இருபெருங் ருற்றககள் என்றவாறு, 

மறம் - திய பாவம்) கொல்லாதே வீடுவேஜே ? - பாரமும் இசாசவினாவும் 

ஆயெ ௭£இர் மறைகள் பொன்றேவிட2வ.ச் ; என உறுதி! பொருள் தரும் உடன் 

பாடு குறி, ரன, 

கனன்று - மிச்ச செனெங்கொண்டு; tami தோலைபுரிவர் - மூண்டரினமின் 

நிச் கொலை சொழில் நிசழாமை குறி: ஈது, 
உ௫ரந்துப் - புரிவார் - துணிப்பார் - துணித்தார் - என்று கூட்டி இம்தூன்று 

பாட்டுக்களையும் ஒரு சொடராக்க முடிச்ச, ப 

4149, (of =a) நந நயாரி...ஈற்றத்நார் - இவர் சோன்றுசற்கு முஅவில் 

நிற்பவர் சரச; அன்பின் மிற்புவர் சாயார் ; அத்தாய் வயிற்றில் மூன்னும் 

பின்னும் வரும் ௮சன்பின் சொடர்புடையார் உடன்பிறர்சார் ; இவர் ஒவ்வொருவர் 

பாலும் பற்றாசப்பர்திச்து அன்பின் வருவோர் சுற்ற்சார் என்றிவ்வாற வரிசைப் 

படுத்திய நி$லசாண்க, 4 சந்தையார் - நாயா ருடன் பிறந்தார் . சுற்றமார்'' என்ற 

திருத்தாண்டகம் ஈண்டு நினைவு கூர் ஈற்பாலது, 

பந்தமார் - 9989080 p பந்தப்படு$சல் குறிப்பு, 

பதிய்டியார் - பதியில் ள்ள தொடர்பு கொண்ட அடிமைசள ; இவரெல் 

லாம் ஒரு சொடர்பு கொண்டவர்கள், சக்சையார் முசலிபவை 6.ம் மச் சொசைகள், 

மற்று உண்ண டஇசைந்தார்கள் - இவர்சள் சொடர்பு பற்றாது இறைவர்பரல் 

அபராதம் (செய்த அவ்கொன்றிஞல் கூடி ஒற்றுமைப்பட்டோராதலின் மற்று 

என்று வேறுபிரிச் தச் கூறிஞர்,



சச் திருத்தெசண்டர் புரரணம் [கடல்குழ்க்த் 

தீயவீனைப்பயன் துணிப்பார் - சிந்த வாள்கொடுதுணித்தார் - என்ச) இவர் 

துணித்த உடலினையேயாயிலும் அத சருத்சன்று ; அவ்வுடலால் ஈட்டப்பட்ட 

Bu வினையாக உயிருடன் சாரும் அ௮வ்.வினையால் வரும் பாவத்தினை அவ்வாறு 

சாராது துணித்தனர் என்பநாம், இவ்வாறு வினைப்பயன் துணிச்சப்பட்டமையாலே 

இவர்கள் பாசமறுச்துத் தூய்மைபெற்று மேலுலகம் எய்னர் என மேற் கூ2ப்படு, 

தீல் சாண்ச, துணிப்பார் - தணிப்பாராயெ சாயனார் ; விளைய லணையும் பெயர், 

சிந்த: உடல் கூறுபட; உயிர் போம்படியாக - சர்சையார் தாயரர் 

என்பன றப்புப் பன்மைசள் ; வாள்கொாடூ - வாளினைக் சொண்டு ; கோடூ - 

இடைக்குறை ; 3ம் வேற்றுமை யுருபு - சருவிப்பொருள். ° 

தீவினையின் பயன் துணிப்பார் - என்பதும் பாடம், 9 

4143. பின்னங்குப் பிழைத்ததோரு பீள்ளேயைத்தம் பெயரோனவ் 

வன்னர்துய்த் திலது குடிக் கோருபுதல்வ jor cer’ Cer, 
“வீந்ரெல்லுண் டாண்முலைப்பா லுண்ட'' தென வெடுத்தெறிந்து 

மின்னல்ல வடி.வாளா லிருதுணியாய் விழவேற்ருர், , ௧௦ 

(இ-ள்) பின் ஐங்கு...பிளளையை - அன்பின் அங்கு / பிழைத்த ஒரு குழர் 
*நையைச் சுட்டி ) ரம் பெயசோன்..,அரளஞாம் என - சமது உப பரைபுடைய காவலா 

என் '(இஸ்து ௮ர்.2ச் சோற்றினை உண்டிலது ; அன்றியும் ஒரு குடிச்கு ஒரு புதல்வ 
னாகும் ; வெட்டாது அருள்புரியவேண்டும் '? என்று கூர) இரரொல்...உண்டது 

என - அன்னமுண்டில தாயினும் இர்ெல்லுண்டவலது முலைப்பாலினை உண்டது 

என்று கூறி; எடு,தெறிர்து,. ஏற்றார் - எடுக்து மேலே வீரி எறிர்து மின்னுகின்ற 

ரல்ல வடிச்ச வாளினால் இரண்டு துண்டாட விழும் (டி. ஏற்றனர். (சாங்கர் - 

துணித்சனா), 

(வி-ரை) சாயனாது சிட்பமான ம௫ிலைபினைச் சாட்டுலது இச்இருப்பாட்டு, 

பிழைத்தது - ஊாயனாது. சரலைவாளுக்குச் பப்அிப் பிழைத்தச் டெர்சசாயெ ; 

ஒர பிள்ளை - ஒருகுழர்பை ) அட்சொன்றுசான் சப்பியது என்றும், பிள்ளை ஒரே 

பிள்ளை என்றும் உரைக்க நின்றது. 

£ அவ்வன்னம்.. அருளும் ''.--இல்து அக்காலலாளன் HF குழர்சைக்சாகப் 

பரிர்து சொல்லிய பேச்சு; சகாவலாஎன் பேரினன் எனவே, ஏனையோர் அனைவரும் 

சொல்லப்பட்டொழிர்தனர் என்பது குறிப்பு, இச்சாவலாளன் கூறிய கா. ரணக்கள் 

இரண்டு ; இப்பகம் குழவி இருவமதக்சாப மெல்லரிசியின் சோற்றை உண்டி, 

லத என்பதொன்ற ; ஒருகுடிக்த ஒரு குழலி ஏன்பது மற்றொன்று) இவற்றுள் 
பின்னையத ஈண்டைச்சேலாமைபின், அசனை விடுச்து .மன்னையசற்ச நாயனார் 

விடை கூறி மேற் செ.பல் செய்கின்றார். ௮௪ விடையாவது :--ஓவ்வன்ன சதைத் 

தீரன் உண்ணாவிடிலும் ௮தனை உண்டலளது மு$லப்பாலினை உண்டு வளர்ந்தது ; 

அம் மு£லப்பால் ௮வ்வன்னச்கின் சாசமாப் உள்ளது ; அச்சிவொபராசம் இச் குழவி 

யின் உயிரினையும் பற்றும்; ஆலின் ஏனையோரிற் போல அசனைச் சேதித்து 

வினையினை ஒழித்சல் வேண்டும் என்பதாம், வி$னப்பவம் துணிப்பதன்கண் ௮யதிழ் 

தியவர் பெரியவர் என்ற பாகுபாடின்றி எல்லா வுயிரும் ஏன்றுபோலவே பொப் 

பேற்பர் என்பது ஞான தன் முடிபு, வயதின் இளமை பற்றியும், எண்ணாத செய்சல் 

என்பது பற்றியும், பிறவாறும், செய்ச கு.ற்றங்களுச்குப் பொறுப்பின்மை கூறி, மன்



ச்குக்கம்] 97. கோட்புலி நாயனார் புராணம் ௪௬% 

னிப்பதென்பது இச்சாள் உலயெற் சட்டங்களிற் காண்பது, அஃது உயிரினியுல் 
பத்திய சன்மப் பொழப்புச் கேலாசசாம். 

- எடூத்தேறிந்து,..ஏற்றர் - அச்குழலியை சாயனார். நுண்டிச்ச Ato; குழவி 

ழே டெப்பதொரு சிறுபண்டமாதலின் டெர்சவ!ே றண்டிச்சல் இயலாமையின் 

சடத்செறிச்து தண்டமாச்ச வேண்,ச1, யிற்று என்ச, 

மீன் நல்ல வடிவாள் - மின்னுதல் - வாளின் ஒளி ; வடிந்தல் - கூர்மை குதித் 

தீதி. நீல்ல - சன்மை பயத்ரற் குறிப்பு; எறிபத்5 சாயனுர் புரணச்துள் எழிபத்தர் 

கையிதந்சொண்டது மங்கலம் பொருச்சிய மழுவென்ற வரலாழம், மேல் cer 

னுடைய கைவாளால் '' என்பதும் காண்க, '* சேய்ஞூர்ப் பிள்ளை யார்சர் இருச் 

கையிற் கோல மழுவால் !! (1909) என்ற கருச்தும் சரத, 

இவ்விரண்டு பாட்டினாலும் 1யனார் உல.பல்பு எல்லாம் சடக்து முற்றும் 9வமே 

பத்ருக கின் றகிலை கூறப்பட்டன. '! உலகிணி விபற்கைபை ஒழிர்நிட் டம்.றவர்ச் 

சற்ற Raw” (தேவா) என்றபடி அர்ரிலை2ய வன் வெளிப்பட்டருளும் மில 

என்பசற்செழுச்சது மேல்வரும் இருப் பாட்டி. 10 

4144, அர்நிலையே சிவபெருமா னன்பெழி! வெளி?யகின் 

“றுன்னுடைய கைவாளா லுறுபாச மறுத்தகிளை 
பொன்னுலகின் மேலுலகம் புக்கணையப் புக$ழோய்8 

இந்நிலம் முடனணை'' பென் றேளியெழு£ தருவீனா. கக 

(இ-ள்) அ௮நிலையே...ரின்று - அகிலைபில அப்போ சிவபெருமான் 

அன்பரெதிரில் வெளிப்பட்டு எழுர்சருளி னெ ; உன்னுடைய,என்று ஏவி உன் 

லுடைய கையில் ஏர்தியவாளினால் ஐண்டமாக்கிச் சண்டி உப்பட்டசனா2ல இங்குத் 

தம்மைப்பற்றிய பாசச்ை அறுத்துப் புனிரராகிய உன் சுற்றச்சார்கள் சேவருலகத் 

இனும் மேலாயெ உலகங்களிலும் புதர்த Vor aig (ends sop aves Bop 

சார, நீ இரசிலைபில் இபமிபாசே சம்மடன அணைலாயாச என்று ஈட்டளையிட்டு ; 
எழுர்சருளினார் - ௮ன்ப,மச உடன் சொண்டெடிர்ருளினர். க 

(வி-ரை) அந்நிலையே - உயிர்ச்சார்புகளரகிய அனை சையும் அழச்தெறிர்த 
அச்கிலையில் அபபோசே, 

வேளீயே - வெளிப்பட்டு ; முன்னரும் அர்கிகழ்ச்சிணின் உடனாம் மறைர்து 

தாமிருர்சனர். இப்போத வெளிப்பட்டனர் என்ச, 

உன்னுடைய ..ஐணைய - போன்றுலத - சேவருலகு; மேலுலகம் - போச 

பூமிசள் ; பொன்னுலூனும் மேல் உலகங் சரிலும் என்க) புக்த - அணைய - 

புகுச்து பின்னர் வர்.ஐ சார; இவ்வாறு புகு$ல் முன் சன்மங்க எறும் பொருட் 
டென்சு, சாயஞாது வாளால் லெட்டபபட்டுத். இர்ர்சது செயெனரை மறு 

தீதும் சிவன்பொருள் patssgords சிவாபராசங்களேயாம். அசற்குமுன் 

உள்எ பிற சன்மங்சளும் சர்ச்ச ன்ன 27, ரிவலுங்கம் புசகாமாசலின் ௮லை இரும் 

பொருட்டு விண் முதலிய உலசக்சளிற் சேறல் வேண்டப்பட்டதென்ச, 

உறுபாசம் உன்றுடைய னக்வாளால் அறுத்த - கிளை - அணைய cere, 

அறுத்த - அச்சப்பட்ட | செயப்பாட்டுவினைப் பொருளில் வர்.சது ; ௨றுபார்ம் - 

ஆனை மறுத்சசனால் உழ்.ற பாலம்) அறுத்த கீளை-அ.றத்ச,சனால் புனிசராயெமையின் 
எனச் சாரணச் குறிப்புப்பட உ..ம்பொடி புணர்ச்சி ஒ.ினர் ; இச்ளேஎர், உயிர் 

சீத்து இறச்துபடாமைச் சாச்ச சேரும்போது செய்யத்சகுவன என்ற உலூயெல்
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௮.றம்பற்றிச் செயல் செய்தனராதலானும், £! குற்றமறப் பின் கொடுப்போம் '! 
(4198) என்றதனால் வெ.இரவியங் கவரும் கருத்தில் ஆசலானும், ஆணைமறுத்து 

உண்டசற்கு உரிய,சண்டம் செய்யப்பட்டா ராதலாலும் இவர்களும் முறையிற் 

சன்மாலுபவம் இர்ர்த பின் முத்தி பெற்றனர், புக்குப் - பின் ௮ணைய என்க ; 

** கலந்தணைவாய் ?! (37) என்புழிப்போல ; இங்கு, இவ்வா.றன்றிப், போன்னுலகின் 

மேலுலகம் என்றதற்கு தேவருலகச்தின் மிச்சதா௫ுப வெனுலசம் என்றும், இளைஞர் 

பெற்றது உடலை விட்டுச் சென்று சிவனுலகு புகும் விதேகழத்தி என்றும், ௮௦ 

வாறன்றி நாயனார் பெற்றது சதேக (உடலுடன் கூடிய) மத்தி என்றும் உரைப்பாரு 

மூண்டு, சீதேகழத்தியாவது - சம்பிசள், சேசமானார், சண்ணப்பர், ஆனாயர் முசலி 

யோர் பெற்றது போல வருவது ; கிளை - கீிளைஐர் - மரத்தின் இளை போல்வார் ; 

உவம வாகுபெயர் ; அணைக என்று - என்றது அணை கென்று என வர்தது தொகுத் 

தீல் விகாரம், இவர்களைச் வென் அடி.யாருடன் பகையாய் முச்திபெற்றவர்சளுள் 

வைத்து வருத்சனர் இருச்தொண்டர் புரண வாரலாறுடையார் ; இயற்பகை 

நாயனாரது சளைஞர்போல, நாயனாது சொல்லையும் இருவாணையையும் மறுத்துச் 

செயல் செய்து சம் உயிர் சாத்துச் கொண்ட செயலையே பஷத்த்து என்று கொண் 

டனர், ் ஏ 

இந்நிலை - இந்நின்ற நிலையே ; சமத வளமெல்லாஞ் சிவன் இருவமுது பெருக் 

குதற்சாச்செயெமையாற் பொருட் சார்பு நீங்கு ப நிலைபும்,ளை மழுதுமற 9 ௮றிர்தமைபா 

ஓடற்சார்பு உபிர்ச்சார்புக ணீங்யெமைபும் பெறப்பட்டன ;) இவ்வாறு சார்பு 

செட ஒழுனெமையால் மேல்வரும் வினைகணீங்கச் சிவனைச் சாருகிலை பெற்றனசரத 

லின் இந்நிலையே நம்பால் அணைக - என்றருளின ர்; இனி இவர் இவ்வுல9ற் றங்கு 

தீற்குச் சாரணமில்லை என்பசாம், 

ஆர் ௨யிர் ஐய் - சத்துப் பொருள்களாகயெ உயிர்கள் சோறும் நிறைச்சவனாடி 

யும் ) ஆரீதல் - கிறைசல் ; கீளைழதல் தடிந்த உம் வேற்றுமைத் சொகை ; மதல் - 
வினைமுதல், வேர் ; தடிந்த - வெட்டி வீழ்ஈஇிய ; குறிப்புப் பொருள் ; 4 மாமுதல் 
தீடிர்த ” (முருகு); தொனி என்பர் ; தாள் அடைந்து - தியானித்து ; அடைந்த 

னால் ) ஞானமூட்டிச் செர்ெறி நிற்பித்சலின் அத்தனுப் என்றும், ஊட்டி வளர்த் 

தீலின் அன்னையாய் என்றும், உயிர்க்குபிராஈவின் ஆரயிராய் என்றும் அழிபாத 

மீளா கிலை தருதலின் அமீரீதாகி என்றும் கூறினார் என்பர், 1] 

4145. இத்தனை யன்னையா யாருயிரா யமிர்தாகி 

முத்தனா முதல்வன்றா ளடைந்துகிளை முதறடிந்த 
கொத்தலர்தார்க் கோட்புலியா ரடிவணங்க் கூட்டத்திற் 
பத்தராய்ப் பணிவார்தம் பரிசினையாம் பகருவாம். ௧௨ 

(ஒள்) அச்சனய்...முத்தனாம் - சர்சையும் தாயும் ஆருயிரும் அமிர்தமும் 
ஆ9 மூச்சனாுயெ | மு.தல்வன்சாள்.., வணங் - இறைவரது இருவடியீனை உட் 

சொண்டதனால் சுற்றத்தின் பந்தத்தனை வோறச்சடிர்ச கொத்தாகிய அலர்களைச் 
சொண்ட மாலையினை ௮ணிர்த கோட்புலி நாயனாது இருவடியை வணங்கி ; கூட் 

டத்தில்... பகருவாம்- கூட்டத்தவர்களாகயெ அடியார்களுள்ளே பத்தராய்.ப பணிவார் 

ச௭.த,சன்மையினைச் சொல்வோம், 

(வி-ரை) அத்தனாம்,,.ழத்தனம் ழதல்வன் - ஐய் - ஆச்சச் சொற்கள் 

௮.துலார்சன்மை சொண்டிருச்தற் குறிப்புத்கருவன, எண்ணும்மைசள் விரிச்
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துசைச்துச்சொள்ச ) ௮சன் முதலிய சன்மைகளை உடையஞாயிலும் அவற்றுட் 

படாது வேறு முத்தனுமாவன் என்க, மந்தன் - இவற்றுட் கட்டுப்படாது ரீக்யெ 

வன் ; இயல்பாகவே பாசங்களின் நீங்கெவன், 

அடைநீது கினைழதல் தடிந்த - அடைந்து - அடைச்சமையாலே ; இறைவசே 

அத்தன் மு,சலிய எல்லாமாலார் ; ஏனைபோராசப உலக பாசத்தவர் அவ்வாருசார் 

என்ற துணிவு பெழ்.றவராசலின் அவர்சளை வோறச் தஉர்தார் என்பதாம் ; தல் - 

வேர் 7 “*நம்பொருட்டா லீன்ற தாசை விழசலறிர்சாய் ; அடுச்த தாசை யினி 

யுனக்கு காம்'' (1259) என்ற சண்டீச நாயனார் சரிதம் காண்க, Oo இர்காயனாரின் 

சரித சாரமாக முடிபு. 

கூட்டத்தில் - திருச்கூட்டசத்சவர்களாகிப சொசை படியார்சளுள்ளே ; பரிசு - 

தன்மை ; தஇிருச்கூட்டத்தவர்களைப்பற்றிப் பண்பு மட்டிற் போற்றலாம் தசை 

மைத்து அன்னி, வரலாறுகள் பேசுஈற்கு இபைபின்றாதலிச் பரிசு என்றார் ; இவ் 

வாருதலின், '* பொய்யடிமை யில்லடாஈ புலவர் கூட்டச் ''தைப்பற்றி, அவர்களுள் 

வசைநூலிற் குறிச்சு கபிலர் பரணர் ஈச்£ரரின் வரலாழசள் இவ்விரிநூலுட் சாண 

வில்லை என்றும், ௮வர் இருவாஷரடிஈளாவார் என்றும், பலவாறு ஈவீன ஆராய்ச்சி 

யாள் கிளப்பிய வாதங்களுக்கு ஈண்டு நிடமின்மை செரிந்து கொள்க, 12 

சிவமயம் 

சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் துதி 

தோகை 

* ரர னாரூரி ஒம்மானுச் காளே - !' 

--திநந்தோண்டந்தோகை - (9) 

வகை 

தீகுமகட் பேரினோன் வீயவே நூல்போன சங்கிலிபாற் 

புகுமணச் சாசலி ஞுலொற்றி பூருறை புண்ணியன் றன் 

மிகுமலர்ப் பாதம் பணிர்சரு ளாலிவ் வியனுலகம் 

நகும்வழச் சேரன்மை யாப்புணர்ர் சானாவ லூரரசே, 

-திநுத்தோண்டர் திருவந்தாதி - (69) 

வீரி 

4140, ேமேவரிய பெருந்தவம்யான் முன்புவிளைத் தனவேன்னே ? 
யாவதுமோர் பொருளல்லா வேன்மனத்து மன்றியே 
நாவலர்கா வலர்பெருகு ஈதிரிழிய வழிஈடச்த 

சேவடிப்போ தேப்போதுஞ் சென்னிய௰ிலு மலர்ந்தனவால், Gm. 

தொகை :--முன் carisug ocorss,
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வகை :--தருமசள்... பால் - சகுதியானசென்ற முழைமையாலே மகட் 

கொடை பேரியவன் செல்லவிடுத்தாருடன் சென்றிடவே நூல்போயின சம் 
லியார் மாட்டு) புகு..,பணிந்து - சென்ற மணச்சாசவினுலே இருவொற்றியூர் 

இறைவரது மிச்ச மலர்ப்பாதம் பணிர்து ; அருளால் - இரு அருளினாலே ; இவ்விப 

னுலசம்... அரசே - இர்தப் பெரிய உலகம் ஈகுடன்ற iil ser murs 
சொண்டு புணர்ச்தார் திருராவலூரரசர், . 

தரமகட் பேசிஜேன்..,௮நளால் - முன் 8908 - 3370, பார்ச்ச, புகுமணச் 
சாதல்,,, அருளால் - 3380 - 3430 பார்ச்ச, நதம் வழக்த- சங்கிலியார் களவு - மூழ்ச் 

£ழ் நிசழ்ச்சி மு,தலாயின ; நததல் - பாராட்டுல் என்னும் ' பொருளில் வர்தது, 

இதனை முன்னர் நூல்போன சீங்கிலிபால் என்றசனுடன் சேர்த்து, இடர்ப்படுவாரு 
மூஎர்) அவர் நூல்போன என்றதற்கு நூலிழந்ச என்று உரைத்து மயங்குவர், 
அப்பொருள் பொருர்தாமை முன் உரைச்சப்பட்டது. நால்போன என்றதற்கு 

தூற்றுறையிழ் புகழப்பட்ட என்ச, நால் - நூற்றல் - மிகுயொச எண்ணுசல் ; 

மூசனிலைத் தொழிற்பெயர், ஆலோசிச்து நேர்மையாகிய ிவச்சொண்டின் 

நெறியிலே ஒழுகிய சங்கிலியார் என்றலுமாம், ௮௮வது சரிசச் குறிப்புச் சாண்ச, 

அன்றிப், பிறர் சொள்ளுமாறு கொள்ளின், நூலிழந்த சென்றற் கொப்ப அறியாரால் 

உரைச்சப்பட்ட என்று உரைசதுச் கொள்க, புதமணக் காதல் - முன்வழியே 

வந்து புகுந்த (8980 - 3881 - 8383) ; புணா்ர்சான் - இஃது ௨உலசம் (உயரர்சோர்) 

சகும் வழச்சாமோ ? என்று கூறலுமொன்று ; மகட் பேசிஹேன் - மணமசளாசப் 
பெற மணம் பேசியவன், 

asf :—4146, (@- oh) யாவதுமோர்...மலர்ந்தன - ஒன்றுக்கும் பொருள் 
௮ல்லாச எளியேனது மனத்தின் மட்டுமன்றிப், பெருச்கெடுத்ச சாவிரி ஆற இடை 

மீடுபட்டுச் றிச்சாட்டிய வழியில் ஈடர் தருளிய இருகரவலூர்ச் தலைவரது சேவடிப் 

போரதுகள் எப்போதும் எனது தலையின் மேலும் மலர்ச்சன; மேவரிய...என்னோ? - 

இப்பேறு பெறுதற்கு பொருர்துதற்கரிப ot BD தவம் யான் முன்னே விளைவு 

செய்தன எவையோ ? 

(வி-ரை) சேவடிப்போது- மனச்சசத்தும் அன்றியே - சென்னியினும் 

மலாந்சன ; (இதற்கு) முன்பு - விளைத்சன சவம் என்னோ ? என்ச, சலம் யாசோ 

அறியேன் என்பது, 

மனத்து மலர்தல் - நினைத்தல் ; சேன்னீயின் - மலர்தல் - மெய்யினால் வணம் 

குதல், சென்னியிலும் - மனத்தசேயன்றிச் சரத்திலும் என உம்மை இறந்து தழு 

வீயது, யாவதும் - மனத்தும் ௨ம்மைசள் இழிவு சிறப்பு, 

தலம் என்னோ என்ற இதல் வாயினால் வாழ்த்துசலாயிற்று ; எனவே முச் 

சரணங்களாலும் வணச்சம் குறிச்சபடி, 

யாவதும் - யாதும் ) வசரம் விரிக்கும்வழி விரித்தல் விசாரம், அடிப்போது - 

உருவசம் ;) எப்போதும் - முற்றும்மை, 
எப்போதும் மலர்ந்தன என்பதனை முன்னும் கூட்டுக, 
மனம் - சேன்னி என்பன உள்ளும் புறம்பும் நின்ற ஒரு சன்மை.பினை உணரச் 

Bar ; ** ரிச்தையி னுள்ளுமென் சென்னியிலுஞ் சேர, வர்்.தவர் லாழ்சவென் pi 
இபற ?? (உர்தி- 44) ; * ர்தையிது மென்றன் சிரத்தினிலுஞ் சேரும்வகை, வர் 

வீனை மண்ணிடை சாம் வாராமற் : றந்தவனை "' (சளிறு 100) ஏன்று இதனை 
ஞானழல் விரித்தல் சாண்ச.



சருக்கம்] சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் துதி aa, 

ழன்பு யான் விளைத்தன பேருநீதவம் என்னே ?-விளைத்தன-சம்பிகள து இருவஷிச் 
சிர்சையும் வணச்சமும் முன்னைப் பெருர்சவச்தாலன்றிச் உடா ஏன்பதாம் ; விசைத் 

தன - சவப்பயன்கள் ; முன் விளைத்தன என்னே ? - இப்பேஜ பெற இப்பிறவியிழ் 
செய் சவங்களை யானழியேன் ; ஒன்றும் செய்யவில்லை; ஆனல், இதுவோ 

தவமன்றிச் கூடாது ; ஆலின் முன்பு விளைச்சனலே ஆசல் வேண்டும் என்புசாம் ; 

* மேற் செய்துழி !' என்ற ஞான நூற்சருத்து ; விளைத்தன - ஒன்றினாற் கூடா 
சென்றற்குப் பன்மையாற் கூறினார், 

பேருத நதி Sho வழிநடந்த சேவடி - ஈம்பிசஞம் சேமானாரும்,கா.விழி sade 

சாட்டிய மணல் வழியாற் சென்று இருவையாற்றினை வணங்ூ மீண்டருளிய 
நிகழ்ச்சி குறித்,சது, (3878 - 3886); நதிகீழிய - மேல்பாற்றடையுண்டும் Sy 

பால் வடிர்தும் சாட்டிய ; வழி - வழி.பின்சண்ணே, 19 

சரிதச்சுருக்கம் £ண கோட்புலி நாயனார் புராணம் :--சோழசாட்டில் இரு 
நாட்டியத்சான், குடியில் வேளாண்குடியில் வரச சோட்புவியார் அரசரிடத்தச் 

சேனாதிபதியாராய் மாற்றாது புலங்களைப் போரில் வென்று புசமூடன் விளங்ினார், 

௮ரசன்பாற்பெற்ற இறப்பின் வளங்களை யெல்லாம் சிவன் கோயிலில் இருவமுது 

படி. பெருகச் செய்யும் திருப்பணிச்சாக்கி ௮தனையே பன்னெடு காள் செய்தனர். ௮௬ 

நாளில் ௮வர் ௮7ரசரது போரினை மேற்கொண்டு பகைவாமேற் செல்ல ந்தது, 

அப்போது தாம் திரும்பிவரும் வரையில் சிவனுக்கமுதுபடிக்சாகும் நெல்லினைச் கூடு 

சட்டி வைத்துச், தம் சுற்றத்சார்ச் செல்லாம் சனித்தனியே, இர்செல்லை அழிச்ச 

மனத்தா னினைப்பினலும் *' இருவிரையாச்கலி !? என்று சிவனது ஆணையினை வர்தனை 

செய்து கூறிப், போர்முனைமேற் சென்றார், சில நாளில் வற்காலம் வர்தது, உணவுப் 

பண்டங்சளின்றிச் சுற்றத்தார் வாடினர் ) * உணவின்றி யிறப்பதனின், ஏிவனமு.து 

படியினை உண்டாலும் பிழைச்துச் குற்றமறப் பின் கொடுப்போம்” என்று துணிச் 

தீனர் ; நெற்கூடு அழித்து உண்டனர். 

ல சாளில் வெற்றியுடன் மீண்டு ௮ரசன்பால் நிதிக்கு முதவீய சிறப்புப் 

பெற்ற கோட்புலியார், இச்செய்தியினைச் தெரிந்து, அவ்வாறு சாம் செரிர்ச செய்தி 

யைப் பிறர் தெரியாசபடி, ௮ச்சுற்றத்சாரை யெல்லாம் துணிப்பன் என்னும்துணிவு 

டன் இருமாளிகைக்குச் சென் ரணைந்தனர். சம்மை எதிர்கொண்ட சுற்றத்தார்ச்கெல் 

லாம் இனியவற்றை மொழிர்சனர். அவ்வூரில் தமது சுற்றத்சார்ச்கெல்லாம் கிதியும் 

துணியும் ௮இசமாசச் சொடுச்ச எல்லாரையும் ௮ழைச்ச என்று உரைத்சனர். Har 

சள் எல்லாரும் வந்சதற்பின் சமது பெயரினை உடைய கோட்புலி என்ற சரவலர 

எனை முன்சடை சாச்சவைச்தனர், நிதியம் அளிப்பார் போலச், சவனதாணையினை 

மறுத்து ௮அமுதுபடியை அழிச்ச மறச்சையைச் கொல்லாசே விழவேனோ ? என்று 
சனன்று, வாளினை எடுத்துச் கொல்வாராயினர், தீர்தையாா-தாயார--உடன்பிறர் 

தார்-சுற்றத்சார்-பதியடியார்-மழ்றும் அழமுதுபடியுண்ண இசைர்சார்-இவர்களை 

யெல்லாம் ௮வர்சளது தியவினைப் பலச்தினைச் துணிப்பாராய்ச் துண்டஞ் செய்சனர், 

அங்கு ஒரு பசுங்குழவி தப்பியத; சாவலாளன் இக்குழவி அ௮முதுபடி. யன்னமுண் 

டில ; ஒரு குடிச்கு ஒரு மசன் ; ௮ரள் செய்ய வேண்டிமென்று இறைஞ்என், 
*அவ்வன்னம் முண்டவளது முலைப்பாலினை உண்டது! என்று கூறி ௮,சனை எடுத்து 

எறிந்து வாளினால் இரு துணியாக விழ ஏற்றனர், 

அப்போது இறைவர் வெளிப்பட்டனர். உன் கைவாளினால் உறுபாசம் 

௮றுத்ச செஞர் சேவருலசம் முதலிய போச பூமிசளிற் புச்குப், பின்னர், 

7160 ,



௪௭௪ திருத்தொண்டர் புராணம் 

ஈம்முலசம் அடைய, ரீ இர்சிலையே soir ௮ணைச என்று அருளி “us 
தீருளினர், 

குறிப்பு :--இர்சாயனாத, ஈம்பிகீள் சார்புபத்றிய வாலாற முன் ஏயர்கோன் 
சலிச்சாமனார புராணத்த உரைச்சப்பட்டது, 

கற்பனை :--(1) தாம் தாம் செய்சொழிற் பெருஞ்சிறப்பின் வநத வளமெல் 
லாம் சிவன் திருலமுதன் படி பெருசச் செய்தல் சிவன்றிருப்பணியாயெ பெருஞ்சில 

தீ௫மமரம், 
(8) சிவனத திருவமுதுபடிச் குரிய செல்லினை எவ்வசையாலேலும் எச்சாலத் 

நிடலலும் அழித்தலும், சவர்தலும், சாமுண்ண நினைத்தலும் பெரும்பாவமும் சிலாப 

ராதமுமாம், 

(3) வன் திரு ணையாயெ ( இருவிரைமாச்சலி ''பின் வரம்பை மறுத்தல் 

பெரும் சிவாபராதமாம் ) அதற்குச் கொலைச்சண்டமே விதி. 

(4) உண்வின்றி இறச்ச நேரிட்டாலும், சிவனமுதுபடியினைப் பின் கொடுப் 

போமென்றாலும் உண்டு உயிர் பிழைத்சலும் வொபராசமாம். 

(8) சகொபராதத்திற்கு உரிய வினைச்திர்வாரெ சண்டமியற்றுதலில் தர்சை, 
தாய், மனைவி, மகவு, குழவி என்று உடற்சார்பு பற்றிய பாகுபாடுகளைக் சருதற்கு 

இமைபின்று, 

(6) சவெச்சா£பு ஒன்றினையே பற்றி உடற்சார்புத் தொடக்குகளை அறுத்த 

௮ரநிலையே Pace வெளிப்பட்டுச் சம் சழற் சார்பு தர்சளிப்பர், 

(1) இவனே, ஒருவற்கு உற்ற நித்தமாயெ அத்தன் அன்னை முதலிய எல்லாச் 
சார்புகளும் ஆவன், 

தலலிசேடம் : திருநாட்டியத்தானகுடி முன்னர் உரைத்தது சடைப் 

பிடிச்ச, 

91, கோட்புலிகாயஞர் புராணம் முற்றம் 

10-கடல் குழ்ந்த சருக்கம் ழற்றிற்று 
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டெ 

சிவமயம் 

திருச்சிற் றம்பலம் 

பதினொன்றாவது 

பத்தராயப்பணிவார் சருக்கம் 

இருச்சிற்றம்பலம் 

பத்தராய்ப் பணிவார்க ளெல்லார்க்கு மடியேன் 

பரமனையே பாடூவா ரடியார்க்கு மடியேன் 

சித்தத்தைச் சிவன்பாலே வைத்தார்க்கு மடியேன் 

திருவாருர்ப் பிறந்தூர்க ளெல்லார்க்கு மடியேன் 

முப்போதுந் திருமேனி தீண்டூவார்க் கடியேன் 

முழுநீறு பூசிய முனிவர்க்கு மடியேன் 

அப்பாலு மடிச்சார்ந்த வடியார்க்கு மடியேன் 

ஆரீர னாரரி லம்மானுக் காளே. 
-திநத்தோண்டத்தோக - (10) 

திருச்சிற் றம்பலம்



சிலமயம் 

திருச்சிற்றம்பலம் 

08, பத்தராய்ப்பணிவார் புராணம் 

தோகை 

( பத்தராய்ப் பணீவார்க ளெல்லார்த்த மடியேன் '! 

அதிநத்தொன்டத்தோகை - (9) 
. வகை 

அரசினை யாரு ரமார் பிரானை யடிபணிர்ட் 

டுரைசெய்த லாய்தடு மாறி யுரோம புளசம்வந்து 

கரசர ணாதி யலயவங கம்பித்தச் சண்ணருவி 

சொரிதரு மங்சத்தி ஜேர்பத்ச ரென்று தொகுச்தவரோ, 

_திநத்தொன்டர் திநலந்தாதி - (70) 
விரி 

4147, சசருக்கே யன்பானார் யாவரையுர் தாங்கண்டாற் 
கூசிமிகச் குதுகுதுததுக் கொண்டாடி sor. pay 

றாசையினா லாவின்பின் கன்றணைந்தாற் போலணைந்து 
பேசுவன பணிர்தமொழி பினிபனவே பேசுவார், க 

பத்தராய்ப்பணிவார் சருக்கம் :--இனி, கிறுதசமுறையானே, ஆரியர், 
திருத்தொண்டத் சொசையுள் பத்தாலதாகர திருச்கூட்டத்துட் ( பத்தராய்ப் 

பணிவார் ?? என்று தொடங்கும் பாட்டினுள் உள்ள ஏழு தன்மைப்பட்ட தொசை 

யடியார்களது பண்புகூறுடின்றார், தொகையடியார்களாசலின் வரலாறு பற்றிப் 

புராணம் :--முன் உரைத்தவாறுரைச்ச, 

தோகை :--முன்கூறியாங்குச் கூற௪, 
எல்லார்க்தம் என்ற மு.ற்றும்மையினால் எக்காலத்தும் எவ்விடத்தும் என்று 

கொள்ச, 

வகை :--அர9னை.. ,பணிர்திட்டு - அரசலரத், இருவாரூரில் எழுர்தருளிய 

தேவர்களது பெருமானைச் திருவடி வணங்கி) உரை,.,லந்து-கூறித் துதித்த வாக்குத் 

தழுதமுத்து மயிர்ச் கச்செறிர்த ) ௪ர,..சம்பித்து - சைசால் முதலிய உறுப்புச்சள் 

1068 ; சண்ணருவி...சொரிதரும் - சண்களினின்றும் ௮ருவிபோலச் சண்ணீர் 

சொரிசன்ற; அம்சத்தினோர் - இவ்வாறு கூறும் தன்மைபெற்ற அம்சங்களை 

டிடையவர்சள் ; பத்தரென்று தொகுததலரே - பத்சராய்ப்பணியார்சள் ஏன்று 

தொகுச்சப்பட்டவா்சள்.



௪௭ திருத்தொண்டர் புராணம் (பத்தராய்ப்பணிவார் 

அரசு - ஸ்ரீதொசரரசர் ; அமரர்பீரான் - சேவலோசத்தில் வீழற்றிருர்து இச்சா 

லும் வானவர்சளும் வணக்க, எழும்சருளிய குறிப்பு ; வாய் சடுமாதுதல், மயிர்சிலிர்த் 

தீல், உடல் ஈடங்குசல், கண்ணீர் பாய்தல் முதலிய இவை பத்தி மேம்பாட்டில் 

நிசமும் மெய்ப்பாடுசள், *£ ஆசம் விண்டு சம்பம் வரது குஞ்சி யஞ்ச லிச்சணே, யாக 

வென்சை சண்ச டாரை யாற தாச வையனே ”! (தருவா, சத - 79), 4 இருமேனி 

தீன்னி'லசைவும் வந்திழி கண்ணீர் மழையும் '! (2108), உரைதடூமாறுதல்-வாக்குப் 

பேசவசாமல் வாய்குழழதல் ; அங்கத்தினோர் - முன்கூறிய எல்லா அங்கங்களையும் 

குறித்தது. சரசரணுதி - வடசொற்சர்தி ; உம்மைத் தொகை ; தோதத்தவர் - 
சொகுச்சப்பட்டவர். படு விகுதி சொச்குவந்தது ; செயப்பாட்டுவினை ; 

தொகைநூல் பணியும் தன்மை (பண்பு) பற்றிப் பெயர் கூறியது, ௮ப் பண்பு 

களின் வெளிப்பாடான மெய்ப்பாடுகளை வகைழூல் வகுத்தத, இவற்னற மேலும் 

விரித்தருளியத விரிதல், 

aM :—4147, (@- ch) ஈசனுச்சே ,,சண்டால் - ெபெருமானுக்சே 

அன்பாெவாசள் எவரையும் தாம் சண்டால் ; கூ9...மனமூழ்வுற்று - கூர மிகவும் 

பெருவிருப்பமுற்றுப் பரவி மனமூழ்ச்சிபெற்று ; ஆசையினால்.,, அணைந்து - ஆசையி 

னாலே சாய்ப்பசுவின் பின்பு சன்று அணைவது போலச் சேர்ந்து ; பேசுவன...பேசு 

லார் - அவர்கள்பாற் பேசுவன எல்லாம் இனிய மொழிகளாசவே பேசுவார்கள், 

(வி-ரை) ஈசனுக்கே - இனியனவே - ஏகரரங்களிரண்டும் பிரிநிலை. 

யாவரையும் - மூ.ற்றும்மை; (* எவனும் தாமாக '' என்ற ௮ரசுகள் தேவாரம் 

கருத்து. 

கூசுதல் - அவர்களது அளவிறந்த பெருமையினையும், சமது சிறுமையினையும் 

நோகச் ௮ஞ்சுசல் ; '* விண்ணோ்க ளேத்துதற்குச் கூசு மலர்ப்பாதம் 1? (Agar); 

2 கூரி மொழிந்து !! (சித்தி - 12 - 9) 

ததுததுந்தல் - பெருவிருப்பமேலிடூதல் , குஜகலம் என்ற வழக்குக் காண்ச, 

ஆவின்பின் கன்றணைந்தாற்போல - அன்புமீச் கூர்ச்ச நிலைக்குச் றச்ச வழம் 

கும் உவமை; வினைபற்றிய உவமம், ஐசையிறுல் என்றதனை உவமையிலும் 

பொருளிலும் கூட்டி உலரச்ச முதலில் வைத்தார். 

பேசுவன - பேசுவனலா௫ய மொழிகளை ; வினையாலணையும் பெயர், gar 

வீற்றுப் பலவறி சொல் ; இரண்டலுருபு விரிச்ச, மனம் - உளத்தின்கிலை ; பணிவு- 

உடலின்நிலை ; இனிமை - வாக்கின் தன்மை, 

வகைநூலுள் இறைவன் பத்தியேபற்றிக் கூற, ஈண்டு ஆரியர், ௮ப் பத்தி 

உருப்பட்டுப் பயனெய்து மிடமாசயெ அடியார்பத்தியினை உள்ளடக்க உரைத்தனர், 1 

4148, தாவரிய வன்பினாற் சம்புவினை யெவ்விடத்தும் 

யாவர்களு மர்ச்சிக்கும் படிகண்டா லினிதுவர்து 
பாவனையா னோக்கினாற் பலர்காணப் பயன்பேறுவார் 
மேவரிய வன்பினான் மேலவர்க்கு மேலானார். ௨ 

(இ-ள்) தாவரிய...சண்டால் - செடுதலில்லாத அன்பினாலே சிவபெருமானை 
எவ்விடத்திலும் எவர்சளாயினும் வழிபடும்படியினைச் சாணப்பெற்றால் ழ; இனிது 
உவந்து - இனிமையாச ம௫ழ்ர்து (அவ்வாறு உவந்த சன்மையால்) ; பாலனை 

யால்,,பெறுவார் - அவர்களது சத்தாயெ பாவனையினாலேயும் ௮ருனோச்சச்தாலும்



sean) 58, க்த்தராய்ப்பணிவார் புராணம் ௪௭௯ 

பலரும் சாணும்படி. பயன் பெறுவார்கள் ; மேவரிய.,.மேலாஞார் - பொருச்து,ச.ற் 

shsr@u ௮ன்பின் நிறத்சாலே மேம்பாடுடையவர்களுக் கெல்லாம் மேம்பாடுடைய 

வர்களாய் விளங்குவார்கள், 

(af - me) தாவரிய - செடுதலில்லாத$; தா-கேடு; தாவு - குறைதல் 2 

சம்பு - சசத்தக்சருப்பிடமானலர். 
அர்ச்சிக்தம்படி - பூரிச்கும் படியினை $ படி - படியை; பண்பினை, இரண்ட 

லுருபு விரிச்ச, 

உவந்து - பயன்பேறுவார் என்று கூட்டுக, 

பாவனையால் - நோக்கினால் - பூனையை உவந்து கோக்கும் இப்பத்சர்களை அவ் 

வாறு பூரிப்பவர்கள் சத்பாவனை செய்து நன்னோச்ஈம் செய்சலால் ; பாவனை - 

நோக்கம் - இவர்சள் ஈன்மைபெறு?£ என்ற எண்ணச்துடன் செய்வன, 

பலர்காண - * பல்லோரும் காணென்றன் பசுபாச மறுத்சானை ?? (திருவா), 

பர்வனையால் நோக்கிறுல் - முன்கூரிபலா றன்றி, இதற்கு, இப்பத்தர்சள் 

அவர்களை வமாக 1 பாவிப்பசனலும் அவ்வாறு கோக்கு தலினாலும் என்றுமைத் 

சீனர் நூன் உரைகாரர். 

மேலவர்க்க மேலான் - பிஈ மேன்மைகள் படைச்ச எவர்ச்கும் இவசே மேல் 
என்று கூழும்படி என்ச, 2 

4149. அங்கணனை அடியாரை யாராத காதலினாற் 

பொங்கிவரு முவகையடன் ரும்விரும்பிப் பூசிப்பார் 

பஙகபமா மலர்மேலான் பாம்பணையா னென்றிவாகள் 

தீங்களுக்குஞ் சரர்வரிய சரண்சாரும் தவமுடையார், fi. 

(இ-ள்) அ௮ங்கணனை...பூசப்பார் - இறைவரையும் அடியார்களையும் ஆரா 

மையுடைய பெருவிருப்பச்சினாலே மேன்மேலும் பொங்கி வரு௫ன்ற ம௫ழ்ச்ி 

யூடனே விரும்பிப் பூசிப்பார்கள் ; பங்கபம்.., சவமூடையார் - தாமரைப் பூவின்மேல் 

இருக்கும் பிரமதேவனும் பாம்பணையின் மேலிருக்கும் விட்டுணுகூர் சதியும் என்ற 

இவர்களுக்கும் சார்தற்கரிய திருவடிகளைச் சாரும் தவத்தினை உடையவர்கள், 

(வி- ரை) அங்கணனை அடியாரை - மலர்மேலான் - அணையான் - எண்ணும்மை 

கள் சொக்கன. 

தவழடையார் - முன்னைத் சலமுடையாசே பத்தர்சளாவார்கள் ; சார்பு - 

** சார்புணர்ந்து ! (குறள்). 

தங்களுக்தம் - உம்மை உயர்வு சிறப்பு ; சார்தல் - அடைசல். 

பத்தராய - என்ற சொகை நூலுக்கு இறைவர்பாலும் அடியார்பாலும் ஒன்று 

போலவே பத்திசெய்வது என்று உரை விரிப்பது இத்திருப்பாட்டு, 9 

4150. யாதானு மிவ்வுடம்பாற் செய்வினைக ளேறுயாத்தார் 
பாதார விந்தத்தின் பாலாக'' வெலும்பரிவாற் 

காதார்வெண் குழையவர்க்காம் பணிசேய்வார் கருக்குழியிற் 
1 போதார்க ளவர்புசழ்க்குப் புவனமேலாம் போதாவால். 

(ஓள்) யாதாலும்...எலும் பரிலால் - இந்த உடம்பினாற் செய்யும் செயல் 

கள் எலையேயாயினும் ௮லையெல்லாம் இடபத்தினை உயர்த்த பெருமானது 

«
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திருவடிச் சாமனாசகளின் பச்சத்இிற் சேரும் சகுதியுடையனவாகுக என்டன்ற அன்பி 

னாலே) சாதார்...செய்லார் - சாதிலே வெண்குழையினை ௮ணிர்ச இறைவருச் 

காயெ இருப்பணிகளைச் செய்பவர்கள் ; சரு.ஃபோதாவால் - சருப்பமாகயெ குழியிலே 

செல்லமாட்டார்கள் ) அவர்களது புகழுக்கு இவ்வுலகமெல்லாம் ஒப்பாசமாட்டா, 

(வி-ரை) பாதார விந்தம் - வடநான்முடிபு, உருவசம் ; கநக்தழி : பிறவி ; 

உருவகம் ; போதார்கள் - புகுதமாட்டார்கள். 

சிவனுச்சாம் பணிசளே எனது செய்சொழில்களெல்லாமாகுச என்ற Hex 

புடன் பணி செய்கின்.றவர்சளுக்கு இனிப் பிறவியில்லை ; இந்த அன்புடன் செம்யும் 

பணிசள் எவையேயாயிலும் ௮வை இவனுக்கேற்பனவாகும், வீடுபேற்றுக்குச் 

சாசதனமாம் என்பது, 

போதா - ஒப்பாகா ) போதியனவாசா. 4 

4191, சங்கரனைச் சார்ந்தததை தான்கேட்குந் தன்மையராய் 
அங்கணனை மிகவிரும்பி யயலறியா வன்மினாற் 
கங்கைநதி மதியிதழி காதலிக்குர் திருமுடியார் 

செங்கமல மலர்ப்பாதஞ் சேர்வதலுக் குரியார்கள். ௫ 

(ஓள்) சம்சானை...கன்மையராய்- சம்உரனாடுப பெருமானைச் சார்வாச 

வுடைய சதைகளையே சேட்கும் தன்மையுடையவர்சகளாகி ; அம்கணனை... அன்பி 

னால் - இறைவரை மிசவும் விரும்பிப் பிறர் ௮றியாச நிலையினிற் செய்யும் அன் 

பின் நிறத்தாலே ; கங்கைநகி,.,உரியார்கள் - சங்கைஈதியினையும் பிறையினையும் 

கொன்றை மலரினையும் விரும்பிச் சூடம் திருமுடியின் உடைய இறைவாது செர் 
தாமரை மலர்போன்ற திருவடிகளைச் சேர்வதற்கு உரியவர்சளாவார்கள், 

(வி- ரை) சங்கரன் - இன்பஞ் செய்பவன் ; சிவபெருமான், 

சங்கரனை...கேட்தம்தன்மை - அன்பு செய்து இறைவரைச் சார்ர்த அடியார் 

களின் சரிதங்களைச் கேட்கும் விருப்பம் '' ஞானநூல்... கேட்டல் !' (இத்தி - 8) 

இயலறிமா அன்பு - பிறரறியாச வசையிற் செய்யும் அன்பு ; 1* அயலறி.பாை௦ 

வாழ்ந்தார் '' (807) ; பிறர் கண்டுமெச்சுசற்சாசச் செய்யப்படுவன ஆகுல நீர்மை 

யன ; (ஐதலம் - ஆரலாரம்,); அன்றியும் இறைவர்பாற் செய்யும் அன்பு ஒரு நாயடி 

தனது கால் நாயகனிடம் செய்யும் அன்பு ஆசலின் அயலறிதற்பாலசன்று 

என்பதுமாம். உலகவர் பிறர் எவ்விசமாக எண்ணினும் பொருட்படுச்சாது உண்மை 

யினைச் வனே அறியும்படி அன்பு செய்தல் என்றலும்.தம், £* ௮ண்டர்சா யசனா 

சென்னை யறிவசேல் ௮றியா வாய்மை யெண்டிசை மாச்ச ஞூச்ஏயொ ளெவ்வுரு 
வாயென் ?'' (1770) என்றது சாண்ச, 

கங்கை நதிமதியிதழீ - உம்மைத் தொசை ; மலர்ப்பாதம் - உவமைச் சொசை, 

அன்பினுல் - அன்பு செய்தலினால் - அன்புசா. ரணமாக) அன்பில் - £ரி 

யார்கள் - என்று கூட்டுக, அன்புப்பணி செய்பவர்கள் என்ற எழுவாய் சொக்கு 

ex pg. 5 

4259, ஈசனையே பணிந்துருகி யின்பமிகக் களிப்பெய்திப் 
பேசினவாய் தழமுதழுப்பக் கண்ணீரின் பெருர்தாரை 

மாசிலா 8ீ.றழித்தங் கருவிதர மயிர்சிலிர்ப்பக் 

கூசியே யுடல்கம்பித் திடுவாரமெப்க் குணமிக்கார். சு
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(டு - ள்) வெளிப்படை, இறைவனையே வணம்9 மனமுரு, ௮ சனால் உள்ளாற 

வரும் இன்பம் மிகுதலாலே ம௫ழ்ச்சியடைர் த, மொழி குழறி, மார்பின்மேற் பூசிய 

இருநீற்தினேச் சண்ணீரின் பெருர்சாரையானது அழித்து அருவி போல வழியவும், 

மயிர்ச்கூச்செறியவும் கூ9உடல் நடுங்குவார்சள் மெய்ச்குணமிகுர்தபத்சர்களா வார்கள், 

(விரை) டுன்பம் - மனத்துள் நிசமும் இன்ப உணர்ச9; மிக - மிகுத: 
லால் ; பேசின - போற்றின ; வாமி - கா; * கூறுசாவே !' (இருவா) ; தழதழக் 

தல் - குளறுசல் ; நீறழீத்தலாவது . சண்ணீர் பெரு) மார்பில் பூசிய திருநீறு 

சரைதல். “ திருமேனி வெண்ணீற்று வண்ட லாட '", !! மார்பாரப் பொழிசண் 
ணீர் மழைவாருர் திருவடிவும் '", 

அநவிதர - அருவிபோல இடையருது பெருக, 

மேய்க்தணம்-மெய்ப்பாடு) உண்மையன்பின்குணம் என் ற குறிப்புமாம், (4] 59) 
நீற்றின்மீசை வழிந்திழிய--என்பதும் பாடம். 6 

4158, நின்றாலு மிருந்தாலுங் இடர்தாலு 5/_நதாலும் 
மென்றாலுர் தயின்றாலும் விழிர்சகாலு மிரயைத்தா ஓ 

மன்றாடூ மலர்ப்பாத மோருகாலு மறவாமை 

குன்றாத வுணாவுடையார் தொண்டரால் குணமிக்கார். ௭ 

(இ-ள்) வெளிப்படை, நிற்அனும், இருப்பினும், கடப்பிலும், ஈடப்பிலும் 

உண்ணினும், உறங்கினும், இமைப்பினும், திருவம்பல.த்தில் ஆடுசின்ற மலர்போன்ற 

பாதங்களை ஒருபோதும் மறச்சாமையாற் குறைவில்லா? உணர்வினையுடையவர்கள் 
இருத்சொண்டர்கள் எனப்படும் குணமிகும்சவர்களாவார், 

(வி- ரை) இச்கூறப்பட்டவைகள் உல$யலில் மக்களுக்கு உள்ள அவச்சை 

பேதங்கள், எவ்வவத்தையில் யாண்டிருந்தாலும் மக்கள் சம் அறிவைச் செவன் 

பாலேலைத்து மறவாத நிலையின் நிற்சவல்லராயின் ௮வேே பத்தராய்ப் பணிவார் 

எனப்படுர் தன்மையுடையார் என்பதாம், 

கிடத்தல் - நிலத்தில் உடல் சோ.பக்ட த்தல் ; பாயிழ் படுத்சல், 

மென்றலும் - உணவு உண்ணும் போதும், 

இமைத்தல் - துயிலும் விழிப்புமென்றிரண்டின் இடைப்பட்ட நிலை, 
மறவாமை - மறவாத தன்மையுடன். 

இவ்வேழுபாட்டினும் சொண்டா்க்கின்றியமையாத எட்டுச் குணங்சளும் கூறப் 

பட்டன. ' சொண்டாடிச் சொழல்பூசைச் தொழின்மூழ்த லழகார் துஎக்கயவர்ச் 
சனைபுரித றொகுஇிரிய மங்கள், சொண்டபணி திருவடிச்சே கொடுத்த லீசன் குண 

மருவு மருங்கரையைச் குலளிச் சேட்டு, மண்டிவிழி தளும்பன்மயிர் சிலும்ப துன் 

னன் மருவுஇருப் பணிசாட்டி வருபு வாக, யுண்டிகொளா சொழிதலென விவை 

யோசெட்டு முடையரவர் பத்தரென வுரைத்த சோசே !' என்று சொகுச்சனர் 

இருத்தொண்டர்புராணசாரமுடையார் ; *! நின்று மிருர்துக்டெர்து ஈடர்து நினை, 
cape சிவன்றா ளிணை '' என்பதும் சாண்ச, 

இவ்வேழபாட்டூக்களும் பழம ஏட்டூப்பிரதிகளில் இல்லை, 7 

4164, சங்கரனுக் காளான தவங்காட்டித் தாமதனாற் 

பங்கமறப் பயன்றய்ப்பார்; படி.விளக்கும் பெருமையினஞா) 
௮ங்கணனைத் திருவாரு ராள்வானை யடி.வணங்ூப் 

பொங்கியேழுஞ் சித்தமுடன் பத்தராய்ப் போற்றுவார். ன 
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(@ ~ er) சஏசரனுக்கு... பயன் puiuTE - சிவபெருமானுச்சே gerrBu 

தவத்தினை மேற்சொண்டு உலகு விஎக்த் சாம் HIGH குறிற்மறப் பயன் பெறுவர்; 

படிலிளக்கும் 2பருமையினார் - உலை விளங்சச் செய்யும் பெருமையினை உடைய 

இர்சள் ; ௮ங்கணனை,,.,போற்றுவார் - ௮ங்கணராயெ சிவபெருமானைச் திருவா 

,ரூரினை ஆளும் இறை வரைத் இருவடி.சளில் வணங்ச மேன்மேல் எழுகின்ற Hiss 

துடனே பச்சராய்ப் போழ்.றுபவர்கள். 2 

(வி- ரை) அுய்ப்பாரும் பெருமையினாரு மாவார்கள் பத்தராய்ப் பணிவார்கள் 

என்று இயைச்ச ; பெயர்ப்பயனிலை. 

தவம்காட்டி - தவம் - சவவேடமும் சிவபூசைபும் ; காட்டுநல் - இவையுடை 

மையினால் உள்ளே நிகழும் ௮ன்பினை அறியச் செய்தல், 

தாம் - தாமும் என எச்ச உம்மை விரிச்ச ; உலகதியவைச்த பயன்றருதலே 

யன்றித் தாமும் ௮,ச்சவச்தால் வரும்பயனை அனுபவிப்பர், உலசறியச் தவவேடம் 

பூணலேயன்றிச் சாம் ௮,சன் பயன் தய்யாசாரும் உளராசலின் அ௮வரினின்றும் 

வேறுபிரி7துணாத் தாமும் ௮சனுற் பயன்றுய்.்பார் என்றார்) முத்சகாசன், ௮ 

சூரன் முதலாசவர்ச சருதவவேட ஈ்தாரையும், லயிற்றுப்பிழைப்புச்சாக,ச் தாங்கும் 

தவவேடச்சாமையும் நீச்குதலின் பிறிகினணியைபு ரீச்ெெ விேடணம் ; பங்கமற - 

என்ற குறிப்புமது ; பயன் - சாரனமுறையாலே தவத்தால் வரும் பயன், 

படி - உலகு) உலசருக்கு) இடவாகு பெயர் ; படிவிளக்தம் - உலசை விளக்கச் 

செய்யும் ) விளக்குதல் - எடுத்துச்சாட்டாக நிற்றலால் அறிவுறுத்துதல் ) ஈடந்து 

(ஒழுக) சாட்டுசல் ; படி - இசன்படி. என்ற மேற்சோள்கிலை (1892811016 - esr 

சணம்) என்றுரைச்சவும் நின்றது ; பத்தர் குணங்கள் எட்டின் நிலை, 

அங்கணனைத் திநவாந ராள்வானை - *அரசினையாரூ சமார் பிரானை அடி.பணிம் 

தட்டு '' (இருவர் - 70) என்ற வகைநதூற் கருத்தினை விரிச்சவாற, 

படிவிளக்தம் பேருமையின *' உரை செய்த...அ௮ர்சத்தினோ '' (இருவர்.70) 

என்ற வகைநூற்கருத்தினைச் காட்டியவாறு, 

போங்க எழம் சிந்தம்-மேன்மேல் ௮ன்புபொங்கி எழும் உறைப்பாகயெ இத்சம், 

பய்ன்றுய்யார் என்ற பாடம் தவறு, 8 

பத்தராய்ப்பணிவார் புராணம் :--பண்பு - அடியார்களைச் சண்டாற் பசுவின் 
பின் கன்று போல அணைகுவர் ; சிவபூசை செய்லோரைச் கண்டால் உவந்து பயன் 

பெறுகுவர் ; அடியார்களையும் ௮ரனையும் வழிபடுவர் ; சாம் செய்யும் எத்சொழிலும் 
சிவலுச்சாவன வென்றே செய்குவர் ; சிவனடியார் சதையினை விரும்பிச் சேட்பர் ; 

எப்போதும் வனை மறவார் ; உலகு விளங்கச் தவம் காட்டிப் பயன்பெறுவர் ; 

பத்தராய்ப் பணியும் படியினை ௨லூல் விளச்சம் செய்குவர் ) ௮ வரே த்தம் 
பொங்கிய எழுச்சியுடன் பத்தராய்ப் பணிவார்கள், 

கற்பனை :--(1) ஆசையொடும் ௮ரனை வழிபடுதலும் அடியாரை அடைர்து 
வழிபதிதலும் ப.ச்.திச்செயல்கள், 

(8) உடம்பாற் செய்வினைகள் யாவும் சிவன்பாலே யாகுச என்ற இத்தத் 
துடன் எல்லாச் சொழில்களும் செய்தல் வீடுபேற்.றுக்குரிய சிறச்த சாதனம், 

(3) சவெனடியார்சரிதங்களைவிரும்பிச்சேட்பதுபத்கியின் சன்மைசளுட் சிறர்தது 
(4) எர்த அவத்சையினின்றாலும் வனை மறத்தலாகா.து, 
(5) தவத்தைத் தாம் மேற்சொண்டு சாட்டிச் சாமும் பயன்.றய்த்தலும் 

அதனால் உலசை விஎச்குதலும் பத்சரின் பண்பு, 

58. பத்தராய்ப்பணிவார் புராணம் முற்றும்



லெமயம் 

திருசிற்றம்பலம் 

29, பரமனையேபாடுவார் புராணம் 

தொகை 

பரமனையே பாடூவா ரடியார்க்த மடியேன் '? 

-தீநத்தோண்டத் தோகை - (1) 

வகை 

* தொகுத்த வடமொழி சென்மொழி யாசொன்ற சோன்றியசே 

மிகுத்த வியலிசை யல்வகை யாலவ்விண் டோயுநெற்றி 

வகுத்த மதிற்றில்லை யம்பலத் சான்மலரீப் பாதங்கன்மே 

லுகுத்த மனதசொடும் பாடவல் லோரென்ப ருத்சமரே '! 

எ திந்த்தோண்டர் திநவந்தாதி - (71) 

விரி 

4198, புரமூன்றுஞ் செற்ருளைப் பூணாக மணிந்தாளை 
யுரனில்வரு மொருபொருளை புலகனைத்து மானானை4 
கரணங்கள் காணாமற் கண்ணாரந்து நிறைர்தானைப் 

பரமனையே பாடுவார் தம்பேருமை பாடூவாம். க 

புராணம் :--இனி, நிறுத்த முறையானே, பதிஞனென்றாவத பத்தராய்ப்பணி 

வார் சருச்சுதீதுள், இண்டாவத, பரமனையே பாடுவாரத புராணம் கூறத் தொடங்கு 
இன்ரூர். பரமனையே பாடுவாரது பண்புகூறும் பகுதி. 

தொகை :--இதன் பொழிப்பு முன் உரைத்சவாறு உரைத்துச்சொள்ச ; 

பரம$னையே-ஏசாசம் பிரிநிலை ; பாடுதல் - ஈண்டு இயலிசைப் பாட்டினைச்குறித்தது 7 

இசை - தேம் என்பன ஒரு பொருள் ) முன்னர்ப் பொய்யடிமையில்லாத புலவர்சள் 

பாடியன வேறு; அலை இயற்றமிழ்ப பாட்டுச்சள் ) இவை தேர்கள் ; இசையுடன் 

பாடும் இயற்பாட்டுச்சள், சொயவலசேம்'' '“£2.சசை மிசப்பாடு மடியார்சள்'', 

வகை :--தொகுத்த...சோன்தியதே - சிறப்பாகத் தொகுச்சப்பட்ட வடு 

மோழியும், சென்மொழியும் என்னும் இவற்றள் எத தங்களுச்குச் சைவர்தசோ 
அதனில் ! மிகுத்த, வகையால் - மேலான இயறும் இசையும் என்ற இருவசையா 

லும் ; விண்டுசாயும்,,-பா.தற்கள் மேல் - ஆசாயத்தை அளாவும் முடியின் அமைதி 

புடைய மதில்ருழ்ர்த தில்லைத் திருச்சிற் றம்பலச்நின் இழைவரது மஉர்பரன் ற



PYF திருத்தொண்டர் புராணம் [பத்தராய்ப்பணிவார் 

பாசக்சளின்மேல் ;) உகுத்த..,உத்தமர் - செலுத்திய மனச்திலுடனே பாட 
வல்லோர்சள் உத் தமாசளென்று கூறுவர், 

தோகத்த - எல்லா மொழிசளிலுஞ் சறர்சன என்று பெரியோர்சளாஏயெ 
மூர்தையோர் சொகை செய்த மொழிகள் வடமொழியும் தென்னொழியு மென 
இரண்டேயாம் என்றபடி ; மரதொன்று - இரண்டில் ஒன்று :; அவ்வ்கையால் - 
அமைச்ச அவ்வளவினால் ; *! சோழைமிட ரூசசவி கோளுமில வாசவிசை கூடும் 
வசையால் !! (பிள், தேவா, வைகசாவில் : 1,) ) நெற்றி - உச்; உதத்தல் - 

மூழுதும் வைத்தல், 

11-4155. (ள்) வெளிப்படை, gertsorg மூன்று புரங்களையும் 
ஏரிச்தவரும், பூணாக நாகங்களை யணிர்சவரும், ஞானம் முதிர்ர்ச இடத்து வெளிப் 
படும் ஒப்பற்ற பொருளானவரும், எல்லரவுலசங்களையும் தமது மாயாசத்தியால் 
உளலாச்சியவரும், கருவிகரணங்களாற் சாணப்படாதவராயிலும் அவற்றுள் 
நிறைர்து கின்று சாட்டுபவரும் ஆய பரமனையே பாடூமார்சஎது பெருமையினைப் 
பாடுவோம். 

(வி- ரை) உரன் - ஞானம் ; ஈண்டுப்பதிஞானம் என்ற பொருளில் வந்தது, 

 உரனென்லுச் சோட்டியான் '! (குறள்) ; உரனில் வரம் - பதிஞானச்தாலறியப் 
படுபவன் ; ** உறவு கோனட் டூணர்வு சமயிற்றினான், முறுக லாங்கெ சடையமுன் 
னிற்குமே '' (தேவா), 

உலகனைத்துமானன் - உலகமெங்கும் நிறைந்தவன் என்பதுமாம் ; ஆனான் - 
ச்சினான்.. ** அவையே தானேயாய் !' (போசம் - 2). 

காணாமல் - நிறைந்தான் - சாணமுடியாதபடி அங்கு நிறைந்து நின்று சாட்டு 
பவன் ; காணாமல் - பசுஞானத்தால் ௮றியப்படா தவன், 

சேற்றனை - முசலிய இர்தினையும் என உம்மைவிரித்து, இவ்வைந்து குணங் 

சளையுமுடைய பரமனையே என்ச, ஏகாரம் பிரிகிலை, 

இப்பாட்டுச் ல பிரதிகளில் இல்லை. 

கண்ணார்ந்து நீன்றனை--என்பதம் பாடம், 

4156. தேன்றமிமும் வடகலைபுச் தேசமும் பேசுவன 

மன்றினிடை நடம்புரியும் வள்ளலையே போருளாக 

ஒன்றியமேய் யுணர்வோடு முள்ளுருகிப் பாடுவார் 
பன்றிபுடன் புட்காணாப் பரமனையே பாடுவார். ௨ 

(ட -ள்) சென்றமிழும்...சேசிசமும் - சென்றமிழும் வட மொழியும் பிழ 

சேச மொழிசளும் யாதொன்று ௮டூதசதாகக் கைவரிலும் ; பேசுவன...பொருளாக- 

இருவம்பலத்தில் நடம் புரியும் வள்ளலாகயெ ஸ்ரீ நடேசப் பெருமானையே ௮வற்றுள் 
பேசப்படும் உயர்ந்த குறிக்?சொளாச, உட்கொண்டு ; ஒன்றிய..,பாடுவார் - 

ஒன்றாசப் பொருந்திய மெய்யுணர்வினேடும் மனமுரு9ப் பாடுபவர்சளே ; பன்றி 
யுடன்...பாடுவார் - பன்றியாயெ விட்டுணுமூர்ச்சதி பு டனே அன்னப்பறவையாயெ 

பீசமதேலனும் அறியமுடியாத பரமனையே பாடுவார் எனப்படுவார்கள், 9 

(வி-ரை) போநளாக...கள்ளூரகிப் பாடுவார் - பரமனையே பாடூவாரரீவர் - 
என்மு முடிச்ச ) வார் என ஆச்சச்சொல் வருவிச்ச, பின்னுள்ள பாடுவார் என்ற 
பெயர்ப்பயனிலைசொண்டு முடிச்ச சென்றலுமாம்,



ச்ருக்கம்] 99, பரமனையேபர்டுவார் பூரணம் ௪௮டு 

தேன்றமீழம் வடமோழியும் தேசிகழம் - ஆயெ இயற்றுசொன்று ட்டுவத 
எதுவாயினும் ௮து என்ச, வடமோழி - ஆரியம் ; “ gf யத்தொடு செர்தமிழ்ப் 
uu”, * தமிழ்ச்சொலும் வடசொலுர் சாணிழற் சோ 1! (தேவா), 44 ஆரிய. 
முர்தமி மும்மூட னேசொவி*! (இருமரி), : வடமொழியும் சென்றமிழு மறைச 

னான்கு, மானவன்காண் '' (சவா), ிறப்புப்பற்றித் தமிழை முன்வைத்து, வட 
க$லயை அன்பின் சார்த்தி ஒஇினார். 

தேசிகம் - பிற சேசமொழிசள் ) திசைச் சொல் ; பேசுவன - பேசப்படுவன ; 

பேசுவன - போநளாகாஎன்ச ; தேன்றமீழ்-முதலியன சோலலும், வள்ளல்-சொல் 
லாற் குறிச்சப்படும் பேர்நளுமாக ; * உரையின் வரையும் பொருளி னளவு, மிரு 

வசைப் பட்ட வெல்லை '' (11, திருமுறை - சோயினான்), 

ஒன்றிய,,,௨நகி - இலை மனநிலை ; முன்கறிய சொல்லும் போதரும் - 
பாட்டு ; இங்குச் கூறியவை பாடுங்சால் உள்ள மனநிலை ; இம்மனநிலைகள்கடடாது 

பாடுமவர்சளது பாட்டினாற் பயனில்லை என்பதாம் ; கூலிச்குப் பாடுவார்கஎது 

பாட்டில் மயங்டுப் பொறியிழர்து வீழும் உலகமாச்சள் இவ்வுண்மைபினை உணர்ர் 
துய்வார்சளாச, உ௨ள்உநகி - மனமுருக, 

ஒன்றுதல் - சிவபரம் பொருளோடு வேறின்றி மனமொழிகள் ஒற்றிச்சல் ; 
வள்ளலைமே போநனாக - பாடுவார் - சவனையே பொருளாசச்சொண்ட 

பாட்டுக்களே பாடத்தச்கன, ஏனையோர்களைப் பொருள்களாசக் சொண்டவை 

பாடத்தகீசன வல்லவென்பது; இருக்கோவையார் - ஞானஉலா - முதலியவற்றின் 
பொருள் காண்ச ) வள்ளல் - என்ற னால் இடைவிடாமை பற்றிச் சிவனடியாரை 

யும் உள்ளிட்டுச் கொள்க, ஏகாரங்கள் பிரிசிலை, 2 

இவர்களை இசைத்தமிழ் வல்லார் சால்வருள் வைத்தார் உமாபதியார், டூசைத் 
தமிழாவது ராகம், தாளம், மொழிப்பாட்டு என்ற இம் மூன்றும் இசைகதிருத்தலை 

பூடைய பாட்டு என்றும், தாள அ௮ளவுச்கேற்ற குறிலும், ரெடிலும், இசையளவு 

முதலிய ஒசைச்கேற்ற இசையும், எழுச்துச்சுரம், அமைர்த சமிழ்ச் சொற்சளால் 

அச்சப்பட்டிருத்தலோடு இடத்திற் கேற்றவாறு வேற மொழிச் சொற்சளும் ௮மைர் 

இருத்தல் வேண்டும், இல்கனம் இலச்சணமும் இலச்யெங்களும் உள்ளன வென்றும் 

கூறுவர், 

பரமனையே பாடூவார் புராணம் - பண்பு - சிவனையே பொருளாசச் சொண்டு 

சென்றமிழ், வடமொழி, சேசிசம் என்றில ற்றின் வாய்த்த ஏசானுமொன்றிற் சிவனை 

யே பொருளாசச் கொண்ட இய விசைப் பாட்டுச்சளை உரிய இசைவாய்தத வகையால் 

ஒன்றிய மெய்யுணர்வினுடன் உள்ளுருடிப் பாடும் மெய்யடியார்சள் பரமனையே 

பாடுலார் எனப் படுமார்கள், 

கற்பனை :--(1) தங்கள், சென்றமிழ் வடமொழி தேரிகம் என்ற இவற்றில் 

வாய்த்த எம்மொழியிலும் பாடத்தகுவன, 

(9) அவற்றுள் வனடியே பொருளாசச் கொண்ட இயலிசைப் பாட்டூச்சளே, 

பாடத்சச்சன, 

(3) அப்பாடல்சள் ஒன்றித்ச மெய்யுணாவினோறம் உள்ளமுருப் பாடச் 

தீகுலன, 

899, பரமனையேபாரவோர் புராணம் முற்றும்



[பத்தராய்ப்பணிவார் 

சிவமயம் 

திருச்சிற் தம்பலம் 

00, சித்தத்தைச் சிவன்பாலே வைத்தார் 
புராணம் 

தோகை 

1₹ சித்தத்தைச் சிவன்பாலே வைத்தார்க்த மடியேன் ' 

திநத்தோண்டத் தேகை - (10) 

வகை 

உத்தமச் தானச் சறம்பொரு ளின்ப மொடியெறிந்து 

விச்சசத் தானச் சொருவழிச் சொண்டு விளங்சச்சென்னி 

மத்தம்வைத் தான்றிருப் பாத கமல மலரடிக்£ழ்ச் 

சித்தம்வைத் தாரேன்பர் வீடுபே றேய்திய சேல்வர்களே. 

திநத்தோண்டர் திருவந்தாதி - (72) 

விரி 

4157, காரரணபங் கயமைர்தின் கடவுளர்தம் பதங்கடந்து 
பூரணமெப்ப் பரஞ்சோதி போலிந்திலங்கு நாதாந்தத் 
தாரணையாற் சிவத்தடைந்த சித்தத்தார் தனிமன்றுள் 
ஆரணகா ரணக்கூத்த ரடி.ச்தொண்டின் வழியடை&ஈ தரா. க 

புராணம் இனி; கிறத்த முயைளே, பதினொன்றாவது பத்தராய்ப் 

பணிவார் சருச்சுத்தில், மூன்றாவதாகச் ரித் தசசைச் சிவன்பாலே வைத்தார் பண்பு 

கூறும் பகுதி, 

தொகை :--பொழிப்பு உரைச்துச் சொள்ச. 

சித்தம் - உள்ளம் ; சிவன்பாலே - ஏகாரம் பிரிிலை) ஏனை அதிகாரச் 

சடளர்பாலன்றிச் சிவன்பாலே என்க, “! கடவுளர்சம் பதம்சடந்து ' (4157) 

என்பத விரிதூல் ; வைத்தல் - பொருத்துதல் ; சித்தத்தைச் சிவன்பாலே வைத்தல் 

என்பது சத்தத்துள்ளே சிவனை வைத்தலும் சிவனையன்றி வேறெவரையும் வைச் 

சாமையுமாம் ; * பொது நீக்டித் தனைநினைய வல்லோர்ச்கு !! (சேவா), 

வதை :--௨ த்தமத்தானத்த....எறிர்து - உத்தமமாகய சலபுண்ணிய மேலீட்டி. 
ஞலே Hp, பொருளும், இன்பமுமென்லும் காட்டினை ஒடிபோலாக்கி யெறிர்து; 

விச் சசத்தானத்த ஒரு வழிச்சொண்டு - இசயம் முசலியனவாகிய gig ore



சருக்கம்] 60. சித்தத்தைச் சிவன்பாலே வைத்தார் புசாணம் ௪௮௪ 

இருப்பிடக்சசாயெ சானக்களையும் சடர்து, அசன்மேல் சுழுமுனை திதச்து ae 

வழியே சென்று ; விளய்ஈ...டழ் - விளங்கும்படி தலையில் ஊமர்தப் பூவைச்ருடிய 
இறைவரது திருவடிச்சழ் ) சிதசம் வைச்தார்.,.செல்வர்சளே - இச்சத்சை கிறுத்தி 

வைத்சவர்சள் இம்மையிலே வீடுபேற்றினை அடைச்ச செல்வர்களே என்பர். 

உத்தமந்தானம் - சிவபுண்ணியம் ; எதகைகோக்கிச் சகரம் மிச்சது? அறம் 

பொரு ளின்பம் என்பவை உலக9றி நிறுத்தற் பபத்சனவையே யன்றி வீட்டுக் 

குரிய சாதனமாசா ; இவை மூன்றும் பானைகினைக்து விட்ட நில பே வீடும் 

என்ப : : பரனைகினைர் இம்மூன்றும், விட்டதே பேரின்ப கீரி '' என்றது sree, 

அவ்வாறு பானைகினைர்து செய்வன ெபுண்ணிபச் செ.பல்களேயாம் ஆதலின் உத்தம 

தானம் - எனப்பட்டவை சிலபுண்ணிபாகளாம் ;) ௮ற ழசலிய மூன்றன் கிலைசளையும் 

விடுச்செறிசலை ஒடி எறிந்து - என்றார் ; ஒடியாசச்சளைந்து ; ஒடி - Ap@lester 

ஒடி.க்கும் நிலை : “ஓடி யெறிந்து” (724) ஒடித்தலாலுளசாவது ஓடி: விந்தகத்தானம் 

ஞான நிலையங்கள் இந்து : இசுயம் - உண்டம் - ராவின உ - புருலாடு - பிரம்மரர்திரம் 

என்பன, இவற்றின் கானங்கள் ஜந்து சமலங்கள் எனப்படும்; இவற்றையே “சாரண 

யி் சயமைந்தின் கடவுளர்சம் பசம் '" என்பது விரிநூல் (4157) ; தானந்து -தானக் 

சளின்மேல் செல்லும்; ஒரவமி-சழுமுனை: :'ஒரு வழியைத் இறந்து!” (திருவாதவூரர் 

புசா - பெருந்-சருச் 71); வழிக்கொள்ளுதல் - அவ்வொருவழியிலே செல்லுதல்- 

1! நாதார்தர் தாரணையார் வெச்சடைர்க !! (1157) ; மலாடிக்கீழ்ச் சித்தம்வைத்தார்- 

பூரண மெய்ப பரஞ்சோதி,,.ஏில*சடை(க !* (4157) ; வீட்பேறேய்திய சேலவர் 

களே என்ப*-இம்மையிலே சீவன்மு .சர்கள் என்று சொல்லுவர், 4: எவருமறியச் 

சிவன்முச்கரா யிங்கருப்பவர்கள் '? புமாணவஉரலா.று (26) ; மந்தம் - ஊமத்தமலர், 

விரி:--4158. (இ-ள்) காரண...சடந்து - பிரமன் முதலாய சாரணத் 
சடவுளர் ஐவர்க்குழுரிய ஐந்து தாமரைகளுடனிருக்கும் தானங்களைச் சடச்து மேற் 

சென்று ;) (அப்பால்) பூரண... தாரணையால் - நிறைவுடையசாய், உள்பொருளாய், 
சயஞ்சோதியாய் உள்ள வம் ஞான ஒளிவீசி விளங்கும் காதாக்தத்திற் சத்தத்தை 

நி.இத்ததலினாலே ; சிவத்தடைந்ச சித்5சசார்-சிவத்தினிடச்தே நிறுத்திய 925தசை 

யுடைமையால் சித் தசரைச் வென்பாலே லைச்தார். என்சன்ெறவர்கள் ) சனி 

மன்றுள்... அடைந்தார் - ஒப்பற்ற திருவம்பலச்தினுள் விளங்கும் வேசசாரணராஏயெ 

கூத்தருடைய தஇருவடிச் சொண்டின் வழிபிலே நின்று ௮வரை அ௮டைர்தவர் 

எனப்படுவர், 

(வி-ரை) காரணபங்கயும் ஐந்தின் கடவுளர் தம்பதம் - படைத்தல் முதலிய 

ஐர்சொழில் செய்யும் பிரமசேவர் முதலிப அ.ிகரரச்சடவுளராகிய ஐம்பெரும் 
சடவுஎர்களும் இருக்கும் வகைத் தாமரைப்பீடங்களையுடைப பதங்கள் ) பதவிகள், 

காரணம் - ஆசார சாரணம் ; 

* கடவுளர் தம்பதம் கடந்து பூரண மேம்ப்பரஜ்சோத் போலிந்திலங்த நாதாந்தம் 
என்றது இவ்வைந்து ௮திசாரச சடவுளர் பதங்களுச்கு மேலாகிய மாதார்தத்துட் 

சிவனிருச்குமிடம், 

நாதாந்தத் தாரணையாவது-சாதாச்ச பதச்தினிற் தச்சை றச்துசல், நாதாந் 

தம் - சத்த தத் துவங்களாயெ விர்துகாத முசலியலையும் நீங்யெ பாமுத்தியாயெ சவ 

சாயுச்சிெப் பேறாசலான் மாசரந்தம் எனப்பட்டது. 

கடந்து,..தாரணைமாற் சிவத்தடைதலாவது அட்டாக்சயோசத்துள் இயமம் 
ரியமம் ஆசனம் பிராணாபாமம் பிரத்தியாகாரம் என்னும் இர்.தினையும் பயின்று, மேல்,



PLS திருத்தொண்டர் பாணம் [பத்தராய்ப்பணிவார் 

தாரணே - என்ற யோசவழியால் வெத்தினிற் சத்தை நிலைபெறுத்து சல். இது 

உடலில் குண்டலிச்சானத்திலுள்ள குண்டலிசத்தியைப் பிரணவத்தால் எழுப்பிச் 
சழுமூனை வழியாய் மேலே செலு,ரது,சலாலாம். 

ஐநீதின் கடவுளர்தம் பதங்கடத்தல் என்பது - (1) முதலில் சாற்சோணம் - 

பொன்னிறம் - லசார ௮ச்சரம் - உடைய பிருதவியை (மண்) இதயத் சானத்தில் 

வைத்து ௮சன் சடவுளாகய பிரமசேவரைச் இயானிச்தறும் ; பின் ௮௪சன் மேற் 

சென்று (2) இரண்டாவது ௫ரகோணம் (சாமரை என்போருமுண்டி)-வெண்ணிறம்- 
வசார அச்சாரம் உடைய அப்பு (நீர்)ைச் கண்டத்சானத்தில் லைச்து ௮,சன் சடவு 

னாய விட்டுணுவைச் தியானிச்சலும் ) பின், ௮,௪ன் மேற் சென்று, (8) மூன்றாவது 

முக்கோணம் - செர்கிறம் - ரசார ௮ச்சாம் - உடைய சேயு (தி) வை உண்ணுக்கின் 
தானத்தில் வைத்து அசன் கடவுளாகிய உருத்திர மூர்த்தியைத் இயொனித்தலும் 7 

பின், ௮,சன்மேற் சென்று (4) நான்சாவது, அ௮.றுகோணம் - கருகிறம் - யசார ௮௪ 

கரம் - உடைய வாயுவைப் புருவநடூந் தானத்தில் வைச்து ௮,சன் சடவுளாகய மசேச 

மூர்த்தியைத் தியானித்தலும், பின், அதன் மேற் சென்று, (5) (ஐர் சாவது) - 
வட்டம் - புகைநிறம் - ஹசாசவச்சரம்-௨ டைய ஆகாயத்சை பிரமாந்திரத் சானத்தில் 

வைச்து அதன் கடவுளாகயெ ச,சாசிவமூர்த்தியைச் தியாணிச்தலும்) அவ்.வம்மூர்ச் தளை 

ஆங்காக்கும் தரிசிச்சலும், அத்தியானத்தில் அசைவற்றிருர்து சென்று, முத்திக் 
சபாடம் இறக்ச, ஆறாவசாடுய ஈரசாரந்5த்தில் சேறலுமாம்) இவை முறையே 

மூலாதார முதல் விசுத்திவரை உள்ள ஐர்து ஆதாரச் தானங்கள் என்பர், 

சிவத்தடைந்த சித்தத்தார் - சாசரந்தம் என்னும் ஆராவது ஆதாரமாய்ப், பிரமர் 

இசச் சானத்தின் மேற்பட்ட ஆணை என்றும் சானத்தில் ஏவம் பூரணமாய் - மெய் 

யாய்ப் - பாரஞ்சோதியாய்ப் பொலிந்து விளங்குவர். ௮வரை அங்கு அவ்வாறு 

இயானித்துசத் தரிசித்த அசைவற்று அங்குச் சித்தத்தை நிலேபெற வைத்தவர் என்க, 

(பேணு தத்துவங்ச ளென்னும் பெருகுசோ பான மேறி, ஐணையாத் சிவத்தைச் சார 
அணைபவர் '' (752) என்றதும் ஆண்டுரைத்தவையும் ஈண்டுச் இந்திச்கற்பாலன. 

(11-பச், ௬௪௮) ; சிவம் - இலயம் போகம் அதிகாரங்களுக்கு மேலாய்ப், புறப் 

பொருளை சோச்சாது பேரறிவு மாத்திரையாய், எங்கும் நிறைவுடையதாய்ச், 

சத்தாய்ச், சுயஞ்சோ.தியாயெ ஞானப்பிழம்பாய் நிற்கும் சைசன்னியம்; நிட்கள சிவம் 

என்பர், இவரிருப்பது ஆயிரமிதழ் ௮மலரிராதார சமல மெனப்படும், பங்கயத் 

தானங்கள் மூலாதாரம், சாபி, இருசயம், முசம், துவா சசார்தம் என்பதும் QT wens. 

(6 பர.ரணவும் புலனர்தச் கரண மொன்ழம் படராமே நடூமாடி பயிலு erse, 

சாரணபங் சயன்முதலா மைவர்வாழ்வுங் கழிவுநெறி வழிபடவுங் கருதி மேலைப், பூரண 

மெய்ப் பரஞ்சோதி பொலிவு நோக்டிப் புணர்ந்சணைர்ச சிமானுபல போச மேவுஞ், 

ச ரணவுமவரன் றோ வெம்மையாளுஞ் ஏித்தச்தைச் சிவன்பாலே வைத்து ளாரே?! 

என்லும் புராணசார விளச்சமும் சாண்ச, 9 

தாரணை - தரித்தலால் வரும் நிலை, வழி - நெறி) ஞானயோக நெறி ; பூரணம் - 

சிறைவு ; வியாபகம் ; 

காரணபங்கயம் ஐந்தின் கடவுளர் - ஜீர்தொழிற்கும் சாரண சர்த்தர்சளாசிய 

ஐவரும் சிவ.த்தின்வழியே போந்து ௮வராணையின் நிகழ்வார் என்பதாம், இக்கூறிய 

பிரமன் முதலியோர் பிறந்திறர்துழலும் பசச் கூட்டச்துட்பட்ட 4 ஆட்டுத் தேவர் 

சோடு மய யறிதற்பாலால்லர் ; '* செத்துச் செத்துப் பிறப்பதே தேவென்று 

பத்தி செய்மனப் பாறைசட் சேறமோ, ௮௪ னென்றரி யோடு பிரமலும், தத்தியஞ் 

a



சருக்கம்] 60. சித்தத்தைச் சிவன்பாலே வைத்தார் புராணம் ௪௮௯ 

செய நின்றாற் சோதியே '' (௮௪ - ஆஇபுசாணச் குறுர் - 9) என்பன மு,சவியவை 
காண்ச, இவர்களோ சிவபேதங்களாவர் ; வனே, படைத்சல் முசவிய ஜர் 
சொழில்களைச் செய்யும் பொருட்டு இவ்வடிவங்களை மேற்கொண்டு இப்பதங்களில் 
அவ்வச் சமலக்களில் லைகுவர் என்பதும், இவ்.வடி.வங்களைப் பின்வரும் பிரமன் 

முதலியோர். சொண்டு அவ்லவர்ச்கு நியமித்த படைப்பா தி தொழில்களைச் 
செய்குவர் என்பதும் ஞான தூல்களாலறியப்படும் ; *! ஈரர்முத வியா இகழ்சரு மூயி 
roa யவை,தம, பவமலி தொழிலது நினைவொடு பதுமன் மலராத மருவிய சிவன்!!- 
(1) “* உலருசள் நிலைபெறு வசை நினை வொடுமிகும், ௮அலைகட னடுவறி தயிலம 

ரரியுரு வியல்பான் ?? (2) '* உயி ரவையவை, முழுவது மழிவகை நினைவொடு 

ழுதலிரு விய்லபரன் !! (9) என்ற ஆஞடைய பிள்ளையாசத (திருச்சிவபுரம் - இருவி 

சாகம் - நட்டபாடை) ேவாரமும் காண்ச, 

சிவத்தடைந்த சித்தத்தார் - “* இத்சத்சைச் வன்பாலே வைத்சார் '! என்று 

மூதிலூலிற் போற் றப்பட்டோர் ; முன்கூறிய முறைப்படி ஜெச்சை யுணர்ர்து, 

கலந்து, தன்னை மறர்திருச்கும் நிலை ; இது சவயோக சமாதி. எனப்படும், இதன் 

விரிவு சித்தாந்த சாத்இரங்களிலும்;) சாசசாண்டம், வரயுசங்௫ெ5 முசலிய நூல்களி 

லம், திருமந்திர முதலாகிய சிவாகமங்களிலும் எண்டுசொள்ளவும், அனுபவ மூடைய 

தேசகர்கள்பால் உபசேசமுகச்தால் அனுசர்இக்கப்படவும் உரியது ; :* ஒட்டற்று 

நின்ற வுணர்வு பதிமுட்டிச்,சேட்டற் றிடஞ்ெவ முந்? பற; பேடு மிடமதன் றுர்திபற!! 

உந்தி, (18); :* மெய்ம்மைச், சவயோக மேயோச மல்லாத யோக, மலயோச 

மென்றே யதி”! (சளி.று-74) ** ஐசாரச் சாலே மிராசாரச் தேசென்று, மீதானத் சே 

செல்ச வுர்திபற ; விமலற் டெமதென் நுந்திபற'” (உ௫.இ-8), *திருச்சிலம் போசை 

யொலிவழி யேசென்று, நிருத்தனைச் கும்பிடென் நுந்திபற ) நேர்பட வங்கசேநின் 

றுந்தீபற” (ஷூ 17), என்றுவரும் சிவாசமங்களும், “*ஒருவழியைச் இறந்து தாண்ட 

வச் சிலம்பொலி யுடன்போய்ச், தச்ச வஞ்செழுச் தோரெழுச் துருவார் தன்மை 

சண்டரு டரும்பெரு வெளிக்கே, புச்சமுந்தினர் ?' (திருவாத - புசா - பெருக 7); 

ழச்சதுர ழதலாதாரங்கள், அசமார்ச்ச மறிர்சவற்றி னரும்பொருள்ச ஞணர்ச்ம் 

கணைந்துபோய் மேலேறி பலர்மதிமண் டலச்தின், முசமார்ச்ச வமுதுடல முட்டச் 

சேச்சி, மழச்சோதி நினைந்திருத்தல் மூ,சலாக வினைகள், உசமார்ச்ச வட்டாங்ச யோச 
முற்று முழத்தல் !' (ரத்தி, 98-21) என்பனமுசலாச வருவனவும், பிறவும் சாண்ச, 

சித்தத்தார் - வுடித்தொண்டின் வழியடைந்தார் - அடிந்தோன்டின்வழீ - சரி 

யையாஇ கானெறி ; இவற்றுள் சரியை இரியை முற்றிச் சவயோசத்தே வழிவர் 

சோ?சே சிவன்பாலே சித்சம் வைச்தற்குரியார் என்பதுமாம், 

ஆரண கா ரணக் கூத்தர் - இறைவர் தமது கூத்தினாற் சுத்சமாயையினின்றும் 

வேதங்களைத் தோற்றுவிக்சன்றார் என்பதாம். 

சித்தத்தை சிவன்பாலே வைத்தார் புரரணம்-பண்பு - BLOG sears 
பதம்சளாயெ காரணபம்சயமைந்தும் சடந்து சாரணையாலே பூரணமெய்ப பரஞ்சோதி 

பொலிந்து விளங்கும் சாதாந்தத்தில் தசம் வைத்துச் வத்தையடைந்து நிற்பவாசள் 

ரத்தத்தை சவெண்பாலே வைச்சார் எனப்பெறுவார்கள். 

கற்பனை --(1) அட்டாங்ச லோசத்தின் வழியேசெய்யப்படும் தாரணையினால் 

காதாந்தத்திலே விளங்கும் சிவன்பாலே இத்தச்இனைப் பிறழாமல் நிறுத்துதல் சிவனை 
அடையும்வழி ; (9) இது யோச நெறி. 

60. சித்தத்தைச் சிவன்பாலேவைத்தார் புராணம் முற்றும், 
—62 Vil .



[பத்தராய்ப்பணிவார் 

சிவமயம் 

திருச்சித் றம்பலம் 

01, திருவாரூர்ப்பிறந்தார் புராணம் 

தோகை 

₹* திரவாநர்ப்பிறந்தார்க ளெலலார்க்த மடியேன் ?? 

திநத்தோண்டந்தோகை - (10) 

வகை 

* செல்வர் இகழ்.இரு வாரூர் மதில்வட்டச் துட்பிறந்சார் 

செல்வன் றிருக்சணச் துள்ளவ ரேயச ளற்றிகழச் 

செல்வம் பெருகுதேன் ஒநர்ப் பீறந்தவர் சேவடியே 

செல்வ நெறியுறு வார்ச்சணிச் தாய செழுகெறியே !! 

-திநத்தோண்டர் திநவந்தாதி - (79) 

விரி 

4158. அருவா புருவாடி மனைத்துமாப் நின்றபிரான் 
மருவாருங் குழலுமையாண் மணவாளன் ம௫ழ்ச்தருளுச் 

திருவாரூர்ப் பிறர்தார்க டி.ருத்தொண்டு தெரிர்துணர 
ஒருவாயாற் சிறியேனா லுரைக்கலார் தகைமையதோ ? க 

புராணம் :--இனி, சிறுத்த முறையானே, பதிஜென்றாவது பச்சசாய்ப் 

பணிவார் சருக்கத்துள், சான்சகாவது இருமாரூரப் பிறர்சார்கள் புராணம் கூறத் 

தொடங்குகின்றார் ; இவர்களது பண்புகூறும் பகுதி, 

தோகை :--பொழிப்பு உரைத்துக்சொள்ச, எலலார்க்தம் - முற்றும்மை ) 

இருவாரூரிற் பிறக்கும் முன்னைத் தவமுடைய எல்லாவுயிர்களையும் உள்ளடக்கி 

நின்றது; “ இருவாளுர்ச் சோற்றமுடை யுபிர்கொன்றான் ' (126)  சங்கையிலா 

வருந்தவ முன் புரிந்தார் '? (புசாணசா£ரம்.) 

வகை செல்வம்... அனால் - செல்வம் விளங்கிய திருவாரூரின் திரு 

மதிலின் வட்டச்தினுட் பிறர் தவர்கள் சிவபிரானது இருச்சகணத்திற் சோர் சவர்சளே 

யாவர்) ஆசலினால் ; தஇிகழ...சேவடியே - விளங்க உயர்ர்ர வளங்கள் பெருகும் 

சென்றிருவாரூரிற் பிறர்சவர்சளின் திருவடியே ; செல்வ்,.-நெறியே - வீட்டு நெறி 

யினை ௮டைவார்களுச்கு ௮ணிமையாயெ நல்ல நெறியாகும். 

சேல்வம் - சொற்பின் வருகிலை ; மதில்வட்டம் - ஈசநின் மதிலாழ் சூழப்பட்ட 
இடம்; சோழ அரசாது தலாகராதலாலும், தியாசராசர் ஆளும் ஈகராசலாதும் இது
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மதிலா.ற் குழப்பட்டுள்ளது ; சேல்வன் - மேம்பட்ட இசுவரியத்தை யுடையவன் ; 

இவன் ; செல்வநேறி - முத்திரெறி ) சேலவம் - மூத்தித்திரு ந அணித்தாய் ஈ மிச 

அணிமையாகயெ; சமீமித்ச ) இருவாரூர்ப் பிறர்தார்களைப் பணிதல் மூ. த்தியை அணி 
மையில் சேடி;த்சரும் என்பதாம். 

விரி 415889. (ட-ள்) அருவாச,.,மணவாஎன் - அருவமாயும், உருவ 

மாயும், ஏல்லாப் பொருள்களுமாயும் கின்ற பெருமாலும், மணம் நிறை கூச்சலை 

யுடைய உமை.பம்மையாரது மணவாஎனாரும் ஆகிய இறைவர் ; ம௫ழ்ச்சருளும் 

திருவாரூர்ப் பிறந்தார்கள் - மூழ்ந்து வி.ற்றிருந்தருஞம் இருவாரூரில் பிறந்தவர்ச 

ஞூடைய ; திருச்சொண்டு... சகைமையதோ - திருச் தொண்டினைச் சிறியேனால் ஒரு 

வாச்சினொலே தெரிர்து உணரும்படி. உரைப்பது இயலும் தன்மையதாகுமா? ஆகாத, 

என்றபடி, 

(வி ~ மை) இப்பாட்டுப் பல Sr Bache இல்லை. 

அருவாதல் - உருவாதல் - இறைவரது பொதுவியல்பெனப்படும் தடத்த இலச் 

சணம், 

அனைத்துமாய்நீன்ற - எல்லாமாய் நிற்கும்கிலை. ஆதல் - நிறைதல் என்ற 

பொருளில் வந்தது ; எங்கும் நிறைந்த சன்மை ; சர்வ வியாபசம் என்பர் ; ஆய் - 

மாயையினால் எல்லாவற்றையும் ஆக்கும் சன்மை குறித்தது என்றலுமரம், நின்ற 

இருத்சாண்டகப் பொருளைப் பார்க்க, :! அவையே சானே யாய் ?"- (போதம் - 9) 

( அருவமு முருவா ரூப மானது மன்றி நின்ற வுருவமு மூன்றுஞ் சொன்ன வொரு 
வனுச் குள்ள வாமே,” (ச்சர்), 

உணர உரைத்தல் ஒரவாயால் ஆம் தகைமையதோ என், * ஒருசாவுச் குரை 
செய்ய வொண்ணாமை ” (1900) என்ற கருத்து, ஓகாரம் எதிர்மறை குறித்தது, 

திருத்தொண்டு - திருச்தொண்டுகள் , சாதியொருமை, 

தேர்ந்துணர - தேரிந்துரைக்க - என்பனவும் பாடங்கள், 1 

4169. திருக்கயிலை வீற்றிருந்த சிவபேருமான் நிருக்கணத்தார் 

பேருக்கியசீர்த் திருவாரர்ப் பிறந்தார்க ளாதலினால் 
றருக்யெவைம் பொறிபடக்கி மற்றவர்சர் தாள்வணங்டு 

யொருக்கெயெகெஞ் சுடையவர்க்கே யணித்தாகு முயரரெறியே, ௨ 

(டுள்) இருச்சபிலை...ஆசலினால் - பெருச்யெ சிறப்பினையுடைய இருவர 
ரூர்ப் பிறந்தார்சள் இருச்ச.பிலையில் வீற்றிருக்கும் சிவபெருமானது சணங்களே 

யாவார்சள் ; ஆதலினாலே ; தருக்கிய.,.உடையலர்ச்சே - செருக்குடன் எழும் 

ஐம்பொறிகளையும் அடக் மற்று அவர்சஞுடைய திருவடிசளை வணங்க ஒற்றுமைப் 

படுத்திய மனத்தையுடையவர்களுக்கே உயர்நெறி ௮ணியதரகும், 

(வி- ரை) பிறந்தார்கள் - கணத்தார்கள் - ஐதலினால் என்ச) சிவசணச் 

தவர்சளே அத்தவத்நினால் திருவாரூரில் உர்சவரிச்சப்பெற்ற வர்கள்; “இருவாளுர்ப் 

பிறக்கும் பெருமைத் தவமுடையார்'' (8592), இதலினுல் - கணச்சவர்சளே இவர்ச 

எர.தலினால் இலர்சளது திருவடி வணங்குதல் சவசணங்களை வணக்யெ பயன் சந்து 

உயர்நெறியினை ௮ணுகச் செய்யும் எனச் காரணக் குழிப்புப்பட உரைச்ச, இருக் 
சணங்களே என்ற தேற்றேசாரமும், ஐம்பொறியும் என்ற மு.ற்றும்மையும் தொக்கு
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தநக்ததல் - அசக்சரிச்செழுதல். 

ஒரக்கிய - இரண்டற ஒன்றபடுச்சப்பட்ட, 
உயர் நேறி - சலரெறி. 
இலா்சள் சவகணங்களேயாவர் என்பது ஈமிசர்தியார் புராண வரலாற்றாலு 

gents. 44 ௮ணித்சாய செழுசெறி '! - வகைழூல், 

தாள்வணங்க - என்பதும் பாடம், 

திருவாருர்ப் பிறந்தார்கள் புராணம்-பண்பு - சிவபெருமான் திருச்சணத்தவர் 
களே திருவாரூர்ப் பிறந்தார்கள். ௮ வர்கள் இருவடிகளை வணங்குதல் சிவநெறி 

அணுசப் பெறும் சாதனமாகும். 

கற்பனை :--(1) திருவாரூரிலேபிறத்தற்கு முன்னைச் சவருஇர்ச்ச வேண்டும், 
(2) முன்னைச் தவமுற்றியோர் சிவசணம்சள். 

(8) சிவசணங்களே திருவாரூர்ப்பிறச்தார்கள், 

(4) இவர்களை வணங்குசல் சிவநெறிப் பேறுதரும், 
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சிவமயம் 

திருச்சிற் றம்பலம் 

06. முப்போதும் திருமணி தீண்டுவார் 

புராணம் 

தொகை 

ts ழப்போதுந் திருமேனி தீண்டூவார்க் கடியேன் ரூ 

திநுத்தோண்டத் தோகை - (10) 

வகை 

“ நெறிவார் சடையாசைச் இண்டிமுப் போதுநீ டாகமர்தின் 

அறிவால் வணங்கியர்ச் சிப்பவர் சம்மையு மாண்டமார்ச் 

சிழையாய்முச் சண்ணுமெண் டோஸுர் தரித்இிறில் செல் வத்தொடும் 

உறைவார் சிவபெரு மாற்குறை வாய வுலஏனிலே '" 

அதிநுத்தொண்டர் திருவந்தாதி - (74) 

வீரி 

4160. எப்போத மினியபிரா னின்னருளா லதிகரித்து 
மேய்ப்போத நேறிவந்த விதிமுறைமை வழுவாமே 

அப்போதைக் கப்போது மா£வமிகு மன்பினராய் 

முப்போது மருச்சிப்பார் முதற்சைவ ராமுனிவர். க 

புராணம் :---இணி, 222 முறையானே, பதிஜனென்றாவது, பத்தராய்ப்பணி 

லார் புசாணத்தள், ஐர்தாவ.த, முப்போதுர் திருமேனி இண்டுவார புராணம் கூறச் 

தொடங்கி அவர்சளது பண்பு கூறுெரார். 

தோகை :--பொழிப்பு உரைத்துக் கொள்ச, ழப்போதும்-சாலை, சண்பகல், 
மாலை என்ற மூன்ழு சர்திப் பொழுதுகள், “ முட்டா முச்சந்தி குவா Saar ag 

மூர்த்தியென்னப் பட்டானை '' (ஈம்பி-சோயில்-7) **சந்தி மூன்றிலுச் தாபா dg see 
சசளி செய்திறைஞ் சகத்தியர் 1? (சம்பி, தேவா) ; உம்மை முற்றும்மை ; திருமேனி* 

சிவலிங்கம் ர,சவிய சிலச் குறிகள் ; தீண்டுதல் - திண்டித் திருமஞ்சன மாட்டுதல், 

அணி, மாலை, சாந்த, சாத்துதல் முதலாய ௮சம்படித் சொண்டு செய்தல், திருமேனீ- 

வடிவம் ; இறைவருச்குத் இிருவைர்தெழுச்தும் பஞ்சப்பிரமம் மு,சலிய மர்இரங்சளும் 

காலவடிவம்; ஆன்மா சூச்குமவடிவம்; சச்௪சத்தி ௮இிசுச்கும வடிவம், மந்திர நியாசம் 

செய்யப்பட்ட இவலிங்சம் முதவிய வடிவுசஞம் இப் பெயரான் திநமேனி யென்று 
உபசாசமாச வழங்சப்படும்.



௪௬௪ திருத்தொண்டர் புராணம் (பத்தராய்ப்பணிவார் 

வகை £--கெதிவார்... தீண்டி - நெறித்த நீண்ட சடையினையுடைய Ra 

பிரான் நிருமேனியைத் இண்டி ; முப்போதும்... அர்ச்சிப்பவர் - அழியாத சல 

வாச்சாயெ ஆஐசமங்களிழ் கூதியவழியால் மூன்று சாலமும் வணங்கப் பூரித்து வழி 

பாடு செய்கின்றவர்கள் ; ஈம்மையும்,,.இழறையாய் - நம்மையும் ஆட்சொண்டு தேவர் 

களுக்கு ௮இபர்சளாய் ; சிலபெருமாற்கு.,,உலஏனிலே - சிவபெருமானுக்கு உறை 
விடமாயெ 9வலோகத்தில் ;) முச்சண்ணும்...உறைவார் - மூன்று சண்களும் எட்டுத் 

தோள்சளுமாகய சிவசாரூபம் பெற்று அழிவில்லா,ச சிவச் செல்வச்சோடும் இருப் 

பவர்கள். 
நேறி - நெறிச்சல் ) சிறு வளைவுகளுடன் செறிவுடைச்தாதல் ; நீடு கமம் - 

இலெவாச்சாம் ௮ராதியாய் அழியாதுள்ள ஏவொகமங்கள் ; ஐகமத்தினறிவு - ஆகம 

ஞானத்தினால் அவ்விதிப்படி ; குர்ச்சித்தல் - வழிபாட்டு முறை யெல்லாம் 

குறித்தது. நம்மையும் ஆண்டு - 4 அடியேன் '? என்ற முசலூற் பொருள் கூறிய 

படி ; ழக்கண் - எண்டோள் : இவை இலசாருபச் குறிகள் ) இவர்கள் செய்யும் 

பணி, சைவ நாற்பாசங்களுள் வைத்தச் கரியா யோகங்களா லானும், அவற்றின் 

பயன் சாமீப சாருபங்கள் பெறுதலாம் எனப்படுசலானும், சிவன் உலகினிலே - 

ழக்கண்ணும் எண்டோளும் தரித்து உறைவார் என்றார், வெலழிபாட்டில் அந்தரி 
யாசம் பிராணாயாமம் பாவனை முதலிய அங்கங்கள் சவராஜயோகம் ஏனப்படுவன, 

ஈறில் சேல்வம்-ஏனைய பதங்கள்போல அழிவுறாது என்றும் இருக்கும் சவச்செல்வம்; 

முத்தித்திரு, உறைவு - இருப்பிடம், 
விரி “4௪160, (இ-ள்) எப்போதும்...௮இகரித்து - எக்சாலத்தும் ஆன் 

மாச்சளுச்கு இனியவராகய சிவபெருமானது இனிய தஇிருவருளினாலே பெரு? ; 

மெய்ப்போத... வமுவாமே - உண்மையான சிவாகமஞான நெறிப்படி வந்த விதியின் 

முறைமைகள் தவராமல் ) ௮ப்போசைச்சப்போதும்... அர்ச்சிப்பார் - அல்வச்சாலர் 

தோறும் ஆசைமிகும் அன்புடை யவர்களாக முக்காலச்தினும் அருச்சிப்பவர்கள் ; 
முதற் சைவராம் மு சல்லர்-ஐ.இ சைவரா்களாகிய முணிவர்கள். 

(வி-ரை) எப்போதும் டனிய்பிரான் - உமிர்சளிடச்தில் ரீங்சாது எச்சாலத் 

திலும் இனியனவே செய்யும் இறைவர் ) சிவபிரான், எப்போதும் - மறந்த காலச் 

தம், அறியாச்சாலச்தம், இசழ்ர்கசாலச்தும் என்றின்னன எல்லாம் கொள்க, 

டனிம் - இனிமையே செய்யும் ; இனிமை - உண்ணின்று சீங்சாதுடனிருர்.து 

நன்மை தீமை யறிவுறுத்திச் கண்டிசாட்டி. உய்விக்கும் அருள்; “சானேது மறியாமே 

யென்னுள் வந்து ஈல்லனவுர் தியனவும் காட்டா நின்றாய் '", 6 எபபோது மினி 

யானை யென்மனத்தே வைச்சேனே”', *என்னி லாரு மெனக்கினி யாரிலை, என்னி 
லும்மினி யானொரு வன்னுஎன் "' (சேவா), உயிர்களை உய்விக்கும் தொழிலை 
இடையது செய்தருள்பவராதலின் எப்போது மீனியபிரான் என்றார் ; மலத்திழ் 

சேஏலத்திற் சட்டுண்டு டெர்த உயிர்களேச் கருணைக்சையால் எடுத்து, உடல் சருவி 

சரணங்களையும் உலகபோசங்களையும் தர்து உயிர்க்குபிசாய் உண்ணின்று,. உண்மைப் 

பொருளை அவ்வவற்றின் பக்குவப்படி உணர்த்திச், செலுத்தி, மலபரிபாகம் விளை 

வித்துத் இருவடிப்பேறாகெய மேூச்திநெறியிற் செலுத்துதல் ஈண்டுச் கூறப்பட்டது. 

பிரான் டன் அருளால் அதிகரித்து - பிரமதேவன் முசத்திற் ரோன்றிய மசா 
சைவர்சளாயெ ஏனைய வேதியர் போலல்லாது இவர்சள் முதற்படைப்பிலே Aa 

பெருமானது ஈசானம் தற்புருடம் அசோரம் வரமதேவம் சத்தியோசாசம் என்ற ஜம் 
முகங்களின் வழியே சிெூருட்டியாக உதிச்ச அசத்தியர், செளதமர், பாரத்துவாசர்,



சருக்கம்] 62. முப்போதுந் திருமேனி தீண்டுவார் புராணம் ௪கடு 

சாபேர், கெளிகர் என்ற இர.து இருடியரின் கோச் இரங்சளின் வழியே விருத்தியாகி 

வழிவழி வருபவர்சல் என்பது ; இவ்விருடியர் சவபெருமான்பால் உபசேசம் 

பெற்றவர்சள் ; இவர்கள் வழிவழி சிவபிரானுக்கே அசம்படித் சொண்டுபுரிபலர் 
கள், ** மாதொரு பாகஞார்ச்கு வழிவழி யடிமை செய்யும் வேதியர் குலம் "! (149) 

என்ற தம், ஆண்டுமைத்தவையும் பார்ச்ச, 

மேம்ப்போதநேறி வந்தவிதி - உண்மைஞானமாடிய ரிலொசம நெறி; இத சத்தி 

சிபாதர்ச்குணர்ச்தும் சிறப்புநூல் விகி, வேசம் உலகர்ச்குணர்ச்தும் பொதுநூல் 

விதியாம், மேயிப்போதம் - சிவாசமம் ; நேறி - சரியையாதி நானெறி, 

விதிழறைமையாவது - விதித்த, மர்இிரம்-பாவனை - இரியை என்ற மூன்றாலும் 
வழிபாடு செய்யும் முறை, 

ஆர்வம் மீதம் அன்பு - அன்பினை அடிப்படையாசச் சொண்டு முற்றிய ஆசை, 

ழதற்சைவராம் - வன் ௮சஇ சைவன் ; சவணிடமாஈ வர்ற முசற்றீச்சை 

பெற்று வழிவழி வருதலின் முத3சைவர் - ஆ௫சைவர் எனப்படுவர் ; ழனிவர் - 

மனன லர் ; புகழ்ச்துணை நாயனார் புராணம் பார்க்ச, 

ழப்போதும்-சாலை-ஈண்பகல்-மரலை-என் ஐ குன்றுசாலங்கள். * முப்போதும் ” 

(வகைநூல்) திரிகால சர்தி என்பது வடமொழி : இந்நிலை இறப்பு, நிகழ்வு, எதிர்வு 

என்ற மூன்றினும் ஆகும் படியினை மேல்வரும்பாட்டிற் காண்க, எப்போதும் - ழப் 

போதும் - நூற்றும்மைகள், “* ச்சி மூள்றினுர் சாபர நிறுக.௫1? (நம்பி- சேவா), 1 

4101. தெரிந்துணரின் முப்போதுஞ் சேல்கால நிகழ்காலம் 
வருங்கால மானவற்றின் வழிவழியே திருத்தொண்டின் 

விரும்பியவர்ச் சனைகள்சிவ வேதியர்க்கே யுரியன;வப் 
பெருந்தகையார் குலப்பெருமை யாம்புகழும் பெற்றிபதோ 3 ௨ 

(இ-ள்) செரிர்து உணரின் - அராய்ர்து உணர்ர்சால் ; முப்போதும் - 
மூன்கூறிய மூன்று காலங்௩ரிலும் ; செல்காலம்,.. நுனவற்றின் - இறப்பு - நிகழ்வு - 

எதிர்வு என்று மூன்றாசப் பகுர்சப்படும் எச்சாலத்ிலும் ) வழிவ.நிய. உரியன . 

வழிவழியாசச் சிவனது அசம்படித் இருச்ரொண்டில் விரும் ய வழிபாட்டர்ச்சனை 

கள் வெமறையோர்களுக்சே உரிடனஃாம் ; அப்பெருர்சகைபார்,... பெற்றியசோ 7 

அந்தப் பெருர்தகையாளர்சளின் குல *இன் பெருமை ஏம்மாற் புசழப்பழம் சன்மை 

யுள் அடங்குமோ ? (அடங்காத), 

(வீ-ரை) தேரிதல் - அராய்சல் ;) ழப்போது - முன் பாட்டிர் கூறிய வழி 

பாட்டுக் காலங்கள், 

சேல்காலம்...ஆன - சேல்காலம் - சென்றசாலம் - இறந்தகாலம் ழந இவை 
சாலப்பாகுபாடுகள், முன் கூறியவை சாட்கூறுபாடுகளும் வழிபாட்டுச் குரிய 

சேரங்களுமாம், செல்கால முதலிய மூன்றினும் என முற்றும்மை விரிச்ச, 
இனவநீறின் - உரியன - முன்சாலத்திலும் உரிச்சாயிருந்சன ;) இப்போதும் 

உரியன ) இனியும் உரியனவாவன, 

வழிவமியே - பரம்பரையாச ; முன் பாட்டின் உரை பார்ச்ச, 

வழிவழியே - சிய வேதியர்ககே உரியன-ஏசாரங்களுள் முன்னையது தேற்றம், 

பீன்னையது பிரிநிலை) ஏனையமறையோர் மு;சலிய எவர்க்கும் உரியனவல்ல 

என்பதாம் ) இச்கூறிய அர்ச்சனைகள் திவாலயங்களிற் செய்யும் பரார்த்சபூசை ) 

ஏனைய பிரமலேதியர்சளாசியு ரிவதிச்சை பெற்ற மசாசைவர் முதலியோர் ஆன்



* * 
ர் 

௪௬௭ Bo தீதொண்டர் புராணம் [us 

மார்த்ச பூசைக்கு மட்டும் உரியோர், அவர்சள் பரார்ச்ச பூசையினை அசையினாலும், 

அதிசாரச்சாலும், பிசலாற்ராலும் இர்சாளிற் சல இடங்களிற் சாண்பது போலச், 

சவர்ச்து செய்யப்புடன் சாட்டுக்கும் அரசுக்கும் சேடுபயக்கும் என்பது வொசமங்கள் 
மூ சலிய ஞான தூல்களின் விதி ; வன் கோயில்சள் எல்லாம் வொசம விதியின் 

படியே அமைத்துத் சாபிச்சப்பட்டலை யாதலின் அவற்றின் வழிபாட்டர்ச்சனை 

முூழைசளும் ௮வ்வரசமங்களின்படியே சிசழச்,சச்சவை என்பதே நீதி, 

அர்ச்சனேகள் - நித்தம், சைமிததிசம், காமியம் என்ற மூன்றும் இவற்றினங்க 

ளாயெ மூன்றும் நக ஆறுவசையுமாம், அர்ச்சனை - வழிபாட்டு விதசளாயெ பூசை 
ஒழுங்குகள் யாவும் என்ற பொருளில் வந்தத, 

சில வேதியர்க்கே உரியன - பிரிநிலை ஏகாரக.தால் ஏனையோர்க்கில்லை என்பத 

பெற்றாம், '* பேர்கொண்ட பார்ப்பான் பிரான் றனை யர்ச்செசாழ், போர்கொண்ட 
வேச்சாச்குப் பொல்லா வியாதியாம், பார்கொண்ட சாட்டுச்குப் பஞ்சமு 
மாமென்றே, சரசொண்ட ரர்தி தெரிர்துரைச் சானே'! (திரும்), “சிவன் முசசதிலே 
செனிச்த விப்பிர சைவர், இவசே யருச்சனைக்சென் றெண்"", அயன்முகத்திற் ரோன் 
திய வர் தணரர்ச் துப் பயனடைசற் சட்டலிங்கம் பரங்கு'?, *பாங்கல்லை தீண்டப் 

பாசார்த்தமிவர் நிண்டிற், நீங்தலகுச் சாமென்ற தேறு '! சைவசமய கெதி) ; வ 
வேதியர் ஆன்மார்ச,தம் பரரர்சசம் என்ற இரண்டற்கு மூரியவர்கள். 

இவ்வாறு உண்மையாகவும், குலம் என..சேயில்லை ; எதுவும் ஏவரும் செப்ய 

லாம் ; பிறப்பால் செயலுரிமைப் பேதமில்லை : என்றிவ்வாறு கூவிப புரட்சி புரியும் 
மாக்கள் இத சச்துவங்களை உய்த்துணர்ர்து, உண்மை நெறிபில் ஒழுகியும் உலனெசை 

ஒழுசச் செய்தும் உய்வார்களாக, 

பேற்றியதோ - ஓகாரம் வினா ) எதிர்மறையின்சண் வந்தது, பெற்றியசன்று 
CEH Ss 

இப்பாட்டுப் பல பிரஇசளில் இல்லை, 
வ்ழிவமீசேம்--என்பதம் பாடம் 

வேறு 

4162. நாரணற்கு கானமுகற்கு மறிய வொண்ணா 

சாதனையெம பெருமானை ரோன மான 

ஆரணத்தி லுட்பொருள்க எனைத்து மாகும் 
௮ண்ணஃையெண் ணியகால மூன்று மன்பின் 

காரணத்தா லர்ச்சிக்கு மறையோர் தங்கள் 

கமலமலாச் கழல்வணங்கிக் கந்து Aeon sei 
பூரணத்தான் முழுநீறு பூசிவாழும் 

புனிதாசெய லறிர்தவா புகல லுற்றேன். ௩. 

(இ-ள்) சாரணற்கும்...ாதனை - விட்டுணுவுச்கும் பிரமனுக்கும் அறிய 

கவொண்ணாச இறைவரை ; எம்பெருமானை - எமது பெருமானாரை ; ஆரணச் 

தின்... அண்ணலை - ஞானமயமான வேசங்களினுட்டையான பொருள்களெல்லாம் 

ஆன்ற பெருமையுடைய பிரானை ;) எண்ணிய . வணங்ூ - விதிச்சப்பட்ட மூன்று 

si Burst ogee gro ௮ன்புகாரணமாக அருச்சிச்கும் சவெமறையோர்சளுடைய 

சாமரை போன்ற சழல்களை வணக, அச் தணைசொண்டு ; சிர்து,..புசலதுற்றேன்-



சருக்கம்] 62. முப்போதும் திருமேனி தீண்டுவார் புரரணம் ௪௯௭ 

மனம்சசர்ச கிறைவுடைமையாலே முழுதும் நீறு பூவொரும் தர்யவரசள.து செயலினை 
அறிர்சவாறு சொல்லப்புகுகின்றேன், ௩ 

(வி- ரை) டூப்பாட்டூம் பல பிரதிகளில் இலலை ; 

நாதனை - பேருமரனை - அண்ணலை - எள மூன்றுவசையாத் கூறியது சரியை 

நரியை யோசம் என்ற மூன்று நெறிகளின் வழிபாட்டுரிமை உணர்த்தற்கு, 

அறியவோண்ணு-நெறியல்லா கெறியாற் றேடினாரசலின் இருவரும் கண்டிஎர் 
என்றார் பேராசிரியர், 

ஜானமான ஆரணம் . வேசக்களின் ஞானசாண்டமானவும் வேதச என் 

னும் உபகிடதங்களும் ஆம் ; உலேதியாகள் வேசம் ஆசமம் என்ற இரண்டற்கும் 
உரிமையுடையவர், 

உட்போநள்கள் - உட்குறிப்பாய் இதயச்துட் சொண்டு வைத்துவிளங்கும் 

சிறர்ச உண்மைகள். 

'எண்ணிய - எனிணப்பட்ட ? வித, 

சிந்தை கசிந்துள்ள அப்பூரணர்தினலே என்ச ; பூரணம் ; நிறைவு - நிழை 
லாவது வேறொன்றற்கும் இடங்கொடாது முழுமையும் வியாபிசல், 

ழழநீறு பூசி - முழுபையும் நீறு அணிந்து. ** முழுவதமெய் யணிவ ரன்றே !! 

(4168,) அறிந்த ஆ - அறிச்ஈ று - சொகு்சல்விசாரம் ) 
புனிதர் - மூணிவர். 

முப்போதும் திருமேனி தீண்டுவார் புராணம் - பண்பு - எப்போதம் இனி 
யராகிய சிவன் முகத்தில் சோன்றி, அவரருளாலே விருத்தியாகிச், ரவாசம நெறி 

எமுவாமல், ஆரவமிகும் அன்புடன் முப்போதும் வனை அருச்சிக்கும் ஆதிசைவர் 

சளா£யெ முனிவர்கள் ழப்போதும் திநமேளி தீண்டூவார்கள் எனப்பெறுவார்கள். 

4 

கற்பனை :--(1) சலன் எல்லாவுயிர்க்கும் எப்போதும் இனியவர். 

(9) சிவவேதியர்ச..ர் Qa சிருட்டியாகச் வ ளைம்முகங்களினின்றும் தோன்றி 
விரு ச்தியாயின வாகள். 

(3) சிவ பரார்ச்ச பூசை சிவாகம விதிப்படி அம்முறையிற் செய்ய)்சச்சன், 

(4) கொர்ச்சனை மூன்றுசாலமுஞ் செய்ய்சச்சது, 
(5) எல்லாச்சாலச்திலும் சிவார்ச்சனைகள் சவவேியாச்சே உரியன ; ஏனை 

யோர்ச்குப் பரார்ச்ச பூசை உரியசன்று, 

(6) சிவலே.தியர்கள் லேசாகம மிரண்டற்கும், ஆன்மார்த்த பரார்த்த பூசைகள் 

இரண்டற்கும் உரியவர்கள், 
(7) வேசங்களின் ஞானசாண்டத்தின் உட்பொருளாகய சிவனது பூசையும் 

9யரசளுக்சேரியது வாகும். 

62. முப்போதும் திருமேனி தீண்டுவார் புராணம் முற்றும். 
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(பத்தராய்ப்பணிவார் 

சிவமயம் 

இருச்சிற் றம்பலம் 

02, முழுநீறு பூசிய முனிவர் புராணம், 
——< 9 அவையை 

தோகை 

“ain yu முணிவர்ச்கு மடியேன் ? 
திநத்தோண்டத் தொகை - (10) 

வகை 

உலகங் கலங்கினு முழி திரியினு முள்ளோருகால் 
விலத்த லிலலா விதியது பேற்றநல் வித்தகர்தாம் 

அலூல் பெருங்குணச் சாரு ரமர்ர்சு வரனடிக்கழ் 

இலகுவெண் ணீறு£ம் மேறரிச ஈரிபு மிறைவா்சளே, 

--திநுத்தோண்டர் திருவந்தாதி - (76) 

விரி 

4103, ஆதார மாயனைத்து மாடு நின்ற 

வ௱்கணனெம் பெருமானீ ரணிச்த வேணிக் 

a. காதார்வெண் திருக்குழையா னருளிச் செய்த 
தீரீற்றின் கற்பமநு கற்பமுப கற்பர் தானும 

ஆகாதென் நங்குரைத்த வகற்ப நீக்கி 

யாமென்று முன்மொழிர்த மூன்று பேத 

மோகாதி குற்றங்க ளறுக்கு நீ.ற்றை 

Gor Sq grow Lana Gon weir கழிவ தாக, க 

புராணம் :--இனி, கிறுததநூறையானே, பதினொன்றாவது பத்தராய்ப்பணி 

லார் சருச்சத்துள் ஆறாவது முழுநீறு பூசி முனிவர் பண்பு கூறும் பததி 

தோகை :--பொழிபபு உரைத்தச் கொள்க, 
ழழநீறுபூசிய - முழுமையும் நீறுபூசிய ; “* அருமுனிலர் முழுவதுமெய் யணிவ 

ரள்றே !! என்று விரிநூல் இதனை விரித்தபடி காண்க, (4169) ; ழனிலர் - மனன 
சீலர், 

வகை :--அலூல்... இறைவர்சளே - அளவுபடாத பெரிய எண்குணங்சளை 

யுடைய இருவாரூர்ப் பெருமான் இருவடிச்£ழே விளங்கும் இருவெண்ணீற்றினைசச் 

தீமது மேனிபில் அணியும் எமது தலைவர்சளே ; உலசம்,.வித்தசர் - உலசங்கள் 

எல்லாம் சலக்னொலும், ஊழிச்சாலம் மாறுபட்டாலும் ஒருகரல.த.தும் உள்ளம் தாம் 
சலங்காத நிலைபெற்ற வித்சகர்சளாவார்.



$536.0] 63, முழுநீறு பூசிய முனிவர் பூர்ணம் once 

“* வானர் துளங்கலென் மண்சம்ப மாலென்.,.வே$லாஞ்சண், டூனமொன் 
தில்லா வொருவலுச் சாட்பட்ட வு.த்தமர்க்சே'? (அரசு-இருவிருதி) என்ற gers 

இன் சருத்துச் சாண்ச; நீற்று நெறியே ரிவநெறியாசலின் ெலுச்சாட்பட்ட paren 
யினைச் இரு£ீறுதரும் என்பதாம், டுறைவர்களே - வித்தகர் என்சு ; வித்தகம்- 

ஞானம்) அறிவின் மேன்மை, ஊழிதிரிதல் - காலநிலை மாறுபடுதல் ; உலகம் 
இடச்சையும், ஊழி காலத்தையும் குறித்து நின்றன, விலததல் - தர்சிலையிற் திரிர்து 

மா௮படுதல் ; ஒருகால் - ஒருகாலும் ; அலகில் பேருங்தணம் - ௮எச்சலாகாத எண் 

குணம்சள் ; அடிக்கீழ் இலது வேண்ணீறு - ' இருவடி. ரீறெனைப் பூச? (அரச - 
தேவா.) உள் - உள்ளம் ; விதி - சன்மை, 

விரி 4168, (இ-ள்) ஆசாசமாய்...குழையான் - எல்லாவற்றுக்கும் 
ஆசாரமாயும் எல்லாப் பொருள்களுமாகியும் நின்ற அங்கணலும், எமது பெருமா 
னும், கங்கையைத் தரித்த சடையினையும் கா இற்பொருந்திய குழையினையும் உடைய 

வரும் ஆய சிவபெருமான் ; அருளிச்செய்த - சிவாகமங்களில் அருளியவற் 

ல்ள்ளே ; ஆகாசென்று,.,ீச்ச - சைச்சொள்ளர் தசாதென்று அங்குச் சொல்லிய 

அகற்பம் என்ற வகையுட்பட்ட தனை ரீச் ; சற்பம்.., சானாம் - கற்பமும் ௮ற௪ற்ப 

மூம் உபசற்பமும் என்ற; ஐமென்று,,.பேசம் - இவை கொள்ளத்தச்சன வாகு 

மென்று முன்னே கூறிய மூன்றுவசைப்பட்ட ; மோசாதி,,.ரீற்றை - சாமாதி 

குதிறங்களை நீச்கும் இருரீற்றினை; மொழிகுதும்... ஆக-ஈமது இருவினைகளுச்கு கழிவு 

கோவதற்காக மொழிவோம், 

(வி- ரை) இதுமுதல் ஐந்து பாட்டுக்களும் பல பிரதிகளில் இல்லை, இவை 

ஐயப்பாடு ; இவை திருநீற்றின் வசைகளையும், தன்மைகளையும், பெறும் பரிரினையும் 

கூறுவன, *இவற்றைப்பற்றிய ஐயப்பாட்ன் விவரங்கள் எனது :: சேச்ழொர் 

என்ற நூலிலுள் (பக் - ௨௨௧ - ௨௨௩) விரிச்துள்ளேன். ஆண்டுக் கண்டுகொள்ச, 

இவற்றின் பொருளைப் புராண சாரமுடையார் அ௮மைத்துள்ளமையின் இவை 

முன்பே புகுத்சப்பெற்றிருத்சல் கூடும் என்று கருசப்படுசன் றது. 

ஆதாரமாய் - எல்லாப் பொருள்சட்கும் ஆசாரமரய் உள்ளவர் ; ஆதாரம் - 

தாக்குதல் - நிலைபெறுவித்தல், மாயையினின்றும் தோற்றுவித்தல் என்ற பொருளில் 

வந்தது, 

*பெரியபுராணச் செய்யுட்டொகை மொத்தம் 4283 என்று கொண்ட ஒரு 

வெண்பாவை அதாரமாகச் கொண்டு அதனையே சாபித்துத் திருவாவடுதுறை 

வித்துவான் இரு, தெம்பா இராமலிங்கம் பிள்ளை அவர்கள் ஞானசம்பர்தம் பதி 

இரிசையில் ஒரு சட்டுரை வரைந்தள்ளார்கள். ௮,சனுள்,இருவிருத்த நாலாயிரத்திரு 

தூற்றைம்பத்து மூன்றாச வகுத்த!” என்று புராண வரலாற்றுள் (58) வரும் பாட்டுப் 

பாடபேத மென்றும், ௮த £' எண்பத்து மூன்றாக '' என்றிரு த்தல் மேண்டுமென்றும் 

சாதித்துள்ளார்கள் ; இரு. நாவலரவர்கள் பதிப்பாக வழக்கும் பதிப்புச்சளில் 

428] பாடல்களே மொத்தம் சாணப்பயிலுெ.றன. '! காதில் வெண்குழையோன்"! 
(18) என்ற திருமலைச் சிறப்புப்பகுஇியிலள்ள பாட்டும், கண்ணப்பராயனார் புராணச் 
தள்  பொருப்பினில் வந்து '! என்பது முதல் * மன்பெருமா ?' என்பது வரை 

(188 - 168) ஐர்து பாட்டுச்சளும், இங்கு முன் சாட்டியபடி வரும் இநத பாட்டுச் 

சஞம் இடைச் செருகல்களான வெள்ளி பாடல்சள் என நீண்டசாலமாசப் பல 

பெரியோர்சளாறும் துணியப்பட்டன என்பது இங்குகினைவு கூர்தற்பாலது, ] சரித 

ஆசாய்ச்ரிச் குறிப்புச்சள் 1 பச்சம் 79 - பழைய ஏட்டு சுவடியின் படம்பார்ச்ச,



@oo திரூத்தொண்டர் புராணம்  [பத்தராய்ப்பணிவார் 

அநளிச்சேய்த - அருளிச் செய்யப்பட்டவை, ௮சாவீற்றுப் பன்மைப் பெயர், 

மோகாதி - சாமம், குசோதம், கோபம், மோசம், மதம், மாச்சரியம் என்ற 

ட ௮ இச்குணக்சள், மோகாதி - வடமொழிச் சச்தி ; கற்பம், அனுகற்பம், உப 
கற்பம் - என்ற மூன்றுவசைச் இருநீறும் இச்சை பெறுதற்குரிய சைவர்களுக்கு 

உரியது ; கற்பம் இலையல்லாதத ; தீச்சைச் குரியரல்லர சார்ச்குரியத ௮சைவ 
விபூதி எனப்படும்; இதனை ஐகாநென் றங்கரைத்த அற்பம் என்றார்; சற்ப முசலிய 

மூவசை நீறும் வைஇிசம், இளெ௫சம் என இரண்டு வகைபுள் இலெளெசத்திற் 

சேர்ச்சவை; இவற்றுள் வைதிகவிபூதீ-பிரமன் ஒமகுண்டததிற் ரோன்றும்புசோசனி 
ஏன்மும், பிராம்மணாது தமகுண்டததிற் ரோன்ழும் சசதியோசாதை என்றும் 

இருதிறப்படும் ; முன்கூறிய சப முதலிய மூன்றும் உற்பத்தி வேறுபாட்டால் ௮ம் 

மூவகையாயின, இவற்றின் விரிவெல்லாம் சிவொாசமங்களுள்ளும் சைவசமயகெறி 

மூதலிய நால்களுள்ளும் கண்டுகொள்க, ஐம் - அகும் என்பதன் இடைக்குறை ; 

தற்றங்கள்றுக்தம் நீறு - உயிர்சளைச் சாத்சல் செய்தலின் இரட்சை என்றும், 

பாலங்களை நீழசெய் சமிழித்தவின் நீறு என்றும், றந்த செல்வமாதவின் விபூதி 

என்றும், அஞ்ஞான அழுக்கைப் போக்குசலால் சாரம் எனறும், ஞான வொளியைத் 

தருதலின் பசிதம் என்றும் இவ்வாறு பல காரணப பெயர்கள் போசரும் குறிப்பாம், 

ழன்மோமிந்த ழன்றுபேகம் - கற்ப முசலிய மூன்ற. 

மோழிீவதுநம்--என்பதும் பாடம், 1 

4164, அம்பலத்தே யுலகுய்ய வாடு மண்ண 

அிவந்தாடு மஞ்சினையு மளித்த வாக்கள் 

இம்பார்மிசை யராமயமா யிருக்ச போதி 

கற்ப லின்றணிய கோமயமர் திரத்தி னாலேற் 

நீறு றும்பதொழ வெழுஞ்சிவமர் தரவோ மத்தா 

இற்பலித்த சிவாங்கெனி லஓுணாவுக் கெடடா 

எமபெருமான் கழனினை தங் கிட்ட grb 

றிதுகற்ப மென்றெடுத்திங் கேத்த லாகும், ௨ 

(இ-ள்) அம்பலத்சே...௮ச்சள் - உலகம் உய்பும்படி இருவம்பலத்திலே 
திருச்கூத்து ஆடுசன்ற இறைவர் திருவுளம$ழ்ர்து கிருமஞ்சனம் செய்சருளும் 

ஆனைந்தினையும் தரும் பசக்கூட்டங்கள் ; இம்பர், போதில் - இவ்வுலகில் கோயில் 

லாரதவையா யிருர்சபோது$ ஈன்றணிய சோமமம் - சன்றீன்று ௮ணிமையாகிய 

பசுவின் சாணத்தை சத்தியோசாத மர்திரததினால் ஏற்று ; உம்பர் சொழ,...சவாங்கி 

தனில் - தேவர்கள் தொழும்படி மேல் 998 எழுகின்ற ெமர்சங்களால் உண் 

டாச்சப்பட்ட சிவாச்னியில் ) உணர்வுக்கு...தூநீறு - உணர்வுக்கு எட்டாத எமது 

பெருமானது திருவடியை நினைந்து இட்டெடுச்ச தூயதிருரீ.ர ; இது,..ஆகும் - இது 
கற்ப மென்று எடுத்துச் சொஃலப்படும், 

(விரை) அஜ்சு - ஆனைந்து ; பஞ்சசவ்வியம் என்பது வடமொழி, எண்ண 

லவை யாருபெயர். 

அநாமயம் - சோயின்மை. 6 - ஆமயம்-அசாமயம் ) ஐமய்ம் - சோய், *! ஆமயர் 
நிர்த் தடியேனை யாளாச் கொண்டார் ”' (௮7௪ - அதிசை - தரண்) 

ஈன்றணிய கோமயம் - சன்றீன்று ௮ணிமையாயெ பசலின் சாணம் ; மயம் - 

சாணம், டடக்



சருக்கம்] 08. முழுநீறு பூசிய முணீவர் புராணம் , 

மந்திரத்தினால் - சத்தியோசாத மரஇிரம் சொல்லி 

ஏற்ற - ஏற்றல் - சொள்ளுசல் ; எடுச்சல் ; ஏக்துதல் ; இத சாச்திசம், பெட் 
டிசம், சாமசம் என மூவசைப்படும் ; சாந்திகம் - சோமயமிரிம்போது பசகின் 

பிற்தட்டிலே' சைவைத்து ஏற்பது ; பேள்ட்டிகம் - நிலத்தில் விமுமுன் தாமசை 

மிலையில் ஏ.ற்பது ; காமதம் - சிலச்தில் Sap ser எடுப்பது, 

சிவமந்திர வோமத்தால் - சிவாங்கி - இவமர்திரங்களால் உளதரக்கி வளர்த்த 
சிவாச்சிணிபாகய தமத, 

இட்ட - தியில் இ_டுச் சாம்பராக்ட எடுத், 

இருச்சயிலையில் இடபதேவருடன் வாழ்கின்ற ஈரசை, பத்திரை, சுரபி, Pte, 

சுமனை எனலும் இர்து பசுக்சளின் வ.ரி.பாபச் 9வெஞணைப்படிச் இருப்பாற்சடவி 

னின்றும் இவ்வுலகில் வழிவழிவரும் பசுக்சளுள், ஈன்ற பத்து சாட்குட்பட்டதும், 

Fons கடொரியும், நோயுடையஐம், கன்று செத்ததும், இழடும், மலம், was 

,தின்பதும் ஆயெ இவற்றை நீக்சச் ரிறந்சனவற்றுள், பககுணி, 5 மாசங்களில் 

வைச்கோலை மேய்ந்த பசுச் சாணை முன்கூறிய வசையால், அட்டமி), 

௮மாவாசை - பெளர்ணமி, சதுர்ச்சச, இந்மாட்சளில் சசரியோசா5 மந்திரத்தால் 

ஏற்று, மேலிருக்கும் வழும்பை ஒழி) வாமதேவகதாற் பஞ்சகவ்வியம் விட்டு, 

அசோரத்தாற் பிசை£த, தற்புருடசசரல் உ நண்டை செய்து, ஈரமாகவேனும் 

உலர்கதபின்னேலும், ஓமசதியினுள ஈசான தரல் இட்டுச் சுட்டு எடுத்த நீறு கற்ப 

மர்தம் என்பசாம் ; இது சிவாசமவிதி, 

4165. ஆரணியத் அலாந்தகோ ம.பத்தைக் கைககொண் 

டழருறநுண் பொடியாக்கி யாவின் சுத்த 

நீரணிவித் தத்திரமந் திரத்தி னாலே 
அதிகப் நிசயமுறப் பிடி.த்தோம நெருப்பி லிட்டூச் 

நீறு சரணியும படிவெர்து கொண்ட ரெல்வத் 

இருகீறா மநுகற்டந் இல்லை மன்றுள் 

வாரணியு முலைபுமையாள் சரண வாடு 

மாணிக்கக் கூத்தாமொழி வாப்மை யாலே, ௩ 

(இ-ள்) இல்லை மனறுள்...வாய்மைபாலே - நில்லை.யம்பல,அிமீல வரர் 

அணிந்த சனங்களையுடைய உமையம்மையார் காணும்படி திருச்கூச்தியற்றுனெற 

மாணிச்சச்கூத5ப பெருமான் ௮ருளிய ரிவாகம விபெபடி ; ஆரணியச்து.. பொடி 

யாச்ச-கரட்டில் உலர்சச பசச்சாணத்ைக் கொண்டுவந்து சி௱ச்ச நுண்ணிய பொடி 

யாச: அவின்...,சொண்ட - பசுவினது சஈசமாகிய Caren sens விட்டுப் பிசைர்து 

அத்திரமச்திரச்சினாலே உண்டையாகப பிடி ஈது ஓமச்தியில் இட்டுச் சிறப்புற வெந்த 

பின் சைச்சொண்ட செல்வத்திருநீறு அறுகற்பமாம் - செல்வமாகிய திருநீறு அறு 

சற்பமெனப்படும், 

(விரை) ஆரணியம்-பசுச்கள் மேயும் சாடு ; ஆவின் சுந்த நீர்-பசவின் தூய 

மூத்திரம் ; சுத்தம் - இயற்சை யடைமொழி ; சுத்சம் செய்யும் நீர் sors. 

நீர் அணிவித்துப் - பிடித்து - என்க, நிசயம் - தட்”; உண்டை, 

வெந்து கொண்ட-வெர்சபின் சைச்சைசொசண்ட) வேத்து-வினையெச்சத்திரிபு ) 

ஓம நேநப்பு - ஜெ மத்தி, 

aay
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60. திருத்தொண்டர் புராணம் [பத்தராய்ப்பணிவார் 

செல்வம் - பெருஞ் செல்வம் ஆயெ முத்திச்திருவை விளைக்கும். 

மாணிக்கக்கூத்தர் - மாணிச்சம் போன்ற கூத்து இயற்றுபவர் ) இரத்தின 

சபாபதி என்பர், 

மோழி - வொசமம் ; ஆகுபெயர், 8 

4166. அடவிபடு மக்கியினால் வெந்த நீறும் 

ஆனிலைக எனறொடக்க வெந்த நீறும் 

இடவகைக ளெரிகொளுவ வெந்த நீறும் 
உபகற்ப இட்டிசைகள் சுட்டவெரி பட்ட மீறும் 

நீறு உடனன்றி வெவ்வேறே யாயி னீரா 

லுரை திகழு மர்திரங்கொண் டுண்டை யாக்கி 

. மடமதனிற் பொலிர்திருந்த சிவாங்கி தன்னால் 

வெந்ததுமற் றுபகற்ப மரபி னாகும, ௪ 

(ட-ள்) அ௮டவி,,.நீ௮ும்-பசுச்சள் மேயும் சாடுகள் மரங்களின் உராய்தலினால் 

உண்டாய இீயினாலே வெந்த நீறும், பசுச்சள் சங்கும் இடங்கள் தீப்பற்றிச்கொள்ள 

வெர்ச நீறும், இவ்வாறுள்ள பல இட கள் இப்பற்ற வெந்த நீறும், செங்கற்களைச் 

சட்ட தியின் உண்டாகய நீறும் யெ இவற்றை ; உடனன்றி...உண்டையாக்? - 

ஒன்றுசேர்ச்சாமல் தனித்தனியே சிவொசமக்களில் விதித்த உரிய மந்திரங்களாலே பசு 

மூத்திர த்தினாலே பிசைந்து உண்டையாசச் செய்து ) மடமதனில்...மாபினாகும் - 

இருமடங்களில் விளங்கும் வொக்கினியிஞல் வி.இத்தப்படி. நீற்றப்பட்டது உபகற்ப 

மென்று சொல்லப்படும். 

(வி- ரை) படூம்அங்கி - மூங்கில் முதலியவற்றால் தோன்றும் த, 

வேந்தநீறு - லேகுதலால் உண்டாகும் நீறு, 
ஆனிலைகள் - பசுக்கள் இருக்கு மிடங்கள் 2? இவை பசுவின் சாணம் நிறைந்து 

இடக்குமிடம். 

டுட்டிகைகள் - செங்கற்கள், டூட்டிகா - இட்டிகை ;) வடசொற்றிரிவு, 
மடம் - முனிவர், மறையோர், பெரியோர்சள் வாழும் இடங்கள் ; சிவாங்கி - 

இவர்கள் நாளும் வளர்ச்கும் நியமமாயெ சிவவேள்வித் தி, 4 

4167. இந்தவகை யாலமைத்த நீறு கொண்டே 

இருதிறமுஞ் சுத்திவரத் தேறித்த பின்னர், 
அந்தமிலா வரனங்கி யாறு மெய்ம்மை 

நீறு அணியும் யறிவித்த குருன்மை யல்லாப் பூமி 

பரீசு முந்தவெதி ரணியாதே யணியும் போது 

மூழுவதுமெப்ப் புண்டரஞ்சர் நிரனிற் பாதி 

நந்தியெரி தீபநிகழ் வட்ட மாக 

ராதரடி. யாரணிவர் சன்மை யாலே, டு 

திருரீற்தினைச் கொண்டு ; இரு.,.பின்னர் - அகம் புறம் என்னும் இரண்டிடத்தும் 

சத ிெரும்படி பாலித்து ஒரு ரிறிது கிருதி மூலைபிலே (தென்மேற்கில்) உரிய மச்திரச்
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சருக்கம்] 08. 'முழுதீறு பூசிய முணிவர் புராணம் Gea. 

தால் செறிச்ச பின்பு ; ௮அர்சமிலா.... 4ணியாதே - அழிவில்லாத சிவன் சசர்கிதியும், 
தீயும், ஆமம், உண்மை செறியினை உபதேச குருவும், வழி ஈடையும், சள்மை 
சாராத பூமியும் என்றில் விடங்களின் முன் ௮ணியாது ; ௮ணியும் போது - விதிப் 
படி அணிசனெ்ற காலத்தில் ; முழுவது மெய்... வட்டமாக - உடல் முழுதும் பூசுதல், 

இரிபுண்டரம், பீைவடிவம், ஒல் யெரி௫ன்ற விளக்குச் சடராசெய முச்சோணம், 

விளக்குகின்ற வட்டம் ூய இவ்வடிவீலே ;) நாதனடியார்..,ஈன்மையாலே - வ 
னடியார்கள் ஈன்மையினால் ௮ணிகுவர், 

(வி-ரை) முதற் பாட்டினால், இருமிற்றின் வசைசளைச் கூறி, அசன் மேல் 
மூன்று பாட்டுக்சளினால் மூவசைச் திருரீற்றினையும் பெறும் வசை.பும் பண்பும் கூறி, 

இப்பாட்டினால் நீறு ௮ணியச்தச்ச இடமும் அணியும் வகையும் கூறுனெருர், 

அமைத்த - விளைவிசசெடுச்சப்பட்ட; இருதிறம் - அசமும் புறமும் ; தேறித்து - 
சிறிதளவு எடுத்து ௮௪7 பீடையணுசாசபடி அதிர மந்திரத்தினால் விரலினால் 

செறித்து, 
அரன் - அங்கி - ஐறு - குர - நன்மையல்லாப்பூமி - இவ்விடங்களின் எதிரில் 

இருநீறணியலாசாது என்பது விகி; ஐறு - ஈடந்து செல்லும் வழிபிடை; நன்மை 

யல்லாப் பூமீ - தூய்மையில்லாத நிலம் 

மேய் ழழவதும் - இது (தூளிசம்) பொடியாக உடல் முழுதும் பூசுதல் 

குறித்தத். 
புண்டாம் - திரிபுண்டசம் - மூன்று €ற்றுச்சள்; சந்திரனிற்பாதி-பிறை வடிவம். 
நந்தி எரிதீபம் - நந்துதல் இங்கு ஒளிவிட்டு - சுவாலித்து - எரியும் தன்மை 

குறித்தது ; தீபம் - விளக்குச் சுடர் - மேல் கோசக்யெ முச்சோண வடிவம், 

வட்டமாக அணிதல் - சிறுத்தொண்ட நாயனாருக்கு அருள் புரியவந்த வயிரவர் 
இருரீத்றுப்பொட்டு ௮ணிர்ச திருக்கோலம் காண்க, '*இளம்பிறை தன்னைப், பெருகு 

று மதியாக்கி..,சாத்தியசென்னத் இருநுதன்மேற் நிரு£ிற்றுத் தனிப்பொட்டுத் 

இகழ்ந்திலங்க '” (8087) 

நன்மை - சலம்சரும் விதி. 5 

4168. சாதியினிற் றலையான தரும சீலர் 
தத்துவத்தி னேறியுணர்ந்தோர் தங்கள் கொள்கை 

நீதியினிற் பிழையாது நெறியி னிற்போர் 

vase நித்திய மத்துரிக ழங்கி தன்னிற் 
al பூதியினைப் புதியபா எனத்துக் கொண்டு 

# புலியதளி னுடையானைப் போற்றி நீற்றை 
ஆதிவரு மும்மலமு மறுத்த வாய்மை 

யருமுனிவர் முழுவதுமேய் யணிவ ரன்றே, டு 

(@-ch) சாதியினில்,,8லேர் - சாதி யொழுச்சத்தில் தலைமையான சரும 

இலெத்தையுடையவர்களும் ) ,த்துவத்தின் நெறியுணர்ர்தோர் - தத்துவ ரெறியினை 

உணர்ர்தவர்களும் ; சங்கள்,..நிற்போர் - தமது சொள்சை நீதியின் வரும் நெறியி 

னின்றும் சிறிதும் சவறு.து நிற்பவர்சளும் 9 ; ஆ.தி...முனிவர்-சொன்று தொட்டு 

வரும் மும்மலங்களையும் ௮.,தச வாய்மையுடைய ௮௬ முனிவர்கள்; நித்த... பூ.தியினே- 

நியமம்சவரு.து செய்யும் நித்தியாச்யொெனில் விளைத்செடுத்த திருகிற்றினை; புதிய பாச



௫௦௪. ' திருத்தொண்டர் புராணம் 'பத்தீராய்ப்பணிவார் 

னச்தச்சொண்டு - புதிய பாத்இரத்தில் வைத்துச் கொண்டு ; புலி, போற்றி - புலித் 

சோலை உடு? இறைவரை வணங்க ; கீற்றை முழுவது மெய்யணிவர் - அத்திரு 
ரீற்றினைத் திருமேனி முழுவதும் பூசுவர் ; இவ முழுநீறு பூசிய முனிவர் எனப் 

படுவார். * 

(வி-ரை) இவரே மூழுமீழ பூசிய முனிவர் எனப்படுவார் என்பது இசை 
Queen. ; 

சாதியினிற் றலையான - என்பது பிறப்பின் மேன்மையும், தநமசீலர் - என்பது 

அச்குலத்தின் ஒழுச்ச மேன்மையும் குறித்சன ; சாரதி என்பது பிறப்பினால் வருவது ; 
செல் முதலிய விதைமணிகள் பொறுக்கி எடுத்த, மேலும் விளைந்தபின் பொறுக்கி, 

இவ்வாறு சேர்ர்செடுதச மணிகளை வேறு சாதியாகச் குறிச்கும் உழவுச் சொழில் 

முறை பற்றி இம்கு லைச்துச் சாணில், ஒழுக்கம் பற்றி வழிவழி வரும் குண நிலை 

மேன்மைசள் புலப்படும், சாதி குலம் பற்றிய பூசல்களும் ஒழி துபோம் ; 

தத்துவத்தின் நேறி - இஃது உயிரினைப்பற்றி வழும் சத்துவ ஞானம் பற்றிய 
God; உண்மைநெறி ; தத்துவம் - உண்மை) வம் ; சவரெறி ; 

கோள்கை நீதியினிற் பிழையாது - கோள்கை - என்றத முன் கூறிய உடல் - 

உயிர் இருநெறியும் பற்றிய ஒழுக்கசஇல் சாம் சாம் பற்றி நின்ற2சார் கொள்கை 

வழக்கு) இவை பலப்பலவாகி இபபுராணச்துள் வரத அடியார்களது பலதிறப் 

பட்ட சொண்டு நெறிகளை உணர்சடிற்று ; ஜேறி- சொண்டின் ரெறி ; இருநிற்று 

நெறியில் நின்ற மெய்ப்பொருளார் - ஏனாதியார் வரலாறுகள் இங்குச் கருசற்பாலன. 

ஆதிவரும் ழம்மலழம் - அசாதியாச உயிரினைப்பற்றிப் பிறப்பிற்கு காரணமாடு 

வரும் மூலமலங்கள், ஐதீ - தொடச்சம் மும்மலழம் - என்ற உம்மையினால் மலவா 

தனையும் கொள்ச ; அறுத்தல் - வலி.பின்றிச் செய்சல் ; பாசனம் - பாத்திரம், 6 

முழுரீறு பூசிய முனிவர் புராணம் - பண்பு - சாதியிற்றலையானவர் ; தரும 

திலமுடையோர் ) தத்துவ மெறி யுணர்ந்தோர் சமது கொள்கை நீதி பிழையாக 

நெறி நின்றோர் ) 975 கி.பம அங்கியில் (மூன்று வகைப்பட்ட) விதிபபடி எடுச்ச 

இருநீற்றைப் புதிய பாத்திரத்திற்கொண்டு வனைப போற்றி மேனி முழுவதும் 

. ணிவோர்சள் முழுமிறு பூசிய முனிவர்கள் எனப்படுவர், 

கற்பனை :-- (1) திருகீறு பெறும் வசையால் நான்கு வகைப்படும், இவற்றுள் 

௮சற்பம் ஆசாது ) ஏனைய கற்பம், ௮து5ற்பம், உபக.ற்பம் ஆவன, 

(2) இவை சிவாசமங்களின் விதிதசன. 
(3) முழுரீற பூசிய முனிவராம் தனமையோர் சா.தியிற் றலையான வரும், சரம 

ஒழுச்சமுடையவரும், தத்துவ கெறியுணாந்தோரும், தமது கொள்சை பிழையாச 

நெறி நிற்போரும் ஆவர், 

(4) தஇருகீறு, நித்த நியம அக்னியில் விதிப்படிச் கொண்டு புதிய பாசனத்தில் 

ஏற்சத்தச்க த. 

(5) இருநீற்றை அணியும்போது வனை உன்னி வணம்டி அணிதல் 
பேண்டும். 

(6) பொடியாசப் பூசம்போத மெய்ம் முழுதும் இரு$ீற அணியலாம். 
(ர) திருநீறு, மும்மலங்களையும் ௮௮த்து உயிருக்கு உய்திதரும், 

09, முழுநீறுபூசிய முனிவர் புராணம் முற்றம் 
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சருக்கம்] 

இவமயம் 

ிருச்சிற்றம்பலம் 

04, அப்பாலும் அடிச்சார்ந்தார் புராணம் 

தோகை 

அப்பாலும் அடிச்சார்ந்தா ரடியார்க்த மடியேன் '! 
திநந்தொண்டத் தோகை (10) 

வகை 

வருக்ச மடைத்துகன் னாவலூர் மன்னவன் வண்டமிழாற் 

பெருச்ச மதச் சொகைபிறை சூடிசன் பெய்கழற்சே 

யொருக்கு மனச்தொடப் பாலடிச் சார்ர்தவ ரென்றுலூற் 

றெரிச்கு மவர்சவன் பல்சணச் சோர்ஈஞ் செழுந்தவசே, 

oR --திருசோண்டர் திருவந்தாதி (76) 

4169, மூவேர்தர் தமீழ்வழங்கு ராட்டூக் கப்பால் 

முதல்வனா ரடி.ச்சார்ந்த முறைமை யோரும் 
நரவேப்ந்த திருத்தோண்டத் தோகையிற் கூறும் 

நற்றோண்டர் காலத்து முன்னும் பின்னும் 
பூவேயப்ர்த நெடுஞ்சடைமே லடம்பு தும்பை 

புதியமதி ஈதிபிதழி பொருந்த வைத்த 

சேவேந்து வேல்கொடியா னடிச்சாரந் தார்கள் 
செப்பிபவப் பாலுமடிச் சார்ந்தார் தாமே, க 

புரரணம் இனி, நிறுத்த முறையானே, பதினொன்ருவது, பச்தராய்ப் பணி 

வார் சருக்கத்துள், ஏழாவது அபபாலும் அடிச்சார்ர் சாரின் பண்களைச் கூறும் பகுதி, 

தோகை :--பொழிப்பு உரைத்துச் கொள்ச, 

அப்பாலும் - இடத்தாலும் சாலத்தாலும் அப்பாற்பட்ட என்பது விரிநூல் 

இசனைப் பொருள் செய்தவாறு. 

வகை :--வருக்கம் அடைத்து - வரிசைப்பட அடைவு படுத்தி ; ரன்னாவலூர் 

மன்னவன், ,சொகசை - நல்ல சாவலூர்த்தலேவராசய ஈம்பிசள் வளப்பமுடைய 

தமிழினம் பெருகச் கூறிய ௮ர்த இனிமையான திருச்சொண்டச் சொசையின் 

சண்ணே ; பிறை சூடிதன்...௮/வர் - பிறையினைச் ரூடியவராயெ இறைவாது பெய் 

சழலுச்சே ஒருப்பட்ட மனத்துடன் அப்பாலும் அடி.சாரீர்தவர் என்று உலூல் 

விஎக்ச உரைச் ச அவர்கள் ; சிவன்...செழுந்தவரே - 9வனது பல்சணச்தோர் 

சளாயெ கமத உயர்ர் த தலத் உடையலர்சளேயாவர், 
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Gox திருத்தொண்டர் புராணம் [பத்தராய்ப்பணிவார் 

வக்கம் - வரிசை ; அடைத்தல் - அடைவுபடச் கூறுதல்; பெரக்த ௮ம்மதுத் 

தோகை - ஏன்௧) gerd பண்டறிசட்டு) மதுரத்தொநை - திருத்சொண்டச் 

சொசை ; பேநக்தசலாவது ௮ளவுபடாச சொகை மடியார்சளை எடுத்துச் கூறுதல் ; 

தொசையடியார்சளின் முடிபு சாட்டுமிடமாதல் குறிப்பு ) பண்பு கூறிப் பெருசச் 

செய்சல் ; கழற்கே ஒரக்த மனத்தோடு - சார்ந்தவர் என்று கூட்டுக ; கழற்கே - 
உருபு மயச்சம்; தோகை என்று-தேரிக்தம் ஏன இயைக்ச ; பேய்-சட்டிய) அணிந்த 5 

கழல் - சழலையணிந்த இருவடிக்கு வர்தது ; பேநக்தம் - என்றதனால் அப்பாலும் - 

என்றதற்கு இடத்தால் ௮ப்பால் என்றும், காலத்தால் ௮ப்பால்-முன்னும் பின்னும் - 

என்றும் இசனைப் பேருக உரைத்சது விரிநூல் ; இவ்வாறன்றி ஒருக்க மனத்தோடு 

என்றதனை காவலூர் மன்னவலுடன் கூட்டி உரைத்தனர் முன் உரைகாரர் ; ஒருக்த 

மனத்தொடு சார்ந்தவர் - என்ச ; சார்புணர்ந்து சார்பு கெட ஒழுகுதல் ;) MULT SY 

மடிச்சார்ர்சார்சள் எனப்படுவோர் தவமுதிர்ச்சயினாற் சவசணத்சோரேயாவா் 

என்பது, மதுரம் - இனிமை ; இன்பம் ; பேரின்பம், 

விரி :--4169 ; (இ- ள்) ஜூவேந்தர் ,.முறைமையோரும் - மூவேந்தர்களது 

தீமிழ் வழங்கும் சாடசளுச்கு அப்பால் ரிவபெருமானாரது அடியினைச் சார்ந்த 

முறைமையினர்சளும் ; சாவேய்ச்ச...பின்னும் - ரம்பிகளது தெய்விக நாவின்சட் 

பொருந்திய இிருத்தொண்டச் தொகையிலே துஇிக்கப்பட்ட திருத்சொண்டர்சளாயெ 

தணியடியார்சளின் சாலத்துக்கு முன்னும் ௮,சன் பின்னும் ;) பூலேய்ர்த,..அடிச் 

சார்ந்தாரும் - பூச்சள் பொருந்திய நீண்ட சடையின் மேலே அடம்பு மலரும் தும்பை 

மலரும் கங்கையும் கொன்றையும் பொருந்தும்படி சூடிய, இடபத்சைப் பொறித்த 

வெற்றி பொருச்சிய சொடியினையுடைய சிவனது திருவடியிற் சார்ச்தார்களும் ; 

செப்பிய... தாமே - சொல்லப்பட்ட அப்பாலு மடிச்சார்ர்சார் எனப் பெற்றவர்கள் 

தீமே யாவர். 

(வி- ரை) ழவேந்தர் தமிழ்வழங்க நாடூ - என்றது, தமிழ் வழங்காத நாடுகளும் 

மூவேந்தர் €ழ் நின்றன வா,சவின் அவற்றுள் சமிழ் வழங்கு நாட்டை வேறு பிரித்து 

ஒ.இனார், பிறிதினியைபு நீச்சிய விசேடணம், 

தமீழ்வழங்க நர்ட்டினை வேறு சனியாசச் கூறினமை திருத்தொண்டத் 
தொசையுள் போற்றப்பட்ட அடியார்கள் பெரும்பான்மையும் தமிழ் வழங்கு மாட்டி, 

னுட் சேர்ந்தவர்களா தலின் என்க ; சமிழ் வழங்கும் சராடல்லாத பிறமொழி வழங்கும் 

117 நாடுகளிலும் சிவனடிச் சார்ர்ச கொண்டர்சளுண்டு என்பதாம் ; இவர்கள் இடத் 

சால் ௮ப்பாலும் அடிச்சார்ர்தார். இவை ௫ங்கள முதலாகச் கூறப்படும், 

திருத்தோண்டத் தோகை,...மன்னும் பின்னும் என்பது காலத்தால் ௮ப்பாலும் 

அடிச்சார்ர்தார்களைச் குறித்தது, காலத்தாலும் பெறாம்பான்மை பற்றி அடியார்கள் 

திருத்தொண்டத் தொசையுட் டனித்தனி எடுத்துச் கூறப்பட்டார்சள், ழன் - இறர்த 

சால,த்தினையும், பின் - என்பது எதிர்காலத்தினையும் உணர்த்த நிறுத்தித் Bas 
சொண்டச் தொசையுட் போற்றப்பட்ட அடியார்களின் சாலத் தொகுஇியை நிசழ் 

சாலமாச வைத்து, முச்சாலத்தும் என விரித்த நிலை சண்டு கொள்ச, 

அப்பாலும் - இடத்தாலும் காலத்தாலும் அப்பால் என்று விரிதூலுள் உள 

விரித்தனர் ஆசிரியர், சைவத்தின் பரர்ச முற்றிய நிலையினை சாட்டிச் சாட்டியருளு 

வது இச்திருப்பாட்டு. 
அடிச்சார்ந்தார் - திருவெண்காட்டடிசள் முசலாயினோர், இப் பாட்டால் 

சைவச்தின் சமரசம் நன்த விளங்ததல் காண்க என்றும், சைவத்தைத் தமீழ்
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நாட்டனவில் கட்டி ஆளக்கருதும் கண்ழடிகள் இப்பாடலைப் பன்ழறை உற்று 
நேரீக்கி உண்மை யுணர்வார்களாக என்றும் இங்கு விசேட ஆராய்ச்சியுரை 

சாண்பாரு முண்டு, சமாசம் என்ற உரைப் பொருளுக்கு ஈண்டு ஒரு தொடர்பு 
மில்லை, பொருளிரண்டாயினன்றோ சமாசம் காணலாம் ; இங்குத் தமிழ் வழங்கு 
சாட்டுச்சப்பாலும் சவனடி.ச்சரர்ர்தோர் உண்டு என்பது தான் கருதிய பொருள், தமிழ் 

சாட்டுக்சப்பாலும் சிவனடிச்சார்க்தோர் உள்ளார் என்றதனால் அக்கு உள்ளார் 
எல்லாரும் சிலனடிச்சார்ர்சோர் என்றாவது, அ௮ங்குள்ளன வெல்லாம் சைவநெறி 

ஏன்றாவது ௮காது ; அர்ராடுகளிலுள்ள இறித்துலம், பெளத்தம், சமணம் முதலிய 

பு,றச்சமயங்கள் எல்லாம் சைவமே என்னவும் வாராது ; அலை, ரூபாவில் பைசா 

௮ணாச்சள் போல, இலைமறைகாய்கள் போலச் சைவ உண்மைகள் சிலவற்றைச்சாட்டி 

னால் ௮து சொண்டு ௮வை முழுமைச் சைவச்தோடொப்பன என்றலும் ஆகாது, 

அன்றியும் ௮மெரிச்சா, சரவகம், கடாசம் முசலிய புறசாடுசளிலும் மிசப் பழங்காலங் 

சளில் சிவலிங்க வழிபாடு இருர்ச அடையாளங்கள் இப்போதும் காணப்படுசன்றன 

என்பது சரித ஆராய்ச்சியாளர்சள் சண்டவுண்மை. இனிச் சமரசம் என்பத உண்மைப் 

பொருளில்லாத நிலையில் ஈண்டு வழங்கப்பட்டுள்ளது ; எவ்வெப் பொருளையும் அவ்வ 

வற்றின் தததிக் கேற்பப் படிமுறையில் (சோபான பட்சம்) வைத்து நிறுத்திச் 

காணுதலே சமாசம் என்பதன் உண்மைப் பொருளாம், இப்படிச்சன்றிச் காண்பன 

வெல்லாம் சமமே என்பது குநட்டுச் சமாசமேபாதம், இனி, எம்மொழியோ 

எர்சராடோ யாண்டிருப்பினும் சைவத்தின் மெய்ப்பொருணிச்சயம் சொண்டதுவே 

சைவமாவது என்பது '*அப்பால் ழதல்வ ரடிச்சார்ந்ந மறைமை யோநம்'” என்ற 

னாதும், '* சேவேந்து வேல்கோடியா னடிச்சார்ந்தார் ?? என்றதனாலும் விஎச்சப் 

பட்டது, ** சிவன் கழற்கே ஒரந்தமனத் சொடு !? என்ற வகைநூலும் சாண்ச, 

இவற்றை யெல்லாம் விடுத்துக், காலமும் இடமும் கூறி அப்பால் என்ற 

துணையானே, தமிழ் சாட்டின் மேல் உள்ளன வெல்லாம் சைவத்தின் முடிந்த 

இறமே யாம் என்று முடிப்பது உண்மை யுணராதரர் கூற்றேயாம். அன்றியும், 
“பேசி லத்திசை யொவ்வா மிறதிசை '! (46) என்ற இருவாக்கன் கருத்தும் உணசச் 

தீச்தது, இச்கூறியவை பெல்லாம் எண்ணும்போது கண்மூடிகள் யாவர் என்பது 

போதரு மென்று விடுச்ச. 
தமீழ் விள்ங்த - என்பதும் பாடம், 

அப்பாலு மடிச்சார்ந்தார் புராணம்-பண்பு - மூவேர்சர்களது தமிழ் வழங்கும் 
நாட்டுக்கு அப்பாற்பட்ட நாடுகளிலும், இிருச்தொண்டத் 9தாகையிற் போற்றப்பட்ட 

அடியார்களது காலத்துக்கு முன்னும் பின்னும் சிவபெருமானது அடிச்சார்ர் தவர்கள் 

1 

அப்பாலு மடிச்சரர்ர்தார் எனப்படுவார்கள். 

கற்பனை :--(1) மூவேந்சர் தமிழ் வழங்கு நாட்டுச்சப்பாலும் சிவனடிச் 

சார்ர்சலர்சள் ஈம்மால் வணங்கப்படுபலராம், 

(8) திருத்சொண்டச்சொசையிற் நனித்தனி போற்றப்பட்ட அடியார்களின் 

சாலத்தச்கு முன்னும் பின்னும் சவனடிச்சார்ர்தவர்கள் ஈம்மாற் போற்றப்படுதற் 

குரியவர்சள், 

(3) வெனடியார்சளின் தொகுதி காலத்தையும் இடச்சையும் கடர்சது 

எச்சாலத்இிலும் எவ்விடத்திலும் நிசழ்வது லெனடிமைச் திறம், 

அப்பாலும் அடிச்சாரிந்தார் புராணம் மற்றும்,



[பத்தராய்ப்பணிவார் 

சிலமயம் 

இருச்சிற் றம்பலம் 

சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் தூதி 

தோகை 

“ அரூ£ னாரூரி லம்மானுச் சாளே !! ் 
--திநத்தோண்டத்தோகை - (10) 

வகை 

செழுரீர் வயன்முது குன் றினிற் செர்சமிழ் பாடிவெய்ய 
மழுரீள் சடச்சைய னீர்சபொன் ஞங்குச்கொள் ளாதவர்சப் 
பொழினீ டருதிரு வாரூரில் வாசியும் பொன்னுங்சொண்டோன் 
கெழுரீள் புகழ்த்திரு வாரூர னென்றுகாங் சேட்பதுவே, 

“எதிநுத்தொண்டர் திருவந்தாதி - (77) 
விரி 

4170, செற்றாரதம் புரமெரித்த சிலையார் செல்வத் 
திருமுருகன் பூண்டியினிற் செல்லும் போற் 

சு.ற்றாருஞ் சிலைவேடர் கவர்ந்து கொண்ட 

தொகுநிதிபின் பரப்பெல்லாஞ் சுமந்து கொண்டு 
முற்ருத முலையுமையாள் பாகன் kbs 

மூதற்கணமே யுடன்செல்ல மடியாப் பேறு 
பெற்றார்தங் கழல்பரவ வடி.யேன் முன்னைப் 

பிறவிபினிறழ் செய்ததவம் பெரிய வாமே, ௨ 

தோகை :--பொழிப்பு உரைத்துச்சொள்ச, 
வகை -எசெழுநீர்,..பாடி-செழிப்புடைய வயல்கள் சூழ்ச்த திருமுது குன்றில் 

செர்தமிழ்ப்பதிகம் பாடி (அதற்குப் பரிலொக) ; வெய்ய,,பொன் - விரும்பத்தச்ச 
மமுவினை யேர்திய பெரிய சையினையுடைய இறைவர் ஈர்த பொன்னினை ; ஆய்குக் 
சொள்ளாது வர்து - அங்குப் பெற்றுச்சொள்ளாமல் Curég ; ௮ப்பொழில்நிள்... 
சொண்டோன்-பொழில்கள் குழ்ச்ச இருவாரூரிலே மாற்று நிறைலையும் ௮ப்பொன் 
னினையும் பெற்றவர் ; செழுரீள்...சேட்பதவே - செழிப்புடை ரீண்ட புசழ்சளை 
புடைய சம்பியாரூரர் என்பது சாம் பெரியோர் செல்லச் சேட்டறின்ற உண்மை. 

இதி ஈம்பிகள் இருமுதுகுன் றத்தில் இறைவரைப் பாடிப் பெற்ற பன்னிரண் 
டாயிரம் பொன்னையும் பெறுமா? வேண்டி, ௮ம்குச் இருமணிருச்சாற்நினிலிட்டுத்



சருக்கம்] 0&. சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் துதி (90௯ 

இருவாளூர்ச் குளத்தில் அவர் திருவருளார் பெற்ற தவும், அவ்வாறு பெழம் போது 

மாற்றுச் குறைய அதனையும் சிறையத் இருவருளார் பெற்றதுமாயெ வாலாழுசளைச் 
குதித்த. (ஏயர்கோன் - புரா - 104/3251 - 105/8964 ; cap 187/9881 - 
197/8891 ;: பாட்டுச்கள் பார்ச்ச,) வேய்ய - விரும்பத்தச்ச ; வேம்மை விருப்பம் ; 

அடியாரிடுச்சண்சளைப் போச்கும் படையாதலின் விருப்பம் விளைப்பதென்ச) 

வெம்மையாகயெ சொடிய என்பாரு முண்டு, கோள்ளாது - பெற்றவுடன் எடுத்துச் 
சொண்டு போசாமல் ; வாசி - மாற்றுச் குறைவு; ஈண்டு ௮சனை சிறைவாகச்குதல் 

குறித்தது; கேட்பது-அறிர்தார் சொல்லச் சேட்பது, வெய்ம.போன் என்ற கூட்டி 
உரைப்பதுமாம். 

விரி :--4170, (@- ன்) செற்றார்சம் போதில் - பசைவர்சளஎது திரிபுரம் 

களை எரித்த மலை வில்லை ஏர்திய சிலபெருமானது செல்வ நிறைர்த இருமுருசன் 
பூண்டியின் வழியிற் போகும்போது ; சுற்றாரும்...எல்லாம் - சற்றி நிறைர்த வில் 

வேடர்சள் பறித்துக் கலர்ர்து கொண்ட மிச்ச நிதியின் சமைகளை யெல்லாம் ; 

சுமந்து,..உடன் செல்ல-என்றும் இளமுலை சாயயொராடிய உமை ௮ம்மை பங்சாது 
மூதன்மையுடைய பூதகணங்கள் தாமே சுமர்து கொண்டு உடன் போதும்படி ; 

மூடியாப் பேறு,,. நமே - அளவற்ற பெரும் பேற்றினைப் பெற்ற ஈம்பியாரூராது 

இருவடிசளைத் த.இிக்ச அடியேன் முன்னைப் பிறவிசளிற் செய்ச சவக்கள் மிசப் 
பெரியனலாகும். 

