
    

வடார்க்காடு மாவட்ட சமரச சுத்த 
சன்மார்க்க சத்திய சங்கம், 

மெரினா கபே திரு. 7. &. விநாயக முதலியார் 
கல்யாண மண்ட்பப்டி வேலூர், (வ, ஆ 

7 8199 , 0, அம்மன்கோயில் 5 9த௬, சென்னை- 

20) நூல் நிலையம், சேலம். 

A. சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், 
பிராட்வே, சென்னை. 

பாரி நிலையம், பிராட்வே, சென்னை-1. 

    

     

            

'மர்குரி புக் டிபோ, 0 கோவை: 

ரஜாமணி ஸ்டோர்ஸ், கோவை. 

திரு. கந்தசாமி, 

ஆசிரியர், * அருட்சடர் 1) வடலூர், 

இ [் ர் ம். இ ர் ரத் ர்க் ருஷ்ண ன், 

செயலாளர், மாவட்ட சன்மார்க்க சங்கம், 

கீழ்வாசல் (வடக்கு), ஸ்ரீரங்கம், 

5. பஞ்சநாதம் பிள்ளை, 
வள்ளலார் நால் நிலையம், 

1537, பெரிய அரிசிக்காரத் தெரு, 

கீழ்வாசல் தஞ்சாவூர் 

6)
 

  

    

    

    

   திரு, வேணுகோபாலாச்சாரி, 
சன்மார்க்க சங்கம், அல்சூர், பெங்களுர்-8.



 



வெளியீடு: 12 

1963 ஜனவரி 

உரிமையுடையது 

விலை ரூ. 2-25 

 



அருட்பெருஞ்சோதி ! தனிப்பெருங்கருணை !! 

    

திருவருள் தூண்டுதலால் திருவருட்பா முழுவதுக்கும் 

உரை விளக்கம் வெளியிட விரும்பினோம். அதன் பயனா 

வெளி வருவது இந்த 12வது வெளியீடு. இது மூதல் 

திருமுறை 8ஆம் பகுதியான இங்கித மாலையின் உரை 

விளக்கம். 

மக்கள் குடும்ப இன்பத்தை யறிவர்; கடவுளை யடைந்து 

பெறும் பேரின்பத்தை யறியார். தெரிந்த ஒன்றைக் கொண்டு 

தெரியாததை விளக்குவது சான்றோர் ஏரைபு, அம் முறையில் 

இராமலிங்க அடிகளார் தம்மைத் தலைவியாகவும், இறை 

வனைத் தலைவனாகவும் கொண்டு இன்பப் பகுதியைப் 

பாடுவார் போலப் பேரின்ப நிலையை விளக்குகிறார். 

- இந்த விளக்க உரையை எழுதி உதவிய உயர்திரு 

பேராசிரியர், வித்துவான் பாலூர் கண்ணப்ப முதலியார்; ந ஃ., 
௦-௩. அவர்களுக்கும், அச்சிட்டுதவிய இரத்தினம் கிள 

அச்சகத்தாருக்கும் எங்கள் உளங்கனிந்த நன்றி உரியதாகுக. 

சன்மார்க்க அன்பர்கள் முன் வெளிவந்த எங்கள் 11 

வெளியீடுகளை வாங்கிப் பயனடைந்து எங்களை ஊக்குவித்தது 

போலவே, இவ் வெளியீட்டையும் வாங்கி எங்களை ஊக்கு 

வித்து நலம்பெற விழைகின்றோோம். 

ஊ. வ. தட்சணாமூர்த்தி 
தலைவர், வ. ஆ. மாவட்ட சமரச சுத்த 

சன்மார்க்க சத்திய சங்கம்,



உட 

திருச்சிற்றம்பலம் 
உரை ஆசிரியர் முன்னுரை 

  

உலகை உய்விக்க வந்த பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு 
உ த்தமர்களுள் ஒருவர், நம் அருள் பிரகாச வள்ளலார் 

என்னும் இராமலிங்க சுவாமிகள், ௬வாமிகள் அவர்கள், 
தம் கருத்துகளைப் பாக்களின் வழியும், உரை நடைகளின் 
கலமும் மக்கள் ஈடேற அறிவித்துள்ளனர். அக்கருத்து 
களின் தொருப்பே ஆறு திருமுறைகளாகத் தொகுக்கப் 

பட்டுள்ளது. அந்த ஆறு திருமுறைகளுள் முதல் திருமுறையில் 
எட்டு நால்கள் அடங்கி யுள்ளன. அவ்வெட்டனுள் ஈற்று 
நால் இங்கிதமாலை என்பது, இதன் விளக்கத்தினை என் 
உரையில் தோற்றுவாய் என்னும் தலைப்பில் காணலாம். 

  

இந்த இங்கிதமாலை என்னும் நூலுக்கு முன்பே இரண்டு. 
உரைகள் வற்துள்ளன. அவற்றுள் ஒன்று, சென்னம் 
யச்சையப்பன் கல்லூரியில் தமிழ் ஆசிரியராக இருந்த 
திரு. க. வ. திருவேங்கட நாயுடு அவர்களால் எழுதப்பட்டது. 
அது 1904-ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த நூல், இவ்வுரை 
நால் இதுபோது கிடைத்தல் மிக அரிது. மற்றோர் உரை 
நூல், மகா வித்துவான் திரு. காஞ்சிபுரம் இராமசாமி தாயுடு 

அவர்களால் எழுதப்பட்டது. இந்நூல் இப்போது எளிதில் 
கிடைக்கக் கூடியது.  பின்னையதினும் முன்னையதே இங்கித 
மாலையின் உள்ளுறைகளை இனிதில் எடுத்தியம்புவதாகும். 
அறல், அஃது இதுபோது கிடைத்தற் கருமையாக இருக் 
கிங்றமையின், அடியேனால் இப்புத்துரை எழுத வேண்டிய 

இன்றியமையாமை ஏற்பட்டது. 

  

இவ்விங்கிதமாலை. மமேலோட்டத்தில் சிற்றின்பப் 
போக்கை உணர்த்தும். நிலையில் இருந்தாலும், பேரின்ப 
Ava yh Dats செல்லும் ஏணி போன்றது என்பதில் 
சகாள்ளும் ஐயம் இல்லை. இந்த உண்மையினை உரையினுள் 
நர்பு காணலாம்.
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இந்நூலுள் பொதுவாகச் சிவபெருமான் எவ்வெவ்வாறு 

உணர்த்தப்பட்டுள்ளனர? சிறப்பு. முறையில் :திருஒற்றியூர் த் 

தியாகர் எம்முறையில் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர்?' என்பன 
வற்றை உணர்ந்து கொள்ளலாம். இவ்வாறே திருஒற்றியூரின் 
ஒப்புயர்வற்ற நீர்வளம், நிலவளங்களின் மாண்புகளும் சீரிய 

முறையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன என்பதையும் தெரித்து 

கொள்ளலாம். இந்நூலில் பற்பல சிவ தலங்களைப் பற்றிய 

சுறிப்பும் காணப்படுகின்றது. மேலும் பற்பல அரிய குறிப்பு 

களும் இந்நூலில் உண்டு. 

இனி மேலே குறிப்பிட்டவைகளைப் பற்றிய குறிப்புகள் 

அடங்கிய செய்யுள்கள் இன்னின்ன என்பதை இங்குக் 
கொடுக்கப்பட்டுள்ள. செய்யுள் எண்களின் வழி அறியவும். 

விநாயகப் பெருமானைப் பற்றிய குறிப்பு காப்புச் செய்யுளி 
லும் 28, 1 17-ஆம் செய்யுட்களிலும், முருகப் பெருமானைப் 
பற்றிய குறிப்பு, காப்புச் செய்யுளிலும் 41, 81, 88, 103, 
1 17 எண்ணுள்ள பாடல்களிலும் காணப்படும். 

தைத்திரியவேதம் குறிப்பினை 92-ஆம் செய்யுள் உரை 
யிலும், தகராலய இரகசியத்தைப் பற்றிய தெளிவினை 

118.ஆம் செய்யுளின் விளக்கத்திலும் நன்கு காணலாம். 

புராணக் கதைகள் 9, 66, 91, 123; 131, 133ஆம் 
செய்யுட்களில் அமைந்துள் ளன. டட 

பழமொழிகள் 46, 102, 124, 164, 155, 166 
எண்ணுள்ள செய்யுளிலும், வெண்பா, ஆசிரியப்பா, கலிப்பா, 
வஞ்சிப்பாக்களைப்பற்றிய விளக்கம் 6க வது செய்யுளின் உரை 

யிலும் விளக்கப்பட்டிருப்பதைப் படித்து இன்புறலாம், 

அப்பர்; சம்பந்தர், சுந்தரர் பற்றிய வரலாற்றுக் குறிப்பு 
களை 0, 36ஆம் எண் பாடல்களில் அற்யலாம், பஞ்சாட்சர 
மந்திரத்தின் குறிப்புகளை 54, 59, 70 எண் செய்யுள்களின் 

உரைகளில் கண்டு மகிழலாம். 

திருமாலும், இறைவர்க்கு மனைவியாவார் என்னும் 
குறிப்பு 58, 67, 117, 131ஆம் செய்யுட்களின் மூலம் 
அறியவருகிறது நகைச்சுவை அமைந்த கருத்து 1 46ஆம் 

செய்யுளில் தொனிக்கிறது.
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திருக்கச்சூர் 14, மேல் காட்டுப் பள்ளி, கீழ்ப்பள்ளி 46, 

திருதனிபள்ளி 7 7, பேரூர், தினையூர், பெரும்புலியூர், பிடவூர், 

கடவூர்95, திருநெல்வேலி 9) திருச்சக்கரத்தான் பள்ளி, 1 1 3, 

திருவீழிமிழலை 136, கொடுங்கோளூர், திருக்கோளிலி: 

180, திருப்புலியூர் 161, திருஓத்தூர் 163, திருச்சோற்றுத் 

துறை 184, திருநெல்வாயில் ! 85, ஆகிய தலங்களைப்பற்றிய 

விளக்கங்களைப் பக்கத்தே குறிக்கப்பட்ட எண்ணுள்ள செய் 

யட்களில் உரையில் அறிந்து மகிழலாம், . 

கீழ்வரும் எண்ணுள்ள செய்யுள் களில் இறைவருடைய 

பொது இயல்புகள் விளக்கப் பட்டுள்ளன. 8) 8, 9, 14, 

21,87, 88, 42, 44,49, 51, £2, 54,57, 60, 61, 78, 

79,81, §8, 84, 86, 91, 95, 96, 97, 99, 1:0, 127, 

132,134, 143, 149, 151, 154. திருஒற்றியூர்த் தியாகர், 

சிறப்பு முறையில் குறிக்கப்பட்டிருப்பதை 4, 7) 16, 22) 26), 

280, 41, 52, 88, 60, 71, 82, 119, 137, 146, 

149.ஆம் செய்யுட்களில் காணலாம். ன 

.. நம் ஐயா திருஒற்றியூரின் சிறப்பினை இரண்டு வகையில் 

குறித்துள்ளனர். ஒன்று, திருஒற்றியூரூக்ேகே உள்ள தனி 
மாண்பு. மற்றொன்று அதன் நீர்வளன் நிலவளங்கள். 

இவற்றுள் திருஒற்றியூரின் தனிச் சிறப்பு 10, 15, 18, 20, 
24,29, 31, 33, 34, 85, 41, 45, 48, §2, 56, 59, 

62, 64, 67, 71, 74, 76, 77, 78, 80, 85, 87, 392, 

96, 97,104, 105, 106, 111, 112, 114, 115,116) 

120, 122, 125, 128,132, 134, 141, 147, 150, 

151, 154-1 sratrepsrer செய்யுட்களில் துலங்கு 

கின்றது... Keapdhhupfier giouer, flo more சிறப்புகளை 1, 4, 

5,15, 88, 26, 27, 80, 32, 36, 47, 50, 53, 65, 63, 

65, 66,73, 75,81, 92, 94, 95, 100, 107, 109, 

113,118,119, 120, 129, 135, 144, 145, 152, 
153, 1௪43ம் எண்ணுள்ள செய்யுட்களில் படித்துக் களிக் 

அர்ப், 

      

   

இங்கிதுமாலையில் சிற்றின்பக் கருத்துகள் வெளிப்படை 

பாகவும், குறிப்பாகவும் அமைந்துள்ளன. சிற்றின்பக் 

கருத்தினை வெளிப்படையாகக் காண விழையின் |,2 3, 4, 

9, 10, 12, 29), 49), 82, 110ஆம் செய்யுட்களிலும்;



Whi 

சூறிப்பாகக் காதல் சுவை மீக்க கவிகளைக் காண விரும் 

Ger 15, 19, 24, 27, 30, 32, 84, 35, 37, 41, 42, 

47, §3, 73, 80, 94, 107, 108, 108, 111,132,118, 

124, 126, 132, 133, 134, 138. 189, 140, 151; 

152. 156 ஆம் எண்ணுள்ள பாடல்களிலும் கண்டு பரவசம் 

உைறலாம். | 

இங்கி கமாலை, சிற்றின்பக் குறிப்பைக் காட்டவந்த நூல் 

என்னாலும், பேரின்பத்திற்குரிய அரிய கருத்துகள்" இதில் 

இடம் பெருமல் இல்லை. அவற்றை அகிய அவாவினால் 

24, 28, 29, 47, 54, 59, 61, 62, 69, 87, 121, 

1743ஆம் செய்யுட்களில் கண்டு படித்துப் பேரின்ப நிலைக் த 

தம்மை ஆளாக்கிக் கொள்ளலாம். | _ 

.. இன்னோரன்ன அரும்பெரும் கருத்துகளுக்குக் கருஷல 

மாகத் திகழும் இவ்வரிய நூலுக்கு ஒரு புத்துரை எழுதும் 
திருவருளைப் புரிந்த மூழுமூதற் பரம் பொருளாம் அம்மை 

"அப்பருடைய பொன்னார் திருவடிகளை வத்தித்து வாழ்த்தி 

வணங்குகின்றேன் , 

இவ்வுரை நூலுக்கு மதிப்புரை எழுதி என்னை ஊக்கு 

வித்த பேரூர் தவத்திரு சாந்தலிங்க சுவாமிகள் திருமடத்துத் 

தலைவரும், செந்தமிழ்க் கல்லூரி முதல்வரும் ஆகிய 

சிவத்திரு சாந்தலிங்க இராமசாமி அடிகளார். அவர்கட்கும், 

இவ் உரைநாலை எழுதுமாறு தூண்டிய வட ஆர்க்காறு 

சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய சங்கத் தலைவர்; 

திரு ஊ. ல. தட்சணாமூர்த்தி முதலியார் அவர்கட்கும், டே சங்கத்துத் 

துணைத் தலைவர், மெரினா கபே உரிமையாளர்; திரு, வி. கே. 

விநாயக முதலியார் அளர்கட்ரும் இச் சங்கத்தைச் சார்ந்த ஏனைய 

உறுப்பினர் கட்கும் என் நன்றி கலந்த வணக்கம் உரியதாகுக, 

5 
(அம்மை.அப்பர் அகம்!” ) 

43, விசயவிக்னேசுவரர் | இங்ஙனம், 

கோவில் தெரு, ர் 

சூளை, சென்னை-7. | 
(41-69. 3 

பாலூர் கண்ணப்ப முதலியார்.



  

மதிப்புரை 

-ண்ணப்ப முதலியார்” 

eae பண்பும் 

1 9ஆம் 

              

- அடிகளார் 
_ Bene      

i ன் சொல்லாடலும்; ஒரு 'தலேவியினது. சொல்லாடலுமாக 

/மந்தது. புறத்துறுப்புக்களாலும், பாவின் உறுப்புக்க 

ளாஜூம், " பாவின் உறுப்புக்களாலும் குறிப்பிக்கப்பெரும் 

ிபாருள் - நோக்குகளை விளக்கும் முறையில் "இந்நூலுக்கு 
முன்னும் உரை வருக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது சைவத்திரு 

பாலூர் கண்ணப்ப முதலியார் அவர்கள், இப்பாடல்களின் 

ரிய பொருட் செறிவை இனிது விளக்கி, ஒரு சொல்லுக்கு 
இரு பொருளுக்கு மேற்பட்ட பொருள்கள் அமைந்துள்ள 

றத்தினை. எடுத்துக் காட்டியிருப்பது பாராட்டுதற்குரியது- 

இவ்வரிய  நூலிஸ் உரையிலைத் தமிழ்கூறும் நல்லுலகம் 

வறிறுப் பயன் பெறுவதாகுக, இவ்வாசிரியர் மேலும் பல 

apt wh A” (ay .வுரை வகுத்துச் செம்பொருட் செல்வராய்த் 

ந கழ் சாந்தலிங்கப் பெருமான் தண்ணருள் புரிவாராக- 

  

    

      

    

     



உ 

திருச்சிற்றம் பலம். 

  

தோற்றுவாய் 

திருவருள் பிரகாச வள்ளலார் பாடியுள்ள திருவருட் 

னன் wee திருமுறையின் எட்டாவது நூலாகத் திகழ்வது 
Qe இதில் நூற்று அறுபத்தாறு ஆசிரிய விருத் 
தங்கள் உள்ளன. இவை அனைத்தும் அறுசீர்க்கழி 5டிலடி 
ஆசிரிய விருத்த. யாப்பினால் ஆநன வை. 

  

   

    

அறுசீர்க்கழிநெடிலடி ஆசிரிய. al GS Suwa gy, ஒவ்வோர் 

அடியும் ஆறுசீர்களைக் கொண்டு நான்கடிகளால் அமைவது. 

இக்க அமைப்பின்படி இங்கிதமாலையில் உள்ள பாடல்கள் 

$ திருப்பதைக் காணலாம். 

  

அமைந் 

  

நெடில் அடி ஓர் அடிக்கு ஐந்து. சீர்களைப்ெ பெற்றிருக்கும். 
அருள் அற. மேஅருள் பண் பேமுக் - கண்கொள். அருள் 

சிவமே” என்னும் அடி ஐந்து சீர்களைக் கொ ண்டிருப்பதஞல் 

இது நெடில். அடி. ஐந்து சீர்களுக்குமேல், எத்தனைச் சீர்களை 
யேனும் son அடி பெற்றுவரின்; அவ்வடிகளைக் கழிநெடில்அடி 

என்பர், ஆறு சீர்கள் அமைந்திருந்தால் அறுசீர்க்கழி நெடி 
லடி. என்றும்; ஏழு சீர்கள் - /மைந்திருந்தால் எழுசிர்க்கழி 
நெடிலடி என்றும், எட்டுச் சீர்கள் அமைந்திருந்தால் எண் 

சீர்க் கழிநெடிலடி என்றும் இவ்வாறு ஆசிரிய விருத்தங்கள் 

பெயர் பெறும், ஆசிரிய . விருத்தம் . நான்கு அடிகளை யே 
பெற்று வரும் என்பதை மறத்தல் கூடாது. ப தம் ஐயா பாடி 

யுள்ள திருவடிப்புகழ்ச்சி, நான்கு அடிகளைக் கொண்ட 
ஆசிரிய விருத்தம் என்பதை உணரவும். 

  

    

   



2 திருவருட்பா | 

இங்கி தமாலையில் உள்ள விருத்தங்கள். தவரசங்களில் 

(ஒன்பான் சுவைகளில்) காம ரசம் பொருந்தப் பெற்றவை. 
அதாவந இன்பச் சுவை. அமையப் பெற்றவை. ₹் என்தன் 

முலையைல் தொடுகிள் றார் இத: தான். சேடி. என்னேடீ uM 

என்பது காமச் சவைதானே? (3) ஒன்பான் . சுவைகள் 

ஆவன நகைச் சுவை, வீரச். சுவை, அவலச் சுவை 
(துக்கம்) அச்சச் ௬வை, இழிவுச் சுவை, வியப்புச். சுவை, 

காமச் சுவை, சினச் சுவை (கோபம்) சாந்தச் சுவை 

சரன்பன, ப 

  

a இவ்வாறு தம் வள்ளலார், காப: ச்சுவை அமைந்த ஒரு 

நாலையே ஏன். பாடிஞர்?”' என்னும். ஐயம் . சிலரிடை எழக் 

கூடும், அதற்கு விடை, சிலர். மதம். ஐயா. அவர்களுக்குப் 

பக்திரசம் (பக்திச். SSD Rl) இபாருந்திய.. பாடல்களைத்தாம் 

பாடத் தெரியுமே ஒழியக் காதல்... சுவை ததும்பும் பாடல் 
களைப் பாடத் தெரியாது". என்று. கூறிய காரணத்தால். காதல் 

சுவை அமைந்த நூலையும் தம்மால். பாடக். கூடும் என்பதை. 

உணர்த்தவே இந்த. இங்கிதமாலை எனும் நூலைப் பாடினார் 
சான்சு, ” 

மன்னுடை மன்றத்து ஓலைத். தூக்கினும். 

குன்னுடை ஆற்றல். உணரார் இடையீனும். 
மன்னிய அவைஇடை வெல் QD பொழுதினும் 

தன்னை மறுதலை பழித்த. காயும். 

தன்னைப் புகழ்தலும் ததும்புல வோற்கே!?.. 

என்று. இலக்கணம் கூறுகின் றமையின், தம்மைப் "பழித்த 

தனால் தம் ஆற்றலைக்காட்ட நம் வள்ளலார். இக்: காம ரச 

நூலைப் பாடினார் என் பது பொருத்தம் தானே! 

Bouse இங்கிதமாலை என்னும். பெயர் இட்ட. 

மைக்குக் காரணம் யாதோ? எனில், அதையும். ஈண்டே 

அதிவோமாக, இங்கிதம் என்பதன். பொருள் குறிப்பு என்பது.



இங்கிதமாலை 3 

பரிமேலழகர் இங்கிதம் என்பதை விளக்கும்பொழுது 

குறிப்பால். இகழும் உறுப்பின் தொழில்'' என்று விளக்கினார். 

அதாவது தனது கருத்தைத் தன்னோடு சேர்ந்தவர் குறிப்பாக 

அறிந்து ! கொள்ளுமாறு. உண்டாகும் கண் முதலிய அவய 

வங்களின் தொழிலாய்க் கண் சி Rte, தலையைச் சொரிதல் 

தலையை அசைத்தல் முதலான குறிப்புகள ஈம். இடியா 

நயத்தின் நகைக்கின்றார். இதுதான் சேடி. roi Ger”? (73) 

என்னும் வரியில் காமக். குறிப்பு இருத்தலைக். காண்க. மாலை, 

ஈண்டுப் பாமாலை. பல: மணமுடைய மலர்களால். அழகுறத் 

தொடுத்ததொரு மலைபோல. Das காமச் சுவை நிறைந்த 

பல. பாடல்களால். தொடுக்கப்பட் டண மயின் இங்கிதமாலை 

எனப்பட்டது. 

நம் சுவாமிகள். இங்கிதம். என்பதற்துக்' குறிப்பு. என்பது 

மட்டும். பொருள். என்று. - கொள்ளாமல், அடையாளம், 

இனிமை, எண்ணக்குறிப்பு, எண்ணம், | "கருத்து, அறிவு, 

சமிக்ஞை, தோக்கம் என்றும். பொருள். கூறியுள்ளனர். 

இந்தப் பொருள் களின் : உண்மையினை இங்கிதமாலைப் பாடல் 

களில் ஆங்காங்குக் காணலாம். 

  

இங்கித' மாலையின். ஓவ்வொரு பாடலிலும் மூன்றுபேர் 

காட்சி. அளிக்கின்றனர். அவர்களே. "தலைவன், தலைவி, 

தோழி ஆவர், ஈண்டுத். தலைவன், திருஒற்றியூரீப்: பெருமான். 

தலைவி, பெயர் குறிக்கப் DUG S மணமாகாத கன்னிப் பெண். 

அந்தத். தலைவி ஈண்டு. ஆன்மாவாகிய சிற்சத்தி. ஆவாள். 

தோழியின் பெயரும் இதில். குறிக்கப்பட்டிலது. ஆனல், 

இதுதான் சேடி என்னேடீ. அன்று. வரும். தொடர், ods 

சேடி பத்தியக் aut ee orp ஆவாள். இறைவனாகிய 

stra bBo ஆன்மாவாகிய தலைவி. ஒன்றுபட்டு இன்புற 

விரும்பும் உண்மைக் குறிப்பு Ds gre ஊிருவி உள்ளதை 

ஆய்ந்து அறியவும்...



4 திருவருட்பா 

இத்நூற் பாடல்களில். அமைத்த அசுப் பொருள்துறை, 
"தலைவி பாங்கிக்கு உரைத்தல்”? என்பது. அதாவது தலைவி' 
தலைவன்பால் கண்ட கேட்ட குறிப்பு. மொழிகளைத் தன். 
தோழிக்குச் meant on Bass துறை. அமைப்பு, (உன் 
முலைமேல், இருவார் BOs என்கின் றார் "இதுதான் Gey. 
என்னேடி?! (iy என்னும் வரியில்... இருப்பதைக் காண்க. 
இவ்வாறே நால் முற்றிலும் இத்துறையின். கருத்துகள் அமைத் 
திருப்பதைக் காண். 

இத்தால் முதல். பாட்டின். இதொட்க்கத்தில், “பாடாண் 
திணை" என்றும், கடவுள்மாட்டு மானிடப் பெண்டீர், 
நயந்த பக்கம்'* என்றும் குறிக்கப்பட்டிருப்பதைக் காண: 

லாம். ஆகவே, இ இந்தத் தலைப்புகளின் பொருளையும் அறிதல் 
இன்றியமையாத தாகும் ட 

பாடாண்திணை என்பது ஒருவனுடைய புகழ், வன்மை, 
கொடைக்குணம், அன்பு ஆகிய இவற்றைத் தெரிந்து கூறுவ 

இது புறத்திணையின் if பால்படும். : இந்த. விளக்கத்தின் 
Bs நூலில். காட்சி, அளிக் தம் தலைவராம். திருஒற்றியூர்த் 

தியாகரிடம் மேலே ௫ குறிப்பிடப்பட்ட அத்தனைப் பண்புகளும் 
பொருந்தி இருப்பதின் உண்மையிசன. - இங்கிதமாலைப் : பாடல். 
களில் காணலாம்.. ஆகவே, இவை பாடாண் திணை க்குரியன. 
ஆயின. 

( கடவுள் மாட்டு மானிடப் பெண்டிர் நயந்த. பக்கம் ர் 
என்பதன் பொருள் பஇுதய்வத்தை மானிடப்பெண் "காதல் 

கொண்ட பகுதி'' என்பது. இவ்வாறு, காதல் கொள்ளுதல் 
மரபாதமா?'” என்று சிலர் எண்ணலாம். மரபுதான். என்ப 
தைத் தமிழர்களின் இழுகலா ந்றை. ஒளிமறைவு இன்றி 

உணர்த்துகின்ற ஒல்காப் பெருமை வாய்ந்த 5 தொல்காப்பியர், 
தம் இலக்கண gros, காமப் பகுதி. கடவுஞம் வரையார்"* 

என்று ஒரு நூற்பாலில் அமைத்துள்ளனர். இதற்கு. விளக்கம் 
தற்கு உச்சிமேல். புலவர்கொள் BEF @ sR owt, அது 

                

  



இங்கிதமாலை 5 

கடவுள் மாட்டுக் கடவுள் பெண்டிர் நயப்பனவும், அவிர் 
(கடவுள்) மாட்டு மானிடப் பெண்டிர் நயப்பனவும், கடவுள் மானிடம் 

டெபண்டிரை நயப்பனவும் பிறவுமாம்"' என்று. எழுதியுள்ளனர். 

பின்னர்க். கூறப்பட்ட இரண்டு நிகழ்ச்சிகளும் இங்கிதமாலைப் 
பாடங்களில் . பொருந்தி. இருப்பதைக் காண்க. (எண்ணா 

த்ருகே uae gt Dgsrox Cry. sri Gar.” (2) என்ப 

தைக். கடவுள் மானிடப் பெண்டிரை நயப்பதற்கு. எடுத்துக் 

காட்டாகக் கொள்க, (வருகை உ வத்திர் என்தனை, Si மருவி 
அணைதல் | "வேண்டும் (28) என்பதைக். கடவுள் மாட்டு 

மானிடப். பெண்டிர். தயப்பதற்கு உதாரணமாகக் . கொள்க. 
ஆகவே... இப். பாடல்கள். *தடவுள்மாட்டு. மானிடப் பெண்டிச். 
தயத்தபக்கம்" "என்று. கூறியிருப்பது. பொருத்தம் எனக் | கொ are. 

கடவுள் ஆவார் சிவபெருமானே என்பதை அறுதியிட்டு 
உறுதியாகக் கூற முன்வந்த புறப்பொருள். வெண்பா மாலை 
என்னு ம். நூலின். ஆசிரியரான ஐயனாரிதனார், 

முக்கணான் முயக்கம். வேட்ட. 
மக்கள் பெண்டிர் மலிவுரைத்தன்று' 

என்று அறிவித்திருத்தல் காண்க. 
மேலும் இரு தலைப்பு, நூலின் தொடக்கத்தில். காண்ப்படு 

கிறது. அது வினா உத்தரம் என்பது, வினா உத்தரமாவது 
கேள்வியும் பதிலும் ஆகும். இத்த அமைப்பு . இங்கித 
மாலையில். இருப்பதைக் காணலாம். தலைவி; ‘Bi ward 2) 
என்று. வினவினாள்... அதற்குச் சிவபெருமான்; நண்ணார் 
இடத்தும் | bun sed நடவா தவர்நாம்'' என்றார். (2) 
இஃது உத்தரம்தானே?. இவ்வாறே வினா. உத்தரம். அமைந்த 

பாடல்களை த் திருவிளயாடல் புராணத்தில். வளையல் விற்ற 
படலத்தில் ஆறு முதல் பதின்மூன்றாவது எண்கள் வரையில் 
காணலாம். 

இதுவரையில் இங்கிதமாலை இன்னது. என்பதையும், 
அதை. ஒட்டிய தலைப்புகளின். விளக்கங்களையும். ஒருவாறு 
சுண்டோம். . இணி. இத்நாலின் மூதலில் உள்ள காப்புச் 
செய்யுளின் - பொருளை. அறிந்து. நூலுக்குள் செல்வோமாக. 

திருச்சிற்றம்பலம். 

   



  

   

    

வை ர்வா ் கனமாய் உறநோக்கித் 
9 மஎனம் apg இருகண் மணிஆகிக் 

ரல் [யும் een 

      

       

    

ழி Aug atop ் மேனும், ஏற்புடைக், கடலக 

ண Pe தொடங்குதல்: மரபாகக். இதான் 5 ॥ 

அத் வாழையடி. வாழைஎன. வந்த... 
. மரபின mt afc - இருவரான : பதம். அள்ளலாம், 
புடைக் கடவுளான. வி. நாயகப் பெருமானையும், தம் வழிப 
கடவுளான முருகப் 6 பருமானையும் _. ஒருங்கே. வணங்கு. 
கின்றார். அவ் வணக்கம்: பாடல். இது. 

(இதன் பொருள்). DD கயமுகாசுரனையும், - இப்பற்ற 
மாமர” உருவுகொண்ட. 'சூரப்துமனையும் | peg "தாம் 
75 BIOL Ss கின்ற பெருச்சாளி Sra area: மயில் 
வாகன மாகவும். பொருந்தும்படி. en ss | sms 

      

    

    

    

  

       

  

கண் எமணிகள் போன்று, குப்பத்தில், சென்று. bpapes 
at genera மயக்கத்தை ஒழிக்கின்ற. "விநாயகப் "பெருமா. 
ம் கடவுளின் திருவடிகளையும், . மன. _ம்கிழ்த்து அவ் 
விதாயகப் பெருமானுக்குப் பின் தோன்றியருளிய பெரிய 

ரணைக் கடலாகிய முருகப்பெருமானுடைய. திருவடிகளையும் 
ச்ச ab வணங்குவோமாக, (என்பது)... 

 ரசிருட்ரொல்) ஒரு - ஒப்பற்ற, மா - யானை... மாமுகன் - 
Tortpath கொண்ட . கஜமுகாசுரன். wr - மாமரம், 
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(ஈண்டுச். சூர.பதுமனாகிய மாமரம்) ஊர் - 2 நடத்துகின்ற. 

உற - பொருந்த... சிறுமை - தாழ்மை. . - கருப்பத்தில் 

சென்று பிறத்தல். _ மால் = மயக்கம், மா. Fide: குமர 

வன்ளால் - முருகன். 

(இலக்கணக் குறிப்பு) மா; உரிச்சொல், வணங்குவாம், 

உளப்பாட்டுத் தன்மைப். பன்மை. "வினைமுற்று. தீர்த்து 4 எம், 

களித்து-- அவற், எனப் பிரிக்க... 

(வீளக்கவுரை). மகத. முனிக்கும்,, விபுதை என்னும் இராக் 

க்தப் பெண்ணுக்கும். பிறந்த. கஜமுகா ' சூரனை... வினாயகர் 

அடக்கியபோது, அவன் பெருச்சானியாக மாறினான். அதனைக் 

கணபதி வாகனமாகக் கொண்ட குறிப்பும், சூரன் 1 மாமரமாக 

சன்றபோது முருகன் அதனையும் பிளக்க, அவன் சேவலும் 
மயிலுமாக. வரச் சேவலைக் கொடியாகவும், மயிலை வாகனமாக 

வும்.கொண்ட. குறிப்பும். இப். பாடலில் உள்ளன... 

கணபதி பிரணல வடிவினர். : .குமரவள்ளல் பிரணவப் 

பொருளாய் உள்ளவர்... Masa, பிரணவம் பொருந்தப்பெற்ற 

குமரக்கடவுளுடைய மந்திரமாகிய ஓம் குமாராய நம: 

என்னும் மந்திரத்தைப் போற்றினார். என்றும், 'சொருப் வணக்கு 

மும். தடத்த. வணக்கமும். செய்தனர் என்றும் இப். பாடலுள் 

குப் பொருள் கூறலாம், 

திருவடிகளை | ஞானம். என்று கூறுதல். சைவசித்தாந்த 

மரபு. அதனால்தான் . திருவள்ளுவரும்... திருவடிகளையே 

வணங்கினார். ' - அவர் அடிஒற்றி, மணிவாசகப் பெருமானாரும் 

திருவடிகளையே. முதற்கண் வாழ்த்துகிறார். - அவர்க்குப்பின் 

வந்த _திருநாவுக்கரசரும். _ திருவடிகளின் . -ம்ஈண்பின் 

பெருமையை. உணர்ந்தே, திருவதிகை வீரட்டானேசுவானு 

டைய. திருவடிகளையும், - ப திருவையாற்றுப்... - பரமனுடைய 

திருவடிகளையும். போற்றிப். புகழ்ந்தனர். அவர்களின் வழி 

வந்த. நம் வள்ளலாரும் அடிகளை யே. போற்றி வணங்குவாம்"” 

என்று. கூறித் திருவடிகளை வணங்கினார். 

திருச்சிற்றம்பலம் 

 



8 a திருவருட்பா 

நூல் 

கமலத் தடம்பணைகழ் செல்லப் பெருஞ்சீர் ஒற்றியில்வாழ 

£ன்றைச் சலடைமுடிகொள் வள்ளல் இவர்க்குப் பலிகொடுநாள் 
நடைந்தேன் இனிநமக்கிங் குதல வருந்தோ. றுன்முலைமேல் 
TPL என்கின்றார் இதூதாள் சேடி என்னே? 

   
   

      

(இ- பொ.) தோழி! அழகு நிறைந்த தாமரைக் குளங் 
கரும், வயல்களும் சூழ்ந்த செல்வத்தால் | பெருஞ். சிறப் 

புடை டய ிருஒற்ற்பூரில். வாழ்கின்ற. மணம்: - பொருந்திய    

   

  

   

   

சகன் © 63 " J ‘Bus 1 இவர்க்கு | rs i | gar 

நீங்காமல் அவரை நெருங்கினேன்... uf பிட சாடாசக் 

  

வ்த்து அவர் என்னை. தோக்கி ] 

ங்கு அன்னம். உதவ வரும்போதெல்லாம், உன். 

  

இ படிச். சொ ல்வதற்குக் « காரண ம் warn?” ( (sr - துட. 

(அ-சொ.) திரு- அழகு. ஆர் - நிறைந்த, தடம் - 
ri weer - sed. wi - வாசனை. uel - மிட்சை. 

ஒருவாது - நீங்கி நில்லாமல், அருகில், இரு - இரண்டு 

  

   

  

    
   
    

(இ-௫௮ எஏடீ என்பது பெண்பால் தோழமை முன்னிலைச்: 

சொல்) ஏடி. என்பதுதான் இக்காலத்தில் அண்டி என்று 
வழங்கப்ப டுகிறது ஏடி. என்பதன் ஆண்பால். ஏடா. எண்பது. 

ம் இக்காலத்தில் ஏண்டா என்று கூறப்பட கிறது. 

  

வி. ஸ்ர.) இங்குக் கூறப்படும் பெருமான் திருஒற்றி 
பியா repeat என்றாலும், இவர் முன்பு. ஒரு சமயம் 

) இருடி. பத்தினிகள் முன் சென்ற. பிட்சாடண 

பெருமான், தாருகாவனத்து இருடி பத்தினி 
நதிற்குச் சென்றமைக்குக் காரணம் உண்டு. 
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இருடிகளின் மனைவிமார்களுக்கு ஒருவிதச் செருக்கு இருந்தது. 

அதாவது தங்களை விடப் பத்தினிப் பெண்கள். எவரும் இலசீ 

என்பது. அச்செருக்கின் திண்மையைக் குலைக்கப் பிட்சாடர் 
வடிவுடன் (பிச்சை ஏற்கும் வடிவுடன்) ( இறைவர். இருடியர் 

களின் மனை விமார் இருக்கம் இடத்திற்கு இனிய; இசையைப் 

பாடிக்கொண்டு. சென்றனர். 

ு சிவபெருமான். -பிட்சாடராகப் பத்தினிமார் இருந்த 

இடத்தை . அடைந்து பாடல்களைப் பாடிக்கொண்டு. போகா 

இருடியர்களின். மனைவிமார். பிட்சாடரின் அழகிலும், இசை 

யிலும் ஈடுபட்டு. அவர்மீது. காம இச்சை கொண்டவராய் 

ஆடை. 'தெகிழ, வளையல். கழல அவர் பின். சென்றனர். 

அங்ஙனம். சென்று. "இன்பச் சுவையில் ஈடுபட்டுப். பேசிய 
பேச்சுகளையும், அப்பேச்சு களுக்கு ப் பிட்சாடர் அளித்த. விடை 

கையும் திருவிளையாடற் புராணத்தில் உள்ள. வளை யல். விற்ற 

படலத்தில். காணலாம். இந்த முறையை ஒட்டியே. தும் 

வள்ளலார். ஒரு. பெண் ணுடன். பேசுவதாகப் பாடல்களைப் 

பாடியுள்ளனர்... பாடல்களில் .. சிலேடைப் பொருள்தரும் 
பேச்௬க் "காணப்படும்... சிலேடையாவது ஒரு சொல் 

ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட. பொருளைத்: தருவது... 

ஒருவாது. என்பதை ஒரு. சொல்லாகக் 'கருதின். நீங்காது 

என்றும், இரு. சொல்லாகக். கருதின் . ஒரு. வாது.. (வம்பு) 

என்றும் பொருள்படும். . வம்பு. என்பது சண்டை. வம்பு 

மலைமீது: அணியும்: கச்ச அன்றும் ௦ பொருள். தீரும். அப்போது 

முலை மீது. ஒரு. கச்சு. என்று ஆகும்... ஆனால், சிவபெருமான் 

முலைமேல். இருவார்.. (வார் - கச்சு), இடு'* என்று. கூறினார். 

காரணம். முலை. பூரித்தலின் தளராமல் இருப்பதற்கு ' என்சு, 

மூலை. என்பது முல்லை. என்னும் சொல்லின். 'இடைக்குறை 

எனக். கொண்டு, முல்லை... என்னும். சொல்லுக்குக்... (OY 

என்னும் பொருள். இருத்தலின், கற்பில் தவருது இரு என்னும் 

கருத்தில் oi முலைமேல். Ba" என்று. கூறினர். என்பதும் . ஒரு 
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பொரு oa உதவ வருவது மூல்ஸ்பைப்போல் வெண்மை 

கூறினர் எனவும் பொருள் காண்க. a0 என்பதற்குச் 

சுகமாக இரு உ என்று அட் அமையும். "இவ்வாறெல்லாம் 

“( 1) 

   

    

    

   

  

(இ. பொடு ₹ தோழி 1 wold 

பிறைச் ௪ ந்திர ரணை யும், கங்கை. ததி ் லை 

சடையை உடை இ: 

திருஒற்றியூரில் இ இருக்கும் * பெரிய தவக்கோலம். கொண்டவரே? 
ஐயரே ! நீங்கள் உண்மையில் யாவீர்?? என்று. கேட்டேன். 
அதற்கு அவர், நாம் நம்மைச் சேராதவரிடத்தும் தியவர் 

கூட்டங்களுக்கும் நட்வாதவர்" என்று சொல்லி, நான். யாவன் 

என்பதைச் சிறிதும் மதிக்காமல் என் அருகே. வருகின்றார். 

இதற்குக் காரணம் என்னடி2'* (எ - து) 

(௮- சொ. ஆர் - ஆத்திப்பூ. மதி - பிறைச்சந்திரன். 
oh - கங்கையாறு, அண்ணா - பெருமையில் சிறந்தவரே! 

ஒற்றி - திருஒற்றியூர். இரும் - பெரிய தண்ணார் - அணு 
த்க்: நடவாதவர் - போகாதவர். வாதுக்காக நடித்தவர். 

இஃ 3") தண் 4 ஆர், எண்ணாது அருகே எனம் 

இருமை தவர், இருந்தவர். 
(வி- ரை.) ஒற்றி இருந்தவரே என்பது, திருஒற்றியூரில் 

இருந்தவரே என்றும், திருஒற்றியூரில் இருக்கும் - பெரிய 

தவசியே என்றும் பொருள்படுவதோடு இன்றித் "தன்னி 
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இருந்தவரே'” என்று தலைவி விளித்ததாகவும் "கொள்க. 

அதனால் அவர் அருகே வந்ததால் 4ஆ எண்ணாது... அருகே 

வருகின் றார்"? என்றாள். அம்பலத்து நடவாதவர் என்பதற்குக் 

தீயர் கூட்டத்தில் சேராதவர் என்பதோடு சிதம்பரப் பெற் 

சபையில் காளியோடு வாதிட்ட காரணத்தரல் நடனம் செய் 

கின்ற வாதி”! என்றும் பொருள் காண்க. மேலும்; "நண்ணார் 

பபகைவர்களைச் சேராத அன்பர்கள்) இடத்து தட; என்றும், 

அம்பலத்து (கூட்டத் நுக்கு-புணர்ச்சிக்: கு) oun என்றும், நாம் 

தவமே (தவ ஒழுக்கம்), பூண்டவரே ஆகையால். வரலாம் 

என்று. "அழைத்தார். எனவும் பொருள் காண்க, இத்துடன் 

இன்றி அம்பலம். (அழகிய பயன்) உன்னிடத்துக் கண்டமை 

யால். நாம். உன்னை விட்டு 'நடவாதவர் (போகாதவர்) 

என்றும். கூறினார் எனவும் பொருள் காண்க, அம்பலத்தும் 

நடவாதவர் என்பதற்கு “ part வழக்குக் காரணமாக தியாய 

சபையை surgi’ என்றும், நண்ணார் இடத்தும். நடவா 

துவர் என் பதற்கு" **“அன்பர்களிடத்துச் செல்வோமே ஒழியப் 

பகைவரிடத்துச்: சல்லமாட்டோம்”". என்றும் . பொருள் 

காண்க, ட ட (ஐ 

பிட்டின் நதிடண் சுமந்தஒற்றிப் டிச்லசைத் தேவர் இவர்தமைநான் 
தட்டில் மலர்க்கை இடத்தெ துவோ தனத்தைப் பிடியும். என்றுரைத்தேன் 

மட்டின் ஒருமுன் றுடன்ஏழு மத்தர்தலே தென்றுசொலி 

எட்டி முலையைப் பிடிக்கின்றார் இதுதான் சேடி என்னேடீ. 

(B - பொ.) தோழி! Lp pers மதுரை வைகை 
நதியின்... ம்ண்ணைச் ௬மந்த -திருஒற்றியூர் வாழ்பவரான 

பிச்சை எடுக்க வந்த இவரை நான்; தடை இல்லாத தாமரை 

மலர். "போலும் உங்கள் கையில் உள்ளது. என்ன ? 'இதோ 
இந்த: உணவைப். பிடியுங்கள்”. என்று. சொன்னேன். அப் 

போது அவர் (இக்கையில் இருப்பது தேன். நிறைந்த தாமரை 

மலரில் இருக்கின்ற. 'பிரமதேவனது கபரலம் ஆகும்” என்று
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சொல்லித் தாவி வற்து என் முலையைப் பிடிக்கின்றார். இதற்கு 

காரணம் என்னடி?'' (எ. து.) 

    

    

(௮: சொ.) நதி. மதுரை வைகை ஆறு. . தட்டு - 
2). ஒஓதனம் - சோறு. மட்டு - தேன். ஒரு மூன்றுடன் 

ந்து. ஒரு மூன்றுடன் ஏழு மத்தர் - பதுமத்தர், 

  

(பிரம்மன்), 

  

இ-கு.) தமை, சொலி, என்பன தொகுத்தல் விகாரச். 

சொற்கள். தட்டு இல் இடத்து எது ஓ.தனம் + என்று. 

உரைத்தேன்; ஈது-ட்என்று எனப் பிரிக்க, மலர்க்கை - உவமத் 

இதாகை, எது, நீட்டல் விகாரம்.. 

    

    

(வி- ரை.) மதுரை பிட்டு வாணிச்சியின். பொருட்டு 

வைகை நதிக் கரையை அடைக்கச் சோமசுந்தரப்௦ பெருமான் 

வத் தியம்மையபின் கூலியாளாக வந்து பிட்டுண்ட வரலாறு 

முதல் வரியில் உளது. பிச்சை இட வந்தவன் ஓதனத்தை 

(சோற்றை)ப் பிடியும் சென்று கூற; பிட்சாடர் எது. என்பத 

னேடு ஓவை சேர்த்து விட்டு, தனம் என்னும். சொல்லை 

மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு; தனத்தைத் (முலையை) : தான் 

பிடிக்கச் சொன்னதாகப் பொருள் படுத்தி முலையைப் பிடிக்க 

வந்தார் என்று தலைவி கூறினள். 

      

துமத்தர் என்பதன் பொருள் தாமரை மலரில் உள்ள 

பிரமன் என்பது, இதனை வேடிக்கையாகப் பத்து மத்தர் 

என்று உணர்த்த வேண்டி மூன்றும் ஏழும் சேர்ந்த அதாவது 

sna மத்தர் என்று கூறினார். பிரமன், தனக்கும் சிவபெரு 

மானைப் போல ஐந்து தலைகள் இருக்கின்ற காரண த்தால் 

சருக்குற்றிருந்தான்.. அந்தக் கருவத்தை அடக்கச் சிவ 

பெருமான் அவன் தலையில் ஒன்றைக் கிள்ளித் தனக்குப் 

are £த்திரமாக வைத்துக்கொண்டார். இதுவே மூன் 

மத்தர் தலை என்பதில். அமைந்த வரலாறு. .. (8) 
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மடையில் கயல்பாய் ஒற்றிநகர் வள்ளல் ஆகும் இவர்தமைநான். 
அடையில் கனிவால் பணிஎன்றே அருள்ளீர் உரியீர் ௦ உடைஎன்றேன் 

கடையில் படும்ஒர் பணிஎன்றே கருதி உரைத்தேம். என்றுரைத்தென் 
"இடை யில் கலையை உரக்கின்றார் இதுதான் 0௪1 என்னோட. 

(இ-பொ,) தோழீ! நீர்மடையில் கயல் மீன்கள் துள்ளு 

கின்ற அவ்வளவு "நீர்வளம் பொருந்திய திருஒற்றியூரில் இருக் 

கின்ற வள்ளல் ஆகும் இவரை நான், குளிர்ந்த தோலாடை 

உடையவரே ! உம்மை வத்தடைந்தால், அன்பால் எனக்கு 

உமது தோல் ஆடையைக் கூடப் பட்டாடை எனக் கருதி 

அருள் .. செய்யவில்லையே? என்று கூறினேன். அவர் 

கடையில் | "விற்கப்படும். என் பட்டாடையை -ரிப்பீராக 

என்று. பொருள்கொண்டு சான் இடுப்பில் உன்ள ஆடையை 

உரிக்கின்றார், இதற்குக் காரணம் என்னடி?" (எ - து.) 

(அ - சொ.) மடை - . நீர்மடை அடையில் - நெருங்கி 
னால். கனிவால் - அன்பால், இரக்கத்தால். ய்ணி - etl ar 

இடுங்கள்; பட்டாடை. உரியர் அடை ~ ஈரமான தோல் 
ஆடை. உரி. தோல் ஆடை. - குளிர்த்த. உரியர் 
உடை - ஆடையை நீக்குங்கள், “cat பாம்பு, பட்டாடை, 
இடை - இடுப்பு, கலை- ஆடை... 

(இ - &) ன்றும் உரைத்து--என், எனப் பிரிக்க. 

(வி-ரை.) தலைவி. தோழியிடம் தோழீ! தான், ‘pba 
யூராரே! -தோலாகிய- ஆடையைத் தீருவீராக' என்று கூறி 
னேன்... அவர் எனதுடை,; கடையில் விற்கப்படும், புதிய 
பட்டாடை. ஆகவே. அதனை, இடுப்பிலிருந்து நீக்குவீராக' 
என்று. கூறியதாகக் கருதி என் கலையை இடையிலிருந்து 

நீக்குகின்றார்” என்று கூறினாள். என்னைத் "தொட்டு உரிப்ப 
தற்தரிய ஆடைதான் .. (பணிதான்) என்று "குறிக்கவே 
கடையில்படும். ஓர்பணி, என்றனள். . பணி என்பது பாம்பு.
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இங்கு வாசுகி என்பது, இச் சொல்லைப் பிரித் 
பச ௪ என் று பொருள்படும். ஆகவே அருளீர்! 

a} 0 வில்லையே 1 என்று தான் கூறியதா 

   

   

  

   

  

ணி என்பத ற்கு ‘Bis share பணி. என்று 
கமல் ¥ on oe வாலையுடைய பணி (பரம்பு ) 

      

   ) இன asa கலையை RBar end 

ளோ ௨ ரிக்கின் ட என்று       

  

   

  

    

  

புருடன், மாயை ப "என்பன, 

ஐயயில் தோன்றும் தத்துவங்கள். x 

சத்துவம். எனறும். அமர், மாயை அப்த "இறுதி ரிக 4 

ற னய  தத்துவா -தோன்றுதற்குத் 
இதனை. மோகினி. என்றும் 

சறுவர், பம னின்று | முதலில் காலம் தோன்றும், இது 

காலாகாலங்களில் உயிர் களின் வினைப்பயனை : முற்றுப்பெறச் 

செய்யும், தியதி என்பது அவர் அவர். செய்த கருமத்தை 

அவர் அவரே அனுபவிக்கும்படி வரம்புசெய்து Ap sass 

லது, ௧82. எண்பது ஆன்மாவை மறைத்துள்ள. ஆண வமல 
மறைப்பைச் சிறிது நீக்கி ஆன்மாவின் கிரியா சக்தியை விளக் 

ம், வித்தை என்பது ஆணவத்தைச் சிறிது, நீக்கி ஆன்மா 

வின் ஞான சக்தியை விளக்கும். அராகம் என்பது. ஆணவத் 

தச் சிறிது நீக்கி ஆன்மாவின் இச்சா சத்தியை விளக்கும். 

இதனை இன்னமும் விளக்கின் பெருகும் எனக் கருதி இத் துடன் 

ம் டதப்பட்டது. கலை அறிவு பாச ஞானத்தை. வருவிக்கும் 

ஆதலின், அத்தக் கலை அறிவை நீக்கினார். என்று பொருள் 

கூறுவதும் பொருந்தும், (4) 

     

    

   

  

    

   



    

ef ன்றல் மணக்கும் ஒ ற்நீந்கர். ணர் ஆரும் இலவர்தமைநால ன் 

நின்றன். மொடுங்கை ேந்தளத்தை ஏற்றோம் குலத்தில் கொ. ஆப் என்றேன். 

நன்றன். படையாய் எண்கலத்தில் நாட்கொண்் லோம். என் pow 

என்றன் முலையைத் தொடுகள்குர் இதுநாள். ad, GMS aie 

{QB - Our.) (தோழீ! வாசனை. வீசுகின்ற சோலைகளை, 

யுடைய திருஒற்றியூரில் வாழ்பவரசகிய இவரை, நான், (இன் று 

அன்புடன் கையில் ஏந்தி வந்த அன்னத்தை அற்று. இட்டது 
ஒரு. பாத்திரத்தில் : | கொள்ளும்? அன்று. கூற னேன். அவரி, 

பான்மீது. இவ்வளவு தல்ல அண்பு 5 கெரண்டவளே! ஒரு பாதி 

திரத்தில்... அன்று... TELS பாத்திரத தினால். கொள்வோம்? 

என்று. சொல்லி, என். னுடைய முலையைப் பிடிக்க. Sut Bait age 
இதற்குக் காரணம். என்னடி 2!” (எ. து 

(அ.- சொ.) . மன்றல் - . வாசனை... | dK goat - வாழ்பவர், 

கலத்தில்-பாத்திரத்தில். எண்- எட்டு. என்தன் என்னுடைய, 

(இ-கு.). தின்று அன் பொடும், ஏத்து. அனத்தை, 
ஏற்று -- ஓர், தன்று-1- அன்புடையாம் எட்டு “கலம், - எனப் 

பிரிக்க. அனத்தை என்பது. அன்னத்தை என்பதன். இடைக் 

குறை... 
(வி- ரைடு: தலைவி. ஆகை. ஏந்து. அனத்தை அற்று 

என்பதை. “ena Gund தனத்தை: ஏற்று!" என்று சொற்களைச். 

சேர்த்துக் கூறினான்... ஒற்றியூரார். கையேம். தனத்தை. ஏற்று, 

என்று. காண்டு 1: தாங்கள். "கோபம். கொள்ளமாட்டோம். 

  

(wag Bait ) தனத்தை (மூலையை) ஏ ற்று'* என்று. கூறியதா ah 
x ote Py முலையைத் தொடச்்... சென் ரூர். போலும். அவர், 

swipe கலத்தில் கொளும் எனக். கூறியதற்கு. விடையாக 

எட்டுக். கலத்தில். ப -கொண்டிடுவோம். என்று கூறியதன் 

கருத்து, மார்பில் இருக்கிற அந்தக் கலத்தை (ஆபரணத்தை, 
பாத்திரத்தை? கொண்டிடுவோம் என்பது, அதாவது எட்டு 
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be os ண்ணைக் "குறிக்கும் எழுத்து ௮. அதனோடு கலம் 

என்பது சேர்ந்தால். அகலம் என்றாகும், அப்படி யானால். 

எட்டுக். கலம். என்று 'பொருள்படுவதாயிற்று. . ப அம்கலம் 
stab ay பறக்கும்போது இப் பொருள் தரும். அத வே அகலம் 

என ஒரே. சொல்லாக. இருக்குமானால் . மார்பு. என்றும் 

இச்சி பரலி படும், ஆகவே, நீங்கள் கூறும் தனத்தை (மூலையை 

oMiht ரணத்தை | த்திரத்தை;) உங்கள். மார்பில் இருந்து 

காண்டிடுவோம் என்று சொல் of முலை யைத். தொடச் சென் 

ei ் என்று பொருள் காண்க, கலத்தைப்போலக் (ம செப்பும் 
ik aDrsma5 போலக்), கையில் கொளும். என்று. கூறித் 

தன் தம் | (முலை). செப்புக்குடம்போல உருண்டு, திரண்டு. 
பருத்து உள்ளது என்று கூறினள் சானவும் கொள்க... முலை: 

   

        

அள்ளி ட்ட 

என்பது மூல்லை. மலர் என்பதன். இடைக்குறை.. ஆதலின் 

தலையின் சூடிய முல்லை மலரைத் தொட வருகிறுர்... "என்று 

  

கூறினும் அமையும், (5) 

கேரமுற் கருஞம் தீருஒற்றிக் கோயில் உடையார் இவரைமத. 
usp sus ரேகலவி மீரிழ்ந்தின் றடியேன் மனையின்இடைத். 
தரழாற் நிடக்கொண் டேரும்என்றேன் நாஎன் நர்தந். தால்என்னை. 

ஏமாற் நினையே என்கின்றார் இது [தான் சேடி என்னேடீ, 

| (இ. பொ.) ie: தோழீ? தேவர்களில். சிறந்த திருமாலுக்குத் 
se pent செய்யும் திருஒற்றியூர்க் கோயிலில் வீற்றிருக்கும் 

இவரை தான், மதம் பொருந்திய கயா சூரனை வென்ற. நீங்கள் 

இத்த நடத்தை விட்டு தாங்கள். கொடுக்கும். அன்னத்தைப் 

பெறாமல் 6 செல்லாதீர்கள்... உணவை ஏற்று அடிமைகளாகிய 

எங்கள் வீட்டில் த்ங்கி இளைப்பாறியபின் செல்லுங்கள்” என்று: 

கூறினேன். அப்படியானால் கொழு” என்று. கேட்டாச், நானும் 
கொடுத்தேன்... ஆனால் அவர். * நீ என்னை. ஏமாற்றி. விட் 
டக டம ரா என்று கூறுகின்றார், இதற்கு என்னடி காரணம் ??' 

(aT - துட 
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(அ௮-சொ.) கோ. சிறந்த, மால் - விஷ்ணு. மதமா - 

மதம். கொண்ட windsor. மாற்றிய - வென்று கொன்ற. ஏகல் - 

செல்லாதீர், அவி. - உணவு. மனையினிடை - வீட்டில். 
ஆற்றி - இளைப்பாறி, 

(இஃகு) மாற்கு அருளும், மால் கு. மகிழ்ந்து 4 

இன்று - அடியேன், கொண்டு 4 ஏகும், எனப் பிரிக்க, 
கோயில், "இலக்கணப் போலி... கல் - ௭ திர்மறை வியங் 

கோள் வினைமுற்று. : | | 

(வி - மா.) திருமால். இறைவனிடம் இருந்த. சக்ரா 

யுதத்தை அவருடைய திருவடிகளில் ஆயிரம் - தாமரை 
மலர்களை அர்ச்சித்துப் பெற்ரூர், ஆதலின், ASS வரலாற்றின் 

குறிப்பை, கோமாற்கு அருளும் என்னும் ௦ தாட! ரில். அமைத் 

தனர். காசியில் சுயாசூரன் என்பவன் தேவர்களைத் துன்புறுத்த 
அவனைச் சிவபெருமான். கொன்று, அவன் தோலைப். "போர்த் 

திக். கொண்டனர். என்னும் வரலாற்றுக் மறிப்பு மதமா 

மரற்றிய** என்னும். தொட ரில் உளது, 

தலைவி இர் நா ங்கள் படைக்க, ம். வியை (உணவை) ஏற்று 

மகிழ்ந்து வீட்டில் த தங்கி இளைப்பாறிச் செல் லுங்கள். அதற்கு 

முன் செல்லாதீர்கள். என்பதை, மீம் ஏகல் அவி. மகிழ்ந்து 

நின்று அடி யேன். பனையின் இ இடைத்தால் ஆற்றிட க்கொண்டு 

ஏகும்"? எல் ருள்... தியாகர் “நீர் எகல் அவி. nM say” 

பதை நீரே கல்வி் மகிழ்ந்த”? என்று ௦ கொண்டு நீங்கள். என் 

CoG கலந்து புணர்ந்து இன்புற்று வீட்டில் தங்கிச்: செல்க 

என்று தலைவி Q go றியதாகக்' கொண்டு மதா? என்று கேட்ட 

- ஆனால் தலைவி நீர் ஏகல். அவி மகிழ்ந்து என்றுதான் 

கூறியதனால் அவி (உணவைத்) தந்தனன். தனக்குக் கலவி 

தாராமால். அவியை மட்டும் தந்ததனால். :(ஏமாற்றினையோ? 

என்று கூறினார். ‘ 
Q—2
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அம்மால் அயனும் ற் காண்பரியீர்க் கமகம் ப திதான் யாதென்றேன் 

இம்மால் உடையாய் ஒற்றுதற்கோர் எச்சம் அதுகண் Laos yi 

செம்மால் இஃ்தொன் றன்றென்றேன் திருவே புரிமேல் சேர்கின்ற 

எம்மான் மற்றொன் நென்கின்றுர் இதுதான் சேடி. என்னேடீ. 

(இஃபொ.) மதோழி! நான் அந்தத் திருமாலாலும்' 
பிரபானாலும் காணமுடியாதவராக இடுக்கின்ற. உங்களுக்குரிய 

அருமையான ஊர். எது? என்று அவரைக் .. “கேட்டேன். 

