
. 
ட 

தணிகைமணி, ராவ்பகதூர் 

டாக்டர் வ சு செங்கல்வராய பிள்ளை : 

 



கழக வெளியிடு: ௮௬௮௨ 9 

a Pein 
௨ 

இருச்சிற்றம்பலம் 

திமுஇசைப்பா ஒளிநெறிக் 
கட்ருரை 

* 

தணிகைமணி, ராவ்பகதூர் 

டாக்உர் வ ௬ செய்கல்வராயா பிள்ளை, எம் ஏ. 

எழுதியது 
2 

* 

திருகேல்வேலி, தேன்னிக்திய 

சைவசித்தாந்த நாற்பதிப்புக் கழகம், லிமிடேட், 

1/149, பிரகாசம் சாலை, சென்னை - ॥, 
ச் 1973



வடக்குப்பட்டு சுப்பிரமணிய பிள்ளை 

செங்கலவராய பிச்ளை (1883-1971) 

THE SOUTH INDIA SAIVA SIDDHANTs WORKS © 1973 
PUBLISHING SOCIETY, TINNEVELLY, LIMITED. 

m 

Branches : 

Tirunelveli-6. © Madurai-1._  Coimbatore-1 
Kumbakonam 

Ed 1 August 1978 

Q28:417x5, 27g 

N73 

“THIRUISAIPPA OLINERIK KATTURAI 

Appar Achakam, Madras-1. (4/8)



பதிப்புரை 

தென்னாடுடைய வபெருமான்மீது ஆரா அன்பினால் 

உளங்கனிந்துருப் பாடிய பாடல்கள் தேவார முதலிய 

பன்னிருதிருமுறைகளாகும். அவற்றுள் திருமாளிகைத்தேவர், 

சேந்தனார், கருவூர்த்தேவர் முதலிய ஒன்பஇன்மர் அருளிச் 

செய்த இருவிசைப்பாவும், சேந்தனார் அருளிச் செய்த திருப் 

பல்லாண்டும் ஒன்பதாம் தருமுறையாகும். 

மூதல் ' எட்டுத் திருமுறைகட்கும் ஒளிகெ.றி, ஒளிகெறிக் 

கட்டுரை எழுதிய தணிகைமணி டாக்டர் வ. ௬. செங்கல்வராய 

பிள்ளையவர்கள் ஒன்பதாம் திருமுறைக்கு ஒளிகெறியும் 

ஒளிகெறிக்கட்டுரையும் எழுதப்புகுங்கால் அவர்கட்கு அகவை 

88 ஆகும். கூனிக் குறுகி ஓங்கார வடிவத்தில் இருந்த 

போதும் மேலே குறிப்பிட்ட இரு .நால்களையும் சொல்லீ 

எழுதச் செய்து கண்பார்வை குறைந்தபோதும் உறுத்து 

உறுத்து இருமுறை மும்முறை சரிபார்த்துத் திருத்தி 1927 
சூன் இங்களிலே கழக ஆட்சியாளர் இரு. "9, சுப்பையா 

மீம்ளையவர்களிடம் அச்சிடுமாறு ஒப்புவித்தனர். இருவாசக 

ஒளிரெ.றியைத் தணிகைமணியவர்கள் தமது கைப்படவே 

எழுதினர் என்பதும், இருக்கோவையார் ஒளிகெறியும், 

திருவிசைப்பா ஒளிநெறியும் சொல்லி எழுதப்பெற்றவை 
என்பதும் அறிதற்பாலன. ? 

“எனக்கு 86க்கு மேல் வயதாகி நோய்வாய்ப்பட்ட நிலைக் 
இடையில் இருக்கோவையார் ஒளிகெறியும் கட்டுரையும் 

எழுதப்பட்டன. ' எனையாளும் தணிகைப்பெருமான் இருவருள் 
இப்போது திருவிசைப்பா ஒளிகெறியும் கட்டுரையும் எழுதும் 

படி வைத்துள்ளது. அவர் இருவருளால் முடிவுபெற வேண்டும்!
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என்று திருக்கோவையார் முகவுரையில் எழுஇயபடி, தணிகை: 
மணி ஐயா அவர்கள் விருப்பத்தை அவர்கள் வழிபடு 

தணிகைப்பெருமான் நிறைவேற்தியருளினான். என்பது வியந்து. 

மகழ்தற்குரியது. 

25-86-1971 இல் *ணிகைமணி ஐயா அவர்கள் இழையடி 
சேரவே, திருவிசைப்பா ஒளிகெறி முதற்கண் அச்சிடப்பெற்று 

1972 நவம்பாத் தங்களில் கழகவழி வெளியிடப்பெ.்.ற.து. 

இப்போது ஒளிகெறிக் கட்டுரைகள் அச்சிடப்பெற்று முடிவு 

பெறுவது தணிகைப்பெருமான் தண்ணிீளியினாலேயேயாகும். 

ஒன்பது இருமூறைகட்கு எழுதப்பெற்ற ஒளிகெறிகளும், 

ஒளிகெறிக் கட்டுரைகளும் தமிழ் இலக்கியங்கள், சமய இலக் 

இயங்கள் ஆகியவற்றில் தணிகைமணியவர்கட்கிருந்த பெரும் 

புலமையினையும்? எண்ணிய எண்ணியாங்கு செய்து முடிக்கும் 

மனத்திண்மையையும் ஒப்பில் பெரும் முயற்சியினையும் 

ஈன்கெடுத்து வீளக்குவன வாம். 

1969இல் ஐயா அவர்களின் தமிழ்ப் பெருந்தொண்டினைப் 

பாராட்டி மதுரைப் பல்கலைக் கழகம் டாக்டர் பட்டம் வழங்கிச் 

சிறப்பித்தது. இத்தகைய தொண்டைச் செய்தவர்க்கு மேனாட் 

டினராயின்,கோபல் பரிசு வழங்கியிருப்பர் என்பது இண்ணம்.. 

ஒன்பது இருமுறைகட்கும் எழுதப் பெய்றுள்ள ஒளிகெ.றி, 

ஓளிகெறிக் கட்டுரை நூல்களையெல்லாம் வாங்கிப் போற்றிக் 

கழகப் பதிப்புத் தொண்டுக்கு ஆக்கமும் ஊக்கமும் அளிக்கும். 

படி. சைவத் திருமடங்களையும், தமிழ்ப்புலவர் பெருமக்களையும், 

தூலகத் தலைவர்களையும் வேண்டிக்கொள்கிறோம். 

சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகத்தார்.



உ 

ட திருத்தணிகேசர் துணை 

,இருவிசைப்பா ஒளிதெறிக் கட்டுரை 

மூகவு ரை 

மாளிகைத் தேவன் மூதன்மதுர வாக்கினர்தர் 

தாளிணைவைப் பாமெந் தலை. 
எ சைவசமயநெறி, பாயிரம் 18. 

இக்கட்டுரையே என் வாழ்காளில் கான் எழுதும் 

இறுதிக் கட்டுரைமாகும், ஏனெனில் எழுது முடிமாத 

கிலையில், பார்வையும் குறைந்து போயுள்ள. இனி 10, 17, 

12 இருமுறைகளுக்கு ஒளிகெறியும், கட்டுரையும் எழுதும் 

Cup மறுபிறப்பிற் கஇடைக்குமோ/ இடைக்காகோ? 

இறைவனுக்குச். தான் தெரியும். ் 

இச் நூலை அச்சில் ஏற்றிய கழக ஆட்சியாளருக்கு என் 

கன்றி உரியதாகும். 

வ. ௬. செ. 

10-6.71,



தி௫விசைப்பா திருப்பதிக வகை 

அடைவுறுமா ளிகைத்தேவர் நான்கு சேந்தர் 

அன்புறுபல் லாண்டொன்றோ டிசைப்பா மூன்று: 

திடமுடைய கருவூரர் பத்து, வீறிற் 
சிறந்தகா டவரிரண்டு, கண்டர் வேணாடர் 

படிபுகழொவ் வொன்றுதிரு வாலி நான்கு 

பன்னுபுரு டோத்தமனா சிரண்டுசே திராயர் 

உடையதிருக் கடைக்காப்பொன் ரகவிரு பத்தொன் 

பானோது செய்யுள் முந்நூற் றறுபதினோ டைந்தே.. 

திருவிசைப்பா பண்ணின் வகை 

ஐ.ந்துடன் நால் வருமுரைத்த திருக்கடைக்காப் பிற்பண் 

' அறையின்மா ளிகைத்தேவர் நான்கிலொன்று 

முத்துகரு வூர்ர்பத்தி னிரண்டுபுற நீர்மை [காத்தார 
மொழிந்திடுகாந் தாரமொன்று காடவர்கோ 

'நத்தலில்சாஏரபாணியொன்றுவேணாட்டடிகள்[னிரண்டிண் 

நவின்றதொன்று புறநீர்மை திருவாலி யமுதர் 

பத்தமறச் சொன்னான்கி னொன்று நட்ட ராகம் 
பகர்ந்திடினொன் றந்தளமற் றெவையும்பஞ் சமமே.



உளளுறை 

௧. சிவபிராற் பகுதி 

கட்டுரைத் ஒளிகேறியில் பக்க 

தலைப்பின் பொருள் இத்தலைப்பிற்குரிய எண் 

எண் தலைப்பின் எண் 
கணபதி 

3. சிவபிரான் அட்டமூர் த்தி 1 க 

9. சிவபிரான் அ௮ட்டவீரச் செமல் 2 ஞ் 

(21) காமனை எரித்தது. 2 (1) ” 
(2) ered stg 2 (2) ச 
(8) சலந்தரக௭த் தடிந்தது 2 (9) உ 
(4) தக்கன் வேள்வியை அழித்தது 2(4) ட 

வேள்வியில் தண்டனை அடைந்தவர்கள் . 

(5) திரிபுரத்தை எரித்தது 2 (5) ட 
(6) பிரமன் சரத்தைக் கொய்தது. 28) ர் 
(2) யானையை அட்டது 2(7) ” 
(8) அந்தகாசகரனை அட்டது 2 (8) ௯ 

3. சிவபிரானைக் குறிக்கும் அடைமாளங்கள் 9 ஜு 

4. சிவபிரான் ௮ணிகலன் 4 oO 

5. சிவபிரான் ௮ணிவன 5 ர 
(1) சிவபிரான் அரையில் அணிவன: 5 (1) ” 
(2) சிவபிரான் கரத்தில் அணிவன 5 (2) ௮ 
(8) சிவபிரான் கழுத்தில் அணிவது 5 (38) o> 
(4) சிவபிரான் காதில் அணிவன 5 (4) ஞ் 
(5) சிவபிரான் காலில் ௮ணிவன 5 (5) த் 
(6) சவபிரான் சடையிற், சென்னியிமழ் 

சூடுவன 5(6) ௯ 
(2) இவபிரான் புயத்தில் அணிவன 57. » 
(8) வீபிரான் மார்பிலும், நெற்றியிலும். 

அணிவன 5 (8) ஞி 
(9) திருகீது 5 (9) «0
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8. சிவபிரான் அபிடேகப் பொருள் 

7. சவெபிரான் ௮ர்,த்.த காரிசுரர் 

5. இவபிரான் ௮றம் உரைத்தது 

,இருஇசைப்பா ஒளிநெறிக் கட்டுரை 

7 

& 

9g 

9. சிவபிரான் ஆடை, உடை, போர்வை * 70 

10. கவெபிரரன் இருவர்க்கு அரியர் 

11, சிவபிரான் உலாவும் (பவனியும்) 

12. 

13, 

14, 

15. 

16, 

சிவபிரான் உறைவிடம் 

சிவபிரான் குடை 

சிவபிரான் கொடி. 

சிவபிரான் சடை 

சிவபிரான் தன்மை 

(1) அண்டம் - அணு £? 

(2) அமுலு 
(9) அரசு (வேந்தன்) 
(4) அருவும் உருவும் 

(5) அழகு 
(6) அழிவின்மை 
(7) அறிவு 
(8) ஆட்கொள்ளுதல் 
(9) ஆண்பெண் 
(10) ஆதி 
(11) ஆனந்தம் 
(12) இயல்பு 
(29) இரவு பகல் 
(14) இன்பம் 
(25) இனிமை 
(16) உணர்வு 
(622) உயிர் 
(18) உலகு ஆவர் 
(19) எங்கும் கிறைந்தவர் 
(20) எல்லாம் ஆவர் 
(21) எல்லை கடந்தவர் 
(22) என்றும் நிறைந்தவர் 
(28) ஒப்பில்லாதவர் 
(24) ஓளி (ஜோதி) சுடர் 
(25) கனி 

11 

22 

13 

14 

16 

16 

17 

17 (1) 
17 (2) 
17 (3) 

17 (4) 
17 (5) 
17 (6) 
17 (7) 
17 (8) 
17 (9) 

17 (10) 

17 (11) 
17 (12) 
17 (13) 

17 (14) 
17 15) 
17 (16) 

417 (17) 
17 (18) 

17 (19) 
17 (20) 
17 (21) 
17 (22) 
17,(23) 
1? (24) 
17 (25)



உள்ளுறை 

(28) கண்மணி 
27) கருணை 

(28) கரும்பு 
(29) கருமை வெண்மை 
(80) கலை, 
(94) கற்பகம் 
(92) சன்னல் 
(99) கரலம் ஆயினவர் 

(84) ர்த்தி 
(95, 96) குணம், குணங் குறிகடர்தமை 

(92) குரு 
(98) கு.ற்றம் அ.ற்.ஐவர் 
(99) கொழுந்து 
(40) கோலம் 
(41) சக்தி; வம் 
(42) இவம் 
(43) Pi 
(84) செய்கை 

(45) செல்வம் 
(46) தன்மை 
(47) தாயினும் நல்லவர் 

(48) தாயும் தந்தையும் 
(49) தான் தோன்றி 
(50) 'தயர் களைவர் 
(51) தாண் 
(52) தெய்வம் 
(58) தேன் 
(54) காயகன் 
(55) கினைத்தற்கு அரியர் 

(56) நுண்மை 
(52) பண்பு 
(58) பரஞ்சுடர் 
(59) பளிங்கு அனையர் 
(60) பால் 
(61) பிழைத்தவை பொறுப்பர் 

(62) புகம் 
(68) பெருமை; சிறுமை 

(64) பொதுத்தன்மை 
(65) பெறருள் 
(66) பொறுப்பர் 

9 

17 (26) ௪௮: 
17 (27) ௪௯ 
17 .28) » 
17 (29) ” 
17 (80) ” 
17 (81) ” 
17 (82) oo 
17 (83) ” 
17 (84) ” 
17 (35, 36) ௨௦ 
17 (87) i 
17 (84) ” 
17 (39) ஆ 
17 (40) 3 
17 (41) ஜ் 
17 (42) ஞு 
17 (43) a 
79 (44) ஜ் 
17 (45) 
17 (46) “3 
17 (47) ௨௨ 
77 (48) ன 
177 (49) » 
17 (50) ” 
17 (51) ee 
17 (62) em 
17 (5d) > 
17 (54) » 
1° (55) ஜு 
17 (56) ச 
17 (57) 98 
17 (58) ” 
17 (59) ௨௪ 
17 (60) ” 
17 (61) ” 
17 (62) ” 
17 (68) a 
17 (64) ௨௫ 
17 (65) ” 
17 (68) aw
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(62) போகம் 17 (67) 
(68) பருந்து 17 (68) 
(69) முதல் 17 (69) 
(70) மூலம்; முடிவு 17 (70) 
(24) மூத்தன் [7 (72) 
(72) யார்க்கு அரியர், யார்க்கு எளியர் 

யாராலும் அறியப்படாதவர் 17 (72) 
(28) யார்க்குக் கண்ஆவார்; கண் ஆகார் 12 (72) 
(74) யோகம் 177 (74) 
(25) வித்து 17 (75) 
(76) விளக்கு 17 (76) 
(77) வினைகுறுகாமை 17 (77) 
(78) விளை கெடுதல் * 17 (78) 
(79) வெள்ளம் 17 (79) 

17. வவெபிரான் இருஉருவம் 18 

(1) உடம்பு ச 18 (1) 
(2) உருவம் 18 (2) 
(3) கண் 18 (8) 
(4) கண்டம் (கழுத்து) 18 (4) 
(5) agit (ms) 18 (5) 
(6) சுழியம் (௨ச9க் கொண்டை) 18 (6) 

(7) செவி 18 (7) 
(8) சென்னி. 18 (8) 
(9) இிரவடி 18 (9) 
(10) இலகம் (அதல்) 18 (10) 
(12) பொடை (குறங்கு) 78 (77) 
(72) தோள் (புயம்) 18 (12) 
(19) கிதம்பூம் (அரை) 18 (13) 
(14) நிறம் (வண்ணம்), 78 (74) 
(15) நுதல் (நெற்றி - இலகம்) 18 (15) 
(26) பல் (முறுவல்) 18 (16) 
(27) புருவம் 18 (17) 
(78) ம்குடம் - மூடி 18 (18) 
(29) மார்பு » 79(19) 
(20) மூகம் 18 (20) 
(22) மூடி - (மகுடம் - முடி பார்க்க) 18 (21) 
(22) முறுவல் (பல் - வாய் பார்க்க) 18 (22) 
(28) மேனி 18 (237 
(24) வயிறு 18 (24 24,A) 

(84&) வயிற்றினுள் உந்தி வளைப்பு (சுழி) 78 (24&) ~* 

இருஇசைப்பா .ஒளிகெறிக் கட்டுரை 

” 
” 
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” 
ag 
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a



உள்ளுறை 

(25) வாய் 18 (25) 
(28) விரல் 18 (26) 

78, சிவபிரான் இரு காமங்கள் 19 

(1) சிறப்பு 19 (1) 
(2) பொது. 19 (2) 

19, APanQy ren நாம விசேடம் முதலிய 20 

90. சிவபிரான் இருகாமங்கள் விளி a1 

(ய) சறியன 21 (2) 
(2) கடுத்திரத்தன 21 12) 
(3) பெரியன 21 (8) 

54. சிவபிரான் ஈளுசுண்டது. 22 

82. சிவபிரசன் நடம் 28 

(2) இருளில் கடம் 23 (ny 
(2) தியாகேசர் நடம் 28 (2) 
(3) கடனம் செய்யும்போது வாத்தியம் 28, (4) 

92. சிவபிரசன் பல.ட 24 

94. சிவபிரான் போற்றித்துஇ 26 

25. வெபிரசன் மாலை 26 

6. சிவபிரான் வாகனம் ay 

(ம்) விடை 27 (1) 
(2) மேகம் 27 (2) 
(8) அயிராவணம் வெள்ளானை 22 (2) 

97. சிவபிரான் வாய்மொழி 28 

28. சிவபிரான் விரும்புவன 29 
29. சிவபிரானால் கண்டிக்கப்பட்டவர் 30 

20. சவபிரானால் கண்டனை அடைந்த பின் 
அருள் பெற்றவர். 31 

97. சிவனடியார் 32 
89. சவனடிமாரும் புரந்,கரா.இகளும் 33 

82. சிவனும் அடியார்களும் 84 
84, கவனுமீ அடியார் அல்லா தவரும் 35 

25. வெனும் அண்டமும் 36 

ச்சீ 
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42, 

59. 

,இருஇசைப்பா ஒளிநெறிக் கட்டுரை 

். சிவனும் அருளும் 

32. சிவனும் ஆணும் பெண்ணும் 

சிவனும் இசையும் (8,தமும்) 

. சிவனும் இந்திரனும் 

, சிவனும் உயிர்ப்பும் 
சிவனும் உயிரும், ஊனும் 

சிவனும் உலகமும் 

். சிவனும் எரியும், எரியாடு தலும். 

. சவெனும் ஜந்9தழு.த்தும் 

இவனும் கங்கையும 

சிவனும் கடலும் 

. சிவனும கற்றோரும் 

. சிவனும் சாமனும் 

. சிவனும் சமண புத்தரும் 

சிவனும் செபவடமும் 

. சிவனும் ஞாயிறும் (சூரியனும்) 

சிவம் ஞானமும் 

. சிவனும் இருமாலும் 

சிவனும் இருமாலும் பிரமனும் 

. இவனும் திருமாலும், பிரமனும் 

இம்.இரனும் 

. சிவனும் இல்லைவாழ் 6 Sort Gd 

இவனும் தேவர்களும் 

. சிவனும் நந்தியும் 

இவனும் நாமனமாரும் 

, இவனும் பள்சபூ,க.மம் 
. சிவனும் பலியும் 

. இவனும் பார்வதியும் 

. வனும் பார்வதியும் கங்கையும் 

37 

38 
39 

40 

41 

43 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

68 

64 
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௪௯. 
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உள்ளுறை 

. இவணும் பிரமனும் 65 

. இவனும் பெறும் பேறும் 66 

. சிவனும் பேயும் 67 

, சிவனும் பொய்யும் மெய்யும் 68 
. சிவனும் மறையும் (வேதமும்) 69 

. சிவனும் மறையோரும் (௮ம்,தணரும்) 70 

. சிவனும் மாதரும் 71 

. சிவனும் முருகரும் 72 

இவனும் முனிவரும், பெரியோரும் பழைய 
அடியார்களும் 73 

. சிவனும் யோகமும் 74 

. சிவனும் இராவணனும் 75 

+ Pagid at SG Bury 76 

இவனும் விளக்கும் 77 

. சிவனும் வெண்மையும் 78 

. இவனும் வேடரூபமும் 79 

. சிவனைப் பற்றிய விஞவும், விடையும் 80 

. சிவனைப் பாடுபவர் 81 

» நிவனை வழிபட்டுப் போற்றுபவர் 82 

௨. தில்லை முதலரம் தலப்பருதி 5 

௩. அநப்பொருட் பதிகம் 

௪. பாடிஜேர்ப் பருதி 

௫. இலக்கணப் பருதி 

” 

௬௩ 

» 

ப் 

12 

” 
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14 DOQmsuur ஒளிகெறிக் கட்டுரை 

௬. பிற பொருட் பகுதி 

7. அக்னி (தலைப்பு 703 பார்க்க) 

2.  அடிமார் (வெ.ூராற் பகுதயில் : 

“இவனடியார்'' என்னுந் தலைப்பு 
37 பார்க்க), 

3. அடியார் அல்லாதார் 

4,  அடுக்குச் சொற்றொடர் 

மூ.தம் (சிவன் ,தனமையில் 16 
(2) பார்க்க) 

9.  அமிராவணம் 

70. அரக்கர்; அசுரர் 

(1) றைப்பு 
(2) பொது 

11. அரங்கு 
72. அரசர் - அரசு 

1 

N
o
w
 

w
w
 

மெ
 

9 

10 

10 (1) 
10 (2) 

124 

12 

78. ருள் (வனும் அருளும் தலைப்பு 
26 பார்க்க) 

74. அறம் 

25, அறிவு 
76. அன்பு 

77. ஆசை 

79. ஆடை 

29. ஆவா 

20. ஆறு 

(1) இறப்பு 
(2) பொது (*நீர்கிலை'! தலைப்பு 187 

பார்க்க) 

13 

14 

15 

16 

I7 

18 

20 

24 
21) 

27 (2) 
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ஞி 
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at. 

22. 

23. 

26. 

26. 

a7. 

29. 

30. 
BL. 

32. 

33. 

34. 

36. 

36. 

37. 

38. 

49. 

40. 

41 

42. 

43. 

44, 

46. 

46. 

உள்ளுறை 

உடல் (மெய்) 

உணர்வு சிவபிராற் பகு.இயில் 
கலைப்பு 76 (76) பார்க்க) 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Br 

32 

உயிர் (மூசி௬) (அவபிராற் பகு.இயில் 
தலைப்பு 76 (77) பார்க்க) 33 

உலகம் (தலைப்பு 726.7 பார்க்க) 34 
உலோகம் 

உவமை 

உவமை உருபு 

உறவு 
ஊண் 

ஊர் 

(1) இறப்பு 
(23 பொது 

எண்ணும் கொகையும் 

7 Di மொழிகள் 

எதுகையில் வரும் சொழ்கள் 

ஐம்புலன் 

ஒலியும், ஒலிக் குறிப்பும் 

ஒளி, சுடர், சோதி 

ஒண்டு 

35 

+ 38 

37 

3S 

39 

°40 

40 (1) 
40 (2) 

41 

42 

43 

44 

45 

46 
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16 .இருஇசைப்பா ஒனிரநெறிக் கட்டுரை 

47. ஓர் 48 டச௪௩ 

48. கங்கை (ஆ) 49 சர 

49. கங்கை (தேவி) 50 ஸு 

50, கடல் ட்டா ” 
51. கணம் 52 srr 

52. கப்பல் 53 வ 
52. கரும்பு 538A ” 
54. கலாம் 54 ஸு 

55. கலை 55 a 

56. கற்பகம் 56 ” 

57. கணு 57 வ 

58. கணி (சவபிராத் பகுதியில் தலைப்பு 

2. 76 (25) பார்க்க) 58 க 

59. காடு 59 கசடு 

80. காமம் 60 9 

61. கசமன் 61 » 
62. காலம் 62 95 

62. காலன் 62 6s 

64, Bunge 64 வ 
65. குங்குமம் 65 ௧௪௯ 
66. குடை 66 ” 

67. குழாம் 67 ப 
68. குறி 63 வ 
69. கூத்து ் 69 " 

70. கொக 70 ஸு 

TL கோயில் 71 ” 
72. கோலம் 72 ௧௪௭ 

75.  ௪ங்கு “ 73 ” 

74. ei Borer 74



உள்ளுறை 

75. சமண புகுகர், கோர் 76 

76. சமயம் 76 
77. சாத 77 
78. Asst 78 
79. சனம் 79 

50. எச் 80 
57. சுவை 81 

82. சூரியன் 82 

85. சூழல் 83 
94. செல்வம் 84 

85. சேவின்மணி 85 

86. சைலம் 86 

87. சொல் (பகம்) மொழி 97 

68. சொல் அழகு 88 

89. ஞானம் 89 

90. தமிழ் 90 

91. தமிழ் மாலை ௫3 

92. தவம் 92 
194. தனம் 92 

94,  தானி௰ம் 94° 
95, Bene (B55) 95 
96. இருகீறு (சவபிராத் uG@BAe 5 

(9) பார்க்க) 96 

97.  இருமால் 97 

98,99. அஇருமாலும் பிரமனும், 

இந்திரனும் 

பார்க்க) 

98, 99 
IDA. BOD ary ௮க்கணர் (சவபிராத் 

பகு.இயில் “சிவனும் இல்லை வாழ் 
அக்.கணரும் தலைப்பு 57 

99& 
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200. தெய்வம் 100 
101. தென்றல் 101 

709, தேர் 102 
103. தவர் 108 

(1) @puy 108 (1) 
(2) பொது 108 (2) 

704, தேவாரம் 104 

105. தேன்; தேறல் 105 
106. தொகை (தலைப்பு 43 பார்க்க) 106 

107. தொண்டு 707 
708. கசரலட்சணம், 708 

709. ஈகை (சவபிரா் பகு.இயில் தலைப்பு 
4, பார்க்க) 109 

770, ஈம்சத்திரம் (காள்) 110 
111,112. நடனம் நாடகம், நாடக 

சாலை 111, 112 
113. நந (சிவபிரா் பகு.இயில் 

* : தலைப்பு 59 பார்க்க) 114 

114. நாடு (தேசம்) 115 

115, காணம் 116 

376. werigt (Quusir) 117 

117. நாயன்மாச் LI7A 

118, நிலம் 118 

119. நிறம் சிவபிராற் பகுதியில் 
தலைப்பு 77 (74) பார்க்க 779 

120. Amp 120 
121, 8&8 121 
122, Ri Bb (அலைப்பு 729 பார்க்க) 122 
123. gre , 123° 
124. செல் 124 
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130. 
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133. 
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135. 
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138. 
139. 

140. 

141. 
142. 

143. 
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146. 

147, 

148, 

149. 
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பசல் 127 
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கெதி 125 
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பசல் 127 

பஞுசபூ,கம் 128 

படலம் 139 

Liem (opus 5) 130 

பகுதி நிலை மெம்ப்பாடு 131 

பதிக விசேடங்கள் 134 

U6 ge 135 

பரிச 135A 

பழமொழிகள் 136 

பளிங்கு 137 

பயணி 7298 

பாசம் 139 

பாடல் 140 

பாடலும், பாடல் விசேடமும் 141 

பாதகம் (கலைப்பு 724 பார்க) 782 

பார்வதி 143 

பால் 144 

பாவம் 145 

Gorwesr, (“AanDor wg ue Ban” 
சிவனும், இருமாலும், பிரமனும் 

என்னும் அலைப்பும், பிஐபொருட் 
பகுதியில் “இருமாலும் பிரமனும்” 
என்னுக் தலைப்பும் பார்க்க) 147 

பிறப்பு - இறப்பு 148 

புகழ் 149 

புசை 150 

புண்ணிமம் (பாவம் என்னுக் 
கலைப்பு 744 பார்க்க), 151 
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(5) கருடன் சிறகு அறுபட்டது 197 (5) க்கட 
(6) இராவணனுக்கு வாளும், 

நாளும் ஈந்தது. 191 (6) ” 
(2) உபமன்யு முனிவர்க்குச் சிவன் 

பாற்கடல் ஈந்தது 191 (7) ” 
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790. வழி 193 ” 
191. வழிபாடு 194 ” 
192. வாத்தியம் 195 ” 
199. விசயனும், சிவனும் 196 ௧௬௯௪ 
194. விழா (இருவிழா), 197 ௧௬௮ 
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196. விளக்கு 199 5 
197. விர 200 a 
198. வெள்ளம் 203 ௧௯௯. 
199. வேள்வி 204 4 
200. வைத சொற்கள் 205 200 
201, ஜிவராசிகள் 206 an 

(1) ஊர்வன 206 (1) ” 
(2) நீர் வாழ்வன 206 (2) ௨௦௪ 
(9) பழவை 206 (3) ete 
(4) மக்கள் 206 (4) 208 
(5) விலங்கு 206 (5) ”



திருச்சி ரகம 

கிருஇசைப்பா ஒளிரிழறிக் 
கட்டுரை 

க. சிவபிராற் பகுதி 

கணபதி 

கணபதி:--இவர் மதநீரையும் பானைபோன்ற வயிற் 

(நினையும் உடைய யானைமுகத்.தவர். இவருடைய தம்பி 

முருகவேள். இவருக்கும், முருகவேளுக்கும் தந்தைமார் 

சிவபிரான். 

ந. சிவபிரான் அட்டமூர்த்தி [4] 

நிலம், நீர், இ, காற்று, ஆகாமம், சூரியன், சந்திரன், 
ஆன்மா எனப்பட்ட எண்பொருள்களிலும் இழைவர் கலந்து 

உள்ளபடிமால் “எட்டுரு விரவி" எனப்பட்டார். 
. 

2. அட்டவீரச் செயல் [2] 

(1) காமனை எரித்தது [2-1] 

காமன் அழிந்துபோம்படி. செம்து (பின்பு அவனுக்குச் 
சிவபிரான் அருள் பாலித்.அனர். 

(2) காலனை அட்டது [2- 2) 

துன்பமடைந்த மார்க்கண்டேயனுக்காகக் காலனை உயிர் 

நீங்கும்படி உடைத் தருளிய இருவஷியை உடையவர் 

சவபெருமான.



௨ திருஇசைப்பா ஒளிகெறிக் கட்டுரை 

(தமது இருவடியைப் பணிந்த ௮ந்த அந் ,தணச் 

கறுவன் பொருட்டுக் காலனை உதைகத்தருளினார். அ௮.தனால் 

“கரல காலர்'” எனப்பட்டார் இறைவர். பின்னர் அக்கால 

MEGS BG ௮ருள் பாலித்தார். : 

(3) சலந்தரனைத் தடிந்தது [2 - 3] 

சலக். தரனுடைய வரம்பு கடக், த அகந்தை அழியும்படி 

சக்கரப்படையால் அவன் DUG இநக்கும்படி செய்தார். 

இறைவர். 

(4) தக்கன் வேள்வியை அழித்தது [2 - 4] 

தக்கன் செய்,த வேள்வியில் தலைவனாய் இருக்,த எச்ச 

னுடைய தலை விண்டு உருளும்படி செய்வி,த்,தார் 'இறைவர். 

,தக்கனுடைய தலையும் விண்டு உருளும்படி கோபித் 

,தளித்,கார் இறைவர். 

வேள்வியில் தண்டனை அடைந்தவர்கள் 

தக்கன், பிரமன, சூரியன், சந்.இரன், இந்திரன், எச்சன், 

தேவர்கள். இவர் தம்முள் தக்கன், பிரமன், எச்சன் இவர்க 

ஞடைய தலையும் ஒரு சூரியனுடைய (ூடா) என்பவனுடைய 

பற்களும், பகன் என்னும் சூரியவுடைய கண்களும் 

பறிக்கப்பட்டன. 

சந்.இரன் காலால் தேய்க்கப்பட்டான். 

குயில் உருவம் எடுத்துப் பறந்து ஓட கினைத்த 

இந்திரனுடைய சிறகு அரியப்பட்டது. 

வேள்விக்கு வந்.இருட்.த தேவர்கள். யாவரும் எழுந்து 

ஓடிக்கெடும்படி செம்,தார் இறைவர்.



9. அட்டிவீரச் செயல் [9]. கூ 

(5) புரம் எரித்தது [2-5] 
(இரிபுராஇகளின் கொடுமையை ஆ DGS கவர்கள், 

பெருமானுடைம அடிபணிந்து அரற்ற முப்புரங்களும் 
ஓமம்பால் அழியும்படி வில்லை abr SHS SIDES 

'இரையாக்இனார் பெருமான். 

புரம் :--ம.தில் மூன்று கொண்டன முப்புரங்கள். 

சிவபிரான் ஏறிய தேர்:--வே.தங்களே தேரில் பூட்டப் 
பட்ட குதிரைகள் ஆதலின் தேர் *(வைஇக)த் Cer” 

எனப்பட்டது. 

தேர்ச்சாரதி பிரமன் 

வில் :--மேருவாகய பொன்மலை. 

வில்லின் நாண் :--பாம்பு. . 

திரிபுராதிகள் :--முப்புரங்கள் தீயினால் எரிக்கப்பட்ட 
பபோது அப்புரக்களில் இருந்த அசுரர் யாவரும் எரிபட்டு 
அழிந்,தார்கள். ஆயினும் அவ்வசரர்களில். மூவர்மீது அவர் 
பதம் பக்இக்காகக் *கருணைபுரிக் தார் இறைவர். 

(6) பிரமன் சிரத்தைக் கொய்தது (-6] 

அகந்தை கொண்ட பிரமனுடைய கையைக் கொய் 
புதனர் பெருமான். 

(1) யானையை அட்டது [8-7] 

தம்மைக் கொல்லும்படி [,தாருகாவனத்து முனிவர்கள்] 

ஏவின யானையின தோலை உரித்துப் போர்வையாகப் பூண் 
corr. அங்கனம் உரித்தபோது பார்வதியை அஞுசும்படி 

செய்,கனர் பெருமான். 
  

*மூவரில் இருவர் தமது கோயில் வாயில் காப்பவராகவும், 
ஒருவர் கோயிலில் மணிமுழா முழக்கவும் அருள் புரிந்தார் 
'இமைவர். சுந்தரர் தேவாரம் 55-48
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“மால்கரி ஈருரித்தழு போர்வையினீர்'' என்கின்றார் 

ஆசிரியர் இருவாலியமு,தனார். “மால்கரி'' என்பதற்குப் 

பெரிய மானை என்பது ஒரு பொருள். மாலின் ஈருரி, கரியின் 
ஈருரி எனப் பிரித்தும் பொருள் காணலாம். மாலின் ஈருரி 

என்பது “வாமன அவதாரத்தில் இருமாலின் தோலை 

உரித்துப் பைரவமூர்து தி சட்டையாகத் தரித்தார் என்பது 
ஒரு வரலாறு. 

(8) அந்தகாசுரனை அட்டது (2-8) 

இதுபற்றி ஒன்றும் இருஇசைப்பாவி.ற் கூறப்பட 
வில்லை. 

8. சிவபிரானைக் குறிக்கும் 

அடையாளங்கள் [3] 

(2) இடது பாகம் கருகிறம். மற்றொரு பாகம் சிவப்பு. 

கழு,த்திலொரு தனி மாலை. அவர் ஒருவர். ஆனால் Dour. 

ஓர் உடம்பினர். கண் மூன்று. தடந்தோள் சான்கு, 

மறைகள் 3தட அரியர். இப்படிப்பட்டவரின் இருப்பிடம் 

களந்தை DSC Feri ச் 

(2) தருவாய் குமுதமலர். கழுத்து குவா மலர் 

'இருசெவிகளில் குழைகள். ஒரு பக்கத்தில் மேகலாபரணம். 

சடைமேல் நல்லபாம்பு. பிரகாசிக்கும் இருமுகமும், இருக் 

கண்களும் செக். தாமரை மலர். பாதக்குறடுகள் பொன் 

னிஐத் தன. குணத்தின் தன்மை பரிசுத்தமானது. இத் 

தன்மையரின் இருப்பிடம் களந்தை ஆதிக்ேேச்சரம் 

(8) இருமேனியில் ௪ந்,தனமும், வெண்டீறும் விளங்கும் 

கெருப்புப்போன்ற ,இருஉருவத்.இல் நெற் ,றிக்கண் விளங்கும். 

'இப்படிப்பட்டவரின் இருப்பிடம் களந்ைை ஆதுத்தேச்சாம்.
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(4) தம்மை கினைந்து கெஞ்சு உருகும் அன்பர்கள் 
பு,ற,த்திருந்து வேண்ட, அவர்களை விட்டுக் கடாப்போன்ற 
எனை ஆள விரும்பி கான் மீண்டும் பிறவா வண்ணம் 
காத்து அருள் , புரிய வல்லவர் இருப்பிடம் களந்தை 
ஆதித்தேச்சாம். _ 

(5) இருமகன் முருகன் தேவி உமையாள் மாமண் 
இமவான். தோழன் குபேரன் இவர்கள் சாட்டியக்குடி 
௪௪னுக்கு உறவினராவார். 

(6) தொழுது அதன்பின் வருபவர் பிரமன் முதலிய 
தேவர்கள். கம்மைக் தொடர்ந்து வருவன நான்மறைகள். 
உறைவிடம் பேய்கள் உலவும் சுடுகாடு, போர்வை யானைத் 
கோல்; உணவு பிச்சை ஊண். கோவணம் பாம்பு. செப 
மாலை பளிங்கு. கெய் விளக்கின் ஓளி பண்டம் இடம் 
ஈ௪னின் இருக்கை ஆகும். 

(2) கழுத்து நீல நிறம். வாய் பவள கிறம். வாயில் 
உள்ள பல் முத்இன் வரிசையில் உள்ளது. திருமுகம் 
Bonus ஆனக்தம் பொழியும்.. அவளுடைய கோலம் 
௮ட/ அடா! மிக அழகு என்று அவரைக் கண்டவர் 
எண்ணுவர். அவருடைய ஊண் ஆலம் (விஷம்). இத் 
,தகையர் உறைவிடம் களந்தை DS shed. 

(9) அவருக்குப் பாடும் பாட்டுக்கள் கானீமறைகளாகும். 
பாடுகின்ற கந்தர்வர் தும்புருவும், கார,தரும். உயிர்கட்குப் 
புகலிடம் அவருடைய நடன சாலையாகும். மூவுலகங்களிலும் 
இருளில் கைகளால் அபயவ் காட்டி. ௩டம் புரிவர். அவர் 
கையிலுள்ள உடுக்கை தாள ஒலி செய்யும். அன்பர்களின் 
இதயம் அவருக்குக் கமீலாசனமாகும். இப்படிப்பட்டவர் 
சாட்டியக்குடியில் இருக்கை கொண்டவர். 

(9) சடைமுடி பவளம், வாய் பவளம் போன்ற செக் 
கிற,த்.கது. அழகிய மேஷி பவள நதிறத்தது. மேனியிழ் 
ப்பட்ட திருநீறு வெண்ணிறத் தது. பூணூல் வெண்



௬ ,;இருஇசைப்பா ஒளிகெறிக் கட்டுரை 

ணிறம். பற்கள் வெண்ணிறம். மேனிமேல் உள்ள பாம்பு 
வந்து இடக்கும். இடை துடி போன்றது. அவ்விடையில் 
மேசலை, ஆடை ஒரு புறம், இடது பாகத்தில் ஒருத்து 
உள்ளாள். இங்கனம் இருப்பவரின் உறைவிடம் களந்தை 

ஆதித்தேச்சரம். 

(70) பழைய கொண்டர்களுக்கு எளியர். மிண்டர் 

களுக்கு அரியர் எனக்குள்ள பிணியை என்மீது அருள் 

வைத்து நீக்காதவர். குழைகளாக விஷப்பாம்புககஃ அணிந் 

தவர். என் (கருவூரரின் ) குடிமுழு காளும் குழகர். கங்கையை 
அணிக் த அழகர். இப்படிப்பட்டவரின் உறைவிடம் களந்ைத 

ஆதித்தேச்சரம். 

(27) கழுத்தில் ஆரம் பாம்பு. பிச்சைப் பாத்திரம் 

கபாலம் (மண்டை ஓடு); பட்டத்து யானை எருது. அன்ப 

ருடைய கண்ணிர் அவர் இருமளஞ்சனமாடும் இடம். தேவி 

மலைமகள். பூசும் சந்தனம, இருகீறு, இசைப்பாட்டு HG 

மறை. முடி ௪டை. இவ்வாறு கொண்டவர் சாட்டியக்குடிப் 

பெருமான். 

(22 மெய்யர்க்கு மெய்யர். சோ.இ வடிவினர். உமை 

உள்ள பாகம் கறுப்பு கிறம். பிச்சைக்குத் இரிபவர். ௬டு 

காட்டில் ஊீழ்பவர். பொய்யர்க்குப் பொய்யர். அஞ்ஞான 

இருக நீக்கும் குருமூர்,த்.இ. இப்படிப்பட்டவரின் உழை 

விடம் களந்தை ஆ இ.த்தேச்சாம். 

(18) உண்ட விஷத்தின் கருமையும் இருடற்றின் 

வண்மையும், இருமேனியின் செக்கிறமும், கரியையும், 

கீனுபூத்.த நெருப்பையும், ஒத்து விளங்கும் கழுத்திலே 
ஒப்பற்.ற ஒற்றை வட,தைத அணிந்து எல்லாமாய்த் தோன்றி 

கிற்கும் அழகு உடையவர் இருமுகத்,தலை என்னும் தலத்தில் 

வீற்றிருக்கும் பெருமான். 

(74) பிறை தவழும் சடைமுடியும், , இருபுற,த்தில் 
கா.இல் குழையும், கழு,த்.இல் கருகிறமும், சிவக்த வாயில் 

யுன்சிரிப்பும் கொண்டவர் இடம் சாட்டியக்குடி.



5. சிவபிரான் அரையில்... ௮ணிவரை [5] ௪ 

4. சிவயிரான் அணிகலன் [4] 

1. அக்கு:--(எலும்பு), உருத்திராட்சம். 

2. தோடு:--செம்பொற்றோடு. 

3. பாம்பு:--இருஉடம்(ப) அ.தனில்..........ஆடரவம் 

துவளுமே. நல்அரவம், பன்னகாபரணம். 

அணிந்துள்ள பாம்புகளின் வர்ணனை 

கூட்டமாக விரிந்த தலைகளிலுள்ள செம்மணிகளாையும், 

பிளவுள்ள நாக்குகளையும், விடம் பொருந்திய மேல் வாம் 

களையும், கண்களாகய காதுகளையும், பிளக்க வாய்களையும், 

AAU Dd உள்ள நெருக்கமான புள்ளிகளையும், வெண்மை 

மான பற்களையும், கொண்டுள்ள பாம்புகள் ஆபரணமாக 

அணிந்துள்ளார் பெருமான். 

4. மாத்திரை :-கா.தணி. 

5. வடம் - தனிவடம் :--வயிற்தின்மேல் ஒரு தனி 
வடம், ஒற்றை வடம். (ஏ,தாவலி என்பர்) கழுத்திலோர் 

,கனிவடங் கட்டி. 

6. வளை:--வான்முத்இன் சரிவா. 

5. சிவயிரான் (1) அரையில் (வயிற்றில்) 

அணிவன [5-1] 

ஐந். தலை காக,த்ைகை . அரையில் மேகலைபோல் அணிக் 

துள்ளார். 

வயிற்றின்மீது ஒரு தனிவடம் தொக்கும். 

தோலாடை உடுப்பர். 

வயிற்றில் அரைப்பட்$கை விளங்கும்.
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புலித்தோல், கத, கச்சு, மாலை, ஆடை, இவை 

வயிழ்.றின்மீது விளங்கும். ஆடையின்மீது மணியுமிழ் 

நாகம் தோன்றும். ~ 

(2) கரத்தில் அணிவன ஏந்துவன 

முதலில [5-8] 
அ௮பம மளிக்கும் ஒருகை. 

அனல் ஏந்தும் ஒருகை, 

இளமான் ஒருகையில் விளங்கும். 

கவணுங் கைக் கொண்டவர். 

(வேடனாய்ச் சென்றபோது) 

தாளவொத்தோடு நடம் செய்யும்போது அவர் 

' கையில் பிடி,த்இருக்கும் உடுக்கை தானே ஒலி டசம்யும். 

பின்னும் கர,த்.இல் பிச்சைப் பாத்திரம், பாம்பு, யாழ், 

வீணை, வெண்டலை உள. 

(3) கழுத்தில் ௮ணிவன [5-3] 

ஒரு தனிவடம். 

» காதில் அணிவன [5-4] 

(ம) அழிய தோடு. 

(2) குழை--குழையைக் “கருவடி குழை” 
அதாவது '*பிறவியை வற்றச் செய்யும் குண்டலம்'” 

என்கின்றார் ஆரியர். 

விஷப்பாம்புகள் குழையாக விளங்கும். 

8) மா.த்திரை--இஃது ஒரு காதணி. 

(8) காலில் அணிவன [5-5] 

கழல், இண்இணி, ௪.தங்கை, சிலம்பு, பாதுகை, 

செருப்பு. (வேடனாம்ச் சென்றபோது)



6. சிவபிரான் அரையில்.... ௮ணிவன [5] ௯ 

(6) சடையில, சென்னியிற் சூட்வன (5-6) 

சங்கை, இங்கள், பாம்பு, கொன்றைமலர். 

1. கங்கை:-- 
அரும்புனல், அலையெறி கங்கை, ஆறு, இன்னகை 

மழலை சுங்கை, ஒழுகுநீர்க் கங்கை, தரங்கம், இரளும் நீர் 

மணிக்கங்கை இருரீ௮ு, அழிபொசி வனப்பில் புனல், கில 

நீர், நீர், பாயிருங் கங்கை, வளங்களர் ௩இ எனப்பட்டுளது. 

2. திங்கள்: 

அந்தியிற் பிறை, அம்புலி, அவிர்சடைமேல் கிரம்பா.த 

பிறை, இளகிலா, இளம் பிறை, ஜம்மதி, ச௫ிகண்டம், 

கண்ணிலா, தருணேந்து, இங்கள், துண்டவெண் பிறை, 

தேய்மஇ, கிரம்பாத பிறை, நிலா, நிலாமதி, பனி கிலா, 

பனி மதி, பிறை, மத, முளை, வெண்மதி, முளேயாமதி, வளர்: 

இளம் இங்கள், வள இளம்பிறை என விளக்கப்பட்டுளது. — 

3. urity:— 
YRUGH காரரவு, காரரவு சடைமேல் மிளிரும் 

டுபாறிவரிநாகம் எனப்பட்டுளது. 

4. மலர் - மொட்டு:-- 
அகத்து மொட்டு, இதழி (கொன்றை), கங்கை நீர். 

கனைக்கும் ஈலங்கெர் கொன்றை, குவக£ மலரீக் கண்ணி) 

'கொக்கிறகு, (கொக்கு மந்தாரை) கொன்றை, கோக்கு, 

(தழை (வில்வம்) பைங்கொன்றை, மத்தம் (புதுமத்தம்) 

கூறப்பட்டுள. 

(2) புயத்தில் அணிவன [5-1] 
புலித்தோல். 

18) மார்பிலும் நேற்றியிலும் (முண்டத்திலும்) 
அணிவன (5-8) 

1. மார்பு: , 
ஏன மாம்ணிப்பூண், ,சடமார்பினிழ் பூண்கள், பூணூல் 

*(புரி.நால், ,தவளமே புரிநான், புலித்தோல் மிசைக்
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தொடுத்து வீக்கும் பொன்னூல் பூணதநாூல், அகலம் 

வெண்புரி நால் கூறப்பட்டூள. 

2. பொட்டு:-- 

அழூமை பொட்டு இடப்பட்ட நெற்றி. 

(9) திகுரீறு [5-9] 

அழிவழகய இரு$று (அழிவழகு - மிக்க அழகு) 
சாந்தன் வெண்மை, கவள நீற்று ஒளி, தவளமே களபம், 
, கவளவெண் பாடி, இருரீறு, இருக ௮ுமெய்்த் இரு முண்டக 
BEG, கெள்ளுகீறவன் 8ீறு, பவள மால்வரையைப் பனி 
படர்ந்தகோர் படரொளி தருஇருரீறு, பொங்கெழில் 
இருரீ௮ு, பெடி, வெண்கீறு. 

6. சிவபிரான் அபிடேகப் பொருள் [7] 

அன்பர் வார்ந்த கண் அருவி பிரானுக்கு மளுசன 
சாலை. 

ப் ் 
ஆரழலாடுவார். 

ஆனஞ்சாடும் சென்னியர். 

பால் கெய் ஐந்துடன் ஆடிய படர் சடைப் பால் 
வண்ணார். » 

7. அர்த்தநாரீசர் [8] 

செம்மை கிறைந்த தேவிக்குக் தமது உருவமும், 
பாகமும் அளித்தார். ஒரு பக்கத்தில் மேகலை அணிக் 
துள்ளார். இருவரே ஒருவராய் உள்ளார். இருவர்க்கு 
ஒருடல்பு. இடப்பாகம் கறுப்பு. மற்றொரு பாகம் இவப்பு. 
கா.இல் மா,த்திரைகளோடு கோடு விளக்கும். குவா மலர் 
மாலையும், கொன்றைமாலையும் அணிந்துள்ளனர். குழலும் 
சடையும், கையில் .வளையும், கழுத்தில் தனிவடமும்,



20. இருவர்க்கு அரியர் [24] ௧௯. 

உடையர், ஒருபால் மேகலையும் ஆடையும் அடி. இடையும்: 

கொண்ட தேவியின் பாகம் உளது. ஒரு பு.ற,த்.இல் கொங்கை 

யும் கொடி இடையும் துலக்கும். 

8. அறம் உரைத்தது [9] 

கல்லால மரத்தஇன் நிழற்கீழ் அருந்தவர்க் கரசாய் 

வீற்றிருந்து பல அறங்களின் இறங்களா முனிவர்கட்கு. 

உப2,59த்.தார். ௮,தனால் *ஆலகிழற்பட்டன்” எனப்பட்டார் 

Qin peut. 

9. சிவயிராண் ஆடை, உடயை, 

போர்வை (10) 

1. ஆடை, உடை:-- ் 

அரையிலோராடை, பாய்புலிக் தோல் உடை, அப்: 

புலித்கோல்மேல் கச்சம் பொன் நூலும் விளங்கும். 

அரையில் புலிக்தோல்மீ து, சுரிகை (௧,த.இ) விளங்கும். 

புயத்.இன்மீதும் புலித்தோல். ் , 

ரையில் நெருப்பு உமிழ்கன்ற பாம்பைக் கோவண: 

மாகச் கொண்டுள்ளார். கோவணம் வெண்கோவணம் 

காலில் செருப்பு ௮ணிந்துள்ளார். (வேடனாய்ச்,சென்றபோ.து), 

2. போர்வை:-- 

பெரிய யானையின் உரிவையை உ,த்.தரிமமாகக். 

கொண்டுள்ளார். இருமால் (வாமனரின்) கோலை உரித்துச் 

சட்டையாக அ௮ணிந்துள் ளார். 

10. இருவர்க்கு அரியர் [11] 

அயனும் மாலும் மயங்கி முறையிட்டும் அவர்களால் 
உணர முடியச தவர் பெருமான். அவர்&ள் ௮தியா வண்ணம் 

ஒளி பாட்பி சோஇ வடிவாய் நின்றார் பெருமர்ன். ஊழி'
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ஊழி காலம் பரவிக் இடந்தும், பணிந்தே,த்தியும் காண 

மூடிமாத  எரியுருவாய் கின்றவர் பெருமான். அவர் 

இருவடியைக் காண ஊழிதோ, அழி உளக்கந்து நெக்கு 

நைந்து பன்றியும், பறவையுமாய்,த் தேடி உருகநின்றும் 

காணமுடியாத பெருமையுடைய தழற் பிழம்பர் பெருமான். 

அவரது இருவடியைக் இருமால் காண்கிலன். அவர் 

இருமுடியைப் பிரமன் காண்கிலன். ஆதலால் இருவரும் 

மறைகொண்டு இன்னமும் இறைவனைத் துதித்து 

நிற்கின்றனர். 

11, சிவயிரான் உலாவும் (பவனியும்) [12] 

கையில் முத்து வககள், கழுத்தில் தனிமாலை, 

முக்கண்கள் இவை கமை உடையவராய், ,இருவாரூரில் 

APHID எழுர்தீருளும் விடங்கராய் ௩டம் செய்யும் அழகிய 

தோற்றம் உமாதேவிக்கும், கங்காதேவிக்கும் சிறிதும் 

இடையாது. 

சடா மகுடத்தில் வெண்ணிலா விளங்க, முத்துக் குடை 

நிழலில் இடப வா'கன,க்.இன்மேல் உலா வரும்போது சுண்ட 

குறிப்பு யா.து. ' 

12” சிவபிரான் உறைவிடம் [13] 

“ர, அன்பர் உள்ளம்:-- 

,தணிமாத பேரன்புடைய உள்ள த்தல் குடி கொண் 

ருப்பர் பெருமான். 

2. கல்லால மரம்:-- 

கல்லால் நிழலில் வீற்.நிருப்பவர் பெருமான். 

3... சூடுகாடு:-- 

பேய்கள் உறையும் கரிகாடு. மயானம் ௮வர் உறை 

விடம்.



12, சிவபிரான் உறைவிடம் [28] oh 

4. மை 

இருப்பிடம் மலைகள். 

5, தலங்கள்:-- 

1. ஆரூர் 

ஆதிமாம் வீதி விடங்காரய் ஈடங்குலாவினரே. 

2. ஆவடுதுறை 

சரந்தையூருக்கு இன்பன், தருணேந்து சேகரன், நம்பி, 

எம்மான், அமுது, வேர். தன் இரு ஆவடுதுறை ஆளி - இவர் 

'இருப்பிடம் இரு ஆவடுதுறை. 

8. (திரு) இடைமருகார் 

அண்ட வானவர் கோனின் இருப்பிடீம் இரு இடை 

மருதூர். 

4. கயிலை 

கயிலை மலை இறைவன் இருப்பிடம். _ 

5. களந்தை 

எண்ணில் பல் கோடி குணக்,தர் கங்கை ஜழகர், தம் 

தாயினும் மிக்க நல்லவர், முக்கண்ணர், தமக்கு (கருவூரார்) 

அருள் புரிபவர், மறைகள் தட அரியவர், ” இப்படிப்பட்ட 

வருடைய இடம் களர்ைக ஆதித் தேச்சரம். 

6. சாட்டி௰க்குடி 

ஏழ் இருக்கை; சாஜ்டியக்குடி. வாழ்வோர். கம் இதயக் 

கோயில் - இவை இறைவர் இருப்பிடக். 

7. தில்லைச் சிற்றம்பலம் 
க 

பிரானும்? பிராட்டியும் பொன்னம்பல,க்ை இருக்கை 

யாகக் கொண்டுள்ளார்கள்.
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8. பூவணம் 

ஆவண வீதுப் பூவணம் கோயில் கொண்டுள்ளார் 
பெருமான். 

9. மகேந்திரம் 

மசேந்திர நாகர், மகேந்திர மாமலைத் தேன், மருந்து, 

குரவர், ௮அனுஞான,கை நீக்குபவர். இ.த்தகையவர் இருப் 

பிடம் மகேந்திரம். 

10. வீழி மிழலை 

உமை மணவாளன் தெய்வக் கான் தேர்ன்றி கேடிலங் 
ஏர்.தீஇக் கனக கற்பகம், யோக நாயகன் விரும்பும் இடம் 
Bot P மிழலை. 

18. சிவபிரான் குடை (14) 

தரளக்குடை, (மூ.த்துக்குடை) நிழலில் விடைமேஜ் 
கொண்டு உலா வருவார் இறைவர். 

1.4. சிவபிரான் கொடி, (15) 

கவெபிரான் கொடி. விடை; விடைக்கொடி, ஏறணி கொடி, 
சேஏந்து வெஞ் கொடி. என்று கூறப்பட்டுள்ளது. 

15. சிவபிரான் சடை (16) 

அந்திப் பிறைச்சடை, அரும்புனல் அலமருஞ்சடை, 
அவிர்சடை, அழகிய சடை, ஆறணி சடை, இளகிலா எறிக்கும் 
பிறைதவழ் சடை, இளம் பிறைச் செஞ்சடை, குருள் புன்சடை 
குளிர் சடைத்தெண்டு, கொத்தாச் சடை, கோலச் சபை, 

சைவம் விட்டிட்ட சடைகள், திருச்சடை, இமெய்ச் சடை, 

நிலாக் கோலச் செஞ்சடை, ரர் கொள் செளுசடை, படர்சடை, 
பனிமதிக் சடை, பாலாடு முடி.ச்சடைகள் பாயிருங்கங்கை.
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பணிகிலா கரந்தபடர் கடை, பின்னு செஞ்சடை ஒளி 
அளும்பும் அவிர்சடை, விரிசடை என சடை விளக்கப் 
பம்டுள்ளது. பி.ற ஒளிகெறியிற் காணலாம். 

16. சிவபிரான் தன்மை முதலியன [17] 

(1) அண்டம் அணு [17.1] 
பெருமானுடைய பெருமைமை சோக்குங்கால் ௮ண்டம் 

அ௮ணுவாகத் தோன்றும், அவருடைய சிறுமையை 
'சோக்குங்கால் ௮ணுவானது அ௮ண்டமாகக் தோன்றும் 

(2) அமுது [17-2] 

பெருமான் உயிர்க்கு அழமுகாவார் அவருடைய 

AGaGer அறுபவி.த்துப் பருகுங்கால் , அமுகுத்துக்கு 
ஒப்பு ஆவார். அனபரரனவர் பருகுகன் ற ஆரமுது அவர். 

(3) அரசுவேந்தன் [17-3] 
அம்பலவர் அருக்தவர்க்கு OTF. இமையவர்க்கும் 

WER. FST SZ) அரசு அவர். இல்லை வேந்,கர் சா.காக்,த.க்.து 
அரசு. 

(4) அகுவும் உருவும் [17-4] 
அரறாவுரு என்னு அறிகுற்கு அரியவர். ஒலிட்டு அழைக் 

தோலும் தமது உருவைக் காட்டமாட்டார். 

(5) அழகு ([17-5] 
பெருமானுடைய பெொட்டிட்ட தெற்றியும், விழியும், 

வெண்ணிறும் அழகுள்ளது. அழகெலாம் கிறைக் த வண்ணர் 
அவரைக் கண்டவர், அவர் கோலததைக் கண்டு “அச்2சா/ 
அழகி என்பர் கங்கை நீர் ஒழுகும் அழகர் அவர். 
அவருடைய திருவுடம்பு ௮ச்சோ/ அழகோ! என_த்.தக்கது. 

* (6) அழிவின்மை [17-6) 
இறைவன் அழிவில்லா தவர்.
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அறிவு [17-7] 

அதியப் புகுந்த யோகத்தில் பொஇந்து தோன்றும் 

நுண்ணியர், கலைகளின் பொருளும் அறிவும் ஆவார். 

(8) ஆஇட்கெொள்ளுதல் [17-8] 

பெருமான் தம்முடைய அழகிய விழியையும் காதையுங் 

காட்டி, அருளும் வகையில் அருளி ஆளும் வகையில் ஆள்வர். 

