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பதிப்புசை 

விளவார் சணிபட தூறிய சகடல்வண் ணனும் வேதச் 

இளெர்தா மரை மலர் மேலுறை கேடில் புகழோனும்' 

வா வண மழலாகய வண்ணா மலை யண்ணல் 

தளரா மூலை முறுவல் லுமை தலைவன் னடி சரணே... 

இருவருணைக் கலம்பகம் என்ற இக்ால் கலம்.ப்கங்க 

ஞூள் தலைசறந்ததெனப் ,புலவர்களாற் போற்றப்ப்டுவ.௮; 

மான் முழுதும் சைவமணம் கமழ்வது; பாட்ல்தொறும் 

வெபரரத்துவம் பொங்கித்  ததும்புவ.து;' BAO or Bid 

crew umd; பயில்தொறும் பத்திச் சுவை புட்டு 

og ஏனைய கலம்பகங்களுட் காணப்படாத சைவசமய 

குபவர்களின் துதி ௮மையப் பெற்திலங்குவ ௮. 

ஆழ்ந்த கருத்துகளும், பொருட் செறிவும், பன்னய 
மும் பொருந்திய ஒப்பரிய இர் நாலுக்கு, காலஞ்சென்ற 

யாழ்ப்பாணத்து மேலைப் புலோலி நா. கதிரைவேற் 

பிள்ளையவர்கள் முப்பத்தைர் காண்டுட்கு முன், விளக்க. 

ans யொன்றைத் திங்கள் வெளியிடாக எழுதிவாக் 

கருதி முதல்வெளியீட்டையும் எழுதிமுடி ச அதவினார்கள்; 
ர்க த ரவின்மையாற் போலும் அதற்குமேல் அருளி 
ஞூர்களில்லை. 'பின்னர், மதுரைத் தமிழ்ச்சங்கத்தாசால் 
ெற்மார்ச் சுப்பிரமணியக் கவிராயர் அவர்களை க்கொண் 

பே ப.அளித்த அரும்பசவுளை யொன்று ௮ச்சேதி வெளி 

வர்க... யினும், ௮து பண்டி.தர்க்கும் பாவலர்க்குமே 

யன்றி பாணவர்க்கும் மற்றையோர்க்கும் பயன்படுவது 
அமிதா கனியுர் ஐது. பல்லாண்டுகளாக இருந்தவரும் 

ஏற்ற விளக்-வுரையொன்தறில்லாத இக்குறையை நீக்கு.



1 

வான் ah Pt சிசும்பாத்றைச். சேர்ந்த ஈகராமலையி 
லிருக்கும், ஆன்ற செள்ளியும், சான்ற நாற் புலமையும் 
வாயர்சு போதிஞர் ரா, இராமலிங்கம் பிள்ளேயவர்கள் 
முள்வர்சது சமிழர்சம் பெருர்சுலப் பயனேயாம். 

இச்சுசைச் சிறப்பு லாய்ர்சு இவ்வுரை மாற யர்சிடு 

தஸ். இன்றியமையாகசாரும்... என்று. எனதாிரியர் 

சருமையாநின வித்துவரிசாமணி காழி, படம, முத்துத் 

காண்டவராயபிள்ளயவர்கள்.. விரும்ப, வுவ்ளிருப் 

பத்தை நிறைவேற்றுவதே கடனாகக் சொண்டு எம்பெரு 

மான் திருவருளால் இயன்றவாறு சிரிய முறையில் ௮ச் 

சட்டுள்ளேன். இம்முயற்சியில் மு.தற்கணிருக் து என்னை 

ஊக்கயும், பொருட்செலவால் இடையீடுபடா தவாறு 

பேரு தளிபுரிக்த 6, ஒப்புகோக்குதல் முதலிய அரும்பணி 

யாற்றியும் வந்த என் கெழுதகை ஈண்பர் இருமயிலை. 

சே. வே, ஜம்புலிங்கம்பிள்ளை யவர்களுக்கு சான் என்றும் 

எ.ழுமையுங் சடப்பாடுடையேன்; மற்றும், எனக்கு உ,கவி 

புரிக்கு வீரசைவப் பெருர்தசையார் இரு. 8. 0. காகி 

செட்டியாரவர்களுக்கும், நண்பர் 1. ஜானகிராம முதலி 

யாரவர்களுக்கும், வித்துவான் 1%. 8. சாம்பசிவ ஏர்மா 

அவர்களுக்கும், அசிரியர் தங்கவேற்பிள்ளை. யவர்களுக் 

கும், புரொடரஹிவ் அச்சுக்கூடப் பொறுப்பாளர் இரு. 

8. கோலிந்கராஜஐ மூதலியாரவர்களுக்கும். என் நன்றி 

உரியகாகுக. € 

என் சடன் பணிசெய்து இடெப்பதே? 

காமி. சிவ. கண்ணுசாமி.



போருளடக்கம் 

பக்கம 

தருவருணையைப் பற்றிய இதர நால்கள் Vv 

முன்னுரை 1 

உரைச் இறப்புப்பாயிரம் 8 

இருவருணைக்கலம்பகப்பெயரி விளக்கம் க 

காப்பு ௫ 

நால் ௧௧ 

செய்யுள் முதற்குறிப்பகசாதி ௪௮௧ 

பிழை திருத்தம் FYB
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இருவருணையைப் பற்றிய இதர ல்கள் 

அருணாசல புராணம் சைவ-எல்லப்ப காவலர். 
பருவருணை யர்தாதி. > 
அருணகிரி புராணம் மறை ஞான தேூகர். 
மேவாரம்(சம்பர்தர் 2 ப.திகம்; அப்பர் 3 பகம்), 
,இருவாசசம்--(இருவெம்பாவை; இருவம்மானை) 
'இருப்புகழ்-(8 பாடல்கள்) 
அருணூரி யர்தாதி.-குகைஈம௫வாயர். 
அருணைச் தனிவெண்பா-. ,, 
அண்ணாமலை வெண்பா-_குரு ஈமசவாயர். 
சோண சைலமாலை-இவப்பிரகாச சுவாமிகள். 
அருணாசலேசுரர் சாரப்பி.ரபச்.தம்--சம௫வாய சாமி. 
உண்ணாமுலை யம்மன் சதகம் வித்துவான் என்ன 

கவுண்டர். 
அருணாசலேசுரர் பதிகம்-புரசை அஷ்டாவதானம் 

suru முதலியார். 
அண்ணாமலையார் வண்ணம் யாழ்ப்பாணம் தியாகராச 

பிள்ளை. 
அண்ணாமலை சதகம் இருச்சிற்றம்பல காவலர். 
உண்ணாமுலை யம்மை வருகைப் ப.இகம், 
அருணாசல ச௫கம்--காஞ்சீபு.ரம் சபாபதி மு.சலியார். 
அருணாசல அ-ஷ.ரமாலை--இ ரமணமகரிஷி. 
அண்ணாமலை பஞ்சர் இனம். 
.கஇருவண்ணாமலை இருவருட்பதஇகம்--இருவருட்பா 

இ.சாமலிங்கசாமிகள். 
கார்த்திகைச்சப வெண்பா--சோணாசல முதவியார். 
சோணாசல வெண்பா 7 
சோணாசல சதகம் ” 

அருணைச்கலி வெண்பா 30 

அருணாசலேசர் பதிகம். 
அருணாசலேகரர் பதிகம். 
உண்ணாமுலை யம்மன் பதிகம். 
அருணாசலேசுரர் சவகாரிகைமாலை 

 



முண்ணுரை 

பவைளங்கள். சிறந்த சோழசகாட்டில் திருவெண் 
மாம்டிற்குத் தென்மேற்கில் கான்கு கடிகை தூரத்தி 

ள்ள. பூந்தாழை என்னும் ஈகரத்தில் கார்காத்த 
வேளாண்மரபில், காலிங்கராயர் கோத்திரத்தில் திவ்ய 

கவி சைவ௫காமணி சைவ. எல்லப்ப நாவலர் பிறந்தார். 
இவர் இளமையிலேயே கென்மொழி வடமொழி 

களில் வல்லுஈசாய், ௮ன்பறிவாதி ஒழுக்கங்களிற் சிறக்து 

சைவப்பற்றுடையராய்த் திகழ்ந்தனர். தருமபுச ஆத 

னத்து 

  

சிவஞான தேசிகரிடம் சிவஇக்கை பெற்று, 

ரைவகித்தாந்த சாத்இரமுங் கற்றுக் கவிபாடுதலில் மிக 

வல்லவராஞார். 

இவர்தங் கவிரயமும் சிவபெருமானை யன்றிப் 
யாடாக மன உறுதியுங்கண்டு, ம்டாஇபரு ம், பிறரும், 

இவரைக் Bouse என்றும், சைவகவி என்றும், நாவல 

சென்றும், சைவசகாமணி யென்றும் பட்டாபிதானஞ் 

சூட்டிப் பாராட்டினர். இவர் தலந்தோனும் சென்று 
தரிசிக்க விழைக்தவசாய், திருவண்ணாமலை என்னுந் 

திவ்யதலத்தை அடைந்து தரிசித்து ஆங்கு வைகுசாள், 

அருணாசல புராணம், திருவருணையந்தாதி முதலிய நால் 
களையும் பின்னர்த் திருவேண்காட்டூத் தலபுராணம், சேவ் 
வந்திப் புராணம், திருவிரிஞ்சைப் புராணம், தீர்த்தகிரிப் 
புராணம், திருச்செங்காட்டங்குடிப் புராணம், திருவாரூர்க் 
கோவை, செளந்தரியலகரியுரை முகலியவற்றையும் இயற் 
ஜினர். இவர்தம் மனைவியாரும் கற்பிலருக் ததியையும், 

பொற்பில் இருமகளையும், கல்வியிற் கலைமகளையும் ஒத்துக் 

இகழற்ம் கனம்,



  

ஒருகாள் இந்காவலர், கருமபுரவா னே க்துத் தேசிகர் 

  

பால் அளவளாவி இருக்குங்கல், அவண்வர்க புலவர் 

  

ஒருவர் இருவரங்கம் ம்ப செய்யுப்ளப் புகழ்ந்து 

கூறி, “இதுபோல் அலக்பபம் பாடுதல். இக்காலத்அம் 

புலவர்கட்கு நிகவும் அரிய இட் பன்றனர். ௮. கேட்ட 

  

நாவலர், “ஐயங்காம் அம்ப சனையி வடி yt 

குற்றங் உரி 

பரம்பொருள். என்று. கப்டிய . இருவண்ணைமலையார் 

ரா” வன் 
    உ அன்றிரவே. ுமியியார்களுக்றும். தாம் 
  

மேல். HOU ood கலம்பகம் பாடி முடிம்து cover. ப முரு. ? 9-7 

மெ்பால் முழுமியிருக்க புலவர்க    குரலை அனை ம தும் Cs 

னிடத்தும். பட்ட அழு கண்ட தேசிகரும், ஏனைய 

கத்தின் கவிச்சுவையையும் 

  

புலவர்களும் உர வலா அலா 

  

பொடுட்ரெறிவையுங்கண்டு பாராட்டிப் புகழ்க் தனர். 

இவரைப் போலவே சிவபெருமானிடத்துப் பேசன்பு 

பூண்ட இவர்தம் மனைவியார் இருவரங்கக் கலம்பகத்தி 

ஓள். *“வாடியோட வனசமன்ன ?” என்னும் சிவ 

    gu Bar ni பாடலைக் ௪ண்டு மனக்கவலையுற்றிருக் 
: ல 3 ல் = ; 

வலவாயால் தமது. நாயகர் கலம்பகம் பாடு வதறிக் து, 
  இரவே த இ உரமயம் என்னு கண்டு, அன்திரவே 

  

கருடனோட. மற்சமாமை கமலமோட முற்கரவ் 

காட்டிலோட மூன்றிராமற் சண்டமட்டி லோடவே 

மருளிவர்.2 சிங்கமோட வாமனென்பு பாறவே 

வஞ்சமுள்ள சண்ண னோட மாரனீறச் சேனனு 

மிருளினேட முண்டகத்த னேங்கியோட வென்றவர்ச் 

இறுறாதங் குயிரளித்த வேர் தல்யாவன் வேதமே 

யருளுமச்த முதல்வன்யாவ னருணைகண்டு வாழ்மினே 

வாரகாதி மூலமென்ப தறிகலாத மாக்களே.
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Go yah பெய்புளைப்பாடி அக்கலம்பகத்திற் சேர்த்தும் 

பைள்ளும்படி.. வேண்டினர். மாவலர் யாது காரணக் 

  

மாலோ அுர்செய்யுளேத் தம் சலம்பகத்திற் சேர்த்தில 

பரள்ளைப்பெருமாளையங்கார், தாம் பாடிய திருவரங் 

ஈம். கலம்பகத்தை காவலர் பார்க்கும்படி அனுப்பின 

மெனவும், சகாலலசதனைப் பார்த்து “ஐயங்கார் ௮ம் 

மானையி லடி.சறுக்கினார் ? என்னு கூறி உடனே தாம் இக் 

கலம்பகதக்தைப்பாடி. அன்றிரவே ௮வரிடமனுப்பின 

ரெனவும், அதனைப் பார்த்து ஐயங்கார் புகழ்க்தன 

செனவும் ஒரு சாரார் கூறுப, 

மற்றொரு சாரார், ஐயங்காருக்கும் நாவலராுக்கும் 

வாதம் நிகழ, நடுகின்றார் அ௮வ்வாகத்தை முடி.த்தற்கு 

அவ்விருவரையும் கனித்கனிக் சலம்பகம் பாடச் சொல் 

லின ரெனவும், இருவரும் அவ்வாறே பாடிக் கொண்டு 

aig காட்ட, நடுநின்றார் அவ்விரண்டையும் கோக்க, 

“ஐயங்கார் அம்மானையி லடி.சறுக்கினார்” என்னு குறை 

கூறி, காவலர் கலம்பகத்தைப் புகழ்ந்தனர் எனவுங்கூறுப, 

இவர் சிவபெருமானையன்றிப் பாடாக சைவப்பற் 

அுள்ளவர் என்பது, “ செப்புமியற் றமிழ்களெல்லா மரி 

யயனே மூகலான தேவர்க்கோதி, யொப்புவிக்க வதி 
க யாம லரனிடத்தே வளைக்து வளைத்துஉசையாகின்றேன் 

எனக் இருவெண்காட்டுப் புசாணத்தும், “சைவத்தின் 

மற்சமயம் வேதிலை ?? எனத் தருவருணைக் சலம்பகத் 

  

ம். வற்புஅத்திக் கூ௮ுதலா ஸனுணர்க, இக்காவலர் 

ri Anniv கோத்திரத்தா ரென்பது, திருவெண்காட் 

பப்புராரைக் இஅதயில், “காலிங்கசாயனுளரை புராணம்



A 

வாழியே??? என்பதனாற் பெறப்படும். இவர் பெயர் அனா 2) 

  

POT NID a bid, மிய கதர்த்தியின் 

Be 

“* எல்லான் ?? வான: 
    ம் உன்னா... சேரங்களினும் நாமமாதல் வேண்டும். 

  

எல்லப்பன், எல்லம்மன் என்கி நெய்வங்கட்டும், மனி 

தர்கட்கும் இப்பெயர் DUP MH bo காண்க... இருவெண் 
wes py. ; ல காட்டுப் புரரண பார்சி இய. இுறாராமிப் பிள்ளை 

இரவெண்டரட் 

  

யவர்கள், காவலர் ஊர்] முகி தென் 
மேற்கில் ஒழு படி வர ரு ஈத்இினுள்ள. இரச தாரகல் ஒரி 

என்பர். 

ராய்ரிரியில் வல்ல இக்காலத்துப் பெரியார்களிற்    
சிலர், மா வலம் ஒளிர் 

  

யாழி யென்றும், அவர் பூர்தாழை 
பிற் ிறம்பவம் வன்லும், அவர் மரபினருக்கு இசாகாகல்   

இனாம் போர்க்கு இலையமு தா கூடத்து எல்லையம்மன் மூல 

கெய் 

பெற்டீடர். அண்மகனாதகலின் எல்லையப்பன் எனக் தம் 

வம். எண்ணும், ஈரவலர் பிறந்தவுடன் அவர்தம் 

    

குலதெய்வத்தின் பெயரை வைதக்கனரென்றும் கூறுவ 

ஈரவலரும் ஐயங்காரும் பட்டர் காலத்தே (9. பி. 

1001) இரும சனெொனச் சிலரும், மதுரைத் இருமலைகாயல் 
கர் காலது (கி. (], 1628-59) இருக்கனரெனச் சல 
ரும், ஐயங்கார் பட்டர்காலத்தும் (இ. பி, 1061), காவலர் 

9. 1760) இருந்தன 

  

சிவஞான மேிகர் காலத்தும் (கி. 

டோனர் இல   பூம் கூறுவர், 

HTM WoT பற்றிப் புலவர் புரரண மூடையரர் 

  

₹ சைவ வெல்லப்ப கரவல னெனும்பேர் 

SOG er Fister MAES 

மைவகைச் தல.ம்.இ னடுவெனக் குலவு 

மருணையின் புராணமா இயதால் 
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ிய்வரேர் வாக்கண் டவருமெச் சிடுஞ்சர் 

உம்சாத் தொடுத்தன னவற்றைம் 

ைவயி ணெழுதிச் சுமந்துளைத் அுணர்ச்து 

களிப்பவர் சணிக்கரும் பலமே ?? 

வனம் கூறுவதால் இவர் பெருமை புலனாம். 

இனி, தருவருணைக் கலம்பகம் என்ற இக் HW DG Pay 

பெழுஇய இராமலிங்கம் பிள்ளை என்பர்ர் கதம்பர த்தை 

அடுக்கு ரகரரமலை எனும் ஊரில, பரம்பரையே படித் 

MAT HF Bild, கிறக்கதுமாய கார்காத்த வேளாண்மரபில், 

செம்பியகரையர் கோத்திரத்தில், சாலிவாகன சகம் 

க௮கக௯-க்கு.. மேல் செல்லாகின்ற ஹேவிளம்பியில் 

காசாயண பிள்ளை குமாரராகத் தேர்ன்றியவர். இவர் 

மதுரைக் தமிழ்ச் சங்கத்து ஆரியர் பல்லோரிடம் பன் 

ஹூல் பயின்று உலயெலறிவும் இலகு.நாலறிவும் ஒருங் 

ஈமைவுற்று, மாணவர் பலர்க்கும் பாடம் கற்பித்தலையே 

படமை எனப்பெற்ற அருங்கலை விகோதர்; அருந்தமிழ் 

நால் பலவற்றையுக் திருத்கமாய் ஆராயும் மனோகிலை 

வாய்க்தவர். இவளை ஆதி ஆசிரியரெனக் கொண்டு 

தேறி வெளிவரச் துள்ள என்போன்ற மாணவர் பலசாவச். 

இத்தகைய எனது ஆரியர், மாணவர் இலர்க்கு 

வ்வரிய  ாலைப் பாடஞ்சொல்லுங்கசலை உரைகூறும் 

  

a    Dim gh கண்ட பின்னலூர் இரு. 6. வாச பிள்ளை 
  

ன இன்னும் சாவலரைப்பற்றி மிகுகியாக அறியவிரும்பின் 

கமழ்ச் செல்வி ?? என்னும் தமிழ்த் இங்கள் வெளிமீட்    “(௪ 

டின் ஏழாவது சிலம்பில் திருவாளர் 5. ௮அனவரசு விகாயகம் 

பிள்ளையவர்கள் ]8.த., 1... எழுதியுள்ள ஆராய்ச்சிக் கட்டுரை 

யைப் படி.க்தறிக.
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அவர்களும், தருாுல்லூர். இரு. மூ. வடிவேற் பிள்ள 

அவர்களும். ““தாற்கள் இக்கலம்பகத்திற்கு உரை யெழு 

கல் வேண்டும்”? பன்ற Anis கேட்டதற் இணங்கி 

இவ்வுரையை புத் promi wort, இலக்கியப் பயிற்சி 

பெனபவர் விவக்பயய்ப் பயிலும். நூல்களில் இஃதும் 

  

இற்ரு உரை 

  

ய லையா பு. மலா இலா பப்டி அலப்ப 

உறல் அரிது, இலும் இக்கலப்பகுத் திற்கு உடல் 

பெசிநாம் ரிகா கைபட்ட இம்நாற்று முன்னம் wi ap Ras 

ஸுறிப்புபபனம். நுண்ணமிவுடைய ஒருசிலரே யன்றி 

பனையோர்க்ரு. அறிதற்கரிதாகலானும், இதுகாறும் இக் 

நாற்று அமிய,௮ம் பெரியஅமாய ஒரு விளக்கமான ௨௨௮ 

வெளிவாவையானும், சென்னைச் சர்வ கலாசாலையார் 

இம். மாலின் ௮ருமை பெருமைகளை யுணர்ந்து இதளைத் 

தேர்வுப் பாடமாக வைப்பதானும் இப்புத்துரை விரை 

வுடன் வெளிவரலாயிற்று. 

இவ்வுரை மாணவரேயன்றி மற்றியாவரும் தெளி 

வாய்ப் பொருளறிந்து. கொள்ளும் நிலையில் அமைந்த 

புத்துசையாம். கலம்பகத்திற்கென அமைந்த பதினெட்டு 

உறுப்புக்களுக்கும், ஏனைய உதுப்புக்களுக்மும் ஏற்ற வரை 

யறைத் தொடர்களும், செய்யுள் ஒவ்வொன் தற்கும் 

கத் துரையும் விளக்கவுரையும் இதன்கண் செவ்வனே 

இகழ்கன்றன. மேலும், இதனுள் வர்துள்ள மடக்கு, 

AC woot. (PIO ௮ணிகள் அமைந்த செய்யுள்கட்கு 
எழுதிய  பொருட்டெளிவு மிகத் தெளிவானதாகும். 

கற்பவர் மனறைம். கவரச்செய்யும் சொன்னயம் பொரு 

ரையங் on Did, பல்பொருள் குறித்த ஒவ்வோர் மொழிக் 

ஞும் ஈலமு.௮ பொருள் இன்னதெனச் கிறப்பாய்க் குறித் 

அம், பாடயேதங்கை . எடுத்துக்காட்டி. அவற்றிற்குத் 
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ote Bar wld ருள் கினுவியும், கலாசாலை மாணவர்க் 

ஸட்பயன்பமி பம சொல்முடிபு, பொருள்முடி.பு, இலக் 
புதி முதலிய விசேடணங்களை ஈக்தும், சில சொற் 

பருக்கும். ரரயோசங்களுக்கும், கருத்துக்களுக்கும், 

Caan mr, திருவாசகம், திருக்கோலையார், இத்தியார், 
ஈர்தபுராணம், மணிமேகலை முதலிய பன்னூல்களி 

லிருக்து மேற்கோள் காட்டியும், செந்தமிழ் நால் பலவற் 

திற்குத் தந்துரைத்த பழைய உரையாசியர் பலசைத் 
கழுவி, ஐவகை இலக்கணமும் செவ்விதின் அமைய, 
நாலாசியர் பெருமை தோன்ற, எழுதிய இவ்வுரைஈடைச் 

செல்வம் யாவரும். பெற்றுப் போற்றத் தக்கதொரு 

பெருஞ் செல்வமாகும். இந்்.நாலுட்கிடக்த புதைபொரு 

ளனைகத்தையும் எளிதில் எடுத்துரைத்து ஆசிரியர் செய்த 
நன்றி என்றும். எக்நாட்டும் நின்னு நிலவுக. 

இத்தகைச் சிறப்பு வாய்க்க இவ்வுசை நாலை ௮ச்சடக் 
கருதி யான் கோழி வித்துவசிகாமணி ப, ௮. முத்துக் 

தாண்டவசாய பிள்ளை அவர்களிடமும், சகொாழி சபா 

காயகமுதலியார் இந்து உயர்தரப்பள்ளிக்கூடத் தலை 

மைத்தமிழாகிரியர் இரு. மூ. சண்முகதேூகர் அவர்க 

ளிடமும் தெரிவித்துக் கொண்டபோது, அவர்கள் த் 
not நேயர் சென்னை வித்துவான் காழி. Gal. சண்ணு 

ஈரி பிள்ளை அவர்கள் B.A, மூலமாய்த் தக்க முயற்சி 

யெடுக்.து அச்சிடுவிக்க இசைந்தார்கள். இம்சூவருக்கும் 

வ் மனமார்ந்த வர்தனத்தைச் செலுத்துகிறேன். 

ச்சாழி 
anatase. } த. சுந்தரேச ஆச்சாரியார்: 

தமிழாசிரியர், லூ.தரன்மிஷன் ஹைஸ்கூல், காழி. 

 



காழி வித்துவ மணி 

ப. ஆ. பூத் துத்தாண்டவராய பின்ளை 

தவர்கள் Quip Su 

உரைச் சிறப்புப்பாயிரம் 

இிருகாம மைக்துடையார் இருவருணைக் 

கலம்பகத்தைச் சிறக்க வாய்ந்து 

பெருகாம வுரை யியற்றிப் பேசறிஞ 

ர௬ளமகிழப் பிறங்கத் தந்தான் 

BRC Loe துடைப்பவர்வாழ்க் Hie D5 HIT 

மலைக்கணமர் காரா என் i 

கருமாம விராமலிங்க பூபதிகாற் 

கவிசொலுமுகத் தமிழ்வல் லோனே.



 



உ 

இருச்சிற்றம்பலம் 

,திருவருணைக் கலம்பகம் 
மூலமும் உரையும் 

SSeS - 

Qa இருவருணையைப் பற்றிய கலம்பகமென விரி 

பும், இரண்டாம் வேற்றுமை யுருபும்பயனும் உடன்ஜொக்க 

தொகை. இருவருணையினது சம்பந்தமான கலம்பகம் 

என விரித்து ஆறாம் வேற்றுமைக் தொகையாகக் கொள் 

ளினுமமையும். இருவருணையின்மேற் பாடிய கலம்பகம் 

என்னு. விரித்தூப் பொருள்கொண்டு எழனுருபும்பயனும் 

உடன்றஜொக்கதொகை யென்பாருமாளர். 

இரு” என்னாம். பலபொருளொருசொல், வட 

மொழியில் *்ரீ! என்பனுபோல, தமிழிலே தேவர்கள், 
அடியசர்கள், ஞான நால்கள், மக்திரங்கள், புண்ணியதலப் 

கள், புண்ணிய இர்த் தங்கள் மூ.தலிய மேன்மையுடைய பல 

பொருள்கட்கு விசேடணபதமா௫, மகிமைப் பொருளைக் 

காட்டி, அவற்றிற்கு முன்னே நிற்குஷ் திருநந்திதேவர், 

இருநாவுக்கரசர், திருவாசகம், இருவைந்கெழுச்து, இரு 

வருணை; இருவையாறு, இருவடி. எனவும் வழங்குவ 

காண்க. இங்கு, இது அருணைக்கு அடைமொழி; கலம் 

பகத்திறகு அடைமொழியாகவுமாம். திரு என்பதற்கு 

மேன்மையான என்று பொருள்கொண்டால் இருவருணை 

என்ற தொடர், பண்புக்கொகையும், மேன்மையையுடைய 

என்று பொருள் கொண்டால் இசண்டாம் வேற்றுமை



௨ இருவருனைக் ஈலம்பகம் 

யுருபும்பயனும் உடன்ஜொக்க தொகையுமாம். திருவருணை 

யென்ற தொடரில், வசைவொற்று உடம்படுமெய். 

அருணையென்ப.தூ அருரைிரி அல்லது அருணாசலம் 

என்பதன் மரூ௨, அருணம் ௭ ன்பு செந்நிறம்; அது 

பண்பாகு பெயசாய்ச் செக்ெமான அக்னிபை யுணர்த் 

இற்று. முன்னொரு காலத்தில் திருமால், பிரமன் என்னும் 

இருவருசக் தாம் தாம்பரம்பொருளென்று போர்பு ரிய அங்கே 

சிவபெருமான் அழலுருக்கொண்டு பரம்பொருளாக 

நின்ற தலமே அருணைரி எனப்பெயர் பெற்றது. அறு 

ம் பேதைமையாதற், பரமமி 

  

ரம னரியென் தநிருவருச், 

யாம்பரமம் என்றவர்கள் பதைப்பொடுங்க, அ௮ரணா ஏழ 

அருவா யங்கே யளவிறக்து; பரமா இ நின்றவா. தோ 

ணோக்க மாடாமோ:? என்ற திருவாசகத்கானறிக. இதனால் 

பஞ்சபூத தலங்களு ர. தேயு தலமாகும். இவ் 

வருணையை நினைத்த மாத்திரத்தில் முத்தியுண்டாகும். 

து * இல்லையைக் காணக் காசியிலிறக்கச் இறக்குமாளூர் 

'சனிற்பிறக்க, வெல்லையில் பெருமை யருணையை நினைக்க 

வெய்தலாஞுத்தி”” (அருணாசல புராணம்) என்பகனு x ple. 

கலம்பகமாவத, ஓருபோகும் வெண்பாவும் கட்டளைக் 

கலித்துறையும் மூதற்கவியு௮ப்பாக முதலிற்கூறி, புய 

வகுப்பு, மதக்கு, அம்மானை, காலம், சம்பிரதம், கார், தவம், 

குறம், மறம், பாண், களி, இத்து, இரங்கல், கைக்களை, தா, 

வண்டு, தழை, ஊசல் என்னும் பதினெட்டு உறுப்புக்களும் 

இயையுமாற, மருட்பா, ஆசிரியப்பா, கலிப்பா, வஞ்சிப்பா, 

ஆரியவிருத்தம், கலிவிருத்தம், கலித்தாழிசை, கலிநிலைக் 

துறை, உஞ்சிலிருக்கம், வஞ்சித்துறை, ஆசிரியத்துறை, 

வெண்டுறை முதலியவற்றால், இடையிடையே வெண்பா



மூலமும் ௨) ரயும் 

வும் சலி.£துறையும் விரவிவர, மடக்குடைச் செய்புளூம் 

வண்ணம் righ முதலியனவும் பொருக்க, Hb sTDS 

தொடையால் முற்று, இறுதியும் முதலும் மண்டலித்அப் 

Ainge, தேவர்க்கு நாறும், அச்தணர்க்குக் தொண் 

முறூற்றைக்தும், அசசர்க்குத் கொண்ணாறும், அமைச்ச 

Uni வழுபதும், வணிகர்க்கு ஐம்பதும், வேளாளர்க்-ு 
முப்பலுமாகப் பாடுவதொரு பிரபந்தம்; இக்கலம்பகவிலக் 

-ணத்தைப் பன்னிருபாட்டியல், வச்சணந்திமாலை, இலக் 

கணவிளக்கம் முதலியவற்றிற் காண்க. 

இக்.நாற் நலைச்செய்யுளில், *கலம்பகப்பாமாலை! எனக் 

கூறப்பட்டுிள்ளசகனால் பலவகை மலர்களைக்கொண்டு 

தொடுக்கப்பட்டுள்ள மாலைபோலப் பலவகைப் பாக்களைக் 

கொண்டு அமைக்கப்பட்ட பாமாலையைக் கலம்பகமெனப் 

பெரியார் பெயரிட்டு வழங்கவெர்போலும். இதற்கு இவ் 

ano பொருள் கொள்ளும்போது, இது கதம்பம் என் 

ம் வடமொழியின் திரிபுபோலும். இனி, கலப்பு அகம் 

எனப்பிரித் த, மெலித்தல் விகாரம் பெற்றதாக்கி, பலவுறுப் 

புக்களும் கலத்தலைத் தன்னிடத்தே யுடையதென அண் 
  

* அந்தாதி - அக்தத்தை ஆதியாகவுடையது; அக்தாதி 
யாவது, முன்னின்ற செய்யுளின் ஈற்றிலுள்ள எழுத்தாயினும் 

அசையாயினும் சீராயினும் அடியாயினும் அடுத்துவருஞ் செய் 

யுளின் மூதலாக அமையும்படி பாடுவது; இங்கனம் பாடும் 

தூலினது ஈற்றுச் செய்யுளின் அச்சமே முதற்செய்யுளின் 
தியாக அமையவைத்தல், மண்டலித்தலெனப்படும். சொத் 
றஜொடர்ரிலைச்செய்யுள், பொருட்டொடர்நிலைச்செய்யுள் என்ற 

வகையில் இது சொற்றொடர்கிலை; 4 செய்யுளச்சாதி சொற் 

ஜொடர்கிலையே?? என்றார் தண்டியலங்கா.த்தும்.



# இருவருணைக் கலம்பகம் 

மொழித்தொகைக் காரணக்குறியாகவுல் கொள்ளலாம். 

இனி, ஒரு சாசார் பன்னிரண்டு மாக்காலென்னும் பொரு 

ஞூள்ள “தலம்? என்னும் சொல்லும், கடவுளது அறுகுணக் 

களைய குதிக்ஞும். ish’ என்னுஞ் சொல்லும், குறிப் 
பாப்ப் பன்னிரண்டு, அறு என்னும் கொகையை மாத்திரம் 

உணர்த்தி உம்மைத்தொகையாகப் புரைர்க்து பதினெட்டு 

உறுப்புக்களையுடைய பிரபந்தத்துக்கு ஏுப்பெயசாயிற் 

றென்றும், அஃப்பொருள் கலத்தலையுடையது எனக் கார 

ணக் குறியாயிற்றென்றும் உரைப்பர், 4 முகனூல் கருத்தன் 

அளவு மிகுதி, பொருள்செய் வித்கோன் தன்மை முதல் 

நிமித்தினும், இடுகுறியானும் நாற்குஎய் தும் பெயரே 

என்று (கன்னாலிற்) கூறப்படுகன்ற நால்வகைகளுள், 1B 

லிய பொருளினாலும் தன்மையினாலும் பெயர்பெற்றது. 

இக். ராலெனவறிக. (நுதலிய பொருள்-- நூலிற் கூறப்பட்ட 

மே 

விஷயம், தன்மை - நாலின் இயல்பு) இங்கு *அருணை?? 
என்பது அத்திருப்பதியி லெழுக்தருளி யிருக்கின்ற இவ. 

பீரானைக் குறித்தது; இலக்கணை, 

ஆரியர் தொல்காப்பியனார் செய்யுஸியலில் **கிருக்கே 

தானும் புதுவது ளெக்த யாப்பின் மேற்றே!” என்பதனால் 

(விருந்து தானும், பழங்கதை மேலதன்றிப் புதிதாகத் தாம் 

வேண்டியவாற்றால் தொடுக்கப்படுச்தொடர்கிலைமேலது? 

என்னு கூறினமையின், இந்தக் கலம்பகம் ௮ங்களனங் 

கூறிய விருந்தாமென்று உணர்க, அச்சூத்திரவுரையில் 

அக்தாதியும் கலம்பகமும் முதலாயின உதாரணம் காட்டப் 

பட்டுள்ளவாறுங் காண்க, இனி, இதனைச் சிறுகாப்பியத் 

துள் அடக்குவர் பிற்காலத்தார். இப்பிசபந்தம் தோத்திர 

ரூபமானது.



காப்பு 
சாப்பு - காத்தல்; ௮௮, இங்குச் காச்சன்ற கடவுளின் 

விஷயமான வணக்கத்தைக் குறிக்கும்; ஆகவே, கவி தமக்கு 

கேரிடத்தச்ச இடையூறுகளை நீக்கித் தமது எண்ணத்தை நிறை 

வேற்றவல்ல தலைமைப்பொருளின் விஷயமாக உயர்ந்தோர் 

வழச்கத்தின்படி செய்யும் தோக்தரமென்பது கருத்து. 

விநாயகக் கடவுள் 

ேரிசைவேண்பா 

அன்னவயல் சூழருணை யண்ணா மலையார்மேன் 

பான்னுங் கலம்பகப்பா மாலைக்குத்--துன்னியசர் 

மெப்க்கோட்டு மேருவெனும் வெள்ளேட்டின் மீதெழுதங் தூ சவக் oe é 
கோட்டு ரூ 2 

கைஃகொட்டு வாரணமேம காப்பு. 

    

கள் சூ 

யார்மேல் - அருணாசலேக.ரர்மேல் (பான் பாடுகின்ற), மன்னும் - 

HOT வயல்சூழ் - அன்னப்பறவைகள் வ௫க்கன்ற வயல் 

  

த, அருணை - அருணகிரிப் பதியிலுள்ள, அண்ணாமலை 

நிலைபேறாயுள்ள, கலம்பகம் பாமாலைக்கு - கலம்பகமாகிய 

பாமாலைக்கு, அன்னிய £ர் - நெருங்கிய £ர்த்தியினையுடைய 

பாரத்தை, மெய்கோடு மேருஎனும் - என்றும் உள்ளதாகிய 

செங்களையுடைய மகாமேருமலை :யென்கின்ற, வெள் ஏட்டின் 

மி. - எழுதப்பட்டில்லாக வெற்றேட்டின்மேல், எழுதும் - எழு 

Aw, கைகோடு வாரணம் - கையின்கண் கொம்பினையுடைய 

'யானைமுகக் கடவுள், காப்பு - பாதுகாவலாவார். 

இக்காப்புச் செய்யுள், வழிபடு கடவுள் வணக்கம் ஏற் 

புடைச்சடவுள் வணக்கம் என்றவசை யிரண்டனுள் வழிபடு ட



ள் இருவருணைக் கலம்பகம் 

வுள் வணச்சமாம். பிண்வருஞ் செய்யுளுமி௫. ௪த்தமத மசத் இத் 

குரிய கடவுளை வணங்கு ுலேயன்றி, அச்கடவுளி னடியார்களை 

  

வணங்குதலும் வழிபடு ஈடவுள் வணக்கத்தின்பா ற்படுமென்சு. 

எல்லா நூல்களும் மங்கலமொழுி வருச்தும் கூறவேண்டு 

வன பெருமாபாதவிண், காப்புச் செய்யுளின் மூகலில் :அன்ணம்? 
எண்று கொடங்கிறார். மேல், நூல் தொடச்சும்.இல் “மணி? எண் 

வழிபடு தெய்வ 

  

   
னுள் சொல்லைவைசக்சவாறுவ் காண்க. என்னை: 

வணரச்கற்கூறி, மங்கல மொழிழமு ல் வருச்செடுக்துச் மசொண்ட, 

வில.்சண விலச்ிய மிடுச்சணின்றி, யிணித முஒயுமென்மனார் 
புலவர்?? (உரைக் சூத்திரம்) என்றாராகவின். யான் பாடகின்த 

கலம்பகப் பாமாலைக்கு விசாயகச் கடவுள் இடையூறு வாராமல் 

பாதுகாவலாவாரென்க. 

அருணையின் வயல்வளப்பவ் கூறுவார், அன்னவயல் சூழ் 
என்றார். அருணை என்றது அப்பஇச்கு வாளா பெயர்மாத் 

'இரையாய் நின்ற. அண்ணாமலையா ரென்பதற்கு ஒருவராலும் 

கெருங்ச முடியாத கெருப்புமலை வடிவமானவர் என்பு 
பொருள். ஏனைய பூமாலைபோன்று வாடி யழிர் தபோர் தன்மை 

யின்ராசலின், 4 மன்னுங் கலம்பகப் பாமாலை?” என்றார். மாலை 
போறலின் மாலை என்றூர் ; வரிசை எணினுமாம். பாரதம் ஐச் 
சாம் வேதமென்று புகழப்படுதலின் 4 துண்ணிய௫ர்?? என்றார். 
சீர்மை என்னும் பண்பு மை விகுதி கெட்ட. அது ஈண்டு 
“மேருவெனும் வெள்ளேடு?? என்ற குறிப்பான் பாரகமாகிய 

பண்பியை யுணர்த்இ நின்று. உலகந்தோன்றிய காலக்தொட்டு 

அறிவின்றி மேரு விளங்குதலின் , மெய்ச்கோட்டு மேரு??வென் 

றார். வெள்ளேடு என்பதல் வெண்மையென்னும் பண்பு எண்டு 

எழுதப்படாமை யென்னு மின்மை குறித்து நின்றது; இலக் 

கணக்கொத்து ஒழிபியல் ௧௨-ம் சூச்.இ.ர.த்தில் ஆதியென்றதனாத் 
கொள்க.
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மேரு மலை ஏடாயினமை :--வியாச முனிவர் விகாயகப் 

பெருமான்முன் ஐர்தாம் வேதமெனப் புகழப்பெற்ற பாரத 

மாகிய இதிசாசத்தைச் கூற, அப்பெருமான் மேரு மலையை 

மீயடாசவும், சயமுகா சூசன் பொருட்டு ஒடித்த தமது கொம்பை 

எழுத்தாணியாகவுங் கொண்டு அவ்விதிகாசத்தை யெழுதின 

சென்பதாம். ௮௮, **நீடாழி யுலசத்து மறைராலொ டைந் 

தென்று நிலைகிற்கவே,--வாடாத தவவாய்மை மூணிராசன் மா 

பா£தஞ் சொன்னகா,--ளேடாக மாமேரு வெற்பாக வங்கூ 

செழுச்சாணிதன்,-கோடாச வெழுதும் பிரானைப் பணிர்தன்பு 
கூர்வாமரோ?' என்னும் மாபாரதக் காப்புச் செய்யுளா னுணர்க. 

ஒரு கையில் எழுதிய தமத கொம்பை வைக்துச்கொண் டிருச் 

குங் காரணம் பற்றி, 4 சைச்கோட்டு வாரணம்?” என்றார். உரு 

வத்இற் இறந்த உறுப்பு முகமாகலின் வாரண முகத்தை யுடைய 

வரை வாரணமென்றார். எச்சாரியர் தொடங்கினும் விராயகரை 

வழிபடினன்.றி, அக்காரியம் இடையூறின்றி யினிஅ ஈடைபெரு 
தாசலின் விசாயகரையே தமது நூலுக்குக் காப்பென்றார் ; 

அதை, 4: என்னசே யாயினும் யாவதொன் றெண்ணுசன், முன் 

னசே யுனஅதாண் முடியுறப் பணிவசே, லன்னர்.தஞ் Abe sur 

லாக்குதியலதுனை, யுன்னலார் செய்கையை யூறுசேய் திடூதிநீ?? 

(கந்தபுராணம்) என்ற சிவபிரான் கட்டளையா னறிக. 

விராயகப் பெருமான் யானை முகமாயினமை :--இறைவன் 

களிற்றுருக் கொண்டும் உமையவள் பிடி யுருசக் கொண்டுஞ் 

சேர்க்தமையின் விசாயகப் பெருமான் யானை முகக் கடவு 

ளாயினா ரென்ச. அது, * பிடியத னுருவுமை கொளமிகு கரி 

யது, வடிகொடு தனகடி. வழிபடு மவரிடர், கடிகண பதிவா வரு 

ளினன் மிருகொடை, வடி.வினர் பயில்வலி வலமுறை யிறையே?? 
என்ற திருஞானசம்பந்தர் தேவாரத்தா னுணர்க. 

அன்னம் - வயல்; சாதி யொருமை. சூழ் அருணை - வினைத் 

தொகை. துன்னிய - செய்த வென்னும் வாய்பாட்டுப் பெய
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செச்சம்; துன் - பரு.௫, ௮ - விகுஇ, இன் - இறக்தகால விடை 

நிலை; இடைநிலை ணக.ரம், கடைச் குறை, ய், உடம்படுமெய். 

மன்னும், எழுதும் என்பன செய்யுமென் வாய்பாட்டு எதிர் 

காலப் பெயசெச்சம். இவை முறையே எண்டு நிகழ்சாலமும் 

இறக்தகாலமுங் காட்டின. மன்னும் என்பது மன் என்னும் 

து. ஏ, பிரிகிலை; தேற்றமு 

மாம். ஆவாபென்னுஞ் சொல் எஞ்சிநின்றது. 

    இடைச்சொல்லடியாகப் பிறக்; 

இச் செய்யுள், காசு என்னும் வாய்பாட்டான் முடிச்த இரு 

விகற்ப நேரிசை வெண்பா. (௧) 

நால்வர் 

கட்டளைக்கலித்துறை 

சைவத்தின் மேற்சம யம்வே 

நிலையிற் சார்சிவமாக் 

தெய்வத்தின் மேற்றெய்வ மில்லெனு 

கான்மறைச் செம்பொருள்வாய் 

ano ss Firs DGS Swarr 

மூந்திரு வாசகமு 

முய்வைத் தரச்செய்க கால்வர்பொற் 

முூளெம் மூயிர்த்துணையே. 

சைவக்இன்மேல் - சைவசமயத்தின் மேற்பட்ட, வேறு 

சமயம் - வேறு சமயமானது, இல்லை - இல்லை; அதில் சார் - 

அச்சமயத்தைச் சார்ந்த, சவம் ஆம் கெய்வத்தின்மேல் - சிவ 

மாகிய சடவுளின் மேற்பட்ட, தெய்வம் - சடவுள், இல்- இல்லை, 
எனும் - என்கின்ற, கான்மறை - கான்கு வேதங்களின், செம் 

பொருள் - செவ்விய பொருளின், வாய்மை - உண்மையை, 

வைத்த - அமைத்தருளிய, இருதேவாரமும் - மேன்மை பொருக்
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திய ழேவாரங்களும், இருவாசகமும் - இருவாசகமும் ஆசய 

எ, உய்வை தரசெய்த - ஆன்மாக்கள் பாவத்தினீங்கும் 

  

நோஸ் 

வாயிலைத் தரும்படி செய்தருளிய, கால்வர் - இருஞானசம்பக்த 

ரும் இருசாவுக்கரசரும் சுந்தரரும் மாணிச்சவாசகருமாகிய சால் 

வர்களுடைய, பொன்தாள் - அழகிய 'இருவடிகள், எம்உயிர் - 

எங்கள் உயிருக்கு, துணை - துணையாகும். 
சைவத்தின் மேற்சமயம் வேறிலை யென்பது எல்லாச் 

சமயங்களையும் சோபானக் இரமத்தில் தன்கீழடச்கித் தான் 

எல்லாவற்றினும் மேம்பட்டிருத்தல். yg 4 தது சமயங்கள் 

பொருளுணரு நால்க ளொன்றோடொன் றொவ்வாம லுளபலவு 

மிவற்றுள், யாது சமயம் பொருணால் யாதிங்கென்னி ஸி௮.வாகு 

மதுவல்லதெனும் பிணக்க இன்றி, £தியினா விவையெல்லா மோ 
நிடத்தே சாண, ரின்றதி யாதொருசமய மதுசமயம் பொருணா, 

லாதலினா னிவையெல்லா மருமறை யாகமத்தே யடங்கியிடு 

மவையிரண்டு மானடிக்£ மடக்கும் ?? என்னுஞ் சிவதானசித் 

தித் இருவிருத்தத்தா னுணர்ச. “சைவ சமயமே சமயம் 7? 

ஈராசாங்கத்தி லமர்ர்தது வைஇக சமயம் ?? என்ற தாயுமாஷஞர் 

வாச்சானுமுணர்ச. வெமாம் செய்வத்தின்மேல் தெய்வமில் 

என்பது 4 ஆறு சோடியாஞ் சமயல்க எகத்.தினு மலைமேல், 

வீறுசேர்க்த இத்தாந்த வேதாந்த சகாதாந்தர், தேறுமற்றைய 

வர்தச்துஞ் கவமொன்றேயன்றி, வேறு சண்டிலேன் சண்டி 
மேற் பெரியர்சாள் விளம்மபீர் ?? என்னுக் திருவநட் பிரகாச 

வள்ளலார் தஇிருவாச்சா னுணர்க. கான்மறை என்பன இருக்கு 

யசுர் சாமம் அதர்வணம் என்பன. செம்பொருள் என்பதற்கு 

தோற்றச் சேடுக ளின்மையின் நித்தமாய், கோன்மையாற் 

கானெல்லா   றன்னையொன்றுவ் கலச்தலின்மையித் ாய்தாய்ச், 

அகம், புறம், அசப்புறம், புறப்புமம் ஆய சமயங்கள், Haw 
ஹைஸ் வஞான இத்தியார் முதலிய மால்களுள் பரக்கக் காண்க, 

 



௧௦. தஇருவருணைக கலமபகம 

வற்றையுங் கலர்.அு கித்தின்உ மு.;ஜ்பொருள் லிகாரமின்றி எஞ் 

ஞான்றும் ஒருசன்மைழ் காதல்பத்றி 7? என்றார். பரிமேலழகர். 
வாய்மை யென்பது வாயினது. தன்மை; அதாவது உண்மை 
கூறல், மெய்ப்பொருனின் தன்மையைப் பல வற்பு2 வாயிலாக 
விளச்இக் மாட்பெலிஸ் 9ர் எண்டார். ழேவாமம்- இருஞான சம் 
பந்தர், இருகாடும்காசர், சர்தமர் ஆய மூவர்களும் பாடியது. 
'இருவாசகம் மாணிச்சவாசச சருளியது. ஏம் என்னும் தன் 
மைப்பன்மை தண்னேம். சார்க்தாரை உளப்படுத்தியது. நினைத்த 
ஏடன் வியர். சேறலின் தாள் என்றார். பொன் - பொன் 
போலருமையாசப் பாராட்டத்தக்க : எனினுமாம். சைவம் 

இவசம்ப இலை என்னும் குறிப்புவினைமுற்று இடையில் 

Onna பின் இல்லை என்பதில் ஈறு தொக்கது. சான் 

மமை - கான்கு கூறும், மறைக்ச பொருளும் உடையது. ஆகும் 

    

என். சொல் வருவிக்சப்பட்டத. 
இச்செய்யுள் சேரசை முதலாய் ஒற்றொழித்துப் பதினா 

தெழுச்சுப் பெற்றுவர்த கட்டளைச் சவித் துறை



DT 

மயங்கைக்கொச்சசகக்கலிப்பா 

எட்டடித் தரவு--௧. 

மணிகொண்ட கெடுங்கடலில் விழிவளரு மாதவனு 

மணிகொண்ட புண்டரிக மகலாத சதுமுகனு 

ஞானக்கண் ணதுகொண்டு காடுமா ௮ணசாதே 

யேனத்தின் வடி.வா௫ யெனெத்தின் வடிவாகி 

யடி.தேடி யறிவலென வவனியெலா முழுதிடந்து 

முடிதேடி வருவலென மூதண்ட மிசைப்பறந்துங் 

காணரிய வொருபொருளாய்க் களங்கமற விளங்குபெருஞ் 

சோணூரி யெனகிறைக்த சுடரொளியாய் நின்றருள்வோய். 

ஈரடித்தாழிசை--௭. 

மலை.மிசையி லிருப்பகற்கோ மலைசிலையா வெடுப்பதற்கோ 

மலையரையன் ம௫ழ்வதற்கோ மலையுர௬ுவ மெடுத்தனையே. 

இச், சலக்தி லக்தொழிலு மிருபிறப்போ ரணுதொழிலுந் 

தத். துவமுக் திருமேனி தரித்திலையே லியலாவே, 

,இருக்காதி சதுர்வேத மிசைப்பதுகின் பலபேத 

மொருக்காலு மொன்றுசைத்த Agron DOTS வறியாதே. 

கருமுடிவைத் தருகால கற்பமெலாங் கடக்கவுநின் 

திருமுடியிற் பிறைசறிதுச் தேயாது வளசாதே. 

,கானவரைக் கடிந்துமலர்ச் சதுமுகனை யொழித்துமற்றை 

வானவரை யழித்துகின்கை மழுப்படைவாய் மழுங்காதே. 

அண்டருக்கு முனிவருக்கு மழலான கொடுவிடத்தைக் 

கண்டமட்டு நுகர்ந்திடவுங் கண்டமட்டிற் கடவாதே,



அட இருவருணைக் ஈலம்பசுக் 

மூவாமை தனக்குகின்றன் மூ.கனடுீ£ நிலாதமைக்குஞ் 

சரவாமை பிறவாமை தகமக்குமிவை சான்றன்றே. 

நாற்சீரோரடி இரண்டு கொண்ட அராகம்--௨ 

SADT HOOK Ip தாமென வருமொரு 

கடகரி யுரிவிரி கலையென மருவினை. 
படமூடை யரவொடு பகைபடு முபெதி 
தடையற வுடனுறை ௪டைகெடு முடியினை, 

முச்சீரோரடி ௮ம்போதாங்கம்-- ௪, 

சலையென மலையை வளை த்தனை. 

இரிபு. மெரிய ஈகைத்தனை. 

கலைமறை யிவுளி படைத்தனை. 

sara னெயி௮ புடைத்தனை. 

இருசீசோரடி அம்போதரங்கம்--௮ 

  

௧. விதி சரத்தினை. ௫. கதி தரி.த்.கனை. 

௨. அகழ் கரத்தனை. ௬. மதி பரித்தளை. 
௩. விடை நடத்தினை. எ. நாள்க ளாயினை. 
௪. பொறு கடத் இனை, ௮. கோள்க ளாயினை. 

ராடி த்தாழிசை--௩ 

பண்ணுநீ சுவையுகீ பரிதியுகீ பனிக்கதிர்நீ 
பெண்ணுகீ யாணுகி பேசுமுநி யபேசமுரீ, 

செங்சாலிற் கருங்காலன் சசமாருள வுதைக்தனையே 

சங்காழி முகுக்தனுக்குச் சங்காழி கொடுக் தனையே. 

.ஆசாலு மளவிடுகதற் கரியவுனை யொருகரச்.௮ 
நீசால மலசால கெஞ்சுருகப் பணலாமே.



மூலமும் உரையும் ௬௩ 

தனிச்சேோ£ல் 

எனவாங்கு 

பத்தடிநேரிசைஆசிரியச்சுரிதகம் 

வேற்ற மருக்கால் விடாதவெம் பிறவியை 

மாற்ற மருந்தா மலைமேன் மருந்தா 

வழிய காயஇி யருளுடை காயகி 

புமுசகணி நாயக பொருந்திய புனிதா 

an Fu? லிழத்துல் கமலையிற் பிறக் அக் 
  

சேசமர் இல்லையுட் டி. ரூடங் கண்டு 

மரிதினிற் பெறம்பே றனைத்தையு மொருகாற் 

௪௫ இனர்க் களிக்கும் கருணையை விரும்பி 

யடைக்கலம் புகுந்தன னடியே 

னிடர்க்கடல் புகுகா தெடுச்சரு ளெனவே. ௯, 

(மணிசொண்ட %& & ௩ நின்றருள்வோய்.] 

மணி கொண்ட - இரத்தினங்களைக் தன்னிடச்தே 

கொண்ட, கெடிசடலில் - ரீண்டசடலி னிடத்அ, விழிவளரும்- 
சண்ணுறல்குகன்ற, மாகவனும் - திருமாலும்; அணிகொண்ட - 

அழகினைச் தன்னிடத்தே யுடைய, புண்டறிகம் - தாமரை 

மலரினின்றும், அகலாத - நீங்காத, சதுமுகனும் - பிரமனும்டி 
ஞானம் சண் அதுகொண்டு - அதிவாகய கண்ணைக்கொண்டு, 

காடுமாது உணராது -கருதுக்சன்மை யறியாது, sors Som aig. 

an (முறையே) பன்றியுருவமாகியும், எ௫னத்தின் வடிவாக - 

அன்ன உருவமாஇயும், அடிதேடி அறிவல் என - திருவடியைச் 

சேடி. யறிவேனென்று, அவனி எலாம் - உலக முழுமையும், 

உழுது இடக்தும் - கொம்பினாலுழுது தோண்டிச் சென்றும்,



௧௪ திருவருணைக் கலம்பகம் 

முடிதேடி ௮றிவல் என - தஇருமுடியைச் தேடி வருவேனென்று, 
முது௮ண்டம் (மிசை பறர்தும் - பெரிய ஆகாயத்தின்மேல் 

பறந்து சென்றும், சாண்அரிய - பார்த்சற்கரிய, ஒரு பொரு 

சாய் - ஒப்பற்ற ப.ரம்பொருளாய், களங்கம்௮ற விளங்கு - 

தூய்மையாக விளங்குகின்ற, பெரு சோணகரி என - பெரிய 

செர்சிறம் பொருந்திய மலையென்று சொல்லும்படி, நிறைந்த 

சுடர் ஒளியாய் - நிறைச்தருளிய அச்்னிப் பிரசாசமாய், நின் 
ஐருள்வோய் - நின்றருள்பவனே ! 

கேட்டருள்வாயாக என் சொல் எஞ்சிநின் ற. 

மணி என்பது மங்கலச் சொல், என்னை? :: எர்மணி 

பரி.தியானை ?? என்ற நிகண்டூச் செய்யுளா னுணர்க; மதுரைக் 

கலம்பகத்தில் மணிகொண்ட எனச் கடலைச்சுட்டி இவ்வாறே 

மங்கலச்சொல் தொடங்கி யுள்ளார். கடல் இரத்தினாகரம் 

ஆகலின் இவ்வாறு கூறினார். மணி- முத்தும் பவளமுமாம். சவ 

சத்தினங்களும் உள என்பது (ஒன்பான் மணி௫டச்து இமைக்கு 

நீரால் ?? என்ற திருவிளையாடற் புசாணத்தா னுணர்க, கடல் - 

(ஈண்டு) திருப்பாற்கடல், சண்ணுறங்கல் - அறிதுயில் கொள் 
எல்; அதாவது யோக நித்திசை, மாதவன் - இலக்குமி சாயகன். 

தாமரை மலர் - (ஈண்டு) திருமாலுச் தியம் தாமரை மலர், சூர் 

என்பது சது எனச் கடைகுறைக்தது. சதுர்முகன் - நான்கு 

முகங்களை யுடையவன், களங்கமற என்பதற்கு அவ்விருவர் 

களின் செருச்காகிய குற்றம் நீங்கும்படி. எனினுமாம். 

இருமால் இருவடியை யறிவேனென் று பன்றி வடிவவ் 
கொண்டு பூமியைத் தோண்டிச் சென்றும், சான்முகன் இரு 
முடியை யநிவேனென்று அன்னப்புள் வடிவங்கொண்டு விண் 
மிசைப் பறந்தும் காண்பதற்கரிய , ஒப்பற்ற பொருள் திரு 

வண்ணாமலை என்பது விளக்கப்பட்ட. இவ்வரலாந்றை 

அருணாசலபுராணம் இருமலைச் சருச்கக்தா லறிக.
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அஜிவல், வருவல், தன்மை யொருமை வினைமுற்று, கண் 

ணத ொண்டு-௮து பகுதிப்பொருள் விகுதி, அழலது வேச்தி 

avn Pure, கொண்டு என்பது மூன்றாம் வேற்றுமைக் 

4ரலிப் பொருளில் வந்த. சொல்லுருபு. நின்றருள்வோய் - 

விளி, இச்செய்யுள் வினை வேறு பல அடுச்சிுய௮. மூதண்டம் - 

மூதுமை என்னும் பண்பின் ஈறுகெட்டு முதல் Soins. 