அதற்கு அவர் (எம் ஊர் எது எஸ்பதை அறிந்துகொள்ள 

முடியாத இந்த மயக்கமுடையவளே!. Pips - _ எனும் 

தொழிற் பெயர்க்குரிய வினை எச்சம்தால். எம் ஊர். அதனைச் 

சிந்தித்து அறித்துகொள்க' என்றார். அதைக்கேட்ட தான், 

*சைம்மலே இப்படி நீர் சொல்வது ஒரு. பெயரே. அத்தம். 

Ant ப்வூருக்குரிய மற்றொரு: பெயர் "எது?" என்று 

கேட் டேன். , அதற்த' அவர், (இலக்கு ம் போலும். அழகுடைய 

பெண்ணே!" புர என்னும். சொல்லுக் த முன்னே சேர்க்கின்ற 

*கலப்ப துதிப் பெயரே. மற்றொரு பெயர் என்று. சொல்லு 

கின்றார், இதன் காரணம் என்னடி2'* (எ - து) 

      

(அஆ- சொ.) ட சால். விஷ்ணு. அயன் oe பிரமன், 

அரும்பதி - அருமையான ஊர். மால் - மயக்கம். எச்சம். - 

வினைஎச்சம், . செப்மால் - "பெருமையில் ட்ப சிறந்தவரே. 

திரு « இலக்குமி. ' | எம்மான் - எம் மூலப்பகுதி. 

(இ- கு.ப செம்மல் என்னும் விகுதி பெறாத. ஆண்பால் 

சிறப்புப் பெயர் விளி வேறறுை மயில் செம்மால் என்று ஆய்க. 

காண்பு 4. அறியீர், ould ee + அமரும், யாது 4 என்றே, 

கண்டு 4 அறி, இஃது ஒன்று]-என் மற்று ஒன்று] என் 
கின்றார், எனப். பிரிக்க. 

(வி-ரை.) ஒரு காலத்தில் திருமால் பன்றி வடி 

வெடுத்தும், பிரமன்... அன்னப்பறவை  வடிவெடுத்தும்
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1றறையே சிவ பெருமானின். அடி முடிகளைத் தேடியும் க காணா த 
குறிப், இவ் வரியில் உளது, ஒற்றுதற்கு என்பதன் தொழிற் 
பெயர் ஒற்றுதல் என்பது. இந்தத். தொழிற்பெயர்க் ச சிய 
வினைஎச்சம். ஒற்றி என்பது ஆகவே, தம். ஊரைச் 
சமத்காரமாக ஒற்றியூர் என்று கூறினார். ஆற்றி. என் பதை 
ஒற்று என்னும் வினைப்பகுதிக்கு ல ச்சமாகக். கொண் டபோது 
ஒற்றி, வினை எச்சமாகும். ஒற்று என்பதை. ஒற்றியூர் என்பதன் 
ம வழக்காகக் கொண்டால் பெயர்ச்சொல் ஆகும். 

.. இத்த நுண். அபாருள்களை யூகித்து அறியவேண்டி 
இருத்தலின் tt கண்டு. அறி. என்றனர். ஆண்மக்களில் 

பெருமைக்குரியவ ?ன செம்மல். எனப்படுவான். _ சிவபெரூ 
மானைத். தவிர்த்துப் பெருை த்து. உரிய ஆண்மகன்... * வனும் 
இல்லை ஆதலின். சிவனாரைச் 5 செம்மால் என்று வீளித்தனள். 

தலைவி ஒற்றியூர் என்று அறித்தும். அதற்குரிய மற்றொரு 

பெயர் எது என்று கேட்டனஸ். அதற்கு. விடையாகள்.. சிவ 

பெருமான். ud oT obit SO சொல்லு க்கு மூன் மான் என்பது 

சேர்ந்த பெயரே, wp ?GG பெயர். என்றவர். மால். என்பது 
மூலப்புதி, இம்மான் என்பது பல. BSS வத். தோற்றங் 

களுக்கு மூலம் (ஆதி). அஆதல்பற்றி மூலப்பகுதி. ஆயிற்று. 

இத்த மானுக்குரிய (வேறு. QB சொல்லாகிய ஆதி. சான்பது, 

புரி என்பதனுடன் சேர ஆதிபுரி. ஆகும்.  ஆதிபு8 என்பது 
திருஒற்றியூ ye hus. மற்றொரு பெயர் என்க... 

தலைவி. இறைவனைப் டு பெருமையில் சி றந்தவனே. என்னும் 

பொருளில். Bett wr. என்று கூறினாள். தலைவராம் இறைவர் 

தம்மைச் 'செம்மால் சான்று. _ விளித் ததாகக். - கொண்டு 

தலைவியைத் திருமாலுக்குரிய, “தேவியாகிய Sot Bo என்று 

விளித்தனர்.. (7)
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கண்கள் கல்ப்ப ஈண்டுநிற்கும் கள்வர் இவர்கஊர் ஒற்றியதாம் 
1ண்சுள் இயன்ற தீருவாயால் பலிதா என்ருர் கொடுவந்தேன். 
பெண்கள் நரல்ஈ நன்றென்குர் பேசப் பலியா தென்றேன்நின் 

எண்கண் பலத்த தென்கின்ரர் இதுதான் சேடி என்னேடீ... 

(இ. பொ... தோழி! என் கண்கள் மகிழ இங்கு நிற்கும் 

இக்கள்வரான இப் பெருமானார் ஊர் கிருஒற்றியூராம். | இவர் 

இசைபாடி வந்த அழகிய வாயால் (பிட்சை தருக”. 'என்முர்; 
நாணம் கொண்டு ஒத்தேன்... அப்போது அவர். பெண்கள் 

இடக்கூடியது இந்தப் பிட்சை. அன்று" sre Bh. Bu Boor 

தான் நீங்கள் குறிப்பு. மொழியால் கூறும். பிட்சை எது 2* 

என்று. வினாவினேன். . அதற்கு அவர், பெண்ணே! உண் 

எண்ணத்தில். பலித்தது. எதுவோ அதுவே” என்கின்றார். 

இதற்குக் காரணம் என்னடி 275. (எ - து 

      

(அ. சொ... எண்டு -. இங்கு. பண்கள் - .. இசைப் 

பாடல். : இயன்ற . பாடிவந்த, திரு - அழகிய. பலி - 

பிட்சை. எண்கண் - எண்ணத்தில். 

    

  

  

(இட. தப ஈது அன்று 4 என் ரர், யாது 4. என்றேன், 

பலித்த என்கின்றார் எனப்பிரிக்க, 

(விரை. ௬வாமி தாருகாவனத்து இருடி பத்தினி 
பராரை மயக்குப் பாடிக்கொ ண்டு சென்றார். ஆதலின், “பண் 

கள் இயல் 0 திருவாய்” என்றனள். பலிதா. என்பதற்குப் பலி 

(பிட்சை. தொடு என்னும் பொருளுடன் என் எண்ணப்படி, 

பவித்தவளேோ என்னும் பொருளும், வாழ்க்கைத் . துணை வியே 

புன வி. என்னும் பொருளும், பெண்ணே என்னும். பொரு 

ளும் தோன்றச் சுவாமிகள் கூறினார். பேசப் பலியாது என்ப 

ஒற்ரு நீங்கள் இப்படி எல்லாம் சொற்களை: இரண்டு பொருள், 

கான்று பொருள் படும்படி பேசினாலும் பலிக்காது. என்னும்.
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பொருளும் தோன்றும்படி தலைவி கூறினாள் என் ௧. இப்படி த் 
தலைவி பேசியதனால், : தலைவராம். தியாகர் எண்கண். என்ப 
தற்கு அக்கண்(அதாவது என்னைப் பார்க்கின்ற அக்கண்குளே) 
உன்னோடு சூடி இன்புற்தற் குரிய வாய்ப்பை. அளித்தது 
என்று கூறினார் என்றும் கொள்க. எண் என்பது. எட் த 
எட்டுக்குரிய எழுத்து ௮. ஆகவே அக்கண் ஆயிற்று, (8) 

ஆரா மகீழ்ஏ தரும்ஒரு3பேர் அழகர் இலர்ணர இற்றியதாம் 
நேராய் வீருந்துண் டோஎன்குர் நீர்தான் வேறிந் ல ன்ட். 

வாரார் முலையாய் வாய்அமுதம் மலர்க்கை அரதும் மனைஅழுதுர் 
ஏராய் உளவே என்கின்றார். இதுதான் சேடி என்னேடீ? 

(இ-பொ.) “தோழி! - அனுபவிக்க அனுபவிக்கத் 

தெவிட்டாத இன்பத்தைத் தருகின்ற ஒப்பற்ற பர் அழகரின் 

ஊர். திருஒற்றி. தகராம்.. பிறகு அவர் எனக்கு தேராக வேறு 

விருந்து இங்கு வந்ததுண்டோ?” சன்று கேட்டார். நாண்; 

*நீர்தாம். விருற்து.. வேறு. எவரும். இங்கு. இல்லை” என்று 

கூறினேன். உடனே. அவர், கச்சு. அமைந்த. முலையை 

யுடைய. பெண்ணே 1. வாய் அமுதும், , மலர்போன்ற. கை 

அழுதும், மனை அமுதும் ஆக. மூன்று அமுதங்கள். இர ரக்கின் 

றன வே” என்கின்றார். இதற்குப் பொருள் என்னடி?”' (ஈ.து.) 

(அ- சொ.) ஆரச - தெவிட்டாத. தேராய் - தேர்பை 0 

யாக. விருத்து-விருத்தினர், விருந்து உணவு. நீர்தான்- நீங்கள் 

தாம், தண்ணீர்தான். . வார். முலையைமறைக்க இறுக்கமாகச் 

கட்டப்படும் சச்சு. (இக்காலத்தில் இதனை ஆங்கிலச். சொல் 

ஸால். பாடி என்பர்). "வாய் அ(ழுது - இதழ் சுவைத்தலாகிய 

இன்பம், இனிய பேச்சாகிய இன்பம். கை அமுது. கையால் 

கொடுூவந்த.. Georg, | கையால் தழுவி. இன்புறும் இன்பம், 

மனை அமுது - வீட்டில் "இருந்து அனுபவிக்கும் புணர்ச்சி 

இன்பம், , வீட்டு உணவு. ட மானை - வீடு. ஏராய் - அழகாக, 
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(இ - ௦. வேறு இங்கு 4-இல. எனப்பிரிக்க, இலே, 
இடை க். றைட் 

(வி - ரை.) திருஒற்றியூரீப் பெருமான் பேர் ௮ அழகர் 
அத தலின், அவரைப் பார்க்கப் பார்க்க இன்பம் மிகு தலின் 

ஆரா. மகிழ்வு தரூம் . - ஒருபபேர் அழகர் ' என்னார். 
௬வாமிக்குத் தாமே. "தனித்துத் "தலைவியின். "இன்பத்தைச் 
௬வைக்க வேண்டும். என்னும். கருத்தில். தம்மைத் விரித்து! 
வேறு எ வரேனும் விருந்தினர் வ்ந்துளரோ என்று அறியவும், 

விருந்து, உணவு உண்டோ. என்று. தெரிந்து கொள்ளவும் 
இரண் டு பொருளை யும். தரவல்ல சொல்லா க. ogy bay ots டோ 
என்று. வினவினார்... _ தலைவியும் - இலக்கிய. - இலக்கணம் 
படி த்தவன்: Beets, தானும்: தன். பேச்சில், இருபொருள் படி 
Bi geste என்று பதில். அளித்தாள். Baer பொருள் உம் பைத் 
தவிர வேறு எவரும் "விருந்தினர் இலர் என்பதும், Bt pach 
விருந்து. என்பதும். விருந்துணவு. நீரை (தண்ணீரைத். தவிர 
வேறு இல்வை. என்பதும் ஆகும். ஆனால் சிவபெருமான் Bus Soy 
படைத்த பெருமான் ஆதலின், "பெண்ணே நீ வாய் அமுது, 
கை அமுது, மனை அமுது. ஆகிய - மூன்று அமுதங்களைம் 
2பற்றிகுந்தும் : நீர் ஒன்றுதான் விருந்துக்கு உரியதாக: இருக் 
கீறது என்கிடுயே!" ஏன்றனர், (9) 

KOS SUE கருளும். ஒற்றிந்கர் ஐயர் இவர்தாம். மிகத்தாகம் 
கடுத்தாம் என்ருர் கடிதடநீர் கண்டீர் ஐயம் கொஷம்என்றேன். 
கொடுந்தாய் கண்ட திலைறயம்கொள்ளும் இடர்தர்த் திடம்கலைலய 
எடுத்தால் காண்பேம் என்கின்ருர் இதுதான் சேடி என் $ஈ 

(இ: பொட தோழீ. தம்மைச் சரண் அடைந்தவர் 

காஷக்கு அருள். செய்கின்ற. திருஒற்றியூர்த்' தலைவராகிய இவர், 

தாம் நீர்வேட்கை மிகவும் "அதிகரிக்கப் பெற்றோம். என்றார். 

தன் அப்போது (ஐயரே! மலர் மணம் வாய்ந்த குளத்தைப்
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பாரீத்திருப்பீர்களே. அங்கு நீரீ அருந்தி வேட்கையைத் 
தீர்த்துக் கொள்வீர்" என்று கூறினேன். நீ வாயால் கொடுத். 
தாய். ஆனால் அப்படிக் கொள்ளும் இடத்தைக். கண்டதில்லை. 
ஆகவே, “இடையில் அணிந்துள்ள ஆடையை எடுத்தால் 
காண்போம்" என்கின்றார், இதற்கு. என்னடி பொருள்? " 

(எ - து. 3 

    

(அ-சொ.) தாகம் - நீர் வேட்கை, காம இ 

டுத்தாம். - மிகுதியாகக். கொண்டுள்ளோம். | கடி ~ மலர் 

மணம்... _ தீடம் - குளம், கடிதடம் - பெண்குறி, கருவுயிர் க் 

கும். குறி, ஓயம் பிட்சை, சந்தேகம். கலை - ஆடை. 

  

(இ-கு) அடுத்தார்க்கு-அருஞம், கண்டது 4 இலை 
எனப்'பிரிக்க. 

(வி-ரை.) ௬வாமி தலைவியைப் பார்த்துக். காமவேட். 
கையும், நீர் வேட்கையும்: கொண்டூள்ளோம் என்று இரு 

பொகுள்படும் நிலையில் மிகத். தாகம் கடுத்தாம். என்றனர், 

தலைவியும் தன்... விடையில் . இரு பொருள் . - படும்படி. 

கடி தடம் குண்டிச் கொளும்” என்றார்... Bar பொருள் 

நீங்கள்... மிகுந்த காம. வேட்கை. - கொண்டிருந்தால். 
இங்: குக் கடிதடத்தை (பெண் குறியைக். கண்.டீர்களே.. 
கொள் ஞூங்கள் என்பதும், மிக்க தண்ணிர் வேட்கை: கொண் 
டிருந்தால் கடிதடத்தை (மலர்மணம் நிறைந்த குளத்தை)க் 

கண்டிருப்பீ3ே கொள்ளுங்களே என்பதும் ஆகும், மேலும். 
அவள் கடிதடத்தைக் கொள் வதற்கு முன். ஐயத்தை 
(பிட்சையை) : ஏற்றுக். கொள்ளுங்கள். என்றாள். . தியாகர்: 

தலைவியை நோக்கி *நீ ஐயம் கொடுத்தாய், ஆனால், கடி.தடம் 

( பெண் குறி, இதற்கு. நிதம்பம், அல்குல். எண்ணும் சொற் 
களும்: உண்டு). கண்டீர்" என்று கூறுகிறாயே, தான் காண 
குசல் லையே. அதனை (eg gt. dos) நீ ஆடைக்குள் அன்றோ 
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மைக்கு வவைத்துள்ளாம். ஆகவே நீ இடுப்பில் சூழ்ந்துள்ள 

ஆடையை எடுத்தால் தான். காண்பேன்* என்றார். தீர ட 

கண்டீர் எ ன்பதற் த நீங்கள். கண்டீர்கள் என்றும், தண்ட 

ரைக் கண்டார்கள். என்றும், ஐயம். என்பது. நீர் என்றும், 

பிட்சை என்றும் சந்தேகம் என்றும், இடம் என்பதற்கு 

இடுப்பு என்றும் இடக்கை என்றும் பொருள் காண்க. (19) 

   

    

  

     இத்தார் ரர் இதழி இலங்குகடை 9 

வந்தா பெண்ணே அழுதேன்றார் வரையின் KD EDI குண்டே ன்றேன் 

அந்தார் நரல்ய் பரிக்கினும்பெண் ஆசை வீடு மா அழுதின்றேல் 

எந்தா ரம்தா என்கின்றார் இதுதான் சேடி என்னே. 

  

(@-Gur.) தோழீ! சந்திரனும், ஆத்தி மலரும், கொன் 
ஹைப்பூவூம் விளங்கும் சடைமூடியுடைய தலைவராகிய § இவர் 

ஊரா திருஒற்றியூராம், இவர் என் அருகே வந்து (வரான் 
பெண்ணே 2: அமுது HHS என்றனர். நான், 6 இங்குக் கொள் 

ளத்தக்க இனிய பசுவின். பால் உளது" என்று கூறினேன். 
அதற்கு இவர், அழகிய மலர் மாலை அணிந்த கூந்தலை 

யுடைய பெண்ணே! எவ்வளவு பசி இருநீதாலும் பெண் 

ஆசை போகுமா? அழுது இல்லை என்றாலும் எமது மனைவியை 

பாவது கொடு' என்கின்றார். இதன் பொருள்: என்னடி ?”? 

(எ.து) 

(அஃ சொ.) இந்து - சக்திரன், ஆர் - ஆத்தி மலர், 

இதழி - கொன்றை மலர். இலங்கு - விளங்கும். ஏந்தல் - 

தலைவர்... அழுது - உணவு. - வரை - கொள்ளத்தக்க. 
சுதை - பரல், வரையின் ௬௮ Bo கொள்ளத்தக்க பால், 

மலை சகளாகிய பார்வதி. மலைத்தேன், சுதை - பெண், பால், 
தேன், அழுது. அம் - அழகிய, தரர் - மலர்மாலை. குழலாய் - 

பிலயுடைய பெண்ணே. தாரம் - மனைவி. ப 2 gee 

           



இங்கிதமாலை a 3 

(இ- கு.) இந்து--ஆர், அமுது. என்றார். இங்கு 
உண்டு என்றேன், ait தார். அமுது-இன்றேல், எம்.4 

தாரம் எனப் பிரிக்க, ஏந்தல், விகுதி பெறாத ஆண்பால் 

சிறப்புப் பெயர், வந்தார், முற்றெச்சம், 

  

( விரை தட்சன் சாபத்தால் உடல் தேய்த்த 

சந்திரன் சீவனுரை அடைக்கலம் புகச் சிவபெருமான் 

அவனைத் தம் சடையில் சூடித் தேய்ந்த உடல் வளரவும் 

தேத யவும் அருள்புரிந்தார், இதனால்தான் இந்து "இறைவச் 

சடையில் வளருகிறது. தலைவர் அமுதுண்டோ என்று 

கேட்டதற்குத் தலைவி வரையின் ௬தை உண்டு என்றாள். 

அவள். கூறியதன் பொருள் கொள்ளத்தக்க பசுவின் பால் 

டு என்பது, சுவாமி சுதை என்பதற்கு அமுது என்னும் 

பொருளைக் கொள்ளாது பெண் எனக்கொண்டு பசி. எடுத் 
தாலும். பெண்ணாசை விடாது அன்றோ 2 ஆகையினால் 

(அந்தச். ௬தையை (பெண்ணை. எனக்குத் தரரமாகக் 

கொடு” என்று கேட்டனர். தாரம். தா என்பதற்கு சரண் 

மனைவியாகிய . பார்வதியைக் கொடு என்பதுமாம். அமுது 

இல்லை. மலைத்தேன். உண்டு. என்னும் "பொருளில். வரை 

யின் ௬தை. உண்டு. என்று கூறினாள் என்று. குறில் 

அமையும். | (119 

      

தன்னம் தனியாய் இங்குநிற்கும். சாமி இவர்ஊர். ஒற்றியதாம் 
அன்னம் தருவீர் என் ருர்நான் அழைத்தேன் நின்னை அன்னர்இட 
முன்னம் பசியோ யிற்றென்றுர் முன்றின் றகன்றேன் இவ்துள்னம் 

இள்ளம் தருவாய் என்கின்ருர் இதுதான் சேடி. என்னே, 

¢ ், பொ,) ம தோழீ 1. "தன்னம். தனியாக. "இங்கு 

திற்கும்" சாமி ஆகிய இவர் ஊர் ஒற்றி தகராம். இவர் பண் 

களே! அன்னம் தருவீர்” என்றன். உடனே தான், அவருக்கு 

அன்னம் இட உன்னை அழைத்தேன். (உன்னைக் கூப்பிட்ட 
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தும். நூன் இருந்த பசிபோய் விட்டது” என்று சொன்னார். 

பிறகு அவர் முன்நிற்காமல் நடந்து வந்தேன்... தான் நடம்: 

பைப் பார்த்து, இத்த அன்னத்தை மேலும் தருவாயாக! 

என்கின்றார். இதன் பொருள் என்னடி?'' (எ - து) 

  

io) - Qer.) அன்னர் - உணவு. அன்ன நடை. 

  

ப இ- 4.) போயிற்று4 என்றார். நின்று adeno 
முனம், முன்டுநம் சானப் பிரிக்க, 

  

- ரை.) அன்னம் தருவீர் என்று சுவாமி கேட்டதன் 

0 SUES அன்ன நடையை. நடந்து காட்டுவாயாக 

டு நால் தலைவி அன்னமாகிய உணவு தரத் தண் 

| ஈழியை அழைத்தாள். அத். திலையில் அன்னம். Germ) 

வேண்டா. நம். பசி போயிற்று என்று கூறியதும் தலைவி 

Grasse LA pest நிற்பதை விட்டு நட ந்தாள். ஆந்த. "நடை 

அன்ன நடைபோல் இருந்ததால் இன்னும் ஒரு முறை நடந்து 
காட்டு என்னும் கருத்தில் (இவ் அன்னம் (இந்த அன்ன 

நடையை) இன்னும் தருவாய்” என்றனர். 

    

   

  

முன்னம் பசி போயிற்று என்பதன். கருத்து தோழியை நீ 

அழைப்பதற்குமுன்.. பசி. போயிற்று என்பதும், நீ தோழியை 

அழைக்கப் பேசிய இனிய குரலைக் கேட்டுப் பசி போயிற்று 

என்பதும் ஆரும், ஆகவே இனிய குரலும், அன்ன தடையும்; 

பசிபோக்க வல்லன என்பது தெரிகிறது. இணி அன்னம் 

(உணவ வேண்டா என்பதே கருத்து, (12) 

  

மர அழகோ டிங்குநீற்கும் எள்ளல் இவர்ஊர் ஒற்றியதாம் 
விரும் உணகி என்கருர்நீர் மேலா உணவீங் குண்டேன்றேன் 

| papa கொடுஎன்௫ர் கொடுத்தால் இதுதான் அன்றென்றே 
உ வழக்குத் தொடுக்கின்குர் இதுதான் சேடி என்னே. 
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(2 - பொ.) (தோழீ! நீங்காத அழகுடல் இங்கு நிற்கும் 

வள்ளலாகிய இவரி ஊர் கிருஓற்றிபூராம். இவச் பபண்: உண! 

பெழுமையுடைய நல்ல உணவைக் கொடு' என்று கேட்டார். 

நான் அவர்க்கு நீரில் கலவாத ௬த்து உரவு இங்கு உண்டு” 

என்று கூறினேன்... அதற்கு அவர் (பெண்ணே! இது சொல்லி' 

முடியாத அளவுக்கு மகிழ்ச்சி தரத்தக்க?த. ஆகவே கொடு” 

சாண் ரர் நால் நீிர்மேவா அந்த உணவைக் கொடுத்தேன். 

அவர் -இல்து அன்று நான் கேட்ட உணவு* என்றுகூறி, பிறர் 

எவரும் ஒப்புக்கொள்ளாத வழக்கைத் தொடுக்கின்றாம், 

இதன் பொருள் என்டை?”' (எ. து) 

  

(௮-சொ. வீறு- பெருமை, ௬. கொடு, ஏரு 

பிரி ஏற்றுக் RAT OT OTT BS, | 

  

    (B-&B) அழகொடு இங்கு, உணவு-௪, உணவு-- 

இய்கு உண்டு என் றேன். அன்று. என்றே, வீறு ஆம் 

எனப் பிரிக்க 

(வி - ரை.) நீர் மேவா உணவு என்பறு மி மிகுந்த 

சேர றில் நீர் ஊற்றி. வைக்கப்பட்ட தண்ணீர் சோறு அன்று... 

புதிய உணவு என்றும், நீங்கள் விரும்பாத சிற்றின்பம் அளிக் 

கும் உணவு என்றும் பொருள்படும், தவசியாகிய அவர் 

மேவிய உணவு பேர் இன்ப உணவு, மேவா என்பதற்கு 

கலவாத, விரும்பாத எனும் இரு பொருளும் இருத்தல் காண்க, 

நீர் மேவா, தண்ணீர் சேரா என்றும், நீங்கள் விரும்பாத 

என்றும் பொருள்படுதலை அறிக, உணவு என்பறு சோற்றை 

யும், அனுபவத்தையும் குறிக்கும் சொல்லாக அமைந்தும் 

பொருள் பயக்கும், சிவபெருமான் விரும்பும் உணவு கடலில் 

தோன்றிய விடமே. . அவ்விடமாகிய  சோரறுஅன்று 

இங்குளது. புதிய நல்ல உணவே இங்குளது என்று தலைவி 

கூடியதாகவும் கொள்க.



28 திருவருட்பா 

நீர் மேவும் உணவு பேர் இன்ப. அனுபவமாகிய உணவு 

இங்கு உள்ளது.. நீ். மேவா உணவு நல்ல. உணவு என்று 

தலைவி. இட்ட போது தலைவர் பேரின்ப உணவு அன், a 

சிற்றின்ப உணவு உளது என்று. சொல்லிப். புதிய: உணவு இடு. 

கின்றாயே என்று - சலித்துக்கொண்டு. வழக்குப். பேசினார். 

ஆதலின், 4*கொடுத்தால் எரு வழக்குத் .. தொடுக்கின் ரூர்" 

என்றனள். ஏரு வழக்காவது பிறர் மகளிரைக் காதலித்தே ர் 

தொடுக்கும் அநீதி வழக்கு. (13) 

    

வண்மை உடையார் தீரஒ ற்றி வாணர். இவர்தாம். islet a Bi 

உண்மை அறிவீர் பலிஎண்மை உணர்சி Bidar ௨ ழைஎன்றேள் 

பெண்மை சிறந்தாய்.. நின் மனை யில் பேசும் பலிக்கெள்.. Ne. ந்ததுந #40 

எண்மை உணர்ந்தே என்கின்ுர் இதுதான் சேடி என்னேடீ. 

(இ- பொ. ப. தோழி: கொடைக் குணம்: உடையவராய்த் 

திருஒற்றியூரில் வாழ்பவராகிய. இவர், பிட்சை “வேண்டும் 

என்று. ous ord. அப்போது. தான்; உண்மையை உணர்ந்த 

வ்ரே ! என்னிடம். பிச்சை ஏற்கும். எளிமையை. அறியவில்லை
 

போலும் !' என்று. - சொன்னேன். : MSDS | அவர் பெண் 

தன்மையில் . சிறந்தவனே! . உண். வீட்டில் "வியக்கத், Bas 

பிட்சை உண்டு. என்று. அறிந்துதான். தாம். வந்தது. நீ எனி 

மையில். பிட்சை அளிப்பாய் என்று அறிந்தே. வந்து, கேட் 

கின்றோம் U என்றார். இப்படி இவர் - பேசுவதன் கருத்து 

என்னடி?”* (எ.து. 

( ~ Ger.) வண்மை - கொடைக்குணம். பலி - 

பிட்சை. எண்மை - எளிமை, இழிவு. சன் உழை - எண் 

இடம், பெண்மை - பெண் தன்மை. மனை - வீடு, 

  

(இஃ. பலிக்கு என்று அடைத்தது. எனப்பிரிக்க
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(விரை) அறிந்தீர். ஏன்று இறந்தகாலத்தில் இருக்க 

வேண்டிய - வினைமுற்று, அறிவீர் என எதிர் "காலத்தில் 

வந்தது கால. வழுஅமைதி ஆகும்." தலைவி நீங்கள். Ost oe 

குணத்தர். உண்மை: உணர்ந்தவர். அப்படி இருந்தும். நீங்கள் 

என்னிடம் பிட்சை கேட்கின்றீர்களே.' இஃது: OGG Ses 

அன் Cer என்றனள். பலி : என்பதற்கு க உயிரைக் கொலை 

வது. என்னும். பொரு Hep "இருத்தலின்; தலைவி. எஜயன்மீர 

நிங்கள். கொடைக் கு குணத்தாராக. இருந்தும் பலியை (உயிர்க 

கொலையை), என்னிடப். விரும்புவது: -இழிவன்றோ”" என்று 

கூறியதாகவும், உண்மை அறிவீர்: என். எண்ணம். உணர் 
கலீர்”. என்றும் "இத்தொட ர்க்குப். பொருள்: காண்க. - மேலும் 

தலைவி, இறைவர். என்: உழை எண்மை. (என் எண்ணத்தில் 

உய க் 9. இருப்பதால் அதை எளிதில். பெறலாம். என்பதை 

உணராமல் இருக்கின் றாரே. என்று. சுருதி. உணர்ந்திலரே 

என்று . இழித்துக். கூறும். முறையில்... .உணார்கிலீர். - என்று 

கூறினாள். என் றும், "பொருள். கொள்க... "இப்படிக் தலைவி 

கூறக்கேட்ட தலைவர் பலி (பிச்சை). உன்னிடம். எளிமையில் 

கிடைக் கும். என்று "கருதித்தான் . என்று கூறுவார்போல 

46 எண்மை. உணர்ந்தே. ( பசும்பலிக்கு "அடைந்தது... தரத்?! 

என்று. கூறினார். (14) 

   

திருவை ய் EOE நி௫ஒற்றித் த் தேவ ரீர்க்கெள் வில வென்றேன் 

(வர (ருவில் ௧ உனது பெய இடைஐர் மெம் be கியநின் 6 முகர்என்றார் 

Bea அதனை ெளிப்படை யால். சாற்றும். ஏன்றேன் சாற்று வேல் 

இருவை மடவாய் என்கின்றுர் இதுதான் சேடி என்னேட, 

(இஃ Our.) தோழி! நான். (மோட்சமாகிய செல் வத் 

தைத் தருகின்ற. திருஒற்றியூரில் இருக்கும். தேவரீராகிய உற் 

கட்கு. "விருப்பம். யாது?” என்று. கேட்டேன், அதற்கு இவர், 

அஞ்சாதே. உண் பெயரின். நடுவே. இருக்கும் "ஒரு. மெய்
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எழுத்து எடுக்கப்பட்ட உன் முகமே எனக்கு விருப்பம்” 

என்றார். உடனே நாண், “நீர் சொல்வது எனக்குப் புரியாமை 

யால்) அதனை வெளிப்படையாகக். கூறுங்கள். கூறினால் 
தீங்கள் eons Tien gd தருவேன்" என்று கூறினேன். அதற்கு 

இவர் [இனமையான பெண்ணோ !. நான். வெளிப்படையாகக் 

கூறினால் என்னை வைவை” - (திட்டுவாய்) .. என்கின்றார். | 

இவர் பேசுவதன் கருத்து என்னடீ? ”* | (er - Si) 

    

(அ-சொ.) திரு - மோட்சச்.. செல்வம், .. பேறு. 

விழைவு - விருப்பம். என்: - எது. 'வெருவல்  - பயப்படாதே. 
மெய் ... மெய் எழுத்து (அதாவது. தலையில். பள்ளி. பெற்ற 

எழுத்து சாற்றும் - டசால்லுங்கள்.. | Besos » - வைவை, 

திட்டுவாம். மடவாய் - இளமையான வளே 

(இ- SG) Cgurag-poreir, விழைவு -என் றேன. எனப் 

பிரிக்க, வெருவல்; எ திர் மறை . முன்னிலை. ஒருமை வீனை 

முற்று. தருவல், தன்மை ஒருமை. "வினைமுற்று. Dacor 

உடன்பாட்டு: முன்னிலை ஒருமை வினை மாற்று. 

(வி. உரை). திரு என்பது இவ்வுல குக்குரிய செல்வத் 

தையும் தேவலோகமா கிய மறுமைக்குரிய செல்வத் 

தையும், வீடாகிய மோட்ச செல்வத்தையும் ஞுறிக் கும். சொல் 
லாக அமைந்துளது. ஆகவே, இறைவர் இம்மை, மறுமை, 

வீடு ஆகிய மூன்று திலைகளுக்குரிய பேற்றைத். தருவர் என்னும் 

குறிப்பில் தான், 1! திருவை அளிக்கும் SOPH HS தேவர்?" 

எனப்பட்டனர். பெண்களுக்குரிய பெயர்களில் நங்கை 

என்பதும் ஒன்று, இதன் நடு எழுத்து ங் என்னும் மெய் 

எழுத்து... இதனை நீக்கினால் நங்கை என்பது. நகை என்று 
நிற்கும். நகை என்னும் சொல் முகம் என்பதுடன். சேர்த்தால் 

லக முகம் என் ரம், இந்த. நகை. முகத்தையே தாம் 

விரும்பியதாக்ச கொண்டு அதனை மறைமுகமாக உனது 

பெயர் இடைஓர் மெய் நீக்கிய நின்முகம் என்று கூறினார், 
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தகை. மூகம் « என் னும். தொடர்க்கு மற்றும் ஒரு பொருளும் 

உண்டு. அதாவது நகைகள். படிந்திருக்கும் . இடமாகிய 

முல. என்பது. இப்படி. வெளிப்படையாகச் “சொன்னால். 

தலைவி திட்டக்கூடும் ஆதலின்; சா ந்றுவனேல் இருவை' * 
என்றனர். Dawa என்பதற்குத் - திட்டுவை என்னும் 

பொருள். - எங்ஙனம். அமைந்தது. எனில், வை. என்பது. 

தீட்டுதலைக் குறிக்குஞ்' சொல். இந்த. வை என்னும் எழுத்தை: 

இரண்டு. முறை. கூறினால் வை் வை என்றாகும்... ஆகவே. ge 

ஸ்வ. என்பதனைக் குறிக்க இரு வை: (இரண்டு. வை). என்னும். 

சொல்லைத். தாமாகப். படை த்து மொழிந்தார். நம் வள்ளலார். 

வை வை என்பதின் பொருள் திட்டுவாய் என்பதன்ஜே?. (sy 

  

முத்தை. மறையோன் புகர்ஒற்றி முதல்லர் இவர்தம் முகர்நோக்கிக். 

கந்தை உடையீர். என் என்றேன் கழியா உன்தன் மொ! நியா. 

இந்து: முகத்தாய் எமத்கென்றே aos குனக்குக் Sho gas 

Sip வியப்பென் என்கின்றார். இ; துதான். சேடி என்னேடீ 

(® - Gur.) “தோழீ! பழமையான. வேதங்களை 

உணர்த்த பிரம்மதேவன். புகழ்ந்த திருஒற்றியூரரா: திய Bee 
டைய திருமுகத்தைப், une த்து நான் மதநீர் கந்தையை உடுத் 
யிருக்கின்றீரே. என்ன கராரணம்2? என்று கேட்டேன். ake 

அவர், (சந்திரனைப் Gust முகத்தை யுடையவனே! எமக்கு 

ஒரு. கத்தை. உண்டு. உண்மைதான். ஆனால். "பெருமிதம் 

நீங்காத - உன். சொல்லாலேயே உனக்கு எட்டுக். கத்தை 

இருக்கிறதே. இந்த. வியப்புக்குக் கரணம் : என்னச்”. ரன் 

கின்றனர். . : - இப்படி - இவர். சொல்வதற்குக் காரணம் 

ST Br OOF ig. 9) (or - துட. 

(அ..சொ. முந்தை - பழமையான... மறையோர் « 

வேதங்களை உணர்ந்த. பிரம்மன். என் - என்ன காரணம்,
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குழியா - - (பெருமிதம்) நீங்காத, "இபெருமிதம் - செருக்கு, 

இந்து - சந்திரன், இருநான்கு - எட்டு. (இரண்டு நான்கு) 

(இ-கு.) எமக்கு ஒன்றே, நான்கு 4 உனக்கு, 

வியப்பு. என், எனப்பிரிக்க.. ட 

(வி-ரை.) திருஜற்றியூர்த். தியாகரைப் பிரமன் ஒரு 
காலத்தில் போற்றிப் புகழ்த்து பூசித்துள்ளான். ஆதலின். 

“மறையோன். ் புகழ் ஒற்றி முதல்வர்" எனப்பட்டார், 

கழியா உன்றன். மொழி” ௭ என்றது, செருக்கு. மொழி. கந்தை 

உடை. யீர்!'' என்று இறைவரைக். கேட்டது; செருக்கு, மொழி 

தானே! கந்தை. என்றது, . இறைவர். அணிந்து. வந்த. கீழ் 

உடை (6 கெளபின த்தை) என்க... இறைவர், 1 1S ஒரு 

கந்தை. என்றாலும், உனக்கு. எட்டுக். கந்தை: என்று கூட 

அவன். பெருமிதப் : பேச்சை அடக்கினார். . . அதாவது எட்டு 

னும் எண்ணைக் ் குறிக்கும். தமிழ்... எழுத்து விர. "என்பது. 

அதனைக் ஃ சுந்த. என்னும் “சொல்லுடன். சேர்க்கின்- அகத்தை 

என்று ஆகும். - ஆகவஷே சிவபெருமான் எட்டுக். | கந்தை 

உனக்கு உளது என்று கூறியதன். கருத்து. உனது, அகந்தை 

உளது. “அதனால், . என்னை ஒரு. கந்தை. டையீர். என்று 

கூறுகின்றாய்.. நீ எட்டுக். கந்தை. பெத்றிருப்பது. வியப்பு 

அன்றோ?" என்று - இறைவர் கூறினார், TGS கந்தை 

உனக்கு என்பதற்கு த உனக்கு எடு கெஜ நீளமுள்ள. ஆடை 

உள்ளது என்று கூறினார். எனவும் கூறலாம், 

          

     

        

நீ என்னை ஒரு கந்தையுடையராய்க் இருக்கிறீர். என்று 

கூறுதற்குக் காரணம் உனக்கிருக்கும் அகந்தைதான். என் 

பதை வெளிப்படையாகக் கூறாமல். உனக்கு - இருநான்கு 

கந்தை உள. என்று. மறைமுகமாகக். கூறித் . தலைவியின் 

செருக்கை அடக்கினார். (168) 
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துன்னல் உடையார். இவர்தமைநீர். துள்ளும் பதிதான். யாதென்றேன் 

நென்னல். இரவில் எமைத்தெளிவான் நின்ற நினது. பெய்ர்என்றுர். 

oad உறுவீர். வெளிப்படாஈ துரைப்பீர். என்றேன். ௨ ரைப்பேளேல். 

இன்னல் அடைவாம். என்கின்றார் இஙகான் சேடி என்னேட, 

(இ-பொ.) தோழி! தையலை & கொண்ட ஆடையை 
உடையவராகிய இவரை நான்,. நிர். "பொருந்தி இருக்கும் 

ஊர் . எது. என்று. "கேட்டேன்... அதற்கு. விடையாக Qa, 

*தேற்றிரவில் எம்மைத். 'தெளிந்தறியும் "பொருட்டு... ஒற்று 
விடுத்துநின்ற உன். 'பெயர்தான்" - என்று. சொன்னார். அது 
கேட்ட. தான்டி. யாவராலும் தியானிக்கப்படுபவரே! (இதனை 

வெளிப்படச் . "சொல்லுவீர்” என் நேன்.. ் அதற்கு இவர், 

“சசொல்லுவேனாயின் நீ. துன்பமடைவாய்". . என்கிறார், இதன் 
கருத்து என்னடி” (எ.- து.) 

    

(அ. சொ) துன்னல் - தையல். துன்னும் - "பொருந்தீ 

இருக்கும். நென்னல் - நேற்று... உன்னல் 2 . தியானித்தல். 

இன்னல் -துன்பம்.: 
   

  

CB - கு). தெளிவான், .... வான்ஈற்று வினை. எச்சம், 

யாது. என்றேன், ஈது 4 உரைப்பீர், எனப்பிரிக்க.. 

(வி- ரை தலைவி உம்முடைய. ஊரி எது. என்று 

வினாவினாள்.. அதற்கு நேர் விடை . கூறாமல், உனது. பெயர் 

என்றனர், .. உனது. பெயர் என்பது. ஈண்டு ஒற்றி. எனக் 

கொள்க. ஒற்றியாவது ஒற்றை. ஆள்பவள். என்பது. அதாவது 

உளவு அறிபவள். என்பது, தலைவி. தலைவரை. நல்லவரா 

தீயவரோ என்பதை அறிய. ஒற்றியை மேற்? காண்டனளாம். 

இதனையே. பநன்னல் "இரவில். எமைத் தெளிவான். நின்ற 

உனது. பயர்?” என்று. கூறினர். ஆகவே. தலைவியின். பெயச் 

சான்று. கூறிய ஒற்றி. என்பதே தம். பெயர். என்று அவளை 

Q—3
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உணரச் செய்து தம் ஊர் ஒற்றி (அதாவது திருஒற்றியூர்) 
என்று கூறினார், ஒற்றி என்று உன் இரகசியப். பெயரை 

வெளிப்படையாகக் கூறினால் என்னை உளவறியச். செய்ததை 

நான்அறிந்து விட்டேன் என்று குருதி அதனால் உன் நாணமும் 

மானமும் போயினவே என்று எண் ணித் துன்பம் அடைவாய் | 

என்றனர். (] 7 

சிமைக்கோள் கத் திருமலர்க்கைத் தேவர் Sioa கிருந்ததென்றேன் 

எமைக்கண் டளவில் மாதேநீ இருந்த தெளயாம் இருந்ததென்ருர் 

அமைக்கும் மொழித்) gitar arma ஆம்உன் மொழிஇங் கிதம்அன்ஜே 

இமைக்கும் இரையாய் என்கின்றார் இதுதான் சேடி என்னே, 

    

(இ- பொ.) தோழீ? “மூன்று... OF Auer கொண்ட 

சூலப்படையை ஏந்திய அழகிய. தாமரை -மலர்போலும் 

அழகிய கையையுடைய -தேவராகிய தாங்கள். எவ்விடத்தி 

லிருந்தது?”. என்று. வினவினேன். அதற்கு. இவர், எம்மைப் 

பார்த்த. ் மாத்திரத்தில், பெண்ணே! த 'இருந்தால்போல 
இருந்தது” என்றார், - அதுகேட்ட நான், உம்மால் சொல்லப் 

பட்ட “சொல்லானது. குறிப்புச் .. சசால்லாக. இருக்கிறதே” 

என்றேன். அதற்கு. இவர், ‘pot விடுகின்ற ஆபரணங்களை 

அணிந்தவளே?! ஆம் உன் சொல்லானது. இவ்விடத்திற்கு 

இனிமையா யிருக்கிறதன்றோ?' என்று சொல்லுகிறார். இதன் 

கருத்து என்னடி 2”? (ன - து 

    

(அ. . சொ.) சிமை - உச்சி. திரு - அழகிய, இங்கிதம் = 

குறிப்பு. இதம் - இனிமை. | இமைக்கும் - "ஒளிவிடும், 

இழையாய் - நகைகளை அணிந்த பெண்ணே... 

(இ-௫) எங்கு இருந்தது 4- என்றேன். கண்ட 

அமாவில், இருந்தது ளன, இருந்தது 4 என்றார்,. 
இதம் எனப் பிரிக்க... 

   



(a - ரை.) ._ சிமை என்பதற்கு ௨ உச்சி அல்லது Inf mo 

என் றேனும். பொருள் கூறலாம்.. சூலத்தில் வடிவு மூன்று 

உச்சியுடையதாதலால் சிமைக்கொள் சூலம் என்றார். தலைவி 

‘Bi எங்கு இருந்தது?" என்று ே கேட்டாள். கேட்ட தலைவி. சிறிது 

ஒற்றி இருந்தே. (தள்ளி. இருந்தே) வினாவினள். ஆகவே 

சிவபெருமான் தம் ஊர் app (திருஒற்றி). என்பதை நீ 

இருந்ததே (ஒற்றி இருந்தது). யாம் இருந்தது என: விடை 
கூறினார். (18) 

நடங்கொள் முதத்தீர் 869: ற்றி நங்கள் பெருமான் நீர்அன் 

திடங்கொள் புகழ்க்கச் gi DUCES தீர்க ன் நேம்தின் 96, நக்காக் 

ருடஞ்சேர்ர். த்தும் ஐங் கஃதென்றுர் குட! ம்யா தென்றேள் அஃதறிதற் 

திடங்கர் நடுநீக் ் கெள்கின்! ரர் இதுதான் சேடி. என்னேடீ ் 

(இஃபொ.) 6 .தாழீ ! (நடனஞ். செய்கின்ற திரப்பா 

தங்களை. யுடையிர்! திருஒற்றியூரிலெழுந்தருளிய எங்கள் பெரு 

மானே 1. நீரல்லரோ. அழியாத திரமான புகழைக். கொண்ட 

திருக்கச்சூர் என்னும் இடத்தை அடைத்தீர்* என்று. கேட் 

டேன்... அதற்கு இவர், உன் இரப்பின். மெலிவை நோ க்காத 

குடம். சேர்ந்ததும் அத்தக்' SE Gy ரே” என்றுர்.. அது. “கேட்ட 

தான், *குடம். எது?” என்று கேட்டேன். அதற்கு. விடையாக 

இவர்; அதனை அறிதற்கு. (இடங் sf என்பதன் பொருளுக்குரிய 

சொல்லின். தடு. எழுத்தை ஒழிப்பாப்க” என்கிறார்... இதன் 

பொருள் தான் என்னடி 217 எ.து.) 

(அ - இசா) நடம் . நடனம், பதத தீர் - திருவடிகளை 

உடை வரே. தங்கள் - எங்களுடைய, : திடம் ல் அழியாத, 

( திரமான), கச்சூர் - திருக்கச்சூர். எனும் களர், ௧௪௬. முலைமீது 

அணியும். குச்சு. ! ஊர்... சேர்ந்து, நறு - இடுப்பு, நடுவின்மை. 

குடம் - குடம் "போலும். உருண்டு திரண்டுள்ள முலை, அலது - 

அத்தக் கச்சூர். இடங்கர் - முதலை. நடு - நடு எழுத்து. 
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நடம் கொள். திடம்கொள், கடம் 
யாது 3. எண்றேன்.. 

     இறைவர் திருக்கச்சூரிலும் = 
இருந்; ண்டு திருநடனம் புரிகின்றார். அ 
கச்சூர் சேர்ந்த 

   
ஐ4' என்றனன். திருக்கச்சூர் செங்கற்பட்ுக்கு 

முன்னுள்ள சிங்கப்பெருமாள் கோவில் இ: | 

வடமேற்கே. ஒரு கல் தொலைவில் உள்ளது. திருமால் 

கச்சபமா (ஆ )} Besa பூசித்த தலம், இதற்கு ஆல 

மரம் தல் விருட்சம், ஆகவே திருக்கச்சூர் ஆலக்கோயில் 

| ரையும் உடையது... சுந்தரர் இங்கு உச்சி 

வேளையில் வந்து சுவாமியை. வணங்கியபோது "களைத்து 
இருந்தமையின் இறைவர் ஊரில் பிச்சை எடுத்து. வந்து 
குற்தாரை see Gs ac பசியைப் போக்கிய தலம், கோய் 

ஏக்கள் விருந்திட்ட நாதர் இலிங்க வடிவிலும் மலைமேல் 

உருவத் தரே என்வும் வீற்றிருக்கின் | றனர். மலை அடிவாரத் 

தில் மருந்தளித்த மருந்தீசர் உளர். இவர் தம் தேவியார் 

இருள் நீக்கிய இர யார், தொண்டை நாட் த். , இயாகச் சந்நிதி 

கரன் இ த்தலமும் ED OH Ye இத்தியாகம் பெயர். அமழதத் 

தியாகர் என்பது. சுவாமி பெயர் விருந்திட்ட தாதர், அம்மன் 

பெயர் உமை அம்மை, இதற்குச் சுந்தரம் பாடியுள்ள பதிகம் 

ஒன்றே உளது. 

   

       

    

    

    

    

      

இறைவர் aes ண சொன்ன கச்சூர் என்பறைத் தலமாகக் 

வகு ண்டதோடு அன்றி உன். இடமும் கசி சர்* என்றனர். 

அதாவது டம் போலும் முலை. சேர்த்த, கச்சு ஊர்ற்கு மார்பு 

என்பதாம். நடுதோக்காக் குடம் என்றதன் கருத்து, நடு 
(இடுப்பின் மெலிவை) நோக்காமல். முலை பெருத்துக் குடம் 

போல இ -க்கிறதே என்பது. மேலும் நடு நோக்காக் 
டர். என்பதன் பொருள், இடை சிறுத்து இருக்கிறதே. 
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நரம் பெருத்திருமாந்திருக்கிறோம் என்று முலைக்குடம் நடு 

நிலைமையை (நியாயத்தை) நோக்கா.திருக்கின்றது என்பதும் 
ஆம். தலைவர் குடம் என்று கூறியதற்குரிய பொருளைத் 

தலைவி விளங்கிக் கொள்ளவில்லை. ஆகவே அவன், *சூடபம் 

என்பது யாது” என்று கேட்டாள், இறைவர் வேடிக்கையாக 

இடங்கர் என்னும் , சொல்லுக்குரிய பொருளாகிய முதலை 

என்பதன் நு எழுத்தாகிய ; ந என்பதை நீக்கினால் எச்சொல் 

வருமோ (அதாவது மூதலை என்பதில் ந நீங்கினால் pes’ 
என்றாகும்) அதைத்தான் நான் குறிப்பிடுகின்றேன்' என்றனர். 

சங்கம் மருவும் ஒற்றி உளர சடைமேல் இரந்த நென்ளன்றேன் 

மங்கை  நீனது ( முன்பருவம் மருவும் முதல்நீத் இிருந்ததென்றர் 
ங்கை இருந்த நேஎன்றேன் கமலை அனையாய் கழுக்கடையும் 

எங்கை இருந்த தென்கின்ருர் இதுதான் 5 
(இ. - ~ Gur.) “தோழீ! (சங்குகள் பொருந்தி இ 

கின்ற 'திருஒற்றியூரில் எழுந்தருளி. இருப்பவரே! உம் சடை 

sir மீதிருந்தது. யாது ?" என்று கேட்டேன். அதற்கு இவர், 

மங்கையே 7. உண். முன் பருவமானது பொருந்திய மூதல் 

எழுத்தை ஒழித்து இருந்தது என்றார். அது கேட்ட நான், 
கங்கை இருந்ததே” என்று கேட்டேன். அதற்கு இவர், 

இலக்குமியைப் போன்றவளே! (சூலமும் எமது கையிவிருற் 

ததே' என்கிறார். இதன் கருத்துத்தான் என்னடி'* (எ - து) 
(அ-சொ.. சங்கம் - சங்குகள், மருவும் - பொருத்தி 

இருக்கும், தவழும், மூதல் - முதல் எழுத்து, நீத்து - ஒழித்து, 
கமலை - இலக்குமி. அனணையோய் - போன்றவளே? . கழுக் 

(இ- கே.) இருந்தது--என், நீத்து, இருந்தது 4 எம்-- 
கை, 'இருந்தது-- என்கின்றார் எனப்பிரிக்க. மங்கையே என்று. 

இருக்கவேண்டியது மங்கை என்று இருப்பது வினி. இஃது. 
அண் மைவஷிளி, 
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   | இருஒற்றியூர் கடற்கரைத் தலம் அதன் 
ரூம் 1 தலமாவிற்று, பேதை, பெதும்பை, மங்கை... 

ap) exp Gust nies 

seems 2401 தலங்களுள் *,பெதும்பைப் பருவமும் § 2 

தினோரு வயது. வரையில் உள், xv 

Bs தனை யே _அவாம் மங்கை. நி 

  

    

  

   

  

    

   

      

த்தாகிய Ou ST SHUG f "நக்கி னல் தும்மை சாண்று ஆழ 

நும்மை. | டது இ 

  

ட் 

   

    

சூடி “இருக்கும். மலரா கி தும்பை "என்பதை நேராகக் 

கூறாமல் பெதும்பை என்பதில் முதல் எழுத்து நீக்கப் 
ர : மறைமுகமாகக் கூறினார். கமலம் என்பது       

  

   

  

    
தைத் தெரித்து உம் 

று "அதற்குக். கங் 
“கையில். கம் 

  

பதியா ள் ென்றேன். ரர்பெயர்ரன் Us a எருத்தம் i ass 

ர தடுப்ப i 

  

        
கள் கூடின, Faia deeb வாழ்கின்ற , தரும துரையே! f 

நீங்கள் முன்னாளில் விரும்பிய தலம் யாது 2'. என்று வின: 

வினேன், இ (தமது பெயச் முன்னே சொல்லப்பட்ட 
இரண்டெழுத்துகளை நீக்கி விட்டது? என்றார். பிறகு தான், 
!எசல்வம் போல் ல் போற்றத்தக்க அதீதப் பெயர் எது?” சொல்லு 
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மென்றேன்., இவர்; ₹நீ இட்ட பெயர் எதுவோ, அதுவே” 

என்கிறார். இதன் கருத்து என்னடி?”' (எ. துஷ் 

(௮ - சொ.) ஆடல் - திருவிளையாடல். உறும் - 

செய்யும். திதி - செல்வம், 

(இ. கு.) யாரது + என்றேன்; பறித்தது 4 என்றேன், 

இட்டது 4 எதுவோ, எனப் பிரிக்க, 

    

(பி. ரை.) தலைவி இறைவரை, :நீர் மாண் நாடல் உறம் 

(விரும்பும்) பதி எது?? என்று கேட்டனன். சுவாமி vas 
உறும் என்பதை முன் ஆடல் உறும் (அதாவது திருவிளை 
யாடல் புரித்த eat) பதியைக் கேட்பதாகக் கொண்டு, 

(பெண்ணே! நீ எம்மைத் தருமதுரையே என்னும் பெயர் 
சொல்லி விளித்தாய். அதில் முன் இரண்டு எழுத்துகளை 
நீக்கினால் எப்பயர் வருமோ. அப் பெயரே நாம் திருவிளை 

யாடல் புரிந்த நாடு” என்றனர். அப்படிக் கூறியபோது தலைவி 
புரிந்து கொள்ளாமல் அப் பெயர் யாது?” என்றனள். ௬வாமி, 
(நீ இட்டது. எதுவோ அது காண்” என்றும். - அதாவது 
தரூமதுரையே என்பதில் தரு என்னும் இரண்டு எழுத்துக் 
களை. நீக்கினால் வரும் பெயர் மதுரையே என்பது. ஆகவே 
நாம் அறுபத்துநான்கு திருவிளையாடல் புரிந்த நாடு மதுரையே 
என்று விடை கூறினார். 

     

  

    

ஒரு காலத்தில் கடம்பக்' கரடாய் இருந்து குலசேகர 

பாண்டியனால் .நகரமாகச் செய்யப்பட்ட பதியே மதுரை. 

என்பது. சொக்கலிங்கப் பெருமான் தம் தலையில் உள்ள 

சந்திரனது மதுவைத் தெளித்து. அப்பதியை: இணனிமையுறச் 

செய்தமையின் மதுரை எனப்பட்டது. வருணன் ஏவிய 

மேகங்கள் மதுரையை அழிக்க மழை பொழிந்தபோது சோம 

சுந்தரர் நான்கு மேகங்களைக் கூடமாகச் செல்லுமாறு ஏவி 

LO: துரையை அழியாதபடி காத்தமையின். நான் மாடக்.கூடல் 

£னணும் பெயரையும் பெற்றது. பாண்டியனுக்கு மதுரையின் 

 



  

திருவருட்பா 

            

ல் £து என்று அறிய இயலாதபோது, Gos மசுத்தரச் 

யை ( பாம்பை எல்லை காட்டச் செய்தமை! 

கடம்பக்காடாய்  ருந்தமையில் 

      

இரந்து அரச௬புரிந்த பதி. ஆகவே, இச 
ராஜதானி எனவும் படரும். கைலைப்பதி செள த்தர. பாண்டி 

னாக வத்த மீனாட்சி அம்மையாரை மணந்து அரசாண்டமை 

யினாலும் முருகன் பதியாம் திருப்பரங்குன்றம் இருப்பதனலும் 

எந்தரேச பெருமான் அறுபத்துநான்கு திருவிளையாடல்களைப் 

॥ந்ததனாலும் பூலோக கயிலாயம் எனப்படும். நடராசப் 

பெரமானுக்குரிய பொற்சபை, இரத்தின சபை, இ 

(வெள்ளி). சயை, eribuy (சம்பு) சபை, சித்தி, 

ஆகிய ஐநீதனுள் வெள்ளிச் சபையில் : நட டராசர், நடனம் 

புரியும் தலமும் | இதுவே. _ தமீழ்ச் சங்கம் இருந்த தலம். சங்கப் 

பலகை, மிதந்த “பொற்றாமரைக் குனம் உள்ள தலம். 

இங்குள்ள கோவில் மிகப் பெரியது. மதுரை வீரன் கேசவில் 

மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்குப் பக்கத்தில் உள்ளது. 

      

    

  

    
    

இத் தலம் மதுரை இரயில் நிலையத்துக் தக் கிழக்கே 

முக்கால் கல் தொலைவில் உள்ளது. இங்குள்ள விநாயகர் 

தி விநாயகர். (21) 

    

(இஃ-பொ தோழீ! *உடம்புக்கு உயிர்க்குயிராகிய 

திருவொற்றியூரில் எழுந்தருளி இருப்பவரே 1! உமது திருப் 

பெயர் யாது?” என்று வினவினேண். அதற்கு இவச், *மேற்குச் 

Hubs பொழுதின் பெயச் முன் கொண்டவண்ணம்” 
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என்றார். அதற்கு நான், 'விடை சொல்லுதற்குக் கர்த்தா 

வாகிய நீர், பேச்சு மிகவுங் கற்றவர்" என்றேன். அதற்கு 

இவர், ஏறு மாறாகப் பேசினாய்" என்கிறார். இதற்குப் பொருளி 

என்னடி 2” (எ- து) 
(அஃ சொ. ௮ச்௬ - உயிர், குடக்கு - Gupe. 

வண்ணர் - நிறத்தர். விடை - பதில். விளம்பல் - கூறுதல். 

இடுக்கு - ஏறுமாறாகப் பேசுவது. 

(Q - G-) உடற்கு ௮ச்௬ு4 உயிர், யாது.-என்றேன் 

ஏனப் பிரிக்க. 

(வி-ரை.) இறைவர் உயிர்க்கு உயிராய் இருப்பவச் 

என்பதை :1அச்௬ு உயிராம் ஒற்றி உளீர்'” என்னும் தொடரில் 

அமைத்தனர். குடக்குச் சிவந்த பொழுது அந்தி என்பது. 

அதனை முன் கொண்ட பெயர் வண்ணர் என்பது. ஆகவே, 

உமது திருப்பெயர் யாது என்று கேட்ட வினாவிற்குத் தம் 
பெயர் அந்தி வண்ணர். என விடை கூறினார், அதாவது தாம் 

செந்திறமானவர் என்பதையும் கூறினார். விடைக்குக் கருத்தா 

என் பதற்குப் பதில் கூறுவதில் தலைவர் என்னும் பொருளுடன் 
தரும: விடைக்கு ( இரடபத்துக்கு) தலைவர் என்னும் பொரு 

ளும் பொருந்தி இருப்பதைக் காண்க.  ௬வாமீ திருப்பெயர் 

யாது” என்று கேட்டதற்கு அந்தி வண்ணர் என்பதை 

அழகாகக் கூறினார். கூறியும், “நீர் விளம்பல் மிகக் கற்றீர் 

(அதாவது) பேச மிகவும் கற்றிருக்கின்றீர்) என்று கூறிய 

தனால் சுவாமி, ₹நீ இடக்குப் புகன்றாய்' என்றணர். (24) 

    

    மணங்கே தகைவான் செயும்ஒற்றி வள்ளல் இவரை வல்விரைவேன் 

பிணங்கேர் சிறிதும் நில்லும் என்றேன் பிணங்காவிடினும் நென்னல்௭ன 

அணங்கே நினக்கொள் றினில்பாதி அதில்ர் பாதி ஆகும்இதற் 
சிணங்கேம் சிறிதும் என்கின்றார் இதுதான் சேடி என்னேட. 

(Q - பா.) 6 தோழீ! தாழைமலரி வாசனையைச் 

சுவர்க்கலோகத்தளவும் வீசுகின்ற .திருவொற்றியூரி லெழுந் 
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ட 

் திடுவருட்பா 

  

இவரை, அக விரைவோடு செல் வது 

லும் - என்று | சொன் 

    

    

          

ண க்கு த்த க்கும் நாம் சிறிதும் இண. 

். இதற்குக் காரணம் என்னடி?''(-து. 3 

{ Se ~ Ser. } Gasens - கூழம்ப, வல்விரைவு . மிக 

விரைவ,  பிணங்கேம். மாறுபட மாட்டோம். நென்னல் we 

நேற்று. ster - Cure, அணங்கு - பெண், வான் - 
(eStore. 