(வி-ரை) முன் பல பிறவிகளிலும் செய்த பெரிய சலம்சள் பலவற்றின் 
பயனாலன்றி ஈம்பிசளஎது சழல்பசவும் பேறு வாய்க்சப் பெருசென்பத, 

செல்வத் திநழருகன் பூண்டியீனில் - வேடுவர் உருவொடு வெசணங்சள் வரது 
நிதி பதித்தது செல்வமின்மையாலன்று ; சாமே மிச்ச செல்வமுடையார் என்பது 

குறிப்பு ; 4*வாங்டப் பின் சொடுப்பசற்சோ”! (3912) என்று குறித்தல் சாண்ச, 

வேடர் - வேடர் வடிவில் வந்த சிவசணஙகள், 

ழற்றத ழலையுமையாள் - தல அம்மை பெயர், “aos pam முலைமங்சை !! 

(பதிசம்), 

கணமே - ஏகாரம் தேற்றம் ; உடன் சசீலீல - ஏர்தித் துணை போச, 

ழடியா - அளவுபடாத ) பேற்றர் - ஈம்மிகள் ) வினையாலணையும் பெயர், 

தவம் - சாதி யொருமை, 

64. அப்பாலும் அடிச்சார்ந்தார் புராணம் முற்றும், 

11. பத்தராய்ப் பணிவார் சநக்க ழற்றும், 
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சிவமயம் 

திருச்சிற்றம்பலம் 

LDGOT conus S 1 F சருக்கம் 

திருச்சிற் றம்பலம் 

6 மன்னியசீர் மறைநாவ னின்றவூர்ப் பூசல் 

வரிவளையாண் மானிக்கு சேசனுக்கு மடியேன் 

தென்னவனா யுலகாண்ட சேங்கணார்க் கடியேன் 

திருநீல கண்டத்துப் பாணனார்க் கடியேன் 

என்னவன மரனடி யே யடைந்திட்ட சடையன் 
இசைஞானி காதலன் நிருநாவ லார்க்கோன் 

அன்னவனா மாரூர னடி.மைகேட். டூவப்பார் 
ஆருரி லம்மானுக் கன்பரா வாரே.” 

திநத்தொண்டத் தோகை - (11) 

திருச்டிற் றம்பலம்



மயம் 

ஈருச்சிற்றம்பலம் 

65, பூசலார் நாயனார் புராணம் 

தோகை 

* மன்னியசீர் மறைநாவ னீன்றவுர்ப் பூசல் 
" (வரிவளையாண் மானிக்கு சேசனுக்கு) மடியேன் ?! 

திநத்தோண்டத் தோதை - (11) 

வகை 

(( பதுமஈற் போசன்ன பாசத் தாற்கோர கோயிலையான் 
கதுமேனச் சேய்தவ தேன்றுகொலா ?' மேன்று கண்டூழிலா 

தீதுமனச் சேயெல்லி சோறு நீனைந்தருள் பெற்றசென்பர் 

புதமணற் ரென்ற லுலாநீன்ற வூர்தனிற் பூசலையே!' 

--தீநத்தோண்டர் திரலந்தாதி - (78) 
வீரி 

4171, அன்றினார் புரமெரித்சார்ச் காலய மெடுச்க வெண்ணி 

பொன்றுமங் குதவா தரக4வுணர்லின லெடுக்கும் தன்மை 

நன்”றேன பான ்தினாலே ஈல்லவா லயந்தான் செய்த 

நின்றவூர்ப் பூச லார்தம் நினைவினை புரைக்க லுற்றும், க 

சருக்கம் :--இனணி, நிறுத்த முறையானே, பன்னிரண்டாவசாச மன்னிய"! 
என்று சொடங்ரும் திருத்சொண்டச் சொகைப் பாசரச்திற் போர்.றும் அடியார் 

சளின் வரலாறு கூறும் பகுதி, 

புராணம் :--பன்னிரண்டாலது மன்னியரர்ச் சருச்சத்துள் மூதலாவ.து பூசலார் 

சாயனாது வரலாறம் பண்பும் கூறம் பகுதி, 

தோகை :--நிலைபெற்ற சிறப்பினையுடைய, வேதமோதும் வாச்சனையுடைய, 

திருகின் றவரில் அவதரித்த பூசலார் நாயஞருச்கும் (வரிவளை யணிர்ச மானியார் 

என்னலும் மங்சையர்ச்சரசி யம்மையாருச்கும் சேச நாயனாருச்கும்) ௮அடியேனாவேள், 

மன்னி௰சீர்ப் - பூசல் என்று கூட்ட, மன்னிய சீராவத புறப்பூசையிலும், 
சிலைபெற்ற உறைப்புடைய அ'சப்பூசைத் தொழில் சிறப்புடையது என்று உல) 

லுச்சு இறைவர் சாட்டியரு௭ச் கருவியாயமைதல் ) நாவன் - வாச்சனையுடையவன்; 

© vero) Psu ares” (இருமுறை - ஆளுடைய பிள் - சலம் - 9) ; 

நீன்றவூர் - சாய்னா.த பதி ) பூசல் - நாயனாரது பெயர், இங்குத் சொசை துள் 

இரடி.யிற்பா தியில் மூன்று சாயன்மாரப் போற்றிய சிறப்புச்சுறிச்ச, 

71-05



Gar திருத்தொண்டர் புராணம் [மன்னியசீர்ச் 

ட வகை பதம. என்று- தாமரையின் ரல்லமலர் போன்ற பாதச்சையுடைய 

சிலலுச்கு ஒரு கோயிலை யான் விரைவாக அமைப்பது எப்போது என்று சலன்று ; 
சண்டியிலாது,., என்பர் - சண் உறக்ச மின்றி அதனையே பசலுமிரவும் சமது மனத் 
இல் நினைர்து அர்நினைப்பினலே சோயில் எடுத்துத் இருவருளினைப் பெற்றது 

என்று எடுத்துச் கூறுவர் ; புத.,.பூசலையே - புதிய மணற் சானல்வழியே சென்றற் 
சாற்று வர்து வீசுதற்ிடமாகயெ இருகின்றவூரில் வரச பூசலார் சாயனாரையே, 

கோயிலைச் சேய்தவ்தேன்று கே்லாம்-கிதியின்மையால் சோயில் அமைச்ச வழி 

பின்றி வேற எவ்வாற்றானமைப்பேன் என்று சவலைப்பட்ட நிலை ; கண்துயிலாது... 

நினைந்து-தாச்சமின்றி அப்பொருளையே மாள்தோறும் எண்ணி; எல்லி-பசல் ; இங்கு 

சாள்என்ற பொருளில் வர்த.து, எல்லி தோறும்-ராடோறும் ; நீனைந்து-கினைப்பினாற் 

சோயில் அமைத்து ; 4 நீனைவினை ” (4171) என்பது விரி.நூல் ; பூசலைப்(பற்றி) - 

நீனைந்தநள் - பெற்றது - என்பர் என்று கூட்டுக, நினைந்து - பெற்றது என்ச, 
ஊரும் பேரும் பண்பும் சொகைநூல் பேற்று ; இவற்றுடன் வரலாறும் 

வகை நூல் வகுத்சது. 

விரி 4171) (இ-ள்) அன்தினார்... எண்ணி - பசைவர்களுடைய புரங்களை 

எரித்த சிவபெருமானுக்கு ஒரு கோயில் ௮மைக்ச எண்ணி) ஒன்றும் அங்கு உசவாதாக- 

அ.சுற்கு வேண்டும் கி.இி ஒரு சிறிதும் அங்குக்கடையாமற் போக ; உணர்வினால்... 

என - நினைப்பினாவே ௮மை)ச்தலே ஈல்ல பணியாகும் என்று உட்கொண்டு ; மனச் 

தினாலே...உற்றாம் - மனத்தினாலே ஈல்ல சோயிலை அமைச்ச Agile paha வந்த 

பூசலாருடைய நினைப்பினாலாயெ வரலா ற்றினைச் சொல்௫ன்றோம். 

(வி- ரா) அள்றிறர் - பகைவர்; அன்றின ரரியென வருபவர்"' (பிள்-வீழி- 

வியாழக்கு - திருவிசா - 0); எடுத்தல் - ௮மைச்சல் ; சட்டூதல் ; ஒன்றும் - பொருள் 

ஒரு சிறிதும் ; மு.ற்தும்மை, 

உதவாதாக - பெறாது போச, 
உணர்வினுல் எடூக்தம் - மனத்தின் நினைத்தலாலே அமைக்கும் ; நன்று - 

இதுவே சிறந்ததாகச் செய்யச்சகுர்தது. 

மளத்தினாலே...சேய்த-மனத்தின் செயலாற் சோயில் அமைத்த; மனத்தின0- 
செய்த என்று கூட்டுக, 

நீனைவினை - நினைப்பினாற் செய்,ச திருப்பணியினை; இப்பாடல் சில பிர.இசளில் 

இல்லை, 

எடூக்க வேண்டி - என்பதும் பாடம், 

4172, உலகனி லோழுக்க மேன்று முயர்பெருந் தோண்டை நாட்ட 
நலமிகு சிறப்பின் மிக்க நான்மறை விளங்கு மூதூர் - 
குலமுதற் ல மென்றுங் குறைவிலா மறையோர் கொள்கை 

நிலவிய சேல்வ மல்கி நிகழ்திரு நின்ற வூராம். 

(டு-ள்) உல$னில்..,ஈரட்டு - இர்நிலவுல௫ல் ஈல்லொழுக்சம் எச்காலத்திலும் 

உயர்ந்து ஒங்கும் பெருமை யுடைய சொண்டை காட்டிலே ; ஈலமிகு...ஞூதூர் - 

ரலம் மிச்ச 9ிறப்புடைய சால்வேதக்களும் விளங்குதற் கடமாகெய பழைய ஊராகும் ; 
குலமுதல்... இருகின்ற ஊராம் - குலத்திற்கு முதன்மையாயெ ஒழுச்சம் எர்சாளும் 

குறைவில்லாச மறையவர்சள் சமது சொள்சையின் நிலைநின்ற செல்வம் கிசழ்சின்ற 

திருநின்ற பூசாகும். 

1 
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ச்ருக்கம்] 659. பூசலார் நாயனார் புராணம் கடு 

(வி. ரை) மதார் - திநநீன்றவூராம் என்ற கூட்டுக, 
ஒழக்கம் - சல்லொழுகச்சம் ; * சொண்டை, ஈன்னாடு சான்றொ ர௬டைத்து !' 

என்பது பழமொழி, 4 தீய வென்பன சனவிலு நினைவிலாச் சர்தைத், தூய மார்தர் 
லாழ் தொண்டை நாம! (1194) என்று ஆரியர் இர்ன்மைசளை யெல்லாம் 

தொகுத்துச் கூறியது இங்கு நினைவு கூர்தற்பாலது, சொண்டை நாட்டினைப்பற்தி 

இப்புசாணத்துள் முடிர்த நிலையிற் கூறும் இடம் இதுவாசலின் இவ்வாறு இங்குத் 

தொகுத்துச் கூறினார். 
தோண்டைநாட்டூ-ழதூர் என்க, நான்மறை விள்ங்தம் - இப்புகாண முடைய 

சாயனாது மாபுபற்றி இத்தன்மைபினை விசந்து கூறினார், 

தலழதற்சீலம் என்பது '* பார்ப்பான் பிறப்பொழுச்சம் '! (குறள்), 

கோள்கை நீலவிய சேல்வம் - கோள்கை என்பது உயிரின் மேம்பாடு பற்திய 

குறிச்கோள்; நீலவுதல்-௮க்குறிச்கோளிற் பிறழா ச முயந்ுடைமை; இர்சாயனாத 

வசலாற்றின் வைத்துக்காண்க, 

நீலவிய் சேல்வம் மல்கி நிகழ் - என்றது திநநின்ற என்ற ஊர்ப்பெயரின் 

காரணப்பொருள் பற்றி விளக்கெவாறு ; “ இருவாஷூர் '? (1877) முதலியவை 

போலச் சாண்ச ; இத தின்னனூர் என வழங்குன்ெறது (இரயில்பாதை நி$லயம்), 
என்னும் - விளக்த--- என்பனவும் பாடங்கள், a 

4173, அருமறை மரபு வாழ வப்பதி வது சிந்தை 

தருமுணர் வான வெல்லாம் தம்பிரான் கழன்மேற் சார 
வருகெறி மாரு வன்பு வளர்ந்தேழ வளர்ந்து வாய்மைப் 

பொருள்பெறு வேத நீதிக் கஒயுணர் பொலிகின் மிக்கார், A. 

(இ-ள்) அருமழை...வர்து - அரிய வைதிக மரபு வாழும்படி ௮ப்பதியிலே 

அவதரித்து ; ரிரதை,.,சார - சித்தத்திலே வரும் உணர்வுகள் எல்லாம் சிவபெரு 

மான் திருவடியிலே சாரும்படி; வருநெறி,.,லஎர்ந் தவரும் வழிபினின்றும் பிறழாத 

அன்பு வளர்ர்தோங்கத் தாமும் வளர்ந்து; வாய்மை,,,மிச்சார்- உண்மைப் பொருளைப் 

பெறுதற்சேதுவாடிய வேதரீதிச் கலைகளை உணர்கின்ற விளக்சத்தின் மிகுச்சனர், 

(வி-மை) மறை மரபு - வேதியர் குலம் ; வந்து - அவசரித்து, 

அன்பு வளர்ந்தேடி வளர்ந்து - பிறர் ச போதே சிவென்பா லன்புடன் சோன்றி 

அதனோடு மேன்மேல் வளர்ந்து; பூசல்- அன்பு ) பூசலார் - சாரணப் பெயர், 

வாய்மைப்போநள் - மெய்ப்பொருள் ; பேறுநல் - பெறுவித்சல், 

கலையுணர் பொலிவு - உணர்தலான் மிச்ச விளச்சம். இது சலைசளை உணர்ச்சி 

யிற் கொண்டொழுகுதலால் வரும் ஞான விளச்சம். 

உணர்வான எல்லாம்-என்றதனாற் சொல்லும் செயலும்உடன் சொள்ளப்படும், 

4174, 4அடுப்பது சிவன்பா லன்பர்க் காம்பணி செய்த'' லென்றே 

கொடுப்பதேவ் வகையுந் தேடி. யவாகொளக் கொடுத்துக் கங்கை 

மடுப்பொதி வேணி யையர் மகிழ்ந்துறை வதற்கோர் கோயில் 
எடூப்பது மனத்துட் கொண்டா ரிருகிதி பின்மை யெண்ணா, ச 

(இ-ள்) அடுப்பது...என்றே - சிவலுக்கும் அவனன்பர்ச்கும் மக்கு ஆகும் 
பணிசளைச் செய்தலே சச்சதாம் என்றே துணிர்து; கொடுப்பது, ,,கொடுத்து-சொடுப்ப



Gam திருத்தொண்டர் புராணம் [மன்னியசீச்ச் 

sists எவ்வசையாலும் பொருளைச் தேடி அவ்வடியவர்சள் சொள்ளும்படி 

சொடுத்து ; இருரிதியின்மை எண்ணார் - சோயில் அ௮மைப்பதற்குப் பெருர்தளான. 

செல்வம் சம்மிடம் இல்லாமையை எண்ணாசவசாய், கங்கை,..மனத்துச் சொண்டார்- 

சங்சை வெள்ளம் நிரம்பிய சடையினையுடைய இறைவர் மூழ்ர்து எழுச்சருளியிருப்ப 

தீற்கு ஒரு கோயிலைச் சட்டும் செயலை மனத்துட் சருதிஞா். 

(வி-ரை) அடுப்பது - செய்யத்சச்சது ; பணி - பணிசளின் தொகுதி. 

சிவன்பாலன்பர்க்த - இவன்பாலும் அன்பர்க்கும் என்க, இவ்வாறன்றி சவ 

னிடச்சன்பு பூண்ட அடியவர்க்கு என்று ஒன்றாகச் கட்டியுரைப்பினுமமையும், 
அடுப்பது - இதுவே மச்சட் பிறப்புக்கு அடுப்ப.து; ஏனைய வெல்லாம் ௮டாதன. 

1899 - 2985 - பார்க்க, 

என்றே - என்றே துணிந்த ; 

கோடூப்பது - அடியார்ச்குச் கொடுக்கும் பொருளை ) எவ்வகையும் - தம்மா 

Swap எவ்வகையானும். அவர் - அன்பர், 

கங்கை மடூ - சங்சை வெள்ளம்; மடு - ஆழமாகயெ பெரிய நீர்நிலை; போதிதல் - 
நிறைதல், 

கோயில் எடுப்பது - எடூத்தல் - ௮மைத்தல் ; கட்டுதல் $ எடுப்பதனை என்று 

இசண்டனுருபு விரிச்ச, 

இருநீதி - கோயில் ௮மைத்தற்கு வேண்டும் பெரும் செல்வம்” 4179 - பார்ச்ச, 

டன்மை - தம்பால் இல்லாமை.பினை ; இரண்டனுருபு விரிக்க, 

எண்ணார் - எண்ணாத௨ரரட) முற்றெச்சம், எண்ணார் - மனத்துட்கோண்டார் - 
என்று கூட்டு, கோயில் எடுக்கும் திருப்பணிக்கு இருகிதி முதலில் வேண்டப் 

படுவது என்ற உண்மையை ஆர்வ மிகுதியினால் நினையாது, 4 

4175, மனத்தினற் கருதி யெங்கு மாநிதி வருச்தித் தேடி. 

எனைத்துமோர் பொருட்பே றின்றி 4 யென்செய்கே'' னென்று 

நினைப்பினா லெடுக்க கோந்து நிகழ்வுறு நிதிய மெல்லாச் [நைவார் 

தினைத்துணை முதலாத் தேடிச் சிந்தையாற் நிரட்டிக் கோண்டார். டு 

(இ-ள்) மனத்தினால்...சேடி - பொருள் சேடிப்பெழும் இடங்களை மனத்தி 

ஞல் சருதி எங்கும் பெருகிதியினை வருக்திச் தேடியும் ) எனைத்தும்...ரைவார் - எவ் 

வாறாயிலும் ஒரு சிறிதும் பொருளைப் பெறும் நிலை ஈட்டாமல் (* இணி என் செய் 

வேன் '” என்று வருந்துவாராகி ; நினைப்பினால் எடுக்க நேர்ந்து - நினைவினாலே 

சோயில் எடுப்பதனைத் துணிர்துகொண்டு ; நிகழ்வுறும்... திரட்டிச் கொண்டார் - 

செயல் நிகழ்வதற்குற்ற நிதியங்களை எல்லாம் தினை அளவுள்ள சிறிது ரிறிது ௮ளவரசத் 

சேடி மனத்தினாற் சேர்த்துச் கொண்டனர், 

(விரை) மனத்தினுறி கநதி - பொருள் பெறும் இடங்களையும் வசைசளையும் 

மனத்திற்றேர்ர்தசொண்டு ; தேடி - சேடியும் ; எனைத்தும் - எவ்வாற்றானும்; ஒர் - 
ஒரு சிறிதும் ) போரட்பேறு- பொருள் பெறும் நிலை, நைவார் - நைதல் - மனம் 

மிச வருந்துதல், நேர்ந்து - துணிவு பூண்டு, தி£ீனத்துணே - னையின் yore ; 
ழதலான - சிறிது மு ௮ளவாக, 4 இனைச்துணை யுள்ளதோர் பூவினிற்றேன் '! 

(இருவா), :* தினைத்த னைப்பொழு தும்மறர் துய்வனோ '! (௮7௪) ) இனை(பனை) 

என்பன சிறுமை பெருமைகட்கு எடுத்துச் காட்டும் ௮ளவு (பரிமே); காயனாரின் 

முயற்சியின் பெரிய அளவு சாட்டத் * தினைத்துணை மதலா '! என்ரூர்,
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திரட்டி - ஒன்று சேர்த்து ; வேண்டும் நிதியம் முற்றும் சேகரித்துச் கூட்டி, 

மனத்தினாற் - தேடி - நைவார் - பொருள் வளமில்லாதார் பணி செய்யப் புன் 

உலசம் ஆதரிச்காது வருர்தச் செய்பும் என்னுமியற்சை குறித்தது, ஏன் ? பொருள் 

வளமுன்ளார் சேடினும் உலகர் பணம் மனமுவந்து வன் பணிக்குசவ முன்வராதது 

கண்கூடன்றோ ? நைவார் - சைவாராச ; முற்றெச்சம் ; சைவாராயெ சாயனார 
என்று வினைப்பெயசாச வுரைப்பிலுமாம். 

மனத்தினாற் றிரட்டிக் கோண்டு - செல்வம் இரட்டுதல் மனத்தின் Oa fel 6 

ரொடங்கும். அது முற்றினால் புறச் செல்வம் விளையும், ஈண்டு சாயனார் wae 

செல்வமே ஆணிவேர் என்பதனை உணர்ந்து அசனைத் தேடி அமைத்தார், gas 

சொழிலே வினைவீளைவுக்குக் சாரணமாகும் சன்மை இருமலைச் சிறப்பிற் சாண்ச, 65 

4170. சாதனத் தோடு தசரா தம்மை! மனத்தாற் றேடி. 
ராதனுக் கால யஞ்செய் நலம்பெறு ஈன்னாட் கொண்டே. 

ஆதரித் தாக மத்தா லடிநிலை பாரித் தன்பாற் 

காதலிழ் கங்குற் போதுங் கண்படா தெடுக்க லுற்றார். ௬ 

(ஓ-ள்) சாசனத்தோடு..,சேடி - சோயில் சட்டுசற்குரிய சரசனங்களோடு 

தச்சர்சளையும் மனத்தினாற் றேடிக்சொண்டு ; சாசனுக்கு,..ஈன்னாட் சொண்டே- 

இறைவருக்குச் கோயில் செய்தற்குரிப ஈர்மை பெழுச ஈல்ல சாளும் வேளையும் 

குறிச்சொண்டு ; ஆதரித்து ஃபாரித்து - விரும்பி ஆசம விதிப்படி. அடிநிலை எடுத்து ; 

அன்பால்...எடுச்சலுற்றார் - அன்பின் நிறைவின-லே ஆசை மிகுந்து இசவினும் 

உறங்காமல் சோயில் எடுச்சலாயினார். 

(வி- ரை) சாதனம் - கோயில் எடுப்பதற்கு வேண்டும் சல் - மண் - சண்ணம்- 
மரம் முதலாயின, 

தம்மையும் - தேடி - முன் பாட்டிற் பொருள் தேடியது பற்றிச் கூறியவாறே 
என்று இறந்தது சமுவிய எச்சவும்மை, 

தச்சர் - கல் - மண் - மரமிவற்றாற் கோயில் எடிக்கும் பணியாளர் / சற்.9௪ள், 

நலம்பேறும் நன்றட்கோண்டே - ஈன்மை பெறுவிக்தம் ஈன்னாளாம் இரையும் 
நிச்சபிச்து அர்சாளில் அவ்வேளையில் தொடங்கி ; 

ஆலயம் சேய்நாள் - ஆலயப் பணிக்குரிய நாள் ; சேய் - சட்டுதற்குரிய, 

நலம் பேறும் - சலத்தினைப் பெறுவிக்கும் ; செய்யும், 

கோண்டே - ஏகாசம் சேற்றம், 

ஐகமத்தால் - சோயிற் சிழ்பமும் சணிதமும்பற்றிச் Parsons Dd கூறும் விதி 

Wary. yar முதலியவை சண்டு ; மேல் வரும் பாட்டுக்களில் உரைப்பனவும் 

வாசமங்களில் விதித்த சோயிற் சிற்ப அமைப்புக்கள். 

அடிநிலை - சடைசால் ) அ௮ஸ்.திலாரம் என்பர் ; பாரித்தல் - பரப்புதல் - சால் 

சொள்ளுசல், 

அன்பால் - காதலில்-ஆலயம் எடுத்தல் அன்பினாலும், ௮சனைச் சங்குல் போதும் 
சண்படாதெறத்சல் காதலாலும் ஆவன. காதல் - ஆசை; விரைவில் எடுத்த முடித்துக் 

சானும் ஆசை ; முறுயெ அன்பினால் விளைவது ஆசை, 

கங்தற்போதும் - உயிர்சள் எல்லாம் கண்படும் கங்குவிலும் என உம்மை செப்பு, 

பசற் போதில் ஐய்வின்றி எடுப்பதன்றிச் சங்குவிலும் என இறச்சது சழுகிய 

0 எச்ச urd,
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4177. அடிமுத லுபான மாதி யாகிய படைக ளெல்லாம் 

வடி.வுறுர் தொழில்கண் முற்ற மனத்தினால் வகுத்து மான 

முடிவுறு சிகரந் தானு முன்னிய முழத்திற் கொண்டு 
நேடி துநாள் கூடக் கோயி னிரம்பிட நினைவாற் சேய்தார். ” er 

(இ-ள்) அடிமுதல்... வகுத்து - அடி வரி முதல் உபான வரி முதலாக 

வரும் அடுக்குகள் எல்லாவற்றையும் சித்திர வேலைப்பாடுகள் BGts மன,ச்தினாலே 

அமைத்து ; மானம்...கொண்டு-விமானச்தின் முடிவில் வரும் சொரமும் விதித்த முழ 

அளவிற் சொண்டு ; நெடிது சாள்..,செய்தார் - நீண்ட சாட்சள் செல்லச் கோயில் 

திைவுபட சினைப்பினாலே செய்தனர், 

(வி-ரை) அடி - ௮டிகிலை வரி ; ௨பானம் - சோபுத்தின் அடி.ச்சழ் அமைச் 

கும் முற் சித்திர வரி, 
இதியாகிய படைகள் - அடி. உபானம் என்பன வாதியாசப் பெயர் வழங்கும் 

அடுச்கு வரிசைகள்; படை - அடுக்கு ; படு - பகுதி ; படுத்தல-பொருக்த வைத்தல் ; 

படவைப்பது படை. 

வடிவுறுந்தோழில்கள் - ௮வ்வப் படைக்கும் உரிய தொழில் வேலைப்பாட்டுத் 

திறம் பொருந்திய அழகு, 
மானம் மடிவுறு சிகாம் - விமானம் என்றது மானம் என நின்றது ; விமான 

தேம் சிகரமும் மூடியும் அளவுகளை ௮வ்வச்சோயில் மூலமூர்த்தெஞச் கேற்றவாறு 

அளவுபடுத்தும் விதிசள் சிவாகமங்களில் உண்டு 7 மடிவுறு என்றார் விமானப்பணி 

ஏனைய ஆலய அமைப்புப் பணிகள் கிரம்பியபின் இறுஇயிற் செய்யப்படுதல் குறிச்ச, 

சிகரம் - விமானத்தின் கூரிய உச்சியமைப்பு, 

மன்னிய ழம் - விதித்த முழ அளவு $; மழம் - ஆலய சிற்பத்திற் கூறப்பட்ட 
அளவுள்ளது, சரமானம் “ முழுஅளவு - 24 அங்குலம் என்பர், தேலாங்குலம் 
மானாங்குலம் என்னும் வகையுள் இங்குச் சேவாங்குலம் கொள்ளப்படும், முழம் - 

நீட்டலளவை, 

நேடிது நாள் கூட- ஆலயங்கள் ௮மைத்தலிற் படும் கால தாமத எல்லைக் 
குறிப்பு ) பல மாள் செல்லும்படி, 

நினைவால் - நினைப்பினாலே ; 17 

4178. தூபியு நட்டு மிக்க சுதையுகல் வினையுஞ் செய்து 

கூவலு மமைத்து மாடு கோயில்சூழ் மதிலும் போக்கி 

வாலியுந் தொட்டு மற்றும் வேண்டுவ வகுத்து மன்னுர் 
தாபரஞ் சிவனுக் கேற்ப விதித்தசாள் சாரு காளில், J 

4179, காடவர் கோமான் கச்சிக் கற்றளி யெடுத்து முற்ற 
மாடெலாஞ் சிவனுக் காகப் பெருஞ்சேல்வம் வகுத்தல் செய்வான் 

நாடமா லறியா தாரைத் தாபிக்கு மந்காண் முன்னாள் 

ஏடலர் கொன்றை வேப்ர்தா ரிரவிடைச் கனவி லெப்தி, ௯ 

180. “நின்றவூர்ப் பூச லன்ப னேடி.துரா ணினைந்து செய்த 
நன்றரீ டால யத்து நாளை௱ம் புகுவோ கீயில் 

்
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கொன்,றிய செயலை நாளை யொழிந்துபின் கொள்வா'” யென்று [தார். 
கொன்றைவார் சடையார் தொண்டர் கோயில்கொண் டருளப் போர் 

4178,. (இ-ள்) தாபியும்...செய்தா தபியினையும் சாட்டிச், கண்ணச்சாச்து 

பூரி, மேல் ற்ப ௮லங்சார வசைசளையும் செய்து; கவலும் அமைத்து- இர்த்சச்ெதம் 

அமைத்த ; மாடு, போக்கி - பச்சத்திலும் கோயிற் சுற்றிலும் மதில்களைச் சட்டி ; 

வாவியும் சொட்டு - தடாசமும் அகழ்ந்து அமைத்து ; மற்றும் வேண்டுவ வகுத்து - 
மேலும் வேண்டுவனவற்றையும் வசைபடச் செய்த ; மன்னும்,..ராளில் - நிலை 

பெற்ற தாவரத்சைச் சிலபெருமாலுக்குப் பொருந்தும்படி, நிறுத்திய சாள் அணுகும் 
போது 7 J 

4179, (இ-ள்) சாடவர் சோமான்...எடுத்து - சாடவர் பெருமானுயெ 

பல்லவ ௮ரசன் கச்சியம்பதியிலே கற்கோயில் எடுப்பித்த; முற்ற..செய்வான்*மூழு 

தும் பக்கமெல்லாம் சிவனுக்சாசப் பெருஞ் செல்வங்களை நியமிக்செறவன் ; சாட... 

முன்னாள் - இருமாலும் தேடியறிசற்சரியாரசெய இறைவரைத் தாபித்தற்கு நியமித்த 

அற்றை நாளைக்கு முன்னாளிலே ; ஏடலர்...எய்.இ - இதழ்சள் விரிகின்ற சொன்றை 

மலர்களைச் சூடிய இறைவர் இரவினில் ௮வனது சனவில் தோன்றி ; க 

4180, (இ-ள்) கின்றஷுர்...புகுவோம் - இருகின் ஐவரில் உள்ள பூசல் என் 

இன்ற அன்பன் நீண்ட ராட்களா& நினைந்து நினைர்து Gris ஈன்மையால் நீடும் 

கோயிலிலே காளை சாம் புகுவோம் ; 8ீ...சொள்வாய் - (ஆசலால்) நீ இங்கு இச் 

கோயிலிற் பொருந்திய செய்சையை சாளைக்கழித்து வைச்துச்சொள்வாயாச என்று 

அருளிச் செய்து ;) கொன்றை,..போச்தார் - கொன்றை சூடிய நீண்ட சடையினை 

யுடைய இறைவர் சொண்டாது கோயிலின் தாவரச்சைக் சொண்டருள ஏழுச் 

தீருளினர். ௪0 

இன்மூன்று பாட்டுச்சளும் தொடர்ந்து ஒரு முடிபு கொண்டன, 

4178, (வி-ரை) நாபி-விமானத்துச்சியில் அமைக்கும் கூரிய சிகரம்; நடுதல் 

அதனை நிறுத்து, தற்காசச் தறி ஈடுசல். 
சுதை - நல்வினை - விமானம், சோபுரம் முதவியவற்றிம் சண்ணச் சாந்து 

வேலை. நல்வினை-உரிய விதிப்ப.. அட்டகயம், காகம், இடபம் முதலிய உருவங்கள் 

தட்டுதல், 
கூவல் - சோயிலினுள் இறைவர் இருமஞ்சனத் தர்த்தத்துச்குரிய Georg, 

வாவி - சோயிற் புறத்து அடியார்ச்குப் பபன்பறிம் தடாசம் - திருக்குளம். 

கோயில் மாடு - கோயில் சகுழ்மதில் - என்ச, சோயில் மாடு என்பது உட் 

சுற்று மதில் ; கோயில் சுழ்மதில் - புறச்சற்று ; போக்ததல் - கேர்பட அமைத்தல்; 

தோட்டு - அகழ்ந்து அமைத்து ) தோடூதல் - சோண்டுசல், 

மற்றும் வேண்டுவ - சுற்றாலயங்சள், இிருஈந்தவனம், ஏனைய மண்டபங்கள் 

2 தலியவை, 

மன்னும் தாவாம் - வனை அவரது இருமேனியாகயெ திரு உருவத்தில் (சிவலில் 

சத்தில்) நிலைபெறச் செய்யும் சிவாகமச் சடங்கு ; பிர.இிட்டை ; ** தாபர Mis ” 

(Agus); சந்தி மூன்றினுர் சாபா சி.ரத்தி '" (தேலா), சிவனுக்கேற்ப - ஏனைய 

பரிவாசத் தெய்வங்களுக்கு வெவ்வேறு காள்களும் சிவனுக்கு Cap மாளுமாசச் 

சொண்டு செய்தல் குறித்தது. 
விதித்த - குதித்த ; கும்பாபிடேசத்துக்குச் கொண்ட,
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சாநம் நாளில் - அதனைச் சார்ச்த முன்னாளில், 

நாளில் - எய்தி - என்று - பேர்ந்தார்-௭ன மேல்வரும் பாட்டுச்சஞடன் கூட்டி, 
மடிச்சு, 

இப்பாட்டாற் சோயில் அமைப்புக்கு வேண்டிய அம்சம்சள் எல்லாம் கூறப் 

பட்டன, 

தா£வாம் - தாபனம் (பிரதிட்டை) - என்பனவும் பாடங்சள், 

4179, (விஈரை) காடவர்...எடுத்து - இர்தச் காடவர் - பல்லவ ௮ரசசாயெ 
இராச சங்கர் என்றும், இர்தச் கற்றளி - சச்சியிற் றர்ச சைலாயராதர் சோயில் 
என்றும், இத சேயிலாயச் திருச்கோயில் போன், ௮மைப்புச்சளுடன் நிறுவப்பட்ட 

சென்றும் சரித்திர ஆரியர்கள் கூறுனெ றனர், கோமான் - சருச்சர், 

தாபிக்தம் அந்நாள் - கும்பாபிடேசம் செய்து பிரதிட்டை செய்தல் என்பர், 

சிவாகம விதிப்படி மந்திரம் பாவனை இரியைகளால் வனை gag wt Hrs AG 

மேனியினின்றும் இலிக்கச இருமேனியில் கிறுத்தல் ; அந்நாள் - குறித்த காள், 

அந்நாள் ழன்னுள் - ௮ர்காளின் முந்திய காளிலே ; உருபு விரிச்ச, 

மாடேலாம்...பேரஜ்சேலவம் - பச்சங்களில் எல்லாம் விளைநிலம் முதலிய 

8 

செல்வம்சள், 

மாடூ - பச்சம் ; செல்வங்கள் - பொருள், சமது பொருள்கள் எல்லாம் சவனுக் 

சாகும்படி என்றலுமாம். 

செய்வான் - செய்வானா; சேய்வான் - தாடிக்தம் - என்று கூட்டுக, 

நாட...தாபிக்கும் - திருமாலுக்கும் சேட அறியாசாயினும் அன்பர் விருப்பின் 

படி அலக் சிலளி்ர் திருமேனியில் வெளிப்பட வீ்தர்க் செய்ய் என்பத 
குதிப்பு, மோனை ஈயம்பற்றி டமால் என்று சொண்டு அ௮கர்தையால் ௮டிகாண் 

பன் என்று உரையாடியமால் என்றும், ௮ரவின் மீசாடியமால் என்றும் கூறுவாரு 

முண்டு, 

ஏடூ - இதழ் ; வேய்தல் : சூடுசல், 

தனவில் - ௮ச்சாடவர் கோமானது சனவில், 9 

4180. (வி-ரை) நேடிது நாள் நீனைந்து - '* நெடிது சாள் கூட !! (4177) 

மனத் இருப்பணி முற்றச் செப்த நிலை காட்டியபடி, நினைந்து - நினைவினாலே. 

நன்று நீடு - ஈன்மை நீடிய ; புறச்கோயில்கள்போலச் சாலார்சரத்தில் அழி 

வுருது என்றும் சீடும் சன்மையுடையது ௮க்சோயில் என்பது, 

புதவோம் - இலிங்கச் திருமேனிபில் விளங்க எழுர்சருளுவோம் ) வெளிப்படும் 

இடமாசச் கொள்வோம். 

டங்க ஒன்றிய செயல் - இங்கு ௮,சன்மை பொருர்த எண்ணிய செயல் ) 

செயலைப் - பின் - கொள்வாய் - என்ச, நாளை ஒழிந்து - நாளையதினச்தை நீச்ப் 

பின்னர், கோள்லாய் - நிகழ்த்துவாயாச ;) சேயல் - தாபனம், 
சோண்டர் கோயில் - பூசலாரது மனக்கோயில், 
கோண்டரரூதல் - இருப்பிடமாசக் கொண்டு விளங்க வீ.ற்றிருந்சருஞசல், 

போந்தார் - மறைச்தருளினர், இவ்வருளிப்பாடு ௮சசருச்கு பூசலாசது Bas 

தொண்டின் உயர்வினையும், பூசலாரது பெருமையினையும் அறிவித்தருளி, அதன் 

மூலம் உலகறியச் செய்து உய்விக்கும் திருவுள்ளச் சருணைபற்றி எழுக்தது ; சழநிற் 
திறிவாருக்கு ஈம்பிசளை நினைப்பிச்கும் வகையாற் செய்த (9791 - 44) அருளிப்பாட் 

பனை இங்கு கினைவு கூர்க ) இங்கு இரண்டு சோயில்களிறும் ஒருக்சே விளல்கும்



சருக்கம்] 65, பூசலார் நாயனார் புராணம் (இஉக 

தில இறைவச.து தன்மைக்குச் கூடாசென்பதன்று; பூசலார.து பெருமையினை உல 

தறியச் செய்தலே இருவுள்ள மென்ச, “* தொண்டரை விளக்க '? (4191) என மேற் 

கூறுதல் சாண்ச, 

பூசலன்பால் - பூசலென்பால் - சடையாரன்பர்-- என்பனவும் பாடங்கள், 10 

4181. தொண்டரை விளக்கத் தாயோ னருள்செயத் அயிலை நீங்கித் 

இண்டி..றன் மன்ன !4னந்தத் திருப்பணி செய்தார் தம்மைக் 
கண்டரோன் வணங்க வேண்டு” மென்றெழுங் காத லகோடுச் 

தண்டலைச் சூழல் சூழ்ந்த நின்றவூர் வந்து சார்ந்தான். ௧௧ 

(@ - ot) தொண்டரை... அருள்செய - தொண்டராகய பூசலாசை உலகத்தார் 

அறியச் செய்யும் பொருட்டுச் தூய/வபெருமான் இவ்வாறு அருளிச் செய்தாராச ) 

துயிலை நீல்டு - துயிலு கலை விட்டு ; இண்இறல்..,சாசலோடும் - இண்ணிய இறலினை 

YOU HANIF HESS Aouuesh Qed saars scm@ ores வணங்டெ வேண் 

டும் என்று மேன்மேல் எழுகின்ற பெருவிருப்பினோடும் ; சண்டலை...சார்ர்தான் - 

சோலைகளின் கூட்டம் சூழ்ந் த இருகின்றவூரில்வர்து சரர்ச்தனன். 

(வி-ரை) தொண்டரை விளக்க - இறைவர் ௮ரசச.து கனவில் முன்கூறிய 

படி. உரைத்தருளியசற்குக் சாரணம் கூறியவாறு ; ** வாலிதா நிலைமை சாட்ட !! 

(379), “சம் தொண்டர் மறா,ச வண்ணமுங் காட்டுவான் ?” (407), ** அல்ல னல் 

குர வான போதிலும் வல்ல சென்றறி விக்சவே ! (445), * ஞாலத்தார் விரும்பி 

யுய்யும் ௮ச்நெறி சாட்டு wr pape” ( இருரீல-புசா-10), *சொண்டரை விளக்கக் 

சாண! என்பன முதலியவை காண்ச, அநள் சேய - அருளிச் செய்து மறைந்தருள, 

கண்டு நான் வணங்க s வேண்டும் - ௮வரை விசாரித்துத், தம்மிடம் வரச்செய்ய 

கொட்டாது தாமே சென்று கண்டு வணங்க வேண்டும் என்பது தற்போச மற்ற 

அன்பின் பெருக்கு. சாயஞரை வணங்க வந்சசேயன்றிக் கோயில் சாபரம் சாண 

௮7ரசன் எண்ணி வர்தானல்லன்; இது திருவருட் குறிப்பு. 

எழ காதல் - மேன்மேல் பொங்கும் பெருவிருப்பம். 

சுழல் = மடம்) செறிவு ச இடம்; தண்டலை சோலைகள், ll 

4192, அப்பதி யணைர்து *பூச லன்பரிங் கமைத்த கோயில் 

எப்புடை யது ?” வென் றங்க ணெய்தினார் தம்மைக் கேட்கர் 

ஈ செப்பிய பூசல் கோயில் செய்த தொன்றில்லை "' யெனரு£ ; 

॥ மெய்ப்பெரு மறையோ ரெல்லாம் வருக""வென்றுரைத்தான்வேந்தன. 

) வேந்தன் - அரசன் ) ௮ப்பதி...சேட்ச - அந்தப்பதியினை யணைர்து 

கோயில் எப்பச்சத்திலள்ளது என்று HUG 

ப என்றார் - நீங்கள் சொல்லிய பூசலார், கோயில் 
(ஒள் 

ச ச 

பூசலார் என்னும் அன்பர் செய்த 

அணைந்தலர்களைச் கேட்ச ; செப்பிய, 

செய்த ஒன்றும் இல்லை என்று சொன்னார்சள் ; மெய்...உரைச்சான் - அது 

சேட்டு, உண்மை செதியினிற்கும் மறையவர்கள் எல்லாம் வருக என்று ஆணை 

யிட்டான். 

(வி-ரை) அங்கண் எய்தினார் - தன் வரவு கண்டு 8G வந்த பதியவர், 

புடை - பச்சம், 

செப்பிய பூசல் - மீம்சள் சொல்லிய பூசலார் என்பகர், 

vit—66



டு௨௨ திருத்தொண்டர் புராணம் [மன்னியரீர்ச் 

“மேய்ப்பேந,.வ்நக ??- அங்கு எய்தினர் பூசல் சோயில் செய்சசொன்றில் லை 

என்௮ சொல்லவே, அவர் அறியார், மறையோர் அறிகுவர் என்று சொண்டு மறை 

யோளசச் கூபினான் என்பதாம். அவருள்ளும் சிலர் அறிர்தும் லர் அ௮றியாமலு 

மிருத்தல் கூடுமாதலின் எல்லாம் வநக என்றான் என்பதாம் ; பூசல்ன்பர் - இரு 

பெயரொட்டு ; புடை - இடம், மேர்ப்பேநமறையோர் - ஆதிசைவர் ஏன்ற குறிப் 
புப் போலும் ; :! சூழ்ர்ச பெருமறை யவர்கு ழாமும் ஈம்பியும் (டு 5-புரா-08) ,12 

4183. பூசுர ரெல்லாம் வரது புரவலன் றன்னைக் காண 
(! மாசிலாப் பூச லார்தா மா?” ரென, மறையோ ரெல்லாம், 
8 ஆடில்வே இயனிவ் வூரா '' னென்றவ ரழைக்க வோட்டான் 

ஈசனா ரன்பர் தம்பா லெய்தினான வேய்ய வேலான். Gli, 

(இ-ள்) பூசசர்...சாண - வேதியர்சளெல்லாரும் லர்து ௮ரசனைச்சாண ; 

மாசிலா...ஆர் என-குற்றமற்ற பூசலார் சாம் யாவர்? என்று சேட்க; மறையோர்... 

ஒட்டான் - அதற்கு மறையோர்கள் எல்லாம் ௮வர் குற்றமற்ற வேதியர் ; இவ் 

Shear என்றவர்களை ௮வரைப் போயழைச்ச வொட்டாமல் ; சஈசனூரன்பர்... 

வேலான் - இறைவரது அ௮ன்பராடு.ப பூசலாரிடத்தில் வெவ்விய வேலையுடைய 

அரசன் சென்று சேர்ர்தனன், 

(வி-ரை) பூசார் - நிலச்சேலர் ) மலறயவர் ; பாயலன் - அரசன் - உலசங் 

சாக்த றவன். 

என்றவர் - என்ற ௮வர்களை ; அழைக்க வோட்டான் - ௮வர௪ள் போய் 

௮/வரை அழைத்து வருதலை இசையாதவனாச, 
ஒட்டான் - ஒட்டாதவஞாூ ; 

எய்தினன் - தான் சென்று சேர்ர்தனன் ; வேய்ய வேலான் - வெய்ய வேலா 

னாயிலும் அன்பரிடம் விதிப்படி பணிதல் வேண்டி என்றபடி, 

ஒட்டா - நீசனு*-மாசிலாப்பூசலார்--என்பனவும் பாடங்கள், 13 

4184, தொண்டரைச் சென்று கண்ட மன்னவன் மெொழுது 1! நீரிங் 

கெண்டிசை யோரு மேத்த வெடுத்தவா லயந்தான் யா$ிய் 

கண்டாநா யகரைத் தாபித் தருளுநா ளின்றென் றும்மைக் 

கண்டடி. பணிய வந்தேன் கண்ணுத லருள்பேற் ”” றேன்றான், ௧௪ 

(இ-ள்) சொண்டசை..,சொழுத - சென்று அத்சொண்டர் பெருமானைச் 

சண்ட ௮ரசர் ௮வரைச்தொழுது ; நீர்...யாது - தேவரீர் இவ்விடத்து எத்திசை 

யார்களும் போற்றும்படி எடுத்த கோயில் எது 8; இலகு.,,என்று - ஈண்டுச் தேவர் 
பெருமானாகிய சிவபெருமானை அ)த்திருச்கோயிலில் தாரபித்தருஞம் சாள் இன்று 

என்று தெரிந்து ; உம்மை.,,பெற்று என்றான்-சண்ணுதற் பெருமானது திருவருளி 

னால் அவ்வாற்றினைத் தெரிந்தவசனால் உம்மைச்சண்டு திருவடி சொழுவசற்கு 
லர்சேன் என்று சொன்னார். 

(விரை) நீர் இங்த...அருள்பெற்று - என்றது அரசர் பூசலானை சோச்சச் 
கூறி வினாவியது. 

எண்டிசையோநநம் ஏத்த - இறைவர் இச்திருப்பணியினை ஏற். தருஞ,சல் அறி 
விச்ச அறிர்சாளாதலின் எல்லாரும் பரவும் நிலைமையினது என்றான், தான் எடுத்ச 
சோயில் போன்ற சொன்றெனச் சருதினான் என்றலுமொன்று,
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ஒங்த - ஏத்த - என்பது இச்சிலவுலகல் வரத து.திச்ச என்றதாம் ) டூங்தத் 
தாபித்தநளும் - என்௦து இவ்ஞரில் சோயிலினுள் திருமேனியில் சாபித்சகுளும், 
என்றதாம், 

கண்ணுத லரள்பேற்று - இறையரது திருவருளால் அறிவிச்சப் பெற்று என்று 
தீரம் அறிர்சவகையினை அர்சாயனாது உயர்வு தோன்ற எடுத்துச் கூறியபடி, 

யாது?-அடிபணி௰ வந்தேன் - என்றது யாத? என்று வினாவியதற்குச் சாரணம் 

கூறியவாறு, யாது என்று வினாவியது வேறொரு காரணம் பற்தியதன்று 
என்பதாம். 

தாபித்தநளுதல் - பிரதிட்டை; ஒருசொல், 14 

4185. மன்னவ லுரைப்பக் கேட்ட வன்பாதா மருண்டு நோக்கி 

₹ என்னையோர் போருளாக் சோண்டே மயெம்பிரா னருள்செய் தாரேல் 
மூன்வரு நிதியி ஜாமை மனத்தினான் முயன்ற கோயில் 

இன்னசாம் !' என்று ச6இ5் தெடுத்தவா றெடுத்துச் சொன்னார். 

(இ-ள்) மன்னவன்...நோச்ச - அரசர் இவ்வாறு சொல்லச் கேட்ட அன்ப 

சாசிய பூசலாரும் மருட்சயெடைர்து அவரைப்பார்த்து ; என்னை...௮௫ள் செய்தா 

சேல் - என்னையும் ஒரு பொருளாகச் சொண்டே எமது பெருமான் அருளிச் செய்சா 

சாயின்; முன் வரும்... இன்னசாம் என்று - முன்னர்ப்பெறும் நிதி ஈடையாமையால் 

மனத்தினாலே முயன்று நினைந்து நினைந்து செய், சோயில் இதுவாகும் என்று ; 

9ிந்தித.த...,சொன்னார் - சிந்தனையின் செயலாகவே செய்த சோயிலினை த்தாம் விஎங்க 

எடுத்துக் கூறினார், 

(வி-ரை) மநண்டூ - தாமும் இறைவருமே அறிய நின்ற இர்நிகழ்ச்சிகள், சாம் 
எதிர்பாசா.த நிலையில், இறைவர் இருவருளால் வெளிப்பட்டு ௮ரசர் வினவ ரோ்ர்தது 

பற்றி மனமருட்செயடைந்து ; 

என்னை - என்னையும்; இழிவு சிறப்பும்மை சொக்சது 7 

அரள் செம்தாரேல் - அருளிச் செய்து வெளிப்படுத்தினாராயின் ; அவர்தாமே 

வெளிப்படுத்திஞாரதலின் சாம் ௮;னை உள்ளவாறே சொல்ல வேண்டுமென்று 

மினைஈத சொல்லப் புகுர்து என்ச, அல்லாவிடின் தமது பணியை அவர், எவரும் 

அறியவெளிப்படுத்துவாரல்லர் என்பதாம், 

நீதியிலாமை - நிதியில்லாமையால், 

மனத்தினால் ழய்ன்ற-ினைந்து கினைர்து முயன்ற எடுத்த, சிந்தித்தேடுத்தவாறு - 

சிர்தனையினாற் செய்த); மனத்தினால் ழயன்ற கோயில - என்பது ஆலயம்தான் 

யா.த என்றதற்கு விடை ; சிந்தித்தேடுத்தவாறு - என்பது தாபித்தநரூநாள் டன்று 
என்று அருள் பேற்றுப் பணிய்வந்தேன் என்றதற்கு விடை ) ஆதலின் கூறியது 

கூறலன்மையாதல் உணர்ச, 
இதற்கு, இவ்வாறன்றி, என்னையோர்.,,சர்தித்து - கோயில் அ௮மைச்சச் சகு 

யில்லாத சிதியேனாயெ என்னையும் ஒரு பொருளாசச் சமது பெருக் சருணையினாலே 

ஏற்றுக்கொண்டு எமது பெருமான் இல்வாறு அருளிச் செய்தாராயின், முன்னே 

கோயிழ் பணிச்கு வேண்டும் கிதியில்லாமையால் வருர்தி, அதற்சடுத்த நிலையில் மனத் 

தினாலாயினும் கோயில் எடுப்பேன் என்று முயன்று செய்த இச்கோயிலும் இவ்வாறு 

அருள் ஏற்சப் பெற்ற தன்மைய சாயிற்றே என்று திருவருட் பெருமையைச் 

ரிர்தித்துச் த.தித்து, என்றுரைத்தலும் பொருர்தும்,
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எடுத்து - விரித்து ; விளக்கி, 15 

4180. அரசு மதனைக் கேட்டவ் கதிசய மெய்தி 6 யேன்னே | 

புரையறு சிந்தை யன்பர் பெருமை !'” யென் றவரைப் போற்றி 

விரைசெறி மாலை தாழ நிலமிசை வீழ்ச்து தாழ்ர்து 
மூரசெறி தானை யோடு மீண்டுதன் மூதார்ப் புக்கான், ௧௬ 

(ஒள்) ௮சசனும்...எய்தி - அரசனும் அசைச் சேட்டு அங்கு மிச்ச ௮இசயம் 

அடைந்த ; என்னே... போற்றி-குற்றமற்ற சர்தையினையுடைய அன்பசது பெருமை 

இருர்தவாறுசான் என்னே ! என்று அவரைச் துதித்த ; விரை... தாழ்ச்.து-மணமிக்ச 

மாலை ழே படியும்படி நிலத்தின் வீழ்ர்து வணக்க ; முசு,..புக்கான் - முரசுகள் 

ச,த்இிக்கும் சேனைசளுடனே மீண்டு சென்று சனது பழைய ஊரினையடைர்தான், 

(வி-ரை) அதிசயம் - பெருமிதமாக அறிர்து ம௫ழ்ச்த மன நிலை, ** ௮.இசயம் 

சண்டாமே '? (திருவா), 

புரை அறு - புரை - குற்றம் ; இங்கு கிதியின்மைபாகிய குறை என்ற பொரு 

ளில் வரது. புரை அறு சிந்தை அன்பர் - அ௮ச்குற்றச்சைத் தமது சிர்சையின் 

செயலால் அறுவித்சவர் என்பது ; * செல்வ மென்பது சிர்சையின் நிறைவே." 

பேநமை - இறைவரது திருவருளுக்கு இலச்சாச விளங்குசல், 

மாலைதாழ - வீழ்ந்து தாழ்ந்து-அன்பின் பெருமைபின்முன் அரசரின் பெருமை 

தாழ்ர்துவிழ; தன்முனைப்பு ௮.ற்.றரிலை, 
ழதூர் - காஞ்சிபுரம், ** சச்சிமூதூர் !? (சம்பி), 16 

4187. அன்பரு மமைத்த சிர்தை யாலயத் தரனார் தம்மை 

நன்பெரும் போழுது சாரத் தாபித்து ஈலத்தி னோடும் 
பின்புபூ சனைக ளெல்லாம் பெருமையிற் பலநாட் பேணிப் 
பொன்புனை மன்று ளாடும் பொற்கழ னீழல் புக்கார். SOT 

(இ-ள்) அன்பரும்,..தாபித்து - அன்பராசய பூசலாரும் தாம் மனத்தினா 

லமைச்ச ஆலயச்தில் சிவபெருமானை ஈல்ல பெரும்பொழுது வரத் தரபித்து ; ஈலச்தி 

னோடும், ,,பேணி - ரன்மையோடு அதன்பின்பு செய்ய வேண்டிய பூசனைகளை 

யெல்லாம் பெருமையோடும் பல நாட்கள் விரும்பிச் செய்து வாழ்ர்த; பொன்புனை... 

* புச்சார்- பொன்னாலியன்ற தஇிருவம்பலத்தில் ஆன்ற பொன்னடியின் நீழலை 

அடைந்தனர், 

(வி-ரை) அன்பரும் - அன்பர் செயல் சேட்ட அரசனும் மூதார்ப்புச்சான் 
(4186) ; அரசனால் உலகறி.ப விளச்சம்பெற்ற அன்பரும் தாபித்துப் - பேணி - நீழல் 

புச்சார் என, உம்மை இறந்தது தமுவிய எச்சவும்மை, 
சிந்தை(யால் வமைத்த) ஆலயம் - என்ச, சிர்சையினால் எனச் கருவிப் பொரு 

ளில் வரும் மூன் .றலுருபு விரிச்ச ; சிந்தை - மனம் என்று சொண்டு, சிந்தையின்கண் 

அமைச்த என ஏழனுருபு விரித்தலுமாம், ெபூசை (ஆன்மார்த்த பூசை)பில் gash 

யாச பூசை (௮சப்பூசை)யை முன்னே சிறப்பாகச் செய்யும்படி வரும் சவொசம விதி 
கள் சாண்ச, ; 

நன்பேரம் பொழுது - ஈல்ல வேளை ; ஈற்பொழுது ; போழது - இரை முதலிய 
சாலப்பாகுபாடு; பேநமையாவது சிவனைச் சாபித்தற்குப் யன்பபட்ட சலம்,
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பின்பு பூசனைகள் எல்லாம் - தாபித்சசன் பின்னர்ச் செய்யத்தச்ச மண்டலா 

பிடேச பூசை, நித்திய பூசை முதலாயின ; எல்லாம் - என் ததனால் சைமித்திச பூசை 
யும் விழாவும் கொள்ளப்படும், 

பேணி” - விரும்பிச் செய்து ; பெநமையிற் பேணுதலாவத இறைவர் மடழ்ச் 

தீருளப் பெற்.ற பெருமையினால் மேஜும் மிக விரும்புதல், 

பொன்புனை மன்று - பொன்னம்பலம். 

பொற்கழல் நீழல் புக்கார் - திருவடி. கிறைவுச்குள் அடங் நிற்றல் இங்குப் 

புததல் எனப்பட்ட த. 17 

4188, ரீண்டசெஞ் சடையி ஞா்க்கு நினைப்பினும் கோயி லாக்ூப் 

பூண்டவன் பிடைய ருத பூஈலார் பொற்றாள் போற்றி 
ஆண்டகை வளவர் கோமா னுலகுய்ய வளித்த செல்வப் 

பாண்டிமா தேவி யார்தம் பாதங்கள் பரவ லுற்றேன், oy 

(ஒள்) சீண்ட...போற்றி - மிச நீண்ட சவெர்த சடையினையுடைய இறை 

வருக்கு நினைப்பினாுலேயே சோயில் ௮மைச்து மேற்கொண்ட அன்பு இடையருது 

செய்ச பூசலாருடைய பொன்னடிகளை * து.திதத ; (அச் துணையாலே) ஆண்டகை... 

பரவலுற்றேன் - ஆண்மை மிச்ச சோழர் பெருமான் உலக முய்யத் திருவுயிர்த்ச 

செல்வப் பாண்டிமாதேவியாராகிய மங்கையர்க்கரசி யம்மையா ரது இருவடிசளைச் 

து.திச்சப் புகுன்றேன். 

(வி-ரை) நீண்ட சேத்சடையிஜர் - '* எறிசீர்ச் கங்கை தோய்ந்த நீள் சடை 

யார் ?! (831) என்றதும் ஆண்டுரைச்தவையும் பார்ச்ச ; புறத்தே ரிண்ட் சன்றியும் 
இங்கு சாயனாசது ௮கத்திலும் நீண்டு கோயில் கொண்ட நிலைக்குறிப்பு, 

நீனைப்பினுல் கோயில் - மனச்சோயில் ; அன்பிடையறத - முன்னும் பின்னும் 

நீங்காத அன்பின் சொடர்ச்சியுடைய. (4187), 
ஆண்டகைமையாவது ::சிலம்பணிசே வடியார்சம், மன்ணியசை வத்துறையின் 

வழிவந்த !? எச்சரலத்தும் பிறழாது சிவெறி நிற்கும் வீரம், 

உலதய்ய் அளித்த - மங்சையர்ச்சரசியார் வரலாற்றின் விரிவு சாண்ச, (ஆளு 
டைய பிள்ளையார் புசாணம்);) பரசமய நிராசரணமும் சைவச் சாபனமும் ஆயெ 

உய்தியினை உலசம் பெறவைசத, 

வளவர் கோமானளித்த - பாண்டிமாதேவியார் - 4 வளவர்சோன் பாவை. . 

பாண்டிமாதேவி ?' (சேவா); இவரது வரலாற்ழச் குறிப்பு. 

பரவல் - துதித்தல் ; மேல்வரும் இவரது புராணம் துதி உருவமாயே யமைர் 

திருத்தல் சாண்ச, 18 

gatur sog மரபுப்படி, இதுவரை கூறிய சரித சாரக்கூறி முடித்துச் 

காட்டி, மேல் வருஞ் சரிசத்தச்குத சோற்றுலாய் செய்தரிலை சண்டுகொள்ச, 

சரிதச்சுருக்கம் : பூசலார் நாயனார் புராணம் :--சல் ஒழுச்சம் என் ம் உயர்ச்த 
தோண்டை நன்னுட்டில் மறையவர் செல்லமிச்சவூர் திநநின்றவூர் என்பசாம், 

இவ்வூரில் வேதியர் மரபில் அவதரித்தவர் சிவனன்பில் சறர்து மழைவிஎற்பெ 

ஒழுச்ச நூடையராகயெ பூசலார். ௮வர் அன்பர்ச்சாம் பணிசெய்தலே மச்சட்பிதப்புச்கு 

அடுத்த செயல் என்று எவ்வசையாலும் பொருள் சேடி அடியவர்ச்குச் கொடுத்து 

வச்சார், அ,சன்மேல் ௮ரன்பணி செய்ய எண்ணித், சமச்கு சிதியின்ழையையும்
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எண்ணாமல் முயன்றனர்; எவ்வாற்ருலும் வருர்திப் பொருள் சேடினர்; ஆனால் 

சிறிதும் பொருள் பெரு.து வருர்தினர். 

மனத்தினாலே சோயிலமைக்சத்துணிர்தனர், மன்இின்சட் Ais சிறிதாகத் 
சேடிப் பெரும்பொருள் திரட்டிச் சொண்டனர், அல்லாறே சல் மசம் மு,சலிய 

சா. சனம்களையும் சச்சலையும் மனச்சா.ற் தேடினர், ஈன்னாட்கொண்டு அன்பினாலே 

இரவும் துயிலாமல் சோயில் எடுத்தனர். அடி.ரு.தல் உபானமா;தியொகிய வரிசைகளை 

எல்லாம் வகுத்சனர், உரிய அளவுப்படி விமானமும் சசெரமும் அமைத்தனர் ; தூபி 

ஈட்டனர்; சுதை வேலையும் சிறைவாக்னெர் ) கூவல், மதில், வாவி முசலாச 

வேண்டுவன எல்லாம் செய்து, இழைவரைச் சாபிக்க ஈன்னாளும் வேளையும் வகுத்தனர், 

இதனிடையில் சரடவ ௮ரசன் சச்சியில் வெனுக்குச் கற்றளி எடுத்துப், பெருஞ் 
செல்லம் வகுத்துச், வனைத்சாபிச்ச ௮ர்நாளையே குறித்தனன். 

அசன் முன்னாளிரவில் அரசனது சனவில் இறைவர் எழுந்தருளி '! நின்றவர்ப் 

பூசல் அன்பன் செடிதுசாள் நினைந்து செய்த ஈன்மை நீடும் ஆலயத்தில் ராளை நாம் 

புகுவோம் ; உனது தாபனச்தை நாளை ஒழிச்துப் பின்னாச் சொள்லாய் !'” என் 

தருளி மழைச்சருளினர், 

சொண்டாது பெருமையை உலூல் விளக் உலகுய்யச் செய்ய இறைவர் 

இவ்வாறு ௮ருளவே, ௮ரசன் துயிலுணர்ந்து எழுர்து ௮ர்.சப் பெரிய தஇருப்பணி 

செய்தவனரச் சென்று மான் சாண வேண்டுமென்று மிகவும் விரும்பித் இருகின்றவர் 

வந்து சேர்ந்தான்) ௮ங்கு அருசணைர்தார்சளைப் பூசலார் செய்? கோயில் எங்கு உளது 

என்று கேட்டான். ௮வர்கள் ௮வ்வாறொன்று மில்லை என்றனர். அவ்வர்ப்பெருமறைய 

வர்சளை அழைத்துப் பூசலார் ஆர் என்று சேட்டான்.௮வர்கள் அவர் இல்வரினர்; கு.ற்ற 

மற்ற வேதியர் என்றனர், ௮வர்சகளழைச்ச வொட்டாது சானே அவரிடம் சென்று 
1 தேவரீர் எடுச்சு ஆலயம் யாது ; இன்று வனை ச்தாபிக்கும் நாள் என்று இறைவர் 

௮௬ளத் தெரிந்த உம்மைச் சண்டு பணியவர்சேன் '” என்றான், ௮வர் மருண்டு, 
என்னையும் பொருளாச இறைவர் அருள் செய்தாராயின், ௮சக்சோயிற் பெருமை 
இருர்தவாறு என்னே என்று இர்.இத்து வணக்க சொண்டு, மனச்சால் முயன்.று 

செய்த சோயிலின்னசென்று எடுத்துச் சொன்னார். ௮ரசன் அதிசயித்து ௮வரை நில 

மூ.றத் தாழ்ர்து வணக்கத் தனது ஈகருக்குச் சென்றனன், 

பூசலார் சமது மனச்கோயிலில் ஈல்2வளையில் வெனைத் சாபித்துப், பின்பு 

சனைகள் எல்லாம் பல சாட்பேணிச் செய்திருர்து சிவனடி நீழலடைர்சனர், 

கற்பனை :--(1) சல்லொழுச்சமுடைய குடிகள் வாழப்பெற்றதே Apis 

தாடு, (4172). 

(8) மறையலர் பிறப்பொமுச்சம் குன்ருது ஒழுகுதல் வேண்டும், இஃது 
எல்லாச் குலத்தாருக்கும்ஒதததா யிலும், மழயலர்ச்குச் சிறப்பாய் வேண்டப்படுவ2, 

(4179), 

(8) சகென்பா லன்புட னுதித்து், சாம் வளர அன்பும் வளர நிகழ்வது சலப் 

பயன், (4179), 

(4) சவென்பாலன்பர்ச்சாம் பணி செய்தலே ஒருவர்ச் சடூப்பது, 

(5) எல்வசையாலும் பொருள்சேடிச் சிவன் அடியவர்ச்குச் கொடுத்தல் 

திவபுண்ணியமாம். 

(6) சிலலுக்குச் சோயில் ௮மைத்தல் சறர்.ச ஈலபுண்ணியம்,
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(7) நிதியில்லவர் சிவன் கோயில் அமைச்ச முயன்முல் உலசம் அலல 

ஆசரித்து சிதி சரா.2. 
(8) புறத்திலே கோயில் அமைச்ச நிதியின்மையா வியகாமற் போயிலும், 

அசத்திலே மனச்இினால் நிதியையும் சாசனத்தையும் தச்சரையும் சேடிச் கோயில் 

அமைத்தால் ௮ப்புண்ணியச்தினு மிச்ச பேறு பெறலாம், இது யாவரும் செய்யச் 
545g); புறச்சோயிலமைத்தலினும் இத சறொததுமாம். 

(9) புறத்தே அமைச்ரும் சோயிலினும் ௮ஈத்தே அமைக்கும் சோயிலினில் 

இறைவர் மிக விரும்பி எழுச்சருளுவர், 

(10) மனக்கோயிலின் பெருமை இறைவரே உலகறியச் செய்யும் றப் 
புடையது. 

தலவிசேடம் - திருநின்றவூர் --இத தொண்டை சாட்டில் உள்ளோர் 

பதி ) தேவாரப் பாடல் பெருவிடிலும் பூசலார் நாயனார் அவதரித்து மனச்சோயில் 

அமைத்துப் பணி செய்து அதில் இறைவரைச்சாபிசதுப் பல சாள் பூரித்து இறை 

யடியடைர்ச சிறப்புடைய பதி ; திருத்சொண்டத் சொசையுட் பேசப்படுதலால் 

சேவா£ வைப்புச் தலமுமாம்,இப்போது தின்னறூர என்று மருவி வழங்சப்படுனெ.ற.த. 

இங்குச் சிவாலயம் உண்டு, ௮.இல் பூசலார் காயனார.து திருவுருவம் சாபித்து வழிபடப் 
பெறுன்ெறது, சோயில் நன்கு சவனி£கப்படுன்றது. சுவாமி- மனக்கோயில் 

கோண்ட நாதர்; அம்மை - உமையம்மை. 
இது இன்னலூர் என்ற நிலையச்தினின்றும் தெற்கே சற்சால வழி ஒரு 

நாழிசையளவில் அடையச்சச்சது, (இன்னலூர் கிலையத்தினின்றும் சேர் வடச்குச் 

சற்சாலை வழி 18 சாழிசை சென்றால் நரணியையடைந்து, அங்கு நின்றும் 6 சாழிசை 

யளவில் திருச்சள்ளில் என்ற தொண்டை நாட்டுப் பாடல் பெற்ற தலச்சை அடைய 

லாம்.) 

கச்சிக்கற்றளி - (4179) சாஞ்சிபுரத்ில் உள்ள சைலாச நாதர் கோயில் 

என்பர், இத மிசச் சிறந்த ரிற்ப ஒவிய வேலைப்பாடுசகளமைர்தது, இருச்சமிலாய 
மலையின் இயற்சையமைப்பினைப் போலவே சிகரற்களுடன் காணச் சோயில் 

அமைச்சப்பட்ட சென்பர், சாட்டுச் சரித்திர சம்பர்தமான றப்புச்சள் பல 

வுடையத, 

69. பூசலார் நாயனார் புராணம் முற்றும்,
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சிவமயம் 

திருச்சிற் தம்பலம் 

06, மங்கையர்க்கரசியம்மையார் புராணம் 
கவணுை$களுளை 

தோகை 

*! மன்னிய£ர் மறைகாவ ஸின்றவூர்ப் பூசல் 

வரீவளையாண் மானிக்த (சேசலுக்கு) மடியேன் '? 

-திநுத்தோண்டத் தோகை - (11) 

வகை 

பூச லயிந்றென்ன னார்ச்சன லாசப் பொறுமையினால் 

வாச மலர்ச்குழற் பாண்டிமா தேவியா மானிசண்டீர் 

சேசம் விளங்கத் தமீழா கரர்க்கறி வித்தவசால் 
நாசம் விளைத்தா எருகர் சருக்கு சென் னாட்டசச்சே, 

எதிநுத்தோண்டர் திருவந்தாதி - (79) 

விரி 

4189, மங்கையாக்குத் தனியரச), யெங்க டெப்வம், 
வளவாதிருக் குலக்கொழுச்து, வளைக்கை மானி, 

செங்கமலத் திருமடந்தை, கன்னி சாடாள் 

தென்னர்குலப் பழிதீர்த்த தெப்வப் பாவை, 
எங்கள்பிரான் சண்பையாகோ னருளி னாலே 

யிருந்தமிழ்சா டுற்றவிடர் டீச்சித் தங்கள் 

பொங்கொளிவெண் டிருகீறு பரப்பி னாரைப் 

போற்றுவார் கழலெம்மாற் போற்ற லாமே, க 

புராணம் :--இணி, கி.றுத்த முறையானே, பன்னிரண்டாவது மன்னியரர்ச் 
சருச்சத்துள், இரண்டாவது மங்சையர்ச்சரசியம்மையார் புராணம் கூறத் தொடங்கு 

Sagi. மங்சையர்ச்சாசியம்மையார.து வரலாறும் பண்பும் கூறும் பகுதி, 

தோகை £--பொழிப்பு உரைத்துச் சொள்ச, வரிவளையாள் மானி - வரிகளை 

புடைய வளையல்களை ௮ணிச்சத மானியார் என்னும் மகசையர்ச்சரசயெம்மையார், 
மானி-பெருமையுடையகர் ; * வரிவளைக் கைமட மானி '' (பிள் - தேவாரம்), 

வதை 2--பூசல், ,பொருமையினால் - பசைலரைப் போரில் வெல்லும் கூரிய 

பேல் ஏச்திய பாண்டியருக்கு அனல் காரணமாக வெப்பு சோய் வச்சமையால் 

பொதுச்சலாற்றா சவர?) சேசம்...அதிவிச்து - உலசமெல்லாம் சைல செறியின்
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உண்மைப் பெருமை கண்டு விளங்க உய்யும்படி தீமிழாகாராயெ ஆளுடைய பிள்ளை 

யாருச்கு அர்சோயினை விண்ணப்பித்த; வாசமலர்.,.மானி-மணம் பொருர்திய மலர் 

களைச் சூடிய கூர் தலையுடைய பாண்டிமா சேவியாராயெ மானியார் என்னும் மங்சை 
யர்க்சரசெயம்மையார் ;) அவரால்..,சாட்டகத்சே - அந்த ஆளுடைய பிள்ளேயாசது 

இருவருட்டுணையால் இர்சாட்டினில் அருகந்தர் என்னும் சமணர்களுக்கு நாசம் விளை 

வித்சார் ; சண்டீர் - காண்மின்கள், 

பூசல் அயில் - பூசல் - போர் ) போரில் வெல்லும் கூரிய படை ; ௮னலாக 
சமணர் இட்ட தியே வெப்பு கோயாசப் பற்ற ; பொறமையினவ்-பொறுச்சலாற்ரு 
மையால் ; பாண்டிமாதேவி - மானி - இவை பிள்ளையாத தேவார ஆட்சி ; மானி - 

அறிவித்து - விளைத்தாள் - கண்டீர் - என்று கூட்டுச, தேசம் விளங்க - தேசம் - 
உலகவர் ; சச,த்சவர் சைவ நெறியில் விளங்க ; தமிழாகரர் - ஆஸடைய பிள்ளை 

யார் ) ௮நகந்தர் - சமணர், இவ்வரலாறு பற்றி ஆளுடைய பிள்ளையார் புராணம 

பார்ச்ச,, இஃது ௮ச்சரிசப் பகுதிச்கு ஆசாவாசலும் காண்க, கண்டீர் - சாணும் 

கள் , ௮சை என்பாருமுண்டு, 

விரி :---4189, (இ-ள்) மங்கையர்க்குத் சனியர9 - மங்கையா்ச்செல்லாம் 

ஒப்பற்ற அரசியும் ) எங்சள் செய்வம் - எமது செய்வமும் ;) வளவர் இருக்குலச் 

கொழுந்து - சோழர்களது இருக்குல,க்தின் கொழுந்து போல்பவரும் ;) வளைச்சை 

மானி - வளையலையணிந்த மானியாரும் ; செக்சமலச் இருமடச்சை - செங்சமலத்இில் 

வீற்றிருக்கும் திருமடர்சை போல்பவரும்;சன்னிசாடாள் ...பாலை-பாண்டி சாட்டை 

ஆளும் பாண்டியர்சளது குலத்துக்கு கேர்ர்த பழியினைத் நர்ச்ச தெய்வத்தன்மை 

யுடைய பாவைபோல்பவரும் (ஆயெ) ;) எங்கள் பிரான்...பசப்பினாரை - பெரிய 

தமிழ் காட்டி ற்கு வரச இடரை எங்களுடைய பெருமானாராகிய கோழித் சலைவாது 
இருவருளினாலே நீக்இுத் சமது பொக்கும் ஒளியைத் தரும் தஇருநீற்றினைப் பரவச் 

செய்தவலை ; போற்றுவார்.,,போற்றலாமே - போற். றுன்றவர்சளுடைய திருவடி. 
எம்மாற் போற்றத் தச்சதாகும். 

(வி- ரை) முன், பாதங்கள் பரவலுற்றேன் - என்று தோற்றுவாய் (4188) 

செய்தாராதலின் அதற் சேற்ப இப்பாட்டினால் துதியை விரிச்செருர் ; பாசங்கள் 
பாவுதலாவது அசத்திருவடி பாவுவார.து திருவடியைப் போ.ற்று,தலாம் என்பதாம். 

மங்கையர்க்த... பாவை-இப்பண்புகள் ஆளுடைய பிள்ளையாசது ! மங்கையர்சி 

சரி! (ஆலலாய் - புறநீர்மை) என்,2 திருப்பதிசப் பாட்டி.ர் சண்டலாறு விரித்த 
உரை கூறியபடி, 

எங்கள் தேய்வம் - சைலவுலகுச்கும் சைவ ரெறிச்கும் காவல் பூண்டு களர்ச் 

தீலின் எங்கள் தேம்லம் - என்றார், எங்கள் என்றது சைவவுலசம் முழுவதையும் 

உளப்படுத்இிச் கூறியது. 

வள்லர் திநக்தலக் கொழந்து - : சென்னி வளர் மஇியணிர்த சிலம்பணிசே 
வடியார்.சம், மன்னியசை வ்துறையின் வழிவர்ச குடிலஎவர் '! (1000) என்ற 

பெருமை குறித்தது. இப்பெருமை பற்றியே ஆளுடைய பிள்ளையார் புசாணச்சைச் 

சொடல்யெ குறிப்பும் சாண்ச ; வளவர்கோன் பாவை - என்ற பதிகப் பகுதியை 

விரிச்துனைச் சது. சொழுச்து போல்வார் care. 

மங்கையர்க்தத் தனியரசி - மக்சையர்ச்சரசி என்று பிள்ளையார் பாராட்டிய 
தைச் தவி - என்ற பண்பு தர்து மேலும் சிறப்பிச்சவாறு ) ௮ர9சள் பலரு மிருத் 

தல் கூடமாசலின், தனி - (ஒஓப்பற்,ற) என்பது பிதிதினியைபு நீச்ெயெ விரேடனம், 

VIIl—67
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வளைக்கை மானி - 6 வரிவளைச் சைமட மானி! என்பது பதிசம், மானி- 

பெருமையை யுடையவர் ; மானம் - பெருமை, 
செங்கமலத் திநமடந்தை - ஆபிரம் இசழ்ச் சமலத்தில் வீற்றிருக்கும் ஞானாம் 

பிசை போல்பவர் ; இலச்சுமி போல்வார் என்பாருமுண்டு, *: பல்சயச் செல்வி '? 

என்பது பதிசம், 

கன்னிநாடு ஆள் தேன்னர் - கன்னிநாடூ - பாண்டிசாட, தேன்னர் - பாண்டியர்; 

தெற்கில் உள்ள பாண்டி சாட்டை ஆள்பவர், 

தேன்னர் தலப்பழீ - கூன் பாண்டியர் சமணச்சைச் சார்ர்து சைவ நெறிக்குத் 

நங்கு விளைச்சத் துணையாய் dex p சலாபராசமாயெ பெரும்பழி; (தென்னவன் ரூலு 

மூன்செய் தீவினைப் பயத்தினாலே, அ௮ர்நெறிச் சார்வு தன்னை யறமென நினைந்து 

நிற்ப,,.சன்னெறி இரிந்து மாறி ஈவைகெறி ஈடந்த தன்றே!” (9499) என்றதும், 

ஆளுடைய பிள்ளையார் புராணத்துள் ௮,சன்மேல் விரித்சனவும் சாண்க, ஒரு குலத் 

துள் வரத ஒருவர் பெரும்புகழ் விளைத்து வாழ்ர்சால் அப்புசழ் ௮க்குலமுமு.தும் சார்தல் 

போலவே, ஒருவரது பழியும் ௮ச்குல முழுதும் பற்றும் என்பது நீ.தியாதலின் 

தேன்னர் தலப்பழி என்றார். 

தென்னர் தலப்பழி தீர்த்த தேய்வப் பாவை - குலப்பழியானது ௮ச்குலத்துள் 
வந்த கற்பரசியாராலே திரப்பெறுவதாம் என்பது. பாவை - பபவைபோல்வார். 

எங்கள்பிரான் - சைவ வுலகன் ஞானத்தலைவர், எங்கள் தெய்வம் என்றதற் 

சேற்ப இவ்வாறு கூறினர். 

எங்கள்... பரப்பினை - இருகீ.ற பரப்புதற்குச் சாரணமாயிருந்தவரை ; தங் 
கள், SH iw - இிருநீற்நினைச் சோழமாபுச்கு உரிமையாக்கி இறம் காண்ச, 

தனித்திலதம் - பரவிறுரை - புகழேம்மால--என்பனவும் பாடங்கள், 1 

4190, பூசுராசூ எரமணியாம் புகலி வேந்தர் 

போனகஜா னம்போழிந்த புனித வாக்காற் 
றேசுடைய பாடல்பெறுந் தவத்தி னாரைச் 

செப்புவதியா மென்னறிந்து 7; தென்னர் கோமான் 

மாசில்புகழ் நெடுமாறன் றனக்குச் சைவ 
வழித்துணையாப் நெடுங்கால மன்னிப் பின்னை 

ஆரினெறி யவரோடூங் கூட வச 

ரடிநீழற்கீ ழமர்ந்திருக்க வருளும் பெற்றார். ௨ 
(ஓள்) பூசுரர்...என் ௮றிர்து - மறையவர்சள் தலைவராயெ கோழி வேர் 

தீரீ.து 9வஞான முண்டு பொழிர்த தூய திருவாச்சினிலே ஞான வொளியுடைய 
பாடலினாற் பாராட்டப் பெறுதற்கு உரிய பெரிய முன்னைத்சவமுடைய அம்மை 

மாரது பெருமைபினை சாம் என்னென் றறிர்து போற்ற வல்லோம் 1) சென்னார்... 
மன்னி - பாண்டி மன்னராயெ குற்றம்நீங்யெ புகழினையுடைய கின்ற Or 
செடுமாறனாருக்குச் சைலத்திறத்தின் வழித்துணைவியாராச நீண்ட சாலம் நிலை 

பெற்திருந்து ; பின்னை - அன் பின்பு ; ஆ$ல்...பெற்றார் - குற்றமற்ற வெறெறி 

பிலே அவரோடும் கூட இறைவரது திருவடிச் கிலைபெற்திருச்கும் திருவருளி 
னையும் பெற்ருர். 

(வி-மை) பூசார் துளாமணி-மழையவர்சள் த$லமேற்சூடும் முடிமணிபோன் 
தவர் / பூசுரர் - மழையவர் ) 4 நிஒச்தேவர் !! (1994) ; சூளாமணி - முடிமணி,



சருக்கம்] 06. மங்கையர்க்கரசி யம்மையார் புராணம் Cas 

Cures goa போழிந்த - ஞானப்பால் உண்டமையிீனாலே வெளிப்பட்ட, 

புனித வாக்த - "லனையன்றிச் சொல்லா, இருவாக்கு ஆசலின் புனித லாக்த 
என்றார்... (0 சைச்சிறு மறியவன் கழலலாநற் பேணாச் கருத்தடை ஞானசம்பர்தன் '! 
(பிள் - அச்சிறு பாச்சம் - 11), :* கொன்றையா னடியலாற் பேணா வெம்பிசான் 

சம்பச்,சன் '! (இருத்தொண்டச் - 5), 4 போதியோ வென்லு, மன்ன மெய்த்திரு 

வாச்செனு மமுசம் !! (2086) ; (* பிள்ளையார் சர் இிருவாச்கற் பிறத்த லாலே சாலமு 

முன், புள்ள பாசம் விட்டசல வொழியாப் பிறவி தீனையொழித்து...சிலவமே கூடின'' 

(8981) என்பனவா.இ உண்மை வரலாறுகள் இங்கு நினைவு கூர்தற்பாலன, 

தேசுடைய பாடல் பேறுந் தவத்தின* - தேசு - அருள்ஞான விளக்கம், தவத் 

தினர் - முன்னைப்பெருர்சவச்தினாலன்றி இப்பேறு பெறதலமையா சென்பசாம், 

இப்பாடல்களாவன : 1 மங்கையர்க்கரசி '! என்ற இருப்பதிசத்தப் பாராட்டப் 

பட்டனவும், ** மானினேர் விழி '! என்ற பதசத்துள் முன்னிலைப்படுச்இி யருளி 

யனவுமாம் ; இவ்வாறு பிள்ளையாரால் முன்னிலைப்படுத்தியருளிய பெருமை அம்மை 

யார் ஒருவருச்சே சிறப்பாய் உரியது ; தவம் என்றது இக்குறிப்பும் சர்து சின்றது 

தேசுடைய பாடல பேறும் - சமணர் புத்தராஇி சலமில்லாதோரும் பிள்ளையார் இரு 

வாச்சிற் பட்டனர் தாமே? எனில், அவ்வவர்ச்கேற்ற சகுஇப்படி ௮வர்சளும் உய்.தி 

பெற்தனசேயாம் என்க, இவர்கள் நிலைமைபற்றி வேறு பிரித்தற் பொருட்டுத் 
தேசுடைய் - என்றார். பிறிதினியைபு நீச்ச விசேடணம், 

மாம் என் அறிந்து சேப்புவது ? - என், என்னென்றறிர்து செப்புலத ? 

செப்பலல்லோமல்லோம் என்றபடி. 

தேன்னர்... அருளும் பேற்றர் - முன் ஆளுடைய பிள்ளையார் புசாணத்துள் 

பிள்ளையாருடனிருட்.த, பாண்டி மாட்டுப் பதிகளைப்பணிர்து, பின் ௮வர்பால் விடை 

பெற்று, மணமேற் குடியினின்றும் போர்தபின் (2791 - 9793) கிகழ்ச்ச வரலாறுகள் 

செடமாறனாடைப் பற்றியவற்றை அவர் சம் புராணத்தள்ளும் (4070-4077); அம்மை 
யாரைப் பற்றிய வரலாற்றை இங்கும் கூறிமுடிக்கும் ௮மைப்புச் கண்டுசொள்ச, 

மாசில் புகட் நேடுமாறன் தனத - மாச இல்லையாசச் செய்யப்பட்டமையால் 

௮சன்பின் நின்றசீர் நெடுமாரனாராயெவருச்கு என்ச ; மாரின்மையாற் புசமுடைய 
செடமா.றனாசாயினர் என்பது, 

நேடூமாறன் தனக்தச் சைவ வழித்துணையாய்-ஆச.றப்பெற் சபின் சைவ நெடமாற 

ஞாராயினராதலின் ௮வருச்குச்சைவ வழித்துணையாய் மன்னினர்; இஃ து உயிரிலுக்கு 

லழித்துணையாம், அதன்முன், அவர் கன் பாண்டியனாசாய் இருர்சனர் ; அப்போது 

அம்மையார் ௮லரது பாண்டிமா தேவியாராய் உடல் பற்றிய துணையளவில் 

அமைந்து, அவருயிருச்குரிய ரன்மையைத் நீரமே தேடிச்கொடுத்தனர், அன் 

பின்னர்ச், சைவத்துள் சின்றமையால் சைல வழித்துணையாய் செடுக்சாலமிருர்த 

ஏவரெறிபாலித்தனர் என்பதாம், 
ஆசில் நேறி - குற்றத்சை இல்லையாச்கும் ॥வஞான நெறி ) தச - ஆணவமலச் 

குத்தம். 
அருளும் - சைவ வழித்துணையாய் மன்னியசன்றி அருளும் ஏன்று உம்மை 

இதர்தது தமுவிய எச்சவும்மை, இவ்வாறு அம்மையாரது பிற்சரிசம் கூறி முடிச் 
தீமை சாண்ச, அவரோடும் கூட - அர்சாட் சற்புடைமசளிர் சணவனாருடன் செல் 

தும் மரபு குறித்தது, செடுமாறஞா.த, சரிச முடிபு ௮வரை ப்பற்நிய அளவில் 
அவாத சரிதச்இில் முன் (4077) இவ்வாறு கூறி நிறைவாச்யெது சாண்ச, 9



\ 

' @ae. ... திருத்தொண்டர் பூணம் [மன்னி௰ச்சச் 

4191. வருசாளென் அும்பிழையாத் தெப்வப் பொன்னி 

வளம்பெருக்க வளவர்குலம் பெருக்குர் தங்கள் 
திருசாடு போற்செழியா தென்னாடு விஎக்குஞ் 

எீர்விளக்கன் செய்ய? றடி.கள் போற்றி 

ஒருகாளுர் தஞ்செயலில் வழுவா தன்பாக் 
குடை8ளோூங் கோவணமு நெய்து ஈல்கும் 

பெருராமச் சாலியாதங் குலத்தில் வந்த 

பெருந்தகையார் நேசர்இிறம் பேச லுற்ரும், ௨ 

(ஓ-ள்) வருசாள்...திருசாடுபோல் - நீர்ப்பெருக்கு வரும் நாள் ஒரு சாலச் 

தும் பொய்யாது வரும் தெய்வத் சன்மை வாய்ர்த காவிரியாறு வளம் பெருச்சச் 

சோழர் தஇிருமாபு பெருச்கும் சங்களஞுடைய சோழகாட்டினைப் போலவே) செழியர்... 

போற்றி - பாண்டியா்களது பாண்டி ராட்டினையும் விளங்கச் செய்த சிறப்புடைய 

விஎச்சாசய மங்சையாச்சரசி யம்மையார.து செய்ய சிறிய திருப்பாசங்களைத் துஇத்து 

(அச்துணையாலே) ) ஒருகாளும்.பேசலுற்றும் - ஒரு சாளிலும் தமது செயலிற் 

பிழையாது சவெனடியார்களுச்கு உடையும் ளம் கோவணமும் செய்து கொடுக்கும் 

பெரும்புசழ் வாய்ர்த சாலியாது குலத்தில் அவதரித்த பெருர்சசையாராகய சேச 

சாயனா£து தன்மையினைப் பேசச் சொடங்குகன்றோம், 

(வி-ரை) இஃது இதுவரை கூறிய சரிசமுடிப்பும், மேற் கூறப்புகும் சரிதச் 
சோற்றுவாயுமாம். 

வநநாள் என்றும் பிழையா - வநநாள் - நீர்ப்பெருச்கு வரும் சாள் ; இஃது 
உழவுக்கு சவியாகயெ பருவச்சே பெருகுதல் ;) :! எச்சாளும் பொய்யா ளிக்கும் 1 

(1806) ) !: வான் பொய்ப்பினும் தான் பொய்யா '! (பட் - பாலை - 5); Cghan’s 

பேர்ன்னி - செய்வத்தன்மை வாய்ர்ச என்றது பயிரையும் உயிசையும் வளர்க்கும் 
தன்மை, உயிர்களைச் சைவத்இிறத்திற் பெருகச் செய்து உய்வித்தல் காவிரியின் சிறப்பு. 

போன்னி வள்ம்பேநக்க வள்வர்தலம் பெரக்தம் - குடிவளம் பெருசச் சோல் 
வளம் பெருகும் என்ற உண்மை, 

தங்கள் திநநாடு போல் - சைவத்திம் பிறழாது வளர்ச்கும் தன்மை உவமை ; 

தங்கள் திநநாடு - சாம் அவதரித்த சாடாகெய சோழசாடு, 

சீர்விளக்கின் - றப்புடைய விளக்குப் போன்ற ௮ம்மையாருடைய. 

தம்சேய்ல் - ௮ன்பர்ச்சளிக்கும் சொண்டு, 

நல்தம் - பேநந்தகையார் என்று கூட்டு, உடைசீள் - உடையும் சேம்) 

உம்மைச் தொகை; கீள் - லங்சோடு என்பர்) திறம் - தருச்சொண்டின் இிறதஇனை. 

ஒநநாஜம்... நேசர் - சேசசாயனாது வாலாற்றுச் சருச்சமாயெ சோற்றுவாய், 

பேரநாமம் - பெருயெ ஈற்பண்பு ; சாலியர் - துணி செய்யும் குலத்தவருள் 

ஒருவசையினர், அறுவையர் தலம் - (4199) என்பது சாண்ச, சாலிசர் என்றும் 
வழல்கும். 3 

சரிதச்சுருக்கம் 2 மங்கையர்க்கரசியம்மையார் புராணம் :--இவர், மங்சை 
யா்ச்செல்லாம் ஒப்பற்ற அரசியார்) எமது குலசெய்வம் ) சோழர்கள.து Sed ows 

சொழுர்த; செல்சமலச் இருமடர்சை; பாண்டியர் குலத் தச்குவர்,௪ பழிதர்ச்ச செய் 
ஓப்பாலை ; ஆளுடைய பிள்ளையாரருளினாலே சமிழ்சாட்டுச்சு. சேர்ச்ச சமனம்
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பீடையினை சீச்டிச் இருரிற்றினேப் பாலச் செய்தவர் ; ஆனாடைய பிள்ளையாசது 

புனித வாச்னொலே பாடல்பெறும் பெருந்தவத்தினையுடையார். 

கெடுமாறனாருச்குச் சைவ வழித் துணையாய் செடுங்காலம் வாழ்க்து கு.ம்.ஐம.இிக்கும் 
செறியாயெ சிவகெறியில் நின்று அவசோடும்கூட சிவன்றிருவடிச்சழ் அமர்ச்சனர், 

கற்பனை :--(1) சாம் புகுர்த மரபுக்கு வரும் பழியை ரீச் சன்னெறிப்படுத்து 
தல் சற்புடைய மங்கையர் கடமை. 

(2) தமது குடும்பத்தைப் போலவே சமது ஈரட்டூக்கு வரும் இடர்நிச் சன் 

னெறியிற் செலுத்துதல் கற்புடைய மங்கையர் செய்கையாம். 

(8) திருநீற்று கெறியின் விளங்குதல் நாட்டுக்கு சன்மையேயாகும். 

(4) ஞானாசாரியரை அடுத்து காடு ஈலம்பெறுத்ற்பொருட்டு ௮வருளைச் சேடு 

தீல் பெருங்கற்புடைய மங்கையர் செயலாம், 

(5) பெரியோசாற் பாராட்டப் பெழும் பேறு முன்னைப் பெருர்சவச்தா 

லன்றி இசையாது, 

(6) தமது சாயகாது ஃ&யிர்க்குறுதியாயெ கெறிதேடி யடைவித்தல் spurA 

சளின் செயல், 

(7) தம் சாயசருக்கு உடற்றுணையாவது மட்டுமன்றிச் சைவவழிச் துணையு 

மாச கின்று அவருடனே இறைவரது இருவடியடைதல்கற்புடைய சிறர்த மங்சையர் 

தன்மை, 

தலவிசேடம் : மதுரை - மூன் உசைச்சப்பட்டது, 111, பச், ௪௩௧௦. 

66. மங்கையர்க்கரசியம்மையார் புராணம் முற்றும் 

அள்? [பசி கரு) வைகளை?



[மன்னியரீச்ச் 

இலமயம் 

திருச்சிற் றம்பலம் 

07. நேரநாயனார் புராணம் 

தோகை 

* மன்னியசீர் மறைரால னின்றவூர்ப் பூசல் 

வரிவளையாண் மானிக்கு நேசனுக்த மடியேன் '! 

அ திநத்தோண்டத்தோகை - (11) 

வகை 

* நாட்டமிட் டன்றரி வந்இிப்ப வெல்படை ஈல்னெர்தச் 

தாட்டரிச் சப்பெற் றவனென்பர் சைவத் தவரனாயிற் 

கூட்டு மசப்படச் கோவண நெய்து கோடுத்துசன்மை 

மீட்டுமச் காம்பீலிச் சாலிய நேச்னை யிம்மையிலே ?? 

திருத்தொண்டர் திருவந்தாதி - (80) 

வீரி 

4192, சீர்வளர் சிறப்பின்மிக்க செயன்முறை யொழுக்கங் குன்று 

நார்வளர் சிந்தை வாய்மை ஈன்மையார் மன்னி வாழும் 

பார்வளர் புகழின் மிக்க பழம்பதி மதிதோரப் நெற்றிக் 
கார்வளர் சிகர மாடக் காம்பீலி என்ப தாகும், க 

புராணம் :--இனி, நிறுத்த முறையானே, பன்னிரண்டவது மன்னியரர்ச் 
சருச்சத்தினுள் மூன்றாவது சேசசாயனார் புராணம் கூறச் தொடங்குகன்றார் ) சேச 

ராயனாது வரலாறும் பண்பும் கூறும்பகுதி, 

தோகை :--பொழிப்பு உரைத்துச் சொள்ச, 
நேசனுக்தம் - உம்மை - எண்ணும்மை ; நேசன் - கரரண இடுகுறிப் பெயர் ) 

இவனையும் வெனடியாரையும் போற்றும் சேசு (ஞான விளச்சம்) நேசம் எனப்பட் 
டது என்பது ஆரியர் திருவாக்கு (41092) ; : தாள்தரிச்சப் பெற்றவன் '? (வகை) 

வகை :--சாட்டமிட்டு... சல்னெர்சம் - கண்ணைச் சோண்டி இட்டு அருச்சித்து 

முன்னாள் இிறாமால் வழிபட வெற்றிதரும் சச்சாப்படையினை அளித்த இறைவாது ; 

தாள்...என்பர் - திருவடியைச் தீரங்சப்பெத் தவர் என்று எடுத்துக் கூறுவா ; 

சைவத்தவர் ௮ரையில்,.,சொடுச்து - சவெனடியார்சுளுடைய அரையில் கட்டம் 

உடையும் ஊளொடு சோவணமும் தாமே ரெய்து சொடுத்து ) சன்மை.., இம்மை
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யிலே - இம்மையிலே சன்மையினைப் பெருகப்பெற்ற சாம்பீவி சசசத்தில் சாலியர் 

மரபில் உதி7த சேசசாயனாளா, 

நாட்டம் - சண் ; சாட்டத்திற்குரிய சருபிபாசிய கண்ணை நாட்டம் என்றர் ; 
ஆகுபெயர் ; , இனி, நாடு பகுதியாசச் சொண்டு, நாட்டமிட்டு - மனத்செளிவு பூண்டு 

வர்.திப்ப என்றுரைச்சறுமாம். வேல்படை - சச்சாம் ; இருவீழிமிழ$லையில் மால், 

சண்மலர் சொண்டு அருச்சிதத.ச் சச்சாம் பெற்ற சரிசக் குறிப்பு; :" சிற்றினை 

நிறையப் பூரி '' என்பது முதலிய சேவாரத் இநவாக்குச்சளிலும் இவ்வரலாறு 

போற்றப்பட்டது ; தாள்தரிக்கப் பேறுநலாவது எப்போதும் இருவடியை மனத் 

துள் வைத்து நகினைந்இருத்தல் ; ௮ மயிர கூட்டும் - இடுப்பில் சேர்த்துச் சட்டம் 

உடை ) அகப்படக் கோவணம் - அசப்படமும் ளம் கோவணமும் ; அகப்படம்- 

உள் உடை ; “* உடையும் ஜளேம் கோவண ழம்? (4194 - 4195), 

சைவத்தவர் - செவெனடியார் ; காம்பிலி - ஈசரம், தலவிசேடம் urtds; 

சாலியர் - குலமாபு; இம்மையிலே - ஈட்டும் was. ரேிின - என்பர் என்று 

இயைச்ச, கூட்டுமஃகப்படம் - என்பதும் பாடம், கப்படம் - உடை ; (5,உடம்பு), 

தொகை ழூல் பெயர் கூறிற்று | ஊரும் மரபும் தொண்டும் வரலாறும் பண்பும் 

AMS TN UGS. 

விரி :--4192, (இ-ள்) சீர்வளர்...குன்றா - €ர்களை வளர்க்கும் சன்மை 

யுடைய சிறப்பின் மிக்ச செயல்சளின் முறைமைபில் ௩ல் ஒழுச்சம் குறையாச ; சார் 

வளர். ஈன்மையார் - அன்புமிக்க ர்தையும் வாய்மையும் நன்மையும் மிச்சவர்சள் ; 

மன்னிவாமும்,,,பழம்பதி - நிலைபெற்று வாழ்ஈற்டெமாரெய உலூல் ஒங்யெ புசழால் 

மிகுர்த பழம்பதியாவது ) மதிசோய்..,என்பதாரும் - சந்திரன் தவழ்கின்ற முசட் 

மனையும் மேகங்கள் தோயும் சசொங்களையும் உடைய மாடங்கள் நிறைந்த சாம்பீலி 

என்ற ஊராகும். 

(வி-ரை) சீர்வளர் - சீர் - €ர்த்டு; பெருமை, சீர், ஒழக்கம் - உலூயல் 
பற்றிய ஒழுச்சங்களின் மிக்சனசவாயெ உயிரிணியல் பற்றிய ஒழுச்ஈம் என்பது குறிப்பு, 

வ்ளர் - சேயல் என்று கூட்டுக, வளர்ச்தம் சன்மையுடைய சறம்ச செயல்கள். 

ச்ர்வளார் - நன்மையார் - அப்பதிபில் வாழும் குடிசளின் மேன்மைச் தன்மை 

யால் பதியின் சிறப்புச் கூறியவாறு, 

சிந்தை - வாய்மை - நன்மையார் - மனம் வாச்குச் சாயம் என்ற மூன்றாலும் 

ஈலமிச்சவாசள், நன்மை - செயன் முறை ஒழுச்சம், நார் - அன்பு... நன்மையார் - 

பெரியோர்கள். 

நேற்றி - மூசடு ; சிகரம் - Ap தாபிகள். 

மதிதோம் - காரீவளர் - என்பன மாடல்களின் உயர்ச்சி குறித்தன, 

க்ரம்பீலி-பல்லாரிச் சில்லாவில் உள்ள தொரு ஈசரம், தலவீசேடம் பார்ச்ச, ] 

4198, அச்சக ரதனில் வாழ்வா ரறுவையர் குலத்து வர்தரா 
மன்னிய தொழிலிழ் றங்கண் மரபின்மேம் பாடு பெற்ருர் 

பன்னகா பரணற் கன்பர் பணிதலைக் கோண்டு பாதஞ் 

சென்னியிற் கொண்டு போற்றச் தேசினார் ரேச ரேன்பார். ௨ 

(இ-ள்) அச்சசரசனில்,..வந்தார் - அ்திருரசரத்தில் வாழ்சின்றவர் ; 
அதுவையர் என்லும் சாலியர் குலத்தில் அவசரித்சவர் ; மன்னிய,.,பெற்
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ரூர் - சில்பெற்ற Saas தொழிலில் தமத மாபில் மேன்மையுற் தனர் ; 

் பன்னசாபரணற்கு...சேசெனார் - பாம்பினை ௮ணியாச ௮ணிர்ச ஏிவனுச்கு அன்பர் 

சளாயுள்ளவர்கள.த பணியினைச் சலையாச மேற்சொண்டு ௮வர்சளது இருப்பாதம் 

களைச் தலையிற் சூடிப் பணிர்து து.இக்கும் ஒளியினையுடையவர் ; கேசரென்பார் - 

சேசெென்று சொல்லப்படுபயர், 

(வி-ரை) அறுவையர் தலம் - துணி செய்பவர் மரபு; அறுவை வாணிகர் 

் மரபு என்பர்) தொசை மூல்களுள் மதுரை ௮றுளை வாணிசன் இள 

மேட்டனார் என்னும் சங்சப்புலவர் பெயர் சாணப்படுசன்றது ; அறுவை - தறியி 
cher gd அறுச்செடுப்பதகனால், உடை, ௮றுவை எனப்படும் ; துணித்தெடுப்பதால் 

துணியென்றும், வேட்டி எடுப்பசால் வேட்டி என்றும் இல்லாறு காரணப் பெயர் 

சள் பலவும் காண்ச, 

மன்னிய...பெற்றர் - இஃது உலச நிலையில் ௮வசது குலத்தொழில் மேம்பாடு 

பற்றியது ; திருரீலசண்டர், தருசாளைப்போவார், அஇதபச்தர் முசலிய சாயன்மார் 

சளது வாலா.றுசளும் ஈண்டுச் சிர்நிச்சற்பாலன, குலத்சொழிலில் மேம்பட்டு ௮ 

தொழிலினைப்பற்றி சின்றே திருத்தொண்டின் மேன்மை யொழுக்கம் செலுத்திய 

சிறப்பும் சாண்ச, 

பன்னகாபரணர் - சிவபெருமான் ; பன்னகம் - பாம்பு ; பாம்பினை ௮ணி 

யாசச் கொண்டவர். 

அன்பர் பணி தலைக்கோள்ளுதல் - அடியார்களது பணியினைச் சரமாச மேற் 
சொண்டு செய்தல் ) “6 ௮ன்பர்பணி செய்யவெனை யாளாச்? விட்டுவிட்டால், 

இன்பகிலை சானேவர் செய்தும் பராபசமே '" (தாயுமா), 

பாதம் சேன்னியிற் கொண்டு - ௮ன்பர்சஎது திருவடியில் வணங்ட, 
பணி தலைக்கோள்ளுதல் என்றதனால் மனத்தின் ரொழிலும், சென்னியிற் 

கோண்டு என் தனால் உடலின் ரொழிலும், போற்றும் என் £தனால் வாச்சின்றொழி 
ஓம் ஆச முக்கரணங்களாலும் செய்யும் வழிபாடு கூறப்பட்டது. முன் பாட்டிற் 
கூறிய குறிப்பும் சாண்க, மேல்வரும் பாட்டில் மேலும் விரித்தல் சாண்ச. 

தேசினர் - அடியார் பணிகளை முட்டாமற் செய்வோர் பால் ஞானவொளி 

விஎச்சமுண்டாம் என்பது; தேசிறார் நேசர் - சேசர் என்ற சொற்பொருள் 

விரித்தபடி, தேசு - ஒளி - புசழ்; ஈண்டு ௮ன்பு என்னும் பொருள் குறித்து கின்றது. 

4194, ஆங்கவர் மனத்தின் செய்கை யரனடிப் போதுக் காக்கி 
ஒங்கெ வாக்கின் சேய்கை யுயர்ந்தவஞ் சேழுத்துக் காக்கி 

தாங்குகைத் தோழிலின் செய்கை தம்பிரா னடியார்க் காகப் 

பாங்குடை யுடையுங் கீளும் பழதில்கோ வணழு மேய்வார். ௩ 

4195, உடையோடு ஈல்ல களு மொப்பில்கோ வணமு செய்து 

விடையவ ரடியார் வந்து வேண்டுமா நீயு மாற்ருல் 

இடையரு தளித்து காளு மவர்கழ லிறைஞ்ச பேத்தி 

அடைவுறு ஈலத்த ராகி யரனடி. நீழல் சேர்ந்தார். ௪ 

4194, (இ-ள்) ஆம்சவர்... போதுச்சாச்-அம்நிலையில் அவர் சமது மனத்தின் 

ஜொழி*ச் சலவனது இருவடிச் சாமரைச்சு. ஆக ஆச்சி ; இல்யெ,,.எழுச்துச்சாச்சி - 
மேன்மேல் ஒங்யெ வாச்செது சொழிலை உயர்வுடைய இிருகைர்செழுச்திலுச்சாக
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ஆச்ச) தாங்கு... ஆச - சாங்யெ சைத்சொழிலின் செயல்களை யெல்லாம் தமது 
பெருமானுடைய அடியவர்களுக்கு ஆகும்படி ; பாங்குடை,,.செய்வார் - பாக்கு 
பெம் உடையும் ளும் பமுதிலாச மோவணமுமாயெ இவற்றை செய்வாரா ; 

4195, (இ-ள்) உடையொடு...கெப்த - உடையி3னேடி ஈல்ல களினையும் 
ஒப்பில்லாத கோவணச்தினையும் நெய்து; விடையலர்...அளித்து - இடபத்தை 

யுடைய இறைவரது அடியார்கள் வந்.த வேண்டியவாழே கொடுச்ளெ.ற முசைப்படி 
இடையருது சொடுத்து ; நாளும்... 9 - ஓவ்வொரு சாளும் அவர்சளுடைய இரு 

apse omnes துதித்த அடையும் ஈன்மைபைப் பெற்றாரா9 ; அரனடி நீழல் 

சேர்ச்தார் - சிவபெருமானத இருவடிநீழலினை ௮டைந்சனர், ச 

இர்ச இரண்டு பாட்டுக்களும் தொடர்ந்து ஒரு முடிபு சொண்டன ; சொண்டு 

செய்தலும் ௮தன் பயலும் இடையீடின்றிச் சொடர்ந்துவரும் நிலைக்குறிப்புப்பட 
இவையும் சொடர்க்து நின்றன. 

4194, (வி-ரை) தறிப்பு ;--இர.வரசசச் சொற் பொரு எாட்சியினை மேற் 
சொண்டு போற்றி ,தூரியர் அழகுபட எடுத்துக்சாட்டியருளிய இடங்களில் இது 

சிறர்சசொன்றாகும். 4 இர்ரனைகின் றனக்மரக் ராயி னேன்றன் கண்ணிணைகின் 

றிருப்பாசப் போதுச் சாகஏ, வந்சனையும் ஆம் மலர்க்கே யாக்? வாச்குன் மனிவார்த் 
சைச் சாக் ?! என்பது இகுவாசகச இிருவாக்கு, (௪௧. 90) 

ஆங்க - முன்பாட்டிற் கூறிய * ரன "ராய் ஒழுவெரும் ௮ர்கிலைபில், 

மனத்தின் சேய்கை - நினைப்பு) சேப்கை- நிகழ்ச்சிய Orewa; அரனடிப் 

போது - போது - மலர் ; “'திநப்பாதப்போது"! - என்பது இருவாசசம். 

இங்குச் கூறிய மூவசைச் சேய்கைகளையும் ஆச்குதலாவது அவ்வர்சிகழ்ச்ர 
களையும் வேறொன்றிற் சேராது ௮வ்வவற்றின்பாலே யாகும்படி பயிலச் செய்சல், 

மனம்-வாக்த கைத்தோழில்-என்பன மூனறு கரணங்களையும் குறித்தல்காண்ச, 

மனத்தின் சேய் ஐ - தரனடிப் போதுக்காக்கி - மனம் சிவன்றிருவடிசளையே 
இடையருது கினைர்திரு, பகல்; வன் உபிரசஞக்கு இடையது செய்யும் போருளை 
இடையருது நினைர்சவண்ணமரக நிற்ஈல், இஃது இடையருத பயிற்சியால் வருவது, 

ஒங்கிய - மேன்மேல் எழு?ன் ற - வாச்கு, முன்கூறிப மனத்தின் ரெழிர்பாட் 
டின்படியே எழுன்ற னாலும், பிறருமறிப வருஈலானும் ஒங்கிய வாக்த - என்றார், 

வாக்கின் சே௰்கை உயர்ந்த அஜ்சேழந்துக்காக்ததலாஙது வாச்சினொல் இடை 

யரு.து திருவைர்தெழுததினை எண்ணி உச்சரிசதச் கொண்டிருச்சல். (பேசம். 9ம்.சூசி),, 

உய்*ந்த அஜ்சசெழுத்து-மர்திரம்கள் யாவற்றினும் சலைஏறர்சதிருவைச்செழுத்து ; 

₹ *திமர்தி மஞ்செழுச்து '' (2596) ; மகாமர்சிம் ; சிவனுக்கு மேற்பட்ட 

தெய்வமில்லை ) ஐர்செழுத்துக்கு மேற்பட்ட மர்திரமில்லை '! என்பது பழமொழி, 

உயர்த்த - எல்லா மந்திரங்களினும் மேலாடயதும், ௮ம்மர்திரங்களை யெல்லாம் 

உண்ணின்று இயச்ரும் சிவ சிற்சத்கியே உருவமாகயதும் ஆயெ; ““ஆதி மர்திர மஞ் 

செழுத் தோ.துவார் சோக்கு, மாஇ ர ஈதினும் மற்றைமர் இரவிதி வருமே”? (8596) 

என்ற விடத்து இப்பெருமையினை எடுத்துச் காட்டியவாறு சாண்க, !! வாச்குன் 

மணிவார்த்சைச் சாக்" (இருவா), அங்கு மணிவார்த்தை என்றது இருவர் 
தெழுச்சேயாம் என்று ஆரியர் பொருள் காட்டியருளும் நி$லயும் சண்டுகொள்ச, 
₹ வனஞ் செழுத்த '") * இருசாம மஞ்செழுசத !*, 6 மாரின் மணியின் மணி 

வார்த்தை? என்பனவர.இி திருவாச்குச்சளூம் சாண்ச, “இருதலை மாணிச்சம்"! என்ற 

வழச்கும் சாண்ச, 

நட
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உயர்நீத - உயர்த்துன்ெ.ற எனப் பிறவினையாசப் பொருள் சொண்டு ஆஅன்மாக் 

சளைப் பிறவிப் பரசுழிமினின்றும் மேல் எடுத்து உயர்த்தும் என்ற குறிப்புப்பட 

உசைச்சலுமாம், 

கைத்தோழிலின் சேய் மக - கைத்தோழில்-இங்கு உடம்பாற் செம்யும்தொழில் 

சள் எவையும் என்ற பொருள்சந்து நின்றது. தாங்ததல் - மேற்சொள்ளுசல், 

பாங்த - உரிய பண்பு; கிலை; இதளை உடை, €ேள், கோவணம் என்ற மூன்றுச் 
குக் கூட்டுச, 

பழதில் கோவணம் - பழதில் - 4 ஐங்கு சோவணப் பெருமை '' (818) 
என்று பலவும் அமர்நிதியார் புராணச்துட் கூறுவன வெல்லாம் இங்கு நினைவு கூர 
வைச்து இர்த அடைமொழி சர்தோதிஞார். 

மேல் வரும் பாட்டிலும் “! ஒப்பில் கோவணம் '!' என்பது சாண்க, பிறிதி 
னியைபு நீச்யெ விசேடணம். 

நேய்வர்ர் - முற்றெச்சம்; செய்வார் - நெய்து-௮ளித்து - ஏத்இ - ஆடச் - சேர்ந் 

தீரர் என்று முடிபுசொள்க, 9 

4195, (வி-ரை) நெய்து - நேய்வார் (கி) - நேய்து - அளித்து என்று 

கூட்டு, முன்னா நெய்வார் என்ற முற்றெச்சம், மனவெழுச்சியினையும் தொழில் 

மூயற்சியினையும் குறித்தது; இங்கு நெய்து என்றது சொழில் மு.ற்றியநிலை குறித்தது, 
வேண்டுமாறு - வேண்டும்படியே ; வேண்டியவாறே, 

ஈயுமாற்றினலை அளித்தல் - ஐறு - முறை ; சொடுச்கும் வசையாவது மன 
நெடுழ்ச்ச, பணிவு, இன்சொல் முதலிய மூலறமையுடன் ஈதல் ; அவர் - அடியவர், 

அடைவுறும் நலம் - அளித்தலாலும், இறைஞ்சி ஏத்தலாலும் அடையும் ஈலம் ; 

அடைவுறும் - அவர்களையே சமது தலைவர் என்றுட்சொண்டுசாரும் என்றலுமாம், 
அறியுமாற்றல---என்பதும்பாடம். 4 

வேறு 

4190. கற்றை வேணி முடி.யார்தங் கழல்சேர் வதற்குக் கலந்தவினை 

சேற்ற நேசர் கழல்வணக்ச் சிறப்பான் முன்னைப் பிறப்புணர்ந்து 
பெற்ற முயாத்தார்க் காலயங்கள் பேருக வமைத்து மண்ணாண்ட 
கொற்ற வேந்தர் கோச்செங்கட் சோழர் பெருமை கூறுவாம். டூ 

(இ-ள்) சற்றை...வணங்டு - கற்றையாக சடையினை முடியாசவுடைய 

இறைவரது இருவடிகளைச் சேர்தவற்காக மூன் தம்மைச் சலந்திருர் த வினைச் 

srrystn 955 சேசசாயனாது திருவடிகளை வணங்9), ௮த்துணைசொண்டு, றப் 

பான் முன்னைப் பிறப்புணர்ச்து - தவமுஇர்வாயெ சிறப்பினாலே சமது முன்னைப் 

பிறப்பினை உணர்ந்து, அவ்வுணர்ச்சயுடனே வர்தவசரித்து ) பெற்றம்..,வேர்தர் - 

இடபச்கொடியை உயர்த்திய சிலபெருமாலுக்கு ஆலயங்கள் ௮னேசம் எடுத்து, மண் 

ணுலசம் காவல்பூண்ட ௮ரசாட்சிசெய்து வெற்றியையுடைய வேந்தசாடிய ; கோச் 

செக்கட் சோழர்...கூறுவாம் - கோச்செங்கட் சோழரது பெருமையினைச் கூறச் 

சொடங்குகின்றோம், 

(வி-ரை) ஆரியர் தமது மரபின்படி இதுவரை கூறிவர்த சரிதத்தை 

வடித்து முடித்துச்சாட்டி மேல்வரும் புராணத்தக்கு,ச் Gar pga செய்யும் வசை 

யாலே அ௮ச்சரிதச் சருச்சமும் ௮றிவிச்சன்ருர். ்
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கழல் சேர்வதற்தச் - செற்ற - என்றுகூட்டுக ; கழல் சேர்வதற்த - சேர்வதன் 

பொருட்டு ) வீனை செற்ற இறம் அடியார்ச்சளித்த வழிபட்டதம், ௮ரனை இடை 
யருது நினைர்து வர்.ததும் ஆம். 

சிறப்பு'- முன்னைத் தவ முதிர்ச்சி, 

ழன்னைமப் பிறப்புணர்ந்து - முன் பிறப்புணர்வுடனே பிறந்தனர் என்பதி 

மேலும் * அருளால் மன் உணர்ந்து !' என்பது சாண்ச, முன்னுணர்தல் தவமுதிர் 
வாலும் இிருவருளாலுமே வருவசாம், 

ஆலயங்கள் - பேநக - மேல் வரும் 4208-4211 பாட்டுக்ளையும், தண்டுரைப் 
பவையும் பார்ச்ச, 

கொற்றம்-வெற்றி; தவத்தின்வெற்றியம் அரசா தவெழ்றியுமாம். இவர்தேன்னவனு 
யுலகாண்ட என்றபடி பாண்டிய காட்டையும் ஐண்டனர் என்ற வரலாறுங்குறித்தத, 

பேநமை கூறுவாம் - சரிசம் கூறுவாம் என்னாது பெருமை என்றது, முன்னை 

நிலையும் இல்கு வந்த வரலாறும் என இரண்டு சரிதம்கள் ஒரு புராணத்துட் கூறவரும் 

இப்பெருமையும், ஆளுடைய பிள்ளையார் ௮ரசுகள் ஈம்பிசள் மேதிலிய பரமாசாரியர்ச 

ளாலும் போற்றப்படும் பெருமையும், வவணைவ ஆசாரியர்களாயெ ஆழ்வாராஇகளும் 

போற்றும் பெருமையும் முதலிய அளவிறந்த பெருமைகளைச் குறிக்ச, 5 

சரிதச்சுருக்கம் - ரேசராயனார் புராணம் :--ஈல்லொழுக்கமுடைய பெரியோர் 
கள் நிலைபெற வாழும் காம்பிலி என்னும் பழம் தி ஒன்றுண்டு, ௮ல் அறுவையர 

குலத்தில் செல்வம்மிக்க குடியில் வர்.தவர் நே£ர் என்பவர். அவர் இடையருது 

இவனடியார்களைப் போற்றிவந்தார், ஒருபோதும் சவெனடிச் Aisteoroperr. 

வாக்இனாற் நிருவைர்தெழுச தோதுதலையும் மறவார். சமது மரபின் கைத்சொழி 

லாகிய செசவுச்தொழிலைச் சிெவனடியார்ச்சாசவே செய்து வர்தார், உடையும் 
ளும் பழுதில் சோவணமும் நெய்து அடியவர்களுக்கு இடைவிடாது, சாளும், அவர் 

வேண்டியலாறே முறையால் ஈர்து வர்து சிவனடி நிழல்சேர்ர்சார். 

கற்பனை :--(1) ஈல் ஒழுர்சம் பிறழா, மச்சள் வாழ்வது ஈசரத்துச்குப் 
பெருஞ் சிறப்பாகும். 

(2) குலமாபுத் தொழில் செய்து வாழும் நிலையில் அதனையே சிவச்சொண்டாசச் 

செய்தல் பெருமையுடையது, 

(3) வனை இடையருது கினைந்திருப்..தும் திருவைந்தெழுத்தை இடையரு.து 

இ.தி.தலும், உடம்பினால் செய்சொழில்களைச் வனடியார்ச் சளிக்கும்படி, செய்தலும் 

ஆக மன மொழி மெய் என்ற மூன்றாலும் அடியார் பணிசெய்சல் மிச ௮ரித, 

(4) அடியார்களுக்கு வேண்டுவனவற்றை வேண்டுமாறு ஈயும் ஆற்றால் அளிப் 

பது ரிறத்ச சிவபுண்ணியமாம். 

(5) அடியவர் வழிபாடே வீடுபேறு தரவல்லது, 
தலவிசேடம் - தாம்பீலி :--பல்லாரிச் சில்லாவில் சாம்பிலி (கோமம்111) 

தாலூசாவில் உள்ளது காம்பிலி என்னும் நகரமாகும், ௮.து சேசமாயனாரது தலம், 

இவர் சஞ்சைச் ரில்லா மாயவரம் - கூறைகாடு என்னும் கொர நாட்டில் வதிர்தார் 

என்றும், அங்கே வொலயத்தில் சாம்பிலியிவிருர்து சொணர்ர்ச விசாயசர்-சண்டபாணி 
இம்மூர்த்திகளது இருவுருவங்களை ச் தீரமித்தார் என்றும் சொல்லப்படுறெத, இவ் 
வரில் உள்ள சாலியர்சள் இவரது இருசாளாகிய பங்குனி - ரோசணெயில் இவத 

விழாச் சொண்டாடுகிறார்கள். 

67. Gre நாயனார் புராணம் முற்றும்
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தோகை 

* சென்னவனா யுலசாண்ட செங்களார்ச் சடியேன் '' 

எதிநத்தொண்டத் தோகை - (14) 

வகை 

anna ss scm. Qa Dwarf op? api நெறிஃருசாச் 

செய்வச் குடிச்சோழன் ன்பு சிலந்தியாம்ப் பந்தர்சேய்து 
சைவச் துருவெய்தி வந்து தரணிநீ டரலயங்கள் 
சேய்வித் தவன்றிருச் கோச்சேங்க ணனெனுஞ் செம்பியனே. 

செம்பொன் னணிந்துசிற் றம்பலத் தைச லோகமெய்தி 

நம்பன் கழற்ே£ பிருந்சோன் Gags லென்பர்சல்ல 

வம்பு மலர்த்தில்லை மீசனைச் சூழ மறைவளர்த்தான் 
நீம்ப நறுந்தோங்கற் கோச்சேங்* ஸனெனு நித்தனையே, 

_-திருத்தோண்டர் திருவந்தாதி - (81-82) 

விரி 

4197. துலையிற் புறவி னிறையளித்த சோழ ரூரிமைச் சோணாட்டில் 
அலையிற் றரள ம௫லொடுசர் தணிநீரப் போன்னி wear Saga 

குலையிற் பெருகுஞ் சந்திரதீர்த் தத்தின் மருங்கு குளிர்சோலை 

நிலையிற் பெருகுச் தீருமிடைந்த நெடுர்தண் கான மொன்றுளதால், க் 

புராணம் :---இனி, சிறுத்ச முறையானே, ஆரியர், பன்னிரண்டாவது மன் 

னியரீர்ச் சருச்சத்துள், சான்சாலது சோச்செங்கட்சோழ சாயனாது புசாணங்கூறச் 

தொடங்குளனெருர். கோச்செங்கட்சோழரது வரலாறும் பண்பும்கூறும் பகுதி, 

தோகை :--பாண்டிய௰ அரசருமாயிருந்து உலகத்தை ஆண்ட கோச்செங்சட் 
சோழருச்கும் சான் அடியேன், 

தேன்னவனுமாய் - என்ச, சோழராயிருர்து சோழ காட்டினை ஆண்டதுடன் 
சென்னவலுமாய் என்று இறர்,சது சமுவிய எச்சவும்மை விரிச்ச, இவர் பாண்டிய 

ராட்டையும் சம் அடிப்படுத்தி ஆண்டனர் என்பது சரிசவாலாற, இதுபற்றியே 

வகைநூலுள் *( நிழ்ப ஈறுர்தொங்கல் !! என்று பாண்டியர்ச்குரிய வேப்பமாலை
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பற்திச் கூறினார். செங்கண்ணான் - ராயனாது பெயர், அப்பெயர் ௮ல7.து சாயார் 
இட்டழைச்ச செல்வப் பெயராகும் (4906) ; ! செங்சட் பெயர்ச் செம்பியர் 
கோன் !' என்பது முதலாசத் சேவாரத் இருவாக்குக்சளினும் வழங்யெத சாண்௪, 

வகை :--மை வைச்ச...சோழன் - ீலகண்டராடய சிவ்னது நெறியல்காமல் 

மற்றை எர்நெறியினையும் பொருள் என்று சரசாத செய்ல தன்மையுடைய குடியில் 

லர்ச சோழனார் ; முன்பு ..வர்து - முன்னைப் பிறப்பில் லர்தியாயிருர்து இறை 

erg திருமேனிமேற் சருகுவிழாமை, கன் வாய்நூலினல் மேற்சட்டிப் பர்தரினைச் 

செய்து, அதனால் சைவத்திறத் துருவின் வந்து அவசரிச்து ; சாணி...செய்வித்த 
வன் - இச்சிலவுலகிலே சிவனுக்கு நீடிய மாடக்கோயில்களாடப ஆல பங்களை அமைத் 

லர் ; சோச்செங்சணா னெனும் செம்பியனே - சோச்செங்கணான் என்னும் பெய 

ரினையுடைய சோழமன்னரசவரா, (81) 

சிற்றம்பலத்சைச் செம்பொன் அணிந்து - இற்றம ல முட்டினைச் செம் 

பொன்னினால் எழுஇவேய்ந்து ) சிவலோசம்,..இருந்சோன் - சவலோசமடைர்து 

இறைவாது திருவடிக்சீழ் அமரச் சவாது ; குலமசல் என்பர் - வழிவர்சலர் என்று 

சொல்வர் ; ஈல்ல...மறைவிரித்தான் - ஈல்ல மணமுள்ள மலர்சளையுடைய இல்லை 
இறைவாது இருவம்பலத்சைச் சூழ மரையவர்க்த மாளிகைள் பல அமைச்சவரும் 

நிம்ப...கி.த்தனையே - மணமுடைய வேப் .மாலைபையுடைப கோர்செங்கணான் என் 

னும் நித்தியத்துவம் வரய்ர்சவருமாகி.ப சே[ழரையே, (82) 

81. தேய்வக்தடிச்சோழன் - செய்வத்சன்மை வாய்ர்க சோழர் குடியில் - 

வந்தவர்) மன்பு,.,வந்து - இவ்ஐரலாற்றின விரிநூல் (4197 - 4206) விரித் 

துரைத்தது ; ஆலயங்கள் செய்விந்தவன் - 4208 - 4211 பார்ச்ச ; நீடாலய்ங்கள் - 
மாடக்சோயில்கள், ரேம்வித்தவன் - * மந்திரிகள் தமை ஏமி? (490) என்பது 
விரிதூல் ,சைவத்துந - ரவனடியார். ேம்பியன் - சோழன். 

89, சிற்றம்பலத்தை (கட) ரேம்போன் அணிந்து என்க, சேம்போன்.., 
கழற்கீழிநந்தோன் - இரணியலரமச்சக்ஃரவர்ச்ரி) மிசாயிற் புராணத்துள் இவ்வர 

லாறு விரிச்சப்பட்டுள்ளது ; இவர் பணி செய்தது சிற்றற்பலம் ;) ஆதச்சச் சோழர் 

பொன்வேய்ச்சது பொன்னம்பலம் (அச.ற்.ந முன்புள்ளத) (4111); அசபாயர் 

பொன்வேய்ந்தது பேரம்பலம் (இவற்றின் வேருயது) (8); இலை ஒன்றோடொன்று 

மயங்க யறியத்தச்கனவல்ல ; நலழநல்-வழி சோன்றல்; “குடிமூதம ரர்(411 0; 

ஈச$னைச்சுட மறைவளர்த்தான் - இருவம்பலச்றசச் சுற்றிலும் திருவிகிசளில் மறை.ப 

வர்களுக்குத் இருமாளிகைசள் பல சமை தார்) (1212) ; மயற - இருவுடையச் 

தணர்சகளது வீடுகள் ; வளர்த்தல் - கட்டுசல் ; நீம்ப நறுந்தோங்கல் - * சென்னவனா 

புலசாண்ட '! (சொரை) ; பாண்டிய நாட்டினையும் இவர் ஆட்ரி செய்தனர் என் 
பது சரிதவரலாறு ; நித்தன் - வெபசமாயெ ௮ழியா நிலைபெற்றவர். 

விரி :--4197, (இ-ள்) தலையில், .சோணா.டில் - துலைத்தட்டில் வைத்துப் 

புருவின் எடைக்குச் சமமாகத் தனது உடற் றசையை நிறுத்துக் சொடுத்த சிபிச்சச்சா 

வர்த்தி மரபில் வரும் சோழர்சளுக்கு உரிமையாக சோழகாட்டில் ; அலையில், 

மருங்கு - ௮லைசளினால் மு,ச்துச்சளையும் ௮லொடு சந்தனத்தையும் கொண்டுவரும் 
அழயெ நீரினையுடைய சாவிரியாற்றின் மணிசளைச் சொழிச்குங் சரையில் பெருகு 
ன்ற சந்திர இரத்தத்தின் பச்சத்திலே ; குளிர் சோலை,,.உளது - குளிர்ச்சியை 

புடைய சோ?லைசளில் கிலையாக வளர்ந்தோக்குன்ற மரங்கள் செருங்யெ நீண்டு 
குளிர்ச்த சானம் ஒன்று உள்ளது ; (நல் - ௮௪),



திருத்தொண்டர் புராணம் [மன்னியசீர்ச 

(வி. ரை) துலையிற் புறவின் நிறை அளித்த சோழர்-இத சிபிச்சச்சாவர்த்தி 
யின் சரிதம் குறிதது, ரிபிச்சச்சாலர்த்தி ஒருகாலத்தில் சோழியில் அரியதொரு 

யாசம் செய்திருந்கபோத ௮வரது பெருமையை உலகுக்கு அறிவிச்சத் இருவுளக் 

கொண்டு இறைவர் பணித்தருளியவாறு, இச்சடவுள் ஒரு புறாசவும், இர்தொன் அத 
னைத்துரச்திவரும் பருர்தாசவும் உருவெடுத்துப் போரது, புரு அவர்பால் ௮டைச்சலம் 

புச்சுது ) பருந்து சனச்கு இசை யென்று ௮.சனைச் சன்னிடம் விடும்படி சேட்டது ; 

AS ௮ப்புருவின் எடைச்கு ஈடாகத் தமது உடலின் சசையினை ௮ரிர்,த துலைபிலிட் 

டனர், ௮து எடை குறையச் தாமே துலை ஏறி நிறைவு செய்து இருவருள் பெற்ற 

னர் என்பது ௮ச்சரித வரலாறு, 

அடைக்கலம் புகுந்தாரைக் சாச்சத் தன்னுயிரினையும் தரும் அ௮றம்பற்றிச் 

சோழர் மரபின் பெருமை விளங்க சாட்டுச் சிறப்புச் கூறினார், ஈண்டு இப்புராணச்.தி 

லுள் அதனினும் மிச்சுதாய்ச் சிவசருமங் சாத்தற்பொருட்டு யானையினை ஒறுத்தல் 

சாரணமாகச் தன்னுயிரினையும் தரும் சோச்செங்கட் சோழர் பெருமைச் குறிப்புப் 

படுதற்கு, இவர் குலச்சோன் மேற்பறலை, மன்னுயிர்க்குச் சன்னுபினை மாறாக 
வழங்னெனால் '! (இராமா - குலமுறை - பட் 7) என்று, பிறரும் இப்பெருமையை 

எடுத்துச் கூறுதல் சாண்க, சங்க நூல்களிலும் மற்றும் பல பெருழூல்களிலும் சிறப் 

பாக இச்சரிசம் போற்றப் பட்டுள்ளது, 

நீறை - ஏடை சமமாகச் தமது சசையின் ௮ளவ ; துலை - தராசு ; இலையில் தர 

ள்ம் ௮கிலோடூ சந்து ௨ணி - அலைகளினால் முத்து ௮௫ல் சர்து இவற்றை வாரிவரும் 

அமைதியாகிய வெள்ளம், 

மணிகோழிக்தம் தலை- தரளம் ௮9ல் சர்து இவற்றைச்சொண்டுவரினும், மணி 
களைப் பச்சங்களிற் பெருக இறைச்துச் செல்வது ; தலை - சரை, 

ச்ந்திரதீர்த்தம் - சந்திரன் தனக்குச் ச்ச சாபத்தால் தேர்ச் ச குறை சோயினைத் 

திர்ச்ச இங்குத் தீர்த்தம் கண்டு வழிபட்டு ஈலனடைந்தான் என்பது சலவரலாறு, 

பேநத - ஊற்றுமிகும். 

நிலையிற் பேநதம் - இருர்சவாஜறே பரவி வளரும், 

சந்திரகாந்தத்தின்--என்பதம் பாடம். 

4198, அப்பூங் கானில் வெண்ணாவ லதன்$ழ் முன்னா எரிசேடும் 

மெப்ப்பூங் சழலார் வெளிப்படலு மிக்க தவத்தோர் வேள்ளானை 

கைப்பூம் புனலு முகந்தாட்டிக் கமழ்பூங் கொத்து மணிர்திறைஞ்சி 

மைப்பூங் குவளைக் களத்தாரை மாளும் வழிபட் டொழுகுமால், ௨ 

(டு-ள்) அப்பூங்.வெளிப்படஓம்-அந்தப் பூரசானிலே வெண்ணாவல் மரத்த 

னடியிலே, மு.ற்சாலத்தில் விட்டுணுசேடிய உண்மையுருவாகிய பூப்போன்ற திருவடி. 

யுடைய இறைவர் வெளிப்பட்டருள; மிக்க... இறைஞ்சி - மிகுந்த தவத்தினையடைய 

ஒரு வெள்ளையானை கையினாலே அழூப நீரை முகந்து இருமஞ்சன மாட்டி மணமு 

டைய பூங்கொத்துச்சளையும் இறைவரது திருமேனியிலணிர்து வணங்க, கரிய குவளை 

போன்ற சழுத்தினையுடை ப இறைவரை மாடோழம் வழிபட்டு ஒழு வர்தது. 

(வி- ரை) அப்பூங்கான் - முன்கூறிய ௮ந்த மலர் வனம் என்று அகரம் முன் 

னறிசுட்டு, 
வேண்ணுவல் - *£ ஞானச் சார்வாம் வெண்ணாவல் !? (4209) ; இத்தல்துள் 

வெண்ணாவல் வனத்துத் தவம்புரிர்ச சம்புமுனிலர் ஒருசாள் சாம் முன் சண்டறியாச்



சருக்கம்] 08. கோச்செங்கட்சோழ நாயர் புராணம் ௪௩ 

அ.தி தெய்விசமாகிய ஒரு வெண்ணாவற் சனி தம்முன் விழ, ௮,ச$னத் இருக்சயிலலயில் 

இறைவருக்கு ஊட்டி எஞ்சிய ௮சன் விசையைத் சரம் உண்ண, உடனே அது 

மூளைத்துச் சரத்தின் வழியே வெளிப்பட்டு எழுந்து - வேரங்ஈள் - வேர்; உபகிடசக் 
கள் - அடிமரம் ; ஆகமங்கள் - இளைகள் ; சரியை ரெிபை யோகம் - ளே று 
பூ்சொத்து ; இவகை ஞானங்கள் அரும்பு மலர் சாய்ள் இரசம் - என இவ்வாறு 
தழைத்து வானளாவ உயர்ந்து எவர்க்கும் மலபரிபாசம் தர். துவிஎங்சக் சண்டு முனி 
வர் வியர்து, பெருமானைப் பிசார்த்டத்த அவர் அருளி.பவாறே இ.ச்சலச்ேெெல்லையில் 

௮ம் மரத்தினடியில் ௪௨ம் புரிர்து இருச்சனெ றனர், இசனடியில் இறைவரும் கெளிப் 

பட்டெழுச்சருளியிருக்கன் றனர் என்பது சலமான்மிய வரலாறு, 

அரிதேடும்., .வேளிப்படலும் - தற்போசச்சால் தாம் சாண்போம் என்பார்க்கு 

அரியவர் ; அன்புடைய அ௮டியலர்ச்சாசத் தாமே வெளிப்பட்டருளுவர் என்பது, 

வேளிப்படலும் - சிவலிங்கச்குறி சாண்டலும் ; சர2ன முளைத்சவர் என்பார் வெளிப் 

படலும் என்றார். 

மிக்க தவத்தோர் வேள்ளர$னை - முன்னைப் பெருச் சவப் பேறுடையது ஒரு 
சாபத்தால் வெள்ளானையாய் வந்தது என்பது வரலாறு ; ஒர் - இஃது, இர்திரனத 

யானையன்று ; வேரொன்று என்பது, 

வேள்ளானை - வழிபட்டோழதமால் - யானை வழிபட்ட கிலைகள்பற்றித் 
சேலாரச் இருவாச்குச்சுஞள்ளும் போற்றப்படுசல் காண்க, 1( பிடியெலாம் பின் 

செலப் பெருங்கைமா மலர்தழீதி, விடி பலே சடமூழ்9 விதியினால் வழிபடும்!” (பிள் - 

சேசானப் பேர் - கொல்லி - 7) ) ** அடைந்சயிரா வசம்பணிய, மிச்சசனுச் கருள் 

சரக்கும் வெண்சாடும் '? (ழே. வெண்சாடு, சகோமரம் - 7) என்பன முசலியவை 

சாண்க, கை - துஇச்சையினால் ) தவளை - கருங்குவளை ; நீலமலர் ;) நீலோற்பலம். 
மை - கரிய? பூ - பூவாயெ) அழூயெ என்றலுமாம், 

இருச்சயிலையில் சவகணத்தவர்களுள் மாவியலான், புட்ப,சர்சன் என்ற இருவர் 

தம்முள் ஒருவரினொருவர் சிவன்றிரு4 சொண்டில் சிறந்தவராய்ப், பொறுமையும் சின 

Geb மேலிட்டு, மாலியவான் புட்பசர்சனை யானையாகுக எனச்சபிக்ச, அவன் 

மாலியவானைச் லெந்தியாகுச எனச் சபிச்?, இருவரும் இறைவராணையின் வழியே 
இத்தலத்து யானையும் சிலந்தியுமாக வந்து சிவன் பணியிலே இகலி இறர்து பேறு 

பெற்றனர் என்பது தலமரன்மிய வரலாறு ; மேல் ஆரியா விரித்சலும் சாண்ச ; 

மூன்னைநிலையிற் றவமுடைய சில௫சணச்சவருள் ஒருவராயிருர்ச மிலைமினை மிக்க 
தவத்தோர் என்றார், இது போலவே மற்றையவரையும் ஜானழடய் Gang 
சிலந்தி (4199) என்று முன்னைச் குறிப்புப் பெறச் கூறினர். இவ்வா குறிப்பினா 
லன்றி முன்னை Bester வெளிப்பட உணர்த்துசல் ஆரியா மாபன்று, ஆனால் 
இர்சாயஞாது சரிதத் தொடர்பு உறவேண்டி௰து அவரியமாதலின் ரில்தியே சோழ 

ராயினர் என்று Karsh முன்னைநிலையை குறித்தார் என்க; அதற்குமேல் ௮௪ சிலரஇ 

யின் முன்னைநிலை கூ.றவேண்டியது அவூயமில்லாமையினையும் உணர்ச, நாளும் : 

ஒவ்வொருநாளும் ) சாணாளும். 2 

4199, ஆன செயலாற் '*றிருவானைக் கா''வேன் றதற்குப் பெயராக 
ஞான முடைய வொருசிலந்தி கம்பர் சொம்பொற் நிருமுடிமேற் 

கானல் விரவுஞ் சருகுதிரா வண்ணம் கலந்த வாய்நூலான் 

மேனற் நிருமேற் கட்டியேன விரிந்து சேறியப் புரிந்துளதால், ௩
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(இ-ள்) ஆன...பெயராச - முன்கறிய ௮வ்வாருயின செயலினாலே அப் 

பதிச்கு,ச் திநவானைக்கா என்று பெயர் ஆயினதாக ; ஞானமுடைய ஒரு Rasp - 

ஞானம்பொருக்கிய ஒரு சலந்இப்பூச்சி ; ஈம்பர்....புரிர்துளது - இறைவரது செம் 

பொன் போன்ற திருமுடியின் மேல் சூரியவெப்பரும் சருகும் படர ,தபடி சன்லுட் 

seis வாயின் தூலினாலே முடிமேல் சட்டும் நல்ல மேற்கட்டிபோல விரி 

வுடையசாய் நெருங்சச் செய்தது ; (ஆல் - ௮௪.) 

(வி-ரை) அனசேெயல் - முன்பாட்டிற் கூறிய அல்வாரறாயின செயல், 

இனைக்கா என்று பேயர் ஐக - ஆனை வழிபட்ட சாரணத்தால் அப்பெயர் வழங் 

Bw sas. 

ஜானழடைய ஒர சிலந்தி - ஞானம் - வன் பணிசெய்யும் ஞானம் - ( அறிவு): 
இது முன்னைத் சவச்தால் - பூர்வ புண்ணியச்தால் - வ௫௪ ஞானம், 

வாய்நாலால் - மேற்கட்டியேன - சிலந்தி தன் வாய்நூலால் செறிவுள்ள பர்சல் 

போல இழைக்க, சநத உதிராவண்ணம் - திருமுடியின் மேல் அங்குள்ள சானல் 
மசங்களின் சருகு உஇரா,சபடி காச்ச, 

கலந்த - சலம்பியின் உடலுட் சலந்துவர்ச, கலத்தலாவது உடம்பினுள்ளிருர்து 
வாய்வழி நூலாக வந்த பின்னரும் ௮சனை உள் ஒடுக்கச்சொள்ளும் கிலைகுறிச்சது. 

திநமேற்கட்டி-திருமுடியின் மேலே சட்டும் விரிப்பு; இது பட்டு மு சவியவற்றா 

லியல்வது ; கட்டி - சட்டப்படுவத ; பெயர் ; விரிதல் - பரப்பு; சேறிதல் - 

வாய்நூலினால் சருகுகள் புகா,சபடி இடைவெளி சிறிதாய் ௮மைய, 

சிலம்பி - கானில--என்பனவும் பாடங்கள், 3 

4200. நன்று மிழைத்த சிலம்பிவலைப் பரப்பை காத னடி.வணங்கச் 
சென்ற யானை 4யநுசித”மென் றதனைச் சிதைக்கச், சிலம்பிதான் 

(இன்று களிற்றின் கரஞ்சுலவிற்” நென்று மீள விழைத்ததளை 
அன்று ஈழித்த பிற்றைரா ளடல்வெள் ளானை பழித்ததால், ௪ 

(இ-ள்) ஈன்றும்,,.சிசைச்ச - ஈன்றாசச் சிலம்பி இழைத்த வாய்நூல் வலையின் 
பரப்பினை இறைவரது இருவடியிறைஞசச் சென்ற யானை, இஃது (' அநூத ?! 

மென்.று சிசைக்ச ) சலம்பிசான்...இழை *தனை - இன்று யானையின் கை சுழன்ற 

தீனால் ௮வ் வலயம் அழிந் தென்று கருதி, மீண்டும் சனை இழைச்ச, (௮சனை) ; 

௮ன்று...அழித்தது - அச்சாள் கழித்த பின்னாளில் வலிய வெள்ளானை அழித்தது, 

(வி- ரை) நன்றும் - ஈன்ராக ; வலைபரப்பு - பரவிய வலையம், அநுசிதம்,,, 

இதைச்ச - அநுசிதம்- வாய் எச்சில்பட்ட நூலால் இழைச்சப்படுசலின் தூய்மையற்ற 

தென்று சொண்டது. செைத்தற்குச் காரணம் கூறியபடி, வாய்நீர் பற்றியது 

௮துசிதம் என்று சொள்கை பற்றித் இருநீல ஈக சாயனார் சரிசம் காண்க, இவ்வாறு 

எண்ணித் துணிர்ச செயலைச் சிலம்பி தனது சன்மையாயெ கருத்தினால் யானையினத' 

கரம் சுலவியசனாலாபசென்று எண்ணியத ; டூன்று - என்ற கருச்துமிது, 

இுழைத்ததனை - இழைத்த ௮சனை என்று பிரிச்து உளத்துச் சொள்ச, 

அடல் - தான் அறுரிதம் என்று சதைச்தனைச் சிலம்பிமீள இழைச்சது சண்டு 

னந்த அழிச்சது என்பார் அடல் என்ற அடைமொழிதச்சோ தினார். 4 

4201, எம்பி ரான்றன் மேனியின்மேற் சருகு விழாமை யான்வருந்தி 
இம்ப ரிழைத்த நூல்வலய மழிப்ப தே””யேன் நுருத்தேழுந்து
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வெம்பிச் சிலம்பி துதிக்கையினிற் புக்குக் கடிப்ப, வேகத்தாற் 
கும்ப பாளை கைரிலத்தின், மோதிக் குலைந்து விழ்ர்ததால், டு 

(ஓன்), எம்பிரான்றன்...என்று - எமது பெருமானது இருமேனியின் 

மேல் சருகுகள் விழாமைப் பொருட்டு சான் வருர்இி மேற்சட்டியாச இழைத்ச 

தூல்வலயத்தினே இர்ச யானை அழிப்பதா ? என்று ;) உருச்செழுர்து,..சடிப்ப - 
மிசச்சினச்.து எழுச்.து மனம்புழுங்9 யானையினது துஇிச்சைபிலுள்ளே புகுந்து சடிச்ச; 

வலேசச்தால்...வீழ்ச் ததால் - அசன் குடைச்சலிஷலே கையைச் சரையில் அடித்து 

மோதி சிலைகு$லைந் த, வீழ்ந்து இறக்சது ; (ஐல் - ௮சை), 
(வி-ரை) எம்பிரான்றன்... அமிப்பதே - இது யானையின் செயலஃைப்பற்றிச் 

இிலம்பி எண்ணியது, முதலில் கரம் சுலவிற்று என்று ஈல்ல எண்ணச்தையே 
கொண்ட ம்பி, மீள மிளச் செய்யச்சாணலின் பகைமைச் செயலாகக் சுண்டு 
ஏனர்தது. 

உருத்து எழந்து வேம்பி - சலம்பியின் மிசச்செந்த மனகிலை, 
துதிக்கையினிற் புக்கக் கடிப்ப - மிசச் இறியோரும் மிசப் பெரியோசை கில 

குலையச் செய்யலல்லராகுவர் என்பதண்மை, 
வேகத்தால் ,,தலைந்து - வீழ்ந்ததால் - து.திச்சையின் உட்புறம் மூளையின் ௮ணி 

மையில் மிச நுட்பமான தசைகளையுடையது; ௮இல் விளைந்த ஊற்றின் துன்பம் 

பெரிதாசலாலும், வே.று எவ்௮ழியானும் ௮,5னைப போக்சிச்சொள்ளுசல் யானைச்கு 
இயலாமையாலும் சையைத் சசையில் மோஇ நிலைகுலைந்து வீழ்ச்தது. 

வீழ்ந்தது - வீழ்ர்திறந்தத ; சிலம்பி - சுதைச்சிலம்பி போன்ற பெரும் சிலம்பி 

வசை, இது விடத்தன்மையுடைய தாதலின் இறப்பை விளைச்தது என்ச, 5 

4202. தரையிழ் புடைப்பக் கைபுக்க சிலம்பி தானு முயிர்ரீங்க 

மறையிற் பொருளுர் தருமாற்றான் மதயா னைக்கும் வரங்கொடூத்து 
முறையிற் சிலம்பி தனைச்சோழர் குலத்து வந்து முன்னுதித்து 

நிறையிற் புவனங் காத்தளிக்க வருள்செய் தருள கிலத்தின்கண், ௬ 

வேறு 

4208. தொன்மைதரு சோழர்குலத் ௩7 7 னாஞ் சுபதேவன் 
தன்னுடைய பேருந்தேலி கமலவதி யுடன்சார்ந்து 

மன்னுபுகழ்த் திருத்தில்லை மன்ராடு மலர்ப்பாதஞ் 

சென்னியுறப் பணிந்தேத்தித் திருப்படி.க்கீழ் வழிபடுகாள், or 

4204, மக்கட்பே றின்மையினால் மாதேவி வரம்வேண்ட 

செக்கர்செடுஞ் சடை முடியார் இிருவுள்ளஞ் செய்தலினால் 

மிக்கதிருப் பணிசெய்த சிலம்பிகுல வேர்தும௫ழ் 

௮க்கமல வதிவயிற்றி னணிமகவாய் வந்தடைய, ள் 

வேறு 

4206. கழையார் தோளி சமலவநதி தன்பாற் கருப்ப காணிரம்பி 

வீழைவார் மகவு பேறவடூத்த் வேலை யதனிற், கரலமுணர் 

VIT—69
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பழையா 6 ரோருநா ழிகைகழித்துப் பிறக்கு மேலிப் பசுங்குழவி 
யுழையார் புவன மொருமூன்று மளிக்கு'” மென்ன வொள்ளிழையார், 

4206. பிறவா தொருரா ழிகைகழித்தென் பிள்ளை பிறக்கும் பரிசென்கால் 

உறவார்த் தெடுத்துத் தூக்கு”"மென, வுற்ற செயன்மற் றதுமுத்றி 
யறவா ணர்கள்சொல் லியகால மணையப், பிணியிட் டருமணியை 

இறவா தொழிவாள் பெற்றெடுத் '*தேன்கோாச்சேங்கண்ணா ஹே!”'வென்றாள். 

4202, (இ-ள்) தசரையில்...நீங்ச - முன்கூறியபடி நிலத்தில் மோதிய 

தீனாலே த.இச்சையினுள்ளே புகுந்த சிலம்பியும் இறச்ச ; மறையிற் பொருளும்... 

வரங்சொடுச்து-வேதங்களின் பொருளாவார் அருள் தரும் முறையின்படி மதமுடைய 

His யானைக்கும் ஏற்ற வரத்தினைக்கொடுச்து ) முறைபில்,., அருள் செய்தருள - 

மூரைப்படி சிலம்பிபினைச் சோழர் குலச்திலே முன்வந்து பிறந்து நிறுத்தும் முறைப் 

படி. உலசங் சாவல் செய்து அரசுபுரியும்படி அருள்புரியவும்; நிலத்தின்சண் - இர்நில 
உலூலே ; ௬ 

4203, (-ள்) தொன்மைசரு...சார்ர்து - பழமையாய் வருன்ற சோழர் 

குலத்தில் வர்ர அரசனாயெ சுபசேவன் sag பெருர்சேவி கமலவதியுடைனே 

சார்ந்து ; மன்னுபுகழ் ..வழிபடுகாள் - நிலைபெற்ற புகழினையுடைய திருத்தில்லை 

யம்பலத்தில் தஇருக்கூ,ச்சாடுசன்ற கமலமலர்போன்ற திருவடியினைச் தலையா 

வணங்டுச் து.இத்துச் திருப்படி க்சீழ் வழிபட்டுவருனெ.ற சாளிலே ; ௭ 

4204, (இ-ள்) மச்சட்பேறு...வேண்ட - மச்சட்பேறு இல்லாமையாலே 

அரசமாசேவி வாச்ினைவேண்ட ; செக்கர் நெடும். ,செய்தலினால் - செவ்வானம் 

போன்ற நீண்ட சடைமுடியினையுடைய இறைவனார் ௮சற்ரெய்ச் திருவுள்ளம் 
பற்றியசனாலே ; .மிச்க,,.வர்தடைய - மிச்ச இருப்பணியைச் செய்த சிலம்பியானது 
குலவேச்சன் மடழும் தேவியாகிய ௮க்சமலவதியின் இருவயிற்றிலே ௮ழயெ மசவாச 

வந்தடைய ) J 

4205. (இ-ள், கழையார்..,கிரம்பி- மூங்கல்போன்ற தோளினையுடைய 

் சமலவதியிணிடத்தில் !சருப்பமுற்றும் நரள் சிரம்பி ; விழைபார்... அதனில் - விருப்ப 

மறும் மசவினைப் பெறுதற்சடுத்ச நேரத்தில் ; காலமுணர்,.,என்ன - சரலநிலையை 

யறிர்ச சோதிடர்கள் ஒரு சாழிகை கழிததுச் குழந்தை பிறச்குமா௫ில் இப்பிள்ளை 

இடமசன்ற மூவுலசங்களையும் அரசுபுரியும் என்று சொல்ல ) ஒள்ளிழையார் - 

ஒளி விளங்கும் ௮ணியினை ௮ணிர்த ௮ரசமாதேவி ; & 

4206. (இ-ள்) பீறவாது...என - (இப்போது) பிறவாது ஒரு சாழிசை 

சழித்து என்பிள்ளை பிறக்கும்படி, எனது கால்களைப் பொருந்சக் சட்டித் தூக்குங்கள் 

என்று சொல்ல; உற்,ற செயல்மற்றது முற்றி - பொருர்திய அச்செய்சை நிறைவு 

பெற்று; ௮றவாணர்கள்...௮ணைய - சோதிடர்கள் சொல்லிய ௮ச்சால எல்லை 

சா ; பிணிலிட்டு...எடுத்து - கட்டவிழ்த்து விடுவிச்ச,, இறவாதுள்ள ௮ச்சமலவதி 

அரிய மணிபோன் த குழர்தையைப்பெற்றுச் சையில் எடுத்து ; என்...என்றாள் 
இவன் எனத செல்வச்சோச் செங்சண்ணானோ ? என்று பாராட்டினாள். ௪0 

இவ்வைந்து பாட்டுச்சஞும் சொடர்ர்து ஒரு முடிவுசொண்டன,
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4802. (வி- ரை) தரையிற் புடைப்ப - தரை - நிலம் ; புடைப்ப - புடைச் 
தீரீனாவே எனச் சாரணப்பொருளில் வர்தது, 

சிலம்பிதானும் ௨யிர்நீங்க - சிலம்பி தானும் - யானை வீழ்ச்தி.2ர்.சதனேடு 8லம்பி 
யும் என உம்மை இறர்தது தழுவிய எச்சவும்மை, 

மறையிற்போரள் - வேசங்சளின் பொருளாவார் இறைவர், தநம் தற்றல் 
தீருன்்2 ரூமையாலே; நறு - வழி; வரங்கோடுத்து - வெபதம் சொடுத்த, 
பனைமரங்சளும் சில ச்தை அடைச்ச நிலை சருதுக (2681), 

நிறை - ௨உலசை முறைசெய்து நிறுத்ததல். பொறுமை என்றறுமாம், 6 

4203, (வி - ரை)தோன்மைதந-பழைமையாய படைப்புக் காலமுதல் என்பர், 

பேரந்தேவி - பட்டத்தரசி, 

திநப்படி - திருச்சளிற்றுப்படி, பஞ்சாச்சாப்படி, 

திருவடிக்கீழ் - என்பதும் பாடம், 

4904, (வி-ரை) மக்கட்பேறின்மையினல் - மசவில்லாமையால் ; :₹ பிள் 

ளைப் பேதின்மையினால் !' (878) ; * மசவி லாமையின் ம௫ழ்மனை வாழ்க்கையின் 

மருண்டு 9 (2998). வரம் - வேண்டும் பொருள், 

சேக்கர் - செவ்வானம். 

திரவுள்ளஜ் சேய்தல் - வாந்தருதல். 

மீக்க திருப்பணி - மிக்க - யானை, புனலாலும் மலராலும் வழிபாட்டினளவில் 

ஒழுகச், சிலம்பி ௮.சனின் மிச்சசாயெ, இறைலரது இருமுடிமேற் சருகுவிழாசபடி, 

தஇிருப்பணியாய் திருமேற்சட்டியிழைத்தத ) வழிபாட்டிலும் மீக்க என்றபடி ; OG 
முறை யானை அழிச்ச மறுபடியும் என மேல் மேல் மிச்சதாய் இவ்வாறு என்றது 

சிலம்பி தன் சிறிய ஆற்றலுக்கு மிகுந்த என்றலும் பொருந்தும். வாய் 

பலவும் கண்டு 

7 

மாம, 

தூலின் மிகுதிப்பாடாசிுய அளவு என்றலுமாம் ; இவ்வாறு 

சொள்ச, 

திருப்பணி - இறைவர் சனத மேம்சட்டியின் சழேதங்கும் சகோயிலாச அமைத்த 

தீனால் திருப்பணி என்றார், 
அக்கமலவதி - ௮௧ரம், முன்பாட்டிற்கூறிய அரச என்று முன்னறிஈட்டு, 

அணிமகவு - அணி - சிவனுக்குச் சோயில் அமைக்கும்; அழயெ என்றலுமாம், 

வயிற்றில் - வந்து - அடைய - கருப்பத்தள் வந்து புக) ** பனிபி3லோர் பாதி 
றுதளி மாது பண்டியில் வர்து புகுர்த '' (உடற்கூற்று வண்ணம்) ; !* விழுங்கரு 
விற் ரன்”? (போசம்) ; 4' ஆவி வைச்சார்!! (தேவா), 

மாதேவிமார் தமக்த - என்பதும் பாடம், 

4908, (வி- மை) கழை இர் தோளி - கழை - மூம்?ல் ; தர் - உவமவுருபு) 
பெண்களின் தோள்களுக்கு மூங்கலிீனை உவமை கூறுதல் மரபு) பசமை, சயப்பு, 

இரட்டி முதலிய பண்புகள் பொதுத்தன்மை, 

கநப்பதாள் - சருப்பமுற்றி மசவு பிறத்தற்குரிய காள் எல்லை, 380 சாள் முதல் 
800 கரள்சள்வசை இசன் எல்லை என்று சணகச்டிவர், 

விழைவு தர்மகவு - விழைவு - பெருவிருப்பம் ; நீண்டசாலம் பிஎப் 

பேதின்றி இறைவர்பால் வரம்வேண்டிப் பெற்தமகவாதலின் விழைவார் என்றூர் ; 

யாவரும் விரும்பும் என்றலுமாம், 

மகவு பெற அடுத்த வேலை : பிள்ளை பிறச்கும் ரேம், 

8 

ச 
ம் 4
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காலம் உணர் பழையா? - சணிதர்சன் | சோ இடர் ; பழையார் - பழைமம 

யசசப் பபின்ற தூலுணர்வடையோர், 
ஒரு நாழிகை..,அளிக்தம் - இது குழர்சை பிறக்கும் சேரச்சை ஒட்டி HI 

வாழ்ச்சைப்பயன்சளை கிச்சயித்துச் சாசசபலன் கூறும்கிலை - '* மஇியணி yells 

னன்னாள் மங்சல வணியரற் சாற்றி! (979); * அருக்சன்நுசற் மோளனைச்து மழசய 
உச் சம்சளிலே, பெருச்சலலி யுடனிம்சப் பேணி.பசல் லோரைபெழர், இருக்ளெரும் 
ஆதிரைசாள் '! (1920) என்பன முசவியவை காண்ச, 

ஒள்ளிழையார் - என - என்று மேல்வரும் பாட்டுடன்உட்டி முடிச்ச, 
உழையார் புவனம் ஒரு மன்றும் - உழைஜர் - இடமசன்ற; உழை - பச்ச 

இடம் இடமாவன மேல் ஈடு €ீழ் என்பன ) புயனம் ஒரழன்றும் - மேல் சடு £ழ் 

என்,௦ மூன்றிடங்களில் உள்ள ஏழேழ் உலகஙசள், உழை - மான் என்று கொண்டு, 
மானேந்திய வனத மூன்று புவனம் என்றலுமாம், 

அளிக்தமாறு - புசமும் அருள்பெற்ற வலியும் செலுச்துசல், 

டப்பசுங்தழவி பிறக்தமேல் அது - crores, 

4206. (வி-ரை) பிறவாது மசவுபெற ௮ட,ச்தயேளை இப்போதுவரிலும், 

இப்போது பிறவாமல், 
* என்கால...தூக்தம் ''என - சால்களைச்கட்டி, மேலேதாக்9 கிறுவுக என்று 

சொல்ல ;) கால்களை மேனோரச்9த் தூச்சச்சட்டி கிறுத்தலால் நிலம்சோச்சி விழும் 

குழவியின் வெளிப்பாடு நிசழ இயலாத சாழ்த்தல் கருத்த, 
உற்ற சேமயல் அது - ழற்றி - அவ்வாறே செய்யலுற ) ௮ச்செயலைச் செய்தனர் 

என்று சாலும் கூறத் தரியாது ஆரியர் உற்ற சேயல் அது ழற்றி என் றருளினர் ; 

இல்தவர் மாபு. முற்றி - அணைய - என்று கூட்டுச, 
அறவாணர்கள் - சோதிடர்கள் ; அறல் விதிப்ப. சாலச் சணித சிலைகளால் 

சோள்களின் பலன்பற்றி ௮றிர்துகூறி மக்களை அறவழி நிறுத்தும் துணைலர்சளாத 
லின் ௮றவாணர் எனப்பட்டனர். ஒதுங்க ணான்மறை யுத்தமரே"! (இருச்சோலை), 

பிணிவிட்டு - பிணி - காலைப்பிணித்து மேல் ஏற நிறுவியநிலை ; விட்டு - சட்டு 

நீச்ச யியல்பிற் ழே விட்ட அனல் ; விட்டு - விடப்பட்டதனால் ) விடுவிக்க 

என்னும் பிறவினை யெச்சம் விட்டு எனத் சன்வினை யெச்சமாய் இரிர்து நின்றது. 

இறவா தோழிவாள் - அன்று பிள்ளைபிறச்ச சின்னேரத்துள் இ௰ப்பவளாயி 

லும் சோச்செங்கண்ணாரின் தாய் என்ற புசழால் என்றும் இறவாதிருப்பவள் ; கால் 
மேலே தச நிறுவிய நிலை.பிலும் குறித்தகால எல்லையளவும் சாவரமல் இருர்தவள் 

என்றுரைத்சனர் முன்னுரைசாரர்சள். ஒழிலாள் - இறலாது பெற்றெடுச்ச - என்று 

கூட்டி புரைப்பாரு முண்டு, ஒழிவாள் - உடன் விளைவில் இறப்பவள், மணி முத்தி 
முதலியவை வெளிப்பட்டவுடன் அவற்றின் ஆதாரப் பொருள்கள் அழிவுதுர் 

தீன்மையும் சரண்ச, 

௮நமணி - மணிபோன்ற மசன்; (! வலல்புரி முத்தின் '' என்பது இருவானைச் 

சாப் புராணம், மணி - மகவுக்கு உவமையாகுபெயர், 

என் கோச்சேங்கண்ணானோ ? - பிள்ளை பிறக்கும் சேம் சழித்து ஒருசாழிசை 
யளவும் பிறவாமல் ஒடுச்ளெச்சமையின் குழலியின் சண் சிலர்திருர்சமை சோச்சித் 

தீயார் இவ்வாறு பெயரிட்டழைத்சனள் என்ச. அன்னைபார். அன்பு மேலிட் 

டழைச்ச அதுவே பெயராய் வழங்கலாயிற்று இ; சோதிடர் சொல்லச்சேட்டுச் 

சோழன் என்செய்வோம் என மயல்யெபோத, சவி சமதுசாலை ஆர்த்தர் தலை 

9



ச்ருக்கம்] 68. கோச்செங்கட்சோழ் நரயனார் புரர்ணம் ௫௪4 

pres தூச்சிச் சட்டும்படி, சொல்ல ௮ ன்படி. செய்தனர் என்று இருவானைச்சாப் 
புசாணமுடையார் இதனை விரித்துரைத்சனர். 4803-4204 இச்ச இரண்டு பாட்டுச் 

சளின் தொடர்பின்றியே சரிசம் பொரும் யாப்பும் சொடர்க்து செல்லுதல் சீண்டுச் 
கரு,த,ச்,சச்சன.. 10 

4907, தேலி புதல்வற் பெற்றிறக்கச் செங்கோற் சோழன் சுபதேவன் 
ஆவி யனைய வரும்புதல்வன் றன்னை வளர்த்தங் கணிமகுடம் 

மேவு மூரிமை மூடிகவித்துத் தானும் விரும்பு பெருந்தவத்தின் 
தாவி னேறியைச் சேன்றடைந்து தலைவர் சிவலோ கஞ்சார்ந்தான். 

(இன்) சேவி..,இறச்ச - தனது சேவியய கமலவஇ புதல்வனைப் பெற்று 

எடுதச உடனே இறந்தவிட ; செம்சோல்,,,வளர்த்து - செங்கோ ற்சோாழனாரிய 

சபதேவன் தனது உயிரேபோன்ற அரிய புதல்வனை வளர்த்து; அங்கு.,.சவித்து - 

உரிய பிராயத்திலே அணிசெய்பப்பட்ட மகுடத்தினைப் பொருர்திய உரிமைப்படி 

முடியிற்குட்டி அரசப்பட்டங் கொடுத்து , தானும்...௮/டைந்து - தாலும் விரும்பு 

இன்ற பெரிய தவஞ் செய்சன்ற குற்றமற்ற நெறி.பினைச சென்று ௮டைர்இருர்து 

(பின்னர்) ; தலைவர்...சார்ர்தான் - இறைவரது வெலோசத்தினைச் சார்ர் சனன், 

(வி-ரை) தேவி புதலவழ் பெற்றிறகக - புகல்வரைப் பெற்றெழச்சவுடன் 

முன்னை நிசழ்ச்யொல் நேர்ந்த உடற்பிணி காரணமாகத் சேவி இற*சனள், பெற்ற 
தம் இறந்ததும் உடணிகழ்ச்செளொாக விரைவில் நேர்ந்சமை குறிச்ச புதல்வற் 
பேற்றுத் தேவியிறக்க என்னாது, சேவி - புதல்வரீப் பேற்று என்று மாத்றிவைச் 

சோதிஞர், 
சுபதேவன் - வளர்த்து - கோச்செங்கண்ணார் ௮ன்னை,பின் ௮ன்பார்ர்த வளர்ப் 

புப் பேத பெறாது சர்சையாலே இயன்றவாறு வளர்ச்சப்பட்டார் என்பசாம், 

ஆவி அனைய அநம்புதல்வன் - சபதேவன் புரல்வனாச் சம் உமிரேபோற் 
பாதுசாச்சான் என்பது குறிபபு, 

உரிமை ழடிகவித்து - உரிமைப்படி முடிசூட்டு விழாச் செயது ; ழடிகவித்து 

என்றது சூட்டி என்ற அளவில் கின்றது ; உ&ரீமை-சோழமரபிற்கு உரிய முடிசுட்டு 
நிகழ்ச்கெளை யெல்லாம் குறித்து நின்றது. 

தானும் - தனது முர்தையோர் பேல சானும் என ௨ஃமை இழர்தது 

தீழுவிய எச்சவும்மை, 

விநம்பு பேருந்தவம் - விநம்பு- சான் விரும்பிய - தனத பெரியோர் விரும்பிய 

அறிவோர் விரும்பிய - என்று பலவாறம் உரைச்ச கின்றது. 

தரனும்,..அடைந்து - உரிய பருவததில் மகனை முூடிகுட்டி ச் தந்தையர் தவஞ் 

சார்தல் ரல்ல பழைய ௮/ரசமரபின் வழச்கு; ஐ.படிசள் சாடவர்கோனாபனார் வரலாறு 

: அரசாட்டி, பின்னலென விகழ்ர்ததனை யெழிற்குமான் மேலிழிச்சி '' (4048) ; 

சழதிற்றறிவார் வரலாறு :! தரணி நீத்துச் தவஞ்சார்ச்தான் '! (3757) முதலியவை 

பார்ச்ச, இங்குச் செல்கோற் பொறையன் என்னும் சேரலன் துறவு மேம்சொண்டு 
தீனக்குப்பின் ௮ரசபட்டம் நிகழ்வது பற்றிச் சவலாசே தவஞ்சார்ச்சனன் என்பது 
குதிக்சத்சக்கது, இலது அம்மாபின் ௮ர்சரள் உயர்சிலை, இசாமன் சசையிலுள் 

சீசரதலும் இர்செறியையே விரும்பியும் பெருசொழிச்ச வரலாம் இங்கு நினைவு 

கூர்தற்பாலது, அடைந்து - அடைச்து சலஞ் செய்திருர்து பின்,



௫6௦ . திருத்தொண்டர் புராணம் (மன்னியசீர்ச் 

சார்ந்தான் - உ௫௪ச் சார்பாயெ அசசாட்சியினை முதலிற் சார்ர்து, அசன் 

திணையாலே, பின், அதனை விட்டுத் தவரொறி சாரர் த, அத்துணையாலே முடிபிழ் சார் 

தீற்குரிய ॥வலோசம் சார்ச்தனன், '*சார்புணரீர்து சார்புசெட வொழுன்'? என்.ற 

திருச்குறமட்பொருள் ஈண்டுச் சருசற்பாலது, . 11 

5208, கோதை வேலார் கோச்சேங்கட் சோழர் தாமிச் குவலயத்தில் 

ஆதி மூர்த்தி யருளான்முன் னறிந்து பிறந்து மண்ணாள்வார் 
பூத சாதன் முன்மகிழ்ர்து பொருச்தும் பெருந்தண் சிவாலயங்கள் 
காத லோடும் பலவெருக்குக் தோண்டு பரியுங் கடன்பூண்டார். ௧௨ 

(இ-ள்) கோதை வேலார்...மண்ணாள்வார் - மாலையணிர்ச வேலேர்திய 

கோச்செங்கட் சோழனார் இர்கிலவுலகில் ஆதிசாயகராகயெ சிவபெருமான் இருவருளி 

னாலே சமது முன்னைப் பிறப்பின் கிலைபினை ௮.றிர்,ச கினைவுடனே பிறந்து இர்சில 

வுலலனை ௮ரசாள்லாராய் / பூதசாதன்...சடன் பூண்டார் - பூதகர.தராசய திவ 

பெருமான் தாம் மூழ்ச்சி சொண்டு பொருர்தி வீற்றிருக்கும் பெரிப குளிர்ந்த 

சிவாலயங்கள் பலவற்றையும் பெருவிருப்புடன் எடுக்கின்ற தஇருச்சொண்டினைச் 

செய்யும் சடமையினை மேற்சொண்டனர். 

(வி-ரை) கோத - மாலை, அவ்வசசர்ச்குரிப அடையாளமாலை : வேலார் - 

வேல் - ஆயுதப் பொது ;) கோதை - வெற்றி மாலை என்றலுமாம், படைச்சலங் 

களுக்கும் மாலையணிவர், அவற்றில் தெய்வங்கள் உறைவர் என்பத கருத்து, 

HEPES. pdr oP hg - உல$ல் சமது முன்னை நிலையின் சினைவுடன் யாரும் 
பிதப்பதரிது ) இவர் சிவனருளால் முன்னை கிலையின் நினைவுடன் பிறர்தார் ; தவல 

மத்தில் - அறிந்து பிறந்து - என்க, 
மண் ஆள்லார் - கீடன்பூண்டார் - மண்ணாள்வார் - முற்றெச்சம், மண் ஒள் வா 

ராசி, கடன் - கடமையாக மேற்கொண்ட நிலை; முன் அறிந்து பிறந்தமையால் 

இரசக் சடன் பூண்டார் என்ச, என்னை? முன்னைநிலையில் 9லஈ இயாயிருர் தவன் நிரு 

மேனிமேற் சருகுவிழாமை நூல்வலய மிஃடிப் பர்சரிழைச்ச செபல் சிவாலப 
அமைப்பாகும் ஆசலின் என்பசரம், லர்தியா யிருர்தபோது இயன்றவாறு 

அவ்வளவிற் செய்த அப்பணி நிறைய முற்றாமையால் அதனையே தொடர்ந்து இப 

பிறவியில்-ஓன் றன்று-. ஆலயங்கள் பலவும் வலிய மாடச்சோயில்களாகவே எடுத்தனர், 

காதலோடும் பல எடுக்கும் தோண்டூ- நர்வமிகுதிபினலே ( ஆராமையால்) பல 

சோயில்களை எடுத்தனர், இவர் எடுத்? மாடச் கோயில்கள் 18 என்பர், பபெருங்சோயி 

லெழுபதி னோடெட்டும்'' (௮7௪ - சாண்); வைணவ ஆழ்வார் கூறிய 70க்கப் பின் 
எடுத் சலவை 8 கோயில்கள் போலும், இதனை வைணவப் பெரியார் போற்றியுள்ளார். 

பேருந்தண் சிவாலயம் - இவை பேநங்கோயில்கள் எனப்படும் மாடச் கோயில் 

கள் என்பதாம், அனைத்தையும் யானைபுசா மாடச் சோயில்களாச எடுத்தமைச்கும் 
முன்னறிர்த நினைவு சாரணமென்ப, அ௮ல்தாலது யானையினால் தமது முன்னைநிலை 

வாய்தூற்பர்தர் சாளும் ௮ழிச்சப்பட்டமையின் இனி ௮வ்வாருசாது இச்சோயில்சள 

னைச்தும் யானை உட் புகாசவாறமைர்த மாடச் கோயில்களாச எடுச்சனர் என்பர், 12 

4209, ஆனைக் காலிற் றாமுன்ன மருள்பேற் றதனை யறிந்தங்கு 

மானைத் தரித்த தருக்கரத்தார் மகிமுங் கோயில் செய்கின்றார்



சர்க்கம்] 08. கோச்செங்கட்சோழ நாயனார் புராணம் 665. 