இ௮, எட்டடித் தரவு. அர்த கிறுத்துவது தரவு, 

[மலை மிசையில் உ & & எடுத்தனையே.] 

மலைமிஸசயில் இருப்பதற்கோ - கயிலாய மலையின்சண் 

விப்பதற்கோ, மலை சிலையா எடுப்பதற்கோ - மேருமலையை 

வில்லாக ஏர்துவசற்கோ, மலையரையன் மகழ்வதற்கோ - இமா 

சல மன்னன் களிப்படைவதற்கோ, மலையுருவம் எடுத்கனை - 

மலை வடிவத்தை எடுத்தாய், 

அதனைச் கூறுவாயாக என்றது எஞ்சிநின்றது... 

மலையின்மே விருப்பதத்கு ஒரு சிறுவடிவால் விளங்காமை 

யானும், மலையை வில்லாக வளைப்பதற்கு மலைபோன்று பெரிய 

வடிவன்றி முடியாமையானும், மலை மன்னன் புகழ்வதற்கு ௮வன் 

மாமனாகலானுச் தன்னைப்போ விருச்தாலன்றிப் புகமானாகை 

யானும் இவ்வாறு கூறினார். ஓகா.ரல்கள் வினாப்பொருளன. எடுத் 

தனை முன்னிலை யொருமை வினைமுற்று, எ ௮சைநிலை, 

[இத்தலத்தில் & & * இயலாவே.] 

இ தலத்தில் - இவ்வருணைப் பதியில், ஐந்தொழிலும் - 
பஞ்ச இருத்தியங்களும், இரு பிறப்போர் ௮றுதொழிலும் - 

அக்தணர்களுடைய ஆ௮ு தொழில்களும், தத்துவமும் - தத் 
துவல்களை யுணர்தலும், இருமேணி தரித்திலையேல் - அருட் 
சோதி வடிவம் தாங்காவிடில், இயலா - ஈடைபெரறுவாம்.
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அருணைப் பதியில் அருட்சோதி வடிவல்கொள்ளாவிடில் 

பஞ்ச கிருத்தியல்களும், ௮ச.சணரது தொழில்களும், தச். அவல் 

களை யுணர்தலும் ஈடைபெறாவாம் என்க, ' ஐந்தொழிலாவன : 

படைத்தல், காத்தல்,.அழித்தல், மறைத்தல், அருளல். என்பன. 

அறுதொழிலாவன: இதல், தஅவித்தல், வேட்டல், வேட்பித் 

தல், ஈதல், ஏற்றல் என்பன, ஏகாரம் அசைநிலை. த.த்துவல் 

கள்: அகச்கருவி முப்பத்சாறும் புறச்சரூவி யறுபதுமாகய 

தொண்ணாற்றாறு. தத்துவம் - உண்மைப் பொருள் எனிணு 

மாம. 

[இருச்சாது 4 & உ அறியாசே.] 

இருச்கு ஆதி சதுர்வேசம் - இருக்கு .முசலாகிய சான்கு 

வேதங்கள், இசைப்பது - கூறுவ, ரின் பலபேதம்- உன்னு: 
டைய பலவித வடிவங்களை (ஆனாலும்), ஒன்று. உரைச்த௮ - ஒரு 

வேகம் கூறிய வடிவை, ஒன்று உரைக்க . அறியா - மற்றொரு 

வேசம் கூறவறியாஅ .. 

சதுர்வேசமாவன முன்னர்க் கூதினாம்; ஆண்டுச் சாண்ச, 
உரைத்த வினையாலணையும் பெயர். ஏ, அசைநிலை. 

[கருமுடிவை 4 * * வளராதே,] 

கரு முடிவை- உலகமுடிவை, ௧௫ - தருகின்ற, கற்பசாலம் 
எல்லாம் - கற்ப காலங்கள் எல்லாம், கடச்சவும். - செல்லவும், 
நின்- உன்னுடைய, இருமுடியில்--, பிறை - சச் திரசலையான௫, 
சிறிதும் - அற்பமாயினும், தேயாது - குறைக்து போகாமலும், 
வள.ராது - வளர்ச்சி யடையாமலும் இருச்சின்ற அ. 

கடவுள் என்றும் ஒருத்ன்மைத்தா. யழிவின்றி Series 
லின் ௮வரை யடைக்த. ஆன்மாச்களும் ௮வ்வாறே.யாமென்பார் 
பிறை சிறிதுர் தேயாது வளரா௮ என்றார்... பின்னஅம.௮...
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Wenn பிதப்பது என இளஞ் சர்.இரனுக்குக் கா.ரணச் 

குறி. முடிவு - முடிதல்; ஈண்டு அழிதலை யுணர்த்தித்று. முடி - 
முடியய்பவென என்னுவ் காரணம். பற்றி வரத பெயர், ௧௬.- 

பிதப்பு) உலச முதலியன தோன்றுவவாதலின். இதற்கு உலகம்- 

என்றாம். சற்பமாவது, சருட்டிமுதற் பிரளய Sy Huu 

சாலம், 

[(சானவபை * * ௩ மழுல்காதே.] 

, தானவரை கடிந்தும் - அசுரர்களை. அழித்தும்; மலர் ௪ 

மூகனை ஒழித்தும் -,காமரை மலரிலுள்ள கான்முகன் றலையைச் 

இள்ளியும், மற்றை வானவரை அழித்தும் - மற்றைய தேவர் 

களைச் சங்கரறித்தும்;.நின் கை-உன்னுடைய கையிலுள்ள; மழு. 

படை வாய் மழுங்காது - மழுவாயு கத்தின வாய் தேயாது. 

மழு - எரி யிரும்புப் படை; அச்சினிப் பிழம்பென்றுல் 
கூறுவர். தானவர், காூபெருச்கு த; என்னும் மனைவியிடம். 

பிறக்தவர்; ௮ அம் மரபினருக்குப் பெயராயிற்று. ஏ. அசைநிலை:.. 

[அண்டருச்கும் உ * * சடவாசே.] 

அண்டருக்கும் - தேவர்களுக்கும், முணிவருக்கும் - தவஞ் 
செய்வோருக்கும், அழல் ஆன - ௮ச்ஏணி போல் தூக்கும்படி. 

யான,' கொடு விடத்தை - கொடிய கஞ்சை, சண்டமட்டும் 

Behe Bod - பார்த்தவளவில் உண்ணவும், கண்டம் மட்டில் 
சடவாது -சண்டத்தின்' அளவினின்.றும் நீங்காத. ஏ அசைநிலை. 

[மூவாமை x * &. சான்றன்றே.] 

நின்றன் - உன்னுடைய, மூவாமை தனக்கும் - மூப்பு: 

அடையாமைச்கும், சாவாமை - இறவாமைக்கும், பிறவாமை 

தமக்கும் - பிறவா. தருத்தற்கும், முதல் ஈடு ஈறு இலா'தமைக்” 
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கும்- ஆதி ஈடு ௮க்தம் இல்லாமைக்கும், இவை - மேற்சொல் 

வியவைகள், சான்று - சாட்சி யாகும். 

முதல் ஈடு ஈறு என்பன காலம் இடம் மூகலியவற்றை. 

அன்று, ஏ அசைகஙிலைகள். 

இவை ஏழும் ஈரடித் தாழிசை. காழம் பட்ட ஓசை யுடை 

யது தாழிசை. 

[தடவசை % & 4 மருவினை.] 

தடவரை - பெரிய மலையான, ஈடைகெழு த.ரம் என - 

கடையோடு கூடிய சன்மையைப் போல, வரும் - WES, PO SL 

கரி - ஒரு மதத்தை யுடைய யானையினஆ, உரி-தோலை, விறி 

சகலை என - விரிந்த ஆடையைப் போல, மருவினை - போர்த்தாய். 

அசு.ரனாகிய யானையின் தோலைப் போர்த் தருளினமை:-- 

சயமூகாசூரன் பி.ரமனிடம் வரம் பெற்றுத் தேவர் முதலாயினோ 

மைத் துன்புறுச்.இ, மக்களையும் வருக்சச் தொடங்க, அவர்கள் 

காசி யடைந்து உருத். இரமூர்த்தியை அபயம் வேண்ட, ௮வர் 

கயமுகனைச் கொன்று அவன் தோலை யுரித்அு உயிர்கள் யாவும் 

தன் னொளியுருவைக் கண்டு சண்ணொளி கெடாதபடி ௮௪ 

கரித் தோலைப் போர்த்தனர் என்பஅ கந்த புராணம்; ௪௫ யுத் 

காரப் படலத்துட் காண்க. 

கரத்தை யுடையது சரி. உரி தொழிலாகுபெயர். 

[படமுடை * ௩4 * முடியினை.] 

படம் உடை ௮. ரவொடு - படத்தை யுடைய பாம்பொடு, 

பகை, படும் - அதற்குப் பகையாகப் பொருச்இிய, உடுபதி - சச் 

fro, தடையற - இடையூறு நீங்க, உடன் உறை- சேர்ந்து 

வூக்கின்்ற, நெடு சடை முடியினை - நீண்ட ௪டை முடியினை” 

யுடையாய்.
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nae சடை முடியைச் சேர்ச் ததனால் சக்.இரனும் பாம் 

Yih cin awe DY வசச்சின்றன என்பதாம். 

wena இரண்டும் காற் ரோரடி யிரண்டு கொண்ட 70 

உங்கள், ஈட்சத்திரங்களுச்கு சாயக னாதல் பற்றி உடுபதி 

லண்றார். 

[சலேயென * ௩ ௪ புடைத்தனை.] 

சிலை என - வில் என்னும்படி, மலையை - மேரு மலையை 

வளைத்தனை - வளைத்தாய். 

மேருவை வில்லாக வளைத்தது, இரிபு.ர சங்கார காலத்தில். 

'இரிபுரம் - முப்புரங்களையும், எறிய- எரியும்படி, நகைச் 

தனை - இரித்தாய். 

இரிபுரம்--சஞ்சரிக்கன்ற புரம் எனினுமாம். 

கலை மறை - சாகைகளையுடைய வேதங்களை, இவுளி - 

குதிரையாக, படைத்தனை - கொண்டாய். 

வேதங்களைக் குதிபையாகக் கொண்டது தஇரிபு7 சங்கார 

காலத்தில். 

க.திரவன - சூரியனது, எயிறு - பற்களை, புடைச்கனை - 

தகர்த்தாய், 

சூரியனது எயிற்றை உடைத்தல் தச்சயாக சங்கார காலத் 

இல். 
இவை கான்கும் மூச்ச பரோரடி அம்போ தங்கங்கள். 

(SHars Gtr * * 4 கோள்களாயினை.] 

விதி - பிரமனது, சிரத்தினை - தலையை, 

அகழ் - இள்ளிய, கரத்தனை - சையினையுடையாய், 
இல் விரண்டு. அம்போதரல்கத்தானும் தன்னை 'மதியாச 

பிரமன் தலையைச் கொய்த வரலாற்றைச் கூறினார்.
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விடை - தருமசேவதையாகிய இடபத்தை, ஈடச். இனை - 

ஏறிச் செலுத் இஞய். 

இருமாலாகிய இடபம் எனினுமாம். 

பொது - சபையின்ஈண், ஈடத்தினை - ஈஉடனஞ் செய்தரு 

of eo, 
பொண், வெள்ளி, தாமிரம், இரத்தினம், சத்திரம் என 

சபைகள் ஐர்து. 

ஈதி- சங்காகதியை, தரி.ச்தனை - சடையில் தரிக்தருளினாய். 

மதி - சக்இரனை, பறித்தனை - சடையில்தாய்? யருளிஞய். 
ஈாட்கள் - ஈட்சத்இிரங்கள், ஆயினை - ஆயினாய். 

ஈட்சத்இரங்கள் ௮அசவணி முதலிய இருபத்தேழு. 
கோள்கள் - இரகங்கள், ஆயினை - ஆனாய், 

இரெகங்கள் சூரியன் முதலிய ஒன்ப.௮. 

இவ்வெட்டும் இருசோரடி யம்போ தரங்கங்கள். 

([(பண்ணுநீ « & 4 அபேதமுக], 

பண்ணும் 8 - இசையும் 8, சுவையும் 8 - அறுவகை உரச 
களும் நீ, பரிதியும் £-குரியனும் 8, பனிகஇர் ரீ-குளிர்ச்சி பொருள் 
'இய சர்.இரனும் 8, பெண்ணும் ரீ - பெண்ணாய் விளங்குகின்ற 
பொருளும் 8, ஆணும் நீ -.ஆணுய் விளங்குன்ற பொருளும் 8, 
பேதமும் £- வேற்றுமைப் பொருளும் 8, அபேதமும் 8 - ஒற் 
அமைப் பொருளும் நீ. 

(செல்காலின் 4 4.௪. கொடுத்தனையே.] 

9 செங்காலின் - சவச்தகாலினால், கருசாலன் - சரிய இய 
மன, சரம் உருள - தலையானது பூமியில் உருளும்படி, 
உதைத்தனை - உதைத்தருளினாய்; சல்கு ஆழி - சங்குகளை 
யுடைய இருப்பாற் கடலில் அறிதுயில் கொள்ளுகின்ற, முகுச்
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ணுக்கு... இருமாலுக்கு, சங்கு ஆழி - அழகிய சக்காத்தையும், 

கடு 8 தனை - கொடுத் தருளினாய். 

கருமை - வலிமை யெனினுமாம். சங்கு -. படைச்சுல 

மாகிற எனினுமாம். அழி, கடல் என்ற பொருளில் ஆழ்க்துள். 
னா என்றும் சச்கராயுத மென்ற பொருளில் வட்ட வடிவுடைய 

சென்றும் காரணப் பொருள்படும். இணி, சடலென்ற பொரு 

ளில் பிரளய காலத்து உலகங்களை யழிப்பசென்றும், சக்கரா 

யு. சமென்ற பொருளில் பகைவர்களை யழிப்பசென்றும் காரணப் 

பொருள் கொள்ளலுமாம். 

[ஆராலும் & & 4 பணலாமே.] 

ஆராலும் - யாவர்களாலும், அளவிடுதற்கு அரிய - அள 

விட்டுச் சொல்லுதற்கரிய, உனை - உன்னை, ஒரு கரத். - ஒரு 

கரத்திலேர்.இிய, நீராலும் - நீரினாலும், மலராலும் - பூக்களி 

னாலும், கெஞ்சு உருக - மனம் உருகும்படி, பணலாம் - செய் 

யலாம். 

உனை, பணலாம் தொகுத்தல் விகாரம், ஆர் என்பு 

யார் என்பதன் மரூ௨. 

இம்மூன்றும் பெயர்த்தும் சரடி.த் தாழிசை, 
(எனவாங்கு] 

எனவாங்கு - அசைநிலை. இது சனிச்சொல். 

[வேற்று ௩ & 4 ளெனவே.]) 

வேத்து மருந்தால் - மற்றைய மருச்தூகளினால், விடாத - 
,த.ரா.ச, வெம்பிறவியை - கொடிய -பிறவிகோயை, மாற்றும் - 

நீக்குகின்ற, மருச்து.ஆ - மருக்சாக, மலைமேல் - மலையின்மேல், 
மருக்தா - மருக்கா யுள்ளவனே !,; அழகிய காயகி - அழூய
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தலலவயம, ௮ருள உடை சாயகி - இருவருள் பொருச் திய தலை 

வியும், புழுகு ௮ணி காயகி - புனுகு அணிக்த தலைவியும் தூய 
அம்பிகையை, பொருக்திய - இடப்பாகத்தில் பொருக்திய, 

புணிசா - மலரசிதனே; காடியில் - காப்பதியில், இறர் அம் - 

உயிர் spi gb, சமலையில் - இருவாளூரில், பிறந்தும் - உற்ப 

வித்தும், தேசு௮மர் - விளக்கம் பொருச் இய, இல்லையுள் - சதம் 

ப.ரத்தில், இருஈடம் - அனர்தச் தாண்டவத்தை, சுண்டும் - 

தரிசித்தும், அறிஇனில் - அருமையில், பெறும்பேறு அனைத் 

தையும் - அடைகின்ற பலன்கள் எல்லாவற்றையும், ஒருகால் - 

ஒருகாம், கருஇனர்ச்கு - இர்இத்தவர்களுச்கு, அளிக்கும் - 

கொடுத் தருள்கின் ற, கருணையை விரும்பி- இருபையை விரும்பி, 

அடியேன் - தொண்டனேன், இடர்கடல் - துன்பச்சடலில், 
புழுதாது - மூழ்காது, எடுக்சருள் என - தாக்கி யருளச்சகடவாய் 

என்று, அடைச்சலம் - உன்னைச் சரணம், புகுர்சனன் - அடைச் 

தேன். 

ஒருகால - கருஇனர்ச் களிக்கும் கருணை பற்றி; சிவம் 

பிரகாச சுவாமிகளும் : துவச்சறவறிர்து பிறச்குமாரூருச் 

அயர்ச்திடா சடைர்து காண்மன்று, முவப்புடனிலைத்து 

மரிச்குமோர்பதிய/ மொக்குமோ நினைச்கு நின்னகரை?? 

என்றார். 

வேறு - வேற்றுஎன ஒற்றிரட்டியது. மருக்கா என்பன 

விளி. 

இலக்குமி பூரித்த காரணத்தால், இருவாரூர் கமலை எனப் 

பெயர் பெற்ற. 

இது பத்தடி நேரிசை .ஒரரியச் சுரிதகம். 

இப்பாட்டு தாவும், தாழிசையும், அராகமும், அம்போ 

கரங்கங்களும், பெயர்த் தாழிசையும், தனிச்சொல்லும்; 
சுரிசகமும் பெற்றுவச்ச மயல்கசைக் சொச்சகச் கலிப்பா. (௪)
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நேரிசைவேண்பா 

வேததுவல் சோணரி வித்தகர்க்கார் வேறாவா£ 

சோ தஇயிய மானனிவர் சோமனிவ--ரா,கவனும் 

மண்ணுங்கா லும்புனலும் வானுமழ ருனுமிவ 

செண்ணுங்கா லெல்லா மிவர். ௨ 

வேதம்.நுவல் - வேதங்களை யருளிச் செய்த, சோணகிறி 

வித்தகர்ச்கு - அருணாசலத்திலுள்ள ௪த.ரப்பா டுடையவர்க்கு, 

வேறு ஆவார் - வேறுயுள்ளவர், ஆர் - யாவர்? (ஒருவருமில்லை) 

ஏனெனில் ; சோதி இயமானன் இவர் - ஒளியையுடைய ஆன் 

மாவும் இவர், சோமன் இவர் - சக்இரனும் இவர், ஆதவனும் 

இவர் - சூரியனும் இவர், மண்ணும் - நிலனும், புனலும் - நீரும், 

அழல்தானும் - நெருப்பும், காலும் - காற்றும், வானும் இவர் - 

ஆகாயமும் ஆகிய ஐம்பூதங்களும். இவர், எண்ணுங்கால் - இவ் 

வாற்றால் ஆராயுமிடத்து, எல்லாம் இவர் - எல்லாப் பொருள் 

களும் இவரே. 

எல்லாப் பொருள்களு மிவராதலால் இவர்ச்கு வேருவார் 

ஒருவருமில்லை யென்றபடி. 

நிலம், நீர், தி, காற்று, விசும்பு என்பதே மூறையாயினும், 

ஈண்டு, செய்யுள் கோக்இப் பிறழ வைத்தார். 

வேதம் என்பதற்கு ஞானத்தைச் தருவது என்று பொருள். 

எட்டு மூர்த்தங்களாய் விளங்கியுள்ளா ரென்பதை, 

6 நிலநீர் நெருப்புயிர் நீள்விசும்பு நிலாப் பகலோன், புலனாய 

மைக்தனோடெண் வகையாய்ப் புணர்ந்து நின்றான் ??, என்ற 

திநுவாசகத்தா னுணர்க. 

வேதம்அுவல் என்பதற்கு வேதங்கள் புகழ்ர்்து சொல்லு 

இன்ற வெனினுமாம். இயமானன் - யாகத்துக்குத் தலைவர். 

சான் அசைநிலை.
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இ.௫ மலர் என்னும் வாய்பாட்டான் முடிச்த இரு விகற்ப 
நேரிசை வெண்பா. (௨) 

   
கட்டளை க ௩லித் துறை 

எல்லா வுயிர்க்கு ுபிரரு ளோ௪ ரிவரசைவி 

னல்லா தணுவு மசையாத தென்ப தறிக் சனமே 
வில்லாடன் மாச னிருக்கவும் யோகம் விளைத்தவக்காட் 
புல்லா திருக்கன வெல்லா வுயிருக்தம் போகத்தையே, ௩ 

எல்லா. உயிர்க்கும் - எல்லா உயிர்களுக்கும், உயிர் AG 

Comet Qat-eWarrs Soig@erp a5 @nsCoerrn@u 
இவர், அசைவின் அல்லாது - அசைவினாலல்லாமல், அணுவும் 

அசையாதது என்பது - அணுப்பொருளும் தானே அசைவதற் 
இயலாதென்பதை, அறிந்தனம் - தெரிர்து கொண்டோம், 
(எதனாலெனின்,) வில்ஆடல் மாரன் - கரும்பு வில்லால் வெற்றி 
கொள்ளும் மசன், இருக்சவும் - உயிரோடிருக்கவும், யோகம் 
விளைத்த ௮ சாள்- யோகத்தைச் செய்த அச்சாலத்இல், எல்லா 
உயிரும் - எல்லா ஆன்மாச்களும், தம் போகத்தை புல்லாது 
இருர்தன - தம்முடைய போகத்தை அ௮பைவிக்காமலிருர் தன, 

சிவபெருமான் சைலையிற் சனகாதி முனிவருச்சாக, சல் 
லால விருட்சத்தின் €ழிருந்து யோக நிலையை யுணர்த்திய அச் 
காலத்து எல்லா உயிருர் தம் போகத்தைச் துறச் திருர்சமையால் 

“அவனன்றி யோரணுவு மசையாது?? என்னும் பெறியார் 
மொழியை ஈன்கு தெரிர்துகொண்டே மென்றார். உலகத்திலே 

போகமும் யோகமு நிகழ்வது அப்பெருமானா லென்பதை ; 

8 போகியா யிருந்துயிர்ச்குப் போக த்தைப் புரிதலோசார், 

யோகியா யோகமுத்தி யுதவுத லஅவுமோரார், வேயோனாத் - 

போற் செய்த வினையினை வீட்டலோரா, ரூ௫ியா மூடரெல்லா
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woul னொருவனென்பர்?? என்னும் சிவதானசித்தித் இரு 
ACG EST CORTE. 

ஏ. இரண்டு மசைரிலை. அணு - வீம்டினுள் நுழை: 

இன்ற சூரிய சரணத்தில் தோன்றும் நுட்பஉரு;. ௮தை “இன் 

னுழை கதிரின் றுன்னணு?? என்ற மணிவாசகத்தா னுணர்க. 

அருண 4 ஈசன்; வடமொழிப் புணர்ச்சி, குணசச்தி. 

இது கேசை முதலாய் ஒற்றொழித் தப் பதினாநெழுத்.துப் 

பெற்றுவந்த கட்டளைச்கலிச் துறை. (௩) 

கலித்துறை 

போகம் விடுத்தே தாக மெடுத்தே புவிமீதே 

யோகம் விளைத்தே யாக மிளைத்தே யுழல்வீர்கா 

ளாகம வித்தார் மோகம வித்தா ரருணேசர் 

கோக னகத்தா ளாக நினைத்தே குழைவீரே. 

புவிமீது - பூமியில், போகம் விடுத்து - உலக வின்பவ் 

களைத் அறர்அு, தாகம் எடுச்.அு - முத்தி யின்பத்சைப் பெறும் 
வேட்சையை யடைந்து, யோகம் விளைத்து - யோகத்தை 

யனுட்டித்து, அகம் இளைத்து - உடலை மெலியச் செய்து, 

உழல்வீர்காள் - இறிஏன்றவர்களே !, ஆகமம் வித்தார் - வாக 

மங்களை யருளிய மூலப் பொருளா யுள்ளவரும், மோகம் அவித் 

தார் - இயற்கையிலே மலமயச்ச மற்றவரும் ஆகிய, அருணே 

சர் - அருணாசலேசுசருடைய கோகனகம் தாள் - தாமரை 

மலர்போன்ற இருவடிகளை, ஆகம் - மனஇனால், நினைத்து 

குழைகீர் - இந்இத்து நெகிழச் கடவீர். , 

இர்தித்து கெடழ்வீர்களானால் நீங்கள் கரு.இய முத்தி யின் 

பத்தை எளிதில் பெறலாம் என்றபடி. 

ஆகம், மனதிற்கு ஆகுபெயர்.
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கோசனகம் - கோகரஈதம் என்பதன் விகாரம் ; ௪ச்க.ர 

வாகப் பறவைகள் கூடிச்குலாவுவதற்கு இடமாயிருப்பது என் 

அம், கோகமென்னும் ஈதியில் மிகுதியாய்த் தோன்றுவது என் 

௮ம் பொருள். ் 
யோகம், ஆகமம் என்பனவற்றை, ௭௭-ம் செய்யுளுரையித் 

Si aire. 

இது ஈற்றுச்சர் புளிமாங்காய்ச் ரும், ~seHEGe epor 

ராஞ்சரும் தேமாச்சரும், இரண்டாஞ்£ரும் சான்காஞ்£ரும்புளி 

மாச்சீர்களுமாகிய விரும்தச் கலித்துறை. (#) 

அறுகீர்க்கழமிநேடிலாசிரியவிருத்தம் 

குழையடுத்த விழியிடத்தர் மழுவலத்த சருணையத்தர் 

குளிர்வெம் பூடே 

மழையடுத்த அுஸிஈனைக்க மடிசுருக்க மயிர்பொடித்து 

வருக்துஞ் சேதா 

திழையடுக்ச விடையர்பற்று குழலிசைக்கு மனமுூருக்இத் 

BOTH மாலை 

பிழையடுக்க மொழியுரைத்த தலைவருக்கு மிகவிசச்கம் 

பிறப்பி யாதே. ட 

குழை அடுத்த - காதைச் சமீபித்த, விழி இடத்தர் - 
கண்ணையுடைய உமாதேவியை இடப்பாகத்தி லுடையவரும், 

மழுவலக்கர் - மழுப்படையை வலக்கரத்தி .லேக்இியவரும் 

ஆய, அருணை அத்தர் - அருணைப்பதியிலுள்ள சடவுள, 

குளிர் ,வெற்பூடு - குளிர்ச்சி பொருர்திய மலையினிடத்து) 

மமை அடுச்ச துனி ஈனைச்க - மழையினாலுண்டாகிய நீர்த்துளி 

கள் கனைத்தலால், மடிசருக்கி- வயிற்றைச் சருக்கிக்கொண்டு, 

மயிர்பொடித்து - மயிர்ச்கூச்செறிக்து, வருந்தும் - வருந்து
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இன்ற, சேதா - செவ்விய பசுவானது, தழைஅடுகத்ச - தழையை 

யே ய, இடையர் - ஆயர்கள், பற்று - பிடித்து ஊதுகின்ற, 

Oy இசைக்கு - புல்லாங்குழலின் இசைச்கு, மனம் உருக்கி - 

மனதை உருகச்செய்து, தளரும் - இரங்குகன்ற, மாலை-மாலைக் 

சாலமானது, பிழை அடுச் தமொழி - பிழைபொருக்திய வார்ச் 

கைகளை, உரைத்த - கூறிய, தலைவருக்கு - காயகருக்கு, மிக 

இரக்கம் - என்மேல் மிகுக்த இரச்சத்தை, பிறப்பியாது - 

உண்டாக்மாது. 

தோத்திரப் பிரபந்தங்களில் ௮அகப்பொருட் களவித்துறை 

ster இடையிடையே கூறுதல் சகவிசமயமாதலை இலக்கியங் 

கொண்ணெர்க. இங்கனம் வெளிப்படையாகக் கூறுகின்ற சற் 

ின்பசத் துறைச் செய்யுட்செல்லாம் பேரின்பக்இன் பாற்படுச் 

அம் உள்ளுறைப் பொருளுமுண்டு; அவற்றைச் கற்றுவல்ல ஆன் 

றோர்பால் கேட்ணெர்ச. கடுத்இன்னாதானைச் சட்டிபூசிக் சடுச் 

,கின்பிப்பார் போல, சற்றின்பங்கூறும் வகையாற் பேரின்பத் 

சைச் காட்டி காட்டுதல் என்ப, இச்செய்யுள் தலைவன் கார்ப்பரு 
வங் சண்டும் வாராமை ௧௫, தலைவி மாலைச்சாலங்கண் டிங் 

BEG pH. 

குழை - குண்டலம்; தானியாகுபெயர். சவபிரானது இரு 

மேணியில் இடப்பாகம் உமைபாகம் ஆகையால் குழையடுத்த 

விழி என்றார். விழி - இனையாகுபெயர். சேசா, செம்மை4 ஆ 

எனப்பிரிவுபடும்; செம்மை யென்னும் பண்பின் மை விகுதி 

கெட்டு முதனீண்டு முன்னின்ற மெய்திரிர்த.௮. செம்மை - 
உறுப்பிலச்கணத்தின் ஈன்மை, அன்றி நிறமுமாம். மடி - வயிறு 

என்னும் பொருள்படுதல் படியை மடியகத்திட்டான்?? என் 

னம் நான்மணிக்கடிகையானுணர்க, அன் தி, மூலைமடி யெனினு 
மாம். நனைச்சவென்னும் செயவெனச்சம் காரணப்பொருட் 

டாய் இறர்தகாலவ் காட்டிய. மழுப்படை வலது கையி
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அ 

nodal. மழுவுடைமீர் 

அள்ளாமொன்ப.து மதக லம்பகம் இலும், காசிக்கலம்பகத் 
22. “மழுவலத் 

Bro”? crore om. pity ai wow mh காண்ட... தழையடுத்த - 

    

  

AgIda wpe pGus, oe 

மூல்லை AVE AM wis Moor m எனினுமாம். இடையர் - குறிஞ்சி 

கிலத் இற்கும் மரா vile 

  

ரும் கரினியமான முல்லை. நிலத்.இ 
  

லஇுள்ளவரீட பொதும் வண்ணும் பெயர்கிரும் காரணமிவே. 

பர்    வருவேம் வண்று கானிஸ் தலை வாராமையான். அவர் கூதிய 

மொழியைப் பிமைமொழி என்றார். 

இது ஈற்றுச் சரிரண்டும் மாச்சரும், மற்றை நான்குவ் 

காய்ச்சீர்சளுமாகிய அறுசர்ச்கழிகெடிலாசிறிய விருத்தம். (௫) 

எழூ$£ர் சீசந்தவிருத்தம் 

யாதவர் குலத் அகெடு மாதவன்ம ர௬ுப்புடைய 

வேனமி ருகத்து ௬வமாய் 

வே கமொழி பெற்றவய னோதிம மெனப்பறதவை 

வேடமு மெடுத்த திலையேச 

வோ,கருணை வித்தசகளை மூவரி லொருச்சசென 

வோதியிடு மற்ப மதியிர் 

தமத வைத்தமுடி பாதமல சைச்சிறிது 

தேனி னைத்த பரமே. 

ஒது அருணை விச்தசரை - வேதாகமங்களை யருளிச் 

செய்த இருவருணைப்பதியிலுள்ள வெபெருமானை, மூவரில் 
ஒருத்தர் என த.தியிடும் - இறிஞுர்தீதிகளி லொருவர் எண்று 
கூறுகின்ற, அற்ப மதியீர் - அற்ப புத்ிதியுடையவர்களே !, சதம் 

மதிவைத்தமுடி - அப்பெருமானது குளிர்ச்சி பொருக்இிய சந்இ 

ரனைச் தரிச்சருளிய இருமுடியையும், பாதம் மலரை - இருவடித் 

தாமரை மலரையும், இறிது தேடுதல் நினைச்து - எளிஇல் கண்டு
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லக கரூ.இி, அபாமே - பின்னே, யாதவர் குலத்து நெடு 

சபண் - இடையர் குலத்திலே வளர்க்ச. நீண்டவடிவுடைய 

My 7; 

மால், மருப்பு உடைய ஏனம் மிருகத்து உருவமாய்-கொம்பு 

ஈளையுடைய பன்றியென்னும் விலங்கின் வடிவமா$ியும், வேத 

மொழி பெற்ற அயன் - வேதத்திற் கூறுகின்ற. பிரமன் என் 

னும் உயர்ச்த பெயரை யடைந்த நான்முகன், இமம் என 

பறவை வேடமும் - அன்னமென்று சொல்லப்பட்ட பறவை 

யுருவம், எடுக்தது இலையோ - கொண்டும் அறியப்படாமல் 

இருச்சவில்லையா? 

Agua பிரமன் ஆகிய இருவர்களும் முறையே பன்றி 

வமவாகித் இருவடியையும் அன்னப்புள் வடிவாஇத் இருமுடி. 

யையும் காணப்பெறாமையால் சிவபெருமானே பரம்பொருள் 

என்பது கருத்து, 

மதி- மதிக்கப்பவெது எனப் பொருள்படும் கா.ரணக்கு நி. 

யாதவசென்றத, யதுஎன்னு ம.ரசர் குலச் அப் பிறச்தவ.ராதலின். 

இ௫, தானசன தத்ததன தானசன தத்ததன தானதன 
தத்த தனனா என வந்த எழுசர்ச் சர்தவிருத்தம். (௬) 

எண்சீர்க்கழிநேடிலாசிரியவிரத்தம் 

"பரவை யாடினு ஈதிக ong. gpd 

படியெ லாஈடர், தடிக டேயினுல் 

குரவ சாயினுங் கனலி னின்ற தன் 

கொதிபொ ௮க்கனுல் கதி டைக்குமோ 

வரவ மாடசெஞ் ௪டில ரல்கணா 

ரமூகர் தாணினைக் தடியர் தம்மொடு 
விரவி நீறணிர் தருணை சேர்வரேல் 

வெற்ற ராயினு முச்.த ராவமே
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பரவை அடினும் - சமும்.இர.த் தில் ஸ்சானஞ் செய்யினும், 

நதிகள் ஆடினும் - கங்கை முதலிய ஈஇிகளில் ஸ்கானஞ் 
செய்யினும், படி. எலாம் ஈடக்து - பூமி முழுவதும் வலஞ் 

செய்த, அடிகள்தேயினும் - பாதங்கள் தேய்க்தாலும், கு.ரவர் 

ஆயினும் - ஆசிரியர் ஆனாலும், கனலில் நின்று - நெருப்பி 

லிருச்து, அதன்கொதுி பொறுக்கினும் - அசனுடைய உஷ் 

ணத்தைப் பொறுத்தாலும், ௧.தி இடைச்குமோ - முச்இப்பேறு 

இடைக்குமோ, (கடைச்காசென்றபடி). அமவம்.ஆடு - பாம்புக 

ளாடுகன்ற, செம்சடிலர் - இவர்த சடைமுடி. யுடையவரும், 

அம்கணுர் - அழகய நெற்றிக்கண்ணை யுடையவரும், அமுதர் - 

அமுதர் என்னும் பெயரை யுடையவருமாகிய சிவபெருமா 

னுடைய, தாள்நினைந்அு - இருவடிகளை நினைக்கு, அடியர் தம் 

மொடுவிரவி - அடியார்களோடு கூடி, நீறு அ௮ணிக்அ - விபூதி 

சரிக், அருணை சேர்வரேல்-அருணாசலதக்தை அடைவார்களா 

ஞல், வெற்றர் ஆயினும் - ஒன்றுமில்லாதவ.சானாலும், முத்தர் 
ஆவர் - வேன்முத்தர் ஆவார்கள். 

முன்னர்க்கடறிய  உம்மைகளெல்லாம் உயர்வுசறப்பு, 
வெற்றராயினும் என்பதில் உம்மை இழிவுசிறப்பு. இடைச் 

குமோ என்பதல் ஓகாரம் எதிர்மறை. கணார் - கண்ரிறைக்க. 

எனினுமாம். அமுதர் - மோட்சத்தைத் தருன்றவர் என்பு 

பொருள். அமுதம் - மோட்சம். குரவர்-குருத்தன்மை யுடைய 

வர்; உகுரு - அஞ்ஞானத்தை ஒழிப்பவன். வெக்கர் எனப் 

பாடல் கொள்வாருமுளர். அதில் வெத்தர் என்பது பெத்தர் 

என்பதன் ம்ரூ௨. பெத்தர் - மலபக்தத்தோடு கூடியவர். நி.ஐ- 
[மலத்நை] பாவங்களை நீறுபடுத்தவத. பரவை - பரவியிருத் 

"தல். அரவம் ௮ரா என்பது ௫௮௮௫ அம்சாரியை பெற்றது. முத் 

கர் - மலங்களினின்றும் விபெட்டவர். 

* கு. இருள்.
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இ. முதல் மூன்று ஐந்த ஏழு சீர்கள் மாச்£ரும், இரண்டு 

காஸ்ு இறு எட்டுசீர்கள் விளச்சரும் பெற்றுவர்த எண்௫ர்க்கழி 

பேடிலாடிரிய விருத்தம். (=) 

பதின்சீர்க்கமிநெடிலாசிரியவிருத்தம் 

முத்தமிழ் முறைமுறை யன்பொடு 

மப்பர் கவுணியர் சொல் சுக்தசர் 

முப்பொ முதுமெதிர் புகழ்க்திடு மூனரநாலா 

ச.த்.த. சருணையி னெடுந்திரை 

தத்து இருகதியின் மென்பெடை 

யச்ச மறவுட னணைக்துறை மடகாரா 

யொத்த மனதொடு புணர்க் சவர் 

சற்று மகல்வதிலை யென்றவ 

Opp துணையென விருக்தவ ரூளம்வேரு 

யெத்தனை கபட. நினைக்தவர் 

கைப்பொ ருள்கருதி ஈடச். தன 

செப்படி யிறைவசை ஈம்புவ 'தஇனகாமே, 

முத்சமிழ்முறை - மூன்று தமிழும் கலந்த தேவாரத் 

.இருமுறையை, மூறை - வரிசையாக, அன்பொடு - ger 

போடும், அப்பர் - இருகாவுக்க.ரசர், கவுணியர் - இருஞான 

சம்பந்தர், சொல்சுக்தரர் - புகழையுடைய சுர்ச.ரர் ஆகிய மூவர் 

களும், முப்பொழுதும் - மூன்று காலமும், எதிர் - தமக்கு 

முன்னே, புசழ்க்திடும் - புகழ்ச்இிடுன்ற, முதுதலார். - 
பெருமை தல்கய நூலினை யுடையவராகிய, அத்தர் - சிவபெரு 

மான் எழுந்தருளி யிருக்கின்ற, ௮ருணையின் - அருணூரிப்பத 

யின்கண்ணுள்ள, நெடுகிளை தச்து - பெரிய அலைகள் தாவி
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வருகின்ற, இருஈஇயில் - இருஈஇயினிடத்அு, மென்பெடை - 

மீருதுவாகிய பேட்டென், அச்சம் அற - பயமின்றி, உடன் 
அணைக்து உறை - சேர்ற்து கூடிவரிக்கன்ற, மடம் காராய்- அழ 
இய நகாமையே!, ஓதுதமனதொடு - உடன்பட்ட மனதோடு, 

புணர்ந்தவர் - கூடியலரும், சற்றும் - ிறிதும், அகல்வதுஇலை 
என்றவர் - நீங்குவது. இல்லை யெண்றவரும், உத்றதுணை என 
இருந்தவர் - தகுந்த துணையென்று சொல்லும்படி இருச் தவரும் 
ஆலயெே தலைவர், உளம் வேரும் - மனம் வேறுபட்டு, எத்தனை - 

எவ்வளவோ, கபடம் - வஞ்சகத்தை, நினைக்தவர் - நினேக்தவ 

ராய், சைப்பொருள் கருதி - பொருள் சம்பா இித்தலை நினைத்து, 
ஈடந்தனர் - சென்றனர், (ஆதலால்) இனம் காம்-இன்னம் சாம், 

இறைவரை: - இறிதளவும், எப்படி நம்புவது - எவ்வாறு 

சம்புவத 2 
இச்செய்யுள், பொருள்வயிற் பிரிந்த தலைவனைப்பற்றித் 

தலைவி காளையை முன்னிலையாக்கிக் கூறல். 

முத்தமிழ், முப்பொழுஅ என்பதில் மூன்றென்பஅ மெய் 
வர முதல்குறு, ஈற்றுயிர்மெய் செட்டு னசசமெய் வக்த மெய் 
யாகத் இரிச்ச௮. முதிசமிழ் - இயல், இசை, சாடசம் என்பன, 
முப்பொழுது - காலை, உச்சி, மாலை, என்பன, மூவர்களும் செய் 

தருளிய முத்தமிழை முக்சாலமும் .ஒதுவார்கள். எதிரே 

புகழ்ச் கூதுன்ற எனினுமாம். முதுதாலார் - பெருமை 
பொருக்இய . உபவீசமணிக்கத எனினுமாம். . நினைந்தவர் என் 

பதை, நினைந்து 4 அவர் எனப்பிரித்தும் பொருள் சொள்ள 
லாம். கைப்பொருள் என்பதில் சை உபசர்க்சம், இணி சாமே* 
யெனப் பாடங் கொள்வாருமுளர். ௮. *இனமகலும்?? எனப் 

பின்பாட்டிழ் ரொடங்குவதாற் பொருர்தாமை யறிக. இறைவர்- 

தலைவருமாம். 

இ.௮ ப.தின்சர்ச்சழிகெடிலா௫ரிய விருச்சம். (a)
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அறுரீர்க்கழிநெடிலாசிரியவிநத்தம் 

முணமகலு மருகர்மட மிசையிலிடு கனன்ம.துரை 

பிறைவனுடல் புகமொழிவமே 

ஈனஈமுக படகவள ௧கரடதட விகடமத 

கரியின்மத மறகினைவரே. 

வனமருவு மருமுதலை யொருமதலை தசவினிய 

மதுரகவி மொழிமுதல்வசே 

யனகரபி நயரஅல ரமலசெம தருணகரி 

யடிகடம சடியவர்களே. ae 

அனகர் - பாவமில்லாதவரும், ௮பிகயர் - கூத்தரும், அது 

லர் - ஒப்பில்லாதவரும், அமலர் - மலமில்லாகவரும் ஆ௫ய, 

எமது அருணகிரி அடிகள் தமது - எம்முடைய அருணாசலேசு.ர 

ம, அடியவர்கள் - தொண்டர்கள், இனம் அகலும் அருகர் - 

பெருமை நீங்கெய சமணர்கள், மடம்மிசையில் இடுகனல் - தாம் 

,தங்கயெ மடத்திலிட்ட இயை, மதுரை இறைவன் உடல்பு௪ 

மொழிவர் - கூன்பாண்டியனது உடலிலே செல்லும்படி கூறு 

பவரும்; கனகம் முகபடம் - பொன்னாலாகிய முகபடாமணிக்த, 

மவளம் - சவளங்கொள்கின்ற, கரடம் - மதம்பாய் சுவட்டினை 

யுடைய, தட - பெரிய, விகடம் - அழகிய, மதம்கரி - மகச்தை 

யுடைய யானையின், மதம் அற நினைவர் - மதம் ஒழிர்து போகும் 

படி. கருதுபவரும், வனம் மருவு ௮ருமுதலை - நீரில் வசிக்கின்ற 

இல்லாத முதலையை வரவழைத்து, ஒரு மதலை,க.ர - ஒரு பிள்ளை 

woud தரும்படி, மதுரம் சவி மொழி முதல்வர் - இனிமை 

பொருக்திய சகுவியைச் கூறுகின்ற முதன்மை யுடையவரும் 

அவார்கள். 

துளையில், தாம் தங்கய மடத்தில் சமணர்களாலிடப் 

பட்ட. நதியைப் பாண்டியனைப் பற்றும்படி. செய்தவர், திருஞான
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சம்பந்தர். சமணர்கள் தம்மைக் கொல்லும்படிவிட்ட யானை மத 

மற்று வணங்கப் போகும்படி. செய்தவர் திருநாவுக்கரசர். குள் 

இல் முன்னர்ப் பிராமணப் பிள்ளையைபுண்ட முதலையை வர 

வழைத்து அப்பிள்ளேயைக் தரும்படி செய்தவர் சுநீதார். 

இவ்வரலாறுகளைப் பெரிய புராணதக்தானுணர்க. 

அருமை - இன்மை. ஏகாரம் ஈற்றில் சேற்றமும், மற்றைய 

அசைகிலையுமாம். இனம் அகலும் என்பதற்குக் கூட்டமாகப் 

பெருகிய எனினுமாம். அனகர் - அககர், அகம் - பாவம், 

அலர் - துல்யம் - ஒப்பு, இவைகளில் அகரம் இன்மைப் 
பொருள் தந்தது. 

இ, முதல் ஐர்அ£ர்கள் கருவிளங்காய்ச்சரும் இர இச் 

சர் கருவிளங்கணிச்€ரும் பெற்றுவர்த அறுசர்ச்கழிகெடி 

லாூரிய விருத்தம். (௯) 

தலைவன் வினாவுதல் 

எழசீர்க்கழிநெடிவாசிரியவிநத்தம் 

அடியவர் இந்தையி லினிதுறை சங்கர 

சருணைவ எம்பதி யன்னாரே 

படி.யினெ டுங்கரி யனையம தங்கொடு 

பதறிக டந்திடு மின்னாசே 

யொடியும ருங்கென வுணர்இிலிர் கின்றினி 

யொருவச னஞ்சொல வொண்ணாதோ 

கடியச ரங்களி னிளைஞரு டன்பல . 

கலகவி தம்பயில் கண்ணாசே. (௧௦) 

அடியவர் இக்தையில் - அன்பர்களின் மனதில், இனி g 
உறை சங்கரர் - விருப்பக்தோடு வீற்றிருக்கின்ற சவபெரு 

மானது, . அருணை வளம்ப.தி அன்னாரே - பல வளப்பங்களை



மூலமும் உரையும் ௩௫ 

ட 
படைய டுணமிரிப் பதியை ஒச்அள்ளவரே ; படியில் - பூமி 
aan, Cotten Hl செனைய gg rOar@ - பெரிய பெண் யானையை 

Gd. 

  

Hig hyimes கொண்டு, ' பகறி ஈடக்இடும் Maren@s - 

  

வாசு ஈடக்சன்ற மின்னற்கொடி  போன்றவசே ! இளைஞ 
புடன் உ காளைப் பருவம் வாய்க்தவரோடு, கடிய சரல்களின் - 
(ஷொடிய பாணங்களைப் . போல, பல கலகம் விதம்பயில் சண் 

மாற. - பலவிதமான சண்டைகளைச் செய்கின்ற கண்களை 

யுஸ_யவசே! மருங்கு ஒடியுமென - இடையானது இற்றுப் 

ஈபாகுமென்று, உணர்கிலிர் - அறியாச௫வரா . யிருச்சன் தீர், 

இணி நின்று - இணிமேல் நின்று, ஒரு வசனம் சொல ஒண் 

்றதோ - ஒரு வார்த்தை சொல்லச்கூடாதோ? 

இது தலைமகளை முன்னிலையாக்கிக் தலைமகன் வினாவிய 
தென்சு. 

சங்கரன் - சுகத்தைச் கொடுப்பவர். ப.இகளில் அருணை: 

not usd வளத்தானும் எவ்வளவு இழெப்புற்றதோ அசைப் 

போல பெண்களுள் நீ பல இலச்சணச்சானும் இறப்புற்றாய் 

என்றபடி; வளமை வாய்ச்த பதியை யொச்்துள்ளாய் என்று 

தலைவியைச் கூறுதல் கவிமாபு. அது 4புலியூரன்ன பொன் ?? 

என்னும் திநக்கோவையாசானுணர்க. 

பெண்யானை - தலைவியின் ௩டைச்கு உவமம், பெண் 

யானைக்கும் மத முண்டென்பதைப் பேநங்கதையானுணர்க, 
மதம் - தலைவிக்குப் பெருமிதம், கண்கள் சண்ட ஆடவர் 
க வருத்துக்சன்மையால் ச.ரங்களின் என்றார். ஒண்ணாது - 
ஒண்றாது. என்பதன் மரூஉ. ஓகாரம் வினாப்பொருள். ger 
பே, மின்னாே, கண்ணாரே என்பன விளி, கரி - கரத்தை 
யுடையது. கடிய - வேகமான எனினுமாம். 

இச்செய்யுள், முசல் மூன்று ஐச்தாஞ்சீர்கள் கருவிளச் 
௫ம், இரண்டு நான்கு ஆறாஞ்சர்கள் a SMa ce Gb, Qo Peer



WB Fir 'தருவருணைக் கலம்பகம் 

கேமாங்காய்ச் சீரும் பெற்றுவந்த எழுசர்க்சகழிகெடிலாசிரிய 

விரு ச்சம். தனதன தக்கன தனதன சச்தன தனதன தந்தன 

கனனானா என்ப Foy குழிப்பாம். (60) 

அம்மானை 

கலித்தாழிசை 

சாரா யணனறியா காதரரு ணேசருக்கு 

வாரார் சலைகலைமெய் மாதங்க மம்மானை 

வாரார் இலைலைமெய் மாதங்க மாமாயி 

ஞாசாயுங் காலெடுப்ப தையமன்னோ வம்மானை 

யன்னமறி யாசெடுப்ப தையமோ வம்மானை, ௧௪ 

காராயணன் அறியா - தஇருமாலினாலறநியப்படாத, காதர் 

அருணேசருக்கு - யாவருக்கும் தலைவராகிய அருணாசலேசுர 

ருக்கு, வார் ஆர் லை கலை மெய் - கட்டமைத்த வில்லும் ஆடை 

யும் சரீரமும், மாதங்கம் - முறையே பெரிய பொன்மலை 

யும், யானைக்தோலும், பாதி உமையின் இருமேணியும் ஆகும், 

அம்மானை--;வார் ஆர் கலை கலை மெய் - கட்டமைக்த வில்லும் 

ஆடையும் இருமேனிய௰ம், மாதங்கம் ஆம்.ஆயின் - மாதங்கமாகு 

மானால், அ.ராயுங்கால் - ஆராயுமி௨த்து, எடுப்பது ஐயம் 

அன்றோ- அவர் தாம் யாடிப்பது பிச்சையல்லவா, அம்மானை, 

அன்னம் . அறியார் எடுப்பது - ௮ன்னம் கண்டு அறியாதவர் 

சேகமோ, அம்மானை. ன 

  

எடுப்பதற்கு, ஐபமோ - 

மூன்று மக்கைய எம்மானை யாடும்போது பிரபக்த.த் தலைவ 

னது தன்மையை வார்த்சையாவெது அம்மானை என்னும் உறுப் 

பின் இலகச்சணமாம். 

அன்னமறியா ரென்பதற்கு, சோறாகிய அன்னத்தை அறி 

யாதவரென்றும், பிரமனாகிய அன்னத்தினா லறியப்படாதவ



மூலமும் உரையும் ௩௭: 

மொண்டு கொள்க, வார் - நீட்சியுமாம். சா.ராயணன் - நீரை: 

பாகல் கொண்டவன்; இதற்கு. இன்னும் பல பொரு 

உறிய, மாதங்கமென்றதை மா 4 தங்கம், மாதங்கம், மாது 4 

ம்னு 

    

an, 

yim oor பிரித்துப் பொருள் கொள்க, பொன்மலை - 

inate, orgs 2 யானையை உணர்த்தும் வடசொல்; 
மாதங்க முணிவரிடத்தினின்று ஆதியிலுண்டானதென்று 'கா.ர. 

ணப்பொருள்படும், இச்செய்யுள் வஞ்சப் புகழ்ச்சி அணியின் 
பாற்படும், கருணையாத் செய்ததாசலின். 

இஅ கான்கு அடிகளால் தனிச்.துவச்.ஐ ஈற்றடி. எண்சீராய் 

(பிக்கு ஏனையடி.கள் .அளவடி.களாய் நின்ற கலித்தாழிசை. (௧௧) 

பாங்கி தலைவியை வினாதல் 
அறுசீர்க்கழிநெடிலாசிரியவிருத்தம் 

மானென்பார் கலையென் பார்கைம் 

மலையென்பார் வழியே தென்பா 

சேனென்பா ரிலையென் பார்யா 

னேந்தமாச் தழைஈன் றென்பா 

ரூனென்பார் கிறையுச் தாரா 

ருறையுக்தென் னருணை மானே 

கானென்பார் குழலை வேந்தர் 

கருத்தென்னோ கர.௫ம் காலே, ௧௨ 

மண்வலும்பு - தசைபொருக்திய எலும்பும், ஆர் - ஆத்திப் 

Lope, நிறையும்-சிறைர் திருக்கும், தா.ரார்-மாலையையுடைய சிவ 

(பெருமான், உறையும் - வீற்றிருக்கும், தென்- அழகிய, ௮ருணை- 

அருணகிரிப்பதியில் வ௫க்சன்ற மானே - :மான்போன்ற 
தலைவியே! வேக்கர் - அரசராகிய தலைவர், மான் என்பார் -



கு இருவருணைக் கலம்பகம் 

மான் எண்று கூறுவார், கலை. என்பார் - கலைமான் என்று 
கூறுவார், கைமலை என்பார் - யானை என்று கூறுவார், வழி 
ஏது என்பார் - செல்லும் வழி யாது என்று கேட்பார், ஏன் 

என்பாரிலை என்பார் - ஏறற்சகாச என்று கேட்பவர் இல்லை 

என்று கூறுவார், யாண் - காண், ஏங்தும்-ஏச்இயுள்ள, மாதழை - 

மாவினது தழை, ஈண்று என்பார் - நல்லது என்று கூறுவார், 
குழலை - உனது கூர்தலை, சான் என்பார் - காடு என்னு கூறு 

வார், கருங்கால் - ஆராயுமிடத் அ, கருத்து என்னோ - இவர் 

எண்ணம் யாதோ? 

இது தலைவியும் பாங்கியு மூடணிருக்துழி, தலைவன். தழை 

கொண்டு வச் நின்று, மான் மூசலியன வக்கனவோ வென்று 

வினாவிய அறிச்ச சோழி, இத்தலைவர் பலவிசமாகக் கூறலால் 

இவெண்ணம் யாசோவெனத் தலைவியை வினாவியதாகக் 

கூறியதென்க. 

கலை - ஒருவகை மான். சைமலை - சையையுடைய மலை, 

எனவே, யானையை யுணர்த்தஇற்று. மலை - உவமையாகு பெயர். 

பருமை - வலிமை, அருவிகளால் உவமம். தமை - மலர்களை 

Imi IOS களிர்களாற் செய்த உடை விசேடம். இங்கனம் 

கொடுச்ச கமையை ஆடையாக உடுச்திச்கொள்ளுதல் குறிஞ்சி 

நிலத்து மகஸிரியல்பு. கானல் - சோலை; கான் எனக் கடைக் 

குறையாயிற்று என்றுமாம், கான் - வாசனையுமாம். பதுமினி 

கூர்தலுச்கு இயற்கை மணம் உண்டென்ப. *எவன்? என்னும் 

வினாவினைக் குறிப்புமுற்று இடைகச்குறைச்து என்? என்று 

ஆகி நீட்டல் விகாரத்தால் *ஏன்? என நின்று. 

இது, முதற்சீர் சேமாங்காய்ச் சீரும், இரண்டும் ஐந்தும் 

புளிமாச்சிரும் , மூன்றும் ௮௮ம் சேமாச்£ரும், சான்காஞ்சர் 

பெரும்பாலும் புளிமா ங்காம்ச்சரும் பெற்றுவந்த அறுசர்க்கழி. 

கெடிலாூநிய விருத்தம் (௧௪௨)
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புயவகுப்பு 

ஆசிரியவண்ணவிருத்தம் 

கரணைமுக மண்டலக் கொளிர்மகர குண்டலக் 

கலன்மலிக வின்குழைக் குறவாயிசைந்தன 

கள பமூல் குங்குமத் ,தளறுகுடி. கொண்டுகட் 

டி.யபுழுக ணைக்துமெய்ப் பனிநீர் துளைக் கன 

கலைமதிம முங்கெச் தினமிருள டைக் அழுத் 

தொளிகருக வெண்சுதைக் BS peak 6 sor 

கனலிசைய ரிக் துகட் பரிதியை முனிர்துதக் 

கனைமுடிக டிர்தஅுமைத் ,தலையேவழங்கெ 

விரணியனு rae Ps தளவறும கங்கொழிக் 

தெழுகரம டல்கலைக் தடமார்பிடந்தன 

விமயமட மங்கைபொற் புளகவிரு கொங்கையிற் 

சுவடுபட வின்பஞுஜ் 2 திலேகுழைச் கன 

விரவிசர ணங்கொழித் ததிசயமு டன்களைத் 

தெழுபவள வன்பொருப் பெனவேவளர்ந்கன 

வி.தழியச விக்தழு.ற் பலமஇழ்செ ருந்திகட் 

குரவலரி Farris Ss கொடையானிறைந் தன 

,கரியலர்பு ரல்கெடக் சுரர்நரர்ப யங்கெடத் 

் சமனியநெ டுஞ்சிலைச் சலைகாணெறிச்தன 

,தனுவலக கஞ்செயற் கமர்பொரு௫௪ ரக்தரச் 

௪ரகமென வந்துமற் பொருபோர்புரிர் தன 

சலசமலர்.மண்டபச் சதுமுகவ யன்றிருக் . 

திலைபுடனி லக்குமுத் ,சலைவேலுவக்கன 

SLPS கும்பமத் தகதவள தந்தகற் 

றுசண்மத குஞ்ரத் தரிபோர்வைகொண்டன



௪௦ இிருவருணைக் கலம்பகம் 

வருண௫ூர ணங்களிற் பலமணிகெ ருங்கிகச் 

சரவமிளிர் கங்கணப் பணியான் மலிர்தன 

வனவரத மம்பலக் தினின டமி டுக்தொழிற் 

கபிஈயலி தங்கள் பெற் மழகோடிருக்தன 

வருமறைதெ ரிக்கசொற் புகலியிறை செந்தமிழ்க் 

க.ரசனொடு சுந்தரப் பெருமாள்புகழ்ச் தன 

வரிபிரமர் தங்களுக் கரியபத பங்கயத் 

தருணையதி ருங்கழற் . பெருமாள்புயங்களே. 