(9) ஆண் பெண் [17-9) 

ஆணோ பெண்ணோ ௮ருவமோ உருவமோ என்று 

அறிதற்கு அரியவர், பெண்கள்மீது வைத்த காதலை 

ரநூருயிரம் கூறுசெய்து அதில் ஒரு கூறு பெருமானே 

உன்னிடம் வைத்தால் அ௮ங்கனம் வைத்தவரை தேவ 

லோக,க்தை ஆளவைக்கும் பெருமை உடையவன் நீ. ஆண் 

பெண் எனப் பிறக்கும் பிறட்பையறு,த்.த பேரொளி 8. மிக்க 

அருள் புரிந்து ஆனக்கு.த்க,த் ,தருன்ற பெருமையை 

யுடைய பெரியோன் கீ. 

(10) ஆதி (19-10) 
ஆதி நீ. 

(11) ஆனந்தம் (17-11) 
>. ச ் 

அடியேன் மாட்டு ஆனந்தம் இடையரறு வண்ணம் 

பண்ணின ஆனந்தக் கனி 8 என்னுள்ள,தைைத இனிய ஆனர்,த 

வெள்ளமாய் ஆக்கினவனாய் இருகச்இன்றாய் 8 பெருமானின் 

'இருமுகம் ஆனக்.த,திைப் பொழியும் ௮ருள் பெரிதும் புரிந்து 

ஆனக்.த.த்தைக் தரும் உன்னுடைய பெருமையினும் பெரிய 

தொனறும் இல்லை. 

12 இயல்பு -[17-12] 

பெருமானே! அழகுள்ள உன் முக்கண் முகத்தின் இயல்பு 

பல கோகியது. 

(13) இசவு பகல் [17-13), 

பெருமான் இரவும் பகலும் ஆவர்.
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(14) இன்பம் [17.14] 

அஞ்செழு,த்தில் தன்னை வைச்து உள்ள த்தில் ம௫ழ்ச்ச ' 
பெருகும் தொண்டருக்கு எட்டுத். இசையிலும் உள்ள பலவிசு 
சொல்லாட்சி என்ன? பைம்பொன் மாளிகை என்ன? பவளவள 
வுள்ள மாதர்களின் பரு,க்,த கொங்கை என்ன? கற்பகப் 
பொழில் என்ன? ஆக எல்லாம் ,தறாவர் கங்கை சொண்ட 
ஏசாளேச்சர.த்.இல் வி.ம்.நிருக்கும் பெருமான். ஆதலால் 
அத்புத தெய்வம் ௮வரன்றி வேறு ஒருவரும் இடைமாது. 
டமாக்ச வீட்டின் இன்பம் அவர். 

(15) இனிமை (17-15) 
இனிய கரும்பு ௮வர். இனி௰ ஆனக்.த வெள்ளம் 

அவர். இனிம பாலும், அமுதமும் அவர். பசம்பை ஆபரண 
மாக அணிம்தவர். கரும்பு, பால், தேன், அமுது, கணி 
இவை போல இனியராகிய பெருமான் நமக்கு உள்ளே 
ஆனக்குத்தைக் தருவார். பொய்யில்லாக மெய்கர்க்கு 
கலம் பயின்௰உ இனியவர் பெருமான். 

(16) உணர்வு [17-16] 

பெருமான் உணர்வைக் கடக், ஓர் உணர்வு அவாச். 

17 உயிர் [17-11] ௦ 

உயிர்களுக்கு அருள் செய்யும் உமாபஇ பெருமாண்- 
எல்லா உயிர்க்கும் ஈசன் அவர். 

(18) உலகு ஆவர் [17-18 

இபகுமான் உலகாவர். 

69) எங்கும் நிறைந்தவர் [17-19] 

உலகெங்கும் நிறைச் கவர் பெருமான். 
8S. @. @. 4.—2
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(20) எல்லாம் ஆவர் [17-20] 

எவர்களும் மாவையுமாம் தனிப் பெருக் தன்மையினை 

கடைய பூரணப் பொருளவர் விலையற்ற பொன் போன்று 
காவையும் ஆவர். 

(2) எல்லை கடந்தவர் [17-21] 

எண்ணஜற்.ற பலகோடி. எல்லைக்கு அப்பால் கிற்பர் 
இபருமான். 

(22) என்றும் நிறைந்தவர் [17-22] 

என்றைக்கும் நிறைந் த ஒண் சுடர் பெருமான். 

(28) ஒப்பில்லாதவர் [17-23] 

ஒப்பில்லா,தவர் பெருமான். 

(24) ஒளி சோதி சுடர் [17-24] 

பிரமனும் இருமாலும் தொடர்வதற்கு ௮சிம ஒளி 

வளர் விளக்கு அவர். சென்னிற,த.தவராய் நூருயிரம் 
சூரிய ஒளிகுதாள கொண்டவர். தில்லைச் சொக்கர். 
அவருக்கு உரியவள் சோதி மங்கை. இடர் நீக்க மனதிற் 

குக் ௪ நிகமையில் அளுஞானக்ைத ஒழித்துச் சுடர் 

பெசன்ற (ஞான) ஒளியைக் தருவர் அவ்விரி சடையழகர். 

(8) கனி (17.25) 

கற்.றவர் விழுங்குங் கற்பகக் கனிய்வர். காம் விழுங்கக் 

கூடின இனி௰ eof wer. 

(26) கண்மணி [17-26] 

கண்ணீர் உகுக்கும் கண்ணில் கண்மணி போன்றவர் 

கருமான்.
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(7) கரணை (17-27) 
பெருமான் கருணைமச கடல். கருவூர்,க் தேவருடைய 

இனிய தமிழ்ப் பாமாலையிற் பொருந்தியுள்ள கருணைப் 

wor அவர். இரிபுராஇகள் மூவருடைய கர்.தலில் அகப் 
பட்ட கருணைக் கடல். (கமக்கு) யரர் துணை என்றால் 

“geal” என்று அருள்புரியும் பெருமானுடைய கோயில் 
,தருச்சிற்.றம்பலம். 

(28) ககும்பு [17-28] 

மூன்று கண்க&ா உடைய கரும்பு பெருமான். 

(29) ககுமை வெண்மை [17-29] 

கரிய (€ல) கண்ட த்.தில் (வெண்மை) கிற,த் தஇருநீத்றுக் 

கோலத்தை உடையவர். i 

(30) கலை (14-30) 

கலைகளின் பொருளாவார் பெருமான். 

(81) கற்பகம் [17-31] 

கற்பகக் கனி ஆவார் பெருமான். கனக கற்பகம் 

அவர். ‘ 

(32) கன்னல் (17-32) 

கன்னலும், பாலும், ஆவர் iar Suis S63 srer 

அண்ணல். 

(33) காலம் ஆயினவர் [17-33] 

கற்பகாலமாய், உலகாம், அவை இரண்டும் இல்லாத 

வராய் விளங்குவர் பெருமான். 

4) கீர்த்தி [17-34] 
அழிவில்லா,க ர். த்தமை உடைய சனசக் கற்பசம் 

இபருமான்.
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(35) (36) குணமும், குணங்குறி கடந்தமையும் 

(17-35; 36) 

இருவீழி : மிழலை என்னுந் கலத்தில் ஐந்நூறு 
அந்தணர்கள் ஏத்தப் போற்றுகின்ற எண்ணற்ற பல 

கோடிக் குணகத்,தர் பெருமான். குணக்குன்றம் பெருமான்... 

குணமும் குறியும் கடக், தவர். அவருடைய பாதக்குறடுகள் 

பொன்னிறமுடையன. அவருடையகுணம் பரிச க,கமான து... 

B87) 6@ [17-37] 

இவபிரான் மலைமகளுக்கு அருள் பாலித் குரு. 

(38) குற்றம் அற்றவர் [17-38] 

இறைவன் குற்றம் அற்றவர். 

(39) கொழுந்து (17-39) 

பெருமான் தேவர்களின் ஒப்பற்ற கொழுந்து. அவர் 

கற்பகக் கொழுந்து. ஞானக் கொழுந்து. 

(40) கோலம் (17-40) 

வபிரரனுடைய கோலத்தைக் கண்டு “அச்சோ 
அழக5.!”,, என்று கூறி அவரைப் பார்,த்.தவர்கள் 

மனம் குழைவர். வேடரூபம் எடுத்,த கோலத்தின் அமுது: 
அவரே. ம 

(41) சத்தி, சிவம் [17-41) 

பெருமான் “௪,க.இயாய்ச் சிவமாய்,த இரு, ஆரூரில் ஆ, ௮௫ 

விடகங்கராய் கடம் புரிந் தனர். 

142)! சிவம் [17-42] 

BETS மிழலையில்' தெய்வ கெறியித் : சிவமாம்: 
விளக்குவார். டு ்
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கு ச ரா.48) 
இரைலோக்கமெ சுந்.தரம் சரோங்கும் புகழை உடையது. 

இதம்வசி, சான் கோன்றி ஈம்பி நிலைபெற்ற செல்வச் 

சிருடையவர். 

் (44) செய்கை [17-44) 

பிச்சை கேட்க வந்த பெருமான் “ஏடி./ போருக்கு வா.” 

என்று அழைப்பது போலப் புருவ,த்தை கெரிக்னெரார். 

கீங்காத கோயைதக் தருகின்ற செய்கையை உடையவரை 

ஒக்கஇன்றார். பெருமான் காம் பார்க்காத காரணத்தால் 

சாம் அவரைப் பார்க்க வில்லையே என்று எண்ணி ஈம் 
,மூடைய ஊருக்கே வந்து, என் வககளைக் கொண்டு 

போவாரோ 2 என்செய்வாரேர 7 தெரிமவில்லை. மேகங்கள் 

சூழ்ந் தபோது சூரியன் மறைந்து இருப்பது போல 

வளுசகருக்கு மறைந்து நிற்பர் பெருமான். ஆனால் பெருமா 

னுடைய இருவடி ஒளியை அதுபவிப்பவரை . ௮வர் இள: 

வேனிற்கால,த்துச் சூரிமனைப்போல வாழவைக்கும் தன்மை 

உடைமவராவர். ் 

(45) செல்வம் [17-45] 

இருவளர் இற்.றம்பலம் என்றும், செல்வம் கிறைந்து 

சழ்.௰ம்பலம் என்றும் புகழைப் பெற்றுள்ளது. , சி.ற்றம்பல,த் 

தான் தோன்றி ஈம்பிப் பெருமானைச் செல்வ,த்.தான் தோன்.றி 

கம்பி என்இன்றார் சேந்,கனாச். சவஞானம் அழிவெர்ன் நிலாச் 

செல்வம் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது. இரு ஆவடுதுறைக் 

கோயில் “புசழ் செல்வம் மல்கு, பொழ் கோயில்" என்று 

டசம்,கனாரால் போற்றப் பட்டுள்ளது. 

் (46) தன்மை [17-46] 

,தம்மகுட்டு அன்பில்லாதவரிடம் மறைந்திருந்து, 

அன்புள்ளவரிடம் ௮வரவச் வேண்டும் வரங்கக&௭க் கொடுக்கும் 

Shus மரல் போல் ஆவார் பெருமான்: அவர் ;தனி௰ர்
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Avot ஓராயிரம் பேருடைய தன்மை உடையவர். ,தம்மை 

கி 'ப்பவருடைய மன,தஇனுள் இருக்கும் மணி மாணிக்கம் 
ஆவார். 

,தரமரை மலரில் ரீர் பொருந்தாக் தன்மை போல 
வினையேன்பால் மறைந்து இருப்பர் பெருமான். ஆயினுக் 
நான் பழி பாராமல் “பெருமானே!” உன்பால் விழும்: 

தொழிக்தேன். 

அன்பர்களின் நெளுல் இடங் கொண்டிருப்பர் 

பெருமான். 

எங்கும் பரவியும், கிறைந்தும் உள்ள பெருமான் 
எல்லையற்ற தோழமை உடைமராய் என்மாட்டு விளங்குவர். 

மூவுருவின், முதல்வர் ger. பாதகத்துக்குப் பரிசு 

அக்.தவர் அவர். 

(47) தாயினும் ஈல்லவர் [17-47] 

காயினும் மிக ஈல்லவர் பெருமான். 

(48) தாயும் தந்தையும் [17-48] 

எல்லோருக்கும் தாயும் ,தந்ையும் ஆவர் பெருமான். 

89) தான் தோன்றி [17-49] 

பெருமான் செல்வக் தெய்வத்தான் தோன்றி சம்பி 

என்பர் சேந்தனார். 

(50) துயர் களைவர் (17-50] 

பெருமான் அவரவர் படுகின்ற துயர்நீக்கும் உயிர்க் 
கடீவுளாவார். 

(50 கண் [டப , : 

பருமான் ஒரு பொத்றூண் (கனக ஈற்தூண்)...
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(52) தெய்வம் [17-52] 

ஐக்செழு,க்தைை உள்ளத்தில் வைக்கும் தொண்டருக்கு, 

பெசன் என்ன? பலவகைப் பட்ட கி.இக்குவியல் என்ன?" 
பைம்பொன் மாளிகைகள் என்ன? மாதர்களின் பருக்க. 
சொக்சைகள் என்ன? கற்பகப் பொழில் என்ன? இணை 
தரும் இன்பங்கள் எல்லாம் தருவர் கங்சை கொண்ட 
சசாளேச்சரத்.இல் வீற்றிருக்கும் பெருமான். ஆதலசல் 
அவரைப் போல அற்பு,5,க் தெய்வம் வேறு உண்டேோ2 
(இல்லை என்றபடி.) 

(53) தேன் (17-53) 
பெருமான் பாலும், அழுதும், தேனும் ஆணச்- 

அவருடை பவள வாய் தேனைப் பொழியும். 

(54) நாயகன் (17-54) 

(உலக) புவன காமகர் பெருமான். 

(59) நினைத்தற்கு அரியர் [17-55] 

இளை க்,க.ற்கு அரியர் பெருமான். 

(56) நண்மை [17-50] 

பெருமானே / 8 நுண்ணியை எனினும்” உன்னுடைன 
கபருமை நுண்மை சடந்தது. யோகத்தில் விளங்கும் 
சதுண்ணியர் பெருமான். 

(57) பண்பு [17-97] 

புண்ணியர், புனிதர், முப்புரங்களை ஓர் ond Tener 
எய்துகக்,ச பண்பினர் பெருமான். 

8) பாஞ்சுடர் [17-68] 

பசமாய பரஞ்சுடர் பெருமான்.
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(59) பளிங்கு அனையர் [17-59] 

னது பக்க,த.இல் உள்ள பொருளை விளக்கும் பளிங்கு 
ம்பால,க் தம்மை அடுத்தவருடைய அளுஞான இருகப் 
இிபாக்குவர் பெருமான். தம் மீதுள்ள வெண்ணீற்றின் 
ஆஒளிமால் பளிங்கு,தீஇரள் போன்று தோன்றுவர் பெருமான். 

60) பால் [17-60] 
கன்னலும், அமுதும், பாலுமாய் இனிமைமாக் 

இருப்பர் பெருமான். பாலோடு கலட்,த நீர் பாலைக் காய்ச்சின 
பின்பு பாலை விட்டு நீங்கவிடுவது போலப் பசவம் நீங்கி 

யுண்ணிமம் பின் நிற்கும். ௮துபோலப் பெருமான்! என்னுடைய 

Curae மார்க்கத்தில் விளங்கி என் பாவம் தொலைய; 
சனியனாய் வந்து என் கண்ணினுள் கலக்கு கி.ற்கன்ரறார் 
பால், கெய் முதலிய ஐந்துடன் இருமுழுக்குச் செய்யப்பட்டது. 
(அவர்) சடை. பால் வண்ணர் அவர். பாலும், அமுதமும் 
தனுமாம் ஆனந்தத்தை உள்ளத்தில் தருவர். பால் 
மூழுக்குச் செய்யப்பட்ட சடைகள் தாழப் பரமன் ஆடுவார். 

(61) பிழைத்தவை போறுப்பர் (17-01) 

அடியார்கள் செய்,க பிழைமைப் பெறாமரன் பொறுப்பர். 
இருகால் *9 த. தனென்று தம்மைப் பேசனவர் செய்து 
மழையைப் பொறுத் தருளும் பெருமையை உடையவள் 
இபஞுமான். 2 ் 

. - (62) yap [17-62] 
பெருமானுடைய புகழை உலகோரே une, opr 

யல்லாண்டு கூறுங்கள். 

t (63) பெருமை சிறுமை (17-63) 
எவரும், மறைகள் எவையும், தேவர் கூட்டமும், 

கரெமனும், மாலும் அ௮.றி.க.ம்கு ௮ரிய பெருமையுடையவர் 
இபருமான். சிறியனுக்கு (கருவூனாகம எனக்கு) இனியது: 

*இது சுந்தரர் “பித்தா!!! எனப் பாடினதைக் குறிக்கும். 
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அசக்ஒிப் பெரிதருள் புரிந்து ஆனந்.த,த்க க் தருகின்ற 

பெருமசனே / உன்னுடைய பெருமையிற் பெரிது ஒன்றுள 

கோர் (இல்லை என்றபடி.) 

உலகம் முழுவதையும், இசைகளுள்ள அண்டங்கள் 

எல்லாவற்றையும் மூடிக்கொண்ட பெருமையில் சறியதாம் 

, *ண்மையை அ௮டைக்து ஒடுவ்கப் போகும் செயலை உடையவர் 

பெருமான். 

சபண்கள்மீ து வைத்து காதலை நூறாமிரம் கூறிட்டு 

ABO ஒரு கூற்றைப் பெருமானே! உன்னிட,த்.இல் வைத் 

,தவர்க்கு,த் தவர் உலக,கைக அளிக்கும் உன் பெருமை. 

& நுண்ணிமையாய் இருக்கு போதிலும் உன்பெருமை 

அண்ணிமையைக் கடந்தது என்பது கான அ.றிவேண்.' 

உண் பெருமையானது, அருள் மிகப் புசிந்து ஆணட்கம் 

தருவதாகும். ‘ 

Giscremhenw <gpuI spitb <5), நுண்மை ஒடுங்க எண் 

கண்மணியிற் கலக்.த பெருமையை உடையவன் கீ. 

(64) பொதுத் தன்மை (17-64) 

தேவ! ரீ யாவருக்கும் பொதுவாக இருக்னெறாம் 
அதுதன்மையினின்னறும் உன்னை நீகக,த் கனக்கேஉரியவனாகச் 
செய்யும் வழி இன்னதென்று. தெரியாமல் இருக்கன்றுள் 
இவள். 

(65) பொகுள் (17-65) 

, பெருமான் ௮ண்டய் கடந்த பொருள். அளவில்லாத 

ஆனக்,த வெள்ளப் பொருள். அவர் பண்டும் இன்னம் என்னும் 

உள்ள பொருள். கலைகள் தம் பொருள் சாட்டி யக்குடி என்னும் 

,கல,த்இல் இருப்பவர் தம் சேமப் பொருள். வேகப் பொருள். 

உனது கேன் பொழியும் பவள வாமால் ஞான ால்களில் 
உள்ள மெய்ப் பெருக உணர்த்து.
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(66) பொறப்பர் [17-06] 
அறிவில்லாத என்னுடைய (இருமாளிகை,த் தேவர்): 

சிறுமையைப் பொனக்கும் கருணை கிலையம் நீ. 

(67) போகம் [17-61] 

உயிர்களுக்குப் போகமும், யோகமுமாய் கின்று உயிரை 

ஆள்பவன் ! வெவ்வேறாகய உலகங்களுக்குப் பேரகப்- 
பொருளானவன்! என்னுடைய (சேக்,தனாருடைன) உயிர்ப் 
போகமாசன, [கால காம புராக் தகன்.] 

(68) மருந்து [17-68 

மகேர்இர மலைமேல் இருந்த மருந்து. மங்கையமை ஒரு. 

பாகத்தில் வைத்துள்ள அருமருந்து. மணம் வீசும் பழம். 

எனக்கு அமுதம் போன்றவன் 1 

(69) மூதல் [17-69] 

மூவுரூவின் சூ.தல்வர் அவர். உலகெலாம் படை 5,௧- 

அனி முழுமுதல் அவர். முடிவில்லா,த மு.தல்வர் அவர். 

(10) மூலம்-மூடிவு [17-10] 
மூலப் பொருளாய்: முடிவாம், முடிவிலா முதலாய்: 

உள்ளவர் பெருமான். 

(71) மூத்தன் [17-71] 

தேவர் தம் கொழுந்தாய் எழுந்த மூ.த.தவர் ger. 

(72) யார்க்கு அரியர், யார்க்கு 
எளியர், யாரால் அறியப்படாதவர் [17-72] 

பிரமனுக்கும் இருமாலுக்கும் அ௮ரிமவர், ஆமினும்: 
அடியார்க்கு எளியர். 

ஆண்பெண் அருவம் உருவம் என்று > HO SDS 
ரி,காயவர். .மாமறைகளும், தேவர்களும், பிரமனும்... 

இருமாலும் அறிதற்கு ௮ரிம தன்மை உடையவர்.



16. சிவபிரான் ,தன்மை மு,கலியன [17] eer 

வஞ்சகர் நெளுசக,த்.து ஒளிக்கும் பெருமான். அவருடை 

'இருவடி. ஒளியில் மூழ்கிய அன்பர்கட்கு இளவேனிற் காலத்து 

௨.இ,ச்,௪ சூரியன் போல விளங்குவர். 

(3) யார்க்குக் கண் ஆவார் கண் ஆகார் [19-78] 

மண்ணவர்க்கும் விண்ணவர்க்கும் கண்ணாகின், ௪ 

பெருமான் எனக்குக் கண் ஆகாமல் கான் மிகக் கலங்க 

அண்ணாவோ என்று அ௮ண்ணாக்து வேதனைப்பட்டு அழைக் 

தாலும் எட்டே வருனெருர் இல்லை. 

(04 யோகம் [17-74] 

மோக வெள்ளம் பெருமான். யேசகமும், போகமுமாக் 

உறவா உயிரை ஆள்பவர் பெருமான். 

(75) வித்து [17-75] » 

உலசெலாம் படைத்த முழுமுதலாம்-௮தற்கு ஒரூ- 
வித்துமாக விளங்குவர் பெருமான். 

(76) விளக்கு (17-76) 

,தம்மை மதிப்பவருடைய மணி விளக்கு பெருமான். 

(77) வினை குறுகாமை [17-77], 

$ீலகண்டப் பெருமானை காம் கூறினால் (அணுஒனால்) 

வல்வினை குறுகா (௮ணுகா). 7 

(78) வினை கேல் [17-78] 

இவினைமால் வே.கனைப்படுகன்ற எனது ர(கறாவூர்,க்- 

௪.தவாது) வினை கெடப் புகுந்துள்ளார் பெருமான். 

(79) வெள்ளம் [17-79] 

பெருமான் அருள்சேர் நெடுவ் கடலுள் வெள்ளம், 

ஆனந்த. வெள்ளம், இன்ப வெள்ளம், இனி௰ ஆனக்ச 

வெள்ளம், ஊறும் இன்ப வெள்ளம் - மனிதர்க்கு இன்ப: 

இவள்ளம்.
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12. சிவயிராண் திருஉருவம் (18: 

(1) உடம்பு (18-1) 

பருதி ஒன்று நூறாயிரங் கோடி இரணங்ககைக் 

கொண்ட இருவுடம்பு மிக்க அழகு உள்ளது. Beyer 

'இராசராசேச்சர,த்,தவருக்கு. இருஉடமபில்ஆடாவம் துவளும்; 
மகலையும், ஆடையும் து,ிஇடையும் கொண்ட ஒருத்தி 

இடதுபாகத்தில் உள்ளாள். அவர் உடம்பில் தஇரு£தும் 

யுரிநூலும், பற்களும் வெண்ணிற,த்தன. இருஉடம்பு பவள 

கிதத்தது. 

(2) உருவம் [18-2] 

அவர் உருவம் எண்ணில் பல்கோடி திருவுருவம்; 

கருதுவார் கருதும் உருவம். இருவாய் குமுதம். களம் 

(கழுத்து). குவளை இரு செவியிற் குழை; ஒருபால் மேகலை 

சடைமேல் பொறிவரி நாகம். முகங் கமலம்/: கண்கமலம்: 
யா.தக்குறடுகள் பொன்னிறம். குணம் பரிசத் .தம். . 

அவருக்கு முகம் இரண்டு. கழல் மூன்று, கைத்தலம் 

எழு (அக்னி சொருபர் ஆதலின்). 

கெற்றியில் விழியும், பவளவாய் இதழும்; திலகமும் 

உடையவர். நூய பளிங்கு ௮ன்ன கோற்ற,க,தவர்- பவள: 

மால்வரை போன்றவர். மூவுருவின்' முதல்வர். பக்தர்கள் 

இவரது இருவருளை அடைந்து பருகு கோனும் அமுதம் 
. போலத் இத்துப்புச் சுவையை அனுபவிப்பர். தேவர்களே ! 

இவருடைய திருவுருவம் இருக்கும் ,தன்மையைப் பாருங்கள். 

(3) கண் [18-3] 

அருளுமாதருளி ஆளுமாருளும் ௮அடிகளுடைய அழகிய 
. அிழிகள் ஆயிரக் தர்மரையின் அழகு ஓக்கும் முக்கண்கள்: 
ண்கள் மூன்துடைய கரும்பு அவர். நெத்தியிற் கண்ணும் 
,_இலகமும் உடையவர். அகலில் யை வைத்துள்ளனர்...



37. சிவபிரான் இருஉரூவம் [78] ‘ae 

(4) கண்டம் = [18-4] 

ஈஞ்சு உண்ட கால் கண்டம் (கழுத்து) இருள். போன் ற: 
சரிய கிறத்தது. கழுத்தில் தனிவடங் கம்ஒயுள்ளார். 

மேசம் போலும், குவஃ போலும், நீலமணி போலும் 65s 
சண்ட,க)க உடையவர் பெருமான். விடமுண்ட கண்ட 4 தவர் - 
அவர். 

(5) கரம் (கை) [18.5] 

பெருமான் சுரம் ஆயிரங் கமலத்தை ஒக்கும். 
எரியும், துடியும் கொண்ட அ௮ழூய கரக்க உடைனஎவுர். 
கரத்தில் முத்தின் வளை உண்டு. (அர்.த.தராரிசா 
சா.கலின்) கடங்கைகள் கான்கு உடையவர். கையில் 
சூலம், மான்மறி உண்டு. விடப்அரம்பு கங்கணம். அவர் 
கை,க,சல.க்ைை வீச ஆடும்போது கம்மை கோக்கார். 

அடிமேனுடைய (கருவூரருடைய) சென்னியின் மேல்: 
அகமது கைத்தலத்தை வைக்கு அருளினர் பெருமான். 
வலக்கையைக் கவிழ்த்து கின்று ஆடும் அழகுடையர். 

(6) சுழியம் (உச்சிக் கொண்டை) [18-0] 

சடையில் சுழியம், அவிழ்ந்து சரியும். 

(7) செவி [18-7] 

பெருமானுடைய குழைக்காது பிறவிமை வத்ச் 
செய்யும். காதில் மா, அஅரைகக்டு அழகும செம்பொ, 
ரோடு விளக்கும். 

(8) சென்னி [18-8] 

ஆன் அஞ்சு (பால், தயிர், கெய், கோ.கனம், சசணம்)* 
ஆடும் சென்னியர் பெருமான். அவர் சென்னியில் 
கொக்கறைகும், (கொக்குமக் தாரை) கொன்ழையும் விளங்கும் 
  

'*0கோதனம், கணம் இவற்.றி.த்குப் பதில் மோர், வெண் 
ணெய் எனவும் கூறப்பெறும். ப
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துண்டவெண்பிறையும், படர்சடைக் கொத்தும், சுழிய 
மும், சூலமும், கீலகண்டமும், முழையும், பவளவாய் இ.௮ழும், 
கண்ஷாதகலும் இலகமும் அவரிடம் விளக்கும். 

(9) திருவடி 18-9) 
தமது கழல் வீசி ஆடுவர். அவர் இருவடி.பில் சிலம்பு 

ஒலிக்கும். ஆடல் வாய்க்கு மாமலர்ப் பாதங்கள். ,௮யிரளு 

சூரியனை ஓக்கும். 

அவர் இருவடி எண்ணில் பல் கோடி செவடி, எழிலார் 
எடுத்,த பாதம், கனகமே பாதக்குறடு, செய um Gin, தளி 

ரொளி மணிப்பூம் பாதங்கள், இருக் இய ஈலபடி, அணை மலர்ச் 
சேவடி. கிறம் பொன்னும் மின்னும் கிங்கு சேவடி, 

பனிமலர்த்இருவடி இணை, பாகு பங்கயம், பொற் நிறுவடி, 

பொன்னடி, மழலையளஞுிலைம்படி, பையமேலெடு, த்த வாடித்து 
எழிலார் எடுத்த பாகம் என் றெல்லாம் இருடி விளக்கம் 

பட்டுள்ளது. 

மார்க்கண்டேயருக்காக,க் தம். இருவடியசல் காலனுடைய 
உடலவிய உயிர் போராம்படி. உ௮௫.க.கார் பெருமசண்.      

தேவர்களுடைய மகுடம் சோயும் மலர்ச்செவடி. 

(10)- திலகம்-நுதல் கேற்றி பார்க்க (18-10) 

(11) தோடை (குறங்கு) (18-11) 

Brot மாமணிக் குறங்கை,க் தேவி வருடுவள். 

(12 தோள் (புயம்) [18-12] 

எண்ணில் பல்கோடி. இண்கோள்கள். 

காற்பெரும் தடம்தோள்கள் பெரிய மலை போன்ற 

தோள்களின்மீது புலி,த் தால் விளங்கும். 

(13) நிதம்பம் (18-13) 
கிதம்பம் - அரை.
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வபொறையணி கிதம்பப் புலியகள் ஆடை - அரையிழ் 
கடிய பாமம் உள்ள அழூய புலித்? தாலாடை. 

14 கிறம் (வண்ணம்) [18-14] 

அழகு நிறைந்து வண்ணர். இடது பாகம் கறுப்பு. 
கருடிய். சூரியன் இரண்ட சவக்து ஒனியை உடையவர் 
இல்லை. சொக்கர். மற்றொரு பாகம் இவப்பு. பொன்னிற 
வண்ைர். முடம், இருவாய், இருஉடம்(ப) இவை பவள 
19, விடம் உண்ட கருமையும் இருகீற் நின் வெண்மையும், 
ஈசெக்கிறகுது ஒளியும் கொண்ட பால் வண்ணர் பெருமான். 

(15) mse (Cape, திலகம்) [18-15] 

, அழகிய நெற்றியில் அழகிய பொட்டு கெருப்பென்னும் 

உருவத்இல் கெற்தியிற் கண்ணுடையவர் பெருமான். 

(18) பல் மூலவல் (புன் சிரிப்பு) [18-16] 

அணிமணி முறுவல், தவளம் முனுவல் கிததிலம் 
ிலஞ்து  இலங்குவதுபோலும முறுவல் எனப் பல்லின் 
உம்ரா. இன்னகை, செய்யவாய் முறுவல் எனப் புன்னகை 

(yen otdon nar Ber. 

(7) புகுவம் [18-17] 

இருப புருவம், ஒண்திருப் புருவம், எனப் புருவம் 

ae IDL (both Bi 

பொருக்கு. வருவாயடி./ ஏன்று அழைப்பது போலப் 

சிபா புழுவை நெரிக்கன்றார் எனவும கூறப்பட்டுளது. 

(18) மகுடம் - முடி [18-18] 

எண்ணில் பல் கோடி முடிகள், ௪கண்ட. சிகண்டம், 
மாடம் உ பவளம், பாலாடு முடி, முன்னும் பொண்முஷி 
வறு முடி விளக்கக் குரப்பட்டுள்ள து.
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(19) மார்பு (18-19) 

(2) “சேலுங் கயலுக் இக£க்குங் கண்ணார் 
'இளங் கொங்கையிஜ் செங்குங்குமம் 
போலும் பொடியணி மார்பிலங்கு 
Over புண்ணியர் போம்.நிசைப்ப."' 

[பெண்கள் மார்பில் அணிந்து குங்குமம் எவ்வாறு: 

காமுகர்க்குக் காதலைப் பெருக்குமோ அவ்வாறு சிவன் 

மார்பில் அணிந்துள்ள இரு$£ணு அடியார்கட்குச் சவபக் இயை 
வளர்க்கும் என்பது கருத்து. 

(8) பிரான் மார்பில் பூண்களும், கொன்றை மாயும் 

விளங்கும். 

(20) மூகம் (18-20) 

ஆயிரல் &மலம் முகம், விரி5.த ௪டை மேலுள்ள 

கங்கையின் நீர்த்துளிகள் முத்துப்போல் அரும்பி மலர்ந்த 

,இருமுக,த்.இல் சொட்டும் ஆயிரம் சூரிய ஒளி சொண்டது 

முகம்; இருமுக,த்இல் _நு.தல் விழியும், பவள வாய் இதழும் 

,இலகமும் உடையவர் பெருமான். அவர் இருமுகம் ஆனக்.தம் 

கிறையப் பொழியும். 

(2) மூடி- மகுடம் - மூடி!” பார்க்க [18-18] 

(22 மூறுவல் - பல் வாய் தலைப்பு பார்க்க [18-22] 

(28) மேனி (18-23) 
க்தி போலும் ஒளிர் மேனி, மேனிமுழுவதும்- 

'இரு8ீற்௮ு வெண்மை விளங்கும், Geb spo yor மேனி, 

பவள மேனி, பணிந்த (பொன்) மேனி எனப் பரமன் மேனி 

விளக்கப்பட்டுள்ளது. 

(28 வயிறு [18-24-24 A) 

(24) .& வயிற்றினுள் உந்தி வளைப்பு 

அவர் வயிற்றில் - பிரான் வயிஜ்றில் 'உ௫இி வளைப்பு 

உண்டு. வயிற் நின்மேல் ,தனிவடமும், மா௯யும் விளங்கும்.



28. சயபிரான் இருப்பெமர்கள் [19], ௩௨ 

௫) வாய் [18.25] 
அணிமணி முறுவற் பவள வாம், ஆரணம் பொதியும் 

பவளா வாய், குமுகமே இருவாய், செங்களிவாய், என வாய் 

ஸிளக்சப்பட்டுள்ளது. 

மெய்ப்பொருள்ககா ஞான ஒளி வாயிலாகப் பேரின்ப 
உணர்ச்சியாகய சேதனைப்ிபாதியும் பிரானுடைய பவளவாய் 
எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது. 

(26) விரல் [18-26] 
இராவணன் செரியும்படி. விரலால் YTS Sr 

பெருமான். 

18. சிவபிரான் திருப்பெயர்கள் (197 

(1) சிறப்பு [19-1] 
அம்பலதுதமுது, அம்பலக் தாடும் சொக்கன், அரன், 

அ_யிமங் கமலம், ஆயிரம், ஆமிரம் முக்கண் முககர 

சாலா த்தோன், ஆரழல் ஆடுவான், ஆலகிழற்பட்டன், 

மணஙகிலா ஈசன், உமாபதி, எயில்கள் மூன்று of sa 
லற சேவகன், எருது வாகனன், கங்கை நாயகன், கடியார் 

கொன்றை மார்பன், கண்ணு தலான், கறைக்கண்டன், கனல் 

மபழவான, காமகாசன, காலகாம புசார் ககன், கூத தனார், 

கொண்டிலங் கண்டத்து எம்குருமணி, கோவணவன், சங்கரன், 

சசிகண்ட சிகண்டன், ச௪டாமகுடர், சாந்தையர் Saunt ger, 

சாமகண்டன, சிவம், சிவன், சிவலோக காயகன், இஜழ்றம் 

பலவன், சூலபாணி, 6சம்,தன ,தாக, சொக்கர், அம்பலவர், 
கருணேந்து சேகரன், 67 EDI, இரு ஆவடுதுறை Cause sar, 
இல்லை காமனார், இல்லை வாணன், தெய்வக் தான்தோன்றி, 
படர்சடை முக்கட் பகவன், பல்லாண்டென்னும் ப.தவ் 

சடம் கான், ,பலிஇரி அடிகள், பன்னகாபரணன், பிச்சர், 
பி,ச,கன், பொன்மலை வில்லி, ம,ச்,கன், மயானர், மழவிடையார், 
மழுவான், மதியேந்் இய கடங்கையன், மழையோன், (இல்லை. 

B.@. g. «.—3
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மூவாயிரம் ௮ந்.தணருள் ஒருவர் கூத்தபிரான் ஆதலின் 

மறையோர் எனப்பட்டார்), மாதவர் (மாது-[- அவர்), 

விடங்கன், விடமிடற்(று) அடிகள், விடையேறி, விரிசடை 

அடிகள், வீழிமிழலையுள் விளங்கு வெண்பளிங்கு, வெண்டலை 

ஏந்தும் குழகன். 

பிற ஒளி நெறியிற் காணலாம். 

(2 போது (19.8) 

அட்ட மூர்த்தி, அண்ணல், அப்பன், அம்மான், 

அமரர் புராணன், ௮ருக் தவர்க்கர௬, அரு மருந்து, அழகன், 

ஆண்டகை, ஆத்தன், ஆதி, ஆனக்.த வெள்ளப் பொருள், 

எதிரில் போக, காயகன், ஏகநாயகர், ஐயன், கடவுள், ௧, 

கரையில் கருணைக் கடல், கற்றவர் விழுங்கும் கற்பகக் கனி, 

குணக்கடல், குருமணி, குழகர், கொற்றவன், கோ, கோன், 

ஞானக்கொழுந்து, ,தனியர், தேவன், கம்பி, ஈவலோக 

காயகன், காதன், கினைப்பார் மன,த்இனுளே மிருக, தமணி, 

தூது நூறாயிரகோடி. ௮ண்டவானவர் கோன் பசவன், 

பட்டன், பண்டும் இன்றும் என்றும் உள்ள பொருள, 

பரமன், பிரான், புனிதன், பொய்யிலா மெய்யாக்கு இனியர், 

மணவாள ஈம்பி, மேசு நாயகன், யோக நாயகன். 

பிற ஒளிகெறிபி.த் காணலாம். 

19. சிவபிரான் பெயர் சிறப்பு முதலிய (20] 

பமில வேண்டியது பெருமானுடைய திருப்பெயர்கள். 

அவரது இருகாமம் ஆயிரம் நூழுயிரம் பிதற்றும் பெற்றி 

யோர் உண்டு. எண்ணில் பல்கோடி தஇரூப்பெயர் 

கொண்டவர் அவர்.
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0. சிவபிரான் திருப்பெயர்கள் விஸி (21) 

(1) சிறியன [21-1 

ese /, அண்ணாவோ /, அணுவே /, 

௮ச்தா /, அப்பனே /) அம்பலவா /, 

அமுதே! ௮ரசே! அ௮ரனே/ அவனே 7 

வனச$ன! ௮னலமே அ௮ணனில2ம/ ஈசனே/ உணர்வே/ 

சன்னலே/ காலமே! காளாய்/ குரவா!' 

கூத்த()/ கோடா! கோலமே/ கோவே/ 

சிவனே! சேடா/ சைவனே/ ஞாலமே/ 

'இசைமுகா!/ தென்னா! தேவா! நம்ப/ ors! 

நாயகா! நெறியே! பசுப,இ.! புனலே! 

மருந்தே! மறவா! முக்கணா/ 

வள்ளலே! வேடா! வேக்தே/ 

விற ஒளிநெறியித் காணலாம். 

(2) கடத்தாத்தன (21-2) 
ம்பலக் கூக,கனே! அமரர்கள் தலைவனே? 

அற்புதக் கூத்.தா/ ஆலகண்டா? ூ 

ஆனக்.தக்கனியே! உமையவள் ககரகண்ணே? 

உலப்பிலா ஒன்றே? 

என்சசம,கதுணை£ய/ ஏறு சேவகனே 

ஒறாவனாம் இருவா/ கங்கை நாயகச/ 

கருமையின் வெளியே! கற்பகக் கொழுந்தே! 
கனக ஈற்றாணே! காமகாசா/ 

கால காலா! குணக்குண் 2,ற/ 

சசண்டி சிகண்டா!! சூலபாணியே/ சோ,இயு.ட்சோ இ] 
கற்வெரும் பொருளே! 

அனகன் ஈத்றோழா! ,இரள் மணிக் கூன்றே/



ae 'இருஇசைப்பா ஒளிகெறிக் கட்டுரை 

,இரைலோக்கமை சுந்.தானே! 

'இல்லைக் கூத்,சாடி! ேவ?ேவீசனே! 
நடம் மஇழ்வானே! காதாந்த,க(து) 

அரைமா சிகரிலா மணியே! நீலகண்டனே! 

பரம்பரமா! பவளக்குன் தமே! [பன்னகாபாணா/ 

பன்னகாபரணர் என்னும் இருப்பெமர் முக,க.தலைம் 

பெருமான் இருப்பெயராகும்.] 

புளின ஈற்காளாம்! மசேந்.இர வெற்பா!! முக்கட் 

செம்பளிங்கே! முளையா ம.இசூடி! 

யோக வெள்ளமே! விகாயக சனக! 

வெள்ளிக் குன்றமே! 

பிற ஒளிநெறியிற் காணலாம். 

(8) பெரியன (21-3) 

அக்கணி புலி,த்கோலாடை மேலாட ஆடப் பொன்னம் 

பல,த்,தாடுளு சொக்கனே! 

அடங்கவல் அரக்கன் அருள் இருவரைக் ழடர்தத 

பொன்னம்பல,த், தரசே! 

அக்தர்ப் புட்(கு) அரசுக்கரசே! 

அம்பலம் செம்பொற் கோயில் கொண்டாட வல்லானே” 

அவரவர் படுதுயர் களைகன்.ற சிருயிரே! 

அவிர்சடை முடிமேல் கங்கை கொண்டிருக் த கடவுளே! 

அன்பரானவர்கள். பருகும் ஆரமு[ேத/ 

ஆடரவாட ஆடும் ௮ம்பலத(௮) ஆரமுதே! 

ஆருயிர்மேல் பந்,தம் பிரியப் 'பரிம், தவனே !' 

ஆறணி சடையெம் அற்புதக் கூத்,தா/ 

உணர்வுசூழ் சுடங்,த3,கார் உணர்வே! 

உறவாகய மோகமும் போகமுமாவ் உமிராளி!! 

எவர்க்கும் தொடர்வரியாய்!'
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என்னுயிர் காவல் கொண்டிருக்,க எந்.தாய்/ 

ஏன மாமணிப் பூணணி மார்பனே! 

dies ஈங்கைக் காதலனே! 

கருமால் கரி ஈருரி, கழுபோர் வையினீர்/ 

கனசன் மார்பு ண்டானுக் கருள் புரிவள்ளலே! 

குணங்குறி இறந்தோர் குணமே? 

கமா விராயக சனக/ ௪த்தத்துள் இக்இக்கும் ததனே/ 

சுடர்கீள் முடிமால், அமன் இந்இரன் முதல் தேவர்க் 
கெல்லாம் குரவா/ 

செல்வர் மூவாயிரளு செழுஞ்சோ இ ௮ந்.தணர் செங்கை 

தொழும் கோடா 
,இசைமுகன் மால் மு.தற்கூட்ட,க(து) அன்பானவர்கள். 

பருகும் ஆரமுதே! 

அருவளசர் தெய்வப்பஇவதஇ நிதியம் கடை சிற்றம் 
பலக் கூத்தா/ 

இல்லை ஈடம்பயிலும் ஈம்பானே/ 

தெய்வவால் மொழியார் இருவாளர் மூவாயிரவர். 
தெய்வக்கோனே! 

செெளிவளர் பளிங்கின் இரள் மணிக்குன்றே/ 

காத நாதாந்குக் கரையா என்பார்க்கு நாதாந்த பதங் 
சொடுப்பாய்/ 

நாவுக்சாசைச் செல்ல நெறிவகு,க்,த சேவகனே? 

ரீ,வே.கா௩்,த நிலைக்கு நியே! 

பணி செய்வார்க்கு இரங்கும் பசுப.இ/ 

பன்.றிப்பின் ஏய மறவனே! 

பால் நெய் ஐந்துட்ன் ஆடிய படர்சடைப் பால் 
, வண்ணனே! 

பூவேர்.இ மூவாயிரவர் கொழப் புகழேந்து மன்றூ 
பொலிய நின்ற கோவே! 

பொன்னம்பல, காடுளு சொக்கனே/
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மகேந்இர.த்(து) அக்.தரப்புட்(கு) அரசுக்கரசே! 

மடங்கலாய்க் கனகன்மார்பு எண்டானுக்கருள் புரி! 

வள்ளலே! ; 

முக்கண் வளரொளி மணிகெடுங் குன்றே/ 

மூவாயிரவர் தங்களோ(டு) முன் அரவ்(கு) ஏறிகின்று 
கோவே! 

விடக்கொள் கண்டத் தெம் விடங்கனே! 

வைஇக.த்தேரேறிய ஏறு - சேவகனே! 

21. சிவபிரான் நஞ்சுண்டது. (22] 

ஆலத்தை அழுகாக உண்டு உகந்தார் பெருமான் . 

அதனால் அவர் கண்டம் கருந்தட மலர்புரை போன்றது. 

அவர் விடமிடற்() அ௮டிகளாயினர். தேவர்கள் வேண்ட 
கள்சை உண்டார் பெருமான். என்ன விளையுமோ என்னு 

செளுசம் அஞ்சி வன்பழியாளர்களாம் தேவர்கள் பெருமா 

DEG ஈளஞ்சை ஊட்டினர். 

ஆலகண்டா:!; சாமசண்டா!; விடங்கொள் கண்டத் 

தெம் விடங்கனே! என்பன பெருமானைக் குறிக்கும் விளிச் 

சொற்கள். » 

வர்ணனை 

வளர் நஞ்சு வேலைமார் விடம் பிற ஒளிெறியித் 

காணலாம்.
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5௮. சிவயிரான் நடம் [28] 

நடமாடும் வகை:--எலும்பு மாஸையும், (உரு,த்.இராக்க 
மாலையும்) புலிக் காலாடையும், மேலாடைமீது ஆடப், 

இபான்னகம்பல,க்.இல். ஆடுகின்ற சொக்கர் பெருமான.. 

தேத்தும் மணியும் கிறைந்துள்ள சிற்சபை அரக்க 
துள், பிறழைசூடிச் சடைகள் தொங்க அ௮ணியம்பலச்.இல் 
அவரவர் ஏ.க்.த ஈட்டம் ஆடுவர் பெருமான். 

அந்.தணர் எ,க்.த, சழல்விசி ஆடுவர் பெருமான். 

செவ்வானம் போன்னு ஒளிர்கின்ற இருமேனிமீது 

வரிமரவு ஆட அருள் நடம் ஆடுவர். அம்பலமே ஆடரங்காக 

வெளிவளர் தெய்வக்கூத்ைை உகந்து ஆடுவர். பெருமான். 

செளவத்ற பெழுமை பொருந்திய தேவர் போத்ற அழகர் 

ஆடுவர். இருளில் அருள் கடம் அழகாக ஆடுவர். அனல் 

கை$யந்இி ஆடுவர். 

ஆலகண்டனே; 7; அரனே / அருள்புரிவாய் என்றென்௮ு 

அவரவர் ஏகுதச் சி.ந்.றம்பல,த்.இல் சடைகள் are ஆறணி 

சடையெம்பெருமாச அற்புதக் கூக் காடுவர். உகந்தார் ஓதி 

ஆசவாரம் செய்யும் அந்தணர் வாழ்கின்ற இற்றம்பலமே 
இடமாகக் கொண்டு ஈ௩டம் பயிலும் பெருமானே ! 

குற்றமற்ற மூனிவர்களுடன் எழுந்தருளும் ஞானக் 
கூத்தா! 

காட்டிலாடுசனெ.௰௦ பெருமான் பெருங்கணம் சூழப் 

டபான்னம்பல,த்தில் ஆடுவர். 

ப.குஞ்சலி போன் உ பல்லாயிரம் ப.களு௪லிகள் தம்மைப் 
பரவும்படி. செல்வச் சிற்.றம்பல,த்இில் வெளிப்பட்டு ஆடுவர். 

கோட்டூர் மணிகம்பல,தஇன் ஆடும் பெருமான் அவர்.
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௪.த்.தர், தவர், இயக்கர், முனிவர் இவர்களெல்லாம் 

இல்லை ௮ந்.தா.இ அருளாய்! என்று ஏத்தும் SOSH முடிசூடி 
கொ.த்தார் சடை காழ ஆடுவர் பெருமான். 

தேவலோகம் (உம்பர் நாடு) பூலோக,தஇல் (இம்பர்) 

வந்து விளங்குவதுபோல ஒளிவீசும் கோயிலும், கோபுரமும், 

மண்டபமும், உள்ள இல்லைப் பதியை இடமாகக் 

கொண்டுள்ளார் பெருமான். 

ஆடும்போது மணி நீர்த்துவலை முத்து அரும்பிக் 

,இருமுகம் மலர்ந்து சொட்டக் இஉழ்க்கோட்டூர் மணியம் 

பல,த்இல் ஆடுவர் பெருமான். 

6D முழவங்கொட்டச் ௪ிற்.றம்பல,த்.இல் காதர் ஆடுவார். 

புலிக்தகோலைக் கோளில் இட்டு உமையாள் காண 

ஆடுவர்பெருமான். 

பொன்மலையுள் வைரமலைபோல் வலக்கை கவிழ்த்து 

நின்று அமரர் போற்றச் ௪ி.ம்.றம்பல,த,இல் அழகர் ஆடுவர். 

'இருவமிற்நின்மீது உள்ள மாலை நான்கு தசைகளிலும் 

அலையும்படி. ஈடம்புரிவர் பெருமான். 

தேவர்களும், வி.த்இயா தரர்களும், ஆனக்,தக் கண்ணீர் 

விட்டுப் புகழ்ந்து து. இக்க ஆடுவர் கூக்குனார். 

இந்.இப்பரிய தெய்வப் ப.இயாகய சிற்றம்பலத்தில் ஆரூர் 

கம்பி (சுந்.தரமூர்,த்.இ) அவர்கள் இசைபாடப் பெருமான் 

ஆடுவர். 

இல்லை மறையோர்கள் தொழ 'வையம் உய்மு ம௫ிழ்ந்து 

ஆவர் சற் 2ம்பலவர். 

துந்துபி, குழல், யாழ், மொற்தை இவை ஒலிக்க, 

இருடியர் கணம் துதிக்க, நந்தி கை கொண்டு முழவம் 

வா௫ிக்க நடஞ்செய்யும் பரமருடைய கோயில் ம். றம்பலமாம்.
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உலகமாகிய நாடக மேடையில் (உயிர்களை யெல்லாம்) 

கத்தாடச் செய்பவராகய எம்பெருமான் இல்லைப்பெருமான். 

உலசோர் யாவரும் வந்து போற்ற, பதஞ்சலி முனிவரின் 
பொருட்டு ஆடல் உகந்தவர் பெருமான். 

கான்மறைகளைக் கொண்டு அந்தணர் ஏத்த நடம் 
புரிவர் பெருமான். 

அஇருமால், பிரமன், இக்.தரன் இவர்கள் வம்.து வணங்கி 
Meng அலகண்டா / அரனே / அருளாய் என்று ஏத்தச் 

Gp nbuH SB ஆடுவர் பெருமான். 

மூவாயிரவரோடு குலாவிக்கூ ச. காடுவாயே. 

மலைபோன்ற மணி மண்டபத்தில் மறையோர் மஓழைக் 
ே,க.5, அரவம் ஆட, கையேந்தி வலக்கை கவிழ்த்து கின்று 

அிலம்பார்க்சக அழகர் ஆடுவார். 

வானவரும், ,தானவரும் (வி.த்தியா தரர்) புகழ்க்ே5,த,௧௪ச் 
அித்றம்பல,க.இல் வையமுய்ம கின்று ஆடுவர். 

(ம இகுளில் நடம்புரிவர் [23-17* 

பேய்கள் எழுந்து ஆடும் நடுகல் யாமத்தில் புன் 

சிரிப்புடன், ௮ரவமாட ஆடுவர். 

(2) தியாகேசர் கடம் [23-2] 

உலகெலாம் படைத்த தனி முழுமுதலுமாய் வீத 
விடங்கராய்க் கையில் வளையுடனும், கழுத்திலோர் கனி 
வடலூம், கட்டி முக்கண் காயகராய்ப் பவனிபோந்து பார்வ,இக் 
குல், கங்கைக்கும் இல்லாத சீருடன் வீ.இவிடங்கராய் நடம் 

Gore, eur.
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(3) ௩டனம் செய்யும்போது வாத்தியம் (28-3) 

முழவம், g1g19, GLX, wryp, Gordes, மருகன்: 
இவை ஒலிக்கும் 56H ms கொண்டு முழவம் வா?ிப்பர். 

பெருமான் கையிலுள்ள தமருகம் அவர் நடம்புரியும்போது: 

கானே ஒலிசெய்யும். 

௨35. சிவயிரான் படை [24] 

(1) அம்பு :-முப்பு[த்தை எரித்தபோது செங்கண்: 

மால் வெங்கணையாய் (அம்பாய்) இருக் தனர். 

(2) கவண் :--பெருமான் வேடராய்ச் சென்றபோது: 

கவண் கைக்கொண்டு செனருர். 

(3) சரிகை :--பன்றிப்பின் சென்றபோது பெருமான்: 

அரையிற் சுரிகை (கத்தியுடன்) சென்றனர். 

(4) சூலம் :--பெருமான் சூலபாணியர். 

(5) மழு :--கையில் கனல் மழு os Quer. 

(6) வில் :-முப்புரம் எரிக் தபோது பெருமான் மேரு. 

மலைமை வில்லாகக் கைக்கொண்டு விளங்கனைர். 

௨.4. சிவபிரான் போற்றித்துதி [25] 

Hise போற்றி! அமரர் தலைவனே போற்றி! ஏழ் 

இருக்கை இறைவனே போற்றியே போற்றி/ செங்கணா- 

Gur pS! Seer முகா போற்றி 1 

[பிற ஒளி நெறியித் காண்க]. 

ஓத. சிவபிரான் மாலை [26] 

கொன்றைமாலை, குவளை மாமலர்க் சண்ணி, சோத 

விட்டிலங்கு அலங்கல், உதா,த்தார், uri sor பூணூரம்,. 

ஜுறுக்கு வாசிசை (வாசிகை பூமாலை) இவை கூறப்பட்டுள.
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26. சிவபிரான் வாகனம் [27] 

1. விடை :--இஃது இடபம், எருது, குண்டை, சே. 

விடை எனப்பட்டுள்ளது. இவற்றுள் எருது பட்ட 

வர்.த்.தனம் - பட்டம் தரித்த யானை எனப்பட்டுள்ளது. 

சிவபெருமான் விரும்பி ஏறுவது “சே” (விடை). 

விடை - காய் சனமால் விடை; கொல்லை விடை. 

மழவிடை, மால்விடை என விளக்கப் பட்டுள்ளது. 

2. மேகம் :--*இருமால் நெடுங்காலம் ,தவம் செய்து- 
மேகமாக வாகனமாகக் தாங்கினர். 

3. அயிராவணம் :--(சிவலோகத்து மானை) இதன் 

மேல் மனித உடலுடன் சுந்தரரும், சேரமானும் கயிலைக்குச் 

சென்றது கூறப்பட்டுள்ளது. ் 

27. சிவபிரான் வாய்மொழி [28] 

சிவனுடைய வேதாகம சா.த்.இரங்கக£க் கேட்டு அறிவார். 

உல் பெரியோராவர். 

28. சிவபிரான் விரும்புவன (29) 

(1) கருவூர் [29-1] 

கரிய எருமைக்கடா போன்ற தன்னை விரும்பி: 

ஆண்டனர் பெருமான். 
  

மக நலூர்தியர் - அப்பர் - 4-10-2 ஏழு உலகையும் 

பெறுவதற்கு ஆசையுடன் திருமால் சிவபெருமானைப் பலகாள் 

மேக உருக்கொண்டு தாங்கினர். 

௨. காஞ்ப் புராணம் புண்ணிய கோடி - 89, 4. 

அயிராவணம் ஏறாது ஆன் ஏறு ஏறி...ஆரூர் ஆண்ட 
அயிராவணமே - அப்பர் - 6-25-7.
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(2) காலனைக் கொன்றது [29-2] 

எமனது உடலை  (அடியேனுக்காக) மாய்து தனர். 
இபெருமான். 

(3) கூத்து [29-8] 
அம்பலம் ஆடாங்கசாகக் தெய்வக்கூக்து உகந்தார் 

பெருமான். 

(4) தலம் [29-41] 

பெருமான் திருவீழிமிழலை என்னும் தல.க்இல் விரும்பி 
வீற்.றிருக்கின்றார். 

(5) யானை உரி [29-57] 

யானையின் உரிவை உதகு்தரியமாக உகந்து கொண்டனர். 

(8) வடம் (29.6) 
கடல் விடக் விரும்பி உண்டனா. 

(7) விடை (29.7 
விடையைக் காதலித்து வாகனமாகக் கொண்டனர். 

29. சிவபிரானுல் தண்டிக்கப் 

பட்டவர்கள் [80] 

கக்கன், சூரியன், சலந்தரன், பிரமன், சுந்இரன், 

இக்.தரன், எச்சன், இராவணன், ,திரிபுர வாகுகள், யானை, 
கருடன், எமன், மன்மதன் இவர்களைச் சிவபெருமாண் 

அண்டி.,த்,கனர்.. 

கக்கன், சூரிமன், பிரமன், ௪ந்இரன், ஃ இந்இரன், 
எச்சன் இவர்கள் கக்கன் யாகத்தில் கண்டனை அடைக் 
தார்கள்.



99. சவனடிமாரும் புரந்.தரா.இகளும் [22] -@ 

சலங்குரன், பிரமன், ,இரிபுரம், யானை, எமன், காமன் 

இவர்களைப்பற்றி ௮ட்ட வீர,த்.இல் பார்க்க. தலைப்பு 75 

இராவணன்; பிறபொருட் பகு.இயில் தலைப்பு 79.7-5 கருடன், 

இவர்களைப்பற்,றிப் பார்க்க. 

தக்கன், tec, பிரமன் இவர்களின் கலை விண்டு. 

உருளக் கோபி,க்,கனர் பெருமான். 

ஒரு சூரியனுடைய பற்களையும் , பிறிதொரு சூரிய 

துடைய கண்ணையும் போக்க ௮அடி,க்.தனன். 

50. சிவயபிரானுல் தண்டனை அடைந்தபின் 

அருள் பெற்றவர் [51] 

காமன், காலன், தக்கன், எச்௪சன், இவர்களைப் பெருமான் 
அழியும்படி செம்து, பின்னர் அவர்களுக்கு அரூள் 
பாலித்தார். 

51. சிவனடியார் [52] 

சவென்சீர் அடியார், சிறப்புடை அடியார், ” கேசமுடைம 

வர்கள், பக்,தர்கள், பணி செய்பவர், ப.த,தஇயாய் உணர்வோர், 

பன்னெடுங்காலம் பணி செய்து பழைமோர், புண்ணியர், 

புராண பூதங்கள் (பழைய அடியார்), மணஞுசெய் குடிப்பிறம்,௪. 

பழ அடியார், மெய்யடியார்கள் எனச் சிவனடியார்கள் 

குறிக்கப்பட்டு உள்ளார்கள் . 

32. சிவனடியாரும் பூரந்தராதிகளும் [58] 

,இருவீழிமிழலைக் சோலையில் தங்கி இறைவன் இருவடி 

car போதிறுகன்ற அடியவர் பாதங்களை இந்திரன் 

மூ. தலான தேவர்கள் போம்்றிப் புகழ்வார்கள்.
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98. சிவனும் அடியார்களும் [84] 

அடியவர்கள் தம்மைச் சூழ்ந்துவரப் பெருமான் வேது 
இடத்தைக் தேடாமல் தாம் சேருமிடம் சிவ புண்ணியச் 

செயல்கள் உள்ள சிறப்பினை உடைய சுவலோகமாக 

விளங்குவது இல்லைச் சிற்றம்பலம். 