ஞானச் சார்வாம் வேண்ணாவ லுடனே கூட ஈலஞ்சிறக்கப் 
பானற் களத்துத் தம்பெருமா னமருங் கோயிற் பணிசமைத்தாட்கஉ 

(@- 4) ஆனைக்சாவில் ,, அறிர்து - இருவானைச்சாவில் தாம் முன்னை நிலை 
யில் திரு ௮ருள்பெற். 2 அவ்வசலாற்றினை ௮றிர்சாராசலின் ; HIG... OD 

ரர் - அப்பதியில் மானை ஏர்திய இருச்கரத்தினையுடைய இறைவர் மடூழ்ச்செழுர் 

தீரளும் இருச்சோயிலைச் செய்ன்ராரா9 ;) ஞானச்சார்வாம்.கூட - மெய்ஞ் 

ஞானத்தின் சார்பினையுடைய வெண்ணாவல் மாத்தினுடனே பொருர்ச ; சலம்... 
சமைத்தார் - சன்மை ஈறர்தோங்க நீல மலர் போன்ற சழுத்தினேயுடைய தமது 

இறைவர் வீற்றிருக்கும் திருச்சோயிற் பணிபினைச் செய்தமைத்தனர். 

(வி- ரை) ஆளீனக்காவில்,..அறிந்து - இருவருளால் தமத முன் பிறப்பின் 

நிலையினை அறிந்து பிறர்சாராசலின் தாம் முன்பு இருவானைச்சாவில் லெந்தியா 

யிருந்த பணிசெய்து யானைப் பசையினை வென்று சோழனாஈ அவதரிச்சப் பெற்ற 

வரலாற்றினை அறிந்தார், அறிந்து - ௮றிச்சாராதலின் ;) காரணப் பொருளில் வச்ச 

வினையெச்சம். (4199 - 4209.) 
அங்த - முன்னர்ச் சிலர்இிபாயிருர்? நிலைபில் சன்னாலி.பன்ற ௮ளவு நூல்வலய 

மாகிய மேற்கட்டி யென இயற்றியது ) இப்சபாது ௮ரசராகிய நிலைபில் இறை 

வர்க்கு முற்றிய இணிய கற்றிருப்பணிபாக அப்படிமிலே இயற்றவேண்டும் என 

எண்ணிய நிலை குறிச்ச வுங்த - என்றுர் ; அுங்ந - அங்2சயே தேற்றேசாரம் விரிச்ச, 

மகிழம் - ம௫ழ்ர்து வீற்றிருக்கும் ; மரிழ்தலாவது மேற் சருகு விழாமையும், 

யானையால் பசை சேராமையும் பொருந்த யாவரும் கண்டு வணங்? யினிதினருள் 

பெற உள்ள நிலை, 
நலம்சிறக்க - முன்னிருந்த நிலைபும் சிறப்புத்சான் ) அசனிலும் பெருசச் 

சிறப்பு Rae. 

அமர்தல் - விரும்பி வெளிப்பட வீற்றிருச்சல், சேய்கின்றர் - செய்செற ௮ர் 

சாயனார் 1) வினையாஷணையும் பெயர், 

ஞானச்சார்வாம் வேண்ணுஙல் - இவ்வரலாறு முன் உரைச்கப்பட்டத ; சம்பு 

முனி௮ரும் மற்றும் பல முனிவர்களும் இதன்கீழ்ச் சவம் செய்து ஞானம் பெற் 
றமையும், இதன்€ழ் ஞானப்ப.பனாக இறைவர் வெளிப்பட்டு வீற்றிரு£தலும் குறிக்க 

ஜானச்சார்வாம் என்றார். ** வெண்ணால லதன்கீழ் முன்னா எரி06 மெய்ப்பூங்சழ 

லார் வெளிப்படலும் '' (4198), 

வேண்ணுவலுடனே கூட - கோயிற் பணி சமைத்தார் - வெண்ணாவல் மரத் 

இனையும், ௮தன் ழ் ௮மரும் இறைவரையும் சேர்த்துச் காணச்சச்ச ஒரு சோயிலாச 

அமைத்தார் ; இப்பதியில் இன்றும் இறைவரது சர்நிதி வெண்ணாவல் மாத்னெடி 

யில் ஒன்றாய்க் கண்டு வழிபட உள்ள நிலை கண்டு கொள்ச. 

ஞானச்சார்வு ஆம் - ஞானத்தினைச் சாரும் நிலை உளதாகும் சானமாசய என் 

ததும் குறிப்பு, பானல் - ௮சன் பூவுச்கு மு.தலாகுபெயர், 

வேண்வைலுடனே கூட - தலமரமும் அ, சனடியே எழுந்தருளும் இறைவரும் 

கூட ஒன்றாசச் சேர் சதுக்கண்டு வழிப$சல் வேண்டுமென்பது, இவ்வுண்மை யறியாது 

பல பதஇசனில் தலமரங்களைச் சோயி ற்பணிபின் பொருட்டு அப்புறப்படுச்தி அமைவு 

சள் செய்தல் காணப்படிம், அது வருர்த்தச்சது. “ சடம்பமர் சாளை சாதை !! 
என்பது முசலாச வரும் இருவரச்குச்சள் சாண்ச, ,சலமரங்களை எவ்வாற்றானும் 
சிசைத்சல், ௮ப்புறப்படுசிசல் மு,சலியவை செய்யலாசாது. 3p வொபராசமாகும், 18



டுட௨ திருத்தொண்டர் புராணம் [மன்னி௰சீர்ச் 

வேறு 

4910, மச்திரிச டமையேவி வள்ளல்கொடை யாபாயன் 
மூர்தைவருவ் குலமுகலோ ராயமுதழ் செங்கணார் 

அந்தமில்ரேச் சோணாட்டி, லகனாடு தொறுமணியார் 
Fe Bre கரனமருச் தானங்கள் பலசமைத்தார். SH 

(இ-ள்) வள்எல்...செங்கணார் - சகொடைவள்ளலாயெ அபாயச் சச்சா 
வர்,த்திபின் முர்சையோ ராகவரும் குலு சல்வராகய மூ,சன்மை பொருரச்திய சோச் 

செர்சண்ணணார் ; மர்திரிசள் சமை ஏவி - சம் உரிய மர்திரிகளை ஏவி மனுப்பி ; 
அச்,சமில்... ௮அசனாடு சாதம் -- றப்பினேயுடைய சோழசாட்டில் ௮சன்ற பதிசள் 

தோலும் ;) ௮ணியார்...சமைத்சார் - சச்திரசேகரராகிய இறைவர் விரும்பி எழுர் 

தீருளியுள்ள அழகு நிறைர்ச மாடச் கோயில்சள் பலவற்றையும் ௮மைப்பித்தனர், 

(வி -ரை) செங்கண்ணுர் - மந்திரிகள்தமை ஏவி - தானங்கள் - அமைத்தார் 

என்ச, 

மந்திரிகள் தமை ஏவி - துமைத்தார் - திருவானைச்சாவில் தாம் முன் அருள் 

பெற்றமை அறிர்து அங்குச் கோயிலைச் தாமே நேரில் இருந்து அமைத்தனர், ஏனை 

இடங்களில் அம்சல்கும் மந்திரிசளை ஏவி ௮மை்சனர், விரைகில் பலப்பல சோயில் 
சளையும் எடுப்பிக்கும் ஆர்வம் குறித்தத, அணியார் - தானங்கள் என்ச, 

வள்ளல் கோடை அளபாய்ன் ழந்தைலநம் தலழதலோர் - சோழ ௮ரச மர 

பில் வந்த திருத்தொண்டர்கள் லரீலாறிகளில் இவ்வாறு இப்புராணம் பாடச்சாரன 

சாெ தமது அரசரை அத்தொடர்புபற்றிப் பாராட்டுதல் நரியா மரபு, மலுச் 
சோழா !! அபயன் வழிமுதல் !? (98) என்றும், புகழ்ச்சோழ நாயனாரைச் 

சென்னி சீட பரயன் திருச்குத்து வழிமுதலோர் '' (9949) என்றம் கூறியவை 

யும், பிறவும் பார்ச்ச, 

கோடைவள்ளல் என்னாது வள்ள்ல் கோடை என்றது சொடையால் மட்டு 

மல்லாது மற்றெல்லா வகையாலும் வள்எ.ற்றன்மையுடையயோர் என்ற குறிப்புத் 
தீருதற்கு. கொடைச் சிறப்பு மட்டில் அமைவசாயின் வள்ளல் என்றலே போதிய 

தா.தல் அறிக, வள்ளற் றன்மை ஈண்டுச் திருரீற்றுகெறி பாலித்சமையும், அதுபற்திச் 

இருநீற்றுச் சோழர் என்றும் பெயர் பெற்றமையும் ஆ௫யெ புசழ்பற்றிய குறிப் 

புடையது. இப்புராணம் பாடச் காரணராயினமையும் சருதுச, 

ழந்தைவநம் - மாபில் முன்னே வரும் ; இது சாலம்பற்றியது ; கலழதலோர் 

ஏன்றத முதன்மைப் பண்பு பற்றியது ; ஆசலின் கூறியதுகூற லன்மையுணர்ச, 

அகனாட-இங்கு காடு என்றது சோழகசாட்டின் சச் ரொபகு களும், பதிகளு 

மாயெ உள்ராடு ஈசரங்களை, 

அணியார் - தானங்கள்-என்று கூட்டு, அழ மாடச்சோயில்கள் என்ற சாம், 

தானங்கள் பல - இதனைப்பற்றி *இருச்குமணிலா யெண்டோ எீசற் கெழின் 

மாட மெழுபதசெய் துலச மாண்ட, திருச்குலத்து வளச்சோழன்'” என்று பாராட் 

டிப் போற்தினர் வைணவாழ்வாரும் ) பல - இவை எழுபச்செட்டு மாடச்சோயில் 

சள் என்றதொரு குறிப்புமுண்டு ) இங்கு ஆரிரியர் இவற்றின் சொசை குதியாது 
பல ஏன்றமைர்தது என்னை ? எனின், மல்ல ௮.றக்சள் செய்தனவற்றைச் சணச்டெ 

லாசாது என்ற சையமரபுபற்றியும், செயலால் மு.ற்தியன இவ்வளவேயாயிலும்
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செய்ய எண்ணியன மேறும் மிசப் பலவாமாசலின் அவை இப்பயனே தீரு த்தி 

பும் சொசையால் அளவிட்டுச் கடறிற்நிலர் என்பது, 1 ேள்வீச ளெண்ணி வரம் 
மாண விய,ர்திஞன் '! (99); :* எக்கு மா9 யிருச்சவர் பூசிச் சங்சண் Quare tet 
gid”? (100) 5° Card Gomis gy yor By...” (469) ; முடிவிலா வள்சள் 

செய்து !? (1788) ; 4 தப்பின்றி யெல்குமுள ?? (1789), 

(அழ ட வ் அனா கல கல்வ 
4211. அக்கோயி ஜொறுஞ்சிவனுக் கமூதுபடி. முதலான 

மிக்கபெருஞ் சேல்வங்கள் விருப்பினான் மிகவமைத்துத் 

இக்கனைதீதுர் தனிசசெங்கோன் முறைநிறுத்தித் தோவேர்தர் 
முக்கண்முத னடமாடு முதற்றில்லை முன்னினார். கடு 

(இ-ள்) அச்சகோயில் தொறும்,..அமைத்து - அச்சத் இருக் சோயில்சள் 

சோறும் இறைவருச்குத் இருவரு துக்குரிய படித்தரம் முதலான மிகுச்ச செல்வவ் 

சளைச் சம் விருப்பச்தினாலே மிசவும் அமைத்து ; இச்கனைத்தும்...கிறுத்தி - எல்லாத் 

திச்குச்சளினும் ஒப்பற்ற சமது செங்கோல் ,ணைமுழையினைச் செலுச்தி கிறுத்தி ; 

சேர்வேர்சர். ... முன்னினார்-சேர்ப்படையினையுடைய செங்கண்ணார் முச்சண்ணுடைய 

முதல்ல. ராசெ இறைவர் திருடம் செய்சன்ற முதன்மை பொருர்திய திருஇில்லை 

யினை நினைந்த முற்படச் சென்றடைர்தனர், 
(வி- ரை) அக்கோயில் தோறும் - அவ்வாறு மச்திரிகளை ஏவி அமைத்த அர்த 

என ௮7ம் முன்னறி சட்டு ; அழதுபடி - ழதலான மிக்க பேநந் சல்லங்கள் - 
இருவமுதுக்குரிய படி.த்தாம் முதலிய மானிபம்சள்; கிப£தங்கள்; சேல்வங்கள்வீநப்பி 
றல் மீக அமைத்து-இத்தனை பேோதியன-இத்துணை வேண்டப்படுவன-என்று சணச் 

ட்ட அளவுட்படாது விருப்பம் ஆர்தல் உறம்வலா மிசவும் ௮மமத்து என்றபடி ; 

இெலுச்குச் செய்வன வெல்லாம் இவ்வாறு செய்தல் வேண்டு மென்பது குறிப்பு," 
தேர் - இனம்பற்றி யானை குதிரை முதலியவையும் சொள்்ளப்படும், திக்க£னத் 

தும் - ஏண்டிசைசளிலும் ; ழன்னிஜர் - சிர்தித்த ௮டைர்சனர், 
திக்கனைத்தும்...நிறுத்தி - சமது அரசாணை எங்கும் செல்றும்படி முடிமன்ன 

சாச ஆட்டிபுரிர்து, 

ழக்கண் மதல் - முச்சண்ணரரூயெ முசல்வர் ; சிவபெருமான், ழதல் - முதல் 

வர், மதறிறில்லை - முதல் - முதன்மை ; இறப்பு, தலவரிசையுள் முதலாச வைத்து 

எண்ணப்படுதலும் சாண்ச, 

*தறிப்பு : இச்செம்சண்ணனார் ௮மைச்ச இர்ச மிச்ச படி.த்சரச் செல்வம்சள் 

இப்போது அம்சம்கும் சாணப்படவில்$லை ; எங்குச் சென்று யாவரிடச் சொளிச் 

தனலோ? இம்மாடச் சோயில்சள் பலவும் '' அன்று சண்ட மேனிச் சழிவில்லை !! 

என்ற பழமொழிப்படி, பிற்சாலத்தன்பர்சளால் அவ்வப்போது வேண்டியபடி. செப்ப 

னிட்டுச் சிதிய திரு ச்சொண்டுசளும் செய்யப்படாமல் சிசைவு் ௮ நிற்கும் சியும், 

ஒரு கேளைச்சுச் சாலும் சிறிய அளவு இருவமுதும் இருவிஎச்கும் மு, சலியவைச்சும் 
இல்லாத கிலையும், பிறவும் சாண மனம் மிச வருர்துன்.2.த) இவ்றுட் "ல சோயில் 

சளில் ! அடையாத வாயி லகம் '! என்றபடி சதவுகள் சாமும் இல்லாச சிலையும் 
சாணருள்ள த, சைலவுலசம் இர்நிலைசளைச் சண்டுசொண்டசானிருச்சின் 2.த ! சாலச் 
சொடுகம | 

று...
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ழன்னினார் - முன்னிச் சென்று ௮அடைச்சனர் என்ற பொருள்சர்து சின் ௦௮.16 

4918, திருவார்ச்த செம்பொன்னி னம்பலத்தே ஈடஞ்செய்யும் 
பெருமானை யடி.வணக்டப் பேரன்பு தலைசிறப்ப 
உருகாசின் நுளங்களிப்பத் தொழுதேத்தி யுறையுராள் 
வருவாய்மை மறையவர்க்கு மாளிகைகள் பலசமைத்தார். கசு 

(இன்) Agerris...aewa - சைவமெய்ச்திருவே மிச்ச செம்பொ ற்றிரு 
வம்பல,ச்திலே இருசடம் செய்சருளுடன்்ட இமைவசை அடிவணவ்2 ; போசன்பு... 

உழையுசாள் - பேரன்பு மேன்மேலோங்க மனமுருட மூழ்ச்சியடையச் தொழுது 

௮.இச்து அங்குச் சங்கும் காளிலே ; வருவரய்மை .,சமைத்தார் - வரய்மையொழுக் 

சச்தில் வருஇன்௨ இல்லைவாழச் சணர்களுச்கு உழையுளரயெ இருமாளிசைசள் பல 

வற்றையும் எடுப்பித்தார். 

(வி- ளை) திர - சைவமெய்த்திரு; மு,த்தித்திரு ) தலைசிறத்தல் - மிச்சோங்கு 
தில் ; உளம் ௨ரகா நின்று களிப்ப என்ச; ௨நகா நின்று - உருக) 

உறையுநாள்.., சமைத்தாரீ- இல்லையில் செங்சண்ணார் பலகாலம் தங யிழைவலா 
லழிபட்டிருர்சனர் என்பதாம் ) தானங்கள் பல சமைத்தார்- (4210) என்ற கூறிய 

படியே ஈண்டும் '* மறையவர்ச்சு மாளிகைகள் பலசமைத்தார் '? என்றார், **ராமிவரி 

லொருவர்"' என்று இறைவால் அருளிச் செய்யப்பெற்ற சிவத்திருப் பண்புடையார் 
சள் இத் இல்லைவாழர்சணர்சளாதலின், இவர்சள் உறையும் திருமாளிசைகள் '( சற் 

wa செரியோம்பும் '” சிறப்பினால் சவலுறையும் தானங்களோ டொப்ப எண்ணப் 

படும் சிறப்புடையன என்ற குறிப்புத்தருதற்கு ) இச்செய்தி 4 ஈலல வம்புமலர்ச் 
தில்லை மீசனைச் குழ மறைவளர்ச்சான்'” என்ற வசைழாலின் ஆதரவுபெற்று தனை 

விரித்துரைச்தபடியாம், 
வாய்மை வ்நமறையவர் என்ச, இல்லைவாழர்தணர்சள், வாய்மையின் வநத 

லாவது சத்தாயெ த,ச்தூவ நெறியில் வழிவழி ஒழுவெருதல். (884 - 356) மு,சலியவை 

பார்ச்ச, எனவே இவையும் சிவன் நிருத் சொண்டாசப் போற்றப்பட்டன, 

தலைசிறக்க - Apes sras, 

4218, தேவர்பிரான் இிருத்தொண்டிழ் கோச்செங்கட் செம்பிய/கோன் 
பூவலயம் பொதுநீக்சி யாண்டருளிப் புவனியின்மேல் 

ஏவியரஈற் ரொண்டுபுரிர் தமையவர்க ளடிபோற்ற 

மேவினார் திருத்தில்லை வேந்தர்திரு வடிநிழற்கீழ், ௧௭ 

(ஒள்) சேகர்பிரான்..,செம்பியசோன் - சேவர்பெருமானாராயெ Fa 
பிசாலுடைய திருத்சொண்டினாலே சோச்செக்சட்சோழராச அவதரித்த செம்சண் 
ளுர் ; பூ.ஃபுரிச்து - உலகம் பிறர்ச்கும் பொது என்னாது சமச்சே சிறப்பாயுரியத 

என்று சொல்லும்படி, சனியாசாட்டு புரிர்சருளி ; புவனியின்மேல் ஏவிய நற் 

சொண்டு புரிர்து - இர்சிலவுலல் சிலபெருமான் அருள்செய்து செலுத்தியலார 
சல்ல சவ ச்தொண்டுசளைச் செய்து; இமையவர்சள்..,ஏழ் - ேவர்சள் வணக்சும்படி 

திருத்தில்லை ஈடசாசர.து இருடி கிழவின்€ழ்ப் பொருர்தினா. 

(வி-ரை) திநத்தொண்டில் - முன் சிலச்தியாயிருர்து செய்த திருத்சொன் 
டின் பயஞலே ; திருச்சொண்டுடனே ஆட்டியும் புரிர்து ஏன்று கூட்டியுரைத்சளர் 

முன் உசைசாரர்.. ் i 
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ஆண்டநளி - ஏவிய நற்றேண்டு புரிந்து - ஆண்டருஞ.சலும் தொண்டுபுரிததும் 
என்ற இசண்டும் வனேவல் வழியமைச்சவாே புரிர்சருளினர், வெனியச்கசிய 

வாறே ஆன்மாச்சள் இயங்குவன என்பது பொதவுண்மையே யாயிலும், அ௪$ை 

அதிர்து இருவருளின் உணர்வினுள் அடங்? கின்று ஒழுகுதல் இவருச்சுச் சிதப்-௭ 
புரிமை என்ச, இவருக்குச் சிவன் ஏவியருளிய கி$ல, “ முறையிற் சிலம்பி 
தனைச்சோழர் குலத்து வர்.து முன்னு இது, der pd ற் புவனங் காத்சளிக்க வருள்செய் 
goer"? (4202) என்றவிடச்துச் கூறப்பட்டது, எவிய - அடியார்சள் ஏவிய 
என்.றமாம். 

பூலையம் - வட்டமாகிய பூவுலம் ; பூமி, 
போதுநீக்கி - இவர் பாண்டி௰ நாட்டினையும் பிறராடுகளையும் ௮௪௪ செலுத்திய 

சரிசச் குறிப்பு ; ''தென்னவனா யுலகாண்ட செங்கணார் '! (சொசை) ; “ Abu spe 
சொக்சல் ?? (வகை), 

டஇமையவர்கள் அடிபோற்ற - சவச்தொண்டர்கள் சேவர்சளும் பணியும் உயர் 

வுடையோர் என்பது, :' தேவா௫ரியன், ' 17 

வேறு 

4914, கருநீல மிடற்றார் செய்ய கழலடி நீழல் சேர 
- வருரீர்மை யுடைய சேங்கட் சோழர்தம் மலர்த்தாள் வாழ்த்தித் 

தருரீர்மை மிசைகோள் யாழின் றலைவரா யுலக மேத்தும் 
திரு£ீல கண்டப் பாணர் திறமினிச் செப்பலுற் றேன். Soy 

(இ-ள்) சருரில,லாழ்த்தி - சரிய fo மலர்போன்ற மிடற்றினையுடைய 
இறைவரது செம்மைதரும் சழலணிர்த இருவடி நீழல் சோவரும் சீர்மையுடைய 

சோச்செய்சட் சோழரது மலர்போன்ற பாதங்களை வாழ்த்தி அத்தணைசொண்டு ; 

தீருசீர்மை,,, தலைவராய் - ரீர்மைதரும் இசையினையுடைய யாழினது தலைவராய் ) 
உலசமேச்தும்...செப்பலுற்றேன் - உலகம் பரவும் இருரீலசண்ட யாழ்ப்பாணா.து 

திறத்தினை இனிச் சொல்லப்புகுின்றேன். 

(விரை) ஆரியர், சமது மாபின்படி. இது௨ரை கூறிவர்ச சரிதச்சை முடி சி 
திச்சாட்டி, இனிச் கூறப்புகும் சரிதத்துக்குச் தோற்றுவாய் செய்கின்றார் 

கருநீலம் - நீலமலர், கநமை - இயற்சை யடைமொழி. அடி.நீழல் சேரவநம் 
நர்மையுடைய - ஏனையோர்க்குப் போலச் சன்மம் புரிர்து பிறவி பெருச்சும் சிலையி 

ன்றி, இவரது பிறவி திருத்தொண்டு செய்து திருவடி சார்ச் சென்றே இறைய 

ராற் ஐரப்பட்ட தென்பதாம், வநதல் - பிறவியில் வருதல் ; இதனால் ஆரியர் 

இவத முற்பிற் சரித முழுதும் குறிப்பிற் பெறவைத சதுரப்பாடு சண்டுசொள்ச ! 

சேர - சேர்லதற்காகவே ; நீர்மை - தன்மை ; நீர்மையாவது இங்கு முன்னைச் சல 
மதிர்ச்யொயெ அன்பின் விளைவு, 

நீர்மை தநம் இசை என்க, இங்கு நீர்மையாவது இனியதன்மையும் இன்னிசை 

யின் பயலுமாம், 

டுசைகோள் - இசையினை விளைக்கும் தன்மை சொண்ட. 

யாழின் தலைவர் . யாழிசைச் சலைவல்லமையில் முசல்வா், 

சரிதச்சுரக்கம் 2 கோச்சேங்கட்சோழ நாயனார் புராணம் :--அடைச்சலம் 

புக்க புருவிலுச்சாச அதன் எடைச்குத் சமது தசையை அரிர்தகொடுத்ச பெருமை 
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வாய்ச், சிபிச்சச்சரிவர்ச் சியின் மபாயெ சோழமாபினர்சளின் உரிமையாயெ சோழ 

சாட்டில், சாவிரிச்சரையபில், சச்$ர.ரர்ச்சத்தின் பச்சத்தில் பெரு- மால்கள் கிறைர்த 
சானம் ஒன்று உண்டு ; ௮.இல் ஒரு வெண்ணாவல் மரச்தனடியில் இறைவர் வெளிப் 

“பட்டருளினர் ; ௮த்திருமேனியைச் சண்டு மிச்ச சவ ச்சையுடைய சொரு வெள்ளானை 

கையினால் சல்ல சீரை முசர்து வரத் இருமஞ்சனம் செய்து பூச்சூட்டி, வணல்டி 
சாளும் வழிபட்டுவச்சத, ௮,சனால் அசற்குச் திரஸலானக்கா என்று பெயசாயிற்.று, 

அக்கு ஞானமிச்சசொரு சிலம்பி இறைவரது இருமுடிமேல் கானல் மரங்களின் ௪றாகு 
விழா,சபடி. சனத வாய், தூலால் மேற்கட்டிபோல் தூல்வலயப் பர்சர் செய்தது; யானை 
வணம்சச் சென்றபோது ௮, சனை அற ெமென்று கினைத்துச்செச்சது ; அதுகண்ட 

சிலம்பி யானையின் சை ஈழன்றசால் தூற்பர்தர் லசர்சசென்று சொண்டு, மறுராள் 

மீளஇழைச்,ச.து; ௮,சனை மறுகாளும் யானை அழிச்ச, (இறைவர் இருமுடிமேல் சருகு 

விழா,சபடி சான்வருர்த இழைத்த தூல் வலயச்சை இவ்வாறு யானை அழிப்பசோ 7” 

என்று சோபித்த,எமுர்.த,ஏலம்பி,யானையின் துதிச்கையிலுள்ளே புகுந்து சடிச்தத 
அவ்வருத்சம் பொருமல் யானை கைநிலத்தில் மோதி Sysaptsg; ase து.இச்சை 

யினுள்ளே புகுர்து சடித்த சிலம்பியும் உயிர் நீற்ுற்று ; இறைவர் அருள்புரியும் 

வழியால் யானைச்கு வரங்கொடுத்து வீடளித்தனர் ) வழிபட்ட முறையினால், 
சலம்பியைச் சோழர் குலத்தில் வந்து உதித்து உலகங்காத்து முறையாலே சல் 

தொண்டு செய்த பின்னர் வீடுபெற அருள்புரிர்சார், 

அச்சாளில் சோழ ௮ரசனாயெ சபதேவன் தனது பெருர்தேவி சமலவதியுடனே 
திருத்தில்லை சார்ர்து இறைவசை வழிபட்டனன் ; ௮வர்சளுச்கு மச்சட்பேறில்லா 

மையால் தேவி வரம்வேண்ட இறைவர் அருள்புரிர்சனர், பெருர்திருப்பணி செய்த 
ரிலம்பி ௮ரரியாயெ சமலவதியின் சருப்பத்துள் மசவாய்ச் சார்ர்தது ; சருப்பராள் 

நிரம்பி மசவுபெறும் வேளை லநர்தபோது சோடிடர்சள் இன்னும் ஒரு சாழிகை 

சழித்தப் பிறச்குமாயின் இக்குழர்தை மூன்றுலசமும் அரசாளும் என்றனர், அத 
சேட்ட சமலவதி 4 அவ்வாறு ஒரு சாழிசை கழித்துப் பிள்ளை பிறக்கும்படி. என் 

சாலைப் பிணித்து மேலேதாச்க நிறுவுங்கள் ” என்ன, அவர்கள் அவ்வாறே செய்ச 

னர். ஒரு சாழிசை கழித்து அவர்கள் சொல்லிய சரலம்வாச் சட்டு அவிழ்த்துவிடச் 
surah குழவியை ஈன்மெடுத்தாள், ௮சனுடைய சண்கள் சால நீட்டிப்பினாற் 

சிவச்திருர்சமை.சண்டு £* என் சோச்செங்கணானோ ?!? என்.று ௮ருமைபட வழைச்துசி 

சேவி யிறர்தனள், ௮/ரசன் அச்குழச்சையை சன் உபிரேபோன்று அறாமையாச 

வளர்த்து உரியபருவச்தில் முடிசூட்டித் தான் தவநெறி சரரர்து வலோச 

மடைச்தான், 

சோச்செற்சட்சோழர் இறைவரருளால் தமது முன்னைப் பிறப்பின் சினை 
வுடனே வர்து பிறர்து உலக ஆட்டிபுரிர்சமையால் இறைவருச்குப் பெரிய ஆலயம் 

சள் எடுச்கும் சடப்பாட்டினை மேற்கொண்டனர். தாம் முன்பு இிருவானைச்சாவில் 
அருள் பெற்றசனை அறிர்து ௮ங்கு ஞானச்சார்லாம் வெண்ணாவலுடனே கூட 

இறைவருச்கு அரிய சோயில் அமைத்தனர், மர்திரிகளை ஏவிச் சோணாட்டில் 

அனேகம் பகுதிசளில் எங்கும் இறைவருக்குப் பெருக்சோயில்சள் சமைத்தனர், 

அம்சங்கும் வழிபாட்டுக்கு ௮முதுபடி முதலியன வ.ற்றுச்குரிய பெருஞ்செல்வம்சளை 

விருப்பச்சோடு மிசவும் பெறாக அமைச்தனர், இவ்வாறு எல்லாச் இச்ருச்சளிறும் 

தீமதி செங்கோல்முறை நிறுத்தினர், இருச்தில்லைப் பதியினைச்சார்ச்து கூச்சப் 

பெருமானை வணம்டச் த௭்9, அக்கருச் இில்?லவாழ்ச் சணர்சளுச்ருப் பல மாளிசைகள்



ச்குக்கம்] 68. கோச்செங்கட்சோழ நாயனார் புராணம் இம் 

சமை,த்சனர், இவ்வாறு வச்சொண்டின் செறியில் உலசங்சாத்துச் செல்சின்னா! 
லவெனடி. நீழலடைர் தனர், 

கற்பனை (1) தம்பால் அடைச்சலம் புச்சவர்களே சம் உலிர்சொர்திதும் 
சாப்பாற் துவர் பெரியோர். 

(2) அடைச்சலம் புச்சலர் மனிசசேயன்றிச் றிய பிசாணியாயெ upmeur 
யிருப்பினும் அனையும் உயிர்சக்டோக ம.இத்து அ,சன்கிறைக்குத் சமது சசையை அசிச்து 

கொட்கும் சா,த்சனர் AXésisrarsG: இதமிக்க பெரும்புகழ்ச் செயலாகும் 

(8) முற்றிய ௮றிவு இல்லாச யானை - இலெம்பி - நுதலிய பிசாணிகளும் சமச் 

சே,த்றவாற௮ு வெவழிபாடு செய்யும் ; இது முன்னைவினைப்பயனால் வருவது, ** மிச்ச 
தவச்சோர் வெள்ளானை ?' (4197), *₹ ஞானழமுடையவொரு Aes gs" (4199); 

இவற்றது முன்பிறப்பு வரலாறு புரணத்துட் பேசப்படுவத, 

(4) லம்பி வாய்தூலால் மேற்சட்டிஎனப் பர்சர் செய்? செயல் இறைவர் 
இருமுடிமேல் சருகு திரா.தபடி எண்ணிச் செய்சமை அன்பின் றன்மை ; அசனை வாய் 

எச்சில் நூலால் அமைர்த சென்று யானை எண்ணிச் சிதைத்ததும் அன்பின் செயல் : 

அதனால் சிலம்பி சனர்து யானையினைச் துதிச்சையின்வழி உட்புக்கு மூளைப்பச்சம் 

சடித்து இறக்கச் செய்ததும் அன்பின் செயல். இலை இருபாலும் அனைத்தும் 

இவென்பால்வைத்த அன்பின் செய்சைசளாதலின் எல்லாம் ரிவபுண்ணியச் செயல் 
சளேயாய் அவ்வாறே பலன்றர்தன, சவெபுண்ணியச் செயல்சளுட் சாணப்படம் 

சினம், வன்சண்மை போன்றவை, ஏனை உ௰சச் செயல்களிற் பாலப்பலன் சருசல் 
போலன்றிப், புண்ணியப் பலன்களையேசரும், 

(6) தனது வாய்தூல் வலயப் பர்தலின்€ழ் இறைவரிருச்ச எண்ணிச் சிலம்பி 

செயல் செய்தமையின் ௮தனை அரசராசப் பிரச்சச் செய்து, அவ ஆணைபின்ூழ் 
உலசம் இருச்ச ௮ருளினர் இறைவர், இத புண்ணியப்பலன் வருமாழு, 16 முழை 

யில்,,,சாத்சளிச்ச ” (4202), 

(6) லெம்பி, தனது 9றுசத்தி சொண்டு இறைவர.த திருப்பணி செய்ததும், அசன் 
நிறைவுவாராமையால் வருர்சவும் சேர்ர்தமையால், அதனை ௮சசாச்சச் சிவலுக்குப் 

பெரும் சோயில்கள் பலவற்றையும் எடுக்கும்கிலை யருளினர் இமைவர். இதும் 

புண்ணியம் விளையும் வழியாம். !! ழரணிலாச் சிலந்தி தன்னை முடியுடை மன்ன 
595, sredsr னாள வைத்தார் '! (தேவா), “ நிலர்இிவாய்ப் பரதர் ரிச்சென 

வியற்ற, மருவு சோச்செய்ச ளான்றனச் சளித்த"? (ம்பி), 

(7) யானை மிச வலிமையுடைய பெரிய பிராணியாயிலும் Adu Aas aa 

புக்குக் சடி.த்சதனையும் ஆற் றமாட்டாது உயிர் ரீ.ச்சது ; அட்ப உணர்ச்சியுடையதாத 
லின் ; 4! றிய பசையெனினு மோம்புத றேற்ருர்”! (4201) என்றபடி. பசைவரின் 

எளிமை ரோக? இகழ்ச்9 செய்சலாசகாத, 

(8) வலழிபாடு இம்மையேயும் மசப்பேறு முதலிய எல்லா வரங்களையும் தர 
வல்லது. (4204) 

(9) ம் உயிர்ச்கு இறு.இவரும் சாரியமேயாயினும் சமது மசவு பெருமைப்பட 

லாழவேண்டிமென்பது கருதி, அதனையும் உட்பட்டு, உயிர் wag சாயின் 

திலையன்பின் திறம், (4206)



‘O04 ் திருத்தொண்டர் புராணம் [மன்னிஙசீர்ச் 

(10) சமது டீச்சளுச்கு உரியபருவ்தில் முடிருட்டிச், சாம் சவஞ்சார்சல் 
சமது சாட்டில் அரிய பழைய 'அரசமரபுகளின் வழச்கு, (4207) 

(11) முன்பிதப்பின் நினைவுடன் பிறந்து சல்வாழ்வு பெறுதல் யாவர்க்கும் 
அரிது... அது சிவன்திருவருளாலன்தி அமையாது. (4208) , 

(12) முன்பிதப்பிற்ரும் செய்த பணியின் குறையினை அறிந்து பின்னைப் 
பிஐப்பில் ௮சனை மனமார முழ்.றுவிச்சப் பெறுவது பெருந் சவப் பயனாசச் வனரு 
னால் வருவது. (4208) 

(18) இறைவர் எழுச்,சரறுளியுள்ள சலமசங்களை மிசப்புனிசமாசப் பா.றுசா,ச்.து 
அவ ற்றின்€ழ் எழுச்சருளும் இைவருக்கு ௮சனோடு உடனாகச் திருப்பணி செய்தல் 

வேண்டும். (4209) 
(14) வெலுச்ருப் பெரறுங்கோயில்கள் பல எ௫ு,ச்சல் பெருர் சவப் பயனால் 

வருத, (4210) 

(15) இவெலுச்கு ஆலயங்கள் வகுப்போர் ௮தற்கு உரியவாறு அமுதுபடி முத 
லான வற்றுக்கு பெருஞ் செல்வங்கள் விருப்பமுடன் மிச அமைச்சல் வேண்டும்.(421 1) 

(16) தில்லைவாழ்ர்சணர்சளுச்கு மாளிசைகள் சமைச்தல் அவர்சளுள் ஒருவ் 
சான சபாராயகருக்குச் கோயில் சமைச்சசனேடொத்த பயனுடையது, (4219) 

(17) இருத்தொண்டர்களை இமையவர்சளும் அடிபோற்றுவர், (4218) 

தலலிசேடம் - திருவானைக்கா:--1]] - பச, ௫௪௩. - பார்ச்ச, 

கோச்சேங்கட் சோழரது - சிறப்பு :---இவர் சைலசமய பரமாசாரியர்சள் 

மூவராதும் பல திருப்பதிசம்சளுள்ஞம் போற்றப்படும் பெருமையாய்ர்தவர் ; !'புத்தி 
யினாற் சிலந்தியுந்தன் வாயி ூலாற் பு.துப்பர்த ரதுவீழைத்துச் சருசான் மேய்ச்த, 

$ித்திபின லரசாண்டூ சிறப்புச் செய்து சவசணத்துப் புசப்பெய்தார்; இிறலான் மிச்ச, 

வித்சசத்தால் வெள்ளானை விள்ளா வன்பு விரவியவா சண்டசற்கு வீடு காட்டிப், 
பத்தர்சளுச் ன்னமுசாம் பாசூர் மேய பாஞ்சுடரைச் சண்டடியேனுய்ச்ச வாறே 11; 

(அரசு - தேவா); ' மையகண் மலைமகள் பாச மாமிருள், சையதோர் சனலெரி கனல 

வாடுவர், இயான் பொருபுன லம்பா்ச் செம்பியர், செய்ய ணிறைசெய்த சோயில் 
சேர்வரே ?? (பிள் - சேவா), கருவரை போலச் கன்சயி லைம்மலைச் £ழ்க்கதறப் 

பொருவிர லாலடர்த் தின்னருள் செய்ச வுமாபதிதான், நதிரைபொரு பொன்னிரஈன் 

னீர்த்துறை வன்றிசழ் செம்பிய/கோன், ஈரபதி ஈன்னிலத்தப் பெருங்கோயி யைர் 
தவனே *! (ஈம்பி- தேவா) முதலிய எண்ணிழர்ச இருவாச்குச்கள் காண்ச, 

(2) இவர் திருவருளால் முற்பிறப்பின் கிலையறிர்து பிறந்து இருச்சொண் 

டுடனே மண்ணாண்ட றப்புடையவர், 

(3) முன்னறிந்த நிலையினால் இவர் அமைத்த வன் கோயில்கள் ௮னை த்தையும் 

யரனைபுசாச மாடச்கோயில்களாகவே யமைத்தார், 

(4) இவர் சிவனுக்கு மாடச்கோயில்களை ௮மைத்த ிறப்புப்பற்றி வைணவப் 

பெரியார்சளும் பாராட்டிச் த.இி2,த பெருமை இவருச்குரியது 

(5) இவர் அமைத்த மாடச்சோபில்சள் தேவாரப்பாடல் பெற்ற சிறப்புடை 

யன, அத்தேவாரம்சளுள் இவரும் சேர்த்துப் பாடப்பெற்றுள்ளனர். 

(6) இவர் முன்னர்ச் சிவசணக்சளூள் ஒருவராய் மாலியவான் என்ற 

பெயருடன் சிவப்பணி, பெருசச்செய்தனர் என்றும், அப்பணியில் சணத்தவாாய்ப்



68, கோச்செங்கட்சோழ நாயனார் புராணம் டக 

பணிபெருசப் புரிர்ச ம.ற்9ரெரு புட்பசர் ருடன் அப்பணியில் இகலி இன்வா௮ Rose 

யரய் atg Upssat capi, Osituler மீண்டும் சோழ grerci:, aig 

பிறச்து வீடுபெற்றனர் என்றும், இவ்வசையால் இவரது மூன்று பிறப்புசீசளின் 

தொடர்ந்த ° செவபுண்ணிய வரலாறு சேட்பப்படும் பெருமை இவருடைய 

ரிறப்பாகும். 

(1) இனி, இவர் இருவானைக்சாவில் இறைவருக்கு எடப்பிச்ச விமானமும் 
ஆலயமும் முன்னமே அவருக்குச் சாத்தும்படி. சேவச்சச்சனால் அமைச்சப்பட்டுச் 

செண்டகை மலைச்சாரலில் கெண்டகை க.இ.பில் இடப்பட்டுச் சோடியுருச்சசால் 

பூசிச்சப்பட்ட இறைவருக்குச் சா ச்சப்பட்டிரும்ச தென்றும், ௮,சனை, இறைவர் அருளிய 

படி அறிந்து சென்று இவர் கொணர்நது, இங்கு இறைவருச்குச் சாச்தினார் 
என்றும் அறியப்படுகின்ற பெருமை இவருடையதாகும். 

68, கோச்சேங்கட்சோழ நாயனார் புராணம் முற்றும் 

831120
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ெெமயம் 

திருச்சிற் றம்பலம் 

09, திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாண நாயனார் 
புரரணம் , 

  

தோகை 

£ இருநில சண்டச்துப் பாணனார்ச் சடி.யேன் '", 
-திநத்தோண்டத் தோகை - (11) 

வகை 

தீனையொப் பருமேநக் கத்தம் புலியூர்த் தகும்புகழோன் 
நினையொப் பருர்திந நீலகண் டப்பேநம் பாண?$ைநீள் 

ரினையொப் பலர்பொழிற் சண்பையர் கோன்சேந் தமீழோடிசை 

புனையப் பானருள் பெற்றன னென்பரிப் பூதலச்சே, 

--திடுத்தொண்டர் திருவந்தாதி - (68) 

வீரி 

4218, எருக்கத்தம் புலியூர் மன்னி வாழ்பவ ரிறைவன் .ன்சீர் 

திருத்தகும் யாழி லிட்டுப் பரவுவார் செழுஞ்சோ ளாட்டில் 
விருப்புறு தான மெல்லாம் பணிர்துபோய் விளங்கு கூடற் 

பருப்பதச் சிலையார் மன்னு மாலவாய் பணியச் சென்றார். க 

புராணம் :--இனி, சிறுத்த முறையானே, ஆரியர், பன்னிரண்டாவது 
மன்னியடர்ச் சருச்சத்துள், ஐர்.சாவ.து இருரிலகண்ட யாழ்ப்பாணனார் புராணல்கூறத் 

சொடம்குசன்முர். திருீலசண்ட யாழ்ப்பாண சாயனா.த வரலாம் பண்பும் கடறம் 

பகுதி. 

தொகை :--இதன் பொழிப்பு உரைத்துச்சொள்ச, 
திருநீலகண்டர் என்பத இர்சாயனாரின் இயற்பெகர்; பாணனர்-என்பது அலத 

இருமாபின் பெயர் ; இப்பெயருடன் (குயவனார்) முன்னம் ஒரு சாயனார் போற்றப் 

பட்டமையால், அவரினின்.றும் வேறுபிரித்துணர்சற் பொருட்டு, மரபுடன் சேர்த் 

திரநீலகண்டத்துப் பாணனர்க் கடியேன் என்ரூர் ; இச்சருச்சேபற்தி முன்னர்ச் 

தயவனார்கடியேன் என்றதூஉமென்சுபெயரும் மரபும் சொசை தல் உணர்த்இற்.ற, 

வகை /-தனை.. புகழோன் - சனச்சொப்பில்லாச இருஎருச்சத்சம்புலீழூரில் 

வ்தவதரித்த பெரிய :புசழினை உடையவரயெ ; Mer ஒப்பரும்,,, பாணனை -
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68, கோச்செங்கட்சோழ நாயனார் புராணம் டக 

பணிபெருசப் புரிர்ச ம.ற்9ரெரு புட்பசர் ருடன் அப்பணியில் இகலி இன்வா௮ Rose 

யரய் atg Upssat capi, Osituler மீண்டும் சோழ grerci:, aig 

பிறச்து வீடுபெற்றனர் என்றும், இவ்வசையால் இவரது மூன்று பிறப்புசீசளின் 

தொடர்ந்த ° செவபுண்ணிய வரலாறு சேட்பப்படும் பெருமை இவருடைய 

ரிறப்பாகும். 

(1) இனி, இவர் இருவானைக்சாவில் இறைவருக்கு எடப்பிச்ச விமானமும் 
ஆலயமும் முன்னமே அவருக்குச் சாத்தும்படி. சேவச்சச்சனால் அமைச்சப்பட்டுச் 

செண்டகை மலைச்சாரலில் கெண்டகை க.இ.பில் இடப்பட்டுச் சோடியுருச்சசால் 

பூசிச்சப்பட்ட இறைவருக்குச் சா ச்சப்பட்டிரும்ச தென்றும், ௮,சனை, இறைவர் அருளிய 

படி அறிந்து சென்று இவர் கொணர்நது, இங்கு இறைவருச்குச் சாச்தினார் 
என்றும் அறியப்படுகின்ற பெருமை இவருடையதாகும். 

68, கோச்சேங்கட்சோழ நாயனார் புராணம் முற்றும் 

831120



@aa. 7 திருத்தொண்டர் புராணம் [மன்னி௰சீர்ச் 

படுவது. சசொழியில் வர்தபின்ன*் ஆளுடைய பிள்ளையாரது அருள் பெற்.றபின்பு 

அவருடனேகூட சுமர்ர்திறார்து அவர் சம் இருமணச்தில் இறைவரது இருவடி, 

சேர்ச்ச வரையில் உள்ளது அவரது சரிதத்தின் பிற்பததி ; அதனைப் பிள்ளையா£து 
tAsiguer சார்த்தி முன்பே விரித்துரைத்தனராசலின் அதனை அம்முறையே 

ஈன்டு ஒரேபாட்டிஞற் (4995) சருச்9ச் சட்டிச்கூறியும், மு.ற்பகுதியினைப் (4316. 
4924) பத்.தப்பாட்டுச்சளால் விரித்துச் கூறியும் அருளிய அமைப்புச் சண்டுகொள்ச, 

இவ்வாறே புசழ்ச்சோழாது யானைபற்றிய வரலாற்றினை எறிபத்த நாயனார் 

புர்ணத் தொடர்புடைமை பற்றி முன்னமே 43 பாட்டுச்சளால் விரித்துச்கூ..நிய 
(561-603) ஆசிரியர், அதனை அவர்தம் புராணத்துள் வரும் முறையே ஒரு பாட் 

டினூற் (9956) சுருச்ச்கூறிய அமைதியும் ஈண்டு வைத்துச் சருதற்பாலது, 

மன்னி வாழ்பவர் - அவதரித்து நிலையான குடியிருப்பு வாழ்வுடையலர், 

இறைவன்றன் சீர்திநத்ததம் யாமிலிட்டு - 84 - ரை எத்தும் பாடல்சளுச்சாட 

eisg; திநத்ததம் - இறைவன் சர்ப்பாடவிசைசளே யாழிலிடத்சச்சன ; அழி 
வுடைய ஏனைய போலி யிசைகளை இடுதல் தாது என்பார் திரத்ததம் என்சூர். 

பாணனுாது யாழ் இறைவரத சீர்களை இசைத்தற்சே பயன்பட்டது ; இவ்வாறு 

முன்னர்ப் பண்பட்ட சவச்சாலே பிற்மை கானில் பிள்ளையாசது பதிகங்களை ger 
அருளிய அங்சாங்கும் யாழிலிடப் பயன்படும், மேலும் அதுசொண்டு லீடுபெறும் 

பேறும்பெற்றது ; திருத்ககும் என்றது அக்குறிப்பும் சருவதாம், இங்குச் குறித்தது 
யாழ்வகை சான்௧கனுட் பாணனார் கொண்ட சகோடமயாழ் ; இது 16 சரம்புகளை 

யுடையது. ஏனை மூன்று யாழாவன - பேரியாழ், மகரியாழ், செங்கோட்டியாழ் 

என்பன, இவை முறையே 9] - 17 - 7 நரம்புகளையடையன, யாழ் வாரிச்குமுறை 
* சல்லிசை மடர்தை ஈல்லெழில் சாட்டி, யல்லியம் பங்சயத் சயனினிது படைத்த, 

செய்வஞ் சான்ற நிஞ்சுலை ஈல்லியாழ், மெய்பெற வணம்) மேலொடூ$ழ் புணர்த்து, 

இருசையின் வாங யிடவமி னிரீஇ, மருவி யவிரய மாட்டுதல் சடனே '' என்பத 
Goer Bs. 

விள்ங்தகூடல - இறைலாரருள் தரவிஎம்ச வீற்றிருக்கும் பதி என்பதாம். 

ஆலவாம் - சோயிலின் பெயர், 
ப 

4210. ஆலவா யுமர்ந்தார் கோயில் வாயிலை யடைந்து நின்று 
unto Crip கோத்த பண்ணினிற் கருவி வீக்கிக் 
காலமா தரித்த பண்ணிற் கைபல முறையு மாராய்ந் 

தேலவார் குழலாள் பாகர் பாணிகள் யாழி லிட்டார். ௨ 

(@-ch) ,தலவாய்...நின்று - இருவாலவாயில் விரும்பி வீற்றிருக்கும் இறை 

வரது இருச்கோயிலின் வாயிலைச் சார்ச்து அங்கு நின்று ; பாலை...வீச்9 - பாலை 

யாய் நின்ற பதினான்கு வசையின் நிறுவிய உரிய பண் பெறும்படி. சருவிமின் சம்பு 

களை முறுச்9 ; காலம்... ஆராய்ந்து - பண்கள் பலவற்றுள்ளும் ௮ச்சால,த்துச்சைர்ச 

பண்ணிலே வர சரம்புகளைச் கைவிரலின்றொழிலினால் பலமுறையிலும் சோ இத்தப் 

பண்ணமைதி சருவிபினில் வரப்பெற்ற பின்னர் / ஏலவார்..,இட்டார் - மண 
மூட்டிய ரிண்ட கூடச் லடைய உமையம்மையாசை ஒரு பாசத்தில் உடைய இழை 
வாது இசைச்தேம்களை யாழில் இட்டனர், 

அமர்ந்தார் - விரும்பி வீற்திருக்செ.௦ சவெபெருமான்) வினையாலணையும் பெகர்,



ச்ருக்கம்] 64, திருநீலகண்டயாழ்ப்பாண நாயனார் புராணம் Goa. 

(வீ- சை) பாலை...ஆராம்ந்து - பாடல், சண்டப்பாடல் என்றும் சிரவிப் 

பாடல் என்றும் இருவசைப்படும், இவற்றுள் சண்டப்பாடல் உயிர்ச்ிெனஞம் ச்ழ்வி 

யாலயெ உடற்பகுதிசளால், இயற்றப்பதலாற் சிறப்புடையது, சருவிப்பாபல்) 

உயிச.ற்ற சருவிசளாலியற்.றப் படுசவின் அத்துணைச் றெப்பில ; அவை எச்தி தச 

வச்சு மிடற்துப்பாடலுடன் ஒப்பிடவருமோ அந்த அளவுக்குச் சிறப்புடைய்ன ; 

அவ்வொழற்றுமை பற்றித் தலைசிறச் ச கருவிசள் குழலும் யாழுமாம் ; இவ்விரண்ட 
லுள்ளம் சொல்லையே ஒலிப்பதுபோன்.ற சன்மையாற், குழல், மிசச் ॥றர்தமையால் 

முன்வைச்சப்படும். இம்மூன்றனுள் சண்டப்பாடற் பாகுபாட்டமைதியினை 

முன்னர்ச் தடுத்தாட்கொண்ட புராணத்துள்ளும் (991), குழ.ற்கருவியின் அமைதி 

பினை ஆனாய சாயனார் புசாணச்துள்ளும் (938 ; 947-053) விரித்தருளினர், ஆண் 

டாண்டூம், பிருண்டும் (11] - பக், ௨௨௩) உரைச்சவை யெல்லாம் இங்கு வைத்துச் 
சண்டுசகொள்ச, குழற்கருவிக் குரைத்த தன்மைகள் எல்லாம் பெரும்பாலும் யாழ்ச் 
சருவிச்கும் ஒக்கும், அவற்றுள் யாழ்ப் பண் ௮மைஇபற்றிச் றப்பாயறியப்படும் 

ஒருசில பண்புகளை மட்டும் ஈண்டுச் சுருக் ஆரியர் எடுத்துச் கூறியருளுசன்ரூர் ) 
அ.ச்சன்மைகளுன் சருவி வீக்குசலும் கை பலமுறையு மாசாய்தலும் குழலுக்கன் தி, 

யாழுக்குச் ॥றப்பாயுரியனலாதலின் ஈண்டு எடுத்துச் கூறப்படுசல் கண்டு சொள்ச, 

பாலை ஈரேழ் கோத்த பண்ணினில் - பாலை - ஆயம், சதம், திரிகோணம், 

வட்டம் என்று மான்கு வகசைபபடம் ; அவற்றுள், பாலையாழ், குறிஞ்யாழ், 

மருதயாழ், செய்தல்யாழ் என்ற நான்குவகைப் பண்களும் பிறக்கும் ; பாலையா 
மூள்ளே செம்பாலை, படும$லப்பாலை, செவ்வழிப்பாலை, அரும்பா$ல, கோடிப்பாலை, 

விளரிப்பாலை, மேற்செம்பாலை ஏன்ற ஏழு பா£லயிசைகளும் பிறக்கும் ; அவை 

வரன்முறை, இடமுறை எனத் திரிபுவகையால் இருதிறப்படும் ; அவற்றுள் பர 

பண்களும் பிறக்கும்; ஆயப்பாலையாய் கின்ற பதினற்சோவையி னிறுவிய செம்பாலை 

மூதலியுஇவ்வேழினையும் பாலையீரேழ என்பர், இங்குப் பண் என்றது ஆயப்பாலையை, 

பண்ணினிற் கநவி விக்கி - யாழிலிட நினைர்5 பண்ணுக்கு இணை, ளை, பசை, 
ஈட்பு ஆயெ ஈரம்புகளை ௮றிர்.து வீச்; இதனைச் க$லைத்தொழில்சள் எட்.லுள் 

பண்ணல் என்பர். 

கை பலழறையும் தராய்ந்து - மூன்கூதிய அவ்வாறு வீச்னெ சரம்பை, ௮௪ 
விரல் புற விரல்சளால் சரணம் செய்து சடவிபபா£ச்சல் பரிவட்டணையாம் ) 

ஆசோசண - அவரோகண (ஏற்றல் - இறக்குதல்) வகையால் இசையினை ச் செரிசல் 

ஆராய்தலாம் ; ௮றசருதி யேற்றல் சைவரல் எனப்படும் ந இவற்றோடு வார்சல் 

முதலிய எட்டுவகை யிசைச் சரணங்களையும் இயற்றி என்ச, 

(இசைச் சரணங்கள் எட்டாவன: வார்சல், வடித்தல், உர்சல், உறழ்சல், 
உருட்டல், செருட்டல், ௮ள்ளல், பட்டடை என்பன ; வாரதலாவது - சுட்டுவிச 

orp ஜொழில் செய்தல்; வ்டித்தலால.த-சட்டுவிரலும் பெருவிரலும் கூட்டி சரம்பை 

உள்ளும் புறமும் ஆராய்தல் ; உந்தலாவது-£ரம்புகளைத் செறித்த வலிவும் மெலிவும் 

சிரலும் ௮றிசல் ; உறழ்தலாவது-ஒன்.திடையிட்டும் இசண்டிடையிட்டும் சரம்புசளை ச் 

செறித்தல் ; உநட்டல் - சான்குவசை ) இடச்சைச் சுட்டுவிரலுருட்டல், வலச்சைச் 

சட்டுவிரலுருட்டல், சட்டுவிரலொடு பெருவிரற்கூட்டி உருட்டல், இருபெருவிசலு 
மியைர்துடலுருட்டல் என்பன ; தெநட்டலாவது - இருர்தியு சரம்பை மிசவுர் 
சொட்டுத் இருவெடுதல் ந; அள்ளலாவத - சுட்டுவிரலாலும் பெருவிரலாறும் 

அள்ளுதல் ; பட்டடையாவது - சாம்பு முற்றும் விளிமுறையாஜ் பத்தி எழுப்புசல்,



ne ட் திருத்தொண்டர் புராணம் [மன்னியசிச்ச 

இன்னும் இவத்றின் விரிவெல்லாம் இசை தல்சனாள்ளும், சலெப்பதிசாசம் 

அரங்சேற்றுசாதை - சானல்வரி - அடியார்ச்கு சல்லாருரை, மு,சலியவ்றுட் சண்டு 

சொன்ச, கூர்ம புராணம் சண்ணன் மணம்புணரச்ச அத்தியாயமும் சாண்ச. மேற் 

கூறியவை பெரும்பாலும் ரலப்பதிகார உரையைச் தழுவி எழுதப்பட்டன. 

காலம் ஐதரித்த பண் - பாடும் சோத்துச்கும் கரலத்துச்கும் உரிய பண் ; பசல் 
இரவு - யாமம் - பெரும்பொழுது முதலிய சாலச் கூறுபாடு பற்றி உரிய பண்சள் 

வருச்சப்படும் ந இப்பண்பு இர்சாளில் கைவிடப்பட்டு வருனெறமை agiss 

த்ச்சது ! 

ஏலம் - மயிர்ச்சாச்து ; 4 ஏல வார்குழ லாளுமை ஈங்கை ?! (ம்பி), 

பாணிகள் - இசைப்பாட்டுச்கள் ; தேங்கள் ; பாணனார் யாழினொடு பொருர்த 
மிடத்அப்பாடலும் பாடினர் என்பது மேல் அறியப்படுசலால் (பாடுன்றார் (4218) ; 

பாடச் கேட்டு 4219) ௮,2.ற்குரிய பாட்டின் பகு.இியில், செலவு, விளையாட்டு, கையூழ், 

கு௮ம்போச்கு என்ற நான்கு ௮மைஇகளும், மிடற்.றுப் பாடம் பகுதியில் எடுத்சல், 

படுச்சல், ஈவிதல், சம்பிதம், குடிலம் என்ற ஜரச்தும் கிகழ்.தல் மு,சவிய இலச்சணமெல் 

லாம் மேற்கொள்ளப்படும், இலைபற்றி முன் உரைச்தவை எல்லாம் சண்டு நினைவு 

கூர். சற்பாலன, 

பாணிகள் யாழில் இடுதலாவது - தங்களின் சொல்லமைதஇி யாழ் இசையில் 

வெளிப்பட இயற்ழுசல், 2 

4211. மற்றவர்.கருவிப் பாடன் மதுரைரீ டால வாயிற் 

கொற்றவன் நிருவுள் எத்துக் கோண்டுதன் ரொண்டர்க் கேல்லாம் 
அற்றைநாட் கனவி லேவ, வருட்பெரும் பாண னாரைத் 
தெற்றினர் புரங்கள் செற்றார் திருமுன்பு கொண்டு புக்கார். ௩ 

(இ-ள்) மற்றவர்...கொண்டு- மற்று ௮லாது (பாணனாது) யாழ்ச்சருவியி 
விடப்பட்ட பாடலினை மதுரையில் நீடிடின்ற இருவாலவாயில் எழுர்தருளியுள்ள 

செளந்திரபாண்டியசாசய அரசர் சமது இருவுள்ளத்துச் சொண்டருளி ) தன், ஏவ - 
தீமது திருச்சொண்டர்சளுக் கெல்லாம் அன்று கனுவிலே சோன்றி ஏவியபடிபி 

னாலே ; அருட்பெரும்...புச்சார் - (அல்வடியார்சள் மறுசாள்) வனருளைப் பெழ்.ற 

பெரும் பாணனாலைப் பசைவர்சளது புசம்களை அழித்த இறைவாது திருமுன்பிலே 

சொண்டு புகுர்சனர். 

(வி-ரை) மற்று அவர் - மற்று - உட்புகுந்து முன்பு பாடவேண்டி௰ நிலைபி 

விருந்தும், அல்லாது இல்லாது புறவாயிலின் நின்று பாடிய ௮வர் என்ற குறிப்பு 
டன் நின்றது. 

கநவீப்பாடல் - யாழ்ப்பாட்டு ; திநவுள்ளத்துக்கோண்டு - இருவு௪த்தில் 
விரும்பியமையால் ; கனவில் - சனவில் தோன்றி ; ஏவ - அவரைத் திருமுன்பு 
சொண்டு புகும்படி ஏவ ; அநள் - இரு அருளுச்லெச்சாடு ௮சனை நிரம்பப் பெற்ற, 

தேற்றினார் - பசைவர், வினையாலணையும் பெயர், 

பேநம்பாணனர் - பாணர், பெரும்பாணர் சிறு பாணர் என்று இருவகையினா 

இப்பகுப்பு அவர்சஎது யாழின் சன்மை பற்றியது. பெரும்பாணாற்துப்படை - Gp 
பாணாற்றுப்படை என்பன சரண்ச, :* பெரும்பாணராலார் குழலர் பாணர் முதலிய 
பெரிய இசைச்சாரர் ''' (அடி.யார்ச்),



sods] 69. இரு நீலகண்டயாழ்ப்பாண நாயனார் பூராணம் ove 

ஏவ - திருமுன்பு கோண்டு புக்கார் - சாயன்மார்சள் காலத்தில் சாதி தசை 
இருச்ததென் அம், அதனைப் போக்கும் அன்புரெறியில் அவர்கள் ஒமுளெர் என்சும், 
பாணர் மரபினர் சோயிதுச்குள் செல்லலாகாது என்ற பொல்லா விதியை உட்ச 
இக்கு ,தண்பவன் திருவுள்ளம் பற்றினன் என்றும், இருச்சோயிலில் Ponte 
பாசாட்டுவோர் ஆண்டவன் நிருவுள்ளச் குநிப்புர்கு மாறுபட்டு சடப்பவேே wre 

என்றும், பிறவாறும், ஈண்டு விசேட ஆராய்ச்? உைகண்டு குதிப்பீரவாருநுன்டு ;) 3 

சாதிமுறை, தீண்டாமை முதவியவற்றின் உண்மை கிலைபற்றி முன் பல விடல்சளி 

லும், சிறப்பாசச் திருசாளைப்போவார் சாயனார் புராணத்துள்ளும், பிருண்டும் விரித் 
துசைச்சப்பட்டன, கடைப்பிடிச்ச, ஈண்டுத் இருமீலசண்டப் பாணனாரைத் இருமுன் 
கொணச இறைவர் சொண்டர்ச் செல்லாம் சனவில் ஏவினாரே யன்றி, ௮வது மாபி 
னர் எல்லாரையும் இருமுன்னர்ச் சொண்டு பு ஏவியருளினால்லர் ; அவ்வாறே 
இிருசாளைப் போவார் சாயனாசை மட்டில் எரியின்சண் மாயப்பிறப்பினை ஒழித்து 

வரும்படி ஏவினான்றி ௮ம்மரபினர்கள் பிறனைப்பற்றி ஏவுசல் இல்லை, இவ்வாறு 
அல்வவர்ச்குச் செய்த ௮ருள் அவ்வவர் நிலைபற்றிய சன்றி அவர்சம் மரபுபற்றிய 
தன்று என்பது வெளிப்படை, இவர்கள் தன்மைபற்றி அங்சங்கும் சனித் சனி aed 

யருளிய நிலைபினால் சாதிமுறை ஒழுக்சவிதிகள் இருவுள்ளக் குறிப்புச்சடச்ச சென் 
பதே முடிவாகும். ஒழுச்ச ௮றநூல்சள் இறைவர் வகுத்சவையேயாம், அவ்வப் 

போது நிகழும் ௮ரசியலாற்றின் சமூகநிலைகள பற்றி எமும் கருத்துக்களை அறதால் 

ஒழுச்ச விதிசளுள்ளும் சமயரிலை விதிசளுள்ளும் புகுத்தி பிடர்ப்பரசல் வேண்டாச 
சாரியம் என்ச. 

ஈண்டு யாழ்ப் பெரும்பாணனாரை ௮௨7.த தன்மைபற்றி, முன்பு, ஆளுடைய 
பிள்ளையார் சோழிப்பதியில் புறத் திந ழன்றிலிலுள் ௮ழைச்துச்சென்று ௮க்க சின்று 
யாழியற்ற அருள்புரிர்தருளினர். இங்குச் இருவாலவாயிலுள்ளும் பாணனார் சாம் 

சோயில் வாயிலினின்று யாழியற்றினர் ; இறைவர் ஏவத் தொண்டர்கள் அவரைத் 
இருமூன்பு கொண்டு புச்சனர், பின்னர்ச் திருவாரூரில் சோயில்வாயில் முன் 
அடைந்து யாழியற்றிப்பாட, வட இசையில் வாயில் வேறு வகுப்பப் புகுச்து வணல் 

கும் நிலையும் சாணப்ப$ம (4228), இவற்றின் நுட்பம்சள் ஆராயச்சச்சன ; இங்கும், 

உட்புச்சது இறைவர் பணியாம் என்று சமக்கும் மெய்யுணர்தலாலே பாணஞர், திரு 

முன்பிருந்து பாடினர் (4216) என்பதும் கருதுக. 8 

4918, அன்பர்கள் கோண்டு புக்க போழுதினி லரிவை பாகன் 
றன்பெரும் பணியா மென்று தமக்குமெய் யுணர்த லாலே 

மன்பெரும் பாண ரு மாமறை பாட வல்லார் 

முன்பிருட் தயாழிற் கூடன் முதல்வரைப் பாடு கினருர்; ௪ 

4219, திரிபுர மெரித்த வா.றுர் தோமிசை நின்ற வாறுவ் 

கரியினை யுரித்த வாறுங் காமனைக் காய்ந்த வாறும் 

அரியயற் கரிய வாறு மடியவர்க் கெளிய வாறும் 

பரிவினா,ம் பாடக் கேட்டுப் பரமனா ரருளி னாலே, டு 

4280, அர்தரத் தெழுச்த வோசை யன்பினிற் பாணர் பாடூஞ் 

சந்தயாழ் தரையிற் சீதக் தாக்கில்வீக் கழிய” மேன்று



‘ @ad 4. திருத்தொண்டர் புரர்ணம் , [மன்னியசிரச 
“சுந்தரப் பலகை முன்னீ ரிடு”மேனத் தோண்ட ரிட்டார் ; 
செர்தமிழ்ப் பாண ஞருச் திருவருள் பெற்றுச் சேர்ர்தார். சு 

4216. (இ-ள்) அன்பர்சள்...பொழுதினில் - அன்புடைய அடியவர் முன் 

கூறியலாறு சொண்டு திருமுன்பு புகுர்தபோது ; ௮ரிவைபாகள்...உணர்தலாலே ஃ 

உமையம்மைபல்சசாயெ இறைவாது பெரிய ஆணையே யாகும் இஃது என்று தமச் 
கும் உணர்வினுள்ளே உண்மை புலப்படப் பெற்றமையினாலே ; மன்...பாடுன் 

ரர் - நிலைபெற்ற பெரிய யாழ்ப்பாணஞரும் பெரிய வேதங்களைப் பாடவல்லா 
சரய திருவாலவாயுடையாரது இருமுன்பு இருர்துசொண்டு, ௮ச்உடலாலலாய் 
முதல்வரைப் பாடுெருரா9 ; ௪ 

4219. (இ-ள்) வெளிப்படை ; முப்புரங்களையும் எரித்ச பண்பினையும், 
(அ,சன்பொருட்டுசி) சேரின் மீ.தமின்ற சன்மையினையும், யானையை, உரித்ச வச 

லாற்றினையும், மன்மதனைச் சாய்ச்த கிலைபினையும், இருமாலுச்கும் பிரமதேவலுக்கும் 

அதிதற்சரியராயின் வரலாற்றினையும், (ஆயினும்) அடியவர்களுக்கு எளியராயுள்ள 

ஆழற்தினையும் ; அன்பினாலே பாடச் சேட்டு இறைவனாது இருவருளினாலே ; டு 

4290, (இ-ள்) அர்தரத்து எழுர்த ஒசை - ஆசாயத்தில் எழுந்த ஒசை 

யரனது ; ௮ன்பினில்,..என - அன்பினாலே பாணனார் பாடுகின்ற சர்,சத்தினையுடைய 

யாழானது சரையில் உள்ள சேந்சாச்சினால் நரம்புகளின் இறுச்சம் சிசையுமாதலின் 

அழயெ பலகையினை முன்னர் நீங்கள் இடுங்கள் ஏன்று கூற) சொண்டர் இட்டார் - 
தொண்டர்சள் ௮வ்வாஹறே பலகை இட்டார்கள் ; செர்சமிழ்..,சேர்ச்சார் - செர் 

தீமிழ்ப் பாணனரும் திருவருளினைப் பெற்று அதனில் இருர்சனர், ௬ 

இம்மூன்று பாட்டுச்சுளும் சொடர்ர்து ஒரு முடிபு சொண்டன, 

4218, (வி-ரை) புக்க - திருமுன்பு புகவைச்ச ) பணி - சட்டளை. 

அரிவை பரகன்,..உணர்தலாலே - இல்து இறைவாத சட்டளையேயாம் என்று 
அன்பர்கள் அறுவுறுச்தி ௮ழைத்துக் கொண்டு புக்சசேயன்றித் தமது உணர்வினுள் 

ஞம் இறைவரது திரு அருளினாலே உணர்த்சப்பெற்று உணர்ச்சபடியினாலே; மேய்- 

உண்மைச் தன்மை, தமது மரபின் சிலை ஒழுச்சன்படி இருவாயிலின் கின்றபடி பாடு 
இன்ற பாணனார் ௮வ்வொழுச்சம் இறைவரது சட்டளையாமினவாறே, இச்செயலும் 

இழைவாது சட்டளையாமென்று அடி.யவாசன் சொல்லச் சேட்டும் திருவருள் உணர்த் 

தீவும் உணர்ச்சனர், ஆதலின் மாபொழுக்ச நிலையினை த் சாண்டித் திருமூன்பு இருந்து 

பாட ஒருப்பட்டனர் என்பதாம், அரிவைபாகன்-சண்டு அருளுடைமைச் குறிப்பு, 

மாமறை பாடவல்லார் - இறைவர் ) ழன்பு - திருச்சோயிலிலுள் சேர்திரு 

மூன்பில், யாழீற் பாடூகின்றர் - யாழியற்றி ௮சலுள், பாட்டின் சொல்லிசை யமைதி 
வாப் பாடுசன்ருரா9 ; பாடூகின்றர் - முற்றெச்சம் | பாடுகின்ற பாட்டின் பொருள் 

மேல்வரும் பாட்டில் கூறுதல் சாண்ச, பாடூன்றார் - பாடச்சேட்டு - என வரும் 

பாட்டுடன் முடிச்ச, பாடவல்லார்முன் - பாடுடின்றார் ஏன்பது ௮ணிசயம், 

கூடல் ழதல்வரை - பாட்டின் பொருளாவார் கூடனாயகர் என்பது. 

4919, (விரை) இப்பாட்டினால் இறைவரைப் பாணன் யாழியற்றிப் 

பாடியபாட்டின் பொருள் கூறப்பட்டது, 
திரிபுரமேரித்த...எளிய்வாறும் - இவை பாணனார் பாடிய பாடற்பொருள்சள், 

இறைவரது அருட் செயல்களையும், அவற்ரு.ம் போச்ச திருவருட் பண்புகளையும் 

பொருளாச் சொண்டன என்பசாம், 

4



ச்ர்க்கம்] 69. திருநீகைண்டயாழ்ப்பாண நாயனார் புராணம் Giver 

தீரிபுரமேரித்த...காய்த்தவாறும் - இவை இறைவர் செய்ச வீரக்கள் ; யன் 
தில சொண்டிசெண் டாடல் பாடி, யுருக்ச ளெபிறு பறித்தல் பாடி, சயச்சின்ச் 
சொன்றுரி போர்ச்சல் பாடிச் சாலனைச் சாலா அசைச்சல் பாடி, யியைச்சன ரூப்புச 
மெய்தல் பாட் யேழை யடியோமை யாண்டு கொண்ட, சயர்தனைப் பாடிசின்! இடி. 
யாடி சாதற்குச் சண்ண மிடித்து ராமே"! (இருவ - திருப்பொற், 18) என்பது 
ser Buy இருவாக்குச்சள் ஈண்டு நினைவுகூர்ந்து ஒப்புசோச்சற்பாலன ; தேர் 4 பூமி 

யா௫யெ சேர். 

அடியவர்க் கேளியவாறும் - இறைவர் செய்த ௮௬ம் )பரும் வீரங்கள் எல்லாம் 
௮வர் அடியவர்ச் செளிவர் 2 அருளை.ப உட்பொருளாச உடையன என்பது, 

கேட்டுப் பாமனர் சேங்த அருளிறலே, எழந்த ஐசை,..என - என்று மேல் 
வரும் பாட்டுடன் கூட்டி முடித்துச் கொள்க, 

கேட்ட. என்பதும் பாடம், 5 

4220. (வி-ரை) அந்தரம் - வானம். ஆயம் - மேலிடம் ; ஒடை... என - 

cas, என - ஏன்று கூற ; என்று ஜூணையிம் டறிலிக்க, 

ச்ந்தயாழ் - இசைழூல் விதிப்படி உரிய பக்குலமுடைப மா,த்தினால் அமைர்ச 
யாழ், சந்தம் - சர்ச தினை எழுப்பும் சன்றம பொருர்சிப ; ஈட்பவெப்ப கிலைசளின் 

சமனா அமைர்சபோதே மாத்தினின்றம் சம்ஈம் ஒழுங்குபடக் இரம்பும் என்பது, 

சந்தம் - பெருமை - புகழ் - என் றலுமாம், 

தரையிற் சீதம்தாக்கில் வீஃ்கமியும் என்று - சசையிலிருந்து பாடுனெருராசலின் 
யாழும் தரையில் வைச்சப்பட்டசா.ர் ; தரையினுடைய குளிர்ச்சி பாணனாது சை 

விரல்களின் மூலமும், யாழின் மாத்தண்டு உடல் இவற்றின் மூலம் சாச்ச சாம்பு 

களின் முழுக்கு அழியும் ; காம்புகள் என்பது சொக்கு நின்ற ; வீக்த - இறுக்கம் 

முறுச்கு ; அழிதல் - முறுச்ச மதிகமாசலும் இளகுசதும் குறித்தது. 
சுந்தாப்பலகை - பொற்பலமை? பலகையிடூம் என - பலகையிட்_ இருவிளை 

யாடல் வரலாற பார்ச்ச, சார முய்5த.து பாணர்ச் கருளொடே'' என்ற பிள்ளையார் 

சேவாரத் இருவாக்கும், அதற்குச் '* திருவீய மசத்தி னுள்ளும் இிருரீல சண்டப் 

பாணர்ச் கருளிய இறமும் போற்றி '” (3769) என்று ஆரிரியர் உரைவிரிச்சருளிய 

தம் இக்கு கினைவுகூர் சற்பாலன. 

சேந்தமீழ்ப் பாணனர் - செந்தமிழ்ப் பாடல்களைச் கருவியிலும் சண்டச்திலும் 

பாடும் பாணனார் ; சமிழ்ப்பாடல்சளையே யன்றி ஏனைய மொழிப் பாடல்களை 

யாழியற்றும் நிலை சமிழ்சாட்டில் ௮ர்காள்வரை வழக்9ல் இல்லை என்பத சரு,சப் 
படம்; அப்படி இருர்சமை பெறப்படின், அவற்றைப் பொருள் எனச் கருதாது 

ஒ.துக்9ச் சிறப்பு சோக்த் தமிழ்ப பாட்டுச்சகளையே பாடும் என்றுரைத்துச்சொள்ச ; 

பாணனார் ஆளுடைய பிள்ளையாரது செந்தமிழ்ச் திருப்பாடல்களையே யாழியற்றி 

உடனிருச்ச வரலாறுங்கருதுச. 

கழியுமின்று - என்பதும் பாடம், 6 

4221, தமனியப் பலகை யேறித் தந்திரிக் கருவி வாசித் 

துமையொரு பாகர் வண்மை யுலகேலா மறிய வேத்தி, 

பிமையவர் போற்ற வேகி யெண்ணிரு னங்கள் கும்பிட் 

டமரர்நா டாளா தாந ராண்டவ ராரர் சேர்ச்தார், wr



Cay. ்- திருத்தொண்டர் புரரணம் - [மன்னிஙசிர்ச் 

(ஓஃஸ்) சமனியப்பலசை...லா9த்து - பெசழ்பலகையின்மேல் ஏதிழிருச்து 
யாழினை வாடித்து த உமை... அறிய- உமையம்மையை ஒருபாசத்நில் உடைய இறை 
லது வள்என்னமையினை உலசமெலாம் அறியும்படிக்கும் ஏத்தி போற்றும்படிச்சும் ; 
இமையவர்... ௮9 - தலர்சளும் ஏத்த அங்கு நின்றும் சென்று; எண்ணில்... கும்பிட்டு- 
அளவற்ற பதிசளைச் சும்பிட்டுச் சென்.ற; அமார்சாடு,.,சே்ச்சார் - சேவருலசச்தின் 
ஆட்டியை விட்டு வர்து இருவாருரினை ஆட்டபுரிகன்.2 தியாசேசப் பெருமானார் 

எழுர்தருளிய திருலாரூரினைச் சேர்ர்சனர். 

(வி- ரை; தமனியப் பலகை - பொன் வேலப்பாடுசளமைஈ்ச பலசை ; 

தமனியம் - பொன் ; ஏறி - ஏறி யமர்ந்து ; தந்திரிக்கரவி - யாழ் ; தந்திரி - சாம்பு; 

வண்மை - வினைக்€டாச இறைவனாணையால் வரும் சாதி ஆயுப் போசம் என்ற 
ஓமுக்ச நியமச்தின்படி, வாய்தவில் கி.ற்சத்சச்ச தம்மை ௮,சனைச் சடர்து திருமுன்பு 

புகு.த்திப் பாடவியற்றச் செய்த இருவருள், வண்மை எனப்பட்டது. * நம்மையு 

மோர் பொருளாச்சி சாய்ரிவிசை Cuppd 5s, அம்மையெனச் கருளியலா ரர் 
பெறுவா ரச்சோவே !! (இருவா) என்று பாசாட்டுசல் :; வண்மை யுலசெலா மறிய 

வேத்தி'? எனப்பட்டது ; வாய்மை - என்பது பாடமாயின் அ.தற்குத்தச வுசைச்துச் 

கொள்ச. 
டஇமயவர் போற்றல் - அடி.யவர்ச் செளியசாம் இருவருள் சண்டு த.இச்சல். 

எண்ணில் தானங்கள் தம்பிட்டூ - தானங்கள் - சிவன் வெளிப்பட்டு விளங்கும் 

பதிகள், இவை, இருவாலவாயினின்று திருவாரூர் செல்லும் வழியிலும் மருக் 

இலும் உள்ளவை / தானங்கள் தம்பிட்டு - என்ற சனால் பாணஞர் சமது மரபு 

ஒழுக்ச்படி வாயிற்புறத்து நின்று பாடிய சிலையும், பதிசளையே வணம்டச் சென்ற 

நிலையும் கருதப்படும், * 
அமரர் நாடு,..ஆண்டலர் - * அமரர்சா டாளாதே யாரு சாண்ட, ender 

வணமே "! (தேவா) என்ற திருவாக்னை மேற்சொண்டு ஆண்டருளியத ; அமரர் 
நாடா ளர்தே-இியாசேசர், இர் தானாம் ேவருலஏற் சொண்டு வைச்சப்பட்டு, ௮ங்கு 

௮மசர்சளால் ஏழிபடபபட்டிருர்த நிலையினை விட்டு, முசுகுர்சச் சச்சரவர்,தஇச் சருளி, 

அவரமூலம் இர்நிலவுலல் திருவாரூரில் எழுந்தருளியுள்ள வரலாற்றுச் குறிப்பு, 
சர்த புராணம் பார்ச்ச, 

வண்மை - அருளிப்பாடுகளை. 7 

வேறு 

4992, கோயில் வாயின் முன்னின்று கூற்றஞ் செற்ற பெருக்திறலுச் 
தாயி னல்ல பெருங்கருணை யடி.யார்ச் களிக்குர் தண்ணளியும் 
ஏயுங் கருவி யிற்ரொடுத்தங் இட்டுப் பாடக் கேட்டங்கண் 
வாயில் வேறு வடதிசையில் வகுப்பப் புகுந்து வணங்கினார். J 

(இ-ள்) சோயில்...௮டைச்து - திருச்சோயில் இருகாயிலின் முன்னே 

சேர்ர்து: கூற்றம். பாட - கூற்றுவனை உசைச்துருட்டிய பெரிய வன்மையினை 

யும், தாயினும் ஈலமிச்ச பெருங்சருணையினை அடியார்சளுச்கு அளிக்செற குளிர்ர்த 

போசுட்டி ற.த்.இனை யும் பொருர்திய யாழ்ச்சருவிபிலே ௮மைச்து அல்குப் பொருச்திப் 

பாட்? சேட்டு. அகுப்ப * (இறைவர்) அசனைச் சேட்டருளி அங்கு வட இசையில் 

(பாணஞருச் சென்று) வேறுவாயிலை வகுத்சருள ) புகுர்து வணங்லொர் - அதன் 

கழியே உள்ளே புருர்த் வணக்ஜொர்.



ச்ரீக்க்்] 69) திருநீககண்டயாழ்ப்பாண நாயனார்புராண்ம் 6௪8 
(வி. த) கொழமில் வாயில்ழன் அடைந்து - தமது wrung dae 

படியே சோயில் வாயிலின்முன்பு சேர்ந்து, ் 

கூற்றம்.,.இட்டுப்பாட - திறனும்-அளியும் - என்ற இவை இறைவரது அருட் 
டன்மைசள்) கோபப் பிரசாதம் எனப்படும்; இப்பெயருடையதொருநூல் சக்சேர்ரில் 
அருஎப்பட்டுப் பனஞொர் திருமுறையுள் கோவை செய்யப்பட்டுள்ள து; அதன் sags 
தச்கள் ஈண்டுச் சர்.இிச்சத்தச்சன, இவை யிரண்டும் எல்லா ஆன்மாச்களுச்கும் பொது 
வாயும், அடியார்களுக்குச் ॥றப்பாய்வேருயும் இறைவர் செய்யும் ௮ருள்சள்) திறல்- 

வீரம்) அளி - அருட்செயல்கள் ; முன் (4219) உரைத்தவையும் பார்ச்ச, இறை 

லலாச் துதிப்பன இவ்விரண்டலுள் அடங்குவன என்பதும் குறிபபு. 

தாயின் நல்ல - தாயினும் ஈல்ல என்ச சறபபும்மை சொச்சது, : பானினேர் 
காட்டும் தாயினும் சாலப பரிர்து ?? (இருவா) ; 11 சரயிற் ஈச சயாவான 1! 

*₹ தாயினு see சங்கரன் '' (தேவா) ) தண்ணளி - இறைவர் செய்யும், Ose pb 

போன்ற செறுன்ற செயலும் அளிப எனபபடுமா சலின் ௮த்சன்மையினின்றும் 
வேறு பிரிச்சச் தண் என்,.உ ௮டை மொழி சாசே/.இஞர், அ௮.றச்சருணை ம,௰ச்சருணை 

என்பர், 

கநவியிற் றெடுத்தலாவது - யாழினில் பாடற் பண்ணுடன் சொல்லமைதி 

வசச்செய்தல் ; இட்டு - அதற்சேற்ற யாழ்மறைகள் எல்லாம் செய்து; பாட - 

சண்டப்பாட்டும் கூடப்பாட , கேட்டு - இறைவர் சேட்டு என்சு, எழுவாய் 
வருவிச்ச, 

அங்கண்-பாணர்ச்கு அருள்புரியும் ௮,சன் பொருட்டு; இருவாலவாயில் அடியார்ச் 

சருளி உட்புசச் செய்சமைபோல, ௮ங்சண் வடஇிசை.பில் வேறுவாயில் ஒகுத்தருளி 
னர் என்க. இவ்வாறு ஒருவருக்கே இருவேறு விசம்பட விதிகதருளிய தென்னையோ? 

எனின், திருவாலவாய், உச்சிக்குமேல் 19 அங்குலம் உயர்ந்த பதியாயும் ௮ங்கு இறை 

வர் மாபாதசர் இர்ததத, பன்றிக் குட்டிகளுக்கு அருளியது முதலிய திருவிளையாடல் 
களை இயற்றிய பதியாயும உள்ளது ; இருவாரூ, இறைவா, ௮ரசாச்கு புரிச்து உல 

குக்கு அறநெறி வகுத்து அமரும் பதியாகும், எனபவை மு,சலியலற்றை ஈண்டுச் ௪௬,௪ 

லாம் போலும், இனையலசை யறநேறியி லெண்ணிறர்தோர்ச் சருள்புரிரத, முனைவ 

சவ ரெழுர்தருளப் பெற்றுடைய மூதூர் '? (5௧7௪ சிறபபு) ) “ ஆட்பா லவர்ச் 

சுருளும் வண்ணமும்...கேட்பான் புல் ௮ளவில்லை ; செக்க வேணடா !' என் 

றமைச, 
புதநீது - இருமூலத்சானர் திருமுன்பு புகுர்து; மேல் (4993) பாட்டுப் பார்ச்ச, 

லாயில்...வதப்ப - இவ்வருளிப் பாட்டின் வசையினையும், திறாவாலலாயின் 

இறைவாது அருளிப்பாட்டினையும், தெரிர்த பின்னரே Csr QO ஆஞுடைய 

பிள்ளையார் பாணடைடைப், பு.றததிர முன்.றிலிழ் கொடுபுக்குச் கும்பிடுவித்து, 4 யாழ் 
உங்சள் இவருக்கு டங்து இயற்றும் '? (2092) என்.றருளிய நிகழ்ச்சியைப்பற்றி, 

முன் ௮றிச்தோம், இஃதென்னையோ ? எனின் முன்னர்ச் கூறியலை ஆண்டவா.து 

அருளிப்பாடுகள் ; பின்னையத, ஆண்டவனது .நணை மொழியாகிய லேசாசமம் 

சளின் வழியினைச் சைச்கொண்டு உலகை வழிப்படுத்த வர்தருனிய சடப்பாடுடைய 
ஆசாரியரின் செயல் |) இவ்வேறுபாடு சண்டுசொள்ச, 

தீறிப்பு: இவ் வடதிசை வாயிலின் அடையாளல்கள் இன்றும் சாண உள்ளன. 

சரித ஆராய்ச்யொளர் சாணலாம். 
வந்துபுதந்து - என்பதும் பாடம், 

1௮09



6௭௦ திருத்தொண்டர் புராணம் [மன்னியரி/ச 
4228. மூலத் தர்னத் தெழுந்தருளி யிருந்த முதல்வன் றனைவணங்கிச் 

சாலக் கரல மங்கிருந்து தம்பி ரான்றன் திருவருளாற் 
சில் தார்கள் பிரியாத தருவா ரூரி னின்.அம்போப் 

ஆத் தார்ர்த சண்டத்தா ரமருர் தானம் பலவணங்கி, ' ௯ 

4294, ஆழி சூழுச் திருத்தோணி யமர்ந்த வம்மா னறாளாலே 

யாழின் மொழியா ஞமைஞான மூட்ட வுண்ட வெம்பெருமான் 
காழி காடன் கவுணியர்கோன் கமல பாதம் வணங்குதற்கு 
வாழி மறையோர் புகலியினில் வந்தார் சந்த யாழ்ப்பாணர். ௧0 

4229, (இ-ள்) மூலத்தானத்து... வணங் - இருமூலத்தானத்தில் விளய்ச 

லீர்திருச்சருளும் இறைவரை வணங்கி; சால..,இருர்து - மிகுர்த காலம் HOG 

Sais; சம்பிரான்றன்... போய் - இறைவது இருவருள் விடைபெற்றுச் ல 
மூடைய அடியகர்கள் ரீல்காமல் வாழ்கன்.௦ திருவாரூரினின்றும் போய்; ஆலத்து... 

வணங்க - விடம் நிறைந்த கழுத்தனையுடைய இறைவர் விரும்பி வீற்றிருச்கும் 
பதிசள் பலவற்றையும் வணங்க ; & 

4924, (இ-ள்) அழி...௨உண்ட - சடலாற் குழப்பட்ட இருத்சோணியிலே 

விரும்பி எழுந்தருளிய இறைவரது இருவருளினாலே யாழிசையிலும் இனிய மொழி 
மாளராகய உமையம்மையார் ஞானவழமுச மூட்ட வுண்டருளிய ; எம்பெருமான்... 

வணங்குதற்கு * எமது பெருமானும், 8சாழி சாடுடையவரும், சவுணியர் தலைவரும் 

Bou ஆளுடைய பிள்ளையாரது சாமரைபோன்ற திருவடிகளை வணக்கும் 
வாழி. யாழ்ப்பாணர் - வாழ்வுடைய மறையலர்சளது பதியாயெ பொருட்டு ; 

40 $சாழிப்பதியினில் சர்தமுடைய யாழ்ப்பாணஞர் வர்ளர், 
இச்ச இரண்டு பாட்டுகளுக்கும் சொடார்து ஒருமுடிபு கொண்டன, 

4293. (வி- ரை) ழலத்தானத்து ,,வணங்கி-* புகுந்து வணங்கினார் '! (4292) 

என முன்பாட்டிற் கூறிய ஆரியர், ௮,ததிருச்சோயிலினுள் இருமூலதீசானத்துள் 

புற நிடங்சொண்ட இறைவர் இருமுன்பு வணங்னெர் என்று ௮2 இடச்தினைச் 
கூறியலாறு, சீலத்தாரீகள் - ேவாசிரியனில் உள்ள மெய்யடியார்சள் ; முத்தி 

பெறும் சகுதியார்சளாயு திருவாரூர்ப பிறர்சார்சள் என்றலுமாம், 

ழதல்வன் - புற்நிடங்சொண்ட பெருமான், 
சாலக்காலம் ௮அங்கிறந்து - அங்த - இருமுன்பு ; 

வழிபாட்டுச் சாலக்கள் முழுதும் ௮ங்ரர்து / இவ்வாறன்றிச் சாலச்காலம் - 

. அத்திரு சசரில் பின்னர் தங்யெ பல சாட்சள் என்றறுமாம் ; இப்பொருளில் அங்க 

அ.த்இிருசசரில் என்றுரைச்.துச்கொள்ச, 

திநவருள்ா£ல் - திருவருள் விடைபெற்று; திநவநளால் - போய்என்று கூட்டச. 
தானம்பல - பல பதிகளையும் ; உம்மை தெொச்சது ; * தானங்கள் '? (4891) 

 தானமெல்லாம் பணிர்துபோய் '' (4915) என்றாக்கு உரைத்துக் சொள்ச, இச் 
தானங்கள் - திருவாரூரினின் ஐம் கோழிச்குச் செல்லும் இடையில் வழியிலும் 
மருங்கினும் உள்ளவை, இலத்து ஆர்ந்த - ஆலம் ஆர்ச்? ; அத்து சாரியை, 

வணங்கி - வணங்ததற்த - வந்தார் என வரும் பாட்டுடன் கூட்டி, முடிச்ச, 

4224, (af - ரை) இமீகுழம் தீநத்தோணி - ஊழி வெள்ளத்தில் மிதத்தலா் 
ஆமீகுழம் என்ருர், ' 

லவணக்யெபின் மிச்சசாலம் * 

9



ச்குக்கம்] 09, திருநிலகண் டயாழ்ப்பர்ண நாயனார் புர்ர்னம் ச்ச 

யாழன் மொழியாள் - யாழிலும் இனிய Our Qurert@u ; ween பழிச் 
தீன்ன மொழி மக்சை '' (ரம்பி- சேவா - மல pésrQ), es 

அம்மான் அருளாலே - உமையாள் - ஊட்ட - 4! துணைருலைகள், பொழிசெத 
பாகடிரல் பொன்வள் எத் தூட்டென்ன ” (1964) என முன்கூதிய areorgde | 
சினைவகூர்ச, 

ஞானம் - சிவஞானவமுசம் குழைத்த இருமுரிலப்பால் ; ஜானம் - ஞானம் 
குழைத்த பாலுச்சா? வர்.தத ஆகுபெயர், 

எம்பேநமான் - எமது பரமாசாரியர், 
வணங்ததற்த - திருவாலவரயினிலும் திருவாரூரினிலும் இறைவரது சோயில் 

பணியச் சென்றனர். இங்ரு ஆளுடைய பிள்ளையாசது இருவடிகளை வணங்குதல் 
குகிச்து வர்,சனர். 

மறையோர் புகலியினில் - மறையவர்கள் பதியாயெ புசலியினில் ; பிள்ளையா 
சது திருவடிசளை வணங்குதற்காகவன்றி ௮ம்குப்பாணனார் அணுக்சமாய் வரு2.ற் யை 
பில்லை என்பது குறிப்பு. தஇிருசாளைப்போவார் சாயனூர் வரலாறு பார்க்ச. 10 

4229. ஞான முண்டார் கேட்டருளி ஈல்ல விசையாழ்ப் பெரும்பாணர்ச் 
கான படியாற் சிறப்பருளி யமரு நாளி லவர்பாடும் 

மேன்மைப் பதிகத் திசையாழி லிடப்பேற் றுடனே மேலிபபின் 
பானற் களத்தார் பெருமணத்தி லுடனே பரமர் தாளடைந்தார். se 

(@- ch) ஞானமுண்டார்...சாளில் - (முன்கறியபடி பாணஞர் வரத செய்தி 
யினைச்) சவஞானமுண்டருளிய பிள்ளையார் சேட்டருளி நல்ல இசையினையுடைய 

யாழ்ப்பெரும்பாணனாருச்கு ஏற்றபடியினாற் சிறப்புச் செய்து விரும்பி உறையு 

ராளில் ; அ.வர்பாடும்.,,மேவியபின் - அப்பிள்ளையார் பாடியருஞூன்.ற மேன்மை 
யுடைய திருப்பதிசத்திசையினை யாழில் இட்டு வாக்கும் பேறுபெற்று அவருடனே 

கூட உறைர்து இருர்தபின்; பானற்சளத்தார்.,. ௮டைர்தார்-நீலமலர் போறும் நிறம் 

பொருச்திய சழுத்தினையுடைய இறைவரது திருரல்லூர்ப் பெருமணத்தில் ௮ 

௫டனே இறைவசது இருவடிசளை அடைரச்தனர். 

(வி-ரை) ஜானழண்டார்...நாளில் - இவ்வரலாறு முன் ஆளுடையபிள்ளையா 
சத புசாணத்துள் (90209 - 2097) விரிச்சப்பட்டுள்ள த. ; 

ஐனபடி - மாபுச்கும் அன்பிற்கும் இயைர்ச வசையாச ; 

அவர்பாடூம்...மேவிய்பின் - (8087 - 8099) ஆஞுடையபிள்ளையார் புராணம் 

பார்ச்ச; உடனே மேவுதல் - பிள்ளையாரைச் சண்டு பணிர்து ௮வது அருள்பெற்ற 
சாள்முசலாச garg இருமணத்தில் உடனாச இழைவாது திருவடி.யடையும் 

வர, அவைப் பிரியாது உடனிருச்சவும், அவரது திருப்பதிசம்சளை seas 

போதும் ௮ங்சங்கும் ௮வசாணைப்படி யாழிலிட்டுச் சேவித்த வரவும் பேழபெற் 

திதிவும் இங்கு சினைவு கூர்ச ) ஆண்டு முன்னர் விரிச்சமையின் இங்குச் சுட்டிய 

மட்டிம் சரு்சச் கூறினார், 

பானற்களத்தார் - பானல் - சீலமலர் ) ரீலமலர்போன்2 சரிய கண்டம், | 

உடன் - ஆளுடையபிள்ளையாரும் ௮வது பரிசனம்சள் மு,சலாசெ எல்லரும் 

கூடிய கூட்டச்துடனே, 8148-ம் Spe பார்ச்ச, i]



௫௪௨ திருத்தொண்டர் புராணம் [ம்ன்சியசிரச் 

4926, வரும்பான் மையினிற் பெரும்பாணர் மலர்த்தாள் வணக்க வபற்சாலிக் 

கரும்பார் கழனித் திருசாவ லூரிற் சைவச் கலைமறையோர் 

அரும்பா கின்ற வணிரிலவும் பணியு மணிர்தா ரருள்பெற்ற 

சுரும்பார் தொர்கற் சடையனார் பெருமை சேப்ப லுறுகின்றாம். ௪௨ 

(ள்) வரும்...வணங்? - பான்மைபற்றி வரும் திருரீலசண்டப் பெரும் 

பாணனாருடைய மலர்போன்ற திருத்சாள்சளை வணங்க, (அத்துணை சொண்டு) ; 

வயற்சாலி... மறையோர் - வயல் செல்லும் கரும்பும் நிறைர்* சழணிசளையுடைய இரு 

சாவலூரில் வர்த Parson நியதியினையுடைய சிலவே யரும்; ௮ரும்பா கின்ற, சடை 
யனார்-முளைச்சன்.ற அழகயெ பிறையினையும் பாம்பினையும் சூடிய சவபெருமானுடைய 
திருவருளைப் பெற்றவரும் ஆயெ வண்டுகள் மொய்ச்கும் மாலையினை ௮ணிர்ச சடைய 

ஞா,௪ ; பெருமை செப்பதுறுன்றாம் - பெருமையினைச் சொல்லப் புகுஏன்றோம், 

(வி- மை) ஆரியர் மத மாபுப்படி இதுவரை கூறிவர்,ச சரிதத்தை முடித் 

தச்சாட்டி இனி வரும் வரலாற்றுச்குத் தோற்றுவாய் செய்கின்றார் ; இவ்வாறு 

வரும் முடித்துச் சாட்டுசலும் சொடங்கிச்சாட்டுசலும் (௨பசம்மாரம் உபச்ரெமம் 
என்பது வடமொழி வழக்கு) இப்புராணச்துள் இதுவே கடையாகும், 

மலர்த்தாள் - உவமைச் தொகை, சாலிஃ்தநம்பு : உம்மைச் தொசை ; சாலியும் 

கரும்பும்) ** நிலத்திற் கணியென்ப செல்லும் சரும்பும் !? என்பது காண்ச, 

வ்யற்சாலி - புன்செய் கிலத்தும் ஆறு ஏரிகளிலும் விளையும் ரெல்வசைசளி 

னின்ழம் பிரிச்ச வய்ற்சாலி என்ரூர், 

சீடையஜர் பேநமை - என்றதலுள் அவரது சேவியாராய இசைஞானியா 

ரதி பெருமையும் இவர்களது தஇருமைர்தராய் “மூல மான திருத்சொண்டச் 
சொசைச்கு முதல்வ ராய், இரத, ஞால முய்ய எழுந்தருளும் ஈம்பி எது வரலாறும் 
அமைந்துகொள்வ தனால் திருத்சொண்டசதொசையினுள்'! *என்னவனாம்... ௮ன்பரா 

வாசே !? என்ற இரண்டடிசளின் பொருளும் விரிச்சப்பெற்று இச்சருச்சம் நிறை 

வுறதல் கண்டுசொள்ச, 

பான்மையினில் வநம் - என்று மாற்றிச்சொள்ச ; பான்மை - ஊழ் - நியதி ) 

இங்குப் பான்மையில் வருதலாவது பாணர் மரபில்வரிலும் மேம்பட்டு இறைவ 

சருளும் பிள்ளையாரருளும் பெற்று இப்பிறவிபிலே 9வ)த்தை அணைர்த இறம், பால்- 
ஊழ்; 

திருநாவலூரில் - சடையனாது பதி ; சைவக்கலை - வொசமம், சைவக்கலை 

மறையோர் - சவொசமங்சளின் வழிவரும் ஒழுக்கமே யன்றி வேறு நெறி பபிலாச 

நியமமுடைய சிவவேதியர், * மாதொரு பாச னார்ச்கு வழிவழி யடிமை செய்யும், 
லேயர் குலத்திற் ரோன்றி மேம்படு சடையனார் '! (149) ; 4 எப்போது மினிய 

பீரா னின்னருளா லதிகரித்து,.,விதிமுறைமை வழுவாமே, முப்போது மருச்சிப் 

பார்! (4160) 
அநம்பாநீன்ற...அிரள்பேற்ற : * என்னவனா மரனடியே யடைச்திட்ட சடை 

யன் '” என்பது முதலூல் ; அநம்பா நீன்ற- அரும்பு்ற ; அரம்புதல் - முளைச்தல், 
சுநம்பார் தோங்கல் - சேதியர் மாபுச்குரிய தாமரை மா$லயினைச் குறித்தது. 

பேருமை - வரலாறின்றிச் சன்மை குறிச்சதி,



ச்ந்கசம்] 00. 5b vaetreos (ழ்ப்பாணதர்யனார்புராண்ம் டர 

' சரிதச்சருக்கம் 2 2 திருரிலகண்டயாழ்ப்பாண நாயனார்” புரீணம்! ட 
நாட்டில், தீர எருக்கத்தம்புலியூரில், பாணர் மரபில், சற்பான்மையினால் அர்த ate 
தவர் திந$ீலகண்ட யாழ்ப்பாண நாயன், அவர் யாழ் பயிற்றும் சிறப்புச் சார்ண்தாசி 
யாழ்ப்பாணர் என்றழைச்சப் பெற்றனர். குயவராயெ இருரீலசண்ட சங்னுர். 
னின்றும் வே.றுபிரித்த உணர் சம்பொருட்டு இவர் பெயரை யாழ்ப்பாணர். ஏன் 2 

அடைமொழி புணர்ச்தியே ஒ.துவர், இவர் சவபெருமானிடத்த மிச்ச அன்புடை 

யவர் ; வனது A pring ster யாழிலிட்டு வாச. தப பரவும் சியமமுடையவர் ; ; 

இவாது மனைவியார் இசையே வடிவாயமைக்ச மதங்க களாமணியார் என்பலர், 

இவ்விருவரும் யாழிசையுடன் பொருக்சச் வென் புகழ்களைக் சண்டப்பாட்டும் உடன் 

பாடிப் பாவிலரு,தல் வழச்கம், 

இவர் Raw முனங்கள் பலவும் பணிரந்துபோய்த் இருவாலவாயுடையாசது 
கோயிலையணைர்து, இருவாபிலையடைஈத, வாயிலின் முன் கின்று, இறைவர்புசழ்சளை 

விதிமுறைமையில் யாழிலிட்டு அருமையாக வா?ித்தனர் ; ௮2 சேட்டு மஜெர்து, 
இழமைவர், ௮,சனைத் இருவுள்ளசதுக சொண்டு, அன்றிரவு சமது சொண்டர்ச் செல் 

லாம் கனவிற்றோன்றிப் பாணனானாத சமத இருமுன்பு கொண்டு புகச்செய்ய ஆணை 

யிட்டருளினர் ழ அவ்வாறே பாணனாது உணர்ச்சியிலும் உணர்த்தியருளினர். 
அதனால் பாணனார் இறைவர் இருமன்பு புகு5ஈது இருந்து ௮வரது புசழ்களை யாழி 

விட்டுப் பாடினார் ) தரையினிற் €ரம் தாக$ல் சுதபாழ் லிச்சழியும் என்று இலருச் 

குப் பலசையிடும்படி இறைவர் ௮சரீரி வாச்ரினால் ஆணையிட, அவ்வாறே சொண் 
டர்கள் பலசைபிட்டனர். பாணஞர் ௮.ன்மேல் ஏறி யிருர்து யாழியற்றிச் த.த,22,4 

இருவருள் பெற்றுச் சென்றனர், 

அதன்பின், இடையில் உள்ள பல தானங்களையும் கும்பிட்டுப், பாணனார், இறை 

வரது திருவாரூரினை ௮ணைர்து சமது மரபின்படி கோயில்வாயில் முன்னின்று 

இறைவர் புசழ்களை யாழிலிட்டுப் பாடினர் ; இவருச்கரக இஜறலர வடதிசையில் 
வேறுவாயில் வகுத்சருளப் புகுச் த, திருமூலசகான கார் முன்பு சென்று வணகூனர், 

திருவருள் பெற்றுப் போர்து இடையில் பல பதிகளையும் வணங்பெபோய் ஆளுடைய 

பிள்ளையாரை வணங்கும் பொருட்டுச் சோ ழியில் ௮ணைந்தனர், 

ஆளுடையபிள்ளையார் இவருக்கு,ச சச்சலாறு இறப்பருளிச் சமது பதிசங்சளை 
யாழிலிட்டுப் பிரியாது உடனிருக்கும் பேறறினை ௮ளிச்தருளினர். ௮ல்வாறு பல 

சாலம் ஆஞுடையபிள்ளையாருடனே இருந்து இருரல்லூர்ப பெருமணத்தில் ௮வது 
இருமணத்திலே அடியார் கூட்டத்துடன் ௮வருடனே கூடப் பரமர் இருவடி நீழ 

லடைர்சனர். 

கற்பனை :--(1) யாழியற்ு.சல் பாணர்க்குச் ிறப்பரபுரிய சொழில், 

(8) பாணர்சள் இருச்சோயிலின் வாயிலில் ௮ம!ர்து இறைவாது புகழ்களை 

யாழிலிட்டுப் பாடுதல் மாபு ஒழுக்கம், (4916 - 4292) 

(8) தஇிலிர மிகுதிப்பட்ட அன்பர்க்கு அவ்வவர் பச்குவ நிலைக்சேற்றவாழு 

அவரவர் மாபொழுச்ச கிலையிலும் மேம்பட்ட இருவருள்களையும் செய்தருளுவர் 

இறைவர், அதுபற்றி அவ்வவர் உலூயல் மரபொழுச்ச விதி கியடிக்சளுச்ரு இழுச் , 

இல்லை ; இவ்வுண்மை சண்டு உலசம் ஒழுச்சரூல் விதிசளைச் சைவிடா சொழு9 சும். 

பெதசல் வேண்டும், (4217 ~ 4222)



௫௭௪ திருத்தொண்டர் புராணம்... [மன்னி௰ரிச் 
(4) இக்கு யர்ழ்ப்பாணருச்ருத் திருவாலலாயுடையாரும் இருவாருரி- வரும் 

செய்ச போருள்சளின் திறம் இவ்வாற்டுல் வைத்துணர்தற்பாலது, சண்ணப்பர் - 

இருசாளைப்போலார். வரலாறுகளும் இங்கு வைத்து ஒப்புசோச்சிச் இர்இச்சற் 
பாலன. 

(5) சவெபெருமானது புசழ்சள் மறச்சருணை அ௮.றச்சருணை - (சச அறச் 
ெசல்சள்) சோபப்பிசசா,சம்-ஏன்றிவ்விசண்டு திறச்துள் வைத்து வரலாறுகள் ப.ற்றித 

திதிச்சற்பாலன. 

(8) பசமாசசரியசது இருவடிகளை அடைச்து sarge QubCarr பசமன் 

இருவடி சோர்து மீளா செறி பெற்௮ய்வர். (4225) 

(7) மழையவர் பெருமானாகிய ஆனறாடையபிள்ளையாசது இருச்கூட்டத்துடன் 

செர்ச்து உடனிசழ்ர்து மு.த்திபெரும் பேழு இருரீலகண்ட யாழ்ப்பாணனார் பெற 

கேர்ச்தரிலை முன்னைத் சவருஇர்ச்சியால் ௮ன்பு மேலிட்டு ஒன்றுபட்ட முறைபற்றிய 

உ 

தகும். 

69. திருரீலகண்டயாழ்ப்பாண நாயனார் புராணம் முற்றிற்று



சிவமயம் 

திருச்சிற் தம்பலம் 

70, சடைய தாயனார் புரரணம் 

தோகை 

“* என்னவன ம.ரனடிமே யடைந்திட்ட சடையன் 

இசைஞானி சா.தலன றிருமாவ தூ£ச்சோன் 1! 

வதிநத்தொண்டத் தொகை - (11) 

வகை 

தீலம்விளங் குந்திரு ராலலூர் சனனிற் சடையனென்னுங் 

குலம்வில$ கும்புக ழோனை யுலரபபர் குவலயத்தின் 
சலம்விளங் கும்படி. நாம்விஎம் கும்படி நற்றவச்தின் 

குலம்வீஎங் கும்படி யாரூ ரளைமுன் பயர்தமையே '? 

“தீந்த்தோன்ட! தீநவந்தரதி - (84) 
வீரி 

4981. தம்பி ராளைத் தோழமைகொண் டருளித் தமது தடம்புயஞ்சே் 
கொமபனார்பா லொருதூது செல்ல வேலிக் கொண்டருளும 

எம்பி ரானைச் சேரமான் பெருமா ளினைபில் துனைவராம 

நம்பி யாரு ரரைப்பயந்தூர் ஞால மேல்லாங் குடிவாழ, க 

புராணம் இனி, நிறுத்த முறையானே, பன்னிரண்டாவது மன்னியரிர்ச் 

சருச்சத்துள் இர்தாவ.” சடைய சாயனாது புராணங்க£ச் தொடக்குசன்ரூர் ; 

சடைய சாயஞாத வரலாறும் பண்பும் கூறும் பகுதி, 

தோகை :--ஏமதி பிராஞமெ சிவபெருமரன் திருஷ$சளையே அிடைர்சிட்ட 

சடைய சாயனருச்சும் இசைஞானியாருச்கும் காசலனா9 ass திருசாவலூர்த் 

தீலைவனாயெ அடியேன். 

என்னவன் - எனது தலைவராயெ அவன்) ௮வன்-இவன்-என்பன மசரலரச்பெப் 

பொருள் குறித்தன ; (சிவஞா) ) அவன் - தற்பசப பொருஎரயுள்ள எள் | என்னை 

ஆளாச உடையவன் ; அடியே - ஏசாரம் பிரிரில ; வேரொருவருச்சும் ஆளாயடை 

யாதவர் ;) இதனை *! சிலவும் பணியு மணிர்தாரருள் பெற் த... சடையனார் (4226) 

௭௯ ஆரிரியர் முன்னர் விரிததருளினர் ; அடைதல் - புசலாசச் eri ga; dig 

சம்பீசள் தம்மைச் சடையனார் - இசைஞானியார் இவர்களின் சாதலள் என்று 

அதிலிக்கும் வசையால் அகர்சளைத் திக்ரும் நிறம் சாண்ச, இது பத்தியே சம்பி



திருத்தொண்டர் புராணம் 

மாண்டார் ரம்பிகள் இவ்விருவருச்கும் இரண்டு பாட்டுச்சளால் அதயும் வரலாறுமாகத் 
இருவச்சாதியுள் இயற்றிவைத்சருளினர், ** அடிமை சேட்டேப்பார்'! என்பது 
சாண்ச, அசனைப் பின்பற்தியே ஆ9ரியர் இவ்விருவர்க்கும் தனித்தனிச் தோத்திர 
வகையாலமைச்ச புசாணங்சளும், வரலாறும் பண்பு முரைக்கு முகத்தால் உரைச் 

தீருளினர், 

வசை :--சலம் விளக்கும்... புசழோனை - இர்கிலவுலகல் விளல்குெற இரு 

சாவலூரில் சடையனார் என்ற பெயசையுடைய, சவமறையோர் குலம் விளங்கும் 
புசழினையுடையவரை ) குவலயச்இன்...பயர்சமையே - இவ்வுலகில் சன்மைசள் 

எல்லாம் விளங்கும்படிக்கும், ராம் விளஎச்சமடைர் சோங்கும்படிக்கும், ஈல்ல தவத்சா 

லாயெ பயன் விளங்கும்படிக்கும், இருவாருர் ஈம்பிசளை மூன்பெற்ழெடுத்ச கன்மை 
யினைப் பற்றி ; உரைப்பர் - எடுத்துப புசழ்ச்து கூறுவர்சள் (அறிஞர்கள்). 

தலம் - சிலவுலசம் ; தலம்விளாங்தம் - உல௫ஏல் பெருமை பெற்று விளங்கும் ) 

இவ்விஎச்சமாவது சைவசமய பரமாசாரியர் இருவவதரிக்கும் இடமாயிருச்கும் பேறு 
பெறுதல் ; 4 பி.றச்சருள வுளசானால் !' என்று முன் (1276-ல்) உரைச்ச கருத்துச் 

சாண்ச, 

சடையன் என்னும் - சடையின் - இறைவரது பெயர்? அதனை மச்களுக்கு 

இட்டு வழல்குவர் ; “* கலையர் ? என்பது போல ) என்னும் - எனப்படும் ; தலம் 

விள்ங்தம் புகழ் - குலம் விஎச்சமடைசற்கேதுவாகய புகழ்; இவர் புசழினல் இவரது 

குலம் விளங்கிற்.று என்பதாம்; தலம் - இங்குச் சிவவேதியர் குலத்தினைச் குறித்தது ; 

பமந்தமையே - பயர்த சாரணம் பற்றியே ; சடையன் என்னும் புகழோனைப் - 

பயந்தறையே - உரைப்பர் என்ச ) அறிஞர்கள் என்ற எழுவாய் தொக்கு சிள்.றத ; 

நலம் - சன்மை-யானவைகளுட் சிறந்தவை ;) இவை சிவரெறி ; நாம் விளங்தம் 

பரி என்றது அர்சன்னெறி பற்றி உயிர்சள் உய்யும்படி ; தவத்தின் தலம் - அடியார் 

கூட்டம் ; தவம் - சிவபூசை ; தவத்தின் பலன் - லனையடையும் நெறியிற் சார்சல்; 
இவை தஇிருச்சொண்டச் சொசை யரநளியமையால் உலகை வழிப்பதிச்சிய தன்மை 

குறித்தன ; * நதி லாத்திருத் சொண்டச் தொசைசரப், போதுலார் ?? (35) என்று 

சொடச்சத்தில் ஆரியர் இதனைச் சாட்டியருளியமை srams, 

சடைய சாயனார்து ஊரும், பெயரும், பண்பும், வாலாறும் தொகை நூல் கூறிய 

தனைத் தழுவி வகைூல் வகுத்தது, 

விரி 48987, (ட-ள்) தம்பிரானை...சொண்டருளி - தமது தலைவசாய 

சிவபெருமானையே தமக்குச் சோழராச ஆம்ிக்சொண்டருளி ) சமது... எம்பிரானை- 

(அவரையே) சமது பெரிய சோள்சளைச் சழுவும் பூங்சொம்பர் போலும் ௮ம்மைபா 
Aspe தூசாசச் செல்லும்படி” ஏவிச் சொண்டருளும் எமது பெருமானாராயெ 

வரை ; சேரமான் பெருமாள்...ஈம்பியாரூரரை - சேரமான் பெருமாள் சாயனா?து 
ஒப்பற்ற துணைவராயெ ஈம்பியாரூரரை ; ஞால மெல்லாம் குடி.வாழ - உலசத்,இல் 

எல்லாவுயிர்சளும் வாழ்வடையும் பொருட்டு ; பயர்தார் - பெற்றனர் (சடையனார்), 

(வி.- றை), தம்பிரானைத் தோழமை கோண்டநளி - சமச்கு மேலான தலை 
வரைச் தமக்கு ஒப்பார்சன்மையிம் ரோழராசச் சொள்ளுசல் தசாதென்பது குறிப்பு, 

* ஏவிக் தொண்டநரும்: இனி, அதனேடமையாது ஏவ$லயும் சொள்ளுசல் ௮தன் 

மேறும் தகாது என்புசாம்) இனி, அசன் மேலும் (அல் வலல்!' சரலும் சொம்பனார் 
ஓரல் ஏழுத்க், அசினிலும் தசா.த- என்பதாம். இச்சுறிப்புச்சள். படித்கறிய துடரித்ரைச் 

ச்



be 

சகுக்கம்] 70. சடைய நாயனார் புராணம்: Geer 

அுதியாசச்சாட்டி, ௮வது இணையற்ற அள்பின் பெருமையையும் மேம்பாட்டையும், 
புலப்படுத்திய உட்ருறிப்புப் பெறச் கறியவாரும், 

கோம்பனா-பூம் சொம்புபோல்வார்; பாவையம்மையாசைக் குறித்தது. இனி, 
சல்ெியார்பால் இறைவர் சென்றருளிய நிகழ்ச்சிகளும் ஒருலாற்ருல் இதன் 
பச.ற் படுமென்ச. * சொம்பருண்டேல் '! (இிருச்கோ வை), 

எம்பிரான் - எமது பசமாசாரியர், 
சே சமான்... துணைவராம் - : சேரமான் சோழர் '' என்னும் சாமமழூடையரர், 

9812 - பார்ச்ச (சழதிற் - புரா. 66) ; இங்கு இவ்வாற்றாற்கூறி முடித்சது அடுத்து 
இருபெருமச்சளும் ஒருசே சச் இிருக்தயிலே செல்லும் சரிசக்குறிப்புச் சாட்டும் 
சென்ச,. ஒரு தூது - ஒப்பற்றதாது. 

ஞாலக் தடி எல்லாம் வாழ என்க. தடி. - உயிர்வருச்சம், பூச பாம்பை 
பொவிய '? (1899) ; இவ்வாறன்கி ஞாலமேல்லாம் - உலகுயிர்கள் யாவும் ; தடி - 

இறைவாருளித்திறம்பா,து நிலைபெற்றுச் குடியாக ; வாடி - வாழும்படி ; என்றுசைப் 
பினுமமையும், ஜாலம் - இடவாகு பெயர்; தவலயத்தினலம் விளங்தம்படி,,,தலம் 
விளங்தம்படி - என்ற வகைநாற் கருச்சை வடித்துக் காட்டியபடி. 

பயந்தார் - பயத்தல் - மகளாகப் பெறுதல் ) சடையனார் என்னும் எழுவாய் 

௮காய் சிலையான் வந்தது, ஈம்பிசளைப் பெற்றளித்ததே இவர்தம் வரலாறும் என்பத ; 
**உலகுய்ய மகப்பெற்றுர்”! (1951) என்பது மு.சலியவையும், சிவபாச விருசயர் மசப் 

பேறு வேண்டிச் தவம்புரிர்த வரல மம் (1917) சருதுச ; 4! உலச முய்யச் திருவ 
தாரஞ் செய்தார் !! (149) என்று சொடக்சத்துக் கூறியதனையும் கினைவுகர்ச, பயத் 
தமை - என்பது வசைழூல், 

இவ்வொரு பாட்டினால் தடுத்சாட் கொண்ட வரலாறு முதலாச வெள்ளானை 
மேற் கயிலை சேரும்வரை உள்ள, சம்பிகள் சரித முழுதும் குறிப்பிற் சாட்டி, அப் 
பெருமை முழுதும் ௮வரைப் பெற்று உலகுச்சேத இவர்பாலதாம் என்று இவரது 
பெருமையும் சாட்டிய சவிரயம் சண்டுசொள்ச, 

சரிதச்சுருக்கம் - சடையராயனார் புராணம் : தம்பீரான் சேழராய் இதை 
வரைத் தூது சொண்டவரும் சேரமான் றோழருமாகயெ ஈம்பியாரூரரை உலகுய்ப 

வரும் மசவாசப்பெற்றீர்த பெருமைபுடையலர் சடையனாராகும், திருசாவலூரில் 
ச௨மறையோர் குலச்தில் அவதரித்து ௮க்குலம் விளங்க வாழர்தவர், 

கற்பனை :--(1) இறைவசைச் தோழாராசப் பெறுதலும் அவசைச் தது 

சொள்ளுதலும் பேரன்பின் நி.றத்தாலாவன, ர டு 
(9) இறைவர் தமது தலைமையினை எண்ணாது அன்பருச் செளிய சோழரும் 

sr swore. ட. ட ட்ட 

(8) ஆரூர் சம்பிசள் சோமானாது சோழரார் சன்மை இறைவாரற் கூட்டப் 

: ன் இணையற்றது. 

அ பன்தன்தி உலகுமபம்பட நன்மஃப் பெறுதல் பெரியோர் இறம், 

தலவிசேடம் . திருநாவலூர் முன் உரைச்சப்பட்டத 7 [ - பச்சம் உட, 

பார்ச்ச, (பாட்டு - 894), சுக்ரன் பூரிச்ச தலம் ; சுவாமி - பக்தஜனேஸ்வரர் ; 
அம்மை - மனேன்மணியம்மை எனவும் வழங்குவர் ; சம்பியாரூரர் சச்சீதி Cand 

அள் வெளிச்சற்றில் தென் இெச்ில் உள்ளது ; வரசராசப் பெருமாள் சச்சிதி 
கோயிலுச்குள் உள்ளும், அம்மை சோயிலின் முன்னும் “எச் தலமரம் ் ் வம் 

மேற்புறம் சோமு திர்த்தம் என்ற ஈிற்றோடையுண்டு  சோயிறுச்குச் தெற்கெ 

$் சாழிசை யளவில் செடில ஈதி ஒடன்றத. 

70. சடைய நாயனார் புராணம் முற்றும் 
a 

மர



[மன்னியசீர்ச் 

ட 

இவெமயம் 

இருச்சிம் ஈம்பலம் 

71, இசைஞாணி யம்மையார் புராணம் 

தோகை 

 ஏன்னவனா மானடியே யடைரச்திட்ட சடையன் 

டுசைஜர்னி கர்தலன் நிருசாவ லூர்ச்சோன் '" 

அதிநத்தொண்டத் தொகை - (11) 

வகை 

பய்நீதாள் சறுவுடைச செங்கண்வெள் ?ளைப்போள்ள் வீள்பனைக்கைக் 

கம்நீதா னுகைத்தநற் காளையை யென்றும், சபாலங்சைச்சொண் 
டயக்தான் புகுமர னாநரீப் புனித வான்றிநத்தாள் 

நயந்தா டனதுள்ளத் தேன்று, முளைப்பது ஞானியையே *' 

“திநத்தோண்டர் திநவந்தாதீ - (85) 

வீரி 

4226, ஓழியாப் பெருமைச் சடையனா ருரிமைச் செல்வத் திருமனையார் 

அழியாப் புரங்க ளெப்தழித்தா ராண்ட ஈம்பி தனைப்பயந்தார் 

இழியாக் குலத்தி னிசைஞானிப் பிராட்டி. யாரை பென்சிறுபுன் 
மொழியா. புகழ முடியுமோ முடியா தெயவர்க்கு முடியாதால், ௧ 

புராணம் :--இசைஞானி௰யம்மையாரது வரலாறும் பண்பும் கூறும் பகுதி. 
பன்னிசண்டாவ.து, மன்னியர்ச் சருச்சததுள், ,ருவத, இசைஞானியம்மையார் 

புராணக்கூறுகன்ருர் ; இசை ஜானி - எடுத்துரைச்சப்பரம் புசழ்சளையுடைய ஞானி 

என்ற பெயருடையயர். 

தொகை ₹--இசைஞானி யம்மையாருடைய மசஞர் திரு சரவலூர்த் தலைவ 
சாய சழ்பியாரூரர், 

வகை :---பயர்தாள், சகறுவுடை..,சாளையை என்றும் - சறுவுதற் பண்பும், 

செல்சண்னும், வெள்ளை நிறமும், துளையுடைய நீண்ட பனைபோன்ற சையும், ஆ௫ய 

இக) ம்ழையுடைய யானையினை மேல்கொண்டு திருச்சயிலைச்ருச் செலுத்திய சாளை 
யைப் பெத்தெடுத்தல சென்றும் ) சபாலும்... உள்ளத்து என்ம் - பீரமசபாலத் 
இனைச்சையில் ஏச்திப் பவிஏற்கும் ௮7சனாரும், இருவரருரில் எமுர்தருளிய புனிசரும், 
ஆவயெ இறைவா.த இி௫க்டிசளைச் சன்னுச்ளர்.த விரும்பி வங்ந்துள்ளலர் என்றும் ; 

a fan [LY



Gee) , 4h இசைஞானி யம்மையார் புராணம் 

உளாப்பது ஞானியையே - எடுத்துச் துதிப்பது இசைஞானிப் பிராட்டியான் [யே 
வாம், 

சாளையைப் பயச்சாளென்றும், அரன் திருத்தாள் சன் உள்ளத்து சம்ச்த்சள் 

என்றும் ஞானியையே உசைப்பது என்று கூட்டுக ? கறு - சறுவுசல் - கோபித்தல். 

போன்ளல் - உள்துளை ; பனைக்கை - பனைபோன்று பருத்து ரீண்ட த.திச்சை; 
₹பனைச்சை மம்ம வேழம் !? (சேவா) ; காளை - சாளைபோன்ற சம்பியாளூசர் § 
இளமை, வீரம், பெருமிசம் முசலிய பண்புகள் பற்றிக் காளை என்றார் ) சாளை 

போன் றவசைச் காளை என்றதுபசாரம் ; நயத்தல்-விரும்பி யமர்த்திக்சொள்ளுதல் ; 
ஞானி - இசைஞானியார் ; இசைஞானி - என்ற சொழ் பொருள்சச உரைப்பது 

ஜானியை என்றார் ; இநர்ப்புனித அரன்றிநத்தாள் தன் உள்ளத்து நயந்தாள் - vers. 
இவ்வம்மையார் கமலாபுரத்தில், ச௨கெளசம கோத்திரத்தில், ஞானசிவாசாரியகர் 
பரம்பரையில் அவதரித்தவர் என்று இருவாளூர்ச் சாசனம் ஒன்றினாலறியப்படும் 

செய்தி இங்குவைத்தக் $5555 59. (சமலாபுரம் - இருவாருர்) ; இவ்வம்மை 

யாசது ஊர் தஇருவாரூர் என்பதும், அதுசாரணமாக இவரது மகனாருக்கு 

இஐரரன் என்று அடிப்போர் வைக்கக் சாரணமாயிற்று என்பதும், இதுபற்றியே 

ஆரூர்த் திருமூலச் சானச்ேே யடிப்பே சாரூரன்,!' * ஆரூரன் பேர் முடிவைத்த !! 
என்பனலா,இ நம்பிகள் இருவாக்குச்சள் எழுச்கன என்பதும் ஈண்டுச் கருதத்தச்சன. 
இவ்வாஜே ஆரியர் சேக்ூழார் பெருமான் சமது சாயாது சலமாயெ சோழசாட்டுச் 

இருராசேச்சரத்தைச் தமது ஆன்மார்ச்ச சலமாமச் கொண்டதுபற்றி எனது  சேச் 

இழார் ?? (9) பக்கத்தில் உரைத் தலையும் கருத௪, 

விரி :--4898. (இ-ள்) ஒழியா..,திருமனையார் - குறைவில்லாத பெரு 

மையினை யுடைய சடைய சாயஞாது செல்வம் பொருர்திய இருமனைவியாரும் ) 
அழியா...பயக்தார் - வேறெவ்வாற்றாலும் அழியாத வலிமையுடைய முப்புரங்சளை 

எய்து அழித்தவராயெ வபெருமான் ஆண்டருளிய ஈம்பியாரூரரைப் பெற்றவரும் 

ஆயெ; இழியா,...பிராட்டியாரை - இழிவில்லாத உடர்வுடைய குலமாசய சிவவேதி 
யரது குலத்தின் வரத இளைஞானிப் பிராட்டியாரை ; என் ஏிழபுன்., முடியாது - 

எனது சிறிய புன் மொழிகளாற் புகழ முடியுமோ ? எனக்கு முடியாமையேயன்றி 

வேறு எவருக்கும் முடியாது. (ஆல் - yore) 

(விரை) ஒழியாப் பெநமை - அளவில்லாத பெருமைகளை உடைய, நீங்காத 

என்றலுமாம் 

சேலலம் - அருட்செல்வம் ; சிலச்செல்வம், உரிமை - இல்ல உரிமைக்குரிய, 

அழியா,..அழித்தார் - அழியா - வேறெவராலும் எவ்வாற்ருலும் அழிச்சலாசாச, 

டுழிமாக்தலம் - சிவவேதியர் மரபு ; தலத்தின் டுழீவாவது - பிரமசேவலு 

டைய படைப்பிலுட்பட்டுப் பிறச்திறந்து உழலும் €ழ்மை; டுமீயாக்தலம் - அவ்லிழி 

புச் டெமின்றிச் சிவனது சிருட்டியுட்பட்டுச், ௨ னைம்முசம்களின் வழிச் சோன்றி, 

அவ்வழிவழி அ.திசரித்துச் "வாகமப்படி. சிவனை அருச்சி5சலையே சமது மரபுரிமை 

யாசச் கொண்டொழுகும் குலம். '* இழியாச் குலச்திற் பிறர்சோ மும்மை யிசழா 

சேச்துகோம் !* (நம்பி - தேவா - திருவாரூர் - செந்தருச்இி - 8)) '* எப்போது 

மினியபிசா னின்னருளா லதிகரித்து ;” (4160) மாதொரு பாச ஞர்ச்கு வழிவழி 

யடிமை செய்யும் வேதியர் குலம்! (149); ₹மாரிலா மாபில் வர்2 வள்எல்!' (186) 

என்பன முதலியவை சாண்௪, பயந்தார்-'“பய்ந்தாள்" என்பது லசைழால், பயந்தார். 
சென் றமிழ்ப் பயனயுள்ள இிருத்சொண்டத் தொசை ரும் சம்பியைச் சச்சனர்



6௮0 திருத்தொண்டர் புர்ண்ம் (மன்னியன்* 

ஏன்பது குறிப்பு, ' பய்ன் - பயம்; டழியாக்தலக் - சிவன்படைப்பில் வர் சமை 

குறிப்பு ) '' கானெனை முன்படைச்சான் '' (சம்பி), 

ஆண்ட - சட்சாட் சொண்டருளிய ; பயர்தாரும் இழியாச்குலத்தில் வர்,சவரு 
மாயெ இசை ஞானிப் பிராட்டியாரை என்ச, 

என்... ழடியுமோ? - புசழ்சல் எனது சு சொல்லஎலவில் படுமோ ? படஈது 

என்,ஐபடி. எவர்க்தம் - எனக்சேயன்றி மற்று எவருச்கும் என்று இச்சு சழுவிய 

எச்சவம்மை. 

சரிதச்சுருக்கம் - இசைஞானியம்மையார் புராணம் :--இசைஞாணி யம்மை 
யார் உலவாச பெருமையினை யுடைய சடைய சாயனாசது உரிமைத் திருமனைவியார்; 

சவ முதல்வராயெ ஆளுடைய சம்பிசளைப் பெற்ற பெருமையினை உடையவர் ; 
இருவாரூர் இறைவசது இருவடிசளை என்றும் மறவாச மனமுடையவர், அவசது 

புசழ்களைச் கூறு,சல் எவராலும் இயலாது. 

கற்பனை 2-1) ஈன்மச்சட்பேறு இல்லறத்இன் ஈன்சலமாம். 
(2) சமது இல்லறத்துச்சே யன்றி உலகமெல்லாம் உய்யச் செய்யவல்ல மசஞ 

ரப் பெறுதல் சாயர்செய்ச பெருர்சவமும் புசமுமாம், 

(8) அவ்வாறு பெற்ற சாயரைப் புகழ்தல் எவர்ச்குமரித. 

இசைஞானி யம்மையார் புராணம் முற்றும் 

சிவமயம் 

திருச்சிற் ரம்பம் 

சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் துதி 

தோகை 

௮ன்னவனா மாநர னடிமைகேட் டூவப்பார் 

ஆரூரி லம்மானுச் சன்பரா வாரே !! 
ஊதிநத்தொோண்டத்தோகை - (11) 

வகை 

ஜானவா நாரைச் சேரரை யல்லது சாமறியோம் 

மானவ வாக்கை யொடும்புக் சவரை வளரொளிப்பூண் 

வானவ ராது மருவழ் சரிய வடசயிலைர் ~ 

சோனவன் கோயிற் பெருர்தவத் தோர்சங்கள் கூட்டத்திலே (86) 

— 

திருத்தொண்டத் தொகைத் .தனியடியார்களும் தொகையடியார்களும் 
கூட்டமொன் பானோ டஅபச்து மூன்று சனிப்பெயரா 

யிட்டும் பெருர்சலச் சோமு பதிதரண் டாம்வினையை



சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் துதி Bye 
வாட்டுச் சவ,ச்திறு, ச் சொண்டச் தொகைபதி ஜென்றின்வசைப் 
பாட்டுச் இிசழ்திரு சாவலூ சாளி பணிச்சனனே 891) 

திருத்தோண்டத்தொகைப் பாட்டு முதற்குறிப்பு 
பணிச்சசம் ரொண்டச் சொசைநதம் Meter Swed as 
வணிச்திசழ் மும்மைச் இருகின் ஐ வம்பரு வாச்சொண்டசோசச் 
இணைச்சழ் பொய்யடி, மைக்சறைச் சண்டன் கடல்குழ்ர் சபின் 
மணிச்செம் சொற்பத்சர் மன்னிய சீர்மை சாவனொடே (88) 

பலனருள் கவி 

தடிம் பஞ்சேர் இரிய மொடுக்யென் னுள்வினைகள் 
வாடிடும் வண்ணகின் றெச்சவஞ் செய்தனன் eur ofl gy ct Gera it 
ருடிடுஞ் சீர்த்திருப் பா,சத்சர் தொண்டத் சொசையிலுள்ள 
சேடர் சஞ் செல்வப் பெரும்புச ழர்சாதி சேப்பிடவே (89) 

எதீந்த்தோண்டர் திநவந்தாதி. (ழற்றிற்று) 

வீரி 

மேல்வரும் வெள்ளானைச் சருச்ச முழுமையும் 80-ம் இிருப்பாட்டின் விரியாசச் 
கொள்ளத்தச்சது ; இச் சருக்ச முடிவின் பொருட்டும், ஆரரியர், சாவிய கிலைப ற்தித் 

சொடச்சத்தச் திரும$லச் சருச்சமும் இறுதிபில் வெள்ளானைச் சருச்சமும் வைத்து 

முடி.த்சன்பொருட்டும், அதனை ஈண்டு வைச்சாது வேழலைத்து உலர இசப்படு 
ன்றது. 

தோகை :--அச்சன்மையுடைய ஆரூரளத அடிமைச் திறச்தினளைச் சேட்டு 
மழ்ர்து வாழ்பவர்கள் திருவாரூரில் ௮அம்மாலுச்கு ௮ன்புடையலராகுவர், 

அன்னவன் - முன்கூறிய 265 என முன்னறி சட்டு ; ௮,சசன்மையாவன 

தில்லைவாழர்சணர் முதலாசத் இருரீலசண்டப்பாணன ரீருசச் கறி வழிபடப்பட்ட 
இருத்தொண்டர்களுக்கெல்லாம் அடியவராய்ச், சடையனா ரிசைஞானியார் சாதல 

சாசிய சன்மை ; அடிமை - அடிமை செய்யும் பண்பு) மனமொழி மெய்சளால் வழி 

பட்டமுறை ;) அது தடுச்சாட்சொண்ட புராணத்துட் உறப்பட்டத. (986-949) 7 

அடிமைத் இிறக்கூறும் இருச்தொண்டத் தொசை ; உவத்தல் - மசழ்ர்து அல்லாதே 

தீரமும் அடியார்ச்கு அடிமைகளாக ஒழுச அமைதல் ;) அன்பராவார் - ஏவலுச்கு 

அன்பரார்சன்மை பெற்று வீடடையும் ரகுதிபெறவர், சிவனடியார்பாற் செறுத்தம் 
மனமே சிவன்பாலன்பினை விளைத்து அதுவே முத்தி சாசனமாம் என்பது வஞான 

சால்சளின் துணிவு ; ஏசாசம் - தேற்றம். அம்மான் - இறைவர். 

வகை :--(86) வஎரொளிப்பூண்...கூட்டத்திலே - மேன்மேல் வஎரன்ற 

ஒளியுடைய அணிசளையுடைய சேவர்களாறும் சென்றடைதற்சரிய வடசயிலை 

ம$லயின்சண் எழுச்தருளியுள்ள முமுமுதற் றலைவராயெ சிவபெருமானது தஇிருச் 

சோயிவில் உள்ள அடியார் திருச்உட்டத்தில் ; மானல...புச்சவரை - மனிச உடம் 
புடன் கூடிப்புகுர்திறுப்பவர்சளை ; ஞான...சாமறியோம் - ஞானச்்தஇரு சம்பியாரூச 

ரையும் சோமான் பெருமாள் ஈாயனாரையும் அல்லாது வேறு எலயும் சாழ் 

அதியோம்,



Buin. ... ிருத்தொன்டட் பணம். [மன்ஜியுசிரச 
ஜன இரசர் - ஞானத்தையுடைய சம்பி ஆரூர். ஜானம் - சிவஞானம் ; 

(இக்குச் ॥வஞான வாழ்வுடைமை குறித்தது ; ஐரரரையும்- சேரரையும் என்ச, 
எண்ணும்மைகள் சொச்சன ; சேரர் - சேரமான் பெருமாள்; மானவ ஆக்கை - 
மனிச உடம்பு ; தவத்தோர் - அடியார் ; ஈவசணல்சளாச் சயி$லயில் இருப்பவர் ; 

கயிலைக் கோன் - பெருமான் / கூட்டம் - சயிலேயின் இருக் கூட்டம் ;) சவ 
சணக்களின் கூட்டம் ; இவ்விரு பெருமக்களும் இங்கு கின்றவாஜஹே மணிச உடம் 

புடன் முறையே யானைமீதும் முதிரைமீதும் இருச்சயிலைக்குச் சென்று சேரர்து அங் 
ரச் சணசாசர்சளாய் அடியார் கூட்டத்இனில் அமரும் வரலாறு மேல் வெள்ளா 

னைச் சருச்ச,ச்.ஐுட் பேசப்பெறும் ; ௮ச்சருச்சச்சை வேறாக வகுத்து இப் புசாண 

சாவியச்சை நிறைவாக்குசற்கு ஆசரவு சம்பியாண்டார் சம்பிசளறாளிய இச்திருப 

பாட்டேயாகும் என்ச ; வானவராலும் மநவற்கரிய - வானவர் பசுபுண்ணியங்கள் 
செய்து போக பூமியாகிய, மீண்டும் பிறவிச் சேதுவாகய, சுவர்க்கத்இற் பு உரியவேே 

யன்றிச், சிவனடியார் போலச் சிவபுண்ணியப் பேற்றினாற் பிறவா நெறி பெற்றுச் 
. இவனுலசம் புக உரியால்லர் என்பது ஞானம் ழுணிபு; கோன்-முழுமுதற்றலைவர்; 
இப்பாட்டின் விரிவு மேல்வருஞ் சருச்சமாம். 

(87) இப்பாட்டினால் திருத்தொண்டத் சொசையினுள் சனியடியார்சளும் 

தொசையடியார்களும் இத்துணையாவர் என்று ஈம்பியாண்டார் ஈம்.9கள் வகுத்துக் 

சாட்டியருளினர் ) கூட்டமொன்பானோடு...எழுபத்திரண்டாம் - இருச்கூட்ட த்தின் 

வரும் ௮டி.யார்சளின் வசை ஒன்பதாம் ; (அதனோடு), அறுபத்து மூன்றுபேர் தனி 
யடியார்சளாக, இவ்வாறு பெருக் சவத்இனை ஈட்டும் அடியார்சள் எழுபத்திரண்டாவர் 

(என்று); திசழ்திரு ராவதூராளி-விஎங்கும் திருகாவலூர் ஈம்பியானவர் ) வினையை... 

பாட்டும் - வினையைப் போக்கும் தவத்சைத் சரம் இருத்தொண்டச் தொகையினிற் 
பதினொன்றாக வகுச்ச பாட்டுச்சளையும் ; பணிச்சனனே - அமைவுபடுத்தினசே ; 

கூட்டமோள்பாஜேடூ - திநக்கூட்டம் - தொசையடியார்சளாசப் போற்றப்படும் 
ஒன்பதனோடு ; இவர்கள் இல்லைவாழர்தணா்கள், பொய்யடிமையில்லாத புலவர், 

₹ பத்தராய்ப் பணிவார்கள் எல்லார்ச்குமடியேன் '? என்ற திருப்பாட்டிற் போற்றப் 

பட்ட ஏழு இிறத்தினர் ஆச ஒன்பதின்மர், தனிப்பேயர் துறுபந்து மன்று - தருரில 
சண்டச் குயலஞர் முதலாகத் இருரீலசண்ட யாழ்ப்பாண ரீராகத் தனித்தனி 

அடியேன் என்று போற்றப்பட்ட அறுபதின்மருடன், ௮ரனடியே ௮டைக்திட்ட 

சடையன் (1), இசைஜானி (2), சாதலன் றிருகா வலூர்ச்கோ னன்ன வனா மாநான் (8) 

என்ற மூவரும் சேர்த்து அறுபத்து மூவராவர் ; ஈட்டும் பேருந்தவத்தோர் - மீட்டிய 
பெருந்தவத்தவர்சள் ) தவம் - சிலபூசைப்பயன் ; வி$னைமை,.,திநத்தொண்டத் 

தோகை - திருத்தொண்டச தொசையின் பயனாவது வினையை வீட்டுசனெ்ற தவ 

, செறியிற் செலுத்துவசாம். வகைப்பாட்டூம் - வசைப்படூத்தி ஒதியபாட்டுச்சளையும்; 

திநநாவலூராளி - ஈம்பியாருரர். 

(88) இப்பாட்டினால் திருச்சொண்டச் தொசைச் திருப்பதிக ச்தை நியமமா கப 

பாசாயணஞ் செய்வோர்க்கு அச்திருப்பாட்டுச்கள் முழை பிறழாது நினைவுக்கு வரு 

திற்கு உதவியாக அவற்றின் முதற் குறிப்புச்சளைச் சோர்த்து ஒரு சவியாக்இக் கருணை 

பிஞே தர்தருளினார் ஈம்பியாண்டார் ஈம்பிசள், இம்மரபு பிறபதிசங்களுச்கும் 
சேலாசப் பள்ளிச்கடங்சளில் சையாஎப்படுசின் 2.2, 

பணித்த நற்றேண்டத்தோகை ழதல் - முன்கூறிய ௮ல்வாறு இருசாலலூராளி 

அருளிய வினைலீட்டும் சல. திருச்சொண்டச் தொகைச் தருப்பதிசப் பாட்டுச்சளின்



ea 
a 

$6510] சுந்தரமூர்த்தி தாயனார் துதி டு௮௩ 

aps h@er p குதிப்பாவன ) இல்லை... மறழைசாவனொடே - இல்லே. என்பது முதில் 

மன்னிய?ர் மறைசாவன் என்பதனொடே வருவனவாம், ம் 
அணித்திகழ் - அழகுடன் விளங்கும் ; எதுசை சோச்டத் தசரம் இரட்டித்தது 

செய்யுள் விசாசம் ; இணைத்திகழ் - பொருர்ச விளங்கும் ; மணித்திகழ்சொல் - 

மணிபோல விளக்கும் பதிசப் பாட்டுச் சொற்கள், ழதல் - மறைநாவஜேடேமாம் - 
cag pds. ஆம் என்பது வருவிக்ச. 

(89) இப்பாட்டினால் இத்திருவச்தாஇியினைப் பயில்வசன் பல னருளிச்செய் 

Bex opt. 
வானினுள்ளோர்...பாததசார் - சேவருலதஇல் உள்ள தேவர்களும் சர,ச்இற் 

சூடிடும் சிறப்பினையுடைய இருவடிசளை உடையவர்களாயெ; சதொண்டச் சொகையில் 

உள்ள சேடாதம் - திருத்தொண்டச் சொகையிற் போற்றப்பட்ட பெரியோர்சளஎத; 

பெரும்புகழ்... செப்பிட - பெரிய புகழ்களைச? துதிக்கும் இததிருவர்தாதியினைச் 

சொல்ல ; ஒடிடும்...செய்தனன் - சட்டி /பட்டு நில்லாது மாறி மாறி ஒடுசன்ற Be 

இர்இிரியங்களையும் அவ்வாறு ஒடாமல் ஓடக்ெ ஒருமுகப்படுத்தி என் உள் வினைகள் 
அழும்படி நின்று என்ன பெருர்தவத்தினைச் செய்தேன் ; (ஒன்றும் செய்யவில்லையே!) 

ஐச்.இர்திரியக்சளையும் ஒடுக்கு வினையை வாட்டும் ௪௨௫ செப்திருர்தாலன்றித் 

இருத்தொண்டர்களின் புகழ்களைச் கூறும் இத்திருவர்தாதியினைச் செப்பலரிது என்ப 

arb; இத்திருவர்சா.இி தவபபயனாகச் செபபவருவது எனபசாம் ) ஓடிடும் - சட்டி 

லடங்காது இச்சை வழியே மாறுபட்டுப் பல இடமும் இடும் ; எத்தலம் சேய்தனன் 
அ.த்தசைய எத்.தவமும் செய்யவில்லை என்பது குறிபபு ; அவ்வாறாசவும் இப்பேறு 

இடைத்ததெவ்வாரோ? என்றதாம் ; “*அரும்பின வன்பில்லை யர்ச்சனை யில்லை,, எங் 

ஈன வர்து சேர்பட்டதால்,..சழலடியே ? (அஞடையபிள் - ௮ர், 94) ; வாளி 

லுள்ளோர் சூடிடும் சீர்த்திருப்பாதத்தர் - திருத்தொண்டர்களை வானவர்சள் வணங் 

எரம்பெறுவர் என்பதாம் ; “* தேவாசிரியன் '” என்றதன் கருத்து ; சேடர் - பெரி 

யோர் ; அறிவிற் இிறந்தலா் என்றலுமாம் ; அந்தா -Qstaaisi 8; Cad 

பிடலே - இசதிருவாதாதி '* செபபத சகுபுகழ் '” என்று தொடங்கிய தீயே அர்த 
மாச மண்டவித்து முடிந்தநிலை கண்டுசொள்ச, சேடன் - ௮ஞ்சிரின்றவன் - ரி௨ன் 

என்று சொண்டு சேடர் - வத்தன்மை பெற்ற பெரியோர் என்றலுமாம். 

திருத்தொண்டர் திருவந்தாதி முற்றிற்று 

19-வது மன்னியசீர்ச் சருக்கம் ழற்றீற்று 

. தறிப்பு:-- இரண்டாவது தில்லை வாழந்தணர் சருச்சம் முதல், பன்னிரண்டாவது 

மன்னியசரச் சருச்கம்வரை உள்ள 11 சருச்சங்களும் முறையே திருச்சொண்டச் 
சொசகையின் ஒவ்வோர் திருப்பாட்டின் சொடச்சச்தையே பெயசாசச் சொண்டுள்௪.த 

வும், அல்வச் சருக்கள் ௮வ்வ,த திருப்பாட்டிலுட் போற்றப்பட்ட அ௮டியார்சளின் 
வரலாறுகளை இதியதுவும் இவ்வாறு இருசதொண்டத் சொசையின் அடியார்சள் 

எல்லாருடைய திருத்தொண்டுகளும் போற்றப்பட்டதுவும் சண்டு கொள்ச, ** சமிழ் 

முறையே, ,ஏத்தலுறுன்ழேன் '' (849) பார்ச்ச, 
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இவமயம் 

திருச் தம்பலம் 

பதின்மூன்றாவது 

வெள்ளாள ச் சருக்கம் 

4829. மூல மான திருத்தோண்டத் தொகைக்கு முதல்வ ராபிர்த 
ஞால முய்ய வேழுந்தருளு ஈம்பி தம்பி ரான்றோழர் 

கால மலரச்செங் கரஏக்கட் கழறிற் றறிவா ருடன்கூட 
ஆல முண்டார் திருக்கயிலை யணைந்த் தறிந்த படியுரைப்பாம். க 

(ட ள்) மூலமான...தம்பிரான்டோழர் - திரு்சொன்டர் சரிசம்சளச் கம் 

Dig nse மூல நூலாகிய (முதலூல்) இிருச்சொண்டத்சொசை அருளிச் செய்கி 
தீற்குரிமையுடைய முரல்வராச இர்த நிலவசம் உய்யும் பொருட்டே இங்கு எழுச் 

தீருளி வர்த சம்பிசசரமெ தம்பிரான் சோழர் ; ச(39.,, உட - சரி$பிரி vagy 
நீன்மைத்தாயெ செர்தாமரைபோன்ற சண்சளையுடைய சழறிழ்றநிலார் சாயஎருடன் 
கட ) ஆல முண்டார்.,.உரைப்பாம் - விடசசை உண்டருளிய இறைவரது தஇருச் 

சயிலையின் சண் அணைர்ச வரலாற்றினை அறிர/சாற சொல்வோம், 

(வி-ரை) ழலமான - இபபுராணச்தச்கு முசலுலாயெ. மலம் - மூலதூல் 7 

முதிலூல், ழலம் - பிறிதோர் தூலினின.றம் எவ்வாற்றாலும் எடூத்தச் கொள்ளப் 

படாத உண்டாயெத ; திருதசொண்_.ுு தொசைப் பதிசத்நினையே முதலூலாச 
வும், இருவர்சாதியினை வழி தூலாசவும சொண்ட சார்பு தூலாச இப்புசாணம் 

போர்ததென்பது முன் திருமலைச் சருச்சத்துச் (47 - 48 - 49) உைச்சப்பட்டத; 

சடைப்பிடிச்ச, இசனாே இப்புசாணம் மொழி பெயர்ப்புதூல் என்ற போலிபுலா 

காரர் கற்றும் மறுச்சப்பட்டதும் சாண்ச 

ழதல்வர் - ஆரிரியர், செய்தவர் ) முதல்வரோ டொப்பார் சன்மையுடையலர் 
என்ற குறிப்பும் சாண்ச, முன் உபமன்னி௰ முனிவர் கற்றும் (29) சாண்ச, 

ஞாலழங்ம எழந்தரளும் நம்பி - 4 மாசவஞ் செய்த சென்றிசை வாழ்ர்திடச், 
இ. லாத்திருத் சொண்டச் சொசைசாப், போதலார் "' (94) என்று சொடச் 
சத்துச் கறியதனைப் புராண முடிபில் இங்கு ரினைவு கூர்ர்து மனத்துள் லைச்தற் 

பொருட்டு இவ்காற்ரு.த் கூறிஞர். ழலமான முதல்வர் - என்றதும் “ Spars 
இருத் சொன்டத் தொசைதா '! என்.ற சருத்சைச் சட்டி, சி.ஜ்றல் காண்ச, 

கரலைமலர்ச் சேங்கமலக் கண் - சர$லயில் மளருச் மலரா செள்சமலம் ) 

இடைபருச கண்ணுட்டம் பெரிதும் வேண்டி, எரம்பெற்.2 குறிப்புப் பெதத் 

கூறியது) !' திருவுடை மள்னனாச் காணிற் நிருமாலச் சண்டன்! என்தபடி 
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Cage திருத்தொண்டர் புராணம் 

உலசம்சாச்சும் சர்ச், திருமாலின் க.டைமையால் இருமால் போன்ற செச்தா 

மனச் சன்னுடையார் என்ற ருறிப்புமாம். 

கழறிற்றறிவார் என்த இச்சன்மையாற் கூறியது உளகுமரசளின் மேல் 
வைச் சண்ணோட்டமாயெ சன்மை G54 4p. 

கூட - சேச்ச்த, 

8290, படியி னீடும் பத்திமுத லன்பு நீரிற் பணைத்தோங்கி 
வடிவு ஈம்பி யாரூரர் செம்போன் மேனி வனப்பாகக் 
கடிய வெய்ய விருவினையின் களைகட் டெழுக்து கதிர்பரப்பி 

முடிவி லாத சிவபோக முதிர்ந்து முறுகி விளைச்ததால். ௨ 

(இ -ன்) படியில் சீழம் பத்திறு சல் - உலூல் நீடிய ப்தி மு.சலானது ; 

அன்பு... இர - அன்பாயெ நீரினாலே பருத்து மேல் எமுர்து ; வடிவு... எனப்பாச- 

சம்பியாரூர.த செம்பொன் போன். ற வனப்புடைய மேனியே சனது வடிவமாச ; 

சடிய,..சட்டு - கடுமையாயெ வெவ்விய இருவினைசள் என்னும் சளையினைச் சடிச்து 

அசற்தி) எழுர்து சதிர்பாப்பி- மேலோம்) எழுர்து ஞானச் கதிர்களசாயெ 
சதிர்களைப் பாப்பி; முடிவிலா,ச...விளைச் சது - அழிலில்லாச 9வபோச மென்னும் 

பலம் ௫0.இர்ச்சி பெற்று மிசவும் விளைர் தது ) (ஆல் - அசை), 

(வி- ரை) இப்பாட்டூச், சொற்பொருட் சிலேடை சலர்த மு.ற்றுருவசவணி, 

முதன்முறை சழறிற்.௦ிவாலரச் சண்டு பிரிர்து திருவாரூர் சோ்சபின், சம்பியாரூர், 
மீளவும் அவரை சினைர்து கொடுங்கோளூர் சாரும்வரை ௮வது பிற்றை லாழ்ச்கை 

சிலே, இவ்வுலலல் வாழ்ந்தவாறே வபோச விளைவாச கின்ற தன்மை இப்பாட்டால் 
(செத்) பயிர்களின் போச விளைவுபற்றிய உருவசமாச வைத்து உணர்ச்சப்பட்டது. 

நேற்போக விளைவுபற்றிய நீலையில் - படி. - நிலம்) பத்தி-பயிர்சளின் வரிசை ) 

முதல் - சாற்று ; நீர் - பயிருக்குரிய தண்ணீர் ) பணைத்தோங்ததல் - தூறு சொண்டு 
பயிர் மீச வளர்தல் ; வடிவு - பயிரின் வண்ணம் ; களைகட்டல் - பயிர்ச்குப் பகை 

யாயெ சளையினைச் தெரிர்த களைதல் ; எழந்து கதிர்பரப்புதல் - பயிர்த்தாள் 

சளினின்.றம் சதிர்சள் சோன்றி விரிசல் ; மதிர்ந்து மறுகி விளைந்தது - சதிர்கள் 
முற்றிச் செறிர்து விளை தல். 

நம்பியாநார்பாற் சீவபோக விளைவு பற்றிய நிலையில் - படியில் - இல்வுலூல்; 

விதிபின்படி என்றலுமாம் ; பத்திழதல் - சவன்பாலும் அடியார்பாலும் சொண்ட 
பரிவாயெ மூலம் ; அன்பு நீரில் - (நீர் - நீர்மை) ௮ன்பாயெ பண்பினோடு ; பணைத் 

தோங்ததல் - ளைச்செர்கும் பரவுதல் ; வனப்பு மேனி வடிவு - வனப்புடைய திரு 

மேனிபினையே பற்றி வடிவம் சொண்டு ; டுநவினையின் களைகட்டு-ரிவப்பயிர்ச்குச் 
கேடு செய்யும் இருவினைகளையும் வராத ஒறுச்சல் ; எழந்து கதிர்பரப்புதல்; எங்கும் 
சிவஞான வொளி வீசசல்; சிவபோகம்... விளைத்தது-போகம்-பயன்) சிவபோகம்- 
வொன் சானுபவமாகயெ விளைவு ; முதிர்ந்து மறு வினைதல் - மேன்மேல் முதிர்ச்சி 
யும் செறிவும் பெற்று மிக்கு உண்டாதல், 

பணைத்தல் - சத்து 98g 28. 
வடிவு - மிழம்பு ) வனப்பு மேனியாக - என்று mgs. 
மேனி - பயிர்சள் மேனி சாணுசல் என்பதும் மாபு, களைகட்டல் - சளையினைச் 

ater ge ; வேய்ய் வினையிரண்டும் - வினை போல சல்விளையும் பிறவிச் சேது 
காதலின் இருவினைகளையும் ௧$ன என்ருர் ) கட்டல் : பிஜக்குதல் ) ory ayes. 
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வெள்ளாளைச் சருக்கம் 

£” சள்சட்டசனே9 1! (குதள்); கதிர-னிச்சர் (கெதி) பயிர்ச்சதர் ; இரண்ட தீஞ் 
சிலேடை ; போகம் - பயீர் விளைவுச்கும் பெயர், ப் 

களுடைய சம்பிசள் அவசரிச்சசன் பயனாகச் வெபச்நி உல் அன்றின் அணையாலே அவ்கு இருவினைசளேச் shri ஞானம் பெருச்ிச் வொளச்,ச 
Cugs® pm என்பது கருத்சாசச் கொள்வதமாம், பத்தி, அன்பு, இருவினை, Gren, 
அனச்சம் என்ற இவை எல்லாம், பண்பு கண்டு பிழம்பு சாணப்படாச, அருகிப் பொருள்களாசலின் சம்பிகள.து திருமேணியினையே பீழம்பாசப் பற்றுக்கொண்ட 
இவை புலப்பட கின்றன என்பது உருவகக் கருத்து, 

சிவபோகம் _ ஏவொனக்சப் பெருச்சம், 2 

4291, ஆர முரக மணிந்தபிரா னன்ப ரணுக்க வன்றொண்டர் 
ஈர மதுவார் மலர்ச்சோலை யெழிலா ரரி லிருக்குகாட் 
சோர் பேருமா டனைநினைந்து தெய்வப் பெருமாள் கழல்வணங்கிச் 
சாரன் மலைகா டணைவதற்குத் தவிரா விருப்பி னுடன்போந்தார். ௩ 

(இ-ள்) ஆசம்...வன்ரண்டர் - பாம்பினை ஆரமாக அணிச் ச இறைவாது 

அன்பராயெ அனுச்சமுடைய வன்றொண்டர் ; ஈர,..சாள் - குளிர்ர்த சேன் 

பொருச்திய மலர்சள் கிறைர்ச சோலைகள் சூழ்ர்ச அழயெ இருவாருரில் இருச்கும் 
சாட்சளில் ; சேர்பெருமாள்.., வணங்கி - சேரமான் பெருமாள் சாயனாரை நினைச்து 

செய்வப்பெருமாளாயெ இியாசேசலர வணங்கி அருள் விடை பெற்று) சாரக்... 

போச்சார் - சாரல்களையுடைய ம$லமாட்டினை அணைவதற்குச் தடுச்சலாசாத பெரு 

விருப்பதீதடனே போயிஞர், 

(வி- ரை) உரகம் நரம் ணிந்த - என்ச, உகம் - பாம்பு, 
அணுக்க வன்றேண்டர் - ௮ணுச்சராய்ப் பணி செய்யும் உரிமையுடைய சம்பிகள், 

அனுச்சப் பணிசளாவனாரீறும் மாலையும் சா,த.தசல், திருமஞ்சன மாட்டுசல் முதலிய 

இருமேனிப்பாற்குசள் செய்தல், முபபோ.தர்திருமேனி நீண்டும் மரபினராசல் 
குறிப்பு, சம்பிகளது முன்னை நி$லச்குறிபபும் சாண்க, இளி இறைகாருளுச்சு 

அணியராய்த் சோழமையாயெ உரிமையுடையர் என் றதுமாம், 

ஈரம்... எழிலாநரில் இருக்தநாள் - நினைந்து - அடைமொழிகள் ரு ஆரூரின் 
பண்புசளையும், அதில் இருப்போர் அ,சனை விட்டு நீங்க மனக்கொள்வரிதாம் நிலமை 

பினையும் உணர்த்தி கின்றன ; முன்னர் ஈம்பிசள் சேரமானாரரல் ௨: சரிச்சப்பட்டு 

அவருடன் கொடுக்சோளூரில் இருர்சா£ளில் இருவாரூர் ஈசராஞம் சேவர் பிசானை 

மிச நினைர்து பாடி வழிச்சொண்டார் ; (39083-3910); Bags திருவாரூரில் 

இருச்குகாளில் சோமானாரை நினைர்து செல்கன்றார் ; இலை திருகருள்வழி 

இயக்கு கி$லசள் என்ச, பி்சரிதவிளைவும் சரத. தெய்வப் பெநமாள் கழல் 

வணங்கி என்றும் தவிரா விநப்பினுடன் என்றும் ௨ருவன இச்ருதிப்புத் தருவன , 
Qe pat சாமே தோழமையருளத் தம்பிரான் ரொழராயெ சம்பிசள், சம்மைச் சே 

மான் ரேழராச அமைத்தச் சொண்டருளியமையாலும் சோனா.த சோழலமை 

செய்வர்சா வச்சமையாறும் சரிடச்ிலும் ஓச்சலே சம்பிசசது ஆர்வம் Com pp 

என்பதும் சருசப்படும், சோர் பெருமாள் : செய்வப்பெநமாள் சன்று சரிடத்தும் 

’ ம் குதிப்பும் ௪௫2௪. ' 
aE ned wets திருசாருமையும் தியாசேசரையும் புத்திடக்கொண் 

டாரையும் வணம்டச் செல்தும் கில இதே இத.நிறுறையாசல் ௫திப்பு. ஆளுஎடிய



பிள்ளையார். தருமன் த்துக்கு ஏழுர்சருளும்போது ': மூமமான சோணிமேல் முதல் 
லா வணம்?"ச் (8094) சென் றருளினர் என்பதும் சாண்ச, 

சாரல் - ம$சசரட்டிற் பெய்யும் மழைச்சாரல்சளும் ௮,;னம் வரும் ஏனைய 
தாலாச்சார்புகுளனும் சொண்ட என்பத, . 

paises afgtiy ~ sOdsarars Gugediguus. 
சேரர் பேதமை - என்பதும் பாடம். 

4982. ஈநன்னீர்ப் பொன்னித் திருநாட்டு நாதர் மகிழும் திருப்பதிகள் 
முன்னி இறைஞ்சி பகன் அபோய்முல்லைப்படப்பைக்கொல்லைமான் 
துன்னி யுகைக்குங் குடக்கோங்கி லணைந்து தூய மதிவானீர் 
சென்னி மிசைவைத் தவர்செல்வத் திருப்புக்கோளியூர்சேன்றடைந்தார். 

(ஓ -ள்) சன்னீர்,..போய் - சல்ல நீரையுடைய சாவிரித்திருசாடாயெ சோழ 

சாட்டிலே இழைவர் ம$ூழ்ர்செழுர்சருளும் இருப்பதிகளை நினைர்தம் வணங்டூயும் 
ரீல்சச்சென்று; முல்லை... அணைர்து-முல்லை கிலச்சார்புடைய புறவங்களில் சோட்டங் 

சளில் மான்சள் துள்ளி ஆ0ச.றடெமாெயெ மேல் சொக்கு சாட்டில் சேரர்து ; தய, 

அடைர்தார் - தூய மதியினையும் சங்கையினையும் சிரத்தில் வைத? இறைவாரத செல்ல 

சிறைர்ச திருப்புக்சொளியூரினைச் சென்று அடைர்சனர். 

(வி- ரை) நன்னீர் - ஒருதளி யஎவும் வீணாசாத பயிர்களுச்கும் உயிர்களுக்கும் 
பயன்படும் நிலையும், இருசரையிலும் பதிகளை வணங்? வழிபட்டுச் சென்று எல்லா 

உயிர்சஞம் சிவனை வழிபட்டுய்யச் சா.தனமாயிருச்கும் சிலையும் குறிப்பு, 

ழன்னி டூறைஜ்சி - நினைர்தும் ரே வணங்கியும் என்று எண் உம்மை விரிச்ச 
வழியிடைப் பட்ட பதிசளை இறைஞ்ரியும், அவ்வாறு படாதலற்றை நினைந்தும் 
சென்றார் என்பசாம், 

ழல்லைப்படப்பை - தடக்கோங்கில் ணைந்து - காவிரிசுழும் சோழசாட்டை 
யசன்று, காவிரியைச் சடர்து, ஜழேசொல்கு சாட்டை நீங) மேல்சொங்கு சாட்டினை 

அணைர்சனர் என்பதாம் | இவ்வழிசள் முன் சேரனாரடன் செல்லும் போது கறி 
யமையால் இம்குச் கூறினாரிலர் ; (9876-0888); ழலலைப்படப்பை - முல்லைப்பு றவு 
dow; மலைாட்டினை அனுகுமுன் உள்ள சாற்க௭டர்ர்த சாட்டுப்பரப்பு, 4! குன்றும் 

சாலு முடைச்சுறும்ப ரிடங்க டோறுங் குறைவருப்பச், தன்று முரம்பும் சான்யாறுச் 

திறசற் சரமும் பலசடந்து '' (9198) என்று முன் இசனைச் கூறியது சாண்௪, 

கோலலைமான் துன்னி ௨கைக்தம் - முல்லைப் புறவுகளைச்சடந்து ௮ர்கிலத்தின் 
ஊர்களை அனுசச் செல்லும் இடங்களின் பண்பு ; சாட்டின் றன்மையும் சாடு சசரம் 

சளின் தன்மையும் சலர்த பகுதிகள் ; காடாரம்பமாகயெ இர்கிலைசள் இங்கு இன்றும் 
சாண உள்ளன. 

குடக்கோங்ந - மேல்சொல்கு, தே சொங்கு, வடசொம் 5, மேல்சொக்கு என்று 
சொக்குசாடு மூன்று பிரிவுகளையுடையத; அவற்றுள் மேல்சொங்குசாட ; சோளுட்டி 

லிருர்து வரும் வழிபில் இதனைச் சடச்து ம$லைராட்டினை அணை ல் வேண்டும், இதனை 
(6 மீகோங்த '! (மீ- மேல்) என்பத தேவாரம், !! மீசொல்் லணிசாஞ்சவொய்ப் 
பேரூர் !! (சம்பி) ) இத பத்தி முன் (9348) உரைச்சவையும் பார்க்ச, 

தூமமதி - இறை அடைச்சமையாற் தூய்மை Oupp மதி, அப்பிராசறாச 
சச்இரன் என்றும் கூறுவர், ! ஞானசச்சிர சலான்விதம் ' என்பர்,



வெள்ளாளைச் சருக்கம் 
திதப்புக்கோளியூர் - இப்பதி திருப்புச்கொளிழூர் அவிகா? என் வழக்குள்தி, 

பதிசம் பார்ச்ச, அவிசாரி என்மே உலடல் விஎம்ச வழம்சப்படும், புக்கோ 
பெயச்ச்சாரணம்பற்றிச் சலவிசேடம் பார்ச்ச, 

சேல்வம் - அருட் செல்வம் ; தல அம்மை, கருணாம்பிகை என்று வழங்கப்ப , 
சாசணப் பெயருடையசா தலும் குறிப்பு, த் 

4299. மழையோர் வாழு மப்பதியின் மாட விதி மருவ்கணைவார் 
சிறையுஞ் செல்வத் தெதிர்மனைக எிரண்டி, நிகழ்மங் கலவியங்கள் 
அறையு மொலியோன் றினி,லோன்றி லழுகையோலி;வந்தேழுதலு,மாங் 
குறையு மறையோர் களை; பிரண்டு முடனே நிகழ்வ தேன்?'"னென்சுர். 

(இ-ன்) மறையோர்... .௮அணைவார் - அப்பஇபில் வேதியர்கள் வாழும் மாட 

வீதியின் பச்சுத்தில் அணைவாராயெ சஈம்பிகள் ; நிறையும் ,,இரண்டில் - கிறையும் 

செல்வத்துடன் எதிர் எசிசொயனமச்; இரண்டுமனை ளில் ; நிடழ்,.. எழுசதும் - ஒரு 
மணையில் கிகமும் மங்கலச் சொழில்களுக்கான இபங்கஉளின் ஒலியும், மற்ரொன்றில் 

அழுசை ஒலியும் வந்து எழுதலும் (அவற்றைச் சேட்டு) ; ஆங்கு ,என்ரூர் - அம்கு 

capiap Casurstr கோக், மாறுபட்ட திவ்விரண்டு ஒலிகளும் ஒரோ 
காலத்தில் நிசழ்வத.ற்கு என்ன சரரணம் ? என்று சேட்டருளினார். 

(வி ரை) இச்திருபபாட்டும், மேல்வரும் பாட்டும் சச சொல்றும் உரை 
சடைப் போக்கில் சொற்சருச்சமும் பொருட் பெருச்சமும் சொண்ட செம்பாசமான 
இனி௰ சடையில் அமைந்துள்ளமை சண்டுசளிச்சச்ச்ச,த, இவ்வாறு சேர்சின்று 

பேசுசல்போலச் சரிசம் கூறிப்போதல் ஆரியரின் சிறப்பான சவி அருமைப்பாடு 
Sener ஒன்.ற., .தஞடையபிவ்ளையார்புாணச்துள் இருமருசல் நிகழ்ச்" உறம் பாட்டுச் 
சளையும் பார்ச்ச, இதனை ஆங்லெ,:இல் சரிசம் கூறல் - 1871811011 - என்றதொரு 

அழகு என வகுப்பா,* 

அப்பதியில் ம உறயோர் வாழம் மாடசீதி - என்ச, அப்பதி சேய்ஞலூர் மு 

வியலவைபோல முற்றும் மறையலர் பதியனரு சல் கருதி இவ்வாதுசைச்சப்பட்ட த, 

இவ்விதி, இப்போது செற்டில் வஞரப்பாளையம் என்ற இருப்புப்பாதை நிிலயத்தி 
னின்றும், அவிசாரிச்கு வரும் வழியில் ௮மைர்ருர்தது ) புச்சொளியூர் என்னும் 

சசரம் இருச்சோயிலுக்குச் தென்புறம் பாசனச்குளத்தின் செற்ல் அமரச்ச சிலப் 

பரப்பில் இருர்ததென்பதும், பின்னர்ச் காலார்சாச்தில் அழிர் சபட்டசெள்பதம், 
சாட்டு சடப்புச் சரிச ஆசரவுசளாறும், Yrerds நிலச்சணச்குப் (9௮ முசலி.பவற் 
௫.லும் அறியப்பரிசின் றன. சசரமிருர்து அழிர்துபட்ட அடையாசக்கள் இப்போது 

இச்சிலப்பரப்பிற் சாணலாம் ; '“புச்சொளியூர் மடம்"! என்ற பழயது ஒரு அ.றரிலப 
மும்) பெயர் வழக்கும் இதற்குச் சான்று பகர்சன்றன, திவ்வழியாய் வரும்போது 

தான் சம்பிசள் இப்பாட்டிற் கூறியவாறு நிகழ்ச்சிகளைச் சண்டு சேட்டனர் என்பது 

சருதப்பசன்,௦2. சோழசாட்டினின் றும் ம$லராட்டுக்குச் செல்வோர் இருவீச்சோய் 

ம$ல அருகு காவிரியைத் சாண்டி, திருப்பாண்டிச் சொடுமுடியின் வழியேலச்த, தரு 

முருசன்பூண்டி. இருப்புச்சொளியூர் வழியாக மேற்கு தோச்சச் செல்றும் ஒரு பழ௫ 
சாலை வழி முன்னாளில் இருச்,தது என்பதும் அறியப்படும், இதுபற்றி, முன், “சாறாரு 
மலைசாடு சடச்தருளிச் சற்சாமு, சீரூரும் சான்யார செடுச்சாலும் பலசழியச், சரூ 

* இதுபற்றி எனத சேச்சழார் பச்சக்சள் ௪௪௩-௧௪௬ பார்ச்ச,



' Gao திருத்தெர்ண்டர் புர்ர்ணம் 
ருச் திருமுருசன் பூண்டிஎழிச் செல்சன்ருர் '! (6911) என்,2.தம், genders send 
யம் இக்கு கினைவ கூர். சற்பாலன. (இப்போது சகரம் கோயிறுச்கு வடக்9ல் உள்ளது 
சாலாச்தர,ச்தின் மர்றுசல்,) இல்கீஇியினைச் சடர்து சென்ருல் முரல பிள்சைபை 
உண்ட மூ என்னும் ஏரியும், அசனைச்சடர்து சென்ருல் இருச்சோயிலும் அடைய 
உள்ளன, பழைய இச்நிலைசளை மனம் சொண்டாலன்றி மேல்வரும் சரி கிசழ்ச்ரிகள் 

(4287 - 4298) அமைஎவபடா. 