கருணைமுகம் மண்டலத்து - இருபை தங்கிய முகவட்டத் 

இல், ஒளிர் - விளங்குகின்ற, மகரகுண்டலம் கலன் - சுருமீன் 

போன்ற வடிவத்தினையுடைய குண்டலமாகிய ஆபரணம், மலி 

சவின் - நிறைச்த அழகனைச் செய்கின்ற, குழைக்கு - காதுக்கு, 

உறவாய் இசைர்தன - சம்பர்தமாய்ப் பொருர்தி யிருக்தன ; 

களபம் - கலவைச் சார்தையும், அகல் குங்குமத் து அளறு - 

இற் குழம்பையும் குங்குமச் குழம்பையும், குடிகொண்டு - 

அணிச், தட்டிய புமுகு அணைந்து - கட்டப்பட்ட புனுகையும் 

அதன்மே லணிர்து, மெய் - தனது வடிவம், பணி£ர் துளைக்தன- 
பனிநீரில் முழுசப்பெற்றன; கலைமதி மழுங்கி - கலைகளையுடைய 

சர்.இ.ரன் ஒளி குறைந்து, ஈத்.து இனம் இருள் அடைந்து - சங் 

இனம் கருநிறமடைந்து, முத்து ஒளி கருக - முத்துக்களின் 

பிரகாசம் குறைய, வெண்சுதை இருநீறு அணிர்தன - வெண் 

ணிறம் பொருச் திய பொடியாகிய திருநீற்றை யணிர்துள்ளன ; 

கனலி கை அரிக்து - அச்சனி தேவனது கையை யரிர்து, கண் 

பரிதியை முனிர்அு- சண்ணாயெ குரியனைச் கோபித்து, தச்கனை 
மூடிதடிர்து - தச்கனது தலையை வெட்டி, மை தலை வழங்க - 

ஆட்டின் தலையைச் கொடுத்தன :
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  மணியன் உரம் இழித்து - இரணியன் என்னும் அசுரனது 
மார்பைப் Sorts, அளவு அறு மதம் கொழிச்,து எழு - வரம்பு 

1... செருக்கினால் செழித்தெழுக்க, உரமடங்கலை - இருமா 

லாகிய கரசங்கச்தை, தடமார்பு இடச்சன - பெரிய மார்பைப் 
பிளர் சன ; இம௰ம் மடம் மங்கை - இமாசல மன்னனது புத் 

'கிரியாயெ மடப்பத்தினை யுடைய: உமாசேலியின், பொன்புள 
சம் இரு சொல்கையின் - அழயெ விம்மிகமுற்ற இரண்டு sorts 
களின், சுவடுபட - வடு உண்டாகும்படி, இன்பம் உற்றதில் 
குழைக்சன - இன்ப மடைச்ததனால் நெ௫ழ்ச்து காட்டின) 
இரவி சரணம் கொழித்து - சூரியனைப் போலப் பிரகாசம் வீசி, 

அதிசயமுடன் இளைத்து எழு - ஆச்சரியத்தோடு கவடுவிட் 

Quiés, வன்பவளம் பொருப்பு என - வலிய பவளமலையென்று 

  

சொல்லும்படி, வளர்ந்சன - வளர்ச்சி யடைர்சன; இதழி - 
கொன்றையும், அமவிர்தம் - தாமரையும், உற்பலம் - நீலோத் 
பலமும், மூழ் - மலமும், செருர்இ - செருர்இயும், குரவு - 

கு. ராவும், அலறி - அலரியும், சண்பகம் - சண்பகமும் ஆகிய 

இவைகளின், சள்தொடையால் நிறைக்கன - தேன் பொருச் 

Au மலர்களாற் றொகெகப்பட்ட மாலையால் நிழஜையப் 

பெற்றன : 

,தரியலர் புரம் கெட - பகைவர்களுடைய முப்புரங்களும் 

அழியும்படி, கூரர்ஈஉரர் பயம்கெட - தேவர்களுக்கும் மனிதர் 

களுக்கும் அச்சம் ஒழியும்படி, தமணியம் கெடுசிலை - பொன்மய 

மாகிய பெரிய மேருமலையை, சிலைகாண் எறிச்தன - வில்லாகக் 

கொண்டு காணொலி செய்தன ; தனுவல தாஞ்செயற்கு - வில் 

வித்தையில் வல்ல அருச்சுனனுக்கு, அமர்பொரு சரம்தர - 

போர் செய்கின்ற பாசுபதாஸ் தரக் தருதற்கு, ௪சதம்என வர் - 
உண்மையாக வச், பொரு மல்போர் புரிச்தன - ஒருவர்க் 
கொருவர் மோதுகின்ற மல்ல யுத்தத்தைச் செய்தன ; சலசம்
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மலர் மண்டபம் - தாமரை மலராகிய மண்டபத்தில் லீற்றிருக் 

இன்ற, சுமுகம் அயன் - நான்கு முகங்களையுடைய பிரமன, 

இருதலையுடன் இலங்கு - அழகிய தலையோடு விளங்குகின் ற, 

முத்தலேவேல் உவர் தன - மூண்று ,கலையினையுடைய சூலத்தை 

விரும்பின ; தட. விஉடம் கும்பம் மத்தகம் - பெரிய அழகிய 

குடம் போன்ற மத்தகற்றையும், தவனம் ஈல்தக் 2ம் - வெண்மை 

யான கல்ல தக்தத்தையும், தறுகண் - அஞ்சாமையையும், மதம் 

குஞ்சாத்து - மதத்தஇனேயும் உடைய கயமுகாகரனது, உரி 

போர்வை கொண்டன - தோலாகிய போர்வையைத் தரித்துக் 

கொண்டன : 

வருணம் இரணங்களின் .- செக்கிறம் பொருக்திய ஒளி 

யினையுடைய, பலமணி கெருல்க மிளிர் - பல மாணிக்கங்கள் 

நெருங்க விளங்குகின்ற, ஈச்ச அரவம் - விடத்தையுடைய” 

பாம்புகளாகய, கங்கணம் பணியால் மலிக்தன - கங்கண Bus 

ணத்தால் நிறைந்துள்ளன ; அனவரதம் - எப்பொழுதும், அம் 

பலத்தினில் ஈடம்இடும் தொழிற்கு - சபையின்௧ண் ஈடனஞ் 

செய்கன்ற தொழிலுக்கு, அபிகயம் விதங்கள் பெற்று - கூத்து 

விகற்பங்களைப் பெற்று, அழகோடு இருந்தன - அழகுடனே 

யிருச்சப்பெற்றன ; அருமறை தெரிந்த - அநிய வேதங்களை 

யுணர்ர்த, சொல்புசலி இறை - புகழினையுடைய இருஞான சம் 

பந்தர், செம்தமிழ்க்கு ௮.ரசு - இருசாவுக்க.ரசருடன், சுந்தரம் 

பெருமாள் - சுக்தரமூர்த்திகளால், புகழ்ச்சன - புகழப்பெற் 

னை; (அவை யாவை வயென்றாுல்) அரிபிரமர் தங்களுக்கு - 

இருமால் பிரமன் என்னு மிருவர்களுக்கு, அரிய - காணுதற் 

சரிய, பதம் பங்கயத்து - திருவடித் தாமரைகளையுடைய, 
அருணை அதிரும் ஈழல் பெருமாள் புயங்கள் - அருணகிறிப் 

பதியிலுள்ள ௮.திருங்கழற் பெருமாள் என்னும் திருசாமத்தை 

யுடைய சவபெருமானஅ திருத்தோள்களாகும்.
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பி்பக்தம் தலைவனது தோள்களைப் பலபடியாக வருணிக் 

இம் பணுதல் புய வகுப்பாம். 
குண்டலச்சலன் - குண்டலக் கலனாகிய குழை யெணினு 

மாம், சிவபெருமான் திருவெண்ணி றணிர்தஅ :_-சர்வ சங்கா 
காலத்தில் பிரமனாதியோரை அுதல்விழியங்கியா னீராக்கி யணிர் 

fort, இதனைக் கநீதபுமாணம் sGHF யுத்தரப் படலத்தர 

னுணர்க. இருவெண்ணீற்றின் ஒளியால் ௪க்.இ.ர னொளி மழுங்கி, 

சங்கு இருளடைக்து, முத்துக் கருகற்று என்றதனால் மிக்க 

தாவள்யமானதென்பது கருத்து. அச்கிணிதேவனது கையை 

வெட்டியதும், சூரியனைச் கோபித்துப் பல்லைத் தகர்த்ததும், 
தச்கனுடைய. தலையை வெட்டி ஆட்டுத் தலை வழங்கியதும், 

கந்தபுமாணம் தட்ச யாக சங்கார படலத்தா னுணர்க, 

இ.ரணியன் - பொன் ணிறமானவன். இ.ணியம் - பொன். 

செழிக்சல் - மேம்படல். தட - பெருமை; உறிச்சொல் : ௮ 

₹:தடவுவ் சயவும் ஈளியும் பெருமை?” (தொல்-சொல்- உரி. ௨௨) 

என்றகனா னுணர்க, ஈ.ரமடங்கல் - உடல் மணித வடிவும் தலை 

சிங்க வடிவும் உள்ள. மடப்பம் - இளமைச் குணம். புளகம் - 
"பெரு மஇழ்ச்சியுமாம்; (திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற் 

புசாணம் ௩௦-௪௫.) சுவடு-வடுப்படல், தறியலர்-பகைவர்; அவர்- 

தாசசாஷன், சமலா க்ஷண், வித்துன்மாலி என்னும் மூவர், ௬சம்- 
அமுது; அதனை யுண்டவர் ௬ரர். சலசம்-சலத்தில் தோன்றுவது. 

மூத்சலை- மூன்று என்பசன் ஈறு கெட்டு முதல் குறுக னகரம் 

வர்தமெய்யாகத் இரிர்௪.௮. உரி-தொழிலாகுபெயர். போர்வை- 
போர்ச்சகப்பவவெது. போர்- பகு.இ; ஐ செயப்படுபொருள் விகுதி, 

வ் எழுத்துப்பேறு. கஞ்சு என்பது ஈச்சென வவித்தஷயிற்று. 

வருணம் - நிறம்; எண்டு செச்ரநிறத்தை யுணர்த் இற்று, கம் 

கணம் - சைவளை. புகலி - கோழியின் பன்னிரண்டு காமங்்க 

ஞள் ஒன்று; இச்இரன் சூரபதுமனுக்குப் பயக்து ௪ரணடைச்௪
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காரணம் பற்றி வர்.௪.௮. இறைவன் என்பது இறை என நின் 

றது; இறு பகு, விணனைமுஉற்பொருள் விகுஇயுமாம் ; எப் 

பொருளிலுக் அங்கு, தல் பற்றிச் உடவுளை இறை யென்பர் ;இறுத் 

  

  

  

தல் - தங்குஹல்; 5) எண்டு திருநானாரம்ந்தப் பெருமானை 

யுணர்த்திற்று. அரசு என்பு சொல்லால் ௮ஃ& திணையும் பொரு 

ளால் உயர்.இணையும் பெற்று வர்ம. பெருமாள் - பெருமான், 
பெருமை யுடையவன் ; இதில், பெருமை யென்த பண்புப் 
பகுதி மீற்று ஐகாரம் மாச் இரங் கெட்டு, பெரும் என நின்றது ; 

* ஆன்? என்ற ஆண்பால் விகுதி *ஆள்? என ஈறு இறிந்தது ; 

£ ஆள்? என்ற பெண்பால் விகுதியே சிறுபான்மை ஆண்பாலுக்கு 

வர்சசெனினுமாம் :. அன்றிப் பெருமையை யாள்பவன் எனச் 

கொண்டால் அள் என்ற வினைப்பகுஇ கருத்தாப்பொருள் 

விகுதி புணர்ச்து கெட்டதென வேண்டும். திருநாவுக்கரசர் 

செச்சமிழிலேயே பாடிய காரணம்பற்றிச் செர்தமிழ்ச் ரசென் 

ரூர். களபம் - கலவைச் சாக், பலவகை வாசனைப் பண்டவ் 

களுவ் கலச்த சக்சனம். புழுகு - புனுகு ; கஸ்ரரியுமாம்.. தம 

ணியம் - தபநீயம் என்னும் வடசொல்லின் இரிபு;. நெருப்பிற் 

சுடப்பட்டு விளங்குவது என்று பொருள். 

இது ஒன்று மூன்று gig கருவிளங்காய்ச் சீர்களும், 

இரண்டு சான்கு ஆறு கூவிளச் சீர்களும், எழு புளிமாச் ௪௫ம், 

எட்டு கருவிளச் சீரும் வந்தது காலடியாகவும், அது கான்கு 

பெற்றது BF அடியாகவும் வக்க கழிநெடிலடி. கான்கு கொண்ட. 

முப்பா ஸிரு£ ராரசிநிய வண்ண விருத்தம். ன சனகனன சக்தன 

தனதனன தர்சன சனதனன தர்தன தனனா தனச்தன? என் 

பது சர்க் குழிப்பாம். குற்றெழுச்து மிக்குப் பயிலு, தலால், 

இது குற௮ுஞ்சர் வண்ணமாம் ; என்னை ? 4 குறுஞ்சீர் வண்ணவ் 

குற்றெழுச் அப் பயிலும்? (தொல்காப்பியம்-செய்யுளியஃ-சூத் 

திரம்-௨௨௧) என்றாராகலின். (௧௩௨)
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தலைவனை வேண்டல் 

எண்சீர்க்கமிநெடிலாசிரியவிரத்தம் 

புயந்தழுவுல் கண்ணியுஞ்செவ் விதழி யேமால் 

பூண்டகயழ் கண்ணியுஞ்செல் விகழி யேமால் 

வியந்துசொலி னன்னதும்பொன் னிறமே யெங்கண் 

மின்னிறமும் பொன்னிறமே புயம்பெ ரூம 

லயர்ர்திவள்வா டத்தகுமோ வருட்கண் பாரீ 

சருண௫இரிப் பெரியிரே யமல சேகல் 

வயக்தவிழா வழகரே நினைக்க முத்தி 

வரகந்தருவா சேமலைமேன் மருந்த னாரே. ௧௪ 

அருணூரி பெரிமீரே - அருணகிரிப் பதியிலுள்ள தலை 

வரே! அமலசே - மலங்களில்லாசவரே! கல் - ஈல்ல, வயச்த வீழா 

அழகசே - வசக்த விழா அழகர் என்னும் பெயசை யுடையவசே! 

நினைக்க முதக்இ வரம் தருவாரே - சந்திச்ச வீடு பேறாகிய-வ.ரத் 

தைச் கொடுக்கின்றவரே! மலை மேல் மருச்து அனாரே - மலையின் 

மேலுள்ள சாவா அமிழ் தத்தை ஒத்தவயே! புயம் - உம்முடைய 

இருத்தோள்களில், தழுவும் - தழுவப் பெற்ற, கண்ணியும் - 

மாலையும், செம் இதழியே - செவ்விய கொன்றைப் பூ மாலையே 

யாகும்; மால் பூண்ட - மயச்கல் கொண்ட, கயல் கண்ணி - மீன் 

போற் பிறமுன்ற சண்களை யுடைய தலைவியும், செம் இத 
ழியே - செம்மையாகய இதழினையுடையாளாகும்; மால் - பெரு 

மையை, வியர்து சொலின் - புகழ்க்து சொன்னால், அன்னம் - 

அச் தன்மை யுடையதாகிய கொன்றைப் பூவும், பொன் சிறமே- 

பொன்னின் நிறமாகும், எங்கள் - எங்களுடைய, மின் நிறமும். - 

மின்னற் கொடி: போன்ற தலைவியின் நிறமும், பொன் நிறமே - 

பொன் போன்ற பசலை நிறமே யாகும்; புயம் பெறாமல் - (as
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லால்) உம்முடைய தோள்களைச் சேராமல், அயர்க்து - தளர்க்து, 

இவள் - இத் மூலைவியானவள், வாடத் தகுமோ - வருச்தத் 
'சகுமோ? அருள் ஈண் பாரீர் - இருபா கோச்கஞ் செய்கீர். 

பெரியீசே, அமலமே, அழகே, தருவாரே, மருக்கனாசே 

என்பவை விளி. தோழி மலைவனை சோக்கித் தலைவியை 

மாலைக்கு உவமை உறி யணைய வேண்டல். மலங்கள் - ஆண 

வம், மரயை, கன்மம் என்பன, வயத்த விழா அழகர் - வசச் 

சோற்சவக்இில் மிக்க அழகுடையசாகத் இருக்கோலங் கொண் 

டிருக்கும் காரணம் பற்றிக் கூறப்பட்ட. அனார் - தொகுத்தல். 
ஏகாரம் கான்கும் தேற்றம். ஓகாரம் எஇர்மறை. இதழ் - உதடு. 

சாம மயச்சத்தால் பசலை பூச்திருத்தவின் பொன்னிற மென் 
ரூர். மின் - உவமையாகுபெயர். மின்னற் கொடி இடைக்கு 

உவமம், அண்மைக்கும் ஒளிக்கும். 

Os, ஒன்று இரண்டு gig ஆறு காய்ச் சீர்களும், மூன்று 

எழு புளிமாச் சீர்களும், கான்கு எட்டு தேமாச் சீர்களும் பெற்று 

இடைமடச்காய் atg எண்டர்ச் கழிநெடிலடியாசிரிய விருத் 

தம். (௧௪) 

இரங்கல் 

  

   

எழசீர்க்கமிநெடிலாசிரியவிநத்தம் 

மலைமேன் மருந்த ரருணேச ரன்று 

வலைவீ' இரின்ற வலையே 

யலைமே னிறைக்து வருமீ னருர்தி 

யருகே யிடங்கொள் குருகே 

முலை?மன் முயங்கு தலைகா ளிலன்பர் 

மொழிசூண் மறக்த பிழையோ 

,தலைமேன் வரைக்கு படியோ. விருந்து 

தமியேன் வருச்து தகவே. கடு
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wie Quad கருந்தர் - மலையினிடத்துள்ள அமிழ்தத்தை 
Guu i genus, அருணேசர் - அருணாசலேச.ரர், அன்று வலை 

1 ரின்ற லையே - அக்காளில் வலையை வீசி கின்ற கடலே! 

ஏரல் மேல் நிறைந்து வரும் மீன் அருர்.இி - அலைகளினிடத்துச் 
ேட்டமாகப் பெருக வருகின்ற மீன்களைப் புத், அருகு 
இடம் கொள் குருகே - அச்சடலின் சமீபத்தில் வ௫க்ன்ற 
பறவைகளே ! தமியேன் இருந்து வருக்கு தகவு - யாதொரு 

அணையுமில்லாச யான் கணியே யிருந்து வருச்துகன்ற முறை 

மையானது, முலைமேல் முயங்கு தலைகாளில் - தனங்களி னி௨ச் 

துச் கூடிய முதல் சாளில், அன்பர் மொழிகுள் மறக்க பிழையோ- 

,தலைவர்கூறிய சபதத்தை மறக் துபோன குற்றமோ, (அன் தி) தலை 

மேல்வசைச் சபடியோ-சலையின்மேல் எழு தியபடியோ அறியேன். 
இரங்கல் செய்தத்றிணைச் குரியதாதலால் தலைவி, பிரிச்சு 

தலைவன் வாராமை கண்டு, அண்டுள்ள கடலையும் கடற் பறவை 

களையும் விளித்து வருக்திச் கூறிய. என்னை? ஞாயிறு 
தங்கள றிவே காணே, கடலேகானல் விலங்கே மரனே, புலம் 

புற பொழுதே புள்ளே கெஞ்சே யவையல பிறவு.கு.தலிய நெறி 

யாற், சொல்லு போலவுவ் கேட்குக போலவுஞ், சொல்லி யால் 

சமையு மென்மனார் புலவர்.?? என்னுஞ் (தோல்காப்பியம்- 

செய்யுவியல்-௨௦௧) சூத்திரத்தான் அஃறிணைப் பொருள்கள் 

சேட்பனபோலகச் கூறப்பட்ட தென்க. 
இரங்கல் செய்தற்றிணைச் குரித்தென்பதை ; “போச்செல் 

லாம் பாலை புணர்ச னறுங்குறிஞ்சி, யாச்கஞ் சேரூட லணி 
மருத - கோக்குங்கா, வில்லிருக்கை முல்லை யிரவ்க னறுகெய் 

,சல், சொல்லிருக்கு மைம்பாற் ஜறொகை ?? (தனிச்கெயியுள்) 

என்றதனா னுணர்க. 

மேல் - ஏழனுருபுகள், அலை - சனையாகு பெயர். ஒகா.ரவ் 

உள்: ஐயப்பொருளன. அலையே, குருகே என்பன விளி. அருகே



FO இருவருணைக் கலம்பகம் 

என்றதில் ஏ தேற்றம். தகவே - ஏ அசைநிலை. இடம் கொள் - 

தனக்குரிய இடமாகச் கொண்ட. சபதமாவது நின்னைப் 

பிரியேன் என்றுளைத்தது. 

வாரியில் வலைகீரிய வாலாறு :முன்னொரு காலத்தில் 

neon கூறுல்கால் அவள் 

  

உமைக்குச் சிலபெரறுமான் வேறு 

ப.ராமுகமாகச் கேட்டாளாக அவளை வலைஞர் மகளாசென்று 

சபி சார். அதுமேட்ட விராயகரும் முருகவேளும் வெகுண்டு 

வேதம். 

னர். உடனே, அவ்விருவர்களையும் செவ்வியறியாமல் 66S) 

  களையும் ॥வஞான போதத்தையும் வாரிக் கடலிலெறிக்த 

உள்விட்டமைக்குப் பசமன் சனக்து ஈந்தியைச் கடலில் மீனா. 
கென்று சபித்ததடன் முருகவேளை மூங்கையாகென்றும் சித் 
சார், பின்னர் அவ்வாறு பிதச்ச உமையை மணஞ்செய் 
சல் சாரணமாகச் சடவில் பிறம்.இருந்த ஈஈ.தி தேவராயெ மீனை 
வலைவி௫ப் பிடித் உமையை மணஞ் செய்தனர். இதன் விரி 
வைச் திருவிளையாடற் புராணம் வலைவீசிய படலத்தா ஜோர்க. 

இ.௮அ புளிமாச் சர்களான் வந்த எழுசர்ச்சழி நெடிலாசிரிய 

விருத்தம், (s@) 
தலைவியைப் புகழ்தல் 

எழசீர்க்கழிநெடிலாசிரியவிரத்தம் 

தகன முனுவலின் மதனை முனிபவர் 

சடையி லணிபல தலையினா 

ரகன லடியசொ டுறையு மிறையவ 

சருணை வளகக ரரிவையார் 

நிகரி ரன தட வழு.சு நிறைகுட 

நிலவு மூகசபடம் விலஇனுற் 

ககன வமசரு காரு மிகல்கொடு 

"கலக மிவெரிவ் வுல, ௧௬.
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பம் முறுவலின் - தசனச் சரிப்பினால் மதனை - மன் 
ஈட முணரிபவர் - கோபிப்பவரும், சடையில் - சடையி 
றிடத்து, அணி - தரித்த, பல தலையினார் - பல தலைகளை யுடை 

பவரும், அன் ஈல் அடியரொடு - ஈல்ல மனசையுடைய அடியார் 

ளோடு, உறையும் - வீற்றிருச்ச்ற, இறையவர் - கடவுளரு 
பாய வெபெருமான் எழுர்தருளி யிருச்சன்ற, அருணை வளம் 
ஈகர் - வளப்பம் பொருச்திய அருணைப் பதியிலுள்ள, அறிவை 

பார் - தலைவிய௮, நிகர்இல் - ஒப்பற்ற, சனம் - முலேகளாகய, 
மட - பெரிய, அமுதம் நிறைகுடம் முகம் - அமுதம் நிறைச்த 

மடங்களின்மேல், நிலவு - விளங்குசன்ற, படம் - து௫ல், விலக 
ளூல் - சிறிது நீங்கினால், சசனம் அமரரும் - விண்ணுலகத்.இ 
லுள்ள தேவர்களும், ஈரும் - மனிதர்களும், இகல்கொடு - 
பகைமேற் கொண்டு, இ உல௫ல் - இந்த நிலவுலகில், சலசம் 
(இடுவர் - சண்டை செய்வார்கள். 

மன்மதனைச் இரிச்தெரித்த வரலாற்றினை, “அனங்க 
னுடல் பொடியாய் வீழ்ர்து மங்க சகத்சான் வல்ல மருந்து 
தன்னை?! என்னும் 'திருத்தாண்டகத்சா னுணர்க. அல்லினை- 

யுடைய மன்மதன் எனச் கொள்வாரும் உளர். சகனமுறை 

எனப் பாடய் கொள்ளலுமாம். 
இது தலைவியின் முலையெழினலவ் கண்டு தலைவன் புகழ்ச். 

கூதிய. அணி அழகுமாம். பிசமனாதியோர் தலைகளைக் கலையி 
லணிர்ததை 4 தலைமாலை தலைக்சணிர்அ ?? என்னுச் திருநாவுக் 

கரையர் இருவாச்சா னுணர்க. அகன் - மொழியிறுஇிப் போலி. 

ரிவையார் - உவப்பினால் ஒருமைப்பால் பன்மைப்பாலர 

யிற்று, சிவபிரானுக்குக் கூறியது உயர்வுபற்றி என்க. இவ் 
வாறே வருமிடக்தோறுவ் கொள்க. அமார் - மரித்தலில்லா 

gut, அமுதநிறை குடமானதால் எங்கட்கே யுரியதென்று. 

அமரர்கள் இவ்வுலகில் கலகமிடுவ சென்க. ஏகாரம் - ஈற்றசை. 

4



௫௦ இருவருணைக் கலம்பகம். 

இது, முதல் மூன்ணு ஐர்.து சீர்கள் புளிமாச்€ரும் மற்றைய 

கருவிளச்சீரும் Qudmads எழுசர்ச்சழிகெடிலாசிரியவிருத் 

சம். தனன தனதன தனன தனன தனன தனசன தனதனா 

என்பத சந்தக் குழிப்பு. (௪௪) 

இதவுமது 

எண்கீர்க்கழிநெடிலாசிரியவிநத்தம் 

உலககண் டகனாய் வருசலக் தரனா 

ருடறடிக் திவொர் கடல்விடங் கொளுவார் 

குலவுசங் கரனா ரருணையல் அிரிசூழ் 

குளிர்புனக் தனிலே இளிகடிக் திவொர் 

மலர்முகஞ் சசியே வடிவமுஞ் சகியே 

் மகரமென் குழையே வருணமென் குழையே 

மூலையுமக் தரமே யிடையுமக் தரமே 

மொழியுமா சுகமே விழியுமா சுகமே. Sor 

உலகம் - உலகச்இலுள்ளவர்களுக்கு, சண்டகன் ஆய்வரு - 

அுட்டனாக வந்த, சலச்தரன் - சலக்க.ராசுரனுடைய, ஆர் - Sp 

ரால் பிளத்தற்கரிய, உடல் - உடலை, தடிச்திவொர் - பிளந்தவ 

ரும், கடல் - இருப்பாற்கடலிற் ரோன்றிய, விடம் - விடத்தை, 

கொளுவார் - பானஞ்செய்கருளியவரும் ஆகிய, குலவு - வீற் 

திருச்சின்ற, சங்கரனார் - சிவபெருமானார், அருணை அம்கிறி - 

அருணைப் பதியைச் சார்ச்த அழகிய மலையிடத்து, சூழ் - 

குழ்ர் துள்ள, குளிர்புனம் ,தணில் - குளிர்ச்சி பொருக்திய தினைப் 

புனத்தில், இனி கடிர் இடுவார் - களி யோட்டுசன்ற தலைவியர2, 

மலர்முகம் - தாமரை மலர்போன்ற முகம், சசியே - சச்திரனே, 

வடிவமும்-உருவழகும், சசியே-இச்.இிராணியே, (காதில் ௮ணிர்



மூலமும் உரையும் ௫௪ 

இருப்பவர்) மசரம் மென்குமை - மக.ரமீன் வடிவான மிருது 

வாட குண்டிலமே, வருணம்-ரிறமும், மெல்குழையே- மெல் 

விய தளிசே, மூலையும் - தனங்களும், மர்தரமே - மந்த ரசரியே, 

இஸடயும் - இடையும், அர்தாமே : ஆகாயமே, மொழியும் - 

சொத்சளும், மாசுசமே-பெருமை பொருச்திய சளிமொமியே. 

லிழியும் - சண்களும், ஆசுசமே - அம்பே யாகும். 

இது தலைவன் தலைமகளஅ . அவயவ முதலியவற்றைப் 

புணேர்.து சொல்லியது. கண்டகன் - முள்போன்றவன் எனினு 

மாம், சண்டசம் - முள். வரு சலக்கரன் - வினைச்கொகை,. 

சலச்.தரன்: - நீரில் தோன்றியவன் என்று பொருள், சலக்த 

சன் யாவரையும் வென்று கைலாயத்தை நோக்கச் செல்லு 

சையில் இவெபிரான் விருத்த பிராமண வடிவங்கொண்டு அவ 

'னெதிரே வந்து பூமியில் சச்கரம்போற் சுற்றி ௮தனை எடுக்க 

வல்லையோவென, அவன் அவ்வாறே பெயர்த்துத் தலையில். 

வைச்ச ௮து அவனைப் பிளர்தது என்றதைக் குறிச்ச உடல் 

£9690ar சென்றார். இவ்வரலாற்றைச் காஜ்சிப்புராணம் 

சலந்தரீசப் படலக்.சா னுணர்க. 

கொளுவார் - கொள்ளுவார்; தொகுத்தல், வர்ணம் என் 

னும் வடசொல் வருணமென் ருாயிற்று. இச்செய்யுள் மடச்கு 

என்னும் சொல்லணியாதல் காண்க. தடி.ச்.இடுவார், கடி.ச்.திவொர் 

என்பவற்றில் இடு? தணைவினை, அருணையங்கிறி என்பதில் 

௮ம் சாரியையுமாம். உலசம் என்பது தமிழ் மொழியேயா 

மென்பர் ஆரியர் நச்சினார்க்கினியர்; லோகமென்ற வட 

சொல்லின் இரிபென்பாரு முளர், 

இது, ஒன்று மூன்று ஐந்து ஏழுசீர்கள்? te Ger eBay 

ஏனைய புளிமாச்£ரும் பெற்றுவந்த எண்௫ர்ச்சழிகெடிலாகிரிய 

விருத்தம். (ser)



இ௨உ திருவருணைக் கலம்பகம் 

இரங்கல் 

எண்சீர்கீகழிநெடிலாசிரியவிருத்தம் 

சுகமே சுகமே யிரும்வச் தபுனஞ் 

சூழ்ச் றவுமைச் தனமித் இனைய 
புகமே யவிடா அகடிர் திடும் 

பொல்லா மையுமின் அபொறுச் இடுமின் 

மகமே ர௬கெடுஞ் லையா எரணா 

மலையா ரருணா புரிமால் வசைமே 

லகமே செலுமா துணிக் இதண்விட் 

Lene பழுமன் பர்வரிம் சொலுமே, SD 

சுகமே - னிகளே !, சுகமே இரும் - சுகமாச இருங்கள், 
புனம் - இனைக்கொல்லையில், வர சூழ்கன்ற - வர்சடைஇன்ற, 

உமை - உங்களை, இனம் - எர்ரசாளும், இ இனையுள் - இர்தத் 

'இனைக்சதிரினிடச்து, புக - புகுர்து, மேயவிடாது - மேய 

விடாமல், கடிந்இடும் - ஒட்டுகின்ற, எம் - எங்களுடைய, பொல் 

லாமையும் - தீங்கையும், இன்று - இச்சாள், பொறுத்.இடுமின் - 

பொறுத்துக் கொள்ளுங்கள், (நீங்கள்) அன்பர்வரின் - தலைவர் 

வந்தால், மசமேரு - மகா மேருமலையை, நெடு கிலையாளர் - 

நீண்ட வில்லாக உபயோகிக்கின்றவாரகிய, அணாமலையார் - 

அண்ணாமலையாருடைய, அருணாபுரி - அருணை ஈகரிலுள்ள, மால் 

வரைமேல் - பெரிய மலையின்சண் இருக்கின்ற, அகமே - வீட் 

டி.ற்கே, செலுமாது - போகும்ப, ுணிர்து - நிச்சயித்த, 
இதண்விட்டு - பரணைவிட்டு, அகல் - நீல்யெ, துன்பமும் - துய 
சத்தையும், சொலும் - சொல்லுங்கள். 

இச்செய்யுள் தினை யறுத்தமையால் இசண்விட்டு இல்லிழ் 
கேகுர் தலைவி, பறிச்து இளிகளைப் பார்த்துச் தலைவற்குப் பிறி 
வணர்த்தச் கூறியதென்ச.



மூலமும் உரையும் இக. 

ககம - விளி. ஏகாரம் விளிப்பொருள் தந்தது. சுகமே, 

ஏட இவற்றில் ஏகாரங்கள் தேற்றம், இறுதி ஏகாரம் ௮சை 

இரும் முன்னிலைப் பன்மை வினைஞத்று. புகவென் 
பைப் புருக்ன எனச் செய்தெனெச்சமர்கத் இரிக்ச. 

  

நி. 

மால் - இருமால் போலும் குவடுகள் தல்கிய எனவும், ஞூல் 

கில் எனவும், கருமை எனவும் கூறும் 1: வரைமேல் ?? வச் 
ன்ற. சுகமே? எனச்கூட்டிப் பொருள்கொள்ளினு மமையும். 

எம் என்றது. தோழியையும் உளப்படுத்தி, பொல்லாமை - 

பண்புப்பெயர்; 
இத பெரும்பாலும் புளிமாச்்£ரால் வரத எண்சர்ச்கழி 

கெடிலாூறிய விருத்தம். (௪௮) 

இதுவுமது 

எண்சீர்கீகழிநெடிலாசிரியவிருத்தம் 

சொல்லா ரணத்திற் கறிவரியார் 

சோணா சலத்திற் சுகங்கடமைக் 

கல்லா லெறிர்,த பகைக்குவழி 

காட்டா கொழிதல் கண்டாயே 

கொல்லா வம்புஞ் சமர்க்கள த்திற் 

குனியா வில்லுங் கொண்டுநிற்கும் 

புல்லா டவனே யெமக்குறுதி 

புகன்றா ரெங்கே யசன்ளூமே. ௧௯. 
ச 

கொல்லா அம்பும் - கொலை செய்யாத பாணத்சையும், 

சமர் சளத்தில் குனியா வில்லும் - போர்க்களத்தில் வளையாத 

வில்லையும், சொண்டு நிற்கும் புல் ஆடவனே - எச்திக்கொண்டு 
நிற்கின்ற புல்லினாற் செய்யப்பட்ட ஆண்மசனே ! சொல் ஆர



௫௪ இருவருணைக் கலம்பகம் 

ணத்திற்கு அறிவு அரியார் - புகழ்க்து சொல்லுகின்ற வேதச் 
இற்கும் அறிதற்கரியவ.ராகய சவபெருமானாரது, சோணாசலத் 

(இல் - அருணகிரியில், சுகங்கள்கமை - கிளிகளை, கல்லால் 

எறிச்2 பகைக்கு - கல்லினா லெறிர்தவிரசோதத்தின் பொருட்டு, 

வழிசாட்டாது ஒழிதல் கண்டாய் - தலைவர் போன வழியைச் 

காட்டாமல் நீங்குதலை யறிக்தாய், (ஆதலால் நீ) எமக்கு உறுதி 

புகன்றார் - எங்கட்கு உறுதி வார்த்தைகளைக் கூறிய தலைவர், 

எங்கு அகன்றார் - எவ்விடத்இற்குச் சென்றார்? (அதனைக் 

கூறுவாயாக). 

இச்செய்யுள், தலைவி புல்லாடவனைப் பார்த்து, தலைவன் 

சென்ற வழியை யிரல்இச் கேட்டல் கூறியது. 

னைப்புனத்தில் விலல்கும் பறவையும் வாராமைப் 
பொருட்டுப் புல்லினாற் செய்யப்பட்டு வில்லும் அம்பு மேச்.இ 
நிற்கும் ஆண்மகன் வடி.வச்தைப் புல்லாடவனே என்று விளித் 

தாள் என்ச. சோணாசலம் - சோண 4 அசலம்; வடமொழிப் 

புணர்ச்சி; இர்க்க சச்.த: சோணம் - வெப்பு (செருப்பு); அசலம் - 
மலை; சலித்தலில்லாகத; சலித்தல் - சஞ்சரித்தல்: செக்கிறம். 
Our Gi Bu அக்கினிமலை யென்பது பொருள், ஏகாரங்கள் 

அசைநிலை. . சொல்லாத, குனியாகச என்னும் எதிர்மறைப் 

பெயசெச்சங்களின் ஈ௮ தொக்க. 

இ, மூன்று ஆறுசீர்கள் காய்ச்€ரும், ஏனைய மாச்£ரும் 

பெற்றுவச்ச அறு£ர்ச்சழிகெடிலாரிய விருத்தம். (om) 

பிரிவு விலக்கல் 

அறுசீர்கீகழிநெடிலாசிரியவிருத்தம் 

ஆரும்வி ரும்பிய கல்விமே லாசையு மக்குள தாயிடிற்் 

பாருற வென்பொரு பாவையாப் பாடிய பாவலர் போலவே



மூலமும் உரையும் ௫௫ 

ரீரும ருர்சமிழ் செப்பிடு நீர்மைய நிச்தவ. ணேகுவீர் 

மேரு ரெடுஞ்சிலை யக்தனார் வீ.றரு ணாபுரி வெற்பசே. ௨௦ 

மேரு கெடு லை அசத்தனார் - மேருவாகிய நீண்டவில்லை 

Cus fu சிவபெருமானார் வீற்றிருக்கின்ற, அருணாபுரி வெற் 

பே - ௮ருணைப்பதியிலுள்ள குறிஞ்சிநிலத் தலைவசே ! உமக்கு- 

உங்கட்கு, ஆரும் - யாவர்களும், விரும்பிய - விரும்புகின்ற, 

கல்விமேல் - வித்தையினிடத்து, ஆசை - விருப்பம், உளகா 

யிடின் - உள்ளதானால், பார் உற - இவ்வுலகச்இல் பின்னும் 
வதியும்படி, என்பு ஒருபாவை ஆ பாடிய - எலும்பை ஒரு பெண் 

ens பாடியருளிய, பாவலர் - இருஞான சம்பச்.சப் பெருமா 

னேப் போல, நீரும் - நீங்களும், அருச்.சமிழ் செப்பிடும் நீர்மை 
அதிக்து-அரிய சமிழ்ப் பாக்களைக் கூறுக்கன்மையைத் தெரிக்து 

கொண்டு, இவண் எகுவீர் - இவ்விடத்தை விட்டுநீங்குவீர். 
இ.) பிரிலீராயின் என் உயிர் நீவ்கும் “என்று தலைவி 

தலைவனது த.கற்பிரிவை விலக்கிய ௮. 

ஆர் என்பது யார் என்பகன் மரூஉ, விரும்பிய, பாடிய - 

செய்தவென்னும் வாய்பாட்டு இறக்தசாலப் பெயரெச்சம். 

உளஅ-குறிப்பு வினைமுற்று; தொகுத்தல் விகாரம்.  ஆயிடின், 

செப்பிடும் என்னும் எச்௪சங்களில் இடு தணைவினை, உற என்பது 
உறு என்னும் உரிச்சொல் அடியாகப் பிறந்த வினையெச்சம். 

போலவே - ஏகாரம் தேற்றப் பொருட்டு, வெற்பரே - விளி. 

எகுலீர் - முன்னிலைப் பன்மை வினைஞத்ணு, வீறு - பிறிதொன் 
றற்கில்லாச பெருமை, பாவை - உவம வாகுபெயர். தமிழ் 

செப்பிடு ரீர்மை என்பதற்கு உமது பிரிவால் யான் Opis 
என்பாவேன், என்னைப் பெண்ணருவமாகச் செய்யும்? “தமிழ்ச் 
சவி சொல்லுக் தன்மை என வருவித்துளைச்ச. அறிச்தவணேகு 

வீர் என்ற குறிப்பான், விலச்சணியின்பாத் படும், 
என்பைப் பெண்ணுருவாச்சகிய வரலாறு: திநஜான சம்



௫௬ இருவருணைக் கலம்பகம் 

பந்தர் புராணத்தா னுணர்க, அத்சதனார் - ஆர் இடைச்சொல், 

உயர்ச்சற் பொருளில் வர்கது. 

இச்செய்யுள் கூவிளச்்சீரான் வர்த ௮.றுசர்ச்கழிகெடிலா 

சிறிய விருச்சம். (௨௦) 
காலம் 

எண்்சீர்க்கழிநெடிலாசிரியவிநத்தம் 

வெற்றிமதன் ;போர்க்காய வம்பிறைக்குவ் காலம் 

வெங்கனலே போற்காய வம்பிறைக்குங் காலம் 

சற்றுமிரு கரமென்னே ௪ங்கணியாக் காலம் 

கலைவர்அுறை_மறகச்தென்னே சங்கணியாக் காலம் 

கற்றைகெடுஞ் சடைமுடியா சடியார்மேன் முழுவ 

கருணைகாட் டம்புரியு மருணைகாட் டுறையும் 

பெற்றவிளந் தென்றன்மறு கடத்தியங்குங் காலம் 

பேதையேன் சித்தைமறு இடத்தியங்குங் காலம். : .௨௧ 

வெற்றிமசன்-வெற்றியையுடைய மன்மதன், போர்க்கு,ஆய- 

யுத்தத்.இற்குச் தகு்.த, அம்பு இறைக்கும் - மலர்ப்பாணங்களைத் 
சாவுகன்ற, காலம் - காலமும்; அம்பிறைக்கும் - அழகிய இளஞ் 

சர். இ.ரனுக்கும், வெம் சனல்போல் - கொடிய நெருப்பைப் 

போல், காய - வருத்துதற்குரிய, காலம் - காலமும்; இரு 

கரமும்-இ.ரண்டு சைகளும், சற்றும்-சிறிது கேரமும், என்னே- 

யாது காரணத்தினாலோ, சங்கு ௮ணியா - வளையல்களை . அணி 

யாத, காலம் - காலமும்; தலைவர் - காயகர், துறைமறந்து - 

வழிமறக்து, என் சேசம் - என்னுடைய அன்பை, கணியா - 

கருதாத, காலம். - காலமும்; கற்றை - தொகுஇயாகிய, ' கெடு 

சடை முடியார் - நீண்ட சடைமுடியையுடைய இவபெருமானார், 
  

* பபோர்க்சாயம் பிறைக்குங்காலம், வெங்கனலேபோற் காயம். 

Sep oor nib” பாடபேதம் உண்டு.



மூலமும் உரையும் ௫௭ 

அடியார்மேல் - தொண்டர்களிடத்த, முழுதும் - முழுமையும், 

சருணைகாட்டம் - இருபா நோச்கம், புரியும் - செய்தருளுஇன்ற, 

அருணைநாட்டு - அருணைப்பஇியை யுடைய காட்டில், உறையும் - 

,தங்கிெய, இளம் தென்றல் பெற்றம் - இளக்தென்றற் காற்று, 
மறுடெத்து - வீதியின்சண், இயங்கும் - சஞ்சரிக்இன்ற, காலம்- 
காலமும்; பேதையேன் - பேதையா௫ய யான், சர்தை மறுட 

,கியங்கும் காலம் - மனம்சுழலச் செய்வதின்னதென் றறியாது 

கலங்குகின்ற காலமுமாம், இத 

இப்படிப்பட்ட மாலைச்சாலத்தில் யான் எங்கனம் தலைவ 

னைப்பிரிக்து உயிர்வாழ்வது எனச் தலைவி வருக்இச் கூறியவாறு. 

“மதன் போர்க்குரிய அம்புகளைச் இதறுக்கால? மென்ற 
தால் வசக்த காலம் என்பது குறிக்கப்பட்டது, மாலைகச்சாலத் 

,தில் சக்இ.ரன் பிரிச்த தலைவன் தலைவியை வருத்துங் காரணம் 

பற்றி “வெங்கனல் போத்காய அம்பிறைக்குல் காலமென்றாள்; 
தலைவன் பிரிவாற்றாமல் உடல்மெலிர்அு வளையல் கழன்ற கார 
ணத்தால், :: சங்கணியாச் கால!?மென்றாள். தலைவன் வா.ராமை 

பற்றி என் சேசவங் கணியாச் கால??மென்றாள். நினைத்த மாத் 

இரத்தில் வீடுபேறு தருச் தலமாதல்பற்றி, : சடைமூடியா 

ரடியார்மேல் முழுதுங் கருணை சாட்டம் புரியு?? மென்றாள். 

வசச்தகால மாதல்பற்றி தென்றல் மறுகடத்து இயங்குவ் 

கால??மென்றாள். இச்சாரணங்கட்குரிய காலம், தனக்கும் 

சிந்தை சலங்கும்படி செய்தலால் பேதையேன் சிந்தை மறுட 

இயல்குல் சாலம்?! என்றாள். ் 
மன்மதனுச்குரிய மலரம்புகளாவன: தாமரை, மா, 

அசோகு, முல்லை, நீலம் ஆகிய இவற்றின் மலர்கள், வளையல் சங் 
இனாற் செய்யுங் கா. ரணம்பற்றிச் சங்சென்றார். துறை என்பதற்கு 

இடமென்றும், களவுச் துறையென்றும் பொருள் கூறுவாரு 

Cort, மன்மத பாணம் எய்யும் முறையும் அதன் செய்கையும்:



௫௮ இருவருணைக் கலம்பகம் 

கெஞ்சி லாவிந்த நீள்கு 2ல் கொல்சையினி 
லஞ்சும் விழியில சோகமாம்--வஞ்சியர் தஞ் 

சென்னியிலே முல்லை இகழ்மில மல்குலிலே 
யென்னவே ஊெய்யு மியல்பாம் ?? 
நினைச்சு மாலிக்த ரிள்பசலை மாம்பூ 
வனைத்துண-௮ நீச்கும சோகு-- வனத் இலுறு 
முல்லை கிடைகாட்டு மாதே முழுகீலங் 

சொல்லுமத னம்பின் குணம்.?? 
என்ற டரத்தினச் சுரக்கச் செய்யுட்களா னுணர்க. 

இ.௫ மடக்கு என்னுஞ் சொல்லணி பெற்று கான்கு எட்டு 

சர்சள் மாச்சீரும் ஏனைய பெரும்பாலும் சாய்ச்சரும் பெற்று 
வச்ச எண்£ர்ச்சழிகெடிலாசிரிய விருத்தம். (௨௪) 

அறுர்சீக்கமிநேடிலாசிரியவிநத்தம் 

காலிற் றுலங்கு ஈகத்.தாலுங் 

கையிற் பொலிகூர் ஈகத்தாலுஞ் 
லத் தரக்க னுரங்கொண்டீர் 

இசைமா முகனைச் சரங்கொண்டீர் 

மேலைப் புரத்தை ஈகைத்தெரித்தீர் 

வில்வேள் புரத்தை ஃவிழித்தெரித்தீர் 

சூலப் படையேன் மழுப்படையேன் 

சுமத்தி ரருணை யமர்க்தீரே. ௨௨ oN கீ 

அருணை அமர்க்திர் - அருணைப்பதியை விரும்பிய கட 
வுளே3 (உம்முடைய), காலில் - பாதத்தில், அலங்கும் - 

விளங்குன்ற, ஈசத்தாலும்-பெருவிரல் ஈகத்.இனாலும், கையில்- 

கையினிடத்த, பொலி - விளங்குகின் ற, கூர் - கூர்மை பொருச் 
  

* பகைச்தெரித்ரெனவும் பாடபேதம்



மூலமும் உரையும் ௫௯ 

மயடாரத்தாலும்  ஈகத்தினாலும், (முறையே) லத் துஅரச்சன் - 

பழக்கி ச் னையுடைய இராவணனது, உரம் - மார்பை, கொண் 

டீம் ொரித்சிர், மாதசைமுகன் - பெருமை பொருச்திய ரான் 

முகணு, சரத்தை - தலையை, கொண்டீர் - இள்ளினீர், 

(இவையெயன் தி) மேலை - முன்னாளில், புத்சை - முப்புரத்தை, 

கஸ் - சரித்து, எரித்தர் - சொளுத்இனீர், வில்வேள் - 
ஈருப்பு வில்லையடைய மன்மதனது, புரத்தை - உடம்பை, 

விழித்து - அச்ினிச்கண்ணைத் இறந், எறித்திர் - கொளுத்தி 

னீர், (இவ்வாறிருக்க) கூலம்படை என் - சூலாயுதம் எதற்காக, 

மழுபடைஏன் - மழுவாயுசம் எதற்காக, சுமக்இர் - தரித்இர் £ 

கூர் - பண்புப்பகுதியின் ஈறுகெட்ட. பொலிகூர் என் 

பதற்கு - விளச்கம்' மிகுந்த எனினுமாம்; பொலிவு என் 

பதன் ஈறுதொச்க த. கூர் - உரிச்சொல். சிலம் - இழிவு 

சிறப்பு; ஈண்டு ஓழுக்சமில்லாசவன் என்ப குறிப்பு. இசை 

மூகன் - மான்கு இக்குகளையும் சோச்கிய சகான்கு முகங்களை 

யுடையவன் என்பது பொருள். மூன் இரண்டடி நிரணனிறைப் 

பொருள்கோள், உம்மை எண்ணும்மை. அரக்கனுரங் கொண் 

டது: இசாவணன் கைலையைப் பெயர்த்தெடுத்த சாலை, தம் 
மூடைய பெருவிரல் ஈகத்தால் ஊன்றி மலையை யழுச்.த அவன் 

மார்பு கொறுங்கயகைச் குறித்த. திசைழகன் சிரங்கொள் 

ளல்: ஒரு காலத்தில் பிரமன் கானே முதற்கடவுளென்று செருக் 

குற்றச் தன்னை மதியாதிருந்சசைப்பற்றிச் சிவபெருமான் வயிர 
வக்கடவுளை ஏவி அவனுக்குரிய ஐச்து சலைகளுள் ஒரு தலையைக் 

இள்ளியசைக் குறித்தது. முகனை என்பதிலுள்ள இரண்ட 

னுருபு. சரம் என்பதனோடு கூட்டப்பட்டது, உம்முடைதய வீரச் 

செயல்களெல்லாம் இவ்வாறிருக்க எதற்காக 4 இவ்வாயுதவ் 
  

$ சூலமும் மழுவும் வீரத் தன்மைக்கு அடையாளமாகக் கொண் 
டமை திருவானைச்காப்புராணம் ஈகரப்படலம் ௩௫-ம் சவியித்சாண்ச.



௬௦ இருவருணைக் கலம்பகம் 

கொண்டீர் என்பது கரும். இச்செய்யுளிற் கூறிய வரலாறு 

களைச் கந்தபுராணம், காத்சிப்புராணம் முதலிய அல்களா 

னுணர்க 

இச்செய்யுள், மூன்.ஜ ௮.௮ சீர்கள் சாய்ச்£ோம் ஏனேய மாச் 
சீரும் பெற்றுவக்க அதுசீர்க்கழி செடிவாசிரிய விரு்சம். (௨௨) 

மாலையிரத்தல் 

அறுசீர்க்கமிநெடிலாசிரிய விருத்தம் 

அமர்ந்தரு ணைப்பதி வாழ்வீரே 

யன்பர்க ளன்பினி லாழ்விரே 

சுமந்தொளிர் சூலமெ டுப்பீரே 

தோளணி மாலைகொ டுப்பிரே 

லிமர்தரு வெண்மதி காயாதே 

யிருகணெ டும்புனல் பாயாதே 

கமழ்ச் தகு ழற்கொடி. வாடாதே 

கங்குலு மிப்படி. நீடாதே. ௨௩ 

அருணைப்ப.தி - இருவருணைப்ப இயை, அமர்க்அு - விரும்பி, 

வாழ்வீரே - வாழ்கின்றவரே! அன்பர்கள் - பத்தர்களுடைய, 

அன்பினில் - பத்தியில், ஆழ்வீபே-ஞூழ்குகன்றவரே! சுமந்து - 

பிரமனாதியோர் உடலை யெடுத்தேச் தி, ஒளிர் - விளங்குகின்ற, 

குலம் - மு.த்தலைச் சூலச்சை, எடுப்பீரே- எடுக்கன்றவரே! (நீர்) 

தோள் அணி - புயத்தில் ௮ணிர்த, மாலை - பூமாலையை, 

கொடுப்பீரேல் - கொடுப்பீராளுல், இமம்தரு - குளிர்ச்சியைத் 
தருன்ற, வெண்மதி - வெண்ணி௰யம் பொருச் திய சக்திரன், 

சாயாது - சுடா௮ு, இருகண் - இரண்டு கண்களினின்றும், கெடு 

புனல் - மிகுந்தநீர், பாயாது - சொரியாது, கமழ்க்த குழல் -



மூலமும் உரையும் ௬௯ 

Wane noms aero கூர்தலையுடைய, கொடி - தலைவி, 

வாடாது உ வருக்கி மெலிச்தபோகாள், சங்குலும் - இசாச்சால: 
பூம, இப்படி. - இவ்விதம், நீடாது - நீண்டுபோகாது. 

வாம்வீரே, ஆநழ்வீரே, எடுப்பீரே, கொடுப்பீரே என் 

பஸ்ல வியிசள். விளி ஏகாரங்கள் தவிர, ஏனைய அசைநிலை 
act, மாலை கொடுப்பீரேல் இவ்விதம் துன்பங்கள் உளவாகா 

என்று தோழி தலைவனை நோக்கி யிரங்கிக் கொடுக்கும்படி 

(வேண்டல்; செவிலி கூத்றுமாம். கொடி வாடாது என்றது 
ம ருவசம். மடக்கு என்னுஞ் சொல்லணி காண்க. 

இச்செய்யுள், முகத்2ர் சருவிளச்2ரம், இரண்டு ஐந்த Gt 
கள் கூவிளச்சரும், மூன்று ஆறுசர்கள் தேமாங்சாய்ச்சரம், 
மாலாஞ்சீர் பெரும்பாலும் விளச்சரும் பெற்றுவக்த அறுசிர்ச் 
கழி செடிலாிிரிய விருத்தம். (௨௩) 

ஒன்பதின்சீர்க்கழிநெடிலாசிரியவிநத்தம் 

நிடாழி ஞாலம் வானொடு தகாது லாவுமி யாவையு 

நீழூய காலமாய் விரொள் 

கோடாழி மால்பி தாமக னூமுன கோடி வீழ் தலை 

கோடீச பாசமீ தூறவே 

சூடாத மாலை சூடுவர் கோளோடு தோளை விசுவர் 

சோணா௪ லேசர்சோ பனமா 

வாடாத ar omar பாடாத பாடல் பாடுவ 

சா.சாத வோகைகூ ர௬வசே., ௨௪ 

சோணாசலேகசுரர் - அருணாசலேசுரர், ஞாலம் - பூமியும், 

நீடு ஆழி - பெரிய கடலும், இ.- நெருப்பும், கால் - காற்றும், 

உலாவும் - இவைகள் இயங்குகின்ற, வா௫னாடு - ஆகாயக்தோடு, 
யாவையும் - எல்லாப் பொருள்களும், நீறு ஆய - துகளர்கன்த:



௬௨ திருவருணைக் கலம்பகம் 

காலம் ஆய்விடு - காலமாகி விடஇன்ற, காள் - ௪ர்வசங்கார 

காலச்,.தில்; கோடு ஆழிமால் - சங்கையும் சச்கரச்தையுமேக் திய 

இருமாலும், பிதாமகன் - பிரமனுமாகிய இவர்களின், தானு ஆன 

கோடி - நூறாக கோடி, வீழ் தலை - இறந்த தலைகளை, Care 
சம்பாரம்மீது உ௰ - சடாபாரச்இன்மேல் பொருந்தும்படி, 

கூடாத மாலை - பிறர் தரிச்சாத மாலையாக, சூடுவர் - தறிப்பார்;. 

தகோளோரடு - புயங்களோடு, தோளை - தோள்களை, வீசுவர் - 
வீசுவார்! சோபனம் .க - மல்களக.ரமாச, டாத - வேறொருவ 
Gb ஆடாத, ஆடல் - &ஃ பாண்டரங்க முதலிய கூத்துக்களை, 

ஆடுவர் - ஈடிப்பார்; பாடாத - ஒருவரும் பாடாத, பாடல் - 

சாமகானப் பாடலை, பாடுவர் - பாடுவார், ஆராத - அடங்காத, 

தகை - மகழ்ச்சி, கூருவர் - அ.ிகரிப்பார். 

நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, விண் ஆ௫ய ஐம்பூதங்களும் 
மற்றுள்ள இயஙல்கியற்பொருளும் கிலையியற்பொருளும் ஆகிய 

எல்லாப் பொருள்களும், அழிகின்ற சர்வசல்கார காலத்தில், 
அழிர்து போகின்ற இருமால் பிரமர்களுடைய தலைகளை மாலை 

யாகச்கோசக்அ அணிவர். 

கீறாயகாலம் - அழிக்து போகுங்காலம். தாரானகோடி என் 

பது, மிகுஇயின் மேற்று; மிகப்பலவாகய எண்ணிற்கு ஒன்று 
எடுத்துச்சாட்டியவாறு; திருக்குறளில் “எழுபது கோடியுறும்?? 

என்பதுபோல. 

எண்ணிறக்த பிரமவிட்டுணாக்கள் அழிச்துள்ளாபென்பதை, 

“நூறுகோடி பி.ரமர்க ணொங்இனார் 

ஆறுகோடி காமாயண ரங்வனே 

  

* அது தேவர்களாயை தேரில், மூன் நின்ற பிரமன் காணும்படி, 
பைரவ வடிவாயெ பரம9வன் தஇிரிபுரசங்கார காலத்தில், வெண்ணித்றை 
well és rip wg,



மூலமும் உரையும் ௬௧. 

ate மணலேண்ணி விர்இரர் 

when ga ஸிசனொ ருவனே.?? 
வன் தும் ளுடைய கமசுகள் இருவாச்சா னுணர்க. 

குடா மாலை என்பதற்கு, என்புமாலை எனவும் பொருள் 

pot, ரிவபெருமான் எட்டுத்தோள்வீசி யாவர். என்பதை 

“வண்டோள்வீசி நின்றாடும் பிரான் ?? என்ற ஆளுடைய வாசு 

ach இருவாச்சா னுணர்க, ஓகை - உவகை யென்பதன் மரூஉ. 

