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பகிப்புரை 

அறிவாற் சவனென ஆன்றோர்களாற் பாராட்டப்பெறும் 

இருவா அவூ௲ூசளாகம மணிவாசசப் பெருமானால் இயற்.றப்பெற்.ஐ. 

,இருவா௫சமும் இருக்கேரவைமாரும் சைவத் இருமுறைகள் 

பன்னிரண்டனுள் எட்டாவது இருமுறையாக அமைந்து விளங்கு 

இன்றன. இருவாசக,த்இற்கு அடு,த்,தபடிமாக.த் இகழ்வது இருக் 
கோவைமார். இக்கோவை வெளிப்பார்வைக்குசி சிற்நின்பப் 

கபொருகாத் தந்து கிற்பதுபோ.ற் சாணப்பெறினும் உண்மையாக 

அமைந்துள்ள் இ,.தனுடைய உள்ளுறை பொருள் பேரின்பக் 

கருத்துப் பொருக்இம தாகும். 

கூதுதப்பிரான் மணிவாசகரிடம் ௮ர்,தணச் ச.றுவராகப் 

போந்து இருவாசகத் தஇருப்பாடல்சகா எழுஇமருளிமதுடன் 

*உக்தப்பிரான்மீது கோவையொன்றும் பாடுக'' என்று எட்டா 

யிட்டருளியண,௧.க் தலைமேற்கொண்டு மணிவாசகப்பெருமான் 

,இருக்கசோவைமாரைப் பாடியருளினார். தமிழ் மொழியில் இளு 

ஞான்று விளங்குங் கோவைகட்செல்லாற், தலைமைக் தன்மை 

வாம்க் த சிறப்புடைய தாய் வேறு கோவைகள் பெறாத உயச்வுச் 

சிறப்புணர்,த்தும் ஆர் விகுதியையும் பெற்றுத் இருக்கோவைமாச்” 

விளங்குகின்றது. 

“ட.தவார ஒளிகெதி'' என்னும் ,கலைப்பில் இருஞான சம்பக: 
9,தவாரப் பஇசங்கட்கு ௧௬௦௦ பக்கங்களில் மூன்று பகு.இகளும், 
அஇருகாவுக்கரசர் ேதவாரப் ப.இசங்கட்கு ௧0௮௬ பக்சவ்களில்: 

இரண்டு பகுஇகளும், சும்.தரர் 0,தவாரப் பஇகங்கம்கு ௭௬௨



ப.இப்புரை 

பக்கங்களில் ஒன்றும் இருவா,சவூரடிகள் இருவாம் மலர்ந்,தருளிம 

'இருவாசக,த்.இ.ற்கு ௧௨௪௬ பக்கங்களில் ஒன்றும் ஆக ஏழு 

பகுதிகள் இருமுருகன் இருவருட்செல்வராக விளங்கும் சிவத். இரு 

(தணிகைமணி டாக்டர் வ, ௬. செங்கல்வராய பிள்ளை எம்.ஏ. 

அவர்களால் எழு,தப்பெற்றுக்' கழச வாயிலாக வெளிவந்இருக் 

இன்றன. 

இப்பொழுது மணிவாசகப்பெருமானார் அருளிய இருக் 

சோவையாருக்குத் *;இருக்கோவைமார் ஒளிகெறி'' என்னும் 

, தலைப்பில் மேற்படி. பெரிமார் அவர்களாலேயே எழுதப்பெற்று 

டஇவளியிடப்பெறுகறது. 

'இருக்கோவைமாரைப் படிப்பவர்கம்கும். ஆராய்ச் செய்பவர் 

க்கும் பமன்படும் வகையில் இருவாசக,ததைப்போல் ஒப்புமைப் 

பகு.தி முன்னர் அமைச்சப்பட்டிருக்கறது. இதன்பின் சிவபிராழ் 

பகுதி 6௪ ,தலைப்புக்களிலும், இல்லை முதலாம் தலப் பகுத; 

அகப்பொருட்பகு திமு. தலியன பற்பல ,தலைப்புக்களிலும் அமைந்து. 

விளங்குகின்றன. 

மூவர். 0 தவாரப்பஇசங்கமகுக் இருவாசக_தஇற்கும் Sans sak 

ஒளி9ஈறிக் சம்டுரை நூல் வெளியிட்டிருப்பதைப்போல் இத் 

,இிருக்கோவையாருக்கும் ஒளிகெறிக் கட்டுரையும் வெளிவரு$றது., 

அகவை முதிர்க்து கூனிச் குுகியிருக்கும் இக்காலத்திலும் 

இ.த். தகைய அரும் பணிமைச் செம்து வரும் டுபரியாரவர்கள் 

இன்னும் பல்லாண்: டவ்வுலில் வாழ்ந்து தெய்வக் தமிழ்த் 

தொண்டு செய்யும்படி திருத் கவிகை முறாகப்ெபருமான் இரு 

'வருள் புரியுமாறு. அப்பெருமானை வேண்டிக்சொள்கிறோம். 

சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகத்தார்



மூசவுரை 

**யைந்தமிழ் நவின்ற செந்நாப் புலவன் 

ஐந்திணை யுறுப்பி னற்பொருள் பயக்கும். 
காமஞ் சான்ற ஞானப் பனுவற்குப் 
பொருளெனச் சுட்டிய வொருபெருஞ் செல்வ" 

என வியந்து கூறியுள்ளார். ம தவார விளக்கமாக crop Bu 
ஓளிகெறிமைப்போல,க் இருவா௫கத்துக்கு ஓர் How Hub, 

குன் சம்டுரையும் இருவா௫க முகவுரைமை மான் கூறியதுபோல 

இறைவன் திருவருளாலும், சுழகத்தின் ஆட்சியாளராம் இரு 

வாளர் சுப்பையா பிள்ளை அவர்களின் பேசன்பினாலும் 1967 

ஆம் ஆண்டு வெளிவந்தன. இப்பொழுது அ௮வர்சளின் ௮ன பே 

,இறாக்சோவையார் ஒளிகெறிமாம் இந்_நால் வெளிவருவ சற்குக் 

காரணமாக அமைந்தது. 

எனக்கு 86-க்ஐு மேல் வம,காகி கோய்ச்கடைமே பட்ட 
சிலையில் இருக்கோவையார் ஒளிரெறியும், கட்டுரையும் எழுதப் 

பட்டன. ஆதலின் பிழைகள் என்னை அ.றிமாமல் இருக்கக் 

கூடும். ௮வை தமைப் பொழு த்து ஈற்பொருக்மயே கொள்ளுமாறு 

வேண்டுகின்றேன். அன்பர் சுப்பையா பிள்கா அவர்களுக்கும் 
என் நன்றி பெரிதும் உரி.கீதாகும எனை ஆளும் தணிகை 

எம்பெருமான் இருவருள் இப்போது (9 ஆம் இருமுறை) 
,இருவிசைப்பா ஒளிகெறியும், கட்டுரையும் எழுதும்படி வைக் 

துள்ளது. அவர் இரூவருளால் முடிவு பெறவேண்டும், 

சென்னை, அன்பன், 
7-14-70 a. &. OF.



உள்நறை 

மூற்சேர்க்கை 1 (&) 
ஒப்புமைப்பகுதி ௪௧-௩௯ 

L-(2) ஒப்புமைப்பகுஇயில் எடு,க்,காண்ட நூல்களும் 
ப.இ. எண்ணும் ௩௪-௩௯. 

1-(9) ஒப்புமைப்பகு.இயிம் காடீடி௰ முக்கிய பொருள் 
௮கராதி ௪௦-௪௪. 

,தஇருக்கோவையார் ஆளப்பட்ட இடம் ௪ 

,இருக்கோவைமார் உரையிற் காணும் மேற்கோள்கள் ௪௬ 

  

௯. சிவயிராற் பகுதி 144 

[எண் : பக்க எண்] 

1. சிவபிரான் அட்டவீரம் (7) யானைமை அட்ட 

(2) காமனை எரித்தது 3 அம் அதன் 

(2) சாலனை அட்டது. 7 தா ass 
போர்த் ம் . 

(8) சலக். தரனைச் தும், போர்.தததும் 5 
Sob FBI த 2. சிவபிரான் ௮அணிவன 5 

(4) தக்கன் வேள்வி 8. சிவபிரான் (அணிவன), 
மைக் தகர்த்தது 2 (சடையில், சிரசில், 

(5) பிரமன் சர,த்ைை ட் சூ$வன) -6 

AWSSS 2 4, சிவபிரான் அபிடேகப் 
(6) புரம் எரித்தது 8 பொருள் 8
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5. சிவபிரான் மங்கை 
பாகர் (அர்த்தகாரீ. 
சுரர் 

8. சிவபிரான் அருள் 9 

7. சிவபிரான் அரையில் 
அணிவன 10 

8. சிவபிரான் அழகு 10 

9, சிவபிரான் ஆடை, 
உடை 10 

10. சிவபிரான் இருவருக்கு 
அரியர் 

11. சிவபிரான் உறைவிடம் 7 

12. சிவபிரான் காதில் 
அணிவன 12 

18. சிவபிரான் கையில் 
ஏந்துவன 79 

44 சிவபிரான் கொடி 13 
15. சிவபிரான் சடை 13 

10. சிவபிரான், தன்மை 
பெருமை மூதலியன :-- 

(1) அச்சம் தீர்ப்பவர் 14 

(2) அமுது ” 
(8) அரசு (தலைவர்) ” 
(4) அரியவர் ” 

(5) அருளுதல், கருணை 
புரிதல் ,, 

(6) அழகர் 16 

(2) அழிவில்லாதவர்' 
(9) அளவில்லா தவர் a 
‘(9) ஆம்கொள்ளு தல் 8 
(70) இணையில்லாதவர் , 
(14) இசல் (,தன்மை) ” 

திருக்கோவையார் ஒளிெ.றி 

(12) இன்பம் தருபவர் 15 
(18) இனிப்பவன் a 

(14) உலகைத் இருத்துவர் ,, 
(25) எதற்குக் By 

உள்ளார் ம் 

(16) எ.தற்கு ஈடுவில் 
உள்ளார் 

(12) எதற்கு மேல் 
உள்ளசர் sa 

(28) எல்லாப் பொருளுக் 
கும் அப்பால் ஆன 

வர் ” 
(19) எல்லாக் ஆவர்: i 
(20) எல்லாராலும் 

அறியப்பட்டவர் , 

(81) எனிமர் ? 
(22) pirIedeor sour ல் 

(33) ஒருவன் ” 
(24) சீர்த்தி ” 
(26) சிறப்பு ” 
(26) er - 
(22) சுடர், சோத, ஒளி ,, 
(29) சொல்லவொண்ணா 

தவர் ” 
(99) பசைவரை அழிக்கல் ,, 
(30) ப.ற்றாவர் ” 
(927) பாசம் ௮றுப்பவர் ,, 
(82) மிறப்பறுப்பார் 77 

393) பிறரால் வணக்கப் 
படும் 6,தம்வங்க 
ளால் பணிமப் 

படுவர் 9 

(84) பின்னாவார் எவர்க்கும் ,, 
(96) புகல் ப



உள்ளுறை ௯ 

(96) புணர்ப்போன் 
(படைப்பவன் ) 17 

(97) போ.ற்ற,க்,தக்கவர். 3 

(56) மருந்து ” 
(39) முத்தி தருதல் ” 
(40) முன்பு ஆவார், 

எவர்க்கும் ,, 

(41) மேலானவர் ” 

(49) யார்க்கு அருளார் ” 
(48) வாக்குக்கு எட்டா 

sar 17 

(44) வினை இர்ப்பவர் » 
17. சிவபிரான் திருஉகுவம் 78 

(2) அடி ச 
று அர்ச் » 

4 ” 

(4) சன் ் 
(8) சண்டம் » 
(6) கரம் 9 
(7) செவி (காது) 19 
(9) சென்னி(தல) 
(9) திருவி ” 

(70) கோள் (பயம்) 20 
(11) நியம (வண்ணம்) 21 
(712) நுதல் (நெற்றி) ” 
(18) முடி ” 
(தி வனி பருவம்) 

18. சிவபிரான் திருகாமம் 4 
சிறப்பு 22 

&. சிவபிரான் திருகாமம் 
போது 26 

10. சிவபிரான் திருநாமம் 
விளி 27 

20. சிவபிரான் ஈஞ்சுண்டது 98 
21. சிவபிரான் நடம் 90 
&. சிவபிரான் எரியாடூதல் 57 
22. சிவபிரான் படை 31 
23. சிவபிரான் பாம்பாட் 

டியது க 
24. சிவபிரான் மாலை i 
20. சிவபிரான் வாகனம் 32 
20. சிவபிரான் விகும்புவன ,, 
21. சிவனும் அக்கினியும் ,, 
28 7 அசுரகும் 92 
29. , அடியார்களும் ,, 
30. உட அடியார்களும், 

தேவர்களும் 34 
81. ” அடியார் 

அல்லாதாகரும் ,, 

32. Fri இந்திரனும் 52 
33. உட கடலும் ர் 
34. » காமத்தை 

வென்றவரும் 58 
35. உட சந்திம ag 
36. » சூரியனும் ” 
31... தமிழும் ” 
38. உ தவமும் se 
39 உ திருகீறும் 89 
40. திருமாலும் ஜு 
41. சிவனும் தேவர்களும் 41 
42. 3 தேவியும் 42 

48. உ தோண்டும் 8 
44.° பிரமனும் * ,, 
45. a: பூமியும் ay 
46. » பேயும் “43 
47. உட பொய்கரும், 

மேெய்யகும் : ,



௧௦ 

48. சிவனும் மறையும் _ 4 

4. முச்சுடரும் , 
50. , மேகமும் ” 
51, ராவணனும் ,, 

,இருக்கோவையார் ஒளிகெறி 

52, சிவனும் வாத்தியமும் 42 

58. உ வெண்மையும் ,, 

54. உட வேத ஆகமமும் ,, 

வ. தில்லை முதலாம் தலப் பகுதி 45-55 

1. தில்லையும் தில்லை 
விசேடமும் 

8. பிற தலங்கள் 
(2) அம்பர் 61 
(2) அசசம்பலம் (பேரூர்) ,, 

(8) இடைமருது (இரு 
விடை மருதூர்): ,, 

(4) ஈங்கோய்மலை ட 
(8) ஏகம்பம் (கச்சி 

ஏகம்பம்) 52 

(6) கடம்பை (கடம்பூர்) , 

(7) கயிலை ” 
(8) சழுக்குன்றம் (இருக் 

கழுக்குன்நம்) oy 
(9) காஞ்ச (ஏகம்பம்) , 

' (5-urrée ) 
(20) காழி (கோழி) 59 
(21) குற்றாலம் ” 

ப 

(79) கூடில் (மதுரை) 53 

(22) கொடுக்குன் றம் 
(பிரான்மலை) ல் 

(74) சவகசர் 
(25) குழிலல் (இருச்சழி) 
(26) பாககுனறு ற 
(77) பழனம் ; 
(8) பனையூர் (இருப் 

Ldn pr) 
(79) பூவணம் (இருப் 

பூவணம்) 9 

(20) பெருந்துறை (திருப் 

பெருந்துறை) » 
(21) SurBuboub —,, 
(99) மூவல் 55- 
(23) are? (2G 

வாஞ்சியம்), 95 

X04) திருவெண்காடு ஞு
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i. 
12. 
13. 
14. 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
90, 

a1. 
22. 

93. 
94, 

௯.. அகப்பொருட் பகுதி ௧56-174 

ர. தலைவன் 

,தலைவி தோழி இவர்களிடம் ,தலைவன் கூறுவது 

தலைவன் இருப்பிடம், ஊர், இல்லம் 
, தலைவன் களிறு 

, தலைவ சசலைவி இருவரி. மும் 1, தாழி கூறு தல் 

தலைவன் தலைவி இவர் தம் மகன் 

,தலைவன் தலைவி உவம 

,தலைவன் தலைவிக்குசி செய்,த உதவியும் ௮தைப் 

பற்றி நன்றி பாராட்டலும் 

தலைவன் தலைவியிடம் கூறுவது 

, தலைவன் தலைவிமை- விளிக்,கல் 

, தலைவன் தன்னைக் குறிப்பது 

தலைவன் இரம், சிறப்பு, விருப்பம், செய்கை 

தலைவன் தேர் 

தலைவன் தோழிக்கு உணா த கது 

,கலைவன் இருமண_த்இன்முன் தோழியிடம் 

கூறு தல் 

,தலைவன் நெஞ்சொடு கள.த்.தல் 

, தலைவன் படை 
, தலைவன் வர்ணனை 

,தலைவனிடம் தோழி கூறுதல் ட 
தலைவனும் சிவனும் 

Sioa wid ur goo sug (செவ்வணி) 

(IX-8 urtée) 
தலைவனும் பாங்கலூரம் 

, தலைவனைச் சரத. இடைக் கண்டவர் அவனிடம் 

கூறு தல் 
,தலைவனைச் செவிலி குஇப்பது 
, தலைவனை த் தலைவி குறிக்கும் சொற்களும், 

சொற்றொடர்களும் 

» 
99. 

3 

58 
59 
60 

92. 

9 
63 
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70 
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72 
75 

77 
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,இிருக்கோவைமார் ஒளிகெறி 

தலைவனைத் தலைவி கறிக் கலுக், அவனைப் 
பற்றிப் பேசுதலும் BL 

ப தலைவனை த தலைவி விளித்,தல் 92 
தலைவனை த தலைவி வைதல் ” 
,தலைவனை த தோழியும் பிறருக் குறிப்பது 94 
, தலைவனை த கோழி விளி தல் 87 
Saker சற்றும் குறிப்பது 93. 
தலைவனைப் பர.தஷக்மர் குறிப்பது 88 
தலைவனை வழியில் சண்டவர்களும் பிறருக் 

குதிப்பது ” 

Il. பாங்கன் 

தலைவனும் பாங்கனுக் (27-97) பாச்க்க, 

III. தலைவி 

தலைவி தலைவனை வை தல் 88 
SOA தன்னைக் குறிப்பதும் கூறுவதும். ” 
,தலைவி ஈற்றாயை (மூன்பணிக்கு ௮ரூசி) கொந்து 
உரைத்தல் 89 

(தலைவி நெஞ்சொடு இள.க்.தல் வு 
தலைவி பரத்தையரைச் குறிப்பது 92 
SDA புன்னையொடு புல,த்,தல் ” 
BIA aut over For ” 
SDA age Du gs 96 
தலைவிக்குக் சாப்பு ௮ணிந்து பொன் அணிதல் 97 
தலைவியிடம் தோழி கூறு தல். ” 
SHA Gor அணிகலன்களும், ஆடையும் 114 

தலைவியின் ௮வமவம் ௫டதலிய வர்ணனை ” 
,தலைவியின் இடம் மாருக்கு உரிமது என்பது 114 
தலைவியின் இருப்பிடமும் பிறவும் ” 
SWAG CT os od © 115 
,தலைவியின் ஐமன்மார் முதலியோர், அவர் 

செய்சகையுக், வீரனும். 122
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19, 
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al, 
9a, 
28, 
94, 

25. 
26. 
27. 

28, 

29. 
30. 
81. 
82, 
33. 

84, 

36, 
86, 
37, 
38, 
39, 
40, 

4l, 

உள்ளுறை 

,தலைவியின் சாமமிக்க சழிபடர் களவி 
,தலைவியின் சோபக்கண் சாம் தக்சண்ணாய் மாறின 

சமமங்கள் 

,தல்வியின் கோலம். 
, தலைவியின் சிறப்பையும், அவளைப்பற்றியும் 
சோழி தலைவனிடம் கூறல் 

"தலைவியின் இருமணம் 
தலைவியின் சொழிலும் செம்சையும் 
தலைவியின் காண் 
தலைவியின் பிரிவு ஆற்றாது அவள் வளர்,த,த 

களி வருந்தியது. 
,கலைவியின் மாலை, மலர் 
தலைவியின் விகாமாம்டுப் பொருள்கள் 
தலைவியும் சிவனும் 

தலைவியும் செவிலியும்--செவிலி தலைவியைக் 

குறிப்பது 
தலைவியும் தோழிகளும் ( ஆமமும்) 

தலைவியும் கற்றாயும் 
"தலைவியும் விருந்தும். 
தலைவியைக் குறிக்கும் சொற்கள் 
,தலைவிமை உழைமர் குறிப்பது. 

,கலைவிமைச் செவிலி குறிக்கும் சா.ற்களும் 
சொற்றொடர்களும் 

தலைவியைக் தலைவன் சந்இ.த்.த இடம் 
தலைவிமை,த் தலைவன் வியது.தஸல் 
,தலைவிமை, ச் தலைவன் விளித்தல் 
'தலைவிமை,க் தோழி குறிப்பது! 
தலைவியைக் கோழி விளிப்பது ச 
தலைவியைப் பர,தலதமர் தலைவி குறிப்பது 
(2) மணமுரசு கே௩ீடு மகிழ் தல் 
(2) மணமுரசு கேட்ட தலைவி ஐயு.ற்றுக் சலங்கல் 
(3) கி.திவரவு கூறு தல் 
(4) மணமுரசு கூறல் 
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or இருக் கோவையார் ஒளி$ேறி' 

IV. தோழி 

ூதாழிக்கு,த் தலைவி கூறுவது (17-9 பார்க்க) 
கோழி சிறைப்புறம் கூறல் 

தாழி செவிலியிடம் (,தலைவியைப் பற்றிக்) 

கூறு தல் 
தோழி இசெவிலியை விளி தல் 

தோழி தலைவிக்குக் கூறியது (தலைவன் 
பிரிவைப்பற்றி) 

தோழி தலைவிக்குத் தர்வரவு கூறல் 

தோழி ,தலைவி, தலைவனிடம் கூறுவது 
(2-4 பார்க்க) 

சோழி நெஞ்சொடு Bor god 
தோழியிடம் தலைவி கூறுதல் (17-] எச்ச) 

தோழியும் சிவனும் 

தோழியும் நற்றாயும் 
தாழியைக் குறிப்பன 
தோழியைச் செவிலி விளி,க்.தல் 
சோோழியை,ச் தலைவன் குறிப்பது 

தோழியைத் தலைவன் விளிப்பது 

தோழியை த் தலைவி விளித்தல், குறிக்.தல் 

தோழி வர்ணனை 

V. செவிலி 

டுசவிலி தலைவன் தலைவியை காடத்துணிக் தது 
செவிலி தன்னைக் குறிப்பது, செவிலிமைக் 
கண்டோர் குறிப்பது 

இசெவிலியும் சிவனும் 

7]. நற்றாய் 

கற்றாய் கொடிக்குறி பார்,த,தல் 
குற்றாயும் சிவனும் 
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1. 

உள்ளுறை 

நற்றாமைச் செவிலி விளிக்,தலும் கூறு தலும் 
க.ற்றாமை,த் தலைவி குறிப்பது 
கற்றாயை,த் தோழி குறிப்பது 
கற்றாயைக் சோழி குறிக்கும் சொற்கள் 

1711. தலைவனும், தலைவியும், தோழியும் 

தலைவன் பிரிவால் ,தலைவிக்கு நேர்க் தவை 
தரிலவி சலைவனுடைய பிரிவை ஆற்றாது 

உரைத்தது 
,கலைவன் தலைவி கோழி இவர்கள் ப.ற்.நிமவை 
,கலைவி தலைவன் இவர்க ப் பர,தைகமச். 

குறிப்பது 

VIII. தலைவியும் தோழியும் 

தலைவியும் தோழியும் வி௯மாடு தல், குளி,த்,தல் 

மூ.தலிம 

1%. பாத்தையர் 

பர,தைகயர் தலைவி ஏனைய பர.த்ைையரைச் 

குறிப்பது 
பரத்தையர் வர்ணனை 
பர,தை தயரும் தலைவனும் (27-79 பார்க்க), 
பர.தைதமரைக் குறிக்கும் சொதிகள் 
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செயற்பாலை அரசனுக்கே 389. 
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எனக் குறுகிற்று , 

(௫) “த'விட்டிருப்பன 385 

(6) ஆறு 'ஆ' எனக் 
குறுகியது. 

(8) உடைய 'உடை” 
எனக் குறுகியது , 

(2) பித தச 
8. முதல் குழை . 

கொல், கொலோ, 

டகாலாம். ” 

சாஇப்பெயர் 3a7 
er Buco ” 

சாரியை ” 
செமப்படு பொருள் ” 

,தன்மை, முன்னிலைப் 
பொருளில் வந்.தது 998 

தான் 
துணைச்சொல் 
€.தாழி.ற்பெமர் 
தொறும் 
போலி மருந்து 

மன் 

மு.கல்நிலை,த் தொழிற்: 
பெயர் » 

” 

” 

ஞு 
ஜு 

329 
” 

” 
விசாரம்” 

விகுதி 
விமங்கோள் 

380 
531 

வேற்றுமை உருபுகள் 

(1) ago வேற்றுமை 38L 

2) ஏழாம் வேம். றம ழு 
52. 

33, 

34, 

(ல 
@ 
B
H
R
 w 

so 

வேற்றுமை உருபு 

தொக்கது 992 
வேற்றுமை உருபு 

மயக்கம் ” 

வேறு, 334 
அணி, அலங்காரம் 

இல்பொருள் உவமை 
ணி 334 

உமர்வு கவிற்டு ௮ணி 886 
உருவக ௮ணி ” 
உவமை .ஒணி ” 
ஐய அணி 836 

ஓட்டணி ” 
சிலேடை ௮ணி ” 

செசற்பின் வருகிலை 
௮ணி 999 

தற்குறிப்பேற்ற அணி , 
. மயக்க அணி ” 

முரண் ௮ணி ” 
Cap pudur@er 
வைப்பணி 839 

அலங்காரம் 
. இரங்கல் விலக்கு, 

டபாய விலக்கு 839 

உயர்ச்சி வேற்றுமை ” 
ஒற்றுமைக் கொளுவு 

தல். ” 
கோக்கு ர் 
பரியாமம் ர. 

846 புகழ் உவமை 

புகழாப் புகழ்ச்சி 
முயற்சி விலக்கு



திருக்கேர்வையார் ஒளிரிநறி 

(முற்சேர்க்கை I (A) 

  

ஒப்புமைப் யகுதி 

திருவளர் தசமமை ஓர்வ்ளர் காவிகள்" 

'இருவளர் தாமரை - சம்பந்தர். 9-17-9. 

: இருவளச் தாமரை சர்வளர் செங்கமுர£ர்'-- அப்பர்-4-97-10 

'இல்லையன்னாள் படைக்கண் இமைக்குக் தோயும் 
கில,க்,கடி. தூமலர் வாடும்” 

(1) மந்திர மகளிரிற் ஜோன். நிய மகளெனின், அந்தனிரச் 
கோதை வாடிய இருநுதல் வேர்த்தது. 

.-பெருங்கதை-4-17-37, 22. 

(2) தெய்வ மகளிருக்கு மாலை வாடாமையும் நெற்றியில். 
வேர்வு அரும்பாமையும் இயல்பு; இருநுதல் வேரரும்புந் 
தேங்கோதை வாடும்.:....மற்.றிவள் அகலிடத் தணங்கே. 

புற. வெண்பா-287. 

'ுகல்கிண்ற அல்குல் தடமது கொங்கை யவை அவம்&ீ 

புகல்கன்றது எனனை கெஞ்சுண்டே இடை” 

(1) கொப்பூழ் கங்கையின் சுழியலைக் குங்கண் கொளா 
நுடங்கடையை யுண்டெனத் தமர் மதிப்பர், 5 

த்தாமணி- 172. 
(2) நுண்துகில் அகல் அல்குல் நொ௫த்த வெம்முலை, யுண்டிவ 

ஹணுசுப்பென வுரைப்பி னல்லது, சீண்டறிகலா இடை. . 
அத்தரமணி-654. 

“பிணியும் ௮.தற்கு மருந்தும் Spy UD DPeriveree 
பேருந் தோளி, படைக்கண்களே”



௨ ஒனி௫கறி முற்சேர்க்சை - “(திருக் பவையார் 

(2) இருநோக்(கு) இவள் உண்கண் உள்ளதொரு நோக்கு. 
தோய்நோக்கொன் றந்நோய் மருந்து. 

திருக்குறள்-1091. 

(2) பெருந்துயர் உதவுவெம் பிணியுந் 
தீர்ப்ப தோர் மருந்து...... மற்ராதலும்......மாது தன் 
'தருந்திய நோக்கல். -கந்தபுராணம்-2- 1-3. 

(8) 65 பார்க்க. 

6. *வபயில் £ழ்கடல் கினி. மேல்கடல் வரன் நுகத்இன் 
துகவழி கேர்கழி கோ.ததன த் இல்லை: 

(2) பரவை வெண்டிரை வடகடற் படுநுகத் துளையுட் டிரை 
செய்தென் கடலிட்ட தோர் நோன் கழிசிவணி 
அரசவத்துளை யகவயிற் செறிந்தென. --ஏந்தாமணி 3749. 

(2) தென்கட விட்ட தோர் திருமணி வான்கழி வட 
கடனுகத் துளைவந்து பட்டாஅங்கு. 

பெருங்கதை 1-32-17, 18. 
(8) வட்கட லிட்ட ஒரு நுகத்தின் ஒரு துளையில் தென் 

கடலிட்ட ஒருகழிசென்று கோத்தாற் போல். 
(இறை. சூ. 2. உரை) 

9, உணர்ந் தார்க்கு உணர்வரிமோன்” 

(2) உணர்வார்க்கு உணர்வரியவன். திருவாசகம் 47-8. 

(8) அறிவானவர்க்கும் அறியாமை நின்ற அரன். 
சம்பந்தர் 2-88- 

(2) தேர்ந்தவர் தேடுவார் தேடச் செய்தே சேர்ந்தவன். 
சம்பந்தர். 1-712-5. 

32, *சங்கவள் இங்கணீ வாய்கமழும் ஆம்பலம் போ.துளவோ” 

ஆம்பலம் போது காட்டும் 
அணிதிகழ் பவளச் செவ்வாய். நைடதம். 

24. 4இமைமா த மூக்கண் மூவரிற் பெழ்.றவர்' 

'நற்பகற் சோமன் எரிதரு நாட்டத்தன். 
-இருக்கோவையார்- 768. 

(2) இமையாத முக்கண். சம்பந்தர் 4-7. 
(3) 128 பார்க்க.



ஓளிபறிர் ஒப்புமைப் பகுதி 

20, 'சிற்றம்பல,த்து உறைவான் உமர் மதிற் கூடலின் 
hos Qo Be sip" 

prep grb youremtsQant obuorGer. 
சுந்தரர்-9 6-6. 

17, கோம்மிக் கொதுக்கு மேயா மஞ்ை” 
வரிநிறக் கோம்பி வாலிமிழ்ப்பு வெ££இ 
எரிமலர் இல்வத்து இருஞ்சனை இருந்த 
அலந்த மஞ்ஞை. பெருங்கதை 7, 584-148: 744. 

YL 'குர்சாம் கோளிழைக்கும் பாம்பு' 

(ப) அஞ்சனக் கோலின் ஆற்றா நாகம் மோரருவிக் குன்.றிற் 
குஞ்சரம் புலம்பிவீழக் கூர்.நுதி யெயிற்.றிற் கொல்லும். 

சிந்தாமணி 1894. 

(2) பரிய களிற்றை அரவு விழுங்கி மழுங்க. --சம்பந்தர் 1-68-2. 
(8) சறுவெள் அரவின் அவ்வரிக் குருளை, கான யானை 

அணங்கு யாஅங்கு - குறுந்தொகை 119. 

94. ,ல.த இனால் அமிர் தாக்கிய சோன்” 

ஆலம் ஒன்றும் அமுதென்று பண்டமுது செய்யும் ஐயர். 
தக்கயாகப்பரணி: 650. 

40  தாழச்செம் தார்முடி தன்னடிக் சழ்வை த தவரை 

விண்ணோர் சூழச்செம், தான் ௮ம்பலம்' 

(1) முருகனை அருள்பட மொழிபவர் ஆராய்ந்து வணங்குவர் 

தேவேந்திர சங்கமே. திருவகுடிபு. தேவேந்திர சங்கம், 

(4) 172, 3175 பார்க்க. 

(3) புன்மையரை, மிகவே உயர்த்தி விண்ணோரைப் 
பித்த, —Doaresb-5-10. 

44, என் சண்மணி போன்று p@erer Auer gy 
உயிரிம் பழ உடன்வளர்ந்,த ௮ருகாண் அளி 
அழல் சேர் மழு கொத்து அ௮தி௫ன் ற2.த' 

அளிதோ தானே நானே நம்மொடு 
தனிநீ டுழந்தன்று மன்னே யினியே. --குறுந்தொகை- 1:49.



57, 

58. 

64. 

65. 

67. 

71. 

ஒளிகெறி முற்சேர்க்சை [85%Cadmaurt 

*மணிவாம் இறக்கற் சலக்கென்பவே”' 

(1) வாய் இறக்இல் உகுமோ மணி நித்திலம். 
அம்பிகாபதிக்கோவை 84. 

(2) வாய்முத்தம் சிந்தி விடுமோ நெல்வேலி வடிவம்மையே. 
தனிப்பாடல். 

(வில்கிற வாணுதல் வேல்கிறக் சண் மெல்லியலை மல்லல்: 
,தன்கிற மொன்றி லிரு,த்.இ நின்றோன்” 

(2) பாங்கன் அகலத்து இறைவி. _தச்சயாகப்பரணி 292. 

(2) தடமார்பு நீங்காத் தையலாள். சுந்தரர் 5-6. 

(8) பேதை தடிமார்ப திடமாக உன்ற பெருமான். 
சம்பந்தர் 3-70-4, 

“பளிங்கு ௮ு,்,த ஒளிர் அமர்ச் தாக்கு ஒன்று 

போன்னு ஒன்று தோன்றும் ஒளிமக,த0 த! 

அடுத்தது காட்டும் பளிங்குபோ ளெஞ்சங் 
கடுத்தது காட்டும் முகம். திருக்குறள் 706. 

; இருகோக் சம்பயின்ற எம் ஒண்ணு.தல்' 
8 பார்க்க. 

(மறந்தும் மற்றப் பொம்வா னவரிற் புகாது” 
சென்று நாம் சறுதெய்வம் சேர்வோம் அல்லோஞ் 
சிவபெருமான் திருவடியே சேரப் பெற்றோம். 

_-அப்பர்-6.9 8-2. 

தாகத் இருகண்ணிற் சொன்றே மணிகலம். 

தாங்இருவர் ஆகத்து ளோருயிர் கண்டனம்” 

(ய) ஆனந்த வெள்ளத் தழுந்துமொர் ஆருயிர் ஈருருக்கொண், 
டானந்த வெள்ளத் திடைத்திளைத் தாலொக்கும். 

திருக்கோவையார் 807 
‘ 

(2) பாவை நீ புலவியினீடல், பாவியேற்(கு) ஆவிஒன்று 
இரண்டு உடம்பு. சிந்தாமணி 1017 

(ம) “இவன்வயிற் செலினே 'இவற்குடம்பு வறிதே 
இவள்வயிற் செலினே இவட்கு மற்றே. 
காக்கை யிருகணி னொருமணி போலக் 

 



75. 

77. 

78. 

‘83. 

84, 

ஒளிகெறி முற்சேர்க்கை [திருக்க வையார் 

(2) ஊழியானவை பலவு - மொழிந்திடும் காலத்தில் 

சம்பத்தர் 96-11. 

(2) மண்ணினை மூடி வான்முகடேறி மறிதிரை கடல்முகத் தெடுப்ப 
சம்பந்தர் 1.75-2. 

“மடங்கல் ௮.தள் (சிங்க உரி)? 

சிங்கத்து உரி மூடுதி சுந்தரர் 2-7 
சிங்கமும் நீள் புலியுஞ் செழுமால் கரியோடலறப் 
பொங்கிய போர் புரிந்து பிளந்தீர் உரிபோர்த்த தென்னே 

சுந்தரர் 9-6. 

மாயத்து ஒரு தூண் வயிற்றிற் பிறந்த நரசியத் 
துரியோர்த்த செவ்வி கழுக்குன்றத்துலா 41. 

ஒழித்த சிஙீகவுரி புயத்தின் உத்தரய மாகவே 
(-தருவண்ணாமலைப்புராணம், இரு அவதாரம் 6) 

பண்ணை உடனாம் பெடையொ டொண் சேவலும் 

முட்டையும் கட்டழித்து' மடல் மாம் புனை தரின் யார் 

சண்ண கோமன்ன இன்னரு9ள. 

மண்ணை வளர்க்குங் கழுக்குன்றின் மேவும் வரதருயர் 
விண்ணை யளிப்பவர்க் கன்பிலர் போல விகங்கமொடு 
கண்ணை முகழ்ப்பில் சிறுபார்ப்பு முட்டையும் கட்டழித்துப் 
பெண்ணை யழிப்பது மன்னா கருணையின் பெற்றியன்றே. 

_கழுக்குன்றக் கோவை-117. 

*அடிச்சக் தம்... என் முடிச் சந். தமா மலராக்கும் 

முன்னோன். 
(2) அப்பூதி குஞ்ிப் பூவாய் நின்ற சேவடியாய் 

--அப்பர்-4- 12:10. 
(2) 787-பார்க்க. 

*வரிசேர் தடங்கண்ணி 

வரியார் கருங்கண் மடமாதர் - இருப்புகழ்-இருச்செந்தார் - 82: 

“அலவன் ,தன் சீர்ப் பெடையின், வாய்வண் டனையதொர்' 

நரவற்கனி ஈனி ஈல்கக்கண்டு. 

(2) சர்ப்பெடையோடு அலவன் பயில்வது கண்டு 
_.இருக்கோவை 15௪.
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(2) பலவின்...சுனையும்...வரழையின் பழனும் புள்ளிவாழ் அலவன் 
ஜெண்டினுக்கு உய்த்து _ஒந்தாமணி 3109. 

(8) 18ச-பார்க்க 

87, “கொள்ளட்படாது மறப்பது அதிவிிலன் கூற்றுக்களே.” 

“மறப்பது - வியங்கோள் - மறக்க வேண்டியது." 
"அறிந்து படை விடுப்பது' - காலம் அறிந்து படையை 
ஸிடுக்க வேண்டுவது பெருங்கதை 8-27-85. 

GD, பொன்னார் சடை 

(1) பொன் போலும் சடை சுந்தரர் 59-5. 

(8) 805-பார்க்க. 

99. பழிவந்துமடும் என்று எள்குதுமே.” 

""எண்டிசையோரும் எள்கக் குஞ்சரம் இரியப்பாயும் 
(எள்குதல் - பயப்படுதல்) 

-திந்தா-7749 உரை. (பழையவுரை ) 

10, பிவங்கைச் சணங்கு' 
(1) கொங்கை3ேன் சுணங்காக பூத்தன வேங்கை 

தஞ்சை - கோவை 284. 
(8) மின் உறழ் சாயல் பொன் உறழ் சுணங்கு 

--பெருங்கதை-8-1 6.5. 

4G, “நறமனை வேங்கையின் பூப்பயில் பாறையை காகம் 
ஈஸ் ஒரி மழமனை வேங்கை யென ஈணியஞ்சும்' 

(1) கருங்கால் வேங்கை வீயுகு துறுகல் 
இரும்புலிக் குருளையில் தோன்றும் 

-குறுந்தொகை-47. 

(2) உடைந்த காற்றுக் குயர்வேங்கை பூத்துதிரக் 
கல்லறை குண்மேல் 

டைந்த வேங்கை சனமாமுகஞ் செய்யுங்கே தாரமே. 
_சம்பந்தர்-2-114-7, 

(5) உருமினார்த்துடன் றெதிரெறு முழுவையோ டும்பல் 
பொருத மு.ற்றொழில் கனவலிற் பொருக்கென வெழுந்தல். 
கருகு நின்றவொள் வீயினர வேங்கையை யலைக்கும் 7 
மருவு வெஞ்சின மூண்டுழி வகுத்தறியார் போல் 

_-தணிகைப்புராணம்-இருநாட்டுப் படவம்-42:
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(4) கருகி காலின வேங்கை கான்ற பூக் கன்மே 
விரும் கால் வயவேங்கை யேய்க்கும். 

_.இணைமாலை தாற்றைம்பது-36. 

97. :கற்றில கண்டன்னம் மெல்கடை கண்மலர் நோக்கருளப்.... 

பூங்கொடியே.” 

பிறப்புணர்ந்தவர் போல்... மேவலளாயினாள். 
.இந்தரமணி-993. 

99, :பந்.இயின் வாய்ப்பலவின் சுளை பைந்தேனொடுங் கடுவன்.” 

557. மந்தியின் வாய்க் கொடுத் தோம்புஞ் சிலம்பு. 

பலவிண் இருஞ் சுளைகளும் 8றி நாளும் முசுக்களே 
யொடுண்டுகளுங்கேதாரமே. சம்பந்தர் 8-114-6.. 

(2) மந்தி கடுவனுக்கு உண்பழம் நாடி மலைப்புறம் முந்தி. 
_சந்தரர்-43-8. 

(ஐ) 257 பார்க்க. 

99, அம்பொன் வெற்பு (கயிலை). 

உயர் பொன் நொடித்தான் மலை. _ சுந்தரர் 10010. 

டடுதங்கம் பழங்காஇன் குலை சாடிக் க,கலி Dep ms 
கொங்கம் பழனத்.து.” 

(1) தாழை இள நீர் முதிய காய்கமுகன் வீழ நிரை 
'தறு தெறி, வாழையுதிர் வீழ்களிகள். --சம்பந்தர் 8-71-7. 

(2) வாழை முழுமுதல் நுமியத் தாழை இளநீர் 
விமுக்குலை உதிரத் தாக்கி.  --இருமுருகாற்றுப்படை 807. 

(2) 249 பார்க்க. 
(4) காயமாண்ட தெங்கின் பழம் வீழக் கமுகினெற்றிப்: 

பூமாண்ட தந்தேன் ரொடை 8றி வருசகை போழ்ந்து 
தேமாங்கனி சித.றி வாழைப் பழங்கள் இந்து. 

_ சந்தாமணி-3 1. 

20.74 (கணைமண் குளிக்கும்.” 

மலையுருவி, மரமுருவி, மூண் உருவிற்று ஒருவாளி 
(கம்பரா, குலமுரை 86.) 

109., 947 - பார்க்க.”
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112. (sour 6,5 கீறணி யுக. கடம் கோாளண்ணல் தன்னொகு 

பால் அவளத, னாம் மகனாம் இல்லையான்.” 

(1) இமவான் மகட்குத் தன்னுடைக் கேள்வன் 
மகன் தகப்பன், தமையன். _திருவாசகம்-9-12. 

(8) -கனகமார் கவின் செய் மன்றில் அனகநா 
டகற்கெம் மன்னை, மனைவி, தாய், தங்கை, மகள்" 

_ஓதம்பரச் செய்யுட் கோவை 33. 

(3) மனோன்மணியைப் பெற்ற தாயிலான். --அப்பர்-5-91-7. 

(4) மலைமகள் தன்னுடைய பாலனை. -அப்பர்-4-88-7, 

(ம) சவஞ்சத்தி தன்னை யீன்றுஞ் சத்தி தான் 
சவத்தை யீன்றும். (சிவஞான ஏத்தியார்) 

(6) அரனுக்குத் தாயும் மகளு நல் தாரமுமாமே 

-திருமந்திரம்- 1178. 

(7) அம்மனை யாயவர் தம்மனை யானவள். 

மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத்தமிழ் அம்மானை-9. 

174. இதவ்வரை மெய்யெரிகாம் சலையாண் டென்னை 
யாண்டு கொண்ட செவ்வமை மேனி௰ன்.” 

கல்லை மென் கனி ஆக்கும் விச்சை கொண்டு என்னை நின். 
கழற்கு அன்பன் ஆக்கினாய். __இருவாசகம்-சதகம்-94 

770. (2) வான் உழை வாள்.” 

அண்ட மாரிருளூடு கடந்து உம்பர் உண்டு போலும் 
ஓர் ஒண் சுடர். அப்பர் 5:97-2 

116. (2) வெய்யோன் தான் நுழை இருளாம்...காட்டுமொர் 

கார்ப்பொழில்.' 

வெயில் நுழைபு அறியாக் குயில் நுழை பொதும்பர். 
_பெரும்பாண்-874. 

778, வினை வளம் கீழ 8ீறணி அம்பலவன்.” 

உரை: புதல்வனது பிணிக்குத் தாய் மருந்துண்டாற் போலத். 
தொழு தெழுவார் வினைக்குத் தான் நீறணிந்தானென்பர். 
புதல்வன் பிணிக்குத் தாய் மருந்துண்டல்-- 

“பாலுண் குழவி பசுங்குடர் பொருதென,
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நோயுண் மருந்து தாயுண் டாங்கு!" 
—Sgbug மும்மணிக்கோவை 1-14-15. 

*இளங்குழவிப் பிணிக்ன்ற தாய் மருந்து நுகர்வதுபோல்." 
_-இருவானைச்காப்புராணம்-கடவுள்-7. 

119. ‘ugem.’ 
பஞ்சு ஒக்கும் அடி.கள்.. _கம்ப-ராமா-மாரீசன் 7 0* 

797. முத்தின் குவள மென் சாக்.தளின் மூடி.” 

தாமரை தண்மத சேர்ந்தது போலக் காமர் செங்கையிற். 
கண்ணீர் மாற்றி. -மணிமேகலை-8-12-12. 

722, | தண்கறவுண் சளி யெனச் செய்,தவன். 
(1) சென்னியின் மத்தம் உன்மத்தமே 

இன்றெனக் கானவாறு. _இருவாசகம் 17-10. 

(2) மருளார் மனத்தோர் உன்மத்தன் வருமால் என்றிங் 
கெனைக் கண்டார், வெருளா வண்ணம். --இருவாசகம் 82-3. 

(8) எனை மத்தோன் மத்தனாக்கி. _-இருவாசகம் 24-3. 

(4) பித்தென்னை ஏற்றும். _இருவாசகம் 47-6.. 

122, கடல் இல்லை.” 

கழி சூழ் தில்லை. _சம்பந்தர்-1-80-3. 

397, “முத்தன் முத்தி வழங்கும் பிரான்." 

(2) முத்தர் (முத்தராவார் மகாதேவர்.) 
_.தக்கயாகப்பரணி 670 உரை. 

(2) முத்தா முத்தி தரவல்ல... உமை பங்கா. சுந்தரர் 52-1, 

895. மலைச்சிலம்பன்.” 

(சிலம்ப னென்பது அதனை யுடைய னென்னும் பொரு 
ஜோக்காது ஈண்டுப் பெயராய் நின்றது.) 

6 பேராசிரியர். உரை. 
மலைவெற்ப : வெற்பன் குறிஞ்சி நிலத்தலைவனென்னும் 
பொருளைத் தந்து இடுகுதி மாத்திரையாய் நின்றது. 

குறுந்தொகை 78. 

499, “வெள்ளிமலை அன்ன மால் விடையோன்.'
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வெள்ளிமலை யோல் பெற் றொன்றேறி வருவார். 
_-சம்பத்தர்-2-80-௪. 

7:98. “தள்ளி மணி சக்.த முந்.இ.த் தறுகட்கரி மருப்பு,த் 

தெள்ளி ஈறவம் இசை இசை பாயும் மலை.” 

(2) ஆரம் முழுமுதல் உருட்டி...முத்துடை வான்கோடு 

தழீஇத் தத்துற்று- 
நன்பொன் மணி நிறம் இளரப் பொன் கொழியா... 
இழிதரும் அருவிப் பழமுதிர் சோலை மலை. 

திருமுருகா 297, 806, 376. 

(2) முத்துமா மணிகளும்...எத்துமா முகலி. 
_-சம்பந்தர்-3:86-8.. 

(8) சந்தன வேருங், காரூற் குறடுந், தண்மயிற் பீலியுங், 
கரியின், தந்தமுந், தரளக் குவைகளும் பவளக் 
கொடிகளுஞ் சுமந்து கொண்டுந்தி, வந்திழி பாலி 

சுந்தரர் 69-5. 

130, “மின்பரப்பிச் (சேய் ,தக்.த வானகம்)" 
(1) மீன் பரப்பிச் ரம் பரத்தில் இகழ்ந்து ஒளி தோன்றும் 182 
(2) 782. பார்க்க. 

ஷ்
 9. மால்பு இயற்றும் வேய் விளையாடும் வெற்பு” 

நிலை பெய்திட்ட மால்பு நெறியாக. _ மலைபடு 316. 

795. கூத்தன் குற்றாலம்" 

(2) குற்றாலத் தமர்ந்துறையுங் கூத்தா. —Doarss 39-3. 

(2) குற்றாலத்தெங் கூத்தா போற்றி. ._தருவாசகம்-4-756. 

(3) குற்றாலத்துறை கூத்தன் அல்லால் நழக்கு: 
உற்ருர் ஆருளரோ.. அப்பர் :4-9-10. 

229, 1பெருங்கணியார்” ‘ 

பெருகுங் கணியிற் கணி பேசிய. _எந்தாமணி 1062. 

2749. “அம்பல வருக்கு அன்பர்குலம் ில.த்துக் கருப்பற்று _ 

விட்டெனக் கொய்தற்ற இன்றிக் சடிப்புனமே” 

(1) “அஞ்செழுத் தெங்குரு நாதன் றனதடி யார்க்கொழித்த 
சஞ்சிதம் போலத் இனைமுற்று மாள." 

_-இருவாவடுதுறைக் கோவை 179.
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(2) 'புண்ணியர்தம், தவினையற்றது போலற்ற வாஇத் 
Beater Bw." கலைசைக் கோவை, 173. 

744, பிரிவு செம்.தால் ௮ரி?த கொள்க பேயொடும் என்னுச் 

பெற்றி” 
(2) பேய் வயினும் அரிதாகும் பிரிவு. _இருக்கோவை-343. 

(2) பேயோடேனும் பிரிவொன் நின்னா தென்பர் 
பிறரெல்லாம். _சுந்தரர்-95-9. 

746. இபாதுவினில் இர்.த்டி,கன்னை மாண்டோன் புலியூர் அரன்" 

(1) பொதுநீக்கித் தனைநினைய வல்லோர்க்கு என்றும் 
பெருந்துணையை. அப்பர் 6-1-2. 

(2) பொதுவற அடிமை செய்திடு வழி அடியர். 
_மீனா. பிள்ளை-முத்தம்-10. 

747. *வானுந்து மாமதிவேண்டி அழுமழப் போலும்" 

(2) விசும்புற்ற இங்கட்கு அழும் - மழப் போன்று: 
__இருக்கோவையார். 198. 

(2) 19௪ பார்க்க. 

(8) புகலிப் பெருமான் புகழை யளந்துரைப்ப னென...... 
வினையேனும் சமைத்தவாறு வான் இளைத்து வரு 

நாண் மதியை வருகென்று மகவொன் றழைத்த 

வாறே யால். ட சகோழிப் புராணம்: 

747. (ஆனநக்,த மாக்கடல் ஆடு இற்றம்பலம்' 

ஆனந்தமா கடலே. __இருவாசகம்-82-9. 

149, மருந்து நம் அல்லற் பிறவிப்பிணிக்கு' 

பிறவிப் பிணிக்டகார் மருந்தே. _இருவாசகம்:27-9. 

150. ₹கொடுங்குன் றின் நீள்குடுமி மேல் தேன்விரும்பும் 

் முடவனைப்போல மெலியும் நெரு?" 

(2) நெடுவரை பெருந்தேன் கண்ட இருக்கைமுடவன். 
6 குறுந்தொகை 60. 

(2) அவைநடு வோங்குந் தெய்வ அகத்தியன் மூன்னஞ் சொன்ன 
கவிபொதி கதையை யானுந் தமிழ்செய் வேனென்கை காணிற் 

புவிமிசை விசும்பி னீடும் பொருப்பிடை pro Ger He 
சுவைதரு தேனை யுண்ண எண்ணுவான் துணிதல் போலும். 

__ இருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற் புராணம்.
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757. (ஆளி கிரை,க்.தட லானைகள் தேதருமிரவில்' 

(1) அணங்குடை யாளி தாக்கலிழ் பலவுடன்கணஞ் 

சால் வேழம் கதழ் வுற்றா அங்கு. 
 பெரும்பாணுற்றுப்படை 858-598. 

(8) 25௪ பார்க்க. 

154, பண வளர் கைம்மா எனும் 754 பாடலில் 4௪9 வளர் 
வேக்கைகள்' '(இரவுக்குதியாக வேங்கை மரச்சூழல் சொல்லப் 

பட்டது) 

இரவின் இன் துணை ஆகிய படப்பை வேகிகைக்கு 
மறந்தனர் கொல்லோ. குறுந்தொகை 266. 

185, 
(2) ச& பார்க்க. 
(2) அகலவிலை நாவல் உண்டுறை உதிர்த்த 

கனிகவின் சதைய வாங்கிக் கொண்டுதன் 
தாழை வேரளை வீழ்துணைக் இடு௨உம் 
அலவற் காட்டி நற்பாற் றிதுவென 
நினைந்த நெஞ்சமொடு நெடிதுபெயரீத் தோனே. . 

_அகநானூறு-3 86. 

759, *வம்பார் சிலம்பா” 

வம்பார் குன்றம். _ சம்பந்தர் 1-99-1. 

760. “மூன்னும் ஒருவர் இரும்பொழில் eper HG, PH 
Dogo பின்னும் ஒருவர் சிற்.றம்பல,த்.தார்” 

(0) மூன்னைப் பழம் பொருட்கும் முன்னைப் பழம் பொருளே 
பின்னைப் புதமைக்கும் போ்த்துமப் பெற்றியனே. 

.திருவாசகம்-7-9. 

(2) முன்னானை மூவர்க்கும் முற்றுமாய் முற்றுக்கும் 
பின்னானை. . _இருவாசகம்-8-19. 

(3) 572 பார்க்க. 

762, “மண்ணுக்கு காப்பண் ஈமந்து தென் இல்லை" 

(1) *சுராட் புருடன் உள்ளத்து. (தில்லை) 
* உ கந்தபுராணம்-வழிநடை-15. 

(2) சலமிடை பூவினடுவினில் வீறு தணிமலை. --தஇருப்புகழ்-260. 
  

*உலக வடிவமாயுள்ள சுராட் புருடனது இதயகமல ஸ்தாதமாக 

வுள்ளது சிதம்பரம் என்பர்.
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163. 

164. 

‘168. 

171. 

* 172. 

ஒனிநெறி முற்சேர்க்சை ['திருக்கேவயார் 

'நந்தீவரம் என்னும் காரணன் காண் மலர்க் கண்ணிழ் 
கெஃசக் தம். வரன் புலியூர்" 

(2) நலமுடைய நாரணன் தன் நயனம் இடந்தரனடிக்க£ழ் 
அலராக இடஆழி அருளினன் காண் சாழலோ. 

திருவாசகம் 12-18. 
(2) 180-பார்க்க. 

‘ar ௮ரை யாமத் தென்னோ வந்து வை௫ ஈமக். ததுவே” 

(2) நாம் படிமக்கலஞ் செய்து தொழுதுய் மடநெஞ்சமே. 
அப்பர் 4-102:-2. 

(2) தா(ம்) மேல் நடவீர். கந்தர் அநுபூதி: 17. 

(8) நீ நெருநல் கடந்தவரோ நாம் என்ன. 
--கம்பராமா-சூர்ப்ப-119. 

(4) நாம் இருக்கும் ஊர் பணியிர்; அடிகேள். 

குறிப்பு :-நாம் என்னும் தன்மை முன்னிலைப் பொருளில் வந்துள்ளது. 
164 உரை. 

(ம) 72-பார்க்க. 

(2) சுடர் மூன்றுங் கண் மூன்றாக் கொண்டான் காண். 
அப்பர் 6-24-3.. 

“எங்கள் காகம்' (எங்கள் ஆனை ) 

(1) என் ஆனை இறந்துபட இன்னமும் நான்இவ்வுயிர் 
கொண்டு இருக்கன்றேனே. 

வில்லிபாரதம் பதின்மூன்றாம் நாள் போர் 143. 

(2) என் ஆனை என் அரையன் இன்னமுது என்று 
எல்லோமும் சொன்னோங் கேள். திருவாசகம் 7-7. 

*எழில்மு,க்,த௫் ததொ.த்.இப் பொன்னங் சலர்புன்னை' 

(2) வளர் புன்னை முத்தரும்பு விரைத்தாது 
பொன்மணியீன்று. சம்பந்தர் 1-11-7.. 

(2 கரும் பு(ன்)னை வெண்முத்து அரும்பி பொன் மலர்ந்து. 
--சுந்தரர்-16-9. 

(3) 7௪5, 873:பார்க்க. ௪ 

(4) புன்னை பொன் தாதர் மல்கும். _சம்பத்தர் 8-7-9.
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பய் 

176, 

  

47 

178, 

(ரசா,த்.துன்னடி.ய மென்றோரைக் குழுமி த்கொல் 

வானவர் சூழ்ச்ேத,த்தும் படிகி.ற்பவன் ,இல்லை' 

(1) 43, 315 untae. 
(2) தொழப்படும்! தேவர் தம்மால் தொழுயிக்குந்தன் 

தொண்டரையே. அப்பர் 41725: 

(௪) அன்பிலா லந்துறை வலங்கொள் வாரை வானோர். 

வலங்கொள்வரே. அப்பர் 5.80.70: 

1சா,த்துன் ௮டியம்' 

சோத்தெம் பிரான். --திருவாசகம்-6-4429-8... 

சோத்தம் எம் பெருமானே. இருவாசகம் 45-4... 

‘gr! கொன்றை' 

(1) தார் நிலவு நறுங் கொன்றை. சுந்தரர்-89-7... 

(2) தார் கொள் கொன்றை. சம்பந்தர் 1-78-t 

, “கன்னிப் புன்னை" 

(1) புன்னைக் கன்னிகள் அக்கு, அரும்பு புறம்பயம். 
சுந்தரர் 85-7. 

(2) கன்னியம் புன்னை. அப்பர் 6-22-4.. 

(கழிசூழ் கன்னிப் புன்னை” 
(1) புன்னைக் கன்னி கழிகண் நாறும் புறம்பயம். (வேறு யாடம்) 

-சுந்தரர்-85.7. 

7. பாண்டலம் (சந்திரன்) மங்குல்வாம், மண்டலம்:” 

செய்வுறு மண்டில மையாப் பதுபோன், மையில் வாண் 
முகம் பசப்பூரும்மே. கலித்தொகை-7. 

'பற்றொன்.நிலார் பற்றுக் இல்லைப்பரன்' 
(1) பற்றற நாம் பற்றுவான் பற்றிய பேரானந்தம். ச 

_இருவாசகம்: 8-2 8... 

(2) பத்றுக பத்றற்ருன் பற்றினை அப்பற்றைப் : 
பற்றுக பற்று விடற்கு. ௨இருக்குறன்-350..



௧௬ ஒனிகெறி முற்சேர்க்கை பதருக்கவையார் 

279, புரண்டு விழுக்தெழும் தோலமிமீடு....அல்லும் 
சராம் கலங்கச் செறிசடலே, ஆகங்கணைக்தார் 
கின்னையும் முளரோ சென்று eo peur’ 

யார் அணங்குற்றனை கடலே திரையலை' நள்ளென் 
சுங்குலுங் கேட்குநின் குரலே. குறுந்தொகை-163 

280, அலர் ஆயிரற் ஐந்து வந்.இ.ச.து மால். ஆமிரல் 
கர,க.தால அலரார் கழல்வழி பாடு செய்காற் கள 
வில் லொளிகள் ௮லராவிருக்கும் படை கொடுத் தோன்” 

(162)(ம) எண்ணி ஆயிரம் பூக்கொண்டு, 
ஆறுடைச் சடையி ஞனை அர்ச்9ித்தான் அடியி ணைக்கீழ் 
வேறுமோர் பூக் குறைய மெய்ம்மலர்க் கண்ணை மிண்டக் 
கூறுமோர் ஆழி ஈந்தார் குறுக்கை வீரட்ட னாரே. 

அப்பர் 4-49:5. 
(8) நீ.ற்றினை நிறையப் பூ? நித்தல் ஆயிரம் பூக்கொண்டு 

ஏற்றுழி ஒருநா ளொன்று குறையக் கஸ் நிறையவிட்ட 
ஆற்றலுக் காழி நல்ல. _-அப்பர்-4-64-8.. 

(8) 163 பார்க்க. 

78.7, (இல்லையோன் அடிப்போது சென்னித் இசகழுமவர்" 

(7௪,291) (2) 75, 291 பார்க்க. 

782, “பாரும் பரிசு புகன் றனசோ" 

  

போரப் புரிமின் சிவன் கழற்கே. திருவாசகம் £5-9, 

குறீப்! “போதரும்” என்பது போரும் என இடைக் குறைந்து 
தின்றது. (உரை) ௩ 
saad *மீன்பரப்பி... கோன் றும்" 

120 பார்க்க- 

183, பைம்பொன் ,தரு வெண் ஒழிதள் செணிகர் 
ட காவின் வழங்கும் புஸ்னை' 

(2) செழும் புன்னை வெண்டழி. சம்பந்தர் 8-1. ் ; 
(2) புன்னை பொன் தாது உதர் மல்கும். சம்பந்தர் 3-7-9. 
(2) 172, 273 - பார்க்க.



phoma) ஒப்புமைப் பகுத so 

IN, ‘vac தாமரைக் சண் கெடக் கடக்தோன்” 

(1) உண்ணப் புகுந்த பகன் ஒளித்து ஒடாமே 
கஸ்ணைப் பறித்தவா றுந்தீபற. -இருவாசகம் 14-12. 

(2) 270 பார்க்க. 

186, இழி இருக்இச் கழிக் கணக்கு BD 

பட சென்றார். .புல்லப் பொருந்துமேற், குன்றாது கூடு 

  

கொளக் கூறி முதிகவார் மணன் மேல், ௮ன்றாங் கணி 

யிமழையாள் அபி யிழைத்தாளே. -- சிந்தாமணி: 7037. 

(ப) மாட ரிள்மருஉம் பெருமான் வரில் கூடு நீயென்று 
கூடல் இழைக்குமே. அப்பர் 5-88-8. 

  

கரிப்பு இழைத்தல்' என்பது ஒரு வட்டங்8றி, அதற்குள்ளே. 
சிறு குழிகளம் கணக்கிடாது apne சுழித்து, அவற்றை இரண்டிரண்டு. 
சுமியாகக் கூட்டி, இறுதியில் ஒன்று எஞ்சாது கூடுன்றனவா என்று 
பார்த்தல். 

(1) இரட்டைப்பட்டால் கூடுகை, ஒ.ற்றைப்பட்டால் கூடாமை 
என்பது மரபு. 

(2) இவ்வாறன்றிக் கண்ணை மூடிக்கொண்டு நிலத்தில் வட்டமாக 
ஒரு கோட்டைக் &றிப் பின்பு கண்இறந்து பார்த்து அக்கோடு. 
தொடங்கிய இடத்தில் தவராமல் வந்து சேரீந்தருப்பின் 
நலைவனும் தவருமல் வந்து சேருவானென்றும், அது வந்து 
சேராமல் வில௫யிருப்பின் தலைவனும் வந்து சேராது வில. 
யிருப்பனென்றும் கொள்ளுதலும் ஆம். 

(3) ஆழியாற் காணாமோ யாம். --ஐத்தணை ஐம்பது 42. 

789.9. “பொன்னும் மணியும் பவளமும்” போன்று பொலிந்இலக்இ 
மின்னுஞ் ௪டை' 
ம) பொன் திகழ் சடை. * சம்பந்தர் 229.7. 
(2) பவளச் Fort சம்பந்தர் 7-78-7, 

(8) இளர்ஒளிச் செஞ்சடை. அப்பர் 5-94.9.” 

789. *பொலிட் இலங்க மின்னுஞ்சடை” 
பொலிந் இலங்கு மின்வண்ணம் எவ்வண்ணம் அவ் 
வண்ணம் வீழ் சடை. --யொன்வண்ணத்து அந்தரதி.ர, 

190. (சிலை சூழ்ந்து அருங்கழிகா,த&் அகலும் என்றூழ்" ் 
என்றூழ் மாமலை மறையும். குறுந்தொகை 275... 

த. கோ. ஓ.-௨
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794, சுணங்கு ஆடக த்தின் பராகளு சி.தர்க்,த பயோ தரம்” 

(ட மின் உறழ் சாயற் பொன் உறழ் சுணங்கு. 
_பெருங்கதை-மகத: 16-5. 

(2) பொன்னென ஆகத்து அரும்பிய சுணங்கு 
_அகநானூறு-1 50. 

298, *விசும்புறற இங்கட்கு அழும் மழப்போன் று” 

(2) பனிக்கதிர் ௮(ன்)ள கரக்கரை வான் நீட்டு மைந்தர் 

புத்திக்கு ஒக்குமே. கந்தர் அத்தாதி-10. 

(2) 727 பார்க்க. 

200, பூவை தர்.தாள் பொன்னம் பந்து ,தந்.தாள் பாவை 
'தச்.தாள் பைங்கிளி அளித்தாள் என்,று ஏண்பைக் 6,தாடியே! 

பாவையும் பந்தும் பவளவாய்ப் பைங்களியும் 
ஆயமும் ஒன்றும் இவை நினையாள். --ஐந்திணை ஐம்பது 22. 

209. “டபம்.த் ேரினைப் பெருட£ச் ஈசையால் அணையும்" 

கடிதோடும் வெண் தேரை நீராமென் றெண்ணிப். 
_..ஒந்தணை ஐம்பது-9 6. 

902. “பணையுக் தட.ம மன்றே நின்னே டேலஏனெம் 

பைக் தொடிக்கே 
கானமும் இனியவாம் நும்மொடு வரினே. 

குறுந்தொகை 388. 

வேல்புரை வெம்மைய கான மெனினுமல் வேந்தன் செய்ய 
கோல்புரை தண்மைய வாநின்னோ டேலனெங் 

கொம்பினுக்கே. _பாண்டிக்கோவை. 

502, *பிணையுவ் கலையும் வன் பேம்,த் தேரினைப் பெரு 

8ீர் ஈசையால் அணையும் முரம்பு” 

பூத்தாரும் பொய்கைப் புனலிதுவே எனக் கருதிப் 
பேய்த் தேர் முகக்குறும் பேதை குணம். --திருவாசகம்:15-1, 

அறுக, (தாயிற் இறக் தன்னு காக் OD FUNGI (HEE நாண் ... 

(இண் கற்பின் விழுமி,தன்ு”



ve lay) ஒப்புமைப் பகுத oe 

(1) உயிரினுஞ் சிறந்தன்று நாணே நாணினுஞ் 
செயிர் இர் காட்டிக் கற்புச் சறந்தன்று. 

--தொல்-பொருள். களவியல் 22. 
(3) பேணில வாயிற் பெற்றிருந் தாயிற் பெறிதெனச் 

சொல் நாணினு நற்பொருள் கற்பாவதே யென்று 
ழங்கையர்க்கே _-கலைசைக் கோவை-3.28. 

(3) பெண்ணுக்கு அணிகலம் நாணுடைமை. திரிகடுகம் 52, 

6, “நிழல் தலை இகெறி நீரில்லை சானசம்” 

(321) செய்யுள் 217 பார்க்க. 

208, “சழல் தலை வைத்துக் கைப் போதுகள் கூப்ப' 

கரம் குவிவார், சரம் குவீவார். திருவாசகம் 1-9-10. 

LOS, “ஏன்னொடும் வளச்க் த பொற்பார் இருகாண்” 

நாணோேடுடன் பிறந்த நான். _ முத்தொள்ளாயிரம்-9 8. 

109, சம்பஞ்சியின் மி.இச்சற் பதைக்கும் மலர்ச்சறடிக்22" 
மஞ்சிலோதி wpb wots? py. 
பஞ்சிமேலும் பனிக்கும் பனிக்குமே. சிந்தாமணி: 124. 

IL, “அனிச்சம் இகமும் 96 py’ 
) அனித்த மிதிப்பினும் பனித்த லானா 

ஒளிச் செஞ் £றடி.. பெருங்கதை 153-162. 
228 பார்க்க. 

  

117/4. *அறக்இருக்து உன்னருளும் பி.றி. தாயின் ௮அருமறையின் 
,இறக்தரிர்(து) ஆர்கலியும் மு.ற்ும் ஒத்துக் இச் 
Comings’ 

இலங்குதிரைப் பெருங்கடற்கு எல்லை a 
(கடற்கு முடிவு தோன்றுதல்) -குறுந்தொகை-373. 

17. ிபொன்பணைத் கன்ன இறை” 

பொன் ஒளிகொள் மேனி. ° சம்பந்தர் 7:77-6, 
811. வள்கா ,வெள்க£ ககையாச்', . 

வள்ளைப் பாட்டு - உலக்கைப்பாட்டு, —RetuGsmrpd 29. 
Spee pay.



20 ஒளிநெறி முற்சேச்ச்கை [திருக்கேரவையுர் 

*வள்ளை பாடி ஆடி ஓடி வா எனா அழைக்குமே. 
_கலிங்கத்துப்பரணி-அவதாரம் 78. 

இ93, (இன் .றவார் இல" 
குன்றவார் சிலை. _ சம்பந்தர் 2-50-1. 

24, மமிலெனப் பேர்ந்து” 
மயில் சண்டன்ன மடநடை மகளிர். திருமுருகா 205.. 
மயில் நடைச்சயர். _இருப்புகழ்-இருத் தணி 30 8. 

925. 'கோளரிக்கும் கிகரன்னார்” 
பொஸ்நேர் அனையாய். மணிமேகலை 23-06. 
(நேர் அனையாய் - நேராகிய அத்தன்மையாய்) 

997. (முறுவல அச்கால் தந்து வக்தென் முலை முழுவிக 

தழுவிச், இ.றுவலசசாரங்கள் செய்,க வெல்லாம்... 
“தக் கானகம தான் படர்வானா மொனிமிழையே! 

முலைச்கண்ணு முத்து முழுமெய்யும் புல்லும் 
இலக்கணம் யாதும் அறியேன்--கலைக்கணம் 
வேங்கை வெரூ௨ நெறிசெலிய போலுமென் 
பூம்பாவை செய்த கு.றி. _ நாலடியார் 40-9. 

(2) மூ௫ழ்ந்தேந் இளமுலை முத்தொடு முழீஇத் திகழ்ந் 
தேந் தகலத்துச் செஞ்சாந்து தைய. 

பெருங்கதை 2-16-85... 

298. (977) தண் அனிச்சப் பூமேல் மி.இக்கிற் படைக், தடி. 

பொக்கும் நங்காய்” 
அனிச்சமும் அன்னத்இன் றூவியும் மாதர் அடிக்கு 
நெருஞ்சிப் பழம். _இருக்குறள்-11 20. 

217 பார்க்க. 

998. இமெல் அயில்போற் செறிபரற் கான்” 
(206) 2806 பார்க்க. 