    

இ. கு, விரைவு 4 ஏஸ், நினக்கு ஆ ஒன்றினில் 

இரு ங்ேகேம் ளு Oy gay ப் பி ர் ரீ ட 

  

(வி-ரை] திருஒற்றியூர் நெய்தல் நிலம். அதாவது 
கடற்கரை ஊர். கடற்கரையில் வளர்வது கேதகை, அது 

மிகுதியாக வளர்த்திருந்தமையின் ஆதன். மணம் வாண் 

அளவு சென்றது. பிணங்கோம் (மாறுபட மாட்டோம்) 

எண்டு தலைவி கூறினாள். அதனைக் கேட்ட. இறை 

நீ பிணங்கா விட்டாலும் ஒன்றினில் பாதி பிண! 

என்றனர்? அதாவது ஒன்றினில் பாதி அரை. எண் டு 

காசுலால் உடல் மெலிந்து இடுப்புப் பிணங்கும் என்பது 

உண் ஆடை பிணங்கி உன்னை நீர்வாணம் ஆக்கும். என்ப 

தாம், ஆனால் நாம் அதற்குக் கால் பங்கேனும் இணங்கமாட் 

டப்” என்றனர். ஒரு கால் என்பதற்கு. ஒரு சமயம் என்று 

பொருள் கொள்ளினும் கொள்ளலாம், (28) 

    

    

  

     

        

றி நகரார் இவர்தமைநீர் உலந்தே ஐுவதிங் கியாதென்றேன் 
ரன் பருவத் தொருபங்கே மடலாய் என்கர் மறைவ்டை 

றென் நறிதற் கரிதென்றேன் எம்மை அறிஷர் அன்நிஅ& 
Op bpp றறிலார் என்கீன்றார் இதுதான் சேடி என்னேடீ. 

        

    



Gia sorb. a 

(@- Our.) தோழீ! திருஒற்றி நகரையுடையவராகிய 

இவரை, நான் நீர் இவ்விடத்தில் மகிழ்ந்தேறுவது எது?* 
சன்று கேட்டேன். அதற்கு இவர், இளம் பருவம் பெண்ணே 

உன் பருவத்தில் ஒரு பங்கே ஆரும் அதற்கு நான், 
நீங்கள் கூறுவது மறைமுகமான பதில் ஆத லால், 

மைத் தென்றுணரீதற்குக் கடினமா யிருக்கிறது 

அதற்கு இவர், எம்மை யறிபவராகிய ஞானிகளே அலி 

அதனை, மற்றை யார் எத்தன்மைத்து என்று. eee 

என்று சொல்லுகிறார். இதன் கருத்துதான் என்னடி?” (எ-து௮ 

     

      

  

    

(அ-ச௪ொ.) உவந்து - மகிழ்ந்து, மடவாய் - 

பெண்ணே. மறை - மறைமுகமான. விடை - பதில் 

இத்தன்மையது. அரிது - கடினம். எற்று - எத் 

      

இ. 6) avy + ong + Dae + யாது 4 என் 

றேன், மற்று உன், பருவத்து 4- ஒருபங்கு, ஈது இற்று - 
என்று 4 அறிதற்கு-4- அரிது 4 என்றேன். - “அஃது. எற்று + 
sve yt Oued, எனப் பிரிக்க, . இங்கியாதென்றார் என் 

பதில் உள்ள. இகரம் குற்றியலிகரம். மற்று, அசைச் சொல், 

இறிறு, எற்று இரண்டும் குறிப்பு வினைமுற்றுகள். 

த இ பெண்களுக்குரிய | பருவங்களை வரல. 

தருணை, பிரவிடை, விருத்தை எனப் பிரிப்பர், இவற்றுள் 

பிரவிடை என்னும் சொல்லின் ஒரு பங்கு விடை என்பது. 

விடை என் பதன் பொருள் இரடபம். ஆகவே சுவாமி, (தலைவி 

தம்மை நீர் உவந்து ஏறுவது இங்கு யாது?” என்ற வினாவிற்கு 

விடையாக தாம். ஏறுவது. விடை” (இரடபம்) என்று 

கூறினார், இதனை நேரீமுகமாகக். கூறாமல் மறைவிடையாக 

உன் பருவத்து (பிரவிடை) ஒரு பங்கே என்று அறிவித்தனர், 
மேலும் அவர் தாம் ஏறுவது. பிரவிடைப் பருவம் வாய்ந்த 

பெண்ணின்மீது என்றும் கூறினார் என்க, இதனைத் தலைவி 
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இயலாதவளாய் ஈது மறைவிடை 

உன்ன et ரவி துககு கூரிய வயது, 

'பறக்குமேல ஐம்பதுக்குள்ள வயதாகும். மறைவிடை 

   
           

   

ழ் 

  

மன்று ma BOD! மறைவான 8 aoe (மறைவிடையை) 

ஞானிகள்தாம் அதிய முடியும் என்று அறிவித்தனர். எம்மை 

ன்பை ஐ எனப் பிரித்து எம் தலைமையை அறிவாய் 

எனவும் பொருள் கொள்க (24) 

  

( ற்கும் கள்வர் இவர்ர் ஒற்றியதாம் 

ன் தன்பால் பறவைப் பெயர்வேண் ட்ட 
[டினம்படைத்தால் 

மண்ணன் ; mF Oi பறையதா வா !ாழ்லாய் என்றா4என் என்றேன். 

9 அறி Yer | இதுதான் சேடி என்னே, 

    

    
- பொ.) “தோழி! கண்மணியைப் போல இங்கே 

ந அன்வராகிய இவரது ஊரானது திருஒற்றியூராம். 

இ இசை போலும் இனிய சொல்லையுடையாய்! உன்னி 

டத்து ஓர் பறவையின் பெயரை விரும்பி வந்தோம். அதைத் 

தருவை ஆயின், இ நிலவுலகத்தின்மீது ஒரு பறவையாய் 

வாழக் கடவாய்” என்றார். நான், (இஃது என்2' என்று 

கேட்டேன். அதற்கு அவர், நீ ஆலோசித்தறியக் கடவாய்" 

என் இதன் பொருள் யென்னடி?”” (எ - து.) 

    
    

  

(அ அசா.) பண். இசை. இன் - இணிய. நின்பால் - 

ணி சணின்மிசை - இந்த நில உலகில். 

  

இ ௫.) நின்பால், பாஸ் ஏழன் உருபு மிசை, என் 

தும் ஏழாம் வேற்றுமை உருபு, 
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(98 - oy.) ஓர் பறவைப் பெயர் என்பது அன்னப் 

பறவை, ஆகவே ஒரு. பறவை வேண்டினம் சான்பதன் 

கருத்து, அன்னத்தை (சோற்றை) விரும்பினோம் என்பது. 

ஓர் பறவையாய் என்பதில் குறிக்கப்பட்ட பறவை கிளி, 
கிளியைக் குறிக்கும் மற்றொரு சொல் சுகம் என்பது. ஆகவே, 
பறவையதாய் வாழ்வாய் என்பதன் பொருள், சுகமாய் 
வாழ்வாய் என்பதாம். எனவே, எனக்கு இரு பறவை 

தந்தால் நீ ஒரு பறவையாய் வாழ்வாய் என்று சமத்காரமாகப் 

பேசினும், பிறருக்கு அன்னம் இட்டால் சுகமாய் வாழலாம் 

என்னும் அழகிய அறவுரையும் இதில் அடங்கி இருப்பதைக் 

காண்க, ப | மக்க) 

சேடார் வளஞ்சூர் ஒற்றிநகர் செல்லப் பெருமான் இவர்தமைநான் 

ஒடார் கரத்தீர் எண்தோள்கள் உடையீர் என்என் நுரைத்தேன் நீ 

கோடா கோடி முகம்நாறு கோடா கோடிக் களம்என்னே 
-சடாய் உடையாய் என்கின்றார் இதுதான் சேடி என்னேடீ, 

(Q- Our.) “தோழி! பெருமை பொருந்திய வளங்க 
ளெல்லாம் நிறைந்த திருவொற்றியூர் எனும் நகரத்தில் வாழ் 
கின்ற செல்வப் பெருக்கமூள்ள பெருமானாகிய இவரை யான். 

ஓட்டை எஏந்தின கையையுடையீர்! எட்டுத் தோள் களை 

யுடையீர்1! இதற்கு என்ன காரணம்?* என்று கேட்டேன். 
அதற்கு இவர், (கோடா கோடி முகங்களையும், நூறு கோடா 

கோடி கழுத்துகளையும் ஒப்பாக உடையாய்! இஃது என்ன? ' 
என்று என்னைக் கேட்கிறார், இவர் பேசும் பேச்சின் கரு 

தென்னை? '' (எ-து.) 

      

(அ - சொ ) சேடு - பெருமை. ஆர். நிறைந்த, 

எண் - எட்டு, களம் - கழுத்து.  ஈடாய் - ஒப்பாக 

(இஃகு.) சேடு-ஆர், ஓடு ஆற், எட்டு தோள், 
ஈடு -- ஆய் எனப் பிரிக்க,



    

   

  

என் பது. 
டையாய் ஏ ன பதன் பொ ரூன் 

   

ne
e | 3 : )நித் தோன்றால் இங்கு நர்வந்த 

cei ப் சொலும்என் ( நேச கென்யா கடாதர் ருன்பால் are மமுடைமைத் 

மம் மெறக்கண் டாம்என்றர் த: gars இருந்; நால் என்றேன் இல் 
# 

o
e
 

தரு 
ர். அது 

      
     

      



  

இங்கிதமாலை aT 

ஷாய்க்கக் கண்டே யாம் வந்தது" என்றார். , அதற்கு கான், 

  

தால் தருவேன் என்றாயே, உன்வீடு பெரிய தேவலோடமே 
மந்தரமலையோ?” என்று சொல்லுகின்ளார். இ ் 
கேட்டதற்கு என்னடி காரணம்?” (எ. து.) 

     

(அ- சொ.) துருமம் - மரங்கள். பொழில் - சோக, 
தோன்றால் - பெரியிர்? கருமம் காரியம், 

கடாதற்கு - கேட்பதற்கு. .. உன்பால் ன் இ 
இ இரும் - பெரிய, அந்தரமோ - தேவலோசமேட 

ப த்தரமோ மந்தர மலையோ, 

  

  

    
   

  

(B- G@) | தோன்றும், 
சுப் 6 பெயர், 

    

    

  

ற கறிய 

என், று வி 
ஷ் இ வி; ண், Fi ழ் ஷை ட ன்கூ , ட் 

சத்தும் தந்து, ௮: 

  

கி குரு 

திரும் என்னு. 

4 kes தும். பங்க, 

   

      

    

   1) 9 இ வப் ப து 
ணக. Gaede rear, ee வையும் வ கீ de 

CUTS வல்லான்" என்று கூறியிருப்பகையும் ணார, 
my 46 ம் தருமம் பெறக் sere wih? 

(27) 

     



   

   

ஒரு _துதிக்கையோடு ‘Baty. Oo 

Ses of Ape wawwaes aed 

: ப்தி POE யூரி ற். தேவராகிய இவசை 

விட தி (Bio விரும் Beat 

த், தழுவ வேண்ட டும்” என்றேன்... 

் மி அகங்கார “த்தையும் சம் அடி. 

இ. ளை சீந்து* என்கிறார்... 

            

   

    

1G ன்று , சொல்லப்படக
் ் ம் 

“2 யூன் ii I 

              

இக. ) மூகத்தோர்க்கு + Qe ்து 
எனப் பிரிக்க, வருகை, SHOE ள் தொழிற் | பெயர்கள், 

ae பாடலில். "சிற்றின்பம் பெறுதற்குசிய 

    

"தவாமியை 0 நக்கித் pit 

_ fy door &: ௬ுகிக் கும்படி வேண்டிஞனள். த்து 

தி பல ச்பெருமான் அவளை நோக்கி, ₹ 5. cite 

ண Teo ADD ae இகர ஆருர் புவையானால். தருகையினை 

31) ஜை அடி ட் யசர்களை 

இரு கைகளிலும் உள்ள 

தீரு. என்பதற்குரிய 
sant. ci கை என்பதைசி 

கூறப்பட்டு ள்ளன. தலைவி 
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சேர்த்தால் ஈ கை, ஆகும், 
ஆகவே; ஈகை என்பது BEDS 

சிறுமை என்று பொருள் ப பயப்பதாயிற்று,. ஆ  ( 3) 6 

அணைந்து இன்புற வேண்டுமானால் சறுமையி? 

வேண்டுவது இன்றியமையா ததாயிற்று. | Bur லும் * எஅகங்காரத் 

தையும் ஒழிக்கவேண்டும், அடியார்களை மயக்குக்ண்ற ம மயக் 

கத்தையும் நீக்கவேண்டும்”' என்றனர். இவற்றுடன் இன்றிட 

“பெண்ணே ! நீ உண்மையில் காம இச் சையில் - விருப்! 

முடையவ்ளாய் இருந்தால், உன் உடல் மெலிய வளையல்கள் 

உன், கைகளை விட்டுக் கழலவேண்டும். அப்போதுதான் 

நீ உண்மையில் காம இச்சை யுடையவளாயம் இருக்கின் (ரம் 

என்று உணர்ந்து உன்னை அணைவேன்”” என்னும் சுறிப்பை 

யும் அறிவித் தார். 

“பேரின்பம் அடைய விரும்பினால், அச் சிற்றின் பத்திற் 

குரிய சொற்களையே பேரின்பத்திற்குரிய சொற்களாகக் 

காட்டி அதற்கேற்பச் சொற்களை ச்: “சேர்த்துப் | பேரின்பம் 

அடையுமாறு. கூறினார், அதாவது ₹:இரு கைவளை சிந்து" 

என்னும் தொடரை. இரு, கை, வளை, “சிந்து, என்று பிரித்துக் 

கொண்டு பெண்ணே! தருகையோடு (ஈகையோடு) இரு: 

அகங்காரத்தைக் (உள்ளத்தில் எழும். செருக்கு) கை; “(கசந்து 

குள்ள) அடியாரை வளை; (அவர்களைச் சுற்றிவந்து வழிபடு) 

மயக்கைச் சிந்து” என்று கூறி, அறிவுறுத்தினார். (28) 

    

     

  

    

  

    

          

; 3), 1] க 0 த த் is: வா ணம். ஐ. dens அகத்தருங்க ண் 

   43 @ ஏன் Sagi இ துதான் சேடி என்னேடீ, 

@- பொடி தோழீ! திருத்தம். மிகுந்த சிறப்பினை 
யுடைய திருஒற்றியூரில். வாழ்கின்ற கடவுளே! இவ்விடத் 

திற்கு எதனை. "விரும்பித் - தாமரை மலர்போன்ற உமது 

இ-4 

 



60 | திருவரூட்பா 

    பாணரமாக, உன் 2 | ரு திய 
க ப் அபரும்டு வந்தோம்” என்று சொ aude oy? 

ஈனடி??” (எ.து. 

    

  

   

  

அருத்தம் - பொருள், 

. அருட்பார்வை, 

ங்கு 4 ளது; அகத்து, அருங்கண் எனப் 

   

  

பில ர 
* 

ஸலாமை என்பத 

  

   

     

        

    

ர சிற்றின்பப் பாடு ருளு ம் ம் 
பெற, ன்ப ம். வர்ர 
என்ணும் போ ப 1 பம் ப 

   

  

    கொள்க, உண் oD Uo தோகா 

ஈரும்.
 நிரு வா ig 

 



இங்கிதமாலை 4 

(இஃ பொ.) பதோழீ! எல்லா வளங்களும் சேர்நீத 

திருஓற்றியூரில் எழுந்தருளிய மாணிக்க நிறத்தினராகிய 

இவரை யான் நோக்கி, அழ காகிய சடையை ப யுடையவரே! 

Beal Gee ஒருகண் 2 தெற்றியில் சேர்ந், திருக்கிறது - இப்படி 

இருப்பது அழகாக இருக்கிறது” என்றேன். அதற்கு இவர் 

என்னை நோக்கி, (இளஞ் சேல் மீனைப் போன்ற கண்களை 

யுடையவனே! களத்தைச் சேர்ந்த குசாத்தினும் உன் அழகிய 

முலைக்கண், யாவரும் கரணும்படி ஓர் ஐற்தாய் இ ருக்கின்றன. 

Boos ஓர் வியப்பு* என்றார். . இதன் கருத்து என்னடி?” 

(எ ரு து 

(௮. சொ.) வண்ணர் - நிறத்தர். குளம் - நெற்றி, 

குளம். எழில், கோலம் - அழகு, களம் . கழுததிது, வஞ்சகம். 

சேல் - சேல்மீன், 

      

    

      

மக்கு 4 ஒருகண், 

  

(இ-௫்.) சேர்ந்து இருந்தது -- ௨ 
தது - என்றே, ஐந்து -- உனக்கு + ர அழ H+ FH 

இளம் சேல் எனப் பிரிக்க. 
     

    

(வி - ரை.) இறைவர் செந்நிறத்தர் ஆதலின், மாணிக்க 
ணர் ஆயினார். சுவாமிக்கு அதற்றியில் கண் இருப்பது, 

அழகைத் peuare உள்ளது என்றனள் தலைவி, அதற்கு 

நேராகச் ௬வரமி, (உனது வஞ்சகமான குளத்தில் (தடாகத் 

தில்) உள்ள முலைக்கண் அஞ்சு கண்ணாக உள்ளன * என்றனர். 

தடாகம், என்பது குளம் என்னும் பொருள். தருவதுடன் 

தடம் 4 அகம் என்ப் பிரிக்கப்பட்டு, அகண்ற மார்பில் 

(குளத்தில்] உள்ள முலைக்கண் அஞ்சு (அஞ்சுகின்ற) கண் 

உள்ளன. என்றனர். ஐந்து சான் ப்து அஞ்சு என்ற எண்ணைக் 

குறித்து, அதுவே. அஞ்சுகின்ற எ என்ற பாருளிலு:் b ஆளப்பட் 

டுளது, என்குளத்தில் (App Suds) ஒரு கண். உன்குளத்தில் 
(தடாகத்தில். அதாவது lari sb) உள்ள முலைக்கண், அஞ்சு 

கண்: என்று கூறித். தலைவியின் எளனப் பேச்சைத் தலைவர் 

  

     

 



     ஜு, ட நல்ல user events | பருவத்த Zz 

ம யாவரும் "அஞ்சகின்ற. முலைக்கள ண்ணா 

புலப்சேர் ஒற்றிப் பதிஉடையீர் பதிவே pe 

உல்ம்சேர் வெண்போன் மலஎன்றார் உண்! 

ரருவித்த மலைகாண் அதனில் பம்ரதல்சென் 

sabteti 5 ததுவும் ம என்கன்ரூ இதுதான் 6 

    

   

   

  

(2 - cr.) தோழீ! “பயண். சேர்ந் ந்த. He வாற்றி 

ம் பதியை உடையீர்! உமக்கு. இச்தக் : ர 

று ம் உண்டோ? : வி 

      

பொன்மலை யாகிய தலங்கள் உண்டு” என் று. சொன்னார், 

அதன்பின். நான்,  *நீண் ட மாலையொன்று | ane 

டண்டோ?' என் று. கேட்டேன். ப அதற்கு இவ! 

சேர்த்த இத்த: மலை என்னும் சொல்லின் j ணு 

 விக்கப்பட்ட மலை உண்டு.. "அத்தகைய 
         

  

    

    

( அடகு 5) வைக்கப்பட்ட ஊன, உலம் - தண்ட கற்கள். 

வெண்மலை - வெள்ளிமலை, பொன்மலை - மேருமலை, மலை. 

joa feo, வலம் . உறுதி 

 



  

தமாலை 3.3 

  

(இ-கு.) வேறு -- உண்டோ, நுமக்கு 4 என்றே; 
சென்று -- இலம் எனப் பிரிக்க. மாலை என்பது குறுக்கல் 

விகாரத்தால் மலை என்றாயது. 

  

(வி-ரை.) தலைவி ஒற்றிப் பதியுடையிீர்! என்று 
விளித்து உடனே பதி வேறு உண்டோ?” என்று வினாவி 

யதன் உள்பொருள், (உம் ஊர்தான் ஒற்றிப்பதி (தள்ளி வைக் 
கப்பட்ட) ஊர் ஆயிற்றே. வேறு ஊர் உண்டோ?'* என்ப 
தாகும். ஒருமுறை அரசன், ஊரில் பஞ்சம் உண்டான 
போது, கோயில் நிமந்தங்களைக் (படித்தரத்தை) குறைக்கும் 

படி.சாசனம் எழுதினான். அச்சாசனத்தில் எழுதினோ. i 

அரசனாலும் அறியப்படாத முறையில், ops 
ன்று. எழுதப்பட்ட தனால் ஆதிபுரி ஒற்றியூர் எனப்பட்டது. 

இதனைப் புலவர்கள் ஒற்றி (தள்ளிவைக்கப்பட்ட, அடகு 

வைக்கப்பட்ட) ஊர் என்று கூறுவர். அந்த வரலாறே 

ஒற்றிப் பதியுடையீர் என்பதில் அடங்கி உளது. இப்படித் 

தம்மூர் ஓற்றிப்பதி ஆகிவிட்டதனால் ்டவறு பதி உளதேோச!”* 

என்று கேட்டதாகக் கொண்டு, ஒற்றிப் பதியே ஆனாலும், 

எமக்கு வெள்ளிமலை, பொன்மலையாகிய தலங்களும் 

உண்டு”? என்றனர். 

  

   

  

   

    

    

பிறகு தலைவி நீண்ட மலை (மாலை) உண்டோ?'" என்று 

வின வியபோது, மலை என்னும் சொல்லின் நடுவில் த: என்னும் 

எழுத்தைச் சேர்த்தால் வரும் மலை உண்டு என்றனர். அதா 

வது, மலை என்பதன் நீடுவில் த..என்னும் எழுத்தைச் சேர்த் 

தால் மதலை என்றாகும். மதலை என்பதற்குக் கொன்றை மாலை 

என்பது பொருள். ஆகவே, "இடைத்தவ் வருவித்த மலை 

காண்”் என்றனர். அதன்பின் aaa Ge தலைமாலையும் 

உண்டு டு என்பதை உணர்த்த மதலை என்பதில் உள்ள £ முதல் 

எழுத்தாகிய CONTE ® நீக்கத் தலை என்று நிற் 

காட்டி திறுவினார். இதனை ₹(அதணின் மம் முதல் சென்று 
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த 

ரீந்துதும்** என்னும் தொடரில் அமைத்துக் கூறினர். 

து வீடு, வீட்டி bes தாமம் என்னு ம் சொல்லும 

மாலை, ஆகவே, தாமம் உண்டு 

            

  

eT 

  

ன் றனசீ: 

இஃ டெ னு ) 
ஈகிய இ வர் Su bg 

         
றம் மூன்றெச்சங்கள். Cotagtmt, உளத்தோடு 1. 

சண், எ எனப்பிரிக்க, 
தத்ர (வி-ரை.) தாமரை மலர், சைக்கு Q. NIGH LO ஆதலின், 

இதழ்கள் விரலுக்கு. உவமை ஆயின. அவாமி சுண்டு      
   

    

wid ie kee குறிப்பைக் காட்டினார். அப்படி. 

தழ்கள் விரிவித்தார் என்பதன் கருத்து, 
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    தனித்து Misa | இருக்கும் ஆதலினால் என்க. இ 

வடிவில் சுட்டுகின்றார் என்னும் தொடரில் உள்ள வடிவ 

௮ ப்பு முலையைக் குறிப்பதாதம், சுட்டிக் காட்டக்கூடியது 

அதுவே அன்றோ? மேலும், இயல் ஆர் என்று பிரிக்காமல், 

வியல் ஆர் என்று பிரித்தால், வியல் என்பது அகலம் ் என்று 

பொருள் தரும். அகலம் என்பதற்கு மார்பு என்பது ¢ பொருள், 

மார்பைச் ௬ட் டினார் என்பதும் ஆயி; ற்று, ஓரி விரலால் சுட்டு 

கின்றார் என்றது; ஈட்டு விரலால் ௬ட்டிக் காட்டினர் எத 
மூன்று விரலால் காட்டிய குறிப்பு, முலையின் வடிவத்தைக் 

காட்டுதற்காரும், (22) 

      

    

     
    

    

2ிறிநி வாணா இவர் பேசா பொல 
ரஜ. த மனையிவிடைச் சேர் ர்ந்த ர் Bays வன் x oni ire 

ரீ 

  

a. Bue) ர் அணக... ஆர்த்தி. நிறைக்க. Poss 

  

தங்கிய தமது. “வீட்டை வந்தடைந்தார். . ஆக! 

‘20d விருப்பம் யாது? சொல்லுங்கள்” என்றேன்? அதற்கு 

இவர், ஒப்பற்ற வாழ்க்கைக்குரிய தமது பாதத்தையும், என் 

கூந்தல் அணியையும் தமது. ஒப்பற்ற நல்ல விரலால் சுட்டித் 

சம்முடைய அழகு தங்கிய திருக்கையையும். நோக்குகின்றார். 

இதன் குறிப்பு என்னடி? * (எ - gr) 
(அ௮.-சொ.) பேர் - புகழ் மூனை - வீடு, விழைவு - 

விருப்பம், செப்பும் - சொல்லும். ஓர் - ஒப்பற்ற: குழல் - 
கூந்தல், அணி - நகை. ஏர். அழகு. 

(இ - கு.) செப்பு, திசைச்சொல். விழைவு-[-என் எப் 

பிரிக்க. சுட்டியும் தம், என்றும், சுட்டி 4 உம்தம் எனவுல் 
பிரிக்க. 

          

   



  

     

  

   

மி « wr) சுவாமி பேசாத மெளனியாகி வந்து, தலைவி 

ண் நின்னார் தலைவி மெளணமோகியாரைய் 

எரித்து, ௨ மக் கு விருப்பம் யாது" என்று கேட்டான். இ 

பேசா. இயனணி ஆ விருப்பத்தைக் குறிப்பால் 

it ணர் *த்தத் தம் அடி (பாதத்தை) யையும் தலைவியின் நகை 

ப] ன்ஞுகிய ரில் என்பதையும் ௬ட்டிக் காட்டினாச். 

    

   

    

இ னுடன் சில் என்ப த்ச் சேர்க்க 

ay டிரில். என்றாகும், அடிசில் என்பதற்குச். சோறு என்பது 
& ஆகவே அவர் தம் விழைவு அடிசில் என்பதைத் 

தம் அ: யையும் தலைவியின் நகையையும் சுட்டிக் காட்டி 
ந 66 ஐம் ஏர்வாய் ஒரு கை eee SE என் 

  

    

        

|. பொ. ம் தோழி! ள் ப்குஞ் சிறப்பமைந்த திருஒற்றி 
இவர், : பேசாத மெளன நிலையைப்பற்றி இவ் 

[திலையெற நின்று. உடனே கீழும் 

அரைத்து சென்றார். தான்; (வளர்கின்ற 
த்தையால். நீங்கள் எதை 

     

  

   

            

அதற்க இவர suse சிறப்புடைய முத்தத்தைச். சுட்டிக் 

காட்டுகிறார். இதன் குறிப்பு என்னடி?*” (எ - து.) 

(அஃ-சொ.) விரிஞ்சு ௫ பரந்து. wt ~ அன் பு. வகுக்கா 

விளக்கிப் பேசுக, மணி - முத்துப்போன்ற, காழ் - மாலை, 
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இருஞ்சீர் - பெருஞ் சிறப், மணி - முத்து. BT - 
தங்குதல், 

  

(இ-கு) விரிஞ்சு என்பது விரிந்து என்பதன் இடைப் 
போலி. பிடித்து - இங்கே, விரிஞ்சு (ஈர், நின்று - உடன், 

இருமை சீர், எனப் பிரிக்க. ஈரம் என்பது, ஈர் எனக் 
கடை குறைந்து நின்றது. 

  

(வி-ரை.) மணிவார்த்தை வகுக்க என்றது, வாய் 

திறந்து முத்துகளைப் போன்ற பேச்சுகளைப் பேசுக என்று 

வேண்டியவாரும். பயனுடைய வார்த்தையை மணி போன்ற 

வார்த்தை என்று கூறுவர். பயன் அற்ற வார்த்தையைப் பதர் 

போன்ற வார்த்தை என்பர். ஆகவே மணிபோன்ற வார்த்தை 

வகுக்க”? என்றாள். இருஞ்சீர் மணியைக் காட்டுகின்றது, 

மூத்து மாலையைக் காட்டுவதாகும், இதனால் ( முத்தத்தை 
(வாய் முத்தம்) விரும்பினோம் என்பதைக் குறித்தனர். இது 

மேல் நோக்கி விரைந்ததன் கருத்து. வி 

தன் கருத்து, பெண் குறியைக் காட்டி அதனைப் ் புரவேண 

ழும்: ்் என்னும் குறிப்பை அறிவித்ததாகும். த்த இரண்டும் 

கை கூடாமையால் வேகமாகச் சென்றார் ஆதலின், விரைக் 

தார் என்றனள். [34] 

   

    

   

  

    

  

வ்லந் & ங் Rudi ஒ ற் றி நகர் வள் olf ல் aarp தாம் ர: டள ணட (( ) 

கலந்திங் a bs அண் டசத்தைக் காட்டி 6 மூன்ற ற ்    

    

(இஃபொ.) தோழீ! வெற்றி தங்கிய சிறப்புடைய 

திருஒற்றி நகரிலுள்ள வள்ளலாகிய இவர், மெளன நிலையோடு 

கூடி, இவ்விடத்தில் தம் முன் இருந்த பறவையைக் காட்டிச் 
சட்டு விரலுடன் ஈன்று விரல்களை நீட்டி நன்மை யுண்டாக, 
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பின்னே நடுவிரலை முடக்கிப் பொருந்திய இந்த நகங்களோடு 
murat dy புடைய விட்டை தமது கரத்தால் சுட்டுகின்றார். 
தடட திப்: 7 6th Goma 2” (sr ௬ @ 

  

    

  

ரடசம் - பறவை. 
௫ 

அஃ சொடி. வலம் - வெற்றி, அனி 

உறும் பூ > விரலாகிய இடரட் நடி - நடுவிரல். . நண்ணும் = 

பொருந்தும், இ 

  

     
(இ. குட) வலம் யா தங்கிய, கலத்து 3. இங்கு, தலம் 4 

Heo £னப் பிரிக்க, தங்கு 2 உறுப்பிண் 

் வி. 

  

   

  

ரைம் ப கிருஒற்றியூருக்குப். பலமாவது, பிரனய 

   

  

    

    

      

    

௫ம் என்பது பிறத்தல், ஆ அண்டசம். என்பது ' முட் 

டையில் பிறக்கும் பறவையைக் குறித்துப்பின் சிறப்பாக மயில் 

என்னு 2 வயைக் குறித்து நிற்கிறது. 
விரல். roms மேலே wpe | 

யூம். நீட்டி தடு முடக்கி அவற்றின் நகங்களால் , இ 

படப் பதிப்பதைக் காம அரத்திரம், மயூர. (மயில்) பதம் 

எண்ணும் ந நகக் சூ குறி என்று இ பக் 

தகக பூ SP uae ப் புரிதல். 

து இங்கிருந்த அண்: 
_மயில், பேண் மயில். 

    

       

      

    

      
என் பது, 

  

   
   

இலம் an கர ந்த தால் 

(மக குறி, க்கின்ளுர்?! எ என் பதாம். ர் 2 

இலம், நகிலம் என்றாகும், அண்ட சதீ த்தை தைக் காட் 8. Be 

ரத்தால் குறிக்கின்றார என்பது, மயில்கள். பணர், ib 

இவதுபோல நாமும் இலம் (வீடு) Getic : 

சான்பதைக் குறிப்பதாகும். 
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வாயைத் திறக்கா வரால் மான் பொருந்திய ன 

தகத்தைத் தெறித்துச் சல்மா நின்றார். ம | 

பெர் தாகிய « அன்புள்ள மனத்தோடு என் ' என்று கேட்டேன். 

      

(௮-சொ.) ஆர் - நிறைந்த, பொழில்: - சேரலை. 
வாளா - சும்மா ஈ (பேசாமல்) ஆர்வம் - அன்பு. கைத்தலத் 

த்து - ஒசை. உண்டாகத் தட்டி,     
+ Bro - பாரிக்க, 

(இஃகு.) தேன்-1-ஆர்; மான் ஆர்; sro + apt, 

உளத்தோடு 4 யாது என்றேன், அடியேன். நாடு | எனப் 

பிரிக்க... உளத்தோடியாது என்பதன் இ குற்றியலிகரம் 

  

    

  

    (வி -ரை.) தாருகவனத்து Spat - சிவபெருமானை 

அழிக்க ஏவிய. மானைத் தம். கையில். இறை வர் * கொண்டமை 

யின் (மான் ஆர் கரத்தோர்” எனப்பட்டார், அவபாமி வாம் 

ror நின்றமையின், தம் வருகையைப் பி பிறர்க்கு 

வித்து அவர்களை அழைக்க நகத்தால் ஒசை உண் டாக் 

ai. அதனையே நகம் தெறித்து”' என்றனர், சுவாமி. கும் 

கையில் உள்ள தலையைத் தலைவிக்குக் காட்டிய குறிப்பில் 

பல பொருள்கள் அடங்கியுள் என, தலையைக் காட்டியதன் 

Seu, Og ab (உயிர்போன தலை) என்பதை உணர்த்தி 

    

   

             



    

    

இருவருட்பா 

  

   

  

   

| | கும்படி, “இந் தவனம்.) 

டு”: என்பதாம். (38 } 

எட நாண்; பித்தராகிய 
விரும்பு வதைச் சொல்லுங்கள் எ ஜ்ஜேன். 

        

   
யும் சாட்டுக்கு 

னடி 2” (எ ப து.) 

  

(அ -சொ.) செச்சை - திருநீர Q ன்னு! 

பிச்சர் - பித்தர், அடிகேள் - சுவாமிகளே... தமை - தம் மை. 
  

  

இ கு.) மிடறு 1 அக்கரம் எனப் பிரிக்க. 

ரி "வேற்றுமை, 

    

   
வி - ரை.) செச்சை என்பதற்கு. வெட்சி aie என்றும் 

"ரூள் காணாலாம். end தொட்டு என்பதற்கு 
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£ணூதல் வேண்டும், ஒன்று சுவாமி தம் கரத்தைத் 
தொட்டு என்பது, இதன் குறிப்புத் தம் கையில் காப்புக் 
கட்டிக் கொண்டு தலைவியை மணக்க வேண்டும் என்பது, 
கரம் தொட்டு என்பதற்கு மற்றொரு பொருள், தலைவியின் 
கையைத் தொட்டு என்பது, இதன் பொருள் உன் கையைப் 

பிடித்து அதாவது பாணிக்கரகணம் செய்து, (பாணி. கை 

கிரகணம் - பிடித்தல்) மணப்பந்தலில் வலம் வரவேண்டும் 

என்பது. மிடற்றில் கையை வைத்த குறிப்பு, தலைவிகழுத்தில் 

தாலி கட்டிக் குடும்பத்தோடு வாழவேண்டும் என்பது. 

தமைக்காட்டி (இச்சை எனையும் குறிக்கின்றார்” என்பதன் 

      

பொருள், தலைவியும்: தாமும் சேர்ந்து வாழுவேண்டும் என் 

பதை அதிவித்தவாரும். (87) 

    

vias sobs தா நத தார் ய யாவும் ஐயம்என்றேன் 

துகின்ருர் இதுதான் சேடி என்னேடீ, 

(a- பொ.) ய் தோழ ! பொற்சபையில் அமர்ந்த 

நிலையை யுடையவரும், _ திருஒற்றியூரில் வாழ்கின்றவரும் 

ஆகிய இவர்தாம், மெளனநிலையோடு "நின்று, -இரண்டு 

கைகளைத் தட்டி ஓலி யுண்டாக்கினார் ; 'தமிச்த்தார் ; 

ஆசனத்தினிலையைக் குறைத்தார். நன்றாகிய அரிய உணவை 

சிறிது உமிழ்ந்தார் ; நடித்தார். இவற்றைக்கண்ட. தான், 

(ஐயரே ! இவை யாவும் ஐயமே' என்று சொன்னேன். 

அதைக் கேட்ட இவர், இனிதாகிய தாம்ரை மலர்போலுத 

தமது கையை னவ நின்றார். இதுதான் செய்தி. 

    

          

(அ - en.) Losir 91 ~ . சிதம்பரப் பொற் சபை, தவிசு ~ 

ஆஃ rent. (உட்கார்ந்து கொள்ளும் புலித்தோல்) அமுது - 
ன வு- ஐயம் . “சந்தேகம், பிச்சை. 

   



  

இருவருட்பா 

p+ ஆர், நன்று + bt, APH + 
இணிமை ஃ-காமரை எனப் பிரிக்க, 

    

   

  

   

  

பிர்சை. கேட்கும் குறிப்பினால் இரு 
ஓசை உண்டாக்கினார் சுவாமி செய்த 

லி இசைத்தல், இிமிர்தல், 
ச் திலை குறை த்தல், உமிழ்தல். தடித்தல் Rb Bit 

த்தும் சோற்றைக். குறிப்பதாகும். அதாவது தமக்குச் 

ண்டும் என்பதைக் குறிப்பதழ்; sare Cal 61 Orb. 

        

     

    

            

; Ab ronribd st ன்னும் 

என் பதை க் குறைத்தால் 

என்பது அசஷம் என்று    
   

  

௮ வது ள்ன் Lisl 

 தப்பாவது சோறு. சோறு: 

 



திருவருட்பா 

  

ந * 

ae ay od    ம ay. ] ்ண் 9 ஆக ஐ தன். இ! 

இனிமை 4 தா மரை எனப் aaa Sg 

      

    

  

குறிப்பி னால் இரு 

சுவாமி Oats 

  

pale "என்பதற், ரிய same செர்ல் ayy 

சனம் என்னும். சொல்லில் மூகுல் எழு த்தாகிய 

  

ல 

oe க்ரக்கல், இ 

 



    

2 

ல்இலர் வந்தார் மெளன மொடுதின்கர் 
இருப்ப றன் நீண்ட சடையைக் குறிப்பித்தா 

oat yi 1 வைத்த நெற்ற ஒண்கை srt. ன் Gi pistons 

கர்த்தால் சட்டுகின்றார் இதுதான் சேடி என்னே. 

   

     

  

    

  

   

  

   
    

    
இ-பொடி (தோழி! வள்ளலாகிய இ 

தினராக வந்தார். வந்தவர் மெளன. தி8 ( 
ழ் he AS கண்ட நான், நீர் யாவர்? எவ்விடத் 3 

‘episod? என்று கேட்டேன். அதற்கு இவர், த தமது நீண்ட 

சடையைக் . குறிம்பித்தார் பிறகு நான், (நீங்க f 

திருப்பது எது. என்றேன். 

தமது ஒள்ளிய ngs or ஓட்டினை 
ப. is மக 

  

         
    

  

   

   

  

ஆர், 1, யார் என்பதன் மர. 

Bele + என்றேன், 4 + 

ஜிவி -ஆர் எனப் பிரிக்க வத்தார், 

ஆக - என்பது ஆ எனத் தொகுத்தல் விகாரம் 

  

    

பிச்சைக்கு வத்தமையின் 
HO of 

  

(of - my.) B : 
வாரா விருந்து எனப்பட்டனர். bt 2 

'கேட்டதைச் சுவாமி, இரு சொல்லாக கொள்ளா மல், நீரார் 

io “சொல்லாகக்! கொண்டு, (1 நீரார் ஆகிய கங்காதேவி 

| BaP? என்று. கேட்ட தாகக் கொண்டு, தம் சடையைக் 
து இங்குத்தான் என்று காட் டினார்.. பிறகு தலைஹி 

க வைத்தது எது? அதாவது ஊர் எது? என்று கேட்டாள். 

Ge ரிடைய ஈகத் தம் ஊர் ஒற்றி (திருஒற்றியூ ர) என்பதை 

ர் என்று.     

  

        

  

   

    

   



    இறைப் போ ர தடர்ந்தெரு ந்தே, 

ரர் இதுதான் சேடி என்னேட். 

        
    

      

அங்கு + ஏழ், இறைப்போத + அமர்த்த, 

oor? வசைச் சொ ல், 
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விடையாகக் கூறினார். இறைப்போது அமர்ந்து என்பதண் 
1 iD} என்பது. இப்போது ஒற்றி என்பதல 

  

டண்     

  

hid 

h னையும் சேர்க்க :(ஓற்றியூரிலிருந்து வருகின் 
ரோம்"! என்னும் விடை பெறப்படுதல் காண்க. (40) 

    

one mL WL த்து நதிர்சடை என் துஷயே விழைவே துமக்கென்றேன் 
ற உற்று நோக்கி நகைசெய்தே 

ன்ருர் இதுதான் சேடி என்னேடீ. 

    

(இஃ-பொ. (தோழி! கொடையை யுடையவரும் 

ஒற்றி வாணருமாகிய இவர், பேசாத மெளனமுடையவராய் 

நின்றனர், அப்படி நின்றவரை நான், “தொடுத்தலமைந்த 
கொன்றை மலரையும், இளம் பிறையையும் சடையிலணிந்த 

. துரையே! உமக்கு விருப்பம் மாது?" என்றேன். 

தற்கு விடையாக எல்லாஉற்றையும் உடையவர், தமது 

தைத்த கத்தையை உற்றுப் பார்த்து நகைத்து, தோல்வி 

அடையாத தமது சூலத்தைக் காட்டுகின்றலர். இதன் 
பொருள் என்னடி?” (எ- து.) ட 

  

    

(அ- சொ.) கொடை-கொடுக்கும் தன்மை. தொடை- 

மாலை தொடுத்தல். ஆர் - அமைந்த. இதழி - கொன்றைப்பூ. 

மதி - சந்திரன், விழைவு - விருப்பம். துன்னல் - தைக்கப் 

இடையா - தோற்காத கழுமூள் - சூலம். 

    

(இ. கு.) ற்நர் என்பது வாணர் என மருவியது. 

இடையர்; கறுகெட்ட எதிர்மறைப் பெயர் எச்சம், விழைவு 

ஏது-1- உமக்கு. என்றேன் எனப் பிரிக்க, 

    

  

C all - omy.) கொடையாச். என்பதற்குக் கொடுக்கும் 

ணம் வாய் வள்ளன்மை நிறைந் என்றும் பொருள் He bs 
ற தட்சனிட்ட சாபத்தைப் பெற்ற 

    

 



  

இருவருட்பா 

சக்கான். 

      

  

       

    

      

  

: தலைவி சுவாமியை 6 நோக்கி, (ஐ மக்கு 
விழைவு ஏ ஏது?" சான்றனன். * அதற்கு விடை யாகச் சுவாமி தாம் 

    

இல்லை "ஆகவே | குளிர் தாங்க 
நுணியைக் கொடு” என்பதாம். 

ண் எண் பதற்கரிய வேறு சொற்கள் குளிர், காளம் 

ண்டுக் காளம் என்பதை, காலம் என்பதன் 

ஜு சொல்லாகக் காஸ் Ber 
கழுமூன்லை lov, காட்டியதன் குதிப்பு, குளிர் காலத்தை 
குறிப்பாக. உணர்த்தி -அக்குளிரைப் போக்குதற்குரிய உடன் 

ஸ் நம்பபிமணாம் சான்று மெக்கா. என் ௯. - இப வி 

ஏ. 2 என்றாள் இ ; ச 

  

iJ 

      

  

   

    

தம் கழுமுள் ன் சூ சூல த்தை) | தோக்கினார், மே லும் உக்சனளம் 

என்பதற்குப் பாம்பு என்பது பொருள் ஆ en அப்பா ம்பின் 

படத்தைப்போன்ற அல்குலை விருப் 

னா தோக்கிளார் என்பதுப் 
ந்தைக்குளன் (போரீவைக்முன் a. Gt OR 2569, 

cae ea காண்க. | ன்பதைக் கழு உடன். எப் 

மாசுகளைக் கழுவிய உள்ளத்தைக் கொண்ட 

லா. விரும்புகின்றோம் என்னும் குறிப்புப் 

   
    

   

  

     

  

  



இங்கிதமாலை 87 

  

    
பொன்னே & கொடுத் தும் புணர்லரிய மச க இவர்க அறக் 

  

(இ-பொ.) தோழி! 

அடைதநற்கரிய பரிசுத்தராகிய இவரது ஊரானது ஓற்றியூராஈம். 

அத்தகையவர் முற்காலத்தில் நாம் செய்த தவப்பயனால் 

பார்க்கும்படி மூக மலர்ந்து நமக்கமுன் எதிரே நின்றார். 
இப்படி நின்ற இவரை தோக்கி, :மின்னலைப்போல விளங், 

கின்ற. சடையையுடையவரே ! உமக்கு என்ன வேண்டும்? 

என்று வினவினேன். அதற்கு இவர், உண்ணும் பொருட்டுத் 
திருமகள் வீட்டை விரும்பினோம்” என்கிறார், 

என்னடி ?'? (எ. து.) 

(HI - Ger.) புணர்வு - சேர்தற்கு. அரிய - கடினமான. 

உண - உண்ண, - செய்யாள் - இலக்குமி. இல் - வீடு, 
நச்சினம் - விரும்பினோம். | 

(இ-கு) மூன் 4ஐ, இதில் ஐ சாரியை. இல்-1நச்சி 
னம். புணர்வு அரிய எனப் பிரிக்க. கரண், முன்னிலை 

ADEE OE TED, | 

(af - mr.) இறைவரது திருவருளை அடைதற்கு அன்பு 
ஒன்றே கருவி: பொன். அன்று. ஆதலின், பொன்னைக் 

கொடுத்தும் புணர்வு அரிய புனிதர் எனப்பட்டார், இதனால் 

பொ ண்ணை & கொடுத்தால் எவரையும் அடையலாம் என்பது 

    

இதன் பொருள் 

    

    

  

    

    பேறு கிடைப்பதற்குக் காரணம். முன்னைத் தவம் 

(முன்னம் தவத்தால் யாம் காண”” என்றனள்... 

செய்யான் இல் தச்சினம் என்பதன் பொருள், இலக்குமி 
யின் வீடாகிய தாமரையை விரும்பினோம் என்பது.



  

és 

  

நாமரையை விரும்புவதாகவும் தாம் அரையை விரும்புதல். 
அரையாவது பெண்குறி. அது தாம் (தாவும்) அரை ஆதலின். 
Sri எண்றளர், அதாவது உண் அரசையினைப் புணர 

விரும்பினோம் என்று இ 

  

றைவர் கூறினார் என்க. (42) 
ச் 

      

இ.ஃபொ. 

த்திய இவற்றின் 'அழகையுடைய 

வாழ்வாராகிய இவரை யான், (திருத்தொண்் 

அடியவர்க்கு அருள் செய்பவரே! அட்பிலும், மார் 

பிலம், விளங்குகிற. கையிலும் பெருமையாய் அமைத்துக் 

து யாதென்றேல்?? அதற்கு இவர், அம் கமூன்றி 
டத்துள் தரிக்கின்றை மூன்றும், விளங்கக் தக்க பிநாகமே 

இகனை இலக்கண வகையால் அறிவாயாக? என் 

Gogh. தன் கருத்து என்னடி?” Cor - து) 

(3- Ger.) ஆர் - நிறைந்த, அருமையான, எழில் - 

அழத. செயல். தொண்டு. உரம் - மரர்பு, Pe - ~ 

விளங்கும். வியல் - பெருமை. பிதாகம் . af iO ப 

இலக்கணம், காண்டி - அறிவாயாக, 

  

    

  

    

நண
 

  

பதாம்,     

    

    

  

      (இ. கு. வயல் 4 ஆர் ஆர், அருமை 
அடியார், அடியார்க்கு 1 அருளாம். "கொண்டது சாண் 

காண்டி, முன்னிலை ஒருமை உடன்பாட்டு 

  

திர் எனப் பிரி 

வினை முறி, The 

(விவர) தடவி ஈுவாமியை நோக்கி, சுவாமி நீங்கள் 

உங்கள். தலையிலும், மார்பிலும், கையிலும் தரித்திழுப்பது 
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என்ன?" என்று கேட்டனன். அதற்கு அவர், “pred மூன்ற 

டத்தும் பிதாகம் தரித்துள்ளோம்!?” என்று விடை கூறினார். 
பிநாகம் என்பது வில். பிதாகத்தை (வில்லைக் கையில் தரித் 
திருக்கிறோம் என்று சொன்ன விடை, பொருத்தே, ஆணால், 

தலையிலும் மார்பிலும் அதையே தரித்த ருக்கின்றோம்”” என்று 

கூறிய விடை பொருந்துமாறு எங்ஙனம்? அதன் விளக்கம் 

பின் வருமாறு: பிதாகம் என்னும் சொல் பிநாகம், நாசும், 

கம் என்று மூன்று சொல்லாகவும் விளங்கும். அப்போது 

பிதாகம் என்பது வில்லையும், நாகம் எண்ப3 அம்பையும் 

து கங்கை நிரையும் SPSS தம். 3, 

சிவபெகுமான், பிநாகத்தைக் : நாகத்தை 
மார்பிலும், கம்மைத் தலையிலும் ரித் திருப்பதாக விடை 

கூறினார், எனவே, பிநாகத்தையே மூன்றிடத்தும் pfs 

தள் ளோம் என்பது பொருத் தமான: விடைதான், 

              

      

  

தமிழ் மொழியில் அணி இலக்கணம் என்னும் ஓர் 
இலக்கணம் உண்டு... அவ்விலக்கணத்தின் ஒரு பிரிவூ 

சொல் அணி என்பது, MF சொல் அணிப் பிரிவில், பல 

அணிகள் விளக்கப். பட்டுள்ளன. அவற்றுள் ஒன்று எய்த்து 

வருந்தனம். எழுத்து வருத்தனமாவது எழுத்துப் பெருகுவ 
தாகும், . வருத்தனம். என்பதன். பொருள் பெருகுதல் 

என்பது. இந்த எழுத்து வருத்தன அணியை நம் வள்ளலார் 

பிநாகம் என்னும் சொல்லில் அமைத்துள்ளனர், கம் என்னும் 

சொல்லுடன் நா என்னும் எழுத்துப் பெருகி நாதம் 

என்றாகிப் பின் அதனுடன் பி என்னும் எழுத்துப் பெருகிப் 

பிநாகீம் என்றாயதை உற்று நோக்கவும். இவ்வாறு பாரு 

மிறைக்கலி என்பர், அதாவது சித்திரக்கஷி என்க, 
முதன் முதல் மிறைக் கவியைப் பாடிய பெருமை திருஞான: 

  

    

      

வதை 

  

   சம்பத்தகுக்கே உரியது. பினை அவர் தம் 

திருவாக்கில் ஆய்ந்து அறிக, (43) 

 



  

திருவருட்பா
 

  

       Q-Qur.) தோழீ! (பொன் அம்பலதி த்தில் நின்று 

அருள் செய்பவரே ! 1 தி இருக்கின்றவரே ? 

உம்கண் பூவைக் கடந் 

    

ந்தது ஏன்?) என்றேன். அதற்கு 

இஃது என்று அறிந்து கொள்வாயாக” 

தான், ஏறுவது தான் எது” என்று 

து ஈனும் சொல்லின் நடுவில், ஓரீ 

6 பறித்துக் கொள்ளக் கடவை” என்று 

து தகைக்கிறார். இதன் கரூத்து 

  

   

  

   

      

என்னடி?" * (எ.து) 

  

சொ.) பொது - பொற்சபை. உந்தியது-கடத்தது: 

ந்து - e805 நு 

(இ - ஸ்.) 

இது -* என்று றி, று து 
உரைத்தேன். எழுத்து 4 இட்டு 4 அறி, 

எனப் பிரிக்க, 

    
    

நின்று + உவந்து, 

  

    cog.) தலைவி, ஐயன்மீர் எல்லோரும் உங்கள் 

ண்ணைத் தாமரை மலர் என்று கூறுகின்றனர். ஆ 

நீங்கள் மட்டும் அவ்வாறு அககொாள்ளாமல் 
      

   

  

oh SOUT ணுக்கு அப்பூ Geu ண் LF (Dl 

os att?” என்று கேட்டனன். அதற்கு அவர், என் விழி! 

ஸ் உந்தியதன்று; ன்ற இடபமும் பூ உந்தியது" 

என்றனர். 

    

சிவபெருமான் முப்புரங்களை எரிக்கச் சென்றபோது, 

தரி ண் YF Sr முறிந்தது. அந்து f ] 
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வரடபமாக வந்து சிவபெருமானைத் தாங்கினமையின், சிவ 

பெருமான் ஏறுவது மால் விடையாயிற்று. அந்து மால் 

விடையின் உந்தி (கொப்பூழ் - தொப்புள்) தாமரைப்பூ 
ஆதலின், விழிமட்டும் பூ உந்தியது அன்று, நாம் ஏறு 

கின்றதும். பூ உந்தியது என்றனர்”, th உந்தியது என்ப 

தற்கும் பூவை உந்தியாக (கொப்பூழாக) உடையது என்னும் 

பொருளுடன், பூமி அளந்ததும் தாம் ஏறும் விடை என்று 
கூறினர் எனவும் பொருள் கொள்க. அப்போது, பூ என்பது 

பூமியையும், உந்தியது என்பது, கடந்ததையும் (அளந்ததை 
யும் ) குறிக்கும் என்று பொருள் காண்க. 

      

Board wre சக்ரவர்த்தியிடம் வாமனனாகச் 
சென்று தாம் தவம் செய்யத் தமதடியால்' அளந்து கொள்ளத். 

தக்க மூன்றடி நிலம் வேண்ட, அவனும் மூன்றடிதானே 
என்று தந்துவிட, உடனே திருமால் திருவிக்ரம அவதாரம் 

எடுத்து மூன்றுலகங்களையும் அளந்தனர். இந்தக் குறிப்பு 
பூவுத்தியது” என்பதில் உளது, 

தலைவி ** ஏறுகின்றது gro cgi’? என்று கேட்டபோது 

தலைவர், : பெண்ணே! எது என்னும் சொல்லின் நடுவே ஓர் 

எழுத்தை இட்டுப் பார்த்தால் உனக்கு நாம் ஏறுவது எது 

என்பது தெரியும்” என்று கூறினார். அதாவது எது என்னும், 

சொல்லின் நடுவே ௬ என்னும் எழுத்தைச் சேர்த்தால் 

எருது என்று ஆகும். ஆகவே, தாம் ஏறுவது எருது 

என்பதை உணர்த்தினார். இது தெரியவில்லையே என்பதை 

      

எண்ணிச் சுவாமி நகைத்தார் என்க, (44 

இட்டங் கலித்த ஒற்றி உளீர் ஈண்டில் வேளை எவன்என்றேன் 

    

   

சுட்டும் ககன எ ணன்று நரக சுட்டி அறியச் சொலும்என்றேன் 

lL (BAD



T2 திருவருட்பா 

   

    

  

| ப்பட எவன் (எ, து குறித்து?) என்ே 
: இவர், சட்டத் தகுந்த குல x8 ன் 

இலைக் கேட்டதும் நாண், குற த்துக் ணார 

என்? றன், அதற்கு இவர், 

படையை யூடைய பாவையே! ந 

மொழியைச் சட்டி அன்றோ?” அதனை 

என்று மிகுதியாகிய களிப்பினால் சொன்னார். 

என்னடி 27 (சாது 

     

  

     

  

ஆரரரய்ந்து urd, 

இதன் பொருள் 

      

இட்டம் - விருப்பம், எவண். எதைக் 

கட்டும் - குறிக்கப்படும், வேளை - 

1 4 சதன் . மகன் Cindy este) பட்டுண். 

பட்டுப் புடவை சூழ்ந்து. மருங்குல் - இழுப்பு, பாவரல் 

பதுமை (பொம்மை) ஷ் pau Gust Seu. 

unss a ~ தாங்கியது. எட்டும் . மிரு தியாகியா, 

  

      

  

    

  

20, உவம 

  

(இஃ௫.) எவன், வினு வினைக்குறிப்பு, பால 

How, இது விளி ஏற்றப் பாவாய் என்று | ஆவது, 

த்தது ஒற்றி, ஈடு 4 இவ்வேளை, பட்டு-டஉண் 
பரித்தது* அன்றே, எனப்பிரிக்க. 

  

     
   

      

தலைவி கேட்டது, இந்தச் னு 

ஹல் சவர ட்ட வேளை என்பதற்கு முருகளை 

கொண்டு. கிவ் எண் பதான் ர ரர 

      £ எனப் பொருள் 

    

    தலைவிக்கு விளங்காமையால் 

சு, ர phat. , தஸ்வி Cs turer. அதற் கு 

௫ தரித்திருப் பினும் | போ ன். (பொண் (னால் 

  

றைவர், எபெண் ணே 

ஆகிய நகை) அதல 
   

கணக்      
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குறிக்கும் மற்றொரு பெயர் சாமி என்பது. (சாமி எண்பது 
பொன்னைக் குறிக்கும்.) ஆகவே: சொன்ன சாமி குமாரசாமி" 
என்று அறிவித்தனர். (45) 

   

ஈறிறக் கணத்தார் இவர்காட் டுப் பள்ளித் நலைலர் ஒற்றியின்றின் 

குற்றப் பசித்து வந்தாராம் அன்னம் இடுமின் என்றுரைத்தேன் 

சற்றுக் கினைத்தோம் ஆயிலும்யாம் சோல்லுக் “ எயோம் : தீழ்ப்பள்ளி 

ஏற்றுக் கீடந்தாய் என்கின்குர ள் னே 

  

        

S
a
 

  

(B- Our.) தோழீ! அழித்தல் தொழிலையுடைய பூத 

sors தலைவராகிய இவர், திருக்காட்டுப் பள்ளித் தலை. 

ராவார். இத்தகைய இவர் திருஒற்றியூரிலிருந்து பீகப் 
த்து வந்தாராம். உடனே நான் வீட்டில் உள்ளவரிடம் 

ane , அன்னம் Ges" சொன்று சொன்னேன். ஆதற்கு 
இவர் , சோற்றுக்கு இளைத்தோ மானாலும், நாம் சொல்லுக்கு 

இகாக்கமாட்டோம். நீ கீழாதிய பள்ளியை அடைந்து 

கிடந்தனை' என்கிறார். இதன் கரத்து என்னடி?"' (er - து.) 

    

     

      

௮-சொ.) பாற்று - அழிக்கும், கணத்தசர் - பூதக் கூட்டம் உடையவர், . காட்டுப்பள்ளி - திருக்காட்டுப்பன் ளி 
என்னும் தலம். காட்டில் இருக்கிற பள்ளிச் சாதியினமின் தலைவர். ஆற்ற. மிகவும், -கழ்ப்பள்ளி - கீழ்ச்சா தியான 
பன்ளிச்சி, கீழே படுக்கின்றவள், 

      

(இ-க.) பாற்றல் என்பது பாற்று என முதல் நிலைத் 

தொழிற் பெயராய் நின்றது. இடுமின் முன்னிலை பன்மை 

உடன்பாட்டு வினைழுற்று. ஆ என்பது உலகறி ௬ட்டு, 

பாற்று 4- ௮, என்று - உரைத்தேன், சொல்லுக்கு - இக 
யோம், சோற்றுக்கு - இளைத்தோம் எனப் பிரிக்க, 
கிடந்தாய், முன்னிலை ஒரு உ உடன்பாட்டு வினைமுற்று, 

 



é 4 திருவருட் பார 

ணார) தலைவி . ௬வாமியைப்பற்றி 

பன்னி 

இவர் திருக் 

ணு தலத்தின் தலைவர் போலும் 

ன்று கூறினாள். சுவாமி, தம்மை அழகிய காட்டில் உள்ள 
பண்கரிச். சற SSBB SSS ஜலைவர் எண்று சொல்லியதாகக் 

det ஏம்மைக் காட்டுப்பள்ளி என்றனை. நீ கீழரன 
ஞ் கொடுத்தனர். அதாவது (நீ 

னும் பொருளுடன், :*நாம் என்றும் 

நீதான் கீழே “டுப்பவள்* என்றனர் 

என்பதன் இருபொருள் கீழான 

ணர்ச்சிக் காலத் தில் கீ ழே பள்ளி 

1 ணி ம் @) 

   
    

  

   

  

   
    
   

   

                

மேலேதாய் ம் BG 

என்பதா ம். 

    

   

    

        

    சொல்லுக்கு த 

தல் 
சோற்றுக்கு Coy எ த்தோமானாலும் 

t Basti tO » எண் இண ர் ன இறைவர். கீழே பன்ளிகொள்ள 

ரீச் சியின்பே பாது 

  

    

வற்றில் படுக்காமல் தமில் படுத்தல் இ 

“கீழ்ப்பள்ளி"” என்றார் எனினும் 

திருக் காட்டுட் று இ 

உள, ஒன்று சழைத் திருக்காட்டுப் பள்ளி என்பது. மற்டுறான் று 

  

   

    

& திருக்கா ட் oe பன்ளி என்பது. கீழை த் திருக்காட்டுப் 

கோவில் எண்றும் கூறுவர், 
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இறைவியார் திருப்பெயர் அகிலாண்டநாயகி என்பது. 

கோவிலைச் சுற்றி அடர்ந்த சோலைகள் உண்டு. மணல் 

வழியாகச் செல்லவேண்டும். இத்தலத்தைச் சீர்காழி இரயில் 

நிலையத்திலிருந்து ஏழு கல் கடந்து திருவெண்காட்டை 

அடைந்து அங்கிருந்து ஒருகல் மேற்கே சென்றால் அடைய 

லாம்.  இத்தலத்திற்சத் திருஞான சம்பந்தர் பாடிய பதிகம் 

ஒன்று உண்டு. 