அடியார்க்கு எளியவர். பவளமலை போன்ற பெருமான் 

அன்புடன் தம்மை ஐந்து எழுத்துடன் இமானித்து உள்ளம் 

உருகும் தோண்டர்கட்கு வேண்டி௰வெல்லாம் கொடுப்பர் 

பெருமான். அவர்கள் உள்ளத்துக் குடியிருப்பார் பெருமான். 
அடியார்க்கு அருள்புரிந்து மறுபிறவியை அணுக்கும் வழி 

தருவர் பெருமான். 

என்றும் மனம் உருக் க.தறுகின்ற அடிமார்கள் 

,பயனற்ற தன்மையை அடையார் கல்ல பயனைப் பெறுவர். 

அவருடைய நீர் அரும்பும் கண்களில் ,இகழ்கன்.உ கண்மணி 

போன்றோர் சிவபெருமான். 

கங்கை நங்கைக் காதலனே / என்று ois Doorn 

முன்னர் வரங்கடக்க, ரீ உன் அடியார்களுக்கு அருள்புரியும் 

அமூதம்போல் Aor ig Dear gus. 

கடிணியாக,த், ,தலைமுறைமால் (பெண்கள) சிவன் 
வஅடியார்க்குக் கொடுத்தும், வாங்கியும், பெருமானுக்கு 

ஆளாகுவர் மெய்மடிமார்கள் 

மெய்மடியார்கள் ,இருவடிக்கு அடிமை பூண்டு இருநீறு 

இடா.தவர்கள் இறப்புக்கும், பிறப்புக்கும் ஆளாகி மீண்டும், 

மீண்டும் பிறப்பர். ‘ 
சல ஆண்டுகளில் அழிகின்ற சில தேவர்களைப் 

போற்றாமல் பல்லாண்டு எனப்பட்ட நிலை கடந்த பெரு 

.மானுக்குப் பல்லாண்டு கூறுவோமாக. 

பிரமன், இருமால், மு.தலான கூட்டிதீது அன்பர்கள் 

பருகும் ஆரமுது! பெருமான்.



86. எவனும் அருளும் [87] ror 

Cae மூடை அடியார்கள் கெளஞ்சினுள் இடங்கொண்டு 
(இருப்பர் பெருமான். அவரைப் பல்லாயிரக் கணக்கானவர் 
திஞ்சலி போன் ற அடியார்கள் போற்றுவர். 

சவ ப்க் தர்கள் பெருக வளர்வாராக 7 

394. சிவனும் அடியார் அல்லாதவரும் (35) 

(2) அம்பலகத்தாடும் பெருமான்மீது ஆசையில்லா,த 
அறிவிலிகள். 

(2) .இல்லைக் உ க்தன்மீது அன்பு வைகு்து 
வெண்ணிறு இடும் நம்மவர்ககா sspears நாய்கள் 
Breer. 

55. சிவனும் அண்டமும், [586] 

எல்லா அண்டங்களையும் ஆள்பவர் பெருமான். 

86. சிவனும் அருளும் [37] 

அடியார்களுக்கு அருள்புரிவர் பெருமான். அவருடைய 
அரறுக்கடலால் கான் அரசு வீற்றிருப்பது. அவளுடைய 
விருளைப் பெத்றால் “வீடு பேறு” அடையக்கூடும். 
அவருடைய அருளப் பெறும் பொருட்டு ” இந்திரனும்; 
பிரமனும்; இருமாலும்; [ப,களுசலி வியாக்கரபா. கர்] இருவரும் 
அ௮ளசைப் போற்றுனெரார்கள். 

ஒகுதாய் சேன் கலந்த அமுது ஊட்டுவது போல 
பெருமான் அருள் புரிவர், அருளுமாறருளி ஆளுமாருளுவர் 

இபருமான். 

சம்பந் தருக்கு அருளி ஆட்கொண்டார். சிலந்தியை 

௮சசாள வைக்கார். 

சித்.றழ்பல,க்.இல் புகுந்து அங்குள்ள பல பணிசகச் 
செய்து பெரூமான் இருவருளைப் பெற்றால் என்றும் 
.இனபுச்,கிருக்கலாம்.
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52. சிவனும் ஆணும்பெண்ணும் [58] 

பெண்கள் மீஇருக்கு காகளை தாறு தாழுயிரல் wm MG 
அதில் ஒரு கூறு தன்மாம்டு வை க் சுவருக்கு, ச தேவலோக: 

வாழ்வைக் கோடுக்கும் பெருமையை உடையவர் பெருமான். 

88. சிவனும் இசையும் (கீதமும்) [89] 

சுசனுக்கு வேகம், கான் சதம். பலிக்குக் இரிசன் 2 

பெருமான் வீணையின் இசையை எழுப்பிப் பாட, ,௮வ்வி௪ 

மோடு கலந்து இன்னரம் மு,தலிய இசைக்கருவி ஒலிக்க வேச 

மந்இர மாகிய இசைப் பாடல்களும், குழல் ஓசையும் எங்கும் 
பொருநக்துக் தலம் இருவிடை மருதூர். 

99. சிவனும் இந்திரனும் [40] 

சிவனது இரு அருளப் பெற்றால் பேரின்ப வீட்டில் 
இருக்கலாம் என்று இக்இரன் பெருமானை ஏ.த்துஇன்றான்.. 

இந்தொனுடைய வரம்பு சடக்த அகந்தைமை os err 

பெருமான். 

இக்இரன் முதலான தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவர் 

பெருமான். 

பெருமானைச் சேவிக்கவக்.த பிரமன், இந்இரன், இருமால் 

மு.தலிமோர் பெருமானுடைம காவல் பொருந்இய இருக் 

கோயில் வாயிற்படியில் எங்கும் நெருங்கினர் இன்னும் 

Lys gy whe தாய்ப் டஇபெரூமானைக் சாண இரக்இரந்து ளேண்டு 

Borgir. 

BOA PH por Qur Pei oe gi Quan Merc Guar wo DP 

இன்றவர் களுடைம இருளடிகளை இந்திரன் ஆதிதேகர்கள் 

போத்றிப் புகழ்வார்கள்.



44, Aas meA5ySgI0 [45] ௫௯ 

40. சிவனும் உயிர்ப்பும் [41] 

,இருவாலி அமுதனார் உள்ளத்தில் உயிர்ப்பாம் விளங்கு 

இன்றார் பெருமான். 

41. சிவனும் உயிரும் ஊனும் [42] 

பெருமான் எல்லாப் பொருள்களிலும் பொருக்கி இருக் 

இனைறார். பிறப்பு களிர், இறப்பு இலை உதிர்வு என்று இருப் 

UBDHO இறைவனிடம் தற்காலம் சேர்வதற்கில்லை யென்று 

இெளுசம் உருக வேண்டிய அவசிய மில்லை. 

மல,த்தோடு கட்டப்பட்டிருக்கும் கிலையினையும் மல,கைக 

விட்டு நீங்கும் கிலையையுக் ெெ தெரிவிக்கும் பொருளையுடைய ஞான 

தோல்களில் கூறிய வழியிலே ஒழுக கின்று. சிறிது சிறிதாக 

மேல் கிலையை அடைந்து, இஹைவன் கலக்.க,கச௫ய ஒரு கலப்பு 

மூற்.நிலும் அறியா தவகையில் தந்தையாகவும் தாயாகவும் 

விளங்குவர் பெருமான். 

42. சிவனூம் உலகமும் [48] 

உலகெலாம் படைத்து தனி முழு முதலுமாய் 

அதற்கு ஒரு வித்துமாய் விளங்குவர் பெருமான். அவர் 

ச.ற்பமாய் உலகாய் அவை அல்லா, தவராய் விளங்குவர். 

43. சிவனும் எரியூம் எரியாடுதலும் [44] 

சிற்றம்பல,க்இல் எரிமகழ்க்து ஆடுவர் பெருமான்; ௮ப் 

பெருமானை காம் உணர்வது அரிது. இல்லை gH set usr 

போ.ற்.ற எரி ஆடுவர் ஈ௪னார். 

44, சிவனும் ஐந்தெழுத்தும் [45] 

யார்,தழ்மை ஜர்) தகழு,க்,தால்ஓ.இ இன்பு௮ுகன்றார்களேச 
அவர்களுக்குப்-பொன், பெண், மண் இம்மூவகைப் போசமும் 

கொடுக்கும் கற்பகப் பொழில் ஆவர் இஹைவர், ஆ கலால் 

தி. இ, ஓ. கட்ச்
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அற்புத கெம்வம் இவர் அல்லாது வேறு -யரர் உளர்2 
ஜங்தெழுக்தைப் பிதற்றிப் பிணிரோ வெண்ணிநிடம் 
பெற்றேன் நான் என்கின்றார் ஆசிரியர் [கருவூர்,ச2,தவர்.] 

45. சிவனும் கங்கையும் [46] 

கங்கை ஈங்கை காதலர் பெருமான். கங்கை அழகச் 

வர். 

46. சிவனும் கடலும் [47] 

கரையிலா,த கருணைப் பெருங்கடல் பெருமான். 

47. சிவனும் கற்றோரும் [48] 

கற்றவர் விழுங்குங் கற்பகக்கனி பெருமான். அதிவுடை 
(யோர் சவநெறியில் செல்வர். 

48 சிவனும் காமனும் (49] 

ஈ௪ன் மருமகன் மன்மகன். அவன் தாய் இருமகள். 

49. , சிவனும் சமணயுத்தரூம் [50] 

சமணரும், தேரரும் சற்றம்பலக் கூககரைச் சேரமாட் 
டார். புறச்சமணிகளாம் சமணபு த்,கருடைய பொய்ம்மையைக் 
கண்ட உன்னை அடியேன் சேரும் வகை சேர்த்து அருளுவச 
யாக/ [என வேண்டுகின்றார் இருமாளிகை த் தேவர்.] 

50 சிவனும் செபவடழும் [51] 

(பெருமான் பளிங்கு செப மாலையைக் கொண்டுள்ளார். 

51. சிவனும் ஞாயிறும் (சூரியனும்) [52] 

[“அட்டவீரம்” தலைப்பு 2-ல் பார்க்க.]



88. சிவனும் இருமாலும் [54] இச 

அன்று ஒரு கூரிமனுடைய பல்லைக் தகர்த்தார் 
பெருமான். 

52. சிவனும் ஞானமும் [53] 

ஞூனக் கொழுந்து கூ க்.தப் பெருமான். 

58. சிவனும் திருமாலும் (54) 

பெருமானுடைய இரு அ௮ரு&£ப் பெற்றால் பேரின்ப 
வீட்டில் இருக்கலாம் என்று இருமால் அவரைப் பேற்று 
கின்றார். இருமாலும் சிவனும் ஓர் உடம்பினர், கங்கை 
கங்கை கா,தலரே/ அருள் புரிக என்று இருமால் வரவ்டக்கப் 
இபருமானே! ரீ உன் அடியார்களுக்கு அருள் செய்௫ன்ற. 
ிமூ,கமாய் இருக்கின்றாய். s 

.இருமாலுடைம (வாமனருடை௰) உரிமைக் ச௪ட்டையாகக் . 
கொண்டுள்ளார் பெருமான். (இவர் சீகாழியின்) “சட்டை 
ஈ.கர்'' எனப் பெயர் பெறுவர். 

;இருமாலே விடை ஊர்இயாகவும் கொண்டு உள்ளார். 
காமணர். பரவும் இருவஷியை உடையவர் பெருமான். 
“ug worl அருள்'' என்னு இருமால் தமது கையால் 
இருச்சிம்.றம்பலவரை,க் கொழுகன்ருர். 

இருமாலுக்கு அருள் புரிந்து ௮வரைச் சிவிகையாக 
ஊர்ந்த மேகராயகர் பெருமான். [.இருமால் மேகஉருக் 
கொண்டு சிவபிராளை,த் ,சாங்கமதைப் பிறபொருட் பகு.இயில் 
வரலா என்னும் தலைப்பில் காண்க.] 

கரசிம்மமாய் இரணியனுடைம மார்பைப் பிளம், க இருமா 
லுக்கு அருள் புரிக்,த வள்ளல் பெருமான். 

திருமால் இலமிட்டு இன்னும் புகுவதற்கு அரிதாய், 
பெருமானுடைய எந்நி.இயில் இரக்இரந்து அழைக்கின்ஐர்.
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Boure® அ௮றிதுற்கரிய பெருமையை உடையவர் 
பெருமான். இருமாலுக்குச் ௪க்கரம் அளித்து அருள் 

செம். தவர் பெருமான். (வரலாறு என்னுங் தலைப்பில் 
காண்க). 

சிவபிரானுடைய இருவடியை,க் இருமால் காணமுடி௰ 
வில்லை. 

54. சிவனும், திருமாலும், பிரமனும் [55] 

இருமாலும்,பிரமனும் கைகூப்பித் தொழுது “பரம்பரமா'” 
அருள் என்னு சிற்றம்பலம் தொழுகின்றார். 

இருமாலும். பிரமனும் பூசலிட்டு, ஓலமிட்டுச் சிவனது 

SORDID புகுவ,தற்கு ௮ரி.தாய் இரந்இரந்து அழைக் 
கன்றார்கள். 

இருமாலுக்குச் சக்கரம் தந்து பிரமனை நிந்தித்து விடை 
வாசனத்தைக் காதலித்து ஏறினர் சிற்றம்பலவர். 

இருமாலும் பிரமனும் பேரின்ப வீட்டில் இருக்க 
விரும்பிப் பெருமானைப் போற்றுனெறார்கள். 

5௮. சிவனும், திருமாலும், பிரமனும், 

இந்திரனும் (56] 
பிரமன், இந்.இரன், திருமால் இவர்கள் குழாங் குழாமாக 

நெருங்கி கின்று நிற்கக் கூத,தாடுவர் பெருமான். 

இருமால், பிரமன், இந்திரன் இவர்கள் பெருமான் 
சந்கி.இயில் புகல் ௮ரி,தாய் ஓலமிட்டு அழைத்து ஆலகண்டார் 
அரனே அருளாய் என்னு போற்றுவர்.



66, சிவனும் இல்லைவாழ் அ௮ந்.தணரும் [52] Gm. 

௫6, சிவனும் தில்லைவாழ் அந்தணரும் [57] 

உன் அடியார் தேதேவலோக,க்தை ஆள, நீ ௮ங்கனம் 
ஆளா, மூவாயிரவரொடும் குடிவாழ்க்கை கொண்டும், 
இலாவியும் கூ,த்தாடுகன்றாய். 

அருமறைமை அறிந்து எப்போதும் வேள்வி இயற்றும் 
பெரியோர் இல்லைவாழ் sj seo. 

பூமியில் சவலோக வேத கிலைமாறா,த மூவாயிரவரையும், 
ம௫ூழ்ந்து ஆளவல்லவர் மெருமான். 

பசுவை வேள்விக்கு உபயோகப்படுத்தும் ௮க்.தணர் 
இல்லை ௮ம்பல,த்துள் உள்ள மூவாயிரவர். 

ஆறங்க கான்மறையோர் மூவாயிரவர். 

= கற்பக விருட்சம் பேசன்று சிவபிரானுடைம இருப் 

பெயர்கள் ஆயிரம் நூறாயிரக் கணக்கில் பி.கற்றும் (௪பம் 

செய்யும்) ,தன்மை உடையவர்கள் வாழும் இல்லைககர். 

மூவாயிரம் செழுள்சோ.இ ௮௩்,கணர் செங்கை கூப்பித் 
தொழுகின்ற பெருமான் கூத்தப் பிரான். 

தெய்வ வாம்மொழியார் இருவளர் மூவாயிரவர் வணங்கு 
இன்ற தெய்வம் கூத்தப்பிரான். தேசமிகு புகழோர் இல்லை 

மூவாயிரவர், 

மூவாயிரவர் '*பூ'' ஏந்இ,த் தொழ, புகழேந்தும் மன்றினுள். 
பொலிகின்ற தலைவர் கூதுதப்பிரான். மறைகள் நான்கையும் 
கொண்டு அந்தணர் ஏத்.த மகிழ்ந்து கடம் புரிவார் பெருமான். 

பெருமான் புய.த்தின்மீது புலித் கோலும் தஇருகீறும் 
பூதாலும் விளங்கக் காணப் பெற்றவர் இல்லைவாழ் ௮௩்.கணர். 

இல்லைவாழ் அந்தணர் ஏத்த அனலைக் கையிலேந்தி 
அரவமாட அழகர் ஆடுவார்.
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மறைவல காவலர்கள் இல்லைவாழ் ௮ந்,தணர் வணங்க 

அம்பல,த்.இல் ஆடுகின்றார் பெருமான். 

மு.த்தியாளர், நான்மறையோர் ஆகிய மூவாயிரவர் 

பெருமானுடன் ஒத்து வாழும் தன்மை உடையவர்; இவர்கள் 

ஒதிய கான்மறைமை் “செத்தே” என்று வண்டுகள் பாடும். 

மூவாயிரவருடன் கலந்து விக£யாடும் அம்பலம், தான் 

பெருமானுடைய ஈடன ௪பை. 

மூவாயிரவர்களோடு குடிவாழ்க்கை கொண்டு ௮வர் 

களோடு குலாவிக் கூ,த்.தாடுவர் பெருமான். 

வே.தம் ஓதும் தன்மை மாறுபடாத மூவாயிரம் 

அந்தணர்களை மஒழ்ந்து ஆளுகின்ற பெருமான். 

5௫. சிவனும் தேவர்களும் [58] 

தேவர் கணம் தொழுதேத்தும் தேவன்; அவர்கள் 

முறையிட்டும் அவர்களால் அறிய முடிமாதவர் பெருமான்; 

எல்லாத் இசைகளினின்றும் தேவர்கள் ஏத்தும் அழூம 

இல்லை ௮,த்தர் பெருமான். 

தேவர்கள் பாவிக்கும் பாவகத்துக்கு அப்பாற் பட்டவர் - 

டெபருமான். 

தேவர்களும், ௪த்.தர்களும், இமயக்கரும், முனிவரும் 

தில்லை அத்தா! அருள் புரிக ௮ம்பலவா என்றென்று 

ஏத்தப் பெருமான் நடம் புரிவர். 

பிரமன், இருமால், இந்திரன், சூரியன், ருத்திரன் 

எல்லாம் ஆவர் கங்கைகொண்ட சோளேச்சர.த்துப் பெருமான். 

பிரமன், இருமால், மு,தலாசக் கூட்டத்து அன்பர்கள் 

பருகுன்.ற அமுதம் ஆவார் பெருமான். ம 

நீரொடு பூவை,த் தூவித் தொழுதேத்து கையினராம். 

சுவாசக்தை உள்ளடக்கி உரும அன்புள்ளவராய்,த்



68, சிவனும் ஈக்தியும் [59] - ஓடு 

இவர்கள்! தொழ ஆடுவர் இல்லைக் கூத்தர். தம்மைத் 

தேடிச் தேவர்கள் பரவுன்ற பெருமான் சற்றம்பலவர். 

காரரமணனொடு பிரமன்; அக்கினி; சூரிமன்; இந்திரன் 

9௪வர் கூட்டம் தேரோடும் வீ.இயில் எல்லாத் இசைகளிலும் 
கிறைந்து கிம்க காம் பாடியும் ஆடியும் அவருக்குப் பல்லாண்டு 

கூறுவோமாக! 

நூறு நூறாயிர கோடி தேவர்களுக்குத் ,தலைவர் 

இபருமான். 

,இருமால்; பிரமன்; தேவர்கள் “இவர்கள் நெருங்இ 

முடியோடு முடிகள் மோ.துவ,தால் அவரவர் முடிகளினின்றும் 

இழே விழுந்த மணிக அடியார்கள் அலகால் (துடைப் 

USSTH) இல்லை duns HO Gora. ~ 

பக்தியுடன் உணர்வோர் பெருமானுடைய அருக£ரம் 

பருகுந்தோறும் ௮மு,தம்போலத் இ.த்.த.த்.இருப்பர் பெருமான்; 

அத்தகைய பெருமானுடைய 'இருஉருவ,த்தை,த் தேவர்களே 

கங்கள் பாருங்கள். 

'இருமால்; பிரமன் ஆகிய 6தவர்கள் பல நெடுங்காலம் 

பெருமானைக் காண்ப,குற்கு ஏங்கி கிற்பர். 

தவர்கள் வேண்டப் பெரு வர்,த ஈஞ்சை பெருமான் 

உண்டனர். விண்ணவரும், மண்ணவரும், பணியத் 

'இல்லைச் சழ்.றம்பல,த்.இல் ஆடுனெறார் பெருமான். 

BG அம்பல,க்இல், கோடிக்கணக்கான தேவர்களின் 

மகுடத்தில் உள்ள மணிகள் ஒளி வீசும். 

58. சிவனும் நந்தியும் [59] 

நந்தி கைமால் முழவ,த்ை. இடிபோற் கொட்ட நடம் 

புரிவர் பெருமான்.



@a ,இருஇசைப்பா ஒளிநெறிக் கட்டுரை 

59. சிவனும் நாயான்மாரும் [60] 

(1) அப்பர் .சம்பந்தர்:-- 

இவர்கள் பழு,த்,க செர்.தமிழ்ப் பாடல்களைப் பாடிக் காசு 

பெற்றனர். இவர்கள் நெஞ்சில் கிறைந்து கின்றார் பெருமான். 

் [இருவீழி மழலையில் சிவபிரான் இவர்களுக்குக் கா௬ 

அருளியகைக் குதிக்கும்] 

(2 கண்ணப்பர் கணம் புல்லர்:-- 
கண்ணப்பர் சணம் புல்லர் எனப் பெயர்பெற்ற உனது 

அடியார்கள் தேவலோகக்தகை ஆள, பெருமானே! நீ 

அங்கனம் ஆளாமல் (இல்லை) . மூவாயிரவரொடும் ௫௨ 

வாழ்க்கை கொண்டு குலாவிக் கூத் தாடுகின்றுய். 

  

(3) கோச்செங்கட் சோழ நாய 

'இவர் முற்பிறப்பில் சலந்இயாய் இருந்து இருஆனைக் 

காவில் சிவபிரானை வழிபட்டு அப் பெரும் புண்ணிய ததால் 

அரச௫ராய்ப் பிறக், தவர். 

(4) சம்பந்தர்:-- 
எம்முடைம வல்வினை நோயை நீக்கு எம்மை ஆளுகின்ற 

காழியர்கோன் சம்பந். தரை ஆட்கொண்டு அருள் செய்தாச் 

பெருமான். * 

(5) சுந்தரர் (ஆரூரர்):-- 
பெருமானை ஆரூர் ஈம்பி (சுந்தரர்) இசை பாடப் 

பெருமான் நடம் ஆடினர். 

(6) சுந்தரரும் சேரமானும் :-- 
wos உடலோடு சுந்தரர் (இறைவன் அனுப்பின) 

வெள்ளை யானைமீது ஏறிச் சேரமானுடன் கயிலைக்குச் 

சென்றனர். 

(7) திருநாவுக்கரசு :-- 
BG ஆமூர் காவுக்கரசு கயிலைக்கு வரும் சிவகெறியைக் 

காட்டினர் பெருமான்.



67. சிவனும் பலியும் [68] Ger 

(8) தில்லைவாழ் அந்தணர் ௨ 

[Pagid இல்லைவாழ் அக். தணரும்” என்னும் 

, தலைப்பு 56 பார்க்க] 

(8) சண்டேசுரர்:-- 

தந்தையின் தாள் அறும்படி செய்க சண்டிக்கு 

விண்ணுலக தவரும், மண்ணுலகத் தவரும், வணங்கக் 

கோயிலும், சிவ கிர்மாலியமான அமுதும் ,தந்.கருளிப் பரி 

வட்டமும், இண்டை மாலையும் “௪ண்டேசுரர்” என்னும் 

'இருப்பெயரையும் கொண்டர்களுக்கு ௮இப.தியாம் ,தலைமைப் 

பதவியையும், அவர் செய்,த பாபச்செயலுக்குப் பரிசிலாகக் 

கொடுத்து அருளிய பெருமானுக்கு காம் பல்லாண்டு 

கூறுவோமாக/ 

[தமது தலையில் சூடி இருந்த 'கொன்றை 
மாலையை எடுத்துச் சூட்டினர் சிவபிரான் 

சண்டேசுரருக்கு] 

60. சிவனும் பஞ்ச பூதமும் [61] 

வாயு; நீர்; இ, பூமி, ஆகாமம் எல்லாம் நீயே. 

[பஞ்சபூதம் என்னும் தலைப்பு 1998 பிறபொருட் 

பகு.இயில் காண்க] 

61. சிவனும் பலியும் [62] 

வீடுகள்தோறும் பலி வேண்டித் இரிவர் பெருமான்) 

அப்படி அவர் எழுர்,தருளும்போது அவருக்குப் பலிஇட வம், 

பெண்களின் கூந்தல் அவிழ்ந்து அ௮.ிலிருக், த வண்டுகள் 

*பொம்'” என்னு ஒலிக்கும். 

இந்.இர லோகம் முழுவதும் பெருமான் இடும் பணியைக் 

கேக்க வீரூம்பி இருக்கும்போது பெருமான் அங்கு 

போகாமல் ஐந்.தலை காகத்தை அரையிற் கட்டி வீடுகள் 

ேதோஜும் பலிக்கு,த் இரிவர். அப்படித் இரிந்து கிடைக்கும்



‘Ow ,இருஇசைப்பா ஒளிகெறிக் கட்டுரை 

ஊணை உண்பர். அவர் உண்ணும் பர்.த.இரம் கபாலம் (ஓடு)... 
பெருமான் பகற் பொழுதிலிருந்து “பக்.தா பலியிடுக'' என்று 

கூறி எங்கும் பார்க்கின்றார். 

62. சிவனும் பார்வதியும் (68] 

அன்ன நஈடையுடைய உமா தேவியின் கணவர் 

சிவபெருமான். தேவி பார்க்க வேட ரூபம் கொண்டு காயுடனும், . 

கையில் வில்லுடனும், சென்றனர். 

பெருமான் உமை ௮ளுச யானையின் தோலை உரித்தார். 

மலைமகள் கொழ ஆடுவர் கூத்தப்பிரான். அவள் 

பெருமான் மஒழும் பெருந்தேவி. அவளுக்கு அருளும் குரு. 

அவர். அவளுடன் ஆன் ஜம்,தாடுவர். அவள் பெருமானது 

தொடைசை வருடுவள். ச 

63. சிவனும் பார்வதியும் கங்கையும் [64] 

கொடி போன்ற இடையை உடைய பார்வதி பார்,த்.தால், . 

கொடியளாகிய அவள் கோபிப்பாள் என்று சடைமுடிமேல் 

கங்கையை ஒளித்து வைத் இருக்கின்றார் பெருமான். 

பெருமான் உலாப் போந்து ஆடும் அழகிய தோற்றம், 

உமாதேவியிடத்திலேனும், கங்கையிட,த்திலேனும் கடை 

யாது. அப்படி. அவர் ஆடும் கோலம் சொள்வ,கற்கு அவரது : 

மனக்கருத்து,த் தான் யாதோ ? 

64. சிவனும் பிரமனும் [65] 

பிரமனும் இந்திரனும் பெருமானை வணங்கி “ஆல 

சண்டா அரனே!” அருளாய், என்னு துஇக்கப் பரமன் 

ஆடுவர். அவர் ஆடும் அரங்கம் அம்பலம். பிரமனும்,. 

இருமாலும் எம் கூத்தப்பெருமானுடைய திருவருளைப் 

பெற்றார். பேரின்ப வீட்டில் இருக்கலாம் என்று இன்னமும் 

போற்றி கிற்இன்றார்கள். ௮ன்னப்பறவையின் உருவத்துடன்



67. சிவனும் பொய்யும் மெம்யும் [68] (௫௯ 

பறந்து பிரமன்தேட, அவனுக்குக் கட்டாது, பெரிமராய் 

கின்றார் பெருமான். 

65. சிவனும் பெறும் பேறும் [66] 

ஒருவர் பெறக்கூடிய பேறு பெருமானுடைய இரும் 

பெயரைப் பயில்வதும் அவருடைய இற,த்தை கினைந்து 

அழுவதுமே. 

66. சிவனும் பேயும் [67] 

எரிகின்ற சுடுகாட்டில் பிணங்களின் இறைச்சியை 

உண்டு ஏப்பம் விட்டு விளக்கும் பற்களுடன் பேய்களின் 

கூட்டம் ஆடுகின்ற இருளில், ஈடுஇரவில் அருள் புரிவதைக் 

காட்டும்புன் சிரிப்புடன் ,தமது இருமேனியில் பாம்புகள் ஆட, 

ஆடுகின்ற எம்பெருமான் வீற்றிருக்கும் இடம் இருவிடை 
மருதூர். 

பேய்கள் உள்ள சுடுகாடு தான் அவருக்கு உறைவிடம். 

புறச்சமயிகள் முன்பு அடி.மேனைப் பல நோய்கள் வருத்,த 
'இருக்ன்ற காரண த்தால் *இ.க்தகொண்டனைட் பேய் என்று 

க௬௫,த் தம்பிரானே அருளாது இகழ்கனறுன்'' என்று 
அவர்கள் என்னைப் பரிக௫க்கும்படி. ணை தாய் இல்லைக் 

கூத கப்பெருமானே 7 

[என்னை - வேணாட்டடஒி.களைக் குறிக்கும்] 

67. சிவனும் பொய்யும் மெய்யும் (68] 

பொய்யருடைய உள்ளத்தில் பெருமான் கலந்து 

கின்றும் அந்தப் பொய்யற்குப் பொய்யராவார் பெருமான் 
அவர் மெய்யர்க்கு மெய்யரே.
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68. சிவனும் மறையும் (வேதமும்) [69] 

மறைதான் இதம் பெருமானுக்கு நான்கு மறைகளும் 
ஓலமிட்டு அரற்றும் அப்பன் பெருமான். அக்கு நான்கு 
மறைகளும் உணர்வ க.ற்கு ௮ரி. கான சூழலில் ஒளித.இிருப்பார் 
பெருமான். கான்கு மறைகளும் பெருமானைத் தொடர்ந்து 
செல்லும். மறைகள் எவையும் அறிதற்கு அரிய பெருமையை 
யுடையவர் பெருமான். மறைகள் தேட அரியராய் ௮னை 
மூறைமுறை முறையிட்டும் உணர்வ தற்கரியவர் பெருமான். 

Ca 5505 பொழியும் பவளவாய் உடைமவர் 
பெருமான். 

69. சிவனும் மறையோரும் (அந்தணரும்) (70) 

இராவணனை விரலால் அடர்த்த பெருமானே / அருள் 
புரிவாயாக !/ ஏன்று துஇத்து மறையோர் வணங்கத் தில்லைச் 
சிற்றம்பல.த.இல் பரமன் ஆடுவர். 

பொய் சொல்லாத வேதியர் சாக்தை ஊர் ஆயிரம் 
மழஹழையோர் உண்மையுடன் தஇருப்பணி செய்யக் காவிரிக் 

கரையில் இரு ஆவடுதுறையில் வீற்றிருக்கும் அமுது 
பெருமான். ” 

வேத வழியில் நிற்கும் மெய்யர். தொழுகின்ற ஆத 
பெருமான். ் 

70. சிவனும் மாதரும் (71) 

அம்பலத்.இல் காண்டவம் புரியும் பெருமானைப் 
பெண்கள் காள்? தானும் கூடி கின்று ஆரவாரம் செய்து 
பாடி எழும் மாலைக் காலத்துப் பேரொலியை ஆசிரியர் 
“புருடோ.த.தம நம்பி” கண்டு கூறின பாடலை *ஓதுகன்ற 
அடிமார்கள் மலைமகளாகிய பார்வதியின் கணவனாகிய 

-சவபெருமானை அடைந்து இன்புஅுவர்.



79. சவனும்.......... அடியார்களும் [73] ௬௧. 

71. சிவனும் முருகரும் [72] 

ஹசன்ம,தலை; கூ.த.கன் குல இளங்களிறு; பொன்மலை 
ஸில்லி,சன் பு,தல்வன்; மானமர் தடக்கை வள்ளல் தன் 
மிள்ள; முக்கண் கண்ணுடைக் *கோமளக் கொழுந்து என்பன 
மூருகவேளைக் குறிக்கும். 

72. சிவனும், முனிவரும் பெரியோரும் 

பழைய அடியார்களும் [78] 

சிவபிரானுடைய இரு அருளப் பெற்றால் பேரின்ப 
வீட்டில் இருக்கலாம் என்னு இருவரும் (used, வியாக்கிர 
பாதர்] கூத்கப்பிரானை இன்னமும் ஏ.த்துகன்றார். இருடியர் 
கூட்டம் துஇக்கப் பரமர் நடம் புரிவார். 

குற்றமற்ற முனிவருடன் எழுந்.தருளுவர் ஞானக். 
கொழுக் தாகிய கூத்தர். செம்மையாகிய மன,த.இனை உடைய 
வர்கள் “இறைவனே / அன்பு,தா'' என்று பெருமானது 
,இருவடியை கோக்கி மனம் உருகுவர். எப்போதும் பெருமா 
னுடைய கணைக்காலை முனிவர்கள் கினைத்துக் இயானம் 
செய்வர். அந்தணர்கள் பல முனிவர்களோடு .தஇல்லை 
அம்பலவனை வணங்குவர். பழ அடியார்கள் பலஃகெடுங்காலம்: 
"இறைவனுக்குப் பணி செய்து அவரது இருவருளுக்குக் கவலை. 
யுடன் காத்திருப்பர். 

பாலகன் [உபமன்யு முனிவர்] பால் வேண்டி அழுக 
போது *பா,ற்கடலையே கொடுக் கார் பரமர். 

  

*கோமளக் கொழுந்து - சிவனுடைய குலக் கொழுந்தான 
முருகன். ட 

ர்பிறபொருட் பகுதியில் **வரலாறு'' என்னும் தலைப்பு 
197 (8) காண்க.
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79. சிவனும் யோகமும். [74] 

அறிவினுக்கு அறியப் புகுந்த யோகத்தில் பொலியும் 
.நுண்ணியர் பெருமான். அவர் மங்கைமோடு (உமையுடன்), 
Qo? s யோக நிலையில் விளங்குவர். 

74. சிவனும் இராவணனும் [75] 

அரக்கனாம் இராவணனை மலையின்£ழ் அடர்,த்தின 
அரசு ஈ௪ன். அவன் செரியும்படி விரலால் HAS BT 

அரக்கர்ககாஅடர்,க, தவனே எனக் GDS SI ine p Bure 
வணக்குவர் சற் றம்பலவரை. 

மலையை ௯டுத்த இலங்கை வேக்கனுடைய இருபது 

தோளும் இற்று விழும்படி. செய்து அவனுக்கு *வாளும் 
நாளும் கொடுத்தார் பெருமான். 

என்னைவிட வலியவர் யார் உளர் எண்று கர்வம் 
கொண்ட இலங்கையர் கோனுடைய தோகா கெரித்தோர் 
அவனார். 

75. சிவறும் வாத்தியமும் [76] 

(1) தமருகம் துடி :-- தமது இரு அரையில் கட்டியுள்ள 
கயிற்றைக் கொண்டு தமருக,தைக ஒலிக்கச் செய்வர் 
பெருமான். 

[.தாருக வனத்து முனிவர் தாம் செய்க அபிசார 
வேள்வியினின்றும் உடுக்கையைக் தோற்றுவித்துச் சவ 
பெருமான்மீது ஏவ, அதனை அவர் தம் கையில் ஏந்து 
ஒலிக்கச் செய் தார்] 

*பிறபொருட் பகுதியில் வரலாறு"! என்னும் தலைப். 
191 (6) பசர்க்க. ட்



79, இவனைப் பற்றிய வினாவும் விடையும் [580] ௬௩ 

(8) ஓழவம் :--ஈந்.தி தேவர் முழவங் கொட்ட காதர் ஈட்டம் 

BSar. 

@) யாழ் :--கருவூரர் பாடிம தமிழ் மாலையை மருத 

யாழோசை ஒலிக்கப் பாட எழுர் தருளுவர் சிவபிரான். 

‘ 

76. சிவனும் விளக்கும் [77] 

ஒளிவளர் விளக்கு பெருமான். சாட்டியக்குடியில் உள்ள 

வர்கள் நெம் சொரிந்து ஈ௪னுக்கு ஒளிவிளக்கு ஏற்றி வைப்பர். 

,தம்மை மதுப்பவர் உடைய மனமணி விளக்கு சிவன் 
மெய்யர்க்கு,த் இருவிளக்கு ஆவர் பெருமான். 

77. சிவனும் வெண்மையும், [78] 

'இருகீ.ற்று வெண்மை விளங்கும் ஒளியை உடையர் 

பெருமான். 

78. சிவனூம், வேடரூபழும் [79] 

வேடரூபம் கொண்ட வேடக்காளை. 

காட்டில் வந்த பன்றியை ஆம்பினால் எய்த வேடர் 
(பெருமான். 

"79. சிவனைப் பற்றிய வினவும் விடையும் (807 

I 

விறு :-- இவனுக்கு ஆரம் எது? 
விடை :-- பாம்புதான் அவர் பூணும் மாலை (ஆரம்). 

விறு :-- சிவனுக்குப் பரிகலம் எது? 

விடை :--. கபாலம் (மண்டைஓ௫) அவருக்கு உண்கலம். 

விஜ:-- சிவனுக்குப் பட்டவர், தனம் எது? (பட்டம் 
் ரித்த யானை) ்
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விடை :-- எருது தான் அவருக்குப் பட்டவர் ச.சனம். 

Ag :— சிவனுக்கு மஞ்௪ன சாலை எ.து? 

விடை :-- அன்பர்களுடைமய கண் ௮அருவிதான் அவருக்கு. 
மஞ்சன சாலை. 

சிவனுக்குச் தேவி wir? 

மலைமகள் ,தான் அவர் மஒழ்பெருக்ே தவி 

இவனுக்குச் சாந்.கம் (சம்.கனம்) எ.து 2 

இவனுக்குச் சாந்தம் இரு£ு கான். 

சிவனுக்குக் தம் எது? 

மழஹஜை (வேதம்) ,தான் அவருக்குக் 2 தம். 

சிவனது முடி. எது? 

சடை தான் அவரது முடி. 

Bg :— சிவனது கோயில் மாளிகை எது2 

விடை:-- சாட்டியக்குடியில் வாழ்வோருடைம இதயம் 
(நெஞ்சு) கான் அவரது கோயில் மாளிகை. 

  

11 

விஜ :— சிவனைக் தொழுது பின் செல்பவர் மார் 7 
விடை:-- அவரைக் தொழுது பின் செல்பவன் அமன் 

முகுற்கூட்டம். 

சிவனைத் தொடர்வன வைம 

அவரைக் கொடர்வன கான்கு மறைகள் 

  

(Gar shear.) 

ig :— சிவனது உறைவிடம் எது? 

விடை :-- சிவனது உறைவிடம் பேய்கள் வாழ்கின்ற 
கரிகாடு (சுடுகாடு). 

விஐ:-- சிவன் போர்வை எது? 

விடை :--சிவனது போர்வை கரியுரி (யானை SB gre) of). 
வில :- சிவனது ஊண் எது? , 

விடை: - திரிந்து வாங்கும் ஊண்தான் அவருக்கு உணவு.



70, சிவனைப் பற்றிய வினாவும் விடையும் [50] ௬டு 

ஜிழ।-- சிவனது கோவணம் எது2 

ஜிகுட -- நெருப்புப் பிழம்பு உமிழ்சன்ற அரவம் (பாம்பு) 
அவரது கோவணம். 

  

சிவனது செபவடம் எது? 

  

பளிங்கு செபவடம். 
விழ :-- சிவனது ஒளி விளக்கு எது2 

விடை :-- சாட்டியக்குடியில், உள்ளினர் ஏற்றிய நெய் 
விளக்கு, தான் அவர் ஒளிவிளக்கு. 

117 

விஐ:-- சிவனுக்குப் பாடும் பஇகம் எது2 

விடை :-- கான்மறை. 

Bg :-- சிவனை அன்பொடு பாடுவார் யார் & 

விடை :-- தும்புருவும்; நாரதரும் அன்பொடு பாடுவர். 
வினு — இவனுடைம நடனசாலை எது? 

விடை :-- உயிர்களுக் கெல்லாம் புகலிடம் அவரது. 
கடனசாலை. 

வி :-- சிவனுடைய கமலாசனம் (,காமரைப் பீடம்) எதுர் 

விடை :-- சாட்டியக்குடியார் இ.தயக்கமலந்் தான் அவருக் 
குக் சமலாசனம். ் 

Iv 

Ag :— AuMsGS BQwsor wri? 

விடை :-- .இருமகன் முருகன். 
விற :-- இவனுக்குத் தேவி மார் 7 

விடை :-- தேவி உமையாள். 

விஜ :-- சிவனுக்கு மருமகன் யார்? 

விடை :— மருமகன் ம,தனன் (மன்மதன்). 

வில :-- மருமீகன் தாயார் யார் 2 

விடை :— இருமகள் (இலக்குமி) மருமகன் ,காமாம். 
ட. இ. ஓ. ௧.5



௬௭ ,இருஇசைப்பர ஒளிகெறிக் கட்டுரை: 

விற :-- சிவனுக்கு மாமனார் மார்2 

விடை :-- மாமன் இமவான். 

விஜ :-- சிவன் கோழன் மார்? 

விடை :-- அதனபஇ (குபேரன்) கோழன். 

80. சிவனைப் பாடுபவர் [8 1] 

தும்புருவும் காரகரும் சிவனை அன்போடு பாடும் 
கக் ர்வர். 

51. சிவனை வழிபட்டுப் போற்றுபவர் [527 

சிவனுடைய திருவருளைப் பெற்றால் பேரின்ப வீட்டில் 
இருக்கலாமன்று பிரமனும், திருமாலும், இந்திரனும், 
Bey HES ப.குஞ்சலி, வியாக்கிரபாதர் என்னும் இருவரும் 

எங்கள் கூத்தப்பிரானை இன்னும் Cur 6 Ger perr. 

வ. தில்லை முதலாம் தலப்பகுதி 

பதிகம் பெற்ற தலங்கள் 

தலம் பதிக எண் பதிக 
மொத்தம் 

1. இல்லை 1.4,8. 19-29 16, 
2. இருஆரூர் 18(29-11] 1 
3 இரு ஆவடுதுறை 6 1 

4, இரு இடைக்கழி 7 1 
5. இருஇடை மருதூர் 22 ம் 
6. கங்கை கொண்ட சோளேச்சரம் 13 7 
7. இருக் களந்தை ஆதித்தேச்சரம் 9 ழீ 

8... இருக் கழ்க்கோட்டூர் மணிஅம்பலம் 70 1 
9.  இருச்சாட்டியக்குடி. 15 1 

10. தஞ்சை இராச ராசேச்சரம். 16 1 

ரீ,  இருப்பூவணம் 14 1



உ இல்லை முதலாம் sous. ae 

1. Boyes si i 1 
சீரி, BerQeréQu «620 12 1 
14, இருவீழி மிழலை 5 1 

ஆச,ச் ,கலங்கள். 74 பதிகம் 99 

வைப்புத் தலங்கள் [8] 

வந்துள்ள பதிக எண் 

சீ... ஆமூர் - இருஆமூர் 19— 3 
8... குயிலை 16—11 

8. காழி [சீகாழி] 19— 4 
4. சிவபுரம் 15—58 
5, செப்புறை 29-13 
8. பிடவூர் 7—10 
2, மகேந்திரம் 3 
8. மயிலை + 28—10 

தில்லை மூதலாம் 
தலங்கள் - அகரவரிசையில் 

1. தில்லை 

இத்தலம் சிதம்பரம். இது சிற்றம்பலம்; புலியூர்; 
பெரும்பற்றப் புலியூர் எனப்படும். Qss0S0 5 uous 
விவரங்களை ஒளி நெறியில் தலப்பகுதி என்ற அலைப்பிழ் 

கரணலாகும். 

3. அம்பலம் 
இறைவனை அம்பலக் கூத்தன், அம்பலக் குமர 

(சேகரன்; அம்பல,த்து அமிர்து என்று கூறி உள்ளார்கள். 
தவிக்கும், அவருக்கும் 

(1) “செம்பொன் செய் அம்பலமே செசர்ந்.இருக்கை 

ஆயிற்று" 
குறிப்பு: “இரு இசைப்பாத் தலங்கள்'' என்னும் தலைப்பில் 

புலவர் ஏறு தருவான் மூ. அருணாசலம் எம். ஏ. அவர்கள் 

சித்தாந்தம் ஆனி, 1970 சூன் “இதழில் எழுதிய கட்டுரை 
படித்து இன்புறத்தக்க.து. 

 



௬௮ திருஇசைப்பா ஒளிகெறிக் கட்டுரை 

(2) ““ஆடகத் தால் மேம்ந் தமைந்த அம்பலம் ௮வது 
பங்கு!" 

(2) “எத்திசையும் வானவர்கள் ஏத்தும் எழில் இல்லை 

அம்பலமே அவரது ஆ,டரங்கு' ' 

2. கூத்நன் 

“ஞானக் கொழுந்தது ஆகிய கூததன்'' 

3. சிற்றம்பலம் 

(ம) “மறையோர் வணங்கும் இல்லைச் சிற்றம்பலம்” 

(2 “தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்.த சிற்.றம்பலம்'” 

(3) “இமெய்த் தொழிலார் மறையோர் மல்கு. 

Ap pou” 

(4) “கனகம் நிறைந்த சிற்றம்பலம்” 

(5) “சரம்புணர் முடி. வானவர் அடி.முறையாலிறைஞ்சு 

சிற். றம்பலம்” 

(6) “தண்புனல் சூழ் ,தடம் மல்கு சிற்.றம்பலவன்"' 
(2) “மறைவல நாவலர்கள் ம௫ழ்க்2த,தது சற்.றம்பலம்'” 

&.  திருச்சிற்றம்பலம் 

,இருச்சிற்றம்பல,த்தில் புகுந்து, அங்குள்ள பணிகள் 

பல செய்து நாளும் இறைவன் அருள் பெற்றால் வீடுபேறு 

இடைக்கும். 

5. தில்லை 

(2) “காண அ௮ருளென்னு பல்லாயிரம் பேர் ப,களு.எலிகள்- 

பரவ வெளிப் பட்டத் இல்லையில் 0 தவன் ஆடுவர்'” 

(2) “வங்கம் [கப்பல்கள்] வந்து ௮ணைகின்ற இல்லை'" 

(3) “சேடர் உழை இல்லை” , 

(ல் “தில்லை மல்கு செம்பொனின் ௮ம்பலத்துக் கோனை”



௨. இல்லை மூ,தலாம் தலப்பகுஇ ௬௯ 

(6) சிவா ஈ.இயின் கரையின் மேல் உயர்ந்த மதத் 

Babb 
[சிவா - வட வெள்ளாறு. ச.தம்பர,த்இ.ற்கு வடக்கில் 

உள்ளது. 
(8) “வானோர் பணிம மண்ணோர். ஏத்த மன்னி 

கடமாடும் சேனார் பொழில் சூழ் இல்லை” 

6 தில்லையம்பலம் 

(ம்) “அங்கோல் வளையார் பாடி ஆடும் ௮ணி இல்லை 

அம்பலம்”? 

(2) “அக்.தணர் இல்லை அம்பலத்துள் எ.த்த கின்றாடு 

இன்ற எம்பிரான்” 

(3) “நான்மறையைக் தெ.த்தத எனது வண்டு பாடும் 

(தென்தஇில்லை அம்பலத்துள் ௮த்.தன்”” ட 

(4 “இருமாலும், பிரமனும், வானவரும் நெருங்க 

முடியான் முடிகள் மோஇ உக்க, முழு மணியின் Bran 

அடியார் அலஒனால் இரட்டும் ௮ணி இல்லை அம்பலம்” 

(5) பல மூனிவரொடு ௮ந்.தணர் வணங்கும் இல்லை 

அம்பலம்” 

3. தில்லைச் சிற்றம்பலம் 

(2) “கனக மணிமாட,த்தில் ஆயிழையார் போ ற்.நிசைப்பட 

ெளிகொண்ட இல்லைச் சித்.றம்பல,த்.இல் சேர்க்திருக்கின்றாச். 

இறைவன்" 
(2) “மறையோவாக் இல்லைச் ௪.ற்.றம்பலவர்” 

(2) “AS st sara பயிலும் இல்லைச் ௪.ற்றம்பலவர்'” 

(4 “செடியும் தவத்தார் அடையா த் இல்லைச் சிற்றம் 

பலம்” 

(5) “செக்கெல் விகா கழனிக் இல்லைச் சற்றம்பலவர்' ” 

(6) “இல்லைச் சந்்இப் பரிய தெய்வப் பதியுட் சிற்றம் 

யலம்' 

(2) “தேடி யிமை மோர் பரவும் இல்லைச் ௪.ற்.றம்பலவர்””,



௪௦. திருஇசைப்பா ஒளிகெறிக் கட்டுரை 

(8) *0தரார் விழவோவா,த் இல்லைச் சி.ற்றம்பலவர்'' 

(9) “தவர் மறை பயிலுக் இல்லைச் சிழ்.றம்பலவர்'"” 

(10) “புவலோக கெறி படைத்த புண்ணியங்கள் 

கண்ணிய £ர்சீ சவிலோகம் ஆவது தில்லைச் சற். ஐம்பலமே."” 

(22) மாலோடமனும் அமரச் பஇயும் வக்து வணங்க, 

Berg) அருளாய் என்றென்றவரேத்க....... . இல்லை மல்கு 

சிம்.றம்பலந் தன்னுள்...... பரமன் ஆடுமே”. 
  

8. புலியூர் 

“வேண்டு வோர்க்கு அருள் செய்யும் புலியூர்" ரு se கத் 

9. பெரும்பற்றப் புலியூர் 
3. “மறையோர்.தம் சிந்தையில் அரும்பும் பெரும்பற்றப் 

யுலியூர்."” ் 

9, “அமரரும், பிறரும் அலைகடல் இடுஇிரைப் புனி,த்.த* 

Brg 5 ரீர் அரும்பும் பெரும்பற்றப் புலிபூர்.”* 

5. பெருமான் ஈடம் செய் சூழலிற் கோயில் கோபுரம், 

கூடம் மாட மாளிகை எல்லாம் செம்பொனால் அரும்பும் 

பெரும்பற்றப்புலியூர். 

(4) அழகு மிகுக்த பெரும்பற்றப் புலியூர். 
(5) முக்கண்ணை உடைய பெருமானுடைய பேர்கள் 

ஆயிரம் நூறாயிரம் பி.தற்றுகன்ற பெற்றியோர் வாழ்கின்ற 

பெரும்பற்றப்புலியூர். 

(6) ஒழிவில்லாமல் வேள்வி செய் பெரியோர் வாழ்கின்ற. 

பெரும்பற்.றப்புலியூர். 

(2) செந்கெற்கழனி செங்கழுரீர்ப்பூ. இவைகொண்ட 

பெரும்பத்.றப்புலியூர். 

ஈமூர்த்திதலம் இவையுடன் தீர்த்த விசேடமும் கொண்டது 

இல்லை. இரத்தம் சிவகங்கை. **இர்த்தம் என்பது சிவகங்கையே 

ஏத்தருந்தலம் எழி.ற்புலியூசே மூர்த்தி அம்பலக்கூத்தன.து ௬ுவே” 

உ௫தம்பரச்செய்யுட் கோவை.



௨. இல்லை முதலாம் தலப்பகுஇ எக 

(4) ,தருமால், இக்இரன் பிரமன், தவர்கள் இவர்கள் 
குடைச்சாவலில் நெருங்கி முடி மோதுவதால் &ழ் விழுந்,த 
மணிகள் முன்றிலில் விளங்கும் பெரும்பற்றப்புலியூர். 

(9) துந்துபி, குழல், யாழ், மொந்தை இவை ஒலிக்க 
'இருடியர் சணம் துஇப்ப நந்து முழவம் வா௫க்க நடம் 
புரிஇன்.ற பரமர் கோயில் பெரும்பற்றப்புலியூர். 

(10) தேர் விழாவில் குழலொலியும் தெருவில் கூத் 
தொலி, 7505709, வேகம் ஓதும்ஒலி இவை எல்லாம் 
சடலொலி3போல விளங்கும் பெரும்பற்றப்புலியூர். 

(11) மறையோர் ஓம குண்டத்தில் வளர்த்,த த.த்தரள். 
அரும்பும் பெரும்பற்றப்புலியூர். 

(25) மறைத் தொழில் மிகுந்த அழகுமிக்க பெரும்பற்றப் 
புலியூர். 

(22) நீலோற்பலமம், செருந்தியும்: செண்பகமும் 
அரும்பும் பெரும்பற்.றப்புலியூர். 

(24) மாம்பொழிலும் கமுகுமரங்களும் சூழும் பெரும் 
ப.ற்றப்புலியூர். 

(25) தன் சொரியும் பொழிலில் வண்டுகள் தென்ன 
எனப் பாடுகின்ற பெரும்பற்றப்புலியூர். 

(16) கடன இலக்கணங்கள் பொலிகின்ற பெரும்பற்றப் 
புலியூர். 

(17) நான்கு மறைகக£க் கொண்டு அம்.கணர்கள் 
ஏ,ததப் பெருமான் நடம் செய்கின்ற பெரும்பற்றப்புலியூர். 

(75) புலித் தோலையும், இருகீற்றையும், பூணூலையும், 
கொண்ட மார்பைத் தரிசிக்கும் பேறுபெற்ற ௮ம். கணர்கள் 
வாழ்கின்ற பெரும்பற்றப்புலியூர். 

10. பபொன்னம்பலம் 

(2) சோழன் பொன் அணிக்,த இல்லை அம்பலம். 
2) உலகத்தினர் £றைஞ்சப் ப.கஞ்சலி முனிவர்க் 1: கு 

ஆடலைக் காட்டிப் பெருமான் அமர்ந்துள்ள செம்பொன் 
அம்பலம்.



௪௨ ,இருஇசைப்பா ஒளிகெறிக் கட்டுரை 

11. தில்லை மூவாயிரவர் 
(1) மூவாயிரவரும் குடிவாழ்க்கை கொண்டு அவர்க 

ளோடு குலாவிக் கூத்.தாடுஇன்றார் பெருமான். 

12. தில்லையும் திருமாலும் 
Bowe சற்றம்பல.த்துக் இருவாயில் மன்நிலில் 

இருமால் [கோவிந், தரா௪ப் பெருமாள்] வரம் இடக்கனெருர். 

2. ஆமூர்--திருஆமூர் வைப்புத்தலம் 
இவ்வூர் தென்னார்க்காடு மாவட்டம் பண்ணுருட்டிக்கு 

மேற்கே 2 மைல் தூரத்தில் உள்ளது. 

அல்லிப்பூ மலர்கின்ற வமல்ககா உடைய தஇருவாமூர் 

,இருகாவுக்கரசரின் ஊர். 

திகு ஆருர் 
இத்.தலம் தஞ்சை மாவட்டத்தில் உள்ளது. மூவர் 

தவாரம் பெற்றது. பஞ்ச பூ,க,த்.தலங்களில் இது பிருத 
வி.த.தலம். மூலவர் புற்றிடங் கொண்டவர்; சப.தவிடங்க த் 
,கலங்களுள் முதன்மையானது. இத்தலத்து இயாகேசர் 

முசுகுந்கு சச்சரவர்த்.இயால் தாபிக்கப்பட்டவர். வீதி 

விடங்கன் எனப் பெயர் பெற்றவர். பிறக்க மு,த்தி அளிக்கும் 

பெரும் பதி. கோயில், குளம், செங்கழு$ரோடை இவை 

ஒவ்வொன்னும் ஐந்து வேலிகளென்பர். 

“அஞுசணை வேலியாஞூர்'' “அ தரி.த்திடங்கொண்டாரே"! 

என்பது அப்பர் தேவாரம். (4-55-7) பின்னும் பல விசேடங் 
க&£க் கொண்ட தலம். அவை ஒளி நெறியிற் காண்க. 

(2) உலூல் ஆ,இயாய் மிக்கசிர் பெற்ற ஊர் இரு ஆரூர். 
இவ்வூரில் இயாகேசர் விஇிவிடங்க னென்னும் பெயருடன் 
௩டனஞு செய்கின்ருர். 

(2) குழல்ஒலி யாழ்ஓலி கூக்தொலி எத்கொலி இவை 

இருவிழாவின் ஒலியுடன் கலந்து விண் அளாவும் இருஆரூர். 

(2) ச,த்தியாய்ச், சிவமாய், முழுமு தலாய், வி.த்துமாய் 
ஆரூர் ஆதியாய், வி.இவிடங்கராய், நடம்புரிகின்றார் 
பெருமான்.



௨. இல்லை முதலாம் தலப்பகுதி ௪௨ 

4. திரு ஆவடுதுறை 

இத்தலம் மாயர.த்.இற்கு ௮டுக்,த நாரசிங்கன் பேட்டை 
புகைவண்டி. கிலைய த.இற்குக் இழக்கில் 71% மைலில் உள்ளது. 
களரின் பெயர் சாந்தை, சா,த,தனூர். கோயிலின் பெயர் ஆவடு 

துறை. பசுவடிவுடன் உமாதேவியார் பூசித்த காரணகுதால் 
ஆவடுதுறை'' ஏன்ற பெயர் வக்.தது. 

(1) ஆவடுதுறை காவிரிக்கு அருகில் உள்ள து. 

(9) மெய்யடியார்கள் ஆயிரம் ௮ர்,கணர் பணிசெய்கின் ற 

கோயில் இரு ஆவடுதுறை. 

(9) மதில் ௮ணிக்,த ஊர் சாந்தை. 

(4) காவிரியின் தென்கரையில் சாகை தயூர் உளது. 

(5) பொய்யிலாத வேதியர் வாழ்கின் ற ஊர் சாந்தை. 

(6) பொற்கோயிலுள் அருள் கிறைந்து got Ber wr 

BE ஆவடுதுறை ஆண்டவர். 
(2) மாமரங்களின் மணம் கமழும் பொழில் வாய்க் தது 

SUBD yi. 

(8) மணி மாடமாளிகை வீ. சூழ்ந் த omt ero 5. 

(9) சாந்ைகபூருக்கு இன்பன் பெருமான். 

5. திரு இடைக்கழி 

இ,க்தலம் ௮ட்டவீர,த தலங்களுள் ஒன்றாகிய தஇருக்கட 
வூறாக்கு 4 மைல் தூரத்தில் உள்ளது. ௮அருண௫ரிகா தரால் 

பாடப் பெற்ற பிரபலமான சுப்பிரமணிய தலம். இ.க்.தல.த்.இல் 
முருக வேளின் இரு உருவம் இருக் கணிகையில் இருப்பது 
போல இருப்பதால் அருணகிரியார் இருஇடைக் கழியைப் 
பாடும்போ9கல்லாம் இருத்கதணிகையை உடன் செர்த்துப் 
பாடுவர். 

(7) எவர்க்கும் மெய்யன்பராம், தெளிவும் இடமும் 

கொண்ட வைதிகர் வாழ்கை ந ஊர் இரு இடைக்கழி. 

(2) தலம் பொழில் விளங்கும் கலம் இருஇடைக்கழி. 
(3) இசை எங்கும் சர்.கஇ பெழ்.ற கலம் இருஇடைக்கழி.



௪௪ ,தஇருஇசைப்பா ஒளி3ஈ.றிக் கட்டுரை 

(ம் கங்கைமின் சிறுவன் கணபதியின் தம்பி ஆலய 
*சுப்பிரமணிய மூர்த்து இக்தலத்இல் இருக்குரா மரத்தின் 

கிழற்கீழ் வேலுடன் விளங்க வி.ற்நிருக்கன்றார். 
(5) மறையோர், வானவர், வையம் உய்ய......இரு 

இடைக்கழியில் இருக்குரா கிழற்கழ் வீற்றிருக்கனெறுர் 
பெருமான். 

6. திகுஇடை மகுகார் 

இத்தலம் கும்பகோணத்.இற்கு வடகிழக்கு 5 மைலில் 

உள்ளது. புகைவண்டி நிலையம். மூவர் தேவாரம் பெற்றது. 

இத்தலத்தைப் பற்றிய விவரங்கள் ஒளிெறியிற் காண 

லாகும். 

(2) ,கமது மேனியில் அரவு ஆட ஆடுகின்ற பெருமான் 

வி.ற்றிருக்கும் தலம் இரு இடைமருதூர். 