ர 
257; (கன்றங் கொடியோள், என்னணஞ் சென்றன 

ளென்னணனு் சேரும் என அயரா, என்னனை போயினன் 
யாண்டைய ளெனனைய் பருக் தடுமென், றென்னனை 
பேச்கன்றிக் மென் னுள்ளத்தை மீர்க்வெ.ற3௧”



Sip) ஒப்புமைப் பகு.இ ௨௪ 

செம்பொன் வள்ளத்துத் இீம்பாலூட்டும் எம்மனை வாரா 
ளென் செய்தனளெனப் பைங்கிளி காணாது பயிர்ந்து, 
நிற்கூடம் அஞ்சொற் பேதாய் அருள்.. 

பெருங்கதை 7-88-168-777. 

989. பெநறேன் பிறவி பெராமற் செய்தோன்" 
பெற்றலும் பிறந்தேனினிப் பிறவாத தன்மை 
வத்து எய்தினேன். சுந்தரர் 487. 

233. *மலைவாம் ஏமொாய்ம்லைர்க் காக் தகாப் பாக்,தள் என்று எண்ணி? 

(324) 
(1) $24 untae. 

(2) எலம்புடன் கமழும் அலங்கு குலைக் காந்தள் நறும் தாது 
ஊதும்...தும்பி பரம்பு உமிழ் மணியில் தோன்றும். 

_-குறுத்தொகை-239. 
(௪) பாம்புபை அவிழ்ந்தது போலக் கூம்பிக் கொண்டலிற் 

தொலைந்த ஒண் செங் காந்தள். குறுந்தொகை 185. 

924, விண்ணோர் தக்கன்வேள்வியின் வாம்ப்.....இசை இசை 

காம் போயின எல்லை” 

(ம) சாடிய வேள்வி சரிந்தடத் தேவர்கள் 
ஓடிய வா பாடி உந்தீபற. _இருவாசகம் 14-5. 

(2) எந்தித் இசை இசையே தேவர்களை ஒட்டுகந்த. 
—Bourest 8-15. 

230. ‘eames அஞ்சாற் பொலியுக் ஈல செம்டைக் 
குலக் கொடியே” 

. 
காச்சையின் குணம் ஜந்து : 

(1) காலை யெழுந்திருத்தல் காணாம லேபுணர்தல் 
மாலை குளித்து மனைபுகுதல்--சாலவே 
உற்ருரோ டுண்ணல் உறவாடல் இவ்வைந்தும் 
கற்ருயோ காக்கைக் குணம். ௩ தனிப்பாடல். 

285, “நிணப்பவி யோக்குவல் மாச் குணங்களஞுசா.ற் 
பொலியுங் ஈல சேட்டைக் குலக் கொடியே" 

(1) செஞ்சோற்ற பலி மாந்திய கருங்காக்கை 
கவவு முனையின். பொருநர் 288
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(2) மறுவி றாவிச் சிறுகருங் காக்கை 
அன்புடை மரபினின் களையோ டாரப். 
us Ger Quis பைந்நிண வல்9. 
பொலம்புனை கலத்துற் றருகுவென் மாதோ. 

ஐங்குறுநூறு 297. 

928. *பாடிலாத்.த 8ீ.ற்.றம்பலவான்” 

யாலையன நீறுபுனை மார்பன். சம்பந்தர் 8-73-8. 

239. $பா.இழ் பொலியும் தொழிற் புலிப்பற் குர.ற் பொ.ற்றொடியே” 
(2) புலிப்பற்றாலிப் புதல்வற் புல்லி. குறுந்தொகை 161. 

(2) புலிப்பற்ராலிப் புன்.றலைச் ௪ருஅர்.. புறநானூறு 374. 

(2) புலிப்பற் கோத்த புலம்புமணித் தாலி. --அகநானூறு 7-181. 

940, புல் அன்று அலர்சடை ஏ.ற்.றவன் புயல் மேசம்” 
(2) மழை புல்கு வார்சடை. சம்பந்தர் 3-90-3. 
(2) வானமரும் சடை. சம்பந்தர் 3-63-4. 
(2) கோடரம் பயில் சடை. சுந்தரர் 62-10. 

(கோள் - மேகம் - சிந்தாமணி - 320) 

(4) 227 பார்க்க. 

247, “யும் கின் பாவையும் கின்று கிலாவிடும் சீள்குரவே” 
(2) குரவம் பாவை முருகமர் சோலைக் குற்றாலம். 

சம்பந்தர் 7-99-9- 
(2) குரவம் பயந்த செய்யாப் பாவை. ஐங்குறு 344. 

(3) நாண் மலர்க் கூரவம் பாவை. —Apsrwel 1270. 

(4) குரா அளித்திடு பாவை. காஞ்சப்புராணம்-நாட்டு 52. 

(5) குர அலர்ப்பாவை பெற்றெடுப்ப. 
_-தணிகைப்புராணம்-நாட்டு 5. 

. (6) தான் தாயாக் கேரீநிகம் தளர்ந்து மூலை கொடுப்ப 
ஈன்றாய் நீ பாவை இருங்குரவே. 

ம் “ .இணைமாலை நாற்றைம்பது 65. 

242. 4௬,த்இ௰ பொக்கண,த் தென்(பு) அணி கட்டங்கள் 
சூழ்சடை வெண் பொத்திய கோலத்.இனீர்"
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(2) வித்தகக் கோல வெண்டலை மாலை விரஇகள்.--அப்பர் 4-82-7. 

(2) சுத்தி தரித்துறையுஞ் சோதி. சம்பந்தர் 1-89-10. 

946, மின் தொ,ச்.இடுகழல் நூபுரம் வெள்ளை செம்பட்டு மின்ன, 
ஒன்றாகச் இடவுடையா ளொடொன்றாம் புலிஞான்" 

தோலுந் துகலுங் குழையுஞ் சுருள் தோடும் 
பால்வெள்ளை நீறும் பசுஞ்சாந்தும் பைங்கிளியுஞ் 
சூலமுஞ் தொக்க வளையு முடைத்தொன்மைக் 
கோலமே நோக்கக் குளிர்ந்தாதாய் கோத்தும்பீ. 

__இருவாசகம் 70, கோத்தும்பி 18. 

947, *ள்வது செய்,க சண்ணாள்” 
பெருநிளம் பெருங் சண்களே. _.இருக்கோவை 109. 

248. bagi Gor oh gi கொடுகடல் மூ,க்தும் வெண் 
எங்கு மக்கும், விரும்பினர் பா.ற்செனனு மெய்க் 
சணியாம்.....கரும்ப (ன்ன மென்மொழி யசருமக் 
சீர்மையர் காணு ஈச்ச” 

பலவுறு தறுஞ்சாந்தம் படுப்பவாக் கல்லதை 
மலையுளே பிறப்பினு மலைக்கவைதா மென்செய்யும் 
நினையுங்கால் நும்மகள் நுமக்கும்ஆங் கனையளே. 

சர்கெழு வெண்முத்தம் அணிபவர்க் கல்லதை 
நீருளே பிறப்பினும் நீர்க்கவைதா மென்செய்யுந் 
தேருங்கால் நும்மகள் நுமக்கும்ஆங் கனையளே. 

ஏழ்புண ரின்னிசை முரல்பவர்க் கல்லதை 
யாமுளே பிறப்பினும் யாழ்க்கவைதா” மென்செய்யுஞ் 
ரூழுங்கால் நும்மகள் நுமக்கும்ஆங் கனையளே. 

  

என வாங்கு, 
இறந்த கற்பினாட் கெவ்வம் படரன் மின் 
இறந்தானை வழிபடீஇச் சென்றன 
ளறந்தலை பிரியா வரறு மற்றதுவே. கலித்தொகை, ௧. 

உற்றா??க்கு உரியர் பொற்றொடி மகளிர் : 
கொண்டாரீக் குரியர் கொடுத்தார். 

__தருக்கோவையார்-825 தலைப்பு உரை.
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249, “0 தல்சொடெற்றப் பழம் விழுக்து பாண்டிலெடுக்,த 
பஃருமரைக் சீழும் பழனங்களே” 

'இருக்கோவையார் 100 பார்க்க. 

251, வழ,த்.இன் என்பு ஈட்ட குரம்பை” 
(2) மதமலை எலும்பு கொண்டு அங்காடி கட்டுவன. 

திருவகுப்பு - பூதவேதாளம். 
(2) யஈனை வெண் மருப்பினால் இயற்றி ஆவது. 

கானவர் குரம்யை. சிந்தாமணி-1201. 
(2) மத்தவெண் களிற்றுக் கோட்டுவன் தொடர் 

வேலி கோலி. --பபெரியபுராணம்-கண்ணப்ப-2. 

255. *கழிகண் ,தலைமலைவோன்” 
(1) தலைமாலை தலைக் குணிந்து. அப்பர் 4-9-7. 

(2) தலைக்குத்தலை மாலை அணிந்தது என்னே. சுந்தரர் 4-2. 

(2) 209 பார்க்க, 

955. (குழிகம் களிறு Oa Q அரியாளி குழிஇ 
வழங்காக் கழிசட் ஒரவு.. 

(2) தறுகணாளி பொங்கிய முழக்கன் Capes 
பேரினம் புலம்பினாற் போல. சிந்தாமணி 817 

(2) ஆளி நன்மா னணங்குடை ஒருத்தல், 
மீளி வேழத்து நெடுந்தகை புலம்ப 
ஏந்தல் வெண்கோடு வாங்கக் குருத்தருந்தும். --அகநா 283. 

(3) ஆளி கண்ட ஆனை இனம் போல். -- பெருங்கதை 7-56-44, 
(4) 757 பார்க்க. 

967... (மாங்கனி மக்.இயீன் வாய்க் கடுவன் தன் 
0காய்,ச் ,தரு.த்.இ ம௫ழ்வ” 

(2) எறிமாவின் கனியும் பல வின்னிருஞ் சுளைகளும் 
ஈறிநாளும் மூகக்களை யொடுண்டுகளும் கேதாரமே. 

சம்பந்தர் 2-114-6. 
(2) 99 பார்க்க. 
(3) வரை செய மாக்களிறு இளவெதிர் வளர்மூளை , 

அனைமிகு தேன் தோய்த்து பிரசவாரி 
தன்னிளம் பிழக்கு அருள்செயும்....... 

பெரியதிருமொழி. 7-27- 
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101. ஒழியரவரு பெரு£ர் சென்னி வைத்து” 
சுழித்த வார் புனல் கங்கை சூடி. 

- சம்பந்தர்-தேங்கூர் 8-93-5. 

/9. மதயூர் கொள் வெற்பின் மொய்யரர் வளரின 
வேவ்சை பொன் மாலையின் முன்னினவே” 

வேங்கையும் ஓள்ளிணர் விரிந்தன, நெடுவெண் 
இங்களும் ஊர் கொண்டன்றே. --அசுநானூறு 2-16-17, 

ருறிப்பு:--மதியூர் கொள்ளுதல் குறைவின்றி மண்டலமாக வொளி 
பரத்தல்.  மதியூர் கொளும் நாளிலும் வேங்கை மலரும் நாளிலும் 

வரைதல் மரபு. 

904, *வல்சியின் எண்கு வளர்பு,ற்௮ு அகழ மல்கும் இருள் 

வசய்ச் செல்வரி தன்னு” 
(2) இட்டில் இரும்புழை இருளிய பொழுதே 

பட்டி உளியம் கொட்கும் ஆங்கே 
பொற்றொடி உண் கண்நீர் நில்லாவே 
வெற்ப! வாரல் வியன்மலை யாறே. 

(யாப்பருங்கல விருத்தி, மேற்கோள் செய்யுள்) 

(2) பரல்வெங் கானத்துக் கோள்வல் உளியமும் 
கொடும் புற்று அகழா. 

_ஓலப்பதிகாரம் 13. புறஞ்சேரியிறுத்த .ரதை4-5. 
(2) பெருங்கை எண்னம் குரும்பி தேரும் புற்றுடைச் 

சுவர புதலிவர் பொதியில். அகநானூறு 307. 
(4) கவிதலை எண்கின் பரூ௨உமயிர் ஏற்றை இரை தேர் 

வேட்கையின் இரவிற்போ௫. நற்றிணை 325. 

009, கேழ் ஏவரையும் இல்லோன்” 

(1) இணங்கலா சசன். திருவிசைப்பா 4-1. 
(2) தன் ஒப்பிலாத தூயவன். சம்பந்தர் 17-118-2: 

(8) தன்னை நேர் ஓப்பிலா தலைவன். அப்பர் 5-46-4, 

(4) தன் ஒப்பிலானை. சுந்தரர் 68-71 

909. (வரிக் கண்ணியை 8 வரும்டி.' 
(2) மிகப்"பல வருட்டி (பல செயல்களால் மிக வயமாக்க) 

பெருங்கதை 2-20:74. 

(2) வருட்டின் இகைக்கும். திருக்கோவையார் 270.
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370. (சர் அருக்கன் குருட்டிற் புசசி செற்ற கோன்" 
(1) 784 பார்க்க. 

270, *மனமகழ்க்து 0கரும்டின் தளியவள் செப்பும் 
வகையில்லை புரிகுழலாம் கெங்கனை சொல்லியே 
குவனே” (சொல்லா 0தகல்) 

சொல்லா தகறல் வல்லு வோரே. குறுந்தொகை 79. 
செப்பினஞ் செலினே செலவரி(து) ஆகும். 

குறுந்தொகை 207. 

972. 'ஏர்ப்பின்னை கோள் முன் மணந் தவன்” 
(1) பின்னை நம்பும் புயதீதான் நெடுமால். சுந்தரர் 64.7. 

(2) பின்னை நெடும்பணைத் தோள் மகழ் பீடுடை முன்னை 
அமரர் முழுமுதலானே. _-.இருவாய் மொழி 1-7-8.. 

(2) கொத்தலர் பூங்குழல் நப்பின்னை கொங்கை 
மேல் வைத்துக் இடந்த மலா மார்பா. 

1ம் செப்பன்ன மென்முலை செவ்வாய் ஏறுவருங்குல் 
தப்பின்னை. திருப்பாவை 19, 20. 

(4) பெய் வளைக் கை நப்பின்னை. _ஓலப்பதிகாரம் 17 

972, எர்ப் பொன்னை வென்ற செறிகழலோன்" 
பொன்னியல் திருவடி... சம்பந்தர் 3:22... 

272. கார்ப் புன்னை பொன்னவிழ் மு,க்,தம்" 
(2) 272, 788 பார்க்க. 

972, “கானமர் குன்றர் செவியுற வாங்கு கணை துணையா 
. மானமர் கோக்கியர் கோக்கென மான்ஈல் தொடை மடக்கும்” 

(2) தொடுத்த வாளியர் துணைபுணர் கானவர் 

இடுக்கண் செய்யா தியங்குநர். மலைபடுகடாம் 17-18. 

(2) எய்யத் தொடுத்தோன் குறத்தி நோக்கேற்றதெனக். 
கையிற் கணை களைந்து. இரு ஈங்கோய் 12 

“ a 

276. (வந்து ஆய்பவரை யில்லாமயில் முட்டை இளைய 

.மந்.இ பந்.தா டிரும் பொழில்”



  

தெறி] ஒப்புமைப் பகுத ao 

கான மஞ்ஞை யறையின் முட்டை வெயிலாடு 
மூசுவின் குருளை யுருட்டும். _-குறுந்தொகை-38. 

9789. “பொன் செய்.க மேனியன்” 

(2) பொன்வண்ணம் எவ்வண்ணம் அவ்வண்ணம் மேனி. 
--பொன்வண்ணத்து அந்தாதி 1. 

(2) பொன்னார் மேனியனே! சுந்தரர் 24-1. 
(3) செம்பொனே யொக்கும் மேனியன். அப்பர் 5:82:25. 
(5) 201 பார்க்க. 

285. *0ெற்குி' 
சேம் கடவும் மயிலி. கன்றே கொடி வாரணங் காண் கவன் 
Gt ams அயிவி தன்றே யி.கன்றே செல்லிற் ரோண்று 
மவன் வடிவே” 

(2) காரார் குழற் கொண்டைக் கட்டுவிச்ச கட்டேறி 
சீரார் சுளகல் சலநெல் பிடி.த்தெ.றியஈ 
வேரா விதிர்விதிரா மெய் சிலிராக் கைமோவஈ 
பேராயிர முடையான் என்றாள்--யேர்த்தேயும் 
காரார் இருமேனி காட்டினாள் கையதுவும். 
சீரார் வலம் புரியே என்றாள்--இருத்துழாய்த் 
தாரா நறுமாலை கட்டுரைத்தாள் 
நும் மகளை தீராநோய் செய்தான் என உரைத்தாள் 

--இருமங்கை ஆழ்வார் சிறிய இருமடல் 20, 83, 52. 
(2) முத்நாழி முச்சிறங்கை நெல்லளந்து கொடுவா 

மூறத்திலொரு படி.நெல்லை முன்னே வையம்மே 
இந்நாழி நெல்லையுமுக் கூறு செய்தோர் கூற்றை. 
யிரட்டை பட எண்ணின போதெற்றைப்பட்ட தம்மே. 
உன்னாமுன் வேள்வி மலைப் பிள்ளையஈரீவந் துதித்தார் 
உனக்கினியெண் ணினகரும மிமைப்பினிற் கைகூடும். 
என்னானை யெங்கள் குலக் கன்னிமா ர.றிய 
எக்கு.றிதப் பினுந் தப்பாதிக் கு.றி காணமமே. 

மீனாட்சியம்மை குறம் 26. 
(2) ஒன்று மூன்று நாமூ ரைக்க வந்து கேளு மரிவையர் 

உதயமான சுளகு நெல்லும் ஒற்றை பட்டதாதலால் 
கன்றுமானு மழுவுமாக வொருவர் வந்து தோன்றினார்... . 
நின்றுவஈடு இவள் தன்னாசை யிடர்தவிர்ட்பர் ஆதலால் 
நீறுகொண்டு மூன்றி ரேகை நெற்றி மீதி லெழுதுமே. 

_அருணைக்கலம்பகம் 50.



ஆதி ஒனிகெறி முற்செர்க்கை  [நிருக்கேரவையிரர் 

996. வெண் மறி யுக்க" 
சறுதிணை மலரொடு விரைஇ மறியறுத்து... 
வேலன் தைஇய வெறியயர் களனும். 

இருமுருகாற்றுப்படை 218-222. 
348 பார்க்க. 

290. “சண்டல்” 

கண்டல் (கண்டகங்காள்) முண்டகங்காள், 
அப்பர் 5-83-8; 6-12-8; 4.12-2. 

291,  இல்லைக் கூ.க்.தன தாள் முடிக்க லராக்ஞும் மொய் 
பூர் துறைவன்” 

7௪, 7௪1 பார்க்க. 

990. (பூரண பொற்குடம் வைக்க” 

பூரண பொற்குடம் பொலிய இரீஇ. --பெருங்கதை 2-3-20. 

508. பசட்டணியான் நுதல் பேசயிறும் பொய் போல் 
இடை என” 

திருநுதல் திலகமும் சுமத்தல் ஆற்ருள். 
பெருங்கதை 5-7-189. 

904. “தெய்வம் பணிக்,க.றிமாள்” 
தெய்வம் தொழாஅள் கொழுநன் ரொழுதெழுவாள் 
பெய்யெனப் பெய்யு மழை. _இருக்குறள் 55. 

206 பார்க்க 

905. பாற் பக்தி மன்ன ௪டை பொன்பந்த' 
(2) பொன் திரண்டீன்ன புரிசடை. சம்பந்தர் 1-77-1. 

(2) பொற்பு அந்தி அன்ன சடை 

சந்தி வட்டச் சடை. அப்பர் 4-113-5. 
அந்தியில் (பிறைசேோ6 அழகிய சடை. 

_.இருவிசைப்பா-கருவூர் 3:10. 
(8) 89 பார்க்க. ‘i ‘ 

306. ஈமூவல் அன்னாளும் மற்றோர் 6, கய்வ முன்னலளே” 
(2) 204 பார்க்க.



ணிநெறி] ஒப்புமைப் பகுதி ௨௯. 

(2) காண்டகைய தங்கணவரைக் கடவுளார் Cure 
வேண்ட லுறு கற்பினர் தம் மெய்யுரையில் நிற்கும். 
ஈண்டையுள தெய்வதமும் மாமுகலு மென்றால் 
ஆண்டகைமை யோர்களும் அவர்க்கு நிகரன்றே. 

கந்தபுராணம் 85-47. 
307. 71 பார்க்க. 

308, ரள வில்லாக இகழ்,கரு கல்விச் செற்பொன் வரையின் 
அமளணவில்லா .ஓனவு சென்றுமம் பலதக்துள் கின்ற 
ஜாளவிலலா ஒருவண் இருங்கழ லுன்னினர் போல் 
வவவில்ல. அளவின் சசகுவ ரேக் இழையே” 

செல்வி வளர்திருக் கோடீச்சுரேசர் செழுங்கிரி மேற் 

சொல்விம லுற்ற அறமுதனான் குந் தொக வியற்றும் 
பல்விதமான புகழ் நல்கும் வேந்தர் பரவச் செயும் 
கல்வி ௨ழகே யழகா மெவருக்குங் காரிகையே. 

(கல்விநலங் கூறல்) கோடீச்சுரக் கோவை 421. 

200. *வி.சலு.ற்றார் தலை மாலையன்” 

(2) செத்தார் தம் எலும்பணிந்து. சுந்தரர் (நாகை) 46-1. 

(2) 255 பார்க்க. 

72. “முன்னவன் பின்னவன்” 

முன்புமாய் பின்பும் முழுதுமாய்ப் பரந்த முத் தனே. 
—BDourseb 22-2. 

760 பார்க்க. 

275, “மிக்க விருப்புறு வோரை விண்ணோரின் மிகுத்து” 

(2) தின் மலா என உன்னு வாரவர் 
உலவு வானவரின் உயர்வாகுவது உண்மையதே. 

(2) 52, 772 பார்க்க. சம்பந்தர் 2-52.7.. 

377. வன்னி வளைத்த வளர் சடைமோன்” 

(1) இ வணத்த செஞ்சடை. . அப்பர் 6-25-4.. 
எரி வளர் சடை. சம்பந்தர் 7-127-4. 

(2) கொக்கின் விறகின் னொடு_ வன்னி 
புக்க சடையார். ் சம்பந்தர் 1-36-2. 

(2) வன்னிமத சென்னி மிசை வைத்தவன். சுந்தரர் 16.௪...



௬௦. ஒளிநெறி முற்சேர்க்கை [திருக்கோவைஞுர் 

(5) 72 பார்க்க. 
குறிப்பு: --வன்னி-1 த, வன்னிப் பச்சிலை. 

318. ‘orerGur gray” 
புகுவதாவதும் போதரவு இல்லதும். --இருவாசகம் 5-36. 

994, *சரங்,களும், பரந். தளப் பாரி,த் ,தலர்க் தனவே" 

(288)(1) கொண்டல் சண்டன் குழையெழில் நாண் போன்றிக் 
கடிமலர்க் சாந்தளும் போந்து. --திருக்கோவையார் 82 75. 

(2) மொய்ம்மலர்க் காந்தளைப் பாந்தளென் றெண்ணித் 
துண்ணென் றொளித்துக் கைம்மலராற்கண் புதைத்துப் 

பதைக்கு மெங்கார் மயிலே. திருக்கோவையார் 284. 

(3) காந்தளங் குலையினை யருமணி அவிர் உத்தி அரவு. 
நீருணல் செத்துப். கலித்தொகை 485 (கு.றிஞ்9) 

(4) அரவின் அணங்குடை அருந்தலை பை விரிப்பவை 

போல் - பல்துடுப்பெடுத்த அலங்கு குலைக்காந்தள். 
அகநானூறு 108. 

(5) கோடலங்கூர் முகை கோளரா நேர்கருத. --அகநானூறு 92 

11 காந்தள் கடிகவினைப் பாம்யென ஓடி. 
__தணைமொழி ஐம்பது 3. 

(6) வண்டுடுப்பாய்ப் பாம்பாய் விரலாய் வளை மு.றியாய் 
வெண் குடையாந் தண்கோடல் வீந்து. 

__.தணைமாலை நூற்றைம்பது 1192 

(7) மலர்க் காந்தளங் குறி பையரா விரியும். 
சம்பந்தர் 2-53-7. 

397. (பூயல் ஓங்கு அலர் சடை ஏற்றவன்” 

. 240 பார்க்க. 

389. முனிவரும் மன்னரும் முன்னுவல பொன்னான் முடியும்! 

(1) எல்லாம் பொருளில் பிறந்துவிடும். நான்மணி 5. 

(2) பொருளானா மெல்லாம். திருக்குறள் 1002. 

(8) பொன் பொருட்டினால் யாவும் உண்டாம். 
கந்தபுராணம் 2-1-7_



pO 59) ஒப்புமைப் பகுத ௩௧ 

332. “துனிவரு ரீர்மையி தென்னென்று gti Ogos soft 
கனிவரும் நாளிதுவோ வென்_மு வந்இக்கும் ஈன்நு,தலே” 

(2) பொன்னே எனுமூன் அவசமுற்று ஒல்லைப் புறந்தடவி, 
என்னே எனப்பின் விழித்து எழுந்தெங்குற்ற தத்துணைநாள் 
கொன்னே யென்றுட்கென் பொருட் பிரிவென்னெனக் கூறுவன். 

-கோடீச்சுரக்கோவை 436. 

இரைகடல் ஓடித் இரவியீந் தேடென்று செப்பும் ஒளவை, 
உரைபழு தன்றெனச் சோர்ந்தாள் கழுக்குன்றத் தோர் 

மடமான் 
அரைபனி நீர் சந்தனங் கொண்டு பாங்கியர் ஆற்றியபின் 
இரைகடல் போய்வர எத்தனை நாளென் றெழுந்தனளே. 

தனிப்பாடல். 

333, வறியார் இருமை அறியார்" 
(2) ஈதலும் துய்த்தலும் இல்லோர்க்கல். 

(2) இன்மை யெனவொரு பாவி மறுமையும் 
இம்மையும் இன்றி வரும். திருக்குறள் 7042. 

குறுந்தொகை 68.1. 
  

358, “கருங்குழல் வெண்ஈகசைச் செவ்வர்மி" 

மணிகெழு செவ்வாய் வெண்நகைக் 
கரிய வார்குழல். : சுந்தரர் 69.7. 

. *எழுஇற் கரப்பதற்கே அறிவாள் ஒழிகுவ கஞ்சனம்' 

கண்ணுள்ளார் காத லவராகக் கண்ணு ் 
மெழுதேங் கரப்பாக் கறிந்து. _திருக்குறன் 1727. 

384 

385. “மலர்க் கண்கள்” , 
மலரன்ன கண்ணாள். -இருக்குறள் 7719-1742, 

336. சுருள் தரு செஞ்சடை” 
சுருள் கொள் செஞ்சடை. — atid 5-47-6. 

338. ட. கண்மா.த் இசை வசை இர்,தர” 

எந்திலத்து வித்திடினுங் காஞ்சிரங்காழ் தெங்காகா 
தெல்னாட் டவருஞ் சுவர்க்கம் புகுதலால் 

தன்னுற்றான் ஆகும். மறுமை வடதிசையும் 
கொன்னாளர் சாலப் பலர். நாலடியார் 223.
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குறிபீபு--வட .நாட்டார்க்கே யன்றித் தென்னாட்டாருக்கு நற்கதி 
இல்லையென யாரோ நாலடியாரி காவத்தில் சொன்னதைக் குறித்து: 
இப்பாட்டு பாடப்பட்டது போலும். இதைத்தான் மணிவாசகர் தென் 
மா.தீதிசை.வசை என்னன்ருர் போலும். . 

349, *மரிமார் என இகழ்க்2 கன் முன்னம் யான், பின்னை 
எற்பிரியின் தரிமானென இகழ்ம் கார் மன்னர் அரம்... 
அம்பலக் கான ..... அருள் இலர்கோல் ௮ன்ன என்னை 

அழிவித,தவே” 
(2) செல்வா ரல்லரென் நியானிகழ்த் தனனே 

ஒல்வா எல்லளென் றவரிகழ்ந் தனரே 
ஆயிடை இருயே ராண்மை செய்த பூசல் 
நல்லராக் கதுவி யாங்கென் - 
அல்ல னெஞ்ச மலமலக் குறுமே." குறுந்தொகை 43. 

(2) செல்லா ரவரென யா௱னிகழ்ந் தேனே 
ஒல்லா னிவனென வொழிந் தனர் 
நல்லெழி லுண்க ஹலியுமென் ளெஞ்சே. --தமிழ்நெறி-மேற் 

(3) *செல்லர்;ரவரென் நியானி கழ்ந்தேன் சுரஞ்செல்லத் தன்கண் 
'ஒல்லா- அவனென்-ஐவரிகழ்ந் தார்மற்றுவை யிரண்டும் 
'கொல்லா ரயிற்:படைக் கோனெடு மாறன் குளந்தை வென்ற 
வில்லான் பகையோலென துள்ளந் தன்னை மெலிவிக்குமே." 

அ புரண்டிக்கோவை.. 

549. *ஓம்டரும்' 
ey ஒலி கடல் ஓட்டந்து. சம்பந்தர் 2102-6, 

(2) ஓட்டந்தாள். | இராமாயணம்: சூர்ப்ப 123. 

343, சாய்வயினுள்ள குணமூம் இல்லேற்ன” 
(2) நாயினும் கடைப் பட்டேனை. அப்பர் 4-76-6.. 
(2) நாயிற் கடையாம் நாயேனை. திருவாசகம் 3328. 

948. 'டபய்னயினும் அரிதாகும் பிரிவு 
(1) 144 பார்க்க. 

(2) இன்னாதே பேயோடானும் பிரிவு. பழமொழி 126. 

249, இவயின் மேனி௰ன்" 
(2) தயினார் இகழ் மேனியாய். சம்பந்தர் 2:77-5.
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(2) தக்கூரும் இருமேனி. அப்பர் 6-58-௪. 
(3) 870 பார்க்க. 

HB, சய்வயிழ் போக்.த செஞ்சே மஞ்சக் தக்க.துன் 
சிக்கன” (ெஞ்சின் துணிவு) 

நன்றே நெஞ்சே தயந்த நின்றுணிவே, 
குறுந்தொகை 3247... 

44. 2 மமவிய கிருத்.கன்” 
இ உகந்து ஆடல். சம்பந்தர் 7-9 8-7... 

பிர், விரைமலர் தூம் நெல்படு வான்பலி செல் தமரா 

கற்றும் சீள் கசர்க்கே" 
(1) சிறுதினை மலரொடு விரைஇ, மறி அறுத்து, வெண் 

பொரி சிதறி, தூவெள் அரிச சில்பலிச் செய்து. 
திருமுருகாற்றுப்படை 278-232. 

(2) 286 பார்க்க. 

200. ற்றம் பல.க.தான் அமைத்த ஊழின் வலிய கொன்று 
என்னை” 

(1) வகுத்தான் வகுத்த வகையல்லாற் கோடி 
கொகுத்தார்க்குந் அய்த்த லரிது. 
ஊழிற் பெருவலி யாவுள மற்றொன்று 
சூழினுந் தான்முந் துறும். --இருக்குறள் 377, 320. 

விடி, “9 தடடல்விடு கற்கலைமே” 

எம்முந் தொடாஅ லென் குவெ மன்னே. 
குறுந்தொகை 197.. 

HOD பொன்மேனி உடையான்” 

ப) 278 பார்க்க 

NOU, பலவிமைப் போதின்வெண் சங்கம் வண்டு த" 
மல்லிகையே வெண்சங்கா வண்டுத. நளவெண்பா 99. 

NOD, ரல மிர் துள்ளு சடைப்பெடைக்கு இல்துணைச் 
வல் செய்வான் சேன் முதிர் வேழத்தின் மென் 
bby wot 

B. Bair. y.—m 
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உள்ளூர்க் குரீஇத் துள்ளுநடைச் சேவல் சூன்முதிர் 
பேடைக்கனி லிழைஇயர் தேம் பொதிக் கொண்ட 
இங்கழைக் கரும்பின் நாறாவெண்பூக் கொழுதும். 
யாணர் ஊரன். குறுந்தொகை 45. 

470. *சுடர்கன்ற கொலக் மே மென மன்னு 

இற்மம்பலவர்' 
243 பார்க்க. 

47.7. *அரமங்கையர், வான் அ௮ரமங்கையச்" ௮! 
(2) சூர் ௮ர மகளிர் (தெய்வமகளிர் - அரமகளிர்). 

_தருமுருகாற்றுப்படை 43. 
(2) வான் அர மங்கையர் - தெய்வ மகளிர். 

_தருமுருகாற்றுப்படை 117. 

குறிப்பு:--அரமங்கையர் - தேவப் பெண்களுக்குப் பொதப்பெயர். 
வான் அரமங்கையர் என்றது அவரின் மேலாய உருப்பசி, இலோத் தமை 
முதலாயினார. [871 உரை] 

277. வான் அரமல்கையர் ஏனவந்து அணுகும்” 
(தெய்வ மகளிர் புனல் ஆடுதல்), 

(மு) அருவி நுகரும் வான் அரமகளிர். மலைபடுகடாம் 292 

872. “அனலூர் சடையோன்” 

(231)(0) அனல் நிகர் சடை. சம்பந்தர் 1-128-2. 
(2) 317 பார்க்க. 

874, ரவமாறு செப்பின் em 65 சமிவைரும் வீமினன்ன 
மாடி, இற்.றக்பலம் அனையாள் இல்லை மூரனுக்குஇன் னு 
ஏயாப் பழிமெயா சாணிஎன்சண் இக்கனே மறைத் தாள் 
யசமாம் இமல்பினள் கற்பு நற்பால இ௰ல்புகளே" 

(2) யாயாகியளே மாஅ யோளே 
மடைமாண் செப்பிற் றமிய வைகிய 

பெய்யாப் பூவின் மெய் சாயினளே.. குறுந்தொகை 9. 
(2) 4. பெய்யாது வைகிய கோதை போல மெய் சாயினை.. 

நற்றிணை 77. 
ப். பஈதிரிக் குறுமயிர் மாமலர், நறுமோ ரோடமொடு 

உட னெறிந்து அடைச்சிய செப்பு. --நற்றிணை 387-3-6..
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(3) பொய்யா மலரிற் பிறிதாயினாளே. சீவகசிந்தாமணி 1960. 

(4) புடையமை பொலிந்த வகையமை செப்பிற்...... 
கமழ் நறும்பூ: _மதுரைச்காஞ்சி 4271-3. 

(8) பெப்புவா யவிழ்ந்த தேம்பொதி நறுவிரை 

நறுமலர். _லப்பதிகாரம் 228-127. 

(8) 1. பித்திகக் கோதை செப்புவாய் மலரவும் 

॥. பூத்தகைச் செப்பும். --பெருங்கதை 1-33-76, 3-5-78. 

(1) வளைவரிச் செப்பினுள் வைகிய மலர்போல். 
கை நலம் வாடி. --மணிமேசலை 4-65 6. 

(8) வகை வரிச் செப்பினுள் வைகிய கோதையெம். 

கலித்தொகை 68:75, 

(9) காமவி லேகையுங் கற்பக மாலையும் சேம மணிதகைச் 

செப்பினு ளேந்துபு. அ சூளாமணி-மந்திர-56, 

70... இத் இசை போம் பறலியல் வாவல் பகலுறை 
மாமாம் போலும்” 

(ப) பசைபடு பச்சை நெய் தோய்த் தன்ன 
சேயுயர் சனைய மாச்சிறைப் பறவை 
பகலுறை மூதுமரம் புலம்பப் போகி, 

அகநானூறு 2447-2. 

(2) நெடுநீ ராம்ப லடைப்புறத் தன்ன 
கொடுமென் சறைய கூருகர்ப் பறவை 
அகலிலைப் பலவின் சாரன் முன்னிப் 

பகலுறை முதுமரம் புலம்பப் போகும். --குறுந்தொகை 352. 

WO. கொக்கின். 

  

D5 அது அணிந்து நின்று ஆடி” 
கொக்இருந்த மகுடத்து எம் கூத்தன். - அப்பர் 6-79-2. 

7, பள்னம் புகும் புனல் போன் அ" 

பள்ளம் தாழ் உறு புனலின் 8ழ் மேலாக.--இருவாசகம் 5-21. 

179, கள்ளம் புகு கெஞ்சச் காணா இறஜை' 
கள்ளமூள்ள மனத்தவர் காண்லலோர்.. அப்பர் 5.80-௪ 

  

பளார் கன் வாய் மெய் கொன்ட அன்பினர். 
ஏன்பது என்”
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யாரினும் இனியன் பேரன்பினனே......பாணர் ஊரன் 
பாணன் வாயே. (வாயே - வாயில்) --குறுந்தொகை 85 

286, எம் இல் வண்ண வண்ணப் பெரய்கொண்டு கிற்க 
லுற்றோ புலை ஆ,த்.இன்னி போக்,க.துவே' 

(2) விடக்கு இன்னிப் புலையா போக வேறொரு வீடறிந்தே. 
_திருவாவடுதுறைக் கோவை 413. 

287. சல்லாண்டெடேல் கருங்கண் வப்பா,ம்று குப்ப 
,தன்னு பல்லாண்டடியேன் ௮ஒிவலங்சொள்வன் பணி 
மொழியே” 

அறிந்திலர் என்னக் கொதித்துப் புகையுயிர்த் தம்ம. 
என்மேல் எறிந்த கற்போதும் இனிக்கல் எடேல் 
எம் பிராட்டி...... உனதாள் பணிவேன் கதந்.தர்ந்தருளே. 

_.தருவாவடுதுறைக் கோவை 474.. 

890, *மேம்ப்பாலன் செய்,௪, பால்,கான் இகழும் பரிசம் மேவும் 
படிவ வேம், கால். கான கொடல் தொடரேல் விடு ண்ட 
லெங்கைக் தலமே” 

முலைச்சேடு இவணம் கு.தலைக் களிறு ஈந்தது செல்ல நில்லே. 
கந்தர் அந்தாதி 92. 

599. “மின் துன்னிய செஞ்சடை” 
(2) மின் ஒத்த செஞ்சடை. அப்பர் 6 52-௪. 
(2) மின் வண்ணம் எவ்வண்ணம் அவ்வண்ணம் 

வீழ்சடை.  --சேரமான்-பொன்வண்ணத்தந்தாதி 1. 

398. மரை அள்” (பள்ளி) 
மான் தோல் பள்ளி மகவொடு முட 

  

பெரும்பாண் 89.



1—(2) ஒப்புமைப் பாகுதியில் எடுத்தாண்ட 

நூல்களும், பதிக எண்ணும் 

அகநாஞாறு 155, 194, 289, 255, 262, 264, 324, 875 

அபிபிகாபதிக் கோவை தர 
அருஸைக் கலம்பகம் 285 
முறையனார் அகப்பெ௱ருள் 6 
ஈங்கோய் மலை : எழுபது. 274 
ஐங்குறுநூறு 235, 241 
nb Dever ஐம்பது 186, 200, 202 
கந்தபுராணம் 5, 162, 332 
கந்தர் அந்தாதி 198, 390 
கந்தர் அநுபூதி 164 
கம்பராமாயணம் 101, 119, 164, 342 
கலிங்கத்துப்பரணி 221 
கலித்தொகை 74,177, 248, 324, 374 
கலசைக் கோவை 143, 204 

காஞ்சிப் புராணம் 241 
குறுந்தொகை 21, 44, 96, 128, 150, 154, 179, 190, 202, 

213, 233, 239, 270, 276, 324, 338, 340, 343, 358, 
369,374,375, 386 

கோடச்சுரக் கோவை 308, 332 

ரிதம்பரச் செய்யுட் கோவை 112 
சிதம்பர மும்மணிக்கோவை 118 
ிந்தாமணி 4, 6, 21, 71, 84, 92, 97, 100, 139, 186, 209, 

240, 241, 251, 255, 374 
மிலப்பதிகாரம் 221, 264, 273, 374 
சிவஞான இித்தியார். © 112 

றிய இருமடல் 285 
சவாழிப் புராணம். 147 
(mon wren endl 374 
குக்கயாகப்பரணி 27,58, 187 
தஞ்சைவாணன் கோவை ௩ 96 
சுவிகைப்புராணம் 96, 241 
கமிழ்நெறி விளச்கம் 340 
சுனிப்பாடல் ° 57, 235, 332 
pow or’ நூற்றைம்பது. 96, 241, 324 
இங மொழி ஐம்பது 324 

இரிகடுகம் 204



௩௮ ஒளிரெறி மு.ற்சேர்க்கை [திருக்கோவையார் 

'இரு அண்ணாமலைப் புராணம் 75 
'இரு ஆரூர் நான் மணிமாலை 74 
(இரு ஆலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம் 150 

'இரு ஆவடு துறைக் கோவை 148, 386, 387 
இரு ஆனைக்காப் புராணம் 178 

(இரு இசைப்பா. ் 78, 269, 305 
864 6E46Gerp Lor 75 

'இருக்கமுக்குன்றக் கோவை 77 
'இருக்குறன் 5, 64, 65, 74, 178, 

228, $04, 332, 333, 334,335, 350 
இருப்பாவை 273 
திருப்புகழ் 83, 168, 224 

திருமந்திரம் 372 
'இருமுருசாற்றுப் படை 700, 128, 224, 

286,348,371 
Bo aguy 43, 251, 315 
'இருவாசகம் 9, 43, 112, 114,122, 135, 147, 148, 160, 163, 

171, 178, 178, 182, 284, 202, 206, 234, 246, 
312, 318,348,379 

Sound Guryp 273 

தேவாரம் 

3. அப்பர்: 1.67, 78, 112, 114, 135, 146, 164, 168, 173, 
177, 180, 181, 186, 189, 242, 255, 269, 278, 290, 

291, 805, 315, 236, 343, 370, $76, 379, 392 

2. சம்பந்தர்: 1,9, 14, 58, 75, 96, 99, 100, 122, 128, 159, 
172, 176, 188, 189, 219, 223, 238, 240, 241, 242, 
257, 261, 269, 273, 305, $15, 317, 324, 342. 343, 

« 344, 372 

3. சுந்தரர்: 20,58, 72, 75,89, 99,127,128, 144,172, 176, 

177, 232, 240, 255, 269, 273, 278, 309, 317, 333 

தொல்காப்பியம் 72, 204 
நளவெண்பா 364 
நற்றிணை 264,374 

நாலடியார். 227, 338 
நான்மணிக் கடிகை 332 
நைடதம் i 
பழமொழி 343 

* பாண்டிக் கோவை 202, 340



emG pi] ஒப்புமைப் பகுதி ow 

புறநானூறு 239 
புறப்பொருள் வெண்பஈமாலை 3 
பெரிய திருமொழி 257 
பெரிய புராணம் 252 
பெருங்கதை 3,6, 21, 87, 96, 194, 211, 227, 231, 255. 

269, 296, 303, 374 
பெருிபாணாற்றுப் படை 116 151, 398 
பொருந ஆம்யப்படை 235, 255 
(பொல் வஸ்து ey thor D 189,278, 392 
tana! iva Por 121, 225, 374 
மறுமைக் வாஞ்சி 274 

sn Pov es out irth 133,274, 371 
Mwy A அம்மை குறம் 285 
சீனுட்சி அம்மை பிள்ளைத் தமிழ் 112, 146 
முத்தொள்ளாயிரம் 208 
யாப்பருங்கல விருத்தி (மேற்கோள்) 264 
வில்லி பாரதம் 171



1--(8) ஒப்புமைப் பகுதியிற் காட்டிய 

முக்கிய பொருள் அகராதி 

1. சிவபிரான் 

ந்தியின் நிறம் 
ப்ரி நாரீசுரர் வர்ணனை 

ஆடல் (நிருத்தம்) 
ஒட தி உகந்து ஆடல் 

ஆலத்தை அமுதாக்கனெது. 
ஆனந்த மா கடல் 
உணர்ந்தார்க்கும் உணர்வு அரியவர். 

ஒப்பிலார் 
கண் - முக்கண் 
(சூரியன், சந்திரன், அக்கினி) 
சடை 

ஒட சுருண்டது. 
ஒ. நெருப்புப் போன்றது 
., பொன் நிறம் 

ட மின் நிறம் 
சடையில் (சென்னியில்) கங்கை 

கொக்கு இறகு 
மேகம் 
வன்னி 

இங்க உரி. 
இவனும் தேவியும் (வன் தேவிக்கு அத்தன், மகன்) 

14 

89, 189, 240, 

89, 

240, 

இவனைத் தவிர வேறு தெய்வத்தை மறந்தும் வழிபடாமை 
சுடர் - அண்டம் கடந்த 

தமிழ் ஆய்ந்தது 
தலைமாலை அணிதல் 
(தன்னை) ஆண்டது. 
தன்னை மத்தன் ஆக்கியது. 
'இருவடி அடியர் முடிமீது 
'இருவடி. பொன்னை வென்றது 
நீறணிதல் 
பற்றிலார் பற்று ‘ 
பிறவிப் பிணிக்கு மருந்து: . 
மலையை வளைத்த பின் தன்னை ஆண்டது. 
மார்பில் உமை. 
முன் ஆவர் பின் ஆவர். 

265, 

78, 181, 

118, 

160, 

305 
246 
344 
344 
a7 

147 

269 
168 

227 
336 
317 
305 
392 
261 
376 
327 
317 
75 

112 
67 

116 
20 

309 
33 
122 
291 
273 
238 
178 
148 
114 
5௪ 

312



ஒப்புமைப் பகுதி se 

“மேனி - இமேனி 343,370 
பொன்மேனி 219, 278, 361 

வகுத்த விஇப்படிதான் எதுவும் நடக்கும் 350 
விடை - வெள்ளிமலை போன்றது. 128 
விண்ணோர்க்கு இருள் 78 

2. பிற 

அடியாரும் தேவரும் 43,173 315 
அரமகளிர் கண் இமையாமை. 3 

கால்நிலம் தோயரமை 3 
‘a மாலை வாஉரமை 3 

அரமங்கையர் 371 

அருவி வர்ணனை 128 

ஆழி திருத்தி 186 
ஆனை (ஆசைப் பொருளில்) 171 
ஊடலிற் கூற்று 25௪ 
எண்கு - புற்று அகழ்ந்து உணவு 264 
என்குதல் (பயப்படுதல்) 92 
ஒட்டரும் (ஓட்டம் தரும்), 342 
கங்கை சுழியாவரும் பெருநீர் 261 
கடல் அலை புரளுவது காதலனைப் பிரிந்தோர்க்கு உவமை 179 
குடலுக்கு எல்லையில்லை. 213 
கடுவனும் மந்தியும் 99, 257 
கண்டல் 290 
சுணி- பெருங்கணி 139 
கணை - மண்குளிதீதல். 707 
கயிலை பொன்மலை 99 
கரடி புற்று அகழ்ந்து உணவு 264 
கல்வியின் அருமை மேருமலைக்கு ஒப்பு. 308 

கற்பு நாணினும் சிறந்தது 204 
காகம் - இருகண்ணுக்கு ஒருமணி 72 
காகம் குணம் ஐந்து 235 
காகம் பலி உணவு 235 
காடு - தீநெறி 206, 222 

காந்தளும் பாந்தளும் 232, 324 
காலம் - ஊழி 75 
கானவர் தரம்பை-யானையின் சீலும்பு கொண்டு கட்டப்படும் 251 
கானவர் மான்மேல் அம்பு எய்யாமை காரணம் கூறப்பட்டது 274 
இளி பருந்துக்கு அஞ்சுதல். 231 
குரவும் - பாவையும் - 241



ஓளிகெறி மூற்சேர்க்கை [திருக்கோவையார் 

குற்றாலம் - கூத்தன் 
Gor part Fz 
கூடல் இழைத்தல். 
கொன்றை - தாருறு கொன்றை 
சோம்பியும் மயிலும் 
சுத்திய பொக்கணம் 
சுழிக்கணக்கு 
சூரியன் - கண்செட்டது 

ர் மலையைச் சூழ்தல் 
செப்பில் அடைத்த பூ 
சேவல் சூல் முதிர் பேடைக்குக் கரும்பு பூப்படுக்கை 

அமைத்தல் 
சொல்லாது ஏகல் (தலைவன் தலைவியிடம்) 
சோத்தம், சோத்து 
தக்கன் வேள்வியில் விண்ணோர் 
தலை எழுத்து சிவன் வகுத்தபடி நடக்கும். 
,தலைவஸ் தலைவி ஈருடம்பு ஓர் உயிர் 
தலைவன் - தலைவி - பாலன் 
தாமரை 

திருநீறும் சவெனும் 

135 

223 

186 
176 
21 

242 

186 
184,270 

190 

374 

261 
270 
173 
234 
350 
71 

390 
1 

118, 238 

இருமால் நீற்.றினைப்பூசி, கண்மலர் இட்டுச் வனை ஆயிரம் 
பூவால் ஆயிரம் கரம் கொண்டு, சக்கரம் பெறப் 

163, 180 பூரித்தது 
இல்லை மண்ணுக்கு (மண்ணுலகுக்கு) நடுவில் உள்ளது 
இல்லை மூவா யிரவர் 
'இல்லையும் கடலும் 

162 
72 

122 
தெங்கம் பழம் - கமுகு, பலா, மா, கதலி, மேல் விழுவது 700-249 
தெற்குத் இசை - வசை 
தேவரும் அடியாரும்” 
நண்டு - ஆணும் பெண்ணும். 
நப்பின்னை. 
நாண் உயிரினும் சிறந்தது 
நாண் கற்பு பே௱லச் சிறந்தது அல்ல 
நாண் கூடப்பிறந்தது. + 
நாண் தாயை விடச் சிறந்தது 

338 

43 

84,155 
273 

204 
204 
208 
204 

தாம் (தன்மை) நீ என்னும் முன்னிலைப் பொருளில் வந்தது 164 
" நாயின் குணமும் இல்லாமை. 

நீர் பள்ளம் புகுதல் 
துகமூம் கடலும் 
நெஞ்சம் கள்ளம் புகும் நெஞ்சம் 

343 
379 

6 
379



ஒளிநெறி] ஒப்புமைப் பகுதி ௪௩ 

"நெஞ்சின் துணிவு 343 
நெல்குறி - முருகன் தோன்றுதல் 285 
யலியிட்டுப் பூசை 286, 348 
பாணன் தலைவியை வணங்குதல், 387 
யாணனைத் தலைவி வைதல் 887 
பாந்தளூமி காந்தளும் 233, 324 
பாட்பும யானையும் 21 
பிரிவு (தலவன் தலைவி இகழ்தல்) 340 
Peri on தன்பை. 232 
(பிக (நட்பில் கன) இருமல் மனைவி 278 
புலிப்பல் 239 
புவ்கை (அுறிருழ்] கன்னிப்புன்னை 177 
புவ்னை வெண் இழியில் மூத்து மணி ஈனுவது 172, 183, 273 
புனம் - தனை கொய்யப்பட்ட புனம் வர்ணனை 143 
பூரண பொற்குடம் 296 
பேய்த் தோ 202 
பேயும் பிரிவும். 144, 343 
பொது அற ஆண்டது. 146 
பொருளின் (பொன்னின்) சிறப்பு - மூனிவருக்கும் 

மன்னவருக்கும் வேண்டுவது 332 
பொழில் வர்ணனை 116 
போதரவு 318 
போரும் - போதரும் - இடைக்குறை 182 
மடல் ஏறுவது 74,77 
மண்டலம் (சந்திரன்) 177 
மதி (சந்திரனை) வேண்டிக் குழந்தை அழுதல் 147,198 
மத்தியும் கடுவனும் 99 
மந்தியும் மயில் முட்டையும் 276 
மயில் முட்டையை மந்தி பந்தாடுதல் | 276 
மயிலும் கோம்பியும். 21 
மலை லெம்பன் 128 
மறி யறுத்தல் 286, 348 
மாதர் அடி 119, 209, 211, 228 

ii இடை ட 4 
” இடை ஓடியும் என்று அஞ்சித் தலைவன் 

பொட்டணியான் 203 
i ca கூற்று ல 358 
ன கண் 83, 109, 121, 247, 835 
is கரம் 121 

கருங்குழல் வெண் நகை, செவ்வாய் 832



ஒளி௫கெறி மு.ற்சேர்க்சை 

மாதர் கற்பின் சிறப்பு - கணவன் பிரிவு மயக்கம் தருதல் 
” கானமும் தடம் போலும் காதலிக்குக் 

காதலனுடன் TAD 
” கொங்கை - வேங்கைச் சுணங்கு 96, 
a சந்தனம் - சங்கு - மூத்து இவைகளுக்கு ஒப்புமை 
” தெய்வம் தொழாமை 804 

» நடை - மயில் போலும் 
ய நாண் 
ல பூவை - பந்து - பரவை - கிளி இவை விளையாட்டுப் 

பொருள்கள் 
” மூகம் பளிங்கு - அடுத்தது காட்டும் 
» மையிடாமை காரணம் 
* வாய் 

வாய் இறவாமை - முத்து உதிர்தல் 
மால்பு (ஏணி) 
மான் தோல் படுக்கை 
மீன் (நட்சத்திரம்) 1380, 
மூடவன் மலை உச்சித்தேனை விரும்புதல் 
முத்தன் 
யானை ஆளிக்கு அஞ்சுவது 151, 

சங்கத்துக்கு அஞ்சுவது 
யானையும் பாம்பும் 

ல வேங்கை மலரும் 
வண்டு மல்லிகை மலரில் சங்கு ஊதுவது 
வணக்கசி சொல் 
வணக்க வகை - கழல் தலை வைத்துக் கைப்போதுகள் 

கூப்புதல் 
வம்பார் இலம்பு 
வருட்டுதல் - வசமாக்குதல் 
வள்ளைப் பாட்டு 
வறியார் இருமை அறியார் 
வாவல் (வெளவால்) உறையும் இடமும், உறங்கும் காலமும் 
வான் அர மங்கையர் 
வேங்கை மலர் புலியோல் தோன்றும் 
வேங்கை மலரும் நாளில்' மணம் செய்தல் 
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* திருக்கோவையார் ஆளப்பட்ட இடம் 
நூலின் பகுதி 

7. இருவளர் தாமரை...... 
ஒளிர்கன்றதே 

(12) வரும் குன்றம் கனக் 
ருழையே 

800. இரவையும் மதியோ 
MMe நுதிக்கோலஞ் 
செய்து. 

71. தோகைக்குந் தோன்றற்கு 
மொன்றாய் வருமின்பத் 
துன்பங்களே 

774. மாதுற்ற மேலி........... 
செப்புமினே 

177. விஸ்தலை......வாசகமே 

214. பறந்திருந்து...... 
ரேணிலத்தே 
[ஒம்படுத்துரைத்தல்] 
தாமே. தமக்கொப்பு..... 
அம்மனைக்கே 
[அடிநினைந்திரகிகல்] 

42௪. 

282. கூழின்மலி...... 

கோகிலமே 
810. நுதிக் கோலஞ் செய்து 

ஆளும் நூல் 
நன்னூல் - சூ. 290 

(சங்கர, நம. உரை) 
நன்னூல் சூத்திரம் - 268 

(சங்கர. நம: உரை) 
1. பொதுவணைச் சாடி நு.இ நுளை 

கோட்டால் குலைப்ப: 
கலித்தொகை - முல்லைக் 
கலி - உரைப்பகுதி 

5. வேல் தை வந்தன்ன நுதிவெம். 
பரற் கானம் - சிந்தாமணி 
7922- உரை -ப. 

"இன்ப துன்பம் தோசைக்கும்: 
தோன்றற்கும் ஒன்றாய் வருத. லின், தன்துயர் காணா என்றார்?" 
(சிலப்பதிகாரம் - அடைக்கலக். 
காதை. (47 ஆம் அடி, அடி 
யார்க்கு நல்லார் உரை) 

தஞ்சைவாணன் கோவை - 
செய்யுள் 227 

தஞ்சை வாணன் கோவை, 
செய்யுள் 222. நம்பி அகப். 
பொருள் விளக்கம், பக்கம் 770, 
கழகப் பதிப்பு 

தஞ்சைவாணன் கோவை, 
செய்யுள் - 874, பரங்கி 
கையடை கொடுத்தல் 

தஞ்சை வாணன் கோவை - தன் 
மகள் மென்மைத் தன்மைக்குத். 
தாயிரங்கல் - செய்யுள் - 336 

நம்பியகப்பொருள் விளக்கம், . 
கழகப்பதுப்பு, பக்கம் 227 

புறங்குன்றி......உடைத்து 
ழ் திருக்குறள் உரை - 277. 

கலித்தொகை - முல்லை 12-உரைப் 
பகுதி. 

ட உ 
  

* ஒரு ல ஒப்புமைப் பகுதியில் காணலாம் (௨, ம்) 227 காண்க.



திருக்கோவையார் உரையிற் காணும் மேற்கோள்கள் 

உரைக்குரிய பாடமெண் 

இறையனார் அகப்பொருள் 6. "இரந்து குறையுருது' 56 
வ ல 7. இருவரும் உள்வழி 66 

ம் 9 9. மூன்னுற உணரினும் (70 மடற்றிறம்) 
” வ 8. ஆங்குணர்ந் தல்லது. 82 

ஜி 4 93. களவினுட்டவிர்ச்சி (74 இரவுக்குறி) 
ல as 22. அம்பலு மலருங் களவு 180 
a sg 25. ஓதல் காவல்: (20 ஓதற் பிரிவு) 
9 8 42. பரத்தையிற் பிரிவே. 372 

கலித்தொகை, மூல்லை, 7 

** தளிபெறு தண் புலத்துத் தலைப் பெயற் கரும்பீன்று 
மூளிமுதற் பொதுளிய முட்புறப் பிடவமும் "" 1 

கலித்தொகை, பாலை, 5 
** என்னீ ரறியாதர் போலவிவை கூற 
னின்னீரவல்ல நெடுந்தகாய் '" 135 

குறுந்தொகை, 26, “*கால குருகு?” 108, 123 

சிலப்பதிகாரம், கானல் வரி, 8 Bel 

:துறைமேய் வலம்புரி தோய்ந்து மணலுழுத 
தோற்றமாய்வான் - பொறைஃலிபூம் புன்னைப் 
பூவுதிர் நுண்டாது போர்க்குங் கானல் 
'திறைமதி வாண் முகத்து நீள் சுயற்கண் செய்த 
உறைமலி யுய்யாநோ யூர்சுணங்கு மென்முலையே 
தீர்க்கும் போலும்”" 

திருக்குறள், சான்றாண்மை, 2. 25 
*அன்புநாண் ஒப்புரவு கண்ணோட்டம் வாய்மையோடு 
ஐந்து சால் பூன்றிய தூண்'" 

இருக்குறள், கூடாநட்பு, 4 
*:அகத்தின்னா வஞ்சனர யஞ்சப்படும்"" 87 

திருக்குறள், yotsA WBipse, 1 
**கண்டு கேட்டுண்டுயிர்த் துற்றறியு மைம்புலனு1். 
ஒண்டொடி கண்ணே யுள!" (28 பரத்தையிற் பிரிவு),



ஒப்புமைப் UGB ௪௪ 

இருக்குறள், கயமை, 3 381 
+ “தேவரனையர் கயவர்"? 3 
இருக்குறள், புணர்ச்சி மகிழ்தல், 2 381 

பிணிக்கு மருந்து பிமமன் அணியிழை 
அன்தொய்க்குத் தானே மருந்து!” 

இருமாவுக்க க சுவாமிகள் தேவாரம், 
Wh an DO arom sh — இருக்குமுநதொகை 2 116 

"அனி பாரி டிடி கடந்தும்பட 
pede (Bere san Barts ரொண் சுடர்?” 

இருநாவுக்கக சுவாமிகள் தேவாரம், தனி விருத்தம்-பொது 7 
"வ பிபரிறை நல்வீணை வா௫ிக்குமே'" 375 

இருவாசகமு, இருச்சாழல், 4 
"“மூவரென்றேலெம் பிரரனொடு மெண்ணி'" 67 

இருவாசகம், தருப்பொழ் சுண்ணம், 12 
**இமவாள் மகட்குத் தன்னுடைக் 
கேள்வன் மகன் றகப்பன்”" 112 

3 Dose gat, 94, 

**சல்லை மென்கனி யாக்கும் விச்சைகொண் 
டென்னை நின்கழற் கன்பனாக்இனாய்'" 114 

wi இருப்பொழற் சுண்ணம், 8 
“pratt நந்தம்மை யார்ப்ப வார்ப்ப"* 180 

Maragw, Llagy 1 
* பூப்புனை மாலையு மாலைபுனை மாதருந்“தோற்புனை 
வின்னாண் டொடர்கைக் காட்டியுங் கோச் 
மோரன் பெயருங் கோதை என்றாகும்"" 

தொல்காப்பியம், சொல்லதிகாரம், வினையியல், 43. 
மூன்னிலைக் காலமும். 1 

வ உ வேற்றுமை மயங்கியல், 83, 
ஈனையிற் கூறு. 1 

” பொருளதகாரம், அகத்தணையியல், 50. 
சொல்லெதிர் பெராஅன் 1



௪௮ 

” 

” 

a 

eas மூற்சேர்க்கை [திருக் வயர் 

தொல்காப்பியம், சென்ல்லதிசாரம் மெய்ப்பாட்டியல், 7, 
புதுமை பெருமை 

ழ் உட, கல்வி தறுகண் 

” 87, கண்ணினுஞ் 

செவியினும் 

ஃ களவியல், 5, நாட்டமிரண்டும். 

0 a 2, மிக்கோனாயினும் 

பொருள் மெய்ப்பாட்டியல், 5, இளிவே, இழவே 

” ர 8, அணங்கே விலங்கே 

” i 4, எள்ள லிளமை 

” a 6. மூப்யே பிணியே 

” அகத்திணை, 18, உரிப்பொருள் அல்லன 

” களவியல் 88. உயிரினுஞ் சிறந்தன்று 

ச அகத்திணை 7. '*இடைச்சுர மருங்கின்"? 

3 அகத்திணை 87. ஏமப்பேரூர்ச் 

” i 47. உள்ளுறைதெய்வம் 

” கற்பியல் 45 “களவி நிலையே" 

% Asdaehud 200 ‘up soos aru’ 

” sere, 15. ‘ys ௮க் காலைப்" 

8 பொருளியல் 33. மனைவியுயர்வுங் 

» கற்பு 27 “தொல்லவை உரைத்தலும் 

மமலடியார் தூய்தன்மை, 9 குழிந் தாழ்ந்த கண்ண” 

” பெரறையுடைமை, 5 'தூற்றாதே தூரவிடல்" 

புறநானூறு - 202. '*தேற்றாப் புன்சொ னோற்.றிசின்'” 
புறநானூறு - 49. *புனவர் தட்டை புடைப்பி 

னயல திறங்கு கதிரல மருங்கழனியும் 
பிறங்குநீர்ச் சேர்ப்பினும் புள்ளொருங் கெழுமே'” 

  

ம் விளங்கா மேற்கோள் 

** பொருளது புரைவே புணர்ப்போன் குறிப்பின் 
மருளற வரூ௨ மரபிற்“றென்ப”" 
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ea pe, ஒப்புமைப் பகுதி Fae 

(2). “நாணவு நடுகிகவு நாடா டோழி 
* காணுங் காலைத் தலைமக டேத்து'" (ச நாண தாட்டீம்) 

(2) “கைக்கிளை பெருந்திணை யகப்புற மாகும்'* 
ஒப்பில் கூட்டமு மூத்தோர் முயக்கமுஞ் 
செப்பிய வகத்தமிழ்ச் சிதைவும் பெருத்த" 26 

(4) “sruer Sides" 702 

(5) **உற்றார்க் குரியர் பொற்றொடி மகளிர் 
கொண்டார்க் குரியர் கொடுத்தார்'” 225 

(6) **கேோவையுந் தொகையு மாவயின் வசையார்"" 252 

— 

இ; மேக. ஆடல்



4. கிளவியும் துறையும் 

'இருக்கோவையார் என்னும் இவ்வகப்பொருள் நூல் 85 இளெவிகளை. 
யும் (அதிகாரங்களையும்) 380 துறைகளையும் கொண்டு 400 பாடல்களால் 
அமைந்துள்ளது. ஒரு துறைக்கு ஒரு பாடலாகவும், சிற்சில துறைகளுக்கு 
ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பாடல்களாகவும் அமைந்துள்ளது. அவ்வாறு 
மேற்பட்ட துறைகள் 16. ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அதிகப்பாடல் 20. 
அவற்றின் விளக்கம் பின் வருமாறு: 

துறை பாடல்களின் ஒன்றுக்கு மேற் 
எண் பட்ட அதீக 

யாடல் 
1. அறத்தொடு நிற்றல் 225,290 1 
2. ஆயத் துய்த்தல் 47,124 1 

3. srg s07 550 73,169 1 
4. இடத்துய்த்து நீஙிகல் 119, 163 1 

5. உள்மகழ்ந்துரைத்தல் 123, 351 1 
6. கலவி கருதிப் புலத்தல் 366, 392 1 

7. கவன்றுரைத்தல் 24, 227, 1 

8. குறிப்பறிதல். 82,111 1 

9. குறியிடங் கூறல் 116, 154, 210 2 
20. தளர்வகன்றுரைத்தல் 40, 164 ம் 
33. தேர் வரவு கூறல் 295, 326, 349 2 
72. பிரிந்தமை கூறல் 271, 316, 338 2 

72. பிரிவு நினைவுரைத்தல் 309. 333 1 
14, மருங்கணைதல் 45, 121, 165 2 
35. முகிலொடு கூறல் 329, 348 1 

36. வரவுணர்ந்துரைத்தல் 160,192 1 

ஆசு 20



4-1) திருக்கோவையார் கிளவிக் கொத்தூ 

அகராதி 

கிளளி கிளவியின் 
Aaa யின் சரக்க 

எண் எழுத்து 
இடந்தலைப்பாடு 3. இ.த. 
இயற்கைப் புணர்ச்சி 1 இ.யபு. 
இரவுக்குறி 34 OG. 
இருவருமுன் வழி அவன் 

வரவுணர்தல் 5 இ.௮.வ. 
உடன் யோக்கு 76 2. Gum. 
POUPS 500938 35 ஒ.த. 
ஓதற் பிரிவு; 20 ஓ.பி. 
காவற் பிரிவு 21 கா.பி. 
குறைநயப்புக் கூறல் 72 கு.ந.கூ. 
குறையுற உணர்தல் 7 6.2. 
சேட்படை 22 சே.ப. 
நடுங்க நாட்டம் 9 ந.நா. 
நாண நாட்டம் ச நா.நா. 
பகற் குறி 72 பகு, 
பகைதணிவினைப் பிரிவு: 22 ப.த.வி. 
பரத்தையிற் பிரிவு 25 யமி. 
பாங்கற் கூடடம் 2 ௨௩.௯. 
பொருள்வயிற் பிரிவு 24 பொ.பி 
wp Sod 10 ம. தி. 
மணஞ்சிறப்புரை த்தல். 19 w. A. % 
மதியுடம் படுத்தல். 4 we. 

முன்னுறவுணர்தல். 6 we. 
வரைபொருட் பிரிதல் 78 வ.பொ.பி 
வரவு முடுக்கம் 17) an w. 
வேந்தற்குற்றுழிப் பிரிவு 23 Gago... 

கிளளீக்குரிய மொத் 
பாடல்களின் 

எண் 

49 
1-18 

148-180 

60.67 

194-249 

181-193 

308 311 
312-313 

82 89 

63-66 

90-115 

72 
67-71 

116-147 

314-315 

352-400 

19 48 

332-351 

73-81 

299-307 

50-59 

62 
266 298 
250.265 

316-331 

தம் 

t
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ம் 

33 

16 

16 

400 

சுருக்க எழுத்தின் விளக்கத்தை முற்சேர்க்கையிற் காண்க, .



a 

4--(2) திருக்கோவையார் தூறை அகராதி 

பாட்டின் இதற்கு கிளவியின் 

10. 

20. 

துறை எண் உரித்தான எண் 

and 

அகன்றணைவு கூறல் 181 ஓ. த. 15 

அடலெடுத்துரைத்தல் 
216 2. Gum. 16 

அடிநினைந்திரங்கல் 226 ன் ” 

அடியொடு வழி நினைந்தவனுளம் 
வாடல் 211 வ . 

அணைந்த வழி யூடல் 390 ப. பி. Be 

அயர்வகற்றல் 217 ” i 

அயலறிவுரைத்தவள் அழுக்க 
மெய்தல் 360 25 

அயலுரையுரைத்து வரைவு கடாதல் 187 13 

அருட்குண முரைத்தல் 
14 i 

அருமை அறிதல் 17 1 

அருமை உரைத்தல் 201 16 

அருமை கேட்டழிதல் 198 16 

அருவிலை யுரைத்தல் 197 ல 

அருளாலரிேதன விலக்கல்: 77 10 

அல்ல கு.றியறிவித்தல் 772 14 

அலரறிவுறுத்தல். 180 ல 

அவ்விடத்தேகல் ! 36 2 

அவயவங் கூறல் 108 12 

அவயவம் எழுதல் அரிதென விலக்கல் 79 10 

அவள் குறிப்பறிதல்: 65 7 

அவன் குறிப்பறிதல் G4 ve 

அழுங்கு தாய்க்கு உரைத்தல் 249 16 

அறத்தொடு நிற்றல் 225 16 

அறத்தொடு நிற்றலை யுரைத்தல் 290 18 
289 18 

அறியாள் போறல் 85 il 

107 12 
அறியாள் போன்று நினைவு கேட்டல்  



ஓளி 

£0, 

40, 

no 

அறிவு நாடல் 
அன்னமே டழிதல் 
அன்னமோ பாய்தல். 
ஆடிடத் துய்த்தல் 
ஆடிட படர்தல் 
ஆடிமட்டபுருகல் 

நசங கூறல் 
ஆயத் துய்த்தல் 

diy அமை Daw 

ஆற்ருது புலம்பல் 
ஆற்முமை கூறல் 
ஆறுபார்த்துற்ற அச்சக்கெவி 

இகழ்ச்சி நினைந்தழிதல் 
(இசையாமை கூறி மறுத்தல் 
(Neo put bg நீங்கல் 

  

இடம் அஸித்துக் கூறி வற்புறுத்தல் 
(இடை வினாதல் 
இியலிடங் கூறல். 
இயலிடங் கேட்டல் 
டயற்பட மொழிதல். 
(ியைபெடுத் துரைத்தல் 
லலாக்கங் கூறி வரைவு கடாதல் 
(ஜாக்கத்தோடு மறுத்தல் 

Dida உற்று வரைவு கடாதல் 
மாவா வுரைத்தல் 
மாவுக்கு றி ஏற்பித்தல் 
மாவுக் குறி நேர்தல் 
மாவுக் குறி வேண்டல் 
மாவுடம் பட்டாள் போன்று பகல் 

வரவு விலக்கல் 
வும் பகலும் வரவு விலக்கல் 

இாவுறு துயரத்திற் கிரங்கி 
யுரைத்தல். 

