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பதிப்புரை 
வாலாந்றுக் கால,த்துக்குப் பல்லாயிர ஆண்டுகளுக்கு 

முன்ன கம்கொன்மை,ச் தமிழகம் உலகியல் வளர்ச்சி முறை 
பில் மிகவும் கிறப்புற்திருக் கத. அதுபோன்று செக்.கமிழ் 
மயாழியினும், சவெவழிபாட்டு மூறையினும்,.. செக்கெறிச் 
மரினும் உயர்வற உயர்க்,க ஒரு பெருக் சன்மையாக “கிண்னு 
ிலவுன்றது: பொதுவாகச் இருமுறைகளும், மெய்கண்ட 

  

நூல்களும் இல்லையாயின் செந்,கமிழ், கத் கொன்மை மெய்ப் 
ஸூபாருட். பெற்றியும், ஒரு முழுமு,கல் வாய்மையும், : இரு 

வருட்டன்மையும், கமிழ்மறைமாண்பும், ௪.க.தாக்.கச் செக் 
மெறியே :வையப் பொது கெறியென்னும் பொன்றாப் பொற் 
பும் _ எவரும் .. எட்டுணேயும் உணர்க்துகொள்ள . வாய்ப் 
புண்டாகாது. 

இறப்பாக கால்வரருளிய நற்றமிழ் மாமஃறகள் எல்லை 
பில்லாப் பல சிறப்புடையன. கதெண்றமிழ் நாட்டுத் இருக் 
மேரவிலும், ஆங்கு மீ.தன்மையாக நிகழ்ந்துவரும் சிவலிங்க 
வழிபாடும் ஒப்புயர்வில்லன. இவ்வுண்மைகள்” அனைத்தும் 

வரர ஒஓளிநெறிக் - கட்டுரை (அப்பர்)? என்னும் சீரிய 
நூலின் பஇப்புரைக்கண் விரித்து விளக்கப்பட்டுள்ளன. 

அதுபோல் இந்நூல் ௬ந்.கரர் பாடியருளிய தேவார 
ஆூப்வின்பயனாகக் “0 தவார ஒளிகெறிக் கட்டு ௪௩்,கரர்)2 

எனனும் இருப்பெயருடன் வெளிவருகின்ற. அடங்கள் 
பாறை பாடியருளிய. மூவருள்ளும் சுந்தரர் செ.றிவுகெறி 
(ியாககெறி) யின்இற,க்.இளை . உலகுக்குக் காட்டியருளும் 
ஒப்பில் ஒருவராய் கின்று. சொல்லாலும் செயலாலும் 

விளக்கயருளினர்.  .அவசே குடும்பவாழ்க்கையுடன் *கூடி. 
வாஜ்க் 3 சிவபெருமானின் இருவடிசேரும் செம்மையினை ம் 
காட்டியருளினர்.



Gyeura ஒளிகெறிக் கட்டுரை (சுந்தரர்) 

அகுஞ்ல் அவர் GLb 'இருப்பாடல்கிளில் அகக் துறை 

பருஇகளும், புறகுதுைப. பகு. இஎளும் 
விரவிக் காணப்படும்... மேலும் சிவபெருமாண் இிருப்பெய 

இ BIBI AL 
  

அவர்தம் அருளிப்பாடு,; கடுகிலை வழா.க்கன்மை, முறைபு 

COP DOT BI), பிழையொறுக்கும் உபெதக்நிமை,. அடியவர்கு 

முள்கூட்டுறவற்று அளவளாவச் செய்யும் அருமைப்பாட 

அடியவர் கம்மை .இந்இரன்மால்  மூ.கலான எழின்மி; 
தேவர்களைக்கொண்டு' வணங்கி வனப்பமை வெள்ளா& 
மீது எ.ற்நிவரச் செய்டும் மிகு இப்பாடு, செக்,கமிழ்மொ.ழியி௦ 
மாட்டுக் தாம் நிலவலகக்இன்சண் கொண்டுள்ள அள 
பருங் காதலை ஜிடுலகமா௰ய . இருக்கயிலையின் . சண்ணு 

காட்டுவிக்அுச் தாம் விழையடன், ஏற்றுக்கொள்ளும் வர 

பாடு செக்கமிழ்க் இருமாமறைவழிப் புரியும் வழிபாடே 

என்னும் வாய்மையினைப் புலப்படுக்து கல் மு.கலிய பல்வ 

இவர்தம் இருப்பாடல்களில் பரக்கக் காணலாம். 

இவற்றையெல்லாம் பொருக்கமான பல்வேறு தல. 

புக்களில் பொற்புடன் விளக்கும் பெற்றிமை ௩ற்றவப் பெ, 

ரநாலாகிரியர்க்கே நன்கு அமைத்துள்ளன. இ, 

இதுபோன்று *(தகேவார ஓஒனிகெறிக் அட்டுை 

Gore ஒனிநெறிக் கட்டுரை (அப்பர்) ere 

wire rib 
    

பெரியாச்   

pus eey, 0 (சம்பத் தம்), * 

இருநால்கள் இயற்றியுள்ளனர். வையுங் கழகவழியா. 

  

வெளிவந்துள்ளன. இப்பெரியாரவர்கள் புலமைமாண்ட 

இவவபத்திர் சீர்மை, இருத்தணிகை ஈசன் இருவடி.ப்பற்.ற 

வழிவழியாகக் இருப்புகம் பரப்பும் தெய்வப்பணி, ௧௨ 
டுரை, பேருரை, கவிபுனைவு முதலிய தெய்வக் கலைவளம் 

அன்பும் அடக்கமும் அருளும் நிறைக்க. இருமேனிப் பண்டு 

SUG) மொழுக்கம். மு.கலியன Rew pbs கனிப்பெரு 

-குகைமையச்.



பதிப்புரை 

கட்டுரை *கணயதி” முகுல் *ஜிவராகுிகளன்? எழுக 

ப மலைப்புக்கனால் வீளங்குகன்றது. . . இக்கட்டுரையின் 
oni சுந்தரர். இருவரலாறும், அவர்கும் தேவார 
பப்டி அகுதேவாரங்களின் பொருள் விளக்கங்களும், 

1H PEED அிறுவும் ல 

  

இனி கினும் உணரலாம். 

வரும் பெரும் சிவக்கொண்டினை ஓவாவுழைப் 

உடைஞற்றியளிக்க ஈம் வெக்இருவினர் கணிகை. மணி 

டி வ. ௧. செங்கல்வராய பிள்ளை, எம். ஏ. அவர் 

,டமழைககுகார் கன்றி என்னும் உரிக்தாகுக; 

Vat bi    

க்நூலினைப். பொதுவாகள் செத்தமிழன்பச்களும் 

பாகச் செக்கெறிச் செல்வர்களும். வாங்கியும் வாவ்கு 

அம் கற்றும். கற்பிக்தும் பெரும்பயன் எய்துவார்க    

சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகத்தார்.



1 Oe 
( 

இருச்சிம்றம்பலம் 
அத்தாஎன் ஆருயிரே அம்பொன் மலை 

வல்லிபங்கா அரனே அன்னா 
வித்தாரம் புகன்றுருகிப் பழிச்சுகருல் 

குள்புரியும் விமலன் கேட்பப் 
பித்தாஎன் றரும்ப இகம் ஒது இர 

நாவலூர்ப் பெருமான் தாளை 
இத்தேகத் இயாம் துதிக்க எத் துணைதே 

கங்கள் தவம் இயன் ற. அம்மா 7 

தேவா ஒனிகெறிக் கட்டுசை--௪ம்பக் கரும் அப்பரும். 
சழக வெளியீடாக முன்னரே வெளிவந்து. கந்தர் 
தேவார? ஒளிநெதிக் கட்டுரையாம் நாலும் ௪க வெளி 
யீடாகவே வெளிவருகின்ற... தேவாசத்தின் 
இறப்பும் பெருமையும், 

   

“ஆரூரன் உரைத்த தமிழ் 
சொல்லுதல் கேட்டல் வல்ல௪ 

வர்க்கும் தமர்க்கும் கக்கும். 
எல்லியும் ஈண்பகலும் இடர்கூருதல் 

இல்லை யன்றே ”” (7-28-10) 
எனவரும் அவர்கம் அருமைக் இிருவாக்கிணின்றே ௮தியக் 
கிடக்கின்றன. இவ்வுண்மையை ஜாத கடைப்பிடித்து இக் 
கட்டுரையை வெளியிடும் திருப்பணியை மேற்கொண்ட 
SPSS அலைவர்--மெய்வருக்கம் பாரா, செவ்வி அருமை 
யும் பாசா, கருமமே கண்ணான... சைவத் இருவாளர் 
வ. சப்பைய பிள்ளை யவர்களும், அவர்கட்கு உறுதுணையாக 
கிற்கும் பிற அன்பர்களும் ஈணிகையெம் பெருமான் இரு 
வருளால் கோயின்றிப் பல்லாண்டு ௪சல இஸ்பத்துடணன் 
வாற்வார்களாக. 

    

   

    

சுந்தரர் சேவா ஒளிகெறியும் விரைவில் வெளிவரும்; 

  

இலில்க செட்டி). வ, ௬. செங்கல்வராய பிள்ளை, எம்.ஏ. தெரு, 
சென்னைய 14 2371962. |



உள்ளுறை 

    

    

நட்டுரைத் ஒனிடநறியில் vis 
நலப்பின் போருள் இத் நலைப்பிற்குரிய என் 
எண் a தலைப்பின் எண் 

7. கணபதி ௩ 1 
2. அகப்பெ. 2 1 

3. அங்கங்களின் தொழில் 3 3 

4. (1) அடியார் 4 (1) 3 
» () » சுந்தரரின் தேவாரத்தை 

ஓதும் அடியார்கள் 4 (2) 4 
உட்(9). ., பாடும் அடியார்கள் 4 (3) 4 

டி (6), பஜனை செய்யும் அடியார்கள் 4 (4) 5 

» (9) 4, பூசிக்கும் அடியார்கள் 4° (5) 5 

» (6) ,, அடியார்கள் பத்தி செயும் 
வகை 4 (6) 5 

ஒட (7)... அடியார்கள் பெறும் பேறு, 

அடியார் பெருமை 4 (7) 5 
(8) அடியார்களைக் குறிக்கும் சொற்கள் 4 (8) 6 

5. அடியாரும் சவனு 5 6 

3. பிரான் அடியார்க்கு அருளுதல் 5 @) 6 

8. அடியார்கள் பெருமானைப் போற் 
றுதல் 5 (ii) 7 

8. அடியார்கள் செய்யும் பணிகள் 5 (iii) co 

4, அடியவர்க்காகப் பெருமானது 
செய்கை 5 (iv) 7 

5. அடியவர் பூசையைச் இிவபிரான் 

விரும்புவது 5 (v) 7 

6. அடியார் பெறும் பேறு 5 (vi) 7 

6. அடியார் அல்லாதவர் é & 

7, அடியார் அல்லா தவரும் சிவனும் 6. 8 

8. அடுக்குச் சொழ்கள் 7 8 

9. . அரக்கர், அசுரர் 6 9 
10. அரசர், ஆட்சி 9 10 

17, அருவியும், அருவியில் வரும் பொருள் 

களும். wv 13 

12. அறச்செயல்-பாபச் செயல் Li Ad 

> 13. ஆடை, உடை 12 13 

18 ஆறுகள் 13 13



  

   

   
   

  

    

சேவர் ஒளிகெறிக் கட்டுரை (ச தரர்) 

5. ஆற்றில் வரும் பொருள்கள் 14 10 
73. , இசையும் பண்ணும் 15 17 
2." இக்திரன் 16 1 
18, லக்கண விசேடங்கள் 18 17 
19. 19 18 
20. 20 18 
21. இறப்பு 21 18 
22. இனச் சொற்கள் 22 18 
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திருச்சிற்றம்பலம் 

தேவார ஒளிநெறிக் கட்டுரை 

(சுந்தரர்) 

1. . கணாதி *(1) 

கணபதி வயிறுதாரி. கணக்கற்ற உணவை உட் 
கொள்ளும் பெருவயிற்௮ப் பெருமான். ஒன்றும் அறியா 
தவர்போல் இருப்பார். 

2. அகப்பொருள் [2] 

(0) சுவாமிகள் அருளிய பதிகங்களுள் 86, 87 எண் 
ணுள்ள பதிகங்கள். ௮கப்பொருட் பதிகங்கள். 

Gi) தலைவனை (இறைவனை) க் சண்ட பெண்களின் 
கூற்றாக வந்துள்ளவை : 

பெருமானே ! நீர் ஏன் எலும்பு, ஆமை, யானையின் 
தோல்--இவைகளை ப்: பூண்டுள்ளீர் £?- உமத. மேனி அத்தி 
வானத்தின் நிறத்தைக் கொண்டதோ ? நீர் பாம்பாட்ட 
வல்லவரோ ? : ஆடல், பாடல் வல்லவசோ ?. உமது ஆசம் 
மோலை) பீ£ம்பா 1 நீர் ஆுதாங்கய சடையரா £ நீர் ஏன் 

கொன்றையையும் எலும்புகளையும் அணிக்துள்ளீர் £? ஏன் 
ஐயம் ஏற்இன்,கீர்? உமது ஊர்.காடு, உமத கையில் ஒட 

இங்கனம் நீர் இருந்தால் உம்மிடத்தில்.௮ன்பு, வைக் தவர்கள் 
த் 

உ. *. ஆங்காங்கு. [] இகடி குறிக்குள் உள்ள” எண். அவ்வதி 
தலைப்புக்கு உரிய *ஒளிகெறி?த் தலைப்பின் எண். க
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உம்மிடம்: பெறக்கூடிய யாது? பெண்களின் வளை கக் 

கொள்வதூதான் உமது தொழிலோ £? இரவில் எம் வீடு 

உமக்குத் தெரியுமே, நடக்துவரக்கூடும் ௮ன்றோ ?' 

உமது கையில் ஒரு one அசையில் ஒரு பாம்பு, 

கழுத்தில் ஒரு பாம்பு, உட 'லெங்கும் தருகிற, ஒதுவ.த 

வேததெம், உமது வெள்ளேறு கோபித்து கோக்கும், 

eng பாம்பு தீயைக் கக்கிப் பெருமூச்சு விடும்) 

சுடுகாட்டிற் பேயொடு ஆடுவஜை இனி விட்டுவிடும், நீர் 
பித்தரா என்ன? செக்தமிழின் பண்புகளில் வல்லவர் தாமே 
நீர்? பின்னை ஏன் உமது முன்கையிற் பாம்பு ஆட எங்கள் 

மூன் வந்து நின்று அச்சம் தருகின்கீர் ; உமக்கு ஐயம் 

(பிச்சை) இட வரமாட்டோம். பக்கத்தில் அழக ஒருத்தி 

யுடன் பிச்சைக்கு வந்துள்ளீசே ! நடவும், ஈடவும்--நாங்கள் 

உமக்குப் பிச்சையிடமாட்டோம் $? பலவிக வாத்தியங் 

களுடன் இன்னிசை பாடுஇன் நீர், ஆடுகின் நீர் ; பிச்சைக்கு 

வரும் உமஅ கையிற் பாம்பு இனி வேண்டாம் ஐயா! உம்து 

ஊர் திருப்பைஞ்ஞீலி என்கின்றிர், பிச்சைக்கு வந்த நீர் 
சிங்காரவிலா௪,த் துடன் மெல்ல வந்து கிற்கன் தீரே ; ஏன் 

இந்த அழகுக் கோலங்கள் ! சொல்வீராக. 

Gii) பறவை முதலியவற்றைத் தூஅவிடுகலும், தூது 
விடு சேதிகளும். 

தலைவனிடம் (இரூர்ப் பெருமானிடம்) தமது கிலையைக் 
கூறப் பெண்கள்--அன்னப்பெடை, இளி, குயில், குருகு, 
கொண்டல் (மேகம்), சக்ரவாளப்புள் (பேடை), சேவல், 
காரை, பூவை, வண்டு இவைகளை விளித்து 

நாங்கள் அவர்மீது பாடவேண்டும், ௮வரைப் பணிக் 

ஏத்த வேண்டும், அவருடன் கூடவேண்டும், ஊடவேண்டும் 
என்பதையும், அவசை மறக்கமுடி யவில்லை என்பதையும், 
அவரை நினைந்து உள்ளமும் உடலும் உருகுவதால் எங்கள் 

ஆடையும், வகைகளும் கழலுகின் றன என்பதையும், முலைகள் 
(பீர் (பமலைப் பொன்னிறம்) கொண்டுள்ளன என்பதையும், 
தூக்கமில்லாமல் ௮வரடியே காங்கள் பாடியும் பரவியும்,
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புவமை © Boor உருகியும் அ௮வசை நாடுதன்றோம்' 
வ்பதையும், காமத்தியல் உடல் மெலிவுபடுகின்ற தென் 
பதையும், அவர்மீது எங்களுக்கு மன வேறுபாடு ஒன்றும் 
இல என்பதையும், அவரைத் தவிர எங்களுக்கு வேறு 
புற்.ஐு. உறவு. ஒன்றுல் இல்லை என்பகையும்--இங்கனம் 
எங்கள் கிலை முழுமையும் - நீங்கள் தூதுசென்று உணர்த்த 
புடியுமா என்று வினவுஇன்றார்கள். 

(iv) தலைவன் சவர்ர்சனவாகக் கூறப்படுவன :-- 
எழில், சிர்தை, நிறை, நீர்மை, வளை. 

2. அங்கங்களின் தொழில் [8] 

சிவனே ! என்னுடைய கா உன்னுடைய பெருமை, 
பாரகரமங்களையே பேசும், பாடும். நான் மறந்தாலும் 
வன்னுடைய நா? ₹ஈமச்சவொாயவே” என்னும் திரு 
டீஈ்திரத்கைச் சொல்லிக்கொண்டே யிருக்கும். 

4. அடியார் [4(0] 
(1) அடியார் 

(i). காலை, உச்) மாலை மூன்று பொழுதினும் இறை 
வனை அடியார் ஏத்துவர் ; எண்ணி இருக்அம், கடந்தும், 

*படர்னதும் அண்ணல் என நினைந்து போற்றுவர் ; என்றும் 
யாதொரு முட்டும் (தடையும்) இன்றிப் பாடிப் போற்றுவர்; 
பாச மயக்கை அறுப்பார்; இறைவனைக் கருதி உள்ளம் 
Mori; கல்லும் குழையுமாறு உள்ளம் சவர். கன்று 
சாய்ப்பசுவிசை மடியில் மூட்டி உண்ணப் பால் பெறுவது 
போலப் பயன்பெறப் பெருமானை விடாது பாடுவர் 9 
சிவிரொனை நினைந்து கண்ணீர் பெருக உருகுவர் ; இறைவ 
க்குப் பணிசெய்து. தமது தவத்தைப் இபருக்குவர்; 

பரிச த்தமான அன்புடன் பெருமான திருவடியில் வீழ்ச் 
வணிங்கும் செல்வத்தினராய் விளங்குவர். பெருமானின் 
ரிருநாமங்களைக் சுற்று ஓதுவர் ; - அவருடைய திருவடி. சளி



4 தேவா. ஒளிநெறிக் கட்டுரை (சுந்தரர்) 

லேயே தமத மனத்தை வைப்பர்; அடியார்க்கு. அடியா 
ராய்த் தொண்டுபுரிவர் ; சரிபோன்றி' வஞ்சககினைவு இல்லா 
மல் நாள்தோறும் தியானிக் அப், பிரியாத அன்பினசாய்ப் 
பெருமானை இறைஞ்சுவர் ; பண் விளங்க இன்னிசை பல 
நாளும் பாடி ஆடுவர்; அடியார்க்குரிய,உ *ப.த.து இலக்கணங்க 
ஞடனும் விளங்குவர் ; பரசிவத்தையே பணியும் சிக்தைய 
சாய் விளங்குவர்; ஈன்மை பெற்றபோதும், பெருதபோ௮ம் 
இறைவன் .இருவடியை விரும்பிப், பிற பற்று ஒன்றும் 
இன்றி, இறைஞ்சுவர் , பொய்யா நாக்கொண்டு இறைவனைப். 
புகழ்வர் ; மனம்போன போக்கை விலக்இப் பெருமானிடம் 
அன்புகொள்வர் ; அன்புடனே இறைவன் திருவடிக்குப். 
பணிபுரிவர். 

கலைபயின்ற அந்தணர்கள் சொல்லும் பொருளும் 
சிறப்புடன் அமைக்க கான்கு வேதங்களையும் பல தோத்தி' 
ரங்களையும் சொல்லித் அதித்து இறைஞ்சுவர் ; ௮.ச்தனசய 
அதிகளைக் கற்பாரும் கேட்பாருமாய்த் திகழ்வர். 

(2) சுந்தரரின் தேவாரத்தை ஓதம் அடியார்கள் 

[42),2)] 
[தலைப்பு 127 பார்க்க] 

ஆரூரர் அருளிய இசைகிறைந்த பாடல்களைப் பொய்: 
யிலாச் இந்தையுடன் அடியார்கள் உவப்புடன் பாடிப் 
புலம்புவர் ; ௮வை தகமை மலர்கொண்டு பூசித்து ஓதுவர்; 

(8) பாடூம் அடியார்கள் [4(8)] 

டியார்கள் சந்தம் பலவும் பாடுவர் ; பாடிப் பரவித் 
திரிவர்; பண் நிறைந்த இன்னிசையுடன் பலநாளும் 
பாவித்துப் பாடி. ஆடுவர். 
  

* 1. சண்டம் ப கமுகழுத்தல். 2. கா அசைதல், 8, இதழ். 
துடி த்ழல். 4, ஈடுக்கமுறல். 5. மயிர்பொடித்தல், 6. அங்கம் 
வெதும்பி வியர்த்தல். 7. தள்ளாடி. வீழ்தல். 8. கண்ணீர் 
பிலிழ்றல். 9, கலுழ்ந்து இரங்கல். 10. "ஆர்வத்தால் பரவசம் 
படுதல். * :
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(4) பஜனைசெய்யும் அடியார்கள் [4(4)] 

இவர்கள் அன்புகுண்டவசாய்க் கூடிக்கூடி, கொண்ட் 

பாணி குறையாவண்ணம், ஆடுவர், பாடுவர்; அழுவர், 

௭ரிப்பர்; போன்பு பூண்டவராய் இறைவன் திருவடிக்கு 

இம்பட்டவர்களின் பாததூளியைக் தமது Asap Gee 

கொள்வர்; மெய்யடியார்களின் கூட்டத்துடன் முழவொலி, 

ர ட்டொலி விளங்க இறைவனைப் போற்றி வாழ்வர். 

(5) பூசிக்கும் அடியார் [4(5)] 
இறைவன் திருவடியில் மலரிட்டு அடி. பரவுவர் ; இலை 

கொண்டு அன்புடன் பூசிப்பர் ; காதல் செய்து நறுமலர் 

களைக் சொண்டு பூ௫த்துக் களிக்அப் பிதற்றுவர் ; கண்ணீர் 

அரும்ப நிற்பர் ; புதுமலர் தூலிக்-தொழுவர்; நீறு பூசுவர், 

மெய்கொண்டு அபிடேஇத்துப் பணிவர்) கொச்சப் பச்சிலை 

கொண்டும், . தெளிந்த நீர்கொண்டும் பூசனை செய்து 

(காழுவர். 

(6) அடியார்கள் பத்திசெயும் வகை [4(6)] 

இறைவனைப் போற்றி உரைப்பவர்கம் உரைகளை 

உகற்து மனப்பாடம் கொள்வர்; இருக்கும், கிடந்தும், 

கடந்தும் *௮ண்ணல்' எனச் தியானித்து ஏத்துவர்; காதல் 

செய்து களித்துப் பிகற்றுவர் ; நெறிதவரறாது அவன 

செய்வர்; இறைவனுடைய ஆடலைக் ண்டு துள்ளிப் பாடுவர்; 

அன்புடன் ௮டி. போற்றுவர்; செங்கை கூப்புவர்; வாய்க்கு 

வர்க பல தோத்திரங்களைச் சொல்லுவர். 

(0 அடியார்கள் பெறும் பேறு, அடியார் 

பெருமை [4(1)] 

எப்போதும் மன ஒருமையுடனே பெருமானைத் 

தொழும் அடியார்கள் வான் ஆளப்பெவர்ஜ பெருமானை 

வாழ்த்தும் வழி அடியார்கள் பொன்னுகைம் பேறுவங் 

என்பது கண்கூடு.
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(8) அடியார்களைக் குறிக்கும் சொற்கள் [4(8)] . 
- அடியார், அடைந்தவர், அன்பர், உற்றவர், கலந்தவர், 
சார்ந்தவர், கொண்டர், தொழுபலா, ஈண்ணினர், நம்பினார், 
நினைப்பவர், பணிபவர், பத்தர், பாவிப்பார், வர்திப்பார்-..- 
போல்வன. 

6 
5. அடியாரும் சிவனும் [5] 

GQ) பிரான் அடியார்களுக்கு அருளுதல் [50] 
அடியார்களின் உடலு௮ நோய்களைப் பெருமான் 

ஒழித்தருளுவார் ; அடியார்களை ஆண்டருளுவார் ; தம்மை 
இச்சிக்கும் அடியார்களுக்கு அணியர் அவர்; அடியார்கள். 
பற்றும் செந்நெறி அவர் ; கம்மை அடைந்தவர்க்கு அமுது 
போன்றவர் ; தம்மை அடைந்தவர்களின் வினைகளை ADS 
கருளுவார் ; அவர்களுக்கு உதவுவார் ; தம் புகழ்மாலை 
களை மகிழ்ச்சியுடன் எண்ணி இன்பு௮ுபவர்களின் உச்சியில் 
விளங்குவார். இருந்தும், இடர்தம், ஈடந்தும் தம்மைச் 
சகா நினைப்பவர்களின் வினையைக் இர்ப்பார்; இம்மையிலும் 
அம்மையிலும் அவர்களுக்கு இன்பம் ஊட்டுவார்; ௩ரக 
தண்டனை வாராமே காப்பார் ; குற்றமிலா அடியார்களுக்கு. 
விட்டின்பத்தை அளிப்பார்; உலகச் இக்கலிற் படாது தம் 
முடைய மெய்யடியார்களுக்குப் பணிசெய்து வாழ்பவர் 
களுக்கு வழுவாகநெறியைக் காட்டி அருளுவார் ; இந்த நிலை 
யாக வாழ்வை நீக்கி அருள்புரிவார்; தம்மைச் சரண் 
அடைக்கவர்களின் நெஞ்சிற் குடிகொள்வர் ; தம்மைத் 
தொழுபவர்களின் அயரைச் இர்ப்பார்; தம்மை ஈண்ணின 
வர்க்கு ஈல்லவர் அவர்; ஈம்பினவர்க்கு அருள்புரியும். 
அந்தணர் அவர்; தம்மைப் பாவிப்பவர் மனத்தில் ஊறும் 
தேன் அவர்; பாடியாடும் பத்தர்மாட்டு அன்புடையவர் ; 
பீடைதீர அடியார்களுக்கு அருள்புரிபவர் ; அடியார்களின் 
அஞ்ஞானத்தை நீக்கி அருள்புரிபவர் ; வெய்ய 515 6 BD 
அழுக்தா வண்ணம் ஈமக்கு மெய்க்கெறியைக் காட்டும் வேச 
மாதல்வர்; தொழுனெற அடியவர்களுக்கு வான் ஆட்சியைத் 
திருபவர்; வஞ்சம் ௮.ற்ற மனத்தாரை மறவா தவர்.
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(இ அடியார்கள் பெருமானைப் போற்றுதல் 

முதலிய [50௫9] 
பெருமானை; “அடிகள்?” எனப் போற்றித் தொழுவார் 

கள் அடியார்கள் ; அலரிட்டு அடி.பரவித் தொழுதேத்தி 
நிற்பார்கள்; பெருமான் ஊர் ஊராகத் இரிக்அ உடை 
கலையிற் பலிகொள்வதைக் கண்டு கவலைப்படுவார்கள்; மனம் 
உ முகுவார்கள். : 

(8) அடியார்கள் செய்யும் பணிகள் [5(1)] 

கல்லவடம் சான்னும் வாத்தியத்தை வா௫ிப்பார்கள்; 
ஸ்ரீடம் எடுத்து நிரும் பூவும் கொண்டு ஏவல் புரிவார்கள் ;. 

[லர் தூவிப் பணிவார்கள். 

(4) அடியவர்க்காகப் பேருமானத செய்கை 

: [5Gv)] 
அந்திவேளையில் தாமும் அடியாருமாகச் சந்திகள் 

(காறும், வீடுகள்தோறும் பலிவேண்டி.த் திரிவர் ; தாம். 
பாடிப் படைத்த பொருள் எல்லாம் தம் தேவிக்குச் 
ர்ப்பர் போலும்; தண்டியடிகள் நாயனார் போன்ற இறந்த: 
அடியார். கூட்டத்தை உடையவர் பெருமான் ; . கம்மை 
வாழ்த்தினார்க்கும், பற்றினார்க்கும் ஈல்லவர் அவர்; தருமனார் 
கமர் செக்கில் இடும்போது தடுத்து ஆட்கொள்வர் கமத 
அடியார்களை; தம்மை கினைக்கும் நினைப்பைத் தருபவர் 
பெருமான். 

(5) அடியவர் பூசையைச் சிவபிரான் விரும்புவது 
. [5௫] 

அன்புடன் அடியார்கள் செய்யும் மலர்ப்பூசையைம் 
பெருமான் விரும்புவர். 

(63 அடியார் பெறும்பேறு [§(viy] ச 

“உ பெருமாளைத் தொழுபிவர்கள் தமத உள்ள த்தில் உள்ள 
(குற்றங்கள் ஒழியப்பெற்றுப் புசமுடன் வானில் உயர்ச்சி
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“ பெஅவார்கள்; பெருமானின் இருவடிப்பேறு அவர்களுக்குக் / 
இடைக்கும் ; அயர் ஓழியும் ; அன்புடன் இலைகொண்டு 
பூசிப்பவர்களைப் பிறவித் அன்பத்இனின்றும் பெருமான் 
மீட்டு அருள்புரிவார்; ஊன் உடலைப் போற்றாத பெருமானை 
மஒழ்ச்சியுடன் காடுபவர்கள் ஞானியுராவார்கள் ; 

பெருமானை நினைந்து அழுமலர்க் கண்ணினை © aries 

அடியவர்தாம் அவச.த இருவடியிணையை அ.ஜிதல் கூடுவ 
தாகும். ஈல்ல அடியார்களின் மனக் எய்ப்பினில் வைப்பு 

அவர்.  இறியரோ. பெரியசோ அவர்தம் மனத்திற்! பெரு 
மான் கூடி. கொள்வாசானால் அத்தகையோர் இறைவனைத் 
தொழுகின்ற கிலையராய்ப் பிறப்பு இறப்பு இன்றிக் இகழ் 
வார்கள்; சித்தி முத்தி பெறுவார்கள். 

6. அரடியார் அல்லாதார் [6] 

பனங்காட்டூர்ப் பரமனை உணராதார் உணர்வும், 

Our srt அறிவும், சாராதாச் சார்வும், கினையாதார். 

நினைவும், பயிலாதார் பயில்வும், பரவாதார் பரவும், 

பேசாதார் பேச்சும், அவரது அடிமைக்கட் குழையாதார். 

குஜைவும் பயன் த. ராதனவாய்ப் பயனிலவாய் ஒழியும் என்க. 

© 

பசமனை ஒருமை மனத் அடன் தொழுகின்ற அடி 
யார்கள் வான் அளப்பெனுகின்ற வார்,த்தையைக் கேட்டும் 
மக்கள் காள்தோனும் மலரிட்டு வணங்குகின்றார் இல்லை ; 
பெருமான் ஈம்மை ஆள்கின்ற தன்மையை உணர்இன்முூர் 

இல்லை. 

7. அடியார் அல்லாதவரும் சிவனும் [6] 

பெருமான் தம்மை அணுகா தவரை அணுகார்; தம்மை 

நினைந்து உள்ளம் கசியாதவர்க்கு அகப்படார் ; அவர்க்கு 
"கன்மைபுரிய “ வரமாட்டார் ; வெகுதூரத்தில் கிற்பார் ; 

வஞ்சகர் மனதிற் இறிகளவும் அஃணுகார். அன்பரல்லாதார் 
இகான்றை சூடியாம் சிவனுடைய திருவடியைச் சேரார்.



9. அசக்கர்-அசுரர்-௮வுணர்-தரனவர் 9 

8. அடுக்குக் சொற்கள் [7] 
அனல் அனல், சடை சடை, FL. Fly தேடுவன் 

தேடுவன், பெற்றனன் பெற்றனன், வள வளை--போன்ற 
9 அடுக்குச் சொற்கள் *ஓளிகெறியில் எடுத் அக்காட்டப் 
பட்டுள.. 

%. அரக்கர்--அசுரர்-- அவஷணர்--தாணவர் [8] 

மி போத 

அவுணர் : 
AaQsron AAs Seog oF aGur gi, ௮வுணர்களின் 

Queirye- Cr wés@5L Obs PLS seri. 

தானவர் 

தானவர் . சிவபிரானை வணங்குவார்; தொழுவார், 

வர்ச்சிப்பார்; தானவர்க்குப் பெருமான், தானவர்க்கு 

அரசர். சிவபெருமான். வானவரொடு கூடித் தானவர் 
கடலைக் கடைந்தனர். 

(௫) சிறப்பு 
1. அந்தகாசுரன் [கலைப்பு 58(1) பார்ச்ச] 
2. சலந்தராசுரன் (தலைப்பு 58(4) பார்ச்க] 

9. சிங்கமுகாசுரன் 

இவனை முருகவேள் அ௮ட்டனர். 

4. சூரன் 

கடலுள் மாமரமாய் கின்ற இவனை முருகவேள் 
அட்டனர். 

5; தாருகாசுரன் 

போரிடும் பலங்கொண்ட அசுரன்; இவனுடன் போர் 
செய்து இவனைக் கொன்ற முருகவேளைப் படைக்.து WALES 
புனிதர் சஏபெருமான். ட 

6. திரிபுராதிகள் [ஜலைப்பு 58(6) பார்க்க] 
7. ராவணன் [சலைப்வு 221 பார்க்க]
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10. அரசர், ஆட்சி [9] 
௩ 

போது « 

1.  திருச்சுழியற் பெருமானை வழிபடும் அடியார் 
களின் திருவடியைச் தொழுபவர் தசை மன்னராய் திரு 
நீங்கா த IFT Rou. 

2. புலவர்களே ! இிருப்புகலூரைப் பாடுவீர்களாக? 
நீங்கள் தேவலோகத்தை ஆள்வீர்கள் ; இதில் ஐயப்டாடு 

ஒன் அமில்லை. 
8. அசுபுரிந்த பல்லவர்க்கு.த்திறைகொடாத *மன்ன 

வருக்குக் கலக்கர் தநத பெருமை வாய்ந்தவர்கள் இல்லை 
வாழ் அ௮க்தணர்கள். 

4.  பல்லவர்களுடைய ஆட்சிக் தலைஈகர் காஞ்சிமா 
மாநகரம். 

5. ஆரூரருடைய பாடல்களைப் பாடவல்லவர் மண்டல 
நாயகராய் வாழ்வர் என்பு நிச்சயம். அவர்கள்: யானை 
மன்னவ.ராகி விண்ணுலகை ஆள்வார்கள். 

6. யானைமேல் ஏறிவரும் மன்னர்களே ! நீங்கள் 
செத்தபோது உங்களுக்குக் துணை யாருமில்லை என்பசைச் 
சிந்தையிற் கொள்ளுங்கள். 

7. எண்ணிறந்த மன்னர் இறைவனை எங்கும் 

ஏத்துவர். 

8. திருப்பரங்குன்றத்தில் சேர, சோழ, பாண்டி. 
யர்களாம் மூவேந்தர்களின் முன்னிலையில் ஆரூ.ரர் பாடின 
பதிக,த்தைக் கற்று வல்லவர் வானோர்க்குத் தலைவராய் விண் 

முழுதாளுவர். 
9. வேர்தராய் உலகாண்ட ௮. ரசருடைய உடம் 

துயர்க்கடமாகி அழிவுறும். இப் பொய்வாழ்ச்கையை 

நெஞ்சே! நீ விட்டொழிப்பாயாக. 

* இதன் விவரம் “ சாயனகார்் என்னும் தலைப்பு 1789-8 (1)-ல் 
பார்க்க. 

 



10. அரசர், ஆட்ட கர்ந 

சிறப்பு £ . 

இமவான், உதையூர்ச் சோழன், ஐயடி.கள் காடவர் 
கோன், கழற்சிங்கர், “ கூற்றுவநாயனார், கோச்செங்கட் 
சோழன், . தொண்டைமான்,  நரஇங்க முனையரையர், 
நெடுமாறன், பரதன், பாரி, புகழ்ச்சோழன், மூர்த்தி 
காயனார், ராவணன், விஜயன், வீமன்---கூறப்பட்டுளர். 

இவர்களுள் : 

1. இமவான் 
பொன்மலைக்கோமான், மலையச௫ன். 

2. உறையூர்ச்சோழன் 
ஆத்தில் ஈழுவவிட்ட ரத்தை ஆனைக்கா அண்ணல் 

ஏற்௮ுக்கொள்ளும்படி. செய்தவன். விவசத்தை தலைப்பு 
148-10-ல் பார்க்க. 

9. ஐயடிகள் 

இவர் காடவர் தலைவர். 
[சாடவன்--பல்லவர்களின் சிறப்புப் பெயர்] 

&. கழற்சிங்க நாயனார் 

உலகைக் கா.ச்.அ ஆண்ட காடவர்கோன் இவர். 
(தலைப்பு 178-18 பார்க்க]! 

5. கூற்றுவ நாயனார் 

இவர் களந்தைக் தலைவர். 
். [தலைப்பு 1768-22 பார்ச்ச] 

6. கோச்செங்கட் சோழன் [தலைப்பு 178-28 பார்க்க?) 
*பாண்டிநாட்டையும் ஆண்டனர் இவர். 
  

* “தென்னவஞாய் உலகாண்ட செங்கணான்? தேவாரம் 89-11. 
“நிம்பகஹுர் தொங்கற் கோச்செங்கணான்? 6 

திருத்தொண்டர் திர அக்தா.௪, 825 
நிம்பம் - வேம்பு. வேப்பமாலை பாண்டியர்க்கு உரிய௪.
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௨7... தொண்டைமான் ப் 
.. இவர் ஏறிவந்த யானையின் கால் மூல்லைக்கோடியிற் 
சிக்கிக்கொள்ள, இறைவன் அ்கு! வெளிப்பட்டனர். வட 
இருமுல்லைவாயில் தல விவசம் தலைப்பு 148-87-ல் காண்க. 
8 நரசிங்கமுனையரையர் 

மெய்யடியார் என்னு பாராட்டப்பட்டுள்ளார். தலைப்பு 
178-&5 பார்க்க. © 

19. நெடுமாறன் 

* தருகெல்வேலியை வென்றவர். இருகி௮ விளங்கும் 
திருமேனிப் பாண்டியன். தலைப்பு 178-46 பார்க்க. 

10. பகீரதன் 
இவ்வசசன௮ வேண்டுகோளுக்கு இசங்கிச் சவபிசான் 

அருள் புசிய, கங்கை ஆரசவாரித்அ (விண்ணினின்௮) 
இறங்கற் ௮. 
11. பாரி 

(கொடைவள்ளலாம்) பாதியே நீ என்னு கூறிப் 
புகழ்ச்தா.லும் கொடுப்பவரைக் காணோம். 
12. புகழ்ச்சோழ நாயனார் 

இவர் கருவூரில் உயிர் க்.தவர். 
[தலைப்பு 178-47 பார்க்க] 

13. மூர்த்தி நாயனார் 
இவர் திருநீறு, ருத்ராக்ஷம், . சடைமுடி - இவை 

மூன்றையும் “தரித்து ஆட்இபுரிந்தவர். தலைப்பு 178-55 
பார்க்க. 
14. ராவணன் _ [சலைப்பு 221 பார்க்க] 
15. விசயன் [தலைப்பு 280 பார்க்க] « 

விற்போரில் பராக் ரமசாலியாம் விஜயனே ௩8 என்று 
புகழ்ந்காலும் கொடுப்பவரைக் காணோம். 

16. வீமன் ட - : 
் வீரம், “வலிமை இல்லாதவனை பிீமனே நீ என்று 

யூகழ்க்தாலும் கொடுப்பதைத் காணோம்.



14, ஆறுகள் 13: 

41. அருவியம், அருவியில் வரு. 

பொகுன்களும் [10] 

மழைபெய்ய அருவிகள் மலையினின்றும் சடுவேகமாய்- 

இழிர்து பாயும். நிலங்களையும் வயல்களையும் கவர்ந்து 

பாயும். வெண்ணிறமாயிருக்கும் ; ஒலிசெய்யும். 

௮ல், சங்கு, சந்தனத் அண்டங்கள், பொன், மணி) 

ner, முத்து, யானையின் தந்தம் இவைகளை அடித்துக்: 

கொண்டுவரும். 

1௨. அறச்செயல்--பாபச்செலால் [11] 

1. அறச்சேயல் 

ஈல்ல நீரும் சோறும் ஈகைப் பேச்சுடன் பேசிஇடுதல். 

2. பாபச்சேயல் 

1. நல்ல நினைப்பு இல்லாமை. 

9." உயிர்களைக் கொல்லுதல். 

13. ஆடை-உயை, [18] 

காம்பு, கோ௫ிகம், நேத்திரங்கள்--பட்டு எனப்படும் 

பட்டாடை வகைகள், மெல்லிய ல், குற்றுடுக்கை 

கூறப்பட்டுள. 

14. ஆநறாசள் [18] | 
ட 

1. அரிசில் 

இந்த ஆற்றில் கயல், சேல், வாளைமீன்கள் பாயும் ; 

கெண்டைமீன் துள்ளும் ; அன்னங்கள் இதைக் சுவனித்துப் 

பொருர்திக் “குணமடையும் (ஊக்கம் கொஸ்ளும்). © BM 

பேள்ள த்தில் ௮௫ல், இலவங்கம், ஏலம், க;தலிக்கனி, கமுகின் 
பாரக்காய், கரும்பு, கலைமான் கொம்பு. கவரி (வெண்கவரசி),



14° தேவார ஒளிகெறிக் குட்டுசை (சக்தமர்) 

Cs gna (aren tp), கொடிமுல்லை, சோத்கமலர்., சந்தனத் 
தளிர், சந்தனம், செண்பகம், பலங்கள் (பழங்கள்), பாதிரி, 
பொன், மணி, மயிற்பீலி, மல்லிகை, முக்த, யானை மருப்பு, 
வேங்கைமலர். வேய் (ஞூங்கில்)--இவை ௮லையுண்டு வரும். 

2. கங்கை . 
கங்கைநீர் கடற்களரையொடு பொரு இழியும்; கல்சை 

வான்நின்று இழிர்கத; சகடல்போலக் திரைகள் புசள வீ௫க் 
காண்ட து. 

2. காஞ்சி 

கொங்குசாட்டில் உள்ளத. பேரூர் என்னும் தலம் 

இச். ஆற்றின் கரையில் உள்ள. 

4. காவிரி 
இது பொன்னி எனவும்படும். கடலொடு கூடும். 

இதன் சரையெலாம் வளப்பம் பொருக்தியவை. சோற்றை 
விளைவிக்கும் ௮௮. இதனில் ஆடுபவர்களின் பாவம் 
திரும்; அஞ்ஞானம் ஓழியும் ; இதன் நீர் கங்கைநீரின். 
பெருமை வாய்த் த.து; காரவிரிநீர் பாயும் புலமெலாம் பொன் 
சான விளைவுகரும்; இதன் கரையில் உள்ள மரங்களித் குயில் 
கூவும் ; கரையில் மயில் ஆடும்; அன்னங்கள் உலவும் ; 
காவிரி சோழகாட்டைச் சூழ்ந்து செல்லும்; தேசத்தில் 
உள்ளவர்கள் எல்லாம் காவிரிநீரில் தேர்ந்து ஆடுவர்; காவிரி 
UGE p பொழில்கள் நெருங்கி வணக்கம் அழகும் தருவன 
வாகும்; கரும்பு ஆலைகள் ஓலிசெய்யும்; காவிரிநீரில் 
மாதர்கள் குடைக்கதாடுவர். 

காவிரியாற்௮ு 'வெள்ளநீரில் அடி.கீதுவரும் பொருள்க 
ளாவன : 

அகில், ஏனல், ஐவனம் (மலைகெல்), கரும்பின் சம், 
சுவரிமயிர், கதிமிளகு, கனி, கோங்கம், சந்தனக் அண்டம், 

புளிங்கு; பொன், மணி, மயிற்பிலி, மராமரம், மருதம், 
மலர், மாங்கனி, முத, யானைமருப்பு, வாழைக்கனி) 
மவேங்கைமலர். 6
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5.. கெடிலம் 

கெடிலநீரிற் “கயலினங்கள் குதிகொண்டு குலவும் ; 

ஈராமரங்களும் மலையாரமூம் எறிபட்டு வரும். 

0. கொள்ளிடம் 

மணிகளைக் கெரழிக்கும் ; இதன்நீரில் மடவார்கள் 
உடை அலிழக், கூர்தல் அவிழக், குடைக்தாடுவார்கள் ; 

மூங்கும மரங்கள் உந்தப்பட்டு வரும். 

7. கோதாவிரி 
கூறப்பட்டுளது. 

8. சிற்றாறு (குழகனாறு) 
இந்த ஆற்றின் €ழ்க்கரைமேல் வெஞ்சமாக்கூடல் 

என்னும் தலம் உளஅ. இது குழகனாறு என வழங்கு 

ன்றது. காடு, மலை, காடு வழியாக ஓடிவருன்றது இந்த 
இற்றாறு. குளங்களையும் குழிகளையும் கிறைத்துச் செல் 
மன்று. ௮ல், இஞ்சி, இலவங்கம், ஏலம், சந்.தனம், 
ராமரை, தக்கோலம், மணி, முத்து, வேய்--இந்த ஆற்று 
வெள்ளத்தில் அடிபட்டு அலையுண்டு வரும். 

9. நிவா 

இந்த ஆற்றின் கரையில் நெல்வாயில் அரத்துறை 
என்னும் தலம் உளது. ௮ல், இலவங்கம், ஏலம், கறி 

மிளகு, கனகம், கோங்கமலர், மணி, வன்மரம், வேங்சை 

பாலர், வேய் (மூங்கில்) இந்த ஆற்றின் அலையில் அடி.பட்டு 
வரும். 

10. பாலாவி 

(இலங்கையில் உள்ள) இந்த ஆற்றின் ௬ரைமேல் 

இிருக்கேதீசிசரம் என்னும் தலம் உள௮. 

11. பாலாறு 

இந்த ஆற்றுக்கு வடஎல்லையில் உள்ளது (வட) 

மிருமுல்லைவாகில். ௮கிற்கட்டை.,, சந்தளவேர், பவளக் 
reser, மயிற் பிலிகஷ், முத்துக்குவைகள், யானைத் 

ஈட்தங்கள் பாலாற்றின் வெள்ள தில் அடிபட்டு வரம். 
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சர்பெற்ற ஈதி இத. இந்த ஆதீதில் yao, கொன்றை: 

மலர், கோங்குமலர், சர்கனம், செடிகள், செண்பகம், 

தேன்,பலா, பொன், மண், மணி, மயிற்பிலி,மல்லிகை மலா த 

தாது, மா, மூத்து, யானைத்தந்தம், வயிரம், ஏன்னி, 

வேங்கைமலர், வேய் (ஞாங்கில்)) இவை அலையில் அலையுண்டு 

வரும். ன் 

124. பொன்னி 

காவிரி பார்க்க. 

19. மண்ணி ஈதி 

இந் ஈஇிக்கருகே வாளொளிபுற்றார் என்னும் தலம்: 

உளது. இக்த நதியின் பெருக்கில் ௮௫ல், கவரிமயிர், யானைத் 

தந்தம் அலையுண்டு வரும். 

14. முத்தாறு 

இருமுகன் றம் (விருத்தாசலம்) என்னும் தலத்தை 

இந்த ஆன வலம்வரும். முத்திகரும் பெருமைய* இந்த 

ஆனு. “முத்தி முத்தாறு' எனப்பட்டுள௮. 

15. ஆற்றில் வரும் பொருள்கள் [14] 

௮ல், இஞ்ச, இலவங்கம், ஏலம், ஏனல், ஐூனம் 
(மலைநெல்), கழுகின் பழுக்காய், கரும்பு, கரும்புசசம், 

கலைமான் கொம்பு, கவரிமயிர், கறிமிளகு, கனிகள் (வாஜை, 

மா, பலா), குங்கும மாம், குலைகள், கேசுகை (step) 

கொடிழுல்லை, கொன்றை, கோங்கமலர், சந்தனம், சந்தனத் 

அண்டம், சர்தனவேர், சாமரை, செடிகள், செண்பகம், 

தக்கோலம், தெங்கு, தேன், பலா, பவளக்கொடிகள், 
பளிங்கு, பாதிரி, பெருமசம், பொன், மண், மணி, மயிற் 
199, மராமரம், மருதம், மல்லிகை, மலர்த்தாது மாட 

மாலைகள், முச்சு, யானைத்தற் தம், வயிரம், வன்மம், 

வன்னி, வாழைக்குலை, வேங்கைமலர், வேய் (ஷூங்கில்),



18. இலக்கண விசேடங்கள் 17 

16. இசையரம் பாண்ணூம் [15] 

திருஞானசம்பந்தர் நல்ல இன்னிசை பாடித் தமிழைப்: 

பாப்பினார் ; (சுந்தாரும்] ஏழிசைத் தமிழால் தம் பாடல் 

களைப் பாடினர். பண் இசை மொழியால் இறைவனைப் 

பலரும் ஏத்திப் பணிவார்கள். பண் நிறைந்த மொழியாள் 

தேவி. பண் மயமாம்'மொழியாள் பரவை. தொண்டர்கள் 

றையும் முழவும் ஒலிக்கப் பாடல்கள் பயில்வார்கள்.. 

வண்டுகள் பண்பாடும்; நீலோற்பல மலரில் இருந்து பல 

வகைப் பண்களைப் பாடும்; ஆண்வண்டும் பெண்வண்டும் மத 

உண்டு இன்னிசைப் பண்களைப் பாடும் : கொன்றைமலரில் 

அமர்ந்து வண்டுகள் பாடும்; சோலைகளில், பொழில்களில் 

புதுமணம் வருதலை அறிந்து அங்குள்ள தேனை விரும்பிச் 

சென்று பாடல்வண்டுகள் நா.ததேங்களை எழுப்பும். 

ஏழிசை, ஏழ்ஈரம்பின் ஓசை, ஒலிகொள் இன்னிசைச் 

செந்தமிழ், பண் சீகாமரம், குறிகொள் பாடல்களின் இன் 

னிசை, சந்தம், இசைவல்லவர்கள், இலயம், சதி, தமிழும் 

இசையும், இவ்யதேங்கள், தமிழ் வல்லவர்களின் ஏழிசை, 

ஏழ்ஈரம்பின் ஓசை, பண்ணார் பாடல்கள், பண்ணார் தமிழ், 

பண் காட்டும் யாழ், மருதப் பண், வேதங்கள் கூறப் 

பட்டுள. 

17. இந்திரன் [16] 

(சிவனும் இர்திரனும்-என்னும் தலைப்பு 90-ம் பார்க்க] 
உம்பரார் கோன், தேச வேந்தன், வானவர் கோன், 

என்னும் பெயர்களால் இந்திரன்--குறிக்கப்பட்டுள்ளான். 

12. இலக்கண விசேடறண்கள் [18] 

சுந்தரரது இருவாக்கில் - ௮சைச்சொற்கள், அணிகள், 

இடைகிலைத்திபம், எதுகை-மோனை விசேடங்கள், போலி, 

மரூஉ, மு.தல்-இடை-கடைக் குறைகள், முரண்தொடை, 

வேற்றுமை உருபு மயக்கும்--மு.தலிய இலக்கண Crit 

களக் காணலாகும். [ஒளிகெறியிற் பார்க்கவும். ] 

தே. ஓ. க1--2 
க
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19. இலக்சூமி [19] 

அலசாள், செம்பொன், இரு, “திருமகள், திருமாமகள், 
யங்கயமாது என இலக்குமி கூறப்பட்டுளள். கிலந்.தரு 
மாமகள் (தேவி), ஈப்பின்னை. கூறப்பட்டுளர். இலக்குமி 
யின் கணவர் இருமால். . தேவி, ஈப்பின்னை இவர்களின்" 
காயகர் திருமால். இலக்குமி(செர்.காமமை) மலரில் வீற்றிருப் 
பவள். திருச்சுழியற் பெருமானை. வழிபடுவோர்களின் 
திருவடியைச் தொழுபவரைவிட்டுப் பிரியாள் இலக்குமி. 

௨0. இலிங்கம் [90] 
வெண்மணலாற் சிவலிங்கம் அமைத்து அதற்குப் பால் 

அபிஷேகம் செய்து வழிபட்டார் (தண்டி. என்கிற) 
சண்டே சுரர். 

மூன்று போதிலும் (காலை--உச்-- மாலை) இலிங்க 
உரு அமைத்துச் சிவபிரானை இறைஞ்சனெர் அகத்தியர். 

21. இறப்டி [21] 
நம்மீது அன்பு வைத்துள்ள சுற்றத்தாரும், கட்பினரும் 

பிறரும் கண்டு அழ உயிர் உடலைவிட்டுப் பிரிக் துபோவ.து 
நிச்சயம். ஆதலின் ஈம் வாழ்வு பேதை வாழ்வு என்னும் 
படியான ஒர் இடர்ப்பாடு, ஈமன் தமர் வரும்போது 
ஐம்புலனும் மயங்கும், மனம் குழையும், அவதிப்பட்டு 
அயர்க்துபோவோம். 

22. இணச்சொற்கள் [89] ” 
அன்னை அத்தன், அடி.ப்பாடி, ஊன் உயிர், சொல் 

பொருள், பாடியாடி--என்பன போன்ற 28 இனச்சொற்கள் 
ஒளிகெதியின் காட்டப்பட்டுள. ய் ்



28. உபதேசம் ம 

௨8. உயதேசம் [23] 

CG) உல்குக்கு [28(0)] 

பக்தர்களே! அடியார்களின் பாத தூளியைச் சூடிக் 
பண்மின் ; பெருமானைக் சைகூப்பி உகந்து ஏத்தித் 

மமரமின்?. (ஆரூரன்) பாடிய பாமாலையைப் பாடிப் 
பபுமின் ஈம் பிசானை உணசாதார் உணர்வும், சாசாதார் 
sites,  கினையாதார். கினைவும், பயிலாதார் பயில்வும், 
‘hal GIF பாவுதலும், அவர் இருவடிக்குக் குழையா தார் 
முழவும், அவரைப்பற்றிப் பேசாதார் பேச்சும் பயனற்றன 

வம்... பெருமானுடைய நினைவுடன் எங்கேபோனாலும் 

பாவர் பயம் இல்லை. சமணசாதியோர் பேச்சைக் கருதாது 

ஈக் கைதொழுமின் ; கொலை காரணமாக வந்த பாவம், 

இவை நிங்கவேண்டில் அடிக்கடி. திருக்கழுக்குன்் றத் 

பக்றுப் போய்த் தேவர்பிரானைப் பணிமின், தொழுமின் ; 
anit ppseogs விடுமின் ; உயிர்களைக் கொல்லு தலைக் திட 

பு/இியுடன் தவிர்மின் ) இத்தசுத்தியில்லாமல், சவமென் னு 
முவமாயின புரிந்து, Fe முடி. முதலிய வேடங்களைப் 
பூண்டால் பிறவிக்கடலை நீக்.து,தல் ௮ரிகென்பதை அ.திமின்; 
பொருட்செல்வத்தை மனத்தில் வைஜ்,அ, வாஜ்வதே ௧௬௨, 
ஒருவர்க்கும் ஈயாமல், நரகில் அுன்புறும்போது துணை 

மெய்வரர் யாரும் இல்லை. ஆதலால், யோசியாது அறம் 
புரிமின்; யானைமீதேறி மன்னர் சூழ வருபவரும், சாம்போது 
்யற்னு நிற்பர் என்பதை நினைப்பில் வைம்மின்; இந்தப் 

பாரப்பிறப்பு நீங்கவேண்டுமானால் பெருமானை மலர் 

கொண்டும் நறும்புகை கொண்டும் நினைந்து ஏத்துதல். தான் 

-வகிலையாம்ட திறமுளவழியாம் என்பதை உணர்மின் 

பழ்வு ஒரு மாயம்; ௮.து மண்ணாவஅ திண்ணம். ஆதலால், 
॥॥ியை ஒழிக்க மூ்யலுமின்; மாதர் வலையிற் சிக்கா தீர்கள்; 

ஸ் வருமுன் பெருமானுக்கு ஆளாம் அடிமையைப் 

oie; வெட்டென்று பேசன்மின் ; அஞ்தோன இருள் 

டய௯ப் பெருமானைக் தொஞுமின் ; “பெருமாஷீது திருவடி 
வப் பற்றிகின்ன௮ . பழிபாவங்களை ஓழிமின்; பெருமா 
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உணுடைய திருகாமங்களைக் கற்றவர் ஈற்கதி ,பெறுவர் ; 
ஆதலால், அவரை ஏத்அதல் ஈம கடமை என அறிமின்; 
அடியார்கள் வான் ஆளப்பெனம் வார்.த்சையைக் கேட்டும், 
மலரிட்டுப் பெருமானை வணங்காமலும், பெருமான் ஈம்மை 
ஆள்வை அறியாமலும் காலம் கழிக்கின் தீர்; உங்கள் 
சுற்றத்தார்க்கெலாம் அணையாவிர் எனக் ௧௬௫ உங்களைப் 
பலர் முன்பு அஜைக்கன்தேன் ; வம்மின்! வகு இருவாஞூர்ப் 
பெருமானை மறவா தொழுமின். 

(2) கேஞ்சுக்கு [23(iii)] 
உள்ளமே 1! ஊன் உணவைப் பாசாகே, கினையாதே, 

விரும்பாதே; புலியூர்ச் இற்றம்பலத்அப் பெருமான் ஈமதூ 
பாவத்தைக் இர்ப்பார்; இறைவனுக்குக் சூற்றேவல் செய்வா 
யாக. கூச்சத்றைவிட்டு, குற்றங்களை ஒழித்து, கோப 
மனத்தை அடக்கி, மாதர்ீதுள்ள ஆசைகளை ஒழித்து 
இறைவனிடம் அன்புசெலுத்தி, ௮அவசது தலமாம் எதிர் 
கொள்பாடியை அடைவாயாக.  என்வழிமில் இணங்க 2 
இருப்புனவாயிலைக் கரு.௮; மா.தர்சனின் வஞ்சனைச் சூழுலில் 
மயங்காதே; மதி உண்டு, ஈல்ல விதியின் பயன் உண்டு; 
திரு. ஆரார்ப் பெருமானை எக்காரணத்தாலும் மறவாதே! 

தந்தையும் தாயும் எள்ளளவும் சார்வு ஆகார்; மனமே ! 
என்னோடு இணங்கி வாம்; திருக்தினைகரில் விற்திருக்கும் 
சிவக்கொழுக்தைச் சிக்கனை செய்வாயாக; தோற்றம் உண்டு 
என்றால் மரணம் உண்டு ; மனைவாழ்க்கை *யசம் தருவ? 
அறிவு மாறினால் வஞ்சனை ஏற்படுகின்ற. ஆதலால், 
ஈற்கதிபெற எதிர்சொள்பாடி. என்.னும் தலத்தை அடைவே 
wre; பிறவியைப் பழித்து நிக்குவோமாக; புறம்பயம் 
என்னும் தலக்தைச் கொழப்போலோமாக * நமது ஊர், 
சமது சுற்றம், காம்பெற்ற மக்கள், பெண்டிர், நிதி இலை 
கூடிய மனைவாழ்க்கையைப் பத்திய நினைப்பை ஓழிப்பாயாக; 
பிணிக்கு இடமாயெ இவ்வுடல், பிறப்பு-இறப்பு ஆயெ 
அன்பங்கரே கிக்க, ஈசன் திருவடிக்கு ஆளாக நீ விரும் 
பினால் திருத்தினைககர்ச் சிவ்க்கொழுந்தினை, மனகே! நீ 
இிக்திப்பாயாக ! 2
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»werGn! & womig sotocucr@s! இம்மையிற் 

CurpDs’ துதித்தால் , அம்மையில் ஈமக்கு அருளுவார் 

எதிர்கொள்பாடிப் பெருமான். வேந்தராய் உலகாண்டு 

அறம் புரிக்து வீற்றிருக்க உடலும் அயர்க்கு ஆளாகும், 

ஆதலால், கெஞ்சே! திருத்தினைககர்ச் இவக்கொழுக்தினை 

அடைந்து போற்௮ுவாயாக. 

5 (8) புலவர்களுக்கு [28(0] 

புலவீர்காள்! உங்கள் செயலை என்னென்னு சொல்வ து! 

ஒர் எள் ழே விழுந்தாலும் ௮தை விடாத தேடி எடுப் 

பவரை, ஒரு ஈக்குக்கூட ஓன்றும் ஈயாதவசை நீங்கள் 

வள்ளலே என்று வாழ்த்தினாலும், கல்வி அறிவு இல்லாத 

வனைக் குற்ற பெரியோன் 6, காமதேவனுக்கு கிகசானவன் 

நீ என்று புகழ்ந்தாலும், முடியக் தெரியாதவனை முற்றும் 

தெரிக்தவன் நீ என்று அதத்தாலும், நிலம் பெரிது 

உடையவன் நீ, சுற்றத்தாரை விரும்பி விருந். ஒம்புகன் 

றவன் நீ என்று அப் பெருமைக்கு உரியன் அல்லா தவனை 

நீங்கள் புகழ்ச் தாலும், பெண்களுக்குக் காமதேவன் நீ, மிக்க 

அழகுக்கு இருப்பிடம் 8, வேற்படைக் கையன் நீ என்னு 

நீங்கள் போற்றினாலும், கரைகள் போர், உடல் ளர்க அ, 

Ss, நடுங்கிகித்கும் ழுவனை மலைபோலக் (திரண்ட 

தோளன் நீ என்னு வாழ்த்தினாலும், நலம் இல்லாதவனை 

ஈல்லன் நீ என்றும், இழவனை இளைஞன் நீ என்றும், 

குலம் இலாதசவனைக் குலவன் நி என்னம், கோயாளி 

யைத் தடந்தோளன் நீ என்றும், அற்பனைப் பெரியோன் 

நீ, புலவோர்க்குக் தாய் நீ என்றும் நீங்கள் புகழ்ந்து 

கூறினாலும், மிடுக்கு என்பதே இல்லாதவனைப் பீமன் நீ 

என்றும், ஈயா தவனை நீ பாரி வள்ளல் என்றும், வஞ்சக 

நெஞ்சப் பஞ்சபா ககனாம் துஷ்டனைச் சாது நீ என்னும் 

நீங்கள் வாழ்த்தினாலும், அத்தகைய வாசகங்களுக்கு 

மஇழ்க்து உங்களுக்கு ஏதம் சொடுப்பார் இல்லை. ஆதலால், 

புலவீர்காள்! ௮௫்கப் பொய்ம்மையாளர்களைப் பாடா தீர்கள். 

புகலாரைப் பாடுமின்கள்; ஒங்களுக்கு இம்மை!ில் உடையும் 

ஊணும், மனறுமையிற் சவலேரக ஆட்சியும் அமருலக
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ஆட்சியும் கிடைப்ப நிச்சயம் ; நரகில் இடர்ப்படீர், 
கவலைகள் சேரா ; உய்தி கடைக்கும். 

24. ஊடும் [94] 

[சிவனும் உயிரும்--என்னும் தலைப்பு 98-ம் பார்க்க] 

ஆருயிர், உடலத்து உயிர், ஏழுலகத்து உயிர், 
ஒன்றலா உயிர் (ஒன்றுதல் - Our Gas), பல்லுயிர், 

பிறந்த உயிர், வெய்தாய வினைக்கடலில் தடுமாறும் உயிர், 
உயிர் போகும் நாள், உயிர் உடலைவிட்டுப் பிரிந்த 

போவது நிச்சயம்--என்றெல்லாம் “உயிர்” விளக்கப்பட் 

Gor, ் 

25. உலகங்கண் [25] 

உலகங்களுள்--மண்ணுலகம், விண்ணுலகம், சிவ 

லோகம், பாதலம், கூறப்பட்டுள. 

உலகு--மூன்று என்றும், ஏழு என்னும், கடலால் 
சூழப்பெற்றஅ என்றும், 8ீதிவேதியர் நிறை புகம்கொண்டது 
என்னும், கிலைத்திராகது என்றும் குறிக்கப்பட்டுள ௮. 

. விண்ணுலகம்--௮மசலோகம், இமையோர் உலஞசூ? 
பொன்னுடை. உலகம், வான் உலகு, வான காடு என்.௮ும், 

சிவலோகம்--சிவபிரானது அருமை உலகம் என்றும்," 

பொன்னுலகம் என்றும்; பாதலம்--சேடன் உறையும் 

இடம்--என்றும் அ௮றிவிக்கப்பட்டுள, உருத்திரலோகமும் 
,கவலோகமும் பரலோகமும்---கூறப்பட்டுள. 

௨6. உலோகம் [96] 
இரும்பு:- சூலம் இரும்பினால் ஆயத. *இரும்புண்ட 

நீர்” என்ப, ஒரு பழமொழி. இதன் பொருளை, “இரும் 
புண்ட நீரென என்னை உள்வாங்கி இருந்தனன் நந்தி? 
என்னும் திருமந்திரம் (2502) விளக்குகின்ற.



80. எண்கள் 29 

27. oe amps சொற்களும், உவமைகளும் 

(27, 28] 

உலாவிய, ஓடிய, கொண்ட, படைத்து, மலிந்த,. 

ப்டலிய--போன்ற ௪ அரிய உவமைச் சொற்கள் ஆளப்: 

பட்ளெ. டிடி 

கடலின்திரை மலைக்கும் மழைக்கும், கண்ணிலான் 

பிமாலைப்பற்ற இழுக்கப்படுதல் கழித் தலைப்பட்ட நாய்க்கும், 

பாமிரையின் வேகம் காற்றுக்கும், குராமலரின் அரும்பு 

பாங் எயிற்றுக்கும், சலந்தராசுரன் வாய் IVS க்கும், 

பணம் கவலையால் சுழற்சியுறு தல் சுழித் தலைப்பட்ட நீர்க்கும், 

பாணன் கருவரைக்கும், வேடர் முசுக்களுக்கும் ஓக்கும் 

(ஒப்பாவார்) என அருமை உவமைகள் இல விளக்கப்: 

பட்டுள. 

28. உழுதல் [29] 

இறைவன் ஏனும் விடை (௪௬௮) உழுபவர்களுக்குக் 

வடைத்தற்கரிய எருது. எருதுகொண்டு உழுகன் றபோது: 

பறவைகள் ஒலிசெய்யும் (அதிகாலை என்றபடி). 

29. உறவினர் [80] 

அப்பன், கணவன், தந்ைத, தாய், பிள்ளை, மகள், 

inser, முற்றவை (பாட்டி) முதலிய உறவினர்கள் கூறப் 

பட்டுள்ளார்கள். 

50. எண்கண் [81] 

ஒன்னு முதல் எட்டு வசை, uss, பதினொன்று, 

' ன்னிரண்டு, பதினெட்டு, இருப, அன கொண்டாற் 

yD, நூ, முர்தூற்றறுபது, எழுாறமு,. ஆயிரம் 

ஈரீவாயிரம், நாலாயிரத்து தொளாயிரம் (49009, கோடி. 

ஈணாயிரகோடி--என்.னும் எண்கள் கூறப்பட்டுள. 
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31. or BiGrowypaccir [82] 

அடிமுடி, இம்மை மறுமை, காடு--காடு, சேயார்-- 

அணியவர், ஈன்று--இத, பந்தம்--வீடு, புறத்தும்-- 
அகத்தும், பெருமைகள்--சிறுமைகள், மெய்--பொய், 
'வேம்பு--இீங்கரும்பு, இவை போன்ற எதிர்மொழிகள் 
எண்பத்து கான்கு ஓளிகெறியின் பகுதியிற் காட்டப்பட்டுள. 

8௮. ஐந்தெழுத்து [88] 
ஐந்தெழுத்து -ஈமச்சிவாய : ஓக்தெழுத்தை முப் 

பொழுதும் கோலை, உச்ச, மாலை) மூன்று வேளையும் உரு 

'வேற்ற வேண்டும். ஐக்தெழுத்தைச் சிக்தையில் ஆக.வுடன் 
வைத்து ஓதினால் பழவினைகள் ஈம்மைப் பிடியா. 

                               

[34] 
ஐம்புலன்களும் ஈம்முள் வாசம் செய்து ௮ரசர்போல 

ஆட்டிபுரிகின்ரன. அவை ஆறலைக்கும் தன்மையவாய் 
கம்மை அரித்துக் இன்று ஈம்மைவிட்டு ஒருகாலும் நீங்காமல் 
வாழ்கின்றன. இக்க ஐம்புலன்கள் போகும் வழியேதான் 
கான் ஈடக்கின்றேன். செய்வகை வே அறியேன் ; கான் 

எங்கனம் உய்வேன், சவலோகா ; உய்வகை நீதான் ௮ருள 
, வேண்டும். இப் புலன்களின் ஆட்டம் ஒடுங்கனபின் சத்தில், 
கடவுளே ! உனக்குப் பாரமானேன். இந்த ஐம்புலன் களின் 

ஆட்சியால் நாம் இகழப்பட்டுக் (PHU BES ஆளாய் விழா 
மல் எதிர்கொள்பாடி என்னும் தலக்தை அடைவோமாக. 

34. ஐம்பூதம் [85] 

[சிவனும் ஐம்பூ,சமூம்--தலைப்பு 96-ம் பார்க்க] 
பூதங்கள் ஐர்து--மண், நீர், இ, காற்று, வான். 

மண்--தரிக்குக் (தரை எனவும், ] நீர்--சுழித் தலைப்பட்ட 
தீர், Pico. gud வாழும் தெண்ணீர் எனவும், தீ--ஒங்கெரி, 
இயங்கு தீ எனவும், காற்று-“கெடுங்கா.த்௮ு, காழ்வளி 
சானவும்? வான்--நெடுவானகம்* எனவும் விவரிக்கப்பட்டுள.
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35. ஐராவதம்' [86] க 

நான்கு தந்தங்களை உடைய (ஜராவதம் என்னும்) 

யானை (இறைவனே) உன் திருவடிகளை ஏத்தின உடனே 

8 அதற்கு விண்மிசை வாழும் பீடும் பெருமையும் கூடும்படி. 

அருளினை; அத்தகைய உன் கருணையைக் கேட்டு நான் 

ver இருவடியை அடைந்துள்ளேன். 

26. ஒருபொருள் இரட்டை.ச்சொல்-- 

இரட்டைச்சொல் போல்வன [81] 

அயல்--அருகே, அலங்கல்--மாலை, . ஆழி--கடல், 

ஈனி--பழம், கிச்சயம்--திண்ணம், பொடி--கீ.௮, மேகம்-- 

முல், வயல்---கழனி. விடை--ஏறு மு.தலிய ஒரு பொருள் 

ருவனவும், தருவன போல்வனவுமான 40 இரட்டைச் 

சொற்கள் ஒளிகெதியிற் காட்டப்பட்டுள. 

37. ஒலியும், ஒலிக்குறிப்பும், pone wy iD 

(88, 89] 

ஒலி 
௮ ஓலி, குழல் ஓலி, சங்கொலி, செகர்தமிழ் ஒலி, 

பறை ஓலி, பாட்டொலி, மறை ஓலி, முழவொலி, விழ 

வொலி, விளையாட்டொலி, வேத ஒலி--கூறப்பட்டுள. 

ஒலிக் குறிப்பு 
“அயோ”, ‘apap’, “கண்”, “கக, “சடசட ஞமண 

ஞாஞண *ஞாண ஜஞோண”, “தென்னாத் தெனாத்தெத்”, 

மூசு, “மொட்'--எனும் ஒலிக்குறிப்புக்கள் ஆளப்பட்டுள. 

58. ஒற்றுமை ஆடி.கண் (21] 

1. ஒரு. அடியின் பாகம் அப்படியே t SC srA_ os) 

வரும் இடங்கள் 17 ஒளிகெறியிற் காட்டப்பட்டுள .,
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99. 1 89. “ண்றூ என்னும் சொல்லாட்சி [42] 
(ஒன்று? என்னும் சொல்ல£ட்ட, சம்பந்தர், அப்பர் 

தேவா.ரத்திற்போல, ஈண்டும் உள௮. “பிழைப்பொன்றிலர்”, 
“வஞ்சமொன் தின்றி என்பன போன்ற ஆட்சி சல ஒளி 
நெறியிற் காட்டப்பட்டுள. . 

40. கங்கை [48] ( 
(ஆ.2--தலைப்பு 14-ம், வனும் சங்சையும், வனும் தேவியும் 

கங்கையும்--;தலைப்புக்கள் 97, 109 பார்க்க] 

கங்கை ஆயிசமுகம் உடையவள். கூயிலன்ன மொழி 
யாள். சிவபிராணடைய காதலுக்கு உரியவள். முன், 
பேகன் வேண்ட ஆர்ப்பரித்து இழிந்துவந்த கங் 
நங்கையைக் Fog சடைமிசை ஒளித். துவைத துள்ள 
திர்த்கன் பெருமான். அக் கங்கை ஈங்கையைத் தாமாகச் 
கொண்டு, வே௮ இடம் இல்லாததால் அவளைத் தமஜு 
சடையில் வைச்துள்ளார் பிரானார், “*கங்கையாள் வா 
இறவாள்'” என்இன்றார் சுந்தரர். 

41. கடலூம், கடல் சார் 

(1) கடலின் பிற பெயர்கள் { 

பசவை, பெளவம், வேலை. 

  

(2). கடல் வர்ணனை 
கடல் கருகிறத்தது ; நீல நிறக்தத ; நீண்டன, 

பெரியது, பொங்குவது. ஓலி, குளிர்ச்சி, செழுமை 
உடையது? அலை வீசுவன, ஆழமுடையத, பல அரிய 
பொருள்களை உடையது ; பொருள்களைக் கெ.ண்டுவரும். 
கப்பல்கள் உலவுவ.௮ ; வானவரும் STOMA Ld கடைந்தது. 

(3) கடல் உவமிக்கப்பட்டது 

1 கடவுள். - கற்பகக் கடல் ; *ஐமக்கடலார். 
9. பிறி“ மறவிக்கடல், ச 8, வினை - வினைக்கடஸ்.. 

* தமம்- வேள்வி. 
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"(4D கெளவைக் கடல்--இருச்சுழியலில் உள்ள திருக் 
குளம், எழுகடல், குண்கடல்(இழக்குக் கடல்) கூறப்பட்டுள.. 

(5) திரை 
இரை உலவும், உந்தம், விரியும், மலைபோல எழும், 

கப்பல்களையும், படகுகளையும் கரைக்கு ஒட்டும் ; மடிப்புக் 
காட்டி எழும்பும். 

(6) கடலிற் கிடப்பன ; கிடைப்பன 

இப்பி, உப்பு (கழிப்பால் கண்டு), சங்கம், சலஞ்சலம், 

சுருமீன், பலகிதியம், பவளம், பொன், மகரமீன், மணி, 

மூத்து, வயிரம், வலம்புரி. ழ் 

(1) கடற்கரை மரங்கள், செடிகள் 

ஞாழல், தகரம், தாழை, தெங்கு, பனை, புன்னை. 

(8) கடல் சார்ந்தவை 

சுழி, கானல். 

4௨. கணனண்கள் [45] 

தேவர்கணம், பதினெண்கணம், பேய்க்கணம் கூறப்: 

பட்டுள. 

கூட்டங்களிற் பிள்ளைகளின் கூட்டம் கூறப்பட் 
Gor gu. 

43. கதி [46] 

இருச்சுழியற் பெருமானுடைய திருகாமங்களை க் கற்ற: 

வர்கள் கதிபெறுவர். ஆதலால் அர் நாமங்களைச் சொல்லி 

வசை ஏத்.துவதா ஈமது கடமையாகும். 

44. கலி [47] 

சலைகற்ற வக்தணர்கள், விடமுண்ட அற்த்த சாரீசரப் 

பேருமானிடசத்தில் இடபீக்தியுள்ள அக்கண்ர்கள் வேள்வி: 

செய்து கலியை வாராது தடுஇதனர். .
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45. கலை--கல்வி--கலையும் சிவனும் [48] 
6 

கலய ஈல்லூர் என்னும் தலத்தில் ஈல்ல கலைபயின்ற. 
அக்தணர்கள்-கற்பாரும் கேட்பாருமாய் எங்கும் கிறைர் 
Boi seni, 

3. இறைவன் பல்சலைக்கும் பொருளானவர்; கற்ற 
கல்வியிலும் இனியவர்; கலை மலிந்த தமிழ்ப் புலவர்கள்-* 
மிழ் கற்னோர்...இவர்கம் இடர்களை இறைவர் தீர்ப்பர். 

8. கண்ணப்பர் ஒரு “*கலைமலிந்த இறப்புவாய்க் ௧ 
நம்பி” என்பர் சுந்தரர், (ஏனெனில் அவர் தமதா 
அத்த.த்தைச் வென்பாலே வைத்தவர்.) 

4. மார்க்கண்டேயர் நிரம்பு பல்கலைப் பொருளாற் 
சிவன சுழலை வழிபட்டார், போற்றினார். 

5. கலைகள் ஒன்றும் கற்றிலேன், ஞானமும் கொண்டி 
"லேன் கான் என்றார் சுந்தரர். 

6. காமம், குரோதம், லோபம், மதம் இவைகளைப் 
பற்றிக் கலை நால்கள் கூறுகின்றன. 

46. காமதேஷை (49) 

சூரியன் உதிக்குழுன்பு எழுந்து கன் முலைக் சலசங் 
களின் பால் சொரிந்து இவபிராற்கு அபிஷேகம் செய்து 
காமதேனு பூசித்து. 

47. காமண் [50] 

[வெபிசான்--அட்டவீசச் செயல் : “சாமனை எரித்தது” 
என்னும் தலைப்பு 58 (2)ம் பார்ச்ச.], 

© 
காமன் ன் அழகினால் மாகர்களை வரிக்கும் 

கன்மையுன். அழகுள்ளவர்சுளைக் காமனுக்கு கிகர் என்பர்.



49, காலன்.................யம தண்டனை "29 

48. தாலமும்-ஊழிக் காலமூம்--சிவனுூம். [519 
அந்தி, சந்தி; இன்ற-_-காளை--கெருகல்; இிறுகாலை; 

காலை, உச்சிப்போ து, மாலை; பகல், கங்குல்; ஈண்பகல், புலரி, 
காழிகை, மாத்திரை, கார்(காலம்), ஊழி, ஆயை காலப் 
பகுதிகள் கூறப்பட்ட. 
ட வெபெருமான் காளை, இன்ற, நேற்று என கிற்கின் 
மூர்; பகலும் கங்கு.௮மாய் விளங்குஇன்ருர் ; . காலமும் 

ஊழிக் காலமும் YyaGs ; காலனுடைய. காலத்தையும். 

(இயுளையும்) ௮௮,த்தவர் அவர். 

49. காலண் (யமன்) காலதூதர், 

யாம தண்டணை [52 
[தலைப்பு 58(8)-ம் பார்க்க] 

1. குறிக்கும். பெயர்கள்: காலன், கூற்றம், தருமன், 
நமன்--எமன், என்னும் பெயர்கள் ஆளப்பட்டுள ; கால: 
தாதர்--ஈமன் தமர், தருமன் தமர் எனக் குறிப்பிட்டுளர். 

(2) காலன் படை 

கண்டம், வலயம், வேல், 

(8) காலன் வர்ணனை 

காலன் சடுமையும் கொடுமையும் உடையவன் ; மிடுக்: 

கும், வலிமையும் கொண்டவன்; இடி. போன்றவன்; சையில் 
தண்டம், வேல், வலயம் (வட்டமான பாசக். கயி) 

பூண்டவன்; உயிர் உண்பவன்; உயிரின் முடிவுகாளைக் குறி 

வைத்துத் தூதர்களை அனுப்புபவன் ; கருமனார் (யம தர்ம 

ராஜர்) கிருகிற,த்,தவர். 

(4) காலன், காலதூதர் செயல் 

கால தூதர்கள் வாழ்க்கையின் காள்முடிவில் சூறி 

வைத்து வருவர் : 7 அப்போது Lee ae, ரும் கெஞ்சும் 

“குழையும்; தூதர்கள் வரூத்தும்போ௮ மயலைகி அயர்வோம் ; 

பாசக்கயிறேந்திக் கூற்றம் மலே வச அவனது குரலைக்.
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(கேட்டுச் சக்கை பிரமி.தீ.தச் செயலத்துச் லைபோல அடங் 
கிற்கவேண்டி வரும். யம தூதர் ஈம்மைக் கலக்கி ஈம்முடன் 

போராடித் அயர், வேதனை விளைவிப்யார். ஈம்மைக் கட்டுவர்; 

.௩ரஇல். இடுவர்; செக்கில் ஆட்டுவர். 

9.  தஇருச்சுழியல் என்னும் தலத்தை எக்காரணத் 

தால் நினைத்தாலும் நினைப்பபரை யம தூதர்கள் 

அன்புஅத்தமாட்டார்கள். 

50. காணி [58] 

(9 தவசைகள் என்னும் தலைப்பு 16-ம் பார்க்க] 
கொதித்.து எழுந்த காளியின் கோபத்தைக் குறைப்ப 

,தற்காகச் சிவபிரான் கூத்த ஆடினர். 

51. கொடை, [54) 

கொடைக் குணமே இல்லாதவனைக் (கொடை வள்ள 

லாம்) பாரியே நீ என்று புகழ்க் கூறினும் கொடுப்பதைக் 

.காண்கிலோம். அகங்காரம் கொண்டு பொருள் எட்டு 

வதையே மனத்தில் வைக்கு, தாம் வாழ்வதையே கருத்திற் 

';கொண்டு ஈதல் என்பதே இல்லாதவர் கரகத்து 

ஆழ்குழியிற் பட்டு வேதனைப்படும்போது அவர்க்கு உதவு 

,பவர் யார் உளர் (ஒருவரும் இல்லை என்றபடி.) 

சண்ணிலாக் குழிக்கண்ணர்களின் கையில். ஒரு 
பொருளையும் சனெ்றேன் இல்லை. சின்னஞ் சிறிதளவும் இசப் 
பவர்க்கு ஈயமாட்டேன். 

5௨. சங்கு [58] 
« 

இப்பி சங்கு, சலஞ்சலம், வலம்புரி--இவை கடலிற் 

,தஇடைப்பன. சங்கு--குழைக்கு உபயோகப்படும். திரை 

Cur B எற்னறுவதால் சங்கு அங்காக் து மு.த்தைச் சொரியும். 

.இருமறைக்காடு திருவலம்புரம் என்னும் தலங்களின் கடற் 

கரையில் வலமியுரியும் சலஞ்சலஞும் திரையால் ஒக்கம் 

படும்.
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53. சமணர் சாக்கியர் தேரர்: [56] 

(1) சமணர் ் 

அமணர், சாடி. யாடு கழுக்கள், கரிய மணத்தர், 
(heart, கூறை(அடையின் தி் திரிபவர், *குமணமா மலைக் 
ருன்றுபோல் நிற்பவர், சமண் பேய்கள், காணமிலா தவர், 

நின் அண்பவர், புன்சமணர், பொய்ச் சமணர்--எனக் 
முறிக்கப்பட்டளார்கள். 

ஈமண நந்தி, கரும வீரன், தருமசேனன் என்பன 
போன்ற பெயர்கக£க் கொண்டவர்கள் ; “5 ஞமண ஞாஞண 
ராண ஜஞோணம் ”' என மந்திரத்தை ஓதுபவர் ; கையிற் 
argos உடையவர்கள் : சமணர், சாக்கியர் தங்கள் 

வாக்கு வல்லமையால் வ௫கரித்துக்கொண்டாலும், வசகரி த் 
முக்கொள்வதை கான் சண்டாலும் அவர்களை (ஒரு பொரு 
on rs) எண்ணி மதிக்கமாட்டேன் ; சமணர், சாக்கியர் 

ணும் காரணங்களை நீங்கள் ஆராயாதீர்கள்; பிரான் 

விற்திருக்கும் இருமறைக்காட்டை (வேதாரணியம் என்னும் 
,அல.த்தை) கைகூப்பித் தொழுவீர்களாக. 

(2) சாக்கியர் 

சாக்கியப் பேய்கள், ஓலைக் குடையினர், மிண்டர்கள்-- 
என இவர் குறிக்கப்பட்டுளர். 

(8) தேரர் 
இருந். து உண்பவர்கள் ; .ஈன்மை ஒன்றும் இலாத 

வர்கள்--என இவர் குறிக்கப்பட்டுளர். 

(4) உபதேசம் 

தோர் சமணர்-.இவர்கள் சமயம் அவத்தை தரும் 
ன்மையது. ஆதலால் ஈன்மையை விரும்பினால் (அவரொடு 
சேர்க்கையை) விட்டொழிமின் ; விட்டொழித்து உங்கள் 
பழிபாவங்களை த் இர்.த்.துக்கொள்மின். of 

a * 

  

  

« e 

அழலொ௪ மலை; குமண மலை ன பாரும் உளர். 
பெரியபுராண விரிவுரை.
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54. சமணூம் சிவனும் [57] | 

சமணரும் தோரும் சிவபிரானைப் புறங்கூறினர். . ஏசி 

நின்றனர் ; அவர்களிடம் வசவு உண்ணும். தன்மையோ 
எம்பிரானுக்கு2? இறைவா! ஏன் அவர்களுக்கு இந்த மனப் 
பான்மை? அவர்களுடைய. .பழிப்புரை இறைவருக்கு 

எவ்வித குறைபாட்டைத்தான் தரும் (ஒருவித குறையை 

யும் தராது என்றபடி) ; அவர்கள் அங்கனம் அதியால்ம 

யாற் பழிப்பது அவர்கள் தலைவிதி. ௮க௫்த அதியாமையை-- 

மூடத்தன்மையை அவர்களுக்கு அளித்தவர். இறைவரே. 
(௨௨24) நீங்கள் ௮வர்களொடு சேசாமல் இவயிராளைப் பற்றி 
கின்று உங்களுடைய பழிபாவங்களை ஒழிப்பீர்களாக. 

55. சமயம் : சிவனூம் சமயமும் [58] 

சமயல்களுக்குத் தலைவர் வெபிசான்; அவர் கமத: 
தோள்மிசை எலும்பைச் சுமந்த மாவிசக சமய கோலத் 

தவர். அறிவு சிறந்த ௮றுவசையான சமயங்களை 

அவ்வவர்க்கு அங்கங்கே அருள்புரிர்து அமைத்துள்ளார் 
அவர். 

56. சாதி--குலம் [59] 

3. போது 

குலத்திற் பிறந்தவன் குலவன் ; எல்லாச் சாதியரும் 

தத்தம் சாதித் தலைவனை அறிவர். 

11. சிறப்பு 
(1) அந்தணர் 

'காமசை மாலைக்கு உரியவர் சுந்தரர். 
(2) குயவர் 

திருநீலகண்டர் குயவர். 

(9) குறவர்-குறத்திகள் « 

Baepiieaph (விருத்காசலத்,.த) மலையிபையே 
ஆண்யானையை அளி கொல்லக் குறத்தியர்தம் இல்லத்து 

முன்றிலில் இருர் த பெண்யானை மனம் நொக்துவாடும்.
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(4), ur oor ir 

AGtosein யாஜ்ப்பாணர்--பாணர் குலத்தினர். 

(5) வணிகர் 

மர்நீதி நா. ர்--வணிகர் குலத்தினர். அமர்ந்த காயனு குலத், 

(6) வேடர் 
” கானவர், மறவர், வேடுவர், குற வேடுவர், வடு௪ 

வேடுவர்--என்பன- நூலிற் கூறப்பட்டுள. 
1. (திருமறைக்காட்டுக்கு அடுத்த) கோடிக்கரை : 

குழகர் கோயில்: இக்கிருக்க வேடர்கள் கொடியவர்கள், 
மிகவும் இக் குணத்தவர், குற்றம் செய்பவர்கள். 

2. (ஸ்ரீசைலம்) திருப்பருப்பதத்திலிருந்த வேடர்கள் : 
ஆண் யானைகள் ஒடிப்போய்ப் பெண்யானை களின் கூட்டத் 
தில் திரிவதைக் சண்ட [ (ஒடமுடி.யாமல்) ஓரிட,த்திலேயே 
இருக்க வேண்டி வரக] பெண் யானை ஒன்று தலையிறங்கி 
மிக வருந் துவதைக் கண்ட வீரமுள்ள நற்குணமூள்ள 
(ஸ்ரீசைலத்து) வேடர்கள், இலைகளைக் கொண்டு தொன்னை 
செய்து அதிலே சேனைப் பிழிர்து ௮க்கப் பெண்யானைக்கு 
இனிப்புற ஊட்டுவர். 

8... திருப்புனவாயிலில் இருந்த வேடர்கள் அவ்வூர் 
வழியாக வரும் வியாபாள் வணிகர் கூட்டத்துடன் எப்போ 
அம் போரிடுவர்; அர்த வேடர்களின் அம்புகளுக்குப் Uwe gy 
மான் கூட்டங்கள் ஓடிப் புகுக்து மறையும். 