தீறையும் சேல்வத்து எதிர் மீனகள் இரண்டில் - அவ்வீதியில் எதிர் எஇிசாக 

இசண்டு செல்வமனைசன் ஒன்று போன்ற செழிப்புடன் விளக்ச ௮வற்.ரள், 

நிகழ்மங்கல...எழுதலும் - இருமனைகளும் ஒன்றுபோலச் செல்வமுடன் 

eras, ௮ வ.ற்றுள் ௮வ் வொரு கால)ததில் நிகழ்ச்சசள் மா.றுபட்டன என்ச ; இவ் 
வாறு தோற்றமும் கிசழ்ச்சியும் மாறுபாடு படச் சண்டகிலை சம்பிகள் ௮வ.ற்றைச் 
இருவுல் சொள்ளச் காரணமாயிற்று ; ஆயின் சிவானர் சப் பெருவாழ்விற் Btn ss 

வாறே ரிவயோச வாழ்வுடன் உலூல் பாமே பார்த்திருக்கும் எர்சம் பெருமச்சள் 

இவ்வாறு வரும் உலச நிசழ்ச்ரிகளில் மனம் செலுச்துவரோ ? எனின், அற்றன்று ; 
பின் விளைவு கருதித் இருவருள் இவர்சளது இருவுள்ளத்துள் கின்று இவ்வாறு 

செறுச்தியரளும் என்பதாம் ; திருமருசலில் கும்பிடச் சென்ற ஆளுடைய பிள்ளை 

யார் வழியில் வணிசப் பெண்ணின் அமுசை சேட்டுச் சென்று வினவி அருள்புரி, 

வரலாறும் ஆண்டுரைத்தவையும் இங்கு நினைவுகூர்சற்பாலன ; அவ்வாலாற்றிற் 

போலவே, இங்கும், மசவிழர்த மறையோனும் மனைவியும் ஏிறர்2 சிவ ச்சொண்டர்ச 

ளெனவும், ரம்பிசள்பால் மிச்ச ௮ன்புபூண்டொழுகயவர்சள் எனவும் (! முன்னே 

சன்டிறைஞ்ச - வரத! (4995) முன்னே வணங்க Gouda; அன்பு 

பழுதாகாம லெழுர்சருஎப் பெற்றோம் '! (4296) என்றவற்றால் ஆரியர் அறிலிக 
கும் திறமும் சாண்ச, இருவருள் நிறைவுபெற்ற பெரியோர் செய்சையும் இருவருள் 
செறுச்துமாறுசளையும் ௮எச்ச எவரே வல்லார் * 

மங்கலவியங்கள் அறையும் ஒலி ஒன்றில் ; ஒன்றில் ழகை ஒலி - ஒலிசளின் 
வேறுபாட்டையும் மாழுபாட்டையும் குறிச்ச)) 4 ஒன்றில் ஒன்றில் 11 என்ற 

சொற்சளை இடையிட்டுச் சேய்மைப்படப் பிரித்த சவிரயம் சண்டு கொள்க) மக்ச 

க.த்தையும் மாறுபட்ட பண்பையும் புலட்படச் சாண நின்றமையால் இரண்டனையும் 
ஒலி என்றார். அன்றியும் சலானர்சச்துட் டிளைச்கும் பெரியோர் ஈன்மை இமை 

இசண்டனையும் ஒப்ப சாடுலர் என்ற குறிப்பும் சாண்க, ஆபின் இம்மாறுபாடு சருதி 

வினவியதென்னை எனின், உலகுபசாரமாச எழுச்ச திருவருட் குறிபபாகுமென்ச, 

இங்த உறையும் மறையோர்களை - இங்த - அவ்லிடத்த ; முன்னர்ச் கூறிய 

மங்சலவியங்சள் அறையும் ஓவி எழுக்த மனைப்பச்சம், சேய்மைச் சுட்டினாற் சட்டப் 

படுவது அதே யாதலின் ; மேல்வரும்பாட்டில், அவர்கள், கலியாணம் டுந்தம$ன 
என்று அதனையே அணமைச் சட்டினாற் கூறுதல் சாண்ச, மக்சள் குழுமிச்கூடும் 

இடம் அதுவாகும் இயல்பும் குறிச்ச, 

இரண்டும் உடனே - மங்கலமும் அமர்சலமுமாச மாறுபட்ட இரண்டும் ; 

உடனே - சே சாலத்து ஒசே பச்சமாச, 5 

4994. அர்த.ணளர் வணங்கி!யரும் புதல்வ ரிருவ) ரையாண்டு 

வந்த பிராயத் தினர்/குளித்த மடுவின் முதலை யோருமகவை 
முந்த விழுங்கப் பிழைத்தவனை முக்த லணியுங் கலியாணம் 
இந்த மனைமற்-றந்தமனை மீழந்தா ரழுகை)"' பென்அரைத்தார், சு



வெள்ளானைச் சருக்கம் ன 

(ஒன்) அச்சணுளர் ணம் - வினவப்பெற்ற அர்தணர்கள் 

வணக ; அரும்புசல்லர்... அழுசை - அரிய புதல்வர்சள் இருகர் gig 
வச்சவர்கள் ; குளித்த மடுவி?ல ஒரு பிள்ளேபை மு.சல முன்விமும்விடச் 
பிழைச்ச பிள்ளைக்குப் பூணூல் ௮ணி.பும் சவியாணமாயெ உபாயனம் கிசழ்வது இச், 
மனை ; மற்று ஒரு பிள்ளேயை இழச்சாரத அழுசை ௮.௪ மனையில் சிசழ்னது) as 
உளசச்சார் - என்ன விடை கூறினார்கள். 

(வி- ரை) அந்தணர் - உரைத்தார் என்க. பிரா பம்- வயத, பருவம்; தளித்த 
மடுவின் - விழங்க - மூவிற் குளிச்சபோது ஒரு ௦சவை விழுங்கிபிட ; மடு - ஆழ 
மாய நீர்கிலை ) விழங்க - மென்று இன்னும் இபலபின்றி முதலைகள் சமது இதை 

யினைப்பத்றி விழுக்கும் இபல்புடைபன ; விழுங்பெபின் ஒருவாற்குல் முதலைவமி த் 
நினைச் இழிச்த வெளிப்போகந்து உயிர் பிழைச்சாரது வரலாறு முண்டு, ் 

பிறழத்தவன் - மூசலை வாயிலசப்படாது சப் 9வது பிழைத்சவன். 

ழந்நாலணியும் கலியாணம் - உபயனம் பூணூல் சல்யாணம் என்னும் வழச் 
கும் சாண்ச. 

கலியாணம் இந்தமனை - சலி.பாணம் இச்சமனையில் கிகழ்வ.த. 

பிரமோபசேசம் என்னும் ஞான வாணியைச் சேர்விசசல என்பது குறிப்பு, 
மற்று - வினைமாற்றின்சண் வர்சுது ; ௮ந்தம?ன - அர்தமனையில் சிசழ்வத sone. 

டூழந்தார் - மு.தலைபால் விழுங்கப ட்டு மசகவ இழர்சவர்சளது ) ஆறலுருபு 

விரிச்ச. 6 

4999, இத்தன் மையினைக் கேட்டருளி மிரங்குர் திருவள் எத்தினராம் 
மொய்த்த முகைத்தார் வன்றொெண்டா தம்மை முன்னே கண்டிறைஞ்ச 
வைத்த சிந்தை மறையோனு மனைவி தானு மகலிழந்த 

சித்த சோகந் தெரியாமே வந்து திருத்த ளிறைஜ்சினார் ௭ 

(இ-ள்) இச்தன்மையினை..,வன்ரறொண்டர் தம்மை - இர்சத சன்ன 2யயுச் 

சேட்டு இரச்சம் கொண்ட இருவுஎ்எததினைச் கொண்ட பூச்கள் நிறறர்த மா$லபினை 

யணிச்ச வன்ரொெண்டசை ; முன்னே...மனைவிசானும் - பார்த்து வணம்சேேண்டு 

மென்று முன்னமே மனம் வைச்திருச்ச அச்ச வேடியரும் ௮வது மனைவியும் ; மச 

விழர்,த,.,இறைஞ்ினார் - சமது மகவை இழ ரசசசோசசசை அறியாராய் ang 

அவரது இருவடிசளை வணங் ஞர்கள், 

(வி-ரை) டூத்தன்மை - முன்பாட்டிற் கூறியவரலாறுகளின் சிலை, 

டரங்தம்.,.வன்றேண்டர் - இரங்தம் திருவுள்ளம் - இத வன்றொண்டர் இரு 

வுள்ளத்து எழுந்த எல்லாவுயிர்களின் மேலும் பொதுவாயச் செல்லும் சருணைசி 

தீன்மை; பூசசயை என்பர்; மேல் (4297) கூற ௨2, ௮ம்மறையோன்பாலும் ௮௨7.த 

மனைவிபாதும் ௮அலர்சளது சவனடிமைப பண்புசண்டெமுர்,ச ஏதப்புச் சருணைசில, 

மன்னே... சிந்தை - சம்பிசளது பெருமை கேட்டு அலர் இருவடிகளில் அன்பு 

சொண்டு அவரைச்சண்டு வணல்சவேண்டும் என்று இவர்கள் முன்னே பலகரஸாம் 

சொண்டிருர்ச ஆர்வமுடைய மனம். 
சோகம் தேரியாமே - வலியதாயயெ புத்திர சோசத்தின்பாற்பட்ட அப்போது 

அழுதசெண்டிருச்த இகர்சள், ரம்பிசள.து வரவு சேட்டவுடன், முன்னர் மனச்.துள் 

அழுச்திபிருர் ச gia மேலெழப் பூத்தரிசோசம் இருர் ச இடம் செரியாது சானே



(௫௬௨ திருத்தொண்டர் புராணம் 

ீர்ச இலவர்சர த. களடிப்பற்றின் உழைப்புக் சோசத்தைக் ழோச்த, மேலோம் 
வெது ; சோசம் தெரியாமை மட்டுமன்றி, முசமலர்ச்சியும் போச்ச.து என்பதை மேல் 
வரும் பாட்டாலறிச ; சம்பிசச.த லர செரிச்து என்பத குறிப்பெச்சம், 7 

4236. துன்ப மகல முகமலர்ர்து தொழுவார் தம்மை முகசோக்கி 
இன்ப மைந்தன் றனையிழந்தீர் ரீரோ'” வென்ன வெ.திர்வணகூ 

ஈமூன்பு புகுந்து போனதது; முன்னே உணங்க முயல்கின்றோம்; 
அன்பு பழுதா காமலேமுந் தருளப் பேற்றோ'” மெனத்தொழுதார். ௮ 

(@-&) துன்பமகல...மோரச்ச - மகவிழச் ச சோசமாயெ துன்பம் bis ars 
petig சதொழுவாராகய மறையவனையும் மனைவியையும் எதிர்சோச், (வள் 
ஜொண்டர்) ) இன்ப...என்ன - இன்பமகனை பிழச்சவர்கள் கீங்களோ 7? என்று 
வினவ ; முன்பு புகுர்.து...தொழுதார் அம்நிசழ்ச்சி முன் காலத்த சேர்ச்த கழிச் 
sp; முன்னமே சேலரீள வணக்க முயல்கின்றோம் ; எங்கள் அன்பு வீண் 

போசாமல் சேவரீர் இங்கு எழுந்தருளும் பேறு பெற்றோம் என்று சொல்லித் 

சொழுசார்சள். 

(வி- ரை) துன்பமகல முகமலர்ந்து - துன்ப நீச்சம் மட்டுமேயன்றி இன்ப ஆச் 

முங் சொண்டு, 

டூன்ப மைந்தன் - இல்லறத்துக்கு ரன்சலமாய் இன்பச் சரத்சச்ச மகன் ; மசன் 

இச்.த பல சாலமாடியும் இக்கு இன்ப மைர்சன் என்றது அவன் மிண்டு உயிர் 

பெற்று எழுர்து இன்பர் சரவுள்ள நிலைபின் இரு௮ரளின் முற்குறிப்பு. 

எதிர் வணங்கி - முன்னர். '* டுறைஜ்சிறர் '? (4296) என்றது அ௮வர்சள் 

மூதலிற் செய்த உணச்சம், இங்கு வணங்கி என்றது சம்பிகளின் அருள் வினாவுச்ரு 

விடை கூறு முகத்சால் ௨ணங்டிச் கூறும் மாபு பற்றிய லணச்சம், 

அது ன்பு புகுந்து போனது - என், ௮து வெருசாட்களின் முன் சழிர்த 

செயல், அது பற்றிச் சவலை வேண்டா என்பது, 

மன்னே வணங்க ழயலகின்றேம் - சேவரீரைச் சண்டு வணம்சப் பலகாலமாக 
முயன்ு வருசன்றோம் ; இதனால் இவர்சள் சம்பிசளிடம் சீண்ட சாலமாச அன்பு 

பூண்டொழுயெ திறம் புலப்படச் கூறியவாறு, 

அன்பு பழதாகாமல்...பேற்றேம் - சாங்கள் செலுத்திய அன்பின்றிறம் வீண் 

போசாமல் சேவரீர் எமது முயற்சியின் றியே இங்கு எழுர் தருளும் பேறு Gupta; 

veer Geis yaurBu சவப்பயனாய் இன்று இப்பேறு பெற்ரோம் என்றபடி, 
அப்பூதியார் ௮ரசகள் வரலாறு இங்கு நினைவு கூர்சற்பாலது, முன் (1709)ல் 

உசைத்தவையும் பிறவும் பார்ச்ச, 

தோழதார் - இத ரிறப்பு வணச்சம், 

தம்மை நோக்கீ யந்த--என்பதும் பாடம், 8 

4997. (மைந்தன் றன்னை யீழந்ததுயர் மறந்து கான்வக் தணைந்ததற்கே 
சிந்தை மகிழ்ந்தார் மறையோனு மனைவி தானுஞ் சிறுவனையான் 
அந்த முதலை வாய்ரின்று மழைத்துக் கொடுத்தே யவிராசி 
எந்த பெருமான் கழல்பணிவே" னென்ரு; சென்று நிடர்கரேகாார்.



ஷூ 

வெள்ளாளனச் சருக்கம் Gan. 

(ஒள்) மைக்சன்,.,மறர்து - மகனை இழச்ச தச்சச்தினேயும் மறர்த 

கான்....சானும் - ETOH Bis ser பொருட்டே மழறையவனும் மனைவிதானும் மனம் 

மஇழ்ச்தார்சள் ; துவனை...பணிவேன் - அச்ிறுவனை, விழுங்யெ wis மு,ச$லயின் 
வாயினின்றும் அழைச்துச் கொடுச்க பின்னரே, சான் அவிசாயொயெ எம.த பெரு 

மானது திருவடிகளைச் சென்ற வணக்குவேன் ; என்றார் சென்ருர் இடர்களைவரர் * 

தம்பால் ௮ன்பினாற் சென்றவர்களது இடரைக் களைவாராயெ ஈம்பிகள் cag 
இவ்வாறு சொன்னார். 

(வி- ளை) சேன்றார் இடர்களைவார் - என்றர் என்று கூட்ட, சென்றார் - 
அன்பினாலே வர்.து சம்பால் அடைக்தவாசளன , காவா - கனைவாசசயெ சம்பிசள், 

மைந்தன்.,.மறநீது - புத்திசோகம் மறக்க முடியாசசா௫ய பெருவிமையுடையத 

என்பது / துயர் - வலிய அசதுபரினையும் என உயாகு றப்பும்மையும் உருபும் 

தொச்சன. 

நான் வந்தணை[தகற்கே - மகீழ்$தார் - நான் - பலகாலம் சாங்கள் சண்டுபணிய 
எண்ணி முயன்றிருர்சசற்தப பொரளாலிப கான், அந்து - எடிர்பாரா.து. சாமே 

வந்து ) அடிமைச்துறம் பு,ச்திர சோசசரசபும் £ழாக? மேலிட்டது என்பது wer 

சளது அன்பின் பெருமையினைச் சா ஃடிற்று * ஆலின் அன் பொ டட்டு அபபைரின் 

purl மாற்றும் வகை செயமேன் எனபகரம், நிலலாறைறி, சரண வர்ணச் கற 

என்பதனைச் சமது பெருமை சோர் கூறியலாறும, அழைக். கொடு 

என்பதனைச் சமது செயலின் வலிமையாகச் கூறியலாறும், பிறவாறுமாக உரைப்பன 

வெல்லாம் பொருக்சா என்சு; மனைவிதாறும் - மகனை இழச்ச துயர் பெரிதும் ஆற்ரு 

எரிய நிலை தாயிலுச்கு உளதாம் ; அத்சசைய அவளும் என்ற குறிப்புப்படச் 

கூறியவாறு ;) மனைவியும் ; தான் - ௮சை. 

சிறுவனை - அந்த ழதலை என்றதற்கேற்ப ௮ச்ரிறுவனை எனச் சட்டு விரிக்ச, 

யான் - பணிவேன் - என்ற முடிச்ச) யான் - அழைத்துக் கோடுந்தே௭ன்ற 2 
சான் இழைவரை வேண்டி ௮வாருளாற் பெ நீறச் சொறபபேச் என்றபடியாம் ) 

(£ முதலையைப் பிள்ளைதரச் சொல்று சாலனைபே '' (சேவா) எனத பதிசம் சாண்ச, 

இவ்வரறன்றி, ரம்பிசள் சாமே அழச்துச் கொடி ஏன்று சொண்டார் என்று 
வைத்தல் பொருந்தாசென்ச ; சாமே அழைக து கொடுத்தல் ,துணிர்தார் என் 

றுரைப்பின், ௮ஃ த, இறைவன் போலவே ஐர்9காழிவியற்றும் தன்மை ஏனை உயிர் 

சளுச்கும் உண்டாம் எனப்பட்டுச், சிலாசமங்களின் துணிபுககு or mu Bu பிழையாய் 

முடியும். ஈசன இயல்பரு ளெய்துயிரியற்றல், பேசு, ரவனப் பெரும அற யறைய, 

ஐச்தொழி துயிருர் சந்திட ஐருமே!, ஆவென முன்னா வலி பெருமான்,பண்டொரு 

மூசிலை யுண்டமைர் தனைவர வழை, தன ளெள்றாய் பிழைப்பில ஈதூடம் ; '! தந்திட 

வேண்டு!” மென்றன ரன்றே”! (சங்கற்ப நிராகரணம் - "வெசமவா இ நிராசரணம் - 
80 - 86). என இ,சனை ஞான சாசஇரம் விசச்குரல் சாண்ச, 

அழைத்துக் கொடுத்தே - அழைப்பிததத சர்) சாயர்சட்குச் சொடுத்ச 

பின்னே ; ஏகாரம் - தேற்றம் ; பணிவேன் - சென்ற தஇருச்சோயிலில் வணங்கு 

வேன் ; அழைத்துச் சொடுச்கும் இட் தம் இறைவரை வண்டிப் பணிச்சே agian 

ரூராதலின் இங்குப் பணிவேன் என்றது திருச்சேபிலிற் சென்று வணக்கும் of 
பாடு குறித்து நின்றது, சம்பிசள் சென்றலழி புச்சொளியூர் சசர்ச் இருலீதியும் 
முதலை மடுவும் சாண்டி, ௮௮,ற்தின் லட ச்சே சென்௮, இருக்சோயிலை அடையும் சிலை 

யில் அர்சாளில் இருச்தது என முன்னர் உசைச்சப்பட்டது, 

VIL—15



௬௪ ் திருத்தொண்டர் புராணம் 

அவிநாசி எத்தை - அவிசாயொயெ எச்சை ; அவிதாசி - இறைலாது பெயர் ? 
மேகலையும் ௮,சனால் விழுல்சப்பட்ட மைச்சனும் சாசமாயினவாசச் சாணப்படிலும், 
சாசமின் றி சவ்சவல்லவர் இவ்சு இைவசா,சவின் ௮விசா எண்டு இன்வாத்குத் 

கூறினார். 6 புச்சொனியு சவிராசயே!?? என்பது ப.திசம். 

* மைநீதன்.. பணிவேன் 1? என்றர் - இது சம்பிசன் சமது இருவுள்ளச்இத் 
செய்த சொண்ட அருட்சக்ச்பம். 

நான் - யான் - முன்னையது மழையவனும் மனைவியும் சம்மை எண்ணிய கிலை ; 

பின்னையது சாம் இறைவரருளை எண்ணிய கிலை ; ஆசவிற் a Supa p லன்மை 

uj one ifs, 9 

4238. இவ்வா ஐருளிச் செய்தருளி 6 யிவர்கள் புதல்வன் றனைக்கொடிய 

வெவ்வாய் முதலை விழுங்குமடூ வேங்கே ?'' என்ற வினவிக்கேட், 

டவ்வாழ் பொய்கைக் கரையிலெழுச் தருளி, யவனை யன்றுகவர் 
வைவா ளேயிற்று முதலைகோடூ வருதற்-கெடுத்தார் திருப்பதிகம். ௧௦ 

(டு-ள்) இவ்வாற,.,அருளி - முன் கூறியபடி அருளிச் செய்தருளி ; இவர் 

கள்..சேட்டு - இவர்களது புதல்வனைச் சொடிய கூரிய வாயினையுடைய முதலை 

விழுங்யெ மடு எல்கே உள்ளது ? என்று சேட்டு அறிந்து) அவ்வாழ்..,எழுக்தருளி - 

௮4௪ ஆழமுடைய பொய்கையின் சரையில் சென்றருளி ; அவனை... திருப்பதிசம் - 
௮ப்புசல்வனை ௮ன்ற முன்னாளில் விமுங்யெ கூரியவாள் போன்ற பற்களையுடைய 

.. முதலை மீளச் சொண்டுவருதற்குத் திருப்பதிகம் எடுச்தருளினர். 

(வி-ரை] டவ்வாறு,..அிநளி- முன் கூறியபடி இருவருட் குறிப்புடைய 
திருவள்ளங் கொண்டருளி ) புதல்வன்தனை - தன் - சாரியை, 

இவர்கள்,,,வினவிக்கேட்டு - * இவர்கள் '! என்றதஞல் அரச woman 

பற்றிய செய்தியினை உழையிருர்தாரை விஞவியருளினார் என்பது ; அவர்சளையே 
வினவாத தென்னை ? எனின், மஃகவிழஈ் ச செய்இபற்றிய குறிப்புக்கள் எவற்றையும் 

அவர்சளுச்சு நினைஷட்டலாசா.து என்ற உலசமிலைத் தன்மை பற்றி என்ச, 

மடு - ஆழமான நீர்நிலை ; முதலைகள் தங்குச.ற்குரிய இடக்சள் இவையேயாம், 
வினவிக் கேட்டு - ௮த அறியக்கூடாத நிலையில் பொய்சை நீர் வறண்டிருர் 

தீமை குறிப்பு என்பர் மூன் உரைகாரர், குளத்தில் நீரினையும், நீரினுள் முதலை 

யினையும், முதலை வயிற்றில் மதலை பினையும், மசலைபில் சென்ற ஆண்டுகளையும் வரு 
வித்சருளினர் என்ற குறிப்பும் பெற உரைசத்சனர். '( வறந்திடு பொய்கைமு னிரம்ப 

மற்றவ, ஹுறைர்திடு முதலவர் துதிப்ப வன்னசா, விறர்திடு மசன்வஎர்ச் செய்தப் 

பாடலோன், றறைந்திடு சுரதா னடிகள் போற்றுவாம் '' என்னும் சர்தபுசாணப் 

பாடலையும் உதசரித்சனர், இதனைப் பின்பற்றிச் இரு ௮விஈரரித் தலபுசாணத்துள் 

ஞம் பொய்கை நீரின்றி வண்ட நிலை முதலியவை கூறப்பட்டுள்ளன, ஆரியர் 
இஉழற்றைச் கூறினாரிலர் ) இவை ஆம்சாங்கு வழல்சப்படும் தல சச் இறப்புச் 

செய்திகள் போறும் ! ஆயினும், மேல்வரும் பாட்டில் பதிசர் தொடங்டிப்பாடி. 

அதனுள் - சான்சாவது ** உரைப்பாருரை '! என்ற திருப்பாட்டு முடியும் முன் 

6 இிரைப்பாய் புனலின் முதலை வயிற்றுடலிற் சென்ற வாண்டுசளுர், சரைப்பால் 

வளர்ச் சதென நிரம்ப!" என்ற குறிப்புச்சள் மேற் கறிய தன்மைசள் பெதகிற்பதும் 
ஈண்டுச் கரு,தத்சச்சன. ஆளுடைய பிள்ளையார் இருமயி$லை.பில் என்பு பெண்ணாச்? 
யருளிய வரலாற்றை விரித்சருளிய கிலலைசள் இக்கு ஒப்பு சோச்ெ உணர்சம்பாலன,



வெள்ளாசள்ளச் சருக்கம் 0௧௦ 

அவ்...எழந்தருவி-௮,2.இரு வீதியினின்றும் பொல்கைச் சசையில் சென் தருளி”) 
வாழ் போய்கை எனப்பிரித்து மகன் முன்னர் இறச்தாளாயினும் பின்னர் வாழ்வத்ரும் 
பண்புடைய Ouse dens எண்டும், Gaartar ifr uflep owed argyy பெண 

நிற்கும் பொய்சை என்றும் குறிப்புப்பட உரைக்க நிற்பதும் காண்க, போய்கை - 

மானிடசாக்கா,ச சீர்ரிலே என்பர் ஈச்னார்ச்னியர், கொடு - சொண்டு ; இடைச் 

குற. 

கரையில் எழந்தருளி - என்மும், ழநலை அவனக் கொடுவருதற்த - என்றும் 
கூறிய கிலைகள் £* யாது யாண்டொடுங இற்று ௮ஃது ஆங்கு கின்று மீன உளசாகும் !! 
என்னும் சைவித்தார்.ச உண்மை.பினை உனவடக்கி விளக் கிற்னெறன. 4! ஒடுக்டு 

மலத்துளதாம் ” (போதம் 1 - சூச்), முன்பாட்டிலும் '* அச்த மு,ச$ல வாய்கின் தும்? 
என்றதும் சாண்க, எலும்பைப் பெண்ணாச்யெ அற்புசத.திலும் இவ்வுண்மை விளக்கு 
தல் சாண்ச, 

எடுத்தார் - சொடங்டுப் பாடியருளிஞர். 

வருதற்த - வரும் பொருட்டுத் திருவருளினை சோக் ணை யிட்டருளி ; 

சா£ணப் பொருளில் வர்தது. 

திருப்பதிகம் - எடுத்தார் என்ச, 10 

4299, “உரைப்பா ருரை''யேன் றெடூத்ததிருப் பாட்டூ முடியா முன்னுயாகத 

வரைப்பான் மையினீ டடமபுயத்து மறலி மைந்தனுமீர்கோணர்து 

திரைப்பாய் புனலின் முதலைவமீற் றுடலிற் சேன்ற வாண்டகளுந் 

தரைப்பால் வளர்ந்த தேனரிரம்ப முதலை வாயிற் றருவித்தான். ௧௧ 

(இ-ள்) உரைப்பார்...முன் - எடுத்த அதிரப் பதிசத்தில் உரைப்பாருலா!! 

என்று தொடங்யெ இருப்பாட்டு நிறை லெய்தா முன்னே; உயர்ட்ச,..மறலி « 

உயர்ர்த மலையின் தன்மைபோல நீண்ட பெரிய சோள்சளையுடைய இயமன் ) மைர்த 

லுயிர் கொணர்ர்து - மசனுடைய உமிரைக சொண்டு வந்த ; இிரைப்பாய...ிரம்ப- 

அலைகளையுடைய நீரில் முதலையின் வயிற்றிலே நிலத்தில் இருர்.து வளர்ச் சதுபே, ஐச் 

சழிச்ச (இரண்டு) ஆண்டுகளும் உடம்பில் நிரம்ப ; முதலையாயில் தருவிச்சான் - 

மூ;தீலையின் வாயில் வரச் செய்தான், 
(வி- மை) “உரைப்பாருரை'' என்று-இத திருபபாட்டின் சொடக்சம்) எடுத்து 

சொடங்வெ ; இஃதி அத்திருப்பதிசத்தின் சான்காஏது திருப்பாட்டு) இசன் ஈற்றடி 

யில் * அவிநாசியே ! கரைக்கான் ழதலையைப் பிள்ளைதரச் சோல்லு கால$னையே '! 

என்று சம்பிசள் இல றவர்பால் விண்ணப்பிச்ின்றார். நிநப்பாட்டு - சம்பிசளின் 

பாடலுக்குச் சிறப்பாய் வழங்கும் பெயர் வழச்கு ; பிள்ளையார் பாடல் தஇருச்சடைட் 

சாப்பு என்றும், அரசுகள் திருவாச்குத் தேவாரம் என்றும் வழங்கும் ; ''படியிலாரின் 

பாட்டில் 1? 4 வீட்டுச்கு வாயி லெலுர் தொடை '' என்னும் குறிப்புச்சள் சாண்ச, 

பூடியா ழன் - முடிச்ச உடனே என்று விரைவு குறிச்சத; முடியுமுன் என்னாது 

முடியா முன் என்ற குறிப்புச் காண்க, * சாலா யசைத்ச வொலியொலி மாதிய 

இல்லை? (தேவா) என்புழிப் போலச் கொள்க, பதிசப்பாட்டுச் குறிப்புப் பார்ச்ச, 

உயர்ந்த வரைப் பான்மை - உயர்ச்சடைய மலையின் தன்மை) வரை - ம$ ; 

லசைப்பான்மை என்னின், வலிமை மட்டிலமையுமாதலின், உயர்ச்ரியும் கூடச் 

குதிச்சு, உயர்ந்த - என்௫ர்; aust sows ses (குள் களும்) உளலாசலாள் ; 

பிதிதினியைபு நீச்யெ விசேடனம் ) மேல் நீள் தடம் என்பதம் சாண்ச,



௧௪ திருத்தொண்டர் புரர்ணம் 

நீள் தடம் புயத்து மறலி - இரண்டாண்டுகளின் முன் சழிச்ச உயிலா ௮௪ 

சாளினுள்ள நிலையினின்றும் சொணாவும், அவ்வாறே மு.தலயினையும் கொணசவும், 

ஈராண்டு உடல் வளர்ச்சியும் சசவும் மேற் சொண்ட சீண்ட வலிமை குறித்தன 
இவ்வடை மொழிகள், ஐ.பாண்டில் மசன்பிரிச் சானா சலின், இப்போது உபாயனப் 
பிசாயவிதி ஏழாண்டா தல் வேண்டப்படுசலின், சேன்ற ஆண்டுகளும் வளரந்ததேன - 
என்பதற்கு ஈசாண்டுகள் எனப்பொருள் கொள்ளச்சச்சது. வரை - நீலமலை. 

திரைப்பாய்புனல் - ஆழ்ச்,சசன் ற நீர் கிலை, 
உடலில் - மகவினுடைய உடம் ல். பேருவாய் ழதலை - சன்மை சவிற்சி, 

தசைப்பால் வளர்ந்ததேன நீரம்ப - முசலைபினாற் சவரப்பம்டிறவாது கில 

உலடூல் வளர்க்ிருந்சாற்போல வயத நிரம்ப; என - உவமவுருபு ; ஆண்டுகளும் 

நிரம்ப - என்ச. மகவு வர்.சதனோடு வப.தும் நிரம்ப என உம்மை இறக்தது தழுவிய 

எச்சம். தரவித்தான் - வரச்செய்சான் ; *: பிள்ளேைதரச் சொல்லு சாலனையே ?! என்ற 

பதிகத்துச் கேற்ப மறலியின் செயல் விரிச்சப்பட்ட த. 

திநப்பதிக ழடியா ழன் - என்பதும் பாடம். 1] 

4240, பெருவாய் முதலை கரையின்கட் கொடுவர் துமிழ்ந்த பிள்ளைதனை 
யுருகா நின்ற தாயோடி. யெடூத்துக் கொடூவர் துயிரளித்த 

திருவா என்றன் சேவடிக்கீழ்ச் சீல மறையோ னோடூவீழ்க்தாள் 

மருவார் தருவின் மலர்மாரி பொழிந்தார் விசும்பில் வானோர்கள்.௧௨ 

(இ-ள்) பெருவாய்.,,பிள்ளைதனை - பெரிய வாபினின்றும் முதலை சரையி 

னிடத்தச் கொண்டுவந்து உமிழ்ந்த அரதப் பிள்ளையினை ; உருசா நின்ற...வீழ்ர் 
தாள் - அன்பு மேலீட்டினால் மனமூருயெ சாப் தடிச்சென்று எடுத்துச் சொண்டு 

வர்து உயிரினை மீளச் சொடுத்த திருவாளராகி ஈம்பிசளது சேவடிபின் ழே சைவ 

ஒழுச்ச மிச்ச மறையவனோடும் விழுந்து வணங்ஜெள் ; மருவார்...வாஜோர்கள் - 
ஆசாயத்திலே சேவ/கள் மணமுடைய செய்ல மார்களின் பூ மழை பொழிர்தார்கள், 

(வி-ரை) கரையின்கன் வந்து ழதலை பேரலாம் கோடு ௨மீழ்ந்த - என்ச, 

பேநவாய் கோடூ உமிழ்ந்த - முதலையின் பிஎந்த பெரிய வாயின் தன்மையினை 
யும், அது அசனைசத் திறந்து உமிழ்ச்த சன்மையினையும் குறித்தது ; ** வாய்இறந்து 
முதலை கக்க மகனை நீ ௮ழை தசா ? என்றார் பிற்கால,ச்சான்றோர் ; உமிழ்ந்த - 

முதலை தனது இரையினை மென்று தின்னாஐ பிண்டமாச விழங்கம் கிலையினையும், 
௮ல்வாறு விழும்பெ உணவு தன பகுதிச் சொல்லாத போது மீள உமிழம் கிலை 

யினையும் குறிச்சது. “ விமுங்$'' (4291) ; மூலை வாயில் உர்ள கூரிய வரிசை 

யின் பற்கள் ௮,சன் இரையினைவிடாது பற்றிச் கொள்வ சற்கே பயன்படுவன வன்றி 

மென்று தின்பசற்கல்ல என்பது ௮,சன் உடல் நூல் அறிஞர் கூற்று,* 

*தறிப்பு :-இங்கு அனுபவசஇிர் நெரிர்ச செய்தி ஒன்று குறிப்பிடத்சச்சத ; 

இல ஆண்டுகளில் முன் ஒரு ரிறுவன் ஆற்று மடுவில் மு.தலையினால் விழுங்சப்பட்டு 

௮,தன் வயிற்றுச்குட் போயினன்; ஆனல் உயிர் நீஈ்சவில்லை. ௮ங்கு ௮வ்வயிறு பெரிய 

சொரு வளைவரகய குசைபோலப புலப்பட, அவன், ௮,௪ன் உட்புறச்சைச் சன் சை 

சகங்களாலும் சன்னிடமிருர்ததொரு சிறிய சத்தியாலும் பிருண்ட, அதற்கு வயிற்றில் 

வேதனை யுண்டாயினமையின், முதலை அவனை மீளச் சொணர்க்து (௧௪9) உமிழ்ர்து 
விட்டது, உணர்வற்ற நிலையில் இடர்த அவனைச் லர் கண்டு எடுத்து உபசரிச்ச



வெள்ளாளைச் சருக்கம் ௫௬௭ 

உமீழ்ந்த பின்னைத$ன - மறலிமைக சன் உயிர் உடலின் வளர்ச்சியுடன் முத்சை 
வாயிற் றருவித்தான் என்,2 மட்டில் முன்பாட்டில் கறிய ஆரிரியர், அது அனை 
உமிழ்ச்த செயலை வேறு கருது ௨மீழ்ந்தபிள்ளை என்றசஞற் பெறவைச்தார், 

உமீழ்ந்தது-௮வ்வாறு உமீழ்ந்த என்று பிரித்து த்துக் கொள்ச. பெத்சோத 

சோகத்சை விரைவில் போக்சவர்த வாலாற்றின் விரைவுக்கேற்பச் சொற்கருச்சம் 
படக் கடறியது சவிசயம். மறவிமைச்சனேச் தருவிச்ச செயல் கூறும் கருச்சுமும் இச் 

கருத்துப்பற்றியது. இனி, மேல்வரும் உவகை நிகழ்ச்சி கூறும் விரிவை இவற்றுடன் 
eur Caraga. 

உரகாநீன்ற தாய் ஒடி எடுத்துக்கொடுவந்து - விழ்ந்தான் - சர்சையினும் சாயின் 

அன்பு மிகுந்த கிலை குமித்தது. வீழ்ந்தாள்- சன் செயலற்ற நிலையில் வீழ்ந்த குறிப்பு; 
எடுத்துக்கொடுவந்து - மைச்தன் இவ்வரலாறு ௮ரியானாசலால் அவனையும் உடன் 
பணியச் செய்யும் கிலைபற்றி அவனைச் சாய் சானே எட றக்கொண்டுவந்து சேவடி, 

யில் விழுத்தி வீழ்ந்தாள். சீலமறையோஜேடூ - வீழ்ந்தாள் - மறையோன் விழுச் 

தீதும் மனைவி விழுச் சதம் உடன் ஒருங்?ச கிசழ்ர்சன என்பது ; ீலம் - சைவம்; 
இது முன் (4235-4287) உசைச்சப்பட்டஏ; நிதுவே ஈம்பிசசது இவருள் 

பெறச் சாரணமாய் நின்றமையால் ௮5னை எழ்ச்துச் கூறினா) ௮ரரள் பெறச் சாரண 
மாய சீலம் என்க, 

வீழ்ந்தாள் - என் மையால் ம௰௱சியான் - 

ராயினும் இதனுள் ௮வ்வம்மை செயலே மித்ர தது என்பார் ௮லள் செயலாச 
வீழ்ந்தாள் என முடி.த்தருளினர், '* சாலுர்தன் நசையலுர்தாழ் சடையோ னாண் 

டிலனேல் '' (திருமா), 

தர - தேலமரக்கள் ; மர்சாரம் முதலியன, 

௨யிரளித்த திருவாளன் - ஈம்பிசள் ; திருவாளன் - சைவச் இருப் பெற்றவர் ; 

திருவாளன் திருநீறு "' (1399) என்றபடி பெருமான் ஒருவரே திருவாள 

செனப்படூவார் ர. இருவடை wot” (ம்பி - பணம் - இர ளம் 1) ர gute 

wrerwaor sales sols ogo Pts oot, இனியும், உயிரளித்தல்- 

இறைவர் செய்யும் ஐர்தொழிலிலுட்பட்ட சொன் pi, Pag ௮வரருளரல் சரம் 

செய்யும் சன்மைகளையும் இவர்பாலாக்ி யிட்ட நிலையும் க௬.ற௪, 12 

மகன் “மணலி முவரும் லீழ்ந்சா 

4241, மண்ணி லுள்ளா ரதிசமிதம£) மறையோ ரெல்லா முத்தரியம் 

விண்ணி லேற வி. டா£த்தார7? வேத சாத மிக்கெழுந்த) 

தண்ண லாரு மவிநாசி யரனார் தம்மை யருமறையோன் 
கண்ணின் மணியாம் புதல்வனையுங் கொண்டு பணிந்தார் காசினிமேல், 

(ஓ-ள்) மண்ணில் ௨ள்மார் அதிசயி்தார் - நிலவுலலொள்ள மச்சள் அத 

சண்டு ௮இசயித்தனர் ; மறையோர்... ஆர்த்தார் - மறையவர்கள் எல்லாரும் உச்ச 

ரியங்களை ,ஒசாயத்இில் மேலே வீசி நர்ச்சனர் ; வேச...எமுர்தது - வேத ஓலி மிச 

எழுச்தது |) ௮ண்ணலாரும்...௧1 சினிமேல் - பெருச்தசையாரான மம்பிசளும் அவி 

அன் உயிர் பிழைத்சனன். ௮வன் சொல்லிய வரலாறு இது, அவன் உடலில் 

மூ.த$லையின் பற்சனால் மு,த$ல விழுக்கயெபோ.தும் பற்றும்போ தம் உளவாகிய றல் 

புண்கள் மட்டும் சண்டன, அமை சானடைவில் ஆறிவிட்டன என்பத, இச் செய்தி 

பத்திரிகைகளிலும் வெளி எர்தது,



Gay திருத்தொண்டர் பூரணம் 

சாரியாயெ வெபெருமானை அரிய மதையோனது சண்மணிபோன்ற மகனையும் 
சொண்டுசென்று உல் பணிர்சனர், 

(வி- ரை) உத்தரியம்...இர்த்தார் - உத்தரியத்சை ஆசாயத்தில் வீச தரவா 
ரித்தல் மகழ்ச்சி காட்டும் செயல்சளுள் ஒன்று ; இத வேதியர்சள் முதலிய உயர்ச் 

தோர்பால் மிக்கு வழலங்குவசொரு மரபு) மறையோ ரெல்லாம் என்றது சாண்ச, 
* சாமறுவை யுச்தரியச் தணிவிசம்பி வெறிர்சார்ச்கும் சன்மை '! (1 993). களிப் 

பினால் சிறு துணிகளை மேல் விரி ,நரவாரிச்கும் வழச்கு இர்சாளிலும் நிகழ்வது. 

வேதநாதம் மிக்கு எழுந்தது - ஒலிப்பவரின்றியே வேச முழக்கம் கேட்பது ஒரு 

சன்னிமித சம் என்பது ; (1929) , வேதியர் லேசம் ஒ.இினர் என் றலுமாம், 

அண்ணலார் - ஈம்பிகள் $ புதல்வனையுங் கோண்டு பணிந்தார் - 9வன் ௮௬ 
ளால் உயிர் பெற்று வர் சமை குறித்துப் புசல்வனைச்கொண்டு பணியச் செய்சார் ; 

தமக்கு ௮ருளியமை குறித்து உடன் இருமூன் சென்று பணிர்தார். முன் 42398 
உரைத்த நிலையும் கர.த௪, 

கண்ணின் மணியாம் - அருளால் மீள உயிர் Qubpeis ௮ருமைப்பாடு 

குதித்தது. மணிதம் - ௮ம் - ஆச்சச் சொல் உவமம் குறித்தது, 

பணிந்தார் - மறையோர் முதலியோர் சமது கழல்பணிய, அர்மிகழ்ச்" இறைவ 
ரது செயலாசல் பற்றி ௮அவரைப்பணிர்சார் என்பா£ம். (! எவ்வுயிர்க்கும், காவல 

ஞர் பெருங்கருணை கதநத படிபோழ்ழிப, பாவலர்செர் தமிழ்பாடிப் பன்முறை 

யும் பணிர்செழுவார் ?! (8016) என் ஆளுடைய பிள்ளையார் சரிதம் இங்கு நினைவு 

கூர்சற்பாலது, 19 

த942, பரவும் பேருமைத் திருப்பதிகம் பாடிப் பணிந்து போர்தன்பு 
விரவு மறையோன் காதலனை வெண்ணுல் பூட்டி. யண்ணலார் 

முரச மியம்பக் கலியாண முடித்து, முடிச்சே ரலர்தம்பாற் 
கரவ மலர்ப்பூர் தண்சோலை குலவு மகா டணைகின்றார் , GH 

4943, சேன்ற சென்ற குடபுலத்துச் வனா ரடியார் பதிகடொறு 
ஈன்.ற பகிழ்வுற் ின்புற்று ஈலஞ்சேர் தலமுங் கானகமுந் 
துன்று மணிக் கானயாறந் துறுகற் சுரமுங் ஈடக்தருளிக் 

குன்ற வளமாட் டகம்புகுந்தார் குலவு மடியே னகம்புகுந்தார். கடு 

4242, (இ-ள்) பாவும்...போந்து - து.9ிச்ன்ற பெருமைபுடைய திருப் 

பதிசத்தினைப்பாடித் இருச்சடைக் சாப்புச் சாத்தி வணங்ப் புறம்போர்த ; 
அன்பு,முடி.தீது - பெருமையுடைய நம்பிகள் (சம்பாஷ்) அன்பு பொருந்திய வேதி 
யனது மகனைப் பூணூல் அணிவித்து முரசங்கள் சத்திக்க ௨பசயன மங்கலம் மடித்து; 

முடிச்சேரலர் தீம்பால்,,, அணைஇன்௫ர் - முடிமன்னரா யெ சோனாரிடத்துச் சேர்வ 

தற்கு, சறுமணமுடைய மலர்கள் நிறைந்த அழமயெ குளிர்ந்த சோலைகள் நிறைர்ச 
மலை காட்டில் bean Bee op os, ச்சீ 

4243. (இ-ள்) குலவும்...அசம்புகுர்சார் - அடியேனுடைய விஎகல்யெ 
உள்ளத்திற் குடி.புகுக் தவராய சம்பிகள் ) சென்ற இன்புற்று - மேற்றிசையில் 

உள்ள சாட்டில் போயின அக்சங்கும் சிவனாடியார் பதிசள்தோறம் மிகவும் 
மடுழ்ர்து இன்பம் ௮டைர்த ; ஈலம்...சடர்தருளி - சன்மை பொருச்திய சலக்சளையும்,



வெள்ளானைச் சருக்கம் (9௬௧ 

சாடுகளையும், சிரம்பிய மணிகளையுடைய சீர் பொருச்திய சான்யாறுகளையும், go 

சற்சரக்களையும் சடர்து சென்றருளி) குன்ற...வளசாட்டசம் புருக்தார் ௮௪௭ 
முடைய மலைகாட்டினுட் புகுக்தருளினர். சடு 

இர்ச இரண்டு பாட்டுச்சகளும் சொடர்ர்து ஒர முடிபு கொண்டன, 

4242, (விரை) பரவும் பெரும - இவரைச் திக்கும் பெறாமை 

புடைய என்றும், உலகவராற் து9க்சப்பரிம் பெருமை என்றும் உரைச்சு கின்றது. 

பாடி - பாடி முடிச்துத் திருக்கடைக் காபபுச சாத்தி ; இக்கிருப்பதிகம் பொய் 

கைக் சசையிற் ரொெடக்கப்பட்டு ** ௨உரைபபாருசை ?* என்ற சான்காவது பாட்டன 

வும் அங்கு அருஎப்பட்டத ; அசன்பின் மகனை முதலை லாபினின்று பெற்றபின் 
அவனையும் உடன்கொண்ட இருக்2சயிலுக்குப் போந்து திருமுன்பு ஏனைய ஆற 

பாட்டுகளும் அருளி கிறைவாச்சப்பட்டது எனபசாம், !:: அழைத்துச் கொடுத்தே 

அவிசாசி யெர்சை பாசம் பணி2வன்'' (4237) என்றம், '' உரைபபா ர௬சையென் 

தஜெடுச்சதிருப் பாட்டு முடியாமுன... சருமிசசான '! (49810) என்றதும், உடன்) 
முதலை சரையின்கட் கொடுவக இமிழச்ச (4240) எனதும், அன ச சொடர்ர்து 

அரனார் தம்மை - புதல்வனையும் சொண்டு புணிரரார் " (4891) என்றதும் சாண்ச, 

போந்து - கோயிலின் புறம்பு போச். 

அன்பு விரவு மறையோ௫ - அன்பு - 5௦09௨ கிருவடிஉ ௩டிமைபூண்ட அன்பு. 

அன்புவிரவு - விரவியகனல் என ர சாணம் குழிபுபிடன் நில 0, 

வெண்ணூல் பூட்டிக் - கலியாணம்ழடித்து - உபசயனச் சடம்சாயெ மக்சலம் 

தீரமே முன்னின்று 'செய்வித்து ; பூதூற்சலியாணம் என்பது மாபு ) பிரமோப 

சேசத்தால் ஞானஞ்சேர் சல் குறிப்பு, 
ழரசம் டுயம்ப - சிறிது நேரம் முன்பு அமுசையொலியாயிருஈத அர். சமனையில் 

முரசம் இயம்ப மல்சலவொலி முழம்சச்செய்து, 

வேண்ணூல் பூட்டி - எதிர்மனையில் இம்மசலுடனிருர்கு பிழைச்ச மனத 
உபஈயனக் காரணமாக இவவரலாறு 9457 815வ்ன அக்கரம்ைை முற்றுவித்த 

என்பது ) இருமருசலில் ஆஷடைய பிள்ளையா வணிசனை விடர்தாததத் தாமே 

அவர்சளுச்கு மணம்புண நம் பெருவாழ்வும் வதச்.துவிட்ட வரலாறு இங்கு நினைவ 
கூர் சற் பாலது, 

சேரலர்பால்.,,௨ணைகின்றர் - சரம் சருதிவ்ச செயல் (4291), 14 

4343. (வி-ரை) சேன்ற சேன்ற தடபுலம் - மேற்றிசைச் சேயச்தில் 

சம்பிசள் போயின அ௮ம்சங்கும் , இவை மலைராடு சாரும்வனர இடைப்பட்ட சொக்கு 

காட்டுப் பகுதிகள். 

சிவனர்...இன்புற்று...கடந்தநளி - வனடியார்சள் இருக்கும் பரிசோறும் 

சம்பிசள வரவேற்று உபசரித் தச் குறைவறுத்தமையால் மடழ்ர்து, *' சொக்கர் 

சாடு சடச்சருளி '! (9797) ; 4 சென்ற இசையிற் செனடியார் சிறபபி0னோடு மெதிர் 

கொள்ளச், குன்றும் சானு முடைச்குறும்ப ரிடங்ச டோ.றம் குறைவறுப்பத், தன்று 
மேசம்புங் சான்யாறுர் து.றுசற் சுரமும் பலசடர்து " (3798) என்று சேரஞாது 

யாத்திரைச் குரைத்சலை இங்கு நினைவுகூர சற்பாலன. 

நலஜ்சேர் தலம் - இடைப்பட்ட கில வெளியிற் சாணும் now sof Carma ; 

நலத்சேர் என்றது அர்சாட்டுப் பகுதிகளுள் அர்சாளில் 888g Re seh sacha 

என்றி ஏனையவை சகம் பொருர்தா.சன என்ற சிலலச்குறிப்பு,



௬00 திருத்தொண்டர் புராணம் 

மணிதுன்று நீர் - மலைகள் குன்றுசளிலிருர்து மணிசளை வான்றி அலலைத்துக் 

சொண்டுவரும் ரர், அழயெ நீர் என்றலுமர்ம் ; ': மணிரீரு மண்ணும் '! (குற்), 
கான்யாறு - இச்சாட்டுப் பகுதிகளின் இயற்கை யமைப்புச் குதித்து. 
துறுகற்குரம் - துறுத்தல் - மே.ற்செல்ல வொட்டாது அுன்புறுச்துசல் ; கற் 

ஈரம் - ௪ற்கள் பொருச்திய கானங்கள் ந இவை சகோய்கடெமாயுல்ளவை என்பது 
சுரம் என்2 சொற்ள்கேடையாம் குறிப்பிட்டது சவிசயம். 

தன்ற-வள்- நாடு என்றமையால் முன் சடர்த போச், காட்டுப் பகுதிசள் ௮ 

தணை வளமில்லாசன என்பது குறிப்பு ; சலமல்லாசவற்றை வெளிப்படச் கருத, 

குறிப்பிற் சாட்டும் உயர் கவிமரபு பற்றியது. புகுந்தார் - வினை மத்து. 

தலவுமடியே ஊாம்புதந்தார் - புதந்தார் - வினைப்பெயா ; புகுச்.சாசாகிய ஈம்பி 
sar; Georgy குறித்து மலைகாட்டு இவ்யாத் திரையுடன் ஈம்பிசளது இர்கிலவுலச 

யாத்திரைகள் கிறைவுபெற்று இணிக் கயிலைக்குச் செல்லுகிலை வருசலால், அவரது 

வரலாறு உறவர்த நிலை முற்றுப் பெறுமிடத்த வணச்சம் செய்யும் மாபுச்குறிப், அடி. 

யேனது வலிய வறிய கற்போன்ற அசதஇனும் புகுர்ச அவருக்கு, அதனை Caras 

மெல்லிய கல் கிறைர்த வளமுள்ள குன்ற நாட்டிற் புகுசல் எளஷித என்றதொரு 

குறிப்பும் சண்டு கொள்க ; மேல் வரும் கல்லில் ஈடச்சப் பழசெ சொள்ள எனது சல் 
மனச்சைச் ஈருவியாகெ சொண்டு எனக்கும் ர் அருளிப்பாடு செய்தது ௮வாது 

பெருமை என்(பறும் குறிப்பு, 6 வரையின்பார் குஞ்சரி ஈடர்சசெயல் கூறுபுது 

மைத்தோ ?,,செமமலடி தீய னெரசச வரிச்சலினு நின்றுலவு மென்றால் '' 
(தெய் - திருமணப் - 291) என்ற சந்த புசாணம் சாண்ச, தலவும் - விளக்கும் ; 

விளச்சமாலது ஈம்பீசளை வணங்கும் வாய்ப்புடையதன்மை ; "அகம் - இரண்டலுள் 

முன்னையது ஏழனுருபு ; பின்னையது மனம் ; சொற்பின் வருகி, 15 

திருப்புக்கோளியூர் (அவிராசி) 

நிருச்சிற்றம்பலம் 

் முதலைவாய்ப் பிள்ளையழைத்த திருப்பதிகம் 

எற்றான் மறச்கே னெழுமைச்கு மெம்பெரு மானையே 

உற்றாயென் றுன்னையே யுள்குின் றேனுணர்ர் தள்ளத்தாற் 

yoo டர்வா புக்சொளி யூரவி சாரியே | 

பற்றாச வாழ்வேன் பசுபதி யேபர மேட்டியே, 

வழிபோவார் சம்மோடும் வர் துடன் கூடிய மாமணிரீ 

ஒழிவ சழசோசொல் லாயந ளோங்த சடையானே 

பொழிலாருஞ் சோலைப் புச்கொளி யூரிற் குள ச்திடை 

யிழியாச் குளித்ச மாணியேன் ?னக்கிறி சேய்ததே. 9 

எங்கேலும் போடலு மெம்பெரு மானை நினைச்சச்சாற் 

கொங்கே புகினுங் கூறைகோண் டாறலைப் பாரிலைப் 

பொக்சா டசவா புக்கொளி யூரவி சாரியே / 

யெக்சோ னேயுனை வேண்டிக்கொள் வேன்பிற வரமையே,. 

உரைப்பர் நரையுகந் துள்கவல் லார்தங்க் ரூச்சியாய் ! 
௮சைச்சா cer! ar Guy மச்,சமு மாயிஞய் | 

புரைச்சாடு சோலைப் புக்கொளி யூரவி சாசியே ! 

கரைக்கான் ழதலையைப் பிள்ளை தரச்சொல்லு காலனையே, 4 

(பன் - தறிஜ்சி- 1-ம் தீநழறை)
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வெள்ளாளைச் சருக்கம் ௬௦௧ 
சன்ளா௮ சென்னா றர,ச்துை வாயெக்ச ணம்பனே | 
வெள்ளசடை வேண்டாய் வேங்கையின் மோலை விரும்பினாய் 7 
புள்ளேறு சோலைப் புக்சொளி யூரிக் Sor seo 
யுள்ளாடப் புக்ச மாணியேன் 1ன$கிறி CoisGs. 9 
கீசே,௨வே.௫ கிமிர்புன்௪டை கின்மல மூர்.ச்ியைப் 
போரேற சேறியைப் புக்கொளி யூவி நாசியை 

சாசேறு சண்டனைச் சொண்டனா ரூரன் சரய 
சீசேறு பாடல்கள் செப்பவல் லார்க்9ல்1/ல துன்பமே, 10 

இருச்ிற் தம்பலம் 

பதிகக் தறிப்பு :--இறைவரிடம் வேண்டி ரூ.சலை வாயினின்றும் மகனை மிண் 

டுப் பெறசல் ; பதிசம் 2-4-0, பாட்டுக்கள் பார்ச்ச, 

பதிகப்பாட்டுக் தறிப்பு :--(1) எர்றன் மற$கேன் - 14 எச்சான் மறவாதே? 

(சம்பி-ேவா) என்றபடி எவ்வாற்றுலும் மாசீஃிில்லேன் என்பசாம்) எழமை - ஏழு 

பிறப்பு) ஏழு வசைப் பிறப்பு என் ஈதுமாம்; 8. 10//-உற்றவர் ; உறவு எஞ்ஞான்றும் 
விடாது உடனாடுப் பொருந்தியவர் ; sala எழுமையும் மறச்சேன் என்றார் ; 

உணர்ந்து-உணர்ச்சியிற் சொண்ட; புரி நாவு - அரவுர்சு இபற்சை யடைமொழி; 

இறைவர் ௮ணிர்த அரவு புற்றில் உள்ஏசென்பான்று ; அஸிநாசியே-விசாசமில்கா 
தவசே!அவிநாசி- இறைவர் பெயர்; புக்ொளியூரில் எழு சருளிய சாசமில்லாச இறை 

a@r ) மேல்வரும் பாட்டிக்களிலும் இல்லா விளிப்பத சாண்ச, அவிநாசியைக - 

காரேறு கண்ட$ன (10) என்றதும் கரண், அவர் இருக்கம் இடமாசலின் 4௪ 
பெயராய் ஊரும் ௮ப்பெயரால் வழங்கலாயிற்று ; ஊர்ப் பெயராசவே கொள்ளும் 

வழக்குத் தவற ; புக்கொளியூர் - ஊர்ப்பெயர் | சிவபெருமான் மழிச்சாலத்தில் 

௮ச்னெதாண்டவம் செப்ச2பாழ அரிபபன் மரலிப 2ோவாஈள் அஞ்ூப் புச்ச இங்கு 

ஒளித்சமையால் இப்பெயரொய்கி.பசிசன்பறு ஈகபுராணம் ; பற்றக - உம்மையே 

பற்ராகச் சொண்டு ; அவ்வாறு பற்ரரர்ருச் சாரணம் நீர் பசுபதியாயும் பரமேட்டி 

யாயும் உள்ள தன்மையேபாம என்றது; எந்தான் - என்பதும் பாடம் )-4(8) 

வ்ழீபோவார்..,அழகோ - இத முசசலைபிழுங்கிம சிறுவனது வரலாறு. என்றும், 

அநளோங்த சடையான் என்பது அவன் பெயர் என்றும், வரலாறு ஈர்ன பரம்பரை; 

இது அவனை விளித்துக் கூறிய நளீயசாசப பொருளு ரப்பர் ; இழியா - இழிர்து - 

இறக்9 ; மாணி - பிரமசாரி ; ௮ச் சிறுவன், என்*ன கிரி செய்தது - மாணியே 

இவ்வாறு அழித்தது என்னை 1--(3) கோங்கே...டுலை - இது ஈம்பிகள த இருமுரு 

சன்பூண்டி வேடுபறி வரலாற்றின் அசச்சான்று ; (3011 - 9918), வேடர்சளாய் 
வர், சவர்சள் சிவனருள் வழியே வரச சிவகணங்கள் என்பதும் போசருதல் சாண்ச ; 

வனருள் நினைவுடனிருப்பார்ச்கு எத்துன்பங்களும் வாரா என்பதும் அறிவுறுத்தி 

யருஎப்பட்டவாறும் சாண்க, கொங்கே - தீய குணமுடையார் வாழும் சொக்கு 

சாட்டினிலே என்பது குறிப்பு ; அவர் குணஞ் செயல்களைப் பற்றிச் திருமுருசன் 
பூண்டிப் பதிசத்துட் கூறியவை பார்ச்ச. உ$ன...பிறவாமையே - சான் வேண்டும் 

வரம் ஒன்றிருக்குமாசில் ௮து பிழலா வரமொன்றே என்பது, :' வேண்ரும்சால் 

வேண்டும் பிறவாமை '' (குறள்) என்றதும், அதனை எடுத் சரண்டு விரித்சருளிய 

இருச்சளிற்தப்படியாரும் (40) இங்கு சீனைவு கூர்தற்பாலன, !! வெண்டின௩ 
Vil—76



௬௦௨ திருத்தொண்டர் புராணம் 

சொன்௮மே வேண்டுவது ?1;--(4) இச் இருப்பாட்டின் விண்ணப்பம் மூடியாநுன் 
முதலை வரயில் மகனைக் சாலன் தருவிதக்சான் ; அது அம்மகனைச் சசையில் கொடுவச்து 
உமிழ்ர் சது என்உ உண்மை .ஐூரியர் அறிவிச்ச அறினெறோம் ; * அவிசாசியே 

(பெருமானே) காலனை முதலையைப் :ிள்ளையைச் சரச் சொல்று !' என்பது சம்பிசள் 
இறைகர்பால் வேண்டிய விண்ணப்பம், “ 665 வேண்டும் என்றனர் ?! சக், 

கிசா. சவெசமவாஇ மறுப்பு, பஞ்சரொத்தியமின்று என்றது (85, 36) என்று உமா 

பதி வொசாரியார் இசன் சருத்தருளியது காண்க, உரைப்பார் - ஞான ௮௬ 

சூபதேசம் செய்யும் தேசசர் ; உரைப்பாரது என ஆறலுருபு விரிக்க ; உகந்து - 
மனம$ழ்ச்சியோடு ) உள்ததல் - உபதேசச் சொற்பொருளைச் தியானித்தல் ; 

உரை : பேஞ்சாச்சரம் ; சவெரமம் ) உள்குதல் - அதன் பொருளைச் தியானித்தல் ; 
இதன் தன்மை சிவஞானபோசம், சித்தியார், 9ம் சூ.ச்சிரத்தினுள்ளும், மற்றும் ஞான 

தூல்களுள்ளும் சவாகமங்களுள்ளும் கண்டு கொள்க, இவை அனுபவமுள்ள தேசிகர் 

லாய்ச்சேட் டுணாச் சச்சன ; வல்லார் - வல்லமை இசன் ௮௬மை குறித்தது, 

உச்சியாம். - இறைவரைத் தலையினுச்சியினும், அதன்மேற் பன்னிரண்டங்குல)் 

திலும் உள்ள யோசத்சானத்தும் வைத்துத் தியானிக்கும் சிவயோக சாதனை 

குறித்தது; “*என்ற$லையி னுச? யென்றுர் தாபித் திருர்சானை"' (தேவா - தாண் - இரு 

வாலவாய் - 10) ; 4 பாசபங்கயமும் சூட்டும் ?' (௪3); ஐதியும் ௮ந்தழம் ஐயிஞய்- 

46 அர்சமாதி'" (போசம் - 1 - சூதி); * ஒடும் உளதாம் '' (ஷூ)) புரை - உயர்ச்சி; 

! முனிவன் புரைவரைச் £றி"! (பரிபா - 1। - 11); பெருமை என்றலுமாம், (புரை 

யோய் புரையின்று ?? (ஷூ 20 - 77) ; புரைக்காடூ-உயர்ந்த-பெரிய - சாடுபோன்ற; 

காடு சோலை - சாடு போன்ற சோலை ; உலம உருபு விரிச்ச ) கரைக்கான் ழநலை - 

சலரயில் வரது உமிழும் முதலை ; காலனை முதலை வாயில் பிள்ளையைத் தருவிச் 

கும்படி கட்டளை யிடுவிசாச என்ச; ! மறலி,,,வாயிற் றருவித்தான் '' (4239) 

என்று ஆரியர் பொருள் வீரித்தமை சாண்ச, தலையை - முதலை வாயினின்றும்; 

ஐகாரம் ஐரசனுருபா௫ நீச்சப் பொருளில் வர்தது ; பிள்ளயை-என இரண்டலுருபு 
விரிச்ச) உரைப்பார்...உச்சியாம் - சவராஜயோச நிலைபில் வழிபடும் எனது தலை 

வரே என்றும், இதியுமந்தழ மாமிறாம் - இக்கு முலை விழுக்குசலால் (அர்தமா6) 
உன்னுள் ஒடுங்கெ மசனுயிரை மீள ( ஆயொடு) இவ்வுலகில் உளதாசச் செய்ய வல்ல 
வசே என்றும், கரைக்கான் - கர்லனையே-சாலன் உமசதேவல்லவழி கிற்பானாசலின் 

அவனை இவ்வா றேவிப் பணி சொள்5 என்றும், பிறிதோர் உட்குறிப்புப் பொருள் 

பெறுமாறுய்த்துணாந்து கொள்ச ;--(5) அரங்க : ஆடிமிடம் ; அரங்காவது - இடு 
காடு - இடுகாட்டிலாடல் ; சங்காரம் குறித்தது. சங்காரம் புனருற்பத்திச்கு - மீளச் 

ருட்டிக்கு - ஏதுவாதல் குறித்து, இங்கு மசனை மீளச்ரரச சிகழ்ச்சியை உட்குறித்து 

நின்றது ; '' வருங்கடன் மீளகின் றெம்மிறை ஈல்கீணை வாரிச்கு2ம " (தேவா) ; 
சரம் கோலை - சரம் ௮ம்பு) சரமாகெய கோலினை ; கோல் - அம்பினது பகுதி ; 

வரிசிலை வாங்கி நாணியிற் சரங்கோலை சந்தித்து - என்ச ; வாங்குதல் - வளைத்தல் ; 
நாணியில் - சாணில் என்பது சாணியில் என கின்றது. நாண் - வில் பூட்டும் சயிற; 

ச்ந்தித்து - அளவுபடப் பூட்டி ) கோத்து ; எய்தாய் - எய்.சல் உபசரரமாச்திரையாய் 

Aer pg ; சோலைக் கோயில் - சோல சூழ்ர் த சோயில் ; இச்சிலை இன்றும் சாண 
லாம்) கோண்ட - இடங்கொண்ட ; தழகனே என்பதும் பாடம் ;) புரங்கேட 

எய்தாம் - முப்புரம் எய்ததும் மூவரைச் சாத்தலும் உடன் நிகழ்ர்தவாறு இங்கு மக 

வைச் சங்கரித்தலும் மீள உயிர்தருசலும் கிெழ்ச்சன என்ற குறிப்பு முடையது ;-(6)



வெள்ளாளைச் சருக்கம் ada 

நாத்தரீனும் * காவின் செய்கையாலும் ; சோத்தென்று - வணக்கம் என்று ; போத்தி 

என்து 2 நா - இங்கு அசன் செப்சைக்கு வர்ச.த ; பூந்தாழ் - பூக்கள் மிகுக்ச 7 ஆட் 
பட்ட தற்றம் - ஆட்பட்டிருக்தும் அல்லேன் ஏன்ற குற்றம் ; சமது சரித வசலாது, 
குற்றமே - குற்றமாமோ ? ஆகாது என்று எதிர்மறை குறித்சது; நீ அசனைச் குற்ற 

மாசச் சொள்ளாது குணமாகலே கொண்டனை ஆசவின் உன் அடியாஞாூய என்பா 

லன்பு பூண்ட மறையவன் Apa உயிர்ப்பிச்த என் அடிமைத் தன்மையை 

ஏற்றுக் கொள்ளுசல் மேண்டும் என்பது குறிப்பு ;--(7) மந்தி..வழிபட - மத்தி - 

பெண் குரங்கு ; கடுவன் - ஆண் குரக்கு; மந்தி கடுவனுக்கண் படிநாடி மலைப்புறம்- 

தீன் சாயகனாயெ நண் குரங்குக்கு உண்ணு,ர்சப் பழங்களை மூலப்புற,ச்நில் சாடிப் 

பெண் குரக்கு செல்வதரசச் கூறு சல் இுயற்கைவர்ணனை ; இதனுள் சணவனையும், 
மக்கள் - சுற்றத்தாரையும், உணவு சர்து ards, டஇல்வாழ்ச்சையில் மனைவிக்குள்ள 

சடமை, குறிப்பிற் பெறவைர்துக் கூறியது :கிழ் காவலர் பெருமானது சவிசயம் ; 

இணி அவ்மாறு குடிம்பச் சடமையை எண்ணிச் சென்று ௮௪ன் பொருட்டு இறை 
வசை கினைர்து சர்திகடோழும் சலமும் பூவும் இட் வழிபடுள்றது என்றது 

மேலும் பெரியதோர் சவிஈலம்; இவ்வாறு ௮றிவு குரைச்ச பிராணிகளும் வழிபடுசல் 

சம்பிகளது இருச்சேசா£ப் பதியம் முஈலிபவற்றுட் கானக ; நுனி, அவ்வாறு தன் 

தாயசனுக்கு உண் பழகாடிச சென்ற ஈதி சந் சள் சோறும் மச்சளன் இறையரைச் 

சலபுட்ப மிட்டு வழிப$கல பார்்சது: ஈவர் 9சபலை மரர்த இமை அழிபாட் 

டிற் புகுர்தத என்றுரைச்சஓுமாம் ; இவ்வாறு கூறிப, பினலும் பெரியதோர் சவீசய 

மும், மச்கள் செய்சைகளைப் பார்த்து அவ்வா? சாமும் செய்யும் குரங்குசளின் 

Quadioas spuguro, (Imitative instinct of monkoys) ; இனி, இங் 

arp குரங்குகள் sg குடும்பச் செ.பலை மறாத வழிபாட்டி ற் புகும் பதி என்று 

தலவிசேடம் கூறுமாற்றால், இங்கு மறையோனும் மனைவியும் மகவிழர்,ச 82௪ சோசர் 

செரியாமே வந்த ரிஏன்பால் அன்பு ॥றைசஈலின் சம.ஐ திருச்சாளிறைஞ்சிய செயலைச் 

குறிப்பித்ச வாறுமரம; '! tp EDU oath " என்ற குறிப்புகிது, நீந்தி -Qaoporg 

திருசாமம் ; நரகம் புகாமை வே ஈடிக் ோள்பேன்; முன்னர்ப் பிறவாமை வேண் 

டினார் ; அவ்வரறு பிறவரமை sung பிறச்ச ரேரிடிலும் உன்னை மறர்து தயரு 

ழச்கும் ரசம் புசாமை வேண்டுவன் என்றசாம், '(பிரவாமை வேண்டம் மீண்டும் பிறப் 

புண்டே லுன்னை யென்று, மறலாமை வேண்டும்'' (1770) எ௫்௮, அம்மை வேண்டிய 

வரம் இங்கு கினைவு கூர் தற்பால் : சிவனை மறர்தறிலை ஈரகம் புகு, சலேமா£ம் என்பது; 

இனி, இங்கு மசனை மீள ௮ழைத்து£ சொழுக்கும் இருவுள்ளச் குறிப்புடனே பதிகம் 

எடுத்துப்பாடியும், மதல் மூன்று பாட்டளவும் இறைவர் அருள் செய்பாதிருர்சனர் 

என்று சருதி சான்சாவ.த பாட்டில்  அவீசாசியே! முசலையைப் பிள்ளை சச் சொல்லு 

சாலனையே !'! ஏன்று வற்புற.்துதல் போக அரிதிற் கேட்சு, அது முடியும் முன் 
மசன் வந்தது சுண்டு, திருவுள்ள மறியாே இறைவரை ஏவி. பத போன்று ௮பசாரப் 

பட்டமை சருதி இவ்வாறு வேண்டிக் துதித்த குபிப்புமாம் ) தஞஷடைய அச்சன் 
Aqua pasty pf ssa Boudss வரலாறு இங்கு Gong arspurag ; 

முன் மூன்றாவது பாட்டிற் பிறவாமை வேண்டிச் சொண்ட குறிப்பு கேழ; அது 

மூன் உரைக்கப்பட்டது ) '* பேணா சொழிஈசே லுன்னையல் லாற்பிற தேவரை !! 

என்று மேல் வரும் பாட்டிற் கறம் தொடர்ச்சியும் ௪௫.த௪ ;-(8) உன்?னயல்லாற் 
பிறதேவரைப் பேனு தோழிந்தேன் - எதிர் மறையாற் கூறிஞர் உத குறிசச்சற்கு 
பேனுது ஏன்றது மனத்தின் செயலும், கரணது - என்றது புறகிர்திரியக்சளின்



் ௬௦௪ திருத்தொண்டர் புசாணம் 

செயம் குதிச்,சன ; இன்னம் காட்டுதியேல் நான் காண்பன் - என்ச. * சாட்டு 
வித் சா லாசொருவர் சாணா சாசே சாண்பாசார் சண்ணூசலாய் சாட்டாக் சாலே"! 

(சேவா) ஏன், கருத்துக்கள் சாண்ச; மேல் ** சரணாச சண்கள் சாட்ட வல்ல '! என்ற 

சருச்துமிது ; ** சரண வுள்ளச்டைச் சண்டு காட்டவின் '' என்பது ஞான சாத்திரம் ; 

காதை - சாண மாட்டாத ; காட்ட - காடீடுவிச்சு ; இங்குச் கூறிய சாட்செசன் இறை 

வர், ஈம்பிகளுக்கும் அவர்கூலம் உலகுக்கும் செய்யும் பேரு- டி.றங்சளின் தன்மைகள்; 

காண தோழிந்தேன் - தேவரீர் அருள்புரிவீர் என்பதனை உட்கொள்ளாது சான்காவது 

பாட்டில் எடுத்துச்ூறி விண்ணப்பித்ச கிலை.பினைச் குறிப்பில் உணர்த்தலும் சாண்ச. 

ஆட்பாலவர்ச் சுருளும் வண்ணங்கள் ௮னவில என்ற திருப்பாசுரக் கருத்துக்களும் 

இங்குச் சிர்திச்சற்பாலன;--(9) நள்ளாறு - இப்பதியில் ஒடிம் ஆற்றின் பெயர் ; சல 

புராணம் பார்ச்ச ; தேள்ளாறு - ௮வ்வாற்றின் சிறப்பு ; அரத்து உற ; சிெவத்சன்மை 

சொண்ட அசன் துறை; இருவரச்துறை என்னும்பதி என்றலுமாம் ;) இருவா் 

அறைத் திருப்பதிகச்திலுள் நிவா ஈதியின் சிறப்புச் கூறிய பகுதிகள் இவ்வாற்றிற் 

கும் பொருர்சச்சாணும் கினைவுபற்றி இப்பதியினைக் கூறினார் போலும் ; புள் - 

சோலைகளில் வாழும் சளி குயில் முதலிய புட்கள் ; ஏறுதல் - நிறைதல் ; இங்கு 

இக்குஎத்திடையிலும், சூழ்ர்த சோலைகளிலும் புட்கள் நிறை சல் இன்றும் சண்டுகளிச்சத் 

நீச்ச சாட்டியாம் ;) நளத்தி.யட...கிறிசேங்ததே - முன் (2) வத பாட்டிற் கூறியது 

மசன் மீண்டு வரு,த$லத் இருவுள்ளத்விற் கண்டு முன்னிலைப்படுத்தியது, இங்கு மகன் 

வர்து விட்டானாசலின் ௮வனையே முன்னிலையிற் கண்டு கூறியது; ஆதலின் கூறியது 
கூறலன்மையுணா்ச ; சரித ஆசரவாயெ அகச்சான்று ; 9ம் பாட்டிலுரைச்தவை 

பார்ச்ச ; - (10) நீர்- சங்கை; ஏற ஏறு - சடை - அதன் மிகுதிக்கு மேல் gues 

தீடுத்தி நிற்கும் நிலை குறித்தத ) நீமீர் புன்சடை - புன் சடையாயிலும் நீர் ஏறத் 
தானும் நிமிர்வதாம் என்றபடி ; ஏறி - பெயர் ; கார் - நிறம் ; சரிய நிறமுடைய 

விடத்தச்கு வந்தது ஆகுபெயர் ; ஏறு - தனது விடத்சன்மை ரீஈ9 அமுதத் தன்மை 

பெற்றதாதலின் ஏற்றம் - மேன்மை- கொண்ட; 84 - இறப்பு; (! காலனையன் 
ஹேவிச் கராங்கொண்ட - பாலன், மரணம் தவிர்ச்ஈதுவு மற்றவர்ச்கு ஈந்த, 

சரணம்போ லல்லரமை காண் '! (சளிற - (9) என்று ஞானநூல் இதனைப் போற் 
, றியது சாண்ச; ' பரம் பெருமை '' (4912), 

தறிப்பு :--இப்பதிசத்தள் முல கான்கு திருப்பாட்டுக்கள் குளச்சரையில் 

நின்று மசன் உயிர் பெற்று வருமுன்னும், ஏனைய ஆறு பாட்டுக்கள் ௮தள்பின் அவனை 
யும் சொண்டு சென்று திருக்கோயிலில் இறைவர் திரு மன்பும் ௮ருஎப் பட்டன 

என்பது கருதப்படும் ; “: எடுச்தார் இருப்பதிசம் '' (4986) என்றும், *' பரவும் 

பெருமைத் இருப்பதிசம் பாடிப்பணிர்து " (4848) என்றும் ஆரியர் அருளிய 

கருத்துக்கள் காண்க, 

தீலவிசேடம் : திருப் புக்கோளியூர் - (அவிராசி):-- இத சொக்கு சாட்டுப் 
பாடல் பெற்ற பதிகள் ஏழனுவ் ஒன்று. முதலை வி.ழுங் மூன்றாண்டு சென்ற மகனை 

Saw wer “owe” என்று பதிசம்பாடி முதலை வாயினின்றும் வச 

வழைத்து உபகயனமும் செய்வித்து அவனுடைய பெற்றோசை ம௫ூழ்வித்த போற்புசச் 

செயல் சிசழ்ர்த பதி, அற்புசம் நிசழ்ர்த ௮ச்குளஎச்சரையில் ௮வ்வரலாறு குறிச்கும் 

தஇருவுருவங்களுடன் சம்பிகளது சனிக்சோயில் உள்ளது ; பங்குனி உத்திரத்தில் 

இவ்விழா கொண்டாடப்படுறது ; சோபிம் கொடிக் சம்பத்திலும், முன்புறம் திரு



வெள்ளசனைச் சருக்கம் சுடு 
விளச்சுப் பெரும்சம்பத்திலும் இவ்வுருவங்கள் உள்ளன, வசலா௮ புசாணச்துட் 
பார்ச்ச அம்பிசை சவஞ் செய்து இறைவரை மணகத்து வலப்பாசம் பெத்றனர் 
என்பதி சல வாலாறு, அம்பிகையாசது சலக்சோலத் இருவருவம் சனிக்கோயிவில் 
வெளிப்பு,ற,தீஇல் நிருக்குளத்து மேற்குக் சரையில் உள்ளத, அம்மையார். அக்கு 
ஒரு பாதிரி மாச்தின்£ழ் எழுக்சருளி யுள்ளார்; “பா.திரிமாச் சம்மன்!! என்று வழக்கு 
Spit sar, . பாதிரி அல மரமன்று ; ல வரலாறுகளில் அவ்வாறு குதிச்திருப்பது 

தவறு ) இப்பதியின் தல மரமும் அம்பிகை சவம் செய்ததம் மாமரம் என்பது தல 

புசாணம் ; சாலார்,சரதஇல் பாதிரி மாம் உண்டானது போலும், '! காசியில் வாரி 
aera " என்பது இர்சாட்டில் மழங்கும் பழமொழி ) இசலச்துக்கு தட்சிண 
காசி (தென்காசி), இருகெல்3வேலிச் 9ல்லாவில் இப்பெயருடைய தலத் துடன் மயம் 

க.ற்பாலசன்று, என்ற பெயரும், சுவாமி கோயிலில் உள்ள இர் தச் ணெறு காரச் 

இணெறு - சாரிச் கங்கை - என்று லழங்கப் படுவதும் பிரசித்சம் ; சலபுராணம் பார்க்க; 

63 சாயன்மார்சள் திருவுருவவ்சளும், மு,சில லாய்ப்பிள்ளை இருவுருவக்சஞும் ஆயெ 
அழூயெ செப்புப் படிமங்கள் உற்சவ மூர்சீ9னாக உள்ளன ; கொக்கு சாட்டில் 
இவ்வமைப்பு இவ்வொருபதியிலே சான் உண்டு. இவர்கள் சித்திரைப் பெருவிழா 

வாயெ இந்திர விழாவில் உற்சலங் கொண்டு பெருஞ் ஏரப்பாச்ச் சாட்ரி யளிப்பர், 

புக்கோளியூர்- என்பது ஊர்ப் பெயர் ; * செல்வத் இருப்பு? சொளிழர் சென்றடைர் 

தீரர் (4898) என்று நரரிபர கூரல் சான்சு, நிமிபாரி என்பது இப்பதியில் 

விளங்கும் இறைவர் பெயர், பதிகம் பார்ச்ச, இப்பொழு த பழயகா்ப் பெயர் om pig 

அவிநாசி என்பது ஊர்ப் பெயராகத் தவறி வழங்குன்றது ; இறைவர் அக் 

தாண்டவஞ் செய்தபோது சாணலாரருர்சளா9 ௮௫ரய சேவர்சள் புகுந்து ஒளித்தச் 

கொண்ட இடமாசலால் இப்பெயர் பெற்ற சென்பது சல 8ரலா.ற ) இவர் முன் 
இருந்த இடம் கோயிலின் சென்புறம் முதலைவாய்ப்பிளளை அழைத்த களச் (ஏரி) 

இனை அடுத்தத் சென்புறமாச உள்ள சொல்லைவெளி என்பது அரசாங்சப் கணக்குச் 

சளாலும், அர்நிலத்தின் அமடயாஎங்களா றும், ஊரார் வழங்கும் ஏழச்சாலும் அறியப் 

படும், பழய ஊர் காலாச் £ரத்ரில் சிமைவுண்டது) புராணத்திம் கூறும் வரலாறு 

சள் நிசழ்ர்ச இடம் அதுவாம், ஆளுடைய பிள்ளைபார் புராணத்நினுள் “ அப்பாலைக் 

குடபுலத்தி லானார் மூழுக் சானங்கள், எப்பாறுஞ் சென்றிகறஞ்சிர் இிருணாவிளை 
யிறஹைஞ்? '! (9995) என்றதனால் பிள்ளையார் இ.க்தல,துச்கு எழுச்சருளி யிருததல் 

கூடுமென்று சருசப்படுளெறத, பிள்ளையாரும் தரசுகளும் அரு ரிப கர்திரச் 
சோவைச் தஇிருப்பதிகங்களால் இர்சப் பதியுள்ள மேல் கொக்கு சாட்டின் 

பலபகுஇகளையும் ௮வ்விரு பெருமக்களும் வர் து வணங்பெருரியமை கருசப்படும், 

Cord act யருளிய முழு,த்தழல் மேனி, சொச்சராசச் சாட்டிய சொன்மையும் '! 

(திருவா - ர்ச் இத்திருவசவல் - 33-34 வரிகள்) என்றும், '(அரிப பொருளே யவி 

ஒன்று. இது திருப்புச்சொளியூரின் ( அவிரா9) ,ஏணிமையில் மேற்கில் 8 சாழிசை 

யளவில் உள்ள சேவூர் (மாட்டூர் என்னும் சவா வைப்புச்தலம். “orl@s par” 

ஊர்ச்தொசை) னின்றும் மேற்கில் 3 சாழிகை vada enag, yoryde se 

மூர் ததிசளும் 9தலமாய்ச் ெச்கின்றன ! சரிச நராய்ச்சியாளர்சள் மட்டில் எப்போ 

தாவது போய்ச்சண்டு ஆய்ர்து வருனெ.றனர். அன்பர்சள் சவணிச்து.த ஆலயப்பணி 

செய்வார்சளானால் பெருஞ் ெபுண்ணியமாகும் !



௮.௫௯ தஇிருத்தெசண்டச் பூசாணசக் 

சாசி யப்பா பாண்டி, வெள்ளமே? (ஷி. ஆனச்,ச மால - 7) என்றும் வரும் இருவாச் 
௪,ச் இருவாக்குச்களால் தருவா சவூசடிகள் இர்சாட்டுக்கும் இப்பஇச்கும் எமுச் தருளிய 

மையும் சரு,சப்படும், அன்றியும் இருவா,சஷடி.கள் ஈம்பிசள் திருவுருவங்கள் பெரிய 

அளவில் கோபுசவாய்சலினுள் இட்டப்பட்டுள்என. ் 
ஏறச்குறைய 120 ஆண்டுசளின் இப்பதியின் அணிமையில் வாழ்ர்த, சர்ச்சரு 

ணீசர் மரபு, இளையான் சவிராயர் என்ற புலவர் பெருமானால் இதற்குத் தலபுராணம் 

எழுதப்பட்டுள்ளது ; இசனைச் சோயமுச்தார் விச்வான் கர்தசாமி மு,சலியார் அவர்க 

ளும் செசமம் வித்வான் முத்துசாகப்ப முதலியாரும் பரிசோ.இத்து 09 ஆண்டுகளின் 

மூன் ௮ச்சியற்றினர். முசவுசைச் சருச்சம் முல் சுந்தரச் சருச்சமீறாக 18 சருச்சக் 

சளக்கு 1020 பாட்டுச்கள் உடையது, சருச்சுங்களின் வசனமும் படங்களும் சேர்ச் 
சப்பட்டுள்ளன ; இதவேயுமன்றி செட்டி. பாளையம் மகாவித்வான் வாசுதேவ முதலி 

யாச் இயற்றிய £! சருணாம்பிகை சசசம் '', சிலச்சவிமணி - 0, 14. சுப்பிரமணிய 

முதலியார் இயற்றிய *! பெருக்சருணையம்மை பிள்ளைத்தமிழ் '” முதலிய பிரபந்தப் 
களும், கருணை தாசர் இயற்றிய 2 ச தனங்களும் உண்டு. 

சுவாமி - அவிநாசியப்பர் / அம்மை - பேநங்கநணையம்மை ; தலமரம் - மா ; 

இர்த்தம் ; காசிக்கங்கை (கோயிலினுள் உள்ள இர்ச்சச்ணெறு) ; ஈள்ளாறு (கோயி 
வின் உடக்இல் ஒடும் நதி); பதிகம-1, 

இத திருப்பூர் நிலயசதினின்றும் உடசரில் 7 ராழிஐச.பளவில் சல்ல கற்சாலை 

வழி அடையத்சச்சது ;) இடையில் 5 காழிசையளவில் திருமுருசன்பூண்டி உள்ளது ; 

் மோட்டார் பஸ்வசதயும் உண்டு ; வஞ்?ப்பாளையம் நிலையத்தினின்றும் வடக்கே கற் 

சாலை வழி 8 ராழிகை யஎலிலும் அடையலாம் ; வண்டி௰சநி உண்டு ; Carus 

தூரினின்றும் மோட்டார் பஸ்சள் நிறைய தடுனெறன. 94 நாழிகை; ஈல்லவழி, 

4844, பழுன்ஞண் முதல வாய்ப்புக்க மைந்தன் முன்போல் வரமீட்டுத் 
தென்னா ரூர ரெழுந்தருளா நின்ற” ரென்று சேராபிரா£க 
கந்நாட் டரனா ரடியார்கண் முன்னே யோடி. யறிலிப்பப் 

பொன்னார் இழிபு மணிப்பூணுங் காசுர் தூசும் பொழிர்தளித்தார், 

(இ-ள்) முன்னாள்...என்று-முன்னாளிலே முதலையின் வாயில் விழுங்சபபட்ட 

மைர்தனை முன்போல உயிர்பெற்று வர மீட்டுச் கொடு்துச் சென்னாரூர் சம்பிகள் 

எழுந்தருளி வருகின்றார் என்று ; சோரர்பிரார்க்கு , அறிவிப்ப - அர்சாட்டில் உள்ள 
சிவனடியார்கள் முன்னாக தடிச் சென்று சேரர் பெருமானாருக்கு ௮ழிவிக்சவே ; 

பொன்லும்...அளிச்தார் - ௮றிவித்சவர்சளுச் செல்லாம் பொற்கிழியும் மணிப்பூண் 

சளும் காசும் துணியும் மழைபோல மிகுதியாக ௮ளிஈதனர் (சோனார்), 

(வி-ரை) அரரைடியார்கள்...அறிவிப்ப - ஈம்பிகள் எழுர்தருள்வ.த பெரிய 

நல்ல ச் செய்தி யாதலின் அடியார்கள் ௮,;னை ௮ரசலுச்கு முன்னா ஒடி அறி 

வித்தனர்; ௮ர்சாள் ௮சசரிடல்பும் அடியாரிடல்பும் ௮ன்பிமனாழுச்சமும் GOs sary, 

ழன்னாள்.. என்று - இஃது அடியார் சேனாருக்கு அறிவித்த செய்தி ; செய்தற் 

சரிய ௮௬ம் டெருஞ் செய்தியாதலும் இறையருள் வெளிப்பாடும் பற்றி இதனை ௮றி 

வித்தனர், 

தேன்றுநர் - தேன் - தூநர்- திரு ஆரூர் உள்ள பகுஇி- ' சென் இருவாளூர் 
புக்கு) ன்று கொலெய்துவதே "! (ஈம்பி - தேவா),



வெள்ளானைச் சருக்கம் aor 
போன்ஞனார்கிழியும்... அளித்தார் - அதிவிச்ச செய்யின் பெருமையும் சன்மை 

யும் பத்தி மஒழ்க்த நிலை. போழிதல் - மழைபோல மிகுதி பெறக் சொடுச்சல்; மேல் 
வரும் பாட்டுப் பார்க்கு. தாசு - சறக்ச உடை, 16 

4345. செய்வ தொன்று மறியாது இர்தை [ாகிழ்ரது களிகூர்க்(தேன் 
ஐய னணைந்தா ; னேனையாளு மண்ண லணைந்த 7 னாருரிற் [லாம் 

சைவ னணைந்தா; னேன்றுணையாந் தலைவ னணைந்தான் றரணியேல் 
உய்ய வணைந்தா னணைந்தா'"னென் ரோகை மூரசஞ் சாற்றுமித்தார். 

(டு-ள்) செய்வசொன்றும்,,,களிகூர்ர்து- செய்வது இன்னதென்று ஒன்றும் 

சோன்றாமல் மனம௫ழ்ச் மேலிட்டி ; 4 என்... ௮ணைந்தான் !! என்று - 1! என் ஐய 

னாகிய சம்பிகள் வர்தணைந்சனர் ; என்னை ஆட்சொள் ளம் பெருமையுடையவர் வர் 

தீணைந்தனர் ) இருவாரூரின் ம௫ழ்*சரளம் சைவப் பெருமகனார் வர்சணைர்தனர் ; 

எனது துணைவராக௫ெ தலைவர் அணை ஈர் ; உலச*மெல்லாம் உய்யும் பொருட்டு 

இல்வுகஇில் வந்தவதரி (தவராய ஈம்பிரள் லந்கணைர்சனர் !!! என்று பலவாறும் 

எடுத்துச் சொல்லி , த முரசம் சார் றலிர்ரார் - உவ முரசர்சை சகரமெங்கும் 
சாற்றும்படி செய்சனர், 

(வி-ரை) சேய்வதோம்றும் புரியாது - இத மூழ்ர்சி மிச்கூர்சலால் வரும் 

நிலை ; 1 மூண்டபெரு மடழ்ச்ரிபினால் முன் செய்வ சறியாசே "! (1801) என்ற நில 
யும், ஆண்டுரைச்தவையும் பார்ச்ச; ஆண்டு, ௮ப்பூ யொர் :'காண்டசைமை யின்றியும் 

முன்சலந்த பெரும்கேண்மைபினால்"! அன்பு பூண்டு இியானப் பொருளாய்ச் சொண்டு 

வழிபட்டருளு மூர்திதியாயெ ௮ரசு௨ள் சாமாகவே சமது சடைச்தலையில் வந்து நிற் 
கச் சண்ட செய்தி பெரும௫ழ்ச்சி விளைச்,2து, ஈண்டு, முன் சேரலஞருச்கு இறைவர் 

௮றிவிச்ச அறிர்த, முன்னர்ச் சென்று வரர்டடர்து வருர்பழைத் ஏக் சொண்டுவர்து 
வழிபட்ட ெபவமாகிய 8மபிஈள், எதிரபாராது காமரசம் தம்மை 9"ஈ ந்து எழுர் 
தீருளச் சேட்ட செய்தி அவ்வா o பெரும௫ூழ்ச்சியை விளைச்சது. இவ்வாறு இவற் 

றுள் ஒற்றுமை ஈபங்களைச் சண்டுகெொரள்க ; பி.ர் கூறப்பட்ட செய்திகள் ௮ப்பெரு 

மூழ்ச்ரி சாரணமாகப் பலபடப் பன்னியுரைத்ச தன்மையும் கண்டு கொள்ச, 

என் ஐயன் - எனை ஆளும் ஏ ஈ்ணல் - ஐயன் - முசல்வன் ; ஆளும் வண்ணல் - 

ஆளாகக் சொள்ளத் தகுதியற்ற என்னையும் ஆளும் பெருமையுடையவன் ;) என - 

என்னையும் என இழிவு சிறப்பும்மை கொக்கது ; ஆளும் - தள.சலினால் எனச் சார 
ணச் குறிப்புடன் கின்றது ;) உடம்பொடு புணர்த்தி யோதியது ௮ச்சருத்துடையத, 

ஆநரிற் சைவன் - திருவாரூரில் உள்ள சிவலுச் சடிமைப்பட்டவர் ;) சம்பிசசது 

தேவாரங்கள் காண்க ; 4: ரூர்ச் வல பேர் சென்னியில் மைத்ச ஆரூரன் '' என் 

பன மூ. சலியவை, 

என் துணையாம் தலைவன் - எனை ஆளாசச் சொண்டதனோ டன்றி எனக்குச் 

துணையுமானவன்; ''சோமான் ரோழரென்ற பார்பரவு மேன்மை ராமம் முனைப்பாடி 

வேந்தர்க்சாடு விஎங்யெசால் '! (3818) ) துணையாதலோடூ சலைவருமானவர், 

தரணி எலாம் உய்ய உணைந்தான் ௮ணைந்தான் - உலசம் எல்லாம் உய்யும் 

பொருட்டு வர் தவராய (ஈம்பிசள்) ௮வர் அணைர்சார் ; முன்னது வினைப்பெயர் ; 

பின்னது வினைமுற்று, இஃது ,நரரியச,த சவிரயம், “ மாசவஞ் செய்? தென்றிசை



௬:௦௮ திருத்தொண்டர் புராணம் 

வாழ்ர்கிடப், போதுலார் 1? (95) என்று சொடச்சச்இற் a Muster முடித்துச் 

சாட்டிய சவிரயரமும், பொருச்சமும் சாண் ச, 
ஒகை முரசம் - ஐகை - உவசை 7 சமது மூழ்ச்சியை ஊரவர் அறிய வெளிப் 

படுத்தற்கு இவ்வாறு முரசம் சாற்.ர,சல் செய்வித்தார் ;) பெரு நிசழ்ச்சளை முரச 
மறைவித்து அறிவித்தல் மரபு, சக்சோட பேரிகை என்பர் வடவர், 17 

4246. பெருகு மதிநூ லமைச்சர்களை யழைத்துப் பேரியோ ரேழுந்தரளப் 

பொருவி னகர மலங்கரித்துப் பண்ணிப் பயணம் பு.றப்படுவித் 
தீருவி மதமால் யானையினை யணைந்து மிசைகொண் டரசர்பெருச் 

தெருவு கழிய வெதிர்வந்தார் சோர் குலமுய்ர் திடவந்தார். ௧௮ 

(இ-ள்) பெருகு...அழைத்து - பெருகும் மதிதூல் வல்ல அமைச்சர்களை 

வரவழைத்து ; பெரியோர்...புறப்படுவித்த - பெரியோராசிய ஈம்பிகள் எழுர்சருளு 
posers ஒப்பற்ற அர்சசரத்தினை அலங்கரித்துப் பண்ணிப் பயணம் புறப்படச் 
செய்து ; அருவி...மிசை சொண்டு - அருவி போலப் பாயும் மதத்தினை யுடைய 

யானையை அணைந்து அதனை மேல் சொண்டு ; அரசர்,..உய்ச்நிட வர்தார் - அரசர் 

சளது பெருர் செருவு சழிர்திட எதிர் கொள்ளம் பொருட்டு வந்தார் சோர் குலம் 

உய்ந்திட வந்தவராயெ சேரமானார், 

(வி- ரை) உய்ந்திட வந்தார் - எதீர் வந்தார் - என்ச ) உய்ந்திட வந்தார் - 
assarr@u சேரலனார் என வினையாலணையும் பெயர், 

அமைச்சர்களை அழைந்து...புறப்படவித்து - அ7சர் அமைச்சர்களடனே 
சென்று எதிர் கொள்ளுசல் அரசாங்கத்தின் சிறப்பா பெரிய மரபு ) எழந்தநள் - 

எழுர்தருளுதற்சாச / அதற்குத் சகுதியாக, 

அலங்கரித்துப் பண்ணி - அலங்சாரங்சளை யெல்லாம் விதிப்படி செய்லித்த ) 
௨ மிசைகொள் பண்ணனும் பிடி வெள்ளம் '' (1800) ; 4 தோன்றப் பண்ணனும் பிடி?! 

(8894) பண்ணுதல் - வினை முற்றுதல, 

யரனையிளனை - மீசை கோண்டு வந்தது நம்பிகளை எதிர்சொண்டு வணங்டி 

அவரை அர்த யானையின் மேல் ஏற்றிச் தரம் பின்னிருந்து உபசரித்து வருவதற்கு ; 
மேல் : வரு சைவரையின் மிசையேர்றித் தாம்மின் மதிவெண் குடைசவிச்சார் !? 

(4249) என்பது சாண்ச ; முன்னர் வரலாறும் (3894) காண்ச, 

அரசர் பேநந்தேருவு கழிய - அரசர் வாழும் பெருர்தெருவு பிற்பட மேற் 

சென்று ௮த்தெரு வளவிலமையாது, ரட்டின் எல்லை பெற நெடுந்தூரம் சென்றமை 

மேற் பாட்டிற் கூறுதல் காண்க, அதன் சொடச்சம் இவ்வாறு கூறப்பட்டது. 18 

4947, மலைகாட் டெல்லை யுட்புகுத வந்த வன்றோண் டரைவரையிற் 

சிலைநாட் டியவேல் கொடித்தானைச் சேரர் பேருமா னேதிர்சேன்று 
தலைராட் கமலப் போதனைய சரணம் பணியத் தாவில்பல 

கலைகாட் டமுத வாரார் தாமுந் தொழுது கலந்தனரால், ௧௯ 

(ஒள்) ம$லைசாட்டு..,வன்றொண்டரை - மலை சாட்டின் எல்லையினுள்ளே 

புகுதும்படி வர்தணைக்த சம்பிகளை ; வரையில்...சோர் பெருமான் - மேரு மலையி 

லுச்ரிபில் சமது விற்கொடியைப் பொறித்ச வெற்றிச் கொடியினையும் சேனைசளையும்



வெள்ளாளைச் சருக்கம் ௬௦௯. 
உடைய சேசமான் பெருமானார்; எதிர் சென்று... பணிய ஃ எகிர் சொண்ம சென்று, 
அண்றலாச்௪ சாமசை மலர் போன்ற பாதங்களை வணங்க ; சாவில். .சலச்தனர் - 

கேட்டிணே நிக்கும் ௮௬௦, சமயமாகிய பல கலசளயும் சாட்டும் கம்பியாரூசரும் எதிர் 
தொழுது சலக்சனர் ; (௮ல் - ௮சை) 

(வி-ரளை) மலை நாட்டூ எல்லையுட் புதகவத்த - மலைசாட்டின் எல்லை .௮சை 
யிலும் சென்று சேலனார் எதிர் சொண்டனர் என்பசாம், 

வரையில சிலைநாட்டிய - வரை - மேரு ; சிலை - வில் ; சிலை நாட்டுதல் - மேரு 
மலை வசையில் செயிஈது ௮சனுசூயில் சமது விற்சொடியினைப் பொறித்தல், 

தலைநாட் கமலப் போது - அன்று சாலை யலர்ர் ச தாமரை மலர், 

தாவில்பல கலை நாட்ட-நாவில்- 2சட்டிை யில்லையாசச் செய்யும்; கலை நாட்டு " 
கலைகளையும் தாபிக்கும் ; புல கலைச;ரக்கும் இருப்பிடமாகிய இருப்ப .திசங்களை அருளும் 

என்பதாம், சம்பிகளது பல படிகங்களின் பயன் விளைர்சமையும் சாண்ச. 

அழதம் - பிறவிப்பிணி போக்கும் ; முசுலை வாய்ப்பிள்ளை யழைத்த வரலாற்றுச் 

குறிப்பு, கலைகள் உணர்ச்தும் வன் மு.ச்சராகிப என் மலுமாம். 

தாழம் - சோனார் பணிர்ஈது போலச மாமும் சொழுது என்று உம்மை 

இறர்தது தழுவிய எச்சவும்மை, 

கலந்தனர் *ு கூடிம் இடைத் சா? 3 கூடினர் 19 

4248. சிந்தை மகிழுஞ் சேரலனஞார் திருவா ரூர ரெலுமிவர்கள் 
தீந்த மணிமே னிகள்வேரறு மெனினு மொனருக் தன்மையராய் 

முந்த வெழுங்கா தலிற்ரொழமுது முயங்கி புதியர் முதல்வேந்தர் 
எந்தை பெருமான் றிருவாரூ£ர் ரெல்வம் வினவி யின்பூற்றார். ௨0 

(ட-ள்) சிர்சை..சன்மையராய் - (முன் கூறியவாறு கூடி) மன மம் 
சேமானாரும் திருவாரூர் ஈம்பிசளும் என்னும் இவலிருவ நடைய ௮ழயெ:மேனிசள் 

வேரு யிருந்தும், ஒன்றே யாகும் சன்மை யுடையவர்சளாய் ; மூச்ச, மூயங்9 - முற் 

பட்டு எழுகின்ற பெரு விருப்பச்தினாலே சொழுது சழுவிச் சொண்ட பின் ; உதியர் 
இன்புற்றார்-சேோர் குலத்து வர்க முசன்மை பற்ற அரசராகயெ சேரமானார் எமது 

பெருமானாது திருவாருரின் சிறப்புடைய ஈன்மைகளைக் கேட்டு இன்ப மு.ற்றனர், 

(வி-ரை) சிந்தை..டவர்கள் - முன் கூறிபலாறு கலச்சதனால் இருபாலும் 

மடழவந்த இருவர்சளும். 

மணிமேனிகள்...ழய்ங்கி - பெரு விருப்பத்தாற் றழுவிச் சொண்டமையால் 

இருவரது மணிமேனிகள் வேழ வேருக இரண்டாபிலும் சே மேனியாச எண்ணச் 

கூடிய சன்மை பெற்றன என்பது, மய்ங்ததல் - சமுவிச் கொள்ளுசல் ; மந்த . 

ஒருவர் ஒருவரை முற்பட்டு ; முன்னரும் “* முன்பு பணிர்த பெருமாளைச் சாரமும் 

பணிந்து முசர்ெடுத்சே, யன்பு பெருகச் தமுவவிரைர் தவரு மார்வச் சொடுசழுல, 

வின்ப வெள்ளச் இடைநின்று மேற மாட்டா தலைவார்போல், என்பு முரு 

புயிரொன்றி யுடம்பு மொன்றா மெனவிசைர்சார் !! (3812) என்று இர்நிலையின் 

தன்மையை விரித்துச் கூறியது சாண்ச7 இவ்வாறு சழுவிச் சொள்ளுசல் ௮சசர், 

பெரியோர் முதலியோர்சளிடையில் இன்றும் கிசழும் ம£பு. 

௨தியரீ - சேரர்கள், 

VII—77



் ௬௮௦ இருத்தெெசெண்டர் பசசணம் 

திருவாநர்ச் செல்வம்-திருவாரூர்ப் பெருமானது அருட் டி.ஐங்களை ; சேல்வம்- 
ஈன்மைகள் ; (4 இருவாரூர் நிசம் செல்வஞ் சொன்னார் !? (9393) என முன்னர் 
வச், கருச்.தும் காண்ச, 

வினவி இன்புற்றர் - வினவி, ௮,சனை சம்9சன் சொல்லச் கேட்டு. இன்புற்ரூர் 

என்ச ; ௮,சனை ஈம்பிசள் சொல்லச் சேட்டு என்பத இசை3யெச்சம். 
முதல் - முதன்மை பெற்ற ; முதல்வராக, 20 

4249. ஒருவ ரொருவ ரிற்கலந்து குறைபா டின்றி யுயர்காதல் 

இருவா் ஈண்பின் பெயல்கண்ட விரண்டு திறத்து மாந்தர்களும் 

பெருகு மூழ்ச்சி கலந்தார்த்தார் பேருமா டமிழின் பெருமாளை 

வருகை வரையின் மிசையேற்றித் தாம்பின் மதிவேண் குடைகவித்தார். 

(இஈள்) ஒருவர்..,சண்ட - ஒருவர் ஒருவருள்ளே மனக்சலந்து எல்விசமான 
குறைவும் இல்லாமல் உயர்வரசய பெரிய விருப்பமுடைய இருவாது ஈட்பின் 

செயலைச் சண்ட ; இரண்டு....ஆர்த்தார் - இருபச்ச,சதில் உள்ள மச்சளும் பெரிய 

ம௫ழ்ச்சி பொருதி ஆரவாரித்தார்கள் ; பெருமாள்,.,சவித்தார் - சோமான் பெரு 

மாள் தமிழின் பெருமாளாயெ ஈம்பிசளைத் தாம் ஏறி வந்த யானையின் மேல் 

ஏற்றித் சாம் ௮வர் பின்னே யமர்ர்து மதிபோன்ற வெண் கொற்றக் குடையினைச் 

சலிச்சனர், 

(வி-ரை) ஓருவர் ஒரவரிற் கலந்து - கலச்தலாவது மன கவொற்றுமையுடைய 

ஈட்பினால் ஒன்று கூடுதல் ) ஒருவர் ஒரவரில் - ஈம்பிகள் மனம் சேரலனாருள்ளும், 

அவாமனம் ஈம்பிசள் மனத்துள்ளும் ஈண்பினால் ஒருமைப்படூதல் ; '! சாத லிருவர் 

கருத்தொருமித்து. 

உயர்காதலிநவ்ர் நண்பின்சேய்ல் - உயர்ர்த பெரு விருப்பத்தினை மேற்சொன் 
டமையாள் இவ்விருலா ௪ நட்பினால் விளைத்த முன்பாட்டிற் கூறிய செயல். 

டரண்டு திறத்து மாந்தர்கள் - ஈம்பிசள் உடன் வந்த பரிசனங்களும், சேரலனா 

௫டன் போந்த மர்ிரிமார்கள் முதலியோரும், 
பேரமாள் தமீழீன் பேநமாளை - இருவரும் தோழமையால் ஒப்பார் தன்மை 

பெற, இருவரையும் பேநமாள் எள் ற ஒரு தன்மை குறிக்கும் பெயராற் கூறினார் ; 

பேநமாள் - ௮ரசர், சேர அரசர்களைப் பேநமாள் என்று வழங்குதல் மரபு) 

தமீழின் பேநமாள் - சமிழின் தலைவர் ; (' தமிழ்சாதன் '? (292), 

வரந கைவரை - வரம் - சாம் ஏறிச்சொண்டுவர வரச; கைவரை - யானை ; 

சையையுடைய மலைபோன்றத என்பது சொற்பொருள். 

தாம்பின்...கவித்தார் - அவர்பின் தாம் ஏறி ௮மர்ர்த வெண் சொற்றச் குடை 

ஏந்தினார் ) கவித்தல் - முடிமீது நிழல்படக் குடைபிடித்தல், “4 பிடிமேற் பார், 

முழுதிமேத்த ஈம்பியை மூன் பேற்றிப் பின்பு சாமேறிப், பைம்பொன் மணிச்சா 

wear A” (3894); என்றபடி முன் முறையிற் சேரலனார் யானையின்மேல் 

சம்பிகளை முன் ஏற்றிப் பின்பு தாம் ௮மார்து சாமரை யிரட்டினார் ) இக்கு சீண்ட 

தரம் செல்லவேண்டியிருச்சலிற் வெண்குடை சவித்தார் என்பது, 21 

4250, உதிய பெருமாள் பெருஞ்சேனை யோதங் கிளர்ந்த தேனவார்ப்பக் 
கதிர்வெண் டி.௬$.ழ் றன்பாகுழாங் கங்கை கிளர்ந்த தெனவார்ப்ப



வெள்ளாகளச் சருக்கம் ௬௧௬௧" 

or Bir eis Dew pera மைச்சச்சூழா மேன மிவுளிச் அகனாப்ப 
மதிதவ் கியமஞ் ௪ணியிஞ்சி வஞ்சி மணிவா யிலையணைந்தார். ௨௨, 

(@ - ள்) உதியர்... ஆர்ப்ப - சேரமன்னாது பெரிய சேனை சடல் Sates g 

Cure grarhas ; சதிர்வெண்,...ர்ப்ப * ஒளிகீசம் வெள்ளிய திருகீத்தினை 
அணிக்ச அன்பர் கூட்டங்கள் சங்கைடாழு முழங்க எழுச்சுது போல ஆரவாரிச்ச ; 
எதிர், திகள் ஆர்ப்ப - எதிசே வந்து வணங்கும் அமைச்சர் கூட்டங்கள் ஏறிவரும் 

குதிரைசளின் காலிலிருந்து எழும்பும் மண் தூரிகள் எங்கும் எழுந்து பாவ ; மதி... 
அணைச்தார் - சக்தரன் சலழும் மேசங்கள் படியும் மதில்களையுடைய வஞ்சிமா ரசரத் 
தின் அழகிய வாயிலை அ௮ணைர்சனர் (இவ்விரு பெருமக்களும்), 

(வி- ரை) ஓதம் கிளர்தல் ச_லோசையினையும், கங்கை கிளர்தல் - தூய 
வெள்ளிய பரப்பினையும் உணர்ச்தின, கங்கைநீர் - மிகத்தாய வெண்மை கிற 

மூடையத என்பது, 

சேன - சம்பிகளை எதிர்சொள்எச் சொரனாருடன் வந்தமை, 

அன்பர் கூட்டம் - ஈம்பிசஞடன் வர்சவர் ; சேனே இரித்தமை - சேனர் 

செயலைச்சண்டு !1சல்க தோழர் ஈம்பெருமா டமக்கு சம்பி '' (3805) என். கருதியச 

னாலும், அன்பர் தர்த்தமை-சோஞா.த அன்பின் பெருமை சண்டானாலுமாம். தங்கை 

கிளர்ந்ததேன - '£ மன்னியொளி£ மெண்மையினாம். மூய்மையினால்,..5ங்கை 

மணைர்ததெனும் சவின்சாட்ட '" (9550) என்றது காண்ச, சங்கை நீர் வெண்ணிற 
மூடையது, :* கங்சையும். கூடிய...” (பொன்வ - 90), 

இவுளித்துகள் - குதிரைசள் வேசச்திற் செல்லும் போது ெம்பும் சாற்.தாரி ; 

6 Ser, 
_சி- சேரனுருடைய தலைசசரம். இருவஞ்சைச்சஎம் - சொடுங்சோளார் 

என்பது (9990 - 9899) பார்ச்ச, இரண்டும் ஒன்று சோத்துக் சூறப்படுவன, 389 

வேறு 

4251, ஆரண மொழிகள் முழங்க ஆடினர் குணலைக எந்தணர் 

வாரண மதமழை சிந்தின வாசிகள் ளெரொளி பொக்கின 
பூரண கல௪ மலிந்தன பூமழை மகஸிர் பொழிந்திடுர் 

தோரண மறுகு புகுந்தது தோழர்க ணடலிய குஞ்சரம். 

(இ-ள்) ஆரண...௮ர்சணர் - லேதப்பதங்களைச் சொல்லும் ஒவி முழங்கிட 

வேதியர்கள் குணலைச்கூச் சாடிஞர்சள் ;) வாரண, ரிந்த - யானைகள் மழைபோல 

மதநீர் சொரிக்சதன ; வாிகள்,,,பொங்கெ - குதிரைகள் இளர்ச்சிமின் ஒளிகள் 
வீஏின ; பூரண,..மலிர்சன - நிறை குடங்கள் எங்கும் மவிந்திருர் சன ; பூ;குஞ்ச 

ரம் - மங்கலப் பெண்கள் பொழியும் பூமழை 9ர்.தூன்ற தோரண Ren pes வீதியி 

லுள்ளே சோழர்கள் ஊர்ச்ச யானை புகுர்தது. 

(விஃரை) ஆரண...அந்தணர் - வேதியர்கள் வேதங்களை முழச்சச் குணலைச் 

கூத்தாடினர் | தணலை - கைரட்டி, ஆரவாரித்து ஆடும் ஒருவகைச் கூத்து, ஆனச்ச 

மிகுதியால் வருவது, :' கும்பிட்டுச் சட்டமிட்டுச் கூச்சாடிச் திரியே '! (922), 
வாரணம் - வாசிகள் - சேனை வர் சமையால் யானைகளும் கு.ரரகளும் நிரம்பி 

பிருர்ச சிலை குதித்த. 

உட



௬௭௮௨ தஇருக்தெொசண்டர் புசசணம் 

பூரணகலசம் - சீர் நி குடம் ; மங்கலப் பொருள்களுள் garg. 

தோழர்கள் - சேசலனாரும் ஈம்பிசளும் / நடவிய - நடத்தி ஏவிய; ஊர்ச்2. 

மறுகு - வீதி, கடவிய.- என்பதம் பாடம், 

இப்பாட்டு முதல் 4 பாட்டுச்சஞம் எதிர்கொள் ம$ழ்ச்சச்கேற் ற, சர்தயாப்பி 

லமைர்ச யாப்பு அமைதியும் கவிரயமும் சண்டுசொள்க, 29 

4352. அரிவையர் தெருவி னடம்பயி லணி௫ளர் தளிரடி. தங்கிய 

பரிபுர வொலிகள் ளொர்தன பணைமுர சொலிகள் பரந்தன 
சுரிவளை நிரைகள் முரன்றன அணைவர்க ஸிருவரும் வந்தணி 

விரிதரு பவன நெடுங்கடை விறன்மத கரிபி னிழிர்தனா், ௨௪ 

(இ-ள்) அரிவையர்,..,ளெர்ர், ன - தெருவிலே ஆடற் பெண்கள் சடம்பயில் 

இன்ற அணிகள் ஒவிக்சின் ர சளிர்போனற பாசங்களில் பொருச்திய சிலம்புசளின் 

ஒலிசள் மேலெழுர்சோங்னெ ; பணை...பரர்சன - பெரிப முரசங்களின் ஒலிகள் 
பசவியன ; சுரிவளை..,முரன் ரன - சுழியுடைய சங்குக் கூட்டங்கள் வரிசைகளாச 

ஒலித்தன ;) துணைவர்சள்...இழிரஈனர் - சரழர்கள் இருவரும் வந்து அழகுவிரிந்த 
அரண்மனையில் நீண்ட வாயிலில் சாம் செலுத்நிவச்ச வல்லமைமிக்க யானையினின் 
லும் இறங்கினர், 

(வி -ரை) தெநவில் துரியையர் நடம்பயில் care. 
அடிதங்கீய - அடியில் அணிந்த ; பரிபுரம் - லெம்பு, 

பணைழரசு - பெரிய முரசங்கள் ; முரசு விசேடம் என்றலுமாம், கூட்டமாக 

என்பதம் பொருந்தும், பணை - பண்ணை ; கூட்டம். 
சுரிவீளை - சுரி - உள்ளே சுழிசளை உடைய ; ழரலுதல் - சத்திச்தல், 

வந்து - டுழிந்தனர் - என்று கூட்டுக, 

அணி விரிதந பவனம் - தணிலரை-ள் பெருச்ச ; ணி - அலங்சார வசை ; 

பவனம் - ௮ரண்மனை ; கடை - வாயில், 

முன்முறை நம்பிகள் எழுர்ஈருளிபது முதல்முறை ஆசலின் திருவஞ்சைச்சள£ 

திச்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டுப் பின் அரண் னையடைந்தனர், இம்முறை சேரே 
அரண்மனை வாயிலுக்கு வந்தனர். முன்முறை சோனார் அழைத்து வந்தமையும் 

கருதுக, 24 

4299, தூகறு மலாதர எம்பொரி தூலிமு னிருபுடை யின்கணும் 

நான்மறை முனிவர்கண் மங்கல காமன் மொழிகள் விளம்பிட 

மேனிறை சிழல்செய வெண்குடை வீசிய கவரி மருங்குற 
வானவர் தலைவரு ஈண்பரு மாளிகை ஈடூவு புகுந்தனர். உடு 

(ள்) தாசறும்...தவி - தூ.ப மணமு மடய மலர்களையும் முத்துக்களையும் 

பொரியினையும் சலந்து தாவி ; முன்...விஎம்3ிட - மூன்னே இரண்டு பக்கங்களிலும் 

சான்மறைசளும் உல்ல முனிவர்கள் மங்கலமுடைய ஈன்மொழிகளைச் சொல்ல ; 

மேல்கிறை..,குடை - மேலே வெண் கொற்றக்குடை நிறைந்த நிழல் பாப்ப ; வீரிய 

சவரி மருங்குற - வீசப்படும் சாமரைகள் பச்சங்களிற் பொருந்.த ; வானவர் தலைவ 
ரும்...புகுர்தனர் - சோனாரும் அவரது சோழசாயெ சம்பிசகஞம் அரண்மனையின் 

நடுவுட் புகுச்தருளினர்,
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(ef - ea) முன் 4250-ம் பாட்டில் இருவரும் யா$னைமீ திவசம் செடல் 
இயதுரு,சல் சகர்வாயிலை யடையும்வரை உன்ன சழறபபுக் கடறினார் ; சசசவாயிலி 
னின்றும் ௪சரத்தின் பல தெருவுசளையும் சாண்டி அசசர் தெருவு புகும்வனரை உன்ன 

சிறப்பினை மேல் (4251) ஒரு பாட்டாலும், ௮சசர் ெெருவிலூடிவர்து இருமாளிசை 

வாயிலை ௮ணைச்சவரை உள்ள சிறப்பு (4958) ஒரு பாட்டாலும் உரைச்சப்பட்டன | 
இப்பாட்டில் அரண்மனை.ினுள் புகும் மபபுச் உறுன்ற அமை? சண்டுசொள்ச, 

நான்மறை ,,விளமபிட - இலை அரண்மனையிலுட் புகும்போழு மறைமுனி 

arse ஈம்பிகளைப் பல மங்கல மொழிகளால் ௮வர் பெயரைச் கூறி வாழ்ச்சியலை, 

ழன் * ஐரண மோழிகள் ..அந்நவர் !? - (4251) என்றது வே மொழிச 

ஞூடன் ஈம்பிகளை ஈநரவாயிவின் ௪ு.தாசல2 நடன் அந்தணர் எதிர்கொண்டு செருவில் 

உடன் போர்த நிலை. முன் -ஷூண மோழி5ள் என்றும், இங்கு மங்கல நாம நன் 
மோழிகள் என்றும் கூறியது stems, சாமங்களைப் பற்மி (999)ம் பிறவும் பார்ச்ச, 

தூநறுமலர் தரளம் போரி - இவற்றைச் சலர்து முன் தூவி வாழ்ச்துதல் மக் 

so area py ory. தரளம் - முத்து$ஈர் மலைசாட்டில் மிச உளவாகும் நிலபற்றி 
மூன் விறன்மிண்ட காயஞர் புராணச் லாரி சொரியும் சதிரமுஈதும் ? (699) 

என்ற திருப்பாட்டில் மலைராட்டிச் ரப்பு கூறும் வகையால் ஆரிரியர் கூறியருளி 

யதும், ஆண்டிரை-சலையும் பார்ச்ச, மணிசருள்ளே சிறப்புடை மம பற்றியும், 

அர்ரரம்டின் மி,பெ க் ைக்தம் கில 3ழிபும் பெரிசியார்கள வாழ்சடி வர 

வேற்கும்போது மணிணையும் மலர்களையும் தூவும் நிலபற்றியும், இங்கு முத தச்சளைி 

தூவுதல் கூறப்பட்டது, இருவாரூர்த் இபாமீசசப் பெருமானாது எழுச்சியில் 

பொற்பூச்சளைச் சலந்து தூவுசல் இன்றும் காண நிசமும் சாட்சியாகும், 

இநபுடையின்கணும் - சம்பிதளும் சேல ரும் திருமாளிசையின் ஈட9ட்புகும் 

போது மறை மு ரிலர்கள் இருபுறமும் ௮ணிவகுச்சாற்போல் நின்று மலர் முதலி 

யன தூவி ஈம்பிசளது பெயர்களைச் கூறி வாழ்த்செர் என்பது, 

மேல் மென்தடை fn fina cow - என்ச ; கலரி வீசி என்னாது வீரிய 

கவரி என்றது ச௮ரிசள் தனி ஹச் சோன்றாது அமை இடையிடாது வீரிபநிலையே 

காணப்பட்ட என்றதாம்; வீசிய - வீசபபட்ட எனச் செயப்பாட்டு வினைப் பொரு 

ளில் ௮ந்த.து. இவ்வாறு ௬ுடைசவித்தும் சவரி லீரிபும் விளச்சேர்தியும் கோயில்சளிலும் 

மாளிசைகளிலும் செல்லும் நிலை இன்றும் மலைசாட்டில் நிசழ்வது காணலாம் ; 
மநங்துற - கவரிகள் (சாமரைகள்) இரண்டு பக்சங்சளில் நினற Seu பெறுவன, 

வானவர் தலைவர் - சேரஞர் ; சோரர்களுக்து வானவாம்பர் என்று பெயர் 

கூறுதல் மரபும் வழக்குமாம். !! பெருவானவ ரம்பனார் "" (8904), நண்பர் - சம்மி 

சள் ; *' சேரமான் றோழர்!' 9813 பார்ச்ச/ மாளிகை - அரண்மனை, 

டரபுடை எங்கணும்-- என்பதும் பாடம், 98 

4254, அரியணை யதனில் விளங்க வடன்1ழ விடையென ஈம்பியை 
வரிமல ரமளி யமாந்திட மலையாக டலைவர் பணிரஆ்துபின் 

உரிமைகல் விளைகள் புரிந்தன வுரைமுடி. விலளென முனசெய்து 

பரிசன மனம மும்படி. பலபட மணிநிதி சிந்தினர். ௨௬ 

(இ-ள்) அரிபணை..பணிர்துபின் - சம்பிசளைச் சிங்காசனத்தில் வண்டுசள் 

மொய்த்த மலர்சள் பரப்பிய பூர்தவிரிலே உல்லமையுடைய விடைபோல விளச்சம் 

பொருச்ச வீ.ற்திருக்கும்படி. மலைசாட்டவர்களுச்கு அரசராயெ சோனார் வணர்
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வேண்டிச்சொண்டு அசன்பின்னர் ; உரிமை.ஃமூன் செய்து - விரும்பியனவாகய 

சல்ல பூசைசளைச் சொல்லளவிலடல்சா,சன என்னும்படி. முன்னே செய்து ; பரி 
சனம்... ர்இனர் - பரிசன்சவர்கள் மனம் மகமும்படி பலவா ரு மணிகளை வாரி 

வழங்கெர். 

(வி-ரை) அரியணையதனில் - விடை என - விளங்கிட - அமர்ந்திட - நம்பி 
யைத் - தலைவர் - பணிந்து - என்னு கூட்டுக ; அரியணை - சிங்காதனம் ; அரியணை 

மீதிருத்து,தல் முன்னரும் (9897) காண்ச, சங்கச் சால்கள் போல அமைப்புடையவை, 

விடை என விளங்கிட - வீரமும், வெற்றிப்பாடும், இளமையும் என இவை 
மிக்குயார்ச தோற்றங் குறிச்ச விடை என என்றார். '* வென்றி யடல்விடை 

போனடந்த' (275) ) விடை என-விடையிற் போல இறைவர் விளம்? இருக்குமிட 
மாச என்பதும் குறிப்பு ; இருத்தற்திடமாசல் ச௨ராசயோகத்தினாலே சமது இரு 
மேணியை யிடமாகச் கொண்டு சயம் விளம்சப் பெறுசல் ; ** வடி.வு ஈம்பி யாரூசர் 

செம்பொன் மேனி வனப்பாக,,,சவபோச முதிர்ந்து மூடு விளைந்சசால்'! (4230) ; 
விடையினது இப் பெருமை பற்றிச் '( சடையார் சேவர்கடம் பிராட்டி முடனே 

சேமிசைச், சொள்ளுஞ் சினமால் விடைச் சேவர் குலம்' (1927) என்றதும், பிறவும் 

பார்ச்ச, விளங்கிட என்ற குறிப்புமிது ; ஈம்பிசள் எழுந்தருளி ம்மர்ந்தசனைச் 
இலம் - விளங்குவசாசவே நாங்கள் காண என்பசாம். மலையர் - மலைகாட்டவர்கள். 

மலரமளி - அரியணைமிது அமைத்த பூர்தவிச (மலராசனம்). 

நல்வினைகள்-பாதம் விஎச்சல், புசை-விளச்கு ஏந்துதல், முதலிய பூசைவகைசள், 
(3898 - 9890), 

புரிந்தன வாரிய - &ரிமை நல் வீனைக்ள் என்ச, புரிதல் - விரும்புதல் ; முன் 

னர்ப் புரிர்த - செய்த - என்றலுமாம், &ரிமை - செய்தற்குரிமை, (8898), 
உரை ழடிவில என - முன்னர் விரித்துச்கூறிமமையால் இவ்வாறு சுட்டிச் 

கூறி, அதனிலும் மேலாச என்று சொள்எயைச்சார், | 
பரிசனம் - இருபாலும் உள்ள பரிசனம்சளும், பரிசனம் மனமகிழம்படி,..சிந் 

தினர் என்றனர், ரம்ய மணி நிதிகளைச் சொண்டு மசிழ்வோர் ௮வரேோயாசலான். 

அல்வரறு சிந்திய மணிரிதிகளை வேறு எவரும் கொள்ளும் நிலையின்மையும் குறிப் 
பித்தவாறு, மணிநீதி - உம்மைச் சொசை, 

பலபட - பல திறப்படவும், நிறைவாகவும் ; சிந்துதல் - வாரி யிறைத்தல், 

பலபடி என்பதும்--பாடம், 26 

வேறு 

4255, இன்ன தன்மையி லுதியாக டலைவாதா மிடாகெட முனைப்பாடி. 
மன்னர் தம்முடன் மகழ்க்தினி துறைபுகாண் மலைநேடூராட்டெங்கும் 

பன்ன கம்புனை பரமர்தக் திருப்பதி பலவுடன் பணிந்தேத்திப் 

பொன்னெ டுர்தட மூதெயின் மகோதையிற் புகுந்தனர் வன்றோண்டர். 

(இ-ள்) இன்ன தன்மையில்...உழறையுகாள் - இவ்வாருயெ தன்மையில் 

சோர்சள.து ௮ரசராகயெ சேரலஞனார் இடர் நீங்கும்படி முனைப்பாடி. காட்டின் ௮7௪ 

ராஓயெ சம்பிகளுடனே ம௫ழ்ச்சியுடன் இனிமையாசச் கூடியிருக்கும் சாள்களில் ; 

வன்றொண்டர் - ஈம்பிகள் ; மலைசெடு,,,ஏ.ச்தி - நீண்ட மலைசரட்டில் எல்செக்கு 

முள்ள, பாம்பினைப் புனைச்த இழைவஞா் எழுர்தருளிய திருப்பதிசள் பலவற்றையும்



வெளன்ளாசகளச் சருக்கம் . wae 

சேசலனாருடனே.. கூட அணைச்து பணிச்துதஇ2.2 2; பொன்செலும்,,புரும் 
தனர் - பொன்புனைச்,௪ ரீண்ட பெரிய மதில் சூழச் மசோசை சசரிலுள்ளோ aig 
புருச்சருளினர், 

(வி- ரை) இன்னதன்மை . முர்பாட்டிற் கூறியவாறு உபசரிச்சப்பட்ட கில, 
இடர்கேட - ஏத்தி - என்றது இர்ச இரண்டு பெருமக்சஞ ம மலைராட்டுப் பதிச 

ளைச் ௦சன்று பணிந்து ஏத்திய சீனால் உலகம் இடர் நீங் உய்தி பெற்றது என் தசாம். 

“மாத வஞ்செய்ச தென்றிசை வாழ்$டெப்- போ.தலார் '1 (35) என்றதும், 
ஆண்டுசைத்தவையும் பார்க்க) ௨லச முய்க்கிட என்க, இவர்களுடைய பரவனை 
சோச்சம் முதலியவற்றால் வரும் கன்மைஃளாற் முன்ப 7ங்க என்பசாம். 

மலை. பிதிபல - இவை இருச்ெப்பேரூர் விடைக்குள்று சாசேச்சாம் (Age 
@t- Trichur cer பிழைபட மருவி வழங்குவ.த) ; வைச்சம் (சரன் பூரத்சதி) ; 

திருச்செய்குன்றூர் (விறன்மிண்... சாயஞரது பதி) ; ச8ந்்இரம் (இருவிசால்கர் 

சீமை) முதலாயின என்பத கரு,சப்படும். 
உடன் - சேரலனாருடன் கூடி, விரைவாக - அன்புடனே - என்றலுமாம், 
மகோதை - சோ அரசர் சல், அஞ்சைச்சளம் - சொழுக்சோளூர் ; 

1 மசோசை யணியார் பொழி லஞ்சைச் ௪௭ம்" (சேலா) (9781) பார்ச்ச, 

வன்றேண்டர் ஏத்திப் புதந்தனர - என் கூ. சேரலனார் ஈம்பிகளைப் பின்பற்றி 

ரீர்சா நிழல்போல உடன் சென்றலமயால் தெப்புப்பர்றி வன்றொண்டர் புகர்சனர் 

என அவரொருவரது சொழிலாச உரைச்சருளினர், உடன் - ஏத்திப் - புதநீதளர், 87 

4200, ஆய செப்கையி னள்பல கழிர்தபி னரசர்கண் முத pGert 

தூய மஞ்சனத் தொழிலினிற் ரெடங்கெடத் துணைவராம ௨௦ 
பாய கங்கைசூழ் நெடுஞ்சடைப் பரமரைப் பண்டூதாம் பிரிந்தேய்துஞ் 

சய ஈன்னேறி குறிசிடக் குறுகினர் திருவஞ்சைக் களந்தன்னில். ௨௮ 

(டு-ள்) ஆய...பின் - முன் கூறியவாறு ஆயெ செயலி2ல பல நாட்சள் 

கழிந்தபின் (ஒரு ஈாள்) ) ௮7சர்கள்... தொடங்டெ - (முடியுடை மூவேர்தர்சளள்) 

மூசலில் வைச்செண்ணப்படும் சேரலனார் சய இிருமஞ்சனம் செய்தருளும் சொழி 
லில் தொடக்கயிட ; துணைவராம் வன்றொண்டர் - அவரது சோழனாராயெ வன் 

ரொண்டர் ) பாய...குறுடெ - பரவிய கங்சையினைச் சூழ்ர்,த முடிச்ச நிண்ட சடை 

யினையுடைய சிவபெருமானை முன்னை கிலையிற் ராம் பிரிர்து போர்து இவ்வுல9ல் 
வர்த தூரமாயெ சல்ல நெறியானது முடியும் எல்லை வர) இருவஞ்சைச்சளர்தன்னிழ் 

குறுஜொர் - இருவஞ்சைச்சளச்தில் ௮ணைர்சனர், 

(வி-ரை) ஆய- முன் பாட்டிற் கூறியவாறு யெ) ஆய - ஆச்சமுடைய 

என்ற குறிப்புமாம். 

கழிந்த பின் - சழிர்,ச பின்னர் ஒருராள் ; ஒருகாள் என்பத இசையெச்சம், 

அரசர்கள் ழதற் சோர் - மூவேர்தர்களை எண்ணும்போது சோ சோழ பாண் 

டியர் என்று முறைப்படுத்தி முதலிற் சொல்லவரும் சேரர் ; இவ்வாறன்றி அரசர் 

சளுள் மேம்பட்ட என் றலுமாம், 

மஜ்சனத் தோழில் - நீராடும் செயல். 

மஜ்சனத் தோழில் தொடங்கிட வன்றெண்டர் - திநவஜ்சைக்களந்தன்னில் - 

தறுகிறார் - என்ச ; பஇிவழிபாட்டு சிலைசளின்போது முன்னெல்லாம் சேஞர்



& திருத்தெசெண்டர் புசசணம் 

ts நின்றது சண்டும், கம்பிசள், அன்று அவரைப் பிரிர்து, ௮வா 

இருமஞ்சன,ச் சொழில் சொடங்கடெம்போதே தாம் சனித்தச் இருவஞ்சைச்சளத் 
இம் சென்.றருளினர். ௮௪சன் காரணம் என்னையோ 7? என வரும் ஐபப் பாட்டினை 

நீச்குசற்குப் ** பரமரைப் பண்டுசாம் பிரிர்செய்துஞ், சேய ஈன்னெறி குறுடெ '? 

ஏன்.றருளி, ௮தன் மேல் இருவஞ்சைச்சஎஞ் சார் தலைச் கூறுனெற அருட் சவிசயம் 
காண்ச, இறைவசைச் சாம் பிரிர்து போச், நிலை ரீங்கிச் செல்கின்ற காலம் அணித் 

தாயினமையால் இவ்வாறு தமது தோழனாரைப் பிரிந்து போர்சனர் என்பது, 
மஜ்சனத் தோழில் - நீராடுதல் ) பெரியோர்கள் அரசர்கள் முசலாயினவர் 

நிராடுதலை இவ்வாறு கூறு,தல் மாபு ; பெருமடங்களில் இன்றும் இவ்வழக்குச் சாண 

லாம் ழ; இறைவரது திருமுழுச்சனைத் திருமஞ்சனம் என்றும், திருமுழுக்குக்தரிய 

நீரினைத் திருமஞ்சன நீர் என்றும் கூறும் மரபு இன்றியமையாச வழக்கு ; மற்றும் 
பெரியோர்சளைப் பற்றிச் கூறுசல் இறைவரோடொப்ப எண்ணும் முறை பற்றிய 

உபசார வழக்கு, 
துணைவராம் - வன்றேண்டர் - தறு$டக் தறுகினார் - இணைபிரியாத துணைவரா 

யிருந்தும் பிரிர்து குறுனொர்; (அதற்குக் காரணம் குறுடடலாலாவது என்றபடி) துணை 

வராம் - என்றது பிரியாத் துணை லராயிருந்தும் என்ற குறிப்புடன் நின்றது, 
துணைவர் ஆம் - ஐம் - ஆகும் ; துணைவராசலின் பின்னர், அவரை (தோழரை- 

சேரரை) இறைவர்பால் அணைவிக்கும் சன்மையராகும் என்ற குறிப்பும் காண்க, 

ப உவப்பத் தலைக்கூடி உள்ளப் பிரிதல் ' என்ற திழுச்குறட் கருத்தும் ஈண்டி நினைவ 
கூர்தற்பாலது, 

பாய * பரவிய - நிரம்பிய ; கங்கைரநழ் - சங்சைபினைச் சலா போலச் சூழ்ர்து 

கழ் - கங்கை உள் நிரம்பிய என் 
றுூாத்தனர் முன் உரைகாரா. 

நேடூத்சீடை - செடுமையாவது ஆபிர முசச்சாும் பாவி எழுந்த சங்கைப் பெரு 

£ீரினை அடச் முடிக்கு மளவு நீளுசல், 
பாமை... நன்னேறி - ௬ மலைச் சிறப்3ிம் கூறிய வரலாறு 7 (31 - 99), 

சேம - சேய்மையாகிய ; செம்மைசரும் ஞானரெறி என்றலுமாம், சேம்மை - 
இவெத்தன்மை 5 நன்னெறி - என்ற குறிப்புமது, 

தறுகீடுதல் - திரும் - மூடியும் - எல்லை ௮ணித்தாதல் ; சேய்மை குறுகுசல் ; 

(£ தடுத்த செய்கைதான் முடிச்திட £” (4200) என மேல் இதனை விளக்குதல் 

சாண்ச, எய்தும் - கூடும் நெறி ; தறுகிட - சார என்றுரைச்தலுமாம், 98 

4957, கரிய கண்டர்தங் கோயிலை வலங்கொண்டு காதலாற் பெருகன்பு 

புரியு முள்ளத்த ருள்ளணைர் இறைவரதம் பூங்கழ லினைபோற்றி 

அரிய சேய்கையி லவனியில் விழுர்செழுச் தலைப்புறும் மனைவாழ்க்கை 
சரிய வே!'தலைக் குத்தலை மாலை'”யேன் ஜெடுத்தனர் தமிழ்மாலை, ௨௯ 

(டு -ள்) கறிய...வலங்சொண்டு - நீலசண்டாது சோயிவினை வலமாசச் சற்றி 
வந்து ; காதலாற் பெருசன்பு புரியும் உள்ளத்ார் - பெருவிருப்ப மிச்சோங்கு தலா ற் 

பெருயெ அன்பு நிலையே சிர்சையினை நுழுதம் இடங்கொள்ளப் பெற்றவராயெ 

நம்பிசள் த உள் ௮ணைந்து...போற்றி - உள்ளே சேர்ச்து இறைவாது பூப்போன்ற 
இருவடிசளிரண்டினையும் துதித்து ; அரிய...எழுக்து - அருமையா செயலினாலே 
நிலமிசை விழுந்து எழுக்து ) அலைப்புறும்.., சமிழ்மாலை - அலைச்சல் பொருர்திய



4 வெள்ளாசகைச் சருக்கூம் * ௯:௮௭: 

இவ்வுலச,ச்து மனை வாழ்க்கை சம்மைவிட்டு சீல்ஓ ஒதுவ்க யிடவே “ swags stv 

மா$ல !' என்று சமிழ் மாலையாயெ இருப்பதிகத் னைத் சொடங்கெர். 

(வி- ரை) காதலால்...உள்ளத்தார்.இஃ த அன்ன கோயில வலக்சொண்ட 

பின் உள்ளணையும்போது sleep war ity, புரியும் உள்ளத்தர் - இடைவிடா 
கினைப்பினாலே உள்ள முழுதும் விழுங.ப கிலையினர் ; 46 ஒன்று Rinses ere” 
(4260) என்பத காண்க, 

போற்றி - பலவா.றம் ததத ; இஃ இறைவாத புகழ்சளேச் சேம் முதலிய 
வற்ளுல் எடுத்துச் சொல்லி வணங்கு சல், பதிகம் பாடுசல் வேறு; ௮.து மேல் வருதல் 
காண்க, 

அரிய சேய்கையில் - செய்தற்சரிய தன்மையில் கின்று ; இவ்வுலச வாழ்விலே 
தமக்குப் பெரிதும் அன்புடைய சேவிமாரிருவரது இன்பமும், முடியுடை மன்ன 

சாயெ சோனாது ௮ரசச் செல்வ வாழ்வும், :'இறைகளோ டிசைர்த இன்பமும், இன் 

ப.த்தசோடிசைர்த லாழ்வும்'', இறவாது ௮ருட் பெருஞ் செல்வமும் நிறைர்திருச்சப் 
பெற்ற ஈம்பிகள் ௮த்சசைய இவ்வுலக மனை வாழ்க்கையினை வெறுத்து முத்தி விண் 

ணப்பம் செய்ய வருசன்றா ரா தலின் அச்குறிப்புப்பட '*அரிய செய்கையில்!” என்ரர், 

* செயற்கரிய செய்வார் பெரியர் "' (குறள்), 
அலைப்புறும் - அலைத் தலைப் பொருக்திய ; அலைத்தலாவது இன்பத் துன்பங் 

சளுக்கும் அவை சாரணமாச விருப்ப வெழப்புச்சளுச்கும், அவற்ருல் மீன மீளப் பிற 

விக்கும், அசனால் சென்று சென்று வரும் ௮லச்சுச்கும், சரரணமாசச், 
மனைவாழ்க்கை சரியவே - சீரிதல் - சாமாசவே சழன்று விடுதல் ; | உறம்ெ 

ஜேன் ௪ பெறம்பாச் செள'ப் பற்றுவீட்டொழிதல், மரனவாழ்க்கை - இங்கு 

இல்வாழ்க்கையை உள்ளிட்ட இவ்வுலக வாழ்வு முழுநினையும் உணர்த்தி நின்றதி 

இது பதிகத்தின் உட்குறிப்பு. மேற்பாட்டம், பதிகம் 8-வது பாட்டும் பார்ச்ச, 

ச்ரியவே - சரிர்சிடற்பொருட்டே, சரிதலாலே என் நமாம். 

தலைக்தத் தலைமாலை என்று - இது பதிக சொடச்சமாயெ முதற் குறிப்பு, 
எடுத்தல் - தொடக்குதல், 29 

4968, எடுத்த வத்திருப் பதிகத்தி னுட்குறிப் 4 பிவ்வுல கினிற்பாசம் 

அடூத்த வாழ்க்கையை யறுத்திட வேண்டு”மென் றன்பான் பினிற் 

கடுத்த தும்பிய கண்டாதங் கயிலைபிற் கணத்தவ ருடன்கூடத்[பாடச், 

தடுத்த செய்கைதான் முடிந்திடத் தங்கழ.ற் சார்புதர் தீளிகன்ரார் ; 

4969, மன்ற லர்தரு மிடைந்தபூங் கயிலையில் மலைவல்லி புடன்கூட 

வென்றி வெள்விடைப் பாகர்தாம் விற்றிருர் தருளிய பொழுதின்கண் 

॥ ஒன்று சந்தைசம் மூரனை யும்பர்வெள் ளானையி லுடனேற்றிச் 

சென்று கொண்டி.ங்கு வாரு”மென் றயன்முற் றேவர்கட் கருள் 

[செய்தான், 

4959, (ஒ-ன்) எடுத்த...என்று - அவ்லாறு சொடம்யெ அர்ச் இருப் 
பதிசத்தின் உட்குறிப்பு இந்த உலகத்திற் பாசத் தொடச்குள்ள வாழ்ச்சையினை 

அழுத்தி வேண்டு மென்று கொண்டு ; அன்பர், பரட - அன்பராடிய சம்பிசள் 
அன்பு மீகுஇியுடன் பாடியிட ; சடுச்சதும்பிய சண்டா - விடம் big Seragia கழுச் 

VII—78 .



௬௧௮ திருத்தொண்டர் புராணம் 

,இனையுடைய இறைவர் ; சம் கயிலையில், கூட * தமது இருச்சயிலையில் வசணச்த 

வர்களுடன் கூட இருக்கும்படி ; சடுத்த...முடிர்திட - முன்னர்த் தடுத்து உலூல் 
அவதரிச்கும்படி ஆணையிட்ட செய்கையின் அளவு இர்ர்இிட; சங்சழல்..,௮ளிச்ச்ரார- 
தீமது திருவடிச் சார்பினைச் தர்சருள்சன்றாராச ) . ௩0 

4259, (இ-ள்) மன்றல்,,,பொழுதின் கண் - மணமுடைய “peu wie 
கள் நெருங்கிய பூங்சயிலாயச்தில் மலைவல்லியாருடனே கூடி வெற்றி பொருந்திய 
வெள்ளிய இடப்சன் பாகர் எழுக்தருளியிருக்த பொழுது; ஒன்று...அருள்செய்தார்- 
சம்முடன் ஒன்றி,2,௪ சர்தையினை யுடைய சமது ஈம்பியாரூரனைச், சேவருடைய வெள் 
ானையுடன் சென்று ௮சன் மீது ஏற்றிக் கொண்டு இங்கு வாருங்கள் என்று பிரமன் 

மூ. தலாயெ சேவர்களுச்குச் கட்டளை யிட்டருளிச் செய்தார், ௩௧ 
இர்ச இசண்டு பாட்டுச்சஞம் சொடர்ச்து ஒரு முடிபு கொண்டன, 

சீ 4259, (வி- ரை) உட்தறிப்பு - பதிசம் பாடும் திருவுள்ச் குறிப்பு. கருகிய 

பொருள் ; உட்டிடையாகிய விண்ணப்பம். 

உலகினில் பாசம் - உலகில் வருதற் கேதுவாகெ சொடக்கு ; அடுத்த - ures 

தரல் பொருர்திய ) 

கணத்தவருடன் கூடக்ஃகழற் சார்புதந்து-கூடுதற் சேதுவாயெ திருவடிச்சார்பு. 

தடூத்த செய்கை-முன்கண ச்சுவருடன் கூடியிருந்கசனைத் தடுத்த ஆணை; மாதர் 

மேன்மனம் வைத்சனை டிசன்புவி, மீத தோன்றி... அணைவாப்'' (94) என்ற செய்சை) 

ழடிந்திடுதல் - எல்லையறு தல்; ** குறுடெ" (4250) என்ற கருத்து) ழடிந்திட - முடிர் 

இிடுதலால், 

கழற்சார்பு - கழலை நீச்சாது சார்ந்திருக்கும் நிலை ; அளிக்கீன்றர்-மு.ர்றெச்சம், 
அளிக்கின்ற ராகிப் - போழதின்கண் - அநள்சேய்தார்-ஏன மேல் வரும் பாட்டுடன் 
படிச்ச, 90 

4259, (வி-ரை) போழதின் கண் - விடையின்மீது மலைவல்லியுடன் உட 
இருச்து அருள் செய்தார். இஃ ஏ அடியார்களுக் கருளும் நிலை. 

ஒன்று சிந்தை - 9வராச யோகத்தால் இரண்டற்.றுத் தம்மையே மனத்துட் 

கொண்ட நிலை; (( ஒன்றி யிருந்து நினை.மின்சள் '' (சேவா); ', சாசலாற் பெருசன்பு 
புரியு முள் எ.த்தார் !” (4250), 

உம்பர் வேள்ளானை-சேவருலசத்துள்ள வெள்ளையானை ; இந்திரனது ஐராவசம் 
என்பது, அதுவன்று, சயிலையிலுள்ள ஐராவணம் என்பாருமுண்டு, ஊரன் - சம்பி 

யாரூரன். உம்பர் - உல்விடத்துள்ள என்றலுமாம், 

உடன் ஏற்றிக்கோண்டு-௨உடன் சென்று ௮௪ன் மிசை ஏற்றிச்சொண்டு ; சென்று 

அசன் மிசை என்பது இசை எச்சம், 

கோண்டூவாரும் - அழைத்துச் சொண்டு வாருங்கள், 

அருள் சேய்தல் - சட்டளை யிடசல். 31 

திருவஞ்சைக்களம். 

திருச்சி. தம்பலம் பண் - இந்தளம் 
தலைக்குத் தலைமாலை யணிர்ச சென்னே 

சடைமேற் சங்கைவெள்ளர் சரித சென்னே 

அலைக்கும் புலிச்சோல்கொண் டசைத்ச சென்னே 

யதன்மேற் சசராசச்சச் சார்சச சென்னே



வெள்ளாளைச் சருக்கம் ' ச்க்க் 

ம$லச்குர் நிகசொப் பனவன் றிரைகள் 

வலிச்செம் நிமுழங் வலம் புரிகொண் 

டலைச்கும் சடலங் சன£மேன் மகோதை 

யணியார் பொழிலஞ் சைசக்சளச் சப்பனே, (1) 

வேறுத்தேன் மனைவாழ்க் கையைவிட் டோழிந்தேன் 
விளங்குங் குழைச்சா துடைவே தியனே 

இச்சா யிலங்சைச் வையா யவனைச் 

தீலைபத் தொடுதோள் பலவிற் ுவிழச் 
அத்தாய் உடனஞ் ௪ழு,தண்டு சண்டங் 

கடுகப் பிரமன் றலையைச் திலுமொன் 

றுத்தாய் சகடலங் சசைமேன் மசோசை 

யணியார் பொழிலஞ் சைச்சளச் சப்பனே. (6) 

எர்சம் மடி. ளிமையோர் பெருமா 

னெனக்சென் றுமளிச் குமணி மிடற்றன் 

௮நதண் சடலம் சரைமேன் மகோதை 

யணியார் பொழிலஞ் சைச்களச் தப்பனை 

மர்தம் முழவு குழலும் மியம்பும் 
வளர்நா வலர்கோ னம்பிபூ ரன்சொன்ன 

சரசம் மிகுசண் டமிழ்மா லைகள்கொண் 

ட்டி வீழ வல்லார் சடுமாற் நிலரே, (10) 

திருச்சிற் றம்பலம் 

பதிகக் தறிப்பு :--* அத்திருப்பதிகச்தினுட் குறிப்பு, இவ்வுலனிற் பாசம் 
தடுத்த வாழ்க்சையை அறுத்திட வேண்டும்" என்று லிண்ணப்பிச்து என்பது 
ஆரியர் சாட்டியவாறு (4258). 

பதிகப் பாட்டுக் தறிப்பு :--தறிப்பு : * என்னே *” என்று இப்பாட்டிலும் 

மேல்வரும் 9-5-0லும் வரும் விஞக்சகள் இறைவரது தன்மைகளை எடுச் 

துப் பன்னிக்கூறி, இறை வமையே முன்னிலைப்படுத்த, அறியார்போன்று வினாவுதல் 

குறித்தன, ஆளுடைய பிள்ளையாரது திருவலஞ்சுழி - பண் இந்தளம் - * விண் 

டெலா மலர '' என்ற வினாவுரைத் இருப்பதிகம் பார்க்க) இவ்வாறே இறைவரது 

புகழ்களை எடுத்துக்கூறி, “அருத்த னைத்திற மடியர் பால்மிகச் சேட்டு கந்த வினாவுரை" 
யாக அமைந்த, ஆளுடைய பிள்ளையாரத;, பண் - கொல்லி - திருச்சண்டியூர்த் திருப் 

பதிசமும், ஆளுடைய அரசுகளது திருவினாச் திருத்சாண்டகத் திருப்பதிகமும், 

பிறவும் இங்குக் கரு ஒப்பு நோச்கற்பாலன, அலை அடியாரை முன்னிலைப் 

படுத்தி வினவியவாற்றால் அமைந்தன.--(1) தலைக்குத் தலைமாலை - தலைக்கணியாச ; 

(1 த$லமாலை த$லச்கணிந்து !? (௮4௪ - அங்கமாலை) ; இஃது திருவஞ்சைச்சஎச்சப் 

பாத சிலக்குறியிற் சாணும் ஏறப்பாெ அடையாளம் ; சவழூல வி௰்கத்தின் இரு 

மூடியின்மேல் பின்னும் ஒருபுறம் புடைப்பாயெ தொரு திருவடையாளல் கூர்த்து 
சோக்கினாற் சாணலாம் ) அதனையே தலைச்கு தலைமாலை என் றருளியபடி ; முன்னர் 

இத்தலத்திழ் பாடியருளியதாக, ஆரியர் ௮றிவிச்ச காம் அறியும், மற்றொரு பதிகத் 

அள் (( முடிப்பது சங்சை என்று கூறிய கருத்தும் இது, Cow சடைமேற்
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் ௬௨0 திருத்தொண்டர் புராணம் 

ச்சை வெள்ளச் தரித்சசென்னே ?!" என்பதும் முன் பதஇிசச் கருச்தும் இதுவே 

யாதலை விளச்குவது ; அசைத்தது : உடையாசச் சட்டியது ) கச்சு - உடையினை 

செடுழ விடாமல் மேத்தட்டும் உடைவசை ;) அதன் மேல் என்றது காண்ச ; 

வலித்தேற்றி - மிச்ச ஆர்ப்புடன் மோதி; வலம்புரி - சங்கு ; சடல்படு பண்டம் ) 

அலைத்தல் - வீசிப்பரவுதல் ; கடலங் கரைமேல் - மசோசை சடற்கரையில் உள்ள 

பட்டினம் ; உததி - சடல் ; அஜ்சைக்களம் - மகோதையின் தொடர்புடைய ' ஒரு 

UGE ௮ஞ்சைக்களம் என்பது ; ௮த்சைக்களத் தப்பன் - தலச்சுவாமி பெயர் $ 

இருசபிலாயபதஇிச்கு வே.று பெயரின்றித் தலத்தினை ஒட்டி ௮சன் பதி- (அப்பன்) 

என்று வழங்குதல்போல் இங்கும் தலத்தினை ஒட்டி gsa giver” car ape 

கும் ஏறப்புச் காண்க, ௮ம்மையும் :: உமை '* எனப்பூசலுங் சாண்க ;) அணியார் 

போழில் - இச்சிறப்பும் கடற்கலாச் சிறப்பும் இன்றுங் சாண உள்ளது ; கடல் - 
மேல்கடல் ; அங்கரை - கரையின் ௮ழயெ ௮மைத குறித்தது.--(8) போடி - இரு 

நீறு ; புகர் ஏறு - ஒளியும் அழகுமுள்ள இடபம் ; மடித்து ஒட்டந்து - உயர்ச்து 

சுருண்டு ஒடி ; ஒட்டர்,சந்து என்றது தட்டர்து என நின்றது ; சங்கம் அங்காந்து 

ழத்தஷ் சொரிய - சம்குகன் வாய்இறந்து முத்துச்சளைச் சொரிய ;--(8) நேல்லிக் 

கனி - gues னெல்லிச் சனியெனச் சாயினன்'' (இருவா) ; ** சரச லாமல கக் 

சனி மொச்குமே '' (கு.௮்) ; கையிலேந்தி கோச்ச உள்ளிருக்கும் விதையின் வரை 
களை வெளியில் நெல்லிக்கனி வரைகளாற் தெளியக் சாட்டுசல் போலச் REDSO sap 

வார்ச்கு வெளிப்படக் காணபபடுபவன் ; சிறியார் - பேரியார் - சிறியாராயினும் 

பெரியா சாயினும்; மனத்தேறலுறுதல் - மனத்துள் இடைவிடாது தெளிய வைத்தல் ; 

முந்தி - முற்பட்டு ; சிறியார்.,,பிறவார் - சிறியாபேனும் பெரியாரேனும் மனத்துள் 

ஏறவைச்தாராயின் முற்படக் தொழுவார்கள் ;) அதனால் ௮வர்சள் இறவார் ; 
இறக்தாசாயிலும் இணிப்பிறவார் ; இப்போது பிறப்பு நேர்ந்துவிட்டதாதலின் 

அடுத்துவரும் இறப்பு நிகழாது என்ற குறிப்புத்தர் இறவார் என்பதனை முதலில் 
வைச்சார்., ஒருவேளை இறப்பு கிசழினும் இனிப்பிறவார் என்பதாம் ;) இறவா 
இருத்தலாவது சீவன் முத்தாய் நிலைச்சல ; இணி௰மல் நிகழும் சரிச வரலாற்றின் 

படி. நம்பிசஞம் சே£னாரும் இறவாதிருச்சப் பெறும் நிலைகளைச் கருதுக ; ழனிகள் - 

முணிகளுக்கு ; சந்தி... வரை - மலைசள் கூடுமிடம் ; தணியாமையர்வது பேரலைகள் 
சரையிம் சேரக்து மோதும்போது ஏனைக்கரைசளிற் போல உயரமும் விசையும் 

குறையாமை, அநீதித்தலை - தலை - ஏழனுருபு ; அர்தியின் சன் ; வானே - ஏகாரம் 

தேற்றம் ; மேல்வரும் பாட்டில் வரும் உயிர - இலையே - உளையே ஈ புயலே - 

குடியே - ஏன்ற ஏகாரங்களு மிவ்வாஹே சொள்ச ;--(4) டுழைக்தம் - ஒலிக்கும் 7 

டுழைத்தல் - செய்தல் ) இக்கு ஒலித்தல் செய்யும் என்ச;) வரைதலுமாம் ; 
உயிரே - இங்கு உயிர்சளுள்ளும் உயிர் எழுத்தாய் நிற்கும் அகரத்தைச் குறித்து நின் 

ஐது. உயிர்ச்குயிராதற் றன்மை குறிப்பு ; இழைக்தம் எழத்து என்ற சருத்துமித ; 
ஓத்தி - ஒப்பரயிருக்கின்ருய் ; இலையே ஒத்தி - உளையே ஒத்தி - சாணச் டையாமை 

யால் இல்லாதவன் பேரலவும், கருசப் பெறவருசவின் உள்ளவன் போலவும், ௨ள் 

சாய் ; இலை - இல்லாதவர் ; ௨ - உள்ளவர், பமிர்க்கோர் புயல் - *£பயிர்வளர்ச் 

குச் துளியவன்சாண் டூளியினின்ற நீரவன்சாண் '” (தேவா) ; : சார்பெறு சானம் 

போல” (859) ; புயலே என்றது சாச்கும் சன்மை குறித்த ; தழைக்தம் - குழை 
யும் என்பது எதுகை யின்பசோச்சச் குழைச்கும் என்று பிறவினையாய் வர்தது ; 
தழைதல் - வாடுதல் ; தடி. - குடியிருக்கும் - வாமும் - இடம் ; தடி. - குடிமசன் - 
ஏவலாளன் ; அடியார்பாற் ருழைர்து ஏவலும் செய்பவன் என்ற குறிப்புமாம்,



° வெள்ளாச்சச் சருக்கம் aod 

ம்ழைக்த நீகர் ஒப்பன - மழை - மேசம். நீகர் ஒப்பன - ஒரு பொருட் பன்மொழி; 
தரைகள் மழைக்கு நிகராதலாவது நீரினை மிகுதியாய் எடுத்து வீசுதல்; மேசங்சளைப் 

போல அ௮லைசளாம் கடலின் நீரை மொண்டு சையில் வீஈதலும் குறிப்பு ; இவ்கீரு 
வசையும் குறிக்க, நிகர் - ஒப்பன - என்று உஏமவுருபுசள் இரண்டு வைத்தருளினர் 

என்றலுமாம், வலித்து - வலியுடன் - விசையாச ; வலம்புரி கோண்டு-அழைக்தம் - 

தீன்னகத்துள்ள வலம்புரிச் சக்சம்களை முழச்) அழைப்பது போல ஒலிக்கும்--(8) 
வீடின்.,. பயனென் - வனை வணம்சாவிடில் வீடு - பிறப்பு - என்ற இலை என்ன 

பயன்றருவன ; விடை,..நீற்க - ** கடசரியும் பரிமாவும் ? என்ற இருவாசசமும், 

(சால்), '* மற்றேரும் பரிமாவு மதகளிறு மிவையொழியப், பெற்றே.றும் பெரு 
மானார் பெருவேளூர் பிரியா? என்ற தேவாரமும் (பிள்ளையார்) காண்ச. கூடும்... 

என்னே - 4: மலைமகளை '”? என்ற (சாழல்) திருவாசசம் சாண்க; பாடூம் புலவர்க் 
கநளும் போநள் என் ? - ஈம்பிசள் தம்மையே குதிச்துப் படர்ச்கையில் வைத்துச் 

கூறிய குறிப்பு ; நிதியம் பல சேங்த - வாணிப முறையால் பலவும் உளவாக்கும் 5; 

கலச்சேலவு - மரச்சலங்களின் செல்சை ; 7-வத பாட்டும் பரர்ச்---(6) இரவந்து- 

இசவில் - அத்து - சாரியை ; ஏழனுருபு விரிச்ச ; பாவி...என்னே - முன் பாட்டில் 

* பாடூம்...என் ?'? என்ற கருத்து ; பண்டம் - ஈற்பொருள் ;--(7) சோற்பொநள் - 

சொல்லுச் கெல்லாம் பொருளானவர் ; நாக்த,..நான் - பொறிகளுள் இருந்து உயிர் 

அவ்வவுணர்வுசளைப் பெற அருள்பவர் ; நோத்த,..ஆர்க்தம் - 5-வது பாட்டில் **நிதி 

யம் பல செய்த சலச் செலவு?” என்ற கருத்து ; ஏறநுந்தி - ஏழ்றியும் நச்இியும் 7 

செலுத்தியும் வரவழைத்தும் ;---(6) இத்திருப்பாட்டுப் பதிகத்தின் உட்கருத்துச் கூறி 

விண்ணப்பிக்கும் நிலை காண்க, (4258) ; மனைவாழ்கீகை - சண்டு இக்நிலவுலச 

வாழ்வு என்ற பொருள் தந்து நின்றது. 4! இவ்௮லூனிற் பாசம் அடுத்த வாழ்க்கை '! 

(4258) என்று ஆரியர் இதற்குப் பொருள் விரிச்தருளினர் ; விட்டோழிந்தேன் - 

துறர்சேன். *' பற்றற்ற சண்ணே பிறப்பறுக்கு மற்று, நிலேயாமை சாணப் படும் ” 

(குறள்) ; இங்குப் பற்று விட்டொழிர்த நிலையே கயிலையிற் சென்ற சிலை கூடுதல் 
காண்க - கண்டங்-கறுத்தாயி என்று, * இற்று விழ ஒறுத்தாய் ?? என்மும் கூட்டுக 5 

(9) பிடிக்கக் களிறே - ஏன்றது எடுத்துச்சாட்டு; * பெண்ணாடப் பெண்ணுச்சோ 

சாணு மாட'' என்றதும், காதன் மடப்பிடி யோடும் களிறு வருவன சண்டேன், 

கண்டே னவர் இருப் பாதம் ?? என்பன வாதியாக வருவனவும் கருதுக, ஊன நான் 

மறவேன் - மறவாத நிலை - சவயோச நிலை ; மேல்வருஞ் சரிசச் குறிப்பு ;--(10) 

எனக்கென்று மளிக்தம் - சரிதச் குறிப்பு ; தடுமாற்று - பிறவி வாழ்க்கை ; அடிகள்- 
தலைவா், 

தலவிசேடம் 220908-ம் பாட்டின் சீழ் உரைச்சப்பட்டது காண்க ; 

தறிப்பு :--சென்ற 500 ஆண்டுகளின் மேலாய் இர்நாடு மலையாள மொழியின் 

£ீழ்ப்பட்டுத் சமிழை ம றர்தொழிர் சமையின் ஈம்பிகளது பெருமையினையும் சோமா 

ears பெருமையினையும் உளங்சொளாது மறந்தது. சிறப்பு வழிபாடுகளும், சேவாச 

பாசாயணம், சேரனாது அருணூற் பாராயணம் குருபூசை முதலியவை ஒன்றும் 

ஈடைபெறவில்லை, சென்ற 18 ,நண்டுகளின் முன் 1955 (சொல்லம்-1110)-ல் அடியே 

னும் சில அன்பர்சளும் பெருமுயற்சி செய்ததன் பலனாகத் திருவருள் கூட்டிய வகை 
யால் ஆடிச் சுவாதி. (கற்சட்கம்) திருசாள் சேக்கிழார். திருக்உட்டத்தாராற் ஜெப் 

பாச ஆண்டுதோறும் சொண்டாடப் பெற்று வருன் 22.௮ வ்வாண்டிலே இப்புசாண 

உல எழுத்துப் பணி தொடங்கயெது, இவ்வாண்டு கிழை வெய்தும் கில அஞ்சையப்பு



௬௨௨ திருத்தொண்டர் புராணம் 

சது இடைவிடா வழிபாட்டின் பயனாகும், மாட்டிமையுடைய சொச்ச மன்னர் 
இச்திருவிழாவுச்குக் கருணைகடர்ந்து அனுமதியளித்தசோடு தமது அரசாங்கத்தில் 

ஆண்டுதோறும் ரூ 100 - இவ்விழாவுச்கு அலுமதித்துள்ளார்கள் ; இருப்பனர்தாள் 

ஸ்ரீசாசமடத் ௪ பர் ஸ்ரீமத் ௮ருணர்இிச் சம்பிரான் கவாமிசள் சேரமான் பெருமா 
enuet பெயசால் அடிச்சுவாதி ராளில் தேவாரப்பரிசுச்கு ரூ. 5006/-ம், ஆடிச் 

சுவாதி விழாவில் மாசேசுவர பூசைச்கு ரூ. 7000-ம் மூலசனம் வைச்து ௮ச் Aa 

சல்ல.றங்கள் நீடு கடைபெற கிறுவியுள்ளார்கள் ; சேரமானார் பெயராற் சத்இரம் 

நிறுவச் கொச்சி மன்னர் சமஸ் சானத்தார் இருவஞ்சைச் களத்தில் சோயிலடியில் 

11 செண்டு நிலம் கோவைச் சேக்ூழார் தஇருக்கூட்டச்சார் வசமாக்கி உ சசவும் 

அளித்துள்ளார்சள் ) ஷி Fs Graph ஷூ. ஸ்ரீ சரச மடச்து அதிபர்கள் அளித 

ரூ. 5000-ல் சாபிச்சப் பட்டிருச்சின் றத. இவற்றுச்செல்லாம் சர். . 1. சண்முகஞ் 

செட்டியார் பேசாசசவளிச்தார்கள். 

சுந்தரமூர்த்தி சாயனார் திருவடி. வாழ்க! சேரமான் பெருமாணாயஞனார் சேவடி வாழ்ச! 

4260, வான காடர்க ளரியயன் முதலினோர் வணங்கிமுன் விடைகொண்டு 

தூ லர்திகழ் சோதிவெள் ளானையுங் கொண்டுவன் ரொண்டர்க்குத் 

தேன லம்புதண் சோலைசூழ் மகோதையிற் நிருவஞ்சைக் களஞ்சேரக் 

தானி லங்கோள வலங்கொண்டு மேவினார் கடி.மதிழ் நிருவாயில்.௩௨ 

(இ-ள்) வான நாடர்கள்,..வடைகொண்டு-அவ்வருளிப்பாட்டினைச் சேட்ட 

தேவர்களும் விட்டுணு பீரமன் முதலினோர்களும் முன் வணங்க விடை பெற்றுக் 

சொண்டு : தூரலம்.,,வன்றொண்டர்ச்கு - வன்றொண்டருச்சாசத் தூய ஈன்மை 

விளங்கும் ஒளியுடைய வெள்ளாளையினையும் உடன் சொண்டு; சேனலம்பு.., சானிலங் 

சொள - சேன் துளிக்செற சோலைகள் சூழ்ர்த மசோதை ஈகரத்தில் திருவஞ்சைச் 

சஎத்நினைச் சார அணுகும்போது சால் நிலத்திலே பொருர்த ) வலங்சொண்டு... 

இருவாயில் - வலமாக வந்து காவலுடைய மதிற்றிருவாயிலை அடைச்சனர். 

(வி-ரை) வான நாடர்கள் - தேவர் உலசத்தவர். தேவர்கள் ; 

தூ... வெள்ளோனை - இல்வடை மொழிசளின் சிறப்பினால் இது ௮பிராவணத் 

இனைச் குதித்ததென்பாரு முண்டு ; வன்றேண்டர்க்த - வன்றொண்டர்ச்காச ; 

தேன் அலம்பு - சேன் துளிக்கும்; மகோதையில் திநவஜ்சைக்களம் - 

மகோதை-இருச்சொடுக்சோளூரும் அஞசைகச்சகளமும், பிறவும் சேரர் சலைககர் என்பது 

குறிக்க மகோதையில் என்ருர் ; 
சேரக் கால் நிலம் கொள் - தேவர்கள் கால் சிலம் சோயாச தன்மையுடையவர் 

சள், ஆதலின் இங்குத் தாம் வந்த செயல் நிகழ்த்சலுச்சாசத் இருவஞ்சைச்சஎம் சேரச் 

சாரல் நிலந்தோயச் கொண்டனர் என்ச, இங்கு, இவ்வாறன்றி நம்பிகள் சானிலம் 

சோய வலங்சொண்டு என்ற கூட்டியுமைத்தனர் முன் உரைசாரர், அது பொருச் 

தாமைஉணர்ச்து கொள்ச, :* விண்மேற் செலும்"! '*விசும்பெழ'! (4209-4) பார்ச்சு, 

சோலைகுழ்நீ திருக்கமத் - என்பதம் பாடம். 92 

261, தேவர் தங்குழா செருக்கி வாய்தலிற் நிருமாவ வூரர்தங் 

காவன் மன்னரும் புறப்பட, வெதிர்கொண்டு !'கயிலைவீற் றிருக்கின்ற 

பூவ லம்புதண் புனற்சடை முடியவ ரருளிப்பா'' டெனப்போற்றி 

ஈஏவ'"'லென்றபின்செய்வதோன்றிலாதவர்பணிர்தெழுச்தெதிரேற்ரு7,



வெள்ளாளைச் சருக்கம் ௬௨௩ 

(இ-ள்) சேவர்...புறப்பட - முன் கூறியவாறு தேவர் கட்டங்கள் wig 
நெருங்யெ திருலாயிலின் வழியே இருகாவலூரர்சகளது காவலினைச் தரும் மன்னவ 

சாயெ சம்பிசளும் (வழிபாடு மு.ற்றியபின்) புறப்பட்டு வெளியேவர ; எதிர்கொண்டு 

ன்ற பின் - எதிர் கொண்டு திருச்சபிலைபில் வீற்றிருர்தருள்ன்ற கொன்றை 

முதலிய பூச்சள் பொருந்இத் ததும்பும் சண்ணிய சங்சை நீரினை ஏற்ற சடைமுடிய 
வராயெ இறைவாத அருளிப்பாடு என்று சொல்லித் துதித்து ; அவருடைய ஏவல் 

இஃது என்று கூறியபின் ; செய்வதொன்று...எற்றார் - வேறு செயலொன்றும் 
இல்லா,சவசாஇப் பணிர்து எழுந்து எ௫ராச ௮, ஆணையினை உடன்பட்டறுளினர். 

(விரை) தேவர் நெரங்கிய-நேருங்கிய - முன் பாட்டிற் கூதியபடி லந்து கூடிய. 

வாய்தலில் - வாய்தலின் வழியாக - புறப்பட - ஈம்.3சள் வழிபாடு முடித்தப் 
பு.௦, ச்சே செல்ல ௮ணைய ; வாய்தல் - இவ்வாயில் ௮பிமுசதது,ச் தருவாயில் என்பத 

கருதப்படும், யரனை வருதலும் ஈம்பிசள் புறப்படு சலுமாசய அடையாளங்கள் இக்குப் 

பொறிச்சப்பட்டுள்ளன, 

திருநாவலூர், மன்னர் - ஈம்பிகள்; திநநாவலூரர் - சாவலூர் மச்சள்; மன்னர் - 

தலைவர், 

அநளிப்பாடு - ஆணை ; கயிலை...அரளிப்பாடு-இறைவாது ஆணைபினைத் செரி 

வீச்கும் முறை; மாபு ; மேல் 4978-ல் வருவதும் சாண்க. என - என்று கூறி ; 

ஏவல் - ** ேவரீரை யானையின் மீசேற்றிச் கொண்டு வரும்படி இறைவரது 

ஆணை '? என்ற இறைவர் கட்டளையினை விரித்துரைச்சப்படி ; என்ற பின் - என்று 
கூறச்சேட்ட பின்பு ) 

சேமிவ தோன்றிலாதல1-வேறு ஒன்றும் செயலில்லாதலாரம் ; ஒன்றுஒன்றும்; 

மூ.ற்றும்மை சொக்கது, சிவபெருமானது நியதியின்படி வரும் சாலன் முதலியோரது 
ஆணை வந்தபோது வேறு செயலிலாது செல்லும் சிலையிலுள்ள உயிர்சள், இறைலாது 

ஆணை நேரே எர்சபோது உடன்பட்டுச் செல்வதன்றி வென் செப்ப வல்லர் ? 

எதிர் ஏற்றர் - அவர் கூறிய ஆணைக்குட்டு ஏற்று நின்றனர். 33 

4209, ஏற்ற தொண்டரை பண்டாவெள்ளானையினே திர்வலங்கோண்டேற்ற 
நாற்ற டங்கடன் முழக்கென வைவகை நாதமீ தெழுர்தார்ப்பப், 

போற்றி வானவர் பூமழை பொழிர்திடப் போதுவா ருமிரேல்லாஞ் 

சாற்று மாற்றங்க ஞுணர்பேரும் துணைவரை மனத்தினிற் கொடூசார்ந்தார். 

(இ-ள்) தொண்டசை...ஏற்ற- தேவர்கள் இவ்வாறு ஆணையினை app 

நம்பிதளை எதிர்௨லஞ் செய்து வணங்9ச் தாம் சொணர்ர்ச வெள்ளானையின் மீது 

ஏற்ற ; சாற்றடங்கடல்,...ஆர்ப்ப - சான்கு நிசைகளிலு முள்ள பெரிய சடல்களின் 
முழக்கம் போன்று ஐவகைச் தேவ துந்துபிகளும் எழுந்து sifiss; போற்றி... 

பொழிக்திட - துதித்துச் தேவர்கள் பூமாரி பொழிய ) போதுவார்...சார்ர்தார் - 

போவாரா ஈம்பிகள் எல்லாவுபிர்களும் சழறிய சொற்களை யறிவாராசய தமது 

பெருந்சோழராயெ சோமான் பெருமாணாயனாரைத் தம் மனச்திலுள்ளே நினைர்து 
கொண்டவாழே சரர்ர்தருளினர், 

(வி-ரை) ஏற்ற - முன் கூறியவாழு அருளிப்பாட்டின் ஏவலை எதிர் ஏற்ற; 

தொண்டரை - சம்பிகளை ) 
அண்டர் - தொண்டரை - எதிர வலங்கோண்டு வேள்ளானையீன் ஏற்ற என்ச,



௬௨௪ திருத்தொண்டர் புராணம் 

நாந்றடங்கடல..,ஆர்ப்ப - நாற்றடங்க்டல்- ழழுக்த - இருவஞ்சைச் சஎத்தினைச் 

சூழ்ச்த சடலின் முழக்கு) (1 அஞ்சைச் சளச்இனைச் சூழ்ர்த ?? என்பது குறிப்பெச்சம், 

: மலைக்கு கிசரொப்பன வன்றிலாகள் வலித92ற்றி மழங்கி வலம்புரிசொண் டஃலச் 
குங்கடல் ?? (பதிகம் - 1) என்பது முதலாக நம்பிகள் பதிசத்தினுள் எல்லாப் 

பாட்டுச்சளிலும் சிறப்பித்தருளும் கடல் என்பது சூறிப்பு ;) சடல் பெரிதும் முழம் 
௦௮1 அதயபோல ஐவகை சாதமும் மீது எழுர்.து ஆர்.சசன என்ப,சாம் ; மீதெழுதல் 
கடல் முழக்கனையும் ௮டச்கி மேலெழுசதல் ; சேவதுந்துபி முழங்குசலும் வானவர் 

பூமழை பொழி,சலும் மு,சலரயின சிவனருள் வெளிப்பாடுகளின் போது நிகழ்வன, 
₹ தசை யைர்து மார்கவி முழச்சவ் சாட்ட '! (750) என்றது காண்ச ;) இருவருள் 

விளச்சமாவ.து ஈம்பிசள் இவ்வுலனிற் பாசமடு,தத வாழ்ச்சையை யறுத்துச் வனுல 

இற்கு அவ்வுடலுடனே வெள்ளானையினமீது செல்லுதல் ;) ௮ரசுசள் வெப்பேறு 

பெற்ற போதும் (1693) இவ்வாேே ஐவசையொலி-பூமழை முதலியவை நிகழ்ச்தது 

சாண்ச, 
போதுலார் - வினைப்பெயா / போ.துவாராகய சம்பிசள் ; போதுலார் - சார்ந் 

தார் - என மூடிக்க. 