டாவுறு துயரம் கடலொடு சேர்த்.ல். 
இருவயினொத்தல் 
டுருவா் நினைவு மொருவழியுணர்தல் 
புளமை கூறி மறுத்தல் 

  

ஒப்புமைப் பகுதி 

61 

191 
184 

16 
117 
126 

202 

378 

246 

170 

102 

142 

156 

155 

151° 

148 

260 

261 

339 

179 

66 
104 

Cn 

இ. ௮. வ. 5 
ஒ..த. 15 

Q. 4. 1 
யக. 13 

” ச 
௨. போ. 16 
Ur. Gn. 
“eG 2:13 

wo. Bp. 
10,14 

இ.கு. 
பொ. பி. 24 

” ௯ 
இ.கு. 14 
பொ. பி. 24 
சே. ப. 12 

ய. கு. 13 
இ.கு. 14 
இ.பு. 3 
w. 2. க் 
யா. ௯. 2 

சு ல் 
ய. மி. 25 

௨, போ. 16 
இ.கு. i4 
சே. ப. 12 
a G: is 
இ.கு. 14 

” ம்க் 

வ. மூ. 17 

பொ. பி. 
இகு. 
@. 4. 
G 2. 
Ge. ம 

 



இச: 

70. 

80. 

90. 

ஒளிநெறி முற்சேர்க்கை 

இளவேனில் ஈண்டு இன்னல் எய்தல்: 
இளையர் எதிர் கோடல் 
இற்செறி வறிவித்து வரைவு 

கடாதல் 

இறந்து பாடுரைத்தல் 
இன்றியமையாமை கூறல் 
இன்னல் எய்தல் 
உட்கொண்டு வினாதல் 
உட்கொள வினாதல்: 
உட்கோள் 
உடம்பட்டு விலக்கல், 
உடம்படாது விலக்கல் 
உண்மை கூறி வரைவு கடாதல் 
உயிரென வியத்தல். 
உருவு வெளிப்பட்டு நிற்றல் 
உலகியல் புரைத்தல் 
உலகின் மேல் வைத்துரைத்தல் 
உவந்துரைத்தல். 
உழையரியற் பழித்தல் 
உள் மகிழ்ந்துரைத்தல் 

உள்ளது கூறி வரைவு கடாதல் 
உற்றதுரைத்தல். 
ஊடல் தணிவித்தல். 
ஊடல் நீட வாடியுரைத்தல் 
ஊதியமெடுத்துரைத்தாடல் தீர்த்தல் 
எதிர்கோள் கூறி வரைவு கடாதல், 
எய்த OOS துரைத்தல் 
ஏதங் கூறி இரவரவு விலக்கல். 
ஏதங் கூறி மறுத்தல் 
ஏறு கோள் கூறி வரைவு கடாதல் 

ஏறு வரவு கண்டிரங்கி யுரைத்தல் 
ஐயம் 
ஐயம் இரக்கூறல் 
ஐயுற்றுக் கலங்கல் 
ஐயுறுதல் 
ஓம்படுதிதுரைத்தல். ச 
கட்டுவித்தி கூறல் 
கட்டு வைப்பித்தல் 
கடலிடை வைத்துத் துயரறிவித்தல் 

322 
350 

133 
203 

46 

287 
153 

152 

5 

81 

80 
130 
39 

oan 
248 
74 

120 
377 
123, 
351 
252 

21 
389 
394 

400 
135 

365 

253 

157 

136 

346 
2 

291 

297 

60 

213 

285 
283 

173 

[திருக்கோவை. 

வே. ௨. பி. 
பொ. பி. 

ய. கு. 
2. Bur. 
யா. கூ. 

வ. பொ. பி. 

இ.கு. 

இ.பு. 
ம. தி. 

u. 
பா. கூ. 
பொ. பி. 
௨. போ. 
ம. தி. 
ய. கு 
ப. பி. 
பகு. 

பொ. பி. 
a 
பா. கூ. 
a. 9. 

ய. கு. 
ய பி. 

வ. பொ. பி. 
இ.கு. 

23 

a4 

13 

16 

18 

14 

10 

10 

224 

24 

10. 

10 

13 

25 

13; 

24 

ங்க 

25 

is 

25 

17 

14 

22 

24. 

38 

16 

78 

272 

14



ஓலி 

100, 

ரசா 

பப 

கடலொடு புலத்தல் 
கடலொடு வரவு கேட்டல் 
கண்டமை கூறல் 
குண்ட! om ine 

seat) writ ibid med 
சுண்டிய துபைக்கல் 
சஸ்்புனகக்உ வருந்தல் 
nha band 

a4 new ane 

சலக்கு aedv (pen Amd 
சுலக்சுமுற்று நிற்றல். 
aed wont dnd 

moved aon tier புலத்தல். 

  

சுலவியிடது நாடல். 
சுவி யின்பங் கூறல் 
கமமான் வினாதல் 
குவன்றுரைத்தல் 

சுழற்றெதிர் மறுத்தல் 
குழறி யுரைத்தல் 
குற்பறிவித்தல். 
aby உலல் உரைத்தல். 
கம்பு நிலைக்கு இரங்கல், 
கற்புப் பயப் புரைத்தல் 
கனவு இழந்து உரைத்தல். 
காட்சி 
காதல் கட்டுரைத்தல் 
காப்புச் சிறைமிக்க கையறு இளவி 
காப்புடைத் தென்று மறுத்தல் 
காம. மிக்க சழிபடர் களவி 
காலங் கூறி வரைவு கடாதல் 
கால நிகழ் வுரைத்தல் 
காலம் மறைத்து உரைத்தல் 
காவன் மேல் வைத்தக் 

கண்டு யிலாமை கூறல். 
இளவி வேட்டல் 
இளிமெொஈஷரிக் கிரங்கல் 6 
குரவொடு வருந்தல். 
ருலமுறைகூறி மறுத்தல்: 

  

ஒப்புமைப் பகுத 
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34 
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பா. ௯. 
ய பி. 

௨. பேர. 
சே. ப. 
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14 
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17 
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@a ஒளிநெறி மூற்சேச்க்கை [திருக்கேம் அயார் 

  

  

குறிப்பறிதல். 82, கு.ந.கூ. 11; 
2177 Z 

குறிப்பறிந்து கூறல் 112 
குறிப்பறிந்து புலந்தமை கூறல். 367 

240. குறிப்புரைத்தல் 200 
கு.றியிடங் கூறல் 116, 

154, 210 
குறியிடத்துக் கொண்டு சற்ல் 278 

குறிவழிக் காண்டல் 32 
கு.றிவழிச் சேறல்: 31 
குறை நேர்தல் 158 
குறை நேர்ந்தமை கூறல். 159 
குறை யுற்று நிற்றல் 63 
குறையுறத் துணிதல் 51 
கூடல் இழைத்தல் 186 ஒ..த. 15 

850. கூதிர் கண்டு கவல். 319 Gar. 2. 19. 23 
கூறுவிக் குற்றல். 263 @. wp. 17 

கொடிக் குறி பார்த்தல் 235 oe. Gur. 16 
கொண்டு சென்றுய்த்தல் 212 ஸ் 16 
கொய்தமை கூறி வளரவு கடாதல் 143 படகு. 13 
சந்தனத் தழை தகாதென்று 

மறுத்தல் 97 சே. ப. 12 
சிறப்பின்மை கூறி மறுத்தல் 103 Ge. u. 12 
சுடரொடு புலம்பல் 187 ஒ.த. 15 

சுடரோடிரத்தல் 232 ௨. போ. 16 

சுவடு கண்டறிதல் 227... 2. Gum. 16 
160. சுவடு கண்டிரங்கல். 238 வ 16 

சுளையாடல் கூறிநகைத்தல் 69 நா.நா. 8 
செலவு நினைந்துரைத்தல் 262 a 17 
செவ்வணி கண்ட, வாயிலவர் கூறல் 367 ய. பி. 25 
செவ்வணி விடுக்க இல்லோர் கூறல் 359. ல 25 
செவ்வி செப்பல். 35 பா. கூ. 2 
செவ்வியல ளென்று மறுத்தல் 97 சே. ப. 12 
செவிலிக்குத் தோழி யறத்தோடு 

நிற்றல் 893 வ பொ. பி. 18 

செவிலி தேடல் ் 224 ௨. யோ. 76 
சொல்லா தேகல் 270 வ.பொ. பி. 18 

270. சோதிடங் கேட்டல் ° 236 9 2..Gum. 16 
தமர்நீனைவுரைத்து வரைவுகடாதல் 124 ய. கு. 13 

தலைவனை வியந்துரைத்தல் 33 யா. கூ. 2
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தழை எதிர்தல் 
தழை ஏற்பித்தல். 
தமை கொண்டு சேறல் 
கழை விருப்புரைத்தல் 
களரி வகன்றுரைத்தல் 

த்தல். 
nt dh anes 

  தளரிவறிந் து 
கன் துணிபு ௩   

ete waar nui aD Nerd 

ல்ல வியற்நுறைத்துல் 
சனி கஸ்டுமைத்தல் 
தாய் துயிலறிதல் 

   
  

தாயச்சமிகூறி வரைவு கடாதல் 
தாயறிவு கூறல் 
இணை பெயர்த்துரைத்தல் 
இனை முதிர் வுரைத்து வரைவு 

கடாதல் 
இனையொடு வெறுத்து வரைவு 

துணரிந்தமை கூறல் 
துணிவெடுத்துரைத்தல் 
'நுணிவொடு வினாவல். 
தயிலெடுத்துச் சேறல். 
னியொழிந்துரைத்தல் 
தூது கண்டழுங்கல் 
நூதுவர வுரைத்தல் 
தெய்வத்தை ம£ழ்தல் 
தெளிதல் 

கடாதல் 

தேர்வரவு கண்டு மகிழ்ந்து கூறல் 
தேர்வரவு கூறல் 

தேர்வழி நோக்குக் கடலொடு கூறல் 
தேருது புலம்பல் 
தொழுதிரந்து கூறல்: 
தோழியியற் பழித்தல்: 
தோழி வந்து கூடல் 
தோழினாயில் வேண்டல் 
நகர் அணிமை கூறல் 
நகர் காட்டல் 

ஒப்புமைப் பகுதி 
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ப. பி. 

வ. பொ. பி. 

இ.பு. 

a. 
வ. பொ. பி. 
வே. ௨. பி. 
பொ. பி. 
ஒத. 

வ. பொ. பி. 
வ.மு. 
ப. பி. 
ப. ௬. 
ப. பி. 

௨. போ. 
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௮ ஒளிெறி முற்சேர்க்கை [திருக்கோஃ. யார் 

நகை கண்டு ம$ழ்தல் 106 சே. ப. 12 
நகைத் துரைத்தல் 373 ப. பி. 25 

210. நகையாடி மறுத்தல் 101 சே. ப. 12 
நடுங்க நாட்டம் 72 ந. நா. 9 

நயப்பு 4 இ.பு: 1 
தலம் புனைந்துரைத்தல் 11 ” ” 
நற்ருய்க்கு உரைக்தல். 289 a. Gur, 16 
நற்ராய்க்குச் செவிலி அறத்தொடு 

நிற்றல் 894 வ. பொ. பி. 18 
தற்ருய் வருந்தல் 220 2. Gum 16 
நாடத் துணிதல் 234 ” ” 
நாண் இழந்து வருந்தல் 208 a iz 
நாண் விட வருந்தல் 44 பாக. 2 

820, நாணிக்கண் புதைத்சல் 42 ” ss 
நாணுதல் கண்டு மிகுத்துரைத்தல் 374 ய. பி. 25 
நாணுரைத்து மறுத்தல் 95 Qs. u. 12 
நாளெண்ணி வருந்தல் 345 பொ. பி, 24 
நிதி வரவு கூரு நிற்றல். 298 வ.பொ. பி. 18 
நிலத் இன்மை கூறி மறுத்தல் 92 சே. ப. 12 
Poy வெளிப்பட வருந்தல். ரர இ.கு. 14 
P& soiaGoor 550 178 இ.கு. 14 
நிலைமை நினைந்து கூறல். $28 வே.௨.பி. 23 
நின்று நெஞ்சுடைதல் 150 இ. கு. 14 

280, நின்று வருந்தல் 48 யா. ௯. 2 
நினைந்து வியந்துரைத்தல் 379 ய. பி. 25 
நினை வறிவு கூறி மறித்தல் 93 சே.ப 12 
நீயே கூறென்றல் 269 வ.பொ. பி. 18 
நீயே கூறென்று மறுத்தல் 99 Ge. u. 12 
நெஞ்சொடு கூறல் 272 வ.யொ. பி. 18 
நெஞ்சொடு நோதல். 342 பொ. பி. 24 
நெஞ்சொடு புலத்தல் 343 ஷ் ” 
செஞ்சொடு மறுத்தல் 344 +s ” 
நெஞ்சொடு வருந்தல் 873 வ.யொ. பி. 18 

240. நெறி விலக்கக் கூறல் 218 2. Gun 16 
பகல் வரல் விலக்கு வரைவு கடாதல் 129. யட்கு 13 
பகலுடம் பட்டாள் போன்றிரவு 

விலக்கல் 259 வ. மு. 17 
. பங்கயத்தோடு பரிவுற்றுரைத்தல் 190 ஓ.பத. 15 

படைத்து மொழியான் மறுத்தல் 94 சே. ப. 12 
பதி நோக்க வருந்தல் 147 யக. 1s



ஒளிநெறி] ஒப்புமைப் பகு.இ 

250. 

260. 

270. 

280. 

பதி பரி சுரைத்தல் 223 
பதி வினாதல் 55 
பர.த்தையைக் கண்டமை கூறிப் 

புலத்தல் 399 
பருவங் கண்டிரங்கல் 347 

பருவங் காட்டி வற்புறுத்தல் 323 
பருவங் கூறல். 194 
யருவங் கூறி வரவு விலக்கல் 428 

பருவம் அன்றென்று கூறல் 324 

பருவம் நினைந்து கவறல் 233 
பருவரல் அறிதல் 13 

பழிவரவுரைத்துப்பகல்வரவுவிலக்கல் 254 

பள்ளியிடத் துய்த்தல் 167 
பள்ளியிடத் தூடல் 358 
பறவையொடு வருந்தல் 189 

பாங்கன் நொந்துரைத்தல் 27 
யாங்கள் வினாதல்: 20 
யாங்கனை நினைதல் 19 
யாக்கி அறிவுரைத்தல் 122 
பாங்கயிடைச் சேறல் 50 
யாங்கியை அறிதல் 18 

பாணன் புலந்துரைத்தல் 387 
யாணன் வரவுரைத்தல் 375 

LTEIAEGS GaAGgso 386 

யிரிந்தமை கூறல் 271 
316 
338 

பிரிவருமை கூறி வரைவு கடாதல் 144 
பிரிவறி வித்தல் 222 
பிரிவாற்றாமை கார்மிசை வைத்தல் 317 
பிரிவு கூறல். 274 
பிரிவு கேட்டிரங்கல். 322 
பிரிவுணர்த்தல். 12 
பிரிவு நினைவுரைத்தல் 309 

பிரிவு நினைவுரைத்தல் 333 

பிறை தொழுகென்றல். த 67 
Gere Ptr bBo mse 321 
புணர்ச்சி உரைத்தல் 70 
புணர்ச்சி துணிதல். 7 

  

வ. பொ. பி. 
வே. ௨. பி. 
பொ. பி. 

u. G 
கா. பி. 

வே. ௨. பி. 
ய.த. வி. 
கா. பி. 

ஓ. பி. 
பொ. பி. 
நா. நா. 

வே. ௨. பி. 
நா. நா. 
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290. 

300. 

310 

ஒளிகெறி மு.ற்சேர்க்கை 

புணர்ந்துடன் வருவோரைப். 
பொருந்தி வினாவல் 244 

புதல்வன் மேல் வைத்துப் புலவி 
இர்தல் 396 

புலந்து கூறல் 87 
புமவொடு புலத்தல் 240 
புனல் வரவுரைத்தல் 369 

புனல் விளையாட்டில் தம்மு. 
ஞரைத்தல் 377 

புனலாட்டுவித்தமை கூறிப் புலதிதல் 397 
பெயர் வினாதல் 56 

பெரும் பான்மை கூறி மறுத்தல் 257 
பொதுப்படக் கூறி வாடியழுங்கல் 254 
பொருத்த மறிந்துரைத்தல் 337 

பொலிவழி வுரைத்து வரைவு 
கடாதல் 265 

பொழில் கண்டு மகிழ்தல் 38 

பொழிலிடைச் சேறல். 49 

பொழுது கண்டு மயங்கல் 188 

பொறையுவந் துரைத்தல் 353 
பொன்னணி உரைத்தல் 196 

போக்கறி வித்தல் 207 

மகட் பேச் சுரைத்தல் 195 
மக௫ழ்ந்துரைத்தல் 300 

மடலேறும் வகையுரைத்தல் 76 
மணமுரசு கேட்டு மகழ்ந்துரைத்தல் 396 

மணமுரசு கூறல் 299 
மதியுடம் படுதல் 71 
மந்திமேல் வைத்து வரைவு கடாதல் 257 
மயிலொடு கூறி வரைவு கடாதல் 145 
மருங்கணைதல் 45 

121 

165 

மருவுதலுரைத்தல் 806 
மறவாமை கூறல் 331 
மறுத்துக் கூறல் 325 

மறைத்தமை கூறி நகைத்துரைத்தல் 105 

மனத்தொடு நேர்தல் 89 
மனைபுகல் கண்ட வாயிலவர் கூறல் 362 

மனையவர் மகிழ்தல் 884 

[திருக்கோவையார் 

௨. போ. 

ப. பி. 

கு. ந. கூ. 
a. பே. 

ய. பி. 

பொ. பி. 

16 

25 
11 

16 
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17 

25 
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17 
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25 
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16 
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13 

13 

14 

19 

23 

12 

11 

25



ஒளிநெ,.] ஒப்புமைப் பகுதி 

320. 

330. 

340. 

மிகுத்துரைத் தூடல் 393 
மின்னிடை மெலிதல் 37 

மீளவுரைத்தல் 247 
மூகங்கண்டு மூழ்தல் 166 
முகமலர்ச்சி கூறல் 962 
மூடிலொடு கூறல் 329 

348 
முலைவிலை கூறல். 266 
முன்றிகழ்வுரைத் தூடல் தீர்தல் 398 
முன் பனிக்கு நொந்துரை;த்தல் 320 

  

Quins @srcia Gad 215 
மெலிவு கண்டு செவிலி கூறல் 282 
மென்மொழியாற் கூறல். ௪2 
மொழி நடையெழுதலரிதென 

விலக்கல் 78 
மொழிமெற வருந்தல் 41 
மொழி பெருது கூறல். 57 
வருத்துரைத்தல் 113 
வஞ்சித் துரைத்தல் 86 

வரவுணர்ந்துரைத்தல். 160,192 

வரவு விலக்கல் 168 
வரவெடுத் துரைத்தல் 330 
வருத்தங் கண்டுரைத்தல் 274 
வருத்தங் கூறி வரைவு கடாதல் 131 
வருத்தத் தணித்தல் 315 
வருத்தம் மிகுதி கூறி வரைவு 

கடாதல் 250. 
வருத்த மிகுதி*கூறல் 193 
வருமது கூறி வரைவுடம்படுத்தல் 867 
வரை பொருட் பிரிவை யுரையெனக் 

கூறல் 268 

வரைவுடம் படாது மிகுத்துக் கூறல் 129 
வலியழி வுரைத்தல். 25 
வழிப்படுத் துரைத்தல் 214 
வழிபாடு கூறல் “301 
வழியருமை கூறி மறுத்தல் 149 

aPaucys apymsso + 275 
வழி விளையாடல் 220 

54 வழி வினாதல். 

ப்பி. 
பா. கூ. 

௨. போ. 
இ.கு. 
ப. பி. 
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350. 

360. 

370. 

386. 

ஒளிரெறி லு.த்சேர்க்கை 

வற்புறுத்தல். 
வறும் புனங் கண்டு வருந்தல் 
வன்புறை யெதிரழிந்திரங்கல் 
வன்மொழியாற் கூறல் 
வாட்டங் கூறல் 
வாட்டம் வினாதல் 
வாய்மை கூறி வருத்தந் தணித்தல் 
வாய்மொழி கூறித் தலைமகள் 

வருந்தல் 
வாயில் பெருது மகன் றிறம் நினைதல். 
வாயில் மறுத்துரைத்தல் 
வாயில் வேண்டத் தோழி கூறல் 
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வானோக்கி வருந்தல் 
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விரஇயரை .கினாவல் 
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வெறி விலக்குவிக்க நினைதல் 
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மாணிக்கவாசக அடிகளைப் போற்றி 

வடலூர் வள்ளலார் 

இரயாலிங்க அடிகள் அருளிய 

ஆளுடைய வடிகள் அருள்மாலை 

[தரவு கொச்சகக் கலிப்பா] 

பெச,த்தில் இனிக்கின்ற தெள்ளமுதே ! மாணிக்க 
வாசகனே ! அனந்த வடிவான மாதவனே ! 
மாசகன்ற நீதிருவாய் மலர்ந்தத.மிழ் மாமறையின் 
ஆசகன்ற அநுபவநான் அநுபவிக்க அருளுதியே. 

சேமமிகும் திருவாத வூர்.த்தேவென் நுலகுபுகழ். 
மாமணியே ! நீயுரைத்த வாசகத்தை எண்ணுதொறுங் 
காமமிகு காதலன்தன் கலவிதனைக் கருதுகின்ற 
ஏமமுறு கற்புடையாள் இன்பினும்இன் பெய்துவதே. 

வான்கலந்த மாணிக்க வாசகநின் வாசகத்தை 
நான்கலந்து பஈடுங்கால் நற்கருப்பஞ் சாற்.றினிலே 
தேன்கலந்து பால்கலந்து செழுங்கனித்தீஞ் சுவைகலந்தென் 
ஊன்கலந்து உயிர்கலந்து உவட்டாமல் இனிப்பதுவே. 

பெண்சுமந்த பாகப் பெருமான் ஒருமாமேல் 
எண்சுமந்த சேவகன்போல் எய்தியதும் வைகைநதி 
மண்சுமந்து நின்றதுமோர் மாறன் பிரம்பிடியாற் 
புண்சுமந்து கொண்டதுநின் பொருட்டன்றோ யுண்ணியனே... 

வாட்டமிலா மாணிக்க வாசகநின் வாசகத்தைக் 
கேட்டபொழு தங்கிருந்த 8ீழ்ப்பறஷவச் சாஇகளும் 
வெட்டமுறும் பொல்லா விலங்குகளும் மெய்ஞ்ஞான 
நாட்டமுறும் என்னில்இங்கு நரனடைதல் வியப்பன்றே. 

 



a 
இருச்சிற்றம்பலம் 

திருக்கோவையார் ஒளிநெறி 

௧. சிவமபிராற் பகுதி 

1. சிவயிரான் அட்ட, வீரம் 

1. காமனை எரித்தது 

அனங்கன் நைந்து வீழ முன் நோக்கிய அம்பலத்தான் 61 
உறுங்கள் நிவந்த கண உரவோன் பொடியாய் ஒடுங்கத் தெறும் 

கண் நிவந்த சிற்றம் பலவன் 95 
கருப்புச் சலையோன் உறுகண் தழலுடையோன் 872: 
காமரை வென்ற கண்ணோன் 164 
காமன் எய்த அலரைப் பொருது அன்றழல் விழித்தோன் 367 
பருங்கண் கவர் கொலை வேழப் படையோன் படப்படர் இீத்தருவ் 

கண்ணுதற் றில்லை அம்பலத்தோன் 70. 
பூங்கணை வேளைப் பொடியாய் விழ விழித்தோன் 179 

கரமன் பெயர்கள் 

1. அனங்கன் 61 4. காமர் (ரகர ஈறு இழிவின் 
3. உறுங்கள் நிவந்த கணை உர கண், வந்தது 164 உரை) 

வோன் 95 5, காமன் 867 
3. கருப்புச் லையோன் 813 6. பூங்கணை வேள் 179 

7. வேழப்படையோன் 70 

2. காலனை அட்டது 

காலன் புகுந்து அவியக் கழல் வைத்து எழில் இல்லை நின்ற மேலன் 
286 

மாற்றேன் எனவந்த காலனை ஓலமிட அடர்த்த கோற்றேன் குனிர் 
'இல்லைக் கூத்தன் 150 

முழுதும் சிதையத் தெறுவலக் காலனைச் செற்றவன் 287
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(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

சிவபிராற் பகுஇ [திருக்கோவையார் 

3. சலந்தரனேத் தடிந்து 
கும்பம் வந்த சலந்தரன் ஆகங் கறுத்த இல்லை நம்பன் 209. 

4. நக்கன் வேள்வியைத் தகர்த்தது 

தக்கன் முத்தக் கெடுத்தான் கெடலில் தொல்லோன் 826 
(தக்கன் வேள்வி மிக்க எரியார் எழில் அழிக்கும் எழில் அம்பலத் 

தோன் 340 
மூன் தகர்த்து எல்லா இமையோரையும் பின்னைத் தக்கன் முத்தச் 

சென்று அகத்தில்லா வகை சிதைத்தோன் திருந்து அம்பலவன் 
92 

தக்கன் வேள்வியில் தண்டனை அடைந்தவர் 

ஏரி: 

தக்கன் வேள்வி மிக்க எரியார் எழில் அழிக்கும் எழில் அம்பலத்: 
தோன் 340. 

ஒரு நூரியனுடைய பல்லை உதிர்த்தந 

பகல் குன்றப் பல் உகுத்தோன் 4 
பல்லிலனாகப் பகலை வென்றோன் 60. 

ஒரு சூரியல் கண்ணைப் பறித்தது 

சீரருக்கன் குருட்டிற்புகச் செற்றகோன் 270 
பகன் தாமரைக்கண் கெடக் கடந்தோன் 784 

மும்மைத் தீ: 
சூரியன், சந்திரன், அக்னி மும்மைத் $யினது ஆற்றல் சிரங் 

கண்ணிழந்து 024 

விண்ஜோர் : 

விண்ணோர் தக்கன் வேள்வியின் வாய்ப் பாயின சீர்த்தியன் 
அம்பலத்தானைப் பழித்து மும்மைத் இயின தாற்றல் 
சிரங்கண்ணிழந்து இசை இசை தாம் போயின எல்லை 884 

5. பிரமன் சிரத்தை அறுத்தது 

அன்று உ௫ராற் சரம் அங்கு அயனைச் செற்றோன் 371 
புத்தேளிர் நாப்பண் சரம் அன்று அயனைச் செற்றோன் 327



ஒவிதெறி) சிவபிரான் அட்ட வீரம் 3 

12) 

(2) 

6. புரம் எரித்தது 

புரம் அழித்தது. 

2. அஞ்சார் புரஞ்செற்ற சிற்றம்பலவர் 278 
2- அடையார் புரங்கள் இகல்கருன்.ற வில்லிற் செற்றோன் 4 
3. இரும்புறு மாமதில், பொன்னிஞ்சி, வெள்ளிப் புரிசை 

அன்றோர் துரும்புறச் செற்ற கொற்றத் தெம்பிரான் 167 
உம்பர் பதைப்பப் படரும் புரம்கரப்பச் சிறந்து எரியாடி 212 
எயிற்குலம் மூன்றுஇருந் இ எய். எய்தவன் 36 
ஒருங்கு அடமூஎயில் ஒற்றைக் கணை கொள் சிற்றம்பலவன் 55 

.  குறுகலர் ஊர் இங்கிற் புகச் செற்ற கொற்றவன் 13 
செயிரொன்று முப்புரஞ் செற்றவன் 18 
பறந்திருந்து உம்பர் பதைப்பப் படரும் புரங் கரப்பச் சிறந் 

தெரியாடி தென்தில்லையன் 273 
20. புரங்கடத்தான் 86 
73. புரம் அன்று அயரப் பொருப்பு வில்லேந்தி 327 
22. புரம் கரப்பச் சிறந்து எரியாடி. 214 
22. முப்புரங்கள் வீப்பான் வியன் இல்லையான் 372 
74. முப்புரம் செற்றவன் 18 
25. விண்வாய்ச் செயிர் ஒன்று மூப்புரம் செற்றவன் 78 
76. வில்வினை மேருவில் வைத்தவன் 26 
77. வென்றவர் முப்புரம் 280 

ம
ூ
.
 ட
 

புரம் அழித்த வலக 

அம்பலத்தான் புரத்தில் இ விளையாட நின்று ஏ விளையாடி 133 
அம்பலவர் பகை செகுக்குங் குனிதருதிண் சலைக்கோடு 98 
இகல் குன்ற வில்லிற் செற்றோன் 4 
உரவு உளர் எரித்த நெருப்பன் 127 
எயி.ற்குலம் மூன்றிருந் இ எய்.த எய்தவன் 36 
ஒருங்கு அடமூ எயில் ஒற்றைக் கணகொள் சற்றம்பலவன் 55 
சுனலூர் கணைதுணை யூர்கெடச் செற்ற சிற்றம்பலத்தெம் அனலூர் 

சடையோன் 3724 
குறுகலர் கர் இங்கிற்புகச் செற்ற கொற்றவன் 12 
கூடார் அரண் எரிகூடக் கொடுஞ்சிலை கொண்ட அண்டன் 161 
இல்ல எம், சண்டர் விண்டார் ஒருங்கழி காதர மூவெயில் செற்த 

ஒற்றைச் சிலை 190. 
தெவ்வரை மெய்யெரி காய் சிலை ஆண்டு என்னை ஆண்டு கொண்ட 

மரக்



4 கிவபிராழ் பகு.இ [திருக்கோவையார் 

நள்ளார் அரணம் இங்கு வளைத்த வில்லோன் 357 

முப்புரம் செற்றவன் 18 
மேல் வரும் களர் எரித்த நெருப்பர் 742: 
வரை அன்று ஒருகால் இருகால் வளைய நிமிர்த்து வட்கார் நிரை 

அன்று அழல் எழ எய்து நின்றோன் 152 
வில்வினை மேருவில் வைத்தவன் 26 

(3) ஊர் 

உரவு ஊர் 187 
குறுகலர் ஊர் 12 
துணையூர் 272 
மேல் வரும் ஊர் 143 

(4) Wi 

உம்பர் பதைப்பப் படரும் புரம் 
213 

செயிரொன்று முப்புரம் 18 
புரங்கள் 4 
புரம் 783, 278, 821, 878 
மூப்புரங்கள் 312 
முப்புரம் 18, 880 
விண்வாய்ச் செயிரொன்று முப்புரம் 

18 

(5) மதில் 

அரண் 167 
அரணம் 357 
இரும்பு உறுமாமதில் 167 
எயிற்குலம் மூன்று 86 
பொன் இஞ்ச 167 
மூ எயில் 55, 190 
வெள்ளிப் புரிசை 167 

(6) அம்பு 

ஏ விளையாடி 194 6 
ஒற்றைக்கணை 55 
கனலூர் கணை 272 

புரத்தில் இ விளையாட நின்று ஏ 
விளையாடி 183 

வட்கார் நிரை அன்று அழல் எழ: 
எய்து நின்றோன் 752 

(7) வீல் 

அரண் எரி கூடக் கொடும் சிலை 
கொண்ட அண்டன் 181 

இறைவில் குலாவரை ஏந்தி வண் 
இல்லையன் 266 

எய் குன்றவார் சிலை 224 
ஒற்றைச்சிலை (மேருமலை) 196 
காய்சிலை 114 

கொடும்சிலை 167 
சிலை 114, 767 
தெல்வரை மெய் எரி காய்சிலை 114 
நள்ளார் அரணம் இங்கு வளைத்த 

வில் 357 

பகை செகுக்கும் குனிதரு இண் 
சலைக்கோடு 98 

பொருப்பு வில் ஏந்தி 321 
மேரு 26 
வரை அன்று ஒருகால் இருகால்: 

வளைய 152 
வரை ஏந்தி 366 
வரை உற்ற வில்லி 174 
வில் குலாவரை ஏந்தி வண்தில்லை. 

wer 266 ‘ 

வில்வினை மேரு 26 
விற்பா விலங்கல் எங்கோன் 210.
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(8) திரிபுராதிகள் 
அஞ்சார் 378 
அடையார் 4 
துறுகலர் 13: 
கூடார் 167 

7. யானையை 9 

நும் 

  

(ய) 

உருப்பனை அன்ன 
ஒன்று உரித்து 727 

கரி உரித்தோன் 55 
கரி உரியோன் 288 
ககுங்கடம் மூன்று உகு நால்வாய்க் 

கரி உரித்தோன் 55 
'இல்லையான் அன்று உரித்ததன்ன 

கவளத்த யானை 112 
பனைவளர் கைம்மாப் 

அம்பலத்து அரன் 154 
மத்தக்கரியோன் 388 [75 
வரும் குன்றம் ஒன்று உரித்தோன் 

கைக்குன்று, 

படாத்து 

2. 

(0) அக்கு 

அக்கும் - அணிமணிக் கூத்தன் 108 
மணி அக்கு அணியும் அரன் 195 

(2) 

எழில் நாண் (பாம்பு) 225 

(3) வறம்பு 

அங்கள் 87 £ 
எலும்பால் அணி இறை 197 
எல்பதே இழை கொண்டவன் 477 

அரை நாண் 

சிவபிரான் ௮ணிவன 

  

தெவ்வர் 114 
நள்ளார் 357 
வட்கார் நிரை 152 
விண்டார் 190 

தும், அதன் தோலை 

போர்த்ததும் 

(2) உரித்த யானையின் வர்ணளை 

உருப்பனை அன்ன கைக் குன்று 137 
கருங்கடம் மூன்று உகு கரி 55 
கவளத்த யானை 172 
கைக்குன்று 137 
நால்வாய்க் கரி 55 
பனை அன்ன கைக்குன்று 137 
பனைவளர் கைம்மா 154 
மத்தக்கரி 888 

(3) போர்வை 

பனைவளர் கைம்மாப் படாத்து 
அம்பலத்து அரன் 154 

சிவபிரான் அணிவன 

மொய் என்பதே இழை கொண்ட 
வன் 277 

. 
(4) கழல் 
நீங்கரும் பொற்கழல் 46 
மின் தொத்திடு கழல் 246 

(5) 9 by 

ஈசன சாந்து (திருநீறு) 74 

(6) திருநீறு 
ஈசன சாந்து 74 
நீறணி அம்பலவன் 118
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(8) பாம்பு 

அரவன் 97, 182, 253, 320, 352 
அரவும் அணிமணிக் கூத்தன் 103 
ஆகத்து ஒளி மிளிரும் பு.ற்றிலவாள 

வன் 97. 
ஆரத்தழை அராப் பூண்டு 91 
உடுத்தணி வாளரவன் 352 

தான் அணியும் கலம்பணி கொண்டு 
படதந்தொறும் தீ அரவன் 253 [54 
பணங்க எஞ்சாலும் பருஅரவுஆர்த் 

தவன் 225 
பரு அரவு ஆர்த்தவன் 885 
பாப்பணியோன் 196. 
பாம்பலங்காரப் பரன் 11 
பாம்பிணை யாக்குழை கொண் 

டோன் 38 

[திருக்கோவையார் 

புற்றில வாளரவன் 97, 320. 
பூண்பதென் றேகொண்ட பாம்பன் 

382 
பூணிகர் வாளரவன் 783: 

பேரரவம் பூணத் இருத்திய பொங் 
கொளியோன் 275 

வாளரவன் 97, 782, 380, 358 

(8) மார் 

ஈசன (சாந்தும்) எருக்கும் 74 
கள் மலி கொன்றை 858 
கொன்றை 258 
நறைகள் மலி கொன்றை 258 

(9) விடம் 

விடம் அணியாம் 272 

5. சிவயிரான் சடையில் [சிரசில்] சூடுவன 

(1) கங்கை 

அப்புற்ற சென்னியன் 354 
ஆறூர் சடைமுடி 398 
கங்கையஞ் செஞ்சடை 803 
கங்கை என்னும் பெரும்புனல் 

சூடும்பிரான் 248. 
சுழியாவரு பெருநீர் சென்னி 

வைத்து 267 
செழுநீர் 123 
இருநீள் முடிமேல் மீன்தோய் புனல் 

பெண்ணை வைத்து 257 
தெண்ணீர் அணிசிவன் 245 

,தெள்வன் புனற் சென்னியோன் 
பாய் புனல் 817 [227 
* புயல் அன்று அலர் சடை ஏற்ற. 

வன் 240. ‘ 
புயல் ஓங்கு அலர் சடை ஏற்றவன் 

327 

“ர புயல் - நீர். 

புனற் கங்கை தாங்க 85 
புனற் பெண்ணை வைத்து 857 
பெருநீர் சென்னி வைத்து 267 
பொங்கும் புனற் கங்கை தாங் 85. 
பெண்ணை வைத்து 257 
பெரும்புனல் சூடும்பிரான் 848 
மீன்தோய் புனற்பெண்ணை வைத்து: 

257 
வியன் கங்கை என்னும் பெரும் 

புனல் சூடும்பிரான் 248 

(2) சொக்கு இறகு 
ர் கொக்கின் இறக தணிந்து தின்று: 

ஆடி 376 

(3) நலைமாலை 

கழிகண் தலை மலைவோன் 855 
வீதலுற்றார் தலை மாலையன் 309 

ர் கொக்கு - கொக்கு உருவம் கொண்ட குரண்டாசுரன். 
வரலாறு! என்னும் தலைப்பைப் பார்க்க.)
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(கி திங்கள் 
எழில் மதிக்கற்று 50 
கதிரேய் சடை 243 
கலைச்சிறு இங்கள் மிலைத்த 25 
சடை முடிமேல் தனித் இங்கள் 
வைத்த 56 

சடை. மேற்பனி தருதிங்களணி 
யம்பலவர் 98 

சடை வெண்மதியன் 392 
சுடாத் திங்களங்கண்ணி 207 
செஞ்சடை வெண் மதியன் 492 
செழுநீர் மதிக் கண்ணி 123 
தாரென்ன ஓங்கும் சடைமுடிமேல் 

தனித்திங்கள் வைத்த 56 
தாழ்சடை மேற்பனி தருதிங்களணி 

யம்பலவர் 98 
யசும்பனிக் கோடு மிலைந்தான் 749 

(5) பாம்பு 

சிவபிரான் சடையில் சூடுவன 7 

பனிச் சந்திரனோடு (பாய் புனல்), 
சூடும்பரன் 217 

பனித்துண்டஞ் சூடும் படர் சடை 
அம்பலவன் 122 

பனிதரு திங்கள் 98 
பிறையும் அணியுறக் கொண்ட 

வன் 359. 
மதிக் கண்ணி 123 
மன்போல் பிறையணி (மாளிகை) 

222 
மாமதி 193, 381 
மீன்துன்னிய செஞ்சடை வெண் 

மதியன் 392 
வெண்சுடர் அம்பலவர் 336 
வெண்மாமதி நின்று ஒளிறும் சடை 

மூடியோன் 193 

அரவு அணையும் சடையோன் 3606. 
அரவும் பிறையும் அணியுறக் கொண்டவன் 359. 
ஆடரவு 387 
பொங்கு அரவம் புன்சடை மிடைந்த மின்அணையான் 185 

(6) மேகம் 

புயலன்றலர் சடை ஏற்றவன் 240 
* புயல் ஒங்கு அலர் சடை ஏத்றவன் 327 

(7) திங்களும் கங்கையும் 

பனிச் சந்திரனோடு பாய்புனல் சூடும்பரன் 817 

(8) தீங்களும் பாம்பும் 

அரவும் பிறையும் ௮ணியுறக் கொண்டவன் 259 
மாமதியின் அயல் வத்த ஆடர வாடவைத் தோன் 381 

* புயல் - மேகம்.
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4, சிவபிரான் அபிடேகப் பொருள் 

“அம்பலத்து அனலாடி'* 97 

5. சிவபிரான் மங்கைபாகர் (அர்த்தநாரீசுரர்) 

உடையாளையும் மேனி வைத்தான் 257 
உடையாளொடு ஒன்றும் புலியூரன் 246 
உமைகூர் பங்கு அம்பலவன் 100 
ஓராகம் இரண்டு எழிலாய் ஒளிர்வோன் 194 
காதரந் தீர்த்தருளும் ()தய்ல் வளர் மேனியன் 117 
குயிலி தன்றே என்னலாஞ் சொல்லி கூறன் சிற்றம்பலத்தான் 888 

ர்குழ்வாய் மொழி மங்கை பங்கன் 94 
கொங்கை பங்கன் 13. 

சிலம்பணி கொண்ட செஞ்ேடி பங்கன் 54 

சிலையொன்று வாள்நுதல் பங்கன் சிற்றம்பலவன் 101 
,தயல் (தையல்) வளர் மேனியன் அம்பலத்தான் 117 
தவளத்த நீறணி யுந்தடந் தோளண்ணல் தன்னொரு பால் 

அவள் (அத்தனாம் மகனாந் இல்லையான்) 118 
தன்னோடு உவமை இல்லாதவளைத் தன்பால் வைத்த சிற்றம். 

பலத்தான் 51 
தேமென் களலவிதல் பங்கத் திறை 90. 

தையல் மெய்யிற் பிரியாமை செய்து நின்றோன் 911 

பெடை நடையோடு ஒளிறுற்ற மேனியன் 254 

பொருப்பரடி பயலன் 840 
மங்கை பங்கத்து இறைவன் 93 
மங்கை பங்கன் 94, 888, 350. 
மாதிடங் கொண்டு அம்பலத்து நின்றோன் 138 
மாது உற்ற மேனி 174 
மாவை வந்காண்ட மென்நோக்கி தன் பங்கர் 200 
மெல்லியல் பங்கர் 2380. 

   

  

  

* அனலாடி : கழி இருதியில் வடவா மூகாக்கினியே மஞ்சனமாக 
ஆடுவார் மகாதேவர் (சிவபிரான்) தக்கயாகப் பரணி 222. 

அனல் - நெருப்பு. ‘ , 

"அங்கமே பூண்டாய் அனல் ஆடினாய்' - அப்பர் 6-99-2 

ர் (இருக்குற்றாலத்துத் தேவி பெயர்)
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மோட்டங்கதிர் முலைப்பங்குடைத் இல்லை முன்னோன் 156 
* யாவையுமாம் ஏகத்து ஒருவன் 77 
யாழார் மொழி மங்கை பங்கத்து இறைவன் 93 
யாழின் மொழி மங்கை பங்கன் 982, 350. 
வில்நிற வாணுதல் வேல்நிறக் கண் மெல்லியலை மல்லல் தன் 

நிறமொன்றில் இருத்தி நின்றோன் 58 

அர்த்தநாரீசுரரின் தரிசனத்தின் நன்மை 

“மின்தொத் இடுகழல் நூபுரம் வெள்ளைசெம் பட்டுமின்ன' 
ஒன்றொத் இடஉடை யாளொடுஜன் ராம்புலி பூரன்என்றே 
நன்றோத் தெழிலைத் தொழஉற் றனம்என்ன தோர்நன்மைதான். 

(குன்றத் இடைக்கண் டனம்அன்னை நீசொன்ன கொள்கையரே) 
246 

இது தலைவன் தலைவியொடு இயைந்து வருவதைக் கண்டு எதிர் 
வருவார் அவர் இருவரையும் தேவியுடன் ஒரு வடிவாய் விளையாடும் 
புலியூரன் (சிவன்) என்றே கருத அவ் எழிலைத் தொழ நினைந்தோம். 

அதந்நன்மை சொல்லாவ தொன்று அன்று என அவரியைபெடுத்துக் . 
கூறின தாகும். 

6. சிவபிரான் அருள் 

அம்பலத்து நின்றாடும் பிரான் கூத்தன் அருள் 18 
அருள் 299 வன் செய்த சீரருள் 358 

அம்பலத்து நின்றோன் அருள் 3685 இற்றம் பலத்தான் அருள் 57 
அம்பலத்தோன் எவர்க்கும் சிற்றம் பலவன் அருள் 863 

அரியான் அருள் 340. இல்லைத் தொல்லோன் அருள் 127, 
அரசம்பலத்து நின்றாடும் பிரான் 192 

அருள் 299 இல்லை மன்னன் கண்ணாரருள் 219 
அறைகழலோன் அருள் 307 இல்லை மன்னனது இன்னருள் 247 
அன லூர் சடையோன் அருள் 878 இல்லையான் அருள் 180, 372, 369 
உம்பர்பெரா அருள் அம்பலவன் பிரான் அருள் 299. 

252 புலியருடையான் அருளின் அளித்து 
குழியா அருள்வைத்த சிற்றம்பல பேரருள் 879 (186 

வன் 267 முன்னோன் அருள் 217 

காவியை வெல்லும் மிடற்றோன் மொய்வார்சடையோன்அருள்3 66 
அருள் 3495 உ வெள்ளிக் குன்றவர் குன்றா அருள் 

குன்றா அருள் 280 280 
  

* யாவையுமாம் ஏகம் - பராசக்தி 71 உரை
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7. சிவபிரான் அரையில் அணிவன 

* எழில்நாண் (பாம்பு) 325 (உரை) 
ர்பணங்கள் அஞ்சாலும் பரு அரவு ஆர்.த்தவன் 238 
பரு அரவு ஆர்த்தவன் 225 
பைவாய் அரவு அரை அம்பலத்து எம்பரன் 169 

8. சிவபிரான் அழகு 

அணி (தில்லை) சிவன் 400 

9. சிவபிரான் ஆடை, உடை 

நிறமனை வேங்கை அதள் அம்பலவன் 96 
மடங்கல் அதள் அம்பலவன் 75 
மேவியந் தோலுடுக்குந் தில்லையான் 88 
வெள்ளைப் பட்டு 246. 

10. சிவபிரான் இருவர்க்கு அரியர் 

அயன்மால் அறியாத் தில்லை வானவன் 257 
ஆவா இருவர் அறியா அடி இல்லை...... நின்றோன் 72 
இருவர் அறியா அளவு நின்றோன் 333 
இருவர் கண் இறந்தார் இல்லை அம்பலத்தார் 107 
'இசைமூகன் மாற்கு அரியோன் 300 
தொல்லோன் எல்லை நான்முகன் மாலறியாக் கடனாம் 

உருவத்து அரன் 77 
தொன்மால் அயற்குங் காரணன் ஏரணி கண்ணுதலோன் 296 
நான்முகன் மால் அறியா விடை மணிகண்டர் 885 
தான்முகனோடு ஒருங்கு வளைக்கரத்தான் உணராதவன் 321 
நீண்டு இருவர் அறியா அளவு தின்றோன் 332 
பார் விசும்பு ஊடுருவி வரம்பு அயன்மால் அறியாத் தில்லை 

வானவன் 251 

பேர்ந்து இருவர் உயர்ந்தும் பணிந்தும் உணரான் 887 
மால் அயன்பால் இருளர்ய் இருக்கும் ஒளி 73 
மிக்கார் இருவர் கண் இறந்தார் 107 
  

“* எழில்நாண் சிவனுடைய வீல்லின் நாண் வாசு என்னும் பாம்பு 
*“அரிகோல் வாசுகி நாண்”' -சம்பந்தர் 1-17-6 

ர் ஐந்துதலை அரவு-வாசு௫.
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வரம்பு அயன் மால் அறியாத் இல்லை வானவன் 257 
விண் இறந்தார். நிலம் விண்டவர் என்று மிக்காரிருவர் சண் 

இறந்தார் தில்லை அம்பலத்தார் 107 

11. 

(1) அம்பலம் 

அம்பலத்து அண்டர் 398 
அம்பலத்து அரன் 116 

சிவபிரான் உறைவிடம் 

அம்பலத்துக் காவியை வெல்லும் மிடற்றோன் 349 

அம்பலத்துப் பதி உடையான் 292. 
அம்பலத்து(ம்) ஒளியே பெருகுதலைச் சென்று நின்றோன் 104 
அம்பலத்துள் ஏறும் அரன் 172 
அம்பலம் சேர் மன் 268 

ஆடரவு ஆடவைத்தோன் அம்பலம் 387 
ஆண்டு கொண்டோன் இல்லை அம்பலம் 115 
இடம் அம்பலம் கொண்டவன் 54 
இத்டமும் எய்குன்ற வார்சிலை அம்பலவற் கடம் 223 
உறுகண் தழலுடையோன் உறை அம்பலம் 512 
காமன் எய்த அலரைப் பொருதன் றழல் விழித்தோன் 

அம்பலம் 367 

மறையோன் உறை அம்பலம் 828 

(2) ஈங்கோய் மலை 
அரன் மன்னும் ஈங்கோய் மலை 112: 

(3) உள்ளம், சிந்தை 

உருகுதலைச் சென்ற உள்ளத்தும். 
ஒளியே பெருகுதலைச் சென்று 
நின்றோன் 104 [20 

என் சந்தை உள்ளும் உறைவான் 
(4) கயிலை 

சிற்றம்பலத்து நெற்றித் தனிக்கண் 
ஒருத்தன் பயிலும்கயிலை 62 

சிற்றம்பலவர் அந்தண் கயிலை 878 
சி்றம்பலவன் செழுங் கயிலை 114 
புலியூர் அரனிீருக்கும் பொருப்பு 

383 
பூங்கயிலாயப் பொருப்பன் 245 

(5) காழி (சீகாழி) 
இறையுறை காழி 879 

(6) சிற்றம்பஎம் 

கொன்றையன் சிற்றம்பலம் 286 
சிவன் சிற்றம்பலம் 345 
சிற்றம்பலத்தார் 160, 356 
சற்றம்பலத்தான் 872, 379 
சிற்றம்பலத்து எம் மொய்வார். 
சடையோன் 366 

இற்றசீம்பலத்தும் என்சிந்தை உள் 
ஞம் உறைவான் 20 

அிற்றம்பலவர் 59, 390, 891,393, 
894, 495 

சிந்றம்பலவர் இல்லை நகர் 370, 
390, 397



12 

PAppbumacs 392 [393 
கெழுமிய மாளிகைச் சிற்றம்பலவர் 
இல்லைச் சிற்றம்பலத்தரன் 356 
மேவிய நிருத்தன் திருச்சிற்றம் 

பலம் 844 [343 
Sawer மேனியன் ற்றம்பலம் 
தேவி அங்கண் திகழ் மேனியன் 

இத்றம்பலம் 284 
பரமன் தருச்சிற்றம்பலம் 332 

(2) தில்ல 

'இறையுறை இல்லை 90, 219 
இறையோன் உறைதில்லை 803 
சர் வண் தில்லை 396 

(8) புலியூர் 

சிவபிராற் பகுதி [திருக்கோவையார் 

எம் ஈகர் இல்லை 382 
சூலத்தினோன் இல்லை 215 
இல்லைச் வன் 400 
இல்லை நம்பன் சவநகர் 204. 
இல்லைப் பொலிசவன் 368 
'இல்லை மன்னன் 219, 247 
'இல்லையான் 372, 869 
'இல்லை யோன் 839 
தென் தில்லையான் 20 
தேனக்க கொன்றையன் இல்லை 
மன்னர் இல்லை 397 [159 
மைகொண்ட கண்டர் வயல் 

கொண்டதில்லை 386. 
வண் இல்லைக் கண்ணார் 47 [385 
விடைமணி கண்டர் வண்தில்லை. 

சுரும்புறு கொன்றையன் தொல் புலியூர் 353: 
புலியூர் அரன் 883 
மணிசண்டன் மன்னும் புலியூர் 82 

(9) பொதியில் மலயம் 

அம்பலத்தோன் மன்னும் தென்மலயம் 153 
சற்றம்பலவன்(ர்) தென்னம் பொதியில் 392, 394,395 

(10) gad 

மூவல் தழீஇய அருள் முதலோன் 191 

12, சிவபிரான் காதில் அணிவன 

அம்பலத்தான் குழையாம் அரா 368 
காது குலாய குழை எழிலோன் 316 
குழை எழில் நாண் 325 

இகொண்டற் கண்டன் குழை எழில் நாண் (பாம்பு) 385 
பணிவார் குழை எழிலோன் 830. 
வார் குழை 330. ட் 

18. சிவயிரான் கையில் ஏந்துவன 

(1) அரவு 
பைவாய் அரவும் பயில் மலர்க்கை 

170 

(2) gab 
மண்போல் சூறத்த 222
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(3) நெருப்பு (5) மான் 

அவன் கை அனல்போல். அங்கைச் சறுமான் தரித்த 
தோன்றிக் கடிமலரும் சிற்றம்பலத்தான் 873. 
தோன்றுவது 98௪. அம்பலத்தான் உழை 111 

கைப் போதின் எரி உடை (உரை) 
யோன் 384 கரம் தருமான் 267 

கையுறு மான் மறியோன் 899 
(மழு சடையோன் கரமான் 2244 
மழுவும் பயில் மலர்க்சை 170 மறியும் பயில் மலர்க்கை 107 

14. சிவபிரான் கொடி 

இடபங் கொடி 113 

15. சிவயிரான் சடை 

அணிவார் சடை 303 சுற்றும் சடைக் கற்றை 184 
அந்தியன்ன சடை 305 செஞ்சடை 49, 50, 203,3826,292 
அரவணையுஞ் சடை 360. தாரென்ன ஓங்கும் சடைமுடி 26 
லர் சடை 240, 387 தாழ்சடை 98 
அனலூர் சடை 372. தில்லை நின்றோன் சடை 67 
ஆறூர் சடைமுடி 898 தெள்ளம் புனற்கங்கை தங்கும் 
எழில் மதிக்£ற்றொளி சென்ற செஞ் சடை 879 
சடை 50 நன்மாச் சடை 265 

ஒளிரும் சடைமுடி 194 படர் சடை 182 
ஓங்கும் சடைமுடி 56 பனித்துண்டம் சூடும் படர் சடை 
கங்கை தங்கும் சடை 379 132 
கங்கை தங்கும் சடை யணி 379 புரிசோ் சடை 82 . 
கங்கையஞ் செஞ்சடை 203 யுன் சடை 125 
சுட்டணி வார் சடை 803: புயல் ஓங்கு அலர் சடை 387 
கதிரேய் சடை 243 பூயல்*அன்று அலர் சடை 840 
கொன்றைவார் சடை 896 யுனற் கங்கை தங்கும் சடை 379 
சடைக் கற்றை 724 பொலிந் தலங்கி மின்னும் சடை 
சடைமுடி 176; 198, 39௪ 189 
சடை மேலது 67 பொற்பு அந்தியன்ன சடை 805 
சருள்தரு செஞ்சடை 336 பொன்னார் சடை 89.



i4 

பொன்னும் மணியும் பவளமும். 
போன்று பொலித் இலங்க 
மின்னும் சடை 189 

பொன் பந்தியன்ன சடை 305 

மதுத்தங்கெய கொள்றைவார் சடை 
396 

மாச்சடை 265 
மின் அங்கு அலரும் சடைமுடி 178 
மின்னெறி செஞ்சடை 49 

சிவபிராற் பகுதி. [திருக்கோவையார் 

மின் துன்னிய செஞ்சடை 392 
மின்னும் சடை 149. 
மொய்வார் சடை 170, 366 
மொய்வார் சடை முடி 170. 
வளர் சடை 317 
வன்னி வளைத்த வளர் சடை 817 
வார் சடை 170, 303. 366, 

396 
வீழ்சடைத் 5 வண்ணன் 256 

16. சிவபிரான் தன்மை - பெருமை முதலிய 

(1) அுர்சந் தீர்ப்பவர் 

காதரம் தீர்த்தருளும் 

வளர் மேனியன் 117. 
(oo) gue 

(2) சுழநு 

அண்டர்க் கெல்லாம் (மருந்தும்) 
அமிர்தமும் ஆகும் முன்னோன் 

272 

அம்பலத்து அமிர்து 148: 

(க) அரியவர் 

அம்பலத்து அமிழ்து 147 
அமுதே ஒத்து நின்றோன் 106 

(3) அரசு (தலைவர்) 

அம்பலம் சேர்மன் 268. 
எவர்க்கும் முன்னாம் அரசு 299. 
திருச்சிற் றம்பலத்து மன்னன் 294 
தில்லை மன்னன் 847. 
'இல்லையின் மன் 874 
புலியூர் மன் 282: 
முக்கண் மன் 28 

அளவியை யார்க்கும் அறிவரியோன் 10 
ஆள் அரிக்கும் அரிதாய்த் இல்லை யாவருக்கும் எளிதாம் தாளர் 825 
உணர்ந்தார்க்கு உணர்வரியோன் 9. 
எவர்க்கும் அரியான் 240 
என் சரத்தின் உறுகால் பிறர்க்கு அரியோன் 126 
பிறர்க்கு அரியோன் 126: 
புகுநர்க்குப் போக்கு அரியோன் 188 

(5) அருளுதல், க௫ணைபுரிதல் 

அன்பு அருளி 91 

நஞ்சம் அஞ்சி மறுகவிண்ணோர் பணியக் கருணை தரும் பரன் 195 
மலவன் குரம்பையை மாற்றி யம்மால் முதல் வானர்க்கப் பால் 

செல அன்பர்க் குதவும் சிவன் 155
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(6) அழகர் 

ஏர்கொள் முக்கண் மன் 28 
காது குலாய குழை எழிலோன் 316 

(8) அழிவில்லாதவர் 

(தவல் அங்கு இலாச் சிவன் 389 
மன்னு சிற்றமிபலவர் 818 
விண்சீணை மடங்க விரிநீர் பரந்து வெற்புக் கரப்ப மண்ணை மடங்க 

வருமொரு காலத்து மன்னி நிற்கும் அண்ணல் 75 

(8) அளனில்மாதவர் 

அம்பலத்துள் நின்ற ஓரளவில்லா ஒருவன் 308: 
அளவா ஒளிவளர் இல்லை ஒருவன் 76. 

அளவியை யார்க்கும் அறிவரியோன் 70. 
அளவுமில்லா இறையோன் 802 
ஓரளவில்லா ஒருவன் 308 

(9) ஆட் கொள்ளுதல் 

உள்ளும் உரு உரோமம் சிலிர்ப்ப உடையவன் ஆட் கொள்ளும். 
185 

(10) இணையில்லாதவர் 

இணையும் (அளவும்) இல்லா இறையோன் 20.2 
இணைப்பதில்லாக் கங்கையஞ் செஞ்சடைக் கண்ணுதல் அண்ணல் 

203 

(11) இயல் (தன்மை) 

சற்றம்பலத்தான் இயலிதன்றே என்னலாகா இறை 285 

(12) இன்பம் தருபவர் 

அடற்களியாவர்க்கும் அன்பர்க்கு அளிப்பவன் துன்ப இன்பம்பட 
297 

(13) இனிப்பவன் 
தேன் (தேனை ஒத்தவன்) 325 உரை. 

(14) உலகைத் நி௫த்துவர் 

ஆழி திருத்தும் புலியூர் உடையான் 186 (உரை), 
தஞ்சு ஊணும் இருத்தும் ஒருவன் இருத்தும் உலன் எல்லாம்,342
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(15) எதற்குக் கீழ் உள்ளார் 
வியன்பாதலம் 8ழ் நின்றோன் 168 

(16) எதற்கு நடுவில் உள்ளார் 

விரிதர் உடுத்த மண்ணுக்கு அனி 
பண் நயந்து தென் இல்லை நின் 
றோன் 162 

(17) எதற்கு மேல் உள்ளார் 

விண்ணுக்கு மேல் (வியன் பாதலக் 
கீழ், விரி நீருடுத்த மண்ணுக்கு 
நாப்பண்) நயந்து தென் தில்லை 
நின்றோன் 162 

(18) எல்லாப் பொருளுக்கும் அப்பால் 

ஆனவர் 

பரம் 257 (உரை) 

(19) எரிலாம் ஆவர் 

யாவையுமாம் ஏகத்து ஒருவன் 71 

(20) எல்லாராறும் அறியப்பட்டவர் 

மண் உழை யாவும் அறிதில்லை 
மன்னன் 347 (உரை) 

(21) எளியர் 

இல்லை. யாவருக்கும் எளிதாம். 
erent 225 5 

(22) ஒப்பில்லாதவர் 

கேழ் ஏவரையும் இல்லோன் 269 
'தாமே தமக்கு ஒப்பு மற்றில்லவர் 

228 

(22) ஒருவள் 
ஏகத்து ஒருவன் 71 
ஒகுவன் - (ஒப்பில்லாதான்) 341 

. (உரை) 

« 
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(24) கீர்த்தி 
[தக்கன் வேள்வியின் வாய்ப்பாயின. 

சர்த்தியன் அம்பலத்தான் 224]. 

(25) சிறப்பு 

சிறப்பின் இகழ் சிவன் 328 

(26) சீர் 

இறை சர் 175 
கற்று வானமெல்லாம் சொல்லிய 

சர் 207 
இல்லை நகர் இறைசர் 175 
தொல்சீர் 124 
புலியூர்ப் புனிதன் சீர் 182 
வானமெல்லாம் சொல்லியசீர் 216 

(27) ஈடர், சோதி, ஒளி 

அம்பலத்து ஆடும் ௮ம் சோதி 94 
அழல்வாய் அவிரொளி அம்பலத்து 

ஆடும் ௮ம் சோதி 94 
வான் உ௨உழைவாள் அம்பலத்து: 

அரன் 116 

(28) சொல்லவொண்ணாதவர் 

கூறாவியன் தில்லைக் கூத்தன் 291 

(29) பகைவரை அழித்தம் 

விருப்ப றுவோரை விண்ணோரின் 
மிகுத்து, நண்ணார் கழியத் திரும்: 
புறு சூலத்தினோன் 815 

(30) பற்றுவர் 

பத்றற்றவர்க்குப் புகலோன் 188 
பற்றொன்றிலார் பற்றும் இல்லைப் 

பரன் 178 

(31) பாசம் அறுப்பவர் 

அவன் வாங்கிய என் பாசம் 109. 
பாசத்தளை அறுத்து ஆண்டு கொண் 
டோன் 115
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(32) மீறப்பறுப்பார் 

பிழைகொண்டு ஒருவிக் கெடாது 

அன்பு செய்யிற், பிறவி என்னும் 
முழை கொண்டு, ஒருவன் 
செல்லாமை நின்று அம்பலத் 
தாடு முன்னோன் 65 

பிறலி பெருமல் செய்தோன் 232 

(93: பிறபல் வணங்கப்படும் தெய் 

லங்யளால் பணியப்படுலர் 

   

தெய்வம் பணிகழலோன் 304 

(34) பின்னர் எலர்க்கும் 

இளையவன் 312 
பின்னவன். 312 
முற்றும் இற்றால் பின்னும் 

ஒருவர் சிற்றம்பலத்தார் 760. 
(உலகம் முழுவதும் மாய்ந்தால் 

பின்னும் தாம் ஒருவருமே ஆகி 
யுள்ளார்; சற். றம்பலத்தார்.சற். 
றம்பலத்தின்சண்ணார். 

சிற்றம்பலத்தார் என்பதற்கு, உல 
கங்களுளவாய்ச் செல்லும் காலத் 
துச் சற்றம்பலத்தின் கண்ணார்.) 
760 உரை. 

(85) புகல் 

பற்றற்றவர்க்குப் புகலோன் 188 
(36. புணர்ப்போள் (படைப்பவன்) 

புணர்ப்போன் நிலனும் 
விசும்பும் பொருப்பும் 17 

(37) போற்றத்தக் வர் 
எவரும் புகலத்தகலோன் 

(38) மரந்து 

௮ண்டர்ச்கு எல்லாம் 
மருந்தும் அமிர்தமும் ஆகும் 
முன்னோன் 

அருந்(து) ஏர் அழிந்தனம் 
ஆலம் என்று ஓலம் இடும். 
இமையோர் மருந்து ஏர் 
அணி அம்பலத்தோன் 

இ. கோ. ஓ.--2 

188 

279 

329 

இமையோர் மருந்து ஏர் அணி 
அம்பலத்தோன் 

இருந்துது என்வயின் கொண் 
டவன் யான் எப்பொழுதும் 

329 

  

முன்னும் மருந்து 300 
மருந்து நம் அல்லற் பிறவிப் 

பிணிக்கு அம்பலத்து 
மிர்தாய் இருந்தனர் 148 
யால் எப்பொழுதும் முன்னும் 

மருந்து. 300 

(39) ஏத்8ீ தருதல் 
சங்கம் தருமுத்து யாம் பெற 

வான் கழிதான் கெழுமி 85 
முத்தன் முத்தி வழங்கும் 
பிரான் 127 

மூத்தி வழங்கும் பிரான் 127 

(40) முன்பு ஆவார் எவர்க்கும் 

எவர்க்கும் முன்னாம் அரசம் 
பலத்து நின்றாடும் பிரான் 299 

தேவர்க்கு எல்லாம் முன்னவன் 3 06 
மற்றைத் தேவர்க்கெல்லாம் 

முன்னவன் 306 
முன்னவன். 312 
முன்னும் ஒருவன் இரும் 

பொழில் மூன்தற்கும் 160 
மூப்பான் 312 

(41) மேலானவர் 
யாவர்க்கும் மேலர் 143 

(42) யார்க்கு அருளார் 

கள்ளப் படிறர்க்கு அருளா 
அரன் a7 

பொய்யுடையார்க்கு அரன் 
போல் அகலும் 48 

(93) oré5é3 aCL sar 

வாக்கு இறந்து ஊறமுதே 
ஒ.த்தகம் சோர்ந்தென்னை. 
உய்ய நின்றோன் 19௪
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17. சிவபிரான் திருஉருவம் 

(1) அடி 
(இருவடி. என்னும் தனித் தலைப்பு 

பார்க்க), 

(2) அரை 

அரவரை os 
பணந்தாழ் அரவரை 34 
பைந்நாண் அரவன் a1 
(அரை)நாண் 325 
பைவாய் அரவு அரை 169 

(3) அகர் 

ஆகத்து ஒளிமிளிறும் புற்றில் 
வாளரவன் 97 

(4) கண் 

இமையாத முக்கண் மூவரிற் 
பெற்றவன் 14 

உறுகண் தழல் உடையோன் 818 
உறுங்கள் நிவந்த கணை உரவோன் 

பொடியாய் games தெறுங் 
கண் (நிவந்த ஏிற்றம்பலவன்) 95 

ஏர்கொள் முக்கண் 28 
ஏரணி கண் 296 

கண்ணு தலோன் 296 
காமரை வென்ற கண்ணோன் 764 
கருப்புச் சிஃயோன் உறுகண் 

    

'தழலுடையோன் , 313 
தற்பகற் சோமன் எரிதரு 

நாட்டத்தன் 168 
நெற்றித் தனிக்கண் 62 
நோக்கமோர் முன்று உடையோன் 

தருங்கண் 70, [275 
சர்தனி நோக்கென் 106 

முக்கண் 14, 28,339 
முக்கண் மூவரிற் பெற்றவர் (74 
வேழப்படையோன் படப். 

படர்தீத் தருங்கண் 70 
(5) கண்டம் 

(களம்) கழுத்து. 

அரன்மிடற்றின் மாண்பது 
என்றே எண வானின் 
மலரும் பனி முகிலே 323 

கண்டம்போல் கொண்டர் 3886 
களமாம் விடம் 22 
அக்கன் தவாமணி சேர் 
சுஸ்டன் 68 

அருந்தும் விடம் அணியாம். 
மணிகண்டன் 272 

TSG Sort 41 
கார் மிடற்றோன். 324 
காரியல் கண்டர் 30 
காரென்ன அருங் கறைமிடறு 5௪ 
காவி நின்றேர் தருகண்டர் 41 
காவியைவெல்லும்மிடற்ரோன் 349 
குவளைக் களம் 33 
கொண்டல் சண்டன் 325 
ிற்றம்பலத்தான் மிடற்றின் 

மு.ற்படு நீள்முகில் 348 
செழுமிடற்றின் மைவந்த 

கோன் 213 
இல்லை நின்றோன் மிடற்றின் 

வண்ணக் குவளை 162 
மணி கண்டம் 210 
மணி கண்டர் 385 
மணி கண்டன் 81, 278 
மணிசேர் கண்டன் 68 
மைகொண்ட கண்டர் 386 
மிடம்றின் மாண்பு 323 
மைத்தழையா நின்ற 

மாமிடற்று அம்பலவன் 108 
மைந்நாண் மணிகண்டன் 81 
விடம் ௮ணியாம் மணி 

கண்டன் 274 
விடமணி கண்டர் (பாடபேதம்) 

(6) கரம் (கை)



20 க, 

தொண்டால் இயலும் சுடர்க் 
கழல். 105 

தொண்டின மேவும் கடர்க் கழல் 
தொல் கழல் 346. [230 
நீங்கரும் பொற்கழற் இந்றம் 
பலவர் 46 

நீள் கழல் (ஈசர்) 367 
பஸ்டால் இயலும் இலைவளர் 

பாலகன் பார்கிழித்துத் 

தொண்டால் இயலும் 
சுடர்க் கழலோன் 105 

பூங்கழல் 109 
பூங்கழலின் துணர்ப்போது 17 
பொற்கழல் 46, 67 

பொன்னங்கழல் 131 
பொன்னை வென்ற செறிகழல் 
மல்லார்கழல் 271 
wor saya 110 
மாலார்க்கு அரிய மலர்க்கழல் 

110 அம்பலவர் 
முதுவானவர் தம்முடி.த் 
தொகைகள் கழியாக்கழல் 29 

மொய் கழல் 277 
மொய்ம்மலர் ஈர்ங்கழல் 153 

வார்கழல் 142 
வார் கழல்கள் 293 
விண்ணும் செலவறியா 

வெறியார் கழல் 256 
விதியுடையோர் சென்று 

உன்னியகழல்  - 392 
256 வெறியார் கழல் 

திருவடிச்சிறப்பு 

இல்லை மிக்கோன் கழற்கே காத 

"லுற்றார் நன்மை கல்விதரும் 309 

சிவபிராற் பகுதி [திருக்கோவையார் 

(3) கால் 

என் சிரத்தின் உறுகால் 126 

(4) Cray. 

sa சேவடிக்கே ஆய்தந்த 
அன்புதந்து ஆட்கொண்ட 
அம்பலவன் 130 

(5) தாம் 
௮ம் தாள் 361 
அம்பலத்தோன் மலர்த்தாள் 329 
ஆள் அரிக்கும் அரிதாய்த் 

இல்லை யாவருக்கும். 
எளிதாம் தாளர் 225 

உலகம் தனித்து உண்டவன் 
தொழும் தாளோன். 138 

என் பிறவி கெட்டு இன்று அழிகின்ற. 
தாக்கியதாள் அம்பலவன் 76 

கூத்தனதாள் 291 
கூறா வியன் இல்லைக் கூத்தனதாள் 
சிவத்த ௮ம் தாள் 961 [292 
வென் தாளாம் பொற் றடமலர் 21 
செழுவினதாள் 229 
தாள் 76, 192, 897, 329, 361 

promt 225 
(இருச்சிற்றம்பலம் உடையான்) 
சிவந்த அம்தாள் 367 
இல்லை யாவருக்கும் எளிதாம்தாளர் 
'இல்லைக் கூத்தனதாள் 291 [825 

மலர்த்தாள் 329 
வியன் தில்லைக் கூத்தனதாள் 291 
(6) யூதம் 154 

பனைவளர் சைம்மாப் படாத்து: 

(10) (தோள் (புயம்) 

109 அளன் தோள் பூசத் தஇருநீறு 
325 இலங்கு ண்தோள் 

அம்பலத்து அரன் பாதம் 154 

எட்டுடையான் புயம். 7 
, தடந்தோள். 1128



ஓளிநெறி) 27. சிவபிரான் இரு உருவம் at 

gue 55 6 mosAuytb இக்கின் இலங்கு திண்தோள் 378 
தடந்தோள் 172. இக்கு இலங்கு இண்தோள் 325 

இக்கிலங்கு இண்தோள் 325 இண்தோள் 325, 87௪ 

(11) இறம் (வண்ணம்) 

அந்தியின்வாய் எழில். (வண்ணன் 256 
அம்பலத்து எம்பரன் 99 பவளச் செவ்வி ஆயின ஈசன் 288 

அழல் வண்ணர் 271 பொன் பணைத்தன்ன இறை 219 
அழல் வண்ணன் 325 வீழ் சடைத்தி வண்ணன். 256 
கொழும்பவள நிறவரைமேனி 860 

(12) நுதல் (ற்றி) 

ஏரணி கண்ணுதலோன் 296 கண்ணுதலோன் 296 
கண்ணுதல் 70 நெற்றித்தனிக்கண் 62 

(13) முடி 

ஆநூர் சடைமுடி 308 நன்மாச் சடைமுடி 265 
ஒளிறும் சடைமுடி 193 நீள்முடி 257 
சடைமுடி 56, 170, 172, 176, மாச்சடைமுடி 265 

193, 265,398 மின் அங்கு அலரும் சடைமுடி 178 
தாரென்ன வோங்குஞ்சடைமுடி56 மொய்வார் சடைமுடி 170 
Boser wy. 257 வார்சடைமுடி 170 

(14) மேனி (உருவம்) - ஒனி 

அம்பலத்தாடும் அம்சோதி 94 சுடர்கின்ற கோலந்தியே என 
அழல்வாய் அவிர் ஒளி அம்பலத் மன்னு சற்றம்பலவர் 370. 