4. திருமுருகன் பூண்டி வேடர்கள் : இவர்கள் பசுக் 
களைக் கொன்று இன்னும் பாவிகள்; பாபச் செயல் இன்னு 
என்னு அறியா தவர்கள் ;. உயிர்க்கொலை பல செய்தவர்கள்: 
கிழிந்த கந்தல் உடையினர் ; இடுப்பில் வாள் சட்டிவைத் 
திருப்பவர்கள் ; விரிர்,த கலைமயிரினர் ; [மூசுக்கள் (கருங் 
குரங்கு) போல்பவர்; வெட்டென்று பேசுபவர் ; வன்கண் 
ஷரர்--(இசக்கம் இல்லா தவர்); wr (Oy is Qube 
வில்லைக் காட்டி. வெருட்டி, #0 obs, ர 

தே. ஓ. ச11--8 
மாதி அன்பு,
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உ கலவாத. வார்த்தைகளைப் பேசித், திடுக்கிடும்படி, காள் 
தோம் மொட்டென்று குத்தி மோதி ஆடையைப் பறிப் 
பவர்கள். . 

5. வெஞ்சமாக் கூடல் என்னும் தலத்தில் வேடர்கள் 
விரும்பி வாழ்ந்தனர். , 

5. சிவயிரான்--அட்டலூர்த்தி [60] ஈ 

நிலம், நீர், இ, காற்று, ஆகாசம்," இங்கள், ஞாயிறு, 
இயமானன் (ஆன்மா-உயிர்) என்னும் எட்டுமாய் நிறைந் 
திருப்பவர் இறைவர் ; ஆதலால் அவர் ‘oy api eB 
எனப்பட்டார். 

58. சிவபிரான் அட்ட, வீரச்செயால் [61] 

1. அந்தகாசுரனைச் சங்கரித்தது [61(1)] 

கரிய நிறத்தைக் கொண்ட அக்தகாகரனைப், 
பெருமானே ! நீர் உமது திரிசூலதக்தைச் செலுத்தி 

அழித்தீர். 

2. . காமனை எரித்தது [61(8)] 

காமன் ஐவகைய நுமலர்ப் பாணங்களைக் கொண்ட 
வன்; அவன் வில் கரும்பு வில்; தேவர்களின் வேண்டு 
கோளுக்கு இணஙடிச் சிவபிசானுடைய யோக நிலையை த 
,தவ நிலையை--உயர் தவத்தை--அழிப்பதற்காகத் கன் 

மலர்ப் பாணங்களுடன் அவரை மிக்க மன எழுச்சியுடன் 
அணுகினான் ; அவனுடைய தந்த (திருமாலின்) கண் 
எதிரிலேயே சிவபிரான் அவளைக் தமது சண் வெக்கச் 

'கோபித்துத் தமது ஒரு கடைக்கண்ணால் அவன் எரிக். 
பொடிபட நெருப்பெழ விழித்தார் ; காமன் உடல் எரித்து 

, அழகு. கலைந்து வெர்து பொடி.யானான் ; .ஐங்கணை வேள், 
கடிபடு பூங்ஆணையான், காமஜேள், மதனன், மானார். 
எனக் சாமன் குறிக்கப்பட்டுள்ளான்.
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ட 8. காலனைச் செற்றது [61(8)] 
° 

அக்தணாளனாம் பாலஃீன்--மாணி(மார்க்கண்டர்)-கிசம் 
/ய பல்கலைப் பொருளால்; ஈறுமலர் கொண்டு வவெபிரானைப் 

புபிக்அப் போத்தி செய்தார். பிரானஅ திருவடிக்கே ௮டைக் 

லைம் என்னு சரண் புழுந்தார். அச். சுகைய அடியான்மீு 
பண்பு வைக்காமல் அவனைக் கட்டிப்பிடிக்கப் பகைத் 

ஜொழந்து உக்ரமாய்க் கோபத்துடன் வந்தான் காலன். 

க்கே கேடு வரும் என்னும் விளைவை உணசாது அந்தப் 

பாலகனது உயிரை வவ்வ முயன்றான் ; இறைவர் இதைக் 

ஈண்டார். பாலகனைக் காக்கவேண்டி ௮க் காலன்மீத 
buss அவன் கலங்க உருண்டோடி விழத் தமது 

காலால்--கால் மெல்விசலால்--௮வனஅ கெஞ்சில் உதைத் 

சார். அவன் பாரிடை வீழ்க்து மாண்டான். இங்கனம் 
ஊாலனைக் கொன்னு (தாம் அடியார்க்கருள்பவன், அடியார் 
ரிூ... சோபிப்பவரைக் கோபிப்பவன் என்னும்) ஒரு 

கருத்தை உலசறிய உணர் த்தினார் இறைவர். 

கூற்றம், கூற்று, இடி போன்ற கூற்றம், குறி 
mc pour கொடுமையாளன், கறைகொண்ட வேலை ஏந்தி 

வண், வெற்றிப் பெருமிதத்துடன் வருபவன், இரக்க 

ரில்லாதவன்--.என்று குறிக்கப்பட்டுள்ளான் காலன். 

4. சலந்தரனைத் தடிந்தது [61(4)| 

பிலம்போன்ற வாயையும், மிக்க வலிமையையும், 
பராரை. விரும்பினவவனுமான சலந்தரனை ஒளிவீசும் 

ஈக்கரத்தினால் இரண்டு பிளவாக்இனார் பிரானார். அந்தச் 

சக்கரத்தைத் திருமாலுக்குத் தந்தருளினார். 

5. தீக்கன் வேள்வியைத் தகர்த்தது [61(5)] 

ஒழுக்கமுறை: உணசாமல், தம்மை விரும்பா, 

பதியாது ae பழித்த ,தக்கனுடைய கிரம்பிய பெரு 

பூவள்வியைப் புபருமான் சிதற அடித்து, ௮. நடைபெறு 

வண்ணம் அழித்தார். அக்த வேள்வியில் வி உண்ண 

வந்திருந்த. தேவர்களை உருண்டோடும்படி. உதைத்து
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ட வெருட்டினார்; சந்திரனுடைய கலைகளைக். தமது Ba 
“விரலால் தேய்த்தார்; ஒரு சூரியவடைய கண்ணைப் பதித srt; பிறிதொரு சூரியனுடைய பற்களை. உசூத்தார் 
தக்கன், எச்சன் இவர்தம் சரங்களைச் சேஇத்தார் ; இந். 
னுடைய கோளை முரித்தார்; அக்கினி தேவனுடைய 
கரத்கைச் சேதிக்கார்; பல தேவர்களை த் தண்டித்து அவர் அங்கங்களைச் " சதைவித்தார் ; இங்கனம் தண்டிட்து அதிஷட்டி. அருள்புமிக்தார் பெருமான், 

6... திரிபுரத்தை எரித்தது [61(6)] 
(1) திரிபுரத்தை எரித்த வகை 

மகாமேரு மலை வில்லாகவும், திருமாலும் அக்கினியும் 
அம்பாகவும், வலிய நாகம் கா ணாகவும் அமையக் கொண்டு, கொடிகள் விளல்கன மதில்கள் சூஜ்ர் அ பொலிவு பெற்றிருக்க 
முப்புரங்களும் ஒருங்கே வெக்தழியச் PD, அவை பொடி 
யாம்படி நகைக்கு, ஒரிமைப்பொழுதில் எரித்தார் சிவபிரான்; 
முப்புரத்தில் இருக்த பெண்டிரும் மக்களும் வெர்,தழிக் 
தனர். 

(2) முப்புரங்கள் 
அக்காத்தில்-லிண்ணில்--ஒடித் இரிவன ; உயர்க்க நெடிய, வலிய மதில்களொடு கூடியன. " இறப்பும், பொலி 

வும் உடையன ; வஞ்சகச் செயல்களுக்கு ஆதாரமானவை : 
வஞ்சகர்களின் இருப்பிடமானவை ; Oar விளங்கும் மும்மதில்களைக் கொண்டவை. 
(9) முப்புரத்தினர் 

இசஓத்தக்க சன்மையினர் ; பிறரை இகழும் தன்மை 
யினர் ; ஈல்௮ுணர்வு இல்லா தவர் ; பிறர் சுகத்த எண்ணா 
தவர்கள் ; இருக்தினும் திருச் தாதவர்; கெட்ட நடவடிக்கை 
யுள்ளவர்; இறைவனைக் தொழுது உய்தி பெறுவோம் 
என்று உனர தவர் ; கடவுளை நினையா தவீர் ; போருக்கு 
கிற்பவர் ; ர்க்கர் ; வஞ்ச கெஞ்சனர் ; வசங்கள் பெற்றுத் இரியும் அரக்கர். ‘
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1) சிவபிரான் கொண்ட வில், அம்பு, நாண், தேர், குதிரை 

மகாமேரு மலையே ட வீர வில்லாக அமைய; அதை 

பத்துப் பிரானார் திரிபுசங்களை எரித்தார்; திருமாலும், 

1 
ந 

  

   /ணியும் கொடிய அம்பாக அமைய, அந்தி ஓர் அம்பைச் 

பாண்டே. முப்புரங்களும் தீப்பற்றி எரியச் செய்தார்: 

பரிய வலிய பாம்பே வில்லின் காணாக அமைந்த? 

ண்ணிய தேரின் குதிரைகளாக வேதங்களே அமைந்தன. 

1) போருக்கு விடையேறிச் சென்றது 

*செங்கண் மாலாம் விடைமீதேறிச் சென்று பகைவ 

டிடைய ஊர்களை நெருப்புக் ரையாக்கனெர் பெருமான். 
ருபபுக்கு ரூ 

ப9 திரிபுரங்களை எரித்த விதமும், வேகமும், காரணமும் 

இருமாலும் பிரமனும் பிற தேவர் கூட்டமும் தம் 

நுறைகளைக் கூறிப் * பெருமானே காத்தருஞக”” என 

/வண்டிக்கொள்ளப், பெருமான் அவர்களுடைய Sr 

ஹைக் களைய அருள் பூண்டு, தேர் ஏறிச் சென்று, வில்லை 

வளைத்து முப்புரங்களை எரிக்கு இரையாக்னெர்; முப்புரவ் 

கணும் கண்ணிமைப்பெர்ழுதில்--கைக்கொடிப் பொழுதில்--- 

ஒரு மாத்திரை கேரத்இல்--வெக் தழியும்யடி ஈகைத்தே 

பமித்தார். அப்போது திருமால், பிரமன், இர்திரன் ஆகிய 

லும் மூவரும் இறைவனுக்குக் குற்றேவல் செய்தனர். 

(1) திரிபுரம் எரிந்த ஞான்று மூவர்க்கருளியது 

திரிபுரங்கள் இறாதிகென எரிபட்டபோது, திரிபு,த்துச் 

கலைவர் மூவரும் பெருமானைத் இயானித்து வணங்கிச் 

ஈாணம் என ஓலமிட்டனர். பெருமான் அம்ஜூவரும் 

உய்யும் வகையை அருளி மூவரில் இருவர் - தமது திருக் 

nie வாயில். காப்பாளசாகவும், ஒருவன் - தாம் 

)டலையில் நடனம் செய்யும்போது மணி முழவு முழக்கும் 

(og lao or Had அமையுமாறு அருள் யா பித், கனர்.. 

* ௩ இருமால்; ல gawd ig எமனில் இடபம 

மாய்த் தாங்களை இருமால்காண் சாழலோ.--இருவாசகும் 12-15 

  

‘
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7. பிரமன் சிரத்தை அறுத்தது (61(0] 
அடக்கமிலாத பிரமனுடைய ஜர் தலைகளில்: 

ஒன்றைப் பெருமான் விரைவில் அத்து அப் பிரமனுடைய 
பெருமையைக் குலைத்தார். அறுத்த தலையிற் பலிகொண்டு 

தேவர்களுக்குத் தமது திருவருளே வெளிப்படுத்தினார் ; 

அறுத்த தலை நிறையத் திருமாலின் ரத்தத்தை ஏற், 
தமது தோள் மிசை எலும்புக் கூட்டினை விளங்கச். சுமந்து 
*மாவிரத கோலம் பூண்டார். 

அந்தணன், அயன், பார்படைத்தான், பிரமன், 

மலரோன், விதி--என்பன பிரமனைக் குறிக்க்றன. 

8. யானையை அட்டத; அதன் தோலை உரித்தது [61(8)] 

(1) யானையை அட்டது 

எவரும் தடுக்க ஒண்ணாத வகையில் மதத்துடன் வந்த 

யானை நடுங்கி வருந்தி, அதன் உடலின் மாமிசம் தமது சை 

நிறைய ஆகும்படி, அதன் ரத்தம் சொட்டச் சொட்ட 

அ.தன் தோலைப் பிறி உரித்தார் இறைவர்; உரித்த உரியைப் 
போர்த்து மகிழ்ந்தார்; இந்தத் தோல்தானா எம்பிரானுக்குப் 

போர்வையாகக் இட்டியஅ? இவ்வண்ணம் உரித்துப்போர்த்த 

கோலாகல,த்தைக் சுண்டு தேவி மனங் கலங்கனள், ஈடுங்கி 

அஞ்சனெள்; பாகத்தில் இருந்த தேவி அஞ்ச யானையின்காலை 
உரித்தார், போர்த்தார். அங்கனம் தேவி அஞ்ச யானையை 

அட்ட காரணம் யாதோ! 
அத்தி, ஆனை, கரி, களி௮, குஞ்சரம், கைம்மா, பகடு, 

மதமா, மைம்மா, வேழம்--இவை யானையைச் குறிப்பன. 

(2) வந்த யானையின் வர்ணனை ° . 
பருத்த தாள்களையும், ஆ௮போலப் பெருகி ஒழுகும் 

மதநிரையும் கொண்ட கொலையானை ௮௮2 போர்க்கு 
என்றே (அபட்டுக், கொல்லும் எண்ணத்துடன் 

காட்டிடையே/ வக்,க வலிய கொடிய யானை ௮௮. . 
  

* மாவிரதம் - சைவ சமயத்தின் உட்சமயம் ஆறனுள் ஒன்று



௧9. ,ரிவபிரான் அணிவன, சூடுவன [68] 

1. சிவபிரான் அணிக்தள்ளன: கொண்டுள்ளன [62] 

தாம், எலும்பு, நீ௮, பாம்பு, பூதிப்பை, மலர்வகை, 
புண்டம் (கபாலம்), வெண்டலை. 

ட 
இவற்றுள், (1) அவர் அணியும் திருநீறு சுடலைப்பொடி 

என்பதும், ௮. பால் வெண்ணீறு என்பதும், தேவி' 
பும். தாமுமாக. நிற்றை அணிவர் என்பதும், திருநீறே 
பப வருக்குச் சாந்தம் என்பதும், மெய் முழுஅம் நீ௮ பூசுவர் 

பவர் என்பதும்; (2) அவர் அணியும் பாம்பு ““விலையில்லா,க 
அணிகலம்” என்பதும், அவர்க்கு ஆரம் பாம்பு என்பதம், 
அவர் அணியும் கச்சும் பாம்பே என்பும் விளக்கப்பட்டுள.. 
பவர் பாம்பைத் தமத கரத்திலும், கழுத்திலும், சரத்தி 
அம், தோளிலும் அணிக்துள்ளார் என்பதும், அவர்: கழுத் 

திலும் தோளிலும் கட்டி உள்ள பாம்பு “மூக்கப் பாம்பு” 

பொறிகொள் பாம்பு' என்பும் குறிப்பிடப்பட்டுள. 

[மூக்கம் - இற்றம். பொதி - வரி, புள்ளி.] 
மேலும், அவருடைய கையிலும் இரத்திலும் உள்ள 

பா ம்பும், BEETS அன்பைக் தன்னம் பாம்பும் பொறி கொண்டன 
என்பதும், இவையன்றி, ஆயிரம் படம் கொண்டதும், 
பெரிய படப் புள்ளிகளை உடையதும், பய கண்ணையும், 
அகன்ற வாயையும், நெருப்பையும் விஷத்தையும் உமிழும்: 
புற்களை உடையதுமான பாம்பையும் Yor அணிக் துள்ளார் 
என்பதும் தெரின்றன.  - 

பிரான் அணிக் அள்ள மலர் வகையில், ஆத்தி, எருக்கு, 
கரந்தை, கூவிளம், கொன்றை, மத்தம், வன்னி கூறப் 
பட்டுள. அவர் அணியும் வெண்டலை---ஈரி உலவும் சுடலை. 

வெண்டலை. 

2. சிவபிரான் அரையில் அணிவஷ [68]. 

(1) அக்கு - எ௮ம்மு; ் 
9 .ேம்.கோவணமும்?கோவணத்தின்மேல் அசவும்.. ர மூ 21794



Ao தேவார ஒளிகெறிக் கட்டுசை (சுந்தரர்) 

(8) பாம்பு. 

49) புலித்தோல் - புலித்தோல் மேல் ௮_வக் கச்சு. 

(8) மரவுரி. 

(6) ௫ல் - பட்டு. 

அரையில் அசைத்த ள் கோவணசத்தைப் புலித்தோல் 
சூழ்க்திருக்கும் : அதன்மேல் அரவு கட்டப்பட்டுளவ. 

பெருமானுக்குப் பட்டுத் அல் கொண்ட வேடமும் உண்டு; 
அரையில் கட்டப்பட்டுள்ள அரவு ஒற்றைப் படம் 

"கொண்ட ; செங்கண் கொண்டது; வெண்ணிறத்தஅ; 

மணி காகம் அனு; விஷம் வாய்க்த.து ; செருக்கு (தங்கா) 
வாயின.து; பெருமானுடைய அரை நாணும் படப் பாம்பே; 

மரவுரியும் ௮வர் அரையில் ௮ணிவர். 

8. சிவபிரான் கழுத்தில் அணிவன [64] 

“மார்பில் அணிவன”” என்னும் தலைப்பு 59-8 பார்க்க. 

4. சிவபிரான் காதில் அணிவன [65] 

குண்டலம், குழை, தோடு: இவை தம்முள், பிரான் 

அணிக்துள்ள குஜை -கனகச்(பொன்)குழை, சங்கக் குலை, 
மகரக் குழை, வெண்குழை--என விளக்கப்பட்டுளு. 
குழை பிரானுடைய ஒரு காதில் விளங்கும்; மற்றொரு 

காதில் தோடு பொலியும்; ௮ சுருள் வெண்தோடு; குழை 

தழுவு காதில் கோளரவமும் விளங்கும். ் 

5. சிவபிரான் காலில் அணிவன [66] 

கழலும், சிலம்பும்:--பலிக்குப் போகும்போ* கழலும் 

அிலம்பும் ஒலிக்கப் பெருமான் போவார்; அவர் ஆடும் 

பொழு கழல் ஓலி செய்யும். 

6. ஷிவபிரான் கையில் அணிவன [61] 

பெருமா ஸ்டைய திருக்கரங்களில் விளங்குவன:--எரி, 
கட்டல்கழ் (மழுவகை), சபாலம் (தலை ஒடு வெண்டலை),



89, BarGsrer senfleuer, Gator “Al 

Gob, சமருகம் (உடுக்கை), பரசு, பாம்பு, மழு, மாண், 

'இவை தம்முள் :-- 

எரி அகல், கமருகம், கரிய பாம்பு--இவை பெருமான் 

ஆடும் பொழுது “அவர் திருக்கரத்தில் விளங்கும். 
அவர் ஏந்தியுள்ள-- 

(1) எரி 

அவியாத எரி; 

(2) தலைஓடு. (கபாலம்) 

பல் இல்லாத தலைஒடு: செத்தவர்தம் ,தலைஒடு; on 
உமிழ்ர்திட்ட எச்சில் வெள்ளைப் படுதலை; .பருக்து 

திண்டுவஅ௫; 
(9) சூலம் 

மூன்று. இலைகொண்டன; வேகமாய் ஒளி வீசுவ2 
கூர்மை உள்ள. 

(4) பாம்பு 

இத ஜர். படம்கொண்ட ௮; கருகிறத்தத; பொறிகள் 
(புள்ளிகள்) கொண்ட; செங்கண் கொண்டது; பலிக்கு 

வரும்போ௮, பெருமானே! கையிற் பாம்புவேண்டாம்; கடி.த் 
தால் விஷம் ஏறும்? என்று அஞ்சி வேண்டுவர் மாதர்கள். 

(5) மழு 
வெண்ணித,த்தஅ, இண்ணிய௮, கூர்மையான முனையை 

உடையது, வளைந்துள்ள ௮, : கொடியது, . தெய்வக் கனல் 

கொண்ட, பெருமானுடைய் வலது கையிற் பொலிவ௮. 

(6) மான்” 
: இ கலைமான் கன்னு; இறியமான்; பெருமானுடைய 

இடது கையில் திகழ்வ.ஏ. 

(0) வண" oe 
அதிசயமான வீணை; இதை agers ஏக்துவர். 

பெருமான்.



42° தேவார ஒளி௫ெறிக் கட்டுசை (சுந்தர்), 

௩ ர. சிவபிரான் தோளில் அணிவன [68] 

Q) அரவம் [தலைப்பு 59 (1) பார்க்க] 
(2) களேபரம் (எலும்பு) 

பிரமன் தலையை அறுத்து, அர்.தக் கபாலம் நிறையத் 

திருமாலின் 155505 TPM S, FOS தோள்மீஅ(கங்காளம், 

எலும்பு மாலையைச் சுமந்த மாவிரதத்தர் பெருமான். © 

8. சிவபிரான் மார்பில் அணிவன [69] 

ஆமை ஒடு, எலும்பு, பன்றியின் கொம்பு, பஞ்சவடி 
(மயிர்க் கயி), பூணூல்; இவை தம்முள் :-- 

அவர் பூண்டுள்ள (1) ஆமை 

இள ஆமை, எழில் ஆமை - எனப்பட்டுள.தூ; ௮ SI 
அவர் மார்பில் விளங்கும். *ஆமைக் தாலியார்'--என 

விளக்கப்பட்டுள.௮.. 

(2) எலும்பு 
ஆமை ஒட்டுடனும், பன்றியின் கொம்புடனும் பிரா 

னுடைய மார்பில் திகழும். 

(8) பன்றியின் எயிறு--கொம்பு 
ஏனம் கொம்பு, ஏனத்து எயிறு, ஏனத்தின் வெண் 

மருப்பு என்று கூறப்பட்டுளஅ. இது பிராணுடைய மார்பில் 

விளங்கும். (ஏனம் - பன்றி); ௮ந்த ஏனம் வல் ஏனம் 
(வலிய பன்றி) எனப்பட்டுள அ. 

(4) பஞ்சவடி 
மாவிரதியர் அணியும் மயிர்க்கயிறு. பிரான் அணிச் 

அள்ள ஈசை விரவிய (கலந்) மயிர். 

(5) பூணூல் . 
. Qs வெண்ணால் ; பிரானுடைய இவந்த மார்பில் 

வெண்ணிறத்த* பூணால் விளங்குவது ஒரு பவள மலையில் 

பளிங்கு ஓழுகுவ போலிருக்கும்.



59. சவெபிரான் ௮ணிவன, சூடுவன 48: 

9, சிவபிரான் சிரசிற் (சடையிற்) சூவன [70], 
௪ 

கங்கை, கொக்கறெகு, தலைமாலை, திங்கள், பாம்பு, மலர் 

வகை, மேகம், 

இவை தம்முள் :-- , 

(1) கங்கை 

அயிர முகத்தது; பிரானுடைய சடைமீது விளங்கு. 

வத, நறுமணத்தது, பிரான் சுங்கையாளைத் தாசமாகக். 

கொண்டுள்ளார். 

(2) தலைமாலை 

இரிதலைமாலை--என விளக்கப்பட்டுள ௮. 

(9) திங்கள் 
இந்து, பிறை, மதி, கிலா, திங்கள் - என்னும் பெயர் 

களாற் குறிக்கப்பட்டுள ௮. 

பெருமான் சூடியுள்ள திங்களானது இளர்திங்கள், 

குளிர், தரு தங்கள், வெண் திங்கள், ஏடுவான் இளந்திங்கள் 

எனப்பட்டுளத. 

கங்கா நதியில் மலர்சன்ற மலர் சிலவு என்றும், 

வெண்ணிலா, ௮ந்தி வெண்பிறை என்.௮ும், இளவெண்பிறை 

என்றும், குருமாப்பிறை, சோதி இளம்பிறை, ஈல்ல அண்டப் 

பிறை, பிள்ளை வெண்பிறை, பிறைக்கண்ணி, பைதல் வெண் 
பிறை (பைதல் - இளமை கொண்ட.௮), முளைப்பிறை, 
வளசா.த பிறை, வான் இளம்பிறை, குறையாமதி, கோணல் 
மாமதி, தண்ணார்மதி, தவழும்மதி, தழல்மதி, தூமதி, 
நிலவெண்மதி, பாகமாமதி, பிள்ளேமாமதி, போழு மதியம், 

மஞ்சுண்ட மாலைமதி, மதிப்பிதிர்க் கண்ணி, முளைவளர்மதி, 
முற்றாமதி, வள்வாயமதி, வெண்மதியக் கண்ணி என்றும்--- 

திங்கள் விவரிக்கப்பட்டுள ௮. 

(4) பாம்பு 1 உர « 

இ.து ஆடசவம், இளராகம், ஊாருப்ர் அரவம், கோல 

அரவு, கோளரவு, தீவாய் ௮.ரவூ, படங்கொள் காகம், பொறிக்.
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'கொள் அரவம், வரிதரு “பாம்பு, வாளசா என விளக்கப் 
பட்டுள த. : ் 

பெருமானது சடையில் பிறையைப் பாம்பு இண்டு 
இன்ற என்றும், பிறையும், அரவும் புனலும் ௮வர் சடை 
மீ* விளங்கும் ஏன்றும், வாய் அரவினை மதியுடன் அவர் 
வைத்துள்ளார் என்றும் ; கங்கைப்புனல், வளராத பிறை, 
வரி அரவு எல்லாம் ஒருங்கே அமைய வைத்துள்ளார். 
பெருமான் என்றும் விளக்கப்பட்டுள. 

(8) மலர் வகையுள் 

ஆத்தி, எருக்கு, கரந்தை, குரவு, கூவிளம், கொன்றை, 
பூளை, மத்தம், வன்னி---கூறப்பட்டுள. 

இவை சம்முள் :-- 

எருக்கு - வெள்ளெருக்கு என்றும், கொன்றை - 
கடி.மலர்க்கொன்றை (கறுமணமுள்ள கொன்றை) என்றும், 
காரூரும் சமஜழ் கொன்றை (கார்காலத்தில் - ஆவணி 
பு௬ட்டாசிப் பருவம் மலர்வ), கொத்தார் கொன்றை, தார் 
நிலவு கொன்றை (சரக்கொன்றை), தீமலர்ர்த கொன்றை, 
பொன்மலர்க் கொன்றை, மதுவார் கொன்றை எனவும்; 
மத்தம்--வேரி மத்தம் (வேரி-வாசனை) என்றும் விவரிக்கப் 
பட்டுள. 

(6) மாலைகளுள் 

கூவிளமாலை, காண்மலர் இண்டை கூறப்பட்டுள. 

60. சிவபிரான். அபிஷேகப்பபயொருள்கள் [71] 

ஆன் ஐந், தயிர், தீ,தேன், நீர்,கீ௮, நெய், பால் இவை 
பிரானுக்கு உரிய அபிஷேகம் பொருள்கள். இவற் அள் ஆன் 
BIS (பால், தயிர், கெய், கோசலம், கோமயம்) இறைவ 
க்கு உகர்தன; இறைவன் ஆடும் மஞ்சனம் (ஊழித்) இ; 

நீர்- களி நீராகவும், நெய்-ஈறுநெய் (வாசனையுள்ள கெய்) 
ஆகவும், . பால் 4 மடிப்பால் ( அழ௫ய நல்ல பால்) ஆகவும், 
நீறு - வெண்ணீஜுகவும் இருத்தல் வேண்டும். காமதேனு 
பால் சொரிந்து ஆட்டி. உள்ளது.
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61. சிவயிராண் அர்த்துநாரிகரம் [72] 

இமவான் மகளை - உமை ஈங்கையைப் புல்இத் தமது 

இடத பாகத்தில் பெருமான் மடழ்ச்சியுடன் வைத்துள்ளார்; 
ஆதலால் அவர்க்கு ஒருபாகம் ஆண்பாகம், ஒருபாகம் பெண் 

பாகம்; (தேவிக்குரிய) சிலம்பும், (தமக்குரிய) கழலும் அவர் 

இருவடியில் ஒலிக்கும். (தேவிக்குரிய) தோடும், (தமக்குரிய), 

சூழையும் அவர் காதல் விளங்கும். 

தேவி வெற்றிகரமான மாதவம் செய்தவள் ; se 
தேவியின் தவத்தை மதித்து த் சமது ஆசுத்தில் தேவிக்கு 
ஓர் இடம் தந்தார் பெருமான். இங்கனம் ஒரு பால் தேவி 
விளங்கும் Apis இருவுருவச்சை உடையவர் இவ: 
பெருமான்; அவர் மங்கை ஒருபாகம், மால் ஒருபாகம் 
ஆகவும் விளங்குவர். 

62. சிஷிராண் அறம் உரைத்தது [78] 

பொழிலில் இருந்த அழகிய ஒரு கல்லால மரத்தின்: 

நீழலில் நன்கு வீற்றிருந்து அருந்தவ முநிவர்களாம். 

கால்வர்க்கு நான்மறை _நூல் உரையைப் பெருக உரைத்து, 
அறங்களின் தன்மையை விளக்கி அருள்புரிர்த அறவன் 

ஆவார் பெருமான். அசர் நால்வருடன் இருந்.து ௮றம் பக.ரக் 

கேட்டுகன்மை பெற்றவர்கள்:--மிக்க கவனத் அடன் கேட்ட 
இன்னா அக்தணர்கள், புலி, பாம்பு, சங்கம், குத்றமிலாக 
மா;தவர்களின் கூட்டம். 

64. சிவடிராண் ஆடல், யாடல் [74] 

சொட்டு, 'ஆடல், பாடல் இவை மயமாய் கிற்பவர் 
பெருமான். இசைப்பாட்டு உருவத்தவர் அவர், அவர் 

காட்டில் ஆடுவர்; பாடுவர்; அவர் நீறஈணிக்து ஆடுவர், 
பாடுவர். தொண்டர்கள் . பணிசெய்யப் பெருமான் அடிப் 

பாடி. அவர்களுக்கு ௮ருள் ஈல்குவர்.
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54. சிவயிராண் ஆடை, உடை, போர்ணை. [75] 

தோல் முதலிய உடைவகை 6 
சிவபிரான் தோலுடுத்தே திரிவர்; மான் தோலை 

உடுப்பார், புலித்தோலை மேலாடையாகத் தோள் மேலே 
அணிவார், யானையின் ஈரத்தோலைப் போர்த்து மஒழ்வார் ; 
தம்மை எதிர்த்து வந்த சிங்கமும், கீள் புலியும் கொழுத்த 
மதயானையும் அலறிப் பிளிறப் பெரும் போர்புரிந்து ௮வை 
களைப் பிளந்து அவைதம் ஈர. உரிவையை அணிந்தார் 
இறைவர் ; பட்டாடையும் அணிவார்; அசையிற் களும் 
'கோவணமுமாக விளங்குவார்; அசையில் அணிக்துள்ள 

புலித்தோலின் மேலே கொடிய பாம்பைக் 'கச்சாகக் 
கட்டியுள்ளார் ; பிரானுக்கு பொன்னாடை விருப்பமில்லை ; 

வேங்கையின் தோல்தான் விருப்பம் ; 

மான் தோலையும் ஆடையாக அணிவார், பல தலைகளை 
உடைய பாம்பை மாமணிக் கச்சாகக் கொண்டுள்ளார். 

65. சிவபிரான் இருவர்க்கும் அகியாராய் 

நின்றது [76] 
இருமாலும் பிரமனும் அட்ட புட்பங்கொண்டு அடி 

போற்றியும் சிவபிரானுடைய அடி.முடியைக் காணமுடிய 
வில்லை. அவ்விருவசாலும் weapons சோதியாய்ப் பெரு 
நெருப்புருவாய், நெடியசாய், நீண்டு கின்னார் சிவனார். அரி - 
பன்றி உரு எடுக்அம், அயன் -(அன்னப் பறவையின்), 2G 
எடுத்தும், பூமியைக் கோண்டியும் பறந்தும், எங்கும் 
தேடியும், என்ன பாடுபட்டும் காணமுடியா தபடி., இருவரும் 
அஞ்சி அயர்ந்து போம்படி, €ழ்மேல் உற கின்றார்டிவனார். 

சுடர் மண்டலம் . மூன்றினும் அரியும் அயனும் 
தேடியும் ௮வர்களாற் காணமுடியாத பெருமை வாய்ந்தவர் 

பெருமான். இந்தித் தத். தியானி த்தும் அவர்களாற் காண 
ஸ்டியவில்லை pect கண்டார்க்கும் காண்பதற்கரிய 
கனல் உருவாய் சிமிர்ந்து நின்னார் பெருமான் :
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காணமுடியாமைக்குக் காரணம் ° 

அவ்விருவர் இடஜ்தும் விசயம் இல்லாத காரணத் 
தால் - “நான்” என்னும்: ஆணவம் இருந்த காரணத்தால் - 

அவர்கள் நெட்டுடன் தேடிய காரணத்தால் - பெருமானைக் 

கு௮கிப் பணிவுடன் ௪ரண் அடையாக காரணத்தால் - 

அவர்களால் பெருமானைக் காணமுடியவில்லை. 

ம 

௩ 

66. சிவரான் உலா (விடைமீதம) [77] 

பூதப் படைசூழ, உமையொடும், கொன்றை மாலை 

சூடியவராய், மாணிக்க மலைபோல் விடைமீது பெருமான் 

உலா வருவார்; தொங்கவிட்ட சடைதாழ, திருக்கரத்தில் 

வீணை அழகு, வீதியில் விடைமீஅ ஏறி வருவார். 

62. சிவபிரான் உறைவிடம் [78] 

(0) அடியார் மனம்: கினைக்து உருகுவார் உள்ளத்திலும், 
கருதிக் கவார் உச்சியிலும், கேர்வழியில் கிற்பார். மனத்தி 
லும், தம்மைச் இந்திப்பார் இந்தையிலும், வர்இிப்பார் மனத் 

இலும், நிதிநெறியில் நிற்பார் இடத்திலும், சாண் ௮டைர் 

தார் நெஞ்சகத்தும், பெருமான் உறைவார் ; பொய்யா நாக் 

கொண்டு புகழ்வார்தம் மனத்துள்ளே மெய்யாக கின்று 
எரியும் விளக்கு அவர். 

Gi) அண்டங்களுக்கு அப்புறத்து உறைவார். 

(ய் ஆல நிழலில் அமர்ந்துள்ளார். 

(iv) உலகேழும் உடைய அவர்க்கு ஊர் ஆவது ஒற்றி 

யூரும் ஆரூரும்; ஆனால், ஒத்தியூர் - ஒற்றி வைக்கப்பட்ட ; 
ஆரூர் -.ஐர் ஊரோ ; ஆதலால் அவர்க்கென்று ஊர் ஒன்றும் 

இல்லை. வேறு இடம் இல்லாமையால் சங்கை குடியிருப்பது 

அவச.அ மெய்யகத்தே. பலிக்சே ஊர் ஊராகத் திரிகின்றார். 
ஐ ,கமக்கெனக் கோயில்கள் பலவுள ; (யினும்), 

பேய்கள் வாழும் மயானமே அவர் இருக்கை;(ரி கூச்சலிடும் 

பிறை ஈள்ளிருளில் பேய் புடைசூழ ஒய்ருக்காட்டகத்தே 

இருப்பர்.
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ன் ஸ். அவர் விற்திருக்கும் தலங்கள் - எனக் கூறப் 
ய்ட்டவை:: Bans, ஆரூர், இடையாறு, ஊறல்; ஒற்றியூர், 
கச்ச), கடவூர், கருப்பூர், கலயகல்லூர், கழிப்பாலை, கழுக் 
குன்றம், காழி, சேஜாரம், சோடி, கோவலூர், சழியல், 
சோபுரம், சோற்றுத் துறை, இருத்தி, ஈறையூர், ஈன்னிலம், - 
ஈனிபள்ளி, நாகை, காவலூர், நின்றியூர், பழனம், பனங் 
காட்டூர், புனவாயில், பூவணம், மறைக்காடு, வலம்புசம், 
வீழிமிழலை, வெண்பாக்கம், வேள்விக்குடி. 

இவற்றுள்-௮திகை -பெருமானுக்கு என்றும் இருக்கை 
என்றும், ஆரூர்-(திருமூலட்டானம்) ௮வர் வாழ்பதி, அவர் 

விரும்பும் இடம் என்றும், திரு ஊறலில் நீங்காது இருப்பர் 
என்னும், ஒற்றியூர் ars ஊர் அன்று; ஆயினும் அவர் 
௧௬௬௮ம் இடம் ஒற்றியூர் என்றும், அவர் கருப்பூர் விருப்பன் 
என்னும், கலயநல்லூர் அவர் உமையவளோடும் மேவிய ஊர் 

என்றும், கழுக்குன்றம் அவர் மதலிடமாகக் கொண்ட பழைய 
ஊர் என்னும், காழி அவர் மதித்திருக்கும் இடம் என்றும், 
கொடியார் பல வேடர்கள் வாழ்கின்ற கோடி. என்னும் 

தலத்தில் அன்புடன் கோயில் கொண்டுள்ளார் பெருமான் 
என்றும், திருச்சுழியல் என்னும் தலத்தில், தாம் பேரூரில் 

(மேலைச் இதம்பாத்தில்) உகர்திருப்பதபோல உகந்த 
இனிது உறைகன்றார் பெருமான் என்றும், சோபுரம், சுழியல், 

ஒற்றியூர், திருஷறல் என்னும் தலங்களை விட்டு நீங்கார் 

பெருமான் என்அம், நன்னிலத்துப் பெருங்கோயிலில் விருப்: 
புடன் இருப்பர் என்றும், நாவலூர்சான் ora avis ஊர் 
என்னும்; திருப்பூவணம் பெருமான் மிக விருப்புடன் 
இருப்பாகக் கொண்ட ஊர் என்றும், திருவீழி மிழலை அவர் 
தேலியுடனே உறையும் திருப்பதி என்௮ம் - விளக்கங்கள் 
கரப்பெற்றுள்ளன. 6 

(Wii) orn முதலிய சேவர்சணங்களிடத்தும், 
நல்ல மலர்களிடத்தும். கொன்றை மலரிலும் வாசம். 

"செய்வர் பெருமான். 

(மற மலை உச்சியிலும் வானிலும் வாழ்வர்.



10. செடிரான் சுடர், சோதி, ஒளி 49 

68. AanDyrreir Gary, [79] 

இவபிரானஅ செர்டி - விடைக்கொடி; ௮.து வலிமை 

வாய்ந்த வெள்ளை எருதேற்றின் கொடி; குறுகிய கொம்பு 

களை உடைய இள ஏற்றின் கொடி, முக்காரம் (முழக்கம்) ் 

செய்யும் ஏற்றின் கொடி. 

° 69. சிவயிரான் - சடை, [80] 

(1) சடை 

அழகுள்ள, ஒளி வீச,  குளிர்ர்இருப்பது; 
சிறியது, சுருண்டுள்ளஅ, தாழ்ந்து விளங்குவது, தேன், 
நெய் இவைகளால் முழுக்காட்டப்பெற்ற௮, தொகுதியாய்க் 

கட்டப்பட்டது, தொங்கவிடப்பட்டு, ஈறுமணம் உள்ளது, 

நிமிர்க் திருப்ப அ, நிறைக்திருப்பத, நீண்டி ருப்பது, நெருங்கி 
இருப்பது, படர்க்துள்ளத, பனித்திவலை உதிர்வது, பிறை 

விளங்குவ.௮, பின்னப்பட்டஅ, பூவுடன் தாழ்க்து விளங்கு 

வது; பெருமை வாய்ந்தது, முடியாகக் கட்டப்பட்டது, 

வளர்ச் துள்ள த, விரிந்துள்ள த. 

(2) சடையின் கணக்கு 

சடை எட்டு. 

(3) சடையின் நிறம் 

செந்நிறம், செம்பொன்னின் கிறம், தீயின் கிறம், 

பவள நிறம், மின்னின் ஒளி கிறம். 

(4) சடையின்மீது விளங்குவன 

வு (பாம்பு), இண்டை மலர், கங்கை, குரவு, கூவின 

மாலை, கொன்றை மாலை, பிள்ளைப்பிறை, மத்தம், வெண்டலை. 

70. சிவடிராண் கூடர், சோதி, ஓணி [81] 

சவெபிரான் அமரர்க்கு ௮ரிய சோதி, இருள் wos 
தருளும் தூய சோதி, எண்டிசைக்கும் ஒருமடர், . சுழலிற் 

தே. ஒக ட-4 ்



ட 'தேவார ஒளிகெறிக் கட்டுரை (சுந்தரர்), 

, இலம் பார்த்தசோதி,' சடர்ச்சோதி, சோதியிற்சோதி, தற் 
'சோதி (சுயஞ்சோ.தி), தூண்டா விளக்கின் ஈற்சோதி, தேவர் 
தொழ கின்ற. சுந்தரச் சோதி, தொண்டர் தமக்கு எளிய 
சோதி, தொல்வினை தீர்க்கன்றசோதி, நொந்தா (தாண்டாத) 
ஒண்சுடர், பரஞ்சுடர், பரஞ்சோதி, மாசறுசோ தி, மாமணிச் 
சோதி, யார்க்கும் சொல்ல ஒண்ணா* சோ தி, ஒளி மூன்றும் 
ஆனவர். 

் 71. சிவபிரான் தன்மை, பெருமை, 

அருள் மூதலிய [83] 
ஊஊ [] இக்குறிக்குள் உள்ள எண் ஓளி கெதியில் 

. இத் தலை,/பிற்குரிய எண். 

1, அக்ரமங்கள் செய்வார் [82(1)] (அசப்பொருளில்); 
சக்ரவாளத்து இளம் பேடைகளே! சேவல்களே! 

(என.௪) வளைகள் நில்லாமையை ஆரூர்ப் பெருமானுக்கு 
உணர்த்த வல்லீர்களோ நீங்கள். 

3. அகரம் போல்வார் [82(2)] 

௮௧7 முதல் எழுத்துப்போல விளங்குகின்றார் 
பெருமான். 

8. அடையாளம் [82(8)] 

தொங்கவிட்ட சடை சதாழ்ந்அ விளங்கும்; வீணை ஏந்தி 
*விடங்கக் கோலத்துடன் வீதியில் விடை ஏறி வருவார்; 
அட்டப் பேய்கள் தம்மைச்சூழ ஈடிப்பார், தூய மதியைச் 
சூடுவர். ௦ 

4... அணு [82(8)] 
இறைவன் ஒரு & உருக்கொண்டு ௮ணு ரூபமாய் இந்த 

உடலில் ஒடுக்கப் புகுக்.து பரந்துள்ளார். 
  

* விடல்க்ச்'கோலம்--அழூயெ சுயரூபச் கோலம்.
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5, அந்தணர் - வேதியர் [82(5)] 
பெருமான் வி ண்பணிற் தேத்தும் வேதியர் ; 

தொண்டர்க்கு எளிய வேதியர்; ஈம்பினார்க்கு அருள்புரியும் 
அந்தணர்; வாயாடியாய், மறைஓதி, வேதியனா, வரஈ்தவர். 

6. அமுது [82(7)] 
"பெருமான் மெல்லிப் பழத்தின் AGS அடியார்கள் 

உள்ளத்தே ஊறும் அமுது; அடைந்தவர்க்கு . அமுதாய்ப் 
(பொதிந்து ஊறும் அமுது; உயிர்க்செல்லாம் உரிய APR; 
தமது அகத்தே வேறு நினைவு இன்றி மெய்ம்மையுடன் 
பற்றுபவர்க்கு அமுது; குற்றமிலாத அமுது; தேன். 

அமுதின் தெளிவு. . 

7. அரசாட்சி [82(9)] 

பெருமான் வானவர்க்கு அரசர்; மண்ணுலகும் 

விண்ணுலகும் ௮வர் ஆட்சியில் ௮டங்கெயன. 

8. அரண் [82(10)] 

அஞ்சினார்க்குக் காவலாவார் பெருமான். 

9, அரியவர் [82(11)] 

"இறைவன் அமசர்க்கு அரியவன்; உள்கி கண்ணா 

தார்க்கும், தடவிய பத்தியின்றி ஐயுறவு உள்ளவர்க்கும் 

அரியவன், காணுதற்கு அரியவன், உள்ளான் என்று 

சான்று கரஈட்டுதற்கும், ஈண்ணுதற்கும், பெுதறந்கும், 

நினைப்பதற்கும், மேவுதற்கும், அரியவன் ; திருமாலும் 

பிரமனும் கூட அவனைக்: காண்டலொர் ; வானுளோரா லும் 

அளப்பரிய வள்ளல் அவன். 

வஞ்சம் கொண்ட மனத்தினில் அவல் சேசான். 
அவன் யாராலும் அறிதற்கு அரியவன். .
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10. அல்லல் அறுப்பார், இடர், கவலை, துயர், 

தீர்ப்பார் [82(12), (60)] 

திருமால், பிரமன், மூ.தலியோர் சிர்.தனை செய்ய ௮வர்௯: 
ளுடைய தடுமாற்றத்தை இறைவர் அறுப்பார் ; தம்மைத் 
அதிக்கும் அடியார்களின் அன்பத்தை ஒழிப்பார்; கஷ்டல் 
களையும் பிணிகளையும் களைவார்; கற்ற.பெரும் புலவாணர் 
களின் அன்பச்தைப் , Qui gb ஒழிப்பார்; காலையில் 
எழுக்.து தொழுகன் 2 அடியார்களின் கவலையைக் களைவார் 7: 

இடர்கள் வாராவண்ணம் காத்தருளுவார் ; இடர்களை 
முதலில் : வைப்பார், பின்னர்க் களைந்து. அருளுவார், 
இங்கனம்: அல்லலை அவர் ஒழிப்பசேனும் உலகம் அவரைப் 
*பேயனே? “பித்தனே? என அழைக்கும் ‘ 

11. அழகர் [82(18)] 

கற்றைச் சடைமீது கங்கையைத் தாங்கும் அழகர் 
இறைவர் ; a புலித்தோல்மீது ஆடு பாம்பை அசையிறத் சட்டி: 
யுள்ள. அழகர்; தூய திங்களைச் சூடியுள்ள அடையாளக்கார 
அழகர் அவர். 

12. அற்றவர்க் கருளல் [82(14)] 

(யான், எனஅ என்னும் எண்ணம்) அற்றவர்களுக்கு. 
அருள்புரிவார் இறைவர். 

18. அறம் [82(15)] 

அறத்தின் இருப்பிடம் இறைவர். 

14, அறிதற்கு அரியர் [89(16)] 
மறை வல்ல. அந்தணர் இடைவிடாது vehi gin 

அவரால் அதியப்படா.த நிலையினர் இறைவர். தேவராலும், 
யாவராலும் அறியப்படாதவர் அவர். அவரை கினைக்து: 
அழுத: ப கண்ணினராய. அடியவரால் அன்றிப் பிறரால்: 
அறியப்படாதவர் அவர், ஈ
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° 15. அன்பு [82(17)] 

, கம்மை அடைந்தவர் மாட்டும், (தம்மைத் தியானிப் 
பவர் மாட்டும் அன்பு பூண்டவர் இறைவர். 

16. ஆக்கல் அழித்தல் [82(18)] 

, ஆக்குபவரும் இறைவசே ; அழிப்பவரும் இறைவசே. 

17. .ஆண்--பெண்--அலி-[82(19), (80)] 

இறைவர் ஆணொடு பெண்ணும் உருவினர்; மிதத்தல் 

என்பது இல்லாமலே வர் பெண், ஆண், அ லியாகத் 

இகழ்வார் ; எனினும் அவர் பெண்ணும் அல்லர், ஆணும் 
அல்லர். . 

18. a3, agin [82(21), (22)] 

இறைவர் ஆதியும், அந்தமும். ஆனவர் ; தோற்றம், 
சுறு இவற்௮க்கு மூலபுருஷர்; முன்னமே தேத்த இவர் 

முற்றும் பின்னராக விளங்குவார்) யாராலும் அளவு 
அதியாத ஆதியும் அக்.தமும் கொண்டவர். 

19. ஆழி [82(24)] 

கடல்போல அகன்று உயர்ரக தவர் இறைவர். 

20. இனியர் [82(82)] 

எழு பிறப்பிலும் மனத்துக்கு இனியவர் இறைவர் ; 

அவசைக் கண்டவர் அவரைக் காதலிப்பர், கற்ற கல்வி 

யிலும் இனியர் அவர்; CoO nee கண்ணை மூடிக் 

கொண்டு, சந்தையில் திடத்துடன் தியானித்தால் அவச 

இனிமை விளங்கும்; பண்ணிடைச் கமிழ்போலவும், பழத் 

'இனிற் சுவைபோலவும் இனிமை தீருவார்; அவர் பேச்சைப் 

பேசும்போதே பெரிலும் இனிமை தருவார். 

+ 21. 2@ [8287)} 
த உருக்கொண்டு, அணு அளவினராய், ஊனுடை 

உடலில் ஒடுங்கிப் புகுர்.த பரந். தள்ளார் இறைவர்.
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22. உள்ளவை. [82(60)] « 
பெருமானிடத்திற் காணக் கிடைக்கும் பொருள்களாவன : 

எருக்கு, கொன்றை, காகம், பாரிடங்கள் (பூத வகை: 
யினர்), புலிக்தோல், பூதங்கள், ,பேய்கள், முயலகன், 
வெண்டலை. 

28. எல்லாம் ஆனவர் [82(48)] ‘ 
மேகமாய் கின்று, selon sis கிற்பனவும் தாமா, 

ஊழிகளும் காமாக், கடலாக), ஐம்பூதங்களாய், விளங்கு, 
பவர். இறைவர். எல்லா இடங்களிலும், எல்லாப் பொழுதி 
௮ம், எல்லா உரைகளிலும் அவர் கலந்துள்ளார் ; எல்லாப் 
பொருள்களும் தாமே ஆனவர். 

24, எளியர்--அணியர் [82(52)] 
அடியார்க்கும், எப்போஅம் பணிபவர்க்கும், அகந்தை 

அற்றவர்க்கும், தம்மைக் காண விரும்புவோர்க்கும், தம்மை 
கினைத்துக் கண்ணீர் மல்குபவர்க்கும், சத்தம் தெளிந்த 
வர்க்கும், ஈல்லவர்க்கும் இறைவர் எளியர் ; சிந்திப்பவர்க்கு. 
'நெல்லிக்கனிபோலத் திகழ்வர். 

25. ஓசை, ஒலி [83(56)] 

நாதம் Nose ஓசையாசவும், வண்டமிழ் வல்ல இசை 
வாணர்களின் ஏழ் இசை, ஏழ் ஈரம்பின் ஓசையாகவும் 
பெருமான் விளங்குவார். 

26. கண், கண்மணி [82(68), (64)] 

ஏழுலகத்து உயிர்களுக்கும், காண விருபிபுபவர்க்கும். 
இறைவன் கண்ணாவர் ; கண்மணிக்கு ஒப்பாவார். 

27. , கருணை--அருள்பாலித்தல் [82(67)] 

அருமையரீன (தேவாரப்) புகழ்ப் பாக்களைச் சொன்ன 
ஜோன்சம்யக்சதுக்குு அருள்புரிக்தவர் பெருமான் ; $ வர் 
அருள்பெருகு கோலத்தர்; அடியார்கள் சொன்னவ௱
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ஐறிவார்; தன்புறும்போ௮ு அருள்பாலிப்பர்; ஆபத்து வேளை * 
யில் உதவுவார்; பச்சிலை*கொண்டு அன்புடன் ஏத்துபவர் தம் 
பிறவியை ஒழிப்பார்; அன்பு இல்லாவிட்டாலும் 'எம் 
பெருமான்” என்று எப்போதும் ௮ழைப்போர்க்கு அருள் 
புரிவார்; அன்புகொண்டவர்கள். யாசாயிருந் தாஅம். அவர்க்கு 
அருள்புரிவார். இல்லை என்னானு யாவருக்கும். ருள் 
புரிவர்; தேவர்கள், இருடிகள், மன்னர்--என்னக் கணக்க 
லாதவர்க்கு அவரவர் தம் விருப்பப்படியே அருள்தரும் 
eee விளங்குவார்; சம்மாட்டு நெஞ்சம் கலந்தவர்க்கு 

ள்புரியும் டக விரும் அவர். கள்ள மொழிகளைப் 
க் குற்றங்சே or செய்தாலும், அந்தக் குறைகளைக் 

oe கொள்வார் அவர். காலையில் எழுக தம்மைத் 
தொழுபவர்களின் கவலைகளைக் களைவார் ; கிருமராஜாவின் 

,தமர்கள் (தேள்கள்) ஈம்மைச் செக்கில் இடும்போது ser 

களைத் தடுத்து ஈம்மை ஆட்கொள்வார் ; $ தம்மை நினைக்கும் 
படியான நினைப்பை உதவுவார்; தம்மைத் தொழுபவர்களின் 
துயரைத் தீர்ப்பார் 3 ஈம்பினார்க்கு அருள்பாலிப்பார் ; 5 
பழிக்கு ஆளாம்படி. வக்க வார்த்தைகள், வரப்போகின்ற 
வார்த்தைகள் இவை வாராமே தவிர்த்து உதவிபுரிவார் ; 
பக்தர்களுக்கு அருள்புரியும் பண்பினர் அவர்; அன்புடன் 
பலரை அட்கொள்பவர் ; பிழையிற் படாவண்ணம் அருள் 

புரிபவர் ; பிழைகளைப் பொறுப்பவர் ; அடியார்தம் பிடை 
தச உதவும் பேரருளாளர் ; பொய்ம்மை மனத்துடன் 
தம்மைப் புகழ்ந்தாலும் அதையும் பொருளாக ஏற்றுக் 
கொள்பவர் ; பொன்னையும் மெய்ப்பொருளையும் வழங்கு 
பவர்; போகத்தையும் திருவையும் (மூத்திச் செல்வத்தையும்) 
கூட்டி. வைப்பவர் ; மாளா நாள் அளிப்பவர் ; நரகத்தில் 
அழுக்தவிடா தவர் ; மெய்க்கெறியைக் காட்டுபவர்; தாமே 
வக்து ஈம்மொடு குலாவி வானுக்கு வழிகாட்டுபவர் ; உயர் 
நெறியைக் காட்டுபவர் ; நினைத்த வரங்களைத் தருபவர் ; 
அவர் திருவழகளை விரும்பி கினைக்க, வினைகளைச் சிதற 
வைப்பவர் ; வினைக்கடலில் தத்.தளிக்கும் ' உயிர்கள்மீ.த- 
மிக இரங்க, வீடுபேற்றின்பத்தைப் பாலிப்புவர் ; * மழை 
யில்லை, பெருமானே! உனக்கு“நிலம் தருவோம்; எங்களைக்
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காத்தருளுக? என்று. வேண்டி னபோ௮, விடா மழையைத், 

தந்; அதனால் உண்டான சேதத்தைச் தவிர்க்க மீண்டும் 
பன்னிரு வேலி கொண்டவர் ; மதியையும் பாம்பையும் 
(பகை Bi eH) ஒருசேர வைத்துள்ள கருணையாளர் ; 
வினைக்கடலில் தடுமாறும் உயிர்மீ௮ு ,இரங்கி அருள்புரிர்.து 

வீடுபேற்றின்ப ,ஆக்கநிலையைத் தருபவர். 
6 

28. கொள்கை [82(88)] 

கள்ள மொழிகளைப் பேக் குற்றமான செய்கைகளைச் 
செய்யினும் அவைதமைக் குணமெனக் கொள்ளும் 
கொள்கை கொண்டவர் பெருமான்; ஞானசம்பந்தர், காவுக் 
கரசர், காளைப்போவார், மூர்க்க காயனார், சாக்கிய காயனார், 
சிலந்தி, சண்ணப்பர்--.ஆ௫ய இவர்கள் குற்றம் செய்யினும் 
அதைக் குணமாகக் கொண்ட கொள்கையினர். தேவிக்குச் 

தமது அகத்தில் ஒரு கூறு அளித்த கொள்கையாளர். 

29. சீலம் [82(69)] 

தேவர்கள் கொழுதேத்தும் சீலம் பெரிதும் உடையவர் 
பெருமான் ; எழுந்த Bap gon gs கண்டு, அஞ்சி ஓடின 
தேவர்களுக்கு அருள்புரிய, அந்த விஷத்தைத் தாம் உண்டு 
தமது கண்டதக்தே ௮தை அடக்கவைகத்த பித்தர் என்று 
சொலத்தக்க ிலத்தினர் ; பெருமானுடைய லமும் 
குணமும் சந்தித்து வியக்கத் தக்கன. 

80. சேய்கை [82(98)] 

பெருமானுடைய செய்கை. எல்லாம் யார்க்கும் 
விளங்காதன ; தக்கன் யாகத்தை அழித்துள் சூரியன். 
ஆதிய தேவர்களைத் தண்டித்த செய்கையை என்னென்பது! 
பெருமழையைக் தந்தம் அதைத் தவிர்த்தூம் பன்னிரு 
'வேலிகொண்ட திருவிளையாடலைப் புரிக்தனர் பெருமான் ; 

“வெறுக்கத்தக்க செய்கைகளைச் செய்து வினைக்கேடான பல 

செருக்குப் பேச்சுக்களைப் : பேசித் திரிவார் அவர் (பலி 
வேண்டிச் செல்லும்போது.
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« 81. செல்வம். [82(94)] 

பெருமான் நிறை சேல்வர்; வறுமை அறியா தவர்; இறர், 

தோது வெண்டலையிற் பலிகொள்வத.தான் ௮வருடைய, 

செல்லம், ௮வசே ஈமது செல்வம். 

98... சொல், பொருள், எழுத்து ஆவர் [82(98)] 

௩. எழுத்து, சொல், பொருள் எல்லாவற்றையும் முன். 

சண்டவர் பெருமான் ; சொல்லுவார் சொல்லின் பொருள் 

அவர் ; சொல்லும் பொருளுமாய் நிற்கும் ஈம்பி “அவர் 5 
சொற்பொருளை விளக்கும் சோதி அவர் ; சொற்பொருள் 

அமைய கான்மறையை ஒதினவர் ; திருவருளை உணர்ந்தவர் 

தம். சொற்பதங்களில் அமைச் தவர். 

88. தன்மை [82(104)] 

அடியார்களின் குடும்பச் செல்வர் அவர்,  ஒப்பிலி? 

எழுத்துக்கு உமிர்போல்வார், பயிர்க்குப் புயல் (மேகம்) 
போஸ்வார்; இன்ன தன்மையன் என்.அ அதியக்கூடா தவர்; 
ம௫ழ்வார், கோபிப்பார், அடக்குவார், அடிப்பார், சமணர் 

பால் வசவுணும் தன்மையர் ; இருமாலாலும், பிரமனாலும், 

தமது தன்மை அறியப்படாதவர் ; ஈல்ல மலர்களில் நன்கு 

பரிமளிப்பவர் ; ஈம்மிற் கலக்து ஈம்மை ஆளும் தன்மையர் ; 

வஞ்சகர்க்கு. வஞ்சகர்; முத்தின் தன்மை வாய்ந்தவர் ; 

அதாவ விடுதலை (முத்தி) தருபவர்; நாகம்-சாண், மலை - 

வில், இயும் திருமாலும்-அம்பு எனக்கொண்டு திரிபு S05 

எரித்த தன்மையர் ; சூரியனாதி பெரிய தேவர்களிடத்தும், 

கணங்களிடத்.அம், செவ்விய மலர்களிடத்.தும் செம்மையாய் 

தின்று விளங்குபவர். 
: ௪ 

84. திரிதல் [83(108)] 

தொண்டர்கள் பாட,விண்ணோர்கள் ஏ, ,த்தப்,பெருமான் 

phar; Cargo உடுத்துக் ரிவர் ; செத்தார் தம் எலும் 

பணிந்து எருதேறி மூவுலகும் திரிவர்; லோக் வாசனராய்த்: 

'இரிவர்; இரிக்து மாதர்களிடையே பொய் வஞ்சகப் பேச்சுக் 

கள் பேசியும், இடக்கர்ப் பேச்சீப் பேசியும், வெறுய்பனவே
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செய்தும், தம௮ விருப்பப்படியே திரிவார் ; இன்னம் பல. 
ஊர்களில் திரிதலால் அவருடைய மலரன்ன சேவடி. 
கோவுமே (என அஞ்சுகன்றார் சுந்தரர்). 

85. தொழில் [82(117)] 
தொழுபவர்தம் அயர்களை,ச் தீர்,த்தல் பெருமானுடைய 

தொழில். 

36. Gap [82(129)] 

[சலைப்பு 185-ம் பார்க்க] 
அடியார்கள் பற்றும் செந்நெறி ௮வர் ; தோடு காதில் 

அணிக்துள்ள தூரெறி உடையார் அவர் ; ஈல்ல நெறியைக் 
காட்டுவிப்பவர் ; நினைப்பவர் தம் தயான கெறிப்பொருள் 
அவர் ; வானோர் அறியாத கெறியினர் ; வானோர் அறியாத 
பலபல கெறிகளை மூறை முறையே: சுந்தரருக்குக் 
காட்டினவர். 

87. கோய், பிணி களைவார் [82(180) 

அங்கத்து உறுநோய் அடியார்களைப் பிடியாவண்ணம் 
காப்பவர் ; உற்ற கோயை இம்மையிலேயே ஒழிப்பவர் ; 
கஷ்டங்களைக் களைபவர் ; ஈம் பிணிகளைக் களையும் ௮. 
மருந்து அவர் ; ஏழ்பிறப்புக்கும் அருமருந்து அவர் ; 
தோன்றாத் தஅணைவராய் நின்று நம் பிணிகளைக் களைபவர் ; 
ஆசைகொண்டதால் வரும் கொடிய கோயைக் களைபவர். 

88. நோய் தருவார் [82(181)] 

உருவம் ஒய்க்துபோம்படி, Cornus *தருபவரும். 
அவரே. 

89. பரிசு [88(1409] 
‘ ஏனுகந்தே௮ம் பரிசனர் ; பூதங்கள் சூழவரும் 
பரிசனர் ; பாடி. ஆடும் பரிசினர்; இளைத்த வெண்பிறை 
யோடு இவர் பாம்பை உடனீவைப்ப.து ஈன்றோ !
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40. பாவகாசர் [89(1489] 
பாவங்கள் காசமதாக வேண்டி. நினைத்த. தொழம் 

படும் ஒண்சுடர் ; பத்தராய்ப் பாவிப்பவர் தம் பாவமும் 
விளையும் போக விபெவர். 

1. பித்தர், பேயர் [821499] 
ஆயன சொல்லிப் போற்றுபவருடைய துன்பங்களை 

Asura, எம்பெருமானைப் பித்தன், பேயன் என்பர்; 
பித்தளைப் போன்ற பெற்றியர் ; விஷத்தை உண்டு 
சண்டத்தே வைத்த பித்தர் அவர். 

42. பிறப்பு அறுப்பர் [82(150)] 

பந்தித்த வல்வினையின் பற்று ௮றும்படி. பிறவிக் கடற் 
பசப்பைத் தவிர்ப்பவர்., 

43. பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு இலாதவர் [89(151)] 
பெருமான் பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு இலாதவர். 

44. புகழ்--பேர் [82(152)] 

பெருமான் எல்லையிலாப் புகழ் வாய்ந்தவர் ; பழி 
சேர்தல் இலாத புகழார் ; மதகரியை உரித்த போ(புகழ்). 
கொண்டவர்) அழிதல் இலாத புகழ் வாய்ந்தவர். 

45. போருள் [82(160)] 

உள்ள த்தின் உள்ளே சின்ற ஒண்பொருள் பெருமான்; 
டதத அவர் $ உலகங்களுக் கெல்லாம் ஒப்பற்ற 

ஊராய்த் திகழும் இருவாளுரில் வாழும் ஒண்பொருள் அவர்; 
கலைக்கெலாம் பொருள்; ஞானசம்பக்தப் பெருமானுக்கு. 
மெய்ப்பொருளாகத் திகழ்ந்து திருவீழிமிழலையில் வீற்றிருப் 
பவர் ; பொய்யராம் சமணர்க்குப் (பொய்ப்), பொருளாகச் 
'திகழ்பவர்; மெய்யர்க்கு மெய்ப்பொருள் yay; அடியார்க்கும் 
பொன்னும் மெய்ப்பொருளும்” தருபவர்.
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த 46. மெளனயோக நிலையினர் [89(1889] 
உ. ஞூரனுடைய கொடுமைக்கு ஆற்றாது தேவர்கள் செய்த 
முறையிட்டுக்குப் பெருமான் முதலில் உரை ஒன்றும், 
பேசாது மெளன யோகநிலையில் இருந்தார். 

AT. விளக்கு [82(196)] 
ஞானவிளக்கு அவர்; தாண்டாவிளக்ன் சேஇ 

அவர் ; தமது பொய்யா நா அதனால் புகழ்பவர்களின் 
ம்னத்தின் உள்ளே மெய்யாக நின்று எரியும் விளக்குப். 
போன்றவர் பெருமான். 

48. வினைதீர்ப்பர் [82(197)] 
தம்மை அடைர்தவர்களுடைய 'வினைகளை அறுப்பார் 

பெருமான் ; உலூல் உள்ளவர்களின் வினைகளை அவர் 
தீர்ப்பார்; தம்மைத் தியானித்அக்கொண்டே இருக்கம், 
கடக்அம், நடந்தும் “அண்ணல்' எனப் போற்றுபவர்களின் 
வினைகளைக் களைவார்; தாக்கும் வினைகளை விரைவில் 
நீக்குவார் ; கொழுபவரின் பழைய வினைகளை விலக்குவார் ; 
ஈம்மை அழ்்.தும் விளகள் பலவற்றை ஒழிப்பார்; பக்தசாய் 
கிளை. பணிபவர்களின் பாவத்தையும் விளைகளையும் 
போக்குவார்; பக்திக்கும் வல்வினைகளின் பற்றை விலக்கு 
வித்துப் பிறவிக் கடலினின்றும் ஈம்மை மீட்பார் ; கான் 
தோம் பரவிப் பாடுபவர்களின் வினை ப்பற்றை விலக்குவார், 
கம்மை வலம்செய்அு பணிபவரின் வல்வினைகளை ஓழிப்பார்; 
திருவாஞ்யெத்அப் பெருமான் தமது அடியாரை ஊழ்வினை 
நலியவிடார். 

49. பிற . 
அம்பரம் (ஞானாகாசம்) ஆனவர் இறைவர் [82(6)] 

அமைவு ஆனவர் [82(8)]; எல்லாம் ஆய்க சவர் [82(28)]; 
னைபோல மன த் அக்கு இனியவர் [82(28)]; இடர் இல்லா 

சுவர் [82(26)%; எல்லா இடங்களிலும் எல்லாக் காலத்தும் 
கலந்துள்ளவர் {82(27)]; இணையில்லாதவர் [82(98)]; 
அருந்தவ. முகிவர்க்கு ஆலின்ம் ௮றம் போதித்த இயல் 
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(னர் [82(29)]; இளைப்பு அதியாதவர் [82(81) ik ஈம, 
உடலில் நின்றே உணர்பவர் [2022 ப 2(85)]; 
பேசும் பேச்ற் கலந்துள்ளவர் [82(88)% உயிர்களின் 
மூச்சாய் விளங்குபவர் (82(86)% உலகாய்த் திகழ்பவர், 
ஏழுலகையும் ஆள்பவர், உலகுக்குச் தந்தையாய்த் திகழ் 
பவர், மண்ணும் விண்ணும் ஆனவர், உலகங்களை அளித் 
தவர் [82(89) '; உறவு இல்லாதவர், ஆயினும் எவர்க்கும் 
எதற்கும் உறவு பூண்டவர் (82(41) |; ஊன், உடல், 
உயிர் ஆனவர் [82¢ (42)]; ஊனம் இலாதவர் [82(48)}; 
ஊனத்தைத் தீர்க்க வல்லவர் [82(44) ]; - எங்கும் உள்ளவர் 
[82(45)]; மேலான மதிப்புக்கு உரியவர் [82(46)]; ஆண் 
பெண், சேய்மை--அ௮ண்மை, சண்மை--வெம்மை, பகல்-- 
இரவு, முன்--பின், மெய்--பொய், விருத்தர்--பாலர் 
என்பன போன்ற எதிர்மொழிகளில் இடம் பெறுபவர் 
[82(47)]; எதிரிலி [82(48)]; எய்ப்பினில் வைப்பு [82(49, 
208)]; எல்லாம் oi sour (82(50)]; எழுத், சொல், 
பொருள் எல்லாம் கண்டவர் [82(51)]; ஏறு போல்பவர் 
[82(53)); அடியர் ait ose அவசைச் சார்த்த குடி 

யாகவும், தமக்கு இனை இலா கவராயும், தமக்குத் தாமே 
நிகர் எனும் தகைமை வாய்ச் தவசாசவும், இருளில் விளங்கும் 
ஒளியாசவும், கண்மணிக்கு ஒப்பானவ.ராகவும் திகழ்பவர். 
பயிரை வளர்க்கும் மேகம் போன்றும், பண்ணிற் பொலியும் 
தமிழ் போன்றும், பழத்தின் சுவைபோன்ற௮ும், பெண் 
யானை உகக்கும் ஆண் யானை போன்றும், மெய்ம்மையுடன் 
புகற்பவர்களின் மன,த்தினுட் சுடர்விட்டெரியும் விளக்குப் 
போன்றும் gar விளங்குகின்றார். ட்ட (55)); 
ஒங்காரத்து உருவாகி விளங்கு ன்னா ர் [82(68)]; பகல்--- 
இரவாகத் இகழ்கின்றார் [89059]; வடு கரும்பின் 
தெளிபோல உள்ளார் [82(61), (69); கடலானார், கழி 
யானார், கலன் அனார், அவர் குணக்கடல் [82(62)]; சம்மைக் 
காதலித்து ஆட்செய வல்லாரை ஆண்டு, கதி அளிப்பவர் 
[82(68)]; ஞூவர் உருவும் சமதாம் மூலமுகத் a [82(66) i; 
ஏழுலகையும் கண்ணாய்க் காக்கும் கருத்தினர் 82(68) |; 
பல்கலைப் பொருளவர், கற்ற கல்வியிலும் இனியர் 82(70)];



62. தேவார ஒளிரநெறிக் கட்டுரை (சுந்தர்), 

பிடிக்குக் களிறுபோல்பவர் [82(71)]; பலர்க்கும் ஆத. 

got Cragin ee (82¢72)]; cE se you? 185073) 

காணாத கண்களைக் காண வைப்பர் [82(74)]; கிறி பேசுவர் 

[82(76)]; அடியார்க்குக் குடும்ப உறவினர்போலத் திகழ்வர் 

[82(77)]; எண்குணத்தினர், ஒப்பரிய குணத்தினர், குணக் 

கடல், குணக்குன்று, குணமிலி, குற்றமிலாக் குணத்தினர் 

[89(78)]) குருமூர்ச்தி [89(79)] குதிப்பிலா தவர்[82(81)]; 
ஞானக்கொழுக்து, தேவர்குலக் கொழுந்து [82(62)] 

“பராபசர்? என்று பலரும் விரும்பும் ௮7௬. [82(84)]; 

செர்கெறியினின் ௮ம் விலகா.அ திருவடித் தியானம் செய்யும் 

அடியார்களுக்குச் இத்தியும் முத்தியும் தருபவர் [82(86)]; 

இவகஇயாய் விளங்குபவர் [82(87)]; உயரிய அர்க்கு 
உரியவர் என்னு ஓ.தப்பட்டவர் [82(88)]; தாய், தந்ைத 

ஆதிய சுற்றத்தினருக்குத் தம்பிரான் [82(90)]; ஈம் 

ஆசைகளையும், அருவினைச் சுற்றத்தையும் ஒழித்து உதவு 

பவர் [82(91)]; தேவ கணங்களிடத்தும், கல்ல மலர்க 

ளிடத் அம் ஈன்கு விளங்குபவர் [82(92)]; செவியும், காக்கும், 
கண்ணும் அவசே [82(95)]; இராவணனை அடர்த்துப் 

பின்னர் ௮வனஅ இன்னிசையைக் கேட்டு வாளும் காளும் 

கொடுத்த கிறைகுணத்தினர் [89(96)]; சைவம் விளங்கும் 
செவ்வுருவ,த்தினர் [82(97)]; ஞான விளக்கொளி [82(99)]; 

உலஉன் தந்தை, த,த்துவ்ன் அவர் [82(100) ]; பண்கிறைக்த 

இனிய தமிழாகப் பொலிபவர், பண்ணிடையே விளங்கும் 

கமிழ்போன்ற இனிமை வாய்ச்தவர் [89(101)]; தலைவர் 
189109]; தவஞ்செய்வோரின் குதிப்பொருள் | 82(108)]; 
'தனியர் என்று இகழத்தக்கவர் அல்லர் [82(105)]; பல 

வகையான உயிர்களுக்கெல்லாம் தாமே தாயும் தந்தையு 

மாய் விளங்கும் தலைவர் [83(106)]; தியானப்பொருள் 
அவர் [82(101)]; பிரமனுக்கும் மாலுக்கும் சிந்தித். தம் 
தெரிவரிய பெரிய திரு அவர், அடியார்களுக்குப் போகமும் 

செல்வமும் கூடும்படி. அருள் புரிபவர் [82(109)]; திருத்த 

லாகாதவர் [82(110)]; இர்த்தர் [82(111) 1): தணையாவர் 

182(112)] ; அதறையாவர் [82118)]; கண், வாய், 

மனி எல்லாம் தூயவர் [82(114)] ; அடியார்களுடைய 

©
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உள்ளத்தில் தேன்--அமு.தா ஊறும் சேசர் (ஒளியினர்) , 
peat உள்ளத்தில் ஊறும் தேன் ; அங்கத்தில் 
(உடலில்) ஊறும் அமு தித்திக்கும் தேன், தெளிதேன், 
இனிப்புள்ள கரும்பினின்௮ம் ஊறும் செழுந்தேன், 
தியானிப்பவர்தம் மனத்தில் ஊறும் தேன் [82(118)]; . 
பழையவர் [82(118); தோத்திரங்களைப் பெறுபவர் 
[82(119)]) தம்மை ஈண்ணினார்க்கும், பற்றினார்க்கும், 

வர்ஜ்ச்தினார்க்கும் ஈல்லர் [82(120)]; ஈம செல்வப் 
பொருளாய் ஈன்மை தரும் பரமன் அவர் [82(121)] 6 
உணரும் நா அவர், சிகாமரப் பண் (காகநாமக்இரியை' 
பாட காவில் ஊறும் பெருமான் அவர் [82(122)]; உலூல் 
உள்ள எல்லா உயிர்க்கும் சலைவர் அவர் [89(128)] ; 
என்றும் கிலைத்திருப்பவர் 82(124)]; ஊர்வன, கிற்பன, 
ஈடப்பன: எல்லாம் அவர் [82(125)]; குறைவிலா நிறைவு 
அவர் |82(126)]; தாய மறைப்பொருளாம் நீதி அவர், 
மீதி கிறைந்தவரிடத்தில் கிற்பவர் [82(127)] ; 3 gee 
குண,த்தினர் [82(128)]; vsgur sa@gud ஆய் கிற்பவர் 
[82(182)]; ஞாலமெலாவற்றையும் படைத்தவர், மாய 
ஆக்கையை ஆக்குவிப்பவர் [82(189), (009) பலிதேர்க் அ 
உண்ணும் பண்புடையவர் [82(184)]; பக்கத்தையும் பந்த 
விடுதலையையும் உண்டுபண்ணுபவர் [82(186), (199)] ; 
எவைக்கும் பயனாய் வினையின்பயனாய் விளங்குபவர் [' 8 
(087), 198)]; பரமாய பசஞ்சுடர் [82(139)]; Poet ate 
(ரமணும் அடிமுடி. காண்பரிய பருமை வாய்ந்தவர் [82 
(142)]; அங்கை நெல்லியின் பழத்திடை அமு, பழத் 
தினிற் சுவை, கற்றுள்ள ஈற்கனி [82(143)]; பற்தினார்க்குப் 

பற்றாவார், பற்.௮ு! அற்றவர், பற்றினோடு (வினைச்) சுற்றக்தை 
ஒழிப்பவர், [65(144 - 146), பாவர். பகிதர்ப்பவர் 
பாடல் பெற்றால் மூழ்பவர், பெறாவிடில் இகழ்வா சானால் 
இவரை விட்டால் பிரானார் வேறு எவரும் இலசோ ! [82 
(147)]; புண்ணியர் [82(153)], பமிர்க்குப் புயல் (மேகம்) 
போன்றவர் _[82(154)]; ஐம்புலன்களையும் Gruss, 
வென்றவர் [82(155)]; புனிதர் [82(156)% உலகம் தொழும்” 
assur, பெருமை வாய்ந்தவர், பிரமன்--இருமால்
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இருவரும் நினைந்து இனிதேத்தப் பெற்ற பெருமையர் [83 

(1B7)] 5; மெய்யிலாகவர்க்குப் பொய்யர் [82(159)] 5 

ஒப்பிலாத செம்பொன் [82(161)]; கடற்கரைக்*கோடி'யில், 

மோடி (காடகாளைப்) போகம்கொண்டவர், போகத்தையும் 

இருவையும் அடியார்க்குக் கூட்டிவைப்பவர் [82(162)] 5 

தெரிவரிய திருமணி, மாசிலாமணி [82(168)]; மனத்துள் 

மதியாய் விளங்குபவர் [82(164)]; ஆருயிர்க்செல்லாம் 

அருமருந்து, தோன்றாக் துணைவராய் நின்றுஈம் பிணிஊணக் 

களையும் மலை மருந்து, வலஞ்செய்.து வணங்குபவர்க 

ளுடைய வல்வினை தீர்க்கும் மருந்து, வழித்துணை மருந்து 

[82(168)]; நின்மல மூர்த்தி [82(166)]; அரும்பு, மலர், 

மலர்வாசம் அவர் [82(167)]; குணக்குன்று, 'திதிலா மலை, 

பனிமால்வரை கனகமால்வரை போல்பவர், வரைஏழு 

உடைய தலைவர் [82(168)]; அருமறை, ஆறங்கம் ஓதும் 

எல்லைப்பொருள், ரான்மறைகளாயின சோதி (82(169)]; 

மனத்துளே ஞானாகாரமாய் இருப்பவர், மாயம் ஆய 

மனத்தை அழிப்பவர் [82(170), (178)]; மாணிக்கம் 

போல்பவர் [82(111)]; அன்புடையவர் [82(172)]; 

அஞ்ஞானத்தை நீக்கும் மெய்ப்பொருள் ப் 

மின்னின் உருவத்தினர், மின்னாய்த் இ என நிற்பவர் [92 

(175)] ; முத்தியைக் தரவல்ல உமைபங்கர் [(82(176)]; 

முத்தின் தொத்து (இரள்) [82(111)]; முதலாய பிரான் 

[82(178)]; மூவரின் மிக்க மூர்த்தி, மூவரில் முதல்வர்; 

மூவர், இருவர், முதல்வர் எல்லாம் ௮வசே; மூவர் உருவும் 

தமது உருவாம் கூல முதற் ௧௬ [82(179), (180)]; மெய்யர், 

மெய்யிலாதவர்க்குப் பொய்யர் [82 181)];. மழையாய்ப் 

பொழிபவர், மேக வாகனர் 82(182)]; மேலாய மேலார் 

[82(188)]; ஈடுகிலையினர் (82(184)]; வஞ்சகர்க்கு வஞ்சகர் 

[82(186)]; வயிரம் போன்ற ௮ருமையர் [82(187)% சிசமப 

வரம் தரும் பெருமான் [82(188); வனறுமையாளர் அல்லர் 

[82(189)]; வானுக்கு உரியவர். [82(190)]; உள்ளம் கலந்த 

பின் விடுதற்ரு. அரியவர் [82(191)]; மாஸிக்கம் முளைக் 

தெழுந்த வித்து” (82(198)] மதியாகவும், விதியாகவும் 

வருபவர், “ அவரே மேலைவிதி, விதி முதல் (82(193)},
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விருத்தர் [82(194)]; விருப்பம் இலாதவர் [82(198)] ;- 
வெயிலாய் ' விளங்கிக் உ காற்றாக வீசுபவர் [82(200)] ; 
வெள்ளடை (பசாகாசப். பொருள்) அவர் [82(801)] ; 
புதுமையர் [82(202)]. 

( பி அரை 
கச்சாக அரவு சூழ்ந் த.௮. 

(2) கண் 

அழல் கொண்ட ; கண்ணின்மேல் ஒரு கண்ட” 
காமனைக் காய்ந்தது ஒரு கண்; செங்கண்; ஞானக்கண் ; 
நெத்தியில் ஒற்றைக்கண் ; பெரிய கண் மூன்று. 

72. சிவடிரான் திருவுருவம் [88] 

(3) கண்டம் 

கறுத்த கண்டம்; இருள் கிறத த; விடம் கொண்ட; 
கருநீலமணி போன்றது; கருமேகம் போன்றது; நீல 

கிறத்தது. 

(4) கரம் 
(பிரம)கபாலம் ஏந்தியது; எரி ஏந்தியது; வேகமாய் 

வீசி ஆடுவது; யானையை உரித்தது ; மலைவில்லை ஏந்திய த; 
மான், மழு ஏந்திய ; திரிபுரத்தை எரித்த.து; முன்கையில் 
செங்கண் அரவம் ஆடும்; கரங்கள் எட்டு. 

(5) காது 
கனகுத் குழை, சங்க வெண்குமை, .மகரக்குஜை, சுருள் 

வெண்தோடு, குண்டலம் திகழ்வ௮. 

(6) சென்னி. ' 
அண்டமுகட்டைக் கடந்தது; அழகானது; சடை, 

கொண்டது; பிறை: சூடியது; மலர் மணப்ப; திங்கள், 
கொன்றை, கங்கை விளங்குவது. 

தே. ஒ. கனா
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(7) திருவடி , 
கழல் பூண்ட; அழ யெ; பூண்டருளூவ.௮; ஏரியில் 

மலர்ந்த. பொற்றாமரை மலர். போன்றது; செம்பவளம் 

போன்றது; காலனைக் கோபித்தது; கேடிலாதது; வெத்றி 

கொண்டது ; நிருத்தம் செய்வது; மடித்தாடுவஅ ; 

'இருமாலும் பிரமனும் தியானிப்பது ; திருவடியே Ga 

லோகம்; பிரானது திருவடியே தமக்குத் 4 இரு, யெய்ப் 

'பொருள், செல்வம்”? என்இன்றார் சுந்தரர். x 

(8) திருவுருவம் 
பிரானனு திருவுருவம் அழகு வாய்ந்தது ; ஓங்கார 

வடி.வின௮; குன்றி (குண்டுமணி) போன்றது; செம்பவளம், 

'போன்ற௫ ; செம்பொன் போன்ற; மாணிக்க மலை 

போன்ற; இப்போன்றது; மின் ஒத்தது; செவ்வானத்தது 

இளஞாயிற௮ு போன்றது ; சைவம் விளங்கும் செம்மையத ; 

"திருமாலின் உருவமும், பிரமனது உருவமும் கலந்தது ; 

தேவி உடன் விளங்கும் (அர்,த்.தநாரீச உறாவச்) சறப்பின து; 

பல உருவங்களும் தமது உருவமே ஆக விளங்குவது. 

(9) தோள் 

மற்போருக்கு உரிய 'திண்டோள்கள் ; எட்டுத் 

தோள்கள் : மலைபோல்வன. 

(10) தோற்றம் 

(உரித்துத் துண்டமாக்கப்பட்ட) யானை உரி, புலி 

யுரியும், மார்பில் விளங்கும் திருநீறும், உமை சேர் 

(கொங்கைச்) சுவடும் விளங்கும் தோற்றம் பிரானது 

தோற்றம். ௩ 

(11) or 

வேதம் பிறந்த நா. 

, (12 நுதல் - 8 

4 ஒற்றைச் தனிக் கண்ணுடன், திருநீற்றுடன் 
'ளங்குவது. 6
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(18) மார்பு 5 க 
இமை கொண்டீ வெண்ணால் புரளுூவது; பன்றியின். 

பெரிய எயிறு, ஆமை (ட), Bote எலும்பு இவை 

,திமைத் தாங்கி விளங்குவ௮; தீ ௮ன்ன ஒளியுடன் கூடியது; 

தொளைபட்ட எலும்பு மாலையுடன் கொன்றைமாலை, யானைத் 
தோல் இவை தகமை அணிந்தது 7. பவளமலை போல் 

விளங்குவது) நரைமயிர் கலந்த மயிர்ப்பூணால் அணிக் 

அள்ள ; உமைசேர் (கொங்கைச்) சுவடு பொலிவ௮, 

(1௫) முடி 
(கங்கை) ஆன விளங்குவது ; பிறை சூடியது; ,ஈ௮ 

மணம் கொண்டது. 

(15) மெய் 
மெய்யெலாம் : திருகீறு பூசப்பட்டுப் பொலிவ௮. 

யானையின் ஈர உரியைப் போர்த்தது. 

(16) மேனி 

அக்திவானம் போன்றது ; செந்நிறத்க௮ ; தீயின் 

கிறத்தது ; பவள கிறத்தது ; தாமரையின் தன்மை 

கொண்டு; வெள்ளைத் திருகீறு விளங்குவஅ; பெண்பாகம் 

பூண்டது; பொன்போற் பொலிவு; நூருக்கமலர் போன்த 

செந்கிறம் திகழ்வ௮. 

(17) வடிவு 
முடிமேல் மதியும் அரவும் ஒன்றுகூடித் தங்கும் வடிவு; 

(ஆயினும்) வடிவே இலாதவர் பெருமான். 

(18) வாயி 

தூயது. 

(19) விரல் 2 
அரக்கன் ராவணனை) மலைக்£ழ் நசுங்க அடர்த்தது் 

ஒரு திருமெல்விரல்.
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79. சிவபிரான் - நஞ்உண்டதூ [84] 
4. த . அழக பெரிய மலையை மத்தாக நாட்டி, அந்த 

மத்தை விஷப்பாம்பாம் கயிற்றாற் சுற்றி, வானவரும், 
'தானவரும் ஒன் கூடிக் கடைக் தனர். ௮ங்கனம் கடையக், 
கரிய, பெரிய, காளகூட விஷம் எழுக்ஈத; அதைக் கண்ட 
தேவர்கள் இரிந்து ஓடினர் ; - பெருமானிடம் சரண்: 
புகுந்தனர் ; திருமாலும், பிரமனும், இந்திரனும் மகம் 
ஒதிப் பெருமானை வணங்கினர். தேவர்களாம் வஞ்சகர்கள் 
திங்களை ௮க்.த எரிவிஷம் ௮டரா திருக்கவேண்டி. “நி உண்க” 
எனப் பெருமானை ௮டிபசவி வேண்டினர். அந்த ஈஞ்சு 
உலகையே அழிக்கும் எனத் தெரிக்ஐ, யாவரும் உய்ய, 
அதை அமுதாகத், தடை ஒன்றும் கூறாது உண்டனர். 
“பேதைப் பெருமான்”. தேவி அஞ்னெள் ; பெருமான் 
அந்த நஞ்சைக் தமது கண்டத்தே நி௮ுத்தி வைத்தனர் ; 
சண்டம் கறுத்தது; ஏனோ அ௮ங்கனம் கண்டத்தில் 
விஷத்தை நிறுத்தினர். விஷத்தை உண்டும் பெருமான் 
இறவாத என்றும் இருக்கின்றனர் ; ௮ங்கனம் தாம் ஈஞ்சை 
உண்டு தேவர்களுக்கு அமுதை ஈந்து அருள்புரிக்தார். 
பெருமான். 

Bi உண்ட விஷத்தின் கொடுமை உம்மை உமது 
இடத்தில் (கயிலையில்) இருக்க ஒட்டாக காரணத்தாலோ, 
பெருமானே ! நீர் இங்கே கடற்கரை நாகையில் (காக 
பட்டினத்தில்) வரது அமர்ந்அள்ளீர்--என்னு பெருமா 
ணுடன் அசதி ஆடுஇன்றார் சுந்தரர். 

பெருமான் உண்ட ஈஞ்சு-.-.“எரியும் கஞ்சம், எழுகடல்: 
கஞ்ச, கருகஞ்சு, காளகூடம், நீலமால் விடம், பெரிய ஈஞ்சு, 
மொய்த்தெழுக்த வேலைவிடம்'” என விளக்கப்பட்டுள து, 

74. சிவயிராண் நடம் [85] 
கூத்தன், கூத்துடையான், ஈட்டம் ஆடி, ஈடமாடி. 