உயிரெல்லாம்... துணைவர் - சோலனார். கழறிற்றறிவார் என்ற பெயர்ச் 
காரணம் பற்றி, முன்னர், 4! யாவும் யாரும் சழறினவு மறியும் உணர்வும்... சைவர் 

துறப் பெற்றார் !' (3701) என்று உரைச்சவை காண்க, பேருந்துணைவர் - தோழர் ; 

உயிரெல்லாம்...உணர் - என்ற இத்தன்மையால் இக்குக் கூறியது, ஈண்டு விரைவில் 
அவர் ௮வ்வவிமையாற் றம் குதிரைக்குச் சலவமர்திரமோதி ௮சனை வானிற் செலுச்தி 

ரம்பிசளுடன் கமி£லச்குச் சென்று சேரும் நிலைச் குறிப்பு உணர்த்தற்கு ) பேநந் 

துணைவர் - என்ற குறிப்புமது ; மேற்பாட்டில் உலரப்பனவும் சாண்ச, 
பெருந்துணைவர் - இவ்வுல௫ல் துணையாவார் பிறரெல்லாம் இவ்வுலகத்தொடர் 

புடனெழிகுவர் ; இவர், அல்லாறன்றிச் கபிலை செல்லும் நிலையிலும் பீன்னர் அங்கு 
நிலையாக வீற்றிருக்கும் நிலையிலும் பிரியாது துணைவராயிருக்கும் தன்மை குறிக்சப் 

பெருந்துணை என்ருர், 

மனத்தினிற் கோடூ - நினைத்துச்சொண்டு ; எண்ணிச்சொண்டு ; சவெபெருமா 

ers அருளிப்பாடுடைய ஏவல் பெற்றதனால் உடனே ஏற்றுச் செல்ல வேண்டிய 
நிலையினின்ராரா.தலின், சொடுங்கோளூரின் **தூய மஞ்சனசத் சொழிலினிற் ரொடம் 

Qu” (4256) sug சோழனார்பாழ் சென்றறிவித்து விடைபெற இயலாதவரா 

பினர் ஈம்பிசள். ஆதலின் ௮வரை மனச்தினில் எண்ணிக்கொண்டு சார்ந்சார் | உல 

இனிற் பாசமடுத்த வாழ்ச்சையை யறச்ச வேண்டி, (வெறுத்தேன் மனை வாழ்ச்கையை 

விட்டடியேன் '' (பதிகம்) என்ற ஈம்பிகள் இத்தணைவரை மட்டில் மனத்தனிற் 

சொடு சென்றமை என்னை? இஃது உலூனிழ் பாசமாசாசோ 1 என்னின்; ஆத; 

இலாது தொடர்பு பாச சம்பர்தமான தொன்றன்று, இறைவர் கூட்டுவிக்ச நிகழ்ர் சத; 

பதிசம்பர்தப் பட்ட ௮ன்பு காரணமாக நிகழ்ச்சது ஆசலான் என்சு, தமது தேவியாக 

ளிருவரையேனும்; பிறர் எவரையேனும், மனத்தினிம் கொடு செல்லாமையும்சாண்ச, 

4909. சேரர் தம்பிரான் தம்பிரான் றோழர்தஞ் சேயலறிந் தப்போதே, 

சார நின்றதோர் பரியினை மிசைக்கோண்டு திருவஞ்சைக் களஞ்சார்வார் 

வீரவெண்களிறுகைத்துவிண்மேற்செ லுமேய்த்தொண்டர் தமைக்கண் 
பாரி னின்றிலர் சென்றதம் மனத்தோடு டரியுமுன் செலவிட்டார். [டார்



வெள்ளரனைச் சருக்கம் சுடு. 

(இ-ள்) சோர்,..அறிர்து - சேரமான் பெருமாளர் தம்பிரான் நோழராயெ 
சம்பிசளது செயலினை அறிர்த ௮ப்பொழுசே ; சார..,சார்வார் - சார நின்றசாயெ 
ஒரு குதிரையின் மேர்சொண்டு திருவஞ்சைச் களத்தனைச் சார்வாராக; வீர், 
சண்டார் - கீரமுடைய வெள்ளானையினைச் செலுச்சி ஆசாயத்ன் மேலே செல்லும் 

மெய்ச் தசொண்டராகய ஈம்பிசளைச் சண்டனர் ; பாரின்...செலவிட்டார் - நில,ச்இல் 
நி.ச்சலாக்னுராய்,த் சமச்கு முன்னே விசைவாய்ச் சென்ற தமது மனச் இனோடு 
குதிரையும் முன்பு செல்லும்படி விட்டனர். 

(வி- ரை) சோ தம்பிரான் - தம்பிரான் - அசசர், மேலோர் முதலியோர்ச்கு 
மலைகாட்டில் இன்றும் வழங்கும் மரபு வழக்குப் பெயர்; தற்டிரான்-தம்பிரான்றேழர- 
சொற்பின் வருநிலை; தம்பிரான் தோழர் - இங்குச் தம்பிரான் - என்றது இறைவரது 
பெயராகவும், இடகோக்கி ௮சசர் பெயராகவும் சலேடை வகையால் உரைச்ச கின்றது; 

இது குறிச்சச் சேரா சம்பிரான் என்றவாற்றுற் கூறிய குறிபபும் சாண்ச, தம்பி 

ரான் (தோழர்) - அரசர் சோழர் எனச் கொள்ளும்போது தமது தோழர் ras, 

சேயல் அறிந்து - செயல் - ஈம்பிகள் மனச்தினுட் கொண்ட செயல் ; wer 

தீம்மைப் பிரிந்து இிருவஞ்சைச்சளம் போந்து முத்தி விண்ணப்பம் செய்ததும், 

வெள்ளானையினைக் சொண்டு தேவர்கள் போர்து இறைவர.த அருளிப் பாட்டினைச் 

கூறியதும், ௮௪சனை எற்று, ௮வர் வெள்ளானையின் மேற் கொண்டு சம்மை மனத்இ 

லுட் சொண்டவாழறே விண்மேற் செல்வதுமாகய எல்லாம் அறிந்து, இத்துணே 

யும் சேய்ல் என்ற வொருசொல்லாற் பெற வைத்தது ஆூரியாது செய்வச்சவி 
நலம் ) இத்துணையும் சோனார் கொடுங்சோளூரிலிருர்சவாறே அ௮றிர்சது உயிரெல் 

லாம் சாற்றி மாற்றங்சஞுணரும் ௮௨7த சத்திமினாலும், அவருக்கு உணர்ச்துமாறு 
எண்ணிய ஈம்பிகளது நினைப்பின் உறைப்பினாலுமாம் ; :! உயிர் எல்லாம் சாற்று 
மா.ற்றங்க ஞணர்பெருர் துணைவர் '' (4269) என்றவாற்றாழற் குறிப்பித்த ஈயமும் 

சாண்ச, 

நீண்ட ரத்து அப்பாற் ளெம்பும் மொழிகள், ஒசைகள் முதலியவை ஒலியலை ச 

ளாஃப் பூத ஆசாயம் பற்றுக்சோடாச இப்பால் வந்து ௮வ.ற்றை வாங்கும் சருவியமைப் 

பின் ஒழுக்கு மூலமாக ஈமக்குச் செவிப் புலப்படுதல், இர்சாஸில், வானொலி சத்துவ 
ஆராய்ச்சியின் பயனாய் சாம் சண்ட உண்மை ; (0010 Transmitting and 
[60164102 81811015 ; 1360127102 86%; என்பன வாதி விஞ்ஞான முறையமைப் 

புச்சள் ,ஆங்லெத்திற் பேசப்படவன, இதுபோல, இசனினும் மேலாய், அண்ணிய 

அறிவாகரயம் பற்றுக் கோடாசக்சொண்டு ஒருவர் எண்ணிய நினைவுகள் ஒத்த 

உறைப்புடைய ஒருவரது உள்ளத்தினுள், ௮றிவலைசளாசச் சென்று sre®, 

அர்நினைவுகளை அவர் அறிவுக்குப் புலப்படுத்தவன என்பது மனத் சதீதுவ நூலோர் 

சண்ட மறுச்சலாகாத ௮னுபவவுண்மை ; இவையெல்லாம் ஈண்டுப் :* பெநந்துணை 

வ்ரை மனத்தினிற் கொண்டு சார்க்தார்'! (4209) என்றும், ''தோழர் தஜ்சேய லறிந்து'" 

(4263) என்றும் கூறியவாற்றால் உய்தீதுணாவைச்சது ஆூரியாத செய்வச்சவி 

se. 
இவ்வாறு நிகழ்வதற்கு இருவருச்குமிடையே செறிவுடைய மனவுறைப்பாயெ 

துணைச் சொடர்பு இருத்தல் வேண்டுமென்பதும் குறிப்பித்தவா.று சாண்ச, காணாமலே 

சட்புப் பூண்ட புலவர் பிரார்தையார் - கோப்பெருஞ் சோழர் இவர்களைப் பற்திப் 

புறகாலூற்றில் வரும் வரலா.றுசளும் இங்குச் கருதற்பாலன; ஆயின்) இங்கு, அதற்கு 

மேலாய் விளைர்ச இவர்களது சோழமை, இறைவர்பால் கொண்ட அன்பு சரவர்த 

Vi—79



திருத்தொண்டர் புராணம் 

அழியாத பதித் சன்மையாயர்ச தூய உயிர்ச்சொடர்பு ; மற்றது அவ்லாறன்றிப் 
பகத் சன்மை பற்றிய அழியும் சன்மையவாயெ பாசத்சொடர்பு ; காணாமலே அன்புத் 
தொழம்பு பூண்ட அப்பூகியார.த எண்ணம், ௮.ரசுகளை,ச் சம்மையதியாமலே அப்பூ,கி 
யாசது சடைச் தலையில் செலுத்திய மனவுணர்வின் வலிமையும் எண்டுச் சுருசம் 

UTA Se 

சார நின்றது ஒர் பரியின - சாரஃ-௮௫,த2; இவமச்இசச் சார்பும், ௮2 வாறாக 

இருக்கயிலைச் சார்பும் பெற கின். றதாகிய ஒரு ஒப்பற்ற பரி என்ற குறிப்பும் சாண்க, 

சார்வார். .கண்டார் - முன்னர்ச் கூறியபடி ஞானாகாய வழியினாலே அ௮மிவிலுள் 
வெளிப்படச் சண்டார் ;) அது மனத்துள் அழறிநர்தகிலை ; ** அறிந்து ? என்றது HE 

குறிப்புடையது ; கண்டார் - என்றது குதிரை யேறிச் கொடுங்கோளூரில் சமது 

இருமாளிகையினின்றும் ருவஞ்சைக்சளம் சாரப் புறப்பட்ட எல்லையில் கண்ணாம் 

கண்ட வாயிற்சாட்டு ; முன்னர் ௮றிவினுள் அறிந்தது யோகச் சாட்சி என்பர். 

விண்மேற் சேலும் மேய்த் தோண்டர் - ஈம்பிசள் ; சோனார் சண்டபோது 

sods gar வீதியில் யானையின் மேற் செல்கின்றார் என்பது. யானையேதி 

நிலத்திற் சென்று, பின்னர்ச் சடல்வழிச் சென்று சடலரையன் ௮லர் கெரண்டு முன் 

வர் நிறைஞ்ச ag சர்த பின் ஆசாயத்திற் சென்ற நிலைகள் முன்னர் நிசழ்ர்சன, 

என்பதுமாம், பதிகம் பார்ச்ச, தொண்டர் - பெருந் சொண்டராகு நிலையிலே 

இறைவர் அறிவிச்ச அறிந்து, அர்ிலைமிலேயே நின்று ஈம்பிசள்பாற் சோனார் அன்பு 
பூண்டொழுமெமையால் ஈண்டு இல்வாற்ருற் கூறினார். 

பாரில் நீன்றிலர்,.,விட்டார் - gar விண் மேற் செலச் சண்டனரரசலின் 

அவரைப் பிரிரது ஒரு சிறிதும் நிலத்தில் ரிற்ச இசையாது மனத்தை அ௮வாபாற் 

செலுத்தினார் ; ௮சன் வேசச்சோடு ஒப்பப் (மனோ வேகத்தில்) பரியினையும் செலுத் 

திஞர் என்பது! நீன்றிலர்- நின்றிலராசி ; பாரில் நீள்றிலர் - நிற்சலாற்றாராம் ; 
முற்றெச்சம், சென்ற - இறந்த சாலம், மனம் முன் சென்றுவிட்டது என்றுணா்த் 
இற்ற ; சேன்ற - தம் மனத்தோடு - என்றதும் விரைவுச் குறிப்பு. 

ழன் சேலவிடூதலாவத - மனத்தின் முன்னே என்றும், யானையின் முன் செல்ல 
என்றும் கொள்ள நின்றது ; ' ழன் வலங்கோண்டு '' (4264) என மேற் கூறுதல் 

STOO S, 

திநவஜ்சைக் களஜ்சார - என்பதும் பாடம், 35 

4204, விட்ட வெம்பரிச் சேவியினிற் புவிமுதல் வேந்தர்தாம் விதியாலே 

இட்ட மாஞ்சிவ மந்திர கோதலி னிருவிசும் பேழப்பாய்ந்து [கத்தை 
மட்ட லாந்தபைச் தெரியல்வன் ரொண்டர்மேல் கொண்டமாதங் 
முட்ட வெப்திமுன் வலங்கொண்டு சேன்றது மற்றதன் முன்னாக,.௩௪௬ 

(ஒள்) விட்ட...ஒ,சலின் - முன் கூறியபடி சடவி விட்ட விருப்பமுடைய 

குதிரையின் செவியிலே நில அரசர்களுள் முதன்மை பெற்ற வேக்சராயெ சோ 
மானார் விதிப்படி இட்டமாம் ிவமச்இிரத்தினை ஒ.ரினாரா,சலின் ; இருவிசும்பு எழப் 

பாய்க்து - பெரிய ஆசாயச்திலே எழும்பப் பாய்ந்து மேற்சென்று ; மட்டலர்ச்ச... 

எய்தி - மணம் பொருச்த ௮லர்ர்ச மலர்களையுடைய பரிய மாலையணிர்ச வன்றொண் 

டர் மேல் சொண்ட வெள்ளானையினை அணுசச் சோர்து ; முன் வலக்சொண்டு.. 

முன்னை - முதலில் வலமாக வர்.து ௮,சன் முன்னாசச் சென்றது.



வெள்ளாளைச் FG க்கம் aac 

(வி- ரை) விட்ட - மூன் பாட்டில் 1 சென்றசம் மனத்தொடு பரியும்முன் 
செலவிட்டார் ?? (4809) என்று கூறியவாறு மனவேகச்தில் விட்ட, 

வேம்பரி - தாம் விரும்பி யூர்ர்ச கு.இஸர ;) வேம்மை - விருப்பம், . 

புவிழுதல் வேந்தர் - தமிழ் ரூவேர்சா்களுள் மு.சவில் வைச்செண்ணப்பட்டவர் 

ச சன்மை என்றலுமாம் ; இவ்வொருமரபே இன்றும் ஒருவாறு ௮7௪ சாங்கி கிலவி 
வருசல் அசண்சக 

விதியாலே - சவாசம விதிப்படி ; விதித்தல் - ஆக்ளை செய்ததுமாம். விதீ - 

நியதி என்று சொண்டு அச் குதிரையின் மேல் விண்ணிற் சென்று சயிலை சாரும் 
விதியுண்மையாலே என்றலுமாம். 

இட்டமாம் - தமக்கு இட்டமாயெ ; மிகச் சைலசமாய்த் தாம் விரும்பிச் சணித்து 

வரும் ; இட்டம் ஆம் - விருப்பத்தை மு,ற்றிலைச்கும் என்றலுமாம். இப்பொருளில் 
இம் - ஆச்குவிச்கும் எனப் பிறவினைப் பொருளில் வர்தது. 

சிவமந்திரம் - இதுபற்றிச் வொசமம் வல்ல அனுபவமடைய தேசிசர்பால் 
அறிர்துகொள்க,* ஒதலின் - த.சலிஞல் ; தரையில் தடம் குரை ஆகாயத்தில் 

எழுர்து பாய்ந்து ஒடுதல் யாங்நனம் என்றையுற்று அவசம்பிக்சைப்படம் மாச்சளுச் 

சறிவுறு,த்தச் காரணங் கூறியருளினார் ; சடப்பொருள்சளாகிய பொறிகளும் ஒர் சட 
ச,திதியதாெ விசையினால் நிலத்தினின்று ஆகாயத்தில் எழுந்து இ$சாளிழ் பறச்சக் 

சரண்போமாகில், உயிரும் அறிவும் உள்ள பொருளாகிய குரிரை ஐர் த் சத்தியயெ 
மர்திரலலிமையால் ஆகாயத்தில் பறத்தல் எளிதேயாம் என்று விடுச்ச ; சட சத்தியில் 

நம்பிச்சைகொண்டு மந்திர 8ற்சத்தியில் நம்பிக்கை பில்லையேல் ௮து வேறுவகை 

யால் வீடுச்சற் பாலதாம்; ஈண்டு வீடுத்தல் மற்ரொன்றி விரித்தலாய்ப் பெருகுமென்று 

விடுச்ச ; இன்னோர்ச்கு இறைவர் அருள்வாராச என்று வேண்டுவோம், 

விசும்பு எழ - விசும்பிண்சண் எழ என்று ஏழனுருபு விரிச்ச, 

பைந்தேரியல் - பசிய மாலை ; பசுமை-ஈண்டுப் புதுமையும் அழகும் குறித்சதி, 
மாதங்கம் - யானை ; ஈண்டு வெள்ளானையினைச் குறித்தது ) மட்ட - ௮ஹுச. 

ழன்வலங்கோண்டு - முதலில் வலமாகச் சூழ்ந்து ; அதன் மன்றச் சேன்றது - 

என்ச ; வினைமுற்று முன்வந்தது விரைவுப்பொருட்டு ; மற்று - அசை, 36 

4208, உதியர் மன்னவர் தம்பெருஞ் சேனையி னுடன்சென்ற படைவீரர் 

கதிகொள் வாசியிற் செல்பவர் தம்மைத்தங் கட்புலப் படுமேல்லை 
எதிர்வி சும்பினிற் கண்டபின் கண்டில ராதலி னெல்லாரும் 

முதிரு மன்பினி லுருவிய சுரிகையான் முறைமுறை யுடல்வீழ்த்தார், 

(ஓள்) உதியர்...வீரர் - சேரமான் பெருமாணாபனாரது பெருஞ் சேனையி 
லுடனே சென்ற படையின் வீரர்கள் ; கதிகொள்... ஆதலின் - மிச்ச வேகத்தில் 

விண்ணின் மேற் செல்கின்ற தமது மன்னரைச் சமது கண்ணிற்கு புலப்படும் எல்லை 

அளவும் ஆசாயத்திற் சண்டு ௮,சன்மேல் கண்டிலசாயினர் ) ஆதலின் ; எல்லாரும்... 

ey. பரியை விரைச்ச செலவினசாரச்கு விக்கும் பஞ்சாச்சரம், அஷ்ட சர்ம 

பஞ்சாச்சர மாறுதல் பேதம்களுள் ஒன்றாகயெ உச்சாடன சர்மாவின் பிரிவைச் சேர்ர்த 

மிருச உச்சாடன பஞ்சாச்சரத்துட்பட்ட அ௮சுவமனோகதி பஞ்சாக்கர மென்பது 

ச, ெப்பிரசாச குருக்களையா ௮வர்சள் குறிப்பு.



‘way திருத்தொண்டர் புச்ணம் 

வீழ்,ச்,சார் - எல்லாரும் அவர்பால் வைச்,௪ மு.இர்ச்சியுடைய அன்பினாலே உருவிய 
fog உடைவாளினாலே முஹைமுழயாச,ச் சமது உடவினை வீழ்த்தினர். 

(வி-ரை) இதனால் சோனூாது படைவீரர் தமது: அசசர்பாற் சொண்ட 
அன்பின் ரு.இர்ச்சியின் செயறும் வீரமும் கூறப்பட்டன, **சறில்லாத், சாவில் வி.நலும் 

.பிடைவாசன முதலாய், சாவன் மன்னர்ச் குரியனவும் '! (8761) இறழைவசருளாற் 

தரப்பெற்ற சேரஞா.த படையின் வீரர்களாசலாலும், இதுவரை குறையாச விற ஓம் 

வெற்றியுமே பெற்று விளக்மெ வீரர்சளாதலாலும், அவர்பால் வைச்ச அன்பின் 
முதிர்ச்சியாலே அவரைப் பிரிர்திருக்சலாற்றாது இவ்வாறு சம் சரிசையாலே தமத 

உடலினை வீழ்ச்சனர் என்க, வீழ்த்திய செய்கையால் வீர யாக்சையடன் ௮வரைப் 
பிரியா நிலையும் சேவகமும் பெற்றனர் என்பதும், அதன் பொருட்டே அவ்வாறு 
செய்தனர் என்பதும் மேல்வரும் பாட்டிற் காண்க, சேரலனாரது பெருமையும் உடன் 

கூறப்பட்ட குறிப்பும் சண்டுகொள்ச, 
உதியர் - போரிழ் றந்தவராதல்பற்றி வந்த பெயர் ; யுத் - யுத்தம் - போர். 

உடன் சேன்ற படைவீரர் - சேரலனார் பரிமேற் கொண்டு திருவஞ்சைச் 

சஎத்தினின் ழும் சணி போசச் சண்டு அவருடன் சென்ற வீரர்கள், 
கதிகோள் - நிலமிசை யன்றி விண்ணிற் கதியுடன் சென்ற, கதி - விண்ணிழ் 

சென்று சிவகதி சொள்ளகின்ற என்ற குறிப்புமாம், 

வாசியீற் சேல்பவர் - திருவருளாலே ஏிவத்ையடையச் செல்பலர் என்பதும் 
குறிப்பு ; வா- அருள் ; சி- சிலம், 

தம் கட்புலப்படும் எல்லை கண்டு பின் கண்டிலர்-சண்ணிர்திரியம் சேய்த்தாசச் 

சென்று ஒளியலைகள் மூலம் சேப்மைப் பொருள்சளையும் அறியவல்லது, ஆயின் 
அதற்கோர் எல்லையுண்டாசலின் ௮சனளவும் சண்டுகொண்டு நின்றனர், சன் பின் 

சாண இயலாமையின் உடலினை வீழ்த்தி, நண்ணுடம்பு பெற்று, ௮வர் முன் சென்று 

சேவச மேற்றனர் ; கண்ணின் நின்று மறைந்த பின்னரே இச் கருத்துத் தோன்றிச் 
இச்செயல் செய்தனர் என்க ; ஐகலின் - என்ற குறிப்புமிது, 

ழதிரம் அன்பினில் - அன்பினால் என்சு, ௮.வர்பால் கொண்ட அன்பின் முதிர்ச்சி 

யினாலே ; கணவன் மனைவி யிருவருள் ஒருவர் இறர்தபாது பிரிவாற்றுது மற்றவர் 
தாமே உயிர்துறத்தல் இன்றும் உலகியலில் காண்டுின்றோம் ; ஆயின் இங்கு இவர்கள் 

உடல் வீழ்த்தக் காரணமாய் கின்றது வீரர்சள் தலைவர்பால் கொண்ட வ வீர௮ன்பு, 

சுரிகை - உடைவாள் ) கூஈரிசா என்னும் வடமொழியின் திரிபு ; சூரி என்ற 
வழக்கும் சாண்ச, 

உடலலிழ்த்தார் - மங்கல வழக்கு ; உடலானது உயிர் செலுத்திய வழிச் செல் 

லும் பண்டம் என்ற உண்மைபினை அலுபவச்திற் கொண்டனர், 

உடல - தூலமாயெ பூசஉடல். 37 

4266. வீர யாக்கையை மேல்கொண்டு சென்றுபோய் வில்லவர் பெருமானைச் 
சார முன்சென்று சேவக மேற்றனர்; தனித்தொண்டர் மேல்கொண்ட 
வாரு மும்மதத் தருவிவெள் ளானைக்கு வயப்பரி முன்வைத்துச் 

சேரர் வீரருஞ் சென்றனர் மன்றவர் திருமலைத் திசைநோக்கி, my 

(ஒள்) வீர,..ஏற்றனர் - அவ்லீரர்கள் றுண்ணிசாயெ வீர உடலினை மேல் 

சொண்டு சென்று போய்ச் சேரர் பெருமானாரைச் சார முன்னே சென்று, அவரது



வெள்ளாளைச் சருக்கம் Has 

சேவச,ச்சினே (பணியினை) ஏ.ற்.றனர் ; சனிச்தொ.ண்ட (er வைத்து - ஒப்பற்ற 
பெருச்சொண்டராயெ சம்பிசன் மேல் சொண்ட மும்மதம் ௮ருவியாசப் பாய்ன்ற 
வெள்ளானைக்குச் கொற்றக் கு.௫ரை முன்னே செல்ல அமைய ) சேசர் வீரரும்... 

கோக? - சோர்களின் வீரச் சலவராயெ சோனாரும் ௮ம்பலவாணரது கயிலைச் இரு 
மலையின் இசையினை கோக்கச் சென்றனர் 

(வி- மை) வீரயாக்கை - போரிலும்; பிருண்டும் உடல்விடும் வீசர்கள் மேற் 

கொள்ளும் ஐண்ணிய உடல் (சூக்கும வுடம்பு) வீரயாச்மை எனவும், அவர்கள் 
அடைவது வீர சுவர்க்கம் எனவும் படும், 

சேன்று போம் - சேன்று - என்பது இல்வுலச கில எல்லை யளவும், போம் என் 

பது விண்ணுலலும் சென்ற மிலைகள் குறித்ஈன, 

வில்லவர் பேநமான் - வில்லவர் - சோர்; மரபுப் பெயர், 4 தென்னவன் 
செம்பியன் வில்லவன் சேருமூக்€ச் சரச்சடிஈள் "” (பிள் - தேவா) விர்கொடியுடைய 

சாரணம் பற்றிப் போர்த பெயர் என்பர், சோமானாது இருவரும் கைபில் வில் 

ஏந்திய சோல துடன் இருவஞ்சைக்களசடில உர்ளது, வீரர்கள் சென்றடைச்ச 

தலைமை குறிச்ச இப்பெயராற் கூறிஞர்; மேல் சேரர் வீரர் '" என்பதும் சாண்க, 

சேவகம் - பணி ; சேவை தனித் தோண்டர் - ஈம்பிகள், 
முன் வைத்து - முன்னே சென்றவாே. 

வேள்ளானைக்த மன் வைந்துச் சென்றனர் - 3 ப வீதியில் Hypo ws Gane 

கோச்சி வெள்ளானையும் அசன் முன்பு வயப்பரிபுமாச இவ்வாறு சென்றன என்பத, 
சென்றனர் - திநமலைத் திசைநோக்கி - ஆகாய வீதியாசலின் இசையுறி சருவி 

யாக ஒரு குறிக்கோள் வேண்டுமாதலின் அத இருமலை சோச்யெவாறே பொருந்த 
என்பதாம், திநமலை - கயிலை, ! திருமலை, அதிர வார்த்செடுத் சான் 1 (௮1௪ - 
தேவா). 38 

4907. யானை மேல்மொண்டு செல்னெறபொருடிளிஙிமையவர்குழாமேன்னுர் 
தானை முன்செலத் “தானேனை முனபடைத் தா”னேனுக் தமிழ்மாலை 

மான வன்ரொண்டர் பாடிமுன் னணைந்தனர் மதிகதி பொதிவேணித் 

தேன லம்புதண் கொன்றையார் திருமலை £ தேன்றிசைத் திருவாயில், 

(இ-ள்) யானை..பொழுதினில் - வெள யானையின்மேல் ஏறிகசொண்டு 

செல்னெறபோது ; இமையவர்... முன் செல-தேவர்களின் கூட்டம் என்லும் சேனை 

மூன்னே செல்ல ; சானெனை...பாடி - :: சாசெனை முன் படைத்தான் '' என்று 

தொடங்கும் தமிழ்மாலையினைப் பெருமையுடைய வன்றொண்டர் பாடி) மதிரி... ௬ 

வாயில் - சேன் பிலிற்றுசன்ற குளிர்ர்சு கொன்றை மலர் சூடிய இறைவரது இருமலை 
யின் சென்றிசைச் இருவாயிலின் ) முன் அணைர்தசனர் - முன்னே சேர்ந்தனர், 

(வி-ரை) மானை - :' சென்று, gers Bis யானையின்மேல் ஏற்றிச் 

கொண்டு வாருங்கள்! என்று அயன் மு.தற்ழேவர்களுக்குச் சிவபெருமான் சட்டளை 

யிட்டலுப்பிய வெள்ளை யானை, 4254, 

1! தானேனை ழன் படைத்தான் '! எனும் - இது சம் 9யாரூரர் சயிலை மலையினை 

கோக் வரும்போது வழியிற் பாடியருளிய பதிசச்தின் சொடச்சமாசெ முதற் 

குதிப்பு, தானை - இங்குச் கூட்டம் என்.ற பொருளில் வர்தது. சோர்ச்கு ஒப்ப 

கம்பிகஞச்கும் சேனை முன் சென்றது என் நிதம் குறிப்பு,



௬௩௨௦ திருத்தொண்டர் புராணம் 

மானம் - பெருமை ; ழன் அணைந்தனர் - ழன் - உடன்வர்.ர சேரமான் பெரு 

மாளுச்கு முன்பு, 

திருமலை -- சயிலைமலை, அடைமொழியின்றியே சிறப்புப் பற்றி அறியப்படுவது, 
தேன்றிசைத் திருவாயில் - தென்றிசையினின்.றும் வடச்சலுள்ள சயிலையினை 

சோச்கி சம்பிகள் வருஇன்ரு.ராசலின் செற்குச் இருவாயிவின் வர் தணைக்தனர் என்ச, 
கோன்றையார் - இிருவஞ்சைச் சளத்தினின்றும் ஈம்பிகள் எழுர் தருளி வரு 

இன்ரு.ராசலின் ௮ப்பதியின் சறநச தலமரமாகிய கோன்றையினைப் பற்றிச் கூறிய 
குறிப்பும் சாண்க, 39 

திருதொடித்தான் மலை 
்இ.ற்றம்பலம் பண் - பஜ்சமம் 

சானெனை முன்படைச்தா னதறிஈதசன் பொன்னடிச்சே 
சானென பாடலச்சோ நாயினேனைப் போரட்படுத்து 
வானேனை வந்தேதீர்கோள்ள மத்தமானை யருள்புரிந்து 

ஊனுயிர் வேறுசேய்தா ஜெடி த்சான்மலை யுசமனே, (1) 

அரவோலி யாகமங்க ளறிவாரறி தோத்திரங்கள் 

விரவிய வேதவோலி விண்ணேலாம்வத் தேதிர்ந்திசைப்ப 
வ7மலி வாணன்வந்து வழிதந்தேனக் கேறுவதோர் 

சிரமலி யானைதந்தா ஜொடித்சான்மலை யுத்சமனே, (8) 

இந்திரன் மால்பீரமன் னேழிலார்மீத தேவரேல்லாம் 
வந்தேதிர் கோள்ளவேன்னை மத்தயானை யநள்புரிந்து 
மந்தீர மாழனிவ “ ரிவறா£ரேன '' வேம்பேநமாள் 
“sia Bi Carden ஜேடி்சான்மலை புத்சமனே,. (9) 

ஊழிதோ மூழீழற்று ழயரபோன்ேடித் தான்மலேயைச 

குழிசை யின்கரும்பின் சவவசாவல வரன்சொன்ன 

ஏழிசை யின்றமிழா விசைந்தேத்திய பத்தினையும் 
“fer லரையா ! வஜ்சையப்பர்க் கறிவிப்பதே '” (10) 

ம்பலம் 

பதிகக்தறிப்பு :-- இிருவஞ்சைச்சளத்தினில் வண்ங்கும்போ.த, அலைப்பு.று மனை 

வாழ்ச்சை சரிபவே !( தலைக்குத்தலை மாலை '! என்று சொடங்கிய திருப்பசத்தி னுட் 

தறிப்பு * இல்வுலஏணிற் பாச மடுத்த வாழ்ச்சையை யறுத்திடவேண்டு '! மென்று 

ஈம்பிசள் பாடி, ௮ப்பதிகத் இன் 8-வது திருப்பாட்டில் ** வெறுத்சேன் மனைவாழ்க 

சையை விட்டடியேன் '' என்று முத்தி விண்ணப்பம் செய்சனர், இருச்கயிலையில் 

இறைவர் அயன் முதலிய சேவாகளுச்கு அருள்செய்து 4 ரம் ஊரனை உம்பர் 

வெள்ளானையி லுடனேற்றிச் சொண்டிங்கு வாரு''மென்று ஆணையிட்டருளியபடி 

அவர்கள் இருவஞ்சைக்களத்இிற் நிருக்சோயில் வாயிலில் வந்திருந்தனர். ஈம்பிசள் 

பதிகத்தினை முடித்து வலம் வந்து திருவாயிலில் வரும்போது அவர்சள் இறைவரது 

௮ருளிப்பாடு !” எனப் போற்றி, ! ஏவல்"! என்று இறைவரது ணையை அறிவித்து 

சம்பிகளை வலங்கொண்டு யானையின் மீதேற்றினர், ஐவசை சாசமுமெழுச்சார்த்சன,
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இவ்வாறு சம்பிசள் சழறிற்உறிவாரை மனத்நினிற் கொண்டு கெள்ளை யானையின் 

மீது இருச்சயிலயினை சோச்சச் செல்ன்றபோது, இறைவரது இருவரு எண்ணி 
யெண்ணி மனமுரு வழியிடை இப்பதிச,ச்தை அருளிச்சொண்டே செல்ன்றனர், 

இறைவசது 'போருளினை வியச்து போற்றிய குறிப்புடையது இச்திருப்பஇிகம், 

தறிப்பு :-- இத்திருப்பதிசம் சம்பிசன.து சரி,ச,ச்துச்குப் பேராசரவாயெ gas 

சான்றுகள் பலவும் சொண்டு விஎங்கு?ன் ற.த. 

பதிகப்பாட்டு தறிப்பு :--(1) தானேனை ..பாடல் - இறைவன் என்னை சென் 

றிசைமீது சோன்றுக என்று .ஐணையிட்டுத் இருராவலூரில் பிறக்கும்படி படைச் 

தான் ; சிவன் படைப்பு என்பதும் குறிப்பு; அது அறிந்து- அதனை முன் 
அதியாமலிருந்சேன் / அவன் வல். வழக் ட்டு ஆளாகக் கொண்டபின் 2 steer 

௮றிர்து? சன் பொன்னடிக்சே நான் எ(ன்ன பாடல், “! அருச்சனை பாட்டே 

யாகும் ”? என்ற அணையின்படி பாடினேன். சன் பொன்னடிச்சே சான் 

பாடலாயினேன் ; என்ன - என் பாடல்கள் சாம் ஏன்ன ? றி.பனவேயாம் ; 

நாயினேனைப் போருட்படுத்தி - ௮ப்பாடல்சளுள் முத்தி விண்ணப்பம் செய்த 

(திருவஞ்சைக்களம்) பாடவினைக் கேட்டு சாயினேனையும் பொருளாசச்சொண்டு ; 
வானே?ன...யா£னய்ரள் புரீந்து - அயன் முதல் வானவர் வகது எதிர்கொள்ள 

வெள்ளை யானையினை அருளி ) இது சரிக ஐசாவாடிய அ௮சச்சான்று ; சனை, மேல் 

வரும் எல்லாப் பாடல்களிலும் குறிச்துப பாடித் திருவருளின் பெருமையை நினைந்து 

நினைர்துருயெ நிலையினைக் காண்க, 4 ஏனை ஏறவைச்த ஆனை”';--(9) 4 மால்விசும் 

பில் அழசகானை யருள்புரிந்த துந்தரமோ?' (9) * அமரரெல்லாஞ், சுழவருள் புரிர்து 
சொண்டனேன்பா மல்லதொரு, வேழ மருள்புரிந்சான் 1 (4) ** வெள்ளை யானை 

யின் மேல் என்னுடல் சாட்டுவித்தான் ” (5) *வெஞ்னெ வானை சர்தான் '! (6) 
(6 யானையேறி ” (7) “© wir oor தீர்தான் ” (8) “ மத்தயானை யருள்புரிர் து ” (9) 

என்பன சாண்ச ; ஊறுயிர் வேறு செய்நான் - ஊன் - கருவி கரணங்களுடன் கடிய 
உடல் ; உயிர் - தன்மா? இவற்றை வேறு செய்தலாவ, ௮வை இவ்வுலகிற் சரித்த 

சிலையினின்றும் வேறு தன்மைபனலாகச் செய்தல் ; ஊன் வேறு சேய்தல் - usar 

ணங்கள் பதிகரணங்களாகச் செய்சல் ) பகல் விளக்தப்போல அருளொளியினடஙசச் 

செய்தல் ; உயிர் வேறு செய்தல் - மாயா கருவிசளானறிந்து ஏசசேசப்படா மல் ௮௬ 

சொளியி னடங்கி வியாபசமாச ௮றியச்செய்தல். மேல், என்னுடல் காட்டூவித்தான் 

(5) என்ன். றமையால் நம்பிகள் இவ்வுலகற் சரிதத இருவுடம்பினுடனே சயி$லச்குச் 

சென்று அங்கு வீற்றிருக்கின்றார் என்பது பெறப்படும்; இதுபற்றியே ₹ ஞானவா 

ரூரரைச் சேரை யல்லது நாமறியோம், மானவ யாச்கை யொடும்புச் சவரை wer 

சொளிப்பூண், வானவ ராலு மருவற் கரிய வடசபிலைச், கோனவன் சோயிற் பெருச் 

தவத் தோர்தங்கள் கூட்டத்திலே '' (திருத்சொண் - திருவ௬் - 86) corp wot 

யாண்டார் நம்பிகள் இருவாச்குமெழுர்சது. ** பாதமேத்துவார், வேறுபட்ட சர்ச 

யார், விண்ணி லெண்ண வல்லே”? (தேவா - பிள் - ஆனைச் - 9) என்றது சாண்ச, 

(8) ஆனை...கோல்லோ - முன் யானையினை உரித்சதோர் கோபமாகயது பசையருட் 

செயல், இப்போது யானைக்கும் என் பொருட்டு ௮ருள்செய்தது பிரசாசமாகயெ 

௮ருட்செயல், அப்பசை இசனால் மீளும்படியோ ? - மாற்றும் சருத்தோ ? என்ற 

படி ; ' முன்றான் சடனஞ்ச முண்ட வதனாலோ ₹ பின்றான் பாவைக் குபசா£ஞ் 

செய்சாயோ ?'' (கோடிச் - குழகர் - சம்பி) என்ற கருத்துச் காண்க, ஊ$ன உயிர் 
வெருட்டி - உயிரின் வீடுபேறு சருதி உடம்.ஆனை வெறுச்த ) ஊன் - உடம்பு ; ஆகு
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பெயர் ; 6 ஊனைச்சாவல் சைவிட்டு !"' (பிள் - சேவா); ஊ- இறைச்சி; ன். 

சாரியை ) ,தருபெயராய் உடதுச்சாயிற்று ; ஒள்ளிமான் - வாலறிவன் ; ஞான 
கொளிப் பிழம்பானவன் ;--(8) மனைவாழ்க் ₹,..தோண்டன் - சம்பிசளது 
சரித ஆசரவாயெ குறிபபு : ரு$தர பேடங்களால் 2 இரைவசத் இருவேடவ் 
சளாசயெ சலசகுண்டலங்களும் AGlg கண்டிசையும் பிறவும் ; ** சைவமெய்ச் 

திருவின் கோலம்'' (381); துரிசு - குற்றம்; **யான் செய்யும் துரிசுகளக் குடனா9 '! 

(ஈம்பி-. ரூர் - பழம் பஞ்சுசம் - 10); தரிசுகள் என்று ஈம்பிகள் சொண்ட செயல்சள் 

பற்றிச் சரிச வரலாறுகளைக் சாணஈ, ஏகாரம் பிரிகிலை ; இவ்வாறு வருந்தி மனம் 

உருகு சல் பெரியோர். இயல்பு, சுந்தர வேடங்கள் - சுந்தரத்துச் கேதுவாயெ 
வேடம் பூண்டு அசற்குரிய நெறி நில்லாமல் , என - எனக்கு ; உருபு மயக்கம், 

மந்திரமோன்றறியேன் என்றது மிவவியல்பாம் ; நெத்சமே - தம் நெஞ்சனைப் 

பார்த்துத் தாமே சொல்லி இரக்கயது ; மேல்வரும் பாட்டும் இச்சருத்துடையத ; 

வாழ்வு - உலக வாழ்வு; அழழரஈந்த- அசலுள்ளே அழுர்திய; பரம் - 
நீகுதி ;--(5) மண்...ஈண்டோழிந்தேன் - சரிச ஆசரவாகயெ அசச்சான்று ; வழி 

யடியார்கள் உயர்வு பெறுவர் என்பது என் அனுபவச்தில் சண்ட செய்தி ; ஒழீதல் - 

விடுதி ; தணிவுப்பொருள குறிச்சத, போன்னுலகம் : சவனுலகம் ; போன்-சகம்; 

சேவர்கள் ரூழ வெள்ளையானை யேறிச செல்லும் நிலைபின் குறிபபுமாம் ; மேல் விண் 

ணுலகஈந்தவரிகள்...உடல் காட்டுவிர்நான் - எனபது சாண்ச : உடல் காட்டுவித்தான்- 
உடல் மட்டும் மானையின்மேல் நின்றது ; உயிர வெதசைச் சார்ர்திருக்சது என்பது 

டுறிப்பு;--(6) வத்சு - பஞ்சபூசச் சேர்ச்சையாயெ உடல் ) ஒன்றிநீன்று - அதனையே 

உறுஇயாசச் சார்ந்து கின்று ; ஒன்றுதல்-அதுவே கானாய்ப் பற்றச்சோடாச ஏண்ணி 
லாழ்சல் ; அஜ்சு - ஐம்பொறிகளுமாம் ; அலர் - பழிச்சொல், துத்சுதல் - இறத 

தல் ; இவ்வுல$ல் வாழ்ந்து இறப்பும் பிறப்பும் பட்டு உழலு தலைச் குறித்தது ;--(7) 

நீலை - உலக வாழ்வின் நிலை; மலையீடை கடலால் வழிதந்தது - சமிலைக்குச் 
செல்லும் வ நியினிடையே மகளின் வழியே மூசவில் நம்பிகள் சென் நருளினர் 

என்பதம், பினனர்ச் கடல் வழி நட, அத ஆரறாகச் சென றருளினர் எனபதும் 

சருசப்படும, ௮/சன்பின் ஆகாய வழியே சென்றனர் என்பதும் ஆ௫ரியர் ௮றிலிச்ச 

அறினெஜரோம். (! விண்மேற் செதும் '! (1903) 4 விசம் பெழ 1? (4904) ; இசனை 
ஒன்றற்கொன்று மாறுபடுவனவாசு5 கொண்டு ல ஈவின ஆராய்ச்பாளர் மபங்குப. 

அரையன் கடலால் அலர் கோண்டு வந்திறைஜ்ச - வருணன் சடலரசன் அலைச 

ளாட௫ய கைகளால் மலர்களை அலைத்து வர்து நம்பிசளது திருவடிகளில் இட்டு 

இறைஞ்சினன என்பதாம். கடலால் - சேவர்களோடு ஒருவனாக இருப்பவன் சட. 

லின் உருவமாயயெ சைகளினால் என்ச, '* கருணை வரடனைச் திரக் கரங் களர்நி, 

செருணெறி மீர்மையிற் சரசதிற் ருங்டெ, வருணனலுஞ் செய்தனன் முன்பு மாசவம்'! 

(1995) என்ற கருத்து ஈண்டுவை *தசகண்டு, அடியார்சளது சிறப்புச் சாணத்சக்கத 

மலர்சொண்டு இறைஞ்ச வருணன் சடவிலூடே வழி தர்தனன் என்பதும், 2507 

வழியே ஈம்பிகள் யானைமீது சென்றருளினர் என்பதும் ஆம். மேல் :! வழிசர் 

செனக்கு '' என்ப.து சாண்ச ;--(8) அரவோலி : ௮7 என்னும் சிவராம முழச்சம் ; 
அரவோலி...இசைப்ப - ஈம்பிகளை எதிர்சொண்டு யானைமீதேற்றி உடன் சூழ்ச்து 

சென்ற சேவர்சள முழச்யெ முழச்சம் ; தேவர்கள், தலத்திலும் அறிவிலும் மிச்சவா்ச 

ளாதலின் ௮வருள் வேதா கமங்கள்-தர த.இிரங்களில் வல்லவரா்சள் இருர்தனர் என்க : 
சிரம் - முதன்மை ; அன்றி, கிலவுல$ல் உள்ளோர் ரம்பிசளன் வெள்ளை யானையின் 
மேற் செல்வதனைச் தம் சண் புலப்படுமெல்லை கண்டு இருவருளை வியச்து போற்றி



வெள்ளாசன்சச் சருக்கம் ane. 

கின்று முழச்பெ முழச்சம் விண்ணெல்லாம் வர்.து எஇர்ர்சைச்ச என் றலுமாம்;--(9) 

இந்திரன்,,,௮நன் புரிந்து - சரித ஆதரலாஇிய ois asé சான்று ; ஈண்டுச் 

குதித்த இச்தன் முதலியோர் சிவ,சத்துவத்தின் பாற்பாட்ட வித்தியா தத்த.௮.தில் 
வாழ்பவர் என்பர், மந்திரமா மனிவர்,.....நந்தமர் ஊரன் என்றன் - இது இரு 
மலைச்சிெப்பிற் கஉறியபடிஉபமன்னிய முனிவர் கூற்றுக்குச் சிறந்த பேராதரவாகிய 
அகச்சான்று; மந்திரமா ழனிவர்-உபமன்னிய முனிவர் ; இவன் ஆர் எண 20 அண் 

ணல் தாள் சிந்தியா!" (97), இறைவரை நினைந்து, '* வருெற இவர் யார் !! 
cap இயொனிசதுச் கேட்ச, : நந்தமர் ஊரன் '* என்றன் நொடித்தான்மலை 
யுத்தமனே-௮௪ற்கு, “வருகன்றலன் சமத சமர் (அன்பன்) ஆயெ சம்பியாரூரன் 

என்று அவருக்கு உணர்தச, அலர் (உணர்ந்து ஏனை முனிவர்சளுச்கு உணர்ச்தி 
யருளினர் ; எனவே, வெள்ளையானையின் மேல் இிருச்சயி$லயினை கோக்டத் இருவரு 

சால் வருகின்ற சம்பிகளது உடல் மட்டும் யானையின் மேலிருக்கச், சச்சனை மூழுதம் 

சயிலைபில் அழுச்தி நிற்றலின், அல்கு இறைவரை உபமன்னிபர் ஏர்திர்ததும், 
இறைவர் அவருச்கு உண்ணின்று உணாச்தியதும் ௮ச்சிறைவாயெ தமது நினைவில் 

இங்கு ரின்றபடியே ஈம்பிசள் உணர்ர்தனர் என்பதாம், சயிலாய யாத்இிரையில் ஆள 

டைய ௮7சுசளஎத திருவுடல் சேய்ர.த டெச்சச் ரிர்சை சபிலையச் சென்று சேர்ர்ச 

நிலை ஈண்டுச் சருதத் சக்சது, ** ௮ங்௪ மெங்கு மரைர்இடச், செப்பருக் suf tens 

G0seh Rims செனறரும் "! (1625); கம்பிசஎது ௨யிர் Massa enw 

பெற்றிருக்சபடியால் அவர் அருளரல் இவ்வாறு அறிர்து பாடவல்லவராயினர் 

என்ச. இசன் ௮ரமை பெருமைகள் மிசவும் போற்றச்சச்சன,--(10) ஊழி,,,௨யர்- 

உசச்சடை முடிவுசோறும் அழுந்தாது உயரும் ; ஐமி கடலரையா,. அறிவிப்பதே - 

இப்பதிசப் பாட்டான பத்தினையும், aan sar | ரீ சுமர்து சென்று இருவஞ்சைச் 

சஎத்தப்பன் இருமூன்பு அறிவிக்சச் சடலாப் என்று ஆணையிட்டனர் என்ச, அவ் 

வரணையின்படியே வருணன் அறிவித்தபடியால் கயிலை செல்லும் வழிபிலே அருளப் 

பட்ட இப்பதிகம் இர்நிலவுல௫ல் அ.திபப்பட்டு வழங்சலாயிற்று என்பது, சடலாரள் 

இரைசளாயெ சைசள் மோதும் கரைமேல் அிரு௨ஞ்சைச்சள முள்சதாசலின் அப் 
பொருச்சம்பற்றி அங்கு இர்திரன் மு£சலிய சவாசளுடனே வர்திருர்த வருணனுகச்கு 

ஆணையிட்டபடியாம், சடறுச்கு உரியவன் வருணனாசலின் அவ்வழியே அவன் 

அதனைச் செலுத்தினன் என்ச, ஒலியலைசள் சாய வெளியின் மூலம யாண்டும் 

பரவுமியல்புடையன என்னு முண்மை, நீண்ட செறர். தர மிடைப்பட்ட பெச்சச்சள் 
வானொலியில் வாயுவிஞற் செஓத்சப்பட்டுச் சேட்சப்படு,சல் காணும் இர்சாள் மாச்சள் 
இவ்வரலாற்றில் இயங்சொள்ள இடமில்லை என்ச ; £ கடல் அரையா!'” என்றது 

அல்வொவியலைகளை ச தன்வசம் வாங்கப் புலப்படுச்தும் நிலையம் என்ற துணையே 

யமைர்ததி ; (1$600141112 818110) 5 “ சடலம் சரைமேன் மகோசை யணியார 

பொழி லஞ்சைச்சஎத் சப்பனே "' (சேலா) ; திருவ௫சைச்சளச் தப்பரிடம் ஈம்பிசள் 
செய்த விண்ணப்பம் திருச்சமிலையிற் சேட்டுக் சயிலாயராசர் யானையினை யலுப்ப, 

அதன் மேலேறிச் கயிலை சென்றாராதலின், சாம் குறித இடத்சைச் சென்று 
சேர்ந்த நிலையினை உலயெல் முறைப்படி சாம் புறப்பட்ட இடத்துச் கறிவித்த முறை 
யும் சாண்ச, (இருப்புப்பாதை வண்டி நிலையங்களின் வழக்கு),



" ame திருத்தொண்டர் புராணம் 

4203, மாசில்வெண்மைசேர்பேரொளியுலகேலா மலர்ச்திடவளர்மேய்ம்மை 
ஆசி லன்பர்தஞ் சிந்தைபோல் விளங்கிய மணிகிள ரணிவாயில் 
தேசு தங்கிய யானையும் புரவியு மிழீந்துசே ணிடை்ச்செல்வார் 

ஈசர் வெள்ளிமா மலைத்தடம் பலகடர் தேய்தினர் மணிவாயில், ௪௦ 

(இ-ள்) மாசில்...மலர்ச்திட-கு.ற்.றமற்ற வெண்மையோடு பொருச்திய திருநீறு 

போன்ற பெரிய ஒளியான. உலகெல்லாம் விரிய ; வளர்...,மணிவாயில் - வளரும் 
மெய்ம்மையாகிய குற்றமில்லாத அன்பர்களுடைய சிந்தைபோல விளங்கிய அழகு 

மிகுச்த மலையின் ௮ணிவாயிலின்சண் ; தேசு...செல்லார் - ஒளியினையுடைய யானையி 

ணின் ரம் குதிரையினின் ஐம் முறையே இருவரும் இறங்9 நெடுர்தூரம் செல்வார் 
களா) ௪சர்...மணிவாயில் - இறைவருடைய பெரிய வெள்ளிமயின் இடங்சள் 

பலவ நிறையும் கடந்து அழிய மணிவாயிலில் வரத சேர்ச்சனர். 

(வீ-ரளை) மாசில் வேண்மைசேர் பேரோளி - இத இம௰யமால் வரையின் 
சாரலில் உள்ளமையானும், கயிலைமலை பணியினால் மூடபபட்டமையாலும் ஆவது, 

“ பொன்னின் வெண்டிரு நீறு புனைர்சென'' (11) என்றது காண்க, மாசில் 

வேண்மை என்றது அச்குறிப்புத் தருவது, மாசில் - குற்றத்தை நீக்கும் என்ற 

குறிப்புமுடையது; ஐசில் - குற்றமற்ற, 
'* உலகேலாம்'! - இப்புராணததிற்கு இறைவர் சொடுத்தருளிய முதன் மொழி; 

சபிலையினின்றும் போர்ச சம்பிசள் மீஎத்திருக்கயிலைச்கு வரும் அரிய பெரிய நிலை 

குறிச்கும் இடமாதலின் இங்கு அதனை வைச்தருளினர் என்ச, 

வளர்.,.வாயில் - அன்பர்களது சந்தைபோல ம$லயின் வாயில் விஎக்ற்று: 
Onin oS acs rand. என்னை £ இறைவர் வீற்றிருப்பதனாலும், பெருமையினா 

இம், மெய்யொளித் தூய்மையினும் அன்பர் சதை போன்றது என்ச, Bag 

பாட்டுப் பார்ச்ச; அ சிலன்பர் - ஈம்பிசஞம் சோமானாரும் ஆயெ குறிப்பும், அபாயர் 
என்ற குறிப்பும் காணக, '* ஓங்கு நிலை5சன்மை "யாலும், “4 இங்கு செறியடையாத 

தடை "' யாதலாலும், வாயில், அன்பர் சிர்சைபோல் விளங்கிற்று என்றலுமாம். 

(1165) முன் உர சசவை பார்க்ச, 

அணிவாயில் - இது மலையினை ௮ணுக உள்ள தாழ்வரையின் வாயில் ; மேல் 
மணிவாயில் என்பது மலையின் மேல் உள்ள இருசக்கோயிலின் வாயில், 

யானையும் புரவியும் டூழிந்து - யானைபினின்றும் குதிரையினின்றும் முறையே 

கம்பிசளும் சேரர் பெருமானும் இழிந்து : நீச்சப் பொருளில் வரும் ஜச்சலுருபுசள் 
தொக்சன, 

சேணிடை - மலைச்தாழ்வரை வாயிலினின்றும் நெடுர்தாரம் ஏறிச் சென்ற 

பின்னரே கோயிலின் இருவாயில் அடையத்சக்கத, 

தடம் - இடங்கள் 2? தடை - என்பது பாடமாயின் வழியிடைப் பலவாயில்சள் 

என்ச, 40 

4209, அங்க இணய்திய திருவணுக் கன்றிரு வாயிலி னடற்சேரர் 
தங்கள் காவலர் தடையுண்டூ நின்றனர் 7 தம்பிரா னருளாலே, 
பொக்குமாமதம் பொழிர்தவேள்ளானையிலும்பாபோற் திடப்போச்த 

கங்கனீ நாவவூர்க் காவலர் சண்ணின ரண்ணலார் திருமூன்பு, ௪௪



வெள்ளாள்ைச் சருக்கம் ௬-௫ 

(இன்) அம்சண்...சின்றனர் - அவ்விடத்துச் சார்வாயெ இருவனுச்சன்றிரு 

வாயிலில் விறலுள்ள சமான் பெருமானார் உள்ளே செல்லாமல் சடுச்சப்பட்டு 
சின்.றனர் ; பொக்குமாமசம் பொழிர்ச வெள்ளானையின் - பொல்கும் கரிய மசசீர் 

பொழிச்த வெள்ளானையின் மேலே ; சம்பிசானருளாலே - இறைவரது Bagel 
னாலே ) உம்பர்..,காவலர் - தேவர்கள் சூழ்ச் து போற்றிட வர்.த ஈர்தம் பெருமானா 
சாகய இருசாவலூரத் த$லவசாகய ஈம்பிசள் ? அண்ணலார் இருமுன்பு ஈண்ணினார் - 

இழமைலாது இருநுன்பு சார்ச்சனர். 
(af = eng) ,தஇருவணுச்சன் நிருவாயிவின்௧ண் சேசர் சாவலர் சடையுண்டு 

கின்றனர்; சாவலூர்ச்சாவலர் இருமுன்பு ஈண்ணிஞரை; இவ்விரண்டிலுக்கும் சாசணம் 

அண்ணலார் திருவநளே யாம் என்பார் ௮சனை இசண்டிற்கும் இடையில் வைச்சனர், 

சேர் காவலர் - நாவலூர்& காலல*-என் ஐ இருவர்க்கும் ஒப்புக் உறிய ச௪யமும் 

சண்டு சொள்ச, அன்பினால் இருவரும் ஒப்பர் ; ௮அழையாமை வச்சதும், ஒருவர் 

விண்ணப்பித்து அழைச்சப்பட்டு வர்சதும் இவர் சம்முள் வேறுபாடாம், (4978) 
பார்ச்சு, 

தடையுண்டூ - சோயினாயகராடிய ஈர்திபெருமானாரால் உள்ளே செல்லாமல் 

நீடுச்சப்பட்டு, 

நாவலர் காலர் நண்ணினார் திருழன்பு என்பதும் பாடம், 41 

4270. சேன்று கண்ணுத நி(ரமுன்பு தாழ்ந்துவிழ்க்கெழுஈ துசேணிடைலிட்ட 
கன்று கோவினைக் கண்டணைந் ததுவேனக் காதலின் விரைக்தெய்தி 

ரின்று போற்றிப தனிப்பெருர் தொண்டரை நேரிழை வலப்பாகத் 

தொன்று மேனிய 4 ரரனே வந்தனை *' யென்றென ருலகுப்ய, ௪௨ 

(ட-ள்) சென்ற..,எழுந்து-உள்ளே சென்று இறைவரது திருமுன்பு வணம்டி 
விழுந்து பின் எழுர்து, சேணிடை ..எய்.தி - நீண்டகாலம் நீளிடை விட்ட ஆன் 

சன்று தனது சாய்ப்பசுவினைச் கண்டு ஆர்வமுற அணைவது போல விரைவாகச் 

சென்று சோந்து ; நின்று,,,தொண்டரை - நின்று துநிச்ச ஒப்பற்ற பெரிய ௮ 

இருச்சொண்டராயெ ஈம்பிகளைகோச்9 ; கேரிழை,.,உலகுய்ய - உமையம்மையார் 
பொருச்திய வலப்பாகத் இருமேனி யுடையாசாகெய இறைவனார் '£ ஈம்பி ஆரூரனே! 

உலகுய்ய வர்தனையோ ?'' என்று அருளிச் செய்சனர், 

(வி-ரை) சேணிடை...அணைந்தது வேன - ஆன் கன்றும் ஆவும் என்ற, இவ் 

வுவமை பலவிடத்தும் பயின்று வருவசொன்று ; gia Oster .நூரியர் எடுத்துச் 

சையாளும் முறைசள் மிகச்ிறப்புடையன, * சன்றவான் சனைப்புச் சேட்ட சன்று 
போல் 17 (814) ; * கன்று தடையுண் டெதிரழைச்சச் ச,தறிச் சனைச்கும் புனிற்ருப் 
போல் !?? (3882) என்ற இரண்டிடங்களிலும் இவ்வாறு சம்பிகளைச் சன்றாசவும் 

இறைவரை, அதனை உடனின்று ஊட்டிச் சாச்கும் தாயாகவும் உவமித்த நியமம் 

சாண்ச, * சன்றசல் புனிற்றாப் போல்வர் '' (761) என்றவிடத்து இறைவரைச் 

சன்ருசவும் சண்ணப்ப சாயனாரை அதனைச் காக்கும் தாயாசவும் ௮வ்விடச் தமை; 

பெற உலமித்த சசவும் சண்டுகொள்க, அம்சக்கும் உரைச்சலையும் பபார்ச்ச, 
நேரிழை வலப்பாகத் தோன்று மேனியர் - 44 பொருப்பரையன் மடப்பாவை 

யீடப்பாலா?ன 1? முதலாகப் பயின்று வருவன இயன் சார்பு பற்றிச் கூறுவன, இக்கு 

* நேரிழை ஒன்றும் வலப்பாக மேனீயர் '' என்றி அம்மையாரது சார்பின் மிகுதி



௬௭௬ திரு த்தொண்டர் புராணம் 

பற்றிச் கூறியது, அம்மைக்கு ஐ.பன் வலப்பாசத்தர் என்பது, இரண்டும் ஒரு 
பொருளையே குறிப்பனவாயினும், ஈண்டு, அருள் பழுத்சொழுகும் மிகுதி பற்றி 

இல்வாறு கூறினார், அம்மை - வீட்டுச்குடையவள் என்ற வழச்கும் சாண்ச, 
ஊரனே உலதயிய வந்தனை - என்ச ; உலசுய்யச் செய்து வர்தனையே ! என்று 

ஈன்மையருளி ஆட்சொண் டழைச்சபடி ; *மாசவஞ் Oris சென்றிசை வாழ்ர்திட!? 

(35) ; செய்து என்பது குறிப்பெச்சம், ““என்றுவர் தாயென்னு மெம்பெரு மான்றன் 

திருச் குறிப்பே !! (சேலா) ; ஊான் - சம்பியாரூரன். 
தனிப்பேருந் தொண்டர் - ஈம்பிசசது ஒப்பற்ற ஈறப்புடைமை குதித்சபடி.,. 42 

4211. “அடியனேன்பிழைபொறுத்தெனையாண்டுகொண்டத்தோடக் கினைரீக்கி 
முடிவிலாநெறிதரும்பெருங் கருணையென் றரத்ததோ?'”' வெனமுனனர்ப் 
படியு கெஞ்சொடு பன்முறை பணிந்தெழும் பரம்பரை யானந்த 

வடிவுரின்றது போன்றின்ப வேள்ளத்து மலர்ந்தனர் வன்றொண்டர்.௪௩ 

(இ-ள்) அடியனேன்...என - அடியேன் செய்த பிழையினைப் பொறுத்து 

எனனை .நளாசச்கொண்டு, பிழையினார் போர், அந்தச் தொடக்கினை மீக), முடிவில் 

லாச மீளா நெறியாகிய திருவடிப் பேற்றினைச் தருனெற தேவரீரது பெரிய சருணை 

யானது சிறிய எனது சாத்துச்குத் தகுதியாமோ ? என்று துதித்து ; முன்னர் - திரு 

முன்பு ; படியும.,.எழும்-படிகன்ற உள்ளசசோடு பலமுறையும் பணிர்து எழு?ன்ற, 
பரம்பரை - அடுத்து அடுத்துச் தொடர்ச்சியோடு வரும் ; ,ஒனந்த...வன்றொண்டர் - 

ஆனர்சமே ஒரு வடிவெடுத்து நின்றது போன்று இன்ப வெள்ள*்தில் அழுர்தி வன் 

(வி.- ரை) அடியனேன் - என்தரத்ததோ ? - அடியேன் செய்த பிழை பெரித ; 

அப்பெரிய பிழையினையும் பொறத்த ஆட்சொண்ட தேவரீரத சருணை மிசப் பெரித: 
௮த்துணைச் சருணை பெறுசற்கு அடியேன் எத்துணையும் சகுதியில்லேன் என்பதாம் ; 

இவ்வாறு சமது சிறுமையினையும் சகுதியின்மையினையும், இறைவாது கருணையின் 

பெருமையினையும் எண்ணி எண்ணிப் பாராட்டிசல் பெரியோரியல்பு ; !* பித்தனேன் 
பேதையேன் பேயே ஸனாயேன்...பிழைச்சனச ளெத்தனையும் பொறுத்தா யன்றே, 

யித்தனையு மெம்பாமோ, வைய ! வையோ | லெம்பெருமான் நிருக்சருணை யிருர்,த 

வாறே!!! (௮7சுசள் - தாண்) ; பிழை என்று ஈம்பிசள் கூறியவை சயிலையின் முன் 
நிகழ்ச்சியும், * அடியேனலேன் ' என்ற வழக்கும், பிறவுமாம் ; தோடக்த - பந்தம், 

பன்ழறை பணிந்தேழம் பரம்பரை - வணம்9 எழுதற்கு விதித்த முறைகளின் 

மிக்கு ஆரஈமையால் பன்முறை பணிர்செழுச்தார் ; பரம்பகரயால் - என மூன்ற 

லுருபு விரிச்ச ; பரம்பரரயாவது ஒன்றன்பின் அதுபற்றிய ஒன்றாகத் சொடர்சர 
யரய் வருவது, இடையராதொழுகும் ரீசோட்டம் போல என் றுவமை கூறுவர். 

ஆனத்த வடிவு நீன்றது போன்று-இனர்சமென்பதே ஐர் வடிவெடுத்து கின்றது 

போல) ஆனச்தம், அலுபவிப்போனும் ௮னுபயவிச்சப் படுவோனும் ,தனந்தமும் என்,ற 

உணர்வு இன்றி அதுவே மயமாச நிற்பது என்பதாம், 

மலர்தல் - வொனர்ச வெள்ளத்தில் மூழ்டுத் இளை சல், 49 

7212, நின்ற வன்றொண்டர் ரீரணி வேணியர் நிறைமலர்க் கழல்சாரச் 
சேன்று (! சேரலன் நிருமணி வாயிலின் புறத்தின'' னெனச் செப்பச்



வெள்ளானைச் சருக்கம் சட் 

குன்ற வில்லியார் பெரியதேவரைச்*சேன்றுகொணர்"கெனவவரெய்தி 
* வென்றி வானவர்க் கருளிப்பா”டெனவவர்கழரொழ விசைச்தெய்தி, 

4478, மங்கை பாகர்தச் திருமுன்பு சேய்த்தாக வர்தித்.து மகிழ்வெய்இப் 

பொங்கு மன்பினிற் சேரலர போற்றிடப், புதுமத யலைன்ற 
கங்கை வார்சடைக் கயிலைரா யகர்திரு முறுவலின் கதிர்காட்டி 

“இங்கு நாமழை யாமைரீ யெய்திய தென் ?”னேன வருள்செய்தார். 

4272. (இ-ள்) கின்ற...சென்று - முன் கூறியவாறு கின்றவராயெ வன் 

ஜொண்டப் பெருமான் கங்கையைச் shés சடையவராயெ இறைவரது நிறைக்த 
மலர் போன்ற இிருவடிகளினருகே சென்று சேரலன் சேவரீர த கோயிலின் மணி 

யானியன்ற நிருவஹுக்சன் நிருவாயிவின் புறத்தில் உள்ளான் என்று விண்ணப் 

பிக்க ) குன்றவில்லியார்,,.கொணர்க என - மேருவை வில்லா*வடைய பெருமான் 
இருகந்தி தேவரை கோக் ௮வரசைச் சென்று கொண்டு வருக என்று ஜணையிட ; 

அவர்எய்தி,,,என - gar போ.ப் ஞான வெற்றி பொருர்திப சேரலனாருக்கு 

(உள்ளே வர) ஆணை என்ற அறிவித்த உடனே; ௮வர்...எ./நி-௮வர (இறைவாத) 

திருவடியைச் தொழுவசற்கு விரைந்து சார்ச்து, re 

4278, (டு - ள்) Ww ans போற்றிட - உமைபம்மைபாருடைப வ்லப்பாக த் 

திருமேனியாது திருமுன்பு சென்று தூரதமி5 சின்று கதொழுது மூழ்ச்சியுற்று மேன் 

மேல் ௮இசரிக்னெ.ற அன்பினாலே சோலர் துதித்திட ; புதம.இி...சயிலை சாயசர் - 

பிறைச் சர்திரன் சஞ்சரிச்கும் சங்சை சூடிய நீண்ட சடைபினை உடைய கபி?லயி 

னிறைவர் ; இருமுறவலின்,,, அருள் செய்சார் - இருப்புன் முறுவ$லையுடைய இனி௰ 
ஒனியினைக்சாட்டி, ** சாம் ௮ழையாமல் இங்கு நீ வந்தது என்னை ??! என்று அருளிச் 

செய்தனர். சடு 

இர்ச இரண்டு பாட்டுச்களம் சொடர்$த ஒர முடிவு கொண்டன. 

4272. (வி “ரை) கழல் சாரச் சேன்று. திருவடியின் ௮ந2௪ சென்று 

வணக ; இது விண்ணப்பம் செய்யும் முறை, 

நீரணி வேணிய! நீன்மலர்க்கழல் சாரச்சென்று - என்பது பாடமாயின், 

ேணியசே - உமது இருவடி. சாரும்படி இங்குப் போந்து ஏன்றுரைத்துச் சொள்ச ; 

ஆயின் சோனார் இறைவரது வினாவுக்கு விடையாச அறிவிக்கும் விண்ணப்பத்தை 

கோக்ச, முர்தியயாடமே பொருர், தல சாசச் சாணப்படுளெ றது, 

சேரலன் புறத்தினன் எனச் செப்ப - இது சம்பிசள் சமது சதோழராசிப சோ 

மானார் பொருட்டு இறைவர்பால் செய்துகொண்ட விண்ணப்பம், இஃ்து இறைவர் 

தாமே நினைப்பித்துச் கூட்டுவித்த சற்சார்பின் பயனா*க் டைத பெரும் பேறு 

என்ச; உலக நிலையிலும் சார்ச் ற ஈற்சார்புகள் அவ்வர் நிலைச்கேற்றவாறு நற் 

பயன் தருதல் காணப்படிம், உயர்ர்சோர் சார்பும் ரன்னடையும் இவ்வாறு Apis 

பயன் றருவன, 

பேரிய்தேவ* - ஈர்தியெம் பெருமானார் ; நந்தி - அபர சிவனே எனப்படுவார் ; 
நந்தி - வன் பெயராததுமதிச ; வானவர்க்த - சேரனருச்கு ; சோர்சளுச்கு வான 

வரம்பர் எனப் பெயர் வழங்குசல் குறிச்,ச.த. 

அருளிப்பாடு - ஆணை) உள்ளே வரும்படி இறைவரது ஆணை பிறர்துள்ளது 

என்பதாம்,



arth. Sy திருத்தொண்டர் புரர்ணம் 

கழல் தோழ-இறைலாது இருவடிசளைச் சண்டு சொழும்பொருட்டு ; விரைந்து- 

Serra; Hae குறிச்சத, கழல் வீழ்ந்து - என்பது பாடமாயின், பெரிய சேவசை 

வணங்கி என்ச. 

விரைந்தேய்தி-வந்தித்துப்-போற்றிட என்று மேல்வரும் பாட்டுடன் முடிச்ச. 

நீன்மலர்க்கீழல் - நிரைமலர்க்கழல்-- என்பனவும் பாடங்கள், 44 

4273, (வி-ரை) போற்றிட - துதித்து நிற்க, 

புதுமதி - சேய்மதியின்பின் புதிதின் முளைத்து விரியரின்ற ஒற்றைக்சலையுடைய 

மதி; பிறை, 

அலைகின்ற கங்கை - அலைதற்டெமாகிய சல்சை, 

திநழறுவலின் க்திர்காட்டி - இருப் புன்முறுவலின் இள ஒளியினைச் சாட்டி ; 
முறுவல் - சிறுசசை ; வரவு அ௮ங்கேரிச்ச கிலைகாட்டும் மெய்ப்பாடு, இறைவசது 

முச்வலே புசமெரிததது) இங்கு அவ்வாறன்றி அருட்புன்டு௮வலாயிற்று என்பது; 

* குமிண் சிரிப்பும் '' - 6 இரித்த மூகம் கண்ட '” (சேலா) 
:₹ நரம் அழையாமை நீ இங்த எய்தியதேன்னை ?'?- இஃது இறைவர் சேரல 

னானை கோக்க வினாவியருளிய து. 45 

4274, அரச ரஞ்சலி கூப்பிரின் றடியனே னகரர் கழல்போற்றிப் 
புரசை யானைமூன் 6வித்து வந்தனன்; பொழியுகின் கருணைத்தேண் 
டிரைசேய்வேள்ளமுன்கோடுவந்தபுகுத்தலற்றிரமுன்பு வாப்பேற்றேன் , 
விலாசெய் சொன்றைசேர் வேணியா! யினி3யொரு விண்ணப்பழள் சென்று, 

4275. பருகு வேதமு முனிவருர் துதிப்பரும் பெருமையா | யுனையன்பாற் 
மிருவு லாப்புறம் பாடினேன்; திருச்செவி சாத்திடப் பெறவேண்டும் 
மருவுபாசத்தையகன் றிடவன்றொண்டாகூட்டம்வைத் தா""யென்ன, 
௮௬ளு மீசருஞ்*சொல்லுக'' வென்றன) ரன்பருங் கேட்பித்தார். 

4974, (டூ-ள்) அரசர் அஞ்சலி கூப்பிரின்று - சேரஞர் சிரமேற் கைகூப்பி 

ரின்று ; அடியனேன்..,வக்சனன் - அடியேன் ஈம்பியாரூரருடைய திருவடிகளைப் 

போற்றிச்சொண்டு ௮வர் அருளினால் ஏறிவந்ச புரசையானையின் முன்னே ௮ல௯ரச் 
சேவித்துச்சொண்டு வரசேன்) பொழியுமின்,,, வரப்பெற்ேன் - தேவரீரத மிக்குப் 

Qui fas p சருணையாயெ செள்ளிய அலையினையடைய பெருவெள்ளமானது 

அடியேனை உர்திக்கொண்டு௨ந்து இங்கே புகுத்தியசனாலே தேவரீரது இருமுன்பு 

வந்து சேரும் பேறு பெற்றேன் ; விரைசெய்...என்.று-மணமுடைய கொன்றைமலர் 

மாலையினை யணிர்த சடையினையுடைய பெருமானே ! மேலும் ஒரு விண்ணப்பம் 

ean” என்று கூறி, ௪௬ 

4276, (இ-ள்) பெருதம்...பெருமையாய் ! - பெருருன்ற வேதங்களும் 

மூனிவர்சளும் த,திதத.ற்கரிய பெருமையுடையவரே ! ;) உனை...வைத்சாய் என்ன - 

அன்பினாலே தேவரீரைத் திருவுலாப்புறப் பாட்டுப் பாடினேன் ; அதனை அருள் 

செய்து திருச்செவி சா,த்திச் சேட்டருள வேண்டும் ; பொருந்திய பாசத்தினின்று 

நீக்கட வன்ெறொண்டாது கூட்டச்தினைச் சாரவைச்சவரே ! cory விண்ணப்பிச்ச ; 

௮ருளும்...என்.றனர் - அருளே புரிகன்,2 பெருமாலும் சொல்லுச என்றருளினர் ; 

அன்பரும் சேட்பித்சார் - ௮ன்பராசெய சோனாரும் பாடி ௮வரைச் சேட்பிச்சனர். 

இச்ச இரண்டு பாட்டுச்சுஞம் சொடர்ர்து ஒரு பொருள்மேனின்று ஒருமுடிபு 

சொண்டன,



வெள்ளானைச் சருக்கம் ௬2௨௯ 

4274, (வி- ரை) அடியனேன்.,,வாப்பேற்றேன் - புன்றுறவல்பூத்து இங்கு 

சாம் அழையாமை நீ வக்தசென் ? என்று வினவிபருளிபதற்குச் சோனார் கூறிய 

விடை ; முசலாவத, அடியேன் இங்கு வாச்சுருஇி வரவில்லை ; சம்..9.பாரூரைப் பிறி 

வின்றிச் சேவித்துவருதலையே கருத்சாச$சொண்டு யானைபின்முன் ௮லரச் சேவித் 

துச்சொண்டே வர்சனன்; அச்சேவை அடிபேனைச் சேவ£ர இரவணும்சன் திரு 

லாயில்வரை சொண்டுவர்து விட்டத ; இரண்டாவது, இணி அசன்மேல் இங்குச் 

இருமுன்பு வரத செயலும் அடியேனத செபலாலதன்று ; சேவரரஐ அருரிப்பாடு 

என்னும் சருணைப் பெருவெள்ளம் என்னை உர்டுக்கொண்டு வச்து திருமுன்பு புகுத்தி 

யத, இரு வழியும் அடியேன் இங்தக வரவேண்டும் என்ற முனைப்ிறிச் இருவருட் 

செயலாகவே வரபபெற்றேன் என்றதாம் ; இஃற ௮ரசனாது சொற்பெரு வன்மை 

யும், சற்போதக.மிழக்ச பேடிமைச் இறருமம் ௦; இவை சண்ட பின்பற்றி உலகம் 

உய்யத்சக்கது. புரசை - யானைக் கழுசஇ$ க.பிறு, உடையா ஒடியா ரடியா ௬டன் 

போய்ப், படையா ரழன்மேனி ப௫ிசென்று புன், உடைபாச நின்றவர் சண்டி 
விப்ப, வுடையான் வருகென வோலவென் ரூனே ?? இருமச் 17. 211 

தேள் - திரை - சேய - வேள்௱ம் - நோடூவந்து புதந்தலின் - அ?லயினாலும், 

பெருவெள்ளமாம் சன்மைபாலும் அஈனசப்பட்டுப புகுச்ச பெற்றேன் என்றது அவ 

சது இருவருளின்றி நிகழ்ச்சி யொன்று கிஃலை என்றபடி. இகறவர் அருளின்படி 

நர்இியம்பெருமான் ( வானவர்கரு அருரிபபாடு'' எனறு ௮ுழை ர. ரிப ரெபலைர் 

குறித்தது 
கோன்றைசேர் வேணியாய் - வெளுச்குரிய சழப்பாரய சொன்ழைச் இரு 

ஒடையாள மாலை, நியதியாய்த் தாம் வழிபட்ட இருவஞ்சைச்சஎத்தினின்றும் வழிப் 
பட்டுப் போர்தமையால் அது ௮ப்பதியின் சல மரமாதலும் குறிப்பு, 

புததலின்--என்பதும் பாடம், 46 

4975. (வி-றரை) பேருரர்...துதிப்பரம் பேருமையாம். - Crofrg 
பெருமை துதிசதற்கும் அரிய, உமது வ।ய்உ௰ர நியால.ப பெரிய வேரங்களாலும், 

உம்மையே உணர்ந்து உள்ளா கழுவிய பெரு முனிவர்களாலும் ந.இச்ஈற்சரியது 

ஆயின் வேறுயாவார் த.திக்ச வல்லார் 7 

அன்பால் உனத் திநவுலாப்புறம் பாடினேன்-௮வ் வாறாசல் ௮றிர். துவைச்தம், 

இருவுலாப்புறம் பாடி உன்னைத் த.ிச்சேன், என்னை ? எணின, அஃது அனபின் 

றிறத்தலாயெதன்றி ரான் துதிப்பேன் என்ற எண்ணத்சலாகயசன்று என்பது, 

திநவுலாப்புறம் - புறப்பாட்டின் வகையுள் ஒன், ரூ.ப திருவுலா என்னும் தூல், 

புறத்திணைகள் பன்னிரண்டலுள், புறப்புறம் என்னும் பாடா 9 தீணையுள் வருவது, 

௮,சன் துறைகள் 47-ல் சடவுள்மாட்டு மானிடப் பெண்டிர் ஈயர்ச பச்சம் என்ற 

துறையுள் முற்பகுக்சப்பட்டது. இதுவே முசலிற் பாடப்பட்டகாசலின் ஆதியுலா 
என்றும், "வஞானமே கருச்சாசப படுபோ சத்சால் சமிலை சரயகர்மேல் அருஎப்பட்ட 

தா.தலின் திநக்கயிலாய ஜானவுலா என்றும், செய்வத்தன்மை வாயஈதசாசலின் 

தெய்வவுலா என்றும் பலவாறும் விசர்து போற்றப்படுவது. 

திரச்சேவி சாத்திடப் பேறவே ண்டும் - சேட்டருளுதல் வேண்டும். கேட்ட 

லாவது அருள்புரிதல், 

மநவு...வைத்தாய் - மரவுபாசம் - ஆன்மாவுடன் சசசமாயுள்ள ஆணவமலமும் 
வாசனாமலமும் ; வன்றேண்டர் கூட்டம் வைத்தாய் - முன்னர் அவரை நினைப்பித் 

கிச் சாரச்செய்த தஇிருவருட்செயல் (9791) ; மநவுபாசத்தை அகன்றிட என்றது



௬௪௦ திருத்தொண்டர் புராணம் 

சேவரீரது வழிபாட்டினால் ஆண வமல நீச்சமும் சவப்பேறும் பெற்ற சிலையும், அடி 

யார் கூட்டச் சார்வினால் வாசனாமல ரீச்சமும் பெற்ற கிலையும்,என்.ற ஞானசா்நிரம் 
19-ம்ரு.த்திரத்தின் உண்மை விளச்சங் கூறியபடி ; மரவுதல் - தங்க கிற்றல், 

அருளும் ஈசநம் சோல்லுக என்றனர் - அருளும் ஈசர் - தமது செயல் யாவும் 
அருசேயாச இயற்றும் இறவா; ஜஐிர்சொழில்களும் அருட்செயலேயாவன என்பத 

ஞானதூற் சருத்து, முன்னர் இவரது உள்ளத்துள் கின்று பாடுவித்து அரிய ஈசர் 

என்பதும் குறிப்பு. இணி, ௮.சனைச் சேட்டு அருள்புரிய நின்ற இறைவர் என்பதும் 
குறிப்பு, அவ்வருள் மேற்பாட்டிற் கூறப்படும். 

அன்பநம் கேட்பித்தார் - அன்பர் - சேரமானார். அன்பினாற் பாடினேன் என்ற 
குறிப்பு, கேட்பித்தார் (சேளாதே எல்லாம் கேட்டார்'! என்றபடி பிறர் சேட்பிக் 

காமலே இருர் சவாறே எல்லாவற்றையும் கேட்சவல்ல இறைவசைச்,சாம் சொல்வது 

போலவும், அவரைச் சேட்சகச்செய்வது போலவும், கிகழ்த்துசல் ௮ன்பின் பெருக்சா 

லாவதாம் என்பத குறிப்பு. பரிவுடன் கேட்பித்த என்று மேற்பாட்டிற் கூறுவதும் 
இச்குறிப்புடையத, 

உஊளைப்போற்றி--என்பதும் பாடம், 47 

4276. சோர் காவலர் பரிவுடன் கேட்பித்த திருவுலாப் புறங்கோண்டூ 

நாரி பாகரு நலமிகு திருவரு ணயப்புட னருள்செய்வார் 

ஊர னாகிய வாலால சுந்தர னுடனமர்ர் திருவீருஞ் 
சார நங்கண நாதராந் தலைமையிற் றங்கு”மென றருள்செய்தரா. ௪௮ 

(@ - a) சேரர்சாவலர்,,,சொண்டு-சேரமான்பெருமாள் அன்புடனே சேட் 

பித்த இருவுலாப்புறப் பாட்டினை ஏற்றுத் இருவுளங்சொண்டு ; சாரிபாகரும்,,,அருள் 

செய்வார் - இம்மைபாசராசெ இறைவரும் ஈன்மை மிகுர்த இருவருளின் விருப்பத் 

துடனே அருளிச்சசெய்வாராரி ; ளெரனாயெ ..அர௭ செய்சார் - கமபியாரூ7 oyu 

ஆலாலசுர்ஈரனுடனே கூடி விரும்பியிருந்து ரீவிர்சள் இருவீரும் சார நமது சணம் 

சுளுக்கு சாயகராகிய தலைமை பெற்று இங்குத் தங்குலீராச என்று அருளிச்செய்சனர், 

(வி- ரை) திரலநள் நய்ப்பு - திருவருளால் மேற்கொண்ட பெருவிருப்பம். 

நாரிபாகரம் - அருள் மிகச் செய்பும் முசமாக என்பது குறிபபு, '* நேரிழை 

வலப்பாசச் சொன்று மேனியர் '! (4270) ; “ மங்சை பாசா '' (4273) என ஈண்டி 

முன்னரும் இவ்வாற்றாற் கூறியமை சாண்ச. 

ஊரனுகிய இலாலசுந்தானுடன் - இங்கு முன் ஆலாலசர்தானாக இருந்து, சமது 

ஆணையின்படி. சென்றிசையிற் சென்று, ஈம்பி ஆரூரனாகி மீண்ட என்பது, ஐசிய - 

ஊரன் என்ற பெயருடைய சொண்டனயெ ; ஆரூரன் என்பது ஊரன் என நின்ற.த, 
(89-4277 பார்க்க.) டூரலவிநம் - இணைபிரியாது என்.ற குறிப்புடையது. 

தங்தம் - மிளாநிலை பெற்றுத் சங்வயிருப்பீராச, 

சாநநங் கணநாதர்தம்--என்பதும் பாடம். 48 

4977, அன்ன தன்மையி லிருவரும் பணிர்தெழுர் தருடலை மேற்கொண்டு 
மன்னும் வன்றொண்ட ராலால சுந்தர ராகித்தாம் வழுவாத 

முன்னைகல்வினைத் தொழீற்றலை நின்றனர் ) முதற்சேரர் பெருமானும் 

ஈன்மை சேரர்கண நாதரா யவாசெயு சயப்புறு தொழில்பூண்டார்.



வெள்ளாளைச் சருக்கம் ௬௪௧ 

(இ-ள்) அன்ன...மேற்சொண்டு - அத்சன்மையிலே இரு பெருமச்சளும் 
பணிச்து எழுந்து இறைவரது இருவருஸினைத் சதலைமேற்பூண்டு ஏற்றுக்கொண்டு ) 
மன்னும்...நின்றனர் - நிலைபெற்ற வன்ரொண்டப் பெருமான் ஆலாலசக்தச 

சரத் தாம் வழுவா இயற்றிய மூன்னை ஈல்வினையின் தொழிலினில் கிலைகின்றனச் ; 

மூதந்சேசர் பெருமானும்...சொழில் பூண்டார் - மு.சன்மையுடைய சேசனாரும் 
சன்மை சேரும் வசணசாசமாட அலர்சள் செய்யும் விருப்பமிக். இருத்சொண்டினே 
மேற்கொண்டனர், 

(வி-ரை) அன்ப...மேற்கோ ஊடு - Gran Du அவ்வாறு ; மூன் பாட்டுச் 

களில் இவ்விருவரை பும் பற்றிச் உறி.ப கில ; அருன் தலை மேற்கோள்ளுதலாவது = 
அருளியவாே மே /கொண்டொழுகுசல், 

மன்னும்... நின்றபார் - கம்பிகள் சம மண்ணை நிலை.பில் உன்ன ஆலாலசர்சச 

சாதிய நிலையிற்செய்த Bago காண்டு பூண்டு ன்றனர். மலர்மாலை சா, ஈஇயும், 

இருரீ.று எடூத்.து ஏந்தியும் வரும் செயல்கள், (31) 
மதற்சேோர்...பூண்டார் - இது சோமான் பெருமாள் மேற்பூண்டு சயிலையி 

லமர்ந்த நிலை, அவர் சரியும் தொழில் - துவர் - அக்சண காரர்கள் ) அவர் தாம் 

மூன் செய்த என்றாசஐமாம், அவை முன் (3755 - 3770 - 3786 - 8770) 
உரைச்சப்பட்டன, நாப்பு - அன்படன் கூடிப விருப் ம், மநல் - மூவேந்தருள் 

முச்ன்மை, (4264), 40 

4978. தலத்து வந்துமுன் னுதயஞ்சேய் பாவையார் சங்கிலி யாரேன்னும் 
நலத்தின் மிக்கவர் வல்ளினைத் சொடக்கற நாயகி யரளாலே 

அத்த மெல்லடி.ர் கமலினி யாரட னனிந்திதை யாரா? 
மலைத்த னிப்பேரு மான்மகள் கோயிலிற் ற$தொழில் வழிகின்றார். ௫௦ 

(ட -ள்) தலத்த....சிச்சவர் - இர்நிலவுலகர்நில் வர்ற முன் அவசரிச்ச பாலை 
யார் - சங்கிலியார் என்ற பெயர்பூண்ட சன்மைமிக்க இருவரும் ;) வல்வினை, அணிர் 

இிதையாராட-வலி.ப வினைபபாசம் நீல்) உமையம்மையாது இருவருளினாலே முன்னை 

நிலையில், செம்பழ்சுட்டிய மெல்லிய அடியினைபுடைய சமலினியாருடனே அணிர் 
இசையார் என்ற பெயருடைய சேடியர்சளாடி மலைமசளாராகிய ௮ம்மையாரது 

கோயிலில் தாம் நூன்னர்ச் செய்க இருக் பாண்டின் வ.நியே நிலைபெற்றனர். 

(வி- ரை) ஈம்பி ஆரூரர் ஆலாலசுந்தரராகி4 தமது முன்னைக் திருச்தொண்டின் 

வழியே நின்றதனை முன்உஸாச்ச ஆரியர், இதுவரை கூறிலந்த சாலிய வரலாற் 

றினை முடித்துக் காட்டும் கையாலே, சுயிலையினின்றும் ஆணையின்படி தலாலசுந்தா 

ருடனே ௮வர் பொருட்டுச் சென்றிசையிற்றோன்றி அவரை மணச்ச இரு செடியர் 

சளும் மீண்டு தத்தமது முன்னைத் சொழில் வழிரின் னை இப்பாட்டாற் கூறிமுடி.ச் 
இன்றார். தம்தொழில் - முன்னை நிலையிற் செய்த இருரர்சன வனத் சொழில் செய்த 

லும், மாலை தொடுத்துச் சாத்துதலும், இறைவியார் திருமுன்பு பாடலாடல் பயிலு 

சீறும் மு.சலாயின. (99 - 94 - 95). அலத்தக்ம் - செம்பஞ்சு ; இங்கு ௮சன் குழம் 

பைச் குறித்தது, 

வல்வினைத்தோடக்கற - * சாசன் 

என்றதனாற் ரொடம்கெ வில்வினைச் சொடர்பு. 

கமலனியரநட னனிந்திதையாராகீ மலைத்தனிப் பேநமான் மகள் கோயிலில் . 

வழி நீன்றர் - தோற்று pan pul 6 இச்சாவிய முசப்பில் 1, ஆளுடைய சாய (88), 

ற். 

மாதருங் சாட்சியிற் கண்ணினார் '? (85)



௬௪௨ திருத்தொண்டர் புராணம் 

2, அனிர்திசை, 8, சமலினி (34) ஏன்று கூறினர் ; இங்குச் சாவிய கிறவிடசத் 

இல் (சம்காச) ஒடுச்ச முறையில் 8, கமலினியாரநுடன் ; 2, அளிந்திதையாராகி 7 
1. ம$ைத் தனிப்பெநமான் மசள் சோயிவில் என்று இம்நுற கூறிய செய்வச் சவி 

சலம் சண்டு சொள்க, . 

தலத்து - தலம் - கிலவுலசம் ; வல்வினைத்தோடக்க - சருமசாண்ட விளைவ 2 

அலத்த - செம்பஞ்சு ஊட்டிய, 

வழிநீற்றல் - ௮ல்வழியே கிலைபெறுசல், 50 

4979. வாஜி மாதவ ராலால சுந்தரர் வழியிடை யருள்செய்த 

ஏழி சைத்திருப் பதிகமிவ் வுலகினி லேற்றிட வெறிமுர்நீர் 
ஆழி வேந்தனாம் வருணனுக் களித்திட, வவனுமவ் வருள்கூடி. 
ஊழி யிற்றணி யொருவர்தர் திநவஜ்சைக் களத்திலும்த் துணர்வித்தான். 

(ட-ள்) வாழி...திருப்பதிகம் - வாழ்வுசரும் மாதவரா௫யெ ஆலாலசர்சசர் 
திருச்சயிலையினை கோக்டு வரும் வழியிலே அருளிச்செய்த ஏழிசைத் இருப்பதிகச் 

இனை ; இல்வுலினில்,,, அளித்த - இவ்வுலகத்தில் யாவரும் உய்யும் பொருட்டுப் 

பசவச்செய்ய; ௮லை எறியும் முர்நீர்ச்சடலின் ௮ரசனாயெ வருணனுக்கு,த் சந்து ௮வர் 

ஏவீயிட ; அவனும்... உணர்வித்தான் - அவ்வருணனும் அவ்வருளினைச் சிரமேற் 

ரங்? ஊழிபிஐும் அழியாத ஒருஉராயெ ரி பெருமானது தஇருவஞ்சைச்சஎத்இல் 
சேத்து உணாவித்தனன், (அதனால் ௮த்திரூப்பதிசம் இங்கு வழங்கலாயிற்று), 

(வி-ரை) ஆலாலசந்தரராசயெ ஈம்பிசள் இருவஞ்சைச்சஎத்தினின்றும் இறைய 

ரீருளிய பெள்ளை யானையின்மேல் திருக்கபி$லயினை சோச்சச் செல்லும் வழி.பிடைச் 
': தானெனை முன் படைத்சான் '' என்று சொடங்கும் திருப்பதிகத்தினே இ.ச 

கொண்டே சென்றனர் என்பது முன் உரைச்சப்பட்டது (4107), ஆயின், அத்திருப் 

பதிசம் இந்நில வுலடல் வந்து வழங்குவதாமாறு யாங்கனம் ? என்னும் ஐயத்தை 
நீக்குதற்கு எடுச்து வாலாறு கூறியது இச்ிருப்பாட்டி, 

உ௰்த்துணர்வித்தான் - ஈம்பிகள் ௮ப்பதிகத்தினை வருணலுச்கு அளித்து, “* இச 

னைச் கொண்டு சென்று அஞ்சையப்பர்ச் சறிவிச்ச'' என்று ஆணையும் இட்டா 
ராதலின், அவனும் ௮வ்வாணையினைச் ஏிரச்திற்கருடி அவ்வாறே இருவஞ்சைக்களச் 

இல் உய்த்து உணர்த்தினாளச, இல்வலாறு வழங்கலாயிற்று என்பது, ‘ இசைச் 

சேச்திய பத்தினையும், ஐழி கடலரையா அஜ்சையப்பர்க் கறிவிப்பதே"' (பதிகம், 10) 

என்ற பதிகப்பகுதி இதற்கு ௮சச்சான்றாயெ ஆ.தரவாகும், 
வழியிடை - திருவஞ்சைச்சஎச்தினின்றும் திருச்சயிலைச்கு.ச் சேரும் வழியில், 

ஏமிசைத் திருப்பதிகம் - ₹* சானெனை முன் படைத்தான் "? என்று தொடங்கும் 

இருசொடி தீசான்மலைத் இருப்பஇசம், (4207 பார்க்க) ஏழிசை யின்றமீழா லிசைர் 

சேத்திய பத்தினையும் !' (பதிசம் 10), 

வநணனுக் களித்திட - ஆழிசடலரையா ! பத்தினையும் அஞ்சையப்பர்ச் of 

விப்பசே (பதிகம் 10), 
ஊழியிற் றணி ஒரவர்-*ஊழிதொ நூழி முற்றும் முயர்'' என்று கூறிய பதிசச் 

குறிப்பு ) உணர்வித்தல் - அறிவித்தல், (பதிகம்), 51 

4280. சேரர் காவலர் விண்ணப்பஞ் செய்தவத் திருவுலாப் புறமன்று 

சாரல் வெள்ளியங் கமிலையிற் கேட்டமா சாத்தனார் தரித்திர்தப்



வெள்ளாள்ச் சருக்கம் ark. 

பாரில் வேதியர் திருப்பிட வூர்தனில் வேளிப்படப் பகர்ந்தேங்கும் 
கார வேலைசூ முலகினில் விளங்கிட நாட்டினர் ஈலத்தாலே. (9௨ 

(இ-ள்). சேரர்...இருவுலாப்புறம் - சேசர்பெருமான் விண்ணப்பித்சருளிய 

அச்தத் இருவுலாப் youre te; ௮ன்று...தரிச்து- (விண்ணப்பித்த) அன்ன சாசல் 
சளையுடைய வெள்ளியங் சயிலை மலையினில் உடனிருர்து சேட்ட - மாசாத்தனார் - 

அதனைச் தரித்து ; இந்த... பகர்ந்து - இர்ச நிலவுலகத்தில் வேதியர்கள் வாமும் இருப் 

பிடவூரில் வெளிப்படச் சொல்வியருளி ; எங்கும்...ஈலத் சாலே - தீர்மிகுதியுடைய 

சடல் சூழ்ச்,ச இச்கிலவுலஇணில் எங்கும் ரன்மையாலே விளக்வயெட சாட்டியருளினர். 

(வி-ரை) சம்பிகளத பதஇசம் வந்து வழக்கபப வரலாற்றினை விளக்யெ 
ஆரியர், அலஸ்தற்றாயின், கயிலையில் இறைவரது திருமுன்பு சோனார் CaS Ss 

திருவுலாப்புறம் இச்கிலவுலூல் வரது வழங்குமாறு யாக்ஙனம் ? என்னும் இயத்தினை 

நீச்குதற்கு, அவ்வரலாலு கூறியத இத்திருப்பகட்டு, 

சோரர்..,திநவுல॥ப்புறம் - சோனார் இருகயிலை.பில் இறைவர் திருமுன்பு கேட் 

பித்த திருவுலா, (4275), 
கயிலையிற் கேட்ட மா சாத்தன் - சயிலை ம$லைபில் ௮ன்று உடனிருர்து சேட்ட 

மாசாத்சனார். ஐயனார்-௮ரிகா புத்திரர் என வழங்கப்படுவர், தரித்து - முற்றும் மேற் 

சொண்டு எடுத்த; சாத்தன்-திியரரை,் சண்டிப்பவன்; சாத்திரங்களில் வல்லவன், 

பிடவூர்தனில் வேளிப்படப்பகர்ந்து - எங்கம் விளங்கிட நாட்டினர் - பிட 
வூரினில் வெளிப்படப் பசர்ந்த லசையினாலே உல$ல் விளங்கிடச் செய்தருளினர், 

| நீர், நாரம் - சரர்களின் தொகுதி - மச்சட் கூட்டம் எனினுமாம், 53 

தலலிசேடம் :--திருப்பிடவூர் - இத தேவார வைப்புத்தலக்களுள் ஒன்று, 
திருச்சிராப்பள்ளியினின்றும் பிரம்பலூருக்குப் போகும் கற்சாலைப் பெருவழியில் 

திருச்ரொப்பள்ளியினின்றும் 15 ராழிசையஎவிலுள்ள ழெசலூருச்கு வட மேற்கே 
இரண்டு சாழிகை யளவில் ௮டையத்தச்கது, துறையூருக்குக் ஜெச்டில் 19 காழிகை 

யிலும் அடையலாம், இப்போது தீநப்பதட்டூர் - என வழங்குகிறது ; இச்சோயிலி 

லுள் பழங்சாலச் சல்வெட்டுச்சள் பல உண்டு அவற்றால், பிடவூர் சாட்டுப் 
பிடவூர் என்பது இசன் பெயர் என விளங்குசன்றது, சல்வெட்டுச்சளில் இதற்கு 

மூவாயிர நல்லூர் - பிரம்மசேயம் - என்றும் பெயர் கூறப்படுெது. “ உறர்.சச் 

குணாது, அருங்கடிப் பிடவூர், ௮றப்பெயாச் சாச்சன் '' (புறம் 9953-19-31) எனவரு 

மா இவ்வூர் உறையூருச்குச் ஜெச்டில் உள்ளது ; இங்கு மாசாத்தர் சோயில் 
விளச்சம், ஆனால் இப்போது லெமாக உள்ளது, இவர் திருவுருவச்தில் சையில் 

இருவுலா ஏடு ௮மைந்தபடி உள்ளது ; இவர் அரங்கேற்றிய ஐய்னர் என வழம்சப்படு 

வர் என்பது சன்ன பாம்பலை ; திருவஞ்சைச்சளச்இிலும் சாத்தனார் சோயில் தாபீச் 

சப்பட்டுள்ளதும் சாண்க,* மூலமூர்த்தி சயம்பு ; பதஞ்சலி வியாச்ரபார் இவர் 

களுக்குச் சகி உபாதி CoBa இடம், பிரமன் 13 இலிக்கங்கள் வைச்துப் பூரிச்ச பதி, 

பிரமனது பெருவடிவம் பெரு வனப்பினசாய் முதற் சுற்றில் உள்ளது, முருசப் பெரு 

* இன்னும் இதுபற்றிய பல வரலாழகள் '* ஞானசம்பர்தம்'” ஏழாவ.த ஆண்டு 

மலரில் 4 தமிழ்?! நூல்களும் சல்வெட்டுச்களும், ஏன்.ற சட்டுமையில் அன்பர், இரு, 

சர்தோச வாண்டையார் எழுதியுள்ளவற்அள்ளும், அன்பர், திரு, பஞ்சாசம் பிள்ளை 

எழுதிய சலவாலா ற்றுள்ளும் சாண்ச,



௬௪௫ திருத்தொண்டர் புராணம் , 

மான் படை பெற்றமையால் இத திருப்படையூர் எனப்பெறும். பங்குனி ம* 18 தேதி 
மூசல் 21 கி வசை சூரிய பூசை காணப்படும் 27 கைலாய சாசர் கோயில் தெர் 

போலச் கல்லால் ஈல்ல பணி செய்யப் பட்டுள்ளது, இல்லை மூவாயிரவர் பூரித்தது ; 

இச்,திசன் - மால் - மண்டூச முூணிவர் - ஏழு கன்னியர் இங்குப் பூசித்துப் பேறு 
பெத் றனர். தறிப்பு : இங்கு உள்ள மாசா, சனார் சேோரயிலை உன் வாமே திருப்பணி 

செய்து செப்பணி$வத சறர்ச சிவபுண்ணியமாகும், ௪வாமி-பிரமபுரீசர் - கைலாய 

நாதர் ; ௮ம்மை - பி.ரமநாயகீ - கேளரி ; தீர்ததகம்-புலிப்பாய்ச்சித் தீர்த்தம் ; இதில் 

ஆடி 18 தேதி சிறப்பு. இசன் நீரை எடுது வீட்டில் வைச்து வழிபடுவோர் பலர் ; 

வியாக்ர£பாரர் வழிபாடு பற்றி இப்பெயர் பெற்றது போலும், 

கோயில் கோண்டநரூதல் - கோயிலில் நிலைபெற விளங்க வீற்றிருத்தல், 

வேறு 

4981, என்று மின்பம் பெருகு மியல்பினால் 

ஒன்று காதலித் துள்ளமு மோங்கிட 

மன்று ளாரடி யாரவர் வான்புகழ் 
நினற தெங்கும் கிலவி யுலகெலாம். Ga. 

(ட- ள்) எச்சரலத்தும் எவ்விடத்தும் னது இன்பம் பெருகுின்ற இயல் 
பினால் காதலிக்சத்சக்ச சொரே பொருளாபெ இறைவரைச் காதலித்து உயிர் சல 

னடிச்£ழ் இங்கும்படி, அம்பலவாணாதும் அவாடி.யார்கள.தும் ஆரிய பெரும் புகழ் 

சள் உலகத்தில் என்றும் நிலவி dang. 11 இம்மையு மிம்மையு முறுதி பயச்சத 
தீச்ச சதை ஏது" என்பது முசலாக மன்னர் பெருமான் அபாயுச் சோழரால் 

வினவப்பட்ட வற்றுக்கு அளித்த விடைகளையே உட்பொருளாசச் கொண்டு, சைவ 

த்சாந்த மெய்ர்நெறியின் முழு முசல்வளுயெ திருச்ற் றம்பலவன து சிறப்பியல்பு 
பொதுவியல்புசஞம், அவனை வழிபாடு செப்பும் நெறிச.ஏ மு. சலாயினவும் விஎச்கு 

மூசத்தால், பெருங்காப்பிய உறுப்பாகிய மங்கலம் கூறுவான் புகுந்து, 4 இதியு 

மந்தழ நடூவு மங்கலம், ஒஇய மொழிசளா ஜுரைப.! ராயிடின், ஏதமி லிரு 
நிலக் இழத்தி யின்புற, நீுபம் பனுவல்ச ணிலவு மென்பவே ”” என ஆூரியுர் 

பதஞ்சலியார் மாபாடியச் சொடக்கர்து ஒரயலாறு, இஈநரலின் மூகத்தும் இடை 

யிலும் மங்கலங்கமிய ஆரியர், சரப்பியத் சலைவர் வரலாற்றை முடித்துக் காட்டி, 

தூலிறுதியினும் மங்கலங் கூறுலது வாயிலாக நூன்முகரதுச் கூறிய உட்பொருளை 

ழடிந்தது மடிந்தல் என்பதனால் நினைப்பிச்னெருர், 

என்றுமின்பம்,, ௨லகேலாம் - என்றும் இன்பம் பெருகும் இயுல்பினால் - 
இடையறவின்றி இன்பம் வளருசற் கேதுவா௫ய சாதனங்களோடு: ஒன்று சாசலித்து- 

ஏசமாகிய சிவபரம் பொருளையே விரும்பி ; உள்ளமும் - உயிரும் ; ஒங்டெ - கூன் 

கிமிர்ர்து செம்மை பெழும்படி,; மன்றுளார் அடியார் அவர் வான்புகழ் - சிற்றம்பலவ 

ருடைய தொண்டர்களது சிறந்த புசழ்ச்சரிசமானது ; உலகெலாம் கிலவி எங்கும் 

நின்றது - உலகங்களெல்லா வற்றிலும் விளச்சரூற்று யாங்கணும் நிலைபெற்றது. 

எ-று), 

(வி-ரை) காலத்தான் வறையறைப்படாது பெருகும் இன்பம் என்பார் என்றும் 

இன்பம் பெநதம் என்றும், ஒன்ற ற்மசான்று இன்பத்சாற் பெருகும் இயல்பினையுடை 

யன சரியை இரியை மு சலான சா,சனமென்பார் டுன்பம் பெரதம் இயல்பில்



வெள்ளாள்ளச் சருக்கம் ae 

ஏன்றும் கூறியருவிஞர். இயல்பு என்பது ஆகுபெயராய்ச் சரியை மு,சலிய சா.தனல் 

களை உணர்த்தி கின்றது. ஆல், ஒடு உரு.ிின் பொருட்டு; ஒன்று - சவெபசம்பொருள்; 
உள்ளம் - உயிர் ; ௪ரஇ ஒருமை; ஆணவ மலத்தால் அகி விச்சை செயல்சன் மறைப் 
புண்டு இலதென்றற் குரித்தாய், பின் சசலத்தில் ஏழு பிறப்பின் முடங்கிக் டெச்ச 

உயிர் என்பது தோன்ற இழிவு றப்பும்மை சக்.ஐ உள்னழம் என்ருர், காதலித்சென 
இச்சை வியாபரித்சல் கூறவே, இனம் பற்றி அறிவும் தொழில்களும் வியாபரித்சலூம் 

பெறப்படும். பெறவே அவை மூன்றும் ஏசமாய மெ.ப்ப்பொருள் ஒன்றனையே விட 

யிச்து நிற்கும் கிலேயே ஒங்தந்லே என்றவாறுயிற்று, அவர் - பகு.௫ப் பொருள் 

விகுதி; ** Rawat” என்புழிப் போல, டுனி, மன்றுளாநம் அடியாரும் ஆ௫ய 

அவர் எனச்கொண்டு ஆண்டாலும் அடியாருமாடுப அல்விரு இறச்சார் புகழ் என்ற 

வும் ஒன்ரு, இழறைமைக் குணக்கள் முழுவதும் உடைய இறைவன் புசமும் அவன் 

அடியார் புகமுமே ( பொருள் சேர் புசழாம் '" ஆசலின் வான்புகழ் என்ருச். 

6 இன்றிச் சமயத்தி னல்லதுமற் றேழையுடன், ஒன்றுசொலி மன்றத்து 

நின்றவரார்--இன்றிங்சே, was முயிர்பெற2வ பாடு மடிபவரார், எங்குமிலை 

seme ig” (65) என்பது இருச்சளிற்றுப்படி ; இவ்வாறு ஆரியர் எடுத்துச் 

கொண்ட நூலை முடித்துச் சாட்டிய பொருளுலா மங்சலம் நின்று நீலாவுக &௨ல 

கேலாம் --இவை ஸ்ரீமர் முத்ழக்குமார மமணிலர் பெருமான் அருளிய குறிப்புச்ச 

ளாகும், 

என்றும் இன்பம் பெருகு மீய்ல்பிறல் - சரியை முதலிய மூன்று சாசனக்சளி 

னால் ; டுமல்பிற் காநலிந்து - என்று கூட்டுக. 
ஒன்று - சிவம் ; உள்ளம் - உமி! ; உள்ளம் - காதலித்து - ஒங்கிட - என்ச, 

கர்தலித்து-சா சலி “ஒல். “ஏச்மாய் நின்றே யிணையடிக சொன்றலர''(போசம்), 
ஒங்ததல் - ஞானம் பெறும் வழிபில் கிற்றல், '*சண்ணுர்குச் சாட்டுமுளம் 

போல் '” (போசம்), 

இலை 4 உ௱3கலாம் 1" என்ற முதற் பாட்டிற் கூறிய சாதனம்களின் முற்றுப் 
பேற்றினை ௨ணர்ஈ3) மூடில் காண்க, ன்று - 4 அுங்சையாற் மாளாமது?! 

(௮ற், ௮ - 11) என்ற அம்மையார் வாச்இன் படியுமாம், 

மன்றுளார் - ! அம்பல *தாடுலான் (1), 
புகழ் நின்றது - இப்புராணர்டினுட் உறிப புசழ்கள் நிலைத்து வாழிய என் 

பதும் குறிப்பு, வான் - பெருமை, 

நின்றது எங்தம் நீலா? உலகேலாம் - காலத் காலும் இடச்சாலும் முற்றிப் நிலை 

பே௮ குறிச்சது, உலகேலா முணர்ந்தோதற்கரியலள் - என்று சேற்று முறையில் 

விரிந்த இந்நூல் எங்த நீலவியுலகேலாம் - என்று ஓ$ச்ச மு.றபில் முடிவுறதல் 

சாண்ச, 

இவ்வாறு முக விடை சடை என்ற மூன்றிடங் களிலும் மை andere’! 

என்ற மும் மங்கலங்களும் வாழச்துச்சளம் ஒரே யாப்பில் ௮மைச்ச 9ெய்வச் சவி 

அமைதியும் சுண்டு சொள்ச, 

(தறிப்பு :--இடைச் செருகல்களாயெ 38 பாடல்களை நீச்சினால் (சோத 

முத்து” என்றது புராணத்தின் ஈடுவில் அமைவது si exer.) 53 

வெள்ளானைச் சருக்கம் - சரிதச் சுருக்கம் :-- திருவாரூர் ஈம்பிசள் சோமானா 

ரிடம் விடைபெற்றுச் திருமுருகன் பூண்டி வழியாகச் கொக்குராடு சடர்து இரு 

AIG அடைந்து பலமாள் இறைவரை வழிபட்டிருர்சனர்.



௬௪ திருத்தெசண்டர் புர்ச்ணம் 

அர்சாள்களில் நிலவுலகில் பச்தி ரு,சலான, அன்பு கீரிம் பணைத்து வளர்ச்து 
சம்பிசளா.த செம்பொன்மேணி வளப்பே வடிவாக தங், இருவிணைச்சளைசட்டெறிச்து , 

சஇிர்சளைப் பசப்பி, முடிவில்லா சவபோகம் முதிர்ந்து மூ.றுக விளைந்தது. 

௮ச்சாலத்இில் ஈம்பிசள் சேரமான் பெருமாளை மிசவும் நினைந்து .இறைவசை 
வணக்கி, அவரைச் சாணும் பொருட்டு மிச்ச விருப்புடன் மலைகாட்டில் ௮ணைவ தற்குச் 

செல்வாசாயினர்) இடையிலே உள்ள திருப்பதிகள் பலவற்றையும் வணங்கிச் சென்று 

கொங்கு நாட்டினில் அணைந்து இருப்புக் சொளியூரினைச் சேர்ச்து மாட விதியில் 
சென்றனர். அங்கு எஇர் எதிராகச் செல்வ மனைகளிரண்டனுள், சே சாலச்தில் 

ஒன்றில் மங்கல இயங்களின் ஒலியும், ஒன்றில் அழுகை ஒலியும் எழுந்தன ;) அதனைக் 

சண்டு இரண்டும் உடனே நிகழ்வது என் ?'' என்று அங்குள்ள மறையோர்களை 
சம்பிசள் வினவியருளினர்; அதற்கு அவர்கள் ௮ச்சணச் சிறுவர்களிருவர, யாண்டு 

ais பிசாயத்தினர், குளித்த மடுவில், ஒருவனை முதலை விழுங்கியிடப் 

பிழைத்து வந்த சிறுவனுக்குப் பூலூல் அணியும் சலியாணம் நிகழ்வது இர்த மனை ; 

மற்று ௮ர்,௪ மனையில் எழுவது மகனை இழர்சவர்களது ௮ழுகை என்றுசைத்சனர், 

இதனைச் சேட்டு இரங்க திருவுள்ளத்துடன் ஈம்பிகள் நின்றருளினர், அவரைச் 

சா.ஹும்படி நீண்ட சாட்கள் சிரசை வைத்த மறையவனும் மனைவியும் அலாது வரவு 
கேட்டலும், மகனை யிழர்ச சோசமும் தெரியாதே விரைந்து வந்த ௮வரது இருவடி. 

Str இறைஞ்ரனர் ; துன்ப நிச முசமலர்ச்சிபுடன் சொழுன்ற அவர்களை 

கோச்சி, இன்ப மசனை இழர்தவர்கள் நீரா?” என்றநள, ௮வர்சள் வணம்டு 

(6 அத முன் சாலத்து நிகழ்ந்து போனது ; எங்கள் அன்பு பழுதாகாமல் தேவரீர் 

எழுர்சருளம் பேறு பெற்றோம்) முன்னே வணங்க முபல்சின்றோம்'' என்று தொழு 

தனர் ; மைந்தனை இழர்த துயரினையும் மறச்து சான் ஏந்தணைந்தததற்சே அதனிஜும் 

மிச்ச பதி ௮ன்பு காரணமாக இவர்கள் சிரசை மழெர்சனர்; ஆசலின் இருவருட்டுணே 

சொண்டு அர்த முதலை வாயினின்றும் அர்த மகனை அழைச்தச் சொடுச்சபின்பே 

௮விராச எர்சை பாதம்பணி3ேன் என்றருளி இடர் சளைவாரா9, ௮4௪ ம$ எங்கே 
என்று சேட்டறிந்து, அங்குச் சென்று ௮வ்விடச்சேகின்று, மு. சலை, மகனைச் சொண்டு 

வரும்படி (எத்தான் மறச்சேன்” என்று தொடங்டச் திருப்பதிகம் பாடினர், அதனுள் 
 உரைப்பாருரை '! என்ற நான்சாலது இருப்பாட்டு முடியா முன்னரே சழிர்த 
இரண்டாண்டு வளர்ச்சியும் கிரம்பச்செய்து மறலி, அம்மகவை முதலை வாயிணிற்றரு 

வித்தான், ௮து கரையில் மகனைச் கொண்டுவந்து உ'ிழ்ச்த, அது கண்டு உருபெ 

தாயானவள் இடிச் சென்று ௮வனை எடுத்து வந்து, தான், கணவனுடன், உயிர் 

கொடுத்த இருவாளசாடிய ஈம்பிகள் இருவ.4.சளில் வீழ்ந்து வணங்னொள். தேவர்கள் 

மலர் மழை பெய்சனர், மண்ணோர் ௮திசயி்சனர் ;) மறையவர்கள் மகழ்ச்தனர் ; 

நம்பிசள் ௮ம்மமறயவனையும் மகனையும் உடன் சொண்டு இறைவர் இரச்சோயி 

லுச்குச் சென்று பணிர்து திருப்பதிகம் நிறைவாகச் துதித்தச் சறுவனுக்குப் 

பூனூல் ௮ணிவித்துச் சலியாண முடித்துச் கொடுச்தருளினர், 

௮.சன் பின் மலைகாட்டுக்குச் செல்வாரர6), ஈம்பிகள், மேற்சென்று இடையில் 

பதிகள் தோறும் வணங்கி மாடும் காடும் சான்யாறம் பல கடந்து ம$லசாட்டினை 

அணைர்தருளினர். இவ்லாறு முதலைவாய்ப் பிள்ளை யழைத்து ஈம்பிகள் ௮ணைன்ருர் 

என்ற செய்தியினை அச்சாட்டாஞாடியார்கள் சோனார்பால் இடி ௮றிவிக்ச, ௮வர் 

௮ வர்ச்செல்லாம் பொன்னும் மணியும் சாசும் தூசும் பொழிச்தளிச்சார், சச்சை 

மூழ்ர் து சளிகூர்ச்து செய்வதொன்று மறியாது, என் ஐயன் அணைர்தான்!; அண்ணல்



வெள்ளாளைச் சருக்கம் ௬௪௪ 

அணைச்சான் !/; என் த$லவன் அணைச் சான்; என்று பலவாறும் ஒசை முரசம் சாற்று 
விச்சார் ; அமைச்சர்களேப் பயணம் புஐப்பட ஏவினர் ; யாண மேல் ஏதிக்சொண்டு 
புறப்பட்டுச் சென்று சம்பிசளே எதிர்கொண்டு வணங்லளெர். அவருந் சொமுது சலச் 

தனர்.இருவரும் அன்பு மீச்உச இருமேணிகளும் ஒன்ருர் சன்மை.பிற்றழுவிக்சொண் 
னது சேசனார் சம்பிசன்பாற் அிருவாரூர்ச் செல்வம் வினவி பின்பும் மனச். அ.சன்பின் 

கம்பிகளை யானையின் மேலேற்றிச் சோனார், பின் ஏதி.பிருர்த அவருக்குச் குடை சலி 

தீனர் ; சேனைகளும் அடியாரும் ஆர்ப்பெடுக்க வந்து ஈகர்வாபிலை யடைந்து ௮ல் 
கரிப்புகளுடன் டல் பாடல் மூசலியவம்றுடன் கூடிப நகரின் ஊடே சென்று 

அரண்மனைவாயிலை அணைக் சனர். அங்கு யானைபினின்றும் இருவரும் இறங்க இரு 
புறமும் ௮ர்தணர் வாழ்தீரச், கவரிகன் நிரைநிரை வீச மாளிகையின் நறிவுட் புகுர் 
தனர், அடல் விடையென சம்பிகளைச் சோனார் சமது சிங்காசனத்தில் எழுர்சருளச் 

செய்து உரிமை ஈல்வினைசளாகய பூசனை பலவும் செய்து பரிசனங்கள் மழ நிதிபல 

சிர்தனர். 

இவ்வாறு சோனார் ம$ழ சம்பிகள் எழுக்தருளியிருர்ச சாளில் ௮ர்ஈரட்டில் உள்ள 

அனா பதிகள் பலவற்றையும் உடன்பணிர்சேச்தி ம2சாசைபிற் புகுர்இருர் தருளி 

னர். பின் ஒருசாள், சேனார், கிருமஞ்சன,ச் தொழில் சொடங்_, அவர் தணைவ 

ராகிய ஈம்பிகள் பண்டுசாம் இறைவரைப் பிரிந்து போர்” ஈன்னெறியின் எல்லை 

குறுகத் திருலஞ்சைச்சளஞ் சார்ர்சனர், இறைவர் சோபிலினை வலங்கொண்டு இரு 

மூன்பு வீழ்ர்து வணர் ;) அலைப்புது மனைலாழ்ச்சை சரியத் சமிழ்மாலை 
தொடங்க ''இவ்வுலூனிற் பாசம் ௮05, வாழ்ச்கையையழத்திடவேண்ட'' மென்ற 

உட்குறிபபிலுடள் பாடிபருளினர், இச்சுறிப்புத் இருச்ஃயிலைபில் ௮ம்மையாருடன் 

கூட வீற்றிருந்த இறைவர் திருவுள்ள சில் ஏற்றுக்சொண்டருளி, அயன் முதலாய 

சேவர்களை ரோச்க '' வெள்ளானையும் உடன் சொண்டு சென்று ஈம்மூரனை அன் 

மேலேற்றிக் செரண்டிங்கு வாரும்!" என்றருளிச் செய்தனர், அவ்வண்ணமே 

அவர்கள் திருவஞ்சைச் ஈளர்தினை அணைந்து மோயிலை வலங்கொண்டு வணமகித் 

இருவாயிலில் நெருங்கர் ; அப்போது திருப்பதிஈம் முடித்து வழிபட்டுப் புறப்பட்ட 

ரம்பிசள் இருவாயிலை ௮ணை தனர்; தேவர்கள் அவரை வலம்வர்து வண்டு 

இறைவாது அருளிப்பாட்டினை அறிவித்தனர். இறைவாது “aad "என்று 

சேட்டபின் ஈம்பிசள் வே.று செபலின்றி ௮சனை எ௫ர் ஏற்க, அவரை வணங்க 

வெள்ளானையின் மேலேற்றினர், gig துந்துபிசளும் முழங்கெ ; சேர்கள் 

பூமழை பெய்தனர் ; ஈம்பிசள் சமது சோழராகிய கழமிற்றறிவாரை மனத்தி 
னுட் கோண்டு சார்ச்சனர். இவ்வாறு வேழம் ஈடர்சது, 

இச் செய£லச் சோனார் உணர்நீது அப்போதே சாரநின்றசோர் குதிரையினை 

மேல்சொண்டு இருவஞ்சைச்சஎம் சார ஆசாய)்திற் செல்லும் சமது துணைவரைச் 
கண்டனர் ; நிலத்தில் நிற்கலாற்றாதவராய் விதியாலே அப்பரியின் செவியினில் 

இட்டமாஞ் சிவமந்திரம் ஒஇனர். yp விண்மேல் எழப்பாய்ச்து ஈம்பிசள் ஏறிச் 

சென்ற யானையினை ௮ணுட முறையாச வலங்கொண்டு அசன் முன்பு சென்றது ; 

சோனாருடன் சென்ற படைவீரர் சமது சண்ணுச்சுப் புலப்படு மெல்லைவரைச் சமது 
தலைவரைச் சண்டுகொண்டிருர்து, பின் காணாமையால், அன்பினால் பிரிவாற்றா,ச 

வராய்த் தத்தம் சரிசையை உருவி முழை முறை உடல் வீழ்த்து வீரயாச்சை 

பினைச் சொண்டெழுர்து சேசனாரைச் சார முன் சென்று சேவகம் ஏற்று உடன் 

சென்தனர்,



௬௪௨௮ திருத்தொண்டர் புராணம் 

இவ்வாறு செல்லும் இடையில் ஈம்பிகள் *சானெனை முன் படைத்தரன்!? என்று 

சொடக்கும் திருப்பதிக் இனைப் பாடிக் கயிலரய பதியினைக் தஇித்தக்சொண்டு 

சென்றருளினர் ; இத தன்மையில் இவர்கள் சயிலைமலைத் சாழ்வசை,ச் இருவாயிவில் 

சார யாளையினின்.றம்' குிரைபிணின்றும் இறங்ெர், அம்மலைச் தடம் பலவற் 

றையும் கடந்து இருவஹுக்சன்.றிருவாயிலினை அடைக்சனர். அங்குச் சேசர் காவ 

லர் சடையுண்டு நின்றனர். காவலர் கரவலர் உட்சென்று இறைவர் இருமன்பு 

சென்.ற மெடுர்.தாரச் தப் பிரிந்துவிட்ட ஆன் சன்று தாய்ப்பசுவினைக் சண்டணைந்தது 

போன்று பெருவிருப்புடன் விரைந்து சேர்ந்து கின்று போற்றினா,. அவரை 

நரேரக்ி ௮ம்மைபங்சராசிய இறைவர் அருணோச்சம் செய்து ** ஊனே உலகுய்யச் 

சென்று வர்சனையோ ?”” என்றருளிச் செய்தனர் ; ஈம்பிசள், அடியேனது பிழை 
யினைப் பொறுதது ஆட்சொண்டு, பிழையால் செர்ந்த ௮2 சொடகளை நீக்கி மீளா 

நெறிசரும் தேவரீரது பெருங்கருணை அடியேன் பெறர்தாமுடையசோ ? என்று 

ஊன்றிய செஞ்சினொடு பலமுறையும் பணிர்தெழுச்சனர் ) பரம்பரையில் வரும் 

ஆனர்த வடி.வம் நின்றதுபோலப் பேரின்ப வெள்ளத்துள் இளைச்சனர் ; பின்னர் 

இறைவர் சழல்சாரப் பணிந்து நின்று, * சேரலன் இருலாயிற் புறர்தினுள்ளான் '' 

என்று விண்ணப்பித்சனர், இறைவர் நந்தியெம்பெருமானாரைச் சென்று அவரைக் 

கொணர்ச என அணையிட, அவரும் அவ்வாறே சென்று அருரிப்பாட்டினை அறி 

வித்தனர், சேரலஞர் பணிந்து, உடனே இரு மன்பு&ர்து தராதே வணங் போற் 

far, இறைவர் புன்முறுவல் செய்து ( இங்கு நாமழையாமை வர்ச தென்னை !” 

என்று அருளியிட, அவர், (1 அடியேன் ஈம்பிசளது சழல்போற்றி வர்சனன், 

ட்ப ரம் உந்திக்கொடு வரது புகுத்நிமீடத் திருமுன்பு வரப் 

பெற்றேன் என்று கூறிப், பின்னரும், * பெருமாளே ! இனியும் ஒரு விண்ணப்ப 

முண்டு ; சேவரீரைச் திருவலாப்புறம் பாடினேன் ; தஇிருச்செவி சாதீதியருளுதல் 

எண்டும் ; அடியேனது பாசமீர்டெ வன்றொண்டர் கூட்டச்ைச் சர்தரளிளை [" 

என்ற விண்ணப்பித்சனர், அதுகேட்ட இறைவர் 4 சொல்லுக !! என்றருள் செய்ய, 

அன்பரும் சேட்பித்சார். இறைவர் இருவுள்ளக்கருணை செய்து ': லால சுர்தா 

ருடன் அமர்ந்து நீவிர் இருவீரும் sug semen gr தீலைவரகளாய்ச் தங்குங்கள்!" என்று 

goer Gesu sour. 
அதனைத் தலைமேற்கொண்டு வன்றொண்டர் முன்புபோல gore sisrrr@s 

தாம் ஏழுவரிதியற்றிய முன்னை சல்வினைத் சொழிலிற் றலைரின்றனர் ; சோனாரும் 

சணராசராய் ௮வர் செய்யும் ௮ன்புடைத் சொழில் பூண்டார் ) நிலவுலடல் வந்தவ 

தரித்த பரவையார் சங்வெயார் என்ற இருவரும் ஆஞடைய ஈரயயொரருளாலே 

சமலினியாருடன் அனிர்திசையாராக ஆடப் பார்லதியம்மையார் சோயிலிற் றமது 

முன்னைத் சொழில்லழி நின்றனர். 

ஆலாசுந்தார் சாம் வழியில் அருளிச் செய்க இருப்பநிசத்தினைச் கடலாசனாம் 

௫ருணனுக்கு அளித்த, அதனைச் கொண்டு சென்று திருவஞ்சைச்சஎச்தப்பருக்கு 

அறிவிக்கும்படி. ஆணையிட, ௮லலும் அவ்வாறே சொண்டு உய்த்தத YDS 5 sore ; 

சே£லனார் ௮ருளிய இருவுலாப்புறச்தினே ௮ன்று உடனிருந்து சயி£லையிற் சேட்ட 

மாசாத்சனார் அதனைச் தரித்து இவ்வுலகில் வேதியர் திருப்பிடவூரினில் வெளிப் 

படப் பகர்ரது உலை சாட்டினா, 

மன்றுளா ரடியா ரவர் வான்புகழ், கின்ற தெங்கு சிலவி யுலகெலாம் !



எவண்னாசகளை 2 சருக்கூக் orm 

கற்பனை :-- (ப எலயோக stig முறுயெபோது எகெயபோகம் 
வினையும். (4920) 

(2) மன்னர்க் Dar ga sreer ரில் இருக்குசாள் இருவாரூரரைகினைச்தசசொண்டி, 

**ஆரு சானைமறச்கலு மாமே!” என்று பாடி, அங்கு நின்றும் இருவாரூரினே அடைர்,ச 
சம்பிசன், இப்போது ஒஇருவாளுரிவிருக்கும்போது சேசர்பெருமாளை கிணைர்து 

சொண்டு மலைசாட்டுக்குப புறப்படுனெருர் ; (4281) இத  பாசோடு விசம்பாட்ி 
எனக்குமது பாசமலர் '! (3906) என்று இணடவிடாது சம்பிகளை சினைர்இருர்ச 

சேசலனாத கினைப்9ன் உழைப்பினஞுலாகய௫௮ ; Coreg. ஈம்பிசளேச் சயி!லச் 

குச் செலுத்தும் "ல 9ி.பின் விளைவுமாம், 

(3) சிவனருள் கிறைஈச பெரியோர்கள்பால் வவச்,ச அன்பு, எல்லாம் செய்ய 

வல்லது ) ரில ஆண்டுகள்முன் இழச்த மகனை எண்ணிச் சோசத்,துள் app@ அழுது 

சொண்டிருக்ச (புச்கொளியூர்) மறையோனும் மனைவியும், தாம், ரெரசாள் காண 

ஆவல்கொண்டு இயானிச்திருக்,ச ஈம்பிசள் தாமே சம் வாயிலின் வச், சதனைச் சேட்ட 

வடன் சோசத்தினை மறர்த அவரை வணங்? ம௫ூழ்ர்சனர். அதுவே ஆருசச் சாம் 

முன் இழர்த மகனையும் மீஎப் பெற்றனர் (4837). , 

(4) இறைவரைப பிரிஈ்தெய்தும் சேய ஈன்னெறி கு.ழூட, இவ்வுலசவாழ்லில் 

வெறப்பும் சிவனைச் சேரும் விருப்பும் வனருட்சச்தியால் விளையும் (1250 - 4257), 

 பூற்றுசான் மற்ரிலேன் சண்டாய்,.,சிலபுரத்சரசே - வார்சட goed aryl 
லேன் கண்டாய் வருகவென் ஐருள்புரி யாபே?? (வாழாப்பத்து - திருவா) என்றது 

ரி௨யோச நிலைகூடிய பெரியோரது மனறிலையின்பண்பு, 

(5) செவெனுணையின்வழி யானையேறிச் சிவனகர் புசப்போகும் ஈம்பிசள் சழறித் 
றறிவாராசெய சமது சோழரை நினைர்து சென்றனர் ; இழ சவென்பாலன்பினாற் 

பீணைச்ஈப்பட்ட நூய் ஈட்பின்றிரம்; ஏனைஈட்புகளின் சினைவசள் பாசசம்பர்சப் 
பட்டுப் பிறவிச் சேதுவாவன; இது பிறலி போச்சி முரஇச்சே.தவா,சல் சண்ட 

சொள்ளத் 545g; இவ்வசைச்சாயெ ஈம்பினை உலகர் பெறுச்க முயறுசல் 

பண்டும் (4204), 

(6) இருவஞ்சைச்சஎிலிருர்து சம்பிசள் வானவீடியில் செல்தும்போத 
நீம்மை கினைர் தனைச் சேசனார் சொடுங்கோளூரி விறுர்சகலா உணர்ச்சனர் ; 

இஃது அவர் வென்பால் வரம்பெற்.ச் சழிறிற்.றறிவாராய் கின்ற பண்பினாதும், 
சம்பிசளது சவம்பற்றிப தூய சிர் தனையின் ஈட்பாெ உறைப்பாதுமாகியது, 

(7) சேோனாது பரி, ஆகாய வீதியில் எழப்பாயர்து சென்ற செயல், இட்ட 

மாஞ் சிவமக்திரத்தின் வலிமையாறும், சோனா சலவலிமையாறும், பெற்ற 

வரத்தின் வலிமையாலுமாகயெது (4364). 

(8) சம்பிசஎது மு,ச்திவிண்ணப்பச் இருப்பதிசம் முடியுமுன் சேவர்சளும் வெள் 

ளானையும் வாயிலில் வர்.து நின்ற செயல் சிவனருள் செய்கன்.௦ விரைவினைப் புலப் 

படுச்துவ த; பெரியோர்சள.து நினைவினை இறைவர் உடனே கிறைவாச்சயெருளுவர், 

(9) செனாணைவழிச் சார்பவர் ரிஎன் சச்சிதியில் உடனே சார்குவர், அவ்வா 

தின்றித் சம் மனைவின் முயற்சியாற் சார்பவர்கள் அவனது ஆணைகிகழும் வரை 
சாத்திருர்து அருள்லச்த பின்னரே சார்குவர் (4209 - 4274), 

Vil—s2
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(10) செனடியாசர்சளே வானோரும் வணங் ஏவல் சேட்பசச்சள் (4263-4270) 

(11) சோனூது பிரிலாற்குமையால் ௮அவசது சேனைகீரச்சள் சரிசையசல் 

உடல் கீழ்ததி வீரயாச்சையுடன் எழுர்து ௮வர்பாற் சேவசம் ஏற்று அவருடனே 
தாரும் இருச்சபிலையடைச்சனர் ; இஃது அசசரினும் மேலாய்ச், சிவனடியாராயெ 
சேசனார்பால் ௮வ்வீரர் சொண்ட அன்பின் உறைப்பினால் ஆய. 

வெள்ளானைச் சநக்க மற்றும். 

இசண்டாசங் காண்டம் முற்றிற்று. 

பெரிய புராணம் என்னும் திருத்தொண்டர் புராணம் 

சிவக்கவிமணி - 0. %. சுப்பிரமணிய முதனீயார் 

உரையுடன் முற்றுப்பெற்றது 
ந் 

சேக்கிழார் பெருமான் சேவடி சொழ்க 

உரை எழத்துச்சுவ்டி : சர்வதாரி ஆண்டு ஆனிச்திங்சள் இருபச்தொன்பதாம் சாள் 

தெம்பரத்தில் சா$ல 10 நாழிகை யளவில் ஆனி உத்தரத் இிருசாளில் ஆபிரச் 
கான் மண்டபத்தில் எழுதிடுடி த்து (12--7--1048) ஸ்ரீ சடேசப் 

பெருமான் திருவடியிற் சார்த்தி லழிபடப்பெற்றது. 

அச்சு ழடித்த ௨ரைச்சுவடிகள் 2 

லேத் ஜய ஆண்டு சித்திரைச்நிம்கள் இருபத்தரான்சாம் சாள் 

(6--8-1954) சாலை 10 மாழிசை யளவில் சிச்தினாத் திருவாஇரசை காளில் 
சிற்சபையில் ஸ்ரீடேசப்பெருமானாது இருவடியிற் சார்ச்தி வழிபடப் 

பெத்றத. நிறைவு விழாவும் சொண்டாடப் பெற்றது.
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பிற்சேர்க்கை - 1 

சிவமயம் 

அருஞ்சொற்றொட ரகராதி 

(9748...4981) 
ர எண்கள் - பாட்டு எண்கள் ] 

9949. சயத் சொடர் வல்லி 4073 உள்ளுறையூர் 

சிலை பாரித்து 4176 TOTS? 4089 ரித் சோசம் 4935 
அடயார்ச்சேற்ும் எதிர் சின் றருளா Rared 4164 

படி ் செழுமொலி 3790 சோற்றுப் பெருஞ் 

அத்தாணி மண்டபம் 3954 (ஒருச்யெ கெஞ்ச 4159 ரப்பு. 9068 

அயலறியா அன்பு 4151 இடை Qure mt oe _ 4330 

அரிய வரயம் 400) Bn 4 AYN 17 செய்புணிசழ்சொழ் 
௮ரசறப்பு 9789 9709 ெ Opete 9999 

௮ருளிப்பாடு 4261 Os *osgyal 100 ॥ 

Heyy wlan கடற் படப்பை 40190 ‘Gerd 1988 
வாழ்க்சை சரிய 4257 சமு௫ின் சாடு 4023, யன்ன 

அல்வினைஞர் பல கருவிப் பாடல் 4217; டட. 

௫ள்ரீரீகீ 4099 சஎமா் 4000 | தீசரீப்பாய்ச்சல் 9879 

அறிவினெல்லை 3°08 sepsrer 3936 S0ur pO if 4069 
அதுவையர் குலம் 4193 தாரண பலாயம் 4187 சீணடாயம் 4043 

அனாமயம் 4165 சால மாதரி பண் 1916 சதக் வழி 198 

30 Boyt 9408 சரலமுணர் பழையார்41061 YOO 4 

ஆசாரம் 9944 க பச்சொக்கு ் 499) சதீதலத்நினெறி 4108 
ஆண்மைச் திருப்பணி4049 குத்கு222 4147 நீர்சரிச்சருவி 4931 

ஆதிரை சாள் 86 கலரி 3949 சீர்திரியா 4194 

ஆயமாடிய சனங்சள் 9909 குலச் கொழுர்து 4189 தமிழின்பெருமாள் 4940 

ஆயோகம் 3796 குறைசொள்ச 9899) திருசீறுசேர்ர்தார் 3989 

ஆசாமங்கள் 9901 குறை வதத்தார். 3842 இருபபாட்டு 8766 

இட்டிசை 4166 குழை வழப்ப 3798 திருமுசம் 3778 

இரணச் தொழில் 3972 ஐசசோட்டி 8900 'சிருமேழ் சட்டி 4190 
இசப்பஞ்ி 4059 ஒசயறவு 40)4 [தில்லை வட்டம் 3806 

இருமை யுலகு 9768 ஐசவகுச்த 39509 'இருவிரையாச்சலி 4187 

இருவினைபோல் சை வினைஞர் 9010 இிருவிஎச்னணி 4036 

மாண்ட த 4029 சொடுமுடி. 9949 திருவுலாப்புறம் 4275 

ecwise fer = 3998 சொட்டகாரம் 4115 சேசிசம் 4186 

உணகயர்த்து 4005 சோடாசசெறி 908) சேடாசபெருவஎம் 8088 

உண்டசோழ ௪ சொண்டரைஆச் 3926 

a fur சொய்யில் 4109 

உபானம் 4177 சட்டறங்கள் 4115 சொழிக் செய்யும் 
4089 சமர் 4017 உரிமைச் சேவி 4109 சயத்தம்பம்
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ச பச௯ையசேமுசோ,ச,௪ மெய்த்சொண்டின் 

பணி ரத பண் 4216) சேபசீர்மை . 3895 
சர்சனவனப்பணி 8925) யாவுரிமை 4093 | மெய்யன்புடைய 
சடுவுசிலே வைத்து 40911 லவி 39381 சைவர் 4121 
ராச தலம் 3944 பொருட்பே௮ 4175 
சாசாச்சத் தாரணை 4157 பொருமி 3789 

நிலம் பதினெட்டு 89980 
கிலைச்செண்டு 3873 ம் 

க யவா 3961 

அழில்பட ones வழிபாடு 3761 
muri 3798 | oma anor ib பெரு வ நீகடம் 4128 

ப கருணை 4062 | வற்சாலம் 4198 
மனக்கோயில் 4086 விபஞ்சி 3749 

1A fb goin 4128 | ore 4008| விலபோசாதொழிய 4060 
பூப்பிணி 4132 முச்சோச்கள் 3769 வில்லவர் பெருமான் 4266 

படைம்ள் 4177 | முடங்குகெறி 4212 வினைமாறுங்கழல் 4069 

பணிமாறுமமைபம் 4035 |முஈநூலணியும் சலி மி . 
பண்டாரம் 8780, 4115] யாணம் ம்ப னலானமிழ் 9805 
பர்சாடுசெற்றி 3093 | முனைஞாட்பு 4070 வினைவாய்த்து 4189 
பரிச்செண்டு 3373 | முன்னைப் பிறப் | வீக்கழியும் 4920 

பாசனம் 41091 புணர்ந்து 4190 வேற்றுப்புலம் 4194 

இிலமயம் 

தேவார முதற் குறிப்பு 

[எண் - பக்க எண்] 

ay7Qa ral ௬௩௦ (சன்னலை bh&| Cron T ௬௦௪ 

இச்திர ௬௬௦ | காய்சின ௪௩௬ நீரூர் ௧0௬ 
உரைப்பார் ௬௦௦ | சார்ச்கொள் amaioGrD ௬௦௧ 
ஊழிதோ ௬௬௦ | கூடியடி ச௬5| பரவும் Shs 

ஊஞயுயிர் ௧௦௯ | கோடுகு ௪௬௧ போடியாடு ௪௪௭ 

எல்சேலு ௬௦௦ சிச்தரீ சகசு| பொன்னுமெய் ௧௪௧ 
a eck 100 தலைக்கு ததலைமாலை ௬௪௮ ழடிப்பது Sind 
@ ஒருரேன் சக தானை ௬௬௦ | முக்திவா ௧௬௪ 

கதிர்ச்சொள் 2௩௪ | தோண்டாடி ௪௪௪ | வழிபோலார் ௬௦௦ 

கசையார் ௧௨௭ [நத்தார் ௧௦௬ | வேறுத்தேன் ௬௧௧       
  

சேலாச முதற் குறிப்பும், புராணப் பாட்டு முதற் குறிப்பும் தொகுத்தவர் : 

இரு, 8 ஆ௫முச சாயளார், இருராவுச்சரச சவாமிசள் சைவ சித்தரர்சச். சழசம், 

இருத்துறையூர், ! ஈரோடு '.



பிற்சேர்க்கை - 3 

பக்கம்? பாட்டு. 

gewoon 

அலெ 

அக்குல் 

௮ககோ 

௮ங்கண 
௮ங்கண 

௮8௪ணர் 
௮ங்கண 
௮ங்கணி 

yesar 

௮85௫ 
௮௩்சணானா 

௮ங்கண் 

௮டலவ 
அடலவிபடு 
HESS 
அடியேன் 
அடியனே 

HOSA 
அடுபப.தி 

அதிகன் 
அதிர்சழ 
அச்தராயெ 

அதன 
அரண 

5505 
௮௪௧7 
அர்ரகர் 
அர்ஈசரி 
அர்சரட்டுத் 
அச்சாட்டெல் 
அர்சாளி 
அர்சாள் 
அக்கிலை 
அர்ரிலையே 
அச்செடுஞ் 

இவமயம் 

புராணப் பாட்டு முதற்குறிப்பு 

எண் 

சகடு 4087 அப்பணியால் ௩.௩௪ 

பக்கம்: பாட்டு பக்கம்? பாட்டு 
எண் எண் 

4093 ஆங்கவர்மனத் ௫௬௬ 4194 

௬௪௦ 4009 அபபதிய உச 4189 ஆங்கவர் தமடி ௨௫௧ 3941 

௬௨௭ 4027 guus ௬௬ 9847 ஆடற் ௪௬ 3790 

௫௫௬ 4811 ௬௮௧ 4056 ஆடற்லம் ௬௪ 9805 

௭௦ 8817 தப்பூம் இ௪௨ 4108 ஆடும்பெ ௬௧ 9807 
ass 3859 அம்பலத் ௫௦௦ 4164 அண்டம் etm 9899 

௧௬௦ 991) அம்பொன் ௨௬௩ 9990 *ஆசாரமா ௪௧௭ 4109 

௪௭௧ 4149 தம்மாற 244 3629 gue ou எசு 9820 

௨௬௨ 3952 அரசரல ௪௪௨ 4115 ஆயசெய ௪௩௪ 9887 

௩௬௬ 40051 அரசர் ௬௩௮ 4974 ஆயசெய ௬௧0 4089 

க்க 3837) greg Gor 4186 guded #4 4256 

௪௬௪ 9886 அரசிய pre. 4099 gwar ௪௦௪ 4071 

௬௬௪ 4269 ௮ரண்மு ௨௭௭ 3472 ஆயவன்பர் ௨௨௦ 9994 

௨௬௧ 9059 ௮ரியல ௪௬௭ 4107 தரணமொ ௬௪௪ 4301 

@ re. 4166 தரிவையா ௬௪௨ 4252 @os 4165 

டுகத 4177 அருமறை ௫கடு 4178 ஆாம்டரசம் Oye 4231 

ஈடு 8778)... ௪௬௦ 4158 தராவா ௫டு 8809 

௬௩௬ 4971) அருளின் ௨௨௭ 8941 gor sar ss@ 3864 

௪டு௨ 41925 அவ்வகை ௩௪௯௬ 405] தரூசவர் சடு௬ 3011 

4174 அளவில்பெருமை ௪௪ 8787 ஆளூர் sas 3915 

௨௭௭௬ 9971 அளவில்புசழ் ௨௫௫ 9943 ஆரூரர் age. 3106 

௩௦ 9775, அஎவினின் 6௪ 3802 ஆலவாய் ௫௬௨ 4310 

௬௬௯ 34041 | அரியணை ௬௧௩ 4954 ஆழிகுமு ட௭௦ 4934 

௪௭௦ 4148 அ௮றிவின ௬௨ 9808 ஆழிமாரில ௨௪௮ 0929 

டு௧௦ 4894 ௮ற்றை ௨௬௦ 8935 ஆறணிச்ச ௨௮௧ 99860 

டுசுடு 4990, அனையசாறஜ ௬௪ 4000 ஆழபெரு ௬௨௭ 3880 

௪௪௧ 411) அன்னசன்மை ௬௪௦ 4977 ஆனசெய டு௪௬ 4199 

௫௬டு 41981) அன்னவசை mss 4015 ஆனசெயன் ௨௮௯ 3987 

௨௬௪ 90940 அ௮ன்னசா ௬௪௪ 1048 ஆனதசொண் ௨௨௩ 0998 

௧௦௬ 9859) அர்சாளின் கடு 0844 தனா moe 4006 

ee 3197 HAUG ௫௨௪ 4187 ஆனரிலைமை ௬௬ 0819 

௪௦௪ 4070 அன்பர் ட௬டு 4918 ஆனவன்பர் ௩௧௬ 4014 

௪டுக 4139 அன்றினர் Gam 4171 ஆனவன்-இரு சடுச 4122 

சகட 4209 இங்கவன்யார் ௨௬௮ 3958 grag சக 0769 

௪௬௬ 4144 ஆம்சவன்பர் ௬௦டு 4001 ஆனைச்சா @Ro 4200 

௩௦௧ 9996 ஆம்சலரு ௪௫௩ 8909 டர்சதி res 4113
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பக்கம் 2 பாட்டு 
ஏண் 

இட்டச ௪௬ 8794] எயிலணை 

இத்சன்மை ௫௧௪ 4985 எய்.தியவர் 
இச்சவசை ௫௦௨ 4167) எருக்கச்,௪ 

இர்சிலேமை ௧௬௭ 8921) எல்லாரு 

இக்கெதி ௬௪௯ 4059 | எல்*௯யி 
இப்பெருஞ் ௨௨௬ 3927 எழுச்து 

இம்முனைய ௨௮௬ 9984 எழுர்தி 

இசவு ௬௦ 8774| என் றருளி 

ww. ௧௦௪ 9853| என்றபொ 
இருவர் ௮௧ 8830 என்று 

இவ்உசை ௨௬௩ 3990 என்றும் 

இவ்வாறொ ௭௧ 9898|என்னே 

இவ்வாறரு டு௬௪ 4288 ஏய்ர்த 

இவ்வசையா ௬௬௦ 4060 ஏற்றதொ 

றவர் ௪0௨ 9851 ஐயமின்றி 

eo punwen Sh 3893 ஐயாறதனை 

இறைவராணை ௬௮ 3784 | ஒச்சவமுதி 

இனைய ௨௨௦ 8920 | ஒருகுடைச் 

இனை) ௪௦௬ 4075 ஒருத்ளி 
இன்ன ச ௬௧௪ 4956) ஒருமை 

இன்பம் கடு 9760 ஒருவரொரு 

இன்னவன் ௩௦ 0110 gar 
இன்னசை ௪௨௪ 4098 ஒழியாப் 
ஈசருக்ேகே ௪௭௭ 4147 ஒதமலி 

ரசனையே ௪௮௦ 4163 கண்டச் 

உணங்கல் ௩௦௧ 9098 சண்டபொ 
உடையோடு ௫௬௬ 4105 சண்டருளு 

உதியரபெரு ௬௧௦ 4250। சடிதுமு 

உதியர்மன் ௬௨௭ 4266 சட்டிய 

உரிமையொழுச்சக௪ 4012 சரியகண்டா் 

உரிமைகாளி ௧௯ 3763 | கருநீல 

உருயஉன் ௧௬௦ 9917 சயமொடு 

உரைப்பார் டுகடு 4280 சலஞ் 

உலசமுய்ய ௨௨௪ 3929 ட்ட 

உலகுநிகழ் ௪டுச 4128 சழையார் 

உலகுபு7 e@ 8769) © 

உலூனி ௫௧௪ 4172 [௧௭மர் 

உலெிய ௧௦ 3755 | சாடவர்குரி 

உளத்தி @@e 4054] காடலர்சோ 

உளமக௫ழ 3843] காதர் 

உள்ளும் ௪௪௯௬ 4190| சாசணபக 

எண்ணிறி ௬௨௮ 4099|சாசே.தல் 

எண்ணில் ௪௪௬ 4118) காலையெழும் 

எடுத்த ௬௪௭ 4958] காளையார் 

eos pu poe 4079] சானப்பேர் 

எதிர்கொ ௪௬௬ 4140 குல$ூரி 

எப்போது ௪௬௬ 4160|குவலயத் 

எம்பிரா ட௪௪ 4901 |கு.ற்ருலத் 

பக்கம்? பாட்டு பக்கம் 2 பாட்டு 
எண் 

௬௨௬, 4026 'செழுமலர் ௩.௨௬ 

சுடு 3750 சேட்டபொ , ௩௪ 

59௬௦ 4915 சைக்சொண் ௪௬டு 

௮௬௭௬ 4141), கையால ௩௧௭ 

௩௨௪ 4098[கொல்குசா கடு 

௮௮ 3835] கொடுங் ௧௩௭ 

௪௩௯ 41091 சோடாத ௨௮௪ 

௨௮௦ 8018 கோடிக் ௮௮ 

௪௩, 9791) கோசை ௫டு௦ 
௩௧௦ 4008| சோச்திட் ௪௦௦ 

௬௫௪௫ 498) | கோயில ௫௩௨ 

PR 8709! கோயில் ௬௮ 

௩௧௮ 4067 சங்கம் ௩௪ 

௬௨௩ 4962 சங்கரன். றனடி ௫௪௨ 

௩௪௨ 4044 சக்கான்றனரு ௪டு௬ 

௪௨௭ 9870 | சங்கரனை ௪௮௦ 

எடு 8893|சம்சாலு ௪௮௧ 
௨௬௨ 9950 சாதனச் டு௧௭ 

௪௩௭௬ 4106 சா ௫௦௩. 

௨௩௦ 8084 சாலராள் ௩.௦௭ 

௬௭ 9814 சிந்தை ௬௦௯ 

௬௪0 4849 RAS 

Gory 4228 சீரின் PAs 

௩௨௪ 4091 சீர்வளர் டு௩௪ 

௨௮௨ 8980 | Fade ௨௬௨ 

௨௭௧ 9115 _ , ௭௭௨ 

555 9861 செச்குகிறை ௩௨௯௬ 

௪டுக 4194) செக்க ' PAL 

ச௩ட 4105] செஞ்சடை ௬௬ 

௬௧௬ 4957 செஞ்சொற் ௧௩௩ 

இடு 4214 | சசெண்டாடு ௧௪௮ 

௨௭௪௧ 3061] செம்பிய ௬௪ 

௪௪௨ 4081 | செம்பொ ௪௪௪ 

௧௪௪ 3807 செய்வதொ ௬௦௭ 

இடு 4905| செய்யுணி ௨௪௩ 

௫௩௮ 4196 செருவிலி ௪டுடு 

ame 4039 (செல்வத் ௪௮ 

௪௩௪ 4097] செறிவு ௪௨௪ 

டுக௮ 4179] செற்றார் Gos 
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பிற்சேர்க்கை - 4 

சிவமயம் 

திருச்சிற் றம்பலம் 

பெரியபுராணப் பேருரை நிை றவு விழா 

நிகழ்ச்சிகளின் கருக்கம் 

5-6-1954 நிகழ்ச்சி 

விழாச் செயற்குழுவினர் வெளியிட்ட நிசழ்ச்செனிற் சண்டபடி 8-8-84 புதன் 
கிழமை சாலை 7-30 மணிக்கு, சவாமிமல ரயில்வே நிலையத்தில் சோயமுச்சார், 

சேலம், திருச்ச, மதுனை, இருசெல்வேவி, இராமநா சபுரம் முசலி.ப பல ஜில்லாச் 

SAA GEG சம் குடும்பங்களே டு ல்ச்திரர்சு பல அன்பர்களும் ஒன்று கூடிஞர்கள். 

இஏர்சளின் தொகை சுமார் 612 பருக்கு மேலிருக்கும், இவர்சளைச் குடர்தைச் சிவ 

ளடியார் திருச்கூட்டத்தாரின் சார்பாச ஷூ. உட்டச் தலைவர், சிவசேனாபதி; உயர் 
திருவாளர் 1, 1, 9, குமாரசுவாமி செட்டியார் அவர்களும், அவர்சளின் சசோசரர் 

௮வரசளம், 101100 001111010181 78 011001 திருகாசர் 1, இசத்தினசபா 
பதி பிள்ளையவர்களும், மற்றும் அன்பர்களும் ரபில் சிலையபத்தில் வரவேற்று 

திருவலஞ்சழித் இருச்சோயிலுச்கு. எதிரிறுள்ள வைத்தியலிங்கம்பிள்ளே சாம் 

சத்திரத்தில் இடவசதியும், நித்திய சரும்சளச்கும் பூரஜ முசலியவைசளுச்சும் 

வசதிகளும், அடியார்களுக்கு வேண்டும் சற்றுண்டி முசலிய வ௪இரளும் செய்து 

சொடுச்சார்சள், 

அடியார்சள் பூசை முதலியவை முடி்துசிசொண்டு காலைசர்தியில் இருவலஞ் 

சழிப் பெருமானது இருச்சோயிலில் முறைப்படி வழிபாடுசள் செய்சார்கள். 
இருச்கோயிலில் எழுர்சருளிய வெள்ளை விராயகர், சடையப்பர், பெரியராயடு 
யம்மை, வலஞ்சுழிசாதர், நால்வர் ரு;சலிய எல்லா மூர் சுதிசளுச்கும் வழிபாடு செய் 

யப்பெற்றன, ழே வழிபாட்டில் சலந்துசொண்டு, இிருச்சுழியல்-மதுை-ஸ்சானிசர் 
சிவஸ்ரீ சற்பூரசந்தரபட்டர் அவர்களும், இரு. 8, தர்மலிங்க முதலியார் அவர்களும், 

வித்துவான் இரு, 8, அருணாசலம் பிள்ளையவர்சளும், குமாரிகள் மயில்-செளரி-மம் 

சையர்ச்சரச முதலிய பெண்மச்சஞம் சேவாரபாராயணம் செய்சார்சள், இறுத 

யில் வலஞ்சுழி விசாயசர் சந்நிதியில் அடியார்கள் எல்லாரும் ௮ருட்பிரசாதங்கள் 
பெற்றுச்சொண்டனா. அப்போது சிவச்சவிமணி இரு. 0, %, சுப்பிரமணிய 

முதலியார் ௮வர்சள் சிவத்தல யாத்திரையின் பெருமையைப்பற்றியும் அடிமைச் 

இறத்தின் பெருமைசளைப்பற்றியும்; #156 தலத்தின் பெருமையைப்பற்றியும் 
இருஞான சம்பச்சசாயனா£.த ௮.த்தலத்சேவாரச்தின் கருத்துச்சளைச் சொண்டு றிது 

சோம் பேரினார்சள். ௮ன் சருச்சம்:-- 

இத்தலமானது சைவத்தில் றர பெருமையுடையது, காவிரி வலமாசச் 

சுழித்து உள்ளே இறங்ெ சாரணத்தால் இருவலஞ்சழி எனப் பெயர்பெற்றது 

I



என்பது புராணவரலா.று, வலமாகச் சுழிச்சல் சல்ல அடையாளம். பிரணவத்தின் 
உருவருமாகும். இச்,சலச்தில்வர்.த வழிபடும் பேருனத முன்னே செய், வெ புண் 

ணியல்களின் பயனாற் ரன் இடைச்ச,த்தக்கது என்று இருஞானசம்பச்தசாயனார் இச 

லத் தேவாரம் மு.தற்பாட்டில் அருளிச் செய்துள்ளார்; சைவச்தில் (பேசப்பட்ட 
முடிச்ச உண்மைகள் இசண்டு, gma இவன் வழிபாடும் அடியார் வழிபாடுமே 

யாகும் ந இர்த இரண்டு உண்மைகளையும் இச்தலத் தேவாரம் முதலிரண்டு இருப் 

பாட்டுக்களில் விளச்சமாச உபதேத்சருளியிருச்சரார் ;) சைவசாசனமும் அசன் 

பயனுமாக உள்ள பெரும்பொருள்களை மூன்ருவது திருப்பாட்டில் உபதேக்ன்ருர், 

இவ்வாறு இச்,சலத்தின் பெருமை திருஞானசம்பச்,5 நாயனார் தேவாரத்தால் விஎக்ச 

மாச அறிஏரம். புராண உரை சிறைவு விழாவுக்கு இத்தலச்இன் வழிபாடு றத 

௮ருட்சாசனமாச விளங்குது, இவ்வழிபாடுசளுக்கு எல்லா உசவிசளும் செய்,ச 

குடர்சைச் சிவனடியார் கூட்டத்திற்கு எங்கள் ஈன்றி உரித்சாகுக : என்பதாம், 

இசன்மேல் உச்சிச்சாலத்தில் அடியார்சள் சுவமிமலையில் சென்று முருகப் 

பெருமானை வழிபாடு செய்வதற்குரிய எல்லாச் சாகனங்களையும் முன்னேற்பாடாகச் 

குடர்தைச் சிவனடியார் கூட்டத்தார் செய்துவைத்திருர்தபடி ௮,ததிருச்சோயிலில் 

வழிபாடும் சடைபெற்றத. அன்பின் மேற்படி திருச்கூட்டத்தாரின் ௮மைப்பின் 
படி ஷி சத்திரத்தில் மாகேசுர பூசை ஈடந்த.து, மாலை வண்டியில் திருக்கூட்டத் 

தீரர் சென்ற இரவு 0-மணிக்குச் ரிசம்பாத்ைச் சேர்ந்தனர், 

முதல்நாள் விழா: முற்பகல் நீகழ்ச்சி 

(1994 மே, 0௨) 

அதிகாலை 3மணிக்குச் சிவராம முழச்சத்துடன் அடி.யார்சள் கூட்டம்கூடிச் சவ 

பூசை வழிபாட்டிற்குச் ஏத்தமாமினர், சவகங்சைச் சரையின் செற்கு மண்டபம் பூப் 

பந்தும் வபூசைக்குரிய ஆசனம், வேதிகை, சனித்சனியாகத் திருவிஎச்சு, புட்பம் 
முதலிய சாசனங்களுடன் ெப்பாய் விளங்கிற்று, அடியார்சள் சுமார் 75 

பேருக்குமேல் சரியாக4மணிக்குப் பூசை தொட க ௮ லவர்கள் ஆன்மார்த்சபூசையை 

(மணிக்குள் முடித்துக்சொண்டார்கள். சிபூசைச் காட்ரியை விழாவிற்கு வந் இருந்த 
மக்கள ௮னைவரும் சண்குளிரச் சேவித்து வணங்கனொர்கள். சிவகங்சைச் சரையானது 
பூலோச செவெலோசமாசவே விளங்ூற்று. இர் ஏற்பாடுகளெல்லாம் சிறப்பாக முன் 

னெச்சரிச்சையுடன் செய்து கண்டு ம௫ழ்ர்தவர் சிலபூசா துரர்தரர், போன்பர், உயர் 

திரு. ஆடூர் ௬, சணபதி பிள்ளையாவர்கள், பூசை முடிர்சவுடன் பூசகர்களுச்குச் சற் 

றுண்டி முதலிய சிரமபரிகா ரங்களும் ௮ங்கேயே உடனே அவர்களால் செய்து சாப் 

பட்டன, அதன்பின் £ர்காழியிலிருந்து தருமபுர ஆதினம் ஸ்ரீமகா சர்ரிதானமசளால் 

அனுப்பப்பெற்ற யானைமீது பெரியபுசாணப் பேருரைச் சுவடிகளை யலக்சரித்து 
வைத்து ஈகர்வலம், பேரணிகள் செய்து விளங்யெ ஆயிரச்சால்மண்டப முசப்பிலிரும்து 

இழக்குக் கோபுரவாயில் வழியாசச் து.வச்சப்பட்ட த. சேச்சிழார் பெருமான் இருவர 

வப்படமும் மூத்து விமானத்தில் உடனே எழுர்சருஎச்செய்யப்பட்டது. (மா.தவங்கள் 

சல்குர் திருவீதி கான்சி"லும் சமயாசாரியார் சான்குபேர்பேசாறும் சச்சானாசாரியார் 

கான்குபோபேராலும் காவணங்கள் ௮மைக்சப்பட்டிருர் சன, இிருவீதிசள் தோரணம் 

சளால் அலக்கரிச்சப்பெற்றுச் குளிர்ச்சியும் செய்யப் பெற்றிருர் சன. கும்பசோணம் 

பாண்டு வாத்தியமும், இசைவாணர், வித்வான், இருவெண்சாடு இரு, 1. 1. சுப்பிச 

மணிய பிள்ளையவர்சளுடைய மாசச௪ச இன்னிசை முழச்சமும் விண்ணதிர முழக்க



dete gorés Urasors@ மூழ்விச்சன. தூற்றுக்கணச்சான சா.தச்கள் MA 
பெருச்திசளாச இடபக் கொடிகளையும் வெண்கொடிகளையும் எச்இிக்சொண்டு வெ 
சாம மூழ்சசச்துடன் ஈகர்வலச்கின் முன்னே ஈகல்வழி காட்டிச் சென்றனர். அசன் 

பின் திருமுறைகளை எடுத்துத் தில்லைத் இருநுறைச் சழச்தாரும் மற்றைய அடியார் 
கடட்டங்சனாம் "வபுசாணம் மு,சலிய இருமுறைகளை கியமமாசப் பாசசயணம் செய்து 
சொண்டு சென்ருர்கள், 

திருச்சடவர்ப் பிச்சச்சட்டனை சேவாரப்பாடசாலை ஆிரியரும் மாணவர் 

களும், சி,சம்பாம் பழனியப்ப முதலியார் சேவாரப்பாடசாலை ஆூரியரும் மாண 
வர்சளும் இன்னிசைகளுடன் சேவரரபாரசயணம் செய்துசொண்டு எழுர்சருனிஞர் 

கள், ஆங்சாக்கு பூரணகும்பம், திருவிஎச்ச, சோரணம் முதலிய அலக்சா£ த்துடன் 
பொதுமச்சள் சகர்வலத்சை வரவேற்று மகிழச்சார்சள், இவ்லாருக ரகர்வல 

மாசப் பேருரைச்சுவடிகள் 10 மணியளவில் இருக்கோயில் வந்து சேர்ர்சன, உரைச் 

சுவடிசளை யானையிலிருந்து இறச்சிச் சிற்றம்பலத்தில் ரடராசப்பெருமாலு 
டைய திருவடியின் ழே சாரவைந்துத் இல்லைவாழர்சணர்கள் வழிபாடு செய்தார் 

கள், உரையாிரியரைப் பேசம்பலஈஇற்கு Kags psOra py, yors Ds இருமாலை 

யும் றந்த பொன்னாடைப் பரிலட்டமும் திருரி.றம் அளித்து பொதுத் நட்டிதர் 

களின் சார்பில் காரியதரி9 ஸ்ரீ. இரச்தினசபாபதி திட்டித். அவர்கள் உரையாடி 
யரின் பெருமையைப்பற்றியும் உரைடைப்பற்றிபும பே? ஆரிமொழி கூறினார்கள். 

உரையாரியர் அவர்கள் விடைகூறிச், சோபிற் புராணப்பாயிரத்தில் 'மண்ணில் 
இருவினைச்கு உடலாய்" என்ற இருப்பாட்டின் சரு.$சை விஎச்சி, இல்லை லாழ்ர்சணர் 

சள் பெருமையையும் ஈடேசப் பெருமானின் இருவருட்ரிறப்பினையும் எடுச்.துச்கூறி 

ன்றி பாராட்டினார்சள், அதன்மேல் திருச்சிற ரம்பம் சபையில் இர்ிெசபாபதி 

மூர்த்திக்கும் ஸ்ரீசர்திமெளலி ஈசவரருக்கும் மகாபிடேச வழிபாடும் திருப்பாவாடை 
யுடன் ஈடேசப் பெருமாலுச்கு இரண்டாங்கால விசேட பூசையும் றெப்பாய் சடை 

பெற்றன. அதன்பின் சால்லர் பரமாசாரிய மூரச்திளை5 ரிசிச் த$சொண்டு 

அடியார்கள் எல்லாம் மாசேசா£ பூசைக்கு எழுர்தருளினார்கள், சேவாரப்பாடசரலை 
பழனியப்பமுதலியார் ௮வர்சள் வீட்டிலும், 9,ப தேவாரபாடசாலைபிலும், அன்பர், 

இருவைச்தியலிங்ச செட்டியார் அமர்சர் விட்டிலுமாச அன்பர்சளுச்செல்லாம் சிரப் 
பாச அறுசுவையுண்டியுடன் சறர்த பண்ணியங்களடன் மாகேசுர பூசை செய்யப்பட் 

டது, ஞானப்பிரசாச குளத்ை.படுச்துள்ள இருப்பனக் தாள் சாரி மடத்தில் அப் 

ஸ்ரீமத் ௮ருணர்இ தம்பிரான் சுவாமிகளின் பேரு,ஈவியினாலே சமார் 700 பேர்சளுச்கு 

மேற்பட்ட சா துச்சளுச்குப் பலகாரம் பாயசத்தடன் அன்னமளிச்சப்பட்டது, அத 

போலவே அடுத்தசாளும் ஷூயிடத்தில் ஜேயார் அருள் உசவியிழஷலே சுமார் 1500 

அடியார்சளுச்கும் ஏழைகளுக்கும் ௮ன்னம் அளிச்சபபட்டது. முதல்சாள் முற்பகல் 
சிசழ்ச்சி இதலுடன் ba paw Bug. 

முதல்நாள் : பீற்பகல் நீகழ்ச்சி 

பிழ்பசல் நிகழ்ச்சிக்காக ஏராளமான மச்கள் குறிச்தகேசச்திற்கு முன்னமேயே 
ஆயிரச்கால் மண்டபத்தின் முசப்பில் கூடியிருந்தார்கள், தலைமை தாங்கும் மதுரை 

இருஞானசம்பர்தரா இனம் இளவரசு ஸ்ரீலஸ்ரீ சோமசுக்தா அடிகளார் அடியார் கூட் 

டங்களும் தம்பிரான்சளும் புடைகுழ 4மணிச்கு எழுச் தருளினர்சள், வரவேற்புச் 

குரிய சி$லமைகளுடன் வரவேற்புக்குழுத் தலைவர் ஸ்ரீமான் சர், பி, டி, ராஜன் பி.ஏ., 

பார் அட் லா) அவர்களும் செயற்குமுவினரும் மற்றும் சனவான்சளும் முன்னசரச



வ்ர்து கூடியிருர்சனர். தலைவர் எழுர்சருளியிருச்சற்குரிய மண்டபம் முத்துச் 

சால் அ௮லங்கரிச்சப்பட்டுச் தப்பாக விளல்கிற்று, அசனிடையில் பொற்சலச்தில் 

ஆசனமிட்டு அலங்கரிச்சப்பட்ட உலரச்சு வடி.சளும் அவற்றின் பின்புறம் சேச்சழார் 

பெருமான் தஇருவுருவப்படங்சஞம் அபாயச் சச்சரவர்த்தி, இராஜராஜ சோழர் 

முதலியோர் இருவருவப்படங்சளும் ௮லங்சாரமாச விளங்னெ, 
4:45 மணிக்குச் சபை துவச்சப்பட்டது, இருவிடை மருதூர் வித்துவான் 

திரு, ஈடேச தேடிசர், சிதம்பரம் 9, ப, தேவார பாடசாலை ஆூரியர் திரு, 8, இராம 
லிக்ச இதுலார், வித்துவான் 8, அருணாசலம் பிள்ளை, சேலம் இருமதி ஜயம்மாள் 
அவர்கள், திருமதி குப்பம்மாள் அவர்கள் ஆடயோர்கள் சேவாரம் திருப்புசழ் பாடிச் 

சபையைத் துவச்ஜெர்சள். அ.சன்பின், வர்திருர்ச அனைவலாயும் வரவேற்றுத் 
இரு. சர், பி. டி. சாஜன் அவர்கள் ௮ச்ட்ட வரவேற்புரையை வாத்து ஸ்ரீ அடி. 

ளாருச்கு மாலை சூட்டித், தலைமை தாங் சபையை ரடத்திச்கொருச்கும்படி. 

மேண்டிச்சொண்டார்சள், பலத்த கரகோஷச்தினிடையேயும் வராம முழச்சத்தி 
ணிடையேயும் தலைவரவர்கள் த$லமை சாங்க யருளினார்கள். 

தஇறப்புரை சிசழ்த்த வேண்டியபடி நிசழ்ச்சிச்குறிப்பில் சண்டிருச்த, குன் றச்குடி 

அடி.சளார் ஸ்ரீலஸ்ரீ செய்வசொமணி அருணாசல பரமாசாரிய ச வாமிசள் உடல் நிலைக் 
குறைவு சாரணமாச எழுர்தருஎக்கூடாமையின் அவர்களின் பிரதிநிதியாக மேற்படி. 

ஆதினச்து முனிவர்சளுள் ஒருவர் திறப்புரையை வாசித்து உரையா?ிரியருச்குச் 

சிறர்த பொன்னாடை சாரதித் திருவருட்பிரசா சகசளும் வழங்கொர், தலைமை தீரங்கும் 

அடிசளாரவர்சள் உரையாிரியருச்கு மாலை சூட்டிப் பொன்னாடை போர்ச்தித் திரு 

வருட் பிரசாதங்கள் வழங்டு ஆ$ர்வதித்தார்சள், உரையாரிரியர் ௮வர்சளம் ஷூ. 

அடிசளார் ௮வரசளின் பாதசேவை செய்து திருவருட்பிரசாதங்சளை ஏற்றுச்சொண் 
டார்கள், அடிகளார் ௮வர்கள் முன்னமே ௮ச்ரட்டிருர்த தலைமையுரையை வாத்து 

முடித்தார்சள், (சர், பி, டி, ராஜன் அவர்சளின் எரவேற்புலாயும் ௮டிசளாரின் 

தீலைமைய/ரையும் ழே தரப்பட்டுள்ளன.) அதன்பின் தருமபுர ஆதினம், மசா 
சர்ரிசானம் சார்பிலும், மயிலம் தனம மகாசந்நிசானம் சார்பிலும் பொன்னாடை 

சளும் பூமாலைகளும் உரையாசிரியருச்குச் சாத்தி ஆஏிபுரைகளும் லாசிச்சப்பட்டன, 
இருவாலலாய், திருவாதவூர், திருரெல்வேலி, இருச்சுழியல், திருச்செர்தூர், திருப் 
பேரூர் ஆய சேவஸ்தானங்சளிலிருர்்து அஇிகொரிசனின் ஆணைப்படி அனுப்பப்பட்ட 
பொன்னாடை பரிஏட்டம் பூமாலை முதலிய திருவருட் பிரசாதங்கள் உரையாசிரிய 

ருக்கு வழங்சப்பட்டன, இதனோடு திருச்ஈழியல் தேவஸ்தானஸ்சானிசர் மதலை 
இரு. சற்பூர சந்தாபட்டர் ௮வர்சளும், இருவாடானை ஸ்தானிசர் ஸ்ரீ மு.த்துசாமிச் 

குருக்கள் அவர்களும், பேரூர் ஸ்ரீமத் சாசராஜ ஒதுவா மூர்த்தி அவர்களும் வாழ் தீதப் 

பத்திரச்சள் வாரி5.தச் சொடுத்தார்சள், 

சேலச்சோட்டை சைவபரிபாலசரும் சேச்ழொர் சழசத் தலைவருமான சல் 

இரு, மெய்யப்பச் செட்டியார் அவர்கள் சார்பில் சென்னை, பன்மொழிப் புலவர் 
இரு. 1), 1, மீனாட்செக்தரம் பிள்ளை, எம்.ஏ., பி,ஓ.எல்,, ஏம்,இ.எல்., அவர்கள் 

உரையாிரியரின் ௮ரிய சேவையைப் பாராட்டிச், செட்டியார் ௮வர்சள் பரிசாச 

அளித்த சடேசப் பெருமான் திருவுருவம் பொறித்த செம்பொற்றசடு போர்த்திய 

பெரிய புராணப் பிரநியொன்மை உரையாரியருச்குப் பரிசாக ௮ளித்தார்சள். 