தாடும் ௮ம்சோதி 94 செந்நிற மேனி 69 

உடையாளையும் மேனி செவ்வரை மேனியன் 114 
வைத்தான் 257 (on) swe வளர்மேனியன் 117 
எல்லை நான்ஸுகன் மால் அறி BG ௨ஞவிற் ()தயல் வளர் 

யாக்கடனாம் உருவத்து அரன் 77 மேனியன் 117 
கொழும்பவள நிறவரை 5 வயின் மேனியன் 343 

மேனியன்... 5 260 நேவி அங்கண் இகழ்மேனியன் 384 
சிவந்த பொல்மேனி மணி திருச் ())தயல் வளர்மேனியன் 117 

சிற்றம்பலம் உடையான் 861 பவள நிறவரை மேனியன் 260



az க, 

புரந்தரன் மால் அயன்பால் 
இருளாயிருக்கும் ஒளி 

பெடை நடையோடு ஒளிறுற்ற 
மேனியன் 254 

பொருளா எனைப் புகுந்தாண்டு 
புரந்தரன்மால் அயன்பால் 
இருளாயிருக்கும் ஒளி 

73 

73 

சிவபிராற் பகுத 

18. சிவபிரான் தீருநாமம்-- சிறப்பு 

அக்கணியும் அரன் 157 
அங்கண் 189 
அணி அம்பலத்தோன் 329 
அணி இல்லைச் வன் 400 
அணிவார் சடையோன் 203 
அந்தியன்ன சடையவன் 305 
அப்புற்ற சென்னியன் 354 

அம்பலத்தாடி 151 
அம்பலத்தார் முன்செல 56 

அம்பலத்தார் 107 
அம்பலத்தான் 40, 67, 84, 171, 

117, 133, 206, 234, 259, 
262, 362 

அம்பலத்து அண்டர் 398 
அம்பலத்து அமிர்து. 148 
அம்பலத்து அமிழ்து 141 
அம்பலத்து அரன் 116, 154 
அம்பலத்து ஆதி 137 
அம்பலத்துக் குனிக்கும் 
பிரான் 229 

அம்பலத்து நின்றோன் 738, 365 
அம்பலத்துப் பதியுடையான் 292 
அம்பலத்துப் பயில்வோன் 144 
அம்பலத்தள் நின்ற ஓரள 

வில்லா ஒருஉன் 308 
அம்பலத்தெம் அவியன்னால் 37 
அம்பலத்தெம் பரமன் 99 
wiLesGganer 70,145. 153, 
“197, 216, 293, 329, 340 
அம்பலம்சேர் ஆனந்த வெள் 
௭த்து அறை கழலோன் 307 

[திருக்கோவையார் 

பொன் செய்த மேனியன் 278 
மல்லல் தன்னிறம் 5௪ 
மாதுற்ற மேனி 174 
மால் அயன்பால் இருளாய் 

இருக்கும் ஒளி 73 
வரைமேனியன் 260. 

அம்பலம் சேர்மன் 268 
அம்பலவர் 98. 743, 242, 834 
அம்பலவன் 33, 88, 56, 68. 74. 

75, 76. 92, 96, 100, 102, 
110, 118, 130, 132, 223, 

238, 252,336 
அமரர்க்கு அமரன். 282 
அரவணையும் சடையோன் 360 
அரவன் 41, 97, 252, 320. 352, 

178. 183 
அரவும் பிறையும் அணியுறக் 
கொண்டவன் 359 

அரன் 3, 35, 39, 48, 64, 77, 
87, 113, 116, 146, 154, 
195, 198, 323, 356. 383 

அழல் வண்ணர் 271 
அழல் வண்ணன் 225 
அற்படுகாட்டில் நின்ராடி 348 

அன்றே நின்ற தில்லைத் 
தொல்லோன். 284 

அனலாடி. 91 
அனலூர் சடையோன் 372 
ஆகத்து ஒளி மிளிரும் 

புற்றில் வாளரவன் 97 
ஆலத்தினால் அமிர் தன்னவர் 27 
ஆலம் என்று ஓலமிடும் 
இமையோர் மருந்து 329 

ஆறூர் சடைமுடி அம்பலத்து 
அண்டர் ம 398 

ஆனந்தவெள்ளத்து அறை 
கழலோன் 307



ஒளிநெறி] 

இமையோர் இறைஞ்சும் மன் 342 
மையோர் மருந், 329 ருந்து: 

ஈசர்: 80, 109, 267, 396 
ஈசன் 4,31, 42,74, 140, 282. 

382 
கூடுத்தணிவாள் அரவன் 352 
களர் எரித்த நெருப்பர். 143 
எரியாடும் இறை 338 
எலும்பால் அணி இறை 197 
எவர்க்கும் முன்னாம் அரசு 299 
எழில் அம்பலத்தோன் 340 
என்பதே இழை கொண்டவன் 277 
ஏரணி கண்ணுதலோன் 296 
ஒளிமிளிரும் பு.ற்.றில வாளரவன் 97 
ஒளிறும் சடைமுடியோன் 193 
ஓரளவில்லா ஒருவன் 308 
கங்கை தங்கும் சடையன் 379 
கங்கையஞ் செஞ்சடைக் குண் 

ணுதல் அண்ணல். 203 
கட்டணிவார் சடையோன் 303 
சுண்ணுதல் அண்ணல் 203 
கண்ணு.தல் தில்லை அம்பலத்தோன் 
கண்ணுதலோன் 296 [70 
கண்தழல் உடையோன் 313 
கதிரேய் சடையோன் 243 
கயிலாயப் பொருப்பன் 245 
கரி உரியோன் 388 
கருப்புச் சலையோன் 

உறுகண் தழலுடையோன் 318 
கருமால் விடை உடையோன் 46, 

326 
கழிகண் தலை மலைவோன் 25௪ 
கள்மலி கொன்றையோன் 258 
காட்டில் நின்றாடி. 348 
காதுகுலாய குழை எழிலோன் 316 
காமன் எய்த அலரைப் பொருது 

அன்று அழல் விழித்தோன் 367 
கார் மிடற்றோன் 324 
காரியல் கண்டர் 301 
காவி நின்று ஏர்தரு கண்டர் 41 

28,  இவபிரான் இருகாமம்--ஏறப்பு a3 

காவியைவெல்லும்மிடற்றோன் 349. 
குழை எழிலோன் 316 
கூத்தன் 18, 23, 29, 44,135, 

150, 276, 291 
கூத்தப்பிரான் 20, 49, 50, 201 
கூறாவியன் தில்லைக் கூத்தன் 294 
கேழ் ஏவரையும் இல்லோன் 869 

கைப்போதின் எரிஉடையோன் 364 
கையுறுமான் மறியோன். 399 
கொண்டல் கண்டன் 325 
கொந்தார் நறுங் கொன்றைக் 
கூத்தன். 276 
கொல்லாண்டிலங்கு மழுப் 
படையோன் 387 

கொன்றைக் கூத்தன் 276 
கொன்றையன் 159, 353, 380 
கொன்றையோன் 258, 295 
கொன்றைவார் சடை ஈசர் 396 
சங்கரன் 765, 298 
சடை ஈசர் 396 
சடைமுடி நம்பர் 265 
சடைமுடியோன் 172, 176, 193 
சடையவன் 305 

சடையன் 379 
சடையோன் 789. 343, 303, 

917, 860, 266. 872 
சிவந்த பொன்மேனி மணி 361 
சிற்றம்பலத்தார் 160 
சற்றம்பலத்தான் 24, 787, 379, 

282, 285, 306, 373, 379, 
348, 350 

சிவன் 21,45,155, 248, 256, 
283, 328, 345, 358 361, 

சிற்றம்பலத்து ஒருத்தன் 68 (389 
சற்றம்பலவர் 34, 46, 59, 742, 

21§, 221, 250, 264. 370 
378, 390, 391, 393,394 

இற்றம்பலவன் 25, 55, 95, 707, 
114, 123, 134, 207, 261, 
341, 363, 392



  

a4 ௪. சவபிராற் பகுஇ [திருக்கோவையார் 

சிற்றம்பலத் தெங்கோன் $325 இல்லை இறை 375 
சிறப்பின் இகழ் வன் 328 இல்லை எம் கண்டர் 190 
சர்ச்சடர் த் இங்களங் கண்ணித். இல்லை எம் கூத்தப்பிரான் 30 
தொல்லோன் 201 இல்லை எம் கூத்தன் 335 

சுடர்க் கமலோன் 302 இல்லை ஒருவன் 16 
சுடா்த் திங்களங் கண்ணித் 

  

தொல்ஃலோன் 207 
சுரும்புறு கொன்றையன் 353 

சுருள் ர செஞ்சடை வெண் 
சுடர் ௮ம்பலவன் 336 

315 

அம்பலவர் 336 
செஞ்சடை வெண் மதியன் 392 
செந்றிறமேனி வெண்ணீறணி 

வோன் 69 

செவ்வரை மேனியன் 114 

செழுமிடற்றின் மைவந்த 
கோன் 212 

,தயல்'தையல்!வளர்மேனியன் 117 
தலைமாலையன் 309 
தவலங் கலாச்சிவன். 389 
தவளத்த நீறணியும் தடம் 

தோள் அண்ணல். 112 
தாருறு கொன்றையன் 176 
தாவிடை ஈசன் 42 
இக்கிலங்கு தண்தோள் 

கொண்டல் கண்டன் 325 
க்க இலங்கு திண்தோள் இலங்கு 
இறை 376 

இங்களங் கண்ணித் தொல்லோன் 
இரு அம்பலவன் 101 [207 
இருச்சிற்றம்பலத்து மன்னன் 294 
இருச்சிற்றம்பஉம் உடையான் 361 
இருச்சிற்றம்பலவர் 250 
இருந்து அம்பலவன் » 92 
தில்லை அம்பலத்தான் 206, 259 
'இல்லை அம்பலத்து மூவாயிரவர் 
வணங்க நின்றோன் ie 

தில்லை ௮ம்பலத்தோன். 70 
(இல்லை அம்பலவன் 15 

இல்லைக் கூத்தன் 29, 44,750, 291 
இல்லைச் சங்கரன் 298 
இல்லைச் சிந்தாமணி 5 
Datos Barca 21, 400 
இல்லைச் சிற்றம்பலத்து ஒருத்தன் 9 
இல்லைச் சிற்றம்பலத்துப் பொற் 

பந்தியன்ன சடையவன் 305 
இல்லைச் சிற்றம்பலவர் 748, 227 
'இல்லைச் செல்வன் 191 
தில்லைத் தொல்லோன் 6, 22, 187, 

193, 284 
தில்லை நகர் இறை 175 
தில்லை நம்பன் 209 
இல்லை நின்ற மேலன் 286 
இல்லை நின்றவன் 120 
தில்லை நின்றோன். 67, 72, 129 
இல்லைப்பரன் 178 
இல்லைப் பரமன் 297 
தில்லை மன்னன் 319, 347 
இல்லை மிக்கோன் 309 
இல்லை முன்னோன் 156, 236 
Dooevusosr 266 
தில்லையான் 12, 58,88,118.180, 

2332, 312, 369 
'இல்லையின்மன் 274 
தில்லையோன் 82, 7389, 187, 889 
தில்லை வானவன். 85, 251 

8 அரவன் 253 
தீத்தரும் கண்ணுதல் அம்பலத் 

தோன் 70 
5 மேவிய நிருத்தன் 344 
8 வயின் மேனியன் 343 
தெண்ணீரணி சிவன் 345 
தெள்ளம் புனற்கங்கை தங்கும் 

சடையன் 
தென்தில்லை முன்னோன் 

379 

236



vhs) 18, 

தெள்வன்புனற் சென்னியோன் 
237 

தேவாசுரர் இறைஞ்சும் 
கழலோன் 355 

தேவி அம்கண் திகழ்மேனியன் 894 
தேனக்க கொல்றையன் 159 

தேன்வண்டு உறைதரு 
கொன்றையன் 380 

தொண்டின மேவும் சுடர்க் 
கழலோன் 302 

தொன்மால் அயற்குங் 
காரணன் 296 

தஞ்சு ஊணும் திருத்தும் ஒருவன் 
நடன் 77 [341 
தண்ணார் கழியத் திருப்புறு: 
சூல.த்தினோன் 315 

நந்தி 163 
நள்ளார் அரணம் இங்கு 

வளைத்த வில்லோன் 357 
நறுங் கொன்றைக் கூத்தன் 276 
நறைக்கள் மலிகொன்றையோன் 
நிருத்தன் 844 [258 
நீடு அம்பலத்தார். 113 

நெருப்பர் 143 

நெற்றித் தனிக்கண் ஒருத்தன் 62 
நோக்கம் ஓர் மூன்றுடை 

யோன் 275 
பகன் தாமரைக் கண்கெடக் 

சுடந்தோன் புலி 184 
uL_pOsr nb § a70e@ 253 
பணிவார் குழை எழிலோன் 330 
பனிச் சந்திரனொடு பாய்புனல் 

சூடும் பரன் 211 
பரமன் 332 
பாப்பணியோன் 196 

பாம்பன் 323 
பாம்பலங்காரப் பரன் 11 
பாம்பிணை யாக்குழை கொண் 

டோன் . 38 
யாயும் விடை அரன் 3 
யாய்புனல் சூடும் பரன் 211 

சிவபிரான் இருகாமம்- சிறப்பு 25 

பாயும் விடையோன். 241 
பூயல் அவை அலர் சடை 

ஏற்றவன் 240 
புயல் ஒங்கு அலர்சடை ஏற்றவன் 

புரங்கடந்தான் 86 [327 
புரந்தரன் மாலயன் பால் 

இருளாயிருக்கும் ஒளி 73 
புரிசேோர் சடையோன் 8s 
புலியூர் அரன் 146, 383 
புலியூர் உடையார். 136 

புலியூர் உடையான் 186 
புலியூர் ஒருவன் 281 
புலியூர்க் காது குலாய குழை 

எழிலோன் 316 
புலியூர்ப் புனிதன் 8, 7௪2 

புலியூர்மன் 222 
புலியூரன் 246 
Lb Beveur angen er 97, 320 
புற்றொன்றரவன் 178 
புனற்கங்கை தங்கும் சடையான் 
புனற் சென்னியோன் 237 [379 
பூங்கயிலாயப் பொருப்பன் 245 
பூண்பதென்றே கொண்ட பாம்பன் 
பூணிகர் வாளரவன் 184 [222 

பேரரவம் பூணத் திருத்திய 
பொங்கொளியோன்* 215 

பைந்நாண் அரவன். 87 

பொற்பு அந்தி அன்ன 
சடையவன் 305 

பொற்பந்தியன்ன சடையவன் 805 
பொன் செய்த மேனியன் 278 
பொன்பந்தி (பொற்பந்தி), 
அன்ன சடையவன் 305 

பொன்னார் சடையோன் ag 
மங்கை பங்கன் 922, 950. 
மணி அக்கணியும் அரன் 195 
மணி கண்டர் 385 
மணி கண்டன் 81, 272 

*மத்தக்கரி உரியோன். 288 

மத்தகம்சேர்தனி நோக்கினன் 106 

மதியன் 392



46 க, 

மது.த் தங்கிய கொன்றை வார் 
சடை ஈசர்: 396 

மழுப்படையோன். 387 

மற்பாய் விடையோன் 208 
மற்றைத் தேவர்க்கெல்லாம் 
முன்னவன் 306 

மன்னும் அம்பலத்தோன் 145 
மாணிக்கக் கூத்தன் 23 
மாமதியின் அயல்வந்த ஆடரவு 
ஆடவைத்தோன் 381 

மால் அயற்குங் காரணன் 296 
மால்விடை உடையோன் 326 

மால்விடையோன் 128 
மான்மறியோன் 399 
மின் அங்கு அலரும் சடைமுடி 

யோன் 172 
முக்கண் இல்லையோன் 339 

முக்கண்மன் 28 
முத்தன் (முத்தராவார் மகாதேவர் 

,தக்கயாக - உரை 610) 
மூவர் நின்றேத்த முதலவன் 337 
மேல் வரும் ௨ர் எரித்த நெருப்பர் 
மைகொண்ட கண்டர் 386 (143 
மெய் என்பதே இழை கொண் 

டவன் 
மொய்வார் சடையோன். 

யாழின்மொழி மங்கை பங்கன் 
322. 850. 

295 

277 
366 

வண்கொன்றையோன் 

சிவபிராற் பகுதி [திருக்கோவையார் 

வண்டுஉறைதருகொன்றையன்3 80: 
வரகுணனாம் தென்னவன் ஏத்து 
சிற்றம்பலத்தான் 306 

வரையுற்ற வில்லி 174 
வரையேந்தி 266 
வளர்சடையோன் 317 
வன்னி வளைத்த வளர்சடையோன் 
வார்சடை ஈசர் 396 (317 
வார்சடையோன் 303, 366 
வாள் அரவன் 97, 183, 320,358 
விடை உடையோன் 326 
விடை மணிகண்டர் 385 
விடையோன் 128, 208,241,251 
வான்புலியூர் ஒருவன் 281 
வியன்கங்கை சூடும்பிரான் 248 
வியன் தில்லையான் 312 

வியன் இல்லைக் கூத்தன் 297 
வில்லிகைப் போதின் விரும்பா 

அரும்பாவியர்கள் அன்பிற் 
செல்லி 364 

விற்குலா வரையேந்தி 266 
விற்பா விலங்கல் எங்கோன் 310. 
வீதலுற்றார் தலை மாலையன் 309 
வெண்சுடர் அம்பலவன் 336 
வெண்ணீறணிவோன் 69 

வெண்மதியன் 392 
வெள்ளிக் குன்றவர் 280 
வெள்ளி மலை யன்ன மால் 
விடையோன் 128 

18.4. சிவபிரான் திருநாமம்-பொது 

அண்டன் 761 இறை 66, 90, 175, 197, 219, 
அண்ணல். 75,112, 203 266, 285, 288, 289, 375, 

அத்தன் 258 376, 379, 
அருள் முதலோன் 1917 இறையோன் 202 

ஆதி 787. இறைவன் 93 
ஆனந்தமாக் கடல் 147 © உடையவன் ‘ 185 
'இணையிலி 2. உடையான் 186, 290 
இளையவன். 872 எங்கோன் 325



ஒளிநெறி] 90. சிவபிரான் ஈஞ்சுண்டது. a7 

எம்பிரான் 167 பின்னவன் 372 

எம்மான். 4. புனிதன் 8, 182 

ஒருவர் 160 பொங்கொளியோன் 215 

ஒருவன் 16, 158, 287, 308, 941 பொன்னனையான் 125 

ஒளியோன் 215 wos 361 

கண்டர் 790, 199 மறையோன் 5,318 

'கெடலில் தொல்லோன். 226 மன் 28, 222, 268,274, 342 

கொற்றவன் 13 மிக்கதீர்த்தர் 187 

கோற்றேன் 150 மிக்கோன் 309 

கோன் 27, 212, 270, 210 மன்னர். 397 

செல்வன் 191 மன்னன் 294,319 

செழுந்தேன் (இகழ் இல்லை) 166 மின்னனையான் 125 

தம்பிரான் 205 முத்தன் 127, 239, 358 

தீர்த்தர் 787. முதல்வன் 337 

தொல்லோன் 6, 17, 28, 77, 121, முதலோன் 191 

192, 201, 226, 284,346 முன்னவன். 170, 312 

நம்பர் 265 முன்னும் ஒருவர் 160 

நம்பன் 209 முன்னோன் 65, 78, 156, 210, 

நாயகன் 220 217,236, 272 

பரஞ்சோதி 731 மூப்பான் 312 

பரம் 251 மேலன் 286 

பரமன் 787, 297 வரன் (தலைவன்) 163 

பரன் 77, 62, 99, 119, 169, வானவன் 251 

178,195, 211 விண்கள்தம் நாயகன் 820 

பிரான் 19, 127, 167, 229, 248, 

299 

விண்தலை யாவர்க்கும் வேந்தர் 177 

19. சிவபிரான் திருநாமம் - விளி 

தென்னா 

20. சிவபிரான் நஞ்சுண்டது 

அருந்தும்விடம் ௮ணியாம். 

மணிகண்டன். 272 

217 நந்த 163 

6 

1.  நஞ்சுண்டது 
. 

நஞ்சு ஊணும் திருத்தும் 
ஒருவன் 341 

கடல் செய்த நஞ்சு உண்டு. 
கனைகடல் செய்த நஞ்சு உண்டு 14 1 
தஞ்சு உண்டு 141 

747 முன்னும் கடுவிடம் உண்ட - 
தெள்தில்லை முன்னோன் 236



28 ௧. சிவபிராற் பகுதி [திருக்கோவையார் 

2. ஏன் நஞ்ஈண்டார் என்பது 

அருந்து ஏர் அழிந்தனம் ஓங்கும் ஒருவிட முண் 
ஆலம் என்று ஓலமிடும் டம்பலத் தும்பர் உய்ய 
இமையோர் மருந்து 329 அன்று தாங்கும் ஒருவன் 158 

உம்பர் உய்யக் களமாம்விடம் நஞ்சம் அஞ்ச மறுக விண்ணோர் 
அமிர்து ஆக்கிய இல்லைத் பணியக் கருணைதரும் பரன் 195 
தொல்லோன் 22. விண்ணோர் குழுவினை உய்ய 

நஞ்சு உண்டு. 229 

3. நஞ்சு அமுதாக உண்டது 

ஆலத்தினால் அமிர் தாக்கிய (அமுதாக திருத்திக் கொண்ட 
கோன் 27 ஒருவன் உரை), 341 

,தஞ்சு அமுதாம் மணிகண்டன் 81 படுகடல் வாய்ப்படு நஞ்சமு.தாம் 
நஞ்சு ஊணும் இருத்தும். மைந்நாண் மணிகண்டன் 87 

ஒருவன் 3471 விடம் அமிர்து ஆக்கிய இல்லைத் 
தொல்லோன் 22 

4. உண்ட நஞ்சின் வர்ணனை 

அருந்தும்விடம் 272. கனைகடல் செய்த நஞ்சு 141 
ஆலம். ம 27,329 தெண்ணீர்க் கடல் நஞ்சு 341 
ஒங்கும் ஒருவிடம் 758. நஞ்சம் 195 
கடல் செய்த நஞ்சு 741 படுகடல் வாய்ப்படு நஞ்சு 81 
கடல் நஞ்சு 347 முன்னும் கடுவிடம் 236 

கடுவிடம் 236 

21. சிவபிரான் நடம் 

1. நடம் 

அக்கும் அரவம் அணிமணிக் அம்பலத்து நின்றாடும் பிரான் 299 
கூத்தன் 103 அம்பலம் நண்ணி நடம் நவில் 

அம்டீலத்து ஆடு முன்னோன். 65 வோன் 178 
அம்பலத்துக் குனிக்கும் அரசம்பலத்து நின்றாடும். 
பிரான் 229 பிரான் 299



ஒளிநெறி] al. 

* ஆனந்தமாக்கடல் ஆடு. 
சிற்றம்பலம் 147 

இரதமுடைய நடமாட்டுடை 
யவர் 57 

உடையவன் ஆட்கொள்ளும் 
அவரில் ஓர் கூட்டந்தந்தான் 
குனிக்கும் புலியூர் 185 

உடையான் நடமாடு 
சிற்றம்பலம் 217 

எவர்க்கும் முன்னாம் 1 அரசம் 
பலத்து நின்றாடும் பிரான் 299 

எழில் அம்பலம் நண்ணி நடம் 
'நவில்வோன் 171 

கார்மிடற்றோன் நடமாட 324 
கூத்தப்பிரான் 30, 204 
கூத்தர் 393 
கூத்தன் 19, 23, 29, 44, 103, 

135, 150, 291, 296, 335 
கூத்தன் சிற்றம்பலமே 103 
கூத்தன் தென் இல்லை. 276 
கூம்பல் ௮ங்கைத்தலத்து HOT 

பர் என்பூடுருகக் குனிக்கும் 
பாம்பலங்காரப் பரன் 11 

கூளி நிரைக்க நின்றம்பலத் 
தாடி 151 

கூறாவியன் தில்லைக் கூத்தன் 291 
கொன்றையோளன் நின்று 

நாடகம் ஆடும் தில்லை. 258 
சிற்றம்பலத்து ஆடும் எம் 
கூத்தப்பிரான் 204 

சிற்றம்பலத்துப் பெருந்திரு 
மால் கொழுங்கான் மல 
ரிடக் கூத்தயர்வோன் 157 

சிற்றம்பலத்துள் நின்றாடும் 
வெள்ளிக் குன்றவர் 280 

சிவபிரான் நடம் ae 

செழுங்கார் முழவதிர் சிற்றம் 
பலத்துப் பெருந் இருமால். 
கொழுங்கான் மலரிடக் 

கூத்தயர்வோன் 157 
இல்லை எம் கூத்தப்பிரான் 30 
'இல்லை எம் கூத்தன் 335 
'இல்லைக் கூத்தன் 29,44, 750, 297 
'இல்லைச் இற்றம்பலத்துப் பயில் 

கின்ற கூத்தன் 18 
இல்லைச் சிற்றம்பலத்து: 

மாணிக்கக் கூத்தன் 22 
இல்லச் இற்றம்பலத்து விண் 

ஹோர் வணங்க நாமாதரிக்க 
நடம் பயில்வோன் 263 

தமேவியநிருத்தன் சிற்றம்பலம்344 
தென்புலியூர்ப் புகழ்வார் 

தென்னா என உடையான் 
நடமாடு சற்றம்பலமே 817 

தென்னா என உடையான் 
நடமாடு சிற்றம்பபமே 217 

நடன் நாம் வணங்கும் 
கொல்லோன் 77 

நறைக்கள் மலி கொன்றையோன். 
நின்று நாடகமாடு தில்லை 258 

நாகம் தொழ எழில்”அம்பலம் 
நண்ணி நடம் நவில்வோன் 171 

நிருத்தம் பயின்றவன் சிற்றம் 
பலத்து நெற்றித் தனிக்கண் 
ஒருத்தன் 62 

நிருத்தன் 344 
யுகழ்வார் தென்னா என உடை 
யான் நடமாடு சிற்றம்பலமே 217 

புலியூர்ப் புகழ்வார் தென்னா என 
உடையான் நடமாடு ூற்றம். 
vin 217 

  

* இல்லையில் சிவபெருமான் நடனம், ஆனந்த நடனம். 

*மூன்னாம் அரசு எனப் பிரிக்காமல் அரசம் பலம் எனவும் பிரிக் 
காமல் '“அரசம்பலம்'' என்பது பேரூர் என்னும் 'மேலைச் சிதம்பர"த்தைக் 
குறிக்கும்.



30 க, 

மணிக் கூத்தன் சிற்றம்பலமே 
103 

மாணிக்கக் கூத்தன் 23 
மூவர் நின்று ஏத்த மு.தலவன் 
ஆட 337 

சிவபிராற் பகுதி [திருக்கோவையார் 

மூவர் நின்று ஏத்த முதலவன் 
ஆடமுப்பத்து மும்மைத் தேவர் 
சென்று ஏத்தும் சிவன் இல்லை 

2. காட்டில் இருளில் நடனம் 

அல்படு காட்டினின்றாடி 
348 

அம்பலம் 337 
வியன் இல்லைக்கூத்தன். 291 

காட்டிடையாட்டு வந்த 
'தவலங்லொச் சிவன். 389 ற்றம்பலத்தான் 

3. சிவனும் பேயும் 

[பேயும் வனும் என்னும் ,தலைப்புப் பார்க்க.] 

கவலங்கொள் பேய்த்தொகை பாய்தரக் காட்டிடை ஆட்டு வந்த 
'தவலங்கிலாச் வன் 389 

4, கொக்கின் இறகு நடி. நில்லையில் நடனம் 

Baws ற்றம்பலத்துக் கொக்கின் இறகதணிந்து நின்ரடி 376 

5. நலமும் நடமும் 

அம்பலத்து அடியார் என்பிடை வந்து அமிழ்தூற நின்ராடி 377 
299 அரசம்பலத்து நின்ருடும் பிரான் 

6. நடனத்தின்போது வாத்தியம் 

கார் மிடற்றோன் நடமாடக் கண்ணார் முழவம் துளிதரல் காரென 
ஆர்த்தன [ஆர்ப்பத்தொக்குவ குழல்போனறு அளிதரக் 
காந்தளும் பாந்தளைப் பாரித்து அவர்ந் தனவே] 324 

[.வா,த்.இயம் என்னும் தலைப்புப் பார்கக. ] 
௩ 

21%. சிவபிரான் எரியாடுதல் 

அம்பலத்து அனல் ஆடி 91s தமேவிய நிருத்தன். 344 

அனல் ஆட வல்லோன். 52 யாடி 374 
127; 213 

338 
எரி ஆடி புரம் கரப்பச் றந்து எரியாடி 813 
எரி ஆடும் இறை



ஓளிநெறி] 94. சிவபிரான் மாலை 

௨௨. சிவயிரான் படை 

  

1. தாந் 

தண்ணார் கழியத் திருப்புறு சூலத்தினோன் 
பிறையணி.........கூல.த்தவாய் 

11. மழு 
கொல்லாண்டு இலங்கு மழுப்படை 
பைவா யரவும் மதியும் மழுவும் பயில் மலர்க்கை முன்னவன் 

WI. வீல் 

வில் குலா வரை ஏந்தி 266 

Iv. வேல் 

உழுங்கொலை வேல் 250. 
குறுகா அசுரர் நிணம் குற்றவேல் கொலைவேல் 

(சூல வேல் உரை) 
கொன்னுனைவேல் அம்பலவன் (திரிசூலம்), 
முனைமேல் உழுங்கொலை வேல் இருச்சிற்றம்பலவர் 

28. சிவபிரான் பாம்பாட்டியதுடீ 

ஆடரவு ஆடவைத்தோன் 281 

24. சிவயிரான் மாலை 

கமழ்கொள்றை துன்று அலங்கலைச் செழுநீர் மதிக்கண்ணி 
சூழ்ந்த சிற்றம்பலத்தான் 24 தாரணி கொன்றையன் 

சுடர் இங்களங்கண்ணி 201 'தாருறு கொன்றையன் 
செந்தார் நறுங்கொள்றைச் 'இங்களங்கண்ணி 

(இிற்றம்பலவர்) 391 தேனக்க கொன்றையன் 

ச்ம் 

315 

222 

387 

170 

250 
288 

231 
250 

123 
400 
176 
201 
159 

  

ஆ 

*கரிகால் சோழனுக்கு எதிரியான குறும்பராஜன் ஒருவனுக்கு உதவி 
யாக, ஒரு பெரும் பாம்பைக் குடத்தில் விட்டுச் சமணர்கள் சோழனிடம் 
அனுப்ப, அச் சோழனுக்கு உதவியாகச் வெபெருமான் அப்பாம்பை 

ட்டுவர் பாசூர் அடிகளே - அப்பர் - 5 - 25 - 19, 
எடுத்து ஆட்டி அருளிய தலம் இருப்பாசூர், தயதோர் பாம்பும்



32 ௪, இவபிராற் பகுதி [திருக்கோளையார் 

ஓத. ரிவபிரான் வாகனம் 

விடை: 

இகலிடம் தாவிடை 48 மற்பாய் விடை 

கருமால் விடை 326 மால்விடை 128, 

தாவிடை 42. விடை மணி கண்டர் 

பாயும் விடை 3, 241 விடையோன் 

புலியூர் விடையார் கடவி வெள்ளிமலை அன்னமால் 

வருவது 786 விடை 

நிருமாலே விடை 

கருமால் விடை உடையோன் 

௨0. சிவயிரான் விரும்புவன 

1. தலம் - தில்லை 

இல்லைச் இற்றம்பலமது காதல்செய்த வில் பா விலங்கல் 
எங்கோன் 

மண்ணுக்கு நாப்பண் நயந்து தென்இல்லை நின்றோன் 

2. பேயுடன் ஆடல் 

கவலங்கொள் பேய்த்தொகை பாய்தரக் காட்டிடையாட்டு 

வந்த தவலங் இலொச்சிவன்: 

3. காமத்தை வென்றவரொடும் 

வில்லிகைப் போதின் விரும்பா அரும்பா வியர்கள் அன்பிற் 

செல்லி 

27. சிவனும் அக்கினியும் 

ச்ரிதகு தாட்டத்தன் 

208 

326 

385 

351 

182 

326 

310 

162 

389 

364 

168



eoh@.8) 99, வனும் அடியார்களும் 83 

28. சிவனும் அசுரரும் 

குறுகா அசுரர் நிணங்குற்ற வேற்சிவன் 288 
தேவாகரர் இறைஞ்சும் கழலோன் 355 

29. சிவனும் அடியார்களும் 

அடற்களி யாவர்க்கும் அன்பர்க்கு அளிப்பவன் துன்ப இன்பம் 
பட 297 

அம்பலத்து அடியார் re Ior ug sOp seem Perey. 377 

அம்பலத்து அனலாடி அன்பர்க்கு ஆரத்தழை அன்பு அருளி 
நின்றோன் 97 

அம்பலத்துள் நின்ற ஓரளவில்லா ஒருவன் இருங்கழல் 
உன்னினர் 30௪ 

அம்பலத்து நின்றாடும் பிரான் அருள் பெற்றவரின் துயர் தர 299 
அம்பலம் சேர் ஆனந்த வெள்ளத்து அறை கழலோன் அருள் 

பெற்றவரின் ஆனந்த வெள்ளம் வற்றாது முற்றாது இவ் 
அணி நலமே 307 

அம்பலவருக்கு அன்பர் குலம் நிலத்துக் கருப்பற்று விட்டென 142 
அம்பலர்க்கு உற்ற பத்தியர் போலப் பணைத்து இறுமாந்த 243 

அம்பலவன் கழற்கே மெய்த் தழையா நின்ற அன்பினர் போல 
விதிர் விதிர்த்து: 102 

அன்பர் சிந்தைக் கழுமிய (பொருந்திய) கூத்தர் 3 393 
அனலூர் சடையோன் அருள் பெற்றவரின் அமர (செம்மாந்து) 

உரை 372 
உள்ளும் உருகி உரோமம் சலிர்ப்ப உடையவன் ஆட்கொள்ளு 

மவர் 185 
கூம்பல் ௮ம் கைத்தலத்து அன்பர் என்பு ஊடுருகக் குனிக்கும் 

யாம்பலங் காரப்பரன் li 
சடையோன் அருள் பெற்றவரின் அமர (செம்மாந்து) உரை 372 
லலம்பணி கொண்ட செஞ்2றடி பங்கன் தன் சீறடியார் குலம் . 

(பணிகொள்ள எனைக் கொடுத்தோன்) ba 
மிவன் சிற்றம்பலம் சென்று சேர்ந்தவர்தம் பிறப்பின் துனைந்து 

பெருகுக (தேர்) ௩ 328 
ற்றம்பலவரைச் சென்று நின்று தொழுவார் வினை நிற்கிலே 

நிற்பதாவதித் தொல்புனத்தே 142 
சென்று அன்பர் சிந்தைக் கழுமீபை கூத்தர் 292 
சோத்து உன்னடியம் என்றோரைக் குழுமித் தொல் வானவர் 

ழந தேத்தும்படி நிற்பவன் 7s 
BP. Bar. g—s
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தாழச் செய்தார்முடி தன்னடிக்8ழ் வைத் தவரை விண்ணோர் 
சூழச் செய்தான் அம்பலம் 438 

'இல்லைபொலி சிவன் சிற்றம்பலம் சிந்தை செய்பவரின் மல் 35௪ 
Bok மிக்கோன் கழற்கே காதலுற்றார் நன்மை கல்வி தகும் 

என்பது கொண்டு ஓதல் உற்ருர் 309 
'இல்லையோன் அடிப்போது சென்னித் இகழும் அவர் செல்லல் 

போல் இல்லையாம் பழி 181 
இல்லை : வழுத்துநர்போல் மொய் வந்த வாவி தெனியும். 212 
"இல்லை வாழ்த்தினர்போல் இருந்து திவண்ட னவால் சிலம்பன் 

அருந்தழையே 300 
இல்லை வாழ்த்துநர்போல் தூயன் 289 
தென்புலியூர் புகழ்வார் தென்னா என உடையான் 217 
தென்னா என உடையான் 217 
தொண்டினம் மேவும் சுடர்க் கழலோன் soz 
தொழுதெழுவார் வினைவளம் நீறெழ நீறணி அம்பலவன் 118 
தொழுவார்வினை நிற்கிலே நிற்பதாவதித் தொல்புனத்தே 142 
பற்றற்றவர்க்குப் புகலோன் 188 
பணிவோர் மருங்களியா அனலாட வல்லோன் of 
புகுநர்க்குப் போக்கரியோன் 188 
புலியூர் ஒருவனது அன்பரின் இன்பக் கலவிகள் உள்ளுருகத் 

தருவன 281 
மலவன் குரம்பையை மாற்றி அம்மால் முதல் வானர்க்கப்பால் 

செல அன்பர்க்கு ஓக்குஞ் வன் 155 
மிக்க விருப்புறுவோரை விண்ணோரின் மிகுத்து நண்ணார் 

கழியத் இருப்புறு சூல.த்தினோன் 315 
விதியுடையோர் சென்று உன்னிய கழற் சிற்றம்பலவன் 322 

20. சிவனும் அடியார்களும் தேவர்களும் 

சோத்து உன் அடியம் என்றோரைக் குழுமித் தொல் வானவர். 
சூழ்ந்து ஏத்தும்படி நிற்பவன் 178 

தாழச் செய்தார் முடி தன்னடிக்8ழ் வைத்து, அவரை விண்ணோர் 
சூழச் செய்தான் அம்பலம் 4s 

81. சிவனும் அடியார் அல்லாதாரும் 

அடிவாழ்த்த லரிற் பிணியும் 5 
அம்பலத்துக் குனிக்கும் பிரான் செழுவினதாள் பவியார் 

பிணியாலுற்று (அறிவு) த் தேய்வித்ததே 249 
அம்பலத்தோன் அடித்தேரவர். 216
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அம்பலத்தோன் எவர்க்கும் அரியான் அருளிலர்போல் அன்ன 

  

   

என்னை அழிவித்தவே 340 
அம்பலத்தோன் மலர்த்தாள் வணங்கலர்போல் திரு(ந்)து ஏர் 

அழிந்து பழங்கண் தரும் 329 
அம்பலம் உன்னலரின்...இதுவோ இன்று சூழ்கின்றதே 313 
அம்பலம் உன்னலரின் துயர்ந்தும். 287 
அம்பலம் கைதொழாரின் உள்ளம் துளங்கப் போழச் 

செய்யாமல் 43 
அம்பலம் சந்தியார் இனம்சேர் முள்வன்பரல் முரம்பு 237 
அம்பலம் பணியாரின் எம்மைத் தொடர்ந்து ஒறும் துன்பு 

என்பதே 253 
அம்பலம் பணியாரின் (சென்றாள்) அரும் சுரமே 230. 
அம்பலம் வணங்காக் கலர் 367 
அம்பலவர்ப் பணியார் குறிவாழ் நெறி 334 
அம்பலவற் ரொழாரின் கொடியோன் 231 
அம்பலவன் அருள் இலர்போல் பண்ணிற்று ஓர் பெண் கொடி 75 
அம்பலவன் கழல் பணியார் பிணிவாய் 238 
அரற்குக் கைம்முகம் கூம்பக் கழல் பணியாரிற் கலந்தவர்க்குப் 

பொய்ம் முகங் காட்டிக் சுரத்தல் 356 
அரன்இல்லை காணலர்போல் அறிவிலேன் 87 
இருள் தூங்கும் முழுதும் இல்லை வாழ்த்தார் மனத்தின் 212 
ஈசற் ரொழாரின் இன்னற்கு இடமாய் உகலிடம் தான் சென்று 42 
உள்ளலரைக் உடம் செய்து....... இல்லை நின்றோன் 129 
கலராயினர் நினையாத் இல்லை அம்பலத்தான் கழற் சுன்பிலர் 

ஆயினர் வினைபோல் இருள் தூங்க 259 
கள்ளப் படிறர்க்கு அருளா அரன் இல்லை காணலர் போல் 87 
கள்ளம் புகுநெஞ்சர் காணா இறையுறை காழி 379 
a Pacis தலைமலைவோன் புலியூர் கருதாதவர்போல்...வெரீஇ 255 
nbn பிரானை உன்னாரின் (வருந்த) 50 
கூத்தயர்வோன் கழல் ஏத்தலர்போல் (வருந்த) 157 
சடைமிடைந்த மின் அனையான் அருள் மேவலர்யோல்...... 

வருந்த 128 
சடையோன் புலியூர் விரவாதவரின் உள் நோய் 189 
சடையோனை வணங்கலர்போல் (இடர்ப்பட) 317 
இவன் இல்லை அம்பலம்சீர் வழுத்தாட் பாவர் சென்று அல்கும் 

நரகம் 337 
சிற்றம்பலத்தான் அருள் இல்லவர்போல் துலங்கலைச் சென்றி 

தெண்னோ வள்ளல் உள்ளம் துயர்ன்றதே “24 
சிம்மம்பலத்தான் அருள் இலர்யோல் துவளகத் தலைவந்த 

பஇன்னலின்னே இனிச் சொல்லுவனே
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அம்பலத்தோன் எவர்க்கும் அரியான் அருளிலர்போல் அன்ன 

  

   

என்னை அழிவித்தவே 340 
அம்பலத்தோன் மலர்த்தாள் வணங்கலர்போல் திரு(ந்)து ஏர் 

அழிந்து பழங்கண் தரும் 329 
அம்பலம் உன்னலரின்...இதுவோ இன்று சூழ்கின்றதே 313 
அம்பலம் உன்னலரின் துயர்ந்தும். 287 
அம்பலம் கைதொழாரின் உள்ளம் துளங்கப் போழச் 

செய்யாமல் 43 
அம்பலம் சந்தியார் இனம்சேர் முள்வன்பரல் முரம்பு 237 
அம்பலம் பணியாரின் எம்மைத் தொடர்ந்து ஒறும் துன்பு 

என்பதே 253 
அம்பலம் பணியாரின் (சென்றாள்) அரும் சுரமே 230. 
அம்பலம் வணங்காக் கலர் 367 
அம்பலவர்ப் பணியார் குறிவாழ் நெறி 334 
அம்பலவற் ரொழாரின் கொடியோன் 231 
அம்பலவன் அருள் இலர்போல் பண்ணிற்று ஓர் பெண் கொடி 75 
அம்பலவன் கழல் பணியார் பிணிவாய் 238 
அரற்குக் கைம்முகம் கூம்பக் கழல் பணியாரிற் கலந்தவர்க்குப் 

பொய்ம் முகங் காட்டிக் சுரத்தல் 356 
அரன்இல்லை காணலர்போல் அறிவிலேன் 87 
இருள் தூங்கும் முழுதும் இல்லை வாழ்த்தார் மனத்தின் 212 
ஈசற் ரொழாரின் இன்னற்கு இடமாய் உகலிடம் தான் சென்று 42 
உள்ளலரைக் உடம் செய்து....... இல்லை நின்றோன் 129 
கலராயினர் நினையாத் இல்லை அம்பலத்தான் கழற் சுன்பிலர் 

ஆயினர் வினைபோல் இருள் தூங்க 259 
கள்ளப் படிறர்க்கு அருளா அரன் இல்லை காணலர் போல் 87 
கள்ளம் புகுநெஞ்சர் காணா இறையுறை காழி 379 
a Pacis தலைமலைவோன் புலியூர் கருதாதவர்போல்...வெரீஇ 255 
nbn பிரானை உன்னாரின் (வருந்த) 50 
கூத்தயர்வோன் கழல் ஏத்தலர்போல் (வருந்த) 157 
சடைமிடைந்த மின் அனையான் அருள் மேவலர்யோல்...... 

வருந்த 128 
சடையோன் புலியூர் விரவாதவரின் உள் நோய் 189 
சடையோனை வணங்கலர்போல் (இடர்ப்பட) 317 
இவன் இல்லை அம்பலம்சீர் வழுத்தாட் பாவர் சென்று அல்கும் 

நரகம் 337 
சிற்றம்பலத்தான் அருள் இல்லவர்போல் துலங்கலைச் சென்றி 

தெண்னோ வள்ளல் உள்ளம் துயர்ன்றதே “24 
சிம்மம்பலத்தான் அருள் இலர்யோல் துவளகத் தலைவந்த 

பஇன்னலின்னே இனிச் சொல்லுவனே
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சற்றம்பலத்தான் பொன்னங் கழல் வழுத்தார் புலன் என்னப் 

  

புலம்புவனே 131 
சற்றம்பலத்து அரற்குக் கைம்மூகம் கூம்பக் கழல் பணியாரின் 

கலந்தவர்க்குப் பொய்ம்மூகம் காட்டிக் கரத்தல் 356 
இற்றம்பலம் சிந்தியார் உறுவலக் கானகம் 227 
சிற்றம்பலம் சந்தியாதவரின்...... பையுள் எய்த. 345 
சிற்றம்பலம் தாம் பணியார்க்கு அடுத்தன தாம் வரில் பொல்லா 

திரவின்நின் னாரருளே 267 
சிற்றம்பலம் நெஞ்சுருதவர்போல் அணங்கு உற்ற நோய் 283 
சிற்றம்பலம் நெஞ்சுருதவர்போல் அலராம் பகல் உன் அருளே 260 
சிற்றம்பலம் நெஞ்சுருதவர்போல் வெளிறுற்ற வான் பழியாம் 

பகல் நீ செய்யும் மெய்யருளே 254 
சிற்றம்பலம் வழுத்தாப் புரமங்கையரின் நையா 371 
சிற்றம்பலவற்கு அடலை உற்றாரின் எறிப்பொழிந்து ais 

சிற்றம்பலவற் ஜொழாது தொல் ர் கற்றும் அறியலரின்...... 
இடை நைவது 184 

சிற்றம்பலவரைச் சேரலர்போல் 264 
இருச்சிற்றம்பல வரை உன்னலா் போல் அழுங்கு. 250 
இல்லை அம்பலத்தான் கழல் தலைவைத்துக் கைப்போதுகள் 

கூப்பக் கல்லாதவர் போல் (நெறிக்கண் நீர் இல்லை) 206 
இல்லை அம்பலத்தான் கழற்கு அன்பிலராயினர் வினைபோல் 

இருள் தூங்க 259 
PH அம்பலத்து மூவாயிரவர் வணங்க தின்றோனை உன்னாரின் 

(வருந்த) 72 
இல்லை அம்பலம் சீர்வழுத்தாப் பாவர் சென்று அல்கும் நரகம் 387 
'இல்லை அம்பலம் பாடலரின் தேம்பலம் சிற்றிடை 11 
Bow உறாரின் (அவர்) உறுநோய் ஒப்புற்று எழில் நலமூரன் 

கவர உள்ளும் புறம்பும் வெப்புற்று 354 

'இல்லை உறாரின் பொறை அரிதாம் 278 

Bok எம் கூத்தனை ஏத்தலர்போல் கானக் கடம் செல்வர் 335 
'இல்லைக் கூத்தனை ஏத்தலர் போல் வருநாள் பிறவற்க 44 

ல்லைச் சிற்றம்பலத்து அரற்குக் கைம்முகம் கூம்பக் கழல் ற்ற. ற் 1 
'பணியாரில் கலந்தவர்க்குப் பொய்ம் முகம் காட்டிக் 
கரத்தல் 356 

'இல்லைச் இற்றம்பலத்து அிண்ணோர் வணங்க நாம் ஆதரிக்க 
நடம் பயில்வோனை நண்ணாதவரின் வருந்த. acs 

'இல்லை சேரலர்போல் ஆவா கனவும் இழந்தேன் 355 
'இல்லைத் தொல்லோன் அருள்களில்லாரிற்...செல்லல் கண்டாய் 198 
'இல்லைத் தொல்லோனைக் கல்லாதவர்போல் வாட்டி. 286 
'ஓல்லை தொழார்கள் அல்லாற் செல்லா அழற்கடம் avr



ஒளிய] 99. இவனும் கடலும் 57 

இல்லை தொழார் குழுப்போல் சிந்தாகுல முற்றுப் பற்றின்றி 

  

  

நையும் இருவினர்க்கே 276 
இல்லை தொழாரின் நைந்து 288 
'இல்லை கொழாரின் வெள்சித் தொல்வினையால் துயரும் எனது 

ஆருயிர் துப்புறவே 26 
'இல்லை நோக்கலர்போல் இது மலர்ப் பாவைக்கு என்னோ 275 
'இல்லை பாடலர்போல் எல்லிலன் 60 
'இல்லைப் பொருப்பரசி பயலன்.தனைப் பணியாதவர்போல் 

மிகுபாவம் செய்தேற்கு 240 
இல்லையின் மன்னை வணங்கலர்போல்...... செல்லல், ara 
இல்லை வாழ்த்தார் மனத்தின் முழுதும் இருள் தூங்கும் 212 
புலியூர் இகலும் அவரிற் றளருமித்தேம்பலிடை ஜெமிய 165 
புலியூர் எழிலோனைக் கருதலர்போல் ஏதுகொலாய் 

விளைகின்றது 316 
புலியூர் குறுகார் மனம்போல் இருட்டில், 270 
புலியூர் புகழார் எனப்புரி நோய் என்னால் அறிவில்லை 82 
புலியூர் மறப்பான் அடுப்பதொர் இவினை வந்திடில் சென்று 

சென்று பிறப்பான் அடுப்பினும் 205 
புலியூர் விரவாதவரின் உள் நோய் 189 
மணிகண்டம் ஓத்தவன் அம்பலம் தம்முடி தாழ்த்து உன்னாதவர் 

வினைபோல் பரந்து ஓங்கும் 210 
முன்னோன் அருள் முன்னும் உன்னாவினையின் முனகர் 217 
முன்னோன் அருள் முன்னும் உன்னா வினையின் முனகர் துன்னும் 

இன்னாக் கடறு 217 
விற்பா விலங்கல் எம் கோனை விரும்பலர்போல (வருந்த)* 

அன்பர்சொல் பா விரும்பினர். 310 

52. சிவனும் இந்திரனும் 

புரந்தரன் (மால் அயன்)பால் இருளா யிருக்கும் pol Per 
சிற்றம்பலம். ரச 

82. சிவனும் கடலும் 

எழிதிரை நீர் ஏழாய் இருந்தோன் os 
சங்கம் தருமுத்து யாம் பெறடிவான்கழிதான் கெழுமிப், , 

பொங்கும் புனற்கங்கை தாங்கப் பொலிகலிப் பாறுலவு, 
துங்க மலிதலை ஏந்தலின் ஏந்திழை தொல்லைப் பன்மா, 
வங்கம் மலிகலி நீர் இல்லை வானவன் நேர்வருமே . 85
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54. சிவனும் காமத்தை வென்றவரும் 

வில்லிகைப் போதின் விரும்பா அரும் பாலியர்கள் அன்பில். 
செல்லி 364 

95. சிவனும் சந்திரனும் 
சோமன் தருநாட்டத்தன் 168 

56. சிவனும் சூரியனும் 

[கக்கன் யாகம், பக்கம் 2 பார்க்க. ] 

(1) கரியன் சிவன் ஈண் 

நற்பகல் தரு நாட்டத்தன் 168 

(2) ரியல் கண்ணைப் பறிந்தது. 

பகன் தாமரைக்கண் கெடக் கடந்தோன் 784 

(3) சூரியன் பல்லைத் தகர்த்தது. 

ஈசன் எம்மான் எதிர்ந்த பகல் குன்றப் பல்லுகுத்தோன் க் 

பல்லில னாகப் பகலை வென்றோன் 80. 

(4) சிவனும் சூரியலுர் 

அம்பலத்தான் குன்றென்று வட் வெய்யோன் தான் நுழையா: 

இருள் 
116 

87. சிவனும் தமிழும் 

சிறைவான் புனற்றில்லைச் சிற்றம்பலத்தும் என் சித்தையுள்ளும், 
உறைவான் உயர்மூற் கூடலின் ஆய்ந்த ஒண்ீந்தமிழின், 
துறைவாய் நுழைந்தனையோ 26 

88. சிவனும் தவமும் 

(தவவினை தீர்ப்பவன் 108



ஒவியறி] 40, சிவனும் இருமாலும்: 39 

89. சிவனும் திருநீறும் 

அவன்தோள் பூசத் இருநீறென வெளுத்து 109 
ஈசன சாந்து 74 
தவளத்த நீறணியும் தடம் தோள் அண்ணல். 112 
'இல்லையான் பொடி. ௪௪ 
நீற்றம் பலவன் 32௪ 
யபாலொத்த நீற்றம் பலவன் ase 
* வினைவளம் நீறுஎழ நீறணி அம்பலவன் மாச 
வெண் நீறணிவோன் 62 

40. சிவனும் திருமாலும் 

[.இருமாலும் சிவனும் என்னும் தலைப்புப் பார்க்க. ] 

(1) சிவன் நிருமாலுக்கு அரியர், திருமாலால் அறியப் படாதவர். 

ஆள் அரிக்கும் அரிதாய்த் இல்லை யாவருக்கும் எளிதாம் தாளர் 225 
கருங்கண்ணனை அறியாமை நின்றோன் 58 
(திசைமுகன்) மாற்கு அரியோன் 300 
மாலித்தனை அறியா மறையோன் sis 

(2) திருமாலுக்கு ரிய கழலையுடையவள் சிவன் 

அடிரச்சந்தம்] மால் கண்டிலாதன 7௪ 

'இருமால் அறியாச் Os Papo 326 
பண்டால் இயலும் இலைவளர் பாலகன் பார்ூழித்துத், 

தொண்டால் இயலுஞ் சுடர்க் கழலோன் 105 
புரங்கடந்தான் அடு. காண்பான் புவீவிண்டு புக்கறியாது, 

இரங்கிடு எந்தாய் என்று இரப்ப...... மாயவனே 86   

  

* புதல்வன் பிணிககுத் தாய் மருந்து உண்டாற் போலத் தொழுது: 
எழுவார் வினைக்குப் பெருமான் நீறணிவார் - உரை 118 

"புதல்வன் பிணிக்குத் தாய் மருந்பூண்டல் : பாலுண்குழவி பகங் 
குடர் பொருதென, நோயுண் மருந்து தாயுண்டாங்கு!" (சிதம்பர 
மூம்மணிக் கோவை 71.14-15) ''இளங்குழவிப் பிணிக்சன்ற தாய்மருந்து 
துகர்வது பேரல்" (திருவானைக் காப்யுராணம், கடவுள், 7), 

"தம் புதல்வர் துன்பமுறும் அந்நோய், மாற்றும் வகை அன்னையர் 
அருந்திய மருந்தாம்'' (திருவாதவூரர், புத்தரை வாதில் வென்ற. 76),



40 ௪. இவபிராற் UGS [தீருக்கோடையார் 

மாலார்க்கு அரிய மலர்க்கழல் அம்பலவன் 110 

(9) சிவபெருமானைத் திருமால் தொழுகல் 

பனித்துண்டஞ் சூடும்:படர்சடை அம்பலவன் உலகம் தனித். 
துண்டவன் தொழும் தாளோன் 132 

ஏர்ப்பின்னை தோள்முன் மணந்தவன் ஏத்த...இகழும்...செறி 
கழலோன் 273 

(4) பிரமனுக்கும் திருமாலுக்கும் சிவனே காரணர் 

தொன் மால் அயற்குங் காரணன் ஏரணி சண்ணுதலோன் 296 

(5) திருமால் சிலை ஆயிரம் பூக்கொண்டு பூசித்தநும், ஒர. பூக் குறையத் தளநு. 

கண்ணையே மலராக இட்டு அர்ச்சிந்தநும், அங்ஙனம் அர்ச்சித்துச் 

சக்கரம் பெற்றதும் 

அலர் ஆயிரம் தந்து வந்தித்து மால் ஆயிரங்கரத்தால் அலரார் 
கழல் வழிபாடு செய்தற்கு, அளவில் ஒளிகள் அலர 
இருக்கும் படை கொடுத்தோன் இல்லையான் 180 

அன்று மால் வணங்க ஆழி தந்தான் 230 
செம்மலர் ஆயிரம் தூய்க், கருமால் இருக்கண் அணியும் 

மொய்ம்மலர் ஈர்ங்கழல் அம்பலத்தோன் 153 
நந்திவரம் என்னும் நாரணன் நாண்மலர்க் கண்ணிற்கு எஃகந் 

தந்தவரன் 163 
பெருந் இருமால் கொழுங் சான் மலரிடக் கூத்தயர்வோன் 157 

(6) திருமால் சிவனுக்கு விடைவாகளர் 

கருமால் விடையுடையோன் 326 
'இல்லைச் சிற்றம்பலத்து எம் கருமால் விடையுடையோன் 326 

27) திருமாலார்க்கு அறிய முடியாதவர் 

கருங்கண்ணனை அ.றியாமை நின்றோன் 58 
மால் அயன் பால் இருளாய் இருக்கும் ஒளி நின்ற சிற்றம்பலவன் 73: 

(8) திருமால் பூசிக்க நடமாடுவர் பெருமரன் 

சிற்றம்பலத்துப் பெருந் இருமால் கொழுங்கான் மலசிடக் 
கூத்தயர்வோன் ரதா



goths) 47,  சவெனும் தேவர்களும். 

41. சிவனும் தேவர்களும் 

அண்டர்க் கெல்லாம் மருந்தும் அமிர்தமும் ஆகும் முன்னோன் 
அம்பலத்து அரன் பஈதம் விண்ணோர் புனைவளர் சாரற் 

பொதியின் மலை 
அம்பலத்துக் குழி உம்பர் ஏத்தும் எங் கூத்தன் 
அமரர்க்கு அமரன் சற்றம்பலத்தான் 
அருந்து ஆலம் என்று ஓலமிடும் இமையோர் மருந்து ஏரணி 

அம்பலத்தோன் 
இமையோர் இறைஞ்சும் செயல் மன்னுஞ் சீர்க்கழல் சிற்றம் 

பலவர் 
இமையோர் இறைஞ்சும் மதுத்தங்கய கொன்றை வார்சடை 

ஈசர் 
இமையோர் இறைஞ்சும் மன் 
இமையோர் இழைஞ்சும் மல்லார் கழல் அழல் வண்ணர் 
இமையோர் மருந்து ஏஏணி அம்பலத்கோன் 

உம்பர் சென்றேத்தி நிற்கும் இருப்பனையூரன் 
உம்பர் பெறா அருள் அம்பலவன் 
உம்பரார் அறியா மறையோன் 
உ௰்பரெலாம் பன்னும் புகழ்ப் பரமன் 
சூளாமணி உம்பர்க் காயவன் 
இல்லைச் சிற்றம்பலத்து விண்ணோர் வணங்க நடம் பயில்வோன் 
தேவர்க் கெல்லாம் முன்னவன் 
தேவாசுரர் இறைஞ்சுங் கழலோன் 
பொய் வானவரின் புகாதுதன் பொற்கழற்கே யடியேன் 

உய்வான் புக வொளிர் இல்லை நின்றோன். 
மற்றைத் தேவர்க் கெல்லாம் முன்னவன் 
மிக்க விருப்புறுவோரை விண்ணோரின் மிகுத்து நண்ணார் கழியத் 

இிருப்புறு சூலத்தினோன் 
முடிசாய்த்து இமையோர் வளையா வழுத்தா வரு இருச் 

சிற்றம்பலத்து மன்னன். 
முதுவானவர் தம் முடித்தொகைகள் கழியாக் கழல் இல்லைக் 

கூத்தன். ~ 
முப்பத்து மும்மைத் தேவர் சென்று ஏத்தும் சிவன் 

வான் வழுத்துந் இல்லைப் பொலி வன் 
விண் தரலை யாவர்க்கும் வேந்தர் 

41 

ச்ச 

154 

135 

282 

329 

395 

396 

342 

271 

329 

137 

252 

131 

47 

263 

306 
355 

67 

306 

315 

294 

a9 

337 

3ce 

177



4a ௪. சவபிராற்பகுதி [திருக்கோஷ்பயார் 

42. சிவனும் தேவியும் 

'தவளத்த நீறணியும் தடந்தோள் அண்ணல் தன்னொரு பால். 
அவள் அத்தனாம். மகனாம் இல்லையான் மத 

மின்தொத்திடு கழல் நூபுரம் வெள்ளைசெம் பட்டுமின்ன. 
ஒன்றொத்திட வுடையாளொடு ஒன்றாம் புலியூர் 246 

[வெனும் அர்.க்,தநாரீசசர் என்னும் லைப்பும் பார்க்க. ] 

48. சிவனும் தொண்டும் 

  

தொண்டால் இயலும் சுடர்க் கதழலோன் 108 

44. சிவனும் பிரமனும் 

'இசைமுகன் (மாற்கு) அரியோன் 300 
தொன்மால் அயற்கும் காரணன் ஏரணி கண்ணுதலோன் 296 
மால் அயன்பால் இருளாய் இருக்கும் ஒளிநின்ற சிற்றம்பலம் 73 
மிக்கார்விண் இறந்தார் சண்ணிறந்தார். 107 

4. சிவனும் பூமியூம் 

எழுபொழிலாய் இருந்தோன் gs 
ஏழுடையான் டபொழில் 7 
நஞ்சு ஊணும் திகுத்தும் ஒருவன் இருத்தும் உலக ளெல்லாம் $41 

* இமவான் மகட்குத் தன்னுடைக் கேள்வன் மகன் தகப்பன்" 
. இருவாசகம் திருப்பொற் சுண்ணம், 18. *கனகமார் கவின் செய் மன்றில் 
இனக நாடகற்கு எம் மன்னை, மனைவி, தாய், தங்கை. மகள்" (சிதம்பரச் 
செய்யுட் கோவை 3): “சவஞ் சத்தி தன்னை ஈன்றும் சத்திதான் 
சிவத்தை சன்றும்'' (சிவஞான இத்தியார்) : "சத்தி ஈன்ற ச.தாசிவம்'' 
(இருமந்திரம்) ; அம்மனையா யவர் தம்மனை யானவள்'' | மீனாட்சியம்மை 
பிள்ளைத் தமிழ், அம்மானை - 9.) 

'சிவதத்துவத்தினின்றும் சத்தி தத்துவம் தோன்றலின் அவளத்தனாம் 
என்றும், சத்திதத்துவத்தினின்றும் சதாசிவதத்துவம் தோன்றலின் 
மகனாம் என்றும் கூறினார்.



  

as) 51. சிவனும் இராவணனும் 

46. சிவனும் பேயும் 

[சிவபிரான் நடனம் என்னும் தலைப்பைப் பார்க்க, ] 

கவலங்கொள் பேய்த்தொகை பால்தரக் காட்டிடை 
ஆட்டுகந்த சிவன் 

கூளி நிரைக்க நின்று அம்பலத்து ஆடி குரைகழல் 
பேய்த்தொகை பாய்தரக் காட்டிடை ஆட்டுகந்த சிவன் 

47. சிவனும் பொய்யரும் (கள்ளமும்) 

மெய்யபரும் 

கள்ளப் படிறர்க்கு அருளா அரன். 

கள்ளம்புகு நெஞ்சர் காணா இறை 
பொய்யுடையார்க் கரன்போல் அகலும் அகன்ளால் புணரின் 

மெய்யுடையார்க்கு அவன் அம்பலம்போல மிக நணுகும் 

48. சிவனும் மறையும் 

அடிச்சந்தம் கண்டிலாதன 78 (சந்தம் - மறை) 

ம் 
  

49. சிவனும் oy Fan 

(சிவன்கண்: நற்பகல் சோமன் எரிதரு நாட்டத்தன் 

50. சிவனும் மேகமும் 

அரன் மிடற்றின் மாண்பதென்றே எ(ண்)ணா வானின் மலரும் 
எழில் வாய்த்த பனிமுகலே. 

இற்றம்பலத் தான் மிடற்றின் மூற்படு நீள்முகில் 
விடையுடையோன் கண்டம்போல் கொண்டல் 

51. சிவனும் இராவணனும் 

இலங்கையர்கோன் மலைக்கழ் விழச் செற்ற சிற்றம்பலவர் 
வண் பூங்கயிலைச் சிலை 

வந்த வாளரக்கன் புயந்தலை இரப் புலியூர் அரனிருக்கும் 
பொருப்பு 

48 

389 

151 

389 

87 

379 

க்க 

1608 

323 
348 
326: 

59 

see



ச, இவபிராற் பகுத 

52. சிவனும் வாத்தியமும் 

கார்மிடற்ஜேன் நடமாடக் கண்ணார் முழவம் துளிதரல் 
காரென ஆர்த்தன 

"இல்லை இறையமைத்த தஇறலியல் யாழ் 

58. சிவனும் வெண்மையும் 

அவன் தோள் பூசத் திருநீறென வெளுத்து 
தவளத்த நீறணியும் அண்ணல் 
'வெண்சுடர் அம்பலவன் 

வெண் நீறணிவோன் 
வெள்ளிமலையன்ன மால்விடை 
வெள்ளை (செம்) பட்டு, 

54. சிவனும் வேத ஆகமமும் 

கூத்தப்பிரான் வாயிற் சிறந்த மதி 

324 

375 

109 

1172 

336 

69 

128 

246 

204



௨. தில்லை முதலாம் தலப் பகுகி 
இல்லை, அம்பலம், சிற்றம்பலம், இருச்சிற்றம்பலம், புலியூர். இவை 

சிதம்பரத்தைக் கு.றிப்பனவாகும். 

1. தில்லை 
1-6, 12, 16,17, 21, 4%, 26, 28-31, 36, 41, 44, 45, 

47, 53,53, 57,60, 63, 64, 67,77, 80, 82, 85, 87, 
90,93,105, 106, 107,109, 112,115, 119-182, 125, 
127, 129, 139, 150, 152, 155, 156, 159, 161, 168, 
164, 166-168, 170, 172-178, 180, 187, 188, 190- 
192, 194-196, 198, 200, 202, 303, 206, 209, 212, 
213, 219, 220, 224, 225, 226, 228, 232, 233, 235, 
236, 239, 240, 248, 247, 249, 256-259, 263, 265, 
266, 271-278, 284, 286, 288-289, 291, 295-298, 
300-305, 309-312, 314, 315, 319 321, 326, 330, 
331, 333, 335, 337-339, 342, 847, 352, 354-368, 
364, 368, 369, 371, 374-876, 381, 382, 385-391, 
396,397, £00. 

2. அம்பஎம் 

அகலிடந் தாவிய வானோன் அறித்து இறைஞ்சு huss Der 
இகலிடம் 42 

அணி அம்பலத்தோன் 229 
அம்பலத்துக் குழி உம்பரேத்தும் எம் கூத்தன். 135 

அம்பலத்துக் குனிக்கும் பிரான் 229 

அம்பலத்தோன் எல்லை செல்குறுவோர் நலம் பாவிய முற்றும் 197 

அம்பலம் 
79, 88, 35, 87-89, 60, 42, 43, 44, 54, 56, 5௪, 61, 6௪, 

68,71, 75, 76, 84,91, 92, 94,96 98-99, 100, 102, 
104,110, 111, 113, 116-118, 130, 132, 133, 185, 
137, 138, 140, 141, 143, 144, 148, 149, 151, 158, 
154,158 169,171, 197, 210, 216, 223, 229, 280, 
231,234, 237, 288, 25%, 253, 262, 268, 287, 292, 
293, 299, 307, 308, $18, 329, 334, 340, 349, 268, 
364, 365, 367, 877, 381, 398.



3. 

4. 

௨, இல்லை மு,கலாம் தலப்பகு.இ. [திருக்கோ$வேயார் 

அம்பலம் நண்ணி நடம் நவில்வோன் 171 

அம்பலம் பணியாரின் எம்மைத் தொடர்ந்து ஒறுந்துன்பம் 253 
இருவர் உயர்ந்தும் பணிந்தும் உணரானது அம்பலம் உன்னலரின் 

துயர்ந்தும் 287 

எழில் அம்பலம் 149,171, 340 

நாகந்தொழ எழில் அம்பலம் நண்ணி நடம் நவில்வோன் 171 
இவன் தில்லை அம்பலம் 337 

தில்லை அம்பறம் 

10, 11, 15, 27, 69, 70, 72, 86,107, 115, 206, 243, 259, 

337, 364 

இல்லை அம்பலம் சீர்வழுத்தாப் பாவர் சென்று அல்கும் நரகம் 327 
நீடு அம்பலம் 143 

பரிவு செய்தாண்டு அம்பலத்துப் பயில்வோன் 144 
மாமதியின் அயல்வந்த ஆடரவு ஆடவைத்தோன் அம்பலம் 381 

மூவர் நின்று ஏ.த்த முதலவன் ஆட முப்பத்து மும்மைத்தேவர் 
சென்று ஏத்தும் இவன் தில்லை அம்பலம் 337 

விண்ணோர் வணங்கம்பலம் 32 

தில்லை அம்பலத்தில் திருமால் வரங்கிடத்தல் 

புரங்கடந்தான் அடி காண்பான் புவிவிண்டு புக்கு அறியாது, 

. இரங்கிடு எந்தாய் என்று இரப்ப...... தான் ஒன்றுகாட்ட 

மற்று ஆங்கதும் காட்டிடு என்று, வரம் இடந்தான் தில்லை 
அம்பல முன்றில் அம்மாயவனே 86 

சிற்றம்பலம் - திருச்சிற்றம்பறம் 

(1) ஏற்றம்பலம் 9, 13, 14, 18, 20, 23-25, 34, 46, 51, 55, 59, 

62, 73. 95, 101, 108,105, 114, 123, 124, 131,134, 
142, 147, 157, 160, 204, 207, 214, 217, 218, 221, 
227, 248, 254, 260, 261, 268, 264, 267, 219, 280, 
282, 283, 285, 304, 305, 306, 310, 321, 722, 324, 
328, 330, 333,338, 341, 343,345, 346, 348, 350, 
356, 357, 363, 366, 368, 370, 371-374, 376, 378, 
380, 384, 391-395. 