(2) வீணை 2தத்துடன் இன்னரங் கலக்(து) ஒலிப்ப, 

மந்தர இதமும், இங்குழலும் எங்கும் ஒலிக்கும் இடம் இரு 
இடை மருதூர். 

(8) அரையிலோராடை விளங்க, அதன் அருகே 

மணியுமிழ் காகம் மணி உமிழ்ந்(து) இமைப்பச் சிவபிரான் 

வீத்.நிருக்கும் ,தலம் ,தஇரு இடைபருதூர். 
(4) தம் கெஞ்சம் மாதர்களின் கலவிக் தொழிலில் 

ஈடுபடா.தபடி. காத்து இருளில் நடுகல் யாம,த்.இல் மழலை யாழ் 

ஒலிக்க வந்து தன் கெளு௫ற் புகுக்,த பெருமான் இடம் இரு 

'இடை மருதூர் என்கின்றார் கருஷரர். 

(5) ,தமக்கு,த் தந்தையும் தாயுமாய்ப் பல்லூழி காலம் 

உடன் இருந்தும் தம்மை அணுகாமல் இருந்து 

இப்பொழுது தம்முடன் கலந்தவன் மருவும் இடம் இரு. 

'இடைமருதூர் என்கனெரார் கருவூர் 

(6) வீண் வழியிற் போகாது என்றும் மனம் உருப் 

பெருமானை நினைந்து புலம்புபபருடைய கண்மணி போன்ற 

பெருமான் மருவிடம் இருவிடை மருதூர். ச 

ஈ சுப்பிரமணியன் என்னும் வடமொழிப் பெயர் தமிழ் 

மூல்களில் முதன்முதலாக இங்குத் தான் வந்துள்ளது போலும். 

 



௨. இல்லை முதலாம் தலப்பகுஇ ௪௫ 

(2) கருவூரர் பாடியுள்ள இர்.தமிழ் மாலையைப் பொழி 

ஸில் மரு தயாழில் வாசிக்க எழுந்தருளும் பெருமான் இடம் 

இருஇடை மருதூர். 
(8) உலகெங்கும் கிறைந்த பெருமான் தேவியுடன் 

இருளில் ஈடுகல்யாமத்தில் தம் மனத்தில் ௮ணுகி நுணு௪ 
உள் கலந்து இருக்்கன்றவர் இடம் இருஇடை மருதூர் 
என்றார் கருவூர். 

7... கங்கை கொண்ட சோளேச்சாம் 

,இரிசராப்பள்ளி அரியலூர் வழியில் செய்ங்கொண்ட 
சோழ புர.த்இற்குக் இழக்கே சுமார் 4 மைலில் இ.த்.தலம் 
உள்ளது “க்கை கொண்ட சோழபுரம்” என இவ்வூர் 
வழங்கும். இ.க்தல,க்.தில் உள்ள சிவாலயம் கங்கை கொண்ட 
சோளேச்சரம் என்பதாம், இத்தலத்கைப்பற்நிய பிற 

செய்திகளை ஒளிகெறியிற் காண்க. 

(2) கங்கைகொண்ட சோளேச்சர,த.தானே / என ஒவ் 
வொரு பாடலும் முடிவு பெறுகின்றது. 

[,கலவர்ணனை ஒன்னும் இல்லை. இ.க்.தல,க்துப் பெருமா 
னுடைய இரு அருளைப்பற்றிகி தான் பாடல்களில் விளக்கம் 
உள்ள து]. 

8. கயிலை [வைப்பு,த,தலம் 2] 

கயிலை பொன்கெடுங்குன்னு ஏனக் கூறப்பட்டுள்ள து. 

“பொன் கொடிக்தான் மலை'” Gi 501 —7-100-10, 

9. திருக்களந்தை ஆதித்தேச்சரம் 

இத்தலம் இருது தருப்பூண்டிக்கு மேற்கே கல்ல வழியில் 

9 மைலிலும், கொடி வழியில் ச மைலிலும் உள்ள 4 இருக்களர்"' 
என்ற தல.த்இற்கு,க் 9கன மேற்கில் சுமார் 9 மைலில் முள்ளி 
ஆ.ற்.நின் தென் கரையில் 'களபபாள்'' [களந்ைக] என்னும் 

ஊரிலுள்ள *சிவாலயமே, “ஆதித்தேச்சரம்."” இது “கூற்றுவ 
காமனார்'” தலம். இத்தலத்தைப் பற்றிய பிற விவரங்களை 
ஒளி நெறியிழ் காண்க.



௪௬ ,இருஇசைப்பா ஒளிகெறிக் கட்டுரை 

(2) ௮ந்.தணர் அழல் ஓம்பும் இடம் தஇருக்களந்தை 
ஆதித்தேச்சரம். 

(2 தேவியைப் பாகம் கொண்டவர் இடம் களந்தை 

ஆதித்தேச்சரம். 

(8) மாடங்களில் மறையவர் கடல் முழக்கம் போல மறை 

ஓதும் இடம் இருக்களந்தை 9,953 54 ev. 

(4) தம்மை ஆள விரும்பி, இரு அருள் புரிந்த 

பெருமானிடம் களந்தை ஆதத்தேச்சரம் என்இன்றார் 

கருவூர். 

மி) தம்குடி முழுகாளும் பெருமானிடம் களந்தை 

ஆதிததேச்சரம். 

(6) “அந்தண் நீர்க் களந்தை!" “அலை புனற் களந்தை” 
"நீரணங்க சும்பு கழனி சூழ் களக்ைக" எனக் “களங்ைத'' ஊர் 

விளக்கப்பட்டுள்ளது. 

10. காழி [சீகாழி] [வைப்புக்.தலம்] 
(2) காழிச் சம்பட்கரை இறைவன் ஆட்கொண்டது 

கூறப்பட்டுள்ளது. 

11. திருக் கீழ்க்கோட்டூர் *மணி அம்பலம் 

கோட்டூர் :--இ.கத்.தலம் இருத் ,தருட்பூண்டி புகைவண்டி 
நிலையத்துக்கு வடமேற்கில் 9 மைலிலும்; மன்னார்குடி 
புகைவண்டி. கிலையத்துக்கு,த் தென் இழக்கில் 10 மைலிலும் 
உள்ளது. 

இருக்கோட்டுரில் மேற்கில் உள்ள இருக்கோயில் 
தேவாரம் பெற்றது; கிழக்கில் உள்ள இருக்கோயில் “இரு 
'இசைப்பா'' பெற்றது இதுதான் &ழ்க்கோட்டுர் மணி 
அம்பலம். ஐராவதத்தின் மணி விழுந்த இடம் ஆதலின் 
“மணி அம்பலம்” எனப் பெயர் Curb FGI. 

(2) தெருவில் உயர்ந், த மாடங்களில் மாதர்களின் ஒலி 
கேட்டன் ற சழ்க்கோட்டுர். 

*ழ்க்கோட்டூர். பதிகம் தலைவனிடம் காதல் கொண்ட 
தலைவியின் கூற்றாக அமைந்துள்ள து.
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(4) விளிகள் மாம்பொழிலிற் கொஞ்சுகின்ற ஒலியும், 
வயற் பொழிலில் வண்டுகள். செய்கின்.ற ஒலியும் கேட்கப். 
படிபடழக் கோட்டூர் மணி அம்பலம். 

(3) லன்னரம், முழவம், மழலையாழ் வீணை இவை ஒலி 
பெய்யும் ழ்க்கோட்டூர். 

(1) கெண்டையும் கயல் மீன்களும் நீர் வயலில் பாய் 
கற ஒலி கேட்கும் மணிஅம்பலம். 

(2) கு.இ.க்துப் பாய்கன் ற கெண்டை மீன்கள் தாமரை 
யைக் இழிக்கெ ற வயல்கள் உள்ள ஊர் &ழ்க்கோட்டூர். 

(8) தாழையின் கிழற்கண்டு குருகு என ஞ்சும் 
கெண்டை மீன்கள் உள்ள &ழ்க்கோட்டுர். 

(2) பன்றியின் உருவங்கொண்ட இருமாலும் அன்னக் 
இன் உருவங்கொண்ட பிரமனும், காணும் பொருட்டுச் 
செய்யும் ஆரவார ஒலி கெட்கும் கோட்டூர். 

12 திருச்சாட்டி௰க்குடி 
இத்தலம் இருவாரூருக்கு அருல்உள்ள கீழ் வேஞூர் 

என்னும் தலகத்திலிருக்து மேற்கே இருகத்தருப் பூண்டி 
செல்லும் பெருவழியில் ௬மார் 6 ஆவது மைலில் உள்ளது. 
இவ்ஷர் *“சாத்தியக்குடி” என வழங்கப்படுகிறது. இத் 
தலதக்துக் கோயிலின் பெயர் '*ஏழிருக்கை '' இக தல.க்தைப் 

பற்றிய பி. குறிப்புக்ககா ஒளிகெறியிற் காண்க 

(/) எழ: இருக்கை இறைவனே ! போற்றியே போற்றி. 
(2) சாட்டிடக்குடியில் இருப்பபருடைய இதய தரமரை 

யைக் கமலாசனமாகவும் தமது கோயில் மாளிகையாகவும் 
கொண்டுள்ளார் பெருமான். 

(3) சாட்டியக் குடியிலுள்ளார் இருகை கூப்பி நிற்கக் 
கண்டு பெருமான் தமது முகம் மலர்வார் 

(4) சாட்டிமக்குடிப் பெருமானுக்கு இரண்டு முகம், 
,இருவடி. மூன்று, கரம் ஏழு [ஏனெனில் தம்மைப் YASS 
அக்னி பகவானின் உருவத்தைக் தாம் மேற்கொண்டார் 
500) இது பற்றிய பிற விவரத்தை ஒளிகெறியிற். 
காண்க.
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(5) சாட்டியக்குடி ஈசனுக்கு அந்தணர்கள் Onis 
சொரிந்து வளர்க்கின்ற ஓமத்.$யே விளக்கு ஆகும். 

(6) சாட்டியக்குடியாருக்கு இன்பராம் இனிய Bis 
கனிமாம் விளங்குபவர் ஏழிருக்கை இருக்கும் ஈசர். 

(2) சாட்டியக்குடியார் ஈட்டிய (சம்பாஇ.த்த) பொருளாம் 
விளங்குபவர் ஏழிருக்கை ஈசர். 

(8) கான்கு மறை நூல் சகலமுங் கற்ற சாட்டியக்குடியில் 
உள்ளாருடைய நாயகன் சன். 

13. சிவபுரம் [வைப்பு,த்.தலம் 4] 

இ.சுகலம் கயிலாயம், அல்லது இவபுரம் என்னும் 
தேதவாரம் பெற்ற தலம். இது கும்பகோண _த்இற்கு 3 மைல் 
தூரத்தில் உள்ளது. 

சிவபுர நகருள் வீழ்.றிருக்கும் ௮ங்கணர் பெருமான். 

14. செப்பறை [வைப்புத் தலம் 5] 

சிவனடியார்க்கு அடியனாவான் செப்புறைச் சேர், தன. 

15. தஞ்சை இராசராசேச்சரம் 

இத்தலம் தளுசாவூர்; சோழ நாட்டுத் தலைககர். 
முதலாம் இராசராசசோழன் [8. பி, 985..1004] கட்டிய 
இசவாலயமே “sone இராசராசெச்சரம'' எனப் பெயர் 

பெறும். ஏனைய விவரங்கள் ஒளிகெறியிற் காண்க. 

(1) பலவி,தமான படைகள் (ஆயுதங்கள்) அமைக்கப் 
பெற்ற உ௰ரிய மாடங்களும் இலைபோன்ற. மதிலுப்புக்கள். 
பொருந்திய உள்$மடையோடு கூடிய மதில்களால் சூழப் 

பெற்றது ,தள்சை. 
(2) கடல்போல் ஒலிக்கின்ற பெரிய தெருவில் ௮ரச௪ 

மானைகளின் கூட்டம் உலாவுகன்றதும் மலையைப் போல 
உள்ள, மதில்களால் சூழ்ந் த.துமான ,கஞ்சை. 

(3) ௮ூல் கமழும் மானிகையில் மகவிர் யாழொலி 

ஒலிக்கும் தஞ்சை.
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(4) கொங்கு மலர் போன்ற குடைகளை உடைய அரசச் 

சஸடய  இரிடங்கள் ஒன்றே போன்று பட்டுச் சிந்திய 

Maho ஒளியை வீசும் [இரத் இன மணிக் குவியல்] உள்ள 

(நடக்கக் கொண்ட மாளிகைகள் மதில்களால் சூழப்பட்ட 

shone. 

(6) தேவதாரு, மந்தாரம், ம௫ழ், சந்தனம் ஆகம 

மங்கள் கிறைந்த ஈந்தவன,க்.இன் இருள் சூழ்ந் த இடமும், 

மலும் உள்ள தஞ்சை. 

(6) சுனையிலுள்ள செங்கழுகீர் மலர்கள் சுற்அப்புறவ் 

களிலும் ஒளி வீசும் மாளிகைகளிலும், மற்றைய எல்லாப் 

பொருள்களிலும் மிகும் த வாசனையைச் செய்வதும், மதில்கள் 

குழப்பெ.ற்.ற.துமான ,தஞ்சை. 

(7) முத்துக்கக£ச் சேர்த்துக் கட்டிய கட்டு மலையில் 
தோன்றும் ஒளியும், குளிர்ம் த கிலவின் ஓளியும் பெருக 

வீ.இகளில் இருள் முழுமையும் நீங், நிற்கும் மதில்கள் சூழ்க்,த 

BODE. 
(8) பொய்யில்லா,க மெய்யர்க்கு மிகவும் இனிய௰ர் 

Sane Qrre crGeter 5 Geri. 

(9) அலைகக£யுடைய வட வாற்றின் நீர் செல்லும்படி 
யான ம.தூல் வாழ்கின்ற முதலைகள் வாரி எறிகின்ற நீரை 
யுடைய அகழியோடு கூடிய ம.இல்களால் சூழப்பட்ட ,தஞ்சை. 

(0) மலையின் தோற்றத்தைப் போன்று உயர்ந்து 

காட்சி அளிக்கும் நாடக சாலையில் பெண்கள் இனிய நடனம் 
செய்னெறதும், மதில்கள் சூழ்க் ததுமான ,தஞ்சை. 

16. திருப்பூவணம் 

இ,க்தலம் மதுரைக்குக் இழக்க 19 மைல் தூரத்தில் 
வைகை ஆற்றங்கரையில் உள்ளது. புசைவண்டி. நிலையம். 
மூவர் தேவாரம் பெற்றது. பிற விசேடங்ககள் ஒளிகெறியிழ் 
காண்க. 

(2) இறைவன் பலிக்கு எழுந்தருள அவரைக் கண்ட 
மாதர்களின் ஆவிழ்க்,த கூக் சலில் உள்ள வண்டுகள் பொம்” 
என்னு ஒலி செய்யும் கடைவீ.இ உள்ள இருப்பூவணம்.
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(3) கடைவீதி உள்ள இருப்பூவணத்தில் கோயில் 
கொண்டுள்ளார் பெருமான். 

(2) வாகா மீன்கள் நீரை உண்டு கொண்டிருக்கக் 
கெளிந்த தேன்பாய்ந்து குளத்தில் முகும் (டி. செய்யும் 
அழூய உயர்ந்த சோலைகளால் சூழப்பட்ட கடை வீ.திககா 
உடைய திருப்பூவணம். 

(4) இரவின் இரு&ப் போக்குதற்கு கிலைமாக வைகு 
துள்ள தீபங்கள் எண்ணில்லாத பலகணிகளின் பக்க,த இலே 
இருந்து விளங்குன்றதும் பெரிய கடை விதியினை 
உடையதுமான திருப்பூவணம். 

(5) புண்ணி.ப மகளிர் வாழ்கின்ற ஊர் இருப்பூவணம். 

(6) பொன் அன்ன மதில் சூழ்ம் த ஊர் இருப்பூவணம். 

(2) இருவிழாவின் போது சுவாமியின் [2,கவாரப் பாடல் 
Sar பாடிக் கொண்டு செல்லும் அடியவர்களின்] பின்னே 
செல்வோர், பாட்டினிடத்துக் கொண்ட பெருவிருப்பா௫ய 
பக்.இயினால் (மயங்கிக் 23ழ) விழுக் தபொழு.து அவிழ்ந்து. 
கொங்க முறுக்கோடு கூடிய சடையை (மிண்டும் எடுத்துக்) 
கட்டுவனற ஊர் அவணவிதப் பூவணம். 

(8) வைகை ஆற்றங்கரைக்கு அருகில் உள்ள ஆவண 
வீதியைக் கொண்டுள்ள பூவணம். 

11 திருமுகத் தலை 
இ.த்.தலம் இரு,க்.தருப்பூண்டிக்கு வட இழக்கில் 4 மைல் 

தூரகுதில் உள்ள “பன்னதர௫'' என்னும் கிராமம். சுவாமி 
பெயர் “பன்னகா பரமேசுரர்"', - தேவியரர் “குந்த குந்த 
ளரம்பர”' * சாந் தநாயக'' கோயில் சிறிது. “முக.த்.தலை நாதர்” 
என்.ற லிங்கம் பிராகார ,த்.இலிருக்கறது. 

(2) மூக,க் கலை என்னும் பழைய ஊரில் மணிப்பூங்கோயி 
லுள் வீ.ற்நிருக்கன்றார் பெருமான். 

(2 முகத்தலை மூதூரில் கின்ற காலமாக £ வீற்றிருக் 
இன்ற கோயிலும் இப்போது என் கெள்சில் கிறைந்து 
நிற்இன்ருய்.



௨. இல்லை முதலாம் தலப்பகுதி Hye 

OW) @orarra Borscr akor8a undies விஃாயாடு 

இன்ற ॥ளர் முக,த்.தலை. 

(4) உலகம் முழுவதும் இறைஞ்சுகன்ற மூக, தலையில்: 

அமர்ந் துளளாய். 

(6) மூதுரையாளர் வாழ்கின்ற ஊர் முகத் தலை, 

(6) மேடை மெல்லாம் செக்9ஈற் பசுங்கதிர் விளைந்து. 

விளங்கும் ஊர் முகத் தலை. 

18. திரைலோக்கிய சுந்தரம் 

* இரைலோக்கி" என்னும் இத்,தலம் இருப்பனந்,தா. 

ஞக்கு,த் தென்குழக்கல் 5 மைல் தூரச.இல் உள்ளது. ஆடு 

துறையிலிருந்து வடக்கே இருப்பனக்,தர்ள் செல்லும் வழியில் 

3 மைல் வந்து, அதன்பின் 3 மைல் இழக்கே சென்றாலும் 
இத்,தல,கைத அடையலாம். இரை லோக்கிக்கு, த் தெற்கில் 2 

மைலில் (துயிலிக்) கோட்டூர் என்ற இராமம் உள்ளது. 

கோட்டூர் கோடை!" என்னு மருவியது. கோட்டுரும் (கோடை 

யும்) இரைலோக்கயும், கருவூர் காலத்தில் ஒன்றாக 

இருர்,த.து போலும். 
(ம) எரோங்கும் பொழிற் கோடைத் *திரைலோக்கிய 

சுந்தரம். 

(2) பெண்களின் பாடல் ஒலியும், பேச்சொலியும் 
ஒலிக்கும் இருவிழாச் சிறப்பினையுடைய ஊர் ,இரைலோக்கி. 

(3) அணி கோடை, சீரணிக்த பொழிற் கோடை, 

செஞ்சாலி [செந்நெல்] வய.ற்கோடை, செழும தில் சூழ்பொழித் 

கோடை, இருந்து விழ(வு) அ௮ணிகோடை, பாரம் போது. 

[பாதிரிப் பூ சொரி கோடை என்தெலாம் கோடைககர் 

விளக்கப்பட்டுள்ள து. 

(4) கருவூர்,த் தேவரால் காந்தாரப் பண்ணிற் பாடப் 

பெற்ற பாடல்களுடைய ஊர் இரைலோக்கி. 
  

  

*இத்தலத்தைப்பற்றிய பிற விவரங்களை “*ஓளிகெறி "யி் 
காணலாம். 5 

ர்இத்தலத்.து இறைவன் பெயர் **சுக்தரம்'' சுந்தரேசுரர்... 

தி.இ. ஓ. ௧-6



௮௨... ,இருஇசைப்பா ஒளிெ.றிக் கட்டுரை 

19. பிடவூர் [வைப்பு,த்.தலம் 6] 

இவ்வூர் இருவிடைக்கழியின் ௮ருகே வடக்கில் உள்ள 
“*கடலாழி'' ஆ.ற்.நின் வடகரையில் உள்ளது. *பிடையூர்'? 

என வழங்குகிறது. 

சுந்தரர் தவார வைப்பு,த,கலம் பிடவூர். இது “திருப் 

ப்குட்டூர்” என வழங்கும். தஇருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம் 

,துறையூருக்குக் இழக்கில் 79 மைல் தூரம். 

'இவ்விரண்டிடங்களிலும் “ஐயனார்'' ஆலயம் உளது. 

(2) வளம் கிறைந்த நல்ல (௪ சு) குன்றுகக£யும், 

(கன்றாக) வளர்ந்துள்ள சோலைகளையும் கொண்ட மகழ்தற் 
குரிய இருப்பிடவூர். 

20. மகேந்திரம் [வைப்பு,க.தலம் 7] 

இது பொதிய மலைக்குக் தெற்கே உள்ள மலை. பல 

கணழிகளிலும் நீரில் அழுந்தி மூழ்கா,த மலை. 

21. மயிலை (வைப்புக்தலம் 8] 

இது இருமயிலாடுதுறை; மாயூரம். 

(ம) கெல் ஆலை, கரும்பாலை உள்ள ஊர் மயிலை. 

(2) மலை போன்ற மதில்கள் உள்ள ஊர் மயிலை. 

22. திருவீழிமிழலை 

இத்தலம் மாயூரக்திற்கு அடுத்த குற்றால,க்இற்கு 
8 மைலில் உள்ளது. பூந்கோட்டம் புகைவண்டி நிலைய த.இற்கு 

மேற்கில் ஒருமைல். 

,இருமால் சக்கரம் பெறும் பொருட்டு ஆயிரம் பூக் 

கொண்டு சிவ ரரொனைப் பூக்க, ஒருநாள் ஒரு பூ குறையத் 
தனது கண்ணையே பறித்து மலராகப் YASS தலம் 

ஆதலால், இறைவன் பெயர் *நேத்திரார்ப்பணே சுவரர் 

மாப்பிள்ளாச் சாமி” என வழங்கும் கல்யாளை கோலமரக 

கள்ள மூர்,த்.இ உளர்.



௨. இல்லை முதலாம் தலப்பகுஇ ௮௩ 

இஸ வன் எழுக்தருளியிருக்கும் விமானத்திற்கு 

*/ண்எரிழி விமானம்'' என்று பெயர். இவ்விமானம் 
இருமால் விண்ணுலக த்திலிருந்து கொண்டுவந்து இறக்கிய 
சரும. 

(1) ,இக்கெல்லாம் புகழும் ஊர் இருவீழிமிழலை. 

(2) உமை மணவாளர் விரும்பும் ஊர் மிழலை 

(3) *ஜந்நாற்(ற) அந்தணர்கள் போற்றுகின்ற குணத் 
,கலம் பெருமான் வீற்.றிரும், த அழகிய ஊர் வீழி. 

(4) கங்கை போன்ற அரிசில் ஆற்றங்கரையில் உள்ள 
பொழில்கள் தழுவிய கழனிகளும், நீண்ட மாளிகையும் 
சூழ்ந்துள்ள மாடங்கள் உள்ள அழகிய ஊர் இருவீழி. 

(5) இருவீழி மிழலையில் விண்ணிழிகோயிலில் வீழ்நிருக் 
Door gr “யோகநாமகப் பெருமான்” 

(6) இருவீழி மிழலைப் பெருமானை நாம் கூறினால் 

வல்வினை ஈம்மைக் குறுகாது. 

(2) இருவீழி மிழலையைச் சூழ்ந்துள்ள பொழிலில் போய் 
இருந்து இறைவனைப் போ.ற்றுகன்றவருடைய இருவடியைப் 
போ.ற்றுகன்றவர்களை இந்திரன் முதலியோர் போற்று 

வார்கள். 

(6) திருவீழி மிழலையில் வீற்றிருக்கும் பெருமா 
Bow Garp வெண்பனளிய்கு போன்றது. 

ஆகத் இருஇசைப்பாப் பதிகம் பெற்ற தலங்கள்-- 

_இல்லைஉட்பட பதினான்கு (14) வைப்பு,த்,தலங்கள் எட்டு (8) 
  

* இல்லை மூவாயிரம் அந்தணரை தீட்சிதர் என்பா; திருவீழி 

மிழலை ஐக்நூறு அந்தணர் **வீழிப்பிராமணர்'” எனப்படுவர்



yr BOQmeuur ஒளிெறிக் கட்டுரை 

௩. அகப்பொருட் பகுதி 

பதிக எண் ஆசிரியர் தலம் 

3. Agurehing SC sar கோயில் 

6. சேக்,கனார் .இிருஆவடு துறை 

7. சேந்தனார் இருஇடைக் கழி 
10. கருவூர்,த்ே தவர் ,இருக்£ழ்க் கோட்டூர் 

மணியம்பலம். 

12. SOQ S தேவர் BowrGoré® x6 sr 

16-6. கருவூர்,த் தேவர் தஞ்சை இராச௫ராசேச் 
சரம் 

23, B@aurduy sar கோயில். 

25. ,தஇருவாலியமு,கனார் கோயில். 

26. புருடோ-த்,தம நம்பி கோயில். 

97. புருடோ,த்.தம ஈம்பி கோயில். 

28. சேதிராயர் கோயில். 

பதிக எண்: 8 

கோயில்: உறவாஇய யோகம் 

ஆசிரியர்: இருமாளிகை,க் தவர் 

இ.த்இருப்பஇகம், ,தலைவன் பிரிவுக்கு இரங்கும் தலைவி 
மின் செய்கையையும், நிலையையும் [செவிலித்] தாய் 
கூறுவதாக அமைந்துள்ள து. 

தலைவனை (இல்லக் கூச்,தனை] கினைந்து கலைவி என்ன, 
என்ன கூறினள் என்று தாய் கூறினது. 

பதிகம் 8. திருமாளிகைத்தேவர் கோயில் 

3-1. குணக்குன்றே! இல்லை அம்பலக் கூத். தனே! “என் 
உறவாயயே 0 யோகமும்'” போகமும் உயிரொளியும், ஆனவனே 1- 

என்னும்.



௩. அகப்பொருட் பகுத ௮௫ 

A, பன்றியின் பின் காட்டகத்து நடந்த வேடா 7 
எண்ணும் 

“3, மகேந்திரமாமலைக தேனே/ தெய்வ வாய் மொழி 

wind இருவாளர் மூவாயிரவருடைய தெய்வக் கோனே? என்னும் 

4-4. நெறி நின்றவர்கள் நினைக்கின்ற நீ.இமே/” 
ீவகாம், த நிலைக்குறிமே / என்னும். 

2.8... தென்றல், அனநில், இங்கள, கங்குல், கடல், 
,சீங்மு ழல், சேவின் மணி இவைபோல் வாடூகின்ற என்னை 
ரி ஈலிவகென்னே?/ மகேந்திர மலையில் கருடனுக்கு அருள் 
Deu ௮ரசே! என்னும். 

8-6. மகேந்திர மலைச்சாரலில் கேவி காண, பன்றிப் 
பின் காயுடன் ஓடி. அப்பன். நியை வச த,தவனே !/ பிரமன், 
கக்கன், எச்சன், சூரியன் இவர்,கம் தலை, பல், கண் இவை 
தமைப் பறி.த, தவனே / என்னும். 

2-7. “நாத SS BUS BI முடிவே” என்னு 

துஇக்கின்ற அடியார்கட்குச் சவலோக பதவியைக் கொடுப் 
பவனே ! என்னும் 

8.8. மூவாயிரவர் பூவேக்இ,த் கொழுகன் ற wer Dae 
பொலிகின்ற கோவே 4/ இங்கே வாராய் / என்னும் 

39. இருமால், பிரமன், இந்திரன் முதல் தேவர்க் 
கெல்லாம் குருவ / என்னும். 

5-270.  இரு£று இடாத உருவை கான் இண்டமாட்டேன் 
மகேக்இரப்பொன் மலையின் மலைமகளுக்கு அருளும் குருவே! 
என்னும். 

5.77, உன்னையன்றி மற்றொன் (௮) உணரேன். 
ஐக் தழு க்தைப் பிகற்றி வெண்ணிறிடப் பெற்றேன் என்னும். 

53-79. மூவாயிரவராஇய அக்்.தணர்களையும், என்னையும் 
இருவுளம் மூஜ்க்து ஆட்கொள்ள வல்லவனே 4 உன் அடியார் 
களின் பிழைகளைப் பொறுத் கருள்பவன உமை பாகனே 7 
குணக்குன்றே என்னும்.



௮௬ ,தஇருஇசைப்பா ஒளிரெறிக் கட்டுரை 

இவ்வாறெல்லாம் சொல்லி வெண்ணிற்றை உடல் 
YY Sb yA, நீலகண்டப் பெருமானுடைய புகழைச் சொல்லிக் 
கொண்டு இவள் பெரிய தெருக்களில் எல்லாம் இரிந்து 
கொண்டு இருக்கின்றாள் (8-/0). என்னு தாய் தன் மகளமப் 
பற்றிக் கூறினாள் என்னும். 

பதிகம் 6. சேந்தனார் திருஆவடூதுறை 

இப்ப.இகம் ,தலைவன் பால் அன்பு கொண்ட தலைவியின் 
துயரங் கண்டு தாய் இரங்கிக்கூறியது 

6-7. ஐயா! இரு ஆவடுதுறை அமுக? என்று என் 
பெண் உன்னை அழைக தக்கால் ஒரு வார்,கைகை கூடம் 
பேசாமல் இருப்பது அழகாமோ? (அழகாகாது.) 

6-9. ஆவடுதுறை ஈம்பிகொண்டுள்ள கீ இயை 
அதியா தவளாய் அவருடைய தோகா க கழுவ கினைக்கன்றாள் 
[என்மகள் 

6-2. சடையில் உள்ள கொன்றையைப்பற்றிக் தனது 
விருப்ப,த்தை எடுத்துப் பேசுவாள் சனது மனதுக்கு இன்ப 
வெள்ளம் என்று கூறுவாள்; சாக்தையூருக்கு இன்பம் 
தருபவர் ஆவடுதுறைப்பெருமான் எனக் கூறுவாள் [என் 
மகள்]. 

6-4. இரு ஆவடுதுறை இறைவனே/ [ஏன் மகள்] 
விஷய ,த்.இல் மட்டும் உன் மனம் இரங்காமல் இருப்பது என்ன. 
கரரணம்? 

65. இரு£ற்மை அணிவதும், ஜக்தெழுக்தைச் 
செபிப்பதும் அல்லாமல் வேறொரு காரியமும் செய்யா. தவளாம் 
இருக்கின்றாள். இ.தற்கு (கான்) என்ன செய்வேன் 2 

6-6. இரு ஆவடுதுறை இறைவனுடைய செய்கையை 
மரச் அதியவல்லவர்? இக்தப் பெண்ணுக்குக் * கஇயருள்!” 
என்று கூறுவாள். 

6-7. “கல் போன்ற என் மனத்தைக் கனிவித த எம் 
கருணாலயா”/ நீ என் மகள் கூறியதைக் கேட்டும (வாம்) 
பேசாமல் சம்மா இருப்பது அழகோ? (அழகாகாது. )



கூ. அ௮சப்பொருட் பகு.இ ayer 

6-8. gadgimnIa BDearuGaucsrors Go ஆடி, 
சாஸிரி,௮ ,சர்,2,5,க _கயும், கோடிக்கணக்கான முனிவர்களையும் 
(இறைவன் ,இருவுருவங்களையும், கண்டுகளிக்கப் பெற்.ற,இனால் 
ஏன் மகள் பெருமி,கம் உற்றாள். இவளுக்கு அருள் புரிதல் 
உன் சடனாகும். 

6-9. மெய்யடியார்களுடைய கருத்தை முடித்இடக் 
கன். றமே/ என் மகளின் சுலையையும், (மேகலை, ஆடை) 
வளைககாயும், சவர்ந்துகொண்டு, மணத்தையும் கொள்ளை 
கொள்ளுவது கியாய மாகுமா. 

6-10. என் மகள் [,கனது அடக்கமாம் எல்லை சுடந்து 
லோககநாயகன் பால் சார்க் தவளரய்] கஈமது செயலுக்கு. 
ஒ.சு். வள் அல்லள் இது நன்றாய் இருக்கின்றதா 7 

6-7. இரு ஆவடுதுறை வேக் தனோடு விகயாடுவ,க.ற்கே 
முக்துவாள் [என் மகள்] அவள் இக், உண்மை வழிகின்்௮ 
விலகாமையை அறிந்தோம். 

பதிகம் 7. சேந்தனார் திரு இடைக்கழி 

ஆசிரியர் சேர் கனார் தலைவியினுடைய தாயின் மொழிமாக 
இயற்திய ௮க.க்துறைப் பாடல்ககாக் கொண்டது இப்பதகம் 
முருகக்கடவுள் ,தலைவராக, அவர்பால் அன்பு கொண்ட 
தலைவியின் துயரம் அண்ட கற்றாய் இரங்கக் கூறும் மொழிக 
TTS DOW FST GD. 

7-1. காதல் மனத்தை எனக்குக் தந்து என் கைகளி 
ள்ள வளையல்கக, த் தஇருஇடைக் கழியிற் இருக்குரா கிழற் 
கீழ் கின்ற வேற்கை வேக்கனாம் சேந்தன் கவர்ந்து 
கொண்டான் என்னு என் மகள் கூறுகின்றாள். 

7-9. என் மகளுடைய இயற்கை அழூனையும் கவர்ந்து 
கொண்டான் வள்ளி கதெய்வசேனைக்கு காயகனாம் இளங்காக&ஈ. 

7-2. கோழிக் கொடியேந்துய அவன் சுப்பிரமணியன் 
காவற் சேனை போல எல்லோரையும் காப்பவன் ஆகிய அவண் 
என் மகனின் மேகலையைக் கவர்க்து கெரள்வானோ?



AH இரு இசைப்பா ஓளிகெறிக் கட்டுரை 

7-4, கடத்தப் பிரானுடை இளங்களிரறாம் அவன், என் 
மகளுக்கு இடர் விகாவிப்பது நன்றா ? நன்றாகாது. 

7-5. என் மகள் படும் இடரைக் குறிக்கொளாது 
இருப்பது ௮ழகோ 2? அழகாகாது. 

2-6. குராகிழற் குமன் என் சிறுமிக்கு அருள் 
"செய்வானோ? 

2-7. தூய மாணிக்கக் தொகுஇியோ? அழகுக்கு 
அரசோ இது? என்றெல்லாம் என் மகள் எண்ணி மையல் 
கொண்டு ஐயுறுவாள். 

7-8.  முருகவேளின் இருவடிமைப் பெறவேண்டி என் 
மகள் மடல் ஏறத் கொடங்கனள். 

7-9. தனது அ௮ழூனைக் கண்டு மருண்டு மடல் ஏறத் 
தொடங்கனளே/ என்று தன் திருமுடியிலுள்ள மாலையின் 
வூறவி.சழைக்கூட அருளூகின்றான் இல்லை. அக்குற.த்.இயின் 
கணவன். 

7-10. இரு இடைக்கழி முருகவேள் பிடவூர் பெண்ணாம் 
என் மகளுக்கு அருள் செய்யாமல் போவானோ? போகான்... 

7-11. தலைவியின் தாய் மொழியாகக் “செப்புறைச் 
சேக்.தன்'' முருகவேக்ப் பாடிய பாடல்களைத் துஇப்போர் 
கேட்போர் துன்பம் நீங்கப் பெறுவர். 

பதிகம் 10 கருவூர்த்தேவர் திகுக்கீழ்க் கோட்டூர் 
மணியம்பலம் 

இப்பதகம் தலைவனிடம் காதல் கொண்ட தலைவியின் 
கூற்றாக அமைந்துள்ள து. 

10-1, ழ்க்கோட்டூர் மணியம்பல,த்இல் ஆடுகின் 2 
மைக்தர் என் மனத்இற் கலந்து ஒன்௮ுபட்டார். 

10.2. பிறை, உச்சக் கொண்டை, சூலம். இதழ் 
நீலகண்டம் குழைகள், பவளவாய் நெற்றிப். பொட்டு 
இவை,கமைக்காட்டிக் கழ்க்கோட்டூர் மணியம்பஉ இல் கின்று 
ஆடுகின்ற மைந்தர் என் மனத்திழ் கலந்து ஒன்னு பட்டார்.



. அசப்பொருட் பகுஇ ௮௯ 

வண்டூ விடதாது......... 

0-9. பெருமானுடைய சடைமேல் உள்ள மலரின் 
மசரஙம்சப் பொடிமை ஊதுவதற்குப் போய் வரும் அம்பிகளே/ 

[வண்டுகளே /] மணியம்பல,க்,தாரை, நீங்கள் போய்ப்பார்க்கும் 

போது என் மனத்தையும் உடன்கொண்டு போக்கள். 

அங்கமாலைப்பாட்டு......... 

10-4, அவர் (பிரான்) பூசிய இருகீ.ற்றை என் உடல் 
விருமபும் ௮வரைப் பற்றிய நூல்கக் என் செவி கேட்கும். 
அவர் பேரை என் வாய் மெல்ல உரைக்கும். அவர் வீ£ற்.திருக்கும். 
விமான,தைத என் கண் பார்த்து [என் மூக்கு] பெருமூச்சு 

- விடும். மணியம்பல,த்துள் ஆடும் மைக் தரே! எனச் சொல்லும் 
என் மனம். 

10-5. கோழி! ,இருமாலும், பிரமனும் காணமுடியாத 
மணியம்பலவனை கான் எக்கனம் காணுவேன் /ஆயினும் அவர் 

. மீது கொண்ட காதல் மயக்கம் நீங்காது நிற்கின்றது. யாம் 

காணவேண்டும் என மேற்கொண்ட செயல் என்னே / எக&்ஙனம் 

கிழைவேறும்? . 

206. தோழி! கடலலை கலங்குவது போல கான் 
60088 sriBaaCnar 8 துணையிருக்க இரவுப்பொழுது 
போன்றது. யகல்பொழுது வந்துவிட்டால் ((,தலைவர்) 

அஞ்சாத என்று சொல்லமாட்டார். “இழ்க்கோட்டுர் 
. மணியம்பலவர் என்று மாலைப்பொழுஇல் மயங்குகன்பேன் 
யாம் என்ன செய்யக் டடக்கன்றது. 

[இது பொழுது கண்டு இரங்கல் என்னும் துறை”]. 

10-7. மணியம்பலவர்க்கு வாழ்வு (செல்வம்) போன் 
ஹூள்ளன எவையெனில் வில்வம், இருகு, ௪ங்கம், ௫கடை, 
குழை சடை, விடை, 

10-8. லைம்பு, ௪,கங்கை, தமருகம், இருவடி, இரு£ு, 
'இன்னகை, ௮ழலை கங்கை, கோக்(கு) இ.கழி (கொன்றை) 
இளம்பிறை, குழை, இளமான் (ஆகிய இவற்றை) €ழ்க் 

“கோட்டூர் மன்னவன் என் மனத்துள் வைத்தனன்.



௯௦. இரு இசைப்பா ஒளிகெறிக் கட்டுரை 

70-9. கினைப்பத.ற்கு (மணியம்பலததுள் கின்றாடும் 
மைந் தரைக் தவிர) வேறு என்ன உள்ளது? மாரை காம் 
துணையாகப் பெற்றுள்ளோம்? அவர் என் மனத்துள் 
புகுந்து என்னை விட்டு நீங்கார். 

20-70. மணி.பம்பலவருடைய இருவுறாவையும் வெண்: 
ணிீற்றையும் மனத்தில் Bier garry Dd சன் மன,த்ையே 
காணேன்! கான் என்ன செம்வது? அவரே என் 
மனக்கரு தைத அ௮றிமவல்லார். 

30.17. வேகம் ஓதும் பித்தனாகிய நான் மணியம் 
பல,த்துள் கின்றாடும் மைந தன்மீது புகழ்ச் த இம் மாலையைத் 
துதிக்கும் மக்ககா இலக்குமி எதிர்கொண்டு அழைத்துக் 
இறெப்பிப்பான். 

பதிகம் 12. கருவூர்த்தேவர் 

திரை லோக்கிய சுந்தரம் 

தலைவி கூற்று 1, 2 

12-1, கோடை த்இரைலோக்கய சுந்தரனே / ஊரார் 
பழிப்பதைக் கவனியாது உன்பால் சரண் அடைந்தேன். 
அவ்வாறு கான் அடைந்தும் தாமரையில் ஒட்டாத சீர் 
போல டீ அ௮டி.3யனிட,த்.இல் ஓட்டாமல் இருக்கன்றும். 

12-2. gurl நான் உன்னைக் கையாரத் தொழுது. 
கண்ணாக் கண்ணில் Rr சுரந்தாலும் or dene 
மாட்டாயோ? 

8-10 வரை தோழி தலைவனிடம் கூறும் கூற்று 

29-3. சூரியன் மூன் பளிங்கு மிக்க ஒளியை அடைவது 
போல, உன முகத்தைக் கண்டபொழுது இவள் முகத்தில் 
முதிர்ந்த காதல் விளங்கித் தோன்றியது. 

12-4. Qacr தன் மனத்தை உன்பால் தந்தும் 
அவளுடைய வளையலை அவளுக்குத் இருப்பிக் கொடுக்காது: 
கோவணாட்டியாம் இரைலோக்கிய சுக்கரன்; இவன் செம். 
ser இல்லா தவன்.



கூ. அகப்பொருட் பகுதி ௯௧. 

12-5. 8 வராவிட்டாலும் உன்னை கினைந்து ஏழை 

அவள் சண்ணீர் சொரிகின்றாள். ஐயோ! பாவம் என்று 

இரக்கி 8 அருள் செய்யாமல் இருக்கனெறுய். 

12.6. இரைலோக்கிய சுந்,தரனே/ oor BOww gm 5- 

கினைந்து, கினைந்து பயில்கன்றாள். உன்னுடைய பெருமையை 

Amis எப்போதும் அழுகன்றாள். ஒருவர் பெறத்தக்க. 

பேு அதுவே அல்லவா 2 

12.7. இவள் ஓலமிட்டு அழைத்தும் உன் உருவைக். 

காட்டமாட்டாய் ௮.தனால், இவளுடைய கண்கள் உறங்குவது 

இல்லை. இவள் துன்பம் நீங்கும் வகையை 8 சொல்லு 

வாயாக 

79-59, உன் சடை மீதுள்ள பிறை தூவுகன்ற- 

நெருப்பாலும், உன் கையிலுள்ள மாழ் ஈரம்பின் இசையாலும் 

இவளுடைய உயிரை $ பிளந்துவிட்டாய். 

12-9, உன் பெருமையில் ஈடுபட்ட இப்பெண் உன்னை 

அப்பொது,க் தன்மையினின்று நீக்கத் , தனக்கே உரியவ:. 

னாகச் செய்யும் பொருட்டு, இன்னமும் தேது தலடையசமல் 

இருக்கின்றாள். 

12-10. இவ்விளம் பெண் ஆடை சரிந்து, இடை 

(தளர்ந்து, கூந்தல் அவிழ்ந்து உளளாள். இக்கிலையைக் 

'சண்டும் இரைலோக்கஇய சுக்,கரனே! நீ ஒருகாளும் இவள்மீது 

இசங்இனாயில்லை. 

22.11.  கருவூர்,த்ே தவரால் காற் தாரப் பண்ணில் பாடப் 

பெற்ற இத்தமிழ் மாலையைப் போற்றி இசையோடு ஓதுவார். 

இறைவனது அருள் பெனுவார். 

பதிகம் 16. கருவூர்த்தேவர் 

தஞ்சை இராசராசேச்சரம் 

க் கற்றாய் இரங்கல் துறை 

16-6. அடிகள் தம் அழகிய விழியும் வார் காதும், 

காட்டி, யான் பெற்ற குயிலினை மயல் செய்வ(து) அழகோ 1



௯௨ ,இருஇசைப்பா ஒளிகெறிக் கட்டுரை 

பதிகம் 23 7 திருவாலியமுதனார்; கோயில் 

தலைவி கூற்று 

92-71. இல்லையுளன் நடம் புரின்ற வெண்ணித 
வண்ணனை நினைக்குக்கொறும் என் மானம் ,£மிற் பட்ட 

மெழுகுபோல் ஆகினறது. 

22-29. அந்இயும், மஇயமும், கடல் ஒலியோடு நெறாக.ற் 

பாய். தலும் கிறையழிந்து இருக்கின்ற கான் தில்லையுள் 

இருகடம் செய்யும் வி.த.க்தினால் மன்மதன் மலர்க்கணை 

படுந்தொஹனும் வேதனைப்படுகினறேன். 

92-2. உண் பாதங்கள் என்னுடைய முலைமேல் ஒற்ற 

வந்து அருள் செய்ய கேண்டுனெறேண். கான மிகவும் துண்ப 

மடைந்து வருந்துகின்றேன். 

23-4. கங்கைமைச் சடையில் வைகுகாய். தேவிக்கு 

ஒரு பாகம் அளித்.தாய். மருள்செய்(து) என்றனை வனமுலை 

பொன் பயப்பிப்பது வழக்காமோ 7 

23.5.  இல்லையம்பல,க் தானைப் ப,த்இயாற் சென்று 
கண்டிட என் மனம் பதைபதைப பொழியா.து. 

23-6. தான தேய்ந்து வெளுத்து, பாம்புக்கு ௮ளு9ி 

இருக் தபோ,தலும் பெருமானுடைய ஆடும் பாதங்கள் காண 

ஆசையை உடைய என்மீது காய்க்து நிலவு நெருப்பை 

விசுன்றது. 

23-7. உடை புலித்தோல். அணிவது பரம்பு இப்படி 

யிருந்த போதலும் என் கெஞ்சு இல்லை wir. gg tor 

அன்றி வேணு யாரையும் கினை த,கலை கான் அ௮.றி3யன். 

23-8. நாணம், கிறை, உறவு ஆகிய எல்லாவற்றையும் 

விட்டு உன்னையடைந்தேன் என்னை ஏன்றுகொள், மாநடம் 

மடழ்வோனே / 
92-09.  இல்லையில் நடம் புரிகின்ற மைந்தனை / பால், 

கெய் முதலிய ஆன் ஐந்து ஆடும் படர் சடைப் பால் 

வண்ணனே 1! வந்து எனக்கு அருள் புரிவாய் /



க. அசப்பொருட் பகுதி ௯௩ 

99-70, ஈசனைக் காசுலித்த இகமவள் மொழிமாகக். 

'இருவாலி பாடிப் பரவிய இப்பத்துப் பாடலை ஓ.தி,க் துக்க. 

வல்லவர் பரமன் இருவடியைப் பணிபவர் ஆவாச். 

பதிகம் 25 திருவாலியமுதனார் 

4. கோயில் 

தலைவியின் கூற்று 
95... கிற்றம்பல,த்து எம் இறையை காரன் என்று, 

சாண்பேன். 

25-2. இற்றம்பலத்தில் கடம்செய்பவருடைப மலர்ப் 
பாதங்கள் கான் என்று காண்பேன். 

95-35. அழ்.றம்பல,த்.இில் ஆடூகன்.ற ஒருவனை உணர் தல் 
அரிது. 

95-4. சிற்றம்பலத்துள் ஆடுகின்ற எம்பிரான் தான் 
என் இறையவன். 

25-5. அற்றம்பல,த்து இறைவனை கினை தே தன்; 
இனிப் போக்குவனோ; 

2-6. இல்லை மாககர் கூத்தனை கினைப்பவர் மனத்து 
agin Qos மணியை  கிளைத்தேன்; இனிப் 
போக்குவனோ 7 

25-7. இல்லையம்பல,த.இல் ஆடுகின்ற எம்பிரானடி. 
சேர்வன் கொலோ? 

25.8. என்பால் கேசமூள்ள இறைவனுடைய காமரைப் 
பாதங்ககா கான் அன்பு பெருகக் தழுவி அவர் அணிக் 
துள்ள இருகிறு என் முலைகள்மீது படியும் பெரும் 
பேற்றைப் பெறுவேனோ? அன்னையரே! [அன்னையரே 
என்பது கற்றாயையும், செவிலித். தாயையும் குறிக்கும்.] 

95.9. கசிற்றம்பலத்து ஈ௪னை, எவ்வுயிர்க்கும் எம். 
மிறைவன் என்(று) ஏ.த்துவன்



௬௪ ,இருஇசைப்பா ஒளிகெறி கட்டுரை 

93-70. மயிலை மறைவல ஆலி சொன்ன சொல்லை 
ம௫ழ்ந்ேேத,க,த வான் எளிதாகும். 

பதிகம் 26 புருடோத்தமக௩ம்பி கோயில் 

26-1. கச்சணிந்த அழிய முலைகள் மெலிந்து 
போகும்படி. சண்பக மலர் மாலையும், மாலைக்காலமும் எம்மை 
மயக்குன்றன. கூத்தப்பிரான் அருள் புரிய வாமாட்டார். 
வேறு யார் எனக்கு அருள் புரிந்து ௮ளுசா2,௧/ என்பவச் 
[ஒருவருமிலர்]. என்னுயிர்க்குக் காப்பாக உள்ளது எனது. 

அன்பு ஒனமேகான். 
9-2. என் மனம் மெல்லப் போய் சிவபிரானிட gD3eo 

சேர்கின்றது. வேறு ஆதரவு இல்லாமையால் ஏற்பட்ட 

சோர்வையும் உுதியின அழிவையும் என் உயிருக் 

குண்டான வருக்.க,த்தையும் யார் அறிவார் 2 

26-3. தேவர்கள் கெஞ்சமளு9 வலிய பழிகாசர்களாய் 
விடத்தை உண்ணச் செய்தார்கள். கான் உய்ய மாட்டேன் 
Hb 633 தவர் கூட்ட தைத விலக்கி என் ப௫லை நீங்கும்படி 

எங்கள் வீ.இ.யடே எழுந், கருள வேண்டுகின்றேன். 

26.4. கங்கை சூடிய சடையினனே! எங்கள் வி.தியூடே 

எழுக்தருள்க/ உன் குழையணி காதில் மாத்திரை முகலிய 

என் மனத்தைக் கொள்ளா கொள்கின்றன. அதனால் என் 
ஆருயிர் அழுந்துகன்றது. கான் என் செய்வேன் 2 

26-5. பெருமானது மலாடிமீதுள்ள என் ஆசை 
யினால் பெண்களின் மூன்பு எனது பெண்மைக் குணஙகக&£ 
கான் இழந்துவிட்டேன். 

28-6. பெருமானே! நீ சுடுகாட்டில் இருளில் திரு 
கடன,த்தை ஆடிக் கொண்டிருக்கால் இவ்விடத்தில் உள்ள 

எங்களுடைய அரிய உயிரைக் காப்பது ௮/2, ஆகும். 

26-7. இல்லைவாணனே! தேவர்கள் குறை 8ங்கியவர்கள். 
ஆனார்கள். மா,தர்களாகய எங்களுக்கு, த(தான்) இனி வசழ்வு 

அரிதாகும்.



கூ. அ௮கப்பொருட் பகுதி ௯௫ 

26-8. இற்.றம்பலத்துச் செல்வனே / 8, ,காயினும் மிக 

கல்லை என உன்னை அடைக?ேதன். என்னுடைய தனிமையை 
நீ கினைக்கன்றாயில்லை. உண் புலியகள் ஆடையும், எடுத்.த 

பொழ்பாதமுங் கண்டு) என் சங்குவளைகக£ இழமக்? தன் 
ஐயோ! ரீ இப்படிப் பராமுகமாய் இருந் தால் பெண்கள் 
வாழ்வது ௮ரி.தாகும். ் 

தலைவி காதலால் இரங்கிக் கூறியது 

26-9, ஈசனே! பிற பெண்களுக்கு முன்பாக இற்றம் 
பலத்.இனுள் போய். அங்கே உனக்குப் பல கொண்டுகக 
காடோறும் செய்து, உன் இருவரு&ப் பெற்றால் இந்த 
கிலவுலக)த்.இல் இன்ப,த2,தாடு வாழ்ந்இிருக்கலாம். 

26.70, கூத்கனுடைய அருள் பெறும் பொருட்டு 
என் மனம் வருந்துகன்றது ஐயோ/ ஆசையின் அளவை 
இவ்வள வென்று வரையறுத்துக் கூறுபவர் இவ்வுலகில் 
யார் உளர்? [ஒருவருமிலர்.] 

96-77. வேதம் ஓதும் ஈம்பியின் பாடல்ககாக் கொண்டு 
இறைவனைக் துஇக்க வல்லவர்கள் பார்வதி தேவியின் 
கணவராகிய சிவபெருமா அடைந்து இன்புஅவச். 

பதிகம் 27 புருடோத்தம கம்பி; கோயில் 

27.7. இருச்சிற்றம்பலவச் “நரன் உறவுடையேன்'' 
என்னு கூருமல் கடபபபுரிஒின்றார். ஒரு குற்றமும் செய்யாத 
என் கைவகளயல்களளக் கழலச் செய்வார். இச்செயல் 
ஏனக்கு,த் துன்பம் விலவிக்கன றது. 

92-9. அரவும், மதியும், கொன்றையும் கண்டேன். 
கண்டதும் என் தோள்வகாகள் கழன்றன. அப்படி கான் 
காதலித்தும் ௮வர் ஆடி வரும்போது என்னைக் தன்னருகே 
கிற்கவும் ஒட்டார். 

27-3. இல்லைச் சிற்றம்பலவர் (ம.தகளம்) முழங்க, 
கடம் ஆடி, என அழகிய கைவளையல்களைக் கழலச் செய் 
இன்றார்.
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27-4. பிச்சை ஏறக வக்.த பெருமான் “ஏடி / போருக்கு 
வருவாய் /'' என்று அழைப்பதுபோல் புருவத்தை நெரிக் 
இன்றூர். அதனால் எனக்குக் இரா கோய் செய்வாரை 
ஒக்கனெறார். 

97-5. சிற்றம்பலவர் என் கை வகளயல்கக£க் கவர்ந்து 
கொண்டார். என் தனங்களின்மீது மலர் அம்பினால் மன் 
மதன் ஆண்மையைச் செலுத்துஇன்ற தன்மையைக் கண்டும் 

எனக்கு அவர் அருள் புரியாமல் இருக்கின்றார். இ.தனை 
ஈீங்களே பாருங்கள். 

27-6. சிற்றம்பலவர் தேவர்களுக்கும் கேவராவார். 

அவரே எல்லார்க்கும் தாயும் தந்தையும் ஆவார்" என்று 
சொல்லுவார்கள். அவர் வாய் மொழியாகிய வேதாகம 
சாத்திரங்கக£க் கேட்டு அறிந்து அ௮.தன்படி ஒழுகுபவர் 

வையகத்தார் ஆவார். (உலகல் பெரியோராவார்.] 

27-7, அந்தோ! அந்தகனைக் Carer mess we 

கண்ணர் என் இன வகைகள் கொள்வாரோ. 

97.9. இற்றம்பலவர் இ.தற்குமுன் என்னைக் கண் 
டறிக்தவர்போல இல்லை. இப்போது என்னைக் கண்டறி 

யச.தவர் போன்னு ஈடிக்இன்றார். 

97-9. இல்லைச் சற்றம்பலவர் ஆடும்போது என்னைப் 

பார்க்கன்றார் இல்லை. முது பகலில் என் வீட்டிற்கு வந்து 

“பத்தர் பலியிடுக'” என்று எங்கும் பார்க்இன்றார். 

97.10, பெண்களே ! இற்றம்பலவர் ஈம்மைப் பார்க்சா,த 

காரணத்திைை நாமும் அவரைப் பார்க்கவில்லை எண்று 

அவர் எண்ணியபடியால் ஈம் ஊருக்கே வந்து என் கை 

வயல்களைக் கழலச் செய்து கொண்டு போவாரோ2 

97.17. புரூடோ.த்,கம கம்பி பண்ணோடு பாடிய பாடல் 

களக் கற்றுப் பாடியவர்கள் சிவலோகத்தில் இன்பத்துடன். 

aur tpi Buu ser.



mr. அகப்பொருட் பகுதி ௯. 

பதிகம் 28 சேதிராயர் : கோயில் 

இப் பதிகம் நற்றாய் கூற்றாக'' அந்தாதி. கொடையில் 
அமைந்துள்ளது. 

28-1. இல்லைப் பெருமானே / நெடுகாள் உமது ௮௬௬௫ல் 
இருக்,த.தால் என் மகளுக்கு நீர்விட தைக உண்டு ம௫ம்க் இர் 
என்னு காதல் மயக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. 

28-2. தஇல்லையுளீர்/ என் பெண் உம்மீது மயக்கம் 
கொண்டு காண கைத இழக் தனள். உம்மை அவள் கண்டால் 
துன்பம் நீங்கியவள் ஆவாள். 

99-2.  “இல்லையாய் /” என்று என்னுடைய பெண் 
விம்மி அழுனெறுள். ஆதலால் அவளுக்கு அருள் 
செய்வீராக / 

28-4. இல்லைப் பெருமானே! விம்மி விம்மி அழுது. 
உம்மையே கினைந்து “என்னை மாட்கொள்வாய்”' என்று. 
சொல்லித் து.இக்கன்றாள். ஒன்னுக்கும் பயன் படா தவளாய்ச் 
சோர்வுஅுகின்றாள். 

8-5. இல்லைப் பெருமானே / உம்மீது ஆசைகொண்ட 
எனது பெண் சோர்வுற்றுச் கை கூப்பித் தொழுது, ஐயோ! 
நான் உய்யும்படி. உனது கொன்றை மாலையைத் தந். கருளாய் / 
ஏன்று I Dor Ror 

28-6. தாண் வளர்க்கும் கிளியைப் பார்தது என் 
பெண் :/இஷியே!” B, தனது தேகத்இல் தேவிக்கு ஒரு 
பாகம் கொடுத்தவர். கொன்றை மாலையை அணிக் க மார்பை 
உடையவர்'' என்று கூறுவாயாகில் கான் பிழைப்பேன் 
ஏன்னு கூறுஇன்றுள் . 

28-7. பெருமானே / இளம் பெண் மானை போன்றவ 
ளான எனது பெண்ணை ஏன்ன செய்து விட்டீர் 7 நீர் செய்,க 
இக்,த மயக்கம் எப்பொழுது நீங்கும் 7 

28-8. இல்லைப் பெருமானை / தரும வடிவினனே? 
அருச்சுனன் பொருட்டுப் பன்றியின் பின் சென்ற வேடனை 
என்னை வரு,க்தாதே; என்று என் மகள் அரற்றுஇன்றாள். 

தி.இ.ஓ.க.--7
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95-9. சூரியனுடைய பற்களை உடைதக்க£ர்/ ஓர் 
யானையைக் கொன்றீர் / காலனை மாள வைக்£ர் / என்று 
இப்பெண் சொல்லுகின்றுள், இப்போது உம்மிடங் காதல் 
கொண்டதன் காரணமாக இவள் ஒன்னுக்கும் உதவாமல் 
இருக்கன்றாள். 

28-10. சே.இயர் கோன் இல்லைப் பெருமானை விரும்பிப் 
புகழ்க், பாடல்களைத் தூய நெறியில் உரைப்பவர்கள் 
பேரின்ப,த்தை அடைந்து வாழ்வார்கள். 

பதிக எண்: 3 

கோயில் :--“உறவாகய யோகம்'” 

ஆசிரியர் :--இருமாளிகைக் தேவர். 

'இ.த்.திருப்ப திகம்,தலைவன் பிரிவுக்கு இரங்கும் தலைவியின் 
செய்கையையும்; நிலையையும் [செவிலித்] ,தாய் கூறுவதாக 
அமைந்துள்ளது. 

தலைவனை [தில்லைக் கூ.த,கனை] நினைந்து தலைவி என்ன, 
என்ன கூறினள் என்னு தாய் கூறினது. 