எனச் இவெபிராம் குறிக்கப்பட்டுள்ளார். அவரது கால்: 
கிருத்தஞ் செய் கால்; ௮வது திருக்க£த்தில் தமருகம், எரி 
கல், கரிய பாம்பு உள. “
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அவுர் அண்டத்தின் அப்புறதக்தும் ஆடுவர்; இரவில், 
ஈள்ளிருளில் ஆடுவர்; இடுகாட்டில், புறங்காட்டில், சுடலையில் 
(சுடுகாட்டில்) ,ஐடுவர் ; . எரிதலைப்பேய் புடைசூழ ஆடுவர் : 
காடு அரங்காக, கைகள் எட்டுடனே, லயம் (சுருதி), சதி 
(காள ஓத்து) பிழைபடா தவண்ணம் ஆடுவர் ; அவியா 
னல் ஏந்தி இரவில் ஈரி ஊளையிடும் புறங்காட்டில் ஆடுவர்; 
கிஹ்முடைய எட்டுத் தோள்களை வீசி ஆடுவர்; எரிகொண்டு 
ஆடுவர் ; எலும்பு மாலையும், எருக்கு மாலையும் அணிந்து 

ஷடுவர் ; காலில் உள்ள கழல் ஒலிக்கக், குழை அசையச், 

சடை தாழச், ௪டை எட்டும் சுழல, திருமாலும், பிரம 

னும் அறியா ' வகையில் ஆடுவர் ழ தம்மைக் காதலுடன் 
கரம் கொண்டர்கள் ஏவல் செய்ய, அுள்ளிப்பாட, 
ஆடுவர் ; நீறணிக்து ஆடுவர் ; பாடி. ஆடுவர்; புலித்தோல் 
உடைமேல் பாம்பு ஒன்றைக் கச்சாகக் கட்டி கின்று 
இடுகாட்டில் ஆடுவர்; கேவி காணத், தேவி மகிழத், தேவி 
உடன் ஆட, மயானத்தில் பூகங்கள் தம்மைச் சூழ ஆவர்; 
பிறையும், கங்கையும் சூடி, உலகேத்தப், பூதங்கள் பாடப், 

பறை முழக்க, கள்ளிருளில் ஈட்டம் ஆடுவர் ; அட்டரான 
பேய்கள் சூழப், பேய்க்கணம் பாட, . பிணம் இடுகாட்டில் 
அப் பேய்களோடும், ஈள்ளிருளில் ஆடுவர் ; தக்கை (பறை 
வகை), தண்ணுமை (மத்தளம்), தாளம், வீணை, தகுணிச்சம் 

(ஒருவகைப் பறை), கணை (உடுக்கை), சல்லரி (கைத் 
தாளம்), கொக்கரை (ஒருவகை வாத்தியம்), குடமுழவு 
(முழவு வகை) இவைகளின் இசைகூடப் பாடி. ஆடுவர்; 
பறையும் குழலும் பாடலுக்கு ஓக்க ஒலிக்க, முஅகாட்டில் 

ஆடுவர்; திரிபுரா இகள் மூவரில் ஒருவன் மணிமுழா முழக்கக், 
கரிகாட்டில் தேவி கண்டு மழ ஆடுவர்; கொதித்த கோபத் 
துடன் வசத காளியின் கோபம் தணிய ஆடினர். 

2, பிரான் ஆடும் ஆடல்களில் புயங்க கடம், கொடு 

கொட்டி ஆடல், பாண்டாங்க நடம் கூறப்பட்டுள. 

8. பிரான் ஆடல்புரிக் கத தலங்கஷ் : ஆரூர், Herd, 
அம்பலம், இருப்பனையூர், மேலைத்தில்லை. (மேலை-மேத்குச் 
இதம்பரம்) எனப்படும் பேரூர்
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A. வீரச்செயல் ஒன்று செய்தபின் ஆடும் ஆடல் 
களுள் - காமனை எரித்தபின் ஆடிய மூடல் கூறப்பட்டுள௮. 

8. பிரானன ஈடம் பஞ்சூருத்தியப் பொருளுடன் 

கூடியது) ன் ிருவுருவக்தில் ஐந்தெழுத்தின் (பஞ்சாட் 
சரத்தின்) பொருள் அமைந்துளது, ௨ 

75. சிவடிராணன் நாமமும், நாம 

விசேடமும் [86, 87] 

ஈம்பி அளூரரின் இருப்பதிகங்களிற் போந்துள்ள 
சிவபிரானுடைய திருகா மங்களின் இலக்கம் பின்வருமாறு : 

1. போதுவாகக் கடவுளைக் குறிக்கும் 
திருகாமங்கள் [821] 

[உதாரணம் : அட்டமூர்த்தி; ஆதி; இறை, உம்பர் 
பிரான்) ஊனமிலி; எம்மான் ; ஐயன் ; இருவன்; கடவுள், 
குற்றமில்லி; சிட்டன் ; சத்தவன்; தம்பிரான்; wr ser: 
பரன் ; முத்தன் ; வள்ளல்.] 

3. சிறப்பாகச் சிவபிரானையே குறிக்கும் 
திருமாமங்கள் [892] 

அவருடைய அங்கங்களைக் குறிப்பன 68 
அவர் அணிவனவற்றாற் Cur sen 39 
அவருடைய சடையைக் குறிப்பன 42 
அவருடைய தேவியைக் குறிப்பன 27 
அவருடைய விடை வாகனத்தைக் குதிப்பஸ. 88 
ஆடல், உடை, உறைவிடம், படை, முதலியன 188 

892 

உதாரணம்: உ. . 

(சங்கம்) (கண்மேலோர் கண்ணான், முக்கண்ணினன், 
நீலகண்டர், மணிமிடற்றன், «



75. சிவபிரான் நாமமும், காம விசேடமும் "ரந 

(ணிவன) குழைகொள்காதன், கங்காளன், விட. 
ராசன் ; 

(சடை) பவளச் சடையான், பின் ௪டை.ப் பிஞ்ஞகன்; 
(செவி) ஏழைபாகன், பெண்பாதி; 

(விடைவாகனம்)”ஏறமர்வான், பைங்கண் ஏற்றன்; 

கூஆடல்) ஆடவல்லார், கூத்தன்) 

(உடை) அடுபுலி அடையன்; 
(உறைவிடம்) ஆரளுரன், ஆலங்காடன்; 

(படை) சூலப்படையன், மழுவாளன். 

ஆகத் இருகாமங்கள் பொதுவும், இறப்பும் 821+- 
899-718. 

8. இறைவனை விளிக்கும் சொற்களும், 

சொற்றோடர்களும் [602] 

(௫) சிதியன 192 
(ii) பெரியன 334 

(iii) தலங்களைப் பத்தியவை 76 
602 

[உதாரணம் : (1) அங்கணா; அடிகளோ ; ஐயனே ;: 
இவனே ; புலனே ; புண்ணியா. 

ம அருமறைப் பொருளே ; கங்கைச் சடையீர் ; 
கையார் ஆடசவா; சாமவேதம் ஓத; இப்பிய apt SB; தேவர் 
சிங்கமே; புரிபுன் சடையீசே ; விட மிட௨ற்றானே. 

iii) அண்ணாமலையானே ; கச்சூராய் ; காளத்தியாய் ;: 
குற்றாலா ; பைஞ்ஞீலியீர் ; வெண்காடனீசே. 

4, நாம விசேடம் 

உலகோர் மகழ்ந்துகூறிசத் தொழ எம்பெருமான் 
பேரும் ஒராயிரம் உடையார்; பெருமானின் திருகாமல்களை த்
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தவராமல் கற்பவர் ஈற்கதி அடைவர் $ ஆதலால், HS 
திருசாமங்களைக் கூறி அவரை ஏதிதுதல் ஈமது கடமை 
யாகும்; அங்கனம் இறைவன் திருநாமங்களை அன்புடன் 
பரவி, வழிபட்டு, ௮வசஅ திறத்தை கினைந்துருகிப் பேசன் 
புடன் ௮வது அடியிலையைச் சந்திப்பர் ஈம்பியாரூரர். 

76. சிவிரான்--நிறம் [88]. ஸாரா 

சிவபெருமானுடைய திறம்--செச்கர்வான், செம் 

பவளம், (செம்பொன், மாணிக்கம் இவைகளுக்கு 
ஒப்பிடப்பட்டுள்ள gi. தேவியின் திருநிறமும் இவர் 

கிறத. துடன் கலந் தள்ள தா. 

77. சிவயிரான்--பாடை, [89] 

சிவபிரானுக்கு உரிய--சிவபிரான் சம்பந்தப்பட்ட-- 
படைகள் 

ஆழி,  கட்டங்கம் (மழுவகை), சூலம், தண்டு, 

பாசுபதம், மழு. 

இவற்றுள், 

(0 ஆழி 
சலந்தரனை இருபிளவாக்கிய சுடராழி; பண்ணற்கு 

ரிய ஆழி; பொருகதற்கு உற்ற சக்தியைக் கொண்ட. 

(2) சூலம் 
ஒளிவீசுவது ; இரும்பால் ஆயத ; மூ இலைய வேலாக 

விளங்குவது; கூர்மை கொண்டது; படைகளுள் தலையாயது; 

கொல்ல வல்ல. 

* (3) பாசுபதம் பூ 
ப் 

இ.௫ அருச்சுனனுக்குப் பெருமான் அளித்தது.
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(4) மழு 

இல்போன்றது ; 6 எரிவிசுவது $ கூர் முனையது ; 
கொடுமை வாய்ந்தது ; இண்ணியஅ ; தெய்வக் கனல் 

கொண்டது; வெண்ணிறத்த.௮; வெல்ல வல்ல; பொங்கி 

எழும் ஒளி வாய்ர்,த.௮. 

(5) வில் 
பெருமான் மெல்கிய (லேசான)வில் தொழிலான். 

(எத்தகைய) வில்லையும் லேசாக எடுத்து உபயோகிக்க 

வல்லவன். 

78. சிவயிரான்--பராக்கிரமம்--சிவசுகிதம் [90] 

(1) ஆரம் பூண்டது 
உறையூர்ச் சோழன்  காவிரியாத்தில் ஈழுவவிட்ட 

ஆத்தை, அவன் வேண்டுகோளுக்கு இணக்க, - இரு 
மஞ்சனச் குட 8ரில் அதை வரச்செய்து முழுக்காட்டின 
போது அது தம் மிது விழும்படி. ஏற்றனர். திருஆனைக்கா 

(2) கங்கையைச் சூடினர் 

பசே.தன் வேண்ட ஆர்த்து வந்த கங்கையைச் சடை 

ஒன்றிலே தங்கச் செய்தார் பெருமான். 

(8) கரியுரி, சிங்க உரி, புலி உரி போர்த்தது 

சவத்தினர். செய்த வேள்வியில் எழுர்த அங்கமும், 
புலியும், யானையும் அலறப் போர்புரிச்.து பிளர்து அவத்தின் 
தோல்கறேப் புளைந் தனர் இறைவர். 

(4) திருமாலுக்குச் சக்கரம் அளித்தது 
சலந்தரனைப் பிளந்த சக்கரத்றைப் பெறச் திருமால் 

யிரம் பூக்கொண்டு பூசித்தனர் ; ஒரு பூ குறையக் தமது 

கண்ணையே இடரச்அ இட்டுப் பூசித்தனர். அற்கனம் பூசித்த 
இருமாலுக்கு அந்தச் சக்கர,க்தை இறைவன் அளித்தனர்.
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(5) தொண்டைமானுக்கு அருளியது 

தான் ஏறிவந்த யானை முல்லைக்கொடியிற் இக்கிச் 
கொண்டு நடக்கமுடியாததை அறிந்த தொண்டைமான் 
௮ந்.தக் கொடியை வாளால் வெட்ட, அங்கு ரத்தம் பரவக் 
கண்டு, அச்சம் உற்று வருந்தி, அந்த வாளால் தன்னையே 
வெட்டிக்கொள்ள முயன்றபோ௮, ' இறைவன் வெளிப் 
பட்டுத் தொண்டைமானுக்கு  அருள்புரிக்தார். (px 
வெட்டு அவர் திருமுடியில் ஒரு மணிபோல விளங்குகின் ற; 

தமது ob Boos தொண்டைமானுக்கு உதவிசெய்ய, 

அனுப்பி அவன் போரில் வெல்லும்படி அருளினர் 
பெருமான்.) 

(6) ௩ரசிங்கத்தை அடக்கியது 

இரணியனைச் சங்கரித்து அகங்காரம் பூண்ட 
கரங்க த்தை அட்டனர் பெருமான். (அக்.த.ச் சிங்க உரியைப் 

போர்த்தனர்.9 

79. சிவபிராண் மாலி ஏற்பாதூ ; 

சிவபிரான் உணவ [91] 

1. உணவு [91(1)] 

சிறப்பாக 

தூயதான கெய்கொண்டு வட்டவடிவான (ஓம) 

குண்டத்தில் எறிவளர்,த்.து ஒம்பி மறை பயின்றவர்கள் 

அட்ட (சமைத்த) உணவை உண்பர் பெருமான். 

பொதுவாக 

ஊரிடு பிச்சையல்லால் உண்பதற்கு ௮வருச்கு வேறு 

உணவு இல்லை. 

8. பலிக்குச் சேல்லும் கோலம் [91(2)] 

படைகள் ஏந்திப், பூதங்கள் தம் “பாதங்களைப் 

போற்றிப் பாடி, மாதும் தாமும் பலிவேண்டி-், கழலும் 

இலம்பும் ஒலிக்கச் செல்வர்; கோவண உடையுடன், சடைகள்



79, வெபிசான் பலி ஏற்ப, சிவபிரான் உணவு 78 

,சாழ, ஆடிப்பாடி, விடை ஏறிச் செல்வர்; ஆடி. அசைந்து: 

மடியாரும் தாமுமாகச். செல்வர் ; ஊர் ஊராகச் செல்வர் ; 

ஈல்ல உச்சிப்போதில், மூளியான வெண்டலையைப்--பிசம- 

சுபாலத்தைக் கையில் எந்திக், தொண்டர்கள் பாட, விண் 

Beni sai ஏ.த்கக்,கணங்கள்சூழப், பலவகையான கூச் அடன் 
செருவிலும், சந்திகளிலிம், மனைகள்தோ௮ம், மனைவாயில் 
தோறும் செல்வர்; பலிவேண்டிப் பகலெலாம் திரிவர் ; 

எத்திசையும் இரிவர் ; விடங்கராகத் இரிவர்; பண் சீகாமரம் 

(ராகம் - நாதராமக்கிரியை) பாடிச் செல்வர்; அசையிற்: 

சுச்சாகப் பாம்பணிக்அும், முன்கையிற் பாம்பு ஒன்றைப் 

பிடித்தம் செல்வர்; யானைத் தோலைப் போர்த்தும், 

பொல்லாத வேடம் பூண்டு, எல்லாரும் காண, இச்சகம் 
பே௫ச் செல்வர். 

3.4) மடவாரிடம் பலிதேர்தல் 

மடவார் இடம் பலியைப் பெற, விடங்க வேடம்: 

(அழகிய ஈக்க உருவம்) பூண்டு, தந்திரமான, இனிய. 

வஞ்சக வார். த்தைகளைப் பே, ஆடியும், பாடியும், செல்வர்; 

பலியிடும்போத, பலியுடன் மாதர்களில் மேலாடையும்- 

நழுவி விழும். 

(ம் மடவார் பெருமானைக் கேட்கும் கேள்விகள் 

முதலிய [91(9)] 
பெருமானே! நீர் ஆறு தாங்கிய சடையசோ! நம் மேனி' 

அர்திவானத்தின் நிறத்ததோ ! யானைத்தோல் போர்த் 

ports! எலும்பையும், ஆமையின் ஓட்டையும் பூண் 

டுள்ளீசே! நீர் பாம்பாட்டவும் வல்லீசோ! ஆடல், பாடல் 

வல்லிசோ! பாம்புதான் உமது ஆரமோ | அம் ஊர் காடு, 

ம் கையில் ஓடு, இங்கனம் இருந்கால் உம்மைக் காதலிப்: 

பவர் உம்மிடம் பெறுவது யாது! உமது சையில் ஒரு. 

பாம்பு, அரையில் ஒரு பாம்பு, கழுத்தில் ஒரு பாம்பு, 

மெய்யெலாம் திருகிறு, வேதம் ஒஅவீர் ; தேம் பாடுவீர்,. 

இங்கனம் மெதுவாக ஈக்கராக ஐயம் ஏற்க வருகின் தீர் !
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இஃதென்ன உத்து ;  மடவார்களின் , வளைகளைக் 
கவர்.கல்.கானோ உமத தொழில் ;௦ இராக்காலததே எங்கள் 

வீடுதேடி இடம் அறிந்து நடந்து வரவும் வல்லீரோ நீர் ; நீர் 
ஏறிவரும் ஏறு முக்காரம் செய்கின்றது ; உம்மிடம் உள்ள 

பாம்பு மூச்சுவிட்டுச் 2.றுகின்ற அ; பலிக்கு நீர் வரும்போத 
இனிப் பாம்புடன் வரவேண்டாம்; பாம்புடன் வந்தால் 
நாங்கள் உமக்குப் பலி இடமாட்டோம்; பக்கத்தில், ஒரு 
தேவியுடன் வக்அள்ளீர்; ஆதலால் உமக்குப் “பிச்சை 
மிடோம்; நீர் ஈடமின் ; எங்கும் அலையா £ர்; ஒர் இடத்இற் 
பிச்சை கொள்ளும்; நீர் பித்தர்! சுடலையிற் பேயுடன் 
ஆடுதலை விட்டொழியும்; தக்க, தண்ணுமை, தாளம், 

வீணை, தகுணிச்சம், இணை, சல்லரி, கொக்கரை, குடமுழவு, 
இத்தனை வாத்தியங்களுடன் இசைபாடி ஆடுகின்தீரே ; 
செந்தமிழ்ச் *திறம் அறிர் தவல்லவர்காமோ தீர் | . 

4, பலி சம்பந்தமாகப் பிரானிடம் கேட்கும் 
ஐய வினாக்கள் முதலிய [91(4)] 

1. பெருமானே! அடியாரும் நீரும் இல்லம் தோறும் 
பாடிப் பெறுகின்ற பொருள் எல்லாம் உமையாளுக்குச் 
சேர்ப்பதற்குத் தானோ ! 

2 உமது காதலி ஊர்கள்கோறும் அறம்செய்ய 
நீர் ஏன் பலிவேண்டி மனைவாயில்தோ:றும் நிற்இன்தீர் ! 

5. இழிக்த காய்கள் குலைக்கும் இழிச்த மடவாரின் 
மனைவாயிலில் நீர் பலிவேண்டி. நிற்பதும் ஒரு வாழ்க்கையோ! 

A. ஊர் ஊராய் இங்கனம் திரிந்தால் மலரன்ன 

சேவடி. நகோவாதோ ! 

5, அர்திப் போதின்பின் அடியாரும் நீரும் சந்திகள் 

தோறும், வீடுகள்தோறும் பலிக்குச் செல்வது தக்கதா ! 

6. எத்திசையும் இரிர்து பலி ஏற்றால் பிறர் என்ன 
'சொல்லமாட்டார்கள் ; பக்தியுடன் இடுவாபிடம் மாத்திரம் 

இனிப் பலிகொர்மின். 
  

* இறம் - மேன்மை, கற்வு, ஒழுக்கம், கோட்பாடு.
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7. மூளி வெண்டலையில் நீர் பலிகொள்வதை 
அசியார்கள். கண்டால்: அவர்கள் உள்ளம் உருகுமே ! 
வர்கள் கவலைப்படுவார்களே | 

8. உம்மைக் காதலித்துக் களித் அப் பிதற்றி, 

॥॥லரிட்டுப் போற்றி உமக்கு வேண்டிய பணியைச் செய்யும் 
அடியார்கள் காத்திருக்க, நீர் பிச்சைகொள்வ.து அழகாமா! 

seq! 
9. வெண்டலையைக் கையில் ஏந்தி மடவாரிடம். 

பிச்சை ஏற்பது தக்ககன் று 

10. செத்தவர் தலையிற் பலிகொள்வததான் உமது: 
செல்வமென்று தெரிந்தால் உமக்கு நாங்கள் ஆட்படோம். 

11. உலசெலாம் உய்யவேண்டி உமது மனையாள் 

அமைத்த காஞ்சிக் காமக்கோட்டம் உளதே; நீர் ஏன் 
போய் ஊர்ப்பிச்சை கொள் இன் தீர் ! 

12. ஒருபால் தொண்டர்கள் பாட, ஒருபால் விண் 
£ணார்கள் ஏத்த, நீர் பலிக்குச் செல்கின்கீர்; இதா 

பான்மையா ! நீதியா ! 

18. பல் ஓடிந்த படுதலையுடன் பகலெலர்ம் இரிந்து 
பலி ஏற்கும் வாழ்க்கையை ஒழிக்கமாட்டீரா ! 

14, இச்சச வார்த்தைகளைப் பேப் பலிகொள்ளும்: 
வாழ்க்கையை ஓழிமின் நீர், 

15. நீர் ஏன் பலிகொள்கன்தீர் என்று விண்ணப்பம்: 
செய்த (சம்பக்கர், நாவுக்கசையருக்கு) மெய்ப்பொருளாக 
விளங்த் ( இருவீழிமிழலையில் [காசு ) தர்ர்), 

16, (வெண்டலை ஓடு ஏந்தி ஊரெலாம் திரிந்து என் 

செய்வீர்? ஒரிடத்திலே இனிப் பலிகொளளும். 

50. சிவூிரான்-பாம்பாட்டுதல் [92] 

பெருமான் - படங்கொண்ட பாம்பை; ஆட்டித் Bhat; ‘ 
ஒரு நாகத்தைப் பிடித்தாட்டிப் பூண்பர்” பாம்பாட்ட 
வல்லவர் அவர் ; பல பாம்புபற்தி ஆட்டிக்கொண்டு உண்பர்...
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51. சிவபிரான். -மாலைகண் [98] 
‘ 

எருக்கு, கரந்தை, கூவிளம், கொன்றை, மத்தம்-இவை 
இவபிரான் அணியும் மாலைகளாகக் கூறப்பட்டுள. இவை 

யன்றிச் சொன்மாலை - வாக்கு மாலை, பாம்புமாலை, மதியக் 
கண்ணி - கூறப்பட்டுள. ‘ 

82 சிவயிரான்-- வண்ணம் [9417”” 

சவெபிரானுடைய வண்ணம் - அணிவண்ணம், அழல் 
வண்ணம், செம்பொனார் தி வண்ணம், செந்தி வண்ணம், 

'பல்பல வண்ணம், பவளவண்ணம், மணிவண்ணம், மாணிக்க 

வண்ணம்--என்று குறிக்கப்பட்டுள ௮. 

83. சிவயிரான்--வாகனம் [95(19)] 

ஆன், இடவம், எருது, ஏறு, கோ, சே, பசு, பெற்றம், 

.விடை--என்னும் சொற்களால் சிவபிரானது வாகனம்-- 

விடை--குறிக்கப்பட்டுள அ;* மேகமும் அவர்க்கு வாகனமா 
யிருந்தது. 

எருகேறு, ஒவணமேல் ௪௬, செங்கண் வெள்ளைச் 

செழுங்கோட் டெருது, ஞூரிஎருதூ, ௮டல்ஏறு, ஒற்றைஏறு, 

கூழைஏறு, கொல்லே௮, கொல்லைச் சில்லை Qasr Gorm, 

'செங்கண்ஏனு, இமில்ஏறு, ஈரைஏ௮ு, பட்டிஏற௮ு, புகசேறு, 

பைங்கண்ஏறு, போரேறு, mpi mI, வடமாடு 

மால்விடைஏறு, வெள்ளேறு, சிலைக்கும் கொலைச் சே, உழு 

வார்க்கு அரியவிடை,காய்சனமால் விடை,கொடு மால்விடை, 

செண்டாடும் விடை, தொல்லை ஈரைவிடை, பாயும்விடை, 

பொருவிடை, மழவிடை, மால்விடை, மூசிடு மால்விடை, 
"வேதம் விடை -- என்றெல்லாம் விளக்கப்பட்டுள த. 

அதனால் *பிரான.து விடை பிரணவ ரூபத்தது, வலிமை 

* இருமால் மேகமாய்ப் பரமனைச் சுமந்தார் * மாலோய்!ஆயிர 
ஆண்டு மேக உருக்கொடு தாங்னை எம்மை??--காஞ்டுப் புராணம் 
புண்ணியகோடி 8, 4. 6 
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வாய்ர்தத, குட்டையான, பாய்க்து செல்வது, வெள்ளை 
பிறத்௪.௮, செங்கண்ண்.அ, கமி.௮ பூட்டப் பட்ட, திமில் 
(மூரிப்பு) உடைய, செழுமையான சொம்புகளை 
உடையது, கோபத்தொடு கூடியது, போர்க்கு ஒருப்பட்டு 

நிற்பது, கடுமை வாய்ச்௧௮--என்பது பெறப்படுகின்றது. 
௩ 

.... மாதும், வேதமும் இவபிசாற்கு “விடையாகும். அவர் 

chou உகந்து ஏறுவது விடையே. ௮.ுவும் ஒற்றை 

ஏழு, ஈளைஏறு (வெள்காஏ௮ு), புகர் (அழகு)௪௮, பட்டி 

(தனித் துலவும்) ஏறு, புரை...வெள்ஏ.௮ (மேன்மை வாய்ந்த 

வெள்ளேறு), மழலைஏ௮ (இளஏ.௮)-என் ௮ம், உழுபவர்க்குக் 

கட்டாத, ஆடல்புரிய வல்லது என்றும் விளக்கம் 

காண்இின்றோம். 

9, விடைமேல் வருகோலம் [95(8)] 

பெருமான் பாயும் விடைமேல் ஏறிப், பலிதேர்க் து. 

உண்பர் ; எலும்பணிந்து ஏறேறுவர் ; பூசப்படைகள் சூழக், 

கொன்றைமாலை அணிந்து, பிறைசூடி, தேவியுடன் மஇழ்க்து 

விடைமேல் வருவார்; பொரு விடைமேல் ஏதி மூவுலகும் 

திரிவார். 

ஒ.4. சிவடிராண் விரும்புவண, உகந்தன [96] 

இவபிரானுக்கு விருப்பம் - மகிழ்ச்சி - தருவன எனக் 

கூறப்பட்டவை :-- 

(0 அங்கைக் தீ, அடியார் அடிமை, ஆறங்கம், 
னைந்து, தெளிகீர், தேன், தயிர், கெய், பால் ஆகிய 

அபிஷேகம் பொருள்கள், ஆமைஒடு, ஆதெழுச்து, இசை, 
உமையாள், உலகு, எரியாடுதல், TH, ஏனமருப்பு, கங்கை, 

காடு (சுடுகாடு), கொன்றை, சம்பந்தர் ௮ப்பர் பாடல்கள், 

சாம வேதம், தமிழ், திசைகள், தென்னாடு, ஈஞ்சுஊண், நீறு, 

ப௭, பலி, பாம்பு, பிறைமாலை, புகழ். தீ துணை சயனார், புலித். 

தோல், (மலர்ப்)பூசை, மழு, மறை, மான், wT ere, 

யோகநிலை, வாதீதியங்கள், (காமனை அட்டு, ,கூற்றை
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உதைத்தது, சூரியனைத் சண்டித்தனு, ' கரசிங்கத்தை: 
அடக்யெது - ஆலய) வீரச் செயல்பள், வெண்டலை. 

Gi) தலங்களுள் சிலபிசான் விரும்புவனவாகச் கூறப் 
பட்டவை: 

ஆக்கூர், இடையாறு, ஒற்றியூர்; கருப்பூர், கழிப்பாலை, 
(எமி, குடமூக்கு (கும்ப2ே காணம்), Garg Bon, 
கோவலூர், சோற்றுத்துறை, Soopuyt, moro Br, 
பாண்டிக் கொடுமுடி, பேளூர், மண்ணிப் படிக்கை. 

5௧. சிவூிரான்--வேடண்கள் [97] 

அகந்தோறும் பலிவேண்டி மெய்வேடம் தரித்தவர்; 
அயனும் மாலும் ஈண்ணல் அரிய வேடத்தர்; ஐயம் வேண்டி. 
விடங்கவேடம் (ஈக்கவேடம்) கொண்டவர், காட்டில் இசவில் 
ஈடமாடும் வேடத்தர்; கோவண வேடத்தர்; பொல்லாத 
வேடத்தர்) மெளன யோக வேடத்தர் ; வேடனாய் வந்து 
தமக்கு (சுந்தரருக்கு) உதவின வேடத்தர் ; வேடனாய்: 
(விசயன் பொருட்டு, பன்றிப்பின் சென்ற மாயவேடத்தர்- 
இவபிரான். 

86. சிவிராணை வைதல் [98] 

ஆரூர்ப்பெருமான் அக்சமங்கள் செய்பவர் ; அவர் ஒரு 
வாயாடி, 

56.ஏ. சிவனூம் அடியாரும் 

அடியாரும் சிவனும்' என்னும் தலைப்பு பார்க்க. 

5௫. சிவனும் அண்டங்களும் [99] 
பெருமான் ௮ண்ட வாணர், அண்ட முதல்வர் 

அ௮ண்டமதாமவர், அண்டம் உடையவர்.
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58. சிவானூம் ஆகாமமும் [100] 

தேவர்களுக்கு ஆகம ழூல் மொழிக்தவர் பெருமான், 

கமம் வல்ல சீலர்களுக்கு அவர் திருவருள் பாலிப்பர். 

59. சிவனும் இசையும் [101] 

உட ரிவபிரான்:--ஏழிசை அவர், இசைப்பயன் அவர்; 

பண்கிறைந்த தமிழ் அவர், வண்டமிழ் வல்லவர்கள் பாடும் 

ஏழிசை, ஏழ் ஈரம்பின் ஓசை அவர் ; 

அவர் பண்ணிடைத் தமிழை நிகர்ப்பவர்; பண்ணில் 
விளங்குபவராய்ப் பாட்டுமாகி நிற்கின்றார் அவர்; காமரம் 

(பண் -கோமரம் - காதராமக்கிரியை) என்னும் இசையைப் 

பாடுபவர்களின் காவில் ஊுபவர்; குற்றமிலாத அடியார்கள் 
கூறும் இசையைப் பரிசாகக் கொள்பவர் ; பாட்டினுள் 
இசையா நிற்பவர்; வேகமும் தேமும் ஓதுபவர்; ராவணன் 

sug கை ஈரம்பால் வேத இதங்களைப் பாடும்படி 

வைத்தவர்; அவனுடைய பத்திப் பாடலின் இன்னிசையைக் 

கேட்டு அவனுக்கு காளும், வாளும், பேரும் கொடுக்தவர் ; 

தமிழோடு இசைகேட்கும் ஆசையால் (திருவிழிமிழலையில் - 

அப்பர்-சம்பக்கருக்குதி) தினந்தோறும் காசு அளித்தவர். 

பயன் தரவல்ல பண்கொண்ட பாடலைப் பாடி இறைவனை 

கண்ணுதல் எங்கனம் என்று வருக்துகன்றார் சுந்தரர். 

50. சிவனும் இந்திரனும் [102] 

இர்தானாதி தேவர்களுக்குப் பெருமான் வெபிசான்; 
இந்திரன், திருமால், பிரமன்-இவர்களாற் காணமுடியா தவர் 
வெனார்; இருமால், பிரமன், இந்திரன் குற்றேவல் செய்ய 
yor திரிபுரத்தைத் இக்கு இரையாக்னெர். இந்திர 
ஹணுடைய வழிமாட்டுக்கு மகிழ்ச்து வானநாட்டின் ஆட்சியை 

அவனுக்கு அளித்தார். திருமால், பிரமன் இந்திரன் இம் 
மூவரும் மந்திரங்கள் கூறி வணங்கக் கரிப் விடத்தை. 

தே... சட °
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உண்டனர்; இர்திரனுடைய தோளை (தக்கன் யாகத்தில்) 

மூதித்தார். இருமுதகுன்றத்தில் , (விருத்தாசலத்தில்) 
இறைவனை இந்திரன் (பூசித்து) வணங்கினான் ; அருள் 

(பெற்றான். 

கூடலை யாற்மாருக்குப் போகும் வழியைக் சாட்டத், 

திருமால், பிரமன், இர்திரனாதி தேவர்கள் சூழ, இறைவன் 

சுந்தரரின் எதிரே வழியில் வந்தார். இந்திரன், திருமால், 

பிரமன் முதலிய எல்லாத் தேவர்களும் சுந்தரரை எதிர் 

கொண்டு (கயிலைக்கு) அஜைக்துச் செல்ல வெள்ளை 

யானையை இறைவன் அனுப்புவித்தார். 

91. கசிவனூம் இருவரும் [108] 

[*இருவர்க்கும் அரியர்? என்னும் தலைப்பு (5 பார்க்க] 

அயனும் திருமாலும் அறிதற் கரிய சோதியர் இவ 

பெருமான்; அவர்கள் இருவருடைய உருவங்களும் கலந்த 

ருவுருவினர் பெருமான்; அவர்கள் இருவர்க்கும் பிசான் 

அவர்; அவர்களால் காண முடியா தவர்; அவர்களொடு சேர்ந் 

தும், தனித்தும் அக்தரத்தே அவர் செல்வர். நாள்தோறும் 

பெருமானைத் இருவிழிமிழலையில் அவர்கள் ஏத்துவர் : 

'இருக்கழுக்குன் றத்தில் மலரிட்டுப் பூ௫ப்பர். 

5௨. சிவனும் உடைமையும் [104] 

உடைமை ஒன்றும் இல்லா தவசோ அல்லது உடைமை 

உடையவரசோ, அல்லத மிக தருமவானோ பெருமான், 

93. சிவனும் உயிர்களும் [108] 

பெருமான் எல்லா உயிர்க்கும் உரியவர்; எல்லா 

உயிர்க்கும் ௮வர் ஒளி, கண், சேமகிதி, தலைவர்; தந்தை, 

தாய், மருந் ௯-அவர். உயிர்களிடம் அமுதாக ஊறுவர்: 

“கொடிய வினைக்க்டலில் தடுமாறும் உயிர்களிடம் மிக 

இரக்கம் பூண்ட வீடுபேறு ௨௧. வர்.
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94. சிவனும் உலகும் [106] 
த ® : ட = ச 

சிவபிரான் உலகமெலாம் ஈன்றவர்; உலகமெலாம் 
உடையவர்; உலகானவர்; உலகுக்குக் தந்ைத; உலகங்களை 
enn. 

95. சிவனூம் ஊரும் [107] 
சிவபெருமானுக்கு ஊர் காடு. தமக்கென்று ஊர் 

ஒன்னும் அவருக்கு இல்லை; ஆயினும் உலகை அவர் உசப்பர்; 
"அரூரில் வாஜ்வர்; ஒத்றியூசோ-அவருக்கு உரிமை இல்லை; 
ஒற்தியூர்-ஒற்திவைக்கப்பட்ட காரணத்தாலோ, அரூர்-யாரு 
டைய ஊரோ என்னு கினைக்தகோ அவ்வூர்களைவிட்டு நீங்கக், 
கோடி. என்னும் தலத்தில் தனியாய் இருக்கின்றார்; 
பெருமானுடைய ஊர் ஒற்றிவைச்கப்பட்ட ஊர், வேறு 
ஊர் அவருக்கு இருப்பதாக சாம் அறியோம். 

96. சிவனூம் ஐம்ரூதமும் [108] 

கிலம், நீர், இ; காற்று, ஆகாசம் என்னும் ஐம்பூதங்க 
ளாய் விளங்க நிற்கின்றார் இறைவர். ம 

ஓ. சிவனூம் கண்கையரம் [109] 

கங்கையின் மணவாளர் பெருமான்; பே தன் வேண்ட 

ர்.தீ.து வந்த கங்கையைக் தமத சடையில் ஒளித்தூ 

வைத்துள்ளார். பெருமான்; பார்வதி ஒரு பாகத்தில் 

இருப்பதால், வேஅ௮ இடம் இல்லாமல், கங்கையும் பெருமா 
ண. ஆகதீதிலேயே இருந்தனள். 

  

  

98. சிவனூம் கடலூம் [109 ao - 44 (8)] 

: = ட ட 
நடலை உடையவர் பெருமான். ' அவர் கருணைக்கடல், * 

சுற்பாம் சடல், ்
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99. சிவனும் கணண்களும் [110] 

பெருமானைக் சணங்கள் இறைஞ்சும்; தேவர் கணம் 
தொழும்; கணங்களுக்கு காதர் பெருமான்; பேய்க்கணங்கள் 

பெருமானைச் சூழும்; அவை பாடல் செய்யப் பெருமான் 

ஆடுவர். ய 

100. சிவனும் கொண்றையரும் [111] - 

நறுமணம் வீசுவசாம், தேன் கநகிறைந்ததுமான 
கொன்றை மலர் சிவபிராற்கு உரிய. 

101. சிவனும் சித்தரும் [119] 

இத்தர் வணங்யெ தலம் திருநின்றியூர். பல பத்தர் 
இத்தர்களுக்கு இறைவர் ௮ருள் செய்அள்ளார். 

102. சிவனூம் ஞாயிறும் (118] 

சிவன் ஞாயிருகி கிற்கின்றார்; சூரியனிடம் செம்மை 

யாய் கின்றுள்ளார். அவர் "தருமே, செக்கர் வானத்அ. 
இளஞாயிற்றை நிகர்க்கும். சூரியன் திருமுதுகுன்றில் 
(விருத்தாசலத்தில்) சவபெருமானைப் போத்றி வணங்கி 
னான். சூரியனும் சக்தரனும் சிவபிரானது திருவடியை 

அர்ச்சித்துள்ளார்கள். சூரியனுடைய பல்லை உகுத்துள்ளார் 

(விழச் செய் துள்ளார்) சிவனார். 

௩08. சிவனூம் தமிரும் (114) | 

தண்டமிழ்நூற் புலவர்க்குத் தலைவர் சிவபெருமான். 

வசைச் “ தமிழான் ?? என்னு அன்பர்கள் பாவிப்பார்கள். 
பண் நிறைந்த தமிழ்ப் பரமாய் விளங்குவார், பெருமான். 
௭ செந்தமிழ்த் “இறம் வல்லவரோ நீர்? என அவர்மீதா 
மையல் கொண்ட. ஒரு, ஈங்கை அவரை வினவுனைறாள்.
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௬04. சிவனூம் குவத்திணரும் [115] 

மெய்த்தவம் பூண்டவர்க்குக் கட்டுப்பட்டவர் இறைவர். 

105. சிவனூம் திங்களும் [116] 

மதியின் கலை இதையத் திருவிரலால் . தேய்த்து 
ருள் காட்டினர் வெபெருமான்.  வெபிசாற்குக் குறுக 
மாலையாகும் திங்கள். மதியமாய் கிற்கன்றார் பெருமானார். 
பரிறையன்தி வேறொன்றும் கிடைக்க இல்லையோ எம் 
பெருமானுக்குச் சூடுவதற்கு, ் 

106. சிவனூம் திருநீறூம் [117] 

சிவபெருமான் சாக்கமென வெண்ணீற்றைப் பூசுவர். 
சுடலைப் பொடி நீறன்றிச் சவெபிரானுக்குப் பூசுதற்குச் 
ராந்தம் வேறில்லையோ? தேவியும் தாமுமாக மார்பிற் 
சிவபிரான் பொடி. அணிவார்; அவர் திருமேனி முழுதும் 
வெள்ளை நிறு; அவர் நெற்றியில் திருகீ௮ு; அவர் மார்பில் 
'இருநீ௮ு; அவரது பவளம் அன்ன திருமேனியில் மு,த்தன்ன 
(வெண்)ணீ௮ விளங்கும். 

திருநீறு கிறைக் ச மேனியராய்ச் சிவபெருமானை நினைப் 

புவர்தம் உள்ளத்தில் வெபிரான் நிறைச்து தோன்றுவார். 

107. சிவனூம் தேவர்களும் [118] 

அமர் தொழும் நாயகன் இவபி.ரான் ; அவர் ௮மசர் 
ஈம்பி; அமரர்க்கு அரிய சோதி; அமரர்க்கு அமுஇந்த 
அருளாளர்; தேவர்கள் கம் சூளாமணி; கோடி. தேவர்கள், 
எண்ணாயிரம் கோடி தேவர்கள், அளவிறந்த பல தேவர்கள் 
வரை வழிபட்டு ஏத்துவர். செம்பொன்னும் மணியும் 
தவிர் சிவபிரானை இரவிலும் போற்றுவர் ; பாடி. ஆடித் 
சொழுவர்; எங்கள் தந்த) எங்கள்” பிரான், எங்கள் 
சாரணன் (தூதர், புகலிடம்), எங்கள் தம்பிரான், எங்கள் 
மாமணி, எங்கள் பொன், என்றெல்லாம் போம்றிப் பிகல்கி
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வழிபடுவர். எங்கள் கா உன்னைப் பாடுதலன்தி வே எதை 
யும் ஈவிலாஅ எனக் கூறித் அதித்,தி.ச் தொழுவர். எங்கள் 
துணை நீ என்று நாள்தோறும் தொழுது ஏச்தூவர். 

திருமால், பிசமன், இந்திரன், தேவர், நாகர், 

கானவர் ஆக யாவர்க்கும் பெருமான் இவபிரான். 

“பெருமானே! எங்குற்றாய்' என்று வானோர் ௮வரைக் தேடி 

(வட) திருமுல்லை வாயிலை அடைவர். = 

திரிபுரம் எரித்தபோது சிவபிரான் தேவர்கள் 
பொருட்டுக் தேர்மிசை நின்றார். 

108. சிவனும் தேவியும் [119] 

பெருமான் உமாதேலியின் கணவர்; தேவியை விட்டுப் 
பிரியார்; தேவியுடன் மாணிக்க மலைபோல விடையின் 

மேல் வருவார் ; சுந்தரர் போகும் வழியில், தம தேவி 

யொடும் ௮வர் எதிரில் வந்து கூடலை யாத்ாருக்குப் போகும் 

வழியைக் காட்டிய ஓர் ௮.திசய நிகழ்ச்சியை நிகழ்,த்தினர். 

தேவி விளையாட்டாகக் தனது வளைக் கரத்தால் மகிழ்ச்சி 
யுடன் பெருமானுடைய கண்களை மூட, எங்கும் பேரிருள் 

சூழ்ந்தது; அர்த இருள் விலக வேண்டித் தமத நெற்றியில் 

ஒரு கண்ணைப் படைத்து ஒளி பாப்பி மஒழ்க்தார் 

பெருமான் ; விஜயனுடைய (இருச்சனனுடைய) தவச்தை 

அழித்துப் போர்புரியக், காட்டில் வேடனாய், ஒரு பன்றி 
யின் பின் தானும் தேவியுமாய் ம௫ழ்க்அு சென்று அவனுக்கு 

அம்பறாத்தூணி அளிக்கனர் பெருமான். தேவியின் தவக் 

குறிப்பை உணர்ந் த சென்று ௮வளஅ குணத்தின் சிறப்பை 
நன்கறிந்து, அவள் விரும்பின வரங்களைக் கொடுத்து 

அவளை மணர்துகொண்டனர். அந்தன் தேவி கச்சியூதூரில் 

உலகு உய்ய வேண்டி அமைத்த (அறச்சாலை) காம 

கோட்டம் இருக்கப், பெருமான் ஏன் ஊரிடும் பிச்சையை 

.விரும்புகின்றார் 2 தம்முடைய காதலி ஊர்கள்கோ௮ம் 

அறம் செய்யப், பெருமான் ஏனோ பலி வேண்டி இல்ல் 

களின் வாசல்தோறும் நிற்கின்றார்.
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Dwi பற்றும் இனியும் பயில்வாள். அவள் சேந்தன் 

(முருகவேளின்) தாய். 

10). சிவனும் தேவியும் கங்கையும் [120] 

பெருமானே 1 &டிய மலைமங்கை பார்ப்பதியை நீ 
நிறயாமல் கங்கையைச் சூடினாயே ! (இ.து ஈன்றோ 

என்றபடி); மலைமங்கையை ஒருபுறம் வைத்துக் கங்கையை 

யும் ஒளித்து வைத்திருக்கும் பரிசுத்தமூர்த்தி 8/ உன் 
சுங்சையாள் வாய்திறந்து பேசுவதில்லை; உன் தேவி-- 

பார்வதி சரியாய் ஆள்வதில்லை; ஆதலால் உங்களுக்கு. 
நாங்கள் ஆளாய்ப் பணிசெய்ய மாட்டோம். 

110. சிவனும் தேவியும் திருமாலும் [121] 

சவெபிசான் மங்கை (பார்வதியை) ஒரு பாகத்திலும் 

இருமாலை ஒரு பாகத்திலும் உடையவர். 

111. சிவனும் நாகரும் [122] 

நாகர்க்கும் பெருமான் சிவபிரான். 

112. சிவனூம் நாடும் [128] 

மலைகாடனாகிய மாண்பினை உடையவர் பெருமான் ; 

வான காடரும் அவர். கடல் சூழ்ந்துள்ள. நாட்டினை 

உடையவர் அவர். 

0113. கிவனூம் நாளும் [124] 

இவபிராற்கு ஆதிரை காள் உகந்ததா. 

114. சிவனூம் பாட்டும் [425] 

பெருமான் பாட்டகத்தே இசையாக நிற்கின்றார் 3 

அவர் பண்ணில் விளங்குபவராய்ப் பாட்டாகவும் திகழ்



38 தேவார ஒனிநெதிச் கட்டுரை (சுந்தரர்), 

' இன்னார். பாடல் பென தலில் அவர்க்கு. மகழ்ச்சி ; பெறு 

விடிற் பராமுகமாயிருப்பார் ; பலரும் அவரைப் பாடிப் 

பரவுவர் ; பாடுவாரின் பசியைத் தீர்ப்பார் பெருமான் ; 

,சம்மைப் பரவி காள்தோறும் பாடுவார்களுடைய வினைப் 

பற்றை அுத்தெறிவார் ; அரக்கன் ராவணனுடைய 

ஆற்றலை அழித்து அவன் பாடிய பாட்டுக்கு அன்று இசல்கி 

அருளின வென்றியாளர் பெருமான். 

115. சிவனும் பிரமனும் [126] 

பிரமற்கும் பெருமான் அிவபிரான்; பிரமனாகவும் 
விளங்குவர் சிவபிரான்; சிவபிரானைப் பிரமன் மந்திரத்தால் 
வழிபாடு செய்.து போற்றி வணங்குவன் ; சுந்தரர் போகும் 

வழியிற் சிவபிரான் பிரமனாதியர் சூழ எதிர் சென்றனர்; 
பிரமனுடைய தலையே உண்கலனாக ஏர்திப் பெருமான் 
யலிக்குத் திரிவர். 

116. சிவனூம் பூகழும் [127] 

எம்பெருமான் என்று எப்போதும் புகழப்பட்ட 
பெருமான் இவன் ; பழிசேர்தல் இல்லாத புகழான் அவர் ; 
பொய்யாக அவரைப் புகழ்வார் கூறும் புகழுரையையும் 
அவர் புகழாகக் கொள்வார். (Biss) தலைவர் மூவரும் 
அவருடைய திருவடியிற் சரண்புக ae மூவரும் பொன் 
னுலகம் ஆளும்படியான புகழ் கொண்டு திருவருள் 
பாலித்தனர் பெருமான். 

117. சிவனும் சூதமும் [128] 

தாம் ஆட்கொண்ட பல பூதங்கள். பாட கள்ளிருளில் 

ஈட்டம் ஆடுவர் பெருமான். அப்போ குள்ளம் பூதன் 

கள் பறை மூழக்கும். பக்தியுடன் பூதங்கள் *தென்னாத் 

தெனாத் தெத்தெஞ்ு' என்று இசை பாடி யாட இடுபிச்சைக் 

காக உச்சிப்கோ.தல் இல்லங்கள் தோம் பெருமான் 
திரிவர். * பூதப் படைகள் சூழ விடையின்மேல் பெருமான்
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செளியுடன் மகிழ்ச் அ ,வருவார்; பெருமான் LL BUM Bi 

ah wT HESS கூடலையாற்ாருக்குப் போகும் வழியைக் 

சாட்ட வந்தபோது பூதப்படை சூழவர்தார் பெருமாள். 

118. சிவனும் பொரியோர்களும் [129] 

உ (தமது புகழைக்)கற்ற பெரும். புலவர்களின் அன்பங் 
களைப் பெரிதும் அறுத்து உதவுவர் பெருமான்; வஞ்சம் 

என்பது சற்றும் இல்லாக மனத்தவரைப் பெருமான் 
மறவார். ட 

119. சிவனூம் போரும் [180] 

பேய்கள் வாழும் மயானற்தில், பிணமிடுகாட்டில், 
சுடலையில், கிறையிருளில், எரிகலைப் பேய்கள் புடைசூழ 
ஆடல் புரிவார் பெருமான்; குழிவிழிகளையும், அகன்ற 
வாயையும் உடைய பேய்கள் மஇூழ்ந்.து உடன் ஆட, மேலைச் 

இிகம்பாமாம் பேரூரில் பெருமான் ஆடலை விரும்பி ஆவர்; 

அவருடன் ஆடும் பேய்கள் தெள்ளதிவு கொண்ட அஷ்டப் 

பேய்கள்; புலால்... வாயன; அப் பேய்க்கணம் சூழ்க்னு 
பாடல்கள் பாடப், பெருமான் ஈள்ளிருளில் ஈட்டம் ஆடுவர். 
பெருமானைப் பேய்கள் மொய்த்து நிற்பதால் அவருக்கு 
ஆட்செய அஞ்சுகின்றேன் என்இன்றார் சுந்தரர். எப்போதும் 
பேய்கள் தம்மைச் Sprig Aps விரும்புவர் பெருமான்; 

ஈந்கரருக்குக் கூடலையாற்றாருக்குப் போகும் வழியைக் 

சாட்டப் பெருமான்வர் தபோது கூடப் பேய்க்கணம் 
திம்மைச் சூழ வந்தார் அவர். 

௩ 

120. , சிவானூம் மலையும் [181] 

பெருமான் மாணிக்க மலைபோல வருவார்; மலையின் 
உச்சியில் இருப்பார்; பொன்மலை மோலீவார் ; ஏழு 5 
மரிலசளூக்கும் உரிமையாளர் அவர்; 'இிதிலாட மலை அவர் ; 

வலையாய் விளங்குபவர்;
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121. சிவனூம் மறையாவரும் [488] 

அங்கம் வல்ல அ௮க்தணர்கள் தொழுதேத்தும் (தலம்: 

திருக்கேதீச்சரம். க்கே சலம் இடும் ௮ந்தணர்கள் தொழு 

தேத்தும் தலம் திருக்கேதாரம். காள்தோ ௮ம் சந்தி நேரத்தில் 
பெருமானுக்குப் பூமாலை ப்பாக அணிவித்.தப் பூசித்அப் 
போற்றுவர். திருவிழிமிழலைபிற் பற்றுடன் வாசம் செய்து 
நான்மறை ஒம் நாவினசாம் அந்தணர்கள், பண்பு கிறைந்த 

புண்ணிய நான்மறையோர், நன்னிலத்துப் பெரும் கோயிலிற்- 

பல. காலும் ஈண்புடன் பயின்றேத்திப் பெருமானை 

வணங்குவர்; விட்டு விலகாத வல்வினைகள் வில ஒழிய, 

மறைகளைப். பாடியாடிச் சதா குற்றேவல் செய்யும் 

அச்தணர்கள் நீங்காத தலம் கருப்பறியலூர். கடவூர் 

மயரனத்தில் மறையோர் இறைவனை ஏத்திப் பணிவார். 

அங்கமும் நான்மறையும் வல்ல அந்தணர்கள் 

பெருமானை அடிபோற்றி வணங்குவர் ; அங்ஙனம் நீங்குத: 

லின்றி ௮டி. பணிர்தும் அவர்களுக்கு அறிதற்கு அரியவர் 

இறைவர். பூசுரர்களாம் ௮க்சணர்களின் வழிபாட்டில் 

விளங்குவர் பெருமான். தூய நெய் கொண்டு வட்டமான 

குண்டத்தில் எரிவளர்த்து ஒம்பி மறைபயிலும் அம்.கணர்கள் 
சமைத்து நிவேதிக்கும் உணவை உண்பர் பெருமான்... 
[இங்கனம் வேறு உணவுக்கு வழி இல்லாதவர் இவர் என்று 

தெரிந்திருந்தால் இவர்க்கு சாம் அட்பட்டிருக்க மாட்டோம் 
என்கின்றார். சுந்தரர்]) வேக வேள்வியர் வணக்கும் 

பெருமான் சிவபிரான்; வேதியரும், விண்ணவரும் 

மண்ணவரும் தொழுகின்ற ஈற்சோதி அவர், 

122. கிவனூம் மறையரம் © 

(வேதமூம்) அண்கமும் [188] 

மறை ஒரு சான்கும் ஆனவர் பெருமான். மறை 
கான்சனையும் ஆறு அங்கங்களையும் ஓதினவர்; அவை 

களுக்கு எல்லைப் பொருளாய் கிற்பவர், பொருளாய்: 

விளங்குபவர்; கான் மறைகளின் பொருளை உரை பெருக.
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ம ஸாச்றவச்; wn ன்மறைசளைப் பாடவல்லவர், -அவையன்றிப், 
Vp எவற்றையும் பாடாதவர், மறை அங்கம் வல்லவர், 

பறை மான்கையும் அங்கங்களையும் விரித்தவர் ; இத்தர்கள் 
திம்பம் ரூழ வேதங்களை ஒதஇத் இரிவர் பிரான்; வேதங்கள் 
சாஸ்ையும் விரித்து, விரித்த வேகத்தை ஓதவல்லவர் அவர்; 
சாடி வேகத்தில் மிக்க பிரியம் கொண்டவர்; சாம வேதம் 
pani; வேதத்தைக் தெத்துடன் ஒதுவர்; வேதங்களின் 
உட்டு ராருள் அவர் ; வேதங்களுக்கு (சுருஇிகளுக்கு) எட் 
டாதவர்; ராவணனை வேத தங்களைப் பாடும்படி. செய்தவர்; 
திரிபு ர. சம்மார காலத்தில் வேதங்களைத் தம்முடைய 
தொர்ர்குதிசைகளாகக் கொண்டவர்; பெருமான் வேத இதர்,, 
வெதநாவர், வேச முதல்வர், வேத விடையர் ; பெருமான் 
ஒரு வேதியர். அடியார்கள் ரக் வேதத்தை (இருக்கை) ஓதி, 
மலர்தூவிப், பெருமானைப் பூசிப்பர்; . வேதவேகியர் - வேச 
CBur, வேதவேள்வியர் “பெருமானை ஓதிப் போற்றி 
வணங்குவர். 

122-ஏ. 'சிவானூம் மூறிவரும் [134] 

[சலைப்பு 216 பார்ச்க] 

123. சிவனும் யோகமும் [185] 

இவபிசானுடைய யோககிலையை அழிக்கச் சென்னுன் 

ஐங்கணைவேள் (மன்மதன்), 

124. மிவணும் வெண்மையும் [186] 

சிவனிடத்தில் உள்ள வெண்மைநிறப் பொருள்கள் :-- 
வெண் தலை, வெண்ணீறு, வெண்குழை, வெண்தோடு, வெண் 
கோவணம்; வெண்ணிலா, வெண்புரி.நால், , வெண்மழு, 
வெள்ளெருக்கு, வெள்ளே௮ு.
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125. meh, ௬டுகாடு, இடுகாடு: [187] 

ஆரிருட்காடு, இடுகாடு, ஈமப் புறங்காடு; கட்டக்காடு, 

கரிகாடு, சுடலை, சுககோடு, ஈரிபுரிகாடு, ஈரியாருஞ் சுடலை, 

பிணம் படுகாடு, புறங்காடு, மயானம், முதுகாடு என்பன 

சுடலையைக் குறிக்க ஆளப்பட்டுள சொற்கள். 

126. சுந்தரம் அருஹியா திருப்பாட்டைக் 
சூறிக்கும் சொற்றொடர்கள் [188] 

அடிகாய் உரை, அருந்தமிழ்கள், அலங்கல் ஈன்மாலை, 

இசைக்கெவி பத், இறையார் பாடல், ஊரன் பிதந்று, 

ஏழிசையின் சமிழ், ஒலிகொள் இன்னிசைச் செந்தமிழ் 
பத்து, ஒளிதிகழ்மாலை, Gopur s தமிழ்பத்து, சந்தமிகு 

தண்டமிழ் மாலை, ரூர் செந்தமிழ்கள், சூழிசை யின் 

கரும்பின் சுவை, ஏழிசையின் தமிழ், செஞ்சொற் றமிழ் 
மாலைகள் பத்.து, சொன் மாலைகள், தண்டமிழ் மலர் பத்து, 

தமிழ் வழுவா மாலை, ஈற்றமிழின் மிகுமாலை, பங்கமில் பாடல், 

பண் பயிலும் பத்த, பலங்கெர் தமிழ், பன்னலங்கள் 

ஈன்மாலை, பாவணத் தமிழ், பாவின் தமிழ், பேசின பேச்சு, 
பொய்யாத் தமிழ், மாலை பத்.து, வண்டமிழ்கள், விலையார். 
மாலை. 

127. சுந்தரம் அருணியா தேவாரத்தை 

ஓதுவோர், கற்போர், கேட்்போரைக் 

.... குறிப்பாண [189] 
1. ஆரூரன் அருந்தமிழ் ஐந்தினோடைர்து அழகால் 

உரைப்பார்களும் கேட்பவரும். 

2. ஆரூரன் சந்தம் இசையொடும் வல்லார். 

9. ரூகன் பத்தும் பத்திசெய்து பாட வல்லவர்கள். 

&, ஊன் சொல் பொய்யொன்றும் இன்றிப் 
புலம்புவார்.
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5. ஒலிகொள் இன்னிசைச் “செந்தமிழ் பத்தும் 
உள்ளத்தால் உசந்தேத்ஆவல்லார். 

6. குடியாகப் பாடிசின்றாட வல்லார். 

7. தமிழ்மாலை செம்மாந்திருந்து திருவாய் திறப்பார். 

8, பாடல் தம் ககயால் தொழுது தம் நாவின்மேற். 
கொள் வார். 

9. பாடல் பத்து உன்னி இன்னிசை பாடுவார். 

10. மடியாது கற்று இவை ஏத்த வல்லார். 

11. மாலைகள் அஞ்சினோ டஞ்சும் இந்தையுள் ஞருகச் 
ரொப்ப வல்லவர். 

12. மாலை பத்தும் தெரித்த வண்ணம் மொழிய 
வல்லார். 

18. வஞ்சியாது உரை செய்ய வல்லவர். 

14, வன்றொண்டன் செஞ்சொற் கேட்டுகப்பார். 

இவையே சுந்தரர் திருப்பாட்டை ஓஅபவர், கேட்பவர் 
இலக்கணமாம் என்க, ஓதவேண்டிய, கேட்கவேண்டிய: 
முறையைக் தலைப்பு 166-ல் காண்க. 

128. ௯ந்தரர் இறைவனிடம் அசதி 
ஆடல் [140] 

[.௮௪.இ ஆடல் மிக்குள்ள ப.திசங்கள் 2, 5, 14, 18, 92, 86, 48, 
44) 46) 40, 95] 

(1) உமக்கு ஆட்சேய அஞ்சுகின்றோம் என்றது [*2] 

இறைவா ! உமது தோலாடையின்மேல் சுற்றிக் கட்டி, 
யுள்ளும் பாம்பு; கையிற் கொண்டஅம் பாம்பு; உமத 
சையில் உள்ள. பாம்புக்கு ஐக் படம் இருக்கின்றதே ; 
அமைப் போகும்படி விடாதீர் ; உடுப்பதநீகு உடையும், 

* பதிக எண். 
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உண்பதற்குச் சோறும் sig உம்மால் ஆளமுடியவில்லை ; 
உடலில் உறுநோயைக் கரந்தும் இளமுடியவிலலை ; ஆனால் 

ஆள்களை ஆளவல்லவர் தாம் நீர்--இக்காரணங்களால் 
உமக்கு ஆட்செய ௮ஞ்சுகின்றோம். 

Gi) ஓணகாந்தன் தளியுளாருடன் அசதி ஆடல் [5*] 

ஒணகாக்தன் தளியுளீசே ! 7 

கங்கையாளோ வாய் திறவாள், கணபதியோ வயிறு 

தாரி, வேலவனோ குமரன் பண்ட தேவி இவர்களைக் 

கோலால் அதட்டி. ஆள்வதில்லை 

எமக்குத் தெரிந்த தெல்லாம் சொல்லி உம்மை 

வாழ்த்தினாலும் வாயைச் இறந்து, உண்டு, இல்லை என்௮ு நீர் 
“சொல்வதில்லை ; நீர் எம்மை ஆள்வான் இருக்து என்ன 

பயன்; பலிதிரிர் தூ ஐயம் ஏற்கும் தொழிலையும் ஒழிக்க 
மாட்டீர். 

தொண்டர்கள் கூடிக்கூடி. ஆடிப்பாடி அழுது அழுது 

அன்பு செய்தாலும், அவர்களுக்கு இன்பம் கசவேண்டும் 

என்பதை நீர் உணர்வதில்லை. உம்மைத் தேடித்தேடி நான் 

'இரிர்அு அ௮ப்புற்றாலும் என்னை நீர் கவனிப்பதில்லை; விட்டு 
ஓடிப்போவ.அம் இல்லை, ஒரு பற்.று,ச் தருவதும் இல்லை. 

கச்சிக் காமக் கோட்டம் (எல்லாம் தருவ,த்ற்கிருக் அம்) 

நீர் போய் ஊர்ப்பிச்சை கொள்வஅ௫ என்ன காரணம் 

மெய்சொல்லி ஆளமாட்டீர்; பின்னர் ஒன்று கருவம் 

இல்லை, எம்மை ஆட்கொண்டீசே ஓழிய எவும் உமக்கு 

வேண்டியஅம் இல்லை; எதுவும் எமக்குத் தருவதும் இல்லை, 
எதுவும் நீர் சொல்வதும் இல்லை; உம்மையன்.ஜி வேறு யார் 

(உதவுபவர்) உளர் ! 

உம்மீது அன்பு வைக்.து உமது திருவடிக்குப் பணி 

செய்யும் தொண்டர் உம்மிடமிருக்.து பெ.௮வதற்கு உம் 

மிடம் என்ன இருக்கின்றது! உமது ஆரமோ. பாம்பு; நீர் 

* பதிக எண். < 
 



128. சுந்தரர். இறைவனிடம் ௮௪தி ஆடல் 95 

வாழ்வோ ஆர் ஊரோ! (ஆளூர்); ஒற்றியூர் (ஒற்றி வைத் 

விட்டபடியரீல்) அது ஊமது ஊர் அன்று, உமது ஊரோ 

காமி) உடையோ தோல். 

Gii) இவாலா தில்லையோ பிரானார் என்று ஏசாமல் 

ஒசினது [*14] 

, பாச்லொச்ரொமத்து எம் பசமர்-பித்தர்போலிருக்து 
ஈர்மை வேண்டாசாயிருக்கால் என்ன! உடனே அருள் 
புரிம்த பின்னை அகட்டும் என்று இவரிருக்கால்தான் என்ன! 
(பதிகம்பாடி அப் பதிகத்தைப்) பெற்றபோது wAps si, 

பதிசம் பாடாவிட்டால் இகழ்வஅ இவர் தன்மையாய் இருர் 

சால் என்ன! பலரையும் ஆட்கொண்டு, பின்னர் இரங்கி 
ஒரு பேச்சம் பேசா திருப்பாரானால் கான் என்ன! எ.து 
சொல்லிக் கேட்டா லும் உடனே பிரிர்அ ஒடிப்போவதே இவர் 

அன்மையாயிருந்தால். என்ன | கம்மவர்--பிறர், ஈன்றிது.- 
தி. என இவர் விளக்காவிடில் என்ன ! வெண்ணீறு 

,சலிர வேறொன்றும் பூசா விரகத்தினரசாய் இவர் இருக்கால் 

என்ன! மெய்யர்போல் ஈடி.த்.அ இவர் பொய் சொல்வதாயிருச் 
தால்தான் என்ன! இவர் பிணம் படு காட்டில் ஆடுபவ.ரா 

யிருந்தால் என்ன! யாது சொன்னாலும் பிழைத்தகைப் 

பொறுத்து ஒன்றும் தாசாவிடில்சான் என்ன ! கட்டுப் 
படுத்தி ஆட்கொண்டு (அல்லன பிறவிப்பிணி டங்க ஆண்டு) 
நான் செய்வதற்கு ஒரு தொண்டும் ஈந்திலராகில் தான் 

வன்ன ! பெருமையாகப் பே௫ச் செய்வதெல்லாம் சிறுமைய 

காயிருந்தால் சான் என்ன, கான் பேசின பேச்சை இவர் 

பொனுக்காவிட்டால்தான். என்ன--இங்கனம் இவர் எத் 
முணைத் இருவருள் புரியாதிருக்தாஓும்--பிசானார் -இவரலா 

இல்லையோ 1, 

  

  

(ஸு) .இவர்க்கு ஆட்படோம் என்றது [*18] 

பெருமாஸ் அசையித் கட்டுவதும் பாஷ்சி, ஆரமாக 
அணிவழும் பாம்பு என்று தெரிந்திருக் தால, பாம்பாட்டிச் 

  
  

பதிக எண்.
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வனம் செய்பவர் “இவர் என்று தெரிக்திருக்காலும், 

வேதியர் செய்யும் வேள்வியில் ௮லி உண்பவர் இவர் எனத்: 
தெரிந்திருந்தாலும், மான் தோலை உடுத்துப், புலித்தோலைச் 

தோளில் இட்டு, யானைத் தோலைப் போர்ப்பவர் இவர் 

என்று. தெரிந்திருக்காலம், குறப்பெண்ணைத் தம்மகனுக்கு 

மணவாட்டியாகக் கொண்ட .ஊக்கமுள்ள தரும லர் இவர் 
என்பது தெரிந்திருந் தாலும், செத்தவர் தலையிற் பலி ஏற்பது 

தான் இவருடைய செல்வமும் தவத்தொழிலும் என்பது 

தெரிர்திருந்தாலும், கெஞ்சத்துள் இருக்கும் இவர் வானி 

லும் செல்வார் என்பது தெரிக்திருந்தாலும், இவர்க்குச் 

சொந்த ஊர் இடையாது, ஓற்திவைக்கப்பட்ட ஒற்றியூர் 

தான் ஊர் என்று தெரிந்திருந்தாலும், காம் இவர்க்கு. 

ஆட்பட்டிருக்கமாட்டோம். 

ஸு. *கோடி' என்னும் தலத்தில் இறைவன் தனியாய் 
இருப்பதைக் கண்டு வருந்தியது [*82]| 

கோடிக் குழரை | 

கடற்காற்றோ கொடிதாய்க் கரைமேல் அடிக்கின்ற; 

அயலில் குடியிருப்பார் யாரும் இல்லை; இருந்தால் குற்ற 

மாகுமா! உமக்கு தர் துணையாக இங்கு இருந்தீர்; கொடி. 

யேன் கண்கள் உமத இந்த கிலையைக் காண என்ன பாபம். 

செய்தனவோ ! ஊர் ஒற்றியூர் - ஒற்றி வைக்கப்பட்ட ஊர்- 

என்ற குறைபாட்டினாலோ, ஆரூர்-ஆர் ஊரோ- -என்ற ஐயப்: 

பாட்டினாலோ அவ்வூர்களை 325 அகன்று இங்கே வந்து. 

விட்டீர் ; எக்காரணத்தால் தனியே இக் Cary’ Go Sp 

திருக்கன்றிர் ! காடோ பிரமாதமாய் (பயங்கரமாய்) இருக் 

இன்ற); தேவி அஞ்சும்படி ஆர்தைகளும் கோட்டான் 

களும் மரப்பொந்திலே ஒன்றுகூடி. ஒருபாற் குழற, மிக்க: 

பொல்லாதவரும் கொடியவருமான வேடர்கள் ஒருபாற் 

சார, இக் கோடியில் (தனியே) வீற்திருக்கின் கீசே ! 

பலிகொள்ளும் இடத்திற் குடி ஒன்றும் இல்லை; வேடர் 

கள் பலர் கொடியவர்கள் கரையில் வாழ்கின்றார்கள்; இங்கே 

எப்படியோ அுன்பாய்க் கோயில் கொண்டீசே. 

ஈ பதிச எண்.
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முன்பு பாவையின் (கடலின்), வயிற்திற் பிறர்.த ஈஞ்சை * 
உண்டு அ௮பகாரம் செம்அவிட்டோமே-- என எண்ணியோ, 
இப்போது “பரவை!” எனப் பெயர் கொண்ட அவளுக்கு 

உபகாரம் செய்இர் ; செய்ததுடன் பரவை (கடல்) ஓரத் 

இலும் தனியாய் ௮க் கடலுக்குச் துணையாகக் கோயில் 
கொண்டீர் ; 

பாகத்தில் ஒரு தேவியைக் கொண்டீர் ; வேறு பத்திர 
மான இடம் இல்லாத காரணத்தால் கங்கையாளும் உமது 

கத்திலேயே ஒரிடம் கொண்டுள்ளாள் ; நீசோ கோடுகாள்) 

வனதேவகையுடன் இந்தக் Cory dp கோயில் 
கொண்டுள்ளீர். 

தேவியையும் ஒருபாக)்தில் வைத் துக்கொண்டு, இசவே 
துணையாகத், கனியாய் இருக்கன்கீரே! (எனக்கு ௮ச்௪ 
மாயும் வருத்தமாயும் இருக்கின்ற௮). 

ம். அகப்பொருட்டூறையில் அசதியாடினது [*86] 

பைஞ்ஞீலி ஆரணீய விடங்கசே ! 
நீர் சூடுவது கொன்றை; உம் ஊர் காடு; உமது கையில் 

ஒடு; நீர் ௮ணிவ௮ எலும்பு; இந்தக் கோலத்துடன் என்ன 

செய்யப்போடின்கீர் ; உம்மீது காதல் கொள்பவர் உம் 
மிடத்திருந் அ பெறக்கூடியது யாதுதான் உள? 

மாதர்களின் வளைகளைக் சகவர்வதே உமத தொழில்; 
இரவிலும் இக்க (என) வீடுள்ள இடம் உமக்குத் 
தெரியுமே; இங்கே நீர் ஈடச்து வரவும் கூடுமே. 

கையில் ஒரு பாம்பு; அசையிற் கட்டியுள்ள ஒரு 
பாம்பு; கமூத்தில் ஒரு பாம்பு) இவை ஒருபுறம் தாழ்க்த 

தொங்கத், தேகம் எங்கும் நீர் திருநீற்றைப் பூசியுள்ளீர் ; 

வேதத்தை ஒ.அஇன் தீர்; பக்குவமாக, சங்கார கோலக் 
தூடன் நின்று எமது ஊர் டைஞ்ஞீலி என்டின்மிர். நீர், 
ஐயம் ஏற்பதின் காரணம்தான் ஏதோ! 'சொல்லியருளும்." 
  

பதிக எண். 
தே. ஓ. 7
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நீர் சுடகாட்டில் "பேயுடன் ஆடும் வழக்கத்தை விட் 
டொழிமின் ; நீர் ஒரு பித்தரா என்ன 

‘ தமிழ்ப் பண்பாடு தெரிந்தவர் தாமே நீர்) அங்கன 
மிருக்கச், செங்கண் பாம்பு ஒன்று முன்கையில் ஆட, ௪.திரில் 
வந்து கிற்்.தீரே! ஏன் இப்படிச் செய்கின்,நீர்? உமக்குப் 
பலி (ஐயம்) காங்கள் கொடுக்கவும் மாட்டோம்; கொண்டு 

வந்து இடவும் முடியாது. பக்கத்தில் ஒரு பெண்ணேடு 
வந்து கிற்கின். சீரே ; ஆதலால் ஈாங்கள் பலி கொண்டு வக் 
இடமாட்டோம். நீர் ஈடமின் ; $ இங்கு நில்லாதீர். 

(Wii) திருமுதுகுன்றப் பெருமானுடன் அசதியாடல் [*48] 

wager per! 

அந்திப் பொழுதில் திரிக்கு அடியாரும் நீருமாய் 
வீடுகள் தோறும், சந்திகள் தோம் பலிக்குச் செல்வதா 
தக்க காரியமா 1 

அடியாரும் நீருமாய் அடி அசைத்து வீடுகள் தோறும் 
பாடிச் சம்பாதித்த பொருள் எல்லாம் யாருக்காக, 
உமையாளுக்குக் தானோ! 

ஒரு மங்கையோடு இடுகாட்டில் கின்று நீர் பிரமாத 
மாய் ஆடல் செய்வ ஈன்று! 

அப்பு என்பதே அதியா தவசே ! இப்பிறப்பில் 
உம்மை ஏத்துவார்க்கு இப்போதே அருள்புரியாமல் மது 
பிறப்பில் ௮ருள் செய்வதன் காரணம்தான் யாதோ ! 

ஏன். இசை திசையாய்க் Bilis ud spBer Bit ; 
இதைக் கண்டால் பிறர் என்ன சொல்வார் ; இனிப், பக்தி 
யுடன் பலி இடுவாரிடம் மாத்திரம் பலி கொள்ளுங்கள். 

பலிகொள்ள ஊர் ஊராகப் பல ஊர் திரிந்தால் உமது 
மலரன்ன சேவடி, கோவாதோ ! உம்முடைய காதலி (தேவ) 
ஊர்கள் தோறும் அறம் செய்ய, நீர் பலியிடுமின் என்று 

வீடுதோறும் கிற்பது அழகா! இஃஅ என்ன கூத்து 1 
  

* பதிச எண்.



128. சுந்தரர் இறைவனிடம் ,அ௪தி ஆடல் 99 

ராய் ருலைத்து கித்க*் சென்று, வீட்டு வாசல்களித் பலி 
கொள்ளப் போகின் நீரே; இது உமஅ வாழ்க்கைக்கு அழகா! 
இ.௮வும் ஒரு வாழ்க்கையா ! 

தொண்டர்கள் உம் புகழைப் பாடுஇன்றார்கள் ; தேவர் 
அள் உம்மை ஏத்துன்றார்கள்; நீரோ திரிந்து திரிந்த 
வீடுகள் தோம் பலிக்குச் செல்லெதீர்! இத பான்மையா! 
(பண்பா)! மனம் நைக உம்மை விரும்பி வேண்டுவோர்க்கு 
காளை கட்டும் என்று நீர் சும்மா இருந்தால் அவர்கள் 
இறந்தபின் நீர் என்ன செய்யக் டெக்க்றஅ. 

(viii) ஏசி ௮சதி ஆடல் (கக*) 
1. இமவான் மகள் ஒருத்திக்குத்கான். எம்பிரா 

னுடைய திருமேனியிற் கூற௮ு(பாகம்) இடைத்தஅ போலும். 
வே.௮ ஒருவருக்கும் ' ௮வச.து இருமேனியிற் பங்கு உண்டு 
வன்ன கூறுதத்கு இல்லை போலும் ! 

2. தேவியின் கருணைத் திருவுள்ளம் - புனித மனம்- 
அஞ்சித் தடுமாற, மதயானையின் தோல் தானா எம்பிரானுக்கு 
அகப்பட்டது. போர்ப்பதற்கு ! வேறு ஆடை ஒன்அம் 
இடைக்கவில்லையா 1! 

3. அங்கையிற் கொள்வதற்கு எரியன்தி வேறு 
ஒன்.௮ம் இடைக்க இல்லையா | 

4... கையித் பிடிப்பதற்கு பாம்பன்றி வேனொன்றும் 
மடைக்க இல்லையா ! ௮ கடித்தால் விஷம் ஏறிவிடுமே 
அன்று அஞ்சுகின்றேன். 

5. சுடலை நீறு தானா சும் சந்தனமாக எம்பிரஈ 
னுக்குக் டைத்த அ ! 

6. சுடலைக்: குறுங்காடு புதர்க்காடுதானா: ஆடுதற்கு 
அரங்கமாக எம்பிரானுக்குக் உடைத்த ! ° ௪ 

7. மூல்லை நிலத்துக் கேவலம் வெள்ளை மாடு தானா 
சம்பிரானுக்கு ஏறிச் செலுத்தக் டைத்தது! வேறு 
ஒன்மும் டைக்கவில்லையா ! ன் 

  

* பூச எண்...
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8. பாடுதற்கு மறை (வேதம்) அன்றி வேறு ஒன்றும். 
இடைக்கவில்லையா | 

9. இளம்பிறை யன்றிச் சூடுவதற்கு வேறு ஒன்றும். 
இடைக்கவில்லையா எம்பிரானுக்கு ! a 

10. தெரித்ததைக் கூறித் தம்மைப் போற்றி நின்ற 
வர்களின் அன்பத்தை எம்பிரான் களைந்தபோதிலும். 
இவசைப் பேயன், பித்தன் என்பார்கள் உலகோர்! 

1 

(ix) நாகைக்காரோணத்துப் பெருமானோடூ 

அசதி ஆடல் (*46) 

1. காகைக்காரோணத்தில் வீற்றிருக்கும் பெருமானே ! 

1. தேவியுடன் எருதேறிப் பூதங்கள் இசைபாட. 
இடு பிச்சை வாங்குவதற்காக, ஈடு உச்சப் பொழுதின் 
கொடுமையில், பல வீடுகளிற் புகுந்த BAB Si; எனக்குப்: 
பட்டாடைகளும் சந்தனாதிகளும் இடைக்கும்படி. செய்யா அ. 
சும்மா நீர் இருப்பது என்ன வஞ்சனை ! கடல் விஷத்தை 
உண்ட மயக்கம் ஒரிடத்தில் இருக்க ஒட்டாமல் உமத: 
புத்தியைக் கலக்குகின்றது போலும். 

9. செத்தவர்தம் எலும்புகளை அணிர்அ, மாட்டின் 
மீது ஏறித் இரிவீர்; உம்மிடத்தில் உள்ள செல்வப் பொருள் 

மறைத்து வைத்துக்கொண்டீர்; என்னைக் கவனித்து: 
ஒருகாள் கூட இரக்கம் கொள்ளமாட்டீர். 

8. உம்முடைய படர் சடைசளையும் பாம்புகளையும்: 
காட்டி என்னை வெருட்டி. வேஷம் போட்டால் நான் எப்படி. 
உம்மை . ௮ணுக முடியும்! அதனால் ' பலகாலும் 
அலைகின்றேன். : 

“4A. இள ஆமையைப் பூண்டு, விடை ஏறிப் பொல்லா* 
£வுஷங்களைப் பூண்டு எல்லாரும் காணும்படி. இச்சச 

மூகஸ் அ.தி) , வார்த்தைகளைப் பேசப் படுதலையிற் பலி 
கொள்ளும் வழக்கத்தை நீர் விடமாட்டீர் போலும்; 4 

BE crear. ttle த
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5. மண்ணுலகு, விண்ணுலகு. எல்லாம் உம்மதே 
றி. M; ad, Gipson gs முருகன் இவர்களை நான் நாடேன்; 

பராவயித்மும் கணபதிக்கு விஷயம் ஒன்னும் தெரியா அ; 
ஆதலால், மர் சும்மா இருப்பது நீதியோ ; சொல்லுவீராக. 
என்னுடைய ௬௧ நிலைக்கு வேண்டியவற்றை நீர் தாரிசே 
யாகில் உம. திருமேனி வருந்தும்படி. உம்மைப் பீடித்து 
வருகி துவேன்; அதனால் பின்பு என்னை இரக்கமில்லா தவன், 
கொடியன் என்னு சொல்லார். 

0. நீர் நீதிமான்; மாகிதியம் (வேண்டிய பொருள்) 
,சிருவேன் என்று, கரவல்லவர் போல என்னை ஆண்டீர். 
அிர்திரமாய்ப் பேசிக் இற்வேஞூருக்குப் போய்ப் புக்இருக்தீர்; 
உமத தந்திரத்துக்கு நான் அளாவேனோ, கீர் சொன்ன 
” த்திய மொழியாயிருக்கால் பொற் சுரிகை, Our pis, 
பட்டிகை, கறி, நெய்சோறு எல்லாம் எனக்கு வேண்டும், 

7. ஒரு வார்த்தையும் பேசா ௮ சும்மா இருக்கின்ீர். 
என்னை வாழ்விப்பன் எனக் கூறி அண்டீசே ; கான் உமத 
வழியடியேன் அன்றோ! நீர் மிக்க செல்வம் உள்ளவர், 
வறுமையாளர்.. அன்று; இருவாளூர்த் திருக்குளத்தில் 
டு, சக நிதியில் (12,000 பொன்னில்) மூன்றில் ஒரு பாகம் 
இப்போது "எனக்கு வேண்டும். நீர் தராவிட்டால் ஒரு 
போதும் உம்மை அடி. எடுத்து வைத்துப் போகவிடேன். 

8. செருக்குடன் பேசும் மொழிகளை ப் பே௫ுத்திரிர் த, 
வெறுக்கும்படியான செயல்களைச் செய்து வீண் பேச்சுப் 
பல பேசி உமது இஷ்டப்படி திரிகன் தீர். 

9, *மாதர்களை நீர் மயல் செய்தல் (மயக்கு,தல்) தவச் 
'செயலா ! ல்ல தகுதியான செயலா ! (காதலா 1) 

“10. வீண் பேச்சுக்கள் பேசி மடவார்கம் கைவளை 
அட மீர் கொண்டால், இமவான் மகள் உமது. செய்கையைப் 

பொறு த்திருப்பாளா 1 சொல்லும். 

* அகப்பொருட்டுறையத.
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11. துன்பத்தையும் இன்பத்தையும் கலந்து 
(அறுபவிக்கச் செய்திர். ஜீவன*ு்.துக்கு வழியை நான் 

உம்மைக் கேட்டால் நீர்போய் ஒளித் துக்கொள்ளன் கீர். 

12, சடை தாழவும், அழகாக வீணை ஏந்தியும், 

வீதியில், விடைவாகனத்தில் வருவீர், பயனற்ற அடிமையை 
Api Sir. ௨ 

(ஐ. திருமுருகன் பூண்டியில் எதற்காக இருந்தீர் - 
எம்பேருமானே என்றது (*49) 

1. எம்பெருமானே ! வேடுவர் வழிபறிக்கும் இடம் 

திருமுருகன் பூண்டி. இத்தகைய இடத்தில் ஏன் தேவி 
யொடும் இருந்தீர். 

5. ஊர் இடு பிச்சை கொள்வதன்றி உண்பதற்கு 
வேறு வழி தெரியாதவர் நீர்; தேவியுடன் (வேடர்கள் 

ஆறலைக்கும் இடமாயெ இர்தத்) திருமுருகன் பூண்டியில் 
குடி இருந்து உலவும் தீரம் உடையவராயிருந்தால் ஏன் 

(வேடுபறி சமயத்தில் எனக்கு உதவா.௮) இருச்தீர். 
் 8, முசுக்கள் (கருங்குரங்குகள்) போன்ற பல 

வேடர்கள் வாழும் முருகன் பூண்டியிற் ஏழ்மை அழியப் 
(பெருமையாக) நீர் பிச்சை ஏற்றுக்கொண்டு எதற்காக 

"இருக்கின் தீர். 

4, நீர் முடவர் ௮ல்லீர்1! வேறு தடையும் இலா தவர் 

தாமே! ஏறிப் போவதற்கும் இடபம் (ஏ.ு) இருக்கன் நததே; 

பின்பு ஏன் (இர்,த ஆபத். தான) முருகன் பூண்டியில் இருக் 

Bor ir. 

5. இட்ட பிச்சை உண்பவர்தாமே நீர். பின் ஏன் 

இந்த. (தபத்தான இடமாலயெ) திருமுருகன் பூண்டியில் 
இருக்கெ தீர். (வேறு எங்கேனும்போய்ப் பிச்சை ஏற்க 

லாலே. 

+6. முருகன் பூண்டியாம் இவ்வூரின் எல்லையை 

(வழிப்பறிகா ரர்களிடமிருர்,த) காப்பது என்பது இல்லை 

* யானால், நீர் ஏன்* இங்கு வாசம் செய்கின் நீர் ! 
வ za 
  

* பதிக எண்...
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7. இங்கே வருவோர்களை வேடுவர் மோதி ௮டித். , 
தடைசளைப் பறிக்கன்றார்கள். இப்படிப்பட்ட இடத்தில், 

என்ன காரணமாக, என்ன காவலுடன், நீர் இருக்கின் தீர். 

8. (துறலைத்து டன் பறிப்போர்களாகய) 

முரட்டு வேடர்கள்கூடி. வாழ்கின்ற இந்த முருகன் பூண்டியை 

விட்டு (வேறு பத்திரமான இடத்அக்குப்போக) உம்முடைய 
stun Ber sre ஓடி.ந். தபோ கவில்லையே, wom Opus stow, 

இருக்கின்றது; பின்னை ஏன் இந்த (பத் தான) ஊரில் 
வூக்கன் கீர். 

(ஸ் திருவாரூர்ப் பெருமானே 1! எனது (பிறிதொரு) 

கண்ணையும் தாராவிட்டால் நீர்தான் வாழ்ந்துபோம் 

என்றது [*95] 
1. திருவாரூரீர்--அளாயிருக்கன் ற அடியார் சன் தங்கள் 

தொயரத்தை எடுத் அச் சொன்னால் நீர் சும்மா இருக்கின்தீர் ; 
நான் உமக்கு மூழுஅடிமை; என்னை நீர் விற்கவும் விற்கலாம்; 
ஏனெனில் கான் உமக்கு ஒற்றிவைக்கப்பட்டவன் அன்று. 
நான் ஒரு குற்றமும் Oris Bae ; அப்படியிருக்க என் 
கண்ணை ஏன் குருடாக்கனீர் ; உமக்குத்தான் அதனால் 
பழி ஏற்படும்; நீர் மற்றைக் கண்ணையும் தராவிட்டால் 
மீர்தாம் வாழ்ந்தபோம். 

2. என்னும் ஒழுக்கம் தவரு பாடும் அடியார்கள். 

சண் தெரியாது குன்றிலே முட்டிக் குழியிலே விழுந்தால் 
மீர்தாம் வாழ்ர் துபோம். 

8. அன்புடைய அடியார்கள் தம்முடைய கஷ்டங்களை 
எடுத். அச்ஃசொல்லி முறையி. ட்டால் வர்களை த் அன்பு௮த்தி 
மஹுபிறப்புக்கு ஆளாக்குவ.தானால் நீரே வாழ்ந்து சுகமா 
யிரும். 

4. உ௰தூ திருப்புகழை அழகாகப் பாடும் அடியார் 
(கமத சண் தெரியாமல் உம்மிடம் வர். எம்பெருமானே 
  

* பதிக எண்.



104 தேவா.ர ஒஸிதெதிச் கட்டுசை (சுந்தரர்) 

, முறையோ? என்னு அணிந்தால், வறுமையால் , மெலிந்து 

வாடினால், நீர் சம்மா இருக்கன் றீர்-4நீர்தாம் aut pb BEL. 

5. மாயமான இப் பிறவியைக் காட்டினீர், உம்மை 

மறவாத மனத்தையும் தந்.து கண்ணைப் பிடுங்கக்கொள்வகா 

யிருந்தால் நீர்தாம் வாழ்ந்துபோம். 

6. நல்ல குலத்திற் பிறந்தோம்; உம்மை இகழாது , 

ஏத்துஇன்றோம். பாடும் பக்தர்கள் நாங்கள் ; நாங்கள் 

வழி தெரியாமல் அன்புற்றால் உமக்குத்தாமே பழி; நீர்தாம் 

சுகமாய் வாழ்ந்திரும். 

7. இருந்தும், நின்றும், இடந்தும் உம்மை இகழாஅ 

புகழ்கின்றோம் ; அத்தகைய நாங்கள் வருந்தி வந்து 

உம்மிடம் ஒரு வார்த்தை முறையிடும்படி: நீர் வைத்தால் 

நீர்தாம் வாழ்ந் துபோம். 

8. உலகில் உள்ள ஊரெலாம் ௮றிய என் கண்ணைக் 

கொண்டீர் ; அதனால் £ீர்தாம் பழிபட்டீர்; வாழச் தபோம் 
நீரே. 

9. நீர் என்னைக் கருதி ஆட்கொண்டபடியால், கான் 
காய் வேண்டினாலும் நீர் கனியன்றோ கொடுக்கவேண்டும் ; 

பேயொடு கஈட்புக்கொண்டாலும் அதனின்றும் பிரிதல் 

வருத்தம் தரும் என்பார்களே ! நீர் என்ன செய்தாலும் 

கான் உம்மைவிட்டுப் பிரியேன். 

10. நாய்போலத் ரிந், உமக்கு ஆட்பட்டவர் 

உம்மிடம் வந்து முறையிட்டால் நீர் வாய் திறவாது இருக் 
இன்றிர் ! £ர்தாம் சுகமாய் வாழ்ச்திரும். 

பிற 
1. உம்மீது ௮ன்பு வை,த்த, மகிழ்ச்சியுடன் உம்மைப் 

பலவாறு பிதற்றிப் போற்றி மலரிட்டுப் பூசித்த உம்மை 

ஏத்தும் அடியார் காத்திருக்க, நீர் பிச்சை எடுப்பது 

அழகா ! ௩ 

2 அடியரர்கள் உம்மிடம் வேண்டுதற்குக் கூச்சப் 

பட்டு இருந்தாலும், கூச்சமின்றி வேண்டினாலும், அவர்
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ஈரடையி குறிப்பறிந்து அருள்கன் நீரில்லை ; உம்மொடு' 
॥ணொங்இ இருந்தாலும் உமது தன்மையை உணர முடிய 
வில்லை. 

8. நீர் இரிந்து இரிந்து ஏற்கும் பலிக்காக வெண் 
டலையைக் கையில் ஏந்தி நிற்க ௮தில் மாதர்கள் பலிபெய்யக் 
கொள்வது. கக்ககன்ு. 
ச ் ம 4, நான் என்ன சொல்லுதற்குளஅ ! நீர் உமை 
நங்கையை. அணைந்து இடது பாகத்தில் வைத்ததற்கு 
யாபேனும் கலகம் செய்தவர் உளசோ (ஒருவரும் இல்லை 
என்றபடி). 

5. நீர் காட்டில். ஆடல் வைத்துக்கொண்டால் உம்மை 
நான் பரவுவஅ எங்கனம் £' 

6. பிறையுடன் (இதற்குப் பகையான) பாம்பை 
Ysa Des bt வைப்பது பண்பா | 

7. மாதர் நல்லார் வருந்தும் கிலை உமக்குத் தெரிர் த. 
கான். 