வன் இற்றம்பலம் சென்று சேர்ந்தவர் தம் பீறப்பின் 

துனைந்து பெருகுக தேர் 328 

, சிற்றம்பலத்து ஆடும் எம் கூத்தப்பிரான் 204
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சற்றம்பலத்து எழுதும் ஓவியம் 384 
சிற்றம்பலத்துள் நின்றாடும் வெள்ளிக் குன்றவர் 280 
சிற்றம்பலம் வழுத்தும் வான் (ிற்றம்பலத்தை வழுத்து 

வோர் பெறும் வான்), 380 
செழுமிய மாளிகைச் சிற்றம்பலம்: 393 
சேணும் இகழ் மதில் சிற்றம்பலம்) (தேவர்களுக்குத் தெரி 

யாதது ஆனால் வியாக்கர பா.த முனிவருடைய கண்ணுக் 
குப் புலனாய் அவர் அதிதூரத்தில் கண்டு நின்று தொழும் 
படியான ஸ்தலம் என்பது கருத்து) பழைய உரை. 341 

தாழ்பொழிற் சிற்றம்பலம் 108 
இருச்சிற்றம்பலம் 250, 294, 382, 744, 367 
தேன் தஇிக்லெங்கு கழல் அழல்வண்ணன் ஏற்றம்பலம். 325 
பரமன் இிருச்சிற்றம்பலம் 332 
புரந்தரன் மாலயன்பால் இருளாயிருக்கும் Hell Hes 

சிற்றம்பலம் 78 
மங்கை பங்கன் சிற்றம்பலம். 322, 350 
வரகுணனாந் தென்னவன் ஏத்தும் சிற்றம்பலத்தான் 306 

5. திம்லைச்சிற்றம்பலம் 

சிறைவான் புனல் தில்லைச் சிற்றம்பலம் 20 
சேணிற்பொலி செம்பொன் மாளிகைத் தில்லைச் சிற்றம்பலம் 28 
இல்லைச் சிற்றம்பலம் 9, 78, 742, 227, 263, 304, 305, 310, 

321, 326, 330, $33, 338, 356, 357, 371, 376, 

  

தேமாம் பொழில் இல்லைச் சிற்றம்பலம் 268 

நு. புலியூர் 

அணிமணி மாளிகைத் தென்புலியூர் 217 
மறைபுலியூர் 66 
உடையவன் குனிக்கும் புலியூர் 185 
உடையான் புலியூர்க் கொண்டலுற்றேறும் கடல் வர எம் 

உயிர்கொண்டு தந்து......சென்றான் ஓர் கழலவனே 290 
சங்கரன் புலியூர் 165 
கரியிரான் புலியூர் மறப்பான் அடுப்பது ஓர் தீவினை வந்திடில் 

சென்று சென்று பிறப்பான் அடுப்கினும் பின்னும் துன்னத் 
தரும் பெற்றியரே 205 

இருப்புலியூர் 245 
19, 74, 186, 217 

358 

  

பயல் புலியூர் 211



48 ௨. இல்லை முதலாம் தலப் பகுத. [தீருக்கோவவயார் 

புலியூர் 7, 8. 19, 66, 74,78, 79, 81, 83, 89, 97, 126, 
128, 136, 146, 163, 165, 179, 182-186, 189, 198, 
201,205, 208, 211, 215, 217, 222, 241, 242, 244- 
246, 255, 269, 281, 290, 316, 317, 323, $51, 353, 
383,399. 

புலியூர் அன்னம்துன்னி முன் தோன்றும் நல்நீள் நகரே 222 
புலியூர் சுற்றும் போர்க்கடலே 183 
புலியூர்ப் புனிதன் s 
புலியூர் மன்போல் பிறையணி மாளிகை சூலத்தவாய்-முன் 

தோன்றும் நல்நீள் நகரே 222 
புலியூர் இகலும் அவரில் தளருமித் தேம்பலிடை 165 
புலியூர் விரவாதவரின் உள்நோய் 189 
புனல்சூழ் நிலவிப் பொலி புலியூர் 317 
பூங்கணையார் புனல் தென்புலியூர் 19 
பேரரவம் பூணத் இருத்திய பொங்கொளியோன் புலியூர் 215 
பொங்கொளியோன் புலியூர் 215 
பொலி புலியூர் 317 
பொன்னார் அணிமணி மாளிகைத் தென்புலியூர் சரச 
பொன்னி வளைத்த புனல்சூழ் நிலவிப் பொலிபுலியூர் 317 
மணிமாளிகைத் தென்புலியூர் 217 
மற்பாய் விடையோன் மகிழ் புலியூர் 208 
மின்போல் கொடிநெடுவானக் கடலுள் இரை விரிப்பப் பொன் 

போல் புரிசை வடவரை காட்டப் பொலிபுலியூர் 222 
வண்புலியூர் 316 
வான்புலியூர் 281 

விடையோன் மகழ்புலியூர் 208 
வியன் தென்புலியூர் 74 

7. தில்லை விசேடம் 

[.இல்லையின் பிற பெயர்க் எழும் பார்க்க, ] 

அகழும் மதிலும் அணிதில்லையோன் 181 
அணிதில்லை 57 
அணிதில்லைச் சிவன் 400 
அணிதில்லை வளநகர் 342 
அம்பலம் நிலவு புயல் வந்த மாமதில் இல்லை 381 
அழல்வண்ணர் வண்தில்லை தொழார்கள் அஸ்லால் செல்லா 

அழற்கடம் 271 
அன்றே நின்ற தில்லைத் தெர்ல்லோனை, கல்லாதவீர்போல் 

வாட்டி 284 
ஆனந்த மாக்கடல் ஆடு சிற்றம்பலம் 147
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இமையோர் இறைஞ்சும் மல்லார் கழல் அழல் வண்ணர் 
வண்தில்லை. 

இமையோர் இறைஞ்சும் மன் அணிதில்லை வளநகர் 
இறை உறை தில்லை 90 
இறை தில்லை 
இறை இல்லை தொழாரின் நைந்து 
இன் நறவார் பொழில் தில்லைநகர் 
எம்கண்டர் இல்லை. 
எழிற்றில்லை நின்றமேலன் 
என் நெஞ்சகத்தே பயில் எனப்பேர்ந்து அறியாதவன் இல்லை 
ஒளிர் இல்லை. 
ஒளிவளர் இல்லை 
கட்டணி வார்சடையோன் தில்லை 
கடல் இல்லை 122 
கடிகொள் இல்லை 
கடிமதில் இல்லை 
கண்டார்க்கு அம்பலத்து அமிழ்தாய் வினைகெடச் செய்தவன் 
கண்ணுதல் அண்ணல் கடிகொள் இல்லை 
கருப்பினம் மேவும் பொழில்இல்லை 

ற்ப௱மதில் இல்லை 
காமரை வென்ற கண்ணோன் இல்லை 
கிடங்கும் துறை துறை வள்ளை வெள்ளை நகையார் சென்றங் 

கடை தடமும் புடைசூழ்தரு சேண்நகரே (உரை), 
ஈழ்கடல் நின்றிட மேல்கடல் வான் நுகத்தின் துளைவழி 

நோர்கழி கோத்தெனத் இல்லை 
முறாண் மலர்ப்பொழில் சூழ்தில்லை 

/ இல்லை 150, 
௭ தென்தில்லை தொழார் குழுப்பேரல் சந்தா 
முலமுற்றுப் பற்றின்றி நையும் 

கூடி வியன் இல்லை. 
பெபன்வறையேன் நின்று நாடகம் ஆடுஇல்லை 
படி இிடழ் தருஇண் மதில் தில்லைச் சிற்றம்பலத்து 

   

    

   a 

    

   

  

ய யபபவத்துப் பெருந்திருமால் கொழுங்கான் மலரிடக் 
ow ch குயார்வோன் 

Mindi நிலவுசேண் இல்லை மாநகர் 
ற்பலவர் இல்லைநகர். 390, 
prin [Per Deveev 
செய்பமுகம் நீலம் மலர் இல்லை. 
செல்வ 8 புபுழவஇர் இிற்றம்பல 

ுபாழில் இல்லை 
பிசா பில் மல்லல் இல்லை 
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சேண்தில்லை மாநகர் 214 
சேல்தான் இகழ் வயல் சிற்றம்பலவர் இல்லை நகர் 390 
pein Deve 298 
'இல்லை அம்பலஞ்சூழ் மல்லிகைப்போதின் வெண்சங்கம் 

வண்டு ஊத 364 
Pow gus yar Ao 86 

'இல்லை உறார் செல்லும் செல்லல்கள் 159 
இல்லைக் கார்க்கடல் 295 
Bows sriv@urpea 53 
'இல்லைக் கானலில் சீர்ப்பெடையோடு அலவன் பயில்வது கண்டு 155 
'இல்லைக் கூத்தன் 29, 44, 150, 291 
'இல்லைச் சடைமுடியோன் 176 
'இல்லைச் சிற்றம்பலத்து விண்ணோர் வணங்க நாம் ஆதரிக்க 

நடம் பயில்வோன் 268 
'இல்லைச் சிற்றம்பலம் அது காதல் செய்த வில்பா விலங்கல் 

எம் கோனை 310 
'இல்லைச் றைக்கண் மலிபுனற் சீர்நகர் காக்கும் செவ்வேல் 

இளைஞர் பறை 258 
இல்லைச் சூழ்கடல். 277 
'இல்லைச் சூழ்பொழில் வாய் கார்ப்புன்னை 273 

'இல்லைச்சூழ் பொழில்வாய் முகை 314 

'இல்லைத்தண் பூம்பணையும் தடமும் 202 
'இல்லைத் தேன் பிறங்குமற் றேன் மலர் 232 
தில்லைத் தொல்நகர் 303 

இல்லை நகர் 174,175, 370, $90, 391 
இல்லைப் பங்கயப் பாசடைப் பாய்தடம் 20s 
'இல்லைப் பல்பூம் பொழில் 187 
'இல்லைப் பன்மலர் 226 
இல்லைப் புறவு 166 
இல்லைப் பைம்பொழில்: 188 
(இல்லை மணிநகர் 127 

'இல்லை மல்லெழிற் கானல் 256 
இல்லை மாநகர் 214, 257 
இல்லை முந்நீர் 49 
'இல்லையின் வாய்த்தூண்டில் 249 
'இல்லை வளநகர் “ 342 
'இல்லை வழுத்துநர்போல் மொய் வந்த வாவி தெளியும் 212 
'இல்லை வாழ்த்தார் மனத்தின் முழுதும் இருள் தூங்கும். az 

'இவினை தீர்ப்பவன் இல்லை. « . 249 

தென்தில்லை 127, 162, 218 
'தேமாம் பொழில்தில்லை zs



eo a ௨, இல்லை மு.தலாம் தலப் பகு.௧ 52 

தையல் மெய்யிற் பிரியாமை செய்து நின்றோன் இல்லை. 311 
தொத்தின் மலர்ப்பொழில் இல்லை 121 
தொல்லைத் இல்லை 2,105 
நயந்து தென்தில்லை நின்றோன் 162 
'நறவார் பொழில்தில்லை ரச 
பறன்தல்லை 119 
புயல்வந்த மாமதில் இல்லை. 381 
பொழிற்றில்லை 121: 166, 77௪, 262, 212. 
மண்ணுக்கு நாப்பண் நயந்து தென்தில்லை நின்றோன் 162 
மதில் இல்லை 161, 310, 335, 381 
மல்லல் இல்லை. 161 
மலர்ப்பொழில் தில்லை 1a 
மாமதில் இல்லை 381 
வடிவார் வயல் தில்லை 139 
வண் இல்லை 41,177, 200, 271, 274, 301, 385, 396 
வயல்கொண்ட தில்லை. 386 
வரதமுடைய அணிதில்லை 57 
வான்தோய் மதில்தில்லை. 257 
வானக் கடி.மதில் தில்லை 335 
விடை மணிகண்டர் வண்தில்லை 385 
வியன்தில்லை. 49,172, 291, 312 

பிற தலங்கள் 

1. இம்பர் (பேரளம் இரயில்வே நிலையத்துக்குச் சுமார் & மைல்] 
சோம்பர் சுற்றி எற்றிச் சந்து: ஆர்க்குஞ். Qe foe” 182 
"புலியூர்ப் புனிதன் சீர் அம்பர்'" 182 

8. அிரார்பமர் [பேரூர்] (கோயமுத்தூரிலிருந்து 2 மைல்; மேலைச் 
சிதம்பரம்), 

சுசப்பலத்து நின்று ஆடும் பிரான் 299 

1. நலடாருநு [திருவிடை மருதூர்] 
""அப்யலஞ்சேர்மன் தங்கு இடை மருது" 268 

4, ஏங்பேய் பல [இருவிங்கநாத மலை என வழங்கும் இத்தலம் 
இரிரராப்பள்ளிக்கு மேற்கே உள்ள குழித்தலை 
நிலையத்திலிருந்து & மைல்] 

அ்பலக்துள் ஏறும் அரன்மன்னும் ஈங்கோய் மலை" 113 
சல்பிவபிற் கறந்து சிற்றம்பலத்து ஆடும் எம் கூத்தப்பிசான்!! 204
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5. ஏகம்பம் [கச்ச ஏகம்பம் (காஞ்£புரம்)] 
*அம்பலஞ் சேர்மன் தங்கு (இடை மருது) ஏகம்பம்'" 36௪ 

6. கடம்மை[கடம்பூர்] (சிதம்பரத்திற்கு 15 மைலில் உள்ள 
மன்னார்குடிக்கு 8 மைல்) 

*இல்லையின் எங்கோன் தண்கடம்பைத் தடம்போல் கடும் 
கானகம் தண் எனவே | 220 

7. sult) [மலை Morn) என்னும் தலைப்பும் uTtss.} 

அணியார் கயிலை 745 தண் கயிலை 293,378 
அம்தண் கயிலை 878. இருச்சிற்றம்பலத்து மன்னன் 
அம்பலத்தோன் இருந்தண் இளையாவரும் அருவிக் கயிலை 89 4. 

குயிலை. 293 இல்லை ஒருவன் சுயிலை. 16 
அருவிக் கயிலை 294 இல்லைக்கூத்தன் கயிலை 29 
இருந்தண் குயிலை 293 தில்லைச் சங்கரன் தாழ் கயிலை 298 
கர்ங்கயிலை 120 இல்லைத் தொல்லோன் கயிலை 6,22 
சங்கரன் தாழ் கயிலை. 298 இல்லை நின்றவன் ஈர்ங்கயிலை 120: 
சற்றம்பலத்து மாணிக்கக் பாம்பிணை யாக்குழை கொண் 

கூத்தன் வடவான் கயிலை 23 டோன் கயிலை 38 
சற்றம்பலவர் அம்தண் கயிலை 878 பூங்கயிலை 52 
சிற்றம்பலவர் பைம்பொற் பைம்பொற் கயிலை 34 

கயிலை 84 வடவான் கயிலை 23 

ிற்றம்பலவர் வண்பூங் கயிலை 59 வண்பூங் கயிலை 59 
சிற்றம்பஎவன் கயிலை 88, 807 வான்கயிலை 23 

8. கழுக்குள்றம் (திருக்கழுக்குன்றம்) செங்கல்பட்டிலிருந்து 9 மைல்] 

BAW அம்பலத்தார் கழுக்குன் றில் நின்று சந்தனச் சோலைப் 
பந்தாடுகின்றார் எண்ணிறந்தார் 107 

9. SGA [ஏகம்பம் (5) பார்க்க.] 

1 10. காழி [சீகாழி] 

இறையுறை காழி 979. 

LL. குற்ருலம் (தென்காசியிலிருந்து 2$ மைல்) 

எம் கூத்தன் குற்றாலம் 135 
குழல்வாய் மொழி மங்கை பங்கன் குற்றாலத்துக்' கோலப் 

பிண்டிப் பொழில்வாய் தடவரை வாயல்ல தில்லை இப் 
பூந்தழையே 94
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12. 

13. 

14. 

15. 

16 

17. 

கூடல் [மதுரை] 

இற்றம்பலத்து: உறைவான்: உயர்மதிற் கூடலின் ஆய்ந்த 

ஒண் தீந்தமிழ் 20 
தென்கூடல் 376 

கொடுங்குன்றம் [பிரான் மலை] 

[மதுரைக்கு வடகிழக்கு 42 மைல் பிரான்மலை என வழங்கும். 
காரைக்குடியிலிருந்து 28 மைல்] 

கொடுங்குன்.றின் நீள் குடுமிமேல் தேன் விரும்பும் 
மூடவனைப்போல் 150 

சிவநகர் [இது சிவபுரம் போலும்] 

(சிவபுரம் கும்பகோணத்திற்குத் தென்கிழக்கு 3 மைல்) 
**இல்லை நம்பன் சிவநகர்"" 209 

சுழியல் [திருச்சுழி] 
(இத்தலம் அருப்புக்கோட்டையிலிருந்து 8 மைல். மதுரையி 

லிருந்து 38 மைல்.) 

இரும் சுழியல் 377 

பரங்தன்று [இருப்பரங்குன்றம்] (மதுரையிலிருந்து 4 மைல்) 
[முருகவேளின் ஆறுபடை வீடுகளில் முதற்படை வீடு.] 
அம்பலத்துப் பயில்வோன் பரங்குன்.றின்வாய் அருவி செய் தாழ் 

புனம் 144 
அம்பலவன் பரங்குன்றில் குன்றன்ன மாபதைப்பச் சங்கம் 

BASG சீறூர் சிறுமி எம் தேமொழியே 100 
சிற்றம்பலத்தான் பரங்குன்றில் துன்றி விரிந்தன காந்தள் 279 
இல்லைப்பரன் பரங்குன்று 178 
ர் பரங்குன்றினிழ் பாய்புனல் யாம் ஒழுக 292 

1பறனம் [திருப்பழனம்] 

(இருவையாற்றுக்குக் இழக்கே 8 மைல்.) 
இழ சப்தஸ்தான க்ஷேத்திரங்களில் இரண்டாவது ஸ்தலம். 
பகல் குன்றம் பல்லுகுத்தோன் பழன& அன்ன பல் வளைக்கே 
  

இங்குப் பரங்குன்று கயிலை ரானப் பொருள்படும். ஏனெனில் 
தரிலளியில் உவர் கயிலை மலையில் உள்ளது. 

May இங்குக் கூறியதும் கயிலையேபோலும். தலைவி ஊர் கயிலை: 
மலைச்சண் உள்ளது ஆதலின்.
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18. 

19. 

20. 

21. 

௨, இல்லை முதலாம் தலப் பகுதி [திருக்81;ரவையார். 

பளையூர் [திருப்பனையூர்] 

(இத்தலம் திருவாரூரில் இருந்து 7$ மைல்) 

*அம்பலத்தாதியை உம்பர் சென்று ஏத்தி நிற்கும் திருப்பனையூர் 137 

பூவணம் [திருப்பூவணம்] 

(மதுரைக்குக் ழக்கு 18 மைல். ரெயில்வே நிலையம்.) 

“இறை திகழும் பொன்மாப் புரிசைப்பொழில் திருப்பூவணம்! 338 
“சடையவன் பூவணம்" 30௪ 
பொழில் திருப்பூவணம். 338 
பொன்மாப் புரிசைப்பொழில் திருப்பூவணம் 29௪ 

பெருந்துறை [திருப்பெருந்துறை] 
உள்ளத்தும் அம்பலத்தும் ஒளியே பெருகுதலைச் சென்று 

நின்றோன் பெருந்துறை 106 

பொதியம் (பொதியில் - மலயம்] 

பொதியில் [திருநெல்வேலி மாவட்டம், பாபநாசம்.] 

அம்பலத்து அரன் பாதம் விண்ணோர் புனைவளர் சாரற். 
பொதியில் 754 

சாரற் பொதியின் மலை 154 

சிற்றம்பலவரின் தென்னம் பொதியில் 392, 394 
சிற்றம்பலவர் தென்னம் பொதியில் புயல் மன்னுகுன்று 395. 
தென்னம் பொதியில் 392, 394, 395 
புலியூர்ப் புனிதன் பொதியில் வெற்பு 8 
பொதியின் மலை 140 
பொதியின் மலைப்பொலி சந்து. 154 

மலயர் 

அம்பலத்தோன் மன்னுடிதன் மலயம் 153 
அம்பலவன் மலயத்து 68 
அம்பலவன் மலயத்து இருள் தரும் பூம்பொழில் 336 
தென்மலயத்து எம்மலர் சூடிழின்று நுமர் ஆடுவசே 153 
பசும்பனிக் கோடு மலைந்தான் மலயத்து எம் வாழ்பதியே 149 
மலயத்து நின்றும் வருதேன் 139 
மாமலயத்து ஆரத்தழை ar
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22. மூவல் - மாயூரம் நிலையத்துக்கு 2 மைல் [வைப்புத்தலம்] 

தெவர்க்கெல்லாம் முன்னவன் மூவல் அன்னாள். 
* மூவல் தழீஇய அருள் முதலோன் தில்லைச் செல்வன் 

23. வாஜ்சி [திருவாஞ்சியம்] 

(நன்னிலம் ரெயில்வே நிலையத்துக்கு மேற்கு 6 மைல் திருவா 
ரூரிலிருந்து 17 மைல்) 

அம்பலம்சேர் மன்தங்கு இடை மருது ஏகம்பம் வாஞ்சியம் 

24. திருவெண்காடு 

(சீகாழிக்குத் தென்கிழக்கு 7 மைல், வைத்தீஸ்வரன் கோயி 
லுக்குக் ழக்கு 7 மைல்.) 

தில்லை நின்ற மேலன் புகுந்து என்கண் நின்றான் இருந்த 
வெண்கா டனைய பாலன் 

806 

192 

268 

286 

  

* மூவலூரும் முக்கண்ணனூர் காண்மினே....அப்பர்.-5--௦5-- 81 

  

மூவலூர் மேவினய் நீயே...அப்பர்--6-- 41-



௩. அகப்பொருட் பகுதி 

௩. தலைவன் 

தலைவி தோழி இவர்களிடம் தலைவன் கூறுவது 

துடியிடையீர்! அருளாது ஒழியின் ஒழியாது அழியும் என் 

ஆருயிரே 
ரச 

(நீங்கள் அருளாமையால் என் உயிர் அழி௫ன்றது என்று 

'தலைவன் தனது ஆற்றாமையைத் தலைவி தோழி இவர்க 
ளிடம் கூறுவது.) 

௨. தலைவன் இருப்பிடம், ஊர், இல்லம் 

      

இல்லை அன்ன நின் ௪வர் 752 மன்னர் இல்லை 397 

ல்லை. ன் 352 * ரு 
ல்ல தோர் | ar Bitoni. தலைவன் இல்லம் 

நிகரன் 397 இல்லைத் தொல் நகரில் கண்ட 

பொதியின் மலைப் பொருப்பன் 140 இல் 302 

8. தலைவன் கவிறூ 

படிகடந்தும் இற்பந்தி வாயன்.றி வைகல் செல்லாது அவன் 
ஈர்ங்களிறே 305 

4, தலைவன் தலைவி இருவரிடமும் தோழி கூறூதல் 

ஈண்டொல்லை ஆயமும் ஒளவையும் நீங்க இவ்வூர்க் கவ்வை 
'ஐர்த்தாண் டொல்லை கண்டிடக் கூடுக சேண் தில்லை மா 
நகர் வாய்ச்சென்று சேர்க திருத்தகவே. 272 

[இது தலைவி தலைவன் இருவரையும் நோக்கி ஓம்படுத்துரைத்.த 
தோழி, "இல்லை. ,சேர்வீராக' என்று வழிப்படுத்துக் 
கூறினது.] 

5. தலைவன், தலைவி இவர்தம் மகன் 

அமுது அன்னவன் 380 

உடைமணி கட்டிச் சிறுதேருருட்டி யுலாத்தருமிந், நடைமணி 385



௩. அகப்பொருட் பகுதி 57 

ஊர் மழவிடை (தவழா நின்ற இளைய ஏறு), 398 
தழுவிம் முழுவிச் சுவலங்கிருந்த நம் தோன்றல் 389 
நம் அகன் கடைக் கண்டு வண்தே ருருட்டும் மையுநு வாடகண் 

மழவு 399 
தம் தோன்றல் seo 
மால் அமுது அன்னவன் வந்தணையான் கொங்கையை 

எவ்வாறு நண்ணுவது 380 
மழவு 399 
மெய்ப்பாலன் செய்த பால் தான் இகழும் பரிஏனம் மேவும் 

படிறுவவேம் 390 
வண்தேருருட்டும் மையுறு வாட்கண் மழவு 399 

தலைவி மகனை விலவுதல் 

கதிர்த்த நகை மன்னுஞ் சிற்றவ்வைமார்களைக் சண் பிழைப் 
பித், தெதிர்த்தெங்கு நின்றெப் பரிசனித்தான்.......இல்லை 
நல்லார், பொதுத் தம்பலங் கொணர்ந்தோ புதல்வா ! 
எம்மைப் பூசிப்பதே 396 

மகனைக் ருறிக்கும் சொற்கள் 

குதலையின் வாயான் 380 மெய்ப்பாலன் 390 
தோன்றல் 389 வாட்கண் மழவு 399 
நடைமணி 385 வான்வள் துறைதரு 

யுதல்வ(ன்), 396. வாய்மையன் 380. 
(வானிடத்துளவாகிய வளவிய இடங்களைத் தருமெய்ம்மையை 

யுடைய கதிபெறுவது புதல்வராலே என்கையால் பழைய 
உரை) 

6. தலைவன் தலைவி உவமை 

(,சலைவன் கூறும் உவமம்] 

தலைவி - அமுது. தார் (தலைவன்? - அந்த அமுதின் சுவை & 
தலைவி - திருமகள். தார் (தலைவன்) - திருமால். 120 
'தலைவி - குழுநீர் மலர். தார் (தலைவன்) - கழுநீர் தேனைப் 

பருகும் ௮ளி. (வண்டு) 428 
தலைவி - குமுதம். தார் (தலைவன்) - குமுதம் மலர்த்தும் 

இளமதி 15௪
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[தோழி கூறும் உவமம் ] 

தலைவன் - பங்கயத்தடம். (தாமரைக்குளம்) தலைவி-அந்தத் 
'தடத்துச் செங்கயல். 208 

தலைவன் தலைவி - காயமும் ஆவியும் (உடலும் உயிரும்) 207 

[கண்டவர் கூறும் உவமம்] 

தலைவன் - புலியூரன். தலைவி - உடையாள். 246 
(தலைவி - சீரியல் ஆவி. தலைவன் - யாக்கை. 301 
'தலைவி - வேரி (தேன்) தலைவன் - சந்து (சந்தனம்), 301 

செவிலி நற்றாயிடம் கூறுதல் 

தலைவியின் இல்றம் :--நற்ரூயின் இல்லம். 308 

தலைவி :-தலைவிமின் தாய். 

தலைவன் :--தலைவியின் தந்ைத. (தலைவியின் தாயின் கணவன்) 

தோழி :-- தலைவிக்குப் பணி செய்பவள். (தோழியின் தாய்க்குப் 
பணி செய்பவள் செவிலி) 

தலைளியின் இல்லத்து அயல்ரர் :--தலைவியின் தாயின் இல்லத்து 
அயலார். 

7. தலைவன் தலைவிக்குச் செய்த உதவியும், 
அதைப்பற்றி நன்றி பாராட்டலும் 

'தடவரை வாய்த்தழங்கும் அருவி வீங்கும் சுனைப் புனல் வீழ்ந்து 
அன்று அழுங்கப் பிடித்து எடுத்து வாங்கும் அவர்க்கறி 
யேன் சிறியேன் சொல்லும் வாசகமே 75௪ 

வண்டல் உற்றேம் எங்கண் வந்து ஒரு தோன்றல் வரிவளையீர் 
உண்டல் உற்றேம் என்று நின்றதொர் போழ்து உடை 
யான் புலியூர்க் கெ௱ண்டல் உற்று ஏறுங் கடல்வரை எம் 
உயிர் கொண்டு தந்து கண்டலுற்றேர் தின்ற சேரிச் 
சென்றான் ஓர் கழலவனே. 290 

‘ Agisca Qugiass இண்கோட்டுக் குழை செவிச் செம் முக 
மாத்தெறு கட்டழிய முன் உய்யச் செய்தோர்.....துறுகள் 
புசிகுழலாய் இதுவோ இன்று சூழ்சின்றதே sis 

ள்
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8. தலைவன் தலைவியிடம் கூறுவது 

அளகத்தின் அட்டியு தாதும் அணியணியும் சுரிகுழல் சூழ்ந்த 
மாலையும்...நீ அனைய பொன்னை கலங்கல் தெளி நீ பன்னு 
கோலம் திருநுதலே (இது பகற் குறியில் கூறியது.) 122 

சிற்றம்பலமனையாய் ஆயத்துச் சோக தஇிருத்தகவே (இதுவும் 

பகற்குறியில் கூறியது. இஃது ஆயத்து உய்த்தல்.) 124 
சுரும்புறு நீலங் கொய்யல் தம் நின்று துயில் பயின்மோ, அரும் 

பெறற்றோழியொ டாயத்து நாப்பண் (இது இரவுக் குறி 
யில் கூறியது. பள்ளியிடத்து உய்த்தல்.) 167 

மூன்னோ ருள் முன்னும் உன்னா வினையின் முனகர் துன்னும், 
இன்னாக் கடறிதிப்,போழ்தே கடந்தின்று காண்டுஞ்சென்று 
தென்னா என உடையான் நடமாடு சற்றம்பலமே 217 

(இஃது உடன்போக்கில் அயர்வு அகற்றல்.) 
கண்கள் தம் மாற்பயன் கொண்டனம் சண்டினிக் காரிகை நின் 

பண்கட மென்மொழி ஆரப் பருக வருக இன்னே, தண் 
கடம் பைத்தடம் போற்கடுங் கானகம் தண்ணெனவே 220 

(இஃது உடன்போக்கில் வழி விளையாடல்.) 

மின்போல் கொடிநெடு வானக் கடலுள்: திரை விரிப்பப், 
பொன்போல் புரிசை வடவரை காட்டப் பொலி புலியூர், 
மன்போற் பிறையணி மாளிகை சூலத்த வாய் மடவாய், 
நின்போல் நடை அன்னந் துன்னி மூன் தோன்றும் 
நன்னீணகரே. (இஃது உடன்போக்கில் தலைவிக்குத் 
தலைவன் நகர் காட்டல்.) . 232 

செய்குன்று உவை, இவை சர்மலர் வாவி......இங்கள் எய்ப்பு 
ஆறும் பொழில் அவை ஞாங்கரெங்கும், பொய் குன்ற 
வேதியர் ஓதிடம்; உந்திடம் இந்திடமும், எய்குன்ற 
வார்சிலை அம்பலவற்கடம் ஏந்திழையே 422 

(இஃது உடன்போக்கில் பதி பரிசு உரைத்தல்.) 
பிரியாமையுமுயி ரொன்றாவதும் பிரியிற் பெரிதுந், தரியாமையு 

மொருங்கே நின்று சாற்றினர் (இது தலைவன் உடைய 
வாய்மொழி கூறித் தலைமகள் அவனுடைய ஓதற்பிரிவில் 
வருந்தியது) sil 

ஆதார் சடைமுடி அம்பலத் தண்டரண்டம் பெறினும், மாறூர் 
மழவிடையாய் கண்டிலம் வண்கதிர் வெதுப்பு, நீறூர் 
கொடுநெறி சென்றிச் செரி மென்முலை நெருங்கச், சீறூர் 
மரையதளின் தங்குகங்குல் சிறுதுயிலே 39௪ 

(இது ( மூன் நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சியை உரைத்துத் தலைவன் 
தலைவியின் ஊடலைத் இர்த்தல்.), 
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9. தலைவன் தலைவியை விளித்தல் 

ஊர் மழவிடையாய் 398 

10. தலைவன் தன்னைக் குறிப்பது 

அழுந்தேன் நரகத்து யானென் நிருப்ப வந்தாண்டு கொண்ட 
செழுந்தேன் திகழ்தில்லை 166 

குமுதம் இவள் யான் குமூஉச்சுடர் கொண்டெழுந்தாங் கது 
மலர்த்தும் முயர் வானத் தஇளமதியே 166 

தமியேன் 90. 
இருந்தேன் 394 

இருந்தேன் உயநின்ற சற்றம்பலவர் 394 

தென்னம் பொதியில் இருந்தேன் உயவந்து இணை மலர்க் 
கண்ணின் இன் நோக் கருளிப், பெருந்தேன் என 
நெஞ்சுகப் பிடித்தாண்ட நம் பெண் அமிழ்தம் வருந்தேல் 
அதுவன் றிதுவோ வருவதொர் வஞ்சனையே 394 

நாய்வயின் உள்ள குணமும் இல்லேனை நல்கொண்டு கொண்ட, 
(வயின் மேனியன் 343 

பாவியற்கே 347 

௩1, தலைவன் தீரம், சிறப்பு, விருப்பம், செய்கை 

அமிர்தம் குணம் கெடினும் காலத்தின் மழை மாறினும் 
மாறாக் கவிகை நின் பொற் லத்தை 

(இது பாங்கன் கூற்று) சா 

அருவரை ஆளி யன்னான் (இது கண்டவர் கூற்று) 244 

அன்பர் சொல்பா விரும்பினர் (இது தோழி கூற்று) 310 

தலைவனுடைய கல்வி மீது உள்ளவிருப்பத்தை னு! 
எடுத்துக் கூறியது। 

ஆளி அன்னான் (இது கண்டவர் கூற்று) 244 

ஈங்கோய் மலைநம் இரும்புனற் காய்ந்து மலை தொலைத்தாற்கு 
7 (இது தோழி கூற்று) 113 

எழில் நலம் களரன் கவர (இது தலைவி கூற்று), 354 
கடக்களி யானை கடிந்தவர் (இது தலைவி கூற்று) 297 

கண்கள் கோள் இழித்தால் போல்தான் செ.றிஇருட் பொக்கம் 
எண்ணீர் (தலைவன் செய்கை, தோழி கூற்று) 382 

சுயந் தலைபானை கடிந்த விருந்தினர் (இது தோழி கூற்று), 383
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சுயிலைச் சனக்களியானை கடிந்தார் ஒருவர் செவ்வாய்ப் பசிய, 
புனக் களியாங் கடியும் வரைச் சாரற் பொருப் பிடத்தே 
(இது செவிலிக்குத் தோழி அறத்தோடு நின்றது) 392 

கலவிக் கடலுட் கலிங்கம் சென்று எய்திக் கதிர் கொண்முத்தம் 

நிலவி நிறைமது ஆர்ந்து (இது தலைவன் செய்கை) 365 

களிய்னை கடிந்தவர் (இது தலைவி கூற்று) 297 

குறைவிற்குங் கல்விக்குஞ் செல்விழ்கும் நின் குலத்திற்கும் 

வந்தோர், நிறைவிற்கும் மேதகு நீதிக்கும் ஏற்பின் 
அல்லால்......ஏழ் உறைவிற் குலா.நுதலாள் விலையோ 266 
(இது தலைவன் சிறப்பைத் தோழி கூறியது) 

கூற்றாயின சன ஆளி எண்ணீர் நீர் வருவது பண்டு 382 
(தலைவன் செய்கை தோழி கூறுவது) 

கொடித்தேர் மறவர் குழாம் வெங்கரி நிரை கூடின் என் கை 
வடித்தேர் இலங்கெஃகன் வாய்க்கு உதவா 216 
(இது தலைவன் கூற்று) 

கொடுங்கால் குலவரை யேழேழ் பொழில் எழில் குன்றுமன்று 
நடுங்காதவனை (இது பாங்கன் கூற்று] 32 

கொன் கடைக்கண் தரும் யானை கடிந்தார் (தோழி கூற்று) 89௪ 

சிறு கண் பெருங்கைத் திண் கோட்டுக் குழை செவிச் செம் 
முகமாத் தெறுகட்டழிய முன் உய்யச் செய்தோர் 

(இது தலைவி கூற்று) 512 
செறி இருட் பொக்கம் எண்ணீர் (இது தோழி கூற்று) 282 

சென்று எதிர்ந்த வேங்கையின் வாயின் சைம்மடுத்துக் 

இடந்தலற ஆங்(கு) அயிலாற் பணி கொண்டது திண்திற 
லாண்டகையே 245 
(இது தலைவியை நாடா தின்ற செவிலியின் கூற்று) 

சென்று சென்று பிறப்பான் அடுப்பினும் பின்னும் துன்னத் 

தகும் பெற்றியரே (இதுதோழி கூற்று) 205 
தலைப்படு சால்பினுக்குந் தளரேன் த்தம் பித்தனென்று 

மலைத்தறிவார் இல்லை யாரையுந் தேற்றுவன் எத்துணையும் 25 
(இது தலைவன் கூற்று) ‘ 

Spo திகழ்வேற் கோள் அரிக்கும் நிகரன்னார் ஒருவர் 225 

(இது தோழி செவிலிக்கு அறத்தொடு நிற்றல்) 
'இல்லைச் சங்கரன் தாழ்கயிலைக் கொன் கடைக்கண் தரும் 

யானை கடிந்தார் (இது தோழி கூற்று) 29.௪. 
இல்லைச் குற்கடல் சேர்ப்பர் கொல்லும் பொய் என்பதே கருத் , 

தாயிற் புரிகுழல் பொற்றொடியாய் மெய் என்பதேது 
மற் தில்லைகொலாம் இவ்விய லிடத்தே a77 
(தோழி தலைவன் சிறப்பைக் கூறியது) ‘ 
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இல்லைப் பரமன் வெற்பிற் கடக் களியானை கடிந்தவர் 297 

இல்லைப் பேரியலூரன் (இது தலைவி கூற்று) 311 

இல்லைப் பொலிசிவன் சிற்றம்பலம் சிந்தை செய்பவரின் மல்லைப் 
பொலிவயல் ஊரன் மெய்யேதக்க வாய்மையனே 868 

(இது தலைவனை வாயிலவர் வாழ்த்தின.து) 

'இல்லைமிக்கோன் கழற்கே காதலுற்றார் நன்மை கல்வி, செல்வீ 
தரும் என்பது கொண்டு ஓதலுற்றார் உற்று உணர்த 
"லுற்றார் செல்லல் மல் அழல் கான் போதலுற்றார் 309 

(இது தலைவனது கல்வியின்மீதுள்ள ஆசையைக் குறிப்பது) 

இல்லையான் அன்று உரித்ததன்ன கவளத்தயானை கடிந்தார் 
(இது தோழி கூற்று) 112 

தோலாக் கரி வென்றது (இது தோழி கூற்று) மா 
பிரசம் திகழும் வரைபுரை யானையின் பீடழித்தார் 

(இது தோழி கூற்று) 299 

புலவித்திரை பொரச் சீறடிப் பூங்கலஞ் சென்னி உய்ப்ப 365 
(இது தலைவன் செய்கை, புலவி இரத் தலைவியை வணங்கிது) 

.மடுக்கோ கடலின் விடுதிமில் அன்றி மறிடரை மீன், படுக்கோ 
பணிலம்பல குளிக்கோ பரன் தில்லை முன்றிற், கொடுக் 
கோ வளைமற்று நும்மையர்க் காயகு.ற் றேவல் செய்கோ, 
தொடுக்கோ பணியீர் அணியீர் மலர்நும் சுரிகுழற்கே 63 

(இது தலைவியின் பொருட்டு எல்லா வேலையும் செய்வேன் 
,எனத் தலைவன் கூறினது) 

மன்னவன் தெம்முனை மேற்செல்லுமாயினும் மாலரியேறு 
அன்னவன் தேர்புறத்தல் கல் செல்லாது 306 
(இது தலைவன் தலைவி இருவர் சிறப்பைச் செவிலி கூறியது) 

மிகை தணித்தற் கரிதாம் இருவேந்தர் வெம்போர் மிடைந்த 
பகை தணித்தற்குப் படர் தலுற்றார் நமர் (இது தோழி 
தலைவிக்குத் தலைவனுடைய செய்கையைக் குறிப்பது) 314 

யானையின் பீடழித்தார் (இது தோழியின் கூற்று), 299 
வயலூரன் மெய்யேதக்க வாய்மையனே 368 

(இது தலைவனை வாயிலவர் வாழ்த்தியது) 

வரைபுரை யானையின் பிடழித்தார் (தோழி கூற்று) 299 

விண்தோய் குடைக்கீழ் வயந்தலை கூர்ந்து ஒன்றும் வாய் 
இறவார் (இது தலைவன் செய்கை, தோழி கூற்று) 382 

வியந்தலை நீர்வையம் மெய்யே இறைஞ்ச... வயந்தலை 
கூர்ந்து ஒன்றும் வாய்திறவார் (இது தோழிகூற்று) 383
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வெங்கடத்து அக்கடமாக் Borag Aris QpCames 247 
(இது தலைவியைத் தேடிச் சென்ற செவிலிக்குக் கண்டவர் 
கூற்று) 

(வெள்ளிக் குன்றவர் குன்றா அருள் தரக் கூடினர். 

(இது தோழியின் கூற்று) 280 

௩2. தலைவன் தேர் 

அகன்றுர் தேர்ப் பின்னைச் சென்ற என் நெஞ்சு என்கொலாம் 
இன்று செய்கன்றதே 273 

அண்ணல் மணி நெடுந்தேர் வந்ததுண்டாம் எனச் றிது 
கண்ணும் சவதந்த அன்னை என்னையும் நோக்கினன் கார் 
மயிலே 256 

ஆவி செல்லாத முன்னே சூழும் தொகுநிதியோடு அன்பர் தேர் 
வந்து தோன்றியதே 35௪ 

ஊழின் வலியதொன்று என்னை ஒளிமேகலை உகளும் வீழும் வரி 
வளை மெல்லியல் ஆவி செல்லாத முன்னே சூழுந் தொகு 
நிதியோடு அன்பர் தேர் வந்து தோன்றியதே 350 

(இது நிதியொடு அன்பர் தேர் வந்து தோன்றிற்று 
என்று தோழி தலைவிக்குத் தேர் வரவு கூறினவுடன் 
,தலைவனைவேல் இளைய ரெதிர் கொண்டனர்.) 

கதுமெனப் போய் மேவிய மா நிதியோடு அன்பர் தேர் வந்து 
மேவினதே 340 

எற்றம்பலம் சென்று சேர்ந்தவர் தம்பிறப்பின் துனைந்து 
பெருகுகதேர்....... எழில் நகர்க்கே 328 

ரர் நகர்க்கென் வருந்தேர் இதன் முன் வழங்கேல் முழங்கேல். 
வளமுகிலே 3329 

Wows தேற்றார் கொடி நெடுவீதியில் போதிர் அத்தோ் 
மிசையே 382 

நில்ரிலற் நகர்வாய் வீயேன் என அடியீர் நெடுந்தேர் வந்து « 
மேவினதே 370 

ow hoot Cor sromug அன்றே இன்று நாளை இங்கே ag 323 
மணந்தவர் தேர் பொருமால் அயீற்கண் நல்லாய் இன்று 

போன்று நம் பொன்னகர்க்கே 326 
சால் அரியெறு அன்னவன் தேஙஈ்புறத்து அல்கல் செல்லாது 206 
Wee Onl அணிவார் முரசனொடு ஆலிக்கும் மாவோடு அணு 

இன்போ 330 
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வலம்புரியின், வெள்ளினம்';ஆர்ப்ப வரும் பெருந் தேரின்று. 
மெல்லியலே 295 

விள்ளும் பரிசு சென்றார் வயன் தேர் வழி தூரல் கண்டாய் 
புள்ளும் இரையும் பொரச்சங்கம் ஆர்க்கும் பொருகடலே 185 

வைவந்த வேலவர் சூழ்வரத் தேர் வரும் 212 

தேர் வர்ணனை 

அகன்றார் தோர் 272. மணந்தவர் தேர் 323, 326 
அன்பர் தேர் 349,350 மணிநெடுந் தோர் 256 

நெடுந்தேர். 255,370 வண்தேர் 330 
பெருந்தேர் 295 fuer Cart 185 

13. தலைவன் தோழிக்கு உரைத்தது 

கருங் குவளைக் கடிமாமலர் முத்தங் சுலந்திலங்க. நெருங் 
குவளைக் இள்ளை நீங்கற்.றிலள்... இல்லை யொப்பாய் மருங்கு 
வளைத்து மன்பாசறை:நீடிய வைகலுமே 331, 

(வினையிடத்தும், அரசறையிலும் தலைவியை மறவாமை 
யைத் தலைவன் தோழிக்குக் கூறுதல்.) 

முனிவரும் மன்னரும் முன்னுவ பொன்னால் முடியுமெனப் பனி 
வரும் கண்...துனிவரு நீர்மை யிதென்ன என்று தூரீர் 
தெளித்தளிப்ப நனிவரும் நாள் இதுவோ வென்று வந் 
இக்கும் நன்நுதலே :: 332 

(தலைவன் பிரிவைக் கேட்ட தலைவி வாடினள்; வாடி. 
மயக்கம் நீங்கியபின் நீர் வருவேன் என்று சொன்ன 

நாள் இந் நாளோ என்று தலைவி தொழுதாள் எனத் 
'தலைவன் தோழிக்கு உரைத்தனன்.) 

14. தலைவன் திருமணத்தின் மூன்பு 
தோழியிடம் கூறுதல் 

'இல்லையன்னீர் பூமென் தழையும் அப்போதுங் கொள்ளீர் த.மி 
யேன் புலம்ப, ஆமென்றருங் கொடும்பாடுகள் செய்து 
நும் கண்மலராங் கரமன்கணை கொண்டலை கொள்ளவோ 
முற்றக் கற்றதுவே:. 90 

விருந்தினன் யான் உங்கள் சீறூர் அதனுக்கு வெள்வளையே 148 
'இல்லைவானவன் வானகஞ்சேர், அரம்பையர் தம்மிடமோ 

அன்றி வேழத்தி னென்பு நட்ட குரம்பையர் தம் இடமோ 
இடந்தோன்றும் இக்குன்றிடத்தே 251
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குன்றங்கிடையும் கடந்துமர் கூறும் நிதிகொணர்ந்து மின்றங் 
இடை நும்மையும் வந்து மேவுவன்...பொன்னைச் சென்றங் 
இடை கொண்டு வாடா வகை செப்புதே மொழியே 268 

வருட்டின் இகைக்கும் வூக்கன் துளங்கும் மனம௫ழ்ந்து 
தெருட்டின் தெளியலள், செப்பும் வகையில்லை புரி 
குழலாட்கு எங்ஙனே சொல்லி ஏகுவனே. 270 

கல்விநலங் கூறல் 

சரளவு இல்லாத் திகழ்தரு கல்விச் செம்பொன் வரையின் 
ஆரளவு இல்லா அளவு சென்றார்...... ஏரளவு இல்லா 
அளவினர் ஆகுவர் ஏந்திழையே 802 

பாசறையில் தலைவியைத் தான் மறவாமையைத் தலைவன் கூறுதல் 

கருங்கு வளைக்கடி மாமலர் மூத்தம் கலந்து இலங்க நெருங்கு 
வளைக்கள்ளை நீங்கற்றிலள்......இல்லை ஒப்பாய் மருங்கு 
வளைத்து மன் பாசறை நீடிய வைகலுமே 331 

பொரும் காரணமாகத் தன் பிரிவைக் கேட்ட தலைவியின் வாட்டத்தைத் 

தலைவன் தோழியிடம் கூறுதல் 

முனிவரும் மன்னரும் முன்னுவ பொன்னான் முடியும் எனப் 
பனி வரும் கண் பரமன் தஇருச்சிற்றம்பலம் அனையாய் 
துனிவரு நீர்மை இது என்னென்று தூநீர் தெளித்து 
அளிப்ப நனிவரும் நாள் இதுவோ என்று வந்திக்கும் 
நன் நுதலே 332 

pup AAd yohud என்று நீ கூறுதி; இதுவன்றோ இவள் புலக்கின்றவாறு 
எனத் தோழிக்குத் தலைவன் கூறியது 

(கிவல்வாய் உயிர்ப்பொடு விம்மிக் கலுழ்ந்து புலந்து நைந்தான். 
முலவாறு அருள் பிறர்க்கு ஆகும் என நினைந்து இன்: 
நல்கிய 366 

15. தலைவன் நெஞ்சொடு கிளத்தல் 

ழ்ரிச்சிறயம் கன்ட நலன் வியப்புற்றத் தன்னுள் ஒதியது. 

Deyn தாமரை......... உருவளர் காமன்தன் வென்றிச் 
கொடு போன்று ஒளிர்சின்றதே a 

B Gan வய
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தெரிய லரியதோர் தெய்வமோ என ஐயுற்றது. 

போதோ விசும்போ......மாதே£ மடமயிலோ என நின்றவர் 
வாழ்பதியே 2 

gs dod aig serad Osoappg 

கண் இமைக்கும் தோயும் நிலத்து அடி, தூமலர் வாடும் துயரம் 
எய்தி ஆயும் மனனே அணங்கல்ல எம்மா மூலை சுமந்து 
தேயும் மருங்குல் பெரும் பணைத்தோள் இச்சிறு நுதலே 3 

தலைனி மக்களுள் ஒருத்தி என நயந்து நினைத்து நின்றது 

அவம் நீ புகல்கின்றது என்னை நெஞ்சு உண்டே இடை 4 

தலைவியைத் தந்த தெய்வத்தை மகிழ்தல் 

சுயிலைக் இளைவயின் “நீக்கு இக் கெண்டையங் கண்ணியைக் 
கொண்டு தந்த விளைவை யல்லால் வியவேன் நயவேன் 
தெய்வ மிக்கனவே 6 

தெய்வப் புணர்ச்சி தலைவன் துணிந்தது 

கசூழுடை ஆயத்தை நீக்கும் விதிதுணையா மனனே யாழுடையார் 
மணங்காண் அணங்காய் வந்து அகப்பட்டதே 7 

தெய்வப் புணர்ச்சி புணர்ந்த தலைவன் புணர்ச்சி இன்பத்து இயல்பு 

தன்றுள் கூறிளது 
சொற்பால் அமுது இவள், யான் சுவை என்னத் துணிந்து 

இங்ஙனே நற்பால் வினைத் தெய்வம் தந்து இன்றுநா னிவ 
ளாம் பகுதிப் பொற்பு ஆர் அறிவார் 8 

sak oom இடத்தைச் சென்று எய்துவன் என நினைந்து தலைவன் சென்றது 

என்னறிவால் வந்த தன்றிது மூன்னும், இன்னும் முயன்றால் 
மன்னெறி தந்த இருந்தன்று தெய்வம் வருந்தல் நெஞ்சே 49 

வறும் புனத்திடை வருந்தி நின்ற தலைவன் தலைவி இருந்த பதி புகல் 

அரிெளத் தள்நெஞ்சொடு உசாவி வருந்தி நின்றது. 

“பொன்னின் தேனுந்து மாமலைச் சீறூர் இது செய்ய லாவதில்லை 

வானுந்து மாமதிவேண்டி அழும்மழப் போலு மன்னோ 
நானுந் தளர்ந்தனன் நீயும் தளர்ந்தனை நல்நெஞ்சமே 147 
é



ஒஜிநெறி] ௩. அசப்பொருட் பகுத 67 

தலைவியின் இடத்தினின்றும் நீங்ி விலங்காது தலைவன் நெஞ்சு உடைந்து நின்றது 

கொடுங்குன்றின் நீள்குடுமி மேற்றேன் விரும்பும் முடவனைப். 
போல மெலியும் நெஞ்சே ஆற்றேன் அரிய அரிவைக்கு நீ 
வைத்த அன்பினுக்கே 150 

தலைவியை அடையத் தோழி அருவிலே உரைக்கக் கேட்ட தலைவன் அல் 

அருமை கெட்டு நெஞ்சு அழிதல் 

விசும்பூற்ற இங்கட்கழும் மழப்போன்று இனி விம்மி விம்மி 
அசும்புற்ற கண்ணோடு அலருய்...... குழல் மொழியின் 
நயம்பற்றி நின்று நடுங்கத் தளர்கின்ற நல்நெஞ்சமே 198 

நலைவியொடு தனித்து நீங்கத் துணிந்த தலைவன் உளர் வாடியது 

அழல் பழுத்த......கற்கடம் போந்து கடக்கும் என்றால் இனிச் 
சந்த மேகலை யாட்கு என் கொலாம் புகுந்து எய்துவதே 211 

டேந்தற்கு உற்றுழிப் பீரிந்த தலைவன் பெடைக் ரருகைச் சேவல் குளிரினில்றும் 

பரதுகாத்ததைப் பார்த்துத் தனது போதரவு தலைவிக்கும் என்னம் என்று 

அவள் விடிவை நிளைந்து வருந்தியது 

பெடைக்குருகு பாலித்து இரும்பனி பார்ப் பொடுசேவல் 
பயிலிரவில்......இரு நுதலாட்கு என்ன தாங்கொல் என் 
போதரவே $18 

பின்பனி நினைந்து இப்பனி தனிமையை உடைய தலைவிக்குத் துயரம் 

தடம் என்று நினைத்துத் தலைவன் வருந்தியது 

இரும்பனி பாரித்த வா பரந்து எங்கும் வையஞ் சரமன்றி 
வான் தருமே லொக்கும் மிக்க தமியருக்கே 321 

பொருல் வயின் பிரிந்த தலைவன் தலைறியின் உருவெளித் தோற்றம் 
கண்டு வாடி நின்றது. 

வாவர் இசைதொறும் கார்க்கயலுஞ் செங்கனியொடு பைம் 
ஏம் புணர் முலையுங் கொண்டு தோன்றும் ஓர் பூங் 

கொடியே 341 

பபாரும் வேண்டிச் சென்ற தலைவன் மிளமாட்டாது நீ ஏதுக்குப்போக 

quidda git? எனத் தன் நெஞ்சொடு நொந்து m Bary 
of ஈட்டிய ஒட்டரும் நெஞ்சம் இப் பொங்கு வெங் 

வின் நணி நிற்கும் இது என்னென்பதே........ அன 
மடையாள் மின்னணி நுண்ணிடைக்கோ பொருட்கோ நீ 
விஸாரின்றதே 342 
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பொரும் வேண்டித் தலைவியை விட்டுப் பிரிந்த தலைவன் நன் நெஞ்சின் 

துணிவை நினைந்து அந்நெஞ்சொடு புலந்து கூறிளது 

சன் மொழியைப் பேய் வயினும் அரிதாகும் பிரிவு எளிதாக்கு 
வித்துச் சேய்வயிற் போந்த நெஞ்சே அஞ்சத்தக்க துன் 
சிக்கனவே 343 

தலைவியை விட்டுப் பிரிந்த தலைவன் இப் பொன்ளைலீட்டு வேறு பொன் 

தேடியோ வாழ்லது எனக் கருதி மேற்செல்ல உடம்படாது பொருள் 

வலித்த நெஞ்சொடு மறுத்துக் கூறியது 

பூ மேவிய பொன்னை விட்டுப் பொன் தேடி. இப் பொங்கு 
வெங்கான் நாமே நடக்க ஒழிந்தனம் யாம் நெஞ்சம் வஞ்சி 
அன்னவா மேகலையை விட்டோ பொருள் தேர்ந்து 
எம்மை வாழ்விப்பதே 344 

பொருள் பெற்று மீளும் தலைவன் மாலந் காலத்து ஏறு வரவுகண்டு 

இரங்கி உரைத்தது. 

ற்றம்பலம் அனையாள் பரமன்று திண்கோட்டின் வண்ணப். 
புற்று அங்கு உதர்ந்து நன்னா கொடும் பொன்னார் மணி 
புலம்பக் கொற்றம் மருவு கொல்லேறு செல்லா நின்ற. 
கூர்ஞ் செக்கரே 346 

பொருளுடன் புகுந்த தலைவன் தலைளீயில் பள்ளியிடத்தஜய், இர்மாளைப் 
பிரிந்து பொருள்தேடித் துன்பமெல்லாம் இப்ப அணை மேல் இவளை 

அணைந்தததுல் மாய்ந்தது எனத் தன்னுள் மகிழ்ந்தது. 

இம்மானைப் பிரிந்து பொருள் வளர்ப்பான், வெயில் மன்னு 
வெஞ்சுரஞ் சென்றதெல்லாம்...... பூவண மேல் அணையா 
முன் துவளுற்நதே 957 

பரத்தையை விகுர்பிச் செல்ற$தலைவன் தலளீயை நினைந்து 

வியந்து உலரத்தது 

காழி அன்னாள் உள்ளம் புசும் ஒரு காற்பிரியா ௫ள்ளி உள்ளு 
தொறும் பள்ளம் புகும்புலை போன்று அகத் தேவரும் 
பான்மையளே 272
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பரத்தையை வீட்டுத் திரும்நிவந்த தலைவன் தலைவியின் இல்லத்தின் 
வாயில் பெருது வாடி மகன் திறம்நிளைந்து தன்னுள் மொழிந்தது 

சிற்றம்பலம் வழுத்தும் வான் வள்துறை தருவாய் மையன் 
மன்னுகுதலை இன்வாயான், வள்துறை தருமால் அமுது 
அன்னவன் வந்தணையான் நான்வண்டு உறைதரு 
கொங்கை எவ்வாறு கொல் நண்ணுவதே 2௪0: 

நலைவியின் ஊடல் நீடத் தலவன் வாடியது. 

இருந்தேன் உ(ய்)ய நின்ற சிற்றம்பலவர் தென்னம் பொதியில் 
இருந்தேன் உயவர்து இணை மலர்க் கண்ணின் இன்நோக் 
கருளிப், பெருந்தேன் என நெஞ்சுகப் பிடித்து ஆண்ட நம் 
பெண் அமிழ்தம் வருந்தேல் அதுவன்றி இதுவோ 
வருவதொர் வஞ்சனையே 394 

பொன் அணி யீட்டிய ஓட்டரும் நெஞ்சமிப் பொங்கு 
வெங்கானின் நணி நிற்கும் இதென் என்பதே அன்னந் 
நடையாள் நுண்ணிடைக்கோ, பொருட்கோ, நீ விரை 

  

இன்றதே 342 

[இது தலைவியை நினைந்து தலைவன் தன் நெஞ்சொடு நொந்து 
கூறியது] 

சன்மொழியைபய்...... பிரிவெளிதாக்கு வித்துச் சேய்வயிற்   

போந்த நெஞ்சே அஞ்சத் தக்கதுன் சிக்கனவே «| 343 
[இது தலைவன் தலைவியினிடத்து நின்றும் தன்னைப் பிரித்த 

பிரிவை நினைந்து நெஞ்சொடு புலந்து கூறினது] 
சிற்றம்பல மனையாள் பரமன்று நன்நா கொடும் பொன்னார் 

மணி புலம்பக், கொற்றம் மருவு கொல்லேறு செல்லா 
நின்ற கூர்ஞ் செக்கரே 346 

[மாலைக் காலத்து ஏறு வரவு கண்டு '*இச் சிறந்த செக்கர் 
மாலை. அவள் (தலைவி) பொறுக்கும் அளவன்று'' என 
இரங்கித் தலைவன் வாடி. உரைத்தது] 

கற் கலந்து சணமயில்...... நின்று ஆலும்......பண்ணுழையா   

மிமாழியாள் என்னள் ஆங்கொல்மன் பாவியற்கே 347 
(இக்வார் காலத்து, தலைவி தன்னை நினைந்து ஆற்றாளாங் 
மகொல்லோவெனப் பருவம் கண்டு இரங்கினன் (தலைவன்)] 

புல்! என்னின் முன்னேல்...... வாள் நுதலாள் செல்லல் 
8 ப்பான் விரை மலர் தூய், நெல் படுவான் பலி செய்து 

அயராநிற்கும் நீள் நகர்க்கே 3௪ 
.
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[தலைவியின் துன்பத்தை நீக்குதற்குக் கடவுட்குப் பூசனை 
செய்யும் நீணகரத்திற்கு என்னின் முற்படேல் என்று 
தலைவன் முலொடு கூறினள்] 

மயில் மன்னு சாயலிம் மானைப் பிரிந்து பொருள் வளர்ப்பான், 
வெயில் மன்னு வெஞ்சுரஞ் சென்றதெல்லாம்...குயில் 
மன்னு சொல்லிமென் கொங்கையென் அங்கத் தடைக் 
குளிப்பத். துயில்மன்னு பூவணை மேலணை யாமுன் துவ 
ஞற்றதே 5௪௪ 

[தலைவியைப் பிரிந்து பொருள்தேட யான் பட்ட துன்பம் 
எல்லாம் இவளுடன் (தலைவியுடன்) அணையா முன்னம். 
மாய்ந்தது என்று தலைவன் உண் மூழ்ந்து உரைத்தது] 

௩6. தலைவன் பலட 

  

கொடித்தேர் மறவர்கு ழாம் வடித்து ஏர் இலங்கு எஃகு 216 
வெங்கரி நீரைக் கூடின் என் வ௱ட்படை ஊரன் 238 
கை வடித்தேோர் இலங்கு வியங்கால் அயிற்படை 391 
எஃன் வாய்க்கு உதவா 216 வேங்கையின் வாயின் வியன் 

அயில் 245 கைம் மடுத்துக் கடந்தலற. 
அயிற் படை 391 ஆங்(க) அயிலாற் பணி 
உலை மலிவேல் படை 397 கொண்டது திண்திற 

எழில் வேல் 253 லாண்ட கையே 245 
ஏர் இலங்கு எஃகு 216 வேல் 364 
செவ்வேல் 876. வேற்படை 397 
Spa DapGaw 225 வைம்மலர் வாட்படைஊரன் 283 
பொருவேல் 895 வைவாட்படை ஊரன் 238 
மலர்வாட் படை ஊரன் 233 

௩7. தலைவன் வர்ணனை 

1. அடி 4. கண் 

அடிச்சந்த மாமலர் அண்ணல் 88 அசும்புற்ற கண் 198 
குழல் 255 ர . 
பகட்டுரவோன் அடி 237 5. கண்டர் (கழுத்து) 

2. அணிகள் அம் கண்டன் 382 

செழும் பூண் 397 6, கழல் . 

3. ஆடை கழல். 25௪ 
வெள்ளைப்பட்டு, 246 மின் தொத்திடு கழல் 246
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9. கை 

நவில் வேற்கை 171 
வேற்கை 171 

8. தோள் 

கதிர்த்தோள் 292 
கொந்தார் தடந்தோள் 391 
செழுமென் தண்டின மேவு 
(திண்தோள் 308 

தடவரைத் தோள் 20 
'தடத்தோள் 391 
sery.cr Guo HeaGgrer 302 
Dein Barcir 302, 369,370,373 
'இண்தோள் இணைகள் 370. 
பொற்றோளிணை 357 
மென் தண்டினம் மேவு தண் 

தோள் 302 

9, மார்டி 

செழும் பூண் மலைமலிமார்பு 397 
பூவார் அகலம் 355 
மலை மலிமார்பு 397 

10. மாலை 

தேனக்க தார் 335 
பூங்குவளைப் பொலி மாலை 857 

தலைவன் வர்ஷானைப் பாட்டு 

௩. அகப்பொருட் பகு.இ. 

காரணி கற்பகங், கற்றவர் நற்றுணை, பாணர் ஓக்கல், ரணி 
இந்தாமணி, அணிதில்லைச் 
கொன்றையன், தக்கோர் தஞ்சங்க நிதி, விதசேர் ஊருணி 
உற்றவர்க், கூரன் மற்றுயாவர்ச்ரம் ஊதியமே 

கார்; 2. 
4. பாணர் ஒக்கல் ; 
சவெனடிக்குத் தாரணி கொன்றையன்; 
சங்கநிதி 8. விதி 9. 
10. யாவர்க்கும் ஊதியம். 

அணி கற்பகம்; 
5. ஸூணி சிந்தாமணி; 

7ம் 

11. முடி 

அம்பலத் தாடி குரைகழற் 
கீழ்த் தூளி நிரைத்த சுடர் 
முடி (யோய்) 152 

இல்லை முன்னோன் நுகழற்கே 
கோட்டந் தருநங் குருமுடி 
(வெற்பன்), 156 

12. வாய் 

செவ்வாய் 176 

13. பொது 

அம் கண்டன் 384 

(அழயே வீரன்) 
அருவரை ஆளியன்னான் 244 
(கண்டவர் கூற்று) 
ஆளி அன்னான் 244 
எம் தனிவள்ளல் 376 
கண்டன் (வீரன்), 384 
செவ்வேல் எம் தனிவள்ளல் 376 
சேயே என மன்னு தீம்புனல் 

கரன் 376 

தனி வள்ளல் 376 
இல்லை ஊரன். . 388 
தம்புன லூரன் 870 

வள்ளல் 978 

இவெளடிக்குத் தாரணி 

40 

3. கற்றவர் நற்றுணை; 
6. தில்லைச் , 

7. தக்கோர்தம் 
சோர் ஊருணி உற்றவர்க்கு
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18. தலைவனிடம் தோழி கூறுதல் 

அண்டர் களீர்முல்லை வேலி எம்மூர் விடையார் மருப்புத் 
இருத்திவிட்டார் (அதது) புலியூர் உடையார் கடவி வருவது 
போலும் உருவினதே 136 

அரும்பெறல் ஆவி அன்னாய் அருள் ஆசையினால் பொன்னார் 
மணிம௰ழ்ப் பூவிழயாம் விழை பொங்கருளே 210 

அழுங்குலை வேல் அன்ன கண்ணிக் கென்னோ நின் அருள் 
வகையே 250 

அன்னை என்னின் மகிழும் மணந்தாய் 135 
இடை நைவது கண்டு எற்றுந் இரையின் அமிர்தை இனித் 

'தமரில் செறிப்பார் மற்றுஞ் சிலபல சறூர்பகர் பெரு 
வார்த்தைகளே 134 

இரவின் வரல் கழல்கை தொழுதே இரந்தேன் பொழி கண் 
புயலின் மயிலில் துவளும் இவள் பொருட்டே 255 

இரும் லம்பா மெய்யா அரியதென் அம்பலத்தான்....... 
வெற்பின் மொய்யார்வளர் இளவேங்கை பொன் 
மாலையின் முன்னினவே 262 

'இவள் தோள் நசையால் ஆளி நிரைத்தடல் ஆனைகள் தேரும் 
இரவில் வந்து மீளி உரைத்தி வினையேன் உரைப்பது 
என் மெல்லியற்கே 151 

இவளின் மெய்யே எளிதே......இக் கல்லதரே 168 

உம்மவேபணைத் தோள் பலவென்னோ கிளக்கின்றதே 135 
உற்று நோக்கி எம்மெல்லியலைப் போய் விளையாடல் என்றாள் 

அன்னை. 133 

எந்தையும் நின்மொழியின் வழி நிற்கும் 135 

எம்சீநூர் பெருமஇது மதுவுங் கிழங்கும் அருந்தி இருந்து எம் 
மொடு இன்று எளர்ந்து குன்றர் முழங்கும் குரவை 
இரவிற்கண்டு ஏகுக...... மணி நகர்க்கே 127 

ஒண்ணுதல் அங்கராகம் பயின்றமிழ் தம் பொதிந் தீர்ஞ் 
சுணங்கு ஆடகத்தின் பராகம் சிதர்ந்த பயோதரம் இப் 
பரிசே பணைத்த இராகம் கண்டால் வள்ளலே இல்லையே 
எமர் எண்ணுவதே 194 

கடந்தொறும் வாரண வல்சயின் நாடிப் பல்சீயம் க்கல் இடந் 
தொறும் பார்க்கும் இயவொரு நீ எழில் வேலின் வந்தால் 
on எம்மைத் தொடர்ந்(து) ஒறும் துன்பென்பதே அன்ப 

நின் அருள் தோன்றுவதே 2658
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கயிலைக், கொன் கடைக்கண் தரும் யானை கடிந்தார் 
கொணர்ந்து இறுத்தார், மூன் கடைக் கண்ணிது காண் 
வந்து தோன்றும் முழுநிதியே 

இள்ளை அன்ன யாழேோர் மொழியாள் இரவரினும் பகற்சேறி 
என்று வாழேன் என விருக்கும் வரிக் கண்ணியை நீ 
வருட்டித் தாழேன் என விடைக்கட் சொல்லி ஏகு தனி 
வள்ளலே 269 

குழிகண் களிறு வெரீஇ அரியாளி குழீஇ வழங்காக் கழிகட் 
டிரவின் வரல் 

லம்பா யான் இற்றையாமத்து நின் அருள்மேல் நிற்கலுற்றுச் 
சென்றேன் தேனக்க கொன்றையன் இல்லையுருர் செல்லும் 
செல்லல்களே 159 

லம்பா சுனித் தொண்டை வாய்ச்சி கதர்முலைப் பாரிப்புக் 
சுண்டு அழிவுற்று இனிக் கண்டிலம் பற்றுச் சிற்றிடைக் 
கென்று அஞ்சும் எம் மனையே 132 

சிற்றம்பலம் தாம் பணியார்க்கு அடுத்தனதாம் வரில் பொல்லா 
இரவின் நின்னார் அருளே 267 

சிற்றம்பலம் நெஞ்சுருதவர்போல் வெளிறுற்ற வான்பழியாம் 
பகல் நீ செய்யும் மெய் அருளே 254 

சருர்கவண் வாய்த்த மணியிற் தை பெருந் தேனிழும் என்று 

இருல் கழிவுற்று எம் சிறுகுடில் உந்தும் இடம் இது; 
எந்தை உறாவரை, உற்றார் குறவர், பெத்ருளும், 
கொடிச்சி, உம்பர் பெறாஅருள் அம்பலவன் மலைக்காத்தும் 
பெரும்புனமே ‘ 252 

சுற்றம் முன்னேவயம். 158 

செம்மல் நீ தந்தன சென்று யான் கொடுத்தேன் Cuhp 
பெருகும் சுருங்கும் மருங்குல் பெயர்ந்து அரைத்துப் 
பூசிற்றிலள் அன்றிச் செய்யாதனவில்லை பூந்ழையே 175 

தண் லம்பா தன தங்கம் எங்கும் விளரும் விழும் எழும் 
விம்மும் மெலியும்......புலியூர் அன்ன ஒண்ணுதலே 198 

(இல்லை அம்பலத்தார் கழுக்குன்றில் நின்று தண் நறுந்தாது 
இவர் சந்தனச் சோலைப் பந்தாடுகின்றார் எண்ணிறந்தார். 
அவர் யார் கண்ணதோ மன்ன நின்னருளே 107 

'இல்லை அன்ன நின்னூர்விரை என்ன மென்னிழல் என்ன வெறி 
உறுதாது இவர் போது உரை என்னவோ லம்பா நலம் 
பாவி!ஒளிர்வனவே ( 152 

இல்லை அன்னாள் இறத்துத் துணியக் கருதுவது இன்றே துணி 
'துறைவா நிறைபொன் அணியக் கருதுஇன்றார் பலர் மேன் 
மேல் அய்லவரே. 1195 

298 

255
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இல்லையன்னாள் இறத்துச் சிலம்பா அறந்திருந்துன் அருளும் 

பிறிதாயின்  அருமறையின் இறந்திரிந்து ஆர்கலியும் 
முற்றும் வற்றும் இச் சேணிலத்தே 218 

'இல்லையன் ஏழ்பொழிலும் உறைவிற்குலா நுதலாள் விலையோ 

மெய்ம்மை ஓதுநர்க்கே 266 

துறைவ மறைக்கின் என்னைக் கண்டால் இயலும் கடன் இல்லை 
கொல்லோ கருதியதே 105 

பெண்ணை உடனம் பெடையொடு ஒண்சேவலும் முட்டையுங் 
கட்டழித்து மடல் நாம் புனைதரின் யார் கண்ணதோ 

மன்ன இன்னருளே. 
77 

நின் குறிப்புச் சர்வாய் சிலம்பதிருத்த இருந்திலம். கார் 
வாய் குழலிக் குன்னாதர வோதிக் கற்பித்துக் கண்டால் 
ஆர்வாய் தரினறிவார் பின்னைச் செய்க அறிந்தனவே 80 

பிள்ளை இன்று ஒன்று உற்றிலள் உற்றது அறிந்திலள் 97 

புகழும் பழியும் பெருக்கிற் பெருகும் பெரு நின்று நிகழும் 
'நிகழா நிகழ்.த்தனல்லால் இது நீ நினைப்பின்......இல்லை 
யோன் அடிப்போது சென்னித் இகழும் அவர் செல்லல் 
போல்: இல்லையாம் பழிசின் மொழிக்கே 182 

புற்றொன்று அரவன் புதல்வன் என நீ புகுந்து நின்றால் மல் 
துன்று மாமலரிட்டு உன்னை வாழ்த்தி வந்தித்தல் அன்றி 
மற்றொன்று சிந்திப்பரேல் வல்லளோ மங்கை வாழ் 
வகையே 178 

பெரும் துறைப்பிள்ளை கள்ளார் முருகுதலைச் சென்ற கூழை 
முடியா முலைபொடியா ஒருகு தலைச்சின் மழலைக்கு என்னோ 

ஐய ஓதுவதே 
104 

பொதியின்மலைப் பொருப்பன் விருப்பில் இனைவித்திக் காத்துச் 
இறந்து நின்றேமுக்குச் சென்று சென்று வினைவித்திச் 
காத்து விளைவு. உண்டதாக விளைத்ததுவே 140 

[இது சிறைப்புறமாக உறுதல்] 
பொருப்பர்க்கு யாம் ஒன்று மாட்டேம் புகல்...அம்பலவர்க்கு 

அன்பர் குலம் நிலத்துக் கருப்பற்று விட்டு எனக் கொய் 
தற்றது இன்றிக் கடிப்புளமே 148 

மன்னும் இருவருந்தும் வரையாவிடின் நீர்வரை வென்று உன் 
னும் அதற்குத் தளர்ந்து ஒளிவாடுதிர்...அம்பலத்.தான் 
பொன்னங் கழல் வழுத்தார் புலன் என்னப் பலம்புவனே 131 

மேகலை யாட்கு அலராம் பகல் உன்னருளே 260 

வடுத்தன நீள்வகர்க் கண்ணிவெண் நித்திலவாள் நகைக்குத் 

".... தொடுத்தன நீ விடுத்து எய்தத்துணி 287 
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வண்டு நின்று அலர்தூற்றப் பெருங் கணியார் நொடிவார் 
நமக்கு இனி நோதகயான் உமக்கு என் உரைக்கேன் 
தடிவார் இனை எமர்காவேம் பெரும இத் தண்புஸமே 139 

வழியும் அது (மணம் செய்து கொள்வது) 135 
வாணகைக்குத் தொடுத்தன நீ விடுத்து எய்.தத்துணி 267 
வான் தோய் பொழில் எழின் மாங்கனி மந்தியின் வாய்க் 

கடுவன் தேன் தோய்த்து அருத்தி மசிழ்வ கண்டாள் aor 

தலைவனைப் பற்றித் தோழி கூறுதல் 

அக்கன் நகை இவள் நைய அயல்வயின் நல்குதலால் தக்கன்று 
இருந்திலன் நின்ற செவ்வேல் எம்.தனி வள்ளலே 37௪ 

குறப்பாவை......சென்று சென்று பிறப்பான் அடுப்பினும். 
பின்னும் துன்னத்தகும் பெற்.றியரே 205 

கூற்றாயினசின ஆளி எண்ணீர் சண்கள் கோளிழித்தால் போல் 
தான் செறிஇருட் பொக்கம் எண்ணீர் குன்ற கன்ற 
புனிற்று ஈற்ரு என நீர் வருவது பண்டின்று எம் ஈசர்: 
இல்லைத் தேற்றார் கொடிநெடு SHIH போதிர் அத் 
தேர் மிசையே saz 

[இது தோழி தலைவனைக் கொடுமை கூறிய பிற ஒளி 
நெறியில் காண்க.] 