கக-வ்சைக்சடத்துள் வெபெருமான் ஈடிச்சின்ற கூத்து பாண்ட 
॥ங்கம், கொட்டி யென்பன. அவை 

 சடையமயி ராணிமரச் கால்விக்தை கர்சன் 

குடைதுடிமா லல்லியமல் கும்பஞ்--சுடர்விழியாற் 

பட்டமதன் பேடுதிருப் பாவையான் பாண்டரமல்கவ் 

சொட்டியிவை காண்பிஜோர் கூத்...” 

என்ற சிலப்பதிகார உரைமேற்கோட் செய்யுளா னுணர்க. 

இ, ஒன்று சான்கு ஏழுசர்கள் தேமாங்காய்ச்சீரும், 

மூன்று ஆறு எட்டு ஒன்பஅசர்கள் கூவிளச்சீரும், இரண்டு 
ஐர்.குசீர்கள் தேமாச்சீரும் பெற்றுவர்த ஒன்பதின் சர்ச்சழி 
செடிலாடறிய விருத்தம். (௨௪) 

புன்னாகங்கண்டிரங்கல் 

கலித்துறை 

கூத்தாடு மருணேசர் வரையன்பர் 

பொருளன்பு கொண்டுன்னையு 

ரீ.த்தார்கொ னிழலாரு மீலையாஇ 

நின்றாய்செ டுங்காலமே



௬௪ 'தஇருவருணைக் கலம்பகம் 

பார்த்தாலு மயலேூ ளைத்தாய்௪ 

லித்தாய்ப சுந்தென்றலாழ் 

பூக் சாய்பொன் னிறமாக வென்னாக 

மேயன்ன புன்னாகமே. ௨ட 

என் ஆகமே அன்ன - எனது உடம்பையே யொத்த, புன் 

ஞகமே - புன்னைமரமே! கூத்து ஆடும் - ஈடனஞ் செய்ன்ற, 
அருணேசர் - அருணாசலேசுர.ரது, வரைஅன்பர் - மலையிலுள்ள 

'சலைவர், பொருள் அன்புகொண்டு - பொருளினிடத் ௪ அன்பி 
ஞல், உன்னையும் - (என்னைவிட்டுப் பிரிர்ததே யன் தி) சின்னை 
யும், ரீத்தார்கொல் - ரீச்னொர்போலும்; கெடுங்காலம் பார்தி 
தாலும் - நீண்டகாலம் பார்த்தாலும், நிழல் ஆரும் இலையாக 

நின்றாய் - [கானும் பற்றுக்கோடு யாரும் இல்லையா ரின்றேன்] 
நீயும் நிழனிறைச் ருக்கும் இலைகளை யுடையனவாக நிற்கின் 
ராய், (மயலே) அயலே களைக்தாய் - [மயக்கமே பெருனேன்] 

பச்சமே சளைகள் விட்டிருக்இன்றாய், சவித்தாய்-[இளை த்தேன்] 
அசை௫ன்றாய், பசு தென்றலால் - இளர்தென்றத் காத்றால்,, 
பொன்கிறம் ஆகபூதீதாய் - (பொன்னிறமாக அடைச்தேன்) 
பொன்னிறமாக மலர்க்தாய். 

உன்னையும் என்றதில் உம்மை எச்சவும்மை. சொண்டு - 

சொல்லுருபு. பற்றுக்கோடு - தஞ்சம். தலைவியைச் குறிக்கும் 
கால், ஆர் என்பது யார் என்பன் மரூ௨. மயல் எனப் பிரிக்க. 

இல்லையென்பது இலை எனத் தொகுத்தல் விசாரம் பெற்றது. 
பொன்னிறமாகப் பூத்தல் -பசலை கிறமடைசல், பசலை- தேமல்; 
இளைத்தல் - அடைதல்;௮அது பொன்னிறமாக இருத்தல்பற்றி இவ் 

வாறு கூறினார். புன்னைக்கு அயல் எனப் பிரிச்சு, புன்னை மலர் 
பொன்னிறமாக இருத்தல்பற்றி யிவ்வாறு கூறினார். பசுமை என் 

னும்பண்பின் மைவிகுதிகெட்டு இனமிகுக்த து. பசுமை-இளமை...
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பபாருள் வயிற் பிரிர் த தலைவன் வாராமை- கண்டு, தலைவி 

கை ப்போன்ற தன்மை யடைந்த கடற்கரையிலுள்ள புன்னை 

படத்ஸதப் பார்த்து இரங்கிக் கூறிய. கேளாமரபின கேட் 

பண்போலச் கூறப்பட்டது மரபு வழுவமைதி. இத்துறை; கன் 

னுட்கையா றெய்திடுளெவி??' எனப்படும்; அதாவது; தமக்கு: 

சேர்ச். துன்பத்தைத் தம் ஆற்றாமையாற் பிறிதொன்றன் 

மேலிட்சச் சொல்லுஞ் சொல். 

இது, முதற்சீர் தேமாங்காய்ச்்சரும், இரண்டு மூன்று 

சான்கு சீர்கள் பெரும்பாலும் புளிமால்காய்ச்€ரும் இறுஇச்சர் 

தேமாங்கணிச்சரும் பெற்று வச்ச விருத் சக் கலிச் துறை, (௨௫) 

இரங்கல் 

அறுசீர்க்கமிநெடிலாசிரியவிருத்தம் 

காகமெ டுத்தவ ரம்பானார் 

சாலும றைக்குவ ரம்பானார் 

தோகையி டத்தவர் சேணாசாய் 

சோணக ரிப்பதி வாணாராய் 

மாகம டுச்தவி எங்காவே 

மன்னவ ரெண்ணம்வி ளங்காவே 

கோகன கத்திமி ருந்தேனே 

கொண்கரை விட்டுமி ருர்தேனே. ௨௬ 

சாகம் எடுத்தவர் - கோவர்த்தன இரியைச் குடையாகப் 

பிடித்தவரை, அம்பு ஆனார் - அ௮ம்பாகப் பெற்றவரும், , சாலு 

மறைக்கு வரம்பு ஆனார் - சான்கு வேதங்களுக்கும் எல்லையாக 

உள்ளவரும், தோகை இடத்தவர் - உமாதேவியாரை இடப் 

பாகத்தி லுள்ளவ௫ுமாகய சிவபெருமானாரை, சேண் அ.ராய் - 

5



௬௭ இருவருணைக் கலம்பகம் 

வானோ ராராய்கன்று, சோணூரிப்ப இ -: ௮ர௬ண௫ூரிப்ப தியில், 

வாழ் சாராய், - வாழ்கின்ற காரையே! மாகம் அடுத்த- அகா 

யத்தை யளாவிய, இள காவே - இளம.ரச் சோலையே! கோக 

னகத்து - தாமரை மலநில், இமிரும் தேனே. - ஒலிகச்சன்ற 

வண்டே !. மன்னவர் எண்ணம் - தலைவருடைய நினைப்புகள், 

விளங்கா - இன்னவென்தறு தெரியாவாம்; கொண்கரை விட்டும்- 

சாயசரை நீங்கப்பெற்றும், இருச்சேன் - இறவாமல் உயிர் தித் 
இருந்தேன். - . : 

தலைவி காளைகளையும் சோலைகளையும். தடாகத்திலுள்ள 

தாமரை மலரில் வ௫க்கின்ற வண்டுகளையும் பார்த் து.ச் .தலைவன் 

பிரிர்தமை KH Sage se. 

சாகமெடுத்தவர்-சண்ணபிரான்; இனிச் சேடனாகிய காகத் 

தாற் ருல்கப்பெற்ற இருமால் எனினுமாம். தோசை - மயில்; 

உவமவாகு பெயர்; சாயலுக்குவமை.: இருமால் அம்பு ஆதல், இறி 

புதகன காலத்திலென்க. சேண் - இடவாகு பெயர்; சேணார் 

ஆய் எனினுமாம். ஆய்-ஆராய், ஆய்சோணகிறி வினைச்சொகை. 

வாணாராய் வாழ்காராய்; ழக.ரங்கெட்டு ஈகரச் இரிரக்தது; இதை 

விதியின்பாற் படுத்துவர் விரசோழியகாசர்;  மரூஉவின்பாத் 
படுத்துவர் நன்னூலார். கொண்கர் - கொழுகர் , என்பதன் 

மரூஉவுமாம். . இச்செய்யுளில் மடக்கு என்னும் சொல்லணி 

காண்க. 
இது, மூன்று ஆறுசீர்கள் தேமாங்காய்ச் சீரும், ஏனைய கூவி 

எச்2ரும் பெற்றுவர்த அறுசர்ச்சழிகெடிலாசிரிய விருச்தம். 

ஊசல் 

எண்சீர்க்கழிநெடிலாசிரியவிருத்தம் 

இருசசணச் லெம்பாட வாடீ ரூ௪ 

லிளமுலைப்பொழற் கலம்பாட வாடீ ரூசன்



மூலமும் உரையும் ௬ள 

படருவுசிடபருங்கசைய வாடீ ரூசல் 

வரிவளைக்கை மருங்கசைய வாடீ ரூ௪ 

லருமறைக ளளவிடுதற் கரிதா மைய 

சருணூரிப் பசமர்புக மடைவே பாடிப் 

பொருமிருகட் கயலுலவ வாடீ ரூசல் 

புயமதனன் கயலுலவ வாடீ ரூ௫ல். ௨௪ 

இருசரணம் - இரண்டு கால்களிலுமணிக் துள்ள, சிலம்பு - 

ிலம்புகள், ஒட - அசையும்படி, ஊசல்.ஆடீர் - ஊஞ்சல் ஆடுவீ 

ராகடி இளமுலை -இளங்கொலங்கைகளாகிய, பொன் இலம்பு - அழ. 

யெ மலை, ஆட - ௮சையும்படி, ஊசல்.ஆடீர்--, கலைமருவு-ஆடை 

யணிந்த, மருங்கு ௮சைய- இடை அசையும்படி, ஊசல் ஆடீர்-, 

வரி வளை கை - வரிகளையுடைய வளையலணிகச் ச சைகள், மருங்கு- 

அசைய-பச்கங்களில் ௮சையும்படி, ஊசல்ஆடீர்--, அருமறைகள் 

அளவிடுதற்கு - அறிய வேதங்களாலும் அளவிஸ்டுச் சொல்லு 
திற்கு, அரிது ஆம் ஐயர் - அரிதாகிய தலைவராகிய, அருணூறி 

பரமர் - அருணாசலேசுரர௮, புகழ் - புகழை, அடைவே பாடி - 

முறையே பாடி, பொரும் - போர்புரிகின்ற, இருகண் கயல் - 

இரண்டு சண்களாகிய மீன்கள், உலவ - உலாவும்படி, ஊசல் 
ஆடீர்--, புயம் மதன் - புயங்களையுடைய மன்மதன், அயல் - பச் 

சத்தே, கன்கு - ஈன்றாக, உலவ - உலாவும்படி,, ஊசல் ஆடீர்-,* 

இச்செய்யுள், தலைவியர் ஊஞ்சலிலிருச்ச அவ்ஷஞ்சலாட் 

டும் மகளிர் பா௫வதாகக் கூறியது என்க. ் 

ஊசலாவது: ஆூரிய விருச்சத்சாலாதல், கலித்தாழிசை 

யாலாதல் ஆடீரூசல், ஆடாமோஜசல், ஆடுகஷசல் என ஒஜ்ரால் 
முடிவுறச்கூறுவது, '(பொன்னூசலாடாமோ? என்று திருவாசக 

இலும், ஒகெ. பொன்னூசல்? என்னு மதுரைக் கலம்பகதச் 
இலும் வருதல் காண்க.



௬௮ ,திருவருணைக் கலம்பகம் 

லைம்பு - காலணி, சிலம்புவது எனச் காரணக்குறி. முலை 

மலைக்கு உவமை பருமையானும் வன்மையானும் கூறப்பட்டது. 

பசமர் - மேலானவர். பொருமிருகண் என்ற, ஆடவரை வருச் 
அர் தன்மைபற்றி. மதுரைக் கல௰்பகத்தும் “போர்த்தடல் 

சண்”? என்றார். கண்களுக்குக் கயல் உவமம் பிறழ்தல் கார 

ணம்பற்றி. பாணம் தொடுத்தற்கேற்ற சமயம் என்று மன்மதன் 

பச்சத்திலுலாவுதல் என்றார்; உலாவுதல் - சஞ்சறித்தல், உலவ 

செயவென் வாய்பாட்டு வினையெச்சம்; உலா பகு. மதனன் 

கயல் என்பதற்கு மன்மதனுடைய மீனக்கொடி யென்பாரு 

முளர். வரி - ரத்திரச்கோடு; நிறமுமாம். இது மடச்காத 

ode, 

Os, ஒன்று இரண்டு ஐச்.அசர்கள் காய்ச்சரும் ஏனைய மாச் 
சரும் பெற்றுவர்த எண்்சர்ச்சழி கெடிலாிிரிய விருத்தம். (௨௪) 

பாங்கி கழறல் 

௩ 
எண்சீர்க்கமிநெடிலாசிரியவிரத்தம் 

ஊச௫லு கைத்திவொர் குன்றெதிர் கூவிடுவா 

சொண்டச ளஎங்கொளுவார் சண்டலை கொய்திடுவா 

சாஇில்பு னற்குடைவா ரம்மனை பக்துகழவ் 

காடிம இழ்ந்திடுவார் கோடிம டக்தையசே 

யிசர்வி டைக்கொடியார் பூசைசெ யற்கெளியா 

சோரு ணைப்பதிசூழ் மேருவி னிற்கவணே 

விசுதி,னைப்புனமே யாவசெ னக்கெளியேம் 

வேலர்ம னத்திடையே மாலைவி ளைக் சவசே. ௨௮ 

  

% புள்ளிகளுமாம்: ம.கரைச் கலம்பகம் செய்யுள், ௧௨,



மூலமும் உரையும் ௬௯ 

ரீவஸர் - வேலேயேர்கிய தலைவசே, ஈசர்விடைச் கொடி 

யாரி சைவரும். இடபக்சொடியை யுடையவரும், : பூசை 

சயத்கு - பூசை செய்வதற்கு, எளியார் - எனிமையானவரும் 

ஆசிய அருணாசலேசரர் எழுர்சருஸி யிருச்ன்ற, ஏர் ௮ருணைப் 

பதிருழ்- அழகிய அருணைப்பதியைச் சூழ்ச்துள்ள, மேருவிஹில்- 

மேரு மலையிணில், கவண்கீசு - கவணை வீசுகின்ற, இனைப்புனம்- 

இினைப்புனஜ்தில், ஊசல் உகைத்திவோர் - ஊஞ்சல் ஆட்டு 
இன்றவர்களும், குன்.றுள இர் கூவிடுவார் - மலையினெ.திரே ஒலி 
யுண்டாகும்படி அழைக்கன்றவர்களும், ஒள்சரளம் கொளுவார் - 
ஓளி பொருந்திய முத்துக்களைச் சேர்ப்பவர்களும், தண்டலை 

கொய்திரவொர் - சோலைகளிலுள்ள தளிர்களைச் சள்ளுபவர்களும், 
ஷசுஇல் - குற்றமில்லாத (தூய்மையான), புனல்குடைவார் - 

நீரில் குளிக்கன்றவர்களும், அம்மனை - அம்மனையும், பர் - 
பந்தும், கழங்கு-கழல்கும் ஆகிய விளையாட்டுகளை, அடி - விளை 

"பாடி, மூழ்ச் இவர் - மகழ்ச்சி யடைசன்றவர்களும் ஆகயெ, 
கோடி மடந்தையர் - கோடி யளவினையுடைய பெண்களுள்ளார்; 

(அவர்களுள்) மனத்திடை - அம்மனச்.இில், மாலை விளைத்தவர்- 
மயக்கத்தை உண்டாக்இனவர், யாவர்என - யாவரென்று, தெளி 

யேம் - அறியோம்; (கூறக்கடவீர்). 

தலைவரே! இப்புனத்.இில் கோடி மடச்தையர்களுளர். உம் 

மனத்தில் மாலை விளைததவர் யாவசென்தறியேம் கூறுவீரெனப் 
பாங்கி கூ£றினாளென்சு. மடச்தையமே, கவணே என்பவற்றுள் 

ஏகா. ரங்கள் அசைநிலை. விளைத்தவமே என்பதில் ஏகாரம் மிரி 

சிலை. யாவசெனச் தெளியேம் என்பதில் என இடைச்சொல்; 
வினையோடியைக்௧௮. கோடி மிகுதியைக் குறித்தது... வலர் 

என்பது விளி. 

இ, பெரும்பாலும் ஒன்னு மூன்று Ris ஏழு சீர்கள் 
கூவிளச்சரும், இரண்டு நான்கு ஆனு எட்டு ர்கள்



௭௦ இருவருணைக் கலம்பகம் 

கூவிளங் காய்ச்2ரும் பெற்றுவக்த எண்சர்ச்கழிகெடிலாசிரிய 

விருத்தம். (௨௮) 
கலிவிருத்தம் 

மாலையென்பால் கலத்தாரு மறைகானுவ் கலத்தாருங் 

கோலமன்ன கலத்தாருங் குறைவில்பரி கலத்தாரு 

மாலைவில்வேள் சலத்தாரு மதர்த்தமதா சலத்தாரு 

மேலகலாச் சலத்தாரும் விளங்கருணா சலத்தாசே. ௨௯ 

என்புமாலைஆம் - எலும்புமாலையாகிய, கலத்தாரும் - ஆப 

ரணத்தை யுடையவரும், மறைகாறும் - வேசமணங் கமழ்கின்ற, 

சலத்தாரும் - பிரமகபாலமாகிய பாத்திரத்தை யுடையவரும், 

கோலம் - பன்றிச்கொம்பு, மன் அகலத்தாரும் - நிலைபெற்று 

விளங்குன்ற மார்பையுடையவரும், குறைவஇல் - குறைவில் 
லாத; பறரிகலச்தாரும் - பூசச்சேனைகளை.யுடையவரும், மாலை - 

மாலைகச்சாலக்தில் அம்பு தொடுக்கின்ற, வில்வேள் - வில்லை 

யுடைய மன்மதனை, சலத்தாரும் - கோபிச்தெரித்தவரும், 

மதர்ச்ச - களிப்புற்ற, மதாசலச்சாரும் - அயி. ராவணமென்னும் 

யானையை யுடையவரும், மேல் - சடையின்மேல், அகல - நீங் 

காத, சலத்தாரும் - கங்கைநீரை யுடையவரும், விளங்கு - 

விளங்குகின்ற, அருணாசலச்காரே அருணாசலேகுரமே 

"யாவார். ஏ- தேத்றம். 
என்புமாலை - பிரமன் மூசலியோருடைய எலும்பு மாலை. 

மறைகானும் சலம் என்றதால் பிரமகபாலம் என்பது பெறப்பட 
டது; பிரமன், வேகம் ததுகன்ற காரணம்பற்றி இவ்வாறு 

் கூறினார். கோலம் - பன்றி, ஈண்டுப் பொருளாகு பெயர், 

குறைவில் - மிகுச்த என்னும் பொருள. மதாசலம் - மத 

அசலம்; தர்ச்சசக்இ. 

் அயிராவணம் - இரண்டாயிரல் கொம்புகளையுடையது ,



மூலமும் உரையும் “எக 

அது; ப ரிரைரிரை, யாயிரம் வகுத்த மாயிரு மருப்பின், வெண் 

எறிறச் செங்கண் வேழமும்?” என்ற கோயினுன்மணிமாலையா 

வுணர்க. குறைவில் பறிகலம் என்பதற்கு அக்ஷயபாத்இரம் என் 

பாருமூளர். பறிகலம் - பரிவாரம், சேனை. 

இச்செய்யுள்மடச்கு என்னுஞ் சொல்லணியாதல் காண்க. 

இ.க காய்ச்2ரான் வந்த கலிவிருத்தம். (௨௯) 

தலைவியைப் புகழ்தல் 

அறுசீர்க்கழிநெடிலாசிரிய விருத்தம் 

அருணனொளி கனிலுமொளி ரருமலைம 

ரூர் தாய வ.மலரதி ருங்கழலினார் 

மருமலர்வி ரிர்துஈதி பெருகருணை 

யம்பதியின் மருவியம டக்ையிடையா 

மொருகொடியி லொன்றுகமு கொருபவள 

மொன்றுகுமி ஜொருமதிய மொன்றுபிறைதா 

னிருசிலையி ரண்டுகணை யிருபணையி 

சண்டுகுமை யிருமுலையி சண்டுமலையே. ௩௦ 

அருணன் ஒளிகனிலும் - சூரியன் ஒளியைப் பார்ச்இனும், 

ஒளிர் - பிரகாசிக்கின்ற, அருமலை - அரியமலையிலுள்ள, மருச்து 

ஆய - மருந்தாகிய, அமலர் - மலமில்லாதவரும், அதிரும் சழலி 

ஞர் - அதிருங்கழலினாரென்னும் பெயரை யுடையவருமாகிய 

சிவபெருமானார் வீற்றிருக்கின்ற, மருமலர் விரிந்து - வாசனை 

பொருக்கய மலர்கள் விக௫த்து, ஈஇபெருகு - ஈஇபெருகி வரு 

என்ற, அருணைப்பஇயின் - அருணூரிப்பஇயில், மருவிய -



௪௨ இருவருணைக் சலம்பகம் 

இருச்சின்ற, மடக்தை - பெண்ணின், இடையாம் - இடை 

யாகிய, ஒரு கொடியில் - ஒரு கொடியினிடத்தில், ஒன்று 

கமுகு - ஒன்று. கமுகு, ஒரு பவளம் - ஒன்று பவளம், ஒன்று 

குமிழ் - ஒன்று குமிழம்பூ, ஒரும.தி - ஒன்று சச்.இிரன், ஒன்று 
பிறை--, இருரிலை - இரண்டுவில், இரண்டு கணை - இரண்டு 

அம்பு, இருபணை - இரண்டு மூக்கில், இரண்டு குழை - இரண்டு 
இலை, இருமுூலை - சிறப்புப் பொருச்திய முல்லை யரும்பு 

கள், இரண்டு மலை.--(உள்ளன.) 

இஃதோர் தெய்வச்சன்மை பொருக்திய கொடியாயிருச் 

இன்றதெனச் தலைவன் தலைவியைப் புகழ்ச்கானென்க. 

கமுகு - கழுத்திற்கும், பவளம் - உதட்டிற்கும், குமிழ்-மூக் 
ஓத்கும், மதி - முகரத்இற்கும், பிறை - செற்திக்கும், சிலை - கண் 
புருவத்திற்கும், கணை - கண்ணிற்கும், மூங்கில் - சோஞுக்கும், 
(வள்ளை) இலை- சாஇற்கும், முல்லை- பற்களுக்கும், மலை- கொங் 
கைக்கும் உவமம், இருமை - மை விகுதி கெட்டது; இறப்பு 

என்பது பொருள். இருமூலை என்பதில் இரு என்பது இரண்டு 

வரிசையை யுணர்த்திற்று எனினுமாம். முலை. தொகுத்தல் 

விசாரம். குழை - காதணி யென்பாருமுளர். அருணையம்பஇ 

என்பதில் ௮ம் சாரியை, 

சமுகமரம் குமிழம்பூ மதி பிறை சிலை பணை குழை முல்லை 

யரும்பு மலை மெய்யுவமம். பவளம் உரறுவுவமம், கணை சொழி 

ஓவமம். பிறை - பாஇமதி, குமிழ், முல்லை - மு;சலாகு,பெயர், 

இச்செய்யுளில் மூன்று காலு அடி.களில் முறையே. ஒன்று 

இரண்டு. என்னும் எண்கள் பல வகத௫, சொற்பொருட்பின் 

வருரிலையணி. 

இது இறுதிச்£ர் கூவிளங்களிச்சீரும் ஏனைய காய்ச்£ரும் 

பெற்றுவச்த அறுசர்ச்சழிகெடீலா௫ரிய விருத்தம். (௩௦)



மூலமும் உரையும் ஏக 

தலைமகன் தன்னைத்தானே புகழ்தல் 

எழுசீர்க்கழிநெடிலாசிரிய விருத்தம் 

ாலையாச னத்தர்மலை மபிலாச னத்தசெழு 

மலையானி லத்.து வருவா 

ரலையாச னத்தரொடு மமிர்சாச னத்சர்தொழு 

மருணாச லத்தர் வசையீர் 

முலையாளை கட்டியிடை வெளிதேர்நி ௮த்திமதி 

முகமாய மைத்த ருகுலா 

மிலைவேஃ்ப ரப்பியினி தெழுதோள மைப்பனினி 

யெழு? தனி ருப்பு மனமே. கக 

மலையா - போர்செய்யாத, சன்னத்தர் - போர்க்கு. ஆயத் 
அமா யிருப்பவரும், மலைமயில் - உமாதேவியின், ஆசம் - சரிப் 

பிலே, mg 
தற்கு எழுகின்ற, இணிலத்து - (இருமாலாகய) இடபத்தி 
னிடத்.து, வருவார் - வருகன்தவரும் ஆய, அலை - பாத்சடலை, 

  

உர்  விருப்பமூடையவரும், மலைஎழும் - போர் செய் 

ஆசனத்தரொடு - இருப்பிடமாகவுடைய இருமாலோடு, அமிர்த 

அசனத்தர் - அமு. 
தொழும் - வணயங்ருஇன் ற, அருணாசலத்தர் - அருணாசலேச.ர 

8. உணவாகவுடைய தேவர்களும்,    

. ருடைய, வாயர் - மாவரிலுள்ள தோழிகளே ! (தலைமகளது 

அவயவங்களாகிய) மு£லயாணே மம்டி - முலைகளாகிய யானை 

களைக் கட்டி, இடைவெளி - இடையாகிய வெளியில், தேர் 

9, ம.இி - சக்இரனை, saps 

  

நிறுத்தி - அல்குலாகிய தேரை நிறு 
மாய் அமைச்து - முகமாகப் பொருர்சச்செய்து, அருகு உலாம் - 

பக்கத்தே யுலாவுகன்ற, இலைவேல் பரப்பி - சண்களாகிய 

சகட்டு வடி.வமைச்த வேலாயுதங்களைப் பரப்பி, இனிது எழு



oF இருவரணைக் கலம்பகம் 

சோள் அமைப்பன் - இணிமையாக வெழுர்த தோள்களை 

யெழுஅவன், இணி - இணிமேல், இரும்பு மனம் எழுதேன் - 

இரும்பாகிய மனத்தை யெழுதேன். 

இச்சவி தலைமகள்௮வயவத் தருமை சாற்றி எழுதமுடியா 

தென்ற சோழிக்கு எழுத முடியுமெனத் தலைமகன் தன்னைச் 

தானே புகழ்ர்துைத்ததாகக் கூறிய. 

மலையா என்பது ஈறுகெட்ட எதிர்மறைப் பெயசெச்சம்.. 

சன்னத்தர் என்பது ் சனத்தர் எனச் தொக்டிறின்றது. 

சன்னத்தம் - போர்க்கோலம். மலைமயில் - மலையரசன் மக 

ளாகிய மயில்போன்ற உமாதேவியார். மயில் உவமவாகு பெயர். 

ஆசம் - சிரிப்பு. ஈத்து - விருப்பம், மலை எழும் என்பதில் மலை 

மு.சனிலைச் சொழிற்பெயர், மலையானிலம் - சென்றல்; ௮ 

வீசுங்கால் வருபவர் வசச்.த.ராயர். எழுமலையா ணிலத் - எழு 

இன்ற வலிய அழகிய இடபத்தில் எனவும் (மலை-மல்-வலி, ஐ - 

அழகு) ; எழுன்ற மலைபோன்ற எனவும் பொருள் கூறுவர். 

கனிலக்அு- ஒன் இல் ௮த்அ. இல்-ஏழனுருபு, ௮தஅ-வேண்டா 
விடத்து வர்த சாரியை, அலை சனையாகு பெயர், அமிர்த ௮௪ 

னத்தர் - தீர்ச்ச சர்.இ, உலாவும் என்னும் செய்யுமெனெச்சம் 

ஈற்றுயிர்மெய்கெட்டு உலாம் எனச் தொகுத்தலாய் நின்ற. 
இருப்பு என மென்றொடர் வன்றொடராயிற்று. மனத்தையு 

மெழுதுவேன் இளகாத இரும்பா யிருப்பதனால் எழுதே 
னென்றான் என்க. 

இத, ஒன்று மூன்று gigFiac புளிமாங்காய்ச்£ரும், 

இரண்டு நான்கு ர்கள் கூவிளங்காய்ச்£ரும், ஆறாஞ்சீர் தேமாச் 

சீரும், ஏழாஞ்சீர் புளிமாச்சரும் பெற்றுவந்த எழுசர்ச்சழி 

கெடிலாிரிய விருத்தம். (௩௪)



மூலமும் உரையும் ௭௫: 

இரங்கல் 

கட்டளைக்கலித்துறை 

மேலாடை தோற்றணி சங்காழி கைவிட்டு மென்சிலம்பின் 

காலால் வருந்தி நிலங் ங் கோலத்தைக் கண்டிருக்து 

மாலால மூண்டவ ஏண்ணா மலையர்த மன்பர்க்கன் றி 

மாலான வர்க்ரெல் காரிங்க னேயொரு வன்கண்ணசே. ௩௨ 

ஆலாலம் உண்டவர் - (திருப்பாற்கடலிற் றோன் றிய) விடத் 

தை யுண்டவ.ராஏய, அண்ணாமலையர் - அருணாசலேசரர், மேல் 

ஆடை தோற்று - காமமயக்கத்தால் மேல் அணிர்த உடையையு 

மிழச்து [பீதாம்ப.ரத்தையு Mpeg, அணி சங்கு ஆழி கைவிட்டு- 

அணிச்த. சங்கு வளையலையும், மோஇரத்தையும் ஈழுவவிட்டு 

[அழகிய சங்கு சக்கரத்தையும் நீக], மென்லம்பின் காலால் - 

மிரு வான சிலம்பை யணிர் இருக்கின் ற கால்விரலால் [அருணா 

சலத்தனடியைச் சாணுமேதுவினால்], வருக்இ நிலம் இறும் 

சோலத்தை - வருத்தமடைந்து பூமியைக் இண்டுகின்ற கோலக் 

தை [வருச்தி பூமியைத் தோண்டிச் இழிக்ன்ற பன்றி வடி. 
வத்தை], கண்டிருந்தும் - பார்த்திருக்கும், தம் அன்பர்க்கு 

அன்றி - தம்முடைய அடியார்களுக்கல்லாமல், மால் ஆன 

வர்க்கு - மயக்கமடைந்த 'மாதருக்கு [இருமாலானவர்க்கு], 

இங்கா£ர் - மனமி.ரல்ஓ யருள்செய்யார், ஒரு வன்சண்ணர் - ஒரு 

கொடுமையாளர், இங்கனே - இப்படியு மிருக்சலாமா? — 
இச்செய்யுள் தலைவிக்கும், இருமாலுக்கும் சிலேடை. 

தலைவி தன்னைப்போல மயங்கிரின்ற மாதரையும் so De Bors 

படுத்தி. மாலானவர் என்றாள். தன்னைப் படர்க்கையில் வைத் 

துச் கூறினாளெனலுமாம். வன்கண்ணரே, எகாரம் ஈற்றசை. 

இங்கனம் என்றது இங்கன் எனச் சடைகுறைக்தஅ. இங்கனே



௭௬ இிருவருணைக் கலம்பகம் 

என்பதில் ஏகாரம் விஞப்பொருள் தந்தது. அன்றி - குறிப்பு 
வினையெச்சம் ; 3 

இத சேோசசைமுலான கட்டளைக் கலித்துறை. (௩௨) 

அன்மை பருதி. 

இருவிகற்பதநேரிகைவேண்பா 

கண்ணருக்கும் போதருக்குங் காண்பரிதாய்க் கண்பறித்த 

திண்ணருக்கு நன்முய்க் தெரிக்ககே--விண்ணருக்குப்* 

போற்றுவா ரண்ணார் புரமெரித்தா ரென்பிறவி 

மாத்றுவா ரண்ணா மலை, 

விண்ணர் உக்கு போற்றுவார் - தேவர்களால் மனமுருகத் 
அஇச்சப்பட்டவரும், அ௮ண்ணார் புரம் எரித்தார் - பகைவர் 

களுடைய இரிபு ரத்தை யெரித்் தவரும், என் பிறவி மாற்றுவார் - 

என்னுடைய பிறவியை யொழிக்கசின்றவருமாகிய சவபெருமா 

ஞூ.ரது, அண்ணாமலை - இருவண்ணாமலை யுருவம், கண்ணருக்கும் - 

'இருமாலுக்கும், போதருக்கும் - பிரமதேவருக்கும், காண்பு அறி 
தாய் - பார்த்தற் கரியதாசி, கண்பறித்த- சண்ணைத் தோண் 
டிய, இண்ணருக்கு - கண்ணப்ப காயனாருக்கு, ஈன்றாய் தெரிச் 

தது - நன்றாகச் தெரிந்தது. 

இதனால், அண்ணாமலை யுருவம் அன்பர்க்கன்றி ஏனை 

யர்ச்கு? தெரியாசென்ப௫ பெறப்பட்ட. 
சண்ணர் - சருரிறமுடையவர். போதர் - திருமாலும் இயர் 

சாமரைப்போதி லுதித்தவர். காண்பு - பு தொழித்பெயர் 
விகுதி. ஆய் என்பது செயவெனெச்சத்திரிபு. தெரிக்ததே 

என்பஇல் ஏசாரச் தேற்றம்! போற்றுவார் என்பதில் செயப் 
பாட்டு. வினைப்பொருளுணர்த்தும். படு விகுதி தொச்கது. 
அண்ணார். - கெருங்காதவர் எனவே பசைவர் என்றவாறாம். 
  

*லிண்ணருக்கா என்றும் பாடமுண்டு,



மூலமும் உரையும் ௪௪ 

சண்ப்ரய்க் தெரிமல் - சிறிதும் ஒளியாது தோன்றல்; உக்கு 

சய பின்னும் வாய்பாட்டு இறந்தகால வினையெச்சம் ; உகு 

பபப, உ லினையெச்ச விகுதி; பகுதி விகாரப்பட்டு உக்கு 

வண்டாக இறர்தகாலல் சாட்டியது; உகரக்கேடு சக்தி, 

(இய, மலர் என்னும் வாய்பாட்டான் மூடிர்த இருவிகற்ப 

பேரிசை வெண்பா. (௩௧௨) 

இரங்கல் 

கலிவிருத்தம் 

ஏண்ணா மலையக் தாரடற் சரிமே 

லெண்ணா மலையத் தவசெய் தஇிலசாற் 

கண்ணா பலையகத் தனைநீர் கலுழும் 

விண்ணா மலையகத் தரும்வெண் மதியே. ௩௪ 

அண்ணாமலை அத்தர் - அருணாசலேசுரருடைய, அடல் இதி 

மேல் - தண்ணிய மலையிடத்து, எண்ணா - எம்மைச் கருதி, மல் 

ஜய தவர் - வலிய அழகினையுடைய காயகர், எய்.திலர் - அடைந் 

இலர் (ஆதலால்), சண் - சண்கள், அலைஆம் அத்தனை - கடலாகு 

மவ்வளவு, நீர் சலுழும் - ரீரைச்சொரியும், விண் - ஆகாயத்தில், 
வெண்மதி - வெண்ணிறம் பொருர்திய சர்இரன், சாம் - அச் 

௪க்தை, அலைய தரும் - வருந்தும்படி கொடுக்கும். 

இது, தலைவி: தலைவன் வாராமை. கருதி யிரங்கிச் கூறல். 

அழற்கிரியெனப் பாடல் கொள்வாரு முளர்; .எண்ணாமல் 

எனப்பிரித்தும் பொருள் கொள்வர்; எண்ணா செய்யாவென்னும் 

வாய்பாட்டு வினையெச்சம். விண்ணாம் என்ப்இல் ஈரம் தன்மைப் 
பன்மைப் பெயராகக் கொண்டு . பொருள் கொள்ளினுமாம். 

மலைய எனப் பிரித். மயங்க. எனப் பொருள் கொள்ளினுமாம். 

ஐயத்தவசெனச் செய்யுளோசை யின்ப கோக்க மிக்கது.



TO திருவருணைக் கலம்பகம் 

இது, முதற்சீர் தேமாச்சரும் ஏனைய புளிமாச்£ரும் 

பெற்று வகர்த கலிவிருத்தம். (௩௪) 

பாங்கன் இறைவியைக் காண்டல்: 

எழசீர்க்கமிநெடிலாசிரியவிருத்தம் 

மதுவானி றைக்ககுழன் மடவார்கெ ருங்கருணை 

மலைமேன்ம ருந்தர் வரையின் 

முஅநீரில் வர சவவ ரடை.யாள மென் றிறைவர் 

மு.தலேமொ ழிக்த படியே 

யிதுகாக மன்றுமுலை யிதுபூக மன்றுகள் 

மிதுமேக மன்ற ளகமே 

யதுநீல மன்றுவிழி யதுசாப மன்று 

லதுகோப மன்ற தரமே, கூடு 

மதுவால் நிறைந்த - சேனால் நிறைக்க, குழல் மடவார் - 

கூர்தலையுமைய பெண்கள், கெருங்கு அருணை - மிகச் துள்ள 

ஆஅருணைப்பதியிலுள்ள, மலைமேல்மருக்தர் - மலைமேல்மருந்த 

பென்னும் பெயரையுடைய சிவபெருமானாது, வரையின் - 

மலையினிடத் த, மு.துநீரில் வர்த அவர் - இருப்பாற்கடலிற் 

Cea fu இலக்குமியை யொச்ச தலைவியரது, அடையாளம் 

என்று; இறைவர் - தலைவர், முதல் மொழிக்தபடியே - 

முன்னே கூறியபடியே, இதுகாகம் அன்று மூலை, - இந்த 

அவயவம் மலையன்று முலையாகும், இ பூகம் அன்று களம் - 

இத கமூகன்று கழுத்தாகும், இது மேகம் அன்று அளகம் - 

இஅ மேசமன்று கூர்தலாகும், ௮து நீலம் அன்று விழி - ௮.௮ 

நீலோற்பலமன்று சண்ணாகும், அது சாபம் அன்று அதல்-அ.த 

.வில்லன்று சண்புருவமாகும்) ௮து கோபம் அன்று அதரம் - 

அது இரக்திரசகோபமன்று இதழாகும்.



மூலமும் உரையும் ௭௯. 

Ban, தரிவவர் கூறிய அடையாளப்படி. பாங்கன் தலைவி 

ஸயக்சண்டி மயங்கிப் பின்பு துணிந்துரைச்சா னென்க. 

பூச்சள களிர் இரும் தலால், மதுவானிறைக்த குழலென்றார். 

ஃடருக்குப்பெண்கள் மிகச் இருத்தல் இறப்பு, மு.ுரீர்-சடல்; ௮.௮ 
1 ுூதுரீருலகர் சடியப்பட்டன?? என்னும் மணிமேகலையிலும் 

வப்புபாருளதாதலறிக, முதுக்குறைவு (பேரறிவு) என்றும் நீர.ர 

படிவிமெண்றும் பொருள் கூறுவாருமுளர்,  இச்திர கோபம் - 
பணழக்காலத்இற் ளோன்றும் மிருதுவான செக்கிறம் பொரும் 

ப பூச்) அண்று - எதிர்மறைக்குறிப்பு வினைமுற்று. முதலே - 
o matt, ஏனைய தேற்றம், உண்மையுவமையணி; இல்கே 

பாகம், பூசம், மேசம், நீலம், சாபம், சோபம் என்பன மறத் 
துறாக்கப்பட்டன; முலை, களம், அள்சம், விழி, அதல், அதரம் 

என்பா உண்மை யென்று சொல்லப்பட்ட பொருள்கள். அடை 

யாளம் - குறி. 

இ.து, ஒன்று மூன்று gig சீர்கள் புளிமாங்காய்ச்சரும், 

இசண்டு கான்ரு சீர்கள் கூவிளங்காய்ச்சீரும், ஆறாஞ்சர் தேமாச் 

"ரூம் எழாஞ்சீர் புளிமாச்சரும் பெற்றுவந்த எழு?ர்ச்கழி நெடி. 
வாரிரிய விருழ்தம், (௩௫) 

நாரைவிடூ தூது 
எழகீர்க்கழிநெடிலாசிரியவிநத்தம் 

பணை வெற்பின சயனி ருக்கவு 

பரிபி ழைக்கவு மாகவே 

இருமி டற்றொரு கருமை வைத்தவர் 

Buys Beau Cpg Gu 

hina) DnB லசைவ ஐறத்துயில் 

கபட நித்திரை காமைகா 

ளிரக எரித்திமை யிலையெ னச்சொல 

Bow poi 115869 லேகுமே. ௩௬



௮௦ ,தஇருவருணைக் கலம்பகம் 

அயன் இருக்கவும் - பிரமன் உயிரோடிருக்கவும், ௮ நி 

பிழைக்கவும் - இருமால் உயிர்பிழைச்சகவும், இருமிடறு ஒரு 

கருமை வைத்தவர் - அழ௰ய சண்டத்து ஒரு கரிய விடத்தைசத் 

தரித்தவராகிய, அருணை வெற்பினர் - அருணஇூரி யென்னும் 

மலையினையுடைய சிவபெருமானார௮, இருஈ.இ கயல் தேடி. - இரு 

ஈதியின்௧ண் மீனைத்தேடி, கருதும் - சர் இக்கின்ற, நெடுஉடல் 

அசைவு அற அயில் - நீண்ட உடலானது அசைதலில்லாமல் 

அ௱ங்குவதுபோல, சுபடம் கித்திரை நாரைகாள் - வஞ்சகம் 

பொருச்இய நித்திரையையுடைய காளைகளே! இறைவர் பச்க 

லில் - தலைவரிடத்தில், இருசண்களும் - இரண்டு கண்களும், 

ரித்திரை இலை என சொல ஏகும் - தூங்குதல் இல்லையென்று 

சொல்வதற்குச் செல்லுங்கள். 

அயன் திருமாலிடத் துத் தோன்றியவன் என்பது பொருள். 

ஆசவென்னு மிடைச்சொல் தான் சார்ச்துநின்்ற சொல்லின் 

பொருண்மையை யுணர்சத்திற்று, ஆகவே - ஏகாரம் பிரிநிலை. 

... இரு என்பது சண்டாரால் விரும்பப்படுக் தன்மை;கோச்கம் 
என்றது அழகு. இருஈஇி அருணாசலத்திற்கு வடபக்கத்தி 
லுள்ள ஒரு ௩௫. உம்மைகள் - எண்ணும்மை. ஒரு - ஒப்பற்ற 

எனினுமாம். கருமை - பண்பாகு பெயர். துயில் - முகணிலைத் 

தொழிற்பெயர்; உவமவுருபு கொக்சது. மீனைப்பிடித்தற்கு 

அவ்வாதிருத்தல்பற்றிச் கபடஙித்திரை யென்றார். கருதும் 

செய்யுமென் வாய்பாட்டுப் பெயசெச்சம். காரைகாள் - விளி. 

இலை சொல என்பன தொகுச்தல்; சொல - செயவென்வாய் 

பாட்டு வினையெச்சம். கெட்டு நெடுமை யென்னும் பண்புப் 

பெயர் ஈறுபோய்த் தன்னொற்றிரட்டியது. 

இத, ஒன்று மூன்று ஐந்துசர்கள். புளிமாச்சரும், இரண்டு 
சான்கு அறு எழு சர்கள் கூவிளச்£ரும் பெற்றுவக்த எழுசீர்க் 

கழி கெடிலாகிரிய விருக்சம். (௩௬)



மூலமும் ஊரையும் YS 

பாங்கி தலைவிக்குரைத்தல் 

க௦பளக்கிலித்துற்ற 

ங்கார் புனத்துத் ,தழையாற் கரிபட்ட தென்பரென்றும் 

போகாத வூர்க்கு வழிதேடு வார்புலிக் கரன்முனியு 

நாகா திபநுந் தொழுமரு ணாசல சாட்டிலிளச் 

மோகா யணங்கனை யாயவர்க் கேது சொலத்தக்கதே. ௩௪ 

புலிக்சால்முனியும் - வியாக்கிரபாத முனிவரும், சாசாதி 

பரும் -பீதஞ்சலி முனிவரும், தொழும்-வணங்குகின் ற, அருணா 

சலம் நாட்டில் - அருணிரிப்ப தியிலுள்ள, இளம் தோகாய்- 

இளமையாகய மயில்போன்ற சாயலையுடையாளே! அணங்கு 

அனையாய் - தெய்வப்பெண்ணை யொத்த தலைவியே! புனத்து 

cart - இனைப்புனத்தைவிட்டு நீங்காதவ.ராய், கழையால் - 

,தம.து கையில் ஏந்தி இருக்கும் தழையினால், கரிபட்டது என் 

பர் - யானை இறர்ததென்று கூறுவார், என்றும் - எப்பொழு 

அம், போகாத - தாம் செல்லப்படாத, ஊர்க்கு - ஈம்ஞூருச்கு, 

வழிதேகொர் - வழி கம்பாற்கேட்டுத் தேவொர், அவர்ச்கு - 

அப்ப்டி'ப்பட்டவர்க்கு, ஏ.து-யாது; சொல்லத்தச்சது-சொல்லத் 

க்குந்தது 8 

பர்க்க தலைமகள் விளித்து, தலைவன் முன்சொல்வதும் 

பின்சொல்வதும் 'வேறுபட்டிருக்க்றன; ஆதலால், அவர் எண் 

ணம் வேறு; சாம் பதில் கூறத்தக்கது என்னை? என்றாள். 

ஏகார்:- முற்றெச்சம். போகாத - எதிர்மறை. காகாதிபர் - 

ote + அ.இபர்; வடமொழித் தீர்ச்சசக் தி; சாகங்களுச்குத்: தலைவ 

ராகிய ஆ.இிசேடன்: அவசே் பதஞ்சலி முனிவ.ராசலின் இவ்வாறு: 

கூறினர்: “தோகை - மென்பதன் விளி தோகாய் என்பது. : 

தோசை - அண் : மயில், தோசையுடையது ௮௮ வாசலான்; 

6
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ஆண்பால் பெண்பாலுக்காயிற்று, ஈண்டு உவமையாகு பெயர். 

ஏ ஈற்றசை. முனி - மகஈசீலன். 

இது நேரசை முகலகாய் வச்ச கட்டளைச் கலித்துறை, (௨௪) 

எண்சீர்க்கமிநெடிலாசிரிய விருத்தம் 

சொர்க்கமெனு மொருபதவி யிருக்க மாலைக் 

துளவணியு மரிபதவி யிருக்க மேலை 

கற்கயிலை மலையிருக்க நினைத்சோர்க் கெல்லா 

சயந்தமுத்தி ஈகரமொன்றே ஈல்கா நிற்பீர் 

பொற்கையினா லுமைவணஙக்கிப் பரிக்து பூசை 

புரிக் து சவர் தெரிக்.து.தினம் புகழ்வோர்க் கெல்லா 

மெல்குலவு புகழருணை யீச னாரே 

யினியளிக்கும் ug sons கென்செய் வீரே, ௩௮ 

எல் குலவு - பிரகாசம் விளங்குகின்ற, புகழ் - புகழினை. 

யுடைய, அருணை ஈசனாரே - அருணாசலேசுரமபே, சொர்க்கம் 

எனும் - தேவலோகம் என்இன்ற, ஒரு பதவி இருக்ச - ஒப்பற்ற 

க.இ இருக்கவும், துளவுமாலை அணியும் - துளசி மாலையை ௮ணி 

இன்ற, அறிபதவி இருக்க - திருமால் ௧.இ இருக்கவும், மேலை - 
'தலைமையுடைய,  கல்கயிலை மலை இருக்க - ஈல்ல கயிலாய மலை 

இருச்சுவும், -நினைக்கோர்ச்செல்லாம் - இச்.இத்தவர்களுக்கெல் 

லாம், நயந்த - விரும்பிய, முத்தி ஈக.ரம் ஒன்றே - மூத்இயாகய 

௪௧௭ மொன் தினையே, ஈல்காகித்பீர் --கொடுச்சன் தீர், உமை - 
உம்மை, இனம் - காடோறும், .பொன் . கையினால். - அழகிய 

சையினால், வணங், - கும்பிட்டு, பறிச்து - விரும்பி, பூசை 
புறிக்து - பூசை செய்து, தவம் தெரிந்து - தவத்தை யறிச்து, 
புசழ்வோர்ச்செல்லாம். - புகழ்கின்றவர்களுக்கெல்லாம், இணி
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wuttdinr பதவி கணக்கு - இணி கொடுக்கும்படியான பதவிக்கு, 
வணிசய்வீர் யாது செய்வீர் ? 

நிணாக்க முத்இிதரும் : தலத்தீராதலால் : நினைத்தவர்க்கு. 

முத ரசாமத்மைச் கொகெ்கின்றீர்; உம்மைப் பூசைபுரிச்ு 

புசழ்பவருக்கு அளிக்கும் பகவிச்கு என்செய்வீர் என்றார். 

சொர்க்கம் - சுவர்க்கம். என்பதன் இசைவு, இருச்சு - 

a என செயவென் scien @ வினையெச்சம் பிற 

  

எண்ணும்மை 

  

காக்கு. 

சொர்க்கம்-இச்.இரன் பிரமன் முதலியோர் பதவிசளாகிய 

தேவலோகம், சச்தியலோகம் என்பன; திருமால் உருச்இரர் 

முதலியோர் பதவியைக் கூறவே பிரமனது சத்தியலோகமாகிய 

பதவியையுவ் கூட்டிச்கொள்க. அறிபதகவி - வைகுக்சம். உருத் 

,இரபதவி - கயிலைமலை. பூசையாவஅ - அவரது இருமேனியை 

அகத்தும் புறத்தும் வழிபடல், அது அன்மார்த்தம், பரார்த்த 
மென இருவகைப்படும்: தன் பொருட்டுச் செய்வஅ அன்மார்த் 

sb, பிறர் பொருட்டுச் செய்வது பரார்த்தம், இவற்றின் 
விரிவை ஆகம முதலிய அால்களிற் காண்க, தவமாவது, மனம் 

பொதிவழி போகாது நிற்றற் பொருட்டு விரதங்களான் உண்டி. 

சுருச்கலும், கோடைச்கண் வெயிணிலை நிற்றலும், மாரியினும் 

பணியினும் நீர்ரிலே நிற்றலும் மூசலிய செயல்களை மேற் 

கொண்டு அவற்றால் தம்முயிர்ச்கு வருர் துன்பங்களைப் 
பொறுத்த, பிறவுயிர்களை யோம்புதல் என்பர் பரிமேலமகர். 
எல்லாம் என்பது இருஇணைப் பொதுப்பெயர்; ஈண்டு உயர் 

,கணைச்கண் வசத. எல் - பிரகாசத்சை யுணர்த்தஅம் இடைச் 

சொல். ௮௮ :*எல்லேயிலச்கம்?? என்னுக் தொல் - இடை-௨௧ 
சூத்திரத்தா னுணர்க. செய்வீர் - முன்னிலைப் பன்மை வினை 

Gian. எவன் என்பது - என் எல நின்ற. இணி - இடைச்
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சொல்; காலவிடங்களின் எல்லைப்பெர்ருளைச் தருவது; ஈண்டு 

இடப்பொருளின் மேற்று. 

இத, முதற்சீர் கூவிளஙகாயச்சரும், இரண்டு ஐந்து : ஆறு 

சர்சள் கருவிளங்காய்ச்£ரும், ஏனைய மாச்சீரும் பெற்றுவந்த 

எண்?ர்ச்சழிரொடிலாிரிய விருமசம். mH) 

சித்து 

எண்சீர்க்கமிநெடிலாசிரியவிருத்தக் 

வீரச்தை யணிமழுவா ௬மைபவ் காளர் 

விளங்கருணைச் சத்தர்யாம் விளம்பக் கேளா 

காரத்தை யெமக்கிகெஞ் ௪.த்தை யேகோ 

கனகமெனக் காட்டிடுவோல் கரியோ ருக்குத் 

,காரத்தைப் பொன்னாக வமைத்தோக் தம்பி 

'சாம்பரமும் பொன்னாகச் சமைத்தோ மிந்தப் 

பாசத்தை யாசறிவா ரயனா கத்தைப் 

பசம்பொனிற மாகவுமே பாலித் தோமே. ௩௯ 

லீரத்சை அணி - வலிமையைக்கொண்ட, மழுவார் - 

மழுவாயுதத்தை யுடையவ.ராசய, உமையங்காளர் :- உமர் 

சேவியை இடப்பாகச்திலுடைய ப.ரமசிவஞர், விளல்கு - வீற் 

Be க்கின்ற, அருணை - Gora A பதியிலுள்ள, சத்தரேம் - 

சித்திபெற்ற இரசவாத இசளாவோம், யாம் - சாங்கள், .விளம்பம் 

  

ஜூன் 3 கூறக்கேட்பாயாக) கரியோருக்கு - “இருமாதுக்கு, 

தர்மத்தை: - தமாவை, பொன்னாக” - பொன்னாகச்” செய்தோம், 

$மனைவியை இல்க்குமியாகச் செய் தோம்] தம்பீ. தாம்பரமும்- 

செம்பையும், பொன்னாக "அமைத்தோம் - - செம்பொன்னாகச் 

செய்தோம், (தம் பீதாம்பரமும் - தம்முடைய பொன்னாடை
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பிம், போன்ளறாகச் செய்தோம்], அயன்சாகத்தை - இரும்பையும் 

ல்ப்பமாக மையும், பசுபொன் நிறம் ஆகவும் பாலித்தோம் - 

ப்யவபொன்ணிறமாகவும் செய்தோம் [அயன்ஆகம் - பிரமனது 

ete dens, பொன்னிறமாகவுல் கொடுத்தோம்), . அ. காரத்தை 

வமக்ருஇடு-இது ஆச்சரியம்! காரத்தை (படிகாரத்தை) எமக்னாக் 

(கொடு (2 ணலை .ஏமச்குக் கொடு), கஞ்சத்தை.* வெண்கலத் 

2, கேர்கனசம்.என சாட்டிடுவோம் - ஒளியுள்ள பொன் என் 
ஹூம்படி செய்து காட்டுவோம் [தாமரையைச் கோகனகம் என் 

ஹும்படி. செய்வோம்.] இக்க பா.ரத்மை யார் அறிவார் - இந்தப் 

பெருமையை யாவர் அறிவார்கள்? 

இரசவாதஇகள் தமது இறமையை ஒரு தலைவனுக்கு எடுத் 

துச் கூறுவதாசச் செய்யுள் செய்தல், 2௮ என்னும் உறுப்பின் 
இலச்சணம்ரம்; இரசவாதமாவது இரும்பு முதலிய தாழ்ந்த 
உலோசங்களைப் பொன் முதலிய உயர்க்ச உலோகமாச்குதல்' 

பங்காளர் -. பவ்கை Bors யுடையவர், கஞ்சம் தாமமை 

யென்ற பொருளில் கம் - நீர், ஜம் - முளைப்பது; நீரில். முளைப் 

பது என்பது பொருள். .வெண்கலத்மைச் குறிக்கும்போது 

காம்ஸ்யம் என்னும் வடமொழியின் தஇரிபு. கோகனகம் - 

தாமரை. கோகனகம் என்னும் பெயருடையதாகும்படி: யென்க. 

இலக்குமிச்கும் இவ்வாறே கொள்க. . ஏகோ - வியப்பிடைச் 
சொல்லுமாம்; - தம்பீ -' சத்தர்கள் வழங்குஞ் சொல் விழுக்காடு, 
அயல்காகமீ எனப்பிறிச்து: வேருயுள்ள அச்,சரகழூமாம். தரா - 

ஒருவகை உலோகம். தாரம்: - தராவென்னும் வட்மொழித் * 

,இரிபு. பீ.த- ௮ம்ப.ரம் வடமொழித் தீர்ச்சசச் இ; பா.ரம்-பொறை, 

பெருமை; அதாவது அறிய செயல். யார் அறிவார் - ஒருவரும் 

அறிவாரில்லை. யார் - வினா வினைக்குறிப்பு - இன்மை குறித்து 

நின்றது. இ- சுட்டு இக்த என மருவிற்று, ஏ - அசைநிலை. 

கேள் ஈறுகெட்ட முன்னிலை வியங்கோள் விணைஞுற்று. அயன் -
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இரும்பென்ற பொருளில் அயம் என்பது அயனென மொழி 

யிறு.இப் போலி பாயிந்று. 

இச்செய்யுள் சிலேடையாக மற்றோர் பொருள் தருன்ற 

சயம் பாராட்டற்பாலது. அடு ௪ செய்யுளிலும் இங்கனமே 

சாண்க. 

இக ஒன்௦ு இரண்டு ஐந்து ஆறு£ர்கள் காய்ச்£ரும், மூன்று: 

சான்கு எழு எட்செர்கள் மாச்சரும் பெற்று வர்.த எண்சர்ச்சழி 

கெடிலாூரிய விருத்தம். (௩௯) 

இதுவுமது 

பாதமெமக் களித் தவரு ணேச ஞர்க்கின் 

பச்சலைபொன் செய்திமையோர் ப௫ிகோய் தீர 

வோஅகடை மருக்களித்த சித்த சேம்யா 

மொருபிடிசோ றல்லஅகூ முண்டோ வப்பா 

மாதவர் தந் திருவாணை கரிக ளெல்லா 

மாதங்க மாக்குசிற்போ மருந்தில் லாதே 

யேதமற நாகமொளிச் தரவாச் செய்வோ 

மிரும்பையும்பொன் னாகவுரைத் இசைவிப் போமே, 

பாதம்- திருவடியை, எமக்கு-.எங்கட்கு, அளித். - கொடுச் 

தருளிய, அருணேசஞர்ச்கு - அருணாசலேசரருக்கு," இன்பம் 

சிலை பொன்செய்து - இன்பம் பொருர்ச கல்லைப் பொன்னாகச் 

செய்து [வில்லைப் பொன்மயமாகிய மேருமலையாகச் செய்து], 

இமையோர் ப௫கோய் இர - தேவர்களுக்குப் ப௫ித்துன்பம் 

Sis, ௫: கடைமருநர்து அளித்த - புகழ்ச்து சொல்லுகின்ற 

கடையிலுள்ள ஓளடதத்தைச் கொடுத்த [மக்த.ரகிரியாற் சடை 

ப்பட்ட அமிழ்தத்தைச் கொடுத்த], சித்தரேம் யாம் - இத்
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துடபராவோம். சாங்கள்;) அப்பா, ஒருபிடி சோறு அல். 