129. சுந்தரர்-- இறைவனிடம் கேட்ரும் 
வேண்டுகோள்களும், செய்யும் 

முூறைய$௫களும் [141] 

(0) பொதுவான வேண்டுகோள்கள் 

பெருமானே ! எனை அஞ்சலென்றருள் ; ஆர் எனக்கு 
உறவு உனையன்றி ; என்னைக் குறிக்கொண்டருளுக; உன 
ளாக உன்னை வந் தடைக் அள்ளேன் அடியேன்; நீ என்னை 
ஏன்றருளுஃ ; ஊனமாயின தீர்த்தருளுக; மறவாது 
உன்னைப் பாடப் பணித்தருளுக ; நான் உய்யும்படியான 
வழியைச் சொல்லியருளுக ; மானார் வலையிற் படாமல் 
உய்யும் வழியை உசைகத்தருளுக ;: தவகெறியைத் தந்தருள்; 
உனது திருவரு£ா த் தர்.தருள் ; தரிசன,த்சைதச் சிறிதேனும் 
கிந்தருள் ; திருவடியைக் காட்டியருள்; பிறவீரமை வேண்டு 
இன்றேன். கரகம் புகாமை வேண்டுகின்றேன் ; ஈம்ன் தமர்
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நலியாமை வேண்டுகின்றேன்; கோய்பிணி வராமை வேண்டு 
இன்றேன் ; பிறந்தார், ஈடக்தார், உடூத்தார், இறச்தார் என் 
னும் பேச்சுடைய உலகச் சூழலினின் ௮ம் உய்யும் வழியைப் 
போதித்தருளுக ; ட மணக்கோலமே பிணக்கோலமாம் 
வாழ்வு இது. பொன், முத்தம், ஆடை, ஆபரணம், பூணும், 

பட்டு, Our p15, பொற்சரிகை, காசு, பட்டிகை, கஸ்தூரி, 

கந்தம், சார், மணிவயிரக்கோவை, கறி, கெய் விரவுசோ.று, 
உடல்! விருத்தி, காற்றுப்போல வேகமாய்ச் செல்லவல்ல 
குதிரை இவை எலாம் வேண்டும். திருவீழிமிழலையில் 

சம்பக்கருக்கும் நாவுக்கசையருக்கும் காசு ௮ருளிச்செய்தர்; 
எனக்கும் அவ்வாறு அருளுக) பரவித் தொழுவார் பெறும் 
பண்டத்தை எனக்கும் அருளுக. 

சண்டி, கண்ணப்பன் இவர்க்கெலாம் Ger yh gs 
ஏற்றம் தந்.தர். அருச்சுனன், பரதன், பல பக்தர் ASST 
களுக்கு அவர்கள் வேண்டியதைக் தந்தருளியுள்ளீர். 
டியேற்கும் ௮வ்வானு அருளவேண்டும். 

ஐம்பொறிகளையும் வென்.௮ உன் திருவடியைப் பெறும் 
பாக்கெயெத்தைத் தந் தருளுக. 

(() வரலாற்றுச் சம்பந்தமான வேண்டுகோள்கள் 

1. குண்டையூரில் நெல்லுப் பெற்றேன்; ௮தூ 
'இருவாரூருக்கு வர். அசேச ஆள் வேண்டும். உதவி அருளுக, 
பெருமானே ! 

2. கண்ணிழந்த நிலையில் கேட்ட வேண்டுகோள்கள் 2 
பரஞ்சுடரே 1! இசவும் பகலும் உனத பணி செய்வேன்; 

உனது இருப்புகழை விருப்புடன் பாடிப் பரவுவேன்; 

அடியேன் படுஅயர் களையாய் ; உற்றநோய், உறுபிணி தீர்த் 
தருளுக ; ஒருவன் கோல்பத்றிக் கறகற இழுக்கையை 

ஒழித்து நீ அருள்புரிவாயாக; என் கண்ணுக்கு ஊற்ற. 

"ஒரு மருந்து கூறுக. என். னுடைய கண்ணொளியை மறைப் 

பித்தது தான் ௨ நீதி என்றால், (தக்க ஊன்றுகோலாவதூ 

கொடுத்தருளுக.
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ன (0) மூறையீ6கள் 

1. இருமால், இந்திரன், அக்கினி, யமன், வருணன், 

வாயு, சூரியன், சந்.இரன், வானவர், இயக்கர், கன்னர், 

வசுக்கள், ஐராவதம், காமதேனு, மார்க்கண்டேயர், மாதவர், 

பரேதன், பரசுராமன், அருச்சுனன், தானவர், திரிபுர 

(தலைவர் மூவர், ராவணன், சண்டீசர், கண்ணப்பர், திருகாவுக் 

கரசர், ஞானசம்பந்தர், சாக்கிய காயனார், கணம்புல்லர், 

ஞூர்க்சு காயனார், திருராளைப்போவார், ஏயர்கோன் கலிக்காம: 

நாயனார், சங்கம், புலி, வானரம், காகம், சலர்தி--இவர்கள் 
எல்லாம் உன்னை ஓரொரு வழியில் வழிபட அவர்களுக்கு நீ 

அருள்புரிக் துள்ளாய். அவ்வருளைக் கண்டு கானும் உன்: 

ஆதரித்து வழிபடுகன்றேன் ; அருள்புரிதி. 

2. இக்த மானுடப்பிறவி வாழ்வு எனக்கு வேண்டாம்; 

ரத்தம், இறைச்சிக் குப்பை, மலக்குகை, மாயக்கூரை ஆய 

இவ்வுடலும், வாழ்வும் நான் வேண்டேன். 

8. வாயில் வந்ததெல்லாம் சொல்லி உம்மை வாழ்த்தி 

னாலும் வாயைச் இறந்த, உண்டு, இல்லை என்று ஒரு 

வார்த்தை சொல்லமாட்டீர்; இப்படி. இருந்தால் எம்மை 
ஆள்வஅ எப்படியோ ௮.றிலலேம். 

4. என்னைக் குருடாக்கி விட்டாயே; வீட்டில் நான் 
ஒன்று: சொன்னால், பெண்டுகள் “ஏ1 குருடா! எங்களை 

அழையாதே,; போ” என்றால், என்னால் அவ் வசையைப் 

பொுக்கமுடியாஅ, முகத்திற் கண் இழக்து கான் எங்கனம் 

வாழ்வேன். 
5. வரும் (ஐம்பொறிகளும்) என்னை ஆட்ட ஆடி 

வழுர்துன்றேன். எனக்கு உய்யும் வழியை ஓதி 

அருள்வீராக. 

6, மாதர் வலையிற்பட்டு மதிமயங்இ அ.திவிழக்தேன், 
நெறி மறந்தேன், உன்னை மறந்தேன். ள். 

7. பெருமானே! உன்னை கினைவாசை நினை ச்தருளுக..
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120. சுந்தரர் கண்டுதொழ விரும்பியவை [142] 

சிவபிரான் சூடியுள்ள கொன்றை மாலை, கொக்கறைகு, 
மத்தமலர், இளம்பிறை, அரவு, அவருடைய ௪டைகள், எண் 
தோள்கள், நீலகண்டம், அவர் திறாக்கர,த்தில் ஏந்தியுள்ள 

எரி, மழு, அவரது விடை வாகனம், ,௮வரைக் தொழுது 
வணங்கும் தொண்டர் குழு, அவ. பாகத்தில் விளங்கும் 
தேவி, அவர் தில்லையில் ஆடும் திருக்கூத்.து முதலியவற்றைச்: 
கண்டு தொழுவ என்று கொலோ--எனக் கவஓன்றார். 

சுந்தரர். 

131. ௬ந்தரம் தம்மைத்தாமே இழித்தூக் 
கூறூம் சொற்கண் [148] 

அடிநாய், அதிவில்லேன், இழுதையேன், ஏழையேன், 
கட்டனேன், சண்ணதையன், கொடும்பாடன், சழக்கனேன், 
'செடியன், தீயன், காய், நொய்யேன், பாவியேன், *பெட்டன், 
(பேதையேன், பொய்யடியேன், மதியில்லா ஏழையேன், 
மூடனேன், மூர்க்கனேன்--என்பனவும் இவை போல்வன 
பிறவும். 

152. கூந்தரர் தமதூ ருறைகளை எடுத்தூக் 
கூறூதலூம், வாழ்க்கை நிலையாமையை& 

குறித்து அஞ்சு தலூம் [144] 
அரனே எனச் சொல்லமாட்டாத அறிவிலி சான் ; 

மன் வருகையை கினைந்து அஞ்சுபவன் ; வஞ்சனை மனத் 
தன், செல்வப் பொருளின்மீது மிக ஆசை கொண்டவன். 
உற்றபோ தல்லால் உறுதிப் பொருளை உணராதவன்) உனைப் 

பெருக்கி உன்னை* கினையா திருப்பவன், ஐம்புலன்களும் 
என் வசப்படா.தன ; அவைகளுக்கு அடிமைப்பட்டவன் ; 
(கொடுமைகள் * செய்பவன் ; இரப்போர்க்கு “ ஈயா.தவன் ; 
  

* பெட்டன்:- பொய்யன், அசைப்பபெவன், 
* உன்னை - என்பது இறைவனை.
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கண்டதை எல்லாம் மாமுனுங் கொடியன் ; கல்லினும் வலிய 

மன, த்தினன் ; உன் புகழைக் கல்லாமல் வேறு பலவற்றைக் 
கற்றவன் ; கள்ளமே பேக் குற்றம் செய்பவன் ; குற்றத் 
தையும், செற்றத்தையும் விடமுடியாதவன், உன்னைச் 
சார்ந்தவரொடு சாராதவன் ; சுக்.த.ா வேடத்தைப் பூண்டு 

துரிசுகளை (குற்றங்களைச்) செய்பவன் ; , ஈன்னெறியைக் 
“காணாதவன் ; கெறி ஒன்றும் அறியா கவன் ; உம்மைப் 
பயிலா தவன் ; உம்மைப் பணியும் வழியை ௮.தியா தவன் ; 
கான் பாவி, பல பாவங்கள் செய்தவன் ; மனகத்தாற் பிழை 
யுடையவன் ; பயனிலாப் பேச்சே பேசுபவன் ; பொய்யன் ; 
மடவாசரால் வரத வினையின் வசப்பட்டவன் ; மந்திரம் 
ஒன்றும் அறியாதவன் ; மனைவாழ்க்கையை மகழ்ந்தவன் ; 
மிண்டர்க்கு மிண்டு பேசுபவன்; உன் சேவடியைச் சந்தியாத 
மூர்க்கனாய்க் காலம் கழித்தவன்; ஆசைகளையும் கோபத்தை 
யும் விட முடியாதவன், என் இஷ்டப்படி. திரிபவன், 

198. சந்தரம்- தமது நெஞ்சொடு கிளத்தல் 
[145] 

திருப்புறம்பயம். என்னும் தலத்தைக் காணுமுன்னே 

கெஞ்சனொற் ஜொழு.து பாடின பதிகம் “அங்கமோதி' எனத் 
சதோவக்கும் பதிகம் (85) : 

“புறம்பயம் போற்றச் சேரும் உள்ளம் மிக்கெழ 

மெய்ப்பதிகம் பாடிச் செல்கின்றார் ”-பெரியபுரா. ஏயர்-98. 

(1) நெஞ்சமே! 

நம்முடைய பாவத்தைத் தீர்க்கும் சிற்றம்பலத்தெம் 

பெருமானை நாம் அடைந்துள்ளோம் ; ஆதலினால் ஈமக்கு 

எழத்தாலும் குறைவில்லை. கவலைப்படாகெழு; புறம்பயம் 

தொழப் போவோம்; கள்ளத்தனத்துடன் நீ செய்த தீய 

பாவங்கள் தொலையும்படி. தெளிவுடன் புறப்படு, புறம்பயம் 

சொழப் போவோம்; உலகெலாம் அளினும், படைகளை 

ஆளினும் ௮ர்தச் செல்வமுமீ, பெருமையும் சேமையின் 

வால்போலத் தேய்க்தொழியும்; ஆதலால் இறைவனைப்
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புறம்பயத்திற் மொழப் போவோம், வா; உனது ஊர், உன 7 
சுற்றம், நீ பெற்ற மக்கள், உனைச் சார்ந்த பெண்டிர், உன் 
நிதி, உன் வாழ்க்கை இவைமீதில் உள்ள உன் நினைப்பை 
ஓழிப்பாயாக. ஈரையும் திரையும் வந்தபின்பு அறம் புரிய 
லாம் என்பது முடியாத காரியம். மூன்பு செய்தவினை 
இம்மையில் வர்.து தாக்கும், ஆதலால் நீ புறம்பயம் தொழத் 
தயங்காது செல்க. மற்றொருவரை நான் பற்றாகக் கொண்டே 
னில்லை. ஆதலால் மறவாமல் எழு; புறம்பயம் சொழுவோம். 
இம்மையிலேயே ஈம் மலமெலாம் அறும், வல்வினை சேரா; 
(திய செயல்களை நீ ஒழிப்பாயாக. 

(2) மனமே! 

நீ வாடியிருக்து அழுது என் செய்யப்போ௫ுருய் | 
வினையை நொந்து என்ன பயன் ! யாவரும் போற்றும் 
உத்தமனை உணர்வாயாக ; திருத்தினைகர்ச் சவக்கொழுச் 
தைத் தியானிப்பாயாக. இவன்பால் நல்லன செய்வாயாக ; 
அவரது தூக்க திருவடியைப் போற்றுக, ஈமன்தமர் 
ஈம்மைச் செக்கிலிடும்போது அவர் தடுத்தாட்கொள்வார். 

(9) உள்ளமே ! 

ஆடித் திரியாதே! ஊன்மிசை வைத்த பற்றினை 
ஓழிப்பாயாக. 

134. கூந்தரர் வரலாறூ [146] 

வரலாறு சிரம்ப உள்ள பதிகம் 100 

1, சுந்தரர் தமது பழைய நிலையைக் கூறுதல் : 
மண்ணுலகில் தோற்றம் 

*வபிரான்தான் முன்பு என்னைப் படைத்தார். 
ர்கான் ₹௮, ணுக்கத் தொண்டு' அவர்க்குச் செய்கவன். நான் 

* சிவபிரான் சண்ணாடியிற் பார்த்துத் தம்மைப் படைத் 
தழைத்தது. ! ர 

1 8லபிரானுக்குக் சவரி வீசும் தொண்டு, “சுந்தரனே. துணைச் 
சவரி வீசச் கொண்டார்! அப்பர், 6-06-5. ் “



184. சுந்தரர் வரலாறு 111 

பவர்க்கு உரியவன் ; ,கல்லால் நிழற்€ழ் அவரைக் கண்டு 

ளேன்; (கமலினி, ௮கிக்திதை காரணமாகக்) கட்டனேன் 

பிறர்சேன் ; அவர்களுடைய சண் வலைப்பட்டு வருந்தி 
வினைக்கு ஆளானேன்; இனிப் பெருமானைக் கூடுவதெப்படி. 
பன்னு வருந்திய என்மீது சவனம் வைத்து என்னை ஆண்டு 
கொண்டு * வருந்தாதே நீ? என்றார் பிரானார். வாழ்க்கை 

நிலத்தல் இல்லாத இம் மண்ணுலகில் என்னை நரஜக வகுத் 
சார். ஐம்பொறிகளின் வாயிலை அவித்துப் பெருமா 

ணுடைய திருவடியைச் சேரும் வழியை வேண்டுகின்றேன். 

8. சுந்தரருடைய ஊர், குலம் முதலிய 

சுந்தரருடைய ஊர் நாவலூர்; அருமையான (ar) 

வுர்தணர் குலத்தவர் ; தந்தை சடையனார் ; தாயார் இசை 

ஞானியார்) இருவாளுர்ச் சிவபிரானது பேரை (ஜேரூரன் - 

என்னும் பேரை)க் கொண்டவர்; அழகர்; ஈல்ல தேகக்கட்டு 

சொண்டவர்; நான்மறை, அங்கம் ஓதிய சாவர்; சீலம் 

உடையவர்; நீதி வழுவாதவர்; சங்கலியாரை மணஞ்செய்து 

பின்னர்க் கண்ணிழந்த காலத்திற் சிறு வயதினர்தான். 

8. சிவபிரான் தம்மை ஆட்கொண்ட விதம் 

பிரானார் மறையோதும் வாயின ராய், வாயாடும் விருத்த 

வேதியராய் வந்தார். தாமே' இருஷ்டி. செய்த அற்புதகர 

பான, பழமையான, ஓர் ஓலையைக் காட்டினார். 4 இவன் 

எனது அடிமை” என்று சபதம் செய்து உலகெலாம் ௮திய 

வென்றுர். இங்கனம் வென்று என்னை ஆட்கொண்டு 

உர்டப் போதில் திருவெண்ணெய் ஈல்லூர் திருக்கோயிலில் 
மறைந்தருளீனார்; தமக்கு மிக வேண்டியவன் என்று என்ளை 

ஆட்கொண்டு மஒழ்ந்தார். இவ்வுலக மாயையிற் பட்டிருந்த 

என்னை, முன் கான் செய்திருந்த வல்வினையின் தாக்குதலை 

esac, பெருமான் என்னை வலிய ் கொண்டார். 

எனக்குத் தாயும் தந்தையுமாகிச், சாகல், பிறத்தலைச் 

சளிர்த்து.த், தமது பொன்னடிச்கே என்னைப் பொருக்க. 

வைத்த கருணையாளர். இறைவர், வேறு எவரையும்
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பணியாத வழிகாட்டி. என்னை சேசத்தினால் தமது ஆளாகக் 
கொண்டார் இறைவர். 

4. பெருமானே ! உனக்கு ஆளாய் விட்டேன் என்றது 

(ட) அத்தா! உமக்கு ஆளாய் விட்டேன் ! இனி 

அல்லேன் எனச் சொல்லமுடியா அ ; நான் ஆட்பட்டது 

பொய்யன்௮; பெருமானே ; உமக்குக் குற்றேவல் செய்: 
வேன்; உமத அனையால் உமக்கு அடிமை ஆயினேன் ; 
இந்த இடர்ப் பிறவியிற் பிறந்து அயர்க்த என்னை ஆண்ட 
அருமருக்து bi; 8ர் என் மனத்தில் வரது இடங்கொண்டு 

| விட்டீர்; இனி எக்சாரணத்தாலும் உம்மை நான் மறவேன்; 

“பெருமானே! உம்மை நான் எங்கனம் வக்து இனிக் 

கூடுவேன்”” என்று சான் சயிலையில் கூஜின வார். த்தையைக் 
'றிவை,த்.--இங்கே (இவ்வுலல்) நீர் வர். என்னை அண்டு 

¥ வீணாக வருந்தாதே” என்று எனக்கு ஆறுதலைத் தந்தீர். 

இந்த வீணனையும் உகக்தர்; உன்னை வாழ்விப்பேன் என்று: 
கூறி உமக்கு வழியடிமையாம் என்னை ஆண்டீர். 

(2) என்னுடைய அதியாமையை அறிந்து, எனது 

சல்மன,த்தைக் க௫வித்துத், திருவடி தரிசனத்தைக் தந்து, 

எனது அயரினை ஒழித்தவர் பெருமான். பொய் வழியிற் 
சென்று இரிர்த என்னை ௮க்கனம் போய் இடர்ப்படாமல் 

மெய்யாகவே வந்.து என்னை ஆட்கொண்டார். 

5. *வன்றொண்டன்” எனப் பேர்பெற்றது 

பெருமான் அடியேனை ஆட்கொண்ட தினத்திற் சபை 
பார்கள் முன்பு கான் வன்மையான (கடிய) பேச்சுக்கள் 
பேன காரணத்தால் “*வன்றொண்டன்”” எள எனக்குப் 

பேர் தந்த வாழ்வளித்தார். 

6. *தல யாத்திரை விசேடங்கள் 

1, துறையூர்[18]: இத்தலக்.தப் பதிகத்தில், (தலைவா 
உளை வேண்டிக்கொள்வேன் தவநெறியே! எனப் பாடினர். 
  

* அவ்வத் தலப்பெயர்களின் ௮௫௬௫ல் உள்ள எண் ப.திச எண்.
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2. ro [88]: பெருமானே! திம்மானை (தமது 
அிலைவளை) அறியாத ஜாதியார் உளரோ; *நீ என்னு அறி 
யாமல் உன்னை மதியாத பேசிவிட்டேன்; erg திருவடியை: 
வஸ் முடிமீது. வைக்க மாட்டாயா-- என்னும் கவலையுடன் 
Poo Ler our paler poser காயேன். அங்ஙனம் இருக்க, 
உண்டை அணு. அளவும் இகழ்ந்து பேசுவனோ நான் 
(பேசேன்--என்றபடி). 

ட் 

  

8. சீகாழி [58]: இங்கு ஆண்டவனுடைய தரிசன த் 
அனிம் மற்ரும் அக்காள் 

4. திருவாருர் [78]: இக் தலத்தில் தொண்டர்கள் 
தம்மை எதிர்கொண்டு அழைத்தபோது; அவர்களை கோக்கு, 
“அரூர்ப் பெருமான் எம்மையும் ஆள்வசோ”? என்னு பெரு 
மானைக் கேட்டுச் சொல்லுங்கள் -என வரும் ஒரு 
பதிகத்தை விண்ணப்பிக்இன்றார். சுந்தரர். இத் தலத்தற் 
பெருமான் “பரவை”£யைச் சுக்கரருக்கு மணஞ்செய்வித்து 
ஆண்டுகொண்டார் ; இத் தலத்தில்கான். 4 இல்லைவாஜ் 
அச்தணர்தம் அடியார்க்கும் அடியேன் எனக் கொடங் 
மும் திருத்தொண்டத் தொகைப் பதிகத்தைச் [89] சுந்தரர் 
பாடியருளினார். திருத்கொண்டச் தொகை பாடின காலக் 
IEG முன்னரே சுந்தரர் கமத தந்தையை @)ipssrr 
என்பது. அப்பதிகத்தில் *அரனடியே அடைக்திட்ட 
ரடையன்' என வருவதால் தெரிகின்ற, 

5. திருக்கோவிலி [20]: பெருமானே! குண்டையூரில் 
நான் நெல் பெற்றேன்; என் மீது இரக்கம் வைக்.து அடியே 
ணுக்கு அர் நெல் (தருவாளூர் வக். சேரும்படி. ஆள்களை s 

Hb BGS. பரவை படும் வருத்தம் உனக்கு ஈன்கு 
தெரியுமே; அவள் வாடி. . வருந்தா வழிக்கு நெல்லைக் கொண்டு 

க இரு ௮.இசைக்கு அடுக்க சத்தவட மடத்தில் சுந்தரர் 
அயிலும்போ.௮. இறைவர் அக்தார் தலைமீது சமது இருவடியை 
அடிக்கடி வைக்க, Br யார் ஐயா சம்மா 968 Si? என்ன, 
என்னே அறிந்திலையோ?? என்.று கூறி இறைவர் மறைர்த வரலாறு. 
இ.௪. 

சே. @. 6-I—8
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வரத சேர்ப்பதற்கு ஆள் “'இல்லாக குறையை ஆள் தக் 

திர் த்தருளூக. ‘ ‘ 
6. திருநாட்டியத்தான் குடி. [15]: கோட்புலி காயனா 

நின் (மகள்) அழகே “ிங்கடிச்சூத் தந்தை சிலையில் 
உள்ளவன் கான்?” எனக் குறித்துள்ளார். சுந்தரர் இஜ் 
தலத். துப் பதிகத்தில். 

7. வலிவலம் [67]: இக்கு ஆண்ட வனுடைய 

தரிசனத்தைப் பெற்முர் சுந்தரர். 

8. திருப்புகலூர் [84]: இச் தலத்அப் பதிகக்தில்-- 
புலவர்களை. நோக்குப் 2 புலவீர்காள் 1 இருப்புகலூர்ப் 
பெருமானைப் பாடுங்கள், இப் .பிறவிலேயே உங்களுக்கு 
உணவும் உடையும் அவர் தருவார்?” என்று போதிக்கின்றார் 

சுந்தரர் (காம் இறைவனைப் பாடிப் பொன்பெற்ற காரணத் 
தால். இப்பதிகத்தில் கோட்புலியாரின் மகள்) *வனப்பசை 
யின் அப்பன் என்னும் நிலையில் உள்ளவன் கான்£--என 

விளக்குஇன்றார். 

9. திருப்பனையூர் [87]: இத் தலத்தில் இறைவ 
ணுடைய தஇிருக்கூத்அு.த் தரிசனத்தைப் பெற்றார் சுந்தரர். 

10. திருப்பாச்சிலாச்சிராமம் [14]: இக் தலத்தில் 

பொன்பெருத. காரணத்தால் உள்ளம் புழுங்கி அழுங்க 

₹(இவரலா தில்லையோ பிரானார்” என்று ஏசினது போலப் 
பாடியுள்ளார் : *அடியார்களுக்கு எப்படி, எல்லாம் உதவ 

வேண்டும் என்பது பாச்சிலாச்சராமச்.அப் பெருமானுக்குத் 

தெரியவில்லை. பித்.தர் போல இருர்,அ அடியார்களை விரும்பு 
இன்றார் இல்லை; விண்ணப்பித்தபோது உதவாமல் பின்னை 

அருள் செய்வோம் என்று வாளா இருக்கின்றார் ழ யாத 

சொல்லி விண்ணப்பித்தாலும் பாடலைப் பெற்றபோ௮ மூழ் 

இன்றார், பெறாவிடில் இகழ்க்.து புறக்கணிக்கின்றார்; பலரை 

யும் ஆட்கொள்கன்றாசே ஒழிய அன்பாக ஓரு பேச்சும் 

பேசுகின்றாரில்லை ;, ஒரு பொருளும் கருகன்றாரில்லை; ors 
சொன்னாலும், விரைவில் ஈழுவிப்போய் விடுகின்னுர், மெய் 
பெசுபவர்போல இருக்கின்றார், அனால் பொய்யே செய்கையித்
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காட்டுன்றூர் ; செய்த பிழைகளைப் பொறுத்து ஏதேனும் 

ஈர் என்வதே காணோம் ; தமக்குக் கட்டுப்படும்படி. 

ூள்கின்றாரே ஒழியத் தொண்டினை ஏற்று அருள் புரிகின்றா 

ரிஷ்ட வேண்டியதை அருளாது ஆட்கொண்ட, பெருமை 

ப் பேடிச் வமைகளை ச் செய்கின்றார். இங்கனம் பிரானை 

ஸ் பேனெ பேச்சுக்கள் . உண்மையில் ஏசினவும் அல்ல, 

தனவும் அல்ல; இவ். வுண்மை தெரிக்து கான் பேசின 

௪ இவர் பொறுத்திலராகில் இவரலாது இல்லையோ 

மானார்” என்றெல்லாம் பாடியுள்ளார். 

    

1 1. நாகைக்காரோணம் [46--மு.தலிய] : பொன்னும் 

பொருளும் கேட்டதும், பெற்றதும்: [வேண்டுகோள் என்னும் 

கலைப்பு 199-(0) பார்க்க.] “பெருமானே 1 கந்தம், ஆடை, 

பாணம், சிதியம் எனக்கு நீர் கொடுத். தருள வேண்டும். 

"எல்லாம் தருன்றேன் என்று பிரமாணம் நீர்செய்.ள்ளீர். 

மாறிதியம் தருவேன் என்று கூதி ஆட்கொண்டீர்; எனக்கு 

எப்போது பொற்கட்டி தருவீர் “என வேண்டுவார். 

பொன் இட்டிய பின்னர், பொன்னைத் த்து என்னைப் 
போகத்திற் புணர்த்த ஈன்மையினார் பெருமானார் ; கான் 

வேறொருவரைப் பணியாவண்ணம் தமக்கே ஆளாக்கிப் 

பொன்னும் ஆடையும் தருவார் ழ பொன்னும் மெய்ப் 

பொருளும் தருவார்; போகமும் திருவும் புணர்ப்பிப்பார்-- 

என்றெல்லாம் போற்றுவார். 

12. திருஆறை மேற்றளி [85]: இத்தலத்தைத் 

ரித்த பின்னர் இரு இன்னம்பரை,் தரிசக்அ.் திருப் 

(| றம்பயம் தொழச் சென்றார். 

18. மூ திருக்கடலையாற்றூருக்குப் பேரம் வழியை 

இறறவர் கட்டியது [85]: 'திருக்கூடலையா த்.ருக்குப் 

Quin வழியை வேதியர் உருக்கொடு இறைவர் தேவி 

1 “டவள்வியில் அன்று நீ சொண்ட கோலம் என்றும். 

புக்ல நின் வேட்கை தீர வாழி மண்மேல் விளையாவொய்!! 
என்றார் சேட்க (வாக்கு) எழுந்ததன்றே. ௨ 

பெரிய புரா. தடுத்தாட். 127. 
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யொடும் போக்.த காட்டிய ஆடல் அதிசயத்தை அறியா,மு 

போனேனே. எனச் சுந்தரர் வியக்இன்றார். * 
(ம) தேவியுடன் பெருமான் வந்ததைப் பாடல்தோறும் 

கூறிக்க்றாரா.கலின், இறைவன் st Seon உருக்கொடு 

எ.ர் வர்.அ வழிகாட்டினபோ௮, தேவி “அந்தணி! (பார்ப் 
பனி)யாக உடன் வந்தனள் போலும். 

(66) வடிவுடை மழு ஏச்இ, மதகரி உரிபோர்.த்த, வெண் 
புரி நாலொடு, விண்ணவர் மண்ணவர் தொழப், பூதப்படை 

யுடன், வித்தக வீணையொடு, மதியம், அரவம் சடைமேல் 

விளங்க, வானவர், இந்திரன், மால், அயன் உடன்வரச், சோதி 

உருவொடு விடையது ஏறி--என வருவன எல்லாம் மறைய 

amis grin akg வழிகாட்டி. மறைந்த பின் இறைவர் 
சுந்தரருக்கு அளித்த காட்சியின் விவரம் போலும். 

74, பின்னர், தில்லையைக் [90]  தரிசித்தபோ.௮ 
“மீகொங்கில் அணிகாஞ்சு வாய்ப் பேளூரர் பெருமானைப் 

புலியூர்ச் இற்றம்பலத்தே பெற்றாமன்றே ? எனப் பாடிப் 

பேரூர்த் தலத்தின் பெருமையைத் (தில்லைவாழ் 

அந்தணர்க்னுச்.. சுந்தசர் விளக்கர் என்னு பேரூர்ப் 
பு சாணம் தெரிவிக்கின்ற. 

15. காஜட்டு முள்ளூர் [40]: இங்கும் சுந்தரருக்கு. 
இறைவன தரிசனம் திடைத்தது. 

16. திருமுதுகுன்றத்திற்பெருமான்தந்த பொன்னை அங்கு 

ஆற்றில் இட்டுத் திருவாரூர்க் குளத்தில் எடுத்த ஆடல் [25]: 

அத்தனே ! ௮ந்சணனே, ௮சசே, கூத்தனே! நீர் எனக்குத் 

'இருமுதுகுன் றத்இல் (விருத தாசலத்தில்) செம்பொன்னை ச் 
தேவர்கள் சாட்சியாய் கிற்கத் தக்கருளினீர்; அந்தப் பொன் 

முடிச்சை, இகோ வாடி. கிற்கும் பரவை மகிழ, என் கலக்கம், 

வருத்தம் தச, இப்போது (இந்த இருக்குள,த்தில் தேடும் 
எனக்குத்) தந்தருளுக ;--எனப் பாடி வேண்டினர். 

(கிடைக்கப் பெற்றார்). ௩ 

17. திருக்கோலக்கா [62]: இக் தலத்திலும் 
சுர். தரருக்கு இறைவன் காட்சி தந்தருளினார்.
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1K, நிஞக்குருகாஷரிற் பொதி சோறு பெற்றுப் பசி 

நரா (29): பெருமானே! நீ பாடுவார் பசி தீர்ப்பவன்; 
பரியால்வள் அவி போதலைத் தவிர்த்து என்னை ஆட்கொண் 
டாய்  புடிமை பூயோல் வருக்அகன்ரானே--என இரசச்கம் 
கொண்டு மரிக்கலாற்றா. ஐ (பொதி சோுடன்) வந்தனை ; 
Wrnerth ல்லாம் உதவ வழிகோலுவை என்பதனை கான் 

பருர்திலேன் ; என் பிப் பிணியின் வெப்பத்தைத் 
eral) a என்னை ஆட்கொண்டனை. 

19. திருக்கச்குரைத் தரிசிக்க அதுக் அவ்வூரில் 
Hoon பலி ஏற்றுத் தந்ததும் [41] : இருக்கச்சூர் ஆலக் 
சோயிற் பெருமானை கினை க.ஐ.க் தியானிக்கும் மன ததினனாய் 
இருற்பேன்? . பெருமானே ! விரிந்தககன்ற வாயை உடைய 
வெண்டலையில் ரீ பலி கொள்வதைக் கண்டால் அடியார்கள் 
கலைப்படமாட்டார்களா ! (இன்னும் என்பொருட்டு நீ பலி 

a pening ஆயிற்றே--என வருக்தூகன்றேன்)'; உன்னை 

பணி புடன் மலரிட்டு ஏத்தி உனக்கு ஆவன செய்யக் 
கா்இருக்கும். அடியார்கள் இருக்க, நீ ஐயம் ஏற்ப 
ay po 

  

20. ஓணைகாந்தன் தளியில் பொன் வேண்டிப் பாடினது 
Jo]: 4 பெருமானே ! கையிற் பொருளே இல்லை; உன் 

)வடியைத் தொழுது உய்யும் வழி தவிர வேணு வழி 
இல்லை; ஆதலால் உய்யும் ஒரு வழியை அருள்புரிவீராக. 
உபாமைத் தேடிக் தேடித் இரிரந்தா அயர்வுத்றாலும் நீர் 
வண்னைள் கவனிப்பதில்லை ; எண்னை விட்டு ஒடி.ப்போகவும் 
பாட்டீர் ; எனக்கு ஒரு பற்னுத் கரவும் மாட்டீர் 5 

உண்மையைக் கூறி ஆளமாட்டீர்; வருங்காலக் தக்கு உ உதவும் 

படி ஒன்னும் தருவதில்லை. என்னை ஆண்டீரே, என் னிடக்தி 

விரக நீர் ஒன்றும் விரும்புவதூம் இல்லை. எனக்கு 

வுவும் கொடுப்பம் இல்லை ; எ௮வும் உபதேூப்பதும் 
இல்லை; பெருமானே ! உமக்குத்தான் சொல்லுகின்றேன் 
ஒக்கநேரம்1??  £ 

21. திருஒற்றியூரைச் சார்ந்ததும் சங்கிலிராரை மணந் 

தறூம் (45-4) ்  இருஓற்றியூைச் சேர்ந்தேன். அங்கே 
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பெருமான் எனளியேனைப் பொருட்படுத்தி *ங்கிலியாளை 

யான் சேச எனக்குத் திருமணம் செய்வித்தார். 

29. (0) திருவாரூரை விட்டுப் பிரிந்திருக்க முடியாமை 

[51]: அதிவிலியாயெ கான் என் ஆரூர் இறைவனை 

எவ்வாறு பிரிர்திருப்பேன்; எத்தனை நாள் பிரிக்திருப்பேன்; 

சல்லிையோடு என்னைச் சேர்ப்பித்த பெருமானை எற்கு. 
அழிந்துபோக, என்ன செய்ய, கான் பிரிந்திருப்பது; என் 

பக்தி நிலையையும் அடிமை நிலையையும் கைவிடும்படி. செய் 

இன்ற இப் பிறவிசோயின் தன்மையை உணர்கின்றேன்... 
சான் திருவாரூருக்குப் போகத்தான் போவேன் ; போய்ப், 

பெருமானைத் தொழுவேன். பரவையைக் தந்து என்னை 

ஆண்டவர் ஆயிற்றே எம்பெருமான். 

(ம) திருவாரூரில் சுந்தரருக்கு இருந்த பந்தி: கான் 

நித்தம் கினைங்து உள்ளம் ஏத்திக் தொழுவது ஆரூர்ப்: 
பெருமானுடைய அம்பொற் கழலையே. 

23. கண்ணிழந்து நோயுற்ற நிலையில் முறையீடு [54 

முதலிய]: “பெருமானே! பாலில் பிழுக்கை விழுந்திருந்தால் 

தை எடுத்துப் போட்டு விட்டுப் பாலை உபயோகப்பர்; 

அதுபோல, வழுக்கி விழுக்காலும் உன் பெயரை மறவாது. 

சொல்லும் என்னிடம் குற்றம் இருந்தாலும் அதைப் புறக் 
கணித்து என் கண்ணுக்கு ஒரு மருக்து உசைத்தருளுக. 

உன்னிடமன்றி வேறு யாரிடம் என் கஷ்டத்தை எடுச் 
துளைப்பேன். சண்ணில்லாததாலும், உடம்பில் வந்த 

கோயினாலும், கருத்தழிர்து உனக்கே கான் பாரமானேன்;. 

உன்னை ச் தவிர எனக்கு யார் உறவு; ஒரு பிழை பொறுத் 

தால் ௮.சனால் உனக்கு என்ன இழிவு! உனக்கு ஆளாகப்: 
பிறந்தேன்; கான் கா.தல்கொண்ட சங்கிலி காரணமாக கான் 

பொய்யனாய் விட்டாலும் உன் திருவடிப் பற்றில் கான் 

மிழை செய்ததில்லை; இங்கனம் உன் திருவடிக்கே ஒன்று 
பட்ட என்னை என்ன என்ன கூத்தாட்டு. வைச்சன்றாய். 
பெருமானே ! நி கூடின பார்வதியை நினையாது கங்கையை 

யும் சூடினாமே1 ஆகலால்.என்மாட்டு உள்ள குத்தம் உன் 
னிடதீதிலும் உண்டு என்று கானும் சொல்லக்கூடுமே.
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நாம் படைத்ததால் நமக்குச் சுற்றம் (வேண்டியவன்), 

இவன் என்னும் கணக்கு ஒன்ன மாத்திரம் அன்று ; யாரா 

யிருந்காலும் அன்புள்ளவரா யிருக்கால் ஈம்மாட்டு அன் 

புள்ளவமே கமக்குக் கணக்கு என்னு நீ கொண்டு, அவர் 
எ.நிரில்ரீ தோன்றி, அவருக்கு அருள் செய்கின்றாய்; அருள் 

பெற்ற அந்த பாக்கெத்தால் அவர் உன்னைப் புகழ, நி: 
வரைக் கடுஞ்சொல் ஒன்றும் சொல்லாமல் பொறுத் 

,சளூன்றாய் ! இது உன் தன்மை. (உன் கருணை அப்படி. 

யிருக்க மூன்று கண்ண உடைய நீ என் கண்ணைப் பிடுங்கிக் 

கொண்டாயே? இஅதான் நீதிக் கணக்கு வழக்கு என்றால், 
எனக்கு ஆவதோர் ஊன்றுகோல் ஒன்றைத்) தந்தருள். 

கண்ணிழகச்,த நிலையில் கேடி வர். உன௮ திருமுல்லை 

வாயில் என்னும் தலத்தை அடைந்து உன்னைப் பரவு: 

கின்றேன்; கரன் படும் gus Song BED அருள்புரிவாயாக. 
உன் அருளைப் பெற்றிருந்த கான் இப்போ.து அந்த அருளைப் 
பெறவில்லையே. கண்ணை இழச்சூம்படியான அ.த்னுனைப்: 
பெரும் பிழை கான் செய்ததை அதியேன். அடியோடு 

என்னை ரீ இங்கனம் முற்றும் கோபித்தால் அடியேன் 
என்ன செய்யக் கடக்கன்றஅ. பெருமானே! நீ எனக்கு, 

*மகதிஇற் புக்க சனியானாய். ஏ! மனமே! நீ வாடியிருக்து 
வன் செய்வத! யான் அடைக்க வினைப்பயனுக்கு அஞ்சி 

வருந்திப் பெருமானுடன் ரீ ஊடுவதால் என்ன பயன் ! 
இனி, ஆகக் கூடியது ஏகேனும் உண்டோ! (ஒன் ௮மில்லை-- 

வண்றபடி. உடம்பிலே உற்ற நோயால் நான் மயங்கு 

Wen por; Corn தேவரை கினைச்அ, பெருமானே 1! உன்னை. 
பறப்பேன் என்பது கிடையாது; என் மனம் இழுத்துச் 

செல்கின்ற வழியில் இனி வாழ மாட்டேன். எனக்கு உற்ற: 

இக வல்வினை (மூன்னர் கான்) மாதர்களின் (கமலினி 
bhi Ren Io) கண் வலையிற் பட்டதால் வந்தது என 

  

  

“மசம். 2 இங்கசாசிக்கு உரியது. சணி தனக்குப் பகை 
wit flay Beis cAI புகின் உலகுக்குப்,பெரும் தீங்கு விளை 
Wis, மக சக்ஷத்திரத்தித் பிறக்தவனுக்குச் சணி இசையில் 
பாணம் பப்பாதென்று *கக்ஷத்இர பலம்? என்னும் சோதிட மூல்: 
டெறுகிண்றது. -
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Sis அஞ்சுசன்றேன் ;. பெருமானே ! உண,து சலம், 
குணம் இவற்றின் தூய்மையை நான் உணரசாததால் இந்தக் 
கஷ்டகிலையை சான் அடைந்தேன்." இங்கனம் கண் இழக். 
வேசளைப் படுவது உயிருடனே ஈசகத்இிற்படும் வேதனையா 
யிருக்னெற. எனக்கு உள்ள குறைகளை நீக்கி ஓற்றியூர்ப் 
பெருமானே ! அருள்புரிக. (இருவாரூர்ச்குப் போவதற்கு. 
கான் மேற்கொண்ட) வழிப் பயணத்தை கிலுத்தாு 
போகவே முயல்இன்றேன். ரி என்னை இப்போது புறன் 
கணிப்பதுபோல உன்னைப் புறக்கணிக்கும் குணம் என் 
னிடம் இல்லை; (உன்னைத் தியானிப்பதை விடேன் என்ற 
யடி), 

24. (வட) திருமுல்லைவாயிலில் (69]: படு அயர் 
களையாய் என வேண்டினர். 

கண் இழந்த காரணம் [69-8]: சக்கிலியாரின் விஷயச் 
தில் நான் பொய்யனாய் நேர்க்த காரணத்தால் பெருமானே ! 
8 என் கண்ணைப் பறித்தாய், 

25. திருவெண்பாக்கத்தில் முறையீடும் ஊன்றுகோல் 
பெற்றதும் [89]: பெருமானே ! கான் செய்யும் பிழைகளை நீ 
பொறுத்தருளுவாய் என்ற ஈம்பிக்கையுடன் தானே சான் 
பிழை செய்தேன். உனக்குப் பழிவரும் என்பதையும் நீ 
கினையாது என் கண்ணை மறைப்பித்தாய். “நீ போய் மழ 
மரத்தின் ழ் இரு! என்று நான் உனக்குச் சொன்ன 
சகயெத்தை எனக்குச் தெரியாமல் ரீ (சங்கிலியிடம்) போய்ச் 
“சபதத்தை மழ மாத்தின் 2த்ச் செய்யச் சொல்” என்று 
சாமர்.தீதியமாய்ச் சொல்லிவிட்டாய். சங்கிலியை cron de a 
தீந்து. ௮வளாற் கிடைக்கக்கூடிய சுகச்தை எல்லாம் 
எனக்குத் தந்தாய்; இங்கனம் எல்லாம் திருவிளையாடல் 
செய்த நீ இப்போது உனக்கு ஆகாத பகைவனைக் சண்ட 
போல என் மூறையிட்டைப் பொருட்படுத்தாமல்--*தேவி 
யுடன் நீ இக்கு (திருவெண்பாக்கத்துக் திருக்கோயிலில்) 
உள்ளாயோ? என்௮ கான் உரிமைப்பெருமையுடன் (னது 
இரண்டு பக்கதஇலும் அடியார்கள் கெருங்கித் தொழுதேத்த 
கற்கக்) கேட்டபோஅ “சாம் உள்ளோம் இல்கு; நீர் போம்”?
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mt at றிவிட்டாய்; : இது நீதியோ -- சரணம் 

ar ilo cio 1. என்றெல்லாம். கான் பெருமானிடம் 

புறையிட்டேன்; ஆனால் அவர் இப்போது “இவன் ஈம்மீனு 
அஸ்புடையவன்; மனு அடியான் இவன்” என்பதையும் 
பாரா ces von os Barer ஒன்றைக் தந்து * நீர்போம்” என்று 

வல்ல வெருட்டி. விட்டார். 

    

26, நாஞ்சியில் ஒரு கண் பெற்றது- அல்லல் ஒருவாறு 

பிப்ப்பெற்றது [61])--ஆண்டவன் அருளை வியந்தது : அல்லல் 

நிர் ம்தட அருள்புரிய வல்ல பெருமானை, உற்றவர்க் குதவும் 

பெபாாளைக், சம்பன் எம்மானைக் கள்ளக் *கம்பனை, எங்கள் 

பாரி, ஈண்ணினார்க்கு என்றும் நல்லவனை, *நல்ல கம்பனை, 

Manip ௮னுப்பவனைப், பத்தினார்க்குப் பத்றாவானைக், 
கற்றவாசற் பரவப்படுவானைப் *பெரிய கம்பனைக் காண 
புடின் சண்பார்வையைப் பெற்றேன். 

  

27. ஒரு கண்பார்வை பெற்ற ஆரூரர் திருவாரூரை 
நினைத்தா பாடியது [88]: 

ஓரு சண்பார்வை கிடைத்தவுடன் குச்சியை விட்டுப் 

புறப்பட்ட சுந்தரர்... “ பழைய வல்லிளை என்னை. மூடா 
பூன், எஞ்சி கின்ற வினையின் கொடுமை நீங்க, அறியாமை 
யால் மான் தவராக நினைத்த குறைகள் எல்லாம் ஒழிய, 

வஸ் முற்றங்கள் எல்லாம் ௮ற்௮ு ஒழிய, என் ஆருயிர்க்கு 

முன்ணமுதாம் எந்தை பிரானாரை, ஏழுலகாளியை, எண் 

பொன்னை, என் மணியை, என்னு கான் இிருவாஞூர் 

எல்லையை மிதித்தூத், இருவாளூர் புக்குப், பெருமானைத் 

மேவியுடன் கண்குளிரக் காண அடைவேன். என்கின்றார். 

  

28. ஒநல்வாயில் அரத்துறை [8-8]: இந்தத் தலத்தை 

பவர் ஒரு கண்ணிலராய்க் தரிசித்தார். 

29. திரு ஆவடுதுறையைத் தரிசித்தபோது (ஒரு)கண் 
இலாத வேதனையையும் நோய் நீங்கரத்துயரையும் எடுத்துரைத் 
  

* பெரிய கம்பன் --காமட்டி பூசித்தது; தல்ல கம்பன்-- 
உடுத்திர் பூசித்சஅ; கள்ளச் சம்பை திருமால் பூசித்த.
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தார் [70] பெருமானே! உடம்பை வாட்டும் (சோயினாலும். 
கண்ணிலாக கொடுமையாலும் மயக்கம் உற்றுக் கருத்தழி' 

கின்றேன். எனது ஒரு பிழையைப் பொ௮த்தருளுவதால் 
உனக்கு என்ன இழிவு உண்டாகும்! அஞ்சாதே என்று: 

ஒரு வார்த்தையாவது சொல்லி அருளுக ; உன்னைத் தவிர 

வே௮ யார் எனக்கு உறவு! 

80. திருத்துருத்தியில் வினை, பிணி, நோய் நீங்கப் 
பெற்றது த திருக்அருத்தி--வேள்விக்குடிப் பெரு. 
மானே ! மறுபிறப்பு என்னும் நோயை இப் பிறப்பிலேயே நீ 
நிக்விட்டாய்; என்னை அடைந்திருக்க கெட்ட - இழிவான- 

கோயையும் இத்தினமே நிக்கிவிட்டாய். என்னைத் 
தொடர்ந்து பிடித்த பிணியைத் தொலைத்தருளினாய் ; என் 
மேலை நோய், பழவினை, அருவினை யாவும் உனதருளால் 
தொல்க்தன: இத்தனைக் கருனைகாட்டிய எம்பெருமானே 1: 
உன்னை கான் எங்கனம் மறப்பேன்; (மறக்கமுடியாது 
என்றபடி). 

81. ஆருர்ப் பரவையுண் மண்டளியில் மற்றைக் 
கண்ணையும் தந்தருள் என்று வேண்டினது [96]: பரவையுண் 
மண்டளிப் பெருமானே ! உன்னையே புகழ்ச். தகொண்டு 
இருக்கன்ற என்னை “அஞ்சல்” என்௮ு சொல்லி அருளுக. 
என் கண்ணைக் கொண்டாயே! ௮.து காணும்படி. செய்ய 
லாகாதா ! நா தவமுமல் உன்னையே நல்லன பேசுபவர் கதி 
இதுதானா! ஐம்புலன்களின் ஆட்சியில் கான் அகப்பட் 
டிருர்கபோ திலும் என் வாக்கை உனக்கே சமர்ப்பித்து: 
உன்னை என் மனத்தஇற் கட்டிவை,க்துள்ளேன்; கெஞ்சகத்தே 
உன்னையே கினைவாரை நீ *அஞ்சேல்' என்றுகூறி அருளுக. 

92. ஆரூர்ப் பெருமரனை இரு கண்ணுலும் கன்டு மகிழ்தற் 

கில்லையே என்னும் வருத்தத்தால் தமது காதலைக் காட்டக் கைக் 

கிளைப் பதிகம் தலைவனிடம் தூதுவிடுமுறையிற் பாடினது [81]: 
அன்னப் பெடைசாள் ! இள்ளைகாள் ! குயில்காள் ! குருகு 
காள்! கொண்டல்காள்! சக்ரவாளப் பேடைகாள்! காரைகாள்,. 

பூவைகாள், வண்டுகாள் ! என்பொருட்டு நீங்கள ஆளூர்ப் 
பெருமானிடம் சென்று--நான் அவரைப் பணிய விரும்பு:
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வரையும். பாடிப்போற்ற விரும்புவதையும், அவரை 
னை ச.ய உருகுவதையும், சான் ௮வசை மறவாமையையும், 

எள் வைகள் நில்லாமையையும், எனக்கு உறக்கம் வராமை. 
யையும், என் மனம் வே௮ுபடாது அவர்க்கே ஒருமைப்பட் 
டு ரப்பதையும், என் ஆடை சோர்வதையும், என் கொங்கை 
Whi சொள்வதையும், காமத்தி கனன்று எரிவதையும், 
௩ய,னால் எனஅ உடல் இளைப்பதையும், வேறு பற்.று, வேறு 
கவலை... எனக்கு இல்லாமையையும்--சான் வாழுமாறு, 
அப்பெருமானுக்கு எடுத்துக் கூறவல்லீர்களோ நீங்கள்? 
பவமையே நான் பாவி காடுவதையும், பாடி. காடுவதையும் 
சொல்லி, நான் அவரைப் பாட, அவரைப் பணிய, அவருடன். 
ஈட, அவருடன் ஊட, வழிகாண, விரும்புசன்றேன் என் 
பதையும் அவருக்கு உணர்த்த வல்லீர்களோ நீங்கள் ? 

33. மற்றைக் கண் பார்வையையும் பெறவேண்டித் 
திருவாரூர் முூலட்பானத்துப் பெருமாளை நிந்தாஸ்துதியாகப் 
(புகழாப் புகழ்ச்சியாகப்) பாடினதும் (கண் பெற்றதும்) (95]- 
,சிருவாளுரிற் கோயில்கொண்டிருப்பவசே ! மீட்டு என்பதே 
இலாத வகையில் உமக்கே அடிமை பூண்டவராய்ப், பிதர் 
யவை காடாதவராய், Ours தவிக்க்ற மனத்.துடன் 
அடியார்கள் வந். து தமது துயரத்தை உம்மிடம் சொல்லும் 
போழு, நீர் ஒன்னும் கூறாது சம்மா இருக்கன் தீர் ! நீரே 
வாழ்ர்அபோம் (ஐயா) 

இருர்அம், நின்றும், இடக்தும் உம்மை Oars 
ஏத்தும் அடியார்கள் வருந்இி வந்து உம்மிடம் தங்கள் 
முூயசத்தைச் சொல்லும்படி வைக்கின் நீர்! சே வாழ்க்திரும் 
(ஐயா.) 

BOM குலத்திற் பிறந்தோம்; உம்மை இகழாது ஏத்து 
வோம்; பாடும் பக்தர்களாம் நாங்கள்-பார்வையை யிழந்து 
வழி காணா வேதனைப்படுவதகால் உமக்கு வரும் பழியை: 
ரீர் உணர்இன் திலீர்; நீசே வாழ்ந்திரும் ஐயா ! 

என்றும் தடையிலாது பாடும் அடியார்கள் தமது: 
கண். தெரியாமல் குன்றிலே முட்டிக் குழியிலே விழுவ: 
,கனால் நீரே வாழ்ந்திரும் ஐயா.
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பலவிதச் சந்தங்களை அமைத்து உம்மைம் பாடும் 
அடியார். தமது. சண் காணாது உம்மூன் ali gy 
“எம்பெருமானே முறையோ! என்னும்படி. 8ீர் வைக்கின்.தீர்; 
நீசே வாழ்க்திரும் ஜயா. 

பொருளின்றி மெலிர்து தமது கண்காணாஅ மனத்தால் 
வாடி அடியார்கள் இருப்பதானால் நிசே வாஜ்ச்திரும் ஐயா. 

  உலகெலாம் அறிய என் கண்பார்வையைக் கொண்டீர்; 
அதனால் நீர்காம் பழிகொண்டீர் ; நீரே வாழ்ர்திரும். 

பேயுடன் ஆன கூட்டுறவாய் இருக்காலும் பிரிவு 
என்பது அன்பம் தருவதாகும்--என்பர் உலகோர். 

கருதி ஆட்கொள்ளப்பட்டவர்கள் காய் வேண்டி. னாலும் 
சனிதனைக் கொடுப்பதன்னோ கல்லமுறை; அங்கனம் இருக்க 
காய்போல் உமக்கு அட்பட்டவர்க்கு. நீர் வாய்இறக்து 
ஒன்அம் சொல்லுகின் தீரில்லை, 8ீசே வாழ்க்திரும் ஐயா ! 

மாயப் பிறவியைக் காட்டினீர் ழ உம்மை மறவாத 
மனச்தைத் தரர் ; அனால் சண்பார்வையைப் டய்இ 
விட்டீர் ; வாழ்ந்திரும் நீரே. 

அடியேன் உமக்கு ஒற்றிவைச்கப்படவில்லை; என்மீது 
உமக்கு முழு உரிமை உண்டு; ஆதலால் அவனை நீர் விற்றுக் 
கொள்ளலாம்; விருப்பத்துடன் உமக்கு ஆட்பட்டேன் ; 
ஒரு குற்றமும் கான் செய்யவில்லை; என் பார்வையைப் 
UB SET; என்னைக் குருடன் ஆக்கனீர் ; இதனால் நீர்தாம் 
பழிபட்டீர், எனது மற்றைக் கண்பார்வையை கரமாட்டீர் 
என்றால் நீரே வாழ்ந்திரும். ௦ 

84. இறைவன் தனக்குத் தூதனும் தோழனுமாம் என்றது 
[68-8] : அடியேனுக்கு எனியவராய்க் இடைத்த தூதர் 
எம்பெருமானார்; என்னை யாளும் தோழர் அவர், யான் 
செய்யும் குற்றங்களைப் பொருட்படுத்தாது. பொறுத்து 
உடன்பட்டவர் , அவர்; அன்பினால் என்னை அண்டு 
கொண்டவர் அவர்.
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35. பரவையார், சங்கிலியார் இருவருக்கும் தமக்கும் 

பற்றுய “பெருமான் இறைவன் [46- -11] : பண்போலும். 

இனிய மொழிகளைப் பேசும் பாவைக்கும், சங்கலிக்கும், 
வணக்றாம் பற்றாய பெருமான் சிவபிரான். 

80. ஏயர்கோன் கலிக்காம நாயனருக்கு உற்றநோயைத். 

ஐவிர்த்தவர் பெருமான் [55-2, 8] பெருமானே ! வயலில் 
ஸிர் இல்லை : மழை தருக, பன்னிருவேலி நிலம் தருவேன் 

வன்றுர். ஏயர்கோன் ழ இறைவர் பெருமழையைத் தத்த 

பெருவெள்ள,த்தை உண்டு பண்ணினார் ; வெள்ளம் குறைய: 
பேண்டி. மீண்டும் பன்னிரு வேலி இறைவஷக்குத் தந் தனர் 

பயர்கோன்; 2365 ஏயர்கோனுக்கு உற்ற கொடிய 

/ரிணியைசக் தவிர்த்தனர் பெருமானார் (சுக்கரருடன் அவர் 

௩ட்புப் பூணூமா௮ு). 

37. மூவேந்தர் முன்பு திருப்பரங்( $்றத்திற், பதிகம் 
பாடினது [2-11]: “அடிகேள் உமக்கு ஆட்செய அஞ்சும்!” 
என்னு (சேர சோழ பாண்டியர்) என்னும் முடிவேக்கர் 
மூவர் முன்னிலையிற் பதிகம் ஒன்று திருப்பசங்குன் ஐத்திற் 
பாடினர் சுந்தரர். 

88. கானப்பேர் (காரளயார் கோயில்) காளையை 
(இறைவனைத் தரிசிக்க விரும்பியது [884] : கானப்பேர் 
பகு ஹை*காளையைக் கண் குளிரக் சண்டு தொழப்பெனுவ 
என்று கொலோ! என்னை (ஒரு பொருளாக) மதித்த கான் 
உய்யும் வண்ணம் எனக்கு அ௮ருளினர் பெருமான். கானப் 
பேர் உறை காளையின். திருவடியைத் தொண்டர்கள் 
தொழும் காட்சியையும், பெருமானஅ ஒரு பாகத்தில் தேவி 
பொலியும் தோற்றத்தையும், செந்தாமரையன்ன அவரது 

திருமேனிப் பொலிவையும், நீலகண்டம் -- எண்டோள் 
இங்வகளின் எழிலையும், ஈ௮ஞ்சடைமேற் சோதி இளம் 

  

   * இருச்சுழியவில் இருந்த சுந்கரரின் சஷவில் காளையாம் 
இருவடிவடன், செல்கையிற் பொற் செண்டுஸ்டி இருமுடியிற் சழிய 
மூடன் பெருமான் தோன்றி கானப்பேர் யாம் இருப்பது! என்து. 

றி மதைர்சார்.
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பிறையின் வண்ணத்தையும் நான் என்று கண்டு தொழப் 
“பெறுவேன். 6 

89. திருவையாற்றிற் காவிரி வெள்ளத்தைக் கடக்க 
முடியாத நிலையிற் பாடியது (77-91: பெருமானே! கொடிய 

பசியை உடையவன் ஒருவனைப்போல அதிதிவிச ஆசை 
யுடன் ஐயாற்றைக் கண்டேன் ; ஆனால் உன் சன்னி 
கானத்தை அடைந்து உன்னைக் காணமுடியா தபடி காவிரி 
யின் வெள்ளம் தடுக்கன்றது. காவிரியின் பெருக்கு 
எதிர்த்து நீந்த முடியாத கிலையில் உள்ள அ. 

40. சேரமானுடன் சுந்தரர் கொடுங்கோளுரில் இருந்ந 
போது திருவாரூர்ப் பெருமானுடைய நினைவு வர, அப்போது 
பாடினது [59-11]: ஆஇரூர்ப் பெருமானை என்னால் மறக்க 
முடியாது. அவர் காசணமாக, அவர் எனக்குத் தந்த 
“பரவை காரணமாக, உலகத்திற் இறந்த ஊராகிய 
திருவாரூரை என்னால் மறக்கமுடியா௮. 

41. திருமுருகன் பூண்டியில் வேடுபறி [49] : 
பெருமானே ! இந்தத் திருமுருகன் பூண்டி. வடுகவேடுவர் 
(தெ.ங்கர்) வாழும் இடம், அவர்கள் வளைக்க வில்லைக் 
காட்டி வெருட்டுபவர். நட்பு கலவாத முரட்டுப் பேச்சினர்; 
Bese வந்து கற்களை வீசி மோதிக் குத்தி வழிபறிப் 
(பவர் ; ஆடையைப் பறிப்பவர் ; பசுக்ககாக் கொன்று 
Bouvet; பாவ புண்ணியத்தை அறியாதவர்; கொலை 

; செய்பவர்; கந்தை ஆடை அணிபவர்; அதிலே உடைவாளைச் 

செரு வைத்துள்ளவர்கள். விரிதலையர்; கருங்குரங்கு 
போல்பவர்; மூடை காற்றத்தினர்; வன்கணர். 

இத்தகையினர் வாழும் இக்க ஆபத்தான இடத்தில் 
பெருமானே! நீர் ஏன் உம் தேவியுடன் இருககின்கிர் ! 
நீர் முடவரல்லீர், உமது வாகனமாம் ஏற்றின் கால் ஓடிக். 
போகவில்லை; ஊர்ப் பிச்சை எடுத்துண்ணும் நீர் இந்த 
ஈளரில் ஏன் ஒங்குகின்.தீர் ; ஊரில் எல்லைப் புறத்தைக் 
காப்பது இல்லையானால் உமக்கு இக்த ஊரில் என்னவேலை! 

இங்கருப்பதன் ' காரணம்தான். என்ன ? என்ன காவல்
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\Winen Si இங்கு நீர் என்றெல்லாம் வினவி ஒரு 
பதிகக்றைப்பாடினர் சுந்தரர். 

42. வேடனை வந்து இறைவன் உதவினது [57-6] : 

*ங்கண் வேடனாக வந். எனக்கு உதவினார் பிரானார். 

A முதலை உண்ட பாலனை அழைத்துத் தந்தது [98] : 

இிருப்புக்கொளியூரில் வீற்திருக்கும் பெருமானே ! இந்தத் 
இருப்புக்கொளியூரிற் குளச்திலே இறக்கிக் குளித்த 
Quinn Aun பிள்ளைக்கு ஏன் இரத மாயமான நிகழ்ச் 
உற்றன... வழிச்செல்வோருடன் கூடிவக்த பிள்ள “அருட் 
ஈட”. என்னும் பெயருடையான் இங்கனம் மறைதல் 

ழகோ ! (அழகன் என்றபடி); இரசக் குளக்களையிலே 

வும் ௪. முதலை தானுண்ட பிள்ளையைக் சொண்டுவந்து 

க்மும்படி காலனிடக்தில் நீ சொல்லுக. உன் இருவருளின் 

பெருமையைக் காணாதவரும் (இன்னு பிள்ளை உயிர்பெற் 
Wpapts நிகழ்ச்சியால்) காணும்படி அருள்புரிந்த 
வல்லாளன் நீ. சான் உனக்கு ஆட்பட்ட குற்றமாகா௪ 
படி உன். வருளை இன்ன இனி பாலித்தருவினை . 1 ருவரு G 

  

4,  திருஅஞ்சைக் களத்தீசர் முன்பு மனைவாழ்க்கையை 

வெறுத்தேன் என்பது [4-8] : அஞ்சைக் களத் கப்பனே 1 

நான் இந்த இல்லற வாழ்க்கையை வெறுக்கின்றேன் (இவ் 
வாழ்க்கை போம் போம் என்றபடி.) 

க்5, (0) சுந்தரர் கயிலையைச் சார்ந்ததும், சார்ந்த 

போது நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சிகளும்--சுந்தரர் கூற்று [100]: 

“பெருமான். தான் என்னை முன்பு படைத்தனர் 

(ஈண்ணாடியினின்௮ம் படைத்து வரவஜைத்சார்; மண் 

லகில் BIS படைத்தார்.) கான் இந்த ஊன் உடலை 

வெத்து இறைவனை த் இயானித் திருந்கேன். அப்போது 

இறைவர் என்னைப் பொருட்படுத்தத், தேவர்கள் என்னை 
வலஞ்செய்து... எதிர்கொண்டு அழைத்துச் செல்வதற்கு, 

  

* ுடியலூருக்கு அருகே காட்டுவழியித் அந்.தரர் செல்லும் 
பபாது இறைவர் வேடசாக எழுக்தருளி அவருக்கு வழிகாட்டினர் 
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நான் ஏறிச் செல்வதற்கு, வெள்காயானையை அனுப்பினர். 

இறைவன் திருவருளால் (உடல்) பசுகரணங்கள் வேரு, 
(உயிர்) பதிமயமாய் வேறுபட்டு விளங்கலாயிற்௮ு. இம் 

மண்ணுலகில் மந்திரம் ஒன் ம் அறியாதவனாய், மனை 

வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டு, அலங்கார வேடங்களுடன் பொழுது 
போக்கிக், குற்றம் புரிந்க தொண்டனாகிய என்னைத் தேவ 

லோகத்து யானைமீதேறி வரும்படி. அ௱ருள்புரிக்தார் 
இறைவர்; அத்தகைய பெருமைக்கு உரியவனா நான் ₹ P பண் 
ணுலக வாழ்வை விரும்பி, மடவாரை இச்சிக்க வினைப்பயனை 
ஆழ அனுபவித்த என்னை அம் மயக்கினின்௮ம் விடுலித் 
தார். தேவர்கள் என்னைச் சூழ்ந்து வர நான் ஏறிவருதற்கு. 
அனையை அனுப்பினர் கருணாகிதியாகிய சுயிலைப்பிரானார். 
இர்த அற்புத நிகழ்ச்சியால், மண்ணுலகிற் பிறக் கவர்கள் 

இறைவனை வாழ்த்தினால் பொன்னுலகம் பெறுதல் திண்ணம் 

என்னும் உண்மையை நான் சண்கூடாகக் சண்டுகொண் 
டேன்; முன்பு, இறைவா ! நீ யானையை அட்டு உரிக்க து 
மறக்கருவை ; இன்று எனக்கு ஏுதற்கு யானையைத் 

தந்தது. அறக் கருணை; தேவர்கள் விருப்! ப.ச. அடன் கண்டு. 

சுளிக்க “இறத்தல்” என்பதனை ஒழித்து என் உடலை வெள்ளை 
யானை மீது சாட்டுவித்தாய். அழியா உடலோடு செல்லும் 
இந்த அற்புத,த்கைக் கண்டு விண்ணும் மண்ணும் அற்பு௪ 
அதிர்ச்சி பெற்றன. கான் யானைமீது மலைகளின் வழியே 
செல்லும்போது (கடல் ௮சசன்) வருணன் மலர்தூவி 

என்னை வணங்கினான். ஹரஹர என்னும் ஒலியும், ஆகமவ் 

கள் அதிக்தோர்களின் தோத்திரங்கள் கலக்௪ வேத ஒலியும் 
விண்ணெலாம் பரந்து விரிய, யானையை அணுப்பி கான் 

மண்ணுலகினின்றும் விடுபட்டு உய்ய வழிகாட்டினார் 

இறைவர்; இர்திரன், திருமால், பிசமன், அழகு மிக்க 
தேவர் கூட்டம் என்னை எதிர்கொண்டு அ௮ல்ழக்க, மத்த 

யானையை அருள்புசிக்தார் இறைவர்; இக் காட்சியைக் 

சண்ட மந்திர மாழுகிவர் (௨ பமன்யு what ஆதியோர்), 

யானை மிதுவரும் இவன் யார் என்று Bor paren ss Gale, 
இறைவர் “இவன் ஈமக்கு வேண்டியவன், ஆரூ. ரன்” என்னு 

விடை கூறினர். கான் வருணனை நோக்கி (கடலாசே!)
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வருண 1 நான் பாடிய இர்.த இனிய பதிகத்தை நீ (பூமியில்) 

திரு௮அள்ளைக் களத்துச் சிவபிரானது சந்கிதியிற் சேர்ப்பிப் 

பாயாக-- எனவரும் விளக்கங்களைக் காண்கின்றோம். 

(19) சுந்தரரைக் கயிலைக்குக். கொண்டு சென்ற யானை 
யின் வர்ணனை : சுந்தரரைக் கயிலைக்குக் கொண்டு சென்ற 

யாரி௱ தேவலோகத்து யானை ; அழகு வாய்க்க யானை ; 

பதயானை; வெள்ளை யானை; சிறப்புவாய்ந்த (சிேஷ்டமான) 
யானை. 

Gii) ஏன் ஆனையை அனுப்பினர் இறைவர் : முன்பு 
யானையை உரித்த பசைமைத் தி தம்மிடம் இப்போது இல்லை 
என்று. காட்டுதத்கோ இப்போது கான் வருவதற்கு. 

னையை அனுப்பித் தமத திருவருளைக் காட்டினர். 

46. சுந்தரர் வரலாற்றைப் பற்றிய பிற விஷயங்கள்-- 
சுந்தரர் கூற்று. 

1. பிரானே! உன் திருவடியை கினைத்தேன். நினைத்த 
வுடன் எனது உடலிடம் கொண்டாய் நீ; என இரம், 

கண், வாய், செவி, மூக்கு, காயம் எல்லாம் ஆனார் இறைவர்; 
என் இவினை ஒழிர்,த.௮. 

2. கான் எங்கே போனாலும் அங்கே என் மனத்தில் 
வர்.து வைகுவர் பெருமானார். 

8. எங்கிருந்து கான் பிரானை நினைத்தாலும் ௮வர் 

ங்கே வந்து உடன்கின்று அருளுவார். 

A. பிரானை நினைத்து எங்கே போனாலும் கொங்கு 
நாட்டிற் கூட-- ஆடையைப் பறித்து ஆறலைப்பார் இல்லை. 

° 
5, அப்பா! ௮ம்மா! என்று கான் சொல்வதில்லை; 

உற்றார், சுற்றம் இவர்களை: விட்டொழிக்தேன். இறைவனே! 

பிரானே ! நீயே, எல்லாம்; என் நிருக்தேன். ‘ 

6. இறைவனே எனக்குத் தந்ைத, பாட்டன், முப் 

பாட்டன் எல்லாம்; தந்தையும் காயும் எனக்கு எள்ளளவும் 

சே... கடட.
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சார்வாகத் (தூணையாக)” இருந்ததில்லை. இறைவனைச் தவிச. 
எனக்குத் துணையாவார் வேறு யாரும் இல்லை. « 

7. சம்பந்தர், அப்பர் (பாடிய) தேவாரத்தை 
அடிக்கடி. பாடி ஏத்த இறைவன் மகிழ்வார். 

8. அரூர்ப் பெருமானுடைய பேரைச் Arba 
வைத்த மகிழும் அருக்தமிழ் புலவன் யான். 

9. பல ஈலம் பொருந்திய தமிழால், ஏழிசை 
பராக் இனிய தமிழால், இறைவனுடைய திருப்புகழை 
விருப்பத். அடன் பாடுவேன். 

10. பெருமான் அடிக்கடி. என்னைக் திருத்தி என் 
சந்தையில் இடம் கொள்ளெறார். 

11. இறைவர் என் பிழையைப் பொறுப்பார்; என் 
பேச்சைக் கேட்டுக் கோபித்துக் கொள்ளார்; என் குற்றங் 

களைப் பொுப்பார்; பழிச்சொல், பிழைகள் வராதபடி. 
காத்தருளுஇன்றார். அருவினை, பழவினை, செய்வினை, 
இவை என்னைப் பீடியாகபடி அருள்புரிகின்றார். எனக்கு 
உற்ற வெப்பு, பிணி இவைகளைத் தீர்த்து என்னை ஆட் 
கொண்டார். 

12. . பெருமானுடைய திருக்கோயில்கள் பலவற்றைத் 
தரிசித்அப் போற்றிசெய்து பதிகம் பாடியுள்ளேன். 
அங்ஙனம் பாடி என் வினைப்பற்றை ஓழித்தேன். 

18. கடம்பூர், காழி, கானாட்டு மூள்ளூர், கோலக்கா, 
காட்டியத்தான்குடி, வலிவலம் என்னும் தலங்களில் 

இறைவன் காட்சிதரப் பெற்றேன். நாட்டியத்தான் குடியில் 

அ. ரவாபரணராய் அச்சம் தரும்படியான கோலத்துடன் 
(தரிசனம் தந்தார். 

14, என் மனத்தில் இறைவன். வீற்றிருப்பதால் 
நான் ௮வை எப்படி மறக்கக் கூடும். மான் பிறவியின் 
Cas Des. கரும்பு அவர். கான் எங்கே போனாலும் க்கே 

॥ வந்து. என் “மணத்தில் என்றும் தங்குவார்; இறத்தல்,
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மிதத்தல் என்னும் இரண்டையும் தவிர்த்து என்னை அண் 
ள்ளார்; - தம்மை தநினைக்கும்படியான பாக்கியத்தை 
எணச்ருக் தந்தருளியுள்ளார்; என் குறைகளை அறிந்து குறை 
ீடமுன்வக்து அருளுவார்; இனிப் பிறவாத பெருமையைப் 
பெற்றேன்; இத்தகைய பெரும் பேற்றை வேறு யார் பெறக் 
கூடும்! அவரை மறவாத வரத்தைப் பெற்றுள்ளேன். 
முத்தி, ஞானம், வானவரும் அறியாத பலபல கெதி--இவை 
யலாம் எனக்குப் பெருமான் காட்டியருளினர்; கான் 

“செய்யவேண்டிய கொண்டினையும் காட்டியருளினார்; 
எனக்குப் பெருமை தந்தனர். 

15. பெருமானைக் கனவினிற் கண்டேன்; விழித்த 
எங்கும் காணமாட்டாஅு தயங்கினேன், கழுமல வளககசிற் 
காணப்பெற்றேன். 

16. அன்பர்கள் என்னைச் சூழ்க்திருக்க, அடியார்கள் 
என்னை விரும்பிக் தொழப், பிற மக்களும் என்னைப் பரவு 
இங்னம் காடெல்லாம் என்னைப் புகழும்படியான 
பாக்யெத்தை அடைந்துள்ளேன். 

௩985. சுந்தரருடையா பக்திநிலை, மணநிலை, 
அவர் தம்மைப் மாற்றிக் கூறூவன ; 

அவர் பொற்ற பேறூகண் [147] 

(இறைவனைக்) “கண்டு தொழப்பெ௮வதுூ என்று 
கொலோ'-.என்னு ஒருபதிகம் (84), (எந்தை பிரானாமை) 
“என்றுகொல் எய்அவதே”” என்னொரு பதிகம்(88), “அவர் 
எம்மையும்  ஆள்வரோ கேளீர்” என்றொரு. பதிகம் (78) 
“ரூ. ரானை மறக்கலுமாமே' என்றொரு பதிகம் (59) பாடி. 
யுள்ளார்; இவைகளில் இருந்தே சுந்தரருடைய திடவிய 
யக்தி ஈன்கு புலப்படும். 

CG) இறைவனே ! (ஆரர்ப்பெருமானே !) உன்னை 
யல்லால் வேடுனுருவசை கான் அறியேன் ; * அறிந்தேத்த 
  

* தொண்டு? “அர்ச்சனை பாட்டே, தமிஜ். பாடு? என்த. 
தாண்டு. பெரிய புராணம்- தடுத்தாட், - 70. '
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மாட்டேன். .கினைக்க மர்ட்டேன் ; உனது திருப்புகழைப்: 
பலநாள் வாயினாற்கூதி மனத்தினால். கினைவேன் ; * உன்னைப்: 
பாடுதலை ஒழியேன்; உன௮ அடியார் அடியாருக் கெல்லாம் 
கொண்டு பூண்டு ஒழுகுவேன் ; உன்னைச் இத்தத்தில் 

எப்போதும் வைத்துள்ளேன் ; 5 cog or, orgy OF, 

எனது கண் எல்லாம் நீயே; உன்னை நான் என்று கொல். 

எய்துவது! உன்னை மனத்தினால் அன்பு Orig இன்பம் 

எய்தித் தமிழ்ப்பதிகம் பாடினேன் ; நீ என்னை விரும்ப” 
விட்டாலும் கான் உன்னை விரும்புவேன் ; சான் உன்னை 
மறந்தாலும் எனது ₹நா'--4நமச்சிவாயவே'--எனச்: 

சொல்லிக் கொண்டே யிருக்கும்; கான் எங்கே போனாலும் 

உன்னை நினைப்பேனாயின், கொங்குசாட்டு வழிபறி வேடர், 
களும் என்னை அணுகி எனது உடையைப் பறிக்கு 
மாட்டார்கள்; நியே எனக்குத் தந்தை; தந்தையின் கக்தை; 
என பிரான்; எனது சரச்தின்மேல் உள்ளாய் நீ; or 

பிறப்பிலும் நீயே எங்கள் தலைவன்; ஏழு பிறப்பிலும் உன்னை 
கான் மறக்கேன் ; உன் அடிமை நான்; என்னவன் நீ£ 
சன்மனக் கருத்து நீ: என் அமுது நீ; என் புகலிடம் ம் 
எனக்கு இனியவன் நீ; உன்னை ஏ.த்தாமல் நான் இருந்ததி' 

யேன்; எனக்கு நீயல௮ வே யார் அணை; உன்னை மறந்து: 
சங்கும் கானினை என் உணர்வுபோய், உயிர்போய்ப் பாடை 
மேற் சுமக்கப்படும் காளாகவே கான் கருதுவேன்: 

ஐம்பொறிகள் என்னை ஆண்டுக் தம்வழியிற் செலுத்திய: 
போதிலும். காவினாலும் வாயினாலும் உன்னையே ஈல்லன 
சொல்லித் அதிப்பேன்; ஆதலின் நீ அஞ்சாதே என்று: 

எனக்கு அபயச் தந்தருள், பெருமானே! உன் அடியார் 
கூட்டத்தில். கானும் கலந். இரவும் பகலும்: கருத்துடன்: 
உன்னைக் சைகூப்பிக் தொழுவேன்; நீர் எம்மைக் கருதா 
விட்டாலும் நான் உமது திருவடியைப் பாடுதல் “ஒழியேன்? 

காணாத கண்களையும் காட்டவல்ல கறைக்கண்டனே !: நீ” 
காட்டினால் இன்னும் காண்பேன். 

நீ் இலெந்தியைச் சோழனாக்யெ தொடர்ச்சியைக், கண்டு. 
அழ்யேன். புரண்டு. விழ்ந்து உன் -பொன்மலர்ப் பாதக்தைப் 
போற்றி போற்றி என்று அன்போடு பூச;்.துப் புலம்புவேண்
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(0) சமன் தமர் என்னை கோவச் செய்தாலும் உன்னை 
மிய வேஜொரு தஅணைவசை அறியேன்; உனது பராக்ச 
சச எனது கா தவழுமல் ஒம்; உன திருவடியை 
Ops வேண்டியவர்கள் ௮ங்கனம் ஏத்தாது இகழ்ந்தாலும், 
கற்காலும் அத்தகைய நாள்கள் கெட்ட காளாகும் (அவர் 
கஞூச்கு) என்றே கருதுவேன்; கான் முன்புசெய்த பாக்கி 
ty ds BD, பரஞ்சோதி! உன காமத்தைப் பயிலப் 
பெற்றேன்; பாடியும் ஆடியும் உன்னை அறிய அன்பு 
பூண்டேன்; ஆதலால் உன்னை கான் மறக்க முடியா ZI; 
பொய்ம்மை இன்றி என் உயிருட் புகுந்தாய் நீழ என்னை 
விட்டுப்போர்னு அதியாய்; ஒழுக்ககெறி தவதின தால் (கயிலை 
யில்) உன்னைவிட்டுப் பிரிந்தேன்; இனிப் பிரியேன்; வேண. 
தேவரை கினைந்அு உன்னை மறவேன்; திருமால் சண்ணிடக். 
(த. தவுடன் நீ அவருக்குச் சக்கரம் அருளின திறத்தைக் 
கண்டு. நானும் என் வல்வினைக்கு அஞ்சி உன்னை 
அடைந்துளேன். இரிபுரம் எரித்த ஞான்று மூவர்க்கு கீ 
அருள்புரிக்கமை கண்டு உன்னை கான் அடைந்துளேன்; 
விஜய வக்கு நீ வான்படை (பாசுபதாஸ்திசம்) கொடுத்ததை 
திந்த கானும் அன்புடன் உன் காமங்களைப் பசலி வழி 
படுகின்தேன்; உன் பெருமையை கினைந்தூ மனம் உருகி 
கிற்கின்றேன்; உன் திருவடிகளே புகலாக அடைக்அள். 
ளென்; உன்னையல்லால் வேறொரு தெய்வத்தை விரும்பேன்; 
உண் மலர்ப்பாதத்தை கினைத்தேன்; என் வினைகளினின்றும் 
கீக்வெவன் ஆயினேன் ; என்தலை, என் கா, என் கெஞ்சம் 
இவைகளை உனக்கே உரியதாக்க வைத்தேன். 

(1) எம்பெருமானுடைய திருகாமங்களை த் - திருப் 
/கழைப் பிகற்றிக்கொண்டே இருப்பேன் கான்; திருக்கானப் 

பெரில் உறையும் பெருமானை என் அ௮ல்லல்கெட, என் கண் 
ஞுஸிரச், காதலுடன் கான் என்னு தொழுவேனோ ! பிசான் 
அரரணமாசவும், (அவர் எனக்கு அ௮ளித்,த) காகிகை (பரவை) 
கணமாகவும், கான் திரு இருளை: மறக்கமுடியா தவன் 7 
எம்பெருமான் என் சென்னிழேல் உறைஒண்முர். கம்மை 
கிளை ச்மும்படியான . திருவருளைப் பெருமான் ' எனக்குத்
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கர்அள்ளார்; எனக்கு ௮வர் தந்தையும் STU OTHE, FT FV 
பிறத்தலைத் தவிர்த்து என்னைவிட்டு நீங்காமல், தமன 
பொன்னடிக்கு என் மனத்தைப் பொருத்தி வைச் அள்ளாரச். 
என் சொற்கள் மீது கோபம் கொள்ளாமல் பெருமான் 
TH உள்ளத்தில் வச். குடியிருக்கன்றார். 

சிவபிரானைப் பணியச் இத்தம் வைத்த தொண்டர் 
களின் தொண்டன் கான்; அடியார்க்கு அடிமைச் தொழிலைத் 
தவறாது செய்யும் தொண்டன் நான்; தநித்தகித்தம் 
பெருமானை கினைந்து ம௫ழ்பவன் நான், எம்பெருமான் 
கான் எனது செல்வம்; நீடூர்ப் பெருமானை கான் பணியாது 

விடேன் ; எழுபிறப்பிலும் எம்பெருமானை மறவேன் 9 
பெருமானை நான் வாயினாற் கூறுவேன். மணச்தினால் 
கினைவேன் ; கினைக்கும்போ.த பெருமான் ஈமக்கு இனியர்... 

136. சுந்தரரும் அடியார்களும் [148] 

(ு) அடியார்களை விளித்து வினவுதல் 

இிருகாவலூரனாகிய கான் Su@G gud என் மனம் 
பெருமானையே சிந்திக்கும்; ஆதலால் ஈம் பிரான் என்னை 
ஆள்வசோ என்று அவரைக் கேட்டு எனக்குச் சொல்லுங்கள். 

Gi) இறைவனுடைய அடையாளங்களைக் கூறி 

அடியார்களை வினவுதல் 

ஈம் பெருமான் ஆனையின் உரியைப் போர்த் அள்ள 
னரோ 1! நாகத்தை ௮ணிக்துள்ளனசோ ! இல்லம்தோறும் 
சென்று ஐயம் கொளவரோ ! ஆ௮ தாங்கிய சடையரோ 1 
கரிகாடரோ ! காடு ௮.ரங்காக ஆடல் புரிவமோ ! குழைக் 
காதசோ ! வெள்ளை நீ௮ு ௮ணிவசோ ! ஏற்றுக் கொடியரேர!: 
குன்றி (கண்மெணி) போன்த செம்மேனியசோ ! திருக் 
கரத்திற் படு தலையையும் சூலத்தையும் ஏந்தியுள்ளனசேச 1 

பிறைசூடி. உள்ளாரோ! சமணர்களின் பழிப்புக்கு ஆளசோர 
தம்மை வாழ்த்தும் அடியார்களுக்குத், தம்மைப் பற்றி 
னார்க்ளூ, ஈல்லவரோ! தேன். “அபிஷேகப் பிரியரோ, அரையில்
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ராகச்தைளாணதாகக் கட்டியுளளனரோ! விடை வாகனசோ! 

திம்மைப் பாடும். அடியார்களை உடையசோ ! மலைமங்கை 

யைப் பாகத்திற் கொண்டவசோ ! வீணை வா௫ிப்பசோ ! 

(0) அடியார் பொருட்ட இறைவனிடம் முறையீடு 

இறைவா 1! அடியார்மேல் பிணி, வினை இவை 

ஓா.ராவா௮. காத்தருளுக; அவர்கள் தங்கள் அல்லலை 
எடுத். துச்சொல்லி உன்னிடம் முறையிட்டால், அவசை 

வருத்தி மறுபிறப்பைத் தருதல் நல்லதா ! வாய்திறவாது 
சும்மா இருத்தல்கான் ஈல்லதா! காலையில் எழுந்து தொழு 
பவர்களஞுடைய அசவலையைக் கைந்தருளுக! உனக்குத் 
கொண்டு செய்பவர்களுடைய அக்கங்களைக களைக்தருளுக ; 
அவர்களுடைய மீயக்க ஆசைகளை நீக்க அருளுக. 

(iv) சுந்தருக்கு அடியார்களிடத்தில் இருந்த பக்தி 

இறைவனுடைய சேவடியைச் இந்திப்பவர், இரவும் 
பகலும் ஏத்துபவர், இறைவனை எங்கள் ஈ௪ன் என்று 

பணிபவர் ; இறைவனிடத்தில் ௧௫ந்த அன்புள்ளவர்கள்--- 
இவர்களே எம்மை ஆளுடையவர்கள், யான் பாடிய வண் 

டமிழ் மாலை வல்லவர் என்னை ஆளுடையார்; எழு பிறப்பும் 

ற்றவர்; ௮வசே என் தலைமேற் (பயில்பவர்; நாவுக்கரசர், 

ஞானசம்பர்.கர் ஆதிய அடியார்களுக்கு கான் அடியன், 

அடிச் தொண்டன்; பெருமான் திருவடியையே பற்றூகக் 

கொண்டவருடைய அடிநாய் கான்; யார் மலர் தூவிக் 

கண்ணீர் அரும்ப இறைவன் முன்பு கநிற்கன்றார்களோ 
அவர்களோடுதான் கான் அன்பு செய்வேன். 

பக்தர்களே 1! காவலூரன், அ௮டி,த்கொண்டன்-.- ஆய 

நான் பாடின அலங்கல் மாலையைப் பாடுமின் 1! ஏசின 
(புகழாப் புகழ்ச்சியைக்) குதி.த்.அப் பேசுமின் ! 

197. சுந்தரரும் அடியார் அல்லாதாரும் [149] 

பனங்காட்டூர் உறையும் எங்கள் பிரானை உணராதார். 
உணர்வு என்ன பயனுடைதஅ? எதற்கும் பயனளிலதாம்
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என்க. அங்கனமே அவரைச் சாராதார் சார்வும், அவரை 

நினையாதார் நினைவும், அவரைப் பசவாதவர் பரவுகலும், 

அவரைப் பேசாதார் பேச்சும், அவருக்கு அடிமை செய்ய 

மனம் குழையா தவர் குழைவும், அடிமை செய்யப் பயிலா 

sar பயில்வும் பயனற்றனவாம் ; அவரைச் தொழுகின்ற 

அடியார்கள் வான் ஆளப்பெறும் வார். த்தையைக் கேட்டும் 

அவரை மலரிட்டு வணங்கா தவர்கள் அவர் ஈம்மை ஆள்கின்ற 

அன்பின் திறத்தை அதியாதவர் களாம். ஆதலால், வாரும் 

கள், அவர்க்கு ஆளாக வாருங்கள் என உலகர் பலர்மூன்பு 

அவர்களை கான் (பரிவுடன்) அழைக்கின்றேன். இவபக்தி 
எனும் வித்து இல்லாத கெஞ்சினசை விட்டு விலகிடுவேன், 

அிலைகிடுவேன்---என்இன்றார் சுந்தரர். 

138. சகூந்தரரும் சிவானூம் [150] 

ம வேதா ரணியச்துக்கு அருகில் உள்ள ‘Camry? 

சன் னும் கடற்கரைக் தலக்தில்-மக்கள் குடியிருப்பு 
இல்லாத இடத்தில்--பெருமான் தனியாகக் கோயில்கொண் 

ஒ.ருப்பதைச் கண்டு மிக வருந்திப். பாடுகின்றார் சுந்தரர் : 

“பெருமானே !/ கடற்காற்று கடி.தாய்க் கரைமேல் 
மோன்ற௮ ; $ பக்கத்தில் குடியிருப்பார். யாரும் இல்லை ; 

இருந்தால் குற்றம் ஆகுமா. என்ன ! உன்னை இங்கனம் 

தனியாகக் கொடியேன் கண்கள் காணுஇன்றனவே ! யார் 
துணையாக இங்கு இருக்கின்றாய் ! சுற்றிலும் பெரிய காடு; 

தேவி அஞ்சும்படி. மாப் பொக்தில் ஆர்தைகளும் கோட்டான் 
களும் GYHBer por, இங்குள்ள வேடர்களோ மிகப் 
பொல்லாதவர்கள், தியர்; போயும் போயும் இங்கே வந்து 

'கோயில்கொண்டனையே; இக் கடற்களையிற் பல கொடிய 
வேடர்கள் வாழ்கின்றார்கள். இரவுதான் உனக்குத் 

துணையோ! என்ன தைரியத்தால் நீ தனியாக இங்கு இருக் 

கன்னுய்? இருப்பதற்கு வே இடம் இல்லா ததால், தேவியும் 
கங்கையாளும் உண் ஆகத்திலேயே இடம் பெற்று இருக்கன் 
ஞர்கள் ; இங்கே காடுகாள் (மோடி) என்னும் வனதேவதை 

தான் இருக்கின்றாள்.
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Ci) சிவபிரான் பலி ஏற்பதை நினைந்து சுந்தரர் வருந்துவது 

பெருமானே ! பலிக்காக ஊர் ஊராக இத்தனை ஊர் 
களில் 8 தரிஇன்றாயே! உன் மலரன்ன சேவடி கோவாதோ! 