தலைவனைக் ருறிக்கும் சொற்கள் 

7 எண்ணுள்ளவை மூகுகவேளாம் 
தலைவனைக் குறிக்கும் 

எனைய எண்களில் தலைவன் 
சிவபிரான் ஆவர் 

அமரச் புராணன் 6-2 கனகக் குன்றென வருவ 

அமரர் கோமகன் 7-11 சள்வன் 2-2 

ஆவடு கண் துறைத் A x ap 

'தருணேந்து சேகரன் 6.3 __அிறமால் இருமருகன்[7- 
இளங்காளை 7-2 கால காம புராக் தன் 6...17 

எவர்க்கும் மெய்யன்பர் 7.0 இரிகனைக் சண்ட ஆண்ட 
கங்கை தன் சிறுவன் 7.8 கை 7-6! 

கணபதி பின்னிளங்காளா 7-5 குமர வேள் 7-1



௩. அசப்பொருட் பகுதி 

குறத்தி இற,த்திலும் 
இறைவன் 7-9 . 

கூத்தன் குல இளங்களிறு 

7-4 

கேஷில் வேற் செல்வன் 7-6 
கோழி வெல் கொடிமோன் 

7-3 
சிவலோக நாமகச் செல்வம் 

6-9 
சுப்பிரமண்ணியன் 7-3 
சுவாமி 7.17 
சேந்தன் 7-7 
தருணேந்து சேகரன் 6-4 

இரு ஆவடுதுறை வேக்,தன் 
6-11 

Csaor. 6 pideucr 7-3 
தொகை மிகு நாமத்தவன் 

7-8 

௯௯ 

நங்கை யானைக் குழகன் 7-2 

ஈல்லழகன் 7-9. 

நவலோக நாயகன் 6.10. 

பரிந், செஞ்சுடர் 2-7 

users Ber Gp 7-7 

பன்னிரு நயன,த்து, ௮ு 

முகத்து அமுது 7-9 
புரகால காம புராச்,தகன் 

6-11 
மணவர்ள ஈம்பி 6.4 
மா மயிலூரும் சுப்பிரமண் 

ணிமன் 7-2 
முக்கண்ணுடைக் கோமளக் 

கொழுந்து 770. 
முருகவேள் 7-6 
வள்ளி கன் மணவாளன் 7-2 
வேக்,கன் 6.77, 7... 

குறிப்பு :--பிற ஒளிநெறியிம் காண்க : 

தலைவியின் ஆடை, அணிகலன் : 

1. ஆடை 
சரிந்த துகில் 12-10 

2. அணிகலன் 
கைவளைகள் 27-5 

கோல் வளைகள் 27-3 
கோவா இன வஃ௭கள் 97.7 
தோள் வளைகள் 97-29. 

[பிற ஒளிநெறியிற் காண்க]. 

தலைவி தன்னைக் குறிப்பது 

அருவினையேன் 127, 26.9 
நையாத மனத்இனன் 79-2 

பாவி 96-28 

வல்வினை யாட்டியேன் கான் 

96-10



௪௦௦ ,அருஇசைப்பா ஒளிநெறிக் கட்டுரை 

தலைவியைக் குறிக்கும் சொற்கள் 

அம்மெல் ஓ.இ 23-4 

அரும் பேதை 79-8 
இளக? தரிவை 12-10 

Boe 61569 6-4 
இளவவல்லி 6...2 தையல் 6-6 
ஏழை 79-௧5 பிறைகுலாம் நு.தழ் 
குயில் 70.6 பெய்வகீ£ 28-8 
கொம்பிளம்பிடி. 28-7 மையார் தடங்கண் மடந்தை 
கோமளச் சா.இ 29-7 6-£ 
சரிந்து துல், அகளர்ந்த மொய்குழலாள் 19-6 

இடை அவிழ்ந்த குழல் 

(பிற ஒளிநெறியிற் காண்க]. 

தலைவி அவயவவர்ணனை 

1. இடை தூமொழி 6-2 
கொடியேரிடை 25-1 7. நுதல் 

2. கண் ஓண்ணு,தல் 97-17 
குவளை மலர் 19-5 Bve நுதல் 6-4 

கோலமலர் நெடுங்கண் 25-1 பிறைகுலாம் 6150 28-8 

மான் விழி 770. வாணு தல் 99-7, 2 

3. குழல் மனம் 
மைஞ்ஞின்ற குழல் 72-4 ழ்க் கோட்டூர் வள்ளலே? 
வேரிஈற் குழல் 28-2 மணியம்பலத்துள் கின் 
4. கொங்கை முலை 
வார் இளமென் கொங்கை 

7-2 

இளமுலை 26-9 
5. செவி 
செவி அவன் அறிவு நூல் 

கேட்கும் 10-4 

6. சொல்-மொழி 

அளுசொல் 7-7 

மூடும் மைந்தனே / எனும்: 
என் மனனே 10.4 

9. வாய் 
கொவ்வை வாய் 7-5, 25-1 

கொழுந்திரள் வாய் 7.17 
மெள்ளவே அவன் பெயர் 

விளம்பும் வா:ப் 704



= 
௩. அகப்பொருட் பகுத சரக 

தலைவி வர்ணனை 

.குணமணிக் குரு கொவ்வை வாய் மடந்தை 7-5 
வாரணி வனமுலை 26-1 

தலைவியின் வேண்டுகோள் 

சைமாரத்தொழு தருவி கண்ணாரச் சொரிந்தாலும் 
கோடைத் இரைலோக்கிய சுந்தரனே ரீ அருள் 
செய்யமாட்டாமா 19.2. 

நற்றாயைக் குறிக்கும் சொல் 

அடியனேன் 7-5 
கொழுந்இரள் வாயார் gris 7-11 

செவிலித்தாய் தலைவியைக் குறிக்கும் சொற்கள் 

அரிவை, இளவல்லி, என்பொன், என் மொய்குழற் 
சிறுமி, இலகு தலி, தையல், மையார் தடங்கண் 
மடக்கு, வினையன் மடந்தை, 

காமத்தை வளர்ப்பன 

அந்தி (மாலைக் காலம்); அலைகடல் - ஒலி மதியம் 93-9 

பிறை, யாழிசை 
பிறை தூவும் நெருப்பாலும், கின்கையில் யாழ் ஈரம்பஈ 

லும் உயிர் ஈர்ந்தாய் 19.8 

மடல் 

மடல் :--பனை மடலால் செய்த குதிரை 

மட்லேறுதல்:--இஃது அகப்பொருள் துறையில் ஒன்று. 
ஆடவர்க்கே உரிய தாயினும் கடவுள் சம்பர்.தமாய். 
பெண்களுக்கும் கொள்ளப்படும். “மடன் மாப் 

பெண்டிர் ஏருர்; ஏறுவர் கடவுளர் தலைவராய் 
வருங்காலே'”' [பன்னிரு பாட்டியல் சூ.த.இரம் 747) 

விரகதாபத்திற்படும் தலைவியை வாட்டுவன 

அன்றில், கங்குல், கடல், குழல், சேவின் மணி, இங்கள், 
தென்றல் 75.5.
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௭. பாடி.ஜோர்ப் பகுதி 

பாடினோர் வரலாறும் அவரவர் தம்மைப் 
பற்றி நூல் அகத்துள் கூறியவையும் 

திருஇசைப்பா பாடினவர் ஒன்பதின்மர் 
அவர் தம்மூள் 

1. திருமாளிகைத்தேவர் 

[ப,தக எண் 1-4 பதிகம் 4-ம் கோவிலுக்கே. 

வரலாறு 

இவர் சைவசமய. தைக நன்கு வளர்த்துப் போற்றி 
னவர். பலவகைய ௫.த்இக&ரப் பெற்றவர். 

உதாரணமாக 

(2) காவிரியில் கீராடிச் சிவ பூசைக்கு, இருமஞ்சனம் 
கொண்டுவரும்போது வழியில் ஒரு சவ,த்.இனைச் சுடலைக்கு 
எடுத்துச் செல்வது கண்டு ௪வக்ட்டினால் Aa 
பூசைக்கு முட்டு நேரா வண்ணம் இருமஞ்சனக் குடத்தை 
ஆகாயத்தில் எறிந்து அங்கேயே நிற்கச் செய்து ௮௪ 
சவ.த்தினைச் சடலைவரை நடந்து செல்லுமாறு பணித்தார். 

பிறகு இருமஞ்சனக் மடத்தை எடுத்துக் கொண்டு 
சென்றார். 

(2) மதிலின் மேல் இருந்த ஈர்.இகள உயிர்ப்பித்து 
ஏவி, தன்னை எ.ர்த்து வந்தபடைகள் முறியடிக்கச் 
eh grr. 

(3) வெந்த பயற்றை முசக்கச் செய்தார். 

பிற ஒளிகெறியிற் காணலாகும். 

இவர் இல்லைக் கூத்தப் பெருமானை வழிபட்டுப் 
பாடிமனவாகத் இருஇசைப்பாப் பஇகங்கள் நான்கு உள்ளன. 
இவர் சிவனைப் போற்றா, கவரையும், இருரீற்றைப் போற்று 

வரையும் வாயார வைகின்றார். இவரைப் பற்றிய வேறுபல 
விவரங்ககா “இருப்பனந்தாள்” இருஇசைப்பாப் ப௫இப்பிழ் 
[1964] காணலாகும்.
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இவர் தம்மைப் பற்றி நூலகத்திற் கூறியவையும் 

வேண்டுகோள்களும் 

1. வேண்டுகோள்கள் 

Ll. அம்பலம் அரங்காக தெய்வக் கூத்து உவந்து 

உன்னைக் தொண்டனேன் விளம்பும்படி 8 அருள் புரி 

வாயாக7 

7-2. உன்னைப் பணியும்படி.ப் பணிப்பாயாக | 

3-9. உன்னைக் கருதும் எண்ணத்தைக் தருவாயாக / 
7.5. உன்னை ஈணுகும்படி. அருள் புரிவாயாக! 

76, உன்னை நுகரும்படி நுகர்விப்பாயாக / 
1-7, உன்னைப் புணரும்படி. புணர்விப்பாயாக / 
3-9. உன்னைத் தொடரும்படி. அருள் புரிவாமாக! 

2.70. உன்னை விரும்பும் விருப்பத)ைத.த் தருவாயாக / 

2. திருமாவிகைத்தேவரும் சிவனும் 

பதிகம் 1, 2, & 

7. பெருமானே! உன்னை என்னுடைய காவினால் 

நவிலும்படி. அற்பன் ஆகிய என்னுள்ளத்இற் கலந்த 

பொன்னம்பல,க்,தாடி நீ. 

3. எனக்கா நேரிடும் இடர் கெடுத்து என்னை யாண்ட 

Cer Bou! 

3. என்ுத்ததீதுள் இத்திக்கும் தேனே 

4. Roy தெய்வங்களை கினைக்காமல் உமது சேவடிக் 

ழ் என் மன,கல கச் செலுத்தும்படி செய்வித்த மணிடே/ 

5. என் பிறப்பனு.த்ீத பேரொளியே / 
6. அயனும் திருமாலும் உணரமுடியாத உன்னை 

மூர்க்கனாுகய கான் எனது புன்மொழிகளைக் கொண்டு 

ADS Sion Boros. 

7. உன்னை அல்லாமல் வேறு சிறுதெய்வங்ககா 

தினைக்கும் பேய்மனம் கொண்டவர்களைப் 565 தவப்பெருக் 
கொண்டருக்கு கான் தொண்டனாயினேன்.
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8. என்னுள்ள த்தை உருக்கி, தேன் ஊறச் செய்த 
அருட்பெருமான் இல்லைச் செல்வர். 

இவர் பர்,தா.இகே௪ப் பகம் பாடியுள்ளார். [ப.இக 
எண் 9] அப்பதக,த்தஇல் பெருமானுடைய சேவடியை,க் தன் 
மனத்துள் வைக்கருள் வாய் என வேண்டுஇன்றுர். அவரது 
.இருவடிக்கழ் தன்னுயிர் உளது என்இனறார். 

1. பெருமானுடைய கணைக்காலைந் தன் நெஞ்சு எப் 
போதும் நினைக்கின்றது. 

2. பெருமானுடைய ருறங்கில் [கொடையில்] தன் 
னுடைய மதி புதைந்துள்ளது. 

3. பெருமானுடைய ஆடைக் கச்சுநூல் தனக்கு 
ஆகுரவு 

4. பெருமானுடைய தநிருவயிற்று உந்தி வள்ப்பு 
தனக்கு மகிழ்ச்சியைத் தருகின்றது என்இன்ருர். 

5. பெருமானுடைய உதரத்தனிவடத்தில் [வயிற்றில் 
தொங்கும் மணி மாலையில்] கன் :ணர்வு நிலை த்இருக் 
இன்றது. 

6. பெருமானுடையப் பவளவாய்ச் சோதியுள் தன் 
அறிவு அ௮டங்இக் கடக்க றது. 

7. பெருமானுடைய செங்கமல மலர்முகத்தில் தன் 
கருத்து கலக்.இருக்கின்றது 

8. பெருமானுடைய சென்னியில் செஞ்சடையில் உள்ள 
நிலவும், புதுமத்தமும் ,சன் இக்தையில் நிறைந்துள்ளன. 

திருமாளிகைத் தேவகும் பூதகணங்களும் 

[சிவ கணங்கள்] 

சிற்றம்பலக் ௨த்கனே/ என்னுடைம புன், சொல்லின் 
பொரு& உன் தஇருவடிக் கீழுள்ள புராண பூதம்கள் (பழைய 
அடியசர்கள்] பொறு த தருள்வர்.
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பதிகம் 3 

இப்பதிகம் அகப்பொருட் ப.இகம். அகப்பொருட் 

யகு.இயிற் காண்க. 

பதிகம் 4 

இப்பதிகத்தில் சிவனடியார் அல்லாதவர்களையும் திருநீறு 

இடீரதவர்களையும், நிரம்ப வை௫ன்றார் ஆசிரியர். அ௮வர்கக£க் 

கண்காணாது அவர்களுடன் sor வாய் பேசாது எனக் உறு 

Bagi. அவர்கக£ம் பின்வருமாறு வைகின்ருர். 

3; கோறை வாய்ப் பிறற் 75. சாடர். 

பிண்டப் பிணங்கள். 76. சாட்கை மோடச் 

9. துட்டர். சழக்கர். 

3. தூர்த்த வார்த்தைத் 72. பிழக்கப் பிட்கப் பேடர். 

தொழும்பர். 78. இல்லைச் செல்வன் பால் 

4. பிழம்பு பேசும் பிட்டர். செல்லா ருக்கர். 

5. அரமட்டர். 97. அல்லல் வாய் கள்ளர். 

8. அரட்டுப் பேசும் 20. அவியாப் பாவப் 

அழுக்கர். பெருக்கர். 

7. கழுக்களாய பிரட்டர். 27. அம்பலவர் என்னும் 

8. இணுக்கர். சுருஇயைக் கருக 

9, செத்தாற் கொத்தைச் மாட்டா எக்கர் 

தம்பம். 399. குண்ட மிண்ட எத்தர். 

270, ”.த்தை ஊத்கைப் 92. பு.க.தராஇப் பொக்கர். 

பிணுக்கர். 91, அம்பலவர்க் கல்லாக் 

27. வெண்ணி ணியும் நமர் கச்சர். 

கா நணுகா காய்கள். 985. கயவர். 

39. ௮9க்க ஆரியங்கள் 96. பசுநூல் கற்கும் பிச்சர். 

ஓதும் ஆதர் 27. அம்பலத்து அரசின் 

72. பேதவா தப் பிசக்கர். மேல் ஆசையில்லா,த் 

24. அம்பலத்து hrs! தெண்ணர். 

என்னும் சேடர் சேவடி 28. தெருளா உள்ளத்து 

கள் சூடத் திருஇலா இருளர். 

உருவினார்.
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99. இட்டை முட்டைப் 50. இறப்பொடு பிறப்பி 
பெண்ணர். னிற்கு இனி௰ராய் மீண் 

டும், மீண்டும் பிறப்பர். 

திருமாளிகைத் தேவர் தம்மைக் 

குறிக்கும் சொற்கள் 
பதிகம் : 1-4 

ஆற்பன் 
மியேன் 

கொண்டர் கொண்டனேன் 

தொண்டனேன். 

மூர்க்கனேன் 

பதிக எண்: 5,6, 7, 29 

2. சேந்தனார் 
1. வரலாறு 

இவர் பாடிய தலங்கள் 

BOLD மிழலை (ப.இக எண்.5] 
இரு ஆவடுதுறை--[ப.இக எண்-60] 

இரு இடைக்கழி--[ப.இக எண்-7] 

கோயில்.இருப்பல்லாண்டுப் பஇகம்-பஇக எண்-,29] 

“செப்புறைச் சேக்குன்'' “இவன் சர் அடியார் அடிராய் 
செப்புறை,..சேக்கன்'”' என்று தம்மைக் குறித்துள்ளார். 
இவரும் “பட்டினத்து அடிகளிடம் சகணக்கராக இருந்த” 
சேக், கனாரும் ஒன்றோ வேறோ என்பது ஆராயும் நிலையி 
லுள்ளது. 

இவர் இரு இடைக்கழி மூருகவேகா அசப்பொருள் 
அறையில் பாடிய ப.இகம் [பதிக எண்-? |] இவருடைய முருக 
பக்தியை ஈன்கு விளக்கும். அகப்பொருட் பகு. இயிற் காண்க. 
இரு இசைப்பா 99-பதிகங்களுள் ஒரே ப.இகம் தான் முருக 
வேளைப் பற்றிக் கூறுவது. 

வ
ழ
 

மே
 வ
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இருப்பல்லாண்டு ப.இகம் 99-7 ஆம் பாட்டில், 

இருந் இருவும் பொலிமச் 

சிவலோக காயகன் 

சேவடி. 8ழ் ஆரும்பெறா,க 

அதிவு பெற்றேன்! 
எனக் கூறி மஒழ்னெறார். இத்தகைய மகிழ்ச்சியையும் 
பெருமி தத்தையும் சுந்தரர், 

மற்றுமான் பெற்றது யார் 

பெறவல் லார் வள்ளலே” 

எனக் கூறுவதை “வடதிரு முல்லைவாயிற்” பதிகத்திற் 

[69-6] காணலாகும். 

பிற ஒளிகெறியிற் காண்க 

2. சேந்தறரும் சிவனும் 

பதிகம் : 5 [இருவீழி மிழலை] 
7. இருவிழி 

Re Du uw Bor sh 
நான் .ஏ.றி௰3 
ளும் ஞூனிர்ந் 

    

மிழலையில் கோயில் கொண்டிருக்கும் 
ர வேறு ஒரு தெய்வம் உண்டு என்று 

ன... அவரைக் கணடு வன் உள்ளமும் கண்க 

ன... அவசைக் குறுக வினைகுறுகாது. அவர் 
பொன்னடி. DHE யணிந்து அடிமை பூண்டேன். இனி ௮வ 
ரைப் போக? பொய்க் தெய்வ நெறியில் நான் புகா 
வகைபுரிக்கு இக். காமணி அவர்.  கனாப்போன்ற செல்வதை 
வேண்டி. ஐம்புலன்களால் அழுந்து நான் வேதனைப்படா 
வண்ணம் காத்து என்னை ஆண்ட புனிதன் அவர், மங்கை 
ஓர் பாகத்து ௮ரு மருந்து அவர். அவரை நான் இனி 
மறவேன். எண்ணில் பல்கோடி. குணத்தர் அவர். அவர் 

கம்மை ஆஞடையார் நான் அவரை நெஞ்சார அழைத்தால் 
அவர் வரா.ிருக்கமாட்டார். ஆனால் கற்பகம் போன், ற அவரை 

அடை குற்கு நான் எவ்வி,க,த் தகுஇியுடையேன் 7 
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பதிகம் 6 [இரு ஆவடுதுறை] 
(அகப்பொருட் ப.இிகம்) 

யாலும், அமுதும், கேனுமாம் Yor 5 SOS என் 
ஆரூயிர்ப் போகமாம் பெருமான் எனக்குக் தருவார். 

பதிகம் 7--[.இரு இடைக்கழி] 

அகப்பொருட் ப.இிகம் 

[இப்ப,இகம் முருகவேளுக்குரிய து] 

செப்புறைச் சேந்தன் கான் இரு இடைக்கழி சுவாமி 
தாய்மொழியாகக் கூதின தூய்மொழி ஆகும். பதிகத்தை 
ஏத்துவோர், கேட்போர் தெளிவுடைய மன_த்இனர் ஆவர். 

பதிகம்--29 

கோயில் திருப்பல்லாண்டூ யாருக்கு 

பல்லாண்டூ கூறுவது: என்ன 

வகையில், என்ன சோல்லிப் 

பல்லாண்டு கூறுவது 

THUD SE Cet SOT பின்வருமாறு உரைக்கஇன்றார். 

1. யாருக்குப் பல்லாண்டு 

991. பித்தற்குப் பல்லாண்டு கூறுதுமே. 

29-3. என்னைக் sor UT HUBS தானுக்கே 
பல்லாண்டு கூறுதுமே. 

99--4. பல்லாண் டென்னும் பதங் கடக்தானுக்கே 
பல்லாண்டு கூறுதுமே. 

9-5. வரம்பிலாப் பாக்கற்கே 
பல்லாண்டு கூறுதுமே.
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29—6. ஒப்பு அமரர் பாவிக்கும் பாவகத(.து) 

அப்புற,ச் தானுக்கே 
பல்லாண்டு கூறுதுமே. 

59. என் மனத் தக,த்தே பாலும் அமுதமும் 

ஒத்து கின் றுனுக்கே 
பல்லாண்டு கூறு துமே. 

29.   

29—9. கட்டம் பயில வல்லானுக்கே 
பல்லாண்டு கூறு துமே, 

29—10. பா.தக,த்துக்குப் பரிசு வைக. தானுக்கே 
பல்லாண்டு HI KIB. 

99.77, எம்மானுக்கே 
பல்லாண்டு கூறுதுமே. 

2. [என்ன வகையில் என்ன சொர்லிப் 
பல்லாண்டு கூறுவது] 

99-25. பண்டும், இன்றும், என்றும் உள்ள பொருள் 
என்றே பல்லாண்டு கூ துமே. 

99--7. பாரும் விசும்பும் ௮றியும் பரிசு காம் 
பல்லாண்டு கூ துமே. 

99-19. பாரார் தொல்புகழ் பாடியும், ஆடியும் 
பல்லாண்டு கூறுதுமே, 

29-73. ஆருயிர் மேல் பர்.தம் பிரியப் பரிந் தவனே 
என்னு பல்லாண்டு கூ துமே. 

சேந்தனாகும், அடியார்களும் 

மெய்யடியார்களே / விரைந்து வாருங்கள். [பெண்ணைக்] 
கொண்டும், [பெண்ணைக்] கொடுத்தும், குடி. குடியாக 

ஈசனுக்குக் கூட்டமாய் ஆட் செய்யுங்கள், பண்டும், இன்றும், 
என்றும் உள்ள பொருள் பெருமான் என்றே அவருக்குப் 
பல்லாண்டு கூறி வாழ்த்துவோமாச ;
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சேந்தனார் மக்களுக்குக் கூறுவன 

செருக்கனால் மாறு படப் பேசும் மனத்தினை 

யுடையவர்கள் வரா.இர்கள் போங்கள். உண்மை அடியார்கள். 
விரைந்து வாருங்கள். (பெண்ணைக்] கொண்டும், கொடுத்தும் 
குடிகுடியாக ஈ௫னுக்கு ஆட் செய்யுங்கள். சில ஆண்டுகளில் 
இறந்துபோம் தேவர்கள் வழிபடா.தீர்கள். விடையேறும் 

பெருமானுக்கு, பல்லாண்டு என்கின்ற பத.த்தைக் கடக்தவ 

ரூக்குப் பல்லாண்டு கூறி வாழ்,த்துங்கள். 

பல்லாண்டு பாடிய வரலாறு 

சேந்தனாரின் அன்பின் இற,தைக உலகோர்க்குக் காட்ட 

விரும்பி மார்கழித் இருவாஇுரை,த் இருவிழாவில் இருத் 

தேரைப் பூமியில் அழுந்துமாறு கூகுகுப்பிரான் செய்தார். 

இப் பல்லாண்டு இருப்பஇகம் பாடித் திருத்தேர் தானே 

அசைக்து ஓடி. நிலையினை அடையும்படி. சேக் தனார் செய்தார். 

3. கருஷர்த்தேவர் 

பதிக எண்: 8--17 [கோயில் உட்பட 
ப.தீறு,த கலங்கள் ] 

வரலாலு:-- 

இவர் கருவூரில் பிறந் கவர். அ௮.தனால் கருவூர்,ச் தவர் 

எனப் பெயர் வந்துது. இவருடைய இரு உருவச்சிலை கருவூர் 

பசுப,சுரர் ஆலயத்திலும், தஞ்சாவூர் பிரகஇசுரர் ஆலய த்த 

லும் உள்ளது. இவர் வேகம் பயின்ற ௮ம். கணர். இவரைப் 

பற்றிக் EHTS BOLT ovr pid, இருநெல்வேலிக் கல 

புராணமும் கூறும். இவர் ஓடேந்தஇப் பலிக்கு,த் இரிந்,சவர். 

கருவூர் த்தேவகும் சிவனும் 

பதிகம்--8 :--[கோயில்] 

இவ்வரிய பிறவியைப் பெற்ற எனக்கு - என்னுடன் 
பிறக்,த ஐவரும் [ஐம்புலன்களும்] பகையாய் உள்ளார்கள். 

பின்னர் மார் துணை என்றால் “அஞ்சல்! என்னும் இருச்
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சிம்.றம்பல,த்துப் பெருமான் தான் எனக்கு அருள் செய்பவர். 

தாயின் கேர் இரங்கும் தலைவன் என்னும், கமியனே 
துணைவன் என்றும் நாயேன் புலம்பினால் அவர் தான் 

எனக்கு அருள் புரிபவர். கண்ணீர் அரும்பக் கைகள் 

மொட்டிக்க என் களைகணே ஓலம் என்னு ஓலமிட்டு உருகும் 

அன்பர் கூட்டத்தில் எனனையும் சேரும்படி. செய்தவர். 

என் இடர் அகல என்னகம் புகுந்து என் அஞ்ஞான க்தைப் 

போகப் பளிங்குபேர்ல,த் தோற்ற, தையுடைய, பெருமான் 

என் புந்இயில் புகுந் தார். தனது செஞ்சடையையும், பிறையை 

வும், கருணையையும் காட்டி எனக்கு அருள் புரியும் பரமர் 
அவர். 

பதிகம்--9 :-- [களந்தை 9,953 sFertb} 

என்னைப் பெற்றெடுத்த தாயினும் நல்லவர் முக்கட் 
பெருமான். பாவியேன் செய்யும் பிழைகளைப் பொறுத்தார். 
ஆனால் எனக்குள்ள பிணியைட் பொறு க்.தருளா,க பிச்சர் 
அவர். என் குடி. முழுகாளும் குழகர் ௮வர். கட அனைய 

என்னை ஆள விரும்பிப் பிறிதொரு பிறவியிற் பிறந்து கான் 
பொய்க்கு ஆள் ஆகாத வண்ணம் என்னைக் காத்து அருள் 
புமிய வல்லவர் பெருமான். கருவூரன் ஆகிய கான் வேதம் 
பயின்று ௮ம.குப ஊறிப் பாடிய தமிழ்மாலை பத்தும் வல்லவர் 

அஞ்ஞான,ந்ைக க் தொலைகத சிர்தையர் ஆவார். 

பதிக எண் : 10 [£ழ்க்கோட்டுர் மணிமம்பலம்] 
[அகப்பொருட் பதிகம்] 

வேகம் பிதற்றும் பித்தனாகிய கான் மொழிந்த மாலை 
முத்இதரும் என்று உலகத்தவர் ஏகுதுவரேல் அவர் தமை 

இலக்குமி முகம் மலர்ந்து எதிர்கொள்வாள். 

(ஆசணம் பிதற்றும் பித்தன் என்றபடியால் கருவூர்,த 
தேதவர் ௮௩்.கணர் என்பது பெறப்படும்.]
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பதிக எண்: 11 [இருமுகத் தலை] 

பெருமான் என்னுடைய தனிமை தீங்கு தற் பொருட்டு: 
ஏன் அக.த்இலும், முக.த்,தலைக் கோயிலிலும் அமர்ந்துள்ளார். 
Ammer அமர்ந்து இனி௰ இங் கனியாய், ஆனந்த: 

வெள்ளமாய், என்னுள்ள த்தில் கிறைந்துளளார். நானோ 

கல்லினுங் கடிய உள்ளதைக உடைய கள்வன், நெஞ்சு 
உருசக் கண்ணில் நீர் சொரிய, விக£ாயாட்டுப் பு,த.தஇமை 
விடமாட்டேன். அப்படியிருந்தும் முகத்தலைப “பன்னகா 

பரணரே'' பரவியேனுடைய ஆவியுள் நீ புகுந்தது என்ன 
காரணம் 2? ஏழை நாயடியேன் ௮,க,தகைய பெருமைக்கு. 

எளிஇல் உரியவனா£ மெய்க்நூல் கற்றும் நீரில் உள்ள 
இெட்டிபேசல ஈரம் படியாது உள்ளேன். 

செல்வம் வேண்டி. ஜம்புலன்களோடு நான்படும் வே.தனை 
யொழிய என்னுள்ளத்திற் புகுந்து என்னை. ஆண்ட 
காயகனே/ நீமுகத் தலைத் தலத்தமர்க்து அடியேனுக்கு இடை 

அருக ஆனந்தத்தை உன் பவள வாயால் "மொழிக் து 

தந்துள்ளாம் அடியேனுடைய உடலில் நீ புகுந்து கின்ற 
காரணத்தால் என் உடல் சிறந் த விமானமாயிற்று. செய்த: 

பிழை பொறுத் தாண்ட பேரொளி3மே/ உன்னை விட்டு 

எவ்வாறு பிரி3வன்/ அடியேனுடைய பாசம் முழுவதும் நீங்க. 
முகத். தலையில் அமர்ந்து எனக்குக் கரும்பும், பாலும், 0தனும், 
அமுதும், கனியுமாய், இனியனாய் என்னை யாண்டனையே. 

மீண்டும் எனக்குத் தந்தையும், ,தாயும் ஆயினை. பாகுபோன்ற 

சொல்லை உடைய கருஷூனது அமுது போன்ற இனிய 
தமிழ் மாலையை ஒழுக்கத்துடன் பாடும் அடியவர் யாவரும் 

சிவபதம் குறுகி கிற்பார். 

பதிகம் எண் 12:--[இரைலோக்கம சுந்தரம்] 

(இஃது அகப்பொருட் பதிகம்) 

வேகம் என்னும் தேனைப் பருக அருந்தமிழ் மாலையாகக்: 

கருவூரர் பாடிய தமிழ் மாலையைக் *காக்.தாரப் பண்ணில். 

போ.ற்திசைப்பவர் நிலைபெற்ற இன்பத்தைப் பெறுவர். 

*பண் காந்தாரம்--ஈவரோஸ் ராகம்.
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பதிகம் 18 :--[கங்கைகொண்ட சோளேச்சரம்] 

அன்னமாய்ப் பறந்து அயன்தேட கின்ற நீ சிறிய 

என்னை யாள விரும்பி என் மன,த்இற் புகுக்,த எளிமையைம் 

பெருமானே! கான் என்னும் மறக்கமாட்டேன். உள்ளம் 

கெ௫ஒழ்ந்து ஓலமிட்டு, ஒரு காள்கூட அலறமாட்டேன். ஒரு. 

பணியும் செய்யமாட்டேன். அப்படியிருந்தும் இந்தப் பாவியே 

னுடைய ஆவியுள் புகுந்து என் கண்ணினின்னும், இக். 

கங்கைகொண்ட சோளேச்சர.த்.கான் அ௮கலமாட்டார். இஃது: 

என்ன ஆச்சரியம். 

நரன் உண்ட ஊண் உனக்கு ஆகும்படி என் உள்ளத்திற் 

கலம், பரஞ்சோ.இயே / 

பெருமானே / & தாய்போன்ற அன்பினைக் காட்டி 

வெளிப்பட்டுத் தோன்றினால் கானும் ௮வ்வாஹே உன்னோடு 

உருக் கலந்து ஒன்றாகி விடுவேன். சோளேச்சர,த்,கானே 7 

சீ நுண்ணியையாய் என் கண்ணிலுள்ள மணியிற் கலக் தாய். 

ஒருநாள் உன் திருக்கர,த்ைை என் சென்னிமேல் வைத்து 

என்னை உய்மக் கொண்டருளினை. , 

கையில் ஓடேந்.இப் பலிக்கு,த் இரியும் கருவூரன் சொன்ன 

இம் மாலையை ஓதினவர் சிவபிரானுடைய இரு அருட் 

கடலில் மூழ்கச் ,இக,க்.தவர் ஆவர். \ 

பதிகம் 14:--[,இருப்பூவணம்] 

என்னை யாண்டு இனியது காட்டிப் பெரிதருள் புரிந்து 

YT 5 FOSS (தரும் உன் பெருமையினும் பெரியது ஒன்று 

உண்டோ பெருமானே 2 ர 

'இருமால், பிரமன் மு,தலிய தேவர்கள் நெடுங்காலமாக 

உன்னைக் காண்ப தற்குக் சவலையுற்று இருக்கப் பெராமானே' 

சீ என்னுடைய உள்ளத்திற் புகுத உனது எளிமையை 

கான் மறக்கேன். 

உன் கையில் உள்ள உடுக்கையில் ஓசை உண்டாகும் 

படியாக் ஒருகாள் ரீ வந்து எங்கள் கண் முன்பாக இருக்க, 

தி. இ. ஓ. ௧க.--8



EGP .இருஇசைப்பா ஓளிகெறிக் கட்டுசை 

மாட்டாயா 2? என் கண்ணிற் பொருந்திய கருமணியின் 

உள்ளே புகுந்து நுட்பமாய் இருந்தாலும், பெருமானே / நீ 

மிக நுண்ணிய அணுவின் தன்மையையும் கடந்து கின்ற 

உன் பெருந்தன்மையை கான் அறிவேன். ஐம்புலன்களுடைய 

செட்டையைக் கடந்து உன் இருவடியை அடைந்தென். B 

அருள் செய்தாலும் சரி. அருள் புரியாவிட்டாலும் சரி. 

எல்லாம் உன் விருப்பம். 

பரிசுத். தமான மன தையுடைம பெரியோர்கள். 

இறைவனே! அன்பு தா! என்று உன் இருவடிப் பேற்றை 

விரும்பிக் சவலை உற்ணு இருக்க, 8 என்னுடைய மனதில் 

குடிகொண்டிருக்க நான் ஏன்ன தகு. இயை உடையேன் 7 

எனது ஆஅடிமைதக்திறம் தான் என்ன த௫.இ உடையது? 

கான் அறிகிலேன். 

வேதங்கள் கண்டறியாத இடத்தில் ஒளித்துக் 

கொண்டிருக்கும் நீ கல்லைப்போன்ற கடினமான மனத்தை 

வுடைய என் சண்ணில் அகப்பட்டுக் பெக்டின் ற கருணையை 
விடப் பெரியதன்மை ஒன்று உண்டே 7 (இல்ை) ஏண்றபடி. 

'இருப்பூவண த்திற் கோயில்கொண்டு ஆண்ட புனிதன் 

மி.து செழுமறை தெரிந்த கருவூன் உரைத்த கமிழ்ப் பாடல் 

பத்தும் வல்லவர்கள் சிவ சாரூப பகுவியைப பெறு வார்கள். 

பதிகம் 15:-[இருச்சாட்டி௰க் குடி] 

என்னுடைய கதாகணே / வேறு ககாகண் இல்லாத 

என்னுடைய உள்ள த்.இ.ற் கோயில் கொண்டருளும் சைவனே/ 

சாட்டியக் குடியார்க்கு இனிய இங்கனியாய்ப் பெருமானே ! நீ 

எழுற்,தருளியிருக்கும் தன்மையினை அடிமெனுக்குச் சொல்வா 

wre! அடியேனுக்கு ஏழிருக்கை என்று சொல்லப்பட்ட 

கோயிலில் 6 எழுக் தருளி இருக்கும் தன்மையைச் சொல்வா 
wre! சாட்டியக் குடி ஈசனே / போற்றி! என்னுடைய 

துயரத்தை நீக்க அருள் புரிவாயாக. 

சாட்டியக்குடிப் பெருமான்மீது கருஷ£ன் பாரடி 

பரடல்கள் பத்தும் சிந்தையில் UBSS அன்பினை உடைம
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மக்களுக்கு அல்லவா Pol ert6gs IrarGHERoor 
சிவலோகம் இ.த்.இக்கும். 

பதிகம் 16 :--( தஞ்சை இராசராசேரச்சம்] 

பெருமானுடைய நெற்றியிற்கண் என் கண்ணி 
னின்றகலாது. அவருடைய சிலம்பொலி என் கெளுசனின்னு 
நீங்காது. அவருடைய இருவடி. எண் ஞடி. முழுதும் ஆளப் 

புகுந்து அங்கேயே கிலைத்து நிற்கின்றது. ஆ.கலால் 
அவரைக் தவிர வேணு உறவினர் எனக்கு எகுற்கு 
வேண்டும் 2 

பிறப்பு, இனிய களிர், இறப்பு இலை உ.இர்.தல், என்னு 
ஒன்றன். பின் ஒன்றாக நிகழும் என்றால், பெருமான ஈம் 
மிடத்துப் போதல் தற்போது நிகழாவிடில் காம் ஏன் மனம் 

இடிந்து வருந்து, கல் வேண்டும். 

நெடுங்காலம் பணி செய்ய, பழந்கொண்டர்கள் 

இறைவனைக் காணும்பொருட்டு வருந்தி இருக்க, ஏண் 

னுடைய கெளுசில் பெருமான் வந்து வீற்.நிருக்கும் எளிமையை 
நான் மறக்க மாட்டேன். 

சடைப் பெருமான் எங்களுக்கு இனியர். அருமையான 
ருக்கு... கொண்டு கோய் ரப் பெற்ற கருவூர் சொன்ன 
பாடல்களின் பொருள் அமுக உண்டு அனுபவிக் சுவர்கள் 
இவப,கம் ஆயை கயிலையை அடைவர். 

பதிகம் 17:--[ இரு இடைமருதூர்] 

செம் பொன்னாலாகிய தோட்டினையும் சடை முடியையும், 
ரீற்றுக் கோலத்தையும், நீல கண்டத்தையும், உடைய 
*பெழுமான் எழுரம் கருளியிருக்கும் தலம் இருவிடை மருதூர். 

* இருவிடை மரு.தாரில் எழுக்தருளிய பெருமான் ஸ்ரீ மகாலிங் 
இகசரர், என்றதிருப்பெயரை உடையவர். அப்பெயருக்குஏற்பத் 
திருவிடை மருதூருச்குச் சுற்றிலும் உள்ள கலங்களை, 7. இரு 
வலஞ் சுழியிலுள்ள விநாயகர் சந்கிஇயும், 8. சுவாமி மலையில் 

உள்ள முருகன் சந்நிதியும் 9 சிதம்பரத்தில் நடேசர் FEO Buy td, 
8. இருஆலங்குடியில்(இரும்பூளையில்) தட்டிணாமூரத்தி சந்கிஇயும்,
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தேவியுடன் இருளில் நடுகல் யாமத்தில் என்னுடைய 
மனத்தில் மிக நுட்பமாகச் சார்ந்து கலந்து கின்ற சிவன் 
வீற்றிருக்கும் தலம் இருவிடை மருதூர். அப் பெருமான் 

அடியேனுடைய உள்ள த்இற் கலந்து யான் செய்யும் பணிக்கு. 

உகக்குருளுவர். 

பல ஊழி காலமாக நெருங்காமல் என் மனத்துள்ளே 

ு&்பமாய்க் கலந்து நின்ற பெருமான் வீற்நிருக்கும் ,தலம் 

தஇிருஇடை மருதூர். 

பச்சை மட்கலம் மழைத்துளி பட்ட அளவில் ஈரம்பட்டுக் 

கரைந்துபோக; நெருப்பில் சுடப்பட்டபின் ௮ம் உட்கலம் 

ரீரில் இடந் தாலும், கரைந்து போகாமல் கெடா தவாறுபோல, 

மா.தர்களோடு கலவிக் கொழிலிற் இடக்,த அறிவிலியாய 

என் மனம் இறைவன் திருவருளாகிய பெருக்இயில் மூழகிய 

பின்னர்ச் சிற்றின்ப நுகர்ச்சியால் துன்பம் வந்து தாக்காத: 

வானு, இருளில் நடு யாமத்தில் யாழோசை ஒலிக்க என் 

மனத் இல் வந்து புகுக்.த பெருமான் வீற்றிருக்கும் தலம் 
,இருவிடை மருதூர். 

செந்.தீயில் சுடப்பட்ட செங்கல்போல என்னை ஆகிய 

பெருமான் வீற்றிருக்கும் ,தலம் இருவிடை மருதூர். 

கலங்கெ நீர் [தேற்றாங் கொட்டைமால்] தெளிவு 

பெறுவதுபோல ஈன்மையைக் தரும் இருவருள் அடியேனது 

ஓந்தையில் கூடியதால் என் உள்ளம் தெளிவு பெற்றுள்ளது. 

கணக்கற்ற அறிவில்லா மக்கள் தூங்கும் இருளில் ஈடு 

யாமத்தில் என் கண்களில் இறைவனுடைய சுடர் ஒளி 

விளங்கும். அதுபோலக் கருஷுூனாகிய என்அறிவில் இறைவன் 

ஒளி கலந்த.தால் கான் பாடிய இனிய தமிழ் மாலையாகிய 

பஇக,த்ைை அடுத்துள்ள சோலையில் மருதயாழுடன் கலக்கு 

த. இருவாரூரில் உள்ள சோமாஸ் கந்தராம் இயாகேசர் சக்கிஇ 

யும், 6. சூரியனார் கோயிலில் சூரியன் சக்நிதியும், 2 இிருவாவடு: 

துறையில் ஈந்இிதேவர் ச்றிஇயும் 8. சேய்ஞலூரில் சண்டேசுரர் 

சந்நிதியும் 9 காழியில் பைரவர் சந்நிதியும் தனித் தலங்களாக 

அமைக்துள்ளன”' [திருப்பனந்தாள் பதிப்பு பக்கம் 280.7 
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பாடினால் 965 இசைகேட்டு எழுந்தருளும் சிவன் வீழ் 

நிருக்கும் தலம் இருவிடை மருதூர். 

2. கருஷரர் தம்மைக் குறிப்பது. 

அங்கையோடேந்திப் பலிதிரி 
கருவூர் 

அடியனேன் 

அடியேன் 

ஆ.கனேன் 

* ஆரணம் பிதற்றும் பி.த்.த 

னேன் ஆரணம் மொழிந்த 

பவளவாய் 9-70 

ஆலையம் பாகன் அனைய 

சொற் கருவூர் 

ஏழை காயடி.யேன் 
கருவூர் (கருஷர்.த் தேதவர்) 

8-10, 9-10 

கருவூர் ஆரணம் மொழிக்த 

பவளவாய் 

கள்வனேன் 

சன்னெகா உள்ளக் கள்வ 

னேன் 
,கனியனேன் 
கலமலி கலைபயில் கருவூர் 

9-10 
பாவியேன் 

பித்தனேன் 
புழுங்கு இவினையேன் 

பேய்களோம் 

மைக்கடா அனைம என்னை 

வம்பனேன் 

குறிப்பு :--பிற ஒளிகெறியிம் காண்க, 

3.  கருஷரர் தாம் பாடிய பாடல்களைக் 

குறிக்கும் சொற்கள் 

மு,த மூ.றிய தமிழ்மாலை 9-70 

அமூதுறழ் இந்.தமிழ்மாலை 11..10 

ஆசணம் மொழிந்த பவளவாய் சுரந்து அமுத கூதிய 

தமிழ்மாலை 9.70 

ஆலையம்பாஇன் அனைய சொல் 11-10 

கருவூர் அறைக், சொல் மரலை 13-11 

கருவூர்,த் துறைவளர் இக்,தமிழ் மாலை 877 

கருஷாூன் கழறுசொல் மாலை 15-10 

கருஷரன் சுமிழ்மாலை 79.77 
  

* இதனால் கருவூர்த் தேவர் வேதம் பயின்ற அந்தணர் 
என்பது பெறப்படும்.
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கருவஷூனேன் உரைத் த ures அமிழ்கள் 
பத்து 14-10 

சொல்மாலை 78.77; 75.10. 
தமிழ் மாலை 8.77; 77.70, 7917 
இந்தமிழ் மாலை 8-7) 77.10 

பாவணச் தமிழ்கள் 74.70 
மணிெடு மாலை 10.77 

4. மூந்துகுத்தி நம்பிகாடி நம்பி 
பதிகம் எண் :-18-19 

18 திருவாகுர்; 19 கோயில் 

வாலாறு:-- 

களுசாவூர்க்கும் இருவைமா.ற்௮ுக்கும் இடையேயுள்ள 

aig sob BONE GSS. பூந்துருத்தி நம்பிகாட நம்பி 

சிறந்த சிவபக்கர். கண்ணப்பர், கணம்புல்லர், திருஞான 

சம்பந்தர், இருகாவுக்கரசர், சுந்.தரர், சேரமான்பெருமாள் 

மூதலாயினோரைக் தம் பஇகத்துள் வைத்துப் புகழ்ந்து: 

பாடியுள்ளார். 

இவர் இருவாரூர், கோயில் என்ற இரு தலங்களுக்கும் 

,இருஇசைப்பா ப.இகம் பாடியுள்ளார். 

வாரம் பாடிம மூவர் பாடாத சாளரபாணி என்ற: 

ஒரு பண்ணில் கோயிற் பதிகம் பாடியுள்ளார். பிற 

விவரங்களைத் :*இருப்பனந்தாள்' “இரு இசைப்பாப்'” 

ப.இப்பிற் காணலாகும். 

1. திருவாரூர் 

இருவாரூருக்கு இரண்டே பாடல்கள் உள்ளன. 

இரண்டும் 78-7, 2 ஆரூர் ஆதிமாய் வீ.இவிடங்கராய் நடம் 

குலாவினரே, என முடிவு பெறுகின்றது. த் 

“கைக்குவான்'' எனத் தொடங்கும் Boars YSp 

ப.இகம் [79] பெருமானுடைய வளைந்த நடன அழகைக்.
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இதரிவிக்கன்றது. இரண்டாம் ப.இகம் [79] கோயில் இல்லைப் 

பெருமானுடைய ௩டனத்தைப் பற்றிக் கூறுகின்றது. 

காடகம்பியும் சிவனும் 

18-2. இப்பாடலில், டுபருமானுடைம அழகைம் 

பாருங்கள் எனக் தேவர்களை அழைத்துக் கூறுகின்றார் 

ஆசிரியர். 

19. கோயில் 

“கணம் புல்லர்)” “கண்ணப்பர்; “நாவுக்கர௫ர்;” 

“௪ம்பக்,தர்;”” சேரமான், ஆரூரன், இவர்களைப் பத்.றி ஆசிரியர், 

பாடல் 2-மூ,தல் 5-வரசை கூறியுள்ளார். 

6-ஆம் பாலில், 

**இவலோகம் ஆவ துவுந் 
'இல்லைச் சி.ற்றம்பலமே'" 

எனச் இற்றம்பலத்தைச் சிறப்பித்து உள்ளார். 

இதப் பாடலில் பெருமானுடைய ஆடல் 

QBs கத்தைக் கூறுகின்ற காடருடைய தமிழ் மாலையின் 

கருத்து அறிந்து இசையுடன் பாட வல்லவர்கள் Corie 

நிலையை அடைவார்கள். 

5. கண்டராதித்தர் [கோயில்] 

பதிக எண்--20 

வாலாறு:-- 

இவர் சிற்றம்பல,த்.தி.ற்குப் பொன் ஓடு வேய்ந்து புதும்' 

பித்த “முதற் பராக்.தக சோழன்'' குமாரர். சோழ காட்டை 

ஆண்டவர். இறந்த சிவபக்தர். தேவாரத்தில் ஈடுபாடு 

உடையவர். இவரைச் “சிவஞான கண்டரா.இத்தர்'' ஏன ஒரு, 

கல்வெட்டுக் கூறுகிறது. கண்டராஇ.த்தரின் மனைவியார் 

செம்பியன் மாதேவியார்''--இந்த அம்மையார் சிவத் 

தொண்டிலும் சவபக்இயிலும் சறந்தவர்.* 
  

* இவரைப் பற்றி, புலவர் ஏறு. மூ. அருணாசலம். ஏம். ஏ. 

அவர்கள் எந்தாந்தம் [மே- 1970] ஆங்கிலத்தில் எழுதிய 

கட்டுரை போற்றத்தக்கது.
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கண்டராஇத்தர் *இருஇசைப்பா”” ப.திகம் ஒன்றே 

பாடியுள்ளார். [பஇக எண் 90. கோயில்] .௮ப் பஇிக,த்தில் 

8-ஆம் பாடலில், 

“தம். முன்னோருடைய இறப்பைக் கூறி :இறுஇப் 

பாடலில்- தன்னைச் “Corp Cassar ,களுசையர் கோன்” 

எனக் கூறி உள்ளார். 

அம்பலத்து அமுதை கான் என்றுகொல் எய்துவது 4; 

டபருமானுடைய கூத்தை கான் என்றுகொல் காண்ப துவே? 

எனப் பாடித். தமது ஆராமையை,த் தெரிவித்துள்ளார். 

'இறுஇப் பாடலில் தாம் பாடிய இப் ப.இிக,த்தைப் பாட 

வல்லவர் பேரின்பம் எய்துவர் எனக் கூறியுள்ளார். 

குறிப்பு :--இப்பதகம் சுந்தரர் தேவாரம் 83, 84 

எண்ணுள்ள பாடல்களைக் தழுவியது போலும். 

6. வேளுட்டடிகள் 

பதிக எண்--21 [கோயில்] 

வரலாறு: 

வேணாடு என்பது சேர நாட்டிற்கும் தென்பாண்டி. 

காட்டிற்கும் ஈடுவானது. அடிகளின் இயற்பெயர் தெரிய 

வில்லை. இலர் பிறந்த நாடுபற்றி இவருக்கு “வேணாட் 

டிகள்" என்ற பெயர் வழங்கலாயிற்று. 

இவரது ப.இக,த்.தல் மிக நிரம்பப் பழமொழிகள் ஆளப் 
பட்டூள்ளன. பிற விவரங்களை த *இருப்பனக் காள்" ப.ிப்பிற் 
காணலாகும். 

கசப்பாயிரும் தாலும் இளம் வாழைக்காய் இளம் 
(வேப்பிலை இவற்றை மக்கள் விரும்பிக் கறி செய்வதற்கு 
உபயோகப்படுத்துவார்கள். அதுபோல இழிவான செயல் 

பெரியோர் பொறுப்பர் ஆயினும் கூத் தப்பெருமானே 

ஆதரவற்ற எனது தொண்டை விரும்புவது இல்லை.



"௪. பாடினோர்ப் பகுதி ௪௨௧ 

யாரும் தமது பானையைச் சாய்க்காமல் நீரை கிரப்பிக் 

கொள்வது போல உன் ௮௩மவனான எனது சேோண்டினே 

- ஏற்று என்னை உனது கருணையினால் கிரப்பவேண்டும். 

நீர் நிறைந் த குள,த்இன் அருகே உள்ள செடிக்கு HE 

குளத்து நீர் கசந்து பாமாகோ?2 என்று சொல்லும் பழ 

மோழிக் கேற்பக் கருணைமிக்க நீ உன்னை அணு கிற்கும் என் 

இடத்து உன் கருணையை ஏன் காட்டவில்லை. கூத் தபிரானே | 

- ஏன் என்னிடம் உரையாடவில்லை 7 

கூதி கபிரானே / நோய்க்கு இடையே கான் வருக்கு, நீ 

அந்த கோயைத் இர்க்காது இருப்பதால் இக் கொண்டனைப் 

பேய் என்று கர௬இத் தம்பிரானே ௮அருளாது இகழ் 

Berge” என்று நாய் போன்ற என்னைப் பரிகக்கும்படி. 

செய்துள்ளாய். 

கூத்கப் பெருமானே! மானிடர், வானவர் எல்லோர்க்குவ் 
கண்ணாவாய் ஆயினும் கான் உன்னை அண்ணாவோ / என் 
Laps Sra ர என்னை அடைநக்தருளினாய் இல்லை. 

கூத்தப் பெருமானே / கான் வாட்டமுற்று மனம் GB 

(OSB பெறவேண்டிக் குற்றேவல் செம்கன்றேன். ௮க் 

; குற்றேவல் பொய்யோடு கூடாமல் 8 உதவி செய்து உன்னை 

அடையும்படி. அருள்புரிய மாட்டாயா 7 

கூத்தப் பெருமானே / உனது பெருமையை அறிந்து 
கான் உன்னைக் கோளாரக் கையார,க் துணையார,க தொழுதா 
லும் ரீ என்னை அடியானாக உனது இருவடியில் சேர்த்துக் 
கொள்ளும் காள் எந் நாளோ ? அறியேன் . 

கூதகுதப் பெருமானே / அடியனாகிய ஒருவன் உனை 
pur பாடிக் கூப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கன்றான் என்று 
கருதி நீ எனக்கு அருள் செய்தல் நன்றாம். ஈன் சாகும். 
போ தாயினும் உன்னைக் தரிசித்தலை ரீ கடைசெய்ய 

முடியாது.
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7. திருவாலியமுதஜர் 

பதிக எண்--22-25 [கோயில்] 

வரலா :-- 

இவர் மயிலொடுதுறையான மாயூர,த். இலே ௮௩்,தணர் 
குடியில் at sar. எசகாழிக்கு அருகில் உள்ளது ஆலிகாடு. 
௮ம் கர்ட்டித்கு,த் தலைமை ஊர் இருவாலி. அங்குள்ள இரு. 
மாலுக்கு. “அமுதனார்” என்று பெயர். இவருடைய 
பெத்றோர்கள் இவருக்கு ::இருவாலியமுதகனார்'' எனப்: 
பெயரிட்டசர்கள். வைணவக் குடியில் தோன்றிம இவர் சைவ 
அடியவரால் கு இல்லைக் கூத்தரைக் தம் குலதெம்வமாசக் 
கொண்டாச். அவரைச் சேர்வது என்று கொலோ என 
ஏங்குவரச். இவர் பாடிய நான்கு பஇகமும் கோயிலுக்கே. 
Gar saw, 

“wi@Bour wesresrcsr” |r oor pb 

“mene இருவாலி'' என்றும் தாம். பாடிய 
பாட்டில் கூறியுள்ள கால் இவரூர் மாயூரம் என்பதும், இவர் 

அக் தணச் என்பதும் பெறப்படும். இவரைப் பற்றிய பிற 
விவரங்கள் “ இருப்பனந் காள்'” பஇப்பில் காணலாம். 

பதிக எண்: 22 

பாதாதிகேசம் 

இல்லை அ௮ம்பல,த்தானுடைம பாதம் rar Asem sujar 
'இடங்கொண்டது. 

அ௮னருடைய கழல், சிலம்பு, கிண்கிணி இவை என் 
சிந்தனையில் இடங்கொண்டன.. 

அவருடைய குறங்கு (காடை) என் சிந்தையுள் இடங். 
கொண்டது. 

அனகுடைய கச்சு என்னை வாழ்வித்தது. 

அளனகருடைய மேனியும், இரு வயிறும், உக. இவான் சுழி 
யும் உதாபர், கனமும் என்னுள்ளத்துள் இடங்கொண்டன.



௪. பாடினோர்ப் பகுதி ௧௨: 

அவருடைய இருத்தோள்கள் நான்கும், மார்பினித் 

பூணூலும், கண்டமும், வினையேனை மெலிவி,க்,தன. 

அவருடைய திருவாயின் (பற்களும்) புன்சிரிப்பும்,. : 

காதும், காஇன் மா,த்இரையும், தோடும், அடியேனை ஆட் 

கொண்டன. 

அவருடைம இருமுகமும், மூன்று கண்களும் என் 

நெஞ்சில் 8 Beir peor. 

அவருடைய பூ மாலையும், ௮௧,த்.இ மொட்டும், ம.க 

மலரும், பிறைச் சந் இரனும் சொண்ட இருமுடி. அல்லவா. 

என் மனத்துள் கிலைத்து கிழ்கின்றது. 

இல்லைக் கூது,தரை,க் இருவாலி சொன்ன இவை ,தமை: 

விரும்ப வல்லவர் சிவனடி சேர்வர். 

பதிக எண்: 23 

25.10.  இருவாலி பாடிப் பாவிய இப்பத்துப் பாடலை 

GBS துஇக்ச வல்லவர் பரமன் இருவடியைப் பணிபவர் 

ஆவார். 

பதிக எண்: 24 

24-11. இருவாலி சொன்ன தமிழ் மாலைப் பாடல்களைப் 

பாடப் பாவ காசமாம். 

பதிக எண்: 25 

25.10, சற். றம்பல,த்ைத இன் தமிழால் மறைவல்ல 

YO Dero vO ps? 5,5 gis வானெளி தாகும். 

8. புருடோத்தம நம்பி 

பதிக எண் : 26-27 [கோயில்] 

வாலாஜு :-- 

இவர் இரண்டு பதிகங்கள் பாடியுள்ளார். அவ்விரண்டும் 
அகப்பொருட் பாடல்கள். கோயிலுக்கே இவர் தம்மை
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“மரசிலா மறைபல ஓது காவன் வண்புருடோ,த்,தமன்"' எனக் 

கூறுவதால் இவர் ௮நக்.கணர் என்பது பெறப்படும். 

96-17, வேகம் ஓதும் ஈம்பியின் பாடல்கக£க் கொண்டு 

இறைவனைச் துதிக்க வல்லவர் சவூபருமானை அடைந்து 

'இன்புஅவர். 

பதிக எண்: 27 

97-77, புருடோ.த்.தம கம்பி பண்ணோடு பாடிய பாடல் 
கக் கற்றுப் பாடியவர் சிவலோகத்தில் இன்பத்துடன் 

வாழ்வர். 

9. சேதிராயர் : [கோயில்] 

பதிக எண்: 28 

வாலா :-- 

இவர் சே.இ நாட்டை ஆண்ட குுகில மன்னர். இவர் 

சே.இராயதேவர் எனவும் படுவர்; சே.இமர் ஒருகை மரபினர். 

சே.இநாடு தென்னார்க்காடு மாவட்ட,த்.இன் வடமேற்கிலுள்ள 

ஈடு நாட்டின் ஒரு சிறுபகுஇ, சேத நாடு மலைமமா நாடு 

என்னறுவி வழங்கப்பெறும். இளியூரைத் தலைககராக்கிக் 
கொண்டு அ௮ரசாண்டவரே சேஇராயர். இவர் Spurr 

USB, Aa $99 p Api seit. 

28-10. சேஇபர்கோன் இல்லைக் கூத்கதரை உரை 

செம்த பாடல்களைத் தூய்மையுடன் உரைப்பவர் மோட்ச 
வீட்டில் இன்பம் எம்.இ இருப்பர்.



௫. இலக்கணப் பசூதி 

1. அசைச்சோல் 

செசரிக் தனவால் 19-5 

காடாயால் 97.5 

ஈ௪னையோ - ஓ அசை 26-8, 9 

வாழியரோ - ஓ அசை 76.9 

கொல்; கொலோ 

என்னு கொல் எய்.துவ?,த 20-7, 8 

காண்பதும் ஏன்று கொலோ 90-6, 7, 9 

வாழி 
வாழிமம் போகத் ,தருகுபாய் விடையம் 61.4 

வாழிய பணி அம்பலவன் 70-5 

2. அணி 

1. உயர்வு நவிற்சியணி 

(2) மேகத்து அகடு தோய் மகுடக் கனக மாளிகை 2-2 

2. உருவக அணி 

(2) பிறவிப் பெளவம் 8-9 

8... உவமையணி 

(1) பவளமால் வரையைப் பனி படச்ந்தனையகோர் பட 

ரொளி ,தரு இருகும் 28-1 

4. எடுத்துக் காட்டுவமை அணி 

(2) அச்சான செய்திடினும் பெரஅுப்பரன்றே ஆளுகப் 

பசர்கைக் சாலுளு சிறுகதலி இலைவேம் புங்கறி கொள்வார். 