௮ர,௪ச் றச்? பரிஏிலைச் சரப்பாச ஏற்றுச்சொண்டு உரையாசிரியர், ௮சபாயாது 

திருவுள்ளம் செட்டியாரது மனத்தின் விஎக்குசின்றத ) அவர் புராணச்சைச் 

செப்பேடு செய்து ம௫ூழ்ர்சார்; இவர் ௮சனைப் பொன்னேடு போர்த்தி



& 

மடழ்கன்ருர் என்௦ கருத்துப்பட sspehwup ஈன்றி செறலுச்சினார். அதன்பின் 
சர்சாழி மிராகதார்சளும் போன்பர்களுமாகய இரு. மூ. ௪. குழர்சைவேல் 
செட்டியாசவர்களால் சடசாசர் இருவுருவமும் வெள்ளி விளக்கும், இரு. 

0, சருஷ்ணதூர்த்தி முதலியார் அவர்சளால் பொற்பதச்சமும், இரு. 8, சதா 

முதலியார் அவர்களால் 101 ரூபா யடங்மயெ வெண்பொற்டுழியும், திரு 8, சுப்பராய 

மூ. சலியார் அவர்களால் பொன்னாடையும், இரு. 0. €னிவாச முதலியார் அவர் 

சளால் லெண்பட்டும் உரையா?ரியருச்கு அளிச்சப்பட்டவற்றை அவர்கள் பணி 

வுடன் ஏற்றுச்கொண்டார்கள். 

சாது அச்சுக்கடத்தின் மானேஜர் இருவாளர் ]ர. நாராயணசாமி முதலியார் 

அவர்களும், இருத்துறையூர் திரு, . ஆறுமுக ராபனார் அவர்களும் புராண உரை 

வெளியீட்டில் ரீண்டசாலமாகச் செய்த அரிய சேவைகளைப் பாராட்டி உசையர)ரியர் 
அவர்களால் பரிசுகளுடன் கூடிய பீதாம்பசங்கள் சலலைவரவர்கள் மூலம் அவர்களுக்கு 

அளிக்கப்பட்டன. எல்லா அன்பர்களுக்கும் கன்றி பாராட்டும் முறையில் உரை 

யாடிரியர் அவர்களால் சில வார்தைகள் பேசப்பட்டன. 

இரண்டாம் நாள் நீகழ்ச்சி 

18.84 (சாலை) 
சாலை 7 மணிச்கு ஞானப்பிரசாசச் குஎச்சரையில் உள்ள சேச்சழொர் 

திருக்கோயிலிலிருந்து சேச்சிழார் பெருமானுடைய திருவுருவமும், யானையின்மேல் 
எழுந்தருளிச் செய்யப்பட்ட பெரிய புராண உரைச் சவடிசளும் இன்னிசை முழச்சம் 

தேவார பாராயணம் சரம முழக்கம் முதலியவற்றுடன் திருவீதி சான்டிலும் 

பெருஞ் சிறப்பாக ஈசரலலஞ் செய்யப்பட்டன, இம்மூர்த்திகள் செச்சமுரீரப் 
பிள்ளையார் கோவில் செரு, 9, ப. தேவார பாடசாலை முன்வர்ததும் பாடசரலையி 

லிருந்து சால்வர் திருவருவப்படமும் அறுபத்துமூன்று சாயன்மார்கள் திருவுருவப் 

படமும் விமானத்தில் அலங்கரித்து இந்த ஈசர்வலத்தடன் எழுர்சருளச் செய்யப் 
பட்டன, அன்றைய காலை வழக்கம்போல் திருக்கோயிலில் கடைபெறவேண்டிய 

தீரிய இருஞானசம்பர்தப் பெருமான் திரு ழலைப்பால் உற்சவம் ரடைபெற்றது, 

௮ல் மதுரைத் திருஞானசம்பர்தர் ஆதினம் அடி.சளாரும் சலர்துகொண்டது இவ் 

விழாவின் செய்லீகச் சிறப்பை விஎச்குலதாயிருர் தத, 

டே தேதி (மாலை) 
அன்று மாலை 6 மணிக்கு ஆபிரச்சால் மண்டபத்தில் வர்த அடியார்களின் திருச் 

கூட்டத்தைப் புசைப்படங்கள் எடுச்சப்பட்டன. அசன்மேல் மதுரை ஆதினம் 

ஸ்ரீலரீ சோமசுச்தர ௮டி.சளரர் தலைமையில் பொதுமச்சளின் சார்பில் ஒர் கூட்டம் 

சடைபெற்றது, கடவுள் வணச்சம் இரு. முத்துச் சசவனம் மு.சலியார் ௮வர்சளின் 
குமாரிகள் பாடினார்கள். 

சர்சாழி மிராகசாரர், பெருநிலக்கிழார், இரு. 8 சுப்பராய முதலியார் அவர் 

சள் தகுச்ச மொழிசளால் சமது வரவேற்புரை நிசழ்த்தினார்கள். ௮சன் சருச்சம்? 

ஈடசாசப்பெருமான் இருவருளாலே வெளிப்பட்ட பெரியபுராண த்திற்கு அவா் 

இருவருளாலே உயர்திரு. 0, &, சுப்பிரமணிய முதலியார் அவர்சளால் இவ்வுரை 

இடைச்திருச்ெ.து, 99 sop பாச்யெமாகும், இருஞானசம்பர்சப் பெருமான் 

அவசரித்த பதி எங்சளூராயிருச்றது. சைல சமயச்சை வளர்ச்ச திருஞானசம்பந்தப் 

பெருர்தகையார் சைவத் தாபனம் செய்த பதியாரெய மதுசையிலிருர்த வச்ச



திருஞான சம்பர்த சவாயிகள் தலைமைதாக்குவது மிகவும் பொருச்சமானது, பல 

ஊார்களிலிருச் தம் சைவ ஈலச்இன் பெருமை ஒன்றையே கருதிச்கடியிறுச்ன் ற 
உங்களனைவரையும் வரவேற்கின்றேண். உங்கள் வரவு சல்வரவாகுச. சைவ Gal 

இங்ச இறைவன் அருள் புரிவானாக. அன்பின் செயற்குழுத் தலைவர் இரு. பி, டி. 
சாஜன் அவர்கள் நிறைவு விழாவைப் பற்றிச் "ல வார்தைகள் பேரினார்சள். தலைவர் 

முகவுரசைக்குப்பின், சென்னைச் சர்வகலாசாலையின் பிரதிசிதியாசச் இவான்பகதார் 

திரு]. சாராயணசாமி பிள்ளையவர்சள், எம்,.ஏ.,பி.எல், பேரினார்கள், அதன் சுருக் 

சம் 2 சான் சென்னைப் பல்கலைச்சழகத் இன் தணைவேர்தர் இரு. சர், ஏ, இலட்சுமண 
சாமி மு,தலியார் ௮வர்சளின் சட்டளைக்ணெங்க வர்திருக்கிேேன். துணைவேர்தர் 

இப்போது ஜினிவாவில் ஒரு பெருக்உட்டத்திற்குப் பிரதிரிதியாசச் சென்றிருக் 
இருர், அவர்களின் பிரதிநிதியாக நரன் வக்திருக்ேறன், துணைவேந்தர் அவர்கள் 

உரையாசிரியர் அவர்களிடம் மிகுந்த மதிப்பு உடையவர்கள். இப்பேருரைக்கு தாம் 

பத்தில் 1000 ரூ, பல்கலைச்சழகத்தார் சள்சொடையாசச் கொடுத்தார்கள், இப்போது 
ஷிபேருரை நிறைவானசைப் பாராட்டி 1000 ரூ. கொடுக்கிறார்கள் ௮தன்(செக்கை) 

அனுமதிச்சீட்டை முதலியார் அவர்களுக்குக் சொடுச்சேன். இப்பேருரையைப் 

பற்றி ரான் பேசத்தகு தியில்லை. (16176161 [10168807) இரு. 8.8, சேதப்.ிள்ளை 
பேசுலார்சள் என்று உறி ஷூ. செச்சை உரையாிரியருக்குச் சொடத்தார்கள், அவர் 

வணங்கி அதனை ஏற்றுக்சொண்டார்கள். அதன்பின் சென்னைப் பல்சலைச்சழகப் 

பேராசிரியர் இரு. 8, 1, சேதுப்பிள்ளையவர்கள் பேரியதின் சருச்சமாஏத: 
இந்த சிறைவுவிழாவில் சலர்துசொள்ள மிகுந்த மடழ்ச்சியுடைவனாப் இருக் 

றேன், பெரியபுராணம் மிசச் சிறர்ச நூல், அபாயச் சச்கரவர்ச்தி அவசசையாய 

இர்தாமணியில் சாலம் போச்யெதைத் தடுத்துத் தசசதையாெ சி௨சையைச் சேட் 
கும்படி. செய்த பச்தி நூல், சம்பரர£மாயணத்தின் முன்னே வழிசாட்டியாக எழுர்த 

சாவியமுமாகும், இதலுள் கற்பனைகள், இலச்சணம், சலிரயங்கள் சிறந்து விளங்கு 

இன்றன, சம்பன் காவியம் சலிபின்பம் நிறைர்தத, இஃ்து, அத்னுடனே பச்திமின்ப 
மூம் நிறைந்தது. இதுபற்றியே மகாவித்வான் மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்கள் 

! பத்திச் சவைஈனி சொட்டச் சொட்டப் பாடிய சவிவலவன் '? என்று பாராட்டி 

யுள்ளார்கள். சேச்டிழார் பெரியபுராணம் பச்தியில் சிற்த நூல், உரை செய்ய வந்த 
இவக்சவிமணியவர்களும் பக்தியிற் சிறர்தலார், தேவார இருவாசசம் முசலிய அருள் 

நூல்சளை மிசப்பமின்றவர், அருள் நூல்சளில் சேர்த்துவைத்த பொச்சஷெங்களை இல் 

வுரையில் அமைத்திருக்கிறார். இலர்சள் இளமையில் பல்க$லைசசழச மாணவராயிருந்த 
போத பி, ஏ. பரீட்சையில் இராஜதானியில் முசல்வராசத் சேதியபோது பல்சலைக் 

சழசத்தார் பொற்ப,சச்கம் அளித்தார்கள், அதை அவர்சள் பேரூர் சேச்ழொர் பெரு 

மாலுடைய திருவுருவத்தில் சேர்த்து விட்டார் என்று தலைல£வர்கள் முகவுரையில் 

கூறியிருப்பசனால் தெரிர்து மகிழ்டேன். இது பல்சலைச் சழகத்தாருச்சே பெருமை 

தீரத் தச்சதாகும், ௮,தன்பின் பல்க$லக்சழகத்தார் வச்சவிமணியவர்சளைச் சொண்டு 

சேச்சிழாரைப் பற்றி மூன்று பிரசங்சம்சள் செய்வித்சார்சள், gg சேக்கிழார் 

என்னும் தூலாச வெளிவர்திருக்ெது, 6 ஆண்டுகளுக்கு முன் புராண உரை 
எழுத்து நிறைவான போது விழா இங்சே கொண்டாடினர், அச்சு சிறைவேறும் 

மூன் இவ்விழா ௮வர் கொண்டாடியது அதுவரை சம்முடைய ஆயுள் நிடிச்குமோ 
என்ற இயப்பாட்டினால்தான், இரச இடத்தில் இரவாண்டு ஜி. மூ போப் yer 

சளுடைய செய்தி ஒன்று நினைவுக்கு வருறெது, அவர் இருவாசசத்தின் ,நங்லெ 
மொழி பெயர்ப்பைத் தமது 75-வது வயதில் சொடங்கனொர், அப்போது அவருக்கும்



இசேபோன்௮ு Baud opis. அவசை விட ss சண்பர் ஒருவர் அவரிடம் 
பேசயபோத இப்பெரிய வேலையை என் இனைமையான சாலச்தில் சொடஙல்சாமல் 
இவ்வயோதிசப் பருவச்தில் சொடங்குகிழேன். இது முடியுமோ முடியாதோ 

என்று இயப்படுேேன், என்று கூற அதற்கு ௮ப்பெரியவர் இப்பெரிய சாரியம் 
மூடியுமவசை சடவுள் உங்களை ஆயுளுடன் வைத்இருப்பார். ஒரு பெரிய saw 
பணி தொடங்இனால், அதுமுடியும்வரை அவர் ஆயுள் நீடித்திருக்கும் என்பது ஒரு 

உண்மை என அறிவுறுத்தினார். ௮த போலவே அவர் சன் 80 வயதுவரை வாழ்ர் 
இருந்து அப்பெரும் பணியை நிறைவேற்றினார். அவ்வாறே இரு, 0, 16. 8, அவர் 
சஞம் 20 ஆண்டுகளாக முயன்று இவ்வரிய வேலையை சிறை3வேற்றி யிருக்ளொர்கள் , 

இது திருவருட் செயலாகும், இவர் இன்னும் பல்லாண்டு வாழ்ர்து தேவாரம் 
இருவாசசம் முதலிய மற்.ற ௮ர௬ள் ல்களுக்கும் உரை சண்டு உதல வேண்டுமென் 
பது என்னுடைய விருப்பம், 

பின் இகு, ]', 14. சாராயணசாமிபிள்ளைய௮ர்சள், பெரியபுராணம் பொதநூல், 
திருவாகசம்போல எல்லா சாட்டிலுள்ள மக்களுக்கும் பொதுதல் என்றும் எல், 

லோரும் ௮சைப்படிச்து ஈல்லறிவு பெறவேண்டு மென்றும் பே௫னார்சள், 

அதன்பின், செயற்குழுவின் பொருள்சாப்பாளர் சோவை-இரு, 14.5. பழனியப்ப 
முதலியார் 9.4., அவர்கள், சனது பெரியமாமனார் சாலஞ்சென்ம சோவை-வச்ல் 

9, வேங்சடாசல முதலியார் ௮வர்சள் பெரியபுராணத்தில் மிசவும் ஈ$ிபட்டிருர்சார் 

capo, gongs பின்பற்றியே தாலும் தறச௭ குடும்பத்தாரும் இவ் விழாவில் பணி 
செய்ய ரேர்ந்துள்ளது என்றும், கோவையில் இரு, சசாரிவஞ்செட்டியார் ௮வர்சள் 

பெரியபுராணம் படித்து முடித்தபோது சான்கு வருடம் சிலச்சவிமணி அலர்சள் 

சையேடு வாரித்தத தனக்கு நினைவு இருச்றெது என்றும் இன்னும் 8ல செய்திசளையும் 

அரள்பின், அன்னாமலைப் பல்சலைச்சழசத் தணைவேர்சர் திர, 4, இராமராத 

மிள்ளை.பவர்சள் பே௫ஞர்கள், சென்னைப் பல்கலைக்தழநத்சார். முரலில் 1000 
ரூபாயும் இப்போது 1000 ரூபாயும்கொடுச்துள்ளார்சள். எங்கள் பல்கலைச் கழசம் 

றிது எனிலும் புராண நிறைவின் பொருட்டூத்திரு.சர். ந, ட, சண்முசஞ் செட்டியார் 
காலத்தில் ரூ. 1500 சன்சகொடை கொடுத்துள்ளோம். எங்கள் துணைவேர்தர் இரு, 

சர். 0.1. இசாமசாமி ஐயர், 11. 0. 1.11, அவர்கள் இப்போது இம்லாவில் 

இருக்ிறபடியால் அவர்களின் ஆணைப்படி ௮வர் பிரஇசிதியாக சான் இங்கு வர்துள் 

ளேன், பெரியபுராண உரையைப் பற்றிப்பேபப் போதிய ஆற்றல் எனக்கில்லை. 

இது ஒரு சிறச்,ச தமிழ்ப்பணி என்று உலகம் அறியும். இது பொது நூலாசையால் 

ஆம்லெத்தில் மொழிபெயர்ப்பது அவசியம் என்று எண்ணுேன். அப்பணியை 

இவச்சவிமணி ௮வர்சள் சொடங்குமாறு அவர்களை வேண்டுெேன். 

௮.சன்பின் பல்கலைச்சழச,ர் சமிழ்ப்பேராரிரியர் டாச்டர் இரு, A. தெம்பா 

நாசஞ் செட்டியா£ வர்கள் பெரியபுராணத்இன் நரரியராகயெ சேச்சிழார் சாயனார் 

தமிழ்ப் பெருவீரர் என்றும் சமிழிலேயே அர்ச்சனைசன் செய்து வழிபட்டாலும் 

இறைவன் அருள் புரிவான் என்றும் சருத்துப்படப் பேசினார்கள், 

பிறகு மதுரை ஸ்ரீமதி புஷ்பம் சடராஜன் அம்மை அவர்கள் பேசியசன் சாரம் 

வருமாறு ! 

8 ஆண்டுகளுக்கு முன் எழுத்து நிறைவுவிழா இக்கு ஈடைபெற்றபோத சான் 

வர்திருர்சேன். இம்மண்டபத்தில் 1000 தண்சளைச் தீவி மச்சளின் கூட்டு



date. அப்போது சான் வருச்தென். இன்று என் caangdliss souaafr 
மூழ்ச்சியுடன் இச்சச் ஐ, விழாவைச் சாண்டேதன். மு.சல் ர,சல் சென்கா9யில் 

14 கண்டுகளுச்கு முன் இருஞானசம்பர் சர ரயனார் திருமணத்தைப் பற்றிச் "யச்சவி 

மணி ஐயா அவர்சள் பே௫னர்சள். சருத்து ஈயங்களும் பக்திச் சலைகளும் விளங்கப் 
பேயசைச் சேட்டு ம௫ழ்ச்தேன். பெரியபுசாண உரையில் பெண்கள் ௮தஇிசமாச 

சடுபடவேண்டும், குழந்தைகளையும் ௮.இில் பயிலும்படி செய்யவேண்டும். பெண்கள் 

புடவைகளும் சசைகளும் வாங்கும் பணச்இில் ஒரு றிது சேமித்தால் இப் பெரிய 
புசாணப் பேருரை வாங்வெிடலாம். டெைச்த ஐய்வு நோத்தில் பெண்கள் படிச்ச 

வேண்டும், 8, ப. தேவார பாடசாலை ௮இபர் பழனிபப்ப முதலியார் குடும்பத்தார் 

வர்.திருநத எல்லோருக்கும் ௮ன்னமளிசச்து உதவி செய்தமைக்கு அ௮வர்சளுச்கு ஈன்றி, 

பீன் சென்னை ஸ்ரீமதி, பாப்பாத்தி அம்மாள் அவர்கள் சேச்ழார் புராணம் 
இயற்றி அரங்கேற்றிய சரல்தில் நாம் பார்ச்சவில்லை. இன்று பெரியடிராணப் 

பேருரை அரங்கேற்றத்சைப் பரர்ச்கும் பாச்யெம் பெற்றோம், உரையாசிரியசை 

ப்பர் சவாமிகள் போலவே காண்டிெழேன், அவருச்கு இறைவன் அள் 

புரிவானாச, 

அதன்பின் அண்ணாமலைப் பல்சலைச்சழகச் சமிழ்ப் பேராசிரியர் இர, 0. சப். 

மணிய பிள்ளையவர்கள் பேரினார்கள், அசன் சுரூச்சம்: இவ்வைபவத்தில் இரு, 

0, %. 5. அவர்சளையும் கூட்டத்தாரையும் பார்ச்சலில்லை, 1000 ஆண்டுகளுச்கு 

முன் ஈடைபெற்ற சேச்சழார் பெரியபுராண அரச்சேற்றத்திற்குச் சென்று விட் 
டால் சேச்சழார் திரு. 0, %, 8, அவர்சள் போலத்தான் இருந்திருப்பார், இரு, 

0, ந, 8, அவர்சள் பெரியபுராணம் படிச்கும்போது ஆனந்தச் சண்ணீர் சொரிய 
அனுபவத்தோடு படிப்பார்கள், அன்பிற்கு முண்டோ ௮டைக்குர்சாழ்" என்றபடி 

இத்திறமானது அன்பின் பெருச்சத்தால் ஆவத, 116 (081117 01 706707 18 

not trained என்றபடி அன்பின் பெருச்கு இயல்பாக வீளைலது, நச்சை பெற்றச், 
வெூன்னம் ௮ணிர்து இந்நூலைப் படிச்சவேண்டும். மற்றையோர் படித்தால் 

விளச்சம் இராது, தேலாரத்திற்கு மகாபாடியம் பெரியபுராணம், அல்வுரையா௫ரி 

யர்ச்கு உரையாரிரியராச இருச்சிரூர் திரு. 0, 16, 9. இப்புராணம் மொழிபெயர்ப் 
பன்று; தமிழ் மூலநூல்; உண்மை நூல்; இச்தூலைப்போல வேறு தமிழ் நூல் இல்லை. 
சேச்சிழார் நூல் ஒரு குலப்பெண் போன்றது. சம்பர் சாவிய நூல் ஒரு சவர்ச்ச 

யான பெண் போன்றது, பெரியபுராணம் தமிழனுடைய பண்பாடு கரணப்பரம் 

ஜல், சேக்டுழார் இயற்றியதல் உலகத்திற்கு ஒரு பொச்ஷெமாச விளக்குவது, 

பெரியபுசாணம் உண்மைநூல் என்பதற்கு சரித்திரம், கல்வெட்டு, தேவாரம், வேறு 

பாடல்கள் சான்றுகளாகும், இரு, 0, %, 8, அவர்சளுச்கு இறைவன் அருள்புரி 
OT GOs. உரைப்புத்தசத்தின் விலை ௮இசம். சா,சாரண மச்சளுக்கும் டைக்கும்படி. 

செய்தால் நலம். 

௮, தன்பின் ஈரோடு ஈசரசபப்ச் தலைவர் திரு. மீனட்செர்சா முசலியார் அவர்சள், 

.&., 1.1, பேசியதன் சுருச்சம்: பெரியபுரணத்ை எரிச்ச வேண்டுமென்பது 

சரோட்டுப் பேச்ச, ௮5 ஈரோடிலிருர்து வந்த நான் அதற்கு மறுமொழி கூற 

வேண்டியதவடியம். செயற்சரிய செய்த பெரியாரின் சரிசம் பெரியபுராணம்: 
பள்ளிமாணவர்சள் யாவரும் படித்துப் பயன்பெறவேண்டுமென்பது என் கருத்து. 

அவர்சள் ஆலயச்சொண்டு செய்ய முன் வந்தால் ரசன்மைதரும். சோயில் மதிக்சளை 

பூம் மண்டபல்களையும் அவற்றின் மேல் முளைச்திருக்கும் செடி, மரக்சளையும் பார்ச்



ுசண்ணிர் “ae eis ee 
22 சொல்லக் அரம் மன்மதக் எல்ல சோ 

என். . ஆளூச்சொரு ரூழாய் கொடுத்சால் மண்டபல்களே ஈவ்ல தி வலி 

ம, எல்லாரும் பணி செய்யலாம். பணி செய்து அரும்பேது பெத்/ 
சரிசம்தான் பெரியபுசாணம், அதற்கு உரை செய்த பெருமை இரு, 0. | 
அப்பிசமணிய மே சலியார் அவர் சளுடையது. 

அன்பின், இருவாசசமணி இரு, K. M. ure சப்பிரமணியம்! அகர்சள் 
பேசியதாவது: மொழிப் பிரச்னையைச் செப்பிச் சால,ர்சைப் போச்சவேண்டாம். " அதில் சாலத்சைப போக்கினால் இறைவனையடைசல் இயலாது, புதிய ஆராய்ச்ிச் 

சண்சொண்டு பெரியபுசாணச்சைப் பார்ச்சச்உடாதி, அது அன்பு தூல், சொண்டை 

மண்டல வேளாளராூய பெருமச்சளுக்கே ிறர்த நூல்களாயெ பெரியபுசாணத்தை 

யம சமபசாமாயணச்சையும் உண்டாச்யெம் உண்டாசச் செய்தும் உலடல் பசச் 

செய்த பெருமை உரியதாகும் என்று சொல்லலாம் போலத்சோன்றுறெது சேச்9 
ழாரும், அதற்கு உரை எழுதிய திரு, 0. 11. 8, அவர்களும்) சம்பசாமாயணச்சைசி 

தோ.ற்றுவித்ச சடையபப வள்எறும், ௮,தற்கு உரை செய்ய முயன்ற இரு, 1, Ke 

செம்பரராத முதவியார் அவர்சளும் ௮7௪ மரபினர் என்பதை இங்சே நினைவூட்ட 

லாம் என்று எண்ணுறன, பெருழூல்களச்கு உரைசெய்ப வர்த uewr 

உளரயை முடிச்சவில்லை. ஆனல் இரு. 0, %. 8. அலர்சள் 7 லால்யம் எழுதி 

முடித்த விட்டார்கள். அத சடராசப பெருமர்ள் அள் தணையேயாகும், இப்9பரிய 
புராணப் பேருரையின் விலையைச் குறைச்சு வேண்டுமென்று ஒர்௮ன்பர் சொன்னார், 

அரைச்சுறைச்ச வேண்டாமென்பது அடியேன் சருத்து, ஏழு திருமுறைகள் போல 

ஏழு வால்நூம்சளாக உலர வெளிலர்தள்எதும் இறைவன் நிருவருள்தாள், 
அதன்பின் செம்பரம் 9. ப, தேவாரபாடசா$ல ௮,இபர் இரு, ஏின்னையா 

முதலியார் அவர்கள் பேரிஞர்கள், அசன் சுருச்சம் : 

சேலாரம் முதலிய அருள்நூல்களில் இப்போத ஈம் 15 குறைர்தலரு$றத்। 

திதம்பரத்தில் சரஸ்இசம் பரவி வருறெது ஆச்சரி.பம்தான். இிருஞானசம்பர்,ச மூர்த்தி 

சாயனார் செருப்பில் இட்ட தேவாரம் எரியவில்லை என்றால் மாரும் சம்பு தில்லை, 
ஆனால் சமிபத்தில் சாகபுரி விமான விபத்தில் விமானமும் அதில் சென்றவர்சளும் 

எரிர்துபோச, அ.திலிருச்,5 2800 ரூ. உண்டியல் (செச்) மட்டும் வேசாமல் இருர்தது 

என்றும் ஷே. செச் ஸ்ரீமச சாரிவாச அருள்சர்திதசம்3ரான் ௮வர்சள் சேவாரப் 

பணிச்சாச ௮னுபபியது எனறும் சாண்போமானால் அருள் செயல்களில் மச்சளுச்சு 
சம்பிச்சை குறைவானேன் ? அ௮ப்பூ யெடி.கள் இருராவுக்சாக சாயனார் பெயரைச் சன் 

மச்சனாச்கும் மனைவிச்கும் மற்றுமுள்ள பொருள்சளுக்கும் வைச்சார் ஏன்முல் 

அசைச் குழைகாசப் பேசம் மாச்சளும்-உண்டு, தனால் இச்சாலத்தில் சொள்சைச்சாச 
அண்ணா வாசசசா$லை என்றும், இராவணன் டீஸ்டால் என்றும் பெயர் வைப்புசைச் 

சரண்டேருமல்லவா * 

1995-ம் வருஷத்தில் இப் பெரியபுராண உரை முதல் சஞ்ரிசை வெளியிடப் 

பட்டது. அச்கூட்டத்இற்கு வெகு லெ பேர்சான் வர்திருர்சார்சள், 1946-4 

உளச் வெழுத்த நிறைவும் இல்குசான் ஈடர் தத. அ,2ற்கு அசைவிட ௮௪ மச்சள் ர 

கூடிமிருர்சார்சள். அனால் இப்போது பேருசை சிறைவு விழாவின்போது மச்சள் 

சச் கடியுள்ளார்கள். :இதிலிருச்து மச்சள் பெரியபுசாணச்தித் கொளி 

நரன் புரிக ஒர்சம் தெரி, ௨௮ எழுத்த சரத கிதானி்போ தன்ட



௪௪௪ Quretep ௮ இருக புஷ்பம் சபாஜன் அலர்சள் செம்பாலாரிசள் 
வபோதுசைன ஆசா ௮௪ cap gap கூதிளுர்சள், ஆஞல் இப்பேர்று 
எல்லாச் Apis செய்தி? அக்குறையை சிச்டிகிட்டோம், உரையரயேயர் இரு, 

0.8. அகர்சள் செய்காம்சம் பொருர்இியலர்சள் என்பது விஎம்குடு2.த, அசர் 
களுச்கு எப்போதும் சோபம் என்பசே வருவ.இல்லை, பெண்சளாம் போதிய அளவு 

பல்செடுத்துச் கொண்டது மூழ்ச்சயும் பெருமையும் சரத. 

பின்னர் மதுரை வித்துவான் திர, இரரமையா பிள்ளையலர்சள் பேரிஞர்சள். 

அகச்சள் பேச்சின் சருச்சம் : இரு ச்சொண்டர் புசாணச்இற்கு உளை எழுதுசல் 
எனிதான காரியமல்ல, :உதாரணமாக ஞானசம்பர்த சலாமிசள் இருமருசலில் 

விடச்தீர்ச்.ச சரிதத்தைச் கூறும்போது ஆரியர் 44 பதிகளுகி ! என்று சொல்கரர், 
அச்சொல்லுச்கு வழிச்செல்வோன் என்று பொருள். இப்பொருளை யறியாது 

பாதி என்று பொருள் செய்திருச்சருர் ஒருவர், இச்சொல் சஎவு மணமாயெ 
தமிழ் மரபைச் சாட்டுன்ற சொல்லாகும். அசைச் செரிர்திருக்சால் அக்காழு 
பொருள் செய்திருச்சமாட்டார், உரையாசிரியர் ஆல்லெம் பபின்தவராசையால் 

இக்தூலின் உரைச்குரிய ஆசாரங்களை ,ங்லெச்திலிருக் தும் சருவார். உசாரணமாச 

ஆக்லெத்தில் 3781 90118 என்று ஒரு மாபு உண்டு, அத இறப் பாட்டு எள் 
பதை குறிக்கும், இருமருசல் கிசழ்ச்ரியில் ! அன்னமென அயர்வாள் !'' என ஆரியர் 

கூ.றரர், ர்லெ்தின் ஆட்ரி பொருத்சமாச உரையா?ரியர் சாட்டியிருச்சரர், 

உலரயாடிரியர் சேலாரம், பெரியபுரரணம் முதலிய நூல்களில் மிருர்த ul pA 
உடையலராய் அவற்றின் அருட்பொலிவுசள் சைவப் பெற்றவர், 

பின்பு செம்பரம் சண்டபாணி பிள்சைபகர்சர் பேரிஞர்சள், அஎ7்சள் பேரிய 

dari: Osa sPe Oufuysrend Qugereud upsu Que சான் se 8 
யுடையவன். 28 ஆண்துகளுச்ரு முன் என் மசலுச்ருச் சேச்ொர் என்று பெயர் 

வத்திருச்ேேேள், அள் பிள் பிரர்ச பென்லுச்ரு மர்சையர்ச்சரரி எள் றபெயர் 

கைத்திருச்ேன். பெரியபுராணச்சைச் சயமரியாசைச்சாசர இசழ்வது சரள 
தாகும். தமிழ் வள்ளல் )ளாயுள்ளவர்சள் இவ்வுசையை வால்செசொடுச்சலாம், பலர் 

சேர்ச்து படிச்சலாம், 

அதன் பின், இருமர்சொமணி துடிசைழொர் &, சிதம்பாமுசலியார் (164160 

Circle Inspector of Police) அசர்சன் இச்சிழைவுவிழாகித்ருச் இல்லைச்இரு 

முைசழசத்தாரும், உரையாசிரியரும் விழாக்குமுலினரும் சனித்சனி சிசழ்ச்சிசிரல்சள் 
கெளிலிட்டுள்ளார்கள். ௮சைையொட்டிச் சொக்கு சாட்டைப் பற்றிச் சறப்பாச சான் 

சொல்லவேண்டிய துண்டு, அசன் சார்பாச இவ்வாழ், ச சான் படிச்ென் என்ற 

பேரித் தமது வாழ்த்துமாயை வழர்கிஞர், பின்னர்வாழ்,ர.தச்சள் ௮ழச்சப்பட்டன, 

ன்லை அற்றுச்சு மேற்பட்டிருச்சனவாசலாதும், படிச்ச சேமில்லாசலாதும், யார் 

யாருடைய வாழ்த்துரை என்று பெயர் சொல்லி அவ்வ லர்களால் எழச்சப்பெத் தன. 

பின்னர்ச் குலசேசான் பட்டினம் வீர சப்பிரமணியம் ௮வர்சள், உரையாடரியர் திரு, 

0, £. சப்பிரமணிய முதலியார் அகர்சள் இல்ரு சம்முன் கின்றது சேச்சிழார் பெரு 
மரளே சினைட்ட2.த என்று பேரிஞர். 

செயத்ருமுலின் சார்பாக சி.9சொப்பாளர் இரு. 14, 6, பழனியப்ப முதலியார் 
அகர்சள் ஷி செயர்குழுலின் சார்பாச 9,பஃேகா பாடசாலை முதலானிசனவெ 
நதவியார்சளுக்கும், இரு, சணபஇ பிள்ளேயகர்களுச்கும், இரு, 6, Qreudis 
*௫சார் அகர்சமுக்கம் அஜ கட்டச் சிதப்பத்தர்க்



* அதன் Soe wera Qiyit ag. O KS. அகர்கள் ௪௪ 
இளலார்த்கதசள் பேரிஞர்சள். அசன் சருச்சம் 2 

சாலம் இடச்சா£சசால் Big சிமிட சோச்தில் ஈன்றி Geguig@ip 
பெரியபுசாணப் பேருரையை சான் எழுதுறேன் என்ற எண்ணமே எனச்டுலி! 
இலன் தான் சதியவனாயெ என்னைச் சருவியாசச் கொண்டு எழு, சவைச்ரு 
என்,௦ எண்ணம் எப்பொழுதும் என் முன் வருது. நஇப்புசாணத்தின் 40 
பாட்டுச்சளிதும் ஐர்து பாட்டுச்சள் எனக்குச் சிறப்பாச முன்வச்து கிற்னெ ற 
அவை மு சலிடைசடைசளில் (* உலசெலாம் '” என்று போச்சப்பட்டுள்ள மூன், 

திரும்பாட்டுச்சளும் ** மார்பாரப் பொழிகண்ணீர் '! என்று சொடங்கும் இருசாச 

சரச சாயனாருடைய திருவுருலத்ைைை ர.ரச்கு எழுதச் சாட்டும் இருப்பாட்டு 
6 ஞானத்தின் திருவுருவை '' எனச் செர்டக்கும் திருஞான சம்பர் சருடைய ௮! 

சிலையை எடுத்துச்சாட்டும் இருப்பாட்டும் ஆம், என் ஈண்பர் இரு, 8, 8. சண்மூச 
செட்டியார் அவர்சள் அண்ணாமலைப் பல்சலைச்சழசத்நின் சார்பாச T-ag பகு) 
நிைவுச்சாச 1800 ரூபாய் அன்புடன் அளிசர்தார்கள், இப்புசாண விரிவுன 

சிறைவின் பரிரிலாசச் சென்னைப் பல்சலைச்சழகத்தார் உரச்சொடச்சத்தில் சொடுத் 

1000 ரூ. அல்லாமல், இப்போத 1000 ரூ. பரிசரச் சொடூத்துள்எசை நீச்சள் ளே! 

சண்டீர்சள். பல சாடுசளிவிருச் தம் மச்சள் கல்யாணத்திற்கு லர்தருப்பது போ 

aig கூடிபிருச்சிீர்சள், சேச்சிழார் பெருமானுடைய பெருமைவய்ச் சண்। 

சளிசொள்ள வேண்டுமென்ற ரர எண்ணத்துடன்தான் வரது உடியிருச்தொர்சள் 
உள்சள் எல்லருச்கும் என் சன்றி உரியது, இருப்பனர்தாள் மடம் காசி ஸ்ரீம, 

அருள் சர்தித் தம்பிரான் சவாமிசள் அவர்சள் இவ்வுல வெளியீட்சசச் செய்துள் 

உதவிகள் மிசப் பெரியன, ௨சரரணமாச ஒன்று சொல்ல சிளைச்ிேன்: இருப்பன, 
தாளுச்சுச் இருஞானசம்பர்சப் பெருமான் எழுர்தருளிய செய்தி பெரியபுராணச் 

agers. அச்சப் பகுதி வரும் சஞ்ரிசையை அவர்களது இருமடச்தின் சார்பீச 

அச்ரிட்டுச் சொடுச்கும்படி விண்ணப்பிததுக்சொண்டேன், ௮சன் செலவுச்சா। 
1000 ரூ. அளிச்சார்சள். ஆனால் இருபபனர்தாள் செய்தி புராணத்தில் வரும் இடம 

14 கார்ச்ைசள்தான் என்று ரீம்சள தெரியும்போது கொடையின் பெருமை சன் 

Seige. ௮,சன் பீன்னும் முன்னுமாக ௮னேச ஆயிரம் ரூபாய்களை அன்போட 
அளிழ்துள்ளார்சள். இப்போதும் இரசிறைவு விழாவில் 1000 அடியர்களுக்கு 

அன்னதானம் செய்வற்வதற்காச 1000 ரூ. அன்புடன் அளிததுள்ளார்கள், சரம 

பரம் முன்னைய ஸ்ரீ மசாசர்சிசானம் அவர்கள் இருசாவுச்சாச சரயனார் புராண உரை 
முழுதும் தமது திருமடததின் சார்பாக ௮சரிட்டு ௨ சலினார்சள். இப்போது ஆட்சி 

புரியும் ஸ்ரீமசாசர்சிசானம்கள் இருஞானசம்பச்த சாயனார் புசாணச்தில் 100 திருப் 

பரட்டுச்கள் அச்ரிட்டுசவினார்சள், இன்னும் பல பொரன்பர்சள் பல உசவிகள் 
செய்துள்ளார்சள் ; எல்லோராச்கும் என் சன்றியைச் செலுத்த02ன், இல்லை 

லாழர்தனர் சமூசத்சார் இப்புராண உத சொடச்ச முரல் செய்துலச்.ச பேருசவி 

கள் என்றும் மறச்சுற்பாலன அல்ல, அவர்சளுச்செல்லாம் என் சன்றியும் வணச்ச 

மும் உரியன, 

அசன் பின் தலமை தால்யெ திருஞானசம்பச்ச மடாலய ஸ்ரீமத் சோமசச்சா 
அடிகள் அஞர்சள் சன் முடிப்புரையை கிகழ்,சஇிஞர்கள். அன் சருச்சமாவத : 

வெரியபுசாணச்ைப் பத்தியும் உரையாரிரியரைப் பத்தியும் பலர் பாசாட்டிஞர் 
2 பகர் பெரியபுராணச்தின் பெயரில் புசாணம் என்௫ பெயசை மாத்த



ப 

செண்டும் என்அ உணர்ரிசிப்டன். பேரஞர்சள்.. ஆண்டவதுச்சே ! புராணன் !! 
என்௮ பெயர் உண்டு. era அடியவர்களாச்ரு அருள் செய் வாலாறு களைச் 

கூறுவது பெரியபுராணம், guaure பெயரைப் பற்தி மாஅபாடு சொள்ள 
வேண்டிய அவயமில் லை. * 

மொழிப்பிரசனையைப் பற்.றியும் பேசப்பட்டது. ஈமக்கு எர்.ச மொழியில் 

விருப்பமோ அதில் த.தி செய்யலாம், பொருளணர்ர்த கறிஞல் தண்டவலுச்சு 

ஏ.ற்.2து. பெரிய புராணம் உலசம் போற்றும் தூல், அற எல்லா மொழி 
சனளிதும் மொழிபெயர்ச்சபபடவேண்டும். ரெவரண்ட் ஜி, பூ, போப் அவர்கள் 

இருமாசசத்திற்குச் செய்த பணிபோல மந்த புலவர்சஞம் பெரிய புராணத் 
இல் மனங்சொண்டு பணி செய்யலாம். உரையாடிரியர சிவச்சலிமணியவர்கள் 

94 வருடம் செய்த தொண்டுபோல எல்லாப் பெருமச்சளும் செய்யலாம், 

ஆண்டவன் எல்லாருக்கும் உணர்த்துறார், பன்மொழிபபுலவர்சள் இதில் 
சடுபடவேண்டும். ஈடராசப்பெருமான் அவர்களுக்கு உணர்த்தி ஆட்கொள்ள 
வேண்டும், இரு. 0, 1.9. அவர்களின் உழைபபு மற்ற ஏர்களுக்கும் ஊச்ச்சைச் 

கொடுச்சவேண்டும். , 

ssendea, செயற்குழுவின் செயலாளர் ராவ்பசதார் கிர, 0, 18, இராமச் 

சர்திரன் செட்டியார் ௮வர்சள் குழுவின சார்பாச ஈன்றிகூறிஞர்சள் :--இந்த விழா 

விற்குப் பலருக்கு அழைப்பிலிலை என்றும், போதுமான விஎம்பரமில்லை என்றும் 
கூறப்பட்டது, எல்சளால் இயன்றவரையில் விஎம்பரம் செய்சோம்; அழைப்புச்சளும் 

அலுப்பினேம். அழைப்புச்சள் சேராமல் இருர்சரல் அவர்சளிடம் மன்னிப்புச் 

கோரும்; பெரியபுராண ௨லரபின் அசப்பிரதிசள் வாங்குபவர் 'ஈழராட்டுப் 
பெருமச்சள், அவர்களும் பெருர்தொசையாச வரது ரிறப்பிசதுள்ளார்சள், ௮வர 

சஞுள் ஒருவர் சச்நிபின் மூலமாச சமிழ்ப்பாட்டை ஆர்லெச்தில் பேரார்வத்துடன் 

SING et இல்லைவாழ்ர்ரணர்களரயெ பொது இ .ரிதர்சள் இர்சிலற்வு 

விழாவுக்கு எல்லாவை பான உசலிகளும் செய்து ஆர வ.இிததச௪ ஏிறப்பித்திருச்சருர் 

சள், அவர்சளுச்கும், தலைமைதா5செ ரிறபபாச ரடச்திச்சொடுச்ச அடிசளாருச்சும், 

மற்றும் விழாவிற்கு யானை அனுபபியும் ஆரியுலாசள் அனுப்பியும் வாழ்த்துரை 
அனுப்பியும் சிறபபிசச சையாசசாரியாசளாகெப தருமபுரம், குன்றக்குடி, மைலம் 

மே.சலிய மடாதஇிெபதிகளுசகும், லாழ்சநு னா வழஙயெ சசசங்சள் பெருமச்சள் இவர் 

சளுர்ரும், பொனனாடைசளும் மற்றும் பல ரிறபபான பரிச5ளும் வழங்வெ அன்பர் 

சளுச்கும், வாழ்ச.தரை வழங்செ சொற்பொழிவுசள் செய்? புலவர் பெருமச் 

சளுச்கும், சிகபூசசர்களைப் பெரு*திளாச வசவழை துதி திருவிழாவின் சிசழ்ச்ரி 

சளின் சி$லசளை சிறுவி, விழாவிற் சிவபபபொலிவு சிரம்ப அணிசெய்து சிறப்பித்ச 

இல்லைத்திருமுறைச் சழகத் த1லவர் இரு, ஆ. ௪, கணபதி பிள்ளையவர்சளுச்சும், 

விழாலிற்கு வச்திறாச் ச அனைவருக்கும் இருவிருச்து அளிசது உபசரித்த சேலாப் 

பாடசாலை முதலாளிசளுக்கும் மாசேசாபூறை செய்மிதச இரு, வைச்திலிம்சம் 
செட்டியார் அவர்சளுக்கும், அடியார்சளுச்கு அன்னதானம் அளித்த இருப்பனர் 
தாள் மடத்தின் “But அவர்களுக்கும், மின்ரரர விளச்சுகளுச்சும் இருவுலா 
வின் இன்னிசை வீருர்இிறகும் பொருளு சலிசெப்த - இரச - சொகுர் சர்ணம் 

இரு. 9, வைச்திலிச்சமு தலியார் அவர்களுச்ரும், திருவிழாவின் Csarei Pigs 

இள்ளிலசைகிருர்இத்ரும் ஒழுச்குசெய்த இருச்சடஷர் இரு, சைலாசம்பிள்ளேயகர் 
களுச்ரும், நிருவாகம் இன்ளில் சப் பெருகிருர்து இரங்சசா சச்செய்த திரிசெள்



ard அச வித்துவான் இரு, டி.பி, சப்பிசமணியபிள்ளேயவர்களுச்சும், andes 
கும் சில்னாஅ,௪,ற்கு இட வசஇயும் hen pas me Mags. QeipQse Oss அண்ணாமலைப் 
பல்கலேச்சழச அ.இசொரிசள், பச்சசயப்பன் உயிர்கிலைபபள்ளி கலைமையாூதரியச், 
மெய்சண்ட , விச்தொசாலை, 9, ப, சேலாரபாடசாலை அதிபர்கள், ஆறுமுக 

சாவலர் மடன் அ.பர்கள், ஆச்சாபுரம் மைனர் முத்துக்குமரன், 15, FUE Bb 

பிள்ளை இன்னும் மற்றையோர்க்கும், மற்றும் இவ்விழாவிற்குரிய எலலாரப் பணி 

சுளையும் மனம் மொழிமெய்களால் செய்து பேருசவிபுரிர்ச பச்சையப்பன் பளிச் 

சாசணப் படையினர், புசைப்படம் எடுத் சர்ச [$, 1, வேல்பிரசர் திரு. சொச்ச 

லிங்க முதலியார், (ஜெயவேல் ஸ்டடியோ, செம்பு ஸ்டடியோ), மின்சார உசவிபுரிர்,ச 

மாடர்ன் ஸ்டுடியோ சர்வில் முதலிய எல்லாப் பெருமச்சளுச்கும் மனமார்ர்ச சன்தி 

யைச் செயற்குழுவினரின் சார்பாசச் செலுத்தேேேன் என்பது அவர் பெச்செ 
சருச்சம், . 

திரு, சிதம்பரேச திட்டிதர் ௮வர்சள் ஜர் வேண்டுகோள் வழங்கொர். அல்சாலது 

உலசெலாம் என்பது ஒங்சாரலடிவம், அர்த வடிவத்தின் விரிவு இம்மண்டபத்தில் 

தான் வெளிபபட்டது. இகத மண்டபத்தைத் திருப்பணிசெய்யவேண்டும். இருமல் 

சஞம் திருப்பணிசெய்யவேண்டும், அன்பர்சள் யாவரும் உதவுவார்சளாச், 
ஷூ. தீட்சிதர். அவர்களின் குமாரர் தேவாரம் பாடினார். அ௮தன்.॥ன் சேலாச 

ஆசிரியர் இரு, 8, இராமலிங்க ஒதுவார் அவர்கள் வாழ்த்துபபாட இரவு 

1] ழணிச்கு விழா இனிது நிறழைவெய்தியத. 

வனருள் ரிறச்ச! சேச்ழொர் பெருமான் சேவடி, லாழ்ச | 

புராண விரிவுரை ஐக்குக 

இருச்ரிற்றமபலம் 

நிறைவு லிழாக் கமிட்டித் தலைவர் நீரு சர். 0. 1. ராஜர் அவர்களின் 

வரவேற்புரை 

இல்லையம்பகுத்திலே  இருக்கூத்தாடும் சியபெருமான் இருவருளாலே 

1 அவனரு ளாலே அவன்தாள் வணங்க '! என்ற திருவாதவூரர் வாச்சற்ணெல்ச 
இருவாளர் (0, 16, சுப்பிரமணிய முதலியாரவர்களால இயற்றப்பெற்ற, பேரிய 

புராணப் பேருரையை அரக்கேற்றச செய்வதற்சாச, அன்புடன பல்வேநிடங்களி 

லிருக்தும் வந்து இங்கு கூடியிருச்சினீறீர்சள், மெய்யன்புசான்.£ சானனோர்சளாயெ 
தங்களது வருசை 5ம் சாட்டிற்கும், ॥றப்பாசச் சைவத்திற்கும் றர சதொன்ருசவே 

இகழ்ெறத, இத்தசைய நிலையில் சங்களையெல்லாம் சான் wd poy gro Haye 

லும் வரவேற்றேன், ‘ 
பெரியபுசாணம் இர்சாட்டிற்கும் சைவ,த்இ.ற்கும் தனிச்சிறப்பு வாய்ச்ச கருவூலம் 

என்பது சால்களறிச்தசே, இச்தல் தர் வரலாற்றுச் சிறப்புவாய்ந்த தல், மெய்யடி. 

யார்சளின் வாழ்ச்சை சி$லயைச் செவ்விதின் விளக்கும் தர் சிறரச பெட்டகம், @, 9. 

85ம் தற்ருண்டு முதல் ஏறக்குறைய 6) பி. 1ம் நூற்றாண்டுவரை, வரலாற்று 

முறையில் சமிழ்சாட்டின் இருண்டசாலமென்றே சான் சொல்லவேண்டும். 
சமணமும் பெளத்தமும் நிலைதாச்செ், சைவம், மச்சளாலும், அரசர்களாறும் 

போந்திச் சொண்டாடப்பெருச சாலம். ௮ச்சால வரலாற்றை இப்பெரியபுராணத் 

சன்சொன்டி சோச்சிள், அல்கிருண்டசால aterpd swig ஒருவா௮ டச்சப்



------~- 39 கழெலால், அத் சசைய ஜர் தெச்ச தாலுச்றா இரு. 016.3. அளர்சள் 
“sraQubp இன்பம் தச இவ்கையசம்'! என்பதம் ற்சேல்பவும் (என் சடன் 
பணிசெய்து டெப்பழே'' என்பத ற்சேற்பவும் ஓர் அரியஉசையைச் சமது ரீண்டசால 

அதுபல் ஆராய்ச்சியின் மூலம் வெளியிட்டிருச்ளொர்சள், “sas மறப்பது 
சன்றன்௮' என்று கூறிய*த்சேத்ப 0 &,9, அவர்சளின் பேருரையை அசக்சே்௮ச் 

செய்து ஜெப்பிச்சச்கூடியுள்௪ ௪ங்களை வாவேற்கும் பேது எனக்ருச் ஈடைசத்ச 

மைச்குப் பெரிழம் மகழ்செழேன். 0.64, அவர்சள் இன்றைய உல் சியை 
யொதட்டிய புத்தகங்களை எழுதுவதில் சமது சருச்சைச் செலுச்சாமல், சைவன் 

சருவூலமாய் விளங்கும் பெரியபுராணச்திற்குப் பேருரை எழுதி வெளியிட 

மூன்வச்சமையை சாம் எல்லாம் பெரும் பேருசச்சொண்டு மழெவேண்டூம் என்று 
கூறியும் சல்சளேை எல்லாம் ௮ன்புசொண்டு வரவேற்றேன். 

உர 

SHAPE Is gr, சண்ணழிச்சதும், 
பொழிப்புச்திட்ட தும், அசலங்கறதும் 

என்னும் சான்கு வசையாதும் சம்மலர் பெருதூல்சளச்சு உரை சண்டு மடழ்ர்திருக் 
ன்றனர், 

1. கநத்துரைத்தலவது:--செய்யுளின் கருத்தை மட்டும் கூறு சல், 

2, கண்ணழித்தலாவது:--மூலபாடத்தைப் பதம் பதமாசப் பகுச்செடுத்த 
அவற்றிற்கு,அண்மை, அலாய்சிலை, சகு எனலும் முறைசொண்டு உ 

&. pe. 
‘ 

9. பொழிப்புத்திரட்டலாலது:--மூலபாடத்தை சீச்பெ பசச்சட்கு உரிய 
பொருள்சளை மாச்திரம் சொருத்திடல், 

4, அச்லங்கூறலாயது!--செய்புளிள் இச்ச முலற சன்டு ௨௨ கறம் 
ஆரிய வினச்செய்து அவற்றிற்கு விடையும்கடறி சர்தேச விபரிசக 
களைச் களைர்த உல உறல், 

சம் அருமைச் திருதலாம் பெரிபபுரரணமாபெ உய/ தறுச்கு மே சாட்டப் 

பட்ட சால்லசை முறையில் இதுவரை யாருமே உரை எழுசவுமில்லை; அம்முயற் 
சியை மேத்கொள்ளவும் இல்லை, இதனால் முன்னவர்சள் யாவரும் உரையெழுதும் 

ஆற்றல் அற்றவர்கள் என்று அர்த் சமில்லை, அவர்கள் வாழ்ச் ச குழ்சிலைச்கேற்ப, 

சாலத்திற்சேற்ப, சைவப் பெருதூல்சளுச்ரு ''9ிற்றதிவினையுடைய எம் உரை 
கூறல் சசாது என்றும் அக்கனம் செய்சல் பாபம் என்றும் கினைத்துப் பெரிய 

புாணர்இிற்கும் சேலார இருமாசசம்சட்கும் உராயெழுசாத விட்டனர்'', 

உதா ரணமாச வித்துலான் தியாசராசச் செட்டியாரலர்சளிடம், ஒருவர் 
தேகத்திற்கு உரயெழு.தமா௮ சேட்டச்சொண்டாரென்றம், செட்டியாரலர்சள் 
மேலே கூதிய சாணத்தை மனஇற்சொண்டு ேட்டச்சொண்டவரின் மனம் 

புண்படக்கடாதென்பதற்சாசச் செய்சோம், செய்வோம்!" என்று சாலம்சாழ்.தஇி 
கச் சதாசவும், ஒருசாள் செட்டியாரலர்சளும் அச்சண்பரும் சாலிரிச்சைச்கு உலாலச் 

சென்றபோது அச்சண்பர் செட்டியாரை ரோச் (றியா இவ்வாண்டில் எப்படி. 

யத தேலாாச்தித்ரு உரயெழுத முடி ச்துவிடகேண்டும்'' என்று க,தியசாச9ம், 

செட்டியார் சோபித்த (யா அ்தெய்கீச அதுச்கு என்னையொச்த அற்ப 
அதிவடையகர்களை ner ays செய்து சாசத்தில் சள்ளுக்சைச்சாட்டிதும்,



இர்,சப் புண்ணிய சதியாயெ சாவிரியிலாகது சள்ளிச் சொன்றுவிடுல்கள்ர் அசாம் 
சான் ச௮பதமாவத அடைவேன்"! என்னு கறிய தாசவும் இரு. ௨. 0௮. சசிதர 
யசகர்சள் எழமு.கியிருச்ளொர்சள். DAIgig ஈம் முன்னவர்சள் அச்தால்சளில். 
அவர்கள் வைச்ச பெருமதிப்புச் சாரணமாசவே, உரையெழுசாது விட்டசன். 
சென்று செரியகருறத. ் 

சம் 0. 8. அவர்கள் வாமுளெ.ற இச்சாலமும் சூழ்நிலையும் எர்சப் பொருளையும் 
ஆராய்ச்தறிர் த சாம் இன்புறுவசோடு சில்லாத, ௮,ரனை உகனெபுறும்வண்ணம் 

செய்யவேண்டும் என்னும் சாலமும், சூழ்நிலையுமாச இறுச்னெ.ற காரணச்சால், 
இவர்கள் இர்சிலைச்சேற்ப, இரச அரிய பேருரையைச் செய்து உபசரிச்துள்ளார்சள். 

இலர்சளால் காணப்பட்ட உரைசயம் அச்சவாசனமேறி யாவரும் படித்தின்புதும் 

வாய்ப்புடைத்தாக இருக்றெத, இத்சசைய Apts உரையைப் பசப் பொருள் 
இலச்யெ நணுக்சம், இலச்சணப் பொருசசம், சமபரோச்கு, மேம்கோள் சாட்டல், 

முதலிய அரிய முறைகளைச் சையாண்டு, உரையாசிரியர் அவர்சள் செப்த பேருப 
சாரம் உலசம் உள்ள அளவும் கின்று நிலவுவ?சாடு, அர்சிலைபேற்றில் சம்மையும் 
அல்வின்பத்தில் இணையும்படி செய்த, 

இவ்வரிய உரையை இபற்றிய பெரியார் ௮வர்சளின்பேரிலுள்ள சன்மதப்புச் 
காசணமாச இங்கு வர்து கூடி இவ்வுரையை அரம்சேற்றுச் செய்ய இருக்கும் 

உக்களையெல்லாம் மனமார, வாயார, மெய்யார வாழ்த்தி வரவேற்டன்றேன். 

மூம்மலமும் சழுவும் முழுமுதல் இறைவன் செம்மலர்ப் பாதம் சிறப்புடன் 

அர்ச் திருடனம் செய்யும் இத் இல்லைப் பெரும்பதியுள் இல்லரல்கேற்துச் செயல் 
குதித்துச் சாரியம் செய்லோர், புலவர் பெருமச்கள், சான்றோர், அரரியலார், 

பார்கையாஎர் அனைவலாயும், அசங்கழைர்து அன்புடன் வரவேற்றேன், 

லாழ்ச சைவம் 

வளர்ச் பைர்சமிழ் 

“Corps gi sexi வானவர் ஆனினம் - வீழ்ச தண்புனல் Iaisgyo pugs 

ஆழ்ச தியது எல்லாம் ௮ரன் சாமமே - சூழ்க வையகமும் துயர் திர்சவே,"! 

மதுரை திருஞானசம்பந்த நாயனார் ஆதீன இளவரச 

'இருப்பெருந்திரு திருவருள் தவயோகி 
சோமசுந்தர தேச்க பரமாசரிய சுவாமிகள் அருகிய 

தலைமை உரை 

XN 

செல்ல செழமாடஞ் சென்று சேணோகூச் 
செல்வ மதிசோயச் செல்வ முயானெற 
செல்வர் வாழ்.இல்$லச் ரற்.றம் பலமேய 

செல்வன் சழல்ஏதீதம் செல்வஞ் செல்லமே, அதிநஞானசம்பந்தர் 

மெய்யள்பர்சளே ! 

பெரிய புசாணப் பேருரை வெளிமீட்டு நிறைவு விழாவின் வைச் வைபவத் 

இன் சன்னாளாயெ இர்சாள் இப்புனித தலத்தில் கோயில் சொண்டருளும் அம்பல 

வாணர் சரிரிச்சலும், இப்பேோலையில் ,ச$லமை சாக்சச் சிெப்பிச்சகும், போள்பர்ச



எர்யெ உம்சளை யெல்லாம் சண்டு சளிச்சவும் agaurdss எல்லாம் ate Ga 
பசம்பொருளின் ,இருவருஞ்ச்கு வணச்சம், 

பெரியபுசாணசசை  அருளிச்செய்ச சேச்சிழார். பெருமானும், அசை உட 

னிருச்த ஊச்யெ அசபாய்ச்சோழமன்னனும் சர்ச சிலா மாசத்தில் இிருவா 
இசை ஈட்சச்.இ7,த்.இல், இசே ஆயிசச்சால் மண்டப,த்இல் அசக்கேம்.றுவிழாச் சொண் 

டாடியதுபோல், பெரியபுசாணப் பேருசை ெெளியீட்டு நிலவு விழாவும் ச. 

மாசத்திய இருவாஇினரை மாளாயெ இன்று சொண்டாடப்பெறும்படி இர்மானித்த 
விழாச் செயற்குழுவினசை சாமெல்லோரும் பாசாட்டச் சடமைபபட்டிருச்றோம். 

அதற்கு அன்பே உருவாச, தியாகமே ரின்னமாசச் கொண்டொழுகும் சர். பி, டி, 

இசாசன் அவர்களின் சீரிய உமையும், சமிழுச்கும் சமயத்திற்குமே சன்னை அரப் 

பணம் செய்து சொண்டாத்திருவரும் இரு, 9, எம். இசாச்சச்இரன் செட்டியார் 
அளர்களின் பண்பாடும் செயலாற்றும் திறமுமே காரணமென்று சர. ம். 

செய்வமணம் சமமும் பெரிய புசாணச்திற்குப் பலர் உரை எழு,யிருச்ொர் 
கள். அவர்களுள் ஸ்ரீ மசாலிக்க ஐ.பர் அவர்களுடைய பொழிபபுன திருக்குறிப்பு 

தொண்ட சாயனார் புராணம் வனயே ஈடைபெற்திருச்ெ 2.2. சாஞ்சி ஸ்ரீ ஆலால 

சச்தரம்பின்ளை அவர்கள் 3 சருக்கங்களுச்கு மாத்திரம் உரை எழுடி யிருச்ளொர்கள், 
சயப்பாச்சம திரு. சசாசி௨ச் செட்டியா அவர்கள சுறிப்புமா மாத்திரம் எழுத 

அச்சேற்றப் பெருமல் இருச்து வருறத, அதுபோலவே 9. இராமசாசன் 

செட்டியாரவ[சள் எழுதிய ௨௪9.ப1,2.த1 குறிபபுச்சஞம் ௮ச்சில வராசவையே, 
பெரியபுராணம் முழுவதையும் உரையுடனே வெளியிட்டிருப்புவர்சள் இருவா 

or திரு.வி, சவிபாணசச்சர முதலியா[வர்சளம், திரு, ஆறமுசச் சம்பிரான் card 

சஞம் இரு. சப்புராயது சரமச்சர் அலர்சளாம, ராம் விழாச்சொண்டாடுனெ.ற 

பேருசை தத்திருச்கும் சிலச்சவிமணி இரு, 8, சே. சப்பிரமணி.ப முசலியாரவர்சளும் 

லார்கள், 

வெச்சவிமணி அவர்சளுடைய பேருமையானத சேச்ழொர் சலாமிசசத 
ஆழ்ர்த பெய்ீகச்சுரு3துக்ளை 959691955 பெரிபசோர். அருட்புதையலாச 

அமைச்து இருச்ெெ.து, ஆல்லெத்தில் முழுவிவரல்சளைபும் விசச்தன்ற அறுச்சுச் 

(Encyclopedia) ச$லச்சசஞ்ரிபம் எனப பெயர். அதபோலச் adsl 
மணியஎர்சளுடைய பேருரையுச சைவ சமயத்தின் கலைச் சகளஞ்பமாச அமைச் 

இருக்ற சன்றே சொல்லலாம் அவ்வண்ணம் அமைச்ச காரணம் வெச்சவிமணி 

யார் சேச்சிழார் சவாமிகளிடததில் இடைய௫.த அன்பு பூண்டு அவருடைய செய் 

வீசத் தஇருவாச்ருச்சனைச இருவருள் உண? உணர்சசபேபாரும் சேச்ழொர் 

பெருமாலுச்சுச சிறப்பான வசையில் வழிபாரிசள் செய்வதும், அன்னாருடைய 

இருசட்சத்திரத்தில் மாசேசலரபூசை ஈடத்துவதம், பெரியபுராணத்தில் ௨ள்எ 

செய்கக் சவிரயல்களையும் திருவருட் பெருமைகளையும் கேட்பவர் மனம் கிர் 
துருகும்படி விளச்ச உரைசள் ிசழ்த்துவ.தமே கியமமாசச்சொண்டு ஒழுக 

வர்திருச்சரசள். 

இெச்சகிமணியார் சேச்ிழார் பெருமானிடச்தில் சொண்டுள்ள பேரார்வம் 
சாரணமாச அப்பெருமானுடைய இருவரு ஒன்று கார்ப்பித்து, இருப்பெரூர்ப 

பட்டிப்பெருமான் இருச்சோலிலில் கழிபாடு செய்யப் பெறல்வேண்டுமெள்று 
எண்ணி அ நிருவரு௪.ரை வார்ச்கும்படி ஏ.ர்பாடு செய்சபொழுத, அச்ச வார்ப்பில் 

pass AP sag சேர்ச்சப்பெறல் கேண்டுமென்று தெரிலித்திருச்த சமயம் சிெச்சவி 
மணியார் தமது சைச்செடியரரச்நில் சல்கிலீபுடனிருர்ச, இரு தம்சப் பச்ச்சத்தைச்
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சழற்றிச்சொடுத்தச் சேர்ச்துச்சொள்ளும்படி, செய்திருச்சருர்சள், அப்பொழ் 

பசச்சம் சச்சவிமணியாருச்சுப் பி. ஏ. பரீட்சையில் சமிழில் மு, சலாவசாகச் சேதின 
சற்ருச் சென்னைப் பல்சலச்சழசத்சாரால் பரிசாக வழங்கப்பெற்தத. தம் வாழ் 

சரள முழுவதும் போற்றி வைச்சப்பெறவேண்டியவற்றில் அப்பொற்பசச்சம் 
SEF OF Gio. . 

சரம் பெற்ற பரிசுப்பொருளையே சேக்ஓழார் பெருமானுக்கு மு.தல் சாணிச்சை 

யாச அர்ப்பணம் செய் இிருச்சொசளொன்றால், சேச்ழார் பெ ரமானிடச்தில் செக் 
சவிமணியார் சொண்டுள்ள 0 (ரார்வச்சையும் பேரன்பையும் இச்செயல் வெளிப் 

படுச்துசெ் றசல்லவா ? இவற்றின் விளைவுசான் உையாூரியருக்குச் சேச்ழொர் 

பெருமானது சருணைமுமுதம் பாலிச்சபபெற்ற து; பெரியபுராணச் செய்யுளின் உட் 
கருச்.துக்சகள் உணர் சசப்பெற்றன. 

விளையும் பபிர் முளையிலே தெரியும் என்றபடி சவச்சவிமணியாருச்கு 

அவது இசமைப்பருவ முத2ல பெரியபுராணச்தைப் படிச்து வருவதிதுள்ள இணை 

யற்ற விருப்பம் சன்னியல்பாச2வ இணிது வளர்ந்து வர்சசென்பது தெரியலரு 

Bar pg. 

1894-ம் ஆண்டு முரல் 1906-0 ஆண்டுவரை சமது தமிழாரிரியராகயெ இரு. ௪. 
திருச்சிற் றம்பலம் பிள்ளை (பெபலாைச் குறித்துக் கவனித்துச் சொள்ளவேண்டியத. 

எச்7 ஆண்டவனிடத்து ஈடுபா?டா, ௮5 ஆண்டவன் திருப்பெயர் சாங்கெ ஒரு 
வனோ ஒருத்தியோ ஈமக்குத் துணைசெய்றெது அறுபவ உண்மை) அவர்சளிடம் 

நீமிழ் பபின்று, பெரியபுராண ,ச்திடத்தப் பேரார்வம் சொண்டார்கள். 

1917-ம் ஆண்டிலிருர்து பெரியபுராணத்சைச் சிலச்சவீமணி முறையாச 
வாசித்த வர்சார்சள், 1918ம் ஆண்டு இருப்பேரூரில் ஸ்ரீ சாச்தலிங்ச சவாமிசள் 

சங்சத்தின் இரண்டாவது ஆண்டுவிழாவிற்குத் தலைவராக வர்த திருவாளர் சயப் 

பரச்சம் சசாரிவசெட்டியாரவர்சர் (பெயகரச் குறித்துச்கொள்சி) நிகழ். திய தலைமை 
யுரையில் சிவச்சவிமணியார் பன்னிருதிருமுறைசளின் பெருமைகளைச் 4! செவி 

வாயாச, செஞ்சசலனசச் "! கேட்டுப் பெருமிதம் சொண்டார்சள். திரு, செட்டியா 

ரவர்சளைச் கொண்டே, சோவை சசரில் பெரியபுராணப் பிரசங்சம் சாள்சோறும் 
சடைபெறச் இருவருள் கூட்டிற்று. இரு. செட்டியாரவர்சளுக்குச் கையேடு படிச் 

கும் பெருவாய்ப்பு சிவச்சவிமணியாருச்சுச் டைத்தது. இரு. செட்டியா£வர்சள் 

பெரியபுசாணச்திலுள்ள தெய்ல ஈலங்சளை யெல்லாம் கூறியசைச் சிவச்சவிமணியார் 

செவிகுளிரச்சேட்டு மகிழ்சி பொங்னெர். 

இரு. செட்டியாரவர்களைப பின்பழ்தி 1918 முதலே சிவச்சவிமணியார் ஒரு 

ஆண்டுக்குள் பன்னிருதிருமுறைசளிலுள்ள எல்லா அருட்பாடல்சளையும் ஆண்டு 
சோம் தலருது ஒ.இவருன்2 நியதியை மேற்சொண்டனர். 

Rayer தரர் தரசாயெ சிவச்சவிமணியார் பெரிய புசாணச்ரைப் படிச்கும் 

தோறும் தெய்வச் கவிசயல்களை உணர்ர்தும் அவற்றைப் பலமுறை போற்றியும், 

வர அர்த சயல்சளை முன்பே அறியவில்லயே என்ற எண்ணமும் சோன்றப் பெரிய 

புாணச்இற்கு ஒர் உரை எழுதவேண்டுமென்ற கருத்து சிலச்சவிமணியார் உள்ளத் 

இல் திருவருளால் பிறர்தது. அதுமுதல் பெரிய புசாணத்திதுள்ள தணுயெ செம் 

பொருள் சயக்களைப் பெரியோர்சள் போற்றுமாறு பல பேோலைசளிலே சொத் 

பொழிவு வாயிலாக வெளியிட்டு வர்தார்சள். 

8
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சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்தில் பெரியபுராண விரிவுரை 

1930-ம் ஆண்டில் சென்னைப் பல்க?லைச்சழச,ச்சார் சார்பில் சடைபெற்.2 

விரிவுசை '! சேக்கிழார் '! என்ற தூலாச வெளியிடப்பெற்திருச்ெ.த, இச்ச வெளி 
யீட்டின் மூன்றும் பப்பு 1952-ம் ஆண்டில் வெளியாகயுள்ள ௮. 

உலசப் புகழ்பெற்ற சர். ஆர். சே. சண்முகம் செட்டியாசவர்சன் உடல் சலம் 

குன்திபிருக் ச காலத்தில், '' சேச்சிழார் 1 என்ற நூலின் விழுப்பொருளைச் சிவச்சலி 
மணியாரிடம் கேட்டு மலழ்ர் த மிசவும் பாசாட்டியிருக்கருரசள். இலங்கைச் சைகப் 

பேசதிஞர் இரு. ௪. வபா சச்.தரம் அவர்சளும் ** சேச்சழார் '! என்ற தூல மிச 

வம் பாசாட்டி யிருப்பது சினைவுகடாச்சச்ச த. 
இன்று விழாச்கொண்டாடப்பெறுகற இரப்பணி சவெெச்சவிமணியவாசளால் 

1990-ம் ஆண்டில் கூச்சப்பெருமான் திருவருளால் துவங்சப்பெற்றது. 

சேச்சிழார் பெருமான் இதே மண்டபச்தில் சான் கூச் சப்பெராமான் தமக்கு 
: னிழல் கூறிய பொருளின் *! துணைசொண்டு பெரியபுசாணச்சைப் பாடிப், 

புகழும் இறப்பும் கிழைர் ச அசபாய சோழப் பேசாது சபையிலே அரசக்சேற்றினார் 

என்பது வாலரறு, இருவருளின் வழியே பெரிய புசாணப் பேருரையின் முதற் 
சஞ்சிசையின் மு,சற்பகு.இ இச்ச ஆயிரச்சால் மண்டபத்தில் சேச்ழொர் சலாமிசளழு 

இருஈட்சச்திரத் தினத்திலே (யுவ வருடம் னவகாரி மாசம் 23-ம் செய்தி; 5-0-1995) 

புதன்ழெமையன்று வெளிபிடப்பெற்றத, தின்று (0-8-1064) பெயர் புரானப் 

பேருசை அரக்சேற்ப்பெறதெத. 

திருப்பேருரில் சுச்தரமூர்த்தி சலாமிசள் சிரித்த கத்சப்பெருமானையே 

இல்$ையிறும் சண்டு சரிசனம் செய்த பாடியருளிய இருப்பாடல் வருமாதி :-- 

பாரூரும் ௮ரவல்குல் உமைசங்சை அவள்பங்சன் பைக்ச ணேற்றன் 

ஊரூரன் சருமஞர் சமர்செச்சில் இடம்போத சடத்தாட் சொள்லான் 
ஆரூரன் சம்பிரான் தரூரன் மீகொக்9ல் ௮ணிசா ௫கொய்ப், 
பேநார் பேரமானைப் புலியூர்ச் சிற் றம்பலத்தே பேற்ற மன்றே. 

அசைப்போல் ரமத உரைய[சரிபரும் திருப்பேரர்ப் பெருமான் இருமுள்பு 

econ (pss peed, 18 நண்டுசளக்குப்பின் செம்பாச்தில் நிறைவு செய்திருச் 

இருர்சள், என்னே இருவருளின் நஇிருச்கூச்து / என்?2ன சவெச்சலிமணியாரின் 

உண்மை அன்பும் உ$லைவிலா முய்டியும் / 

பேருரையின் அமைப்பு 

பெரிய புசாணத்தில் போற்றப் பெறும் சாயன்மார்ச௭த ௮௮,சா7ச்தலக்சஞம், 

அ்தலங்சளுச்குச் சென்றடையும் வழி முதலிப விவரம்சளும் ச௮ச்சவிமணியா 
ருடைய உளப்பருதிசளில் செளிலாசச் குறிச்சப்பெழ்.றுள்ளன. இர்ச சாயன்மார் 

கள் அவதரிச்ச சலங்சளுச்சு சேரிற் சென்று வழிபட்டும், சண்டும், அறிர்சதோர் மூலம் 

சேட்டும், தல சரி்இரச்குறிப்புச்சள், சல்்ெவட்டுச்சள் முதலியனவற்றை ஆராய்ச்து 

இருவருள் தணைசொண்டுசெசிர்தும் பராண உலைப் ப.5.இசளில் கெளியிட்டுள்ள து 

போத்றச்சச்சசேயாரும், 

லச்சவி மணியாரது இரு ச்சொண்டர் புராண உல, சம்சா திஇத்ரு வேண் 

டியலா௫ புசாணத்திறுள்ள செம்பொருள்சளையும், இருப்பாடல்சள்தோம் செதிர்து 
ெச்சும் தெய்லசயக்சளையும் எளிமையான சடையில் விஎச்பெ, படிப்பலர் சளி
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saQeSe Gey spd Quer pos ew usts உள்ளது, இர் உரைப்பகுஇசள் 

செனிவும் ஆழமும், அசலம் கிறைர்து இருரெறிய ship sonatas சன்பால் 
பெத்து இருவருளைச் துணைகொண்டு மூடிர்துள்ளறு. புசாணவிஎச்சங்களில் 

* ஊனடைர்ச பிறவியில் ''! மேற்சொள்ளவேண்டிய சரியையாதி செர்செறிகள் 

செளிகாச எடு,்.த.ச் சாட்டப்பெற்றுள்ளன, அர்செறிகளில் கின்று ஒழுகய மெய்ச் 
சொண்டர்சளின் அதுபவங்சள் ஆங்காங்கு விரிச்துனாச்சப் பெற்றுள்ளன. சமய 

சோடிசளின் ௮ரசென விளங்கும் சைய ச்சின் ரச்சார்த துண்மாண்பொரறுள்சள் 

அடங்யெள்ள செய்லச்சுவிர.பம்சள் எடுச்துறைச்சப்பெற்றுள்ளன. இரச உலச 
வாழ்ச்கையில் பலவசைப்பட்ட சொழில்களை மேற்கசொண்டோர், அவ்வச்சொழிவி 

மேயே அமைர்து, இறைவழிபாறி செய்ய ஏற்ற வழிவகைகள் தெளிவாச கிளச்சம் 
செய்யப்பெற்றுள்ளன. செய்புள்சளில் பொதிர் துள். இலச்யெ ஈயங்சள், இர்தமிழ்ச் 
கலைப்பகுஇசள், தற்காலத்தில் புதியயவ எனச்தோன்றுனெற ஈகீனக் கருத்துக்கள், 

இனி எ.திர்சாலச்தில் சோன்றவுள்ஏ கரு.த்துச்கள் உண்டானால் அவைசள் எல்லாம் 

சன்ரு எடுத்து இயம்பப் பெற்றுள்ளன. இக்காலத்இிற்கும், வரும் சாலத்துக்கும் 
தமிழருடைய சிறர்ச வாழ்வுக்குப் பெரியபுசாணம் ஒப்புயர்வற்ற ஒழுச்ச நூலாகு 

மென்பது வியத்சகுவண்ணம் விரித்துரைச்சப் பெற்றிருக்றெ.த, 

பேரியபுராணத் தேய்வக் கவிஈயங்கள் 

சேலாரம் முதலிய பதினொரு திருமுறைகளின் விஎச்சவுலை் பெரியபுராணம் 

என்பது சாயன்மார்சளின் சரிதப் பகுதிகளில் ஆங்சாங்கு சன்கு விள்ச்சப்பெற் 

ற்ள்ளது, முதல் ஏழு இருமுறைகள் அருளிய இருஞானசம்பர்த சாயனார், 

இருசாஏுச்சச ராயஞர், சர்தரமூர்த்தி சாயஞர்) தஇருமுகப்பரசாமருளிய 
Boers எாயுடையார், சாரைச்சாலம்மையார், சேரமான் பெருமாள் சரயனர், 

இருமூலதேவ சாயனார், ஐயடிசள் சாடவர்சோன் சாயஞர் அருளியுள்ள அருள் 

௮ரச்சுச்சசரயெ சடலுள் ிலச்சவிமணியார் மூழ்த் இளைத்த, அவ்வப் பாடல்சளிற் 
சண்ட அரிய கருத்து மணிகள் தமிழகமும் உலசழமம் பயன்பெற்றுய்பும் பொருட்டுப் 
பதிசச்குறிப்பு, பதிசப்பாட்டுச் குறிப்புக்களோடு வெளியிடப்பெற்றிருச்ளெ. றன 

இருஞாசசம்பச்சப்பெருமான், இருசாவுச்சாசு சாயனார், சர்சரமூர்த்தி 
சாயனார் அருளியுள்ள தேவாரப்பதிகங்களில், சலயாத்திலை செய்யும்பொழுது வழி 

யில் பாய பதிசல்சள் இன்னின்னலவை என்றுட், இரு,ச் தலங்களின் எல்லகளில் 

பாடியவை இன்னின்னவை என்றும். லங்களுச்குள்ளே வர்ததும் பாடியவை 

இன்னின்னனவை என்றும், இருச்சோயிலில் இருப்பணிசள் செய்யும் 

பொழுது பாடியவை இன்னின்னவை என்றும், திருசதலங்களில் இருக்கோயில் 

சொண்டருளிய மூர்த்திசள் இருமுன்பு பாடியவை இன்னின்னவை என்றும், இருத் 

தலக்சளிதுள்ச அடியார்சளை முன்னிலைப்படுத்திப் பாடியலை இன்னின்னவை 

என்றும், புராண உரைப்பருதிசளில் படிப்பவர் மனங்கொள்ளும்படி செளிவான 

சடையில் குதித்துள்ளமை சாலச் 9னால் செய்த சீரிய சிவப்பணியாகும், se ay 

இருமுறைசளாயெ சேவாரப்பஇிசங்களில், லெ பதிசம்சளுச்கு இதுவரைவெளி 

வச்9ரச குறிப்புச்சர் கெளிபிடப்பெற்றுள்ளன, இ௫தச் குறிப்புச்சளம் சேச்சிழார் 
பெருமானுடைய இருவருள் சைப் பெற்ற வலிமைசொண்டு '* உலசெலாம் 

உணர்ச்து உப்யச் வெச்சவிமணியார் அருளியிருப்பது மிசவும் பாராட்ட ற்குரியத. 

அவழ்துட் சில:-- ஆஞுடைய பிள்ளையார் பிரமதிர்ச்சக்குளக்சரையில் ** தோறு 

டய செவியன் 1! carp சலைப்புடைய இிருப்பதிசம் அருளிச்செய்த, இரண்டா
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வத பதிசமாச,ச் இருச்சோணியப்பர் இருமுன்பு சச்சேசப்பண்ணில் “ இமையோ 
சே.ச்ச உமையோ டிருச்சானே '? என்ற மகுடமுள்ள பஇனொரு பாடல்களைப் (மு,சல் 
இருமுமை - பண்-சச்கேசி-பஇசம் 74) பாடியது ௪௦,4தச்சாட்டப்பெற்திருச்2 2. 

சச்தசலூர்சஇ சாயனார் அருளியுள்ள (* முடிப்பது சங்சை 1! என்5 த8லப்புடை 
யதும், சொல்விச்சொளவாணப் பண்ணடைவுமாகயெ பதிசம் (7-வது இருநுறை- 

கொல்லிச்செளவாணம் பதிகம் 44) இருவஞ்சைச்காத் இல் இருச்சோயில் சொண் 

டருளிய இறைவன் திருமுன்பு பாடியதாசச் குறிச்சபபெற்றுள்ளது, இப்பதிசம் 
இதுசாஅம் பொ.துப்பதிசக்களின் சேர்ச்கையிவிருச்து வர்.௪.த. 

புராணப்பாடல்களின் யாப்பின் அமைப்பு 

சேச்சிழார் பெறாமான் இப்பொழுதுள்ள 24 வரப் பண்களின் யாப்பிலே, 

புசாணப் பாடல்களை உரிப இடக்சளிலே பாடியுள்ளது உரையில் விஎச்சப்பெற் 

திருச்ச. 
திலச௮ தியம்மையாருடைய விண்ணப்பக்சளுச்கு இரக்கச் திருவதிகை fr. 

டானச்திறைவன் இனிச் ௬$ல மடுத்து ஆள்வம் '' என்ற அருட்டிறத்தினைச் கறிய 
சச்? யாப்பையே தொடச்*த, ௫ூல நோயுடன் இருகாவுக்கரச ராயஞார் இருவதிசை 

வீரட்டானத இறைவன் திருமுன்பு சரிசிச்த உணர்வு பெறும்வரை, சொச்சசச் 

சலிப்டா சர்2,சநில் யாச்சப்பெற்துள்ளது பின்னர்த் இருச£வுச்சரச ஈரயஞர் அரள 
ணார்வு பெற்றுச் இருப்பதிசம் பாடி, ௮ச்சச் ுலையே அருட்சத்தயொச மாறப்பெற்ற 

சிலையில் சாயஞர் அருளியுள்ள, '' கூற்ருபினவாறு விலச்சூலீர்'" ஏன்று தொடல் 

கும் சர்தத்இில் யரச்சப்பெற்றது ஆசிரிய விருச்சமாச அமைர்துளளது | தேலராப் 
பதிசத்துச்சேம்,2 சச் சமாசப் புராணப்பாட$லை அருளியது இிருசாவுக்சரசசரயனாடைய 

முன்னைபசமனப்பிணி மாற்ற நிஸச்சேற்ப சொச்சசச்சலிப்பா யாப்பிலிருர்த 

ஆரிய விருத்த யாப்பாச மாறிய செய்லச் சவிரயத்சை சாம் சண்டு உணரும்படி. 

உரையில் எடுச்துச்சாட்டியுள்ள சனித்திறன் போற்றத்குரியத. 

அருட்பாடல்களின் எண் அமைந்த நயங்கள் 

திருச்சண்ணப்பகாபனார் புராணததில் திருச்சண்ணப்பசாயனார் முருசப்பெரு 

மானுடைய அருளினால் அவ சாரமானசைச் சேச்ழொர் பெருமான் அருளியுள்ள து 

19-வது இருப்பாடலாகும், Oiss தெய்லக் சமிஈபத்தின் அமைப்பைப் புராண 

உயில் சமது உரையாசிரியர் விஎச்சபுள்ளமை மிசவும் பாராட்டி மூழ்ச்குரியத, 

! பன்னிரண்டு சண்ணுடைய பிள்ளை தோன்றும் '' என்று சேவாரச் இருப்பசத்தில் 

அருளியுள்ளபடி பன்னிரண்டு இருச்சண்சளும், பன்னிரண்டு இருச்சைசளும் உடைய 

சரய முகுசப்பெருமானுடைய இருவருள் வெளிப்பாட்டைச் கூறும இப் 
பொருளைப் பன்னிரண்டாவது இருமுறையாஏெ பெரிய புராணத்தில் பன்னிரண் 

டாவது திருப்பாட்டில் கூறிய செய்வச்ரிழப்பை எண்ணி மசிழுமா௮ செய்திருப்பது 

உரையாரிரியாத புனைச்துவரயன் ௮ என்ப,ற்கு், இருமூல தேவசாயனார.து திருமர்இ 

சம் சலாம் சர்.இிர.த் தில் சவகுண்டப்பகுஇயில் முறாகப்பெருமானைச் கூறும் (எச்சை 

பிசாலுக்கு இருமூன்ற வட்டமாய்ச், சர்சைசன் முன்னே சண்முசச் சோன்றலால்'! 
என்னும் பாடல் பன்னிரண்டாவது இருமச்திமாச அமைச்ச செய்வச்சிமப்பை 

மேத்சோளாசச் சாட்டியுள்ளமை yepspgtug.



a1 . . 
இருச்ருதிப்புசசொண்ட சாயனார் worms Be அம்மையார். இருச்சசஞ்ம்ப் 

பரு.இியிலே இறைவனைப் பூசிச், 51-வது பாடலில் சேக்சழொர்பெருமான் பாடி 
யுள்ளது குறிச்கப்பெற்றிறாக்,௦2. 

எண்ணில் ஆசமம் இயம்பிய இறைவர் சாம் விரும்பும் 
உண்மை யாவது பூசனை எனவுரைச் ௪௬௪ 

அண்ண லார்தமை அர்ச்சனை புரிய தரிச்சாள் 

பெண்ணின் ஈல்லவ ளாயின பெருச்சவச்'கொழுர்து '? 

 ஐம்பத்சோரக்கரம் '' என்றபடி ஐம்பச்சொசெழுத்து உருவமுடையவரரய் விளல் 

கும் அம்மையார் விரும்பிய பொருளைச் சொல்லும் இத்திருப்பாட்டு 51-௪.து பாட 

லாச அமைர்துள்ளது செய்வீகாயமென்று உரையில் குறிச்சப்பெற்றுள்ள த, 
இருமூலதேவ சாயனார் புராணத்தில் இருபச்செட்டு வாசமங்களின் பொருள் 

சைச் சமிழில் இருமச்திரங்களாக அருளிய திருமூல தேலமாயனார் சரிதத்தை 38 . 

இருப்பாடல்சளால் வகுத்தமைத்த செய்கீசச் சிறப்பு உரையில் விதர்சோசப் பெற் 

pus@rs. 

புராணப் பாடல்களின் சீர்களில் தேய்வீக அமைப்பு 

உருச்திர பச திசாயனார் புராணத்தில் இந உருத்திரம் இரு ஐ*)ெமு.த்ை 

உள்ஞுறையாசச் சொண்டு, மறையின்பயஞய் விஎம்குதலின், இச்சப் புராணத்தை 
ஐச்தசர்ச் கவித்துறையால் கூறும் சிறப்பு உரையில் காட்டப்பெற்றிருச்ெத, 

சிவபாத இருதயர் பிரம்ம தீர்த்தத்தில் ௮சமருட ஸ்சானம் செய்யும்பொருட்டு 

மூழ்கு றும் சர்ச் சன்ணெதிரே காளாத பிச்ளையார், குஎச்சரையினின் றம், 

ட சம் மேலைச் சார்புணர்ச்சோ சாரும் பிள்ளைமைசானோ 1, செம்?மனி வெண்ணீற் 

ரர் திருச்சோணிச் திதரம் பார்த்த, * அம்மே ! அப்பா !' என்று அமுசருளி'"னார் 

என்டருர் சேக்$ிழார் பெருமான், 

சிகரம் என்பை சொப்பொருளாசயெ சிவபெருமானைச் குறிச்றெசெனச் சிவச் 

சவிமணியார் உட்டெச்சையை உணர்ர்து உரை வரைர்திருக்கும் ஒப்பற்ற இறனை 

எல் வளவு பாராட்டினாதும் தகும். 

பெரியபுராண உரையில் மேற்கோள்கள் கற்பனைகள் முதலியன 

பெரியபுசாணப் பேருரையில் பெரும்பாலும் பன்னிரண்டு திருமுறைகளிலிரு£ 

அம், பதிஞன்கு சா, திரக்களிலிருதும், திருக்குற ரீவிருக்தும் மேற்கோள்சள் குறிச் 

சப் பெற்றுள்ளன, ஒவ்வொரு சாயனார் சரித்திரச்தின் முடிவில் கற்பனை என்ற 

நீ$லப்பின்த் உலக வாழ்ச்சைச்கு வேண்டுவசாகிய பொன்மொழிசள் போன்ற நீதி 

களும்) கருத் துச்சுளும் குறிச்சப்பெற்றுள்ளன. நாயன்மார்கள் வழிபட்டுவ் 5 திருச் 

தீலக்களின் படங்களும் குறிப்புக்களும், சாயன்மார்சள் திருவுருப்படிமங்சளின் படல் 
களும் இரச, திருத் தலல்களை 5 தரிசிப்பதற்கு இப்பொழுதுள்ள எழிசளின் குமிப்புச் 

சளும் புராண உரையில் காட்டியிருப்பது படிப்போரின் அறிவுக்கு விருச்சாய் 

அமைர்துள்ளது. 

1040-ல் சென்னை மாசாணச் சமிழ்ச்சங்சத்சார் பெரிய புசாணப் பேருரை 
இருப்பணியைப் பாராட்டி, " சிவச்சவிமணி '! என்ற பட்டம் குட்டிச், சிறப்புச் 

செய்தது சினைவுகூர்தற்குரியதி:
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வெச்சவிமணியார் தாம் எடுததுச்சொண்ட பெரிய இருப்பணியாயெ பேருரை 
வேலைகளே.ச் சம்நுடைய உடல் சலம் மு௬றச்.ச,சால் நுற்றதுவிச்ச முடியாசெனச் 

சரு.இிஞர், ஆதலால் அச்சிட்ட பரு. செளையும் அச் டகேண்டிப சையெழுச்துப் 

பகுதிகளையும் இல்லையில் கச்சப்பெருமானிடம் ஒப்படைச்ச எண்ணிஞர். 1948-ம் 
ஆண்டில் ஆனிச்திருமஞ்சன சரிசன,ச்.இ.ல்கு வச். சார்சள், ஆனி உச், Sai Heo we 

சிட்ட பரு.ரிசளையும் ௮ச்டெப்பெறவேண்டிய பரு இசளையும் 9வச்சவிமணியார் இருக் 

கோவில் வலம் வரத, இர்ச மண்டபத்தில் ரிவெசாம சர்சரியுடன் சொறுகிற்றிருர் 

திருளிய கூத் சப்பெருமான் தறுமுன்பு கொண்டுவர சனர், இல்லைவாழ் அர், சணர்சள் 

பெருமான் ௮௬ல் பெரிய புசாண உரைப்பகுஇிசளை வைத்துச் பாரா, சனை செய்து 

லச்சவிமணியாருக்கு மாலை ருட்டிர், இருவெண்ணீறு சொடுச்து ரல்வாய்மொழி 
கூறினர். கூத்தப்பெருமான் இருவருளால் புதிய ஊச்சம்பெற்றனர். இருவரு 
ளால் உரை முழுதும் அச்சேறி இன்று பாசாட்டப் பெறுறெத. 

மெய்யளபர்சளெ ! 

Bote சடசாசப்பெருமான் !! உலகெலாம்!" என்று அடியெடுத்துக் 

சொடுச்சத் திருத்தொண்டர் புராணச்சைப் பாடியருளிய சேச்சழொர் பெருமான் 

( உலகெலாம் '! என்று அடியெடுத்து £! உலசெலாம் !' என்ற அடியுடன் முடிச் 

இருப்பது அல.ற்றிற்கு இடையே௮மைச்த சேச்சிழார் பாடல்கள் அத்தனையும் 

சடராசப் பெருமானது திருவருள் உணர்ச்ச உணர்ச்து பாடப்பெற்ற செய்வச் இரு 

வாச்சே என்பதைச் சாட்டுனெ.றது, திருஞானசம்பர்த சரயனார் 9-௮தி பிராயத் 

இல் உமையம்மை பாலூட்டவும் சேவாரம் அருளிச்செய்யத் தொடங்கியதாசச் 

சாண்செரும். 

மெய்சண்டதேகர் Qaug பிராயத்தில் அருளிச்செய்த 9வஞானபோசம் 
ஆசாயத்தில் சென் ரசொண்டிரு$ச பாஞ்சோதி முனிவர் பச்குஏமறிச்து உணர்ச்ச 

உணர்ர்து அருளிச்செய்யப்பெற்றத என்று சாண்டெரும், சம்பியாண்டார் சம்பி, 

பொல்காப்பிள்ளையார் உணர்த்த உணர்ர்து ேவாரத் இருமுகறகளைச் சண்டெடுச்ச 

Oise என்றும், விபரக்களை அருளிச்செய்ய மடிர்சது என்ழும் சாண் 93மம். 

பச்தர்சள் இவற்றை ஆண்டவன் அலரவர்சளுடைய உள்ளச்தில் அஇட்டித்து 

அருளிய இருவருள் திறன் என்றுசொண்டார்சள். பொதவாச எல்காப் புராணம்சளி 

தூம் அசேச இடக்களில் அசரீரி வாச்சுப் பிறச்சது saps, asada uma sors 

அறிலிச்சப்பட்டசென்றம், அ சயெல்லாம் பக்குவமுச்சா மச்சள் பெய்வச்திருவருள் 

என்றும் சொண்டொழு? வச்.ரார்சள் என்பசையும் அறினெரொம். இவற்றுள் 

பேசன்றகரின் உருவமும் செரியாது சப்சம் வருவதை அசரீரியாச,4 

இருவருள் அருளியசென்றும், சனலில் வர்த உணர்ச்துவசை இருவருள் 

கேசில் குர்து உணர்த்திய அருளிப்பாடு என்றும் பச்.சர்சள் சொண்டார்சள். 

இர்; உண்மைகளை ஒப்புச் சொள்ள,ச் surgPapats ளெல்லாம் முதலாவ 

தாச இதச் சவர்சள் சம்நுடைய சண்சனளுச்ருச் சாசாரண நிலையில் சாணப 

படாமல் இருர்துகொண்டு பச்குவமுள்ளகா்களின் ஸ்தூல உடலலைப்பற்றி (௮,௫ட் 
டித்து) சின்று அகர்சளுடைய எருத்துச்சளையெல்லாம், பற்றி சின்ற ஸ்தூல 

உடம்பின் வாயிலாச (11௦01011) இக்குள்எஎர்சளுடன் சக்சளுடைய சருத்தச்சளை 
அறிகிப்பை அதிச்துசொள்ளவேண்டும். இசண்டாவதாச இதச் சவர்சஞுடைய 

சரீரம் காணப்படாமல் ௮லர்சள் பேசவசை மாச்இரம் சேட்சச்கூடிய சசி. (clair 

80010006) காய்ச் சகர்சனுடன் பேசசசை அறிர்தசொள்ள வேண்டும், wage 

தாச இரர்சசர்சளில் லர் பிள்ளல் சடச்சச்கூடியல முன்ளமேயே சனகில்
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அதிவிச்னெ.ஐ (6111011110) சன்மையை உணர்ச். தசொள்ச கேண்டும். இழச்ச 

வச்சளின் உருலல்சளைப் பார்ச்கும் சக்தி (01௨117078௭௦௦) பெற்.தலர்ச.ள் இறச்தகர் 
சள் என்ன முறையில் சோற் றமளிச்கிருர்சள் என்ற விபாம் சொல் துவசையும் 

மற்றையோர் தண்சளுச்ரு ௮வர்சள் சாணப்படாத நிலையையும் அறிர்துசொள்ள 
வேண்டும். 

இக்கலொச்திலும், அமெரிச்சாவிலும், பிற மேல்நாடுசளிலும் இறச்சவர்சள்) 

அறிவுடையவர்சளாசவும், ஆற்றதுடையலர்சளாசவும் இருச்ரொர்சளென்றும் / 
சம்மோடு பற்றுடையவர்சளாகவும் ௮,சரவு உடையவர்சளாசவும், சம்மோடு சொடர்பு 
லைத்து மேலுலச விஷயங்களை அறிவிக்க வேண்டுமென்ற விருப்பம் உடையவர் 

சளாசவும் இருச்ரொர்சளென்றும் அறிவியல் துறையில் ஆராய்ச்” செய்த நிரூபித் 
இருச்சருர்சள், 

ஆனசால் சம்முடைய சோதனைச்கு அப்பாற்பட்ட சர்வவல்லமையுள்ள 

ஆண்டவனுடைய அருள்திறக்களை அறியவிருப்பமுள்எவர்சள் முதலாவ தாச 

சம்முடைய சோசதனைச்குட்பட்ட சம்முடைய ஈண்பர்சள் உற்றார் உறவினர்கள் 

ஆணாலும் சரி பெண்ணாலும் சரி இறர்,சபின் என்ன சிலையில் இருச்சொர்சள், 

௮லரசள் என்னென்ன முறைசளில் சம்முடன் தொடர்புவைத்து சமக்கு ௮ிவிச்ச 
வேண்டியவற்றை அறிவிச்சமுடிறெசென்பசைச் சோித்துப்பார்த்து ௮ சனுடைய 

உண்மையை உபமானமாச வைர்துச்சொண்டு, ஆண்டவனுடைய அருள்விளையாடல் 

சளை உபமேயமாச வை தச் சர்இப்பவர்சளுச்சுப் புரான நிகழ்ச்சிசளில் ஒரு ரிறிதம் 
சந்தேசம் வரமுடியாது, இதை விரித்துச்உறினாலன்றி விஎம்செேசொள்ள முடியா 
சென்பதை சாம் அறிலோமாடலும் இல்து அதற்தரிய சர்சர்ப்பம் ௮ன்ருசையால் 

ஒன்றே ஒன்றை உசாரணச்நிற்குச் சொல்லி மேற்செல்லச் சரதம். ஈரம் 

எல்லோரும் ஈனவிலும் சனவிலும் பற்பலவிதமாகச் சொழிற்பட்டுக்சொண்டிருச் 

ரும், ராம் சனவில் சொழிற்பரனெறது உடல் சொண்டா அல்லது மனம் 

கொண்டா அல்லது sow இரண்டும் சொண்டா என்பதையும், ஈமது தூல உடல் 
சனவு நி$ல.பின் நிகழ்ச்கெளை உண்டுபண்ணுறெதா என்பசையும் ஈம் செரிர்து 

சொள்ளாதிருச்சம். இங்குள்ளவர்சளில் பலர் தூல உடல்சான் sera கி$லயை 

உண்டுபண்ணுனெறது என்று நினைச்சலாம், ஆனல் ஆராய்ச்சி செய்தபார்ச்சால் 
உண்மையில் கனவில் தொழில்படுசன்ற சரீரம்தான் கனவில் தூல உடலோடு ஒன்ரு 
sors Gar Jaugsip® og. கனவில் gisé சரீரமே உடனயிருர்து அல உட 

லோடு சொழில்படுத்திச்சொண்டும், வேருயிருர்து தான் சொழிற்பட்டுச்சொண்டும் 

இருக்ெ.த, சனவில் சொழிம்படுெ.ற அச்ச சரீரமே சாம் இறர்சபின் தூல 

உடம்பை விட்டு அறவே பிரிர்து வேருசவே சொழிற்பட்டுக்சொண்டிமிருக்ற த 

என்பதைச் தெளிர்துகொள்ளலாம். சனவு சாணுனெற சரீரச்சையே யாசனா 

சரீரம், சுக்குமசரீரம், ஆவி உடல் என்று சம் முன்னோர்கள் கூறியிருச்ரொர்சள், 

அர்ச் சரீசதிதில்சான் ௮ர்,ரக் கரணங்களாயெ மனம், புத், ரத்தம், அசங்காரம் 

என்பவையும், சமச்ருரிய எல்லா உறுப்புக்களும் இருக்னெ.றன, சனவில் தொழில் 

படுனெ.ற உடலே மாயையிலிருர்து உண்டாச்சப்பெற்ற சரீரம். ௮சலுள்ளேசான் 

உயிர் வியாபித்இிருச்ெ.த, அதனாலேயே !' மாயா இயர்திர சலுவிலுள் ஆன்மா !? 

என்றார் சமது மெய்கண்டதேவர், அவை பரிணமித்சசே தூல உடம்பிலுள்ள 

சருவிசளாரும், உயிர்களை ஆண்டவன் படைச்சவில்லை என்பதையறிவோம். சனவில் 
சொழில்படுனெ.ற உடலையே wig ஆண்டவன் படைத்திருச்ரொன். அது 

இல்வுலதுள்ள இம்பூசம்சசாலோ அணுச்ருண்டாலோ உட்ரஜன் ருண்டாலோ
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அழியாது. அல உடல்விட்டு ரீல்னெ பிறரும் அர், உடலுச்கு வளர்ச்சியும் வாழ்ச் 
கையும் இன்பதுன்ப அதபவிப்பும் உள்ளது, அப்படிப்பட்ட ef rdeosd 

கொடுச்சதினுவேயே ஆண்டலனை சாம் !'* அம்மை அப்பன் '? என்றம், ஆள் 

சேர்சள் சாசணமின்றி எஸ யும் கறவில்லே என்பசை உணரவேண்டும், சாம் 
இறச்சபின், சமச்கு வளர்ச்சியும் வாழ்க்கையும் உண்டு என்பசை சச். சரமூர்த.இ 

சாயஞர். முத$லயுண்ட பாலனைச் சாலனிடமிருர்து இருவருள் துணைசொண்டு 
தீருவித் ததும், இருஞானசம்பச்சப்பெருமான் பூம்பாவையைச் சாமே ரோச ar 

வழைத்ததும் சான். றசொல்லும். இவ்விரு கிசழ்ச்செளிலும் இறர்தவர்சள் அரும்ப 

அழைச்சப்பெற்றபொழுத, அவர்சள் இறர்துபோகாிருர் சால் என்னென்ன வய.ில் 

இருச்திருப்பார்சளோ, அச்சர்; வயதில் சோன்றினார்சள் என்பனத ௮றி90ம், 
ஆனசால் இ. தவர்சள் எல்லோருக்கும் தூலஉடல் அழிச்சப்பட்ட பி25, அழியாது 

தொழில்பனெற ஆவி உடல் உண்டு என்றும், அதற்கு அங்கும் வளர்ச்ரி உண் 

டென்றும், புராணங்களில் சொல்லப்பெற்றவைகளை யெல்லாம் ரர் சிற்றறிவு 

சொண்டு புறக்சணித்துவிடக் கூடாசென்றும் உணர்ர் தசொன்ளவேண்டியது 

உண்மை:ாளரின் சடப்பாடாகும், இற் சவர்சளைப் போலவே எல்லாம்வல்ல பரம் 

பொருளும் சம்மோடு ஒன்ரூயும், உடனாயும், வேருயும் சின்று பற்பல விதங்களில் 

சமச்கு அறிவிச்சவேண்டியவற்றை அருளு ஈன் என்பதையே பெரிபபுசாணம் '' 

வலியுற த்தன்றத. அ௮சனைலேபே விறள்மின்ட ராயஞர் புராணத், 

! ஞாலம் உய்ய சாமுய்ய ம்பி சைவ ஈன்னெறியின் 

லம் உப்பத் திருத்சொண்டச் தொகைமுன் பாடச் செழுமறைசள் 

ஒல மிடவும் உணர் அறியார் ! அடியா ௬ுடன்ளம் உளது 'என்ரல், 
ஆலம் அமுது செய்தபிசான் அடியார் பெருமை அதிர்சாரார் '' 

என்று அருளிச்செய்திருச்9ரர், 
மெய்யன் பரசளே ! 

ஆட்டுவித்தால் ஆரொருவர் தடா சா?ே 
அடச்குவித்சால் ஆரொருவர் அடங்சா தாசே 

இட்டுவிச்சால் ஆரொருவர் ஒடா சாே 

உருகுவித்சால் ஆரொருவர் உருகா சாரே 
பாட்டூவிச்் சால் ஆரொருவர் பாடா சாசே 

பணிவித்சால் தசொருவர் பணியா சாரே 

சாட்டுவித்சால் ஆசொருவர் சாளு சா? 
காண்பாரார் சண்ணுசகாய் சாட்டாச் சாவே. 

இருகருள இயச்ச இயக்குின்றொம். இச்திருத்தலச்சில் இன்று Bas.) 

பாசாட்டு விழா சடைபெ.ற அறாள்பாலிச்துசலவிய சைலப் பேசசசளாயெ ஆனல் 

சளுச்சு சமது மூழ்ச்சி. சென்னை அண்ணாமலைப் பல் சளைச்சழசக் சளக்கு சமது 

வாழ்த்து. அச்ருர்து சிறப்பித்ச புலவர் மணிசளுச்கும், எல்லா வகையான முயற்சி 

சன் எடுத்துச் சிறப்பிச்ச வா[வர்புச் குழுவினர்களுச்கும், சொண்டர்களுச்கும் 

மற்றும் எல்லா மெய்யன்பர்சளுச்கும் சமது சல்லாசி, 

இச்தலைமை உளசச்கு ண்டும் @Piiydse sis sug ,ச$லமைச் தொண் 

டரும், கெபூஜா தச்சரும், கெச்சலிமணியின் உறலின்முைையாரும், செச்சலி



ிதம்பரம் நகர்வலம் - (0-5-ம4 கரை) 

  
யரனையின் மேல முத்து வீமான த்தில் 

உடைச்சு வடிகள் $? சத கிழார் 9பருமான் 

சிநம்பரம் 

  
*கர்வலம் வந்தபின் சகீழைக்கோபுரம் உட்புறம் 

அன்பர்கள் உரையாிரியருடன்
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மணியாலைச் சமது மேதபெரும் குசலசாசச்சொண்டு இசழ்பவரும், "8 இருமுறை A_dg இடையருப் போன்பும் சிவபெருமான் இருவடிச்சே பஇத்த செஞ்சும் சொண்ட ஈமது உமுவலன்பருமா ப திரு 8. தருமலிங்ச முதலியாசவர்களுக்கு 
சமது 927௪ வாழ்த்த, 

செயற்சரிய செயல்செய்து விளம் கும் ஈமது பேசன்புக்குரிய வெச்சவிமணி, 
பெரியபுசாணப் பேருரை அருள்மணி, சைவச்சிரு 9, சே. சுப்பிரமணிய மு,சலியா 
சவாசன் சம்மிடையே பல்லாண்டு பல்லாண்டு வாழத் இருவருள் துணைபுரிவசாச 
என வாழ்,ச.தனெரோம். 

வான்முகில் வழாது Quis! waar சுரச்ச [ மன்னன் 
சோன்முழை அாசு செப்ச ! குறைவிலா தயிர்கள் வாழ்ச ! 
நானமழை அறங்கள் ஓங்க ! ஈற்றவம் வேள்வி மல்க ! 
மேன்மைசொள் சைவ ரீதி விளங்குச உலச மெல்லாம், “கந்தபுராணம், 

Orgs ௮ச்.சணர் வனவர் ஆனினம் ; 
வீழ்ச சண்புனல் ; வேந்தனும் ஒங்குச , 
ஆழ்ச தியது; எல்லாம் அரன் காமமே 
ருழ்ச; வையக முந்துபர் இர்கவே, -திநஜானசம்பந்தப் பேநமான், 

சில்மயம் 

வாழ்த்துத் தந்திகள், வாழ்த்துக் கடிதங்கள், 

வாழ்த்துரைகள், பத்திரிகைச் செய்திகள் 
முதலியவற்றின் விவரம் : 

(4) வாழ்த்துத் தந்திகள் 
கொழும்பு, மக்இரி திரு, ஸர் ச௫்சையா லைததியராதன் அவர்கள், 

டாக்டர் இரு, கொனர்சம் அவர்கள், கோயம்புத்தார். 
பம்பாய்-இிரு. வன்மீசராதன் Kaiser. 

புதிச்சேரி-இர. சேசசன் அவர்கள். 

புரிசை - இரு, ௪, முருசேச முதலியார் ௮௨ர்சள். 

திருப்பனச்சரள் - மஹாலிம்சத்சம்பிரான் ௮வர்சள், 

கொழும்பு - திரு. ஸ்வர்ணம்பிள்ளை அவர்சள். 

சொழும்பு - இரு, சரவணமுத்து Hats. 

சண்டி, - இரு, வெலுப்பிள்னை அவர்சள் (இவர் , தமிழ்ப்பாட்டை ஆல்லெ 

எழுத்தில் எழுத் சர்தி அனுப்பி இருச்செர், அப்பாட்டாவத :-- 

பண்ணிய வினையின் மெம்மை பற்றறப் பரமன் பாதம் 

சண்ணிய அடியார் சேயச் சழனியிற் பத்தி வித்தித் 

தீண்ணியல் ஞானப் பைங்கூழ் தழைத்திட உரையைப் பெய்யும் 

புண்ணிய ச௪ப்ர மண்யப் பொன்முகல் வாழி! வாழி ! 

இவர் இன்னும் இரண்டு பாட்டை இத்துடன் சேர்த்தத் தபால் சடிசச 

இதும்1எழு.இஅனலுப்பிபிருச்சருர். 
10, சாசர்சோயில் - இரு, வள்ளிராயகம்௮ள்ளை அவர்கள், 
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(2) வாழ்த்துக் கடிதங்கள் 

1. சென்னை அரசால் அமைச்சர் இரு, ]ீ, பக்சவத்ஸலம் ௮வர்சள், 

2, உதகமண்டலம் - இரு, 11, லக்ஷ்மிசாராயணரால் அவர்கள், (Govt. 

Epigraphist for India) 

9. சென்னை அரசாங்க அமைச்சர் இரு, 0. சப்ரமண்யம் அவர்கள், 

4. So. Dr ALL. முதலியார் அவர்சள், சென்னைப் பல்ச$லச்சழகச் துணைவேர்தர், 
5. சென்னை அரசாக்க முன்னாள் மு,சல் மர்இரி இரு. 0. சாஜகோபாலாச்சாரி 

அவாகள், 

Dear Sir, 
Your scholarship is well-known. You should therefore 

approach some good Tamil scholar for blessings. This 

definition excludes me. 
6. Sg. P.G.N. Unnithan Avl., Sqerdar Csacaw Currgdrad 

டெண்டு, 

7. சென்னை அ௮ரசாக்ச முன்னாள் ௮மைச்சா-.இரு. அவிசாரிலிக்சம் அவரசள் 
சவச்சவிமணி அவர்களின் செடுமாளச்திய தவத்தின் பயன், இப்பேருசை 

அனைவரையும் சன்னெறியில் உய்விச்ச அவர்கள் முயற்ரி உசவமாச. அவர்சள் 

செடாசள் வாழ்ர்து ௮னை வருக்கும் ரில: ஊட்டுவிப்பார்சளாக, விழாவில் 
இறைவனருள் பாலிக்சட்டும். 

8, ரெூரி ஸ்ரீ அப்பூதி நிலயம் அப்பூதித்சொண்டர் ஸ்ரீ சண்ணய்யர் அவர்கள், 
(இவர் வாழ்த்துச் சடிசதீதில், உரையாசிரியருக்குச் சர்தபுசாண i pseu 

உரை எழுதுலசற்கு ஸ்ரீ முருகப்பெருமானை அருள் புரியமா௮ பிரார்,2இச்சிருர்) 

9, ]ிட£, 07, சுப்ரமண்யம் ௮வரசச், சோயம்பு்தார். 

10, திருப்பூர் மிராஸ்.தர், இரு, சாசசாமிசெட்டியார் gored. 

11. திர, 8. சதாசிவ முதலியார் அவாகள், சீர்காழி, 

நீங்கள் விரிவுரை முடிவுபெற வேண்டி, அதிக சலம் சாமசப்படுெறே, 
என்ற சவலை இல்கு எல் லொருச்குமே இருர்துவர்,.த, ஷு விரிவை அணிமையில் 

கிறைவானெ pOsauass Cals அளவிலா ம௫ழ்ச்சியை? சருன்றத. சசாச்சள், 

ஜெப்பாசச் சைவர்களுச்கும், பிறருச்கும், வெகுகாலம் சரமப்பட்டுச் செய் பேரு 

விச்கு என்ன சைமா செய்யக்கூடும்.எல்லாம்வல்ல இறைவனை , தாங்கள் சிடுழிசாலம் 

சகல சம்பத்துடன் சோயற்ற வாழ்வுடன் வாழவேண்டுமென்று வேண்டிச்சொள் 

வதைச் தவிர வேழென்ன சைமாறு அளிச்சச்உடும், ஜே. பெரியபுராணப் பேருல 
நிறைவுவிழா சிதம்பா,/தில் சடைபெறச் செய்வதம் மிச்ச பொருத் சம் உடையதே. 

19, திரு. ௧. வைத்தியகாதன், கொழும்பு. 

உயர்திரு 0. 1, சப்பிரமணியமுசலியார் அவர்சள் ஏறச்குறைய 50 gare 

சளாச ஆசாய்ச்”செய்து இப் பெரிய புசாணப் பெருரையை வெளியிட்டெொளார்சள். 

கெனடியார்களின் வரலாருயெ பெரிய புசாணச்சைப் பண்டிதரும், பாமாரும் 

பொருள் அறிர்து கற்.றறிதற்கு ஏற்ற உறு தணையைச் சமிழ் உல9ப்கு. அளிச்ச 
இல் வரை லாரியர் அகர்சட்டு எனது இதப பூர்வமான பாராட்டைச் செரிவிச் 
OC par .



a7 

பெரியபுசாணப் பேருரையின் கி றவேற்றுவிழாவைச் செம்பசத்தில் கொண் 
டாட் எழ்பாடு செய்சசையிட்டு மிசவும் மஓழ்ச்யெடைெறன், இம்மாபெரும் விழா 
சிறப்பாக நிழைவேற ஈடராசப்பெருமானை வேண்டுளெ்ெழேன். 

13. Su. P. திருஞானசம்பந்தன், எம்.எ., எல்.டி, சென்னை-6, 
சைவப் பெரியார் திரு, 0. 16, சுப்பிரமணியமு தலியார் அவர்கள் திறாுத்தொண் 

டர் புராணத் இற்குப் பேருரை எழுஇியிருப்பசானது பாணினி வகுத்த இலச்சண 

அலறுச்கு மஹாபாஷ்யம் என்னும் பேருரை எழுதிய பசஞ்சலி முனிவசை நினைவுட்டு 

கின்றது. சேக்கிழார் நூல் ஈ.பத்சைப் பலரும் படித் துணரும் வகையிலும் உய்யும் 

வசையிறும் உரை எழுசப்பஃடிருப்பத சமிழ் சாட்டவர் செய்த தவத்தின் பயனே 
ஆகும், 

14, Rao Sahib T.T- Rathnasabapathy Pillai, B-A., B-L-, 
Advocate, Coimbatore- 

**I wish, however, the celebrations best of success. Mr. 
Mudaliar has immortalised himself by his great work and it is 

an excellant idea on your part to have arranged this function to 
do him this honour which he richly deserves. May Lord Nataraja 
grant him a very long life and sufficient energy so that he may 

produce many more such works and enrichen Hindusim in 
general and Saivaism in particular. 

18, வித்துவான், 8. சேதுரகுராதன், விருதுககர், 
சடவுட் பண்பும் தமிழ்ப்பண்பும் நிரம்பிய தமிழ்ச்சான்றோர்சளின் எழி வழிவந்த 

Quai sens அன்பர்களே 1 சமிழமூசப் பெருங்கடலாம் பெரியபுராணத்திற்கு 

விரிவுலைபியற்றி யருளிய அருட்சனிவுச் செல்வர் உயர்திரு, 0, 4, ச.பபிரமணிய 
மூதலியாசலர்களை சாம் பாராட்டவும் வாழ்ச்சவும் உடமை உடையோம், 

இர்த நிறைவுவிழா ஈமக்கு இர் புத்துயிர் ௮ளிப்பசாகும், 

16, திரு. 1], 8, சோமசுந்தரம்பிள்ளை, ஹானரரி மாஜிஸ்டிரேட் கரூர். 

சைவ சமயத்திற்கும் சென்னாட்டிலுச்கும் பெரிய பொச்சஷமாக விளல்கும் 

பெரியபுராணத்துக்குச் சரிய உரை எழுதி வழங்யெள்ள போன்பர் 9, சே, சுப்பிர 

மணிய முசலியாரைச் சமிழ்சாட்டில் பிறர்.த மகன் எம்மதத்தவனாயிலும் எச்சொள்கை 

யுடையவஞயினும் போற்றாமவிருக்சரூடியாது, 

பகிதெசம் ததும்பப் பாசரங்களா5 ஈமக்கு அளித்த சேக்ழொர் பெருமானை எம் 

உச்மேல்லைத்தப் போற்றும். தமிழ்சாட்டில் இறைபணி செய்து 
இல்லறத்தை இயற்சையாய் நடத்திக்காட்டி இறைவனடி சேர்ச்தும் இறைவனுடன் 

சலர்.தம் சென்றுள்ள அடியார்களுடைய சரித்இிரங்சளைப் படிச்சவும் Cases 

பயனடையும் ஆவல் கொண்டுள்ள சைவர்களுக்குச் சேச்சழொர் பாசசங்களில் 

பொதிச்துடெச்கும் இத் தரங்களையும் பொருள் துட்பங்களையும் விஎக்ச்சாட்டும் 

பெருமை ஒருசிலருக்குத்சான் உண்டு, ஒவ்வொரு செய்யுளிதும் இருச்கும் பசக்கள் , 
எவ்வளவு பொருத்தமானலவையென்றும் முன் கூட்டியே பின்வரும் சிசழ்ச்ரிச்சேற்பப், 

பதங்களை அமைச்துக்சொடுச் சேச்ழொர் இறத்சை அன்பர் பல இடங்சளில் சாட்டி 

சம்மை மடழ்விச்கிரூர்.
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பெரியபுசாணத்இவிரும்து ல பருகச் சற்றுப் பெளசாணிசர் என்று பெயர் 
படைத்து பிசசக்சங்கள் செய் துவரும் பலஅளபர்சளும் இக். உரையைப் ug ssl og 

தங்சள் கோக்கு விசாலப்பட்டு, கற்பனையின் இட்டச்௯,ச ௮றிர்து மச்சளுச்சுச், சமிழில் 

பற்றும், இறைவன்பால் பக்தியும், வாழ்க்கையில் ஒரு சல்ல மாறு த$லயும் இன்று 
சண்டு வரு்றது உண்மை, 

சமதி பெரியார் உரை எழுத ஆரம்பிச்ச சால த்தில், ஈம் போன்றவர்சளெல்லாம் 

இச், உரைதால் முற்றுப்பெறுமா என்ற பப்பாடு.ஒரு பச்சம் தோன், ஒவ்வொரு 

செய்யுளுச்கும் நீண்ட உரையும் இலச்சண இலச்கயெப் புசையல்களையும் சோண்டி 

விஎச்வெரும் இவருச்கு தூல முடிச்ச ஆபுள் இருக்குமா என்ற சர்தேசமிருர்தத- 
எடுத்தச்சொண்ட பணி ிவத்சொண்டு என்றும் எழுதிமுடிப்பசே சனத சொள்சை 
யென்றும் உறதிபூண்ட அன்பருக்கு ௮வர் ஒருமைப்பட்ட நினைவும் எண்ணமும் 

உற். தணையாச சின்று ரீண்ட ஆபுளையும் நூலை முடிச்கும் ஆற்றலையும் அளிச்இிருச் 
Ong. உழைத்த எண்ணம் மனத்துள் புகுர்து இறைபணியென்னும் ஏச கோச்குடன் 

ஒருபணியைச் செய்ய முன்வருவோர்ச்கு இறைவன் உடனிருச்து முடிச்.துச் 2சாடுப் 

பான் என்பதற்கு இவரும் இவர்தூதும் சானருகும், 

பெரியபுராணச் செய்யுள்சள் சாசாரணமாசத் சமிழ் சற்றவர்சளுச்கு எளிதில் 

விளங்கும்படி செள்ளியரடையில் இரர்சபோதிலும்கூடச், செய்யுளின் சடுவே 

சொனிக்கும்9த்திரம்சளைக் காணவும் எடுத்துச்சொல்லவும் பலர் அறியார் என்பது 
உண்மை, பல இடல்களில் இரச தண்ணிய சருத்தக்களை அன்பர் விஎச்செசொண்டே 

செல்லுடருர், இர் ஆற்றல் எல்லோரிடமும் சாண்பது அரிது. 

சாயன்மார்சள் சரித்தொ்களை சாம் அறிபச் சேச்ழொர் பாசரங்சளாச ரமச்கு 
வாழ்ச்சை வழிசாட்டியாச அளிச்சதுபோல, எளிதில் பாசரக்சளின் ௮ராமையைச் 

தெரிரதசொண்டு மேறும் பெரியபுராணத்தில் சாம் ஆழ்ர்த அறிவைப் பெருச்ச 

இர்ச உரைதல இவ்ளவு சிறியரால)்நில் பூர்த்திசெய்துகொடுச்ச ஆரிரியருச்சுச் 
சைல உலகம் என்ன சைம்மாறு செய்யப் 2பாகின்றத ?, 

சைம்மாது எதிர்பார்த்து இர்சதல் எழுசப்படவிவ்லை என்பது உலசம் ஒப்புச் 
சொள்ளும் உண்மை, மச்சளெல்லாம் சலனடியார்சள் பெருமையை சன்கு உணர 
வேண்டும் என்ற ஒரே சோச்ச் துடன் எழுசப்பட்ட இச்ச உரைநூல் ஒவ்வொரு 

சைவர்சன் வீட்டிலும் இருத்சல்வேண்றும், தினகாலம் சிலம் ரில பகுககளாவறு 

வாடிக்சப்படல்வேண்டும், ஒவ்வொரு இல்லின்௧ண் இர்த நூல் மணம் சமழவேண் 

டம், அல் இருக்குமி_மும், சூழ்கிலைபம், அ,சனா?லற்பநிம் சாற்று வாசனையும், 

இல்லச்ைப் புனிதப்படுத்சவும், இல்லில் வூப்.ப.வர்களை.பும் ௮அக்சே வரது போகு 

பலர்சளையும் சச் சத்தைப்போல் இழுத்து ன்மாச்சளைப் பச்குவமடையச் செய்யவும் 
உசவிபுரியும் என்பதில் ஏிறிதும் இியமில்லை. 

சேச்சிழார் yrreniaas எவ்வளவு புனிசமாக சாம் போழற்றுேமோ, 

அவ்வளவு புனிசமாச அன்பர் எழுதிய உரதாலைபும் சாம் போற்றி வணக்க 

வாழ்,ச.த0ரும். சேச்சிழார் சாமம் புசமுடன் விளக் குல தபொல் உரையாசரியரின் 

புசழ் சமிழ்சாட்டில் என்றும் சிலவும் என்பன ஒருவர் டறவும் வேண்டுமோ! 

எவராலும் செய்யமுடியாத பணியை அன்பர் உள்ளச்இிதும் சலமேதும் 

தாள் விடாமுயற்சி ஒன்ேற இகருச்சு ஆபுளையும் ஆ.ஜ்.ற$௯பும் சொடுத்து உசவிய 
சென்ருல் ஏதோ இல,௮ சச்தியால் சான் இப்பணி செல்விதாய் முடிர்சது என்று சாம் 

கொள்ளு சல் கேண்டும், e
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17, திரு. 8. சிவனாண்டிதேவர், மதுரை. 
விழாச் செயற்குமுவினர் : பெயர் சண்டதும், சைவ ow@s erev Pas mall 

புரு.திஇச் சர்குலத் த விடலாமென முயற் செய்வோர் முழு முயற்சியும், எண்ண 

மும் சூரியனைச் சண்ட பனிபோல மழைர்சோடித் தீரும் என்ற இெொம்பிச்சை ஏற் 
பட்டுவிட்டது. இத்திருவிழாக் சாட்சியையும், வெற்றிகரமாக நடத்தி மூடிவுகாண 

முன்வச்ச செயற் குழுவினரையும், வைபவத்தில் ஆர்வத்துடன் கலர்துசொள்ளும் 

சைவச் இருமேனிசளையும், பிரமுகர்களை பும் சேரில் சண்ட சளிச்சம் வாய்ப்பு வாய்த் 
தீத என்ற பேரவாவுற்றேன். ஆனால் என் எண்ணத்திற்கு இ௰_பூரச இ ஈராபாத் 

இல் இதே தேதிகளில் சடைபெறும் அ௫லபாரத இந்துமகா சபை மசாராட்டிற்கு 

உபதலைவன் என்ற ஹோசாவில் ரான்போச வேண்டியத தவிர்ச்சமுடியததாச 
இருச்சற த. 

பேரன்பும், உதாரகுணமும், லேமூம், பாஷைப் பொருமை விசோசமற்ற 

தன்மையும் குடிசொண்டு குரோசபுததி ௮றவே இல்லாத சல்விச் செல்வர், சவிச் 

செல்வர், புவிச்செல்வர், சைவச்திருமேணி, சைவகொமணி, சைவம் சழைச்ச என 

ஜெனிச்ச பெரியார், சைவ உலசத்திற்குத் சன் வாழ்சாள் முழுமையும் அர்ப் 

பணித்த, என்றுமறி.பாச, பெரியபுசாணப் பேருல என்னும் சைவப் பொற்குவி 
wes sro செய்யமுன் வரத உயர்திருவாளர் சிவச்சவிமணி (0. 1. சுப்3ிரமணிய 

முதிலிய7ரலர்சளை இச£ச் சடி.சம் மூலம், மனமரழி மெய்களால் வணங்கு வதுடன், 

அலர்சளுச்குச் சசல ஈலன்களும், திடகரத்திர சுசசரீரமும் ௮௬௪ எல்லாம் வல்ல 
இறைவனை வணக்குகின்றேன். நிறைவுவிழா வெற்றிசாமாச ரடைபெறப் பிரார்த் 

18, திரு, 0. N. சண்முக கவுடர், கெளரவ மாஜிஸ்ட்ரேட் = 

போர்டு தலைவா, கோயம்புத்தூர், 

சோவை சைவப் பெரியார் சலச்சவிமணி உய[திருவாளர் 9,சே.சப்.3ரமணிய 
மூ சலியார் அவர்கள் செடுங்சாலமாசச் செய்துவக்த அரிய முயற்ியின் பயஞைச் 

திருத்சொண்டா புராணப் பேருரை இன்று வெளிபிடப்ப$ிவது சேட்டுப் பெரு 

wb pea augeerS par. 
“Qa.wugy அன்புனக்குஎன் லூடகச்ேே கின்றுருகத் சச் தருள்எம் மூடை 

யானே '!- என்று மணிவாசசப் பெருமாள் இருவாய் மலர்ர்தருளியலரறு, ஈமது 

கொக்கு காட்டின் தலைச்; சைவப் பெரியார் சவக்சவிமணி அவர்கள் ஆண்டவன் 

இருவடியில் சமது செஞ்சினைப் பதித்து, மாசபடிச்* மச்சளது உள்ளத்தைத் தூய் 

மைப் படுத்துற வகைபிலே, சாட்டில் சகடவுளுணர்வு மச்களிடம் குறைந்து வரு 

ன்ற சாஷமிலையிலே, அன்புச் கருஷலமா யமைர்துள்ள இருத்ொண்டர் புராணப் 
பேருரையை வெளியிட்டு ௮,சனால் மச்சளெல்லம் இணை.பிலாப் பேறு பெறவேண்டி 

மென்ற அவாவிஞல் செய்துவரும் இச்9தய்வச் இருப்பணியைப் பெரிதும் பாராட்டு 

Ger? pew. 

19, திரு, 1ரீ. பாலசுப்பிரமணிய முதலியார், பி.எ., பி.எல்., சென்னை ) 

முகாம்: குன்னூர், கிலகரி, 

* உ உ பெரியபுசாணசதிற்குப் பெரிய உரையே போற்றற்பாலது, அரும்பத 

உரை, குறிப்பு முதலியன ஏிறப்புடையன ஆசா. சாரல்கள் வெளியிட்டுள்ள பெரிய 

உனை போன்றது; சமிழி் இதுவரையில் வேறு cies தமிழ் ததுச்ரும். எமுசப்
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படவே இல்லை, சங்கள் வெளியீடு பற்பல அருமைப்பாடுசள் கிறறர்ச ஒரு பெரிய 
பொச்ெம் என்ேற சொலல் சச்சத. ' சமிழ்சாட்டி லுள்ள வெஸ் லங்கள், இருச் 

கோயில்கள், அவழ்றிதுள்ள பல ௮ழயெ இருவுருவல்சள் எல்லாம் இவ் வெளியிட் 

டில் சாட்டி அளிக்னெ.றன, சாங்கள் அடியேனுச் செழுதிய சடி.ததஇில் சண்டபடி, 
அச்சனேலை இருபது ஆண்டுகளாசவும், ௮,௪ற்கு முர்திய வேலை முப்பது ஆண்டுச 

CD Lig ats saya, இர்ச ஐம்பது ஆண்டுகளும் சமிழ்சாடு செய்த 

தவமே, ங்சளுடைய அரும்பணிச்கு ரளவு துணை செய்தது என்பது மிசையாசாத. 

இப்பெரிய உரையின் அரிய அச்ச நிறைவுப் பாசாட்டு விழாவில் சைல ஈன்மச்சளும் 

சைவச் திருமடம்சளும் சலர்து கொள்வதோரு, சங்சள் உரைப் பிரதிகளை ூற்றுச் 

சணக்டில் விலைகொடுத்த வால், சமது நாட்டிலுள்ள கல்லூரி தூல்கிலையங்களில் 

வைப்ப,சற்கு ஏற்பாடு செய்வது சான் சல்லவழியாகும் என்பசையும் கினைஷட்டு 

&C pe. 

சல்லூரி மாணவர்சளும் ஆரியர்களும் சல்சள் உரை முழுவசையும் பயின்றால் 
அவர்சள் உபினலா மறைச்துள்ள ஆணவ இருள் விலகும், சர,சஇகம் அகலும், ஆச 

சம் திளிர்ச்கும், 

20, சைவ சித்தாந்த மகா சமாஜம், சென்னை, 

*  *,சசளுடைய பேருனாயின் சிறபபு ஈலன்சளை ஈண்ரச் கூறவது dons 
யாகும். இதுபோல் ஆழ்ர்சசன்ற பேருரை இதுவரை வெளிவயர்திலது. சைவச் 

திருமுறைசளிலிருச்த மேற்கோள்சளும்,சைவ?த்தாச்ச ஞானசார உண்மைசளும் 

ஆங்சாக்கு இதில் எடுத்துச்கறப் பட்டிருச்ெ றன, தங்சள் முதிர்ச்த sad 
சேள்விசளின் பயனாசச் டைச்சப்பெற்ற இவ்வுரை சையர்சளுச்கு மிசவும் பயன் 

படும், சித்தார்த சாச்திரம்சளின் உட்சறுச்தை அறிய விரும்புலோர் செய்வச் 

சேச்ழொர் அருளிய அலுபலம் சான்ற தஇருர்சசொண்ட!சளின் சரித்திரத்கைச் 
கொண்டே அவற்றை அறிபச்கூடும், 5௮ சங்சனது பேருரையானது சிராத்த 

சைவர்சளுச்சுப் பெரிய பொச்சஷமாகப் பபன்தரும். இவ்வுமைக்குச் * சித்தாந்த 

ஜாஜமீ]தம் ? என்றே பெயர் சூட்டலாம். 
இத்சசைய பெொப்புக்களையடைய உரைபைச் செய்து சரத சங்களுக்சுச் 

செய்யச்சடடிய சைம்மாறு அவ்வுரையை ஈன்று? வாரித்துப் பயன் அடைவதும், 

தரக்சள் சீடுழி வாழ்ச என்ற அம்பலவாணன் திருவடிசளுச்சப் பிரார்த்திப்பத 
மாகும், 

91, ராவ்சாஹிப் 1], 8. சுந்தரம் பிள்ளை, பி.ஏ., பி.எல்., 

(ம்11௦ 1708600107), கோகம்புத்தார். 
புனிதமான சைவ உலூழ்குப் பெரியார் Pads அவாகள் செய்துள்ள 

பெரியபுசாணப் பேருசையானது வழிலழியாசப் போற்றும் ௮ரிய சாதனையாகும். 

இருச்சொண்டர் புசாணத்தின் ௮ருமை பெருமைகளை ச சமிழ்மக்கள் கூர்ந்து படித்து 

சல்ல புண்ணியத்தையும், பலனையும் அடையவேண்டும், அதவ சாம் செய்யச் 

கூடிய சைம்மாளாகும். 

பெரியார் அவர்களுக்கு இல்லையம்பலச்சின் இருசடனம் புரியும் ஈடடேசப் 
பெருமான் உடல் சலம்தச்து பல்லாண்டு பல்லாண்டு வழ அருள்புரியும்படி மனமார 

வணக்ருளெ்ேே ன்,
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92. திரு 8. மீனாட்சிசுந்தர முதலியார், பி.௪., சல்.டி.., soar, 
சகரசபை, ஈரோடு, 

இறைகள் அருட்புகழை உல௫ற்கு வெளிப்படுத்திய பெருமை இிருச்சொண் 

டர்சளைச் சாரும்; இரு ச்சொண்டாசள் பெருமை உலசெலா முணர்ச்தோத 
அருளிய பெருமை சேச்ூழார் பெருமானைச் சாரும். அப்பெருமானின் அருள் நூலை 

இதி இறைவனருள்பெறச் சமிழுலஏற்கு வாயப்பளித்த பெரும கோலை சயச்சவி 

மணி இருவாசர் 0, 18, சுப்பிரமணிய மூதலியாரைச் சேரும், சையத்திற்கம், 

தீமிமுச்சும் வச்சவிமணி செய்துள்ள சொண்டு சைவமும் தமிழும் உள்ளவை 

நிலத்து நிற்கும், கூச்சப் பெருமான் அவர்சளுக்கு எல்லா ஈலலும் ௮.நஞமா.ர 
ரரம் அனைவரும் உளம்கனிர் து வணங்குவோமாக / 

20, சர், பி, டி, இராசன், தல்லாகுளம், ம.துரை, 

* செயற்கரிய செய்வர் பெரியார் '' என்பர் வள்ளுவர், சாதாரண மச்சளாற் 

செய்துமுடிச்ச மூடியாசதைச்சான் பெருமக்கள் செய்வர் என்பதுதான் அதன் 

சருதிது, இரு, 0. 8. சுப்பிரமணிய முதலியதர் அலர்சனை வள்ளுவர் கூறிய பெரி 

யாரோடுசான் ராம் வைச்செண்ணப் பிரியப்படுமோம். ஏனெனில் அவர்கள் செய 

தூம் அத் சகைய அருமையுடையது. 

பொதுவாச அறிவியல் சண்ணுடையார் எவரும், ஏறப்பாசச் சைவர்சளும் 

உச்சி2மல் லைர்துப் போற்றச்சச்சு, சேச்ொர் சுவாமிரள் இபற்றிப பெரிய 
புரரணச்திற்குச் இரு. 0.8.8. அவர்கள் அரிய, அழயெ, இன்றியமையாத உரையை 

இயற்றி உபசரித்திருக்சொர்சள், இத உலடற்குப் பேருதவி, போற்.ற்சச்ச உசவி, 

மேண்டச்சச்ச உசலி, 

இவ்வுரை சிற்றறிவினர் முதல் போறிவினர் வனை எவர் பார்ப்பிலும், அசந்த 

அறிவினர்ச்குத் சச்சபடி பயன்தர்து விளக்கது, 
ஊருணி ரீர்சிறைந் தற்றே!" என்பதை இவ்வுரைக்கு உவமை உறலேசாலும். 
இத்சகைப பண்பாடு பொருஈ்திய உரையை இத் செய்விக நூலுக்குச் செய் 

தளித்த சொல்லின் செல்வரை, ஆற்றலும் அனுபவ அறிவும் பெற்ற அன்பரை, வழச் 

சறிஞர்த் தொழில் துறைபில் நுணுக்? மிக உடையாை, சான் புகழ்க்து கூறுவது 

பொரு,ச்சமற்ற த, சான் ; என்றாலும் பெரியோர்களைச் சிறியோர்கள் வாழ்த்த 

வேண்டுவது முழைமையாம் என்பது பற்றி சான் ௮ன்னாரைபும், அன்னாது உரை 

யையும் சறப்.அித்துச் உற ஆசைப்பரறன். 
நகரங்கள் எங்கும், சற்றூர்கள்எங்கும் ஒவ்வோர் நூல்கிலையம் இருக்கவேண்டும்; 

அரச தூல்கிலேயங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் திரு. 0, %. 8. அவர்கள் இபற்றிய உரை 

போன்ற பேருலாசள் வைச்சப்படவேண்டுமென்பது என் பேராசை, தல் செய்வ தி 
இம் உரைசெய்வதசான் மிகச் சடினச் செயல் என்பது யாவரும் ௮றிர்த பேருண்மை, 

அச்சலையில் சனிச்சிறப்புடன் விளக்கும் ஈம் இரு, 015.9. அவர்களுச்சு எல்லாம் 

வல்ல சடவுள் கிறைர்ச ஆயுளும் ரர்.ச உடல் ஈலனும் அருளுமாறு ௮வன் இருடி, 

சளை இறழைஞ்செறென். '! சமிமும் சைவமும் சழைத்இினி சோங்குக '' 

24, ராவ்பஹதார் - நல். முருகேச முதலியார், பி, ஏ., தலைவர், 
சைவ சித்தாந்த மகா ௪மாசம், சென்னை, 

சைவப்பெரியர் செச்சவிமணி உயர்இரு 9, சே. சப்பிரமணிய முதலியார் 

அவர்கள் பல ஆண்டுகளாக அரிய முயற்சி செய்து வெளியிட்டு வரும் திருச்தொண்



டர் பாணம் பேருல வெளியீடு பூர். ச்சியானகசைச் ருதித்துச் சல உலசம் மூழ்ச்சி 
,இறது. 

இப்பெரியார் அவர்சளின் பேராரையின் சிறப்பு சலன்சளை ஈண்டுச் உற வது 

மிகையாகும். இதுபோல் .ஆழ்ச்சசன்2 பேருல இதுவரை வெளிவர்திலத. இரு 
முழறைசளிவிருச்து மேத்சோள்களும் சைவ சார்ச ஞான சாத்தி உண்மைகளும் 

ஆர்சாக்கு எடுத்துக் உ௰ப் (பட்டி ருச்ன் ௦ன, .தம்யோர் முஇிர்ர்ச ends Gamal 
சனின் பயஞசச் டைச்ச இவ்வுரை சம்மனோருச்சு மிசவும் பபன் தநம், இச்சார்ச 

சா,ச்திரங்களின் உட்சருத்ைை அறிய விரும்புவோர் செய்லச்சேக்கழொர் இ.பற்றிய 

அனுபலம் சான்ற இருத்சொண்டர்களின் சரித்திரத்ல ரச் சொண்டே அவற்றை 
அறியச்கூடும், ஆகவே, இப்பேருரையைச் சித்தாச்ச சைவர்சள் பெரிய பொக்வெ 

மாசச் சருதுவார்சள், இவ்வுரைச்கு, *' சித்தாந்த ஜானுமீர்தம் ? என்றே பெயர் 

குட்டலாம். 

இச்சசைய சிறப்புச்சளையுடைய உரையைச் செயப்ச சவெச்சவிமணி அவர்களுக் 

குச் செய்யச்கஉடிய கைம்மாறு அவ்வுரையைச் சைவர்கள் சர ச்சையுடன் படிப்பதே 

யாகும். 

அம்பலவாணன் அருளால் இப்பெரியார் ரீடூழி வாழ்ச | 

25. a> E. Sankaralingam Pillai, Coimbatore. 

May God bless the author and the celebrations with success 

and glory. 

90, திர. 0. கலியாணம்பிள்ளை, [ரீ.&.; 1. 1001. இசாமசாதபுரம் 

sag. தற் சாலியக்களில் ஒன்று செச்டிழார் பெருமான் செய்தருளிய 
இருச்சொண்டர் புராணம் ; பக்திச் சுவை சொட்டும் பனுவல் : அடியவர் வரலாறு 

சளை ௮றிர்துசொள்ள உதவும் கருவூலம் ; சமிழ் சாட்டு வரலாற்றுச் குறுதணை 

செய்யும் தராய்ச்சிதூல், இ*்தூலுச்சுப் பெரும் பேருரையை இயற்றித் சர். தவர்கள் 
சொல்குமண்டலச் கோவை மாசசர் வாழ் சவெச்சவிமணியவர்சள், வாணாளை வீணா 
னாக்காமல் அரும்பாடு பட்டுப் பேருசையை சமக்கு அளிச்துள்ளார்கள், அதன் 

திைவுவிழா தில்லையில் பெரிய புராண அரக்சேற்றமான அ இடத்தில் சடை 

பெறுவத மிசவும் சகுதியுடையசே. பேருரையை சமச்கு அளிசசபெசியார், அன்பர் 

கள் உள்ளத் சசலா.திருர்து இன்பமுது அளிக்கும் எம்பிசான் ௮ருசால் எல்லா சலன் 

சளும் பெற்று வாழும் வண்ணம் சமிழர்களும், சைவாகளும் வணக்க மாமாச! 

21. திரு. 1, இராமசாமிபின்ளை, பி.௪., பி.எல்,, 
தொராம் காட்டேஜ் எம்.எல்.ஏ., திருவாங்கூர். 

சோலை, சைவப் பெரியார் சிலெச்சலிமணி இரு, 0. 1, சுப்பிரமணிய 

முதலியார் அவர்சளின் பெரு முயற்சியால் டைச்சப்பெற்ற இர்.ச வெளியீடு சமிழ் 

உலசச்.இில் என்றும் ருன்றாலிஎச்சாச விளல்குமென்பதில் சர்ேசமில்லை, sug 

சாட்டிலேயே மிசச் றச்? பணிசளில் ஏன்ெெெனச்சூ..றும் பெரியபுசாண த்தை எளிய 

முழையில் சாசாரண மச்சளுச்சுப் புரியும் பாணியில் பேருல எழுதிய பெருமை 
சமது முதவீயாரவர்சளைச் சாரர் ச சாரும்,
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28. திரு. ௪, சிவகுமாரன், எம். ஏ., காரியதரிசி, 

சைவ சித்தார்த மகா சமாஜம், செண்னை. 

சம் வச்சவிமணி C.K. சுப்பிரமணிய மு,சலியாசவர்சள் பதினெட் 

டாண்டூகள் திருவருள் துணைசொண்டு பெரிய புராணத்திற்குப் பேருரை யெழுதி 
அதனைப் பூர்ச்தி செய்திருச்கறார்கள் என்றால், இசைக் சாட்டிலும் சைவத் சமிழ் 
உலசம் ம௫ழச்கூடியதும் பெருகிசம் அடையச்கடியதுமான பெரு கிசழ்ச்ி இச் 

காலத்தில் வேறெதுவும் இல்லை, 

சிவச்சவிமணியின் புலமையையும் சைவப்பணியையும் பாராட்டி அப்பெரியார் 

ரீடுழிவாழ இறைவனை வழுச்தனெரேன். 4 

29. திரு, ௧. ௧, முருகேசபிள்ளை, (ஈழமணி'" ஆூரியர், தென் புலோகியூா், 
பருத்தித்துறை, (இலங்கை.) 

தீரீக்கள் இவ்வுரையை வெளியிட்ட சாலரசொடங் அசன் பெருமையை என் 

சண்பர், மாணவர் பலருக்கும் சொல்லி அவர்களையும் இவ்வுரையை வா௫ச்கும்படி 

ஊச்சி வருன்றேன். சேச்ழொர் பெருமான் சாலத்திருர் ச பெருச்சசையாளர் 

போல் இச்சாலச்நிலும் சக்சள் உரையைப் பாராட்டிச் செஎஏரவிச்கும் சைவப் 
பெரியார்சளிருப்பசை நினை சதுப் பெருமையடைெறேன். 

30. Sri. V- Rajagopala lyer, “‘Ramani House” Fernhill; Nilgiris, 

S. India. 

As one of the most devoted sons of the Paramatma, please 

permit me to offer our hearty congratulations both to yourself 

and to your friends for the trouble taken to edit the sacred 
and devotional Srz Perza Puranam in easy style with meanings 

and commentaries for the use of the tamil-loving public, 
successfully, thus fulfilling a long-felt want. The book will 
be read and appreciated not only by the scholars in the India 

and the Far Hast but also by all who are interested in the subject 

residing all over the world. 
May you all be blessed with longevity and prosperity 

coupled with energy to do some further similar research work 
in the field. 

With due respects to one and all, I pray that the celebration 

of the auspicious festivities of the completion of the publication 

of the Periapuranam at the sacred spot where the Saguna 

Brahmam has assumed the forms of Sri Natarajamurti and 

loving Sivakami Devi for the welfare of the humanity in general, 
amidst a distinguished gathering of highly devotional, cultured 
and holy personages, be crowned with success. 

With beet regards. Om Santi Santi Santi. 

81. Ba. இராசை - 14. அருணாசலம், இரா*புரம். 
* ச ஈரப்பத ஆண்டுகளாசப் பெரிய புசாணச்சைச் தருவிச் தருவிஆசாய்ச்து 

விடாமுயத்சியுடன் Rae அடியார்சளின் உள்ளங்களில் எல்லாம் ஊடுருவிப்பாய்ச்து 

5 ச
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ஆங்கால்சே சிவமணமும் சொண்டும் எப்படிச் சமழ்றது என்பதை எம்போன்றாரும் 

அதியும் வண்ணம் எளிய இனிய முறையில் உவர்தளி,ச்ச பெருமையை என்னென்று 

போற்றுவேன். ல்கள் சொண்டு பெருந்சொண்டு, சேச்$ழோர் எக்ருச்சிருசோ 

அம்சே சீவிரும் சாணப்பெறுலீர், பெருச்தசையீர் ! தாங்கள் இன்பமாசவும் புசமுட 

லும் பல்லாண்டு வாழ எல்லாம் வல்ல வ சாமி ரேயனை Caran Ger? por. 

92, திரு. கி. வா. ஜகர்நாதன், ஆரியா, கலைமகள், சென்னை, 

1 
பெரியபுசாண உரைவெளிவீட்டு நிறைவுவிழா அழைப்பிதழ் டெடைச்சது; சன்றி, 

விழாவுக்கு வரவேண்டுமென்ற ஆர்வம் இருந்தும் இங்குள்ள இன்றியமையாத 
ல பணிகள் ௮வ் வாறு செய்ய இயலாமல் தகைஏன்றன. 

விழா இனிது நிறைவேற வேண்டுமென்று இறைவன் திருவருளை எண்ணி 

arpsgae per, 

வெக்சவிமணி அவர்சள் செய்துள்ள சொண்டு சமிழ் இலச்யெ வரலாற்றில் 

தச்ச இடம் பெறுவசற்குரியது, அறுபத்து சரன்சாவது சாயனாராச மிச்சப் பெறு 

வசற்குரிய தகுதி உடைய ௮வர்சன் பல சரலமாச,ச் சம் கல்வியினாலும் சேள்வியினா 

லும் பெரிய புசாணப் பூம்பொழிலில் புகுந்து ஆழ்ந்து ௮ங்சே சாணும் சண்ணிழவில் 

கின்று மலர்மணம் நுகரச்த கனிகளைச் சுவைத்தச் தேனைச்குடித்துச் செம்மாந்து 

கிற்பவர்சள், புலமையினாலும் பச்தியிஞலும் ஒழுச்சச்தினாலும் பெரிய புராணச்சைப் 

படித்து அறிச்து உணர்ந்து நுசர்ர்து அதன்கண் வாழ்ந்து வருெவர்சள், ௮வா்சள் 

எழுதியுள்ள பேருசையின் அளவைப் பார்த்தாலே மலைத்துப் போம், 

அ,சலூடே சானும் நுட்பச்சையும் சுவையையும் கண்டால் உள்ளம் சொள்ள இன் 

பம் உண்டாறெது, சமிழ்சாட்டின் பாக்யெம் திருத்தொண்டர் புசாணச்சைப் 

பெற்றது, அந்தப் பாச்சியத்தின் மேற் பாக்கியம் இர்தப் பேருரையைப் 

பெற்றது. 
சலக்சவிமணியலர்களைப் பாராட்ட இன்று ௮ரபாயச் சோழன் இல்லை, ஆனால் 

அருள்பொழிய அன்றிருச்ச, பொன் மன்றுளா௫ும் பெம்மான் இருச்கிருன், சல்லோர் 

களும் இருக்சராகள். 

வெச்சவிமணியவாசள் இன்னும் பல்லாண்டு வாழ்ர்து இதுபோன்று சாம் கி 

வேற்ற எண்ணியிருச்கும் பீற இலச்யெப் பணிகளையும் சச்சவண்ணம் செய்து நிறை 

வேற்ற எல்லாம் வல்ல இறைவன் இருவருள் பாலிச்சவேண்டுமென்று வழுத்து 

தன். 
2 

இறைவன் திருவருளால் சங்கள் பெரிய உரை றைவேதியத குறித்துப் பெரு 

ம௫ழ்ச்?ி அடைேன். இர்சச் சாலத்நில் இராஜ ராஐ சோழன் இல்லையே என்ற 
எண்ணமும் உடன் உண்டாறெது ; அபாயன் இருர்சால் ஏவ்வாறு இருச்கும் 

என்று ச.ற்பனை செய்து பார்சன், 

83. சிவஸ்ரீ - ஈசானசிவாசாரியர், பழகி. 
வெஞானச் செல்வராச விளங்கும் சிவத்திரு எங்கள் இய 1 ஸ்ரீ 9வசாமி 

யம்பாள் சமேச ஸ்ரீமத் நார் ச ஈடேசப்பெருமான் திருவருளும், ரிலா.தபூசப் பெரு 
வாழ்வும் எங்கள் குலசெய்வமுமாயெ ஸ்ரீ சேச்சழார் சவாமிசள் குருவருளும் மென் 
டூமலும் நிரம்பப் பல்லாண்டு லாழ்கவென ௮,தருவருளை வமுத்துெே ன்.



ச்ச் 

பன்னெடுக்சாலமாசச் சரங்கள் ஆற்றிவரும் சைவரற்றவமாகயெ சிவபூசையின் 
பலலும் திருமுறைப் பாராயண ௩ற்பலலும் ஆயெ சவ ஈலன்சள் பெரிய புசாணப் 
பேருரை வருக்கும் அருள் ஈ£லர்சைச் தீங்களுச்கு் தர்.சன. ௮-சனால் யால்கள் உய்தி 
பெதவேமாபிஜோம். 

பெரிய புராணப் பேருரையிலே சால்சள் தங்கள் தவப்பயனால் செரிச்தருளிய 
சைல ரலன்சள், புறச்சமய நிராகரணம், சுவமதஸ்தாபனம், சைவ சாதனங்கள் 
என்றின்னோன்ன சைவ சமயஈலன் ளெல்லாம் எம்மவருளச்சே நின்.று கிலவுக, 

சிவாழபூஇப் பெருவாழ்வாயெ ஸ்ரீ அபாய வேர்தரின் சைவ ஈலன்களை சாக் 

சள் சினைர்துபோற்றும் வசையில் இன்று இங்கனம் பெரிய புசாணப் பேருரை 
நிறைவு விழாவை ஈடாத்த முன்வந்த சைவப் பெரியார் எல்லோருக்கும் செப்பி 
சாதமும் குருப்மிரசா சதமும் கிரம்புவதாக. 

38. திரு, 1. காசி விஸ்வநாத பிள்ளை, எம்.ஏ. 

(Asst. Commissioner, Income-tax), &gueri_r. 
தங்கள் பெரியபுசாணப் பேறாரையை எனக்குச் சமயம் வாய்த்த போதெல்லாம் 

படித்து வருேன், இத்சசைய பேருரையை எழுதி உதவியீருக்கும் தங்களுக்கு 

தீமிழ்ச் சைல உலகு மிசவும் கடமைப் பட்டுள்ளது. 

சாங்சளால் சைவ உலகு இன்னும் அடைய வேண்டியத ௮௪ம் இருச்றெது, 

வேண்டச்தச்சசை அறியும் திருவருளைச் சர் தக௫ன்றேன். 

99, திருமுருக - கிருபானந்தவாரி, ஆசிரியர் *! இருப்புகழமிர்தம் , மதுரை, 

தேரிசை வெண்பா. 

போற்றுதிருச் தொண்டர் புராணத்தின் பேருரையை 

லேற்றுமை யின்றி விரித்துரைத்தான்--ரீ.ற்றணிசெய் 

கோவையுறை சுப்சமணிச் கோமான் குறுமுனியார் 

Csmats ரண்ணல் றந்து. 

தீங்கர் தொண்டு என்றும் கிலல இறைவனை இரைஞ்ச௰ன்ேன். 

90. சைவசபை, பாளையங்கோட்டை. 

பெரிய புசாணப் பேருரை இயற்றி ஏழு சொகுதிகளாச வெளியிட்டு சாசத 

மே மாசம் 60, 7 சாட்சளில் சிெம்பரத்தில் அரங்கேற்றுப் பெருவிழா ஈடைபெறு 

வதற்குச் காரணரான சோயமுத்தூர் வச்$ீல் இருவாஎர் சிவச்சுவிமணி, 0. %. சுப்பிர 

மணிய முதலியார், 19.4. அவர்கள் உழைப்பையும் அறிவாராய்ச்சியையும் பாராட்டு 

தாச இச்சபையார் தீர்மானிக்சிரார்கள், 

87. Sg. Dr. ௮. சிதம்பரகாதன், அண்ணாமலை ஈகர். 

0. %, (சவச்சவிமணி) சப்பிரமணிய முதவியார் ௮வர்சள் எழுதியுள்ள பெரிய 

புராணப் பேருரை குறித்து அன்னார் பாராட்டத் சச்சவர், தமிழ் மொழியிடத்த 

மிச்ச சாசலொடு எழுதப்பட்டது பெரிய புராணம் என்பது ஒப்புச்சொள்எச் சச்சது, 

லே மொழிலழியாசத்தான் சடவுளை வழிபடக்கூடும், வே.ற மொழியில் அமைந்த 

பாச்சஞச்சே சடவுள் செவிசாய்,த்தருள்ளா் என்பன போன்ற தலருன சருத்துச்சள் 

சிமிழ் சாட்டில் இடம் பெற்ற இடைச்சாலத்தில் சேச்ழொர் சோன்றித் சமிழிஞல்
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உய்யலாம் என்பசைச் சாட்டினார். அப்பூதியடிசள் புராணம், இருஞானசம்பர்சர் 
புசாணம், இருசாவுச்சாசர் புசாணம், சடுசிசாட்கொண்ட புராணம், ஏயர்கோன் 

சலிச்சாம சாயனார் புசானம் போன்றவற்றுள் உள்ளடக்9ச் டெக்கும் இக்கருத்து 

adu piss séag. 
இப்பணியில் சடுபட்டு செடும்சாலம் உழைச்து, சமது மதிறுட்பச்தினலும் grap 

வினாலும் 8றர்சதொரு உரையைத் இரு, 0. 1. ௪, அவர்சள் ஆச்ெ முடித்துச் 

சீர் தள்ளார்சள், ஒவ்வொரு அடியார் சரிதத்சையும் தொசை வகை விரிகளால் 

அமைத்துச் காட்டி, பெரிய புராணச் செய்யுட்சளுச்கு இணிய எளிய பதவுரையும் 

அரிய விளச்சவுரையும் இயற்றித் சர் துள்ள இ.ச்சமிழர் பாசாட்டத் சச்சவர், Ao 

விடங்களில், !! மாஈடம்--இதனை ஊர்த்துவதாண்டவம் என்பர் வடவர் ? என்பன 

போன்ற குறிப்புக்கள் எழுசப்பட்டிருப்பலை Cordes தக்சன. (9-ஆம் பகுதி-- 

9-ம் பாகம், பச்சம் 882), ௮வர உரையைப் படிப்பார் பெரிய புராணச்சைப் படித்து 

மூடிப்பசாடன்றி, பன்னிரு திருமுறைகளிலும் பெரிய பயிற்சியும் அறிவும் பெறுவர் 

என்பது உறுதி, ஒவ்வொரு பகுதியின் ஈற்றிலும் வரும் சசைச் சருச்சம் முதலியா 

சவர்சளுடைய உரைஈடைச் இறச்ைைக் காட்டுன்றது. ௮வர்சள் இவ்வுரையை 

முழுதும் முடித்துத் சர்சமை பாராட்டச்சச்சசே, 

ர 
86. திரு. 1". பழநியப்பன், ஈரோடு. 

* *உலசெலாம் என்று இறைவன் அ௮டியெடுதச்சொடுச்ச, அவன் இருவருள் 

தணைசொண்டு சேக்கிழார் பெருமான் செய்தருளிய பெரியபுராணத்திற்கு, ௮வன் 
அருள்சொண்டு பெரிய உரைசண்ட பெரியோராகயே sisting Haws Bas 

கோயில் ஆயிசச்சால் மண்டபத்தில் 6, 7--5-04௨சளில் ஈகடைபெறும் 4 பெரிய 

புசாண விரிவுசை'' அசங்கேற்றுவிழாவிலே பல பெருமச்சள் பாராட்டுவார்கள், 

சைவ உலகம் ஒன்று இரண்டு தங்சளையும், இறைவன் திருவருளையும், சிறப்பிக்கும், 

இவ்வரிய நிசழ்சகெளைச் காணும் வாய்ப்பு அடியேறுக் தச் டைச்சவில்்லை. இறை 

வன் இருவருள் இது என்று மன அமைதி பெறுகன்றேன். ஏனது உளச்தெழுக்த 

! ஐயங்களைச் '' சடிதத்தின்மூலம் பலதடவை நீச்டு அருளிய சங்கள் இருவுளத்திற்கு 

எனத ரன்றி, 

இறைவன்பால் மாருத ௮ன்புசொண்ட ஐயா ! சேச்சிழார் வாக்கு இறைவன் 
லாச்கு என்ற பெரியபுராணத்தின் அடிப்படைச் சகு.) மறத்து, சேச்ொர் 

கருத்துக்கு மாருச,ச் தங்கள் மனம்போல் மாறுபட்ட கருத் துக்களைச் சொல்லித்திரியும் 

பேதைகள் கிறைக்த 20-ம் நூற்றாண்டிலே, சேக்கிழார் வாக்கு இறைவன் வாக்கு 
என்பதைச் செளிவாச உள த்திற்சகொண்டு அதற்கேற்ப இழைவன் இருவருள் துணை 

சொண்டு பெரியபுராணத்தில் அரியபெரிய உரைசெய்த தாங்கள் இறைவன் 

திருவருளரல் எல்லா சலனும் எ.்.தி, நீழி வாழ்ச்து சைவ சமயத் திற்குப் பலவழிசளி 

றும் அரிய பணிசளைச் செய்யவேண்டும் என்று உளக்கனிந்து எல்லாம் வல்ல 

இறைவனை வேண்டுனெறேன். 

89. திரு, [97. 1). 1, அண்ணாமலை, பெருமாள்புரம், பாளையங்கோட்டை, 

இன இல்லையில் ஈ_க்கும் ௮ரல்கேற்றுவிழா, இர்நூ.ற்ருண்டிலேயே, மிகச் 

றர்த விழா என்று கூறுவது மிகையாசாது, (0. %. 8. இியா போன்ற தூய்மை 

கிறைர்த பழவடியார்சள் இவ்வுலூல் இருப்பசாலாயே, உலசம் அழியாமல் உய்ர்து 

வருஏின் தென்பது என்மனஇிழ் பதிர்ச உ ண்மை,
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40. திரு, சி. சரவணமுத்து, செல்வவிசாயக ஸ்டோர்ஸ், கொழும்பு, 

அன்று மர்திரியாச இருர்த சேக்ழொர் பெருமான் இன்று வக்8லாக வர்திருரத 
உரை சாணுஇருர் என்று முமுசம்பிச்சையுடைய அடியேனுக்கு இப்பெரு விழாவில் 
பங்கு பற்றும் பாக்செயம் டெைச்சவில்லைேயே என்றநரை நினைச்கும்போத பெரும் 
துச்சம், ஆனால், எனது எண்ணம் இந்தனையாசவும் பெருவிழாவில் தான்சிற்ெ 2. 

எனது ,சர்சையும் குருவுமாய சலெப்பெருக்திரு சோமசுர்சா அடிகளார் அங்கு 

வரது தலைமைஉரை நிசழ்ச்சச் சேட்சப் பாச்சியம் இல்லை. யாவும் இல்லைச்கூத் சன் 

திருவருளேயாகும், எனது உளம்சனிர்த வாழ்த்துச்உூறி--இதுபோன்ற ஒரு விழா 

இலங்கையில் சடக்சத் சாங்கள் அதில் பங்குபற்ற அடியேன் சண்டு தெரிச்சச் இல் 

லைச்கூத்தன் இருவருள்புரிவாராக, 

41. திரு. டாக்டர் மா, இராஜமாணிக்கம், எம்.எ., எல்.டி. எம்.ஒஎல்., 

பிஎச்.டி, 15. மேட்டுத்தெரு, சென்னை, 

சவரசசானியாச விளங்கும் இருத்தில்லைபில், கூத்தப்பிரான் அணித்சேயுள்ள 

ஆமிரச்சால் மண்டபத்தில்--சேச்சிழார் பெருமான் ஏறத்தாழ எண்ணூறு ஆண்டு 

சட்ருமுன் இருச்சொண்டர் புராணச்சை அரங்கேற்றிய ஆயிரச்சால் மண்டபச்தில்-- 

கேற்றும் இன்றும் அப்பெருமானது புராணச்திற்குச் சறர்சமுறையில் பேருரை 

இயற்றியருளிப பெரியரர் இவச்சவிமணி ௪, கே. சுப்பிரமணிய முதலியார் அவர் 

களைப் பாராட்டும் விழா ஈடைபெறுதல் மிசப் பொருச்,சமாகும், 

விழாவிற்கு மதுரைத் திருஞானசம்பந்தர் மடாலயத் தலை௮ரவர்கள் தலைமை 
தாங்குதல் மூ.ற்றிலும் பொருச்சமாகும். 

இரு. மூ;தலியார் ௮வர்சள் இப்பேருரையை வெளியிட மேற்கொண்ட முயற் 

சிகள் பல, உரைவினக்சம் உரையாசிரியருடைய உழைப்பையும் அம்ர், சல்வி யறி 
வினையும் ஈன்கு புலப்படுத்தும். இசத்சசைய பேருரை இயற்றிய இவ்வுண்மைச் 

சைவப் பெரியாரைச் சைவ உலகம் ஈன்முறையில் போற்றியதில்லை ! ஆசரவு 
போதிய அளவு காட்டியதுமில்லை : சேக்ழொரரல் கரயன்மார் பெருமை புலப் 

பட்டாற்போல இப்பெரி.பார் உரைவளத்தால் சேக்ழொர் புலமையும் பெருமையும் 

அவர் புராணம் பாட மேற்கொண்ட அரிய உழைப்பும் ஈன்கு வெளியாகும், 

இத் சசைய அரியபெரிய முயற்ரியில் பல்லாண்டுகள் ஈ$பட்டு, இடையிடையே 

தோன்றிய மலைபோன்ற இடர்களைக் கடர்து இறுதியில் தம் மூள்€த் இண்டமயால் 

எண்ணிய எண்ணியாங்கு இயற்றி முடித்த இப்பெரியார்ச்து உண்மைச் சைவர்களின் 

உளமார்ச்த வாழ்த்து உரியதாகும், 

42, திர, சு, இராமசுவாமி நாயட, முன்னாள் மேயர், சென்னை. 

பெரியபுராணத்துச்குப் பேருரை சாண்பதற்குப் பதினெட்டு ஆண்டுகளாகச் 

தாக்கள் இடையது மேற்கொண்ட அரும்பணி பெரும்பணியன்றோ ! 

விளச்சவுலை, பொருள் ஈயம், வரலாற்றுச் குறிப்பு முதலிய எல்லா வகை 

யாறும் இட்பறுட்பம் செறியத் துருவித் துருவி ஆராய்ர்து தாக்சள் எழுதிய உலர 

தமிழ்த்தாய்ச்குச் "றந்த அணியாய் என்றும் நின்று நிலவும் என்பதில் ஐயமில்லை, 

இல்லைச்கூத்சனால் அடியெடுத்துச் கொடுச்சபபெற்ற பெரியபுராணத்துக்குத் 

தரங்கள் எழுதிய பேருரை வெளியிட்டு நிறைவு விழாவைச் இல்லைபிலே சடத்து 

வதும்,அம்விழாவில் அறிஞர் பெருமச்சள் பலர் சலச்து தீம்சளைப் பாராட்டிப் பொன் 

ஞடை போர்த்தி வாழ்த்துரை வழங்குவதும் சாலப்பொருதசமுடையனவா கும்,



ஸ்ச்லமும் தமிழும் தழைத்தினிசோம்சச் சாங்சள் மேதும் மேறும் பல 
தொண்டுகள் புரிர்து இன்னும் பல்லாண்டு இன்புற்று வாழ அருள இறைவன் 

திருவடிசளை இலமைஞ்ச0ேன், 

43. சேக்கிழார் திருப்பணிக் கழகம், குன்றத்தூர் (சென்னை ௮ர௬ுகே), 

'£ அன்பில் சனிர்த--௮ருளில் உருவான பெரியபுசாணச்தின் பேராிரிய 

சாய செய்வச் சேச்ழொர் பெருமானின் பெருமை பேசற்கரியது. அடியார்பால் 

அளவிலா அன்புசொண்டு--உனண்மையை ஊழ்றுச்சோலாக எடுத்து--அம்பலக் 

கூத்தன் அருள் ஊச்சச் செர்சமிழின் த$லமைச்காப்பியமாம் அப்புராணத்தை 

அருளிய அருண்மொழித்தேவரே மீண்டும் உருச்சொண்டு ௮ரதூலுச்குப் பேருரை 

வரைச்சாலொப்ப அகலவுரை ஆச்சிய சம்மண்ணல்--இரு, வெச்சவிமணி A. Cs. 

சப்பிரமணியமுதலியாரவர்சட்குச் சைவப்புலமை உலகம் பெரிதும் சடமைப்பட் 
டுள்ளது, அப்பெருமான் நீடுழி இனிது வாழச் இில்£லச் செல்வன் ௮டி.மலர்சளை 

இரறைஞ்சனெ மேன். 

44, திரு, தே. போ, மீனாட்சிசந்தரன், எம்.ஏ., எம்.ஒனல்,, சென்னை, 

பெரியபுராணம் சோழப் பேரரசில் அமைச்சராக விஎங்9.ப பெரியார் எழுஇ 

யதி. பு.றவிளச்சம் றாத சமிழ்ராட்டில் தோன்றக்சண்ட சேச்நிழார், அசவிஎச்சமும் 

அதற்குச் தச ஒளிர்ச்தோம்ச மேண்டும் என விரும்பினார். அவர் ஒரு திர்க்சதரிசி, 

அசவிஎச்சம் ஓஒளிசாமையாலேயே தமிழ்சாடு தன்னரரிழர்து சேற்று உரிமைபெறும் 

வசை வாடியது; இன்றும் வாடுறெ.து. தமிழ்சாட்டில் தமிழராய் வாழ்ர்த அடியார் 

கள் அகவிளச்சம் பெற்று முன்னாளில் உயர்ந்தோக்யெ வரலாற்றைப் பாட்டாசப் 

பாடி மச்சளைச் சேச்ழார் உயர்த்ச முயன்றார். அவர்போல் மனத்தின் வரலாற் 
ep பாடும் புலவர் மிகமிகச் லர்: வராலாற்று ராய்ச்சியிலும் சமிழ்சாட்டில் அவர் 

போலச் சிறர்தவர் வேறு ஒருவரும் இலர், சடையின் எளிமை சருத்தின் ஆழம்- 

இவற்றை வேறெக்கும் சாண்பது அருமை. 
இத்தசைய சரமைபெற்றசொரு சமிழ்த் தேசிய சாப்பியத்தை இர்ச வசையில் 

எல்லாம் உணர்ந்த தய்ப்பதற்கு.ச் றச் த வழிகாட்டி, வேண்டும். இர்த நூலின் 

சவலை எல்லாம் சம் உடலிலும் உள்ளத்திலும் உயிரிலும் ஊறநின்று அனுபவித்த 

பெரியார் ஒருவரில் இரு, சப்பிரமணியமுதலியார் ஒருவர் ஆவர், பெரியபுசாணந் 
இ.ழ்கு உரை எழுதுவதனையே தம் வாணாள் சொண்டாசச் சொண்டு சிறப்புற அவர் 

முடித்துள்ளார், இர்ச இருபதாம் நூற்றாண்டிலும் தமிழ்சாடு உயிர்வாழ்றெ.து 

என்பதற்கு இர்த உரை ஒரு ஏிறர்த சான்ருகும், வாழ்ஈ சமிழ்சாடு ! வாழ்ச 
பெரியபுராணம் ! வாழ்க சுப்பிரமணிய முசலியார் ! 

45, Sri- Dr. Sir. A L. Mudaliar, M.D., LL.D., D.C.L. (Oxon).; 
F.R.C.0.G., F.4.C.8., Vice-Chancellor, Madras-5. 

I am very glad that it is proposed to celebrate the completion 

of Periyapurana Urai by Sivakkavimani sri C. K. Subramania 

Mudaliar of Coimbatore on the 6th and 7th May 1954 at 

Ohidambaram.
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I very much regret that I shall not have the pleasure of 
being present on the occasion, as I expect to be away from India 
early in May. The Senate of this University, on the recom- 
mendation of the Syndicate, has in appreciation of the great 
work that he has done sanctioned an additional grant of 
Rs. 1000 to him. I shall ask the Registrar to have the chegue 

presented to him on the occasion and I shall ask Divan Bahadur 
Sri T. M. Narayanaswami Pillai, a member of the Syndicate, to 

be kind enough to present it to him on behalf of the University 

on the occasion. 

46. திரு, டாக்டர்-மு. வரதராசன், தமிழ்ப் பேராசிரிய, 

செல்லம்மாள் தெரு, சென்னை10, 

உரையாிரியர் உயர்திரு, முதலியாரவர்சளின் இிருச்சொண்டு சமிழ்மக்கள் 

என்றும் மறவாமல் போற்றத் தச்ச பெருர்சொண்டாகும், விழா இனித ஈடைபெறக[ 
வாழ்ச பெரிய புராணம் ' வாழ்க இரு, 9, சே, ௪. முதலியார். 

47. திரு. ஜே. எம், சோமசுந்தரம்பிள்ளை. B.A., BL: 
செவச்சவிமணி ஒரு தவப் பெருஞ் செல்வராவர். இல்லையம்பல ௮ருட்உதத 

னின் போருள் பெற்றவர், கருவுயிர் பெற்ற காள் முசல் வனையே RETDS5 

அருளாளர் எனவும் சொல்லலாம். 
இளமை முதற்கொண்டு சைய ஒழுச்சத்தில் கின்று, ங்லெம் பயின்று, வழக் 

சறிஞராய் வாழ்ச்சை ஈடத்துவாராயினும், சிவனையே ிர்தித்து அறம் வழுவாது 

மிறைகின்ரூர்.சமது வாழ்ச்சையினிடையே,பூர்வபுண்ணியமும் துணைநிற்பச், சைவத் 

துறையில் இருச்சோயில் பா.துசாப்பு, சைவபுராணச் சர் சனையில் ஈ9பட்டார்கள். 

ஆரூரர், ஆரூரில் இருத்சொண்டத் தொகையை, தில்லையை முதலாசச்சொண்ட 

அர்தணரை வழிநின்று, அறுபதது மூலை ஈமக்கு அளிச்சார் பழைய சேக்கிழார் 

இல்லையில் ஈமக்குத் திருத்தொண்டர் புசாணத்சை ஆக் யருளினார். அதன் வழி 

ரம்பியாண்டார் ஈம்பிகள்திருச்சொண்டர் இருவர்.தாஇயும் சந்தார்.இவையாவருக்கும் 

பேறிவ புகுத். தவன, இல்வருள் நூல்சளின் விளச்சமாக, ஈமது ரிவச்சவிமணி 

அவர்கள், சேச்ழொரே புதிய உருவில் உருச்கொண்டு வர்தாற்போன்று சாம் 

இயற்தியுள்ள திருத்தோண்டர் புராணப் பேநரையை இதுபோது வழங்கியுள்ளார் 

கள், எல்லோரும் படிச்சச்கூடிய அளவில், எளிமையும், விரிவும் உடையதாச 

வுள்ளது. இதற்சாசப், பல்லாண்டுசள் முயன்று எழுதி முடித்து சலிய அவர்களுக்கு 

தீமிழசத்தாரது சன்றியும் பாராட்டும் உரியனவாகும். இல்லையம்பலவன் இருவரு 

ளால் இரு, முதலியார் அவர்களும் அவரது அறிவுத் சொண்டுச்ருத் துணைபுரிர்த 

அவர்சசாது வாழ்ச்சை,ச துணைவியாராகெய அம்மையார் அவர்களும், உடல் சல 

மும், உடல் சலமும் ஒருங்குபெற்று 'சீடு வாழ்க எனத் இில்லையம்பலவன் இருவடி 

ster இறைஞ்9ிப் போற்றுச்றேன். வச்சவிமணி வாழ்ச | சைலம் வெல்ச ! 