மேலைத் திருக்காட்டுப்பள்ளி மன்னார் இர த் 

லிருந்து ஐந்து கல்லில் உளது. இது குடமுருட்டி ஆத்றின் 
தென்கரையில் அமைந்திருக்கிறது. போக வண்டி வசதிகள் 

உள்ளன. இங்குள்ள இறைவர் தீயாடி அப்பர் என்றும்; 

இறைவியார் வார்கொண்டமுலை அம்மை என்றும் கூறப் 

பெறுவர். இத்தலத்திற்குத் திருஞானசம்பந்தர் பாடிய பதிகம் 

ன்றும், திருநாவுக்கரசர் பாடியுள்ள பதிகம் ஒன்றும் ஆக 

இரு பதிகங்கள் உள்ளன. (46) 

      

    

  

குருகார் ஒற்றி வாணர்பல் கொள்ள லகைஉண் டோஎன்றேன் 
ஓருகால் எடுத்தீண் டுரைஎன்றர் ஒருகால் எடுத்துக் காட்டும்என்றேள் 

ருக்! 6 விரிப்பொன் அம்பலத்தே வந்தால் காட்டு கன்ரும்சீழ் 

இருகால் உடையாய் என்சின்றார் இதுதான் சே! 3 

(Q- Gur.) தோழீ! நான், *பறவைகள் திறைந்த 

திருஒற்றியூரில் வாழ்பரே! நீர் பலி ஏற்க நியாயம் உளதோ? ' 

என்றேன். அதற்கு இவர், *ஒருதரம் மீண்டும் எடுத்துச் சொல்' 
என்னார். அதுகேட்ட நான், ஒரு காலெடுத்து நீர் காட்டும். 

என்றேன். அதற்கு இவர், விழுந்த இரு கால்களை யுடைய 

வனே! பெருகி வருகிற சோலைகள் பரந்துள்ள பொற்சபையைக்க 
வத்தால் நாம் காட்டுவோம்” என்கின்றார். இதன் பொருஸ் 

தான் என்னடி 2?” (எ.து 

  

    

   



  

   ருவருட்பா 

  

(a-Ger.) குருகு 
பிட்சை, க. Cex 
   
   

    

_ டுக், அவியை ஏற்பிரோ?'” என்று வ aan ee.       

தன | 9 * ios அபு குரல் இடை யாய்”: 

ry — ரீ... அகுாாவது / இரண்டு , கால்களில் வி 

யுடையாய் என்பது. வீழ்த்த ஆடை என்பதனால் 
தைப் புலப்படுத்தி நிர்வாணி இருக்கிற 

$்து பிச்சை கேட்கக் கூடாது”? 

வீழ் இருகால் உடையாய் 

என்பதற்கு இரண்டு கால்கள் ட வரையில் தொங்கும் ஆடை 
[ணிதந்தவள் என்றும் பொருள் கூறலாம். 

    rl ரண்! பதைக் ட ich; oO 

    

     

   
   

    

   

Be லை £ன்பதற்கு மற்றொரு பொருளும் 
ண்டு. இரண்டு கால் பருதி சேர்ந்தால் அரைப்பகுதி 

ஆகும். பிறகு அரை என்பது பெண் குறியைக் குறிக்கும். 
கவே, “பெண் குறியை யுடையவனே! உன்னிடம் HF ais an 

மாக வந்ததில் என்ன தவறு? என்று கேட்டவாறும் ஆயிற்று. 

    

      
    

   



  

ib இருகால் உடையாய் என்பதற்குக் காரணம் காம 

மேலீட்டால் நழுவும் ஆடை யுடையாள் என்பதாம். வீழ் 

என்பதற்கு விரும்பும் என்பதும் பொருள். ஆகவே வீழ் 

இருகால் உடையாய் என்பதற்கு விரும்பும் அரையை 

(அல்குலை) உடையவளே என்பதும் பொருள் ஆகும், (47) 

      

Gerke மலர்அன் நேசன்றேன் சோல் யேநாம் தொ மதன 
[இதுதான் சேடி என்னேடீ,     ஏல் முறுவல் புரிகின் 

(இ-பொ.) “தோழீ! (கடல் சூழ்ந்த உலகிலுள்ளாச் 

புகழ்கின்ற திருஒற்றியூரில் விளங்குகின்ற. தேவரீர் தரிக்கின்ற 

மாலை யாது?” என்று நான் கேட்டேன். அதற்கு இவர், 

“agus விட்டுணாக்களுடைய மயக்கத்தை ஒழிக்கின்ற மாலை” 

ஈன்றார். அதற்கு நான், (இவை சோலை மலரன்றே' 
என்றேன். அதற்கு இவர்; சோலையே யாம் தொடுப்பது" 

இணங்க நகை ௦ செய்கிறார், இதன் 

      

    

      

என்று சொல்லி, அதற்கு 2 

பொருள் என்னடி?”” (er - து.) 

(அ சொ.) வேலை - கடல், ஞாலம் - உலகம், 

அயன் - பிரமண்,. மால் . திருமால், மாலை . மயக்கத்தை, 

heh un EBD. ST &O ” இணங்க, 

    

(இ- ௫.) யாது 4 என்றேன், தொடுப்பது a எ 

எனப் பிரிக்க, 

 



        

   

  

   

  

அயன் மால் 
வி, அயன் மால் தலை மாலைகள் சோகயில் 

மாலை அன்றே” என்று கேட்டனள். 
(ண்ணே! நாம் சோலை 

GT ahi zy சாதி i அவரி அவ்வாறு 

த்து, சோலை என்பதற்குரிய மற்றொரு பெயர் 
ளோ கட என்பதைத் தண் 4 தலை எனப் 

ஜு அணிந்திருக்கின் ஜேம் 
by Seo em tL (சோலையை?) மாலையாக 

; என்பதாம். (48) 

  

மாலையே அணி 

    

     

  
பகை, கோபம், 

விரோதி. 

அது -- அகற்று 4 உன், எனப் 
அசைச் சொல், 

   
கு. செயிர் 4 -     
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(ef - soy.) இறைவர் உயிர்க்குயிராய் இருந்து அருள் 

செய்பவர் ஆதலின்); * உயிருள் உறைவீர் £ என்றனர். 

தலைவி தனக்கு அருள் செய்யாதிருந்த சுவாமியை நோக்கி, 
(மீர் என்மீது கொண்டுள்ள வைரத்தை (கோபத்தை) 

விடுங்கள்” என்று வேண்டினன். சுவாமி வைரம் என்பதற்கு 

வச்சிராயுதம் எனப் பொருள் கொண்டு ணே! ந 

எம் விரோதி (வைரி) அல்லளே., நாம் எப்படி உன்மீது 

வயிரத்தை விடுவோம்' என்று கூறினார். 

  

    

    

is       

    
      எலும்பாகிய வச்சிராயுதத்தைப் பெற்றவன் இ) 

ஆகவே சுவாமி அந்த இந்திரன் நாம் அல்லோம் என்றனர். 

இத்திரனைக் குறிக்கும் முறையில் அமைந்துள்ள தொடர் 

முலை இடம் கொள் செல்வன்' என்பது, அதாவது மூலை 
என்பதற்குரிய மற்றொரு சொல் தனம் _ என்பது. அந்தத் 

தனத்தை (சுவர்க்க லோகத்தை) இடமாகக் கொண்ட 

செல்வன் இந்திரன் என்பதாம். | ஆனால். தலைவர் தம்மை 
வச்சிராயுதம் ஏந்திய இந்திரன். அல்லோம் என் ராயினும், 

தாம் துன்பத்தை அகற்றும் உன்முலை இடம் கொள்ளவந்த 
செல்வனே. இந்திரன் அல்லன் என்றும் கூறினார் என்க. (489) 

  

    

        

- (இஃபொட (தோழீ! கு குளிர்ந்து வளம் நிறைந்த. 

கள் சூழ்ந்த திருவொற்றீத் தலத்தில் எழுந்தருளி யிருக்கின்ற 
சாமீ 1 உமது கையிலுள்ள மதிக்கத் தகுந்த வில்லானது 

சிறத்த பொன்" என்று சொன்னேன்: அதற்கு இவர் சிறந்த 
பொன்னே ஆபினும், எடை போட்டறிவது அருமையாகும்* 

       



    

        

eG 

  

கண்ட் அல ) ப்ள தாண், me ee 

என் ஈறேன். அதற்கு இச    

        

ர றைவர் முப்புரங்களை Pas மேரு 

oir மெருகு. பொன்    

    இதைக் ் கேட்ட 

ieott STeDL. டட போட திடப் றி பொல் ன் உ ST SH (eM if 

த்த மாடு (பொன்) உலகும் மதீக்கத் தக்க பெசண்.” 

றைவர், “மாடு என்பதற்கும் 

  

    சு வாமி, 
குலை கடி 6 அ 

என்றனன். அதைக் கெட்ட 

போண் சன்னும் பொருல் 

மாட்டைத்தான் பெண் 

ப்பண்ணே! உலகம் 

  

    

    

    

              

  

   

        

   கார்முகம் (வில்) அன்று என் 
என்றனர். அதாவது 

க்கச் சென்றே 

அம்பு 

வைத் கக்கும் வபொன்பல்பையை மா 

ிழிவாகப் பேசினாள் எனக்
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கொண்டு, (அந்தப் பொன் மாலையாகிய பொண்னை எடை 

போட முடியாது” என்றனர். மா என்பது கால் எண்ணின் 

ஆத்தில் ஒரு பங்கு. மண் காதலிக்கும் மாடு என்பதற்குத் 

கழுவி கொண்ட பொருள், (உலகம் மதிக்கும் பொல்”? 

என்பது. ௬வாமி கருதிய பொருள் (மண்ணை உண்ட தி: 

லாகிய மாடு” என்பது. திருமால் கிருஷ்ணுவதாரத்தில் 

குழந்தையா யிருக்கிறபோது மண்ணை உண்டார். (20) 

    

செய்காண் வளச்தம் ஒற்றிஉளிர் திருமால் முதல்முத் தேவர்கட்கும் 

இகாண் நீரஎன் நேன்இதன் மேல் அணங்கே ழ் அடை திஎன்குர். 

மெய்காண் அதுதான் என்றேன் வீளங்ரும் சுட்டுப் பெயர்எஸ்றே 
எங்காண் உறலே நகைக்கின்றார் இதுதான் சேடி என்னேடீ. 

இ.-பொ. தோழீ! (வயல்கள் காணப்படுகிற 

சூழப்பட்ட திருவொற்றியூரிலுள்ளவரே ! 
இிருமரல், முதலாகிய மூன்று தேவர்களுக்கும் நீர் தலைவர்? 
ers: G pete. அதற்கு இவர் * பெண்ணே, இதற்குமேலே நீ 
ஏழ் என்னும் எண்ணை அடைவாய்" என்றார். அதற்கு யான், 

ண்மை தான். sap pou & யாது” என்றேன். அதற்கு அவர், 
© i Ber aie Aeé D சுட்டுப் பெயர்” என்று சொல்லி, யாவரும் 

கர ணும்படி சிரிக்கின்றார் ‘ 

    

     

    

இதன் பொருள் என்னடி 2”? 

  

| (அ. சொ.) செய் . வயல், ap SGgoi - பிரம்மா, 

விஷ்ணு, உருத்திரன், ட்ஈண்டுக் கூறப்பட்ட உருத்திரன் 
சிவபெருமால் அல்லர், சிவன் வேறு, உருத்திரன் வேறு) 
௪ 5 Bae ஐத்து. அணங்கே - பெண் ணே. மெய் .. 

எய் - எய்த்தல் அதாவது அறிதல், 

      

வ...) தரண், அசை, 

(வி-ரை.) முத்தேலருள், உருத்திரனே நீக்கி 
இரணை சேர்த்துல். கூறுதலும் உண்டு. (தலைவி 

 



  

நனிலும்) நீயோ ஏழ்: பழு) 8 20 
௦ சண்பை ர் சேர்த்த 2 

ரிக தலீ gee 

ada ; 

  Gx ண். mse இவ 

என்று சொல்லித் இ திப்புண் 

துண் பொருள் என்னடி?" (er . து.] 

    

வண்பூ - வனமான ஸர்,
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விழுந்தது + என், விழுந்தது 4 என்றார், 

தொண்டர்க்கு + அருன்வீரச், பண் 2 தங்குறவே,. எனப் 

அரிக்க. தோகை, உவமை ஆகுபெயர். து 

வினிவேற்றுமை ஏற்றது. 

(வி- ரை.) தலைவி தன் விரகதாபத்தால் (காம விருட் 
பால்) உடல் மெலித்தனன் ஆலின், அவன் (மலர்போன்ற 

ஃபிலிருந்த வளையல்கள், (வண்டுகள் ) மென்மையான 

ஷி இருக்காமல் வள்மையான பூவில் (Lb மீயில்) 

வழுத்த" என்றாள். இதைக் கேட்ட சுவாமி, தம் கையில் 

எண்டும் ee, என் "பதற்கு அப 

    

    

   

    

      

   

      

ண் Ss. தம்பா க இருந்த “Beans ல் என்க "bey Oe ல் 
் ல (தலத்தில்) விழந்தது என்பதன் பொருள் தல௪யனம் 

ன்னும் தலத்தில் படுத்துக்கொள்ள -விழேற்தது . என்பது. 
வீற்தல், சயனித்தல் (உறங்குதல்) என்னும் பொருளதாம். 

மே தொண் கட் என்று கூறியதன் கருத்து, தாம் 

பழமையானவர் என்னும் பொருள் தோன்றற்கும், தொண் 

குத் ே தொண்டர் ் என்னும் பொருள் தோன்றற்கும் : ஆகும். 
சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுக்கும் பரவை தநாச்சியார்க்கும் 

பிணக்கு ஏற்பட்டபோது | தாதா கச் சென்ற காரணம் பற்றித் 

0 ன்று கூறிக்கொண்டனர், 

  

       

    

  

    

  

te மூம் ஒன் ற. இ ௨ றும் 

| இது | மகாபலிபுரத்தில் உள்ளது. இங்குச் செல்ல 
ண்டி) வசதி உண்டு, பெருமானின் 

ii லைசயனப் பெருமாள் என்பது, grat பெயர் 

ங்கை நாச்சியாள் என்பது. பூதத்தாழ்வார் பிறந்த 

இங்குப் பார்க்கத் ஜீ தந்த பல சிற்பங்கள் 

  

    

     



   இருக்கும் ட கோவில் தல௪யனம் என்பது.. 

பட இருக்கும் கோயில் 

ச௪யனப் பெருமாள் கோவி 

பிரான் (வராஹ ப்பிரான், கோயில் உளது, இ! 
தலத்தை திருமங்கை ஆழ்வாரும், பூதத் தாழ்வாரும் பாடி 
யுள்ளனர். கடல் அருகே உள்ள கோவில் தான் பழைய 
பாடல் பெற்ற தலம் எண்றும், ஊரி இ ன்ஸ் 

கட்டப்பட்ட கோவில் என்றும் 

   
   

  

   

  

   

  

   

   

எட் டாம் எழக i எடு த், ai நாம் த் ஓ 

        

   

  

    

oF Oh hos ர சொன்னார். று. 

நாணன், எட்டென்னும் எண்ணைக் து குறிக்கும் , OY BA 

மனத்தில் நான். அறியும் படி சொல்லு ர் 

வர், “வேதி 

      

அ - சொ 
சோலை. 

உன் . wend 
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(வி. ரை.) தலைஹஷி சுவாமியை நோக்கி (உம் ஆடை 

என்மேல் விழும்'” என்றனள். உடனே சுவாமி விழும் என்று 

தலைவி கூறிய சொல்லுக்கு முன் ௮ என்னும் எழுத்தைச் 

சேர்த்து அவிழும் என்று ௬ட்டி, உன் ஆடை அவிழும். அதை 

& தடுத்துக்கொள்") என்றனர். எட்டாம் எழுத்து என்பது 
எட்டு என்னும் எண்ணைக் குறிக்கும் அ என்னும் எழுத்து. 

அதை நாம் எடுத்துச் சொல்கிறோம்”! என்றது, *'விழும் 

என்பதனுடன் ௮ வைச் சேர்த்து அவிழும் என்று: கூறு கவரும்” 

என்பது. தலைவிக்கு எட்டாம் எழுத்து இன்னது என்பது 
புரியவில்லை, ஆகவே, ௬வாமி, மஅஃது அ என்னும் எழுத் 

தாகம்?” என்பதை நேரே கூறாமல், பிராமணர்கள் தாம் 

வாழும் ஊருக்கு எந்தப் பெயரை இட்டார்களோ, அத்தப் 

| பெயர்தான். அத்த எட்டாம் எழுத்து” என்றனர். பிராமணர் 
சுள் தாம் வாழும் இடத்திற்கு இட்ட பெயர் அகரம் என்பது. 

அகரம் என்பது பிராமணர்கள் வாழும். இடத்தையும், 

Bt ன்னும் , எழுத்தையும் குறிக்கும், அகரத்தை அக்கிர 

    
    

      

    

  (இ.-பொ.) “தோழி! திருஒற்றி நகரத்தில் உள்ள 
வரே ! மனவசியமுடையவர்களுக்கு. அருள் செய்வீர்” என்று 

சொன்னேன். அதற்கு இவர், 6 சொன்ன தின் இறுதி எழு 

தைப்பற்றி ஆரம்பித்து அதனைப் பழகுவோர்க்கே நாம் 

அகுள் ee என்று. சொன் னார், அதனைக் கேட்ட நான், 

். அறித்தி று சொன்னேன். அதற்கு இவர், 

வருந்தாதே உனக்கு | உள்ள வலிய அஞ்ஞான முழுதும் 

   

   



  

     

  

செய்வார். என்பது தெரிகிறது. 

ப - ஆனால், , சிவபெருமான் ! மண 

டும் போதாது zg "சொன்ன மனவசி என்னுப் 

லை ஈற்றிலிருந்து வாசித்தால் எந்தச் சொல் வருமோ, 

அந்தச் சொல்லைச் சொல்லி வந்தால், நாம் அருள் செய் 

oat ere உம வசிஎன்பஸ தக்கடைசியிலிருநீது 

     

        

   5 னும் மலத்தை நீக்கு aud? என்பது. சி சில 

யும், a 1 சத்தியையும், ந் ஆணவத்தையும், ம மாயையும் 

6 pager எழுத்தாகும், எனவே ஒவ்வோர் . எழுத்துச் 

      

   

            

ஐய் பொழில் பஸ் ஒற்றிஉலீர் வருந்தா தல 
ஊன்றேய் உடற்கென் ஐர்தெரிய உரைப்பர் ் என்! இத 

சான் 6றர் உமது | மோர்ந்து nd பெயர்க்குத் தகாதென்றே 

ஈன் சேடி என்னேடீ. 

  

    

ஆகாயத்தைத் தொடுகின்ற 

;ப்பவரே! மன்மதன் வாட்ட.



     

  

. அதற்கு இவர், 2! இச 

தானே ! பெரியோர். டைமது பெண் மரபை யறிந்து உமக்கு 

இட்ட பெயர்க்குத் தகுதி அன்று, என்று மேற்கொண்டு ஒரு 

Sick சொல்லியருளுகிறாம். இதன் கருத்து என் 

    

  

      

  

(அ சொ.) வாண் - - ஆகாயத்தை. பொழில் 

3) 8 ஊண் - ; மாமிசம். சான்றோர் - - Que 

வோர், ஓர்ந்து - ஆரா ய்ந்து, என்று - மேற்கொண்டு. 

. ₹இ.கு.) வரன் 4 தோய், வருந்தாது 4- அணை 

வேனே, ஊன் 3 தேசய், உடற்கு என்றார். மரபு பர்த்து, 

என்று 4 ஓர், எனப் பிரிக்க, ஓ வியப்பிடைச்சசொல், 

(விரை, வருந்தாது உம்மைச் பண்ன எண்று 

தலைவி சுவாமியைக் . கேட்டனள். சுவாமி வருந்தாது 

என்பதனை வரும் 4- தாது எனப் பீரித்துக் கொண்டு, தாது 

என்பதற்கும் பொன்னால் Abs owed 

கொண்டு, (அந்தத். தாதை. (பொன் நகையை) அள ரிக. 

உடலுக்கே அன்றி உயிர்க்கு அன்று'* என்றனர். தாது என்றே 

கூறியதாகவும் | கொண்டு; “அவ்வாறு |தாதுடன் வரு 

ன்று்”் என்று கூறினார் என்றலும் 

ஓன்று... தாது என்பது சப்த தாதுக்களை என் 6 தக 

கனால் ஆனது உடல்; உயிர் அன்று... ஆ 

கூடி வாழ்வேணோ? ன்று கேட்டாள் என்இும் பொருள் 

கொள்க. + Gui 5 6" பெரியோர் 2 இட்ட பெயர் மெல்விம 

    

    

      

     

    

    

   

   

   

      

   

    

சப்த. தா துகள். Rb ay os 5 Bo! ase 

f தவிய ஏழு தாதுக்கள். (54)



  

  

(௮ சொ.) செல்லல் - 

பதில். கங்குல் . இ 

    

  



    இங்கிதமாலை 

“அடியார்களின் மனத்தை அறிந்து இருகப். பிர்க்கவலை 

2, Comier) யாமே அன்றி, வறு யாரும் இருக் க்க 

என்றனர்... ஒருபபர் கேட்ட Casi of BC 

இறை. ஆகும், 

    

   

   

  

    

      

வாழ்கின்ற "உத்தமரே! ட ம 
ஒப்பற்ற தலைவர்" என்றேன். அதற்கு 
காடைக்கை பலவற்றையுடை ய தாதர். 

நான், CBs கணக்கிலடங்காத அதிசயமாய் | இ ர 
என்றேன். அதற்கு 8 இவர், இவை பொருள். அல்ல' "" என்று | . ணி | வார்த்தைகளைத் தந்தருள்கின்றார். 

          

   

   

   

  

னை மெ பம. ஒளி .  பெண்கை- வளமான கை 

மா. எ & or க்கில், சாண் - mes) ஜி தீ தல். 50 be ச] ashen 

      

Gar® 4 அனல், அன்று 4 a 

து ஷர அருள், எனப். பிரிக்க, 

  

உத்த: oGy என... ் விளியாகவும். கொள்க.



  

திருவருட்பா 

   

  

ஒருமை நாதர் என்பதற்கு “ஒன்றாகிய 

கரும் நாதர்'' எண்பது பொருள். தலைஸீ 
GP amin ஒன் அருகிய வளமான ஒரு கையையுடைய BT at 

என்று கூறியதாகத் கொண்டு, பஸ் 

பான பல கையுடைய தாதர்!” என்றனர். அதன் பொன், 

இணை கபம் aro wale தவம் செய்குபோது து 

் 2 விசித்திரமான பலகையில் 

$றிருத்தார் என்பதாம். 

    

    

      
  

  

   

   

  

   

   

  

ணூடை Ser pack என்பை துக் குறிக்களி 

get Bos றார்” என்றனன். (87) 

(இ. பொ.) “தோழி! பாம் ஒருவரே, வேறு 

இல்லே என்று சொல்லும்படி வாழ்கின்ற திருவொற்றியூர் 

வாழ்பவரே? உமக்கு நல்ல தாய் உண்டோ ?? என்று 
கேட்டே ண். அகதித் 1 anh “ஒரே  பெய்குடைய சூ: 

  

    

     இருத்தி one 

அன் ஸு: இதண் கருத் Bi     
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(அ௮-சொ.) ஒருவர் - ஒப்பற்றவர். அம்மனை - தற்றாம 

மருவும் - பொருந்திய. ஈறு - கடைசி எழுத்து, அயல். 

பக்கம், அகரம் ஸ் பஷிர். என் ணும் எழுத்து. இர், mu 

என்னும் எழுத்து. வயங்கும் - விளங்கும். 

மனத்தில் தங்குதற்குரிய, 
தேவி. 

(இ-கு.) உமக்கு 4 அம்மனை, ஈறு 4 அற்று 
அயல், ஆனது - என்றே; தத்து 4 அருன்கின்றார், எனப் 

_ பிரிக்க, இருவர், தொகைக் குறிப்பு காண், முன்னிலை. 

அசைச் சொல், | 

(வி-ரை,) அம்மனை என்பதன் பொருள் தாய் என்பது. 
ஆனால், இறைவர் அத்த அம்மனை என்னும் சொல்லுக்கு 

ose Bar என்று கொண்டு, தமக்கு ஓரே et 

டைய இரண்டு அளைவியர் இருக்கின்றனர் என்று கூற்னார் 

வரே பெயர் எது,” என்று தலைவி கேட்ட போது *!எம் பெய 

ரோடு பொருந்தப் பெற்ற பெயராகிய சங்கரன் என்பதில் 

கடைசி எழுத்தை நீக்கினால் சங்கர என்று நிற்கும். அந்தச் 

சொல்லின் ஈற்றெழுத்தாகிய ர (ர்.அ). என்பதில் உள்ள 

அகரத்தை. நீக்கினால் ॥ ர் என்று aa a 

  

    

  

   

    

  

   

  

era சங்கரி ன்று “ஆகும். 

பெயர் உடையவர்கள் இருட்ட எமக்கு | மனை 

  

ort. இவ்வளவு ப கருத்தை! : 

BIG அகரம் வயங்கும். இ | “என்னும் 

தொடரில். வைத்துக் கூறினார். அகரமாவது அ என்னும் 
எழுத்து. இகரமாவது இ என்னும் எழுத்து. எம்பெயராவது 

சங்கரன் என்பது. 

    
  

  

      இறைவருக்குச் ¢ ங்கரியும், திருமச। லம் ஆகிய இரண்டு 

பேரும் மனைவிமார்கள். அரன் என்னும் ஆண்பால் சொல் 

 



த “மோகினியைச் வுமன் 

(மகா சாத்தா) 
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அதற்கு இவர், “நீ மனம் உருகினால் சொல்லுவோம்” என்று 
அழகாய்ச் சொல்லி யருளுகிறார். இதன் கருத்து என்னடி 2” 

(எ - து) 

(அ - சொ.) பேர் . பெருமை, ஏர் - அழகு. 

நிறைத்த, நெகிழ்ந்தால் - உருகினால். 
(H-G) பேர் + ஆம், ஏர் 4. அ 

ட, என்று. 4 ஏராய், உரைசெய்து 5 

எனப் பிரிக்க. 

      

    
(வி - my.) தலைவி, '**௪ன்றுர் யார் 2?” என்று ஷீனா 

வினர். அவ்வினாவின் பொருள். உன்னைப் பெற்றெடுத்தவசி 

பார் என்பது, அதாவது உன்தாய் யாவன் என்பது. ஆனால், 

சிவபெருமான் தம் அருளைப் பெற்றவர் யார் என்று (ஈன்றவர்- 

பெற்றவர்) கேட்டதாகக் கொண்டு, யார் சிவாய ந 

என்னும், சிவ பஞ்சாட்சர மந்திரத்தைத் தியானம் செய் 
கன்றன்ரோ அவர்களை நம் அருளைப் பெற்றவர்?” என்று 
கூறினார். ஆனால், _ சிவய நம. என்பது மந்திரம் ஆதனின் 

ஆனைக் ( குருமுகமாகக் கேட்க வேண்டும். என்னும் f ° பி 

  

    
     

  

   

     

  

சிவ என் “தி ன 

அபய், ள் 

    

“ அம்போது சிவ] தம என்றாகும், இ 

அழுத்து. பின் சேரின் கணி என்றாகும்.





      

   

bg pr # த்தால் கடலைக் கடக்கு: ம்பு    

    

org டெழுத்தால். கடலில். அழுத்தி 
ha எனக்கு மகிழ்வோடு setdesdeae 

பொருள் என்னடி? '* (எ. து) 

சான்று பேதை 

    

    

   
   

    

(சொ. தளி . கோவில், மறை - வேகும், 
ஒப்பற்ற,  நதாஅரசு - திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள், 

- சிவாய நம என்னும் Nese 
உப்புக்கடல்: 

    

  

மறை, இந்து + எழுத்தால், 
ஷ் எனப் பிரிக்க. ஐத்தெழுத்து 

அது, தொகைக் மு குறிப்புச் சொற்கள். 

  

வி-ரை.) சமணர்கள் திருநாவுக்க ரசரைக் கொல்லக் 
கரு திக. கல்ஸஷீல் LRT சுட்டிக் கடலில் கள்ளி; of 

(ன் அப்பர் eee ஞர், ந OF 

  

       

தவர். ஏறிய கஸர்



    திருவருட் பா 

  

ஊவயத்தின் அருகே உளது. அந்த 

கழை Sra A. gina என்று சொல்லுவர், 
உள்ளடக்கியே aia 

(கடலி) 

    

    
திருக்கச் செய்தோம்? சான் 

டெ முத்தால் சுந்தரை Té& கடலில் re    

  

   

    

Si சால்ல re, 

  

| இ ண றைவர் ஒருவரைப் spanandeBe நீது (கடலி 

குரையேறச் செய்தார் என்பதும், ni Beanery 
meal Bae சியரீச் இன் ட் உரசி 

தயம்படக் கூறியதைக் ye 
க எண்ட கு ற கு & & தூது oH Gear or arG ஆ ஈடு way 

a இ ் இரண்டெழுத்துகளால் ஆனது 

Dh ond peiene ப்ர வையில் (பரவை தாச்சிவார் 

    

    

   

        

   

    

   

    

சென்ற Bl 

    கேட்பதற்கு 4 ) அழகாக & பந்தமையின் எனியேற்கு ! பஉவப்பின் 
மொ ழிகின் ர என்றனன் . (60) 
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ட ௮. Pua நுளத்தீர் ஒற்றிஉளீர் உ sett | க்வீப்பீ ரோ௭என்றேன் 

seep பர்க் கயன்முனி றம் 3 Soran ம என்ரும் seats 

    

    

(இ - பொ,) தோழி] “மந்திரத்தை ஊன்றித் தியானம் 

செய்பவர்களின் உள்ளத்தில் இருப்பவரே! - திருஒற்றியூரில் 
உள்ளவரே! அடைந்தவர்க்கு திருவருள் ' செய்வீரோ?* 

என்றேன். அதற்கு இவர், (தாமூன்று என்பவர்க்குத் தாகா 

ரத்துக்கு அவலாகிய மூன்றையும் தர௫ுவேம்” என்றார். 

அதற்கு நான், ஆச்சரியம்! நுமது சொல்லினிடத்தில் மிகவும் 
இனிமை. யுண்டாய் இருக்கின்றது” என்றேன். அதற்கு, 

இவர், தேமூன்றின் என்பதற்கு (செவ்வாயில் உண்டாகிய 

உன் நகையிடத்தே இனிமை உண்டாயிருக்கிறது” என்று 

இன்பம் உண்டாகும்படி நகைக்கின்றார். Bair 

கருத்து என்னடி?!" (er - gy.) 

                

(அ- சொ.) ஓம் - ஓம் என்னும் பிரணவ மந்திரம். 

  

(இ- கு.) ஓம். ஊன்று உளத்தீர், உத்ஜோர்க்கு 
அளிப்பீரோ, தரம் -- மூன்று - என்பார்க்கு-- அயலதேம்-ட 
ne sh Dor, sib - ஊன்றுற, செம்மை 1- வாய் எனப் பிரிக்க. 
அம்ம, வியப்பிடைச் சொல். 

  

(விரை. தா முன்றாவது, மூன்று மூறை நர நா நர 
என்பது. அப்போது அது மூத்தா எனப்படும், முத்தா 
என்பதன் பொருள் முத்தி த்குபவனே என்பது. இப்படி யார் 
தம்மைக் கூப்பிடுகின்றார்களோ; அவர்கட்கு இறைவர் முத்தி 
கொடுப்போம். என்றனர். | தா எனும் எழுத்தின் பக்கத்தில் 
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ஜி . பொ, 3 மய * பபற. அங்குக் Sap திரு 

ரூரல் எழுந்தருளி அம்பர பெண் க 
பிது தை த aes a 

    

யாசிக்கும் 

ஆகும்” என்றேன். ௮ 
     

  

ட ay 

குற்றம் ஆகும் என்று சொல்லுதலே Poe ன் 

அதற்கு நான், * என்னிடத்தில் இப்படிக் கூறுவது ஜயம் ** 

என்றேன். அதற்கு இவர், *:நீ கூறியது எமக்கும் ட கரியும்?” 
த து திருவாவினின்றும் தல்ல அமிர்தத்தைச் < சித்து 

இதன் பொருள் என்னடி ??” (எ. து.) 

  

    

  

(அ - சொ.) னி . நிலைபெற்று. மடவார் - பெண்கள். 

கும் - கெஞ்சிகேட்கும் முத்தா - மூன்று குற்றம். தா - 
குற்றம், ன்னில் - ஆலோசனை செய்தால், 

சந்தேகம். பிச்சை, ௫ nh த 

Gar (h. 
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(இஃ கு மூன்று டதா, தா. ஆம் எனம் பிரிக்க. 

(வி-ரை.) மடவார் என்பதற்கு அறிவீனர் என்றும் 

பொருள் காணலாம், பெண்கள் இரப்பது ஒரூ தா (ஒரு 

குற்றமாகிய காமம்) என்றனள். இதைக் கேட்ட இறைவர் 

காம வேட்கை நிறைவேரறாதுபோது, அந்த ஒரு குற்றத் 

துடன் கோபம் என்னும் குற்றமும், மயக்கம் என்னும் 

குற்றழம் சேர்ந்து மூன்று குற்றங்கள் எனக் கூறலே 
மூறை என்று முத்தா என்றனர். இப்படி இறைவர் கூறியது 

தனக்குச் சந்தேகமாக. இருக்கிறது என்று கூற என் இல் 
தான் ஐயம் ?” என்றனன். சிவபெருமான் என்இல் ஐயம் 

என்பதற்கு . என் வீட்டுப் பிட்சை எனப் பொருள் கண்டூ 
: எமக்கும் அது தெரியும் '' என்றனர். (62) 

  

    

      

* 

    வளம்சேர் ஒற்றி யீர்எனக்கு wie sald 

one செடல் seas கால மனைக்கண் நாம்மர்வால் 

é on in @ aT: ame B 

    

    

  

(@ - Gur.) தோழீ ! எல்லா வளங்களும் 5 சேர்த்திருக் 

கிற திருஒற்றியூரில் இருப்பவரே! *என்க்கு மாலை தரிப்பீரக:!* 

சான்றேன். இவர், குளஞ்சேர்ந்த சொல்லையுடைய பெண் 

பாவையே! உனது அழகிய வீட்டில் உண்டாகிற மகிழ்ச்சி 

யால் மனம் ஒத்து அடைந்த போதே, உன் மனத்தில் ௮ம் 

மாலையை அணிந்தோம்; தெரித்துகொள். என்று: சொல்லி, 

சிறப்புள்ள இளநகை செய்தருள்கின்றார். இ ௯ 

என்னடி?” (௭. து.) 

  

    

  

(அ aes.) குளம் - வெல்லம் போலும் இ 

தூ னைக்கண் - வீட்டில், பாவை 

  

கோலம் - ௮ 

பதுமை, பொம்மை,
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(2: ae    
பொருள்கள் ஈண்டுக் கருதப்படுகின்றன. ஒன்று மணமாலை 

என்பது.  மாறிஒருன்று காம மயக்கம் என்பது, இதற் 

ஐ) அத்து LOA GaUG THUS 5 { ம்யக்கத்ை BL) பி றச் அதவ 

உண் வீட்ை அடைந்த போதே 
2°’ என் தனர். 

        

     

        

   

    
   

    

    

ow db ஏணித்தோம்” 

சளண்ப குற்கும் ine 4 seo மாலையை அனானி ல 

மார்பில் மாலையை அணிவித்தோம் ் என்றும் பொருள் கொள் 

டு மார்பு. (63) 

  

   

  

ல மடிய ல் uaa cami 

is முடிமேல் அன்றென்றே 

(@- Our.) + தோழி! 

திருஒற்றியூரில் அமர்ந்தவரேர 1 

க்ளே : சொல்லுகின்ற பெரும்பகைவர் உண்டு” ற 

அதற்கு இவர், 4 அப்படி அலர் எதுவும் இல்லை, சமது 

முடிமீது மாலையே உளது, அதனைப் பார்க்கக் கடவை” 

என்றார். அதற்கு த 5 சடைமுடிமேல் உள்ள இத 
சொல்ல ஒண்ணாத நீரே * என்று சொன்னேன். . அதற்கு 

இவர், படர் அன்று” என்று மிக்க அன்போடு சொல்லு 

வதன் க்ரூத்து என்னடி ?” (எள Bie) 

(௮-சொ.) வீறு - பெருமை, தெடும் மாற்ளுர் - 

பெரம் wen gold, ore ௯ சொல்லி முடியாத, sim - 

அ திரித்து, மிக்க, அஆகுரவு .. அன்பு, ஆ ச்ருந்திய, 

சலம் . கங்கை நீர், பொய், 
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B-G) Fo + wt ஈது என்றேன். அன்று-* 
என்றே. ஏற்று 4 ஆதரவு எனப் பிரிக்க. இல்லை என்பது இலை 
என இடைக் குறைந்தது, காண், முன்னிலை அசைச்சொல். 

    
    

  

(வி-ரை.) வீற்று என்பதற்குத் தனிமை என்பது ஒரு 
பொருள். திருஒற்றியூர், அரசன் எழுதிய சாசனத்தில் 
தன்னீத் தனித்து எழுதப்பட்டமையின், வீற்று எண்பது 

தனிமை எனவும் கருதப்பட்டது. ஒரு பெண் ஒரு காதலனைத் 

தனித்துக் கூடிப் பேசி வருவாளானால், அதை அறிந்த நாட்டு 
மக்கள் பலர், இதைப்பற்றிப் பேசிக் கொள்வர். இப்படிப் 

பேசிக்கொள்ளும் : பேச்சு அலர் எனப்படும். இதனால். 

காதலர் கூடும் கூட்டத்திற்குப் பல தடைகள் ஏற்படும். 

ஆகவே, இப்படி அலர் தூற்றியவர்கள் தலைவிக்குப் பகைவர் 

கடவர், இந்த நிகழ்ச்சி நேர்ந்தமையின் தலைவி இறைவ 

ரிடம், 2 அலரே விரும்பும் நெடும் மாற்ளார்'' என்றனன். 

அம்பல் என்பது சிலர் மட்டும் பேசிக் கொள்ளும் பேச்சு, 

இறைவர் அலர் என்பதற்குப் பழிச் சொல் என்று 

அிபாருள் கொள்ளாமல், விடுதிப்பூ என்று பொருள் கொண்டு, 

தாம் மாலையே அணித்திருப்பதை 'மூடிமேல் பார்” என்று 

காட்டினார். தலைவி பார்த்தபோது கங்கை நீரே. கண்டாள்.” 
ஆதலின் சலமே என்றனள். மாற்றார் என்பதனை மால் + 

தார் எனப் பிரித்து, காம மயக்கம் தரும் மாலை என்று 

த கூ யதாக இறைவர் கொண்டு, *அலர் மாலை. இல்லை 

்” என்றனர் எனவும் கொள்க. _ மால் தார் என்ப 
கற்கும் பெருமை தரும் மாலை என்பதும் பொருள். இலை 

ண்டு வில்வம் முதலிய பத்திரங்: (64) 

      

    

    

    

  

    

  

றன் ஆம்என்றார் 
நி ali al ee ude Ss: ne கடன் 
  



    
   ணை maga. தான், வற்றி 

GUAITT OTT. வ ஞ்சிப்பாே வே us ர் 

என்றேன். | ae 

  
Con ட, (நாம்... முதற் "சங்கத்தில் வெற் Ay ol 

லர்களுக்குத் தலைவராக இருந்துள் 
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வரியால் தவ்வி .. உண ர்த்தினன். ஆசிரியப்பாவைக் 
குறிக்கும் தொடர் 1*ஆ நகையப்பா எனும் பா”? என்பது. ஆ 
நகை அப்பா என்பதன் பொருள் , coy! பாவரும் ஆசிரியம்”. 

என்று கூறும் பா. வெண்பா என்பது வெண்! ணு 

பாட்டைக் குறிப்பதுடன் அறியாமைப்பா, வெள்ளை. எனும் ப 

என்றும் ஈண்டு இறைவரால் கூறப்படுகிறது. இ 

கலிப்பர என்பதும் கலிப்பா எனும் ஒருவகைப் பாட்டை 

மட்டும் உணர்த்தாமல், வஞ்சகமான பா (கலி - வஞ்சகம்) 
ன்னும் பொருள் படும்படியும் கூறினார் என்க. இ 

பாக்களின் வகைகளை இறைவர் கூறினமையால் தான் 

இயல்பால் (இலக்கண வகையால்) மொழிந்தருள்கின் ரர்,” 

வெண்பா என்பது இயற்சீர் வெண்தளையும், வெண்சீர் 

பண் தளையும் பெற்று ஓர் அடிக்கு .நான்குசீர் கொண்டு 
ஈற்று 'அடிமட்டும் மூன்று சீர்களைப் பெற்று, காசு; நான், மலர், 

பிறப்பு. என்னும் வாய்பாட்டால் முடிவது. இந்த இலக்க 

ணங்களைப் பெற்று இரண்டடியால் வரின் குறள் வெண்பா 

அறும், மூன்றடியால் வரின். சிந்தியல் வெண்பா என்றும் 

ன்கடியால் வரின் நேரிசை வெண்பா என்றும், நான்கடி 
இரண்டாவது அடியில் நாலாவது சீர் தனிச் சொல் 

இன்னிசை வெண்பா என்றும் தான்கிற்கு 

மேற்பட்ட அடிகளுடன், ஏழடிகளுக்குள் வருவது பஃறொடை 

வெண்பா என்றும் கூறப்படும். 

    

    

    

    

      

    

    

    

           

    

ஆசிரியப்பா என்பது பெரும்பாலும் ஈர் அசைச் சீர்களைப் 

பெற்று! ஓர் அடிக்கு நான்கு சீர்களைக் கொண்டு பல அடிக 
ளால் பாடப்படுவது, ஆனால், மூன்றடிகளுக்குக் குறையாமல் 

     



   

    

   

தனை நிலைமாண் ஆசிரியப்பா என். Be, 

கடைசி அடிக்கு முதல் அடி மட்டு ம், மூன் று சா. களை 
கொண்டு, மற்றை... அடிக சன் அனைத்



  

இங்கிதமாலை 

  

இதன் விளக்கத்தையும் வின க்கு 

ப aC au, நால்வகைப் Lig க்களின் 

a ஷம் wy (1 ij 

  

பாவைப் பெற்று முடிவது. 

தற்கு இஃது இடன் அன்று. 

விளக்கத்தை யாப்பருங்கலக் காரிகை 

இலக்கண நூலில் காண்க, 

  

    

    

   

  

     
   

  

nT ண்ணம் பொழில்குழ் ஒற்றிஉளி ர் சங்கம் mani 

திண்ணம் பலமேல் வரும்கையில் சேர்த்தோம் முன்னர் தெர்என்கு 

வண்ணர் பலஇம் மொழிக்கென்றேன் டீடலாய் உனது மொ டிக்கி 

எண்ணம் கொளறின் றுரைக்கின்றர் இதுதான் சேடி என்னேடீ. 

            

(இ-பொ. தோழி ! :குளிர்ச்சியும், அழகும் உள்ள. 

சோலைகள் சூழ்ந்த திருஒற்றியூரில் 
காய க. “கையில் அணித்திடும் 

  

   

அதிந்து கொள்வாயாக” என்றார். 
செரல்லுக்குப் பலவகைப் பொருள் ண்டு” ் ar Gm 

அதற்கு இவர், பெண்ணே! அப்பலவகைப் பொருள் உண் 

சொல்லுக்கே ஆம்”. என்று என். எண்ணம் கொள்ள 

நின்று . உரைக்கின்ளுர். - நாம் ஆலோசிக்கும்படி Soe 

Qeradqdiss igi. இதன் கருத்து என்னடி?” (எ.து. 

(௮அ-சொ. தண். அம் - குளிர்ச்சியும் அழகும். 

பொழில் - சோலை. சங்கம் . வயல். திண்ணம் - Oe 

மூன்னம் - மூன்பு ஒரு சமயம். Siig 

(Q- 6G) தண்மை + tb, மொழிக் 

மொழிக்கு-1 என் ழர். ன்று ப உரைக்கின்னார் எ 

(வி-ரை.) தலைவி பிட்சாடரைக் கண் டதும்,; அவர் 

பால்: மோகம் கொண்டபோது, உடல் தளர அதனால் 

அவள் கை வளையல்கள் நெகிழ்த்தன. அதனுல், தலைவி 
அவ் வளையல்களைத் தன் கையில் அணியும்படி கேட்டான். 

அதற்கு இறைவர் தாம், பலகைகளில் வளையல்களை அணித் த 

  

    

        

டர ப் ‘se pias ச 
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இதி இறைவர் சங்கப் புலவர்களுக்குசி 

சங்கப் பலகை ஈந்ததைக் குறிப்பதும் ஆதம். சங்கம் சேர்ந் 

BD என்பதில் உள்ள சங்கம் என்பதற்கு வளையல் சேர்த் 

ம் என்பதும், தமிழ்ச் சங்கத்தில் சேர்த்திடும் என்பதும் 

அதாவது fe சுவாமி | உங்கள் வார்த்தைக்குப் LIED பொருள்" 

என்பது. இறை அந்தத் தொடரையே தலைவிமேல் 

ஏற்றி (உன் மொழியே, வண்ணம் பல” sre pant வளையல் 

  

    

  

றும். , "பலபொருள் 

ஈனும் தொடரில் 

  

தி த்தில் | 195 oo 
களையும் இட்டனர். பிறகு அவர்கள் தாம் இ 
களைக் கேட்டபோது, நீங்கள் மதுரையில் வணி ர 

களாகப் பிறப்பீர்கள், அப்போது வந்து உங்கள் கையில் 

வளை யல்களை அணிவோம்”? என்றனர். அப்படியே அல் 

பிருடிப் பத்து 

   

  

    oy    ினிமார் மதுரையில் வந்து பிறக்க மதுரைச் 
சோமசுந்தரப் பெருமான் வளையல் விற்கும் 5 வ 

வணிகப் பெண்கள் கைகளில் வளை: இ: 

திருவிளையாடற் புராணத்தில் வளையல் 

    

    

ண் காராக வத்த hy 

   

 



    இங்கி தமாலை 

  

நாங்கள் அறிந்துகொள்ள ஒரு வழியை அறிவிக்க வேண் 

டும்”, என்று வேண்டினர். இறைவர் அவ்வாறே அவர்கட்கு 

ஒரு விசித்திரமான பலகையைத் தந்தனர். அப்பலகை 

தக்கவர்கட்கு மட்டும் இடம் கொடுக்கும், மற்றவர்கட்கு 

இடம் கொடாமல் தள்ளிவிடும். அங்ஙனமே தன்மீது 

வைக்கப்படும் நூலையும், நல்லதாயின் ஏற்று, தகாததாயிக 

தள்ளிவிடும். இந்த வரலாறு திருவிளையாடல் புராணத்தில் 

சங்கப் பலகை கொடுத்த படலத்தில் உள்ளது. 

      

    

    

இவ்விரு வரலாற்றின் குறிப்பினையும் இறைவர் பல 

மேல் வரும் “கையில் சேர்த்தோம் '? என்னும் தொடரில் 

ஆமைத்துப் பேசினார். (66) 

    

உகம்சேர் ஒற்றி ஊர்உடையீர் ஒருமா தவரோ நீர் ன்றேன் 

முகற்சேர் வடிவேல் இரண்டுடையாய் மும்மா தலர்நாம் என்றுரைத்தார் 

சுகம்சேர்ந் திடும்நூம் மொழிக்கென் றேன் தோகாய் உளது 
[Grom ந்க்கெள்றே 

£ர் இதுதான் சேடி என்னே. 

    

      

   

(இ.பொ.) *:தோழீ! (ஊழிக்காலத்தும் நிலைபெற் 

றிருக்கிற திருஒற்றியூரையுடையவரே ! நீர் ஒரு மாதவரோ ?" 
என்று வினவினேன். அதற்கு இவர், (முகத்தைச் சேர்ந்த 

sun Ga இரண்டை ண் யாம் மூம்மாதவர்' 

        

   சொல்லுக்கே. கும்" என்று 

சோ வது 

டப 

இதன் பொருள் விளைக்கும் சிரிப்போடு சொல்லுகின்றார். 

என்னடி?'* (எ. து.) 

    

(அ - சொ.) உகம் - ஊழிக்கலாம், மா - பெரிய 

வடி - கூரிய. தோகாய் - மயில் போலும் சாயல். (மென்மைத்





    இங்கிதமாலை 

   அதற்கு இவர், (பெண்ணே ! மூன்னே இ 
எழுதிக்கொறுத்தவர் எவர்? எவர்?” என்று 0 

இதன் கருத்து என்னடி 2” (எ... து.) 

  

(அ-சொ,) ஆவணம். அடிமைச் சீட்டு. தேரா - 

ஒவ்வாத. சேராவணம் - சேராதவகை, மடவாய் - இளைய.     

(D-G.) omit yd, எமக்கு அலது, நினக்கு-- 
இ, சேர் - ஆவணம்; ஈது -- என்றேன், ஈது -- எழுதி 

பார்ட்ஸ் எனப்பிரிக்க. யார் ஆர், அடுக்குத் தொடர், 
      

    

,வி-ரை.) தலைவி, இறைவரிடம் தான் ஆசை உடை 

யேன் என்று கூறினாள். இறைவர்' ஆசை என்பதற்கு 

அருப்பம் என்று பொருள் கொள்ளாமல், திசை என்ற 
hs ror, “pr mse (Sone) உடையோமே ஓழிய 

ஆவாய்?” என்று வினவினார். இறைவர்க்குத், 
இசைகளே ஆடை என்று கூறப்படுவதால் அவர் திகம்பரர் 

எனப்படுகிறார். ஆகவே « தாமே ஆசை (திசை) உடைவர்”* 
என்று கூற்னார். தமக்கு இருக்கிற ஆசையை (திசை 

அவன் தனக்கு இருப்பதாகக் கூறினாள், ஆ 

வழக்குத் தொடுக்கின்றாய்'? என்றனர். இ 

கூறக்கேட்ட தலைவி !*ஈது சேராவளை: ம்் 

து. நீங்கள் பேசும் பேச்சு என்னை ந வை 
யான பேச்சு . என்பது. ஆனால் ஒற்றியீசர் சேராவண 
ண்பை சேர் ; ஆவணம் என்று கொண் ) **உனக்கு ந 

ண bon த (பத்திரத்தை) யசர் எழுதிக் கொடுத்தல 
று கேட்டனர். 'அதாவது நீ எம்மீது வழக்குத் தொடுப் 

பதற்கு உனக்கு முறிச் சீட்டை எழுதித் தந்தவர் யார்? 
என்பது, (68) 

    

   

இ? 

   

    

    

    

        

   

    

    

     



  றை ௫. த அ & எது 

டால், அத்த ச் 

  

  
   

    

   

க ST eer பிது 
நடனம் 

னி த்தல், - 

  

   

        

we OD 
௯ ro 

ஸ் 
ண்ட ம கூற 
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அடியவரை யார் ர் நினைக்கின்றன ரோ, அவர்களைக் கண் 
அந்த அகாதமானது, ௮ காதம் (எட்டுக்காத தாரம்) 

[று . நிற்கும்”” என்றனர். ௮ என்பது தமிழில் எட்டு 
ண்ணைக் குறிப்ப தாகும். இ தனை யே, (தன் பெயர் 

மூன் எழுத்து இலக்கம் உற்றே”” எண்றனர். இட 3 

அகா தம் இல்லை என்பதையும் கூறினார் என்க. 

  

    

   

    

றுப்ய ப உரைப்போம் ௭ என்றுர்தும் உரைஎன் உரைஎன் சேன் டு்கே. 
எய்யுன் உரையை என்கின்ருர் இதுதான் சேடி என்னேடீ. 

(இ-பொ.) (தோழி?!  நிருஒற்றியூரிலள்்ளவரே ! மைது 

மயக்கத்தை ஒழிக்கமாட்டீர், அத்தகைய நீர் *வா'* என்று 

ிசொால்லூவீரோ!” என்றேன். அதற்கு இவர், மஅழகிய , அநீத 
our என்பதற்கு மேலே சிகரத்தை வைத்து நன்றாகச் சொன் 

னால், நீ இருவை என்று உய்யும்படி சொல்வோம்” என்ளுர். 

அதற்கு நான், *நுமது சொல் யாது ? சொல்லும்' என்றேன். 
அதற்கு இவர், இவ்விடத்தில் உன்சொல்லை நீயே ஆராய்ந்து 
அறிவாய்!” என்கிறார். இதன் கருத்து என்னடி?”” (st - து.) 

(அ- சொ.) மையல் - மயக்கம், சிகரம் - சி என் னும் 

எழுத்து. உய்ய - பிழைக்க. எய் - அறிக, 

அறிக. செய்ய - செம்மையான். சிகரம் சி என்னும் எழுத்து 

செவ்வன் - “முறையாக. 

                    

இ - கு.) ' என்று உரைப்பிரோ, என்று - உய்ய, எய். 

உன், . எனப் adn. சிகரம் என்பதில் உள்ள கரம் எழுத்துச் 

சாரி. 

  

வி -ரை.) தலைவி தன்னை இறைவர் வச என்று 

உரைத்து "அனோக்கும்படி. வேண்டினான். அப்போது இறைவர் 
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    “our என்பதன் முன் சிகரத்தையும், (ச. 

் சிவா என்று மூன 
   

  

   

  

6 cae 

தணியளாகிய தான், என் கா தல். ் வெருப்பை 

§ é G கட்டேன். 

    

   

    

பை வென்ற தட னுச உத 

கு தின் பின் னே wee 
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இ-கு.) தா + wep + பப ஆட் 
தாகம், வா + என்று ட அருள் 6 
அ; தனைச் சேர்ந்தது . 

m மேவு, மூற் ர் 

    

    

5 SOOT என் பது; 

  

(விரை, 7.) தலைவி தன் காதல். வேட்கை பத் 

வா என்று அரைக்கு த்து இறைவனை. வேண்டி 

அதைக் * கேட்ட இறைவர், (வா என்னும் எழுத்துக்( 
ணும் ம எழூக்கைச் 'சேர்ந்தால்தானே : வாவி (நடை 

ஓ, ஆகும். அஃது இங்கு இருந்தால் தானே 
ஆகு ௮ வி சகதாகதிக்கம் > தர்க்க 

Boop என்பது படிகள் « அலை Be 
sa eer பின்னர் வரும் வழுத் 

9. து நீ, மேவு (பொ ருந்து) என்று 

reve க்கொண்டு அருகில். வந்தால் தானே உன்னை வா 

அழைப்போம்” சான்று கூறினார். என்றும் பொ, சூள் 

னீ res, wy என்பதன் பின் வரும் எழுத்து ப் து... இந்த 

இரண்டும் சேர்ந்தால் வாவி என்றாகும். 
என்பதன் திரிந்த சொல், அவாவி என்னும் சொல்லின்பொரு, 
விரு து. ஆகவே நீ அவாவி என் அகுகே வ வந் தா ் 

தானே. தான். உன்னை - அருகில் வா என்பேன்,” என்று 
றினா (71) 

  

    

  

       
    

      

    

                    

மேல் அருள்கூர்ந் தொற்றிகஉலீர் என்னை அணைவான் 6 

ஈன் மேல் லெள்வி பாம்என்றேன் பொன் மேல் பச்சை சங்கத மல் 

Gus @ spoons சேய் அதன் மேல் அல்லன் அதன்மேல் ஞாயிற? 

ள்றின் ரென்கின்றார் இதுதான் சேடி என்னேடீ, 

  

   

  

் இ ~ பொ.) 14 தோழி 

உள்ளவரே ! என்மீது அ     
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தினைட்பிராயின், பொன்னும் மேலாகிய வெள்ளியும் உமக் 

துண்டாகும்!? என்றேன்; அதற்கு இவர், (இருள்போல் உள்ள 

கரிய தலையுடைய - பெண்ணே! (பொன்னுக்கு மேலே 

பச்சையும், . அதற்கு மேலே சேயும், அதற்கு மேலே 

- அலவனும்,; அதற்கு மேலே ஞாயிறும் உண்டு. அறற்கு 

மேலே  ஒண்றும்: இ 

என்னடி 2!” (எது, 

   

     

  

ச ட் ட ச ட 4 

என்கிறு?. Baa பொருள் 

ay. Ger.) அல். இருள். முழல் - கூந்தல், சேய் - 

     

  

ணைவான், வான் எற்று வினை எச்சம். 

இன்று. எ ரப்பு வினை முற்று. ஆங்கு 4 அதன்மேல், அல் 4 

மேல். ஞாயிறு ஆக அதில் மேல், ஸி my + இன்று கானப் 

  

(ef - ரை.) தலைவி இறைவரை 2 pr ae 64 ச்கிபா 127 

என்னை திங்கள் அ ணா லி ஐ்து இன்பம் தருவீரேல், நாம் இருவரும் 
பொலஸ்னும் வெள்ளியும் பெற்று இன்பமாக வாழலாம் *? 
சாண்றும்; பொன்னாகிய வியாழனும் ( சு, என்னும் கிரகம்) 

வெல்ளியாகிய சுக்கிரனும் (இதுவும் ஒரு கிரகம்) போல் 
நெருங்கி ' வாழலாம்" என்றனன்... தலைஷி.. பொல்மேல் 
என்பதற்குப் பொன்னுக்கு SMTA குப் பின். வெள்ளி, 
சுக்கிரன்). ) என்று கூற்ணுள், ஆனால் 

  

   

இறைவர். மேல் SY Brag    
PPS மான் என்று பொருள் தொண்டு பொன்னுக்கு மேல், 
அதாவது. வியகழலுக்கு. ஏன் புதன், பச்சை). HR ISS மேல் (முன்) அங்காரகன் (சேய்) அவனுக்கு மல் (மாடு 
சந்திரன் (அலவன்) அதற்கு மேல் (மன்) சூரியன், (ஞாயிற) என்றுகூறி வாரங்களின் பெயரை ஞாயிறு, கங்கள், செ 
புதன், வியாழன் 

  

வ்வாய், 
 வெள்வி என்று முறைப்படு த்திக் கட்டினர். 

  

    ண் கிரகம் அன்று. அக்கார ண்த்தால் சனியை நீக்கிக் 
கூறினர் போலும், புதன் திருமால் அம்சம், திருமாலின்
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நிறம் பச்சை. ஆகவே புதனைப் பச்சை என்றுல், செவ் 
வாய், செவ்வேளாகிய முருகப் பெருமான் அம்சம், ஆகவே, 

அங்காரகனைச் சேய் (செந்திறமானவன்) என்றும், சந்திரன் 
இரவில் ( அல்-இரள்) தேசன்றுகின்றான் ஆதலின், அலவன் 
என்றும் குறித்தனர். (அல்--அவன்) திருஞான சம்பந்தர் 
தம் கோளறுபதிகத்தில் ஞாயிறு; திங்கள், செவ்வாய், புதன், 
வியாழன், வெள்ளி'” என்று முறைப்படுத்திக் கூறி இருப் 
பதை ஈண்டு நினைவு கொள்க "', ஞாயிறுக்கு முன் வேறு 
கிரகம் இன்மையின் (:அஃதின்மேல் ஒன்று இன்று!” என்ரார், 

வயலார் ஒற்றி மேவுபிடி வாதர் நாம மியாதேன்றேன் 
Wwe UHH பெயர்ப்பின்னர் லந்த இளைய நாமர்என்று 

செயலார் காலம் அ றிந்தென்னைச் சேர்வீர் என்றேன் சிரிந்நாவ௩கங் 
சியலார் அயலார் என்கின்றார் இதுதான் சேடி என்னேடீ. 

(இ-பொ.) '(தோழி! (வயல்கள் சூழ்ந்த திருஒற்றி 
ரில் எழுந்தருளிய பிடிவாதக்காரராகிய உமது பெயர் 

எணன்ன?' என்று கேட்டேன். அதற்கு இவர், (மயல் உடைய 

வளே! நீ கூறிய இந்தப் பிடிவாதக்காரர். என்னும் பெயரின் 
பின்னே வந்த இளைய பெயர், என் பெயர்?” என்று சொன்னாச். 
அதன்பின் நான், (உலக நடைக்குப் பொருந்திய காலத்து 
அறிந்து என்னைக் கூடுவீர்'. என்று சொன்னேன். அதற்த 
இவர், நகைத்து உனக்கு இவ்வுலகத்தில் உறஹினர் 
பார் 2” 4 விரோதிகள் யார்?” என்று கேட்கிறார். இதன் 
கரத்து என்னடி 2” (எ. து.) 

(2 - சச.) தாமம் - பெயர், மயல் - மயக்களம், இயல். 
உறவினர். அயல் - பகைவர். செயல் - உலகநடை, 

  

(இ. கு.) வயல். ஆர், நாமம் யாது- என்றேன். 