ரூளியான வெண்டலையில் நீ பலிகொள்வதைக் கண்டால் 
omg அடியார்கள் நெஞ்சம் உருகுவார்களே ; நீ இச் 

தொழிலை முற்றிலும் விடமாட்டாயா ! பாம்பைக் கச்சாகக் 
கட்டி, கழலும் இலம்பும் ஒலிக்க, நீ உச்சிப்போ தில் .பலி 

வாங்க ஊர் ஊராகக் ரிவதைக் சண்டால் அடியார் 

மனம் உருகாரா ! ஒருபால் தொண்டர்கள் பாடித் அதக் 
இன்றார்கள் உன்னை, ஒருபால் தேவர்கள் ஏத்தி வணங்கு 

இன்றார்கள். இத்தகைய பெருமை வாய்ந்த: நீ பலிக்குச் 

செல்வது பான்மையா!--என்றெல்லாம் கூறி வருந்து 

இன்றார் சந்கரர். 
(ஸ்) சிவபிரானிடத்துச்' சுந்தரருக்கு இருந்த உரிமை 

என்பொன், என் ஆனை, மனக்கனியான், எனக் 

இனியான், எந்தை தந்த--எனக் கூறிக் கொண்டாடு 
கின்றார் இறைவனைச் சுந்தரர். 

(iv) சிவனுடைய கருணையும் அருட்டிறமும் 

பெருமானே! இனிப் பிறவி வாராமே இம்மையே 
எனைத் திருத்தி ஆண்டனை ; என்னை உசுப்பாய், என்னை 
முனிவாய், என்னை அதட்டி அடக்குவாய், என்னை மோது 
லிப்பாய், என்வினையை ஒழிப்பாய், அமினும் என்னைப் 
பொருட்படுத்தி என் பிழைகளைப் பொறுத்தாய், உனக்கே 

ளாகும்படி செய்வாய் ; பிறர் எவரையும் . பணிந்து 

வேண்டாமல், ஆடையும் பொன்னும் கொடுத்து உதவுவாய். 
° 

139. @ சுந்தரரும் பரவையாரும் 
சுங்கிலியாரும் [151] 

(i) இறைவா! எனக்கும், பாவைக்னாம், BIE Ged 
பற்றுய. பெருமான் நீ. பரவையை எஷக்குத் தந்த 
ஆண்டனை ; சங்கலியோ டென்னைச் சேர்த்து வைத்தாய் ;
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மான் போன்ற சண்ணியராம் கமலினி (பரவை), அகிக்திதை 
(சங்கலி) என்பவர்தம் கண்வலைப்பட்டுத்தான் நான் 
வினைக்கு அளானேன். 

(டு) சுந்தரரும் பரவையாரும் 

1. யான் செய்த அபசாரங்களை எல்லாம்பொறுத்துக் 

கொண்டு பரவையை எனக்குத் தந்து என்னை ஆண்டருளி 
னார் இறைவர் ; பெருமானே ! பா கானன் வருத்தத்தை 
நீ அறிவாய்; பரவை வருந்தா வண்ணம் நெல் அளித்தாய் 
அ திருவாரூர் வர்.துசே.ர வழிபுரிக்தருளுக; பரவை வாடு 
கின்றாள்; அவள வருத்தம் தீர, என் கவலை தீரப், (பொன் 
முடிப்பைத) தந். தருளுக ; அவளுடைய பசி வருத்தத்தை 
நீ அறிவாய்; பரவை காரணமாக கான் திருவாரூரை மறக்க 
முடியாதவனாய் இருக்கின்றேன். 

பரவையிற் (கடலிற்) பிறந்,த ஈஞ்சை முன்பு உண்டது 
பரவைக்கு (கடலுக்கு)ச் செய்ததோர் அபசாரம் என்று 
கருதியோ, பின்னர்ப் பரவை எனப் பெயர் கொண்ட 
இவளுக்கு உபகாரம் செய்தாய். 

(14) பரவையின் வர்ணனை 

அல்குல்--பரக்கும் ௮ரவல்குல்; பையாரும் ௮ரவே 
சல்குல். 

இடை--மின் இடை ; நண்ணிடை. 

இயல்---தக்க (பொருத்தமா ன) இயல். 

கண்--மாவடு போன்றது; வாள் போன்றது; மை 

நிறையப் பூசிய,௮. 

குழல்--பூ நிறைய ௮ணிந்தஅ ; மணம் வீசுவது. 

கொங்கை--கொங்கை நல்லாள் பசவை? 

மொழி--பண் மயத்தத. 

விரல்--பர்அ சேர் விரல்.
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௨. (ஸா. சுந்தரரும் சங்கிலியாரும் 

1. சங்கலிக்கும் எனக்கும் பற்றாய பெருமான் 
இறைவர் ; குளிர்க் 2, பொழில்கள் சூழ்க்த திருஒற்தியூரைச் 
சேர்ந்தேன்; சங்கிலியின் மென்தோள், கடமுலை சார்க்தேன், 
சார்ந்தேன். அற்பனாயை என்னைப் பொருட்படுத்தி 

இறைவன் சல்லையோடு என்னைச் சேர்ப்பித்தார் ; மானின் 
இயல்கொண்ட சங்கிலியால் வரும் பயன்களெல்லாம். 

தோன்ற அருள் புரிந்தார்; ௮வள்பொருட்டு என் கண்ணை 
மறைப்பித்தார்; அவள்மேல் வைத்த காகல் காரணமாக 

இறைவற்கு ஆளாக இவ்வுலஒற் பிறந்தேன்; வினை 

இவ்வாறாக, கான் என்ன செய்யக் இடக்கன்றது; என் 

வினையை என்னென்றெடுச்.அரைப்பஅ ! 
(ு சங்கிலியின் வர்ணனை 

இயல்--மான் போன்றவள். 
தோள்--மென்தோள். 

முலை--தடமுலை. 

மொழி--பண்மயத்த மொழிப் (பரவை) சங்கிலி. 

140. சுந்தரரும் பார்வதியரம் [152] 

தேவியைச் தமத பாகத்தில் ௮ன்புடன் வைக்அள்ளார் 

பெருமான்; தேவியின் திருவடியைப் பற்றி கான் கிரம்பப்- 

பாடுவேன்; அங்கனம் பற்றிக் இடபக்தியுடன் திருவருளை 
மிகத் தேடுவேன்; ௮க்த அனக்தத்தில் மிக ஆடுவேன் ; 

இறைவன் இருவடியை (என் குற்றங்களை நீக்கு கான்கொண்ட 
குறிப்புடன்) ஈன்கு கூடுவேன். தேவியின் இளைய மகன் 

(முருகனையும்) நான் தெளிந்தறியேன்; (இவனை நான் 
நாடினேன் இல்லை); வயிறு தாரிப் பிள்ளையாம் கணபதி 

யையும், குமரப் 'பிள்ளையாம் வேலளையும் கோல்கொண்டு 

தட்டிக் தேவி ள்வதில்லை; பெருமானே 1, நீ வீணான 

பெச்சுக்களைப் பேடு மாதர்களின் வளைகளைக் கவர்ந்தால், 

மலையரையன் மகளான பார்வதி உன் 4செயலைக்கண்டு: 
பொலுத்திருப்பாளோ 1! கூறுக,
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141. சுந்தரரும் முருகவேளும் [153] 
[தலைப்பு 218-ம் பார்க்க] 

பிள்ளைக் குமான் அங்கையில் வேல் ஏர்தியுள்ளவன்; 
'தாருகாசானை அட்டவன் ; தேவியின் இகாய பிள்ளையாம் 

(முருகனை) கான் தெளிக்தறியேன்; ஆ.கலால் முருகனை 
நான் நாடினேன் இல்லை; இம்- முருகவேள் சிவபெருமா 

னுடைய மசனாராயிருக் அம் குறவர் மகளை woo Gir. 

142. சுந்தரரும் யோகமூம் [154] 

எனக்கு உற்றவராயிருக்.த ஐம்புலச்சேட்டையை ஒழித்து 

உள்ளத்து உள்ளே உள்ள உண்மைப் பொருளை கான் ஈன் 

பற்றிப் பிடித் அள்ளேன், காள்தோறும் (சிட்டை கிலையில்) 
இறைவனுடைய மலர்ப் பாதங்களை நன்கு தேடுவேன் ; 
நாபிக்கு மேலே சால்விரல் இடத்தில் நாடி. நாடிப் பார்ப் 

பேன் ; அங்கே பசம்பொருளைச் சிக்கெனப் பிடித்து மிக 
,மஇழ்வேன், கூத்தாடுவேன், ஆனந்தக் கூத்தாடுவேன். 

143. சுந்தரரும் வனப்பாகையும் சிங்கடியும் 

[158] 

வனப்பகை--€ர் நிறைந்த ஞானி; அவளுடைய 

அப்பன் கான். 
இருவாரூரைச் இத்தத்தில் வைக்அள்ள புகழைக் 

'கொண்ட சிங்கடியின் தந்தை நான். வில் என வளைந்த நெத்தி 

யையும், நிறைந்த அழயெ கூந்தலையும் உடையவள் சிங்கடி.; 

அவள் உருவ ல-்ஷணம் உள்ளவள்; மை பூசிய அகன்ற கண் 

களையும், மரமான பேச்சனையும், மென்மையையும் 

உடையவள்; நல்லவள். 

'இடைத் அள்ள gry பதிகங்களுள் சங்கடியைப் பற்றி 
எட்டுப் பதிகங்களிலும், வனப்பகையைப் பற்றி ஒன்ப 

பதிகங்களிலும் சுந்தரர் குறித்துள்ளார்,
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44. சந்தரரைக் குறிக்கும் சொற்கள் [156] 

அரூ.ரன், இசைஞானி சிறுவன், ஊரன், சடையன் தன் 
சானலன், இங்கடி தந்ைத, தஇருசாவலூரன், திருவாளூசன், 
ஈம், வன்றொண்டன், வனப்பகை யப்பன்--என்பனவும்,. 
Hon போல்வனவும் ஆன பெயர்கள் இவரால் தம்மைக் 
திக்க அளப்பட்டுள. 

மேற்படி பெயர்கள் அல்லாமல் தம்மைக் குறிக்கக் Bids 
ருறிச்.தள்ள சொற்றொடர்களும் காணக் உெக்கன்றன : 

அடித்தொண்டன், அடி. நாயேன், அடியார், அடிகாய் 
ரன், அணுக்க வன்றொண்டன், ௮ருல் குலத்து AGE 
தமிழ் ஊரன், அல்லியந் தாமசைத்தார் ஆரூரன், ஆரு ன் 
பெர் முடிவைத்த மன்னு புலவன், இளங்களை அரூரன்.. 
சிறுதொண்டன், மன்னு தொல்புகழ் காவலூன். 

145. ஞாயிற, [158] 

[வனும் ஞாயிறும் என்னும்? தலைப்பு 102-ம் பார்க்க] 
அருக்கன், இரவி, கதிரோன், சவிதா, சுடரோன், 

eng, பகலோன், வெயில்--என்னும் பெயர்களால்: 
ரூமியன் கூறப்பட்டுள்ளான். 

146. ஞானம் - ஞானியார் [159] 

கற்றிலேன் பல கலைகளை, ஞானங்களை என்இன்றார் 
ஈந்தார்; அவர் பாடின பதிகத்தின் உண்மையைத் தத்துவ: 
ஞானிகள் தழமாற்றம் இன்றி உணர்வர். 

147. தமிழ் - துமிழ்ப்பரலவர் [160] 

அருந்தமிற், இன்சுமிழ், இன்னிசைக், கமிம், ஏழிசை: 
De aN, ஒண்ட£ர் உறைதமிழ், ஒலிகொள் இன்னிசைச்: 
சிமிழ், முறையாச் தமிழ், சந்தம் மிகுதமிழ், எரர் eae,



142 தேவார ஒளிகெறிக் கட்டுரை (சுந்.தரர்) 

'செஞ்சொற்றமிம், செந்தமிழ், தண்டமிழ், தணைகொள் 
"செந்தமிழ், ஈலத்தமிழ், ஈற்றமிழ், பண்ணா ரின்;£மிழ், பலங் 
ளர் தமிழ், பன்னலக்தமிம், பாவண த்தமிழ், பொய்யாத் 
தமிழ், வண்டமிழ்--என்றெல்லாம் தமிழ்" Bor sacs 
‘Gor gn, 

தண்டமிழ் நாற் புலவாணர், கலைமலிர்த தென்புலவர்-- 
எனச் தமிழ்ப் புலவர்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளார்கள். 

பண்ணொடு பாடப்படும் தமிழ்ப் பாடலின் இசைக்கு 
ஒப்ப, முழவு வாத்தியம் ஒலிக்கப்படும். 

148. *தலங்கள் [161] 
1. அஞ்சைக் களம் [4] 

அழக பொழில் சூழ்ந்தது ; கடற்கசை மேல் 
மகோதைக்கு ௮ணித்தாய.து. 

2. அதிகை [88] 

இத்தலம் மாஈகர்--எனப்பட்டுளஅ ; இறைவனுக்குப் 
பற்றுக்கோடாய (ஆசைக்டெமாய) பெருமை வாய்க்த தலம். 

8. அரிசிற்கரைப்புத்தூர் [9] 
அரிசிலாத்தின் தென்கரையில் உள்ள அழகு கிறைக்த 

கலம்; அழகார். புத்தூர் என வழங்குவ; பொழில் 
கிறைர் ௧௮ ; புகழ்த் துணை நாயனார் கைத்தொண்டு செய்து 
நித்தலும் படிக்காசு (இறைவன் அளிக்கப்) பெற்ற தலம். 

4. அவிநாசி [98] 
இத்தலம் புக்கொளியூர் அவிநாசி (எனப்படும். 

குரங்குகள் ஆடும் பொழில் சூழ்க்த தலம்; காடுபோல 
உயர்ந்த சோலை சூழ்க்த தலம்; பறவைகள் வாசம் செய்யும் 
சோலையைக் கொண்ட தலம்; ஆண் குரங்கு உண்பதற்காகப் 

* அவ்வத் தலத்தில் பெயர்க்கு ௮௫ல் [] இக்குதிக்குள். 
உள்ள எண் பிக எண். 

  

௩
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பெண் குரங்கு பழங்களைக் தேடும் மலைப்புறத்தை உடைய 
அலம்) காலை, மாலை, சந்தி வேளைகளில் நீரும் பூவும் இட்டு 
வழிபவொர் புத்தியில் உறைவார் அவிநாசியப்பர்; “புக்கொளி 
யூர்ச் ருள.ச்.இற்குளிக்க இறங் முதலை வாய்ப்பட்டு மறைந்த 
(99 hus) பிள்ளையை (இனி மோசம் செய்யாமல்) 
ம்.௪. மு,தலையே கொண்டுவக்அ குளக்கசையிற் SEG uy, 

இறைவா ! 8 காலனுக்குக் கட்டா இடுக'--என்ு சுந்தரர் 
படி வேண்டின தலம் இ. 

5. ஆமாத்தூர் [45-60] 

தம்மையும், மாத்தூர் என்னும் தலத்தையும் 
ஆண்டனன் இறைவன்--என்கன்றார் சுந்தரர். 

6. ஆதர் [8 87, 51, 54, 78, 88, 98 முதலிய] 
அழகே, குளிர்ந்த, ஈறுமணத்த, செம்பவளகிறச் 

சோலையும் பொழிலும் சூழ்க்த ஊர் திருவாளர்; இங்குப் 
பொழிலில்(1) அன்றிற் பறவைகள் saga ass 
சேரும்; (2) பெண்பறவைக் கூட்டங்கள் வக் அடையும்; 
(3) கமுகு, பல பழங்களுடன் கிறைக்அ, பொலியும்; (4) 
ரர மலர்கள் கறுமணம் வீசும்; (5) குயிலும் வண்டினங் 
களும் பாடும்?) (6) பாம்புகள் ஆடும்; (7) செருந்தி செம் 
பொன் கிறமுள்ள மலர்களுடன் இகழும்; (8) மணகாறு 
புஸ்னையும், மாதவியும் அரும்பின் மலரும்; (9) பொய்கை 
யில் தாமரை மலரும்; அல்லி மலரில் வண்டுகள் இயங்கும்; 
(10) டெங்கற்- சேம்பு, செங்கழுநீர் இகழும்; (11) வயல் 
சளில் அன்னங்கள் வைகும்;  இனைத்தாள். போன்ற 
கால்களை உடைய காரைகள் சேரும்; (12) பறவைகள் பாயக், 
சுரும்புகள் இரரிகச, ௮வத்தின் சாறு வயலருகே மாயும் ; 
செங்ரெல் விளையும்; செல்வம் பொலியும். 

திருவாரூர் ரும் செல்வமும் நிறைந் த ஊர்; தென்றல் 
மணம் கமழும் ஊர் ; மல்லிகைச் செடிகளும் மாடங்களும் 
கெருகிவிளங்கும் ஊர்; கனத்த பெரீய மதில்களைக் 
கொண்ட ஊர்; மாதர்கள் விரும்பி வாழும்: ஊர்; பெரியவர்.
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களின் புகழ் விளங்கும் ஊர்; அருமறையும் ஆறங்கங்களும். 

ஓதப்படும் ஊர்; உலகங்களில் உள்ள ஊர்களில் ஒப்பற்ற: 

ஊர் இது என்று உரைக்கத் தக்க ஊர்; தேவர்கள் வணங்கி 

ஏத்தும் பெருமான் (தியாகேசர்) விற்றிருக்கும் ஊர்; 

ஆடும் இயாகர.து ஊர்; இறைவன் விருப்புடன் அமர்ந் 

துள்ள ஊர்; அவர் திருமூலட்டானர், புற்நிடங்கொண்டவர் 

என்னும் இருசாமங்களுடன் விளங்குவர்; தேவர்கள் 
காணிக்கையாகப் பொன்னையும் மணியையும் தூவி “நீயே 

துணை? என்று அவரை தித்தமும் வணங்குவர்; குமரன், 

இருமால், பிரமன் இவர்கள் கூடிய தேவர் கூட்டம் 

பெருமானை வணங்கித் தொழும். 

ஆரூர் - யாருடைய ஊரோ, ஈமதூ அன்று என்று 

எண்ணியோ - அவ்வூரை விட்டு அகன்று - *கோடி,” என்னும் 

இத் தனி இடத்தில் தனியாக வீத்திருக்கன்றாய், பெருமானே 
இ - னன வேடிக்கையாக இறைவனை வினவுகின்றார் சுந்தரர். 

ஆரூரின் பெருமையை உணர்ந்து “: இருவாளூர்ப் பிறந்தார் 

கள் எல்லார்க்கும் அடியேன்?” என ஒ.துஒன்றார் சுந்தரர்... 

7. ஆருர்ப் பரவையுண் மண்டளி [96] 

கரந்தை, வன்னி, மத்தம், வில்வம் நிரம்பிய சை 

உடைய திருக்கோயில். 

8. ஆலங்காடூ (பழையனூர்) [52] த 

பத்தரும், இத்தரும், பிற பலரும், பல சிறர்,த மலர்கள் 

கொண்டும், பண்கிறைந்த இசையுடனும் இறைவனை ஏத்தி: 

வணங்கும் தலம் - பழையனார் ஆலங்காடு. 

9. ஆவடுதுறை [12-10] 
° 

பொழில் சூழ்ந்த அ௮ழயெ தலம்; இறைவன் 

வீற்றிருக்கும் தலம், . 

10. ஆனைக்கா [75] 

டட இழயெ, குளிர்ந்த, நீர் நிறைந்,த, நீர்பெருகி மோதம் - 

தலம் ஆனைக்கா; உலகோர் உய்ய * அப்பு. ஸ்.தலமாய் ?”



148; தலங்கள் 14% 

விளங்கும். கலம்; *திருமால் பேறுபெற்ற தலம்; உறையூர்ச் 
சொழன் காவிரி நீரில் கழுவவிட்ட. ஆசத்தை, அவன் 
வேண்டி யபடியே, இருமஞ்சனக் குடத்தில் அர்த ஆரம். 
வாவும். அபிஷேகத்தின்போது அந்த ஆரம் தம்மீது விழும் 
படியும், இளைக்க. அண்ணல் ஏற்றுக்கொண்ட வரலாறு 
விளய்றும் தலம். 

: 11. இடைமருகார் [50-8, 60-10] 
காலிரித் தென்கரையில் உள்ள. * மருதவானவர் * 

வனபபமுவர் இறைவர். 

12. இடையாறு [51] 

பெண்ணனையாற்றுநீர். மோதம் தலம் இத. இத் 
தலத்தில் உள்ள “மருது?-இிருமருதந்துறை என்னும் திருக் 
கோயிலைக் கூறுபவர்களின் வினை எங்கேயோ ஓடிப்போம்; 
வர்கள் உள்ளம் சுஹிர்வார்கள். 

18. இராமேசுரம் [12-7] 

தென்னாட்டில் உள்ள தலம் இத. 

14. எதிர்கொள்பாடி [7] 

இறைவன் விற்றிருக்கும் கோயிலைக் கொண்ட தலம் 
Qa பக்தர்களின் கருத்தை யிர்த்அப் பிணிக்கும் தலம் 
இம. 

15. ஐயாற [77] 

வழுயெ” காவிரிக் .சரையில் உள்ள திருக்கோயிலை. 
உடைய தலம். அடியார்கள் சமது துயர் போகவேண்டி. 
அங்கங்கே ஒடும் தமது இர்தையை இழுத்து ஐயாற்றப்ப 

் சிடபட வைப்பர். * 

   © கும்படர்ணனைச் கொன்ற ஹத் 
ஒளிபெறியிற் (கலைப்பு 161-ல்) காண், 

சே, ஒட. சுட 10 

  

'ல்செ தலழ்; விவரத்தை; 
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16. ஒற்றியூர் [91 முதலிய] + 
கடற்கரைத் கலம். கப்பல்களும், மீன்பிடிக்கும் படகு 

களும் சகசையிடத்தே விளங்கும் தலம். பொழில், Geis 
கலம். புன்னை மலரும் நிலப்பாங்கில் உள்ள தலம்; படம் 
பக்கம் என்னும் வாத்தியம் கொட்டப்படும் தலம்; 
இறைவன் இருப்பிடம் இத்தலம்; ஒற்றி (௬வாதீன ௮டை 
மானம்) (%02%த௨ஜ6 (13 ற088958100) வைக்கப்பட்ட தலம் 
ஒற்றியூர் என்ற குறையினாலோ அல்லது யாது காரணத்தால் 
இறைவா! நீ இந்தக் கோடி” என்னும் தலத்தில் தனியே 
வீற்றிருக்க்றாய் என வினவுஇன்மார் சுந்தரர். 

் 17. கச்சி அனேகதங்காவதம் (10] 
சிவபிரான் உறைகின்ற ,கலம்; பலகாலமாக வீடுபெற. 

விரும்புபவர்கள் கினைக்கும் தலம்; சூரியன் ஒரு els 
இன்ற தலம்; இத்தலத்தில் குயிற்பெடை தன் ஆணொடும் 
ஷெடும்; மாதவி, மவ்வல் (மூல்லை - வனமல்லிகை), குசா, 
வகுளம் (மூழம்பூ), ஸருக்கத்தி, புன்னை, அல்லி இவற்றின் 
இடையே பெட்டை வண்டு உறங்கும்; கொடிகளின் 
இடையே குயில் கூவும்; படமுடைய பாம்புகள் அடிப் 
பயிலும்; மயில்கள் ஒசை செய்யும்; இத்தலத்தில் வினைப் 
பகை தீரும்; யமதாதர்கள் செய்யும் ௬யர் ஒழியும்; இரு 
விளங்கும்; பிறவி ஒழியும்; பெரியோர் பெருமை பொருந்த 
இங்கு உறைவர் ; பந்தபாசம் அற்றவர் கைதொழு இங்கு 
இறைவனை ஏக்்.துவர். 

இறைவனைக் தியானிக்கப் புகும் பக்தர்கள் தமது 
அித்தத்தை ஒரு நெறிப்படுத்தி இங்கு உறைவர். 

காம் பாடிய இப் பதிகத்தைப் பாட* வல்லவர்கள் 
இங்குக் கூடுவர் என்இன்றார் சுந்தரர். 

18. கச்சி (எகம்பம்) [61 முதலிய] 

என்றும் ஒலி மிக்கிருப்ப,தால் GOS «FG எனப்படும்' 
இந்தக் sok; பல்லவன், ஆட்சித் தலம்; மாடங்களும், 
மதிலும் விளங்கும் தலம்; உமை ஈங்கை இறைவனை என்றும்
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எத்தி வழிபடப் பெற்ற தலம். தேவி வழிபட்டபோது, 
இறைவன் வேள்ள த்தை ஏவி அச்சம் ஊட்டத், தேவி அஞ்சி 
ஓடி இறைவனை த் தழுவ, இறைவன் வெளிப்பட்டுத் தேவிக்கு 
அருளிவர்; பெருமான் பெரிய கம்பன், ஈல்ல கம்பன் 

கம்பன்--எனப்பட்டுள்ளார்; தேவி ஏலவார் குழலி 
எனப்பட்டுள்ளாள். தேவி இறைவளைப் பூசித்து உலசை 
உய்ய வைத்தாள். 

: 
19. கச்சிமேற்றளி [21] 

காஞ்சியில் முல்லைநிலப் பாங்கில் உள்ள தலம்; 
பெருமை... வாய்ந்த; கல் மதில் சூழ்ர்தது; அழயெ 
மானிகைகளைக் கொண்ட அ; வயல்களில் தாமரை மலர்வது, 

20. கச்சூர் [41] 

அன்னம் மன்னும் வயல்கலாக் கொண்டது; மணி 
மண்டபங்களும் புதிய மாடங்களும் விளங்க, ஒருபுடை 
பொழிலும் புனலும் விளங்க, மங்களம் கிறைக்து, வயல், 
தோட்டம், அலைகள் இவைகளுடன் பொலிவது அச்சூர் ; 
அழயெ சச்சூரின் வடபக்கத்தில் உள்ளஅ அழகும் கிறைவும் 
சொண்ட ஆலக்கோயில். 

21 கஞ்சனூர் (12-8) 

வட கஞ்சனார்? என்னு குறிக்கப்பட்டு ௮. 

   
கள்ள 

22.  கடம்பந்துறை [12-4] 

பெருமான் வீற்றிருக்கும் தலம் கடம்பர். துறை. 

28. கடவூர் [28, 58] 

கடவூர் அட்ட வீரட்டத் தலங்களுள் ஒன்; முல்லை 
கிலப்பாங்கில் உள்ளத. பொழில் சூழ்க த தலம். மாடங்கள் 
(உப்பரிகை வீடுகள்) நிறைக்த தலம். தொண்டர்கள் முழவு 
வா,க்யெ.ச்அடன் பாடல்களைப் பயிலும் தலல்; இத்.தலத்தித் 
பெருமான். (காலனை அட்ட காரணத்தால்) , “காலகாலர்? 
எனச் ர௬ுறிக்கப்பட்டுள்ளார்.
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24, கடவூர் மயானம் [58] , 

மறையோர்கள் ஏத்தும் தலம்; இறைவன் திருப்: 
பெயர் *பெரிய பெருமான்.” 

25. கடைமுடி [12-8] 

சிவபிரான் உறையும் திருத் தலம். 

26. கயிலை [100] ட் 

அழகே மலை; நீர் நிறைந்தது. ஊழிக் காலந்தோறும் 
மேம்பட்டு விளங்கும் பொன்மலை. 

27.  கருகாவூர் [47-4] 

மேகங்கள் தவழும் பொழில்கள் சூழ்ந்த முல்லை 
BOE BS BOD. 

28. கருப்பறியலார். [80] 

இத் தலத்.துக் கோயில் “* கொகுடிக் கோயில் ??. எனப்: 
படும், இத் தலத்தில் கறுமணப் பூக்கள் மலரும்; குளத்தில் 
எருமை வரது படியும் ; கயல்மீனும், வாளைமீனும் ட்டா 
கொள்ளும்; சோலைகளிற் கண்டவர்தம் கண்குளிரும் 
படியான கமுகு, தேன் ஒழுஞும் குலை நிறைக்க தென்னை.. 
மா, வாழை, பொலிவுற்றன. நறுமணம் வீசம் பொழிந்: 
சோலையில் கனிகள் பல உதிர்ந்தன; கொடி களில் வண்டுகள் 
ஆணும் பெண்ணும் ஏறிப் பண் இசைத்தன ; குயில்கள் 

பாட மயில்கள் ஆடின ; குயில்கள் கூவின. மயில்கள் 
ஒலித்தன ; கலை மலிந்த தமிழ்ப் புலவர்கள், கற்றோர் இவர் 
gb இடர் தீர்க்கும் தலம் இத்தலம் ; பண்ணுடன் இசைகள் 
பாடி. ஆடி, அன்பர்கள் தரிசிக்கும் தலம்; ௪ம் வினைகள் 
அற்று ஒழிய மறையோர்கள் பன்னாளும் பாடியாடிக்.. 
(குற்றேவல்) ) வழிபாடு செய்யும் தலம். பொய்யே இலாத 

வாய்மையாளசாய் காடோறும் தவருமல் நீரில் மூழ்டப், பூப் 
பறித்த, முப்போதும் இண்டை மாலை கட்டி, இறைவன் திரு. 
வடியிற் சூட்டியும், Foto பூசிப் போற்றிப் பசைசெய்தும், 
எரி ஓம்பியும், மழை வளர்க்கும் அந்தணர்கள் வாசம்
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செய்யும் கலம்; பெருமான் “கோல்வளை க்கை அம்மை யாம் 

பேளியொடும் வீற்றிருக்கும் தலம்; பெருமானைச் சமணரும் 

சாக்கியரும் புறங்கூறி வந்தனர் (அக்தர் காலத்தில்). 

29. கருவூர் [89-7] 

பொழில் சூழ்க த தலம். 

80. கலயகல்லார் [16] 

அரிசிலாற்றின் தென்கரையில் உள்ளத, நறுமணப் 

பொழில் சூழ்க்கஅ ; பொழிலின் அரும்புகளின் அருகில் 
ஓளவண்டுகள் பண் பாட அழகிய மயில்கள் நடமாடும். 

ஈம்புகளின் அருகில் உளள கருங்குவளைகள் கூம்பி நிற்கக், 

கழனிகளில் தாமரைகள் மலரும்; சுன்றின் கூட்டங்கள் 
minder முளைகளைக் குறிப்பதற்கு வழிகாட்டுகன்ற பச 
இனங்கள் கழனிகளில் உள்ள ஈ.றுமணக் கழுடீர் மலர்களைக் 

கவர்க்து உண்ணும்; எருமைகள் £ீரிற் பாயக் கயல் மீன்கள் 
மெருங்கி. ஓங்கும்; தாமரை மலரிற் களித்து கின்ற 

வண்டின் கூட்டங்கள் இதறி ஒடும்; கரும்புன்னை மரங்கள் 
வெண்மூத்துப் போன்ற அரும்புகளை என்ற, பொன்னிறப் 

பூக்களை மலர்வித்துப், பவளத்தின் அழகை எடுத்துக் 

காட்டும்; சோலைகளிற் குயில்கள் கூவ, அழகிய மயில்கள் 

ஒலிகளும்; வண்டின் கூட்டங்கள் இசை பாடுஸ், பைங்களிகள் 
சொற்சொண்டு இறைவனைத் ஆதிக்கும் 

  

கலய நல்லூர் நீர் கிறைக்க தலம்; கயல்மீன்கள் குதித் 

கும் வயல்கள் சூழ்ந்த தலம்; கமுன் பூம்பாளையில் 
ர் மதுவின் வாசனையிற் கலந்து மணம் கமழும் 

முதன்றல் புகுந்து உலவு தலம்; கண்டவர்களின் மனத்தைக் 
கவரும் தலம்; குளிர்க்க தாமரைப் பொய்கை சூழ்ந்துள்ள 

பழகிய கலம்; தரமசைப் பொய்கையில் மாதர்கள் குடைச் 

    

   

சாடும். தலம்) சொல்லும் பொருளும் உள்ள கான்மறை, 

ொடிறிம் யெ இவைகளைச் சொல்லித் வூதித்து இறைவ 
ஹூடைய பெருமைகளைக் சற்பாரும் கேட்பரருமாய்க் கலை 
many ie p அந்தணர்கள் வாழும் தலம்? மறையொலி,
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பேரி ஓலி, முழவொலி, பிள்ளைகள் அள்ளி. ,விளையாடும் 

ஒலி--இவை பெருகி உள்ள தலம்; மண்டபம், கோபுசம், 

மாளிசைகள், சூளிகைகள் (மேல் தளங்கள்) விளங்கும் 
(தலம்; மறையொலியும் திருவிழா ஒலியும். கிறைந் அள்ள. 

தெருக்களை உடைய தலம்; கலைகளை நன்கு அடையப் 

பெத்துக் கலியை வாராது தடுக்கவல்ல அ்.தணர்களின் 

ஒமப்புகை மேகக் கூட்டங்கள்போல மேலெழுந்து அழகு 

தரும் தலம்; காலையிலும் மாலையிலும் கடவுளின் அடி. 

பணிந்து மனங்களியும் அடியார்கள் பயிலும் தலம். 

இத்தலத்துக் கோயில் “பெருங்கோயில்” எனப்படும். 

விசாலமான சகோயில்; பிரமன் முன்பு வழிபடப், பரமன் 

மஇூழ்க்து ௮வற்கு அருளிய தலம். 

91. கழிப்பாலை* [28] 

தாழை, நீர் முள்ளி சூழ்ந்த கடற்சரை க் தலம்; கடலைச் 

சார்ந்த கழனியிற் கரும்புகள் கிறைந்திருக்க தலம்; கழி 
களுக்கு ௮ருகே தெருக்கள் விளங்கின தலம்; கடத். 

செல்வம் பொலிந்த தலம்; பெருமான் மகிழும் தலம்? 

தொண்டு செய்யும் அடியார்களின் வினைகளைப் போக்கும் 

பெருமான் வீத்திருக்கும் தலம். 

82. கழுக்குன்றம் [81] 

காடும் மலையும் கொண்ட தலம்; குளிர்ந்த தலம் ; இச் 

தலத்தில்--மலையினின்று இழியும் வெள்ளை அருவிகள் 
மணிகளையும் மு.தீதுக்களையும் ௮டி.தீஅச்சொண்டு இறங்கும்: 
மும்மதக்கொண்ட பெருங்கை ஆண்யாளைகள் பெண்யானை 
களூடனும், (யானைக்) சன்றுகளுடனும் சூழ்க திரியும். 

வண்டினங்கள் (மலர்த்) தேன் உண்டு இன்னிசைபாடி. 

இயங்கக், கானமயில்கள் உலவும் தலம்; அடர்மழை பெய்வ 

தனால் நீண்டு உயர்ந்த மூங்கில்கள் Ph Ba sGen & சொரியும்; 
முலைகள் உண்டு தழுவும் குட்டியொடு குரங்குகள் மலைச் 
  

* இச் தலத்துத் ிருக்கோயில் சடல் நீராத் கொள்ளப்பட்ட 
இப்போது ஆலயம் இவபுரியில் உள்ள.
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சாரல்களிற் பாயும்; இருக்கமுக்குன்றப் பெருமான் விரும்பி 
male 01199 [608 ch oF தலம்; சந் சுன மரங்கள் ஈறுமணம் 

ஈடும். மலையும் உள்ள நிலப்பாங்கில் உள்ள தலம். 

புத்தியுள்ள அடியார்களும், திருமாலும், பிரமனும் 
ட்டை செய்து நித்தம் சொரியும் மலர்களின் மணம் வீசும் 
லம், 

  

சுந்தரருடைய உபதேச மொழிகள் 

“ கொலை ஆதிய பாவங்களும், வினைப்பயனும் நீங்குதற்கு. 
9.659 போய்ப் போய்த் தருக்கழுக்குன்றத்தைத் 
,அிரிசியுங்கள் ; நம் வினைகள், காம் செய்க பிழைகள், ஈம. 

அ.தியாமை இவையெலாம் ரலசத்றுத் திருக்கமுக் 
முன்றத்தை நித்தமும், இடைவி. டாது, உண்மைப் பத்தி 
யுடன் தொழுமின்கள் ; யான் கருத்தழகுடன் பாடிய இத் 
திருக்கழுக்குன்றப் பதிகக்தைச் சொல்லித் தொழுகின்ற. 
பக்தர்களை நீங்கள் தொழுமின்கள். 

88. கற்குடி [27] 
கிறைபுனல் சூழ்ந்து அழகுடன். பொலிவு கற்குடி ; 

கறுமணப் பொழிற்சோலை சூழ்ச்௧௮ ; கரும்புகள் கிறைக்த 
வயல் சூழ்ந்தது ; இத்தலம் ௪லை நிரம்பிய மாதவர்கள் 

சேரும் கலம். திருவிழா பொலியுக் கலம். 

34, காழி [58] 

கடற்பிரளயத்தில் மிதந்த தலம்; ஊனமில்லாத தலம்? 
கடல் ஓதம் படியும் தலம்; நீர்முள்ளி வளர்ந்துள்ள கழிக் 
கரையை உடைய தலம்; வயல்களில் கயல்மீன்களும், சேல் 
மீன்களும் விளையாடும் தலம்; கரும்பு, வாழை கிரம்பிய 
சோலை சூழ்ந்த வளரகர்; பெருஞ் செக்கநெல் நெருக் 
வளர்க் ஆள கழனிகளை உடைய வளசகர்; புண்ணியர் 
இதக் தலக்தைப் போற்றுவர், 

85. காளத்தி [26] 

மேகம். (தவழும் பொழில் சூழ்க் கம தீரு விளங்குவ௮;: 
வாயில்கள் நிறைந்த மாளிகைகளை க் கொண்ட; குண்ட
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வர்கள் காதலிப்பஅ; நெறியில் நிற்கும் அடியார்கள் கினைக்து 
'போற்றுவத; வானவர்கள் முடி. தாழ்த்தி வணங்குவது. 

86. கானப்பேர் [84] 

வயல் சூழ்ந்தது; இலங்கு இறைவன் **காளை?? எனப் 
படும் திருநாமத்தவர்; கோளையிசரர்). 

87. கானாட்டூமுள்ளூர் [40] ம் 

கொள்ளிடத்தின் கரைமேல் உள்ள தலம்; நீர்த் துறை 
யில் தாமரைமலர்கள்மீது ஏறி அன்னங்கள் விளையாடும்; 
இங்கு அருகில் உள்ள கழனிகளிற் சகுரும்புபோல உயர்ந்து 
பெருஞ் செந்நெல் நெருங்கிய விளைவுடன் பொலியும் ; 
'செர்நெல்களின் அரும் அ தழைத்த கரும்புகளில் அயலில் 
உள்ள அகழியில் அருகே தேன் மல்கும் கழனியும், 
தோட்டங்களும் விளங்கும்; கழனிகளிற் களை பிடுக்குவோர். 
குவகா மலர்களை வாருவர் ; கழனிகளிற் சுருமணிகள் 
போல நீலோற்பலம் மலரும்; எருமைகள் கழனிகளில் 
உள்ள செக்காமரைகளை மேய்ர்து உண்ணும்; கழனிகளில் 
தேன். நிறைக்க கருங்குவளை களைக் காணலாம்; கழனிகளில் 
ஒருபுறம் காரைகளும் குருகுகளும் பாய்ர்.து. ஒலி செய்யும். 
ஒரு புறம் நீர்த்துறைகளில் கெண்டை மீனும் swe 
மீனும் அள்ளி விளையாடும்; கழனியிற் குவளை மலரிடத்தே 
வண்டுகள் பண் பாடும். 

சோலைகளிற் பனையும் தெங்கும் கிறைந்து பொலியும் ; 
மாதர்களின் கண்போல விளங்கும் நீலமலர் மலர்க் துள்ள 

அகழியின் ௮ருல் வாழை காடுபோல வளர்க்து பொலியும்; 
சோலையில் உள்ள கமுடைக்தும், இளக் தெங்கினிடத்தும் 
வெளிப்படும் சேனைப் பருகக் காளை வண்டுகள் பாட, மயில் 

கூவும்; முள்ளுடன்கூடிய மடல்களை உடைய தழைகள் 
மலர்ந்து கறுமணசத்தைப் பரப்பும்; கொள்ளிட ஈதியில் 
மாதர்கள் குடைந்தாடுவார் ; இருக்கு வேதம் சொல்லும் 
மக்தணர்கள் (வேள்வி இயத்றி காடெங்கு&் ஈன்மை 
வழங்குவர்; திரு”கிறைந்த. செல்வச் தராய ௮ர்.கணர்கள் 

முத்தி வளர்த்துஒதுவர். ௨
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88. குருகாவூர் [29] 
இங்கு மல்லிகையும், பொய்கையில் அல்லியும், நீலமும் 

மலரும் ; அழகிய அணி ஈடை மட அன்னங்கள் பொய்கை' 
யின் அருகே விளங்க; வாவிகளிற் கயல்மீன்கள் பாயும்; 
குளக்திடையே மடைகள் தோனும் காவி, குவளை, காமசை, 
கழுநீர் மலரும்; பொழில்களில் கல்ல கனிகள் கிறைந் 
இருக் தன; வயல்கள் விளங்கிய அம௫யெ தலம் இக்குருகாவூர்; 
இங்கு இறைவன் “வெள்ளடை ஈம்பி?? என்னும் இருகாமத் 
சடன் விளங்குவர். 

89. குற்றாலம் [12-3] 
திருநீறு விளங்கும் சவபிரான் வீத்திருக்கும் தலம். 

40. குறுக்கை [12-2] 
குறுக்கை நாட்டில் இருந்த தலம் குறுக்கை. 

41. கூடலையாற்றூர் [85] 

வண்டறையும் மலர்ச் சோலைகள் சூழ்ச்த தலம்: கொடி. 
யணிந்த நெடிய மாடங்களைக் கொண்ட தலம்; தேவி 
யொடும், மாலொடும், பிரமனுடனும்,. பேய்க் சணங்க 
ஞூடனும், குறட் பூதப் பனடயொடும் கூடலையாற்.நாருக்கு ச் 
தாம் போகும் வழியில் பெருமான் வீணை ஏந்தி, வெண்புரி 
மால் பூண்டு ஓர் அ௮ழமூய திருக்கோலத்துடன் வத்த 
அதிசயத்தை, இருவிகசாயாடலை, யான் அறியேன் என 
வியப்புடன் கூனுகன்றார் சுந்தரர். 

. 42. கேதாரம் [78] 

வாழைக்கனியைக் இளி சஜி உண்ணும் தலம்; மதம் 
பிடிக்க யானைகள் மணிகளை வாரி எறியக் ண்ணென்ற ஒலி 
ஒலிக்கும் கலம்; ஒளி நிறைக்க பொற்சனைகள் வயிரத்தைச் 
சொரியும் தலம். பிடிகள் (பெண் யானைகள்) முதிய 
மூங்கில்களை ஒடிக்கக் களிறுகள் (தண் யானைகள்) கூட்ட 
மாய் கின்று சனை நீர்களை த் தூவும் தலம். மயிற் பெடையும்: 
பெண்மானும் கிலத்தைக் Bonk. மணிகள் அர்தும் தலம்;
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கிழக்கே சலம் இடும் (sf genni eet) தொழுகின்ற தலம்; 
இருக்காலர்கள் என்னும் தேவ சாதியர் இருக்கு மறை 

சால்லி மலர் தூவி, இறைவன் ஈம்மை அள்வான் என்று 
களிற்றினமாய் கின்று சுனை நீர்களைத் தூவிச் செம்பொற் 
பொடி. பிந்தி வணங்கும் சலம்; வேடிக்கைப் பேச்சுடன் 

நீரும் 6 சாறும் தந்.து அறம்புரிவோர் தொழுகின்ற கலம்; 
பண் நிறைக்க சமிழ்ப் பாடலின் இசைக்கு ஏற்பக் குழலும் 
மூழவும் ஒலிக்கும் தலம். ° 

48.  கேதீச்சரம் [80] 

ஈழகாட்டில் (இலங்கையில்) மாதோட்டம் என்னும் 
ககரில் உள்ள கோயில் கேதச்சரம்; கடற்கரைத் தலம் 
கேதிச்சரம்; கழி ரூழ்க்தஅ! பாலாவி என்னும் ஆற்றின் 
கரைமேல் உள்ளது; செங்கம் பொழில் சூழ்ந்தது; 

மாம்பழங்கள் தொங்கும் Qu Plane சொண்ட௮ ; 
பொழிலில் வண்டு தேனை உண்டு யாழ் ஓலி எழுப்பும் 
Sob; சேவியொடும் இறைவன் பொருந்தித் திடமாக 

வீத்திருக்கும் ச தலம்; (ராகு)*கே.௪ பூசிக்க தலம்; ர்கண்டம் 

சழுதழுக்தல், நா அசைகல் முதலிய ப,த்.து இலக்கணங்களை 

யம் உடைய அடியார்கள் தொழுகின்ற தலம்; தமது 

பாவம், தமக்குள்ள வினை இவைதமை அுறுப்பவர்கள் 

பயிலும் தலம். 

&&, கோடி. [82] 

கடற்கரையில் உள்ளத; நிறைவும் அழகும் கொண்ட 
குரவம் பொழில் Opie Bove psar_ OSG (Caer 

சணியத்அக்குத்) தெற்கே acing; மிகக் கொடியவர்க 
ளான வேடர்கள் வாசம் செய்வது; ஒரு சோடிப்புறத்இல் 
இறைவன் தனியாய்க் கோயில்கொண்டிருப்பஷ்கக். கண்டு 
சுந்தரர் பல வகையாக வருக்தப்படுஇன்றார். பெருமானே! 

ஆரூர்--ஆர். ஊரோ என்று ஐயப்பட்டு அவ்வூசைவிட்டு 
அகன்கீரோர் ஒற்றியூர்--ஒற்.திவைக்கப்பட்ட! ஊர் என்னும். 

* ஒனிகெறியில் தலைப்பு 161-43-ல் விவரம் காண்க. + Oe orev 
பக்கம் 4--எழ்சீ குறிப்பைப் பார்க்க. 
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குறையைச் கண்டு அவ்வூரை விட்டுவிட்டிசோ! ஏன் குடிகள் 

யாரும் அயலில் இல்லாத இந்தக் கோடியில் தனியாகத் 

தோர்க்காதேலியுடன் (மோடி. -- காடுகாளுடன்) போகம் 

கொண்டு கோயில்கொண்டுள்ளீர்! மரப் பொந்தில் ஆந்தை 
யும் கோட்டானும் குழனுஇன் தனவே 1 கடற்காற்று கடுமை 

பாய் விசுகின்றதே ! நீர் போய்ப் பலி பெறுவதற்கு அயலில் 
கடிகள் இல்லயே; கொடிய வெடர்கள் வாழும் இட 
மாயிற்றே இது; இங்கே நீர் இசவே துணையாக ஏன் கோயில் 

கொள்ளவேண்டும். பயற்காமான காட்டிடையே தேவி: 

அஞ்சக் கோயில் கொண்டுள்ளீசே 1 

45. கோயில் (சிதம்பரம்) [90] 

பெருமை வாய்ந்த இக்கலம் இல்லை, புலியூர் எனப்: 

படும். ' இல்லைச் இற்றம்பலத்தே பெருமான் ஆடல் கொண் 

டுள்ளார். தமருகமும், எரி யகலும், கரிய பாம்பும் திருக் 

காரத்தில் விளங்கப் பெருமான் ஆடுஒன்றார். பேரூரில்: 
(மேலைச் இதம்பர,த்தில்) டும் பெருமான்தகான் புலியூர்க் 

கூத்தப்பிரான்; இவரை முச்சந்திப் போதிலும் தவரூமல் 

வழிபாடு ஆற்றும் பெருமையாளர்களாம் அந்தணர்கள் 

கூவாயிசவர்; இவர்கள் பல்லவர்க்கு௬.த் திறை கொடாக 
வர்களைப் புறக்கணிக்கும் பெருமை வாய்க்,தவர்கள். 

46. கோலக்கா [62] 

இத அழகுவாய்க்த தலம்; நறுமணம் வீசும் பொழிலிற் 

குராமலரின் தேன் மணக்கும் தலம்; நீர் நிறைந்த செழுவிய: 

கழனிகளைக் கொண்ட தலம்; கு..ங்கன் கூட்டங்கள் 

குதித்து விளையாடும் வயல்கள் சூழ்ந்த தலம்; விண்ண 

வரும் மண்ணவரும் போற்றும் தலம்; “ அன்று வந்து 

என்னைத் தமக்கு அளாகும்படி ஒலை காட்டி, உலகோர் 

முன்னிலையில் வென்று, இருவெண்ணெய் கல்லூர் என்னும் 

கலத்தல் ஒளிர். அக்சொண்ட பெருமாளை-கான் கோலக்கா 

என்னும் இத்தலத்திற் கண்டுகொண்டேன் *”*--என்இன்றார் 

சுந்தர்.
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47. கோவவலார் [12-1]' 

சிவபிரான் வீற்றிருக்கும் தலம் கோவலூர். 

48. கோளிலி [20] 

நீர் வளமுள்ள வயல்களைப் பெற்ற தலம்; கொல்லை 
களின் வளம்பெற்ற தலம்; செம்பொன் மாளிகைகள் 
சூழ்ந்த தலம்; பதினெண் கணங்களும் போற்றி வணங்கும் 
தலம். இக் தலத்தில் உள்ள கோயில் *பெருங்கோயில் 
களில்! ஒன் ௮ு. 

« 

49. சாத்தமங்கை [89-4] 

ஒலிக்கின்ற புனல் சூழ்க்த தலம் இ. 

50. சுழியல் [82] 

இங்குள்ள ர்.த்தம் “கெளவைக் கடல்!” எனப்படும். 
இ.௮ முத்துக்களைக் கசையிற் சேர்ப்பிக்கும். இச் இர்த்தத் 
இல் மாதர்கள் குடைக்தாடுவர்; இறைவன் :* திருமேனிப் 
பெருமான் ?? என்னும் திருகாமத்தவர். தெய்விகம் 
வாய்க்த முகிவர்கள் தொழுதேத்திய தலம் இ; இத் 
FOS HU பொழிலில் கேன் உண்டு வண்டினங்கள் பாடும். 
இத் தலக்அப் பெருமானை த் தொழுபவர் உள்ளத்தின் பழுது 
நீங்கிப் புகழொடு வானத்து உயர்வர்; அசசசாவர், இரு 
வுடன் விளங்குவர் ; இத் தலத்தைப் பல்வசைய காரணங் 
களால் கினைவார் தமை ஈமன்தமர் ஈலியார் ; நினைந்தேத்து 
பவர் பாசப் பிறப்பஅப்பவர்; திருச்சுழியலில் தொண்டு 
செய வல்லவர் , அயரிலர்; இக் தலக்தை மலசாலும் புகை 
யாலும் வழிபாடாற்றி நினைந்து Te gio புகழ்பெற்ற. 
தவத்திற் சதுரர் ஆவர்; திருச்சுழியலைப் பேரூர் (மேலைச் 
சிதம்பரம்) எனப் பாவித்து இறைவர் இங்கு விருப்புடன் 
உறைவார்; திருச்சுழியற் பெருமானது திருசாமத்தைக் 

கற்பவர் நற்கதி. அடைவர்; ஆதலால் ௮வசை ஏத்துதல் ஈம. 

கடமையாகும்; a Sup பெருமா. னுடைய திருவடியை 
"உண்மையுடன் நினைத்தால் மது வினை எளிதாகத் தீரும்.
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51. சோற்றுத்துறை [94] 

காவிரிக்கரைத் தலம்; குளிர்ந்த நிரையுண்டு எரி. 
போனும் தளிர்களை ஈனும் மாம்பொழில் சூழ்ந்த தலம்; 

சீர் ரழ்ர்த தலம்; ஆத்தி முதலிய மலர்கள் தேன் சொட்டும். 

சோலைகளை உடைய தலம்; கூவும் மயிலும், ஆடல் வண்டு 

களும் நிறைந்த சோலையை உடைய தலம்; வண்டினங்கள் 

மலர்த் தா.துகளில் நெருங்கும் தலம்; மாதர்களின் இருப் 
Wish அவர்கள் கூகர்தலுக்கு ஊட்டும் புகை விண் 

அளவும்; வெபிரான் விருப்புடன் அமர்ச்தருக்கும் தலம்; 
இண்டை ஆதிய மாலைகளைப் புனைந்து இடையறாத 

அன்புடன் தொண்டர்கள் போற்றிப் பரவும் தலம்; செல்வத் 

தையும் சுற்றத்தாரையும் அறக்த பெரியோர் சாரும் தலம்; 

தலையால் வணங்கும் தவக்தோர் என்றும் நீங்காக தலம்; 

தொழுதவுடன் பழவினை இரும் தலம்; “செல்வச் சோற்றுத் 

துறை” எனப்பட்ட தலம்; அன்புடன் இலைசொண்டு பூத்து. 
ஏக். அபவர் இக் கிலையாத வாழ்வினின்றும் நீக்கம் பெறுவர். 

52. தலையாலங்காடூ [12-2] 

குளிர்ந்த தலம். 

58. தினோகர். | 64] 

இமயம்போல உயரிய ஈல்ல செறிவுள்ள பொழில் 

சூழ்ந்த. தலம்; செடிகள் காடாய் மலிக்துள்ள தலம்;: 

செருந்தி பொன்மலரும் தலம்; வசால் மீன்கள் அள்ளி 
விளையாடும் (சேறுள்ள செர்நெல் வயல்களைக் கொண்ட). 

தலம். 

உலகோர் சென்று குலாவிப் பயின்று பரவி நின்று 

ஏத்தும் தலம்; மனமே! திருத்தினை ஈகருட் சிவக்கொழுர் 

சோரை நீ தியானிப்பாயாக. 

$4. துருத்தி [18-7, 18-1, 74-1] 
காவிரிக்கரைத் தலம்; சோழநாட்டுத் தலம்; இறைவ: 

னுக்கு உறைவிடமான ,தலம்.'
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55, துறையூர் [38] 
யூ நிறைந்த பொய்கைகள் சூழும் கலம்; பெண்ணை 

ஈதியின் வடகரையில் உள்ள தலம். செல்வம் கிறைந்ச 

மாளிகைகள் சூழ்க்.து விளங்கும் தலம். மந்திகள் (பெண் 

குரங்குகள்) பல ஈடமாடும் தலம். 

கன்னிப் பெண்கள் (பாவையர்) ஆடும் தலம்; வாத்திய 

நிருத்த தேங்களின் ஒலி எப்போதும் முழங்கும் தலம்) 

பக்தர்கள் பயின்றேத்திப் பரவும் தலம்; தாம் (சுக்தசர்) 

கையால் தொழுதேத்திய தலம். 

56. ஈள்ளாறு [68] 

செறிவுற்ற சோலைகள் சூழ்ந்த தலம்) நறும்புகை 

நறுமணம் விரியும் தலம்; பண் சீகாமரம் (கா.த காமக்கிரியை) 

பாடுபவர்களின் காவில் ஊறுவர் பெருமான். 
வெண்ணெய் ஈல்லூரில் அற்புதமான பறைய தலையைக் 

காட்டி, அடியசை என்னை ஆட்கொண்ட பெருமான் 
ஈள்ளாறர் என்று இத்தல,க்துப் பதிகத்திற் சுந்தரர் தம 

வரலாற்றைக் கூறுன்றனர். 

57. நறையூர் [98] 

கறையூர் நாட்டுப் பகுதியைச் சேர்ந்த தலம் இது; 

இங்கள் (கிலா) தவழும் வளமார் பொழிலில் தேன் நிதைச் 
தூள்ள தலம்? சர் உற்ற தலம்; செழுநீர்: உள்ள தலம்; 

கழுநீர் மணக்கும் செழுடீரில் கயல்மீனும் சேல்மீனும் 

துள்ளி விளை யாடும். பள்ளியெழுச்சி வேளையில் தேன்கிறை 
'சாமசை மலரும்: அருவிகள் மணிகளையும் பொன்னையும் 

கொழிக்கும். © 

மாதர்கள் Bopig நிற்கும் தெருவில் தேர் ஒடும் 
தலம்; மாதர்கள் மடுநீரில் திளைத்து விளையாடி ம௫ழும் 
தலம்; மாதர்களின் முகம் தாமரை மலர்போல விளங்கும்; 

செக்நெறியில் வழுவாது உயரிய ஒழுக்கம் வாய்ந்துள்ள 
(பெரியோர்கள் கீறைர்த வாழம் தலம்; இசைப் பாட்டுக்கு
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எடுத்த குழலும்; முழவும் இருவிழாக் காலங்களில் நெடுந் 

ani ஒலிக்கும் கலம்; விரும்பும் மறையோர்கள் நிறைந்த 
மொற்பொருள் தெரிந்தவர்களாய் வாழும் தலம்; இச் 

கலம் கோயில் “*இத்திச்சாம்?” எனப்படும். 

58. நன்னிலம் [98] 
உ. இத் தலத்தில் பலன் கிரம்பத் தரும் பைம்பொழில்கள் 

தங்களைத் தடவி நிற்கும்; மடைகளில் நிறைந்துள்ள 
வைமுள்ள தாமரைமலர் மீது அன்னங்கள் பொருந்தி 

நடை. செய்யும்; கோங்கு, வேங்கை, மாதவி, சண்பகம் 
இவை Sonia Our Ba p10; இங்குள்ள கோயில் *பெருங் 

கோயில்' எனப்படும்; பெருமான் ஈலக்தரும் கோயில் இத; 

  

யாவரும் ராடும் இக் கோயில் சோழர் வேந்தன் 

சோச்செங்கணான் செய்த கோயில்; இத் தலத்தில் இறைவன் 
லிழுப்பத்தடன் உறைஎன்றுர் : புண்ணிய கான்மறை 
பக்தணர் இறைவனை முறைப்படி போற்றிசைக்க வந்து 
சேர்க்துள்ள தலம்; அவர்கள் பலகாலும் : பக்தியுடன் 
வணங்கும் தலம்; நொச்சியின் பச்சிலையாலும் தெளிக் 

அள்ள நீராலும் தொழும் அடியார்கள் விரும்பும் தலம்; 

கூத்தப்பிரானே 1. mars Bay. போத்தி என்று 
அன்புடன் மொழிந்து, கூப்பிய கையொடு தோ. த்திசம் பல 

தெரிக்தவற்றைச் சொல்லும் அடியார்கள் நாடிவரும் தலம்; 

பூதேவி நாயகனாம் திருமாலுக்கு அருள்புரிர்த பெருமான் 

விற்றிருக்,து நன்மை பாலிக்கும் தலம்; இருவிழாவில் ஈல்ல 
சைவர்களும், தவத்திற் சிறக்கோரும் நெருங்கி உறையும் 
லைம். 

ட 59. ஈனிபள்ளி [97] 
வியப்புக்கு உரிய பொழிலில் கேன்கிறை கொன்றையில் 

வண்டுகள் ஒலிசெய்யும்; செங்கயல்கள் வயல்களிஜற் பாயும்; 

றங்கமும் நான்மறையும் கற்று வேள் கிக் எங்கும் 
இருந்து அர்தணர்கள் கூன்றெரி ஓம்பி ஆற்னுவர் ; 

பெருமான் ஈண்ணி வீற்றிருக்கும் தலம். .*
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60. நாகேச்சரம் [99]: , 

தெங்கு நிறைக்க பூம்பொழில் சூழ்க்த தலம்; கறு 
மணம் தேடி. ௮ணைந்த வண்டுகள் ஓலிசெய்யக், குயிலும். 

மயிலும் நெருங்கும் பொழில் சூழ்ந்த தலம்; குல்லை 
(வெட்டு அல்லது அள), முல்லை இவை தம்மில் ஊடாடி-ப்,. 
பின்னர்க் குளிர்ந்த மா.தவி-குருக்கத்தியின்மேல் வண்டுகள் 
வந்து சேரும் தலம். குருக்கத்தியின் பக்கத்தில் உள்ள 

ரா பரம்பின் பற்களை நிகர்க்கும் அரும்புகளை ஈனச், 
செருர்தி செம்பொன் கிற மலர்களை மலர்விக்கும்; தாமசை 
மலர்மீது தேனை உண்டு வண்டுகள் பண்செய்யக், கயல் 
மீன்கள் இளைத்துக் குஇிக்கும் தலம்; வெளிப்புறத்தில் 
உள்ள இளங்கமுன் முதுபாளைகளில் உள்ள தேனொடு 
கலந்து தென்றல் புகுக்.து உலவும் தலம் ; மலர்ந்த மல்லிகை. 

யிலும் சண்பகத்திலும் ஊடாடி.த் இரியும் வண்டுகள் பண் 
செய்யும் தலம்: அழயெ குவளையும் கழுநீரும் மலரும் . 
வயல் சூழ்ச்த டெல்கில் (அகழியில்) சேல்மீனும், வாளை ' 
மீனும் பாயும் தலம்; கயல் பாய்தரும் கழனிகளை உடைய 

தலம்: நீர் நிறைந்து குளிர்ச்சியுற்ற வயல்களைக் கொண்ட 

தலம்; பலைத்தலத்து மணியும், சக் கனமும், ௮கிலும் அருவி 

நீரால் உந்தப்பட்டு வரும் தலம். 

தொண்டு பல செய்து இறைவனை வணங்கும் தொழில் 

பூண்ட அடியார்கள் பாவிப் போற்றும் தலம். 

61. நாகை [46] 

கடற்கரைத் தலம்; காரோணத் தலம்; செல்வநிறை 

met; தோகை மயில் அனையவர்கள் ஈடமாடும் தலம்; 
காண்பதற்கு இனிமையான அழகிய மாடங்கள் நிறைந்த 
நெடுவீதிகள் பொலியும் தலம். « 

“நாகைக் காரோணத்தில் வீற்றிருக்கும் பெருமானே ! 

மறையோர் கிறைந்த இருவீழிமிழலையில் (சம்பந்தர் - அப்ப: 
ருக்குக்) காசு கொடுத்து அருள்புரிக்தீர், இன்று. எனக்கும் 
(காசு) அருளவேண்டும் ? - என இத்தலத்தில் வேண்டு. 

இன்றனர் சுந்தரர். 6 

(
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62. நாட்டியத்தான்குடி [15-9, 10] 

சோழசாட்டில் நிறைந்த பழம்புகழ் கொண்ட தலம் 

இ; ஈண்டுகள் விளையாடும் வயல்களையும் சோலைகளையும் 

கொண்டுள்ள தலம். 

68. நாவலார் [17-11 முதலிய] 

_ அழயெ ஊர்; இறந்த ஊர்; குளிர்ந்த தேன் நிறைந் த 

பொழில் சூழ்ந்த ஊர்; வயல்நீரிற் கமலம் மலர்கின்ற 

ஊர்; மேலும் இவ்வூர் நிலைத்த பழம்புகம் கொண்ட௮; 

எப்போதும் கல்ல விளவைச் கரும் வயல்களைக்கொண்டது; 

வஞ்சிக்கொடிகள் வளர்ந்துள்ள ; பனை வளரும் விரிந்த. 

பொழிலை உடைய); கடல்சூழ்க் தது; அழகிய செல்வம் 

நிறைந்த மாடங்களை உடையது; பல ஊர்கள் சுற்றிலும் 

உள்ள ; முழவும் குழலும் ஒலிசெயும் தலம் இது; ஈல்ல 

பெரியார் பலர் வாழ்டன்ற தலம்; தேர் ஒடும் நெடு வீதிகளை 

"உடைய தலம்; மாடங்கள் (உப்பரிகை) நிறைந்த தலம்; 

பெருமானுக்கு உரிய தலம். 

திருவெண்ணெய் ஈல்லூரிலே என்னை ஆளாகக் 

கொண்டவருடைய தலம்; ௩ரசிங்க முனையரையர் ௮ன் 

புடனே ஈசனுக்குத் தொண்டு செய்த தலம். 

64, நின்றியூர் [19, 65] 

இத் தலத்தில் வவெபிரான் என்றும் மூழ்ர்.துறைவர் ; 

திருமகள் வாசம் செய்யும் செல்வத் திருகின்றியூர் எனப் 

போற்றப்பட்டது இத்தலம்; (இணை இலக்சணம் கொண் 

முள்ள செந்தமிழைப் பைங்களிகள் தெரிக்அ கூறும் தலம்? 

முத்தும் பொன்னும் தரும் தலம்; காவிரியாற்றினால் உந்தப் 

பட்டு வரும் பல மணிகளைச் சிறு பிள்ளைகளின் கூட்டம் 

வியாயாடக் கருதித் தெருக்களிலும், திண்ணைகளிலம், 

முற்றத்திலும் pe ஒன்றுசேர்க்கும் தலம்; , பெட்டை 

மஞரஜையும், மான்கன்றும், Gol Deng ut போன்ற 

மாதர்கள் மாடமாளிகைகளில் உலவும் தலம். செழும் 

புனலில் செங்கயல் பாயும் வயல்கள் பொலியுக் தலம், 

Qa. > ¢-u—11 ee
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Asst, வானவர், தானவர். வணங்கும் தலம்$ 
தொண்டர்களின் வழிபாடு நீங்காத தலம்; 8ீதி வேதியர் 
களின் நிறை புகழ் நிலவு தலம்; திருமாலும் பிரமனும் 

இர்தரனும் மர்இிரங்கள் ஒதி வணங்கும் தலம்; கின்றியூர் 
என்னும் பெயர்வைத்து 860 வேலி கிலத்தையும், முக்.நானு 

வேதியரையும் பொன்மணிக் கலசங்களுடன் ஈர், தனத 

பக்தியைப் புலப்படுத்திய பரசராமற்குச் இவபிரான் ததா 

திருவடி. தரிசனத்தைத் தந்த தலம். பெருமான் இங்குச் 
சடன் வெகதி கருவாசாய்த் திகழ்கின்றார். 

65. நீடர் [56] 

நீர் நிறைந்த வயல் சூழ்க் ௧௮. நீரிற் கெண்டைமீனும், 
வாளையும், வசாலும் குதிசொள்ளும்; பைம்பொழிலிற் 
புன்னை, மாதவி, மல்லிகை மலர் தரும்; கரும்பு ஓங்கி வளரும்; 

குயில்கூவ அயலில் மயிலும் அன்னமும் ஆடும் தலம். 

“செல்வ நீடூர்? எனப்பட்டது. இங்குப் பரமன் பாடி” 
ஆடினர்; கோடி. தேவர்கள் இக் கூத் தனைக் கும்பிட்டுப் 
பணிவர்; மண்ணவர் பரவித் தொழுவர். இக் தலதகைப். 

பணியாமல் விடக்கூடாது. 

66. நெல்வாயில் அரத்துறை [8] 

ஈண்டுகள் விஃயாடும் நீர் பார். வயல் சூழ்க் ௪ முல்லை 
Bosse தலம்; நிவா ஈதியின் கரையில் உள்ள தலம். 

நெடிய உயரிய சோலை சூழ்ந்த தலம்; நீலமலர் மலர்கின்ற. 

; பொய்கையில் அன்னங்கள் கிறைக்த தலம்; மயிலன்ன 

மாதர்கள் பயிலும் இடம்: அவர்கள் காணப் பெருமான் 
ஈடஞ்செய் தலம்; வானவர் வந்து பணிக்து போத்றும் 

தலம். 

67. பருப்பதம் [79] 

சவெபெருமான் வீற்றிருக்கும் தலம்;, செல்லுதற்கு 
வழி கஷ்டம்ஸ தலம். மான் இனங்களும் மயில் இனன் 
களும் ஒன்றுகூடி.க் கலக், மேய்ச்.அ, சனை கீரைப். பருகி, 
மரங்களில் விராய்ந்தூ, பொழில்களின் ஊடே சென்ன
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குச், மாம்பொழிலின் நிழலில் அயில்கொள்ளும் மலை; 
மான் இனமும் மயிலும் பிற பல விலங்குகளும் தேன் 

உண்ணும் பொழிற் சோலை மிக்குள்ள மலை; னையின் 

கூட்டம் பிரிஈ்து ஓடிப் பெண்யானைகளின் சூழலில், திரியத், 

தனித்து நின்ற பெண்யானை ஒன்று (பசியால்) முகம் 

வாடிட, அதை அறிந்து இரக்கம் கொண்ட வேடர்கள் இலை 

"இனால் தொன்னை தைத்துத் தேனை ஊற்றி அ.த்தேளைப் 
(பெண்) யானைக்கு ஊட்டும் மலை. 

மலைச் சாரல், பொழிற் சாரல் இவைகளின் புறமே 
வரும் யானைக் கன்றின் கூட்டம் மலைப்பக்கங்களிற் பிடி.களை 
இடித்.துப் பால் உண்ணப், பிடிகள் வேதனைப்பட்டுக் தமக் 

குரிய ஆண் யானைகளை அழைத்துப் பிளிற, அப் 

பிளிறுதலைக் கேட்ட ஆண்யானைகள் தத்தம் பெண் 
யானைகளைக் களைப்புடன் தேடி.வரும் மலை. 

(எனக்குச் சொக்தமாய் நீ இருக்க) வே௮ு ஆண் யானை 

யுடன் நீ சென்றாய் என்று மதயானை நெருப்புச் இந்த 

Wades கோபித்த, முகம் சுளித்து அவமதித்துப் 

(பேச, அச்செயலை தரிக்கலாற்றாத பெண்யானை, அயலிற் 

இடை த்த சாட்டியுடன் ஆண் யானையைக் தேத்றி (தெளிவு 
படுத்தித்) தன் கற்பினை நிலைநி௮த்தப் பிரமாணஞ் செய்யும் 

மலை; அம் மலையிற் பன்றிகளின் கூட்டம் பூமியைக் சொக்க, 
எரிபோல மணி Asps, தஇனைவிளையும் மலைச்சாரலிற் 

கரடிகள் திரியும்; யானைகள் ஆணும் பெண்ணும் தேன் 
உண்டு களித்துத் திரியும். 

மகளொருத்தி புனம் காவல் செய்யும்போது, இனி 

ass கதிரைக் கொய்ய, இந்தக் களி என்னை மதிக்க 

வில்லையே என்னு கூறிக், கவண் கல்லை எறியக், Boll ups 

தோடும் மலை - பேர்ப்பதமலை; ௮வள் கோபித்து “யோ” 

சன்று கவண், கல்லை வீசப் பறக்து ஓடின இளி ஒருபுறத்தே 

அமர்ந்து பாடிடும் மலை ௮௮; “ஏ! இளிகளே ! நீங்கள் 
அப்போ வக்அ (கதிர்களை) உண்ட பொழுது கான் சும்மா 

இருந்தேன், நீங்கள் எப்போம் ' வநது. இம்மாதிகி



14 தேவார pon Da கம்டுரை (சுந்தரர்) 

கண்டால், என்னைச் சேர்ந்தவர்கள் என்மீன  கோபிப் 
பார்கள்; இங்கனம் வந்து உண்பதே இப்போது . உங்௯ 
ஞுக்குக் தொழிலாகிவிட்டது'” என்றுகூறி அர்த மகண் 
அவண் கல்லை வீசம் மலை இன. 

68. பழனம் [12-9] 

சிவபிரான் காதலிக்கும் தலம் திருப்பழனம். 

69. பழையாறு [12-5] 

இழையூருக்குப் போகும் வழியில் உள்ளத பழையாு... 

70. பனங்காடூ [86] 

மேகம் படியும் மணிமாடங்களைக் கொண்ட ஊர் 
வன்பார் த்தான். பனங்காட்டூர்; மயில் நிறைந்த சோலைகளாற்: 
சூழப்பட்ட ஊர்; மடையில் வாளைகள் பாயும் ஊர்ர 
உலனைர் சேரும் இவ்வூரில் பறையும் சங்கும் எப்போதும். 
ஒலிக்கும் ; பு.அமலர் கொண்டு வழிபடும் அடியார்களின் 
இசைப் பாடல்கள் எப்போஅம் ஒலிக்கும் ; 

பனங்காட்டூர்ச் சிவபிரானை உணராதார். உணர்வும். 
அறியாதார் அறிவும், சாராதார் சார்வும், நினையாதார் 

கினைவும், பரவாதவர் பரவுதலும், பேசாதார் பேச்சும், 
அவர்க்கு அடிமைசெய்யக் குழையாக மனக்குழைவும், 
பயிலாத பயில்வும்--௪ தற்கும் பயன்படா Feo our wb. 

71. பனையூர் [87] 

Qs தலத்தில் வளர்பொழிலித் பாடல்வண்டுகள் 
ஒலி செய்யும்; பொழிலில் மாதவர்கள் தவம் செய்வர் 7 
குசங்குகள் குதிகொள்ளத் தேன் உகும்; ( நீர்வயலிற்: 
கெண்டை Besoer பாயும் ; எருமைகள் மேட்டினின்று ee 

கிலையிற் பாயச், சேல் மீன்களும் வாளைகளும் வயல்களிற்: 
பாயும்; கழனிகளில் வாளை பாய, மலங்கு,, சுயல், வசால். 
என்னும்: மீன் எசைகள் வயல்களிற் குதித்கோடும் ; Qs 
தலத்தில் க௮ுமணம் கொண்ட செங்கழுநீர், ஈல்ல மல்லிகை, 
சண்பகம் மலரும் 2 மாதர்கள். நீரிற் குடைந்து Bh sy
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குவளையும் தாமரையும் மலரும்; மரங்கள்மேல் மயில்கள் 

கூவள், குரங்குகள் புகுத பாயும்? மண்டபங்களிலும், 

மாட. மாளிகைகளிலும் கோபுரங்களின்மேலும் குரங்குகள் 

பாயும்: முழவம் ஒலிக்க யாழ் முரலும்; இத்தலம் கமுக 

மங்கள் சூழ்க்த தலம். 

மாதர்கள் பயிலும் தலம்; காவிரி சூழும் சோழ 

காட்டினர். பரவிப் பணிந்த கருணைக்கடலானவரும், 

வாரப் பா விரித்த புலவருமான ஞானசம்பக்தப் பெருமா 

ஹாடைய பாடலைப் பெற்ற தலம்; பனையூர் ழூய ஊர் ; 

பனையூர்ப் பெருமான் அழ௫யர் ; அவர் தோளும் ஆகமும் 

தோன்ற அரங்கில் ஈடம் ஆடுவார் ; தொண்டர்கள் அள்ளிப் 

பாட நின்றாடுவார்; அவர் அங்கைக் இ உகப்பார்; தொண்டர் 

களை. தட்கொள்ளுவார். ஆனில். ஐக் உகப்பார்; ஆனு 

ரூட வல்லார், ஆடுமாறு வல்லார். 

72. பாச்சிலாச்சிராமம் [14,15-6] 

பொன் விளையும் கழனிகளையும், புள்ளினங்கள் ஒலிக் 
கும். பொய்கைகளையும் உடைய தலம் இ.து; பாவையர்கள் 

ஆடும் தலம்; *அன்னப் பொய்கை யை உடைய தலம் 

(கொல்லி மழவன் என்னும் அரசனுடைய மகளின் 

முயகைன் என்னும் நோயைத் தீர்.) அவன் உள்ளத்தைக் 
ஸஸிர்வித்தவர் இத் தலத்தப் பெருமான். அருமைப் புகழ் 
வாய்க்க ஞானசம்பந்தப் பெருமானுக்கு அருள்பாலித்த 

தலம். 

73. பாண்டிக்கொடூமுடி [48] 

கறைநீரில் உள்ளது பாண்டிக்கொடுமுடி. என்னும் 

திருக்கோயில் ? காவிரியாற்றின் கரையில் உள்ள ; நெருங் 

டய பொழில் சூழ்ந்த ; பொழில் சூழ்ந்து அழகுபெற 

தின்ற சாவிரியாற்தில் மங்கையர் குடைக்காடுவர்; காவிரி 
லின் கரையில் உள்ள மரக்கொம்புகளின்றேற் குயில் கூவும், 
பயில் ஆடும்; கற்றவரும் நல்லவரும் தொழும் தலம் இது
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இறைவனுக்குப் பிரியமான கலம்; *நாரணனும் பிரமனும். 
தொழும் தலம். 6 

74, புகலார் [84] 

இச் லத்தில் வயலில் தாமரை ஓங்இ வளரும்; மலர்ச் 
சேன். மணக்கும் ; 3 பொய்கை நீரில் எருமைகள் rajies ன 
எருஅகள் ண்டு உழவு ஈடைபெறப், பறவைகள் ஒலி. க்கும்? 
ஒன்ன சேரும்; மரப் பொந்துகளில் ஆக்தைகள் இடை. 
விடாஅ பாடும். 

புலவர்களே 1 புகலூரைப் பாடுவீர்களாக | அமசர் 
உலகில் ௮.7௬ ஆளலாம், சிவலோகக்தை ஆளலாம், இப்: 
பிறப்பிலேயே உணவும் உடையும் கிடைக்கும், இடர் 
கெடும், கோய்கள் வாரா, நரகத்தில் அழுக்காது உய்யலாம்,. 
இதிற் சற்றேனும் ஐயமில்லை. 

75. பறப்பியல் [85] 

இத்தலம் செல்வப் புறம்பயம்” எனப்பட்டுள._அ. இங்குக்: 
காவிரியின் கங்கைநீர் வயல்களை கிரப்பிப் பொன் விளையச் 
செய்யும்; வாளை மீன்கள் அள்ளிப் பாயும் வயல்களின்: 
மாலரும் தாமரைப் பூக்களின்மேல் ஈண்டுகள் அயிலும்; 
பொழில்களில் ௮ன்னச் சேவலோடு ஊடிய பேடைகள் 
கூடிச் சேரும்; (கேழிகளில்) நீர். நிலைகளில் புன்னையின் 
இளமரங்கள் மணம் வீசும்: புறம்பயம் சாமரை மலரும் 
பொய்கை உள்ள தலம்; இங்கு-மகிழ், மல்லிகை, செண்பகம். 
இவற்றின் புதிய மலர்கள் பகலிலும் இரவிலும் மலரும்,. 
சோலையில், மடைகளிற் கழுநீர் மலரும்; அருகில் (தலையிற்). 
கரும்பு ஆடும், பக்கங்களில் கேன் மணம் வீசும். 

கெஞ்சமே! கவலையை விட்டு எழு; புறம்பயம் என்னும் 
குலத்தைக் தொழுவகதற்குப் போவோம்; நீ கள்எ:க் கனமாய் 

மூன்பு செய்த கொடும் தீமைகள், பாவங்கள் இவை ஓஒழிவ- 
தற்கு வேண்டித், கெளிவுடன் போவதற்கு எழுவாயாக 
இப் பிறப்பில், உன் மலங்கள் எல்லாம் ஒழியும்; சறி.௫ம். 

* திருமாலுக்கும், பிரமனுக்கும் இத் தலத்இிற் கோயில்: 
உளது. அதனால் இத் தலத்தைக் $a CIs DE gob” என்பர்
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அஞ்சாதே டடுல்காதே; மறுபிறப்பில் வினைகள் சாரா 

பொய்யை கீழி; முன்பு செய்தவினை இப் பிறப்பிலே வந்து 
சிறக்கும் ஆதலால், நீ கலங்காகெழுந்து புறம்பயம் 

சொழப் போவாயாக! அருமையான தொண்டுப் பாடல் 

athe பாடிக் குதித்துக் கூத்தாடிக் தேவர்கள் தொழும் 

சில்டபுறம்பயம்; சிவலோகனுடைய ஊர் புறம்பயம். 

76. புன்கூர் [58] 

செழும் பொழில்களை உடைய தலம்; தாமசை மலரும் 
பொய்கை சூழ்க்த தலம்; இங்கு வயலில் வாளைகள் 
பாய்க்ு குதிக்கும். 

TT. புனவாயில் [50] 

ஐச் தலம் “பழம்பதி?? எனப்படும்; அழகே புனம் 
(கொல்லை வயல்) சூழ்க்த பதி; கற்குன்றும், (சிறு செடிப்) 
(பரம், வெட்டவெளியும், கடற்கழியும் சூழ இத்தலம் 
*௩மவே தோன்றும்; புதர்க்காட்டில் மேய்க்க கருங்கோழி 

புற்தின்மேல் ஏறிக் ௯௯. எனக் கூவி அழைக்கும்; கொள்ளி 
வாயையும் கூரிய பற்களையும் உடைய பன்றி கரையைக் 
கிள, நெருப்பன்ன செம்மணிகள் வெளித் தோன்றும் ; 
ஸ் காரில் உள்ள கள்ளிச்செடி. வற்றப், Yo Ps போய்க், 
கொடிய காடு இருப்பதற்கு இடம் தராத சுடப், புள்ளி 

பாணனின். கூட்டங்கள் (எங்கெங்கோ)போய் polls ga 

(ola si est, (utes நிலத்திற்) பிறக்கும்--தோன்திடும் - 
கள்விச் செடியின் நிண்ட கிளையில் ஆண்புறா ஏறித் தன் 
பெடையைக் ப்பிடும் கொல்லை சூழ்க த தலம் புனவாயில் ; 
ற்று மரப் பொந்தில் ஆக்தைகளின் பாட்டு இடைவிடாது 

லில், துடி வாத்தியத்தின் பேரொலி எப்போதும் 
(கட் ரும்; வாணிபம் செய்யும் வியாபாரிகளின் கூட்டத் 

நெடன்... கொலைவேடுவர்கள் செய்யும் போர் அடிக்கடி 
நிகழும் இத் தலத்தில் வேடுவர்களின் கணைக்கு அஞ்சிப் 
பொய் மான்கூட்டங்கள் ஓடி. ஒளிக்கும். 

பக்தர்களும், பாசம் அற்றவர்களும் பர்டி கின்று ஆடும் 
பதி... புனவாயில், சிவபெருமான் வீற்றிருக்கும் திருப்பதி. 
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சிவனடியார்கள் எப்போதும் புக்குப் “போற்றும் தலம்; 
கேசத்தில் உள்ள அடியார்கள் வர். இருபோதும் 

வணங்குவர். 

மனமே! நீ மறவாது புனவாயிலை கித்தம் கருதுவாயாக; 
அங்ஙனம் கினைப்பேன் என்று என்னொடு சபதம் 
செய்வாயாக. 

78. பூவணம் [11] 

சிரொடு மிகப் பொலியும் தலம் ; பண்ணிசையுடன் 
பலர் பாட இறைவன் மிக்க விருப்புடன் அமர்ந்துள்ள 

தலம். 

79. டைஞ்ஞீலி [36] 

வயல்களில் அன்னங்கள் சேரும்; பக்கத்அச் சோலை 
களிற் குயில்கள் பாடும்; பாடல் வண்டுகள் இசை எழுப்பும்; 
நீர் பாயும் அகழியில் தாமரை மலரும் ; குருக்கத்தியும் 

புன்னையும் சோலையில் திகழும்; சோலைகளில் மலர்களின் 
கறுமணம் வீசும்; சந்தனம், வேங்கை, கோங்கு, அல், 
சண்பகம் இவைகளை அடித்துக்கொண்டு வரும் நீர் சூழ்க த 
தலம் பைஞ்ஞீலி. 

புத்தர்களும் இத்தர்களும் பாடியாடும் பதி; பாசெலாம் 
பணிக்து பெருமாளைப் பரவும் பதி ; காள் தோம் பாடிப் 
பரவுவார் வினைப்பற்றை ஒழிக்கும் பதி. 

80. மண்ணிப் படிக்கரை [22] 

பல்வகை உயிர்கள் வாழும் கெண்ணீரை உடைய 
தலம்; இறைவன் வீற்றிருக்கும் தலம்; இறைவனுடைய 

திருமுடியிலம், அடிமேலும் மலரிட்டுப் பரவித் தொண்டர் 
கள் தொழுது ஏத்தி ஆடும் தலம். 

81. மயிலை (மயிலாப்பூர்) [59-8] 

கடலின் அதையிற் டெக்கும் பவளம் ஒளிவீசி இருளை 
அகற்றும் பழைய தலம். ௨
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82. மருகல் [12-1] 
வாழை காய்க்கும் தலம். 

88. மழபாடி [24] 

வண்டுகள் நிறைந்த பூம்பொழில் சூழ்ந்த தலம்; 
இறைவன் தேவியுடன் விற்திருக்கும் தலம்; சூரியனும் 
ஜவ சணங்களும் ஈல்ல மலரிட்டு இறைவளைப் பூசிக்கும் 
சிலம். 

84,  மறைக்காடூ (வேதாரணியம்) [71] 

இத் தலத்தில் உயரமான பாய்மரங்களை உடைய 
பெரிய மரக்கலங்கள் வர்.௮ சேரும்; மேகத்தை அளாவும் 

பலையோல எழுர்.து ஒலிக்கின்ற திரைகள் கரையில் மோதும். 

வளைந்து சங்குகளையும், சலஞ்சலம், வலம்புரி எனப்படும் 
சங்குகளையும், அரிய மணிகளையும், சுருமீனையும் திரைகள் 

சொண்டு வக்து தள்ளும்; தென்னை, பனை இவைகளின் 
பழங்கள் விழும் மணல் நிலத்திற் சங்கு, இப்பி, வலம்புரி 
இவைகளைச் (இரைகள்) விடச் சேர்க்கும்; கடற்கரையில் 
உள்ள தகரம் (ஒருவகை மரம்), தாழைப் பொழில், ஞாழல் 
(புலிநகக் கொன்றைச்) செடிகள் இவைகளின் நிழலில் 
ஈங்கு முத்துக்கள், பவளக்கொடிகள், மக.ரமீன்கள், சுரு 
பீன்கள். இரைகளால் தள்ளப்பட்டு ஒ.அக்கப்படும் ; குடற் 
ஈழிகளின் அருகே கறுமணம் வீசும் தாழைகளின் மட 
விடையில் வெண் குருகுப்பறவைகள் தங்கும்; தாழைப் 
பொழில்களின் ஊடே உள்ள சந்தில் இடைவெளியில் 
லையை நூழைத்அுச் சென்று வாழைப் பழங்களை குட்டைக் 

ாங்குகள் உண்ணும்; பொழில்களில் வண்டுகள் விளையாடும்; 
ஊக்கம் செடி, வெண் கடம்பு இவை சூழ்ந்து விளங்கும் ; 
(செற்றெல் விளையும் வயலிற் கயல்மீன்கள் பாய்தரும். 

கான்கு மறைகளையும், (3௮) அங்கங்களையும் விரித்த 

வரும், கங்கையைச் சடையில் முடிததவருமான கம் 

பெருமானுடைய இருப்பிடம் உஉலகல் உள்ள ஊர்களின்
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இறந்ததும், நல்ல நீர்வளம் உள்ள. மாண மறைக்காடு என 
அறிந்தோம். . 

85. முதுகுன்றம் (விருத்தாசலம்) [28, 48] 

இஅ முத்திதரும் கலம்; முத்தாறு சூழ்தரு தலம்; 
மாடங்கள், மதில், கோபும், மண்டபம் இவைகளை கூடி. 
மேகங்கள் தவழும் சோலைகள் சூழ்க்த தலம்; இங்கு (1), 
மலையகத்தே களிற்றை (ேண்யானையை) ஆளி (சிங்கம்), 
கொல்லக், குதத்திகளின் குடிலின் முன்புறத்தே பெண் 
யானை வருந்தி நிற்கும்; (2) மேகம் படியும் மிடையே 
மதயானையின் பேரொலியும், குகையில் வளரும் சிங்கத்தின் 
இடி. ஓசையும் எப்போதும் கேட்கும்; (8) மணி முத்தாற் 
(ஜின் வெள்ள நீரில் வகுக்கப்பட்டு வருந்திக் கசையேதின 
வலிய களிற்றின் முழக்கொலியும் எப்போஅம் கேட்கும். 
(A) மலர்க் கொத்துக்கள் நெருங்கிய பொழில் சூழ்ந்த 
பெரிய மதில் மீதும் மாளிகையின் மீதும் கிலா குவழும்; 
(5) ஆண் குரங்கு உண்பதற்காகப் பெண் குரங்கு பழத்தை! 
காடி. மலைப்புறக்கே சென்று, மூதலில் முதுகுன்றப் பெரு 
மானின் இருவடியைச் Saree. நிற்கும்; (6) சாணற் 

புல்லின் இடையே சங்குகள் ஒலி செய்யும்; (7) நெய்யை 
மொண்டு தீ வளர்க்கும் வேள்வியின் ஒலி எப்போதும் 
ஒலிக்கும். 

திருமால், பிரமன், சூரியன், இந்தரன் இவர்கள் தலை 
வணங்பப் போத்றப், பதினெண் கணங்களும் சூழ, முரசம் 
அதிர, முதுகுன் றத்தில் அமர்க்துள்ளார் பெருமான்; பிறை 
சூடும் எம்பெருமானே! அ௮ருளுதி saan தேவர்கள் 
முறைப்படி. வந்து பெருமானை வணங்குவர் , கட்டத்தை 
அடியார்கள்), முட்டிச் சென்று அடிதொழ நிற்கும் 
பெருமையர் PIG PFS ஈசர். (இளுரரால்) தமக்குச் 
செம்பொனைக் தந்தருளி விளங்குகின்ற பெருமான் 

திருமுஅகுன்றத்அ இறைவர். திருமுஅகுன்று (என்றும்) 
விளக்கம் பெற்றுள்ள தலம். ° 

வில்லும் அம்பும் ஏந்திய கொடியோர் இத் தலத்தின் 
எல்லைப்புறத்தைக் காத்து நின்றனர்.
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86.௨ முருகன். பூண்டி [49] 

முல்லை மலரின் மொட்டு அலர்க்து ஈறுமணம் வீசம் 
சிலம்) மோக்தை (மொச்தை) எனப்படும் வாத்தியம் 
எப்போறும் முழங்கும் கலம்; தேவர்கள். முந்திச் சென்று 
தொழும் தலம்; இத்தலத்தின் அருகில் உள்ள வடுசு 
வேடுவர் (தெலுங்கு பேசும் வேடுவர்) பகைமை காட்டும் 

மொழிசளைப் பேசியும், வில்லைக் காட்டி வெருட்டியும், 
சுரிஸினால் எறிந்தும், மோதி அடித்தும், குத்தியும், வழிப் 
பொக்கர்களின். துணிமணிகளை காடோனறும் பறிப்பர்7 
பாக்கக். கொன்று தின்பர், பாவிகள், பாவம் இன்ன 
செல்றே தெரியாதவர்கள், உயிர்க்கொலை பல செய்பவர்கள், 
திம இழிந்த ஆடையில் வாளாயுதத்தை சட்டியிருப்பார் ; 
னிமிம் ச கலைமயிரினர் ; முசுக்கள் (கருங்குரங்குகள்) போல 
இருப்பர்; கெட்ட நாற்றம் கொண்டவர் ;$ (மோறை) 
முரட்டுச். தன்மையர். 