சேர்ப்பர் சொல்லும், பொய்யென்பதே கருத்தாயிற் புரிகுழல் 
பொற்றொடியாய், மெய்யென்பதேது மற்றில்லை கொலா. 
மிவ் வியலிடத்தே ் 277 

19. தலைவனும் சிவனும் 

அணியும் அமிழ்தும் என் ஆவியும் ஆயவன், இல்லைச் சந்தா 

  

மணி உம்பரார் அறியா மறையோன். ச 
அம்பலத் தாடி குரை சழற் இ&ழ்த்தூளி நிரைத்த சுடர் 

முடியோய் 151 
அழுந்தேன் நரகத்து யான் என்று இகுப்ப வந்து ஆண்டு 

கொண்ட செழுந்தேன் இகழ் கொழில்இில்லை 166 
இப்பிறப்பில் அழுந்தா வகை எனை ஆண்டவன் 124 
இருங்களியாய்: இன்று யானிபூ மாப்ப இன்பம் பணிவோர் , 

மருங்களியா அனலாட வல்லோன் ba 
ஈச௪ற்கு யான்வைத்த அன்பின் அகன்றவன் வாங்கயவென் 

பாசத்தின் காரென்றவன் தில்லையின் ஒளி போன்றவன்
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தோள் பூசத் இருநீறு என வெளுத்து ஆங்கவன் பூங்கழல் 
யாம் பேசத் இருவார்த்தையிற் பெரு நீளம் பெருங் 
கண்களே 109 

உள்ளலரைக் £டம் செய்தென் பிறப்புக் கெடத்தில்லைநின்றோன் 129. 
உளமாம் வகை நம்மை உய்ய வந்தாண்டு 22 
எங்கோன் 220. 
எம் உடையார் 57 
ter AT SDor 2 pare 126 
என் பிறப்புக் கெடத் இல்லை நின்றோன் 129 
என் பிறவி கெட்டு இன்று அழிகின்ற தாக்கியதாள் அம்பலவன் 76 
என்னை முன் ஆன் உனழ் உடையான் ச் 
கயிலைக் இளை வயின் நீக்க இக் கெண்டையங் கண்ணியைக் 

கொண்டு தந்த விளைவையல்லால் வியவேன் நயவேன் 
தெய்வ மிக்கனவே 6 

லம்பணி கொண்ட செஞ்றடி பங்கன் தன் 8ீரடியார் குலம் 
பணி கொள்ள எனைக் கொடுத்தோன் 54 

இவன் அடிக்குத் தாரணி கொன்றையன் 400 
வன் செய்த சிரருளார் தில்லை ஊர 358 
சிற்றம்பல முடையான் இவந்த அம்தாள் ௮ணி 2௨எரன் 361 
கற்றம்பல மின்மை காட்டித் தன்தொல் கழல் தந்த தொல் 

லோன் 346 
தண்நறவுண்களி நீ எனச் செய்தவன் கடல்இல்லை (சிவன்), 122 
'இல்லைக் கூத்தனதாள் முடிக்கலர் ஆக்கு மொய்பூந் துறைவன் 297 
Doms வென் தாள்ஆ,ம் பெஈற்றடமலர் சூடும் என் ஆற்றல் 21 
'இல்லைச் எற்றம்பல.த்தும் என் சிந்தையுள்ளும் உறைவான் 20 
'தில்லைப்பொலி வன் சிற்றம்பலம் சிந்தை செய்பவரின் மல்லைப் 

பொலி வயலூரன் 368 
இல்லை முன்னோன் கழற்கே கோட்டந்தருநங் குருமூடிவெற்பன் 156 
தென்புலியூர்ப் புகழ்வார் தென்னா என உடையான் 217 
நயவேன் தெய்வ மிக்கனவே 6 
நாம் வணங்கும் தொல்லோன் 77 
நாய் வயினுள்ள குணமுமில்லேனை நல்தொண்டு கொண்ட இ 

வயின் மேனியன் 343 
(பரம்) பயன் தன்னடியேனுக்குப் பார்விசும் பூடுருவி வரம் 

பயன் மாலறியாத் இல்லை வானவன் 251 
புணர்ப்போன் நிலனும் விசும்பும் பொருப்புத்தன் பூங்கழலின், 

துணர்ப்போதெனக் கணிழாக்கும் தொல்லோன் 17 
புலியூர் புரிந்து அம்பலத்துள் ஆங்கு எனை ஆண்டு கொண்டு. 

ஆடும்பிரான் 19 
பொதுவினில் இர்த்து என்னை ஆண்டோன் புலியூர் அரன் 146
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பொருளாளனைப் புகுந்து ஆண்டு புரந்தரன்மால் அயன்பால் 
இருளாயிருக்கும் ஒளி நின்ற சிற்றம்பலம் 73 

மிகு என்சர.த்தின் உறுகால் பிறர்க்கு அரியோன் 126 
வாக்கு இறந்து ஊறமுதே ஒத்தகஞ் சேர்ந்து என்னை உய்ய 

நின்றோன் 106 
வியன்தில்லையான் அருளால் விரிநீர் உலகங் காப்பான் பிரியக் 

கருதுகின்றார் நமர் 312 

20. தலைவனும் பரத்தையரும் 

இல்லை பூரன் வரவொருங்கே, எடுத்,தணி கையே(று) இனவளை 
யார்ப்ப இளமயிலேர், கடுத் தணி காமர் கரும்புருவச்சிலை 
கண் மலரம், படுத்தணி வாளிளையோர் சுற்றும் பற்றினர் 
மாதிரமே 352 

செவ்வணி 

[தலைவனுக்குத் தலைவியின் பூப்பு உணர்த்தற் குறியாக 
தோழி அணிந்துகொள்ளும் செங்கோலம் - சிவப்பு 
ஆடையும், சிவப்பு மலரும் அணிந்து செல்வாள். 

தளர் மருங்குல் பிணியுறப் பேதை சென்றின்று எய்து மால்.... 
'இல்லைத் தொல்லாயம் நல்லார்கள் முன்னே பணியுறத் 
தோன்றும் நுடங்கிடையார்கள் பயில்மனைக்கே 359 

[பரத்தையர் மனைக்கண் செவ்வணி அணிந்து செல் 
இன்ற பேதை இக்குறி அறிவிக்கச் செல்கின்ற இது 
நமக்கு மிகவும் இளிவரவு உடைத்து என்று இல்லோர் 
புகன்றது.] 

அஊரற்கு உலகியலாறு உரைப்பான், வந்த பைம்போதும் ௮ம் 
செம் மலர்ப் பட்டுங் கட்டார் முலைமேற் சிவந்த ௮ம் 
சாந்தமுந் தோன் றின வந்து இருமனைக்கே 267 

[இது பூப்பியல் உணர்த்த வந்த ஆயிழையைக் கண்ட 
பரத்தை வாயிலவர் உரைத்தது.] 

மான்முதிர் நோக்கின் நல்லார் ம$ழ...மூதிர் பொய்கையிற் 
பாய்ந்தது வாய்ந்த புதுப்புனலே: 369 

[இது தலைவியுடன் மனைவயின் தங்கி இன்புற்ற தலைவ 
னுடைய தோள்களைப் பரத்தையர் பொருந்தி மகழப் , 
புதுப்புனல் வந்து பரந்தது. இனிப் புனலாட்டினால் ' 
இவன் காதலி (தலைவி) புலக்கும் போலும் என வையத் 
தார் புனல் வரவு கூறின.]
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கரன் இண்தோள் இணைகள் தோயீர், புணர் தவத் தொன்மை 
செய்தீர்... இல்லைந் நகர்வாய் வீயே என அடியீர் நெடுந் 

தேர் வந்து மேவினதே. 370 
[புனல் வரவு கேட்ட தலைவன் புனலாட்டு விழவிற்குப். 
பரத்தையர் சேரிக்கட் செல்லாநிற்ப, இவனைப் புணர் 
தற்கு முற்காலத்தே தவம் செய்தீர்கள். தேர்வந்து. 
தோன்றிற்று என்று தேர் வரவு கண்டு பரத்தையர் 
தம்முள் மகிழ்ந்து கூறினர்.] 

அரமங்கையர் எனவந்து விழாப் புகும் அவ்வவர் வான், அர 
மங்கையர் எனவந்து அணுகும் அவள்......நையாது ஐய 
காத்தும் நம் பொற்பரையே 371 

[இது வான் அரமங்கையர் என்று சொல்லும் வண்ணம் 
மற்றொருத்தி வந்து இவனைத் (தலைவனை) இரித்துக் 
கொள்ளக் கொடுத்துப், பின் வருந்தாது முன்னுறக் 
காப்போம் என ஏனைய பரத்தையர் கூறியது.] 

மினலூர் நகையவர் தம்பால் அருள் விலக்காவிடின் யான், 
புனலூரனைப் பிரியும் புனல் ஊர் கண் அப் பூங்கொடியே 872. 

[இஃது ஏனைய பரத்தையர் மாட்டு இவன் அருள் 
செல்லாமல் விலக்கேனாயின் என்மாட்டு இவனை 
(தலைவனை) தந்து அழாநின்ற இவன் (தலைவன்) மனைக் 
இழ.த்தியாகின்றேன் என்று பரத்தைத் தலைவி தன்னை 
வியந்து கூறியது.] 

இறுமாப்பொழியுமன்றே தங்கை தோன்றின் என்னெங்கை 378 
[பர,த்தைத் தலைவி தன்னைத்தானே வியந்து கூறினாள் என்று கேட்ட தலைவி ''எங்கைச்சியார் தமக்கும் ஒரு 
,தங்கைச்சியார் தோன்றின பொழுதே தன் இறுமாப்பு 
ஒழியும் (என்னெங்கைக்கு)'' என்று பர.த்தையை 
நோக்கித் தலைவி நகைத்துக் கூறினள்.] 

வேயாது செப்பின் அடைத்துத் தமிவைகும் வீயினன்ன, தயாடி 
சிற்றம்பலம் அனையாள் இல்லை யூரனுக்கு இன்று; ஏயாப். 
பழியென நாணி என்கண் இங்ஙனே மறைத்தாள், யாயா 
மியல்பிவள் கற்பு நற்பால இயல்புகளே 374 

[தலைவனைப் பரத்தையர் வசம் புனலாட விட்டுச் சூடுவா. 
ரின்.றிச் செப்பின் கண் இட்டடைத்துத் தமியே வைகும் 
பூப்போல்வாள்!! இஃது அவனுக்கு (தலைவனுக்குத்) 
தகாத பழியாமெனக் கரு நாணி அதனை மறைந் 
இருந்தமை கண்ட தோழி, இவளது கற்பும் நலனும் 
தல்ல பகுதியை உடையன வாயிருந்தன 'என அவள் 
(தலைவியின்) நலத்தை மிகுத்துக் கூ.றினள்.]
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விறலியும் பாணனும் வேந்தற்குத்...இறலியல் யாழ்கொண்டு 
வந்து நின்ருர்...... அறலியல் கூழை நல்லாய் தமியோமை 

அறித்திலரே 875 
[“தமியோமை அறியாது, விறலியும் பாணனும் நம் 
வேந்தற்குத் (தலைவனுக்குத்) துபிலெழு மங்கலம் பாட 
வந்து நின்றார்!” எனத் தோழி பாணன் வரவைத் தலைவி 
யிடம் கூறினள்.] 

அக்கன் நகையிவள் நைய அயல் வயின் நல்குதலால், தக்கன் 
நிருந்தலன் நின்ற செவ்வேலெம் தனி வள்ளலே 376 

[பாணன் வரவுரைத்த தோழி இவள் (தலைவி) வருந்த. 
அயலாரிடத்து நல்கு தலால் தலைவன் இன்று தக்கிருந் 
'இலன் என்று தலைவனை இயற்பழித்துக் கூறினள்.] 

அன்புடை நெஞ்சத்து இவள் பேதுற.......... வயலூரன் வரம் 
பிலனே. சரச 

[இவள் (தலைவி) பேதுற வேறு இடத்துச் சென்றுள்ள 
வயலூரன் (தலைவன்) வரம்பிலன் என உழையர் அவனை 
இயற்பழித்துக் கூறினர்.], 

21. தலைவனும் பாங்கனும் 

பாங்கன். 26 

பாங்கனை யான் அன்ன பண்பனை 19 

தலைவனைப் பாங்கன் வினவுதல் 

,இந்தமிழின் துறைவாய் நுழைந்தனையோ அன்றி யேழிசைச் 
சூழல்புக்கோ, இறைவா தடவரைத் ' தோட்கென் 
கொலாம் புகுந்தெய்தியதே 20 

தின்பொற், லத்தை நீயும் நினையா தொழிவதென் தீவினையே 27 
[இது பாங்கன் நொந்துரைத்தது.] 

நின்னுடை நீர்மையும் நீயுமிவ்வாறு நினைத்தெருட்டும், 
என்னுடை நீர்மையிதென் என்பத 28 

முக்கண் மன்னுடை மால்வரையோ, மலரே விசும்போ 
ரிலர்பா, என்னிடம் யாதியல் நின்னையின்னே செய்த சர்ங் 
கொடிக்கே 28 

[இது பாங்கன் தலைவியின் இயல் இடங்கேட்டது.]
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யாரங்கன் தலைவனை வியத்தல் 

பாங்கனை யானன்ன பண்பனைக் கண்டிப் பரிசுரைத்தால், ஈங்கு 
எனை யார்.தடுப் பார்மடப் பாவையை எய்துதற்கே 19 

கமலத் தவளைப் பயங்கரமாக நின்றாண்ட அவயவத்தின் 
இவளைக் கண்டிங்கு நின்றங்கு வந்தத் துணையும் பகர்ந்த, 
கவளக் களிற்றண்ணலே இண்ணி யானிக் கடலிடத்தே 592 

தலைவனைப் பாங்கன் விளித்தலும், குறிக்கும் சொற்களும். 

அண்ணல் 22, 82, 82. சுடரிலை வேல 5 
இறைவா 20. வள்ளல் 24 
சிலம்ப 30. வெற்பன் ge 
சிலம்பா 28 வெற்பா 35 

22. தலைவனைச் கரத்திடைக் கண்டவர் 
அவனிடம் கூறுதல் 

மின்தங்கு இடையொடு நீ வியன்இல்லைச் ஈற்றம்பலவர், 
குன்றங் கடந்து சென்றால் நின்று தோன்றும்...சேண். 
நகரே ததர 

விடலை ! உற்றார் இல்லை, வெம்மூனை வேடர், தமியை, மென்பூ, குழல் வாடினள்...அருக்கன் சுருக்கிக் கடலையுற்றான். 
கடப்பாரில்லை இன்றிக் கடுஞ்சுரமே. 218 

   

28. தலைவனைச் செவிலி குறிப்பது 

அக்கள்வன் பகட்டுரவோன் 237 கட்டணி வார்சடையோன். 
யலன். 240 Dov போலி தன் 
அரியேறு அன்னவன். 206 காதலனே 202 
.ஆண்டகையே. 245 கள்வன் 237 
உங்குவையக் கள்வன் பகட்டு செழுமென் தண்டின மேவு 
உரவோன் அடி 237 இண் தோளவன் 302 

உரவோன். 237 தமியன் 240 
ஏந்தல். 243. இண்டிற லாண்டகையே 245 
ஏறு அன்னவன். $06 பகட்டுர வோன் 227



oon 

  

  

  

  

க. அசப்பொரும் பகு.௪. சர் 

பெருந்தகை 843 மண் (மன்னவன்), soe 
பொட்டணியான் நுதல் மால் அரியேறு அன்னவன் 808 

போயிறும் பொய் விடலை ans 
போளிடை யெனப்பூண், ் . இட்டனர் பான் தவிளின் மல் வேங்கையின். வாயின் வியன் 
ன்றி மிதிப்பக் கொடாள், கைம் மடுத்துக் கிடந்தலற, 

மட்டணி வார்குழல் வையான் ஆங்கு, அயிலாத் பணி. 
மலர் வண்டுறுதலஞ்சுக், கொண்டது இண்திறல்: 

கட்டணி வார்சடை யோன் ஆண்டகையே 245 
இல்லை போலிதன் காதலனே 302 

24. தலைவனைத் தலைவி குறிக்கும் சொற்களும், 
சொற்றொடர்களும் 

அன்பர் 984 துறைவர் 174, 175, 182, 187, 
ஈர்ந்துறைவர் 174 288 
வரர் 311. துறைவன் 287, 291 
கரன். 354, 855, 857, 897. தோன்றல். 290, 317 
ஓர் கழலவன் 290 பல்வரை நாடன் 276 
ஒரு தோன்றல். 290 புரவலர் 336 
கலந்தவர் 356 பொருப்பர் 208 
வள்வர் 177, 297. மன் (மன்னன்) 278, 357 
an gyovit 287, 885 மன்னர் 340 
குன்றார் துறைவர் 2௪8. வரை நாடன் 276 
கொற்றவர் 206, 891 * வள்ளல் 157, 186, 273 
Qed ins 782. விள்ளா அருள் பெரியர் 99௪ 
இல்ல மரன் 360,373 வேற்படை ஊரன்: 397 

22. தலைவனைத் தலைவி குறித்தலும், 

அவனைப் பற்றிப் பேசுதலும் 

அயில் படைக் கொற்றவர். 391 
ஷப பந்து இரைபொரு நீர்முடல் பின் பரப்பிச், 8ரம்பரத் 

இர்றிகழ்ந்தொளி தோன்றும் 182 
முவல் பவறும் அன்பு தந்தார் 395    
முல்லுபி! போலக கலந்திசைத்த, ௮௫ள் தரும் இன்சொற்கள் " 

அத்தனையும் மறந்தத்தஞ் சென்றோ பொருள் தரக் ற். 
மைழ வினையேற்குப் புரவலரே 

  

ர 
சீம
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உலை மலிவேற் படை ஊரனிற் கள்வர் இல். 397 
எம் காவல் தழீஇயவர் 191 
எம் வள்ளலையே 157 

எற் பிரியின் தரியாளென இகழ்ந்தார் மன்னர் தாம் 340 
என் நெஞ்சில் தம்மை இருவின காதல் 287 
எனது ஆவி கொண்டேடு யென் நெஞ்சில் தம்மை இருவின 

காதல ரேது செய்வான் இன்றிருக்கின்றதே 281 
ஒளி தோன்றும் துறைவர் 182 
ஒன்றாம் இவட்கு மொழிதல் கில்லேன் Qua Pur gs wuswer, 

குன்றார் துறைவர்ச் குறுவேன் உரைப்பனிக் கூர் மறையே 288 
கடக் களியானை கடி.ந்தவர்' 297 
குயிலை மஞ்சார் புனத்தன்று மாந்தழை யேந்தி வந்தாரவரென் 

நெஞ்சார் விலக்கினும் நீங்கார் நனவு கனவு முண்டேற், 
பஞ்சாரமளிப் பிரிதலுண்டோ வெம்பயோ தரமே 378 

கழிசூழ் கண்டலையேகரி யாக்கன்னிப் புன்னைக் கலந்த கள்வர் 177 
களி யானை சடிந்தவா் 297 
கொந்தார் தடந் தோள் விடம் கால் அயிற் படைக் 

கொற்றவரே 391 
சுளைப்புனல் வீழ்ந்து அன்று அழுங்கப் பிடித்தெடுத்து, வாங்கும் 

அவர் 158 
சென்றார் இருத்திய செல்லல் நின்முர்கள் சதைப்பர் என்றால், 

நன்றா அழதென்றே 288 
தடம் தோள்விடம் கால் அயிற் படைக் கொ.ற்றவர் 997 
இல்லை உலை மலி வேற்படை ஊரனில் கள்வரில் 397 
'இல்லை நகர் வாய் வேல்தான் தஇிகழ்சண் இளையார் வெகுள்வர் 

we ETO தான் தொடல் தொடரேல் விடு தண்ட 
'லெங்கைத் தலமே 390 

'இல்லை நகரோர் பத்தார் விரலியைப்பாய் புனலாட்டி மன்பாவி 
யெற்கு, வந்தார் பரிசும் ௮ன்றாய் நிற்கு மாறென்வள 
மனையில்......அயிற் படைக் கொற்றவரே 391 

இல்லை பேரியல் ஊரர் 311 
'இல்லை வாழ்த்தும் வள்ளல் 272 
இயல் மன்னும் அன்பு தந்தார் என் நிலை 395 
துறைவர் மிக்க கொன்நிற வேலொடு வந்திடின் ஞாளி குரை 

தருமே. ° 175 
துறைவர் தம் போக்கும்......தில்லைப் பல்பூம் பொழிற் செப்பும். 

வஞ்சினமும், ஆர்த்தரங்கஞ் செய்யு மாலுய்யு மாறென் 

கொலாழ் சுடரே = ௪ 
துன்னி வளைத்த நம் தோன்றற்குப் பாசறைத் தோன்றுங் 

கொலோ மின்னி வளைத்து விரிநீர் கவரும் வியன் முகிலே 317 

187
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தென்னம் பொதியில்......குன்றில் பொருவேல் துணையாப் 
பொம்மென் இருள்வாய், அயன் மன்னும் யானை துரந்தரி 
தேரும் அதரகத்தே 395 

நம் காதலர் 385 
தம் கொற்றவர் 206 
நம் தோன்றல் 317 
'நிழல் தலை இநெறி நீரில்லை கானகம் ஒரிகத்தும், அழல் தலை. 

வெம்பாற்று என்பர் என்னோ......செல்லக் குறிப்பாகும் 
நங்கொற்றவர்க்கே 206 

பல்வரை நாடன் பண்பே இனிதே......சிந்தா குலமுற்றுப் 
பற்றின்றி நையுந் இருவினர்க்கே 276 

புலியூர் வீள்ளும் பரிசுசென்றார் வியன்தேர் வழி 185 
புன்னைத் துறைச் சேர்ப்பர் தங்கள் வாணிகர் வெள்வளை 

கொண்ட கன்ருர் இறம் 183 
பேரியல் song it S11 
பொய்ம் முகங் காட்டிக் கரத்தல் பொருத்த மன்றென் நிலையே 

நெய் முகம் மாந்தி இருள் முகங் 8ழும் நெடுஞ்சுடரே 256 

பொற்பார் திரு நாண் பொருப்பர் விருப்புப் புகுந்து நுந்தக் 
கற்பார் கடுங்கால் கலக்கப் பறித் கெறியக் கழிக 208 

மணற் குன்றின் நீத்த கன்றார் 186 

வந்தரய் பவரையில் லாமயில் முட்டை இளைய மந்தி, பந்தஈாடு 
இரும் பொழில் பல்வரை நாடன் பண்போ இனிதே... 
சிந்தாகுல முற்றுப் பற்றின் றி நையுந் இருவினர்க்கே 276 

வான்புலியூர் ஒருவன தன்பரின் இன்பக் கலவிகள் உள்ளுருகத் 
தருவன செய்தெனதாவி கொண்டே௫ யென் தெஞ்சில் 
தம்மை, இருவின காதல ரேது செய்வான் இன்றிருக் 
இன்றதே 281 

புப்பினம் மேவச் சென்றார் 319 

பிளர்ப்பு அயலார் பெயர்ந்தும் ஒழியா விடின் என்னை பேசுவ... 
நுயர்ந்தும் பிறிதின் ஒழியின் என் ஆதுந் துறைவலுக்கே 287 

26. தலைவனைத் தலைவி விளித்தல் 

   

  

Wan Gein, PF germ தில்லை ஊர 358 

ews quid 392 
yt நாட்டு விழுமிய நல்லூர் விழுக்குடியீர் 393 

D7. நலைவனேத் தலைவி வைதல் 

ர்வ பலற்படை கரனிற் கள்வர் இல் 397
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௨8. தலைவனைத் தோழியும் பிறரும் குறிப்பது 

அடிச்சந்த மாமலர் அண்ணல் 9௪ 

அண்ணல் 32,66 

அணிகற்பகம் 400 

அம்பலத்தான் சேய் கண்டனையன் 8a 

அயில்வேல் உரவோன் 155 

அயில்வேல் ஒருவன் 145 

* அரசன் 385) 

அருளான் மரக் 

அளிய அண்ணல் 64 

அன்பர் 310, 315, 849 

அன்பர் தலைவனை இளைஞர் குறிப்பது 350 

இவ் ஐயர் 47 

ஈர்ந்தழையன் as 

உடல் மண் பொருந்தல் இருந்த மணந்தவர். 326 

உரவோன் 155 

ஊரன் 238, 362, 363, 364, 365, $68, 369,377, 400 

ஊருணி உற்றவர்க்கு 400 

* எங்கள் நாகம் 171 

எங்காவலரே 
307 

எம் ஐயர். 101 

எரிசேர் தளிரன்ன மேனியன் 8s 

என்னபாவம் சொல்லாடல் செய்யான், பாவியந்தோபனை 
மாமடலேறக் கொல் பாவித்ததே ௪௪ 

ஐயர் 61, 101 

கடற் சேர்ப்பர் 277 

கயந்தலை யானை கடிந்த விருந்தினர் 38s 

GUase Poursshurts sy pst gout OscomiuAw 
'புனக்கிளியாம் கடியும் வரைச்சாரல் பொருப்பிடத்தே 293 

கயிலைக் கொன்கடைக் கண்தரும் யானை கடிந்தார் 298 
கராப்பயில் பூம்புனல் ஊரன் 362 

கரும்புறை ஊரன் 95௪ 

வளக் களிற்்றண்ணல் 33 

கவளத்தயானை கடிந்தாீர் கரத்த கண்ணார் தழையும் 118 

  

* அரசன் என்றது ஈண்டு உவமை வாசகம். 

நாசும் - யானை அன்பு மீதாரத் தலைவனை எங்கள் ஆனை என்று: 

தோழி குறிக்கன்றாள் "என் ஆனை இறந்துபட இன்னமும் நான் இவ்: 

வுயிர்கொண்டு இருக்கின்றேனே'' வில்லிபாரதம் 13ஆம் நாள் போர். 
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கழை காண்டலும் சுளியும் களியானை அன்னான் 111 
கற்றவர் நற்றுணை 400 
காதலர் 335, 387 
கார் 400 
காரியல் வாட்கண்ணி எண் அகலார். 301 
கூத்தன்தாள் முடிக்கலராக்கு மொய்பூநற் துறைவன் 291 
கைத்தழை ஏந்திக் கடமாவினாய்க் கையில் வில்லின்றியே 

பித்தழையா நிற்பரால் என்ன பாவம் பெரியவரே 102 
'கைப்போது இயல்வேல் வயலூரன் 364 
கோள் அரிக்கும் நிகரன்னார் ஒருவர் 225 
கொன் கடைக்கண் தரும்யானை கடிந்தார். 29௪ 
சிலம்பம் 
சிலம்பன் 114, 300 
ரணி சிந்தாமணி 400 

ரியல் ஆவியும் யாக்கையும் என்னச் சிறந்தமையாற் காரியல் 
வாட் கண்ணி எண் அகலார். 307 

சூழ்கடலற் சேர்ப்பர் 277 
செம்ம லூரன் 369 
சேர் ஊருணி உற்றவர்க்கு 400 

சேர்ப்பர். a77 
தக்கோர் தம் சங்கநிதி 400 

தழல் இகழ் வேற்கோளரிக்கும் நிகரன்னார் ஒருவர் 225 
இல்லை ஊரன் 374 
இல்லைக் கூத்தன் தாள் முடிக்கலராக்குமொய் பூந்துறைவன் 291 
'இல்லைச்சூழ் கடற் சேர்ப்பர் ரர 

இல்லை முன்னோன் கழற்கே கோட்டம் தருநங் குருமுடி 
வெற்பன் 156 

'நில்லையோன் சேய் எனச் சனவேல் ஒருவர் 82 
Witwurercr DNS தன்ன சுவளத்தயானை கடிந்தார். 112 
இல்லச் வெனடிக்குத் தாரணி கொன்றையன் 406 

துறைவன் 291 
கோன்றல் 71 
௩8 அகன்று சென்றவர். 280 
நம் காதலர் 337 
நம்குருமுடி வெற்பன் 156 
நம் சிறந்தவரே 271 
தமி மன்னா் 330 
தவில் வேறீகை எங்கள் நாகம் வர எதிர் நாங் கொள்ளும் தள் 

மிருள் 171 
தமர் (நம்முடைய நாயகர்) 312, 814, 816,333
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நம் மன்னவரே 338 

தின் (தலைவியின்) புணர்முலை உற்ற புரவலரே 309 

பரங்குன்றினிற் பாய்புனல் யாம் ஒழுகக் கதியுடையான் 
கதிர்த்தோள் 292 

பாணர் ஒக்கல். 400 

பாவி 4௪ 

பாவியந்தோபனை மாமடலேறக்கொல் பாவித்ததே 88 

புரவலர் 309 

புரிசோ சடையோன் புதல்வன் கொல் 8s 

பூங்கணை வேள்கொல். 83 

பூந்துறைவன் 
291 

பூம்புனல் ஊரன் 363 

பெரியவர் 108 

பெருந்தகை 84 

பேரொலி நீர்க் கரும்புறை ஊரன் 35௪ 

பேய்கண்டு அனைய தொன்று நின்றான் அப்பெருந் தகையே 84 

பொதியின் மலைப் பொருப்பன் 140 

@urguur 143 

பொருப்பன் 137, 140 

மணந்தவர் 828-826 

மன் (மன்னன்) 111, 155 

மன்னவர் 336 

மன்னர். 330 

மன்னன். 367 

மொய்பூந் துறைவன் 291 

யாவர்க்கும் ஊதியம் 400 

யானை கடிந்தார் 112, 898, 298 

வண் இல்லை வணங்கும் எங் காவலரே sol 

வயல் அணி 2வரன் 363 

வயலூரன் 364, 368,377 

வரை புரையானையின் பீடழித்தார் 299 

வாட்படை ஊரன் 283 

வாமாண் கலை செல்ல நின்றார் 263 

வானமர் வெற்பர் 274 

விடலை 218 

விதி 400 

விறலியும் பாணனும் வேந்துற்குத் இல்லைஇறை அமைத்த 

'இறலியல் யாழ் கொண்டு வந்து நின்றார் ் 37s 

வெள்ளிக் குன்றவர் குன்றா அருள்தரக் கூடினர் நம் மகன்று 
சென்றவர் தூது கொல்லோ 280



ஒளிநெற 
வெற்பர் 
வெற்பன் 
வேந்தன் 
வேற்கை எங்கள் நாகம் 
வைம் மலர் வாட்படை ஊரன் 

வைவந்த வேலவர் சூழ் வரத் தேர்வரும் வள்ளல் 

29. தலைவனைத் 

அண்ணல் 91 

அம்பலத்து ஆடிகுரை கழற் 
ஈழ்த்தூளி நிரைத்த சுடர் 
முடியோய் 151 

அன்ப 253 

இருஞ்சம்ப 110 
இருஞ்சிலம்பா 263 

ஈ விளையாட நறவிளைவோர்ந்து 
எமர்மால் பியற்றும் வேய் 

" வினையாடும் வெற்பா 183 
எனத் ஒயிரே அன்னாஷ்அரும் 

செ ஆவிஅன்! 210 
ஏநீதல்., 304 
ஐய 98,104,110, 149, 180 

202, 261 
கமழ்பூந்துறைவ 196 
குயிலைப்பயில் சிலம்பா 138 
கல்நாட 168 
களிறுற்ற செல்லல்களை வயின் 

பெண் மரங்கைஞ்ஜெயமிர்த் 
துப் பிளிறுற்.ற வானப் பெரு 
வரை நாட 254 

குளிர்வரை நாட 260 
சிலம்ப ௪0, 93, 99, 110, 130 

சிலம்பா. 96,103, 128, 133, 

134, 158,159,193 197, 
213, 250, 262 

80. தலைவனை 

233 

235 
ஊரன் 
மன்னன் 

௩. அகப்போருட் பகுதி 

ந்த்? 

156 

375 

171 

233 

௪72 

தோழி விளித்தல் 

சர்வாய் சிலம்ப ao 

செம்மல் 118 

தடவரைத் தண்சிலம்பா 193 
தண் சிலம்பா 19s 
தனி வள்ளலே 269 

தார்மன்னன் 335 
துறைவ 105,196 
SIEM | UT 195 
தேனக்கதார் மன்னன் 32௪ 
தம்பா 209 
காட 254. 860 

பூந்துறைவ 105, 196 
பெரும 127, 139 
பெருவரை நாட 256 
மஞ்சார் லெம்பா 96,108 
மலைநாட 265 

மன்ன 77,107,170 

மன்னன் (மன்னவனே) 335 
வரைநாட 260 
வள்ளல் aiz 

வள்ளலே 269 

வானப் பெருவரை நாட 254 
விழுமலைநாட 245 
வெற்பா 13° 
வைவந்த வேலவர் சூழ்வரத் 

தேர்வரும் வள்ளல் 312 

ஈற்ருய் குறிப்பது 
வாட்படை ஊரன் 233 

வைம்மலர் வாட்படையூரன் 283
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ஓ. தலைவனைப் பரத்தையர் குறிப்பது 

நம் பொற்பர் 371 

தலைவனைப் பரத்தையர் தலைவி ரசுறிப்பது 

புனலூரன் 372 

32. தலைவனை வழியில் கண்டவர்களும் 

ிறரும் குறிப்பது 

ஆடவன் 219 
விடலை 218 

Dams bg eer 8ள்வத செய்த இழவோன் 247 

11. பாங்கன் 

[கவ்வும் ஈன்கஸம் 7_9சஜீரச்ச்ச, 

111. தலைளி 

௩. தலைவி தலைவனை வைதல் 

(கலைப்பு 1 - 22/பரகக 

2. தலைவி தன்னைக் குறிப்பதுபப் கூறுவதும் 

அரும்பாவியனே 355 
சிறியேன். 158 

தமியேற்கு ane 

'தவம் செய்து இலாத எம் தீவினையேம் புன்மைத் தன்மைக்கு 
எள்ளாது எவஞ்செய்து நின்று இனி இன்றுனை நோவது 

என் 358 
இல்லை வாழ்த்துநர்போல் தூயன் 289 
யபாவியனே 355 

பாவியெற்கு 391 
பிரியார் என இகழ்ந்தேன் முன்னம்யான் 340 

வினையேற்கு,. 336
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8. முன்பனிக்கு அஞ்சித் தலைவி நற்றுயை 

ஆற்ருது. அழிந்து நொந்த உரைத்தது 

சுற்.றினவீழ் பனி தூங்கத் துவண்டு துயர்க என்று, பெற்றவளே 
எனைப் பெற்ருள் பெடைசிறகா ஸனெடுக்கிப், புற்.றில 
வாளரவன் இல்லைப் புள்ளுந் தம் பிள்ளை தழீஇ, மற்றினஞ் 
சூழ்ந்து துயிலப் பெறுமிம் மயங்கிருளே 320 

4. தலைவி நெஞ்சொடு கிளத்தல் 

[எவ்வெச்சமயங்களில் என்பது] 

தலைவன் மடல் ஏறத்துணியா நின்றான் எனத் தோழி சொல்லத் 

தலைவி ஆற்றாளாகித் தன்மனத்தே நேர்தல். 

“புலியூர் புகழார் எனப் புரிநோய் என்னால் அறிவில்லை யான் 
ஒன்று உரைக்கென் வந்து அயலார் சொன்னா ரெனுமித் 
ரிசு துன்னாமைத் துணைமனனே, என்னாழ் துயர் வல்லை 
யேற் சொல்லு நீர்மை இனியவர்க்கே'" 89 

தலைவன் அலர் எழுந்ததென்று ஒருவழித் நணந்தபோது பொழுது 
போனது கண்டு தலைவி கலலையுற்றது 

“பகலோன் கரந்தனன் காப்ப சேயர் பற்றற்றவர்க்குப், 
புகலோன், புகுநா்க்குப் போக்கரியோன், எவரும் yous, 
தகலோன் பயில் தில்லைப் பைம்பொழிற் சேக்கைகள் 
நோக்கினவால், ௮அகலோங்கு இருங்கழிவாய்க் கொழுமீன் 
உண்ட அன்னங்களே”? 188 

Spy நாணினும் சிறந்தது ஆதலின் தலைவி தலைவனுடன் 

செல்லத் துணிந்தது 

(உடன் போக்கு); (நாண் இழந்து வருந்தினது.) 

“purus விடையோன் மஉழ் (புலியூர் என்னொடும் வளர்ந்த, 
பொற்பார் தஇருநாண் பொருப்பர் விருப்புப் புகுந்து 
துந்தக் கற்பார் சடுங்கால் கலக்கப் பறித்து எறியக் கழிக 
இற்பாற் பிறவற்க ஏழையர் வாழி எழுமையுமே'" aos
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தலைவன் தன்னிடம் சொல்லாது அகலத், தலைவி வருந்தினது 

[வரைபொருட் பிரிதல்] 

“இல்லை வாழ்த்தும் வள்ளல் இருந்தும் கடன் நெறிசெல்லும் 
இவ்வாறு சிதைக்கும் என்றால் வருந்தும் மடநெஞ்சமே 
என்ன யாமினி வாழ்வகையே"" 

தலைவன் தன்னை விட்டு அ5ல, தலைளி வருந்தி வாடியது. 

[வரைபொருட் பிரிதல்] 

“இல்லைச்சூழ் பொழில்வாய்க் கார்ப்புன்னை பொன்னவிழ் 
முத்தமணலில் கலந்து அகன்றார் தேர்ப்பின்னைச் சென்ற 
என் நெஞ்சு என்கொலாம் இன்று செய்கின்றதே'" 

வெறி ஆட்டில் கூறுவது அறியாது தலைவி கவலையுற்றது 

அயர்ந்தும் வெறிமறி ஆவி செகுத்தும் விளர்ப்பு அயலார் 
பெயர்ந்தும் ஒழியாவிடின் என்னை பேசுவ......துயர்ந்தும் 
பி.றிதினொழியின் என் ஆதுந்துறைவனுக்கே 

வெறி ஆட்டல் விலக்கத் தலைவி இனைத்தல் 

சென்றார் இருத்திய செல்லல் தின்றார்கள் சிதைப்பர் என்றால். 
நன்றா அழகி தன்றே நைந்தும் ஒன்றாம் இவட்கு 
மொழிதல் இல்லேன். மொழி யாதும் உய்யேன், குன்றார். 
துறைவர்க் குறுவேன் உரைப்பனிக் கூர்மறையே'! 

மணமுரசு கேட்ட தலைவி, ““இம்முரசம் எவற்கோ அறிகின்றிலேன்””, 
என ஐயுற்றுக் கலங்கினது. 

“கடக்களியானை கடிந்தவர்க்கோ, அன்றி நின்றவர்க்கோ, 
விடக்களியாம் நம் விழு நகரார்க்கும் வியன் முரசே"" 

திருமணம் ஆனபின்பு தலைவன் வேந்தற்கு உற்றுழிப் பிரிந்தபோது 

கூதிர்க்காலம் வரவு கண்டு தலைவி கவையுற்றது 

“Bon மன்னன் கண்ணார் அருளால் விருப்பினம் மேவச் 
சென்றார்க்குஞ் சென்றல் கங்கொல் வீழ்பனிவாய் நெருப் 
பினம் மேய் நெடுமால் எழில் தோன்றச் சென்று ஆங்கு 
நின்ற பொருப்பின்னம் ஏறித் தமியரைப் பார்க்கும் 
புயலினமே.'" 

272 

273 

287 

288 

297 

319
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இள வேனில் முன்னுவது கண்டு தலைவி 

இன்னல் எய்தியது 

“வாழும்படி ஒன்றும் கண்டிலம் வாழி இம்மாம் பொழில் 
தேன் கூழும் முசச்சுற்றும் பற்றினவால்......அம்பலம் 
ஆதரியாக் கூழின் மலி மனம் போன்று இருளா நின்ற 
கோகிலைமே'"... % ane 

பொருள்தரப் பிரியும் தலைவன் எனத் தோழி கூறத் தலைவி வருந்தியது. 

(பொருள் வயிற்பிரிவு) 

*'திறுவாள் உ௫ருற்று உறா முன்னம் சன்னப்படுங் குவளைக்கு, 
எறிவாள் கழித்தனள் தோழி எழுதிற் கரப்பதற்கே 
அறிவாள் ஒழிகுவது அஞ்சனம் அம்பலவர்ப் பணியார், 
குறிவாழ் நெறிசெல்வர் அன்பர் என்றம்ம கொடியவளே'"! 834 

தலைவன் சொல்லாமல் பிரிந்தான் எனத்தலைவி வருந்தியது. 

“பிரியார் என இகழ்ந்தேன் முன்னம் யான் பின்னை எற். 
பிரியின் தரியாள் என இகழ்ந்தார் மன்னர் தாம் ..... . 
அம்பலத்தோன் எவர்க்கும் அரியான் அருளிலர் போல் 
அன்ன என்னை அழிவித்தவே'". 340 

தலைவன் தன்னைளீட்டுப் பரத்தையர்மாட்டுப் பிரிந்த கொள்கையை 

நினைத்நுத் தலைளி வாடினது 

"எழில் நலம் ஊரன் கவர உள்ளும் புறம்பும் வெப்புற்று 
வெய்து உயிர்ப்புற்றுத் தம் மெல் அணையே துணையாச் 
செப்புற்ற கொங்கையர் யாவர் கொல் ஆருயிர் 
தேய்பவரே''. 354 

உலகியல் ஆய் செவ்வணியைத் தலைவன் அறியச் செல்ல 
விடுவதாக நினைத்த தகுதி உடைய தலைவி வருந்தியது. 
பரத்தையர் சேரியினின்றும் ஒருத்தி நம் தலைவனை 
நமக்குத் தர நாம் அவரை எய்து அணையும் படியான 
ஆயிற்று நம் பெண் தன்மை என வருந்தியது. 

இரவணையும் மதி ஏர் நுதலார் நதிக் கோலஞ் செய்து, 
குரவணையும் குழல் இங்கு இவளால் இக் குறி அறிவித்து 
அரவணையும் சடையோன் தில்லை ஊரனை யாங்கு ஒருத்தி 
கர அணையும் பரிசரயின வாறு நம் தன்மைகளே 360 
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ஐ. தலைவி பரத்தையரைக் குறிப்பது 

3. ஆங்கொருத்தி 960. 
8, இளையார் 390 
3. இறுமாப்பு ஒழியும் அன்றே தங்கை தோன்றின் என் எங்கை... 

இல்லை ஊரன் இண் தோள் பெறுமாத்தொடும் தன்ன 
பேர் அுக்குப்பெற்ற பெற்றியினோடு இறுமாப்பு ஒழிய, 
இறுமாப் பொழிந்த இணை முலையே. 378 

[பரத்தைத் தலைவி தன்னைத்தானே வியந்து கூறினாளென்று, 
கேட்ட தலைவி எங்கைச்சியார் தமக்கும் ஒரு தங்கைய்ச்சி 
யார். தோன்றினபொழுதே 'தம் இறுமாப்பு ஒழியத் 
தம்முடைய முலைகளினது இறுமாப்பும் ஒழியப் புகா 
நின்றது. இதனை அறியாது தம்மைத்தாம் வியக்கின்றது. 
என்னோ எனப் பரத்தையை நோக்கித் தலைவி நகைத்துக் 
கூறினள்.] 

4. எங்கை 397 
5, என் எங்கை 373 
9. ஓர் பந்தார் விரலி. 391 
7. கஇிர்த்த நகை மன்னும் சற்றவ்வைமார்கள் 396 
8, இல்லை நகர்வாய் வேல் தான் இகழ்கண் இளையார் 390 
9. இல்லை நல்லார் 396 

70. இல்லை நல்லார் பொதுத்தம்பலம் 396 
77, பந்தார் விரலி 391 
72, புலியூர் அன்ன காரிகை 399 

13. Gad தான் திகழ்கண் இளையார். 390 

6. தலைவி புன்னையொடு புலத்தல் 

தலைவன் பிரிந்த நிலையில் திருமணத்திற்கு முன்பு 

தலைவி புன்ளையொடு புலத்தல் 

அன்னமே...புன்னை இன்னும் உரையாது அகன்றார் அகன்றே. 
யொழிவர் கொல்லோ நம் அகன் துறையே 184 

7... தலைவி வர்ணனை 

அணங்கு அல்லள் ர் 3 
அம்பலம் சேர் மன்தங்கு இடை மருதே சம்பம் வாஞ்சியம் 

அன்ன பொன் 268
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அம்பலம்போல் தேயத்ததாய் 39 
அம்பலமேபோல் இத்திருநுதலாள் 318 
அம்பலவன் குரைகழல்போற் கமலத்தவளைப் பயங்கரமாக 

நின்றாண்ட அவயவத்தின் இவளை 33 
அம்பலவன் மலையிற் கோலாப் பிரசம் அன்னாள். 110 

அனங்கன் துணையோ 2 
இறைகழும் பொன்மாப்புரிசைப் பொழில் இருப்பூவண மன்ன 

பொன்னே 8௪2: 
சர்ங் கொடி 28, 38 
உருவளர் காமன்தன் வென்றிக் கொடி 1 
ஏழ் பொழிலும் உறைவிற்குலா நு,தலால் விலையோ மெய்ம்மை 

ஒதுநர்க்கே 266 
ஒளி வாடி 283 
ஓவியம் கண்டன்ன ஒண்ணு தலாள் 984 
கட்டணி வார்சடையோன் இல்லை போலி 30s 
கடல்இல்லை அன்னாய் 122 
கமலத்து மூற்றிழை (இலக்குமி) 168 
கயிலைச்செவ்வாய்க் கருங்கட் பெரும்பணைத்தோள் சிற்றிடைக் 

கொடி 168 
கயிலை மயிலை மன்னும் பூணிற் பொலி கொங்கை ஆவியை 

ஓவியப் பொற் கொழுந்தை as 
காழி அன்னாள். 379 
குமுதம் இவள் 166 
கூடல் அன்ன அக்கன் நகை இவள் 376 
கொழுத்தேன் மலர் வாய்க் குமுதம் இவள் 166 
சடையவன் பூவணம் அன்ன பொன் 305 
சிற்றம்பலத்து எழுதும் ஓவியங் கண்டன்ன ஒண்ணுதலாள். 384 

சிற்றம்பலம் அன்ன சின்மொழி 348 
சிற்றம்பலம் அன்ன பொன். 147 
சிற்றம்பலம் அனைய பூமேவிய பொன் 344 
இற்றம்பலம் அனைய செறிவார் கருங்குழல் வெண் நகைச் 

செவ்வாய்த் இருநுதலே 933. 

சிற்றம்பலம் அனையாட்கு 27032 
சிற்றம்பலம் அனையாய். 124 
சிற்றம்பலம் அனைய மணிவார் குழல் மடமாது 330 

சிற்றம்பலம் அனையாள். 13, 108, 346,374 
சிற்றம்பலம் அனையாள் பரம் அன்று. 346 
சிற்றம்பலம் céarbh aqerés கருங்குழல் வெண் நகைச் 

செவ்வாய்த் துடியிடையீர் 78 
சற்றம்பலமே ஒக்கும் இவள் 106 
சொற்பால் அமுது இவள் உட ச
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தாமரையில்லின் இதழ்க் கதவந்திறந்தோ...நயந்ததுவே... 164 
இருச்சிற்றம்பலம் அனையபூ மேவிய பொன் 344 
இருப்பனையூர் அனையாளை 137 
இருப்புலியு, ரதென்னத் இங்கை இலாச் சிறியாள் 245 
'இருப்பூவணம் அன்ன பொன்னே 888 
'இல்லை அம்பலம் போற்கோலத்தனாள் 27 
இல்லை அன்ன சூழார் குழல் எழில் தொண்டைச் செவ்வாய் 

ped 93 
இல்லை அன்ன மணங்கொளஞ்சாயல் 235 
'இல்லை அன்னவாரணவும் முலை மன்றல் 296 
'இல்லை அன்ன விற்பகைத்து ஓங்கும் புருவத்து இவள் 168 
தில்லை அன்னாய். 119, 122, 161, 172, 387, 389 

Daw gc OSG 47 
தில்லை அன்னாள் 3,64, 145, 195, 198, 213, 239 

மெல் நகைப் பெருந்தோளி முகமதியின் வித்தகஞ் சோர் 
மெல்லென் நோக்கமன்றோ என் விழுத்துணையே 106 

இல்லை ஒத்து இலங்கு முத்தகஞ்சேர் 90 
இல்லை ஓத்துக்குயிற் குலம் கொண்டு தொண்டைக்கனி வாய்க் 

குளிர் மூத்த நிரைத்து அயிற் குலவேல் கமலத்திற் 
இடத்தி அனம் நடக்கும் மயில் 36 

இல்லைச்சிற்றம்பலத்து ஒருத்தன், குணந்தான் வெளிப்பட்ட 
கொவ்வைச் செவ்வாய் இக்கொடி. இடை 9 

'இல்லைச் சிற்றம்பலம் அனையாள். 304, 321 

'இல்லைச் ரூழ் பொழில்வாய் இணர்ப்போது ௮ணிகுழல் ஏழை 17 
'இல்லைத் தொல்லோன் அருள் என்ன முன்னி, முத்தின் குவளை 

மென் காந்தளின் மூடித்தன் ஏரளப்பாள் ஒத்திர்ங் 
கொடியின் ஒதுங்குகின்றாள் மருங்குல் நெருங்கப் பித்தர் 
பணைமுலைகாள் என்னுக்கு இன்னும் பெருக்கின்றதே 121 

Bats புறவிற் செறுவகத்த கொழுந்தேன் மலர் வாய்க் 
குமுதம் இவள் 166 

இல்லை போலி 303 
'இல்லை போலும் திருநுதலே 315 
இல்லை மாதோ 2 
'இல்லை மா நகர் போலும் வரி வளையே 257 
'இல்லை வள நகர் அன்ன அன்னந் நடையாள் 342 

தெய்வமருவளர் மாலை 1 
தெளி வளர் வான்சிலை செங்கனி வெண் முத்தம் தங்களின் 

"வாய்ந்தளிவளர் வல்லி அன்னாய் 16 
தென் கூடல் அன்ன அக்கன் நகை இவள் 376 
பழனம் அன்ன பல் வளைக்கே 4
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புலியூர் அன்ன ஒண்ணுதலே 126, 193 

புலியூர் அன்ன பூங்கொடியே 97 
புலியூர் அன்ன பொன் 7 
யுலியூர் அனைய என் பாவை 347 

யுலியூர் அனையாய் 163 
புலியூர் அனையாள் 66, 163 
புலியூர் புரையும் சுடிச்சந்த யாழ் கற்ற மென் மொழிக்கன்னி 78 
புலியூர் மணந்த பொன் 81 
புலியூர் விளங்கும் வள்ளி 128 
பூவணம் அன்னபொன் 305 
பைதயங்கும் அரவம் புரையும் அல்குற் பைந் தொடியே 199 
பொழி கண்புயலின் மயிலில் துவளும் இவள் 255 
மடமயிலோ என நின்றவர் 2 
WwuIAvcrLs Curt 5g Qorad Auer QUA, Qusirwircir AP 5 we 

குயிலெனப் பேசும் எம் குட்டன் 229 
மலரைப் பொரு அடிமான் 367 
முற்றிழை 169 

முவல் அன்னாள் 306 
மமொய் வார் கமலத்து முற்.றிழை (இலக்குமி) 169 
யமன் விடுத்த தூதோ 2 
மெண்காடு அனையபாலன் * 286 

தலைவி வர்ணனைப் பாட்டு 

மருவளர் தரமரைசீர் வளர் காவிகள் ஈசர்இல்லைக் குருவளர் 
பூங்குமிழ் கோங்கு பைங் காந்தள் கொண்டு ஓங்கு 

தெய்வ, மருவளர் மாலையொர் வல்லியின் ஒல்கி அன 
ஈட. வாய்ந்து, உருவளர் காமன் தன் வென்றிக்கொடி 
பபொல்று ஒளிர்கின்றதே. 1 

  

ஃயல் உவ உமலத்து அலர்மீது கனி பவளத்து அயலுளவே 
ஒத்த நிரை அரன் அம்பலத்தின், இயலுளவே 

ஒக. செப்புவெற்பா நினது ஈர்ங் கொடிமேல், 
புவ (வே மலர் சூழ்ந்த இருள் தூங்கப் புரள் வனவே “சச 

விவ iro இருந்த எய்த எய்தவன் இல்லை ஒத்துக், 
வரரலம். கொண்டு தொண்டைக்கனி வாய்குளிர். 

van Dor dw, அயிற்குல வேல் கமலத்திற் கடத்தி 
பட நடகரும், மயிற்குலம் கண்டதுண்டேல் அது 
பரி பன்னுயிரே 5 36 

    

   
  

  

* பால பிவமாடபாலன் என்பது பால் மயக்கம் 546 தரை
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8. தலைவி வருந்தியது, கடலொடு சேர்த்தூத் 

தன் துயரங் கூறியதா 

பூங்கணை வேளைப் பொடியாய் விழ விழித் தோன்புலியூர் 
ஒங்கணை மேவிப் புரண்டு விழுந்தெழுந் தோலமிட்டுத் 
தங்கணைந் தோரல் லுந்தேறாய் கலங்சிச் செறிகடலே 
ஆங் கணைந்தார் நின்னையும் முளரோ சென்றகன் தவரே. 

179 
தலைவி கடலொடு வரவு கேட்டல் 

துறைவர் சென்றார்போரும் பரிசு புகன்றனரோ புலியூர்ப் 
புனிதன் சரம்பர் சுற்றி எற்.றிச் சிறந்தார்க்குஞ் செறி 

கடலே... 182 

sah கடரொடு புறத்தம் 

புன்னைத்துறைச் சேர்ப்பர் தங்கள் வாணிகர் வெள்வளை 
கொண்டு அகன்றார். இறம் வாய்திறவாய் பூண்நிகர் 
வாளரவன் புலீயூர் சுற்றும் போர்க்கடலே. 18s 

தலைவி தேர்லழி நோக்கிக் கடலொடு கறம 

புலியூர் விள்ளும் பரிசு சென்றார் வியன் தேர்வழி தூரல் 
கண்டாய், புள்ளூந் இரையும் பொரர் சங்கம் ஆர்க்கும் 
,பொரு கடலே... 185 

இரவுக்குறியில் தலைவன் வராதது ௨ன்டு தல நள்றுச் வருந்திர் 
சீந்திரனை நோக்கி றியது 

(இல்லை மெல்லங் கழிசூழ் கண்டலையே கரியாக் கன்னிப் 
புன்னைக் கலந்த கள்வர் கண்டிலையே வரங்கங்குல் எல்லாம் 
மங்குல் வாய் விளக்கும் மண்டலமே பணியாய் தமியேற் 
கொரு வாசகமே. நேர 

தோழி தலைமியின் நிலையைத் தலையன் வரவுனர்ந்து 8வறைப்புறமாகச் 
சந்திரனை நோக்கிக் கூறியது. 

,தில்லாவனை நெஞ்சம் நெக்குருகும், நெடுங்கண் துயிலக் 
கல்லா கதிர்முத்தம் காற்று மெனக் கட்டுரைக்க இல்லத் 

பஅதொல்லோன் அருள்களில்லாரிற் சென்றார். சென்ற 
wal செல்லல் கண்டாய் எல்ஆர் மதியே இதுநின்னை யான். 

் இன்று இரக்கின்றதே. 192
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தலைவன் பிரிவை நினைந்து தலைஷி புன்னையொடு புலந்து 

அன்னத்துடன் ஆய்தலும் அறிதலும் 

அன்னமே......புன்னையின்னும் முரையாது அகன்றோர் அகன்றே 
யொழிவர் கொல்லோ நம் மகன் துறையே 184 

நானிலந் துஞ்சும் நயத்க இன்பச் சேவல் தழீஇச் சென்று தான் 
துஞ்சும் யான் துயிலாச் செயிர் எங்காவல் தழீஇயவர்க்கு 
ஒதாதளியகளி அன்னமே 192 

9. தலைவிக்குக் காப்பு அணிந்து பொன் அணிதல் 

எல்லோதியை நற்காப்பு அணிந்தார், பொன் அணிவார், கமழ் 
பூந் துறைவ ! கோப்பணிவான் தோய் கொடி முன்றில் 
நின்றிவை ஏர் குழுமி, மாப்பணிலங்கள் முழங்கத் தழங் 
கும் மணமுரசே 

(படைத்து மொழியாள் மகட்பேசல் கூறின தோழி, 
மூரசொடு பணில முழங்கத் தலைவிக்குக் காப்பணிந்து 
பொன்னணியப் புகுதா நின்றார். இனி நின் கருத்து 
என்ன'* எனப் பொன் அணியைப் பற்றித் தலைவருக்கு 
உரைத்தனள்.] 

10. தலைவியிடம் தோழி கூறுதல் 

199 

we புனத்திடை வாளா வருவர், வந்து யாதும் சொல்லார் 
wily, செயத் தக்கது மதுவார் குழல் ஏந்திழையே 82 

(ஒருவா வந்து யாதும் சொல்லார் : யாது செயத்தக்கது 
யன்று தெரியவில்லை எனத் தோழி தலைவியின் குறிப்பு 
அழிய வேண்டிக் கூறினள்.] 

  

வரிப் வடங்வண்ணி......பபுரிசேோர் சடையோன் புதல்வன் 
பொல் பூங்றணவேள் கொல் என்னத் தெரியேம் உரை 

யால பிபியான் ஒருவன் இத்தேம்புனமே 83, 

low பெரியான். தன் குறை இன்னதென்று சொல்லா 

புல் இருக்கின்றான். இஃது என்ன மாயங் கொல்லோ ? 
பி புவத்தை விட்டுப் பிரியான்? என்று தோழி தலைவி 

விட கூறினள்.) 

திசண்ட எனில் வாழலை நேரிழை அம்பலத்தான் சேய் 

eee Mud சென்று ஆங்கு ஓர் அலவன்தன் ¥ 
இபடையில் வாய் வண்டனையதொர் நாவற்கனி நனிதல்... 

P dati we’ 

  

 



98 ௯. அகப்பொருட்..பகு.இ [(sgsCarvauri 

கண்டு; பேய் கண்டனையது.ஒன்றா,) நின்ரு.ன் அப் பெருந் 
'தகையே 

[இது, தலைவனுடைய ஆற்றாமையைத் தோழி தலைவிக்குக் 
கூறியது.) 

யானை . கடிந்தார். கரத்த கண்ணார் தழையும் -துவளத் 
,தகுவனவோ சுரும்பார் குழல்தூ மொழியே 

[யானை கடிந்தார் கையில் உள்ள தழை துவளாமல் 
நாம் அவரது குறை மூடிக்க வேண்டாவோ . எனத் 

தோழி கூறியது.] 
ஏறும் பழிதழை ஏற்பின் மற்று ஏலாவிடின் மடல்மா ஏறும் 

"அவன்....... ஈங்கோய் மலை நம் இரும்புனங் காய்ந்து ஏறும். 
மலை தொலைத்தாற்கு என்னை யாஞ் செய்வது ஏந்திழையே 

[தலைவி தழையை: ஏற்குமாறு.தோழி வகுத்துக் கூறியது.] 
புயல் வளரூசல்முன் ஆடிப் பொன்னே! பின்னைப் போய்ப் 

பொலியும் அயல் வளர் குன்றில் நின்று ஏற்றும் அருவி 
'இரு உருவின் கயல்வளர் வாட்கண்ணி போதரு 

[யாம் புனத்தின்கட் போய் விளையாடுவோம், போதுவா 
யாக எனத் தோழி தலைவியை ஆயத்தோடு..கொண்டு 
செல்லு.தல்.] 

'இனைவளம் காத்துச், சிலம்பு. எதிர் கூடய்ச், ற்.றில் முற்று 
இழைத்துச் சுனைவளம் பாய்ந்து, துணைமலர் கொய்து ..... 
புனைவளர் கொம்பர் அன்னாய் அன்ன காண்டும் புன 

உ மயிலே. 

[யாமும் போய் மயிலாடல் காண்பேம் எனக் கூறிக் 

குறியிடத்துச் செல்லுதல்.] 
நரல் வேயினம் நின் தோட்கு உடைந்து உக்க நன் முத்தஞ் 

ஓந்திப், பரல்வேய் அறை உறைக்கும் பஞ்சு அடி....இல்லை 
அன்னாய் வரல், வேய் தருவன் இங்கே.நில், உங்கே சென்று, 
உன் வார் குழற்கு......தடமலர் கொண்டு வந்தே. 

(“இங்கே நின்று பூக் 'கொய்வாயாக' எனத் தலைவியைக் 

குறியிடத்து உய்த்துத்.தோழி தான் நீங்கா..நின்றாள்.] 

(மெல்விரல் வருந்த மெல்நனை மறியே - பறியேல், வெறியார். 
மலர்கள் 'இன்னனயான் கொணர்ந்தேன் : மணந்தாழ் 
குழற்கு ஏய்வனவே 

நின் குழற்குப் பூக்கொண்டு வந்தேன், :நீ விரல்வருந்த. 
மொட்டுக்களைப் . பறிக்க வேண்டா என்று (தோழி 
தலைவியைக் கூறினள்: 

84 

லக்க 

113 

117 

118 

119 

125
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அறுகால் நிறைமலர் ஐம்பால் நிறை அணிந்தேன் அணியார் 
'துறுகான் மலர்த் தொத்து...... தொல்லாய மெல்லப்புகுக 
.....அறுகால் மருங்குல் வருந்தாவகை ஒள் நு.தலே 

[கொய்து வந்த மலரைத் தலைவியின் குழலுக்கு அணிந்து 
இனி நீ செல்வாயர்க எனத் தோழி தலைவியைக் 
கொண்டு ஆடிடம் சென்றனள்.] 

நனைகெடச் செய்தனமாயின் (கயிலை மயிலனையாய்) நமைக் 
கெடச் செய்திடுவான். தனை கெடச் செய்திடுமாறு 
முண்டோ இத்திருக்கணியே 

[இவ் வேங்கை அரும்பிய ஞான்றே அரும்பறக் கொய் 
தேமாயின் இன்று நம்மைக் கெடுப்பான் வேண்டி இத் 
Bier கெட முயலுமாறு இல்லை என்று தோழி வேங்கை 
யொடு வெறுத்துக் கூறினள்.] 

சிவன் இல்லைக் கானலிற் சர்ப்பெடையோடு அலவன் பயில்வது 

கண்டு அஞர் கூர்ந்து அயில்வேல் உரவோன் செல, அந்இ 
வாய்க்கண்டனன், என்ன தாங்கொல். மன்சேர் துயிலே 

[தலைவன் ஆற்றான் என்று கொண்டு இரவினில் குறையை 
இசைவித்து இரவுக் குறி ஏற்பித்தது.] 

நம் வெற்பன் மழை குழுமி நாட்டம் புதைத்தன்ன நள்ளிருள் 
நாகம் நடுங்கச் சிங்கம் வேட்டந் இரிசரி வாய் வருவான் 
சொல்லும் மெல்லியலே 

[தோழி தலைவிக்கு, தலைவன் இரவரவு கூறினள்.] 
இல்லல அன்னாய்......கரி. ...ஊசலைக் கோப்பழித்துத் தோடார் 

மது மலர் நாகத்தை நூக்கும் நஞ்சூழ் பொழிற்கே (தாய் 
துயிலறிதல்), 

[றத வசல் மிசைவைத்துத் தாயின் துயிலை அறிந்தது.] 

தில்லை அலளுய் என் அங்கு அலமரல் எய்தியதோ......புன்னைச் 
புசக்கையின்வாய்ப் புலம் புற்று முற்றும் அன்னம் புலரும் 
அளவு துயிலாது அழுங்கனவே 

(Gat திமவிக்குத் தலைவன் கேட்கச் சிறைப்புறத்து 

சிலாக்கது.] 

இதிப்பானவை நின் குழல் வேங்கையம் போதொடு கோங்கம் 

ளிமாய் நறப்பாடலம் புனைவார் நினைவார் தம் பிரான் 

eeu! முறப்பான் அடுப்பது ஓர் தீவினை வந்திடில் சென்று 
சன்று பிறப்பான் அடுப்பினும் பின்னும் துன்னத்தகும் 

பற்றியே ° , 
(eid போஃகுத் துணிந்தமை தலைவிக்குத் சோழ்! 

களாக்சது 1 

  

99 

126 

141 

155 

156 

161 

172 

205 

aan
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காயமும் அவியும் நீங்கள், - சயமும், மாவும் வெரீஇ வரலென் 
பல்-தேயமும், யாவும் பெறினுங் கொடார் நமர்.....சுரம் 
போக்குத் துணிவித்தவே 

[அருஞ்சுரம் போகைக்குக் காரணம் இன்னதென்று கூறித் 
தோழி தலைவனுடைய போக்கைத் தலைவிக்கு அறி 
வித்தாள்.] 

வா மாண்கலை செல்ல நின்றார் கிடந்த நம் அல்லல் சண்டால் 
தரமா அ.றிகலராயின் என் நாம் சொல்லும் தன்மைகளே 

[நீயாகிலுஞ் சென்று கூறு என்பது குறிப்பால் தோன் 
ps தலைவன் வரைவு உடம்படாமையைத் தோழி 
தலைவிக்குக் கூறினள்.] 

நல்லாய் நமக்குற்றது என்னென்று உரைக்கேன் நமர் தொடுத்த 

எல்லா நிதியும் உடன்விடுப்பான்......அழ.ற்கடம் இன்று 
சென்றார் நம் சிறந்தவரே 

[நம்மவர் கேட்ட நிதியைத் தேடிக்கொண்டு வந்து 
உன்னை வரைந்து கொள்ளத் தலைவன் காட்டுக்குச் 
சென்றான் என்று தோழி தலைவனுடைய பிரிவைத் 
தலைவிக்குக் கூறினள் ] 

தேனமர் சொல்லி! (வெற்பர்) செல்லார் செல்லல் செல்லல் 
இருநுதலே 

[தலைவி வருந்துதலைக் கண்ட தோழி, '*தலைவர் விரைய 
வருவர், நீ கவலையுராதே!"' என்று தலைவிக்குக் கூறினள்.] 