லத ஒரு பிடியளவு சோறே யல்லாமல், கூழ் உண்டோ - 

(வறு உணவு உண்டோ? மாதவர் ஆணை - பெரிய தவத்தினை 

யுடைய ித்தர்கள்மேல் ஆணை; மருந்து இல்லாது - மருந்து 

இல்லாமலே, கறிகள் எல்லாம் மாதங்கம் ஆக்குகிற்போம் - 

கரிசளெல்லாவற்றையும் சறக்த பொன்னாகச் செய்வோம் 

(யானைகளெல்லாவற்றையும் மாதங்கமென்னும் பெயரையுடைய 

தாசச் செய்வோம்], ஏதம்௮ற - அுன்பம்நீல்க, காகம் ஒளித் 

தரவா செய்வோம் - துத்தராசச்தை ஓஒளிபொருக்திய ௧.ரா 

வாகச் செய்வோம் [பாம்பென்னும் பெயரை மறைத்து. ௮7 

வென்னும் பெயருடையதாகச் செய்வோம்], இரும்பையும்; 

பொன்ஆக, உரைத்து இசைவிப்போம் - பொன்னாகும்படி. உரை 

சல்லிலுரைத்துப் பொருரச்தும்படி செய்விப்போம் [.சரும்பொன் 

என்னும் பெயருடையதாகும்படி. சொல்லி அவ்வாறே வழங்கும் 

படி. செய்விப்போம்]. = 
பாதம் எமக்களித்த?” என்றதனால் இருவடியே வீடா 

யிருச்குமென்றார் ழ அதனை, தென்னன் பெருர் துறையான், 

காட்டாதன வெல்லாங்காட்டிச் சவெங்காட்டிக் தாட்டாமமை 

காட்டித் தன் கருணைக் தேன்காட்டி?? எனச் திநவாசகத்தும், 

₹: சேவடி. படருஞ் செம்மலுள்ளமொடு, ஈலம்புரி கொள்கைப் 

புலம்பிரிர்துறையுஞ் செலவு?? எனச் திருழருகாற்றுப் படையி 

லும் பிறதூல்களிலும் வருவனவற்றா னுணர்க. அன்றித் திருவடி. 

Bow செய்தாரெனினுமாம். . பிறரும் இருவடியைச் கூறு 

மாற்றானுணர்க. 

பச்சிலை பொன்செய்து - பச்சிலையினாற் பொன்செய்து 

எனலுமாம். அப்பா - இங்கே சித்தர்கள் வழங்குவதோர் சொல் 

விமுச்காடு, 45 தரிஏத்து சேசமூடன் பூசித்துச் இரிஏன்ற 

சித் கரப்பா 1? என்றார் இரட்டையரும். இச் சிறு உணவைத்
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தருவீரேல். மிகப்பெரிய தொழில்களைச். செய்வேமென்பது 

தோன்றுதல் காண்க; கூழுண்டோ -.௮இ௧ .உணவுண்டோ. 

ஓ.- எதிர் மறை; இல்லை யென்றபடி. மாதவர். எண்டும் பெரி 
இத்தரை யுணர்த்இத்.து. ஆணை - சபதமொழி: மருக்தில்லாதே 
என்பது சடுிலேத் பகம். “: ஒளித்தரவா 7? என்பதை,.. தரா 
என்ற பொருளில் ஒளி 4 தரவு 4 ஆ எனவும்,பாம்பு என்.ற பொரு. 
ஸில் ஒளித் அசவு* ஆ எனவும் பிரித்துப் பொருள்கொள்க; 

இசைவிப்போம் - யாரையும் உடன்படும்படி: செய்விப்போம், 

பிறவினை; ஆ - அசவென்பசன் கடைக்குறை...: இர - அளிக்க 

வென்ச; இர-காரியப்பொருளில் வர்.த செயஇவனனச்சம் எதிர் 
  காலங். சாட்டித்று.. கடை என்பது பெயரும், சடைமருந்து 

என்புழி வினைச்தொசையுமாம். : சித்தபேம் - ஏம் தன்மைப் 
பன்மை விகுதி, 

இ முன்செய்யுள் போன்றதே, (#0) 

தலைவியைப் புகழ்தல் ' 
எழசீர்க்கழிநெடிலாசிரியவிநுத்தம் 

இதழி யச்சொடைய .ரருணை யங்கிரியி 

லிசத முக்திவிடு வலவவனே : 

பதிய டைக்துஃமறு இனில்வ ௪ந்.தன தி 

படையெ முக்ததது பகருவேன் 

புதிய கொம்புசிலை வளையி ரண்டருகு 

பொழியும் வெம்பகழி போரரூ 

வுத்ய தக்தமச களி௮டன் கதலி 

வுபய gor Bauch 'இன்றதே. PE 
  

சுயடைக்க எனவும் பிசதிபேதம், வ௫க் தனது. எனவும் பிரதிபேசம்,
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மஓவுழி சொடையர்:- கொன்றைமலர்: மாலையை அணிந்த. 

அருஙுசலேகூ.ரமது, அருணகிரியில் - அருணகிறிப்பதியிலுள்ள 

லயின்ஈண், இரதம் முக்த seater GEESE முன்னே 

விமடின்ற.. தேர்ப்பாானே! , ப.இ. அடைந்து ட ஊரை 

பஸடர்மு, மறுகிணில் - வீ.இயில்; வசச்தன் அ:இபடை - மன்மத 

எது மாதர்களாலயே மித்க சேனைகள், எழுச்சதது பகருவேன் - 
வம் தடைக் சதைக் கூறுவேன். (கேட்பாயாக) ; புதிய கொம்பு - 

புதுமையான ஊ்துகொம்பும் [இடையும்], சிலை - வில்லும் 

[புருவமும்], வளை - சங்கும் [கழுத்தும்], இரண்டு அருகு பொழி 

யும் - இரண்டு பச்கத்திலுஞ் சொரிகின்ற, வெம்பகழி- கொடிய 

அம்புகளும் [சண்களும்], போர் அறா - போர்த்தொழில் நீங்காத, 

உதயம் தச்தம் மதம்களிறு - முளைச் தலையுடைய கொம்புசளையும் 

மதத்தையுமுடையகியானையோடு [முலைகளோடு], கதலி உபய 

தண்டு - கதலிக்கொடியும் இரண்டு கண்டாயு சமம் [கொடை 
களும்], வருகன்2.து. - வாரா நின்றது. : 

இக்சவி தலைவன் தலைவியின் உருவெலித் சோத்தல் 

கண்டு _ பாகனோடூ கூறினசென்க. 

இசழி அம்தொடையர், அருணை அம்சறி - இவற்றுள், 
௮ம் சாரியை, அன்றி அழகுமாம். தொடையர் - உயர் இணைப் 

பலர்பாற். படர்க்கைப் பெயர். தொடை - தொடு பகுதி, ஐ 

செயப்படுபொருள்.விகுஇி.சேர்ச்து தொடையாயிற்று, முக்தி 

இடைச்சொல்; ஈண்டு. காலத்தினை யுணர்த்திற்று, : வசந்தன் - 

வேனிற் காலத்இற்குரியவன். சத இிமை மாசமும் வைகாட 

மாசமும் ஆகிய இளவேனிற் காலத்தே மன்மதனுக்குப் போர்த் 

தொழிலில் ஊச்கமும் களிப்பும் மிகுதியும் உண்டாதல்பந்றி: 

இவ்வாறு கூறப்பட்டது. கொம்பு - பூங்கொம்பு. எழுச்.த.த.து. - 
  

* முக்தி . இடையடியாகப் பிறச்த வினையெச்சம்; முந்து - பகுதி, 
இ - வினையெச்ச விகுதி,



௯௦ திருவருணைக் கலம்பகம் 

௮௮ பகுதிப்பொருள் விகுதி; வினையாலணையும் பெயர். கதலி - 

ஒருவகைக் கொடிவிசேடம். உபயகதலி தண்டு - இரண்டு 

வாழைத்தண்டு, அறா - ஈறுகெட்ட எதிர்மறைப் பெயசெச்சம். 

இ, ஒன்று மூன்று ஐச்அுர்கள் புளிமாச்8ரும், இரண்டு 

சான்கு ஆ௮றுசர்கள் கூவிளங்காய்ச்சரும், ஈற்றுச்சீர் விளச்சரூம் 
பெற்று வந்த எழுசர்ச்கழி கெடிலாசிரிய விருத்தம். தனன 

தந்ததன தனன தந்ததன தனன தர்தசன STFC) TUG 

இதன் சந்தம். (௪௧) 

ஒன்பதின்சீர்க்கழிநெடிலாசிரியவிருத்தம் 

வரைக்கனக சாப சோண இரிப்புனித கால கால 

மதிக்குகெடு மாயர் போலவே 

சரைக்குளினி யாரி யாவ சவர்க்குமுனி லாம னீடு 

,தழற்கெரி யாக னீதியோ 

விரைக்கமல வோடை யவர் புசக்தைமுனி பாண மாவர் 

விரித்தகொடி யாவ ரீ.தலா 

லிரக்குமனை தோறு மேறி ஈட்த்துமெரு தாவர் மேவி 

யிடத்திலுறை தேவி யாவசே. ௪௨ 

சனகம் வளைசாப - மேருமலையை வில்லாச வுடையவமே 

சோணூரிபுனித - அருணாசலத்திலுள்ள நின்மலமே, காலகால- 

யமனுக்கு யமனாயுள்ளவசே, (உம்மை) மதிக்கும் - மேலாகச் 

கருதுகின்ற, கெடு மாயர்போல - நீண்ட இருமாலைப்போல, 

திரைக்குள் - பூமியினிடத்த, இனியார் யாவர் - இணிமையுடை 

யார் மாரிருச்கின்றார்? வியை கமலம் தடை அவர் - வாசனை 

பொருர் திய தாமரை மலர்களையுடைய தடாகமாயிருப்பவரும், 

புதை முனி பாணம் ஆவர் - இரிபரத்தை யழித்தற்கு அம்பா 

யிருப்பவரும், விரித்த கொடி அவா - விரிக்கப்பட்ட கொடியா
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விருப்பவரும், ஈது௮லால் - இவையல்லாமல், இரக்கும் மணை 

et wih-untheGearp வீடுகள்தோறும், ஏறிஈடத்தும் - ஏறி 

சடிச்துளின்.ற, எருஅஆவர் - இடபமாயிருப்பவரும், இடத்தில் 

உறை - இடப்பக்கத்தில் வீற்றிருக்கின்ற, தேவி ஆவர் - ௮ம் 

பிசையாயிருப்பவரும், (அவர் ஆசலால்). அவர்க்குமுன் நில்லா 

மல் - அத்திருமாலுக்கு முன்னே காட்சிகொடுத்து நில்லாமல், 

நீழல் சகரிஆகல் - நீண்ட அகணி மலையாகுதல், நீதியோ - 

ரியாயமாமோ? 

மாயர் - கருநிறமுடையவர்; மாயம் - கறுப்பு, புனிதன் - 

தோய்மை வாய்ச்தவன்; ஆகவே, மனமில்லாதவன் என்றவாரும். 

சாலகால - கான்காம் வேற்றுமைக் தொகை; பகைப்பொருள். 

சரளை - எல்லாப் பொருள்களையுக் தரிப்பதென பூமிக்குக் கார 

ணக்குறி. கசகெடுமைப்பண்பின்' ஈறுகெட்டது. இனியார் - 

குறிப்பு வினையாலணையும் பெயர். இனிமை யென்னும் பண்பி 

னடியாகப் பிறகந்தபெயர். யாவர் - வினாவினைக்குறிப்பு ; ஈண்டு 

இன்மை குறித்த. மூன் - இடப்பொருளில் வரத இடைச் 

சொல். நிலாமல் - தொகுத்தல் விகாரம்; எஇர்மறை வினையெச் 

சம். கரி - மலை: சகெ.ரத்சை யுடையது, நீதியோ - ஐ விஞப் 

பொருள். போலவே - எ தேற்றம். கமலம் - கம் - நீர், அலம் 

அலங்கரிப்பது எனத் தாமரைக்குக் காரணக்குறி யாயிற்று. 

ஓடை - தூ பகுத, ஐ செயப்படுபொருள் விகுதி. எண்ணும்மை 

கள் தெரீச்சன. கமலவோடையாவர் என்றது -.மாயர் அவயவ 

மெல்லாச் தாமரை வடிவமாயிருத்தல் காரணம்பற்றி; ஈண்டுச் 

சண்ணாகய தாமரை மலமைக்கொண்டு பூசித்தலால் அத்தாமரை 

மலர்ச்கிடமா யிருத்தல்பற்றி யிவ்வாறு கூறினார். ஈது Os 

வென்னுஞ் சுட்டு முகனீண்டது; தொழிற் பன்மைக்குச் சாத 

ஒருமையாக வசத. தோறும் இடப்பன்மைப் பொருளில் வச்ச 

இடைச்சொல்.
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-, இது; . ஒன்று. சான்கு ஏழுசர்கள். கருவிளங்காய்ச். சீரும், 

இரண்டு மூன்று ஐர்து .ஆறு எட்டு சீர்கள் தேமாச்£ரும், ஒன்ப 

தாஞ்சீர் கூவிளச்சரும் பெற்.றுவர்த ஒன்பதின் £ர்ச்கழிகெடி. 

லா௫ிரிய விருத்தம். கனத்ததன சான சான தனச்சதன சான 
கான தனத்தசன தான தானனா என்னுள் சர்கம் பெற்று 

வர்த௮. (௪௨) 
கட்டளைக்கலித்துறை. 

ஆனிட பக்கொடிச் சேசணா சலனென்று மன் பர்ம்லர் 

கானிட முத்தி திரும்பெரு மானென்றஞ் சம்புவென் று 

கானிட வேடன்மூன் னானிட வண்ட்து கண்டுமொரு 
மானிட: மானவ ஊைத்சேவர் செய்வதென் வக்தனையே. ௪௩ 

ஆன் இடபம்கொடி - இடபச்கொடியையுடைய, ,சோணோ- 

சலன் என்னும் - அருணாசலன் என்றும், அன்பர் - அடியார்கள், 

மலர்தான். இட - பூச்களால்.அர்ச்சிச்ச, முச்இதரும் - மோட்சசத் 

தைச் கொடுக்கின்ற, .பெருமான் என்றும் - பெரியோன் என். 

அம், சம்பு என்றும் - சம்பு என்றும் தோத்திரித்து, சான் இடம்” 

வேடன் - காட்டிலுள்ள .வேடன், முன் ஊன்இட - மூன்னாளில்.. 

மாமிசத்தைப் படைக்க, உண்டது ஈண்டும்- புசத்ததைப் பார்த் 

தும், ஒரு மானிடம் ஆனவனை-ஒரு மனிதன் ஆனவனை (ஒப் 

பற்ற உமாதேவியை யிடப்பாகத்தில் வைத்தவனை), தேவர் - 
தேவர்கள், வச்தனை - வழிபாடு, செய்வது என் - செய்வ 
யாது காரணம்? 

ஆன் இடபம், ஒருபொருட் பன்மொழி. சம்பு-சுக.த்தைக் 

கொடுப்பவன் என்பது பொருள். வேடன் என்றது சண்ணப்ப 

சாயனாரை.. உண்ட - வினையாலணையும் பெயர், என்றும்-உம் 
எண்; கண்டும்- உம் இழிவுிறப்பு, மானிடமாதல் அன்பர்கள் 
பொருட்டு; மான் இடம்.ஆனவன் - மானை இடச் கையிலேக்.இ.
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யவனைண்று சிேபைய்பொருளில்' வரது. . மானிட. மானவ 
ரணம் சேவர்: செய்வதென் வக்தனையே என்பது: வஞ்சம் 

புபடசிரியணி, தனவன் - இறர்தகாலச் தெறிரிலை வினையாலண் 

பும் பெயர், 

இ.த, ரேரசை முதலதாய் வச்.த சட்டளைக் கலித்துறை 

கள 

எண்சீர்க்கமிநெடிலாசிரியவிருத்தம் 

கனையிருக்கு மறைததிக்கு மருணை காதன் 

சரணமலர் புகழ்களியேஞ் ௪க்7 பூசை 

வினையிருக்கு மவர்க்கெளிகோ வரிதா னையோ 

.... விதிவசத்தால் விவரமற்ற விதஞ்சொல் வேனே 

பனையிருக்க நெடியகஞ்சா விருக்க வீணே 

ட பச்சையா லிலை தயின்னான். .பனை பன் :றேளி. 

யனையிருக்கப் ப்ணிதுயின்றான் Dg are Ogura 

aT PA BOs urpancnd sapsB eon. Be 

(யாம்) தனை - தன்னை, இருக்குமறை - இருக்கு : முதலா 

செ வெத்ங்கள்,அதிக்கும் - அதிக்கின்ற, அருணைகாதன்* அரு 
ஞளுசலேகரரது, ச.ரணமலர்-. திருவடி. த்தாமரை மலர்களை,” புகழ்- 

புகழுகன்ற, சளியேம் - சட்குடிப்பவராவோம்; சகரபூசை-௪த்.இ 

பூசையாளது,, வினை இருக்குமவர்க்கு - பாவமுள்ளவர்களுக்கு, 

ச்ளிதோ எளிதாகுமோ? அரிதான்'- திருமால், ஐயோ, விதி 

விசால் - ஊழ்வினை வயத்தால், விவ.ரம்௮ற்ற - உய்யும்வகை' 

நீங்கெ, விதம்சொல்வேன் - செய்கையைக் கூறுவேன்டி பனை 

இருச்ச - பனைமரம் இருக்க) செழிய. கஞ்சாஇருக்க - நீண்ட 

சஞ்சாச்செடி யிருக்கவும், வீணே - பயனில்லாமல், பச்சை 

ஆலிலை - பசுமை பொருச்திய ஆலந்தழையின்மேல், யின்
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ருன்-உறங்கனென், பனையன் சேளி  அனைஇருச்ச - பனையனும் 
தேளியும் அனையும் ஆடியமீன்கள் இருக்சக, பணிதுயின்றான் - 

பாம்பின்மேல் நித்திரை செய்தான், மத.ஆம் தெய்வம் ஆழி 

விட்டு - கள்ளாகய கெய்வச். சன்மை பொருக்திய கடலை நீக்கி, 

பால்கடல்மீது - இருப்பாற் கடலின்சண், அழுச்இனான் - 

மூழ்கினான். 

கட்குடியர் அக்கள் முதலியவற்றைச் சறப்பிச்துச் கூறுவ 

தாகச் செய்யுள் செய்வது, களியென்னும் உறுப்பிற்கு இலச் 

கணமாம். 

கான்என்பது உருபேற்றதனால் தன்னை எனச் குறுகிய. 

யாம் தோன்றாவெழுவாய். தனை தன்னையென்பசகன் தொகுச் 

தல். களியேம் - தன்மைப் பன்மைக்குறிப்பு முற்று, Féar 

பூசையாவத, சக்கரமெழுதி தேவியின் மச்.இிரங்களை யடைத்தச் 

செய்யும்பூசை. வினை - திவினை; ௮தாவது பாவம், எளிதோ - 

ஓ எதிர்மறைப்பொருள், ஐயோ - இசச்சச்குறிப்பு. பனையன், 

தேனி, அனை - மீன்சளின் விகற்பம், அமுக்தல் - பள்ளிகொள் 
எல், வீணே - ஏ தேற்றம், ஏனைய அசைநிலை, ஆகும் என்பது 

அமெனக் தொகுத்தலாயிற்று, செவ்வெண் உம்மைகள் தொச் 

சன. பணி - பணத்தையுடையஅ. பணம்-படம். ௮ரிதான் என் 

பதில் கான் ௮சைரிலை; அரி - (சு. ராதியரை) அழிப்பவன் என்: 

பது பொருள். 

இது, ஒன்று இரண்டு ஐர்து ஆறு£ர்கள் காய்ச்சீரும், 

ஏனைய மாச்சீரூம் பெற்றுவந்த எண்டர்ச்சழிகெடிலாசிரிய 
விருத்தம். (௪௪), 

இதுவுமது 
இருவிகற்பநேரிசைவேண்பா 

ஆனார் கொடியா ரருணா புரிக்களியேம் 

வானாட மேனோ மதியற்றுர்--மேனாளிற்



மூலமும் உரையும் ௯௫ 

சும்மாகஞ் சாவிலையே grog tg Bagg 

அம்மாகஞ் சாவிலையே தான். ௪டு 

(யாங்கள்) ஆன்ஆர் கொடியார் - இடபம் எழுதிய கொடி 

யிளாயுடைய சவபெருமானாரது, அருணாபுரி - அருணைப்பதியி 

வுள்சா, களியேம் - கட்குடியாராவோம்; கஞ்சாஇலை - கஞ்சா 

இலையை, சும்மா - ஒன்றுவ் கலவாமல், அள்இடித்துத்  தன்றா 

அம்-பொடியாச இடித்து உண்டாலும், தம்ஆகம் சாவுஇலை-தம். 

முடைய உடம்பு அழிதல்இல்லை, (இவ்வாறிருக்க) மேல்காளில்- 
முற்காலத்தில், வான்காடர் - தேவர்கள், ஏனோ - யாது கார 

ணமோ, (மலை முதலியவற்றால் வருச்திக் கடல்கடைக்து அமு 

தெடுத்துண்டு) மதிஅத்றார் - புத்தியற்றார்கள். 
தான் - அசைநிலை. கஞ்சாஇலை மயச்கத்தைச் கருவ. சளி 

யர் களிப்பால் இவ்வாறு கூறினார். 

இஅ௫ சாள் என்னும் வாய்பாட்டான் முடிச்ச இருவிகற்ப 

நேரிசை வெண்பா. (௪௫) 

பிச்சியார் 

எண்சீர்க்கழிநெடிலாசிரியவிரத்தம் 

தாமணிவர் திரிசூல மெதிர்கண் டார்மேத் 

சக்கரத்தை விடுவர் சமயத் தாவர் 

காமூகரளை யாண்டுகொளார் சிவழால் கேட்பார் 

கருத்தின்மா றெரிசனமே காட்டா நிற்ப 

சாமையச வணிதொடையார் விடையார் வாழு 

மருண௫இரி வளகாட்டி லகங்க டோறுஞ் 

சேமநிதி யெனவுலவும் பிச்சி யார்தந் 

திருப்பெயரை வெளியாக்இத் திரிகன்ராரே



௯௯ இருவருணைக் கலம்பகம் 

ஆமை - யாமை யோட்டையும், அரவு - பாம்பையும், அணி 

தொடையார் - அணிகின்ற மாலையாச வுடையவ. ராகிய, விடை 

யார் - இடப வாசனத்தையுடைய கடவுள், வாழும் - .வாழ்கின் 2, 

வளம் ௮ர௬ணூரி காட்டில் - வளப்பம் Our Ge Bus அருள 

சலத்தையுடைய சேசத்திலுள்ள, அதல்கள் (Gara ~ fos 

சொல்லாம், சேமம் ரிதிஎன - சாவ்லோடு வைச்சப்பட்ட் செல் 

வத்தைப் யோல, உலவும் - இரிகன்ற, பிச்சியார் - பிச்சையேற் 

கும் பெண்கள், தாம் - தாங்கள், இரிசூலம் அணிவர் - மூதி 

தலைவேலைச் தரித்துக் கொள்ளுவார், ள்திர் - கமக்கு | நேரே, 

கண்டார் மேல் - பார்த்தவர்களின் மேல், சக்கு அரத்தை, விடு 

வர் - கண்ணாகிய அ.ரச்தைச் செலுத் அுவார், காமுகரை . சாம் 

களை, ஆண்டு கொளார் - பாதுகாத்துக் கொள்ளார்; Pagan 

கேட்பர் - சைவ: மூல்களைச் கேட்பார், கருத்தில் - மனதில், 

மால் கரிசனமே காட்டாநிற்பர் - wuss s கோத்றத்தையே 

சாட்கென்றுர்; (இவ்வாறாகிய காரணத்தால்) , கம் திருப். 

பெயரை - தம்முடைய அழகிய பிச்சியாசென்னும்" பெயரை. 

வெளி ஆக்கி இரிகன்றார் - வெளிப்படுச்.இ யலைஇன்றார். 

சூல முதலிய சிவ சின்னங்களைக் தறிக்அ, வீடுகடோறும் 

பிச்சையேற்கும். மகளிரைக் காமுகன் கேரிக்கிக். கூறியதாகச் 

கூறுவது பிச்சியார் என்னும் உறுப்புக்கு இலச்சணமாம். இது 

சாலத்தான் மருவியது. பிச்சியார் என்பதற்குப் " பயிச்இிய 

மூடைய "பெண்கள் என்பதும் ஒரு பெரிருளாதலால் “தம் 
பெய் வெளியாக்இத்  இரிகின்றார்?? என்றார் என்னை 2 பயித் 
'தஇயமுடையாளைப்: போலச் சொல்லுஞ் செயலு  மாறுபட்டி. 

ருப்பதனால். பிச்சு - பித்து என்பசன் போலி. gat - as 

ம்யர் 1 அணுகுதற்கு அரிதாவிருத்சல் கோக்கிச் சேமறிஇ 

தரிசனமே எ தேற்றம்5. ஏனைய: அசை நிலை. 

சச்உரமென்பதை ஒரு சொல்லாகச்;கொண்டு சனசத்தை யுணர்த் 

 



மூலமும் உரையும் ள் 

iba adn pert, திருமால் கூர்மாவதார. மெடுத்துச் 

Wendin hud இரியுங்காலை . அச்செறுக்கனைே யடச்கி அத 

(சீடை யணிர்தணர்,. அது, . “முற்றலாமை யிளசாகமோ 

hon phon dk மொம்பவை பூண்டு? என்த ஆளுடைய பிள்ளையார் 
திருவால்கான முணர்க.. தாம்- படர்ச்சைப் பன்மைப்பெயர்; 
wane நிலயுமாம். காட்டாநிற்பர் - நிகழ்கால விணைஞுற்று, 

ஜக, ஒன்று இசண்டு, ஐ.அ, ஆறு சீர்கள் காய்ச்சரும், 
உணட மாச்ரிரும். பெற்றுவர்த எண்டர்ச்கழிகெடிலாசிரிய 

oh J 

  

(௪௬) 
இதவுமது. 

கட்டளைக்கவிப்பா 

(இல்லை மன்றுண டம்புரி பா,கனார் 

தேவ சாயர் இருவரு ணைக்குளே 

மூல்லை மல்லிகை சண்பகம் பிச்சியார் 

மொய்த்த வார்குழன் மேரகனப் பிச்சியார் 

ஈல்ல மேனியும் பொற்றிரு வேடமே 

காடி யிட்டஅம் பொற்றிரு வேடமே 

பில்லை யாயினு மிவ்விடை யையமே 

யேற்க வசத மிவ்விடை யையமே, Por 

கஸ்லை மண்றுள்- இருத் தில்லைப்ப இயின்சணுள்ள கனகசபை 

பில்டண்டி பபர்புமி பாதனார் - இருக்கூத்இயத்றுக் இருவடியை 
யுடையவமும், தேவாரயர் - மேவராயசென்னுக் இருப்பெயரை 
யுடையவடுமாகிய வெபெருமாஞானு," இருவருணைக்குள் - இரு 
வரணமலைப் படுயிகரிட 2ீ.றுள்ள, முல்லை, மல்விசை-. சண் 
bint 4 NeW ny ர் இ யிவைகளின் பூக்கள், மொய்ச2- 

  

     பெருங்கிய, வார்குழல் sort. உட ம்மலையுடபைய மோகனம் - ர, ப CIF ‘ > 

மயல் தலையுடைய, பிச்சியார்- பிச்சைம்மு வருகின்ற மகளி , 

 



௯௮ இருவருணைக் கலம்பகம் 

ஈல்ல மேனியும் - செவ்வையான வடிவமும், பொன் இரு 

வேடமே -.இலக்குமியின் அழகிய வேடமே, காழ் இட்டதும் - 

விரும்பி. யணிச்து கொண்டதும், பொன் திருவேடமே-பொன் 

ளுற் செய்யப்பட்ட சிறப்புற்ற வாப.ரணமே, இல்லை ஆயினும் - 

இல்லையானாலும், இ விடை ஐயமே-இர்த விடையானது சந்தே 
கமே, ஏற்க வந்ததும் - யாசிக்க வந்ததும், இ இடை - இவ்வி 

டத்தில், ஐயமே - பிச்சையேயாகும். 

பிச்சி - சாதிப்பூ வெனலுமாம். பொன் இருவேடம் என்: 

பதற்குப் பொன்னாலாகிய சீதேவி யென்னும் தலைக்கோல 

மெனினும், பொன்னாற் செய்த இறப்புற்ற காதணியெனினும் 
பொருந்தும். இல்லையென்று தணிர்தாலும் மேலுள்ள உறுப் 
புக்ச ளிருப்பதால் இர் விடையான ௮ சர்சேகமென்றார். இடை 
யெனப் பிரித்து மருங்கு எனப் பொருள்கொள்ளலுமாம், ௮: 

ணைச்குளே- ஏ அசைநிலை; ஏனைய தேற்றம், ஏற்க - தெறிரிலை 

வினையெச்சம்; ஏல் - பகுதி, ௮-வினையெச்ச விகுதி, கு - சாரியை, 
இதில் முதலடி நீங்க மற்றையடிகள் இடை' மடச்காய் வ் 

சன... முதலில் மாச்சரும் மத்ற மூன்றுவ் கூவிளச்சீர்களும் 
பெரும்பாலும் பெற்று காற்€ரால் வச்சது அரையடியாசவும், 

அஃதிரட்டி, கொண்டது. இரடியாகவும், அவ்வடி. சான்கு 

சொண்டு அரையடிக்கு நேரசை முதலாய் ஒற்றொழித்தப் 

பதினோபெழுத்துப் பெற்று வரத கட்டளைச் சலிப்பா. (௪௪) 

கார் கண்டு பாகனோட சோல்லல் 

கட்டளைக்கலித்துறை 

அயங்காட் டியமறை யார்விடை யாள ரருணைவெற்பிற் 

புயல்காட் டியமணித் தேர்வல வாமுன்பு போனகொண்டல் 
சயங்காட்டிக் கோபமுஞ் சாபமுங் காட்டித் சடி.த்திடி.த்.அப் 
பயங்காட்டி, னாலஞ்சு மேகனி யேகின்ற பைங்கொடியே,௪௮



மூலமும்" உரையும் ட்ட 

அயல்காட்டிய- முதிரையாகக் காட்டிய, மறையார் - 

(வசத்தினை புடையவராகய, விடையாளர் - இடபவாகனத்தை 

HH) at oer gp, அருணை வெற்பின் - அருணகிரிப் பதியி 

தன்ன மரலயைப்போல, புயம் சாட்டிய - தோள்களைச் காட் 

டிய, மணிேோர்வலவா - மணிகள் சட்டிய சேர்ப்பாகனே! மூன்பு 

போன. முன்னே சென்ற, கொண்டல் - மேசமானஅு, சயம் 

சாட்டி - கேட்டைத் தெரிவித்து [வெற்றியைக் காட்டி], கோப 

மும். சிணத்தையும் [இர்திரகோபப் பூச்சியையும்], சாபமும் - 

ஸில்?வயும் [இர்திர தனுசையும்], காட்டி - காண்பித்து, கடித்து 

இடிம்.து - சனத்து முழக்கி [மின்னியிடித்து.] பயங் சாட்டி 

குறல் - அச்சத்தைக் காண்பித்தால் [8ீரைக் சாண்பித்தால்], 
,கணரியே நின்ற - கணியாக நின்ற, பை கொடி - பைங்கொடி. 

போண்ற தலைவி [பூய பூங்கொடியானத], அஞ்சும்-பயப்படும். 

[உ,சலால் தேளை விரைந்து விடுவாயாக. | 

தலைவன், . சார்காலல் சுண்டு பாகணிடம், தலைவி மிக 
வருர்துவாள் ஆதலால் தேரை விரைந்து விடு. என்று கூறிய. 

சயம் - சேடு என்ற பொருளில் க்ஷயம், வெற்றி என்னும் 
பொருளில் ஜயம் என்னும் வடமொழிகனளின் இரிபு. ௭-இரண் 

டும் ௮சைநிலைகள். 

இத, சிசையசை முசலதாய் ஒற்மெழுச் சொழித்அப் 

பஇினேழெழுத்துப் பெத்த வரத கட்டளைச் கவித் அறை. (௪௮) 

டுநவிகற்பநேரிசைவெண்பா 

பைங்கட். புலிக்குப் பரிபவத்தைக் காட்டி ஈர 

சிங்கத் இனையடர்தஅச் றியே--வெங்கைப் 

புழைக்குஞ் சரமாரித்துப் போர்த்த தருணைக்கே 

,கழைக்குஞ் சசபமொன் தான், Pa



௬௦௦ 'இருவருணைக் கலம்பகம் 

அருணைக்கு - அருணைப் பதியினிடத்து, தழைக்கும் ௪ர 

பம்.ஒன்று - இறப்புற் ரறோங்கிய ஒரு சரபமானது, பை கண் 

புலிச்கு - பசிய சண்ணையுடைய புலிக்கு, பரிபவத்சை காட்டி - 

அன்பச்தை யுண்டெபண்ணி, ஈ.ரசிங்கச்தினை சீறி. அடர்த்து - 

நம்சில்கத்இனைக் கோபித்து வருக்.இ, வெம்புழை கை - கொடிய 

துளை பொருச்திய கையினையுடைய, குஞ்சரம் உரித்து - 

யானையை யுரித்து, போர்த்தது - அதன் தோலைப் போர்த்தது. 

புலி - தாருகாவன மூணிவர்களேவிய புலி. ௮.தன் தோலை 

ஆடையாக உடுத்தின சாரணம்பற்றி, புலிக்குப் பரிபவச்தைச் 

சாட்டி என்றார். கரசிங்கம் - இருமால் இரணியனைக் கொல்வ 
தற்கு எடுத்த வடி.வம். குஞ்சரம் - கயாசூரன். சரபம் - எண் 

காற்புள். அருணைக்கு என ஏழாம் வேற்றுமை கான்கனுரு 

பாக மயங்கிற்று, தான், ஏ அசை நிலைகள். இத சிவபெரு 

மான் எடுத்த சரப வடிவச்தை வியக்து கூறிய தென்க. 

இது, சாளென்ற வாய்பாட்டான் வர்த இரு விகற்ப 

கேரிசை வெண்பா. (௪௯) 

குறம் 

பதினான்தசீர்கீகழிநெடிலாசிரியவிருத்
தம் 

ஒன்று மூன்று காமு ரைக்க வக்து கேளு, மரிவைமீ 

ருதய் மான் சுளகு கெல்லு மொற்றை பட்ட தாதலாஜற் 

கன்னு மானு மழுவு மரக வொருவர் வக Carex Seyi 

சண்ட மட்டி லேக அப்பர் கைக்க பால சவசையுஞ் 

சென்று காடி லருணை மீது காண லாகு காமழுத் 

தேவ சாய ரவச லாது தெய்வம் வேறு. கண்டிலே 

நின்று வாடு-மிவட னாசை யிடர்த விர்ப்ப ராதலா 

னி கொண்டு apa ரேகை கெற்றி மீதி லெழுதுமே.



மூலமும் உரையும் BOS 

அரிவைமீர் ட பெண்களே ! காம் - யாம், eearée- GS 

உற, வர்ற கேளும் - வர்து கேளுங்கள், உதயம் ஆன - 

கொண்டு வரத, சுளகு நெல்லும் - மூறத்திலுள்ள செல்லும், 

ஒண்றும் மூண்றும் - ஒன்றாகவும் மூன்றாகவும் எண்ணும்போது, 

ஒத்ஸறபட்ட.து - ஒற்றைபட விருக்௧தது, ஆதலால் - ஆதலினால், 

மான்ஈன்றும் மழுவும் ஆக- கையிலே மான்கன்றும் மழு 

வாயுசமூமாக, ஒருவர் வந்து தோன்றினார் - ஒருவர் வச்து: என் 

சண்ணெதிர்ப்பட்டார், சண்டமட்டில் - பார்த்தவளவிலே 

[கழுச்தளவிலே]), கப்பர் -- கோபிப்பர் [நீல நிறத்தை 

யுடையவர்], கைகபாலர் - கையிலே பிரமகபாலத்தை யுடைய 

வர், அவரையும் - அத் தலைவரையும், சாடில்- அடைய விரும்பி 
னால், அருணைமீது - இருவருணைப்ப தியில், சென்று - போய், 

சாணலாகும் - பார்ச்கலாகும்; காமமும் - பெயரும், தேவ.ராயர்- 

தேவ. ராய ரென்பது; அவர் அலாது - அவரல்லாமல், வேறு 

தெய்வம் - வேறு தெய்வத்தை, கண்டிலேம்.- பார்ச்திலோம்; 

நின்று வாடும் - நின்று வரர் அன்ற, இவள்' சன்' ஆசை - இவ 
ஞடைய ஆசையினாலுண்டாகிய, இடர் தவிர்ப்பர் - துன்பத்தை 
நீச்குவர்; ஆதலால் - ஆதலினால், நெற்றி மீதில் - கெற்றியின் 

மேல், ரீறுகொண்டு - விபூதியினால், மூன்று .இேகை - இரி 
புண்டரமாக், எழுதும் - அணியுங்கள். 

தலைவி தலைமகனைச் கண்டு காமுற்று மயல்இகித்கும் நிலை 
மைச்கசீணை தம்மிடம் வரத, குறி சண்டறிர்து கூறவல்ல குறத்.இ 

யாகிய கட்டுவிச்சியைச் குறிவினவ, குறத்தி குறிசேர்ச் து கூறுவ 

தாசச் செய்யுள் செய்வது குறம் என்னும் உறுப்பின் இலச்சகண 

மாம். 

சுளகலிட்ட நெல்லை யெண்ணலாவது, நெல்லை மூன்று 

கூறாச்ச. யொருகூற்றை . யெண்ணினால் ஒற்றைபட: வருவம் 

“இசட்டைபட.. வருவதுமாக வெண்ணுதலென்ச.: ஒற்றைபட



௧௦௨ இிருவருணைக் கலம்பகம் 

வருவது ஈன்மையாசவும், இரட்டைபட் வருவது ௮ஃ தின்மை 

மாகவுங் கொள்வர். சுளகிலிட்ட நெல்லைக் கையிலள்ளிக் 

இழிட்டால் கையிலொட்டியிருக்கின்ற செல்லை யெண்ணிக்கூறு 

௮.௪ முண்டென்பர். 
மீனாட்சியம்மை துறத்தில், **இக்காழி நெல்லையுமுச் கூறு 

செய்தோர் கூற்றை யிரட்டைபட வெண்ணினபோ தொற்றை 

பட்டதம்மே?? எனவுய் கூறுவர், 
குறம் - தொழிற் பெயர்; குறிகூற லென்னும் பொருளது. 

ஏ- அசைநிலை. அறிவைமீர் வினி தான் - அசைநிலை; தன் 

எனச் குறுயெு. சண்டிலேம் - தன்மைப் பன்மை வினைஞுற்று. 

கறுப்பு - வெகுளிப் பொருள்: ௮, கறுப்புஞ் சிவப்பும் 

வெகுளிப் பொருள?? (தோல். சோல். உரி. ௪௭) என்றதனா 

னுணர்க. இதனான், : ஸ்ரீகண்டருத்திர சென்னும் குறிப்புத் 
தோன்றுதல் சாண்க, 

இ௫, எழு பஇனான்கு சீர்கள் விளச்€ரும், ஏனைய மாச் 

இரும் பெற்றுவந்த ப.னான்குசீர்ச்: கழிரெடி லாசிரிய 

விருத்தம். (@0) 
பாங்கி தலைவனை வேண்டல் 

இதுவுமது 
கெற்றி மீது கண்ப டைத்த வும்மை மாச னெய்வனோ 

நீர ணிர்த வரவி ருக்க நெடிய தென்றன் முடுகுமோ 

வெற்றி யான தாளி ருக்க மதிய மும்மை ஈலியுமோ 

விரவு கங்கு லுமது கண்ணின் வெயிலின் முன்பு நிற்குமோ 

கற்றைஃயான குழலி யெக்த வுதவி கொண்டு பகைவெலுல் 

கருணை கூர்தெ னருணை மேவு கலியு கத்௪ மெய்யரே 

செற்ற லார்கள் புரமெ ரித்த புமுக ணிப்7 தாபரே 

சேவ ராய சேசு கந்த இனவ சக்த ராயரே. @e



மூலமும் உரையும் ௧௦௯ 

கருணைகூர் - இருபை மிகுர்ச, சென் அருணைமேவு - அழ். 

மய அருைப்பதியில் வீற்றிருக்கின்ற, கலியு௫ச்.ு மெய்யே - 

சஸியுசத்மு மெய்யரென்னுர்  இருசாமமுடையவமே! செற்ற 

ஸார்சள் - பசைவர்களுடைய, புரம். எறித்த - முப்புரத்தை 

யெரி்ம, புமுகு அணி ப்ரதாபரே -புழுசணிப் பிரகாபபென்னும் 

இருசாமமுடையவரே! தேவ. ராயசே - தேவ. ராயரென்னுச் IMG 

சாமமுடையவசே! இனம் சுகந்தம் வசச்தராயரே - தினமும் 

சல்ல வாசனையைக் தருகன்ற வசச்.௪.ராயரென்னுக் இருகாம் 

மூடையவரே! கெந்றிமீது - கெற்றியின்மேல், சண்படைச் த 

சண்ணைப்பெற்ற, உம்மை-உம்மீது, மாரன் எய்வனோ- மன்மதன், 

பாணங்களைப் பிரயோஇப்பானோ? நீர்௮ணிக்த-நீர் ஆபரணமாகத் 

தரித்த, அரவு இருக்க - பாம்பிருக்க, நெடிய தென்றல் - நீண்ட 

தூரத். திலிருந்து வருகின்ற சென்றற்காற்று, முடகுமோ - விரை 

வாச வீச வருத்துமோ? வெற்றி அன தாள் இருச்ச -வெற்றி 

wots தஇருவடியிருச்ச, உம்மை மதியம் ஈலியுமோ-உம்மைச் 

சச்.இிரன். வருச்தூவானோ? விரவு கங்குல் - நீண்ட இராச்சால 

மான, உம - உம்முடைய, சண்ணின் வெயிலின் - கண்ணா 

இய சூரியனுக்கு, மூன்பு நிற்குமோ -, முன்னே கிற்குமோ? 

கற்றையான குழலி - தொகுதியான கூச் தலையுடைய. தலைவி, 

எந்த உதவிகொண்டு - எச்ச உதவியினால், பகைவெலும் - 

பசையை வெல்லுவாள்? 

மரீ.ரனும், தென்றலும், மஇயமும், கங்குலுமாகிய பகை 

களை வெல்லுமுதவி உமக்கிருப்பது போலச் தலைவிக்கு இன்மை 

யால் உம்முதவியால் வெல்ல வேண்டுமெனப் பாங்கி கூறின 

ளென்க.. மெய்யர் - சண்கூடாக விளவ்குகின்றவர். பி.௮தாபர்.- 

உர்த்தியை : யுடையவர். தேவராயர் - தேவர்களுக்குத்-தலைவர். 

சுகர்த இனம்-வசர்த காலத் இற்கு .விசேடணமாம்..வச௫ச்.த.ராயர்.. 

asig காலத்தில் விழாச்கொள்ளுகன்ற.. தலைவர். மெய்யசே,
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ப். ரதாபே, தேவ.ராயசே என்பவை விளிகள்.-ஓகா.ரங்கள் எதிர் 

மறைப்பொருள். பாம்பிற்கு வாதாசனன் என்னும் பெயருண் 
மையான், *அரவிருக்ச நெடிய தென்றல் முடுகுமோ? என்றாள். 
வெதற்தியான தாள் என்றது சர் இரனைச் தேய்த்ததம், யமனை 

யுதைச்சதம்பற்றி, மதியம் - அம்சாரியை. சண்ணின் வெயில் - 
பண்புத்தொகை. சண்ணின் - இன்சாரியை, வெயிலின் - இன் 
உருபுமயச்கம். எர்.த என்பத ௪ வினாவின் மரூ௨. உதவிசொண்டு- 

கொண்டு மூன்றாம் வேற்றுமைச் சொல்லுருபு. வெலும்-தொகுச் 
தல்; செய்யுமென்முற்று. ஆன -*இதக்தகாலப் பெயசெச்சம்; 
ஆ பகுதி, ௮ பெயசெச்ச௪ விகுஇ, ன் இறந்தசால இடைகலை. 

செற்றலார்கள் புரமெரித்த வரலாறு: முன்னொரு காலத் 

இல் சாருகாச்சன், சமலாச்கன், வித்.தன்மாலி. என்னும் மூன் 
றசரர்ச  னிருச் சனர். அவர்கள். தவஞ்செய், பிரமதேவ 

னிடம் தனித்தனி பொன், வெள்ளி, இரும்புகளாலாக யெங்கும் 
பற். செல்லும் அழியாத மூன்றரண்களைப் பெத்த பின் 
ort, எங்கும் பறக்அசென்று தேவர் முூசவிய யாவரையும் 
அன்பு௮த்;.இனர். இருமால்' பலவித சூழ்ச்சி ' செய்தும், Aw 
பூஜா பக்.இயிற் றச். அவர்களை வெல்ல மூடியாதவராய், சவ 
பெருமானிடம் . முறையிட; அப்பெருமான் பூமியைத் சேர்த் 
தட்டாசவும், சூரிய சச்இிரர்களைத். தேருருளையாகவும், தேவர் 
களைச் தேரு௮ப்புக்களாகவும், பிரமனை வலவனுகவும், மேருவை 
வில்லாகவும், ஆதிசேடனை காணாசகவும், இருமாலை அம்பாசவும், 
அக்னியை அம்பின் முனையாசவும், சாற்றை அம்பினீர்ச்சாக 
வும், சான்கு வேத்ங்களைச் கு.இரைகளாகவுங் கொண்டு அத்.திறி 
புரத்தை யெரிச்சச் சென்றனர். இரிபுல்களே யழிப்பது எம் 
மைசி சொண்டன்றோ. எனத் தேவர்கள் செருக்குற் றெண்ணி 
னர். அன்ைதையறிக்ச பரமசிவன்..புன்னகை கொண்டார். Hes 
vain Ge ANI பிரசாசம் அ.த்தேரை யழிதினு, முப்பு சவ்
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யும் சுட்பெரிச்சுத. அப்போது, இருமால்"இடபமாய்ப். 
nw kerb சாங்க ரென்பது கந்தபுராணம், காஞ்சிப்புரா 

கடிடமுதஸிய மூல்களுட் காண்க. 

ஓ.௫ மூற்செய்யுள் போன்றதே. (@s) 

கார் 

அறுசீர்க்கழிநெடிலாசிரிய விருத்தம் 

'இளைப்போ௮ தானே நினைத்தாலு மேலோர் 

சிறப்பான பேறிகுவோர் 

வனத்தாடு சோணா சலத்தூடு இரா 

பயிற்பேடை காளோடைகாள் 

வினைப்பாவி யானேன் விழிப்பாயு நீசான் 

மிகுத்தேறு கார்காலமே 

தனித்தாவி சோர்வார் கமக்கால மேநீள் 

ச.ரற்கால மேகாலமே. Ce 

சோணாசலத்து: ஊடு - அருணாசலத்தினிடையே: யுள்ள, 

வனத்துஆடு - சாட்டின்சண் ஆன்ற, இரா - நீங்காத, மயில் 
பேடைகாள் - பெண் மயில்களே ! தடைகாள் - நீர்ரிலைகளே ! 

மேலோர் - பெரியோர், தனைப்போ௮ - மிகச்சிறிய காலம், 
நினைத்தாலும் - இக்தித்தாலும், சிறப்பான பேறு - இறப்பாகய 

பேற்றை, ஈகுவோர் - கொடுப்பார் (என்பர்; அவ்வாருயின் 

சதாகாலமும் நினைக்கும் எனக்கு என்றலேவர் ஏனோ பேறுஈய 
வில்லை), விழிபாயும் 8ீரால். - கண்களினின்றுஞ் சொரிகின்ற. 
நீரினால், வினைபாவி ஆனேன் - திவினையையுடைய பாவி 
யானேன்; தனித்து ஆவி. சோர்வார் தமக்கு - தனிமையாக 

உயிர் சோர்இன்றவர்களுக்கு, மிகுத்து ஏறு கார்காலம் - தன்
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ணியற்கையில் அதிகரிக்செழுன்ற கார்காலமே, ஆலம் - விட 
மாகும், நீள் சரற்காலம் - மிகுக்த வருஷா காலமே, காலம் - 

இதுஇச்சாலமாகும். 

கார்காலத்தில் மீண்டு வருவேனென்ற தலைவன் வாராமை 
ஈண்டு தலைவி Ms AGES கூறல், 

மயிற்பேடைகளையும் ஓடைகளையும் கூறியது, கார்காலக் 

இல் மூறையே களித்தலும் நிர்நிறைதலுமாகய சிறப்பை 

கோக்க. அச்காலத்தில் சறப்படையாத தான் அவைகளை 
விளித்து வருச்தனள். சான், ஏ - அசை நிலை. காலமே என்ப.இ 

லுள்ள எகாரங்கள் தேற்றம், ஏனைய அசை நிலை. ஆகும் 
என்ற சொல் எஞ்சி நின்றது. சதாகாலமும் நினைக்குமெனக்கு 

என்றலைவர் பேதீயவில்லை யென்ற அவாய்நிலைக்குறிப்பான் 
வருவிச்சப்பட்டது. சரச்சாலம் என்ற வடமொழி தமிழில் 
மயச்ச விதியின்மைபற்றி சரற்காலமென வச்சது. தினை -மிகச் 
சறுமையைச் குறித்தது. இறப்பு - வீடு, வனத்தாடு என்பதற்கு 
ஆகாயகங்கையின்சண் முழுகுகன்ற என சோணாசலத்திற்கு 

அடைமொழி யாச்ினும் அமையும், இராச வென்னும் பெயசெச் 
சத்து. ஈறு கெட்டது. தடை என்பது மனிதர்களால் ஆச்சப் 

படாத நீர்நிலை. 

Os, sen worn gig சீர்கள் புளிமாங்காய்ச்சரும், 
இரண்டு சான்கு சேமாச்சீரும்; இது.திச்£ர்சள். தேமாங்சனிச் 
சீரும் பெற்றுவச்சத ௮றர்ச்கழி நெடிலாிறிய விருத்தம். (௫௨), 

இளவேனில் 

நேரிசை யாசிரியப்பா 

காலையு மாலையும் கைமலர் குவித்த 

மால மயனும் வணங்குதற் கரியோ
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விணைக்குமுனுலக மியாவையும் படைத்தோன் 

சிணிக்சொரு தாயு தந்தையு மில்லோன் 
பழளினைக் கயிற்றிற் பல்லுயிர்ப் பாவை 

தரு ஈடிக்கக் இருகடம் புரிவோன் 
வினை வலை ய௮க்கு மெய்த்தவ வேடன் 

மன வலைப் பிணிக்கு மான்மத நாதன் 

பேரு மறபத் தாரா யிசம்பொன் 

மாருத் இயாகன் வசக்தவி கோத 

னண்ணா மலைய னதிருங் கழலன் 
கண்ணா ரமு.தன் கைலைப் பொருப்பின் 
மறலித் இசையின் மலயா. சலமென 
விருத்திய அருத்திகொண் டி.ளங்கால் பரப்பிக் 
காவுலைப் பல்லவக் கனனா வசைப்பக் 

குறைவற சூயில்வாய்க் குறட்டினி லடக்இப் 
பொ ிதிக ழரிக்கரி யசனிடைச் சொரிக்து 

floss BO மஞ்சரிப் பசைக்கோ லசைத்து 
மதவீ ரனுக்கு வசந்தக் கருமான் 

பனிமலர்ச் சாயகம் பண்ணி நிட்டின. 

னின்னமும் வக்இலர் கேள்வர் 
புன்னையல் கருங்குழ லன்னமென் னடையே, ௫௩ 

புன்னை ௮ம் கர குழல் - சுரபுன்னை மல.ரணிக்த அழகிய 
கரிய கூச்சலைேயுடைய, அன்னம் மெல்கடையே - அன்னம் 
போன்ற மிருதுவாகய ஈடையினையுடைய தோழியே ! காலையும் 
மாலையும் - சாலைப் பொழுதினும் மாலைப் பொழுதினும், கை 
மலர் குவித்து - கைகளாகிய மலர்களைக் கூப்பி, மாலும் அய 
னும் வணவ்குதற்கு ௮ரியோன் - இருமாலும் பிரமனும் வணச்
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கஞ் செய்வதற்கு அருமையானவரும், இமைக்குமுன் - இமைப் 
பதற்கு முன்னே, உலகம் யாவையும் படைத்தோன் - உலக 
மெல்லாவற்தையும் உண்டாக்னெவரும், தனக்கு ஒரு தாயும் 
த்தையும் இல்லோன் - தனக்கு ஒரு அன்னையும் பிதாவும் 
இல்லாதவரும், பழவினை கயிற்றின் - பிராரத்த வினைச் கயித் 

ரூல், பல் உயிர் பாவை அழகுஉற ஈடிக்சக - பல ஆன்மாச்க 
ளாகிய பாவைகளை யழகுபொருந்த நடிக்கும்படி, இருகடம் 
புரிவோன் - இருக்கூத்இயற்றுகன்றவரும், Maar ame 
கும் - சஞ்சிசம் ஆகாமியம் என்னும் வினைகளர்கய வலைகளை 
யறுச்சின்ற, மெய் சவ வேடன் - உண்மையான ,தவவேடச்தை 
யுடையவரும், மனம் அலைபிணிக்கும் - மனவிருளை யொழிக் 
இன்ற, மான்மதகா சன் - மான்மதசாதரும், பேறுஆம் அறுபத் 
காறாயிரம் பொன் - பேறாகிய அறுபத்தாறாயிரம் பொன்னை, 
மாறா தியாகன் - மறுச்காமல் சொசெ௫ன்றவரும், வசர்த விகோ 
கன் - வசர்.த விசகோதரும், அண்ணாமலையன் - அண்ணாமலைய 

ரும், அதிரும் சழலன் - அதிருல்கழலரும், சண்ணாரமுதன் - 
சண்ணாரமுதருமாகய சிவபெருமானாரஅு, கைலை பொருப்பின் - 
இருச்கைலாய மலையின்கண்; மதன் வீரனுக்கு - மன்மதனாகய 
வீரனுக்கு, வசச்தம் கருமான் - வசக்த காலமாகிய கொல்லன், 
மறலிதிசையின் - இயமனது இசையாஓய கென்றிசையில், மல 
யம் அசலம் என இருழ்திய. அருத்தி கொண்டு - பொதியமலை 

யென்று வைச்சப்பட்ட இருத்தியினால், இளசால் பரப்பி- 
தென்றற்காற்றை வீசி, கா உல் - சோலையாகய உலையில், பல்ல 
வம். சனல் நா அசைப்ப - தனிராகிய கெருப்புச் கொழுச்துவிட் 
டெரிய, குறைவு அறு குயில் வாய் குறட்டினில் ௮அடச்சி- குறை 
வில்லா குயிலின் வரயா௫இய. குறட்டினிற் செறிச், பொறி 

Bab அரிசரி அசணிடை சொரிர்ு.-புள்ளிகள் விளவ்குசன்.ற 
வண்டுசளாகிய கறிகளை யதனிடத்தப் போகட்டு, உள் இசைத்
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இடு மஞ்சரி பசைச்கோல் அசைத்து - உள்ளே பொருத்தப் 

பெற்ற பூங் கொத்தாகிய சுடுகோலால் அசைத்து, பணிமலர்ச் 

சாயகம் பண்ணி நீட்டினன் - குளிர்ச்சி பொருந்திய மலர்களா 

இய அம்புகளை (ஈம்மீது தொடுப்பதற்குச்) செய்து கொடுத்த 

னன்; கேள்வர் - நாயகர் இன்னமும் . வக்திலர் - இன்னமும் 

வரவில்லை. 

இ.து தலைவி இளவேனிற் பருவங்௪ண்டு தோழிக்குக் 

கூறியது. 

Korg) மயனும் வணங்குதற் கரியோன்?? என்றதனால் 
இவசே ப.ரம்பொருள் என்பது பெற்றாம். 4யாவையும் படைத் 

தோன்”? என்றதால் இருஷ்டியும், சாய் தர்சையில்லோன்?? 

என்றதால், தோற்றமில்லாகவர் என்றும், **உயிர்ப்பாவை 

ஈடிச்சச் திருநடம் புரிவோன்?? என்றதால் இதியும், வினை 

வலை யறுக்கும்?? என்றதால் சங்கா.ரமும், “wera பிணிச் 

கும்? என்றதால் திரோபவமும், “பேராமறுபத்தாறாயி.ரம் 

பொன்மாரறாத் இயாகன்?? என்றதால் அறுக்கிரகமூம் கூறிய 

தனால், பஞ்ச இருத்தியமும் ஈடத்தன்றவர் இவர் என்பது 
பெற்றாம். ௮௮, 

“தோற்றச் அடியதனிற் றோயுர் இிதியமைப்பிற் 
சாற்றியிடு மங்கியிலே சம்கார--மூற்றமா 

யூன்று மலர்ப்பகச்தே யுற்றதிரோ தம்முத்இ 

சான்ற மலர்ப்பகச்தே காடு? 

என்னும் உண்மை விளக்கத்தாலுணர்ச. 

மான்மச காதன், இயாகன், .வசர்த விகோதகன், அண்ணா 

மலையன், அ.திருங்கழலன், சண்ணாரமு.தன் என்பன பெயர்கள். 

அறுபத்தாராயிரம் பொன் வழங்கெ சறிதையைப் புராணச் 

தட் காண்க, பசைச்கோல்- உலையாணிக்கோல், குறடு - ஒரு
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வகை ஆயுதம். அன்னமென்னடை - அன்மொழித்சொகை. 

அல்-இருள். மன அலை பிணிக்கும் --மன அலையை கிறுத்தும் 
எனினுமாம். 

இ௫ ,இருபானிரண்டடியான் வக்க நேரிசை ஆூரியப்பா. 