வேடுபதிக்கு ஆளான சுந்தரர் இறைவனைச் சில 
செள்விகளைக் கேட்இன்றார் :-- 

“எம்பெருமானே ! (1) வில்லேர்திய வடுகவேடுவர் 
பொருந்தாத சொற்களைச் சொல்லி வழிப்போவாருடைய 
இணிமணிகளைக் கொள்ளா கொள்ளும் இந்த முருகன் 
(பூண்டியில் நீர் ஏன் தேலியொடும் வீத்திருக்திர் ; 3) ஊர் 
வலியைக் காப்பது என்பது ஒன்னு ல்லையாகில், கல்லால் 

or nD ஜிக்கும் வேடுவர்க்டட 

  

இட்டு வெருட்டி. ஆடையைப் 
மய இங்கு எதற்காக நீர் இருந்தீர்! (8) பசுக்களைக் 
கொல்டமு இன்னு, உயிர்க்கொலை பல செய். பாவச் செயல் 
இல்ன சென்றே அறியா ச பாவிகளாய் வழிப்போவாருடைய 
ஹ்ணிமிகளை. காள்தோறும் கொள்ளை கொள்ளும் 
மாற்றுகள் “போன்ற பல வேடர்கள் வாழ்கின்ற இத் தலச் 
தில், உமா பெருமை குலைய, கீர் ஏன் பிச்சை எடுத்துக் 
சொண்டு இங்கு இருந்தீர்! (4) கந்தைத் அணியை உடுத்தி 
வாள் ஒன்னு *அ.திற்கட்டி, விரிதலையசாய், வழிப்போவா 
ருடைய தடைகளை காள்தோற௮ும் கொள்ளையடிக்கும் 
(முட்ட வேடுவர் வாழ்கின்ற முஞ்கன். பூண்டிடஎஉஎன்னும் இத் 
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தலத்தில், உமது வாகனமாகிய. எருதின் கால் ஓடியா 
ஈன்றாயிருக்தால், நீர் அதன்மீது ஏறி இவ்ஷரைவிட்டுப் 
போகாமல், எதற்காக இங்கு இருந்தீர்! (5) வெளியே 
செல்வதற்கு வேண்டிய சக்தி இருந்தால் நீர் எதற்காக 
இந்த ஊரில் இருந்தீர் ! (6) பிச்சை எடுக் உண்பதாகில் 

நீர் எதற்காக இக்த ஊரில் இருந்தீர்! (6) வழிப்போவாசை 
வேடுவர் மோதி ஆடையைப் பதித்துக் கொள்ளைகொள்ளும் 

இவ்வூரில் ஏ காரணம் கொண்டு, என்ன பாதுகாப்பை 
ஈம்பி, எதற்காக, நீர் இங்கு இருந்தீர் ! (8) நீர் முடவர் 
அல்லீர், உமக்கு இடர் ஏதம் இடையா, ஏறிப் போவ 

தற்கு. ஏறுவாகனம் உளது; அப்படி, வசதிகள் இருக்தும் 
நீர் எதற்காக இந்தச் தலத்தில் தங்௫ இருந்தீர் 1? 

87. (வடதிரு) முல்லைவாயில் [69] 

ஈனுமணம் வீசம் செண்பகச் சோலை சூழ்க்த தலம்; 
அடர்ந்த பொழில்களை உடைய தலம்; திறை நீர் சூழ்ந்த 
தலம்; பாலாற்றின் வடகசையில் உள்ள தலம்; செந்நெற்: 
கழனிகள் சூழ்க்த தலம்; கழனிகளின் புத மணத்தை 

அஅபவிக் த. வண்டு இசைபாட, (ருக்) தாமரைப் 

பீடத்தில் உறங்கும் ஈண்டுகள் எழுந்து உலவும் தலம்; செம் 
பொன் மாளிகைகளைக் கொண்ட செல்வ நகர், 

“ எங்குற்றாய். இறைவா 1 என்று தேடிய சேவர் வந். 
சேரும் தலம்; நல்லவர் ப.ரவும் தலம்; மாதர்களின் அரிய 
நடனங்கள் எப்போதும் நடைபெறும் தலம். 

சொல்லுதற்கு அரிய பெரும்புகமாளனாம் கொண்டைமா 
னுடைய களிற்றை இறைவன். முல்லைக் கொடியாற் கட்டிப் 
பின்பு அவன் எல்லையிலாக இன்பத்தைப் பெறும்படி. 

வெளிப்பட்டு அவனுக்குத் இருவருள் பாலித்த கலம். 

தம்மை முன்பு வெண்ணெய் ஈல்லூரில் ஆட்கொண்ட 
சம்புவே என்று சுந்தரர் இத் தலத்தப் பெருமாளைப் 
போ த்றுஇன்றார். 

“88. வலஞ்சுழி [12-10] 

இறைவனுடைய ஊர் வலஞ்சுழி. 
(
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° 
89. வலம்புரம் [72] 

சுடலின் இடிகரை மணற் பாங்கில் உள்ள சலம்; கயல் 
மீன், அடர்ந்த நீண்ட பனைகள், அடும்பு (கெய்தல் கிலத்த 

ஒருவகைக் கொடி) இவை மருவிய கடற்கரை இடத்தருில் 
வலம்புரி, சலஞ்சலம் எனப்படும் சங்கு லகைகள் ஒன்று 

சேர்ந்து அணையும் தலம்; மணிகளையும், மு.த்தையும், பவளத் 

சதயும் மிகச் சுமக்கும் மணற்கரையை உடைய தலம்; 

கடற்கரையில் தெங்கின் பழமும் பனம்பழமும் விழும் 

(தலம்; கப்பல்கள் பல வக் நிற்கும் கடற்கரைக் தலம்; 

நெய்தல் நிலமக்கள் வாழும் தலம்; இரையும் வயலும் 

ருழ்ந்த பொழிலை உடைய தலம்; தேவர்கள் வர்.து தங்கும் 

சலம். 

90. வலிவலம் [67] 

. சலியின் பலம் கெட வேத விதிப்படி. (௮ச்தணர்) அழல் 

'ஒம்பும் தலம்; தமக்கு மாத்து (பெருமை) தந்த பெருமான் 

என்று இறைவனைப் போற்றி செய்கின்றார் சுந்தர். 

91. (திருவாஞ்சியம் [76] 

அருவி பாயும் கழனியிற் குவளை மலரும் தலம்; 

குருலிமீன், னிமீன் இவைகளை மாதர்கள் ஒன் அசேர்க்கும் 
தலம்; நீர்ப் பறவைகள் பிரிக் ஓடும் நீர்கிலையில் பெரிய 

வரால் மீன்கள் குதகொள்ளும் பொழிலை உடைய தலம்; 
கழனியில் தாழையும் செய்தலும் மணம் வீசும் தலம்; 

வள்ளைக் கொடியின் வெண்மலரை வெண்ணிநத்து நீர்ப் 

பறவையாம் என மருண்டு அஞ்சி, சள்ளை எனப்படும் சிறு 

ரீன்சள் வாளா மீனின் வாயில் அள்ளி விழும் நீர்கிலையை 
உடைய தலீம்; செர்கெல் விளைந்து அசையும் சழனியை 

உடைய தலம்; வய்ல்களில் மலரும் பூத்தேனை உண்டு கனி 
கொண்ட வண்டுகள் உள்ளங் குளிரப் பாடும் பாட்டொலி 

விண்ணிலும் கேட்கும் காட்சியைக்கொண்ட தலம்; குளச் 
கையிலும் ஆலநிழற் ழும் அழயெ குயில்கள் உறையும் 

சலம்; பசுக்கூட்டத்தில் இள எசூதின் இடி.குரலைக் கேட்டு 

அஞ்சி, வாளைகள் வயல்களிற் பாய்ந்து ஒடச், கற்ல்மீன்கள்
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தாமரை மலரிடையே ஒதுங்கும் தலம்; குட்டைக் குரங்கு 

கள் தத்தமக்குக் இடைத்த வாழைப்பழம், பலாப்பழம் 
இவைகளின் பங்கு சிறிதென்று குழறித், தாஜை, வாழை 

இவைகளின் தண்டு கொண்டு ஒன்றோடொன்று போர் 

செய் வீசம் காட்டும் தலம்; அழகாய் அமைந்த மாடங்களை 

(உப்பரிகைகளை) உடைய தலம்; இர்.த்க விசேடம் கொண்ட 

மலர்ப் பொய்கையை உடைய தலம்; நல்ல நீர்த் தடங்கள் 

ரம்ப உள்ள தலம். 

திருவின் நாய்கன் (திருமால்) பணிந்தேக்.தம். தலம். 

இனத்தை ஒழித்த மனத்தவர் காணத்தக்க திரு 

வாஞ்சயெதக்தடிகளின் சூற்றமற்ற வெண்ணீற்றைப் பூசுத 

ora நிலைத்துள்ள ஒரு (பரம்)பொருளுடன் கூட்டி 

வைக்கும். தமது அடியார்களை ஊழ்வினை ஈலிய ஒட் 

டாது திருவாஞ்சியத் அப் பெருமான் காப்பர்; அப்பெருமா 

னுடைய இருவடிகளை நினைப்பவர் வினையால் நலிவு இலர். “ 

92. வாளோளிபுற்ஙார் [57] 

மண்ணியாற்றின் கரையில் உள்ள தலம்; தண்ணிய 

யாளை மருப்பும், கார்௮இலும், கவரிமான் மயிரும், ஆற்தில் 
atg இழியும் தலம்; மடைகளில் நீலோற்பலம் மலரும் 
தலம்; மலைக்கும்படியாகச் செந்நெல் (கிரம்ப) விளையும் 

வயல்களை உடைய தலம்; தெங்கின் பழம் விழ, எருமைகள் 

நெருங்கிச் சேற்றில் எங்கும் ஓட. (உயரத்தினின்று ஓட) 

வாளைகள் பாய்க்கு ஒடும் வயல்களைக் கொண்ட தலம்; 

வளங்கொண்ட பொழிலை உடைய தலம். 
இறைவர் மாணிக்க வண்ணர் ; திருமாலுக்கு அருள் 

பாலித்தவர். 

99. வீழிமிழலை [88] 
அருமை வாய்ந்த ௮ழூய தலம்; செல்வம் நிறைந்த 

தலம்; ஆதிக் தலம்; நீர் நிறைந்த தலம்; நெருங்கயெ 

(பொழிலில் தேன் அளி வீசும் தலம், செழுவிய, செல்வம்
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. 
கிறைந்த தண்ணிய மாடங்களை (வீடுகளைக்,கொண்ட தலம்; 
தேவர்கள் தொழுதேத்தத் தேவியுடன். இறைவன் உறையும் 
சலம்; மன அமைதிகொண்ட அந்தணர் காடோறும் 
aA ஏந்தியில் இறப்பாக பூஜை செய்யும் கலம்; Bue 
சொண்ட ந்தையாளர்கள் Bosom Cr’ என்று தியா 
ஸித்.தக் கலி வராது காக்கும் தலம்; நான்மறை தெரிந்த 
பெரியோர் சிறந்து. ஏ.த்திவாழும் தலம்; வே வேதியர், வேத 
ரிதியர் ஒ.தம் தலம்; ஈம்பினவர்க்கு அருள்புரியும் ௮௫ கணர் 
செய்யும் மறைவேள்வியில் திருமகள் அளைய மடவார் 
இசழ்கின்ற தலம்; (ஒழுக்கம்) கிறைந்த அக்சணர் காள் 
தொழும் அன்புடன் பூசிப்பதைக் கண்டு இறைவன் இடம் 
சொண்ட சலம்: மடல்கல் பூண்ட விமானத்தையும், விண்ணி 
னின் இழிச்யெ வானகாடு முழுமையையும் வீழிமிழலையி 
லேயே இறைவர் கொண்ட தலம்; இவெத் தியானம் 
செய்வோர் வாழும் தலம்; வான காட்டரம்பையர் காள் 

மும் வந்து ஈடனம் ஆடத், இருமாலும் பிரமனும் 
ம் தலம்; வேதம் ஒதும் காவினராம் மறையோர் 

Apion Cur ppd sor. 

“பாடி gt போற்றிய பத்தர்களாம் அப்பர் 
சம்பக்தருக்கு, நீர் தமிழுடன் இசைகேட்கும் இச்சையால் 
அன்புப் பரிசாக அன்று கித்தம் காசு கொடுத்தீர்; இன்று 
எனக்கும் அங்கம் அருள்புரிவீராக'--௭ன இறைவனை 
வேண்டுகின்றார். சுந்தரர். *gru நீர். எங்கனம் அமுத 
மாயிற்.௮. என்று, இறைவனே ! உம்மைக் கேட்க, நீர் 
சொல்லினீர். 

94. வேஞ்சமாக் கூடல் [42] 

ஒரு இத்றாற்றின் €ழ்க் கரையில் உள்ள தலம்; வரிசை 
யழருடன் நிற்கும் கமுக மரங்களையும், நீண்ட தென்னை 
மாங்களையும், குதிய அடிப்பாகத்தை உடைய பலா மரல் 
alin ain கொண்டதாய், ஈ௮மணம் குமற்வகான பொழில் 
phe gob; தழைத்துள்ள மாமரம், வளைந்த புன்னை, 
புளிச் கொன்றை, குருக்கத்தி யெ Qe மால்களின். 

மல் ரூயில் எப்போதும் கூவும் தலம்; வளக்கொண்ட 

* இவ் வரலாறு விளங்கவில்லை. 
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மதில், மாளிகை, கோபுரம், மணிமண்டபம்: இவை மீச 
(மேகத்அுள் விளங்கும்) மதி தோயும் தலம்; வயல் சூழ்ந்த 
கலம்; மருண்ட கலைமான் உலவும் தலம்; வேடர்கள் 

விரும்பும் தலம்; திருவிழா கடைபெறும் தெருக்களை உடைய 
கலம்; பண்ணொடுகூடிய பாடலுக்கு ஓக்க, முழவும், குழலும் 
ஒலிக்க, மா.கர்சளின் பாடலும் ஆடலும் ௪தா ஈடைபெறும் 
அந்த அழகிய உயர்ந்த: ௮ரங்கன்மீது மதி தோயும் தலம், 
மாதர்கள் பலர் வக்திறைஞ்சும் தலம். 

95. வேண்காடூ [6] 

._ கடல் சூழ்ந்த தலம். 

96. வெண்ணி [12-8] 

வெண்ணிக் கூற்றம் என்னும் காட்டுப் பகுதியைச் 
சார்க்தத வெண்ணி என்னும் தலம். 

97. வேண்ணெய் கல்லார் [1, 17 முதலிய] 

சுந்தரர் தமது வரலாற்றைக் கூறுஇன்றார் :-திரு 
வெண்ணெய் ஈல்லூர் சான்னும் இத்தலத்தில், உலகோர் 
முன்னிலையில், வி௫ித்திமான பழைய ஒலைசசட்டைக் சாட்டி. 
அடியனாக என்னை ஆட்கொண்ட வெற்றி கொண்டு (இருக் 
கோயிலில்) ஒளிக் அக்கொண்டார் பெருமான். 

BLOis வரலாற்றைத் இருசாவலூர், திருக்கோலக்கா, இரு 
ஈள்ளாது,  வட.திருமூல்லைவாயில் என்னும் தலப்பதிகங்களிற் 
காணலாகும். [ப.தக எண்கள் 17, 02, 08, 697 

98. வேண்பாக்கம் [89] 

அழகே பொழில் சூழ்க்த தலம். சுந்தரர் தமது 
வரலாற்றைக் கூறுகின்றார் இத் தலத்தப் பதிகத்தில் 
(பதிக எண் 89) :---என் கண்மணியை மறைப்பிஜ்.தாயே.; 
நீ இக் கோயிலில் இருக்கெறாயோ? என்று, கான் கேட்சுப், 
பெருமான் ““உளோம், போர்”? என்றார் ; “பெருமானே ! 
8ீ போய் மஜழமாத்தின் ஓழ் இரு?” என்று கான் சொல்ல, 
எனக்குத், தெரிவிக்காமல், .சபதம்.. மகழமரத்தின் Bip
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நடைபெற வேண்டிய என்௮ (சங்கலியாருடன்) ஏற்பாடு 

மெய்ய வல்லவனே | இக் கோயிலில் நீ உள்ளாயோ என்ன 

எஸ் ம நான் கேட்கப், பகைவன் ருவனைக் கண்டது 

போவர், பெருமான். “உளோம் போர்? என்று கூறி 
விட்டார்... “வெண்கோயில் இதில் உள்ளாயோ” என ரான் 
கெட்கப், பெருமான் ஊன்னுவதற்கு ஒரு கோலைசம் தந்து 

'உளோம் போர்' என்று சொல்லிவிட்டார். 

99. வேள்விக்குடி [74] 

காவிரிக் சைக் தலம், பெருமான் வீத்திருக்கும் தலம், 
திருத்துருத்தி என்னும் தலத்துக்கு அருகில் உள்ள தலம், 

(டைன் செர்தி.சப் பாடப்பட்டது), 

100. வேளூர் [1-8] 
வேளூர் நாட்டுப் பகுதியைச் சேர்க்க தலம். 

149. தலங்கள் : ஆற்றங்கரையான [168] 

(1) அரிசிலாற்றங். கரையில் அரிசிற்கசைப்புத்தூரும் 
கயை நல்லூரும்; (8) காஞ்சி ஈதிக்கரையிற் பேரூரும்; 
(3) காவிரிக் கரையில்--இடைமருதூர், ஐயாறு, சோற்றுக் 
மாணடி அருத்தி, பாண்டிக்கொடுமுடி, வேள்விக்குடி. என்னும் 

களும்? (2) குழகஒறு-- என்னும் இற்றுற்றங் சுளையில் 
மாக்கூடலும்; (5) கெடில நதிக் கரையில் இரு 

po; (6) கொள்ளிடக் கரையில் கானாட்டுமுள் ளூ 
மும்; (1) நிவா நதிக்கரையில் கெல்வாயில் ௮7 ,த். துறையும்; 
(1) பாலாலிக் கரையில் கேதிச்சரமும் ; (9) பாலாற்றுக்கு. 

   

   

வடபால் திருமுல்லைவாயிலும் ; (10) பெண்ணைேநதிக் கசை 
யில் இடையாறு, 'தறையூர், வெண்ணெய் ஈல்லூர்- என்னும் 
சலங்களும்டு (11) மண்ணியாற்றங் சசையில் வாளொளி 

புறிமாரும்;. (12) முத்தாற்றங் கரையில்-௭ திருமுதுகுன்ற 
மும் (விரு, ச்தாசலமும்)--இருப்பதாகக் கூறப்பட்டுள. 

ப ஓஒ கத
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150. தலண்கள் : கடற்கரைமாண [168] 

௮ஞ்சைக்களம், ஒற்றியூர், கழிப்பாலை, ழி, Gage 
சரம், கோடி, நாகை, புனவாயில், மயிலை, வலம்புசம், 

வெண்காடு--என்னும் 11 தலங்கள் கடற்கசையன எனும் 
விளக்கம் உள்ள த. 

1. திருஒற்றியூர்: கப்பல்களும் படகுகளும் காணக் 
இடந்தன.. ட 

2, கறிப்பாலை: இங்குக் கடலைச் சார்ந்த கழனிகள் 
இருந்தன; கழிகள் மூலம் செல்வம் இடைச்த௮; கடற்கரை 
இரத்தில் பெரிய தெருவுகள் இருந்தன... 

8. காழி: கடல்கொள மிதந்த நகர்; கழிகளும் 
தாமைகளும் ஊசைச் சூழ்ந்திருக் கன. 

4, கேதீச்சரம்: இத்தலம் பாலாவி என்னும் ஆற்றங் 
கரையில் உள்ள கடற்கரைத் தலம்; கப்பல்கள் கிறைம் 
திருந்தன. 

8... கோடிக்கரை: காற்று கடி.தாக வீசும்; (மக்கட்) 
குடிகள் ௮௬ல் இல்லாத ஊர். 

6. திருப்புனவாயில்: கடற் கானலில் உள்ள தலம். 

7. மயிலாப்பூர்: கடலின் துறையில் உயர்ந்த 

பவளங்கள் இருளகத்றும் சோதியனவாய்க் டைப்பன. 

8. வலம்புரம்: சுடற்கரையில் மணி, முத்தம், 
பவளம்--.இவை அலைகளால் மிகவும் வீசப்பட்டு மணலிற் 
கலந்து பெர்தன ; கடற்கரையில் வயல்களும் “பொழிலும் 

இருந்தன ; வணிகர்கள் விரும்பி எதிர்பார்க்கும் பல 
கப்பல்கள் இங்கு. வருவன $; வலம்புரி, சலஞ்சலம் கரையில் 

ஒ.அக்கப்பட்டிருர் தன. 

9. வெண்காடு: கடி.௮க்கு ௮ருகல் உள்ள தலம். 
‘
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151. gob? scorn Guusi—Cxa8 Guus 
முதலியண [164] 

சிற்சில பதிகங்களில் சுவாமியின் திருராமமோ, தேவி 
யின் இருகாமமோ, தீர்த்தத்தின் பெயசோ, தலவிருக்ஷம் 
இன்ன தென்பதோ குதிப்பிக்கப்பட்டுள. உதாரணமாக. 
(வட) திருமூல்லைவாயிலில்-சுவாமி--மாசிலாமணீசுரர் என்ப 
பாம், 0 கவி--கொடியிடைகாயகி என்பம்; திறுச்சு.ழியலில்- 
Ri சம் “செளவைக்கடல்” என்பஅம்; திருப்புறம்பயத்தில்- 
ஸ்.கல. விருக்ஷம் “புன்னை? என்பதும் - விளக்கப்பட்டுள. 
இஃ்ஙனம் மற்றும் வருவன ஒளிநெறியிற் காணலாகும். 

     

  

152. தலமும் கோடிற் பெயரும் [165] 

  

இடையாற்றில்--மரு அ, கச்ரரில்-- ஆலக்கோயில், கடம் 
ஸ்ூரில்--கரக்கோயில், கரப்பறியலாரில்--கொகுடிக்கோயில், 
கலயநல்லூரில்--பெருக்கோயில், கேரயிலில் (புலியூரில்--தில்லை 
யில்) சிற்றம்பலம், கேரவிலியில்-பெருங்கோயில், திருவாகூரில் 
மூலட்டானம், நறைய சிததிச்சாம், நன்னிலத்தில் 
பெருங்கோயில், நெல்வாயிலில்--அ.சத் துறை, மாதோட்டத் 
தில்--கேதீச்சாம், வெண்ணெய் நல்லூரில்--அருட்டுறை, 
ெண்பாக்கத்தில்-வெண்கோயில்--கூறப்பட்டுள. 

    

    
  

153. தலமும்--தலத்துக்கு ஏற்ற ௬வா£மி 
திருநாமங்களும் [166] 

அவ்வத் தலத்துக்கு ஏற்ற வண்ணத்தில் கடவுளின் 
பெயர் குகிப்பிடப்பட்டுள ௮. 

உதாரணமாக: அழுந்தூர் ௮7௬, ஆரூர் அம்மான் 
mein pp PLS கோட்டூர்க்கொழுர் ௮, நள்ளாற்று நம்பி, 

பூகிதூர்ப் புனிகன்--என வருவன கண்டு களிக்கற் பாலன. 
ட
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154. தலவிசேடண்கள்' [107] 

நறையூரிலும், நாளலாரிலும் தேர்வீதி விளங்னெஅம் ; 

திருநாவலூரில் முழவு ஒலி செய்ததும்? நிருஒற்றியூரில்: 
(பங்குனி) உத்திரத் திருவிழா நடந்ததும், கற்குடித், 
'திருவிஜாவில் கலைவல்ல மாதவர்கள் கூடியதும், நறையூரில்: 
விழாக் காலத்தே குழல், முழவு ஒலித்,க௮ம், நன் விலத்துத். 
திருவிழாவில் சைவர்களும் தவ,க்தவரும் Bon pi Baws BBD, 
வெஞ்சமாக் கூடலில் விழாக்கள் நிரம்ப ஈடந்த சேதியும், 
நாகபட்டினத்திலும் வட திருமுல்லைவாயிலிலும் மாதர்கள்' 
கடனம் ஆடின ம், வெஞ்சமாக் கூடலில்--முழவும் குழலும் 
ஒலிக்க, மாதர்களின் ஆடல் பாடல் நீங்கா திருக்கதும் கூறப் 
பட்டுள. 

155. தவம்--தவத்திணர் [168] 

அடி.த்தவம், அருந்தவம், *செடி,த்தவம், மாதவம், 
மெய்,த்தவம்--கூறப்பட்டுள. அடி.த்தவம் - இறைவன் திரு 
வடிமாட்டுக் தவம், அல்லது அடிப்படையான தலம். 
இ தீவினையை ஒழிக்கும் 

பொய்க்கிறை மாந்.தரொடு கூடித் தவஞ்செய்யலாகா அ. 
பாவக்அக்கு இடம் தரும் தவத்தைச் செய்பவர்கள் வழியிற்: 
செல்லலாகாது. மாசு இல்லாத உள்ளம் இல்லாமல், தவம்; 
பூண்டும் அவம்பேசி, எடை முதலிய கட்டி வேடம். 
பண்போர் பிறவிக் கடலை நீ் சமாட்டார்கள். 

தவம் செய்யும் போகரும் யோகரும் அதிகாலையில் 

காவிரியில் மூழ்குவர். 
கோயில் கட்டுவதும், சாலைகள் அமைப்பதும், 

இறைவனை உள்ளத்திற் பெற்ற இற் சனையுடன் செய்யப்: 
பட்டால்தான்-- தவச் செயலாக கிறைவு௰ம். 

திருச்சுழியல் என்னும் தலத்தை கினைக்து ஏ,க்இனால்: 
தவம் கிறையும், ! 

பார்வதிதேவி மிக அரிய தவத்தைச் செய்தனன். 

இறைவா! நீ மாதரை மையல் பூணும்படி செய்: 
,இன்றாஃப் !) இது என்ன மாதவமா ? அல்லது தகுதியா ! 

* செடி - பாவம், இமை. 6 «
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156. தர்னியன்கள்--பயிர்கள் [169] 
இலவங்கம், எள், ஏலம், ஏனல் (இனை), ஐவனம் (மலை 

செல்), கத்தூரி, சுறிமிளகு, செர்கெல், மஞ்சள் கூறப் 
பட்டுள. 

157. திங்கள் (சந்திரன்) [170] 
சந்திரன், இளர்திங்கள், வெண்ணிலா, கோணியபிறை, 

குதிர்மதியம், தண்ணார் மதி, தழல் மதி, பனிவெண் மதி, 
வள்வாய மதி-- என்றெல்லாம் திங்கள் குறிக்கப்பட்டுள த. 

158. திருநீறு [178] 
சஈுடுபொடி, திருநீறு, : வெண்ணீறு, வெண்பொடி, 

கண்ண வெண்ணீறு, பால்வெண்ணீறு, முத்து நீ௮, முழு 

to, Oaucsi®r நூண்பொடி--என்றெல்லாம் திருநீறு 
விளச்சுப்பட்டுள.. வெபிசா ற்குரிய மனுவிலாத வெண்ணீ௮ 
பூசினால் அழிவிலாக பேரின்பம் ட்டும். 

159. திருமால் (174, 178] 

Q) 
1 திருமாலின் திருநாமங்கள்: xf, ஆழியான், 

சுண்ணன், கள்ளப் பிள்ளை, கோவலன், ௫ர்அ.ரக்கண்ணன், 
பொய் மால், திருமால்) தேசவேந்தன், நாரணண், 
நிற்பவன், மழையான், மாயன், மாலவன். 

  

  

ல 2. Boers கடலிற் பாம்பணையிற் பள்ளிகொள்பவர்; 
புழையவர்? டைய தந்ைத 5 திருமகளின் கணவர்; 
பரின்ளையின் கேள்வர்; தேவியின் நாயகர்; சிவந்த விசாலக் 

நெடியவர்; பரிய கிற,த்தவர்;, உலகை உண்டு 
wi 5 சங்கு, சக்கரம் ஏந்தியவர்; அரியவர்; தேசங் 
வக் கர் yous, 

   

    

அண் னர் 

ely 
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8. கிருஷ்வைதாரத்தில்: யானையின் ,கொம்பைப்: 
பறித்தவர், குதிரையின் வாயைக் இழித்தவர், புள்ளின் 

வாயைக் ண்டவர், மருக மரங்களின் ஊடு தவழ்ந்து 

சென்ன ௮ம் மரங்களை வீழ்த்தினவர், ஈப்பின்னையை. 
மணக்தவர். 

8,  வரமனுவதாரத்தில்: மாணி (பிரமசாரி) உருவுடன். 
சென்று மண்ணை அளந்தவர். 6 

(2 திருமாலும் சிவனும் [175] 

3. இவபிரான் திரிபுரத்தை எரிக்கபோஅ :-- 

(1) திருமால் அம்பாக அமைக்தார். (2) திருமாலாம் 
விடைமீ பெருமான் திகழ்ந்தார். (8) திருமால் ஆதிய 
தேவர்கள் பெருமாஷனுக்குக் கசூற்றேவல் செய்தார்கள். 

தேவர்களின் வேண்டுகோளின்படி. பெருமான் இர 
புரத்தை எரித்தார். 

2. மங்கை பாகச்துடன் திருமாலையும் ஒரு பாகமாக 
உடையார் இறைவர். 

3. சலந்தரனைப் பிளந்த சக்கர க்தைப் பெறவேண்டிச் 
திருமால் ஆயிரமலர் கொண்டு இறைவனைப் பூத்தார். 
அப்பொழு ஒரு பூ குறையல, திருமால் சமது கண்ணையே 

இடந்து மலராகச் சூட்டினர்; பெருமான் மஇழ்க்து அந்தப் 

பண்ணுதற்கு அரியகான சக்கரத்தைக் இருமாலுக்கு. 
அளித்தார். 

4. தேவர்களின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்கி சமன 
உயர் தவத்தை அழிக்கவர்க காமவேளை-௮வன் தந்தையாம் 
இருமால் காண விழித்தெரித்தார் சிவபெருமான். 

5. திருமால், பிரமன் ஆதிய தேவர்கள் பெரு, மானைப் 

Besa வணக்கினர் ; அவர 51 திருவருளைப் பெற்றனர்; 
திருமாலும் பிரமனும் இருமுவகைன்றம் (வி 1ரு,த் தா சலம் 

திருக்கழுக்குன் றம், திருவீழிமிழலை எனப்படும் தலங்களி த்
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சவெபெருமசனை மலர் கொண்டு காள்தோறும் பூசித்அப் 
போற்றினர். 

6. இருமால், பிரமன், தானவர் ஆதியோர்க்குச் 

(தலைவர் வபிரான்.. 

7. திருமாலாக. விளங்குபவர் சிவபெருமானே; 
திருமாலுக்கு அரியர், பெரியர்--சிவபெருமான்; திருமாலால் 
றிய ஒண்ணா தவர் அவர். 

8. கூடலையாற்றாருக்குப் போகும் வழியைச் சுந்தர 
ருக்குச் வெபெருமான் காட்டச் சென்றபோது, அவருடன் 
திருமால் ஆதியோர் உடன் போர்தனர். 

9. பிரமனது தலையை அறுக்து அந்தக் கபாலத்தில் 

திருமாலின் ரத்தத்திளை கிறைவித்துத், தமது தகோள்மிசை 

எலும்பைச் சுமந்த மாலிரதத்த வேடத்தவர் பெருமான். 
10. இருமல், பிரமன், யான் எனது pos 

'சம்மைச் இந்இப்பவர்--அயெ இவர்தம் தடுமாற்றத்தை 
BMS உதவுவர் பெருமான். 

100. திருவிளோயாடற் சரிதங்கள் [176] 

(டு இரசவாதம் செய்த திருவிளையாடல், (2) Bar 
1॥ரொன் தென்னவனாய் உலகாண்ட. திருவிளையாடல், (மணஞ் 
செய்த திருவிளையாடல்), (8) செட்டியாய் வளையல் விற்ற 
திருவிஉயாடல், மாணிக்கம் Sip திருவிளையாடல்), 
(1) பன்றி உரு எடுத்த இருவிளையாடல், (8) விருத்த 
மானாட பாலசான திருவிளையாடல், (6) வெள்ளை யானை 
யின் சாபம் இர்த்து திருவிளையாடல், (0 வேசுத்அக்குப் 
பொருள். சருளிச்செய்த திருவிளையாடல் -- ஆகிய 
இலைகளைப் பற்றிய குறிப்புக்கள் உள்ளன. 

161. தீர்த்தங்கள் [177] - 
முருபேவுத்திரக்தில் உள்ள தீர்த்தத்திலும், Gar gr 

ரில் முமரி Bit ,க்தத்திலும் குளியுங்கள், உள்ளம் தெளி
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யுங்கள். தவஞ்செய்யும் போகரும் யோகரும் அதிகாலையில் 
காவிரியில் மூழ்குவ.தற்குப் போவார்கள். 

162. தென்றல் [178] 
கழுகின் பாளையில் உள்ள கேனின் மணம் கலந்த 

தென்றல் உலவுகின் ற தலங்கள் கலயகல்லூரும், திருகாகேச் 
சுரமும்; தென்றலின் மணம் கமழும் தலம் இருவாரூர். உ 

69. ஜேச சரித்திரம் [179] 

1. பல்லவர் காஞ்சி மாஈகரைத் தலைகராகக்கொண்டு 
gre புரிந்தனர். (சுந்தரர் காலத்தில்) ; மண்ணுலகை 
அரசாண்ட உரிமையாற் (கிற்றரசர்கஷிடம்) இறை வாங் 
இனர். அங்கம் திறை கொடாசவர்க்குத் தில்லைவாழ் 
அந்தணர்கள் அரசுக்கு உரிய மரியாதை செய்வதில்லை. 
“நாயன்மார்”? என்னும் தலைப்பு 178-ல் “ தில்லைவாழ் * 
அந்தணர்! என்பவர்களைப் பற்றிய குறிப்பைப் பார்க்கவும். 

9. உமக்காட்செய்ய அஞ்சும் என்னும் பதிகத்தை 
[2 (197 ஆரூரர் இருப்பசக்குன்றக்இற் பாடினபோ.து 
எழுடியான். உலகாண்ட மூவேக்கரும்!! உடனிருர்.த 
கேட்டனர். 

164. தேவைகள் [180] 

1. காடுகாள் (மோடி) 

கை கிறைய வளையல் அணிந்த “மோடி” என்னும் 
“வனத்துக் காளியுடன் போசங் கொண்டு இவபிசான். 
(இருமறைக் காட்டுக்கு அருகில் உள்ள), *கோரி.” என்னும் 
கடற்கரைக் தல,க்திற் கோயில் கொண்டுள்ளார். 

ள் 2. காளி 

பொரவல்லீ பலத்தையுடைய * தாரகன்? என்னும் 
அசுரனைப் பொருது கொண்ற காளியை முன்பு படைத்த 
புனிதர் சிவபெருமான்.
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65.” தேவர் முதலானோர் [181] 

அண்டர், அமரர், இமையவர், உம்பர், தேவர், வானவர், 

விண்ணவர் - எனத் தேவர் வகையினர் கூறப்பட்டுளர். 

மார் வேறு தேவர் வேறு; உம்பர் வே௮ு வானவர் வேறு; 

அமரர் வேறு வானவர் : வேறு--என எண்ணும்படி 

1ரொயோகங்கள் வர் துள்ளன ; அமரர் விசும்பை ஆளுவர் ; 

தேவர்கள் எழில், சர் மிகுக்கவர்கள் ; அளவிறக்் த பல 

தேவர்கள், கோடி. தேவர்கள், எண்ணாயிரம் கோடி தேவர் 

கள்; வாளைக் காவல் பூண்டுள்ளவர்கள்--என்றெல்லாம் 

வருசன்றன. இவெபிரானை ஈஞ்சு உண்ண வைத்தபடியால் 

தேவர்கள் “வஞ்சகர்கள்? . எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள் 
ளார்கள். 

இயக்கர், இன்னார்--எனும் வசையினரும். கூறப்பட் 
டுள்ளனர். காதைப் பொச்தி (உபதேசம் கேட்ட) கின்னார். 

என வருகின்றது. 

166. தேவாரம் ஓதும் மூறை, கற்கும் முறை 

இவை சம்பந்தாமாண உமதேசம் [182] 

பதிகம்--10 பாடல்களையும் ஓத வேண்டும்; கற்க 
பேண்டும், கேட்க வேண்டும் ; இசையுடன் பாணியுடன் 
பாட வேண்டும்; அழகாய்ப் பாட வேண்டும்; உள்ளங் 

ருளிர்ச் ௮, உள்ள மஒழ்ச்சயுடன், உள்ளூருஇப், பத்தியுடன் 
பாட வேண்டும்: சினைவு வைத்அப் பாட வேண்டும்; கற்றுப் 
பாட வேண்டும் ; ஊர் களராசுச் சென்று பாட வேண்டும்; 

விருப்புடன் பாட வேண்டும்; இக்இித்அச் செம்மாக்இருந் ௮, 
(மிக்க களிப்புடன்) சையால் தொழுது, வாய் திறந்து 

(மாவாற்) பாடவேண்டும் ; தெரிவித்த முறைப்படி. பாட 

வேண்டும்; நித்தம் பாட வேண்டும்; குடி.குடியாகப் பாடி. வர 

வேண்டும்; எடி. ஆடுதல் வேண்டும்; பெருங்குலத்தவராம் 
முடியாரொடு கூடிப் பாட வேண்டும்; டூபாய்யின்றி, மல 

மொடுத்து அழுத, சொழுஅ, அடிவீழ்ர் அ, வஞ்சனை கெஞ்ச 

மில்றிப் பாடவேண்டும் ; சோம்பலின் றி மதிப்பு வவ,க்தப்
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பாடவேண்டும்; பாடிக் தொழுவாரைக் “சொழவேண்டும். 

சொல்லியவே சொல்லி ஏத்த இறைவன் மகழ்ச்சியுறுவர்; 

167. தேவாரம் ஓதூவதால், கேட்பதால் 

வரும் பயான்--ஓதுபுதலிண் சிறப்பு [188] 

சுந்தரர் அருளிய தேவாரப் பதிகங்களைக் கத்.௮ு வல்லவ 

சானோர் ௮மரலோகம் பெறுவர் ழ அமரலோகம் ஆள்வர்*; 

வானகம் அள்வர்; வாணுலகல் மிக்க இன்பத் துடன் இருப்பர்; 
வானவர்க்கும் சலைவராவர்; விண்ணுளோர் ஏக்க விண்ணரசு 

பெறுவர்; மூவுலகும் ஆள்வர் ; ௮ப் பதிகங்களைச் சொன்ன 
வர், கேட்டவர் என்ற இருஇறக்தார்க்கும், அவர்களுடைய 

உற்றார், உறவினர்க்கும் இரவிலேஸம், பசலிலேனும் இடர் 

ஒன்றும் வான $  அப்பதிகங்களைக் கேட்டு உகப்பவர் 
அழகர்; தேவாரப் பதிகப் பாடல் பத்தையும் பத்தி 

செய், உள்ளூுருகி, குடிஞுடி வழியில், நித்தம் பாட 

வல்லவர்--அல்லல், இடர், இடும்பை, குற்றம், தடுமாற்றம், 

அயர், ன்பம், ஈளை, இரை, ஞூப்பு, நடலை, பாவம், (எழு), 

பிறப்பு, இறப்பு, விளைக்கட்டு-இவை ஓன்னும் இல்லா 
விளங்கி கின்று சவனடியைக் கூடுவர்; இன்ப வெள்ள,ச்.அள் 
இரப்பர்; நிலம் பெறுவர்; புகழ் பெஅவர், தவநெறி 
சேர்வர்; தவலோகத்த இருப்பர்; மண்டல நாயகரரய் 

வாழ்வர்;  உலகர்க்கு மேலோராவர், புண்ணியசாய்ப் 
பொலிவர்; முத்தி பெறுவர்; விண்ணவசால் தொழப் 
பெனவர்; Games அன்பசாவர்; இவகதி நண்ணுவர்; 

இவலோகம் எய்.அவர், சிவனடி சேர்வர்; சிவனொடு கூடுவர் ; 

பெருல்குலத்தவசாம் அடியசொடு கூடிப் பதிகங்களைப் 
பிதற்றிப் பாடுகல் பெருமை தருவதாகும்; Ys ககைய 

பெரியோர்களே. எம்மை அளுடையசாவர் ; அவர்களே 
ang தலைமேற் பயில்வார்--என்இன்றார் சுந்தரர்: தாம் 
பாடிய திருக்கழுக்குன் றப் பதிகத்தை ஓதித் கொழுபவசைகத் 

தொழுமின்கள் ஏனச் அர்.தரர் உபதேசிக்கின்றார்.
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169. தேவாரம்--மணப்பாராடம் செய்யா 
கேண்டி_௰ பாதிகங்களும், பாடல்களும் 

(ஒரு சில) [184] 
(1) பதிகங்களின் முதற்குறிப்பு--பதிக எண்ணுடன் 

29, “முன்னவன்'--பழமண்ணிப் படி.க்கரை, 
89. திருக்கொண்டத் தொகை--*இல்லைவாழ்””. 
48, ஈமச்வொயப் பதிகம் “மத்னுப்பற்?”, 
59. “பொன்னும் திருவாளூர். 
84. தொண்டாடித் கானப்பேர். 

(2) பாடகல்ளின் முதற்குறிப்பு--பதிக எண், 

பாடல் எண்களுடன் 

8-1, கல்வாய்'--நெல்வாயில் ௮.த் துறை. 
18-1. மலையார் திருச். அுறையூர். 
16-1. குரும்பை--கலயகல்லூர். 
16-9, *பொரும்பலம்'--கலயகல்லூர். 
19-8, எட்டுகந்தார்'- இருகின்றியூர். 
21-1, “கொக்தா'--கச்சமேற்றளி. 
41-5, -“டமலை விதியே'--திருக்கச்சூர். 
42-85. துளைவெண்-- -வெஞ் சமாக்கூடல். 
62-8. :காளும்'-- திருக்கோலக்கா. 
64-1. நிறு காங்க இருக்இனைககர். 
78-1. வாழ்வாவஅ௮--திருக்கேதாசம். 

மேலும், பெரும்பயன் கூதிமிருக்கும். காரணத்தால், 
08--செம்பொன்மேனி? எனத் அவக்காம் இருகள்ளாற்றுப் 
பதிசமும், இறைவனைக் குறித்கழைக்கும் “வினி. , அசம்பி 
யுள்ள காணக்தால் 70 “*தங்கைவார் சடையாய்?” எனத் 
plus Fld BGQO sips பதிகமும் மனப்பாடத்துக்கு 
உ.ரியனவாம். 

** 169. தேன் [185], 

1 dy சீபர்ப்பதமலையில், (ஸ்ரீசைலத்தில்) நிறைந் 
அள்ள பொழிற்சோலைகளிற் கரடியும், மான் இஷங்களும், 
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மயிலும், பிறவும் தேனை உண்ணும்; ஆண்யானையும் பெண் 
யானையும் தேன் உண்டு களித்துத் திரியும். கனிகின்ற 
பெண்யானைச்கு இரங்௫, வேடர்கள் இலைகொண்டு தொன்னை 
செய்து அதில் தேனைப் பிழிர்து அதற்கு அத் தேனை 
ஊட்டுவார்கள். 

(2) புற்பயம் என்னும் தல)்தில் (தலையிற்) கரும்பு 
ஆடத், தேனின் மணம் எல்லாப் பக்கங்களிலும் வீசும். 

(8) காஜட்டுமுள்ளர் என்னும் தலத்தில் கரும்பின் 
தேன் வெளிப்படும். 

4) திருவீழிமிழரலையில் பொழில்களில் தேன் தனிகள் 
சும். 

(5) திருச்சுழியலில் பொழில்களில் உள்ள தேளை 
விரும்பி (உண்டு) வண்டுகள் பண் மிழற்றும். 

(6) திருச்சோற்றுத்துறையில் சோலைகளில் GC gs or 
துளிக்கும். 

(2) திநநறையூரில் சேன் கிறைர் த சோலைகள் உண்டு. 

(8) திருக்கருப்பறியலூரில் வாழை மரங்களின் மீது 
வாழைச் கனிகள் கேளைச் சொரியும். 

5. தேன் உசும்படி. குரங்குகள் குதிகொள்ளும். 
தாமரை மலர்மேல் தேனை உண்ட வண்டுகள் பண்கள் 
பாடும். படிய கழமுகலும் இளக்தெங்கிலும் கிடைக்கும் 
கொழுத்த தேனைப் பருகக் காளை வண்டுகள் பாடும். 

120. தொகை [186] 
© 

எண்களில்-- 

இரண்டில்--திருவடியும், இருவரும், (பிசமன்-திருமா 
அம்), பொழுனும், போதும்; 

மூன்றில்--கண், சந்தி, சுடர், சூலத்து இலை, த, புரம் 
சண்,,எயில்) மதில், திரிபுசாதிகள்), புரிரால், போது, ௮. உய் 4. Yl 1
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மம், மும்மை (BEE m1, அக்கமணி, சடைமுடி), மூவர் 
பிரமன், திருமால், ருத்ரன்), வேந்தரும்; 

நான்கில்--சரியை வகை, இசை, சனகாதி நால்வர், 
மறை-வேதமும் ; 

ஐந்தில் -அனஞ்சு, எழுதீ அ, கணை, அட்டர், பதம், 
பிரமன் தலை, புலன், பூதம், பொதியும் ; 

௪ 
ஆறில்--அங்கம், எழுத்து, சமயம், வண்டின் காலும்; 

எழில்--இசை, உலகு, கடல், காம்பு, படி. (தலைமுறை), 
பிறப்பு, மலையும் ; 

எட்டில்-குணம், சடை, இசை, தோள், புட்பம், 

மூர்த்தியும்; 
பதினெட்டில்- கணங்களும்; 

தொண்ணூற்றுறில்--த,த்.அவக்களும் ; 

பல--என்பதில்--ஆசை, கலை, அடியார், உயிர், தேவர், 
பண், பாவங்கள், ஊரும்.-கூறப்பட்டுள்ளன. 

171. தோத்திரம் [187] 

இறைவ.வடைய பெருமையைக் கற்பவரும் கேட்ப 
வரும் (சொல்லும் பொருளும் கிரம்பப் பொருத்தமாயுள்ள) 
தோத்திரங்கள் பலவற்றைச் சொல்லித் அதிப்பர். 

172. நகர லக்ஷணை உறுப்புக்கள் [188] 

1. *கா mango உறுப்புக்சளாக--ஈடன. அரக்கு, 
கடைத்தெரு, கொடி, கோபுரம், மண்டபம், மாடம், 
மாளிகை, சூளிகை, மதில், பொழில், மறை ஓலி, விழா ஒலி, 
குழலொலி, *மழவொலி, யாழ் ஓலி, தேர் தடும் நெடுவீதி, 
காண்பதற்கு இனிய மாடமாளிகைகள் கிறைந்த வீதிகள். 
கூறப்பட்டுள.
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2. . நடன அரங்கில் மடவார்கள் முழவொலி, குழ 
லொலி இயம்பப் பாடுவர், ஆடுவர். . 

8, மண்டபங்களைச் சுற்திக் சடைகள் விளங்கும். 

4, மதில்கள் சுற்களால் இண்ணியதாய்க் கட்டப் 
பட்டுக் கோபுரத்துடன் மிக உயர்ந்து இகழும். 

5. மாடங்களிற் கொடிகள் பறப்பனவாய்க், காணு 
தற்கு இனியனவாய்ச், செல்வம் புலப்படுவனவாய், புத்தம் 
புதியனலாய் விளங்கும். 

6. மாலிகைகள் இடம் ௮கன்றவையாய், செம்பொன் 

போலத் இகழ்வனவாய், மிச உயர்க்தனவாய், மடவார்கள். 

உலவப் பெற்றனவாய், நிலாமுற்றங்களுடன் பெருமை 

வாய்ச். விளங்கும். 

7. வீதிகள் தண்ணிய தேரோட அகன்றனவாய், 

நீளமுள்ளனவாய், மண்டபம், கோபுரம், மாவிகை, சூளிகை, 

மறை ஓலி, இருவிழா ஒலி கூடியனவாய்ப் பொலியும். 

8. (19) திருக்கச்நர் என்னும் தலம்--அங்காடிகள் 
(கடைத் தெருவுகள்) சூற்ர்த மணிமண்டபங்களும், புதிய 
உபரிகை உள்ள வீடுகளும், பொழிலும், நீர்வளமும் 
கொண்டதாய், இலக்குமி வாசஞ்செய்யும் வயல்களைப் 

பெற்றதாய் விளங்கும். 
(2) கலயநல்லூர் என்னும் ,கலம்--மண்டபமும், 

கோபுரமும், மாளிகையும், சூளிகையும் (கிலாமுற்றமும்), 
மறையொலி, திருவிழா ஒலி நிறைந்த வீதிகளும் கொண்டு, 
கண்டவர்களின் மனத்தைக் கவரும் அழகுடன் விளக்கும். 

(8) திருப்பனையூர் என்னும் தலம்--மண்டபம், மாட 

மாளிகை, கோபுரம், வளர்பொழில்--இவைகளுடன் விளங் 

கும்; ஊரெலாம், முழவம் அதிரும்; மாடமாளிகை, 

மண்டபம், கோபுரம்--இவைகளிற் பண் விளங்க யாழ் ஓசை 

கேட்கும்; குரங்குகள். பாய்ர்ன புகும்.
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(4) திருழுதருன்றம் (விருத்தாசலம்) -- மாடமதில், 
அழகிய கோபுரம், மணிமண்டபம், மேகம் தவழும் சோலை- 
இவை ளுடன் விளங்கும். 

(8) லெஞ்சமாக்கூடல் என்னும் தலம். வளமார்மதில், 
ய்ய 5, கோபுசம், மணிமண்டபம் இவைகளுடன் பொலி 
யும் பாடல், முழஒலி, குழல் ஒலியுடன் மடவார்கள் அழகிய 
வாங்க, தில் உடனம் ஆடுதல் நீங்காத Son Qs. 

  

   

173. நகைகண் [189] 

கழல்; குண்டலம்; குழைகளுள்--கனகக்குஜை, சங்கக் 
ழை, மகரக்குழை; சிலம்பு, தோடு, பட்டிகை, பொற்பூ, 
பாணிவயிரக்கோவை, முத்தாரம், வளை வகையில்--சனவளை, 
கோல்வளை, வரிவளை, வெள்வஃா--கூறப்பட்டுள. 

% 74. நகைச்கஸை [190] 

1. உழவர்களுக்குக் இடைக்காக ஏறு--பெருமான் 
வும் ஏறு. 

2. உலகு உய்யவேண்டித் தேவி கச்சிமூதூரில் காம 
கோட்டத்தை வைத்து ஊர்கள்தோறும்: அறஞ்செய,.கீர் 
போய் ஊரிடு பிச்சைகொள்வஅ என்ன காரணம் ! 

5. உம்முடைய வாகனம் ஏற்றின் கால் முறிந்து 

போய் ஊனம் ஒன்றும் இல்லாதிருந்கால், பெருமானே! நீர் 
யன் கொடிய வேடர்கள் வாழும் இந்தத் இருமுருகன் 
பூண்டியில் இருக்கின்றீர் ! தேவியும் நீரும் வேகதிடத் அக்கு 
செல்லவல்ல மிடுக்கும் சக்தியும் உடையவர்களாய் இருந்தால் 

வன் இம்கு இருக்கின்கீர். 

175. நரகம் [191] 

நமன்தமர் நரகத்தில் இடுவார்கள் ; *௮தற்கு ௮ஞ்சி 

சரகம் புசாமையைப் பெருமானிடம் வேண்டிக்கொள்வோ
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மாக. கொடிய ஈரகத்தில் காம் அழுந்தாவண்ணம் வேச 
மூதல்வராம் பெருமான் ஈமக்கு மெய்க்நெறியைக் 
காட்டுவார். 

170. நாகரிக நிலை [192] 

[சச லக்ஷண உறுப்புச்கள்--என்னும் தலைப்பு 172-ம் பார்க்க] 

1. (1) (வட) திருழுல்லைவாயிலில் மடவார்களின் ஆடல் 
எப்போதும் கிகழ்க் & SB. 

(3) வெஞ்சமாக்கூடலில் அழக அரங்கச்தில் முழவும் 
குழலும் ஒலிக்க மடவார்கள் ஈடனம் ஆடினர். 

(9) திருத்துறையூரில் ஆடலொலியும், பாடலொலியும், 
வாத்திய ஒலியும், ௪தா ஒலித்,கன. 

(8) திருநின்றியூரில் மயில், மான், கிளிப்பிள்௯ா 
போன்ற பெண்கள் மாளிசைகள்கோறும் உலலி கின்றனர்... 

2. 
கொண்டு ௨ 

   

  

நப்புகலூரில் அதிகாலையில் எரு பூண்ட ஏர் 
முகனர். 

8. கடலில் கப்பல்கள் கிரம்ப இருர் சன. 

A. புலவர்கள் எல்வளவு முகஸ்துதி செய்தாலும் 
அவர் களுக்குப் பொருள். கொடுப்பவர் இல்லை. வள்ளலே, 
எங்கள் மைந்தனே! என்று வாஜ்த்தினும், அவர்களுக்கு 
எள் அளவு, ஈ அளவுகூடக் கொடுப்பாரிலை. படிப்பே 
இல்லா,தவனைச் குற். வல்லவன் நீ என்றாலும், நி மன்மகளைப் 
போன்ற அழகன் eee anh, முற்றிய சிறப்புத் தன்மைகள் 
இல்லா தவனை நீ முற்றிய சிறப்புத் தன்மையன் என்றாலும் 
சொடுப்பாரில்லை. நீ கிரம்ப கில பலம் உடையவள், கற்றவன், 
நல்லவன், சுற்தத்காரைப் புசப்பவன், விருக்து ஒம்புபவன் 
என்னு பேப் புகழ்த்தாலும் கொடுப்பாரில்லை. ஈகைக் 
குணமே இல்லாதவனை நீ பாரிபோன்ற கொடையாளி என்னு 
புகழ்ச். கூதிஞ்லும் கொடுப்பாரில்லை. பெண்களுக்கு ஒரு 
காமன் போன்றவன் நீ, அவ்வளவு அழகுடைய ஐயன் ௩. 
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° 

பருட்கொடையில்-_வீரத்தில்--வேல்முருகனே நீ என்னு 
Happier gyn கொடுப்பாரில்லை. கசைத்து, மெய் தளர்ந்த 
ipa நீ இளையன், மலை போன்ற தடந்தோளன் என்று 

ம், பொல்லானை நல்லன் நீ என்றாலும், குலம் இலாத 

வரி௱ு்&் லவன் நீ என்றாலும் கொடுப்பாரில்லை. கோய்வாய்ப் 

பட்டவனை நி தடந்தோளன் என்றாலும், அற்பனை நீ புலவர் 
non iiss தாயன்றோ என்றாலும், வீரம் இலா, தவனை நீ 

விமன், விஜயன் என்று பாராட்டினாலும், மகாபாவியாம் 

வீல்ாகனை நீ. மகா சாது என்னு புகழ்ந்து பாடினாலும் 

சொடுப்பாரில்லை; ஆகலால், புலவர்களே 1 எவ்விதமான 
புசுழ்மொழிகளால் தம்மைக் கூறிச் சார்ந்தாலும் தொண்ட 
ராம் புலவர்களுக்கு உசவிப் பொருள் ௧சா.த பொய்யர்களைப் 
பாடா நீர்கள்; புகலூர்ப் பெருமானைப் பாடுங்கள் ; அவரைப் 
பாடி... ஏத்தினால்--இம்மையிலே உண்பதற்குச் சோறும், 
உ டுப்பதற்கு உடையும் கிடைக்கும் ; இடர்கள் கெட்டொழி 

யும்: ௮ம்மையிற் சிவலோகத்தை ஆண்டிருக்கலாம் ; இதில் 
யாதோர் ஐயப்பாடும் இல்லை. 

177. நாடு - நாட்டின் பருதி [198] 

இலங்கை, ஈழகாடு, எய்கமான், குறுக்கை நாடு, 
கொங்கு, கொண்டல் காடு, சென்னி காடு, சோணுடு, 

மோடு, தென்னாடு, ஈறையூர் காடு, காங்கூர் காடு, 
புரிசை நாடு, பொன்னார் காடு, மருகல் காடு, மலைநாடு, 

நிழலைகாடு,. மீகொங்கு, வானநாடு, விளத்தூர் நாடு, 
வெண்ணிக்கூற்றம், வெண்ணி காடு, வேளார் காடு--கூறப் 
பட்ட. 

உ௩78: நாயான்மாம் [194] 

சுந்தரர். அருளிய திருத்தொண்டத் தொகையில் 9 
தொகை அடியார்களும், 68 தனி அடியார்தளும் கூறப் 
பட்டுளர். 'சுந்தரசது தேவாரத்திலே--தணி அடியார்களுள். 
Gow விவரம் இல்லாது பேர் மாத்திரம். கூறப்பட்ட 

தே. ஓ. கஃய-18
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அடியார் ஐவர். அவர்தாம் டு *ஏனாதிநாதன், (2) கலிய 
, நாயனார், (3) காரி நாயனார், (49. கேச கரயனார்; (8) முருக 
நாயனார். மற்றைய 58 சாயன்மார்களைப் பற்றிக் கடைக்கும் 
விவ.ரல்கள் வருமாறு :-- 

1. அதிபத்தர்: இவர் ஊர் காகை (காகபட்டினம்). 

2. அப்பூதி: ஒப்பற்ற இறப்புடையவர், ஆதலால் 
*ஒரு ஈம்பி' எனப் பெற்றார். 

8. அமர்நீதி: இவர் வணிகர். வணிகர் முல்லை 
மாலைக்கு உரியவர். 

4, (அரிவாள்) தாயஜர்: அறிவாள். கொண்டு தம் 

ஊட்டியை அரியலுத்றவர். அதனால் (அரிவாள் தாய) 

அரிவாட்டாய நாயனார் ஆயினர். 

5, ஆயர்: இவர் ஊர் மங்கை (மங்கலம்); ஆயர் 

குலத்தினர். 
6. இசைஞானி : சுந்தரரின் தாயார். 

7. இடங்கழி : செவனடியார்களுக்குக் தரு அழுது 

நிரம்பச் செய்வித்த பெருர் தகையா தலின் “தார் ஈம்பி? எனப் 
பட்டார். 

8, இயற்பகை: “இல்லை! என்ற 'சொல்லே இலா 

தவர். 
9,  இளையான்குடிமாறன் : இவர் ஊர் இளையான்குடி. 

10. உருத்திரபசுபதி: பசுபதி என்னும் இவர் ருத் 

ஜெபம் செய்அுவக்த நியமத்தவர். 

11. எறிபத்தர்: அடியார்களுக்கு இடையூறு வராது 

St SHAG FO ரா.தலின் வேல் ஈம்பி' எனப்பட்டார். 
  

* ஏனாதி-“பட்டப்பெயர், படைத்தலைவர், மறவன், காவிதன், 
சாணுரில் ஒரு: வகுப்பு?” (16௦௦). இவர் ஈழக்குலச்" சான்றார், 
அனுதிகா தனர், படை பயிற்துததொழிவில் தலைமை சார்ச்தவர்... 
என்பன பெரியு புசாணதத்தால் விளங்குன்றன.



178. காயன்மார் 195, 

12. ஏயர்கோன் கலிக்காமர்: ஏயர்சூடியைச் சார்ந் 

சேவர். மழைவேண்டி. இறைவனுக்குப் பன்னிரண்டு வேலி 

Bor கொடுத்தவர் ; வந்த பெருமஜை தநிற்கவேண்டிப் 

கன்னும் பன்னிரு வேலி இறைவனுக்குச் தக்.தவர். இவருக்கு 

உற்ற கொடிய பிணியை இறைவன் நீக்குவித்தார். 

18, ஐயடிகள்: காடவர் (பல்லவர்) குலத்தினர். 

14, கண்ணப்பர்: இறைவன திருவருளைப் பெற்ற 
ai? இவர் செய்த குற்றமான செய்கையையும் இறைவன் 

குணமாகக் கொண்டனர்; பதி உண்மையை உணர்ந்த: 

'மெய்ஞ்ஞானக் கலைவல்லவர். (இறைவனுக்காக) அம்பு 

கொண்டு தம கண்ணைக் களைக். கொண்டவர். 

15. கணநாதர் : இவர் ஊர் காழி. 

16.  கணம்புல்லர்: சிவபிரானது திருவடியையே 
தமக்குக் காப்பாகக் கொண்ட ஈம்பி இவர். இவர் குந்தம் 
செய்யினும் இறைவர் அதைக் குணமாகக் கொண்டார். : 

17. கலிக்கம்பர் : (சிவனடியாரிடம் வைத்திருந்து 

மஇப்பால் மனைவியின்) கையைத் தடி.க்.தவர் இவர். 
18. கழற்சிங்கர்: அசசுபுரிக்க பல்லவர் இவர். 

18-ஏ. கழறிற்றறிவார் : “சேரமான் பெருமாள்” (88) 

யார்க்க. ட 

19, காரைக்கால் அம்மையார்: பேயுருவம் கொண்டா 

சாதலின் *பேயார்? எனப்பட்டார். 

20, குங்கிலியக் கலய நாயலர்: இவர் ஊர் கடவூர். 

21. குலச்சிறை: பெரிய சவ பக்தராதலின் *பெரு 

கும்பி? எனப்பட்டார். 

22. கூற்றுவ நாயலுர் : இவர் ஊர் களந்தை. பகைவர் 

பலரையும் வென்ற--(கூற்றன்ன) வீச,த்தினர். 

23. கோச்செங்கட் சோழன் : தன் வாமிடை பால். 

ிசாண்டு இறைவனுக்குச் சித்திரப் பர்.தல் அமைத்த Rota 

ச ச



A196 தேவார ஓஒளிநெறிக் சட்டுசை (சுந்தரர்), 

யின் திருப்பணிக்கு உகந்த ' அதை மறுபிறப்பிற் கோச் 
செங்கணான் என்னும்” அ. சசனாகச் செய்தார் இறைவர். 
இலந்தியின் குற்றத்தையும் குணமாகக் கருதினார் இறைவர்... 
களிற்றுப் படை கொண்ட கோச்செங்கணான் கட்டிய 
கோயில் ஈன்னிலத்அப் பெருங்கோயில்; இச் சோழன் 
தென்னவனய்ப் பாண்டி. காட்டையும் ஆண்டனன். 

24, கோட்புலி: பகை மன்னவர் கூட்டக்தை வென்ற. 
வீரர் இவர். ௮,கனால் *வேல் ஈம்பி' எனப்பட்டார். ற் 

25. சடையர்: சுக்தாருடைய தந்தையார். இவர் 
சல்லவர்; யாரிடத்அம் ஈண்பு பூண்டிருந்கவர்;. இருத் 
தொண்டத் தொகையைச் சந்தர் பாடின தற்கு முன்னசே 
சிவபதம் அடைக்தவர். 

26. சண்டேசுரர் : மணலால் இலிங்கம் இயற்றி 
உண்மைப் பத்தியுடன் மலர்ப்பூசனை செய்தவர். அபிஷேக் 
அக்கு வைத்திருக்க பாலைக் கோபத்துடன் காலினால் இடறிய. 
தந்தையின் தாளை மழுவினால் அண்டி த்தவர் ; இவருக்கு 
இறைவர் தாம் அணியும் ஆடை, ஆபரணம், மாலை இவை 
களை அணியும் ௮முக பகவியை,த்--சேவர்களும் தொழும் 
படியான பெரும் பதவியை த்--தந்தனர். இவர் 4) கண்டி?” 
எனவும் கூறப்பட்டுள்ளார். தம்மாட்டுக் கஞ்சம் கொண்ட 
இவசைக் தமக்குச் சமமான நிலையில் வைத்து மஒழ்ந்தார். 
இறைவர். 

27. சத்தி நாயர்: இவர் ஊர் வரிஞ்சை. 

28. சாக்கிய தாயஜர் : செபிசானது திருவடியை 
மறவா மனத்தினராய்க் கல் எறிந்து பூசிச்.௪ ஈல்லவர் இவர். 
இவர் செய்த குற்றத்தையும் இறைவர் குணமாகக் 
கொண்டனர். é 

29. சிறப்புலி: : சிவனடியார்களுக்கு ஈதலிற் புகழ் 
பெற்ற வள்ளல் இவர். ் 

80. சிறுத்தொண்டர்: இவர் ஊர் (தருச்)செவ் 
காட்டங்குடி.. * ் ன்
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91. சுந்தரமூர்த்தி நாயலர் : தனித் தலைப்பு 126-144 
ஈர்க்க. 

12. செருத்துணை: இவர் ஊர் கஞ்சை. (இ.௮௫ மருகல் 
காட்டும் தஞ்சை. தஞ்சாவூர் வேறு.) 

33. சேரமான் பெருமரள்: மேகம்போன்ற கொடைத் 

(இறததினர்.. தமது ஆட்சிக்கு உட்பட்டவர் கழுவ. 
(பேவ) இஃதென அறிய வல்லவர். 

M4. சேரமாசிமாறர் : இவர் ஊர் அம்பர். 

95. தண்டியடிகள்: இறைவன் திருவருளாற் கண் 
பார்லை வரப் பெற்றவர் தண்டியடிகள். புலால் உண்ணாத 

வரும், (ண்டி அடிகள்) . கண்பெறக் கண்டவருமான 
சமணர்கள் தமது கழலடியில் விழப்பெற்றவர் தண்டியடிகள். 
சண்டி அடிகளைப் போன்ற அடியர் கூட்டத்தை உடையவர் 
சிவபிரான். 

50.  திருக்குறிப்புத்தோண்ட நாயலர் : சவெனடியார் 
களின் குறிப்பை அறிந்து அவர்களுக்குத் தொண்டு 
செய்தவர் இவர். 

BT. திருஞானசம்பந்தர் : ஈல்லிசை, ஈற்றதமிழ்--வல்ல 
வா; இன்னிசையால் காள்தோறும் தமிழைப் பரப்பினவர். 
இவபியானு... திருவடியைத் தலிர வேது எதையும் 
விரும்பா ஐவர். 

கா ழித்தலத்தில் சவனது திருவருளால் ஞானத்தைப் 
ல பந்றவர். திருக்கோலக்கா என்னும் தலத்தில் உலகோர் 
காணம் LD Be பாடலுக்கு இசங்கிய சிவபிரானிடமிருந்து 
தாளம் பெற்றவர். திருப்பாச்லொச்சிராமம் என்னும் தலத் 
இற் ரிவிரானஅ திரூவருளைப் பெத்துக், கொல்லி மழவன் 

    

எவ்வம் தலைவனின் பெண்ணின் சோயைத் தீர்த்தவர். 
பம் நிறைந்த அடியவர்கள் பசியால் வருந்தா இருக்கச் 
ரக மறையோர். வாழும் திருவீழிமிழலை என்னும் 
font Mp, பாடி. ஆடின சம்பந்தருக்கும் அப்பருக்கும் 
சிவபியான் நாள்தோறும் காசு பரிசாக அருளினர். தமிழோடு



198. தேவாச தளிகெதிக் கட்டுரை (சக்கரர்) 
© 

இசையைக் கேட்கும் ஆசையாலன்றோ ௮ங்கனம் கித்தலும் 

அவர்களுக்குக் காசு அளித்தார் பெருமானார். சம்பத்தமப்: 
பெருமான் சோழகாட்டினர். பரவின கருணையங்கடல் 5. 

urd A புலவர் ; திருப்பனையூரைச் தரிசித்துப் பதிகம் 
பாடினவர்; சம்பக்கரும் அப்பரும் பாடிய திருப்பதிகங் 
களை அடியார்கள் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லியவே சொல்லிப்: 

பாடித் துதஇக்கச் வெபிரான் மஒழ்வர். சம்பந்தர், சணம், 
புல்லர் ஆதியோர் குற்றம் செய்தாலும் பெருமான் அதைக் 
குணமாகக் கருதினர்; (திருவலஞ்சுமிப் upas Ro) 
“சிவபெருமானே 1. நீர் பலி ஏற்கும் காரணம்தான் யாதோ 
கூறுமின்” என விண்ணப்பம் செய்த சம்பந்தரால் மெய்ப் 

பொருளாகக் கொண்டாடப் பெற்றவர் சிவபெருமான். 
தம் பதிகங்களிற் சம்பந் தரையும் காவுக்கரசசையும் ஒருங்கு. 
சேர்,த்தே பே௫ியுள்ளார் சுந்தரர். 

88. திருநரவுக்கரக : இவர் 4900 பதிகம் பாடினவர், 

'சிவநிறை செம்மையையே செம்மையாகக் கொண்டவர்? 
இவரும் சம்பக்தரும் பாடியாடிப் பரமனைப் பரவக், தமிழ் 

கேட்கும் இச்சையால், பரமன் இவர் இருவருக்கும் 

அடியார்கள் ப௫யால் வருக்தாதிருக்க மறையோர் நிறைந்து 

வாழும் இருவீழிமிழலையில் நித்தம் படிக்காசு ௮ருளினர். 

இவர் பாடிய பாடல்களையும் சம்பந்தப் பெருமான் அருளிய 

பாடல்களையும் அடியார்கள் சொல்லியவே சொல்லி: 
இறைவனை ஏத்த இறைவன் மகிழ்வார். இவர் குற்றம் 

செய்யினும் ௮தைக் குணமாகக் கருதினர் சிவபிரான். 

39. திருநாளைப்போவார் : செவ்விய மனத்துடன் 

தில்லைக்கு “நரளைக்குப் போவேன்? என்றிருக்தவர் ; ? இவர் 

சுற்றம் செய்யினும் அதைக் குணமாகக் கருதும் கொள்கை: 

வினர் சவபெருமான். 

&0. "திருநீலகண்டர் : இவர் குயவர். 

41. இருநீலண்ட யாழ்ப்பாணர் : இவர் பாணர்... 

42, திருநீலநக்கர்: இவர் ஊர் சாத்தமங்கை.
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43. திருழூலர்: இவரை ம்பிரான்”? எனப் போற்று 

கின்றனர் சுந்தரர். 

44, நமிநந்தி அடிகள்: இவரை *அருகம்பி? எனச் 

சுந்தரர் போற்றுகின்றார். 

485,  நரசிங்கமுனையரையர் : இவர் இவனை. அன்புடன் 

ஷமிபட்டு வந்த. ஊர் இருகாவலூர். “மெய்யடியான்' எனச் 

ஈந்தரரால் போற்றப்பட்டவர். 

46. நெடுமாறன்: ஈன்னோக்குடன் திருநெல்வேலியை 

வென்ற நிலைபெற்ற சீராளர் இவர்; திருநி௮ு விளங்கும் 

இருமேனியர் ; இவசஅ சென்னியின் மிசையார் சிவபிரான். 

AT. புகழ்ச்சேழர்: கருவூரிற் இவன்தாளை அடைந் 

ஐவர். 

க 48, புகழ்த்துணை : செபிரானது இருவடிக்கே தமது 

இற்தையை வைக்.தூ அடிமை பூண்ட அக்.தணர் இவர். 

ஒருமுறை அரிலொற்று நீர்கொண்டு மிக்க மகழ்ச்சி 

புடன் கிவபிசாணுக்கு இவர் அபிஷேகம் செய்கபொழுன; 
மிக்க (பசித்) சளர்ச்சியினால் குடத்தைச் இவன் முடிமீது 

நழுவவிட்டு  சடுங்னெர். இறைவன் அவர் தொண்டுக்கு 
Qi அவர் கையிற் புகும்படி. கித்தம் படிக்காள உதவி 

அருளி வந்தனர். 

49. பூசலார்: மறையவர்) இவர் ஊர் Sober pat 

(தின்னனார்). 
50. பெருமிழலைக் குறும்பர் : பெருமிழலை என்னும் 

ஊரினர். GM bout — Baus g1 மரபைக் குறிக்கும்போலும். 

51. மங்கையர்க்கரசியார் : வளை அணிந்த சுமங்கலி. 

59. மானக்கஞ்சாறர்: கஞ்சாறு இவர் ஊர்; வள்ளல் 

இவர். 5 

58. முளையடுவார் : இவருடைய வீரத்தைக் கருதி 

வேல் ஈம்பி? எனப் போற்றப்பீட்டுள்ளார். *
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54. மூர்க்க நாயர்: சூதாட்டம் ஈன்கு. பயின்ற 
வர். சூதாட்டத்தில் சொற்ளுது செய்தாரைக் தமது கை 
வாளால் குத்தினவர். அதனால் *மூர்க்கர்' எனவும் “சூ.தன்” 
எனவும் பெயர் பெற்றனர். இவர் செய்த குற்றத்தையும் 
குணமாகக் கொண்ட கொள்கையர் செபிசான். 

55, மூர்த்தி நாயலர்: விபூதி, ௬த்சாக்ஷம், சடைமுடி 
இம் மூன்றையும் ,தரி.த்.து உலகை ஆண்டவர் இவர். 

56. மெய்ப்பொருள் நாயலர்: சவ வேடத்துக்கு 

முதன்மை தரும் தமது கொள்கையில் வென்றவர் இவர். 

57. வாயிலார்: இவர் ஊர் கடற்கசைத் தலமாம் 

மயிலை (மயிலாப்பூர்), 
58. விறன்மிண்டர்: இவர் ஊர் குன்றையூர் 

(செங்குன்மார்). 

2,  நாயன்மார்களைப்பற்றிய விவரக்குறிப்பு 

(1) 69 காயன்மார்களுள் ஊர் சொல்லப்பட்டவர் 18 
பேர்; அவர்தாம்--அதிபத்தர், ஆனாயர், இளையான் குடி. 

மாதர், கணநாதர், குங்கலியக் கலய காயனார், கூற்றுவ 

நாயனார், சத்தி சாயனார், சிறுத்தொண்டர், சுந்தரர், செருத் 

தூணை காயனார், சோமாசிமாறர், நிலகக்கர், புகழ்ச் சோழர், 

பூசலார், பெருமிழலைக் குறும்பர், மானக் கஞ்சாதர், 

வாயிலார், விறன்மிண்டர். 

( குலம், மாபு, குடி-குறிக்கப்பட்டவர் பன்னிருவர்; 
அவர்தாம்--அமர்கிதி, ஆனாயர், ஏயர்கோன் கலிக்காமர், 

ஐயடிகள், கழற் சங்கர், கோச்செங்கணார், சோமாசி மாதர், 
திருநீலகண்டர், திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணர், நெடுமாநர், 
பூசலார், பெருமிழலைக் குறும்பர். 3 

(8) எம்பி' எனச் சறப்பிச்சப்பட்டவர் ஒன்பதுபேர்; 
அவர்தாம்-- அப்பூதி, இடங்கழி, எறிபத்தர், கண்ணப்பர், 
கணம்புல்லர், குலச்சிறை, சோ ட்புலி, நமிநந்தி, முனையடுவார்.
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(A) மரான்' எனப் போற்றப்பட்டவர் இருவர்-- 
FUG SHLD, திருமூலரும். 

(5) பெண்பாலர் மூவர்--காரைக்கால் அம்மையார், 
மங்கையர்க்கரசியார், இசை ஞானியார். 
ரு த பெற்றோர். குறிக்கப்பட்ட நாயனார். சுந்தரர் 
ஒரூவமே. 

(7) வரலாற்றுச் குறிப்புத் சரப்பட்டவர், குறிக்கப் 

பட்டவர் 28 பேர். அவர்தாம்--இயற்பகை, உருத்திரபசுபதி, 
எறிபத்தர், கண்ணப்பர், கலிக்கம்பர், கழதிற்றதிவார் (Ges 
மான் பெருமாள்), காரைக்கால் அம்மையார், கூற்றுவர், 

கோச்செங்கட்சோழர், கோட்புலி, சண்டேசுரர், சம்பக்தர், 

சாக்கியர், இறப்புலி, சோமாசி மாதர், தண்டியடிகள், தாயர் 

(அரிவாட்டாயர்), திருக்குறிப்புத் தொண்டர், திருகாவுக் 
கோசர், நரசிங்க முனையர், நாளைப்போவார், செடுமாறன், 

புகழ்த்துணை, மானக்கஞ்சாறர், முனையடுவார், மூர்க்க 
நாயனார், மூர்.த்தி சாயனார், மெய்ப்பொருள் நாயனார். 

8. தொகை அடியார் ஒன்பதின்மர் 

@). தில்லைவாழ் அந்தணார் : இவர்கள் பல்லவ அரசர் 
சஞூம்குத் திறை கொடாத இத்தசசர்களூச்குச் (தில்லைக் 
(காயில் வழிபாட்டுக்கு உரிய) மாலை முதலி ய மரியாதைச் 
ஏிறப்புக்களைச் செய்யாது மனத்து வந்த பெருமையர்கள். 

காலை உச்சி, மாலை மூன்று பொழுதிலும் பூஜை செய்; 

வரும் - மூவாகிசவர் இவர்கள். இவர்களுக்குத் கலைவசாம் 
மூர். த்தி வெபெருமான் (நடராஜ மூர்த்தி) என்பர். 

(2) பொய்யடிமையில்லா த புலவர் (சங்கத்தார் எனப் 

படுவர்) ; மாணிக்கவாசகரோ--என்னும் ஓர் ஐயப்பாடும் 

© on BI. க க 

(3) பத்தராய்ப் பணிவார்கள் (4) பரமனையே 
பாடுவார். (5). சித்தத்தைச் வென்பால் வவத்தவர் (6), 

திருவாரூர்ப் பிறந்தார்கள் (7) முப்போதும் இறைவனது
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B பேணி £ண்டும் உரிமை உடைய ஆதிலச்வர்கள். (8 ரு ஆ 
மூழுநீ௮ பூசிய முகிவர்கள் (9) (காலத்தாலும் இடத் 
தாலும்) அப்பாற்பட்ட அடியார்கள். 

179. நிலம் - நிலப்பகுதி [195] 
aL திருப்புனவாயில் : என்னும் தலம் கற்குன்றும், 

கடுவெளியும், கானலம் உள்ள இடத்தில் உள்ளது; கள்ளிச் 
செடியும் வற்றிப் புல் தர்தபோன அந்தக் கானத்தில், 
புள்ளிமான்கள் இருக்கமுடியாமல் ஓடி. ஒளிக்கும். 

2. கருகாவூர்: என்னும் தலம் பொழில் சூழ்ந்த 
முல்லை நிலத்தில் உள்ள. 

3. திருக்கழுக்குன்றம்: காடும், மலையும் உள்ள 
குறிஞ்சி கிலத்தில் உள்ள அ: அங்கே குட்டியொடு முசுக்கள். 
(குரங்குகள்) பாய்ர்,த திரியும். 

A, திருக்கடவூர்: முல்லை நிலத்தில் உள்ள ௮. 

5. புறவில் (மூல்லை கிலத்இல்) புன்னை மலரும். 

180. நீதி [196] 
கொலை செய்த கொடுமையால் வக்துநின்ற. பாவமும் 

வினைகளும் நீங்கவேண்டி த் திருக்கழுக்குன் ற ச்சை அடிக்கடி. 
பென்று தொழுவீர்களாக. 

நல்ல நினைப்பு இல்லாமல் உயிர்களைக் கொல்ல 
நினைப்பன ஆதிய குற்றம் ஓழியவேண்டி.த் திருவாரூரை 
என்னு அடைவேன் ! 

181. நீதிமொழிகள். பழமொழிகள் [197] 

பழமொழிகள் © 

இன்பம் உண்டேல் அன்பம் உண்டு; குங்குமம் சுமந்த 
கழுதை; தோற்றம் உண்டேல் மரணம். உண்டு; பஞ்சி
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விடப் புட்டில் மோ; பிழுக்கை வாரியும் பால் கொள்வர்? 

சூரியனைக்கண்ட பனிபோல; பேயோடேனும் பிரிவு 

இன்னா; பொற்குன்றம். சேர்க்க சாக்கை பொன்னாம்; 

*மகத்திற் புக்கதோர் சனி; முன்பு செய்த வினை இம்மையில் 

வந்து மூடும்; வாழ்வாவது மாயம் இதா மண்ணாவது 

, திண்ணம் - என்பன போன்ற - என்னும் கருத்தை உடைய- 
பழமொழிகள் உள்ளன. 

நீதிமொழிகள்--உண்மைகள் 

உற்ற போதல்லால் உறுதியை உணரேன்$ உறங்கி 

விழித்தால் ஒக்கும் பிறவி; ஒருநெல்வால் ஊன்ற வருந்தும் 

உடம்பு இன; ஓடுபுனற் கரையை சிகர்க்கும் இளமை? 
செத்த போதில் (தூணை) ஆரும் இல்லை; தாழாது அறஞ் 

செய்யவேண்டும் ; பெரியாரொடு ஈட்பு இனி; மணக் 

கோலமே பிணச்கோலமாம் பிறவி இ; என்பன போன்ற 
உண்மை மொழிகள் உள. 

1852. நீர்நிலைகள் (பொய்கை, குளம் முதலிய) [198] 

ஆறு, ஏரி, கயம், கிடங்கு, குளம், கோட்டகம் (ஆழ்ந்த 

நீர்கிலை) சனை, சடம், பழனம் (பொய்கை), பொய்கை, மடு, 

மடை, வாவி - இவை £ர்கிலைகளைக் குறிப்பனவாய் ஆளப் 
பட்டுள்ளன. 

கிடங்கில் டங்கல் உள்ள இனி மீன், குருவி மீன் 
எனப்படும் மீனினங்களைக் குருகுகள் காடும்; வரால்மீன் 

குதிகொள்ளும்; சேலும் வாகாகளும் பாயும்; சேம்பு, 
செங்கமுகீர், நீலமலர் விளங்கும்; வயல்கள் சூழ்ந்திருக்கும். 

குளங்களில்:--காலி, குவளை, செங்கழுநீர், தாமரை 
மலரும். « 6 

பழளம் :--(பொய்கை) மாதர்கள் குடைந்தாடப் 

பழனத்தில். (பொய்கையில்), தாமரையும் குவளையும் 
ச் ப வ் 
  

. *பச்சம் 119 சீழ்ச்குதிப்பைப் பார்க்க.
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மலரும். எருமைகள் பாய்வதால், சேல் மீன்களும் வாளை 
களம் பாய்க்.து ஓடும். 

பொய்கையில் தாமரையும், நீலமும், மலரும்? 
அன்னங்கள். வீற்றிருக்கும்; கயல், வாளை குதிகொள்ளும்7 
நறுமணம் வீசும்; புள்ளினங்கள் ஒலிசெய்யும் ; எருமைகள் 

பாயும். 

மடைகளில் :--கழுகீர், காவி, குவளை, நீலம் மலரும், 
வாளைகள் பாயும். 

வாவிகளில் :--மேதி (எருமை) பாயும்; கயல் பாயும்: 

188. நூல் [199] 

ஆகம ஹூல், தமிழ் _நால், மறை ரால் கூறப்பட்டுள. 

184. நெஞ்சம்-மனம்-சித்தம்- உள்ளம் [200] 

1. உள்ளம்: உள்ளமே: ஊனுடம்பின்மீது ஆசை 

வைத்துத் இரியாதே; கடவுளையே உணர்ந்து நினைக்க 
வேண்டும்; உகர்.து உருக ஏத்தவேண்டும். 

2, சித்தம்: பரமனைப் பணியும் சித்தம் வைத்த 
தொண்டர்க்குத் தொண்டன் தாம் என்இன்றார் சுந்தரர். 

8. சிந்தை: அன்பு வைத்து அடிவீழும் சிந்தை 
கொண்ட அடியாரை யமதாதர் செக்கிலிட வந்தால் அவர் 
களைத் தடுத்து ஆட்கொள்வார் பெருமானார். எப்போதும் 
தம்மை கினைக்கன்ற இந்தையில் வவனார் இகழ்வர். , 

A. நெஞ்சம் பிரானை நெஞ்சில் நினையாதவர் கினைவு 
என்ன பயனுடைத்து? வஞ்சமுள்ள கெஞ்சை இறைவன் 

அ௮ணுகமாட்டார். கெஞ்சம் வாழ்வையே விரும்புனெற௮.. 

5, மனம்: தேவியின் பெரிய மனமும் சடுமா தவேண்டி. 
இறைவர் கரி உரியைப் போரித்.அள்ளார். சமணர்: கரிய 

மனத்தவர். மீனம் கல்லை கிகர்க்கும்; சல்லினும் வலி.
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எப்போஅம் மணத்தில் ஈனிபள்ளி என்னும் தலத்தை 
கினைப்போமாக? கல்ல அடியவர்களுடைய மனத்தில் 
சேமநிதியோலக் இகழ்வர் பிரானார். பத்தர்களுடைய 
மனத்தில் இறிகளவேனும் பற்றற்று கிற்கமாட்டார் 
பெருமானார். மனத்தாலும் கினைப்பரியவர். இறைவர் ; 
வஞ்சம் கொண்டவருடைய மன. த்தில் இறைவர் சேர 
மாட்டார் ; அணுகமாட்டார். வஞ்சம் அற்ற மனத்தாரை 
இறைவர் மறக்கமாட்டார். கம்மை வர்இிப்பவருடைய 

“மனத்தில் அவர் வீற்றிருப்பார்; மனமே! அவசை நீ 
மறவேல், நீ சலனம் இன்றி உ௮இியாய் இருப்பாயாக. 

185. நெறி [201] 
(சலைப்பு 71 (86) - பச்கம் 58 பார்க்க] 

இறைவர் பிறவா கெதியார்; ஈல்லதான கெதியை, 
மெய்க்கெறியை அடியவர்க்கு அவர் காட்டுவர், மெய்யடி, 
யார்களின் கூட்டுறவு கொண்ட புண்ணியர்க்கு வழுவா 
நெறியைக் காட்டுவர்; வானோரும் அ௮தியாத பலபல 
கெறிகளை முறைப்படி. காட்டிக் கற்பிப்பர். 

நெறியில் கின்று அடியார்கள் இறைவனை கிளைப்பர். 
“நான். ஒன்றும் அறியேன், நெறி காணவுமாட்டேன் ; 
இறைவா | தவகெறியைத் தா என உன்னை வேண்டிக்கொள் 
Corer” crore ent at sat. 

186. நோம் - பிணி [202] 

[தலைப்பு 71 (87) - பக்கம் 58 பார்க்கவும்] 
அங்கத் தறுகோய், ௮ம்மைகோய் (இனிவரும் பிறப்பு), 

இழித்தநோய், செடிகொள் கோய் (செடி-பாவம்), கெஞ்சில் 
சோய், மேலைகோய்--என கோய்களும், அருகற் பிணி 
(அருகுதல் - அணை தல், கட்டுதல்), இரும்பிணி (பெரிய 
பிணிகள்), உடம்பு அடும்பிணி, சடும்பிணி, , காங்கூர்பிணி, 
(மேலே எழும் பிணி) எனப் பிணிகஞம்” கூறப்பட்டுள. 
பிணி உருலமாக வினைகள் வந்.அ சலிவு செய்யும்.
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187. பஞ்சம் - மழையின்மை [808] 

ஏயர்கோன் (கலிக்காம) காயனார் காலத்தில் (தாவ. 

சுந்தரர் காலத்தில்) மழையே இல்லாமல் வயலுக்கு நீர் 

இல்லாதுபோகவே “பெருமானே ! மழை தருக; பன்னிரு 

வேலி நிலம் தருவேன் என ஏயர்கோன் திருப்புன்கூர் 

ஈசனை வேண்டிக்கொண்டார். மழை நிரம்பப் பெய்து 

பெருவெள்ளம் உண்டாக, அதைத் தவிர்க்கவேண்டி. அவர் 
மின்னும் பன்னிரண்டு வேலி பெருமானுக்குத் தக்.தனர்? 
அத்தகைய கருணையாளர் இறைவர். 

188. படைகள் [204] 

('வெபிசான் கையில் அணிவன? என்னும் தலைப்பு 
59-6, usa 40 பார்க்ச] 

அம்பு (கணை, பகழி; வாளி), அவராழி (அம்புக்கூடு), 
ஆழி (சக்கரம்), எலை(வில்), சுரிசை (உடைவாள்), சூலம், 
தண்டாயுகம், பத்திரம் (சிறுவாள்), பரச (மழு-கோடாலி), 

வலயம், வேல் மு.தலிய படைகள் கூறப்பட்டுள. 

189. பதிகம் பஙாரூபாடு [205] 

[சுர் தரருடைய 100 ப.திகல்களின் பாகுபாடு 
(இயத்தமிழ்வழி)] 

(1) 4 சீரில் வருவன 21: அவைதாம் :-- 

பதிக எண்:_1, 11, 18, 29, 89, 87, 51, 71, 72, 76, 
79, 80, 99, 88, 85, 86, 89, 91, 98, 94, 96. 

(இ $ சீரில் வருவன 9: அவைகாம்:-- 

ua erair:—12, *17, *18, *19, 48, 44, 45, 50, 
#97: 

* பதிகங்கள் 17, 18, 19, 97, 98, 99 கட்டளைக் கவித் woop 
யில் அமைவன. 90 ஈற்றடி. “சாகேச்சரத்தரனே!--எனப் பாடம் 
கொள்க. 

  
  

©
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(8) 6 சீரில் வருஷன 11: அவைதாம் :-- 

பதிக எண் :—T, 8, 30, 47, 52, 58, 75, 76, 77, 
90, 95. 

(A) 7சீரில் வருவன 10: அவைதாம் :-- 

பதிக எண்:--10, 14, 15, 38, 34, 85, 86, 41, 48, 69. 

(8) 8 சீரில் வருவன 23: அவைதாம் :-- 
பதிக எண் :-16, 88, 89, 40, 46, 54, 55, 56, 57, 

58, 59, 60, 61, 62, 68, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 74, 84. 

(6) இசைத்தமிழ் வகையன 12: 

பதிக எண் :--20, 21, 22, 28, 24, 25, 26, 27, 26, 
31, 87, 88. 

AT) 4 சீராகவும் 8 சிராகவும் வருவது 1: அஅததான்:-- 

பதிச எண் :--6. 