21-1
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5. நற்குறிப்பேற்றவணி 
(2) மருங்கில் கெங்கை கொண்(டு) .அணுவ்குவ் கொடி 

மிடை காணில் கொடியன் என்(று) அவிர்சடை முடிமேல் 
கங்கை கொண்டிருக்கு கடவுளே / 18-70 

6. புகழாப் புகறழ்ச்சியணி 

[பழிப்பதுபோல் புகழ்வது] 

(2) மைஞ்ஞின்ற குழலாள் தன் மனம் தரவும் வகா 
தாராது இஞ்ஞின்ற கோவணவன் இவண் பெய் க.இயார் 
செய்,கார் 2 மெய்ஞ்ஞின்றத தமர்க்கெல்லாம் ொய்றாஷஷிற்கும் 
பண்பினுறு செய்னுஷன் நியிலன்; கோடை க் இலலோக்கெய 
சுந்தரனே 19-4 

1. மயக்க அணி 

(2) கேதகை கிழலைக் குருகென மருவிக் கெண்டைகள் 

வெருவு €ழ்க் கோட்டுர் 70. 

8. முரணணி; முரண்தொடை, 

(2) பிறப்பு இறப்பு 7-4 
(2) சிபருமை இறுமை 7-4 

(2) கரியரே இடந்தான் செய்யரே ஒருபால் 9.3 

3. அன்மொழித்தொகை 

(1) அ௮ளூசொல் - அழகய சொல்லை உடைய பெண் 7-2 

4. ஆகுபேயர் 

1. அடையடுத்த ஆருபெயர் 

(2) மடக்கொடி 28-6 

2.  இடலாரு பெயர் 
(1) வையம் - (உலகத்தார்) 22-8 

9. உவமை ஆகுபெயர் 
(1) தேன் -[ேதன் போன் ஐ வனே 4] 3-0



ட. இலக்கணப் பகுஇ ௧௨௪ 

ம. சினையாரு பெயர் 

(4) கொம்பு - மரம் 27 3 

5... தானியாரு பெயர் 
(1) கழல் - (பாதம்) 22-6 

5. ஆறு “ஆ” என குறுகியது 
(2) கருதுமா(ு) ௧௫2,௧7-48 
(2) விரும்புமா(ற) விரும்பே 770 

(3) வருமா(று) கண்டேன் 27-2 

0. இசையெச்சம் 

ம) “கருவூர் அறைந்த சொல் மாலையால் ஆழிச் 

செங்கைமோ(டு) உலகில் அரசு வீற்றிருந்து இ&ப்பதுளு 

சஇவனருட் கடலே 75-77 

மாலைமால் துதிசெய்பவர் என்பது சேர். தீ.துப் பொருள் 

கொள்ளவேண்டும். 
(2) *கருவூன் தமிழ் மாலை......போழற்.திசைப்பார் 

காந்தாரம்!” என்பதன் பின் (4இறைவன் இரு அருள் 

பெறுவார்'' என்பதைச் சேர்த்துப் பொருள் கொள்ள 
வேண்டும். 12-17 

7. இருபேயசோட்டூப் பண்புத்தோகை 

(2) காமவேள் 27.5 
[புனிதக்] இர்,க்.த நீர் 8.8 

8. உபசர்க்கம் 

(1) கைவகக்தாய் என்பதில் “கை உபசர்க்கக் 3-6. 

9. உருபு மயக்கம் 

(2) அரவினை அஞ்சி - அரவுக்கு அஞ்சி 9-ஆம் 
வேற்றுமை உருபு 4-ஆம் வேற்றுமைப் பொருளில் 99-6 

(2) “எச்சனைத் கலையை” எச்சனது Bevo, 9-ஆம் 
வேற்றுமை உருபு 6-ஆம் வேற்றுமைப் பொருளில் 4-9 

(9) அறிவினுக்கு அறிய அறிவினால் அறிய 4-ஆம் 
வேற்றுமை உருபு 2ஆம் வேற்றுமைப் பொருளில் 13-9
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(4) “சாதல் வைத் தென்னை” ((என்னை!?. என் மேல் 
அன்பு வைத்து 2-ஆம் வேற்றுமை உருபு 7-ஆம். 
வேற்றுமைப் பொருளில் 17-8 

(5) கைக்குவான் முத்இன் சரிவை பெய்து"-கைக்கு- 
கையில் 7-ஆம் வேற்றுமைப் பொருளில் 8-ஆம் வேற்றுமை 
உருபு 18-1 

(6) “பொழிலைப் போய்” [பொழிலின் கண் போய்] 2- 
ஆம் வேற்றுமை உருபு 7-ஆம் வேற்றுமைப் பொருளில்: 

10. எதுகை நோக்கித் திரிதல் 

(2) எயச் - சியர் என்பது சர் என்பதன் இரிபு எதுகை 

கோக்இ.த் இரிக் தது 2-7 
(2) “நெளுசற் குற்றாய்"-குன்றாய் என்பது எதுகை: 

தநோக்கக் “குற்றாய்'' என ஆயிற்று 3-11 

(குத்றாய் - குன்றாம் - குன்றா, தவனே] 
11. “என்” வினாப் பொகுளில் 

(ம) “என் செய்திட்டீர்'' என் - என்ன? orem: 

வினா 29-27 

12. “ஏ” எதிர்மறை 

(ம) போக்கு வேனே 25.5 

13. ஒருபோகுட் பன்மோழி 

(2) கீமிசை9-7 

(ஐ சசிவகா 18.7 

14. ஒருமை பன்மை மயக்கம் 

(2) உதர பந்தனம்.........கொண்டன 99.6 

lb. ஓ [எதிர்மறைப் பொருளில்] 

(ம) ஓ.- எதிர்மறை [போக விடுவஜே 6.4 

(2) “விசியுமா(று) உளதோ 77.7



(8) 
(7) 
(2) 

(4) 
(2) 

@) 
(1) 
(2) 

() 
(?) 

ய) 
2) 
(3) 
4 

ட. இலக்சணப் பகுதி ௧௨௯. 

ஓ. [ஐஙவின] 
கள் கொள்வரேர 27-1, 10 

சுடரே; பரிதியோ; மின்றே; Syed Cur; 

௪ந்துரமேர; ,இரனோ; ஓகாரங்கள் ஆஅம்3ஜஐயம் 

சச் 

ஓ [அசை] 
கான மரோ என்னாதே 27-1 

ஓ - முறையீடு 

“மைந்தனே ஓ என்பர்'' 26-9 

இவபெருமான் ஓ என்னும் 94-35 

16. குற்றியலிகரம் 

குறுகு மாறிசான்-குறுகுமாறு--மான் 21-8 

போழ்ந்தி மானை 92-4 

17. போலி 

அரைமன் [அரசன்] - இடைப் போலிர்3-7 

பிச்சர் - பித்.தர் என்பதன் போலி 4-9 wh 

முன்.நில் - [இல்முன] இலக்கணப் போலி 9-9 : 

மைஞ்ஞின்.ற; இளுஞின்ற; செய்ளுஞன் நி; மெய்ளூ 
ஞன்றி என்பவற்றில் நூகரத்இற்கு (4ஞ*!கரம்$நஇடைமப் 

போலிமாசக வந்துள்ளது. 

(6) 

18. 

sane - nue craru ger Cure? 20.4 

குறை [விகாரம்; போலி; மரூ௨ மு.தலிம] 

%. இடைக்குறை 

(2) 
(2) 
@) 

எ(ல்)லாம் 22-5 
௪௫ குலா(வு)ம் மவுலி 5-4 

சேல் உலா(வு)ம் வமல் 987 

௬ கடைக்குறை 

® க்கோல் னிளமார் 20-8 

[*கோலம்" என்பது *சோல்' எனக் சடைக்குறை] 

தி.இ. ஓ. க-9
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(9) அ௮ழகா(க) ஈடம்பயில் 22-6 

(9) இனிதா(க) இருப்பாரே 27-11 
3. கடைக்குறை (*,த"”-விட்டிருப்பன), 

ஈறுகெட்ட எதிர்மறைப் பெயரெச்சம் 

(ம) அடையா(த) இல்லை 94.10 
(2) ஆரு(,த) வண்ணம் 77-5 
(59) உணரா( த) சூழல் 14-27 
(2) ஓவா(,த) தில்லை 97-4 
(5) கருத மாட்டா(,த) எக்கர் 4-8 
(6) கூறு(த) வாய் 4.7 
(2) பொய்யிலா(,௧) மெய்மர் 76.70 

19. விகாரம் 

(2) ‘give 665° என்பது *ஒட்டந்த'' என விகாரம் 

23-2 
(2) '*ஈல்லந்தியை ஒண்ணுதல் வைக கோனை' ' 22-4 

“அந்தி” என்பது ௮௩்இ எனக் குுக்கல் விகாரம். 

(3) பால் ௮ளாகீர் - *௮அளாவும் என்பது” *அளாம்' 

விகாரம் 13-9 

ஆக என்பது “ஆ” எனக் குறுக்கம் 

(0 கெஞுசினள் இனிதா [இனி,தா(௧)] 1.7 
அகரம்தோக்கது 

(1) மிக்க--எச்சன் -மிக்கெச்சன் 2-11 

தலைக்குறை 
(2) கலை - மேகலை 6-9 

20. மகுவு 
(2) “ஆடுவை எனினும்” என்பது - “ஆடவேயும்" 

ஈன மருவி கின்றது 26-3 | 

51. சாரியை ; 

(ம்) மாலையம்பொழுது--௮ம் - சாரிமை 70.6



ட. இலக்கணப் பகுதி one 

சாரியை குறைவு 

(2) மனக்கு - மனத்துக்கு - “அத்து” - சாரியை 

குறைவு 6-5 
22. துணைவினை 

(2) செய்இட்டீர் - [செய்,£ர்] இல் (இடு) என்பது 
துணைவினை 28-7 

23.  பகுதிப்போகுள் விகுதி 

3. “அது' பகுதிப்பொருள் விருதி 

(2) எரியதாடும் 93-70 

(2) கொழுரந்தது 26-4 
(2) வெண்ணீறது ஆடும் 4.6 

2. மை - பகுதிப்பொருள் விகுதி 

(ம) பயலைமை 26-4 

24. வழுவமைதி 
‘Gaus குறு௫ நின்றுர்'' என்பதில் ''கின்றார்'” 

என்னு இறந்த காலத்திற் கூறியது. துணிவு பற்நிக் கால 
வழுவமைதி 77-70 

25. விகுதிமேல் விகுதி 

(1) போமின்கள் - கள் - விகுஇுமேல் விகுதி 29-29 

(2) வல்லார்கள் - கள் - விகுஇமேல் விகு.த 14-11 

26. வியங்கோள் வினைமூற்று 

(1) பலியிடுக 22-9 

27. வியப்பிடைச்சோல் 

(1) ஆவா 26-10 

28. விளி 

(1) காளாய் 3-3 

(2) கொஷயேர் இடையிர் - (அண்மை விளி ௦௧௫௨ 

முன்னிலை) 25-7
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29. வினைத்தொகை 

(2) உகுமணி 8.9 

30. வினையாலணையும் பெயர் 

(1) கொண்டனேன் 2-11 

(2 எத்த.த்தனேன் 4... 

31. வினையெச்சம் 

(ம) கொட்டா - (கொட்டி) செய்யா 

பாக்டு வினையெச்சம் 97-32 
என்னும் வாம் 

(2) பான் - விகுதி. எழில் காண்பான் ஒலிடவும் 79-27 

(8) சாண்பான் ஏம்பலித் இருக்க 14-2 

32. வேற்றுமை 

வேற்றுமைத்தொகை 
தாய்மொழி 7-1 

38. ம் வேற்றுமை 
௮ ‘cepa இணை 1-7 
உன பணி பல 96-9 

34. ஏழாம் வேற்றுமை 

1. அகம் 
(ம) தன்னகம் மழலைச் 

லலம்பு 10-8 

2. இடை 
(ம) துறக்க திடை 28-10 
(2 நுன்னிடமை ஒடுங்க 

13-9 
3. Be 
தெருவில் கெழுவு சம்பலை 

10-6 

க. உள் 
சத்றம்பலத்துள் 25-3 

5. ஊடு 
வி.இியூடு 26-8 

6. கீழ் 
(4) ஆலின் கீழ் 1-8 
(2) திருவடிகிழற் கீழ் 5-6 

7. தலை 
செய்த் தலைக் கமலம் 23-5 
8. திசை 
மேல் திசை 9-7 
9. பரல் 

(1) உன் பாலே விழுந் 
கதொழிகந்தேன் 19.7 

(2) கின் பாலே 79.5 
10. மிசை 
புலித்தோல் மிசை 22.4 
11. மேல் 

(2) அமளி மேல் 24-2 
(2) சடை மேல் இங்கள் 
04.5 

12. வாய் 
(2) சங்குல் வாய்...... 
மாழொலி 16.4 

(2) புனல் வாய் மலர் 99-27



௭. பிறபொருட், பகுதி 

1, அக்கினி (1] 

(தலைப்பு 103 பார்க்க.) 

2. அடியார் [8] 

[சிவபிரா.ற் பகுதயில் சவனடிமார் என்னும் தலைப்பு 

பார்க்க.] 
அடிமார், அன்பினர், சேடர். 

8... அடியார் அல்லாதார் [3] 

(சிவபிராற் பகுதயில் கலைப்பு 34 பார்க்க.) 

4.  அடுக்குச் சொற்கள் [4] 

அம்மம்ம, ஆரார், இரந்இரக்து, என்று என்னு, கண்டு 

கண்டு, குடி குடி, சென்று சென்௮, இசை இசை, நோக்க 

நோக்கி, மீண்டும் மிண்டும், வக்து வந்து, விம்மி, விம்மி, 
பிற ஒளிகெறியிற் காண்க. 

5. அண்டம் [5] 

அண்டங்கள் அனைத்தும், ௮ண்டங்கடக் த பொருள். 

அ௮ண்டமோர் அணுவாய்; அ௮ண்டவாணா; பிற ஒளி 

நெறியிற் காண்க. 

6. அணு (6) 
அணு வோர் அ௮ண்டமாய். 

7. அந்தம் [7] 

<b GID ஆனக் கம். 

8. அமுதம் (8] 
(சிவன்,கன்மை 167 (9) பார்க்க) 

அசவுயீர்க்கு அமுது. அமுதம் ஊறிம தமிழ்மாலை. 

ஆரமுது; ஆரா அமுதம்; இன்னமுது. 
பிற ஒளிகெறியிற் காண்க.
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9. அமிராவணம் [9] 

[சவலோகத்து யானை.) 
மதமும் மிடாபோனற வயிறும் கொண்ட யானையை 

யுடைய சிவபிரான். 

10. அரக்கர்: அசுரர் (10) 

(1) சிறப்பு :--இராவணன. 

[சிவனும் இராவணனும் சவபிராழ் பகு.இயில் 
தலைப்பு 74 பார்க்கு 1 

(2) சனகன் :--(இரண்யாசுரண்), 

(9) திரிபுரா.இஈள: 

மூகாசுரன் (பன்றியாய் வக். தவண்) 

[விசயனும் சிவனும் கலைப்பு 7432 பார்க்க. 

(2) பொது 
(ம) அசுரர், அவுணர், கி௫சார். 

11. அரங்கு (11) 

௩டனம் ஆடும் மேடை 

12. அரசர்--இரசு [12] 

இமவான்; இலங்கையர்கோன்; களிற்று ITH, Gor 

கெழு கிருபர்; கோழி3வ் கன்; இலெந்தியை அரசாள் 

வென்று அருள் செய்கு ததவ தேவிசன்; செங்கோம் 

சோழன்; செம்பியன்; .களுசையர்கோன்; தென்னன்; 

மலையான்; வெங்கோல் வேக்கன் தென்னன். 

13. அகுள் (18) 
[“திவபிராற் பகுஇயில் சிவனும் அருளும்'' 

என்னும் தலைப்பு 86 பார்க்க.] 

14 அறம் பகி) 

* சட்டறம். 

* சட்டறம் - (ஷட் அறம்) அறுவகைப் "புண்ணியச் 

செயல்கள். அவை 50, ஏற்றல், ஓதல், ஓதுவித்தல், 
வேட்டல், வேட்பித்தல் என்பன.



கூ. பிறபொருட் பகுதி ௧௩௫ 

15. அறிவு [15] 
அறிவுடையார்; ௮.நிவு நூல்) ஆரும் பெறா,த அதிவு£ 
பிற ஒளிகெறியிற் காண்க. 

16. அன்பு [16] 

அன்பு ,தா / என்று உன சேவடி பார்,த.இருக்து .அல௪$ 

ஆனா,க பேரனபு. 

பிற ஒளிநெறியிற் காண்க. 

17. ஆசை [17] 

கெஞ்சம் அருள் பெற அலமரும் ஆ.கலால் ஆசையை 

அளவு கதவர் யார் இங்கு உள் ளார்? யாரும் இல்லை 

என்றபடி, 

18. ஆடை [18] 

கொடியின் ஆடை. 

[சிவபிரான் **ஆடை'” என்னும் தலைப்பு 19 பார்க்க.] 

19. ஆவா [80] 

ஆவா - ஐயோ (இரக்கக் குறிப்பு). “ஐயோ! தனது 

ெளஞ்சை இழக் சனள்.” 

பிற ஒளிநெறியிற் காண்க. 

20. am (21) 

(1) சிறப்பு 

(L) அரிசில். (2) கங்கை; 

கங்கை, அரிசில் ஏனப்படும் ஆஹுகளின் கரையில் 

இரண்டு பக்க,த்இலும் பொழில்கள் உள. 

சிவனுடைய சடையில் சங்கை உள்ளது. 

(3 நிலாநதி:--இந்த ஆற்நில் சக்கனம், ௮ல், மயிற் 

பலிகள் மூ.கலியன Ig 3 HE கொண்டுவரும். 9/66 HuPesr 

கரையில் இல்லை (சிதம்பரம்) உளது. 

(4) பொன்னி:--(காவிரி) இந்த ஆற்றின் கென் 

கரையில் சாந்தையர் (இரு ஆவடுதுறை) இருக்கின்றது 
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(5) வட்வரறு:--இந்த ஆற்று நீரில் செல்லும் ம,தகல் 

வாழ்கின்ற முதலைகள் வாரி எறிகின்ற நீரையுடைய அகழி 

யோடு கூடிம மதில்கள் சூழ்க்.த ,தளுசை. 

(6) வைகை:--மருது, : ௮ர௬ு, கோங்கு, ௮௫ல் ஆகிய 

மரங்ககா அடி.தீதுக்கொண்டு வருவது வைகை ஆஹ. 

இவ்வாற்றங் கரையில் இருப்பூவணம் என்னும் தலம் 

உளது. 

(2) பொது 
[8ீர்கிலை தலைப்பு 199 பார்க்க.] 

21. ஆனந்தம் [32) 

மு௲ூவு இல்லாத பேரானக்,த,த்கைப் பெழ்.ற சேந்,தன். 

22. இசைப்பண் (23] 

(ம) ஆரூர் நம்பி (சுந்தரர்) இசைபாட குழகன் 

ஆடுவார். 

(2) தமிழும் இசையும் கலந்.த சிற்றம்பலம். 

(3) வாசமலர்களில் இருந்து வண்டுகள் பண்பஞ்சம,த் 

இல் (ஆரி ராக,த்.இில்) இசை எழும்பும். 

காந்,தாரப் பண்ணில் கருவூரர் பாடிய தமிழ்மாலை. 

மந்தர 2தம் இனி௰ குழலில் எங்கும் கேட்கப்படும் 

இருவிடைமராதூர். 

வீணை யிடம் சீதம் இன்னரர் ஒலியுடன் கலந்து 

ஒலிக்கும் இடம் இருவிடைமருதூர். 

23. இந்திரன் [84] 

(2) அமரர் தம் தலைவன். 
(2) அமடீரர்ப.தி. 

(2) அழகிய சொர்க்க லோகத்தை ஆளும் இந்திரன். 

(4) பெருமானைக் காண தேவர் கூட்ட,த்.இல் வக்.தவர் 

கள் நாராயணன், பிரமன், அக்கினி, இந்திரன் முதலானோர். 

24. இந்திரசாலம் [25] 

பொய்த் தெய்வங்கள் நெறியானது இக்திரசால,த்ைை 

ஓக்கும்.



a. பிறபொருட் பகுதி ௬௩௪ 

25. இரவு [20] 

இரவு என்னை (,கலைவி) பகைக்க, கான் வாழ்கின்றேன்; 
தோழி 8 துணை இருக்க இரவுப் பொழுதைக் கழிக்கின்றேன். 

இரவின் இருட்டை விலக்கக் கணக்கம். 2 பலகணிகளின் 

பக்கத்தில் விளக்குகள் எரிக் தன. 

26 இகுள் [21] 

இருளில் நடம் புரிவர் பெருமான். 

அளுஞான இருளை த துடைப்பர் பெருமான். பெருமானின் 

கழுத்து இருள கிறததது. பிறப்பு இருண்ட மசயமானது. 
கடு யாம,த்தில கணக்கற்ற மக்கள் உறங்குவச். ஒளி வீசும் 

மணிகள் இருட்டை விலக்கும் 

பேய்க் கூட்டவ்கள் ஈடு யாமத்தில் இருளில் எழுக்து 

ஆடும் 
27. இலக்குமி [28] 

Cas மொழிகக£ப் பிதற்றும் பி.த்தனாமயை கான் 

(கருவூரண்) பாடிய பாடல்கள் மூ,த்.இ கரும் என்று உலகேசச் 

போ.ற்.நினால் இலக்குமி முகம் மலர்ந்து அவர்களை எ.இிர் 

கொள்வாள். 

சிவன் மருமகனாஓய மன்மதனுக்குத தாய் இலக்குமி. 

28. இறப்பு [29) 

பிறட்பு - தனிர் இறப்பு - இலை உதிர்வு. 

29. இனச்சொல் [30] 

அல்லாய்ப் பகலாய், இரவு போம் பகல் வரும், கோய் 

பிணி, பாடியும் அடியும், பிறப்பு, இறப்பு, போம் வரும், 
இவை இனச் சொற்களாம். 

30. உடல் (மெய்) [81) 

(ம) எமனுடைய உடலவியக் கொன்றாச் பெருமான். 

(2) அக்கன் வேள்வியை காங்கள் செய்து முடிப்போம் 
. என்று எண்ணி வக்.த தவர்கள் எழுந்து ஓக HPs, ser My
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இருக்கின்றது. உடலின் பயன்; வினைக்கு ஈடானது உடல். 
Boreas செம்யாத உடல் நீங்கும்படி செம்து என்னை 

ஆண்டார் பெருமான். 

91. உணர்வ [82] 

(சிவன் தன்மை சிவபிராற் பகுதயில்) 
தலைப்பு 16.1 (76) பார்க்க), 

உணர்ச்சிகள் (இறை அறிவுடன்) கலந்து சிவமயமே 

ஆப் (பல கலங்களைச்! செய்வ,தாகிய ஐந்ெழு,தைதை இடை 
விடாமல் செபித்துப் பிணிசர வெண்ணிறிடப் பெற்றேன். 

(என்பர் இருமாளிகை,த் தேவர்), 

9௨. உயிர் (ஆவி - மூச்சு) [33] 

[சிவபிராற் பகு.இயில் தலைப்பு 76 (72) பார்க்க] 

HE உயிர், ஆருயிர், ஆருயிர்க் காவலிங்கு அருமை, 

ஆருயிர்: மேல் பக்,தம பிரிய, ஆவிக்கு அமுதை, ஆவியின் 

பரம் ஏன்றன் ஆதரவு, ஆவியின வருத்தம் இதாம.றிவார், 

உயிர்மேல் அருள் சொரிதரும் உமாபதி, உன்னடிக் கழ 

தென்னுயிர், என்ளஞுயிராண்டசோ, என்னுயிர் காவல் 

கொண்டிருக்க எந்தாய், சீருயிரே ! எங்கள் இல்லை வாணா ; 

பூம்புனல் பொந்து உயிர் அளிக்கும் 

[பிற ஒளிநெறியிற் காண்க.] 

33. உலகம் (34) 

[பஞ்சபூ,கம் என்னும் தலைப்பில் மண் என்னும் 
தலைப்பு 198-.1 பார்க்க]. 

பரவை சூழ் அகலம், அருள் பெறின் அகலிடத் இருக் 

கலாம், அவனிச் சவலோகம், இந்திர லோகம், அகலோகம், 

சிவலோகம் ஆவதுவுக் இல்லச் சிற்றம்பலமே, நவலோக 
நாயகன், புவலோக நெறி, *(புவர்லோகம்), , அமருலகம் 
(அமரர் உலகம்), உலகாய் அல்லையானாமை, உலகெலாம் 

* இது மேலுலகம் ஏழிலும் முதலாவது.
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படைத்த தனி முழுமுதல், களிவானுலகு, தொல், உலகு 

முூழுதுலகு, மூவுலகு, வானுலகு, ஞாலம், பார், புவனி, புவி, 

பூதலம், மண், விசும்பு. விண், வையம் இவை உலகைக் 

குறிப்பன. 

[பிற ஒளிகெறியிற் காண்க. 

34. உலோகம் [85] 

வள்ளி, பொன் 

35. உவமை [86] 

கனா அனைய செல்வம், ஆலையம் பாகன் அனைய சொல், 

உம்பர் காடு இம்பர் விளங்கியாங்கு, என் மனம் தழல் 

மெழுகு ஒக்கின்றதத, கதிர்போல் ஓளிர், மாமணி, கரியும் 

நீருடுங் கனலு மொ.த்தொளிரும் கழுத்து, சருந்தட மலர் 
புரை கண்ட, கன்று பிரிகற்றாப் போல கதறு வித்து, கார் 
புரையுங் கறைக் கண்டன், குமுகுமே தஇருவாய், குவளயே 
களபம், செந்தழல் புரைமேனி, செக்,£ப்பட்ட இட்டிகைபோல், 
செழுரீர்க் இடையன்னார், துடியிடை, பங்கயம் புரைமுகம், 
பவளவாய், பால்கேர் பாடல், பாலளா நீர்போல் பாவம்........ 

பாலனைய புண்ணியம், பிறபபு இன் களிர் இறப்(ப) இலை 
உதிர்வு, பிறவிப் பெளவம்; மலை குடைக், தனைய நெடு கிலை 

மாடம், மறையவர் மறஹையோகுது அலைகடல் முழங்கும், வரை 

செய் மாமதஇல், வளர் பொன் மலையுள், வயிரம் போல். 

பிற ஒள்கெறியிற் காண்க. 

  

36. உவமை உருபு [37] 

(2) அன்றே:--கமல நீர் பொருந் தா,க் தன்மை யன்றே. 

(2) அன்ன :--மதியம் பயில் கொழுந்தன்ன பல்லவம். 
(2) அனைய: --மைக்கடா அனைப என்னை. 

(4 ஆங்கு:-பசுங்கலன் விசும்பின் இன் துளி பட 
நனைந்(து) உருகி அழலை யாழ் புருவம் புனலொடுங் 

இடந்தாங்கு. 
(5) என: Geng சுடர் விளக்கம் கலந்தெனக் 

கலந்துணர் கருவூர். ்
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(6) ஏய்ப்ப:--தூண்டு விளக்கேய்ப்ப. 

(2) ஒத்து:--இக்.தன விலங்கல் எரி oor இப்பட்டு எரிவ 
தொத்து எழுகிலை மாடம் ௮க்.தணர் அழலோம்பு....சளந்ைத. 

(8) செய :--விலங்கல் செய் காடக சாலை. 

(9) நவில்:--கல் நவில் மனம். 
(20) புரை:--செக்தழல் புரை மேனி. 

(22) புரைதரு:-கூததன் மணி புரைதரு திரண்ட 
வான் குறங்கு. 

(22) புரையும் :--கார் புரையுங் கறைக்கண்டன். 
(22) போல் :--கோதைமார் குயில் போல் மிழற்றிய. 
4) போ கனகம் போல யாவையுமாய்.. 

(25) போலும்:--பொன்னார் குன்றம் ஒன்று வந்து 
கின்றது போலும். 

  

   

    

87. உறவு (88) 

அப்பன், அன்னை. உடன் பிறந்தார், கணவன், சனகன், 
கூற்றம், தந்ைத, தம்பி (இளங்கா&்), தமர், தாம், தேவி, 
மனைவி, தோழன், நற்ருய், பு,தல்வன, மகள், மகன், மருகன், 

மருமகன், மாமன் இவை கூறப்பட்டுள. 

38. ஊண் [39] 

உண்ட ஊண் உனக்காம் வகை எனதுள்ளம் உன் 

கலந்(து) எழு பரஞ்சோ௫. 

39. ஊர் (40] 

(1) சிறப்பு:--ஆதர், (இரு) ஆவடுதுறை, (இரு) இடைக் 
கழி,  கங்கைகொண்டசோளேச்சரம், கருவூர், (இருக்) 
சளந்தையாதஇத்தேச்சரம், காழி (சீகாழி), &ழ்க்கோட்டூர் 

மணிய௰ம்பலம்; *கோழி (உறையூர், (இருச்) சாட்டியக்குடி, 

தளுசை, (இரு) ஆரூர், (இரு) இடை மருதூர், (இரு) வீழி 
மிழலை, ,இிரைலோக்கய சுந்தரம், இல்லை (கோயில்), பிடவூர், 

* கோழியூர் எனப் பெயர்*வந்த காரணம் வரலாறு பார்க்க 
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(இருப், பூவணம், மயிலை (மாயூரம்), (இரு) முகத்தலை, 
* இருவாலி. 

(2 பொது :--ஊரும் உலகும். 

40. எண்ணுந் தொகையும் [41] 

ஒன்னு, ஓர், இரண்டு, அடியிணை இரண்டு, காட்ட 
மிரண்டு. 

மூன்று :- எயில்கள் மூன்ு, புரமூன்று, 1கழல்மூன்னு... 
மூவுலகல். 

நான்கு :--கான்கு ஆரணம், மறைகள் நான்கு. 

ஐந்து :--அளஞ்சு வேள்வி, ஆனைஞ௬, ஐர்,கலை காகம். 

ஆறு :--ஆறங்கம். 

ஏழு: ழு கைத்தலம், 

எட்டு :-- எண் இக்கு, அட்ட மூர்த்தி 

பத்து:--,தமிழ் மாலை இருகான்கு இரண்டு, தமிழ் மாலை 

end us gH, ura தமிழ்கள் பத்து. 

பன்னிரண்டு :-பன்னிரு கயனத்து I DYESS 

அமுது. 

இருபது :--இலங்கை வேக்.தன் இருபது கோள். 

ஐந்நாறு:-ஐக்.நா௮ு அந்தணர்கள் ஏத்துகின் ந திரு. 
வீழி மிழலை reir. 

ஆயிரம் :-முக்கண்கள் ஆயிரம் சூரியர்களின் ஒளி 

உள்ள தும், இருமுகம், இருக்கரம், ,இருவடி. அகிமவை ஆயிரம் 

,தாமரைபோல் உள்ளதுமாய் விளங்குவர் இறைவர். 

சாந்ை (இருவாவடுதுறை) மெய்ப் புகழாளர் ஆயிரம் 

பூசுரர் (௮க்,தணர் ) இருக்,தனர். 

* எகாழிக்குக் இழக்கே அருகில் உள்ளது ஆலி நாடு. அதன் 

,தலைமையூர் திருவாலி. 

ர் அக்னி தேவனுக்கு கன்.று கால். 

த ் இருமூக்ம், கால் மூன்று, ஏழுகை இது அக்னிதேவன் 
௬ உருவாகும். 5
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பேர்கள் (சிவனது இருகாமங்கள்) ஆயிரம் நூறாயிரம் 
ஆச செபிக்கும் ,தன்மை உடையவர்கள். 

மூவாயிரம் :--வேள்வி செய்யும் உயர்நிலை உடை௰வர் 
மூவாயிரவர். 

மூத்த வளர்க்கும் கான்மறையாளர் மூவாயிரவர். 

Car gi ஒதும் மேம்பாடு உடையவர் மூவாயிரவர். 

நூருயிரம் :-- நாறாயிரம் சூரியரை ஒப்பார் தில்லைச் 

சொக்கர். 

கோடி :--கணக்கற்ற பல்கோடி திருவடி, முடிகள், 
தோள்கள், இரு உருவம், இருப்பெயர், கண், முகம், இயல்பு, 

குணம் இவைகளை உடையவர் பெருமான். 

oro நூருமிரகோடி அண்டங்களிலுள்ள தேவர் 

களுக்கு,த் தலைவன் சிவபெருமான். 

சில:--மாறி மாறி வருகின்ற பிறவிகள் எடுக்கும் சிறு 

தெய்வங்களை அடையும் வழிகள். 

11ல் :--பசு பாசம் நீக்கிய பல் முனிவர். 

லர் :--பழ அடியார் பலர். 

41. எதிர்மொழிகள் [48] 

HX YH; அண்டம் % அணு; அருவாய் _ உருவாய், 

.அல்லாய் % பகலாம்; இரவுபகல்; எளியர்) அரியர்; 

கொண்டும் % கொடுத்தும்; 9,காண்டர் % மிண்டர்; பண்டும் % 

இன்றும்; பந்.தம்)6 பிரிவு; பாரும்) விசும்பும்; பாவம் 

புண்ணியம்; பிறப்) இறப்பு) 4G Sor X போர் தன? 

பெண் % ஆண்; பெருமை சிறுமை; மண் x, விண்; முன்பு X 

பின்பு, இவை 8பால்வன பிறவற்றை ஒளி3ெறியிற் காண்க. 

42. எதுகையில் வகும் சோற்கள் [48] 

அணி, ஆண்ட, உமிழ், நாயகன், லோகம், வளர். 

பிற ஒளிகெறியிற் காண்க. 

48. ஐம்புலன் [44] , 

என்னுடன் பிறந்.த ஐவரும் (ஐம்புலன்களும்) எனக்குப் 

பகைமா மிருக்இன்றனர். இந்த ஐவரும் கள்ளர்.
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44... ஒலியும்; ஒலிக்குறிப்பும் [45] 
ஏத்தொலி, ஓ.த்தின் (வே.சு,த்தின்; பேரொலி; கட 

லொலி, குழலொலி, கூகு காலி, சிலம்பொலி, மடந்தையர் 
Sb முழங்கொலியும், வழங்கொலியும், யாழொலி, விழவொலி, 
இவை கூறப்பட்டு ளன. 

ஒலிக்குறிப்பு :--வண்டுசள் “பொம்” 

ததக. “தென்னா” என்அ பாடும். 

45. ஒளி - கதிர் - சுடர் - சோதி: [46] 
அணியுமிழ் சோதி, ௮ம் கழழ் Kir, ar EDF, op 

லொலிவிளக்கு, இரவிக் கர், கஇர்வேல், உள்ளொளி 
விளக்கு, எங்கும் எஞ்ஞான்றும், ஒழிவற கிறைந் த ஒண் 
சுடரே! பேரொளி; ஒளிவளர் விளக்கு, செர்சோ.இ மண்டலம், 
கூய நற்சோதியுட் சோத; பரமாய பரஞ்சுடர்; வான்சுடர். 

பிற ஒளிகெறியிற் காண்க. 

46. ஒன்று [47] 
உலப்பிலா ஒன்று, ஏத்தும் ஒன்று. 

47. gi [48] 
ஓர் எருது; ஓர் கரும்பு. 

48. கங்கை (ஆ௮) (49) 
.ஆறணி சடை 

49. கங்கை (தேவி) (50) 
கங்கை நங்கை. 

பிற ஓளிகெறியிற் காண்க. 

50. கடல் [51] 

அருட் கடல்; ௮ கடல், அழியும் இரையும், உவரிமச 
கடல்; கருணைக்கடல்; குணக்கடல், *இரைவக்துலவும் இல்லை; 
பாசக் கடல், பாற்கடல், [பெளவம்-கடல்] வேலையசச் விடம் 

[வேலை-கடல்] 

மென்னு முரலும், 

பிற ஒளிகெறியிற் காண்க. 

* இதனால் ஆரியர் இருவாலி யமு.தனார் காலத்தில் 10ஆம் 
நோற்றாண்டில் கடல் இல்லைக்கு (சிதம்பரத்துக்கு) அருஇல் 
இருந்தது என்பது தெரிகின்றது.
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51. கணம் [58] 

அமரர் சணம்; காடாடு பல்சணம்; ௪த்.தர் கணம்; பூத: 

கணம்; பேய்க் கணம்; வானவர் கணங்கள். 

52. கப்பல் [53] 

*வங்கம் - சர் வங்கம் வந்.தணவுந் இல்லை. 

53. கரும்பு [5343] 

வாளை மீன் தாமரையைக் சரும்பினுடன் உண்ணும். 

64. கலாம் (54) 

ஐம்புலன்கள் என்னொடு செய்யும் கலாம் வேதனை 

முழுதும் ஒழிய. 
55. கலை [58] 

கலைகள் தம் பொருள், பொருட் கலை. 

பிற ஒளிநெறியிற் காண்க. 

56. கற்பகம் [50] 

கற்றவர் விழுங்குங் கற்பகக் சனி, க.ற்பசக் கொழுந்து, 

கற்பகப் பொழில், இறைவன் கரவா த கற்பகன். 

57. கனா (57) 

HES) gar Qasrend. 

58. கனி [58] 

[சிலபிரா,ம் பகுதியில் சிவன் தன்மை 

(தலைப்பு 75 (25) பார்க்க.] 

ஆனந்தக் கனி, இனி௰ ,இங்கனி, கற்றவர் விழுக்குவ் 

கற்பகச் சனி, செவ்கனி, விழுங்கு இங்கனி. 

பிற ஒளிகெறியிழ் காண்ச. 

* இதனால் தில்லை (சிதம்பரம்) கடற்கரைத் தலம் என்பது 

Qshte pg. **கடல்'' என்னும் தலைப்பின் "அடிக்குறிப்புப் 

யாரீக்க. 
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69. காடு [59] 
எரி,தரு கரிகாடு, கழு.துு கரிகாடு, காடாடு பல் கணஞ் 

சுடுகாடு, கான், மயானம். 

பிற ஒளிநெறியிழ் காண்க. 

60. காமம் (60) 
[விரக ,தாப,தைத வளர்ப்பன] 

தென்றல், அன்றில் பறவை, ௪ந்.இரன், இரவு, கடல், 
குழல், மாட்டுக் கழுத்து மணி. 

01. காமன் (61] 
[சிவபிரா.ற் பகுதயில் “அட்டவீரம் என்னும் 

தலைப்பு 29 (7) பார்க்க] 

காமன் அழியும்படி கண்ணால் பார்.த,கார் இறைவன். 
காமனுடைய தாய் Bowser காமனையும், புர,த்தையும் 

அழித்தார் பெருமான். சிவபெருமானுடைய மருமகன் 
காமன். 

,இல்லையில் அழகிய தாண்டவம் செய்யும் வகையைக் 
கண்ட தால், காமன என் பக்கத்தில் ஓடிவந்து செலுத் 
தும் மலர் அம்புகள் என் மேல் தைக்குந் தோறும் நான் 
வேதனைப் பட்டேன். 

காமனுடைய ௮டாத செயலைக் தடுத்து HPS sar 
பெருமான். 

62. காலம் [62] 

அன்ற, இன்று, என்று, ஊழி, ஒருகால், ஒரு காள், 
காலம், சில்லாண்டு, பல்லாண்டு, போது, மாலை, பகல், 
யாமம், வேனல், (இளவேளிற் காலம்] 

68. காலன் (03] 

அ௮க்.தகன், காலன், கூற்றம். 

“உ... 64. கிடங்கு (647 
பொழில் சூழ்க த அகழி. 

தி. இ. ஓ. ௧.10
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65. குங்குமம் [65] 

'இளங் கொங்கையில் உள்ள குங்குமம் (எவ்வாறு 

வகரம் செய்யுமோ அவ்வாறு) இரு£று அணிக் தவர்கள் 

மார்பு (அடியார்களை வசீகரம் செய்யும்). 

66. குடை [60] 

குடையைக் கொண்ட அரசர். 

67. குழாம் [01] 

(2) கூட்டங் கூட்டமாய்ப் பெருக. 

(2) இருமணததிற் சிவ குடுமபத்துக்குப் பெண்ணைக் 

கொடுத்தும, சவ குடும்பத்தில் பெண்ணக் கொண்டும், 
ச௪னுக்கு ஆளாகுங்கள. 

(9) தேர் வீதியில் தவருடைய கூட்டங்கள் எங்கும் 

கிறைந்து இருக் தனர். 

68. குறி (88] 
குணங்குறி கடந்த குணக் .இனர் பெருமான். 

வேதாக்,த கிஇகிலைக்குறியினர் அவர். நெறியில் கி.ற்பவர் 

கினைக்கின்ற கீ.த வேகாக்,த கிலைக்குறியினர் அவர். 

69. கூத்து [69] 

கூத்தொலி, ஏ.த்9காலி, தெய்வக் கூத்து, தெருவில் 

கூதிதொலி. 

70. கோடி (70) 

வெல் கொடியான் ஆடை, கோழிக்கொடி, வெண்கொடி, 

வெல் கொடி. இஃவக் கூறப்பட்டுளது. 

71 கோயில் [71] 

அருள் செய்வான் கோயில், இருட் பிழம்(ப) ௮ற எறி 

கோயில், என் நெடுங் கோயில் கெஞ்ச, பரமர்,தங் கோயில் 

_இருவளர் இருச்ச.ற்.றமபலம் பூதல,த்2,தார் வணங்கும் பொற் 

கோயில், வமபுலாங் கோயில் [வம்பு,-புதுமை தெய்வ மணம்] 

இவை கூறப்பட்டுளளன.
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72. கோலம் [78] 

கோல மலர், கோலமே. 

78. சங்கு [73) 

சங்கம் (௪ங்கு வயல்) செம்ய கோடு (அழகிய) ௫ங்குகள் 

கோடு-௪ங்கு. 

74. சந்திரன். (71) 

அம்புலி, இந்து, ௪9, இங்கள், கிலா, பிறை, ம,.த, மதியம் 

'இவை சந்.இரனைக் குறிப்பன. 

சந்திரனுடைய ௮டா.த செயலைத் தடுத்து அழித், தனர் 

பெருமான். 

இளகிலா, க.இர் கிலா, ,தண்கிலாக்கோலச் செளு௪டை 

உடையவர் பெருமான். அந்இயிற் பிறைசேர் அழ௫யர் 
பெருமான். இளம் பிறைச் செஞ்௪டையர் பெருமான். துண்ட 
வெண் பிறையர் பெருமான். மூள வெண்மதி சூடியவர் 
பெருமான். 

இண்டுகன். ற ர8ீண்ட மாளிகை சூழ் நெடுகிலை மாடம். 
பிறை தவழ்கின்ற பொழில். 

தேய்ந்து, மெய்வெளுத்து அகம வளைநது தான் 
பாம்புக்கு அஞ்சுகின்ற போதலும் காய்ந்து வந்து என்மீது 
எரியத் தூவுகன் றது இக்கிலா. 

75. சமணர், புத்தர், தேரர் (75) 

சிற் றம்பலக் கூத.தரை அறிவீனம் உள்ள சமணரும், 
இதரரும் கினைக்கமாட்டார்கள். 

76. சமயம் [76] 

ஆராய்ச்சி இல்லா,த புறச்சமய,தைை அனுட்டிப்பவர். 

77. சாதி (77) 

குறத்தி. 

a 18. சித்தர் [78] 
ட சித்தர் கூட்டம் நெருக்கிக் சேரும் இல்லை. (௪.ழ்.ஐம்பலம்),
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79. சினம் [79] 

மிக்க கோபம் உடைய பெரிய இடபம். (காய்சின மால் 
விடை) 

80. சீர் (90) 
ஒள்ளெரியின் ஈடுவே உருவாய்ப் பரந்தோங்கிய ர், 

சரணிமணி இகழ் மாடம், சீரான் மல்கு இல்லை, எருந்திருவும் 
பொலியச் சிவலோக நாயகன் சேவடிக்€ழ் ஆரும் பெறா,க 

அறிவு பெற்றேன். 

81. சுவை [81] 

(1) இகற்ச்சிச் சுவை :--(அருவருப்புச்சுவை) 

இப்பெண் சனது மனத்தை இவனுக்குக் கொடுக்கவும் 

'இவளுடைய வளையல்கள் இவளுக்குக் கொடுக்காமல் இன் 
A 535 கின்ற கோவணாண்டியும் கோட்டூர் என்னும் 
,தல,க்இில் எழுந்தருளிய அடிகளுமாகய இவன் செய்க. 

செயலை யாவர் இதற்கு முன் செய்,தனர்? 

[ஒருவரும் இல்லை ] 19-44 

(2) இரக்கச் சுவை:-- இரைலோக்யே சுக் தரனே 

கீ வாவிட்டாலும் இந்த ஏழைப் பெண் உன்னிடம் 

வந்து விழ்ந்து கண்ணிர் சொரிகின்றுள். இது இதரிக் 
இருந்தும் நீ அவளுக்கு அருள் செய்கின்றாய் இல்லை. 12-5 

இரைலோக்கிய சுந்தரனே! உருகாத மனத்தினை 

உடைய என்னை உருகுவிக்கும் பொருட்டு, gurl Fk இத் 

தெருவின் வழியே உலாப் போக்,த அன்று முதல் இன்று 

வரை கைகள் கொண்டு தொழுது, கண்களில் அருவி கீர் 

பாய்க் தாலும் 8 ௮ருள் செய்யமாட்டாயா? 12-2 

(இ பெருமிதச் சுவை:--(2) இருப்பூவண த்துப் பெருமானே! 

வேதமும் அறியமுடியாத சூழலில் புக்கு ஒளிக்,க. நீ இன்று 

sone sms உடைய எனது கண்களிற் படும் இந்தக் 

கருணையை விடப் பெரியது உ௱தோ 7? (இல்லை என்றபடி.)
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(2 பன்னெடுங் காலமாகப் பணி செய்து பழைய 

அடியார்கள் பலர் தஞ்சை இசாசராசெச்சாத.துப் பெருமானை/ 

உன் இரு அருளைப் பெற வருந்தக் காத்திருக்க நீ என் 

நெஞ்சக் கோயிலில் புகுந்து வி.ற்றிருக்கும் எனிமையை காண் 

என்னும் மறக்கேன். 

88. சூரியன் (88) 

அருக்கன், இரவி, க.இர், ஞாயிறு, பரு.இ, பகலோன். 

மண்டலம், இவை சூரியனைக் குறிப்பன. 

சூரியனுக்குச் சமமாக ஒளி விளங்குகின் று மாளிகைகள், 

அழகிய இருவடி ஒளி பொருந்திய ,அனபர்கட்கு இள 

வேனிற் காலத்தில் உதித் த சூரிடயலை பபோல் வாழ்விக்கும். 

தன்மையை உடையவர் பெருமான. 

உலகத்திலுள்ள இருளைப் போக்ருகின் ற சூரியனைப் 

போல உயிர்களின் அ௮ளுஞான இருளைட் போக்கி அருள் 

புரிவார் பெருமான். 

ஒரு சூரியனுடைய பல்லைத் தகர்.க்தார். பிறிதொரு 

சூரியனுடைய் கண்ணைப் பறித்தார் பெருமான். . 

88. சூழல் [88] 

ஆணம் உணசாச் சூழல், கண்ணியல் மணியின் சூழல், 

SOI WF GPO, பொயகையங் கழுகீர்ச் குழல், இவை 
உூறப்பட்டுள்ளன. 

84. செல்வம் (84] 

செல்வம் கனாப் போன்றது. 

85. சேவின் மணி (85) 

விரக தாபம் உடைய தலைவிக்குப் (சேவின மணி 
மரட்டின் ate 8 Bear மணி ஓசை] பகை செய்யும் 5TU EOS 
அ.இகமாக்கும். மாடுகள் மேம்க் தபின் வரும் வேக மாலைக் 
காலம் ஆதலின்.
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80. சைவம் (80) 

சிவத் இன் தன்மையை விளக்கும் பெருகானுடைய 
சடைகள். 

81. சொல் (பதம்) மோழி 
அமுத மொழி, ஆரா இன் சொல், ஆலயம் unger 

அனைய சொல், தம்பானை சாய்ப்பற்றார் என்னும் *முது 

சொல். 
பிற ஒளிகெறியிற் காண்க. 

88. சோல் அழகு [88] 
அணுகி நுணுஇயுள் கலந்தோன். ஆவண of Bu 

பூவணங் கோயில் கொண்டாயே கின தொண்டர் முக மலர்ந்து 
இருகணீர் அரும்பக் கைகள் மொட்டிக்கும் என் கொலோ? 
கங்கை கொண்ட சோளேச்சரத்தானே ! மடந்தையர் தம் 
முழங்கொலியும, வழங்கொலியும். 

89. ஞானம் (89) 
(சிவபிராற் பகுதியில் : சிவனும் ஞான மம்'' 

என்னும் தலைப்பு 58 பார்க்க] 

90 தமிழ் [90] 

அமுதம் ஊறிய தமிழ், அருந் தமிழ, இன்தமிழ், 
கரும்பனைய இந்தமிழ், ,தமிழ்கள், தமிழும் இசையும் கலக்,த. 

சிற்றம்பலம், ர். தமிழ், சதெனனன் தமிம், பழு,த்.த செந்தமிழ், 

பாவணது தமிழ், பாவார்க்.த தமிழ் 

91. தமிழ் மாலை [91] 

அமுதம் ஊறிய தமிழ் மாலை, அருந்தமிழ் மாலை, கருவூச் 

Sb கரும்பனைய இந்தமிழ் மாலை, இங்.தமிழ் மாலை, பாவண க் 

தமிழ்மாலை. 

92. தவம் (92) 
பல் கோடி செடியும் தவத்தோர் [பல கோடிக்கணக்கான 

குற்றம் பொருந்திய தவ,கதோர்.] 
* மூதுசொல் - பழமொழி.
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93. தனம் [93] 
அமுதை எனது பேரன்பாகிய செல்வமசம் பெரு 

மானுக்குப் பல்லாண்டு கூறுவோமாக. 

94. தானி௰ம் [94) 

செளுசாலி (செக்கெல்), செக்கெற் கழனி, பழனங் 

GOES Deeper od. 
பிற ஒளி9கெறியிற் காண்க. 

95. திசை (இக்கு) (95] 

எண் இக்கு, எண்இசை, இசைகள் எங்கும் பெயச் போன 
இர்.தீ தயை உடைய இல்லை. தேவருடைய கூட்டம் இக்குகள் 

அசைத்தும் கிறைந்து இருந்தது. 

96. Sofm (96) 
[(சவபிரா.த் பகுஇயில் 5 (9) பார்க்ச.] 

அணி நீறு, இருரீறு, வெண்ணீறு கூறப்பட்டுள்ளது. 

உணர்ச்சிகள் (இறை அறிவுடன்) கலந்து, பல 

ஈலங்ககைச் செய்வதாகிய இரு ஐ9 தழு,தைக இடைவிடாமல் 

செபித்து உடற் பிணியும், உயிர்ப் பிணியும் க்கும் பொருட்டு 

BO வெண்ணிற்றை அணியும் பேற்றைப் பெற்றேன். 

Boto இடா,க உருவை கான் ண்ட மாட்டேன். (என 
ஒரு தலைவி சொல்கின்றாள்) இயன அழியும்படி. வெண்ணீறு 

அணிகல் வேண்டும். பனி படர்ந்த தோற்றத்தைக் 
கொடுக்கும் ஒளி கரு இருகீ௮ு. வெண்ணீறு அணியும் 

(பாக்கிய தைப்) பெற்றேன. 

ரீ.றணிற் த பவளக் குன்றம்போல் இருப்பர் பரமன். 

97. திருமால் [97] 
(சிவபிராற் பகுதியில் “இவனும் இருமாலும்'” 

என்னும் அலைப்பு, 54, 53 பார்க்க.]
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*குன்றேகந்து நாரணன், காராயணன், நெடியான், பாம் 

பணையான், புயல்வணன், மால், கார்கிற மால், செங்கண் 

மால், இருநெடு மால், திருமால் இவை இருமாலைக் குறிப்பன. 

காரணன் பரவும் இருவடி உடையவர் பெருமாண். 1மேக 

வண்ண தைத உடைய இருமாலைப் பொன்னெடூளு சிவிகை 

யாக ஊர்ந் தனர் பெருமான். [5-1] 

இரணியன் மார்பை ௩ரம்மமாய்க் கழித்தார் ,இருமால். 

'இருமாலால் தொடர்வு அரியவர் பெருமான், இருமால் 

காணா வண்ணம் பரஞ்சோ.தியாய் ஒளிபரப்பி நினருர் 

பெருமான். 

'இருமாலும் பிரமனும் தஇிடுக்கிடும்படி தொடர்துற்கு 

அரிய அருஞ்சுடராய் நின்.றவர் பெருமான். பெருமான் ஏறு 

ற்கு விடையாய் (இடபமாய்) இருக்கின்றார் இருமால். 

௮.தனால் “மால் விடையோன்'' என்பர் சிவனை. இருமாலுக்குச் 

சக்கரம் அளி,க்,தார் பெருமான், இரிபுரம் எரி,த், தபோது சிவன் 

கையில் (அம்பாய் இருந்தார் இருமால்) 

98, 99, திருமாலும் பிரமணும் இந்திரனும் [98, 99] 

இக்.தரன், பிரமன், இருமால் இமமூவரும் பூசலிட்டும், 
ஓலமிட்டும இனனும் புகல்வ,கற்கு ௮ரி.தாய்ச் சிவன் சந்கி,இ 

பில் இரந்இரந்து அழைக்கன் றனர். 

99 &. தில்லைவாழ் அந்தணர் [99 40) 

([“இவபிராற் பகுதியில் '*சிவனும் இல்லைவாழ் 

அக்.தணரும்'! என்னும் தலைப்பு 56 பார்க்க.] 

மூவாயிரவர் ஓ.தஇம நான்மறை. 

* கோகுலத்திலுள்ள ஆயர்கள் கண் ணபீரான் சொயம்படி 

இர்இரனுக்குச் செய்யவேண்டிய, பூசையைச் செய்யாது நிறுத் 

தினர். அது கண்ட இந்திரன் பெருமழை பெய்வித்துக் 

'கோகுலத்தை அழிக்க முயன்றான். உடனே கண்ணன் அம்மலை 

யைத் தூக்கிக் குடையாகப் பிடித் துக் கோகுலத்தைக் காத்தான். 

* மேக உருக்கொண்டு திருமால் சிவனைத் தாங்கியது ஒளி 

கெறியில் ஒப்புமைப் பகுதி விளக்கம் காண்க.
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100. தெம்வம் [100] 

இந்தனை செய்வதற்கு அரிய தெய்வப்பதி தஇல்லைச் 

இற்றம்பலம். பெருமான் தெய்வத் தான் கோன்றி நம்பி. 
இருவீழி மிழலை விண்ணிழி செழுங் கோயிலில் உள்ள சிவன் 
அல்லாத வேவு எதையும் ௮றிவடையோர் அதியமாட்டார். 

101. தேன்றல் [101] 

தென்றல் என் ?மல் பகையாக வந்து என்னை வருத்தி 
வாட்டுகன்றது (என்கின்றாள் ஒரு ,கலைவி). 

102. தேர் [102] 

தேேர்விழாவில், இல்லையில் தேவர் கூட்டம் கிறைக் 
இருந்தது. கேர் பல குவிந்து சிறைந்த.து தில்லை. 

Bsr விழாவில் குழலொலி, தெருவில் கூத்தொலி, 

TSI gr, ஓ.த்தொலி இவை பேரொலிபாய்ட பரந்து 
கடலொலிபோலப் பெரும்பற்றப் புலியூரில் (தில்லையில்) 

முழங்கி விண்ணளவும் செனறது. 

சிவபிரான் புரத்தை எரித்.தபோது அவர் ஏறிய தேர் 
‘nu B55 Car” (வேதங்கள் கு.இிரைகள் பூட்டப்பட்ட தேர்) 

103. தேவர் (103) 

1. சிறப்பு: 

(1) அக்கினி:--அக்கனிக்கு இருமுகம், கழல் மூன்று, 
ஏழுகை [அக்கினிக்கு இரண்டுமுகம், நீண்ட ஏழு கரங்கள், 

கான்கு சொம்புகள், மூன்று பாதம். [௮பி,தான சிர்,தாமணி] 

(2) இந்திரன் :-- [தலைப்பு 22 பார்க்க.) 

(3) நக்கன் :--தக்கன் வேள்வியில் காங்கள் செய்து 
முடிப்போம் என்று இருந் த தேவர்கள் எல்லாம் எப்படி 
ஓடி. விட்டார்களோ அப்படி நமது தேகத்தின் பயன் 

இருக்கன் றதுச 

(4)  தனதன் :--(குபேரன்).
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சிவபிரானுக்கு வேண்டிய sro Carper Gurr. 
ud<wacr 36155 Dead Ao ps sat GCurar. 

2. பொது:-- 

(1) அமரர்: அக்கையனார் மலர் மழை பொழிவச் அமரர். 

அச்சத்துடன் ௮ம்பலவரைக் தொழுவார்கள். அவள் 

கள் துன்பப்படும்போது அவர்கள துன்பத்தைப் பெருமான் 
நீக்குவார். Aw தேவர்கள் சில ஆண்டுகளில் அழிந்து 
போவச்.. 

இருமால், பிரமன், இந்தாரன் ஆகிய தேவர்கள் 

எல்லோருக்கும் குருவாக விளங்குபவர் பெருமான். 

அமரச், இம௰யவர். உம்பர், தேவர். வானவர், வச?னோர், 
விண்ணவச் இவை தேவரைக் குறிபபன. 

இயக்கர், ௪.க,கர், தானவர் (வி,தீஇமா.தரர்) இவர்கள் 

9,தவச்களில் ஒரு வகுப்பினர். 

104. தேவாரம் [1043 

அப்பச்-௪ம்பற். கர் ௮ழகய பாடல்களைப் பட, பெருமான் 
இப்பாடல்களுக்கு உகந்து அவர்கட்குக் காசு அருளினார். 

105. தேன்; தேறஉ [105] 

[சி௯பிசச.ஜ் பகு.இயில் வன் தன்மையில் “Bear” 
என்னும் தலைப்பு 54 பார்க்க.) 

srurmasr இனிய மேன கலந்த இன்னமுை 

உகந்து ஊட்டினாற்போல அருள் புரிவார் பரமன். புன்னைப் 
பொழிலில் தேனைச் சொரியும் வண்டுகள் பாடுகின்ற இனிமை 

பொருந்இய தேன் துளிகள் உள்ள பெரும்பற்றப் புலியூர். 

ஆரண த? தன, இ.த்இக்குக்ேேன், 9களிகரு தேன், 
ேதனமர் பொழில், 2 தனார்பொழில், வழங்கு தேன் கூறப்பட் 

டுள்ளது. பிற ஒளி நெறியிற் காண்க. 

106. தொகை [106) . 

(“எண்ணும் கொகையும்'' , என்னும் தலைப்பு 47 பார்க்க.)
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107. தொண்டு [107] 

,இருச்சிற்றம்பல,த இற்குப் போய் அங்குச் செய்ய 
வேண்டிய பணிககா காள்தோறும் செய்தால் பெருமா 

னுடைய அருள் பெற்றால் பேரினப விட்டில் இருக்கலாம். 

108. ௩௧ர லட்சணம் [108] 

(ம) கம்பலை:--தெருவில் மாதர்களின் ஆரவாரப்பேசசும், 
விளையாட்டுகளும் மிக்கு உள்ள கோட்டூர் மணியம்பலம். 

(2) கனனரம், முழவம், யாழ், வீணை, இவைகளின் ஓசை 
கேட்கும் கோட்டூர். 

(9) கூடம்: பெரிய டங்கள் உள்ள மாளிகைகள். 

(8) உயர்க் த கொடி. ஆமைகள். 

(8) கோபுரம் உள்ள கோயில்கள். 

(5) சாலேகம்: கணக்கற்ற சாலேகம் (சன்னல்கள்) 

(6) தனிகை:--சூளிகை உள்ள மாளிகைகள். 