எண் சீரீக்கழிநெடிலாசிரியவிருத்தம் 

அன்னியமா சடையாரும் பின்னியமா சடையாரு 

மடிமாற நடிக்காரு முடிமாற னடித்தாரு 

முன்னுமற மொழிந்தாரும் பின்னும௰ மொழிக்தாரு 

முகைத்திடுமா னேற்றாரு மிகைத்திடுமா னேற்றாரு 

மென்னகத்தா முரியாருங் கொன்னகக்தா முரியாரு 

மெருக்கிதழி மணத்தாரு முருக்கிகழி மணத்தாரும் 

வன்னிவடி. வனக்தாருஞ் சென்னிவடி வனக்கதாரும், 

வருகருண்ப் பதியாரும் பெருகருணைப் பதியாசே, 

அன்னியம் மாசு அடையாரும் - அன்னியமாகிய மலபக்த 

மில்லாதவரும், பின்னியமா : சடையாரும் - பின்னிய பெரிய 

சடையினை யுடையவரும், :அடிமாற ஈடித்தாரும் - (மதுரைப் 

UBIO வெள்ளியம்பலத்தின்௧ண்) பாசம் மாறும்படி. ஈடனஞ் 
செய்தருளியவரும், முடிமாறன் அடித்தாறும் - சரீடமணிர்த 
பாண்டியனால் அடிகச்கப்பட்டவரும், முன்னும் அறம் மொழிச் 

தாரும் - கரு. ௪ூன்ற தருமோபசேசஞ். செய்தருளியவரும், 
பின்னும் மறம் ஓழிச்தாரும் - பிணித்து வருத்துகின்ற பாவம் 

நீங்னெவரும், உகைத்தடும் ஆன் எத்றாரும் - இடபத்தை ஏறிச் 
செலுத்துகன்றவரும்,  மிகைச்இடுமான் ஏற்றாரும் - எதிர்த்து 

அதிகரித்த வர்.த மானைச் சையில் , ஏக்கியவரும், என் அகத்து 
உரியாரும் - என்னுடைய மனதில் .: எழுந்தருளி யிருத்தற்கு 

உரியவரும், கொல்ககத்து உரியாரும் - கொல்லும் மலையாகிய 

யானைத்தோலை யுடையவரும், எருச்கு இதழி மணத்தாரும் -
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எருக்சம்பூ சொன்றைப் பூச்சனின் வாசனையையுடையவரும், 

was Bey மணத்தாரும் - முருக்கம்பூப்போலும் அத 
சசி புடையவளாகிய உமாதேவியை மணம் செய்தவரும், 

வன்னி வடிவு அனச்தாரும் - கெருப்பா௫ுய வடிவ.க்தில் ௮ன் 

ஊம் போன்ற உமாதேவியை யுடையவரும், சென்னி வடி. வனச் 

ah - தலயிலே வடி௫ன்ற கங்கை நீருள்ளவரும், வரு 
குருப் பதஇியாரும் - வருன்ற இருபைக்கு இருப்பிடமாயுள்ள 

கரும், பெருகு அருணை பதியாசே - இறப்புமிகுச் த ௮ருணாசலே 
சா (வார்). 

மாசு - குற்றம், ஈண்டு மலபந்தத்தையுணர்த் இற்று, அடி. 

மாமி ஈடிச்ததும் மாறனடிச்சதும் முறையே திருவிளையாடற் 

புராணம் சான்மாறியாடிய படலத்தும், பிட்டுக்கு மண் சுமந்த 

படலம் துங் காண்க. ter அநமொழிச்தத, சனகாதி நால் 

வருக்குச் கூறியது. முன் - காலமுமாம். ஆனே நுகைத்திடு 
வார். என விகுஇ பிரித்துச்கூட்டுக. தாம் - அசைகிலைகள். 

ab ண்ணும்மைகள். ஏ-.தேற்றம், இதழி - இ பெண்பால் 

விகுதி, .௮னம் தொகுத்தல், உவமவாகுபெயர்; அடித்தார். என 

செயப்பாட்டு வினை செய்வினையாய்.வக்த௮. .. ஆவார் என்பு 

கஞ்சி நின்றது. வருகருணை - வினைத்தொகை, 

மடச்கு என்னுஞ் சொல்லணியாசதல். காண்க. 

இ௫, ஒன்ன மூன்று சீர்கள் கூவிளங்காய்ச் சீரும், இரண்டு 
கான்கு ஆறு எட்டுச் ர்கள் பெரும்பாலும்.புளிமாங்காய்ச் 2௫ம் 

பெற்று வரத எண்சர்க்சழிகெடிலாரியவிருச்தம். (௪5) 

சம்பிரதம் 

எண்சீர்க்கழிநெடிலாசிரியவிருத்தம் 

ப.சவைபொ ருக்கெழவுக் ககனம்வ டுப்படவும் 

பரிதிவ டக்கெழவு நிருதிகு ணக்குறவு
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மிரவுப கற்படவும் பகலிச. வொத்திடவு 

மெளிதினி யற்றிடுவோ மிவைசல வித்தைகளோ 

வசவம ணிப்பணியா னனலூஉ நிப்பெருமா 

‘er th aor ரிக்கணையா வவனிக லத்திடையே 

கருதிம னத்தினிலே AD g6 Fo g eon Sou 

கதியைய ளித்திடுமோர் பதியுமு ணர்த் தவமே. 

பரவை பொருக்கு எழவும் - சமுத்திரம் வற்றிப் பொருச் 

குத் தோன்றவும், ககனம் வடு படவும் - ஆகாயத்தில் . தழும்பு 

உண்டாகவும், பருஇ வடக்கு எழவும் - சூரியன் வட திசையிற் 

ஜோன்றவும், நிருதி குணக்கு உறவும் - நிருதி 8ழ்த் திசையிற் 
பொருந்தவும், இரவு. பகல் படவும் - இராக்காலம் பகற்கால 

மாகப் பொருர்தவும், பகல் இரவு ஓத்திடவும் - பகற்சாலம் 

இசாச்சாலமாகப் பொருந்தவும், எனிஇன் இயத்றிடுவோம் - 

இலே?ழ் செய்வோம், இவை லை விச்தைகளோ - (எங்கள் 

திறமைக்கு) இப்படிப்பட்டவைகளாகய சில வித்தைகள் 

தாமோ? அரவம் ௮ணி பணியான் - சர்ப்பத்தை அழகிய. ஆப 

ணமாக வுடையவராகய, அனலூரி பெருமான் - அருணாசலே 

௬ரரத, அருணரிக்கு - திருவண்ணாமலைக்கு, : இணையா - ஒப் 

பாச, அவணிதலத்து இடை - பூமியினிடத்து, மனத்தினில் 
சிறிது கருதி நினைத்த அளவே - உள்ளத்தில் சற்று ஊன்றி 

நினைத்த பொழுதில், ௪௫தியை அளிச்இடும் - மேஈட்சக்தைச் 

கொடுச்சன்ற, ஐர் பதியும் உணர்த் அவம் - ஒரு தலத்தையும் 

தெரிவிப்போம். 
இச்.திரஜால முகலிய மாயா வித்தை வல்லவர் தமது சிறப் 

பைத் தாமே எடுத்துச் கூறுவதாகச் செய்யுள் செய்வது சம்பிர 

தம் என்னும் உறுப்பின் இலச்சணமாம்.  சம்பிரதம் - தற் 

புகழ்ச்சி, இவ்வாறு செய்தற்சரியவற்றைச் செய்வதாகக் கூறி
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ond, werent. வகையிற் பொருள் கொள்ளுங்கால், .பரர்த 

ஞ்டமாகிய  பாலைரிலத்தில் பொருக்குண்டாகவும், சாட்டில் 

பி வுண்பபாகவும், குரியன் உத்தராயண காலத்தில் வட 

பாரிசமாக? செல்லவும், அரச மாறுபட்ட குணத்தை யடைய 

வுட, இராம்சாலத்இல் சூரியன் மறையவும், அ௮க்இச் காலத்தில் 

படற்வாலரும் இராச்சாலமும் ஒத் இருக்சவும் எனவும் ; அருணா 

சல் ிற்கு ஒப்பான ஒரு தலத்தைக் தெரிவிக்க முடியாதென 

வும் பொருள்கொள்க. பதி - கடவுளுமாம்.. 

பாவை - சமுத்இரம்; பரரக்தவிடம் (பாலை). பொருக்கு - 

ation உறுத்துகன்ற இறு மண்கடம்டி. ககனம் - ஆகாயம், 

காடு, வடு - தழும்பு, மாவடு, நிருதி - அஷ்டதிக்குப் பாலகர் 

கரிலொருவர், அரக்கி, குணக்கு - இழக்கு, மாறுபாடு, பகல் - 

பகற்காலம், சூரியன். சில விக்தைகளோ என்பதின் இறுத 

தாரம் ஒழிபிசை, இன்னும் பல அ௮ரநியனவுண்டு என்றற் 

ஜொடக்கத்து ஒழிக்க சொற்களைக். தருதலின். . ஆ - ஆகவென் 

பன் கடைச்குறை. அவணிதலம் - இருபெயரொட்டுப். பண் 

புச் தொகை. அவணிகலத்திடையே என்பதில் ஏகாரம் பிறி 

நிலை. மனத்இனிலே - ஏ அசைநிலை. கினைத்தளவே - அகரம் 

  

தொகுத்தல்; ஏ- தேற்றம். உணர்த்துவமே - ஏ தேற்றம். 

அ - சற்றசை, தர் - ஒன்று என்னும் எண்ணின் விகாசம், 
பொருக்கு என்பதற்கு ஓலியெனவும், .பறி.தி என்பதற்கு. 

சச்கரமெனவும், இரவு என்பதற்கு யாசகனெனவும் உரை கூறு 

வாருமுளர். அனலகிரி - வடமொழிப் புணர்ச்சி இயல்பாயித்று, 

ராசகங்கணம் என்றாற்போல. பதியும் - உம் உயர்வு இறப்பு; 

எதிர்மறையுமாம். 

இ.௫, ஒன்னு மூன்று ஐர்து ஏழு£ர்கள் கருவிளச்£ரும், 

இரண்டு, சான்கு, ஆ௮, எட்டசீர்கள் கூவிளங்சாய்ச்சரும் பெற்று 
ais எண்சீர்க் கழிநெடி லாசிரிய விருத்தம். இவ்வாறு மூன் 
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பதிப்பிற் "சர் பிரித்திருப்பினும் தனன தன் தனனம் எனச் 
சந்தங்கொண்டு அதற்கு இயைய அலகிட்டுச் கொள்க. (௫௫) 

நேரிசைவேண்பா 

உள்ளத்தின் ஞான மூயர்ச் தவிடத் or BW 
பள்ளத்தி லென்றும் ப௨ராதே--வள்ள 

லருணா ஈலப்பெருமா எம்பிகையோர் பாகன் 
கருணா சலமாங் கடல், ர (௫௬ 

வள்ளல் -. கொடையாளியும், அருணாசலப்பெருமான் - 

அருணாசலேசு.ரனும், அம்பிகை ஒர் பாகன் - உமாதேவியை 

இடப்பாகத்தி .லுடையவனுமாகிய, கருணா சலம் ஆம் சடல் - 

இருபை வெள்ளமாகிய கடல், உள்ளத்.இில் - மனதில், ஞானம் 

உயர்ந்தவிடத்து அன்றி - அறிவு மேம்பட்ட விடத் இதிலல்லாமல், 

இருள்பள்ளத்.தில் - அஞ்ஞானமாகய குழியில், என்றும் பட 
ராது - எக்காளும் சென்று பாயாது. 

கருணாசலம் என்பதற்குக் கருணேமலை எனினுமாம். உலகத் 

துள்ள சடல்போன் நிராமையால், இஃதோர் இப்பியச் உடலா 

யிருச்சன்றதெனக் கருணைச்சிறப்பை வியர் கூறினாரென்ச. ஏ- 

அசைநிலை. அன்றி- அன்றி படராதென்ச. பாகனுமாகிய கடல் 

எனஉருவூத்தார்.* இதுவிரூபகவணி; வி௫த்ரஅலங்காரமுமாம். 

இச, மலர் என்ற வாய்பாட்டான் முடிஈ்ச இருவிசற்ப 

கேரிசை வெண்பா. (௫௯) 

பாண் 

அறுசீர்க்கமிநெடிலாசிரியவிருத்தம் 

கங்கை வார்சடைப் பரமர்தென் 
னருணையிற் உடைகொறு நீபாட 

வஸங்கை யாலிரு செவிபுதைக். 
தேத்.அவோ மருச்சுனன் திருகாம 

  

விரூபகம், வி- விரோதம். 

  

ஃலிசோசமான தன்மையையுடைய உருவக
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(மெங்கை மார்செவி பொறுக்குகின் 

விசையெனு மிடிக்குரல் மகிழ்வாரார் 

பங்கை மார்செய லறிந்துகொள் 

பாணனே மயிலைனப் புகழ்வாயே. ௫௪ 

மங்மைமார். செயல் அறிக் துகொள் பாணனே - பெண்ச 

ன்று செய்கைகளை அறிர்துசொள்ளுகன்ற பாணனே ! மயில் 

வனப் புசழ்வாயே - மயிலென்று புசழ்பவனே ! நீ... கங்கை 

வார் சடை பாமர் - கங்காஈதியைக் தரித்த நீண்ட சடையினை 

யுடைய மேலான கடவுள் எழுர் கருளி யிருச்இன்ற, அருணையில் - 

பிருவண்ணாமலைப் பதியில், கடைதொறும் பாட - வாயில்க 

போறும் பாட, அகம் கையால் இருசெவி புதைத்அ - (இடிச் 

ஞாராலென அஞ்சி) உள்ளங்கைகளால் இரண்டு காூகளையு மூடி, 

அருச்சுனன் இருசாமம் ஏத்துவோம் - அருச்சுனனது இருப் 

(பயசைச்சொல்லித் அ.திப்போம், நின் இசை எனும் இடிகுரல் - 

உண்ணுடைய இசையென்கிற இடியை யொத்த குரலைச்கேட்டு, 

வங்கைமார். செவி பொறுக்கும் - பரத்தையரது காதுகள் 

பொறுத்துசக்கொள்ளும் (ஆதலால் அஞ்சுவாரே யன்றி), மூழ் 

வார்ஆர் - இங்கு மூழ்கன்றவர் யாவர் ? (ஒருவருமில்லை என்ற 

பழு). 

ப.ரத்தையரைப் புணர்சற்பொருட்டுக் தலை2களைப் பிரிக்து 

சென்ற தலைமகனால், தலைமகளது கருத்தையறிச்சு. அவளைச் 
சமாதானப்படுத்தி அவளிடம் தான்வரும்படி. பேஏவருமாறு 

அணுப்பப்பட்ட பாணனுக்குத் தலைவி வெருண்டு கூறியது. 
இ.து. “பாணனொடு வெகுளுதல்:? என்னும் தறை. 

பாணனே ! புகழ்வாயே! இவ்விரண்டும் விளி. புகழ் 
வாய். - வினையாலணையும் பெயர். மயிலெனப் புகழ்வாய் - 

யில் இடிச்சு. லுவக்கும் ; நின் இசையெனு மிடிச்குரலெம்மை
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வருத்துகன்றது ஆகலால், மயிலெனப் புகழ்தல் தகாதென்க. 

சடை - இற்சடை (அ,தாவ.த) வாயில். 
இடி.முழச்கங் சேட்டவுடனே தன்பெயர் கூறுவார்மேல் 

இடிவிழப்படாவெண்ணு பாண்டு புத் இரனாகிய அருச்சுனன் வரம் 
பெற்றானென்பகு பாதம். அது இன்றும் பெருவழக்கா 

யுள்ளது. 

என் தங்சை யென்பது எங்கையென மருவி ஈண்டுப் 
ப.ரத்தையரை உணர்த்திற்று. அகம் என்பது கையென்னுஞ் 

சொல் வச இடையேயுள்ள சகசய் கெட்டுப் புணர்ச்ச.து. 
இத, முதற்சீர் தேமாச்சிரும், இரண்டாஞ்சீரும், இறு இச் 

சரம் கூவிளச்ஈரும், ஏனைய பெரும்பாலுல் கருவிளச் 2௫ம் 
பெற்றுவர்த அறுசீர்க் கழிநெடிலாசிரிய விருத்தம். (௫௭) 

தலைவியைப் புகழ்தல் 

அறுசீர்க்கமிநெடிலாசிரியவிரத்தம் 

புடைசெறிக் தளிபாடு Dg Sum 

தொ.டைமார்பர் புலிபதஞ் சலிகாடுவார் 

மடையிளங் கயருவு மருணையல் 

இரிமீது மலரணங் கெனமேவுவார் 

கடையுமிக் தரவேழ மிருகையிக் 

இச,காரு கயனமிக் இரநிலமே 

யிடையுமிக் இரசால ந.தலுமிக் 

இரசாப மிதழுமிக் தரகோபமே, ௫௮ 

புடைசெறிகச்து அளிபாடும் - அரத் சூழ்ச்ு. வண்டுகள் 
இசை பாகின்ற, ௮ம்இதழி தொடைமார்பர் - அழகய கொன் 

றைப் பூமாலையைத் தரித்த மார்பினையுடையவராகிய, புலி
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படல் சலி படுவார் வியாக்கிரபாத முனிவரும் பதஞ்சலி 

yolk ama . செவபெருமானாரது, மடை இள 

கயல் தவம் மீர் பாய்கின்ற மடைகளில் இளமை பொருச்திய 

கயல் ள்கள் பாய்கின்ற, ௮ம் அருணை இரி மீது - அழகிய 

அருவம் இன் மேல், மலர் அணங்கு என மேவுவார் - 

செய்யப மலரில் வீற்றிருக்கன்ற இலச்குமியைப் போலத் 
Gade wher தலைமகளது, ஈடையும் இக்திரவேழம் - உடை 

யுடடஏராவமம், இருகையும் இக்இரகாரு - இரண்டு கைகளும் 

sina விருட்சம், சயனம் இக்இரரீலம் - கண்களும் இக்தர 
வம், இடையும் இக்திர சாலம் - இடையும் இச்இிரசால வித்தை, 

தலும் இர்.இிரசாபம் - சண்புருவங்களும் வானவில், இதழும் 

இக். ொசோபம் - அதமும் இந்தஇரகோபப் பூச்சியாகும். 
முமாவதம் போன்ற ஈடையும், கற்பச விருட்சத்சைப் 

பபோலம் கொடுச்சின்ற சைகளும், இச்.இிர நீலமணி போன்ற 
கண்களும், இச்திரசாலம் போன்ற பொய்யாகிய இடையும், 
வானவில் போன்ற வளைந்த புருவங்களும், இச்திர கோபப் 

பூச்சி போன்ற வெச்ச இதழும் உடையாள் ஆகையால், இவ் 
வாறு உருவ௫த்துத் தலைமகன் சலைமகளைப் புகழ்ச்து கூறினான். 

எண்ச. 

அம்-சாரியைகளுமாம். காவொர் எனச் செயப்பாட்டு வினை 

செய்வினையாய் வந்தது. மேவுவார் வினையாலணையும் பெயர். 

எ ழேற்றம்; அசைநிலை எனினுமாம். ஆகும் என ஒரு சொல் 

வருவித்துளைச்சப்பட்டது. இர்தரமெனப் பன்முறை வக்.2.ன 
(சொற்பின் வருநிலையணி. இர்திர நீலமணி யென்பது 

எடுர்இிர நீலமொக் இருண்ட குஞ்சியும்?? எனக் கம்பர் கூறு 

வகானுணர்க. (மிதி- டு௬.) 

இ.து, ஒன்று மூன்று ஐந்து ர்கள் கருவிளச்சரும், 

இரண்டு கான்கு சீர்கள் புளிமாங்காய்ச்சரும், இறுதிச் ர்கள்



SEO) இருவருணைக் கலம்பகம் 

புளிமாங்காய்ச் சரம் பெற்றுவர்த அறுசர்ச்கழிகெடிலாசிறிய 

விருத்தம். (௫௮) 
உருவேளி 

கலிவிருத்தம் 

இந்திர கோபமா மிதழி பாகனார் 

செக்தமி ழருணைகச் தேருஞ் செல்லுமே 

சர்திர ரேகையுஞ் சமர வாளியு 

மந்தர மேருவும் வளைக்து கொண்டவே. Bam 

சமரம் - யுத்தஞ் செய்வதற்காக, சச் இரபேகையும் - பிறை 

முகக்கணையும், வாளியும் - அம்பும், மச்த.ரம் - மச்.த.ரகரியும், 

மேருவும் - மேருமலையும், வளைக்து கொண்ட - சூழ்ச்து கொண் 

டன (இசலால்), இச் ரகோபம் ஆம் இசழிபாகஞார் - இக்திர 

கோபப்பூச்சியை யொத்த செர்நிறமமைக்ச அதரத்தையுடைய 

உமாதேவியைத் சமது இருமேணியில் ஒரு கூறாகவுடைய சவ 

பெருமானாரது, செம்தமிழ் ௮ருணை - செவ்விய தமிழ் வழங்கு: 

இன்ற திருவருணைப் பதியினிடத்து, ஈம் தேரும் செல்லுமே - 

ஈம்முடைய இரதமும் செல்லமாட்டாது. (ஆதலால் Sere gs 

விவொயாக.) 

இச்செய்யுள் சார் சண்டு வரர் தலைவன் தலைவியது உரு 
வெளித் தோற்றல்ஈண்டு பாகனை கோக்டச் கூ.றியதென்ச. 

தலைவியது கெற்றியிலுள்ள சக் இரபேகையைப்' பிறை 

மூகச்கணை யென்றும், கண்களை அம்பு என்றும், கொங்கைகளை 

மந்தரகிறி மேருஇறி யென்றும் மயல்கக் கூறினானென்க. செல் 

லுமே - ஏ எதிர்மறை. கொண்டலே - ஏ ஈற்றசை, தேரும் 

என்பதிலுள்ள உம்மை எச்சவும்மை; மற்றைப் படைகளே 

யன்றி யென்ச. ஏளைய உம்மைகள் எண்ணும்மை. இரேகை- 

வ்ரை
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ஸ்சுடஒிள் பட இபண்டு சான்கு சீர்கள் கூவிளச்£ரும், மூன் 
ME Wiggin gy புளிமாச்€ரும் பெற்றுவக்த கலிவிருத் 

ay (௫௧) 

எழுரிர்க்கழிநேடிலாசிரியவிருத்தம் 

கொண்டலணி கண்டர்நிறை கங்கையணி செஞ்௪டையர் 

கொம்பசொரு பங்கி லஓுறைவா 

ரண்டபடி ரண்டமள வங்கியென நின்றவதி 

முங்கழலர் தங்க ௬ணையிர் 

கண்ளெத௮ கொண்டன்மிசை திங்களெழு இன்றதிது 

கண்டதிலை யுங்கண் முகமா 

மண்டலமெ னும்புதிய திங்கண்மிசை கொக்தளக 

மஞ்சுகுடி கொண்ட வடைவே. ௬௦ 

கொண்டல் அணி சண்டர் - மேகத்தை யொத்த கறிய 
விடத்தை யணிந்த சள.த்தையுடையவரும், நிறைகங்கை அணி 
செம்சடையர் - நீரான் நிறைக்க கங்காஈஇியைத் தரித்த சவர்த 

சடையினையுடையவரும், கொம்பர் ஒருபங்கில் உறைவார் - 

பூங்கொம்பை யொத்த உமாதேவியார் தமதுடம்பின் பாதியில் 
பொருர்தப் பெற்றவரும் ஆயெ, அண்டம் பஏர்௮அண்டம் அளவு- 
இவ்வுலச முதல் தேவலோகம் வரையிலும், அங்கி என நின்ற 
HAGA தழலர் - அக்கினி என்று சொல்லும்படி எழுக்தருளிய 

அ.ிருங்கழலர், கங்கு அருணையிர் - வீற்றிருக்கின்ற அருணைப் 
ப.தியிலுள்ளவசே ! கொண்டல் மிசை இங்கள் எழுகின்றது - 
மேசத்தின்மேல் சச்தரன் தோன்றுவமை, சண்ளெது - யாம் 
பார்த்துள்ளது, உங்கள் மூகம்ஆம் மண்டலம் எனும் பு.திய தில். 
சள்மிசை - உங்கள்முகமாகிய மண்டலம் என்கின்ற புதிய சர் 
இரன்மேல், கொர்து அளகம் மஞ்சு குடிகொண்ட அடைவு
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இத - பூங்கொத்துக்கள் நிறைந்த கூந்தலாகிய மேகம் தங்க 

யிருக்ன்ற முறையாகய இசை, சண்டது இலை. - (எங்கும்) 

பார்தத .இல்லை. 

இவ்வாறு தலைவன் தலைவியை. வியச்து கூறினான் என்க. 

கொண்டல் - உவமவாகுபெயர். அண்டம் என்றதை மே 
லஓுலகமெனினும் பரண்டமென்றதை அதற்கப்பாலுள்ள வெளி 

யண்டங்களெணனினும் அமையும். 

அ.இருவ் சழலர் என்பது அருணைப் பதியிலுள்ள சிவபெரு 

மானின் நிருசாமங்களு ளொன்று; சப்.இச்ன்ற வீரச்கழ 

லணிர்தவர் என்பத பொருள். அருணையீர் என்பது தலைவியை 
விளித்தல், மண்டலம் - வட்ட வடிவு. இல்களின் செய்கை 
யில் மாறுதனோச்இப். புதிய திங்கள் என்றார். கொர்அ - மெலித் 
தல் விசாரம். a - அசைநிலை. கண்டஇலை யென்றதனால் இத 

அற்புதமா யிருச்சன்றதென்பஅ கருத்து. என உவமவுருபுமாம். 

இ.௫, முதலைச்அ. சரம் கூவிளங்காய்ச் இரும், ஆறாஞ்சர் 
சதேமாச்சரும், ஏழாஞ்சர் புளிமாச் ரும் பெற்றுவந்த எழு 

சீர்ச்சழிகெடிலாரிய விருத்தம். (௬௦) 

இருவிகற்ப நேரிசை வெண்பா 

அடுத்தமதிச் சென்னியின்மே லம்பிருக்கு மற்றோ 

ரிடத் திலே காசி யிருக்குக்--தடக்கையிலே 

யேர்அுலை விட்டிருக்கு மெம்மருணை நாதனார் 

போரக்து புசமெரித்த போது. ௬௧ 

எம் அருணை காதகனார் - எமது அருணாசலேகசு.ரர், போந்து 

புரம் : எரித்தபோது - சென்று முப்பு.ரவ்களைக் தூத்தகாலை, 

அடுத்த மதி சென்னியின்மேல் - தம்மைச் சரணடைந்த ௪ச்.இ.ர 

னிருச்சன்ற சரசின்மீ*. அம்பு இருக்கும் - பாணம் இருக்கும்
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[அங்ஸசரீர் இருக்கும்], மற்று ஓர் இடத்திலே சாரி இருக்கும் - 

வரர இடத்திலே சாண் இருக்கும் [இடப் பாசத்தில் உமா 
சேலியார் இருப்பார்], தட சையிலே எச்.து லை விட்டு இருச் 
கும். ரீண்ட கையிலே 'ஏச்தப்பட்ட வில் முறிச்திருக்கும் [தம 
ரசம். தன்னிடத்தில் பொருர்திய ஒலியைச் செய் துகொண் 

டிருக்கும்]. 
எனவே, வில், அம்பு முதலியன வேண்டாத சறித்தெறித்தா 

ரென்று விளங்கச் கூறினா சென்க. 

மற்று என்னும் இடைச்சொல் பிறிது என்னும் பொருளைத் 
Sigg. தட-உரிச்சொல், பெருமையை யுணர்த்திற்று 5 2181 
“ தடவுல் கயவு களியும் பெருமை?” (தொல்- உரி. சூ. ௨௨.) என்ப 
சனா னுணர்க; வளைந்த, கை எனினுமாம்; அது 4 தடவென் 
களவிகோட்டமுஞ் செப்பும்? (தொல் - உரி. சூ. ௨௩) என்ப.தனா 

னுணர்க. போந்து என்பது திரிபுரம் இருச்குமிடத்தை யடைந்து 

எனக. 

இது, காசு என்ற வாய்பாட்டான் முடிந்த இருவிகற்ப 

சேரிசை வெண்பா. (௬௧) 

கார்காலம் 

கலித்துறை 

போதற்கு மரிதான வருணா 

> சலத்திசர் பொன்மேருவா 

யேதப்ப டும்பாவி மனமே 

பிரிக்தாரி கெண்ணார்கொலோ 

வோதத்தி னீசோடு கனலுண்டு 

புயன்மீள வுமிழ்சன்மைபோற் 

காதற்குண் மடவார்மெய் பொன்பூசு 

மின்வீசு கார்காலமே ௬௨
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போதற்கும் அரி. ஆன அருணாசலக் சர் - கான்முகனுக் 

கும் அறிதற்கு அருமையான அருணாசலேசு.ர.ரஅ, பொன் மேரு 

வாய் - பொன்மயமாகயெ மேருமலையின்சண், எதம்படும் பாவி 
மனமே - துன்பப்படுகின்ற பாவி மனமே ! பிரிச்தார்-சம்மை 

விட்டு நீல்கெ தலைவர், புயல் - மேகமானு, தத்தின் நீரோடு 

சனல் உண்டு-கடலின் நீரோடு வடவைம் இயையும் உண்டு, மீள 

உமிழ் சன்மைபோல் - இரும்ப உமிழ்கின்ற தன்மையைப் 

போல, மின் Se கார்காலம் - மின்னொளியை வீசுகின்ற கார் 

காலம், காதற்கு உள் மடவார் மெய் பொன் பூசு கார் காலம் - 

காதற்குள்ளான பெண்கள மேனியில் பசலையை யுண்டாக்கு 

இன்ற கார்காலம், இது - ஆய இசை, எண்ணார்கொலோ - 

நினையாம லிருப்பாரோ £. 

தலைவி கார்ப்பருவங்கண்டு, தலைவன் வாராமை கருதி 

மனத்தொடு வினாதல். 

பாவிமனமே - பாவத்தைச்செய்த மனமே ! என்க. கொல் 

அசைநிலை. ஐ - வினுப்பொருள். உண்டு - தெரிநிலை வினையெச் 

சம். பசலை பொன்போன்ற நிறமாசலின் பொன் என்றார் ; 
உவமவாகுபெயர். பிறிர்தார் எண்ணார்கொல் என முடிக்க. 

இது, மு.தற்£ர் தேமாங்காய்ச்சரும், இரண்டாஞ்சர் காய்ச் 

சரும், மூன்றாஞ்சர் புளிமாச்சரும், சான்காஞ்சீர் பெரும்பாலும்: 
புளிமால்காய்ச்சரும், ஐர்தாஞ்சீர் பெரும்பாலும் தேமாங்கனிச் 

சிரும் பெற்றுவர்த விருச்சக்கலித்துறை. (௬௨) 

கொச்சகக் கலிப்பா 

கார்வந்தா லன்னகறைக் கண்டனார் செங்கதிரோன் 

நேர்வர்தா லும்பொழில்சூழ் தென்னருணை ஈன்னாட்டி 

லார்வக்கா லுக்கணியா தன்னமன்னீ ரான ௮ 

நீர்வந்தா லாசை கெருப்பவியுங் காணுமே. ௬௩
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atl வர்தால் வன்ன - மேகம் வர்தாற்போன்ற, கறை 

ஆண்ட டர இருரிலசண்டாது, செம் கதிரோன் தேர்வர்து 

aon ிவர்ச கரணங்களை யுடைய சூரியனது தேர்வ.£ அசை 

ன்ற, பொழில் கழ் - சோலைகூழ்ச்ச, தென் அருணை சல் சாட் 
புல் - அழகிய அருணகுிரியையுடைய ஈல்ல காட்டின்சண் உள்ள, 

புண்ணம் அன்னிர்- அன்னம் போன்றவசே! ஆசை கெருப்பு - 
வாது ஆசையாகய நெருப்பு, ஆர் வச்தாலும் தணியாது - யாவர் 

வர்தாலும் அவியாது, ஆனாலும் - ஆயினும், நீர் வந்தால் - நீவிர் 

வர்தால், அவியும் - சணிச்துபோகும். 

இவ்வாறு தலைவன் தலைவியை வேண்டினான் என்க. பாஸ் 

இயை வேண்டலாகவும் பொருள் கூறுவர். 

ஆலும் - ஆரவாரிக்கும் எனலுமாம்; சூரியமண்டலத்தை 

யளாவிய சோலை என்பது குறிப்பு. வந்து - செயவெனெச்ச 

மாச் கொள்க. வந்தாலும் - காற்றாலு மெனினுமாம்; வக்கு - 

காற்று, நீர் வர்தால் கெருப்பவியும் என்பதுகோன்ற நின்றது. 

அன்னம் அன்னீர் தொழிலுவமம்; அன்னம் ஈடைக்கு உவமம், 

சாணும் - முன்னிலையசை. ஓ அசைகிலை. 
இத, பெரும்பாலும் காய்ச்சரான் வந்த கொச்சகக் 

கலிப்பா. (௬௩) 

பனிக்காலம் 

கலித்துறை 

காணம்ப ரக்தோலி னுடையாள சருணேசர் கைலா ௪மேற் 

றாணங்க ணிகர்தோள ரூறைகின்ற ஈகரூடு சொரியாதரோ 

pO BD வளைக்க மடவார் மனதக்சேறு புகைபோலவேள் 

பாணங்களுதிர்கின்ற துகள்போல வுறைகால் பனிக்காலமே, 

சாண் - பார்ச்சத்தகுந்த, அம்பரம் கோல் உடையாளர் - 

இச்சையும் புலித்தோலையும் ஆடையாக உடையவராகிய, ௮௬:
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ணேசர் - அருணாசலேசுர.ரது, கைலாசமேல் - கைலாச மலையி 

ணனிடத்துள்ள, ,ாணங்கள் நிகர் தோளர் - தூண்களை யொத்த 

தோள்களையுடைய தலைவர், உறைகின்ற ஈகர் ஊடு - வீற்றிருக் 

இன்ற ஈகரம்இினிடையே, மடவார் - பெண்களது, பூண் ௮ம் 

கைவளை இந்த - தரிச்சகப்பட்ட அமடூய கையின்கணுள்ள வளை 

யல் கழல, மணம்,ு எற புகைபோல- மனம் இன்சண் எழுகின்ற 

சாமாச்னியாற்றோன்றிய புகையைப்போல, வேள் பாணம் 
கள் உ.இர்கின்ற - மன்மதனது பாணங்களாகிய மலர்கள் இந்து 

இன்ற, துசகள்போல - அகளைப்போல, உறைகால் - துளியைச் 

சொரிகின்ற, பனிக்காலம் - பனிச்சாலமான, சொரியாது 

அரோ - நீர்த்துனியைச் சொரியாதோ? 

தலைவி பனிக்காலத்தின் வருத்தகோக்கிக் தலைவன் 

இருக்குமிடத்தில் இப்பணி சொரியாசோ என்றபடி. 

கைலாச வசையிடத்துள்ள ஈகர் என்க. அகாணங்கள்-அம் 

சாரியை, அசோ ஐயப்பொருளில் வச்சது. இந்த ஏல மென்க. 
புகைபோல அுகள்போல உறையைக் காலுகின்ற என்க. ௨.இர் 

இன்ற பனிக்கால மென்ச. வளை௫தறல் - காமாக்கினியால் 

உடல் மெலிதலால். ஏ- ஈற்றசை. அகள் - அண்பொடி. மட 

வார் - எண்டும் தலைவனைப் பிரிக்த மகளிர், உதிர்கன்ற - ௮ஃ 
றிணைப் பலவின்பாற் படர்க்கை வினைமுற்று; அன்சாரியை 

குறைந்தது. 
இ.௪, முதற்சர் சேமாங்காய்ச்சரும், இரண்டு மூன்று 

சான்கு2ர்கள். பெரும்பாலும் புளிமாங்காய்ச்€ரும், இறு. தச்சர் 
பெரும்பாலும் புளிமாங்கணிச்சரும் பெற்றுவந்த விருத்தக் 
கலித் தறை. (௬௪) 

ஒருவிகற்பநேரிசைவேண்பா 

பண்ணிறக்த வாசவரிற் பல்கோடி மாண்டாலு 

மெண்ணிறந்த வேச ரிறக்காலுல்--கண்ணற்
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வைடிச்சவெலா மாண்டாலு மண்ணா மலையார்க் 
இனமப்ப௱வுங் கால மிலை. ௬௫ 

பண் இறா - அலங்கார மிகுக்த, வாசவரில் - இக்.இரர் 

களில், பல்கோடி மாண்டாலும் - பல கோடி யிறக்தாலும், எண் 

லத்த பெர் இறச்தாலும் - அள௮சடச்த பிரமர்சள் மாண் 
டாலும், அண்ணாற்கு - இருமாலுக்கு, அமைத்த எலாம் மாண்டா 
வடட வற்பிச் ப்பட்ட சாலங்களெல்லாம் ஒழிச்சாலும், அண்ணா. 

பவர்க்கு ~ YGCOFCNFIGES, காலம் இமைப்பு அளவும் 

ஒல பாலம் இமைப்பொழுதளவும் ஆக வில்லை.   

வாசவரில் - பொருளிடமாயிற்று, அமைத்த எலாம் மாண் 
டாலும் எனவே அவசழிவு கூறிற்று, 

“கோடி. விதிமாளிழ் குலாவுசம லச்சண்ணன் 
தடி வடவா லுதங்குமே -- சாடுல்கால் 
௮ச்சண்ணர் கோடி. யழியி னருணடரி 
ஈச்சனருள் சற்றே ஈகும்* 

வண்ணும் அருணகிரி யநீதாதிச் செய்யுளானும் இது தெளிக. 

அளவும் என்பதில் உள்ள உம்மையைச் சாலமென்பதனோடு கூட் 
9. உம் உயர்வு இறப்பு. எலாம், இலை - கொகுத்தல்விகாரம். 

மாலாதிதராதலால் இவ்வாறு கூறினாரென்க. வாசவன் - செல் 

வத்தை யுடையவன்; எனவே இச்திரனென்றவாரும். 

இ, மலர் என்ற வாய்பாட்டான் முடிச்ச இருவிகற்ப 

சேரிசைவெண்பா. (#@) 

ஒன்பதின்சீர்க்கழிநேடிலாசிரிய விருத்தம் 

இலகொளி பார்து மாரன் விடுகணை துரந்து காடி. 

யிடுமிரு கெடுக்கண் மாதரார் 

விலகரிய கொங்கைமீ௮ பழகழுவி வம். பாலின் 

விழுவதென வர். சேர்கிலீர்
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மலகரி குறிஞ்சி தேசி பைரவி சுரும்பு பாடும் 

வயலருணை மங்கை பரகசே 

பலமலர் கதம்ப தூளி மிருகமத சுகக்.தம் வீசு 

பரிமள வச௫ந்த ராசரே. ௬௬ 

மலகறி குறிஞ்சி தேசி பைரவி ுரும்பு பாடும் - மலகநி 

குறிஞ்சி நேசி பைவி கய பண்களை வண்டுகள் பாடுகின்ற, 
வயல் அருணை - வயல்கள் சூழ்ச்ச அருணூரிப் பதியிலுள்ள, 
மங்கைபாகளே - உமாசேவியை இ.உப் பாகத்திலுடையவமழே, 

பல மலர் - பல மலர்களும், கதம்பம் காளி - பல வாசனைப் 

'பொடியும், மிருகமதம் - கத்அரியும், சுகந்தம் வீசு- கல்ல 

வாசனை: வீசுகின்ற, பரிமள வசக்த.ராசமே-. , இலகு geoff 

பரந்து - விளங்குகின்ற ஒளியைப் ப.ரவச்செய்த, . மாரன்விடு 

sts stb g - மன்மதன் விடுகின்ற பாணங்களை நீக்க, காடி 

யிடும் இரு கெடசண் மாதரார் - உம்மையே கருதுகின்ற இரண்டு 

நீண்ட சண்களையுடைய தலைவிய.ரத;, விலகரிய கொங்கைமீது - 

நெருங்கிய தனங்களின்மேல், பழம் கழுவி வர்.து பாலின் விழு 

ag என - வாழைப்பழம் ஈழுவிவச்அ பாலில் விழுவதுபோல, 

வச்.துசேர்இலீர் - வர் அடையாமலிருக்கின் தீர். 
இ.௮௫, சோழி தலைவியை யணையும்படி. தலைவனை வேண்டல், 

பரக், து.ரக்து பிறவினையாககுக. துரக்து - செலுத் இ; 

நீச. விலகு அரிய - இடையீடில்லாச; நெருங்கிய. :₹பழம் 

ஈழுவிப் பாலில் விழுவது போல?? என்பது பழமொழி. இது, 

இலேசாகச் சேர்வ.அ குறித்துக் கூறியதென்க. மங்கைபாகரே 

என்று விளித்தது நீர் மங்கைபாகராதலால் சேர்கிலீரென்ற 

குறிப்பு. கதம்பம் - கலப்பு. அளி. - பொடி. சுகந்தம் - BHO 

௪ர்தனமூமாம். பரிமள வசச்தராசர் என்றும் வசச்.சசாயர் என் 

அம் இர்நூலிற் பல கவிகளிலும் அருணகஇிரிகாச.ரது இருப் 

பெயர் வருதல் காண்க. பாகமே, ராசமே - விளி.
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ஜ், பெரும்பாலும் ஒன்று நான்கு ஏழு ஒன்பதுசாகள 

விசாச்சரும், ஏனைய மாச்சரும் பெற்றுவக்த ஒன்பதின் ர்க்க ழி 

19டிலாசிரிய விருத்தம். (௬௬) 

மதங்கு 

ஒன்பதின்சீர்க்கமிநேடிலாசிரியவிருத்தம் 

வகரம் வயங்கு நீறு oD ous புயக்க ராச 

வலயமு மணிக்த தோளினா 

சசலகுல மங்கை பாகர் பரிமள வச௫ந்த ராச 

சருணையின் வளங்கள் பாடியே 

விசைபெற வரங்கி ஜா? பவுரிகொண் மதங்க யார்த 

மிலவவெளர் கொங்கை யானையே 

இசைபெற விருக்த யானை பிற மூனிந்து போர்செய் 

'இறலிப மானக்த மானவே. ௬௭ 

வகரம். வயங்கு நீறும் - வசீகரணம் விளங்குகின்ற இரு 

வெண்ணீற்றையும்,' அபிஈயம் புயங்கராசன் வலயமும் - கூத்து 

ஆகின்ற ஆதிசேடனாூய வாகுவலயச்தையும், அணிக்த தோளி 

ஞர் - தரித்த புயங்களையுடையவரும், அசலம் குலம் : மங்கை 
பாகர் - இமாசல மன்னனது. இறக்.த புத்திரியாகய உமா 

சேவியை இடப்பாகத்திலுடையவரும் ஆகிய, பறிமளவசக்த 

சாசர் - பரிமளவசர்த ராசரது, அருணையின் வளங்கள் - அருணா 

சலத்.இன் உ சறப்புச்களை, அ.ரல்இன் கடு - சபையினிடையே, 

இசைபெற பாடி - இசைபொருர்தப் பாடி, பவுரிகொள் மதங்க 

யார் - பவுறிச் கூத்தாடுகன்ற மதங்கியாரது, இலூவளர் 

கொங்கை யானையே-:விளங்கி வளர்கின்ற தனமாகிய யானையே, 

(இசைபெற இருந்த யானை - எட்டுச்திசைகளிலுமுள்ள யானை 

களை, பிறடெ - பின்னிடும்படி, முனிக்கு - கோபித்து, போர் 

வகரம் - கவர்ச9,
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செய்-யுத்கஞ்செய்கன்ற, இறல் இபம் அனச்தம் ஆன-வவிமை 
பொருச்.இிய யானைகள் பலவாயின. 

இரண்டு சைகளிலும் வாளையெடுத் அச் சுழற்றிச்சொண்டு 

கானும் ஆவொளோர் இளமாஇனை, ஒருவன் பாராட்டிச்கூறுவ 

காகச் செய்யுள் செய்வது, மதங்கியார் என்னும் உறுப்பின் 
இலச்சணமாம். 

மதங்கி - ஆடல்பாடல்வல்ல பதினாவுவயதுப் பெண். 
வசரணம் - தன்வசப்படுச்தல். : வ- சத்து, இ - வம் என 
வெ௫க் களின் தன்மையை யுணர்கத்து மென்ப. அபிகயம் - 
கூத்து; ௮பி உபசர்ச்சமுமாம். 

புயங்க.ராசன்-பாம்புகளுக்குச் தலைவன்; எனவே ஆதஇசேட 

னென்றவாளும்; புயம் கம்-மார்பால் ஈகர்வது எனச் சாணக் 
குறி. வாகுவலயம் - தோளணி. பவுசி - கூத். துவிகற்பம்,) அதா 
ag சுற்றியாடுதல். இசையானை பிறகட என்றது இக்கின் 

முடிவில் தலையைவைச்அ.த் தால்கிகிற்பகாகச் கொண்டு, பிற 
இடல் - பின்னிடுதல்; ௮கசாவது; மூ. அகுசாட்டல். யாணையே - 

ஏ தேற்றம்; ஏனைய அசைநிலை. ஆன - அஃறிணைப் பலவின் 
பாற்படர்ச்கை இறர்சசாலச் தெரிநிலை விணைஞுற்று. 

இ, பெரும்பாலும் ஒன்று சான்கு ஏழுசர்கள் கருவிளச் 
எரும், இரண்டு ஐர்௮ எட்டர்கள் புளிமாச்சரும், மூண்று ஆறு 
சீர்கள் தேமாச்சிரும், இறு இச்சர் கூவிளச்சீரும் பெற்றுவக்௪ 

ஒன்பதின் சீர்ச் கழிகெடிலாசிரிய விருத்தம் (௬௪) 

இதவுமது 
கட்டளைக்கலித்துறை 

கஇியைச் சூடஇ ருல்கம Ost 
கம்ப னாசரு ணாபுரி வி.திமேல் 

சுஇியிற் பாடிஈ டிக்கும தங்கயொார் 
தந்த வாசைக ரிக்கும தங்கயார்
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வதன த் தாற்சசி மண்டல மாறுமே 

வர்இருக்தவிம் மண்டல மாறுமே 

சுதிபிற் சொண்டது மந்தக் காணமே 

சுண்ட பேர்க்கலை யந்தக் கரணமே. ௬௮ 

sflennt ரூ. அதிருல்கழல் சாதனார் - கங்காகஇியைத் 

அரிசி சப்திம்கிண்ற வீரக்சுழலை. யணிக்த ,தலைவ.ராகய, ஈம்ப 

ஸரி வெயெருமாகத மெழுக்தருளியிருக்கின்ற, அருணாபுரி வீ.தி 

மூடில். ஒறுணகிரிப் பதியிலுள்ள வீதியினிடத்அ, சியின் 
பாடி ஈடிக்கும் மகங்கியார் - தாளவொத்தோடு பாடி ஈடனஞ் 

செய்கிள் உ மதங்கியார், அங்கு தர்; ஆசை தரிக்குமது யார் - 

Alen வொடும் 2 ஆசையாகிய அதனைகத்தாங்குபவர் யார்? வகனக் 

சால் சிமண்டலம் மாறும் - முகத்.இனால் சர். இி.ரமண்டலம் தன் 

ண்ிரலயி ஸிங்கும், வந்துஇருக்த மண்தலம் ஆறுமே - அவண் 

abbas மண்ணுலகத்திலுள்ளவர்களுக்கு (சாமத்த) தணி 
யுமா! சதியில்சொண்டது ௮ச்தகரணம் - கடையினாற் கொண்ட 

தம் அர்தச். கூத்தேயாகும், கண்ட பேர்க்கு ௮ர்தக்கரணம் 

மலை - பார்த்த ஆடவர்களுக்கு அக்தக்கரணங்கள் இல்லை. 

இதுவும் மேலைச் செய்யுளிற்கூறதிய மதங்கயொரைப்பற்றிக் 

கூறியதே. 

கரிக்குமது- இணை வழுவமை இ. அ.திருங்கழனாதனார்-பெயரு 

மாம். ச௫ியின் - உருபுமயக்கம்; மூன்றனுருபு ஐர்தனுருபாக 

வர்2.து; சாறியையுமாம். அங்கு - ௮வளாடுமிடம். சசம் - முயற் 

களங்கம்) அதனையுடையது ௪9. சச்திரனிடத்துள்ள, களல் 

சுக்தை முயல்மான் என்றல் கவிமரபு. தன்னிலையி வீங்குதல் - 

பிலசள் குறைர்துவருதல். வந்து என்பதற்குச் காற்றென்பாரு 

பாளர், அறுமே - பொறுக்குமா என்று பொருள்கூறிச் காம 

கோயைப் பொறுக்குமா என்பாருமுளர். ஆறுமே - ஏ எதிர் 

a
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மறை ; தணியாசென்பது பொருள். அந்த - ௮ என்னும் 

சுட்டின் மரூ௨. கரணம் - கூத்துவிகற்பம் ழ; கடனச்தஇற்குரிய 

உறுப்பென்பாருமுளர். அர்ஈக்கரணங்கள், மனம் புத்தி சத்தம் 

அகல்காசம் என்பன. இலையென்பது நிலைகலங்? நித்தல், ௪9 
மண்டலம் மாறுமே - ஏ அசைகிலை. . கரணமே என்றுள்ள 

ஈரிடத்தும் ஏ தேற்றம். 

இது, மூதலில் மாச்சரும் மற்றை மூன்றும் பெரும்பாலுல் 

கூவிளச்சீர்களும் பெற்று காற்ரோல் வர்தது அரையடியாசவும், 

௮ஃ இரட்டி கொண்டது ஐ.ரடியாகவும், அவ்வடி சான்குகொண்டு 

அரையடிக்கு நிரையசை முசலாயின் ஒற்றொழிச் அப் பன் 

ஸணிரண்டெழுச்;தும், கேோரசை முகலாயின் பதினொன்றும் பெற்று 

வக்த சட்டளைக்கலிப்பா. (௬௮) 

குறம் 
எண்சீர்கீகழிநேடிலாசிரியவிருத்தம் 

அருணமணி முலைக்ரிமேற் செங்கை வைத்தா 

யாகையா லருணகிரி யன்பன் மூதூர் 

வருணமுலை கண்ணாசப் பார்க் .தா யுன்றன் 

ம௫ிழ்கனுங்கண் ணாரமு தன் வக்து கேளாய் 

காணியிலுன் றனைச்சேர்வன் முருகன் போலத் 

துயரையும் பெறுவையிலவை தப்பு மாயின் 

திருகிறைவண் டார்குழலாய் குறமும் பாடேண் 

இறக்தசூறக் கூடையும்யான் நிண்டி லேனே. ௬௯ 

'இருகிறை வண்டு ஆர்குழலாய் - சதேவியென்னும் தலைச் 
கோலமணிக்த நிறைந்த வண்கெளாரவாரிக்கன் ற கூர்தலையுடை 
யவளே ! வந்து கேளாய் - வந்து (யான் குறி கூறுவதைக்) 

கேட்பாயாக! அருணம் மணிமுலை இறிமேல் - செர்கிறம் பொருக்
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Ba Med Meniinem  மணிர்த முலையாகிய மலையினிடத்து, 

Web me ஸவழ்மாய் ரிவர்த கையை வைத்தாய், ஆகையால் 

உஸ்சின் புது ஊர் அருணகிரி - ஆதலால் உன காயகனது 

பழைய ஊ॥ அருணடிரிப் பதியாகும், வருணம்முலை கண் ஆச 

பார்திபய்  முமயெ தனத்தைக் சண்பொருர்தப் பார்த்தாய், 
புக கனு டண்ணாமுகன் - காதலனது பெயரும் கண்ணாரமு 

சளி வள்பவ, தரணியில் உன்தனை சேர்வன் - பூமியில் உண் 

ரகர கூலெண், முறாகன்போல தககயரையும் Qu mea gr evel 
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சாப் மபுறுவாய், இவை தப்புமாயின் - இவைகள் தவறுதல் 

ஒுஸடயுமாறல், யான் குறமும் பாடேன் - யான் குறப்பாட் 
பையும் பாடேன், இறச்த குறகூடையும் இீண்டிலேன் - றந்த 
பூ உயையையுர் தொடேன். 

றம் என்னும் உறுப்பிலச்சகணம் ௫௦-ங் கவியிற் கூற்ப்பட் 

(வ. அணிகச்த கூக்தல், ஆரவாறநிச்கின்ற கூர்கலென்க. 

சுண்ணாரமுசன் - பெயர் : சண்களுக்கு நிறைக்க அமுதம் 

பபான்ற இனிமையையுடையவன்; எனவே, பேர ழகுடையவன் 
என்றவாறாம். பெயரன்றி இவ்வாறு பொருள் கூறிச்கொள் 

ப்ணமைமையுமென்க.  இப்பொருட்குச் கணவனுமெனச் கூறிச் 
கொள்க. ம௫ழ்சன்- உயர்தணை யாண்பாற் படர்க்கைப்பெயர், 
ஈகிழ்ச்சியைத் தருபவன் என்பது பொருள். ₹ மூ.கார்? என்றது 
பிரளயகசலங்களிலும் அழியாமல் என்றுமுள காசின்ற அவ்வூரின் 

ய று. இரிலையைக் ௧௫௬.௫. வருணம் - இளமையுமாம். கேளாய் - 

முன்ணிலையேவலொருமை வினைஞற்று. உன்தன் - தன் காரியை, 
மஇழ்ஈனும்- உம் எச்சவும்மை. : தசயரையும் பெறுவை?: என்ப 

அற்குதி தாணிற் சாய்ச் இருத்தலால் என்பது வருவிச்சப்பட்ட ஆ, 

மாணிற்கும் தகயற்கும் மதலை என்ற பொருள் உள்ள சாதவி 
றல். பெறுவை முன்னிலையொருமை வினைஞுற்று; பெறு பகுத.



௬௩௨ திருவருணைக் கலம்பகம் 

ஐ மூன்னிலையொருமை விகுதி, வ் எ.இதிர்காலவிடைநிலை. ஆயின் - 
செயின் என்னும் வாய்பாட் டெஇர்சால வினையெச்சம். குழ 

லாய் - குழலாள் என்பதன் விளி. பாடேன் தண்டிலேன்- எதிர் 
மறைத் தன்மைஒருமை லினைமுற்றுக்கள்; பாடு பகுதி, என் 

STOW OGOIOM SA, எ.இர்மறை ஆ£ர.£॥ இடைநிலை தொக்க அடி 

எண்டு பகு, என் மன்மை ஒருமை விகுஇ; இல் எதிர் 
மறையிடைரிலை. குதம் - குறி சொல்லும் பாட்டு, கு.ற.ச்டை - 
குறிசொல்பவள் காணிய மூகலிய வாங்குதற்கு ஏச்திய கூடை 

யென்ச. இருவணிச்த குழலாய் என்க. குறும் கூடையும்-உம். 
எச்சவும்மைகள். தசயரையும் - உம் உயர்வுசிறப்பு,  பாடேன் 
சீண்டிலேன் என்பதனால், இத்தொழிலுக்கு வாசேன் , என்பது: 
குறிப்பு. இதனால் யான் கூறுவது மெய்ம்மையென்று உது இ 

கூறியவாறாம். ஏ- அசைகிலை. இசகனால் குறத்தி கெற்குறி 

பார்த்துக் கூறுவதேயன்றிக் தொடுமிடமு தலியவற்றை யறிக்து 

குறி சொல்லுவதுமுண்டெனவறிக. வட்டதிகல் என மற் 

றொன்றுமுண்டென்ப. 

Qs, gare இரண்டு ஐந்து .ற£ர்கள் சாய்ச்சரும், 
மூன்று சான்கு ஏழு எட்செர்கள் மாச்சரும் பெற்றுவக்த எண் 
சீர்ச்சழிசெடிலாசரிய விருத்தம். (@a) 

மறம் 

எண்கீர்க்கழிநேடிலாசிரியவிருத்தம் 

இண்டரிய மடற்பனையின் சருகை வாரிச் 

இற்றிரும்பாற் சுற்றிவாச் செருக்கிக் கூட்டி 

நீண்டஅவுஞ்_சுருண்டதுமா வரைக சற்றி 

கிருபமெனக் கொடுத்தெதிரே நிற்குக் தூ தா



மூலமும் உரையும் ௧௩௩ 

சண்ட வப டுிம்பசனா ரருணை நாட்டிற் 

Manto ols aa டனைவேண்டிச் Lod போந்து 

பாப வம மியகோணல் வளைக ணாங்கள் 

வருங்கல்வழி வாயினடு மரங்க ளாமே. ௪௦ 

  

ண்டி அரிய - தொதெற்கு அறிய, மடல்பனையின் ௪ருகை 

wt மயல் விரிந்த பனேமரத்தினது சருகுகளை எடுத்து, 
மட இரும்பால் - இறிய இரும்பினால், சுற்திவா % செருக்கி 

உ ட்டி சுற்றிலும் பொருக்தச் சவிச்சேர்த் ௮, நீண்டஅுவும் சுருண் 

பவம் அ வரைந்து சுற்றி - நீட்சியுடையதும் சருளுடையதுமாக 

wu pipe apf, நிருபம் என கொடுத்து எதிர் நிற்கும் 

பாரா. அசசனது இருமூகமென்று கொடுத்து முன்னே நிற் 

bie மாதனே! தாண்டவம் ஆடும் பானார் அருணைராட்டில் - 
ரூம். உம இயற்றுகன்ற அம்பலவாண. ரது அருணூரிப்ப தியை 

யுடைய சாட்டின்சண், தரு மறப்பெண்தனை வேண்டி - இன்பத் 
ஸத்தரும் மறவர் குலப்பெண்ணை விரும்பி, சமரில் போச்து 

மாண்டவர் யுத்தத்தில் வக்து இறந்தவர்கள், ஏறிய கோணல் 

வளைகள் - ஏறிவக்த சிவிகையில் உள்ள வளைந்த ஞூங்கில்கள், 

காயங்கள் வரும் கல்வழிவாயில் ஈடுமரங்கள் ஆம் - சாங்கள் வரு 

இன்ற பருச்கைக் கற்களையுடைய வழியிலுள்ள வாயிலினிடத்து 

ஈட்டிருக்கன்த மரங்கள் ஆகும். 
இதனை யறிர்துகொள்வாயாக, என்பது எஞ்சிநின் றத. 

SWS) மகளை மணம் பேசும்படி. ஐ..ரசனால் அனுப்பப்பட்ட 

மாகனை கோக், மறவர்கள் மணமறுத்து அவ்வரசனை யிகழ்ச்து 

பேடியதாகச் செய்யுள் செய்வ மறம் என்னும் உறுப்பித்கு 
இலகச்சணம் ஆம். இ௫ மசண்மறுச்துமொழிதல் என்னும் துறை. 

எண்னை? “கெம்முரணான் மகள் வேண்ட, வம்மதிலோன் 
  

௩௪௪௫4௫ எனப் பாடங்கொள்ளுதல் கேர்.