செயல் + ஆர், சிரித்து - உனக்கு 4 இங்கு 4 இயல் -ட 
Ai, எனப் பிரிக்க,



118 திருவருட்பா 

(வி- ரை.) தலைவி இறைவரைப் பிடிவாதர் என்றனன். 
இதன் பொருள், தாம் கொண்டதையே தாபித்துப் பேசும் 

கொள்கையர் என்பது, ஆனால் தலைவி, வாதநோய் பிடித் 

தவர். அதனால்தான். கை கால்கள் முறிக்கிக்கொண்டிருக் 

கின்றன என்னும் குறிப்புத் தோன்றப் பேசினாள் என்பதும் 
பொருள் ஆயிற்று பிடிவாதக்காரர் என்பதற்குச்சிவபெருமான் 

ஏற்றுக்கொண்ட பொருள், பிடிவாதத்துடன் காளியுடண் 

நடனம் செய்து சபாபதி என்பது, தலைவி, பிடிவாதக்காரர் 

என்று குறிப்பிட்டுக் கூறிப் பின், உம் பெயர் யாது என்று. 

கேட்டனன். அதற்கு இறைவர் நீ குறிப்பிட்ட பிடிவாதக் 

காரர் (சபாபதி) என்னும் பெயர்க்குப் pili Qiao uy 

தாமம்'* என்றனர். இளைய நாமம் என்பது இங்குக் கல்யாண 

சுந்தரர் என்பது. இறைவர், தம் பெயர் கல்யாண சுந்தரர்: 

என்றதும், தலைவி : நீர் மணமகனார் ஆதலால், என்னைக் 

காலம் அறிந்து சேர்ந்து இன்புறலாமே ?”” என்றனள். இஸ் 
வாறு தலைவி கூறியதைக். கேட்ட சுவாமி நாம் கல்யாண 

hI இருத்து. உன்னை மணக்க, உன் உறவினர் 

நண்பர்கள் ஏற்றக் கொள்ள வேண்டாவர? அந்கவே உண் 

அயலார். (பகைவர்) இயலார் (உறவினர்) யார் ?'” என்று 

HS sot all sow. 

    

        

சிவபெருமானுக்கு அறுபத்தெட்டு மூர்த்தங்கள் உண்டு. 

அவற்றுள் ஒன்று காளியோடுூ நடனம் ஆடின திருமூர்த்தம். 

இதனைச் சண்ட தாண்டவ சூர்த்தம் என்றும் கூறுவர். காளி 

இறைவியின் திருத் ?தாளிவிருந்து தோன்றியவன் இறைவி. 
அவளுக்குச் சண்டி என்று பெயர் சூட்டி, இறைவரோடு 

இடனம் புரியும் ஆற்றலையும். அளித்தனன். அந்தச் செருக் 

கினால். ௪ண்டி இறைவருடன் நிருத்தப்போர் செய்தனள். 

அந்த. நிலையில் இறைவர் ஒரு காலைக் காதளவுக்குத்'' தூக்கி 

தட்னம். செய்யவே, அவ்வாறு காளி செய்ய இயலாமல் 

  

   

    

தோல்வியுற்றணனள். காலை மேலே தூக்கி ஆடினமைக்குக்
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காரணம் தம் காது குண்டலம்கீழே விழ; அதனைத் தம் கால் 

விரலால் எடுத்துத் தம் காதில் அணிதற்காக என்௯, 

அத்த மூர்த்தத்தைத் திருவாலங்காடு என்னும் தலத்தில் 

காணலாம். அந்த (pt & & & Heir பின்னர் உள்ள மூர்த்தம் 

கல்யாண சுந்தரர் மூர்த்தமாகும், இதனையே இறைவர் 

பின்னர் வந்த இளைய நாமம்” என்றார். (73) 

  

வேலார் வீழிமாப் புலித்தோலும் வேர் தோலும் வல்லோம்என் 

றேலா அமுதம் உருக்கின்றார் இதுதான் சேடி என்னேடி. 

(@- Gur.) தோழீ! (நான்கு வேதங்களின் பாராயண 

ஒசை நிறைந்து .திருஒற்றியூரில் உள்ளவரே !. மலையை 

வளைத்தது எதுக்கு?” என்று கேட்டேன். அதற்கு இவர், 

இரண்டு கால்களாலேயே. அவ்விடத்தில் கட்டுதற்கு” என்று 
சொன்னார். அதற்கு நான். £₹ நீர் கலைத்தோல் உடுத்தலில் 

வல்லவர் ° ளன்று சொன்னேன். அதற்கு இவர், என்னை 

நோக்கி. “வேல்வபாலும் கண்களையுடையவளேை! பெரிய 

புலித்தோலையும், யானைத் தோலையும் உடுத்தலில் வல்லோம்” 

என்று கிடைக்கப் பெறாத சொல்லாகிய அமுதத்தைச் சிந்து 

கின்றார். இதன் பொருள் என்னடி ?'” (எது... 

(அ௮- சொ.) ஆரணம் - வேதம், நால் - நான்கு. 

கலைமான். மா - பெரிய, வேழம் - யானை. ஏலா.-கிடைக்கப் 

பெருத. தாகம் - பாம்பு. கலை - ஆமை. வாங்கல் - 
வளைத்தல். கால் - நுனி, கால், ஏலா அமுதம் - பொருந் 
தாத அமுதம். 

(இ,- கு.) preg + ஆரணம், கால் 4 ஆங்கு 4 
இரண்டில், வேல் -- ஆர், என்று -- ஏலா, எனப்பிரிக்க, 

மா, உரிச் சொல், வேலார் விழி, அன்மொழித் தொகை, 
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(விஃரை.) தலைவி இறைவ. நீங்கள் நாகத்தை 
(மலையை) வளைத்தது ஏன் ?”* என்றனள். இறைவர் நாகம் 
எனபதற்கு மலை என்று பொருள் கொள் ளாமல், ஆடை 
என்று பொருள் கொண்டு, கட்டுதற்கு என்று. விடை “றனர் 
தலைவி உடனே நீங்கள் கலைத்தோல் (மான் தோ) உடுத்து 
வதில் வல்லவர் அல்லோர??” என்றனன், அதற்கு அவர், 
*'புலித் தோலையும், யானைத் தோலையும் உடுத்த வல்லோம்?* 
என்று கூற்னார், இப்படித் தலைவர் கூறிய மொழிகண் 
அமுதம் போன்றிருந்தன என்று கூறிய தலைவி, அவர் பேசும் 
அழத மொழிகள் ஏற்றுக் கொள்ளத் தக்கனவாக இல்லை 
என்றும் அறிவித்தான். 

தாகத்தை (மலையை) வாங்கியது (வளைத்தது) ஏன் 
என்று கேட்ட வினாவிற்கு, இரண்டு முனைகளிலும், கால்களி 
வம் நாண் கயிற்றைக் கட்ட என்றும், நாகம் என்பதற்குத் 
துணி எனக் கொண்டு, இரண்டு கால்களில் .இடுப் 

கட்ட எனவும் விடை கூற்னார் என்க. நாகப்பாம்பு, வளை வது 
ஏன் எனக் கேட்டதாகவும் கொள்க. நாகம், வாசுகி என்னும் 
பாம்பு என்றும் கொள்க. அப் பாம்பைத் திரிபுரத்தை 
எரிக்க மலையை வில்லாகக் கொண்டபோது, ef 
கட்டும் கயிறாக இறைவர் கொண்டார். ஆகலே, அதணை 
இருமுனையில் இருகாலீல் கட்ட என விடை கூறினார் எனவும் 

AUS. 

  

    

  

கலைத் தோல் என்பதற்கு, மான் தோல் என்னும் ! 
ளூடன், நூல்களில் (இலக்கியங்களில்) வரும் தோல் என்னும், 
வனப்பு என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். ஆகவே நீங்கள் 
கலைத்தோலும், (நூல் வனப்பு) வல்லவர் என்று கூறினாள் 
எனக் கொள்க. நூலுக்கு உரிய எட்டு வகை வனப்பு, 
அம்மை, அழகு, தொன்மை, தோல், விருந்து, இயைபு, 
பலன்), இழைபு என்பன. இவற்றுள் தோல் இன்னது 
என்பதைத் தொல்காப்பியர், 
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““இழும்்என் மொழியால் விழுமியது நுவலினும் 

பரந்த மொழியான் அடிநிமிர்ந் தொழுகினும் 

தோல்ளன மொழிப கொல்மொழிப் புல வர்?” 

சன்று கூறியுள்ளனர். இதன் பொருள், மல். என்ற சொற் 

களால் அறம், பொருள், இன்பம், வீடு என்னும் சிறந்த பொருள் 

கள் விளங்கப் பாடப் படுவதும், ஆசிரியப்பாவால் ஒரு கதை 

யைப் பற்றிப் பாடுவதும் ஆகும்”* என்பது, இப்படி எல்லாம் 

பாடவல்லவர் நீர் என்ற கருத்தில் தலைஷ, .கலைத்தோல் 

வல்லீர் என்றனள். 

இறைவர் தட்சணாமூர்த்தி வடிவில் மான் தோலில் 
Sot 5 உபதேசித் தமையினாலும், தாருக வனத்து 
இருடிகள் ஏவிய புலியைக் கொன்று, அதன் தோலைப் 

போர்த்துக் கொண்டமையினாலும், காசியில் கயாசூரனைக் 

(யானை ப முகமுடைய அரக்கனை) கொன்று அவண் தோலைப் 

போர்த்துக் கொண்டமையினாலும், கலைத்தோல், புலித்தோல் 
வேழத்தோல் யோனைத்தோல்) கொள்வதில் வல்லவர் 

ஆயிஸஞர். முப்புரங்களை அழிக்கச் சென்றபோது, மேரு 

மலையை.வில்லாக வளைத்தனர். (74) 

முடியா வளம்ரூழ் ஒற்றிஉளீர் முடிமேல் இருந்த நெள்என்றேள் 
கடியா உள்ளம் கையில்முதலைக் கடிந்த தெ ன்ருர் கமலம்என 

வடியார் கரத்தில் என்என்றேன் வரைந்த அதன் உ றகன்றதெள்றே 
இடியா நயத்தீன் நகைக்கின்றுர் இதுதான் சேடி என்னேடீ. 

(இ-பொ.) தோழி! “சொல்லி முடியாத பல வளங்் 

களும் நிறைந்த திருஒற்றியூரில் உள்ளவ?37! உமது திருமூடி 
மீதிருத்தது யாது 2? என்று கேட்டேன். அதற்கு இவர், 
நீக்கப்படாத உள்ளங்கையில் மூதலை நீக்கிவிட்டது 
எதுவோ, அது என்று சொன்னார். அதற்குமேல் நான்; 

“தாமரை மலர் போல அழகு பொருந்திய உமது அழகிய 

கையிலிருப்பது யாது? * என்று கேட்டேன், அதற்கு இவர்
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(டீ சொன்ன அதன் இறுதி நீங்கினது எதுவோ அது 

என்று இடித்துச் சொல்லி, விருப்பத்தோடு சிரிக்கின்றார். 

(௮-சொ.) கடியச - நீக்கப்படாத. கமலம் - தீர், 
தாமரை, வடி - அழகு, ஆர் : பொருந்திய, வரைந்த - 

சொன்ன. எஈறு- கடைசி எழுத்து, இடியா - இடித் து. 

நயம் - அண்பு, விருப்பம், 

(இ - கு.) 8 + ஆழ் 

எனப் பிரிக்க, இ 

வினை எச்சம். 

  

    

  

   

    

  

கறு 4 அகன்றது 4 என்றேன், 

  

    (a - ey.) தலைவி இறைவரை (முடிமீது இருப்பது 
என்ன?”” என்றனள். அதற்கு அவர், உள்ளங்கை எனும் 

  

பொருளைக் குதிக்கும் சொல்லீல் இருந்து மூதல் எழுத்தை 

நீக்கி விட்டால் எது வருமோ, “| “a என்றனர். உள்ளாங்கை 

    

என்னும் பொருகாத் தருதற்குரிய சொல் அநங்கை என்பது. 

இதன் மூதல் எழுத்தாகிய 3) என்னும் எழுத்தை நீக்கி 

விட்டால் நங்கை என்று நிற்கும், ஆகவே, இறைவர் கங்கை 

யைத் தலையில் அணிந்திருப்பதாகக் கூறினார். அடுத்துத் 

தலைவி, கையில் இருப்பது யாது!” என்றனள். அந்த 

வினாவிற்கு இறைவர், “கங்கை என்னும் சொல்லில் உன்ள கை 
ஸ் 

என்னும் கடைசி எழுத்தை நீக்கிவிட்டால் எது நிற்குமோ 

    

அது” என்றனர். அப்படிக் கங்கை என்பதில் கை என்பதை 

கர் என்றாகும், MhaGeu, கம்மை (பிரம்ம 

கபாலத்தை)த் தலையில் கையில் "வைத்திருப்பதாகக் கூறினார். 

இ இ இடித்து இறைவர் சிரிப்புடன் 

விடை கூறியதனால்தான், $6இடையா நயத்தில் நகைக் 

கின்றார்?” எனத் தலைவி கூறினாள். 

கமலம் எண்பதில் உள்ள ஈற்றை நீக்கினாலும் கம் 

என்றாகும். . தலைவி இறைவர் கரத்தைக் கமலம் என்றனள். 
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இதனை :'நீ வரைந்து” என்னும் தொடரால் உணரலாம். 

வரைந்த என்பது சொன்ன என்றும் பொருள் தரும், சுமலம் 

என்னும் சொல்லினை, கம்-1- அலம் எனப்பிரித்து ஈற்றில் உள்ள 

அலம் என்பதை நீக்கினால், கம் என நிற்றலைக் காண்க. 

₹அக்கம்மை (கபாலத்தை)க் கையில் கொண்டுள்ளோம்”? 

என்று இறைவர் கூறினார் என்று கூறினும் அமையும், (75) 

ஒன்றும் பெருஞ்சீர் [ ஒற்றிநகர் உடையீர் யார்க்கும் உணர்வரியீர் 

என்றும் பெரியிர் நீர்வருதற் கெள்ன நிமித்தம் என்றேன்யான் 

துன்றும் 8 விசும்பே காண்என்ருர் சூதாம் உமது சொல்என்றேன் 

இன்றுள் முலைதான் என்சின்குர் இதுதான் சேடி என்னேடீ. 

  

(இ-பொ) தோழீ! (அபருஞ் சிறப்புப் பொருந்திய 

திருஒற்றியூரை இருப்பிடமாக உடையவரே! பாவராலும் 

அறிதற்கரியவரே! எக்காலத்தும் அழியாத பெருமை யுடைய 

வரே?! நீர் வருகைக்குக் காரணம் யாது? என்றேன். 

அப்போது இவர், 1ெருங்கின மேகமே அதற்குக் காரணம்? 

என்று சொன்னார். அதற்கு நான், உமது சொல்லானது 

சூதாயிருக்கிறது? என்று சொன்னேன். அதற்கு இவர், 

இப்போது அப்படி இருப்பது உண் முலையேயாம்' என்று 

சொல்லுகின்றார். இதன் பொருள் என்னடி? '* (er - gy.) 

(௮ சொ. ஒன்றும் - பொருந்திய, நிமித்தம் - 

காரணம் விசும்பு. மேகம், நீர். நீங்கள், தண்ணிர், 

சூது - வஞ்சகம், சூதாடு கருவி. துன்றும் - ெறுங்கின . 

(இ- க்.) உணர்வு அறியீர், வருதற்கு 4. என்ன; 
இன்று-[-உன், எனப் பிரிக்க. 

(வி-ரை.) தலைவி சுவாமியை ::நீர் (நீங்கள்) இவ்கு 

வரக் காரணம் யாது?” என்று வினவினாள், இறைவச் தீர் 

என்பதற்கு நீங்கள் என்னும் பொருளை ஏற்காமல் £நீர் (மழை)
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வருதற்குத் தான் காரணம் கேட்பதாகக் கொண்டு விசும்ப 

(மேகம்)தான் காரணம்” என்றனர். இறைவர் மேகம் எண்று 

கூறிய து பயோதரத்தை எண்ணி என்க. பயோதரம் என்பது 

மேகத்தைக் குறிக்கும் சொல்லாயினும், முலையைக் குறிக்கும் 
சொல்லும் ஆகும். பாலைக் கொடுப்பது என்பது பயோ தரம் 

என்பதன் பொருள். ஆகவே, 'உனதுபயோதரத்தை விரும் 

பியே தாம் வந்தோம்'' என்றார். நீர் மேகத்திலிருந்துதானே 

ஃபருகிறது. இப்படி இறைவர் சொன்னதைக் கேட்ட தலைவி) 

:சபாமி நீங்கள் சொல்லுவது சூது ஆக (வஞ்சகமாக) இருக் 
கிறது"? என்று கூறினாள். இறைவர், சூது என்பதற்கு வஞ்சகம் 

என்று பொருள் கொள்ள £மல், மூலை என்று பொருள் கொண்டு 
உண் முலைதான் சூது என்று விடை கூறினார். சொக்கட்டான் 
காயின் வடிவைப் போன்று முலையின் வடிவம் இருத்தலின்; 

முலைக்குச் சூது (சொக்கட்டான்காய்) உவமை ஆயிற்று.(7 6) 

  

வானார் வணங்கும் ஒற்றிஉளீர் மதீலாழ் சடையீர் மரபீடைநீர் 
தான் என்றேன் நனிப்பள்ளித் தலைவர் எனவே சாற்றினர்காண் 

ஆனல் ஒற்றி இரும்என்றேன் ஆண்டே இருந்து வந்தளம்சேம் 

ஈன தவள்ந் என்கின்றார் இதுதான் சேடி என்னேடீ. 

(@-Gur.) (தோழி! தேவர்கள் வணங்குகின்ற 
திருஒற்றியூரில் உள்ளவரே ! பிறை வாழ்கின்ற சடையை 
யுடையவரே! உலகில் உள்ள மரபுகளில் நீர் எந்த மர 

பினரோ?2' என்றேன். அதற்கு இவர், நான் நனி பள்ளித் 

தலைவர்” என்று சொன்னார். அதற்குமேல் நான், (ஆனால், 
ஒற்றியிருப்பீர்'”? என்று சொன்னேன். அதற்கு இவர், நாம் 

ஒற்றி இருந்தே வந்ததோம். நீ பிள்ளை பெருதவள்? என் கிருர். 
இதன் பொருள் என்னடி 2”? (எ.து.) 

  

(அ-சொ.) வானார் - தேவர்கள். மதி - சந்திரன்; 

மரபு - இனம், நனிப்பள்ளி என்பது ஒரு தலத்தின் பெயர்,
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சாற்றினர்- சொன்னார். சேய் - பிள்ளை, ஈனாுதவள் - பெருத 
வள் (வந்தி) வந்தனம் - வந்தோம். 

(@-G) wryt+ Qmr. grat yt எனப் பிரிக்க, 
காண், முன்னிலை அசைச்சொல், 

(வி- ரை.) தலைவி இறைவரை நீங்கள் எந்த மரபைச் 
சார்ந்தவர்?!” என்று வினாவினாள். அதற்குச் சுவாமி தாம் 

திரூநனிப்பன்ளி என்னும் ஊரைச் சார்ந்தவர் என்று நேர் 

விடையாகக் கூறாமல், (நாம் மிக்க பள்ளிச்சா திகளுக்குத் 

தலைவர்''என்று பொருள்படும்படியும் கூறினாச். அதைக்கேட்ட, 

தலைவி, '₹ அப்படியானால் ஒற்றி (தள்ளி) இருப்பீர்” என்றனள். 

இறைவர் ஒற்றி என்பதற்குத் தள்ளி .என்று பொருள் கொள் 

ளசமல், திருஒற்றியூரில் இருப்பீர் என்று தலைஷி கூறியதாகக். 

கொண்டு “அங்கிருந்துதான் நாம் வருகின்றோம் ஆதலின், 
எம்மை - வந்தி'' (வணங்குவாய்) என்றார். இறைவரி 

கருணை உள்ளம் படைத்தவர் ஆதலின், தலைவியை நோக்கி, 

(8 வந்தி?" என்று கூறினார். வந்தி என்பதன் பொருள் 
(வணங்குவாயாக? என்பது. | இந்த வந்தி என்னும் சொல் 

இச் செய்யுளில் எப்படிப் பொருந்தியுள்ளது எனில் சேய் 

RQ Sous நீ என்னும் தொடரில் அமைந்துள்ளது, பிள்ளை 

பெறாதவர்களை வந்தி என்று கூறுவது ஒரு மரபு, அப்பெயர்ச் 

சொல்லை இறைவர் வியங்கோள் வினைமுற்றுப் பொருளில் 
வந்தி என்று கூறினார், 

திருநனிப் பள்ளி என்பது சோழநாட்டுப் பாடல்பெற்ற 

தலங்களில் ஒன்று. இத்தலத்திற்கு திருஞான சம்பந்தர், 
அப்பர், சுந்தரர் ஆகிய மூவரும் பாடிய பதிகங்கள் உண்டு. 

இதனை இக்காலத்தில் புஞ்சை என்பர். திருஞான சம்பந்த 

நன் தாயார் பிறந்தருளிய பதியும் இதுவே, இத்தலம் ஒரு 

காலத்தில் பாலை நிலமாக இருந்தது. இதனைத் திருஞான 
சம்பந்தா நெய்தல் நிலமாகப் (கடற்கரைப் பட்டினமாக) 
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பதிகம்பாடி மாற்றினார், இறைவர் நற்றுணையப்பர் என்றும் 

இறைவியார் பர்வத ராசன் புத்திரி என்றும் கூறப் 

பெறுவர். aden கோகல் ரயில். _ அடியிலிருந்து சிறிது 

      

ப “தோழி! ஆசைகளை வி ஸ் 

ழ்கின்ற. திருஒற்றித் . தலத்தை உடையவரே! 

மாட்டின் இடையே என்னிரு கைக் கன்றுகள் 

ம் கற்று முடிவுசெய்தது காண்”? என்று சொன்னேன். 

இவர், (மேலும் முடித்த மாலையோடு உன்னி 

து இத்தன்மைத்தாக முடிவு செய்யப் 

பட்டது" என்று சொல்லுகின் றார். இதன் பொருள் என்னடி ?”? 

(எ-து.) 
(அ - - சொ.) பற்று - ஆசை. மருங்குல் - இடை. 

{Godt இ ற்று - ais aos பசுவின் இடைக் 

   

    

       
   

      
       

    

  

து ஈண்டுத் திருமாலாகிய மாடு. 

ம் ஆகையால் (நுமது பசு' என்று 
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தலைவி. கூறினாள். திருமாலாகிய பசுவின் இ 

மன்மதன். திருமாலுக்கு மூன்று பிள்ளைகள். பிள் in 

பிரமன், இடைப்பிள்ளை (நடுப்பிள்ளை) மன்மதன். கடைசிப் 

பிள்ளை டிரத்தியும்னன். (இந்த மூன்றாவது 

திருமாலின் கிருட்டினாவதாரத்தில் பிறந்தவன், 

ன்று கருதியற்கு ஏற்ப, அத் திருமாலாம் பசுவின் t 
யாம் மன்மதன், கன்று என்று குறிக்கப்பட்டான். 

    

   

            

உடலை மெலியச் செய்து, என் கைக் கன்றை (வளையல்களை) 
விழச் செய்தது” என்றனள். ஒரு கன்று மற்றொரு கன்றை 

  

முடித்ததே. “இது வியப்பு அன்றோ?”” என்று (கன்று என்பது 

பசுக். கன்றையும், வளையலையும் குறிக்கும்) தலைவி கூ, 

கேட்ட தலைவர், *மன் மதன் (கன்று) உருவிலியாக இருந்தும், 
உன் கை வளையல்களை மட்டும் விழச்செய்ய வில்லே, உன் 
மாலையையும், ஆடையையும் கூட முடித்தது?" என்று 

கூறினார். காம வேட்கையில், மா தர் களின் உடல் மெலித்து 

மாலையும், ஆடையும் தெகிழ்ந்துவிடும், தலைவி பசுக்கன்று, 
கன்றை முடித்தது என்றாள். சுவாமி, “கன்றை மட்டும் 

முடிக்கவில்லை. பிணை (பெண்மானையும்) கலை(ஆண்மானை 

கூட முடித்தது பார். இது வியப்பு இல்லையோ? என்றனர், 

பிணையை முடித்தது என்பதற்கு மாலையை விழச் செய்தது 

என்பது பொருளாயினும், வேடிக்கையாகப் Stem sos 

(பெண் மானையும்) முடித்தது என்றும் கூறியவாஞம் 
அவ்வாறே. கன்று, கலை (ஆடையை) முடித்தது « என்பது 

ன அண் மானையும்) முடித்தது 

    

    

    

    

    

என்றும் சொல்லியபடியாம். 

இறைவர் பிரமனுடைய பிள்ளைகளாகிய சனகாதி யூனி 

வர்களுக்குக் , கல்லால விருட்சத்தின்கீழ்த் தட்சிணாமூர்த்தி 
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யாக இருந்து? காண்டு, பதி பசு பாச உண்மைகள் 
போதித்து யோகத்தில். இருந்தார். இவ்வாறு இவச் யோகத் 
தில் இருந்தால் உயிர்கள் போகு திருக். குமே, -: அகவே 

மோகம் ஊட்ட வேண்டும். இறைவரிடமிருத்து முருகப் 
பெருமானைப் பெற்றுச் சூ சூரன் மூதலிய அசுரர்களைக். கொல்ல 
வும் வேண்டும்,” எண்று கருதி அவரது யோகத்தைக் 
கலைக்கத் தேதவரீ கள் மன்பிதுணை ஏவினர், அவண் குன் மஷர் 
அம்புகளை இறைவர் மீது எய்ய, இறைவர் கண்திறந்து 
யார்த்து உடண், பமாண்மதண் இறத்து சாம்பர் ஆயினான். 
இதுவே மன்மதன் இறப்புக்குக் காரணம், பிற த இரதி 
வேண்ட இறைவர் மன்மதனே எழுப்பித் Sha “or கண் 
ணுக்கு மட்டும் அவண் உருவடன் திகழ்வன். மற்றவர்களின் 
கண்ணுக்கு உருஇலியாக இருப்பான் '* என்று கூறினார். (TB) 

வானம் கொடுப்பீர் திருஒற்றி வாழ்வீர் ௨ என்று வந்தெனது 
மானம் கெடுத்தீர் என்லுரைத்தேன் மாநன் ee மான்றுன்ே 
ஊனம் கலிக்கும் தவர்விட்டார் உலகர் அழியு pb Gace Pals 
ஈனம் தவிர்ப்பாய் என்கின்றார் இதுதான் சேடி என்னே. 

(இ.-பொ.) 1 தோழி! தான், *அன்பர்கட்கு மோட்ச 
உலகைக் கொ௫ப்பவரே! திருஒற்றீபூரில் வாழ்பவரே? அதீ 

நானில் வந்து என் மனம் கெடுத்தீர: இதில் TH SRA என்று 

சொன்னேன். அதற்து இவர், “மிகவும் நன்றாக் இருக்கின்றது 
உன் மொழி! இ௯்து உண் மான் அன்று. ஆம்மாஷைத் 

குற்றங்கள் மிகுதியாகக் கொண்ட தாருகாவனத்து தப்சிகள் 
வீட்டார்கள். இத்தச் செய்தியை உலகமழுதும் ௮ 
நீ. கேட்டுணர்ந்து உன் இழிவை நீக்குவாயாக £ எண்று 

      

சால்லுகிறார், இதன் பொருள் என்னடி 275. (எ.து) 

(அ-சொ.) வானம் - மேல் உலகம். முத்தி உலகா 

மா - மிகவும், ஊனம் - குற்றம். கலிக்கும் . கடந்த. தவச் . 

தாருகா வனத்து இருடிகள். ஈனம் - குற்றம்,
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(இஃகு.9 வந்து 4 எனது, மான் + அங்கு 4 

எடுத்தீர், என்று -- உரைத்தேன், மா 2 ஒன்று 4 Boost 

மான் + அன்றே, கேட்டு அறிந்தே, Te Ads. Bor கம். 
இட தகு பெயர், 

(வி -ரை.) இறைவர் நிர்வாணமகத் தலைவி முன் நின்று 

விச்சை கேட்டதனால், (நீர் என் மானத்தைக் கெடுத் தர 

என்றனன். இதனைத் தலைவி எனது மான் 4 அங்கு ட எடுது 

ஜீர்'' என்று பிரித்துப் பொருள் உணரும்படி கூறினான், ஆவள் 

கருத்து மான் என்பது மானம் ( பருமை) என்பது ஆனால், 

இறைவர் மான் என்பதற்கு மான் எனப் பொருள் கொண்டு, 

“பெண்ணே! நீ கூறுவது மா நன்ற! (மிக நன்றாய் இருக்கிறது) 

அந்த மான் உனது மாண் அன்றே! தாருகா வனத்து 

இருடியர் என்மீது எவிய மானை அ௮ன்ே 2௫ நான் எடுத்தேன்!” 

சான்று கூறினார். தாருகாவனத்து இருடியர்களை் ஊனம் 
(குற்றம்) மிகுதியாகக் கொண்டவர்கள் என்று கூறியதன் 

கருத்து, அவர்கள் இறைவள் மீது மானை ஏவி அழிக்கச் செய்கு 

மையினால். என்க, மேலும் அவர்கள் காமம், (ஆசை) 

வெகுளி, (கோபம்). மயக்கம் ஆகிய மன்று . குற்றங்களை 

உடையவர்கள் ஆதலின், ஊனம் கலிக்கும் தவர்?” 

கூறப்பட்டனர். எனினும் ஆம். இறைவர் தாருகர்வனத்து 
இருடியர்களின் மனைவியர்களின் கற்பைக் கெடுத்தடையின் 
அவர்கள் அவரை அழிக்க அ ரிசார யாகம் எசய்து மானை 

உண்டாக்கி அவர்மீது ஏவினர், | 

aT ன். MM 

வானம் என்பது இங்குப் பரமாகாயமாகிய மோட்சத் 

தைக் குறித்து நிற்கிறது. (79) 

ஞானம் படைத்த யோகீயர்வாழ் நகராம் ஒற்றி * நலத் த1மால் 

ஏனம் புடைத்தீர் அணை என் பிர் என்னை உவந்திப் பொழுதென்றேன் 
இளனம் த்வீர்த்த மலர்வாயில் உள்ளை நகைசெய் 1 fe yim gE SID 

சனம் புகன்றாய் என்கின்ருர் இதுதான் சேடி என்ன



    
    

  

‘ore த்தைப் பெற்ற 

கணமுடையவரே ! 

அடக்கியவரே! என்னை விரு 
ரு சொன்னேன். 

        

பி இப்பொழுதே தீர் ர அனை 
இவர், குற்றம். அதித தாமரை 

வாய்க்குள் Ger © து, 4 

ட மாட்டோம். 

    

மு 0 வி அரும்பி,     

  

ன் 52 உவந்து. + இப்பொழுது + என்றே, 

இஃ ரைத்தே, எனப் பிரிக்க.    

        

(வி-ரை.) இரண் 
அமி மறைத்து JF 

வெடுத்துச் சென்று அவனை > 

வந்தனர்: அதன்பின் திருமாலாம் பன்றி, உத்கிரம் மிகத் 

ண் தேவர்களையும் வருத்தத் தொடங்கியது. அப் 

போது சிவபெருமா ன். அப்பன்றியின் கொம்பை ஒடித்து 

மாலையாக அணிந்து கொண்டார். இந்த வரலாறே மால் 

த்தீர் '” என்னும் தொடரில் பொருந்தியுளது. 

    

    

  

இறைவரை தோக்கித் தன்னை நெருங்கி வந்து 

சொன்னாள். இறைவர் தம்மையே, அவ்வாறு 

தழூவ அழைக்கின்றான். என்று கொண்டு, தாம் 
ஊஊ, எம்மை அணைக்க வா என்று செல்ல 

மாட்டோம். உலகில் பெண் கன்தாம் ஆண்களைத் கும்மை 

Tip’? என் றன த் 

  

      

  

   



  

     இத்து (3 இறைவர் தலைவியை நோக்கி, 

மனையாளாகிய உமாதேவியைத்தான். இ 

அழைப்போமே ஒழியப் பிறமாதரை இப்பா 

அப்படி அழைப்பது ஈன மொழியாகும், அடாத செல்லா 

கும்,”” என்று கூறினார் எனவும் பொருள் காண்க. 

       
    

   

  

_ மாலேனம் in aa என்பதனை மால் + ஏன் 4 

  

OF DY COUT rursoa Ceo, ்" i 

கொள்ளலாம். மால் . மயக்கம். அம்பு - மன் மதன் 

யாலர் அம்புகள். 

தலைவி இறைவரை நோக்கிச் (வாமி நீர் என்னை 

இப்பொழுது நீ அணை” என்று கூறுவீராக என்று கூறுமாறு 
i இப்படி வேண்டுவதன் ற 

செய்த லீலைகளை எல்லாம் த 

Ar 6 BS கொண்டு என்க, இ று 

புரிந்த காம லீலைகளை எல்லாம் தலைவியும் புரிய வீ 

விருப்பத்தை வடநாலார் உபரி சுரிதம் அல்லது உபரி வீலை 

என்பர். (80) 

      

    

    

   

    

   
    

    

தாழீ 1! நான், (கரிய மேகத்தை அள: 

விய சோலை சூழ்ந்த திருஒற்ற்யூரில் எழுந்தருளிய பூத 
ஈத்தை யுடையவரே ! (முனிவர்களின் மனக்கலக்கம் ஒழி 

  

    

  

a-9
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சொன்னேன். அதற்கு இவர், நான் நடத்தவில்% 
நடத்தினன்” என்று சொன்னார். அதற்கு மேல் "அத்த அடை 

தருமம் அன்று” என்று சொன்னேண். அதற்கு இ இ 

கருங்கண்களை யுடையவளே ! எம்மிடத்தில், 

விடையும் உண்டு” என்று சொல்லுகின் ஞர், 

என்னடி ?”” (எ-து.) 
     

  

அ ட் சொ.) மை - மேகம். ஆட்டுக்கடா - கருமை. 

தடக்கை. செய்தவரே, பிள்ளை - முருகன். விடை - 

    

a ௨௫.) கருமை + stn, பெருமை .4- மை, உண்டு -- 
இரண்டு மை எனப் has. உண்டு, குதிப்பு 

Oo. என்பால், பால் ஏழன் உருபு. 

    

      வி-ரை) தலைவி, இறைவரை நோக்கி நீங்கள் 

பதஞ்சலி வியாக்கரபாதர் ஆகிய இரு முனிவர்களும் மகிழும் 

, பெருமை மிக்க நடனத்தைச் செய்தவரே!” என்றாள். 

இறைவர் பெரூ மை என்பதற்குப் பெருமை என்று கொள்ளா 

        

பாகிய முருகன் ஏஜி நடத்தினான்?” என்றனர். 

கநூனிவர் என்பது நாரதரைக் குறிக்கும். 

  

ரூ யாகம் செய்தனர். அவ் யாகத்தில் ஒர் 

டை தாண் றி ஆடு எல்லோரையும் தன்புறுத் 

தய ். pera ப உள்ளிட்ட எல்லோரும் முருகப் பெருமானைச் 

ண் அடைய, குமாரப் பெருமான் வீரவாகுவை அந்த 

ஆட்டுக் +  கடாவைப் பிடித்து வருமாறு ஏவினார். அவ்வாதே 

வீரவாகு. சென்று ஆட்டின் கொம்பைக் பிடித்துக் 

கொணர்ந்து முருகன் திருமுன் விட்டனர், கந்தப் பெருமான் 
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அவ்வாட்டை வாகனமாகக் கொண்டு நடத்தினார், இந்த 

வரலா நிறையே இறைவர் “*பெருமையைப் (பெருமை யிக்க 

ஆட்டை) பிள்ளை நடத்தினான்”! என்றார். இந்தவாறு பெருமை 

நடத்தினர் என்பதற்குத் தலைவி கருதிய பொருள் இன்றி, 
வேறு பெசருளை இறைவர் கூறினமையின், அவர் விடை 

(தில) தரும். விடை அன்று என்று கல்வி. கூற, ) இறைவர் 

      

    

  

இறைவர் செல்வர். ட பெருமை தடத்தினீர் என்பதத்குப் st 

தன்மையைக் காட்டிளிர்கள் என்றும் பொருள் காணலாம். 

செளந்தர பாண்டியனாம் சோமசுந்தரப் பெருமானு க்கும், 

தடாதகை பிராட்டியாராம் மீனாட்சி அம்மையாருக்கும் 
மதுரையில் திருமணம் நடந்தபோது, வியாக்ரபாத நூனி 

வரும், பதஞ்சலி மூணிவரும் சென்றிருந்தனர். மணவிருந் ந்து 
கொள்ளும் சமயத்தில் மூணிவர்கள் **நாங்கள் சிதம்பர gst er 

தரிசனம் காணாது உண்ண மாட்டோம்”? என்று கூற, இ 
மதுரை வெள்ளியம்பலத்தில் தடனம் புரிந்து, அவர்கட்கு 

நடன தரிசனம் காட்டி அவர்களின் கலக்கத்தை .நீக்கினார்: 

இதந்த வரலாற்றுக் குதிப்பே முனிவர் கலக்கம் அறப்பெருமை 

நடத்தினீர்'' என்றும் தொடரில் அமைந்துளது. (81) 

     

    

  

    

   

  

மடம் ண்பேம் என் A Bi Basra ooh ன் ன!      

(இ-பொ.) தோழி! நான், :ஒடியும்படி அவ்வளவு 
சிறுத்த இடையை யுடையவராகிய மாதரைத் திருவொற்றி 
யூரிலிருந்து கொண்டே மயங்கப் பண்ணுகிற தேவரீர், மிகுதி
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   பாக வசியஞ் செய்தலை யுடையீர்,” என்று சொன்னேன். 
ஆதற்கு இவர், *நாமல்லோம். எம் மகன்தான் 'வசியன் ! p 

என்றார். அதற்குமேல் தான், Sauer i Bei கமமாகிய பசிய 

மாலையை புடையேன்" எண்டேன். ற்கு. இ 

டத்தை அவி: தவையாமூனள் பொருந்தப் பார்ப் 

போம்? என்கிறார் ன் ” பொருள் என்னடி. உ கலி து) 

    

  

    

    

    (அ-சொ.) ' ஓசிய - ஓடிய. இ 
முருகன்... வசியன் - வசப்படு த்துவன், 

தொடை - மாலை, பட்டம் - ஆடை. 

கண் - 

  

| இ கு.) காண்; முன்னிலை அசைச்சொல். வளர் 

காமம், ¢ வினைத்தொகை, 

.... (விரை) தலைவி, இறைவரை வசியசி போவரையும் 
ou & ப்படுத்த வல்ல வர் > எ ன்று : ஜு) 

பச், என்பதற்குத் தலைவி௦ 

வைசியன் (செட்டி) என்று 5 

வைசியன் அல்லோம். எம். மகன் ag 

(செட்டி) என்றனர். மூருகப்பெருமான் வள்ளியம்மை 
திருக்கரங்களில் வாயல் இடச் சென்றமையின் வாயல் 

காரச் செட்டியாயினான். அடுத்துத் > வி, காமப் பசியத் 

தாடை when’ என்றனள், வ் 3 fF காமமாகிய 

டமா nee) உற்றேன் என்பது. 

  

     

  

ஏற்காமல், 

*-நாம்    

      

      

காம மயக்கம் < | 3 

லைவி கருதிய o ளை ஏற்காமல், காலுடன் சேர் ந்த 

தொடை என்றும், பசிய என்பதற்குக் காமத் தேமல் 

என்றும் தலைவி கூறியதாகக் கொண்டு :உன் தொடை 
>» இகுக்கும் காமத். தே நீ உன் ஆடையை அஹி 

துக் / காட்டினால் நாம் பார்ப்போம்” என்று கூறினர். 

ஒற்றி இருத்தே மயக்கின்ற என்பதற்குத் தள்ளி Qe 

மயக்குகின்ற என்றும் பொருள் கூறலாம். 

    

      

ம் வே       
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Cat HY 

நவின் Pen. யாள் அல்லள் என்றுர் 

  

பிரிவி பவள்௭ க்ப் apis ன் அலையான் அல்லள் உனை 

இதுதா on Ga iy. of an G on டு. 

    

(இ-பொ.) “தோழி! (மலைகள் முழுதும் ஆளுதலை 

புடையீர் 1 திருஒற்றியூரில் நிலைத்திருப்பவரே ! எனக்குக் 

காமத்தைக் கொடுத்தீர். ஆகவே நீர் மகிழ்ந்தணைவீராக. 
“உமது மனைவி பலையாள் ?*. என்று சொன்னேன். 
AbD இவர் 'பொருந்தினுல் மலையாள் அல்லள்* என்று 

சொன்னார்.” பிறகு நான், மற்றொருத்தி அலையாள் என்று 

சொன்னேன். அதற்கு இவர், அறிந்தால் அலையான் 
அல்லள் ஆதலால் உன்னை யாம் சேர்வதில்லை! என்று 
சொல்லுகிறார், இதன் பொருள் என்னடி2?'' (எது. 

            

( ஸ் ௩ - இசா. 
) Gee பாலை ஆலி 

ஆ, ஞ்தல், 
hewn 

. 

சேர்த்தால். அலையாள் - கங்காதேலி, மலையான் - பார்வதி 

Sw nf ஜி... 

¢ இ - க.) களித்து 
கின்றார் எனப் பிரிக்க. 

    

oe oy Som of i. அணைவது 4 எண் 

    

(வி -ரை.) தலைவி, **சுவாமி உங்கள் மனைவி மலையாள் 

தானே. அதசவது மலைபோலக் கடினமானவள் தானே. 

(மலையரசன் பெண் என்பதும் பொருள்), ஆனால் நான் 

ரிக மெல்வியள். எனக்கோ காமத்தை ஊட்டி விட்டீர் 

௫ 'ணை வீர்”. a அவ்வாறு கல்வி 
த் he 6     

  

      இகுப்பன்” என்றார். அதன்பி Ine noe னி, உங்கள் இ: ண் 

&உசவது மனையான் அலேயான் (அலைகளையுடைய தங்கதேவி) 

தானே?! என்றனள். இத்தொடர்க்கு மற்றும் ஒரு பொருளையும்
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   கொள்ளலாம். அதாவது அலையான் 6 

குடலில் HOA SERGE திருமால் என்பது, இருமா ஓப 

இறைவர்க்கு ஒரு மனை வி ஆதலின்; இப்பொருள் கொள்ளு 

தற் இடன் உண்டு. தலைவி. கங்கையை அலலையான் 

என்றதன் பொருள் தீர் மகள் என்பது, அ - இறை 

அறியின். அலையான் அல்லன் ” என்றனர். அதாவது 

உராய்ந்து பார்த்தால் அவன் நீர் மகள் அல்லள், தல்ல 

தீச்மை(தன்மை) உடையவளே என்றனர் என்பதாம், இப்ப 

இருவர் Soar இறைவர் கூட்றியதன் கருத்து, இருவர்களும் b 

ண்டை இ லும், அலக் க்கமாட்டா 

    
    

          

   
     இ கவே நாம் தம் ) ந விட்டை ) 

சேர்வோம் என்பதா! ம், ஆதாவது. தாம்  இகுலற்றியூக 

அடைவோம். .. நீ உன் வீட்டை ஆடைக என்பது, 

சலம் படைத்தீர் 569 று * தீயாக க ரேநீர் திண்மையில்ஓ 

சூலம் படைத்தீர் என்என்றேன் தோன்றும். உலருய்ந் திடஎன்றா? 

ஆலம் களத்தீ லட தஸ 

ஓலம் குழலாய் என்கின் 

    
     

        

    

    

(இ.ஃபொட தோழி! தாண், *நல்லெசழுக்கத்தைப் படைத் 
துவரே 1: திருஓற்றியூரில் எழுந்தருளிய தியசகராயரே ! 

தேலாச், பலமுள்ள, ஒரு சூலத்தை ஏந்தியுள்ளீர், oe 
argeoris wra என்று கேட்டேன். அகுற்கு இஃ SOF 

நாம் கொண்டிருப்பதற்குக் காரணம், உண்டாய் இருக் 

உலகம் பிழைக்கும் பொருட்டே. யாகும்' என்றும், 

God நான், ₹விடத்தை ஏன் SOI ttt 

என்றேன். | அதற்கு இவர், என்& நோக்கி, (நல்ல மயிர்க் 

சாத்தணிந்த கூத்தலையுடையாளே ! நீ. ஆலத்தை வயிறில் 

உடையை அல்லனோ?” என்று சொல்லுகிறார். இ 

பொருள் என்னடி"? 

    

     

    

  

   



  

(அ-சொ,) சீலம். ஒழுக்கம். திண்மை - வண்மை 

கடய்ந்திட . பிழைக்க. ஆலம் - விடம், ஆலஇலை,. களம் - 

கழுத்து. ஏலம் - மயிரில் பூசப்பெறும், வாசனை எண் 

ணெய் (மயிர்ச் சாந்து). குழல் - கூந்தல், 

(@-6-) உலகு, இட அஆதகுபெயர், உலகு 4 உய்ந்திட 

சானப் பிரிக்க. 

ச் (வி-ரை,) பிரம்மாதி விட்டுணு மூர்த்திகள் தாம் 
தாம் பிரம்மம் என்று செருக்குற்றிருத்தனர். அச்செருக் 
கு டையவர்களை அச்சூலத்தால் அடக்கி உலகக் குழப்பத்ை த் 
அடக்கினார். ஆதலின், தாம் கையில் சூலத்தை வைத்திருப் 
பதாகக் கூறினார். தலைவி ;திண்மையில் ஒர் சூலம் படைத்தீர்: 
ஏன்?” என்று கேட்டனள். அதற்கு மேலே கூறிய விடை 

பொருந்தும். மேலும், தலைவி கேட்ட வினை விற்கு வேறு ஓரு. 

பொருளும் உண்டு, அதாவது திண்மையில் ஓர் சூல், 
அம்பு அடைதந்தீர ஏன் 3" என்பதாகும். அவ்வ௱ று 

பிரித்து வினாவின், வன்மையான மேகத்தில் ஏன் சூல் 
கொண்ட (கருக்கொண்ட) நீரை அடைத்து வைத்தீச் என்பது 
பொருள் ஆகும். அப்போது மையில் என்பதற்கு மேகத்தில் 
என்றும், அம்பு என்பதற்கு நீர் என்றும், சூல் என்பதற்குக் 
க௫ என்றும் பொருள் கொள்க, அதற்கும் விடையாக இறைவர் 
உலக மக்கள் உய்ய மேகத்தில் நீரை அடைத்தோம்'" எ என்று 
கூறினார் எனவும் கொள்ளலாம். தலைவி, இறைவரை ஆல 
தைக் கண்டத்தில் உடையீர்" என்றனள். அவள் ஆலம். 
என்பதற்கு விடம் என்னும் கரூத்தில் அவ்வாறு கூறினன். 
ஆனால், இறைவர் ஆலம் என்பதற்கு மல இ 
கொண்டு “நீ ஆலத்தை (ஆல இலையை) வயிற்றில் உடைய 
வளாய் இருக்கின்றாய்” என்றனர்... மாதர்களின் வயிற்றிற்கு, 
ஆல இலையை உவமை கூறுவது புலவர் மரபு. 
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திண்மையிலோர் சூலம் என்பதற்கும் இரண்டு பொருள் 

கூறலாம்... ஒன்று வன்மையோடு கூடிய ஒப்பற்ற சூலம் 

ற்றொன்று திண்மை இல்லாத ஒரு சூலம் என்பது. 

முன் பொருளைக் கொண்டால் திண்மையில் 1. ஓர் என்றும்? 
பின் பொருளைக் கொண்டால், திண்மை. இல் 4 ஓர்.என்றும் 

பிரிக்க வேண்டும் (84) 

  

      

  

   

      

| மைப் பலர் ர் யாம்என்றே 

Gee என்னே. 

  

Besar ௭ மையல் கொள்ளும்படி வருகிற. ஒரு தனிமையான 

பாலர் நாம்” என்று சொல்லி அதற்கிணங்க .நகைக்கின் ரர். 

இதன் குத்து என்னடி?"" (sr . து 

    

(அ-ஃசொ. ஞாலம் - உலகம். நடத்தீர் - நடனம் 

எசய்பவரே,. நாட்டம் - உண், பாலரீ.தெற்றியையு, 

சால . மிகவும், ஏல - பொருந்த, முறுவல் .. புன்சிரிப்பு. 

பிரி க்க, 

  

- கு சால, உரிச்சொல், பாலர் + wrth stort 

  

    
ண்ணை உடையவர்” என்னும் கருத்தில், நாட்டம் உறும் 

பலர்?” என்றனர். பாலர் என்பதன் பொருள் நெற்றியை 

உடையவர் என்பது, நாட்டம் என்பது கண், ஆனால் 

இறைவர் பாலர் எண்பதற்குத் தலைவி கொண்ட பொருளை 

(a ரை.) தலைவி இறைவரை (நீங்கள் தெற்றீயி 
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ஏற்காமல் தாம் பெண்களை மயல் கொள்ளவரும் தனிமை 

யான பால்யர் என்று கூறினார். தம்மை ஒரு பாலர் 

என்றதனுல் பெண்களை ஐம்பாலர் என்றனர், ஐ 

என்பது. பெண்களின் கூந்தல். பெண்கள் தம் சடையை 

ஐந்து வகையாக முடித்தலின் அவர்களின் கூந்தல் ஐம்பால் 

எனப்பட்டது. உச்சியில் முடிப்பது முடி, பக்கத்தில் 

முடிப்பது கொண்டை, பின்னிச் செருகல் சரன். சுருட்டி 

முடித்தல் சுழல், பின்னி விடுதல் பனிச்சை. இ 
ஐந்து வகையில் முடிப்பர், இந்து வகையில் கூந்தலை 

ஐந்து வகையாக முடித்தலின் பெண்களை ஈண்டு ஐம்பாலச் 

என்றனர். ட 

    

     

(தீரீதாம் நாட்ட முறும்பாலர்'* என்பதற்கு நீங்கள் 
ஆட்டம். (விளையாட்டு) மேற்கொள்ளும் பிள்ளை என்றும், 

நடன த்தை மேற்கொள்ளும் பாலர் எவ்றும் பொருள் கொள்ள 

ஸம், ட 
ட 5) 

   

Mt Gat ves rae ஸி 

ர இதுதான் சேடி ன்ன 
(இஃபொ.ட தோழி! (எல்லாச் செல்வங்களையும் 

தருபவரே! திருஒற்றியூரில் வாழ்பவரே! என்னை அணைவீர், 
என் உண்மையை அறிவீர்" என்று நான் சொன்னேன். 

அதற்கு இவர்; (உன் உள்ளத்தின் மையலை நாம் அறிந்தே 

ஆற்றி Be "Po என்று சொன்னார். அதற்குமேல் தான்; 
ண்யம் இல்லாதவரோ?'' என்றேன். அதற்கு 

பாம் waren யுடையோம். ஏழையாகிய தீயே 

- இதன் கருத்து 

  

    

      

selves ent! உடையயை” என்கின்றார். 
என்னடி 2 75. (எ ~ து)
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4 - சொ. ) வண்மை - செல்வவளம். மருவீர் . 
) ணையுங்கள் , அகல - தள்ளி, கண்மை - தாட்சண்யம், 

கண்ணில் மை, களமை - கழுத்தில் விஷம். எண்மை - 
எளிமை, உண்மை - சத்தியம், உள்ளத்தின் மயக்கம், 

        

இக.) கனம் 4. மை, கண் 4 மை, எனப் பிரிக்க. 

( oy.     

    

ரை.) தலைவி ண் றிததி 
இல டண்மை , என்பதற்குத் தலைவி 

நள க் “கொள்ளாமல், உண் மை எனப் பிரித் 
ண்டு உன் உள்ளத்தில் காம மயக்கம் அல்லது 

இ தீதுதான் தன்ளி (ஒற்றி) 
றி தின்றது என்பது தள்ளி 

abe Canines எண் 

லீரே”* என்றனள். 

  

   

      

   
     

    

      

"இறைவரை oe நீங்கள் கண்மை தோட்சண் 

தவரோ “என்று 0 கேட்டனள். : Be 

  

இருப்பவள். யாம் களத்தில் 

“மை nome) உடையேம்?' என்றனர், 

று கூறும் தமீழ் மரபு பறறி, தீ ஏழை 
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(இ- பொ.) (தோழி! நான் * தவமானது தங்கம் 

mre சிறப்பினையுடைய திருஒற்றியூர் னை 

  

ன கொல டு தேவரீருடைய திருவு: தி 

என்றேன். அதற்கு இவர், உனக்கு நன்மையுண்டாகும்படி 

யும் மங்களம். உண்டாகும்படியும். உன் மனமானது எம்மீது 

திகும்பியது. அதை அறிந்தன்றோ விரும்பி இ 
என்று சொல்லுகின் ரூர். இதன் கருத்து என்னடி? 
     

  

ee ஒத்தக் 

. சது) 

  

(அ-சொடஃ் மனை வீடு. உவந்து - மகிழ்ந்து. சிவம்- 

நன்மை, மேரட்சம், மங்களம், சுபம், இவர்ந்து - விரும்பி, 

(இ- ©) அனத்து * என், உவந்து 4* என், திரும் 
Sip - அதனை. தேர்ந்து - அன்றே, இவர்ந் ந்து 4- இங்கே 
அணை ந்தார் எனப் பிரிக்க, 

    

(வி-ரை.) தலைவி, இறைவர் .தம்மிது இரக்க! 
கொண்டு வந்ததாகக் கூறினான். ஆனால் இறைவர், சிவம் 

(மங்களம், நன்மை) உண்டாக வந்ததாகக் கூறினார். 

மங்களம் உண்டாக வந்தோம் என்று கூறியதன் பொருள், 

        

உன்னை பாணந்து உனக்கு மங்களம் உண்டாக வத்தோம் 

எண்பதாம். 

ஈண்டுச் சிவம் என்ற சொல்லை நம் ஐயா பயன்படுத் 

Bis Bev சிறத்த பொருள் செறிவு உண்டு. அதசவது சீவன் 

குண் உள்ளத்தைச் சிவத்தின்மீது திருப்பியபோது சிவம் 

தானாக வரும் என்பதாம். சிவம் தங்கிட என்பதற் த மங்களம் 

உண்டாக, நன்மை உண்டாக, .. என்னும் பொருளுடன் 

  

மோட்சம் உனக்குச் சிந்திக்க என்றும் பொருள் கூறலாம்...



     
   

  

    

லை மில் igi என்என்றேன் 

நட்டி மீலைந்தாய் இதில்அருமீர் 

இட் ந்தான் சேடி என்னோ 

  

இ-பொ, ௮. *தோழி! தா ன் ் 'பகைவர்களு 
tf ரங்களையும் thes வரே! கிரஒறறிய௭குடைய புலவு 

பொன்போலும் சடையின் | மீது 

  

        

    

        

    

  

   
   

   

    

| - சூடினீர். ஆர்... 
அளகம் - கூந்தல், அணங்கே - 

நெட்டி - தக்கை. கீழ் - தாழ்த்து. . இதில் - 

    (இ-4௧.) என், 

வித்துன்மாலி, கமலாட்சன், தாரகாட்சன் 

ஐ கோட்டைகளுக்குத் தலைவர்களாய் 

யுன், | முணிவர்ககேவும் துன்புறுத்தி வத்த 

, இறைவர் அழித்தார். தலைவி இறைவர் 

தலையில் சூடி இருப்பது. குறித்து இழி 
லவி தன் கூந்தலில் தக்கை என்னு 

டவைச் சூடி இருந்ததனால், “பெண்ணே! 
ர பூவைவி௨ எருக்கம்பூ தாழ்ந்ததோ ? 

கூறார்!” என்றனர். இறைவர். 

       



  

(கொன்றைமாலையையும்) - ஆரையும் (ஆத்தி மாலைன 

அணிந்த சடை என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். 

    

கொண்டு இவவாருகக் கேட்டாள் என் பதும் P+ aa 

ஓர் இளைஞன் ஒருத்தியைக் காதல் கொள்வானானால் 
அவளை மணம் முடித்து வைப்பதற்கு, அவரநடைய பெற் 
ஜோர்கள் இசையாரானால், அவ்விளைஞன் உடல் மூழுதும் 
திருநீற்றைப் பூசிக்கொண்டு எருக்கம் பூலைச் சூடிக்கொண்டு, 
எ த்தப் பெண்ணை அவன் காதலித்தானோ, அந்தப் பெண்ணின் 
உருவத்தை ஒரு கிழியில், (துணியில்) எழுதிக்கொண்டு, 
பனங் கருக்கினால் செய்யப்பட்ட? குதிரையின்மீது ஏறிக் 
கொண்டு வருவான். இப்படி வருவதைத் தமிழ் அகப் 
பொருள் இலக்கணம், படல் ஊர்தல் என்று கூறும். இவ்வா 

              

பெண்ணைக் கா திக்கின் ரு றன் என்று ஊராரும், பத்மே? 

ஞூம் உணர்ந்து, அவன் காதலித்த பெண்ணை அவ. 

திருமணம் செய்து வைப்பர். 
     

  

    இந்த றைக்கு இணங்கத்தான் போலும் நாண் 

உங்கட்டு தக் கிடைக்கப் பெருமையில். எருக்கம் பூவைச் 

சூடினீரோ?'”.. என்று தலைவி வினாவினாள் எனக் கொள்க. 

  

   
தலைவி நெட்டியைப் புனைந்தமைக்குக் காரண 

கும்மைக் கூடாமையினால் தன் அலங்காரத்ை 

நெட்டியைப் புனைந்து கொண்டாள் என்பதாம், 

     



 



     

   

   

  

எண் றனன், இதற் கு இறைவர், :₹*நாம் 

நீயும் உண் முகத்தில் பணிமான். ஏத்தி 

இதன் குற்ப்பு உன்மூகத்தில் மான்போவும் 

உள்ளன என்பது. அடுத்துத் தலைவி பராபரை 
தியின் பயலைப் பெற்றீர்”” எண்றான், 1 நீயும் 

இட். பாது காம மயக்கைக் கொண்டாய்! என்றனர். 

  

    

    

பனிமான் என்பது சந்திரனையும் குறிக்கும் பன் 

நீ யும் உண்டு மகத் தில் பணிமானை ஏ த்தி ** ண் nos ரீ. அது 2 

  

    
உன்முகம் பணிமானைப் (சந்திரனைப்) போல 

என்பது, சந்திரனிடம் களங்கம் உளது 
    

     

  

   

அப்பட ச் இன்றி பு p 

ரூக்கிறது என்பதும் 
eile a? te 2 

  

(Sey
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rasta பூவார் கயாம் 6 5: ngtrits 

Asigi Qaysiat Gey acCary. 

(இ - பொ.) ! தோழி? நான், 'சிறியேனது தவப்பய 

) பெற்றவர்கள் செய்க தவப்பயளுலோ? நீரி 

இவ்ஸி ழே தக்கன உண்மை அறிந்திலேன். 

aman Aastha கடவுளே ! இவ்விடத்திற் கழுந்தருளின 

வருகை எண்ன நிளைதீ அதற்கு இவர், 
னை ற “ வேல்படை போன்ற 

    

  

      Ge மா? சாண்: னைப் 

     

    

ன நோக்கி, எ றியப்படுகி, 

கண்களையுடையவளே 1 திருமகளை. நீ னு 

பொன் ஆடையை, பூவாராடை ஆக்கும் பொருட்டே யாம் 

இங்கு வத்தோம்” என்று சொல்லுகின்றார். தீ | 

என்னடி?” (எ. து.) 

      

    

  

(அ - சொ. ஈண்டு - இங்கு. அடிகேள் - பெரியவரே, 
கடவுளே. அடைந்த ஆறு. அடைந்த விதம். பெரதி. - 

இலக்குமி, புன்ளி, நேர் - ஒத்த, நேர்னமயாக, கலை - 

ஆடை, பூவார் .. இலக்குமி, சரசுவதி, பூமியில் வீழ்த்த, 

        

இ- க.) அடிகேள், விளி வேற்றுமை. ண்டு... 

அடைதந்தீர், Qa + அடைந்த ஆறு என்; நனைத்து + 
என்று, எனப் பிரிக்க, 

    

(வி.ரை.) தலைவி இறைவரை :'நீர் ஏன்-இங்கு வத்தீச்?! 

என்றனன். அதற்கு. இறைவச், (உன்னுடைய புள்ளிகள் 

இறைத்த wen onus (ஆடையை) பூவார் கலை (பூமியில் பொருந் 

தும் ஆடையாக) ஆக்க வந்தோம்” என்றார். இதன்கருத்து; 

உனக்குக் காம்வேட்கையை உண்டுபண்ணி, அ தனால் 

உன் உடல் மெலிந்து உன் ஆடை, தானாக விழும்படி செய்ய 
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என்பதரம். இத் தொடர்க்கும் பல பொருள் உரைப்பினு 

பொருந்தும். பூவார். கலை ஆக்க என்பதற்கு முன்பு கண்ட 

பொருள் (பூ-4-ஆர்) பூமியில் படியும் கலையாகச் செய்யும் 

என்று கண்டோம், அடுத்த பொருள் தாமரைப் பூவில் 

பொருந்தி இருக்கும் இலக்குமி, சரசுவதியாகிய இருவர்க்கும் 

உன் கலையை (ஆடையை) தருதற்காக வந்தோம் என்பது. 
அதாவது உன் இடையில் இருந்து அவிழ்த்த கலையை 

அவர்களுக்குத் தர என்பதாம். ஆடையில் பலவிதட் 

வேலைப்பாடுகள் செய்யப்படுதல் உண்டு. ஆதலின், பொறி 

என்பதற்குப் புள்ளிகள் என்று பொருள் கூறப்பட்டது. 