(2) காடக சாலைகள், (8) காவற் படைகள், (9) மதில் :-- 

வி.தசூழ் சோ. இம.இல்கள் (10) மாடம்:--எழுகிலை மாடங்கள், 
பிறை தவழ் மாடக்கள, (7.7) மாட மாளிகைகள், (19) கடை 

வீ.திகள, (14) கடலொலி போன் ந ஒலிசெய்கின்.ஐ மாமறுகு 

கள் (வி.இகள்) இவை யாவும் ஈகரங்களுக்கு உள்ள அங்கங்க 
ளாய் விளகஇப் பொலிந் தன . 

(9) கோயில் :--இருட்டை ஒழிக்கன் ம பு.துமை பொருக்இம 

கோயில் என விளக்கப் பட்டுளளது. 

(4) நாடக சாலை :--இங்கு இளமயில் போன்ற பெண்கள் 
ஈடனம் பயின்றனர். 

(5) மாடங்கள் :--பெண்கள் மைக் தருடன் அழகிய படுக்கை 
யில் விகர£யாடுவர். மலயைக் குடைக்தா.ற்போல எழுகிலை 
மாடங்கள், பிறை தவழ் மாடங்களாக விளங்கின. 

(6) மானிகை:--சூரியனுடைய ஒளிமைக் கொண்டு மேகத் 
கத் தொடுகின்ற மாளிகைகளும் பெண்கள் குமில் போலம்
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பேசும் அழமே மாளிகைகளும், செங்கழுகிர்ப் பூ மடல் 

பொய்கையிற் சூழ்க் த. மாளிகைகளும் விளங்கின. ௮,கு.தகைய 
மானிகையின நடுவில் ' பொன் மலை” ஒன்று விளக்கியது 

போல விளங்கிற்று இல்லை அம்பலம். 

(7) தெரு - வீதி - மறுகு:-- 
முத்துக்கள் சேர்த்துக் கட்டிய கட்டு மலையில் தோன்றும் 

ஒளியும், குளிஈம்,த கிலவின் ஒளியும், சிறப்பு.ற்,ற வீ.இகளின் 

ஒளியும் கிறைந்துள்ள இருள் முழுமையும் நீக்கி கிற்கும் 
மதில்கள் சூழ்ந்த தஞ்சை. 

வைகை ஆற்றில் அலைகள் மோதும் கரையின் அருகில் 
உள்ள கடை ஸஷீ.திகளைக் கொண்டது இருபபூவணம். 

பெரிய மறுகில் ௮ரச௪ யானைகளின் கூட்டம் கிறைந்து 

இருக்,த ,தஞ்சை. 
109. ௩கை (109) 

[சிவபிரான் ௮ணிகலன'' கலைப்பு 4 பார்க்க.] 

கழல், இண்டுணி, சதங்கை, சிலம்பு நூபுரம், பாடகம், 
மேகலை, வடம் [கண்டிகை - மாலை], வளை (சரி - கைவள, 
சங்கக் - சங்குவளை) சூடசம் - (கைவ௯) இனை கூறப் 

பட்டுள்ளன. 

110. நட்சத்திரம் (காள்) [110] 

ஆதிரைகாள் கூறப்பட்டு உளது, 96s காளில் 
.இல்லையில் பெருமானைக் தரிசிக்க காராயணன், பிரமன் 
இந்திரன், தேவர் கூட்டங்கள் வந்து கிறைக்து கிற்கும். 
மக்கள் பாடி ஆடுவர். 

111, 112. க௩டனம்--காடகம்-- 
மாடகசாலை [111, 112) 

,களுசையில் இளமயில் போன்ற பெண்கள் நாடக 
சாலையில் ௩டம் பயில்வர்.
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113. கந்தி (114) 
[சவபிரா.ற் பகு.இயில் “அவனும் கந்யும்'” 

என்னும் ,தலைப்பு 59 பார்க்க. 

114. நாடி (தேசம்) [115] 

இலங்கை :-- இலங்கை வேக்,கன், இலங்கையர் கோண். 
ஈழம்: -சழவ்கொண்ட இஉமை உடைய செங்கோற் சோழன்... 

உம்பர் நாடு (கவர் உலகம்) 

தென்னன் நாடு :- செங்கோல் வேக்தன் கென்னன் நடு. 
தேசம் :--சேேசமிகு புகழோர் இல்லை. 

வான காடு. 

115. நாணம் [116] 

எனது நாணத்தை விட்டுப் பெருபபற்றப் புலியூரில் 
நடம் மஒஜ்ந்து புரியும் பெருமானே / உனஊ௯ டைக்கேன், 
என்னை ஏன்னு கொள் (என்கின்றாள் ஒரு தலைவி.) 

116. காமம் (பெயர்) [117] 
தமது சோதி மணிமுடியில் இருந்த மாலையையும் 

(சண்டி.௪ன்) எண்ணும் நாம.கதையும் (பெயரையும்) செய்க 
பாவ,க்துக்கு,க் (கந்ைகயின் காலை வெட்டியமைக்கு) பரிசாகக் 
,கங்குனர் சிவபெருமான். 

117. நாயன்மார் [117&0) 

[“சிவபிரா,் பகு.இயில் வனும் காயண்மாரும்'” 
.கலைபபு 00 பார்கக.) 

118. Pew (118) 

கருவூர் பாடிய இனிய தமிழ் மாலைப் பஇக,க்கைம் 
பெரியசோலைகளில் மருதயாமு!..ன் கலந்து. பாட அகுற்குப் 

வெளிப்பட்டுக் கோன்றும், Adres எழுக் தருளும் கலம். 
.இருவிடை மருதூர்.
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119. நிறம் (119) 

(“Aa Ion gp UGB” தலைப்பு 79 (14) பார்க்க.] 

செக்கர், பொன்னும் மின்னும் பொன்னிறம் கூறப் 
பட்டுள்ளது. 

120. நிறை (120) 

உயிரளிக்கும் வினைபடு கிறை, கிறையும்...... பி.றிமவிட்டு, 

கறை யழிக்(.து) இருப்பேனே 1. 

பிற ஒளிகெறியிற் காண்க. 

121. நீதி [121] 

இழிவான செயல்கக£ாச் செய்தாலும் பெரிமோர் 

(அடிமையை விரும்புுறவர்) அதைப் பொறுத்துக் 
கொள்வசச். 

122. நீர் நிலை (128) 

[“பஞ்சகம்” என்னும் கலைப்பில் மண் 

என்னும் தலைப்பு 799 பார்க்க.] 

(1) அம்பி 
(2) அருவி சனை தாழ் அருவி, மணி நீர் அருவி, வருகீர் 

அருவி, 
(3) கங்கை :- ஒழுகு நீர்க் கங்கை. 

(4) கிடங்கு: [தனிச் தலைப்பு 84 பார்க்க.] 
எற்று 8ீர்க் டங்கு. 

(5) குளம் உ-கிறை குளம். 

(6) தடம்: தடம் பொற்றாமரை தாழ்ந்தெழுந்த கடம். 

(2) தீர்த்தம் புளைத்தீர்த்தம். 
(8) நீர்:--ஒழுகு நீர், செழு நீர், நீர்ப்பழனம், பாலளா கீர், 

விரியு £ர். 
(9) புனல் :--அரும் புனல், கடம். புனல், தண். புனல், 

தெளி புனல், புனல் சூழ் ,கடம், பூம் புனல், முழங்கு தீம் 
புனல்.
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(10) பொய்கை:--சுனைப் பெருங்கலங்கற் பொல்கை, 6ம் 
புனம் பொய்கை. 

(ம மடு:--வாளை மிளிர் மடு. 

(12) மடை:--கயல்கள் மடை பாம் இல்லை மடைகொள் 

வாகரகள் கு.இ கொளும் வமல். 

(18) மதகு :--மறிதிரை வடவாற்நிடு புனல் ம,கூல். 

பிற ஓளிெறியிற் காண்க. 

1:3. நூல் [123] 

அறிவு நூல், உணர்வு நூல், கேடிலா மெக்க்நூல், பசு 

சநோல், மறை நால். 

பிற ஒளி3ெறியிற் காண்க. 

124. கேய் [184] 

இழுது கெய், பால் நெய் ஐந்துடன் ஆ௨ி௮ படர் சடை. 

125. நெறி [185] 

(0. இந்திர சாலப் பொய்,த் தெய்வ கெதி (கான்புகா 

வகை புரிந்த புராண இக். தாமணி, ), 

(2 குன்றேந்இ அறியா நெறி. 

(4) சில்லாண்டில் இதையும் வெ தேவர் ௪௮ கெறி. 

(4) இறம்பிய பிறவிச் சல தெய்வ கெறி. 

(5) காவுக்கரசு செல்ல நெறி வகு,த்,.த சேவகனே / 

(6) நெறி கின்றவர்கள் கினைக்கன்ற 8.இ வேதாக்.த 

கிலக்குறி. 
(2) நெறியே! பின்னைப் பிறவியறுக்க கெறி தந்த 

பித்தன், புராணச் சந். தாமணி வைத்த மெய்த் தெய்வ கெறி. 

புவலோக நெறி படை க்த புண்ணியங்கள், மாலும் அயனும் 

அதியா நெறி, வீழிமிழலை விண்ணிழி செழுங்கோயில் ௮,த் 

தெய்வ கெறிமிற் சிவமலாது அவழம் அறிவே ௮றி 

வுடையோரே; இவை கூறப்பட்டுள்ளன.
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126. கோய் - பிணி [186] 

சே. இவை படுவார் இரா கோய் செய்வாரை ஒக்: 

இன்றார். கோயோடு பிணி நலிய, பிணி Sr வெண்ணீ.றி௨ப் 

பெற்றேன். இவை கூறப்பட்டுள்ளன. 

127. பகல் (127) 
(2) நெடும் பகல், (2) முது பகல், (8) பகற் பொழுது 

வந்.கால் அஞ்சாத என்று தலைவன் சொல்லுகனெறுன் 

இல்லை (4) ஈடுப் பகலில் வந்து எனது வீட்டிற்குள் புகுந்து 

“அன்பு உடையவர்களே 1” 

பிச்சை இடுவீர்களாக ! 

என்னு கூறி எங்கும் பார்க்இன்றார் (என்கின்றாள் ,தலைவி.) 

128. பஞ்சபூதம் [128] 

(சனபீராற் பகு.இ.யில் (வனும் பளுசபூ,தழும்'” 

என்னும் கலைப்பு 64 பார்க்க.) 

ம) மண்:--(௨லகம் என்னும் தலைப்பு சீ பார்க்க.) 

(2 நீர்: அணி நீர், எறிநீர், கண் புனல், சலம். 

(2 நெருப்பி:--அழல், அடலழல், அழலொளி, ஆரழல், 

மண்டு அழல். 

அனல் :--அனல். 
அனலம் :-- அனிலம். 
எரி :--ஒன்ளெரி. 

கனல் :--கரியும் நீறாடுங் கனல். 
தழல் :--செக்குழல், பண்ணிய தழல். 

B:—(9d +38) 968, இ மெய்த் தொழிலார், மு,க்,£... 
நெருப்பு :--பிறை தூஷம் அெருப்பு. 

(4) காற்று: -அ௮னிலம், தென்றல். 

(5) ஆகாயம் :-- அம்பரம், விசும்பு.
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129. படலம் (129) 

அகிற் புகைப் படலம், உயர்கொடி யாடை மிடைம் 
படலம், ஓம தூமப் படலம். 

130. படை, ஆயுதம் [130] 

(சிவபிரான் படை தலைப்பு 24 பார்க்க;) 

(1) அம்டி:--கண. 

(2) சல:--(வில்) 
(இ படை:--பலபடை. 

(4) வாள் 
(5) வேல்:--இலையரர் வேல், கர் வேல், கூர்நுனை வேல், 

கேடில் வேல். 
131. பத்திநிலை : மெய்ப்பாடு [131] 

(ம்) உணர்ந்து உளங் கசிதல். (9) நெக்கு நைந்து உளங் 

கரைந்து உருகுதல். (8) கையாரத் தொழுதல், (4) அருவி 

கண்ணாரச் சொரிதல், (5) முகமலர்க்து, கண்ணிர் அரும்பக் 
கைகள் மொட்டித்தல். 

132. பதிக விசேடங்கள் [134] 

(1) பாதாதி கேசப் பதிகம்-2, 22 

பாதாஇ கேச,க.இல் சேவடி, லெம்பு அலம்பும் உன்னடி, 

கணைக்கால், 9,காடை, கி.கம்பம், இருவயிற்று உக்இ, உதரச் 

கனிவட.ர், முறுவற் பவளவாய், குழைக் காது, முகம் 
செஞ்சடை எனப்படும். இவை இரண்டாம் பதிகத்தில் 

கூறப்பட்டுள. 
இருப,க் இரண்டாம் பஇகத்திற் பாதம், தொடை, இரு 

மேனி. இருவயிறு, உந்திச் சுழி, கை, மார்பு, கண்டம், 

(கழுத்து), முறுவல் (பல்), காது, சண், சென்னி இவைகள் 
கூறப்பட்டூள. 
(2) அகப்பொருட் பதிகம்: 6) 4; 10; 16-6; 23; 25; 26; 

27; 28. ,இந்.த எண்ணுள்ள பதிகங்கள். 

(3 முதற் பதிகம் (ஒளிவளர் விளக்கே) விளி கிறைக்த. 
பகம். 

தி. இ.ஒஓ. ௧-1
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133. பந்தம் [135] 

உயிர்மேல்? உள்ள ub sb போகும்படி இருவருள் 
யுரிந் தார் இறைவன் சேசக்,கனாருக்கு. 

194. பரிசு [185Aj 

தந்தையின் காலை வெட்டிய பாதகத்துக்குச் எண்டே 
அரருக்குப் பரிசு தந் தார் இறைவன். 

185. பழமொழிகள் (136) 

இடுவது புல் ஓரெருதுக்(க) ஒன்றினுக்கு வை 
(வைக்கோல்) இ௫ு தல். 

கன்னு பிரி கற்றாப் போல். 

கம்பானை சாய்ப் பற்றார், 

பொ௫ியாகோ இ&ழ்க்கொம்பு கிறைகுளம், 

136. பளிங்கு [187] 
௮ம் பளிங்கு, செம்பளிங்கு, தூ,த்தரள் பளிங்கு, 

இதளிவளர் பளிங்கு, பளிங்கு செபவடம். 

இவை ஈகூறப்பட்டுள. 

137. பனி (138] 
பனி படர்க் தாற் போல ஓளி தரும் இருகீறு. 

பனிமதி 

  

188. பாசம் (139) 

கடுவினைப் பாசக் கடல், பசு பாசம், பந்த பாசம் இவை 

கஉறப்பட்டுள. 

189. பாடல் [140] 

பால் நேர் பாடல். 

140. பாடலும் பாடல் விசேடமும் [141] 
1 முதல் 4 வரை வரும் பாட்டு 

(2) ஓருடம்பினராம் இருவரே முக்கண் காற்பெருக் 

தடந்தோள் இறைவரே.



௯. பிறபொருட் பகுதி ௧௬௧௯ 

(ஐ. மூனனம் மாலறியா ஒருவனாம்! Boar, 

மூக்கணா, கா.ற்பெருக் தடக்கோள் கன்னலே. 

2. ஆறு “ஆ” எனக் குறுகியது :-- 

பெரியவா, சரியுமா, தாழ்ர் தவா, கரியவா, காட்டுமா, 

அலர்ங் தவா? 

3. சிவன் வர்ணனைச்சொற்றொடர்களைக் கொண்டு :-- 

மையல் மாதொரு கூறன், மால் விடை யேறி, மான்மதி 
யேந்திய தடங்கையன், கார்புரையுவ் கறைக்கண்டன், கனல் 

மழுவான், ஐயன், ஆரழலாடூவான்; இல்லை அ௮ம்பலதுதான். 

ம.  *திவறுக்கு இவை என்ன என்ன என்று கூறும் பரடல்:-- 

சிவனுடைய ஆரம்-- பாம்பு, பரிகலம் கபாலம். 

பட்ட வர்.த.தனம் (பட்டத்து யானை) - எருது. 

மஞ்சன சரலை - அண்பர் வார்க்,த சண்ணருவி.. 
அவர் மஇழ் பெருக் தவி மலைமகள். 
சரக்கும் - இருநீு. 

இதம் - அருமறை. 

முடி. - சடைமுடி. 
கோமில் மாளிகை - சாட்டியக் குடிமார் ஏழில் இதயம். 

(2) ர9வனுக்கு இலை, இவைஎன்ன, என்ன என்பது :-- 
தொழுழ.து பின்செல்வார்--அயன் மு.க.ற் கூட்டம். 

தொடர்வன - மறைகள் கான்கு. 

உறைவிடம் - கபழது (பேய்) உறுகரிகாடு. சுடுகாடு), 

பேசர்வை - கரியூமி. ஊண் - இரிக் தூண்... கோவணம் - 
கெருப்பை உமிமும் பாம்பு. செபவடம் - பளிங்கு. விளக்கு - 
சாட்டியக்குடியார் நெய் சொரிந்து ஏற்றும் ஒளி விளக்கு. 

பக்திப் பாடலில் ஆசை: 

'இருவிழாவின் போது சுவாமியின் பின் செல்வோர் 
பசடும் பாடலில் ஆசைகொண்டு பரவசப்பட்டுக் ழே விழுந்து 
அவிழ்க்,த தலைமுடியைக் கட்டிக் கொள்வார்கள். 
  

 இவபிரான் “வினாவிடை '' என்னும் தலீப்புப் பார்க்க. 
* சிவபிரான் “வினாவிடை'' ஏன்னும் தலைப்புப் பார்க்க.
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௫) பவளம் என்னும் சொல் மும்முறை வந்தது:-- 

பவளமே மகுடம், பவளமே இருவாம், பவனளமே. 

அருவுடம்(ப) 
(8) போற்றி போற்றி எனவரும் பாடல் :-- 

செங்கணா போற்றி, இசைமுகா போற்றி; 

Pane wager PHAGES ௮ங்கணா போற்றி 
அமரனே போற்றி அமரர்கள் ,தலைவனே போத்தி. 
தங்கள் நான்மறை நூல் சகலமுங் கற்றோர், சாட்டியக் 

குடியிருக் காலும், எங்கள் நாயகனே போஜ்.றி! ஏழ் இருக்கை 
இறைவனே போற்றியே போற்றி / 15-8 

(8) மலர் - அரும்பு - மொட்டு:-- 

கின் தொண்டர் முக மளர்ந்(து) இருகணிர் அரும்பக், 
கைகள் மொட்டிக்ரும் என் கொலோ? கங்கை கொண்ட 
சோளேச் சரக் கானே ! 

(9) விவி நிறைந்த பாடல்கள் :-- 

11-9 அம்பரா / ௮அனலா 7 எனக் அவங்கும் பாடல்; 
12-3 வம்பளிந்த கனியே / என் மருந்தே! ஈல்வளர் 

முக்கட் செம்பளிங்கே ! பொழிற் கோடை த.இரை லோக்கெ 
சுந்தரனே ! 

13-1 முன்னம் மாலதிமா ஒருவனாம் இருவா7 
மூக்கணா / காற்பெருக்தடக்கோள் கன்னலே/ தேனே/ 
அமுதமே / கங்கை கொண்ட சோளேச் ச௪ர,த்,கானே! 

15-6 அனலமே/ புனலே/ எனக் துவங்கும் பாடல். 
276.7. செம்பொனே! பவளக் குன்றமே/ எணஞ். 

துவக்கும் பாட்டு. 

141. பாதகம் [142] 

(பரிசு என்னுந் கலைப்பு 124 பார்க்க]. 

ல 142. பார்வதி [148] 

(ம) செம்மைக் குணம் கிறைக்த பார்வஇக்குப் பசசம் 
அளித்தார். பெருமான். அம்புந்து கண்ணாள் அசினை,
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அன்ன ஈடை மடவாள் இமவான் மகள், உமை; உமை 

கங்கை, உமையவள், உமையாள், எழுது கோல் வமாள், 

sup கண்ணாள், குவளை மாமலர்க் கண்ணி, செய்யாள், மங்கை, 

மலைமகள், மலையாள், மாது, மென்மொழி உமையாள், 

வனிதை, விமல மேகலை. 

(3 பார்வதி வர்ணனை 

(1) இடை: 
கொடியிடை, துடியிடை, மின்னின் இடை. 

(2) கண்: 

அம்புந்து கண்ணாள், கயற்கணாள், மானைப் புரையும் 

மடமென் நோக்கு, மென் நோக்க, 

QB) சூழல்:- 

பொற் குழல், வண்டார் குழல். 

(4) கொங்கை: 

வாச்மலி முலையாள், கொக்கை கொண்டு அணுக்குங் 

கொடியிடை, வாரார்முலை. 

(5) தோள் :-- 
வேயிருந்கோள். 

(6) நடை:-- 
HRT GML. 

(2) நிறம்: 
கரியரே இடக்தான். 

(8) நுதல்: 
BOS நு,கல் உமை நங்கை. 

(9) மொழி:-- 
மருள்டடு மழலை மென்மொழி. 

(10) வளை: 
எழுது கோல் வலாயாள். ௨
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143. பால் (144) 

[சிவன் தன்மையில் “பால்"” என்னும் 

தலைப்பு 172--(60) பார்க்க.) 

பால் நேர் பாடல், பாலுக்குப் பாலகன் வேண்டி. 

அழுஇட, பாற்கடல். 

144. பாவம் [145] 

நீர் கலந்த பாலைக் காய்ச்சினால் நீர் ஆனியாக மாவது 
போலப் பாவம் மறைந்து, பால் கிற்பதுசபால புண்ணியம் 

ap 'த்கும். AY: sured சொன்ன தமிழ மாலைப் பானேர் பாடல்: 

பதீதும் பாடப் பாவ--காசமே. ௩ 

145. பிரமன் (147) 

(சிவபிராற் பகுஇயில் “வனும் இருமாலும் பிரமனும்” 

என்னும் தலைப்பும் பிறபொருட் பகு.இயில் 

“ இருமாலும் பிரமனும்” என்னும் தலைப்பும் பார்க்க.) 

அயன், கமல.த்தவர், ௬ரஇ வானவன், இசைமுகன், 

நரன்முகன், பிரமன், மலரோன், இவை கூறப்பட்டுள. 

பிரமன் தாமரையில் விற்றிருப்பவன். அதனால் 

“extrem afi gp தாமரை மோல் அயன்,” "கோகனத்து- அயன், 

“தாட்டிருக் கமலக கவர்,” “தாமரை கான்முகன்" எனம் 

பட்டான். 

பிரமன் தலை(யை) விண்டு--உருளக் கோபித்தார் 

(உருத்திர) மூர்,க.இ. 
145. பிழப்பு-இறப்பு (148) 

(1) பிறப்டி-- 
இருள் மாயப் பிரப்பு. இவ்வரும் பிறப்பு, பிறப்பின 

தளிர்... 

(8) பிறப்பு-இறப்பு -— 
பிறப்பின் தளிர் இறப்- இலை ௨.இர்ஷ. பிறப்பு 

,தளிருக்கும், இறப்பு இலை ௨_இர்வுக்கும் ஒப்பிடப்பட்டுள்ள து.
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147. புகழ் [149] 

இருவீழிமிழலை என்னும் கலம் எண்டிக்கலும் புகழ் 
பெற்றது. 

148. புகை [150) 

அகிலின் புகை, ஓமப் புகை கூறப்பட்டுள. 

149. புண்ணியம் (151) 

[“பளவம்'” என்னுங் கலைப்பு 244 பார்க்க. 

150. புனம் [1523 

எ.றிபுனம், தவரார் புனம் (பயன் கரும் புனம்] கூறப் 
பட்டுள. 

151. பூதம் [158) 

புசாண பூதங்கள், [பழமையான பூதங்கள்; பழைய 
அடியார். 

பூதம் படை சூழ எழுந்து அருளுவர் பெருமாண். 

152. பேய் [154 

[சிவபிரா,ற் பகு.இயிற் “வனும் பேயும்” 
ஏண்னுக் தலைப்பு 66 பார்க்க.] 

பேய் மனம் இல்லாத தவப் பெரும் கொண்டர்களின் 
தொண்டர் கான். (எனக் இருமாளிகைக் தேவர் தம்மைக் 
குறிக்வன்ருர்.) 

158. பொய் [155] 

சமணர், துட்டி. இவர்களுடைய பொய்யை அறிக் தவம் 
பெருமான். 

154. போருள் [150] 

[“சிவபிராற் பகுஇயில் வன் தன்மையில்!” 
“பொருள்” என்னும் தலைப்பு 72 (5) பார்க்க.) 

பெருமசனுடைய இருவடி மலர்களின் மேல், மேலாண 
அண்ணிய பொருள்ககாக்--காட்டும் படியான வே, நூல்கள்.
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155. பொழில் [157] 

(சோலை, தண்டலை) 

கங்கைக்கு ஒப்பான--அரிசில் ஆ.ற்.றின் இரு கரைகளி 
லும் மணமுள்ள பொழில். கற்பகப் பொழில், சிறைவண்டார் 
பொழில், சரோங்கும் பொழில், செழும் தடம் பொழில், 
தென்றலார்--பொழில், தேனமர் பொழில், பிறை தவழ் 
பொழில், புன்னை--கேன் சொரியும் பொழில், பைம் பொழில், 
மணங்கமழும் பொழில், மாஇ மணங்கமழும் பொழில். 
(மாதி--மாமரம்) மாம் பொழில், வண்டார்--பொழில், 
Caflarr பொழில். 

(2) சோலை :--காரார் சோலை--பூம்பனைச் சோலை, வளரிளளு " 
சோலை. 

(8) தண்டலை: தத்து நீர்ப் படுகர் த் தண்டலை பைம் 
பொழிற் படுகர்த் தண்டலை, 

156. போண், மணி, முத்து, பவளம், 
மாணிக்கம், வயிரம் [158] 

(1) பொன் :--அம்பலம் செம்பொன் கேோரயில், ஆடகம் 
(பொன்.) 
கனகம்: -கனக கற்பகம், கனகங் கதிர்,-கனகக் 

குன்றம், கனகத்திரள், கனக நற்றூண். கனக மணிமாடம், 
கனக மாளிகை, கனகமே திருவடி, விளைபடு--கனகம். 

செம்பொன் :--செம்பொற்கோயில், செம்பொற் சோது, 
செம்பொன் அம்பலம், பசும்பொன், பொன் அம்பலம், பொன் 
நெடுஞ் சிவிகை, பொன்--ம.இல், பொன் மலை, பொன்னார். 

குன்றம், பைம் பொன் மாளிகை, மூலை பொன் பயப்:$ப்பது. 
(2) மணி:--௮ணி மணி முறுவல், ஏன மாமணிப் பூண், 
ஒளிர் மாமணி, கண்மணி, குருமணி, சந். தாமணி, சுடர்மணி, 
செம் மணி, சோக மணி, இரள் மணி, கிகரிலா மணி, நீள் 
மணி, பாந்தள் பருமணி, புசாண சிக்.தாமணி, மணிதிகழ் 
மாடம், மணி மண்டபம், மணி மாடம், மணி வண்டு (மணி - 
கீலமணி), மாமணிப்பூண் மாறிலா மணி,
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(3) ஏத்து. --(சளம்) காள வான் குன்று, வான் முத்து 
(வால்முத்து), வெண்ணிலா விரி.தரு தரளக்--குடை. 

(4) பவளம் :--௧.இர் ஒண் பவளம், 8ீ.றணி--பவளக் குன்றம், 
பவளமால்--வரை, பவள மேனிப் பரமன். 

(5) மாணிக்கம் :--மாணிக்க மலை. 
(6) வயிரம் :--முத்து வயிர மணி மாணிக்கம், வயிரமலை. 

பிற ஒளிகெறியிற் காண்க. 

157. போகம் [159] 
ஆரூயிர்ப் போகம், புவன போகம், போக காயகளை. 

158. போனகம் [160] 
சண்டேசுரருக்கு,க் காம் உண்ட (போனகம்) உணவைக் 

கந்து அருளுவர் பெருமான். 

159. மக்கள் [1617] 

எண்ணில் புன மாக்கள், கடைசியர், கற்றவர், 
செம்மலோர், பல்கோடிச்- செடியும் தவத்தோர், பரவை 
சூழ் அகல,க்(து) எண்ணிலங் கண்ணில் புன் மாக்கள், 
பல்லாயிரம் பேர் ப,களுசலிகள், பூ,.கல,க்கோர்கள், பொருள்-- 
சேர்க், த சந்தையவர், மண்ணோர், மதுரவாம் மொழியார், 
1௦ற்றவர், மறைவல காவலர், மனிதர், மெய்ஞ் ஞின்ற தமர், 
வையக த்தோர். 

160. மண்டலம் [162] 
சுடர் விடு மண்டலம், வெய்ய செஞ்சோ.து மண்டலம். 

161. மாம், கொடி, செடி, இலை, 

தழை, தளிர் (163) 

(0) மம் 
அகில்: அகிலின் புகை, காழகில் கமழும் மாளிகை. 
அரசு: அரசு. 
ஆல்: ஆல கிழல், கல்லால். 
கமுகு: இளங் கமுகு, வேரிளங் கமுகு.
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கரும்பு: கரும்பு ஈற்சாறு, கரும்பனைய இீக்.தமிழ் மாலை, 

மடுக்கமலம் கரும்பொடு மாந்து மேஇகள், வான் கரும்பின் 

அணி ஆலைகள். 

கறபகம்: ஏர்கொள் கற்பகம், கற்றவர் விழுங்குங் 

கற்பகக் கனி, 

குங்குமம்: மரவார் பொழில்; மர - மரவம் - குங்கும 
மரம். 

குரா: குரவம்...... குவிந்த கரைகள்; இருக்குரா - கிழற் 

கீழ் கின்ற [சுப்பிரமண்ணியன்.] 

கோங்கு: இருங் கோங்கு; கோக்கம் (குளிர் புன்னை); 

கோங்கணர் அனைய ருடை) கோகங்கு,..... குவிம்த கரைகள். 

சண்பகம்: [சாள மந்தார] சண்பகம். 
சந்தனம் (௪ந்.து) சந்தனம்; சந்தும் ௮௫லும். 

சரளம் (தவதாறா) (சரள் மந்தாரம்), 

சாதி: (சா.இக்காய்;: சா.இபலவுங் கொண்டு. 

தெங்கு: நெடும் தெங்கு. 

பல: கீன்பல (பலா மரம்) 

பரதிரம்: (பாதிரி மரம்; பாதிரம் போது 

புன்னை: குளிர் புன்னை; புன்னை தேன் சொரியும். 

மந்தரம்: (சாராள்) மந்தாரம். 

மரம்: மரவசர் பொழில் - மர : மரவம். 

மருது: மருது (.௮ரசு). 

மா (மாமரம்: தேமாம் பொழில்; மா (மாமரம்) மாஇ 

மணங் கமழும் பொழில். மாதி (மாமரம்); மாந்தளிர் 

செந்தீயின் நேர் அரும்பும். 
முருகு (மூருக்கம்: இஞ்சுக மணிவாய் அரிவையர்; 

(இஞ்சுகம் - முருக்கம்பூரி. 

வாயில் கேர் அரும்பு மணி முருக்கு. 

வருளம்: (சண்பகம்) வகுளம் (வகுளம்--ம௫ழமாம்.) 

வாழை: 
கதலி: சைச்சாலுஞ் சிறு கதலி..... கறி கொள்வார்; 

கிறை தவழ் வாழை. 

வேங்கை: எழில் வேங்கை. 
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வேம்பு: சைச்சாலும்.......இலை வேம்பும் கறி கொள் 
வார். 

(2) Bea 
இறப்பு இலை உதிர்வு; கைச்சாலும்....... இலை வேம்பு; 

(8) கொடி: 
கொடி:. கெரடி ஏரிடை; கிழற் கொடி; பல்லவம் வல்லி. 
கொர்பு: பொசியகோ &ழ்க்கொம்பு கிறைகுளம். 
கொழுந்து: பனிபடு மதஇயம் பயில் கொழுக்க. 

(4) செடி 
கே.சுகை; கைகை (தாழை. 

(5) தறை 
BOP றஐவழ் மொழுடப்பு. 

(6) தவிர் 
களி ரொளி மணிப்பூம்பதம்; பனிபடு மதியம் பயில் 

கொழும் ஈன்ன பல்லலம் வில்லி; பிறப்பின் களிர். 

162. மீருந்து [164) 

[“திவபிரான் தன்மைட் பகு.இ.கில்'” 
மருந்து என்னும் தலைப்பு 68 பார்க்க.] 

அருமருந்து ஆருக்இ; பொருள் மருந்து உடைமோரர் 
(பொருள - பாடலின் பொருள்), 

163. மலம் (165) 

அல்லி:  அல்லிலம் பூம்பழனத்து ஆர். 
அர்: பண்டலர் அயன்; பாசலா; விண்டலர் மலர் 

வாய் வேரி, 

கமலம்: “தரமரை” பார்க்க, 
கழுநீர்; பொய்கையவ் கழுகீர்ச் சூழல் மணஞு்செய் .. 

தஞ்சை. 
செங்கழு நீர்: செக்கெழ் கழனிச். செங்கழு நீர்ப் 

பழனம். ௨ 
கிஞ்சுகம்: “முருக்க மலர்” பார்க்க. 
GHB: SGapsBio இிருவாய். 
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குரவம்: குரவம் கோங்கம் குளிர் புன்னை. 
சூளை: கருக்தட மலர் (கருங்குவ&£), குவகா மாமலர்க் 

கண் நங்கை யானை; குவளையே களமும்; Cereus wont 
முத்தும் ருவ& மலர் சொரிக் கனவால். 

கைதை: “தாழை” பார்க்க. 

கொன்றை: இதழி (கொன்றை); கங்கை நீர் கனைக்கும் 
கலங்கள் கொன்றை; கடியார் கொன்றை; பைங்கெரன்றை. 

கொத்து: கொத்தார் சடைகள். 
கோங்கம்; கோங்கம், கோங்கெர் ,நுனைய குடை) 

Carag. 

செங்கழுநீர்: “கழுநீர்” பார்க்க. 
செண்பகம்: கறுமலர் வண்டு இண்டு பராசமம் * 

செண்பக மாலை (பஞ்சமம் - அழகு) 
பனிமலர்ச் சோலை சூழ் மொழிப்பில் செண்பகம் 

அரும்பும் பெரும்பற். றட புலியூர். 

செருந்தி: பொழிலகங் குடைந்து வண்(ட) உறங்கச் 
இசருக்இ கின்டறு) அரும்பும் பெரும்பற்றப் புலியூர் 

தாமரை 
(1) கமலம்:--இ.தயமாங் கமலங் கமல வர்,த்தனை..... 4 

ஈசனுக்கே; 

(கமல வர்,த.தனை--கமலாசனம்) 
என்னிடைக் கமலம மூன்று: 
கமலம் மூன்று:--அனாகதம்: 
விசு,த்து; ஆக்ஞை ஆ௫ய பன்னு தாமரைகள். 
(1) அறுகதம்: இருதயத்தில் முக்கோண வடிவுடன் 

பன்னிரண்டு இ.தழ்கக£க் கொண்டிருக்கும் கமலம். 

(2) விஈத்தி: கண்டத்தில் அறுகோண வடிவுடன் 
பஇனாறு இதழ்களைக் கொண்டிருக்கும் கமலம். 

(3) ஆக்ஜை: புருவ மத்தியில் வட்ட வடிவுடன் 
மூன்று இதழ்ககக் கொண்டிருக்கும் கமலம். 

செய்.தலைக் கமலம் [செய்வயல், ,தலை இடம் (செய்,தலை 

வயல் இடத்து); ,காட்டிருக் கமலம்; நீரோங்கி வளர் கமலம்; 
பொன்னடிக் கமலம்; மடுக்கமலம்; வாலாஈ......கமலம். 

கரும்பொடு மாந்து மே. 
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(2) கோகனதம்: கோகன க,5(த) அயன். 
(3) தாமரை: கள்ளவிழ் ,தசமரை); பெச.ற்றாமரை. 
(4) பங்கயம்: பங்கமம் புரைமுகம்; பச.த பங்கயம். 
(5) புண்டரீகம்: கெண்டை புண்டரிகம் ஒழிக்கும் 

,கண்பணை செய். 
(புண்டரிகம் - தாமரை) 
தாழை: கே.தகை நிழலைக் குருகென மருவிக் கெண்டை 

கள் வெருவு ழேக்கோட்டு; 

கைதை குவிந்த கரை. 

தொத்து: தொத்து (பூங்கொத்து.) 
நீலம் (6ீலோற்பலம்): கடைசியர் sir sq நீலச் 

செய் வரம் அரும்பும். 
பரதிரம் (பாதிரிபபூ;; பாதிரம் போது. 
புன்னை: குளிர் புன். 
பூ: தூவி 8ீரொடு பூவை தொழுதேத்து கையினர்; 
பூ ஏந்து; பூ மலர் 

மலர்: அமரர் மலர் மழை பொழிய, கருந்தட மலர் 
(கருங்குவளை) குவளா மாமலர்; கோலமலர் நெடுங்கண்; 
செழுக்குட மலர்; தடம்புனல் வாய் மலர்; தடமலர்; ,இருவடி. 
மலர்; ஆ ணைமலர்ச் சேவடி: நறுமலர்; பனிமலர்; பா.கமென் 
மலரடி; பூ மலர்; மலர்ச்கணை; மலர்ப் பா,தங்கள்; மலர்வாய் 
வேரி; மலரடி] மன்மதன் மலர்க்கணை: மாமலர்; மாமலர்ப் 
பாதங்கள்; ெணன்மலாடி, வாசக மலர்கள்; வாரணி குமலர். 

முருக்க மலர்: கஇஞ்சுக மணிவாம். 
பிற ஒனிகெறியிற் காண்க. 

164 மலை (168) 

இமயம்: 

பொருப்பு: பொருப்பன் மகள். 

கயிலை: அருட்டிருவரை; கயிலைமலை; இருவசை; பொன் 
மலை; பெசன்னார் குன்றம்; வளர் பொன் மலை; வெள்ளிக் 
குன்றம்.
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கிரெளஞ்சம்: சேய் அக்கில,கனைக் ண்ட ஆண்டகை, 

மகேந்திரம்: அழுந்தா மகேந்திரம்; ஆருர் சிகர 
மகேந்திரம்; சுற்றாய் சோதி மகேந்திரம்; மகேக்இரச் சாரல்; 

மகேந்திர காக; *மகேந்இர மலை; மழை சூழ் மகேந்திர 
மாமலை; மறியேு சாரல் மகேந்திர மாமலை. 

மேரு: கனகக் குனறு; கனகதக் இரன் மேரு; பெரு 

வரைவில்; மேருவில்; வேக். தன் வல£.தகுது மேரு வில். 

மலை (2) பொது 

BA Soup மூடல்; குணக்குன்று; குண்றேக்,இ; கடம் கல்: 

,தரள வான் குன்று நெடுங்குன்று; பருவசை; பவளக் 

குன்றம்; பவளமால் வரை; மணிக்குண்று; மாணிக்க மலை; 
வயிரமலை; வரைசெய் மா மதில்; வமைபோல்....... மண்டபம்; 

வரை வளம்; வான் குன்று 

விலங்கல்: இந்தன விலக்கல்; விலங்கல். செய் காடக 
சாலை. 

165. மலை, வேசம், அங்கம் [167] 

(“இவனும் மறையும்” என்னும் தலைப்பு பார்க்க.] 

ஆதக்கம் நான்மறையோர்: 

ஆறங்கம் ஆவன: (சிட்சை, வியாகரணம், சுந்தசு, 

கிருகுதம், சோதிடம், கல்பம் என ஆ. இவை 

வே.க,த்தன அங்கங்கள்]. 
ஆரணம்: ஆசண கதன் பருக; ஆரணம் பிதற்றும் 

பி.த. னன்; ஆரணம் பொழியும் பவள வாய் மணியே; 

ர்சொன் னவில் முறைகான்கு ஆரணம். 

நான்கு கு ஆரணம். 

ஓத்து: அகத்தியனுக்கு ஓத்து அன்றே. 
சுருதி: சுரதி வானவன்) சொல்லாண்ட ௯௫௬ப் 

பொருள்; மெய்ச்சுரு.இ; வித வழியோர். 

* பொதிய மலைக்குத் தெற்கே உள்ளது என்பர். 

ர் சொற்களை உச்சரிக்கும் , முறை.
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மறை: அருமறை அதிந்து; அருமறை இதம்... 
ஈசனுக்கே; ஆயர். த நான் மறை அக்தணர் எழில் மறை; 

இட்டார் மறை தேவா மறை பயிலும் இல்லை; 

(கேவாம் - தேவு ஆம்) 

-கா.ததிரள் மறை. 

நான்மறை :-- 

ஆறக்க-ர்கான்மறையோர்; பதிக ஈரன் மைற, 

மறைகள்--கான்கு சொண்டு ௮ந்தணர்--ஏத்கு; மறை 

கான்கு; மூவாயிரவர்.......ஓ.இய--கான்மறை; மறைகளும் 
Cs அரியர்; மறை--நிறை சட்டறம்; மழையோர்ந்(ு) 

ஓமகுண்டத்து கறு கெயால் மறையவர்--வளர்தத இத் 

,இரள்; மறையவர்--மறையோ 5(அ) அலைகடல் முழங்கும். 

வேதம் :--வேதப் புரவி. 

160. மறையோர்; அந்தணர் வைதிகர், (168) 

அ௮க்தணர் அழலோம்(பு)......களற்ை ஆதித்தேச் 
சமமே, இன் தமிழால் மறைவல---நாவலர்கள் மகழ்க்2த,த்து-- 
சற்.றம்பலம்) இடங்கொள் வைஇகர் வாழ் இருவிடைக் கழி; 
தெரிக்க வைஇகர் வாழ் இருவிடைக் கழி தெருண்ட 
வைஇகர் வாழ்--இருவிடைக் கழி; நெடுகிலை--மாடமருக்... 
கெலாம் மறையவர் முறையோ ,க(து) அலைகடல் முழக்கும் 

Dl BOOTH களந்தை அணிதிகழ் ஆதித் 2தச்சரமே; பல் 

முனிவரோடு ..அக்,கணர்--வணங்கும் அணியார் இல்லை 

அம்பலவன்; பொய்யா.5--வேதியர் சாக்கை மெம்ப்புகழாளர் 

ஆயிரம் பூசுரர்; மெய்ச் சுருதி விதி வழியோர். தொழும் 
ஆதியமரர் புராணனாம் ௮ணி.யா வடுதுறை கம்பி. 

107. மறையும் சிவனும் [169] 

[[சிவபிராற் பகுஇயில் “சிவனும் மறையும்'” 
என்னும் கலைப்பு 68 பார்க்க.] 

, *.இருக்கு, யசுர், சாமம், அசர்வணம்.
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168. மனப்பாடம் செய்யத் தகுவன [170) 

பாடியவர் தலம் பதிக பாடலின் பாட்டின் முகுற் 
எண் ஏண் குறிப்பு 

,இருமாளனிகை த் கோயில் 
தேவர் [சிதம்பரம்] 7. 1 ஒளிவளர். 

> ” 3. Spur. 
ல ” 2. , கன. தன ற். 

ன் % 3. 8. சேவேக்து. 
% லி 4. 9. எச்சனை. 

சேக்.தனார் இருவிழிமிழலை 5, 3 கற்றவர் 
விழுங்கும். 

ஷ் a 9. எண்ணில் பல் 
கோடி... 

Cro ser இருவீழிமிழலை 7. Ls மாலுலா. 
ப் 3. கோவினை. 

. . 7. ஸரித்த. 
5 ல 9. கொடங்கினள. 

கருவூர்த்தேவர் கோவில் 9, 2. இவ் அரும். 
் ன் 3... தாயின் சேர். 

க் i 4, துந்துபி, 

ல இருக்களக்ைதை 9. 5. பவளமே 
ஆதித்தேச்சரம் 

» இழ்க்கோட்டுர் 70. 4, தெள்ளு 8ீது. 
ல .இருமுகத்தலை 747. its புவன நாயகனை. 

8 98 3. கன்னெகா. 
$5 Fr 5. அக்கனா. 
் ் 8.  ஏன்னையுன். 
ல் ” a அம்பரா. 

௨... இரைலோக்கய இனை. 
சுந்தரம் 72. 2. நையச.த மனக் 
கங்கைகொண்ட 
சோளேச்சரம் 138, 7, அண்டமாய். 

2. அற்புதக் 
தெய்வம்.
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கருஷூர்,த் சங்கைகொண்ட 

டூதவா சோளைச்சரம் 

ஷ் இருப்பூவணம் 14. 

ச சாட்டிமக்குடி 15. 

i ,தளுசை இராச 16. 

ல மாசேச்சரம். 

a ,இருவிடை 27. 

மருதூர் 

பூர்துறா,த்.இ இருவாரூர்: 18. 
owed 

errand 

ஞ் சிகாயில். 19. 

கண்ட கோயில் 20. 

or Bs at 

டேவக்ஷட் கோயில் at. 

உஒிகள். * 

தி. இ. ஓ. க. 78 * 

Or
 
B
y
 

ws
 

Ww 

Serer 

ஐயபொட்டிட்ட. 

அ௮ண்டமோசணு. 

,த.துையங் கனையார். 

பாம்பணை. 

செம்மனக் கழவோ. 

பாந்தள். 

அ௮னலமே. 

செம்பொனே. 

இசங்கணா. 

AS Bom. 

நெத்றியிற்கண். 
பன் டுக் காலம்... 

கணியர். 

இந்திர லோகம். 

ப.கு.இமாய். 

கடிமார். 
அள்லியம். 
or buts. 
கயா உடல், 

pury & 8. 

aos BSurerr. 
வெங்கோல், 
நெடியான். 

நின்று நினைந்து. 

மண்ணோடு.
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” து 
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” 73. 
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» ஞி 

» ஞு 

Csi gener கோயில் 
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” ரி 
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27. 

1. 

© 

70. 

11. 

12, 
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மையல் மாது. 

.அலந்து. 

?தய்ந்து. 

வானை காடு. 

அல்லாய். 

அன்ன நமை. 

சந்தம் 

மசசீலா௨யணும். 

நெடிய ௪மணும். 
கேசமுடையவரச்கள 

DL UB Bl. 

,இல்லையம்பல,க.. 

எங்கள். 

அ,ஒி.வருங், 

ஆவா இவச். 

முக்தர். 
கோக்காச த. 

விபமி. 

அறவனே.. 

அன றருக்கன். 

மன்னுக. 

மிண்டு 

Demo eon etre. 

பாலுக்கு. 

தாடையை. 

குழலொலி. 

ஆரார் 6b S00.



a. பிறபொருட் பகுதி ௧௪௯ 

369. மனப்பாடத்திற்குரிய அடிகளும், சோற்போழிவின் 

போது உபயோகப் படத்தக்கூடிய அடிகளும் [111] 

3.9. இரு நீறிடா வுரு,க் சண்டேன என்னும். 

5.72. பாடலங் காரப் பரிசில் காசருளிப் பழு,த.2 செக் தமிழ, 

மலர்சூடி, நீடலங் காரத் தெம்பெருமக்கள் கெஞ்சி 
னுள் கிறைந்து கின்றானை. 

6-9. நின் மெய்யடியார் மனக் கருத்தை முடிகுஇடுக் 
குன்றமே 

6-10. கன்றே இவள் ஈம்பர மல்லள கவலோக - கசயகன 

பாலளே. 

8.9.  இவவரும் பிறவிப் பெளவ நீர் நீந்தும் ஏழையேற்கு 
என்னுடன் பிறக் த ஐவரும் பகையே. 

8-3. ,தசயின் நேரிரங்குந் தலைவவோ என்றுக், தமிம 
னேன் துணைவவோ எனனும். காமினேன் இருக்து 
புலம் பினாலிரங்க ஈலம்புரி பரமர். 

8-9, அன்னை Csra06 இன்னமுதுகநம் தளி.த்தரக் 
கருள்புரிபரமர். 

9-4. பழையராந். தொண்டர்க்கு) எனியரே மிண்டச்க்(கு) 
அரியரே. 

0-5. பவளமே மகுடம், பவளமே இருவாய், பவளமே இரு 

உடம்(ப) 
9-8. மெய்யமே மெய்யர்சு(கு............ பொய்யரே பொம் 

யர்க்கு. 

10-10. அந்தியோல் உருஷம் அந்தியிற் பிறைசேர் அழலிய 
சடையும் வெண்ணிறும், கிந்தையால் கினையிற் 

சுந்தையுங் சாணேன செய்வ(து! என். 

11-2. அடியேன் விழுங்கு இீககனியாய் இனிய ஆனக்த 
வெளளமாய் உளள மாயினையே. 

11-3. பாவியேன் ஆலியுள் புகுக்.த(து) என்ன காரணம் 2 
ரீ ஏழை காயடியேற்கு ஏளிமையேச பெருமை 
யாவதுவே.
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11-2. அடியேன் கெள்ுசெலாம் கிறைக்து நின்றாமே. 
37.5... அடியேன் பக்கல் ஆனந்தம் இடையறா எண்ணம் 

பண்ணினாம் பவளவாய் மொழிந்ே ௧. 

77.7. அக.த்தமர்ம் தாயைப் பிரியுமா(று) உளது? பேய்ச: 
ளோம் செய்த பிழை பொறுதக(து) ஆண்ட 
பேரொளியே. 

11-8. அகத்தமர்ந்து எனக்கே கன்னலும், பாலும், 6,தனும், 
, ஆரமுதும், கனியுமரய் இனிமையாயினைமே. 

11.9. அகத்தமாற்(து) எனக்கே எம்பிரானாக௫ ஆண்ட நீ 

மீண்டே எந்தையும் தாயுமாயினையே. 

12-1. நீரோங்கு வளர் கமல நீர் ஒபொருக்கா,க் தன்மை , 

யன்றே. 

19.70. சரிந்த துல் களர்க்,த இடை அவிழ்க்க குழல் இளந் 

தெரிவை இருந்த பரி(௪) ஒரு காள் கண்(ட) 
இரங்காய் எம்பெருமானே 1 

73-7.  பரவியேன் ஆவியுள் புகுந்(து) என் கண்ணினின்(அ) 
அகலான் என கொலோ? கங்கைசொண்ட சோளேச் 

சரத் தானே. 

13-2. கருதுவார். கருதும் உருவமாம் கங்கைகெரண்ட 

சோளைச் சர,க்.தானே. 

13,7 பதிசசரர்: இருவரொடு ஒருவர் காதலித் பட்டி கருணை 

யாய் சங்கை கொண்ட சோளேச்சர க,தானே.. 

72.9. பண்ணிய தழல் காய் பாலளா நீர் போல் பான முன் 
பறைந்து பாலனைய புண்ணியம் பின் சென்று. 

75.70 கொங்கை கொண்டு அனுங்குங் கொடியிடை 

காணில் கொடியள் என்(அ௮) அவிர்சடை முடிமேல்: 

கங்கை கொண்டிருக், த கடவுளே / கங்கைகொண்ட 

சோளேச சரத்தானே. 

18-11. மங்கையோடிருக்தேத மோகு செய்வானை. 

14.2. பாம்பணத் துயின்றோன் அமன். முதல் தேவர் 
பன்னெடுங் காலம் கிற்காண்பசன் எம்பலி,த்.இருக்க.



16-7. 

16-9. 

16-11. 

17-9. 

19-1, 

19-6, 

20-5. 

21-1. 

21-6 

22-10. 

22-11. 

23-5 

24.5 

246. 

24-9, 

௬. பிறபொருட் பகுதி அக 

என்னுளம் புகும் கத எனிமைமை: என்னும் கரண் 

பஅறக்கேன். 

நுண்ணியை எனினும் கம்ப/ கின் பெரூமை 
துண்ணிமை இறக்குமை அறிவன். 

மலையுடை , ௮ரையர் தம்பரவை அகருமலிவளனாளூ 
சிவபுசன் கோழன் கனபதி. 

பிறப்பின் தளிர் இறப்பு இலை உ.இர்(வு ). 
வஞ்சகர் கெஞ்சக,த(அ) ஒளிப்பார். 

சரள மம்,.தார ௪ண்பக வகுள ௪க்குன கக். கன வனகஇன் 

இருள்விரி மொழுப்பின் இச்சிசூழ் களுசை. ் 

கண்ணிற் சண்மணி அனையான் மருவிடம் இருவிடை 
மரு?த. 

எதுஇசையும் வானவர்கள் ஏத்தும் எழில் இல்லை. 

சிவலோகம் ஆவது வுக்்இல்லைச் சற்றம்பலமே. 

செம் பொனின் அம்பலத்துள் ஓளிவான் ௬டசே 7 

உன்னை நாயேன் உறுவதும் என்னு கொலோ? 

துச்சான செய்திடினும் பொறுப் பானறே 

ஆளுகப்பார், கைச்சாலுளு சிறுக, தலி இலை வேம்புவ் 
கறி கொள்வார். ் 

இடுவது புல் ஒரெருதுக்கு, ஒன் நினுக்கு வையிடுதல் 

௩டுவிதுவோ 2 

அகத்தி மொட்டொடு மத.தமும் பிறகொள சென்னி. 

SID BATCH yore கொழுதே,த்து கையினர். 

வைத்த பாதங்கள் மாலவன் கரண்கிலன் மலரவன் 

முடிதேடி. எய்.த்து வந்திழிந்(து) இன்னமும் g MS 
கின்றார். 
,ச மெய்ச் சடைமேல் இங்கள் சூடிக் தேவன் ஆடுமே. 

அவம் ஆட அனல் கை ஏந்தி அழகன் ஆடு3ம, 

சிற்.றம் பலர்.தன்னுள் பாலாடு முடிச் ௪டைசள் 
தாழப் பரமன் ஆடுமே



௧௮௨ 

25.5. 

26-16, 

26-11, 

27-4. 

27.6. 

27-8. 

27.10. 

  

இருஇசைப்பா ஒளி3ெறிச் கட்டுரை 

தில்லை மாரககர்ச் சிற்றம்பலம் நிறை யணிமாம் 
இறைமை கினை ததன் இனிப் போக்கு வேனே. 

அருள்பெற அலமரும் கெஞ்சம் ஆவா ! ஆசைமை 

அளவு க்.தார் இங்காரே ? 

வா௫க மலர்கள் கொண்டேச்,த வல்லார் மலைமகள்: 
கணவனை அ௮ணைவர் தாமே. 

ஆரே இவை படுவார் 2 ஐயங் கொள வந்து போசேடி 
என்னு புருவம் இ$கன்றார். 

காயிவமே எல்லார்க்கும் தந்தையுமாம் என்பாரால். 

என்னை வலிவாரார் என்ற இலங்கையர் கோண ! 

மன்னும் முடிகள் நெரித்த மணவாளர். 

சேக் காதலித் தேறும், இல்லைச் சற்றமபலவர் 
ஊருக்கே வந்(து) என் வகைகள் கொள்வாரே 4 

ஒண்ணு,தலீர். 
என்னைக் தன்பாற் படுததானுக்கே பல்லாண்டு 

கூஅதுமே. 

கரந்துங் கரவாகு கற்பகனாகிக் கரையில் கற்பகக 
கடல் 

பாவிக்கும் பாவக,த(து) அப்புற,த் தானுக்கே 
பல்லாண்டு உறு துமே 

சேலுங் கயலுந் இளக்குங் கண்ணார் இளங்கொ.க்கை 

யிற் செங்குககுமம் போலும் பொடிடணி மார்பிலங்கு 
மென். புண்ணியர் போ ற்.றிசைப்ப. 

எந்தை எந்தாய் சுற்றம் முற்றும் எமக்கமு தாம 

எம்.ரொன் ஏன்றென்று சந்தை செய்யும் சிவன 

அடியார். 

பிற ஓளிெறியிற் காண்க.



Q) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

௬. பிறபொருட் பகுத Sh 

170. மனம், கேஞ்சு, சிந்தை, சித்தம், 
உள்-உள்ளம் இதயம் [172] 

இதயம்: 

சாட்டியக் குடியார் எந் தழில் இதயம் கோயில் மாளிகை. 

அ .சசனுக்கே. 

உள் - உள்ளம்:-- 

அ௮ளிவளர் உள்ளத் தானக தக் கனியே. 
இனிய ஆனந்த வெள்ளமாய் உள்ளமாயினையே. 

உருக்கிமென் வுள்ளத்துள்ளே ஊறலம் தேதல் உள் ஒளி 

விளங்கு...... சோதி. 

உள்ளம் குளிர என் கண் குளிர்க் தனவே. 

உளங் கசிந்து கெக்கு கைந்து உளங் கரைக்து உருகும் 
என் உள்ளத்தளவிலா உனனைத் தந். பொன் ௮௮ம் 

UNS Bria. 

னது ௨௭ ளம் உள் கலந்து எழுபரளு சோதி. 
கன்னெகா உள்ளக் கள்வனைன். 
பிழைகொள்், செண்ணனியண்ேற பிரியா தெனனுள் 

Qasr pox Ge. 

சித்தம் :-— 

இணங்கலா ஈசன் கேசத(து) இருக், சித்தத்நினேற்கு; 

சித்தத்துள் இ,த்திக்கும தனே. 

சிந்தை :-- 

அடியேன் ஏந்நையுட் புகுர்,த ஈம்பனே. 

இருள் கழி,௧3.தழுக்,த சிந்தையரே. 
சிந்தையால் கினையிற் சிந்தைடங் காணேன். 

நெஞ்ஈ:- 

அஞ்சி நெஞ்சம் உம்பர்கள் வன்பழியாளச் முன்னே 
ஊட்டினர் ஈகஞ்சை என்றேயும் உய்3யன். 

அடியேன் நெஞ்செளாம் நிறைந்து கின்றாயே. 

அருள்பெற அலமரும் தேஞ்சம் ஆவா /



௧௮௪ திருஇசைப்பா ஒளிகெறிக் கட்டுரை 

உன்கழல் இணையென் நெஞ்சினுள் இனிஅா,த கொண் 
டனேன _நுகருமா நுகரே 

எனா தெஷ (BED அம்பலத்துக்...... கோவினை 

அன்றி மற்!) ஆமையும் உள்ளுவது அறியேனே. 

ஒதகஷ்€டர் அகல அகம புகுந்து. 
கெற்றி காட்ட மன்ற பெதஷ்சுளே இக்க நன 2வ. 
மாகுரார் கலவித் தொழிலை யாழ் நெஞ்சம். 

(6) மனம் 

அம்பலத்துள் கின்றாடும் மைந்தனே அறியும் என் 

கனமே. 
எம் மனங் முடி கொண்டிருப்பத.ற் இயாண் ஆர். 

என் மனம் புகுந்து எனிமையை என்றும் கான 

குறுக்கென் 
கவள ௨ண்ணனை கினைகொதும் என் மனார். தழல் 

இமழுகு) ஒக்கினற3,த. 

கற்போல் மனம் கனிவிதக்க 

செப ௰னக் இழவோர். 

பேய் மனம் பிரிந்த ,சவப்பெருந கொண்டர் 

சீ காண்டனேன 

ம இப்பவர் மனமணி விளக்கே ' 

மனத்தினுளை யிருக்,த மணி. 
மரலுலா மனம் தந்.து! ஏன் கையித் சங்கம் வவ்வினான் 

மலைமகள் மதலை. 

மைஞுஞின்ற குழலாள் தன மனந் ,௧ர௩௯ வா 

தாரா(து) இஞ்ஷின்்ற கோவணவன். 
பிஐ ஒளிகெறியிற் காண்க. 

  

    

171. மாதர் (173) 

GQ) அவ்கனையார்,  அங்கோல் வசளையசா, அமுது 
மிமாழியாச், ௮ளகமதஇ நுதலார், ௮ன்னஈடையார், ஆயிழை 
மச், குருண்டவார் குழழ். கோகைமாச், கொணம்பணாச்



௬... பிறபொருட் பகுதி Bo 

கோதைமார், சூடகக்கை நல்லார், செங்கயல் புரை கண்ணம் 

மார்கள், சேபிழையார், அ.த்தையல் கையார், கங்கையர் 

நல்லார், மகளிர், மாதரார், மடந்தையர், மின்னார், sain grt 

காரிகையார், வாசன் மலரணி குழல் மடவார். 

பிற ஒளிகெறியிற் காண்க. 

(2) மாளிகை மேல் பேண்கள் (இறைவனை) துதித்துப் 

பாடுவார்கள். காள்தோஜனும் வணக்கத் து.இப்பார்கள். 

(9) மாதர் விலி 

அவைமீர்; ஒண்ணு தலீர்; ஈங்கையிர். 