48. திருமதி, ௪. சிவகாமி அம்மாள், செயலாளர், | 
திரு, பாகம்பிரியாள் மாதர் கழகம், தூத்துக்குடி., 

சோயம்புச்தூர் ரிவச்சவிமணி, திருமிகு பெரியார் 0. %. சப்பிரமணிய முசலி 
wet gered பெரியபுராண விரிவுரைப் பாராட்டு விழா ஈடைபெறப் போவ
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தீதிச்து சாக்கள் மிகவும் மமழ்வடைசெம். சேச்சிழார் பெருமானே 30-ம் தற் 

ருண்டில் ம௮படி சோன்றி பெரியபுராணத்திற்கு விரிவுரை எழுதியசாச ராங்கள் 

எண்ணும். மு சலியார் gars பல்லாண்டு வாழ்ச | 

49, Sri. R-V- Krishna Ayyar, ட. 41ம், 
Iam very glad that the completion of Sri c. K. Subramania 

Mudaliar’s great commentary on the Thiru Thondar uranam 
is going to be celebrated on the 6th and 7th May 1954, at 
Chidambaram. 

It ig a great literary achievement and the future historian 

will record it as a landmark in the progress of Tamil studies in 
this century. I have been a regular reader of the commentaries 

from the very commencement and I have been struck with the 
vast erudition, clearness of exposition, and fairness of presenta 

ion which were characteristic of the distinguished commenta- 

tor. The work of Mr. Mudaliar is not merely a commentary on 
Sekkizar's Puranam, but it is also an invaluable exposition of 
the whole of the Saivite Thirumurais. The Tamil reading public 

will ever be greateful to Sri Mudaliar for his pious and patriotic 

work and wish him long life and every kind of prosperity. 
Thad myself intended to be present at Chidambaram at the 

celebrations, but owing to the meetings of the Madras Legisla- 

tive Assemly which are scheduled to commence on 5-5-54, Iam 

unable to be present and so I am sending this message of 
gratitude and good wishes. 

50. திரு. ௧. கி. குலரத்னம், கர்தாமாடம், யாழ்ப்பாணம், 

உலசெலாமென ஒருவன் அடியெடுத்துச் கொடுப்ப, அதனைச் சேட்டுச் இருச் 

சொண்டர் புசாணமீ?தச்யெ பெருமையாஎன்போன்று, அர்தூலுச்கு என் நூ லக்கு 

மில்லாத விரிச்ச அளவில் இருர்திய உரையினைப் பொருந்த முடித்த புனிதன் 
உ உச 

6 

வாழ்ச। உரை வாழ்ச ! 

இல்$லப்பெருமான் இருமுன்னரின் நீம்சள் கிகழ்ந்தும் விழாவை அவன் எம் 

செஞ்சிதும் உறைவான் ஆசையில் நாம் உணரும் பேறுடையேம் ஆதலின் மூழும். 

51. குன்றத்தூர் சேக்கிழார் சங்கம், குன்றத்தூர். 

பெரிய புராண விரிவுரைச் சுவடிகள் பூர்ச்தியாு இன்று நிறைவேற்றுவிழா 

தெம்பசத்தில் ॥றப்பாச சடைபெ.றுவசை ஏங்கள் மனச்சண்களால் சண்டு ௮சம$ூழ் 

வெம்,” * * * 
அச்சாலத்துச் சேக்சழொர் இச்சாலத்தில் தாங்சள் ௮வ.தரித்து சென்னெறியைப் 

பரப்பி லருசின்றீர்சள் போலும். 

59, திர, சே, வெ. ஜம்புலிங்கம் பிள்ளை, மயிலாப்பூர், 
இச் சைவத் திருமுறை நூறுக்கு மழவை மசாலில்க இயர், திருவண்ணாமலை 

ஆரினம் ஆறுமுசச் தம்பிரான், சாஞ்ரி ஆலாலசர்சரம் பிள்ளை முதலிய சைப் 

பேசறிஞர்சள் உசை யெமுச முன் கர்சனர், ஆனால் உரையை முடிப்பதற்குள்



41 
j 

சலப தமடைர்சனர். ஆறரமுசராவலர் சூசனம் எழுத ஆரம்பித்தனர். ௮ச்ருசனம் 
சாரைச்சாலம்மையார் புராணத்சோடு நின்றுவிட்டத சைல உலசத்தின் தவச் 

குழைவு cap கடறலாம். அச்சூசனத்தை எழுத முடிச்சச் சச்சவர் இச்சால,ச்தில் 

எவரும் இல்ல யென்று கற வதே சால நி$லமை, 
இசை ஒருவாறு தவிர்ச்ச வர் சது சோவை சுப்பிரமணிய முதலியார் 1998-ல் 

ஆசம்பிதித இப்போ முடிச்சும் விருத்தியுசையாகும். சகடர்ச 20- ஆண்டுசளாச இச் 

அலை அச்சிட இல் பல சங்சடங்கள் ஏழ்பட்டிருச்சலாம், அவற்றை யெல்லாம் சடர்த 
எடுத்ச சருமத்தை மூடிச்சது மிகவும் போற்றச் தச்சத, ஆட முதல் ௮ர்தம்வரை 
உசையாசிரியருச்கு இச் ஈன் முயற்சியில் உசவி புரிந் சவர்களாகயெ செெம்பரம் வித்து 

வான் ர. சிலப்பிரசாச தேசசர், ஆறுமுச சாயனார் முதவியோரின் சைவச் சாண்டு 
கள் மிசவும் பாராட்டற்பாலன. 

, *யார்ச்கும் முன்னவனே முன்னின்ரால் முடியாச பொருளுஎசோ "' என் 

லுஞ் சேச்சிழார் திருவாச்கு முசலியாரிடத்நில் பலித்சத gor Oris சவெபுண் 

ணியம் போறும் ! சமச்சிவாய wraps! சரதன்சாள் வாழ்ச ! 

53. Sri. R- Kandasamy Mooppanar, Kumbakonam. 

It gives me immense pleasure to learn that the committee 
with Sir P.T. Rajan as the head, is celeberating the func- 

tion of the completion of the monumental Commentary of Peria- 
puranam. It is rarely given to one to see and enjoy fruits of one’s 
labour in his lifetime. By the grace of God our Sri. Subramanya 
Mudaliar has been able to write his famous commentary and 

see that the committee is honouring the author at Chidamba- 
ram for having, produced the immortal work. I am sending my 

humble contribution, which may be kindly accepted. I wish and 
pray that the author may be spared long to live the longest 
period of life, so that he may continue to do the service to man 

and God. 

64, பு, சு, சிவசுப்பிரமணிய பிள்ளை, முருகானந்த விலாசம்'' த்துக்குடி, 
இல்லைச் கூத் சன் இருச் சபையில் தமிழகத்ன் தலைசிறந்த திருவிழா ஈடை 

பெறுன்றத. இலச்யெ உலூல் குன்றுப் புசமுடன் இகழும் பெரிய புராணம்?! 
உரைபெற்றுவிட்டது / தமிழர்சளின் பெருங்குறை தீர்க்தவிட்டது ! 

சேச்சிழார் பெருமானின் செர்சமிழ் ஒவியத்துக்கு இரு, 9, கே, ௬ அவர்கள் 

உளை ர்து விட்டார்கள். அருள் நினறர்த நூலுக்குப் பொருள் ஏிறச்ச உசை 

இடைசத்தருப்பத தமிழர்களின் சலப்பயனே. கருவிலே திருவுடைய பெருமச்கள் 
வழிபிலே வசதி, த பெருமசன் 9. சே. ௪. அவர்களின் பேருரை சைவத்துக்குப் 

புத்துயிர் கொடுக்கும் பெரு மருர்சே gu ! 

மணிலாசசரின் * இருவாசசம் '! அரங்கேற்றப் பெற்ற இருவம்பலப் படியில் 

இப்பேருசையும் சார்ச் சப்படுவது பெருமையும் சகுதியும் உடைய தாகும், - 

9, சே.ச, அவர்கள் தமிழுக்கும் சைவத்துச்கும் முயன்று புரிர்ச இப் பெருர் 

சொண்டுச்கு சர் தமிழ் மச்சள் என்றம் சடப்பாடுடையவர்சள். 

இவ்விழா இனிதே ஈடைபெறச் இல்லையம்பலத்சான் திருவடியை வழுச்தி 

இறைஞ்ச சிற்றம்,
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55. $a. K. Gemoxigres, Asst. Secretary to Govt. of Madras, 
சென்னை, 

மெய்த்திருவர் துற்றாலும் வெந்துயர் லர்துற்ராலும் ஓத்திருச்கும் உள்ளதா 

கோசாய், ஒடும் செம்பொனும் ஒர்சவே நோக்கி, வீடும் வேண்டாவளவு ஆசா கிகஎர் 
துகளாக இருவினையொப்பு ௮டைர்து, மேல், ஈசன் தனது திருக்கோலம் காட்டச் 

சண்டவர்களாய அடியார்கள் என்னும் மெய்ப்பெரியார்களஞுடைய உண்மை வர 

லரற்றுச்களையே ரன்னசத்துச் சொண்டு இசழும் திருச்சொண்டர் புரரணம் என்னும் 

பெரிய புசாணம் சம்மனோசது தவம் செய்த தவத்தின் பயனாகும், அது அழகூய 

சருத்துச் செல்வங்சகளாயெ மணிச்சிரள்கஞும் ஏனைய செம்பொருட் குவியல்களும் 

உள்ள அமிழ்இினுமினிய செர்தமிழ் மொழிச் செய்யுட் கடல் கொண்டது. அத் 

திசைய புண்ணிய நூலைத் தர்துசவிய சேக்சிழொர் பெருமான் தாட்சளில் ஈமது 

சென்னிகள் சேர்வனவாக, . 

மாண்புடைப் புண்ணிய தூலுக்கு ஈச்சம் சோவைப் பெருர்சசையார் உயர் 

திருவாளர் (0. 14. சப்பிரமணிய மு,சலியாரவர்கள் ஒரு விரிவுரை சச்துள்ளார்கள். 

அவர்கள் அவ்வுரை எழு எல்லாவசையாலும் சகுதியுடையவர்கசென்பது சொல் 

லாமலே விளங்கும், பதவுரை பொழிப்புரை போன்ற பண்டையுரைசள் போலாது 
ஒரு பெரிய விரிவான வரையாகும். அங்கலெச்தில் மகாஈவி ஷேக்ஸ்பியர் அவர்களது 

சாடகல்களைப் பதிப்பித்த உனரச1,2 படஇிப்புச்சகளில் தலைசறர் சதா 1781070117 

பதிப்புப் போன்றது, இலக்கிய சயங்சருதம் சுத்துவார் தங்களும் தொடர்சளின் 

பொருட்களும் ௮மைப்புச்சளும் வெகு அழகாக உரைகளில் ஆச்காங்கு சாட்டப் 

பெற்திருச்சன்றன. அவ்வக் தலங்களின் சிறப்புகளும் ஏனைய சசைச் குறிப்புக்களும் 

சனிப்பட்ட முறையில் சாப்பட்டிருச்சகனெறன. முன்னர் வல்லே ஒடி முடிவில் 

களைத்துப் போகும் வேட்டை நாய் 2பான்ற சன்மை கொள்ளாது அவ்வுரை எம்கும் 

ஒரே படித்தான தன்மை வாய்*தது, இதுபோன்ற உரை முன்னுமிருர்ததில்லை, 
இனியும் வருமோ என்ற இயப்பாடு உளது, மாணவர்களுக்குப் பாடம் போதிக்கும் 

என் போன்ரருக்குப பெரிதும் பயனளிக்கிறது. அவ்வாறு ௮சனிடத்து உழைச் 

து.தவிய பெருர்தசைக்குக் கைம்மாறு யாதாகும். ௮வ்வுரையை சாளும் ஒதுவசேசான். 

திரு, முதலியாரவர்கள் “ ஈசனுச்சன பில்லார் சமக்குமன் பில்லார் '” என்னும் 

குறிச்சோளுடை பவர்கள். சமது வாழ்காட்சளில் பெரும்பகுதியை இவ்வுரைச்கே 

செலவு செய்தார்கள். ௮த்தகை.ப பெரியாருக்குத் தமிழுலகத்தின் சன்றி சூரிய 

சந்திராளுள்எளவும் உரித்தாகுக, 

அவ்வுரை உலகெலாம் உணர்ந்து ஒதஇுப போற்றற்குரியது / புகமுலாவிய 

பெரும் புண்ணியமுடையது ; garde pug; HH அம்பலச்தேறுவது, ௮ 

தசைய உரையை சாம் சாஞம் சவையற ற.தி ஈலம் பெறுவோமாக | இரு, மு,சலியா 
ரவர்கள் நீடுழி ஈல்வாழ்வு வாழ்வாராச ! 

66, கண்டி (இலங்கை) திரு. ௧, வேலுப்பிள்ளையவர்கள் 
(இவர்கள் சபால்,தர்.சிருலம் ௮னுப்பிய சமிழ்ப்பாட்டு மேலே சாப்பட்டுள்ளஏ த.) 

முப்பது யாண்டு சோறும் மு,சல்வனின் னருளி னாடி 

இப்படி மச்சள் சோய்ச்கோ ரீடிலா லமிர்ச மாசச் 
செப்பிடும் செய்ல ரன்லூழ் ஈிறர்தபே ௬ுரையைச் சச்ச 

சப்பிர மண்ய வள்ளல் சபசதுடன் பன்னாள் வாழி,
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சேச்சிழார் சமல பாதம் சறியனேன் சென்னி பூக்ச 

ஆச்சய தெய்வ ஈன்னூல் அடியனேன் சிர்தைபூச்ச 

பாச்மெப் பயனா யெப்பில் லெலனுமுரை யெனதுஈல்ல 

வரச்சினிற் பூச்ச வேண்டி ஏழங்குவை யாரி யையா, 

(8) வாழ்த்துப் பத்திரங்கள் 

1, தருமபுர ஆதீனம், ஸ்ரீலஸ்ரீ சுப்பிரமணிய தேசிக ஞானசம்பந்த 
பரமாசாரிய சுவாமிகள், தருமபுரம், மாயூரம். 

* ஞாலம் நின்புகழே மிகவேண்டும் சென்--ஆல வாயில் உறையும் எம் ஆதியே " 

பெரியர் புசாணமே பெரிய புராணம், இதுவே சமிமுலசச்இின் நினைவு, அது 

மட்டுமல்ல. பெரிய வடிவச்சையுடையதாலும் பெரிய புராணம், இது இன்று 

சோன்றியது, இச்சோற்றம் மெய்யா ? பொய்பா 2 என்று சோசனை செய்ய 

விரும்பினால் சி.சே,எஸ்,மூ,சலியார் எழுஇிப பெரியபுராண உரை வெளியீட்டை ஒன் 
றன் மேலொன்றாுய் அடுச்சலாம், ஏழடுச்கு மாடிவீடும் இசற்கு ஈடாகுமோ ? ௮வ் 

வேழு பாசங்களையும் ஒருமுறையேனும் படிச்சால் ஏழ்பிறப்பும் இல்லாசொழியும், 

சேச்சழொார் பண்டு பெரிய புராணச்சை அருளினார். சேச்டிழார் மரபில் வரச 

மூசவியார் இன்று ௮௪ன் உரையாகிய ஈடற்பரப்பை எவரும் சாணாத அளவு கண்டு 

காட்டினா. மேலுங் சாண்பன சோன்றும் வரைமில் இவரே பெரியா. 

அன்றும் தில்லையில் நிறைவு விழா ஈடர்தத, இன்றும் அங்கேயே நிறைவு 

விழா நடக்கின்றது, அது புராண நிறைவு, இது உரை நிறைவு, Hos 6.8 

,தியவன் காவலன் ஒருவன், இசை ஈடச்துவோர் ஆவலர் பலர். 9906 விழா 

நடர்தது ஒருமுறை, இதற்கு விழா ஈடச்சது பலமுறை, அன்று யானைமேல் 

சேச்சிழாரும், பெரியபுசாணமும், மேர்தனும் ௮வன் வீசிய சவரியும் சண்டார்க்குச் 

சளிப்பூட்டின. இன்றும் அதன் உரையாரிரியரையும், உரைநூலையும் உயர்ர்ச 

யானைமேலேற்றித் இல்லையம்பலச்ைர வலம் வந்து இளைக்சனெறது சைவ உலகம், 

சேச்சிழாரோ சொண்டர்சர்பரவுவார்; முசலிபாரோ அச்சேக்சிழொாரத ரைப் பரவு 

வார், எல்லாச்சொண்டசைசம் பாவிய பெருமை செக்கிழார்ச்கு மிச்ச அரிய 

செயல், முதலியார்ச்கோ ௮ச்சேச்ழொர் பெருமானைப் பரவிய ஆற்றலால் மிச 

ஏளிதாயிற் று, ஆயினும் மற்றெவர்ச்கும் ௮ரிது ௮ரிது காண். 

சைவ சமய வளர்ச்சிக்கு ஒரு புசிய ெர்ச் பாதிய இப்பெரிய புராண ௨சை 

நிறைவு விழா இனிது ஈடைபெறுக, விழாவின் அமைப்பாளர் அனைவரும் அருட் 

செல்வம் அடைக, இலச்சவிமனி முஈலியார் பஉச்சடலைத் தசாண்டிவிட்டாலும் 

அன்பர் அன்புச்சடலைச் சாண்டமாட்டாமல் இன்னுமோர் நூற்றாண்டு இனிது 

இருச்து செர்தமிழ்ச்சொக்கர் திருவருளை உலகெலாம் செழிக்கச் செய்ச, வளர்க 

சைவம், வாழ்க உலகெலாம், 

9, பன்னிருதிருமுறை மன்றத்தார், மதுரை, திருஆலவாய். 
தோன்றிற் புகழொடு சோன்றக ' என்னும் 

ஆன்றோர் மொழியின் அரும்பொருள் உணர்ச்சோய் ! 

சற்றநூற் பயனெலாம் கற்றைச் சடையன் 

சற்ராள் தொழுது ரலம்பெறல் என்னும் 

உண்மை உணர்ந்த இண்மைச் குணத்தோய் £
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 சொண்ட சோடினி இருர்சமை யாலே 
விண்டொ ழிச்சன வல்வினை என்ற 

ஞானசம் பர்தர் தேனெனு மொழியின் 

மெய்ம்மைசண் டூணர்ர்ச செம்மைசேர் பெரியோய் ! 
் சொண்டர்க்குச் சொண்டாாம் புண்ணியப் பேறுதான் 
உண்டுகொ லோசமச்' சென்றெடுச் நரைத்த 

அப்பர் பெருமான் அருண்மொழி அதிர்சோய் / 

* அடியார்க்கும் அடியேன் யா"னெனப் பாடிய 

சர்தரர் செம்மொழி வர்திசெய் மனத்தோய் ! 

 அடியரிற் கூட்டிய we Geuw சண்டாம் 

எனமன முருகும் எழில்மணி வாசகர் 

இன்பசன் மொழியின் இயலறி புலமையோய் ! 

பத்திச் சைனி சொட்டச் சொட்டப் 

பாடிய சவி,மதி சூடிச னடிமை, \ 

சேச்ழொர் மொழியே பாச்யெப் பொருளெனச் 

சொண்டர் புசாணச் ச வைச்சேன் முழுமையும 

பருகியும் உண்டும் பன்முறை களிதத 

வண்டென டின்னை வாழ்த்தும்; மற்றும் 

பெரிய புராணத் துரையமு தத்தை 

சசர்களுக் களித்த ஈற்செயல் கண்டு 

பாற்கடல் வச்ச பதுமை சன் சாயசன் 

சுலையமு தத்தைச் சரர்சளுச் சளிச்ச 

சேவர் பெருமான் திருமா லேஎன 

உனை த்தினம் வழுத்தி உளங்குளிர் வோம்யாம் ; 
சுப்பிர மணிய ஒப்பிலா மணியே ! 
தவக்சடல் குளிக்கும் ச்சவி மணியே ! 

பன்னிரு திருமுறை பன்முறை ஒழுச்சமாய்ப் 

படித்துப் படித்துத் திருத்திசொள் ௮ருச்தியோய்! 
நால்வர் அருளிய சற்பா அமுசம் 

ஒவ்வொன் ரச உரைசயம் தெரிச்ச 

ஒண்மதி சூடிய கண்ணுதல் அருளால் 

வண்டமிழ்ப் you! ௨ளர்ச கின் ஐயுள், 

வளர்ச கின்.ஆயுள், வளர்ச கின்ஆயுள் ; 

கடற்கரை எச்ச மணலிலும் பலலாய் 

எனமொழிர் சேம் மனமொழி மெய்யால் 

தீணிசை சாதனைப் பணிகுலம் யாமே, 

இய.த்தியவர் சிவத்திரு - சணிசைமணி ௮. ௪. செல்சல்வசாய பிள்ளை, ]4ீ... 

சென்னை. 

8. சைவ இளைஞர்கள், சின்னதாரா புரம், 

திருவெலாம் கிலறர்்ச செர்சமிழ் சாட்டின் 

பெருமையை விளக்கும் பேரூர் என்னும்
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ஈற்பதி சன்னில் ஞாலம் உய்ச்இட 

அற்புத கடனம் ஆடிடும் கூச்சன் 
எழில்மிகு சேவடிச் சென்றும் நீக்காது 

வழிவழி அடியராய் வர்சாழ் குலத்தினர் 

சொக்குரன் னாட்டி,ம் கோவைப் பதிதனில் 
தீங்கிடும் சுப்பிர மணியத் தோன் றில் 

செர்தமிழ் மொழிக்கும் 9வரெறி தனக்கும் 

தீர்ததோ சிதிச்குவை சனச்குநே ருண்டோ ? 

அவிநாசி யம்மை ௮நமைத் தமிடூம் 

புவியா எமைச்ரினை நீத்தார் பேநமையும் 

shuts Coup சலைச்சேக் கீழாராய 
அரும்பெரு நூல்கள் ௮ளிச்சதும் அன்றி 

அடியார் சரஎனும் ஆழ்ர்த ௮சன்ற 

முடிவிலாத் தொண்டர் புராணச் கடலைப் 

புலமை மத்தாற் புகமுறக் கடைந்து 

ஈலமிகு அமுதென நல்லுரை தர்தார் ; 

உச்சிமேல் புலவர் உகர்இனி தேற்ற 

ஈச்சினார்ச் இனியர் ஈல்லிளம் பூரணர் 

சேனா வரையரும் பேரா ிரியரும் 

சேனாம் திருக்குறள் தனியுரை சண்ட 

பரிமேல் அழசரும் பலரும் பாரினில் 

௮ரிஅயன் போற்றும் அரனார் அடியார் 

பெருமைப் புகழைப் பேசும் நூலாம் 

திருமுறைத் சொகைக்குச் தெள்ளுரா சண்டிலர் ; 

அக்குறை தீர்ச்ச அரும்பெரும் தனியுரை 

தக்சகவே ரத சணிப்பெரும் புலவர் 

சைவம் தழைச்சவும் செர்தமிழ் சிறக்கவும் 

மைவளர் சண்டன் மெய்ப்புசழ் பரவவும் 
விண்மின் தொசையினும் நன்மணல் ௮ளவினும் 

பன்னாள் வாழ்கெனப் பசவுதும் யாமே, 

4, அருள்நேறித் திருக்கூட்டத்தார், ஈரோடு, 
இல்லை வாழர்தணசே முதலாகச் சீர்படைத்த 

Osratwusrs திருத்சொண்டத் தொகையடியார் பதம்போற்றி ; 

ஒல்லையலர் புரரணசதை உலகறிய விரித்துரைதத 

செல்வமலி குன்ற,த்தூர்ச் சேச்சிழா ரடிபோற்றி, 

தண்டமிழ் நாட்டின் தவமீத பேரியோய ! 

சல்தோன்றி மண்சோன்றாச் சாலச்தே, முன் சோன்றி மூத்தகுடியாயெ சோழ 

மன்னர்களின் குலத்.துங்கனாய்த் இிசழ்ர்த, அரபாயனென்லும் அருர்சமிழ் மன்னர் 
மன்னன் அடிபணிர்து வேண்ட, அம்பலவாணன் அடியெடுத்து, தல அடியவர்சளின் 

அருமை பெருமை பாராட்டிச் தெய்வப் புலவர் சேக்கிழார் பெருமான் பச்திச்ச-வை 

சனி சொட்டச் சொட்டப் பாடிச் திரு ச்சொண்டா புராணம்”? என்னலும் அருர்தமிழ்
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அலை, 19-தூற்ருண்டில், அரபாயன் முன்றிலயில் ஆபிரச்சால் மண்டபத்தில் 

அரம்சேற்றி அருளிஞர், ௮ர்ராள் வாழ்ச்,ச புலவர் பெரும்மச்சள் அப்பெரும் நூலின் 
அருமை பெருமை பாராட்டி இது :-சேக்சழொர்ச் கெளிசலது சேகர்ச்கும் அரிதே !" 

என்௮ வியக்து போற்றினர், சடர்ச 800ஆண்டுசனாசச் சண்டமிழின் மேலாம் தாத்த 

சாஓெ இப் பெரும் தலைப் படித்தப் பயன்பெற்றோர் பலபேர், படித்தப் பிறர்க்குப் 
பயன்படப் பசர்ந்தோர் சிலபேர், பகர்ர்சவ.ற்மை உரையிற்காண முயன்றோர் SAG 

லர், முன்னைச் சவம் இன்மையால் உைமூற்றச் சாணமுடியாது, ௮ப்பெருமச்சள் 

விட்டுச் சென்றனர் விதியின் சொடுமையால், 

பெரிய புராணம் என்னும் இப் பொன் மாளிகையின் உட்புகுர்.து, இருவருட் 

டுணைகொண்டு அதனுள் ௮மைர்த எழுபத்திரண்டு பேரறைகளையும் இறந்து எம்போ 

லியரும் சண்டு மசழும் வண்ணம், அதனுள் பொஇந்து டெர்த ௮ரும் பொருள்களை 

எழுத்துச் சாட்டி. 7 பெரும் பகுதிகளாக உரைசண்ட உச், சமப் புலலேரய் / இது 

சோவை முசவியார்ச் செளிதலது சேவர்சோவிற்கு மரிதே!' என்று ஆனச்சப் 
பசவசம் அடைகின்றோம். வாழ்க நம் திருச்தொண்டு 1! வளர்க நும் பெரும் புகழ்! 

தவப்புலவோர் போற்றும் சிவகீகவிமணியே ! 

புன்சவி பரவும் இன்றைய நாளில் வெச்சவியாம் கருணாம்பிகை பிள்ளைத் தமிழ் 

பாடியும், மணிவாசகர் வரலாறு கண்டும், எளிய முறையில் அரும் பொருள் தன்னை 

யாவரும் உணரும் வகையில் விரிவுரை நிகழ் இடும், தண்டமிழ் சாட்டைச் சட்டி 

எழுப்பிச் செர்ரெறி வளர்க்கும் செம்மால் / நுமக்கு நீடிய ஆயுளும்,கிறைக்ச பு5மும், 

எல்லாப் பேறும் எளிதில்கூட, ௮ம்பலச்கூத்சன் அருள்பாலிக்க ௮ப் புண்ணியன் 

பொன்னடி போற்றுனெரரம். 

9, சாது அச்சுக்கூடத்தினர், சென்னை, 

அன்பிற் கனிந்த அநம்பேந மணியே ! 
அன்பினர் போற்று மருண்தெறிபினையும், கலைஞானம் வல்லாசேத்தும் சாவிய 

Konstan yd ஒருங்கமைர்சசாயும், உலகில் தங்கு மிருவகை யிருள்களுள், புறவிருளைப் 

போச்குடன்ற செக்கதிரவனைப் போன்று உயிர்களுள்ளத்சே விளக்கும் ௮சவிருளை 
யழிச்சவல்லதாயுமுள்ள இருச்சொன்டர் புராணம் எனுமருணூல் புராணக்சளுள் 

தலைறச்த சென்பது உலசமறிர்ச சொன்றாகும், ௮ங்ஙனம் சிறப்புறும் அவ்வரு 

ஹூலுக்குப் பேருரை சானுந்தகுகி, அந்நூலை யாச்சியோர்பால் இடையருப் 

போன்பால் நிகழ்வது. எனவே, சங்கட்குத், செய்வச் சேச்டிழாரடிசள்பால் பதிர்த 
அன்பும் அவரது கருச்துவிசென்று ச9ர்தருயறியும் பான்மையும் சாங்களருளிய 

பேருரை வெளிப்படுத்துஞ் சிறப்புடையது, பொருட்சலையும் சொற்கவையும் 

கலச.து பண்டிதரும் பாமரரும் பருகுர் ஈலம் சக்சள் பேருரை சர்த9தனல் மெய்ம் 

மையே யாகும். 

எம்மைத் தோண்டாற்ற வமைத்த பேரம ! 

சென்னையில் உண்மைச் செவெசேயராய் அமையும், ஆன்றவறிவும், அன்பும், 

ஒழுச்சமும் குன்றாச் செல்வர்சளாய் விளங்யெ இரு சகோதரர்கள் திருவாரூர் - 

வி. ௨லகசாச முதலியார், சலியாணசர்சா முதலியார் அயர்சள், அமைத்த HESS 

தப் பணிசெய்ய அமர்ர்ச எல்களை இத் திருத்தொண்டர் புராணப் பேருரையை 

அச்சிடுவிச்சச், சென்ற பதினெட்டாண்டுசளாச வழிப்படுத்திய சம்சட்கு மிகுதியும்
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ஈன்றியை அறிலித்துச்சொள்டின்றோம், எங்சட்கு ௮புச்திபூர்வமாச வரச Hise 

சிவபுண்ணிய விளைவிற்கு யரங்கள் செய்யும் சைம்மாறறிலோம். ஆயினும் தற்சள் 
௮ருட்பேருரையை உலசம் போற்றுவசாச எனும் விழைவுடையோம், எல்லாம் 
வல்ல பரம்பொருள் சங்சட்கு உடல்வன்மையைபும் இசபர சலங்களையும் Capes 
ஆயுளையும் அருள்புரிவானாகவென வாழ்த்துனெறோம், 

0. ஸ்ரீலஸ்ரீ சிவஞானபாலய சுவாமிகள், மயிலம், 
சிவன் எனும் சாமம் சனச்சேயுடைய செம்மேனியெம்மானும், பிறவா யரக்சைப் 

பெரியோனலுமான மாசொரு பாகனார் தம் பேரருள் இறத்தையும், அவ்வருட்டிறமாம் 

மூவா வமுதைப்பெற்றப், பேராவின்பம்பெற்ற அடியார் வரலாற்றினையும், அறிர்து 

கொள்ளச் தன்னேரில்லாச உறுதுணையாக இருப்பது தமிழ்ப் பேரிலக்யெமாய பெரிய 

புமாணம் என்னும் இருத்சொண்டர் புராணம் என்பது அறிஞர் கூறுவசொன்.ற. 

இவ்வரும் பெரும் நூற்கு இத௨ரை உரைகண்டோர் மிசப் பலராவர்; எனினும், 
சோலை சட்ட தாழ் புலமையாளரும், இலக்சய இலக்கண சாத்திர of bn pa désa 

ரும், இறைவன் இருவருளைக்கூம் செப்யுட்கள ஈவிலுந்சோறும் செச்கு செக்கு ந 

கும் கெஞ்சம் உடையவரும், கண்டார்க்குச் சவம் எனவே தோற்றமளிக்கும் பொலி 

வுடையவரும் ஆயெ எவச்கவிமணி,௫, சே, சுப்.ரமணிய முசலியாக்,3.&., அவர்கள் 

எழுதி இருக்கும் உரை சாலச் சறந்சசென்பது பல அறிஞர்களும் ஓ ப்புக்சொண்ட 

தொன்றாகும், 

இவ்வுரை முர்சையோர் கொள்கையினின்றும் வழுவாமல் இக்சரலத்தார் 

கொள்கையுள் வேண்டியவற்றைச் தழுவிச், சொல் ஈயம், பொருள் சயம், எளிதில் 

சோன்றும்படி, எழுசப்பட்டுள்ளது. அன்றியும், நூலுள் பொதிர்துள்ள சாத்திரச் 

கருத்துக்கள் வெளிப்படூச்சப்பட்டிருப்பசோடு, வேண்டும் இடங்களில் இலச்சணச் 

குறிப்புக்களை எழுதியும், சற்பார்ச்குவரும் இயம் நீச்சப்படவேண்டிய௰ இடங்களில் 

பிர ூல்களைக்கொண்டு நீக்கியும் செம்உமமான சடையில் எழுசப்பட்டிருப்பது 

Mea usw 5 sssgQ. 

இல்லைச்கூத்தன் திருவருளால் *உலசெலாம் ' ஏன்று எடுத்துச் கொடுச்சப்பட்ட 

அன்று இவ்வாயிரச்சால் மண்டபத்ே ,தச்சப்பட்ட இவ்வலலொச் சாப்.3யம் இன்ற 
அம்மண்டபத்தேயே செந்நெறி புரச்தம் வெச்சவி மணியின் பேருரையோடு, 
சைலம் வளர்க்கும் தீலத்தலைவாகளும், அ வாசளது பிர.திரிதிசளும், சைவ முமய் 

யடி.யார்களும் குழுமியுள்ள பேரவையில் நிறைவேற அருள்புரிர்ச இல்லை.பாடியின் 

இருவருளை உள்ளுசோ.றுள்எம் உருச்சவல்லதாயுள்ளது. 
தமிழ்சாடு செய்த தவப்பயனாய்ச் தோன்றிய முதலி.பாரவர்கள், சைவச்திற்கும் 

தமிழுக்கும் செய்த இர்தொண்டினை அன்பர் பலரும்போ,ற்றிப் புசழ்ச்திருர்து பொய் 

செட்டு மெய்யா வாழவேண்டும் என்பதோடு, முதலியாரவர்சள் இருவருள் 
பெற்.றுச் வெமணம் சமழச் சிறப்புறவேண்டும் என்று எமது இட்டலி௰்சப்பெரு 

மான் ௮௬௭ பேண்டி. நிற்றோம், 

7. கோவைத் தமிழ்ச் சங்கத்தார், கோவை, 

மலர்தலை யுலூல் மன்னிய பதியாம் - கலைகிழை சோவைச் சவின்பெரு சசரினில் 

பேரொடு வாழ்ர்த சீருடை வித்வான் - சற்றவர் மணியாம் உற்றாற் குரிரல் 

கந்த சாமீப்பேர்ச் சர்தர வள்ளல் - போச மார்தர மாதவர் புதல்வர் ; 

சீருடைச் சான்றோர் சிவக்கவி மணியெலும் - ஒப்பில சான இப்பிய பட்டம்
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அன்பினாற் 2£ப்பெழம் இன்பதற் புலவர் ; - செப்பிய புசழ்சேர் சுப்பிர மணிய 

அண்ணல் எக்சட்கு அறிவுசொல் குரவர் - விருப்பொடு பேரூர் விமலனை யென்றும் 

மனமொழி மெய்யால் வழிபடும் இயர் ; - சவபூ சையினைச் செம்மையா யாற்றி 

தித்தமூம் இருமுறை பத்தியால் ஒம் - பண்புடை யன்பா் அ௮ன்புடைச் சீலர் ; 
எடுக்கு மாச்சதை யினிததெடு,ச் சோதிய - செய்வச் சேச்சிழொர் மெய்யடி. மறலார் ; 

மன்பதை யோர்சள் இன்புடன் போற்றும் - பெரிய புராண விரிவுரை வகுத்து 

அரிய தொண்டினை யாற்றிய அண்ணல் ; - Secu > றில்லை யச சபைதனில் 

அப்பே ர௬ுரையின் அழயெ சிறைவை - இல்லைவா ழர்சணர் இறமுடன் ஈடத்தி 

எல் லையில் சிறப்பு இயற்றின சால்கே; - எங்கள் செச்தமிழ்ச் சங்கத் தலைமை 

பன்னாள் பூண்டு பணிசெய் பெரியோர் - ௮வர்சாம் 

மங்கை பங்சன் பொங்கரு ளாலே - எல்லா சலனும் எழிலுடன் பெற்று 

பல்லாண்டு வாழப் பரவு.தும் யாமே, 

8. வித்துவான் - 8, அருணாசலம் பிள்ளை, வடகோவை, 
சீரெலாம் நிறைந்த செர்தமிழ் சாட்டின் - பேரெலாம் பெற்ற பெரியகற் பதியாம் 

கொக்ிற் றந்த கோவை ஈசரினில் - சல்வியா லுயர்ச்த கர்சசாமி செய் 

அருச் தவச் தன்னால் ௮வனியிற் ரோன்றிய-சிவச்சவி மணியெனும் சர்கொள் செம்மல் 
ஓப்பிலா மணியாம் சுப்பிர மணிய ! - வழிவழி பேரூர்ப் பெம்மான் றன்னை 

வழிபடும் குலத்தில் வச்.து.திச் தோனே/-விருச்தினர்ப் பேணும் அருங்குணம் படைச்ச 
மாதர் இலசம் மினாட்டு யம்மையை - மாண்புடன் மணர்,ச மேன்மைபெற் சோேனே £* 

கல்துரை பெறவும் சல்வழி சாணவும்-முன்னோன் அளனுப்பினன் முறையால் நின்பால் 

சிதியேன் முன்னாள் செய்தவர் தன்னால் - அரிதாய்ப் பெற்ற ௮ருளா சானே ! 

தெய்வத் தமிழாஞ் சைவத் இருமுறை - இனமும் ஒதும் இறமுடை யோனே |! 

அச்சமும் சண்டியும் அழகுடை நீறும் - எச்சாது மணிர்து எழிலுடன் விளங்கும் 
தீச்சார் புகழும் தவமுடை யோனே / - பெரிய புசாணப் பேருரை யதனை 

யாவரும் போற்றும் இயல்பொடு எமு.தி - திலலையம் பதியிலும் இருப்பே சூரிதும் 

எல்$லயில் சிறப்புடன் இனிதா சேற்றிய-£ருலடச்செயல்கள்செப்பவுர்தசையவே! 

வளமெலாம் பெற்ற வண்டிறப் புடனே-வாழ்கபல் லாண்டு வாழ்சபல் லாண்டென 

எல்லாம் வல்ல இறைவ ஊடியினை - என்றும் ஏத்தி பிறைஞ்சவன் யானே ; 

Gre days Cypds வேண்டுர்சென் - ஆல வாயி லுறையுமெம் மாதியே, 

9, திருமந்திரமணி - துடிசைகிழார் - ௮. சிதம்பானார், கோயமுத்தார். 

ஒன்பது நூற்றாண்டுகளுச்கு முன் தமிழ்காட்டில் சென்னி - அபயன் - gor 

பாயன் - பண்டிசச்சோழன் - உச் சமச்சோழன் என்ற பெயர்சஞுடைய சோழ 

௮சசர்ச்சாசன் இமசேதுபரியச் சம் ஆண்டுசொண்டிருச்சபொழுது, அவரிடம் 

அமைச்சராச இருர்ச ௮ருண்மொழிச்சேவர் என், சேச்சழார் பெருமான், ௮7சன் 

சேட்டுச்கொண்டபடி, தஇருவருட்டுணேசொண்டு, பெரிய புராணம் என்ற இருத் 
தொண்டர் வரலாறு என்னும் நூ4லப்பாடி, ஒரு சித்திரா ஆஇிலாசாள் சொடம்9), 

மறு சித்திரை ஆஇிரைமாள்வரை அப்புசாணச் செய்யுள்சளுக்குத் தில்லை ஆயிர$கோல் 

மண்டபச்தில் விரிவுரை சிசழ்த்தினார் என்று PEC au, 
அத்தொண்டர் வரலாற் றுதூலைப் பாடுவசற்கு அவருக்கு ஆதாரமாக இருர்ச 

pasa, சர்தரமூர்த்தி சலாமிசஞுடைய இருத்சொண்டச்சொலசயும், சம்பி 

wert சம்பிகஞுடைய இருவர்சாியும், மூலர் சேலரரம்சனும், இருமூலர்
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இருமர்தமும், சாரைச்சால் அம்மையார் பதிசங்களும், சழறிழ்றறிலரர் செய்யுள் 

சளும், ஐயடி.சள் வெண்பாச்சளும், சல்வெட்டு செப்பேட்டுச் சாசனங்களும் பிறவுமாம், 

சேச்சழொர் பெருமான் விரிவுரை கிகழ்த்தம்போ.த, அன்று அங்குச் குழுமியிருர்,ச 

அடியார்சள் எப்படி இருர்சார்சள், என்ன செய்துகொண்டிருச்சார் என்பதனை, 

 மருவுஇரு முறைசேர்ப்பார் எழுதுவார் இருந்து 

வாடப்பார் பொருள் உரைப்பார் சேட்டிருப்பார் மூழ்க்து 

சிரமசை,்துச் கொண்டாடிச் கு அுகவிப்பார் சிரிப்பார் 

சேனிப்பார் குன்றைமுனி சேக்ூழார் செய்த 

அரிய,த௪,ச் தினைநினைப்பார் அம்பலவர் முன்னாள் 

அடியெடுத்தச் சொடுச்கஇவர் பாடினர் என் நுரைப்பார் 
பெரியபுரா ணம்சேட்ட வளவர்பிரான் செவிக்குப் 

பிடிச்குமோஇனிச்சிர்தா மணிப்புரட்டென் றரைப்பார் !” 

என்று உமாபதி சிவாகாரிய சுவாமிகள் கூறுவசைப் படிச்து இன்புறத்சச்சத, அரச 

விரிவுரை ஈமக்கு இப்போது டைத்தில2, 

சேச்சிழார் பெருமான் சாம்பாடிய பெரிய புராணத்தில் 

* சேச கிறைர்ச உள்ளச்சால் நீல நிறந்த மணிகண்டத்து 

ஈச னடியார் பெருமையினை எல்லாவுயிரும் தொழஎடுத்து 

தேச முய்ய இருதசொண்டச் சொசைமுன் பணித்த இருவாஎன் 

வாச மலர்மென் கழல்வணம்ச வரச பிறப்பை வணங்குவாம் 7? 

என்று கூறுகிறார். அசாவது, பிறவி எடுப்பது தீத என்றும், ஆனால், அப்படி 
எடுத்த பிறவிச்குத் இருச்சொண்டத் சோகையை விரித்துப்பாடும் புண்ணியம் 

இட்டியசால், சம்முடைய பிறப்புப் பயனுடையசாயிற்று என்றும், அதனால் ௮,7,சசைய 

பிறப்புக்குத் தம் வணக்கம் உரித்தாகுக என்றும் கூறுவது படித மழெச்சச்கது. 

சேச்டுழார் சாலத்தில் அவர் செய்? விரிவுரையினை நாம் சேட்கும் புண்ணியம் 

பெற்றிலேம், ஆயினும் அவ்.விரிவுரையினை ஒருவாறு ஒத்த ஈம் ரவச்சவிமணி செய்த 
பெரிய புராண விரிவுரையினையாவது சேட்கும் புண்ணியம் சாம் இன்று ௮சே 

ஆயிரச்சால் மண்டபத்தில் ஆதிரை சாளில் பெற்றோம். அதனால் அவருடைய 

பிறவியும் சம்முடைய பிறவியும் பயனுடைத்தாயிற்று, 

பெரிய புராண விரிவுரை ஈமக்கு இட்டியதோடு இல்லைச்கூச்சப் பெருமா 

னுடைய ஈடனச் காட்சியும் இன்று நமக்குச் டைத்தது. 

! குனித்ச புருவமும் கொவ்லைச்செவ்வாயிழ் குமிண்ரிப்பும் 

பனித்த சடையும் பவளம்போல் மேனியிற் பால்வெண்ணீழம் 

இனித்த முடைய எடுத்தபொற் பாதமும் காணப்பெற்ருல் 

மனிச்சப் பிறவியும் வேண்டுலசே இரச்ச மாசிலச்தே '? 

என்ற அப்பர் சவாமிசஞுடைய வாக்குப்படி சாம் எடுத்த மனிதப் பிறவுயின்பயன் 
(இவ்விரண்டு காரணங்களாலும்) ஈமச்குச் ட்டுவசாயிற்று, 

ஆதலின், இத்தசைய அரிய சமயத்சை ஈமச்கு வாய்ச்கும்படி செய்த இரு. 

எச்சவிமணி 9, சே, சப்பிரமணிய முதலியார் அவர்சள் சோயற்ற வாழ்ச்சையுடன் 
குறைவழ்2 பொருள்-௮ரள்-செல்வங்களுடன் நீடுழி வாழ்ச்.த, அடியார் பெறாமை 

சளை விளச்செசொண்டிருச்சச், இில்லைவாழ் நடராசப் பெருமானை இழைஞ்சூன்ரும், 

7
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அவர் செய்த பெரிய புராண விரிவுசையானது உலூன் சண் எய்சும் பரவி, 

இல்லங்கடோதும், புத்தச நிலையங்கடோழறும், வாசசசா$லசடோறும் மிளிர்ர்து 

எல்லோருச்கும் அவரவர் விரும்பும் பலனை அளிச்குமாறு இறைவனை வேண்டு 

இன்ரும், 

“ergs அந்தணர் வானவர் ஆனினம் - வீழ்க சண்புனல் வேர்தலும் இங்கு 

ஆழ்க தியது எல்லாம் ௮ரனாமமே, சூழ்ச வையக மும்துயர் தர்சவே 0? 

10. தமிழ்நாடு அருள் நேறித் திருக்கூட்டத்தார், குன்றக்குடி. 
உலசமெலா முணர்ச்சோசற் கரியவனாய் அம்பலத்தே யுவப்பி னாடும் (1) 

கிலவணியு நிமலனார் திருவடி க்£ழ்ப் புகுத்தசெறி செஞ்சால் வாச்சால் 

இலகுடலால் எஞ்ஞான்.றம் சொண்டுசெய முனை சலிலே எளிதா யீசன் 

நிலவுதிரு வருள்கூட்டி வாழ்விக்கும் ஈம்சைவ ரெறிதா னம்மா ! 

பதீதிரசல் சணிச்தொழுகும் / அருள்ரெறியின் மணம்வீசும்: பயின்ரோர் தீங்கள்(8) 

சித் சமல மறவித்துச் லமாக்கும் ; ஒருசவிலத செப்புக் காலை 

சத்துகண்ணீர் மழைபொழியும் ; கரணமெலா முடலுருகும் ; சாடர்சொண்டர் 

பச்திமையாற் புரிதொழிலின் வளங்சாட்டும் சேச்சிழார் பாடல் மாதோ ! 

அருள்மொழியார் சேவர்புகல் மாச்சதையின் உரைகண்டார் ௮6 மேத்தும்(3) 

திருவண்ணா ம$லையமரா இனத்தார் ஆ௮முசச் தம்பி ரானார் ; 

மருவுமவர் உரைபுலவர் குழுப்போற்து மாண்பினசால் ; மற்றிர் சாளில் 

இருவளருக கேரவைசகர்ச் சிவச்சவியா மணியுமுரை செய்சார் சன், 

சாத்திதல் தோத்திர நூற் சரைசண்டு சல்லெழுத்துர் சகவி னாய்ச்சே (4) 

ஏத்துவர லாற்றுதூல் இணிதாய்க்து (( தூலாசான் இக்வன் தோன்றி 

ஆச் சவுரை பசர்ச்,சருளு மற்புதமே '' எனப்பலரும் இயம்ப ஆச்சும் 

சேச்தொமாஞ் சப்சமண்ய சேசன்விரி வுனசயுலகல் கிசழ்ச மாதோ 1 

சர் சனருள் தவழ்குன்றக் குடி.யடிகள் தவலமையினிழ் கலந்து சாட்டி.் (5) 

சர் சதமும் அருள்செறியைப் பாப்பிவரும் கூட்டத்தேம் சார்ந்து வாழ்த்தும் 

இச்சாலம் அடைந்இிட்டேம்; எதிர்காலச் சிறப்புணர்ச்சேம் : இனிதே யன்பன் 

எந்தை யருளாற் சைவ கெறிபரப்பித் தமிழ்மணீயாம் இனித வாழி / 

11. ஸ்ரீ தறுமுககாவலர் சைவப்பிரகாச வித்தியாசாலை சித்தாந்தப் 
புலவர் கல்லூரி மாணாக்கர்கள், சிதம்பரம். 

உம்பருரை சச்திமுச னோயிலோன் சங்கரிசேர் 

ரம்பிரவ சல்சரனை சாடு, 

மணிசொண்ட ரெரரேமி வலயமுழு தும்புசகமு - மாசொண்டை சாடு சன்னில் 

மருவிவளர் குன்றைவே சாளர்தம் குடிமரீபில் - வர் தவ தரித்த மைர்தன் 

லன்௫ெண்ட னார்செர்கையு சம்பியாண் டார்சம்பி- வசையது மறிர்த மேலோன் 

வளவனன பாயனது சமணநூன் மோசச்சை - வாட்டி யழித்ச மெய்யன் 

சணிசொண்ட முவர்தே வாரமும் வாதவூர்ச் - சனிரசமு முண்ட வாயோன் 
சருஷ£ர் சல்லாட ரா.தியோர் பலுவல்சள் - சளிக்சத் செவிட்ட வுண்டோன் 
சருலழி புசா.சமா மூலர்இரு மர்இரம் - கண்டுகண் டுள்ள மழெவோன் 

சருணைகுடி சொண்டாழம் ரொண்டர்சர் பாவுவான் - சருதுமன மிசவுடைய வன்
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பணிசொண்ட எடியார்ச எறுபதன் மூவர்தூல் - பத்தியொடு சர்; லன் 
ப.த்பருக் சண்டிபஞ் சாக்கரம் சொண்டவன் - பரமனைப் பாடு சாஈவன் 

பூப்பவர் மன,ச்தினைப் பங்குசொள் சேச்சிழான் - பசர்பெரிய தூலி னுச்குப் 

பாரித்ச வுரையினைப் பண்பொடு பகரர்சவன் - பாச்யெம் பெருத்த பூமான் 

அணிசொண்ட சோவைாசர் இணிசொண்ட ஈல்லள - மாண்மைமிகு சுப்ர மணிய 

ap Gerd மம்பலச் கூத் தனைப் பணிரின்ற - வருளுருவ மான படியா 

லாதுமுச னைங்சா னீன்றவ னருளினா - லன்புதயை யோடு வாழி 
யசலால் துரைசரு தூலெலா மாக்யே - யலமெடக் சனும்வா ழியே. 

12. திருக்குடந்தைச் சிவனடியார் திருக்கூட்டத்தினர், கும்பகோணம், 

உலகெலா முணர்ர்தினணி சோதற் கரியவன் - நிலவு லாவிய நீர்மலி வேணியன் 

அலல் சோதிய னம்பலச் தாடுவான் - மலர்ச லம்படி வாழ்த்தி வணங்கயெம் 

தெய்வச் செச்டிழார் அருளிய தொண்டர்-புராணமாம் பெரிய புராணமாச் கதைக்குப் 
பெரியோர் பலர்சொல் லுரைபல விருச்சப் - பொருவரு முரைஈனி பொருர்சச் 

[சண்டோன் 

கோவைப் பதியினன் மூவர் ஒதிய - இருநெறித் தமிழைப் பெருசெநிக் குரித்சாப் 

பசம்பரை பயிலும் அரும்பெறற் குரிசில்-சொண்டை மண்டல வேளாண் குலத்துயர் 

சொண்டருட் டய தொண்டினை யுடையோன் சண்டமிழ்ப் புலவன் சாவறு வழச்கனுச் 

செண்டகு மறிஞன் மண்டுபே ரன்பன் .மகன்றச்நைக் காற்று ipsa Jaa pions 

என்னோற் ருன்சொ லெ'னத்திரு வள்ளுவர் - சொல்லிய குறட்சோ ரிலச்செனச் 
(சோன்றியோன் 

sis சாமி முதலியார் சல.த்நினில் - வந்த சலக்சவி மணியென வாழ்வோன் 

பிறச்து மொழிபயின் ற பின்னெலாம் பிஞ்ஞகன்-.தூயவெண் ணீறும் சண்மணிவடமும் 

மேயவஞ்செழுத்துமே பொருளெனச் சொண்டோன்-மாயசன் சேவடி சைவர் தை 

சைர்துசைர் தருசப் பைர்சமிழ்ப் பதி-வாய்மையை நாளும் ஆய்ர்துரை விரிப்?பான் 

பன்னிரு திருமுறை முழுவது மிடையர-தின்னுயிர்ச் குறுதியா வெண்ணியெண்ணி 

நாற்பத் தண்டின் மேலுமெண் ணுடைத்தா - ஏற்பப் பத்தியின் இயம்பிய நியமம் 
சொண்றறு பெரியோன் கோதிலாச் தவ த்தோன் - புறத்தினு மசத்தினும் புண்ணி 

[யன் பூசையும் 

இறம்பாச் 8ரடி, யாரடிப் பூசையும் - வருகுரு பூசையும் ம௫ழ்ர் தினி தா.ற்றம் 

இப்பிய ஞானச் சுப்பிர மணியப் - பெயரோன் வாழிய வாழிய பெரிசே, 

13, திரு. சிவசங்கர-சின்னையா முதலியார், சிதம்பரம், 

பொன்னி புசச்கும் கோலைசசர்ப் புனிசன் சரத சாமிமூழ் 

மன்னு மமரா வதிவளத்தான் மல்கும் கநவூ ரெனும்பதியின் 

சன்னி வடிலாம் பாளென்பாள் கருவிற் நிருவாய்ப் பிறந்தவனே 

சென்னி வளவ னனபாயன் சிவனைச் சாணற் குறுநூலால், (1) 

இம்மா நிலத் துள்ளோர்க ளிருமைப் பேறும் பெறுமாறு 

செம்மா னேர்தி செப்புவழிச் செய்ச.ற் சரிய வுசைதர்சாய் 

பெம்மான் பூசை யறுசாறும் பேணிப் புரியச் தில்லை தணி 

லெம்மா லுலச மூர்ச்திமடத் தெழிலார் இச்சை பெற்றவனே, (9)



ச்ன்னிச் சமிழு மாங்கெமும் கற்றாய் சச்ச விடர்தனிலே 

பன்னிப் பேசம் வழக்கறிஞர் பதவி பெற்றாய் பண்போடு 

துன்லு மதிசேர் மீறைடி தய சற்பின் Gar sac 

மன்ன மணமுஞ் செய்தனையால் மன்றம் Gus was gare, 

சா$ல சம்ச மூர்ச்சொண்டுஞ் சாலப் புரிர்சாய் சற்சனனே 

தலப் போற்றிப் பாட்டுரையும் ழுனுயாய்ர்சே வெளிபிட்டாய் 

மேலைப் பேநர்த் திநக்கோயில் மேவப் பணியும் புரிர்திட்டாய 

சா$ல மா$ல யெப்போதுக் சங்கா தரனை யர்ச்சிப்போய், 

பெரிய வுரையும் பெரும்புகழும் பேச்சும் வீச்சு awa Son 

உரிய ததிசொள் சேவா முண்மை விஎம்புஞ் AS srs so 

அரிய பொருள்சேர் வாசசமு மமையுஞ் சம மமர்ந்தனையால் 

தரியா தரப் பரவெளியிற் ரோன் ற மொளியைச் சாண்பவனே, 

உடலின் மென்மை யுற்றிடினும் முள்ள? இண்மைப் பலமுடையோய் 

சடலிற் பெரிய ஞாலத்துக் சவின்சேர் மலையிற் பெரிதுமென 

அடங்சொள் புவ னார்ச்குமொழி சாண எடுத்துச் சாட்டனாய் 

இடங்சொள் ஞான இரலியமே இர்ச்ச ஆயுள் பெறவாழி. 

சுப்பிர மணிய போற்றி சொற்பொருட் பெருச போற்றி 

செப்பிய குன்றத் ரான் செய்யுளை wars Coy er 

யிப்புவி யளித்து மேன்மை யெய்திடு மிறையே போற்றி 

சப்பிலா வுலக நாதன் றனய்னின் றனய் Gur pp. 

பெரிய புசாண உரைச்சிறப்பு 

உலசெலா மெனவெடத்த திருலாச்சா துைத்தமொழி யுணர்விற் சொண்டே 

மலர ரான எடியார்ச ளேழொன்பான் மன்னு மேன்மை 

நிலவுதிரு,ச் சொண்டாரவர் |ரணக்தை நினைர்தெழு.து நிமலன் குன்றை 

குலவுசேக் இழான்பின்னர்ச் கோலைரசர்த தோன்றியுரை குயிற்றி ௭னே 

இருவிருச்கு சோலை சர்ச் செல்வன் சுப் பிரமணியன் 

மருவிருச்குர் இருத்சொண்டர் மான்மியஞ்செய் யுரைநூலை 

யுருவிருச்கு முளத்திடைா a gO er pi Cs gor ps 

கருவிருச்கு மிடமசற்றிச் சனிவுள்ள மரசக்சிடுமே, 

வாழிய திறு மக்கம் வள்ளல் செழுத்தும் வாழி 

வாழியமூலர் பாடல் வாசகர் சொண்டர் ழூலும் 

வாழிரிச் தாந்த போதம் வாழிய சைல ரெல்லாம் 

வாழிசப் பிரம ணியனின் னுரைவளம் லாழி வாழி, 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

14, திரு, 8.1, நாகராஜ ஒதுவார்,பட்டீசுரா தேவஸ்தானம்,பேரூரஃகோவை: 

சேத்தமீழன்பும் சிவநேயழம் நீறையப்பேற்ற பெரியீர் ! 

தாம்சள் 

வரும் இருப்பணி தல்சள் அருட் டர்தையிலு 

திருத்தேர்கிழாலை அரசம்ப! 

மேலைச்ரிதம்பரமாகிய எம்சள் பேரூர் பட்டிப் பெருமாலுச்கு செய்தி 

ம் சிறந்தது, ஈித்திரைப் பெருவிழாலாகயெ 

லலவரசாருக்குச் செய்வசோடு gases cif Grae BG 

முறைவிழர், சண்டேசாரர்விழா, முதலியன நிசழச்செய்வத மிசப் போ.த்தற்குரியதி,
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பட்டிப்பெருமாலுச்குச் செய்யும்மிசச் இறர்த விழாலாயெ சாற்று சடக் 
விழாவை ச்ச முறையில் தாங்கள் செய்விப்பது மெய்யன்பர்களுச்கு மிச மஇழ்ச்சியை 
ஊட்டுவதாகும். 

பங்குனிப் பெருவிழாவில் பெரும் பக்குசொண்டு பத்துசாட்சளிலும் சேலாச 

பாராயணம் அடியார்ச்சமுதளித்தலும், குருபூசைகளும், மிகச்சிறப்பாசச் சண்ணப்ப 
சாயனார், சேச்டிழார் சாயனார் குருபூசை முதலியன செய்வித்தல் தங்கள் வப்பெருச் 

தொண்டையும் பேருபசாரத்தையும் காட்டும் சான்றாகும். பங்குனிபில் ஈடராஜப் 

பெருமான் எழுச்தருளுத.ற்கு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேற்பட்ட செலவில் செய்துள்ள 

aris இருப்பணியானது பேரூர் மெய்யன்பர்சளுக்கும் மற்றையோர்களுச்கும் 

தங்கள் பெரியபுராணப் பேருரை சண்டு ௮சமூழ்வதுபோல் ம$ூழ்தற்குரியது. இவ் 
வாருசச் வெறிச் சொண்டும், செய்வமணம் சமழும் இிருமுறைகளுக்கு அரியபே 

ருசைகளும் வழங்கும் தாங்கள் இல்லைச்கூத்தன் இருவருளால் எல்லா ஈலன் களும் 

பெற்று இனிதுவாழ எல்லாம்வல்ல இறைவனை வாழ்த்தி வணக்குன்றேன். 

19, சேக்கிழார் கழகத்தினேம், தாத்துக்குடி. 

**மதிவளர் சடைமுடி. மன்றுளாரை முன்ஈதுடிசெயும் நரயன்மார் தூய சொன்மலர் 

பொதிஈலன் நுகர்கரு புனிசர் பேவை-விதிமூறை புலூனில் விஎம் வெல்சவே,”” 

* வேச செறி தழைத்தோங்க மிகு சைவத்துறை விளங்க ” வந்த இருஞான 

சம்பந்தர் முதவிய ஞானகு வர் சால்வர் செறி நின்று வளர்ர்த சைவ பரம்பரையின் 

தவப் பயனாகத் சோன்றிய சிவஞானச் செல்வர் சேக்கிழார் பெருமான். அவர் 

அருளிய திருத்தொண்டர் புராணம், சமய ஞானச் சருஷலமாசவும், சமய கொழுச்சப் 
பொருள் நிலையமாசவும், உண்மை யுணர்வின் வரலாற்று நூலாகவும் இகழ்வது 

உலசறிர்த உண்மை, அஸ்து £ உலசெலாம் ' என்னும் உயர்தனித் திருவருட் 
செம்மொழியை இறைவன் முரன் மொழியாச அருளிய பேராச்சமூடையது. Ra 

ஞானப் போருட் செர்நெறி இலக்சணம் காட்டும் பன்னிரண்டாம் சூத் கித்துக்குப் 

பரர்த பேரிலக்கெமாகும் பண்புடையது. 

இன்னோரன்ன இருவருட் சிறப்பால் பன்னிரண்டாம் இரு முறையாகச் சைவ 
வுலகுபரவும் இப் 9பாருள் நூல் சோன்றி ஒன்பது நூ.ற்றாண்டுகளாகியும் இசற்சொரு 

பேருசை தோன்றாச நிலையினை மாற்றி, இன்று gr பெறற்கு ௮ரறும் பேரு 

சோற்றுவித்த பெருமையால் கோலை, சைவத்திரு, சிவச்கவிமணி ச. சே, சுப்பிர 

மணிய முதலியார் ௮வர்கள் பிறங்குன்றார்சள். இரு. மு,சலியார் அவர்சளின் 

சைவமரபும் மெய்ச்கிலை யொழுக்சமும் பரர்த புலமையும் சறர்ச உள்ளமும் இப் 

பேருரை வெளியீட்டில் ஒன்றியுயர்ந்து விஎங்குகின் ரன. 

பண்டு சோழமன்னர் ஆட்சியில் சேச்சிழார் பெருமான் சமது Gg ws 

தில்லை ஆயிரச்சால் மண்டபத்தில் ௮ரங்சேற்றியுது போல இன்று ௮௪ சேக்கிழார் 

வழிவர்த வெக்கவிமணி அவர்களால் அதே அருணூலின் பேருரை, திருப்பனர்தாள் 

சாசிமடத்துத் சலைவர் : ஸ்ரீலஸ்ரீ அருணர்இச் சம்பிரான் candles அவர்களின் ௮௬ 
சாட்சியில் இல்லை, ஆயிரச்சால் மண்டபத்தில் ௮ரங்கேறுவது சைவமும் தீமிமும் 

செய்த தலப்பேருகும். 

இர்ச இனிய சைவப் பெருஞ் செல்வத்தை அரங்சேற்றி உலகுச்கு saga 

சோவை வெத்திரு, ெச்சலிமணி 9, கே, சுப்பிரமணிய முதலியார் அவர்சட்குச்



ச்சி 

இல்லை மன்றில் வாழ் எல்லயில் சனிப் பெரும் கதிதன் மல்லல் பேரருள் இன்பமும் 
மன்னிய வாழ்வும் பெருச சல்ரு- என அப்பெருமான் திருகடிசளைப் பரக 
சன்றனம். 

வாழ்ச சைலம் ! லாழ்ச சிரடியார் | வளர்ச சிவஞானம் ! 

16. சத்வித்யா சன்மார்க்க சங்கத்தார், திருப்பேளூர். 

OPA GS sw. 

சிவமேறுர் இிருத்சொண்டர் புசாணமசைச் சேக்கிழார் செய்து சோழன் 

தீவமேதுஞ் சைவகெறி கொள்ளவரம் சேற்றல் இல்லச் தலத்தி லென்பார் 

பவமேதும் சாத்திசராய்ப் பலர்வாமு மிர்சாளப் பண்பார் தற்கு 
ஈவமேறும் பொருளெவரும் உணசவிரிச் செழுதி யின்று ஈல்கனொே. ] 

பேரூர்லாழ் சார்தலிக்சப் பெருமான் றன் குருபூசைப் பெருவி ழாவின் 
ரச் வித்யாசன் மார்ச்சசங்சப் பேரலையிற் சோர்து பல்லோர் 

சாரூர்சொற் பொழிவா.ற்றுல் சடமையினிழ் றிறம்பாத ஈலமிச் கேற்றோன் 

ஏரூர்பத் தியிவிளையான் பாருர்மே னியின்முதிய பருவச் தோனே, 2 

சற். றவர்சொல் கோகைசகர் மருவுவக் சவிமணியாச் சழறும் 2லன் 
பெற்றமுகைப் பவனருட்ச் பெற்றவன் சுப்பிரமணியப் பேரார் மேலோன் 

உ ற்றபெரு வழச்கறிஞன் சிவனடிச்சண் மாருத உண்மை யன்போன் 

சற் தவர்வாழ் பேரூர்ப்பட் டீசனருள் சொண்டுபல சாளும் வாழ்ச ! 

17. சைவ சித்தாந்த சபையினேம், சாத்துக்குடி. 

1. உலகெலாம் போற்றுஞ் சைவ உன்ன மாண்பு தேற்ற 

908u நூல்கள் பன்னீர் உயர்இரு முறைகள் தம்மில் 
உலகுய்ய மன்று சாடும் ஒப்பிலா னச்சக் கூத்தர் 

உருயெள் சணிந்து போற்றும் உ,,சமச் சேக் மார்க்கு 

உலகெலாம் '' என்றே விண்ணின் நுணர்த்திய உரையின் மேன்மை 

உளவ்சொண்டு தொன்மை அன்பர் ஊர்பெயர் வரலா றெல்லாம் 

உலூனெர்ச் சனபா யன்பால் உவர்தளித் துரைத்ச குன்றை 

ஒருதவச் சீலர் உள்ளம் உணர்ர்துனரை வளமே செய்சார், 

2, சோலையில் ரு,சன்மை சான்ற குடிப்பிறர் து.ற்ற பண்பில் 

கோ,தறக் கலைகள் சேர்ச்து கூடிய சவத்தாற் சைவம் 

மேவிஈற் லம் வாய்மை மிளிர் தரும் உளத்தாம் பண்டை 

மெய்யடி யார்கள் மேன்மை விளச்ம் சேக்? ழார் ரல் 
undue வளமும் சீரார் பயன்றரு விரிவும் பேணிப் 

பண்பு2ச் சொகுச்சே யச்ரில் பலப்படப் பொறித்சே யாரும் 

சாவிய சயமும் மன்லும் சருத்துரைப் பொலிவுச் சேறச் 

௧7,சலர மலச மென்னச் சாிினிச் ரோசார் பேசார், 

3, ர சே யெஸ் என்றே யாரும் செப்பிடம் சப்7 மண்யச் 

லெசாம் சி்தை செய்சை வனே யாச கானும் 

மசேசன் பூசை யாற்றி மானிடப் பிறப்பின் பெற்றி 

வழுவற அவனருள் போழ்.றல் காழ்காம்கு வாழ வெள்ளப்



56 

புசாமனம் வினையைப் பற்றிப் பொறிவழி யுழது மென்றும் 
புனிசமாம் வாழ்வு ஈசன் பொற்பினை சாளும் ஒ.சல் 

சசொசமே முதலா மைர்சைச் சரவணம் செய்த லென்றும் 

தெரிச்சரல் ஓண்மை சன்பால் இகழ்தர லாழுஞ் செல்லர், 

4, வென்சழல் போற்றி நிற்கும் சர்சையின் நிறைவே செல்வம் 
சிறி.தமத் தொண்டில் முட்டுச் சேருமேல் வாழ்வை ரிச்சல் 

உலப்பெனச் சொண்டுகின்ற உத்தமர் காதை ஈம்மால் 

உரம்பெற வுணரு மாறு உரைசண்டு தர் மேன்மைச் 

தீவர்திசழ் சப் மண்ய சசைமைசால் தோன்றழ் இரத் 

தராதலம் செய்சைம் மாறு சாற்றிடில் அன்னார் செய்? 

செவப்பணிச் ரைப் போற்றிச் இிருசசொண்டில் இளைத்து கின்று 

சேக்சிழார் பாதம் பேணும் £லராய் வாழ்வ தாரும். 

5, பொருச்சவே வழக்கு சைச்கும் புலமைசால் பட்டம் பெற்றும் 
புன்மையென் றதனை நீத்துப் புனிசனைப் போற்று வாய்மை 

இருர்திய சேவை கொண்ட இவெக்கவி மணியாம் €லர் 

இருமச்திர ரகரத் செங்கள் சித்தாந்த சபைக்த ழன்னம் 

பொருந்தவே தலைமை தாங்கிப் புகழரை ழன்றன் டீந்த 

புரையறு சாட்சி மிச்சார் பொங்குயூற் றெழுசண் ணீரால் 

அ௮ருண்மொழிச் சேவர்ப் பேணி grasp) sary தேங்கும் 
அழூயெ வுள்ளத் தரரை அனைவரும் போற்றல் சராம், 

6, இதம்பாச் தலத்தில் முன்னாள் சேச்டிழார் மன்னர்ச் சரநூல் 
செய்தரம் சேற்று வித்த சிறப்புறு மண்ட பத்தே 

இதம்பெற உரைசண் டீர்த இற்றைசாள் சேக்ூ ழார்சம் 

இன்னுரை யாக்கேற் றம்மில் செய்திடப் பத்தர் சூழ்ந்து 
திதிபெ௮ மந்தூற் பேரார் துலங்குகல் விழவின் வாய்ப்பைச் 

சுர்தமாய்ச் இளைக்கச் சண்டோம் ௪௫27 ஈடரா சர்தான் 

திஇித்துநின் றன்னார் வாழ்வின் நூய்மையாற் பல்லாண் டிம்சன் 
சசம்பெற வாழ்ச வென்றே சொல்லுவோ முர சனிர்சே, 

நேரிசை வேண்பா. 

சோக்கு இல்லைச் இருத்தல் தாயிரச்சால் - ஏரோங்கு மண்டபத்தில் ஏற். றசயுசே 

சத் திசையீர் பத்சைர்தில் சோர் உரைவிழாப்-ப,ச்சர்குழு லா.ற்தியதிப் பார், [சோக்கு 

தறிப்பு :- பாட்டு 5-ல் மூன்ராண்டென்பது எங்கள் சபையின் 99, 47, 59-ஆம் 

ஆண்டு நிறைவு விழாச்சளில் தலைமை தாங்னெமையைச் குறிக்கும், 

18, திரு. சி. இராமநாத முதலியார், சீகாழி. 

உலூனிழ் சைவப் பயிரது மச்சள் உளமெனும் விளைவயழ் புல்தே 

இலகு£ச் செழிச்சச் குன்றையூர் மூ௫ல்பெய் எழில்திருத் சொண்டர்சம் புராண 

சலமதை சாளும் ௮றிச்தசை ஆய்ர்து சம்மனோ்ச் குரைவிருச் சளிச்,ச 

புலமைசால் சோவைச் சுப்பிர மணிய புரவலற் போற்றிடார் யாரே, ச 

சேலைச்சா வலன்செய் சொண்டர்மாச் சதையே செல்லிதின் வேண்டிய இன்பம் 

யாவையும் ஒருக்சே அளிச்குமென் பசையீண் டெழுச்திலும் பேச்சிலுச் செரித்தச்
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சேலையே புரிலோன் யாவனே என்னில் சிலச்சவி மணியெணப் புசமும் 
கோவையூர் சழாசாம் சுப்பிர மணியச் ருரிரிலாம் சைவ வலனே,. 

தெய்வசல் லருளால் சொண்டமண் டலவேள் சேச்சழார் அருளுமாச் சசைச்சோர் 
செய்வற் சரிய பேருரை யதனைச் சர்பெறச் சர் ததால் பெரும / 

உய்வசைச் செர்கெற் பயிர் சை வளர்ச்ேே உலகுயப் பிறச்சதம் குடிச்குச் 

சைவாற் பபிரை வளர்ச்துயிர் சன்னை ச் சகுதியி.த் சாப்பதம் இயல்பே ௩. 

ட 

புவிபுசழ் சைவப் பூம்பொழிற் சமண் தூற் புதர்சளால் ரூநிமல் வமயம் 
தீவகிறை திரு)தாண் டச்சொகை திருவர் சாதிஎன் நிரண்டையும் வழிச்சொண் 

டவீர்ரிவ மணம்பெற் நப்பொழில் செழிச்ச அமைதிருச் சொண்டர்சம் புராணம் 

சவிசொறும் இன்பம் சாண்வகை நீவிர் சாணுலா மாட்டிதான் என்னே ! ௪ 

இருச்சகு தொண்டர் புராணமிவ் வுலடுல் 9வனடி, தொடங்கிடச் செயலால் 

சருத்தினாம் பொருளின் இ.ஐதஇனால் பக்திச் காப்பியச் சொற்பொருள் ஈயச்சால் 

கருத்தவிர் முத்தி யளித்திடு மாண்பால் கவின் இரு முறைதனைச் சேர்ந்த 

தீசத்தினாற் பெரிய புராணமென் பசையிவ் வுலூனுச் குணர்த்துதும் உரைபே, டு 

அடியவர் சரிசம் விளச்டெம் ஆற்ருல் ஆண்டவன் ரல்லருள் இறமும் 

பொடியணி பான்வாழ் தலம்களின் மாண்பும் புசழ்திரு முறைசளின் சிறப்பும் 

படிமீசைச் 9வசா தனத இறன் யாவும் பக்தியோ வியமு.நூற் நிரையில் 

படமெடுச் செமக்குச் சாட்டுவான் போலப் பகரும்.தும் உரைச்சிறப் பென்னே, 

மன்புகழ் பெருமை யன்னிய ஏர்தா மணிபுசழ் மழுக்சால் லீசன் 

தன்புகழ் விளங்கச் சேச்ழொர் பெருமான் ௪௬௫.௪ சொண்டாமா புராணத் 
இன்புகழ் எங்கும் துலங்கஈக் ச,சற்சோர் இன்னுரை விரித்சதம் புசழை 

என்புசழ் ன்ற சென்றுயாம் வியச்ச இயற்றுமுன் முயற்ரிசான் எளிதோ. er 

மன்றுவாழ் இல்லைப் பரனரு சாலோர் மர்இரச் ழெவர்செய் நூலை 

சன்றுதி தறிர்து மதித்து ஈன் னீ.தி ஈல்சவோர் வழச்கறி புலவர் 

தன்றுணை தேவை எனவறிர் துமையிச் சரணியில் வரப்பணித் சர்நூற் 

சனெ.றுரை விரிச்சச் செய் தசப் பேரூர் இறைவனா ரருள்கோலோ அறியோம், றி 

 எற்றைக்தம் யாங்கள் தீநவர ரூடையோம் ' எனச்சொல்லும் சேச்ழொர் வாச்கு 

கற்றைச்செஞ் சடையார் அருளினால் இச்சச் சாலத்தும் பலித்திடச் சைல 

சற்திறம் விளக்கும் சப்பிர மணிய ஈம்பதும் சேவையால் யாங்கள் 

இத்றைச்கும் சிவனார் திருவரு ஞூடையேம் எனச்சொல்.றம் பேறுபெழ் றனமால். & 

தீன்னடைர் சவர்க்சே Our ergy doin பொருளுர் தர்துசாப் பவன் சபா சான் 
என்லுமெய்ம் மொழிச்சோர் இலச்சிெய மாச இலங்குசுப் பிரமணி யப்போ் 
மன்னிய குரிசல் தம்முஎ,ச் துன்னு மாண்பொருள் யாவுமீர் சலவல.7 

சன்னரே வாழச் செய்வ.துன் பாம்சாண் ஞானசற் சபைசடச் சரச. 

or 

40 

19. திருஞானசம்பந்தர் கழகத்தார், கோழி. 

உல.ூல்பல் வளமும் நிலவிடல் சோலை,7-,சலமதஇில் சொண்டமண்டலவேள்குலமஇல் 

பிழப்புரி மையிற்பல சிறப்புச் தகுதியும் - இயற்சையிற் பெற்றே இலக்குசற் குடியில் 

தீர்சையாம் சர்த சாமிதான் செய்த - முச்திய தலமது முறைமையிற் பலிச்ச 

சர்சம்சை ல.ர்ிறன் சாளுமே யோக்சச்-சச்சசான் ரோர்சளைப் பெற்றிடும் சா,ச்தினால்



சிதம்பரம் (6--5--54 காலை) நகர்வலத்தின்பின் 

* சச் 

அ த 

வியா? Se 2 இ 

டரைச்சுவடிகல்ா யரனைாயினினறும் இறக்கித் திருச்சிற்றம்பலவன் 
திருமுன்புக்குச் சாரக் கொணடுபோகும காட்சி 

  

சிதம்பரம் 7--5--04 மாலை 

  

உரை நிறைவு விழாத் தலைவர் 
சாநீல நீ மதுரை ஆதீனம் மகரசந்நிநதரனங்களும் உரையரசிரியரும் 

அ வபர்களுடன் ஆயிரக்கால் மண்டபம் முன்பு 

  
உரை திறைவு விழா: உரைச் சுவடிகள் யானைமீதும் 

ஸ்ரீ சேக்கிழார் பெருமானுடன் உரையாசிரியரும் அன்பர்களுடன் 
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முத்தமிழ் சாட்டிலுள் முதன் மையசான-சொண்டமண்ட௰மெனும்தயசாட் டின்புசழ் 

மண்டலம் எங்கும் மாண்புடன் விளங்க - வந்துற் பவித்ச மாண்புடைச் ருரிரிசே ! 
வெப்பணி செய்கசே தவப்பணி என்னும்-குறிக்கோள் தனைறம் வாழ்வினிற்சொண்டு 

தெய்வப் பணிபுரி சிவச்சவி மணியே ! - பற்பல அவையில் ure Opn danse 

சொற்போர் புரியும் சுப்பிர மணிய / - இஷ.றஇரு வருளால் எழில்தவச் சேச்சொர் 
அருமையி ணியற்றிய பெரிய புசாண - விரிவுரை சண்டதம் வியத்தகு தப்பை 

வாழ்த துவ சன்றி மதித்சலை ௮றியோம் - தோழமை சம்பிசெய் நூல்இருத் சொண்டச் 

தொசைளஎலும் ௮நம்பு சொண்டசர் சாஇ.பாய்ரரசையூர் சம்பிவாய்ச்ொடு மலர்ந்து 

குன்றையூர் சம்பிசெய்தொண்டர்புராணமாய்ச்-காம்த்துப்பழத்தஅக் கனியைப்பிழிச்து 

௪.ற்றவ ரன்றி மற்றவ செவரும் - பருஇச் சுவைச்திரம் பண்புறு ததனென 

அரிதின் முயன்ற பெரிசெமச்களிச்ச.தம்-பேருசைச்சன்மையைப்பெரிதம்புசழ்வமோ 
செயற்சரும் உசைசெய்தும் முயற்சியைப் புசழ்வமோ - இப்பணி நீர்செய இளமையி 

லேமுனம் 

கற்பித் தருளிய ஈற்குரவன் திருச் - சிற்றம் பலவன் சரருள் புசழ்வமோ 

சையத் சார் சாத்திரச் சர, தச - உய்வகை எவர்ச்கும் உணர்த்தியே மூவகைப் 

ப,த்திச் சவைசனி சொட்டப் பாடிய - சவிவல வன்செய் சலின்புசா ஊத்இிற் 
இனியொரு விரிவுரை இயற்றிட இடமிலை - எனச்சொலும் வண்ணம் இணியமெய்ப் 

பொருள்சாண் 

உரைவல வன்னிவண் உமசல இியாரே - உலூயெழ் பொரு] ஒர்ர்தரல் லதிஞரும் 
இறையருள் சாடச் செய்திடும் எந்தையே - மண்ணினல் லவணம் வாழுமா வாழ்ர்து 

எண்ணிய இன்பம் யாவும் பெற்று - ஞானசம் பர்தன் ஈற்றிரு வருளால் 

வாழிய பெரும வாழி - சரிய சைவம் இகழ்சரற் பொருட்டே. 

20. திருநேல்வேலிச் சிவபூசைச் சேல்வர் திருக்கூட்டத்தார் 

மருந்தவை மந்திரம் மறுமை.ச் னெறியவை மற்றும்எல் லாம் 
அருச்துயர் செடும்௮வர் காமமே சர்சைசெய் ஈன்னெஞ்ச மே 

பொருர்ததன் புறவினில் கொள்றைபொன் சொரிீசாச் துன்றுபைம் பூஞ் 

செருர்திசெம் பொன்மலர் இருசெல்வே லியுரை செல்வர்தா மே, 
--இருஞானசம்பர்தர், 

சேக்கிழார் விரிநூந் சிறப்புறைச் சேல்வ / 

உலசெலாம் உணர்ந்து ஓதற்கு அரியவன் பொன்மொழி போற்றித் இரு, 

சொண்டர் புராணம் செய்சருளிய சேச்சழார் பெருமான் குல)்தில் சோன்றி வழி 

ag Apis தமிழ்ப் புலவராய் உல௪ நூலும் அறிவு நூலும் ஆராய்ந்து தெளிர்த, 

ஆண்டுசோறும் பன்னிரு இருமுறையும் இதி வரும் பண்பிற்சிறந்து, சாம் 
பயின்றறிர்து தேர்ர்த உண்மை மணிகளைப் பிறர்க்கும் எடுத்து மூழ்விச்கும் 

பேசெண்ணச்தால் உர்சப்பட்டு ஒரு சா.ற்பசாண்டுகள் பயின்றுணர்ச்சவ ற்றைச் தமிழ் 

மச்சளூக்கு எடுத்துக் சாட்டுவன 1935 முதல் வெளியிட்டுவரும் பெரியபுராணம் 

விரிவுரைப் பகுஇிசள் ஏழும், இன்று சிசமும் அரங்கேற்றப் பெருவிழாவிர் சலந்து 

சொள்ளும் சமிழசச் சைவ மடாதிபதிகள், செல்வர்கள், சமிழ்ப் புலவர்சள் அடையும் 

மூழ்ச்சிப் பேற்றிற்கு எல்லையுளசோ ? 

தீங்கள் ௮௬௬ மூயற்சியில் வெளியாயிருக்கும் விரிவுரை, பெரியபுரரணச்சமைர்த 

சாத்திரச் சருத்துச்சள் உர்தி சளிற உயிர்போதம் 929 முதலிய சாச்திர மேம் 

8
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கோள்களுடன் பொருர்தி விளக்குர் திற, சனவென்பசையும், சல சம்பர் சமான 

செய்இசளும், சாசனப் பதிப்புகளும் படங்களும் உரிய இடங்களில் ௮மைர்,த ஒளிருர் 

தின்மையன என்பசையும் எவர்க்கும் எடுச்.துச்சாட்டும். 

பிறர் நலம் பேணும் பேரம ! 

கோவைமா சகறில் சிறுவர் A@pAur ெவெனடி மறவாச் சர்சையசாய்ச் இரு 

செறித் தமிழ் மறை ஒதுமுறை சேவாரப் பாடசாலை நிழவியும், சமிழ்மச்சள் பலரும் 

கலச்தாய்ச்தின்புறச் ௪.மிழ்ச் சங்கம் கிறுவியும், திருவாசஷூசர், தெய்வச் சேச்சழார் 

பெருமான் இவர்கள வாலாற்றினை விளக்கும் ஆராய்ச்சி நூல்களும், அவிசாசி 

அருளுருச் தலைவி பிள்ளைச்தமிழும் இயம்.நி வெளியிட்டும், சைவ மம் சமிமும் வளர்க் 
கும் சக்கக்சள்சோழும் தலைமை தாங்கியும் சொழற்பொழிவாற்றியும் வரும் அரும் 

பெருச் சொண்டை பாமெலாம் பாசாட்டி மடழ்செரம். 

தோண்டர் சீர்பாவுந் தூநெறிப் புலவ / 

மூவேர்சரும் போற்றும் தமிழ் முடி வேர்சராய்க் இகழ்ந்த செய்வச் சேச்சழார் 

பெருமான் தஇருத்சொண்டர் புராணத்தைத் இரசக் இல்லையில் ௮ரங்சேற்றி ௮ரசா£ 
லும் மடாஇபதிகளாலும் செர்ெறிச் செல்வர்களாலும் பாசாட்டப்படு முறையில் 

விளங்ளெர், ௮ல்து, வள்ளுவர் ஆண்டு 1985 சய வரு_ம் சித்திரைச் இல்கள் 24 

இருவாதிரைச் திருசாளாப இன்று சங்கட்கும இடைத்துள்ள அருட் பேறுணர்ந்து 

அசமடகிழ்சன் ரோம். 

ஆயிரச்சால் மண்டபத் சன்பாய்த் திருத்தொண்டர் 
சஅயவா லாறுமாத்த தொன்மையினில்---பாயரச் 

சுப்ரமணி யன்விரிசதான் சொல்புசழ்நீள் ஆயுளுடன் 

திப்பியமா வாழி சிறந்த, 

21. ஸ்ரீலஸ்ரீ தவத்திரு குன்றக்குடி அடிகளார் 
சித்தாந்த சிவநேரிச் சேல்வர்களே ! 

சமிழசம் செய்வமணம் சமழுக் இருகாடு, இைமணங்சமமும் இன்பச் இருநாடு, 

சற் றவ வேள்வியும் ரான்மழறை யறகசளும் வளர்ர்த வளம்படைகத்ச சாடு, தம்மை 

யுணர்ர்து சமையுைய தலைவனையும் உணர்ந்து சக்சலாறு ஒழுகிய உச்சமாகளே 

பிறக்த பெருமையுடையது இர்சாடு, ஞால மெக்கும் சவரெறியும் செர்சமிழும் 

பசவிச் சிறப்புற கிலவ இந்த நாட்டு அருள்டெறியாளர்கள் செய்த சேவை அளப்பில, 

பிதந்து மொழிபயினற பின்னெல்லாம் காதல் சிறந்து கண்ணும் பெருமான் 

சழலிணைகளை உளத்தும் புற ர்துக்கண்டு அசங்குழைர்த ௮ன்பினராய் - அருள்றெறி 

யாளர்சளாய் வாழ்ச்சனர் ரம் சமிழினத்தார். ௮ைச செரிவிப்பனவே பத்திச் சுவை 

சனி சொட்டச் சொட்டப் பாடிப சவிவலவர் சேச்சிழாரின் செஞ்சொற்சாவியம், 
திருத்தொண்டர் புராணம், லாழ்க்கையினின்றும் எழுர்த நூல், மச்சளினதிசை வாழ 

வைப்பசற்குரிய னித தமிழ்த் சவநூல், இருத்சொண்டர் புராணம் ஒன்றே 
இன்றைய ௨உலச ௮ரக்ல் சைவத்திருகெறியின்-8ர்மையை சமரசப் பண்பாட்டை- 

saps ரலம் நாடும் ர.ற்.றவப் பண்டை எடு துச்சாட்டுவதாச அமைர்திருச்ெ.து. 

இத்தகு இருதூல் ஈசம்பாத்தில் அன்றொருசாள் உருவாசெது, உருவான 

சாள்தொட்டு இன்,றவரை படிச.தப் பண்புஈலம் பெற்றுப் பயனடைர்சோர் பலர், 

சொல்லொடு பொருளையும் சலர்து அனுபவிச்சேண்டும் என்ற உயரிய சோச்கொட
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இதற்கு உலர்சாண முயன்றார் பலர், அன்னாருள் ஈமது ஆதின ஸ்ரீமத் goes 
தம்பிரான் சலாமிகளவர்சள் றர்.ச முறையில் உடயொன்றை எழுதி உசவினார் 
கள், சமிழ்ச்தர்சை இரு.வி.4, அவர்களும் தர் அரும்பசவுனர எழுதி உபசரிச் 

arise, இன்றைச்கு, பண்டு எர்த் தலத்தில் திருத்தொண்டர் புராணம் உர 

வாயெசோ 98s தலத்தில் அத்திருதூலுக்த ஒரு பேருரையும் உருவாகி நிற 
லெய்துறெது, இத்திருத் தொண்டை இனிசே நிறைவேற்றித் சர்துசவிய அன்பர் 

சிலச்சவிமணி 9, சே. சுப்பிரமணிய முதலியாரவர்சள் றத வெறிச் செல்வர், 
சைவ நெறிபினை வாழ்ச்சையில் மேற்சொண்டொழுகும் பண்பாளர், சேச்ழொ 
சடிசள் போலவே காயன்மார் மாட்டு அளவுகடந்த பத்தியும் ஈடுபாடுமுடையவர்கள் 
இத்சகு உரையினை எழுதுதற்கு முற்றிலும் சகுதியானவர்கள். இங்கனம் தமிஜ் 
சாட்டுச் சைவ உல$ற்கு இத்சகு பேருதவியைச் செய்ச ெக்சவிமணியவர்களுக்கு 

cop உளங்கலர்த ஈன்றியும் வாழ்த்தும். இன்னும் பல பேருரைகளை அன்னார் 

ஈமச்கு அளித். த,தவ அருள்பாவிச்கும்வண்ணம் ஆன்ற அம்பலவன் அடியிணை சளை 

இறைஞ்சூன்றோம். இப்புணிச விழாவில் சலர்றுசகொள்சன்ற வெரெழிச் செல்வார் 

சட்கும், இிருரெறிச் சொண்டர்சட்கும் இசயங் சலந்த வாழ்த்த, 

22. திருஞானசம்பந்தம் அண்டு கம்பேனி-கவுணியன் அச்சகத்தார், சென்ன, 

செய்லத் தமிழும் வன் இரு நெறியும - மெய்லை சத மாண்பு விஎச்துபு ௮ரளால் 

இருத்தொண்டச் சொகையெலும் இருமுறை மாமறை - இன்சமிழ் மொழியா 

oan Berio மொழியிலும் 

எழு தண் ணாமை யாண்டும் தெரிக்க - வெள்ளி மால்வரை வீற்றருள் நம்பி 

தென்தமிழ் அசத் சோன்றினன் ௮ருளால்-சொண்டச் சொசையும் தூயபதினொரு 

இருப்பாட் டசனால் ச௨னடி தேற்றும்-சசேழா றேழீரா றெட்டீலார் சேழெட்டோ 

டோெழுபான் சேரிரண்டூம் ஒர்ர்து தொசை-ஒ.ஜலார் சிவனடி உற்றவாழ் குவரே 

சாறையூர் சம்பி யாண்டார் நம்பி - 96308 எண்பச் சாறால் வகுச்சனன் 

குன்றை யருள்முணி கோதில் சேச்கிழார்-குடி.வரு௮ருண்மொழிச்சேவர் சவப்ப.பன் 

அருளினர் சொண்டர் €ரஅரள் விரிதூல் - ௮சனது தொகைகா லாயிசச் திருநூற்று 

எண்பத்து ஆறென இயம்புவர் அடியவர்-அ.சர்சோர் விரிவுரை அருளினன் இருளால் 

இருமுறை முற்றும் செவ்விய முறைபில்-ஐயெட் டாண்டின்மேல் ஒ௫வரும் அன்பன் 

சோய முச்தூர் வேளாண் குலஞ்செய்-5வத்தால் சோன்றியதமிழ்ப்பெரும்திருவிணன் 

மாசிலா மணியெனும் சுப்பிர மணியப்-பெரும்பெயர் சாங்யெ பேசரும் குணத்சோன் 
நீறுமணி ஐர்தெழுத்து நீமகாமனச்சோன்-மும்மொழிவல்லரன்முப்பொருள்ஈல்லான் 

பல்லாண்டருளால்பணியெனப்போற்றிச்-சொல்லரும்பேருரைசொடங்னென் இல்லை 

௮ம்பல மன்றிற்கசால் ஆயிர மண்டபத்து - அடியார் புசவலா் அருள்திரு மடத்சார் 

சாவலர் பாவலர் ரானெறிச் செல்வர் - யாவரும் போற்ற ௮ரக்கேற்று விழாவும் 

சேவரும் வாழ்த்தத் இருமுறை ஒத - எண்ணரும் சிறப்பால் பண்ணினன் அன்பர் 

வாழ்தீதபொன்னாடை வஎர்பொற்கிழிமுசல்பல்ே வழூறப்புச்சள்பாங்குற அளித்தனர் 
யாங்களும் அன்பால் இச்சிறு வாழ்த்துரை - ஒப்.௮ித் தவனடி தொழுசனம் 
வாழ்சரீ டுழி தமிழ்"வம் வளர்த்த 

28, கோனியம்மன் தேவஸ்தான தர்மகர்த்தர்கள், கோவை, 

உல9ெில் பல்வளம் ரிலவிடும் பதிசளில் - அலலொப் புகழுடன் அழகுற விளங்கும் 

கோவைமா சசரினிழ் கோனியம் மன்பேர் - சாவலார் செய்வம் காக்கும் எல்லையில்
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ண்யமாய விளக்யெ புண்ணிய லர் - கந்த சாமியும் சற்பிழ் சிறர்த 
வடிவாம் பாளும் விரும்பிய சவத்சால் - படிமிசைச் தோன்றிப் பல்ச$ல சற்ற 
ெச்சவி மணியாம் தலப்பெருஞ் செல்வ ! - ஒப்பில் புசமுடைச் சுப்பிர மணிய / 
பேரூர் ஆலயஞ் சர்பெழச் செய்த - சேவை எம்மால் செப்பவும் சசைத்சதோ ! 
எங்சள் சேவிச் சென்றும் பணிசெய்து - சல்கும் மடழ்வுடன் சானிருப் பவனே ! 
சமயப் பணியிற் சாலவும் விருப்புறு - €ருடைச் செம்மல் ! பேருடைச் தலைவ ! 

அறுபான் மும்மை அடியவர் பெருமையை - இம்மை மறுமைப் பயனுடன் உறும் 
செம்மைசேர் பெரிய புசாணச் சன்னை - விரிவுரை செய்து விளங்கச் செய், சனை 5 

இிழ்.ஐம் பலத்தில் சிறப்புடன் செய்த - விரிவுரை நிறைவை விரும்பிச் சண்டோம் ; 
இருப் பேரூரிதும் இவ்விய கிண.றவைக் - சவினுடன் காணும் சாட்ியும் பெற்றோம் 

எல்லாம் வல்ல இறைவியின் அருளால் - பல்லாண்டு வாழ்செனப் பசவுதும் யாமே, 

24, பட்டீச்சுரர் தேவஸ்தான ஆதிசைவ குழுவினர், திருப்பேருர் 
தீமிழுச்கு,ச தொண்டுசெயும் சனிப்பேசொன்மே 

சன்வாழ்வின் குறிக்சோளாய்க் கொண்டார் கின்ருர் 

அமிழ்சென்னும் தமிழை,த் சன் உயிராய் எண்ணி 

ஆக்கங்கள் பலசெய்சார் புகழைப் பெற்றார் 

இமிழ் சடலின் ௮டித்தோன்றும் முத்துப் போல 

இத்தரைமேல் அவாபிறரதார் செயல்கள் செய்ரார் 

தீமிழ்வாமும் சாசெல்லாம் ௮வரும் வாழ்வார் 
தீனிச்சிறப்பாய் அவர் தூற்சள் நின்று சிலவும் ! (1) 

வாழ்வெல்லாம் இலக் யெத்தின் லழிபினி?ல 
வண் தமிழின் உயரவுச்குப் பாடு பட்டார் 

தீழ்வொள்று மொழிச்சென்ருல் தனச்சென்று 
தமிழார்வம் படைத்தில்கு வாழ்டின்றார் 

சூழ்ச்திருகத காவியங்கள் ௮னை ச .தள்ளும் 

சுற்றித்தன் அறிலொளியால் இன்பம் சண்டார் 

வாழ்ச்திருப்பார் தூருண்டு வாழ்சது னெரம் 
வாழ்வென்னில் அவர்வாமும் வாழ்வே வாழ்வு | (2) 

அவருள்ளம் சமச்செல்லாம் வருசல்வேண்டும் 

அழியாத க$லவளர்ச்கும் உள்ளம் வேண்டும் ! 

அவணியெலாம் அவர்புசகழைப் பரப்பல் வேண்டும் 

அருர்சமிழின் மேன்மையினை உயர்த்தல் வேண்டும் ! 

எவரிடத்தும் எப்பொழுதும் இன்முசமாய்ச் குலவும் 
எளிமையது அவரைப் பால் வேண்டும் வேண்டும் ! 

சமழ்சைகப் பெருர் தலைவ வாழி / வாழி ! 
சலைச்குன்றாய் இலகுமிழ்ச் உடலே வாழி ! (9) 

26, புலவர், திரு, ௮. துரைசாமி பிள்ளை, பெள்ளாச்சி 
சொற்பதம் சடர்ச சொல்லோன் மேய - இல்லை மூதூரிழ் 92 ஆல 
சேர்சல் சாளில், இருவருள் கூட்ட - சற்சநி பெற்.றூயர் ராயன் மார்சளின் 
மெய்ச் சரிதம்ரிை,௦ விமுமிய பெட்டசம் - பொற்புடைச் சொண்டர் புராணப் 
சிவ விழாலை சிசழ்ச்சச் குழுமிய - பல் சான்றீ ! பல் சான்தீே !/ [பேரு
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அன்பும் அருளும் அறிவும் செளிவும் - பண்பும் நிறைச்ச பல் சான்ரீசே 1, 
பேருசை அருளிய ஆசான் பெறாமையை -யானறி ௮ளலையிழ் கூறுவன் சேண்மின் 
பேர் ஊர் இல்லாப் பெருமான் மூழ்ர்த - பாசோர் போற்றப் பட்டிகொள் பேரூர்ப் 

பதியுடன் சபிலைப் பதிரிசர் வெள்ளிப் - பொருப்பும் செவ்வேள் புக்குயர் குன்றும் 

மருதம் பூச்சொளிர் மருத மலையும் - ஒருங்கே காணும் குடபுலச் கொரக்கற் 

சாஞ்சனம் சொழிக்கும் காஞ்சிமா ஈ௫சூழ்-சோவையம் பதிசெய் மாசலம் இதுவெனச் 

சொண்டல் கட்டிச் சைவச் சொல்குடிக் - சர் சசாமிப் பேர்ச் சவியருள் ௬,சனாய் 

வர்சவ அரிச்சன்ன் செர்தமிழ்ச் சடவுளின் - பேசான் சுப்பிர மணியெனும் சோன் 

இற்றைச் செழுப,ச சாருண்டுகள் முன் - கேடிலாச் செல்வம் சல்வியே என்னும் 

ஈடிலாச் சொல்லை எண்ணித் தர்தையார் - இளமையில் மகனுக் கெழுச்தறி வித்தார், 

கருவிலே இருவைப் பெற்றுள பிள்ளையும் - கடி.இற் பலதூல் கைவரப் பெற்றூர். 

பதினோே சாட்டைப் பாலனை வித்துச் - சென்ரூர் சர்) ; அச்சோ / அப்பால் 

சல்தூரி சோச்து கணித போசசராம் - ('வாத்தியார்'' வைத்தியலிங்கம் பிள்ளையால் 
உடனுறை மாணவனாடிப் பயின்றனர்;-சாய்மொழிப் பற்றால் சமிழினைச் றப்பாய்ச் 

சற்றிட வேண்டிச் கலைவல பண்டிதர் - திரச்சிற்றம்பலம் பிள்ள அ.வர்சளை 

அண்மிச் சமிழ்ச்சடல் அமுசைப்பரு9 - ஐ.பம் இரிபறச் கற்றபின் சென்னைசென்(ற) 

௮ரசனர் சல்லூரி யசனிற் சேர்ச்து - பி, ஏ. வகுப்பைப் படித்து முடிச்சசன் 

இநத தேர்வில் தமிழில் முசன்மை - பெற்றுத் சங்கப் பசச்சமும் பெற்றனர். 

௮ப்பால் சட்டம் படித்துத் தேறி- ௮ப்பாலைப் போல் ஏச்லோடி 

அ.றசெறி வழுவா தத்தொழில் புரிர்தும் -இல்லற வாழ்க்கை இதுவென உ௰ச்குச்(கு) 

அதிவித்திடுவான் அத்துறை வாழ்ந்தும் ) - பொ.துசலச் சேவையே பொய்தீர் 

[முலறயெனச் 
கோவைச்சழாருடன் தோழமை பூண்டு, - சைவப்பிரசங்சச் சபையையும் சோவைச் 

தமிழ்ச் சம்சத்தையும் பரிபாலவித்துயர் - சைவமும் தமிழும் தழைத்திட உழைத்தும் ; 

ரசராள் கழகத் த.றுப்பினராசி . உளத்செழுமாணைகொண் டூர்ப்பணி புரிர்தும் ) 
௮.றகிலைச் கழசத் சமர்ந்து பற்பல - அ,றநிலை யங்களைத் இ.றம்பட நடத்தியும் ; 

தேவ சோட்டம்சளைச் திருத்தியமைத்தம் ; - பல்சலைச் சழகச் திருந்து தமிழ்மொழி 

பல்கலைப் பலவசைப் பணிகளைச் செய்தும் ; : சேச்சழார் என்னும் செம்பொருள் 

[பத்தியும் 
வாக்குக் ளெ.றவன் மணிவாசசரின் - பெருஙிலை பற்றியும் பேருரை பொழிதஅ்தும், 

அவினாூப்பதிச் சருணா£பிகைச்குப் - பிள்ளைத் த.மிழாம் பிரபச்தம் செய்தும் ; 
ஈழம் மு.,சலிய செந்தமிழ் சவணிய - தேசங்கள் தோறும் சென்றுரை பசர்நதும் ; 

விஞ்ஞானம் ரும் வியத்தகும் அறிவின் - ஆம்.றலைப் போற்றிய அடியேன் ஏ௪இருள் 
இரிஇய ரல்ஒளி எர்தனுச் சருளியும் 3° மெய்கண்ட சாத்திர விரிவெலாம் பார்த்தும், 

ஐம்பதின் மேலாம் ஆண்டுசள் கழியவும் ;-அமைவுரு தின்றும் ௮ணிசொள் பேரூரில் 
தமிழ்ச்சல் தூரியைத் தாபீதம் செய்ததில் - ஆசா ன9 ௮றிவுசை அளித்தும் ; 
மாரிலா மணியாய்ச் சேசுடன் மிளிரும் - சுப்பிர மணியனார் சீரெலாம் சிறியேன் 
செப்பிடச் தகுமோ ? செயற்சரும் செயல்பல - செறிர்திடும் வாழ்ச்கையின் செொரமாய் 

(என்றும் 

அழியாய்ப் புசழ்தரும் மணிமுடிப் பணியாய் - விளங்குமிப் பெரிய புராண விரிவுரை 

வெளி யீடாசும். மெய்யிது வாலின், - உரையின் சிறப்பை உள்ளவாறு ஊர்ந்து, 
தீமிழசம் செய்த தவப்பயன் என்போம்-சென்னி மேற்கொண்டு சிறப்புச் செய்வோம்; 
பொன்எனப் போற்றிப் புசழ்வோம் ; மற்.தும்,-உரையா சிரியரை உயர்தவி ருத்தி,
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arps8 aavag@ars, aister செய்வோம் - ஈலர்சரு இருவும் ரலவிலர உடலும் 

அலல் சோதியான் அருள, - உலவா தற்று கிலவுச என்போம் ! 
வாழ்க ரிவச்சவி மணிபல் லாண்டு / - வாழ்ச தமிழ்மொழி / வாழ்க சமிழசம் / 

20. முத்தமிழ்க்கவி - வித்துவான் திரு. 14. 1%, அரசப்பன், கோவை, 

வேண்பா 

பூவைப் பசச்திருவும் பொன்னிச் சமிழ்மகளும் 
சால் பெறவாழ் சகடிசசசாம்--கோவையிலே 

வாழ்வுபெறும் பெற்றியர்காண் வையசத்துள் இர்ரகர்ச்சே 

சாழ்வுவருர் சன்மையுண்டோ தான். 

ஆசிரிய விநத்தம் 

உலகங்க ளேயுணர்ச் சோதுதற் கரிசான ஒப்பற்ற மெய்ப்பொரு செனும் 

உயர்சமிழ்ச் சடவுள்௮ருள் சேக்கிழார் ஆக்இனார் ஓர்ர்துமடி யார்புசா ணம் 

பலசமல மிதழ்விரிய மலர்சசே மலர்விக்கும் பைங்கதர்ச் செல்வனே போல் 

பாருசோர் யாவரும் பரவுபொரு எறியவே பண்ணியசோர் புண்ணிய மிதே 

நிலவுமிசை குலவிவா கேர்ச்சவுசை யோர்ர் துமே ரீணிலச் தந்தருளி னார் 

கெறிமிகு சிவச்சவி மணிசுப்ர மண்யராம் சேரிவர்க் யொர்சா முளர் 

பலர்புசழ் ஞாயிறு சடலிலே சண்டாங்கு பசியவருள் சசவழட னார் 

பாரிலிலர் பலவஎம் சேரவுடல் சலஜொடும் பல்லாண்டு வாழ்ச மாரோ. 

97 .திருப்பேருர் திருக்கோயில் அறநிலையத்தார்கள், பேளூர். 

டறைவனீடத்து இடையறப்பணி சேய்துவரம் பேரன்பரே ! 

தாங்கள் ஆயுட் சாலம் முழுதும் இமழைபணியிலேயே படிந்து இடந்து 

அப்பணிக்கு ஏற்ற எடுத்துக்காட்டாக அடியார்கள் வரலாழகளரட விளங்க நிற்கும் 

திருத் தொண்டர் புராணச்சைப் பொதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்தல் பொருட்டு 

அருமையான பேருரை எழுதிப பீறர் ஏவராலும் செய்ய முடியாத பெருககைங்கரி 
யத்தைச் செய்ததை எவசே வியவாசார் ? 

தமீழ்நாட்டிலும் ஈழத்திலும் சைவம் தழைத்தோங்க அரஜ்சேவை செய்த 
அண்ணலே! 

சம் புணித நிலத்தில் பாடல்பெற்ற சளிகள், வைப்புத் தளிகள், திருமுறை 

சண்ட SASH, மற்.ற ௮ர௫ட் பாடல்கள் கூறும் சளிசள் எல்லாம் சென்று இறை 

வனைச் தொழும் முசத்தான் ௮வ்வவ்பிடங்களிலே சைவத்ை கிலைசட்டி #5500 

களின் மூர்த்தி தலம் திர்த்சங்களின் புணித,த் இருவுருவங்களைச் சேசரித்து அங் சே 

செல்ல முடியாதவர் சண்டு கொண்டாவது புனிசம் அடையும்படி தம் வெளியீட் 

டில் திருவுருவங்களை பதிப்பிச்ச பெருஞ் சிறப்பை யாசே அறியாசார் ? 

உலகம்உய்யும் போநட்டுப் பேரரையை ஜானக்களஜ்சியமாகத் தத்தநளிய புனித 

வள்ளலே ! 

சைக சச்சாச்ச,ச்,ன் மட்பப் பொருள்சள், சிிலயங்சளின் ச. துவாரத்சங்சள், 

.சலச் சலைசளின் அரிய மேன்மைசள் முசலிய பெருஞ் சாசனங்களை முற்றும்
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சொகுத்த இனிலேறு தால் சொடவேண்டியதில்லை என்று கழம் வண்ணம் 

வாழ்வின் பயன் பிறிதிலை என்று பரிணமிச்ச அரிய பேருரையை எம்சட்களித்த 
பெருங்சொடைச் செல்ல,ச்ச எவரே ௮மைச்சவல்லார் 2 

அறிதற் கரியபேநந் தெரண்டை டுயற்றி ஏல்லா மக்களையும் உய்விந்த 
பேநந்தகையரே ! 

தரங்கள் இடையறாப் பணியில் இதுவரை இருர்துவர்சபடி இனியும் 
பல்லாண்டுகள் சமூக சேயையிலும், சைவச் சேவையிலும் இருர்.துவர எங்கள் 
இறைவன் ங்களுக்கு நீண்ட ஆயுளும் அருளிச் செய்வானாஈ / ௮சையே என்றும் 

எங்கள் வாழ், சாசச்சொண்டு இறைவனை வழுச்திச் சம்சளைப் பாராட்டுக் றோம். 

29. வித்துவான் திரு. ரா. இராமையாபிள்ளை மதுரை, 

அருட்செல்வம் செல்வத்துட் செல்வம் என அரிந்து தலைப்பட்ட ஆலவாய் 

அடிசளே ! எப்பொருள் எர சன்மைச்தாயினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் 

காண்பது ௮றிவு எனச் கொண்டு ௮சபாயன் அமைச்சர் ஆச்யெருளிய திருச் 

சொண்டர் இருப்புசாணச்,இற்கு விரிவான விளச்,வுரை சண்ட சவகச்சவி மணிச் 

செம்மலே / அறிவு நிரம்பிய பெரியோர்சளே ! ௮ன்னைமார்சகளே / அனைவர்க்கும் 

என் லணச்சம், 

இவண் எழுச்தருளியுள்ள, பாராட்டுக்குரிய பெரியார் சோவை apes dot 

சுப்பிரமணிய முதலியார் அவர்கள் என்று என்மனம் எண்ண மறுச்றெது, 

மூதலையுண்ட பாலனை யழைத்துச் திருத்தொண்டத் சொகைபாடிய சுர்தாமூர்ச்சியே 

இவர்கள் என்று கருதுவதா? அத்தொசையை விளக் அம்மையப்பருக்கு.த் 

தொண்டு செய்த ஈம்பியாண்டார் ஈம்பியே இவர்சள் என்று நம்புவதா 2 “ Pas 

நிந்தாமணி சற்றால் ரிர்தை ரிசையும் ; மர்தாரினியைச் சடைமகுடத்திலமைத்த 
எந்தாய்போன்ற இறைவனுடைய நெறிபர்றிப தொண்டர்கள் புராணம் ** இந்தா 13 
என்று'அஈபாயனுக்கு வழங்யெ சேக்கிழார் என்னும் வாச்சருள் வேர்சே இவர்சள் 

என்று நினைப்பதா ? என்மனம் மருளு?ிறது, எனிலும் மூவரும் சேர்ந்த மூர்த்தியே 
இவர்கள் என்று தணியின் தவறாகாது எனச் சமாசானம் சொல்லுறது, 

ஏனெனின் இருச்தொண்டர் வரலாற்றைக் சொலகமூலம் சர்தரர் ௮௫௭, இறு 

செய்திகள் ஈம்பியாண்டார் ஈம்மிசவில, வரலாற்று மறையில் சேச்சழார் பெருமான் 

வழங்ச, அவற்றையெல்லாம் வைத்துச்சொண்டு அவர்கள் கருத்துச்சள் எலையும் 
இதையாது பேருரை சண்டார்கள் இவர்கள் என்றால், ௮.தவும் ஈடும் எடுப்பு மற்ற 
விஎச்சவுலரை இதுவல்ல இல்லை என்றால், அம்ரூரர்த்சள் சேர்ந் சவர்கள் சாம் இவர்சள் 

என்று கொள்ளத் தடை என்ன ? 

சாலந்தோறும் நிலவுலூல் அவர்கள் மாறித் தோன்றி ௮றிலையும் அன்பையும் 

வளர்த்து அரன்பால் மாரு அடமையையும் சாட்டிப், பிறப்பறச்ச வழி வகுத்துச் 
சென்ரார்சள் எனலாம். காலந்தோறும் விளச்சமும் வீரிவும் தேவைப்பட்டதால் 

அவற்றை எடுத்துச்சாட்டவே ௮வர்சள் ௮வதரித்சனர் எனச் கொள்ளுதலும் சகும், 
அவ்வாறு அவதரித்தவர்கள் இவர்கள் என்று யான் துணிவேன், 

இவர்சள் விளச்சவுரையில் ஈயம் ஒன்று சாண்போமாச, 

பிரமபுரத்துப் பிள்ளையார், தோணிபுரச்துச்சோன் தல், Pian ge செம்மல், 

இருமருசல், சகரின்சண் எழுர்தருளிப்; பெருகுசமிழ்ச்சொடை சாத்தியற்றொர்தாங்!
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Stare ஒருவணிசன் பதிகனா ௮ணைவான் ஓர் சன்னியையும் உடனேசொண்டு 

பொன்னார் மேருச்சிலையார் கோயில் மா-பு௦,ச்திலொருமடச்தஇரவுதயிலும்போ.து 
அ சவு$ீண்ட உயிர் நீங்கும் கிலையடைர்சான். 

பதிகன் என்பதற்குப் பாவி என்று பொருள்சொண்டு சமிழ்சாட்டின் சளவு, 
சம்பு மணச்இத்குச் களங்கம் ஏற்படுத் இனர் உரைகரசரர் பலர், இவர்கள் பதிகள் 

ஏன்னும் சொல்லிற்கு *' வழிச்செல்வோன் '' என்று பொருள்சொண்டு சமிழ் மரபு 
காத்தார்கள். என்னையெனின் ஏழு பெண் மச்சசோயுடைய வணிகர் ஒருவர் உரிமை 

உடையார் ஒருவருக்குப் பெண் கொடுப்பசாகப் பகர்ச்து அறுவரையும் வேறு வேறு 

மணமுடித்துச் சொடுத்தவிட்டார். இசைச்சண்ட இளையவள் உரிமையுடையாருடன் 

உடன்போ9 மணக்க ஒருப்பட்டாள் இது சளவு மணச்இன்பாற் பட்டது. இதனை 

யதியாது பதிகன் என்ற சொல்றுச்ருப் ££ பாவி! என்று பொருள் சண்டாசது 

தவறு மா.ற்தியருளிய பெருமை இவர்சளைச் சாரும், 

சா சென்ற குமாருருபசர் இர்துஸ் சாணி மொழி ப.பின்று இல்லி யரசடன் 

சொல்லாடிச் சிவத்தின் பெருமையை விளச்னொர் என்ப, அதுபோல, இவர்கள் 
தங்லெம் பயின்று அனைவரும் இறும்பூத எய்தும் வண்ணம் சம் பேருரைச்கு 
ஆதாசம் பல சருளெருர்கள். 

இருமருசலிலே சன் தலைவனை அரவு நிண்டி, அவன் ஆவி நீம்கும் தன்மை 
சண்டு ஏங்கும் வணிகர் பெருமசளின் ஆற் ௫த்சன்மையைச் சேச்ழெரர் பெருமான் 
6 அன்னமென அயர்வாள் '' எனச் குறித்துப் போர்தார். இத்சொடருச்கு இவர் 

கள் வகுத்த உலர, '! உசவுவோர் யாரும் இலரரயின் அப்பெண்ணும் இநர்து 
படுவாள் என்பது குிச்ச, மயில், குபில் என்னுது அன்னம் என்ருர்; ,ங்ெத்திலும் 

ளெ) 8012 ( அள்னப்பாட்டு) இறுஇயு.றுக்சாலச்சே பாடுதலைச் குறிச்கும் '! என 

எடுத்துச்சாட்டியுள்ளார்சள், 

ஆங்லெச்சவியசன் சேச்ஸ்மியர் தரும் வேனிஸ் வணிசன் (1116 1467011811 

01706) என்னும் சாடசத்தே, சொல்லால் விரிச்சமுடியாத அழகு நிரம்பிய 

போர்டியா என்னும் பெருமாட்டி பெசானியோ என்னும் இளைஞனைக் கா.தலிச் 
இன்றாள். எனினும் அவளை மணக்க ஒரு போட்டியில் ௮வன் வெற்றிசாணல் 

வேண்டும். மூன்று பெட்டிகள் உண்டு. அவற்றுள் ஒன்றில் ௮வள் படம் உண்டு. 

அதனைத் சேர்ச்செடுத்தாரே. அவளுக்கு மணவரஎன் ஆசலாம். சஈீிபட்டான் 
போட்டியில் இளைஞன் பெசாணியோ. இச்சமயத்தில் போர்சியா, !! இசைக் 

சருவிசள் முழல்சட்டும் ; இவர் சவறின் அன்னப்பாட்டாக அது அமையட்டும் '! 

என்ற கருத்துப்பட, 101 1111910 80010 while he doth make his choice 

Then, if he lose, he makes a Swan end like Fading in music, 
என்ற கூர். 

இல .ற்ஹையெல்லாம் ஈன்கு அறிர்ச இலர்சள் உரிய இடக்கள்சோறும் சட்டி 

செல்தும் அழகும் ஆற்றதும் சொல்லுர்சரமன்று, இவ்வா.ற பல பல கூறலாம், 

சாலம் சட்டுப்படுத் துற த. எனவே இம்மட்டோடு இதனை கிறத) எனக்கும் 

இவ்வுனாகூ.௰௦ இடமளிச்ச தலைலர்பெருமாலுச்கும் விழாச் செயற்ருழுவினருக்கும் 

சன்றிக.றி உணச்சம் தெரிலித்து சவச்சலிமணி ஐயா அகர்சளுச்ரு எல்லா சலலும் 

Aetagud அருஎேண்டும் என்.ற பணிர்த விடைபெற தேன்;



65 

29, வித்வான், திர. பூ ஆலாலசுந்தரம் செட்டியார், இதில்.துவக் கல்தூசி 
தாம்பரம், சென்னை. 

இப்பெரிய புசாணப் பேருமையின் மூ.தல் சஞ்செை 5-0-1985 சேச்ூழார் 

இருசாளன்.து. இல்லையில் ஆயிரச்சால் மண்டபத்தில் வைத்து வெளியிடப்பட்டத. 
ஜய ஆண்டு வைசாசி் இங்கள் 28-ம் சான் 5-0-1054 சேக்கிழார் இருசாளாகும். 

19 ஆண்டுகளுச்கு முன் சேச்சிழார். இருமாஎன்று முதலில் வெளியிடப்பட்டு, 

வெ.ற்தி ஆண்டு எனப் பொருள்படும் ஜய ஆண்டில், சேக்ழொர் இருகாளுச்கு முன்பு 
ஒரு ,தஇிங்களில் இவ்வரிய பேருசையின் வெளியீடு, ஆளுடைய பிள்ளையார் அவ.தரி,ச் 

தீருளியதும், ௮வர் உமையம்மையாரளித்த ஞானப்பா லுண்டருளியதும் ஆய 

சித்திசைச் இருவா.இினாயில் மு.ற்றுப்பெறுதல் மிகவும் பொருச்சமாகும், பெரிய 
புசாணச்திற்கு இதுவரை இத் சசைய அரிய பேருரை வெளிவக்த௫ல்லை. சிவஞான 

போதத்தீற்த ஸ்ரீ மாதவச் சிவஜான யோகிகள் இயற்றிய விநத்தியுரை போலச் 

சைவச்திருவாளர் சவச்சவிமணி 9. சே, சுப்பிரமணிய முதலியார் பி, ௪. அவர்கள் 

இருச்சொண்டர் புமாண இற்கு இர்த அரிய பேருரை இயற்றியுள்ளார்கள். இப் 

பேருரை தொடங்கெ சாள் தொட்டு அதனை வாங்ூப் படித்துப் பயன்பெறும் 
புண்ணியம் எனக்குச் டெைச்தது கண்டு ம௫ழ்னெறேன். இப்பேருரையினைப் 

£ பெரிய புராணக் களத்சியம் '? அல்லது 4 கருவூலம் !' எனச் கூறத்தகும். இது 

ரை வெளிவந்த 44 சஞ்சிசைகளும் 5424 பச்சங்கள் சொண்டுள்ளன, பன்னிரு 

ஆழ்வார்சள் பாடிய காலாயிரப் பிரபந்தத்திற்குப் பல பேருரைகள் விளக்குவது 
போலப் பன்னிந திருழறைகளுக்தம் பேநரைகள் டஇயற்றப்படவேண்டும். சைகர்ச 

ளின் தவப்பயனால் சிவச்சவிமணி அவர்சள் 13-ம் இருமுறைச்குப் பேருரை வழக்க 
யுள்ளார். அவர்களே உரைகள் டல்லாத பிற திரழறைகளுக்தம் பேருரை எழதி 
வழங்கவேண்டும் என்பது எனது வேண்டுகோளாதம். சிவச்சுவிமணி அவர்கள் 

இப்பேருரை எழுதுவதற்குப் பல்லாற்றானும் தகுதி வாய்ந்தவர், அகர் அன்பு 
அடச்சம், ஒழமுச்சம், புலமை, நேர்மை, விடாமுயற்சி, பச்தி முதலிய பண்புகள் 

சிசம்பப் செற்றவர் ; மேலும் இழைவன் இருவருளில் முழு சம்பிச்சை உடையவர் ; 

6 இறைவன் இருவருளால் இந்தப் பகுதி வெளிவர்தது, இன்னும் பிற பகுதிகள் 

வெளிவருவதற்குச் இருவருள் கூட்டுவதாச ! என gat ஒவ்லொரு சஞ்சிசை 

முன்னுரையிலும் எழுதியது அன்பர்களுக்கு சினைவிருக்கலாம், இப்பேருளா வெளி 

வருதற்குப் பொருள் முட்டுப்பாட்டா லும் சாரெப் பஞ்சத்சாலும் இரு, முசலியார் 

௮ யச் ௮டைர்ச இன்னல்கள் பல என்பசை யான் அறிவேன், ஆனல் '£ முன்ன 

வனே முன் நின்றால் முடியாச பொருள் உளதோ '” என்ற சேச்ழொரின் இருவாக் 

இன்படி 20-ம் நூற்றண்டின் சேக்கிழாராக விளங்தம் திரு. மு,சலியார் அவர்சளின் 

இருத்தொண்டினைப் பாராட்டித் திருப்பனச்சாள், தருமபுரம், திருவாவடுதுறை 
மூசலிய மடங்களின் ,தலைவர்களும், இன்னும் பிற புரவலர்சஞம் பொருள் உசவி 

புரிர்சனர், இர்தூல் வெளிவருதற்கு உற துணையாச இருர்ச மஹா சச்சிசானம்சளுச் 

கும் பிற புசவலர்சளுச்கும் சைவ உலசம் என்றும் சடப்பாடுடையது, 

இச்தூல் வெளிவருதற்கு உறுதுணையாக விளக்கிய அன்பர் பலசாவர், இப் 

பேருரையில் சாயன்மார்சளைப் பற்றிய சல்வெட்டுச் குறிப்புச்சஞம் வரலாற்றுச் 
குதிப்புச்சஞம் எழுதி உ,சவியவர் இருவாளர் 9, எம். இராமச்சர்இரன் செட்டியார் 

பி, ஏ, பி, எல், அவர்சள், Hot Ross சமிழ்ப் பேசதிஞர் என்பசைச் சமிழ் சாடு 
சன்கு அறியும், இடையிலடயே ஒப்பிட்டுப் பார்த்து உசவி புரிச்ச சூரியஞர் சோயில்
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ஆதின,ச்து ஸ்ரீமத் மத்துக்கமாசத் தம்பிசான் சஅலாமிகளன், சணிசைமணி வ, ௪, 
செங்சல்வசாயப்பின்னை, எம், ௫., இரு, வித்துவான் பி, பெரியசாமிப் பிள்ளை, 

இரு. சே. சோமசச்தாம் செட்டியார், இரு, ஆர். சண்முச ௪ச்சாம் செட்டியார் 

மூசலிய அன்பர்களுக்கும் சாம் சன்றி பாராட்டச் சடமைப் பட்டுள் சோம், புசைப் 

படம் எடுதத.ச் தருதல், சா௫சம் வாங்கத் தருசல், ௪ஞ்சை விற்றுச் சொடுச்சல் 

மூசலிய இருச்சொண்டுகளில் ஈரபட்ட இருத்துறையூர் சே, ஆறுமுச சாயனார் Kar 
களுக்கும் சைவ உலகம் என்றும் கடப்பாடுடையத. இவ்வெளியீட்டுச்குச் சென்னைப் 
பல்க$லைச் சழகம் 9000 ரூபாய் உவர்தளித்சத மிசவும் பாராட்டற் குரியசாகும், 

இச்ச அரிய வெளியீட்டிற்கு அரசாங்கத்தாநம் போரள் உதவி புரிதல் வேண்டும். 

என்பது எனத வேண்டுகோள். தமிழ் நாட்டில் ஒவ்வோரு உயர்நீலைப்பள்ளி நூல் 
நிலையங்களிலும், கல்லூரி நூல்நிலையங்களிலும், போது நூலநிலையங்களிலும் ஒப் 

பேநரை வாங்கி வைக்கப்படுதல் வேண்டும், இப்பேருரையின் 7 பத்திகளும் 
எப்போதும் விலைக்தக் கிடைக்தம்படி நாம் பார்த்துக்கோள்ளவேண்டும், இது சைவ 
நன்மக்களின் தலையாய் கடமையாகும். எக்கள் சிவச்சவிமணி நீடுழி வாழந்து 

மற்ற திருமுறைகளுச்கும் இத்தசைய பேருரை எழுப் பணிபுரிர்து பன்னெடுக் 

சாலம் சிறச்ச வாழுமாறு எமது குருசாசனாயெ ஸ்ரீ ஈடராசப் பெருமானை யான் 
எனது மனமொழி மெய்களான் இறைஞ்சூன்றேன். 

! லூழ்ச சீர் அடியா ரெல்லாம். '! 

30, திரு. மா. சிவகுருநாதன், சுந்தரபெருமான் கோயில், 

திருச்சிற் றம்பலம் 

செல்ல செடுமாடஞ் சென்று சேண்தக்கச் - செல்வ மதிதோயச் செல்வம் உயர்கின்ற 

செல்வர்வாழ்தில்லைச் சிற்றம்பலமேய-செல்வன் சழலேச்துஞ் செல்வஞ் செல்லமே, 

திருச்சிற்றம்பலம் 

சம் பண்டைய நிசழ்ச்சசளை உணர்த்தும் விழாச்சள் ஈம் சாட்டில் ஆண்டுசோ 

றும் கடைபெறுவன பலப்பலலாகும். ஒரு ரில ஏப்போசாலத ரடப்பன், இவற் 

றைக் சாணும்போதும் அலை சம்மை ௮ச்சால சிலைக்கு இழுத்துச் செல்செ.றன, 
சைவத்திருமுறைகள் வருச்சப் பெற்றதும், திருத்சொண்டர் புசாணம் சேச் 

Syrs அடிசனால் பாடி ௮ரசகேற்றப் பெற்றதும் ௨உலச௪ இதயமாய் விளக்கும் 

இல்லைப் பதியிலாகும், 
சேச்ொர் அன்று திருச்சொண்டா் புசாணம் அரங்கேற்றிய ॥றப்பை உமாபதி 

சிவத்தால் உணர்ர்துவரும் wig, அதனை எல்லாவிசப் பொருச்தம்சளுடன் 

அமைத்துச் சாம் இதுவரை .நராய்ர் துவர் ச திருச்சொண்டர் புராணம் உரை ௮ம் 

சேற்.ற விழாவில் சாணும் பெரும் பேற்றை இன்று ஈமச்சளிச்னெருர்சள் லச்சவி 

மணி உயர்திரு 9. சே, சுப்பிரமணிய முதலியார் அ௨ர்சள், சாண்டற்சரிய இல்விழா 
திருச்சித்றம்பலவள் இருவருளால் இனித சடைபெறவேண்டும். 

81. திருநேல்வேலீத் தேன்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகத்தார் 

திருழறை பன்னி ரண்ட, 

செச்தமிழ் மாமழை எனத், இரு அருள் சைவாப்பெற்ற சம்முள்ளைச் செம் 
பொருட் டூணிலினரரகய ச்சார்சசைவச் செர்செறிச் சான்றோர். வருத்தருளிய திரு
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முற பன்னிசண்டு, அவை முறையே கூவர்பாடியருளிய இருசெதிய sdipr@w 
சேலாசம் எழ, மணிமொழிப்பெருமான் அருளிய இருவாசசம் இருக்கே வையர் 
எட்டு, சேச்,சனார் ம,சவிய ஒன்ப.இன்மர் அருளிய இருவிசைப்பா இருப்பல்லாண்டு 
ஒன்பது, திருமூலசா யஞர் அருளிய இருமர்திரம் பத்து, இறைவன் உள்ளிட்ட 
பன்னிருவர் அருனிய ப.தினொசாம் இருமுற,ம பதினொன்று, சேச்சிழார் அடிகள் 
அருளிய இருச்தொண்டர் புமாணம் பன்னிரண்டு, இப்பன்னிரண்டு இருமுறை 
களூம் செய்வ முழுமு,சலுண்மையும், அவன் ஒருவனே என்னும் அருமையும், ஆவி 
கள் பலவும் யசண்டும் அடிமையே என்னலும் சன்மையும், மலநீச்சற்சாசச் சேர்ச்சப் 

படும் மாயை வினைகள் ௮வன் உடைமையாம் என்னும் வாய்மையும், சானெறிப் 

பண்பும், ஈற்ருள்சேர் தொழுசையும், ஆண்டவன் ௮ம்மையப்பராச யாட்கொள்ளும் 
அருண்மையும் விளக்கும் செய்வச்தமிழ்மாமறை என்ப, இவையே தமிழ்வேதம், இவற் 

இி.ற்கு இலச்சணம் போன்று அமைர்துள்ளது மெய்கண்ட நாயனார் ௮ருளிய செர் 

தமிழ்ச் சவஞானபோசம் நகும். இருமுறை பன்னிரண்டும் இரு£ர்செழுத்தின் 
தொசையாூய (ஒம்! என்னும் முறையோடு விளங்கும் உண்மை :* தோடு '! என்று 
தொடக்க : உஒசெலாம் '' என்று முடிவதால் பெறப்படும், ! தோடு '' என்பதன் 

சண் உள்ள சசரமெய் சமிழ்் ௪௪7 மெய்யினைச் குறிப்பதாகும், இருமுறைத்திருமா 
மறைத் தருப்பாட்டுச்சள் தொடங்கும்போதும் முடிச்கும்போதும் :! திருச்சிற்றம் 

பலம் "” என்று ஒதிவருவது ஆன்றோர் அருண்மாபு. இத்திருச்சிற்றம்பலம் எழுத் 

செண்ணுக்கால் தறேழத்தாகும். இருமுறை சொல்லுங்கால் பன்னிரண்டு எழுச் 
தீர்கும், இவை பன்னிரண்டு இருமுறையினையும் நினைப்பூட்டும் எண்ருையாகும். 

பேந்ரை 

பன்னிரண்டாம் இருமுழையாயெ பெரியபுராணத்துச்குச் சிவச்சவிமணியாயெ 
த௫. 9, சே. சுப்பிரமணிய முசலியார் அவர்கள் பல்லாண்டு ௮ரிதின்முயன்று 

பன்முறை இதிப்பயின்று திருவருள் துணையால் விரிர்த பேருரை விளச்சம் கண்டுள் 
எரர்கள், அவர்கள் வழிலழியாசச் செர்தமிழ்ப்புலமையும் ஏித்தரர்த வாய்மையும் 
சைச்சொண்டொழுகும் சடப்பாடு வழுவாச்குலத்துச தோன்றியவர்கள், மும்மொழி 

வல்லார் ; செம்மொழிப்புலவர் ) நாவலர் ; பாவலர்; நரயன்மாரடிமறவா ரன்னலத் 
சார் ; 9வனடிவழுத்தும் இருவினர்; திருமுருசன் தாள்சேர் செம்மலார்; திருமுறை 

பன்னிசண்டும் இங்கட்கு ஒவ்வொன்றாக ஐ.இ ஓராண்டில் 9ருற முற்றவிக்கும் இரு 

Sort, gman சாற்பதுயாண்டுசளுக்குமேலாக ராற்பதுமுறை இதி ஒழுகும் 

ஒப்பில் ஒருவர், சாம் எல்லாம்செய்ச பெருந்தவப் பேற்றால் ௮வரசள் இப்பேருரைப் 
பெருர்சொண்டை மேற்கொண்டு நிறைவேற்றியுள்ளார்கள். இப்பேருரை ௮௭௪ 

விறர்ச விரிவுடையதுபோல் சோன்றிலும் ௮ஃதோர் விரிவுரையாசமட்டும் அமை 

யாமல் ஆராய்ச்சி, வரலாறு, சல்வெட்டு, ஏனைத்திருமுறைச் திருப்பாட்டுசளின் 
குறிப்புளை, அசச்சான்று புறச்சான்ற.கள் அறிவுறுத்தும் திருப்பாட்டுகள், பல்வேறு 

இருக்சோவில்சள் - சாயன்மார்சள் முதலியோரின் நிழலோவிமங்கள், இன்னும்பல 

இன்தியமையாச் செப்புச்சள் பலவும் அறிவுறுத்தும் அருள்ிறை கருவூலமாக 
அமைர்துள்ளது. இதனைச் செர்சமிழன்பர்களும் செர்ரெறிச் செல்வர்களும் வாங்9 

யும் வாக்குவித்தும் கற்றுப்போற்றுவார்களாச. 

அரங்கேற்றம் 

மூசி.தூலாபெ இருத்சொண்டபுராணம் சேச்ழொரடிகளால் திருத்தில்லை 

ஆயிரச்சால் மண்டபத்தில் பொன்னம்பலவானர் இருவருசால் தவச் அரள
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சேத் அவித்,ச ரு போல் சம் வெச்சவிமணியவர்சளும் இங்வாயிசச்சால் மண்டப, 
அருளாள் அலச கிறழைவுது ச்சி ௮அசல்சேற்௮ விச சார்கள். 

இவ்வரங்சேம்றுவிழா சாம் சாணும்படியான பேறு பெற்றது சம் சலப்பயனே 
யாம்.இவ்விழாவிதும் இருமடமு,சவிசன்,சறப்புறு ஒதுவார்,வேச்சலை முதன்மையர், 
பல்கலைச்சழசப்பயனார் வேச்,சர்கள், ஈரவலர் பாவலர், சற்றமிழ்மாச்சர், செய்,சலச் 

சான்னோர், இருவுடைச்செல்வர் யாவரும் ஒருங்குகுழுமிப்பொலிவு.று பொன்னாடை 

போர்த்தல், பொழ்ழிஏழல்சல் முசலிய ௮ருஞ்சிறப்பு அருளால் கிசழ்த்நினர். இருச் 
சோவிற் ஜெப்பு, அடியார்க்கு அமுசளிச்சல், ஆனைமேல் இருமுறை உலாவால் 

மு.தலியனவும் சண்சொள்சாச் சாட்சியாச் கண்டு களித் தனம், சாட்டவர், ஈச ச்தலர், 

பல்வே ழசழக,ச சவரம் வாழ், துரையும், மஏழ்வளிப்பும் பற்பலவாகும், 
இத்தகு பேசாரிரியரவர்கள் பொன்னம்பலவரணர் இருவருளால் நீடுவாழ்ர்து 

எல்லாசலமும் எய்தி ஏனைத்திநழறைகளுக்கம் நல்லுஉவதத்து சமச்சருள் சாம் 

அவன் இருவடியை வாழ்த்தவோமாக, வாழ்? பேருரை / வாழ்£ சிெச்சவிமணி ! 
வாழ்ச இருமுறை ! வாழ்ச 9வனெறி ! வாழ்க வையசம் ! 

92. மாம்பாக்கம் - குருகுலத்தார் 

காவலன் அன்று கரிசமச்சப் போற்றினான், 

கோவையார் பேருரை கூடிபிற்ற--சேவை திருச் 

சொண்டர் புாணமாச் தூக்கினார் சாசுமச்ச, 

| உலகம உயாவு 9 

83. சிவஸ்ரீ ஈசானசிவாசாரியார், திருவாடாளை, 
செல்லமலி தில்லைச் சிவபெருமான் தன்னருட் 

சொல்லின் ஏழிவர்த தூயதமிழ், -- அல்லல் 

தவிர் ததெக்கு மானர்சம் தர்இிடுமா குன்றைச் 

சவிசெய்த சாவியமே காண். 

காண்பார் மனமுருக்9ச் சண்பனிப்ப மெய்புஎச 
மாண்பாரு மிச்சவிதை மாநிலத்துப்--பூண்பார் 

இரமீது மெய்யடியார் தேடிகித மேற்றிச் 

கரமீ.த கொள்வார் களித்து. 

sai sp suo go saw gy sara தாளில் 

துளிர்த்த சறையமுசம் துய்த்ேத-- அளித் 
பெரிய புசாணமெனும் பேசரிய சாதை 

விரித்தவுசை யீசாம் விளம்பு, 

விஎம்பினனே சப்சமண்ய வித்தசனு மன்பால் 

உளக்சனியத் தோய்ர்திட்ட உண்மை--வஎங்9சொழிச்ச 

சல்விதமாம் பேருரையை சாட்டிச் சிவனருளால் 

பல்லூழி லாழ்ச பரிர்த, 

94. வித்வான் திர. கு. ௩டேச கவுண்டர், கோவை, 

எண்டிசையும் வாழ.றிஞர் பயில்மொழிச ளெவற்றுள்ளும் இணையில் லாமல் 

தின்டமிழே சலஞ்சிெப்பச் சமிழ்சாடே சலசாடார் சகைமைச் சாசச்



சண்ட இருக் சமுமலச்சோன் மே.ச.ற்பெரிய ரருண்மறையின் சரச்செம் போல்வார் 
மொண்டருச்,௪ச் சறுமருதால் இருச்ொண்டர் பசாணமென மொழிவர் மேலேசர்.1 

அருர்சமிழிள் இயற்கெடுத்துச் சாட்டாடுச் 8வா.தபவ agus மாப் 
பெருச்சகைக்ம கிகோலாய்ச் சமிழ்மறைச்குப் பேருரையாய்ப் பிறவி சோய்ச்கு 
மருர்சனைய இதுவென்.ற மெய்சண்ட தூலறிஞர் ம.இப்ப தாகும் 

இிருர்துபுகழ்ச் சேக்ிொர் அம்பலவ ரருள்சொண்டே செய்த விந்தால் 2 

இர்த.ற்கு முன்னாளில் எழுக்சஉரை பலவேனும் எவரும் ஒத 

இர்சாளில் டைப்பரிதாம் குறையொழியச் தொசுச்துவிரித் இதவே மாக 

துன்னாத வுரையென்னச் சாட்டிரெடு மாளுழைப்பால் தலக்9ச் தர்தே 

ஏச்சாளும் கிலையான பொருட்புசழைத் சகு.இயினால் எய்தி னால். 3 

இருக்கோலக் கழற்பேரூர்ப் பட்டீசரக் இனியபணி இபற்றி வாழ்வோன் 

சருச்சாச பேரன்பால் என்போல்லார் சைவகலர் சோயச் செய்தோன் 

பெருச்சோவில் செல்வர்வாழ் சோலைசசர்ப் புண்ணியபமாய்ப் பிற்? வாழ்வோன் 

இருக்சேது மில்லாத சுப்ரமண்யப் பெயர்ச்குச் றர்துள் ளோனே, 4 

சன்னூலார் தொன்னூல்கள் ஈவையறக்சற் றேசைவ ஈலமுர் தோய்ந்து 
பன் லூலின் பயனாய பரனை வழி படுபுலவர் பார்ச்சச் கிட்டா 

இந்நாளில் அரும்பெறற் சுப்பிரமணிய னபிரவசேச் இழான்என் ர்த்தி 

என்னானை யன்னானை யம்பலவன் பெரும்சருணை இனித சாச்ச, 5 

90, திருக்குறள் கழகம், சேலம் 

பெரியார் புராணப் பெருமையைப் பாரோர் 
உரிய முறையிலே இர்ச்து - தெரிய 

௮௪ல உலரசெய்த் அன்பர்கள் காளம் 
இசவின்றி வாழ்க வினிது, 

பண்டு புரமெரித்த பண்பாளன் ஈல்லருளை J 

சொண்டர் புராணமெலுர் தூச்ளெத்தால் - மொண்டு 
குடிச்ச்ற ஈல்லுயிர்சள் கூர்சரகார் திலாய் 

நடி.க்ன் 2 தில்லையென காட்டு, 

சேக்கிழார் செய்த திருமறை எஞ்ஞான்றும் 
வாக்றெர்த பல்லூழி வழியரோ - ஆர்ச்கும் 

மனமும் மலமும் மருளும் அவற்றின் 

இனமும் இரிர்தோட ஈண்டு. 

திருப்பரக்குன்றம் 

வேண்பா 

He CHAT gr சற்பதற்கு வாய்த்தபரி மேலழசர் 

செச்ளுரையை நாடும் திறம்போல--வள்ளலவர் 

சேக்சழொர் தூல்கற்க ! ஸீ.சே.எஸ்." சிருலாயை 

சோச்குவார் என்றே தவல்,
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947. தணிகைமணிடதிரு, வ. சு. சேங்கல்வராய பிள்ளை, 14. &. சென்னை. 

என்னிருசண் மணியாரும் பன்னிருசண் சகொண்டபிராம் கயைர்,ச பேசாய் 1 

பன்னிருஈழ் திருமுறைசள் தமையாண்டு சொறுமுறையே படிச்குஞ் சோய் | 
அன்னை இரு வுடன்வாணி அமர்ர் இலகும் எழிற்கோவை யாமவ் வூசேர்ய் | 

சன்னலலுக் சமிழுடனே சைவசெறி பெருசவழி காணு ரீசோய் ! 

வஞானம் கிழைதவச்தர் கர் சசாமிப் பெயர்சொள் செல்வர் ரல்ல 
தவஞானச் செல்வசவர் செய்சவத்தின் பயனாகத் தரணி aig 

பவமாற்றும் வழிசண்டு திருத்தொண்டர் புராணமசைப் பாரில் உள்ளோர் 

அவமாதித் சவம்பற்றச் சொற்பொழிவு பலசெய்யும் ஆற்.றல் வாய்ர்சோய் | 

அருமையுள தென்று௪த்தில் ௮அசவாமை வேண்டுமெனும் ௮சு,௪ வாக்கின் 

பெருமையுணர்ச் சருகையுள திருச்சொண்டர் புராணமசைப் பெரிதும் ஆய்ர்து 

தீருமுழையொன் ுலகுச்கு சீயளித்ச திறமதனைச் சமிழாயாரும் 

ஒருமுறையோ பலமுறையாப் புசழ்ர்துபுசழ்ச் துளங்சளிப்பர் உண்மை மீத. 

அடியார்சள் இணச்சமதே பேறுதரும் எலுமுண்மை அதனைச் சண்டு 
குடியாசச் சொண்டிசெயும் ஆறுமுக ஈயினார்போற் குறைலி லன்பைப் 

பிடியாசப் பிடித்த அன்பர் நின்பணியைப் பெரிதுவர்து பேசு ன்ற 

ஒடியாத புசழ்ப்பேச்சைச் சேட்டிங்சென் உளமுவச்கும் உண்மை மீது, 

என்னேயிக் வெபக்தி என்னேயில் வெர்சைவ யீடு பாடு 

என்னேயிம் ஏெர்ச்ருள்எ கலைஞானம் சமிழ்ஜானம் என்று ராளும் 

சன்னேய அன்புடனே சானிலத்தோர் புசழ்சின்.ர ரலஞ்சால் த்தி 
பொன்னேபோற் பெற்றதிரு மிச்சோய்றீ பல்லாண்டு பொலவிர்து லாழ்ச, 5 

நில்லையிலே சேச்சிழார் பெரியபுரா ஊச்சலிசள் ஏிரச்சச் சொற்ருர் 
இல்லையிலே நீயுமின்று பெரியபுரா ணத்துரையைச் சிறச்சச் செய்சாய் 
இல்லையிலே, இல்லையதன் எல்லையிலே, சேர்சார்ச்குத் தீய காலன் 

சொல்லையிலை ௮, சஞால்ரீ ॥வனருளாற் பல்லாண்டு Cu args, 6 

2 

86. வித்வான்-திரு. லே, ப. ௧௫. இராமநாதன் செட்டியார், ௮ண்ணாமலைககா. 

உலசமெலாம் தன துருவில் ஒடுங்கயுதித் இடப்புரியும் ஒருவற் சன்பு 

பலபல தியற்றுஇிருச் சொண்டா்புரா ணத்திலுச்குப் பதினெட் டாண்டு 

சலமலிய ஆராய்ர்து விரிவாச cr aragig யங்கள் சண்ட 

புலவர்விருச் செனப்புசலப் பதித் துவெளிப் படுச்சதிறன் புசல.2் பா.ற்றோ, 1 

எத்தனையோ திருச் சலங்சட் சேயெக்சட் சான்றாகு மெல்லார் சச்து 
வி் சசத்தே வாரமு,சற் நிருமுறையின் மேற்சோளும் விளம்சச் சாட்டி 

முத்தமிழின் செறிகமுவா இலச்சணமும் கு.றி,ச்திர் நூல் முழுதங் சற்ரோர் 

சித்தநிறை வுறச்செய்ச 9,சே.சப் பிரமணியச் செம்மல் வாழ்ச. 2 

Oru pahw QGeuwdOrws Qufurar arpsta 5 சேடி யாய்ர்து 

மயற்சை திர் சேக்ழொர் பெருமானார் அறுள்.தூலின் மாண்பு குன்று 
இயச்யெலா வளச்்சாலும் பெரியபுசா ணம்மெலுமா நியற்றி யோற்கும் 

புயத்கும்உல சஞ்செய்யும் சைம்மாறுண் டோசல்லீர் புசலு வீரே,
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ஆன்,2,சமிழ்ச் ௪ங்௪,ச, சால் அரும்பணிசெய் துசைசடை அல் ஆக்இச் சைவச்(2) 
ஊண்தியமெய் யன்புடனே ப.ற்பலசொ.ழ் பொழிவாற்றி உயசர்௪ லம் 
ஏன்று வ செறிக்குஞ்செர் சமிழ்ச்கும்வாழ் சரள்முழுதம் இருர்சொண் டாற்றும் 

சான் றவன்சப் பிரமணியுச் சோன் றல்பல் லாண்டுசலஞ் சார்ச்து வாழ்க, 

99. வித்துவான் சே வெங்கடராமச்சேட்டியார் அவர்கள், திருப்பதி. 

ஆழ்சடலில் குளித்சொளிரும் ௮ருமத்துத் இரளினையோர் அல்ல லின்றி 
ஏழ்புவியின் மச்சளெலாம் பெழ்.மணியத் திருர்சொழிலை எற்கோர் போலத் 

தாழ்வில்லாத் இருத்சொண்டர் புராணமெலும் சடல்குளித்து.த் தாமே கண்டு 

சூழ்ச்சபெரும் பேருரையைச் சி.சே,சப் பிரமணியம் சோன்றச் செய்சார், 

பலால்ல தூல்கற்றுப் பழயெசல் லறிவானும் பரமன் ரளைச் 

கலச்துணர்ர்து வழிபட்டுப் பழகயொற் றெளிவாலும் சற்றோர் காணாப் 

புலமிச்ச பொருளுரையைப் புவிமச்சள் செருஞவே பொருச்சச் செய்சார் 
சலயிச்ச செஞ்சச்சார் ௪,சே,சப் பிரமணிய சாவல் லோசே, 

அவ்வுசையின் செளிவதனை அழூயால் ஈயவுரையை ஆழ்ந்து கண்டோர், 
தெவ்வசல வுலகாண்ட ௮௩பாயன் றனைத்இருத்தச் சேக் ழார்தாம் 

இவ்வய்ய முய்யச்செய் பெரியபுரா ணர் சனக்கே இணையி லா ச 

இல்வுரையை யியற்றுதற்குச் ॥ சே.சுப் பிரமணீயம் ஆனார் என்பர், 

வேறு 

இஓச்சியத் தெளிவ சென்சோ இலச்சண வரம்ப சென்சோ 

சலமிகு சித்தார் தத்தின் ஈன்மைசேர் விஎச்ச மென்சோ 

புலத்துறை சடர்த அன்பின் பொருந்திய வடிவ மென்சோ 

புலமுடைச் சுப்ரம ணியம் புசன்றபே ருரையை யானே, 

இன்.றஎ ஞயின்சோழன் இருசையிற் சவரி சொண்டு 
மின்றுஈம் முதலி யார்ச்கு கினைவொடும் வீசு வானே! 

என்றதோர் குறையுண் டேலும் இருகில மச்சள் செஞ்சில் 

நின்றுபல் லாண்டு வாழ்ச நீள செய்தோர் வாழ்ச, 

40. வித்துவான் ஈ. சேதூரகுநாதன், அவர்கள், விருதுசகர். 

சாரண சாரியங்கடர்து சடவுளையே சாண்பதற்குச் துணையாய்ச் சாட்டுஞ் 

ரெணவ பெரியபுரா ணத்திற்குச் சிறர்.தவுரை செய்த சீர்த்திப் 

பேரணவு சுப்பிர மணியனார் புகழ்பசவிப் பி.றங்கு சர்தஇப் 

பாரணவு சமிழ் வளர்த்து நீடூழி பைச்சமிழ்போல் வாழ்வோ மாச, 

அம்பலத்தார் திருமுன்பு அரங்சேற்றும் உரையமிழ்தம் ஆரர்து ராமும் 

உம்பருல செய்தாச பெருக்களிப்பில் உளள்களித்து உலசம் போற்றும் 

செம்பொருளைப் பர தமால் சர்பெருகு வாழ்ச்துடனே செயல்கள் செய்யும் 
ஈம்பனார் எல்லோர்க்கும் என்வணச்சம் சாள்சாளும் தழை மாதோ, 

41, தொண்டைமண்டல வேளாண்குடிப் பெருமக்கள், ஆனைமலை, 

வாழ்த்து 

(1) 

(4) 

(3) 

(9) 

(2) 

Hdeooy wiugyorGw cSerer- Oooo மறுமையிணெண்ணரம் கரியவன் ['வாம்! 

தம்மை யுணர்த்த வர்ச்சாதியாஞ் சோதியன்-செம்மை வளர்ப்பவன் சேவடி வாழ்த்து
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வாழ்த்தியோச் தகர்சீசிறப்பு 

yeep பொலியும் மாகில மீ.இல் - பழமை நிலயில் புதுமை யாக 

வளம்பெரு மிலமுல் சளம்சிறை செல்தும் - பெருசப் பெருகும் சதியின் பெருச்சாற் 

குன்றச் செழிப்போ டொன்றிய சாடார் - சமிழ்சா டென்னுச் சலம்புக்ழ் சாடே ! 

சாடே யாதல் ஊர்பல தேடாம் ; - பல சானும் சலஞ்சேர் வாமும் 

ஆழி ஈதியின் மேல்கசை யமைர்த - யானை ம$லயென வானை யடைபெய 

ரா விளங்ச லோடு அறிவிலும் - ஆற்றலும் வண்மையு மா.ற்.றல ரின்மையுஞ் 

£ரமையுக் தெய்வச் சிறப்பும் வழிலழி - கேர்மையு மழியா &ீ$லயின் முறையுர் 

தன்னுடைச் சாமென தோடு - மன்னுடைச் ,சமிழ்வல் லாரிலும் மலிவே ! 
தி, சண்முகம் 

பெரிய புராணப் பெருமை 

சைவச் சழைத்ததும் உய்வழி சார்ச்திடச் - சைவர்.து உற்ற தும் அன்புப் சருணையுச் 

தைவச்ச சாளெனச் செய்வத் தலல்களி - வைவர் துயர்ர் சதன் oo pw shor வாயினால்! 

சேக்கிழார் பெருமான் சேவை 

அன்றத்தன் வாகனச் - குன்றத்தூர் சேக்கிழார் 

மன்றத்து ஆச்சினர் - சன்றொத்து வாழ்வே ! 

தமிழ்ப் பெரியார் திருவாளர் சிவ, ஆதிநாராயணன் பிள்ளை அவர்கள் 

[ரில் மண்டிஏ ஆரரீயப்பா]ி 

மலர் தல யுலன் மனவிரு ளிரியப் - பலகலை நிரம்பிய பாவலர் வாழுங் 

சொக்குக் சணியெனச் கு௮வுங் சோலயையில்- எங்கள் குருவாய் இதயங் ( 

சம்சான் தொண்டன் சற்குண சேயன் - இகலீஷ் பி.ஏ, எலுமகு டத்தோன் 

மருசங கோவை மாற்றுயர் பேரூர்க் - கருமை பிரபச் தமசள் ச் 

வழச்சறி ஞர்வி.த்வான வல்லோர் வழுத்துங் - குழக சாமக் குரிசில் சக்த 

சாமி முதலியார் சந்ததி வர்சோன் “ பூமிபிற் புருடர் புகழ்ர்திடு பொருரிஷ் 

சசமிய தவமே கருத்திற் சொண்டோன் - ாமிவர் சாலம் bi one சாணச் 

சொன்மாரி பெய்யுக் தூய வுளச்தன் - எச்ச ஞர்.இரு ரீரட னெழில்மிகு 

சண்டிகை யேற்ற மார்பன் கருத்திற்-ரொண்டர் புராணச் சொசைவசை விரிவாய்ச் 

சொல்ல வெண்ணிச் அர தேயச் - சொல்பதி யாவுச் துருவிப் புதுமைசள் 

சண்டுவர் தெமக்குச் சாசற விளச்மெ - பண்டைப் பெருமையன் பசுபதி தாள்கினை 

வெச்சவி மணியெனச் rene புலவர் - உலச்ச வரைக்கு முறுதி யுளத்சன் 

2.0௪. சப்பிர மணியாம் முதலியார் - வாச்சே சேட்ச வருச்திடு மாங்குதான் 

செயமாம் வருடஞ் சித்திரை மாமதி - பயமி லிருபத் சைச்து வெள்ளி 

பஞ்சமி இதியும் பகர்.திரு வா.இசையுஞ் - சங்சர சயர்தியுஞ் சார்ர்தரா எிசனில் 

செம்பர் மாயிரச் கால்மண்டபர் தான்னோர் - நிதம்பரவப் பொன்னாடை போர்த்துப் 

(பொ ழ்கிழியும் 

சவா செனச்சேட் டென்னுள மெழுர்ச - இவா வுவசையா லோரிருசொன் மலர் 

பெய்தவர் பொன்னடி. பேணிச் துதிச்சகே-பையன் நுணிர்சனன் பாவலர் பொறுப் 

இல்லைசட சாசர் இருவரு எதனால் - எல்லையில் சாலம் ஈல்வெர் வாழ்ச்து [oil 

பல்சலைப் பண்பும் பார்த்துப் பார்த்துச் - சொல்வளம் பெருச்டச் ௪,ச,2 சைவமே 

கின்று சிலவ சிலவுல செனில் - sex pier ௪.்.ரமொடு சனம்பெற வாழியே |
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வித்வான் திரு, ௬, வேங்கடசாமி ராசு அவர்கள் 

[விருச்தம் 7 

தண்டமிழ்ச் சோலை தன்னில் த$லமைசால் புலல னா 

மண்டிணி ஞால,ச் சோர்ச்கு வழிபாடு உறு சேர்மைச் 
திண்டி௰ல் ஞானி யான இ௱மைசேர் சுப்பிர மண்யம் 

சண்டவர் வியந்து கூறச் கவிப்பண்பி லுபர்ர்தோன் மன்னோ ! (1) 

வாச்னெி லூச்சம் பொங்கும் மனஇிணி லன்பு பொக்கும் 
கோச்சனில் சமதை பொங்கும் நுண்ணறி வாற்றல் பொக்ரும் 

ஆக்சையில் நீறு பொங்கும் ஆகமம் பொங்கும் பாட்டில் ! 

வாச்ெல் வல்லா னிர்ச ம௫மைசால் சுப்பிர மண்யம் / (2) 

சோச்சழா ராசவர்ச கோவையின் ழெவன் நாளம் 

சேச்சிழா ரன்பு கூர்ர்து திருத்சொண்டர் பெருமை தன்னை 
சாச்சிழா செல்லா மெச்ச சானிலம் புகழ விம் 

B59 e னஞச்கர் தர்.சா னருமையி னருமை யாக ! (9) 

தீர்சாட்டு மொழியா மிர்சத் தாரணி சமிழ தான 

ரர்சாட்டு மொழியாவிங்கு ஈயம்பட வுரைத்த லேன் : 

எர்சாட்டு மொழியு மொல்லா வின்சமிழ்ப் புலவ ற்குப் 

பொன்னாடை போர்த்த லொன்றோ? போதுமோ? புவிபி லீன்ற? (4) 

பத்தியின் சோவை ஈல்ல பற்றற்ற சோவை மெச்சப் 

புத்தியின் சோவை ல்ல புதமொழிச் கோவை யென்றும் 
வித்சையின் சோலை சல்ல மெய்ஞ்ஞானச் சோவை ராமும் 
பத்தியிற் போற்றி யுள்எப் பண்பினில் வைச்துச் காப்போம் ! (5) 

வித்தசச் சோவை யின்றி விறல்பட ஏத்தி யென்றும் 

பு.த்தசச் சோலங் சாணப் புதுவழி வகுத்த லர் ! 

மெத்சவே ரதத பெற்ற மெய்ப்புகழ் சுப்பிர மண்யும் 

பத்தியை மெச்சி யின்ற பதமலர் சூடி வாழ்த்தி, (6) 

யானைமா ம$லயி னன்பர் அருர்தமிழ் வேங்க டேசன் 

ஞானமா முனியை யின்று ஈயந்துபல் லாண்டு பாடித் 

சானமாம் வித்சை யீயுஞ் சதூனெப் போதும் வாழ 

ஞானரா யசனின் பாரம் சாளும்சாம் வழுத்தி வாழ்வாம் ! (7) 

திரு, ஆ. ர, நரசிம்மன், பி.ஏ., அவர்கள் 

[ ஆரிரியப்பா ] 

சொல்லாற் பொருளாற் சொவிக்குங் சோவை - மல்லல் மாசகர் மன்னிய செல்வன் 

வழிவழி சிவனடி வாழ்,தஇி வணங்கும் - விமுச்குடி விளச்ச வர்தவன், வரம்பில் 

சொண்டர்ர் பரவுவார் சொல்குலத் தோன்றல் - கந். த சாமிச் கண்ணியன் செய்த 

மேர்திய தவப்பயன் முழு.துர் திரண்டு - வர்ததென் நியாவரும் வர்இத் துசைப்ப 

வாய்ப்பா யமைர்த வடி.வர் தாங்? - ஒப்பிலா மணியாம் சப்பிர மணிய 

கத்பெயர் பூண்டவன் சானிலம் போற்றும் - ஆவ்கலெல் சற் மேதை wer By . 

நிஞ்சகைச் தமிமுர் தெளிவுறச் தேர்ச்சோன் - அஞ்செழுத் சோதி இதி மன்பினால் 

10
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செஞ்சசெச் ௬௬௦ கிற்கும் சேயன் - சைவர் சழைச்சுச் சமிழுர் சழைச்சச் 
சவியா அழைக்குஞ் ௪தசன், சம்றும் - சலமிலார் வளர்க்கும் சாதகப் பனிச்சோர் 

பலக$லப் பகலவன், பச்இப் பெருங்கடல், - கற்றவர் சற்பசம், கருணையின் கியம் ! 

அருண்மொழிச் சேவர் பொன்மொழி தூ.ற்கு-விரிவுரை சண்ட வித்தசன், முன்னாள் 
சாவல் வைய சல்லூ சறிஞர் - ஆவலாய்ச் கூடி, அல மறியச் 

சிலச்சவி மணியெனச் சிறப்பாம் பட்டம் - அளித்துப் பெருமை எய்.இனர் | அம்மா ! 

* உலகெலா ! மூதவிய பெருமர் னடியவர் - ௮லூல்சர் வரலா றமைர்ச சாவியம் 

சலல்ளெர் சேச்ழொர் சன்னய சாவினால் - வலம்படத் இல்லையில் வளரரங் சேறிய 

இடமும் ஆயிரம் சாலா லாய - இடம்கொள் மண்டபம் சாளுஞ் ஈத்இரைச் 

திருவா இசையே தஇிருசா ளிசனை ச் - இருவிழா வாகத் இரளாய்க் கர் [டையும் 

ஒருவழிச் குழுமி ஓங்குபிம் மண்டபத் - சொருழிப் பொன்னும் உயர்ர் சபொன்னு 
உரிய முறையி லுய்வான் உசவும் - பெருமை யெய்இனர் பெரிதும் அம்மா | 
ஊழி பூழி ௮வன்புக(ழ்) உயர்ச / - தாழ்விலா இன்றுபோல் என்றும், 

வாழ்ச ! வாழ்கவில் வண்புக ழோனே / 

திரு. தென்மொழி ஞானபண்டிதன் அவர்கள் 

தொண்டாற்றும் சல்ல த.திமனச், ச னாகயிவண் 

* கண்டேன் ெவனை'யெனச் சாட்டவே-உண்டாமால், 

சேக்டிழார் வாய்த்? திருத்தொண்டர் புராணமதை 
வாச்ொர் 8.சே,எஸ். வாய் / (1) 

லெண்ணீ றணிர்ததிரு மேனியு மானர்சச் 
சண்ணீர் சொரியுமருட் சண்களும் - புண்ணிய 
சேயையும் வரய்மையுஞ் சிவவழிச் சவிமணி 

மாலையும் வாழ்த்துதென் ஈ£ ! (3) 

உள்ளு,ச ஓுரைத்தல் செய்தல் உலகுபி ருய்சல் வேண்டிச் 

சொள்ளுசல் மோன்பின் கொள்சை ! குலமெலா மொன்றென் ரொப்பித் 

செள்ளுசல் பெற்ற செல்வ / 9லச்சவி சுப்9ிர மண்ம 
வள்ளலே சைவர் சந்த வரமேசல் வலமே ! வாழி/ (9) 

திருச்சிற் தம்பலம், 

42, ஸ்ரீ தாயுமான சுவாமி சனமார்க்க சங்கத்தார், இராமசாதபுரம் 

ஆசிரியப்பா 

wet sie யுலசத்த வாழ்பவர்ச் செல்லாம் 
பலகலை யுணாததும் பைச்தமிழ்ச் செல்வி 

இலரகுபன் லூல்கள் ஏய்ச்திடப் பெற்றுள் 

அன்னையள் பெற்ற அருச்சமிழ் தூள் 
எச்சச்கு சம் செவிச்குயா ழிசையென 

உலசெலாம் போற்றும் ஒப்பிலா தலாம் 
பெரிய புராணப் பீடுறம் தற்கு 

அமசர்சள் அருர்தும் ௮மிழ்தனைச் சொணர்ச்து 

நீர்ணியர்ச் சளிச்,ச சன்மையே ure pu
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சச,ச்திகம் என்னும் ரனிபெரும் பசையைப் 
பேோசக்குசம் கெழுச்சு புரவலன் போன்றும் 

, சைவச்தின் மேன்மை தனையறி யார்ச்கும் 

உ. இயம சகற்றும் அறிவொளி போன்றும் 
அருண்செறி யறியா தலைகுகர் தமக்கும் 

மருளகற் றிடும்ன் மருந்தே போன்றும் 

பன்னாள் முயன்று பலநூ லாய்ர்,து 
பேருசை பகர்ச்து பெரும்புசழ் கொண்டான் 

சொல்லரும் புசழ்சேர் சுப்பிர மணியன் 

அன்னவன் கொண்டை அனைவரும் உணர்ந்து 

எம்பெரு மானின் இணையடி தொழுக 

அன்புபொல் சடு௪ அறம்வளர்த் இடுக 

இன்பமே செய்ச எழிற்கலை கற்க 
அருளுளம் சொண்டு யாண்டும் 

வாழ்க வாழ்க வாழ்ச வாழியவே / 

விருத்தம் 
உலசெலாம் சைவ மோங்க உயிரெலாம் அன்பு சாங்க 

௮ல லாம் பணிவு மோங்கி அருளுடன் ஈசை Cana 
இலகுநூல் உணர்வு மோங்கி யாங்கணும் நேர்மை யோக்சப் 

பலசதிர்ப் பரிதி யென்னப் பேருரை பகர்ர்சான் மாதோ 

வெண்பா 

வாழ்க செவனாமம் வாழ்க திருச்சைவம் 

வாழ்க தமிழ்நூல்கள் வாழியவே--ஆழ்சடல்சுழ் 

எர்நாடும் போற்ற இசைசேர் சிவனடியார் 

எர்சாளும் வாழ்க இனிது 

43, திருஞானசம்பந்தர் திருவருட்கழகத்தார், பேட்டை 

எழுசீர்க்கழி நெடிலடி யாசிரிய விருத்தம் 

ரார் சைவத் இருநெறி பேணத் இருந்திய வுள்ளமே வாய்த்த 

ஏராரும் சோவை இவச்சவி மணியாம் இன்சொலார் சுப்பிர மணியப் 

பேசாரும் முதல்வர் பெரியபு orem. பேருரை விளச்சமே தட்டிப் 

பாசோருச் 8ர்த பணியையா மெல்லாம் பாராட்டும் சடமைப்பா டுடையோம். 

உடையவ ஸடியில் உறுதியே சொண்டு உரம்பெறு சொண்டினில் இளை ச 

அடியவர் வரலா றம்பல வாணன் அ௮ருள் சுரர் சருளிய வாறே 

செடியசா வியமாய்ச் சேச்சிழார் செய்து செம்பியு வளம்பெறச் சர்தார் 

படிமிசை யதனைப் பன்னிரண் டாகும் பயில்திரு முறையெனப் பெற்றோம். 

பெற்றவர் தூலின் பெரும்பயன் சாமும் பிழையறச் கண்டுதுய்ச் திடவே 

appser விளச்ச உரைபல வாண்டாய் உரிமைதேர் உழைப்பினால் சந்த 

ஈ.ற்றவர் சப்பிச மணியசாம் தோன்றல் ஈற்பிறப் பெய்திய பயனைக் 

சழ்2,சன் சடமை சிறைவுறப் பெற்றார் சங்கைவார் சடையவன் சாப்பே,



76 

* காப்பது விசசம் ! என்னவே கூடமும் சவினுசைச் கறுச்ிளேச் சேரில் 
பசப்பணி பசமன் ப,சமலர்ச் கன்பு பழு,ச௮4் கொண்டுசன் வாழ்வில் 

ஏற்பதோர் பணியை இனிது முடிச்தம் ெறபருள் கூடுதல் சாண்மின் 

ர்ப்படும் வாழ்ச்சைச் ததர மிதனைச் செளிச்டடற் இதுவொரு சான்றாம். 

செளிச்துணர்ம் தறி,சழ் கரியதாம் "வனைச். திருவிரற் சட்டினாழ் சாட்டிச் 

இளை த இட லல்ல காழிபின் வள்ளல் இருப் 9ப.பர் துலங்கவே இகழும் 

வளச்.இரு மங்கை ஈசனும் பேட்டை மருவிய கழசச்.இ லீசாண் 

டெழில்பெ.றத் தலைமை தரங்கயின் லுரைசள் இசை ச்சனர் சவச்சவி மணியே. 

வெக்சவி மணியின் லேம்சரம் தேரில் ரெசையும் செயலுமே யொத்துப் 
பவச்சடல் சீர்தப் பண்புற பணிபைபப் பயன்பெறச் சடைப்பிடித் தேற்று 

தீவப்பெரு மலிவால் நிறைவுறப் பெற்ற சால்பினைப் போற்றியா மெல்லாம் 

உவப்புடன் அன்னார் பல்லாண்டு வாழ உமாபதி தாள்பணி வோமே. 

தேரிசை வெண்பா 

ஈசன் புகழ்பேச என்றென்றும் உள்ளாருகும் 
சேச வுஎம்படைச்ச சோ மையார்--சேசுஇிகழ் 

சோவை ரசரச் சுப் மண்பச்சோ மான்செய்ச 

சேவைக்குப் பாராட்டு Br. 

சீரார் ஜயரித்ரை சேதிபிரு பத்தைர்இல் 

ஏரார் திருவா திலரசாளில்--பேருலரப் 
பாராட்டு சல்விழா பண்பார் இல் லைப்பதியில் 
சோக வுற்றதவும் நேர், 

44. புலவரேறு - திரு ஆ. வரதாஞ்சைய பிள்ளை அவர்கள், தோரமங்கலம் 
॥ 

எண்சீர்க் கழினெடிலடி யாசிரீயவிருத்தம் 

பெரும்புசழாம் இசாலமம் பரச்து வீடு 

பேரல்கும் செச்கெறியான் திருச்ச வேயும் 

கரும்பிருச்ச இரும்பை மெல்லுமவர்போற் செத்த 

சசைவிரும்பும் வீணர்களை் இருச்ச அச்சாள் 

பொருச்திய சேச்சமொனுன இறைவன் றன்போற் 

புனிதப்பே ருடையாளைப் பணித்துச் தானே 
இருக்துமு,த லடியெடுத்துச் சொடுத்து sag 

செய்வித்தான் சனதன்பர் சரிதம் ௮ம்மா. 

[சே-எரு.து ; சழொன்-உரி3யோன், எனவே இடபத்தை வாசனமாச உடைய 

பெருமா னென்னல் ௮றிச.] 