புள்ளி ஈண்டு *மலரின் வடிவங்கள். மேலும் பூ வார்கலை 

ஆக்கல் என்பதற்கு உன் அவிழ்ந்த ஆடைகளை பூவார் 

[உலகர்க்கு) ஆக்க (தர) வந்தோம் என்பதும் ஆ 

பூவார் கலை ஆக்கத்து என்பதனை பூ-ஆர் 1. கலை. ஆக்கல் 

என்று பிரித்து, மன்மதனுடைய மலர் அம்புகள் படிந்த. 

ஆடையாக ஆக்கி அதனை புவிபுகள் செய்ய வந்தோம் 

என்பதும் ஆகும், (90) 

   

  

     

          

   

வெளிக்கொள் ரூடிமேல் தணிந்தது(ந நான் விலியா இன்பத் 

ரிலிக்கும் இளம்பத் தீரமும்முடி மேலே ந்தார் இலங் ங்கிற 

ண் டுரையேல் ௭ ன்கின்ருர் இதுதான் 0டி என் னே ls 

(@ -Qur.) “Cari! (காக்கும் க ணமுள்ளவரே ! 

திருஒற்றியூரில் எழுந்தருளிய அழகரே ! கங்கை அணிந்த 

சடாபாரத்தோடு கூடிய ஒளியைக் கொண்ட சிரசின் மேல் 

நீர் தரித்திருப்பது, அழியாத கொக்கின் இறகே ஆம்” என் 

(றன். அதற்கு இவர், என்னை நோக்கி (ஒளிவிடும் ஆபரணம் 

அணிந்த பெண்ணே ! அழிகின்ற இளம் பத்திரத்தையும் 

@—10 
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(இ-பொ.) :(தோழீ! (வாசன வீசுகின்ற மலர்களை 

வுடைய பூஞ்சோலைகள் சூழ்ந்த திருஒற்றியூர் என் கிற பெரு 

நகரத்தை யுடையவரே! அன்பை விளைவிக்கும் சுகத்தை 

நாடுவது ஏன்?” என்றேன். அதற்கு இவர், சுகத்தை 

நாடுவது நீயோ? யாமோ? சொல்* என்னார். அதற்குமேல் 

ஜான், உலகத்தாரால் புகழப்படுகின்றவரே! “தான்தான் 

அன்பால் நாட்டுவது” என்று சொன்னேன்,  அதறிடூ 

இவர், விளங்குகின்ற தைத்திரி தித்திரியே, (யாமே ௬கத்தை 

நாடுவது ன்றார், . இதன் . பொருள் 

என்னடி?”? (எ-து. 

  

      

      

என்று சொல்லு: 

  

அ - சொ. ) ar ~ சோலை. lor - சிறந்த, குறிப்பது - _ 

நாடுவத து. சம் - ௬கம். தைத்திரி . ஐ. ய வதரி 

வதம், தித்திரி - தித் 

(@-@6-) OPE Ss யாமேஃசம், எனப்பிசிக்க! 

மா, உரிச் சொல் தேசம், இட ஆகுபெயர். (உலகத்தில் 

உள்ளன மக்கள்.) 

(வி - ரை.) தலைவி, இறைவரை தோக்கி, “நேசத்தை 

நடுவது ஏன்?'” என்று வினணாவினாள். அதற்கு இறைவர், தலைவி 

கொண்ட, பொருளை ஏற்காமல், நேசம் என்பதை, நே ih 

எனப் பிரித்துக்கொண்டு, (அன்பையும், சுகத்தையும் (தே. 

அன்பு, சம் - சுகம்) நாடுவது நீயா, யாமா? நாம்தாம் 

சுகத்தை நாடுகிறோம். இதைத் தெரியாமல் உளறுகிறாமே”* 

என்று தலைவியை நோக்கிக் கூறினார். உளறுகிறாய் என்ப 

தைத்தான் தைத்திரி தித்திரி என்று கூறினார். இக்காலத் 

கில் ஒழுங்காகப் பேசா இர் கனை ஏன் தத்திகபித்தக என்று 

உளறுகிறாய் என்று சொல் தையும் இங்கு நினைவு கொள்ல. 

    
திரி என்னும் பறவை.     

  

     

    

            

பதைத்திரிதித்திரியே யா மேசம் காண்பது என்பதற்கு”! 

மற்றும் ஒது பொருளும் உண்டு. மூன் ஒரு சமயம் லைசம் 

பாய முனிவர் தம் சீடராகிய காத்தியாயன முனிவரை
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10 த்த ௪ எசுர் வேதத்தை இத்மபொழுது 

ere) 7* எண்றனர். ற அவர் உமிழ்ந்து 

வி அவ்வாறு உமிழப்பட்ட வேதம் தீச்சுடராய் ஓளி 

விட்ட து. அதைக் கண்ட வியாச முணிவர், அவ் வெம்மை 

ஸணித்து, அரக்கு ந்த wot களை ந்த தித் 

திப் பறவை) : வடிவெடுக்து. 

  

   

    

    

  

   

          

      

அவ் வேதம் தைத்திரியம் எனப்பட்டது. அதுவே, எச் 

வேதம். (92) 

(4 அ - Sur. ‘ 

சொல்லப்படுகிற 

Low at எல்லாரும். arg ஹும் Lik. Kye 

வ த் தது 6 ஏன்: (து என்ே றன்... அத்த     

  

எண் இயல்பு. கோ Car - Sop ouGy 
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(வி. ரைமட் தை இறைவரை இப்படி திச்வாளை 

மாகப் பெண்கள் முன் வரலாமா? என்று கேட்டதற்கு தீயும் 

என்னைப் போல இப்படி ஆகி (நிர்வாணம் ஆகி) மயங்கவே 

வத்தனண் என்பார், ஐ. இப்படிக்கு மயன்கும்பக GH” 

என்றனர். இப்படித் தலைவி திர்வசணமானால் ப்ற பெண்க 

௮ஏசுவார்கள் அல்லரோ? ஆகவே ஏசும்படிக்கும் வந்தீதாம் 

(93) 

      

என்றனர். 

கொடியால் எயில்சூழ் ஒற் நிஇடம் கொண்டீர் அடிகள் குருஉருலாம் 

படியால் அடியில் இருந்தமறைப் பண்பை உரைப்பீர்என்றேன்தின் 

மடிாபாரல் அடியில் இருந்தமறை மாண்டை வகுத்தாய் எனில்குதுநார் 

இடியா துரைப்பேம் என்கின்! இ திதாக சேடி 9: எட்ட ட் 

டம இஃபொ. தோழி! கீ 0 தில 

-திருஒற்றிஷூரை இடமாகக் கொண்டவரே! தேவா 

    

   

      

    

  

் ருவடிவில் சுல்லால மரத்தின் கீழிருந்த 
தன்மையைச் சொல்லுவீர்' என்றேறன். அதற்கு இவ 

எண்னை நோக்கி, உனது மடிப்பை யுடைய ஆலிலையின்கீற் 

இ ருந்த மறைப் பொருளின் பெருமை ( விளக்கிச் 

சொல்லுவை பானால், நீ கேட்ட அந்த மறைப் பொருளின் 

தன்மையை யாம் இடியாமற் சொல்லுவோம்' என்று 

சொல்லுகின்றார். இதன் பொருள் என்னடி ?'' (எ - 5.) 

(௮- சொ.) எயில். மதில்கள், குரு உரு - BL Fy 

மூர்த்தி வடிவம், அடிகள் -: பெரியீர்,. ஆல் - அசையும் 

ஆல் அடி - கல்லால விருட்சம், ஆல இலை, மறை - 

இரகசியம். மாண்பை - சிறப்பை, வகுத்தால் - விளக்கிச் 

சொன்னால். இடியாது - இடிக்காமல், 

(இ-ஃ௫ு.) உரு ஆம்படி-4-ஆல் 

பேல், எனப் பிரிக்க. 
(வி-ரை.) தலைவி இறைவரை கல்லால விருட்சத்தின் 

அடியில் உணர்த்திய மறைப் பொருள் யாது?'' என்று வினவி 
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நீ 2 எம்மிலும் பத்துப்பங் கத ஏழ்மை யுடையவனஈ 
ன்று இனிதாகிய அன்புகொண் ar (a 

£னடி 2??? (எ. து.) | 

சொ.) நேர் . நேர்மை, செம்மை, எழில் - 
ஆ அடிகள் - தேவரீர், . பலி. பிச்சை, ஏழ்மை - 
வறுமை, எளிமை, ஏழை, இன்னே. இவ்வாறே. தேயம் - 

      

(B-@-) என் தேர், பத்து + ஏழ்மை, = 

நேயம், கொண்டு 3 உரைக்கின்ளுர் எம் "பிரிக்க, 

      

ர் உரை.) இறைவர் எல்லாம் உடையவராக 

பிச்சை எடுக்கல் கு! இவர் எமை. ஆயின 

            

"இதன் கருத்து, மாம் ஏழையே 6 wt. home. எழே 

அன்ற பது. மை போலும்" என்று கூறினா , ர 

          

இலக்கும் போன்ற செல்வர் படைத்தவை!" ” 

என்று sr சரப கேட்டவாரும்... 

என்னும் எண்ட 

ண ப்படி ழூ என்பது; எழு என்று யினை 5 தீ 
நின்றது அவ்வாறே பத்து என்பதும் இலக்கணப் ப் புணர்ச்சியில் 

பது என்று தின்று அதனுடன் மை சேர்ந்து பதுமை என்றாகி, 

இச் Fo சொல் உவம ஆகுபெயராய் இலக்குமியைக் குறித்தது 

என்க, அப்போது (கடலிடை எழு பதுமை' என்று அலை 'மயும். 

த்து ஏழ்மை உடையாய் போலும் என்பதற்கு இதயும் 

பதீது மடங்கு ஏழ்மை (வறுமை) உற்றும் எம்மைப் போலப் 
பிச்சை எடுப்பாய் போலும்!"* என்றும் பெ ஈருள் கொள்ளலாம், 
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|; நின்றவரே? நீர் எல்லாவற்றையும் 

எனது விரு பத்தை மாத்திரம். ந்தி 

ர்ண்று | கேட்டேன். அத ற்கு இ Hes 

றிவில கான்று, மனத்தினிடத்தொன்று, 

வாவினிடத்தொன்று ஆகிய எல்லாவற்றையும் அறிந்தோம்” 

ப 3 Bae கருத்து creer (st = gy.) 

: வல்லாய் - 

  

    

  

   
(அ. சொ. ) நண் 

பேச்சில் வல்லவனே. 

தல்லார் - ie 

    

USO ues ர்கள் என் றும் 

இ றைவர் உயிர் கள்தோறும் குடி 

ர்ளத்தின் இச்சையை அறிந்திலீே 

  

  



  

    மீறிநீர்ச் சடையீர் சித்தெல்லாம் வல்லிர் ஒற்றி ஐ 

பொறிசேர் உமது பண்ணை ௫ ச ந் கணே cain tot 

GOUGH ang dagen 

எறிவேல் யாய் என்கின் இத டி என்னே 
| (@- Sur.) (தோழி! அலைகள் ‘genta திரும்பி 

வந்துகொண்டிருக்கும் நீரையுடைய கங்கையைத் தரித்த 

சடையை யுடையவரே! சித்துகள் எல்லாவற்றிலும் வல்ல: 
வரே! திருஒற்றியாம் மாநகரத்தை யுடையவரே! பொலிவு 

சேரீந்த உமது புகழ் பலவற்றுள்ளும் பொருந்தும் ருணமே 

எனக்கு வேண்டும்? என்றேன். அதற்கு இவர், என்னை 

நோக்கி! எறியப்படுகிற வேல் போலும் கண்களை யுடை 

யவளே! குறிக்கப்பட்ட எமது வில்லாகிய பொன் மலையின் 
ணத்தை உடையை, ஆதலால் Casein Boer oils? என் 

கின்றார். இதன் பொருள் என்னடி ??* (எ.து) 

(அ. சொ.) மறி திரும்பித் திரும்பி மறித்து வருதல், 

சித்து - எல்லாம் செய்யவல்ல வன்மை, மா - பெரிய; 

சிறந்த, பொறி - பொலிவு. பலவில் - பலவற்றுள், 

(இஃகு.) சித்து--எல்லாம், எனப் பிரிக்க. 

(வி-ரை இறைவர் மதுரையில் எல்லாம் வல்ல. சித்த 

ராக வந்து சுல்லால் செய்யப்பட்ட யானையை உயிர் உள்ள 

தாகச் செய்து கரும்பை உண்ணும்படி ஆடல் புரிந்தமையின் 

'சித்தெலாம் வல்லீர்* என்றனள். . தலைவி “arene 

குணமே வேண்டும்'' என்பதற்; டா 

வண் டும் என்று கூறினாள். இ | 

தொடரைக் கொள்ளாமல் புணர்ச்சிக் குணமே (இல் 

சேரும் குணமே) வேண்டும் என்று கேட்டதாகக் கொண்டு, 

1 நீ ஏன். வில்லாகிய பொன்போலும் உருகும் குணத்தை 
ஆழ் அதை இப்படி வேண்டுகில்றாய்'? என்று 

அவளைப் புகழ்ந்து கூறினார். (87) 
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Bi 

குறித்து வழக்கிட வும் “are fund எமது of ற 

ர ள் ச் REISS பய SOOM My et Gen? G பரர், 

Hy வ வூர் மூ தலாக அழகிய 

eins மேலாக ¢ மேலு 
or து என் ன்டி ° ey (sr . து 

  

2 5 

    
   

  

   

      

   

      
        

ஊர், ஊர்) அடுக்குத் தொடர். தான், 
அசைச் சொல், வேறு. உண் ஈடேோ எனப் பிரிக்க. 

  

லைவி, இறைவரை ஐயன்மீர்! ஊரி 

ல் இருப்பவர் நீங்கள். ஒற்றி ஊ | 

(ஒற்றிவைத்தீர்) அப்படி இ 
ண்டோ??' என்று கேட்டன ள். 

eee பேரர். 

ஒரீ" முதலாகப் பல 

    

சிதம்பரம், தட்சன் 

பெயர்களும் உண் ( 
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த்தில் சுறித்துள்ளனர். சிவ 

னும், வியா ரும் பறையன், பறைச்சியாக 

வேடம் பூண்டு வயலில் நாற்று நட்டு த் 

ae , இசயலேச் சுந்தரர். பொருட்டு? செய்த தாகக் . கூறுவர், 

பரல்கள், பட்டி முனியாகவும் இ த; 

த நடராசர் திருமாலுக்கு தடன தரிசனம் தந்துள்ளனர் 

  

   

          

   
   

   

        

ந இங் குள்ள இறைவர் 

கோடீசுவரர் என்றும், Gs வியா 

என் "றும் 5 பெயர் பெறுவர். anon ன ட yin Bi, 

sent. 

(கோயில்) ஈற்றுப் பாடலில் இத்தலத்தில் தமக்கு இறை வர 

நடனக்காட்சி அருனினமையினை (மீகோங்கில் அணி 

காஞ்சிவாய்ப் பேரூர்ப் பெருமானைப் புலியூர்ச்சிற்றம் பலத்தே 

பெற்றாம் அன்றே” என்று பாடியுள்ளனர்; . இதில் இ; 

தலத்துக் காஞ்சி நதியின் குறிப்பு இருத்த 

மீகோங்கில் _ என்பது. மேற்குத். திசையில் உள்ள ௦ 

   

    
    பேரூரில் சுற் ri தீ 

சனை ந்து தான், சிதம்பர நடராசர்முன் தாம் “பதிகம் யாடும்     ச: 

போது குறிப்பிட்டுப் பாடினார். இத் தரிசனம் அவருக்கு அதி 

 



  

   

      

rib Sprared SBE 

ஒரு காளி கோளி ஷி 

ட் ரரூவிழா (ரம்மேரற்சவம்) 

நடராசர். “வீதிவலம் வருவர். 
   

    

  

   
    

   

    

கிழக்குப்பு றம் கருங்கல்லூக்குப் 

ஆகிய | சிற்பம் உளது. கருங்கல்லில் 
eo சிற்பிம ண்டு பிடிக்கப்பட்ட 

கி மரச் சிற்பத்தை 

  

வெட்டப்பட்ட mi ais யையும் உருளும் 

ஈயும் காணலாம். பேரூர் பாடல் பெற்ற 
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அதைப் பற்றிய குறிப்புகளை அறியப் பலருக்கு நாட்டம் 
செல்லும், பேரூர் பாடல் பெற்ற தலம் அன்று என்'லும், 

அதனைப் பற்றிப் பலருக்கு நாட்டம் செல்லவேண்டும் என்ற 

காரணத்தால் நம் ஐயா குறிப்பிட ஒரு ன்றும் எனவே 
தான், விரிவாக இத்தலத்தைப் பற்றி § 

        

இங்கு எழுதப்பட்டது; 

eat pi: இதுவே திருத்தினை ast இ 

  

இரு saps. 
ஆதனால், நல்ல. | Aud, தன், இ து, 

கொண்டிருந்தான். அவனிடம் இறைவர் உணவு கேட்டனர். 

அவன் தன் வீட்டிற்கு உணவு கொண்டுவரச் சென்றான்- 

- அவன் திரும்பி வகுதற்குள். வயலில் தன்கள் நன்கு வளர்ந் 

2 கு கீ கும்படி 2 a 2 

Dm: 5 Boss தகர் எனப்பட்டது. 

இறைவியார் இனம்கொல்பன்னார். 

விருட்சம். 

பெரும்புலியூர் : புவியூர் என்னும் பெயரில் பாடல்பெற்ற 

தலங்கள் ஐந்துள.. அவை எகுக்கத்தம் டர், ஒமாம் 

யர் பாதிரிப் பக் பெரு இவற்றுள் 

            

    

  

   

     

  

   

  

சம்பந்தர் 

(புலிக்கால்) முனிவர், 

பெயர் பெறுவர், 

Gopi: இது வைப்புத்தலம் (அதாவது மூவர்களால் 

பாடப் பெறாத தலம்) ஆனால், திருநாவுக்கரசர் திருத்தாண்: 

  

   

   



    

   
    
   

  

   

யத் Sooo சம்பநார apt 3 த்தி, இ த் 

ண்யம் என்றும், கட்புரி, கடவூர் எல் னும் b பெயர களும் 

கு பேர் கள். உம் ணக் கொ ணரீற்கு 
ஆ 

வட்] 

  

திருப்பெயர் அபி 

) அமி சராம் பட்டர் பாடிய 
   

    

   
டின் இருவ, நனால் 

௮1 

wT rig ase 7 os    

    

GSB abo தல்மும் 
! முத்திபெற்ற 
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இ க் இல் த் தில் அ மிச 1. t. [ஷ் ர்க் 

டண் டு தல அரக்க வில்வம், 
    ட

த
 முதலான 2 த்தங் 

     

* 

  

இ: க்தி 'தருக்கடையூர் 

அடியிலிருந்து அரை கல் தொலைவில் உள்ளது. 

இத்தலத்துக்குக் கிழக்கே ஒரு கல் தொலைவில் திருக் 
கடவூர் மயானம் என்னும் பாடல் பெற்ற தலம் உளது. 
3 த்தலத்துக்கும் அப்பர், சுந்தரர், சம்பந்தர் பாடிய 
Hamad உண்டு, மயானம் என்பது ௬டலை, இங்; 

த் தகனம் செய்தமைப்பற்றி இத்தலத்து 

    

    

ப் 

பி ர ம்மதேவனை 
    

  

இப்பெயர் உண்டாயிற்று. இறைவர் மீண்டும் அவனை 
உயிர்ப்பித்தனர்.. ௫ த் 

படைக்கும் தொழி லப் 

புரேசர் என்றம். இ 

  

    

    

      

அமலக்குயமின் 

rm ற தீர்த்தம், காசி 5 

sida, "இத்தலத்துக்கு அரை கல் தொலைவில் உள்ளது 

இவ்வளவு en ae heat 

   

   

   

    

    

ந்தப் cr “Osusiti ந sansa’ 
( i ம் இதுதான் சேடி என்னேடி. 

இ- பொ.) (தோழி! 'கண்ணோேடு கூடிய அழகிய 

ெற்றியையுடையவரே ! Supboute உன்ளவரே ! பிறர் 

பில்லாதவர் என்று வேதங்கள் சொல்லுகின்ற உர்பை, 

இல்வுலகில் £ வேய் ஈன்ற முத்தர் '* என்று சொல்லதற் க் 

யாதும்” என்று கேட்டேன். அதற்கு Bout, 

அப்படிச் சொல்லுவது பழிப்பன்று. அந்து 

Dh Biwi si, 

     
    

       

  



  

ச ய ரைடு. சிவபெருமா ன் ஒரு a” 
ந்றைத் தெய்வங்கள் “எல்லாம் “கிறக்கம் 

  

து அ a காது, எனவே இறை 

இழிந்த penser
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அவ்வாறு இன றவராம் தமக்குப் பாவ புண்ணியத் தால் 

ஏதிபட்ட பிறப்பு அன்று என்பதையும் கூறியவாரும். 

நஇிறைவர் இவ்வாறு முத்தில் தோன்றிமைக்குக் காரணம் 

br Me Gare ugha pio. 

க்கள் பிரளய காலத்தில் 

    

வேதம் பிரம்மாதி விஷ்ணு 

அழிவதைக் கண்டு, தானும் அவ்வாறு அழிய நேருமே 

ஈன்று அஞ்சிச் சிவபெருமானைச் சரண் அடைந்தது. 

அப்போது சிவபெருமான் அதனைத் திருநெல்வேலியில் 

மூங்கில் வனமாக இருக்கப் பணித்து, அதன் அடியில் 

தோன்றினார். அந்தக் குறிப்பே வேய் ஈன்ற முத்தம்”? 
என்பதில் அடங்சியுளது. இவ்வாறு தாம் மூங்கிலீல் 

தோன் றியது aiiels a | SF Dit தாம் ் பிறவாதவர் என் றும் 

  

   

            

   

  

   

  

   
மில் இறுத ey Gl கும் தமம் ம்குலா Fe 

னே aiaisi த் தரு தல Causing எனக J 

GIN GH ர மொ ழியாம் யப உகரம் பண்ணப் பகைல ரேனும்தி நை 

      

& Que.) தோழீ! :ஆகாயத்தைத் தொடுகின்ற 

சோலை சூழ்ந்த திருஒற்றியூரிலுள்ளவரே ! விளங்குகின்ற 

மாலையாகத் தொடுத்த மிக்க மணமுள்ள குளிர்ச்சி பொறத் 

திய, கொன்றை மாலையை என் காம வேதனை ஒழியும் 

படி எனக்குத் தரல் வேண்டும் என்றேன். அதற்கு இவர், 

(பண் போலும் சொல்லை யுடையவனே 1? உபகாரம் செய்யாது, 

பகைவர் ஆயினும் இந்தக் காரியத்தை நினையார், நிலை 

என்கிறார். இதன் பொருள் என்னடி?!” (எ-து. 

(அஃ சொ விண் - ஆகாயம். ஆர் - 

பொழில் - சோலை, தாமம் . கொன்றை மாலை, வாசம் - 

5 தண் - குளிர்ச்சி. ஆர் - நிறைந்த, பண். இசை. 

        

ன்
 

  

    

    

 



1&2 திருவருட்பா 

  

   

  

விண் + Ahi, தண்மை 7 ஆர் எனககு + 
on + at எனப் பிரிக்க எண்ணா ் 9) 
Brit, பகைவரேனுப் 

இ Por, சிறப்பு உம்மை. 

      

   
    எய்யும் மலர் பாணத்தின் துயரைத் தடுக்க 

கொன்றை. மாலையைக் - கேட்டனன். ay 

  

. இலை peut 

  

அழிக்க. நாம் என்றும் எண்ணே over Coun 
a (De தலைவி, தான் பிரம்மனால் 'படைக்கப்பட்டுப் 

பலவிதக். துன்பங்களுக்கு ஆ இருப்பதால், அதனில் 
கி ண்டும் என்னும் கருத்தில், மாலை 

பரந்தமம்$) ஆகிய. மோட்சம் கேட்டாள். 
% கேட்டபோதும், வேதனை னை) pips 

பரந்தாமம் கேட்பதாகக் கொண்டு, உலகம் பல  டக்கும் 

பிரமனை அழிக்க நாம் எண்ணோம் என்று கூறியதாகவும் 

கொள்க, (106) 

           

  

       

   

  

     
   

  

ர்னும் ட் பொள்ளுர் அம்பலத்தே. 

த ஒத்றியூரில் ஸ். நஜ 

செவ்விய பால்



   
ஷு உம்முடைய 

அருள் செய்தல்: வேண்டும் 

என்றேன். அதற்கு as , எச்சணிந்த முலைகளை உடைய 

அபோ! எமது ஆடலைக் காட்டுகின்றோம். நிலைபெற்ற அரிதா 

கிய பொன்னம்பலத்தில் எம்மிடம் வருவாயாக" என்கின்ஞார். 

இதன் கருத்து என்னடி?" (எ- து.) 

  

    

    

(௮-சொ.) என்கோ - என்று சொல்வேனோ. அம்பு 2 

கங்கைநீர், ஆடல் - நடிப்பு, வம்பு . ௧௪௯. ஆர் - அமைந்த. 

மன்னும் - நிலைபெற்ற. எம்பால் எம்மிடம், அம்பலம் 
அபாற் சமை. 

  

(இ-கு.) அம்பு.-ஆர், செம்மை பால், உமது 

ஆடல், வம்பு ஆர் ன்று 4 உரைக்கின்றார் என்கு 4 ஓ 

எனப் பிரிக்க என்கோ, ஓ வினா எழுத்து, எம்பால், பரஜ் 

ஏழன் உருபு, காட்டுக் ் ின்றோம், தன்மைப் பன்மை ஹரி 

முற்று... என்கு, தன்மை ஒருமை வி 

      

        

   
(வி-ரை.) தலைவி ஆ அறியேன் என்றதன் 

குதிப்பு, உம் திருவிளையாடலை அ ஸ் என்பது. இறைவர் 

ஆடல் என்பதற்குத் திருதடனம் எ எனக் கொண்டு, அந்தடனத் 

தைப் பரியம் அபத்தம் (சிதம்பரப் பொற்சபையில்) வருக 

என்று அழைத்தனர். மேலும் ஓரு குறிப்பு ae” ஆனது; 

சது Be சல் ஆடமை ட aan கடி - இல் ஐ ஆ! 

ஆடலை ) விரூம்பி இங்கு இ ம் 

(வெளி! eu) வா தாம் கூடிக் தலாவலாம் என்பது, சிதம்பர 
அம்பலீத் தினை வெளி என்று கூறுவதனால் இவ்வாறு கூறினார், 

போலும் அம்பலம் (சிதம்பர ரகசியத்தலம்) ஆதலின், இரகசிய 

ர்க அங்கு வத்து விழி என்பதும் ஆமம். (1 3 
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| க் ற க் தைக் கொண் 

புண்டோ?? எவ sh Gps : 

    

அறந்தவேயோ?" எடி Os? ( 6T - 2 

அடகு வைத் ser ர 1 இட் 
ஆ ரே. ewer வீடு. உண் 

க் கேட்ட ந றைவர், § இடன்
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ரிய கணவர் அல்லமோ? ஆகவே, எமக்கு விடு இருக் 

றதா என்று கேட்கிறாயே” என்று கூறினார், மற்றொரு 
விதமாகவும் இறைவர் விடை. கூறினார் என்றும் கூறலாம், 

அதாவது எனக்கு மனைவீ உண்டா என்று வினாவுகின் ரய 

மனை என்பது வீடு, மனைவி என்று இரு பொருளையும் தரும்) 

நரம் ஊரை ஒற்றி வைத்தவர் ஆயினும் எம் அழகு காரண 

மாக விரும்பாத மாதர்களும் இருக்கின்றனரோ. ஆகவே, பல 
மாதர்களும். விரும்புகின்றனர் ஆதலின், மனைவிமார் பலர் 

உண்டு என்பதை உணர்த்தினார் என்பதும் ஆம், உமாதேஷீ, 

கங்காதேவி, திருமாலாம் மோகினி ஆகிய மூன்று மனைவி 

இருத்தலின் இவ்வாறு கூறினார். (ஆகவே நீ எம் சுகத்தை 

விரும்பினால், எம் வறுமையைக் கருதாது எம்மோடு சேர்ந்து 

இன்புறுக”' என்று கூறினார் என்க. (102) 

   
    

      

    

    

    

    

(இ-பொ.) தோழி! (4 ல்றுமுகங்களை யுடையவராகிய 
மருகக் கடவுளைப் பெற்ற ஐந்து முகங்களை யுடையவராகிய 
இவரை யான், (பகைவரைப் போல ஊரை ஒத்திவைத்தீர், 
ஏன்? என்று கேட்டேன். அதற்கு இவர், என்னே தோக்கி, 
மணக்டன்த மலர்களை அணிந்த அழகிய கூந்தலையுடைய 
பெண்ணே! (நீயோ நமோ பதியை ஒற்றிவைத்தது. உன் 
சொல்லானது சபைக்கேறும் சொல் அன்று” என்று சொல்லு 
கின்றார். இதன் கருத்து என்னடி ?”*? (எ.து. 

      

(அ. சொ.) ஈன்ற - பெற்ற, ஐந்து மூகத்தாச் . சிவ 
பருமன். மாறுமுக தீ 

  

த்தார் பகைவர், பதி. ஊர், நாறு. ணக்கும், குழல் - கூற்தல். மன்று. நியாயசபை, 

 



கா ரணம். . 
முகத்தரர்?*   om து நீயோ win av?” என்று கூறி மத 0 பேசும் 
பேச்சு ,தியாயசபை ஏற்காது”! என்று கூறினார். 

   



     por பாதியே, ஐ ஒளியைக்கொண்ட ட உன் மூக கத் சலம் டின் ளோ 

மதியோ. என்று சொல்லுகின் ரர். இ Ki 6T ot 

{ ST - க ] 

  

(அ-சொ,) மதியோர் . அறிவுடையோர், முதல் வளன் 
எல் கொடைக்குண மூடையோரையும் (பெருமை உடையோ 
ரையும் குறிக்கும்) இரண்டாவது. வள்ளல் தியாகராய 
மூர்த்தியையும் கு குறிக்கும் 6 இறைவ: மோட்சத்தைக் 4 
தலின் வள்ளல் எனப்பட்டார். மணி - அழகு, பவழம ணி, 
வெள்ள மகள் - வெள்ளமாகப் புரண்டு வருகின்ற கங்கை, 

_பிள்ளேமதி - பிறைச்சந்திரன். . எள்ளல் - இகழ்ச்சி, 

    

    

  

இ ண்டாவது வள்ளல் விளி வேற்றுமையில் 
ஆலை மத்துள்ளது. HMDS +S 4 என்றேன் எனப் பிரிக்க, 
முகம், ஏழன் உருபு, 

(வி - ரை.) தலைவி, கங்கை தங்கிய சடையில் பிறைச் 
சந்திரன் இருப்பது அழகாக இருக்கிறது என்றனள். பிள்ளை 
மதி என்பதற்குத் தலைவி பிறைச்சந்திரன் என்று சரன் 
கொண்டு பேசினாள். ஆனால் இறைவர், அப். பொருளில் 
ஏற்காமல், தாம் கங்கையைத் தலையில் வைத்க் திருப்பது 
வுக்கு (பின்ளைமதி) காரணம் என்று கூறியதாகக் கொண்டு 
நரம் பிள்ளை மதி (அற்ப அறிவ நீ் 
உன் உள்ளத்திலும் பிள்ளை மதி (aus) ROL sows 
பிகத்திலிம் சிறுமதி உடையை? என்று இகழ் 

  

    

  

   

   

  

5 "என்றதனால், அவளை இருமுறை “eid Sn io 
று இழித்துப் பேசினார். தலைவியின் காம வேட் காரண 
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மாக உடல் மெலிந்து அவள் ஆடை கீழே விழுந்து விட்டது. 

அதனால் இறைவர், பிறர் இகழத்தக்க ஆடையை உடைய 

வளே என்று கூறியதாகவும், எள்ளல் உடையாய் என்ப 

தற்குப் பொருள் கூறலாம், (104) 

    

திருவாம் ஒற்றிஉளீர் 

wv ண் நீ ற்கும் கருமம்என்னீர் இன்றென்டறன் 

மென்: ளக் கரவு செயவோநார் வேடம் எடுத்தோம் நின்சொல்லின் 

௭ ef OF Li புரிந் ந்த தென்சின்ருர் இதுதான் 

    

    

(@ - Guar.) “Camp! நான்; *அன்பர்கள் தம் மனத்தில் 

தாயைப் போலவே எண்ணி விரும்புகிற செல்வப் பெருக்கு 
நிறைந்த ஒற்றியூரிலுள்ளவரே! உள்ளே வராமல் திருடரைப் 

போல நீர் வெளியே நிற்கும் காரியம் என்ன? என்றேன். 

அதந்கு இவர், (யாம் மெல்ல களவு செய்வதற்க(கவா இவ் 

வேடம் எடுத்தோம்? உன் சொல்லே உன்னை இகழச் 
செய்தது” என்கின்றார், இதன் கருத்து என்னடி?'' (எ. து.) 

        

(அ.ஃசொ.) அனையே . தாயே, உவக்கும் - மகிழும். 

இவண் - இங்கு. கரவு - வஞ்சகம், எள்ள - இகழ. கருமம் - 

காரியம். 

    

(இ-க.) உள்ளத்து. அனையே, இன்று-ட என்றேன், 

புரிந்தது *- என்கின்றார், எனப் பிரிக்க. கரவு, முற்றியலுகரம். 
இமள்ள, குறிப்புப் பெயர் எச்சம், | 

(of - mr.) உள்ளத்தனையே போல் என்பதற்கு 

அன்பர்கள் எவ்வளவு கருதுகின்றார்களோ அந்த அளவுக்கு 
அனுபவிக்கும் திரு (செல்வம்) நிறைந்த திருஒற்றியூர் என்றும் 
பொகுள் கூறலாம், இறைவர் தலைவி வீட்டின்மூன் வாய் 

திறவாது நின்றதால், “ஏன் கள்ளத்தனமாக இவ்வாறு “நிற் 

இன்றிர்கள்?"" என்று வினவி வி ஜை 
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என்று கருதியதனால், அவர் வார்த்தையைக் 6 

உன்னைக் களவாடிப் போகவே வந்தோம் என்று பதி 

உரைத்தார். கள்ளத்தவர் என்பதற்குத் தவவேடத் தி£ 

கள்ளத்தன்மை கொண்டீர் என்பது பொருள், கள்ளக் 

கணவர் என் று! ம் பொருள் கொள்ளலாம், இப்படிம் தல்வி 

களவாட வந்தனம் என்றனர்: 

    

      

    

  

ட 

அடுக்கும் திருஒற்றி அுவர்க்கோர் பிச் 

            

வீச்சை அடுக்கும் படிநம்பால் மேவி னோர்க்கல 
1 

  

துன் போல் பிச்சைக் வெட்ப ம் அணன்0      

  

(இஃபொடி (தோழி! ‘fa த 

திருஒற்றியூரை seni nee ஒரு | பிச்சை கொடு i 

சொன்னேன். (குற்கு இ னெ தி 

டாகம்படி எம்மிடத்தை - அடை ந்தவச்க்கு இந்த 

பாகிய மையலை எடுப்போ௦ மே அன் ss உன்னைப் போலப் 

  

    
   

  

(எ.து) 

    (அ சொ.) அச்சு - உயிர், ~ ஞானம். 

நம்பால் - நம்மிடம். அகில நடை - உலக நடை, உலகப் 

போக்கு, பிச்சை- பிட்சை, மையல், அலம் - அல்லோம். 

இச்சை - விருப்பம். 

    

    

  

B-®) விச்சை, இல 

சொல். நம்பால், பால் ஏழன் 

  

    ‘ ஹீ 

‘at 

- Ore) அஸ் இறைவர் பிட்சாடர் கோலத்தி௦ 

9 ' இடும்படி தன் தோழி 
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யர்க்குக் கட்டளை இ ரானே இடாது பிறரைக் 

கொண்டு இடுமாறு செய்த தனால் அதைப் பெற விரும்பாதவ 

ராய், பெண்ணே! நாம் நம்மைச் சரண்புகுந்த மெய்யன் பர் 

களின் பிச்சை (one) எல்லாம் எடுக்க வல்லவர்களாக 

    

   ie றி இறை வர் உயிர் சுகக் உணா ழி 

இருப்பவர் அந்து: அச்சை அடுக்கும் திருஒ 

இறை வர் உயிர்க்கு உயிராய் இ 
    

    

    
  

ண வயல். 

அமுதும் 

 



  

(வி-ரை.) இறைவர் குமுதம் 

என்பதை இருபொகுள்படக் al 
    

        

   

    

    

(இ-பொ.) ன சோக ' 

யுடையவரே! திருஒற்ற யூரி ப் இரு 

வியப்படைத்தீர் என்பது asad may Ae 

உரியது யாது?” என்றேன். அதற்கு இல 
கள் ஆங்கே எம்மைப் பார்த்துக் குஹிந்த 

கஞ் பாலரிீந்து கொடுமைவுன்ன One 

sn மறைக்கின்றன. இத: 

ணனிடத்தே யாம். இ 

விய 4G தாம்' என்கிறார். இதன் ௧௫ 

    

து எங்கே ௭ ரின், 

ண் டே யாம் குறைவற 

த்து என்னடி?” (௭ - து), 
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( St - - செ.) விஞ்சும் - "மேலான. தெறியீர் - ஒழுக்க 

aap உடையவரே! இவண்    இவண் - இங்கு, கஞ்சம் _ ற்றும் 

முடை ௬. ௮] கும்ப.         

    

  

       ( வி எ கிழி ) தலைவர் : nS 6 4) 

பட்டவர்போல் Heir ண 

வி என்ற காரணத், 
ஈங்கினாள். அவர் 

ரை மலர் போ ன்ற 
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இவ்வாறெல்லாம் தலைவி செய்ததனால்தான் இறைவர் 

வியந்தார். 

மற்றொரு காரணத்தாலும் இறைவர் வியந்தார். அதாவது 

தலைவி இறைவர் நெருங்கி வரவரத் தனக்கு ஏற்பட்ட காம 
வேட்கையால், கூந்தல் அவிழ்தலைவும் முடித்தலையும், 
முலைமுகம் திறத்தலையும், மூடலையும், ஆடை நெகிழ்தலையும் 
உடுத்தலையும் கண்டு அதிசயித்தார் என்பதாம், இறைவர் 

ஒழுக்க நெறியினர் என்பதைச் சுந்தரர், சீலம்தான் பெரிதும் 
உடையானை” என்று கூறிப் போற்றுதல் காண்க, (108) 

      

    

  

     

  

(இ- பொ. தோழி ! அருள் நிறைந்த தீ 
யுடையவருக்கு, அன்னத்தை மிகுதியாக இதுக 

பிறதோழியரை நோக்கிச் சொன்னேன். கு இ 

(வண்டுகள் நிறைந்த கூந்தலை உடையவளே! பிடி வன்னம் 

கொடுத்தால் போதும், அஃது உனது ஒளி பொருத்தி 
“சிலம்பு சூழ்ந்த கமலம் போன்ற தி து 

கடகஞ் சூழ்ந்த கமலம் போன்ற கையினால் எனியயாக்க 

சோற்றை இடுவாயாக” என்கின்றார். இதன் டன் 

என்னடி? (எ- து.) 

(அ - சொ.) அளி - அருள். அ அளி ~ 
1. குழலாய் . கூத்தலையுடையவளே. சிலம்பு . மலை. 

கடகம்... கை அணி, சாளியார் - ஏழைகள், கமலம் ~ 

தாமரை போன்ற திருவடி, தாமரை போன்ற கை. 

இ- கு.) உடையார்க்கு-1-அன்னம், அங்கு. அது, 
கமல த்து *- உளது) கமலத்து எளியார்க்கு-இடுக, எனப் 

   

    

   

    

       



rns 
திருவருட்பா 

ர் 

சி 
va ம் oe — 1 gusts 

uae ell  



  
அ - Ger.) விச்சை - ஞானம், ரூ 

னால் செதுக்கிச் செய்யப்படாத சுயம்டு api d த்தி, 

டங்கம் - உளி அச்௬ - ஒத்து உருவம், உடம்பு. அம்மணம் 

மா - அழகிய மணப் பெண், ஆடை அற்ற பெண். 

யம் - சந்தேகம், பிச்சை. இச்சை - விருப்பம். 

     

  

     

    

இ குஷ் விச்சை, மொழி இடைப் போலி, வித்தை 

என்பது இதன் மூலவடிவம், முன் -அம் எனப் பிரிக்க, 

அம், சாரியை 

  

   
   

(வி - ரை.) பிற்காலத்தி 

Qatar உருவங்கள் பெரும்பாலும் 

பட்டுப் பின் தல்ல உருவத்தைப் பற்று வள்கும், | 

திருஒற்றியூரீப் பெருமான்  துக்கப்படா மல், 

தாம் தோன்றியாகச் சுயமாகத் தோல் நினமை பற்றி, 

விடங்கப் பெருமான் எனப்பட்டார். டங்கம் என்பது 

    

      

   என்பது அண்மைப் பொருளது. ஆஅ ; 

துணை இன்றி உண்டானது என்பது விடங்கம் என் பதன் 
பொருள். இக் காரணம் பற்றியே திருவாரரீத் தீ 
விதிவிடங்கப் பெருமான் என்னும் பெயர் அளத்துளது, 
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  ற்கு இரு ஹண்ே இ, யோ என்று டசத்ே தகம் 

gh on தல். சைப் பெருமான். சன் ன் பத கற்குடி பிச்சை: 

ub பெருமா « ன் என் றும் பொருள் கொள்ளலாம், (118) 
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) தல்ல நடையம் பயத்திலும். "நானாவிதமான 

ணிகளைச் சுமந்தாய். அதுவேயும் அன்றி மேலுப் 
இடை யம்பகத்தும் ருமந்தாய்” என்கின்றார். ச eck 

£னடி 21 (எ -து.) 

(அஃ சொ.) பொன் - இலக்குமி. கொடை - கொடுத் 

தல். படை - படைக்கும். அம்புயத்தோன். - பிரமண் 

மற்றும் - மேலும். அரவப்பணி .- பாம்பாகிய நகை, 

அரவம் - பாம்பு, பணி- நகை, புடை- பருத்து, அம். 

அழகிய, கொடை அம்புயம் - கொடுக்கும் இ 

(ஈண்டுக்கை) நானா - பல. நடை அம்புயம் . நடத்தலை. 

செய்வம். தாமரை போலும் 

இ - கூ, ௮. படை. அம்புயன், வினைத் தொ கை... பொன், 

உவமை ஆகு பெயர். : கொடை, நடை, | Sars பெயர்கள், 

(வி ~ ரை.) தலைவி; இறைவ பை , 

ணி (பாம்பு ஆபரண த்தை) SiO bd ந 

அரவப்பணி என்பதற்குத் தலைவி கொண்ட | 

ஏற்காமல், ஓசை செய்கின்ற கயைச் சுமத்தீர் ் 

ன்னை எனக்கொண் டு, (பெண் 

  

   

  

      

  

    

    

    
      

   

   

    

      

    
செய்கி     

     

    

    
   

திலும் (தாமரை மலர் போன்ற கையிலும்; 

ப மலர்போறை இடையாகி அத்து 

of குமத்தனை!” என்றனர். அதாவது கையில் « வாய 

காலிஷ் சிலம்பம், பெண் Oe. மேகலாபரச 
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178 

சான் று. பொரு ருள் கொக ண் இறை mit 

   

முனிவர், 

தி ருமுகம் கமலம், இ 

௬ 

பாம் பநாபோல் பாம் 
* 

ழ்! சேடி dé  
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ya or unturaiG கொடிய பாம்பாகும். து 

டைக் 4 கீழுள்ள. அத்தம். பாம்பு 

  

   

    

( - Orr.) கூம்பா - அழியாது, 

பாமல். உன்னில் . நினைத்தால், ர 

ஏம்பாநிற்ப - வருந்தும்படி. 
ஷ்பரண மாகிய. 

  

     

    

ஏற்று க உண், பம் tJ he a “ty 

  

நதவது வ, பாம்பு எம், பாம்பு 

3 (Debut aie என்று 4 ஏம்படி எனப்பிரிக்க. அல, 

வின்பால் பன்மைக் குறிப்பு வினைமுற்று ஏம்பா நி 

செய்யா என்னும் வாய்பாட்டு, 
௪. சொல்லூருபு. 

    

     
    

  

டி, இறைவர் அத்துல பாம் 

பைக் கொடும் பாம்பு என்று கூறிவிட்டாள். இ 

பாம்பாகிலும் பார்ப்பதற்குக் கொடுமையானதா 

பார் ப்பத் லையே விடம் ஏறச் செய்யாது 

௦ அல்குலாகிய பாம்பைப் பற்றிச் சொன் 
பன த்தாலும் கொடிய வி 

கூறினார். பெண் குறிக்குப் பாம்பின் படத்தை 

கூறுவது புலவர் மரபு. ஆகவே, தலைவியின் நஇிதம்பத்தைப் 

பாம்பாகக் கூறினார். ஈண்டு (அல்குலால்) கடிதடத்தால் 
விடம் ஏறப்பெறுவது என்பது இச்சை ஏறப் பெறுவது 

் ஆகவே, (உன் அல்குலாகிய பாம்பு கொடியது. 

அணிந்துள்ள பாம்பு அவ் வளவு 

asm? என்றனர்... இவ்வாறு இறைவர் 

        

           uri bared 3 
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        \sflimass + plans apa 
mpi gsr i Oncaea & இதுதான் ர என்னேடி. 

(இ-பொ.) “தோழி! மேகம். சூழ்ந்த திருவொற்ற் 
ரை படையலை. யாது ந தி னிடம் வந்தது?” 

a ற்கு இ என்னை நோக்கி, *சேல் 

b விழியை | யுடையவனே! யாசிப்பவர் தனத்தா 
கண் பொருட் @? தீயே யோசித்து 

ஸ் “பாவருக்கும் டி 

      
     

  

      

     

         

  

    

   புயல் - போகம், புரை 

கபல் . சகுயல்மீண், 

ஏழன் உருபு. எதற்கு + என்றார்,
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வர்க நாட பப்பு எதற்கு என்பது, உனக்குப் புசிய 

வில்லையா?" இ ன்னும் சொல்லை 
ta என் றும், பணம் என்றும் இரு பொருள்தரும் நிலைய 

னார். அல்லி கொங்கை எ என்னும் பொ கை எடுக்கப் 8 

  

     

   

  

அதற்கு Bo BA இறைவர் பெண்ணே! ore மார்பில் 

என் எலல அத் eeeee திரட்சியாக eee Oe 

எவரையும் மயங்கச் செய்யும். தன்மையது ஆதலின், அதனை 

மயல் சூழ்தனம்"” என்றனர். a 13) 

      நி Be உடையீர் iba pio அணிந்த தழகேன்றேன் 

மதியம் அயன்மால் கார்டும் 

    

   (இ.ஃபொ. 4 தோழி! நடன வாழ்க்கையுள்ள 

Da Dis நரை உடையவே ர? நீங்கள் பாம்பை அணிந்தது 

  

அது, Bi நாகம் என்று நினையாதே. ணுப் ate 

மனம் நடுங்கும்படி வாயினால் விடத்தை உமிழ்கின்ற Lit. 

நாகமாகும், வேண்டுவையாயின் காண்பாயாக" என்று
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கூறிக்கொண்டு என் இடப்பக்கத்தின் அருகே வருகிளர். 
இதன் கருத்து என்னடி?” (எ - து.) 

   

(அ - சொ.) தடவாழ்வு - தடனம் aenne வாழ்க்கை. 
மடவாய் ~ Qiao wires, 10 தி ர தறல 

பிரமன். மால் - திருமால், இடவாய் .. "இடப்பக்கம். 

  

     

  

டண் +86. _ மனன் ் ஏற்றுப் ( போலி. அ 

த்து ட அழகும் என்றேன் எனப் பிரிக்க, 

  

இவர், பூவை அணிந்த கடத்தலை 
pea | பிரமகுலம், தேவர், ஆரசர் 

ஹ் பெருமை 

சக்க ப் பள்ளிக் குலம் ஆகிய  



   
   

    
     

சொ, 7) கோடா . அழியாத, (மாறுபடாத என்றும் 

) இதம் ழ் நிறைத்த மலர். ஆர் - பொருந்திய. 

பிரம குலம் » பிராம்ம 

  

   
கடல் * 

    

   
த தான் ம் குறிப்பிட்ட ஒரு 

ண குலம்; அரசர் குலம், 

ீன்னியர் குலம், என்று. ) தலம் 

ு பொருள்படுதலின் ் பிரமகுலம் என் 

| பதற்கு எமக்கு வீ “அமைந்தவை வைதீக பிராம்மணர் 

களால் பூசிக்கப்படுகின்ற ஆலயங்கள்தாம் எம். குலம்?” 

என்றார் எனலும் ஆ 

பிராம்மணர்கள் தம்மைப் பூே தவர் 

தவர் | ஈண்டுப் £ பிரசம்மணை ர்களைக் குறித் 

   
   

   

    

    
      

ண்டியவர் ஆதலின், அவர்களை மதல்வினை « (iy 

ஆர் குலம் ” sr abr Dears. வைசியரில் கோவைசியர், umn ns 

1] இ டையர், 

பூவைசியர் வேளாளர். தனவைசயர். செட் டமார், ஆகவே 

தான் வைசியர் எனப் பொதுப்படக் கூறி 6வளாள குலத்தை 

யும் இடையர் குலத்தையும். அச்சொல்வில் அடக்கினார் 
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பிரமகுலம் என்பதன் மற்றொரு அன்ரன்; 6*பிர 

முதலான தேவர்களின் உள்ளமாகிய 6 கோயிலில் . இரு 
யாம்” என்பதும் ஆம்... தேவர் என்பது 'இிரசம்மணச்களைக் 

oouree தேவர்களையும் குறிக்கும். ஆகவே யாம். தேவர் 

ள் குலம் என்று கூறினார் எனலும் ஆம். ப ofan என்பவர் 

இாமதாதபுரம் முதலான ஊர்களில் வாழும் ' ஒரு மரபினர், 

      

     



      

  

இரு சக்கரவாகம் பசித்த. 
காரணத்தால் இட் 

பெற்றது... " இருமால் பூசித்துச் சக்கரம் upp Ste றல் 

பெயர் பெற்றதாகவும் கூறுவர். இத் திரன். மகன் rus ne 

பூரித்த தலம். - ஸ்ரீ சிவரகசியம், இ 

நூல்களில் புகழப்பட்ட ஏழு தலங்களில் து 

அவ்வேழு தல ங்கள் திருச் சக்கரப்பள்ளி,
 அமமங்கை 

Sind _ UENO, -ழைமங்கை, 

     

        

     

  

    (Gx SO LOUD, 110 

புள்ளமங்கை என்பன. இ 

கெளமாரி, வைஷ்ணவி, வர கி oe 

எனும் ஏழு மங்கையர் முறையே புசிததுள்ளனர். மல 
இவற்றைச் சப்த மங்கள க்ஷேத்திரம் என்பர், இ 

இற வர் சக்கரவ ஈகேஸ்வரர். 

  

   

    

     
குலமே துக்கு! மா

ல் in 

துறும்தாம் கலம்ஒன் 3. 9 
    



    
ஆயினும், உமக்கு இன்ன இ 
உமக்கு மாலை இடத் தகாதே” என்றேன். 

a தி.  உன்குலம் oe re ஆ 

, றுதா em? 

      
      

        

என்பது Sates sass ate, எப்படி ட மணமாலை சூ 

குலம் என்பதற்குச் சாதி என்று ட பொருள் ன கொள்ளமல் 

கோவில் என்று பொருள் கொண்டு, Mauer GC oor! உனக்கு 

ஒரு குலம். எமக்கு 5 ABUT A து எட்டுக் குலங்கள் (2ே காவில் 

    

      

    

   



  

    

a டி னா? யோ > 4 அ நளி ண் at என்கின் ogi? 

3 ன்னடி ட - து 

      

(அ-சொ.) aR னைவி.. அம்புவி. அழகிய 

பலி, வேங்கை, இசை . சொல்லப்படுகின்ற, புகழுை 

   

    

Q-@.) பு தல்வர்க்கு ~ Bh 

எதிர் 4 அற்று அருள்வீச், இ 
திக்கு என்கின்றார் எனப் பிரிக்க, 

iDe miromae கு மகளாகப் “சிறந்த 

    

அம்புலி குலம் என்றனன். கல்ப என்பது 
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என்று பொருள்படும். புலியை வேங்கை என்று! 

அஆத்தலின், வேங்கை என்று கூறி அதன்பின் 
என்பதற்குரிய புலி என்னும் பொருளை நீக்கி, வேங்கைமரம் 

என்று பொருள் கொள்ளுமாறு செய்தனள். ஆகவே, முருக 

வேங்கைமரச் சாதியினன் 2 ம்யினான்... 

அம்புலி குலம் என்பதற்கு மற்றொரு பொருளும் 
அம்புலி என்பது சந்திரனைக் குறிக்கும். அப்போது வடை 
குலம் என்பது சந்திரகுலம் ஆகும். - சந்தி குலம் | பாண்டியர் 

குலம். தில். (LT CBT 

உக்கிரக்குமாரப் பெருவழுதியாகப் பிறந்தமையின் 

லி சூ சந்தி ண் ப்பட்பட்டான். எனி 

   

  

        

  

 



  

இங்கிதமாலை 
1:9 

  

(91 - Ger.) Ga - இனிய. மா- மாமரம், பொழில் - 

சோலை, தகரக்கால் - திகராலயம், சிதம்பரம்... ஆட்டுக்கால். 

ஆட்டத்துக்காகக் கால். குலம் - கோவில். £இனம் - சாதி... 

ம். - ப பூமி. மா. பெரிய. விழைந்து. விரும்பி, ந 

அடைத்தீர். புதுமை - wane ஆமா - காட்டுப் பகூ. 

ஆகுலம் - துன்பம், மா - சிறந்த, பெரிய 

    

      

  

   
       

    

  

(வி - ரை). துலைவி, தகரக்கால் குலத்ன ழைநத்தீரி 

7 ஆட்டுக்குலத்தை விரும்பினர் என்றும், கால் 

பில் வகு்பின என்முன் 

  

கால் குலத் த்த று றி ண்டு 

வியை நோக்க 1 ஆமாக் “சட்டப் குலத்தவன்”? 

என்றனர். ஆமா குலம் என்பதை இரண்டு விதமாகப் பொருள் 

கொள்ள வேண்டும். ஒன்று, ஆம் ஆகுலம்". என்பது, 

மற்றொன்று, '*ஆமா குலம்”? என்பது. ண்ணே ந 

பாதி ஆகுலத்தை (துன்பத்தை) உன் உள்ளத் தில் வை த்தும் ட 

றா குலத்தை (பபரிய குலம் என்று கருதுகிற கலத்தை) 

வெளியே வைத்துக்கொண்டு எம்மை அழிவா அபபச்சினுகே, 

ஒருமனப்படாத தயா உன்னை உயர்தல் 6 என்று நினை 

கூறிக்கொள்வது?!” என்று அவளை இ 

   
    

    
    

    

   

     

  

இஃச | ry ங்கும். அமைப்ட IH 

(இ) ந்த க் ௮௮ மப்பு ௨ ண் பிரம் மானி 
இடப ஸ் விளங்கும் தில்லைவன।ம் 
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க. 

அகம்



       

    

~ Bh குபெயர் ் மன்று அகம், அகம் ஏழன்... 2.23 

God + Sy அ, சாரியை, அழகு ஆர் 

உன ழு 1 அகத்தே, டப்ப 4, அறிய எனப் பிரிக்க, 

(வி- ரை.) இனம் சூழ். அழகு என்பதன். பொரு 

கூட்டமான மிக்க அழகு என்பதாம். தகரக்தால் என்பது 

இரமாகிய இயம், இ விகக்கத்தை இதற்குமுன் உள்௯ 
பாட்டில் காண்ட தல வி 3 a றைவரை 1 நீர ஆடுிநலைச் செய்யும் 

கால் கொண்டா! ஸ் 

  

      

  

    

  

   

  

    

  

     

   

  

a ஜி தீ இல் SUG ea 

(tf என்று ஆறியதாகக்9 கொண்டு ட “தீயும் த்கரத் 

    

உட்டு 5 heat 
மயில் காண்டு Halt ளாய் என்று 6 > at BE விடை கூறி! 

கு ஆடா இறைவர் ee பண்ணே தீ Bub gic nds 
தகரை ர (மயிர்க் சத்தைக் 6 கொண்டாய்” என்று கூ 

BT OU gy Gn. Hs லுக்குப் ழ்சும் வாசனை எண் 

& a pad தலைவியைத். தனம்சூழ் அத்தே 
பண ் என்று கூறியதிலும் இரு பொருள்கள் உண்டு 

ஒன்று வீட்டில செல்வத்தை உடைய பெண்ணே என் பது. 
நினொன்று மார்பில் முடையைக்கொண்ட பெண்ணே என்ப 

அப்போது அகம் வீடு, மார்பு என்றும் தனம், முலை செல்வம் 
சான்றும் பொருள்படும். (119) 
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ida Gh SA) அழ qed at © 
3 3 க ஆட் ட டட தோல்எடுத்தாய் ஆம் a 

fhe Hel DAMA இதுதான் Gik @ 11 Sang. 

Q- Sur.) “Gaye l “தாமரை மலர்கள் பாலர்கின்று 
| கிய "வயல்கள் ஆழ்ந்த திருவொறிற்ப் soa! உடையவரே i 
தேசாய் என்று சொல்லப்படுகிற அந்தச் சித a 

ஆட்டுக்காலை எடுத்திர், . இஃநு அழகாய் a pha iagy 
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திருவருட்பா 

    

என்றேன். அதற்கு இவர், அந்த அம்பரத்தின் மேலாகிய 

இவ்விடத்தே ஆட்டுத் தோலை எடுத்தனை. யாம் எ௫த்தது 
கால் ஒன்று, தி எடுத்தது இரண்டு தோல் என்றால், உண் 

வார்த்தை எங்கே. நிற்கும்?” என்று சொல்லுகின்றார், இக 

பொருள் என்னடி??' (எ. து 

  

(அ. சொ.) பங்கேருகம் - தாமரை. பூம் - அழகிய 

அம்பரம் - ஆகாயம், ஆட்டு . ஆரு      

    

) - ௫ 9 ப கப்டன் ஜேஸ், ஒன்று 4- இரண்டு எனப் 
. பண்ணை என்பது பணை என நின்றது இடைக்குறை, 

    

(வி - soy.) 'விராட் புருடனது இருதய தாமரை 

அம்பரம் (சிதாகாசமாம், சிதம்பரம்) அ ஆதலின், தடு. அம்பரம் 
எனப்பட்டது. விராட் புரூடன் என்பவண் உலக வடிவமாண 

பரப்பிரம்மமாம் சிவம். தலைவி இறைவனை ஆட்டுக்கால் ௨ எடுத் 

sr என்றனள். ப அதாவது ஆட்டுக்காலைத் தூக்கினீர்கள் 

et இறைவர் ் தம்மைத் தலைவி ஆட்டுக் காட்டுக்கால் 

nei என்று கொண்டு, அவளை நீ இ 

டுத்தோலை எடுத்தாய் ' என்றனள். ஆட்டுத் தோல் ௨ என் 

ற்கு "வெளிப்படையான பொருள் ஆட்டின் தோல் என்பது, 
mise இ றைவர் அத்தப் 8 பொருளில் கூறாமல், அவர் ஆட்டு 

(அசைகின்ற) தோல் ( போனை) என்னும் பொருளில் கூறினார். 

௦ என்பது. Yao ஆகுபெயராம். யானையின் 
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மாணப் புகழ்சேர் ஒற்றி உலீர் மன்ருர் தகர வித்தைதனைக் 
காணற் திவி நான் செயல்என்னே கருதி உரைத்தல் வேண்டு என்றேன். 

MENT சறும்மெல் லியலேயாம். விளம்பும் மொழி ௮ல் வித்தைஉனல் 

ணப் புகலும் என்கின்௫ர இதுதான் சேடி என்னேடீ. 
.. (இஃபொட *(தோழி! “மிகுதியாகப புகழ் சேர்ந்துள்ள 

திருஒற்றியூரில் உள்ளவரே! பொன் அம்பலத் தில் பொருந்திய 

தகரவித்தையைக் காண்பதற்கு இனிமேல் _- தான் செய்வது 

யாதோ? ஆலோசித்து. சொல்லவேண்டும்” - என்றேன். 

அதற்கு இவர், (மன்மதனும் விரும்புகிற மென்மையான 

பெண்ணே! யாம்: சொல்லிய சொல்லே. அந்த வித்தையை 

உனக்கு உறுதி உண்டாகச். சொல்லும்” என்கின்றார். இதன் 

கருத்து என்னடி?” (எ - து.) 
அ. சொ. .) 109 eer - மிகுதியாக. மன்று - தில்லைப் 

பொற்சபை, தகரவித்தை இன்னது என்பதை முன்னர் 

விளக் கப்பட்டது. ஆண்டுக்காண்க. - வேள்.- மன்மதன், 

நச்சுறும் - விரும்பும். ஏண - - உறுதியுடன். சொல்லும் - 

புகலும், ஏண் - உறுதி. 