மதுமலர்ச் சோலையும், வாய்மையும். அன்பும், மருவி, வெங் 
கான் குதும் எனப் போக்கும் நிதியின் அருக்கு முன்னிக் 
கலுழ்ந்தால் நொதுமலர்......பாவைக்கு என்னோ வந்த 
வாறு என்பர் ஏந்திழையே 

[தலைவியின் வருத்தம் கண்ட தோழி, '“இவ்வேறுபாடு வந்த 
வாறு என்னோ ? என்று அயலவர் ஜஐயுரா நிற்பர், ஆத. 
லால் நீ ஆற்ற வேண்டும்'' என்று தலைவியை வற்புறுத் 
Borer.) 

கருந்தினை ஓம்பக் கடவுள் பராவி நமர்கலிப்பச் சொரிந்தன 
கொண்மூ.........பரங்குன்றில் துன்றி விரிந்தன காந்தள் 
வெருவரல் கார் என வெள்வளையே 

[நம்மவர் இனைக் சுதிர் காரணமாகக் கடவுளைப் பரவ, 
அக் கடவுளின் ஆணையால் காலம் அன்ியும் கார் நீரைச் 
சொரிய, அதனை அ.றியாமல் காலம் என்று காந்தள் 
மலர்ந்தது, நீ அதனைக் கண்டு காலம் என்று கனவு. 
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கண்டாய், கலங்க வேண்டா, எனத் தோழி காலம் 
மறைத்துத் தலைவியை ஆற்றுவித்தாள்.] 

வெள்ளிக் குன்றவர் குன்றா அருள்தரக் கூடினர், நம் அகன்று 
சென்றவர் தாதுகொல்லோ இருந்தேமையும் செல்லல் 
செப்பா நின்றவர், தூது கொல்லோ வந்து தோன்றும் 
நிரைவளையே 

[ஒரு தூது வரத் தோழி கண்டு தலைவிக்கு உரைத்தது.] 
வலம்புரியின் வெள்ளினம் ஆர்ப்ப வரும் பெருந்தேர் இன்று 

மெல்லியலே 
[தோழி தலைவிக்கு மசழ்வோடு தேர்வரவு எடுத்துக் 
கூறினள்.] 

பிரசம் தஇகமும் வரை புரையானையின் பீடு அழித்தார் முரசந் 
இகழும் முருகயம் நீங்கும்......மேகலையாய் ! துயர்தீரப் 
புகுந்து நின்றே 

[வரைவு தோன்ற மகழ்வுறு தோழி தலைவிக்கு உரைத்தது.] 
'இல்லை மிக்கோன் கழற்கே காதலுற்ருர் நன்மை கல்வி, செல்வி! 

தரும் என்பது கொண்டு ஓதலுற்றார், உற்று உணர்தல். 
உற்றார் செல்லல்.....அழற்கான் போதலுற்றார் நின்புணர். 
eau pp புரவலரே 

[கல்வி காரணமாகத் தலைவர் பிரியா நின்ரூர் என்று 
தோழி தலைவிக்குக் கூறினள் ] 

பநிகை தணித்தற்கு அரிதாம் இரு வேந்தர் வெம்போர் மிடைந்த 
பகை தணித்தற்குப் படர்தலுற்றார் நமர்......... மொய் 
ரழலே 

| கலவர் பகை தணிக்கப் பிரிய்லுற்றார் என்று தோழி 
தலைவிக்குக் கூறினள் ] ப் 

பெளிதரல் கார் எனச்சீர் ௮னம் ! சற்றம்பலத்து கார்மிடற் 
or நடமாடக் கண்ணார் முழவம்...கார் என ஆர்த்தன 

காந்தளும் பாந்தளைப் பாரித்து அலர்ந்தனவே 
|கார் காலம் வந்தது. காதலர் வரஷில்லை என்று கலங் 

யெ தலைவிக்கு, “இது பருவம் அன்று சிற்றம்பலத்தில் 
குடமுழவம் முழங்க அதனை அறியாது காந்தள் மலர்ந் 
தன, நீ, கலங்க வேண்டாம்? என்று தோழி உரைத் 
தனள்* 

கொண்டல் எண் இசையும் வருமால், உடல் மன்பொருந்த௨ 
இருந்த மணந்தவர் தேர், பொருமால் அயிற்கண் நல்லாய், 
இன்று தோன்றுநம் பொன்னகர்க்கே 

  

   

101 

280 

295 

299 

309 

314 

324 

326



102 . ௩, அகப்டபொருட் பகுதி [திருக்கோளையார் 

[தேர் நம் இல்லின்கண் வந்து தோன்றும் என்று தலைவி. 
யின் கலக்கம் தீரத் தோழி தலைவிக்குத் தேர் வரவு 
கூறினள்.] 

மடமாதே பொலிக நம் மன்னர் முன்னாப் பணிவார் 
இறையும் பகைத்தவர் சன்னமுங், கொண்டு வண்தேர். 
அணிவார் முரசினொடு ஆலிக்கும் மாவோடு அணுகனரே 880 

[வேந்தற்கு உற்றுழிப் பிரிந்த தலைவன் தனது வினை 
முடித்த பின்னர் வந்து சர்வதைத் தோழி தலைவிக்குக் 
கூறியது.] 

வறியார் இருமை அறியார் என மன்னும் மாநிதிக்கு நெறியார். 
அருஞ்சுரஞ் செல்லலுற்றுர் 333 

[அருஞ்சுரம் போய்த் தலைவர் பொருள் தேட நினையா 
Bagi" என்று தலைவிக்குத் தலைவனது பிரிவு. 
நினைவைத் தோழி உரைத்தனள்.] 

இல்லை அம்பலம் ஈர்வழுத்தாப் பாவர் சென்று அல்கும் நரகம் 
அனைய புளை அழற் கான்போவர் நம் காதலர் என் நாம் 
உரைப்பது பூங் கொடியே 387 

[தலைவன் நினைவு பொருண் மேல் இருப்பதால் நாம் 
என்ன செய்யக் கூடும் என்று தோழி தலைவிக்கு 
நொந்து கூறினள்.] 

பூவணம் அன்ன பொன்னே வன்மாச்களிற்றோடு சென்றனர் 
இன்று நம் மன்னவரே. 338 

[மூன்னின்று சொல்லிப் பிரியில் நீ ஒளி வாடுவை 
என்று பயப்பட்டுத் தலலவன் சொல்லாது பொருள் 
வயிற் பிரிந்தான் என்று தோழி தலைவிக்குக் கூறினள்.] 

பாவியை வெல்லும் பரிசில்லை...பாவை...ஆவியை வெல்லக் 
கறுக்கன்ற போழ்தத்தின்......கதும் எனப் போய் மேவிய 
மாநிதி யோடு அன்பர் தேர் வந்து மேவினதே 349: 

[தலைவன் விரும்பிப் பொருளோடு வரும் எனத் தோழி 
தலைவிக்கு த்,தேர்வரவு இனிது இயம்பினள்.] 

பெரும் பொறை ஆட்டியை என் இன்று பேசுவ...கரும்புறை 
ஊரன் கலந்து அகன்றான் என்று கண்மணியும் அரும் 
பொறையாகும் என்னாவியுந் தேய்வுற்று ௮ழிகன்றதே 358 

நெஞ்சு உடைந்து புறத்தே வெளிப்படாமல் தலைவி 
பொறுத்தமை கண்ட தோழி தலைவியின் பெரும். 
பொறையைக் கண்டு உவந்து உரைத்தனள்.] 
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11. தலைவியின் அணிகலன்களும் ஆடையும் 

1. அணிகலன்கள் 8. மனி 
1. இெழுகழ் கண் (நீலமணி) கதிர்மாமணி 38 

soos reg 9 மேக 

மாணிழை 288. அரை மேகலை. 260 
இருந்திழை 282 ஒளி மேகலை 350 
பூங்கலம் 365 சந்த மேகலை 211, 299 

இழை (அணி) பாயின மேகலை. 282 
இழைகாண் பணைமுலை 117 புரைசந்த மேகலை 299 

மேகலை 260 
2. ஆரம் (மூத்துவடம்) 59. வாமாண் கலை. 263 
3. குழை வாமேகலை 344 

கனங் குழை 15 10. டர் 

4. Batty தட வடமார் முலை 120 

5. நொடி 11. வரை 
தொடி 58, 199, 200, 202, 258 திங்கள் வாணிகர் வெள் வளை 183 

ற் நிரை வளை 280. 
பேரதிகறக BY ல்லா வளை 192 
6. நூபுரம் (கலம்பு) 846 நெருங்கு வளை 331 

பல் வளை 4 
7. பூன் வரிவளை 257, 350 
பூணிற் பொலி கொங்கை 29: வாணிகர் வெள்வளை 18s 
போய் இறும் பொய் போல் வெள்வளை 188) 278 
இடை எனப் பூண் இட்டணி ஆடை 

|, wires 308 கலிங்கம் 365 
Sub yr 841 செம்பட்டு 246 

12. தலைவியின்* அவயவம் முதலிய வர்ணனை 

1. அடி ௩. கால்மலரே. 238 
eb 201 கோலத் தவிசின் மிதிக்கற் 
அடி வலம் கொள்வன் 387... பதைத்தடி கொப்புள் 
wb Foy. 2117 கொள்ளும் 238 
அனிச்சம் இகழும் ௮ம் £றடி 211 சிலம்படி 30, 228
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றடி 209, 211, 215, 237, 365 
Soigs yee 365 
செம்பஞ்சியின் மிதிக்கற். 

பதைக்கும் மலர்ச் 2றடி 209 
(தண் அனிச்சப் பூமேல் மிதிக் 

இற் பதைத்தடி. பொங்கும் 
நங்காய் 223 

தவிசின் மலரன்றி மிதிப்பக் 
கொடான் 303 

திருத்திய £றடி 215 
தோயும் நிலத்தடி. 3 

பஞ்சடி. 119 
பரல்வேய் அறை உறைக்கும் 

பஞ்சடி 119 
பேணத் இருத்திய 8றடி 215 
பொன் அடி. 40 
மலர்ச் டி. 209. 
மலரைப் பொரு அடி 367 
மெல்லடி பூ 207 
விடலை பின்போங் காலொத் 

(தன விளையேன் பெற்ற. 
மாணிழை கால் மலரே 898 

2 அல்கல். 
அகல் அல்குல் பாரம் 59 
அகல்இன்ற அல்குல் தடம். 4 
அரவத்து அல்குல்: 48 
அரவம் புரையும் அல்குல் 199 

அல்குல். 48,91 
அல்குற் பாரம் 59 
கலைக்கீழ் அகல் அல்குற் பாரம் 59 
புணர்ந்தால் புணருந்தொறும் 

பெரும் போகம் பின்னும் 
யுதிதாய் மணந்தாழ் புரி 
குழலாள் அல்குல் போல 

வளர்கின்றதே 9 
பைதயங்கும் அரவம் புரையும். 

அல்குல் * 199 
பையுடைய வாள் அரவத்து 
அல்குல் 48 

பொன்னிற அல்குல்: 58 

௩. அகப்பொருட் பகுஇ 105 

வான் பையுடை வாள் 
அரவத்து அல்குல் 48 

3. 6 
பேரெழில் 58 

4, இடை (மருங்குல்) 
அம்மா முலை சுமந்து தேயும் 
மருங்குல் 3 

அரவு இடை 198 
அரை மேகலையாள் 260 
அல்குல் பாரம தாரங் 

கண்ணார்ந் இலங்கு முலைக் 
கீழ்ச் சிறிதின்றி நிற்றன். 
PHOS எது நுங்கள் 

சிற்றிடையே 59 
இடை 92, 784 
எது நுங்கள் சிற்றிடையே 59 
கொடி இடை 9 
கொடி ஏர் இடை 51 
சிற்றிடை 11, 59, 192, 169, 197 
சிறுகால் மருங்குல் 126 
சுருங்கும் மருங்குல் 175, 358 
தளர் மருங்குல் 359 
தில்லை அம்பலம் பாடலரின் 

தேம்பலம் சிற்றிடை 11 
துடி. இடை 21 
தேம்பல் இடை 165 
தேம்பல் துடி இடை 21 
தேம்பலம் சிற்றிடை 11 
நடுங்காதவனை நடுங்க நுடங் 

கும் நடு 31 
நடுங்குமின் "26 
நுண் இடை 58, 842 
நு இடையார் மெலிவு 136 
நுண் மருங்குல். 199 
நூல் ஒத்த நேரிடை 
நொய்ம்மை வ உக்தி 

புலியூர் இகலும் அவரிற் றள 
ரும் இத் தேம்பல் இடை 

ய.ற்றரவு இடை . 
165 
198
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பொய் தயங்கும் - நுண் 
மருங்குல் 199 

பொய் போல் இடை 308 
மருங்குல் நெருங்க. 121 
மின் அணி.நுண் இடை 342 
மின் இடை 10 
மின் தங்கு இடை 221 
மின் நிற நுண் இடை 58 
மின் நேர் இடை 201 
மின்னும் பணியும் புரை 
மருங்குல். 5 

வஞ்சி அஞ்சும் இடை 32 
வஞ்சி மருங்குல் 22 
வள்ளி மருங்குல் வருத்துவ 
போன்ற வன மூலையே 

5. இயல் 

லின் புகை விம்மி ஆய் 
மலர் வேய்ந்து அஞ்சனம் 
எழுதத் தலும் தனிவடம் 
பூட்டத்தகாள் சங்கரன் 
புலியூர்: இகலும் அவரில் 
தளருமித் தேம்பல் இடை 
ஜெமியப், புிலும் மிக 
இங்ஙனே” இறுமாக்கும் 

128 

புணர் முலையே 165 
பூங் கொடி 312,337, 341 
மெல்லியல் 625; 7835, 807, 295, 

350 
வல்லி மெல்லியல் 62 

6. உருவம் 

இவள்.து ஒளிர் ௨௬ 103 
உருவளர் காமன்தன் வென்றிக் 

கொடி. el 
ஒளிர் உர. 103 
ஒளிர் உரு அஞ்சி...கொக்கும் 

சுனையும், குளிர்தளிரும் 
கொழும் போதுகளும்: இக் 
குன்றில் என்றும் மலர்ந்து 
அறியாத இயல்பினவே 103 

௩. அ௮கப்பொருட் பகுதி [திருக்கேரவையரர் 

கார்க்கயலும் செங்கனியொடு 
பைம்பூணும் புணர் முலையும். 
கொண்டு தோன்றும் ஓர் 
பூங்கொடியே 341 

சிலம்பு அடிக்கொம்பு 30 
8626 117 

7. கண் 

அம்பஞ்சி ஆவம் புக மிக 
நீண்டரி சிந்துகண்ணாள் 209 

அம்பலத்தான் உழை காண்ட: 
லும் நினைப்பாகுமென் 
நோக்க qi 

அயிற்கண்ணி ar 
, அயிற்குலவேல் கமலத்திற் 

இடத்தி 36 
அயிற்கண் 326 
அரிக்கண்ணி 225 
அரிசிந்து கண்ணாள். 209 
அலர் வேற்கண்டணி) 291 
இணைமலர்க் கண்ணின் இன்: 
நோக்கு. 394 

இரும் கண் 58 
இளமாம் போழ் 79 
இளமான்விழி 23 
உலைவேல் அன்னகண் 250 
ஒள்வன் படைக்கண்ணி 237 
கடைக்கண் 51 
கண் துயிலக் கல்லாகதிர் 

முத்தம் காற்றும். 192 
கண்மலர் செங்கழுநீர் 108 
கண்மலர் நோக்கி அருளப் 

பெற்.றிலமென்பிணை 97 
கண் முத்தமாலை கலுழ்ந் 
தனவே 397 

கதிர்வேல் கண் படாது கலங் 
கனவே 258 

sue «© 35,327 
கயல் உளவே கமலத்து 
அலர்மீது. 35 

கயல்வந்தகண் 987



ஒனிநெறி] 
சுயல் வளர் வாட்கண் 117 

சுயற்கண் 203, 312 
கயற்கண் பூப்பானல. 

மொளிரும். 312 
(பானல் --அம்4- பூ-அழய 

நீலோற்பலம்--பரிதிமாற் 
கலைஞர் உரை] 

மலிகஇர்வேற்கண் 258 
கருங்கண் 57, 67, 70, 169, 

200, 387 
கருங்கண் சிவப்பாற்று கறுப்ப 

தன்று. 387 
கருங்கண் (பிறழ), 366 

கருங்கயற்கண் 203. 
கருங்குவளைக் கடிமாமலர் 

மூ.த்தங்கலந்திலங்க 331 
கறைக்கண் மலிகதிர் வேற் 

கண் 25௪ 
கார்க்கயல் 341 
கார்க்கயற்கண் 312 
காரிகைகண் முத்தமாலை 
கலுழ்ந்தனவே 397 

காரியல் வாட் கண்ணி 301 
காவியங்கண் கழுநீர்ச் செவ்வி 

வெளவுதல் கற்றனவே 
களர் கெண்டையன்ன நீள்வது. 

384 

செய்த கண்ணாள் 247 
குலவேல் 36 
குவளைக்கண் 66 
குவளைக் கருங்கண் 51 
குவளை மலர்ன்றன சன 

வாண் மிளிர் நின்கண் 
ஒக்கும் 162 
கெண்டை யங்கண்ணி 6 
கெண்டையன்ன நீள்வது. 

செய்த கண்ணாள் ' 247 

கோபக் கண்டதில்லை சரன், வர ‘ 

வெளலும் முகத்தாமரை.த் 
,தழல்வேல் மிளிர்ந்து முத் 
தம் பயக்கும் கழுநீர் 388 

௯. நகப்பொருட் ues 107 

சாந்தக்கண்: விருந்தொடு 
என்னாத. முன்னம் சித்தக் 
கருங்குவளைச் செவ்வி 
யோடிக் செழுமிவே 888 

சிலைக்கழ்க்கணை அன்ன கண்ணீ. 
ரெது நுங்கள் சிற்றிடையே 59: 

Ag மான்விழி 25 

செனவாள் மலர்க்கண் செந்தா. 
மரைச் செவ்வி சென்ற 363 

சனவாள்மிளிர் நின்கண். 162 
சிர்வளர் காவிகள் I 
செவியுற நீள்படை கண்கள் 18 
தடங்கண் 163, 345 
தடங்கண் கடந்த இந்தீவரம் 163 

'தடங்கண்ணி 8s 
'இருஉருவிற் கயல்வளர் வாட் 

கண்ணி 
இல்லை நின்றோன் மிடற்றின் 
வண்ணக்குவளை மலர்சன் , 
pos சனவாண்மிளிர் நின் 
கண் ஓக்கு மேல்கண்டு காண் 162: 

117 

நீள்வர்க்கண்ணி 267 
'நீள்வது செய்த கண்ணாள். 247 

நெடுங்கண்துயிலக் கல்லாகதிர் 
முத்தம் காற்றும்: 192 

படைக்கண் இமைக்கும். 3 
படைக் கண்கள் 5,18 
படைக்கண்ணி 237 
படையார் கருங்கண்ணி 136 
பனிந்தடங் கண்ணுள் நீருக 345 
புனலூர் கண் 972 
பெருங்கண்களே 109 

பெருநீளம் பெருங்கண்களே 109 
பெருமலர்க் கண் மைவார் 
(குவளை 178 
பொருமால் அயில்கண் 326 
பொழி கண் புயலின் மயில் 255 

மடமான்விழி 13° 
மலர்க்கண் "368 
மலர்க் கண்கள் முத்தம் 

98௪ வளர்க்கும்.
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மலர்க் கண்ணி 226 
மலர்க் கண்மை வார்குவளை 
விடும் 170 

மலர் வாள் கண்ணி 233 
மா இயன்றன்ன மென் தோக்கி 47 
மாது குலாய மென் நோக்கி 816 
மால் அயிற்கண் 326 
மாழை மென் நோக்கி 61 
மாம் போழ் 79 
மான் (மான் போலுங்கண்) 
(பழைய உரை) 351 

மான் மட நோக்கி 21 
மான் விழியா வரும். 261 
முகமடுவில் பைந்தஈட் குவளை 

கள் பூத்திருள் சூழ்ந்து பயின் 
றஐனவே 363 

முத்தின் குவளை 121 
முந்தாயின வியன் நோக் 

" கெதர் நோக்க மூகமடுவில் 
பைந்தாட் குவளைகள் பூத் 
இருள் சூழ்ந்து பயின்றனவே 363: 

மென் நோக்கி 41,316 
மென்மான் விழித்து 224 
மைம்மலர் வாட் கண்ணி 233 
மையுடை வாட்கண் 48 
மையேர் குவளைக்கண் 66 
மைவார் கருங்கண்ணி 67 
மைவார் குவளை 170 

வகிர்க்கண் (ணி) 267 
-வடிக்கண் 92, 84, 197 
வடிக்கலர் வேற்கண்(ணி) 297 
வடுத்தன நீள் வ௫ர்க்கண்ணி 267 
வடுத்தர்ன் வ௫ர் மலர்க் 

கண்ணி 226 
வரிக்கண்(ணி) 26) 
வரி சோர் தடங்கண்(ணி) 83 
.வன்படைக் கண்ணி 237 
aur. sir oof; 48,117, 233.301 
வாம்பிணை 38 
வார் கருங்கண்ணி 67 
வாள் அரிக்கண்ணி 225 

௩. அகப்பொருட் பகுத: [திருக்கோவையார் 

வாள் தடங்கண் 10 
வாள் மலர்க்கண் 363 
வாள் மீளிர் நின்கண் 162 

விடங்கால் அயிற்கண்ணி 31 

வித்தகம் சேர் மெல்லென் 
நோக்கம் 106 

வியன் நோக்கி 363 

விழி பிறிதாய் 282 

விழியால் பிணையாம் 29 
வேல் 36 
வேல் அன்ன கண் 250 
வேற் கண் 43, 50, 258 
வேற் கண்(ணி) 291 
வேற் பொலி கண்(ணி) 368 
வைவேற்கண் 43 

கண் வர்ணனை 

ம். அதமம் 

ஈச.ற்கு யான்வைத்த அன்பின் 
அகன்று 109 

ர். க௫மை 

அவன் வாங்கே என் பாசத்திற் 
காரென்று 109 

iii ஒளி 
அவன் தில்லையின் ஒளி 

போன்று 109 

13... வெண்மை 

அவன் தோள் பூசத் திருநீ 
றென வெளுத்து 109 

yee paid 

அவன் பூங்கழல் யாம் பேசத் 
இருவார்த்தையிற் பெரு 
நீளம் பெருங்கண்களே 109
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vi. *0சம்மை 
அவன் தோளில் பூசத் திருநீறு , 

என்ற அதனால் சிவப்பும் 
சொல்லியதாயிற்று...உரை 109. 

8. கரம் (கை) 

கைம்மலா் 233 

செங் கரம். 67 

பைங்காந்தள் 1 
மென் காந்தள் 121 

9. குழல் (கூந்தல்) 
அளகத்து அளி 64 
அளிநீடு அளகம். 122 
அறல் இயல் கூழை 375 

அறுகால் நிறைமலர் ஐம்பால் 186 
இணர்ப்போது அணிகுழல் ரே 
இருட்டில் புரிகுழலாள் 270 
இருள் சேர்குழல் 163 
இருளின் மென்பூச் சூழும் 79 
ஈர்ங் குழல் 56 
ஈர்ங்கொடிமேல் புயலுளவே 

மலர் சூழ்ந்து இருள் தூங்கப்: 
புரள்வனவே 35 

ஐம்பால் 126 
ஒளிநீள் சுரிகுழல்: 122 
ஓதி (மமெல்லோதி) 310 
கடித்தேர் குழல் 216 
கடிமலர்க் கூந்தல் 236 
கருங்குழல் 73, 162, 333 
கள்ளார் முருகு தலைச் சென்ற 
கூழை: 104 

கார் மலர்த்தேன் பாண்பதன் 
தேர் குழலாய் 323 

கார்வாய் குழல் 80 
இளர் அளகத்து அளி அமர்ந்து: 

ஏறின் 64 
குரவணையுங் குழல் 360 

௬, அகம்பொருட் பகுதி 109 

குராப்பயில் கூழை 362 
குழல் கொன்றை 108 

குழல் வேங்கையம்போ தொடு, 
கோங்கம் விராய் நறப் 

  

பாடலம் புனைவான் 205 
கொண்டை 45. 
சில்லோதி 196 

சுரிகுழல்: 63, 122 
சுரும்பார் 112 
சுருளார் கருங் குழல் 72 
குழார் குழல் 98 
செறிவார் கருங்குழல். 333 
தாழ் குழல். 125, 312 
தாழ்தரு மொய் குழலே 3972 
இல்லைச்சூழ் பொழில் வாய் 

முகை தணித்தற்கு அரிதாம் 
புரிதாழ் தருமொய் குழலே 314 

தேம்பிணை வார் குழல். 38 
தேன் பாண்பதன் தேர் 

குழலாய் 
தொக்குன் குழல் போன்ற 

அளிதரக் காந்தளும் பாந். 
தளப் பாரித்து அலர்ந் 
தனவே 324 

நலம் ஒளிரும் புரிதாழ் குழல் 212 

32g 

நீள் சுரிகுழல், « 122 
நூலொத்த பல் பூ மருவு 
சில்லோதி 196 

புரி குழல் 277 
புரி குழலாள் 270 
புரி தாழ் குழல் 312 
புரிதாழ் தருமொய் குழலே 314 
புரிமென் குழலாள் 261 
புலியூர் குறுகார். மண் 

போன்று இருட்டில் புரி 
குழலாட்கு எங்ஙனே 
சொல்லி ஏகுவனே 270 

* கண்ணுக்கு இயல்பு--௪ண்ணிற் இயல்பு கசடறக் கிளப்பின், 
வெண்மை, “கருமை, செம்மை, அகலம், நீளம், ஒளிள்ன நிகழ்த்துவர் 
புலவர்."
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பூப்பால் நலம் ஒளிரும் புரி 
தாழ் குழல் 312 

பூமருவு சில்லோதி 196 
14 வரில் பெற்ற குழல் 

பொழில்வாய்...முகை தணித் 
தற்கு அரிதாம் புரிதாழ் 
'தருமொய் குழலே 

மட்டணிவார் குழல் வையான். 
மலர் வண்டு உறுதல் அஞ்சி 303 

814 

மணம் தாழ் குழல் 125 

“ snserid Siri புரிகுழல் a 
மணிவார் குழல் 330 

81, 82 + gent pH 
மலர்த்தேன் பாண்பதன் தேர் 
குழலாய் 323 

மன்னும் கடித்தேர். குழல், 
மங்கை 216 

236 மன்னும் கடிமலர்க் கூந்தல். 
கை. தணித்தற்கு அரிதாம் 
புரிதாழ் தருமொய் குழலே 214 

மெல்லோதி 310 
மென் குழலாள் 261 
மென்பூ மடலையுற்றார் குழல் 818 

மைந் நிறவார் குழல் மாலையும் 
தாதும் os 

மொய் குழல் £ 99, 314 
வண்டினம் மேவும் குழல் 302 
வண்டு வாமும் கருங் குழல் 162 
வார் கருங்குழல் 333 
வார் குழல் 29, 81, 82,119, 

303, 330 
56 விரை ஈர்ங் குழல் 

10, கொங்கை (மூலை) 

அங்கராகம் பயின்று அமிழ்தம் 
பொதிந்து ஈர்ஞ் சுணங்கு ட 
ஆடகத்தின் பராகம்சிதர்ந்த 
பயோதரம் இப் பரிசே 

பலைத்த இராகம் 194 
அம்பலத்தின் இய்லுளவே 

இணைச் செப்பு 35 

௩. அகப்பொருட் பகுஇ [திருக்கோஷைபிரர் 

அம்பலவர்க்கு உற்றப.த்தியர் 
போல பணைத்து இறுமாந்த: 
பயோதரம் 242 

அம்மா மூலை 3 
அமிழ்தம் பொதிந்து ஈர்ஞ் 

சுணங்கு ஆடகத்தின் பாரகம் 
இதர்ந்த பயோதரம் 194 

அமிழ்தும் செழுந்தேனும் 
பொரிந்து செப்பும் கோங் 
கரும்பும் தொலைத்து என்னை 
யும் ஆட்கொண்ட கொங் 
கைகளே 46 

ஆரம் கண்ணார்ந் இலங்கு முலை 59. 
இணைச் செப்பு 35 
இணை முலை 97௪ 
இலங்கு முலை 59 
இழை காண்பணை முலை qi 
ஈர்ஞ் சுணங்கு ஆடகத்தின் 

பராகம் சிதார்ந்த பயோ 

தரம் 
உலவியலாத்தனம். 
என்னையும் ஆட் கொண்ட 

194 
365 

கொங்கைகளே 46 
கண்ணார்ந் இலங்கு முலை 59 
கதிர் மூலைகள் மானக் சுனசந் 

தரும் 335 
கதிர் முலைப் பாரிப்பு 132 
கலம் பாவிய முலை 197 

குயம் 198 
குவவின கொங்கை குரும்பை 108 
கொங்கை அவை 4 

கொங்கை பெரிய 201 
கொல்வினை வல்லன கோங் 

கரும்பு 26 
கோங்கிற் பொலி அரும்பேய் 
கொங்கை 13 

கோங்கு 1 

கொங்கையில் அழகு குங்குமம் 69. 
கோங், கரும்பும் தொலைத்து 

என்னையும் ஆட்கொண்ட 
கொங்கைகளே 46



gai") ௩. அகப்பொருட் பகுதி 111 

கோலத் தனிக்  கொம்யர் இன்னும் பெருக்கன்றதே 121 

உம்பர்புக்கு அஃதே குறைப் மாமுலை 3 
பவர் தம் Sasser மூலை பொடியா 104 
கொங்கை 45 மென் கொங்கை 351 

சுணங் குற்ற கொங்கைகள் மென்முலை 398 
சூதுற்றில 288 வடமார்முலை 120 

செப்பும் கோங் 'கரும்புந் வண்டுறை தருகொங்கை 380 
தொலைத்து என்னையும் ஆட் வண்ணப்பயோதரப் பாரம் 136 
கொண்ட கொங்கைகளே 46 வள்ளி மருங்குல் வருத்துவ 

செப்புற்ற கொங்கை 354 போன்ற வனமுலையே 128 

'செழுந்தேனும் பொதித்து... வனமுலை 128 
...ஆட்கொண்ட கொங்கை வார் அணவும்முலை. 296 

களே 46 ll கு 

செறி மென்முலை 398 + rw 
sm) உறப்பொங்கும் இக் ௮ம் சாயல் 235 

BT HICSS ST 359 அன நடக்கும் மயிற்குமாம் 86 

'இல்லை அம்பலம்பேர்ல் வளவிய இக்கொடி. 51 
வான் கொங்கை 20 இளங்கொடி 15 

'இங்கரும்பும் அமிழ்தும் செழும் இளவல்லியின் ஒல்கி 224 
தேனும் பொதிந்து செப்பும் ஈர்ங்கொடி 28,365,121 

கோங்கரும்புந் தொலைத்து களிமாமயில் 38 
என்னையும் ஆட்கொண்ட கார்மயில் 76 

கொங்கைகளே 46 கொடி 169 
தேம்ப லிடை ஜெமியப் புலி 'இல்லை அன்ன மணங் amon td 

லும் மிக இங்ஙனே இறு சாயல். 235 
மாக்கும் புணர் முலையே 165 பூங்கொடி 372 

நடுங்குமின் மேல் கொல்வினை பெண்கொடி 75 

வல்லன கோங்கரும்பு 26 மடமயில் 2 

an upto 258 மணம் கொளஞ்சாயல் 235 
பற்று. இறுமாந்த பயோ மயில் 23,30, 224 

காம் 242 மயில் மன்னும் 'சாயல் இம் 
பல முலை 21,111,121 மான் 35 
பப்யாதமம் பாரம் 136 மயிற் குலம் 36 

பயா தாமே 378. வல்லி ஒல்குதல் «88 
pene apn 165, 309, 841 வல்லி 1,°50, 62 

bb pt 48 விளங்கு இயலால் மயிலாம். 29 

விற் பொலி கொங்கை 23 ° ட 
கர்பம் புணர்முலையும். 247 12. Gea (காது) 
பணிஉடைப் பூண்முலை 48, அன்பர் சொல்பா விரும்பினர் 
சருங்குல் நெநங்கப் பித்தர். 

பரண முலைகாளென்னுக்கு 
என்ன மெல்லோதி செவிப்” 
புறத்துக் கொல்பா இலங்கு
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இலைவேல் குளித்தாங்குக் 
குறுகயதே 310 

13. தோள் 

காம்பு இணை 38 
தோள் 9 
pro வேயினம் நின் தோட்கு 

உடைந்துக்க நன்முத்தம். 
இந்தி 119 

பணைத்தோள் 135,169, 219 
பெருந்தோளி 5, 106 
பெரும் பணைத்தோள். 3, 169 
பேர் அமைதோள் 10 
மென்தோள் 204, 288 
மென்தோள் கரும்பு 22 
வேயிற் றந்த மென்தோளி 204 
வேயின மென்தோள் 

(மெலிந்து) 282 

14. நடை 

௮.ன்)னநடை 1,78 
அ(ன்)னநடக்கும் 36 
அன்னநடையாள் 342 
கற்றில கண்டன்னம் மென் 
னடை 97 

நின்போல் , நடை அன்னம் 
துன்னி 222 

மயில் எனப் பேர்ந்து 224 

5. நுதல் (நெத்தி) 
ஒண்ணுதல் 65, 194 
ஒண்ணு தலாள் 384 
ஓண்ணுதலே 126 193 
Saunage 3 
'இருநுதிலாள் 318 

இருநுதலே 122, 208, 374, 375, 
(333 

'தன்னுதலே 332 
10 'நுதல் மாமதியின் பிளவியல் 

பொட்டணியாள் நுதல்போய் 
இறும் இடையென. 303 

௩, அகப்பொருட் பகுதி [திருக்கோஜலயார் 

மதிநுதல் 204 
வாணுதல் 48,95, 225, 348 
வில்குலா நு.தலாள். 266 

வில்லைப் பொலி நுதல் 368 
விற்படு வாணுதல் 348 

16. பல் (மூறுவல்), 

அக்இன் நகை 376 
இன்னகை 366 

எழில் முத்து 79 
கதிர்கொள் முத்தம் 365 
கவவின வாணகை வெண் 
முத்தக்: 108 

கனி பவளத்து. அயலுளவே 
முத்த மொத்த நிரை 35 

கூர் எயிற்று ஊறல் 198 
கூர் எயிறு: 198 
தொண்டைக் கனிவாய்க் 

குளிர் முத்தநிரைத்து 36 
நகைவெண்முத்தம் 108 
DSBO வாணகை: 267 

முத்தகம் சேர் மென்னகை 106 
மென்னகை 106 
வாள் நகை 267 
வானளநகை வெண்முத்தம் 108 
வெண்தகை 58,73 333 
வெண்ணித்திலவானகை 267 

வெண்முத்தம் 16, 108 

17. புருவம் 

இரும்சிலை 327 
ஓங்கு இரும்சிலை 327 

கயல் ஒங்கு இரும்சிலை 927 
சிலை 227 
சலை(க்8ழ்கண்) 59 
தெளிவளர் வான்சிலை 16 

முரிபுருவம் 291 
வளர் வான்சிலை 16 

வான்சிலை 16 
வில் ஆண்டு இலங்கு புருவம் 387 

வில் பகைத்து ஓங்கும் புருவம் 168
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18. முகம் 

உவவின நாண்மதி போன்று 
ஒளிர்கின்றது ஒளிமுகமே 108 

ஒளி முகம் 64 
ஒளிமுகமே. 108 
கமலம்: 36 
திங்கள் 16 

'இருவளர் தாமரை 1 
நாண்மதிபோன்று adi Ber ps 

ஒளிமுகமே “ 108 

முகத்தாமரை 388 
முகமடுவிற் பைந்தாட்குவளை 

கள் பூத்து இருள் சூழ்ந்து 
பயின்றனவே 363 

மூக மதி 106 

19. மூக்கு 

குருவளர் பூங்குமிழ் 1 

19 4. மூச்சு 

வெவ்வாய் உயிர்ப்பு 366 

20. மேனி 
' 

அம்பலம்போல் அந்நிறமேனி 69 

21. மொழி (சொல்) 

அடி சொல்லி 

எ.ழில்தொண்டைச் செவ்வாய 
219 

  

நவ்விசொல் 93 
ஒருரு தலைச்சன் மழலை 104 
ays #65 wT sppQuer 

மொழிக்கன்னி 78 
Bohr geen wr yp Quon yp 

யாள் 269 
Bersiow ercr8o Qalé 

இள்ளையார் வாயில் கேட் 

இன்றதே 10 

Pou d ரின்மழீலை. 104 
ஓயில் ருலம் கொண்டு 

36 தொண்டைக்கனிவாய் 
இ.கோ.ஒ-8 

௩, அகப்பொருட் பகுஇ 113 

: குயில் மன்னு சொல்லி 351 
Gye Gur 198 
குழல் மொழியின் நயம் 198 
சின் மொழி 343 
சொல் தெளிவுற்.றில 283 
,தத்தைக்கெவி. 388 
"இல்லை. மன்னனதின் ருள் 

போல் பண்ணுழையாஈ 
மொழியாள் 347 

தூமொழி 112, 138 

தேமொழி 100 
தேனமர் சொல்லி 274 
பண் கடமென் மொழி 220 
பண்ணீர் மொழி 345 
பண்ணுழை யாமொழியாள் 347 
பணிமொழி 18, 32, 387 
பேச்சுப் பெராகிள்ளை 97 
Dipiy Gor Purp @ehuris 29 
மென் மொழி 78, 220, 230 

யாழ் இயல் மென்மொழி 230 
யாழேர் மொழியாள் 269 

22 வாய் 

எழில் தொண்டைச் செவ்வாய் 93 
கனித் தொண்டைவாய் 132 
கனி பவளம் 35 
கனிவாய் 36, 50, 70 
கொவ்வை(ச்) செவ்வாய் 9, 108 
கோபம் (இந்திரகோபம்) 327 
கோவை வந்தாண்ட 

செவ்வாய் 200 

செங்கனி 16, 341 
செவ்வாய் 9, 90, 78,108, 

169, 200, 333, 387 
செவ்வாய் (துடிப்ப), 366 
தங்கினிவாய் 11 
Buscherds swept yb 

டட பலம்போது ர 
தொண்டை (தொண்டைக் - 

குனி) ரச. 
தொண்டைக் கனிவாய் 36
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மணிவாய் 57 24. கவயலம் பொது 
மல்லல் கோவை வந்தாண்ட 

செவ்வாய். 200 கமலத்தவளைப் பயங்கரமாக 

வாய் பவளம் துடிக்கன்றவா ' 32 நின்று ஆண்ட அவய 
வ.த்தின் இவளை 3s 

வாய் ஊறல் 

கதிர் கொள்முத்தம் நிலவி 2. பகவந் 
நிறழைமது ஆர்ந்து 365 குணம் குற்றங் கொள்ளும் 

பருவம் உருள் 283 
23. aig 

பைங் காந்தள் 26. மனம் 

மெல் விரல் 725 வன் மனப்பேதை 230 

189. தலைவியின் இடம் யாருக்கு 

உரியது என்பது 

எந்தை உருவரை 252 

1. தளைளியின் உற்றுர் யார் என்பது உற்றார் குறவர் 252 

2.  தலலியின் தாய் யார் என்பது பெற்ருளும் கொடிச்சி 252 

14. தலைவியின் இருப்பிடமும் பிறவும்” 

1.  தலைளியின் இருப்பிடம் 

இக்குன்றிடத்தே தோன் நிடம் 251 
கயிலைக்கூடஞ்செய் சாரற் கொடிச்சி 129 

குன்றில் நின்று ஏங்கும் அருவி சென்றேர் இசழப் பொருந்தின 
மேகம் புதைந்திருள் தூங்கும் புனை இறும்பின்...சீறூர் 148 

”ற்றம்பலவன் மலைச்சிற்றில் 95 
ஓருர் கவண்வாய்த்த மணியிற் சதை பெருந்?தனிரும் என்று 

இருல் கழிவுற்று எஞ்சிறு குடில் உந்தும் இடம் 252 
இல்லை வானவன் வாஷகம் சேர் அரம்பையர் தம்டிடமோ 

அன்றி வேழத்இன் என்பு நட்ட குரம்பையர் தம் இடமோ 
இடந்தோன்றும் இக்குன்றிடத்தே 251 

தேன் உந்து மாமலைச் சீறூர் ௪ 147 
பசும்பனிக்கோடு மிலைந்தான் மலையத்து எம்வாழி பதியே 149 
பொதியில் 992 

395 AumBuder 20
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மலயத் தெம் வாழ்பதியே 149 
மெய்யே விசும்பின் சந்தைக்கும் ஏறற்கு அரிது எம் வாழ்பதுயே 149 
விசும்பினுக்கு அணிநெறி அன்ன சின்னெறி மேல் மழை தாங்கு 

அசும்பினிற் றுன்னி அளை நுழைந்தால் ஒக்கும்...எம்வாழ் 
பதியே 149 

வேழ,த்இன் என்பு நட்ட குரம்பையர் தம் இடமோ இடம் 25 

தலைவியின் ஊர் 

செல்வி சர்நகர் 329 

தலைளீயின் வீடு 

அகன் கடை 399 
இது உன் இல் 399 
என் வளமனை 391 
தென்னம் பொதியில் நன்றும் சிறியவர் இல் எமது இல்லம் 392 
நம் அகன் கடை 399 

2. aya 

என்ன நன்னிழல் வாய், அம்மலர் வாட்கண், நல்லாய் 
எல்லிவாய் நுமர் ஆடுவதே 153 

நின் வினா என்ன மென்னிழ லென்ன 152 
பொதியின் மலைப்பொலி சந்தணிந்து சுனைவளர் காவிகள் 

சூடிப்பைந்தோகை துயில் பமிவுஞஷ்னை வளர் வேங்கை 
கள் யாங்கணின்றாடுஞ் செழும் பொழிலே 154 

விரையும் நிழலும் 

1. das 

சாந்து அணிந்து நுமர் ஆடுவதே 158 
நின் ஊர் விரை என்ன 152 

பொதியின் மலைப் பொலி சந்தணிந்து 154 

15. தலைவியின் ஊடல் 
௫. 

1. தளைளீயின் பொறுமை (தலைவனது பரத்தையர் பிரிவு) 

சுருங்கும் மருங்குல், பெரும் பெறை யாட்டியை யென் இன்று, 
பேசுக. பேரொலி நீர்க், கரும்புறை யூரன்" கலந்த 
கன்றானென்று கண்மணியும், அரும்பொறை -:-கு 
மென்னாவியுந் தேய்வுற்றழிசின்றதே 358
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2 தலைலி வாடி யழுங்கல் 

எழில் நல மூரன் கவர, உள்ளும் புறமும் வெப்புற்று, வெய் 
துயிர்ப் புற்று தம் மெல்லணையே துணையாச் செப்புற்ற 
கொங்கையர் யாவர் கொல் ஆர் உயிர் தேய்பவரே 354 

த்லைளியின் ஊடலும் வெறுப்பும் 

ஆவா கனவும் இழந்தேன் நனவென் றமளியின்மேல் பூவார் 
அகலம் வந்தூரன் தரப்புலம் பாய் நலம் பாய் பாவாய் 
தழுவிற்.றிலேன் விழித்தேனரும் பாவியனே. (இது தலைவி. 
கனவிழந்துரைத்தல்), 35௪ 

கலந்தவர்க்குப், பொய்ம் முகங்காட்டிக் கரத்தல் பொருத்த 
மன்றென்றிலையே, நெய்ம்முகம் மாந்தி இருள் முகங்கீழும் 
நெடுஞ்சுடரே. (இது தலைவி விளக்கொடு வெறுத்தல்) 856 

பூங்குவளைப் பொலி மாலையும் ஊரன் பொற்றோளிணையும் 
ஆங்கு வளைத்து வைத்.து) ஆரேனுங் கொள்க இற்றம் 
யலத்து அயல்வாய் ஓங்கு வளைச்கரத்தார்க் கடுத்$தாமன் 
உறாுவரையே. இது தலைவனுடைய மாலையுந்தோளும் 
அவ்விடத்து வளைத்து வைத்து வேண்டினார் கொள்ள 
அமையும் மன்னனைப் பரத்தையர்க்கு உறாவரையாகக் 
கொடுத்தேன் எனத் தலைவி கூறியது ) 357 

கனை நோவதெவன்...இல்லை யூரநின் சேயிழையார், நவஞ் 
செய்த புல்லங்கள் மாட்டேம் தொடல் விடுநற்கலையே 
(இது தலைவி பள்ளியிடத் தூடல்), 358 

இக் குறியறிவிக் தரவணை யுஞ்சடையோன் இல்லை யூரனை யாங் 
கொருத்தி தர அணையும் பரிசாயின வாறு நம் தன்மை 
களே. (ஒருத்தி நமக்குத்தர நாமவனை யெய்தும் படியா 
யிற்று நம்முடைய பெண்தன்மை யென அயலறி 
வுரைத்துத் தலைமகள் அழுக்கமுற்றுக் கூறினள்) 306 

வந்தான் வயலணி யூரனெனச் சினவாள் மலர்க்கண், 
செந்தாமரைச் செவ்வி சென்ற சிற்றம்பல வன்னருளான்,, 

முத்தா யினவியன் நோக்கெ£இர் நோக்க முகமடுவிற் 
பைந்தாட் குவளையள் பூத்திருள் சூழ்ந்து பயின்றனவே. 36S 

[பரத்தையிற் பிரிந்த தலைமகன் செவ்வணி கண்டு வந்தா 
னென்று சொல்லுமளவில் தலைமகளின் கண்கள் சிவந்தன. 
அப்புலவி நோக்கத் தெதிர் காதலனோக்க, அச் சிவப்பாறி 
முகமலர்ந்தமையை அவ்விடத்துக் கண்டவர் தம்முட் 
கூறினர் ],
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மல்லிகைப் போதின் வெண் சங்கம் வண்டுத விண்தோய் 
பிறையோ, டெல்லிகைப் போதியல் வேல் வய.லூர.ற் 
கெதிர் கொண்டதே. 364 

(இஃது அந்இப் பிறையானுங் கங்குற் பொழுதானும் தனைவன் 

ஆற்றானாய்ப் புகுதரா நின்றான் “இனி நீ புலக்கற்பாலை 
யல்லை' எனத் தலைவிக்கு உழையர் கூறியது.] 

புலவித் இரை பொரச் £றடிப் பூங்கலஞ் சென்னி உய்ப்பக், 

கலவிக் கடலுட் கலிங்கஞ் சென்றெய்திக் கதர் கொண் 

முத்தம், நிலவி நிறைமது ஆர்ந்தம் பலத்து நின்றோ 
னருள்போன், றுலலிய லா.த்தனஞ் சென்றெய்த லாயின 
வூரனுக்கே. 365 

[தலைமகன் பூப்பு நிகழ்த்த இழத்தியைப் புலவி தீர்த்து இன்: 
புறப் பண்ணி எய்தலுற்று ம௫ழ்ந்தமையை அவ்விடத் 

துள்ளார் எடுத்துக் கூறியது.] 

செவ்வாய் துடிப்பக் கருங்கண் பிறழச் சிற்றம் பலத்கெம், 
மொய்வார் சடையோன் அருளின் முயங்கி மயங்கு 
இன்றாள், வெவ்வா யுயிர்ப்பொடு விம்மிக் கலுழ்ந்து புலந் 
துநைந்தால் இவ்வாறருள் பிறர்க் காகுமென நினைத்தின் 

நகையே 366 

(புலவி தீர்த்து இன்புறப் புணரப்பட்ட தலைமகள். இவ்வாறு 
அருளும் அருள் பிறர்க்கும் ஆம் என உட்கொண்டு 
பொருமி அழுது, பின்னும் அவனோடு கலவி கருதிப் 

யுலந்தனள்.] 

மலரைப் பொருவடி மானுந் தமியள் மன்னன் ஒருவன் 

பலரைப் பொரா தென்றழிந்து நின்றாள் சிறியாளென்னை 
கொல்லோ கருதியதே 367 

(புலவி தீர்ந்து தானும் அவனுமாய்ப் பள்ளியிடத் தானாகய 
'தலைமகள். இப்பள்ளி பலரைப் பொருதென்று இழிய, இப் 

பொழுது இவளிவ்வாறு இழிதற்குக் கருதிய குறிப்பு 
என்னை கொல்லோ என்று உழையர் கூறினார்.] 

வேற்பொலி கண்ணி மெலிவறித்து, வல்லைப் பொலி வொடு ~ 
வந்தமையால்...வயலூரன் மெய்யே தக்க வாய்மையனே 268 

[செவ்வணி விடுக்கப் பூப்பியற் செவ்வி கெடாமல் மெலி 
வறிந்து இவளது பொலிவோடு வந்தமையான் இவன் 
மெய்யே தக்க வாய்மையனெனத் தலைமகனை வாயிலவர் 
வாழ்த்தல்.] * 

அக்கன் நகையிவள் நைய அயல் வயின் நல்குதலால், 
தக்கன் நிருந்தலன் நின்ற செவ்வேலெந்தனி வள்ளலே 376
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[இது தலைவி வருந்த அயலாரிடத்து நல்குதலால் எம்முடைய 
வள்ளல் இன்று தக்௫ருந்திலன், எனத் தலைமகனைத் தோழி 
இயற் பழித்துக் கூறியது ] 

அன்புடை நெஞ்சத்து இவள் பேதுற,......சுழியல் தன் பெடை 
நையத் தகவு அழிந்து அன்னம் சலஞ்சலத்தின் வன் 
பெடையேல் துயிலும் வயலூரன் வரம்பிலனே. 377 

[“தன்பெடை அன்னமானது வருந்தத் தகுதி அழிந்து 
'சேவலன்னம் சங்கனுடைய பெடை மேல் உறங்குவது. 
போல வரம்பு கடந்தான்!" ஊரன் என்று உழையர் 
உரைத்தனர்.] 

மஞ்சார் புனத்கன்று மாந்தழை யேந்தி வற்.தா ரவரென், 
நெஞ்சார் விலக்கினு். நீஙகார் நனவு கனவு மூண்டேற், 
பஞ்சா ரமளிப் பிரிதலுண்டோ வெம் பயோ;.தாமே 378 

[இது வயலூரன் வரம்பிலன் என்று உழை௰ர் இயற்பழிக்கதத் 
'தலைவி உழையர் கேட்பத் தலைவனைப் பாராட்டியது.] 

காழியன்னாள். உள்ளம் புகுமொரு காற்பிரி யாதுள்ளி உள்ளு 
தொறும் பள்ளம் புகும் புனல் போன்றகத் தேவரும் 
பான்மையளே 379 

[இது தலைவியை நினைந்து தலைவன் வியந்து கூறியது.] 
யானவள் துறை தரு மாலமு தன்னவன் வந்தணையான், நான் 

வண்டுறைதரு கொங்கை யெவ்வாறுகொல் நண்ணுவதே 888 

[இது த௲வியை எல்வாறு நண்ணுவது என்று வாயில், 
*பெராது தலைவன் மகன் திறம் நீனையா நின்றது.] 

கயல் வந்த கண்ணியர் கண்ணிணை யால் மிகு காதரத்தால், 
மயல் வந்த வாட்டம் அகறறா விரதம் என் ? 3a 

[இது வாயில் பெருது நின்று தலைவன் வாயில் வேண்டித் 
தோழிக்குக் கூறியது.] 

கன்று அகன்ற புனிற்று ஈற்ற ௮, என நீர் வருவது பண்டு 
இன்று...தேற்றார் கொடி நெடு வீதியிற் போதிர் அத் 
தேர் மிசையே 382 

[இது வாயில் வேண்டின தலைவனுக்குத் தோழி கூறியது.! 

ஒன்றும் வாய் தறவார்...கயந்தலை யானை கடிந்த விருந்தினர். 
கார் மயிலே “ 383 

[இது வாயில் பெறாது தலைவன் நிற்க வாயில் வேண்டித் 
தோழ தலைவியீடம் கூறியது.] 

ஒண்ணு தலாள் தனக்கு ஓகை உய்ப்பான் மேவு இயங் 
கண்டனையோ வந்தனனென வெய்தயிர்த்துக் காவியங் 
சுண் கழு நீர்ச்செவ்வி வேளவுதல் கற்றனவே. 384
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[தலைவன் வந்தான் என்று கேட்டவுடன் தலைவி கோபித்துக் 
கனன்று நோக்கக் கண்கள் சிவக்கக் கண்ட மனையவர் 
மஒழ்ந்து கூறியது.] 

நடைமணியைத் தந்த பின்னர்...கடைமணி வாள் நகையா 
யின்று கண்டர் காதலரே. 38௪ 

[மகனை நமக்குத் தந்த பின்னர் நம் காதலர் இன்று நம் 
கடையைக் சண்டார். இதுவன்றோ நம்மாட்டு அவரருள் 
எனத் தோழிக்குத் தலைமகள் வாயில் மறுத்துக் கூறினள்.] 

நின்வாய் மெய் கொண்ட அன்பின ரென்பதென் விள்ளா 
அருள் பெரியர்...பெரய் கொண்டு நிற்கலுற்றோ புலை 
ஆக்தின்னி போந்ததுவே 388 

[அருள் பெயர் என்று நீ சொல்ல வேண்டுமோ என வாயில் 
வேண்டிய பாணனொடு வெகுண்டு தலைவி கூறினள்.] 

கறுப்பதன்று. பல்லாண்டடியேன் அடிவலங் கொள்வன் பணி 
மொழியே 387 

[நீ வெகுளப் படுதன்று ; நினக்குப் பல்லாண்டு செல்வதாக; 
யான் வேண்டிய இடத்துப் போக நின்னடியை வலங் 
கொள்ளாநின் 3மன்' என வாயில் பெருமையிற் பாணன் 
புலந்து கூறினன் ] 

லை பூரன் வரவெனலுந், தத்தைக் சளவிமுகத் தாமரைத் 
தழல்வேல் மிளிர்தது. முத்தமா பயக்கங் கழுநீர், விருந் 
தொடென்னாத முன்னங், இத்தக் கருங் குவளைச் செவ்வி 
யோடிக் கெழுமினவே 388 

[வாயில் பெறாது பாணன் புலந்து நீங்க, யாவுர்க்கும் 
வாயினேராது வெகுண்டு ஈரைத்தலால் தழல் போலச் 

வெந்த தலைவியின் கண்கள் ஸருந்தொடு தலைவன் வந்தான். 
என்று சொன்னவுடன் கழுங் குவளை போலச் செவ்வி 
பரந்து குளிர்ந்தன என்று இல்லோர் தம்முள் கூறினர்.] 

இல்லை. அன்னாய்! தழுவிம் ude, சுவலங் இருந்த நம் 
தோன்றல் துணையெனத் பேன்றுதலால் அவலங் களைந்து 
பணி செயற்பாலை யரசனுக்35 389 

[நர்முடைய தோன்றலை (மகனைத்) தனக்குத் துணையாகக்“ 
கெண்டு வந்து தோன்றுதலால் நினதளத்துக் உவற்ிடை 
மொழிந்து இனி நம் பரசற்ககடிகுற்றேவல செய்வாயாக 
எவத் தோழி தலைவியின் ச௭டலைத் தணிவித் நாள்.] 

  

இல்லை நகர்வாய், 3வல்தான் இகழ்கண் யார் வெகுள்வர் 
மெட்ப்பாலன் செய்த, பால்தான் திகழும் பரிசம் மேவும் உ 
படிறுவவேம். கால்தான் தொடல் தொடரேல் விடு 
(ண்ட லெங்கைத் தலமே 390 

 



120 ௩. அகப்பொருட் பகுதி [திருக்கேவயார் 

[நின் காதலிமார் (பரத்தையர்) நின்னை வெகுள்வர். அது. 
இடக்க யாம் மேனி முழுதுஞ் சிறுவனாலுண்டாக்கப்பட்ட 
பால் புலப்படுந் தன்மையை யுடையேம். அதன்மேல் 
யாமும் நீ செய்கின்ற இக்கள்ளத்தை விரும்பேம். அதனால் 
எங்காலைத் தொடா.தாழி. எங்கையை விடுவாயாக 
எனத் தலைமகன் தன்னை அந்த வழி ஊடினல் ] 

இல்லை நகரோர், பந்தார் லிரலியைப் பாய்புனலாட்டிமன் 
பாவியெற்கு வந்தார் பரிசுமன்ருய் நிற்குமாறென் வள 
மனையிற்...அயிற்படைக் கொற்றவரே 397 

[இது. புனலாட்டுவித்தமை கூறிப் புலத்.தல்; ஒருத்தியைப் 
புனலாட்டுவித்து என் மனையின் கண் இவர் வந்து 
நிற்கின்ற இது, எனக்குப் பொறுத்தல் ௮ரிது எனக் கூறித் 
தலைவி புலந்தனள்.] 

தென்னம் பொதியில் நன்றும் சிறியவர் இல் எமது இல்லம்... 
இன்று உன் இருவரு ளித்துணை சாலுமன்னெங் களுக்கே 394 

[எம்முடைய சிறிய இல்லின்கண் வந்து அன்று நீர் (தலைவர்) 
செய்த தலையளி எங்கட்கு அன்று வேண்டுது மாயின் 
இன்று உமது திருவருள் எங்கட்கு நீர் வந்த இத்துணையும் 
அமையும் வேறு நீர் தலையளி செய்ய வேண்டுவதில்லை 
எனக் SOM 4655 நளி புலந்து ma HDi] 

விழுமிய நாட்டு விழுமிய நல்லூர் விழுக்குடியீர், விழுமிய 
அல்ல கொல்லோ இன்ன வாறு விரும்புவதே 393 

[விழுமிய நாட்டு விழுமிய நல்லூர் விழுமிய குடியிலுள்ளீர் ! 
எம்போல்வாரிடத்து இவ்வாறு புணர்தல் விரும்புதல் 
நுமக்கு விழுமிய அல்லவென மிகுத்துரைத்துத் தலைவி 
ஊடினள்.] 

தென்னம் பொதியிலில் இருந்தேன் உயவந்து இணைமலர்க் 
கண்ணி இன்நோக்கருளிப். பெருந்தேன் என நெஞ்சுகப் 
பிடித்து ஆண்ட நம் பெண்ணமிழ்தம் வருந்தேல் அது. 
வன்று, இதுவோ வருவதொர் வஞ்சனையே 394 

[அன்று பொதியின் மலையிடத்தில் தன் மலர்க் கண்ணினது. 
இனிய நோக்கத்தைத் தந்தருளி என்னைத் தன் வயமாக்கிய 

நம் பெண்ணமுதம் அதுவன்று : இது நம்மை வருத்துவ 
தொரு மாயமாம்ட எனத் தன்னெஞ்சிற்குச் சொல்லி 
ஊடனீத் தலைமகன் வாடினன் ] 

இயல் மன்னும் அன்பு தந்தார்க்கு என் ! நிலை...இருள் வாய் 
அமன் பன்னும் யானை துர்ந்து அரிதேரும் அத் அகத்தே 395 

(அன்று அரிதிரண்டு யானை வேட்டஞ் செய்யும் அதரகத்துத் 
,தன் இயல்பைப் பொருந்திய அன்பை நமக்குத் தந்தவர்க்கு
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இன்று நாம் உடம்படாது நிற்கும் இந்நிலைமை என்னாம் 
என்று ஊடல் ஒழிந்து தலைவனுடன் புணர்ச்சிக்குத் தலைவி 
உடம்பட்டாள். இது தலைவி துனியொழிந் துரைத்தது.] 

கதிர்த்த நகை மன்னுஞ் சிற்றவ்வை மார்களைக் கண் பிழைப் 
பித்து, எதிர்த்து எங்கு நின்று எப்பரி சளித்தான்....இல்லை. 

நல்லார் பொதுத் தம்பலம் கொணர்ந்தோ புதல்வா 
எம்மைப் பூசிப்பதே 396 

[புதல்வனை எடுத்து அணைத்து அது வாயிலாகக் கொண்டு 

'தலைவன் உள்ளே வர, அப் புதல்வனை வாங்கி வாரி 
அணைத்து அவன் வாயில் தம்பலம் தம் மெய்யிற் படுத 
லால் எல்லார்க்கும் பொதுவாகிய தம்பல.த்தைக் கொண்டு 
வந்தோ நீ எம்மைக் கொண்டாடுவது இதனை நினக்குத் 

'தந்தவாறு சொல்லுவாயாக எனப் புதல்வன் மேல் 

வைத்துத் தலைவி புலவி தீர்ந்தனள்.] 

லை மலிவாணுதல் எங்கையது ஆகம் எனச்செழும் பூண், 
மலைமலி மார்பில் உதைப்பத் தந்தான் தலை; வேற்படை 
யூரனிற் கள்வரில் என்ன உன்னிக் கலைமலி காரிகை கண் 

முத்த மாலை கலுழ்ந்தனவே 
[புலவி தர்.த்தபின் புணர்ந்த தலைவனைத் தலைவி தங்கையின் 

(பரத்தையரின்) மார்பு என்று கருதி உதைக்கத் தலைவன் 
அவ் உதையைத் தன் நெஞ்சில் உள்ளவர்க்கு நோகும் 

என்று கருதித்தன் தலையால் ஏற்றான். அது கண்டு தலைவி 

புலந்து அழுதாள். இது கலவி யிடத் தூடல்.] 

ஊர் மழவிடையாய் கண்டிலம் வண் கதிர் வெதுப்பு, “நீதூர் 

கொடு நெறி சென்றிச்செறி மென்முலை நெருங்கச் சநூர் 

மரை அதளின் தங்கு கங்குற் சிறு துயிலே 398 

[யாங்கொடிய வழியில் சென்று ஒரு சிறிய ஊரில் மான் 
தோல் பள்ளியில் தூங்கிய துயிலுக்கு மாறு கண்டிலம் 

என்று முன் நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சியைக் கூறித் தலைவன் தலைவி 
யின் ஊடலைத் தீர்த்தான். 

ஐயுறவாய் நம் அகன் கடைக்கண்டு வண்தேர் உருட்டும்... 

முழவைத்தழுவ மற்று உன் மகனே. மெய்யுறவாம் இது 

உன்னில்லே, வருகென வெள்௫ச் சென்றாள் காரிகையே 899 

“நம் புதல்வன் விளையாடக் கண்ட அவள் (பரத்தை) அவனை 

நின் மகன் என்று ஐயுற்று,த் தழுவக்கண்டு நீ ஐயுற 
வேண்டாம். அவன் உன் மகனே உறவு மெய் உறவே இவ் 
இல்லக் உன் இல்லமே நீ உள்ளே வருவாயாக என்று 

நான் கூற, அவள் (பரத்தை) நாணிச்சென்றாள்'! என்று 
'தலைவி தலைவனிடம் கூறிப் பின்னும் புலந்தனள். 

சா
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காரணி கற்பகங் கற்றவர் நற்றுணை பாண ரொக்கல், ரணி 
சிந்தாமணியணி இலைச் வெனடிக்குத், தாரணி கொன் 
றையன் தக்கோர் தஞ்சங்க நிதவிஇசேர், ஊருணி உற்ற 
வர்க் கூரன் மற்று யாவர்க்கும் ஊஇியமே 400 

[வேண்டக் கொடுத்கலின் தலைவன் கற்பகத்துக்கு நேர் 
ஆவான் கற்ம்றுர்க்கு நல்ல துணையாவான் இசை 
உணர்ந்த பாணர்க்குச் சுற்றம் போல்வன். நினைத்ததைக் 
கொடுத்த இந்தாபணிக்கு ஓட்பாவான். Have வன் 
இருவடிக்குக் கொன்றை மாலையை நிகர்ப்பான். சான் 
ரோர்க்குச் சங்க நிதி போல்வான். யாவர்க்கும் பயன் 
கொடுத்தலின் விதியொடு ஒப்பாவான். தன்னை வந்து 
சேர்ந்தார்க்கு ஊருணி போல்வன். அதனால் தலைவன் 
எல்லார்க்கும் பெரும் பயனாவன். இத்தன்மை ஆதலின் நீ 
அவனோடு புலத்தல் கூடாது. அவன் வரும் பொழுது 
எதிர் தொழுதும் போம்பொழுது புறந்தொழுதும் புதல்வ 
னைப் பயந்திருக் கையன்றோ நமக்குக் கடனாவ தெனக் 
கூறித் தலைவனுடைய ஊழியத்தை எூத்து உரைத்து, 
அவளுடைய  (தலைவியினுடைய)  சளடலைத Stes 
அவனோடு பொருந்தப் பண்ணினாள் தோழி.] 

  

ன்மார் ராநலியோர் 16. நலைவிரின் ஐ! 

ஓயன் மாரும் அவர் செய்கையும் வீரமும் 

  

உமர், 268 
எந்தை 135, 252 
எம் ஐயர் 101 
எம் மலையர் 142 
எமர் 133,139 

என் ஐயர் சாலவும் மூர்க்கர் 98 
கல்வரை நாடர் 97 

சுற்றம் 135 
தமர் 134 

நமர் 207, 271, 279 
நின் ஐயர் 216 

௩ 
1. ஐயல்மார் செய்கையும் எரர் 

செறிஇிரை நீர்த்தேயமும் யாவும் பெறினுங் கொடார் நமர் 207 
தடிவார்இனையெமர் ‘ 139 
மலை யொன்று மாமுகத்து எம் ஐயர் எய்கணைமண் குளிக்கும் 101 
வழுவா இயல் எம்மலையர் விதைப்ப 142
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2. சிறுவர்களின் செய்கை 

இருர் கவண் வாய்த்த மணியிற் எதை பெருந்தேன் இழும் 

என்று இருல் கழிவுற்று எஞ்சிறு குடில் உந்தும் இடம் 
இது 252 

3. தலைவியின் ஐயர்க்குத் தலைலல் அஞ்சுவேன் என்றது. 

மன்னும் அம்பலத்தோன் அடித்தேரன் என்ன அஞ்சுவன் நின் 
ஐயர் என்னின் 216 

17. தலைவியின் காமமிக்க கழிபடர் கிளவி 

  

வேட்கை மிக்குச் சொல்லும் சொல் 

இல்லை நகர் சூழ், போதுற்ற பூம்பொழில்காள் கழிகாள் எழிற் 
புள்ளிவங்காள்; ஏதுற்றழிதி மென்னீர் மனனு மீர்ந் 

துறைவர்க்கவவளோ. தீதுற்ற தெல்னுக்கென்னீர் இதுவோ 
நன்மை செப்புமினே. 174 

18, தலைவியின் கோபக்கண் சாந்தக்கண்ணுய் 

மாறின சமயங்கள் 

7, பரத்தையிற் பிரிந்த தலைவன் வற்தான் என்று சொல்லும் 
அளவில் தலைவியின் கண்கள் வெந்தன. அவளுடைய 
நோக்கத்து எதிர் தலைவன் நோக்க. அச்சிவப்பு ஆறி முகம் 
மலரக் கண்கள் சாந்தம் அடைந்தன. 

வந்தான் வயலணியூரன் எனச் வெவாள்......மலர்க்கண் செந் 

தாமரைச் செவ்வி சென்ற சிற்றம்பலவன் அருளால் 

முந்தாயின வியன் நோக்கெடுர் நோக்கமூக மடுவில் 
பைத்தாட் குவளைகள் பூத்திருள் சூழ்ந்து பயின்றனவே. 388 

2. பரத்தையிற் பிரிந்த தலைவன் வந்தஈவென்று சொல்லக்கேட்டுத் ” 

தழல் போலச் சிவந்த தலைவியின் கண்கள் விருந்தொடு 

வந்தான் என்று தெரிந்தவுடரோ கருங்குவளை போலக் 

குளிர்ந் தன. 

  

இல்லை ஊரன் வரவெளலும் துந்தைக்கெவி முகத்தாமரைத் 

தழல்$வல் மிளிர்த்து முத்தம் பயக்கும் கழுநீர் விருந் * 

தொடு என்னாத முன்னங் ஒத்தக் கருங்குவளைச் செவ்வி 
ஓடிக் கெழுமினவே 32௪
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19. தலைவியின் கோலம் 

[தலைவன் தலைவியை அலங்கரித்தல்] 

அளி நீடளகத்தின் அட்டிய தாதும் அணியணியும் ஒளிநீள் சுரி 
குழற் சூழ்ந்த ஒண் மாலையும்...கலங்கல் தெளி; நீ அனைய 
பொன்னே பன்னு கோலந் திருநுதலே 138 

இருப்பனையூர் அனையாளைப் பொன்னாளைப் புனைதல் 137 

20. தலைவியின் சிறப்பையும் அவளைப் 

பற்றியும் தோழி தலைவனிடம் கூறல் 

அம்பலத்தோன் எல்லை செல்குறுவோர் நலம்பாவியமுற்றும் 
நல்கினுங்' கல்வரை நாடரம்ம, சிலம்பா வடிக்கண்ணி 
எற்றிடைக் கேவிலை செப்பலொட்டார் கலம்பாவிய 
முலையின் விலையென் நீ கருதுவதே 197 

[tdoramayp poAay td sot qucpen_u ADu QeorsG 
விலையாகச் செப்பலொட்டார், இனிப் பெரிய முலைக்கு நீ 
விலை கூறுவதென்னோ எனத் தோழி விலை அருமை கூறினள். 
இது அருவிலை உரைத்தல் என்னும் துறை.] 

மைதயங்குந் இரைவாரியை நோக்கி...கைதயங் கானலை 
நோக்கக் கண்ணீர் கொண்டு... நுண் மருங்குல் நல்லாரை 
ல்லாம் புல்லினாள் ...பைந்தொடியே 1 

[இத தலைவி கருதியது இன்னதென்று தெரியாதெனத் தோழி 
'தலைமகளது வருத்தத்தைக் கூறியது. களர்வு அறிந்து 
'தலைவியைக் கொண்டு நீங்கெனக் குறித்துரைத்தது ] 

3. கருங்கண்ணி குறிப்பறியேன், பூவை தந்தாள் பொன்னம் 
பந்து தந்தாள் என்னைப் புல்லிக்கொண்டு பாவைதந்தாள் 
பைங்கிளி அளித்தாள் இன்றென் பைந்தொடியே 200 

-. [இஃது என்னைப் புல்லிக்கொண்டு தன்னுடைய பூவையையும் 
பந்தையும் பாவையையுங் கிளியையும் இன் றன் கைத் 
தந்தாள் அது நின் 2னோடுடன் போதலைக் கருஇப் போலும் 

எனத் தோழி தலைமகனுக்குத் தலைவியின் குறிப்பை 

உரைத்தல்.] 

4. பிணையுங் கலையும் வன்பேய்த், தேரினைப் பெருநீர் நசையால், 
அணையும் முரம்பு நிரம்பிய அத்தமும், ஐய 'மெய்யே... 