SEP திருவருனேக் கலம்பகம் 

மறுத்துளைத்தன்று ?? வ- று. ஒள்வாண் மறவ ருருச்தெழுச் 
அம்பர்சாட், கள்வார் ஈறுவ் கோதை காரணமாச் - கொள் 

வான், மருக்செண்ணி வர்தார் மழகளித்தின் கோடிக், கருங் 
கண்ணீ வெண்கட்டிற் கால்?” என்ற (புறப்பொருள் வெண்பா 
மாலை நொச்சிப் படலம் செ. ௯) வெண்பாவானதிக. இது 
மறவர்க்குரிக்ச. எண்றசணால் அரசன் எனச்கூறியது யாமை 
யெனின், மறவர் தலைவனை யென்க, 

இதனை அசசருக்குரிய தெனச்கொண்டு மகட்பாற் காஞ்ட 
யென்னுக் துறையின் இனமாகச் கூ௮வாருமூளர், 

ஓலையைக் இண்டரிய சருசென்றும் எழுச்சாணியைச் எற் 
றிரும்பென்னு மிழித்துக்கூறினான். நிருபம் - அரசனுடைய 

இருமூகம். ஒலையைத் இருமுகமென்றல் மல்கலவழக்கு. மடல் 
பனை-தன் வடிவமுழுவதம் கூரிய கருக்குமடல்கள்விரியப் பெத்ற 
பனை. அதா- அதன் என்பதன் விளி. சாண்டவமாடும் பரனார் 
என்றது ஈடராசப் பெருமானை. அத் தாண்டவம் பஞ்சூருச் இயம் 
நிகழ்த்தும். வளை - மூல்கில். ஏறிய கோணல்வளைகள் எண் 
பதற்குத் தல்கியிருக்சற கோணல் வளை தடிகள் என்று பொருள் 
கூறி வீரரிறக்த விடத்.இிற் சல்காட்ெவதுபோல வளை தடியையும் 
சாட்டெவதுண் டென்பதை யிதனானறிக என்பாருமுளர், ஏ- 
அசைநிலைகள். ஆக என்பது கடைகுதைந்து ஆ என நின்ற. 

இ. மூற்செய்யுள் போன்றதே. (௪௦) 

கோச்சககீ கலிப்பா 

மறைக்கவனப் பரியாரும் வசைக்கவனப் பரியாரு 

மெதித்தவிரும் பிறையாரு மெவரும்விரும் பிறையாரும் 

பொறுத்தசின விடையாரும் பொருக்அசன விடையாரு 

மற க்தவளம் பதியாரு மருணைவளம் பதியாசே, ளக



மூலமும் உரையும் BBG 

சசசவளம் பரியாரும் - வேகங்களாகிய வேகத்தை 

யு WF (mle the யுடையவரும், வளைக்க வனப்பு அரியாரும்- 

awn செய்யவரிய அழகையுடையவரும், எறிக்து அவிரும் 

Wan puna ரிஙவை வீசி விளங்குகின்ற பிறை மதியை யணிந்த 

வரும், வவரும் விரும்பும் இறையாரும் - யாவர்களும் விரும்பு 

இன்ற தரிலவரும், பொறுத்த சனம் விடையாரும் - தாங்குகின்ற 

கொபம் பொருர்திய இடபவாகன த்தையுடையவரும், பொருக்து 

ன இடையாரும்-இடப்பாகத்தில் பொருர்இய சிறிய இடையை 

யுடைய உமாதேவியையுடையவரும், அறத்தவள் அம்பதியாரும்- 

முப்பாணிரண்டறம் வளர்த்தவளாகய உமாதேவிக்கு ௮அழகய 

காயகரும், அருணை வளம் பதியாரே - வளப்பம் பொருக்தய 

அருணூரிப் பதியினையுடைய சவபெருமானேயாவர். 

அருணை வளம் பதியார் இத்சன்மையுடையார் என்றகனால் 

இ.த பொருட்டன்மையணி. 

பொருச்து சன விடையார் ஈண்டு - இடை ஆகுபெயரென் 
ருவது அன்மொழித்தொகை என்றாவது கொள்க. பரி- தாய் 
குவது எனச் கா.ரணக்குறி. வரைச்க அறிய வனப்பாரும் என 
விகுதி பிரித்துச் கூட்டு. இரும் பிறை எனச் கொண்டு பெரிய 
பிறைச் சச்.இ.ரன் என்பாருமுளர். ளெ - சன்ன என்பதன் 
தொகுத்தல்; சிறிய வென்பசன் மரூ௨. காஞ்சிபு7ச.இல் ௩௨ 

அறங்கள் வளர்த்த காரணம்பற்றி, உமாசேவியை அறத்சவ 
ளென்றார். அறத்த வளம்ப இ - கருமத்தையுடைய செழிய பதி 
யெனினுமொசக்கும். ௩௨ அறவ்களாவன :_. 

அ துலர் சாலை யைய மறுசம யத்தோர்ச் குண்டி 

ஒதவார்ச். குணவு சேலை. யு௮றுமேறு விடல்கா தோலை 

மாதுபோ கம்ம கப்பால் மகப்பேறு மகவ எர்த்தல் [[தல்.?? 

வேதைகோய் மருர்து கொல்லா விலைகொடுத்துயிர்சோய் இர்த



௬௬௩௬ இருவருணைக் கலம்பகம் 

“கண்ணாடி. பிறரிற் சாத்தல் கன்னிகா தானவ் காவே 

வண்ணார்கா விசசே ௪ண்ண மடந்தடங் சண்ம ருக், [ரோடு 

தண்ணீர்பெய் பர்.தல் கோலச் தலைச்செண்ணெய் சறைச்சோ 
பண்ணான விலங்கூ ணல்கல் பசுவின்வர யுதைகொ டுத்தல்.?? 

**அறவையாம் பிணம ._ச்க லறவைத்தா நியம்வ ரக்கா 

நிறுவியே யிடம்வி டாம னிறையம்தின் பண்டகல்கல் 

உறுதியா வுரிஞ்சு இன்ற தறியிவை யோது மெண்ணான் 

spite யபிதா னங்க எம்பிகை செய்யு மாறே,?” 

என்னும் நிகண்டுச் செய்யுட்களானுணர்க. ப.இ.- தலைவன். 
உம்மைகள் எண்ணும்மை. அருமை - இன்மை குறித்து நின் 

2௮. பொறுத்தல் - சுமத்தல். ஆவர் என்பது வருவித் அரைச் 

கப்பட்டது. ஏ- தேற்றம், இடை - சனையாகுபெயர். மடக்கு 
என்னுஞ் சொல்லணி வச்தவாறுணர்க. 

இத காய்ச்€ரான் வக்க கொச்சகச் கலிப்பா. (as) 

கலித்துறை 

ஆரணி அக்க னாசணி பங்க னருணேசன் 

ரூரணி யஞ்சுங் காரண நஞ்சம் தரியானேல் 

வாசண செங்கே சாசண ரெங்கே மலர்மேவும் 
பூரண ரெங்கே காரண சரெங்கே போவாசே. ௪௨ 

ஆர் அணி அக்கன் - ஆச்திப் பூமாலையைத் தறித்த மேன் 
மையை யுடையவரும், காரணிபங்கன் - உமாதேவியை இடப் 
பாகத்தி லுடையவரும் ஆகிய, ௮ருணேசன் - அருணாசலேகசரர், 
தாரணி அஞ்சும் காரண கஞ்சம் - உலகத்தார் அஞ்சுதற்குச் 
காரணமான விடத்தை, தரியானேல் - (கண்டத் இன்சண்), 
தரிச்சாவிட்டால், வா.ரணர் எங்கே - இக்இரர் எங்கே, சாரணர்



ுலமாம் உரையும் ௧௩௭ 

லக்மி சண எங்வே, wer மேவும் பூரணர் எங்கே - 

   சடை பரிவிரு்கின்ற பிரமர் எங்கே, காரணர் எங்கே - 

  

இவக வர வ » போவார் - செல்வார்கள் 1 (தப்பிச் 

எசல்வதர்கு புறிபின்றி இறப்பார்கள் என்பது குறிப்பு.) 

a முழலாகு பெயர். ுங்கன் - துங்கம் - உயர்வு. 

சாணி ஊாமாயளி  யென்பதன். மரூஉ. காரணம் - ஏது. 

  

சம டமும் சாரியை, தரியானேல் - எதிர்மறை வினையெச் 

  

சம், முவ்கும்.செய்யுமெனெச்சர் தொழின்மாத்திரையாய் நின் 

கட வாணர் - ஐராவதம் என்னும் யானையை யுடையவர் 

  

வஎணடிவ (இம். இரர் என்றவாரும். வாரணம் - யானை. சாரணர் - 

தகா வாடிகளாகய பதினெண் சணச்தரு ளொருவகையார்; 

*ஒருடமிமாழி யொழிதன் இனங்கொளற் குரித்தே?? என் றதனால் 

௮ப் பதினெண் சணத்தரையும் கொள்க. மலர்மேவும் பூ.ரணர்- 

ரு மாலினது உக்தியர் தாமரைப்போதஇற் றோன்றிய கான் 

முகர் ) பூரணர்-வியாபகத் தன்மையை யுடையவர், ஈண்டு சான் 

(தகற்கு உபசாரமாக. வர்தது. நாரணர் - நாராயணர் என்ப 

ser wee. எங்கே - எவ்விடத்தே. எங்கே போவார் என 

வினாவுகையில் ஏ .எதிர்மறைப் பொருள்பட நின்ற. 

போவாரே - ஏ ஈற்றசை. 

“மாலெய்கே வேதனுயர் வாழ்வெங்கே யிர்இரன்செய் 

கோலெல்கே வாஞேர்குடி. எங்கே--கோலஞ்சே 

சண்டிமெங்கே யவ்வவ் வரும்பொருளெய் கேகினது 

கண்டமங்கே நீலமுறாக் கால்.?? 

என்ற திரநவநடீபிரகாச வள்ளலார் இருவாக்கும் இப்பொரு 

ளாத லறிக. 

இன, ஒன்று மூன்று கூவிளச் சீரும், இரண்டு கான்கு' 

தேமாச் சீரும், இறுஇச் 2ர் பெரும்பாலும் புளிமாங்காய்ச் சீரும் 

பெற்றுவக்த விருச்தச் சலித்துறை. (௪௨)
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தழை 

கட்டளைக் கலிப்பா 

போகச்த போ,சக மல்.லுரி யாடையார் 

போர்வை யாளர் புகழரு ணைக்குளே 

யித்தளுகு கறுககழை யையே 

மெங்கண் மாச ரெடுத்த ம௫ழ்ச்சியாய் 

மோச்த போது துவண்ட மெய்யிலே 

மொய்த்த போது புலர்க்து கண்ணினீர் 

பாய்ந்த போது நனைந்தது மீளவும் 

பார்த்த போது பசந்து மலர்ந்ததே, ௪௭௩. 

- போர்ச போதகம் ஈசல் உரி ஆடையார் - (செருச்கடைச் 2), 

ass யானையினது ஈல்ல தோலை ஆடையாக வுடையவரும், 

போர்வையாளர் - இருவிச்சரமனது தோலைப் போர்வையாக 
வுடையவரும் ஆகிய சிவபிரானூது, புகழருணைச்குள் - யாவ 

ரும் புகழ்கின்ற அருணஇூரிப் பதியின்சண், ஐயனே - தலைவரே 

நீர், எச சூதம் ஈறும்கதழை - கொடுத்த மாமரத்தின் கல்ல 

வாசனை வீசுன்ற தழையை, எங்கள் மாதர் மஇூழ்ச்சியாய் 
எடுத்து - எவ்கள் தலைவியானவள் களிப்படைக்தெடுத்த, 

மோக்தபோது - முகர்க்தகாலை, துவண்டது - வாடியது, 

மெய்யிலே மொய்த்சபோது - உடம்பிலே பட்டகாலை, yore 

கத - உலர்ச்ச௮,; சண்ணில் நீர் பாய்ந்தபோது - சண்களி 
னின்றும் நீர் சொரியப்பட்டகாலை, நனைக்க௮--; மீளவும் 
பார்த்தபோது - இரும்பவும் பார்த்தசாலை, பசர்.து மலர்ச்த.த - 

பசுமையடைக்து மலர்ச்சது. 

இது கழை விருப்புளைச்சல். தழை மலர்களை இடையிட்டு 

மாச்தளிர் மு சவியவற்றால் செய்வகதோர் உடைவிசேடம். அதா



ருலமும் உரையும் ௧௩௯. 

பலப் சமையேற்பித்துத் தலைமகளி..த் அச் சென்று 

th 2 அறைய யான் சென்று கொடுத்தேன், ௮துகொண்டு 

அலளிலவாம செய்தன?ளெனத் தலைமகளஅ விருப்பவ் கூறா 

சிற்றில், 

உரி. உரிக்சப்படுவது தோல்; செயப்படுபொருளுணர்த்தும் 

Na புணர்ங்து கெட்டது. இருமால் வாமன வடிவங்கொண்டு 
midds சக்காவர்த்தியிடஞ் சென்று .மூன்றடிமண் யாசித்து 

இிருலிச்ொம வடிவச்தை அரனார் அழித்து அதன் 

ப் போர்வையாகசசக் கொண்டனரென்க. காம .வெப்பத் 

  

   

ல் உயிர்ப்பினால் துவண்டதும் புலர்ச்ச.துமென்க. மகளிரான் 

மலரும் மரங்கள் பத்தினுள் மாமசம் பார்ப்பதால் மலர்வதால் 

பார்த்தபோது பசந்து மலர்க்ததென்றாளென்ச. ஐயனே - 

வி. மெய்யிலே - ஏ பிரிநிலை. மலர்ர்ததே - ஏ ஈ.த்தசை, 
இது ௪௭-ம் கவிபோன்ற கட்டளைச் கலிப்பா. (௪௩) 

இரங்கல் 

எண்சீர்க்கழிநெடிலா சிரியவிருத்தம் 

மலரிதமிச் தொடைபான் -மதியணி வித்தகனார் 

மலைமக எற்பு.தனார் வயலரு ணைப்பதிசூழ் 

குலவுமி டக்கழியே பலவுமி டக்கழியே 

குறவையி னக்கயலே யுறவுமெ னக்கயலே 

சலீ£மிகு முற்பலமே தளர்வ.அ மு.ற்பலமே 

சருவும னத்திடசே தழுவும னத்திடமே 

யிலைகெரி சற்பனையே யிவருசை சற்பனையே 

யினியபனித்திரையே யினியிலை கித்திசையே. ௪௪ 

மலர் இதழி தொடை - கொன்றைமலர் மாலையையும், 

பால்மதி அணி வித்தசனார் - வெண்ணிறம் பொருக்திய சச்.இி
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remus தரித்த மேம்பாடுடையவ. ராய, மலைமகள் அற்பு தனார்- 

உமாதேவியின் காயகர் எழும் «cof யிருக்கின் ற, வயல்அருணைப் 

  

பதிசூழ் - வயல்களையுடைய  அருணகரிப் பதியைச் சூழ்ந்த 
வ்ருன்ற இடத்திலுள்ள உப்பங் 

கழியே! பலம் இட்ரு அழியே - எனக்கு கேரிகின் த. எல் 
குலவும் இடம் அ(நியே - வில 

  

Ord “rig மலங்குதலே; குறவை இனம் கயலே - 

குறவையின ததையுடைய கயல்மீனே ! உறவும் எனக்கு அயலே - 

எனக்கும். கத்றமும் புறம்பே, சலம் மிகும் உற்பலமே - கீறில் 
   

உய. 
  

பு விளங்குகின்ற கீலோத்பலமே !, தளர்வதும் முன் 
பலமே - யான் வருர்துவதும் மூன் செய்த தவினையின் பயனே, 
சருவும் அ௮னம் இடரே - சஞ்சநிச்சன்ற அன்ன.த்தையுடைய 

மணற்குன்றே! மனத்து இடரேதழுவும் - மனத்திலே துன் 

பமே பொருந்தும் ; இலைகெரிசல்பனையே - இலை நெருக்கத்தை 

யுடைய பனைமசமே 1 இவர் உரை சற்பனையே - பிரிர்த இச் 
சாயகரது வார்த்தை வஞ்சனையே, இனிய பணிதிரையே - 

இனிமையைக் தருகின்ற குளிர்ச்சி பொருந்திய அலையே! 

இனி நித்இிரையே இலை - இனிமேல் அக்கம் என்பதே இல்லை. 

(முடிவில்லாத வாக்கியங்களில் ஆகும் என்பதை யொட்டுக). 

இது காமமிக்க கழிபடர்கெளெவி. தலைமகனைக் காணலுற்று 

வருகர்துகின்ற தலைமகள் தனது வேட்கை மிகுதியாற், கேளா 

'தனவற்றைக் கேட்பனவாக விளித்து, தன் வருத்தவ் கூறல், 
தொடையார் எனவும் பாடங்கொள்வர். சூழ் இடமென்ச. 

குறவை - மீன் விகற்பம், அழி- மூதனிலைச் தொழிற் பெயர். 

உறவு - சுத்றத்கார் அயல் என்றது வரைதலுக்கு மூன்னாதலி 

னென்ச.  இடச்கழி - உப்பல்கழியிடம் என  மாத்தறியும், 
இடக்கு அழி - குதர்ச்கர் தருகின்ற அழிவு எனவும், சருவும் - 
மருவுகின்ற எனவும், ௪ற் பனையெனப் பிரித்து சல்ல பனை யென 

௮ம் பொருள் கூறுவர்.
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aula aakiw a pueGon திடரே பனையே தஇிரையே 

ஊய வகாரம் தேற்றம்; அசைநிலையுமாம். முதலடி. aS oll att ப.    

டி மற்றறயடிகள் மடக்கு. 

இவ மப் கவிபோன்ற எண்டர்க்கழி நெடிலாசிரிய 

உ... இதன் முன்னும் பின்னும். சர்தங்காட்டாத Aw 

ஆம் இதற்கும் குழிப்பையுச் தொரங்கலையும் முன்னர்க் 

சாட்டியவற்றைக் கொண்டு உய்த்துணர்க. (௪௪) 

      

சுவ$கண்டறிதல் 

எழசீர்க்கமிநெடிலாசிரியவிருத்தம் 

நித்த னம்பனரு ணாசலத் திருவை 

Soro தேடியுழ னெஞ்சமே 

*யித்த டஞ்சுரம டங்க வேயிதல 

(இல்லை வே௮௱மச மிகனிடை 

யத்தி நின்றவிட மவ்வி டஞ்லைகொ 

ரசு நின்றவிட முவ்விட 

மெய்த்.து ளஞ்சியிள வஞ்சி நின் றவிட 

மிவ்வி டஞ்சுவடு மேவுமே. எடு 

நித்தன் ஈம்பன் அருணாசலம் (தருவை - என்றுமழிவில் 

லாழவராகய  சவபெருமானாரது அருணகிரிப்பதியிலுள்ள 

WU yo wor wit Zar, Csi. Bes wy உழல் கெஞ்சமே- தேடி நின்று 

வருந்துன்ற மனமே! இ தடம் சுரம் அடங்க - இவ் வழியி 

லூள்ள பாலை நிலத்தின் வெப்பம் தணிய, இது அலது வேறு 

மாம் இலை இசனிடை - இதுவன்றி வேறு மரம் இல்லை இத 

ரிடழ்து, அத்திரின்ற விடம் ௮ இடம் - யானைகின்ற லிடமாகிய 

sit sHgre, சிலைகொள் அரசு நின்ற இடம் உ இடம் - 

“மித்தடஞ்சாம டக்கவோ விதல"? என்றும் பாடம்.
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வில்லைக்சொண்டு தலைவன் நின்ற விடமாகிய உவ்விடத்திலும், 

எய்த்து உள்௮அஞ்சி இளவஞ்சி நின்ற இடம் இ இடம் - இளைத்து 

உள்ளத்தில் அச்சங்மொண்டு இளமை பொருச்திய தலைவி 
கின்ற இடமாகிய இவ்வி. இலும், சுவடு மேவும் - அடிச்சுவடு 

பொருக்கி யிருக்கும், 
சுவடு கண்டறிகலாவ த, சோ இடங்கேட்டுச் செல்லா நின்ற 

'செவிலி, பர£லகிலக்கின்சண் உள்ள ஒரு மச நிழலில், சென்ற 

வர்களி ஊடிச்சுவடு ண்டு கெஞ்சொடு இளத்தல். இதனைச் 

ஈவ௫ுகண் டிரல்கல் எனக் கூறுவாதுமுளர்; அது பொருச் சாமை 
திருக்கோவையார் முதலிய இலக்ூயஙல்களிற் சண்டுணர்ச.. 

அத்தி, ௮௬, வஞ்சி என்னும் மரங்களின் பெயர்க 
எமைந்துள்ளமை காண்க. சிலைகொள்் என்பது. மரத்தை 

யுணர்த்துவ்கால் ஒவிதச்தலைச்கொண்ட என்க. இதில் சேய்மை 

ஈடு ௮ண்மை முதலிய சுட்டுக்கள் வக்தன காண்ச. . தேடி 

கின்று ஒருசொன்னீர்மைத்து. நின்று - வருச்திரின்றெனினு 

மாம். கம்பன் - விரும்பத்தச்கவன். சம்பு - விருப்பம்; அது 

**ஈ.ம்புமேவு ஈசையாகும்மே?? (தொல். உரி. ௩௧.) என்பதா 

லறிக. கெஞ்சமே என்பது விளி. சரம் - பாலை நிலம்; ஈண்டு 

அதன் வெம்மையை உணர்த்இத்று. பிரிதலும் பிரிதல் நிமித்த 
மும் பாலையாதலின் இவ்வாறு கூறினார். ௮.ரசு என்பது, 

அமைச்சு, தச்சு என்றாற்போல விகு இிகுன்றி கின்ற. வஞ்சி- 
வஞ்சிக்கொடி. இதுபோறலின் மகளிர்க்கு வஞ்” யெனப் 

பெயராயிற்று; உவமவாகுபெயர்,. வஞ்சி மாமென்று கொண்டு 

வஞ்சிக் கொம்பென்பாரு முளர். சுவடு - பாதப்பஇவின் குறி. 

- அசைகிலை. எண்ணும்மைகள் தொச்கன. அத்தி நின்ற 

இடமாகிய அவ்விடத்து என இயைக்துச் கொள்க. 

OS, ஒன்று மூன்று ஐர்.து சீர்கள் தேமாச்சரும், இரண்டு 

கான்கு ஆறுசீர்கள் கூவிளங்காய்ச்சரும், ஈற்றுச்சீர் பெரும்
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பாழும் க ஸிளச்சிரும் பெற்றுவக்த எழுசீர்க் கழிகெடிலாசிரிய 

alley bath (௭௫) 

மடல்விலக்கு 

கலிவிநத்தம் 

றடை யண்ணலா ரேழை பாசனா 

ரசாறணி சென்னியா ரருணை வெற்பசே 

கூடு பெண்ணையே கூட வேண்டுவார் 

(வேழொரு பெண்ணையே வெட்டு வார்கொலோ. ௭௬ 

வறு உடை அண்ணலார் - இடபவாசனத்தையுடைய தலை 

வருடி, ஏழை பாகனார் - உமாதேவியை இடப்பாகத்திலுடைய 

வரும், ந.ம அணி சென்னியார் - கவ்சையை யணிந்த சடை 

யி யுடையவருமாகய சிவபெருமானாது, அருணை வெற் 

பம. அருணகிரிப் பதியிலுள்ள தலைவசே! ஒரு பெண்ணை 

கூட வேண்டுவோர் - ஒரு பெண்ணைச் சே விரும்புசன்றவர், 

Saw 9G பெண்ணை வெட்டுவாரோ - வேறொரு பனைமரத்தை 

(மவம்டுவாரோ, கூறு - கூறுவீராக. 

கூறு என்பது பன்மையின் ஒருமைவர்.த வழுவமைதி, இச் 

சவி மலேவன் பாங்கியை கோச்சி மடலேறுவேனென்றபோது 

௮.து கூடாதெனச் தோழிவிலக்காகச் கூறியதென்ச. 

மடலேறுதல் என்றது, தலைவன் தலைவியைச் சேரவேண்டி, 

LoyA யெருச்கம் பூமாலை முதலியவற்றை யணிந்து தலைவி 

படத்தைச் கையில் வைத்துப் பனங்கருச்காற் செய்த குதிரை 

ிழேறுதல். இவ்வாறேறி வந்தவனுக்குச் கருதிய பெண்ணைச் 

கொடுழ்தன் மரபு, 

ஏறு-தருமவிடை .யென்ச. வெற்பரே - விளி. கொல், ஏ- 

அசைநிலைகள். ஐ-எஇர்மறை; வெட்டார்கள் என்றபடி. கூறு.
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IGA Gor Du முன்னிலையேவ லொருமை வினைமுற்று; வினைத் 

தொகை யெனச்கொண்டு, தாம் புகழ்க்து கூறுகின்ற என்று 

பொருள் கூறிணுமாம். வெட்டித் பாவமுண்டாமென்பஅ கூறி 

விலச்கனாளென்ச. ஒரு மகனிரை யடையவேண்டுபவர் 

வேறொரு மகளிமை வெட்டுவாமோ என்னும் ஈயக்தோன்அ.தல் 

காண்க 

O51, ஒன்று இரண்டு மான்கு சீர்கள் கூவிளச் ரும், 
ர் பெரும்பாலும் தேமாச்சரும் பெற்றுவந்த கவி 

(ora) 
மூன்றாள் 

SH    

தவம் 

எண்சீர்க்கழிநெடிலாசிரியவிநத்தம் 

வாய்க் தல மருக்தருக்தி யரிய யோக 

வகைபுரிக்அ வாயுவுள்ளே யடக்கி னாலுல் 

காய்க்தவிருப் பூசியிலே தவஞ்செய் தாஓ.வ் 

காயம்வருக் திடுவதல்லாத் கதிவே ௮ண்டோ 

வாய்ச்ததிரு நீறணிக்தைம் கெழுத்கை யோதி 

wisi Bi pa a சிவாகமத்தி னடைவை யோர்ந்தே 

யேய்க்தருணா சலத்ைவலங் கொண்டா ரன்றோ 

விமைக்குமுன்னே கைலை .லை யிடங்கொண் டாசே. ௪௪ 

ஈலம் வாய்க்த மருந்து அருச்இ - சன்மை சறச்த  மருச்னு 
சளையுண்டு, அரிய யோகம் வகைபுரிச்து - செய்தற்கரிய யோக 

வகைகளைச் செய்து, வாயு உள்ளே அடக்கஇினாலும் - காற்றை 

வெளியிற் செல்லாமல் உள்ளே அடங்கச் செய்தாலும், சாய்க்க 

இருப்பு ஊடியிலே -கெருப்பித் காய்ச்ச இருப்பூசியின் கண்ணே 
நின்று, தவம் செய்தாலும் - தவத்தைச் செய்தாலும், சாயம் 
வருக்இிவத அல்லால் - உடல் வருத்தப்படுவது அன்றி, வேறு
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சதி உண்டோ - வேறு உய்யும் வழிஉண்டோ? ஆய்ச்த இருநீது: 

aod து - ௮.றிஞர்கள் மேலானதென்று ஆராய்ச்தெடுத்த இரு 

வெண்ணிற்றைச் தரித்து, ஐந்து எழுத்தை :ஓ.தி - ஸ்ரீ பஞ்சாட் 
சாச்தை யுச்சரித்து, அகம் மகழ்ர்து - மனமூழ்ச்சி யடைச்து, 

ல ஆசமழ்தின். அடைவை ர்ந்து - சைவ ஆகமங்களின் 

புஸறமையை அறிந்து, அருணாசலத்தை ஏய்ச்து - இரு௮ண்ணா 
மலையை அடைந்து, வலம் கொண்டார் - பிரதட்சணஞ் செய்த 

வர்கள், இமைக்குமுன் - சண்மூடித் இறக்கு முன்னே, கைலை 

மால இடம் கொண்டார் - இருச்கைலாய மலையைத் தனக்குரிய 

இடமாகச் கொண்டவர்களாவார்கள். 

இச்சவலி 4 தவஞ் செய்வாளை நோக்கி நீவிர் இவ்வாறு 

சவ் செய்வசனாத் பயணின்று; இருவண்ணாமலையை ஆகம 
முறைப்படி. வலஞ்செய்து வணங்கினால் கதி எளிதிற் இடைச் 

கும் எனக்கூறிய தென்க. 

யோகம் - அட்டாங்கயோககம். ௮அட்டாங்கமாவன: இயமம், 

ரியமம், ஆசனம், பிராணாயாமம், பிரத்தியாகாரம், தாரணை, 

இயானம், சமாதி; இவற்றைச் இருமச்்இிர முகலியயோச நூல்க 

ரூட் காண்க. 
மருந்து - யோச சாதனத்திற்குரிய மருக்து. ச.தி-மோக்ஷம் 

எனினுமாம். காயம் வருக்இடுவது - 'உடல்வற்றி satis 

போதல். உண்டோ-ஐ எதிர்மறை; இல்லை என்றபடி. இரு 

வைர்தெழுத்து - சவொாயகம, இவற்றின் பேதங்கள் பல, ௪. 

எவத்தைக் சாட்டும்; வ - அருட்சத்.தியைச் குறிக்கும்; ய- உயிர் 
களைச் சுட்டும், ஈ - உயிர்களைப் போகத்தித் செலுத்தும் மறைப் 
புச் சக்தியையுணர்த்தும்; ம - மலத்தினைக் குறிக்கும். 

உயிர்கள் ஈகரவாற்றலாற் பாசவாழ்ச்கை யுறும், WRX 

சத்தியும் மறைப்புச் சத்தியம் சவெ௫த்தியும் ஒன்றேயாதலான் 
  

© நட ௮-ம் செய்யுளுரை, 
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௧௪௬ 'திருவருணேக் கலம்பகம் 

வீடு சாடலுறுவார்க்கு மறைப்புச்சத்இ அருட்சச் தியி லொடுங்இ 

அருட்சச்தியே மேற்பட்டுத் தோன்றும். அதனை ஈ௪.ரம் வச 

த்தி லொடுங்குவசென்ப. வத்தில் சத்தி ஒடுங்குதலால் ௫௪ 

ரத்தில் வகரம் ஒடுங்குவதாகும். உயிர் ௮ருட்சச்தியின் துணை 

கொண்டு சிவச்தில் ஓடுங்குவதால் யகரமும் ச.ச. லொடுங்கு 

மென்ப, உயிரைப்பற்றிய மலம் வலியற் றடங்குவதால் 'மக.ர 

மூம் யகரத்திலொடுங்கும். இம்முறையாக, ஐர்தெழுத்தும் ௪௪ 

ரத்தி லொடுங்குமென்ப. 

ஆகமம் - சிவபெருமானால் அருளிச் செய்யப் பட்டமையின் 

சிவாகமம் என்றார். ஆகமம் - ஆ- ஞானம், க - மோக்ஷம், 

ம-மலசாசம்; எனவே, ஆன்மாக்களுக்கு மலத்தை காசம் பண்ணி 

ஞானத்தையு தப்பித்து மோக்ஷ த்தைச் கொடுக்க வல்லது; ஆ - 

பாசம், க - பசு, ம- பதி, எனவே, இரிபதார்த்த லக்ஷணத்தை 

யுணர்த்தவல்லது என்ப. சைவாகமங்கள் காமிக முதலிய: ௨௮-ம் 

ஆம். காமிக முதலிய ௧௦-ம் பிரணவர் மூகலிய ௧௦ செவன் 

களுக்கும் அருளிச் செய்யப்பட்டமையின் சிவபேதமென்றும்; 

விசய முதலிய ௧௮-ம் ௮காதிருத்இ.ரர் முதலிய ௧௮ உருத்திரர் 

களுச்கும் அருளிச்செய்யப்பட்டமையின் ரச் ரபேதமென்றுஞ் 

சொல்லப்படும். காமிக முதலிய ஆகமங்கள் சிவபெருமானுக்கு 

அங்கவ்களாம். 

ஆகமம், இக்தாச்தம், மர்இரம், தர்.௫ரம் என்பன ஒரு 

பொருட்களவி, இவற்றின் விரிவை காமிகாகமம் த௫்இராவ 

தாரப் படலத்திலும் பிறஆகமங்களிலுல் கண்டுகொள்க. 

இமை-ஒருமுறை சண்ணிமைத்தற்கு வேண்டும் பொழுத. 

அன்று, ஐ, ஏ- அசைநிலைகள். இரும்பு என்பது இருப்பு என 

வலித்தல்.விகாரம் பெற்றது. ஓ.துமுறை - மானதம், மந்தம், 

உசை என மூன்று வகைட்படும். அது **மானதமரச் சமூரை 

யென்ன வொருமூன்றாகு, மானதகெஞ்சத் செபிக்குமாநு?"?



மூலமும் உரையும் ௧௪௪ 

படிச்சம்சன ௮ செனிகேட்சச் சொலுமாற்றம், sesh Opt 
சவிச்குமாம்"! என்னுஞ். சைவசமயநேறியானுணர்க. 

Wa, எ பஞ்செய்யுள் போன்ற எண்சீர்ச்கழிகெடிலாசிரிய 

ஸ்ருச்சம்.. எதுமை அடிதோறும் முதற்சீர் முழுவதும் தசை 

மயாதிது, மோனை பாச்களுக்குக் குறித்த சர்களன்றி இசை 
வைலப்புட பொருணயம் வலியு துத் தல் யெ இவைபற்றிப் பித 
9ொடிவிலும் இரசாலித் பயின்றுவரும் அழகு கோச்கற்பாலது. 

மாலை யிரத்தல் 

அறுசீர்க்கமிநேடிலாசிரிய விநத்தம் 

ஐுலங்வெ இங்க ளெழுக்தா லெங்கண்மின் வெங்கி ரென்பாள் 

கலக்கின ளாயினு மன்னாள் கட்கம லங்குவி யாவோ 

wonRu வெங்கதிர் தானேய் சோணகி ரிப்பெரு மானே 

யபலங்கலை யென்றுகொ டுப்பா யன்றது வெண்மதி யாமே. 

.துலங்கெய வெம்க இர்எய்- விளங்குகின்ற சூரியனை யொச்த, 

சாணூரிப் பெருமானே - அருணாசலதக்திலுள்ள தலைவனே ! 

எங்கள் மின் - எங்கள் மின்னற் கொடிபோன்ற தலைவி, இலங் 
இய இங்கள் எழுந்தால் - விண்ணில் விளங்குகின்ற சக்திரன் 
சோன்றிஞல், வெம்சதிர் என்பாள் - வெம்மையைத் தருகின்ற 
சூரியன் என்று சொல்லுவாள், சலவ்னெள் ஆயினும் - மனக்கலச் 
கத்தை யுடையவளானாலும், அன்னாள் - அத்தன்மை யுடையவ 

ன. சண்கமலம் குவியாவோ - (சண்க. இராகிய சர் இரனாயிருச் 
கால்) கண்ணாகிய தாமரைமலர் குவிக்து போகாவோ !(ஆனால்), 

அலங்கலை என்று கொடுப்பாய் - நீ மாலயை யெப்பொழு.து 

'கொடுப்பாய், அன்௮-அப்பொழுஅ, அதவெண்மதிஆம்-அத் இங் 

கள் வெண்ணிறம் பொருந்திய தட்பத்தையுடைய சச்.திரனாகும், 
இவ்வரீறு கூறிச் தோழி தலைவனிடம். மாலை வேண்டினா 

Were, கள் கமலம் - கள்ளையுடைய தாமரை யெனவும் இரு
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பொருள் கொள்க. கலங்கள் ஆயினும் - கலச்ச முடையாள் 
ஆதலால் அவ்வாறு கூறினாளாயினும் கண்க திராயிருக்தால் 

கமல் குவியாவோ என்க. குவியாவோ என்பதில் ஐ விஞ. 
சட்கமலங் குவியா என்றது நிம்இிரையின்மை குறிச்சு. ஏய் - 

உவம வருபு. 

இ, முதற்சீர் கருவிள ச்சரும், இரண்டு, கான்கு, ges Sr 

கள் கூவிளச் ரும், மூன்று, ஆறு£ர்கள் பெரும்பாலும் தேமாச் 
சீரும் பெற்றுவந்த அற௫ர்ச்சழி செடிலாசரிய விருத்தம் (௪௮) 

இரவிகற்பநேரிசைவேண்பா 

ஆற்௮ங்காற். கஞ்சத் sar gr மரைக்கண்ணார் 

சாற்அுங்காற் கண்ணரவர் தந்தையார் -இற்றுமஇ 
டும் பெருமானைச் சோண௫ரி வித்தகனை த் 

தேடுவதில் கெப்படியோ சேர்க் அ; ௪௯ 

ஆற்றுங்கால் கஞ்சக்தவர் - முடியில் தாங்குகின்ற சண்டினே 
யுடைய கமலாசனராஇிய பிரமர், அசை கண்ணர் - அரைக் 
கண்ணை யுடையவர் ; சாற்றும் - புகழ்ச்து சொல்லும், அவர் 

தர்தையார் - அப்பி.ரமரது தந்தையாராகய தஇருமாலானவர்,, 

கால் கண்ணர் - காற்கண்ணையுடையவர் (ஆசலால்), இற்று ம.இ: 
சூடும்பெருமானை - பிறைச் சச்இரனைச் தரித்த தலைவரும், 

சோணூரி வித்தகனை - அருணாசலேசரரும் அய கடவுளை, 
இக்கு சேர்ர்.ு தேவவ.௮ எப்படி. - இப்பதியில் கூடித் தேது 
எவ்விதம் ? 

பிரமசேவரும் இருமாலும் முறையே அரைச் சண்ணரும் 

காற் கண்ணரும் ஆதலால், அருணாசலேசுரரைச் தேடுவது 
எவ்விதம் என்பது. எப்படியோ என்றதனால் மூடியாமை 

பெறப்பட்டது. ஆற்றுவ்கால் என்பதில், கால் - இடமென் 
பாரும் உளர். கஞ்சத்தவர் - தாமரை மலரில் சோன்றியவர்;.



மூலமும் உரையும் ௧௪௯ 

அசா இருமாலினது உக்தியக்காமரை மலர். தாம் oor 

சி. மை, கால் - இழ்வாயிலச்கம். அரைக் கண்ணர் - 

சுடுவதும் தியின்சண் தோன்றியவர். காற். கண்ணர் - சவ 
பிராது இருவடியில் கண்ணைச் சாத்தியவர். ௮௮, 

பங்கய மாயிரம் பூவினிலோர் பூக்குறையத் 

கங்க ணிடச்தான் சேவடிமேற் சாத்தலுமே 
சங்கர னெம்பிரான் சச்கரமாற் கருளியவா 

தெங்கும் பரவிசாச் தோணாச்ச மாடாமோ ?? 

வண்ணனும் திநவாசகத்தானுணர்க, இச் காரணத்தால் ஊனக் 

அண்ணமெனச் சாதுரியமாகச் கூறினாரென்க. காற்.கண்ணரவர், 

காலின்சட் சிலம்புடையரெனவும், காற்றை உணவாக உண்ணு 

கின்ற அரவினை அணிர்தவரெனவும் கூறுப. 
இற்று - துண்டம், வித்தசன் - மேம்பாடுடையவன். 

ஓ - அசைநிலை. இது கருத்துடை யடைமொழியணி. 

இத, சாசு என்னும் வாய்பாட்டான் முடிக்த இருவிகற்ப 

ரேரிசை வெண்பா. (௭௯) 

கட்டளைக்கலித்துறை 

சேணார் திருவுடைச் செல்வரைக் காணிற் கிறப்புச்செய்து 

பேணா தவருமுண் டோபுவி மீதிற் பெருத்தெழுர்.து 

சோணா சலவடி வாய்வெளி யாய்கின்ற சோதிதனைக் 

காணாத கண்ணனை ச் சொல்வர்செர் தாமரைச் சண்ணனென்றே, ன் ் 

புவிமீதில் - பூமியின்கண், சேண் ஆர் இருவுடை செல் 
வரை காணின் - மிகுஇயாய் நிறைக்க சிறப்பினையுடைய செல் 

வர்களைப் பார்த்தால், சிறப்பு செய்து - உயர்வுபெறச் செய்து, 

பேணுதவரும் உண்டோ - ஈன்கு மதியாதவரும் உளரோ? 

பெருச்து எழுரக்னு - அதஇிகறித்தெழுர். த, சோணாசல வடிவாய் 

(வெளியாய் நின்ற சோ இதனை- அக்னிமலை யுருவமாய் வெளிப்
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படையாய் எழுக்தருளிய சோ தியை, காணாத கண்ணனை -பார்க் 

காத சண்ணையுடையவனை, செர்தாமமைக் சண்ணன் என்று: 

சொல்வர் - செங்கமலச் கண்ணன் என்று கூறுவர். 

சேண் - ரெடுமை ; ஈண்டு மிகுதியை உணர்த் இற்று. இரு- 

இலக்குமிவிலாச மெனினுமாம். உயர்வுபெறச் செய்தல் - தார் 
தாழ்ச்து நிற்றல், சாணின் - செயின் என்னும் வாய்பாட்டு 
வினையெச்சம். பேணாதவரும் - முற்றும்மை, உண்டோ - ஓ 

எதிர்மறை. இல்லை யென்றபடி., பகைவர், ஈட்டார், கொது 

மலர் என்னும் மூவசையாரும் பேணுதலின், இவ்வாறு கூறி 
னார். திருவள்ளுவரும் “செல்வரை யெல்லாரும் செய்வர்சறப்பு?? 

என்றார் (திருக்குறள் - ௭௫௨), பேணுதல் - ஈன்குமஇத்தல், 

வழிபடல் ; விரும்புதல் எனினும் ஓக்கும். புவிமீதில் என்பதைப் 

பெருத்தெழுர்து. என்பசனோடும், சொல்வர் என்பதனோடும் 

ஓட்டுக ;: இடைநிலைத் தீபகம். காணாத சண் - குருட்டுச் சண் 

எனினுமாம். எ- அசைநிலை. சோத - சோதயாகிய கடவுள், 

சிவபெருமான் அனற்பிழம்பாய்த் தோன்றியமை. செர்தாமரைச் 

கண் என்பது - முகமன் என்றபடி. 

இத, கேசை முதலாய் ஒற்றொழித்தப் பதினாநெழுத் அப் 
பெற்றுவக்த கட்டளைச் கலித்துறை. (௮ 

இரவிகற்பநேரிசை வெண்பா 

என்றுமதிக் கண்ணா ரிறைவாரு ணாபுரியி ம 

னின்றுதவம் புரியாய் கெஞ்சமே--பொன்றிரளான் 

மாதசையா னாயிழைசூழ் மாதரையா னீதுவண்டு 

மாதரையா ஞமையென்சொல் வாய், Ae 

OQs@eCu &-werCw! நீ, என்றுமதிக் கண்ணார் இறை 

வர் அருணாபுரியில் - சூரிய சச்.இிரர்களைச் சண்ணாக வுடையவ



மூலமும் உரையும் ௧௫௧ 

சாடுய சிவபெருமானது இருவருணைப் பஇயில், நின்று தவம் 

புசியாய் தங்கிம் தவத்தைச் செய்யாய், பொன் இரளான்- பொற் 

குலியலானும், மா தரையான் - பெரிய பூமியானும், ஆயிழை 

இழ சார் ஐயான் - ஆராய்ர்த ஆபரணத்தை யணிர்த மாத 

ருடைய அழகனும், துவண்டு - வாடி, மாதரை ஆனாமை என் 

சொல்வாய் - ஆசையை விடாமைக்கு யாது கூறுவாய்? 

அருணையிற் றவஞ் செய்யினன்றி மூவாசையும் நீங்கா 

சென்றபடி. சவபிரானுக்குச் சூரியன் வலக் சண்ணும் சந்இ 

ரன் இடக் சண்ணுமாதல்பற்றி என்றுமதிக் சண்ணா சென்றார். 

புரியாய் - எதிர்மறை முன்னிலை யொருமை வினைமுத்று. புரி - 

பருதி, ஆய் - விகுதி, எதிர்மறை ஆகார இடைநிலை தொக்க. 

செஞ்சமே - விளி. ஆன் - மூன்றனுருபு ; கருவிப்பொருள். உம் 

என்ற எண்ணும்மை தொக்கது. ஆய் இழை, சூழ் மாதர் - 

விணைத்தொகை, ஐ- அழகு. மாதர் - ஆசை. அது ₹ மாதர் 

காதல்?? (தோல். -உரி - ௩௰) என்பசனானுணர்க. சொல்வாய்- 

முன்னிலை யொருமை வினைமுற்று. பின்னிரண்டடியும் மடக்கு. 

அருணபுரி என்பது அருணாபுறி என்று விசாரப்பட்டது.. 

Qg, சாள் என்ற வாய்பாட்டான் முடிர்த இருவிகற்ப 

சேரிசை வெண்பா. (௮௧) 

இடைச்சியார் 

எண்சீர்க்கழிநெடிலாசிரியவிருத்தம் 

சொல்லாடி னுமக்கிரண்டு பசுவே யுண்டு 

சுமத்திடுபாற் கல௪முமத் அணையா மீது 

மல்லாம லிடையின்மிக விளைத்அப் போனீ 

சாயிருக்.து மிடைமதியோ வகந்தை தானோ 
புல்லாரென் பணிதொடையா ரருணை நாட்டிற் 

பொசதுவர்குல மங்கை..சே புவிமேற் கண்டே! 

செல்லாருக் தனித்தனியே டெடுத்தக் காலு 
மிரண்டுமுசை யாமலகன் றேகு வீரே. ௮௨



௧௫௨ இருவருணைக் கலம்பகம் 

புல் ஆர் என்பு அணி தொடையார் - அறுகம் புல்லையும் 

ஆத்.இப் பூவையும் பிரமவிட்ணொக்களது எலும்பையும் தொடுத்த 

மாலையை அணிக்கு ஏிவபெருமானாரது, அருணை காட்டில் - திரு 

வருணைப் பதியையுடைய காட்டின்கணுள்ள, பொதுவர் குல 

மங்சையரே - இடையர்குல மகளிசே ! சொல்லாடின் உமக்கு - 

விசாரிச்சின் அமக்கு, இரண்டு பசுவே(ய்) உண்டு - இரண்டு 

பசுவேயுள்ளது [இரண்டு பரிய மூங்கில் போன்ற தோள்கள் 

உள்ளன]; சுமக்டு பால் கலசமும் ௮ தணைஞம் - சுமக்கின்ற 

பாற்குடமும் அவ்வளவின தாகும் [சுமக்சின்ற தனங்களுமிரண் 

டாகும்]; ஈதும் அல்லாமல் இடையில் மிக இளைத்துப் போனீர்- 

இதுவே யன்தி - மத்தியில் மிகவும் இளைத்துப் போய். விட்டீர் 

(Qo Wess மிகவும் தேய்ந்து போயிருக்கன் நீர்] ; ஆய் 

இருக்தும் - இவ்வாறாக விருக்அம், இடைமதியோ - பின் புத் 

தியோ! [இடைச்சா தியின் புத்தியோ], அகர்தையோ -கர் 

வமோ! புவிமேல் கண்டோர் எல்லாரும் - பூமியில் பார்த்தவர் 

கள் யாவரும், தனி தனி எடு எடுத்தச்சாலும் - ஒவ்வொருவ 

ராக நீர் சொண்டுவர்த தயிரிலே ஏடாகய ஆடையை யெடுச் 

ச் கொண்டு போனபோதும் [.தலையிலேயுள்ள பூவை யெடுத் 

அச்கொண்டு போனபோதும்], இரண்டும் உரையாமல் அகன்று 

எகுவீர் - உடன்படல் மறுத்தலென்ற இவ்விரண்டு வகையு 

ளொன்றுங் கூறாமல் ரீங்இச் செல்வீர். (என்றானென்க.) 

தெருவிற் பால் தயிர் கொண்டுவிற்கும் இடைச்சியை கோச் 

கிச் சாதல் கொண்டானொரு காமுகன் தனது வேட்கையை 

வெளிப்படுத்தி அவளை முன்னிலையாக்கச் சொன்னதாசக் கூறு 

வது இடைச்சியாரென்னும் உறுப்பினிலச்சணமாம், இது 

காலத்தான் மருவியது. 

சொல்லாடல் - ஒருசொன்னீர்மைத்து. சொல்லாடின் : 

செயினென்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம் ; சொல்லாடு-பகு தி,



மூலமும் உரையும் ௧௫௩ 

மூடைலிரு ம், பசுலேயுண்டு-ச்சளே யுளவென்னும் பொருளில் 

உடசப்றம், அமைரிலையுமாம்; ய் - உடம்படுமெய்; மூங்கிலென் 2. 
rte in Cad உண்டு எனப்பிரிச்ச; பசுமைப்பண் 

பின் மைலி௫ுடி கெட்டது. தோள் மூங்கில் போறலின் இவ் 
on a Pepi. பசுவேய் என்பதற்கு முழக்தாளைக் குறித்த 

(தனிம பொருள்கொண்டு பசுமூச்சென்பாருமுளர். பசு 

இரண்டு என்பதற்கு ஜீவான்மா பரமான்மா வென்பாருமுளர், 
மிடாற்சை பயோதரமாதலின் பாற்கலசமென்றார். அத்துணை - 

முவ்வரவெனவே இரண்டாம். ஈது-சுட்டு முதல் நீண்டது. உம் 

இற் ப,த. தழீடுய வெச்சவும்மை. அல்லாமல் - எதிர்மறைக் 

குறிப்பு வினையெச்சம், இடை - மத்.தியகாலம். போனீர் - முன் 

ஸிலை இறர்தசாலத் தெரிகிலைவினைமுற்று. ஆய் - செய 

வெனச்சச் இிரிபு. பொதுவர் - முல்லைக்குவ் குறிஞ்சிக்கும் 

பொதுவாயுள்ளவர்; வேசையர், உடன்படல் - எடுத்துக் 

சொள்ளுங்க ளென்றல்; மறுத்தல் - எடுக்கவேண்டாம் என்றல். 

ஏகுலீர் - முன்னிலை யெதிர்கால வினைமுற்று, ஏ- அசைநிலை, 

இது ௬௯-ஆம் செய்யுள் போன்ற எண்சர்ச்சழி நெடி 

லாசிரிய விருத்தம். (௮௨) 
இதுவுமது 

கட்டளைக்கலித்துறை 

வி.ரனை ஈல்5 மகழூறு செய்த விடைக்கொடியார் 

காரணி கண்ட சருணா சலத்திற் கலசங்கொண்டு 

மோத கூறு மிடையின மானுக்கு முண்டகம்போ 

லீரடி. மெல்லினம் வல்லின மாகு மிருதனமே. ௮௩. 

வீரனை ஈல் - வீரபத்திரனைச் தோற்றுவித்து, மகம்ஊறு 

செய்த - யாகத்திற் இடையூறுண்டாக்சிய விடைகொடியார் - 

இடபச்கொடியை யுடையவராகிய, கார்அணி கண்டர் -



௧௫௪ தஇருவருணைக் கலம்பகம் 

மேகத்தை யொத்த கருநிறம் பொருச்திய விடத்தைத் தரித்த 

சிவபெருமானா7௮, அருணாசலத்தில் - இருவண்ணாமலைப் ப.இ. 
யில், கலசம்சொண்டு - மோர்க்குடத்தை யெடுத்அகச்கொண்டு; 
மோர் அது கூறும் - மோர்விலை. கூறுகின்ற, இடையினம் 
மானுக்கு - இடையர்குலப் பெண்ணுக்கு, முண்டகம்போல் ஈர் 
அடி மெல்லினம் - தாமரை மலர்போன்ற இரண்டு பாதங்கள்: 
மிருஅ.த் தன்மையுடையனவாகும், இருதனம் வல்லினம் ஆகும்- 

இரண்டு மூலைகள் சூதாடு கருவியின் தன்மையை யொத் 

இருக்கும். , 

மகம் - தச்சுயாகம். STi Qo - அணி உவமவுருபு ; சீவக 

சிந்தாமணி ௨௨௩௨-ம் செய்யுளில் முத் தணி மாலை?? என்பதற்கு, 

ஆூதியர் நச்சினூர்ச்கினிய ௬ுரையைச் சவணிச்ச. மோர் ௮- 

அது பகுதிப்பொருள் SIGH. மான் - உவமவாகுபெயர்_ 

மருண்ட பார்வைக்கு உவமம். ஈர், இரு - இரண்டென்னும் 

எண்ணின் இரிபு. ஆகும் என்பதை மெல்லினம் என்பதனோடு 
ஒட்செ. ஏ.- அசைநிலை, இச்சவியில் வல்லினம், மெல்லினம், 
இடையினம்:வசப்பாடியது அ௱ண்ச. 

இ௫ கேசை முதலாய்வகச்.ச கட்டளைச் சலிச்துறை.(௮௩.) 

தலைவியிளமைத்தன்மை பாங்கி தலைவர்க்குணர்த்தல் 

அறுசீர்க்கழிநெடிலாகிரியவிருத்தம் 

,சடனாக மணிவெயிலும் பிறையுமிமு 
நிலவுமெதிர் சடில காசு 

னடனாக நெடுஞ்சிலையா னசுசர்பு.ச 
மெரிதக்தபிரா னருணை நாட்டிற் 

,றிடனாக மனையவே ,சனஞ்சிறிஅல் 
காணா சிறியார் தம்மைக் 

கடனாக நீர்வினவிப் பிணை தேடி. 
முதிதனையேன் கைக்கொண் டீசே. ௮௪



மூலமும் உரையும் ௧௫௫: 

௪மம் சாகசம் மணிவெயிலும் - பெரிய பாம்பினது மாணிக் 

தின் ஒளியும், பிறை உமிழும் சிலவும் - இளஞ்சர்திசன் வீ 
ன்ற ஒளியும், எதிர் - ஒன்றோடொன்று பகைத்செகிர்க்கின்ற 

சடிலம்சாதன் - சடையையுடைய தலைவரும், அடல்காகம் கெடு: 

ிஸ்யான் - போர் புரிவதற்கு மேருமலையாகய நீண்ட வில்லை. 
யுடையவரும், அசுரர்புரம் எரித்தபிரான் - அசுரர்களது மும். 

புசச்ஜையும் எரித்தழிச்சருளிய தலைவருமாகிய சிவபெருமாளா 

॥ து, அருணைகாட்டில்-திருவருணூரிப் பதியையுடைய காட்டின் 

சணுள்ள, இடன் காகம் அனையவரே - வலிய யானையை யொத்த 

கலைவசே | தனம் இறிதும் காணாத - முலைசறிதும் தோன்றப் 
பெறாத, சிறியார்தம்மை - சிறியராகய மகளிரை, நீர்கடன்ஆக 

வினவி - நிர் அணையும் முறைமையாகச் கேட்டு, பிணைதேடி -- 

மான் வந்ததோவெனச் கூறித் தேடி, முறிதனை ஏன்கை 

கொண்டீர் - தழையை ஏன் கையிற்கொண்டீர் 2 
இ, தலைவி யிளமைக்சன்மையள், இப்போது நீர் இவ்: 

வாறு வருவதில் பயணில்லையெனத் தலைவனை கோகூப் பாங்கி 

சழறினாளென்க. 

இலேடை வகையிற் பொருள் கொள்ளுங்கால், தனம் சிறி 

தும் காணாத சிறியார் தம்மை - பொருள் சறிஅமில்லாத ஏழை. 
மனிதரை, நீர்கடன் அகவினவி - நீர் வட்டிக்கு வாங்கிய கடனா. 

கக்கேட்டு, பிணைதேடி - பிணையைச்தேடி, முறிதனை ஏன் கை: 

கொண்டீர் - எழுதிக்கொடுத்த தலை முறியை ஏன் கையிற். 

கொண்டீர்? ஏழைகளுக்குக் கொடுத்தால் பின்னர்ச் கேட்கச் 

கூடாதென்பது கருத்து. 

,தடசாகம் எனற்பாலது எதுகை CoréOs Hhisg- 

வெயிலும் பிறையும் என்பவற்றில் உம்மைகள் எண்ணும்மை... 

இடன் - மொழி யிதுதிப்போலி. அனையவரே - விளி. சிறிதும். 
என்.றதனால் மிகுக்த இளமையென்பது பெறப்பட்டது, ஏ-



௧௫௭. தஇருவருணைக் கலம்பகம் 

அசைரிலை. சிலேடை. வகையில் பிணை என்பதற்கு, பொருள் 

கொடுச்சலாமென்று அவரோடு கையெழுத்திட்டவ Orars. 
பதிலாசக்கொள்வஅ என்பாருமுளர், 

OS, weer Fob சாய்ச்சீரும், இறத இரண்டு 
சீரும் மாச்சிரும் பெற்றுவர் ச அதுசீர்க்கழி நெடிலாடிரிய விருச் 

தம். (௮௪) 

அறுசீர்க்கழிநெடிலாசிரியவிருத்தம் 

கையடைக்க மழுமானுஞ் செழுமானு 

மூழைமானுல் கய, மானு 

மையடைந்த விழிமானு முடனாக 

வருணேசர் வருகு வாரே 

மெய்யடைந்த நிறங்கருகி விழிகளும்பஞ் 

சடைந்அவர மிடற்றி ஜாடே 

யையடைக்து படர்க்துவர யமனடர்ந்து 

தொடர்க் அவரு மன்று கானே. ௮௫ 

மெய் அடைந்த நிறம் ௧௫௫ - உடம்பிற் பொருச்திய செவ் 
விய நிறல் சருமையடைக்௮, விழிகளும் பஞ்சு அடைக்துவர - 

கண்களும் ஒளியிழந்து வரவும், மிடற்தின் ஊடே - சண்டத்தி 

ஸனிடத். அ, ஐ அடைக் படர்ர் துவார - கோழை சேசர்ச்து அதி 

கரித்து வரவும், யமன் அடர்ந்து - கூற்றுவன் கெருங்க, 

தொடர்ந்துவரும் அன்று - ஈம்மைத் தொடர்க்து வருகின்ற 

அக்காலத்து, கை அடைந்த மழுமானும் - சமது கையிலே 

பொருக்இய மழுப்படையும். மானும், செழுமானும் - செழிப்புற் 

திருக்கும் இடபமும், உழைமானும் - உழை மானையும், கயலும் 

மானும் - சேலையும் ஒக்கும், மை அடைச்ச விழிமானும் - மைதீட் 

ஒய சண்களையுடைய உமாதேவியும், உடன் ஆச - தம்மோடு வர,



மூலமும் உரையும் ௧௫௭௪ 

அருணேசர் வருகுவாரே- அருணாசலேசரர் வருகுவாசோ? (ar 

மாட்டாரென்றபடி), 

வாழ்சாளளவும் அருணாசலேசு.ரரை நினையா திருந்தால், 

இதர்குசாளில் அருள்செய்ய மாட்டாரென்பது கருத்து. உம் 

ஸம௦கள் எண்ணும்மை. மான் -ன் சாரியை. உமை - மான் 

விகற்பம். மானும் - உவம வுருபு. மான் (மருண்ட பார் 

வைக்கு) உவமவாகுபெயர். வருகுவார் - வா பகுத) ஆர் 

ஸிரு,௫, வ் எதிர்கால இடைநிலை, கு சாரியை, ர விரித்தல்; 

பருதி விகாரப்பட்டத. ஏ - வினாப்பொருள்; இன்மைம் 

(பொருள் தந்தது. தான், ஏ- ADE ALVES. 