(இ-கு) மன்று-ஆர், காணற்கு]-இனி, வேள் 4- 
BF arid, Devs &G +7 oor எனப் பிரிக்க, தன், அசைச்சொல். 

(வி-ரை, மாணா - மாட்சிமைப்பட, என்றுமீ பொருள் 

கொள்ளலாம் மாண் - மாட்சிமை, தலைவி தகர வித்தை 

ஹயையம் பற்றித் தான் அறியக் கூறுமாறு வேண்டினள், அதற்கு 

பபாம் கூறியுள்ள மொழிகள் சொல்லும்” என்றனர். இறைவர் 

கூறியுள்ளன மொழிகள் வேத ஆகமங்கள்; ஞான சாத்திரங்கள். 

இணவ இறைவனால். சொல்லப்பட்டவை ஆதலின், யாம் 

விளம்பும் மொழி! என்றனர்... 

சாந்தோக்ய உபநிடதம், கைவல்யோபநிடதம் முதலான 

வடமொழி நூல்களில் உள்ள தகரவித்தையைப்பற்றிய விளக் 

ஸங்களைப் படித்தறிவது கடினம். ஆகவே, எளிதில் இத் தகர 

வித்நையினைத்'கிருமூலர் திருமந்திரத்தில் உணரலாம்.(1 2 1) 
இஃ 18 
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எல்லாம் நடவா தென் 
iy - பெ.) தாம்! கல்லோ போற்று: > Hae od 

யூரை உடையவரே! நிங்கள் வற்கு வீற்றிருக்கப் பெருகதால், 

பூம். படுக்கையை. தான் ஈத்துகுற்கு 

தடக்கி அல்லது. Bt இ அ 

் டன் . வரலாமாரி. அல்லது உம்மை ane oF ய 

| ண து ADU Gaeour? பயன்பட 

சொல்  செல்லாதோ?் தேவர் திருக்கூ த்து ॥ ய று 

வினாக்களுக்கு ன விடைகள் ure ஸம் நடவாது” 

தன் பொருள் என்னடி 2'' (எ.- து) 

  

    
      

     

        

     

   

போகலாமா. 

தாண் பஜ ர] விடை aid & இறைவர் கூறிய நயத்தைக் தா. ர 

ப ௧0 ட (ணு பவி) என் De 

CUO) Ba 60 oa ST ott ae ரஹ்
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ணி 5 (ih De ளி உபதேசிக்கக செட்டு 5 ஆடின 

தலையை முன் னே அ வன் கொண் 169) ட்டுக் 

    

       எதிரான மறுமொழி ன 

என்னடி 2'” (எ.து. 

    

 தட்சண். அறவோர் ஸ் ததீசி மூனிவர் முதலாய 

அறம் - தகுமவழி. புகல - உபதேசிக்க, உத்தரம் 

“டூ - சதிர், 

  

   

    

  

ட் ன்பது சொல்லின் முழுவடிவம், ஆட்டு அம் எனப் பிரிக்க. 

ஆட்டு, பகுதி (மூதல்நிலை) அம், தொழிற்பெயர் விகுதி 

  

i 
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ஆட்டுத்தலை என்பது ஆரும். வேற்று 

தொடர். நோக்கி என்க, ஆட்டினுடைய தலை 

பொருள். மூல த ஆட்டுத்தலை வினைத்தொகை, வி 

டியதலை என்னும் பொருளில் வந்துளது. இத் ௦ 

வல்லினம் ' மிருந்தமைக்குக் காரணம் THOS அன்று, ஆல் 
ல், அசைச் சொல் ஈடு, என்பது ஐ 

  

    ஆட 

            

” yin ன். 

 



  

   

  

   

  

ஷு உ வக்கப் பட்டி னதி பட்டு அங்கு. 

     

   

  

ஆட்டுக் ( ஆட்டிய தலை 
அவன். மூன் னர் Game ண்ட. 2 

  

     
      

   

கரந்த ப wi osu 6 வக ஜு 

  

இ.பொட 8 தோழி. PORES றியூ நரகக் Sue 
மானே! உம்மை விரும்பினவரது ஊரில் ஒரு வியப்பு உண்டு 

லத்தில் குவியவேண் 

    

    

) உமை. உங்களை, விழைந்தார் - விரும்பி 

 அடச்சரியம், கொற்றம் - வெற்றி, பொற்றை
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மலை. நுமை உங்களை, புரத்தே - Ded, Lo Huse 

சந்திரன், எற்றைத் தினத்தும் - எந்த நாளிலும், இரவு ... 
இராக்காலம், பிச்சை. 

(BR - கூ.) _ வியப்பு 4 ஒன்று உண்டு, விரித்து--ஒரு,. 

குவிந்தது-- என்றேன், தேய்கின்றது--எற்றைத்தினத்தும், 
அகாற்றம் 4 கமலம் எனப்பிரிக்க. மதியம், அம்சாரியை. 

(வி.ரை,) தலைவி, இறைவரிடம் “இறைவரே! (உமது 

ஊரில். பிச்சை எடுக்கும்போது தாமரை மலராம் கை 

விரிகிறது. ' குமுதமலர் வாய் குவிகிறது. இது வியப்டி 
அன்றோ?” என்று கேட்டனள். இதில் அமைந்த வியப்புச 

இராக்காலத்தில் குவியவேண்டிய தாமரை வீ சரிந்தது : 6T OT LY 

தும், இரவில் மலரவேண்டி குமுதம் குவித்தது. ண்ட 

பகலில் சூரியனைக் கண்டால் தாமரை. லகும், 

- சந்திரனைக் கண்டு. குமுதம் . அலரும். இ, 

அமைத்துத் தலைவி கூறினாள். 

தலைவி, “பிச்சை கேட்கும்போது இவ்வாறு ஏன் 

ஆகின்றன? என்று இறைவரை. வினாவியபோது, இறைவ 

(பெண்ணே! உங்கள் | -புரத்தே (களரில் ) இருப்பவர்கள் 

தனத்தை (பணத்தை, முலையை) மிகுதியும் படை த்திருக் 
கின்றார்கள். உங்கள் மதியம் (அறிவு) குறைதலால் கொடுப் 

பீர்களோ, கொடுக்கமாட்டீர்களோ - என்ற சருத்தில்தான் 

தாமரையை (கையை) விரித்து. வரய்விட்டுக் கேட்க அஞ்சி, 

குமூதத்தை (வாயை) குவித்து நின்றனர்”? என்றனர். 

..... தலைவி “உமை விழைந்தார் ஊரில் கமலம் விரிந்து ஒரூ 
கீழ்க்குளத்தே குமூதம் குவிந்தது” என்று கூறியதற்கு மற்றும் 

ஒரு | ) பொருளையும் கூறலாம். அதாவது *! Raper Oi oar 

ரம் ந்தரர் பொருட்டுத் திருவாரூரில் இரவி து 

2 ம் தாமரை மலரீ போலும் திருவடி. விரிந்து சகது 

குளத்தின்கீழ் (நெற்றியின்கீழ்) இருக்கும் குமூதவாய்: திறத்து 

                

   
   

   

 



  

பரவை 
சான்பது. அதாவது இ 

பரவையாரின் 2m லத் தாக்க? 

  

         

    

   

  

(இ-பொ., தோழி! *இ 

உடையவரே! தேவரீர் என்ன சாதியார்?! எ என்று 

அதற்கு Bi ; ் டையவனே!. யாம் 

  

   

  

   

    

கிற | சொல் எனக்கு த ஆச்சரியமாக இருக் 

இதன் பொருள் என்னடி ?'' (எ.து.     

ஈழிதான்; தரன் அசை 

     (வி-ரை.) தலைவி, இறைவரை 1'ஜீரீ எந்தச் சாதி'' என்று 

£ஈவினாள். உடனே இறை வர் தம்மை ஆண்சாதி என்றும், 

te ட் றும் கூறி, அதன்வழி நீ என் 

ஈனைவி என்றும் பொருள்படும்படி பதில் அளித்தார். தலைவி 
விடம் சேர் களத்தீர்?! என்று விளித்து; 

பதும் பொழி தான் வியப்பு?” என்று கூறியதன் கருத்து, 
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(நீர் நெஞ்சில் விடத்தையும், பேச்சில் நயத்தையும் உடை 
யீர்'' என்று குறிப்பிடவே ஆகும், மேலும், களத்தீர் என் 
பதற்குக் கள்ளத்தீர் (வஞ்சகம் உடையவர்) என்று பொருள் 

பொருந்தவும் கூறினாள் என்பதும் ஆம், :!நீ இப்படி எல்லாம் 

சணினாதுள், 4 na ae pee எமக்கு தயப்பால் (வியக்கத்தக்க 

* 

பருமை கட்டே! பண்: கொள்: பணம் itary 

unite ப், 

இடை  



   டையவர் என்று உலகர் சொல்லு பா 
சற?" என்றனன். ABE 

  

ருப்பது போல நரம் 3 இருக்கமாட் ட்டே 

வெளிப்படையாகக் கோடிக் கோடியாகப் 

காண்றனர். 

  

    லைவி தன் பணத்தைக் கீழேவைத்து அருமை காட்டல் 

என்பது, தன் பாம்பின் படம் போன்ற அல்குலைப் (பெ 

குறியை] புடவையின் ந திக (0240 ng ஆ வைத்திருப் 

கூறியவாறும். பெண் குறிக்குப் பாம்பில் படத்தை உவமை 

கூறுவது புலவர் மரபு, ச மக்கள் தம் பணத்தைப் பூமியின் 

கீழ்ப் புதைத்து வைப்பரீ என்னும் குறிப்பும் இதில் அமைத் 

திருத்தலைக் காணவும். இறைவர் தம்மிடம், பணம் G am 

இமையாது (குறையாது) உடையேம், என்றதன் பொருள், 

கோடி பணம் (செல்வம்) குறையாமல் உடையோம் என்ப, he 

( பாம்புசு கையாகக் கொண்டிருப்பதனால்) பணம் 

(படத்தையுடைய பாம்பு) கோடி உடையோம் என்பதும் 

ஆம், பணம் என்பதற்குப் பாம்பின் படம் என்பது பொருள் 

       

  

       

          

ளேத் தாம் த 

  

hid 
ie இந்தப் பாம்பின் படத்தைக் குறிப்பதற்கு மற்றொரு சொல்       

பை என்பது. ஆகவே (:பணிகொளன் பனாம் (பை) கோடி 

  

உடையோரம்? என்று கூறிப் பை பையாகப் பணமுடை 

வேகக் என் ரும் ் இறைவன கூறினார் எனவும் கொள்க, 

  

ப்பூ 0 (ப ad Sis Sut செய், ட் 

என்றும், பணம் கோடி பணத்தைச் கொள்வ யாக) என்றும் 

கூங்ளார் எனவும் பொருள் காணலாம். (126) 
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ரணையாம் எங்கள் பெருமான் நீர்இருக்கும் 

ன். ன் ந வில வேண்டும் என் panda 

  

     

0 - பொ தோழீ! “என் அரிய உயிருக்குப் பெருத் 
துணை எயர்கிய எம்பெருமானே. ! Catt Bosse nee 

  

சொன்னேன். அதற்கு 

    

   

U OUI eB Sv 5 உனக்கு. sparc தாழ்த 

இயல்பாகவே 

      

ரை ரத்தேன், 6 மூன் ன் டநான், ட இ 
ண்டு £கின்றார் எனப் பிரிக்க. பெரும 

வி னி, தான், அசைச்சொல், 

(வி - ரை) தலைவி, 

தள்ளி. வைக்கப்பட்ட. ஊர் தா க ன =) 

இயம்புவது பது , உனக்கு “மகா? உலகில் யாவர்க்கும் ஏற்றமும், 

சம் oe me uo oT oat eo எமக்கு 

   

  

இறைஉரை ஸ்ர ளன மூறையில் 
TLD வைக்கப்பட்ட, 

சான்று கூறி னாள் ச 

  

    

          

    
    

    

அதைக் Catt wal. ல்லையே!”' என்றும் , உணர்த்தி திய தானே! 
பாறாம். உலகை நம் முன் Cent நான் காகப் பிரித்துள்ளனக். 
   

 



   
GHGS “காடு முல்லை 

  

காட்டகம்) 
மருத தம் 

asc 

  

     

     

      

(இஃபொ. (தோழீ! இந் 

புகழ்கின்ற திருஓஜ்றிப் பெருமானாராகிய as 
பார்க்க : உண்ணக் கிடைக்காத அமுதம் பேரல்பவரே 1 7 

இங்கே வத்த காரியம் ம் யாது? அ ன் என்ே றன் அதற்கு 

    

      

கவாழ்வு - வீட்டில் வாழ்கின்ற இல்லற வாழ்க்கை. . 
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பிரிக்க. அமூதம் - அனையீர் என்றும், அமுதம் 4 மனையி: ர் 

எனவும் பிரிக்க... 

  

(வி. ரை.) இறைவரைத் தலை 

இங்கு அடைத்தீர்2”” என்று கேட்டதற்கு. இ; 

வருத்தாமல் பெறக்கூடிய அமுதம் போன்ற ம 

லின் அடைந்தோம்”? என்றனர். இக் ௬; 

முறையில் இறைவர், ₹இங் , அருத்த 

wel, “bi orgy கருகி 

        

   

 



  இ று. அதனால் தான் போலு 
sataré ( Cagmutirar ே தோல் ws Shor த்தோல்) 25 Soe” 

என்று ஏளனமாகக் கூறினான் என்பதாம், இறைவி “Pal eer 

  

    ஆடை கொடுக்க முடியும்?” என்று abege 
ண் போ் , என்றன ள். இன : 

     
      

      

          

epi ww) மட்டும் அன்று, அ அட் OT LF 

கூறினார். என்கி, லை என்பதற்கு ஒனி என்னும் 

அட அந்தலின், தமக்கு அனந்தம் (uy) 

இருச் ன்றன என்றும் கூறினார் எனல: ay 

உண்மையில் பெற்றுள்ளோம். தி 

a பொருள் பட மெய்யில் இம்ணு 

  

   

  

"C4299
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என்பதும் பகன். 

3 ண்றே பொருள்? கொண்டு “பெண்ணே இ 

உண் வாயால் பேசிய பேச்சே எனக்குப் புதிய அழுதமாக 

£விரவு எமக்கு இனிதா ரயி ன றற" என்றும் 

(130) 

      

£ன் காட்டில் ககர்ந்தோர் நாட்டில்ல? 

ரண்டீர் விற்கத் தூணிந்தி ரோஎன் றேன் 
ற 

எம்ஓர் மனையின் வளையைக் கவர்ந்துகளத் 

on தாய் ௦ என்கின்றுர் இதுதான் சேடி என்னே! 

    

    

  

பதி - பொ. ) (ட் தோழி! எல்லாக் கலைகளையு ற்ற 

வரே! திருஓற்றியூரரே! முற்காலத்தில் ஒரு பெரிய தாருகா 
வனமாம் காட்டில் வளையலைத் தீருடிவந்து, பாண்டி, 

நாட்டைச் சர்ச்ச. மதுரைப் பதியில் விற்றுவிட்டீர், [ 

பொழுது - என் வளையலையும் கவர்த்து கொண்டீர். Dae 

ணித்திரோ?' ். என்று கேட்டேன். அதற்கு இவ 

னே ன் நோக்கி ககனிர்ச்சியான கூந்தலை யுடையவளே? நீ 

எமது மனைவியின் வளையைத் eons காண்டு ௨ 

கழத்தில் அணிந்து கொண்டாய். இது தீமையாம். 

கிறார். இதன் பொருள் என்னடி 2?” (எ .- து.' 

    

    
    

       

     ப்ர 

    ஞ
ர
்

 

    

  

சொல்லு. 

  

(அ.ஃசொ.) வான் - பெரிய, ஒரு - ஒப்பற்ற, சாடி 

தாருகாவனம். ஓர் நாடு - ஒப்பற்ற மதுரையம்பதி, ளா 

வளையல், ஈர் - குளிர்ந்த, குழலாய் - கூந்தலையுடைய 

ண்ணே! ஓர் ~ ஒப்பற்ற, பனை - மணைவி, { ஈண்டு ay 

திருமால், இவரும் இறைவருக்கு ஓரு மனைவி), வளை - சங்கு, 

களாத் ay ப கழ த தில். 

      

      

 



    

வான், உரிச்சொல், மற்று, அசைச்சொல்... 
இ ர். மூன்பு 4 ஒரு, கவர்ந்து--ஒர்; இன்று 1 

என். மற்று பட்கர், தீது - அணிந்தாய் எனப் பிரிக்க. 

   

  

(விஃரை,) தலைவர், தாருக்வனத்துச இ 

கற்பின் செருக்கை அடக்கச் இசன் நு 

  
புலவர். மாப, 

கு என்றார் 

} a ப கட 

  

at றி பிள் LD நர். ன் எண்ணே!



   

  

    

    

+ மறைத்து எருக்கம் Bin deen: 

இதன் பொருள் என்னடி 91 (ன. துல் 

(அ- Ger.) உடுக்கும் - - சூழ்ந்திருக்கும். பெரியவரை - 

பெரிய ப மணிதுரை, பெகிய. பையை, வரை. மாலை, 

(இ. க.) கண்டு என்கின்றார் எனப் பிரிக்க, 

  

      

   

  

    

  

ல் முண்    

  

புகழையே ஆடையாக உடையவரும்; - திசைகளை யே நைன 

are : உடையவருமாகிய் தங்கள் என்னிடம். என்ன் பதர es 

இ ண் gar * எண் றன ள். BP 

இரண்டு மலைபோன்ற 

மறைக்கும் ஆற்றல் 2 

oe தி. ( ஈடுத்தலில்) மிக்கவள் 

கருதியே வ. அற். சான்றனரி. 8 

தயம்பட நீ. பெரிய. வரையும் (Guta a aph} 2 

னை வீச்சினால் மயக்கி மறைத்து எடுப்ப, தில் (மீட் பதில்) 

    

    
   
    

      

   



210 Swmeeuwe_ur 

    

   

  

   

  

வல்லவள்? என்றும் கூறினார்... இை வர் நீ 
மாக (ஆடையாக) உடுத்தி | இ இரப்பவர் 

திகம்பரர் என்று நூல்கள் கூறும். 
முலையை). எடுக்கும் (காக்கும்). 

கூடை கேட்டோம்”" 

       



     
A 
ia 

: ற செய்தா “இந்த வரலாறே இங்குக் 

எத் திருவிளையாடற் புராணத்துள் 

     

    

    
போண் D ( பாம G Lar ண் 5p) Ug x al & ஸ் 

கரும்புகளை அளிக்கின்றாய்'” என்றனர். 

  

பெண் களின் தனங்களுக்கு மலையை 
(பானையின் மத் தகத்தையும் உவை 

இலை றவர் 4 கல்லானை இரண்டு 
on on NSS யானைக்கு இரு        

     

        

இ ங்கே இருசெப் பிர 
7 க 

உலகர் சிறிதோர் செப்பில் ஆட் are wl 

் இதுதான் சேடி என்னேடீ. 

    
    

(2 - பொ.) 5 தோம்: 1 

இருப்பவரே! நீங்கள் உயிர்ப் பொருளை * 0 

ie a Hi வித்ரு ட்டூ கிற வல்லமை யுடையீர்” என்று an ப x, 

   



$12 திருவருட்பா 

  

es 4 hy அதற்கு இவர், :பெண்ணே! & உலகத்தை இரண்டு 

வைத்தாட்டுகிற. எழுதி வைத்தற்குரிய புகழ் அல்லாமல் 

சிறிதாகிய ஒரு செப்பில் வைத்தும். ஆட்டுகின் எய், ஆதலால் 

நீயே பெற்ற வல்லமையையும் உடையவளா பிருக்கின்றாம்”” 

என்கிறார், . இதன் பொருள் என் ் 

    

   

    
ட்ட தட . 

4 சிர்    

  

   

  

   

செப்பு « என் unio? © oe குடம் : சனம் பொ. ள் 

      

சொல்லில் (செப்பு 4 ஷ் ட்சொல்) ॥ யர வரையும் iyi 

Seve pi என்பதம். ஷம், செப்பு என்பது தனத தக் கரக்கும் 

ஆ குபையரசகவும் , சொல்லைக் குறிக்கும் போது 

(184) 

 



  
    (amy - Ger ) கற்கும் - வாசனை ச 

  

இ.கு.) மூன்று 4 உடையீர், ஸி 

தான்கு 4- ஒன்று, வியப்பு 4 என் எனப்பிரிக்க, 

அசை. 

    
    

  

றிஞார். அஹர த குலைவிக்கு த் தலைவன் 

கண்ணில் ஆறுபோல் துக்க தீ ர் * ஒழுக்லின், 

ன்றனர். 
் 

   

   
    

    

   
    

     

  

   

    

ணர் த்தும் சொல்லில் நீ இல அழ து கண்களை 

பெற்றிருப்பது வியப்பா? நான் எரே தில மாருது . மூன்று 

வ வியப்பா?” என்று தலைவியைக் 

கேட்டனர். கந்தவனம் என்பதற்குச் சத்தனச்சோலை சான்றும் 
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பொருள். கொள்ளலாம். 

மூன்று'' என்பதையும் ஈமற்றையரைக் 4 கன! 

கனேடு ரர ae 5 ஒன்றும்” எனபக 50 

i க uae யுடையல0ர!. இருலுற் நியூரில் அமர 

அட் ip அம்பத்தருக்குக் அவர்கள் : பாண் ம் 

  

min - சக்கரம், கடல், க் ணை. 

J Be தாவுக்க vat. 3 

ன்னும் தலம், ஏழில் - எழு 

    

   

 



இங்கிகு மாலை     

   

    

            

      

     
   

    

   

  

், திருரான சம்பத், 

160 1. வணங் கர் பன்றி காலம் பஞ்ச கால 

நசம் நீங்கும் வரையில் இல் 

Suess இன தூம் ஒவ்வொரு 

கோயி ல் படியில் 

        

ee Cia 1 Ry Oe 

படிக் 

  

2 பூந்தோட் டம் 

வில் உள் YT Fie 

3 ஒரு மலச் குறைய ஆகுது 

ண்த் தோண்டி இ 

இந்தக். கற்பை அங்டுள்ள 

கருவரை aa. (ay றல 

திண் பின்). டா ii அப்பராய்க் காட்சி அளிப்பதை 

யும் கண்டு மகீழலாம். இத் தலத்தின் கிழக்குப் பிடத்திலும் 
மேற்குப் பீடத்திலந்தான் முறையே சம்பந்தரும், 4 pylhuacaye 

காசு tee Een Spear re தில் Bede , நாயன் 

   
     

    

    

  

   



தீர்த்தம் 
இத் . அலத்துக்கு? சம்பத்தச், அப்பர், 

ப்பதீ திகங்கள். உண்டு 

இ கதத. தான்கு, இ 

பிறி டின் டதழ்க் 

௦ல் கோடியில் அப்பரி 

   

      

    

    

   

   

    

என்றாகும், அப் 

தால் விழி என்றாகும். 

, ஆ௬ அளித்தால். எ உறனச், 

அதனில் படிக்கக். வேண்     இத் த்க் குறிப்பினை, 

அனித்தாய்!*. *. (அளவு ஒண்றை ஒரு மாத்திரை ப 

(முதலில்) உள்ள சொல்லாதிய ஏழில் என்பதில் அகற்றி?” 

என்னும் வரிகளில் உணர்த்தினார். (அப்பரும், சம்பத்தரும். 

வேண்டாதபோதும் ௧௬ அளித்தீர்'* என்று தலைவி கூறியது 

போல இறைவரும், உலகம் வேண்டாத போதும் உலகுக்கு 

நீ ஆசு அளித்தாய்”? என்று கூறினார் எனக் கொள்க. ஏழில் 

என்பதில் முதல் எழுத்தாம் ஏவின் ஒரு மாத்திரை நீங்கினால் 

எழில் என்றாகும், எழில் என்பது அழகு. வீழி என்பது 

அீழிக் கனி. இது மாதர் உதட்டுக்கு உவமை, (136) 

   

    

    

 



  

  

(அஃ சொ.) உற்ற. துன்பம் வந்த, முக்கணி - மூன்று 

பழங்கள், (வாழை, மா, பலா.) கயவாவோ - கசக்க 

எற்ற - ஒழிக்க. 

     

3 

   

    

    
   

மாட்டாவோ? உபய - இர 

இ. :.) மூன்று 
ein + இடத்தே, மற்ற 
எனப் பிரிக்க, 

    

(வி-ரை,) உபய 

பதினைகு உலகங்கள் ஆ 

உள்ள மு தல் எழுத்தாகிய ௨ என்னும் நத நீ 

4 இடம் என்றாகும். ஆகவே அப்போது பயம் படத -த் 5௯ 
வீடமே என் று. பொருள் ப௫ I : ட 
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இஃ பொடு 68 தோழி! | 

தவத்தின் | பெரும்பேதே! 

என் உயிர்த் துணேயே! மேலாகிய அரே! ஒ 
வள்ளலே 1 ‘Be வந்ததற்குக் காரணம் து உ 
கேட்டேன். அதற்கு 8 இ 

யுடைய பெண்ணே ! 

  

   

      

   

        

    இ - G-) அருமை + Gs, என்று. oy 

வந்குது -- என, கேட்டு... உள்ளம், எனப் பிரிக்க. வள்ளல், 

அண்மை விளி, மாண் செய், செய் உவம உருபு, வியந்தேன் 

முற்றெச்சம், வியந்தேனாய் என்பது பொருள். 

  

(வி-ரை.) வான் என்பநற்கு ஆகாயம் என்பதும் 

பொருள். ஈண்டு அவ்வாகாயம் சிதாகாசமாகிய சிதம் 

பரத்தைக் குறிக்கின்றது. sora, இறைவரை அந்த 

வானுக்கு (சிதாகாசத்திற்கு) அரசே என்றனர். வள்ளல் 

ஈண்டுத் திருஒற்றியூர்த் தியாகரைக் குறித்து நிற்கிறது, 

தலைவிக்கு இறைவர். நம்பி என்னும் பெயரை அளித்து 

    

    

  

அதுற்கு நம்புதலுடையவள் என்று பொருள் கூறி ('நீ நழ்புத 
ர் 2 

ஓடையவளாய் இருத்தலின் தாம் இங்கு வந்தோம் 
தம்பி என்பதற்கு இறைவர் உளம் கொண்டு 

பொருள், நம்புதல் உடையவள் என்பது. ஆனால் நட 
     

பி என்பது 
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ove oe ததி இ ns த விழற OO 

St Deere க் "குறிக்கும் அட் 

  

  

65 தோழி i (அருட்கடலே! என் % 

ண் சனை _ வடைய ரூ ருல்பே! 6 எல்லா வளஸ் 
     

என் இ சொன்னேன். அ. தற்கு இவர், oo 

அன்று அதற்குக் காரண. 
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(இ- கு.) மகிழ்ந்து4- அணைய, இஃது -1- என்றேன், 
AGO + என) காட்டியது 1- உன்தன்; இருள் நச்சு 
அளகம் எனப் பிரிக்க. 

(af - my.) தலைவி, இறைவரை. Saree Teens 

தழேவுதற்கு இதுதான் பருவம் என்றனன். இவ்வாறு அவள் 

கூறக்கேட்ட | இறைவர், பெண்ணே! நீ இப்போது இக tLi6 

அல்லள். goswa நீ முதியவள் என்பது. உன் கூந்தலே 
காட்டுகின்றது. ஆண்களுக்கு எப்படிப். பால்யம், பல்வ, 

செனமாரம், ert ds Hath என்னும் தான்கு பருவங்கள் 

பண்டக அதுபோலப் பெண்களுக்கும். நாண்கு. பகவ கள் 

  

      

  

    

  

தி தைக் கொ bs க்கவல்லது உ ஈம 
gin G: கட்சி ன்ற 

 



  r யே! | தருஒதறயர்கரச0ே | st வந்தது எதைக் க க்குதி 9 

அதி ற்கு இ) oud > *மலர்களால் 2 

, ர்க MOINS Ff இலக்க 
      

    

  

    
  

பா மலர் களம் . கழுத்து 

ரணி - அத் அ ஆவி ஈடயிர், பொலியும் . 

வளங்கும். கு! ழலாய் .. கூந்தலை யுடையவனே! பொன்னின் . 

இலக்குமியைப் போல். ஈவு - - ஈகை; எடுக்கும 6 குணம். 

ர் இ. &.) அடைத் தது 1-எண்) சேட்டு (உள் னப் 

பிரிக்க, . பொண்ணின் என்பதி ப் 

மை ஒப்புப் பொருள். பூவில் பொலியும் என்பதன்; 
னும் ஏழாம் வேற்றுமை உருபு, ஆ ny 

ற்றுமைப் பொருளில் உளது. 

                          

(வி லை வி, காவிகளங்கொள்கல 

Sanne திருமால் நிறத்தைப்போன்ற கருங்குவகாயின் நி 

| 1 பொருள்படும்படி கூ Pusey meh 

    

   
    

    

“போன்று உயர்த்துள்ளாய் சன்ணும் 

பொன்னின் உயர்நீதாய்? என்றனர், 
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கருதுவதாவது புணர்ச்சி இன்பத்தைக் கருதுவதாம். 

அப்புண ர்ச்சி . இன்பத்தை (ஈவைடுக்கருதி வந்ததா & 

இறைவர் இவ்வாறு கூறினார், 

டிவி ஈகை என்பது பொன்னென்றும். பொருள்படும். “ab 
நீ பொன்னின் உயர்ந்தாய் ஆதலின், உன்னிடம் பொன்னைப் 
அபறக் கருதி வந்தோம்”? என்னும் பொருள்படி Sa. Capt 
என்றும் கொள்ளலாம். தலைவி ஒற்றி அரசே என்றதன் 

குறிப்பு, **ஒற்றி ( அடமானம்) வைக்கப்பட்ட ஊரின் அ 
என்று . கூறினாள் என்பதாம். ஆகவே இறைவர் அஸ்) ஷன 
மீட்க உன்னிடம் பொன் உள்ளது என்பதை அறித்து: அ 
பொன்னைப் (ஈகையை) பெறவந்தோம்”” என்றார். என் iv றும் 

பொருள் கூறலாம், பொன்னின் உயர்த்தாய்.. "என்பதற்கு 

      

   

  

    

      

    

ஆதிய அழக மிய ஸ்ட BL மூன்று 
ஸை சந்திரனைச் சிரசில் உடையீர்! 

ர்த்தி திருமகன் வாழ்கின், ற _ திருஒற்றியூரிலுள்ளீரீ? 
at னஞ் ் செல்வதில் வல்லீர்!” என், இ சொன்னேன். அதற்கு 
இவர், . அழகை யுடையவனே! உன்னைப் போல பாலரிபோலும் 
வாயால தடஞ்செய்ய யாம் வல்லோமோ? உன் மலர்வாய் 

. ner ர Sal aur ற் ay 

    

   



    

(Cy i சொ.) “— oo (AH 

   

    

   
   

      
   

  

Cac த் தாய் 6 என்கின்றுர் இ (து, 

)ஃவபொ.) (தோ மி் ! m8 Ae 

0 @ipaGs 1 ae ச் சேர், 
ந்த கோயிலில் ஓளித்தீர் ஆ 

74" என்றேன் அதற்க ae 

யுடையவனே ! நீயும் என்னை. 

மலரீரகிய கோயிலில் இ 

இதன் பொரு ச் என்னடி ?'' 
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(அ. சொற. Mer. - இரிட்பம்.. தளியீர் - கோவிலில் 
உள்ளவரே. தளி - கோவில்... வாங்கும் - வளைந்த. நுதலாய் - 

நெற்றியுடையவளே. மருவி - சேர்ந்து. மலர் - தாமரைப் பூ. 

(B- 6.) தன், சாரியை, ஈங்கு--இன்று 4-ஒளித்தாய் 
எனப் பிரிக்க. 

(வீரை. தலைவி, இறைவரை :தன்னைக் கலந்து 
இன புற்ற பிறகும் திருஒற்றியூர்க். கோவிலில் ஒளிந்துகொண் 

டீர்களே 1. நீங்கள் ஒளிந்து விளை யாடும் ஆட்டத்தில் 

வல்லீரோ இ என்று ( வின வினள்... அதாவது. pi Sujet or 

(தோரத்தில் தள்ளியுள்ள) ஊரில். ஒளித்து கொண்டிரே 1?! 
என்று கேட்டனள். அதற்கு [ இ mr (Seger J ST ae 
மனமாகிய. மலர்த்தளியில்: ஒனத்தால். அன்றோ?" 

எ திர்மொழி கூறினார். ப்பில் 
கடலாகிய ரில் ஒனிப்பதில் வல்லவர்: என்று , 

    

    

  

   

      

   

    

ட அடுத்தே மிகலாட்டம் 5 றத on கா என்றனானா. 

910 2 10.9) த்தோர் நங்போல் உறவர் Osis 

கிய நகரத், 

oy iis வட்டத்தை அடைவது அழசாமோ ? 2 

  

    

  

காம்பைப் ு பொருந்தியவர்கள் . - எம்மைப்டே பாலப் 

எம்மைச் சேராதவர்கள் எம்மைச் சேர்த்தது 

இதன் கருத்த என்னடி, (எது.    



  

(sy - சொ. அம்மை - உமாே தவி. திரு - அழகிய. 

மனி - உடம்பு, அணி - அழகிய,  உறுவர் - அடை 
இத.) வாட்டம், தொழிற் பெயர், என்று 

ரை ரத்தேன் ன், அன்று எனில் ஏது 4 எம்மை எனப் பிரிக்க, 

(வி - ரை.) paced, இறைவரை நோக்கி உர்மை 

அடுத்தவர்கள் வாட்டம் அடைதல் அழகோ ?'” என்று 

விைவிஞஷள். அதற்கு இறைவர் மிக வாட்டம் என்பதற்குத் 

தலைவி கொண்ட பொருளைக் கொள்ளாமல் மிக ஆட்டம் 

எனக் கொண்டு (மிக 4 ஆட்டம் என்பது புணர்ச்சியில் 

Bebo ஆட்டம் என்று புணரும்). பெண்ணே எம்மை 

அடுத்தவரை எம்ப! போல ஐந்து தொழில்களைப் பொருந்த 

வல்லவர்கள் அல்லர். ஆகவே நீ எம்மை அடுத்தார் மிக 

வாட்டம் உறுதல் அழகோ என்று கட்டல் அழகதிதன்று?* 

என்று உணர்த் தினார். இறைவரை அடுத்தவர் களுக்: த ஆனந்த 

மலீட்டால் ஆட்டம் வருமே ஒழிய, இறைவளைப்போல் 

படை த்தல், காத்தல், அழித்தல், மறைத்தல், அருளல் ஆகிய 

8p fb Hi < ஆட்டங்களைப் புரிபவர் அல்லர் என்பதை உண ர்த்தி 

ஞர். sigur உறுவர் என்பதற்கு நம்மை அன்பினால் 

அடைந்தவர், சாரப் நிலையை அடைவரே ஒழிய வாட்டம் 

உளர் என்றும் கூறியவாறும். சாரூபம் என்பது சர்லோகம், 

சாமீபம், சாரூபம், சாயுச்சியம் என்னும் நான்கு பதவிகளில் 

          

  

    

    
    

      

    

  

   கொள் மொழி யப் parsant புல்நாள் கலை Hitt sul 

ஈகொண்் டிருந்த நென்கீன்ருர் இ! 

Q- Gur.) (தோழீ! *உண்ணப்பட்ட தேனின் 

மகிழ்ச் Aus 1ல் வண்டுகள் ஆ வாரம் செய்கின்ற திருஒற்ரு 

@—15 
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தகரை புடையவரே! முக்கண்களை ஒருசேரக் கொ ண்டவரே! 
என் ஆசையைக். கண்டும், இரக்கம். காட்டிலீரே! இதற்குக். 
காரணம். யாது?” என்றேன். அதற்கு. இவர், இசையின் 
இயல்பைக் கொண்ட இன்சொல்லை யுடையவனே 1 உன் 
ஆசையானது பல நாளும். இன்சுவையைத் தருகிற பழம்: 
போல மதிப்பைக் கொண்டிருந்தது” என்கிறார். இதன் பொருள் 
என்னடி 2”? (எ. தூ. ) 

(அ. சொ) கள்-தேன். அளி-வண்டுகள். மிழற்றும். 
ஒலிக்கும், இரங்கீர் . இரக்கம் காட்டிலீர். பண். இசை, 

எண் - மதிப்பு. 

(இ - கு.) எண் முதல் நிலைத் தொழிற் பெயர். 
கொண்டு -- இருற்கதது 4 என்கின்றார். எனப் பிரிக்க, 

(வி - ரை.) தலைவி தன் காதல் கண்டும் ஏன் இரக்கம் 

கொண்டிலீர், என்று . வினாவினாள். அதற்கு இறைவர், 
பெண்ணே 1! உன் காதலைப் பலநாள் சுவைப்பதனால் தானே 
யாம் இப்போது வந்தோம்'? என்று அறிவித்தனர். உண் 
மீது. கொண்ட காதல் பலநாள் சுவையைச் செய்கின்ற 
பழம் அன்றோ? அப்பழம் மதிப்பை அன்றோ கொண்டிருந்தது”? 
என்றார். , மேலும் பல் நாண் சுவைகொள். பழம்போலும் 

சான்பதற்குப் பல்லைக் கூசும்படி. செய்து, வாயில் நீரைச் 

சுரக்கச் செய்கின்ற புளியம்பழம்*” என்றும் பொருள் கூறலாம். 

இதனால் (உன்னைப் பார்த்த அள வில் சுவைதரத் த்க்க 

பழம் போன்ற உன்.காதல் உளது'' என்று இறைவர் கூறினார் 

எனவும் கொள்ளலாம். மேலும் இறைவர் தலைவி வருந்தத் 

சுக்க முறையிலும் தம் காதல் அவளிடத்தில் இருக்கிறது 

என்பதை ₹:பல்நாண் கொளும் பழம்போல்'" என்னும் உவமை 

யில் பொருந்திக் கூறினார் என்க. அதாவது, உன் காதல் பல 

நாள் உண்ட பழம்போல் வெறுக்கத்தக்கது என்றும், பளியம் 

பழம் பழுத்த பிறகு தனக்கும் ஓட்டிற்குந் தொடர்பு இல்ல
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குதுபோல உனக்கும் எமக்கும் இருக்கும் காதல் பற்று 

அற்றது என்றும் இறைவர் உணர்த்தினார் என்று அறிக.(1 44) 

  

அணங்கேழ் இலங்கும் செஞ்சடையீர் வளம்சேர் ஒற்றி மாந்கரீர் 
குணைங்கேழ் மிடற்றேர் பால்இருளைக் கொண்டீர் கொள்கை எள்என்றேன் 

அணங்கே ஒருபால் அன்றிதின்போல் ஐம்பால் இருள்கொள் டிடச்சற்றும் 

இணங்கேம் இணங்கேம் என்சின்ருர் இதுதான் சேடி எள்னேடீ. 

  

இ ஃபொ. (தோழீ! அழகும் நிறமும் விளங்குகிற 
செஞ்சடையை உடையவரே 1? எல்லா வளங்களும் சேர்ந்த 

திருஓற்றியூர் என்கிற பெரிய நகரத்தை உடையவரே [ 
தன்னிறம் அமைந்த கண்டத்தின் ஒரு பக்கத்தில் இருட்டைக் 

அகக் பாது கொள்கை யாது?” என்றேன், 

இவர், (பெண்ணே ! ஒரு பால் அன்றி, உன்னைப் 
டம்பானியூபம இருட்டைக் கொண்டீருக்கச் சிறிதும் 

இணக்க மாட் டோம்; இணங்க மாட்டோம்” என்கிறார். 

இதன் கருத்து என்னடி?” (எ-து.) 

(அ- சொ. வணம்.அழகு. கேழ்-நிறம். இலங்கும்.விளங் 

கும். மாஃ-பெரிய, குணம் கேழ் மிடறு - நல்ல நிறம் கொண்ட 

கழுத்து: ஓர்பால் .. இருபக்கம், அணங்கு - தெய்வப்பெண். 

ஐம்பால் - ஜந்து பக்கம், ஐந்து வகையாக முடிக்கப்படும் 

கூற்துல் சற்றும் - சிறிதும், இணங்கேம் - இசையோம், 

      

   

    

இக.) வணம், இடைக் குறை, மா, உரிச்சொல். 

அன்றி, குறிப்பு விஃஎ எச்சம். இணங்கேம், இணங்கேம், 

அடுக்குத் தொடர். மிடற்று ஓர்பால் எனப் பிரிக்க. 

(வி - ரை.) இறைவர் தம். கழுத்தில் இருள்போலும் 

கரிய விடத்தைக் கொண்டுள்ளார். அதனால் தலைவி சுவாமி! 

ஒரு பக்கத்தில் நீர் ஏன் இருக் கொண்டிருக்கின்றீர்?7? 

என்று கேட்டாள். அதற்கு விடையாக) பெண்ணே நாம்.
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ஒரு பக்கத்தே மட்டும் இருள் கொண்டிருக்கின்றோம். நீ 

ஐம்பாலில் (ஐந்து இடங்களில்) இருள் கொண்டிருக்கிறாயே? 

அப்படி நாம் செய்யச்: சம்மதியோம்' என்றனர். ஐம்பால் 

என்பது கூந்தல். கூந்தல் கருமையான இருள் போன்றது. 

ஆகவே இறைவர் ஐம்பால் என்பதனை இரு பொருள்படும்படி 

உன் கூந்தல் இருள் உடையது'* என்றும், **நீ ஐந்திடத்தில் 
இருள் கொண்டுள்ளாய்'” சான்றும் கூறினார் என்க. கூந்தலை. 

ஐந்து வகையாக. முடிக்கப் படுதலின் அதற்கு ஐம்பால் 

என்னும் சொல் அமைந்துளது. ஐந்து வகையான முடிப்பு 

முடி, கொண்டை, சுருள், குழல், பனிச்சை என்பன, (145) 

கரும்பில் இனியீர் என்இரண்டு கண்கள் அனையீர் கறைமிடற்றீர் 

பெரும்பை அணியீர் திருவொற்றீப் பெரியீர் எதுநும் பெயர்என்றேன் 

அரும்பண் முலையாய் பிறர்கேட்க அறைந்தால் அளிப்பீர் எனச்சூழ்வர் 

அரும்பொன் இலையே என்சின்குர் இதுதான் சேடி என்னேடீ 

(Q- Gury தோழி! :கரும்பினும் இனியரே ! என் 

இரு கண்களைப் போன்றவரே! விடம் பொருந்திய கழுத்தை 

உடையவரே ! பெரிய பாம்பை ஆபரணமாக உடையவரே 

திருஒற்றீயூரில் உள்ள பெரியவரே ! நும் பெயர் யாது?” 

என்றேன். SoG இவர், (தாமரை மொக்கைப் போலும் 

முலையை உடையவளே ! பிறர் கேட்கும்படி சொன்னால் 

அப்பெயர் க்கேற்பத் தமக்கும் தருவீர் என்று உலகத்தார் 

என்னைச் கூற்றிக்கொள்வார்கள். அப்படிக் கொடுக்கப் பெரும் 

பொன் என்னிடத்தில் இல்லையே” என்கிறார். இதன் பொருள் 

என்னடி?” ஸாது) 

*:
    

  

    

    

    

(a) - DFT} கரும்பில் . கரும்பைப்போல், கறை. 

விடம், மிடற்றீர் - கழுத்தை யுடையவரே. பை - படம் 

எடுக்குப் பாம்பு, அணியீர் . ஆபரணமாகக் கொண்டவரே 

அறைந்தால் - சொன்னால். இரும்பொன் - பெரும் செல்வம்,
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(இ-க்.) கரும்பில், இல் ஐந்தாம் வேற்றுமை ஒப்புப் 

பொருள். பை, சினை ஆகுபெயர். இலை, இடைக் குறை, 

அரும்பு - அண் (அண் எண்டு உவம உருபு) எனப் பிரிக்க, 

(a - m7). தலைவி, இறைவரை பெயர் யாது?” என்று 

கேட்டார். இறைவர் பெயர் தியாகர் என்பது. *'இப் பெயரைப் 

பிறர் அறியும்படி கூறினால் (தியாகர் என்பதன் பொருள் 

கொடுப்பவர் என்பது.) எம்மைச் சார்ந்து தமக்குப் பொருள் 

குரும்படி உலகர் கேட்பரே. அப்படிக் கொடுப்பதற்கு எம் 

மீடம் பொன் இல்லையே”' என்று கூறினார். இரும்பொன் 

என்பதற்கு மூல மண்டாரம் என்பதும், ஐஸ்வரியம் என்பதும் 

பொருள், ₹*இதனை அனுபவிக்கக் கூடியவர்கள் திருவருள் 
பக்குவம் உடையவர்கள். அவர்கள் தவிர்த்தும் பிறர் எம்மை 

அடைந்து கேட்டால் நாம் எப்படிக் கொடுப்போம். ஆகவே 

எம் பெயரைக் கூறோம்'”' என்றனர். இறைவருக்கு மூல 

பண்டாரம் என்னும் பெயர் உண்டு என்பதை  4(மூல 
பண்டாரம் வழங்குகின்றான் வந்து முந்துமினே'” என்று 

மாணிக்கவாசகப் பெருமான் மொழியால் உணரலாம்,(146) 

நிலையைத் தவருர் தொழும்ஒற்றி நீமலப் பெருமான் ர்முன்னம் 
மலையைச் சிலையாக் கொண்டீர்நும் மாலல் லபம்அந் புநம்என்றேன் 
வீலையைத் தறியாச் சிறுவர்களும் மலையைச் சிலையாக் கொள்ளர்கள்ஈ 

திலையற் புதம்தான் என்கின்ருர் இதுதான் சேடி என்னேடீ. 

(G)- Our.) (தோழீ! (தம் தம் ஆசரம நிலையினின்றும் 

தவருதவர்கள் வணங்குகின்ற திருஒற்றியூரிலுள்ள நின் 
மலனாகிய பெருமானே ! தேவாீர்; முற்காலத்தில் மேரு 

மலையை வில்லாகக் கையில் கொண்டீர். நுமது பெரிய 

வல்லமையானது ஆச்சரியமாய் இருக்கிறதே!” என்றேன். 

அதற்கு இவர், *உலகில் அறியாத சிறுபிள்ளைகளும் மலையை 

வில்லாகக் கொள்வார்கள். இதில் ஓர் ஆச்சரியமும் இல்லை” 

என்கிறார். . இதன் கருத்து என்னடி 2” (எ.து)
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(அ௮-௪சொ.) நிமலன் - ௬த்தமானவன், குற்றம் அற்ற 
வன். சிலை . வில், மலை - மேரு மலை, வல்லபம் - வல்லமை. 

மா - பெரிய. வலயத்து . உலகில். 

  

(இ-௧கு.) நிலையை, என்பதன் . இரண்டன் உருபு, 

ஐந்தன் உருபு பொருளில் அமைந்துளது. (நீங்கள் 
பொருள்) அம், சாரியை. பெருமான், அண்மைவிளி. மா; 
உரிச் சொல். சிறுவர்களும், உம் இழிவு சிறப்பு, உம்மை - 

மூன் அம், ஈது-[-இலை, வலையம் 4 அத்து அறியா எனம் 

பிரிக்க. . வலயம் என்பது வலையம் என ஆயது இடைம் 

Gur. 

  

(வி-ரை.) தலைவி, இறைவர் மேருமலையை வில்லாகக் 

கொண்டது குறித்து வியந்தாள். அவரது வல்லபத்தைம் 

புகழ்த்தாள், இறைவர் (பெண்ணே சிறுவர்களும் மலையைச் 

சிலையாகக் கொள்வார்களே! ஆகவே, யாம் மலையைச் சிலை 
யாய்க்கொண்டது ஒரு வல்லபமா?' "என்றுகூறி நகையாடினர், 

      

இறைவர் கூறும் பொருள் மலையைச் சிலையாக (கல்லாக) 

சிறுவர் கருதுவர் என்பது. சீலை என்பதற்குத் தலைவி 

கருதிய பொருள் வில் என்பது. ஆனால் இறைவர் கல் 

என்று பொருள் கொண்டார். 

  

ஆச்சிரமம் என்பது பிரமச்சரியம், இருகத்தம், வானம் 

பிரத்தம், சன்னியாசம் என்பன, இந் நிலைக்கு ஏற்ப அவசீ 

அவர்கள் இறைவரை வழிபடுவர், ஆதலின் நிலையைத் 

Sunt தொழும் ஒற்றி நிமலப் பெருமான் :எனப்பட்டார். 

நிலை. என்பதற்கு ஞானநிலை எனக்கொண்டு ஞானநிலை 
தவராத மெய்ஞ் ஞானிகள் தொழும் ஒற்றி நிமலப் பெருமான் 

எனலும் ஒன்று. (147
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உதயச் சுடரே அனையீர்நல் ஒற்றி உடையீர் என்னுடைய 

இதயத் தமர்ந்தீர் என்னேஎன் எண்ணம் அறியீ ரோஎன்றேன் 

சுதையில் திகழ்வாய் அறிந்தன்றோ துறந்து வெளிப்பட் 
[டெதிர்துடைந்தாம் 

இதையுற் றறிந் என்கின்றார் இதுதான் சேடி என்னேடீ. 

(இஃபொ.) :*தோழீ! (உதய காலத்துச் சூரியனைப் 

போன்ற தேவரே 1! நன்மை நிறைந்த திருஒற்றியூரை யுடைய 

வரே! எனது இருதயத்தில் அமர்ந்திருப்பவரே$ அப்படி 
அமர்ந்திருந்தும் என் எண்ணத்தை அறியமாட்டீரோ?*' 

என்றேன். அதற்கு இவர் என்னை நோக்கி, *அமுதம் போல 
விளங்குகின்றவளே 1! உன் எண்ணம் . அறிந்தன்றோ 

-அம்மனத்தில் இருப்பதை விட்டுப் புறப்பட்டு உனக்கெதிரே. 
வந்தோம். இந்தச் செய்தியை நீ மனம் பொருந்தி ஆராய்ந். 
தறிவாயாக'” என்கிறார். இதன்பொருள் என்னடி? ?”. (எ.து. 

(அ-சொ.) amg - தேவாமுதம், 

.(இ-கு.) சுதையில், இல் ஐந்தாம் வேற்றுமை 

ஒப்புப் பொருள். அடைந்தாம், தன்மைப் பன்மை வினைமுற்று. 
அறிந்து 4 அன்றோ; வெளிப்பட்டு -- எதிர், உற்று 1- அறி 

எனப் பிரிக்க உதயம் -.- இதயம் என்பன; உதையம் 

இதையம் என்றாயது, இடைப்போலி இலக்கணம் பற்றி 

என்க. 

(வி-ரை,) தலைவி, (நீர் என் இதயத்தில் இருந்தும், 
என் எண்ணத்தை அறிந்திலீரே' ' என்றாள். அதற்கு இறைவர், 

உன் மனத்தில் இருந்து உன் எண்ணத்தை அறிந்ததனால் 
தான், உன் எதிரே இதோ நிற்கிறோம்'' என்றார். 

என் எண்ணம் அறித்திலீரோ?'' என்றாள் தலைவி, 
“உன் எண்ணம் என்னுடன் கலந்து இன்புற வேண்டும்
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என்பதை. அறிந்துதான் எம் வைராக்கியத்தைத் துறந்து 

பிட்சாடர் கோலத்தில் இங்கு வந்தோம். உன் எண்ணந்தான் 

இந்தக் கோலத்தை மேற்கொள்ளச் செய்தது”” என்று 
கூறினார் என்க. 

௬தை என்பதத்கு மின்னல் என்பதும் பொருள் ஆதலின், 

மின்னலைப் போலத் திகழ்பவளே என்றும் பொருள் காண 

    

   

    

ஒற்றிப் புனித ரேநீர் போர்க்கவிற்றை 

த்தீர் உள்ளத் திரக்கம் என்என்றேன் 

ற்க்ஸிறிறி ன் கன்றைக் கலக்கம் புரிந்தனைநின் 

ஈ்கீன்ருர் இதுதான் சேடி என்னேடி. 

் தோழீ! எல்லோரையும் காத்தருள் 

கின்ற ‘ajar Sent யூடையவரே! திருஒற்றியூரில் எழுந்தருளிய 

பெத்லல தேவரச். போர்த் oar ee யானையைப் 

ங்கலக்கம் i. உமது மனத்தின் 

இத்தகையது தானே?' என்றேன். அதற்கு இவர்? 

i , “ஒளிக்கின்ற இடையை யுடையவனே! ற் 

£றைக் கலங்கச் செய்கிறாய். உன் இரக்கம் இது 

இதன் பொருள் என்னடி?''. (எ - து.) 

  

     

   

            

(அ - சொ. புரக்கும் - காக்கும். புனிதரே - சுத்த 

மானவரே, களிறு - யானை, உரக்கும் கலக்கம் .. பெருங் 

கலக்கம், கரக்கும் - ஒளிக்கும். 

    

(இ- க்.) உள்ளத்து -- இரக்கம் எனப் பிரிக்க. 

(வி- ரை.) இறைவருடைய திருவுருவத் தோற்றம் 
பிறரைக் காத்தல் பொருட்டே அமைந்தது. ஆகவேதான் 

புரக்கும் குணத்தீர் என்றனள். இந்த உண்மையினைச் சிவப் 

பிரகாச ருவாமிகள் திருவெங்கைக் கலம்பகத்தில்; 
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SHA t Gord Gar w Hur 
புரையும் கனலி மருப்பொளிரும் 

திருமார் பகமும் புலிஅதள் சூழ் 

அரையும் கரியின் தலைமிதித்த 

அழகார் வெங்கை அரன்தாளும் 

நிரையும் சுரர்கண் டுருஅனைத்தும் 

அருளே என்று நினைவாரே '' 

என்று கூறுதல் காண்க. 

தலைவி இறைவரை “நீர் யானையைக் கொன்று அதன் 
தோலை உரித்தீரே. இச்செயல் உமக்கு இரக்கம் உண்டா என் 

னும் ஐயத்தைத் தோற்றுவிக்கிறதே'” என்று வினாவினாள். 
அதற்கு இறைவர், பெண்ணே! யாம் யானையைக் 

கொன்றோம்: அதன் தோலை உரித்தோம். அதனோடு அந்த 

யானைக்குத் துயர் போயிற்று. ஆனால், நீ யானைக் கன்றை 
உன் நடையால் வென்று அதனை உயிரோடு கலக்கம் உறச் 

செய்கிறாயே! இச்செயல் உன் உள்ளத்தின் இரக்கத்தைக் 

காட்டுமா?'" என்று கேட்டனர். பெண்களின் நடைக்கு 
யானையை உவமை கூறல் புலவர்களின் மரபு ஆதலின், 

இவ்வாறு கூறினார். யானை பெண்களின் நடை அழகிற்குத் 

தாம் நிகர் . ஆகாமையினால், கலக்கம் அடையும் என்பது 

புலவர்களின் கற்பனை, 

  

இறைவர் காசியில் யாவர்க்கும் தொந்தரவு கொடுத்து 

வந்த கயமுகா சூரனைக் கொன்ற குறிப்பு இப்பாட்டில் உளது. 
தலைவிக்கு இடை உண்டோ இல்லையோ என்று கருதும் 
அளவுக்குச் சிறுத்து இருந்தமையின், *(கரக்கும் இடையாய்”” 

என்றனர்... (142)
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பதங்கூ ரற்றிப். பதியிர்நீர் Wade ஏறும் பரிசதுதான் 
விதங்கூ. றறத்தின் விதிதாஜே. வில்க்கோ வீளம்பல் வேண்டும்என்றேன் 
நீதங்கூ றிடுநல் பசுங்கன்றை நீயும் ஏறியீடுகின்ருய் 
இதங்கூ றிடுக என்கின்றார் இதுதான் சேடி என்னேடீ. .. 

(இ.- யொ.) “* தோழீ! (சொல்லுருவாயிருக்கிற வேதாக. 
மங்களால் சொல்லப்படுகிற திருஒற்றிப்பதியை யுடைய 
வரே ! தேவரீர். பசுவின் மீதேறும் விதம், பலவகையாய்ச் 
சொல்லப்படுகிற தரும நூல் விதியோ? விலக்கோ? சொல்ல: 
வேண்டும்” என்றேன். அதற்கு இவர், “தாள்தோறும் விற்கம் 
படுகிற. அழகாகிய பசுங்கன்றை நீயும் ஏறுகின்றனை. இதி 
லுள்ள நன்மையை. றீ சொல்லுக” என்கிஞார், இதன் பொருள் 

என்னடி 2?” (எ - து.) 
(அ-சொ.) பதம். சொல்லுருவாம் வேதம், அழகு, 

பரிசு - விதம், அறம் - தருமம், விளம்பல் - கூறுதல், 
இதம் - - நன்மை, அழகு, கூறிடும் விலை கூறும். கூறிடுக - 
சொல்க. 

    

(இ-கு,) கூறு-ஒற்றி, பரிசு--அது; கூறு அறத்தின் 
எனப் பிரிக்க, பதம், ஆகுபெயர், தான், சாரியை. நீயும் 

உம் இறந்தது தழுவிய எச்ச உம்மை, 

(வி.ரை.) பசு என்பது, ஈண்டுப் பசு அன்று. எருதாகும். 

(:ப௬. ஏறும் பரமனை”? என்பர் திருஞான சம்பந்தர். தலைஹி 

இறைவரை. நீர் பசுவின் மீது ஏறலாமா 2 இஃது அற நூல் 

களில் விலக்கப்பட்ட விதியா? கொள்ளப்பட்ட விதியா? 

என்று வினாவினாள். அதற்கு விடையாக இறைவர், 

(பெண்ணே 1 நீயும் பசுங் கன்றை er OB A sé «Gus. Bs 

தரும நூல் விதியா? விலக்கா ?'* என்று கேட்டார். மசுங் 
கன்று என்பது புதிய வளையல்களையும் குறிக்கும். இப் புதிய 

பசுங்கன் றை (வளையல்களை ) நீயும் ஏறிடுகின்றாயே (விருப்ப 
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மாகக் கொள்கின்றாயே) என்று இறைவர் கூறினார். இதன் 

உள்பொருள் வகாயல்களைக் கையில் ஏற்றிக்கொள்ளுதல், 

ஏறிடல் என்பதை இவரல் என்றும் கூறலாம். அந்த இவரல் 

என்பதற்கு விருப்பம் என்பது பொருள், ஆகவே, பசுங் 

_ கன்றை விரும்புகின்றனை என்று கூறினர் என்க. பதம் கூறும் 

ஒற்றிப்பதி என்பதற்கு அழகுக்குச் சிறந்ததெனப்படுகின்ற 
திருஒற்றியூர் என்பதும் பொருளாம், (150) 

யோகம் உடையார் புகழ்ஒற்றி ஊரில் பரம யோகியராம் 

தாகம் உடையார் இலர்தமக்குத் தண்ணீர் தரநின் தனைஅுழைத்தேன்: 

போகம் உடையாய் புறத்தண்ணீர் புரிந்து விரும்பாம் அகந்தண்ணீ£ 

ஈ௬ மகிழ்வீன் என்கின்ருர் இதுதான் சேடி என்னே. 

(இஃபொ.) “Garp! (சிவயோக மார்க்கத்தை 
யுடையவர் புகழ்கின்ற திருஒற்றியூரிலுள்ள பரமயோகியகும் 

நீர் வேட்கை கொண்டவரும் ஆகிய இவருக்குத் தண்ணீர் 

கொடுக்க உன்னை அழைத்தேன். அதற்கு இவர் என்னை 

நோக்கி, (போகத்தை யுடையவனே! புறத்தண்ணீரை மிகுதி 

பாக விரும்ப மாட்டோம். ஆதலால் மனம் மகிழ்ச்சியோடு 

அகத் தண்ணிரைக் கொடுக்கக் கடவை” என்கின்றார். 

இதன் பொருள் என்னடி?””? (எ- து.) 

(௮- சொ. பரம - மேலான, போகம் - இன்பம், 

பெரும்பாக்கியம். புறம் - வெளி. அகம் - உள். புரித்து - 

காதலித்து, ஈக. தருக. . 

(இ-கு.) புறம் தண்ணீர், . அகம்--தண்ணீர் எனப் 

பிரிக்க. இவர் தமக்கு இதில் தம் என்பது அசை, ஈ௧; 

வியங்கோள் வினைமுற்று. 