(4) மாதர் வர்ணனே 

உருவம் - சாயல் 
Borde, Boh, மின் இவை ஒப்பிடப்பட்டுன... 

கண் 

வெருண்ட மான் விழி 

கம்பலை, ஆரவாரம், ஒலி 
பெண்களின் முழங்கொலியும்; வழங்கொலியும். 

குழல் 
அவிழ் குழல், குருண்ட வார் குழல், மலாகி சூழஸ், 

வார் குழல். 

கொம்மை (பூலை) 
இளமொன் மூலை, பணைமுலை, மென் முலை. 

நடை 
அவனை கடை 

நுதல் (கெற்றி) 
ஈன்னு, கல்; ௨. கலார். 

புருவம் 
மின னெடும் புருவம். 

மொழி 

அமுத மொழி. 
வாய் - வராய் இதழி 

இஞ்சுக மணி வாய்; பவளவாய், மணிவால்.



௪.௮௬ ,தஇருஇசைப்பா ஒளிகெறிக் கட்டுரை 

மாதர் ஆபரணம் 

(“நகை'' பார்க்க.) 

ஆயிழை;௫யகம் (கைவளை) சிலம்பு) சூடகம் ; கைவகா 

தோபுசம, பஅசடகம்; பாடகமும் நாூபுரமும் பல்சிலம்பும் Sues 

கொவிப்ப. 

மாதரும் தாட்கமும் 

இளமயில் அனைய பெண்கள் தஞ்சையில் காட்ச 

சசலையில் கடம் பயின்றனர். 

172. மாலை (174) 

அணி மாலை, அமுகம் ஊதிய தமிழ் மாலை, அருக தமிழ 

மலை, கண்ணி, குவளை மாமலர்க் கண்ணி. கொன்றை மால. 

செண்பக மாலை, சொல் மாலை, தமிழ மாலை, தாமம், தார். 

திக். தமிழ் மாலை, பஞ்சமம் செண்பக மாலை (பஞ்சமம் - அழகு) 
பரவாசக்கத தமிழ்மாலை, மணிமாலை, மலர்க்கண்ணி, முத்து 

வயிர மணி மாணிக்க மாலை, வயிர மணிமலை, வழிமெொதி 

லசலை, வரண்: கரும்பின் ௮ணி மாலை. 

(9ம ஒனிகெறியிற் காண்க. 

173. முத்தீ [175) 

ஓவாமுத.தி; பெருவளர் முத்தி முத்து - இளை 
ஆசவனியம், கக்கிணாக்கினி, காருக பத் .தியம் என்பன. 

174. மூருகவேள் [176] 

(சவபிராழ் பகு.இயில் '*சிவனும் முருகனும் 

என்னும் தப்பு” 72 பார்க்க] 

(1) முருகவேள் வர்ணனை 

குறத்தித இறத்தலும் இறைவன. 
மறக ொழில் வார், த்ையும உடையன . 
எவர்க்கும் மெய்யன்பர். 
கங்கை தன் சிறுவன். 

கணபதி பின்னிளக ௭௭.
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கனகக் குன்றென வருங்கள் வன். 
கார்கிற மால் இருமகன். 
கிரி. தனைக் ண்ட ஆண்டகை 
கூதிகுன் குல இளவ் களிறு. 

மிகாகைமிட நகாமக் தவன் 

கங்கை யானைக்கும் குழகன் 
கல் அழகன் 

பன்னிரு ஈயனதகு(து) BY IPE BB) ap Bi 
மால் இரு மருகன்... 
விடலை. 
வெளுலைக்கை மைக் தன். 
வேலுலசக் தடக்கை வேக்.தன். 

(2) முருகவேள் திருநாமம் 

BCT SAO; HDCP ISB அமுது, இளஙகானை; 

இளம் செம்; கன்வண்; கும வேள்; கேடில் வேற் செல்வ) 
கோழி வெல் கோடிமோன்; சுப்பிரமண்ணியன்; சுவாமி; 

சேக் கன்; , தேவின் கற்றலைவன்; பெொன்மலீ வில்லிகன் 

புதல்வன்; மயிலூரும் சபபிரமண்ணியன் ; மலைமகள் Go; 

மூருகவேள்: மூருகண்; வள்ளிதன் மணவாளன்; வேற் 

டஇசல்வன.. 

(3) Gang 

சீசழி வெய் கொடியோன். 

(6) வாகனம் 

யரனை 

அவளமா கரி3மல்......... வருங் களவன. 

மயில் 

கூவி கற்பீலி மாமயில் ஊறும் சடபிர மண்ணிய 

(5) நரனை அட்டது 

சூம் மார்பினை க தடிக்? தான்.



௬௮௮ ,இருஇசைப்டா ஓனிகெறிக் கட்டுரை 

(6) அறம் வளர இருப்பது 
மஜை நிறை சட்டழம் வளரத......... ;இருவிடைக் 

கழியில்......... கின்ற......... இளவல் coh. 

[வே.தங்களில் சொல்லப்பட்ட 9 Mums புண்ணியச் 

செயல் வளரும்படி இருவிடைக்கழியில் வீத்திருக்கும் 

முருகவேள்]. 

1) குரா இழற்கீழ் வீற்றிருப்பது 
இருவிடைக்கழியில இருக்குரா கிழ௰்€ழ் கின் ஐ (முருகர்). 

(8) பவனி வருதல் 
கவளமா கரிமேல் கவரி சூழ் குடைக்£ம் கனகக் 

குன 3ஐன வருங் கன் வண். 

ட்சோற்று க் இரக உண்ணும் பெரிய மானையினமிது 

கல்றிலும் வெண்சாமரை வி௫க் குடையின்2?ழ பெசன்மலை 
Burd age carers. | 

175. மூருககும் சிவனும் (171) 

சிவபிராற் பகு.இ.பல் “சிவனும் முருகரும்'' 

என்னும் தலைப்பு 71 பார்க்க ] 

176. முருககும் தேவகும் [1787 

அசர் கேோமகண். 
Behar ஈற்றலைவன். 
$மலுலாக் 2,தவர் குலமுழு தாளுங் குமரவேள். 

177. முருககும் படையும் [179] 
கேஷல் வேல்; இலை (வில்). 

178 முகுகரும் வள்ளியும் [180] 

வனள்ளிதன் மணவாளர் குறததஇத்இ.ற,த்இன் இறைவன. 

119. முகுககும் தேவயானையும் [181] 

குவ மசமலர்க்கண் நங்கை யானைக்கும் குழகன் கல் 

அழகன். ்
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180. முனிவர், பேரியோர் :183% 

வப் 
1) அகத்தியர் 

அகத்திய முனிவருச்கு மூலக (பிரணவ.த்ைக) 

அறியும்படி. 8 அறிவுறு ததியதும வேதநூல். 

(2) எச்சன் 
ஏச்சன். கலை உருஷம்படி (கக்கன் மாகத்இல்) 

கோபித்தார். 

(8) தக்கன் :- 

தக்கன் யாகத்தில் அவண் தலை பெயர்த்து விழும்படி 
கோபி. அவர்.. 

(4) தும்புரு :-- 

(இவர் கம்.கச்வர்களில் ஒருவா்" 

௮னபுடன் நாச கருடன் பாடுபவர். 

(5) நாரதர்' 
அன்புடன் மறைகளை த தும்புருவுடன் பாடுபவர். 

[இவர் பிரம்மாவின் பிள்ள; யாழ் 
வாஇப்பதில் வல்லவர்] 

புதஞ்தனி :-- 
பல்லாயிரம்பெர் பகஹ்சலிகள் பாரரோச் மூழுதுடி 

வக். இறைளு சப் ப,களுசலிக(கு) ஆட்டுகக் தான். 

மார்க்சுண்டேயர் :-- 

Ao sent wet) Aer அடி பணியக் கூர்துனை வேத் 
படைக் கடற்றளுசாயக் குரை கழல் பணிசகெொெள மலைக்கு 
தென்றால் ஆரினி 2 

உலசம்,த. மார்க்கண்டிக்கா௫ அக்காலனை செகவுணதை 
கொண்ட மலர்ந்த பாதங்கள்.
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(2) பொது 

அருந்தவர்; இருடியர் கணம்) ஏதமில் முனிவர்; 
சுக தர்ப்பர் - கக்.தருவர்; செம்மிலார்; செம்மனக்இழவோர்;. 

கிலளுசொல் கூ.கறிவாளர்; கான்மஹறை நூல் சகலமுக் 
கற்றோர்; பம்.தபாச மலா மறப் பசுபாசம நீக்கிய பன் 

“et; மறை காவலர்; முனி கோடி கோடி; மூனிவர்; 

*வையகத் கார் (பெரியோர்) 

181. மூர்த்தி (கடவுள் திருஉகுவம்) (184] 
கேடி கோடியச மூர் த.இ. 

182. மெம் (185] 
[சவபிரா.ற பகு.இயில் “இவனும் பொய்யும் மெய்யும்” 

என்னும் கலைப்பு 08 பார்க்க] 

உண்மை வண்ணம்; மெய்க் தெய்வ Dey, அிமய்ப 

புலழானர் ஆயிரம் பூசுரர். 

183. மேகம்; மழை; மின் (183) 

மழை :-- 
அமரர் மலச் மழை பொழிய மழைசூழ் மகசேக் இர wav. 

(மழை-மேகம்) 

மழை தவழ மணியம்பலம், 

மழை தவழ் வளரிளங் கமுகம். 

மின் - 

திறம... பொன்னும், மின்னும் கிறைந்த வடி 
மின்னவில் கனக மாளிகை; மின்னின இடை. 

மேகம் :--(அம்போகம், கார்; செல்; புயல், மங்குல், முல்) 

கும்பேதம் air suid Bur.63( a <0 Buus Rome... 
    

  

சி வையகத்தார் - உலூனர், பெரியோர். 

உலகம் என்பது உயர்ந்தோர் மாட்டே -87-0. 
தொல்காப்பியம்
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StF 

கரச் புரையும் கழைக் கண்டான். 

காரார் சோலை. 

Gea :— 

செல்வாய் மதில் இல்லை. 

புயல் :-- 

*புயல்வனற்(கு) அருளிப் பொன்னெடுளு விலை 
ஒர்க் த மேக ஈரயகன 

மங்குல் :-- 

மங்குல் சூழ போழ் இன. 

ம்ழை -— 

மழைசூழ் மகேந்இர மாமலை. 

முகில் :-— 

ஓமப் புகையும் அகிலின புகையும் உயச்கிது பூல 
தோய. 

கிமி.குவழ் முகிலின் சீழ். தவழ் மாடம். 

முழவம் முகிலென முழங்க நடம்; 

மேகம் கரறுவளர் மேகம். 

மேக காயகண். 

184. யோகம் [1817 

உறவாகம மோகமும் போகமுமாய் உயிரசனி / 

மங்கையோடிரும்2த யோகு செய்வானை .. 

யோக நாயகனை. 

யோக வெள்ளமே. 

மோகினில் பொலிக்து.. 
4 இரங்கு இவபிசாகர பேசனாம்த் தால்கினும். அக்லிலுன் 

யில் ஒப்புமைப் பகுதி காண்க. டீ 
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185. இராவணன் (188) 

[சலபிராற் பகுதியில் । வனும் இராவணனும் 
தலைப்பு 74 பார்க்க] 

அதுத்த அரக்கன் (௮இ.க்.த-ஆரவாரி,௧,௧) இலங்கையர் 

௫கரன; இலையார் ௧இர் வேல் இலங்கை வேக்கன்; எண்கோ 

வலிவாசாச் என்ற இலங்கையர் கோன்; மிக்க கெளு(௪) 

அசக்கன்........ மிகை செகு,க்கோன்; வல் அரக்கன. 

186. வணங்கும் முறை [189° 

சம் புணர்முடி வானவர் அடிமுதையா லிறைஞுசு 

இற். மம்பலக்கூ..த.தா 27 

[சர௫ில் ,தரி.த்.த ஒரீட,த,க உடைய தேவர்கள் (கின) 
,இருவஒியை முறைப்படி வணங்குகின்ற சி.ழ்௪பையில் 

.காண்டவம் புரியும் பெருமானே] 

181. வயல் (கழனி. செய், பனை, பழனம், வலவ) [190 

கற்ணி :- 
கனை த்இழியுங் கழனி, செந்நெல் Bar spo), Ce gy 

லாய் கழனி, செக்ெ.ற் கழனி, பொழில் தழுவிய கழனி. 

செல் :- 

செய்,க,கலைக் கமலம் மலர்ந்து. 

செய் (வரம்பு) 

புணை :-- 
தண்பணை; சேண்பணை; 
பூம்பணை 

பழனம் :-- 
அல்லியம் பூம்பழன,க(து)-- ஆம். 

கெண்டையுங் கயலும் உகளு நீர்ப்பழனம்; செங்கழு 

Ae பழனம்; காட்டரும் பழனம் (காஸ்தரும் பழனம்-- 

முயற்சிக்கு த.தக்க பலனை த தரும்.) 

வண்டு அறை (டொழில் ) பழனம்.
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வயள் :-- 

அணி நீர் வயல். சேலுலாம் வயல். 

செஞ்சாலி வயல். arise கு.இகொளும். 

சேலாடும் வயல். ' வமல். 

சேலுகளும் வயல். வயல்சூழ் இல்லை. 

188. வரலாறு (191) 

கோழி வேம்.கன் 20-8 

(1) கோழி--கோழியூர் :-- 

் ,இரிசரரப்பள்ளியை அடுக்க உறையூரில் பட்டத்து 

யானை தெருவில் போகும்பொழுது கோழி ஒன்று அந்த: 

யானையின்மீது பாய்ந்து யசனை மேலே செல்லாதவாறு 

செய்தது. கோழி யானையைக் கொகத்குக்கடுக்கத காரணத் 

தால் உறையூருக்குக் “கோழியூர்” என்ற பெயர் வக. 

(2) சிலந்தி சோழன் ஆனது :-- 

லைந்தியை Heres வென்(௮ு) அருள் செய்த 

2 தவ தேளிசனே ! 23-2 

இருவாளைக் காவலில் காவல் மர,க்.கடியில் எழுக் கருளிய 
சிவபிராணுக்கு ஒரு cose தன் வரய்நூலால் பக்,தலிட்டு, 
பூசித்து வந்தது. யானை ஒன்னு, பூசிக்க outs SBT SI கலந்த 
இட்ட பக்,கலைக் கலைத்துவிட்டுப் பூசித் ,தது. பந்தல் அழிந்து 

போனது கண்டு லெந்தி கோபித்துப் பூசிக்க வம்.த யானையின் 
து.இக்கையுள் நுழைந்து ௮,தனைக் கஷ்டப்படு,த்.இயது. wir Gor 

நோய் காளாமையால், Avs குடைந்து கன் மண்டையைக் 

தரையில் மோதுற்று. அதனால் சிலந்தி, யானை இரண்டும் 

இறந்துபட்டன. மறுபிறப்பில் சிலந்தி அ௮ரசவமி௫,தஇற் 

பிதந்து “கோச்செங்கட் சோழன் என்னும் பெயருடன் 

அரசாண்டு அறுபத்து மூன்று காயன்மார்களுள் ஒருவ 
ராகிய “கோச்செங்கட் சோழ காயனார்'' வரலாற்றில்
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“சிலந்தியும் ஆனைக்காவலில் இருகிழற் பக்தர் செய்து, 
உலக் தவண் இறக் தபோ கோச்செங்கணானுமாகக் GOES 

நீர்க் காவிரி சூழ் சோணாட்டுச் சோழர் தங்கள் குலக்,கனிழ் 
பிறப்பித்திட்டாச் குறுக்கை வீரட்டனாரே'” 

[அப்பர் 4494.) 
சோலையில் இருந்த சிவலிங்கத்தை ஆனை பூசித்த 

காரணத்தால் அந்தச் சோலை இருந்த ஊருக்குத் “இரு 

ஆனைக்காவல்” என்ற பெயர் வந்தது. 

(3) தில்லையில் திருமால் வரங்கிடந்தது :-- 

“அருளென்னறு ஒளிமால் முன்னே வரங்கிடக்க 90-5. 

முப்புரங்ககாயும் செயித்தவனுடைய இருவடிகக£க் 
காணவேண்டிக் இருமால் பூமியை இடந்து புகுந்து, 

அகங்கார முகத்தினால் அதியப் படாமையாலே, .இிருவம் 
பலத்திலே புகுந்து, “நீயே இரங்க வேண்டும், எந்்.தரய்'* 
ஏன்று வேண்டிக் கொள்ள அதற்குச் சிறி.இரங்கப் பெருமான் 
ஒரு இருவடியைக் காம்டியருள மற்றத் இருவடியையுங் 

கரட்டியருள வேண்டுமென்று மாயவன் இல்லை அம்பல 

முன்றில் புகுந்து வரங்இடங்,தான். 

“பூர் கடந்தான் அடி.காண்பான் புவி விண்டு புக்கறி 
(து), இரங்கிடு எம்,தாய் என்று இரப்ப,த தன் ஈ௪னுக்கு 
என் இரண்டு, கரங்கள் தந்.தான் ஒன்னு காட்ட மற்றாங்க துங் 
காட்டிடு என்று, வரங்கிடக். தான் இல்லையம்பல முன்றில் 
அம்மாமவனே |” 

--இருக்கோவையார். 86. 

(4) திருமால் சக்கரம் பெற்றது :-- 

ஈமாலுக்குச் சக்கரம் ௮ன்(று) அருள் செய், தவன் 29-9. 

ஆயிரம் பூக்கொண்டு திருமால் சிவபிரானைச் ௪க்கரம் 

பெறவேண்டி வழிபட்டார். ஒருகாள் ஒரு பூக்குறையத் தம் 

கண்ணையே பறித்து மலராக இட்டுப் பூசித் தார். இதனால் 

சிவபிரான் மஒழ்ந்து சக்கர, த்தையும் கண்ணையும் அருளினார்.
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(5) கருடன் சிறகு அறுபட்டது -- 

ஈகருடன்.........பமிகை செகு,த்தோன் 5. 70. 
கழு-னது இரண்டு சிறகுகளும் *அறுபட்டன. 

ுள்ளரசைக் கொன்று உயிர்பின் கொடுத்தார் 
போலும். 

_ அப்பர்.6-54-8. 
“புள்ளரையன் உடல் தன்னைப் பொடி செய், தானை”? 

_ அப்பர்-6..28.9. 
இவபராக்கிரமம் 

(6) இராவணனுக்கு வாளும் நாளும் ஈந்தது :-- 

இராவணன் இக்கு விசயம் செய்தபோது அவனது 

தேர் கயிலைக்கு நேராக வந்தபோது அசையாமல் கின்று 
விட்டது. இராவணன் மலையை எடுத்து ஏ.நிய வேண்டும் 
என்று தன் இருபது தோள்களாலும் தூக்க ஏறிய 
முயன்றான். அதனை அறிந்து சிவபெருமான் தமது கால் 

விரல் ஒன்றின் கக.த்தின் நுனியால் மெல்ல ஊன்தினர். 
இராவணன் மலையின்&ீழ் அகப்பட்டு நசுங்கிக் 635 

அழு, கான். பின்னர் அவன் சாமவே.கம் பாடப் பெருமான் 
அவன்மீது இரங்க அவனுக்கு வாட்படையும், வாழ்நாளும் 
அருளினர். 

(2) உபமன்யு முனிவருக்குச் சிவன் பாற்கடல் ஈந்தது :-- 

வியாக்கிரபாத முனிவரின் குழந்தையான “உபமன்யு 
மூனிவர்” தாய் மாமனாகிய வசிட்டர் ஆசிரமத்துக் 
காமதேனுவின் பாலை உண்டு வளர்க்தார். பின்பு ,த௫்ைதயின் 
ஆசிரமம் வச்,தபோது அ,த்.தகைய பால் வேண்டி அழுதாச். 
தந்ைத குழந்தைமை நோக்கிச் “சிவனை வேண்டுக' எனச் 
  

* கலுழன் மன்னிருஞ் சறையோ ரிரண்டையும் வன்றிறம் 
பெருவலியினா, லன்ன காலையில் வெய்ய வீரனறுத்து வீழ்த்தி 
யழன்றனன்: 

எ வாயுசங்கிதை.
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சொல்லக் குழக்ைத அங்கனமே வேண்டப் பெருமாண் 
குழந்தையின் அன்பைக் கண்டு பா.ற்கடலையே வரவழைத்துக் 
குழக்ைக்கு உண்ணத் தக்கார். 

[ஒளிகெறியில் **ஒப்புமைப் பகு.இயும்'' பார்க்கு.) 

189. வலை [192] 
என் கண் வலைப்படும் இக்கருணையிற் பெரிம 

கதான்றுள? த. 

(என் - கருவூர்.த தேவர் ). 

190. வழி (193) 
டிதுமஇ வழிகின் து” 9.6 
(பிதும.தி - பெருமையினை உடைய அறிவு) 

(பிது - பிதா) 
[மநு தர்ம ௪ரத்திரத்இன் வழி கின்று. 

191. வழிபாடூ பூசை) (194) 

(2) “தூவி நீரொடு பூவவை தொழுதேத்து கையின 
ராக மிக்கதோர் ஆவி உள் நிறு,த்.இ அமர்க்தூ.றிய அன்பினை 
ராய். தவர் தாந்தொழ.” 

(8) நின்று நினைந்து இருந்து இடந்(து) எழுந்து 
தாழும். 

192. வாத்தியம் [195] 

[சிவபிரா.ற் பகு.இயில் “சிவனும் வா.த்.இமமும்'' 

கலைப்பு 76 பார்க்க. 

இன்னரம், குழல், ௪கடை, சங்கம், தமருகம், துடி, 

துந்துபி, பறை, முழவம், மொந்தை, யாழ், வீணை இவை. 
கூறப்பட்டுள. ட 

இன்னரம், முழவம், யாழ், வீணை இனை சீழ்க் Sari Ghee 

909 S Sor.
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(2 கன்னரங் சலக்தொலிப்ப மந்திர£,த.த் இக்குழ 
லோசை எங்கும் எழுக்,க.து இருவிடை மருதூரில். 

குழல் ஒலிமிக்க எழுங்,த.து இரறாவாரூரில். 

(2) குழல் ஒலி, மாழொலி முழங்க பரமன் wtb 
புரிந் தனர். தர் விழாவில் குழல் வாசிக்கப்பட்டது. 

(6) சகடை (ஐயகண்டையின்) பேரொலியும், சங்கக் 
இன் முழக்கும் 8ழ்க்கோட்டுரில் கேட்கப்படும். 

(5) தமருகம் (துடி) ஒலியும், யாழொலியும், வீணை 
யொலியும் கேட்கப்படும் ழ்க்கோட்டுர். 

(6) டி, துந்துபி, குழல், மாழ், மொந்தை இவை 
ஒலிப்பப் பரமன் ஈடம் புரிவர். 

(2) பறை ஒலிக்கப் பன்.றியின்முன் ஓடினர் பெருமான். 
(8) நந்த கையால் முழவம் வா௫க்கப் பெருமான் ஈடம் 

வூரிவச். 

(9) தஞ்சையில் மகளிர் ,த,த,தம் மாளிகையில் இரவில் 

விரலினால் யாழொலி மீட்டி இனிய இசையை எழுப்பினர். 

(20) ஈரம்புகா உடைய வீணை கொண்டு இசை 

எழுப்புவச்; 

193. விசயனும், சிவனும் (196) 

வில்லும் அம்பும் எடுத்துக் கொண்டு காலில் செருப் 
படனும் கையில் க,த்இயுடனும், புலித்தோல் உடையுடனும் 
மகேந்இரமலை அருகே பன்றிப் பின் வேடனாக cuore sf 
காணச் சென்றனர் பெருமான். 

குறிப்பு:--அருச்சுனர் இவனை கோக்கத் தவம். eis 
Surg “parecer” என்னும் அசுரன் ஒரு பன்றி வடிவாய் 

அவனைக் கொல்ல வந்தான். அப்போது சிவன் வேடனாச 

வஒிவுகொண்டு வந்து மூகாசுரனைக் கொன்று அருச்சுனனைக் 

காத்தனர்.
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194. விழா (இருவிழா) [197] 
கோடைக் இரைலோக்கியம், இருவாரஞூர், இல்லை, 

இருப்பூவணம் என்னும் தலங்களில் கடைபெற்ற இருவிழா 
கூறப்பட்டுள்ளது. 

(1) திருவாருர் :--இ.த் தல,த்.இல் குழல்ஒலி, மாழொலி, 

க திகொலி, ஏத்கொலி எங்கும் பெருக நின்றன. 

(2) தில்லை :--இக் தல.த்இல் தேர்விழாவின்போது தெரு 
வில் கூ.த்கொலி, ஏத்தொலி, வேத.த்இன் பேரொலி எக்கும் 

கடலொலி போலப் பெரு, கிற்கும். ௮ங்கு நடைபெறும் 

“இரு ஆதிரை” விழாவில் நாராயணர், பிரமன், அக்கினி, 

சூரியன், இந்.இரன் இவர்கள் எல்லாரும் வந்து பெருமானைத் 
,தரிசிப்பர். இல்லைத் தேர்விழா சிறப்பாகக் கூறப்பட்டு 

உளளது. 

195. திருவிழாவும் அடியார்களும் [198] 

* இருப்பூவண த்தில் இருவிழாவின்போ.து பாடுபவரின் 
பின் செல்வோர் பாடல் மீதுள்ள ஆசையால் தம் வசம் 
இழந்து கழே விாரவர். அப்போது தஃ௰முடி. அவிழும். 
அவிழ்க் த முடிளை எடுத்துக் கட்டிக் கொள்வர். 

196. விளக்கு 199) 

அழலொளி விளக்கு. சுடர் மணி விளக்கு. 

இரவிருள் இழிக்க கிலைவிளக்கு. தூண்டு விளக்கு. 

ஒளி வளர் விளக்கு. இவை கூறப்பட்டுள. 

197. வினை (200) 

அருவினை. புழுங்கு வினை. 
கடுவினை. வல்வினை கோய். 

தீவினை. இவை கூறப்பட்டுள. 

  

*திருவிமாவின்போது பாடிக் கொண்டே. பின்னே 
செல்லும் வழக்கம் கு.றிக்கப்பட்டுள்ள_து.
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198. வெள்ளம் [203] 
மது மதி வெள்ளம். 

யோக வெள்ளம், 

இவை கூறப்பட்டூள. 

199. வேள்வி (204) 

* அளுசு வேள்வி ஆறங்க நான்மறையோர். 

ஆகு.இ வேட்டுயர்வர் மூவாயிரவர். ஆவே படுப்பார் 

அக்.தணாளர். (கோ3மே,த யாகம்). 

ஒழிவிலா வேள்விப் (பெரியவர்) ஓமகுண்டக்கு......... 
,இ.த்திரள் இமெய்த் கதொழிலாச் மறையோர் ஓவாமு,த்த 

அஞ்சு வேள்வி இற்போம் எனக் கக்கன் வேள்வி புக்(கு) 

எழுந் கோடிக் கெட்டி 91,53 Sait Gor. 

முடியா முத்த வேள்வி மூவாயிரவர். 

* மூதி யோளர் கான்மறையர் மூவாயிரனர். 

200. வைதசோற்கள் [205] 

சட்டச்; அருக்கர், அவியாப் பாவப் பெருக்கர், 

அள்ளல் வசயகள்வர், இருளர், cer Gon, 5 பிணுக்கர், எக்கர், 

எத்.தர், கச்சர், கயவர், கள்ளர், குண்ட மிண்ட எத்தர், 

  

* இது பிரமயாகம், தேவயாகம், மானுடயாகம், பிதுர் 

யாகம், பூதயாகம் என ஐந்து. வேதம் ஓதுதல் பிரம யாகம் 

என்றும், கி.த்.இயாக்கனி cuore 550 ‘BC தவயாகம்' என்னும், 

விருந்கோம்பு,தல் மானிட :யாகம்' என்னும், பலியிடல் பூத. 

மசகம்' என்னும் கூறப்படும். --இருவிசைப்பா-.இருப்பனக் 

தாள் ப.இிம்பு-பக்கம்-254...1964. 

* முத்தி; காருகபத்யம், ஆகவனீயம், தட்சணாக்கனி 
என்ற மூன்று வைதிகாக்கினி.
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@ar 500 546 A sbhur, Caras curds பீ.றற்பிண்டர், சழக்கர், 

சாட், எணுக்கர், சிதம்பர்; 2,தை ஊத்தைப் பிணுக்கர், 

திட்டை முட்டைப் பெண்ணார், ,இருவிலா உருவினார். கட்டர், 

தூர்த்,த வார்தைகக் தொழும்பர்; கெண்ணர், காய்கள், 

பிச்சர், பிசுக்கர், பிட்டர், பிண்டர், பிணுக்கர், பிரட்டர்; 

பீ.றற்பிண்டப் பிணங்கள், புத். தராஇ பொக்கர், பேடர், 

பேய்கள், பொல்லாக் கயவர், மிண்ட எ.த்தர். 

பிற ஒளி நெறியித் காண்க. 

201. சீவராசிகள் [206) 

  

1. ஊர்வன 

6 பாம்பு 9. அரா: 
1. அரவம் :-- ஈச்சரா. 
அரவம் ஆட்...... 4. நாகம் :-- 

அழகன் ஆடுமே. ஜர்,தலைகசகம்(வாசுக) 

ஆடரவம் துவளுமே. மணியுமிழ் காகம். 

2. அரவு :- 5. பரந்தன் :-- 
அரவு காண். LITT BOT | CRT LD 

ஆடரவாட. பைய Qed uM ser. 

BP UGH STITT. 6. பாம்பு:-- 
காரரவு.. கட்செவி......பாம்பு. 
வரியா(வு) ஆட. 

கணம் விரி குடுமிச் செம்மணிக்கவை காக்கை மணல் 

கம் செவிப் படுகுவைப் பணம் விரி து,த்இப் பொ.றிகொள் 

இவள்ளெயிற்றுப் பாம்பணி பரமர். 

(கூட்டமாய் விரிக்,த தலைகளில் உள்ள சிவக்,த மாணிக்கம் 

களயும், பிளவுபக்ட நாக்குகளயும், விடம் பொருக்இ௰ மேல் 

வாம்களையும், கண்களாகிய காதுகளையும், Gores வாம் 

ககயும், விரிந்த பட,த்.இல் புள்ளிகளையும், வெண்மையான 

பற்களையும் கொண்டுள்ள பாம்பை அணிந்துள்ள பரமர்).
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(2) சிலந்தி 
ஓர்* சிலந்தியை ௮ரசாள வைக் பரமர். 

2. நீர்வரழ்வன 

1. மீன்வகை:-- 

சமல், கெண்டை, சேல், வரால், வாள இவை மினைக் 

குறிப்பன. 

கயல் : 
கயற்கணாள் இமவான் மகள். 

கெண்டையுக் கயலும் உகளு நீர்ப்பழனம். 

சேலுவ் கயலும் இளைக்கும் கண்ணார். 
கே.தகை நிழலைக் குருகென மருவிக் கெண்டைகள் 

வெருவு. 

சேலாடும் வயல். 

இம்புனல் பாய்ந்து இளவரால் உகளும் மடைகொள் 

.வாகாரகள் குதிகொளும் வயல். 

2. முதலை: 

மதலை எற்று நீர்க் AUG. (YS அகழியில் 

இருக்கும்) 
உ. பறவை: 

(1) அன்றில்:-- 
அன்றில்,.........என்மேல் பகையாட வாடும் எனை. 

இது தலைவனைப் பிரிக் த தலைவியின் கூற் அ. 
(அன்றில் என்னும் பறனை காம,த்தை வளர்க்கும்) 

(2) அன்னம் :-- 

௮ன்ன நடையார். 

(3) கருடன்: 

அக்.தரப் பும்(கு) அரசுக்கு அரசே ! 
கோச்செங்கட் சோழனைக் குறிக்கும். வரலாறு என்னும் 

தலைப்பு பார்க்க.



௨௦௨ ,இருஇசைப்பா ஒளிரநெறிக் கட்டுரை 

(ஆகாயத்தில் சஞ்சரிக்கும் பறவைகளுக்கு அசசாகிய 

கருடனுக்கு அருள் செய்,ச ,தலைவனே !) 
கருடண்.. 

  
. மிகை செகு ததோன். 

கருடனது சிறகை .வெட்டிப் பின்பு உயிர் அளித்தார். 

பெருமான். 

“eureor oI"? என்னும் அலைப்புப் பார்க்க. 

(8) கழுகு:- 
கழுக்களாய பிரட்டர். 

(5) கிவி-கிள்ளை-தத்தை :-- 

ஒண்பைய்ளி. 
இள்கா பூம்பொதும்பிற் கொஞ்சி மாம்பொழிற்கே 

கெழுவு கம்பலை செய் ஈழ்க்கோட்டூர். ௧௧)௧-- த.திதையங் 

கனைமாச். 

(6) குயில்: 

கோதைமார் குயில் போன் மிழற்றிய கோல மாளிகை. 

(2) கூருகு:-- (8ீர்ப்பறவை) 

Casas AypWs குருகென மயங்கும் கெண்டைகள் 
( தாழை நிழலைக் கண்டு குருகு என்று ௮ஞ்சும் கெண்டை 
மீன்கள்). 

(8) கோழி ்--கோழி வெல் கொடியோன், (முருகவேள்) 

(8) மயில் :--இளமயில். 

தூவி ஈற்பீலி மாமயிலூரும் சுப்பிர மண்ணின். 

(10) வண்டு: 

(2) கிளரொளி மணி வண்(டு) அறை போழிற் 

பழனம். சடைமேல் புரிதரு மலரின் காது கின்(ு) 2 gts 
போய் வரும் தும்பிகாள் / ..... .மணியம்பலவனைக் கண்(டு) 

என் மனத்துயுங் கொண்டு போதுமினே (சடைமேல் 
பூக்களில் மகரந்.தப்பொடிகள் விழும்படி. ரிங்காரம் செய்மப் 
போய்வருஇன்ற வண்டுகளே / &ழ்க்கோட்டூர் என்ற கல,க்.இல்
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உள்ள தலைவனைக் கண்டு அவனிடம் என் மனத்தையும் 

பெற்றுக்கொள்ளும்படி செய்யுங்கள் ). 

(இது ,தலைவியின் கூற்று.) 
சறையணி வண்டு. 

தென்னா / என்று வண்டு பாடும் தென் தில்லை. 

பெொறிவரி வண்டினம் பாடும். 
பொழிலககங் குடைந்து வண்டு உறங்க. 

மூவாயிரவர்...... ஓஇய  கான்மகதையைதக் தெத்தே 

மென்னு வண்டு பாடும் தென் இல்லை. 
வண்டாச் குழல். 
வண்டார் கொன்றை. 

வசரணி ௩றுமலர் வண்டு இண்டு பஞ்சமம் செண்பகம். 

கனமர் பொழில். (தேதன்-வண்டு) 

4... மக்கள் :-- 

“மக்கள்” என்னும் தனி த,கலைப்பு. 759 பார்க்க. 

5. விலங்கு:-- 

(1) ஆடு:--மதியேறு சாரல் மகேக்இர மாமலை. 

(மதியேறு-மலை ஆடுகள்) 

(ஐ ஆள்-(ப௯) :- 
ஆன் ஆளஞுசு. தெறுக்கள் (பசுவின் 

sor GAG DG. கூட்டம்) 

(3) எருமை (Go) 

மடுக்கமலம் கரும்பொடு மாத்து மே.இகள். 

(எருமைகள் தாமரைப் பூக்கக£க் கரும்புடன் உண்ணும்). 

SLi :— 

மைக்கடச (எருமைக்கடா) ௮னைம என்னை. 

(சருமைக்கடா போன்ற என்னை) 

(என்னை-கருவூர்,த2 வரைக் குறிக்கும்)
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(4) சூதிரை:- (புரவி) 
குதிரை மாவொடு தேர். 

(5) சிங்கம்:-- 
1. ஏறு: 

ஏ சேவசனுமாம். 

இருஇசைப்பா ஒளிநெறிக் கட்டுரை 

வேதப் புரவிதேதர். 

2. மடங்கல் :-- 
அடம் கல்லுறையும் மடங்கல். 

மடங்கலாய்க் சனகன் மார்பு ண்டானுக்கு அருள்புரி 
வள்ளலே / (இரணியன் மார்பைக் ஒழித்த ஈர௫ங்கத்துக்கு 

அருள் புரிம் தவனே) 

கடிகாயுடன் கை வசந்தாய் காய் (அடியார் அடிகாய்) 

(6) நாய்:-- 

(7) பன்றி 
1. ஏனம்: 

ஏன மாமணிப் பூணணி மார்ப?ன. 
கானே வரும் முரண் ஏனம். 

2. கேழல்: 
கேழலும் புள்ளூமாக 

கின் நிருவர். 
கேழற் கடும்பின் நெடும் 

பகற்கண் ஈடக்.த வேடா ! 
உ பன்றி: 

பன்றிப் பின் ஏகிய 
மறவனே / 
4. வராகம்: 

வராக முன்னோடி விளி 
.யுகப்ப நடப்பாய். 

(8) புலி: 
இரும்புலி. 
உடையும் பாய் புலித் 

தோல். 

சூழ்க் த 
கோல். 

பாய் புலித் 

பசயிரும் புலி. 
புலித்தோல் ஆடை. 

புலித்தோல் பியற்கிட்டு. 
புலியகள் ஆடை. 

(9) மா (விலங்கின் 
பொது) :-- 

மா ஏந்து சாசல் மேகக் 
Bro. 

(10) மான் - (டதி):-- 
இளமான். 

ஏஏர்வங்கை மான் மறியன். 
கலையார் மதி, 
மறியேறு சசரல் மகேந் 

,இர மாமலை (மதியேறு-மான் 
கள்), ப 

மானைப் “புசையும் மட 
மன் நோக்க,
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மானமர் தடக்கை வள்ளல் gor Ger Sr. 
இவெருண்ட மான் விழிமர். 

(ம் யானை: 

ஆனை :--வினையா ம.த மானாவெள்ளானை. 

கரி:--கருமால் கரி. 
கவக்இகை கரி யுரி.. 

கவளமா கரிமேல்.... வருங்கள் வன். 

களிறு:--இளங்களிு (இங்கு முருகரைக் குதிக்கும்), 

உஹதுகணிம்(ு) அரசின(௮) ஈட்டம். 
படூமலமும் மிடவயிறும் உடைய களி, 

(இங்கு விகாயகரைக் குறிக்கும்). 

(படு ஒழுகுகின்ற ம,தடீரையும் ம,க,த்தையும், 
மிடா பானை பேசன்ற வயிற்றையும் 

உடைய கணபதி) 

பிடி. :--கொம்பிளம்பிடி. 

bt :—@ Bear மா வொடு தேர். 

யானை :--போழ்க்இ யானை. (போழ்க்.இ - பிளந்து.) 

(12) விடை: 

இடபம் :--இடபம் ஏறி. 

எருது :--இடுவது புல் ஓரெருதுக்கு. 
எருது வாகனனாம். 

ஏறு :--ஏறணி கொடி. 

காளை :--இளங்காளை. 
( anes காள முருகரைக் குறிக்கும்.) 

சே (எருது) : 
சேக் தைய ஏறும். 

சேவின் மணி (௪ருஇன் கழுத்தில் கட்டிய மணி) 
சேவேக்து வெல் கொடியானே 7 

ச்
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6. பெற்றம் :--வை அவாம் பெற்றம். 

(வை-வைக்கோல்), 

(அவாம்-அவசவும்-விரும்பும்) 

3... விடை: [சவபிராற் பகுதயில் “சிவன் வாகனம்” 

என்னும் தலைப்புப் பார்க்க] 

அடல் விடைப் பாகா ! 

அம்போ,க,க்து ௮ருகு பாய் விடையம் வரிசை. 

[அம்போ கம்-மேகம்] 

கரய்சன மால் விடை. விடைப் பாகன். 
கொல்லை விடை ஏதி. விடையது ஊர்வது. 
மழவிடை மேல் வருவானை. விடையானடி. 

மால் விடை ஏறி.
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அங்குலி-விரல்கள் 16-4 
அச்சோ-அதசயக்குறிப்புச் 
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24-8 
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அம்பலத்தாடி4(கு-1-அல்லா 

இருவ மியாய் பிரிதல் 4-4 
அம்பலம்-ஆகாயம் 15-6 
MOUNTS G + OOF 

அம்பலவர்க்கல்லரர் 
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அனலம்-தீ 15-6 

அனிலம்-காற்.து 15-6 
ஆகுதிவேட்டு-சிவாக்கனியை 

வளர்த்து 20-2 

,இருஇசைப்பா ஒளிகெறிக் கட்டுரை 

ஆடகம்-பொன்-இது கால் 
வகைப் பொன்களுள் ஒன் pi 
சாதரூபம்; கிளிச்சிறை; 
ஆடகம், சாம்பூகதம் என் 
பன 19-8 

ஆண் ஆடுகின்றவா - ஆண் 
மைத் தனத்தைச் செலுத்து 
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25-7 
ஆதர்- அறிவில்லாதவர் 4.5 
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ஆதனேன்-அறிவில்லாத நான் 
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திரை நட்சத்திரம் 29-11 
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சூளிகை - நிலாமுற்றம் 79-7 

செஞ்சாலி - செந்நெல் 12-7 
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ஈடுவு - SOq] நிலமை 21-6 
ஈம்பானே - ஈம் பெருமானே/ 

21-1 
கமர்-ஈம்.மவர்; உறவினர் 27-1 
௩ல் - அருள் 12-3 
கல்லார் - பெண்கள் 19-8 
நாட்டம் - கண் 22-9 

இருஇசைப்பச. ஒளிகெறிக் கக்டுரை 

காடகம் - கடனம் 22-மீ 
நாதாந்தம் - சிவபதம் 3-7 
காமம் - சண்டேசுரர் என்ற 

பெயர் 29-10 
காள்-வாழ் நாள்; ஆயுள் 20-7 
நிட்டை- தியானம்; இஹைவனை: 
இடைவிடாது நினைத்தல் 

29-3 
கிதம்பம் - ஆடை 2-5 
wedi ~ பரிசுத்தம் 25-6 
கிரந்த - நிழைந்துள்ள 24-7 

கிரந்தரம்- எப்பொழுதும் 2-9 
சிறை -நீர்ச்சால்; தண்ணீர்ப் 

பானை 11-6 
மனவுறுதி 26-2 

நீடினாய் - நெடுங் காலமாக 
அமர்ந்துள்ளாய் 11-5 

நீவி- சோர்வு 26-2 
நுணுகி - நுட்பமாய் 17-3 
நுதல் - A6H9; ~wa@ 28-2 
நூறு நாறாயிரக் கோடி 

அண்டம் - எண்ணம்ற 
அண்டங்கள் 17-8 

நெக - அமுருத 26-9 
3 7 2S 11-6 

நெகா - உருகாத 11-3 
கெஒழ்ச்சி-மன உருக்கம் 26-2 
நையாத- உருகாத 12-2 
நொய்யவாறு என்ன - எளிமை 

யாக 17-8 
பக்கல் - இடத்தே 11-5 
பகலோன் - சூரியன் 9-6 
பசுநூல் - உலகச் செய்திகளை 

அறிவிக்கும் லெள௫கெ தால் 
4-9 

பஞ்சமம் - அழகு; ஒரு பண் 
26-1 

பட்டவர்த்தனம் -,பட்டம் 
தரித்த யாணை 15-2 

படலம் - கூட்டம் a-t



அருஞ்சொற்பொருள் அகர்வரிசை 

படுதல் - வயல்கள் 15-8 
டா நீம் சிலைகள் 15-10 

படுத்தல் - நீக்குதல் 25-7 
பண்ணி - அலங்காரம் செய்து 

13-2 

பண்ணியத் தழல் - மூட்டிய 
நெருப்பு 13-9 

பண்ணுதலைப் பத்தும் - 
பண்ணுதல் ஐ பண்ணுடன் 

கூடிய அழகிய பத்துப் 
பாட்டும் 27-71 

பணி- தொண்டு 21-1 

பணை - வயல்; பெரிய 10-10 
பதணம்-மதிலினுள்ள மேடை 

16-1 
உ.” மேடை 2-5 

பதம் - பாதம் 10-1 

பதிகம்-இசைப் பாட்டு 15-4 
பந்தம் - (பிறவி) கட்டுண்ட 

ஙிலை. 17-5 
பயலை - பசலை 26-3 
பயில் - வாழ்கின்ற 28-4 
பயிலும் - ஒலிக்கும் 27-7 
உ வாழும் 27-9 

பரம் - சாச்பு 26-1, 2 

பரிக்து - இரங்கி 7-6 
பரிவு - அன்பு 15-4 

பரிகலம்- உண்ணும் பாத்திரம் 
15-2 

(பிட்சா பாத்திரம்) 

பல்லவம் - தளிர் 17-8 
பல - பலா மரம் 24-4 
பலி-பிச்சை 14-6 

பழனம் - வயல் 10-1 
பழைதல் - ஓடுதல் 13-9 
vei குளிர்ச்சி 26-2 
பனுவல் - ஞான.நால் 17-5 

பா- பாட்டு 21-10 
பாசலர் - பசிய, இழிதழ்களை 

உடைய மலர்கள் 16-4 

ese 

ur®@ - 49 11-4 

பாதகம் - பெரும் பாவகச் 
செயல் 29-10 

(சிவபூஜைக்கு இடையூறு 

செய்த தவ.று) 
பாதம் இடறி - கால் தடுக்கி 

26-6 
பாலாடு மூடிச்சடைகள் தாழ 

பால் - பால்; பக்கங்களில் 
அசைந்தாடும் சடை 24.9 

பாலித்து- அருள் புரிந்து 29-9 

பாவகம் - எண்ணம் 9-6 
டிச்சர் - பித்தர் 4-9 
பிசுக்கர் - அற்பர் 4-5. 

பிட்கல் - பேசுதல் 4-6 
Get - பிரஷ்டா்; இருவருள் 

கெறிக்கு பு.றம்பானவர் 4-2 

பிண்டம் - உடல் 4-1 

பிணி - பிறவிப்பிணி 2-8 

8 8 பிணுக்கர் - பிணக்கர்; ம 

படுபவர் 4-4 
பிணையல் - இருகைகளாலும் 

அபிநயம் காட்டுதல் 15-4 

பிதுபதிவழி - பெருமையுடைய 
அறிவின்வழி; மது.நாலின் 

வழி நின்று 2-6 
பிரிவு - விடுபெறும் நிலை 17-5 
பிழக்கு - பொய் 4-6 

பிழம்பு - கொடுமை; இடம்பப் 
பேச்சு 4-2 

பீர்- பசலை நிறம் (காதல் மிகுதி 

யால் தோன்றும் பொன் 
கிறம்) 7-2 

பீலி - மயில்தோகை 24-4 
பீ.றல் - கழித்தல் 4-1 
புகல் - விருப்பம் 2-5 

புணர்ப்பு - செயல் 8-8 
புணர்பொருள் - அடைய 
வேண்டிய “ மெய்ப்பொருள் 

11-2:
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* புரரசணபூதங்கள் - பழைய 
சிவனடயார்கள் 2-11 

புராணம்- பழைமை 2-11 
புரி - விருப்பம் 10-3 
புரி.நால் - முப்புரி நால் 16-10 
புரிபவர் - விரும்புபவர் 25-5 
புரியும் - விரும்புகின் ற 28-10 
புருவம் இடுதல் - புருவத்தை 
கெரித்தல் 27-4 

புசைதரு - ஓத்த 22.3 
புழுங்குதல் - துன்பமடைதல் 

11-2 
புளினர் - வேடர் 3-3 

tb - HYG 2-11 
பூ - செந்தாமரை 8-3 
பூ எனப்படுவது பொரிவாழ் 
பூவே-கால்வர் நான் மணிமாலை. 

யூ அம்பு - புட்ப பாணம்; அது 
தாமரை; மா? அசோகு, 
முல்லை; நீலம் என ஐந்து 

ஆகும் 27-5 
பூசல் - பேரொலி 26-11 

உ -சிறுசண்டை 29-5 

டபண்மை- பெண்மைக்குணம். 
(அச்சம்? மடம்; காணம்; 

பயிர்ப்பு), 26-5 
பெருக்கர் - பெருகச் செய்பவர் 

4-7 

பெற்றம் - பெற்றம் ஏ(று) 
உடையார் - பபற்றம் 

பெற்து--அம்-- ஏறு 
உடையார் - இடத்தில் 
அழகாகப் பெற்று ஏரி 
உடைய பெருமான் 17-8 

படர் - பேடியர்; ஆண்மை 
யற்றவர் 4-6 

பேதவாதம் - நாத்திகவாதம் 
4-5 

* ys பரம்பரை 'பொழியாபெரிய புசாணம்; சம்பக்தர்: 

இரு இசைப்பா ஒளிகெறிக் சட்டுசை 

பேய் - பேய்த்தன்மை = 2-11 
பேரா உலகு- மோட்ச வீடு 

20-10 
பைய - மெதுவாக 26-2 
பொக்கர் - பொய்யர் 4-8 
QurAae iy - # Ps gbuy. 
யான அழகு 16-9 

பொது நீப்பான் - அன்பர் 
களக்குப்பெ.துவானஇறை 
வனை அப்பொதுத் தன்மையி 
னின்று நீக்கத் தனக்கே உரி 
யவனாகச்செய்யும்பொருட்டு 

12-9 
பொற்குழல் - அழகிய (சடை); 

அழகிய கூந்தல் 23-1 
பொற்கோயில் - சிவாலயத் 

தில் அபிடேகத் தீர்த்தத் 
தொட்டிக்கு அடுத்துள்ள 
தனிக்கோயில் 29-10 

போர் ஏடி - போருக்கு வருவா 
யடி 27-4 

போனகம் - நின்மாலியமான 
இிருஅழுது 29-10 

மஞ்சனசாலை - நீராடுமிடம் 
15-2 

மஞ்சு - அழகு? மேகம் 10-7 
மடங்கல் - சிங்கம் 
மடவார் மாலைப்பூசல் - மாதர் 

கள் மாலைக்காலத்தில் அந்தி 
வானம், சந்திரன் முதலிய 
வற்மை நோக்கி இரங்க 
வாய் விட்டு ஒலிக்கும். 
பேரொலி 26-11 

மஒப்ப- உண்ண 14-2 
மண்டலம் - உலகம் 5-3 
மண்டலம் - சூரியமண்டலம் 

16-4 

மணிக்குறங்(கு) 5 mp Bu 
தொடை « 4 
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மணிமாணிக்கம் - செம்மணி 
17-1 

மணிமுருக்(கு) - அழகிய 
மூருக்கம்பூ 8-8 

மணிவண்டு - கருவண்டு 10-71 

மத்தம் - ஊமத்தம் 10-11 
மதகு - நீர்போகும் வழி 16-2 
மதமான - மதம் ஆறா? மதம் 

மாரூ (மாருத) 19-5 

மதிரகிலவு - சந்திரனின் ஒளி 
26-9 

மதுமதி வெள்ளம் - தேன் 
போதும் இனிய அறிவுப் 

பெருக்கம். 2-6 
மதுரவாய் மொழியார்-இணிய 

இசைப்பாடல்களைப் பாடு 

இன் றவர் 22-4 
மயர்வு- மயக்கம்; அஞ்ஞானம் 

2-1 
மயல் - காதல் 28-5 
மயிலை - மாயூரம் 25--10 
மர - மரவம்-குங்குமமரம் 5-9 

உடமதாம் - கடம்பு 5-9 
மரபின் - மூஹழைமைப் படி. 

14-4 
மருண்டு - காதலில் மயங்கி 

7-9 
ஈடு திகைத்து 22-3 

மருந்து - அமிர்தம் 5-9, 8-8 

மல்-வளப்பம் 28-4 
மலங்குதல் - கலங்குதல் 12-9 
மலர் - தாமரை 25-1 

மலைக்தது- உதைத்தது 48-27 

மவுலி - திருமுடி 5-4 
மழலை - மெல்லிசை 24-5 

மெல்லிய மொழி 13-2 
மழலை யாழ் லெைம்ப-மெல்லிய 
யாஹழோசை ஓலிக்க 17-7 

மழவிடை - இள்மை உள்ள 
விடை 29-11 

eager 

மழவிடையாற்கு வழிவழி 
யாளாய் மணஞ்செய் குடி 
பிறந்த பழ அடியார் - பெரு 

மானுக்குத் தலைமுறை தலை 
மூழையாக அடிமை பூண்ட 
ஆடவரும் மகளிரும் மணம் 
புரிந்து கொண்ட, குடும்பத் 
தில் பிதந்த பழைமையான 
அடியார் 29-11 

மழை - மேகம் 9-9 

மறத்தொழில்- கோபச்செயல் 
7-9 

மறவன் - வேடன் 28-8 
மறுக்கம் - மயக்கம் 22-10 
ne pGurer - கூத்தப்பிரான் 
BOD - HE FONTS CHO 
ஒருவரா தலின் 25-2 

மஹஜஹைவன் - மழறைந்துள்ளவன் 
25-5 

மறவன் - வேடன் 28-8 
மன்னவன் - தலைவன் 23-10 
பான்னுக - கிலைபெழ்றிருப்ப 

தாக 29-1 
மனன் - மனம் 17-3 
மாடம் - உப்பரிகை 16-1; 

27-5 
ys மேல் மாடி 19-7 

மாண்பு - பெருமை 25-1 
மாத்திரை - ஒருவகைக்காகணி 

22-8, 26-4 
மாதவர் - மாது அவர் - 

தேவியை உடையவர் 72-68 
மாதவன் - தேவியைப் பாகத் 

தில் வைத்தவன் 10-9 
மாதிமை - அழகு 6-7 
மால் - காதல் 10-5 
உடகாம மயக்கம் 28-1, 2 

மாலைபத்து - பாடல்பத்து 
19-10 

மாற்றி - ஒழித்து 26-3
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மான்மறி - மான் org 22-1, 
25-8 

மிகு சீர் இயல்தில்லை - மிக்க 
இறப்பினை உடைய தில்லை 

28-3 

wae - மிடா-பானை 21-6 
மிடைந்து - நெருங்கி 4-10 
மிண்டுதல் - செருக்குக் கொள் 
ளுதல் 29-2 

மீமிசை - மேற்புறம் 2-7 
முகப்பு - முன்பாகம் 14-3 

மூ௫ழ்த்தல் - தோன்றுதல் 
22-10 

மூடித்தாமம் - இருமுடியில் 
அணியும் இண்டைமாலை 

(கொன்றை மாலை; வில்வ 
மாலை) 29-10 

மூத்தர் - இயல்பாகவே பாசங் 

களினின்று ரீங்கயெவர்; 
முத்தியைத் தருபவருமாம் 

இவன் 27-8 
முத்தன் - வீடு பேறு அளிப் 

பவன் 15-8 
மூதுசொல் - பழமொழி 21-2 

மூதுபகல்-நடுப்பகல்; பட்டப் 
பகல் 47-9 

மூரிதல் - தோன்றுதல் 11-7 
மூரிவர் - விலங்குவார் 9-3 

மூளையாமதி - முளை ஆம்மதி 
19-5 

Mmae - yer Ady 15-1; 
17-6 

மூன்நகா - சிரித்தல் 11-3 

Moat - 2 as பற்றை 
வெறுத்தவர் 24-7 

மூனைபடு- பகைகொண்டு வந்த 
11-6 

முச்சறவு - மயக்கம் 28.7 
மூத்தன் - யார்க்கும் முன்னே 

தோன்றியவன் 25-7 

'இருஇசைப்பா ஒளிகெறிக் கட்டுரை 

மூவா-மூப்பு அடையாத 87-7 

மூவுரு- பிரமன்; திருமால்; 
உருத்திரன் என்ற மூவர் 

25-7 
மே.த்.றிசை - மேல்-- இசை- 
இடம் 22-7 
மை- கருமை 17-1 
மைஅவாம் - கருமையை 

விரும்பும் (கருமையான ) 
17-8 

மைக்கடா- கரிய எருமை 9-7 
மைந்தன் - வலிமை உடை 

யவன் 7-7 
மையர் - கருகிற முடையவர் 

9-8 
மொய் - கூட்டம் 13-4 
உ: தழைத்த 12-6 

மொழுப்பு - சோலை 14-4 
மொழுப்பு - பரந்த இடம் 

16-11 
மொழுப்பு - செறிவு 8-1,5 

உ திருமுடி 8-9 
ஒ சடைமுடி 10-2-7 

மோடு - மூடத்தனம் 4-6 
யாமம் - இரவு 17-3 
வகுளம் - மகுழமரம் 16-11 
வங்கம் - மரக்கலம் 25-8 
வடம் - கண்டிகை மாலை 9-8 
வடி - வடிதல்; வற்றுதல் 

வண்ணங்கள்-பல தன்மைகள் 

29-3 
வந்தகாள் - எழுந்தருளிய 
நாள் 10-10 

வம்பு - வாசனை 12-3 
உயுதுமை 8-10; 21-2 

வயிறு - நடு 13-7 
வரிவண்டு - வரி இசைப் 

பாட்டு, கோடுகள் 27-1 
வலிவார் ஆர் - துன்புறுத்த 

வல்லார் யார்; என்
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வலிமைக்கு ஒருவரும் கிகராக 
மாட்டார் 27-8 
வழிமொழி மாலை - திருவருள் 

வழி கின்று மொழிந்த 
பாமாலை 13-2 

வழிவழி ஆளாய் - தலைமுறை 
தலைமுறையாக அடிமை 

பூண்டவராய் 29-11 
வனம் - அழகு 26-1, 27-5 
ாாசக மலர்கள் - சொழ்க 
ளாகிய மலர்கள்; சொல் 
மலரால் தொடுக்கப்பட்ட 
மாலை ஆகிய பாட்டுக்கள் 

26-11 
வரசிகை - பூமாலை 22-10 
வாதித்தீர் - வருந்தும்படி 
செய்தீர் 28-6 

வாமம் - இடப்பாகம் 24-5 

வாய் - இமுதடு 25-1 
arise - Epp 14-7 
வாய்மடுத்து - உண்டு 18-2 
வாயிசன - வாய் மொழியினை 

27-6 
வார் - கச்சு 20-6, 26-1 
வார்தல் - ஒழுகுதல் 5-3 

உ ஒழுகுதல்; (தேன்) 26-17 

வால்முத்.து - வெள்ளிய 

மூத்து 18-1 
வாளா - ஒரு தொண்டும் 

செய்யாமல் 21-9 
வான் (எளிதே) - AuGwireb 

25-10 
டா ஒளி 13-4 

vy — QuAw 25-10 
வான்தெரு-பெரிய தெரு 16-6 
வான்பனளிங்கு - உயர்ந்த 
பளிங்கு 9-8 

வான்முத்து * சிறப்பு வாய்ந்த 

wea 18-1 

௨௪௯. 

வான் உந்திச்சுமி-௪ சப்புடைய 
கொப்பூம் 22-5 

வானுலகன் ஈகங்கை-தேவ 
கங்கை 20-5 

விஏர்தன் - வேறுபாடு 
உடையவன் 24-2 

விசிறு - வீசுகின்ற 2-8 
விடங்கன் - தானே உண்டான 

வன், அழகு உடையவன்; 
29-45, 1-16 

விண்டு அலர் - இதழ்கள் 
விரிந்து. 5-3 

விமானம் - வூர்தி 11-6 

விம்மி- பெருகி 29-11 

விலங்கல் - மலை 16-8 

விளி - விலங்குகளை ஓடச் 
செய்யும் கூப்பாடு 3-7 

வினைபடு கனகம் - பலவித 

மாகத் தொழிலுக்கு 
உபயோகப்படும் பொருள் 

17-3 
வினைபடும் உடல் - வினைக்கு 
இடமாகிய உடல் 11-6 

வீங்கு - பெரிய 17-8 
வீரை - கடல் 3-5 
வீறாடி- ஈடுபட்டு 12-9 

வீறு - மேன்மை 4-1 

வெள்ளானை - அயிராவணம் 
(சவலோகத்தியானை) 19-5 

வேதகம் - மாறுபாடு 11-6 

வேரி - தேன் 5-3 
வேள்வி - ஓமகுண்டம்; யாகம் 

20-1 
வேறு - புதுமை 1-6 
வை - வைக்கோல் 21-6 
வை - வைக்கோல் 17-8 

வைதிகத்தோ்- வேத சம்பந்த 
மான தேர் 1-10
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