இ.த மூதற் செய்யுள் போன்றதே. (ஒட) 

தலைவன் கூற்று 

இருவிகற்பநேரிசைவேண்பா 

அண்ணா மலையா ரருணையனை யிரும்மைக் 

கண்ணாலஞ் செய்தான் கமலக்தோ--னெண்ணா 

'தணைக்கோலஞ் செய்தமுலை யேக்திழையி ரென்னை 

மணக்கோலஞ் செய்தான் மதன். Ae 

அண்ணாமலையார் அருணை அனைமீர் - அருணாசலேசு7ரத 

ருணஇூரிப் பதியை யொத்தவமே! கோலம் செய்க இணை 

முலை ஏந்து இழையீர் - தொய்யி லெழுதிய இரண்டு சனவ்களை 

யுடைய, தலைவியே! கமலத்தோன் - நான்முகன், உம்பை 

வேண்ணாலம் செய்தான் - உம்மை விவாகஞ் செய்துகொண்டான் 

மன் - மன்மதன், எண்ணாது - இதனை ஆராயாது, என்னை 

மணம் கோலம் செய்தான் - என்னைக் கலியாண Carag 

செய்தான். 

சிலேடை வகையிற் பொருள் கொள்ளுங்கால்: உம்டை 

எண்ணாது scr ஆலம் செய்சான் - இத்தகைய உம்மை அநத
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யாது சண்ணிடத்து விடமாகச் செய்தான், மதன் - மன்மதன், 
மணம் கோல் அஞ்சு எய்தான் - வாசனை பொருக்கிய மலர்ப் 
பாணங்கள் ஐந்தையுர் தொடுக னென்க, 

கண்ணாலம் - கல்யாணம் என்பதன் மரூஉ; சேய வழக்கு. 

எண்ணாது - எஇர்மறை வினையெச்சம்... அனையீர், ஏக் இழையீர் 
என்பன அணையரர், ஏக் 

  

ுமயார் என்பவற்றின் விளி. ஏர் 
'இழையீர் - வாளா பெயர்மாத்இிரையாய் நின்றது; 7% Bw 
ஆபமண த்தை யுடையவசே யென்பது பொருள். அசன் வருத்த 

மிகு. இயால் ஐந்து பாணமு மெய்தா னெனக் கூறினா னென்க. 

இத, மலர் என்ற வாய்பாட்டான் முடிக்த இருவிகற்ப 

சேரிசை வெண்பா. (௮௯) 

கொற்றியார் 

அறுசீர்க்கழிநெடிலாசிரியவிருத்தம் 

மழலைமொழி யிசையாலுங் கொடும்பார்வை 

UFO) By மயக்க மாகச் 

சுழலும்விட சரவமெலாம் படமெடுத்து 

முன்டைத் தோன்றி னீரே 

யழலுருவ மணிகரத்த சருணகஇிரி 

வளகாட்டி லளிவக் தாதுங் 

குழலொருசற் அண்டாயி னெப்படியோ 

வாட்டிடுவீர் கொற்றி யாரே. Aor 

அழல் உருவம் அணி கரத்தர் - அங்கி வடிவமாகிய 

மழுப்படையை யேக்திய அழகிய கைகளையுடைய சிவபெரு 

மானா மெழுக்தருளி யிருக்கின்ற, அருணகிரி வளம் சாட்டில் - 

அருணூரிப்பதியையுடைய வளப்பம் பொருந்திய காட்டின் 

சணுள்ள, கொற்றியாரசே !--, (உம்முடைய) மழலை மொழி 

இசையாலும் - மழலைபோன்ற இன்சொல்லின் இசையினாலும்,



மூலமும் உரையும் ௧௫௯ 

.கொடு பார்வையதனாலும் - கொடிய பார்வையினாலும், மயக்கம் 

ஆட சுழலும் விடர் - மயக்கமடைந்து வருக்துஇன்ற காமுகர் , 

அரவம் எலாம் படம் எடுத்து காட மூன் தோன் தினீர்-(உருவே 

யன்றி) கலம்பு முதலிய அணிகளெல்லாவற்றையும் Bie Ered 

லெழுதி ௪௦.௮ (மடலேறக்) கருதும்படி எதிரே வக்இர், அளி 
வந்து ஊதும் குழல் - வண்கெள் வந்து ஊதுகின்ற கூக்தல், 

ஒருசற்று: உண்டாயின் - ஒருகிறிது உண்டானால், எப்படி. 

வாட்டிடுவீர் - எவ்விதம் வருத்துவீர் 2 

விடர் சுழலும் - மலைப்பிளப்பின்சண் இறரிகின்ற, அரவம் 

எலாம் - பாம்புகளெல்லாம், படம் எடுத்து முன்ஆட - படத்தை 

விரித்து எதிரேயாட எனவும்; அளிவக்து ஊஆம்குழல் - அன்பு 

வக்து ஊதப்படுங்குழல் எனவும்; ஒருசற்று - ஒருசிறிது 
கேம் எனவும் இருபொருள் கொள்ச. 

தலைமுூண்டிகஞ் செய்து வைணவச் சின்னம் பூண்டு, சூல 

மூதலிய தாங்கி வீதியிற் பிச்சைக்கு வருகின்ற மகளிரை மூன் 

னிலைப்படுச்இக் காமுகன் ஒருவன் தன் காதலைப் புலப்படுத் 

இச் கூறுவது, கொற்றியாரென்னும் உறுப்பின் இலச்கணமாம். 

கொற்றி யென்னும் பெயருள்ள அர்ச்கையைப்போல்; 

இவட்குஞ் சூல முதலிய வுண்மையால்கொற்றியாரென வழங்இ 

னர்போலும். 

இதனால் பாம்பாட்டிடுவது முூண்டெனச் தெரிகிறது. 

மழலை - நிரம்பாமொழி; சிறுவர்களின் சொல்: அதுபோன்ற 
இன்பச் தருதலின் மழலைமொழி யென்றார். சண்டாரை வருத் 

துச் தன்மைத்தாசலின் கொடும் பார்வை யென்றார். விடர்- 
நிலப்பிளப்புமாம். பார்வை - ஐ கருவிப்பொருளில் வசத. 

படம் - வஸ்.இரம்: படாம் என்பதன் குறுக்கல்விகாரமுமாம் 

தோன்தினீர், வாட்டிலீர். என்பன முறையே முன்னிலைப் 

பன்மை யிறக்தகால வினைமுற்றும் எதிர்கால வினைஞுற்றுமாம்
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குழல் - ஊதுகுழல் (புல்லாங்குழல்) என்சு. சற்று எண் 
பது அளவையும் காலத்தையும் உணர்த்தியது. கொற்றி 

யாசே-விளி. ஏ, த -அசைநிலை. ஆூ - செய்து என்னும் 

வாய்பாட்டு வினையெச்சம். ஆச்ச யெனப் பாடல்சொண்டும், 
செயவெனெச்சத் இரிபென்றும் லெர் பொருள் கூறுவர். 
வாட்டிடுலீர் - இட அணைவினை. 

இ௫, ௮௪-ஞ்செய்யுள் போன்றதே. (௮௭) 

இதுவுமது 

கொச்சகக் கலிப்பா 

BAG சூடு மருணேசர் கன்னாட்டில் 

வாரிறுகு கொங்கை மலைசமக்குவ் கொற்கீசே 

பேரிருள்போ னாமப் பிறைகிலவு கண்டொளிக்கக் 
கூரியகண் ஸணில்லார் குழல்குறைந்கா சென்பாசே.௮௮ 

ஆர்இதழிசூடும் அருணேசர் - ஆத்தி கொன்றைகளின் பூச் 

சளைச் தரித்த அருணாசலேசுர.ரத, ஈல்காட்டில் - ஈல்ல காட் 

டின்சண் உள்ள, வார்இறுகு கொங்கை மலைசுமக்கும் கொத் 

றீரே - சச்சினால் இறுகப்பட்ட தனமலைகளைத் தாங்குகின்ற 

கொத்றீயே! பேர் இருள்போல் - மிகுர் ச இருளைப்போல, 
சாமம் பிறைநிலவுசண்டு ஒளிக்க - நீர் அணிர்இருக்ற ys 
ழமைக்த அணியாய பிறைச்சர்திரனது ஒளியைச்சண்டு மறைச் 

இருக்கு, (அதனை யறியாது) கூரியகண் இல்லார் - கூர்மை 

யான விழிகள் இல்லாசவர், குழல் குறைக்தார் என்பார் - கூச் 

(சல் இல்லாதவர் என்௮ கூறுவார்கள். 
ஆர். இதழி - முதலாகுபெயர். கொல்கைமலை - பண்புத் 

தொகை. கொரற்றீரே - கொற்றியாரென்பதன் விளி. பேர் 

பெருமை யென்பசன் இரிபு. ஒளிக்க - செயவெனெச்சம். கூரிய
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உரிச்சொல்லடியாகப் பிறச்ச பெயரெச்சம். இல்லார் -௪.திர் 

மறைக் குறிப்புவினையாலணையும் பெயர். ஏ - அசைநிலை. 

இத, முதற்சீர் கூவிளங்காய்ச் சீரும், இரண்டாஞ் சர் 

தேமாச் இரும், மூன்றாஞ்சீர் பெரும்பாலும் கருவிளவ்காய்ச் 

ரும், சான்காஞ்சர் பெரும்பாலும் தேமாங்காய்ச் சீரும் பெற்று 

வக்த கொச்சகக் கலிப்பா. (௮௮) 

வகஞ்சித்துறை 

பாணார் மொழிகிறை 

சோணாு Fry. 

பேணா தவனுடறு 

மாணா ஈசகமே. ௮௯ 

பாண் ஆர் மொழிரிறை - இசைப் பாட்டுகள். நிறைக்க 

வேதங்களில் மிகுஇயாகப் புகழ்ச்து பேசப்பட்ள்ள, சோணா 

சலர் அடி. - அருணாசலேசு.ர.ரது இருவடியை பேணாதவனண் 2 

வழிபாடு செய்யாதவன், மாணா ஈரகமே உ.ம் - இழிக்க சரகத் 

தையே யடைவான். : 

மொழி கருவியாகு பெயர். ஆகமவறினிற்குப் பயன் அவர் 
தாளைக் தொழுது பிறவியறுத்த லாதலால், அவர் தாளைத் 

தொழாதார்க்குப் பிறவியருமல் ஈரக் துன்பத்தையே யடைவர் 

என்பன இதனாற் கூறினார். இருவடியே வீடுபேறாதலின் இவ் 

வாது கூறினார். ௪௦-ஞ் செய்யுளுளை சவணிக்க. வழிபாடு - 
பூசித்து வணங்குதல். பேணாதவன் எதிர்மறைத் தெரிநிலை 

வினையாலணையும் பெயர். மாணா - ஈறு கெட்ட எதிர்மறைப் 

பெயசெச்சம், ஏ- தேற்றம். உறும் - செய்யும் என்னும் முற்று 

இச் செய்யுளில் வழிபடாதாருக் குளதாகுக் Bou wpe 

பட்டது. 

il
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இ, மூதத்சர் தேமாச் எரும், இரண்டாஞ் சர் கருவிளச் 
சருமா௫), குறளடி. சான்கு கொண்ட வஞ்சித் துறை. (ரக) 

வஞ்சிவிருத்தம் 

௩ரக வாதையில் வன்பிஞுர் 
சசணி மீகொரு கொன்பெளுர் 
சுரரு லோகமு மின்புரூ 
ரருணை காயக ரன்பமுர். ௯௦ 

அருணை காயகர் அன்பு அறுர் - அருணாசலேசு.ரரிடத்து 

அன்பு நீங்கப் பெறாதவர், தரணிமீது ஒரு கொன்பெறுர் - பூமி 

யின்மேல் எவ்வாந்ரறானும் ஒருசிறிது அச்சமு மடையார். oor 

கம். வாதையில் வன்பு இரார் - கரகத் அன்பத்திற் சென்று தமத 

வலிமை -கெடார், சுரர் உலோகமும் இன்பு உருர் - தேவ 

லோகங்களினும் இன்பத்தை யடையார். 

எனவே, வீடு பேற்றையே விரும்புவரென்றபடி ; ௮௮ பித் 
செய்யுளால் விளக்குகின்றார். 

அன்பு - உள்ள செ௫ழ்ச்ச; அது அவர்மாட்டுச். செய்யும் 
வழிபாட்டான் விளங்கும். ஏனைய அன்பு போலாது இஅ வீடு 
பேற்றையே தருதலின் இவ்வாறு கூறினார். அரூர் - வினை 

யாலணையும் பெயர். இருர், பெறார், உருர் - எதிர்மறைத் தெரி 

நிலை வினைமுற்று. 
இ, மூதற்2ர் புளிமாச் ரும், ஏனையிரண்டும் கூவிளச் 

சர்களுமாகச ஈந்தடி. சான்கு கொண்ட வஞ்சி விருத்தம். (#0) 

வேற்றேலி வெண்டுறை 

ருணையதி ருல்கழல சாறணிசெஞ் 
சடையாள ரரிவை பாகர் 

கருணைகெடும் கடலான பெருமானார். 
தாடொழுதார் கதியை காடின்
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மரணமிலா விமையவர்தம் 
வானுலக மன்தே 

பொருணிறையு ஈகர்ன்மறையோர் 
புகலுமத்காட் பூவே. ௯௯ 

அருணை அதிரும் கழலர் - அருணரிப் பதியிலுள்ள A 
GY கழலரும், அறு ௮ணி செம் சடையாளர் - கங்கா ஈஇயைத் 
தரித்த சவர்த சடைமுடியை யுடையவரும், அரிலை பாகர் - 
உமாதேவியை யிடப்பாகத்திலுடையவரும், கருணை கெடு அமல் 
ஆன பெருமானார் - பெரிய இருபா FIA Upon Des 
பெருமானாரஅ, தாள் தொழுதார் - திருவடியை வணய்ெ வர், 
கதியை சாடின் - அடைசகலை ஆசாயின், மரணம் இலா இமைய 

வர்தம் வான் உலகம் அன்று - மரித்தல் இல்லாத தேவர்கள் 

விண்ணுலகம் அன்ன, பொருள் கிறையும் சான்மறையோர் புக 

லம் ௮ தாள் பூவே - பொருள் நிறைக்த கான்கு வேதங்களை 
யுணர்ச்த அர். சணர்கள் துதிக்கின்ற அக்க இருவடித் தாமமை 

மலரேயாகும். 

.இருவடி. யடைதலே வீடுபேறாதலின் இவ்வாறு கூறிஞர். 

வீடுபேறு சாயுச்சிய மென்ப. கருணை கெடுகடல், தாட் பூ- 

உருவசம். மரணம் இலா என்ற இழிவுக் குறிப்பு அவர்கள் 
பல இன்பங்களும் உடையவரென்பது பெற்றாம். அது, 

6 இயவச.ரர் பகையுண்டு செற்றமார்வ மிசவுண்டு 

கோயுண்டனங்க னாருண்டு சோய்கட் செல்லாச் தாயான 
காயமுண்டு கைதொழ வேண்டினருமுண்டு சற்பகத்தே 

மாயுச் தன்மையுண்டானால் வானோர்க்சென்ன வள 

என்னும் பெருநீதிமட்டா னுணர்க. [னுண்டே.?? 

சாடின் - செயின் என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம். 

அன்று - எதிர்மறைக் குறிப்பு வினைமுற்று,  ஏ- அசை நிலை. 
நிறையும், புகலும் - செய்யும் என்னும் வாய்பாட்டுப் பெயசெச்சம்,
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இ, சான்கடியாய், முசலிரண்டடியும், மூகல் நான்கு ௪ீருவ் 

சாய்ச்சர்களும், எனைய மாச்சர்களுமாய் வந்த கழிநெடிலடி௫ 

ளாய், பின்னிரண்டடியும் சான்காஞ்சீர் மாச்சீரும் ஏனைய காய்ச் 

சர்சளுமாய் வந்த அளவடி.ஈளாய், முன்னிரண்டடியும் ஓரோசை 

யாய், ஏனையடிஈள் வேறோசையாய் வந்த வேற்றொலி 

வெண்டுறை. (௬௧) 

இரங்கல் 

விருத்தக் கலித்துறை 
பூவுண்ட விடையாளச ௬ணா௪ VSS aT 

பொன்மேருவாய்ப் 

பாவுண்ட புகழாளர் பிரியே னெனச்சொன்ன 

பருவத்திலே 

காவுண்டு குயிலுண்டு மயிலுண்டு இளியுண்டு 

கனிதாவுகதே 
மாவுண்டு குருகுண்டு திருகுண்ட மனனுண்டு 

மறவரமலே. ௯௨ 

பூ உண்ட விடையாளர் - பூமியை உண்ட தஇருமாலாகிய 

இடபவாகன த்தை யுடையவ.ராகிய, அருணாசலத்்தீசர் - அருணா 

௪லேகரச௮, பொன் மேருவாய் - பொன்மயமாகிய மேருமலை 
யிடத். ஐ, பா உண்ட புகழாளர் - பாச்களால் பாடப்பெற்ற 

புகழையுடைய தலைவர், பிரியேன் என சொன்ன பருவத்தில் - 

உன்னைவிட்டுப் பிரியேன் என்று சொல்லிய காலத்தில் சான் 
ராக, காஉண்டு - சோலை உள, குயில்உண்டு - குயில் உள௮, 

மயில்உண்டு - மயில் உள, இளிஉண்டு - இள்ளை யுளது, கணி 

சாவு தேமா உண்டு - கனிகளைச் சொரிகின்ற தேமாமரம் 

உள, குருகுஉண்டு - பறவை யுள, மறவாமலே திருகு:
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உண்ட மனன்உண்டு - மறவாமலே மாறுபாட்டைக் கொண்ட. 

மனம் உளது. 

தலைவன் கூறியதற்குத் தலைவி சோலை முதலியன சான்றாக 

வுள்ளனவென்ச் கூறினாளென்ச, புலவர் பலராலும் பாடப் 

பெற்ற பெருஞ்சிறப்பினர் என்பாள் பாவுண்ட புகழாளர் எனக் 

கூறினாளென்க. பருவத்திலே.- ஏ ௮சைஙிலை. மனன் - மொழி 

யிறு.திப் போலி. மறவாமலே - ஏ தேற்றம். உண்டு - குறிப்பு 

இ.௫, முதல் சான்கு£ர் சாய்ச்சிரும், இறுதிச2ர் சனிச்ரும் 

பெற்று வந்த விருத்தச் கலித்துறை. (௯௨) 

பாங்கி வேறிவிலக்கிச் செவிலியர்க்கு அறத்தாடநிற்றல் 

கலிவிருத்தம் 

வாங்குவில் லேர்.நூ.கல் வயங்கு மாதரீ 

ரீல்கிவ ளொருவர்கை யேட்டை வாக்கனொ 

லாங்கடு வணிக் தவ ரருணை காட்டிலே 

நீல்கண்மை யழிப்பத நீதி யல்லவே. ௯௩ 

ஆம் ௪டு அணிக்தவர் அருணை நாட்டில் - தேவர்கள் உயி 

மைப் பருகும்படி யெழுக்கதாகிய விடத்தைக் களத்திற்றரித்த 

சிவபெருமானாரது அருணகிரியையுடைய : நாட்டில் உள்ள, 

வாங்குவில் ஏர்அுதல் வயங்கு மாதரீர் - வளைச்த வில்போன்ற 

அழகிய புருவம் விளங்குகின்ற மகளிரே! ஈங்கு இவள் 

ஒருவர் கைஏட்டை வாங்இனால் - பச்கலுள்ள இவள் ஒருவரிடச் 

தில் சாதல்கொண்டால், நீங்கள் மையழிப்பது நீஇயல்ல - நீங் 

கள் ஆட்டைக் கொல்வது சியாயமன்று. 

தர் உத்தம புருஷன் பரிவாரத் துடன் வேட்டை யாகதெற் 

ரப் புறப்பட்டு வனத்துக்குச் சென்றவளாய், ஓர் உச்தம சன்னி



கப்பர் இருவருணைக் கலம்பகம் 

wor yh தோழியருடன் பூக்கொய்து விளையாடுதற் சென்று 

பூம்சோலையிற் சேர்ந்த வளவிலே, ஓவ்வொரு நிமித்தத்சால் 

சோழியர் பிரிய ௮ச்சன்னிகை அங்குத் தனித்து நின்ற சமயத் 
இலே, ஒவ்வொரு நிமித்தச்கால் பரிவாரங்கள் பிரியக் தனிப் 

பட்டவளுய் அப்புருஷன் அல்கு வரது சேர, இருவரும் ஊழ் 
வினை வசத்தால் இங்கனம் தற்செயலாய் ஒரிடத் இலே சர்இத்.து 
ஒருவரையொருவர் சண்டு காதல்கொண்டு காந்தருவ விவாகச் 

இரமத்தாற் கூடி உடனே பிரிய, பின்பு மற்றுஞ் சில களவுப் 

புணர்ச்சிக்கு உரியவகைகளால் அத்தலைமகளது கூட்டுறவைப் 

பெற்ற தலைமகன், பின்பு அவளை வெளிப்படையாக மணஞ் 

செய்து கொள்ளுதற் பொருட்டுப் பொருள்தேடி வருவதற்காக: 

அவளைப் பிரிக்து செல்ல, அர்நிலையிற் பிரிவாத்றாது மிக வரும் 
‘Bu தலைமகளைச் செவிலித்தாய்மார் எதிர்ப்பட்டு அவளது 
வடி.வு வேறுபாட்டை கோக்கி இவள் இங்கனம் மெலிதற்குக் 

காரணம் என்னோ? என்று கவலையுற்றுச் கட்டுவிச்சியைச் குறி 

கேட்ச, அவளும் சன் மரபின்படி ஆராய்க்து இவளுக்கு முருகக் 

கடவுள் ஆவேச ச தொழியப் பிறிதொன்றுமில்லை என்றுகூற 

௮. கேட்ட செவிலித்தாயர், உடனே, தலைமகள் பச்சல் 

தமக்குள்ள அன்பின் மிகுஇயால், எதேனும் ஒரு தெய்வத்தை 
வழிபட்டாகிலும் இவளை அுயிர்த்திருக்கப் பெறில் அதுவே 

ஈமக்கு ஆத்ம லாபமென் றெண்ணி, வழியல்லா வழியிலே 

யிழிர்து, அதற்குப் பரிகாரமாச வேலனெனப்பட்ட வெறி 

யாட்டாளனை யழைப்பித்து அவனைச்கொண்டு ஆட பலியிடுதல், 

கள்ளிறைத்தல், இறைச்சி அாவுதல், கருஞ்சோறு செஞ்சோறு 

வைத்தல், ஆவேசம் ஆடுவித்தல் முதலிய காரியங்களை இடை 

விடாது ஒன்றன்மே லொன்றாகச் செய்யச் தொடங்க, 

சோயொன்றும் மருந்தொன்று மாதலால், தான் காதலித்த 

புருஷோத்தமனான சலைமகனது தகுதிக்கு ஏலாத அச்செயல்
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சுளை கோக்டுச் தலைமகள் மேன்மேல் மிசவருக்த, அவளது 

அண்பத்தின் மெய்ச்சாரணத்தை யறிச்த தோழி அச்சமயத்திற் 

செவிலியரளை சோக்கிச் சல கூறி வெறிவிலக்கிச் தலைவியின- 

அன்பத்தின் உண்மைச் சாரணத்தை யுணர்த்துகின்ற துறை 

இஃது ஆகும். 
ஆடு பலிகொடுச்சலானது இவளுடம்பினின்று உயிர் 

நீல்சாதபடி செய்து மாண வேதனைப்பின்ற இவளைப் பிழைப் 
பிச்ச மாட்டாது என்ற பொருளை யுட்கொண்டு, :நீங்கண் மை 

யழிப்பது நீதியல்ல ? என்றாள். சாண் கரமையேறாசவன் பிற 

ரைக் கரையேற்ற மாட்டாமை போல, மாண் கழுச்சறுப்புண்டு 

இறச்சற ஆடு இவளுயிரைப் பிழைப்பிக்ஈ மாட்டாசென்ச : 

எவீழ்வார்ச்கு. வீழ்வார். துணை?” என்றபடி இறக்கற. தர் 
உயிரோ மற்றோர் இறச்சிற உயிரைச் காத்தற்குத் துணை 

யாகும் | 

மாதரீர் என்பது மாதரார் என்பதன் விளி. ஆம், இடைச் 
குறை; அசைநிலையுமாம். ஈங்கு - சுட்டு முூகனீண்டது. அணிச் 

தவர் - வினையாலணையும் பெயர். வாங்கினால் - ௪ இர்காலச் செரி 

நிலை வினையெச்சம், அழிப்பது என்னும் பிற வினையைச் கொண் 

டது. அல்ல - எதிர்மறைச் குறிப்பு வினைழுற்று. 

இவள் ஒருவர் கையிலிருர்சு தலைச் ஈவடியை வாக்இனால், 

நீங்கள் அவ்வேட்டிலிட்ட மையை அழித்துவிவெது நீதி யல்ல 

என வலேஒருரு பொருள் படுதலும் காண்க, 

இது ௪௬-ஞ் செய்யுள் போன்றதே. (௯௩) 

தலைவியைப் புகழ்தல் 

கட்டனளைக்கவித்துறை 

அள்ளற் கடல்விட நீங்கா தகண்ட சருணைவெற்பிதற் 

பிள்ளைப் பிறையுஞ் சலையுமொப் பா.ஈ.கற் பேதைநல்லாள்



௧௬௮ இிருவருணைக் கலம்பகம் 

வள்ளைக் குழைபொரு கண்ணுக்குத் கோற்றம்பும் வாரிதியுங் 

கள்ளக் கயலு Orr Pile மீனுங் கடைப்பட்டதே. ௯௪ 

அள்ளல் கடல்விடம் நீங்காத சண்டர் - சேற்றையுடைய 

இருப்பாற்கடவிற் பஸேரண்றியனிடம் நீங்காத கண்டத்தையுடைய 

சிவபெருமா, அருணைவெற்பில் - அருணடிரிப் பதியிற் 
செர்ச்க மலையின்னண், பிள்ளைபிறையும் - இளஞ்சர்இரனையும், 
லையும் - வில்லையும், ஒப்புஆம் - ஒப்பாகின்ற, அதல்-நெத்நியை 

யுடைய, பேறை ஈல்லாள் - பெண்ணாகிய சஈல்லாளது, வள்ளை 

குழைபொரு சண்ணுக்கு - வள்ளையிலையை யொத்த காதைப் 

பொருஇன்ற நீண்ட சண்ணுக்கு, தோற்று - தோல்வி யடைந்து 

அம்பும் - பாணமும், வாரிதியும் - கடலும், கள்ளம் குயலும் - 

வஞ்சகம் பொருர்இய சேல்மீனும், இராசியின் மீனும்-இசா௫ியி 

அள்ள மீனமும், சடைபட்டது - தாழ்மை யடைர்தது, 

இங்கனம் தலைவன் வேட்கை மிகுதியால் தலைவியைப் 

புகழ்ச்தூ கூறினானென்ச, பாணம் கம்மியனாற் கடையப்பட்ட 

தென்றும், கடல் மந்த. ரகிரியாற் சடையப்பட்டதென்றும், கயல் 

விற்பதற்காகக் சடையிற் கடப்பதென்றும், மீனம் இரா௫களி 

ணிறுஇப்பட்டதென்றும் பொருள் கொள்க. பிள்ளைப் பிறை 

அட்டமி இதிச் சச்இரன். பிள்ளை ஈண்டு இளமையை 

உணர்த்தியது. அதல்-புருவமூமாம், பேதை - பெண்ணென்னு 

மாத்இமையாய் நின்ற. ஈல்லாள் - சன்மையைச் கருகன்றவள். 

ஆம் - தொகுத்தல். வள்ளை முதலாகுபெயர். கொடியென்பாரு 

முளர், பொருதல்-போர் செய்தல்; அதாவது, அணுஇிநிற்றல் ; 

அல்லது, காதளவு பொருக்கி நிற்றல், இரா? - மேடமுதலிய 

பன்னிரண்டு இராசி. ஏ- அசைநிலை. கடைப்பட்டது எனத் 

தனித்தனி முடிவு கொள்க. 

இது கேசை முதலாய் வக்த கட்டளைச் கலித்துறை.(௧௪)
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வலைச்சியார் 

அறுசீர்க்கழிநெடிலாசிரியவிருத்தம் 

தேவியிட மகலாத வருண௫ரி 

வளகாட்டிற் றெருக்க டோஹறு 

மாவிசத முனிவரெலா மயல்கூரக் 

கயல்கூறும் வலைச்சி யாரே 

காவிதிகழ் out MICH Say. $s 

வருவோரைக் ஈ-ண்டோல் கண்டோ 

சாவியெலாம் பிடி க்திமுக்கு மூமைப்போல 

வொருவசைக்கண் டறிகதி லோமே. (டி 

சேவி இடம் அகலாத - உமாமேனியார் இடப்பாகம் இ 

னின்றும் நீங்காத சிவபிரான் எழுக்கருபரியிருச்கி, அருணகிரி 

வளம் காட்டில் - அருணஇூரியை யுடைய வளப்பம் பொருக்இய 

காட்டிலுள்ள, தெருக்கள் தோறும் - வீதிகளெல்லாம், மா 
விரதம் முனிவரெலாம் - அறியவி.ரதல்களையுடைய முணிவர்கள் 

எல்லாம், மயல்கூ.ர - மயச்சமிகும்படி, சயல் கூறும் வலைச்சி 
யாரே - மீன்விற்கும் வலைச்சியாரே !, காவிதிகழ் வாவியில் - 

குவளைமலர்கள் பொருக்திய தடாகத்தில், மீன் பிடித்து வரு 

Cancers கண்டோம் - மீன்களைப் பிடித்து வருகன்றவர் 

களைப் பார்ச்துள்ளோம், உமையபோல - உம்மைப்போல, சண் 

டோர் ஆவி யெலாம் - பார்த்தவர்களது உயிரை யெல்லாம், 

பிடித்திழுக்கும் - பிடித்திழுச்சின்ற, ஒருவளை கண்டு அறிக் 
'திலோம் - ஒருவரையாவத பார்த்து அறிக்திலோம். 

மின் விற்கும் வலையர் மகளைக் கண்டு காமுத்றவனொரு 
வன், அம்மகளை முன்னிலைப்படுத் இச் சருவ்காரமான வார்த்தை 

கள் பேசனெசாகச் செய்யுள் செய்வது, வலைச்சியார் என்னும் 

உறுப்புக்கு இலக்கணமாம். இது காலத்தான் மருவியது.
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பிருங்கி முணிவர் , சிவபெருமானை யன்றித் தன்னை வழி 
படாத காரணத்மால், உமையம்மை அப்பெருமானை வேண்டி 

அவரது இருமேணியில் இடப்பாகம் பெற்றனளாசலால் தேவி 

யிடமகலாசக வென்றார். 

மா- பெருமை ; உண்டு அருமையை யுணர்த்தியது. விர 

தங்களாவன : இண்ணவறன்.. செய்வலெனவும், இன்ன பாவ 

மொழிவவெனவும் தம்மாத்தலுச்கேற்ப வரைந்து கொள்வன. 
மூணிவர் - தவஞ் செய்வோர். £மூணிவரெலாம் மயல்கூரக் 

கயல் கூறும்?? என்றதனால், இனிய மொழியும் பேரழகும் 

வாய்க்தவளென்பது பெற்றாம். வலைச்சியாரே - விளி. கூர - 

உரிச் சொல்லடியாகப் பிறந்த வினையெச்சம், அவி யென்ப 

தற்குச் குளமென்ற பொருளு மூளதாதலை யறிக. அறிந்தி 

லோம் - எதிர்மறை வினைமுத்று. எ- அசை. சண்டோர் - 

வினையாலணையும் பெயர். 
இத, சான்கு காய்ச்€ரம் இரண்டு இயற்£ரும் பெற்று 

வந்த அறு£ர்ச்சழிநெடிலாடிரிய விருக்கும். (௯௫) 

இதுவுமது. 

டருவிகற்பநேரிசைவேண்பா 

மேலா றணிசடையசர் வீ£.றருணை வீதியிலே 

மாலாக வந்த வலைச்சியசே--காலா 

மிருவசா லுங்காட்டும் யான்பிடிக்கக் கத 

லொருவசா லுக்திரு மோ, 

மேல் ஆறு அணிசடையார் - ஆகாய கங்கையை அணிக்த 

சடையினையுடைய இவபிரானாரது, வீறு அருணை வீதியில் - 

பெருமை பொருந்திய அருணடரிப் பதியிலுள்ள வீதியி 
னிடத்து, மால்ஆக வச்த  வலைச்சியரே - கண்டோர் மயக்க
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முூறும்படியாக வக்க வலைச்சியாரே ! காதல் ஒரு வராலும் 

தீருமோ - என்னுடைய ஆசை ஒரு வரால் மீனாலுக் தருமோ 

(சேராசாதலால்), யான் பிடிக்க - சான் பிடிப்பதற்கு, கால்ஆம் 

இருவராலும் காட்டும் - கால்வாயிலுள்ள இரண்டுவரால் மீண் 

களையும் காட்டும். 

காதல் ஒருவராலுச் தீருமோ - என்னுடைய காதல் வேறு 

ஒருவராலுக் தருமோ (இராசாதலால்), யான் பிடிச்ச - சான் 
பிடிச்ச, சகால்ஆம் இருவராலும் காட்டும் - உமது கால்களாகிய 

இரண்டு வரால் மீன்களையும் காட்டும் என இருபொருள் 
கொள்க. காலித்கு வசால் மீனா உவமையாகச் கூறுதல் மரபு 4 
ஈண்டு உருவகமாக உசைத்தா சென்க. 

மேல் - மேன்மையுமாம். வீறு - பிதிறொண்துற் இல்லாத 
பெருமை, வீஇயிலே - ஏ அசைகிலை. மால் - பெருமையுமாம். 

இரு - இரண்டென்னும் எண்ணின் விகாரம். காட்டும் - செய்யு 

மென் முற்று, பிடிக்கச் காட்டுமென்க. தருமோ - ஐ எதிர் 

மறை. 

இ காள் என்னும் வாய்ப்பாட்டான் மூடிரஈ்௪ இருவிகற்ப 

சேரிசை வெண்பா. (#5) 

சேவிலி நற்றாயைத் தேற்றல் 

எண்சீர்கீகமிநேடிலாசிரியவிருத்தம் 

ஒருவ ராலுமணு காத காளிலே 

* யுயிரி னனவொரு கேள்வ னாசையான் 
மருவி னாலுமென காகு காளைய 

வழிக டோறுமினி காடி மீளலே 

கருணை நீதிமனை பேணு wi gir 
கடல்க ளேழுமலை யேழு மேழுமச 

வருணர் சூழுமுல கேழு மேழுமா 

வருணை நாதர்சர பாவ கராமே. ௯௪
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ஒருவராலும் அணுகாத காளில் - ஒருவராலும் செல்ல 

முடியாத காலத்தில், உயிரின் ஆன ஒரு கேள்வன் ஆசையால் 

மருவினாலும் - உயிரை யொத்த ஒரு சகாயகன் மீது வைத்த 

ஆசையினால் அவனுடன் சென்றாலும், காளையே - காளைய 

இனமே, மாஅடன் கருணை £தி மனை பேணும்-தலைவன் மணச்து 
ஈமு மகளோடு கருணையாலும் நீதியாலும் இல்லறத்தை 
விரும்பி உடச் அவான், (அதுவேயன் நி) சடல்களேழும் - சமுச் 

ரங்கள் ஏழும், மலையேழும் - மலைகள் ஏழும், ஏழுமா அருணர் 

சூழும் உலகு ஏழும் ஏழும் ஆம் - சப்தமா என்னும் குதியையை 

யுடைய சூநியர்கள் சூழ்கன்ற உலகம் பதினான்கும் ஆய, 

அருணை காதர் ௪ரப அவதாரமே - அருணாசலேசுசரது சரப 

அவதாரத்தின் இருதலையைப் போல இயைக்து பிரியாது வாழ் 

வார்கள். (ஆதலால்) , இனி வழிகள்தோறும் சாடிமிளல் ௮. 
என் ஆகும் - இனிமேல் வழிகள் சோறும் ஈம்மகளைத் தேடிச் 
சென்று இரும்புதலாகிய அச்செயல் யாது பயன் தரும்? 

சலைவியின் உடன்போக்குச் கரு.இத் தேடி வருந்தியகற் 

ராய்க்கு, செவிலி நிகழ்வு கூறிச் தேற்றிய தென்க. 

இணி வழிகள் தோறும் காடிமீளல் எனதாகும்- இனிமேல் 

வழிகடோறும் கேடிச்சென்று இரும்புகல் என்னுடைய தொழி 

லாகும், எனச்செவிலி தன்னுடைய தொழிலாகச் கூறிச் தேற் 

Be ளெனினுமாம். இப்பொருட்கு (அனாலும் அச்தலைவன்) 
மாதுடன் கருணை நீதி மனை பேணு மென்ச. ‘ 

ஒருவராலும் அணகாத காள் - கள்ளிரவு, ஆன - உவம 

உருபு. காணிலே எனவும் பாடம் ; இதற்குப் பாலை ரிலமெனப் 

பொருள் கொள்க. மருவுதல் - தழுவுதல்; எண்டு செல்லு 
லின் மேற்று, சாளையே - ஏதேற்றம். உடன்- மூன்றாம் வேத் 
அமைச் சொல்லுருபு. 

கடல்கள் ஏழாவன : உப்பு, கருப்பஞ்சாறு, கள், கெய்,
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தயிர், பால், ஈன்னீர். மலைகள் ஏழாவன : கைலை, இமயம், 

மந்தரம், விந்தம், நிடதம், ஏமகூடம், நீலகிரி. ஏழுமா - ஏழு 

குதிரைக ளென்பாரு முளர், அருணர் பன்னிருவ ராவார் ; 

வைகத்தன், விவச்சுதன், வாசன், மார்த்தாண்டன், பாற்கான், 
இரவி, உலோகப்பிரகாசன், உலோகசாட்ச, இரிவிக்கமண், 

ஆ.இத்சன், இவாகரன், அல்கசமாலி. உலகம் பதினான் ராவண : 

பூலோகம், புவர்லோகம், ஈவர்லோகம், மகர்லோகம், சனவோ 
ஈம், தவலோகம், சம் ௫யலோகம் எண மேலுலகங்க ளேழும் 5 

ஆதலம், விசலம், ஈமலம், சாரதலம், இரசாதலம், மமாஈலம், 

சன மரமாம்,   பாதலம் எனல் இழுலஒங்க 

கடல்கள், மலைகள், உலய்சள் அய அருணேச பெண்ற 
தால் எல்லாப் பொருளுமாயுள்ளவ(வாவ்ப வ கருற்று... சரபம் 

அவதாசம்-சசபாவதாசம் ;வடமெரழிப் புணர்ச்ி, அவ சாரமே 
எ தேற்றம். இனி, சரபாவதாரம் போலம் உல்கு நிகசாவா 

  

சொருவருமின்றி வாழ்வா ரெனினுமாம். இல்வைதாரம், இரு 
மாலாகிய ஈரசம்மத்தை யடர்ப்பதத்ருச் பரமா னெடுத்த 
வடிவம். கருணை - இரக்கம், நீதி - முறை. 

Qs oan gis சீர்கள் புளிமாச் சிரம், இமண்டு ஆது 
சீர்கள் கூவிளங்காய்ச் சீரும், மூன்று எழு 4   கள் தேமாச் 
ஈரும், கான்கு எட்டு சீர்கள் கூவிளச் சீரும் பெற்று வந்த எண் 
ர்2 சழிகெடிலாடிரிய விருத்தம். wat ! ருத்த 

  ஜீ 

  

வண்டோச்சி மருங்கணைதல் 

அறுசீக்க்கழிநெடிலாசிரியவிருந்தம் 

காரிலங்கு மறைமுடிவி னடிக்.கருளு 
மருணேசர் தமத நாட்டி 

ஞரியர்மேன் மனமகழு மளியினங்கா 

ளொருவார். த்தை ஈவிலக் கேள்



௬௪௪ திருவருணைக் கலம்பகம் 

சேரிருக்குங் கைதையெலாஞ் சோதிருக்க 

நீரிருக்கு Bite Cro mud 

வேரிமலர்க் சேணிருக்க விவர்கூழை 

   

AM DI MS G57 DapRer SCr. GA 

தார் இலங்கு மறை முடிவில் - தொடர்ச்சியாக விளங்கு 

இன்ற வேதாக்தத.இல், கடித்தருளும் அருணேசர் தமது காட் 
   டில் - ஈடிதருளுன்ற. அருணாசலேசுரரது காட்டின்சண், 

காரியர்மேல் மனம் மகிழும் அளியினங்காள்-பெண்களினிடத்து 
மன மூழ்ச்யெடைஇன் த வண்டுச் கூட்டங்களே ! ஒரு வார்த்தை 
ஈவில கேளீர் - யான் ஒரு வார்த்தை சொல்லச் கேளுங்கள், 
நீர் இருக்கும் இடங்கள்தோறும் - நீங்கள் வ௫ச்ன்ற இடல்கள் 
எல்லாம், ஏர்இருக்கும் கைதை எலாம் - எழுச்சியை யுடைத்தா 

யிருச்ன்ற காழைகளில் எல்லாம், சோறு இருச்சு - மகரக்தம் 
இருக்க, வேறிமலர் தேன் இருச்சு - வாசனை பொருக் திய மலர் 
களின் தேன் இருக்சு, இவர் கூழை விரும்பி ஏன் வந்து விழு 
இன்றீர் - இத்தலேவியரது கூச்சலை விரும்பி யாது காரணம் 
56D wig விழுகன்றீர்கள் 2 

இச்சவி, தலைவன் சலைவியைத் இீண்டுவதத் குபாயங் ௧௫.௫ 
அவள் கூர்தலிவிருக்ன்ற வண்டுகளை கோக்க இவள் சித்றிடை 
பாரம் பொருது இத்துவிடும் தலால், நீங்கள் விலூப் 
போகவேண்டுமெனக் கூறிக் தலைவிமருவ் கணைதலாகக் கூறி 
யத என்க. இதனை மெய்தொட்டுப் பயிறலெனவுவ் கூறுப. 

சோதிருக்கும்போது கூழையேன் விரும்புஇன்தீர் வேண் 
டாவென விலக்கியவாறாக வேறுமொரு பொருள் தோன்றுதல் 

காண்க. 

சார்-வரிசை எனவே தொடர்ச்சி யென்றவாறாம். மறை- 
மறைகர்த பொருளுடையது எனக் சா. ரணச் குறி, மஹறை-மூத 

னிலைத் தொழிற்பெயாகக் கொண்டு இறைவன ஐக்தொழிலி
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லொன்று என்பாருமூளர், தம்-அசைகிலை. காறியர்-கா.ரத்தை 

யுணபவர் | காசம்-அன்பு, அளியினங்காள்-வினி, கேளீர்-முன் 
ஸிப் பன்மை வினைமுற்று. ஏர் - அழகுமாம். மகரர்தம்- பூக் 

மா.ந. ஏ-அசைகிலே, 
இத, ௬௫-ங் சவி போன்றதே. (௧௮) 

பாங்கி தலைமகளவயவத்சருமை சாற்றல் 

அறுசீர்க்கழிநெடிலாசிரியவிருத்தம் 
ஏமகெடுஞ் சலைவளைம் ச பெருமானா 

சருணூரி யிறைவர் காட்டிற் 

ருமரைமண் டபத்துறையு மடக்தையிடை 

யெழுதவென்ளுற் ரலைவ சே 

மாமுயற்கொம் பினிலேறி விசம்பலரைப் 

பறிக்தமுனம் ௮டிவி லாதோ 

னாமைமயிர்க் கயிறுகொடு தொடுத்தணிக்க 

புதுமையினு மருமை யாமே, ௬௯ 

சலைவனுரே-சலைவசே 1, ஏமம்கெடு சலேவளைத்த பெருமா 
ஞர்-பொன் மயமாகிய நீண்ட மேரு மலையை வில்லாக வளைத்த 

தலைவராகிய, அருணகிரி இறைவர் சகாட்டில்-அருணடூரீக.ரரது 
நாட்டின்கண், தாமரை மண்டபத்து உறையும் மடச்தை- 

தாமசை மலராகிய ஆலயத்தில் வீற்றிருக்ன்ற இலக்குமி 
தேவியை யொத்த தலைவியின௪, இடை எழுத என்றால் 
இடையை எழுசவேண்டுமென்றால், மூனம்-முன்னே, . வடிவு 
இலாசோன்-உருவமில்லாதவன், மாமூயல் கொம்பிணில் ஏதி. 
பெரிய முூயலினது கொம்பினில் ஏறி, விசும்பு அலரைப் 

பறித்து-ஆசாயப் பூவைச் கொய்து, ஆமை மயிர் கயிறுசொடு 
தொடுத்து அணிர்த-.தமையின் மயிர்க் கயிற்றினால் தொடு ம்
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தரித்தச்கொண்ட, புதுமையினும் அருமையாமே-௮.இ௫யத்.இ 

னும் அருமையுடையதாகும். 

தோழி தலைவனை கோக்கி இத்தலைவியினஅ அவயவங்களை 
யெல்லாம் எழுதினாலும் இடையை எழுத முடியாதென முயற் 

கொம்பு முதவிய இல்பொருளுவமை கூறி அதனினும் அருமை 
யுடைத்தாமென்று கூறினா ளென்ச. மண்டபம்-தேவாலயம். 

பேழகுடைமை பற்றி இலக்குமியென உருவ௫த்தா ளென்க. 
மடக்கை - பருவவ் குறியாது பெண்மாத்திரையாய் நின்றது 
என்னை? மங்கைப் பருவமுடையவ  னாதல்பத்தி யென்ச. 
தலைவனாரே - விளி. முனம் - தொகுத்தல்; சாலத்தைக் குறித் 

SS). ஏ-அசைஙிலை. கொண்டு என்னும் மூன்றாம் வேற்றுமைக் 

கருவிப் பொருள்குறித்து வருஞ். சொல்லுருபு கொடு என 

விசாரப்பட்டது. 

இ௮௫ முற்செய்யுள் போன்றதே. (௧௯) 
இறைவி கையுறையேற்றமை 
பாங்கி யிறைவர்க்குணர்த்தல் 

கட்டளைக்கலிப்பா 

ஆர்வ லர்க்கழி யாவர நல்குவா 
சத்ச னாரு ணாபுரி வெற்பசே 

பார்வி யப்புற நீர்தரு மாமணி 

பட்ட பாடு பகர்த்திட லாகுமோ : 
கார்கு ற்கு மூடி. மணி யாயிரு 

கண்கண் மீதுறு கண்மணி யாய்முலை 

சேர்த லுற்ற பொழுஇரு குன்றிலுஞ் 
. சென்று லாவுக் தினமணி யானதே. ௧௦௦ 

ஆர்வலர்ச்கு அழியாவரம் ஈல்குவார் - அன்பர்களுக்கு அழி 
யாத. வரத்தைக் கொடுக்சன்றவராசய, அத்தனார் - ப. ரமேசு
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ow, அருணாபுரி வெற்பரே - அருணாபுரியிலுள்ள மலைக்குத் 

ஓவி | நீர் சார்குழற்கு பார் வியப்புற தரு மாமணி - நீவிர் 

ப்பம் போன்ற கூர்தலையுடைய தலைவிக்கு உலகத்.திலுள்ளவர் 

act அ.இசயமடையும்படி. கையுறையாகக் கொடுத்த பெருமை 

மிபாருர்திய மணி, பட்டபாடு - அடைந்த பாட்டை, பகர்ச் 

டல் தருமோ - என்னால் கூறுவதற்கு முடியுமோ? முடி.மணி 

ய் ஏிரோரத்தினமாய், இருசண்கள் மீதுறு சண்மணி ஆய் - 

இரண்டு சண்களினிடத்துப் பொருந்திய கருவிழியாய், முலை 

பேர்சல் உற்றபொழுது - சனங்களை அடைந்தபோது, இரு 

குன்றினும் சென்று உலாவும் - உதயகிரி அத்திரி ஆகிய 

இசண்டு மலைகளினும் போய் உலாவுன்ற, இனமணி ஆன - 
சூரியனாயிற்று. 

கையுறையாகச் கொடுத்த மணியைத் தலைவி விரும்பி முடி. 

யிலுல் சண்ணிலும் முலையிலும் வைத்தாளென்னுங் குறிப்புச் 

தோன்ற, தலைவனிடம் பாங்கி உரைத்தமை யறிக. 

ஆர்வலர் - பண்படியாசப் பிறர்த உயர் இணைப் பலர்பாழ் 

படர்ச்கைப் பெயர். ஆர்வு பகுதி, அர் பலர்பால் விகுதி, 

அல் சாரியை, அழியா- ஈறுகெட்ட எதிர்மறைப் பெயசெச்சம். 

ஈல்குவார் - வினையாலணையும் பெயர். அத்தன் - கடவுள். வெத் 

பரே - விளி; மலையிலுள்ள தலைவசே யெனினுமாம். பார் - 

இடவாகுபெயர். வியப்புறு தல் - தாம் என்றுவ் சாணாத ௮௬ 

மையினால் என்க. மணி - இரத்தினம். பாடு - பெருமை 5 

அன்றி, கேடென்று கொண்டு முன்னர் அச்சம் தோன்றும்படி 

கூறிப் பின் மகழ்வித்தலுமாம். ஆ யென்பது - ஆய் என 

விசாரப்பட்டது ; கம்யராமாயணம் சூளாமணிப்படலம் 

200-வத செய்யுளை கோக்குக.



கஏ௮ ,தஇருவருணைக் கலம்பகம் 

உறுகண்மணி - வினைக்தொகை. இனமணி-காடோறுக் 

தோன்றுகின்ற இரத்தினம் போல்வது எனக் காரணக் குறி, 

கார்குழல்-உவமத்தொகைப்புறக்துப் பிறக்ச அன்மொழித் 

கொகை. ஆனது-௮ஃ றிணையொன்் றன்பாற் படர்ச்கை யிறக்த 

சாலத் தெரிரிலை வினைமுற்று, % UGB, து ஒன்றன்பால் 
விகுதி, ன் இறர்சசால இடைநிலை, ௮ சாரியை. ஏ- ஈற்றசை. 

சேர்தலுற்ற என ஒருசொன்னீர்மைத்தாய் வக்த.௮. 

இது, எ௩-ங் சவி போன்ற கட்டளைச்கலிப்பா. (௧0௦) 

இவ்வுளையில் செய்யுட்களின் மு.சலடிக்குல் கூறிய இலச் 

சணத்தில் மாச்சீர் விளச்சர் இரண்டும், காய்ச்சீர் சணிச்2ர் 
சான்கும் வருமிட.ங்களில் இவற்றுள் ஒன்றே காட்டப்பட்டிருப் 

பினும் இவ்வகையுள் பிறசீர்கள் வருதலும், கட்டளைச் கலிப்பா 

விலும் ௮அஃ்தொக்க ஒருசார்க்கலிவிருச்சத்திலும் கூவிளத் 

இற்குத் சேமாங்காயும், கூவிளம் கூவிளச்இற்குச் தேமா 

கருவிளமும் வருதலும், ஐக் போன், முதல் சான்கு ரும் 
இயற்ராகவும் இயற்சீர் வெண்டளையாகவும் சடையொருசர் 
விளங்காயாகவும் அமைலகாகிய கட்டளைச் கலித்துறையில் 

விளம்வருமிடத்து மாங்காயும் விளங்காய் வருமிடத்து 

அஃதொத்ததென் றெண்ணப்படும் மாங்கனி மாக்தண்பூவும் 
வருதலும், சந்தப்பாச்களில் தக்கன முதலிய சக்தங்கள் 

வருமிடங்களில் தானன முதலிய சச்தங்கள் வருசலும், பெயர் 

மாத்திரச்தான் சுட்டப்பட்ட தில பாகச்களுக்கும் பாவினல் 

களுக்கும் அவ்வவத்றின் இயல்பு இலக்சணசால்களில் வருதலும், 
அகத் இணைச் குரியவாகிய சல செய்யுளுறுப்புச்கள் அவ்வுறுப்புச் 

களோடு 'பொருக்தும் புறத்திணைக்கு வருதலும், உரையில் 
விரித்துச் கூறிய உவமை உருவகம் சிலேடை முதலிய அணி



மூலமும் உரையும் BOT 

களின் சன்மைகள் இலச்சண நூல்களில் வருதலுங் சண்டு 
கொள்க. 

திருவநருணைக் கலம்பகம் poy உரையும் 

முற்றுப்பெற்றன. 

இருச்சித்றம்பலம் 
  

தருணத் தியைபல் 
வருணச் A pons 

கருணைக் கலம்பகங் 

கருணைக் கடலகம்.



அடிய 

அடுத்த 
ுண்ணாமலைய 
அண்ணாமலையா. 
அமர்க்த 
அமயங்கா 

அருணமணி 

அள்ளற்கட 
அன்னவயல் 
அன்னியமா 
ஆர்வலர்க் 
ஆரணிதுங் 

கரிதழிகு 
அரும்லிரு ஆற்றுங்காத் 

ஆஞார்கொடி 

செய்யுள் முதற்குறிப் பகராதி 

பக்கம் 
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ஒண்னும் 
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1மஉழலைமொழி 
மறைக்க 
மாலையெ 
மானென் 

முத்தமிழ் 
மேலாடை 
மேலாறணி 
யாதவர் 
வூகரம் 
வரைச்ச 

வாங்கு 
வாய்க்க 
வீ.ரச்தை 
வீரனை 
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வேதறுவல் 
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”   
oe 

௧௦. 

௧ஏ-   

பிழை அருத்தம் 

பிழை 

தலங்களு து 

சக்கரத்தையும் 
மருக்தா 
னச்சம் 

யுருவம் 
மானது 
சல்கரண் 
எடுப்பத.ற்னு 
ஊன் எலும்பு 
பருமை - 
wee) 

தனது. 
வருணம் 
வருணம் 
இரிப்பினால் 

தசனமூறை 
கூறும் 
எண் 
அறதுர்சீச் 

சோணாசலேகரர் 
வசக்த.ராயர், 

, தலைவன் 
இத்தரேம் 
தலைவியைப் புகழ்தல் 
மன 
தாம் 
- 

கொள்ளும் 
போல 
யால 

உதஇர்கன்ற பணிக் 

கால மென்க   

இருத்தம் 

தலங்களுள், இது 
சக்கரத்தை 
மருக்தா, புனிதா 
னெச்சம் 
யுருவமும் 
LOT HT SI 
சங்கரர் 
.9ிச்சை யெடுப்பதற்கா 
காண் எண்டு 
பருமை, 
மதம் 

தமது 
அ௮ருணம் 
ருணம் 
ANIM GX, 
தகனமுற 
கூறுப. 

அது 
அறுசீர்க் 
சோணாசலேசர் 
WEG SITU GT wi th: 
தலைவர் 
சித்தர் 
உருவெளிகண்டு mn Mo 
மல 
ஆம் 
a- 

கொள்ளும் ; 

போலலம் 
போலவும் 

எண்ணும்மைகள் 
தொகச்கன.



௧௮௪ 

பச்சம் ah பிழை தருத்தம் 

௧௨௪| ௧௮) அண்பொடி. அுண்பொடி, பூர்காது. 
௧௯ | உதிர்கின்ற - ௮& | உதிர்சன்ற - உதிர்க் ” 

| திணைப் vader] இன்ற என்னும் பிற 
| பாற். படர்க்கை; வினை தன் வினையாய் 
| வினோமுற்று, அன். வர்தது... பாணவ்க 

சாரியை குறைம்| ளாகிய மலர்களி 
PGI. afar gi 2 Bit Beir p 

எனச் தன்வினையா 
| கச் கொள்ளினுமாம். 

௪௨௫ om! Os டிப்பொருள்கள் கொள் 
ளினுமாம். 

௧௨௮ உடு கலித்துறை, கலிப்பா 
௧௩௧ @| உன்றன் உன்றன் அன்பன். 
௧௩௯ ௨| தலைமகளிடச் ,சலைமகனிடகத் 
௧௪௫| ௧௦) தனக்கு மக்கு 
௧௪௯ &| CODES ணோச்ச 
௪௭! ௧௨)! முதற் மாற் 

௮-வஅ பக்கம் 27-வ.த வரியில், அமைத்தருளிய, என்ப 
தற்குப்பின், 2ர்-சிறப்பாய, என்றும், ௩௨-வது பச்கத்இறுஇ 
யில், தத்தன தனதன தர் தன, தத்தன தனதன தந்தன, தத் 
தன தனதன தந்தன, தனதானா, என்னுஞ் சந்தக் குழிப்புக் 
சேற்ப £ர்பிரித்அுச்கொள்க என்றும், ௩௪-வது பக்கம் எ-வ.ஐ 
வரியில், இன்மை, என்பதற்குப்பின் இல்லாத - அப்போது 

அங்கு இல்லாத, என்றும், ௭௨-வது பக்கம், ௨௩-வ.த வரியில், 
முசலாகுபெயர் என்பதற்குப்பின், தான் - அசைநிலை, என்றும் 

பெய்து படித்துக்கொள்க, 

  
The Progressive Printers, Madras.



  

புத்தகம் கிடைக்கு மிடங்கள் : 
es ne 

1. சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், 

6, பவமச்காசக் தெரு, Oot 
a. 

2. ஆசிரியர் நூற்பதிப்புக் கழகம், ae 
58-50, பவழக்கா£ச் செரு, சென்னை, 

8. சி, விஜம்புலிங்கம் பிள்ளை அவர்கள், 
20, காரணேஸ்வரர் கோயில் செரு, 

மயிலர்ப்பூர், சென்னை. 

 