(69 - oF.) இறைவர் மனைவி மக்களை நீக்கிக் 

கல்லால மரத்தின் கீழ்த் தட்சணா மூர்த்தியாகி இருந்தார். 
ஆதலின் பரம யோகி எனப்பட்டார், அகத் தண்ணீர் ஈக
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என்று கேட்டதன் குறிப்பு, உள்ளத்தில் அன்பு தன்மை 
கொண்டு 'இன்பம் தருக என்பதாம். போகம் என்பது இன் 

பத்தை உணர்த்தி, இந்த இன்பத்திற்குரிய பெண் குறியை 
உணர்த்தி, அந்தக் குறியை "உடையவளே என்று பொருள் 
கூறினும். அமையும், யோகம் என்பதற்கு யோக சாதனத்தை 

ட்டு திர்ஷ்டத்தையும் உணர்த்தலின் , 

புகழவேண்டும். STO EID அதிர்ஷ்டம் உடையவர் புகழ் 

ஒற்றியூர் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். போகம் என்பதற் 

குப் பர்ம்பின் படம் என்பதும் பொருள். அப்பாம்பின் படம் 
ஈண்டு. அதுபோலும் அல்குலை உணர்த்தி அந்த நிதம்பத்தை 
உடையவளே. என்னும் பொருளில் போகமுடையாய் என்று 
இறைக் வினிந்தார் என்றும் பொருள் காணலாம். (151) 

      

     
we 

   a ன்ருர் மாதேநாம் 

Batu a 

| | Bs அடைந்துள்ள தீர்த் தாகத்தைத் தணிக்கத் 

தகுந்த நீரே வேண்டும்” என்றார். அதற்கு யான், குள 

நீர் ஒன்றே உண்டு' என்று சொன்னேன். அதற்கு இவர், 

(குளநீரை ஏற்றுக் "கொள்ள மாட்டோம், இடைமேற் 

கரண் இ) இள நீரைத் தரல்வேண்டும்” என்கின் 

இதன் பொருள் என்னடி 2” (er - gy)     
(அ -சொ.) வாணர் - வாழ்பவர். ஆற்றுறு நீர் - 

வேட்கையைத் தீர்த்தற்குரிய நீர். இளநீர் - 

இ. கூ.) வந்தார். நின்றார் இரண்டும் முற்றெச்சம். 

இ! நின்று என்பது பொருள். இளதீர் - உவமை ௮ 
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பெயர். உள்ளம் + OF, வளம் + Ht, Gorm + FF, 
உளது -- என்றேன் எனப் பிரிக்க, 

(வி-ரை.) இறைவர், தலைவி கொடுக்க. "விரும்பிய 

குளநீரை விரும்பாமல், இளநீரை வேண்டினார். ஈண்டு 
இளநீரை வேண்டுதல் என்பது இளநீர் போன்று பருத்திருந்த 
முலைச் சுவையை வேண்டிஞனார் என்பது, தாகம் மாற்றுறும் 

என்பதை தாகம் -- ஆற்றுறும் என்றும், தாகம் -- மாற்றுறும் 
என்றும். பிரிக்கலாம். அதுபோது;, ஆற்றுறும் என்பதைப் போக் 

கும் என்றும், மாற்றுறும் என்பதை மாற்றும் என்றும், பொருள் 

கொள்ளுதல் வேண்டும். 
இறைவர் ஆற்றுறு நீர் உதவ வேண்டும் என்று 

கேட்டதாகக் கொண்ட தலைவி, ஆற்று நீர் இல்லை, குடி நீர் 

உண்டு'' என்றனள். குளநீர் என்பதற்கு இறைவர் வெல்லம் 

கலந்த நீர் என்று, பொருள் கொண்டு (குளம் - வெல்லம்) 

வெல்ல நீர் தண்ணீர் தாகத்தை நீக்காது. ஆதலின் 

இளநீர் (தென்னமரத்து இள நீர்) வேண்டுமென் ரர்”? என்றும் 

பொருள் காண்க, 

தலைவி குள நீர் உளது என்றாள், தலைவி குள நீர் என்று 

கூறியதை இறைவர் நெற்றி நீர் என்று பொருள் கொண்டு, 
(குளம்-நெற்றி) அதன்பின் அந்நெற்றி இருக்கும், மூகம் எனக் 
கொண்டு, முகம் என்னும் சொல் வடமொழியில் வாய் என்று 

கூறப்படுதலின் வாய் நீர் இருப்பதாகத் தலைவி கூறினாள் என்று 

கருதி, இவ்வாய் நீர் (பெண்ணின் உதட்டைச் சுவைத்தல் 

ஆகிய அதரபானம்) மட்டும் இருப்பதாகத் தலைவி கூறினாள் 

எனவும் இறைவர் பொருள் கொண்டு, எமக்கு அதரபானம் 

மட்டும். போதாது, கொங்கை பானமும் (முலையைச் சுவைத். 
தலும்) வேண்டும் என்பார். (இளநீர் தருக” என்றனர் 
என்றும் பொருள் காண்க, 

உள நீர்த்தாகம் என்பது உள்ள நீர். வேட்கை என்றும் 
உள்ள விரகதாகம் (காம வேட்கை) என்றும் பொருள் படும் 
நிலையில் உளது, (152)
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மெய்ந்நீர்ஒற்றி வாணர்இவர் வெம்மை உளநீர் வேண்டும்என்றர் 
அந்நீர் இலைநீர் தண்ணீர்தான் அருந்தல் ஆகா தோ௭ன்றேன் 

முந்நீர் தனையை அனையீர்உம் முதுநீர் உண்டு தலைக்கேறிற் 
றிந்நீர் காண்டி என்கின்றார் இதுதான் சேடி என்னேஈ. 
. (இஃ « Qur.) தோழீ! (அமய்ம்மைக் குணத்தை யுடைய 

திருஒற்றியூரில் வாழ்பவராகிய இவர், வெப்பமுள்ள நீர் 
வேண்டும்" என்று. "கேட்டார். அதற்கு pra, ‘Haba bt 

Give. தேவரீர்! தண்ணீரைத்தான் குடிக்கலாகாதோ”? 

என்றேன். அதற்கு இவர், என்னை நோக்கி! கடல் மகளா 

கிய 'திருமகளைப் போன்றவளே! இத்தப் பழைய நீரைக் 

குடித்ததால். தான் இந்நீர் தலைக்கேறி இருக்கிறது. இந்த நீரைப் 

பார்' என்று சொல்லுகிறார். இதன் கருத்து என்னடி?” (எ.-து.) 

(௮ - சொ.) மெய்ந்தீர் - உண்மைத் தன்மை, 

கண்ணீர் - - குளிர்ந்தநீர். முத்தர் - கடல், தனையை - பெண் 

அனையீர் - போன்றவரே. காண்டி - காண்க. 

(இ- - கு.) மெய்மை 4 நீர்மை, தண்மை + i, 

மூன்று-[ bt, pgemw+ ft, அந்த 4 நீர், தலைக்கு-- ஏறிற்று-- 
இந்த-(நீர் எனப் பிரிக்க. முந்நீர் அன்மொழித் தொகை, 

காண்டி, முன்னிலை ஒருமை விளையமூற்று. 

(வி-ரை.) கடல் ஆக்கல், அளித்தல், அழித்தல், 

ஆகிய மூன்று தன்மைகளைப் பெற்றிகுப்பதாலும் ஆற்றுநீர், 

ஊற்றுநீர், வேற்றுறீர் ஆகிய கான்று வகைத் தண்ணீரைக் 

கொண்டிருப்பதனாலும் கடல் முந்நீர் எனப்பட்டது. இலக்குமி 

கடவில் தோன்றினாள் ஆதலின், அவள் முந்நீர்க்குப் புதல்வி 
ஆயினாள். முதுதீர் என்றது பழைய தண்ணீர் என்று 

கொண்டு, அது கங்கை ஆற்றுநீர் எனப் பொருள்படுத்தி 

அதனை உண்டதனால்தான் அது தலைக்கு ஓறிற்று என்று 
இறைவர் கூறினார். ஈண்டுக் கங்கை தம் தலையில் இருப்பத 

னால்தான் தலைக்கு ஏறிற்று என்றனர். தலைக்கு ஏறியது என்பது
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நீர். தலையில் கோத்துக்கொண்டது என்பதாம். (நீ தரும் 

இத்தத் தண்ணீர் புதுநீர் ஆதலினால், அது வேண்டா”” என்று 

கூறி, என்னிடம் புதுநீர் தலைக்கு மேலே ( அதாவது மிகுதி 

யாக) உளது எனக்கு வேண்டா'* என்று இறைவச் மறுத்தார் 

எனவும் பொருள் காண்க, 

இறைவர் இலக்குமி போன்றவளே என்பதன் கருத்து, 

இலக்குமி தனம் (பொருள்) உடையவள், தனம் பூலை 

என்றும் பொருள்படும். நீயும் தனத்தை (முலையை) பெற் 
றிருத்தலின் காம வெம்மையைத் தீர்க்கவல்ல உன் முலையே 
வேண்டும் என்று இறைவர் கூறியதாகவும், கொள்க, முலை 

அணைப்பு, வெம்மையைப் போக்கும் ஆதலின் வெம்மை நீர் 

வேண்டும்” என்றார். வெம்மை என்பதற்கு விருப்பம் என் பதும் 

பொருள் ஆதலின், விருப்பம் மிக்க நீர் வேண்டும் என்ளுர் 
எனினும் ஆம். 

கலைவி அருந்தலாகாதோ (என்னைத் தழுவி முலையைச் 
சுவைத்து அனுபவிக்கலாகாதோ) என்று கேட்டதாகக் 
கொண்டு, “(தலையில் கங்கை இருந்து பார்த்துக்கொண்டிருக் 

கிறாள் பார்'* என்று காட்டித் தாம் அவளைத் தழுவ இய 
லாத நிலைக்கு !*அற்றீர் காண்டி'' என வருத்திக் கூறினார் 

எனலும் ஆம், (163) 

சீலம் சேர்ந்த ஒற்றியுள! HDS Th பஞ்ச காலத்தும் 
கோலம் சார்ந்து பிச்சைகொளக் குறித்து வருவீர் என்என் ள் 
காலம் போகும் வார்த்தை நிற்கும் கண்டாய் இதுசொல் கட ஆமோ 

ஏலக் குழலாய் என்கின்றார் இதுதான் சேடி என்னே. 

(இ-பொ.) “தோழீ! ஒழுக்கம் அமைத்த திருஒற்றியூரில் 
இருப்பவரே! சிறிய பஞ்ச காலத்திலும் தாள மேளத்துட ணும், 

நல்ல அழகுடன் பிட்சை எழுிக்க நினைத்து வருகின்ற. 

இப்ப்டி வருவது ஏன்?” என்று கேட்டேன். அதற்கு இவர் 

என்னை நோக்கி, (பூசப்படும் மயிர்ச்சாந்தைத் தடவியுள்ள
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கூந்தலை யுடையவளே! நீ கூறிய பஞ்ச காலம் நீங்குமானாலும் 

தீ கூறுகிற. வார்த்தை நிற்கும், இதனை அநுபவமாய்க் கண் 

டிருக்கின்றாய்.. | இதனைச் சொல்லுதல் gpm Ag Gurr’ 

என்று. சொல்லுகிறார். இதன் பொருள் என்னடி??” (எ.து 

(அ.ஃசொடி சிலம். ஒழுக்கம். கோலம் - வேடம். 

கடன். -.மூறை, ஏலம் - மயிர்ச்சாந்து. குழல் - கூந்தல், 

es - AD | 
   

    
பிட்சாடராக வரும்போதும் 

லும் மேள தாளத்துடன் வந்தார். 

போது தலைவி இறைவரை. : இந்தப் பஞ்ச காலத்தினும் 

| த்க் என்று கேட்டாள். இதற்கு. விடை 

    

டக்கு ஆனால் எம்மை நோக்கி இவ்வாறு « ஆடம்பரமாக: கபர 

exter? என்று Coe eee இத்த வார்த்தை என்றும் அழி 
ye apt என்று. கூறினார். தலைவி இறை 

        

  

    

    ன பா ் என்று "குறிப்பால் வினவினாள்... பஞ்ச காலத்தில் 

தானே பண்புடையோர் பிச்சை என்று வருபவர்க்கு இடல் 

| டு. இடத்தை விடுத்துப் பஞ்ச காலத்தும் கோலம் 

து பிச்சை கொளக் குறித்து விருவீர் என் என்று வினவ 

் இச் சொல்லைக் ் & கூறுவது கடனா மோ?" சன்று வினா 

இளா, இங்குப் 1 பஞ்ச காலத்தும் கோலம் சார்ந்து பிச்சை 

கொளக் குறித், த்து வருவீர் என்ணும் வரி, 

₹ நச்சரவம் பண்டதில்லை நாதரே தேவரீர் 

பிச்சைஎடுத் துண்ணப் புறப்பட் மும். உச்சிதாமாம் 

காளம் ஏன் குஞ்சரம் ஏன் கார்க்கடல்போல் தான்முழங்கும் 

மேளம்ஏன், ராசாங்கம் ஏன் '£. 

என்னும் காளமேகப் புலவர் பாடலை நினைவூட்டுகிறது, (154) 
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ஊற்ருர் சடையிர் ஒற்றிஉளிர் ஊர்ணர் இரக்கத் துணிவுற்றிர் 

நீற்ருல் விளங்கும் திருமேனி நேர்ந்திங் கிளைத்தீர் நீர்என்றேன் 

சேரற்றுல் இளைத்தேம் அன்றுனது சோல்லால் இனைத்தேம் இன் நினிதாம் 

ஏற்றால் இகழ்லே என்கின்றார் இதுதான் சேடி என்னேடீ. 

(இ-பொ.) :' தோழீ! கங்கையைத் தரித்த சடையை 

யுடையவரே! திருஒற்றியூரில் எழுற்தருளி இருப்பவரே! 

ஊரூராய்ச் சென்று பீச்சை எடுக்கத் துணிந்தீர், அதனால் 

திருவெண்ணீற்றால் விளங்குகின்ற தேகரீர் திருமேனி 

மெலிந்து இப்படி இளைத்துப் போனீர்' என்று சொன்னேன்; 

அதற்கு இவர், (சோற்றின் பொருட்டு இளைத்தேம் அல் லேம். 

ஆனால். இன்று உன் சொல்லினால் இளைத்தோம். அதுவே 

எமக்கு இகழ்ச்சி? என்றார். ஆகவே, இணி உன் னிடம் பிச்சை 

| ஏற்றால். இகழ்ச்சி' என்கிறார். இதன் கருத்து என்னடி?'”(எ- து.) 

(அ௮.ஃசொ.) ஊற்று - நீர் ஊற்றையுடைய கங்கை. 

இரக்க - பிச்சை கேட்க. நீறு - திருநீறு, திரு - அழகிய. 

மேனி - உடல், ஏற்றால். - நீ. இடும் பிச்சையை ஏற்றால். 

நேர்த்து - மெலிந்து. 

(இ-கு.) ஊறு ஆர், நீறு ஆல் (ஆல் மூன்றண். 

உருபு) நேர்ந்து-1- இங்கு, | இளைத்தீர், அன்று உமது, 

இன்று-- இனி எனப் பிரிக்க. அன்று, குறிப்பு வினைமுற்று. 

(வி உரை இரக்கத் துணிந்ததால். உம் திருமேனி 

இளைத்து விட்டதே என்று இரக்கத்தோடு தலைவி கூறினாள். 

இறைவர், “பெண்ணே! சோறு இன்மையால் இளைத்தோம் 

இல்லை. நீ எம்மை *இரக்கத் துணிந்து இளை த்தீர்? என்றனைப் 

பார்! அதனால் இளத்தோம், ஆகவே நாம் இனி நீ இடும் 

சோற்றை ஏற்றால் அதுவே எமக்கு இழிவைத் தரும்” 

என்றனர். ஊற்று -- ஆர் எனப் பிரித்துக் கங்கை ஆறும் 

இ-ஃ16
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ஆத்திமாஸ்வும் விளங்கும் சடை யுடையீர் என்று பொருள் 

  

ஏற்றால். இகழ்வு என்பதன் கருத்து (நீ தனத்தை 
உடையை என்று கருதி வந்து கேட்டோம். இப்போது நீ 

கவும் அகந்தை யுடையவள் என்பதை ஆறித்தோம். 

ஆகவே, உன்னிடம் ஏற்பது இகழ்வு”' என்றனர் என்றும். 
பொருள் காணலாம். (1835) 

        

காவ  dguad cugiuad ட் கன்றின் 0 தேரை பத்தே. 

| நர் இதுதான் சேடி என்னேடீ. 

  

(இ. பொ. 3 “Garp! ‘atoms நீரை அடக்கிக் 

கொண்ட சடையை யுடையவரே ! உமக்கு நீங்கள் ஊர்ந்து 

வருகின்ற கரை விழுங்கும் பசுஒன்று உண்டு' என்றேன். 

இ Fy நெருங்கிய ஆடைக்குள்ளே. ஒன் 

    

கன்றின் | இரையும், நீரீத்ததேரையையும் பிளவு படும்படி, 

rit என்று சொல்லுகின் ரர், இதன் பொருள் 

  

(௮-சொ.) தீர். கங்கை ஆறு, நீர் - நீங்கள், ஊரும் - 
ஊர்ந்து செல்லும், இர் கரும் தேரி - நீரால் "சூழப்பட்ட 

பூமியாகிய தேர். பச - மாடு (திருமால்). செறி - அடர்ந்த 
கலை - புடவை. காரை - மேகத்தை, காரை விழுங்கும் 
எமது பசு. மேகத்தின் நிறத்தையும் அடக்கி அதனினும் 
கருமை நிறத்துடன் இருக்கும் எம்முடைய வாகன மாடாகிய 
திருமால். பசுக்கன்று - திருமாலின் பிள்ளையாகிய மன்மதன். 

தர் - தென்றலாகிய தேர். ஈர - இரண்டாகும்படி. 
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(இ...) ஒன்று - உளது, எனப் பிரிக்க, 

(வி - ரை..) . இறைவர் முப்புரசதிகளை அழிக்கப் பூமி 

யைத் நேராகக் கொண்டு, அதன் மீது ஏறிச் சென்றார். 

 இறைவரக்குத் திருமால் எருது வானகமாய் இருக்கிறார். 

J epic உலகைப் பிரளய காலத்தில் உண்பவர், ஆகவே, 

இவற்றை எல்லாம் உள் :ஆடக்கித் தலைவி நயமாக நீரில் 

வருகின்] ற தேரை விழுங்கும் பசு உண்டு என்று கூறினாள். 

பச, தேரை என்னும் நீர் வாழ் உயிரை விழுங்குவது வியப்புத் 

தானே! ப௬ு தேரை .விழுங்காது. ஆனால் . இறைவர் 

“பெண்ணே ! உன்னிடம் உள்ள பாம்பு, மன்மதன் தேரையும், 

கீரில் உள்ள தேரையையும் இரண்டு பினவாகச் செய்து 

விழுங்குகிறதே. இது வியப்பு இல்லையோ?'? என் றனர். பாம்பு 

காற்றையும், தேரையையும் (தவளை) விழுங்கும். ஈண்டுப் 

பாம்பு தலை வியின் புடவிக்குள் இருக்கும் அல்குலாகிய பா ம்பு- 

(கடிதடத்தைப் பாம்பு என்று புலவர் கூறுவர்) தேர் என்பது 

ஈண்டுக் காற்று. இதனை அழ கபட இறைவர் (உன் பாம்பு 

சன் பசுவாகிய திருமாலின் மகனுகிய மன்மதனுடைய 

தேராம் தென்றல் காற்றையும், நீரில் உள்ள தேரையையும் 

விழுங்குவது உனக்கு வியப்பு இல்லையா??* என்று கேட்டனர்.. 

பக, திருமால். பசுவின் கன்று, திருமாலின் பிள்ளையாகிய 

மன்மதன். (156) 

    

பொன்னேர் மணிமன் நுடையமீர்நீர் புசீந்த தெதுஎம் புடைஎன் றேன் 

| உரைதந்தற் கஞ்சநும்ளன் ஐன் என்றேன் இயம்புதுமேல் 

நினது. நடைப்பகையாம் மிருகம் பறவை தமைக்குறிக்கும் 

என்னே உரைப்ப தெள்சின்றார் இதுதான் சேடி என்னேடீ. 

(இ.- பொ,) தோழி! அழகிய பொன்னால் அகிய 

பான்றையும், மணியால் ஆகிய மன்றையும் உடையவரே! 

்தவரீர் எம்மிடத்தில் விநம்பினது பாது 2: என்று கேம். 
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டேன். . அதற்கு இவர் (இப்பொழுது சொல்வதற்கு அஞ்௯ 
கின்றோம்” என்றார். அது யாது?” என்று நான். கேட்டேன். 
அதற்கு இவர், என்னை நோக்கி, மின்னல்கொடி போன்ற 

வளே! அஃது உனது நடைக்குப் பகையாகிய மிருகத்தை 

யும், பறவையையும் குறிக்கும். ஆகவே, இதனை என்னென்று 

சொல்வது?”? என்கிறார். இதன்பொருள் என்னடி?”? ( 5T - Ste) 

    

(a -Qer.) புடை - பக்கம், ஏர் - அழகு. மன்று - 

பொற்சபை, மணி - இரத்தினம். புரிந்தது - விரும்பியது. 
இன்னே .- இப்பொழுதே. இயம்புதும். - சொல்வோம். 
மின்னே. மின்னலைப். போல ஒளியுடையவளே!. என்னே... 

என். என்று. "குறிப்பது - கூறுவது. குறிக்கும் - சுட்டும். 

(இ-கு) புடை, ஏழன் உருபு. அஞ்சுதும், தன்மைப் 
பன்மை வினைமுற்று. மின் 4 ஏர், மன்று -- உடையிர், 

புரிந்தது + எது, உரை த்தற்கு* ACh Hw, உரைப்பது 

என்கின்றார் எனப் பிரிக்க. 

  

   

      

"இருப்பது . பொற்சபை, 

ஈன) பறவையும் (அன்னம்) 
இரண் வியின் நடைபோலத் தாம் 

கு இயலாமை பற்றி நடைக்குப் பகையாயின, தலைவி, 

தீர் விரும்பியது எது?” என்று கேட்டதற்கு “மிருகத் 
தையும் பிடியையும் (மா? னை யையும்) பறவையையும் (அன்னத் 

ர்பினோம்”” ciel al இ கன் கருத்து (பிடி. 

அன்னம் விருர்பினோம். இதைத் தவிர வேறு என்ன 

இருக்கிறது யாம் Bunty?” என்பதாம், - பிடி அன்னம் 

வேண்டிணோம். என்பதற்கு மற்றாரு பொருளும் உண்டு: 

அதாவது உன்னுடைய பெண் பரனை நடப்பது போன்ற 

நடையையும், அன்னம் நடப்பது போன்ற உன் நடையை 

யும் விரும்பினோம் என்பது, இதனைக் கேட்பதற்கு அஞ்௯ 

    

     



  

என்றனர். 

  

   

    

அடையார் புரஞ் குறி றி 

டையாம் உடலின் கடன் ண் 
ச் » 

1S 1141 ர் * ores ண்ட 

   

  

இ.ஃ-பொ.) தோழீ! : பகைவர்களுடைய மூன்று 

கோட்டைகளை யூம் அழித்துப் பொ ற்சபையில் நடனம் 

செய்கின்ற அழகரே ! எண்ணப் படுகின்ற பத்துப்பிரமாக் 

னுடை UW உடல்களுள் சரீரத்தின் தலையை ஒரு கையிற் 

நஸ் கிறீர். இஃது ஆச்சரியம்!” என்றேன். அதற்கு 

இவர், (உடையாமல் அமையும்படி பின் இடையாத வலை 

களின் பாதுகாப்பின் பொருட்டுத் தலைமேல் தலையை 

கைகள் இவ்வெ ரன்றும் ஆயிரங் கொண்டது. இதுவே 

ஆச்சரியம்” என்று சொல்லுகிறார். இதன் பொருள் என்னடி; er 

(எ. து) 

(௮ஃ-சொ. அடையார் . பகைவர். புரம், - மூன்று 

கோட்டை. செற்று - அழித்து. அம்பலத்தே - சிதம்பரப் 

பொற்சபையில். எண்: . மதிக்கத்தக்க, பதிற்று - பத்து, 

கரம் - கை. ஈர் ஐஞ்ஞாறு - ஆயிரம், இடையா - “உடை 

பாத, வளை - வளையல், 

(இ - கு.) செற்று + அம்பலத்தே, கொண்டது -- 

இடையா எனப் பிரிக்க. செற்ற - என் பதில்; செழு பகுதி. 

      

      
   
      

    

     

    

            

(வி-ரை.) பதிற்றுக் கடையாம் உடல் என்பது பத்துப் 

பிரழாக்களின் உடல்களுள் கடைசியாகிய பிரமதேவகுடைய 

உடல், பிரம்மாக்கள் பத்து என்னும் புராண மரபு ஓன்று 

உண்டு. அப்பதின்மர் மாசி, அத்திரி, ஆங்கிரிசர், புலத்தியர்,
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புஸ்கர், கிரது, தட்சர், கர்த்தமர். காசிபர், பிரம்மர், Dost 
களுள் முதல் ஒன்பது பிரமாக்கள் ஒவ்வொரு மத்திய 
பிரளயத்தில் அழிவர், பத்தாவதாகிய பிரமன் அழிவு இறுதிப் 

பிரனயத்தில் ஏற்படும். . இவர்களுடைய தலையையே 

ஒன்றன்பின் ஒன்றாக இறைவர் தம் க் 

டுள்ளார். ஒரு கையில் பத்துப் பிரம்மாக்களின் தலையைக் 

கொண்டர் என்று தலைவி கூறக்கேட்ட இறைவர், (நீ ஆயிரம், 
ஆயிரம் வளையல் கா அணிதல் . அற்புதம் இல்லையோ" என்று 

ene ரம். தலைவி வளையல்கள் உடைய உடையை அணி 

கின்றாள் ஆதலின், வளையல்கள் ஆயிரம் ஆயிற்று, இ 
கையில் கலையைக் கொண்டுள்ளார். இறைவியும் கையில் 

கம்கணம், (கங்கணம்) கொண்டுள்ளாள் என்னும் கருத்தில் 

தலைமேல் தலை எவ்றவர். கம்-தலை, தலைமேல் தலை என்பது 

கங்கணத்தின் மேல் கங்கணம் கட்டியுள்ளான் என்பதாம். 

    

    

  

     

    ஷ் ச் ர 

  

      

    

இடி, i) காழி! (தவர் கம். காண்ப பதற்கு அரு 

“ன பேரின்பத்தை உண்டாக்குகிற 

பெருமானே! தேவரீர்,     
     

  

    

  

லை பற்ற 

911 யு டயீராம்” என்டேறன். aaa Shoes 

G Bre க்கி ன தா ou 12 08 [ a) (Hy AH கு ர் (2) க்கள் க் (Le 

து. 6 அ ணிகின்ற பெருங் த் 

இருக் Seay என்று சொல்லுகிறார். இதன் 

து என்னடி?!" ( எ: - து) 

  

    

     

 



இங்கிதமாலை 247 

  

ஆறு கு என்னும் எழுத்து இருத்தலைக் காண்க.) ஆறு கு, 

அறுகு என்று ஆயது. வேணி - சடை. தாவ - நீள, 

ஏவல் - ஏவுதற்குரிய. 

(இ- கு.) பெருமான், அண்மை விளி. தேவர்க்கு-- 
அரிய எனப் பிரிக்க, 

(வி-ரை.) குகுகுகுகுகுகுகு இதில் எட்டு, கு என்னும் 
எழுத்துகள் உள. இவற்றை. இரண்டு இரண்டு கு வாகக். 

கொண்டால் நாலு முகு. ஆகும், குகு என்பது இருள். 
ஈகூடின்னுமா வாசைபதி நான்கிறுதி கூறுதனில், கூடும் 

DBD குப்பெயர் GO” என்பது மகா சிவராத்திரி கற்பம். 

ஈண்டு இருள் கூந்தலை உணர்த்தும். அந்தக் குகு (இருண்ட 
கூந்தல்) நாலு குகு ஆயினபோது தொங்கும் (நாலு - தொங் 

கும்) கூந்தல் Bal. GSH என்பதற்குச் சந்திர தரிசனம் 

இல்லாதது என்பது பொருள். அந்தக் காலம் இருந்தால் 
தானே நீண்ட (தாவ) கு, பின் நாலு (தொங்கும்) G 

ஆகும், தலைவி இறைவரை அறுகு (அறகம் புல்லை) 

அணிந்தீர் என்பதை ஆறுமுறை கு என நீட்டிக் கூறினாள்., 

இறைவர் ஆறுக்குமேல் இரண்டு கு சேர்த்து எட்டு ச 
அமைத்து அவ்வெட்டை இரண்டு இரண்டு கு வாகச்சேர்த்து 
நான்கு குகு என நிறுத்திப் பின் தெங்கும் கூந்தல் எனக் 

கொண்டு, பெண்ணே! தாலு GE ma ஐந்தாக அணிந்துள் 

ளாய்”” (அதாவது உன் கூந்தலை ஐந்து வகையாக அணித் 

துள்ளாய்) என்று கூறி இது வியப்பு அன்றோோ'” என்றார். 

௮ என்பதற்கு எட்டு எனும் பொருளும் உண்டு. அப்போது 

அ கு என நிற்கும், அஸ்து இடையே ஒற்று இரட்டித்தால் 

அக்கு என்றாகும். அக்கு. என்பதற்காச். சங்கு எவ்பது 

பொருள், ஆகவே (நாம், அறுகு. (அறுகு புல்) அணிந்த 

தற்கு ஏற்ப, நீ எட்டு கு (அக்கு) சங்கு வளையலை அணிந் 
திருக்கிறாய்?” என்றார் எனவும் கொள்க, எட்டு என்பது எண்
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எனப் புணர்ச்சியில் நிற்கும். அப்போது எண்கு என்று ஆகும். 

எண்கு என்பதற்குக் கரடி என்பது பொருள். ஈண்டு எண்கின் 
(கரடியின்) பல்லை உணர்த்தி நீ கரடிப் பல்லால் ஆகிய 
வளையஸ் அணித்தாய் என்றும் இறைவர் கூறினார் என்க. 

கொன்றைச் சடையீர் கொடுங்கோளூர் குறித்தீர் வருதற் கஞ்சுவல்யான் 

ஒன்றப் பெருங்கோள் என்மீதும் உரைப்பார் உண்டென் 
[றுணர்ந்தென்றேன் 

நன்றப் படியேல் கோளிீலியாம் நகரும் உடையேம் நங்காய்ந் 

இன்றச் சறல்என் என்கின்றார் இதுதான் சேடி என்னேடீ. 

    

(Q-Qur.) !! தோழீ! (கொன்றை மலர் மாலையைத் 
தரித்த சடையை யுடையவரே ! நீர் கொடிய கோளுரை 

யிடமாகத் திருவுள்ளம் பற்றினீர். ஆதலால், உம்மோடு 
வருவதற்கு நான் அஞ்சுகிறேன். ஏனென்றால் என் மேலும் 
பொருத்தமாகப் பெரிய கோன் சொல்லுவோர் உண்டென் 

றறிந்தேதான் அஞ்சுகின்றேன்" என்று சொன்னேன். அதற்கு 

இவர் என்னை நோக்கி, (பெண்ணே! நல்லது, அப்படியாயின் 

யாம், கோளில்லையாகிய நகரையும் உடையேம். ஆதலால் 
இன்று அச்சமடைதல் எதற்கு?” என்கின்றார். இதன் 

௧௫ த்து என்னடி? ** . (து, 

   

    

  

(அ- சொ.) ஒன்ற - பொருந்த. 

  

'இ.- கு.) வருதற்கு. அஞ்சுவல். உண்டு என்று 4 

உணர்ந்து. என்றேன். நன்று -- அப்படி. இன்று-[- அச்சுறல், 

எனப் பிரிக்க. 

(வி-ரை.) கொடுங்கோளூர் என்பது ஒரு சிவ தலம், 

ஆனால் நால்வர்களின் பதிகம்பெற்ற தலம் அன்று. என்றாலும், 

க்ஷ்ேத்திரக் கோவை ஜந்தாவது திருத்தாண்டகத்தில் அப்பர் 

இத்தலத்தைக்குறித்துள்ளார், ஆகவே இதனை வைப்புத்தலம்
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என்னலாம்... இத்தலம் சேர நாட்டில் உள்ளது. சோரனூரச் 

இரயில் சந்திப்பிலிருநற்து கொச்சி இரயிலில், திருஞால க்கடை 

இரயிலடியிலிருந்து ஏழு கல் சென்று, அங்கிருந்து பன்னி 

ரண்டு கல்லில் உள்ள கருவப்படந்தையை அடைந்து, 

படகில் ஏறி, ஐந்து கல் சென்றால் இத்தலத்தை அடைய 

லாம். இங்கு இருந்து மூன்று கல் சென்றால், திருவஞ்சைக் 

களத்தையும் கண்டு வணங்கலாம், திருவஞ்சைக்களம் 

சுந்தரரால் பாடப்பெற்ற திருத்தலம், 

கொடுங்கோளூரே இடங்கழி நாயனார் முத்திபெற்ற 

தலமாகும். இத்தலத்து இறைவர் சிதம்பரேசர், தேவியார் 

சிவகாமி அம்மையார் எனப்படுவர். 

  

இறைவர்; தாம் திருஉளங்கொண்டு எழுந்தருளியுள்ள 

தலம் திரக்கொடுங்கோளூர் என்றனர். தலைவி ::௬வாமி 

இத்தகைய ஊருக்கு நானும் உம்மோடு வந்தால், உலகமக்கள் 

என்னைப் பெருங்கோள் கூறுவர். ஆகவே, உம்மோடு வர 

மாட்டேன்!” என்றனள். உடனே இறைவர், (பெண்ணே?! 

எமக்குக் கோளிலி எனும் ஊரும் உண்டு'' என்று கூறினார், 

திருக்கோளிலி என்பது சம்பந்தர், அப்பர், சுந்தரர், 

ஆகிய மூவராலும் பாடப்பட்ட தலம், இது திருநெல்லிக் 

காவல் இரயில் அடியிலிருந்து ஆறு கல். தொலைவில் 

உள்ளது, இறைவர் கோளிலிநாதேசுவரர், (கோவிந்ததாதர் 

சான்றும் கூறுவர்) தேவியார் வண்டார் பூங்குழல் அம்மை 

சான்றும் கூறப் பெறுவர். இத்தலத்தை இக்காலத்தில் 

திருக்குவளை என்பர். இத்தலத்துக்கு அருகில் குண்டையூர் 

சான்னும் ஊர் உளது. இங்கிருந்த குண்டையூர்க்கிழார் 

சுந்தரருக்கு நெல்லை மிகுதியும் கொடுத்தனர். அதனை 

வீட்டில் சேர்க்கச் சுந்தரர் இத்தலத்துப் பெருமானைப் பாடி. 

ஆள்களைக்- கொண்டு நெல்லைத் தம் இல்லத்தில் சேர்க்கச் 

செய்த பெருமை தங்கிய தலமும் இதுவே. இத் தலத்தில்
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முசுகுந்தனால் தேவலோகத்திலிருந்து கொண்டு வரப்பெற்ற 

ஏழு விடங்கர்களில் ( தியாகர்களில்) ஒரு விடங்கர் இங்குள் 

ளார். இவரை நாம் காண விழைந்தால்தான் கோவில் 

குருக்கள் அவ்விடங்கரைக் காட்டுவர், இத் தியாகர் அவஸி 
விடங்கர் எனப்படுவர். இவர் செய்யும் நடம் பிருங்கதடனம். 

  

   

  

ஆகவே, இறைவர் தம் ஊர் திருக்கொடுங்கோளூரே 

'அன்றித் திருக்கோளிலியாகவும் இருத்தலின், பிறர் உன்னைக் 
கோள் கூறார். ஆதலின், இனி உனக்கு அச்சம் இல்லை. 

என்னோடு தாராளமாக வரலாம் என்றனர். (160) 

    

புரியும் சடையீர் அமர்ந்திடும்கர் புலியூர் எனில்எம் போல்வார்க்கும் 

9.. ரயும் புல்த்தோல் : உடையீர்போல் உறுதற் கியலு மோ௭ன்றேன் 

ண் 4 “me ந்தே 

    

(இ-பொ.) தோழீ! முறுக்கு ஏறிய சடையை 

யுடையவரே ! நீர் விரும்பி உறையும் ஊர் புலியூர் என்றால், 

உரித்த புலித்தோலுடையீராகிய உம்மைப் போல, எம்போலி 

யாக்கும் அந்தப் புலியூரை அடைதற்கியலுமோ”?” என்று 

கேட்டேன். அதற்கு இவர், *அது திரிகிற புலியூர் அன்று. 

உன்னைப் போன்ற மாதரைக் கண்டால் அஞ்சி ஓடுகிற 

ஒற்றைப் புலி வாழும் புலியூர் என்கின்றார். இதன் பொருள் 

என்னடி?” (எ.-து.) 

    

    

(௮-சொ.) புரி - முறுக்கு. உறுதற்கு - வந்து சேர் 

தற்கு, தெரிவை - பெண். இரியும் - ஓடும். 

(இ-௧ு.) போல; அசைச்சொல். உறுதற்கு-- இய 

லுமோ எனப் பிரிக்க. 
   

  

(வி - ரை.) இறைவர், கும் ஊர் புலியூர் என்றனர். 

உடனே தலைவி, (*௬வாமி புலிகள் வாழ்கின்ற அந்த ஊருக்கு
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எங்ஙனம் வர இயலும்!* என்று கேட்டபோது, இறைவசி 

( பபண்ணே ! எம்மூர் நீ நினைக்கும். திரிகின்ற புலி இருக்கும் 

ஊர் அன்று. உன்னைப் போன்ற பெண்ககாக் கண்டால் 

பயந்து ஓடும் புலி இருக்கும் ஊர். புலிக்கால் முனிவரி 

(வீயாக்கரபாதர்) பூசித்துப் பேறு பெற்றதனால் சிதம்பரம் 

புலியூர் என்று பேர் பெற்றது. அப்புலி முனிவர், தூய 

அன்பினர் ஆதலின், பிறர் மனைவியைக் கண்டால் அஞ்சி 

"ஓடுவர், ஆகவே நீ அஞ்சாது புலியூர்க்கு வரலாம்”! என்று 
கூறி இறைவர் தலைவியை அழைத்தனர். 

சிதம்பரமாம் புலியூர் சிதம்பர இரயில் அடிக்கு ஒரு 

கல் தொலைவில் உள்ளது. இதனைக் கோயில் என்று சிறப் 

பித்துக் கூறுவர். கோவில் என்பது எல்லாத் தலங்களுக்கு 

. உரிய பொதுப். பெயரானாலும் சிறப்பு முறையில் சிதம்பரத் 

தையே குறிக்கும், 

இத் தலத்திற்குத் தில்லைவனம், பெரும்பற்றப் புலியூர், 

புண்டரீகப்புரம், வியாக்கரபுரம், தகராகாச வேடித்திரம், 

பூலோக கயிலாயம் என்னும் பெயர்களும் உண்டு, இங்குள்ள 

தில்லை மூவாயிரவரைத் திருஞான சம்பந்தர் சிவ சாரூப்பிய 

ராய் எண்ணிப் : பாடியுள்ளனர். மூவாயிரவருள் “நடராசப் 

பெருமானும் ஒருவர் அல்லரோ? இத் தலத்தில்தான் 

மணிவாசகப் பெருமான் ஊமைப் பெண்ணைப் பேசுமாறு 
செய்து, பெளத்தர்களை வாதில் வென்றனர். இவர். தங்கி 

இருந்த இடத்தைத் தில்லைக்காளிக் கோயிலுக்கு அருகில் 

காணலாம். தேவாரப் பதிகங்கள் கண்டெடுக்கப்பட்ட 

Boo pth இதுவே. சேக்கிழார் பெரிய புராணத்தைப் பாடி 

அரங்கேற்றிய திருப்பதியும் இதுதான். இத் தலம் தரிசிக்க 

முத்தி தருவது, இங்கு அர்த்த சாம பூசையைக் காண்பது 

பெரும் பேறு. காரணம், எல்லாத் தலங்களின் மூர்த்திகளின் 

கலைகள் அப்போது இங்குத்தான் வந்து ஒடுங்குகின்றன
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இத் தலம் தால்வரசல் பாடப்பட்டது. இத்தலத்திற்குள்ள 
மூவர் பதிகங்கள் பதினொன்று. திருவாசகப் பதிகம் இருபத் 

துந்து. திருக்கோவையார் பாடப்பட்ட தலமும் இதுவே. பல 

நால்கள் இத்தலத்தைப் பற்றியனவே, திருமூலர் திருமந்தி 
ரவ்கள் பலவும் இத்தலத்தைச் சார்ந்தவைகளே, நடராசப் 

பெருமான் சிறப்பு முறையில் திருதடனம் புரியும் ஐந்து சபை 

களில் பொற் சபை இங்கு உளது, இத்த தடம் இத்து 

தொழில்கள் புரியும் ஆனந்த நடனம் ஆகும். . இங்குள்ள 

2 இவர் "இலங்க வடி?) தேவி 

    

    

  

    

பெறுவர். இத்தலத்து விருட்சம் ஆலமரம். பத்துத் க தச்த்தங் 
கள் இங்கு உண்டு. இவற்றுள் கோவிலுக்குள் இருக்கும் 
சிவ கங்கை சிறந்தது. இத் தலத்திற்கு அருகே திருநீல 
BE இளமை ஆக்கிய குளத்தையும், அதற்கு அருகில் 

உள்ள திருப்புலீச்சிரத் தலத்தையும் கண்டு தரிசிக்கலாம். 

  

தெள்ஷர் போரடிக்கும் சிறுநகைஇத் தேவர் தமைதான் நீர்இருந்தல் 

என்ர என்றேன். நகைத்தணங்கே ஏழூர் நாலூர் என்குர்பின் 

அலவ்வூர்த் தொகையில் இருத்தல் வரி தார்என் Costing றதில்எவ்ஷர் 

இவர் எடு த்தாய் என்சின்குர் இதுதான் சேடி என்னேடீ, 

(இ.-பொ.) **தோழி ! *(பகைவச் ஊரைப் பொடி செய்த 
புன்சிரிப்பை யுடைய இந்தத் தேவரை யான், (தேவரீர் 

இகுப்பது எந்த ஊர்?” என்று கேட்டேன். . அதற்கு இவர் 

சிரித்து, (5 பெண்ணே: யாம் இருப்பது ஏமூரும் தாலூரும்”” 

என்று சொன்னார். அதுகேட்ட நான், ''அப்படியானால் அந்த 

உளர் ததொகையிலிருப்பது அரிதாகும்” என்றேன். அதற்கு 

இவர், *46அவை நாம் இருப்பதற்கு ஒவ்விய ஊர்களே. 

இவ்வூர்த் தொகை கொண்டு ஆய்க” crear Bet. இதன் 

கருத்து என்னடி?””, (எ.- து.) 
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(அ-சொ.) அவ் - அவை. தெவ் - பகைவர், 

அணங்கே - பெண்ணே. 

(இ.ஃகு.) தெவ், பண்பாகு பெயர், தம், சாரியை, 

தெவ் -ஊர், எ-ஊர், நகைத்து அணங்கே, அரிது-ஆம் 

மற்று - அதில் எனப் பிரிக்க, அவ் என்பது பன்மைச் சுட்டு. 

மற்று - அசை. 

(வி-ரை.) இறைவர் தம்கூர் ஏழ்ஊர், நாலூர் என்று 

'தொகைப்படுத்திக் கூறினார். இவ்வாறு கூறக்கேட்ட தலைவி, 

பெருமானே! நால் ஊர், ஏழ்ஊர் என்பன தொகையாக 

அல்லவோ இருக்கின்றன? இவ்வூர்களில் எப்படி ஒரே 

சமயத்தில் இருப்பது?” என்று கேட்க. அதற்கு இறைவர்; 

(பெண்ணே! அவை தனித்தனி ஊர்களைக் கொண்டவையே, 

அவை எமக்கு ஒவ்விய ஊர்களே”' என்றனர். 

இங்கு நம் வள்ளலார் கூறி இருக்கும் தொகைக்குறிப்பு, 

அப்பர். பெருமானார் க்ஷேத்திரக்கோவைத் தாண்டகத்தையும், 

அடைவு திருத்தாண்டகத்தையும் உட்கொண்டே ஆகும். 

க்ஷேத்திரக்கோவைத் தாண்டகத்தில் அப்பர்பெருமான் 

பாடல்பெற்ற தலங்களையும், வைப்புத் தலங்களையும் எடுத்து 

மொழிந்துள்ளார். அவை அனைத்தும் தொகையாகச் சொல் 

லப்பட்டன வேனும், தாண்டகத்தில் உள்ள தலங்கள் தனித் 

தனித் தலமே ஆகும், இந்த இடங்களில் எல்லாம் இறைவர் 

உளர் என்பதை அப்பர் உணர்த்தினர் என்க, இவ்வாறே 

அடைவு திருத்தாண்டகத்திலும் அப்பர் இறைவருடைய பல் 

வேறு தலங்களைக் குறிப்பிட்டு இங்கெல்லாம் சிவபெருமானைக் 

காணலாம் என்றனர். இந்த உண்மையினை நீ ஆராய்ந்து 

தெளிந்து கொள்க என்பார். :எவ்வூர் இவ்வூர் எடுத்து ஆய்”” 
என்றனர். (164)
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மணங்கொள் இதழிச் சடையீர்நீர் வாழும் பதியா தென்றேன்தின் 
குணங்கொள் மொழிகேட் டோர்அளவு குறைந்த குயிலாம் eee ரர் 
அணங்கின் மறைஊ ராம்என்றேன் அஃதன் றருள்ஒத் தூர்இஃ 
இணங்க உடையேம் என்கின்றார் இதுதான் சேடி என்னோட, 

(இ-பொ.) 4 தோழீ ! வாசனையைக் கொண்ட 
கொன்றை மலர் மாலையைத் தரித்த சடையை யுடையவரே! 
நீர் வாழும் ஊர் எது?” என்று கேட்டேன். அதற்கு இவர், 
உனது குணம் அமைந்த சொல்லைக் கேட்டு ஓர் அனவில் 
குறைந்த குயிலாம் பதி' என்று சொன்னார். அதன்மேல் 
தான், *தெய்வத் தன்மையுள்ள மறையூராம்” என்றேன். 

அதற்கு. இவச், அஃது அன்று. அருள். திருஓத்தூராகிய 
இதனையும் பொருந்த உடையோம்” என்கின்றார், இதன் 

பொருள் என்னடி2 ”' (எ- து.) 

    

(அ - சொ.) இதழி - கொன்றைமாலை அணங்கு - 

தெய்வத் தன்மை. மறையூர் - மறைவான ont, வேதஊஊர். 

இணங்க - பொருந்த. 

(இ-கு.) மணம் 4 கொள், யாது -- என்றேன் 

அஃது 4 அன்று; எனப் பிரிக்க. 

... (வி.ரை.) தவி, இறைவரை அவர்தம் ஊர் எது 
என்று. வினவினான். அதற்கு அவர், தம் ஊர் களகண்டம் 

ள்ன்று கூறினார், இதனை பாறைமுகமாக ஓர் அளவு குறைந்த 

குயிலாம்பதி என்று அறிவித்தார், மன்மதனுக்குக் காளமாக 

Be ப்பது Quled. காளம் ஒரு வகை வா த்தியம். குயில் 

குனம் போல ஒலிக்கும் கண்டம் (குரல்) உடைமையின் 

அதனைக் காள கண்டம் எனக் குறித்தனர், காளம் என்பதண் 

முதல் எழுத்தின் ஒரு மாத்திரையைக் குறைத்தால் களம் 

என்றாகும். அப்போது களம் என்பதுடன் கண்டத்தைச் 

சேர்த்தால் களகண்டம் ஆகும். அதுவே தம் பதி என்றனர். 

தளகண்டம் என்று கூறினால் விடம் பொருந்திய கழுத்து. 
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Ceorh ~ விடம், கண்டம் - கழுத்து) என்று பொருள் தந்தால் 
தலைவிக்கு. வெறுப்பு உண்டாகும் என்று கருதி, அனவ 

குறைந்த குயிலாம்பதி என்றனர். இது தலைவிக்கப் புரிய 

அபில்வே. ஆதலால், சுவாமி நீர் கூறுவது மறைகராம், 

(அதாவது மறைபொருளாக உள்ள ஊர் ஆம்) என்றனன் 

இறைவர் உடனே மறை என்பதற்கு மறைவு என்று பொருள் 

கொள்ளாமல், வேதம் என்று பொருள் கொண்டு, “எமக்கு | 

காறை ஊரும் உண்டு'” என்று கூறுவாராய் 4'ஓத்தூரும். 

உண்டு”: என்றனர்... (ஒத்து - வேதம்) 
கனகண்டம் என்பதை இமய மலையின் . சமீபத்தில் 

கெளசிநதி உற்பத்தித் தானத்தில் உள்ன நீலகண்ட க்ஷத் 
திரம் என்பர்... இதைப்பற்றி நாம் ஒன்றும் அறிதற்கு இல்லை. 

_ திருஓத்தூர் என்பது திருஞான சம்பத்தரசல் பாடப்பட்ட 

சிவதலம். சம்பந்தர் இங்குள்ள ஆண் பனையைம் பெண் 

ய்ணை ஆக்கிச் சைவ சமயத்தின் மேன்மையைச் சமணர் 

அறியும்படி செய்து பதிகம் பாடினார், இங்கு இறைவர் 

தேவர்கட்கும், முனிவர்கட்கும் ஓத்தை (வேதத்தை) உப 

தேசம் செய்தமையின், இத்தலம் இப்பெயர் பெற்றது. இத் 

தலத்தில் திருஞான. சம்பந்தர். ஆண் ( பனையைப் பண் பன 

பாக மாற்றிக் காய் காய்க்கச் செய்தமையின் பளை சங்குப் 

சிக்கப் படுகிறது.  இத்தலம்' காஞ்சிபுரத்திற்கு மேற்கே 
பதினெட்டுக் கல் தொலைவில் பதும. இங்குள்ள இறைவர் 

வேதநாதர் என்றும்; தேவியார் இன முலை தரயதி சான்றும் 

கூறப்பெறுவர். இங்குள்ள Si batt சேயாறு, இத் தலத்தி 

னுள் ஆதிகேசவப் பெருமாள் சந்நிதியும் இழுக்கிறது, (189) 

   

  

ஆற்றுச் சடையார் இவர்பலிஎன் நடைந்தார் நமநுர் யாதென ன் 
சற்றுத் துறைஎன் நுர்நுமந்குச் சோற்றுக் கருப்பேன் சொலும்ளன்் பேட் 

Sat ற்றுத் , நி்வேம் ஐன்றுின்போல் சொல்லும் கருப்பென் yagi 

விற்றுத் திரி3யேம் என்கின்றார் இதுதான் சேடி என்ே 

  

      in,
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(இஃ பொ.) “Cgaf! ஆற்றைச் சடையிலே யுடையவ 

ராகிய இவர், பிச்சை என்று வந்தார். அதுபோது (உமது ஊர் 

எது?” என்றேன். அதற்கு இவர், எம்மூர் சோற்றுத்துறை! 

என்று சொன்னார். அது கேட்ட நான் இவர நோக்கி, 
நீர் இருப்பதே: சோற்றுத்: துறையானால், உமக்குச் சோற்று 

வறுமை: ஏன்? சொல்லும்' என்று கேட்டேன். அதற்கு இவர், 

(யாம். உண்பொருளை த் தோற்றுத் திரிகின்றோம் அல்லேம். 

உடன்னைப்போலச் சோற்றுக் கருப்பாம் என்று உலகம் சொல்ல்; 

அச் சொல்லை ஏற்றுத் திரியமாட்டோம்” என்கிறார். இ; 

பொகுள் என்னடி 2??? (எ து.) 

  

(அ- சொ.) கருப்பு - பஞ்சம். இயம்ப - கூற. 

(இ.- கு) so + Foret, sree n+ Moor Sark, 

உமது + et 4 யாது 4 என்றேன், கருப்பு 4 ஏன், 

என்று -- உலகு 4 இயம்ப, எனப் பிரிக்க, 

(வி - ரை. இறைவர் தமது ஊர் சோற்றுத் துறை 

சான்று கூறினார். அப்படி இருக்க, நீர் ஏன் பிச்சைக்கு 

வந்தீர். உமக்குச் சோற்றுக்குப் பஞ்சமா?” என்று தலைவி 

கேட்டாள். அதற்கு. இறைவர் பெண்ணே, நாம் கேள்விக் 

குப் பதில் கூற முடியாது. தோற்றுத் திரிவோம் சன்று 

கருதாதே. நீதான் சொல்லுக்குப் பஞ்சமாகச் சரியான 

பதில் கூறாது இருக்கிறாய். இங்குச் சோறு உண்டு, இல்லை 

என்று கூடக் கூற இயலாதபடி சொல்லுக்கும் பஞ்சமாகப் 

பேசாது இருக்கிறாய். நாம் சோற்றுக் கருப்பர் அல்லர். 

நாம் தியாகர் என்று கூறி அவள் வாயை அடக்கினர். 

  

சொல்லும் கருப்பு என்பதற்குச் சொல் கரும்புபோல 

இனிமையானது என்றும் பொருள் காண்க. இவ்வாறு 

கூறுவதன் கருத்து (சொல்தான் இனிமையானது. ஆனால் 

செயல் இனிமை இல்லை'' என்பதாம்.
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திருச்சோற்றுத்துறை; தஞ்சாவூர் இரயில் அடியி 

லிருந்து ஒன்பது கல் தொலைவில் உள்ளது. வழியில் ஏழாவது 

கல்வில் திருக்கண்டி யூரையும் தரிசிக்கலாம். கண்டியூரி 

விருந்து தென் . கிழக்கே இரண்டு கல்லில் இத்தலம் உளது- 

இறைவர் ஓதனேசுவரர். : தேவியார் அன்னபூரணி. இவ் 

ஊருக்குத். தெற்கே. சோறுடையான் வாய்க்கால் ஒன்று ஓடு 

கிறது. அருளாளன் என்னும் சிவபக் தனான பிராமணன் 

பசியால் வருந்தியபோது.அப் பசியை நீக்க இறைவர் அள்ள 

அள்ளக் குறையாத சோற்றைத் தத்த தலம் ஆதலீன், இப் 

பெயரைப் பெற்றது. இறைவர் ஒதனம் (சோறு) அளித்தமை. 

யினால் ஓ.தனேசுவரர் எனப்பட்டார். இறைவியார் அன்ன 

பூரணி எனப்பட்டார். இப்பெயர் களே அன்றி. இறைவர் 

தொஃயாச் செல்வர் என்றும், இறைவியார் ஒப்பிலா அம்மை 

என்றம் கூறப்பெறுவர்.. பஞ்சகாலத்தில் பத்தர்களை வைத்துக் 

கொண்டு காத்த தலமும் இதுவே 

ஓங்கும் சடையீர். நெல்வாயில் உடையேம் என்றீர் உடையீடபேல் 

தாங்கும் புகழ்நும் இடைச்சிறுமை சார்ந்த தெவன்நீர் சாற்று (என்றேன் 

ஏங்கும் படிநும் இடைச்சிறுமை எய்] றலதீண் டெமக்கிஸ்ருல் 

சங்கும் காண்டிர் என்சின்ருர் இதுதான் சேடி என்னேடீ. 

(இ.-பொ.3 தோழீ! (நீண்ட சடையையுடையவரே! 

நெல் வாயிலை யுடையேம் பாம் என்றீரே! உடையீராயின் 

புகழைத் தாங்கிய உம்மிடத்தில் ' பிச்சை ஏற்க இந்த 

வறுமைவந்தது எவ்வாறு? நீர் சொல்லும்” என்றேன். அதற்கு 

இவர், (கண்டோர் இரங்கும்வண் ணம் நும்இடையில் சிறுமை 

உண்டாயிற்றே அன்றி, பிச்சை காரணமாக எம்மிடத்தில் 

மலிவு. இல்லாமையைக் காண்க" "என்கிறார். . இகுண் 

பொருள் என்னடி 2°?) (eT ~ Se) 

Q—-17
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(அ - Ger.) சிறுமை - பிச்சை ஏற்கும் குறைவ. 
எய்திற்று - சேர்ந்தது. 

  

(இ-கு.) நும் இடை, இடை ஏழன் உருபு, ஈங்கு - 
நீட்டல்விகாரம், எவன், ஏன் எனும் பொருளில் வந்த வினு 
வினைக். குறிப்பு, சார்ந்தது. 4. சாவண், எய்திற்று *.அலது,- 

ஈண்டு எமக்கு இன்று--ஆல் எனப் பிரிக்க, ஆல், அசை. 

    

(வி-ரை.) இறைவர் தம் ஊர் £50 நல்வாயில் என்று 

கூறினார். அப்படிக் Fa pede! தலைவி, “அப்படியானால் 

  

தீர் ஏன் பிச்சை எடுக்கும் சிறுமையை AOL PSH??? என்று 

விஞ்வினாள்? அதற்கு இறைவர், உனக்கு ஏன் உன் இடுப்புச் 
சிறுமை: அடைந்தது?"" என்று கேட்டார். அதாவது உண் 

னிடமூம்.. சிறுமை: இருக்கிறது. என்று குறித்தவாரும், 
ane oe சிறிதாய் . இருக்க வேண்டும். என்பது 

ஞ் ப்தி. “திருதெல்வாயில் என்பது ஒரு 

இதனை: மூவர் முதலிகளும் பாடி யுள்ளனர், 

இதற்குச் சிவபுரி என்னும் பெயரும் உண்டு. இது சிதம்பரம் 
இரயில் நிலையத்திலிருந்து தென் கிழத்கே மூன்று கல் 

தொலைவில் உள்ளது. இங்கு இரண்டு ஆலயங்கள் உள்ளன. 

வடக்கே இருக்கும் ஆலயம்தான் திருதெல்வாயில், இறைவர் 

உச்சிநாதேசுவரர் என்றும், தேவியார் கனகாம்பிகை என்றும் 

கூறப் பெறுவர். தெற்கே உள்ள ஆலயத்தில் திருக்கழிப் 
பாலைத் grein இலிங்கமாம், பால்வண்ண நாதர் 

இருக்கின்றார். திருக்கழிப்பாலை கொள்ளிட நதியின் 

வெள்ளத்தால் மறைந்தது. 

    

     

   

      

திருநெல்வாயில் அரத்துறை என்பது. வேறு, அது 
பெண்ணாகட இரயில் நிலையத்திலிருந்து தென்மேற்கே நாலு 

கல் தொலைவில் உள்ளது. திருஞான சம்பந்தருக்கு முத்துப் 
பல்லக்கு, முத்துச் சின்னம், முத்துக் கடை முதலியன தந்த 
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திருத்தலம். இறைவர் அரத்துறைநாதர், இறைவியார் 

ஆதந்த நாயகியார், (165) 

மையல் அழகர் ஊர்ஒற் 
கையில் நிறைந்த தனத்தினுந்தம் கண்ணில் நிறைந்த கணவனையே 
மெய்யின் விழைலார் ஒருமனையோ விளம்டில் னையும் மிகப்பலலாம் 
எய்யில் இடையாய் என்கின்றார் இதுதான் சேடி என்னேடீ. 

   

  

(இ-பொ.) * தோழீ ! *மாதர்களை மயக்கத் தகுந்த 

அழகையுடையரே 1 திருஒற்றியூரை அடகு வைத்து விட்டீர். 

உங்களுக்கு வேறு வீடோ? மனைவியோ உண்டா 2* 

என்று கேட்டேன். அதற்கு இவர், . (பெண்ணே ! ஊரை 

ஒற்றி வைத்தேம். ஆகையால் தாம் வறுமையுடையோம் 

எனும் கருத்தில் (மான உண்டோ? என்று கேட்கின்றாய், 

தல்ல உத்தமப் பெண் கையில் நிறைந்துள்ள செல்வத்தை 

விடக் கண்ணுக்கு இரிய கண வனைத்தான் உண்மையில் 

விரும்புவள். பிறர் அறிய இயலாத இடையையடைய 

ண்ணே ! எமக்கு உள்ளவை ஒரு வீடா? கூறப்போனால் 

வீடுகள் பற்பலவாகும்” என்று கூறுகின்றார். இதன் பொருள் 

என்னடி? ”'. (எ.- து. 

    

(அ-சொ.) மையல்-மயக்கம், மனை.ஃவீ௫ு, மனைவி. 

மெய் - உண்மை, விழைவர்-விரும்புவார். எய்-அறிதல். 

  

. (இ-ஃகு,) மனை . மனைவி என்னும் பொருளில் இட 

ஆகு பெயர். என், முதல் நிலைத் தொழிற் பெயர், 

(8 - ரை.) இந்தப் பாடல் பழைய பதிப்புகளில் 

இல்லை. தலைவி இறைவரை நோக்கி, சுவாமி நீங்கள் உங்கள் 
¢ ஊரை ஒற்றி (அடமானமாக) வைத்தீர், ஆகவே உங் 

கட்கு வேறு வீடு உண்டோ?” என்று கேட்டாள். அதற்கு
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இறைவர்; **தமக்கு இருப்பது ஒரு மனை மட்டும் அன்று, 

பல மனைகள் உண்டு” என்றனர். பல தலங்கள் அவருக்கு 

இருப்பதனால் இவ்வாறு கூறினார். மனை. என்பதற்கு மனைவி 

என்று. பொருள் கொண் டால், அவர்க்குப் பார்வதி தேவியார் 

மட்டும் அன்றிக் கங்கை, திருமால் ஆகிய மனைவியர் இருத்த 

லின், மனை பலவாம்'” என்றனர் என்க. தமிழில் ஒன்றுக்கு 

மேற்பட்டவை பல என்று கூறுதல் மரபு, ஆதலின் இவ்வாறு 

பல என்று கூறினார்... (166) 

திருச்சிற்றம்பஎம்.