(8) 6 சீராகவும் 8 சீராகவும் வருவன 4: அவைதாம் :-- 

பதிக crow :—2, 3, 4, 42. 

(9) & சீராகவும் 7 சீராகவும் 8 சீராகவும் வருவது 1: அது 
கான் :-- 

பதிக எண் :--8, 

(10) 5 சீராகவும் இசைக்கு உரியனவாகவும் வருவன 5: 
அவைதாம் :-- 

பதிக எண் 81, 99, 98, 99, 100. 

(11) 6 சீராகவும் இசைக்கு உரியனவாகவும் வருவன 3: 
அவைதாம்:--பதிக எண் :--9, 49, 18. 

apsti usseecr: —21-+ 94114104 23419414 
4 }-14543=100.
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190. பதிகப் பாகுபாடு [206] 
(காடுகளின்படி), 4 

காடு பாடல் பெற்ற மொத்தப் 
SUD பதிகம் 

1. ஈழநாடு 1 1 
2. கொக்குகாடு 4 4 
3. Csripsr@ 48 57 
4, தொண்டைநாடு 12 13, 
5. s@sr@ 10 12 

6. பாண்டிராடு 5 த் 

7. மலைநாடு 1 1 
8, வடகாடு 3 3 

84 96 

பொப் பதிகங்கள் A 

100 | 

191. பதிகப் பாகுபாடு பண்ட வகையில் [207] 

சுந்தரர் அருளிய பதிகங்கள் 17 வகைப் பண்களில் 
உள்ளன ; பண் தக்கேசியில்தான் அதிகப் பாடல்கள் (17); 
பண் ஈட்டராகத்தில் (14); பண் இந்தள த்தில் (212); பண் 
கொல்லிக் கெளவாணத்தில் (9), பண் கொல்லி, பண் பழம் 
பஞ்சுரம் இவைகளில் ஒவ்வொன்் திலும் (2. பண் காந்தாரம், 
பண் நட்டபாடை, பண் பஞ்சமம் இவைகளில் ஒவ்வொன் 
திலும் (5), பண் குறிஞ்சி, பண் சகோமரம், பண் தக்கராகம், 
ஒவ்வொன்திலும் (49), பண் புறரீர்மையில் (2, பண் 
காந்தார பஞ்சமம், பண் கெளசிகம், பண் செத்துருத்தி 
பண் பியந்தைக் காந்தாரம் ஒவ்வொன்றிலும், 1. gets 
பண்கள் (17); பதிகங்கள் 100. 

192. பதிக விசேடங்கள் [209] 

ஆரூரர் (சத்தார்) அருளிய பதிங்களுள்- அப்போட் 
பதிகங்கள், அசதியாடும், பதிகங்கள், அடுக்குச்சொல்
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நிறைந்த பதிகம்; உபதேசப் பதிகங்கள் ; ஏளன பதிகங்கள்; 

சத்த நிலைத் திருப்பதிகம்; தலவர்ணனைப் பதிகங்கள் ; 

இறைவனைக் குறியாமல் தலத்தையே பாடின பதிகம்; 

'தவகெறி வேண்டும் பதிகம்; திருக்குறள் வர்.துள்ள பதிகம்; 

திருத்தொண்டத் தொகைப் பதிகம்; திருகாட்டுத் தொகைப் 

பதிகம்; தேவார மூவர் பெயரும் வரும் பதிகம்; ஈம்பி 

என்ற திருப்பதிகம் ; ஈமச்சிவாயப் பதிகம் ; பழமொழிகள் 

ரும் பதிகம்; புகழாப் புகழ்ச்சிப் பதிகம் ; புலவர்களுக்கு 
அறிவுசை கூறும் பதிகம், மூவேந்தர் முன்பு கூறிய பதிகம்; 

வரலாத்றுப் பதிகங்கள் ; கேஷேத்திரக் கோவைப் பதிகங்கள் 
உள்ளன. 

193. பாவணம், பாளிங்கு, பொன், மணி, மரகதம் 

மாணிக்கம், முத்தூ, வயிரம் 

. 1. பவளம் [210] 

பவளம்-செர்கிறத்தத; குளிர்ச்சியுள்ளஅ. சிவபிரான் 

பவள கிறத்தினர் ; அவருடைய சடையும் பவள கிறத தத; 

சேவியின், மாதர்களின், வாய் இதழ் பவள நிறத்த, 
மமிலாப்பூர்க் கடற்கரையில் உள்ள செம்பவளம் இருளை 
ஒழிக்கும். புன்னையின் அரும்பு வெண்முத்துப்போல இருக் 

மும், மலர்-பொன் கிறத்தத, ஈற்றில் பவள நிறம் காட்டும். 

மணி, முத்தம், பவளம் இவை வலம்புச,த்துக் கடற்கசையிற் 

காணக் டைக்கும். 

2. பளிங்கு 

காவிரியில் ௮டி.பட்டு வரும். 
° 

8. போன் 

காவிரி நீர்: பொன் தரும். கலசங்கள் பொன்னாற் 

செய்யப்பட்டனீ; ஈசனை அருமையாகப் பொள்னே, மணியே, 

முத்தே, பவளக் குன்றமே, மரகதமே, மாணிக்கமே-- 

என்று கூறிப் பக்தர்கள் புகழ்வாசஈு்கள். - 

Qs. 9. 6-—14
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க; மணி 7 . 
பன்றிகள் பூமியைக் க்க மணிகள் கெருப்பென 

மேலெழும் ; திருக்கழுக்குன்றந்தில் அருவிகள் மணி முத்துக் 
களை அடிச். துக்கொண்டு வரும். திரக்கேதாரத்தில்--மயிலும், 
பெண்மான்களும் நிலத்தைக் Glass மணிகள் இந்தும்; 
யானைகள் மணிகளை வாரி எறியக் இண் என்ற ஒலி பிறக்கும். 
மலைகளில் மணி கடைக்கும். அருமணி, இனமணி, கதர் 
மாமணி, கருமணி, குடமணி (குடம் - திசட்சு), குருமணி, 
சூளாமணி, ஈன்மணி, பருமணி, பன்மணி, பொன்மணி, 
மாசிலாமணி, மாமணி--கூறப்பட்டுள்ளன. 

5. முத்து 

கரும்பு, சங்கு, (மத)யானையின் வெண்மருப்பு, மலை, 
மூல்ல்--இவைகளினின் றும் முத்.அ பிறக்கும்; மழையின். 
உதவியால் மிசப் பரு)த்,த நீண்ட மூங்கில்கள் முத்துக்களை ச் 
சொரியும் (திருக்கழுக்குன்ற்தில்); மு.க்துக்கக விடத்" 
தள்ளிக் கடல் முழங்கும்; புன்னை மரத்து அரும்புகள் 
வெண்முத்.துக்களை ப்போல விளங்கும்; பூணும் மாலையாக 
முத்துக்கள் கோக்கப்படும்; அலைகள் மோதித் கள்ளுவ.தால் 
வளர்ந்துள்ள _ சங்குகள் வாய் இறந்து முத்துக்களைச் 
சொரியும். தருக்கழுக்குன்றத்த மலைஅருவிகள் முத்துக் 
களை வாரிக்கொண்டு இழியும். 

1௮4. பாழக்க வழக்கள்கள் [911] 

1. உயிர்போனால் உற்றார் உறவினர் அழுதல் 

அன்பு வைக். துள்ள சுற்றத்தினரும் பிற அன்பர்களும் 
கண்டு அழும்படி. உயிர் உடலை விட்டுப் பிரி துபோவ.து 
கிச்சயம் ; ஆதலால் ஈம வாழ்வு பேதை வாழ்வு. 

் 2. காவிரி நீர் ‘ 
தன்னிடை ஆவொர்களின் பாவத்தைக் காவிரியாறு 

திர்த்து உதவும்; ஆதலால் எல்லாத் திசைகளில் இருந்தும் 6
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e 

காவிரி நீர் ஆட மக்கள் வருவார்கள். போகம் வேண்டி. 

னோரும், யோககெளும் அதிகாலையில் காவிரியில் eps 

கீசாடுவர். 

8. தலங்களில் பண்ணிசை பாவோர் 

திருப்பூவணம் என்னும் தலத்தில் பண்ணிசை பாட 

, வல்லோர் பாடிப் பணிக்தனர். ் 

° 4. திறை கொடுத்தல் 

உலகை ஆண்டு வந்த பல்லவர்க்குத் Boop செலுத்தாத 

இற்றரசர்களுக்குச் சறெப்பு மரியாதைகளைச் செய்யாத 

தரமுள்ள பெருமையாளர்கள் தில்லைவாழ் ௮ச்.தணர்கள். 

5. தேவாரம் ஓதும் முறை 

சம்பந்தர், அப்பர் அருளிய தேவாரப் பாமாலைகளை ச் 

,சொல்லியவே சொல்லிச் சொல்லிப் பெருமானைத் அதித்து 

வந்தனர் அடியார்கள்; ௮,ச் அதிகளைக் கேட்டு மஒழ்க்தனர் 
பெருமான். 

6. தொன்னைகளை வேடர்கள் இலைகோண்டூ தைத்தல் 

வேடர்கள் இலையால் தொன்னை செய்து அதிலே 

'தெனைப் பிழிவார்கள். 
ர. பிள்ளைகளின் விளையாட்டூ 

காவிரியில் அடித்து வரும் மணிகளைப் பிள்ளைகள் 

,வயல்களிற் பொறுக்கித், தெருவிலும், தண்ணைகளிலும் 
முற்தங்களிலும் திரட்டிச் சேர்ப்பார்கள். 

. & மகளிர் புனம் காத்தல் 

“இளிகளே ! அன்று வந்து (தனைச்) கதிர்களை 
.உண்டீர்கள்; கான் உங்களை வெருட்டாமல் சும்மா 

இருந்தேன். நீங்கள் எப்போதும் இவ்வாறு வந் உண்டால் 

எனரிளச் சேர்த்தவர்கள் என்னைக் கோபிக்க*மாட்டார்களா! 

(இலவே தொழிலாக வருன்தீர்தளே '” என்று கூறி ஓடிச்
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ப 

சென்ன அந்தகக் இளிகளைப் புனம்காக்கும் மகள் வெருட்டு 
வாள்; “என்னை மதியாமல் சுதிர்களைக் கொய்கின்.தீர்களே”?” 
என்று கூறி கவண் வீசி ஓட்டுவாள்; *ஐயோ” என்று 
வெருட்டியும் போகாததைக் கண்டுக், ளிகள்: தடும்படி 
கைக்கவண் பணி வீசி எறிவாள் ; இனிகள் பயக்து பாடி. 
ஒடும்; இக். காட்சி ஸ்ரீபர்ப்பத மலையில் (ஸ்ரீசைலத்தில்), 
நிகழ்வது. 

9. மாதர்கள் ஆற்றில் குளித்தல் . 
கொள்ளிட நதியில்: தத்தம் உடை அ௮விழக், கூந்தல்: 

அவிழ, மகளிர் குடைக்தாடுவர். 

10. மாதர்களும் கிளியும் பந்தும் 

மாதர்கள் இளியுடன் பயில்வர் ; பர்.து விளையாடுவர்... 

195. பாழம், காம், பாழவாகைகள் [812]  « 

வாழைப்பழம், மாம்பழம், பலாப்பழம், கெல்லிக்கனி' 
கூறப்பட்ளே. தெங்கின் பழமும் பனம்பழமும் கடற்கரை 
மில் மணல்மேல் விழுர்து இடக்கும்; பொழில்களில் 
மாங்கனிகள் தொங்கும்; மலைகளில் மாம்பழமும் வாழைப்- 
பழமும் இடைக்கும்; கிளிகள் வாழைப்பழத்தைக் இதி” 
உண்ணும். வாழைப் பழங்கள் தேனைச் சொரியும்; வாழைப் 
பழங்களைக் குரங்குகள் உண்ணும்; பலாச் சளைகளில் தேன் 
சுவை மல்கும்; சோலைகளிற் பல கனிகள் கிறைக்து உதிரும்? 

க்முகில் பழுக்காய் இடைக்கும்; இறைவன் கெல்லிசக் 
கனியின் அமுதே என அ௮ழைக்கப்பட்டுளார். 

156. பாட்டு பாடல் [918] 

கடவுளைக் குறிச்த பாடல்கள் (இறையார் பாடல், 
குறிகொள் யாடல், சேறு பாடல்கள்) கனக் குறிக்கப்: 
பட்டுள. வண்டின் பாடல், அக்சதைகளின் பாடல், புத 
வகைப் பாடல்கள், சம்பந்தப் பெருமானுடைய பாடல்...
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முதலியனவும் கூட்றப்பட்டுள. பறையும் குறம் யாட 
pier ஓத்து ஓலி எழுப்பும். அடியார்கள் பாடல்கள் 

பாடித் திரிவார்கள். இறைவன் பாட்டகத்து இசையாக 
கிற்கின்றான். 

197. பாடல் விசேடன்கள் [214] 

அன்னம் விடு தா.௮, இள்ளைவிடு தாத, குயில்விடு தாஅ, 
குருகுவிடு தூத, ௪க்கரவாளப் பறவை விடு தூ௮, நாரை விடு 

தூத, பூவை விடு தூது, மேகம் விடு தூ௮, வண்டு விடு தோண, 
திருக்குறள் ஆண்டுள்ள பாடல், தேவாரம். பாடிய மூவர் 
பெயரும் ஒரும் பாடல், நீதிமொழி--பழமொழிகள் வரும் 
பாடல், வினாவுமைப் பாடல்கள்--மு.தலிய சுந்தரம் 
தேவாரத்தில் வர். துள்ளன. 

் 198. பார்வதி தேவி [215] 
(1) தேவியைக் குறிக்கும் சோற்கள், சோற்றொடர்களுள்-- 

உமா; ஏழை, பார்ப்பதி, பாவை நல்லாள், மங்கை 
கங்கை, மலையசையன் பொற்பாவை, வெற்பசையன் மடப் 
பாவை--என்பன குறிக்கத்தக்கன. 

(ii) தேவியின் அங்க லட்சணங்கள் 

(1) அடி 
சிறடி, தளிர்போல் மெல்லிய. பஞ்சுக்கு ஒப்பான ௮. 

42) அல்குல் 
அகன்னறுள்ள.த, அரவு போன்ற ௮, அகில் ௮ணிக் 5.௮. 

(9) இடை ° ‘ 
Dion ents gi; கொடி, அடி, பட Bie, மின், வஞ்சக் 

மிசாடி போன்றது. £ ant
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(4) கண் 5 
கரு கிறத்தது, நீண்டுள்ள் து, அகன்றுள்ள ௮, குளிர்ச்சி 

யுள்ள, மை பூச உள்ளது; காவி மலர், கெண்டை மீன்,. 

மாவடு, மான், வாள் இவை கண்களுக்கு உவமை கூறப்: 

பட்டுள்ளன. 

(௫) கரம் 
வளையல் பூண்ட௮.. 

(6) கூந்தல் 
நறுமணம் உள்ளது, கீண்டுள்ள3, சுருண்டுள்ள௯.. 

வளைவு கொண்டது, குரா மலரணிக் தது, வண்டு சாடுவது. 

கருகிறத்தத. i 

(1) தோள் , 
பருமை கொண்ட, வேய் (மூங்கிலை) ஓ.த்.த.௫. . 

(8) நுதல் 
பட்டம் ௮ணிந்தது, பிறை போன்றது. 

(9) பல் 
இளமையும் கூர்மையும் விளங்குவது); முத்து, முல்லை: 

போன்றது. 

(10) முகம் 

சாமரை போன்றது. 

(11) முலை 

நிகர் ௮ற்றத, பருமை கொண்டது, கச்ச ௮ணிர்த௫, 

மணிவடம் ஆதிய பூண் ௮ணிர் த, நெரும்கியஅ, மென்மை. 

கொண்டது, அழகியது, இளமை வாடாதது, அரும்பூ,. 
சூதாடுகருல், தெங்கின் இளங்காய் (இளநீர்) போன்ற. 

(12) மேனி , ் 
புழகுள்ள௮, மின்னல் போல ஓளி பொருந்தியது...
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(13) மொழி * 
தூய, மென்மை வாய்ர்த.௪, பண் இசை கொண்டது, 

ட குழல், யாழ் ஒலி கொண்ட இனிமையஅ;, பால்போல 

இனிமை பூண்ட. 

(14) வாய்-வாயிதழ் 

பவள நிறத்த.து, இலவு, கொவ்வைக் கனி போன்ற... 

(18) விரல் 
பர்து பூண்ப௮. 

(16) தேவியின் அணிகலன்கள் 
இலம்பு, பட்டம், பிறை (தலையணி வகை), வளை. 

(17) தேவியின் புகழ் 
தேவி எல்லையற்ற அழிவிலாத, பரந்த புகழ் 

கொண்டவள். 

(18) தேவியின் மனம் 
தேவி நிறை மனத்தினள், பெரிய மனத்தினள். 

Gil) தேவியைப் பற்றிய சேதிகள் 

(1) தேவி அஞ்சின சமயங்கள் 

ராவணன் கயிலையை எடுத்தபோதும், பெருமான் 

ஈஞ்சை உண்டபோதும், அவர் யானையின் தோலை உரித்த 
போதும், (அந்த ஈரத் தோலைப்) போர்த்துக்கொண்ட 

போதும், கோடி என்னும் ,தலத்திற் பெருமானுடன் தனித் 
திருக்கும் “போதும் தேவி அஞ்சினள். 

(2) தேவி அறம் வளர்த்தது 
உலகை “உய்விக்கக் காஞ்சியில் காமகோட்டம் என்னும் 

அறச்சாலையைத் தேவி அமைத்து cont sor gr grid அறம் 
புரிஎன்றாள்.
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(9) தேவி ஊடி இருந்த நிலை . 
பெருமானுடன் ஊடல் 'தொலையாது வேளையில் ! 

சாவணன் கயிலையை எடுக்கத், தேவி அஞ்சி, சணியாத 
ஊடல் தணிந்து, (பெருமானை ௮ணைக்தனள் என்ப). 

(4) தேவி கச்சியிற் சிவபிரானைப் பூசித்தது 
கச்சியில் தேவி பெருமானை ஆதரித்துப் பரவி வழி 

பட்டனள். தேவி வழிபட்ட பெருமான் *“பெரிய கம்பன்.” 
தேவி வழிபாடு செய்யச் சென்று நிற்பதைக் கண்டு, 
பெருமான் வெள்ளத்தை ஏவி அவளை வெருட்டினர்; தேவி 
அஞ்சி ஓடிப் பெருமானைத் தழுவினள். பெருமான் 

வெளிப்பட்டு அவளுக்கு அருள்புரிக் னர். 

(5) தேவி கோல் தட்டி ஆளாள் 
வயி தாரிப் பிள்ளை கணபதியை அதிகமாக உண்ணாதே 

என்றும், சிறுபிள்ளை குமானைக் கையில் வேல் வேண்டாம், 
கண்ணைக் குத்திவிடும் என்றும் அறிவுரை கூறிக் கோல் 
கொண்டு தட்டி. அதட்டி. அடக்க ஆள்வதில்லை - தாயாகய 
தேவி - (என ஓர் அ.திஞர் பொருள் காண்கின்றனர்.) 
(6) தேவி சிவபிரானது கண்ணை மூடினதும், உலகு இருண்டதும் 

நெற்றிக்கண் தோன்றிய வகை 
சேவிவிளையாட்டாக, மஒழ்ச்சியுடன், சன.அ கரத்தால் 

சிவபிரா னுடைய கண்களை மூடினள். உடனே எல்லா 
உலகங்களிலும் இருள் சூழ்க்,த.து; அதைக்கண்டு பெருமான் 
தமது கெந்தியில் ஒரு சண்ணை உண்டு பண்ணி அந்த 
இருளை அசத்தினர். 
(7) சிவபிரானை விட்டுப் பிரியாதவள் 

தேவி சவபிரானைவிட்டு ஒருபோ௮ம் நீங்கா,கவள், 

(8) தேவி தவம் செய்தது 
தேவி சிறந்த தகவம் செய்தனள்; அத்தவத்தின் 

குறிப்பை உணர்ந்தும், தேவியின் குணத்தினை. கன்னு 
*   பிரமன் பூசித்த விங்கம்-வெள்ளச் கஃபன்; இஞமால் பூசித்த 

விக்கம்-கள்ளச் கழ்பன்; உருச்இரன் பூசிச்.த விங்கம்-சல்ல கம்பன். 
= 4
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அதிக்அம், பெரும்ன் சென்ன தேவி விரும்பின வரத்தைக் 
கொடுக்கு அவளை மணக் தருளினர். 

(9) தேவியும் பந்தும் கிளியும் 
தேவி பந்தும் களியும் பயில்வள். 

(10) தேவி பிறை சூடுவது 
உ. தேவி பிறை மாலை பூண்டவள். 

(11) தேவி முத்தி தருவது 
முத்தி தசவல்லவள் தேவி. 

(12) தேவி முருகவேளின் தாய் 

குமரன் தாய் தேவி. 

199. பிரமன் [216] 

[சலைப்பு 115-சிவனும் பிரமனும் பார்க்க], 
அக்தணன், அயன், செய்யான், கான்முகன், பிரமன், 

விதி. என்னும் சொற்கள் பிசமனைக் குறிக்க ஆளப்பட்டுள. 
உயிரையும், உலகையும், ஊழியையும் படைத்தவன் 

பிரமன்; கலய ஈல்.லூரிலும், கழுக்குன் ஐத்திலும் சவபிசானைப் 
பூசித்து வழிபட்டவன். 

பிரமன் செவ்விய பொன்னிறத்தனன் ; முப்புரி.நால் 
அணிக் தவன் ;$ தாமசை மலர்மிசை வீற்றிருப்பவன் ; வே.கு 
sor or. 

« 200. @prry [218] 
எழுபிறப்பு, மறுபிறப்பு கூறப்பட்டுள. பிறப்பு- “பாசப் 

பிறப்பு”, “மலம் தாங்கிய பிறப்பு”, பிறவி-இடர்ப் பிறவி; ௮.௮ 
உறங்கி விழித்தாற் போன்றது” என்அ. விஷக்கீப்பட்டுள அ; 
பிறவிக்கடல்,, படுகடற் பிறப்பு--எனப் பிறப்பின் விரிவு 
விவரிக்கப்பட்னெ௮ ; *பிறவிமை ஒழிக்கவேண்டும், எம்
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பெருமானே ! பிறவாமையே வேண்டுசன்றேன் சான்'-- 
என்இன்றார் சுந்தரர். 

௨201. புகழ் [219] 

அந்தமில் புகழ், அருமையாம். புகழ், ௮.ற்றமில் புகழ், 

எண்ணில் புகழ், எல்லையில் புசழ், சர்கொண்ட புகழ், 
சொல்லரும் புகழ், திகழ் புகழ், திருப்புகழ், தொல் புகல், 

கிறைபுகழ், பரந்த புகழ், பழிசேரில் புகழ், பாயின புகழ், 

வியன் புகழ், வீடிலாத புகழ்-என்றெல்லாம் புகழ் விவரிக்கப் 
பட்டுள௮. 

இவற்றுள் (1) பரமன் பழிசேர்(தல்) இல் புகழான், 
பாயின புகழான்; வீடிலாத வியன் புகழான்; (2) தேவி-- 
அந்தமில் புகழாள், அற்றமில் புகழாள், எண்ணில் (தொல் 

புகழாள், எல்லையில் புகழாள், பரந்த தொல் புகழாள்; 

(8) சம்பந்தர் ௮ருமையாம் capri (8) சிறப்புலி நாயலர் 
சர்கொண்ட புகழார்; (5) தொண்டைமான் சொல்லரும் 
புகழான். 

௨02. பூதம் [230] 

[சிவனும் பூசமூம்- தலைப்பு 117 பார்க்க] 

ஆளும் பூதங்கள், குறட்பாரிடங்கள், குறட்படை 

பரந்த பாரிடம்--எனப் பூதங்கள் ஓதப்பட்டுள. 

203. . போய் [221] 

(சிவனும் பேயும்-தலைப்பு 119-ம் பார்க்க] 

பேய்கள் எரிதலையன ;: குழிந்த கண்ணின; பறை 

போன்ற கண்ணின; அகன்ற வாயன; புலால் வாயன; 

மயானத்தில் வாழ்வன ; பிணம் இடு காட்டில் இருப்பன ; 

அஷ்ட குணத்தை உடையன ; கெள்ளறிவு கொண்டன ; 

அங்கும் இங்கும் 'திரிவன ; பேயுடன் பழூனும் பிரிதல் 

துன்பம் தரும்; (சமண் சாக்கியப் பேய்கள்--என்றும் 

கூறப்பட்டுளல). 7
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௨04. பொருள் -பொருளழகு [222] 

பொருள் என்னும் சொல்--செல்வம், மெய்ப்பொருள், 

மகன் என்னும் பொருள்களில் ஆளப்பட்டுள. 

பெருமான் தூர்த்தராம் திரிபுராதிகள்மேல் எய்த 

அம்பு ஒன்று, ஆப்தனாம் அருச்சுனன்மேல் எய்த அம்பு: 

ல--என்இன்முர் சுர்.தரர். 

பாகன்-என்னும் சொல்--பங்கு கொடுத்தவன், 

கணவன், * ஊர்தியை ஓட்டுப்வன்--என்னும் மூன்று: 

பொருளில் ஆளப்பட்டுள.து. 

205. பொறழிலூம் சோலையும் [228] 

1. சோலைகள் 

சோலைகளில்--தேன் ஒழுகும், கறுமணம் விசும், 

வண்டு பண்பாடும், மயில் ஓசை செய்யும், மயில் ஆடும், 

குயில் பாடும், பறவைகள் சேரும், குரங்குகள் விளை யாடும், 

அன்றில் அடையும், பறவைக் கூட்டங்கள் ஒன்௮ சேரும். 

சோலைகளில்--செண்பகம், செருக்தி முதலிய மலர்களும்; 

கமுகு, கரும்பு, தெங்கு, பனை, மா, வாழை முதலிய நீண்டு 

CWS மரங்களும் கிறைந்திருக்கும். மேகம் தவழும்? 

ஆத்தி இராப்பொழுதில் தேன் ளிக்கும். 

2. பொழில்கள் 

அழகுவாய்க் கன $) ஈறுமணம் உள்ளன ; இருண்டிருப் 

பன ; குனிர்ச்சியுள்ளன ; குறை, குற்றம் இலாதன); மலை 

போல் உயர்ந்தன; மேகம் தவழ்வன; மதி பதிவன ;. 

செழுமை வாய்ந்தன ; தேன் சொட்டுவன; பசுமை கொண் 

டன ; வளப்பமுள்ள கனிகள் கிறைக் தன. விரிர் துள்ளன ;. 

நிண்டுள்ள௭ ; பொழில்களில் தேன் உண்டு வண்டு பண் 

யாட மயில்கள் நடமாடும்; அன்னச் சசேவலோடு பெண். 

அன்னங்கள் ஊடும், கூடும்; குயிலும் வண்டினங்களும்: 

பாடப். பாம்பகள் அடும். “a's
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மரம்-செடி-கொடி-இவற்றுள்--வாஜை, மா, பலா, கமுகு, 
தெங்கு, பனை, தாழை, குரவம், மாதவி, புன்னை முதலிய 

காணலாகும்; புன்னை வெண்முசத்தரும்பி, பொன் மலர்ந்து, 

பவள ஒளியின் அழகைக் காட்டும்; குரவம் நறுமணம் 

வீசும்; மாக்களிர்கள் எரிகிறம் காட்டும் ; கமுகின் ஒழுங்கு 

வரிசையும், தெங்கின் உயர்ந், த உருவமும், பலா மரங்களின் 

குறிய தாளும் காணக் கிடைக்கும். 5 

காவிரியின் கரைகளில் வளப்பமுள்ள பொழில்களைக் 

காணலாம். மா முதலிய :பழங்கள் Boo pig பொலியும்; 

தாழை மொட்டலர்க்து மணம் வீசும். பொழில்களின் 
அருகே வயல்கள் விளங்கும்; பொழில்கஸில் மாதவர்கள் 

தவம் செய்வர். 

௨06. மக்களைக் சூறிப்பாண [224] 

(௫) இறைவனை வணங்காதார் 

எங்கள் பிரானை அறியா தார், உணசாதார், நினையாதார், 

isan gar, குழைக்காதற் கடிமைக்கட் குழையா கார், 

சடையிற் கங்கை தரித்தானைச் சாராகார், பனங்காட்டூர் 

பயில்வானுக்கு அடிமைக்கட் பயிலாதார், பெண் ஆண் ஆய 

Goren  பெசாதார், பெற்றொன்றேற௮ும் பிரானைப் 

பேசாதார்-- எனக் குறிக்கப்பட்டுளர். 

(i) ஈற்பண்புடைய மக்கள் 

அருமையாம் புகழார், எத்திசையும் புகழ் மன்னி 

இருப்பவர்கள், கறுவிலா மனத்தார்கள், குணத்தினர், 

குூலவன், கோணுாதார், சாது, சுற்றம் ஈன்ிளை பேணியே 

விருந்தோம்பு(வோர்), செம்மையாளர், திடங்கொள் சந்தை 
யினார், இருவினார், அறக்கார், ஈற்பதம் என்றுணர்வார், 

நீதி நிறைந்தவர், நீற்றாரு மேனியர், நெறியில் வழுவா நியமத் 

(தவர்கள், புண்ணியர், பெருங்குல,த்தவர், மதியுடையவர், 

மூழுரின பூசிய மூகிவர், மெய்த்தவத்தோர், மெய்யர், 
மலையார்; வஞ்சமற்ற மணத்தார், வள்ளல், விஞூமிய தாய் 
புலவோர்க்செலாம், வேத நீதியர்--எனக் குதிக்கப்பட்டுளர்.
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(6) நற்பண்பு இலாத மக்கள் 

ஆகமங்கள் அறியார், ஆறலைப்பார், ஈக்கும் ஈ௫லன், 
கண்டகர், கண்ணறையன், கற்றிலாதான், குலமிலாதான்,. 
கூழை மாந்தர், கூறைகொண் டாறலைப்பார், கொடியார், 
கொடுக்கிலா சான், கொடும்பாடன், சங்கையவர், சழக்கர், 
செடிச்சிகள், தூர்த்தர், நலமிலாதான், நொய்ய மாக்தர்,. 
பஞ்ச அட்டன், பாவிகள், பொதியே சுமந்அழல்வீர்,. 
பொய்ம்மையாளர், மதி மாந்திய மாந்தர், மாசழக்கன், 
மிண்டர், முற்றிலாகான், முனிபவர், மூர்க்கன், மெய்யிலா - 
சார், வஞ்சங்கொண்டார், வஞ்சர், வழக்கில்லி, வேத. 
வித தல்லாதவர்கள்--எனக் குறிக்கப்பட்டுள்ளார். 

(0) கற்றோர், பெரியோர், தவசிகள் 

ஆகமலேர், ஓ.அவார், கலைமலிக்க தென் புலவர், கலையார் 
மாதவர், கற்ற பெரும்புலவாணர், கற்றவர், app ஈல்லன், 
கற்றோர், சந்தம இசையொடும் வல்லார், இக்கர், தண்டமிழ் 
தோற் புலலாணர், சுத். அவ ஞானிகள், தமிழ்பாட வல்லார், 
தவத்தின் மிக்க ஈமர், தென்புலவர், பண்ணிசையார் மொழி 
யார், புலவர், புலவாணர், பெரியோர், பெரும்புலவாணர், 
மறை சகாவர், வேத வேதியர்--எனக் குறிக்கப்படடுள்ளார். 

(௫) பக்தியாளர், அடியார் 

அடியார், அப்பாலும் அடிச்சார்க் த அடியார், கோத்திர 
மும் பல சொல்லித் துதித்து இறைவன் திறத்தே கற்பாரும், 
கேட்பாரும்; நம்பினார், பக்தர், பத்தராய்ப் பணிவார்கள், 
பரமனையே பாடுவார், முப்போதும் திருமேனி தீண்டுவார், 
மெய்யடியார்--எனக் குறிக்கப்பட்டுள்ளார். 

(0) உலகினர் 

அசலிட5க் தவர், உலகவர், Guo se sii, பாருளார், 
யாரோர், மண்ணவர், மண்ணுளார்--எனக் கூறப்பட்டுளர்..
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207. மந்திரம் [2288] 

By ss wi Br AaQsr MSG es sH3 Der 

மந்திரம் ஓதுவர் ; திருமால், பிரமன், இந்திரன் மந்திரம் 

ஒதி ௮வரளை வணங்கி வேண்ட அவர் ஈஞ்சை உண்டனர்? 
மந்திரம் psi Apis முகிவர்கள் கயிலையிற் சிவபெருமான் 
அருகில் இருந்தனர் ; மர்திரம் ஒன்றும் ௮றியா தவன் கான் 
என்கின்றார் அக்தர். த 

சமண குருமார் ஆடையின்றி ஞமண ஞாஞண ஞாண 
மஜஞோணமென மந்திரம் ஓதினர். 

௨08. மரம், செடி, கொடி, மலர் மூதலிய [226] 

அகில்: மலையில் வளரும்; கரியத; மணம்கொண்ட௮. 

அடும்பு: பனை வளரும் மருங்கில் வளர்வ.ஆ. 

அல்லி: இத நீர்ப்பூ; இதன் இடையில் வண்டுகள் ' 
உறங்கும். ல் 

ஆத்தி: இரவில் தேன் அளிக்கும். 

ஆல்: (கல்லால் - பார்க்க) குளக்கரையில் உள்ள 
ஆலின் £ழ்க் குயில்கள் பயிலும் - விக்கும். 

இலவு: மாதர்களின் வாய் இதழுக்கு ஒப்புக் கூறப் 

படுவது. 

இலை: வழிபாட்டுக்கு அன்பர்கள் உபயோப்பார்கள். 
எருக்கு: வெள்ளெருக்கு இறைவன் சூடுவது. 

ஏலம்: ஈறுமணம் உடையது, தேவியின் கூந்தல் 
““ஏலவார் குழல்”? எனப்பட்டது. 

ஏனல்: (தனை), மலைச்சாரலில் விளையும். 

கண்டல்: நீர் முள்ளி; இத கடற்கரை கழிக்கசையில் 
வளரும். ய é
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ர does 
கதலி: , “வாழை! பார்க்க. 

கமலம்: *தாமமை' - பார்க்க. 

கமுரு: இதன் அழகிய பாளை ஈறுமணம் வீசும்; 

கமுகம் சோலை கண்குளிரும் காட்சியைத் தரும்; எப் 

பொழுதும் நீர்பாயக் கமுகு வளரும்; வரிசையாக வளரும்; 

கமூகு குலைகளைக் கொண்டது. 

கரந்தை: மணம் உடையது, இவெபிரான் ௮ணிவது. 

கரும்பு*- கழை: இனிப்பு உள்ள; மன்மதன் வில் 

லாகக் கொண்ட; கன்னியரின் மொழிக்கு உவமை 

கூறப்பட்டது; சழனிகளில் வளரும்; குருகுபாயக் கொழுங் 
கரும்புகள் நெரிந்து சாஅுதரும்; செக்கெல் வயல்களின் 

அருகே கரும்புகள் வளரும்; கரும்பில் முத். அ பிறக்கும்; 

கரும்பின் தேன்போன்ற சான சருப்பஞ் சோலையில் மணம் 
வீசும், 

கல்லரல்: (ஆல் - பார்க்க) இதன்€ழ் இறைவன் அறம் 
பகர்க்தார் ; மறை நான்கையும் பகர்ந்தார். 

கழுநீர்: நீர்ப்பூ; குளங்களிலும், மடைகளிலும் 

வளரும். இசா மணம் விசும்போ.து கயல் மீன், சேல்மீன் 
தாவிக் குதிக்கும்; செந்நிறத்த.து செங்கழுநீர், 

கழை: கரும்பு - பார்க்க. 

கள்ளி: சுடுசின்ற பாலை கிலத்தில் கள்ளி வத்றிப் 
போகும். கள்ளியின் இலாக் கொம்புகளில் புரு ஈனும்; 

ஆண்புரறா பெண்புரறாவுடன் குலவும். 

காவி:; நீர்ப்பூ; குளத்திலும் மடையிலும் வளரும்; 

இர்ச மலரில் வண்டுகள் கிறைக்து பண் செய்யும்; தேவியின் 
கண்ணுக்கு உவமை கூறப்பட்ட. 

Gry: இதன் அரும்பு பாம்பின் பல்பே-ல இருக்கும், 

குரவம் மணம் வீச, குயிலும் வண்டும் பாட, பாம்பு அடும். 

மாதர்களின் கூர்.தலில் குராமலர் மணம் வீரம்; கோலக்கா,
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கோடி என்னும் தலங்களிற் குரவம் பொழில் இருந்தது. 

குரவு சிவபிரான் ௮ணிவ௮. 

குருக்கத்தி: வெஞ்சமாக்கூடல் என்னும் தலத்தில் 

குருக்கத்தியின் மீது குயிலின் கூவல் எப்போதும் கேட்டது.. 

குருந்து: இதன் அரும்பு பாம்பின் பற்களை ஓக்கும். 

குரும்பை: மாதர்களின் கொங்கைக்கு உவமை கூறப் 

பட்டது. ் 

குவளை: நீர்ப்பூ: கழனியில் கரும்பருகே மலரும்; 

குளங்களிலும் மடைகளிலும் மலரும்; தேன் கிறைந்த மலர்; 

மாதர்களின் கண்ணுக்கு உவமை கூறப்படும் மலர். 

மாதர்கள் பொய்கையிற் குடைந்தாடக் குவளை மலரும். 

குன்றி: (குண்டுமணி) சிவபிரான் கிறம் இதன் நிறத் 

துக்கு உவமை கூறப்பட்டது. 

கூவிளம்: சவபிரான் சூடுவதா. 

கேததை: தாழையபார்க்க. ॥ 
கைதை: (€காழை! பார்க்க); கடற்கரை மலர். இதன் 

இடையிடையே வெண் குருகுகள் உலவும். 

கொடி: கொடிகளின் இடையிருக்து குயில் கூவும். 

தேவியின் இடைக்குக் “கொடி” உவமை கூறப்பட்ட. 

கொடிகளில் ஏறி வண்டுகள் பண்செய்யும்; பவளம் கொடி. 

யில் படரும். 

கொள்றை: (இதழி பார்க்க); ஈறுமணம் , உடைய௮ 

கார்காலத்தில் மலர்வது; கொத்தாக மலர்வ.அ; வண்டு-- 

பண் எழுப்பி--மொய்ப்பஅ; மாலைபோலத் ஜொங்குவ, ௪ 
இப்போல ஓளி வீசுவது; தூய; பொன் கிறத்தது, தேன் 

நிறைந்த; மழைக்கு . அரும்பு விடுவது; சிவபிரான் 

அணிவது. < ் 

கோங்கம் : (கோங்கு) மணம் உடைய ; (களிர் 

விடுவ.௮. ‘ ‘ ,
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சந்தணம்: மணம் வீசுவது, மலை நிலத்தில் வளர்வது, 

ெொண்பகம் : வண்டு சாடுவது, புதிய பூ மலர்க்து பகற் 
பொழுதில் ஈறுமணம் வீசுவ௮. 

Org ph: செம்பொன்போல மலர்வது. 

சம்பு: செங்கழுநீருடன் கிடங்கில் (நீர் நிலையில்) 
efit. 

தாமநை: (விக்கம், கமலம், பங்கயம், புண்டரீகம்). 

கண்கவரும் அழகைக் கொண்டது காமரைப் பொய்கை. 
soiree அன்னம் வீற்றிருக்கும்; விகையாடும்; 
உ ற்கும்; தாமரை: இறைவன் திருவடிக்கு உவமை கூறப் 
பட்டத மாதர்களின் முகத்துக்கு ஒப்பு கூறப்பட்ட; 
குளங்களிலும், மடைகளிலும் மலரும்; சுயல்மீன்கள் ௮ை 
கெருங்கி சிறையும்; இது ஈ௮மணத்துடன் பள்ளி எழுவ,அ 
“போலக் காலையில் மலரும்; தாமரையை எருமை மேயும்; 
திருமகள் வீற்றிருக்கும் மலர் - செக்காமமை; பிரமன் 
விற்றிருப்பதும் தாமரையே; தாமரைப் பூக்களின்மேல் 
வண்டுகள் பள்ளிகொள்ளும் ; , மகளிர் பொய்கையிற் 
(முடைந்தாடக் குவளையும் தாமரையும் மலரும். செக். காமரை 
திருமாலின் கண்களுக்கு உவமை கூறப்படும் ; தாமரையின் 
॥௩வுவை உண்டு வண்டுகள் பண்பாடும்? தாமரையின் தன்மை 
ப இறைவன் திருமேனி; தாமரை “பெரிய மலர்”? எனப் 

பட்டது [7-52-8]. 

தரழை: கூட்டமாய் வளரும்; முள் வாய்ந்தது; 
மொட்டு அலர்க்து கறுமணம் வீசுவ௮. 

தெங்கு: குலை உள்ளஅ; தேன் கருவ; நீண்டு 

வளர்வதா; பாளைகளை உடையது; குரங்குகள் கமக்குக் 

கிடைத்த பங்கு சிறிதென்று ஒன் ௮க்கொண்று மாறுபட்டுக் 

ரள தித், தென்னம் பாளை கொண்டு சண்டை செய்து தமது 

வரத்தைக் காட்டும். தெங்கம் பழங்கள் மகவில் விழும். 

  

கொண்டை? ் (கொவ்வை) “மகளிர் வாய்க்கு உவமை... 
Cs. @ s-u—15
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நீலம். பொய்கையில், மடைகளில். மலரும் கீர்ப்பூ?; 
அழகும் ஒளியும் கொண்டது; கருமணியின் கிறத்தது; 
தோயனு; அன்னம் பயில்வது. 

நெய்தல்: நீர்ப்பூ; கழனிகளில் மலரும். 

நெல் : கழனிகளில் கரும்பும் நெல்லும் நெருங்க 
வளரும்; தழையுடன் கூடியது நெல், 

நெல்லி: நெல்லிக் சனியின் அமுது விசேடித்துக் 
கூறப்பட்டது. “(உள்) ௮ங்கை நெல்லிக்கனி —O satay 
காட்டும் ஒரு வழக்குச் சொற்றொடர். 

நொச்சி: இதன் பச்சிலை. பூசைக்கு உரிய; (இது 
'பஞ்ச வில்வங்களூள் ஒன்று; ஏனையவை வில்வம், மாவிலங்கை, 
முட்டளுவை, விளா). 

பருத்தி: விதைக்கப்படும். 

பலா: (வருக்கை-பார்க்க.) குறுயெ : தாள்களை" 
உடையது ; தேன் விம்முவது. 

பனை: (பெண்ணை? பார்க்க.) நீண்ட மாம்; வன்மை 
உடையது, பனம்பழம் கடற்கள்ரயில் மணலில் விழும், 
பனையின் மடல் கருக்கை (கூரிய பற்கள்) உடையது. 

புட்பம் பூபோ.து,மலர் பார்க்க) : *அட்ட புட்பங்கள் 
கொண்டு சர்திகள்கோ௮ம் வழிபாடு செய்யப்படும். 

புண்டரிகம் : . (தாமரை” பார்க்க) 

புல்: கானகத்தில் வெயிலில் புல் தீர் துபோம் 7 
மான். இனங்கள் புக்கு ஒளிக்கும் (புனவாயில்), 

புன்னை: இதன் அரும்பு வெண்முக்துப் போலவும், 
சங்குமணி போலவும் இருக்கும்; மலர்--பொன் போலவும், 
  

* அட்ட புட்பல்கள் :--புன்னை, வெள்ளெருக்கு, சண்பகம், 
சச்.இயாவர்த்தீம், நீலோற்பலம், பா.திரி, அலரி, செந்தாமரை, 

ஞான. பூசை செய்வார்க்கு :-கொல்லாமை, ஐம்பொறி 
“ அடக்கல், பொறை, அருள், அறிவு, வாய்மை, சவம், அன்பு.
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பவளம் போலவுமீ மிளிரும்; வளைந்த காலை உடைமையின் 
“முடப்புன்னை” எனப்பட்டஅ. 

பூ: (புட்பம், போது, மலர் பார்க்க), *தாமரை-- 
“ர! என்றே குறிக்கப்பட்து. *பூ'மேல் திருமாமகள்” என 
anh pion or ga [7-41-4]. 

பெண்ணை: பனை--பார்க்க.  **அடும்பு” மருங்கில் 
வளரும். 

பெருமரம் : ஒருவகை. மரம். 

போது : “மலர்? பார்க்க. 

மகிழ்: மூழம்பூ மணம் வீசும். 

மத்தம்: சிவபிரான் சூடுவது; சேன் உடைய; 
குளிர்ச்சி கொண்டது. 

மரவம்: (வெண்கடம்பு) மறைக்காட்டில் (வே.தாரணி 
யத்தில்) இருக்த௮. . 

மல்லிகை: (பகலில்) மணம் சுமற்வ.த. 

nei: வண்டு மொய்ப்பது; கண்ணுக்கு உவமை 
கூறா படவ ; வழிபாட்டுக்கு உரிய; ,தாமரசை-- பெரிய 
மலர்? எனப்பட்ட. . நீர்ப்பூ, கிலப்பூ--கூறப்பட்டுள; 
சொன்றை, செருக்தி, புன்னை, வேங்கை--இவை பொன் 
போல்மலரும். காமனுடைய பாணங்கள்--மலர்கள் ஐக். 

3 
மா: மாம்பொழில் எரிவீசும் (மாந்தளிர்கள் எறி 

Apis geder); மாதர் கண்ணுக்கு மாவடு உவமை 

கூறப்பட்டது. 

மாதளி:  குளிர்க்த மலர்; வண்டுகள் மொய்ப்பதஅ ; 
மலரில் தேன் அலிதும் 

  

*- யூ) எனப்படுவ௮ பொதிவாழ் பூவே--ழொ.தி- இலக்குமி... 
சால்கர் சான் மணிமாலை. 

* அம்பு? அம்பு - கொடிவகை. 
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மிளகு: சதிமிளகு எனப்பட்ட; கறிக்குப் பயன் 
படுவஅ ; சி௮ மிளகு, பெரிய மிளகு--என வகுப்பர். 

முண்டல்':- முண்டகம்--இது கழிமுள்ளி, கடத் 
பாங்கில் உள்ள.௮. 

முருக்கு: செர்நிறத்த இதன்மலர் சிவபிரான் திரு 

மேனிக்கு ஒப்பு கூறப்பட்ட.௮. 

முல்லை: முல்லை மாலைக்கு உரியவர் அமர்நீஇ காயனார் 
என்றதனால் ௮வர் வணிகர் என்பத பெறப்பட்ட. கொடி 

முல்லை கூறப்பட்டுளஅ; முல்லை நறுமணம் உடைய 9 திரு. 

முருகன் பூண்டியில் மலர்ந்திருக் 5.3 ; மகளிர் பல்லுக்கு 

முல்லை உவமை கூறப்பட்ட. 

வஞ்சி : வஞ்சை-மகளிர் இடைக்கு உவமை கூறப்: 

பட்டது. 

வருக்கை : ₹பலா' பார்க்க. 

வள்ளை: இதன் மலர் வெள்ள கிறம் கொண்டது, 
இந்த வள்& மலசைக் குருகு எனப் பயர்.து ௪ள்ளை மீன் 

கலக்கம் கொண்டு அள்ளி' ஓடி. வாளை மீனின் வாயில் விழும். 

வன்னி: சிவபிரான் சூடுவது. 

வாழை : வாழைப் பழத்தைக் கிளிகள் GD உண்ணும்; 

குரங்குகளும் உண்ணும்; மருகல் என்னும் தலத்தில் 
வாழைகள் வளர்ந்து காய்த்தன; குரங்குகள் தமக்குக். 

இடைத்த பங்கு சிறிதெனக் கூச்சலிட்டு வாழைத்தண்டு 

கொண்டு ஒன்றோடொன்று சண்டை செய்து அகங்கரிக்கும் 

(இருவாஞ்சியம் என்னும் தலத்தில்) ; வாழைப் பழங்கள் 

தேன் சொரியும் (கருப்பதியலூர் என்னும் தலத்தில்). 

வேங்கை : தளிர்தரும், மலர் பொன்னிறக்த.௮. 
௩ ‘ 

Cams: மழையால் ஈன்கு கீண்டு வளர்க்த மூங்கில்கள் 

(குழைக்கு) தா.தணிக்கு, உபயோகப்படக்கூடடிய முத்துக் 
களைச் சொரியும். மூங்கில் மலைகளில் வளரும், ஒளிவீசும்.
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முத்துக்களை. உதிர்க்கும்; பழைய (முதிர்ந்த) மூங்கில். 

முழவு வாததியத்.அக்கு உபயோகப்படும். 

Gi) கடற்கரை மரங்கள், செடிகள் 

கண்டல் (நீர் முள்ளி), ஞாழல் (புலிஈகக் கொன்றை), 

காம் (ஒரு வாசனை மரம்), தாழை, தெங்கு, பனை. 

. ௨09. மலை [227] 

பொதியமலை-- (அகத்தியர் இருப்பிடம்); சுயிலை-- 

(அழு விளங்குவஅ); இமயமலை, பொன்மலை, மாணிக்க 

பமிலி, பவளமலை, கருமலை, குமணமாமலை (விகாரமான மலை 

ல்ல! குமணனுடைய மலை), _-கூறப்பட்டுள. 

௨1௩0. மழை, மேகம், மிண், இடி, [228] 

ய் ஏற்றின் (குரலுக்கும்), கூற்ற,த்அக்கும் இடி. ஒப்பிடப் 

பட்டுள.தா; கெபிரானுடைய கண்டம் கரிய மேகத்துக்கு 

. ஒப்பிடப்பட்டுள்ள.த ; மாதர் இடைக்கும் Parser 

செஞ்சடைக்கும் மின் ஒப்பிடப்பட்டுள்ள.அ ; மாடங்களின் 
2ம். பொழில்களின் மீதும், மலைமீதும் மேகங்கள் 
படியும்; மேகங்களின் இடையே மதி (நிலவு) விளங்கும் ; 
பழை பெய்ய அருவிகள் பாயும்; *வெண்முகில்' என்பது 

பெருமழை பெய்வது; மழைக்குக் கொன்றை அரும்பு 

விடும்; மழைபெய்ய வெள்ளம் பசவும்; களிர்விடும் ட] 

உதவும் மேகத்தை நிகர்ப்பர் செபெருமான். 

௨11. மறை, வேதம், அர்கம் [229] 

இவனும் மறையும், வெனும் வேதமும், சிவனும் ௮ங்க 

மும் என்னும் தலைப்பு 1282-ம் பார்க்க. 

முக்சணக்கள் எரி ஓம்பி மறை வளர்த்தனர்; அருமா 

மறை, “ஞாலம் பரவப்படும் கான்மறை, (௮) அங்கம்” 

எனை மறையும், அங்கமும் குதிக்கப்பட்டுள. வேத ஓலி,
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வே தேங்கள்; இருக்குவாய் ௮ர்,கணர்கள்--என வேதமும் 
குறிக்கப்பட்டுள ௮. 

212. மறையாவம். [280] 

ஆறங்கம், மறை நான்கு, வேள்விகள்--இவை பயின் 
ிருக்க அர்தணர்கள் எரி மூன்றும் ஓம்பும் இடம். திரு. 
நனிபள்ளி. 

கலியின் வலம்கெட, கற்ற கான்மறை விதிப்படி, அழல் 
ஒம்பப்படும் தலம் வலிவலம். 

கலியைக் கடியவல்ல அந்தணர்கள் செய்கின்ற ஓமப் 
புகையால் மேகக் கூட்டங்கள் பரந்துள்ளன போன்ற: 

அழகு விளங்கும் தலம் கலயதல்லூர். 

கற்பாரும் கேட்பாருமாய் நிறைந்து கலை பயில்கின் ஐ. 
Ya Soom Gor வாழும் லைம் SHU Bat ri. 

இருக்குமறை ஐ.தும் அக்.சணர்கள் வேள்வி.இயற்றிப் 

பெருகிதிகளை வழங்கும் ஈகர் கரலட்டுமுள்ளூர். 

இருவிளங்கும் செல்வத்தராய்த் இ மூன் ௮ம் வளர்த்த 
திருத்தக்க அர்.கணர்கள் ஒம் ஈகர் காலுட்டுமுள்ளூர் 

அக்கணர்கள் வாழும் ஊர் தில்லை. 
நீதி வேதியர் கிறைபுகழ் கொண்ட உலஇல் வாழும் 

இடம் திருநின்றியூர். : 

நிங்குதற்கரிய வல்வினைகள் விலகி ஒழிய வேண்டிப், 
பாடியும் ஆடியும் வெ.னுக்குக் குற்றேவல் ஒழியாது செய்து 
எப்போதும் வேகம் ஓதும் நாவினர் வாழும் இடம் 
கருப்பறியலூர். 

பொய்யாத, வாய்மையுடன் BOE penis ga போத் 
Bene gg பூசை செய், எரி ஓம்பி, மறை வளர்க்கும். 
அந்தணர்கள் வாழும் ஊர் கருப்பறியலூர்.
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sage நாள்தோறும் நீர்மூழ்டுப் பூப்பறித்து மூன்.று 
பாதம் இண்டை கட்டி, இறைவன் இருவடியிற் சேர்ப் 
1ரிக்ரும் ௮ர்கணர்கள் வாழும் ஊர் கருப்பறியலூர். 

வேத வேதியர், வேத நீதியர் ஒத திருப்பதி, நான்மறை: 
செரிக்க மறையோர் கிறைந்த ஊர்-- திருவீழிமிழலை. 

நிறைக்க சொல்லும் பொருளும் தெரிர்த மறையோர் 
Mon wi Aesr ஊர்-- நறையூர். 

அக்தணர்கள்-காட்டகத்தேவர் (சுரர்) எனப்படுவார்; 
(அதுட்டானத்தின்போ.அ) அவர்கள் இழக்கே சலம்விடு 
பவர்கள்; குறையாத மறை காவினர் ; (கிரம்ப மறை ஓது 

பவர் என்றபடி, அவர் தூய நெய்கொண்டு குண்டத்தில் 
எப்போதும் எரிவளர் த்தோம்பி மறை பயில்பவர். வேதப் 
புலித் தேர்மிசைத் திரிபவர் (வேத காவினர் என்றபடி). 

௮18. மாதர்கள் [281] 

3. குறிக்கும் சொற்கள். 

கன்னியர், காரிகை, கோதைமார், தையலார், ஈல்லார், 

பாவையர், பெண், பெண்டிர், பெண்டுகள், மங்கைமார், 
மடந்தையர், மடவார், மாஅு-இவை பெண்களைக் குறிக்கும் 
சொற்களாக வர் அள்ளன. 

2. மாதர்களின் அவயவ வர்ணனை முதலிய : 

அடி.: பஞ்சு. 

அல்குல்: கலை (தூ௫ல்) பூண்டது, பரந்துள்ளது, 
அரவின் பை போன்ற. 

° 
இடை: அழகிய, நண்ணியது, வளைவுள்ள ௮, மின் 

போன்றது, வஞ்சிக்கொடி. போன்று. 

கண்: “கயல்மீன், குவளை மலர், சேல்மீன், மான், 
வாள், வேல் போன்ற, அழகுள்ள ௮7 விசாலமான, 

ருளிர்ச்சியுள்ள ௮, மை பூசிய௯, கூர்மையுள்ள ௮.
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குழல்: சருநிறத் தத, குசாமலர் சூடியுள்ளஅ, நறு 
மணம் உள்ளத, நெருக்கம் உள்ளது, வட்ட வடிவின௮, 

நீண்டுள்ள.த, திரண்டுள்ள, சுருண்டுள்ளஅ, செய்ப்புக் 

கொண்டது. 

கை: வளையல் அணிந்தது. 

தோள் : மூங்கிலை ஓக்கும். 

நுதல்: பிறை போன்ற? ஒளி கூடியது. 

பல்: வெண்ணிறத்தது. 

முகம்: தாமரை போன்றது. 

முலை: அழகு, இளமை, பருமை கொண்ட) 

குரும்பை (தென்னங் குரும்பை-இளநீர்), சிமிழ் போன்ற, 

பால் ஈலம் கொண்டது. 

மொழி: அழகும், ஊடல் இனிமையும், தரய்மையும் . 

கொண்ட ; கரும்புபோல் இனிப்புள்ள; இசை நிரம்பி 

ய; காகணவாய்ப்புள், ளி - இவைகளின் பேச்சுப்போல் 

இனிய; சபடின்மை காட்டுவ. 

வாய்: அ௮அழகூயெது; பவளம்-கொவ்வைக் கனி-போலச் 

சிவந்த. 

் சாயல்: மயில்போலச் சாயல். 

உருவம்: அழகு: இலச்குமி போன்ற அழகு; மான். 

கன்றுபோல உருவம். 

8. மாதர்களின் பழக்கவழக்கங்கள் 

QQ) ஆடல் i 

இருக்கோயிலில் மாதர்கள் பாடலுடன் நடனம் 

ஆடுவர் ; அப்போது முழவும், குழலும் ஒலிக்கும்; குழலும் 

முழவும் ஒலிக்க அரங்கிலும் ஆடுவர். அவர்கள் ஆடின 

,தலங்களாகத் ஜூறையூர், நாகை, பாச்சிலாச்சராமம் 

(இருவாச), வடதிரு முல்லைவாயில், வெஞ்சம:க் கூடல் - 
©
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கூறப்பட்டு. இரூவீழிமிழலையில் வான் ௮. மகளிர் வந் 

அடினர். 

(2) நீராடல் 
ஆற்றிலும், பொய்கையிலும், குளத்திலும், மடுவிலும், 

மா தர்கள் நீரிற் குடைந்தாடுவர்; ஆறு--காவிரி, கொள்ளிடம் 

கூறப்பட்டுள. 

*  மடு-குளம்-பொய்கை: கலய நல்லூரிலுள்ள தாமசைப் 

பொய்கையும், இருச்சுழியலில் உள்ள கெளவைக் கடல் 

என்னும் தருக்குளமும், இருகறையூரில் உள்ள மருவும் 

சொல்லப்பட்டுள. 

(3) உறைவிடம் 

மாடமாளிகைகள் (திருநின் தியூரில்). 

£(4) காதலர்ப் பிரிவு 

இதனால். ஆடை சோரும், வளைகள் கழலும்? 

கொங்கைகள் பீர் நிறம் (பசலை) கொள்ளும்; காமத்தீ 

ுனன்று மெய்யை உருக்கும். 

(8) தொழில், விளையாட்டு, வழிபாடு முதலிய 
மாதர்கள் பந்தாடுவர்; சனியுடன் பழகுவர்; மசப் 

பட்டை கொண்டு தாயம் (சூ.த) ஆடுவர்? திருக்கோயிலில் 

டல்செய்து வழிபாடு புரிவர்; கூர்தலில் மலர் சூடுவர்; 

படுச்சை அறைக்கு நறுமணப் புகை உட்டுவர்; கவண் 

வீசிக் குருவி, இளி ஒட்டிப் புனம் காவல் புரிவர் ; வீட்டில் 

குருடாயுள்ளவர். எகற்கேனும் அழைத்தால், “போ! 
குருடா 1! ௮ழையேல்”” எனப் பழிப்பர். 

௨214. மாலை வகைகள் [282] 
. 

அலங்கல், ஆரம், இண்டை, கண்ணி தார், தெரியல், 

பாலை, வாசிகை - இவை மாலை வகைகளைக் குறிப்பன.
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21௧5. : மூகஸ்தூதி [288] « 

சுந்தார் காலத்தில் சேல்வர்களிடம் புலவர்கள் 
பொருள் வேண்டி. முகஸ்துதிசேய்த வகைகள் 

1 ஒர் எள் ஜே விழுந்தாலும் ௮௮ எங்கே என் 
தேடிப் பார்க்கும் இயல்புடையாமையும், சக்குக்கூட (ஒரு. 
AD sora, உணவு) கொடுக்க மனமில்லாதவசையும் 
“வள்ளலே,” “மைந்தனே” எனச் அதத்தல், 

2. கல்லாத மூடனைக் கற்அ ஈல்லன் எனத் அதித்தல்... 

8. கிலம் பெரிதுடையவன், காமதேவனை ஒப்பவன் 
நீ என்று போற்றுதல். 

4.  குலமிலாகவனைக் குலவன் என்று இறப்பித்தல்.. 

5. கொடுக்கிலாதானைப் பாரி வள்ளல் நீ. என். 
பாராட்டுதல். 

6. சுற்றத்தாரைப் பேணுபவன், விருந்து ஓம்புபவன்- 
நீ எனப் புகழ்தல். 

7. பெண்களுக்கு நீ ஒரு காமதேவன், மிக்க ௮ழகன்,. 
முருகன் என வியச்;த கூதல். 

8. pater 8 இளைஞன் என்றும், மெய்தளர்க்து: 
நடுங்கும் இழவனை நீ மலைபோலும் கோளா உடையவண் 
என்றும் பாராட்டுதல். 

9. நல்ல குணமில்லா தவனை நல்லன் என்னு புகழ்தல்: 

10. அற்பனை நீ புலவர்க்குச் இறந்த தாய் என 
விசேடித்துக் கூறுதல். 

11. கோயாளியை கீ புஐபலம் உடையவன் எனச்: 
சிறப்பித்துக் கூறுதல். ௫ 

18. வலிமையிலாதவனை நீ பீமன், நி விஜயன் எண 
உயர்த்திக் FMA.



216. முதிவர், பெரியோர் 235- 

13. மூழுிம் இலா தவனை மூழுதூம் உடையாய் நீ் 
வனப் புகழ்தல். 

14. வஞ்ச கெஞ்சனைத், தயனைப், பாவியை, நீதியிலா 
Mater, பஞ்சமா பாதகனைச், “சாது” என்று இறப்பித்தல்; 

[இங்கனம் எல்லாம் உயர்த்திப் பாடினாலும் கொடுப்பாரிலை, 
அலால் புகலூர் இறைவனைப் பாடுவீர்களாக, புலவர்களே! 

ஞூக்கு உண்ண உணவும், உடுக்கத் துகிலும் இப் 

ரிறப்பிலேயே இடைக்காம், முபிறப்பிற் சிவலோகம் 

ளலாம் எீனப் புவவர்களை எச்சரிக்கின்றார்-சுந்தரர். தாம் 
யாரையும் முகஸ்துதி கூறுவதில்லை என்றும் கூறுகின்றார் 
சுந்தரர்] 

  

216. முறிவா், பெரியோர் [184, 284] 

(i) Gury 

1. முநிவர்களுள்--அ௮ருக்தவத்தினர்; குற்றம் அற்ற. 
வர்; மந்திரம் அறிந்தவர், முழுநீறு பூசியவர்; சனகாதி 

கால்வர்--போர்த்த நீள் செவியர்--கூறப்பட்டுளர். 

3. அருந்தவத்தினரும்,குற்றம் அத்றவரும்,போர்.த்த 
ரீள் செவியாளரும் ஆயெ(சனகா திகால்வசாம்)௮க்,கணர்க்கு 
லின் நிழற்€ழ்ப் பெருமான் ௮றம் உரைத்தார். 

3.  முநிவர்கள் வணங்) ஏத்தப், பெருமான் அவ.ரவச் 
வேண்டியதை அருள்: செய்தார். பெரும. “முகிகள் 

யு.கியே' என்று அழைக்கப்பட்டுள்ளார் [7-4-8]. 

(ம் சிறப்பு 
(1) அகத்தியர் 

காலை 269, மாலை மூன்று சந்திகளிலும் (இலிங்க): 
உருவம் அமைத்துப் சத்த அகத்தியருக்குப் பொதிய 
பையில் இருக்கை தந்தார் பெருமான். 

    

(8) பரசுராமன் ன் 

மூர். தாஹ வேதியர்களுடன் முந்.நாற்றறுபது வேலி: 
கிலத்தை--௮.தற்குத் தக்க பொன்மணிக் கலசங்கள் ஏர் B—
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நின்றியூர் என்னும் , தலத்தைப் பெருமானுக்கென்று 

அளித்துப் பத்தி செய்த அந்தப் ப.ரகுராமற்குத் திருவடி 

தரிசனம் தர்.த இருபையாளர் இவபிரான். 

(8) மார்க்கண்டேயர் 

கிரம்பு பல்கலையின் பொருளாலே போந்தி, நறுமலர் 

கொண்டு பூசித்து வணங்கித் தஞ்சமென்று தம்பால் 
அடைச்கலம் புகுந்த அச்தணாளன் (மார்க்கண்டேயரின்) 
உயிரைப் பகைத்துப் போக்க வந்த காலனை உருண்டோட 

உதைத்து அவன் உயிரை மாய்த்தார். பெருமான், 

(0) முநிவரும் சிவனும் (தலைப்பு 1.22-௪ பார்க்க) 

[சிலபிசான் அதம் உரைத்தஅ என்னும் தலைப்பு 62-ம் பார்க்க] 

எந்த. எந்த முகிவர்கள் யாது யாது வேண்டினரோ 

அந்த ௮க்த முநிவர்களுக்கு அவரவர் வேண்டினதைப் 

பிரான் அருள் செய்வார்; அவர் முகிவர்களுக்கு waar. 

மூகிவர்களெல்லாம் ௮வரை வணங்கித் தொழுவார்கள். 

217. முயாலகண் [885] 

மூயலகனை “ மூடாய முயலகன் 7? என்முர்; அதனால் 

மூடுதலைச் செய்யும் ஆணவமல,த்தை “முயலகன்? குறிப்ப 

தாகும்; கூத்தப்பிரானுடைய இருஉருவத் தத்துவத்தில், 

(மூயலகனை) ஆணவத்தை ௮. சாயும்படி பெருமான் 

தமது ஊன்று மலர்ப்பதத்தால் அமுக்கி அழுத் அ௫ன்றார். 

218. மூருகவேள் [386] 

(கலைப்பு 141-ம் பார்க்க] 

இவரைச் இவெபிரானுடைய பிள்ளை”, “பொருள்”, 

“இிறுவன்?. “மகனார் என மனகெகழ்ந்.து கூனுவர் சுந்தரர் : 

இவர் அங்கையில் வேலைஉடையவர்; தேவசேனாபதி; 

மயில்வாசனத்சை:பும் யானைவாசன த்தையும் உடையவர்; 

தாரகாகுரனைச் சங்கரித் தவர்; கடலிலிருந்.த (சூர்மாவைச்



919. யாக்ஷசு, மூப்பு, வாழ்க்கை ஷா 

மாய்த்துவர இவர் தாய் மலைமகள்; இவர் தந்ைத இவெபிரான்; 
ஐவர் மனைவி குறவர் மகள்; இவர் சிவபிரானை வணங்குவர். 

2 இவர் .இருகாமங்களாவன : குமரன், செட்டி, 

செர்ன், மயிலூர்இ, முருகவேள், வேலன். 

8. குறவர் மங்கை, குறவர் மகள்--என வள்ளி 

குதிப்பிடப்பட்டுள்ளாள். 

219, யாக்கை, மூப்பு, வாழ்க்கை [287] 

(“மிதப்பு என்னும் கலைப்பு 200-ம் பார்க்க] 

(1) யாக்கை 

உதிரம், இறைச்சியுடன் கூடிய ஒரு மாயக்கூசை,. 

மாயப் போர்வை இந்த உடல். இது. தொண்ணாற்றுறு 
ுவங்களுடன் கூடியது; ஈரம்பு, எலும்பு இவைகளாற். 

கட்டப்பட்டது ; பாவத்துக்கு இடம் தருவ ; ப௪), பிணி,. 

நரை, மூப்பு இவைகளுக்கு இடம் தருவது) apc 

பறை போன்ற து; உயிர் போனபின் ஈரி வதற்கு உரித் 

கான; ஒரு நசெல்லின்வால் ஊன்தினாலும் அன்பம் 

கரவு, பொய்த் தன்மையது, ஒட்டைகளுடன் கூடிய. 

   

(2) மூப்பு 
நரை வரும்; மெய் தளரும்; உடல் நடுங்கும்; ஈரம்புகள்' 

எழும்; உரை களரும். 

(3) வாழ்க்கை 

ஓடும் நீரின் கரைபோன்றது இளமை; வாழ்வான ௮- 

சுவையற் ஐ பேதை வாழ்வு; சிலையிலாக அ; சூரியனைக் கண்ட 

புல்துனைப் பனி போன்றது வாழ்க்கை; மணக்கோலமே. 

(ரணெக்கோலமாம்' தகைமைய து; மடந்தையர் தம்பால் மயல் 

கருவ; வஞ்சனைகளுக்கு இடமாயஅ; வீடு கட்டினர், 

உலவினர், உடுத்தனர், ஈரைச்தனர், ,இற்ர் தனர் என 

உலனெர் கூறுவ; இர்ச வாழ்வான மாயம்; இத மண்ணா, - 

வற தண்ணம்; ஆதலால் மானு£_ப்பிறவி arr pay வேண்டாம்.
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என்று இறைவன, சேவடியைச் ॥ சேர, உணரும் 

"வாழ்க்கையை அறிதல் வேண்டும்; இன்பம் உண்டேல் 
கூடவே துன்பம் உண்டு; தோத்றம் உண்டேல் மரணம் 
உண்டு; மாயப்போர்வையான இவ்வுடலை மெய்யென்று 

எண்ணும் வேடிக்கை வாழ்வு ஈமதூ வாழ்வு; இதை 

விரும்புதல் வேண்டாம்; மணம் என்று முன்னே 

மஇழ்வா; பிணம் என்று பின்னே சுடுவர்; மானுடப் பிறவி 

வாழ்வு வேண்டாம் ; ஈம உயிர் வெய்ய வினைக்கடலில் 

தடுமாறின்றது ; வேதந்தராய் உலக௫னை ஆண்டவரும் 

‘purse ஆளாகி இறக் ஐபடும் பொய்வாழ்வு இ.௯. படைக 
ஞூடன் பிரமாதமாய் ஆண்டாலும் ஈற்றில் தேரைவால் 

போல் வாழ்வு தேய்க்துபோய் மறையும். 

௨௨0. போகம் [288] 

(“சக்தரரும் யோகமும்: என்னும் தலைப்பு 142-ம்பார்க்க.] 

1. தமது யோக கிலையை அழிக்க வந்த காமனைப் 

பெருமான் திருக்கண் விழித்துப் பொடியாக்கினர். 

ஓ. சுந்தரர் யோகநிலையில் இருந்து பெருமானை 

எப்போதும் காடினர். 

221. ராவணன்--ராவணனூம் சிவனூம் [289] 

அசக்கன், இலங்கைக் இறை, இலங்கைக் கோன், 
இலங்கை வேச்தன், இராவணன்--என சாவணன் குறிப் 
பிடப்பட்டுள்ளான். இவன் கரியமலை போன்ற உருவினன்; 

இவனுக்குக் சைகள் இருப, தலை பத்து, பெருக்தோள்கள் 

இருப; மூடி பத்த, வாய் பத்து என ! விளக்கப் 
பட்டுள்ளது. தனது கேர் ஒடுவகற்காசக் சயிலைமலையைப், 

பெருமான்மலை. ஆமித்றே இன என்று கருதாது, தனனு 
OEE எ௫ித்தான். வன்மையும், குற்றதக்கு இடம் 
தந்த இறலும், தன் மதியும் வாய்ந்த ராவணன் கயிலையை 

எடுத்த சமயத்தில், ஜேவி (பார்வதி) பெருமா.வீடன் மிகவும் 

6
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வாடியிருந்தாள்? உமலை. அசையவே தேவி அஞ்செனள்-- 

(, சணியாத ஊடல் தணிந்து பெருமானை ௮ணைக்தனள்.), 

தேவி அஞ்சுதலைக் கண்ட பெருமான், புன்னகை 
பூண்டு, ராவணனுடைய நீண்முடி பத்தும், தோள்கள் 
இருப௮ம். கெரிக்துபோம்படி. தமத கால்விரல் ஒன்றை 
உய் ஹினார். ஈசுக்குண்ட ராவணன் பேயறைக்தாற்போலப் 
Biwi paper; கலங்கினான். 

உய்யும் வழிகாடிக், கைற்ஈகரம்பு கொண்டு, பக்திப் 
பாடல்களை? வேததெங்களைத் திவ்யமான இன்னிசை 
கூட்டிப் பாடினான்; இன்னிசை கேட்டு மஇழ்க்த பெருமான் 
இரக்கம் பூண்டு ராவணனுக்கு காளும், வாளும், தேரும், 

பெரும் கொடுத்தருளினார். 

2௨௨. லேமமிகணின் தன்மை [240] 

[மூசஸ்.௮.௫ என்னும் தலைப்பு 215-ம் பார்க்க] 

சம்மைப் புகழ்ந்து விரும்பத்தக்க முகஸ்ுதிகள் 

எவ்வளவு கூறினும் கொடுப்பார் இல்லை. 

225. வயல் கழணி [241] 

வயல்--சழனிகளில்-- அருவிகள். பாயும்; அன்னம் 
விற்றிருக்கும்; நீர் மல்கும்; சங்குகள் கடக்கும்; ல-மீகரம் 
விளங்கும்; கழுநீர், காவி. குவளை, தாமரை, நீலம், கெய்தல் 
பலரும்; சேறு கிறைக்திருக்கும் ; செக்கெல், பெருஞ் 

(சொர்ரெல், கரும்புகள் வளரும்; குருகுகள் பாயக், கரும்புகள்: 
செரிக்க. சாது பாயும்; குரங்குகள் குதி. காள்வகால் 
மலர் த்தேன். உரும்; ஈண்டுகள் விசயாடும் ; கயல், 
செண்டை, சேல். மலங்கு, வரால், வாளை ஆதிய மீன் 
வகைகள் உலவும்; விளையாடும்; குவளை களையப்படும். 

கரிய எரூமைகள் செர்காமரையை மேடிம்; வயல்களில் 
அவை படிவனால் சேலும், வாளையும் பாய்க்ே காடும்; பசுக் 
கூட்டங்கள்” திடீரென்று இடிக்ஞால் காட்டு அதத்கு அஞ்சி
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வாளைகள் ஒடும்; கயல்மீன்கள் தாமரையின் ம் ஒதுங்கும். 

வயல்கள் வஞ்சியாது விளைவுதரும் ; பொன்போன்த. 

விளைவைத் தரும் ; கண்ணென்று குளிர்ந்திருக்கும் ; கடற்- 

கரையிலும் வயல்கள் இருந்தன ; வயலருகே தாழை, 

மல்லிகை, எண்பகம் மலர்ந்திருந் தன ; (நெற்) களங்கள்,. 
அலைகள் பொலிவுற்றன.. 

224. வர்ணனைகள் [242] 
(1) எருமை 

எருமைகள் 'இரளாய்க் குளத்திற் படிய, சேலும், வாளை 
யும் ௮ருகல் உள்ள வயலிற் பாயும். 

(2) கடல் 

1, கடற்கரை: மணலில் தெங்கின் பழமும் பனம். 
பழமும். விழும் ; சங்குகள், சிப்பிகள், வலம்புரிகள் * 

கள்ளுண்ண, உயர்ந்த பாய்மரங்கள் உள்ள கப்பல்கள்: 
அணுகும் தலம் மறைக்காடு (வே.தாரணியம்). 

2. மணிகளும், சுறாமீனும் அலைகளால் தள்ளப்பட்டு 

வரும் தலம் மறைக்காடு. 
8. கடற்கழியருகே மணம்விசும் தர்ழையின் மடலில் 

வெண்குருகு அமரும் தலம் மறைக்காடு. 

4... வலம்புரி, சலஞ்சலம் எனப்படும் உயரிய 
சங்கங்கள் கரையில் ஒக்கப்படும் சலம் மறைக்காடு, 

5. தகரம், தாழை, ஞாழல் இவைகளின் கூட்டத்தின் 
இடையே முத்து, பவளம், மக.ரமீன், சுருமீன் இவைகளை ச் 

கடல் அலைகள் ஓ.துக்கும் , தலம் மறைக்காடு. 

(3) கழனி ([(பழனம்) வயல் பார்க்க] 

1.  தாம்ரை மலர்மேல் அன்னங்கள்" விகாயாடும்; 
பெருஞ்செர்கெல்: கரும்புபோல உயர்ந்து நெருக்க விளையும். 

குழனி(யைக் கொண்ட) கானாட்டுமுள்ளூர்.
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2.  க௲ரையு&, குருகும் ஒருபுறம் 'ஓலிசெய்யக் 

கெண்டைமீன் கரைப்புறம் விளங்க, கயல்மீன் அள்ளி 

விளையாட, காவி (குவளை) மலரிலிருந்து வண்டு பண் 
மொய்யக் கழனிகள் விளங்கும் கானாட்டுமுள்ளூர். 

(4) கன்றுகள் 

சன்னறுகளின் கூட்டம் கரும்பின் முளைகளைக் 9 5g 

உண்ணப், பசுக்கள் கழுரீர்ப்பூவைக் கவரும் சழனிகளைக் 
கொண்டது கலயால்லூர். 

(8) காவிரி (ஆ. என்னும் தலைப்பு 14-ம் பார்க்க] 

(6) குரங்குகள் 
1. குட்டைக் குசல்குகள் தாஜைப் பொழிலுக்குள் 

பசன்று இடைவெளியில் நுழைந்து வாழைப் பழங்களை 

ச.ண்ணும் (மறைக்காடு). 

9. (கடுவன்) ஆண்குசங்கு உண்ண (மந்தி) பெண் 
ஸ்ரமங்கு மலைப்புற த்தில் முந்திச்சென்று தமத இருவடியைச் 
தொழரின்றார் முதுகுன்றர் (விருத்தாசலக்து ஈசர்). 

8. கடுவன் (தேண்குசங்கு) உண்ணப் பழங்களை த் 
தேடச் சென்ற மர்தி (பெண்: தூக்கு) பாலைப்புறத்திற் 
காலையும் மாலையும் தவறாது பூவும் கொண்டு வழிபாடு 

செய்ய அதன் புத்தியில் விளங்குவார் இறைவர். , 

1... வாழைப்பழம், தேன் கிறைந்த. பலாச்சுளை 
வைகளை உண்ணப் பங்குசெய்கபோ௮ கத்தமக்குக் 

கிடைக்க கூறு (பங்கு) சிறிது என்று குரங்குகள் ஒன்றுக் 

கொன்று See. ச் தாழைத்தண்டு, வாழைக்கண்டுகளை க் 
கொண்டு தம்முட் போரிட்டு வீ௮ம் (திருவாஞ்சியம்). 

(1) குவளையும் கமலமும் ௪ 

மிபாழிலின் அருகில் கரும்பின் அண்மையில் கருங், 
வை கூ மூடிக்கடக்குத் ,சாமசை ம௫ரும் (கலில், லார). 

ி2டஓ. க 16
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(89) சோலை (பொழில் பார்க்க.] ட ் 
1. மாதர்கள் நாடுவதம், அருகில் உள்ள கிடங்கில் 

நிலோற்பலம் கண்வளர்வதம், ஈல்ல வாழை வனம் 

பொலிந்து விளங்குவ.தமாய்க் இகழும் சோலையைக் 

கொண்டது கானாட்டுமுள்ஞூர். 

2. பாளைக்கமுகு, இளக்தெங்கு இவைகள் அரும் 
கொழுர் தேனைப் பருகி வண்டு பாட, மயில் ஆடல் புரியும் 

சோலை(யைக் கொண்டது கானாட்டுமுள் ஞூர்). 

8. நீர்கிலையிற் கழுரீர் மல, பக்கங்களிற் கரும்பின் 
தேன் வழிய, எங்கும் கறுமணம் வீசம் சோலை (விளங்கும் 

யுதம்பயம்). 

(9) திருப்பருப்பதம் 
(சல வர்ணனை'தலம்? என்னும் கலைப்பு 148-67 பார்ச்க.] 

(10) ஈண்டு ‘ 
இளவாளைகள் பாயும் வயலில் உள்ள தாமசைப்பூவின் 

மேல் புள்ளி வாய்ச் த ஈண்டுகள் பள்ளிகொள்ளும் (புறம் 

பயம்). 

(11) பரன் 

நீர், இ, முதலான பூதங்கள் ஐக்தாய்; காள, இன்ற, 
நேற்று ஆ; ஆகாயம், ஞாயி, தங்கள் ஆக நித்கன்றார் 

ப.ரனார். 

(12) பழனம் [[கழணி, வயல் பார்க்க.] 

கமைமிக்க செர்நெலின் அயலில் முத்தக்களைச் 
சொரியும் கரும்புகள் வளரும் டங்கன் அருகில் உள்ள 
மூரம்கில்களில் தேன்கூடு காணப்படும் கழனி--£வயல்கள். 

(13) பாலாறு 

சந்தன. வேர்கள், ௮௫ல் அண்டுகள்,: மயில் /8விகள், 
யானைச் தந்தங்கள், முத்துக் குவியல்கள், பவளக்சொடிகள் 
இவைகளை ௮௨ித்துக்கெரண்டு வருவ பாஸீர்.ு.
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(41) பாலை நிலம் 

கள்ளிச்செடி. வற்றிப்போய், புல் இர் அபோய் கிற்கும் 
காணத்தை கோட்டை) விட்டு மானினங்கள் (வேற்திடம்) 
போய்ப் புக்கு மறையும். 

(11) பிடி--ஆனை 

௨1, இண் துளையின் கூட்டங்கள் பெண்யானை களின் 
பூளிற் சென்று இரிவதைக் கண்டு, அவைகளின் .கூடப் 
(பபகமுடியாளை தான் நின்ற இடத்திலேயே வருந்இி இருக்க 
பண்டி, வக்த பெண்யானை ஒன்றின் கிலையைக் கண்டு 

ம. சொண்ட  கற்குண வேடர்கள் இலைகளால் 
"னைசெய்து அதில் தேனைப் பிழிர் த ௮க்தப் பெண் 

ந ஊட்டுவர் (இருப்பருப்பதம்--ஸ்ரீசைல மலையில்). 

  

மலைச்சாரல், பொழிற்சாரல் ஆகிய இடங்களில் 

உட்டங்கள் இரியும்; அப்போ மலைப்பக்கங்களிற் 
ன மகளுக்குப் பெண்யானை பாலை ஊட்ட, அம்குப் பிரித்து 
ஆடப்யாளையைக் காணாஅ (பெண்யானை) வருந்தித் (௧ன.௮) 
இண்யாளை யை அழைத்தோடிப்: பிளிதிக் தேடுகின்ற 

பப்ப கமலை. 

    

NM தனக்குச் சொக்தமான பெண்யானை வேறொரு 
துங்யாளையுடன் சென்றது என்று எண்ணி ஒரு மதங் 

மெய நண்யானையானனு மிகக். கோபித்து, முகம் 
கி.மு மதத்தைப் பொழிய, ௮கைக்கண்ட அக்தப் பெண் 

யாகிக் இங்ஙனம். என்னைத் தூற்றி இழிவுபடுத் அவ. 
எல்ஹல்  பொனக்கமுடியவில்லை என்னு கூறி. அயலில் 
உளைசர் துஷ் கற்பை அறியும்படி. பிரமாணம் செய்கின்ற 
ப திருப்பருப்பதம். 

  

  

&,  நூங்கில் முளைகளைப் பெண்யானைக்றா உபசாரம் 

தம், மு.இர்ந்த. மூங்கில்களை ஒடி.த்தும், 
waa Maat i ட்டங்கள் சனைகீர்களை. மொண்டு மழை 

ப துறைத்துப் பொழியும் (கோரம், 

  

sat wed ion G 

  

  



திக்க தேவார ஒளிகெதிக் கட்டுரை (சுந்தரர்) 
6 

(16) புர ் © < 
பாலைநிலத்தில் தோன்றிய கள்ளிச்செடியின் நீண்ட 

(கவர்கொம்பு) கொயில் ஏறி ஆண்புரு சன பேடையைலள் 

கூவி அழைக்கும் (புனவாயில்). 

(17) புனம் காத்தல் 
1. ஏ! இளிகளே! அப்போ கான் அஜையாடிலே 

வந்து கதிர்களை உண்டீர்; நானும் உங்களை ஒட்டாது 

இருந்தேன். இதுவே தொழிலாக இப்போ௮ம் வச். அள்ளீர் 

என்னு கூறி ஓடிக் கனிகளைக் கவண்கொண்டு or Dé Bon or 

காவல் செய்யும் பெண் (இருப்பருப்ப.த மலையில்). 

2. காவல் மடவாள் புனம்காக்தபோது ஒரு இளி 

asg கதிரைக் கொய்ய, என்னை இந்தக் இளி மதிக்க 
இல்லை, ஒஹோ! என்று கூறி சவண்கல்லை எறிய அந்தக் 
இளி இிரிர்,து ஒடும் (திருப்பருப்ப.தத்தில்--ஸ்ரீசைலக்தில்). 

8. “அயோ? என்று கூறியும் களி போகாதிருக்க, 
காவற்பெண்கவண்மணியை வீச, இரிர்து ஓடிய இளி 
பாடும் பெர்ப்பத. மலை (ஸ்ரீசைலம்) ் 

(18) பொய்கை 
வள்ளைக்கொடியின் வெண்மலரை வெண்குருகு என: 

அஞ்சி, சள்ளைமீன் கலங்கி ஓடி. வாளைமீனின் வாயில் 
அள்ளி விழம் நீர்ப்பொய்கை. 

(19) பொழில் (சோலை? பார்க்க] 

1. குனிர்க்த ஈறுமணம் வீசம் பொழிலில் வரிசை 
யாய் நிற்கின்ற கமூஞும், நீண்டு நிற்கும் தெங்கும், குறு 
நிற்கும் பலா மாமும் கலக். விளங்கும். 

2. மூன்வாய்க்த. மடல்களை உடைய தாழையின் 
மொட்டு மற்ற அ நறுமணம் வீசும் பொழில்.
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(220) முல்லைவாயில் (வட--திரு) க 
வட. திருமுல்லைவாயிலில்--கழனியின் புதிய கறு 

பணத்தை அறுபவித்து வண்டுகள் இசைபாடும் ; தாமரை 
uP at Sg eo தங்கின ஈண்டுகள் உலவும் சேற்றையுடைய செந் 
(ல் வயல்கள் சூழ்க்து பொலிவும். 

    

(11), வண்டு 
1. கரிய எருமைகள் நீரில் இறங்கக், கயல்மீன்கள் 

ரா பவாமலசை நெருங்கிப் பாய, (அம் மலரின் மீதிருக்த) 
வண்டின் கூட்டம் இரிச்அ ஒடும் (கலயசல்லூர்). 

2. அரும்பின் ௮ருகே ஆண் வண்டுகள் (௮௬௮) 
ெருங்க, சில வண்டுகள் பாட, மயில்கள் ஈடமாடும் பொழில் 
(ூழ்க் ௪.௮ கலயகல்லூர். 

(12) வயல் 

பா௱ச்கூட்டத்தில்--ஏத்றின் (எருதின்) ‘Qu. qb rs 
கட்ட வாளைகள் அஞ்சி ஓடக், கயல்மீன்கள் ,காமசைக்குள் 
ஒ.அங்கும் வயல்கள். 

225. வரலாறுகள் [248] 

(1) ௩டல் கடைந்ததும் ௩ஞ்சு பிறந்ததும் 

(வாசக) கயிறாகவும், மக் கரமலை மத்தாகவும் கொண்டு, 
அபர்களும் தேவர்களும் கடலைக் கடைக்கனர். காளகூட 
விடம். எரிகெறுப்பென எழுந்த. தேவர்கள் அஞ்சி 
ஓடினர்; ௮௮, உலகை அழிக்கும் என்று கருதி அதை 
அழு தாகச் வவீபிரான் உண்டனர். 

(ச) ரீ அமுதானது 

ரீர் எங்ஙனம் அமு தமாயிற்று, சொல்லியளுஞ்சு எனச் 
Ronde சேட்க அவர் அது அவ்கனம் ஆன 
வாலாற்றைச் சொன்னார் (திருவீமிமீழலையில்) .
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(3) தொண்டைமானுக்கு அருளியது 

தான் ஏறிவந்த யானையின் கால் முல்லைக் கொடியிற் 

சக்க்கொள்ள த், தொண்டைமான் அ௮க்கொடியை தக் வெட்ட 

அங்கே குருதிவசக் கண்டு, wos இடத்தைச் சோதிக்க 
அங்கே இறைவடைய தஇருவுருவை அவன் கண்டான்; : 

கான் செய்த அ௮பசாரத்தை நினைக் அஞ்சிப் புலபபினன். 

இறைவன் வெளித்தோன்றி,* அன்ப! அஞ்சற்க! நீ வெட்டின , 
வெட்டு என் முடிமீது ரோ ரத்தினமாய் விளங்றாம்?” 
என்னு கூறி ஈந்திதேவசை அவனுக்குச். தூணை செய்யும்படி. 

அனுப்பி அவனுடைய பகைவர்களை அவன் வெல்லுமா 

உதவினர் (வடஇருமுல்லைவாயிற் புசாண வரலாறு). 

(4) நெடுமாறன் 
வடபுல அசர் கெடுமாறணுடன். கெல்வேலியில் 

போர்க்கு வ.ர, இறைவன் தர்.த படைகளின் உகவிகொண்டு 

பாண்டியன் அவர்சளை வென்றனன் என்பது நெல்வேலிப் 
புமாண வாலாறு, 

220. வழியாட்டவரும் ஜலங்களும் [244] 

வழிபட்டவர் வழிபாடு செய்த தலம் 

1. அக்கினி : திருப்புன்கூர் 

2. அடியார்கள் : திருக்கேஇச்சரம், திருவெண் 
பாக்கம் 

3. இந்திரன் : இருகின்றியூர், திருமு அகுன்தம். 

4. இயக்கர் : திருப்புன்கூர் 

5. ஒருக்காலர்கள் : திருக்கேதாரம் 

6. கணங்கள் : திருக்கோளிலி ௨ 

7. கின்னரர் திருப்புன்கூர் 

8. ஞாயிறு (சூரியன்) : திருப்புன்கூர், மழபாடி, இரு 

௨ PIG pip 

9. தானவம்: திருப்புன்கூர் 5, 

10. இங்கள் “(சக்திசன்)? . இருப்புன்கூர்



13. 
14, 
15. 