சொ.ற்சவையும் பொருள்வளமும் நிரம்பப் பத்திச் 

சவைபொக்டுப் பொழிர்துபெருச் கெடுப்ப மூன்றிச், 

சற்குகர் சம் மூளமுருகப் பேரா னர்சச் 

சடதிளைப்ப வுயர்சைவ த்தார் ௪ச்.இின்



27 

ப.ரிபல.ஐட் பமுங்காண விளங் மக்தப் 

பனுவலின்பேர் இருச்சொண்டர் புமாண மாமால் 

விற்பனரற் புசமெனச்சொண் டாடு மர்தூல் 

விரிச் சவுரை பெருதுபன்னா ளிருந்த சன்தே, 

இக்குயிர்ச்கு மறுபிறபபும் வினையின் செய்தி 

பியல்சரகும் வீடுமில்லை இறைவ ஸில்$லை 
மங்கையர்,சம் முடனாடி மசப்பே ழெய்தி 

வாழ்வதுவே கைசண்ட பலனா மென்னச் 

சங்சைபிலார் குழாம்பெருகு மிக்சா லச்சே 

தானந் த வுரைவருசல் சகுமென் மெற்சோன் 

செல்கமலப் புனல்வயல்குழ் சோவை மேவும் 

சேச்சழார் திருமாபிற் ரேன்றுஞ் செம்மல், 

சிவபெருமா னேபதியெயவ் வுயிர்ககு மன்பு 

செய்கின்ற பெரியோசே யவனைச் சார்வார் 

தீவங்கடமை மச்களுச்கென் நுணர்த்துங் சந்த 

சரமி வள்ளல் நல்வினையோ ருருவாய்ச் சோன்றும் 

சிலவச்சவிமா மணிசப்பிர மணியப் பேர் 

இகழ் முருகன் பேராகுர் சகு.தி ரோக்கி 

யலர்ச்சருளி புரைவிரிப்பித் தம்ப லத்தே 

யரக்சேற்றல் கூத்சன்விளை யாட்டே யன்றோ, 

இல்லையா மிப்பதிபோ லுலகத் தில்லை 

ெபெருமான் போற்றெய்வம் பிறிசொன் நில்லை 

நல்லசைல சித்தார்த சகது லில்லை 
நவில்பத்திச் சுவையுரைச்சச் சேச்சி ழார்போன் 

றில்லையவர் சவிச்குரைசாண் பற்சே தோன்றும் 

இனியசப் பிரமணியர்போ மெவரைச் சொல்வோம் 

வல்லவுரை சேர்சேட்கும் பேறு பெற்ற 

மாண்பினா போல் வாரெலவசே வழுத்து வீசே, 

உலகமெலாம் படைச்தளித்திட் டொடுக்சம் சாணும் 

ஒருவனே பதியவளுற் பயன்பெற் ய்யும் 

பலவுயிரும் பசச்களன்பா லன்றி வாழும் 

பரிரில்லை யெனத்தெரிக்து பகைமை நீங்கி 

நலமு.றயா வரும்வாழ்ச வுரை சண்டோரும் 
ஈயந்து,சவி புரிர்சவரும் சேட்போர் தாமும் 

குலவுசிவ காமவல்லி மணாளன் ஹில்லைச் 

கூத்தனார் இருவருளா வினித வாழி, 

45, மெய்கண்டார் கழகத்தினர், காஞ்சிபுரம் 

நிலைமண்டில ஆசிரியப்பா 

உலகெலாம் புசமும் உயர சனிப் புராணம் - அலகில் சோதியன் அன்பர் புசாணம் 

சிலவு செஞ்சடை நின்மலன் புசாணம் - மலரு சாவலவன் செண்டர் புராணம்
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லமணக சமழுச் செய்விகப் புராணம் - பவப்பிணி யோட்டும் பசம புசாணம் 

பெரிய புசாணம் பெரிய புசாணம் - பெரிய புராணம் அரிய புசாணம் 

செய்வச் சேச்சழொர் பிரானிம் மாநிலம் - உய்வசைச் களித்த உயர்சனிப் புராணம் ப 

மண்டலம் போற்றி லாழுஞ் சர்,சதிரு-சொண்டர் புசாணம் சொன்மை-யிஞனே 

இதற்குப் பலருசை எழுதின சேலும் - கோயம் பு,ச்தர்ப் பேரூர் வாழ் சலன் 

சேக்ழொர் பெருமான் திருவடிச் கன்பு - சேக்யெ மோலோன் சிவச்சவி மணியென 
விஎங்குர் தூயோன் மெய்வகைச் சைவ - மசபு வழா மாண்பு மிக்சவன் 
சப்பிச7 மணியச் தோன்ற லளித்,ச - பெரிய புராணப் பேருசை போல 

எளினமையு மருமையுஞ் சைவ ஏற்றமும் - உரியதாய் ஒன்றும் உள்ளதா யின்றே 

பெரிய புசாணப் பேருரை யாஎன் - அம்பல வாணன் அருளால் வாழ்ச 
கிறைவிழா வாழ்ச கோர்தவர் வாழ்க - இதற்கா னவெலா மிளைச்சா இயற்றும் 

இசாமச் சந்திர ஏர்சல் வாழ்ச - சண்முச சர்தரச் சைவன் வாழ்க 

சேக்கிழார் பெருமான் திருவடி வாழ்க - இல்லையம் பலத்சான் திருவருள் வாழ்க 
தூய நிறைவிழாச் சொண்டர்சள் வாழ்க - சைவமுர் சமிழுச் சழைத்துவாழ் குகவே, 

40, வித்வான் திர. 14. 8. வரதராஜய்யர், பி.ஏ, ௮ண்மைலைப் பல்கலைக்கழகம் 

கொன்றைச் சடிலன் அடியெடுத்துச் - சொடுப்பச் சோதில் அடியவர் er 

குன்றை முனிவன் புலவருஎம் - சொள்எப் புசன்ருன் கவி 5 யினில் 
சன்றர் தூற்கு விருத்தி யுரை - ஈவின்றான் சோவை ஈகர்ப் பெரியோன் 
தின்று புசழ்ச்சப் பிரமணிப் பேர்த் - தூயோன் சைவச் ௪டர் மணியே, 

வளமார் சவிசை வளறுழுதும் - மனத்தா ஞய்ர்து பசஏலரயும் 
சலமார் மொழிப்பும் மேற்சோளும் - ஈயங்கள் பலவும் வயங்க விரு 

நிலமார் தருவென் றறிலருரை - நிசழ்த்த வளித்தான் ரீண்டவுரை 

புலமார் சுப்ர மணியனெனும் - பொருவில் சைவப் புரவலனே, 2 

அன்ரு யிரச்சால் மண்டபச்சுில் - ௮ணிசேர் இல்லை யக ஈகரில் 

குன்௫ச் சலுவைச் சொண்டவன் சீர் - குலவும் சலிதை வகுத்து ரைத்தான 

பொன்றாப் புசழ்சேர் குன்றைமுனி - பொருந்த விருத்தி யதற்கெழுதி 
பின்ரா டசப்பொன் ௮ம்பலத்தின் - இசைத்தான் உயர்சப் பிரமணியே, 

பத்தியின் திஞ்சுவை சொட்டப் பசர்ர்சான் பலவடியார் 

முத்திச் இிறஞ்சொர் சவிதையைச் குன்றை முனிவனதை 

புத்துரை யீச்சனன் சோவை ஈகர்வாழ் புலவனெழில் 

உத்தமன் சைவன் உயர்சுப் பிரமணி யுண்மூழ்ர்தே 

சொல்லற் செளிதன்று சொண்டாழு பான்மூவர் 
உல்ல சரிசை ஈயம்பலவும்---பல்புலவர் 

சொள்ளப் பசார்த புகழ்த்கோவைச் செவச்சவிப்பேர் 

வள்ளற் பணியுசையின் மாண்பு, 

41. கு, ஆறுமுக நாயனார், திருத்துறையூர் 

இருவார் சொக்குப் பெருசாட் டசத்தப் - பல்களம் பழுரிய சல்வளத் தோடு 

பொறிகழிச் செயலாம் ரெறியுர சைச்சொழிற் - பஞ்சதூல் ஆடைப் பலவகை ஆல 
மிச்ச கோய முத்தர் ௮சனுள் - விழுமிய வேளாண் ருலஞ்செய் தவச்சால்



79 

சர்சன் அருள்பெற சர்ச சாமி - எலும்பெயர்ச் செல்வர் ஈன்ற செல்வன் 
மாசிலா மணியெனும் வண்பெயர் ஆகும் - சுப்பிர மணிய மூ.சலியா சென்னும் 

ஒப்பில் தல்சோன் இங்கெ Aaa - வைப்பாம் செல்வன் வள்ளி மணாசன் 

தாளிணை மறவாச் தனிப்பெருங் சாதலன்-செர்சமிழ் ஆம்ூலம் வடமொழி முதலாம் 
மூர்து மொழிசேர் பலசலை வல்லோன் - வெண்ணீறு கண்மணி மெப்ஜர் செழுத்தும் 
Wiser அன்னை அடியின் பாக்கும் - பக்9 விளைவெனும் பாங்னிம் கொண்டோன் 

புலமைசால் சரசையின் புண்ணியச் சோடு - இல்லைச் 9வஞானத் தளிவாழ் அடி.சள் 
இலக்சணம் முத்துச் குமார சாமித் - தம்பிரான் சார்பும் தக்க சயப்பாச்சச் 

ச,தாசிவச் செட்டியார் தனித்துணைச் சார்பும் - செய்வ அருளால் டைச்துப் புலமை 

எய்திய செம்மல் எண்ணருச் தவத்தால் - சிதம்பரம் ழந்துக் தமாரக் தரக்கள்[மேல் 

உணர்த்து தீக்கை ஒருழன் றதனால் - உடையவர் பூசை அடைவுறக் கோண்டோன் 

இருமுறை பன்னிரண்டும் இங்கள்பன்னிரண்டிலுள் - இருவருட் டுணையால் சீர்பெற 

மீட்டும் மீட்டும் தும் ஒழுக்கெனன் - இம்முறை சாற்பது யாண்டின்மே லாச [5.தி 

செம்மையு றச் செய்யும் £ரிய சைவன் - செர்சமிழ் அன்பால் நித. தரர் பெருமை 

சேச்சழார் ஆப்வு கருவூர்த் தேவர் - அவினாரிக் கருணை அம்மைபிள் ளைச்சமிழ் 

மூதலாம் பலதூல் யாதீ.த முதல்வன் - தொண்டத் தொகை வகை விரிஎனப் 
பண்டமை மும்மைப் பனுவல் ஒர்ர்.த - கொண்ட சருத்தும் இறழைநிறை உணர்வும் 

ஒருவழி.ச் தூண்ட ஒப்பில் தொண்டாரீர் - விரிஎன விளச்சம் வேண்டுவ ந்து 

பொருள்ழால் புசழ்நூல் ௮ருள்பெருர் தணைபுடன்-௮ச்செ சேச்சிழார் தரருள்விஎச்சத் 
இல்லைஆ யிரச்சால் இசழ்மண் டபத்துள் - அம்பல வாணர் அடியிணை தலைச்சொண் 

டிம்பரும் உம்பரும் யாலரும் வியச்சப் - பேருரை சண்டனன் பேசருர் இரலோன் 

யாமெலாம் எழுபிறப் பிலைத்துமே உய்ய - ஏழ்பெரும் சொகுதியாம் எழிறுற 
[அமைததனன் 

எல்லாம் எழுதியும் ௮ச்ரடும் சாலம் - தாழ்ப்பது சண்டுவெள் ளானைச் சருச்சம் 

முன்னுற அச்சிட்டுச் இில்லையரங் கேற்றினன்-கூத்சப் பெருமான் திருவரு எதனால் 
யாத்ததூல் முழுவதும் இனித.ற முற்றி - அம்பல வாணர் ஆயிரச் சால்சேர் 

மணிமண் டபத்தாங் சேறு மாண்பு - கழிபெரும் சிறப்பாம் கட்டுரைச் சொண்ணாது 

பொன்னம் பலன் இன்னரு எதனால் - வாழிய பெரிதே வழிவழிச் றந்த 
இப்பெருர் தொண்டினுக்கு ஒப்புகோச் சல்முதல்-செப்பரும் உசவி செய்சனர் பலே 

௮வருட் சிலரை அன்பினால் ஏத்த வன் - பெரிய சாமிப் விள்ளைஎன் பாசொடு 

செங்கல்வ ராய பிள்ளை சீர்சால் - சண்முக சச்தரம் செட்டியார் முத்து 

மாணிச்சம் என்னும் வண்புல வேரே - முன்சாள் வெள்ளி மலைவாழ் முன்னோன் 

இருமுனைப் பாடி சாடாள் ஆரூரர் - சன்னைஆள் ஒலை காட்டிச் தடுச்தாட் 

சொண்ட பான்மை சைவச் சிறப்பே - ஒன்றுச்கும் பற்றா ஒருவனாம் அடியனை 

அம்முனைப் பாடி, sce பி.றச்கும் - ௮ருரதலம் முன்னோர் செய்த௮௦் வாற்ருல் 

பிறக்கும் பெரும்பேறு பெற்றேன் ஆதலின் - தூய ஞானம் ஏிறைர்ச சவச்சுடர் 

தானே யாய தன்மைச் சுப்பிர - மணிய குரவன் ! பரமனைப் பாடும் 

௮ணிசேர் ஏடிம் சடியனைச் காட்டி - மீளா ஆளாய் மேவுவித் தனனே 

தலைவன் தலைவியர் சார்பு நிழபோல் - இட்ட பணியெலாம் இயன்றவா றியற்தித் 

சொண்டா்டர் விஎச்சத் தொண்டும் புரிர்தேன்-இிருத்துறை பூர்ச்சண் சீர்பெற விளம் 
இருகாவுச் சரசு நாயனார் சைவ - சார் சச் கழச வேண்டுசோட் ணெய் [ou 

இருசாவுச் கரசர் சம்பந்தர் அப்பூதி - அடிகள் திருப்பா சரமார் விஎச்சம் 

உரைசடை வெளியிட உதவிய வள்ளல் - அனபாயன் சேச்ழொர் அடிச்சட் சாற்றிய
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Migros Apiyed swears காற்று தல் - BAS swat HHS. Ere 
ஒருசிலர் இய,.த்தினர் யாமெலாம் குழீஇ - வாழ்,ச்து வணச்சம் வண்சொடை ப்பு 

முன்னவ னருளால் முயன்றுசெய் வோமால் - எழிலு.றம் ஏழு சொகுதியும் ஒ.தி 

வீழுப்பே நெய்தி மேலோர் விழைய - வாழ்வோம் அவன் பொன்னடியிணை 
வாழ்க வாழ்க வழிவழி எறர்சே. 

48, பி, தறுமுகம்பிள்ள், துறைசை ஆதின சைவப்பிரசாரகர், 

சிராரும் இிருக்சொண்டர் புராணச்தின் சேச்சழார் செய்யுட் கேற்ற 

பாசாரும் விரிவுரையை ௮வர்போலச் ரிற்சபையில் பரிசில் வைத்தான் 

சேரும் அறிவுடையான் ஒழுச்குடையான் சிவபக்தி நிதிய மன்னான் 
சாசாரும் சோை?வச் சவிமணிப்பேர் சுப்பிரமணிய ஞாயன் வாழ்ச, 

49, வித்யாலங்கார 0, சிவசுப்ரம்மண்ப குருக்கள் & பிரதர்ஸ், சேலம். 

Proc Css வளம் பெறு சேல் - சேர் ௮௬ சொர்ணச் செல்வியி னருளாம் 

போ்புசழ் மிக, சற் புத்திப் பேறும் - பார்சனி லாண்டு நூறதம் பெழச 
சோயறு உடலும் நண்மனை மாண்பும் - மாசறு குணமும் மங்கள வாழ்வும் 

தூசறு வணிசமும் தூய்மன நிலையும் - சேசுறு தனமும் செழிக்க நீ வாழ்க, 

50. V.C.S. 

செய்வச் செர்சமிழ்த் திருவளர் சாட்டிற் 
சொங்குசாட் டணியாம் சோலையம் பதிச்சண் 
உயரிய சைவ ஒண்குடிப் பிறந்து 

பன்லூ ஒறீர்து பரமனற் பத்தி 
உள்ளூ ரச்சொண் டொழுகுஈற் பண்போன் 
சால்வர்சொல் இன் ௦மிழ் சலையறப் பயின்றேன் 

சேச்சிழார் செய்த தருச்சொண்டர் சாதையை 

உரை௮வசை யசனால் ௨யர்வு2ப படித்து 

உட்பொரு சொவரும் உணர்ந்து பயன்கொள 

உள்ளச் தெழுந்து ஒளிர்பே ராவலால் 
சறைமிடற் றண்ணல் சண்ணருட் டுணைசொடு 

விரிவுரை யெழுதி வியனலுறப் பஇத்தப் 

பக்தர்கள் பாவலர் பண்புற அளித்தனன் ; 

அல்சான்று 

அ தன்பினவ் வுரையினை அணிமலவி இல்லயில் 

அம்பலச் கூத்தன் அடியிணை போற்றி 

அறிஞர்சள் வாழ்,ச்,ச ௮ரங்சேம் நினனால், 

சாத்தி wrése sri Bp மடங்னெர் ; 

ஆச்திச மச்சள் நர்௨ம் பெருளெர் ; 

இல்லை மன்றீசன் நிருவருள் வளர்ச் ! 
உாழ்சசம் சவச்சவி மணியாம் பெரியோன் / 
வாழ்சசம் சுப்பிர மணியனார் மழெர்சே,
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51. சித்தாந்த கலாநிதி, பேராசிரியர், திரு. ஒளவை. சு. துரைசாமிப்பிள்ளை, 
மதுரை, 

த்ர்வு 

சரார்ச்ச ச$லாலமும் சறர்சபொருள் மிகுகலமும் 
பேசாரச்ச வஞானப் பெருசலமும் எனமூன்மும் 

சண்ணாளும் ஈல்லொளிபோல் கருத்தாள்வான் கலைக்கழகம் 
அண்ணாமலை யான் அரும்பணியால் ௮அமைர்சமையால் 

ஊன௱சடம் புரியுயிர்சட் குறுதியருள் வான்பரமன் 

ஞானாடம் புரியன் எனும் ஈல்வாய்மை சாட்டியதே, 

தாழிசை 

திருமாமகளும் பூமகளும் சிறச்ச விரும்பும் செல்வத்தால் 

பெருமாண் புடைத்து சங்கள் சமிழ்ப் பெருசா டென்ப பெரியோர்கள் 

பெருமாண் புடைத்து ஈங்கள்சமிழ்ப் பெருமா டென்பேம் பெரியோர்சள் 

வருமாண் புடைய வரலாறு மன்னி வழங்கு மசனாலே 

சென்னர் சோழர் சேோரெனத் இருவின் செல்வர் ஆட்ரியினால் 

மன்னி வருமே எங்கள்சமிழ் வண்மை மொழியென் றுரைப்பரால் 
மன்னி வருமே எங்கள் சமீழ் வண்மை மொழியென் றுப்பசெலாம் 
சன்னர் சைவச் இருமுறைகள் சான்மூன் ரய ஈலச்தாலே 

திருவள் ஞலர்செர் சமிழ்ச் சபிலர் சோ ரிஎம்சோ செய்ர்தூலால் 
பெருவள் ஸியது சமதுதமிழ்ப் பெருந் பரப்பென் நிசைப்பரால் 

பெருவள் ளியது சமதுதமிழ்ப் பெருத£ற் பரப்பென் நிசைப்பசெலாம் 

செருள்உள் எளியர் ௮ருண்மொழியாம் சேக்? ழார். ஜூல் திறத்தாலே 

தொன்னூல் பலவும் இன்றுவரைத் தொலையா நிலைமைச் குசைசண்ட 

ஈன்னூ லறிஞர் பலருடைத்த ல்கள் தமிழ்சா டென்பரால் 

சன்னூ லறிஞர் பலருடைத்து நங்கள் சமிழ்மா டென்பதெலாம் 
பன்னி ரண்டாம் திருமுலறச்குப் பரர்ச உரைசெய் சதனாலே 

மலரும் மணமும் போல்தமிழும் மருவும் சிவமும் மணச்தலால் 

உலகு விரும்பும் உயர்வுடைச்தால் ஒண் தீர் தமிழ்என் நுைப்பரால் 

உலகு விரும்பும் உயாவுடைச்சால் ஒண் தீர் தமிழ்என் றுைப்பசெலாம் 

இலகு சமிழ்ப்பே ரறிஞருஎம் எல்லாம் சிவமாம் அதனாலே 

தனீச்சொல் 

(8) என வாங்கு 

சுரிதகம் 

பாடியும் ஆடியும் பசர்ர்தும் இளையோர் 

கூடி யின்பம் குலா,த்தில்லை மேவிய 

ஆயிரம் சால்சொள் ௮ரியமண் டபமே ! 

தூக்கு?ர்த் 29, சாண்டர் சொல்வா வுசைச்ச 

சேச்சழார்ச்கு அன்ற சோரம் சாயினை ; இன்த, 
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திருக்ளெர் கோவைத் இருசகாச் செல்லன் 
சவெச்சவி மணியாய்ச் இருமிகு சுப்பிர 

மணியனார் சொண்டர் மாதர் குரைத்த 

அணிமிகு பேருரைச் கரங்க மாசலின் 
கோற்றோய் மன்ற நீயே 
மாற்றரும் பேரருள் மாசலம் சறர்சே. 

52. திர. 1], 8. சோமசுந்தரம் பிள்ளை, பி.ஏ.,எம்.ஆர்.ஏ.எல்,, கரூர், 

விருத்தம் 

சிரமசைத்தார் லம்பொலித்தார் வபெருமானன்றொருச்சால் சேச்? ழாரின் 

பரர்சபொருள் திருத்தொண்டர் புராணசவி சேட்டசாள் பாசோர் சண்டார் 

விரிர்சவுரை யச்சவிக்குச் கோவைசப்7 மணியனெனும் வேளா ஸணிச்சாள் 

தீரீமறிர்து தரு்றான் ௮சைசேட்ச அவன்சபையே சகுதி யாகும், (1) 

௮௬$தமிழின் சுவையறிர்து பலதுறையில் புசழ்செறிர்2 அறிஞர் கூட்டம் 
இருக்தின்று போற்றுனெருர் சவிபிலுள்ள சித்திரத்தை யெடுத்தச் சாட்டும் 
விரிவுசையி னற்புசத்சைச் சொற்சளிலே புசைபொருளை விளம்ச வைச்து 

தீ௫ுதூல்போல் வேறளஎதோ சையரொடு மற்றவரும் சாற்று இன்ரார், (2) 

சோவிலெனலும் பெரும்பதியில் சேச்சொர் சவிசேட்ட குகேச னிர்சாள் 

பூவினிலே மணம்பிரித்து விரிச்ததுபோல் சவிச்குரையும் பொருர்சக் சேட்டான் 

யாவரினி மிப்பணிபோ வியற்றவலார் அரிதரிது எனவே வாழ்த்தி 

தேவரெலா மாரிசொலி யர்தரத்து மஏிழ்ளெருர் ஏன்தான் போற்றி, (3) 

சவிசொன்னான் உலாசெரன்னான் இருவருமே வேளாளர் சண்டோ மின்று 

புவிபின்ஏளம் பெருச்குன்ற இக்குலமே பச்தியெலும் பொச்9 ஷத்சைச் 
சுவையுடனே நீட்டவலா ரெனச்சூறி யவ்வழியில் சுகமாய் வாழ 
உவசையுட னேற்கின்றார் உடலாவி யொன்றுபட உமையிீர் தாரை, (4) 

99, சிவஸ்ரீ 0. சிவசுப்ரம்மண்ம குருக்கள், கார்யதரிரி, 
» ஸ்ரீஸ்வாமைபிகை சைவ இத்தாந்த சபை, சேலம் 

ஜெயவருடச் டத இரை யிலிருபத் தைச்தில் 

வியப்புறவே சேச்சிழார் போல்விரித்ச நூலை 

மயல் தீரச் சம்ப ரத்து மண்ட பத்தில் 

நயமாக வரங்கேற்றி ஈலமே துய்த்தான், (1) 

கோவைதிகழ் சைவமணிச் சர்த சாமிச் 
சேவைகுலச் சவசவிம் சப்ரம் மண்யன் 

பாரவைவிரிச் சாங்சேற்றிப் பிறவி யுய்ஈ்தான் 

சோவைபணிச் குவலயத்திம் குணர்ச்தி வாழ்ச (2) 

விருப்புவெறுப் பென்னுமிலை விலகச் வாழப் 

பெருமையுட ஊனசங்கேற்றிப் பிறலாப் பேது 

தரிசனத்தால் தச்சருஞம் ௪௧7 மேவிப் 

பெருமைபெறப் பெற்றியுறப் பேணி லாழ்ச, (9)
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சுகவனத்துச் சண்ழகனர் சேல்வி வேட்டு 
அசமூழ அன்புறவே ௮ரல்ச மேற்றித் 
சசாமெனுஞ் சசம்பரத்துச் சழையஞ் சைவப் 
புசழ்பெற்௫ப் புண்ணியரும் போற்றி வாழ்ச, (4) 

64, பெருஞ்சொல் விளக்கனார்-திர, ௮. மூ. சரவண முதலியார், லால்குடி. 

நெடுக்சாலமாகப் பொதுவாசச் தீமிமுலசமும் இறப்பாசச் சைல உலகமும் 
சண்டுலரச சனவை சனவாக்யெ தங்களுக்கு யான் என்ன சைம்மரறு செய்ய 
வல்லேன் ? இழ்க்சண்டவா.று சங்களை லாழ்ச்தி வணங்குளெறேன். 

₹ ரவச்சவி யனேகசம் மேர்திரீப் பழம்போல் சாடொழும் வெளிவரு Sap 

அலப்புவி சனணிலே மாதுளம் பழம்போல் அளவிலாப் பொருள்பொ திர் இலங்கும் 
திவச்சவி யாகும் சேச்சழார் gr 565 சீரும்பொருள் விரித்துசை சைவச் 

சிலச்சவி மணியே சப்பிர மணியச் செம்மலே ரீடுவா ழியசோ ” 

8%. திர, தி.ச. முருகதாச பிள்ளை, தண்டபாணி சுவாமிகள் மடம், 
அடிவாரம், பழனி. 

அறுசீர் விருத்தம் 
கோலைரசர்ச் கணி, சைவச் குலமணி, விச் துலமணி, யெச் சோவு மேத்தும் 

சேலையிவார் தருள்பாமன் நிருத்சொண்டர் புராணமணி, சேச்சி ழார்செய் 

சேலையினை மச்சஞணர்ச் துய்யலழி சாட்டுமணி, செர்த் மிழதீதார்ப் 
பாவையருள் நீடரிவச் சவிமணி, சப் பிசமணியாம் பண்பி ஜனோனே, (1) 

பெரியபுரா ணத்திலுட்சேர் பேருலரயைச் $ரு.றச்செய் பெருமை யாளன், 

உரியவர்ச வீரிவையாற் றமிழுத ருண்மையினை புணர்ந்து சொள்லார் 
தெரியவரும் பொருள்சொவிவன் அ௮பிரவசேச் ழாரென்னச் செப்ப லாகும் 

பெரியசெய லினைத்தொடங்க முடித்தவிந்சப் பெரியவன்றான் பெரிய னம்மா 1 (89) 

சண்ணீர்விட் டரன்புகழைச் சனிர்தமனச் சீன்புமிசச் சழறம் பண்போன் ; 

பண்ணீடு நால்வர்தமிழ்த் இிருநூல்ச ளிடைசாளும் பஇர்த கெஞ்சான் 

வெண்ணீறும் சண்டிசையும் பூண்டு பூசைசெய்வோன் ; விழைபல் லரண்டு 

விண்ணீடும் சரர்பாவ மண்ணீடு மன்பர்சொல்சர் மேவி வாழ்க / (3) 

சேச்சிழார் இல்லையினிர் புராணமிசைச் சரம்சேற்றம் செய்தா ரென்சை 

கோக்ஞ லநிர்ததில்லை ; உமாபதியார் புராணத்தில் துவன்ற செய்வ 

வாச்சினு லறிர்துவர்சோம், இன் று.நில்லை பினிற்சப்7 மணியச் செம்மல் 
சேச்கினார் பெரியபுர ஊத்துரையை அரங்கேற்றம் செயக்சண் டோமே, 

aid dada 

வெண்பா 

(4) 

செயவருடச் சச்தினாயிற் சேரிருபா னான்சாம் 

சயமலிபொன் னாளாம்சன் னாளில் - வயமிகவும் 

கூடுசொண்டர் சாசையுரை கூறியரல் கேற்றினன்ர் 

நீடிசைச் எச்சவி மணி, (5)
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86. மாணவர், மாணிக்கவாசகர் மன்றம், 
சார்தலில்க அடிகளார் இரு௦உம், பேளூர், 

கட்டனைக் கலித்துறை 

சேசம் பொவிசலப் பண்பா டசன்று கிழறைசமணர் 

வாசம் பொலிர் சவர் சாள்சேக்சு மார்சொண்டர் மாண்புசைச்சார் 

ரீசம் பொலிபல நாத்தி வாதர் நிலவுமிர்சாள் 

சேசம் பொலியன்பர் சொள்ளவர் நூற்குலை செய்தனசே. 

வெண்பா 

மன்னுதிருப் பேரூர் மணிவா சசமன்றம் 
தின்னுசொடச் சப்பள்ளி தோயிளைஞர் - பன்னலுகுமு 

வாரவழி பாட்டுவிழா மாண்பு டச்திவரும் 

சீரமைச்ச பண்பாட் டினன், 3 

சத்தார் வளப்பழனம் ஈண்ணு மெழிற்சோய 

முத்தூரவாழ் சட்ரமண்ம மூதறிஞன்-சத்தூர் 

சிவச்சவிம ணிப்பெரியோன் செல்வமுடன் பல்லோர் 
3 உவக்சவிம ணில்வாழ்ச ! உற்று, 

91, சேக்கிழார் திரரட்கழகத்தார், தேவகோட்டை, 

இில்லையம் பலத்தி லாடுர் திருவடிச் சன்பு பூண்டார் ; 

எல்லையில் தவத்தின் செல்வர் ) ஈசனார் பணியே பூண்டு 

ஒல்$லலீ டெய்தும் வேட்சை யொழித்தலர் ) அருளுமன்பும் 
பல்லுயி ரிடத்தும் சாட்டும் பான்மையர் சிவனார் சொண்டர், 

அன்னவர் மாண்பு தன்னை ௮கங்கனிர் தருகும் வண்ணம் 

சன்னய மொழிக் சாலே ஈலின்றுமாச் கதை இயற்றும் 

சொன்னலச் சேக்? ழாரார் ரெண்டர்சர் பரவு வாரின் 

மன்னுசர் சமிழ சத்தே வசாரந்தினி சோங்கு மாலோ, 2 

அருண்மொழிச் சேவர் தர்ச ௮ன்புதூ லதனில் தோய்ந்து 

பொருள்சலன், சொல்லின் மாண்பு பொருந்துசாச் திரறுட் பல்சள் 

செருள்மிகு புலவர் போற்றுர் இிறச்இனில் விரித்துச் கூறி 
அருள்புரி சப்ர மண்ய அண்ணலே | நின்சீர் வாழி. 3 

சச்சிஞொர்ச் னியர் பேரா சிரியாபோல் சாட்டில் சோன்றி 

மெச்சிடுஞ் சைவ மார்ச்சம் விழுத்தமிழ் இரண்டும் ஒங்க 
நிச்சலும் அருட்கு றிப்பே சனைர்துபூ சனையு ஞற்றி 

உச்ரிமேற் சரங்கள் கப்ப உரைவளம் பசர்ர் சாய் ௮ண்ணால் / 4 

செவசோட் டையினில் இக்கும் சேச்சிழார் சழசத் சேம்யாம் 

சாவலர் மணியே ! நின்ர் சாடொ.றும் ஈவின்று கிற்பேம் ! 

ஆவலாய்ச் சமிழ்திசாய் சூட ௮ருமணி யளி,தச அன்ப / 
மேவுறும் தமிழர் வாழ்வே ! இசைகல மிளிர்ர்து வாழி, 5
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வெண்பா 

வாங்க விழிச். ம௫ழ்ச்தேம் தலைமீது 

தர்க்கித் த.இி,2.த,ச் சமுவியுடல் - வீங்கெமால் 

சிர௫லவுஞ் சுப்ரமண்யச் செம்மல் சரு மாக்கதையின் 
பேருசையை யாங்சாணப் பெற்௮. 

68. சிவஸ்ரீ திருவாடானை ஈசான சிவாசாரியார். 

செல்வமலி இல்£லச் சவபெருமான் தன்னருட் 
சொல்லின் வழிவர்,ச தய,சமிழ் - அல்லல் 

sr sO sng மானந்தர் தந் திடுமா குன்றைச் 

சவிசெய்ச சாவியமே சாண், 

காண்பார் மனமுருக்கிச் சண்பணிப்ப மெய்புளச 

மாண்பாரு மிச்சவிசை மாநிலத்துப் - பூண்பார் 

Grd gp மெய்யடியார் சேடிரித மேற்றிச் 

சரமீது சொள்வார் களித்து, 

களித்து ஈடம்பயிலும் சண்ணுதலோன் தாளில் 

திளிர்த்த நிறையமுதம் தய்த்தே - அளித்த 
பெரிய புராணமெனும் பேசரிய சாசை 

விரித்தவுரை மீ.தாம் விளம்பு, 

விஎம்பினனே சப்ரமண்ப விர்சசலு மன்பால் 
உளல்சனி௰யத் சோய்ர்திட்ட உண்மை - வளங்சொழிச்ச 
ஈல்விதமாம் பேருரையை சாட்டிச் சிவனருளால் 

பல்லூழி வாழ்ச பரிசத். 

69, ஸ்ரீமத் மதுரை மாணிக்கவாசகத் தம்பிரான். 

திருவருட் சால்பினை உலனர்ச்சு எடுத்துச்சாட்டி உலசத்து மச்சள், சம்கள் 

தங்கள் நிலையில் நின்றற இறைவனை வழிபட்டுத் இருவருளையடைய வழி வகுத்தது 
அருட்பனுவலாயெ ஈமது பெரியபுசாணமாகும். இருவருள் இபல்பும், சைவ 

இத்தாக்த உண்மையும், உல௫யல் நுணுக்கமும், வரலாற்று உண்மை அடிப்படையும், 

திருந்திய பெருக்காப்பியத்தின் இலச்சணமும் ஒருக்கமையப் பெற்ற இரச 

செர்தமிழ்ச் சஎஞ்சியம் பெரியபுசாணமாகும், ஆரூரில் முதலெடுத்தச்சொழச்ச 

இருவருளே இல்லையிலும் 4' உலசெலாம் "? என மூதலெடுச்தச் சொழத்தச் Coa 

இழார் பெருமான் மூலமாசப் பெரியபுசாணச்தை வழங்வெபசரித்சது என்பதை 

சாமறிவோம். ஏனைய எல்லாச் சமயச் கொள்சைசளையும் சன்னுள் அடச்செசொண்டு 
தான் அவற்றுள் அடங்காது மேற்பட்டு கிற்கும் சைவ?ச்சார்சம் போலப், பெரிய 

புசரணமும் ஏனைய உலகச் சமயப் பெரியார்கள் வரலாற்று அடிப்படைசளெல்லாம் 

தன்னுள் அமையப்பெற்ற தாத், சான் அலையனைச்திலும் மேற்பட்டுச் திருவருளை 

சே சண்டும், பிறர்க்குச் சாட்டியும், பின்னோறாம் சாண வழிவருச்தும் உசவிய 

அருட் செல்வர்சள் வரலாருக,ச் இகழ்வது, இத்சசைய அழியாப் பெருஞ் செல்ல 

மாயெ உலகப் பெருதூ?ளு வழங்யெ ஞானமூர்த்தியாகெ சேச்ழொர் பெருமான் 

மாண்பினை,
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மதரஇ சாமா யணசசை யுசைசெய்ச லான்மிச பசவனு மொப்பல்ல 
விதிவழி பாசசம் உசைசெய்து சசைசெய்ச வேசவி யாசனு மொப்பல்ல 

ெ,சவற ஆயிர சாவுடன் ௮.றிவுள சேடவி சேடனு மொப்பல்ல 

பொதிய மலக்குறு முனிவனு மொப்பல புகழ்புனை குன்மைமு ஸிச்சென்பார், 

என்ற செய்யுள் எடு,5தச் சாட்டுகன் று. 

பேருக மாண்பு 

ஆரியர் சயப்பாச்சம் சதாசிவச் செட்டியாரவர்சள் ஆசமரெறி வழுவாது 
சலபூசை செய்தும் பன்னிரு இருமுறைசளையும் இடையருது பன்முமை ததி 
யுணர்ந்தும் இருவருள் விஎச்சம் பெற்றவர்கள், அவர்சளிடத்,து நேர்முசமாசப 

பாடங்சேட்டுப் பயின்ற ரமத செலஞானச் செல்வர் சிவச்சவிமணி அவர்கள் பெரிய 
புராண விளச்சத்திற்சாசவே sug an egies அர்ப்பணிசசவர்சள். பெரியபுராண 

மும் தாமும் வேறன்றென்னும்படி ௮வ்வருள் நூலோடு சோய்ர்து சின்று சேக்கிழார் 

பெருமானே உள்ரின்றணர்த்சச் திருவருளால் இப்பேருலர நிறை3ெய்தியசாகவே 

சொள்ளவேண்டும். சேச்சிழார் பெருமானைச்சொண்டூ பெரியபுசாணச்சை வழங்யெ 

திருவருளே ஈமது சிலச்சவிமணி அவர்களைக்சொண்டு அப்புராணப் பேருசையும் 

கவெளியிட்டதாசச் சொள்ளுதறும் பொருர்தும், தில்லைவாழர்சணர்சளை முதலாசக் 

சொண்டதும், இல்$லயிலேயே முதல் சொடுச்சபபெற்று ரிறைவேறியதுமான பெரிய 

புராணப் பேருரை விழா இல்லையிலேயே நிகழ்வது மிசவும் பொருத்தமும் சிறப் 

புடையதமாகும், ஆசிரியர் சிவச்சவிமணி அவர்சளைச் தற்சாஒ்தில் சண்சாணவர்த 

சச்ராகமே லசஏத்தமிழ் நாம் போற்றுமாறும், விழா இல்லைச்கூச்சன்றிரு 

வருளால் இனிது சிறைவெய்துமாழம் எங்கள் ஞானசம்பர்தப் பெருமான் திருவடித் 

தாமரைகளைச் சிந்தித்து வாழ்த்துகிறேன். 

60. சிவஸ்ரீ கைலாச நாத குருக்கள், ஆதிமத்யாாஜுன சுவாமி 
தேவஸ்தானம, திரு இடையாறு, 

உலசெலா முனர்ச் தோதற் கரியவன் 

நிலவு லாவிய நீர்மலி வேணியன் 

அலல் சோ.இயன் அம்பலத் தாடுவான் 

மலர்சிலம் படி வாழ்த்தி வணங்குவாம். 

இன்று ஒரு புனிசசாள், பெரியபுராணம் பேருரையுடன் வெளியிடுவது 

மிசவும் Cur ppssds 9G சிறந்த பணியாகும், இர்த அருமையான பணியை 

ஆர்வத்துடன் நீண்ட சாட்சள் ஈடுபட்டுப் பெருமையாச எழுதிய சைலப பெரியார், 

வெச்சவிமணியின் நூல், சாச்திசம் த$லைவிரித்சாடும் இச்சாலத்தில் ஆத்திசம் சிலை 

பெத்து இருச்ச தர் வித்தாகும். இதுபோல் இன்லும் பல நிறர்த நூல்களை எழுதி 

waster sa GUO SSS சலிமணி அவர்சளுச்கு Farr guess, ஈல்ல இடகாத்திர 

மும் அருளுமா௮ எல்லாம் வல்ல இறை ஏற். நம்பலவாணனைப பிசார்ச்திப்பதுடன், 

கோவை, ரமிழ்ச்சங்ச செயலாளர் 9, எம். இசாமச்சர்தின் செட்டியாசவாசள் இது 

போன்ற இன்னும் பல அரியல் சளை வெளியிட ஊச்சமும், உணர்ச்சியும் பெற்றுப் 

பூர்ண ஆயுளுடன் இருர்தி இம்மா இரி விழாக்கள் சடத்ச வேனுூமாய் ரறசபேசனை 

பெரியபுசாணப் பேருரை வெளியீட்டு விழா, ஏிதம்பாம் ஆயிசக் 
பேண்டுடன். 

iy 

சால் மண்டபத்தில் சடைபெறுவது சேச்சிழார் ஞாபசாரத்ச சாளாகும். இச்த
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அரும்பெரு விழா, மப்பு, சடைபெறு வேணுமாய் அம்பலவாணனைப் பிசார்தஇச் 
ஓன். 

01, மாகாளியம்மன் கோயில் தர்மகர்த்தர்கள், கோவை. 

அன்பிற் கனிந்த எங்கள் தலைவ, வருக !/ வருக !/ 

பாசாண்டு, சைவநெறியினை உலூல் பசப்பிய தெய்வச் சேச்௫ிழார். மசபினில் 

தோன்றி, சைவ சமயச் சிறப்பினை உலூழ்கு ஊட்டிய உங்கள் ஏிறர்ச பணி முற்றுப் 

பெற்றதை அறிர்து இழம்பூதெய்துரோம். தொண்டர் சம் பெருமை சொல்லுதத் 

சரியது, அதனை விஎக்கயெ உங்கள் குடிநுன்னோர் சென்ற ௮௮நூறு ஆண்முசட்கு 

முன்னர்ச் செய்தசோர் சறர்ச பணியை இன்ற நீக்கள் செய்த முடித் திருக்கறீர்கள். 

இப்பணியும் தெய்வச் சேச்டிழார் புராணம் உளாச்த இடமாயெ செம்பரத்தில் அதே 

ஆயிரச்சால் மண்டபத்தில் நிமைவேறியது தமிழ் சாடு செய்த தலப்பயஞகும். 

தீங்சட்குப் பொன்னாடை போர்த்துப் பொற்ழியளி,ச நிசழ்ச்சியினை கினைவுஉரந்து 

கோலை மச்சளாகயெ ரங்கள் தங்களைப் பெரிதும் பாராட்டும். அன்று அபாயச் 

சோழரும் சேச்சிழாரும் சமிழ் மச்களை ஈன்னெறிப்படுத்திய சாட்டியினை இன்று சமிழ் 

நாட்டின் முடிசூடா மன்னராகிய மதுரை பொன்னம்பல, தியாகராஜ வள்ளறும் 

சோலை சிழாராயெ தாம்சளும் தமிழ் மச்சீஎ ஈன்னெறிப்படுததம் சாட்ரி tan ap ip 

amet WIMFUUOS OS Ng. 

சைவம் வளர்க்தம் வீள்ளால் வநக / 

இளமைப் பருஏத்திலிருர்சே இன்று வசை சைய சமயத்தில் ஆழ்ர்ச பற்றுச் 
சொண்டு, சொல்றும் செயலும் ஒன்றி சடந்து சைவத்தினை வளர்ச்துவரும் இரனைப் 

பாராட்டும், அன்று குன்றத்தூர் ழொர் சமண இருளை ரீச்சத் சொண்டர் 

புராணம் இயற்நிஞர், இன்ற உல9ெச் சல்லியரம் போலி விஞ்ஞான இரு எப் 
போச்ச ௮,ச்தொண்டர் புராணத்திற்குப் பேருரைகண்டு அனை அழகாக ௮0ட்டு 

அரங்கேற்றித் தமிழகச்திற்குப் பு,த்தயிர் ௮ளித்துள்ளீர்கள். செயற்சரிய இச்செயலை 

செய்தமுடிச்ச அருள்புரிந்த பேரப் பெருமாளின் போருளை விபர்து சம்சளை 

வாழ்த்தும், 

ஆங்கிலழம், சேந்தமீழம் ஆராய்ந்தறியும் நல்லிசைப்புலவோம் வநக ! வருக // 

பண்டையில் உலஏனை ஒரு குடைச்£ழ் ஆண்டு மாட்ரிமையடைர்சத ௪மிழ் 
மொழி, இன்று உலூனை ஒரு குடைச்சழ் சேர்ப்பது தங்லெமொழி, இருபெரு 

மொழிகளிலும் ஆழ்ர்து ஆராய்சி செய்யும் ஈல்விசைப் புலமை பெற்றுள்ளீர்சள், 

ஆக்கிலத்தில் ஷேச்ஸ்பிமர் என்ற சாடசப்பேசாசரியரின் தூல்களுச்சுத்சான் சரச 

பேருலாசள் உண்டு என அறிஞர் போற்றுலர், தமிழில் பேருமாசள் டெடயாது 
எனச்குறை கூறுவதுண்டு, ஆனல் சங்சள.து 30-வருஷ உழைப்பால் ஷேச்ஸ்பியரின் 

தூல்களுக்கு 300 ஆண்டுகளாய் ஆஸ்லெ மச்கள் சண்ட பேருரைசளைச்சாட்டி லும் 
ஈழக்தபேருரையினை த் சமிழ் உலகற்கு அளிச்துள்ளீர்கள். தமிழ்த்சாய்ச்ரு இச்ச சல் 

லணியை அணிவித்துள்ள சங்சள் புலமையையும் புசழினையும் உலசம் என்றென்றும் 

போத்றுமென உளமாறச் கூறும். 

எல்லாம் வல்ல இறைவன் சக்கட்கு உடல் வலிமையையும், இகபர சலங்சளை 

யும், ிழைச்த ஆயுளையும் அருள்புரிவாஞச என்று லாழ்ச்தெரும்,
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68. கோவை இரத்தின சபாபதிபுரம் இரத்தின விளயகர் ஆலயம் 
‘ திருக்கார்த்திகை விழாக் குழுவினர். 

சர்பெத் றொக்கும் செச்தமிழ் சாட்டின் 

போ்பெற் நிலங்கும் பெரும்பதி களிலே 
சோலான் னகராம் சோயமுத் தூரில் 

சலமாய் விளங்கும் செம்மைசேர் மசபில் 

கச்சா மிப்பேர்ச் சவினுறு வள்ளல் 

Sisto Sater wigs வடி.யன் 

செப்பருல் குணமிகு சுப்பிர மணிய 

ஊருச் சழகு சிருடைச் Carla 

என்பதை யறிந்து மன்பதை யோர்ச்கு 
எங்கள் பகுதியில் எழிலுடைத் சலத்தில் 

இர,ச்தின விராயச ராலயர் சன்னை 

அமைக்க ௮ருர்துணை யாற்றினை யன்பால் 

பன்னாள் ஆங்குப் பரமன் புகழைப் 
பல்லோர் அறியப் பண்புடன் பேசும் 

செர்சமிழச் செல்வ | ஈர்தமிழ் வீர ! 

அடியார் தன்மையை அனைவரும் அறியப் 

படிமிசைத் தோன்றிய பயனுறு நூலாம் 

பெரிய புராண விரிவுரை சண்ட 
அறிவுடை யண்ணல் ! அரியற் you | 
சேச்டுழார் மன்றம் செம்மையாய் நடைபெற 

ஊச்சமாய்ப் பணிபுரி உயர்தனித் தலைய / 

இருத்திசை முதலாம் விருப்புறு இருராள் 
றப்பா யேற்கும் சரவண னருளால் 

லாழ்ச ஈலலுடன் வாழ்ச மகிழ்வுடன் : 

லாழ்கபல் லாண்டென வாழ்த்துதும் யாமே. 

08, மாணவர் அருள் நெறி மன்றம், தவத்திரு சாந்தலிங்க அடிகளார் 
தமிழ்க்கல்லூரி, பேரூர், கோவை. 

வெண்பா 

| சொங்கிற் றாத குலவுமெழிற் கோவைசகர் 

! தீங்குமுயர் சைவச் தவமாபிற் - பொங்குவெத 

தொண்டர்புகழ் விளச்கும் சப்பிரமண் யப்பெரியோன் 

மண்டலப்பா வாணா மணி, 

சைலமணி இன்பத் சமிழ்மணியீ சன்றனருள் 

சைவரச்சகொள் சண்மணிச்சர சாட்டுமணி - மெய்மைச் 

சிவச்சவிம ணிப்போ் சிறச்குமணி அன்பர் 

உலச்குமணி சுப்ரமணி யோர், 2 

பெரியபுசா ணத்துரையைப் பே? யெழுசா 

அரியவெமுச் இி.ற்பஇப்பிச் சன்பிழ் - பெரியார்
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மூழச் இருத்.இல்லை மன்றிலால் கேற்றி 

அலெழுயச் செய்சா னருள், 

சைவ மடச்துறவு சற்சனரும் பசவலரும் 

மெய்வளர் பச்இப்பண்பார் மேலவரும் - செய்வவரு. 
சேக்கிழார் செய்தூற் றிறம்வினவச் செப்புமிர்சப் 
பாக்யெத்துச் சேசார் பரிச, 

சர் தலில்க சாமி சமிழ்க்கல்லூ ரிச்கணன்பாற் 

போக்இளைஞர் சொள்ள௮றம் போதித்த - இர்சமிழின் 

இன்சவையை பூட்டும் இயற்சப் பிரமணியார் 

பொன்பொழிந்து நீள்ச புகழ். 

வாழ்கதிருச் சொண்டர்சம்சர் வாழ்சஅவர் மாண்புரைப் போர் 
வாழ்சசைவம் போற்று சவ் மக்களெலாம் - வாழ்க மிழ் 

வாழ்கசப்ர மண்ணியஞர் வாழ்சஇவ்வி ழாப்புரிவோர் 

வாழ்சஇசா மச்சர் இர், 

04, கெளமா சபையார், செளமார IPL TMI சிரவணபுர், 

எழுசிர் விருத்தம் 

தவக்சகவி வாணர் புகழ்திருச் சொண்டர் தர்திருக் சாதையாம் அமுநை 

சலக்சலிப் புலவோ ரன்பர்சம் உணர்வால் சாடியுண் டிடமிச விரித்துச் 

Rassd மணியாம் சுப்பிர மணியச் செம்மல்மா யவனெனச் சோன்றி 

உவக்சவின் றளித்தான் பவச்ஈவி வீணர் உளமிகு வெருண்டொதும் டெல, ] 

ஏரலையெயவ் சர்த சாமிமா தவஞ் சிறப்புரை வழம்டெப் பெற்றேன் 

விரவுபல் லவையிற் சொற்பொழி வாற்று மேலவன் ௮லமுண் டவனைப் 
பசவுரற் பூசைப் பண்புற சைவப் பழங்குடி சன்னிலுற் பலித்சோன் 
சரவறு மன்பு சனிர்சவுள் எ துக கண்ணியன் புண்ணிய லானே, 9 

தில்$லையிற் பெரிய புரராணமன் றுரைததச் சேக்ழொர் அரங்கிலேற் நிடல்போல் 

அல்லை£ர் பெருமைச் சைவ ஆதன் திருச்$வர் புலவர் அன் புலடடயோர் 
இல்லையென் ஞமல் சீர்திழம் செல்லர் ஏனையர் நிறைர்சபே ரவையில் 

எல்லைரேர் களத்தான் இல்லையி லர் தூல் ௮ணியுமை பரங்9 லேற்றினனே. 3 

வெண்பா 

மன்னுபொழிற் கோவை வருசப் பிரமணியும் 

என்னுமுயர் பெரியோ னின்பமுடன் - பன்னு?வெப் 

பசத்சரெலாம் போற்றப் பரவுசைவ சித்தார்த 

வித்சசரா வாழ்சபுவி மேல் 

66, திரு. ௬. கணபதி பிள்ளை, தலைவன், தில்லைத் திருமுறைக் கழகம், 

சிதம்பரம், 

முன் தூரல் சிறப்பு 

தருவாரு ருடையானே இருச்சொண்டச் தொகைதூலிழ் தில்லை மூதூர் 

மருவாரு மர்சணர்ச மடியார்ச்கு மடியனென மலர் சொல்ளை 

is
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யுருவாசகொள கமபியுளரை யாசாஇி வசை. நாலு முவபபச சணடு 
இிருவாசசொள எ ரணமொழிபே விரிவாச வொருபெருல விளமபிச் ௪ஈ,சான. 

உரை ஆசிரியர் சிறப்பு 

அதிரு வாசசைப போறறி யருமபொரு ஞூரையு£ தாசாய 
பசதிமேற கொளளுளஞு சுபச மணியனாம பாவ லோனே 

ம,சதிற5 இசசை பெறறு முசவவயை முனனா ணினற 

alssse சேசு) ழானாய விஎகனை போறறி போறறி 

வேறு 

வணமை யுடைய முனமனைவி வளாபே ர[.ற௩கள பலசெய்தாள 

இணமை யுளள மீஞகதி இிறலசோ வ ௨9 யவரி 

னுணமை சாக சடிதகச ளோமபா மாகக ளாகூலரி 

னெணண முடியா மறபோச வெரியி லிடடே யழிததிட்டாள, 

அ௮னன படியாம பெருமாடடி யனபி னுருவாக 2௧௧௪9 

பனனற சரிய விருஈதோமபிப ப£.தி செயயும பாசயததாத 

சனன லெனனும பேருரையைச சணடாய சற ரெலலாருக 

துனனச சேரும ராசசபை துங்கு கிலலை ய ௦பலததில 

அரங்கேறறச சிறப்பு 

மன்லுஞ சயால் லாண்டசனில மருவுஞ் ததிரை யாதிரையில் 
பொனனன பேர்சொள இனமாகும புகித காலா ரூராளிஐ 

செனனி வளவ னனபாயன சிரசை கூபபிக சேடடதுபோல 

வனனி மிடசசை யுடையானை வழுச.துா சொணடர் சேட்டனரால 

திருததிலலை பவனியுலாத் தோறுறம 

மககல சேத மெங்கும மசகரசோ ரணகச ளெஙகும 

இசாற பூதி பூசு சொணடாதக குழாகச ளெங்கும 

புககரன மடசது ஞானப புரவலர கூட்ட மெங்கும 

சஙகுற பஈத ரெகுந தணடமிழப புலவ Ooms 

ஒதுவரா கடட மெங்கு முணணுசா நூறு பததுப 

போசகசொ எடியா ரெகும புணணிய னருஎசெய ஈஈதி 

சா.தககொள சாலை யெஙகுஞ சறசனா கூடட மெஙகும 

வேசஞ்சொல கோட்ட மெககும விளக மாடவீதி 

சமயஈற குரலா மாலவர் சாசான குரவா காலவ 
ரமைவுற கணணற காவண மெட்டேர டொனர௫ுயச 

சமையகசோ புரம சொனழுஞ சராஈஈதா.ற சேகச ழாகெ 

இமயமே யெழுஈத செனனு மொழில,சா மணிசகு மாமால 

வீதியில விளகக மெஙகும விளக்குபூ ரணகும பசசள 

ஆ.தியிற சேச9 ழானை யாவலாயக சணடாற Cures 

கோதிலாச கூடட மெககுக குலவுபூ சசாச ளெக்குஞ 

சோதியாய சிலவு இிலலைச ௪௭,சரப பவனி சணடாம்,
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aT Lp ogi 
ஆசலாத் ௪ப்ச மணியனி னகலால் லூசையும் வாழி 
தி.சசல் ரி.றும் வாழி இருமணி யாசம் வாழி 

சே,சம சகற்று மைர்து செல்வமா செழுத்தம் வாழி 
சிநிசேர் மன்னர் வாழி நிலவிய வலக மெல்லாம், 10 

(4) பத்திரிகைச் eur Da sir 

1, சுதேசமித்திரன்--(10--5--54) 

Asda ஸ்ரீ ரடராஜர் சோயில் ஆயிரக்சால மண்டபத்தில் சோவை Mas 
சவிமணி ஸ்ரீ 9ி,சே. சுப்பிரம-ரீய மூசவியார் பெரிய புசாணப பேருரை வெளி 

யீட்டை நேற்ற அரங்சேற்றி வை சார். 

மேற்படி வைபலம் சிவசங்சைச் கரையில் சிலபூஜைபுடன் நாம்பமாயிற்று, 
பிறகு திருமுறைகள், பெரிய புரண பேருரைச்சவடிகள் எல்லாம் யானைமேல் 

வைச்சப்பட்டுத் தேவார பாராயணத்தடன் ஈகர்வலம வந்தன அரங் ?சற்றப 

போகும் பெரிய புராணப் பேரா£ர 1 வால்ழுமகளும் ஈடராஜர் ஏித்சபையில் 

சடசாஜப் பெருமாள் திருப்பாசங்களில் வைத்து பூஜை, நரா.தனைகள் செய்யப்பட்டன. 

அப்பொழுது பொது திட்ரிதர்களின் சபை காரியதரிசி ஸ்ரீவி, வி. சல்யாணசவாமி 

இட்டிதர் இட்ரிசர்களின் சார்பில் ஒர் பொன்னாடை சிலச்சவிமணி ஸ்ரீ 9, சே, எல், 
முதலியாருக்குப் போர்த்தினார். ஈடராஜப்பெருமானுக்குத் இருப் பாவாடை வழி 

பாடு, ௮பிஷேசம் மு,சவியவை நடைபெற்றன, தஇருப்பனர்தாள் மடரலயம் சலாமி 

சளால் மாலை 1000 பேருச்கு ௮ன்னசானம் சடைபெற்றது. 

மாலை 6-மணிச்கு ஆயிரச்ால் மண்டபத்தில் இருஞான சம்பர்சர் மடாலயம் 
இளவாசுப்பட்டம் ஸ்ரீலஸ்ரீ சோமாச்சர சே? அடிகளார். சலைமையின்ழ் Hr 

பொதுக்கூட்டம் ரடைபெற்.ற.த. கூட்டச்திற்குப் பிசன்னமாயி.நர்ச முக்கியமான 

வாசள் ஸ்ரீமான்சள் டி.எம், சாசாயணசாமி பிள்ளை, ளர். பி.டி. ராஜன், அண்ணாமலை 

சாரவசலாசாலை உதவி உப ௮-யட்சகர் ஏ. ராமகாதம் பிள்ளை, ரா.பி. சேதுப்பிள்ளை, 

சி.எம். ராமச்சந்திரன் செட்டியார், எஸ், சச்சிசரசர் 20௦ பிள்ள, சேவு, மெய்யப்ப 
செட்டியார், டி. பி, மீனாட்சிசும்சரம் பிள்ளை ஆவார்கள். 

வரவேற்புரை : கடவுள் வாழ்த்துக்குப் பிறகு வீழாச் சமிட்டிபின் தலைவர் ஸர், 

பி,டி. சாஜன் சமது வரவேற்புரையை நிரழ்ச்தினார். அவர் கூறியதாவது :- 

சமணமும், பெத்சமும் தலைதாகச், சைலம் மக்களாலும் ௮ரசர்களாதும் 

கொண்டாடப் பெருத சால வரலாற்றைப் பெரிய புசாணச் கண் சொண்டு சோக்ின் 

அவ்விருண்டசால வரலாறும் மக்க ஒருவாறு ைச்சப்பெற்றசென்றே 

மடழலரம், இத்சசைய ஒரு Rois நூறுக்கு ஸ்ரீ ச சே.எஸ். அவர்கள் சமது 
சீண்ட சால அனுபவ ஆராய்ச்சியின் மூலம் ஒரு ரிய உரையை வெளியிட்டிருச் 

இரர்கள். கருத்துரைச்சல், சண்ணழித்சல், பொழிப்புச் சிரட்டல், ௮சலங் கூறல் 

என்ற சால்வசையிலும் பெரிய புசாணத்துக்கு இதுவரை யாருமே உரை எழுசவு 

மில்லை, இம்முயற்சியை மேற்கொள்ளவுமில்லை. செய்தல் சவறு என நினைத்தே 

பெரியார்சள் எண்ணியிருசனர். ௮ச்சாலத்திய சூழ்கிலை அது.



ஆனால் இச்சால சூழ்கிலை எர்சப் பொருளையும் ஆராய்ச்சறிய மு.ற்படுவதால் ஸ்ரீ 
௪.ச.எஸ். ,சமத பேருசையை உபசரித்துள்ளார்சள். இச்சசைய ஈறச்ச உரையைப் 
பொருள், இலச்செ அுணுச்சம், இலச்சகணப் பொருச்சம், சமப சோச்கு, மேற்சோன் 

சாட்டல் முதலிய அரிய முறைகளைச் கையாண்டு உரையா?ரியர் செய்துள்ள 
பேரூழியம் உலகம் உள்ளளவும் கின்று நிலவும், 

வாழ்ச்துவாகள் :--பின்னர்.ச் சகிழ்சாடு அருள்மெறி இருச்கூட்டச்,சார் சார்பில் 

லாழ்த்துப்பா திருவண்ணாமலை ஆன வித்வான் ஸ்ரீ எம். மு.த்துவேங்கிடாஜலம் 

வாசித்சளித்சார், 
குன்,௰க்குடி ௮டிசளார் அருளிய வாழ், தசையை ஸ்ரீ சபாபதி தம்பிசானாலும், 

பின்னர் திருப்பனந்தாள் ஆனம், தருமபுரம், இருவாவடுதனை, மபிலம் ழேதீலிய 
மடாஇபதீசள் சார்பிலும் வாழ்த் தப்பாச்சள் வாடித்சனிச்சப்பட்டன, தீவிரத் சனி 
ஈபாசள் பலர் வாழ்த்துப்பாச்கள் வாசித்சளிச்தனர், எல்லோரும் ஸ்ரீ 9,சே.எஸ். 
sur Gag பொன்னாடைச் சாத்தினாசள். தவிர வேற சல பரிசகளும் 

OOS Wom, 

குன்றக்குடி அடிகனவர்கள் அருளிய வாழ்த்துரை :-- 

இன்மைக்குப், பண்டு எந்தத் தலத்தில் இருத்சொண்டர் புமாணம் உருவாகி 

யசோ அதே சலத்தில் அத்திருநூலுச்து ஒர பேருலாபும் உருவாடி நிறைலெய்து 
றத. இர்திருச்தொண்டை இனிதே நிறைவேற்றி சர் துதவிய அன்பர் சவச்சவி 

மணி 9,கே. சுப்பிரமணிய முதலியாரவர்சள் றர, சவரொறிச் செல்வர். சைவ 

நெறிபின் வாழ்ச்சையில் மேற்சொன்டொழுகும் பண்பாளர், சேச்சார் போலவே 
சாயன்மார் மாட்டு ௮எவுசடர்ச பக்தியும் ஈடுபாடுமூடையவர்கள், இதற்கு உ) 
பினை எழுதுவதற்கு முற்றிலும் சகுயொனவர்கள். இங்கனம் சமிழ்சாட்டுச் சைவ 

உலூற்கு இச்சசைய பேருசவியைச் செய்த சிவச்சவிமணியவர்சளுச்கு ஈமது உளம் 

சல் ரன்றியும் வாழ்த்தும், 

சடைசயொகர் தேவகோட்டை, சமிழ் வள்ளல் ௨, ராம, மெ, சுப, சேவு, மெ. 

மெய்யப்ப செட்டியாரவர்கள் 20 பவுன் மதிப்புள்ள சங்கவுறையிட்ட பெரிய புசாண 

மூல் ஒன்றை அன்பளிப்பாக வழங்கெர். ழே. சர்சஉரைகொண்ட ல் ஸ்ரீ டி.பி, 
மீனாட்சர்தரனாரால் செட்டியார் சார்பாக வழங்கொர். செம்பரம் பொது இட்டோர் 

களின் சார்பிலும் வாழ் த தப்பா அனிச்சப்பட்ட த. 

தலைமை உரை ; ஸ்ரீ சோமசர்சா தேச பரமாசாரிய சுவாமிசள் தமது 

தலைமை உரையில் அருளியசாவத :-- 

பெரியபுராணம் அரக்சேற்றப்பட்ட ஸ்சலத்திலேயே அேேகாளில் பேருரை 

வெளியீட்டு நிறைவு விழாவும் சொண்டாடப்பெழம்படி இரமானித்த விழா செயற் 

குழுவினரை நாமெல்லோரும் பாராட்டச் கடமைப்பட்டிருச்சோம், அதற்கு 

அன்பே உருவாச, தியாசமே சின்னமாசச் சொண்டொழுகும் சர். பி.டி, ராஜன் 
அவர்களின் சீரிய த$லமையும், தமிழுக்கும் சமயச்திற் தம் சம்மை ௮ர்ப்பனம்செய்து 

தொண்டாற்றிவரும் ஸ்ரீ 9,எம், ராமச்சந்திரன் செட்டியார் அவர்சளின் பண்பாடும் 

செயலாற்றும் இறமுமே காரணம் என்து கர தூன்றோம், பெரியபுசாணம் முழு 

வதையும் உரையுடனே வெளியிட்டிருப்பவர்கள் ஸ்ரீ இரு,வி, சலியாணசர்சர 

முதலியாரவர்களும் ஸ்ரீ நறுமுசச் சம்பிரான் சுவாமிகளும், ஸ்ரீ சப்பராயது 

சாயச்சர் அசர்களும், சம் விழாக் கொண்டாடுின்ற பேருரை தீர்திருச்கும் லச்சவி 

ழணி ஸ்ரீ 9,சே, சப்பிரமணிய முதலியாரவர்சஞம் *லார்சள்,
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லெச்சலிமணியின் பேருரை சேக்ழொர் சுவாமிசச.து ஆழ்ச்ச செய்கீசச் 
சருச்துச்சளை அகழ்ர்20,2,௪ பெரியசோர் அருட்புதையலாச அமைச்திருச்92.2. 
அதைச் சைவ சமயச்தின் கலைக்களத்யமெனலாம். புசாண உரை அற்காலததச்சு 

வேண்டியவாறு உருவெடுத்துளது மிகவும் சிறப்பானது, சம் o_o We சம் 
மிடையே பல்லாண்டு பல்லாண்டு வாழச் இருவருள் துணை புரிவசா.2, 

ஸ்ரீ 9,சே.எஸ், ம.ஈலியார் சம்மை வாழ்ச்தி அன்பு மாலை பொழிச்ச யாவருக் 
கும் ஈன்றியளித்சார், 

2, THE HINDU—(9-5-54) 
The Arangetram of the commentary on Periapuranam, 

written by Mr. C. K. Subramania Mudaliar of Coimbatore, was 

held this evening in the thousand pillar mantapam of sri 
Nataraja Temple. A large gathering of Tamil scholars, ‘ramil 

lovers and representatives of Mutts was present. Srila Sri Soma- 

sundara Desika Paramacharya Swamigal of the Tirugnanasam- 
bandar Mutt, Madurai presided. Mr. Subramania Mudaliar has 
written seven volumes of about 1,000 pages each and has taken 

about 14 years to complete the work. 
Placed on a decorated elephant, the volumes wore taken in 

procession this morning round the four Car streets, and special 

poojas were offered to Sri Nataraja. At the conclusion of the 

poojas, on behalf of the Podhu Dikshitars of Sri Nataraja 
Temple, Mr. V.V. Kalyanaswami Dikshitar, Secretary presented 

a Ponnadai to Mr. Subramania Mudaliar in recognition of his 

services to Tamil & terature. 

In the evening, Sir. p.T. Rajan. Chairman of the 
Celebrations Committee. welcomed the President and = the 

gathering. He stated that the Periapuranam could rightly be 

called the treasure-house of the Saiva faith. It dealt with the 
life and teachings of the Nayanmars and it was also a historical 
document. The period between the third and seventh 

centuries A.D., he pointed out, might be considered as the “dark 
age” so for as the history of Tamilnad was concerned. That 

was atime when Jainism and Buddhism were largely patronised 

by the rulers, and Saivism was neglected. The Periapuranam 

gave some glimpses of the history of Tamilnad in that “dark 

age” andhe congratulated Mr. subramania Mudaliar on his 
achievement. He said that the great service of the commentator 

would always be remembered by the people. 

Srila Sri Somasundara Desika Paramachirya Swamigal felt 
glad that the ce.ebrations committeo has chosen for the release 

of the commentary the very place at Chidambaram and the very 

same day (Tiruvadhirai of Chitrai month), when the Periapura-
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nam written by Sekkizhar was ushered in tothe public by a 
Chola King some hundreds of years ago. He Said that the 
commentary written by Mr Subramania Mudaliar dealt in 

extense with all the religious tenets of Saiva Siddhantha and it 
could rightly be called the encyclopacpia of Saivism. The great 
respect that Mr. Subramania Mudaliar had for Sekkizhar 

inspired him and was mainly responsible for his turning outsuch 

a mighty task. The speaker said that the commentary would 
be of great help, not only to the present generations but also 

to the future generations as well to lead a better and happier 

“fe. The Swamigal then garlanded Mr. Subramania Mudaliar 
and presented the Ponnadai. 

On behalf of the Dharmapuram, Kunrakkudi, Mailam and 

Perur Mutts, addresses of felicitations were read and Silk cloths 

were presented to Mr. Subramania Mudaliar in recognition of 
his services. Mr. Se. Vu Meiyappa Chettiar of Devakottah 

presented him a volume of Periapuranam with a golden cising. 

Several other religious institutions and organisations and 

individuals presented him with addresses and offered valuable 
presents on the occasion. 

Replying tothe felicitations, Mr. Subramania Mudaliar 
thanked them for the great honour done to him and expressed 
his gratefulness to all those, who helped him to bring out the 

publication. 
Mr. C. M. Ramchandran Chettiar, Secretary of the celeb- 

rations committee, proposed a vote of thanks. 

8. செட்டிராடு (19--11--99) “அரியசேயல்” 

! செயற்கரிய செய்கார் பெரியர் '' என்பது ஈமிழ் மறை, உலூடை, நிசமு 

இன்,ற அனைத்தச் செயல்சளுச்கும் ஆண்டவனது அருஞூற்றமே அடிபபடைச்சார 
ணம், எனினும் : அவ்வருள் நிலையானது விளங்ூயிருந்து தூண்... அதனால் நிகழும் 

செயல்களும் சில உள்ளன என்பதை அபவ வாயிலாக சாமறின்றோம். 

மணித எத்தனத்திலும், முயற்சியிலுமே எல்லாம் நடைபெறுசன்றன என்பது 

பேதைமையாளர் கூற்று, ஏிறு முயற்சியின் பயனாசப் பெரும் பயலும், பெரு 

முயற்சியின் பயனாசச் ஏறபயனும் டைப்பத சண்கூடு, ('ஐட்டுவித்சா லாசொருவர் 

ஆடாசாசே !'' என்ற அப்பரடிகள் திருவாச்சினால், செய்விக்கும் சருத்தாவிலுணமை 

யைச் தெளிர்து கொள்ளலாம், 

பன்னிருதிருமுறைகளையும் பதினான்கு சாத்திரங்களையும் ஒ.ர comissais 
சன்றி உண்மை ஞானம் சைகூடா சென்ற உயர்ர்தோர் கூறுவர், பதினான்கு சாத்தி 

ரங்களில் சலைமணியாகத இகழு.த சவஞான போதம், சயிலைப் பொருபபிலிருந்து 
சண்ணுசற் பெருமான் பரம்பரையில் உபதே?ச்சப் பெற்று, ஞாலமுய்ய சாமுய்ப 

ass Gro தூலாயெ இத, சிவாசமங்களிலே தேோர்து பயின்ற ௮றிலலச் செளிவு 

படத்துல.
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இவ்வரிய நூல், பன்னிரண்டு சூச்திக்களைச் சொண்டத, சைவச் செய்வச் 
திருமுறைகள் பன்னிரண்டும், Pag ra Curso பன்னிரு சூச்இரச் கறுச்.துக்சளை,ச் 
தெளிவு௮,ததுவன என்று ஆன்றோர் கூறுவர், இர்சவசைபில் இறுதிச் ரூ.சி.ரமாயெ 

பன்னிரண்டாஞ் சூச்திரம் திருத்ெசொண்டர் புராண*ின் அமைதியை முன்னிலைப் 

படுச்துவசென்பது உணரச் தக்கதாகும், 

வேதப் பொருள்களின் மூடிபு 9வாசமப் பொருள்க செொன்பதும், அவற்றின் 

மூடிபு கவஞானபோசதப் பொருளென்பதும, அச் Phu பொருஞடையன 7வ இரு 

முறைகளும் மற்றைய மெய்கண்ட தூல்களுமென்பழம் சான் ரேர் கூறிப உண்மை 
களாகும். சவெஞானபோச முடியைச் திறம்பெற விஎக்குனெற இருச்சசொண்டர் 

புசாணம் உயர்கதியைப் பெறவேண்டு மென்னும் குறிச்சோளையுஉடய மக்சளுச்சு, 

ஒப்புயர்வற்.ற வழிவகுத்துச் தரும் ஞானச் கருவலமல்லவா ? 

தீண்டமிழின் மேலார்தரமென்று ௮றிஞர்களாற் பாராட்டப் பெறு்த Bas 

சொண்டர் புமாணத்திற்கு அரும்பதவுசையும் குறிப்புலரயும் போன்ற இற்றுரைகள் 

பல இதுவரை வெளிவந்துள்ளன. ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறமுச சாவலரவர்சள் எழுதிப ருசனச் 
தைக் காரைக்சரலம்மையார் புசாணத்திற்கு மேல பெறும்பேறு ஈமச்தச் டைச்ச 
வில்லை. 

ஆலால சுர்தாம் பிர்ளையவர்சர், ஆறுமு£ச் சம்பிரான் சுவாமிசளாசிய பெரு 

மக்களின் உரைப் பிரள் அரியனவாடிவிட்ட இக்காரில், திரந்தோண்ட[ (| 

ணத்திற்த மரபேர்டு போருந்திய் அமைதியும் விளக்கழம் வீரிவுமாகீய் நற்லு.வாயை 
எழதி, அழகான றையில் அச்சிட்டு வெளியீட்ட சேயல் அரியதெர்ரு பேரத் 

சேயல் என்பதை யாரே மறக்கவலலார் ? 
இவ்வருஞ் செயல் செய்து புகழையும் புண்ணியத்தையும் சொள்ளைகொண்டுள்ள 

நமது பேரன்பர் சைவத் திருவாளர் சோவை சிவச்சவிமணி 9, சே, சுப்பிரமணிய 

முதலியாரவர்களுச்குச் சைவ ்சமிழுலசம் மிசவும் சடப் பட்டிருசிசன்றது. 

இருத்சொண்டர் புராண விரிவு ரைபின் கடைசிப் பகுதி, ௮ணிமைபில் பஇிபபு 

வேலை நிறைவாக வெளிவரவிருச்சற சென அ௮றிஏ்0ம். இம் மைப் பயனை மட்டுமே 

நல்கும் நூல்சளில் ஈடுபட்டுப் பாராட்டும் சமிழசம், இருமைப் பயனையும் ஈல்கும் 

இந்தூலுக்கு விரீவுரை யேழதிய பேராசிரியகர அளவில்லாத சிறப்புச் சேய்து 
கோண்டாடூமேன்பது, நமது உறுதியான நம்பிகற%. அர்த கன்னாளை. விரைவில் 

எதிர்கோச்ச யிருக்கின்றோம். 

4, செட்டிநாடு (29-4-54) 4 பேரியபுராணப் பேருரை 

ஒரு சிறு செயல் செய்வதனால் இரண்டு பெரும்பயன்சள் விளையுமாயின் அச் 

செயல் முயற்சியில் சருபட அனைவரும் விரும்புவது இயல்பு, ஏசேனும் ஒந பயன் 

குறித்த மூயற்ரி செய்து உழைத்துச் குறித்சபபயன் பெடைச்சாமையால் வருந்து 
வோர் பலர், ஈற்பயனை வேண்டியுழைத்த உழைப்பின் பபசைத் இப்பயன் aig 
பொருந்த அதனால் பெருர்துன்ப முறுகோர் சிலர், இர் சிலைபில் எண்ணிய 

ஏண்ணியாம் செய்துனெற இண்மை, ஒரு சலெருக்சே வாய்ச்னெறது என்பதை சாம் 

சண் கூடாசச் சாண்டுன் றோம். 

அபாய சோழன் ஒரு செயலால் ஒரேபயனைப்பெற்று அரத ௮ளவில் மூழ்ர்திருக் 

தான், செர்தமிழ்ச் சாப்பியங்களனைத்தும் சிச்சைக்கும் செவிக்கும் இளியமாய் இன்ப 

சஏத்சை ஈல்கும் இபல்பினைப் பெற்றனை, புல௫ச விளல்ெ சோழமன்னன்
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புலவேருசவும் விளங்கொ ey sdler, Risrucad முதலிய சாப்பியல்சளில் ஈடுபட்டுப் 

பொழுது சழிச்கும் வழச்சச்சை மேம் சொண்டான். 

உலூயல்வளமும், இறையியல் வளமும் ஒருங்கே வாய்ச்சப்பெற்று, ௮வனது 

ஆட்டச் ஈறப்புச்கு ௮ச்சாணியாச, அமைச்சர் பசவி?யற்றிறாச்ச சேச்சிழார் பெரு 
மாலுக்கு அவன் அடைனெற குறையான பயனைப்பற்றிய எண்ணம் உண்டாயிற்று, 

மர்இரிச்சழகு வரும்பொருள்உரை,தசல் அல்லவா? எனவே, இம்மைக்கும் மறுமைச்கும் 

இன்பம் சல்குசன்2 திருச்சொண்டர்புராணத்சைப்பற்றி அரசலுச்குநினைவட்டிஞர், 

இல்லைப்பெரும்பதிச் திருத் இிருச்சோயிலிதுள்ள ஆயிரச்சால் பண்டபத்திலிருர்து 
சொண்டு, சனச சபையார் : உலகெலாம் " என்ற மு,சலளிக்சக், சலைச்சன்னி நின்று 

ஏவல் கேட்ச, ஒரு ?ச,ரை திரைச் இிருசாளில் திருச்சொண்டர் புசாணச்சைச் 

சேச்டழார் பெருமான் இயற்றத் சொடங்9, மறு சித்திரை ஆடிரைத் இருசாளில் 

மூடித்து அசக்சேற்றிச், சனக்குச் தலைவகைவிருர்த ௮ரசனை அடிமைசொண்ட 

வரலாற சாமதிர்சேயாகும். 

வேதார்சம் என்பது, வேசற்சளின் முடிவு என்னும் பெரருளையுடையத, ௨ப 

நிடசங்களை Cases நூல்கள் என்று சொல்லுவார்கள் ; அவற்றின் முடிவுக்கு 

அப்பாற்பட்டது இத்சாச்சம், சத்சாக்சம் என்பது, முடிச் சன் முடிவு என்னும் 

பொருளையுடையது, சலொசமங்கள் சித்தாந்த நூல்களாம், ௮ச்வொசமங்களின் ஞான 

பாதப்பொருளை இயர்திரிபற அறிவுறுத தவ.த சவஞானபோசம், Ragra போத்தி 
இன் முடிபாயமைர் ச பன்னிரண்டாஜ் சூத்திரம், குருவருளால் சாதனங்களைக் சைக் 

சொண் டொழுடப் பாச நீச்சமும் சிவப்பேறும் பெற்ற அணைந்தோர் தன்மையைச் 

& pin, 
அரசச் சூ.த்திரத்டிம் கூறப்பெறும் இலச்சணத்இிற்கு இலச்யெமாயிருப்பலர்சள் 

சேக்சழார் பெருமானது திருவாச்ரலமைர்த இருத்சொண்டர்சளாலார்சள். இருச் 

தொன்டா்களததிறம் பேசதற்குத் திருஸருளாற்றலி உடையலர்களே வ6மை 

புடையவர்கள். ! இருத்தொண்டர் புராணச்சை யஎவிட ஈம் சேச்சிழார்ச் செளித 
லது சேவர்க்கும் மரிதே'யாகும், 

இத்தார்ச சைவச் செர்ரெறிச் செல்லர்சளாயெ தஇருரதொண்டர்களை ௮௭ 

விட்டுக் சாட்டி யருளிய சேக்டிழார் பெருமானது உதவியோடு உடன்வைத் 
தெண்ணச்சக்கது, அப்பெரும் காப்பியச்திற்சோர் பேருரை யெழுதி வெளியிட்ட 

தென்பசை மறுக்க முடியுமா ? 

சோவை சிலச்சவிமணி 9, சே. சுப்பிரமணிய முதலியாரவர்கள், சாம் பல 
சாலம் தவமுயன்று ௮ரிதிற் பெற்ற சனிப்பெரும் உரையை அச்சுவாசகன மேற்றிச் 

தமிழ்சாடு வாழச் ச்இருச்சிருர்சள். அவர்களது இப்பேருசலிக்கு ஈன்றி காட்டும் 

மூசமாசச் ரத்தினச் திருவாதிரை சாட்சளாகயெ 0-0-04ஐும் ௮,௪ம்க மறசாளிலும் 

சிதம்பரம் ஆபிரச்சால் மண்டபத்தில் விழா ஈடைபெற இருச்றெத, 
இவ்விழாவைச் சைவ ஈன்மச்சள் ஒவ்வொருவரும் சல்கள் சங்சள் சொர்ச விழா 

வாசச் கொண்டு பேருரையாஏரியரைப் பாராட்டுதற்கு, அவரவர்சளாலான எல்லா 

வசைசளிலும் முன்னிற்சவேண்டுமென்று வேண்டிச் கொள்ளுகன்றோம். 

8. சேட்டிராடூ (20-5-64) 1! சேக்கிழார் திருமாட் கழக அன்பளிப்பு "” 

செம்பரம் ஸ்ரீ சடராஜர் சோயில் ஆயிரச்சால் மண்டபத்தில் சோவை சிவச்சவி 

மணி ஸ்ரீ வி. சே. சுப்பிரமணிய முசலியார் பெரியபுசாணப் பேருரை வெளிகீட்டை 
சேத்து அரக்சேற்தி வைச்சார்,
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மேற்படி வைபவம் வசங்சைச் சரையில் வெபூஜையுடன் ஆரம்பமாயிற்று, 
பிறகு இருருறைசள், பெரிப புராணப் பேருமாச் சுவடிகள் எல்லாம். யானைமேல் 
வலைச்சப்பட்டுச்ேேசேவாச பாராயணகச் துடன் சகர் வலம் வக். சன, அசக்கேற்றப் போகும் 

பெரிய புராணப் பேருரை 7 வால்யூம்சஞம் சடராசர் சிற்சபையில் ஈடசாஜப் பெரு 

மான் இருப்பாதங்களில் வைச்துப பூஜை ஆராசனைகள் செய்யப்மட்டன. அப் 

பொழுது தட்ிதர்சளின் சபை காரியதரிசி ஸ்ரீ வி. வி. சகல்யாணகவாயி இட்டிதர் 
பொது தட்டிதர்சளின் சார்பில் ஒர் பொன்னாடை ஏிவக்சவிமணி ஸ்ரீ வரி, கே. எஸ், 

மூதலியார்ச்குப் போர்ததிஞர். ஈடராசப் பெருமானுக்கு திருப்பாவாடை வழி 

பாடு அபிஷேகம் 599 usw நடைபெற்றன, இருப்பனச்சான் மடாலயம் சுவாமிக 

ளால் 1000 பேருக்கு ௮ன்னசானம் ஈடைபெற்றது 

மாலை 6 மணிக்கு ஆபிரச்சால் மண்டபத்டில் இருஜான சம்பர்,தர் மடாலயம் 

இளலர௪ ஸ்ரீலஸ்ரீ சோமசர்தா தே பாமாசாரிய சுவாமிசள் சலைமைபின்றே ஓர் 
பொதுச்கூட்டம் சடைபெற்றத. கூட்டச்ிற்குப் பிரசன்னமாயிருச் ச முச்யெமான 

வர்கள் ஸ்ரீமான்சள் டி. எம், சாராயணசாமி பிள்ளை, ஸர் பி, டி, சாஜன், அண்ணா 
ம$ை சர்வசலாசாலை உதவி உப அச்யட்சசர் ௭, ராமராசம் பிள்ளை, ரா, பி. சேதப் 

பிள்ளை, ௪, எம், ராமச்சந்திரன் செட்டியார், எஸ், சச்தொசச்தம் பிள்ளை, சுப. சேவு, 

மெய்யப்பசெட்டியார், டி. பி. மிஷட்?ி சுரதாம் பிள்ளை ஆவார்கள், 

சடவுள் வாழ்த்துக்குப் பிறகு விழாச் சமிஃடிபின் சலைலர் ஸா. பி, டி, ராஜன் 

தீனது வரவேற்புரையை சிசழ்ததினார். 

குன்றக்குடி அடிகளார் வாழ்ச்துரை ஸ்ரீ சபாபுதித் தம்மிரானாதும், இருப்பன் 

தாள், தருமபுரம், திருவா லிதுை, மயிலம் முதலிய மடாநிபதிசள் சார்பில் வாழ்ச் 

திப் பாக்சஞம் வாசத்தளிச்சப்பட்டன. 
சேசகோட்டை ரேச்ழொர் இருசாட்கழச ௮ன்பளிப்பாச ௮,சன் சலைவர் சமிழ் 

வள்ளல் ௨.॥£ம,மெ.சுப,சேவு.மெ, மெப்யப்பசெட்டியார் அவர்சள் சம்சவுளை் யிட்ட 

பெரிய புராணநூல் ஒன்றை அன்பளிப்பாச வழஙஞர்சள், சிதம்பரம் பொத 
இட்ிொர்சளின் சார்பிலும் வாழத்துபபா ௮ளிக்சப்பட்டத. 

இரண்டாம்ராள் விழாவில் இிருவரஎர்கள் டி. எம். சாராயணசாமி பிள்ளை, 

ஆர், பி, சேதுப்பிள்ளை, எம். எஸ், பழனியப்ப முதலியார், ஏ, ராமராசம் பிள்ளை, 

ஏ, சிதம்பரசாதச் செட்டியார், புஷ்பம் ஈடராசன், மீனட்டி சர்தரம், இருவாசசம் 
சே. எம். பாலசப்.9ிமணியம், ராமய்யா பிள்ளை, இ. என். சண்டபரணி பிள்ளை, 

குலசேசாப்பட்டினம் வீரசியசப்பிரமணியம், ௪,சம்பபேஸ்லா நிட்ரசர் ஆயயோர்சள் 

உரை ஆரரியரைப் பாராட்டிப் பேசஞார்சள். 
பிறகு சிதம்பரம் பழனி.பப்ப மு,தலியார் தேவாரப் பரடசா$லை சர்ம பரிபாலசர் 

திரு. எஸ், இன்னையா முதலியார் உரை ஆ௫ரியரைப் பாராட்டிப் பேசினர், 

. கோயம்புத்தார மிட்டாதார் முத்துச்குமாரசாமி முதலியார், தனைமலை வெக்சடா 

சல முதலியார் இருவர்சளும் உல£ ஆரியர் அமர்சளுச்கு இரு பொன்னாடைகளைப் 
போர்ச் திஞாாள் 

உரை ஆரியர் திரு, 9, சே. சப்பிரமணிய முதலியார் சனச்ரு உபசரிப்புச் 

செய்த அனைவர்சளுச்கும் சன்றியைச் தெரிவித்துக் கொண்டார். 
விழாச் தலைவர் இருப்பெருச்திரு சோமசர்சா அடிகளார் முடிவுரை கூறுசையில் 

**இல்கு அறிஞர்சளும் புலவர்களும் கிறையக்கூடி யிருச்ளெ மீர்சள், ரிங்சள் அனை வரும் 

மச்சள் பயன்பெறச்கூடிய வசையில் சல்ல தூல்களை எழுஇி வெளியிட மு.ற்படல் 

வேண்டும் !! என்று சேட்டுச்சொண்டார்சள், இரு. இராமலிங்க ஓதுவார், மதுர 

13
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திரு. சப்பையா ஓதுவார் இருவர்சளம் வாழ்,ச்தப்பாடல் பாடிய பிறகு வீழ முடிவு 
பெற்றது. 

இசண்டுகாள் விழாவிலும் இருப்பனர்சாள் கரசமடம் இருப்பெருர்திரு காசி 

வர? அருள் நர்திச் தம்பிரா.ஏ் சுவாமிகள் அன்பளிப்புச் செய்திருந்த ரூபாய் 10004௧ 

காமெடச்தில் 1500 ஏழைகளுக்கும், விழாவிற்கு வர் இருர்ச சுமார் 1000 பேர்சளுச் 

கும் பழணியப்ப மு சலியார் சேவாரப் பாடசாலை அதிபர் இரு, எஸ், சின்னையா? 

மூசீலியாராலும் அன்ன சானம் செய்யப்பெற்ற த, 

6. தமிழ்காடூ (11-5-54) 

கோயம்புத்தூர் சவச்சவிமணி இரு, ௪, சே, சுப்3ரமணிய முதலியார் எழுஇிப 

பெரிய புராணப் பேருரை நிறைவு விழாவின் 9-வது நாள் வைபவம் நேற்று மாலை 

6-மணிக்கு ஈதம்பாம் சடசாசர் கோயில் ஆபிரச்சால் மண்டபத்தில் மதுரை Ho 
ஞான சம்பர்சர் மடாலயம் இளவரசு திருப்பெருர் சிரு. சோமசுந்தர ௮டி.சளார் தலை 

மையில் நடைபெற்ற த, 
சீர்காழி பெரு நிலக்கிழார் இர. எஸ், சுப்பராய முதலியார் வரவேற்புரை 

நிகழ்ச் துகையில் சைவசமயம் குன்றிச் சமண சமயம் தழைக்க முற்பட்டபோது ஞான 

சம்பர்சர் தோன்றிச் சமண சமயத்தை முறியடித்துச் சைவச்சைத் தழைச்தோம்சச் 

செய்ஈதபோல், சற்சமபம் சாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கும் பிற்போக்குச் சொள்சைகளை 

முறியடி க.துச் சைவ.ச்சை தழைத்சோங்சச் செய்யவே ஞானசம்பர்தரைப்போல் திருப் 

பெருந்திரு, அடிகளார் தோன்றியுள்ளார்கள், இர்சிலைபில் பெரியபுராணப் பேருரை 

ரிறைவ விழா ஈடப்பதே ஒர் பெரிய சான்றாக விளங்கன்றது என்ற கூறினார், 
டி. எம், நாராயணசாமீ பிள்ள, எம். எல். 9. சென்னைப் பல்சலைச் கழசத்தின் 

சார்பில் உரை ஆரியர் அலர்களுச்கு 1000 ரூபாய் ஈன்சொடையளித்துப் பேசுகை 

யில், உரை ஆரியர் இரு, 9, சே, சுப்பீரமணிப முதலியார் சென்னைப் பல்கலைச் 
54394 ues வி-துவான் படம் பெற்ற பேராரிரிபராவார், 19300 ஆண் 

டி.ல் பல்கலைக் சழக தில் சொற்பொழிவுள் செய்துள்ளார்கள், பெரிய புசாணப் 

பேருரைச்சாச அப்போழ ரூ. 1000 சொடு*சப்பட்டத, இப்போதும் 1000 ரூபாய் 

டுசாரச்சப்பட்டத. உரை ,தூரி.பர் எழுதிய பெரிய புராணப் பேருரையை ௮றிவுட 
னும் அன்புடனும் பச்தியுடனும் எழுதி சாதாரண மச்சளும் எளியமுறையில் 

படித்தப் பயன் பெறும் அளவில் வெளியீடு செய்இருக்கின்றார்கள். பெரிய 

புராணம் சைவசம.பத்சவர்களுச்கு மட்டும் அல்ல, உலகத்திற்கே ஒர் நூலாக வி௪ங்கி 

வரும் நூலாகவும் இருச்சின்றது என்று கூறினார், 

சென்னைப் பல்கலைக் கழசப்பேராசிரியர், திர. இர். பி. சேதுப்பிள்ளை 

பேரியசாலது: இன்ற சைவச்திருசாள் ஆதம், இங்கு கூடியிருக்கும் 

மச்சளைப் பார்த்தால் சைவம் தழைச்சத் திர்மானித்துலிட்டது என்று சாணப்படு 

இன்றது / என்று கூறிவிட்டு, மேலும் இரு, ஆர், பி. சேதுப்பிள்ளை பேசுசையில் 

நாட்டில் எத்சனையோ காவியங்கள் இருஈன்றன. அவைகளில் பெரியபுசாணம் 

ஓர் பெரிய சாவி.பமாகும், சிர்சாமணி, சம்பராமாயணம் இவைகளின் சயக்களின் 

ரடுவில் பெரியபுராணம் சோன்றியுள்ளது. பெரியபுராணத்தில் பச்தியாயெ சேன் 

சொட்டுகள் இகழ்கன்றது மட்டும் அல்ல, பக்தி என்ற செல்வச்சைச் தேவாரப் 

பாடல்சளிலிருச்தும் ரமது உரை ஆரியர் சேடிப்பிடி சீதப் பெரியபுராணப் பேருரை 

யில் ஆங்காங்கு சேர்த்திருக்கின்றார் ஈமது 9, சே, எஸ், அவர்கள், ஆங்லெ சாட்டைச் 

சேர்க்த போப்பையர் சன்னுடைய 76-வது வயஇல் திருவாசசத்சை மொழிபெயர்ச்ச
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ம்பட்டார், போப்பைய்யர் தன்னுடைய 80-வது வயதில் இருவாசக மொழி 
பெயர்ப்பை முடித்தார். ஆஈலே எமத A. Cs, சுப்பிரமணிய முசலியார் மேறும் 
பல ஆண்டு வாழவேண்டும். Henares இரு. 8. ச. சுப்பிரமணிய முதலியார் 

Cap ஏதாவது ஒரு நூலுக்கு உரை எழுதத் சொடங்கவேண்மும், அப்படித் 
சொடச்சம் செய்சால் ஆண்டவன் உம்சளை 8ீடிச்து வாழவைத்து வருவார் என்று 
சேட்டக்சொண்டார். 

கோயம்புத்தூர் எம். எஸ், பழனியப்ப முதலியார் பேசுகையில் குன்றச்தார் 

சேச்சிழார் சோயில் பழுதுபட்டு இருப்பதைச் சைவர்கள் சீர்திருத்தம் செய்ய முற் 
படல் வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொண்டார். 

அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழக உதவிச் துணைவேந்தர் தீரு. ஏ. ராமநாதம் பிள்ளை: 

துணைவேர்சர் டாக்டர், 9, பி, இராமசாமி அய்யர் சார்பாச உரை ஆரியர் அவர் 

களுக்குப் பாராட்டுச் கறி கோவை சர், ஆர். சே, சண்முசம் செட்டியார் துணை 

வேர்சசாச இருந்த காலத்தில் பேநரைக்சாக ரூ. 1500 கொடுக்சுபபட்டத என்றும் 

பெரியபுராணச்ை ஆங்கிலத்திலோ அல்லத வேறு மொழியிலோ மொழிபெயர்த்து 

உலக நூலாக விளங்கும்படி செய்சல் வேண்டும் என்ற சேட்டுச்சொண்டார். 
அண்ணாமலைப் பல்கலைச் சழகப் பேராசிரியர் திரு, ஏ, சிதம்பரநாதஜ் செட்டியார் 

பேசுகையில் 1800 ஆண்டுசளுக்கு முன்பு நாட்டில் எல்லாம் தமிழ் மொழியில்சகான 

இருந்துவர்துள்ளத, வடமொழிபினல் சான் தண்டவனைக் காணமுடியும் என்ற 

ஒரு சிலர் தவருசச் கூறிவருரொர்சள், அது தவழ, சீமிழ் மொழிமினா 2லயே ஆண்ட 

வனை அடையலாம் பெரிய புராணத்தை இலக்சிய்களோடு பார்க்” வேண்டும். 

பாமரீமச்சகளுச்கும், பண்டிதர்களுக்கும் பயன்படச்கூடிய வகையில் 9, சே, சுப்பிர 

மணிய முதலியார் பேருரைவெளிமீடு செய்துள்ளதை பெரிதம் பாராட்டிப் பேர 
விட்டு மேலும் பேசுகையில் 19-வது நூற்றாண்டில் புரட்டி வீரராக ஈமது சேச்இழார் 

தோன்றியலரரலார், சேச்டிழார் பெருமானுக்கு நாம் நன்றி செய்தவர்களாக 

இருச்சப்பட வேண்டுமேயானால் கோயில்களில் சமிழிலே?ப தரச்சனைகள் செயற 

லால் வேண்டும், ௮சர்சாசச் சட்டமும் இபற்றலேணடிய காலமும் வர்றது 

அதுவரையில் தமிழில் அர்ச்சனைகள் செய்.ப விரும்பினால் ௮சன்படி செய்ய ஆட்கள 

இருச்சமேண்டும். நிற்க, சனிப்பட்ட மடாலயத்தார்கள் தங்களிடம் உள்ள கோயில் 

களில் சமிழிலேயே அர்ச்சனைகள் செய்துவர முற்படல் வேண்டும். 

இருமதி புஷ்பம் நடராஜன் பேசுகையில் சமிழ்சாட்டிலுள்ள Gusti mf sor 

அவயம் பெரிய புராணததை வாங்க ஒய்வு சேரங்களில் படிசதுவர முற்ப_ல் 

வேண்டும் என்.று கேட்டுக்சொண்டார். இருமதி பாப்பாத்தியம்மாள் பேரியபிறகு 

அண்ணாமலைப் பல்கலைச்சழசம் ஆராய்சத் துறைச் தலைவர் திரு. ஜி, சுப்பிரமணிய 

பிள்ளை பேசசையில் சேவாரத்டிற்கு பாஷியம் போன்றது பெரிய புசாணமாகும் 
தீற்தமயம் பெரிய புராணம் என்று கூறாது, அடியார்களின வரலாற்றைச் கூறும் 

ழூல் என்று கூற வரமுற்படல் பேண்டும். பெரிய புராணச்திற்குத் பொ ஃசாப்பியம் 

ஒன்றுதான் இலக்கண நூலாகும். பெரிய புராணத்தை எல்லோநம் படித்து 
விட்டால் நாட்டில் போதுவுடைமை௩ந வழியில்லை என்று கூறினார். 

பிறகு ஈரோடு ஈசராட்டிச் தலைவர் திர. மீனாட்சிசுந்தரம் பேசகையில் கொடி 

யில் சவர்களில் முளைத்திருக்கும் மாம் செடிகள் ஈமச்து விரோதியாச இருர்து 

கோயிலை அழிச்ச முற்பட்டுள்ளன என்று ௮5 மரம் செடிகளைச் களைந்தெறிய சைவ 
சமய மச்சள், மாணவர்சள் ஆ யார்கள் முற்படல் வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் 
சொண்டார்,



100 

திருவ்£ச்சம் இரு. (சே, எம். பாலஈப்பிரமணியம், இரு, சாமய்யா பிள்ளை, 
இரு. இ. என். செண்டபாணி பிள்ளை, குலசேகாப்பட்டினம் ,இரு, வீ.சச௪ப்பிரமணியம், 
திரு. ஈிசம்பேோஸ்வா இட்டுதர் ஆசயோர்கள் உரை ஆ9ரியரைப் பாசாட்டிப் 

பே௫ஞர்சள், 
பிறகு சி சம்பசம் பழனியப்ப முசவியார் சவாரப் பாடசாலை சர்ம பரிபாலகர் 

AG. எஸ். சின்னையா முதலியார் உரை ஆூரியரைப் பாராட்டிப் பேசுகையில் 

1986-ம் ஆண்டில் இப் பேருரையின் முதல் சஞ்சிகை நிறைவு விழாவை இதே 

மண்டபத்தில் சொண்டாடியபோது சுமார் 18 ஈபர்கள் கூடியிருந்து கொண்டாடி 
ஞர்களென்றும், 1046-ம் ஆண்டில் பேருரை எழுதிய கைப்பிரதிகளை இதே மண்ட 

பத்தில் 8-வது நிறைவு விழா சொண்டாடியபோது சுமார் 150 அன்பர்கள் தான் 

கூடியிருர்தார்களென்றும் அத சமயம் சொற்பொழிவாளராச இருந்த திருமதி 

புஷ்பம் நடராசன் ௮ச் கூட்டச்தைப் பார்த்து இவ்விழாவிற்கு இவ்வளவு தானா 

கூட்டம் என்றும் சிதம்பரம் மக்சளுக்கு இவ்வளவுதான் பக்தி இருச்றெதா என்றும் 

கூறினார் என்றார், 
சோயம்புச்தூர் மிட்டாசார் இரு, முத்துக்குமாசாமி முதலியார், ஆனைமலை 

இரு. வெங்டொசல முதலியார் இருவர்களும் உரை ஆரியர் அவர்சளுச்கு இரு 

பொன்ஞடைகளைப் போர்த்திஞாகள். 

பிறகு உரை ஆரிரியர் அவர்சளுக்குப் பல வாழ்த்துப் பத்திரங்கள் அளிக்கப் 
பட்டன, மேறும் மேற்படி dara விழாவை முன்னிட்டு இர்தியா இலங்கை 

மூ£தீலிய மாடுசளிலீருந்தும் சமார் 800-ச்கு மேற்பட்ட வாழ்த்துச் செய்திகள் அலுப்பி 

மிருர்சார்சள், 
ஒருவர் தன்னுடைய சந்திமூலம் வாழ்த்துப் பாடலை ஆூரியருச்கு தெரியப் 

படுத்தியிருந்தத குறிப்பிடத்தச்சது. உரை ஆரியர் இரு, 9, கே, சுப்பிரமணிய 

முதலியார் சனச்கு உபசரிப்புச்செய்த அனைவர்சளுச்சும் ஈன்றியைத் தெரிவீத்துச் 
கொண்டார். 

விழாத்தலைவர் திருப்பெருச்திரு சோமசுந்தர அடிகளார் மூடிவுசை கூறுகையில் 

(இங்கு அறிஞர்களும் புலவர்களும் சிழைய கூடியிருச்சின்றீர்கள், நீங்கள் ௮னை 

வரும் மச்சள் பயன்பெறச்கூடிய வகையில் சல்ல நூல்களை எழுதி வெளியிட முற் 
படல் வேண்டும் '' என்று கேட்டுக்சொண்டார்சள். இரு. ராமலிங்க ஓதுவார், 

மதுரை இரு, சுப்பையா ஓதுவார் இருவர்களும் வாழ்த்துப்பாடல் பாடிய பிறகு 

விழா முடிவுபெற்றத, 
இரண்டுமாள் விழாவிலும் திருப்பனர் தாள் காசிமடம் திருப்பெருந்திரு காசி 

வார அருள்சர்தித் சம்பிசான் சுவாமிகள் அன்பளிப்புச் செய்திருர்சரூபாய் 1000-ச்கு 

சாரிமடத்தில் 1500 ஏழைகளுக்கும், விழாவிற்கு வந்திருச்ச சுமார் 1000-ம் பேர்களுச் 

குப் பழனியப்ப முதலியார் தேவாரப் பாடசாலை அதிபர் இரு, ஏல், ரின்னையா 

முதலியார் அன்ன தானம் செய்துள்ளார்கள். 

7. ஈழகேசரி, (10-6-64) 

கோலை, சைவப் பெரியார் சிவச்சவிமணி திருவாளர் 9. சே, சுப்பிரமணிய 

மூதலியார் அவர்கள் சங்சளது வாழ்ச்சைப் பயனாகக் சணச்சற்.2 ஆண்டுகளாய் அரிய 

முயற்சி செய்து வெளியிட்டு வரும் இருச்சொண்டர் புராணப் பேருரை வெளியீடு 

நிறைவு விழா மே மாசம் 60, 7 சேசசளில் சசம்பரம் இருச்சோலியில் ஆயிரச்சால் 
மண்டபச்தில் றப்பாக ரடைபெற்,ற.து.



தரு, ஹி, எஸ், இரத்தின சபாபதி முதலியார் வாழ்த்துரை கிசழ்.த.இினார். 

இருவாளர்கள் எஸ், இராமசாமி சாயுடு, டி, எம். காரசாயணசாமி பிள்ளை, ஏ. இராம 

நாத பிள்ளை, ஆர். பி, சேதுப்பிள்ளை, ர. வரசசாசனார், ௭. செம்பசனார், முத்து 

௪, மாணிச்சலாசசர், ஜி. சுப்பிரமணிய பிள்ளை, ஒளலை துரைசாமிப் பிள்ளை ஆ 

யோர் இவ் விழாவிற் பங்குபற்றி விரிவுரைகள் ஆற்றினர். 

தலைமை உரை?--இரு, சோமசச்தர தேசெ பரமாசாரிய சுவாமிகள் சமது 

தலைமையுரையில் அருளியதாவது:-- 

பெரிய புராணம் அரங்கேற்றப்பட்ட தலத்திலேயே அதே சாளிற் பேருரை 

வெளியீட்டு நிறைவு விழாவும் கொண்டாடப் பெறும்படி இரமாணித்த விழாச் 

செயற்குழுவினசை சாமெல்லோரும் பாராட்டக் சடமைப் பட்டிருக்ளோம். ௮௪ற்கு 

அன்பே உருவாக, இயாகமே சின்னமாகச் சொண்டொழுகும் சர் பி, டி, ராஜன் 

அவர்களின் ரிய தலைமையும், தமிழுக்கும் சமயத்திற்கும் தம்மை அர்ப்பணம் செய்து 

தொண்டாற்திவரும் தரு, ஹி, எம், ராமச்சக்திரன் செட்டியார் அவர்களின் பண் 

பாடும் செயலாற்றும் திறமுமே சாரணம் என்று கருதுகின்றோம். பெரிய புராணம் 

முழுவதையும் உரையுடனே வெளியிட்டிருப்பவர்சள் இரு. வி. கலியாணசச்சா 

மூதீவியா ரவர்சளும், ஸ்ரீ ஆறுமுகம் தம்பிசான் சுவாமிகளும், திரு. சுப்பராயலு 

நாயக்சர் அவர்களும், நம் விழாச் கொண்டாடுசன்ற பேருரை தர்திருக்கும் சிவச்சவி 

மணி திரு. ஷி, சே, சுப்பிரமணிய முதலுயாரவர்களும் ஆவார்கள், 

இவச்சவிமணியின் பேருரை சேக்டிழார் சுவாமிகளது ஆழ்ர்த செய்கிசச் கருத்துச் 

களை அசழ்ர் செடுச்ச பெரியதோர் அரட்புதைய்லாக அமைர்திருக்சறது. அசைச் 

ன் சலைக்கள௫ரிய மெனலாம், புராண உலர இச்சாஓத்திச்சு Carew 
சைவ சமயத்தி 

நம் ௮நள்மணி சம்மிடையே 
டியலாறு உருவெடுத்துளது மிசவும் சிறப்பானது. 

பல்லாண்டு பல்லாண்டு வாழத் திருவருள் துணை புரிவதாக, 

த்றிப்பு:--அன்னாமலப் பல்கலைச் சழசப் பேராசிரியர் தீந, ஏ, சீதம்பரநாத 

செட்டியார், பேசியதன் சருச்சமும், சென்னைப் பல்ஃலைக்கழகப் பேரா$ரியா் திந, 

ஜர், பி, சேதுப்பிள்ளை, அவர்சள் பேசியதன் சுருக்சமும் மேலே 6-சமிழ்சாடு 

11-5-54 பத்திரிசைச் செய்தியில் வந்துள்ளன. 

பின்னர் உரை ஆரியர் அவர்களுச்குப பலவாழ்த்துப் பத்திரங்கள் ௮ளிச்சப் 

பட்டன.  கிறைவு விழாவை முன்னிட்டு இந்தியா இலங்கை முதலிய சாடுகளிலிருர் 

தும் சுமார் 300ச்க மேற்பட்ட வாழ்த்துச் செய்திகள் அனுப்பியிருக்சார்கள். 

உ ஆரியர் Ag. ச, சே, சுப்பிரமணிய முதலியார் தனக்கு உபசரிப்புச் 

செய்த அனைவர்களுக்கும் நன்றியைத் தெரிவித்துச்சொண்டார். 

8. கல்கி (6-0-54) 

, இல்லை வெளியில் ஆனர்சச் கூச்தாடிய ஈடராஜப் பெருமான் '* உலசெலாம் ?) 

என்று அடியெடுத்துக் சொடுக்ச, சேக்கிழார் தம் பெரிய புராணத்தைப் பாடத் 

சொடக்கனார். இசம்பர்தில் சபாகாதர் கோயிலின் ஆயிரச்சால் மண்டபச்தில் 

ஏித்திரை மாதம் திருவாதிரை 6க்ஷத்திர.த்தில் தொடக்க, ௮0௪ சித்திரை மாசம் 

இருலா.இரையில் முடித்தனர் என்பதையும்,பெரியபுாணத்தைச் செவிமடுச்து மஇழ்ர் ச 

அ௮ஈபாய சோழன் (இரண்டாம் குலோத்துங்கன்) சேக்கிழார் ச வரமிகளையும் இருத் 

தொண்டர் புராணத்தையும் யானைமீது ஏற்றித் தரனும் பின் இருந்து கவரி வீரி 

ஊர வலமாகவர்து சேச்சிழார் பெருமாலுக்குப் பல சிறப்புகள் செய்தான் என்பதை 

யும் உமாபதி கொச்சாரியார் அருளியுள்ள சேக்ழொர் புசாணத்தால் சாம் அறிசன்
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ரோம், எனவே பெரிய புசாணம் அரங்கேற்றப்பட்ட தெம்பரத்தில், ஆபிரச்சால் 

weir Us AA Dis Qu ஆண்டு த்திரைச் திங்கள் 24-ம் சாள் Agar soa wes 

இரத்தில் பெரிய புராணப் பேருரை வெளிமீட்டு நிறைவு விழா அமைந்தது மிகவும் 

பொருத்தமாகும். 

பெரிய புராணப் பேருரை கிரைவு விழரவின் பொருட்டு அம்பலவாணர் 

சோயிலின் ஆயிரச்சால் மண்டபத்தின் முசப்பிலும், செல்ல நெடுமாடங்கள் நிறைந்த 

இல்லையின் நான்கு வீ.திகளிலும பல சாவணங்கள் (பந்தல்) போடப் பட்டன, ஒவ் 

கொரு சாவணத்துச்கும் ஒரு பெயர் இடப்பட்டது. இழக்குக் சோபு£ வாயிலின் 

முன்னர் ஸ்ரீ மாணிச்ச வாசக சுவாமிகள் காவணமும், மேற்கு வி.இ.பில் இருஞான 

சம்பந்தர், சுந்தரர் சா வணமும், மேற்கு வீதியில் இருகாவுக்சரசர் காவணமும் ௮மைர் 

Horse. இவைகளேயன்றி வடச்கு வீதியில் மெய்கண்டார், ௮ருணர்தி சிவம் 

சாவணங்களும் டோடப் பட்டன. 

மே மாதம் ஆரும் நாள் வியாழச்ிழமை காலையில் திருவிழா சொடங்கியது, 

அலங்கரித்த யானைமீது பெரிய புராணப் பேருரைச் சுவடிசள் வைச்ஈப் பட்டன, 

அன் முன்னர் சேச்சிழாரின் திருவுருவப் படம் விமான கில் புறப்பட்டது பல 

வித வாத்தியங்கள் முழங்கத் தமிழ்நாடெங்கிலுமிருர்து வந்திருந்த பெரியார்சள் 

புடைசூழ ஆபிரச்சால் மண்டபத்திலிருந்து ஊர்வலம் புறப்பட்டது, பெரிப புராணப் 

பேருரை ஆசிரியர் இவச்சலிமணி திரு, 9, சே, சுப்பிரமணிய முசலியார் அவர்கள் 

முன்னர் ரடந்துவ௨ர அவரைச் சூழ்ந்து பல அடியவர் வர்தனர், இதற்குப் பின்னர் 

பல சோயில்களின் ஒதிலா மூர்த்திகள் பச்ச வாத்தியங்களுடன் பன்னிரு திருமறை 

களை மிச உருச்சமாய்ப் பாடி வந்தனர். நூற்றுக்சணச்சான மச்சள் ஊர்வலத்தில் 

கலந்து கொண்டனர். 

சாலை பத்தி மணிக்கு அடியார் பலரும் பொன்னம்பலம் வந்து சேர்ச்சனர், 

ஸ்ரீ நடராஜப் பெருமான் சன்னதியில் ஸ்ரீ கல்யாணசாமி தீகஷிதர் பெரிய புராணப் 

பேருரை ஆரியர் இெச்சவிமணி திரு. சுப்பிரமணிய மதூசலியார். அவர்களுக்குப் 

பொன்னாடை போர்த்தி ஆர கூறினார். ௮ன்மு பகல் ஆயிரச் கணச்சான ஏழை 

மக்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது, 

மாலை ர் துமணிக்கு ஆயிரச்சால் மண்டபத்தில் விழா மீண்டும் தொடங்கெது, 

இருஞானசம்பந்தர் மடாலயம் இளவரசுப் பட்டம் ஸ்ரீலஸ்ரீ சோமசுக்தர தேரிக 

அடிகளார் விழாவுக்குத் தலைமை வடித்தார். செயற்குழுவின் தலைவரான இரு, பி. 

டி. ராஜன் அவர்கள் வம்சவர்களை. வரவேற்றுப் பெரிய புராணம் சைவ 

சமயத்தின் கருவூலம். இது ஒரு வரலாற்று நூல். இத்தகைய ௮ரிய நூலுக்குப் 

பேருசை எழுதிய இவச்ஃவிமணி யவர்கள் தமிழ் காட்டில் பொன்றாப் புகழ் பெற் 

றுள்எனர் !* எனச் கூறி முழித்தார். தலைமை வத்த ஸ்ரீஸ்ரீ சோமசுந்தர தேச 

அடிசளார் சமது தலைமை யுரையில் '* சேக்கிழார் அரங்கேற்றிய தலத்தில் yes 

நாளில் பெரிய புசாணப் பேருசை அரங்கேற்று விழா ஈடைபெறுவது மிகவும் 

பொருத்தமாகும் 1. எனக் கூறிச் சிவச்சவிமணி அவர்களுக்குப் பொன்னாடை 

போர்ச்தினார். 

௮,சன் பிறகு இருப்பனந்தாள், தருமபுரம், இருவாவடுதுறை, குன்றக்குடி, 

நலிய மடங்களின் பிர.திசிதிகள் தவச்சவிமணி ௮வர்சளுக்குப் 

வாழ்த்தினர். செந்தமிழ்ப் புலவரும் புரவலரும் ,நூய 

செட்டியார் ௮வர்சள் போன் கட்டுக் கட்டிடம் அமைத்த 

மயிலம்) பேரூர் மு 

பொன்னாடை போர்த்தி 

தேவகோட்டை மெய்யப்பச்
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பேரிய புராண புத்தகம் ஒன்றைப் பரிசளித்தனர், இரு மெய்யப்பச் செட்டியார் 
அகர்களின் வீருப்பப்படி பேசாிரியர் இரு செ. பொ. மினாட்செர்சசனார் அவர்கள் 
அப் புச்சசசத்தனைச் 9லக்கவிமணி அவர்களுக்கு வழங்கினார், 

பின்னர்ப் பல சங்கங்சளும் ௮ன்பர்சஞம் ஏிவச்சவிமானணி அகர்களுச்சுப் பல 

பரிசுகளும் பாராட்டுரைகளும் வழங்ளெர். இறுதியில் வெக்சவிமணி அவர்கள் 

சம்மைப் பாசாட்டிய ரண்பர்களுச்கும் இப் பேருரை வெளிவருவதற்கு உசவி செய்த 

ண்பர்களுச்கும் தமது ஈன்றியைச் செரிவித்துக் கொண்டார், முதல் சாள் விழா 

முடிவுற்றது, 
9ாண்டாம் நாள் விழா மறுகாள் காலை பன்னிரு இருமுறையோடூ சேச்சழோர் 

' உலா, சேவார பாராயணச்துடன் நடைபெற்றது. சாலை பச்து மணிச்குச், 

இருஞானசம்பர்ச நாயனார் திருஞானப் பாலுண்டருளிய இருவிழாவும் ஈபைபெற்றத, 
மாலை ஆறு மணிக்கு ஆயிரக்கால் மண்டப இல் வீழா ஆரம்பமாயிற்று, அப்போது 
வரவேற்புச் குழுவின் சார்பில் சிர்காழி இரு சுப்பராய முகலியரர் அவர்கள் 

வரவேற்புரை கூறினார், ஸ்ரீ டி, எம். சாராயணசாமிப் பிள்ளை ௮வர்ஈள் பாராட்டு 
கூறிச் (சென்னைப் பல்சலைச் சழசச் சார்பில் ஆபிரம்ரூபாயை இரு, முதலியார் அவர 

களுச்கு வழங்கொர், பேராூரியர் இரு, ரா. பி, சேதுப் பிள்ள அவர்கள் Aas 

சவிமணிபின் பெருமுயற்சியைப் பாராட்டிஞர், 

அண்ணாம"லப் பல்கலைக் கழதத்சைச் சார்ர்ச இரு ஏ, இராமராசப் பிள்ளை, 

தமிழ்ப் பேராசிரியர் திரு ௮, சிதம்பரரரசச் செட்டியார், பேராசிரியர் இரு ஜீ, 

சப்பிரமணியப் பிள்ளை, இருவாசகமணி சே. எம், பாலசுப்ரமணியம், இரு எம், எஸ். 

பழனி௰ப்ப முதலியார், இரு மீனாட்சி சுந்தர முதலியார், திரு எஸ். சின்னைய முதலி 
யார், திரு தண்டபாணிப் பிள்ளை, ஸ்ரீமதி புஷ்பம் ஈடராஜன் முசலியோர் சிவச் 
சவிமணி ௮வர்சளின் சொண்டினைப் பாராட்டிப் பே௫னார்கள். 

அதன் பின் தமிழ்சாடு அ.றெறிச் இிருச்கட்டம், சில்லைச் திரு நுறைச் சமகம், 
குடக்சைச் வனடியார் திருர்கூட்டம், 2/சாழி திருஞான சம்பந்தர் கழசம், மதுரை 

பன்னிரு திருமுறைக் சழசம் மு,சலிய கழகத்தினர் திர. முசலிபார் அவர்களுக்குப் 

பாராட்டுரைசள் வழங்னெர். இறுஇிபில் சிலச்சலிமணி ௮வர்சள் இப்பேரரை 

Cad aga sei தணையாக இருந்த அன்பர்சளுச்குச் சமது ஈன்றியைத் செரி 

வித்துக் கொண்டார். விழாக் குழுவின் செயலாளர் இரு, சி எம். இராமச் சகரன் 

செட்டியார் விழாவில் கலந்து கொண்டு, இறப்பிச்த அனைவர்க்கும் ஈன்றி கூறக் 

கூட்டம் இணித முடிர்சது, 

இவகசவிமணி அவர்களின் பெரிய புராணப் பேருரை உயர்ரஈத காகிதத்தில் 

160 பச்சங்கள் கொண்ட சஞ்சிசைகளாச 1935-ம் நண்டு முதல் வெளிவந்துள்ளது. 

இதுவை வெளிவந்த சாற்பத்துசாலு சஞ்சிகைகளும் 5,424 பக்கங்கள் கொண்டுள் 

என. நாற்பததுசாலு சஞ்சைகளையும் ஆ9ரியர் ஏழு பகுசளாசப் பிரித்து வெளி 
யிட்டுள்ளார், : சடச்ச பத்தொன்பது ஆண்டுகளாகச் சிவச்சவீமணி அவாகள் இப் 

பேருரை வெளியீட்டில் ஈடுபட்டுள்ளார்கள். இப்பேருமரயினைச் ச.மிழ்ப் பெரு 

மச்சள் பலரும் TAG படித்துப் பபன் பெறுவார்களாச, - பூ, ஆலால சுந்தாம் 

9, ௩ கலைமகள் ” (14-5-54) 

பெரிய புசாணம் தமிழில் தோற்றிய காவியம், பக்திச் சுவை சொட்டும் 

பனுவல், சாயன்மார்சளின் வரலாற்றை விரிவாசச் சொல்லதோடன்றிச் தீமிழிகச்



யெப் பண்பும் நிழைந்து விளங்குவது, அதற்கு முன்பே சிலா உரை வரைர்திருச் 
இருர்சள், சோயம்புச்தூர்ப் பேரறிஞர் இரு, வெச்கவிமணி 6, சே. சுப்பிரமணிய 

ம,சலியா ரவர்கள் பல காலம் ஆராய்ந்து விரிலாச ஒருசையை எழுதி முடிச்திருச் 

இரார்சள், அல்வுரையின் ௮ரங்சேற்றம் மே மாதம் 6, 7-. நம் சே.திகளில் செம்பா,ச் 

இல் மிசச் ிறப்பாச கிறைவேறியது, பெரிய புராணத்சைச் சேச்ழொர் பாடி ௮௭8 
சே.ற்திய இடமும் சதம்பரமே, ஆசலின் இப் பேருரையை ௮ம்சே மஅரக்சேற்றம் 

செய்தது மிகவும் பொருத்தமான சாரியம், 

பல நூல்களின் ஆராய்ச்யினாலும் சம்முடைய நுண்ணுணா்வினலும் Us Su eo 

தூம் பெரிய புராணத்திற்குள் இழ்ந்து இழ்ந்து நுகர்ந்து தேர்ந்து இவ்வுரையைச் 
சீவக்கவிமணியவர்கள் எழதியிரக்கிறர்கள். தலங்களைப பற்றிய வரலாறுகளும் 

படல்களுழ் பிற செய்திசஞம் இதற்சாச முரலியாரவர்சள் எவ்வளவு உழைப்பை 
மேற்சொண்டிருச்சறொர்சள் என்பசைப் புலப்படுத்தும். இரத நூலைச் தமிழ் நாட்டுச் 

செல்வர்கள் தாமும் வாங்கலாம் ; வாங்க முடியாத புலவர்களுக்கு வாக்க வழங்க 

லாம், இலச்நிய முயற்சிகள் வ௭ர மேண்டுமாஞல் இப்படித்தான் வளரவேண்டும், 

வெறும் கூட்டம் போட்டுக் சை சட்டினால் போதாத, 

(9) உரை நிறைவு விழாத் தொடர்ச்சி 

1, திருப்பேதர் என்கிற மேலைச்சிதம்பரம். 

Barada நடந்த நிறறவு விழாவின் சொடர்ச்சியாசச் '*குடசத்தி(ல்) அம்ப 

வாணன்! என்.று ஆளுடைய ஈம்பிகள் தேவாரத்தில் அருளியபடி உள்ள திருப்பேரூர் 
என்னும் தலத்தில் பேருரை நிறைவு விழா 28-5-53-ல் வெள்ளிச்ெமை சிறப்பாச 

ரடைபெற்றத. கோவை மாரசரிலிருந்து அன்பும், சல்வியும், செல்வமும் நிறைந்த 

பெரியோர்கள் பலரும் வர்து சறப்பித்தார்கள், சாலை 8-மணிச்கு புராணப்பேருரைச் 
சுவடிகளை யானையின்மேல் வைத்துச் கோவில் ஸ்சானீசர் சுந்தரகுருக்கள் அவர்கள் 

தாற்கி வந்தார்கள். 

அலங்கரித்த அழமயெ ரசலிமானத்தில் சேச்சிழார் நாயனார், சுந்தரமூர்த்தி 

சரயனார், இருசாவுக்காசு சாயனார், திருஞான சம்பந்த நாயனார் ஆயெ மூர்த்தெளை 
எழுந்தருளப் பண்ணிச் சிறப்பான ௮லங்சாரங்கள் செய்யப்பட்டிருர் சன. 

மேற்படி சாயன்மார்சளுச்கும், உரைச்சுவடிசளுச்கும் முன்னமே திருச்7சாயி 

வில் சிறப்பாச வழிபாடுகள் செய்யப்பட்டன, அதன்பின் காயன்மார்சளுடன், 

உரைச்சுவடிகளை இருவீஇியில் சறபபாச ரகர வலம் செய்யப்பட்டது, சசர வலத்தில் 
பெருர்திரளான மக்கள் கலர்துகொண்டனர்,முன்னே வெனடியார்சள்ரிஷபச்சொடி 

களைச் சாங்கெரொண்டு சிவராம முழச்சத்துடன் வர்சார்கள், பின்னால் தேவாரத் 

திருமுறைகளை ஐஇிச்சொண்டு தேவாரப் பாராயணச்திருச்கூட்டத்தார் வர்சார்கள், 

இப்போது உரைச்சுவடிகளை,5 தாங்கி வர்த யானைசான் (ஜான9 என்னும் 

பெயருடைய மேற்படி கோவில் யானை) 92 ஆண்டுகளுச்கு முன்பு 1992-ம் வருஷ 

தில் சோலைமாசசரில் உயர்பெருஞ் சைவ சதிருவாளர் சென்னை சயப்பாச்சம் 

இரு, சதாசிவம் செட்டியார் அவர்கள் பெரியபுசாணப் படனம் நிறைவாச்ச விழா 

கொண்டாடினபோது சோவைமாசசர்ப் பெருர்சேர்வீதி சான்லெம் இருமுறைகளைச் 

தாக்டச்சொண்டு வர்.த சிறப்புப் பெற்றது. அதை எண்ணும்போது மனம் மிச 

ம௫ழ்ச்சியடைசன் 22,



: கயரவலம் முடிர்து சோயிலுச்கு வர்தபின்னர் உரைச்சுவடிகளை ஈடராஜா திருடி 
களில் சார்த்தி வழிபடப்பட்ட, கோயில் அர்ச்சகர்சனாயெ ஆ.இசைவ மூர்த்திகள் 
தீங்சள் சார்பாச உசையாடிரியசை ஆ9ர் வசத ஸ்ரீ சடராஐருச்கு சாத்திய பொன் 
னாடை பரிகட்டமும், இருரீ.றம் அளித ஆ? கூறிஞர்சள். அன்பின் ஸ்ரீ பட்டிப் 

பெருமானுச்சும், ஸ்ரீ பச்சை நாய? அம்மனுக்கும் அபிஷேகம், மஹாபாராதனை, 
இருப்பாலாடை கிலே சன த்துடன் றப்பாச சடைபெற்றன, ௮சன்மேல் பிராம்மண 

சந்தர்ப்பணையும், மாஹேஸ்வரபூஜையும், அடியார்ச்சமுசளித்தலும் கூடிய அன்ன 

தீரனச் சிறப்புக்கள் ஈடைபெற்றன., ஏறக்குறைய 1000 பேர்சள் அமுதுண்டு சளித் 
தீரார்சள், 

மாலையில் 5 மணி அளவில் திருச்சல்யாண மண்டபத்தில் இரு. வித்துவான் 8, 

அருணாசலம்பிள்ளை யலர்கள் சடவுள் வணச்சமும், தேவாரமும் இஇினார்கள், வாழ் 

துரைச் கூட்டம் நடைபெற்றது. ஆதிசைவ மூர்த்தெளாயெ கோவில் ஸ்சானீகர்கள் 
வாழ்த்துப் பத்திரமும், இருவருள் பிரசாதமும் வழங்இஞர்கள், ஸ்ரீ பட்டீஸ்வாஸ் 

சுவாமி தேவஸ்தான டிரஸ்டிகள் சார்பில் மானேஜிம் டிரஸ்டி திருவாளர், 0, %. 
சதாசிவ முதலியார் அவர்கள் உரையாிரியருக்கு வாழ்த்துப்பத்திரம் வரரிததச் 

கொடுத்துப் பொன்னாடை போர்த்தினார்கள், கோயமுத்தூர் கோணியம்மன் சேவல் 

தானம் தர்மகர்த்தாச்சள் உரையாசிரியருச்கு வாழ், தட்பச்திரம் வாரித்தச்சொடு22, 

உயாரச பட்டுப் பொன்னாடையும் சாத்தினார்சள். 

பேறார் ஸ்ரீ சார்சலிங்க மடாலயம் அடிகளார் உரையாிரியருச்குச் வபூறைச்கு 
உபயோசம் ஆகும் பொருட்டு ஒரு வெள்ளித் சட்டு வழங்கினொர்சஏ், உரையாடிரியர் 

எல்லாருக்கும் தகுர்த மொழிசளால் ஈன்றி கறிஞர்சள், ராவ்பஹதூர் இரு. ராமச் 

சந்திரன் செட்டியார் அவர்கள் இச்கூட்டத்திற்குத் தலைமை தாங்க), cad கூறிச் 
சிறப்பாக ஈடத்தினார்கள், அதன்பின் உரையாிரியர் ௮லர்சள் புராணத்தச்கு 

அரிய சேவை செய்த சோவை வித்வான் - இரு, 5, அருணாசலம்பிள்ளை யவர்சளுச்கு 
இவபூஜை செய்ஏதற்குரிப வெள்ளி அர்ச்பப்பாச்திரங்கள் வழங்கினாள், நீண்ட 
சாலமாச புராண உலரச் சுய்டி.களுச்சு கட்டிட வேலை செய்த சோவை இரு. 19. 

சோமசுர்சர முதலியாருக்குப் பொன்னாடையும், பரிசும் வழங்கனொர்கள். சடவுள் 

வாழ்த்துடன் விழா இனித முடிர்தத. 

2. தென்சித்தூர் பொள்ளாச்சி தாலுகா.) 

6-0-84 ௮ன்று சோவை ஜில்லா பொள்ளாச்9 தாலுசா சென் இித்தூரில் 

ஸ்ரீ மீனாகழிசர்தரேஸ்லரர் சர்மபரிபாலன சபையின் சார்பில் பெரிய புராணப் 

பேருரை நிறைவு விழா ஈடைபெற்றது. சென்சார். ஸ்ரீ மிகி சந்த 

ரேஸ்வரர் கோயிலானது மேற்படியூர் பெருகிலக்கிழார்களாகெய த்தார் முதலியார் 

சளின் குடும்பத்துச்குப் பாத்தியப்பட்ட சொர்தச்சோயிலாகும். மேற்படி முசலியார் 

சள் குடும்பத்தின் முன்னோர்சள் குடும்ப பாசப் பிரிவினை எற்பாடு செய்னெ.ற காலச் 

இல் தங்சள் குடும்ப வழிபாட்டுச்சாச ஜே. கோயிலை ஸ்தாபித்து ஸ்ரீமீனாகி சர்தசேஸ் 

வரலை தங்சளுடன் ஒரு பாசஸ்.தராக வைத்துச் சாசனம் செய்தபடி. சோயில் சடை 

முறையில் ஈடர்து வரு9ன்றது, இச்சோயில் ஷை குரிம்பச்கோயில் என்று சோர்டில் 
வழகீட்டு வெற்மிபெற்.றதுமன்றிச் சோயில் ஈகடைமுறைச் இட்டச்சை ஒழுங்கு 

செய்து சொடுச்சவர் உரையாிரியர் ஆவர், ௮,தன்பின் சோயில் திருப்பணிஈளிலும், 
கும்பாபிஷேச சிசழ்ச்செளிலும் பெரும்பங்கு எ$ுச்துச்சொண்டு ApuSisagu 
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உரையாடிரியர், உரையாரிரியர் ஒகுத்திச்கொடுத்த கோயில் சடைமுறைச் திட்ட 

மானத மிச அருமையானது. அதனால் அர்ச் குடும்பத்தின் பிரிவினர்சள் எல்லாம் 
இம்மையில் உள்ள சா,சனங்சளையும், மறு மைச் சா. சனல்களையும் இச்சோயிலின் மூலம் 

அடைரது வருதல் யாவரும் சண்கடாசச்சண்டு uvGyssésp. 

நிறைவு விழாவைத் சம்சள் ஊரில் தனியாச வைத்து உரையாரிரியமரைச் Apu 

பிச்ச வேண்டுமென்ற கருத்தினால் மேற்படி குடும்பத்தவர்சளாஏய மேற்படி தர்ம 

பரிபாலன சபையார்சள், விழாலைத் தங்கள் கோயிலில் வைத்துச் சிறப்பாகச் 

சொண்டாடினார்சள், சாலை 10 மணி ௮௭வில் சென்ரித்தூார் ரொமத்து எல்லைபி 

லிருர்து இன்னிசை வாச்யக்களுடலும், கோவில் விரு தசளடனலும் உரையாசிரியரை 

வரவேற்று அழைத்துச் சென் ர்ச். மேற்படி ஈசர் வலத்தில் விமானத்தில் சால்வர் 

திரு உருவப் படங்களுடன், உரைச்சவடிசளையும் அலங்கரித்து வைச்சப்பட்டு எழுர் 
தீருஎச் செய்யப்பட்டன. இரண்டு யானைகள் ஊர்வலத்தின் முன்னே வழிசாட்டிச் 

சென்றன. பெருரச்திரளான மச்சள் சேவாரபாராயணத்துடன் பின்னே வர்தார்கள், 

ஊர்வலம் இருச்சோயில் வாயிலை அடைர்சவுடன் பூர்ணசலச மரியாதையோடு கோ 

யில் ௮ர்ச்சசர்சளான ஆதிசைவ மூர்த்செள் எதிர்கொண்டு வரவேற்றார்கள், இருக் 
கோயில் சந்நிதான,ச்ைத அடைர்சவுடன் நால்வர் திரு. உருவப்படத்துடன், உரைச் 

சலழிசளையும் சோயிலில் எழுர்தருஎச் செய்பப்ப டன, ஸ்ரீ மீனாகதிசர்சோஸ்வாரருச் 
கும், ஸ்ரீ மிஸகஷி அம்மையாருக்கும் அபீஷச வழிபாடுகள் செய் ப்பட்டு யாவருக்கும் 

அருள் பிரசாதம்சள் வழங்கப்பட்டன, மேற்படி கோயில் சொர்சச்சாரர்சளான 

முதலியார்கள், ஆண் பெண் அடங்சலாசச் குழுமிலந்த கூடிச் சடவுள்வாழ்த்து ஒதிய 

பின் உலரயாரிரியரைச் சிறப்.ித்தார்கள், வரவேற்புப் பத்திரங்களும், மாழ்த்தப் 

பத்திரக்சளும் வரரித்து ௮ளிச்சப்பட்டன, 

உரையா?ிரியருக்குப் பூசை செய்வதற்குரிய வெள்ளிபினலான பூஜை லேதிகை 

பும் ஒரு விலையுயர்ர்த சால்லையும், ஒரு பொன்னாடையும், ஒரு ஊற்றுப்பேஸவும் 
பரிசாச அளித்தார்சள், உரையாிரியரின் மனைவியாருச்குப் பட்டுப்புடவையும் 

வழங்ச் சிறப்புச் செய்சார்கள். உரையாசிரியர் ரன்றி கூறும் முசச்தால் மேற்படி. 

சோயில் ரடைமுறை சிறப்புப்பற்றிபும் கோயில் வழிபாட்டின் பயனாச மேற்படி 

கோயில் சொர்தச்சாரர்கள் அனைவரும், சண்உடாக அடைந்துவரும் இச பர சாசனம் 

சளான ஈன்மைகளைப்பற்றியும், மேற்படி சோயில் சுமார் 30 ஆண்டுசட்கு முன் நீதி 

மன்றத்தில் விவசாரம் ஈடந்தபோது, கோயில் குடும்ப பாத்தியத்தின் சார்பாக 

அவற்றை வெற்றிசொண்டு பின்னே ஈடைபெறவேண்டிய ஒழுக்குகளைத் இட்டம் 

செய்து கொடுத்தும், பின்பு ஈடந்த கும்பாபி?ஷசச் சிறப்புகளில் ஊழியம் செய்தும் 

தாம் செய்த சிறு பணிவிடைகள் இப்போது பெரும்பயன் தந்து விளங்குகின்ற 

இறப்பைப் பற்றி தாம் ௮அடைர்துள்ள பெரு ம௫ழ்ச்சியைப் பற்றியும் சிறப்பித்துப் 
பேரிஞர்சள். ௮சனோடு புராண உரையையும், புராணத்தின் றெப்புச்சளையும் பற்றி 

யும் பேரி சன்றி கூறிஞர்சள், ௮.சன்பின் சடவுள் வாழ்த்துடன் கூட்டம் நிறை 

வேதிற்று, மாலையில் நிழற்படம் எடுச்சப்பட்டன. 

3. கோயமுத்தூர் 

(1) சோயமுத்தார் டுடையர் வீதி மாரியம்மன் இருவிழாச் செயலாளர்சள் 

உரையாசிரியருடையபேருரையின் ௮॥ிபரறப்பைப் பாராட்டி 15-0-54ல் பாசாட்டு 
சல்விதழ் ௮ளிச்சார்சள்,
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(2) சோயருத்தூர் வசவப்பிரசங்க சாலையீல் 1-6-31 அன்று சேச்சழொர் திரு 
'விழாவின்போது இருமர்திரமனி தடிசைழொர் ௮, ெெம்பரனார் அவாசள் தலைமை 
யில் கூடிய பெருஞ்சபைபில் சோவைச் சமிழ்ச்சங்க தார் உரையசரியருச்கு சை 

பின் 8றப்பைப் பற்றி ஒரு வாழ்த்துரை வழக்கனொர்கள், அதன்பின் சோலை 

ரசராண்மை உயர்சி$ப்பள்ளித் தலைமைச் தமிழாசிரியர் இரு, 8, அருணாசலம்பிள்ளை 

யவர்சள் ஒரு வாழ்,ச்துரை வழங்கச் சிறப்பித்தார்சள். உலைரயாிரியர் அவர்களுக்குத் 

தீச்ச மொழிசளால் ஈன்றி கூறினார்கள். 

(3) சோவை ரச்னசபாபநிபுரம் ஸ்ரீ ரத்தின விநாயகர் கோயிலில் 16-0:64 
அன்று இருத்திகை விழாத்திருச்கூட்டத்தில் மேற்படி விழாச் கூட்டத்தார் உசை 
யாசிரியனாப் பாராட்டி ஒரு வாழ்த்துப்பா வழங்ஜெொர்கள், ௮,சற்கு உரையாிரியர் 

ஏற்ற மொழிகளால் சன்றி கறிஞர்சள். 
(4) சோட்டை ஸ்ரீ சங்கமேசுவார் கோயிலில் சர்தபுரரணச் சொ ற்பொழிவு 

நிறைவு விழாவில் ஞானவிராயசர் கோயில் ௮பிமானிசளால் உரசையா?ரியர்ச்கு 

ஒரு வாழ்த்துப்பத்திரம் வாசெசளிச்சப்பட்டது. 

(8) செயற்குழுவினர் அறிக்கை 

முன்னுரை : சோவை சியச்ஈவிமணி திரு, 0.8. சுப்பிரமணிய முசலியார் 
௮வர்சள் ஏறக்குறைய 50 ஆண்டுகளாசப பெருமுயற்சி செய்து வெளியிட்டிருக்கும் 
பெரியபுராணப் பேருரை சோயைச் தமிழ்ச் சம்கத்தின் வெளியீடாச வர்திருப்பது 

யாவரும் அறிர்த செய்தியாகும். அப்பேருரையானது ௮ணிமையில் நிறறவாகும் 
நிலையைப் பெற்றிருர்ததினால் அ௮சன்பொருட்டு சச்சசொரு சிறைவேற்று விழா 
கொண்டாடவேண்டுமென்று சோலைத் தமிழ்ச்சங்கம் தீர்மானித்தது, ௮ரதவகை 

யில் செயல் நடத்துவதற்காக கோவைத்தமிழ்ச்சம்சமானத ஒரு பொதுச்கூட்டம் 

கூட்டுவதற்கு முயற்சி எடுத்துக்கொண்டது 30 - 11 - 1953ல் சச அமைச்சர் 
ஒரு பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பை வெளிபப$ிதஇனஞர், 1953 சவம்பர் 25-ம் தேதி 

புதன்ிழமை மாலை 6-30 மணிச்கு வைசியர் செருவில் சைலப் பிசசங்கசாலை 

மண்டபத்தில் சமிழ் அன்பர்களின் பொதுக்கூட்டம் ஒன்று நடைபெறும் என்றும் 
அதில் பெரியபுராணப் பேருசை நிறைவேற்று விழா சொண்டாடப்படும்சைப் 
பற்றி வழிவகைகள் ஆலோ9,5த,ச தர்மானிச்சப்படும் என்றும் Bia sm Ves 

சோவை இரு,0,8, இரத்தினசபாபதி முதலியார் ௮வர்கள் சலைமை சாக்குவார்சள் 

என்றும் அறிவிச்சப்பட்டத, ௮ வ்வறிச்சை அன்பர்களுக்கு அலுப்பப்பட்டது. 

மேற்கூறிய அறிக்கையின் படி 28-11-53ல சகோவைச் சமிழ்ச்சக்ச மண்டபத்தில் 
இரு 0.8, இரத்தினசபாபதி முதலியார் அவர்கள் தலைமைபில் ஒரு பொதுக்கூட் 
டம் கூடிற்று, அச்கூட்டத்திற்கு 27 அன்பர்கள் வர்இருந்தார்கள். அப்பொழுது 

சிறைவேற்றிய இர்மானங்சளசாவன ; 1, பெரியபுராணப் பேருரையின் நிறை 
வேற்று விழாவைச் இதெம்பரத்தில் ௮டுச்்த சித்திரைத் இங்களுக்கு முன்பாகத் சக்க 
மூழையில் சொண்டாடவேண்டியத, 2, அதற்காச அடியிற்கண்ட சனலான்சள் 

செயற்குழுவினசாச சோர்செடுச்சப்பட்டார்சள், 

அருள் ஆணையாளர்கள் 

1, ஸ்ரீலஸ்ரீ மசா சஙகிதானம்சள், திருவாவடுதுறை ஆதினம், திருவாவடுதுறை, 
9, மசா ச்நிதானங்கள், சருமபுச ஆதினம், சருமபுரம்.
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3. மச சர்கிசானங்சள், இருஞான சம்பர்,ச சுவாமிகள் மடாலயம், 

மதுரை, 

4... மகா சர்கிதானக்சள், இருவண்ணாமலை அம், குன்றக்குடி, 
5. ஸ்ரீமத் காவொட அருள் ஈந்இத் தம்பிரான் சுவாமிகள், ஸ்ரீகாசிமடம் 

அதிபர், தஇருப்பனர்தாள், 

புரவலர்கள் 
உயர்திரு, இராஜா, சர், எம், ஏ, முசிசையா செட்டியார் அலவர்சள், செட்டி 

சாட்டு அரசர், சென்னை, 

உயர்திரு. திவான்பசதார், டாக்டர், சர், ஏ, இலட்சுமணசலாமி முதலியார் 

அவர்சள், துணை வேர்சர், சென்னைப் பல்கலைக் சழசம், 

உயர்திரு, டாச்டர், சர், 9, பி. இராமசாமி ஐ.பர் ௮வர்சள், துணைவேர்தர், 

௮ண்ணாமலைப் பல்சலைச் சழகம், 
உயர்திரு, சர், சந்சையா லைத்தியநாதன் ௮வர்சள், அமைச்சர், கொழும்பு, 

உயர்திரு. ஈடேசம் பிள்ளை ௮வர்கள், அமைச்சர், கொழும்பு, 

தலைவர் 2 

திரு. சர், பி. டி. சாஜன் ௮வர்சள், பார்௮ட்லா, மதுரை, 

துணைத் தலைவர்கள் ; 

திரு, எல், சுப்பராய முதலியார் அவர்கள், பெருநிலச்சிழார், சீர்சாழி, 
திரு, டி. எல். தியாகராஜ முதலியார் அவர்கள், எம், ௭,, பெருகிலக்கிழார், 

வட்பர திமங்சலம், 

இலான்பசதூர் ரி, எல், இரீச்தினசபாபதி முதலியார் அலர்சள், நூல் அலை 
அதிபா, சோவை. 

திரு, ஏ, இராமசாமி சாயுடு அவர்கள், சென்னை முன்னாள் மேயர், சென்னை. 

திரு, டி. எஸ், அவிசாசிலிடசம் செட்டிபார் அவர்கள், பி,௪., பி.எல், எம்.பி, 
சலைவர், சென்னை சமிழ் வளர்ச்சிச் கழசம், ஸ்ரீ இராமஏருஷ்ணா வித்யாலயம், 

செயலாளர் ; 

இசாவ்பகதார் இரு. ச, எம். இராமச்சர்திரன் செட்டியார், அவர்சன், பி.எ., 

பி, எல். சோவை கிலையம், கோவை, 

துணைச் செயலாளர் ; 

அடிசைடழார் திரு ௭. சிதம்பர முதலியார் அவர்கள், (ரிட்டயர்ட் சர்ல் 

இன்ஸ்பெக்டர் ஆப் போலிஸ்) கோவை. 

பொருட்காப்பாளர் : , 

இரு. எம். எஸ். பழனியப்ப முசலியார் அவர்கள், பி,எ., இசாஜ.லீ.தி,கோவை* 

உறுப்பினர்கள் £ 

பேராசிரியர் திரு, ஏ. இசாமசாசம் பிள்ளே அவர்கள், எம்.௪,, அண்ணாமலை 

பல்கலைக் கழசம், ௮ண்ணாம?லககர். 

இரு. சே. அரங்கசாமி முதலியார் அவர்கள், பி, ௭., மூன்னாள் டி.ப்டி. கலெச் 

டர், பழனி. 
இரு. எஸ், சச்தொனம்சம் பிள்ளே அவர்சள், பி, ௭., எல். டி., சென்னை,
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பன்மொழிப்புலவர் தரு, டி. பி, மீனாட்செர்சரம் பிள்ளை அவர்கள், எம், 

பி. எல்., எம், ஓ. எல். சென்னை. 

டாச்டர் திரு, மு. வரதராசனார் அவர்கள், ஏம்,ஐ, எல், பிஏச். டி, சென்னை, 
பேசாசிரியர் இரு, ஆர். பி, செதப் பிள்ளை அவர்சள், பி,௭,, பி.எல்,, 

சென்னைப் பல்கலைக் கழகம், சென்னை, 

இிவான்பசதூர் இரு டி. எம், நாராயணசாமி பிள்ளை gard sar, sro. எ.,மி.எல்,, 

எம், எல், 9, இரிரிரபு£ம், 

இருமி ௪. ௪. இராஜேசுவரி அம்மையார், எம்.ஏ. எல்.டி. பேராசிரியை, 
குயின் மேரிஸ் சாலேஜ்,சென்னை. 

இராவ்சாடுப் இரு, டி. ஆர். சுர்தாம் பிள்ளை அவர்கள், பி.எ., பி,எல்., 

( இராமலிங்க நிலையம்", கோலை, 

திருமதி. புஷ்பம் ரடராஜ ராடார் அவர்கள், ”லகா9, 

திரு, டாசீடர் சி, நஞ்சப்பா அவர்கள், முன்னாள் ஈசராட்ரிச் தலைவர்,சோவை, 
இவான்பகதூர் இரு. ஆர்.வி, ரஷ்ணய்யர் அவர்சள்,பி,௭.,பி.எல்.0பிலாப்பூர், 
திரு, வி. சி, சப்பைய சவுண்டர் அவர்கள், ஸ்ரீ ஞானாம்.ிசை மில் அபரா, 

வெள்ளக்ணெற. 
திரு. பி, முத்துச்குமாரசாமி முதலியார் ௮லர்கள், பெருநிலக்சிழார், சோவை, 
மேடை தளவாய் இரு. ஏம், டி. டி. குமரசாமி முசலியார் தவர்கள், பெரு 

திரு, சே, சைலாசம் பிள்ளை அலர்சள், பெருசிலச்சிழார், மாயூரம், 

டாக்டர் இரு. எம், ராஜமாணிச்சம் அவர்சள், எம்,ஓ.எல், பிஎச்.டி, மதுர, 

டாச்டர் திரு, ௭, சிதம்பரராத செட்டியார் எம்.ஏ., பிஎச்,டி, ௮ ண்ணாமிலாசர், 

திரு. 5௫, முத்தி, தியாகராஜ செட்டியார் அவர்கள், மீனாட்சி மில்ல்,மதுசை, 

சமிழ்ப்புரவலர் திரு, மெய்யப்ப செட்டியார் ௮௰ர்கள், திருலயாற. 
இரு, ௭, ஆர். எல், வி, ஈடராஜன் செட்டியார் அவர்கள், சோயமுரதூர், 

திரு, எம்.டி, குழர்சைவேல் செட்டியார் அவர்கள், பெருகிலக்சழார், €ீர்சாழி. 

குளித்தலை, தரு, பி, வைத்தியவிங்ச முசலியார் அவர்சள்,சிலச்சிழார், கொருர், 
இரு. பழணி௰ப்ப மு.தவியார் அ௨ர்சள், அ,இபர்,சேவா.ரப் பாடசாலை,சசம்பாம், 
BG. எஸ். சருமலில்க முதலியார் அவர்கள், ம.து.சை. 

9, செயற்குழு விழாவினை தக்கமுறையில் ஈடத்துவசற்கு வேண்டிய செயல் 

களைச் செய்யவேண்டியது. 

இம்மூன்று திர்மானங்களையும் ிறைவேற்றியபிறகு கூட்டம் கலைந்தது, 

மேற்சண்ட திர்மானங்களின்படி செயற் குழுவினர் 10-12-1953ல் ஒரு அறிக் 

சையை வெளியிட்டனர். அர்த அறிச்சையில் மேலே சண். தீர்மானங்கள் எழுதப் 

பட்டுப் பொ ழமக்களுக்கு ஒருவேண்டுகோள் முறையில் திருவிழா ஈடத்துவதற்குத் 

தீங்சளால் ஆன அன்புகூரம்ச ௨ தவிசளைப் புரியும்படி ௮வரகள் சகேட்டுக்கொள்ளப்பட் 

டார்கள். 

அர்த இசண்டாலது ௮றிச்சை சமிழ்சாடு முழுவதம் பரப்பப்பட்ட த, 

மேற்படி அறிச்சையின் பலகைச் சமிழ்சாட்டிலிருர்து பல பெரியார்கள் இரு 

விழா நடத்த உச்தேத்ததைச் குறித்து மிகவும் பாராட்டிச் தம்கள் சம்ம,த.த)ச் 

தெரியப்படுத்தினார்சள். பிறகு மேற்சொண்டும் பணியாற்றுவசற்சாச 14-546) 
மூன்றாவது அறிச்சை வெளியிடப்பட்டது. அவ்வறிக்கை பொதுமக்கள் திரு
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விழாவில் ஆர்வம் எடுச்துச்சொண்டு செயல்புரியும் முறையில் எழு சப்பட்டத. ௮௪ 

௮றிச்கை தமிழ்சாடு முழுவதும் பரப்பப்பட்டது, வெளியிடுல தற்கு வேண்டி௰ அச் 

சச்சடி தங்கள் சுவரொட்டிகள், அட்டைகள் முசலியவைசெல்லாம் அச்சடிச்சப்பட் 
அன்பர்கள் மிகுர்த தர்வம் கொண்டு சங்களாலான உசவிகளை .அலுப்பவும் 

ச் 

னி, 

சொடக்கஞார்சள், 

சேக்கிழார் பெருமான் பெரியபுராணத்சை சிறைவேற்றி அனபாயச் சோழர் 
முன்னிலையில் சுவடிகளை யானைமிது ஊர்வலம் சடத்தின பெரும் இருசாளான 
சித்திரைத் இங்சள் திருவாதிரையின்போது இப்பெருவிழாவும் ஈடச்சவேண்டுமென்று 

யாவராலும் ஒத்துச்கொள்ளப்பட்டி 6-5-54ல் வைதீக விழாவும் 7-5-64ல் லெளேே 
விழாவும் ஈடத்த2வண்டுமென்று மு.டவுசெய்யப்பட்டது. ௮ரதச் செய்தி அன்பர் 

களுச்செல்லாம் வெளியிட்டசன் பயனாக பொ.துமச்சளெல்லாரும் இருவிழாவில் 

சலுந்துகொள்ள மிகுர்த ஆர்வத்துடன் எழுத் தொடங்கினார்கள், சமிழ்ராட்டில் 

உள்ள தமிழ்ச் சங்கங்களும் சமயச் சம்சங்களும் மிகுர்த ஆரவத்துடன் ஒத் 
துழைத்சார்சள், தணிப்பட்ட சமிழன்பர்சளம், சமய அன்பர்களும் மிகுந்த ஊச்சதி 

சோடு ஒத்துழைத்ரார்கள், ஆதனங்களிலிருர்தும், பல்சலைச் சழசங்களிலிருர் தம், 

இதம்பரம் பொது நிட்சரர் சழகச்திலிருந்தும் ஆதரவு டைத்தது. இருவிழாவின் 
நிகழ்ச்செள் விலரமாச எழுசப்பட்டு எல்லா அன்பர்களுக்கும் வெளியிடப்பட்டன. 

செயற்குழுவின் பொருளாளர் திரு.எம். எஸ். பழணியப்ப முதலியாரும், செயலாளர் 

9, எம், இராமசந்திரன் செட்டியாரும் சிசம்பரம் முதலிய இடங்களுக்குச் சென்ற 

அண்ணாமலைப் பல்கலைச் சழகத் தலைவர்கள், செம்பரம் பொது நீட்சதாசள் முதலான 
வர்சளைச்சண்டு நட ச தவேண்டிய இட்டங்களைச் ஒழுங்குபடுத்திஞா்சள், செயலாளர் 

8-4-$9ல் விருத்தாசலம் சென்றபோது 6-ர£ட்சள்ரை வேண்டியலர்களுச்செல் 

லாம் சடி.சங்கள் எழுதியும் 11-4:346் சிசம்பரம் சென்று அங்சே எல்லாப் பெரியக் 
களையும் சண்டு செய்யவேண்டிய ஏற்பாடுகளை யெல்லாம் செய்தும் முடி.த்தார்சள். 

தீமிழ்சாடு, ஈழகாடு, லடமாடு முசலிய இடங்களில் உள்ள சங்கங்கள், பெரியார்கள் 

முதலீயவர்சளுக்செல்லாம் நூ.ற்றுக்சணசில் சடி.தங்சள் அலுப்பப்பட்டன. மேதும் 
ஆஙூலெம், சமிழ், இனசரிகள், மாரிகைகள் முதலியவைகள் எல்லாவற்றிலும் இரு 
விழா நிகழ்ச்சி வெளியிடபபட்டன. 

பொருளாளரும், செயலாஎருர் சிசம்பாசத்திற்கு மூன்று சாட்சளுக்கு முச்தியே 

சென்று அங்கு ஈடத்சவேண்டிய செயல்களை யெல்லாம் சவணித்து வர்சார்கள் 

இர்த முயற்சிகளின் பயனாகப் பேருரைப் பெருவிழாவான சசெம்பரத்இல் 6 65-54, 

7-5:54 என்ற இரண்டுநாள்களிலும் வெகுவிமரிசையாக சடச்சேறியத. சணசக்கற்ற 

மச்சள் நேரில் வந்திருந்து ஆ௫ிகள் கூறின ன்றி ௮டியிற்கண்டபடி அஞ்சல் மூலமாச 

வும், சக்தி மூலமாசவும் வாழ்த்துக்களும் செய்கெளும் அனுப்பிஞர்கள், 

1. தந்திசன் பதினொன்று. 9, அட்டை அஞ்சல் எட்டு, 8. அச்சடித்த 

செய்யுள்வாழ்த்த பதினெட்டு, 4, கையெழுத்துச் செய்யுள் இருபது. 5. உரை 

கடை அச்சு எட்டு, 6. உரைடை எழுத்து ௮றுபத்சைந்து. 7, ஆங்கெம் பதி 

ஜனொன்று. ச 141 வாழ்த்துக்சள் வர்தன, விழாவின் பின்னரும் பல வாழ்த்துக் 

சன் வர்சன. 

மேற்கூறிய வாழ்,ச்துச்சள் இலங்கை திருநெல்வேலி, இசாம*ாதபுசம், மதுரை, 

தஞ்சை, திருச்ச, சேலம், சோவை, நீலூரி, ஆற்சாடு, செங்கல்பட்டு, சென்னை, 
இருவிசாங்கூர், ஆக்இிரம், டெல்லி, பம்பாய், புதுச்சேரி, மு,சலிய இடச்சளிலிருர்



செல்லாம் வர்சன, மேலும் அரசாங்க அமைச்சர்கள், நீதெபதிசள், ததினசள், 
தமிழ்ப் பேசாரிரியர்சள், அலுவலாளர்கள், ஆராய்ச்சியாஎர்கள், த.றவிசன்) கிலப் 
பெரியார்கள் முதலான பல திறப்பட்டார்சளம் தங்கள் ஆரசளைத் செரியப்படுத்தி 
ஞர்கள், பத்திரிசைசளும், பேருரைபின் சிறந்த பருதிக*ள விஎச்9 எழுதின, இர்ச 
வசையில் செயிற்குழுவானத சன்னுடைய சடையை நிறைவேற்றியது. 

சிதம்பரத்தில் நடந்த பேருரத் இருவிழா சிசழ்ச்சள் ௮டி.யிற்சண்டலை:- 

6-9-54 சா$லை 8 மணி முகல் 7 மணி வரை ரில5ங்சைச் சரையில் சிவபூஜா 
திரர்சாரர்ள் 80 பேர் சிவபூஜை செய்து பாராயணம் செப்தனர், அவர்களுக்கு 
வேண்டிய வசதிகள் செய்யப்பட்டன, 

7-மணி முதல் 8-மணி௮லார திருவிழாவிற்கு வந் அன்பர்சளச்சுச் ஏற றண்டி 
வழசசபபட்டத, 

8-மணி முதல் 10 மணிவரை பேருரைச் சுவடிகள் ஆபிரச்சால் மண்டபச்தி 
லிருந்து பானைமீத வாத்நிய கோஷத்துடன் ஊர்வலம் ஈடத்சப்பட்டத. திருவெண் 

சாட்டு திரு, சுப்பிரமணிபப்பிள்ளை அவர்சஞுடைய வாச்தியமும, கும்பசோணம் சோ 
பால்சாமி ரெட்டியார் பாண்டு வாத்திபமும், அடி.பார்கள் பாடல்களும், தேவார 

பஜனையும், சாதுச்சர் கோஷ்டியும் சென்றன. ஊர்வலத்தில் பெருர்சரளான ெனடி, 

யார்சள் சொடிசளுடன் சலர்துசொண்டது சண்சொள்ளாச் சாட்சியாக இருந்தது. 

10 முதல் 19 வரை திருக்கோயில் ஆராசனை, ஈடராஜா ரபிஷேம், 

பாவாடை வழிபாடு முதலியன, ஆராதனை இடையில் சேலசபையில் பொது 

இகசர்சள் உலர ஆரிரிபருக்குப் பொன்னடை போர்த்திப் புசற்மாலை குட்டினர் 
கள், உரையா?ரியர் அதற்கு ஈன்றி கூறிஞர், 

19 முதல் 9 வரை வர்த அன்பர்சளுச்கெல்லாம் மாசேசலர பூறை 

பமாக ரி மனி ன்ப ச 
சகோதர் இன்னையா முதலியாரும் திரு, வைத்திலிர்சஜ் செட்டியாரும் 4727 மச 
இரிபத்சை மேற்கொண்டார்கள். ஏழைமச்சளுக்குச் திருப்பனந்தாள் மடாதிபதிரள் 

அன்ன தானம் செய்தார்சள். சேலாரப்பாடசாலை முதலியார்கள் மூலர் சகோதர் 
களும் பெருமுயற்சி எடுத்துகொண்டு 8 சாட்சளிலும் மசேசலரபூறைபும் அன்ன 
தானமும் மிகச் சிறப்பாக நடத்தி வைச்சார்கள், 

மாலை 5 மணி௮ளவில் ஆயிரச்சரல் மண்டபத்டில் திருக்கூட்டம் கூடிற் 1 மண்ட 

பத்து முன்னணியில் இறைவன் திருவுருவப்படமும் ௮2ற்கு முன்னர்ப் பேருரைச் 
சவடிசள் அலங்சாரத்துடலும் வைச்சப்பட்டிருர்சன. படிசளில் அன்பர்கள் வீற் 
இிருக்தனர். இருச்கூட்டம் சேவார லோதுததுடன் சொடங்சப்பெற்றத. மதுரை 
ஞானசம்பதரா தினம் ஸ்ரீ சோமசுர்திர் தேர் சலைமை வச் சனர். இருச்கூட்டச் 

தாரை, எரவேற்புச் தலைவர் திரு. பொன்னம்பலத் தியாகராஜன் (பி. டி. சாஜன்) 

அவர்கள் வரவேற்றுப் பே௫னார்கள். பிறகு குன்றக்குடி, தவத்திரு HG SHER 

தேச சார்பில் curuMs salon gars gAyar arAsgu Seer so ayer 

இனார்கள். பிறகு திருச்கூட்டத் தலைவரவர்கள் தங்சள் தலைமைய/ரையை வாூத்தார்கள். 

அதன்பின் அடியிற்சண்ட பெரியார்கள் ஆரியுரைகளை அருளிச் செய்சார்கள். 
1, தருமபுர ஆதனத்துச் சார்பில் இரு. இசாமலிக்கத் தம்பிரான் ஆடியை 

வாசித்தப் பொன்னாடை போர் ததிஞார்சள். 

9, குன்றச்குடி, அடிசளார் சார்பில் சபாபதிச் தம்பிரான் பொன்னாடை 

சாத்திஞர்சள்,
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9, மயிலம் இருமடத்துச் சார்பில் வித்வான் வசுப்பிரமணியனார் ஆரயுை 

நிசழ்த்திப் பொன்னாடை சா,்தினார்சள், 
4.  இருப்பேரூர் சாச்தலிக்ச அடிகளார் ஆதினச் சார்பில் AG. இசாமசாமி 

அடிசளார் வாழ்.ததுரை வழங்களார்கள். 

5, முப்பொழுதும் திருமேனி தீண்டுவார் சார்பில் திருவாடானை ஈசான சவாச் 
சாரியார் வாழ்த்தை வழங்கினொர்கள், பிறகு சமிழ் வள்ளல் மெய்பப்ப செட்டியார் 

சார்பில் வித்வான் இரு, டி. பி. மீனாட்டு சர்தானார் ௮வரசள் பொன்சசடு வேய்ந்த 

திரு.ச்)தொண்டர் புராணப் பதிப்பை உரையா?ரியருக்குப் பரிசாச வழங்ஜெர்கள். 

அதன்பின் உரையாசிரியர் ௮௨ர்சள் ஈன்றி கூறினார்கள். செயற்குமுவின் செயலாளர் 
எல்லாருக்குமாச ஈன்றி கூறின பிறகு இறைவணச்சத்துடன் முதல்காட் கூட்டம் 

மூடிவுபெற்றது, இருவிழாவிற்கு வர்இிருஈச அன்பர்களுக்கெல்லாம் இர௮ உண௮ 

பழனியப்ப முதலியார் சேவாரப் பாடசாலையில் வழங்சப்பட்டது. 
7-5-54 காலையில் இருச்சோயிலில் திருமுறைப் பாராயணம் செய்மப்பட்டது. 

7 முதல் 8 வரை அன்பர்களுச்குச் சிற்றுண்டி வழங்கப்பட்டது. 

9-10, ஞானப்பிரசாத் திருக்குளத்துச் சரையில் உள்ள சேச்சழார் ஆலயச்தி 

லிருந்து சேக்சிழார் இருவுருவம் திருஉலா சொண்டு செல்லப்பட்டது, யானையின் 

மீது பேருலர எழுந்தருளச் செய்வித்து ஆலயச்திலிருந்து இருகீதிசள் வழியாச 

எழுந்தருளப் பெற்றன. இன்னிசை, சேலார பஜனை முதலிய சிறப்புக்களோடு 

தேமாரபரடசா$லை ஏந்ததம் அறுபத்துமூலா திருவுருவப் படத்துடன் திருஉலா 

சடைபெற்றத, 

10-19, திருச்சோயில் வழிபாடு, அபிஷேச ஆராதனைசள், இரு ஞானசம்பர்தச 

agear, ஞானப்பால் ஓழங்ெ ஐதீசம் முசலியமைசள் ரடைபெற்றன, 

பசல் 1 மணி. வர்த அன்பர்சளுச்செல்லாம் மர்தியராள் பே!லமே மசேல்வ7 
பூஜையும் ௮ன்னசானமும் செய்யப்பட்டது. 

மாலை 3 பணிர்கு தயிரச்சால் மண்டபத்தில் பொதுச்கூட்டம் கூட்டப்பட்ட த. 

முதலில் பெரியார்சளுடைய நிழற்படம் எடுச்சப்பட்டது. இருச்கூட்டமானது 

சேவார ஒது,தலோடு சொடங்கிற்று, முதலில் இரு, சீர்காழி சுப்பராய முதலியார் 
அ௮வர்சள் வரவேற்புரை நிசழ்,சீதினார்சள். உரையாரியருச்குப் பொன்னாடை 

போர்த்தினாசள், பிறகு தவத்திரு தலைவரவர்சள் முன்னுற நிகழ்ச்திஞர்சள். 

சென்னைப் பல்கலை சழஈ5த்நின் சார்பாக இரு. டி, எம், சாராயணசரமி பிள்ளையவா் 

சள் உரையாசிரியர் அவர்களுக்கு ரூ. 1000/-பொற்குவியல் அளிச்தார்கள். பிறகு 

பி,டி. சாஜன் அவர்கள் வாழ்ச்துரைகளைச் தொடங்கப் பே௫ஞர்கள், அடியிற் 

சண்டவர்சளும் வாழ்த துரை வழங்கனொர்கள். 

தரு, ஆர். பி. சேதபிள்ளை --.... சென்னைப் பல்சலைச சழசம் 
டி. எம். சாராயணசாமி பிள்ளை — Crop. 

— அண்ணாமலை பல்க$லச் சழசம் 
5] 

ஏ. சாமராதம் பிள்ளை 
9 

»» ஏ.சிதம்பரகாதன் செட்டியார் — Crap. 

ஜி. சுப்பிரமணிய பிள்ளை அட ஷை 

௪சோடு-பி, மீனாட்சி ௪௪ முதலியார் ௮... இருள்நெறித்திருச்கூட்டம் 
மதுசை-இருமதி புஷ்பம்மாள் சடராஜின் — சமயச் சார்பில் 

சென்னை-இருமதி பாப்பாத்தி அம்மாள் — 

இருவாசசமணி-கே. எம். பாலசப்பிரமணியம் -- சொழ்பொழிலவாளர் சார்பில்
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ததெம்பரம்- என், தண்டபாணி பிள்னை ௬. இசம்பரப் பெரியசாசள் சார்பில் 
பி. இராமய்யா பிள்ளை முசவியோர் ௮௪... இவளியூர் புலவர்கள் சார்பில், 

அதன்பிறகு சோவை திரு, ]. முத்துச்குமாரசாமி முதலியார் அவர்சளும் 

ஆனைமலை திரு. ௭. எஸ். வெம்சடாசல முசலியார் ௮வர்சளும் உரையா ரியருச்சுப் 
பொன்னாடை போர்ச்திப் பேரினார்சள். தஇருச்குடர்சைச் சவரேசர் இருச்கூட்டச் 
சார்பில் வாழ்,த்தப் பாச்சள் வழங்சப்பட்டன, ் 

மேலும் பல அன்பர்கள் தாங்கள் சொண்டுவர்இருர்ச வாழ்ததுப்பாச்சளைப் 
படித்து மாலை சூட்டினார்கள், பின்னா உரையா?ரியா வச்சவிமணியவாசள் பெரிய 

புராணப் "பேருரையில் கண்ட சில சிறப்புப் பொருள்களை எடுத்துரைத்து எல்லாருக்கு 

மாச ஈன்றி கூறிஞர்சள். அல்லாறு ௮வர்சள் கூறியபோது 8ற்சில இடம்சளில் சில 

சொற்களுக்குப் பொருள் விலங்காசபோது மறுசாள் இறைவனைச் ர்திச்ச உய்த்து 

உணர்வித்ச வரலாறுகளை எடுத்துச் கூ.றினாசள். அவைகளை மிகவும் உணர்ச்சி சதும்ப 

கூறினவிசம் அலையோர்களை உருசச் செய்தது, சள்ளாச வயதில் வேறு எவராலும் 

இயற்றவொண்ணாத ௮ருஞ்செயலை இயற்றிய பெரியார் திருவுருவமானத அசபை 
யில் தில்விய சோற்றத்சோடு விளங்கிற்று, 

பிரகு முடிலாசச் செயலாளர் ௮எர்கள் எல்லாருச்சும் ஈன்றி கூறிஞர்கள், இரு 

விழாவில் பங்கு எடுத்தச்சொண்ட ஒவ் வொருவருச்ரும் மிந்த பரரரட்சள் கூறித் 
த்ச்கவா.று சன்றியுரையை நிசழ்ச்திஞர்சள், பிறகு சடவுள் வாழ்ச்சோடு பொதுச் 

கூட்டம் முடிவு பெற்றீது, 
இந்த வசையில் பெரிய புராணம் பெருவிழா வெரு பெருலமயோடி சடை 

பெற்றது, தமிழ்சாட்டிலிருர்து பல புதிசளிவிருர்தும் சணச்சற்ற மச்சள் இருவிழா 

விற்கு எழுந்தருளி அதில் ஈரிபட்டார்கள். இிருச்சோயில் சோழர் சால)த்இில் இரச்ச 

பெருமையை இ£த ஆண்டில் மீண்டும் சொண்டிருரதத என்றால் அழி மிசையல்ல 

என்று கஉறவேண்டும், இதற்குக் காரணம் சைய மச்சளின் ஓ.த்துழைப்பும் இழை லன் 

போருளுமே என்று கூறலாம். 

பேருரைப் பெருவிழாவிற்குச் தமிழ் மக்சள் எல்லாருமாச உதவிபுரிர்திருச் 

இன்றார்சள்.  பணமாசவும், மற்றம் பொருள்சளாசவும், ஊழிபமாசவும் 
துணைபுரிச்திருக்கின்றார்கள், இரண்டு பல்கலைச் சழச,ச்சினர்களும் செப்ச உதவி 

களுக்கு அளவில்லை. அண்ணாமலைப் பல்கலைச் சழகத்சார்கள் சிறப்பாச ௮.௪ உதவித் 

துணைவேர்சர் கிரு. இராமசாசன் பிள்ளையவர்கள் செய்த உதவி எழுதற்பாலசன்று, 

அண்ணாமலை ஈகரில் சங்கிபிருர்த பெருமச்சஜச்கு இடம், உணவு, முசலிய எல்லா 

வசதிகளையும் சந் சார்கள். சிதம்பரப் பெருமக்கள் செய் உதவி மிகப் பெரியது, Pal 

தீர்சள் மிச தர்வத்சோடு இதில் ஒத்துழைத்சார்சள். சவபூஜை, பந்தல் முசவிப வசதி 

களுச்சாக இரு. சணபதியா பிள்ளை மிசவும் பாடுபட்டார்கள், தருமபுரம் ஆதினத்தார் 

சுள் யானையும், இருச்சடஷர் சே. சைலாசம் பிள்ளையவர்சள் சாயனம் முசலிபவற்றிழ் 

குப் பல ௨தவிகள் புரிர்சார்சள். திருச்சி கொசுர்-சர்னம் இரு. பி. வைச்தியலில்க 

மூசலியார் எலசரிட் விஎச்குசளுச்கும் சாசசாம் வித்வானுடைய வசதிகளுக்கும் 

உதவி புரிர் தார்கள். மாகேவசர பூஜை, அன்னதானம் மு,சலிய வசதிகளைச் செய்ச 

பெரியார்களை "ஒருபோதும் மறச்சமுடியாது, அலங்காரம், விளக்கு முசவிய வசி 

சீர்தவார்கள் ஈன்றாக உழைத்தார்கள் எதிர்பாராத ௮ளவில் பொன்னாடை போர்்தின 

பெருமக்களை ஒருசாலமும் ம.றச்சமுடியாது. அ௮ளவுசடச்ச வாழ் தப்பாச்சளை 

அனுப்பிய பெருமச்சளின் .தர்வம் மிசப் பெரியது, இளைகளெல்லாவற்ழக்கும் 
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il? 

பெரிய புசாணத்தின் பெருமையும் அசன் பேறுரையின் அருட்பொருளுமே சாசண 

மாகும், இர்த இருபதாவது நூற்றாண்டில் பனிரெண்டாவது தூற்ருண்டைப் 

போலவே மச்சளிடையே செய்வம் செரள்சையும், ௮இல் ஈடுபாடும் இருக்தெது 
என்று இர்சச் இருவிழாவின் வெ.ற்தியே ஈன்கு புலப்ப$ச்.தம். இசற்கெல்லாம் அடிப் 
படைச் சாரணம் பேருரையின் அருள்மிகு உரையாிரியர் அவர்சளின் தனரா ஊர்ச 

மும், குலறயா அன்பும், மறையா அருளம், முன்னின்று உணர்த்தியசே யாகும், 
சைலம் சழைச்ச, தமிழ் மொழி வளர, போருள் இலங்ச, இறைதாள் பொலிய ) 

அடியர்சகள் வரலாறுகள் பரச்ச, ஆஸ்தீகம் கிலைச்ச, உரையாசிரியர் நன்மொழி 

விளம்ச, இறைவன் இருலடி. போற்றுவாம். 

பேருரை வாழ்க ! 

செயலாளன் (0. 18, R.) 

பேரிய புராணப் பேருரை விழாக்கமிட்டி. வரவு சேலவு கணக்கு 

நன்கொடைகள் ரூ. ௮, 

1, இரு, பி, முத்தச்குமாரசாமி முதலியார், சோயமுத்தர் we 250 0 
2, ,, 8, எஸ், ரத்திசைபாபதி முதலியார், ் 0 0 
9, எம், எஸ், பழனியப்ப முதலியார், பி,௪, ,, we 230 «0 

4, ஸ்ரீமதி எம், அன்னபூரணி அம்மாள், ர ve 250 0 

5, சி௨எச்சலிமணி, 9,சே சுப்பிரமணிய முதலியார் ,, 101 0 
6, இரு, ச. என், நாசப்ப சவுண்டர், வ vw» 100 0 

ர. என், மசாலிட்சம் எம்.எல்,, பொள்ளாச்சி we 500 

8, ,, வி,இராமசாம் முலியார், $200 00", w $50 0 
9, , டி. எஸ், அவினாிலிக்சம், எம்.பி,, சோயமுசத்தூர் டூ 0 

10, 5 இ௨ சுப்பிரமணிய பிள்ளை, SIHG. ர. 

11. , சேடி. வெற்றிவேற முதலியார், சோயழர்தூர் பம 0 
19, ,, எஸ். பஞ்சாத முதலியார், சென்னை. we «230 
13, ), அருணாசல முதலியார், ஆனைமலை ட 0 
14, ,) ஏ. ஆர். மல்லப்ப முதலியார் ” படட «B00 

15, ,, சீர்சாழி. எஸ். சுப்சாய முதலியார் we) OC 
16. ,, ஆர். சர்சசாமி மூப்பனார், கும்பசோணம் .. «6p 200 

17. ,) ௪, எம், குப்பண்ண முதலியார், தனைமலை படபட ட ௮00 

18. ,, ஆர். வி, இருஷ்ண இ.பர், சென்னை பட்டத 0 

19, ,, ச, ஏருஷ்ணமூர்தஇ முதலியார், சர்சாழி .. «86180 

20. ,, ௪, மூத்துசாமி பிள்ளை we LO 
21. ,, வி. எம். எஸ். பி. சுப்பிசமணிய செட்டியார் ae «100 

92, ஸ்ரீமதி ெம்பாசத்தான், ஆனைமலை ட்ட்ர10 0 

93, ,, சீனிவாச மு,சலியார், சர்சாழி we «210 0 

94, ,, ௪. எஸ், இரத்தினவேறு, வேட்டைச்சாரன் புதர் உ்10 0 
95, ஸ்ரீமதி சூரியம்மாள், ஆனைம$ை ர! 
86, , அபிசாமி அம்மாள் லட 5 0 

0 97, இரு, எம். ர், வெக்சடாசல மு,சலியார், சோயமு சீசர் பப 5



28, 

29, 

30, 

91, 

92, 

33, 

91, 

0, 11. இராமச்சந்திரன் செட்டியார் 

பட எம், வானமாமல பிள்ளை eee § 0 
ப. பி, பழனிசர்சரம், சோயமுச்சர் ர ர. 

» சே, சாமலிம்சம், ” we «CSO 

» எஸ். திருசாவுச்சாசு முதலி.பார், சோயமுச்சார் aes 8 0 

ப ஆறிமுசச் சவுண்டர் 3 0 

ப... என், முத்ையா முதலியார், மாயலாம் ae O20 

» £850 a gy Pee tor one 2 0 

ஆசமொர்சம் 1634 0 

விழாச் செலவு ரூ. ௮. பை, 

பிரடாணச் செலவுசள் டை 433 0 
பூமசலைசள் முதலியன 1040 0 

அச்சச்கூவி w 170 6 6 

ஊர்வலம் பாண்டு செலவு 18819 0 

இியனடியார், திகழிதர் முதலியோ? சம்பாலனை, நட்சள் 
வெகுமானம் 00 8 0 

போட்டோ செலவு டை 175 1 6 

சாப்பாடு, சர்ப்பி செலவுசள் 991 4 0 

தீபால், தந்தி w Tt 0 3 

சோயில் செலவுசள் 1» 420 2 9 

HSCS 54 

செயலாளர், 

நர். டி. பழனியப்ப முதலியார், 

பொருட்காப்பாளர்,