16. 
17. 
18. 
19. 

20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
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திருமால் : திருஆரூ&, இரு ஆனைக்கா, இருக் 
FLESH Pity திருகின்றியூர், 
பாண்டி க்கொடுமுடி, Bows 
குன்றம், திருவாஞ்சியம், 
வாளொளிபுற்றார், இருவிழி 
மிழலை 

 சேவர்கள் : இருஆளூர், திருக்காளத்தி, இருக் 
கேதிச்சாம், இருகெல்வாயில் 
அரத்துறை, கிருப்புறம்பயம், 

- Boiysrmé, Bquipue, 
திருமுஅகுன் றம், .இரு 
முருகன் பூண்டி, திருவீழி 

நாகம்: திருப்புன்கூர் [மிழலை 
பார்வதி கச்ச ஏகம்பம் 
1$ரமன் : திருஆரூர், சலயகல்லூர், திருக் 

கழுக்குன்றம், இருகின்றயூர், 
பாண்டிக்கொடுமுடி, திருமுது 
குன்றம், திருவீ.மிமிழலை 

1 ஈழ்த்துனே நாயலுர்: அரிசிற்கரைப்புத்தூர் 
புலி : இருப்புன் கூர் 
நமிதேளி Bare Sue 
புறையோர் : கடவூர் மயானம், Backus 

மிழலை, திருவெண்பாக்கம் 
முநிவர்கள் : Bore Due 
பருகவேள் : திருஆரூர் 
யமன் : திருப்புன்கூர் 
ராரு-க0கது : திருக்கேதிச்ச.ரட 
வசுக்கள்: - திருப்புன்கூர் 
வருணன்: » 

வாயு: ” ப் 
OIE OT the: ஜு
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227. ஊழியட்டுப் போறூபொற்றோம் [245] 

சிவபெருமானை வழிபட்டுப் பேறுபெற்றோர் 

(1) தேவர், தேவதைகள், கணங்கள், கிரகங்கள் முதலியோருள்- 

உமை, முருகவேள், திருமால், பிரமன், இந்திராதி 
தேவர்கள், சூரியன், சந்திரன், அக்கினி, யமன், வருணன், 
வாய, இயக்கர், இன்னரர், கணங்கள், ஐசாவதம், 

ம ள் © 
காமதேனு, தானவர், வசுக்கள், 

(2) முங்வருள்- 
அகத்தியர், மார்க்கண்டேயர், பரசுராமர் முதலியோர். 

(9) மண்ணவருள்-- 

அரசர், மஹையோர், அடியார்கள், சித்தர்கள் 
மாதர்கள். 

(4) ஊர்வனவற்றுள்-- 
இலந்தி, காகம். 

(5) விலங்குகளுள்-- 

புலி, வானரம்--மந்தி. 

(6) நாயன்மார்களுள் 

ஞானசம்பந்தர், காவுக்கரச, காளைப்போவார், மூர்க்க 
காயனார் (ஞரூதன்), சாக்கிய நாயனார், கண்ணப்பர், கணம் 

புல்லர், சண்டேசர். 

(7) கிரகங்களுள் : சாகு--கேது. 

ae . ட ௪ 
இவர்கள் வழிபட்ட வகை, பெற்ற பேறு 

1. இயக்கர், இ Bows யமன், வருணன், அக்கினி, 
வாயு, சூரியஷ், சந்இரன், புலி, நாகம், வசுக்கள், வானவர், 

'தானவர்--இவர்கள் சிவபிரானை அர்ச்சனை செய்து 017g 
திரு அருளைப் ஜெற்றனர். 2 ©
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2. Boater சம்பந்தர், திருகாவுக்கசையர், திரு 
on Sor Cur eur, மூர்க்க நாயனார், சாக்கிய சாயனார், 

சிலந்தி, சண்ணப்பர், சணம்புல்லர்--இவர்கள் குற்றம் 

செய்யினும் பெருமான் அதைச் குணமாகக் கொண்டார். 

8 அகத்திய முனிவர் இலிங்கம் தாபித்.து வணங்கத் 
(திருப்பொதிகையில் இடம்பெற்றனர். 

உ. 4, அடியார்கள் :--மலரிட்டுப் பூசித்அம், தொழு 

தேத்தி வணங்கியும் வழிபட்டனர்... நான்மறை வல்ல 
அர்தணாளர், வேதவேள்வியர். பெருமானது திருவடியை 

முறைப்படி. போற்றி வணங்கினர். 

5. தேவர் வகையினரசெல்லாரும், இருடி.களும், 
மன்னரும் எங்கும் நின்றேத்தித் தாம் வேண்டிய 
வரங்களைப் பெற்றனர். 

6. இந்திரன்:--மர்தஇரம் கூறிப் பூசித்து வணங்கி 
* வானசாடு ஆளும் பேற்றினைப் பெற்றான். 

7. ஐராவதம் :--பூசிக்து Aor Doone வாழும் 
'பெருமையைய் பெற்ற; 

8. காமதேநு :--சூரியன் . உதிப்பதற்கு முன்னரே 
எழுந்து பால்சொரிக்து வனுக்கு. அபிஷேகம் செய்து 

அவ திருவடியைச் தியானித்து அருள்பெற்ற. 
9. சண்டேசுரர் :--மணலால் இலிங்கம் இயற்றிப் 

பால் அபிடேகம் செய்ய வைத்திருந்த பாலைக் காலால் 
இடறிய தம் தாதையின் தாளை இவர் -அண்டித்தார்/ 
சிவனார் ,ம௫ சடாமகுடத் திருந்த மலர் மாலையை எடுத்து 
இவருக்குச் சூட்டினார். 

10. "சிலந்தி -சனன aris நூலைக்கொண்டு 
பெருமானுக்குச் இத்திரப்பக்தர் அமைத்த புண்ணியத்தால் 
மபிறப்பிற் சோழனாகும் பாக்கம் பெற்ற. 

11, திருமால்:--அ௮ட்ட புட்பம்: சொண்டு Garon gr 
'இராவடியை %ஃந்திரம் கூறிப் பூசித். வணகஙிகினார்.
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ஆயிரம். மலர்கள் , கொண்டு  பலகஈள் பெருமானைப்: 
பூசித்தார். . ஒருகாள். ஒருமலர் : குறையச். தமத. சண் 
மலரையே பதித அப் பூசிச் அப் பெருமானிடம் பொருவிறல்: 
ஆழி ஒன்னு பெற்மூர். 

12. தேவர்கள்: -இறைவன் என்று தேவர்கள்: 
எம்பெருமானை முறைப்படி தூய மலரிட்டுப் போற்றுவர்... 
ஒருக்காலர்களாம் தேவ. சாதியினர் களிற்றினமாய் நின்று. 
செம்பொற்பொடி. இர்இப் பூசிப்பர். : 

தேவர்கள் செம்பொனும் மணியும் தாகி இரவிற். 
பூசிப்பர். 

18. பரசிராமர்:-நின்றியூர் என்னும் ஊரை 860 
வேலி நிலச் அடனும் மணிக் கலசங்களுடனும் முக் தானு. 
வேதியர்க்கும் சவெபிராற்கும். அளித்துப் பத்திசெய்து 
பெருமானுடைய பாத தரிசனத்தைப் பெற்றனர். 

14 பார்வதி தேவியின் தவத்தைக் கண்டு” 
மகழ்க்து பெருமான் தேவியைத் இருமணம் செய்தனர். 

18. பிரமன்:--அட்ட புட்பீம் கொண்டு பூசித்து. 
மந்திரம் சொல்லி வணங்கென். 

16. மந்திஃ--கடுவனுக்கு (ஆண்  குரங்குக்கு3 உண்ணப் பழம் தேடிச்சென்ற - (காலை, உச்சி, - மாலை.) 
முச்சந்தி கோத்திலும்  ஜலபுட்பம் இட்டு வழிபடப் 
பெருமான் அதன் புத்தியில் உறைவார். ச 

17... மார்க்கண்டேயர் :--நறுமலர் கொண்டு. தம 
அடியினையைப் போத்றின மார்க்சண்டேயரின். உயிரைக் 
காக்கவேண்டி, யமனை உதைத்து அவன். உயிசைம். 
போக்னெர் இவபிரான். ு 

18.  முதிவர்:--- எண்ணிறந்த : முறிவர்கள். எங்கும். 
சின்னு ஏத்தி அருள் பெற்றனர். ‘ \ 

19. ராகு-6கது :--௮ம்கம்-(மோனித் திருமாலர்ல்), 
ஓழியப்பெற்றவர்கள். ¥ ம்
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228. வழிபாடு பூஜை. துதிவகை [246(1)] 

நுமலரிட்டுப் பூசித்தும், கீர் கொண்டு . ஆட்டியும், 
யிரமலரால் பூசித்அம், பல தோத்திரம் சொல்லியும், 
ஒட்ட புட்பம் கொண்டு அடிபோத்தியும், மணலால் 
இலிங்கம் இயற்றியும், இருக்கும் - கின்றும் - கடந்தும் - 
ஏத்தியும், இலைகொண்டு அன்புடன் BAF gd, காலை-உச்ெ 
மாலை இய முச்சந்திகளிலும். சலம் புட்பம் கொண்டு 

வழிபட்! ம், கண்ணீர் அரும்பி சித்ரம் மன க்தொடு வணலன் 
சியும், tam eset PBS BAS gb, செவ்விய புகையின் கறு: 
மணம் பரப்பியும், பாடியும், அள்ளி கின்றாடியும், நெய்யும் - 
பாதம் - தயிரும் கொண்டு பூசனை செய்தும், Onre Gusto 
பச்சிலை, oor தர்க்க புனல் இவை கொண்டு வழிபாடு 
புரிந்தும், பண்ணார். இசைபாடியும், திருநீறு பூசிப் போற் 
திசைக்கும், எரியோல் மறை வளர்த்தாம், மகர்இரம் கூறி 
வணங்கியும், மூட்டுப்படாது நாள்தோறும் நீரில் கூழ்டப் 
பூப்பறித், மூன்றுபோ அம் இண்டை மாலை சட்டிச் சேர்ப் 
பித்தம், வலம் செய்தும், புதியபுதிய வகையிற் சொன்மாலை 
கொண்டு ஏத்தியும். - இறைவனை இங்கனம் பல வகையால் - 
மண்ணவர் போற்றினர். 

தேவர்களும். தேவர் சாதி வகையினராயெ. ஒருக் 
காலர்களும் செம்பொனும் மணியும் தூவி வழிபட்டனர்... 

8. வழிபாட்டினால் வரும் பேறு [246(2)] 

வழிபாட்டினால் உள்ளம். தூய்மை பெறும்; . புகழ் 
பெருகும்; இமைகள் விலகும்; மயக்கம் ஒழியும்; : வினை 

விலகும்; தவநெறி கூடும்; முன்பு செய்த பாவம் அழிபடும்? 
மலங்கள் கசியும், வல்வினைகள் இம்மையிலும் மறுமையிலும் 
சாமா) புலவர்கள் 'திருப்புகலூரைப் பாடினால் நிச்சயமாய்- 
மேதுலகம் ஆள்வர் ;. ௮ம.ரர் உல்கை இள்வர் : சி லோகம். 
ஆள்வர், வினைச் சேற்றில் அழுக்தார்; மனகோ.ப் இன்றி. 

இன்புறுவர்; இம்மையிலேயே உணவுமிஉடையும் பெறுவர்
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3. வழிபா6--பூசைக்கு உரிய சாதனங்கள் [846(8)] 

அன்பு, இசை-(பண்கிறைக்க இசை), இருக்கு (மறை), 
இலை (நொச்சியம் பச்சிலை), சொன்மாலை - தோத்திரங்கள் - 
பாடல்கள், ஈஅமலர்கள், நீர், பால் (ஆவின்பால்), கயிர்,கெய். 

தேவர்கள் பூஜைக்கு-செம்பொன், செம்பொற் பொடி, 
மணி, மந்தரம். 

4. வழிபா6--வேளை [246(4)] 

காலை, பகல், உச்ச மூன் அபோ திலும் வழிபாடு புரிதல் 
வேண்டும்; இரவில் செம்பொன் கொண்டு தேவர்கள் 
“தொழுவார்கள். 

௮௮29. வாத்தியான்கள்- வாத் தியாங்களும் 

சிவனூம் [247] 
கல்லவடம், இணை, குடமுழவு குழல், கொக்கசை, 

"கொட்டு, கொடுகொட்டி, சங்கு, சல்லரி, தக்கை, சகுணிச்சம், 
தண்ணுமை, தத். தளகம், தமருகம், தாளம், அடி, அக்.அமி, 
பறண்டை, பறை, பேரி, மணி, முரசு, முழவம், மோச்கை, 
யாம், வினை சொல்லப்பட்டுள. 

இவற்றுள் - குழலும் யாழும் மாகதர் மொழிக்கும், துடி.- 
மாதர் இடைக்கும் உவமை கூறப்பட்டுள. முழவு பழைய 
மூங்கிலிற் செய்யப்படும். 

வண்டுகள் யாழ்போல ஓலிசெய்யும். 

திருவாரூரில் யாழ் ஒலியும், பனங்காட்டுரில் பறை 
ஒலி - சங்கொலியும், தருமு துகுன்றத்தில் முரசொலியும், 
திருமுருகன் பூண்டியில் மொந்தை வாத்தியத்தின் ஓலியும், 
காவலூரில் - கூழலொலி - முழவொலியும், திருக்கடவூரில் - 
LICH pus ie முழவொலியும், கலயகல்லூரில் பேரி ஒலியும், 
இருப்பனையூரில் - மாடமாளிகை கோபுரத்தின்மேல் முழ 

'வொலியும், யாழ் ஓயும் கிகழ்ர் தவை கூறப்பட்டுள.. 
6
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௪ 

சிவபிரானிடம் கொடுகொட்டியும் வீணையும் உண்டு. 
பவர் இருக்கா,த்தில் சமருகம் உண்டு. வீணையுடன் விதியில் 
விடை ஏறிச் செல்வார் பெருமான். 

ii, பெருமானது நடனத்தின்போது 
தக்கை, தண்ணுமை, தாளம், வீனை, அகுணிச்சம், 

இணை, சல்லரி, கொக்கரை, குடமுழா, முழவு, பறை, குழல் 

ஒலிசெயும். 

iii, பெருமான் மகிழும் வாத்தியங்கள் 
கொக்கரை, கொடுகொட்டி, தத்தளகம், அந்துமி, 

SYP 1 

iv. திருவிழாவின்போது 

முழவும் குழலும் (றையூர்ச் இத்தீச்சரத்தில்): 
ஒலித்தன. 

ஏ... (இரக்இல்) மாதர்களின் ௩டனத்தின்போது 

குழல், முழவு, ஒலி செயும். 

௨50. விசயன்--விசயனும் சிவனூம் [248] 

ஜையன், பார்த்தன், அருச்சுனன்-என்னும் பெயர்கள்: 
லந்துள. 

விற்போரில் விருப்பம் உள்ளவன் என்னு பேர்பெற்ற 
லிசயனுக்கு அருள் செய்யக் கருதிச் சவபிசான் ஒரு வீர 
வேடன்போல உருக்கொண்டார்; கையில் வில் ஏந்தினார் ;. 

தேலியும் சாமுமாய் மஒழ்ச்சியுடன் காட்டில் அழைச்தார். 
ஒரு மாயச் செய்கையை மேற்கொண்டார். ஒரு கொடிய 

கொம்புள்ள பன்றியை வேசமாய்த் அசத்திச் சென்றார்; 
விஜயன் தவமிருந்த இடத்தை அணுகினார் ; தாம் இன்னா. 

ரென்று விஜயன் நாடாத வகையில் அனீனோடு உள்ளன் 

புடன் போர் புரிந்தார். அவன் தேரீள்மீது பல கூரிய: 

அம்புகளை பாய்ச்சினார்; அவன் ,சஷீர்தை அழித்தார்.
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சுத்தில் அவனுக்குப் inti என்னும் சிறந்த யடை 

யையும், ஆவகாழி (அம்பருத்தூணி)யையும் தந்து குள் 

பாலித்தார். 

௨91. விதி [249] 
நாம் இறக்து படும்போது ஈம்மைச் இலர் . சிரிப்பதன். 

முன்னர், ஈமக்கு இறைவனிடத்தில் வைத்த இர்கை உண்டு, 

மனமுண்டு, ம தி உண்டு. . விதியின் பயன் உண்டு என்பது 

நினைவில் இருக்கவேண்டும்; (aie Bra, “கொண்டு 

இறைவனை மறவா திருத்தல் வேண்டும்). 

சிவபெருமானைச் சமணரும் சாக்கியரும் இழிவுபடுத்தி 

வாது செய்வத அவர்க்கு உறும் விதி காரணத்தால். 

கடவுள் ஈமது மேலை விதியின் பயனை. ஊட்டுபவசாய் 

-விளங்குகின் மூர். 

292. வியாபாரம் [250] 

திருமறைக்காட்டு  (வேகாசணிய,த்.ஐ)க் கடற்கமையை, 
அணுப் பெரிய மரக்கலங்கள் இருக்கன. KG yn Pupts 

கடற்கசையில் மரக்கலங்களும் மீன்படகும் காணக் கடக்தன; 

மேற்குக். சுடற்களை (அரபிக்கடல்) மகோதை ஊர்த் துறை 

முகத்தில் பலவித நிதிகள் மரக்கலங்களிற் 5s SID 
ஏற்றப்பட்டன இலங்கை மாதோட்ட நன்னகர்க் குமையருகே 

கப்பல்கள் கிறைக்து கின் றன. பெருங்குடி. வணிகர் வாழ்க்க 

வலம்புரத்துக் 'கடற்கசையில் மரக்கலங்களின் வரவு ஏதிர் 

பார்க்கப்படட்ன. 

255. விழா [251] 

திருஒற்றியூர் , உத்த காள் விழா இறைனனக்கு, 
உகந்தது. தன்ளித்த்றக் 'இருவிழாவில் சிவபக்தர்கள், PSE 
சைவர்கள், ,சவச௫ரேஷ்டர்கள்*கெருங்கிக் கூடினர்.
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வெஞ்சமரக்கூடல் . தெருக்களில் Aipréser Asi 
ஈடர்தன. திருக்கற்குடியில் திருவிழாவை விரும்பின கலை 
வல்ல மாதவர்கள் கூடினர். 

234. விளங்காத இடம் [958] 
*இருவிழிமிழலைப். பெருமானே 1 "தூய நீர் எப்படி. 

மு தமாயிற்று, சொல்லி.௮ருளுக என்று! உமைக் கேட்க 
ரீர் சொல்லினீர். 

2௦5. விளையாட்.௫--மகணிர் பெொொகரதூயோக்கு 

[253] 
மகளிர் பொழுதுபோக்கு 

(மு பர்னு விளையாடுதல்; 
(2) அளியுடன் பழகுதல். 
(89 மாப்பட்டையினால் அமைக்கப்பட்ட கருவியைக் 

கொண்டு (பகடை) தாயம் விளையாட்டு ஆடுதல். 
(4). (கவண் கொண்டு) சுருவி இளி ' இவைகளைக் 

சடி.தல். 

236. ஸவினக்கள் [254] 
சவெபிசானுடைய தன்மை, பெரும், செயல்களைக் 

குறிக். தச் சில வினாக்கள். சவபிரானிடக்.தும் அடியார்க 
ளிடத்தும் சுந்தரர் வினவுனெறனர். . அவைதாம் :- 

1. சிவபிரானை: நேர்முகமாகக் கேட்கும் வினாக்கள் 

(1) அடியார் பெறும்பேறு 

பெருமானே ! உன௮ இருவடிக்கு அன்பு பூண்டு பணி 
செய்யுட் தோண்டர்கள் : உன்னிடமிருக் து. பெறுகின்ற 
பரிசுப்பொருள் யாது! . 

  

"இவ் வரலாறு Qaran@ ser p Osu ary
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(2) ஆடல் ன ட்ட 
நீ ஏன் இரவில் இடுகாட்டில் எரியேநர்தி ஆடுஇின்றாய் 1 

(9) ஆலின்கீழ் அறம் 
அருக்தவ முகிவர்க்கு ஆலின்€ழ் “அறம்” ஓதற்கு. 

இசைர்,க,௫ என்ன காரணம் 

(4) இருவர்க்கு அரியர் 6 
அயன், மால் ஈணுகா வண்ணம் நீ வேடம் காட்டித் 

திரிவது ஏன்? 

(5) கங்கையைச் சூடினது 

.மலைமங்கை ஒருத்தி இருக்கஸ் சடைமேற் கங்கையை 
& சூடிய ஏன்? 

(6) கரிஉரி 

தேவி அஞ்சக் கரியின் தோலை உரித்துப் போர்த்தது. 
என்ன காரணம் ! 

(7) காமனை அட்டது 

பெருமானே! உனது தவயோகத்தை அழிக்கும். 
பொருட்டு வர்க காமன் பொடியாம்படி கண்விழித்து அவன் 
தாதை காண அவனை எரித்த உன் வெற்றியை என்னென் 
ரைப்ப | 

(8) காலனை அட்டது 
ஒரு பாலகணுடைய உயிசை அன்பின் ஜி வெளவ வர்௪ 

காலனை மாய்த்த உன் கருத்து யாதோ! 

(9) சமணர், சாக்கியர் 
ஆடையின்றித் திரியும் சமணரையும் சாக்கியப் 

பொல்லாமையும் க கலந்து கிற்பது ஏன் 1 

(10) சிங்கஉரி, புலிஉரி, கரியுரி ட் 
வேள்வியி னின்றெழுந்த இங்கம், புலி, sf அலற. 

அவையுடன். பேரர் புரிந்து. அவைகளைப் பிளந்து உரித்.ஐ. 

ஈர உரியை ந போர்த்த காரணம் யாது !
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(11) தக்கன் வே்வி 5 
தக்கன் முதலான பல தேவர்களைக் தண்டித்து அவர்க 

ஞூடைய அ௮ங்கத்தைச் சிதைத்தருளிய செய்கை எக்காரணம் 

பற்றி! 

(12) தம்மான் 

தமது தலைவசை அறியாத சாதியார் உண்டோ. 

*4(உன்னை அறியாதார் யார் உளர் - என்றபடி), 

(18) தலைமாலை 
தலையிற் தலைமாலை பூண்டது ஏன்? 

(12 ௩ஞ்சுண்டது 

தேவி அஞ்சி, மனம் வருந்த விடத்தை ஏன் உண்டாய்! 

(15) நாகக் கச்சு 

நாகத்தைக் கச்சாகப் புலித்தோல் மேல் ஏன் கட்டி. 
யுள்ளாய்?' 

(16) நாகப் பூண் 

ஒரு நாகத்தைப் பிடித், காட்டிப் பூண்டதென் ? 

(17) நீறு பூசுதல் 
மெய் முற்றும் நீ௮ பூசகியதென்ன காரணம் ! 

(18) பலி 
இறந்தார் தலையிற் பலி கொள்ளுதல் ஏன் ? ag pare 

விடையேறித் திரிவ.து ஏன்? (உன்) தேவி உலகு உய்ய 
வைத்த கச்சிக் காமகோட்டம் இருக்கும்போது, நீ போய் 

ஊர்ப்பிச்சை கொள்வது என்ன காரணம்? வெண்டலையைக் 

சையில் ஏர்தி ௮ழூய ஈக்க உருவராய் மனைகள் தோறும் 

இரிஏின்றது ஏன்? 

(19) பாடும் புலவர் 

பாடும்$புலவர்க்கு நீ அருள்புரியும் போருள் ௪௮௫ £ 

மே. ஓஒ. கண17
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(20) பிறப்பு 
பிறப்பின் பயன் wr go? 

(21) பிறை சூடியது 
பிறையைச் சூடிய காசணம் யாது 2 

(28) புரம் 
முப்புரங்களை எரித்தது ஏன்? 

(29) புலித்தோல் 

புலித்சோலை அணிக் துள்ள தேன் P 

(24) மறைநூல் 

மறைப்பொருனை உகந்து உரைத்தது ஏன்? 

(29) முருகன் பூண்டி 
முருகன் பூண்டியில் எதன்பொருட்டு இருந்தீர் ! 

(26) யானையைச் செற்றது 

தேவி அஞ்ச யானையை ௮ட்டது ஏன்? 

(27) விடைவாகனம் 
மதயானை இருக்க விடை ஏறுவ௮ ஏன் £ 

(28) விண் 
வான காடர் ஏத்த விண்ணில் ஏன் உள்ளீர் ! 

(29) வீடு 
“விடு என்பதன் பயன் யாது £ 

(80) வேதம் 
வேதம் ஒஇத் திரிவது என்ன காரணம். 

2. பெருமானது அடையாளம் இதுதானோ என்றும், 
பிறவற்றைக் குறித்தும் தொண்டர்களை வினவுதல் [254(2)] 

(1) அகப்பொருள் _ உ 
எனக்கு வந்துள்ள தளர்ச்சியைப் பெருமான் 

அ.திவசோ [ ர் © ்
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(2) அபிடேகப் பொருள் 

தேன், பால், நெய் - இவை பெருமானுக்கு உகந்த 

அபிடேகப் பொருள்கள் அல்லவா 1 

(9) அறவர் 

அறத்தின் வழியில் மிகவும் கிற்பவர் தானே பெருமான்! 

(௫) ஆடல்--நடம் 

பெருமான் கொடு கொட்டி. ஆடல் ஆடும் கழலரோ 3 

அவருக்குக் காடுதான் அரங்கமோ ! எட்டுக் கைகளையும் 

வீதித் தாளத்திற்கு ஒக்க ஆடுவரோ ! 

(5) ஆளும் தன்மை 
பொய் சலவாத மெய்ம்மொழியால் ஈம்மை ஆள்வரோ! 

(6) ஆறு 
ஆறு தாங்கிய சடையரோ அவர் 1 

(7) ஆனைஉரி 

தேவி ௮ஞ்ச ஆனையின் ஈர உரியைப் போர்ப்பசோ ! 

(8) இருப்பிடம் 
காடோ பதியோ அவரது இருப்பிடம்! 

(9) இருவர்க்கு அரியர் 

அயனுக்கும் மாலுக்கும் அரிய நெடியரோ அவர் 1 

(10) இன்மை உண்மை 

இல்லாமையால் வறியரா அல்லது உடையராய் 

வதியரா அவர் | 

(11) கண் 

முக்கண்ணர் தாமே அவர் 1 

(18) கண்டம் 
ட : . 

கறை பட்ட கண்டரா (கேரியகண்டரா)) அவக! .
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: 6 

(18) காது . 

குழையணிக்த காதர் தானே ! 

(14) Gary. 

இள கொண்ட கொடியை உடையவரா 1 

(15) சடை 

ஆது, பிறை தாங்கிய சடையசா ! 

(16) சடை a 

சடைமேற் கரந்தை மலர் சூடியுள்ளா ரல்லவா 1: 

(17) சமணர் 

சமணராற் பழிப்பு உடையவரா ! 

(18) சூலம் 

கையிற் ளூலம் ஏந்தியவரா ! 

(19) சுந்தரர் 

(வன்றொண்டர் ஆய) தான் தியனாகிலும் தன்னை 

ஆள்வசோ பெருமான் 1 

(20) தேவி பாகம் 

மலைமங்கையின் கூறு தாங்கிய குழகரா ! 

(21) weet . 
தம்மைப் பற்றினவர்க்கும் வாழ்,த்தினவர்க்கும் ஈல்லவர் 

அல்லவா அவர் 1 

(22) நாகம். ட 

நாகத்தை காணாகக் கட்டி. உள்ளவரா ! 

(23) நிறம் 
குன்றிபோல் (குண்டு மணிபோல) மிகச் வச்சு 

கிறத்தரா! Os 

(24) @ ர . 
வெள்ளை நீறு அணிக்தவசோ ! 

Ld
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(28) uOs% 

படுதலை ஏந்தியவசோ ! 

(26) பலி 
மனைகள் தோறும் சென்ன பலிகொண்டு வர் 

சமைத்து உண்ணவும் வல்லவரா ! 

(27) பாடும் அடியார் 

*. பாடும் அடியார்களை உடையவரா? 

(26) பிறை. 
பிறை தாங்கிய சடையசா ? 

(29) விடை 

விடை ஏறும் பெருமானா ! 

(30) வீணை 
௩ விணை தான் அவர் கருவியோ? 

(31) வேதம் 

வேத முதல்வரோ அவர் P 

8. மாதர்களின் காதல் மோழி [254(8)] 

பெருமானே ! நீர் அக்கும், ஆமையும் பூண்டீரோ 1! 
ஆனையின் ஈர உரியைப் போர் த்தீரோ ! உமது மேனி அந்தி 
வானத்தின் நிறத்ததோ! ௮. சவம் ஆட்ட வல்லீசோ! ஆடல், 

பாடல் வல்லிரோ! உமது ஆசமாவத காகமோ! ஆறுதாங்கிய 

சடையரசோ நீர் ! ஏன் ஐயம் ஏற்கன்.றீர் சொல்வீராக. 

237. வினுவம் விடையும் [255] 

விழக்கள் : 
1, goree யாரை விட்டுப் GDhury, யார் ௮ர 

கருவா ய் 

2, இறைவர் யாரை மறவரர் ?
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8. உணர்வார் யார் 2” 

4... கதியுட் செல்பவர் யார் 2 
5. இவெனதூ திருவடி யார்க்கு அறிவரிய, யாச் 

றிய வல்லார் 2. 
6. ஈமன் தமர் யாரை ஈலியார் 1 
7. பழுதுள்ள உள்ளம் நிலையா தவர் யார் 1 

8. யார் அயரிலர் ? 

9. யார் ஈல்லார்? 
10. யாருடைய வினை இர்தல் எளி? 

11. வானத் அூயர்வார் யார் ? 

12. வினை கழியும் வழி எத? 

விடைகள் 

1. திருச்சுழியற் பெருமானை வழிபாடு செய்பவர்௬ 
ஞூடைய அடியைத் தொழுபவரை இலக்குமி பிரியாள் 9 
அவர் ATE Gaur. 

2. வஞ்சமற்ற மனத்தவரளை இறைவர் மறவார். 

8. ஊனை வளர்ப்பதைக் கைவிட்டு இறைவனை 
கினைந்து மகிழ்பவர் உணர்ந்த ஞானிகள் அவர். 

க், Bota up பெருமான் இருகாமக்தைக் 
கற்றவர் கதியுட் செல்வர். 

5. இவபிரானை கினைந்தூதஹ அழுகின்ற அடியவர் 
தவிரப் பிறரால் இறைவனை அறியமுடியா ௮. 

6. தஇருச்சுழியலை கானாவிகமாக தினைவாரை ஈமண் 
தமர் ஈலியார். 

ர். திருச்சுழியத் பெருமானைக் தொழுபவரிடம் 
பழுதான உள்ளம் கிலைபெரு.௮. 

8.  திருச்சுழியலில் தொண்டுசெய்ய வல்லவர் 
அயரிலர். : ‘ 

9. திருச்சழியலில் தொண்டுசெய்ய “வல்லவர் 
ஈல்லவர். ் 6
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10. திருச்சுழியலை உண்டை அன்புடன் நினைபவ 
ருடைய வினை எளிதில் தீர்ந்துபோம். 

11. இருச்சுழியத் பெருமானைத் தொழுபவர் 
புகழுடன் வானத்தில் உயர்கிலை பெறுவார். 

12. திருஒற்றியூர் மேல் சுந்தரர் உரைத்துள்ள 
பாடலைக் கற்றுப் பாட விளை கழியும். 

238. வினை [256] 

அகழூம் .வினை, அருவினை, ஈட்டும் வினை, உலகறி 
வினை, ஊழ்வினை, கொடுவினை, செய்வினை, திவினை, தொல் 
வினை, கின்ற விளை, பண்டாழ் வினை, பண்டை விளை, 
பந்தித்த வினை, பழவிளை, பறியா வினை, பறையாத வினை, 
பாழாம் விளை, பிணி வண்ணத்த விளை, மூர்தி எழும் விளை, 
முன்செய்த வினை, மேல்வினை, வஞ்ச வல்வினை, வல்வினை. 
வெய்யவினை--என வினையின் வகையும் இதமும் விளக்கப் 
பட்டுள. 

வினை ஈம்மை ஆள்கன்றது; வினையை நாம் தேடிக் 
கொள்கிறோம், வினையின் தன்மை உலகறிந்தது; வினை 
சொடியது, நிக்க முடியாதது, பாழார் தன்மையது, பிடித் 
துள்ளது, முர்தி எழுவது, மூன் செய்தது, வஞ்சிப்பனு, 
பழையது, வன்மை வாய்க்கு, கடல்போலப் பர் துள்ள. 

அறிவை இழக்த வழியில் சென்௮ குழியில் விழுவதன் 
காணம் வினைப்பயன் தான். 

239. விணை தீரும் வழி [287] 

அவ்வக் தலக்துப் பதிகத்தை ஒதுவதாலும், தல 
திரிசனத்தாலும் வினை நீங்கும் என்இன்றார் சுந்தரர். 

(1) திருவாரூர் ° 
முப்போஅம் திருஜர்கெழுத்தை PB, WHR oyis 

வரும்2. வருன்ற பழைய வல்வினை கம்மை மூடுவதற்கு
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முன்பாகத் தீருவாகுர்ப் பெருமாளை காம் சென்று தெரிசப் 
போமாக; மலரிட்டு, வலம்வர மனம் குளிர அப் 
பெருமாளைத் கொழுவோமாச. 

(2) கச்சி. அனேகதங்காவதம் 

மன வினையைத் தீர்க்கும் இடம் இந்தத் தலம். 

(9) கழுக்குன்றம் 
பாவச் செயல்களால் காம் ஈட்டியுள்ள வினைகள் பலவும் 

நீங்கக் கழுக்குன்றக்தை அடிக்கடி. தரி௪க்த.த் கொழுவோ 
மாக. 

ஈம்மை ஆட்டி. வருத்தும் வினைகள் ஒழிர்திடக் கழுக் 
குன்றத் தப் பெருமானைத் இனந்தோறும் நெடுநேரம் 
கொழுவோமாக. 

(4) காளத்தி 
காளத்தி யீசர்மீது சுந்தரர் சாற்றியுள்ள செந்தமிழ்ப் 

பதிகத்தைச் செப்புவோரது விளை நீங்கிடும்; அவரும் 
விண்ணுலகில் நீங்காஅ நிச்சயம் இருக்கப் பெறுவர். 

(5) கூடலையாற்றூர் 

சுந்தரர் அருளிய கூடலை யாற்றார்ப் பதிகத்தைப் பாட 
வல்லவருடைய வினைப்பற்று அற்றுப்போம். 

(6) கேதீச்சரம் 
சுந்தரர் தருவாய் மலர்ந்த கேதீச்சுரத்அப் பதிகத்தை 

ஒதுபவரளை வினை அணுகாது. 

ற திருச்சுழியல் 
திருச்சுழியலை உண்மையாக நினைத்து ஈசன் திருவடி. 

யைத் தியானிப்பவருடைய வினை எளிதில் ஒழிந்து போம். 

(8) திருநாகேக்கரம் ௩ 

சுந்தரர் பாடிிபுள்ள திருகாகேச்சுசத்அப் பதிகத்தைப் 
யாட வல்லவருடைய வினைப்பற்று ஒழிர் போக்.
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(9) திருநாவலூர் * ட்ட 
நாவலூர் என்று ஒஇப் பாடிய சுர் தரருடைய தமிழைக் 

கா.தலிப்பவரும், கற்பவரும், கேட்பவரும் வினைக் கட்டி. 

னின்றும் நீக்கம் பெறுவர். 

(10) திருநின்றியூர் 
சுந்தரர். பாடிய ' இிருநின்றியூர்ப் பாடல் பத்தும் 

வல்லவர் வினை நீங்கப்பெ௮வர்; பாரும் விண்ணும் அவசைசத் 

தொழும்; பரமன் அடி. கூடுவர் அவர். 

(11) திருப்புன்கூர் 

இருப்புன்கூர் ஈசன்மீது சுந்தரர் உள்ளம் உகந்து 
ன்பு ததும்பப் பாடிய அருந்தமிழ்ப் பாட்டுப் பத்தும் 

வல்லவர் அருவினை இலசாவர். 

(12) திருப்புனவாயில் 

வல்வினை மாயவேண்டில் திருப்புனவாயிலை நினைப்போ 
மாக. சுந்தரர் அருளிய அத் தலததுப் பதிகத்தைச் சோம்ப 

லின்றிக் கற்று இறைவளை ஏத்த வல்லவர்களின் வினை 
பமாய்க்து ஒழியும். 

(18) வெண்பாக்கம் 

வெண்பாக்கத்துப் பெருமானைக் காதலித்து 

பரன் புடனே சுந்தரர் அருளிய தமிழ்ப் பாடலை ஓத 

வல்லசை விளை அணுகாது. 

2, சொன்மாலை புனைய வினைபோம் 

புதுப்புது விகமாகச் சொன்மாலை புனைக் அ இறைவனை 

பதி. றுவோரின் வினை ஓடி.ப்போம். 

. 240. வீடு [258] 

விடுபெத விரும்பினோர் பல ஊழி காஒமாக கினைக்கும் 
இடம் கச்சி அனேகதங்காவதம் என்னும் தலக்.
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௨41. வேடர்களின் நாகரிக” நிலை [199] 
வழிப்போக்கர்களை க் குத்தி மோதி மனம் புண் 

படும்படி பேச, அவர்களுடைய ஆடை உடைகளை வேடர்கள் 
கொள்ளை சொள்வர். 

2௨41-௪. வேதம் -மறை [229] 

[சலைப்பு 211 பார்க்க] 

242. வேள்வி [255] 

இறைவனைக் soars தக்கன் வேள்வியில் அவி 
உண்ண வந்த தேவர்கள் உருண்டோட உகசைத்ன உகந்தவர் 
சிவபிரான். (தாருக வனத்து மாதவத்தினர் செய்த 
தழல் வேள்வியி னின்றெழுக்த சங்கம், புலி, யானை இவை : 
gop Goris அவையிற்றின் ஈர உரியைப் போர்த்துக். 
கொண்டனர் பெருமான். 

இருக்கு மறை வல்ல ௮ச்,தணர்கள் ஏழு சுரங்களுடனும் 
ஒதி, எரி ஓம்பி, வேள்வி இயற்றி உலகுக்குச் செல்வத்தை 
வழங்கினர் கானாட்டுமுள்ளூரில். 

கலய நல்லூரில் கலைகள் வல்லவசாய்க், கலியின் 
கொடுமையைக் கடிய வல்லவரான அ்.கணர்கள் செய்த 
வேள்வியின் ஓமப்புகை மேகம்போல மேலெழுர்து அழகு 

தந்தத. 
திருமுதுகுன்றத்தில் (விருச்காசலத்தில்) வேள்வியின் 

முழக்கம் ௪,தா ஒலித்த,௮. 
திருநனிபள்ளியில் அக் சணர் வேள்விகள் இயற்றி எரி 

மூன்றும் ஓம்பினர். 

செம்பொன்போல விளங்கின மகளிர் வாசம் செய்யும் 

திருவீழிமிழலையில ஈம்பினார்க் கருள் செய்யும் ௮ர்தணர் 
நான்மறைக்கு இடமாய வேள்வியை இயத்திஸர்.
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௮2492 வைதற் சொற்கள் [260] 

[சுக்தசர் சம்மையே வைதுள்ள சொற்களைத் 
தலைப்பு 181-ல் பார்க்க] 

குலமிலா கவன், ஈலமிலாகவன், ' கொய்யன், பஞ்ச 

துட்டன், பாவி, பொய்ம்மையாளன், மகாசழக்கன் (மகா 
குற்றங்களைச் செய்பவன்), முற்திலாதவன் (அரைகுறைப் 
பேர்வழி), வஞ்ச கெஞ்சன், வழக்கலி (நீதியிலி) எனவரும் 
wasp Orr pact காணக் கடக்கின்றன. 

244. ஜீவராசிகள் [261] 

1. ஊர்வன [261-1] 

(1) அரவம் 
அசவம், அசவு, சேடன், காகம், படம், பணி, 

பன்னகம், பாந்தள், பாம்பு-இச் சொற்கள் பாம்பைக் 
ருறிக்க ஆளப்பட்டுள்ளன. 

அளைப்பை அரவு, ஆடாவம்,  ஊரரவம், ஐவாய் 

அரவம், கடி.க்ஞும் அரவு, கொல்லை வல்லரவம், கோல அரவு, 

கோளரவஷு,. செங்கண் ௮.ரவு, செருக்குவாய் அரவு, திவாய் 
அரவு, நச்சரவு, கெருப்புமிழ் ௮ரவு, பகுவாய் அரவு, பட 

வரவு, பருத்துத்தி அரவு, பணங்கொள் அ௮.சவு, பாரூரும் 

ரவு, புற்றாடாவு, பேழ்வாய் அரவு, பைகொள் அரவு 
பைங்எண் அரவு, பையரவு, பொங்கரவு, பொறிகொள் அரவு, 
முழைக்கொள் அரவு, வரியர, வாளரவு, விட 270, வெள் 

னாவ, இளகாகம், கதகாகம், கோள் நாகம், தணைமாமணி 
நாகம், வன்னாகம், ஏசுபடம், கரிய பாம்பு, செர்.கழல் வாய 
பாம்பு, படமாடும் பாம்பு, பைத்த பாம்பு, மூக்கப் பாம்பு, 
வெய்ய பாம்பு எனப் பாம்பின் இலக்கணங்கள் கூறப் 
பட்டுள்ளன. 

1. , சவபிரானுக்குக் கச்சாகவும், பூணாசவும், அவர் 
வில்லின் காண் ஆகவும் காகம் விளங்குகின்றன. அவர் 
சென்னியில் (சடையில்) உள்ளா பாம்ப ஞவாய் அரவு,
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'திவாயரவு, வாளரசவு, பொங்காடசவு; அவ் கையில் உள்ள 

பாம்பு கரிய பாம்பு; செங்கண் அரவம்; பணிப்படும் அவம்; 

அவர் காதில் உள்ளது கோளரவு; அவர் அசையிற் கட்டி 
உள்ள, கச்சாகக்கட்டி யுள்ள. ஒற்றைப்பட அரவு, 

பைங்கண் அரவு, பொங்கரவு, வெள்ள.ரவு, வெய்ய அரவு, 

செருக்கு வாயரவு, கதகாகம், மாமணி காகம், படங்கொள் 

காகம், வன்னாகம், வெய்ய பாம்பு; அவர் பல பாம்புகளைப் 

பற்றி ஆட்டுவர்; அவை படமுடை யாவு, புற்றாடு அரவு, 

பைகொள் வாளசவு என விளக்கப்பட்டுள்ளன. அவருடைய 
சண்டத்திலும், தோள்களிலும், கரத்திலும், இரத்திலும், 

அசையிற் கச்சாகவும் அவர் புனைக்துள்ள பாம்புகள்- 

ஆடரவு, மூக்கப் பாம்பு பொறிகொள் அரவம். . வாளரவு 

என  விளக்கப்பட்டுள்ளன. அவரிடத்தில் . ஆயிரம் 

படங்களையும், பரிய புள்ளிகளையும், பகுவாயையும், அழல் 

உமிழும் பற்ககாயும் கொண்ட விஷப்பாம்பும் உள்ள அ... 

அவர் ௮ரவாட அனல் ஏந்துவர். அவரை காகம் 

பூசித் அள்ள ௮. 

2, திருமால் பள்ளிகொண்ட பாம்பு, படமாடும் 

யாம்பு. 
8. குராமலர் ஈறுமணம் வீசக், குயிலும் வண்டின 

மும் பாட, பொழில்களில் ௮.ரவம் ஆடும்; குருக்க மலரின் 

அரும்பும், குசாமலரின் அரும்பும், அரவின் எயிற்றை 

ஒக்கும். மாதர்களின் இடைக்கும், அல்குலுக்கும் பை 

அரவும் பட ௮.வும் உவமிக்கப்பட்டுள்ளன. 

(2) சிலந்தி 

இலந்தி செய்த குற்றத்தையும் குணமாசக்கொண்டார் 

இலபெருமான். இலந்தி தன் வாய்.நால் கொண்டு இத்திரப் 

பந்தல் ஒன்றைப் பெருமானுக்கு நிழல் தச அமைத்த அ. 

அதைக் சுண்டு மஒழ்நர்த பெருமான் அந்தச் இலந்தியின் 

மறுபிறப்பில் ள் அதைச் சுருண்ட செஞ்சடைபையுடைய 

'சோழனாசப் பிறப்பித்தார். இந்தச் சோழன்தான் கோச் 

செங்கட் சோனி. 6 bd
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11. &it oumpeuet [261-11] 
(0 ஆமை 

சிவபிரான் அணிந்துள்ள (ஓட்டுக்கு உரிய) ஆமை 
இள.ஆமை, எழில் ஆமை என்று கூறப்பட்டுளஅ. அதை 
அவர் சமது மார்பில் தாலிபோல அணிக் அள்ளார். 

“(2) தேரை 
யானைப்படை முதலான படைகளுடன் உலகம் 

யாவற்றையும் ஆளும் ஆட்டியும் ஈற்றில் (பெண்) *தேரை 
யின் வால்போல மறைந்துபோகும் தன்மையதே, 

(3) ஈண்டு 
அலவன், ஜெண்டு, ஈள்ளி--என்பன ஈண்டைக் 

குறிக்கும். 
கழனியில் வண்டு இசைபாடத், தாமரை மலரில் ஈண்டு 

உறங்கும். 

(49) மீன் வகைகள் 
கயல், இனி, குருவி, கெண்டை, சன்ளை, சுறவம், 

சேல், மசரம், மலங்கு, வரால், வாளா--எனும் மீன் 
வகைகள் குறிக்கப்பட்டுள. 
(i) swe 

சுயலும் சேலும் வயல்கீரில் விளையாடும். : எருமை 
ரில் இறங்கக் கயல்மீன்கள் காமரைமலரை நெரும்இ 
ஓமுங்றாம்; அப்போது மலர்மீதிருக்க வண்டின் கூட்டம் 
அல்னு ஒடும். 

எருதின் இடிபோன்ற முக்காரக்தைக் கேட்டு அச்சம் 
கொண்டு கயல்மீன் தாமரையில் ஒதுங்கி மறையும்; வண்டு 

முவுண்டு *பண்பாடக் கயல் மீன் வயலில்* அள்ளிப்பாயும். 
அ அவக்னினை வலவ வ வகைய வமகை் 

சோலா பிறக்கும்போது மீன் உறவாய் வால் செரியும்$ 
பபிஸ்பு தவ உரு வக்தவுடன் வால் மறைக் தீபோகும் என்ப. 
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(மு கெண்டை Se Pasar 
கயல், சேல், இளவாளை இவை ஒன்றோடொன்று 

இணங்க நீரிற் பாய அவையுடன் சேர்ந்து. கெண்டையும் 

அள்ளி விளையாடும்; உமையம்மையின் கண்ணுக்குக் 

'செண்டை உவமை கூறப்பட்டுள அ. 

(00 சள்ளை 
வள்ளைக் கொடியின் வெண்மலசைச் : குருகு (நீர்ப் 

பறவை) என அஞ்சிச் சள்ளைமீன் கலக்கம் அடைக்கு 

அள்ளிப் பாய்க்.து வாளையின் வாயில் விழும். 

(iv) spay, மகரம் 
இருமறைக் காட்டில் (வேதாரணியத்தில்) கடல் 

இலைகள் சுரா மீனையும் மகர மீனையும் 'சசையில் உள்ள 

காம் எனப்படும் மரத்திடையிலும், ஞாழத் செடி (புலிக் 
கொன்றை) நீழலிலும் அடித். வந்து ஒக்கும். 

(ு) சேல் 

சேல்மீன் கயல்களுடன் வயலில் விளையாடும்; அகழி 

களில் சேலும் வாளையும் பாய்ந்து ஒடும்; மாதர்களின் 

கண்ணுக்குச் சேல்மீன் உவமிக்கப்பட்டுள ௮. எருமைகள் 

சேற்றை எறிந்து நீர்நிலைகளிற். பாயச், சேலும் வாளையும் 

பாய்க்து ஒடும். 4 

(vi) wag 

இவெபிரான் அணிந்துள்ள குழை மக. மீனின் வடிவு 

கொண்டது. மகர மீனும் சுறா மீனும் கடல் அலைகளாற் 

கரைக்குத் கள்ளப்படும் (வே.தா.ரணியத்தில்). 

(vii) wate : 
வாளை மீன் பாய்ர்தால் மலங்கு, இளங்கயல், வரால், 

எனப்படும் மீன்கள் கு.இத்.த ஒட்டம் பிடிக்கும். 
(viii) வரால். we 

அகழிகளில் வரால்மீன் குதித்து விளையாடும்; வாளை 

மீன் பாய்ந்தால் எரால் மீன் குதித்.த ஓடிவிடும்.
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(ix) வாளை உ . 

வள்ளைக் கொடியின் வெண்மலசைக்' குருகு என 
அஞ்சக் கலங்கெ சள்ளை மீன் அள்ளி ஓடி. வாளையின் 
வாயில் விழும். 

நீரில் எருமை படிய வாளை யாதிய மீன்கள் பாய்ந்து 
ஒ.அங்கும். 

* வாளை வெண்ணிறத்தது; எருதின் முக்கா.ர ஒலிகேட்டு 

௮ஞ்ட வாளையும் வராலும் குதிகொண்டு ஓடிவிடும். 

(5) முதலை 
பெருமானே ! உண்ட பிள்ளையை முதலை கொண்டு 

வர்.த கரையிற் கக்கும்படி. காலனுக்குக் கட்டளையிட்டருள் 

எனச் சுந்தரர் இறைவனை வேண்டுகின்றார். 

(6) பல்லுயிர் 
நீரில் பல்வகைத் தான உயிர்கள் வாழ்கின்றன. 

111. பறவைகள் [261-111] 

(0) அன்றில் 
இருவாரூர்ச் சோலைகளில் அன்றிற் பறவைகள் 

அடைந்திருக்கன. 

(2) அன்னம் 
மீர்கிலைகளில் தாமரை மலர்மீது அன்னங்கள் ஏறி 

னி யாடும்; பொழில்களில் ஈடைபயிலும்; அன்னப் பெடை 
ரேவலொடு ஊடும், பின்பு கூடும். காவிரிக்கரையில் 

வன்னங்கள் இருரக்கன. 

சுயல், சேல், வர்ளை; கெண்டை ஆய மீன் வகைகள் 

பாய்தலையும் ள்ளுதலையும் கண்டிருந்த அன்னம் வே.தனை 

யுற்றுப் பின்னர்ச் தெளிவு அடையும். ன் 

அன்னங்கள் அழகிய ஒழுங்கான நகையை உடையன.
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குயில் கூவ ௮ன்னத்அடன் மயில்கள் ஆடும். 
நெல்வாயில் என்னும் தலத்தில் அன்னப் பறவைகள் கிரம்ப 
இருக்தன. 

பாச்சிலாச்சொமம் என்னும் தலத்தில் *அ௮ன்ன 
இர்த்தம்' என்னும் பொய்கை விளங்கிற்று. அன்னம் 
(பிரமன்) எங்குச். தேடியும் காணுதற்கரியசாய் நின்றார் 
இறைவர். ் 

ஆரூர்ப் பெருமானை உணர்த்தத் தலைவி அன்னத்தைத் 
தாது அணுப்புகன்றாள். : 

(9) ஆந்தை 
மரப்பொந்தில் ஆக்தைகளும் கோட்டான்களும் 

[கோடி (குழகர் கோயில்) என்னும் தலத்தில்] கூவின. 

'தருப்புகலார், இருப்புனவாயில் என்னும் கலங்களில் 

(மரப்) பொர்துகளிலிருக்து ஆந்தைகளின் பாட்டு ஓயா” 

கேட்கப்படும். 

(4) & 
ஈக்குக்கூட ஈயா தவனை வள்ளல் என்று வாழ்க்தினும் 

அவன் கொடான். 

(5) காகம் 

பொன்மலையைச் சார்ர்த காக்கை பொன்னாம்-என்ப 
பழமொழி. 

். இளி வாழைப் பழத்தைக் றி உண்ணும் ; சொற் 

பயின்௮ (இறைவனைத்) அதக்கும். இருகின்தியூர் என்னும் 
(தலத்திற் ளிகள் செக்கமிழ் பயின்றிருக் கன. தேவி திருக் 
கரத்திற் பக்.அம் களியும் தங்கும். . 

ஆரூர்ப் பெருமானை cont sss தலைவி , கினியை் 

தோது அணுப்புகன்றாள். இளியின் பேச்ச மாதர்களின் 
'பேச்சுக்சூ, உவிக்கப்பட்டுள்ள ௮. c
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பரிசைலத்அத் இளைப்புன,த்தில் காவல் காத்த பெண், 
இளிகளை கோக்க. 

“ஏ! இனிகளே! அன்னு வந்து உண்டீர்கள் ; 

போனாற் போகட்டும் என்னு சும்மா இருந்தேன். 

நீங்கள் எப்போதும் இசுவே தொழிலாய் 
வக்.து உண்பீராகல் என் உறவினர் என்மீது 

௨ கோபிக்காது இருப்பார்களா !”? 
என்றுகூறி ஐடிக், இளிமீது சவண்கல்லை விட்டு எறிவாள். 

கிளி கதிர் கொய்வதைக். கண்டு “என்ன! இந்தக் 

இளி என்னை மதிக்கவில்லையே ? என்னு கூறிக் சவண்கல்லை 

வீசிக் இியை வெருட்டி. ஒட்டுவாள். யோ” என்று கூச்ச. 

லிட்டும் சனி போகாவிட்டால் soared வீசப்படும்; 
கிளிகள் பாடிக்கொண்டே ஒட்டம் பிடிக்கும். 

ம. இளிகள்-சன்னிக்கிளி, செவ்வாய்க்களி, தென்னற்! 
இளி, பசுங்களி, பிள்ளைக்க்ளை, பைங்களி--என விளக்கப். 

பட்டுள்ளன. ‘ 

(7) குயில் > 
கோவிரி ஈதியின் கரையில் உள்ள மரக் கொம்புகளின். 

மேல் இருக்.) சூயில் கூவ, பாட, மயில் ஆடும்; கூவும்; குயில் 

gor சேவலொடு விளையாடும்? பொழில்களில் குயிலும் 

வண்டும் பாடப் பாம்பு ஆடும். 

(வெஞ்சமாக் கூடல் என்னும் தலத்தில்) மா, புன்னை, 

ஞாழல், குருக்கத்தி ஆ௫ெ மரங்களின் மேலிருக்அு Ge 

ஒயா௮ கூவும். குயிலின் சூரல் கங்காதேவியின் மொழிக்கு. 

உவமிக்கப்பட்டுள்ளஅ. ஆரூர்ப் பெருமானை உணர்த்தக். 
குயிலைக் தூது அனுப்புகன்றாள் ,தலைவி. 

(8) குருகு (நீர்ப்புறலை), 
வயல்களித் பெண்கள் இறங்க மீன்களைச் சேர்க்கக், 

ருருனெங்கள் pss ஓடிப்போம். கடலைச் 3ர்க் த கழிக்கு, 
Gg. g. s-—18 “
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அருகில் உள்ள தாஜைம(_லிடையே வெள்ளைள் குருகுகள் 
தங்கும் ; குருகுகள் பாய்வசால் கரும்புகள் நெரிதலண்டு 

சானுதரும். ௪ள்ளை எனப்படும் மீன்சள் வள்ளைக் கொடி. 

யின் வெண் மலசை வெள்ளைக் குருகு என அஞ்சும். 

ஆரூசசை உணர்த்தஜ் தலைவி குருகைத் தாது அப்பு 
கின்றாள். 

(9) குருவி ‘ 

புனங்களில் குருவிகள் ஒட்டப்படும். 

(10) கூகை 

மரப்பொந்தில் ஆக்தையுடன் கூசைகள் (கோட் 
டான்கள்) கூச்சல் இடும். 
(11) கொக்கு 

கொக்கின் இறகை இறைவர் gus சடையிற் சூடி 
யுள்ளார். . 
(12) கோழி 

புதர்களில் மேய்க்க கோழி புற்றின்மேல் ஏறிக் கூகூ 

என்னு கூவி அழைக்கும் (இருப்புனவாயிலில்). 

(19) சக்ரவாளம் 

சக்ரவாளப் பறவையை (பேடையையும் சேவலையும்) 

ஆரூரரை உணர்த்தத் தலைவி தூத அனுப்புகின்றாள்.. 

(15) சேவல் 
அன்னச் சேவல், குயிற்சேவல், ௪க்ரவாளச் சேவல் 

கூறப்பட்டுள. 

(15) காரை 

நாரைகள் சோலைகளில் தங்கும். நாரையின் சிவந்த 

கால்கள் இளையின் தாள்போல இருக்கும். , 

ஆரூரர்க்ஞத் தனது நிலையை உணர்த்தத் தலைவி 
காரையைடக் தூது அனுப்பி௫ன்முள். 6 

<



244, ஜீவராசிகள் a6 

° 
காசை செங்கால் நாரை, தாவி வாய் காளை, வெண் 

ராசை என 'விளக்கப்பட்டுளது. உ 

(6). பறவை (பொது) 

பறவைகள் பேடையுடன் சோலையில் தங்கும், ஓலி 

செய்யும். ஒரு' புள்ளின் வாயைத் திருமால் இழித்தார். 

(17) பாறு (பரக்) 
5 பசனார். கையில் உள்ள வெண்டலையைப் பருந்து! 

நெருக்கும். 

(18) பிள்ளை (சாசணவாய்ப்புள்) 
இகன் பேச்சு பெண்களின் பேச்சுக்கு உவமை கூறப் 

படும். 

(9) புரு 
கள்ளிச் செடியிடையே பிறக்கும்; ௮,தன் செயில் 

ஏறித் சன் பேடையை அழைக்கும். 

(20) பூவை (சாகணவாய்ப்புள்) *பிள்ளை? பார்க்க 

ஆரூரர்க்குத். தன் நிலையை உணர்த்தத் தலைவி 
பூலையைக் தூது அனுப்புகின்றாள். 

(21) மயில் 

யானை சுளைரிரைத் அதிக்சையால் மொண்டு மழை 
போலச் சொரிய (ஈரமான) நிலத்தை மயில் இளைக்க 
பணிகள் (வெளிப்பட்டு) இக்அம் (இருக்கே தாச.த்தில்);: மயில் 
இுன்கள் மேய்ந்து சனைரிரைப் பருகத், (இினவுபோக) மாங் 
களில் உராய்ந்து பொழிலினுள் நுழைந்து மாஞ்சோலை 

நிழலில். அயில் கொள்ளும் (ஸ்ரீசைலத்தில்) ; அவை 
பொழிலில் உள்ள தேனைப் பசும். 

மயிலின் அழயெ பிலிகள் ஆற்று வெள்ளத்தில் அடி 

பட்டு வழும் ;  அழயெ பொழில்களில் அன் வண்டுகள் 

பண்பாட, அழுகிய மயில்கள் நடனம் புரியூம்; வன்பார்த்
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தான் பணங்காட்டுரிலும்; காட்டு. முள்ளூரிலும் சோலை 
களில் மயில்கள் கிறைந்திருச்து கூவின. தோகை மயிலின் 
சாயல் கொண்ட மாதர்கள் காகபட்டின த்தில் ஈட்னம் 
ஆடினர். மயிலின் சாயல் மாதர்களின் சாயலுக்கு ஒப்பிடப். 
பட்டுள்ளது; மாதர்கள் கலாப மயிலுக்கு ஓப்பிடப் 
பட்டுள்ளார்: நெல்வாயில் அத்துறையில் கிகரிலா மயிலின் 
சாயல் கொண்ட மாதர்கள் வாழ்ந்தனர்; (வட) திருமுல்லை 
வாயிலில் மயிலின் சாயலைக்கொண்ட மாதர்கள் ௮௬௯ம. 
யான நடனங்களை அடி.னர். மயில் மூறாகவேளுக்கு ஊர்தி. 
மரங்களின் மீ* இருக்.அ மயில்கள் கூவும். 

அணிம௰யில், ஆலும் மயில், கலவ மயில், கான மஞ்ஞை, 
தணிமயில், நிகரில் மயில், நிலவும் மயில், பேடை மஞ்ஞை, 
மாதார் மயில், மாமயில்--என மயில் வர்ணிக்கப்பட்டுள அ... 

(22) வண்டு 
(i) வண்டும் இசையும் 

*சுரும்பும் வண்டும் இசை முரலும்; *தேனும் வண்டும் 
மதுவுண்டு இன்னிசை பாடும்; பொழில்களில் வண்டுகள் 
நாதம் ஓம்; தேனை விரும்பி இசை மிழற்றும்; வயல்: 
களில் புதிய நறுமணத்தை நுகர்ச்து இசைபாடும். 

(ii) வண்டும் எருமையும் 
நீரில் எருமை இறங்கக் கயல் மீன்கள் தாமரையை: 

நெருங்கி அண்டும்; அப்போது தாமரை மலர்மீதிருக்கு 
வண்டினம் பறக்து ஓடிப்போம். 

(iii) வண்டும் குயிலும் 

குயிலும் வண்டினங்களும் பாடப் பாம்பு டும். 
() வண்டும் தேவியும் 

தேவியின் கூந்தலின் ஈறுமணச்துக்கரக வண்டுகள் 
மொய்க்கும். , 

* சுரும்பு - கண் வண்டு; தேன் - பெண் வண்டு,
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(௫) வண்டும் மயிலும் க 
வண்டு பண்பாட அ௮ழூய மயில்கள் நடனம் ஆடும். 

ு) வண்டும் மலரும் 

அல்லி, காவி, கூரா, குருக்கத்தி, குல்லை (தள), 
கொன்றை, செண்பகம், தாமரை, புன்னை, மல்லிகை, மவ்வல், 
ம தவி, முல்லை, வகுளம் ஆதிய மலர்களின் ஈறுமணதக்தை 

அகவும், தேளை உண்பதற்காகவும், வண்டுகள் நெருங்கிச் 
சேரும், இரியும், தங்கும்; தேனைஉண்டு பண்பாடும், யாழ் 
செய்யும்; மலரிடை உறங்கும். 

(ஈம) வண்டும் யானையும் 

யானையின் (மதநீர்க்கருகே) வண்டு மகிழ்ந்து ஒலி 
செய்யும். 

"(ஈம் வண்டு விடு தூது 

தன்னைக் காமத்தீ உண்பதை ஆரூர்ப் பெருமானுக்கு 
உணர்த்தக் தலைவி வண்டைக் தூதாக அனுப்புகின்றாள். 

(12) வண்டு பாடுதல், மதுவுண்டு பாடுதல், பண்பாடுதல் 

மதுவுண்டு சாமரை மலர்மீது வண்டு பண்பாடும்; 
வண்டுபாட ௮.தன் ஓலி விண்ணில் கேட்கும். வண்டுபாட 

கொன்றை மலரும். பாளைப் பைங்கமுகு, இளக்தெங்கு 
இவைகளின் மதுவைப் பருகிக் காசை வண்டுகள் பாட மயில் 
கூவும். 

(x) வண்டு யாழ் பாடுவது 

கேதிச்சரம் - மாதோட்டத்தில், இரு.ஆரூரில் வண்டு 
யாழ் செய்யும். 

(Xi) வண்டின் வர்ணனை ° 

yprsre வண்டு, களியார் வண்டு, காஞூர்க் களிவண்டு, 
கார வண்டு, இகாங்கணை வண்டு, கோதிய வண்டு, சிறை 
வண்டு, தேன் வண்டு, நீலவண்டு; பாடல் வின்டு? டுர.ணுலா
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வண்டு, பெடை வண்டு," பொறி வண்டு, வரிவண்டு-_என 
வண்டு வர்ணிக்கப்பட்ட ௮. 

(௩14) வண்டைக் குறிக்கும் சொற்கள் 

அளி, ௮அுகால், ௮அப்தம், *ஞிமிறு; சுரும்பு, தேன்.. 
சுரும்பொடு வண்டு, சேனும் ஞிமி௮ம் தேனும் வண்டும் 
என வருவதால், சுரும்பு, தேன், ஞிமிறு - இவை வண்டின் 
வகைய என்ப.அ பெறப்பட்ட. 

111-௫. மக்கள் 

[கலைப்பு 206 பார்க்க] 

IV. விலங்குகள் [261-157] 

(1) ஆளி ் 
குகையுள் இருந்து முழங்கும்; யானையைக் கொல்லும் 

திறம் கொண்டது. 

(2) எருமை , 

குளங்களிற் படிர்தூ கண் அயரும்; கழனியில் உள்ள 
செந்தாமரை மலர்களை மேயும் ; எருமைகள் நீரில் இறங்க, 
நீரில் உள்ள கயல் மீன்கள் தாமரை மலர்களை ௮ணுக, மலர் 
களில் உள்ள வண்டுகள் சிதறிப் பறக் போம். எருமைகள் 
சேற்றைச் இதறிக் குளத்திற் படிய அங்குள்ள சேல் மீன் 
கூட்டமும், வாளைகளும் பக்கத்தில் உள்ள வயல்களிற் 
யாயும். 

(3) கரடி 
தினை வளரும் மலைச்சாரலில் திரியும்; பொழில்களிற்- 

கடைக்கும் தேனை உண்ணும். ் 

(4) கவரி 

இதன் மயிர் ஆற்தில் அலையுண்டு வரும். ¢, 
* ஸஸிமிறு - தேனீ; பொன்வண்டு, 
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(5). peor 

1! உயர்ந்த குங்குமத்தைச் அமர்து இளைப்புறினும் 
கழுகைக்குப் புகழ் கட்டா து. 

(கழுதையை உலகோர் புசழ்மாட்டார் என்றபடி. 

(6) குதிரை 
பரிமா, புரவி, மா - என்பன குதிரையைக் குறிப்பன, 

காற்றின் ,வேகம் கொண்ட கடிய குதிரைகள் உண்டு. 
(Biba whiésGurgs) வேதங்கள் குதிரையாய் 
அமைந்தன. 

(7) குரங்கு. 

1. கடுவன், கலை, திசங்கல் மூகவன், மக்இ, முகுக்கலை 
வானரம் - என்பன குரங்கைக் குறிப்பன. 

2. கூழைக் கரக்க. கூழை . வானரம் - என்பன 
குட்டையாயுள்ள குரங்குகளைக் குறிக்கும். 

8. (டு குரங்குகள் சோலைகளிலும் வயல்களிலும் குதி 
கொள்ளும். 

(ம் குட்டைக் குரங்குகள் தாழைப் பொழில்களில் 
உள்ள இடைவெளியில் நுழைந்து வாழைப் பழங்களைப் 
பறித்து உண்ணும் (வே.தாரணியத்தில்). 

(iii) மாங்களில் இருந்து மயில்கள் ஒசை செய்யக், 

குரங்குகள் மண்டபத்தின் மீதும், மாடமாளிகை மீதும், 
கோபுரத்தின் மீதும் பாய்க்அ புகும் (திருப்பனையூரில்). 

(0) ஆண் குரங்கு. உண்ணப் பழங்களைத் தேடிச் 

சென்ற மலைப்புற மந்திகள் (பெண்) குரங்குகள், முன்ன 

தாக இறைவனை ௮டி. தொழும் (விருத்தாசலத்தில்); ௪ல 
புட்பம் இட்டுச் சந்திகள் தோறும் இறைவனை வழிபடும் 

(அவிகா௫ியில்).
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ஸூ மூலைகளை உண்டு தழுவும் குட்டியுடன் Hows 
கலைகள் (கருங்குரங்குகள்) இறு காட்டிடையே சம்ப 

ஒடும் (திருக்கழுக்குன் தத்தில்). 
(ழ் திருமுருகன் பூண்டியில் கருல் குரங்குகள் 

போன்ற பல வேடர்கள் வாழ்க் களர். 

(vil) இடைகத்த வாழைப் பழங்களையும், தேன்கிறைந்த 

பலாச் ௬ளைகளை யும் குட்டை வானரங்கள் கூறுபோட்டுப் 

பங்கிட்டதில் என் பங்கு சிறிது, (உன் பங்கு Quis) 

என்னு கூறித் தமக்குள்ளே வாதம்செய்து தாழைச் கண்டு, 

வாழைக் கண்டு சொண்டு ஒன்றை ஒன்று அடித்துப் 

போரிட்டுத் தத்தம் வீறாப்பைக் காட்டும் (இ ருவாஞ்சி 

யத்தில்). 

(8). சிங்கம் - சீயம் - மடங்கல் 

சிங்கத்தைப் பிடிப்பது கஷ்டமானது. இறைவனைக் 

தேவர் சங்கமே” என அழைக்கின்றார். சுக்தரர் [இறை 
அவனைப் பிடிப்பது அருமையாதலின் போலும்]. மாதவர் 

கனின் வேள்வியில் வரத சிங்கத்தை உரித்து, உரியை 
இறைவர் போர்த். அள்ளார். திருவீழிமிழலையில் இறைவன் 
வீற்றிருக்கும் விமானம் இங்க ஆசன விமானம். 
(9) ௩ரி- ஓரி 

சுடலையில் வெண்டலைகளா ரு௫ிபார்த்து உமிழும், 
பிணங்களின் உடலைக் றோம் ; காடுகளில் வ௫க்கும் ; (௬டலை, 

யில்), பேய் WA gos sr ef (wash) ஊளையிடும், னது 
கள்ளக் குணத்தால், பே. சாசையால், ஈறி கையில் இருக்.த 

உணவையும் இழக்க கதை-_-*நரி விருத்தக் கதை-- குறிக்கப் 

வட்டுள.து. 
  

* எதரிவரால் கவ்வச் சென்று ஈற்றசை இழக்த தொத்த,?? 
“ஈரி விருத்தம் தாகுவர் காடமே ?? 

ன் அப்பர் 4-29-5, 8-100-7, 
'தசையைக் கவ்விச் சென்ற ஈரி நீரில் அ.த்தசையின் நிழலைப் 

பார்த்து, அதைச் கீவசவேண்டி, வாயில் இருக்? தசையைச்
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கோலின் நுனியை வாயிற் கவ்விச் சென்று குருடர்க்கு 
வழிகாட்டும்; விட்டு வாசலின் முன்னிலையில் சென்று 

குலைக்கும்; ஈடுவே ௮க்கும் இங்கும் திரியும். 

(11) பசு - ஆ - ஆன் - பெற்றம் 

பசுக்களைக் கொன்று இன்னும் பாவிகள் - ௮ச் செயல் 

பரபச் செயல் என்று அறியாதவர். 
பசுவிற் கிடைக்கும். பால்'- தயிர் - நெய், கோசலம், 

கோமயம் எனப்படும் ஐக்௮ பொருள்களும் இறைவனுக்கு 

உகந்தவை; ௮வை கொண்டு ஆட்ட இறைவர் உகப்பர். 

கறவைப் ப௬ கழனிகளில் உள்ள கழுநீர்ப் பூவைக் 

கவர்ந்து. உண்ணும்; கன்றுகள் முட்டி உண்ணப் பால் 

சுரக்கும் ; கன்றுகள் கரும்பின் மூளையைக் கதித்த 

* உண்ணும். 

பிரான் பசு வாகனம் உகந்து ஏறுவர். 

(12) பன்றி-ஏனம்-கேழல்-கோலம் 
பன்றி பூமியைத் கோண்ட மணிகள் எரிபோலச் 

இதறும் ; பன்றிமின் எயிற்றை (கொம்பைச் வெபிரான் 

அணிவர் ; பெருமானும் பன்றியாய்க் திருவிளையாடல் 

செய்தனர். 

(18) புலி- வேங்கை - உழுவை 

காட்டில் வ௫க்கும்; பாயும் திறத்தது; கொல்லும் 

குணத்தஅ; இவபிரான் புலித்தோல் ஆடையர். 
  

கரையில் வைத்துவிட்டு £ீரிற் குதித்தது ; ஒரு காகம் கரையி 
விருந்த தசையைக் சவ்விப் பறச்த,து. ஈரி நீரில் தசையைக் 
காணாத, கரையில் வைத்த தசையையும் இழச்து, ஏமாற்றம் 

அடைகந்தது. 
தேவார ஒளிகெறி அப்பர் தலைப்பு 1760-5 பார்க்க. 

இது” அன்றி, ஒருஈரி ஆடுபோல வெடிம் பூண்டு ஆட்டு 
ஈர்தையிற் புக்குக் கேடு விளைத்தது; அதைக் கண்டவர்கள் கரியை 
ரையப் புடைகீச ௮.து இறர்2.த--சன்பதும் ௫ சதை.
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(14) மான் யச ல © 
1, மா, உழை, கருமான், கலை, புல்வாய், புள்ளிஸன்ன், 

மரை, மறி, மான்சன்௮ு, -மான்பிணை, மான்மதி--கூறப் 
பட்டுள. ட 

8. மகளிர் கண்ணுக்கு மான் உவமை: 

8. இவெபிரான் தனது இட சையில் மானை (மான் 
கன்றை) ஏந்தியுள்ளார். கருமானின் (ஆண்மானின்) 
உரியையும் கொண்டுள்ளார். மான் தோலை உடுப்பர். 

4... மான் சொம்பு கூறப்பட்டுள.௪. 
5. பெண் மான்கள் நிலத்தைக் இளைக்க மணி இக்.அம்; 

மான் வகைகள் 'யேய்க் தபின் சுனைரிரைப் பருகும்; மரத்தில் 
உராய்ச்து தனவைப் போக்கிக்கொள்ளும்; பொழிலில் 
அழைக்க மாமச நீழலில் தூங்கும் (பநீசைலத்தில்). 

6. வேட்டுவரின் வில் அம்புக்கு அஞ்சி மான்கள் 
போய் ஒளித் அக்கொள்ளும்; கள்ளியும் வற்றிப், புல்லும் 
இர்துபோம் கானத்தைவிட்டுப் புள்ளிமான் இனம் எங்கே 
னும் போய் ஒளிக்கும் (புனவாயிலில்). 

(15) முயல் : 

“முயல் வலையில் யானை படும்? என்ப ஒரு யழமொழி.. 

(16) யானை 

1. அத்தி, ஆனை, கரி, கருமான், களிறு, குஞ்சரம், 

பகடு, பிடி, மா, வேழம் - என்னும் சொற்கள் யானையைக் 
குறிக்க உபயோகப்படுத்தப்பட் டுள்ளன. 

9. கரியானை, கொலைக்கை யானை, மலி யாளை, மத்த 
யானை, மதயானை, மால்யானை, வெள்ளை யானை; அழகானை, 

கான ஆனை, வெங்கண் ஆனை, வெஞ்சனெ ஆனை ; கம்பமரும் 

கரி, Gaur sh, கோலமார்' சுரி, செழுமால் கரி, வெம் 
மான மதகரி, போராரும் கரி, மதகரி, வெய்ய மாகரி; கம்பக் 

களிறு, கவளக்களிலு, சேஈடுயர் வெங்களிறு2 துளைச்கைக்
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sotto, மும்மதக் soho, குறர்க்கனி௮; கோளாளிய: 

குஞ்சரம், பருத்தாள் வன்பகடு, கடமா, கைம்மா, மதமா, 

மைம்மா, முளைக்கைப்பிடி, மதவேழம்-என யானை விளக்கப்: 

பட்டுளது. 

8. யானைகள் காடுகளிலும் மலைகளிலும் உலவும்? 

கூட்டமாய்க். கன்றுகளுடன் இரியும்; முழக்கம் செய்யும்; 
போர் செய்யும்; கோபம் கொள்ளும், கொல்லும், (மும்), 
மதம் பொழியும்; பொழிகின்ற மதநீரில் வண்டுகள்மொய்க்து: 

ஆரவாரம் செய்யும். 

(Qe Bs sons win Boor) கான்கு தர். தங்களை உடைய? 

இருமால் ஓர் ஆனையின் கொம்பைப் பறித்தார் : ,தவமுகிவர் 

வேள்வியில் எழுந்தயானையைச் வெபிசான் பிளந்து உரித்அத் 
தோலைப். போர்வையாகக் கொண்டார்; தொண்டைமா 

னுடைய யானையை முல்லைக் கொடியிற் சிக்கவைத்து 

அவனுக்கு அருள்புரிந்தார் இறைவர் (வட திருமுல்லை 
வாயிலில்) : அக்தரரைக் சுயிலைக்கு அழைக்க வெள் 
யானையை அனுப்பினார் இவனார் ; முருகவேளுக்கு ஆனையும் 

ஊர்தியாம். யானையின் தந்தம் (மருப்பு) வெண்ணிறத்த௮... 

மூயல் வலையில் யானை படும்' என்பது ஒரு பழமொழி. 

A, யரனையும் பிடியும் - அவைகளின் செய்கை. 

(0 ஆண் யானைகள் எல்லாம் பெண் யானைகளின் 
கூட்டத்திற் சேர்ந்து திரியும், அப்போது அவைகளுடன் 

போகமுடியாமல் தனத இடத்தே இருக்கவேண்டி வந்த 
ஒரு பெண் யாளை செலி தாழ்த்தி வருந்தி நிற்கும்; அதன் 
pus gon sé soir வேடர்கள் இலைகொண்டு (கல்லை) 
தொன்னை தைத்து, அச்சத் தொன்னையில் சேனைப் பிழிர்து 
ஹர்.தப் பெண் யானைக்கு ஊட்டுவர் (ஸ்ரீசைலத்தில்). 

Gi) பூரிசைலத்தில் ஆண் யானைகளும் பெண் யானை 

சளும் தேன் உண்டு களித்துக் திரியும். த ; 

_ (ம) ஹலையிடையே ஆளி (Aisa ,oons)’ pr ஆண் 

யானையைக் கொல்லக், குநீவேடிச்செவின் , ஈலைவாயிலில்
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இருக்த பிடி (பெண் யானை) அதை அறிந்து மனம் வ க்தி 

கின்ற (முதுகுன்றத்தில் - விரு, தாசலத்தில்). 

(0) திருக்கழுக்குன்றத்தில்: மும்மதம் கொண்ட ஆண் 
யானைகளின் பினி௮ு அடங்கப் பெண் யானைகள் உடன் 
செல்லும். 

(௫) மதவேழங்கள் மணிகளை வாரி எறியக் இண் என்ற 
ஒசை எழும் (திருக்கேதாரத்தில்.) 

(ம) மலைச் சாரல், பொழிற் சாரல் புறமாக வரும் 
யானைகள் (பிடிகள்) மலைப் பக்கங்களில் தம் மடிகளைக் 
கன்றுகள் இடிக்கப் பால் சுரந்து ஊட்டும்; தனக்கு உரிய 
ஆண் யானையை அழைக்துத் தேடி. ஓடிய பெண் யானை 
பிளி௮ம்; அந்தப் பிளிறுசலைக் கேட்ட ஆண் யானை 
திகைத்து ஓடிக் தன்னை விளித்த பெண்யானையைக் தேடி 
வரும் (ஸ்ரீசைலத்தில்). 

(Vii) செடிய மலையிடத்தே மதயானைகளின் முழக்க 
மும் குகைகளில் உள்ள ஆளிகளின் முழக்கமும் ஒயாது 
கேட்கும் (திருமுதுகுன்றத்தில் - விருத்தாசலத்தில்). 

(viii) “என்னைவிட்டு வேரோர் ஆண் யானையுடன் நீ 
சென்றாய்” என்று ஓர் ஆண் யானை தனக்குரிய பெண் 
யாளைபீஅ சோபித்த, முகம் சுளித்து, மதம்பொழிய, அச் 
செயலைக் கண்ட பெண் யானை “இவ்வாறு என்மீது பழி 
சுமத்தலை என்னால் பொறுக்க முடியவில்லை, என் கற்புக்கு 
அயலார் சாட்டு உண்டு?” எனத் தெளிவுபெறக் கூறிச் 
சத்தியம் செய்யும் (ஸ்ர்சைல மலையில்). 

(ஸு பெண் யானைகள் உபசார வார்,த்தையுடன் முளை 
போன்ற அதிக்கையால் முதிர்ந்த மூங்கில்களே ஓடித்து 
ஆண் யானைக் கூட்டத்துடன் இருந்து சுனை நீர்களைத் சம. 
அதிக்கையால் மொண்டு மழைபோலப் பொழிய, “(அந்த 
ஈரம் பட்ட) நிலத்த மயில்களும், பெண் மான்களும் EDs 
தோண்ட மணிகள் ததும் (திரக்கேதராக்கில்.?
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(x) வெள்ள ஸீரில் வெள்ளப் பெருக்கால் வளைக்கப்: 
நு வருந்தின ஆண் யானையின் psa ஓயாத திருமுது 

குன்றம் (விருத்தாசலம்). 

5. முருகவேளுக்கு ஊர்இகள் ஒர் ௮மயெ ஆனையும் 
மயிலும். 

(17) விடை 
1. எருது, ஏறு, சே, பூணி, வேழம் - என்னும் 

சொற்கள் *விடையைக்' சூறிப்பனவாம். 
2. ஏனுவிடை, காய்செ. விடை, கொல்லை விடை, 

செங்கண் விடை, பாயும் விடை, பொங்குமால் விடை, 
பொரு விடை, வெள் விடை ; செழுல் கோட்டெரு௮, கடை 
யுடை கல்லெரு௮, வெள்ளை ௪௫௬௮; கு௮ங்கோட் 19-6 OF I, 
கொல்லைச் சில்லை வெள்ளே௮, ஆனிள ஏ௮, ஈகரை ஏஹு, 
பட்டி ஏறு, புரை. வெள்ளேறு, பைங்கண் ஏ௮, போரேது ; 
செங்கண் சே; என விடை வர்ணிக்கப்பட்டுள.௮. 

8. இறைவனை *ஏறே” என அழைக்கின்றார் சுந்தரர். 

(18) விலங்குகள்: 

(0 மான் இனங்களும் மயில் இனமும் கலந்து, 
எங்கும். மேய்க்க; சனைநீர் பருக, மரங்களில் உரிஞ்ுத் 
இனவு போக்க, பொழிலிற் புக்கு மாஞ்சோலை நீழலில் 
அயில் கொள்ளும் (ஸ்ரீசைலத்தில்), 

(ii) மலைச்சாரலில் திரியும் கரடியும், மான் வசைகளும், 
19ற விலங்குகளும் பொழில்களில் தேன் உண்ணும். 

இருச்சிற்றம்பலம்
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சுந்தரர். வசலாற்றுச் . சம்பந்தமாய்ப் பிற தாலிகளி 
னின்று இடைக்கும் சில முக்யெ குறிப்புக்கள்: 

I 

(இருவிசைப்பா-இருவாலி யமுதனார். அருளியது). 
நெடிய சமணு-மறைசாக் இயரு..சிரம்பாப் பல்கோடிச் ட் 
செடியுர்.சவத்தோ ரடையாத் தில்லைச் இற்றம் பலக்தன்னுள் 
அடிக எவரை யாரூர் நம்பி யவர்ச எிசைபாடக், 
சொடியும் விடையு முடைய கோலக் குழக னாடுமே. 
[gente இசைபாடப் பெருமான் ஆடினர் என்னும் அரிய 

விடயம் இப் பாடலால் தெரிசின் ஐ.௮.] 

II 

ஞான அரூ.ரரளைச் சேோசை யல்லது சாமறியோம் 
மானவ அச்கை யொடும்புக் சவரை வளரொளிப்பூண். 
வானவ சாலு மருவற் கரிய வடகயிலைக் 
கோனவன் கோயிற்பெருர் சவக் தோர்தல்கள் கூட்டக். திலே. 
--ஈம்பியாண்டார் ஈம்பி-இருத்தொண்டர் இருவச்.தா.தி. 86. 

சுவாமிகள் : மாநுட ஆக்கையொடுல் கயிலை சென்றன 
'சென்பஅ இதனாலும், 2 

* தளையா உடலோடு சேரமான் ஆரூரன். 
விளையா மசமாறா வெள்ளானை மேல்கொள்ள 
முளையா மதிசூடி. மூவா யிரவ-ரொடும் 
அளையா விளையாடும் அம்பலம்சின் ஞடசங்கே.?? 

எனவரும் இருவிசைப்பாவினாலும் தெளிவுறப் பெத்ரும். 

யா 

தேவாரச்திலும், இருவர்தாதியிலும், பெரிய புசாணத்திலும் 
$b Boi? என்னும் பெயர் குறிச்சப்படவில்லை. ஆதலின், “*சுக்.த.ரர்,?? 
““சுக்தாரமூர்த்தி? என்னுச் இருகாமங்கள் சுவாமிகள் கயிலையிற் 
"கொண்டிருந்க * Berean srt” என்னும் ிருப்பெயர்ச் காரண. 
மாக வந்தன போலும். கயிலையிலிருச்சபோ.து. இறைவனுக்குச் 
சத்தார் செய்துவர்தீ திருத்தொண்டு சவரிவிசதல் என்பு,
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“pisster IMGs SS D4 Ognoini_oi 
அருமறையைத் தேர்க்குதிசை யாகக் சொண்டார் 

எந்தரனைத் துணேக்கவரி வீசக் கொண்டார் 
சுடுகாடு நடமாடு மிடமாக் கொண்டார் 

மந்தரகத் பொருசிலையா வளைத்துக் கொண்டார் 
மாகாளன் வாசல்காப். பாசக் கொண்டார் 

தந்திரமர் இரத்கரா யருளிச் கொண்டார் 
சமண்தர்த்தென் தன்னையாட் கொண்டார் தாமே,!? 

எவரும் அப்பர் சுவாமிகள் இருப்பாடலால் தெரியச் இடச் 
ன்றது. [6-96-5] 

Iv 
(0) 

* வேட்டுவ வேட மெடுத்.து வழிச். துணை மேவியிளல் 
சாட்டு முருங்கை, யிலைகாய்செய் பெய்து கறிசமைத்அப் 
பாட்டு மூழக்குவன் ஜொண்டரும் சன்னம் படைச் துரை 
மாட்டுதிப் போன் துடி, சைப்பதி யுல்கொல்கு மண்டலமே. 

கொங்கு மண்டல சதகம், 

(2) 
* சொல்லருல் இரத வேடச் தணைவியுச் சானுவ் கொண்டு 
மெல்லவே சடக்து வரத மேதினி புகழ வன்று 
ஒல்லுகர் கம்மை நோக்கி யுயங்குத லொழித்.தி யென்று 
வல்லுரர் தன்ணி ல்ல வழிகனேச் காட்டி யால்கே. 

* கடிய சான மூட் சான் மூருங்கையி 
னெடிய காயட காதிய கெய் சுவைப் 
பொடி விராய பொறித்த புளிக் ஊன 
முடிவி லாச முதிர்கறி பாகரோ. 

் gi. eee) sree ibs 

(3) 
* செட்டிசையின் தமிழ்முனிபூ, சனையுகக்த 

அடிசையில்வாழ் கிமலற் போற்றி 
அட்டில்வினைப் புனமுருல்கை யடகவிகல் 

லமுதுவிருர் களிக்க வுண்டார். 
--அவிசாசிப் புராணம். 

* ஐது இறைவன் வேட்வெர் உருக்கொடு ஆரூசருக்கு மூன் 
சோன்றி apenas அடியலூர்க்குள். பஞ்ச NS Bin pened 
குறிச்சன்ற*. செங்கண் வேடனா யென்டுனடும் வர்.த மருவி 
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* கழவே இயவடி வா௫ 'விருச்சையைச் இட்டியென்றன் | 
Beare மச்ச எடகுசொண் டம்பொ னருடி யென்றேற் 
தெழுகாத லாத்தமிழ் பாடிய சுக்கரற் €க்தவொரு 
மழுவேர் இயவி௫கர் சேசுரன் வாழ்கொங்கு மண்டமே. 

- கொங்கு மண்டல சதகம். 

* கொள்ளைவண் டி.மிறா சாட்பூவ் கோதையோர் பாகர் முன்பு, 
கள்ளமி லுள்ளக் தன்பு சணிச்துள இழவி யார்பாற் 
பிள்ளைக ளீடு காட்டிப் பெற்றசெம் பொன்னை யெல்லாம். 
தெள்ளிய சமிழ்ப்பாச்சொன்ன இருத்தொண்டர்க் 

குவச்தளித்தார்.. 
--வெஞ்சமாக்கூடற் புராணம். 

Vi 

கூந்தரமூர்த்து சுவாமிகள் துதி 

வழிவிடுத்த தொரு ஈதி; யொண் பொன் கொணர்க்த. 
தா” சாறு; வரும்பொன் வாங்கக் 

கழிகொடுக்.த தொரு *பொய்கை ; யளிச்சசொரு 
*கயங்கரவு கரந்த சேயை 

மொழிவசக்திற் சவையோ, இப்£பசவை 
Som ig sis மூதல்வா என்து. 

விழிதரித்.அம் அரிகாணாப் பாதணைச்.அ. 
தேவினனை விழைச்து வாழ்வாம். 

--இருச்கழுக்குன்றப் புராணம்... 

  

ஞன்தனை?? என வாளொளி புத்தூர்; தேவாரத்தில் வருவதும் 
ஈண்டு சவணிக்கற்பாலஅ. அடியலூரில் மூருங்கைச்சாய், முருங்கை 
யிலை இவைசமைக் கறிசெய்து சுவாமி சுந்தரருக்கு விருர்து 
அளித்ததும் இசனால் தெரிஏன் ற. 

*வெஞ்சமாக்கூடல் என்னுச் தலத்தில் வீற்றிருக்கும் வி௫ர். 
தேசரர், 'அம்மாட்டுப் பத்தி முதிர்ச்ச இழவியிடம் தமது பிள்ளேகளை 
ஈகொட்டிப் பொன் வால்இச் சக்த.ரருக்கு அளித்த சரித். இர.த்தை 
இப்பாடல்கள் தெரிவிக்கன் றன. 

L. திருவையாஜ்௮க்குப் போம் வழியிலுள்ள அறு, 8. மணி 
மூத்த ஈஇ, 8. இருவாஞூர்ச் கமலாலயம். 4. இருப்புக்கொளியூர் 
எரி. 5. கடல் என்னும் பொருள்படும் பரவை (er é Quint.) 

 