'இல்லைத்தண் பூம்பணையுந் தடமுமன்றே நின்னொடேடன் 
எம் பைந்தொடிக்கே 202 
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கட 

[இது போக்கருமை கூறிய தலைவனுக்கு. நின்னோடு போகப் 
பெறின் அவளுக்கு வெஞ்சுரமுந் தண்சுரமாம். நீ அருமை 

கூறாது அவளைக்கொண்டு போவெனத் தோ ழி தலைமகளின் 

ஆதரம் கூறியது.] 
இங்கயல் என்னீ பணிக்கன்றது ஏந்தல்] இல்லைப் பங்கயப் 

பாசடைப் பாய்தடம் நீ அப்படர்தடத்துச், செங்கயல் 
அன்றே கருங்கயற் கண்ணித் இருநுகலே 

[இஃது ஆகரங் கூறிய தோழி, நீ (தலைவன்) உடன் கொண்டு 
'போகாய் ஆகில் அவள் ( தலைவி) தடந்துறந்த கயல் போல 

இறந்துபாடு கூறியது.] 
நற்றளிர் கற்சுரமாகும் நம்பா... ௮ரிசிந்து கண்ணாள் செம்பஞ்சி 

யின் மிதிக்கில் பதைக்கும் மலர்ச் றடிக்கே 
[இது நின்னோடு போதும் இடத்து......கற்சுரம் அவளது 

சற். றடிக்கு நற்றளிராம் எனத் தோழி தலைவனுக்குத் 
தலைவியின் துணிவை எடுத்துக் கூறினாள்.] 

குறைவிற்குங் கல்விக்குஞ் செல்விற்கும் நின் குலத்திற்கும் 
வந்தோர் நிறைவிற்கும் மேதகு நீதிக்கும் ஏற்பின் 
அல்லால்....இல்லையன் ஏழ் பொழிலும், உறைவிற்குலா 
'நுதலாள் விலையோ மெய்ம்மை யோதுநர்க்கே. 

[இது விலை கூறுவராயின் அவளுக்கு (தலைவிக்கு) ஏழு உலகும் 
'விலை போதாது எனத் தோழி முலைவிலை கூறினள்.] 

கானக் கடஞ் செல்வர் காதலர் என்னக் கதிர்முலைகள், மானக் 

கனகந்தரும், மலர்க் கண்கள் முத்தம் வளர்க்கும்... 
மன்னன்! என்னோ இனிச் சென்று தேர் பொருளே” 

[காதலர் கானகத்தை உடைய சுரத்தைப் போய்ப் பொருள் 
தேட நினைக்கன்றார் என்று யான் (தோழி) சொல்லும் 

அளவில் (தலைவியின், அவளது முலையுங் கண்ணும் 
பொன்னும் முத்தும் தந்தன. இனி நீ சேட் சென்று 
தேடும் பொருள் யாதோ என்று தோழி தலைவனுக்கு 
அவளது பிரிவாற்றாமை கூறினள்.] 

21. தலைவியின் திருமணம் 

மணமுரசு கேட்டு மகிழ்தல் 

பூரண பொற்குடம் வைக்க மணிமுத்தம் பொன் பொதிந்த 
தோரணம் நீடுக, தூரியம் ஆர்க்க...இல்லை. அன்ன 
வாரணவும் முலை மன்றலெொன்று ஏங்கும் மணமுரசே 

[இத, மணமுரசு கேட்ட மனையிலுள்ளார் இன்னஇன்ன 
மங்கல செய்களைச் செய்க என்று மகிழ்ந்து கூறிய து.] 

125 

802 

209 

266 

335 

296
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2௮2. தலைவியின் தொழிலும் செய்கையும் 

அம்பலவன் மலைக்காத்தும் பெரும்புனமே 252 
கயிலை மலையின் உயர் குடுமித் இருத்தம் பயிலும் சுனைகுடைந்து 

ஆடி 62 
காக்கும் பைம்பூம்புனம். 48 
களியை மன்னும் கடியச் செல்ல நிற்பின் ee 
சுனை குடைந்து ஆடிச் லெம்பு எதிர் கூய் வருத்தம் பயின்று 62 
சுனைப்புனலாடல் செய்யார். 40 
செம்மல் நீ தந்தன சென்று யான் கொடுத்தேன் பே௫ற் 

பெருகும் சுருங்கும் மருங்குல் பெயர்ந்து அரைத்துப் 
பூசிறறிலள் அன்றிச் செய்யாதன இல்லை பூர்தழையே 115 

தாதிவர்பேது கொய்யார் 40 
'தையலாா அங்கை கூப்ப நின்று சோதி வரிப்பந்தடியார் 40 
பூவை தந்தால் பொன்னம் பந்துதந்தாள் என்னைப் புல்லிக் 

கொண்டு பாவைதந்தாள் பைங்கிளியளித்தாளின்று என் 
பைந்கொடியே 200. 

பைம்பூட்புனம் காக்கும் கருங்கட் செவ்வாய் மயில் 30 
பொய்யே புனத்தினைக் காப்பது 66 
[பொருப்பன் விருப்பில்) இனை வித்இக்காத்து 140 
போதிவர் ஃழ்பக நாடு பல்லென்னத் தம் பொன்னடிப்பாய் 

யாதிவர் மாதவம் அம்பலத்தான் மலை எய்துதற்கே. 40 

2௨8. நலைவியின் நாண் 

அருநாண் 44 

நரண் அழித்ததை எண்ணி எகந்துநல் 

என் கண்மணி போன்று ஒரு நாள் பிரியாது &யிரிற் பழகி 

உடன் வளர்ந்த அருநாண் (அளிய அழல்சேர் மெழு 
கொத்து அறதிகின் ற3த) 44 

என்னொடும் வளர்ந்த பொற்பார் இருநாண் பொருப்பர் 
விருப்புப் புகுந்து நுந்தக் கற்பார் கடுங்கால் கலக்கிப் 
பறித்தெறியக் கழிக, இற்பால் பிறவற்ச ஏழையர் வாழி 
எழுமையுமே 20௪ 

  

நாணிக்கண் புதைத்தல் ல 
' 

அம்பலங்கை தொழாரின் உள்ளந் துளங்கப் போற்ச் செய்யா 
மல் வைவேற்கண் புதைத்துப் பொன்னே என்னை நீ 
வாழச் செய்தாய் சுற்று முற்றும் புதை நின்னை வாணுதலே 42
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ஈசற் ரொழாரின் இன்னற்கு இடமாய் உகலிடந் தான்சென்று 
எனது உயிர் நையா வகை ஒதுங்கப் புகலிடம் தா பொழில் 
வாயெழில் வாய்தரு பூங்கொடியே 42 

இல்லைத் தொல்லோன் அருள் என்ன முன்னி முத்தின் குவளை 
மென் காந்தளின் மூடித்கன் ஏரளப்பாள் ஒத்.தீர்ங் கொடி 
யின் ஒதுங்குகின்றாள் மருங்குல் நெருங்கப் பித்தர் பணை 
முலைகாளென்னுக்கு இன்னும் பெருககன்றதே 121 

24. sevaiuIsr Dial op ys Dar வளர்த்த 

கிஷி நற்ருயிடம் வருந்தியது 

என் அனை போயினன், யாண்டையள் என்னைப் பருந்து அடும் 281 

25. தலைவியின் மாலை, மலர் 

ஒளிறீள் சுரிகுழற் சூழ்ந்த ஒண் மாலை 122 

. சுரிகுழற் சூழ்ந்த ஒண் மாலை 122 
தூமலர் வாடும் ச 

தேம்பிணை வார்குழலாள் 38 

26. தலைவியின் விளையாட்டுப் பொருள்கள் 

பாவை 200, 285 பைங்கறி 200 
பூவை 200 பொன்னம் பந்து 200 

27. தலைவியும் சிவனும் 

அபிபலத்து எம் ஆவி அன்னான் பயிலும் கயிலாயத்து ௮௬. ல 
வரையே sr 

அபிபலம் ௨ணங்காக் கலரைப் பொருச்௮ நிபாள் என்னை 

பெல்லோ சருதியகே 367 
உள்ஷரம் உரு உரோமம் சலிர்ப்ப உடையவன் ஆட்கொள்ளும் 

அவரில் ஓர் கூட்டந் தந்தாஷ் குனிக்ரும் புலியூர் 185 
எல்றுடையிீ வாயும் மனமும் பிரியா இறை இல்லை 289 

  

இரர்பலத்து எங்கோன் 325 
தல்வீயடிக௫ என் இரண்டு கரங்கள் தந்தான் _ 86
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28. தலைவியும், செவிலியும், செவிலி 
தலைவியைக் குறிப்பது 

3. அணங்குற்ற நோயறிவுற்றுரை யாடுமின் அன்னையரே 288 
[இது செவிலி தலைவியின் நோய் இன்னதென்று சொல்லும். 

எனக் கட்டுவித்திக்கு உரைத்தல் ] 
2. அம்பலவர்க்கு உநற பத்கியர்போலப் பணைத்து இறுமாந்த 

பயோதரத்து ஓர் பித்தி 243 
3... இளையாள் இவளை என் சொல்லிப் பரவுதும் ஈரெயிறு முளையா 

அளவின் முதுக்குறைந்தாள் 294 
[இது தலைவியின் கற்பினின் வழாமையைச் செவிலி நற்றாய்க் 

குக் கூறி அறத்தொடு நிற்றல் ] 
4. கட்டணி வார்சடையோன் தில்லை போலி sos 
ச. கயிலைப் பயில் செல்வி 294 
6. சடையோன் கரமான் என ஒரு மான் மயில்போல் எதிரே 

வருமே 243 
7. சடையோன் இல்லை போலி 202 
8. ஏற்றம்பலத்தான் சேயினதாட்சியிற் பட்டனளாம் இத் இருந் 

'இிழையே 282 
[இது தலைவியின் மெலிவு கண்டு இவள் சேயின் ஆட்சியிற் 

பட்டனள் என்று செவிலி கூறியது ] 

9. தழுவினகை இறை சோரில் தமியமென்றே தளர்வுற்று அழு. 
வினை செய்யும் நையா அஞ்சொற்பேதை அறிவு...பிரான் 
தாள் பணியார் பிணியாலுற்றுத் தேய்வித்ததே 229 

[இது செவிலி நற்றாய்க்கு உரைத்தது.) 
3௦. இல்லைப்பன்மலர் கேழ்ளெர, மடுத்கான் குடைந்தன்று அழுங்க 

அழுங்கித் தழீடு மகழ்வுற், றெடுத்தாற் இனியனவேயினி 
யாவன எம்மனைக்கே. 226 

[இது தலைவியின் கற்புநிலை கேட்டு செவிலி இரங்கயது.] 
17. பணைத்து இறுமாந்த பயோதர.த்தோர் பித்த 242 
22. பேதைப் பருவம் பின் சென்றது முன்றில் எனைப் பிரிந்தால் 

ஊதைக் கலமரும் வல்லி ஒப்பாள்...ஏதில் சுரத்தய 
லானொடின் றேதினள் கண்டனையே...புலிப்பற் Erp 
பொற்றொடியே 239 

[இது சலைவியைத் தேடிச் சென்ற செவிலிவேட்ட மாதரைக் 
கேட்டல் ] 

போயின எல்லையெல்லாம் புக்கு நாடுவன் பொன்னினையே 234 
[இது செவிலி நற்ராயின் கவலையைக் கண்டு தான் போய்த் 

'தலைவியைத் தேடி வருவேன் என்று கூறினது.]
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மயிலெனப் பேர்ந்து இளவல்லியி?னெல்9 மென்மான் விழித்துக் 
குயிலெனப் பேசும் எங்குட்டன் எங்குற்றது. 224 

[இது தலைவி எங்கு போயினள் என்று செவிலி தோழியைக் 
கேட்டது.] 

முறுவல் அக்கால் தந்து வந்து என் முலை முழுவித் கழுவிச், 

இறுவலக் காரங்கள் செய்த எல்லாம்...அக்கானகந் தான் 
படர் வானுமொளி யிழையே 227 

[இது. தலைவி தன்னிடம் செய்க வலக்காரங்கள் எல்லாம் 
'தான் காட்டுக்குப் போவதாகக் குறித்ததை நான் அறித் 

இலேன் என்று கூறிச் செவிலி கவலைப்பட்டது ] 

மூன் செய்வினையேன் எடுத்த ஒள்வன் படைக் கண்ணி Foy 
இங்கிவை 237 

[இது தலைவியைத் தேடிச் சென்ற செவிலி தலைவியின் சுவடு 

கண்டு அந்தது ] 
வடுத்தான் வூர் மலர்க் கண்ணிக்குத் தக்கின்று 226 

[இது தலைவி அறத்தொடு நிற்பக் கேட்ட செவிலி அஃது. 

அறமாயினும் இவள் பருவத்திற்குத் தகாது என்று 
கருதியது.] 

வேயின மென் தோள் மெலிந்தொளி வாடி விழிபிறிதாய்ப் 

பாரயின மேகலை பண்டையள் அல்லள்... அம்பலத்தான் 
சேயின தாட்சியிற் பட்டனளாம் இத் இருந் தழைய 282 

(இது தலைவியின் மெலிவு கண்டு இவள் பண்டைத் தன்மைய 
ல்லள் இவ்வாறு மெலிதற்குச் சேயின தாட்சியிற் 
பட்டனள் போலும் என்று செவிலி கூறினள் ]. 

29. தலைவியும் தோழிகளும் (ஆயமும்) 

    

பத்துச் சேர்க இருத்தகவே 124 
ஆவியவஞர் மன்னி யாடிடஞ் சேர்வர் கொல் 37 

லப்ட முழம் வணங்குஞ் செழுவார் கழற்றில்லைச் சற்றம்பலவர் . 
இக தால்புனத்தே 142 

ani aman 98 
சந்த ோலைப் பந்து ஆடுகின்றார் எண்ணிறந்தார் 107 
Weirton gd Daye our Bedoverit Ken 359 
கில படிவமோ அரும்பெறற்றொழியொடு ஆயத்து நாட்பண் 767 
வையா அங்கை கூப்பநின்று சோதி வரிப்பத்தடியார் 41 
பெதொல்லாயம் மெல்லப்புகுக ...ஒண்ணுதலே 126 
பக்த அடுவன்றார் எண்ணிறந்தார் 107 

RB Baw wo
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பொய்தயங்கும் நுண்மருங்குல் நல்லார் 199 

பொழில்வாய் எழிலாயம். 47 
வண்டல் ஆயம் 225 

  வண்டல் உற்றேம் எங்கண் வத்து ஒரு தோன்றல் வரி வளையீர் 
உண்டல் உற்றேம் என்று நின்றது ஓர் போழ் துடையான் 
புலியூர்க் கொண்டல் உற்று ஏறுங் கடல்வர எம் உயிர் 
கொண்டு தந்து. கண்டல் உற்றேர் நின்ற சேரிச் சென்றான் 
ஓர் கழலவனே 290 

30. தலைவியும் நற்றுயும் 

நற்றுய் தலைகியைக் குறிப்பது. 

  

அம்சாயல் 235 
எங்கார் மயிலே 233 
என்மைம்பலர் வாட்கண்ணி 233 

காந்தளைப் பாந்த கண்புதைத்துப் 

பதைக்கு2மங் கார்மயிலே. 233 

கொடியோள் 
231 

BHCow OTP 232 
'இல்லை அன்ன மணங்கொளஞ் சாயல், 235 

Gums 230 

மணங்கொளஞ் சாயல். 235 

முதக்குறை பெற்றிமிக்கு நற்றேன்மொழி அழற்கான் 
நடந்தாள் 232 

மென்மொழி வன்மனப் பேதை 230 

மைம்மலர் வாட்கண்ணி 233 

யாழியல் மென்மொழி வன்மனப் பேதை 230 

வன்மனப் பேதை 230 

தலைஸி தலைலனுந்தக் குற்றேவள் சரியாய்ம் செய்வாளோ? என்று 

நற்றுய் கவன்றது 

ஊரற்குச் செய்யும் குற்றேவல் மற்றென், மைம்மலர் வாட் 
கண்ணி saad கொல்லாந் தில்லையான் மலை வாய், 

மொய்ம்மலர்க் காந்தளைப் பாந்தள் என்று எண்ணித் துண் 
ணென்று ஒளித்துச், கைம்மலரால் கண் புதைத்துப் 

பதைக்கும் எங்கார்மயிலே 238 

தலைஸி பீரிந்தநை எண்ணித் தத்தையை நோக்கித் தாய் புலர்பியது 

கொல் நுனைவேல் அம்பலவற் ரொழாரிற் குன்றங் கொடியோள் 
என்ணைஞ் சென்றனள் என்னணஞ் சேரும் என அயர
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என்னனை போயினள் யாண்டையள் என்னைப் பருந்தடும். 
என்று என்னை போக்கன்றிக் இள்ளை என் உள்ளத்தை 
சர்கின்றதே 

தலைவியின் பொருட்டுச் சூடு குறைக்க வேண்டும் என்று சுரம் 
'தணிக் கெனச் செஞ்சுடரவற்கு (சூரியனை நோக்கி நற்ருய் 
வேண்டியது ]) 

பெற்ற னொடுங்கிள்ளை வாட முதுக்குறை பெற்றி மிக்கு. நற் 

மேன் மொழி அழற்கான் நடந்தாள் முகம் நானணுகப், 
பெற்றேன் பிறவி பெராமற் செய்தோன தில்லைத் 3தன். 
பிறங்கு, மற்மேன் மலரின் மலர்த்(து) இரந்தேன் சுடர் 
வானவனே 

நலைவி ஓர் ஏதிலன் பின் சென்றாள் எனச் ரெலிலி கூறக் கேட்டு நற்றய் வாடியது 

231 

  

232 

யாழியல் மென்? மொழிவன் மனப் பேதையொரே இலன்பின், 
தோழியை நீத்து என்னை முன்னை துறந்து துன்ஞர்கள். 
மூன் ன, வாழிடம் மூதரர் மறுகச் சென் ஈள் ஏன்று மல். 
வணங்க, ஆழி தந்தானம் பலம் பணிபாரின் அருஞ் 
சுரமே 230 

21. தலைவியும் விருந்தும் 

தில்லை யூரன் வரவெனலுந், தத்கைக் களவி மூகத்தாமரைத் 
கழல் 3வல் மிளிர்ந்து, முத்தம் பயக்குங் கழுநீர்விநர்தெொ 
டென்னாத முன்னங், இத்தக் கருங்குவளைச் செவ்வி3யோடிச் 
கெழு மினவே 388 

[தலைவன் மீது கோபித்து இருந்த தலைவி தலைவன் விருந் 
தொடு வந்தான் எனத் தெரிந்ததும் கோபநிலை மாழிச் 
சாந்த நிலை எய்தினள்.] 

  

12. நலைவியைக் ரூறிக்கும் சொற்கள் 

உடுந்குறி இட்டன தலைவன் தலைஷீயைக் குறிப்பன 

அணங்கு, 39 
Kio et மன்தங்கு இடை மருதே கம்பம் வாஞ்சியம் | 

yet eos Desir oir 268 
அமிழ்து 39 
அரிய அரிவை 156
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*இணைமலர்க் சண்ணின் இன் நோக்கருளிப் பெருந்தேன் என 
நெஞ்சுகப் பீடித்து ஆண்ட நம் பெண் அமிழ்தம் 344 

*இத்திரு நுதலாள் 318 
இம் மாதர் 129 
*இம்மான் 351 
இளமான். 122 
இளவஞ்சி 94 
*இனிச் சந்த மேகலையாட்கு என்கொலாம் புகுந்து எய்துவதே 217 
(எம்) பிள்ளை 97 
எழில் வாய் இளவஞ்சி 4 
ஒண்ணுதல் 65 
கடிச்சந்த யாழ் கற்ற மென்மொழிக் கன்னி 78 
கயல் வந்த கண்ணியர் ௮87 

கயல் வந்த சண்ணியர் கன் இணையால் மிகுகாதரத்தால் மயல் 
வந்த வாட்டம் அகற்றா விரதம் என் 381 

* கலை மலி காரிகை 397 

கலை மலி காரிகை கண்முத்த மாலை கலுழ்ந்தனவே 397 
கல்னி 78 

காரிகை 897 
ர்காழி அன்னாள் உள்ளம் புகும் ஒருகாற் பிரியாது. 379 
கள்ளை 928 

இஎளையார். 10 
*குயில் மன்னு சொல்லி 351 
குரஈப்பயீல் கூழை இவள் 362 
*கொடிச்சியர் 98 
சந்த மேகலையாள் 211 
சிற்றம்பலம் அனையாள். 346 
சிற்றம்பலம் அனையாள் பரம் அன்று...ஏறு செல்லா நின்ற 

346 கூர்ஞ் செக்கரே 
சிற்றம்பலம் வழுத்தும் வான்வள் துறைதரு வாய்மையன் 

மன்னுகு தலை இன் வாயாலன்...வந்து அணையான் நான் 
வண்டுறை தருகொங்கை எவ்வாறு கொல் நண்ணுவதே 380 

செல்வி 329 
Bo gisencr 318 
Qseerth பொதியில் ,இருந்தேன் உயவந்து இணை மலர்க் 

கண்ணின் இன் நோக்சுருளிப் பெருந்தேன் என நெஞ்சுகப் 
பீடித்து ஆண்ட நம் பெண் அமிழ்தம் 394 

தேன் (தேன் போன்றவள்) உ 325 
தொண்டைச் செவ்வாய் நவ்வி 1 93 

* இக்குறியிட்டுள்ளன யாவும் தன்மைக்கண் வந்தன.
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நவ்வி 98 
நன்னுதலே 332 
நெஞ்சுகப் பிடித்து ஆண்ட நம் பெண் அமிழ்தம் 394 
நெருங்கு வளைக்கிள்ளை. 331 
பண்ணுழையா மொழியாள் என்னளாங்கொல்மன் பாவியற்கே 347 
பிள்ளை 97 
பீடம் செய் காமரையோன் பெற்ற பிள்ளை 129 
புலியூர் அன்ன பொன் ர 
புலியூர் மணந்த பொன் al 
பூங்கொடி 97 

பூ மேவிய பொன் 344 
*பெண் அமிழ்தம் 394 
*பெருந்தேன்என நெஞ்சுகப்பிடித்து ஆண்டநம்பெண்அமிழ்தம் 394 
பைந்தொடியாள் 258 
பொன் 7,81, 147, 344 
மடப்பாவை 19 

மடமாது 330 
மணி வார்குழல் மடமாது 330 
மது வார்குழலாள் சர 

மயில். 23 
*மயில் மன்னு சாயல் இம் மான் 351 

மாடம்செய் பொன்னகரும் நிஈரில்லை இம் மாதர்க்கு என்னப் 
'பீடம்செய் தாமரையோன் பெற்ற பிள்ளை 129 

மின் தங்கு இடை 221 
*முனிவரும் மன்னரும் முன்னுவ பொன்னான் முடியுெனப். 

பனிவரும் கண் பரமன் திருச்சிற் றம்பலம் அனை பாய், துனி 
வரு நீர்மையிது என்னென்று தாநீர் கெளித்து அளிப்ப, 
நனிவரும் நாளிதுவோ என்று வந்திக்கும் நன் நுதலே 332 

மெல்லியல் 62 

மென் நோக்கி 111 
மென் மொழிக் கன்னி 78 
யாழ்கற்ற மென்மொழிக் கன்னி 78 
வஞ்ச. 94, மக் 
*வஞ்சி அன்னவா மேகலை 344 
வல்லி மெல்லியல் 62 
*வண்டுறை தரு கொங்கை 380 
*வளைக்கிள்ளை 331 

வாணுதலாள் 348 
*வா மேகல் 344 
வாரி குழலாள் 81 
*விற்படு வாணுதலாள் சகச
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௮௮. தலைவியைப் பிறர் (உழையர்) குறிப்பது 

அம் சொல்லி 219. ளர் கெண்டையன்ன நீள்வது 
அன்புடை நெஞ்சத்திவள் செய்த கண்ணாள். 247 

பேதுற வயலூரன் வரம். பணைத் தோளி 219 
பிலனே 277. மென் பூ மடலையுற்றார் குழல் 218 

54. தலைவியைச் செவிலி குறிக்கும் 

சொற்களும் சொற்றொடர்களும் 

அணங்கு (தெய்வத்தை இருந்திழை 282 
ஒப்பாள் பழையவுரை) 883 இலைச் சிற்றம்பலம். 

அம்சொல் பேதை 229 அனையாள் 304 
அருவினையேன் பெற்ற ௮ம் இல்லை போலி 308 

மலைக்க 228 இல்லையன்னாள் 239 
இளையாள் 294 நங்காய் 228 
எங்குட்டன் 224 G59 242 
எம்மனை 226 பூவணம் அன்ன பொன் 305 
ஒள்வன் படைக் கண்ணி 287 பொன் 234, 805 
ஒளி இழை 227 மாணிழை 238 
சடையவன் பூவணம் அன்ன மாதர் 240 

பொன் 305 வடுத்தான் வர் மலர்க் 
சடையோன் தில்லை போலி 308 கண்ணி 286 

அருவினையேன் பெற்ற அம்மனைக்கே 221 

சடையோன் கரமான் என வொரு மான் மயில்போல், 
எதிரே வருமே சுரமே 243 

தண் அனிச்சப் பூமேல் மிதிக்கிற்பதைத்தடி பொங்கும் நங்காய் 
எரியுந் இ மேல் அயில் போற் செறிபரற் கானிற் சிலம் 
படிபாய், ஆமே நடக்க அருவீனையேன் பெற்ற அம் 
மனைக்கே 228 

[இஃது உடன் போக்கல் தலைவியின்மெல் அடியைச் செவிலி 
நிலைத்துக் கவலையுற்றது ] 

இருப்புலியூர தென்னத்' தீங்கை இலாச் சறியாள் நின்றது இவ் 
விடம் 245 

[Q%g erer CursMd wows Boy ysis செவிலி 
தன்னுள் கூறியது.] 

இங்கை இலாச் சிறியாள் 245
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புலியூரனைய வென்பாவை முன்னே, காயுங் கடத்திடை யாடிக் 
கடப்பவுங் கண்டு நின்று, வாயுந் திறவாய் குழையெழில் 
வீசவண்டோல் உறுத்த, நீயும் நின் பாவையும் நின்று 
நிலாவிடும் நீள்குரவே 241 

[Qe G7Ga7@ ary 207 55g] 
பேசைப் பருவம் பின் சென்றது முன்றி லெனைப் பிரித்தால், 

கதைக் கலமரும் வல்லி3யொப்பாள், முத்தன் இல்லை 
யன்னாள், ஏதில் சுரத்து அயலானொடின்று ஏனள் கண் 
டனையே...... புலிப்பற்குரற் பொற் எருடியே 239 

[இது 3வட்ட மாதரைச் செவிலி தலைவியைக் கண்டாயோ 
என்று கேட்டது ] 

மயில் எனப் பேர்ந்திள வல்லி ஒல்கிமென் மான் விழித்துக், 
குயிஷெனப் பேசுமெங்குட்டன் எங்குற்றது 234 

[இது செவிலி தோழியைக் கேட்டது. 
மூன் செய்வினையே னெடுத்த ஒள்வன் படைக் சுண்ணி Foy. 

யிங்கிவை யுங்குவையக் கள்வன் பகட்டுர வோனடி. 
யென்று கருதுவனே 

[இது தலைவன் தலைவி இவர்களின் அடிச்சுவடு கண்டு 
அறிதல்.] 

கோலத் தவிசின் மிதிக்கற் பதைத்தடி கொப்புள் கொள்ளும், 
வேலொத்த வெம்பரல் கானத்தின் நின்றொர் விடலை 
பின்போம, காலொத்தன வினையன் பெற்ற மாணிழை 

237 

srawesr 5 238 
[இது தலைவன் தஃ&வியின் அடிச் சுவடு கண்டு செவிலி 

வருந்தியது ] 
மேகலை பண்டையள் அல்லள் 282 
வண்டின மேவுங் குழலாள் 302 

௮௧. தலைவியைாத் தலைவன் சந்தித்த இடம் 

அம்பலவன் குன்று (கயிலை) ஓத 
71 அம்பலவன் மலையில் கோகை 

கயிலை யந்தேன் பொழிகின்ற சாரல்நும் சீறூர் 76 
கயிலை மலைச்சிறுமான் 25 
கயிலை வளமாம் பொதும்பரின் வஞ்சித்து நின்று ஓர் வஞ்சிம் 

மருங்குல் இளமான் விழித்தது என்றோ இன்று எம் * 
மண்ணல் இரங்கயதே 22 

தினிதரும் இந்நிலத்து அன்றைய குன்றமும் 98
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மால்வரையோ மலரோ விசும்போ சிலம்பா என்னிடம் (யாது 
இயல்" நின்னை இன் ன செய்த ஈர்ங் கொடிக்கே 28 

[இது பாங்கன் தலைவியினிடம் எங்கே ? என்று கேட்டது.] 

96. தலைவியைத் தலைவன் வியத்தலும் 

தன் அன்பை வெளிப்படுத்தலும் 

எம் குலதெய்வமே 29 
என் மன்னுயிரே 39 
என்னுடைய மன் உயிரே 36 
என்னையும் ஆட்கொண்ட கொங்கைகளே 46 
கண்கள் தம்மால் பயன் கொண்டன கண்டு இனிக் காரிகை 

நின் பண் கடம் என்மொழி ஆரப் பருகவருக இன்னே... 
எங்கோன் தண்கடம் பைத்தடம் போல் சுடுங்கானகம். 
தண் எனவ 220 

குயிலை முத்தம் மலைத்தேன் கொழியாத் இகழும் பொழிற்கு 
எழிலாம் எம் குலதெய்வமே 29 

கொடியிடை தோள். புணர்ந்தாற் புணருந்தொறும் பெரும் 
போகம் பின்னும் புதிதாய், மணநதாழ் புரிகுழலாள் 
அல்குல் போல வளர்கின்றதே 9 

BOW 955 இலங்கு முத்தகம் சேர்மெல் நகைப் பெருந்தோளி 
முகமதியின் வித்தகஞ் சேர்மெல் என் தோக்கமன்றோ 
என் விழுத்துணையே 700 

இல்லைப் புறலிற் செறுவகத்த கொழுந்தேன் மலர்வாய்க் 
குமுதம் இவள்யான் குழூ ௨உச்சுடர் கொண்டு எழுந்து 

ஆங்கு அது மலர்த்தும் உயர் வானத்து இளமதியே 166 
நின்னையான் அகன்று ஆற்றுவனோ சிந்தா குலம் உற்று என் னோ. 

என்னை வாட்டந் தருத்துவ$த. ந்த 
நெஞ்சத் தாமரையே இடமா இருக்கலுற்றோ....... .மடவாய் 

வந்து வை,ற்று இவ்வார் பொழிற்கே 120 
நெடுமால் என என்னை நீ நினைந்தோ......மடவாய் வந்து 

வைூற்று இவ்வால் பொழிற்கே 120 
'நேயத்ததாய் நென்னல் என்னைப் புல்லிநெஞ்சம் நெகப்போய் 

ஆயத்ததாய் அகலத்ததாய் அணங்காய் அரன் அம்பலம் 
‘ போல் தேயத்ததாய் என்தன் சந்தையதாம்' தெரியிற் 

பெரிது மாயத்ததாகி இதோ வந்து நின்றது என் மன் 
உயிரே 39 
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படமா சுணப்பள்ளி இக் குவடாக்க அப்பங்கயக்கண் நெடுமால் 

என என்னை நீ நினைந்தோ நெஞ்சத் தாமரையே இடமா 

இருக்கலுற்றோதில்லை நின்றவன் ஈர்ங் கயிலை வடமார் 

முலைமடவாய் வந்து வைஒற்று இவ்வார் பொழிற்கே 120 

பேணத் இருத்திய சீறடி மெல்லச் செல். புலியூர் புரை 
யும் மாணத் இருத்திய வான்பதி சேரும் இருமருங்குங் 

காணத்திருத்திய போலும் மூன்னா மன்னு கானங்களே 215 

மயில் குலங் கண்டதுண்டேல் அது என்னுடை மன் உயிரே 36 

மயிலை மன்னும் பூணிற் பொலி கொங்கை ஆவியை ஓவியப் 

பொற் கொழுந்தை as 

மாடம் செய் பொன்னகரும் நிகர் இல்லை இம் மாதர்க்கு 

என்னப் பீடம் செய் தாமரையோன் பெற்ற இப்பிள்ளை 189 

மென் தோள் கரும்பு 23 

மொய் வார் கமலத்து மூற்றிழை யின்று என் முன்னைத்: 

,தவத்கால் இவ்வாறு இருக்கும் என்றே நிற்பது என்றும் 

என் இன்னுயிரே 169 

597. தலைவியைத் தலைவன் விளித்தல் 

அணங்கே 41, 87. தெளிவளர் வான்சிலை செங் 

அந்காமரை அன்னமே 12 கனி வெண்முத்தந் திங்க 

அரிழ்தே 41,47 cher ou Ti தளிவளர் வல்லி 

HT Dp 35 47 அன்னாய் 16 

ஈ॥ங் கயிலை வடமார் முலை தோளா மணியே 47 

மடவாய் 720 பிணையே 47 

உவ! பு விடையாய் 398 பூவரிற் பெற்ற குழலி 14 

When pGu 223 பேணத் இருத்திய 8றடி 215 

௬டு.க்$தர் குழல் மங்கை 216 பொன்னே 43 

சுயிஃல வடமார் முலை மடவாய் 120 மடமான் விழிமயிலே 12 

சுஸங்குழையே 75 மடவாய் 120, 222 

கிகை 220 மலயத்து இருங்குன்ற வாணர் _ 

சூழல் மங்கை 216 இளங் கொடியே 15 

மலை ச8ழ்க்கணை அன்னகண்ணீர் 59 மழ விடையாய் 398 

ஈற்றபலம் அனையாய் 124 மன்னும் கடித்தேர் குழல் 

W py 215 மங்கை 216 

இருத்திய 2 py. 215 வடமார் முலை மடவாய் 120 

Din wed 722 *வடிவார் தருவே * ae 

Binder 74 வாணுதலே. 43 

இல்லல அன்னாய். 122
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88. தலைவியைத் தோழி குறிப்பது 

'அம்பஞ்? (அம்பு அஞ்சி) ஆவம் 
புகமிக நீண்டரி இந்து 
கண்ணாள் 209 

அம்பலம் வணங்காக் கலரைப். 
பொருச் சிழியாள் 

அம்பலவன் மலையில் கோகை. 
அன்பர் சொல்பா விரும்பினர் 
என்ன மெல்லோதி செவிப் 
புறத்துக் கொல்பா இலங் 
இலைவேல் குளித் தாங்குச் 

367 
71 

குறுகயதே 310 
இவள் 751 
எம்தே மொழி 100 
எம் மெல்லியல். 133 
என் வாணுதல் 95 
எனது உயிரே அன்னாள் 210 
எற்றுந் திரையின் அமிழ்து 794 
ஒண்ணுதல் 194 
கயிலை மயில்: 141 
கருங்கண்ணி 200 
கருங்கயல் கண்ணித் திருநுதல் 203 

காரியல் வாட் கண்ணி 307 
கொடிச்சி 129 
கோவை வந்தாண்ட செவ் 

வாய்க் கருங்கண்ணி 200 
சில்லோதி 196 

சிறியாள் 170 
சிறுமி 100 

சின்மொழி 181 
சுருங்கும் மருங்குல் பெரும் 
பொறை யாட்டி 353 

செம்பஞ்சியின் மிதிக்இற் 4 
பதைக்கும்மலர்ச் £றடிக்கே 209. 

செவ்வாய்க் கருங்கண்ணி 200 

இருநுதல் * 203° 
137 'இருப்பனையூர் அனையாள் 

இல்லை அன்னாள் இவள் 178 
தேமொழி 100 
தோகை 71 
படையார் கருங்கண்ணி 136 
பண்ணீர் மொழி இவள் 345 
பண்ணீர் மொழி இவளைப் 

பையுள் எய்தப் பனித் 
தடங் கண்ணுள் நீர் ௨௧ 
ஓளிவாடிட நீடு சென்றார் 
சென்ற நாள் எண் நீர்மை 
யின் நிஉனும் குழியும் விர 
லிட்டறவே 345 

பல் பூ மருவு சில்லோதி 196 
பாவை 349 
பிள்ளை 97 
பெருந்துறைப் பிள்ளை 104 
பெரும் பொறை ஆட்டி 353 
பைதயங்கும் அரவம் புரையும் 

அல்குற் பைந்தொடியே 199 
பைந்தொடி 199, 200, 202 
மங்கை 178 
மல்லல் கோவைவந்து ஆண்ட 

செவ்வாய்க் கருங்கண்ணி 200 
மலர்ப் பாவை (இலக்குமி) 275 
மன்னுந்திரு 131 
Quod ured 151 
மெல்லோதி 310 
மொய்குழல் 99 
வடிக் சுண்ணி 197 
வரிவளை 257 
வல்லளோ மங்கை வாழ் 
வகையே 178 

வள்ளி (கூ.றிஞ்சி நிலப் பெண் 
Gary sf) 128 

வாட்கண்ணி 5 301 
வாணுதல் 95
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589. தலைவியைத் தோழி விளிப்பது 

அணங்கே 68 
அம்பலத்தான் உழை காண்ட 

துர்... நினைப்பாகு மென் 
நோக்கி 111 

அயிற்கண் நல்லாய். 326 
அலாவேற் கண்ணி 291 

அறவியற் கூழை நல்லாய் 375 
ஆய் மறிய 125 
இமைகாண் பணை முலையாய் 117 
(இறை இகழும் பொன்மாப் 

புரிசைப் பொழில் இருப் 
பூவணம் அன்ன பொனே 328 

எ.ந்திழையே 82,118, 275 
ஒஸ்ணுதலே 126 
குயல்வளர் வாட் கண்ணி 117 

சுயற்கண் பூப்பால் நலம் 
ஒளிரும் புரிதாழ் குழற் பூங் 
கொடியே 

mud மயில் அனையாய் 
கரங்க, பல் வெண் நகைச் செவ் 

வாய்த் இருநுதலே 

312 

141 

333 

arith sw pactr பூப்பால் 
தலம் ஒளிரும் புரிதாழ்குழற் 
பூங்கொடியே 312 

சா! மயிலே 256, 383 
an பலாத்தேன் பாண்பதன் 

0௯/1 “குழலாய் எழில் 
aura da eA page 323 

குறப்பாவை 205 
கூத்தப்பரான் வாயிற் சிறந்த 

மசியிழ் சிறந்த மதிநுதலே 204 
கொடியா அன்னாய். 118 
சந்த மேகலையாய் 299. 
சற்ற! பவம் அனைய மணிவார் 

குழல் மட மாதே 330 
ON அன்னம் ட 324 

௬௬/பா॥ ருழல் தாமொழியே 712 
செல்லீ 309 

செவ்வாய்த் இருநுதலே sss 
செறிவார் கருங்குழல் வெண் 

நகைச் செவ்வாய்த் இரு 
paso 33s 

Bit sein oooh 8s 
தாழ்குழற் பூங்கொடியே 312 
தாழ்தரு மொய்குழலே 314 

'இருநுதலே 274, $15, 333 
'தருப்பூ வணம் அன்ன 
பொன்னே 338 

'இருவுருவின் கயல்வளர் வாட் 
கண்ணி 117 

இல்லை அன்னாய் 119,172, 389 
தில்லைச் சிற்றம்பலம் அனைய 

செறிவார். கருங் குழல் 
வெண்நகைச் செவ்வாய்த் 
இருநுதலே 333 

இல்லை போலும் திருநுதலே 315 
தூமொழியே 112, 138 
தாவி அந்தோகை அன்னாய் 88 
தேனமர் சொல்லி 274 
தோகை ப(தோகாய்) 5 126 
நல்லாய் 277, 326, 375 
நலம் ஒளிரும் புரிதாழ் குழந் 
பூங்கொடியே 318 

நிரை வளையே 280 
நேரிழை 84 
யணைமுலையாய். 111 
புரிகுழல் பொற்றொடியாய் 277 
புரிதாழ் குழற் பூங்கொடியே 312 
புரைசந்.த மேகலையாய் 299 
புலியீர் அன்ன ஒண்ணுதலே 126 
புலியூர் அனையாய் 168 
புனைவளர் கொம்பர் அன்னாய் 118 
பூங்கொடியே 272, சர 
பூப்பால் நலம் ஒளிரும் புரி 

தாழ் குழற் பூங்கொடியே 312
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'பொருப்புறு தோகை 315 
பொருமால் அயிற்கண் 

நல்லாய் 326 
பொழில் வாய் முகை தணித் 

தற்கு அரிதாம் புரிதாழ் தர 
மொய் குழலே 314 

பொற்றொடியாய் 277 
பொன்னே 117, 338 
மடமாதே 330 
மணிவார் குழல் மடமாதே 330 
மதிநுதலே 204 
மறியே 125 
மயில் அனையாய் 141 
மாது குலாய மென் னோக்கி 316 
மாத 82 
மால் அயிற்கண் நல்லாய் 326 
மூகை தணித்தற் கரிதாம் புரி 

௩, அகப்பொருட் பசு.இ [திருக்கோவையார் 

தாழ் தரு மொய் குழலே 314 
முரிபுருவ வடிக்கலர் வேற் 

கண்ணி 291 
மெல்லியலே 156, 295 
மென் தோளி 204 
மென்ஜஷேக்கி 111, 316 
மேகலையாய் 299 
மொய் குழலே 314 
மைவார் கருங்கண்ணி 67 
வடிக்கலர் வேற்கண்ணி 291 
வரி?ேர் தடங்கண்ணி 83 
வாட்கண்ணி 117 
வெண்நகைச் செவ்வாய்த் இரு 
நுதலே 333 

வெள்வளையே 279 
வேயிற் றந்த மென்தோளி 204 
வேற்கண்ணி 291 

40. தலைவியைப் பரத்தையர் தலைவி குறிப்பது 

புனலூரனைப் பிரியும் புனல் ஊர் கண் அப் பூங்கொடி 372 
பூங்கொடி 372 

41. மணமுரசு கேட்டு மகிழ்தல் 

ரண பொற்குடம் வைக்க.........மன்றல் என்று ஏங்கும் மண 
முரசே 296 
[Carrougay சொன்ன அந்நிலையில் மனையை அலங்கரிப்போம் 

என மணமுரசு கேட்ட மனையிலுள்ளார் மகழ்ச்சியொடு 
கூறினர்.] 

. மணழரசு கேட்ட தலைலி ஐயுற்றுக் கலங்கல் 

“ பரமன் வெற்பிற் கடக்களி யானை கடிந்தவர்க்கோ வன்றி 
நின்றவர்க்கோ... 

[முழங்குகின்ற இம் 
  

  

நம் விழு நகரார்க்கும் வியன் முரசே 297 
முரசு எவருக்கோ அ.றின்.றிலேன் 

என்று தலைவி ஐயமுற்றுக் கூறினள்.] 

நிதிவரவு கூறுதல் 

யானை கடிந்தார் கொணர்ந்து இறுத்தார், முன் கடைக்கண் 
இதுகாண் வந்து தோன்றும் முழுநிதியே 298
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(யானை சடிந்தார் நமது கடை மூன் ஒரு குறைவில்லாத 
நிதியைக்கொண்டு வந்துள்ளார் இதை நீகாண்க என்று. 
தோழி தலைவியிடம் நிதிவரவு கூறினள்.] 

தலைளியைச் செரில் வர்ணிந்தது. 

அம்பலவர்க்குற்ற, பத்திய்போலப் பணைத்து இறுமாந்த 
பயோதரத்தோர் பித்த 242 

[இது தலைவியைத் தேடிச் சென்ற செவிலி விறலியரிடம். 
தலைவியை வர்ணித்தது.] 

மணழரசு கூறல் 

யானையின் பீடு அழித்தார், முரசந் திகழும் மூருகியம் நீங்கும். 
...மேகலையாய் துயர் தீரப் புகுந்து நின்றே 299 

[நம் இல்லின்கட் புகுந்து நின்று யானை கடிந்தார் wre 

முழங்குஇன்றது, இனி ஒரு குறையும் இல்லை என்று 
வரைவு தோன்றத் தலைவிக்குத் தோழி உரைத்தல்.] 

மகிழ்ந்துறைத்தல் 

இருந்து இவண்டனவால் எரி முறைவலஞ் செய்திடப்பால் அருந் 
துதிகாணும் அளவுஞ் சிலம்பன் அருந்தழையே 300 

[இது தலைவன் தலைவிக்குக் கொடுத்த தழை வாமாமை 
'இருக்கக் கண்டு தலைவியைத் தன்னுள் மகிழ்ந்து தோழி 
கூறினள்.] 

17... தோழி 

௩. தோழிக்குத் தலைவி கூறுவது 

கொண்டல் கண்டன் குழை எழில் நாண், போன்று இக் கடி 
மலர்க் காந்தளம் போந்து அவன் கையனல்போல், 
தோன்றிக் கடிமலரும் பொபம்மையோ மெய்யின் 
தோன்றுவதே « * 335 

[இது பருவம் அன்று எனக் கூறிய தோழிக்குப் பருவம்தான் 
என்று தலைவி மறுத்துக் கூறினது.]
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2. தோழி சிறைப்புறம் கூறல் 

'இருப்பனையூர் அனையாளைப் பொன்னாளைப் புனைதல் செப்பிப், 
பொருப்பனை முன்னின்றென்னோ வினையேன் யான் புகல் 
வதுவே 

[இது சறைப்புறம் தோழி அயலுரை உரைத்து வரைவு. 
கடாயது. 

பரங்குன் றின் வாய் அருவிசெய் காழ்புனத் தைவனங் கொய்ய 
வும் இவ்வன.த்தே பிரிவுசெய் தாலரி $த கொள்க பேயொடு 
மென்னும் பெற்றி, இருவிசெய் தாளினிருந்தின்று காட்டு 
மிளங்கிளியே 144 

[இது சிறைப்புறமாகப் பிரிவருமை கூறி வரைவு கடாயது.] 

BAW அன்னாய் என்னங்கு அலமரல் எய்இயது.........அன்னம். 
புலருர் அளவுந்துயிலாது அழுககனவே 172 

[இது தலைவிக்குக் கூறுவாள் போன்று அல்ல குறிப்பாடு 
தோழி தலைவனுக்குச் சிறைப்புறத்து உரைத்தது. ] 

.இல்லையன்னாள் இவள் தவள, ஆர்த்தன்னமிழ்துந் இருவும் 
மதியும் இழந்தஅம் நீ, பேர்த்துமிரைப் பொழியாய் பழி 
நோக்காய் பெருங்கடலே 27% 

[இது கலைவன் சிறைப்புறமாக, கடலிடை வைத்துத் தோழி 
,தலைவியின் துயரை அ.றிவித்தல்.] 

'தில்ல௩வளை, நெஞ்சம் நெக்குருகும், நெடுங்கண் துயிலக், கல்லா, 

322 

  

கதிர் முத்தங் காற்றுமெனக் கட்டுரைக்க...... சென்றார், 
சென்ற செல்லல் கண்டாய் எல் ஆர் மதியே இது நின்னை 
யான் இன்றிரக்கன்றதே 192 

[இது தலைவன் ஒருவழித் தணந்து வந்தமை சிறைப்புறமாக 
உணாந்த தோழி  தலைகியின் நிலையை அவர்க்குச் 
சொல்லுவாயாக என்று மதியொடு கூறியது.] 

அரையிரவில் அண்ணல் மணி நெடுந்தேர் வந்ததுண்டாமெனச் 
சிறிது, கண்ணுஞ் சவந்தன்னை யென்னையும் நோக்னெள் 
கார்மயிலே 

[இது தலைவனுக்குக் கேட்கும்படி தோழி தலைவிக்குக் கூறு 
வாள் போன்று சிறைப்புறமாகத் தலைவனுக்கு வரைவு 
தோன்றத் தாய் அறிவு கூறியது.] 

சர்நகர் காக்குஞ் செவ்வேலிளைஞர், பறைக்கண் படும் படுந் 
தோறும் படாமுலைப் பைந்தொடியாள், கறைக்கண் மலி 
கதிர் வேற் கண்படாது கலங்கெவே 258 

256
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[இஃது இவள் காவழ் பறை கேட்குந்தோறுங் கண்டுயிலா 
மைக்குக் காரணமென்னோ வென இவ்விடத்துள்ளார் 
தம்முட் கூறியது. இதுவும் சிறைப்புறமாக வரைவு 

கடாதலைப் படக்கும்.] 
இருள்வாய்ச்செல் வரிகன்று மன்சிற்றம் பலவரைச் சேரலர் 

போல் கொல்கரி சீயங்குறுகா வகைபிடி தானிடைச்செல், 

கல்லதரென் வந்தவாறென் பவர்ப்பெறில் கார்மயிலே 264 
[இது மிக்க விருளின்கண் யா மவருழைச் சேற லரிதன்நு. 

சென்றே மாயினும் அவ்வாறு சொல்வாரில்லை யெனத் 
'தகைமகள் செலவு நினைந்து (சிறைப்புறமாக) கூறியது.] 

யாம் வளர்த்த கொழுவார் இனையின் குழாங்களெல்லா... 
சற்றம்பலவரைச் சென்று நின்று. தொழுவார் வினை 
நிறஇிலே நிற்பதாவதித் தொல்புனத்3த 142 

[இது சிறைப்புறமாகத் தலைமகனுக்கு இரக்கமுற்று வரைவு 
கடாவா நிற்றல் ] 

8. தோழி செவிலியிடம் (தலைவியைப் 

பற்றிக்) கூறூதல் 

இக் குன்றில் தன் பாவைக்கு மேவித் தழல் திகழ் வேற், 
கோளரிக்குந் நிகரன்னா ரொருவர் குரூ௨உமலர்த்தார், 
வாளரிக் கண்ணி கொண்டாள் வண்டலாயத் தெம் 
வாணுதலே ் 

[ஒருவன் கையில் இருந்த மாலையைத் தன் பாவைக்கு 
வேண்டும் என்று தலைவி ஆயத்துடன் விளையாடி இருந்த 

போது கேட்டாள். அவன் அது கொடுத்துப் போயினன் 
என்று தோழி செவிலியிடம் கூறி அறத்தொடு நின்றாள் ] 

ஏரியல் அலியும் யாக்கையும் என்னச் சறந்தமையாற், காரியல். 
வாட்டண்ணி அகலார் சுமலங் கலந்த வேரியுஞ் சந்தும் 
ஸியல் தந்தெனக் கற்பின் நிற்பரன்னே காரியல் கண்டர் 

வண்இில்&லை வணங்குமெங் காவலரே soz 
(இத கலவி மணம் செய்த பின்னர் ஓண மனை காண வந்த 

'செவிலிக்குத் தோழி சொல்லியது.] 
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5. தோழி தலைவிக்குக் கூறியதூ (தலைவன் 

பிரிவைப் பற்றி) 

இல்லை மிக்கோன் கழற்கே காதலுற்றார் நன்மை கல்வி 
(செல்வீ) தரும் என்பது கொண்டு ஓதலுற்றார் உற்று 

உணர் தலுற்றார் செல்லல்மல் அழல்கான், போதலுற்றார் 
நின் புணர்முலை உற்ற புரவலரே. 309 

[இது, கல்விக்கு அகல்வர் தலைவர் என்று தலைவிக்குத் தோழி 
உரைத்தாள்.) 

இல்லையான் அருளால் விரிநீ ரலகங் காப்பான் பிரியக் கருது 
இன்றார் நமர்...பூங்ெடியே 212 

[இது தலைவன் சாவற்குப் பிரியக் கருதியதைத் தோழி தலை 
விக்கு அறிவித்தது.] 

மிகை தணித்தற்கு அரிதாம் இருவேந்தர் வெம் போர் 

மிடைந்த பகை தணித்தற்குப் படர்தலுற்றார் நமர்... 
மொய் குழலே. 77 

[இஃது இருவேந்தர் பர 'தணிப்பத் தலைவன் தூது 
'செல்லுதலை (சந்து செய்தல்! தோழி தலைவியிடம் கூறுதல் ] 

நெருப்புறு வெண்ணெயும் நீருறும் உப்பும் என இங்கனே, 
பொருப்புறு தோகை புலம்புறல், பொய் அன்பர் போக்கு 
வதிருநுதலே 972 

[இது தலைவர் உன்னை விட்டுப் பிரியார் அவர் போக்கு 
'பொய், அஞ்சல் என்று கூறித் தலைவியின் வருத்தத்தைத் 
தோழி தணிலித்தது.] 

முடிவேந்தர் தம் போர்முனைமேல்...சென்றார். நமர்...ஏது: 
கொலாய் விளைஇன்ற இன்று ஒன்னார் இடுமதிலே 316 

[இது வேந்தற்கு உற்றுழித் தலைவனுடைய பிரிவைப் பற்றித் 
தோழி தலைவிக்குக் கூறுதல்.) 

மணந்தவர் தேர் காண்பதன்றே இன்று நாளை இங்கே 
வரக்கார்...எழில் வாய்த் த பனிமுகிலே 322 

[கார் வருமெனக் களங்க தலைவிக்குத் தலைவனுடைய தேர் 
வரும் என்று பருவம் காட்டித் தோழி தெளிவித்தல் ] 

தெளிதரல் காரென......கார் மிடற்ரோன் நடமாடக் கண்ணார் 
முழ்வம்...காரென ஆர்.தீதன 33 

[இது கார்காலம் வந்ததென்று கலங்கன தலைவிக்கு இது 
கார்ப் பருவம் அன்று என்று தோழி கூறியது.] 
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உடல் மன் பொருந்தல் இருந்த மணந்தவர் தேர்-பொருமால் 
அயிற்கண்நல்லாய் இன்று தோன்றும்நம் பொன்னகர்க்கே 986 

[இது தலைவியின் கலக்கம் இரத் தோழி தலைவனுடைய தேர் 

வரவு கூறியது.] 

(பகைத்த மன்னரைப் பொருந்த வைத்த பின்னர்) 

மடமாதே! பொலிக நம் மன்னர் முன்னாப், பணிவார் இறையும், 

பகைத்தவர் சன்னமுங் கொண்டு வண்கேர் அணிவார் 
முரசினொடு ஆலிக்கும் மாவோடு;அணுகனரே 330 

(இது தலைவனுடைய வரவைத் தலைவிக்குத் தோழி கூறியது ] 

வ.றியார் இருமை அறியார் என மன்னும் மாநிதிக்கு, நெறியார் 

அருஞ் சுரஞ் செல்லலுற்றார் நமர்... திருநுதலே 333 

[இது பொருள் தேடத் தலைவர் நினைக்கின்றார் என்று 

தோழி தலைவிக்குக் கூறியது.] 

புளையழற்கான், போவர் நங் காதலர் என் நாம் உரைப்பது 
பூங்கொடியே 337 

Qa" தலைவன் நினைவு பொருள்மேல் இருந்தது. ஆதலால் 
பொருள் வயிற் பிரிவர். நாம் சொல்லுவது ஒன்று 
உண்டோ ? என்று தோழி தலைவிக்குக் கூறியது.] 

பூவணம் அன்ன பொன்னே ! வன்மாக்களிற்றொடு சென்றனர் 
இன்று நம் மன்னவரே 338 

[இஃது “உன் எதிரில் பிரித்தால் நீ (தலைவி) வாடுவை என்று 
உன்னிடம் சொல்லாமல் தலைவர் பொருள் கொண்டு 
வரப் போயினர் என்று தோழி தலைவிக்குக் கூறியது.] 

எியன்ற ஆழ் கடலும் எண் திசையுந் திரிந்து இளைத்து. வாழி 
அன்றோ அருக்கன் பெருந்தேர் வத்து வைகுவதே 339 

(இது அருக்கனது தேர் வருதல் யாண்டையது ? 'இவள் “ 
ஆற்றுதல் யாண்டையது' என, அவள் (தலைவியின்) 
இரவுறு துயரத்திற்குத் தோழி இரக்கமுற்றுக் கூறியது.] 

பாலியை வெல்லும் பரிசில்லையே...சதுமெனப் போய் மேவிய 
மாநிதி யோடு அன்பர் தேந் வந்து மேவினதே , 349. 

Or வரக் கடவதனை வெல்லுமாறு இல்லையே போலும் 

எனத தோழி தலைவிக்குத் தேர் வரவு கூறியது.] 

Ais Qe 10 
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6. தோழி தலைவிக்குத் தேர்வரவு கூறல் 

பாவியை வெல்லும் பரிஏில்லையே முகில் பரவையஞ்சீர், ஆவியை 
வெல்லக் கறுக்கன்ற போழ்தத்தின்......இக் கதுமெனப் 
போய் மேலிய மாநிதியோடு அன்பர்தேர் வந்து 
மேவினதெ!! 349 

[பொகுள் வயிற்பிரிந்த தலைவன் முகிலொடு வந்து புக, 
இம்முகில் இவளது (தலைவியின்) ஆவியை வெல்லுமா 
இல்லை; ஏனெனில் அன்பர் தேர் கதுமென வந்து பொருந் 
இயது என்று தோழி தலைவிக்குத் தேர்வரவு கூறினள்.] 

7. தலைவி தலைவனிடம் தே 

  

(7--4, பக்சம் 50 பார்க்க] 

8. தோழி நெஞ்சொடு கிளத்தல் 

காகத்து......இன்பத் துன்பங்களே 71 

[இப்பாடலைத் “தலைவனும் தலைவியும்! என்னும் தலைப்பில் 
காண்க. “பக்கம் 159.) 

மாட்டியன்றே எம் வயின் பெரு 'நாணினி மாக்குடி மா(சு) 

ஊட்டியன்றே நிற்பது......வாய் இறந்தே 284 

[இட்பாடலைத் '*தோழியும், கட்டுவித்தியும்'” என்பதிலும் 
காண்க.] 

இல்லை வாழ்த்தினர்போல் இருந்து திவண்டன......ஏிலம்பன் 

அருந்தழையே 300 

(Qemmto 1 பக்கம் 141 பார்க்க.) 

அன்பர் சொல்பா விரும்பின ரென்ன மெல்லோதி செலிப் 
புறத்து......இலங்கிலை வேல் குளித்தாங்குக் குறுயதே 310 

[தலைவன் ஓதற்கு அகல்வன் எனக் கேட்ட தலைவியின் 
கலக்கத்தைக் கண்ட தோழி தான் சொல்லிய சொல் 
இவள் (தலைவியின்), செவியின்கண் காய்ந்த வேல் போலச் 
சென்று எய்திற்று என்து தன்னுள்ளே கூறினள். ] 

ஏழியன்று ஆழ் கடலும் எண் இசையுந் இரிந்திளைத்து, வாழி 
யன்றோ அருக்கன் பெருந்தேர் வந்து வைகுவதே. 339 

(தலைவனுடைய பிரிவைக் கேட்ட தலைவியின் இரவூறு துயரத் 

இற்கு இரங்கித் தோழி உரைத்தல்.] 
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சுருங்கும் மருங்குல் பெரும் போறை யாட்டியை என் இன்று 
பேசுவ......கரும்புறை ஊரன் கலந்து அகன்றான் என்று 
கண்மணியும் அரும்பொறை ஆகும் மென்னாவியுத் தேய் 
வுற்று அழிகின்றதே 353 

[இது பரத்தையிடம் பிரிந்த தலைவனை நினைத்து நெஞ்சு 
உடைந்தும் தலைவி பொறுத்திருந்தமை கண்ட தோழி 
தலைவியின் பொறுமை கண்டு அவளை உவந்து கூறினது.] 

ஈநாயகன் வாயில் வேண்டத் தோழி நாய நெஞ்சு நெஒழ்ந் 
தமை கண்டு எம்போல்வார் அன்றோ இவையிற்றுக்கு 
வெகுள்வார்கள் இவள் பெருமனைக் இழத்தியாகையால் 
(தலைவன் செய்த கொடுமை கண்டு நினையாது நெஞ்சு 
நெகழ்ந்தாள் என்று வாயில் நேர்ந்தது.] 

9. தோழியிடம் தலைவி கூறூதல் 

UIV—1, ude 747 பார்க்க] 

உடைமணி கட்டிச் ACS உருட்டி உலாத் தரும் இந் நடை 
மணியைத் தந்த பின்னர்......இல்லை மென் தோகை 
அன்னார்கள் முன்னம் கடைமணி வாள் நகையாய் இன்று 
கண்டனர் காதலரே 335 

[இது வாயில் மறுத்துக் கூறுதல்; தலைவனைப் பரிக9த்தல்.] 
சங்கம் தரு மூத்து யாம் பெறவான் கழிதான் கெழுமிப் 

பொங்கும் புனல் கங்கை தாங்கப் பொலிக லிப்பாறுலவு 
துங்கமலி' தலை ஏந்தலின் ஏந்திழை தொல்லைப் பன்மா 
வங்கம் மலி கலி நீர் இல்லை வானவன் நேர் வருமே 35 

[.தலைமகன் நிலைமை கேட்ட தலைவி பெருநாணினளாகலின் 
மறுமொழி கொடாது பிறிதொன்று கூறியது.] 

சிறுகண்......செம்முகமா...அழிய முன் உய்யச் செய்தோர்... , 
துமுகள் புரிகுழலாய் இதுவோ இன்று சூழ்கின்றதே sis 

[இது தலைவன் பிரிவு கேட்டுத் தலைவி ஏங்கெது.] 

சுிளப்புனல் வீழ்ந்து அன்று அழுங்கப் பிடித்து எடுத்து 
வாங்கும் அவர்க்கு அறியேன் சிறியேன் சொல்லும் 
வாசகமே 

தன்னி wines நம் தோன்றற்குப் பாசறைத் தோன்றும் 
கொலோ மின்னி வளைத்து விரிநீர் கவரும் வியன் முகிலே 317 

. ௩ 
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[இது மூடல் சென்று பாசறைக் கண்ணே தோன்றுமாயின் 
வினை முடிக்கமாட்டார் தலைவர் என்று அதற்கு வருந்து 
இன்றேன் எனப் பிரிவாற்றாமையைக் கார்மிசை வைத்துக் 
கூறினள் தலைவி.] 

தேவாசுரர் இறைஞ்சும் கழலோன் இல்லை சேரலர்போல் ஆவா 
கனவும் இழந்தேன் நனவென்று அமளியின்மேல் பூவார். 
அகலம் வந்து ஊரன் தரப்புலம்பாய் நலம்பாய் பாவாய 
'தழுவிற்றிலேன் விழித்தேன் அரும்பாவியனே 35௧ 

[கனவில் தலைவன் மார்புதரத் தான் அதை நனவென்று 
நினைத்து மயங்கிப் புணராது இழந்தமையைத் தோழிக் 
குச் சொல்லி வருந்தல்.] 

நிழல் தலை த நெறி நீரில்லை கானகம் ஒரிகத்தும் அழல் தலை 
வெம்பரற்று என்பர் என்னோ......குழல் தலைச் சொல்லி 
செல்லக் குறிப்பாகும் நம் கொற்றவர்க்கே 206 

பிரியாமையும் உயிர் ஒன்ருவதும் பிரியிற் பெரிதுந் தரியாமை 
யும் ஒருங்கே நின்று சாற்றினர்.........ஊரர் அன்ன 
புரியாமையும் இதுவே இனி என்னாம் புகல்வதுவே 317 

[இது தலைவனுடைய வாய்மொழி கூறித் தலைவி வருந்தல்.] 
மலயத்து இருள் தரு பூம்பொழில் இன்னுயிர் போலக் கலந்து 

இசைத்த அருள்தரும் இன்சொற்கள் அத்தனையும் மறந்து 
அத்தஞ் சென்றோ பொருள் தரக்கின்றது வினையேற்குப் 
புரவலரே 

[இது பாலை நிலத்தனுகிய தலைவனை மருத நிலத்தனாக்கித் 
தலைவி புலந்து கூறினள். 

மன் செய்த முன்நாள் மொழிவழியே அன்ன வாய்மை கண்டும் 
என் செய்த நெஞ்சும் நிறையும் நில்லா எனது இன் 
உயிரும்...... பொறை அரிதாம் முன் செய்த தீங்கு கொல் 
காலத்து நீர்மை கொல் மொய் குழலே 278 

முழங்கார் அரிமுரண் வாரணவேட்டை செய்மொய் இருள் 
வாய் வழங்கா அதரின் வழங்கு என்றுமோ இன்று எம் 

க வள்ளலையே 157 
யாயும் தெறுக அயலவர் ஏசுசகு ஊர் pes Sys walls 

நிகழ்ந்தது கூறுவல்...... தூயன் நினக்குக் கடுஞ் சூள் 
தருவன் சுடர்க் குலீழயே 289 

[இது தோழிக்குத் தலைவி அறத்தொடு நிற்றல்.] 
வல்௫யின், எண்குவளர் புற்.ற கழமல்கும் இருள்வாய்ச் செல்வரி 

தன்று......கொல்கரி சீயங் குறுகா வகை பிடி.தரின் இடைச் 
செல் கல்லதர் என் வந்தவாறென்பவர்ப் பெறில் கார் 
மயிலே. 264 
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1௩0. தோழியும் சிவனும் 

அடிச்சந்தம் மால்கண்டிலாதன காட்டி வந்து ஆண்டு கொண்டு 
என் முடிச்சந்த மாமலராக்கும் முன்னோன் 78 

அம்பலத்து அமிழ்தாய் வினைகெடச் செய்தவன் 142 
அம்பலத்துக் குழி உம்பர் ஏத்தும் எங் கூத்தன் 135 
இருந்துதி என் வயின் கொண்டவன் 300 
இருந்துதி என் வயின் கொண்டவன் யான் எப்பொழுதும் 

முன்னு மருந்து இசைமுகன் மாற் கரியோன் 300 
எங் கூத்தப்பிரான் 206 
எங் கூத்தன் 335 
எங்கோனை 310 
எம் ஈசர் 382 
எம் கண்டர் இல்லை 199 
எம்மைப் பிடித்தின்று ஆண்டு எல்லை தீர் இன்பந் தந்தவன் 214 
என் கடைக் கண்ணினும் யான் பிறவேத்தா வகை இரங்கித் 

(தன் கடைக்கண் வைத்ததண் தில்லைச் சங்கரன் 39௪ 
என் மாத்தலைக் கழல் வைத்து எரி ஆடும் இறை 35 
என்னைத் தன் மொய் கழற்காள் செய்யென்பதே செய்தவன் 877 5 
என்னைத் தன் தொழும்பில் கழியா அருள் வைத்த ஏற்றம் 

பலவன் 261 
என்னைத் தன் தொழும்பில் படுத்த நன் நீள் சுழல் ஈசர் 

சிற்றம்பலம் 267 
சிற்றம்பல.த் தடியேன் களிதரக்கார் மிடற்றோன் நடமாட 324 
சுரந்த தன்பேர் அருளால் தொழும்பில் பரிந்தெனை “ஆண்ட 

சற்றம்பலத்தான் 379 
(தன் சேவடிக்கே ஆய்தந்த அன்பு தந்து ஆட்கொண்ட 

அம்பலவன் 130 
இல்லை எங் கூத்தன் 335 
'இல்லைச் சிற்றம்பலத்து விண்ணோர் வணங்க நாம் ஆதரிக்க 

நடம் பயில்வோனை 633 
நினைவித்துத் தன்னை என் நெஞ்சத்து இருந்தம்பலத்து நின்று 

புனைவித்த ஈசன் “140 
தெல்வரை மெய்யெறி காய்சிலை ஆண்டு என்னை ஆண்டு 

கொண்ட செவ்வரை மேனியன்டி மரக் 
பரிவு செய்தாண்டம் பலத்துப் பயில்வோன் மகக 
பல்... பிறவித் தொகை தணித்தற்கு என்னை ஆண்டு 

கொண்டோன் sia 
பாசத்தளை அறுத்து ஆண்டு கொண்டோன் 118 
Jab order Agciut 148
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மறந்தும் மற்றப் பொய்வானவரில் புகாது தன் பொற்கழற்கே 
அடியேன் உய்வான் புகவொளிர் இல்லை நின்றோன் 67 

மனக் களியாய் இன்றுயான் மூழ் தூங்கத் தன் வார் கழல்கள் 
எனக் களியா நிற்கும் அம்பலத்தோன் 298 

யான் எப்பொழுது முன்னு மருந்து 300 
வில்பா விலங்கல் எங்கோனை 310 

11. தோழியும் நற்றுயும் 
அரையீரவில் ௮ண்ணல் மணி நெடுந்தேர் வந்ததுண்டாம் எனச் 

சிறிது, கண்ணுஞ் சிவந்து அன்னை என்னையும் நோக்கினள். 
கார் மயிலே 256 

[ஒரு தேர் வந்தது என்பது தெரிந்து நற்ராய் கண் சிவந்து. 
என்னைப் பார்த்தாள் என்று தோழி கூறினள்.] 

12. தோழியைக் ரூறிப்பன 

  

1. தோழியைக் குநீப்பத 2. தோழி தன்னைக் குறிப்பது 
அடியேன் 67, 824 

ட அரும் பெறல் தோழி 267 வினையேன் 137, 151 
அளி சென்ற பூங்குழல் தோழி 80 மறந்து மற்றப் பொய்வானவ 

டட ரில் புகாது. தன் பொற் 
பூங்குழல் தோழி 50௦. தழற்கே அடியேன் உயர் 
விரை ஈர்ங் குழல் பேதை 56. வான் புக ஒளிர்தில்லை 

நின்றோன் er 

13. தோழியைச் செவிலி விளித்தல் 
1. செவிலி எீலித்தல் 

அயிலெனப் பேருங் கண்ணாய் 284 
பல் பூங்குழலாய் 226 
பூங் குழலாய் ans 

2. செலில் தோழ்லய வீளவுதம். 

* மயிலெனப் பேர்ர்திள வல்லியி னொல்கிமென் மான்விழித்துக், 
குயிலெனப் பேசுமெங் குட்டன் எங்குற்றது, என் 
கொலாம் இன்று ஆயர்கின்றதே 224 

[இது செவிலி தலைவியைத் தேடல் ] 

14. தோழியைத் தலைவன் குறிப்பது 

அரும்பெறல் தோழி. க 167 
BO நன்னாட்டுப் பொலிபவர். ச்சர 

ஜி அனையபொன் (நீ என்பது தலைவி) 132
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15. தோழியைத் தலைவன் விளிப்பது 

அம்மலர் வாட்கண் நல்லாய் 75:83 நல்லாய் 153, 202 
அல்லியங் கோதை நல்லாய் 207 மலர் வாட்கண் நல்லாய் 153 
ஏத்திழையே 308 மின்தங்கு இடை 268 
இருச்சிற்றம்பலமனையாய் 222. வாட்கண் நல்லாய் 153 
'இல்லையொப்பாய் 321 வெள்வளையே 148 
தேமொழியே 268 

16. தோழியைத் தலைவி விளித்தல், குறித்தல் 

1. ahah psa 2. குதித்தல். 
ஏந்திழை 85 ரத் ் 
கார் மயிலே 264 இன்மும் இவள் 238 
சுடர்க் குழையே 2௪9 கொடியவள் சக 
துறுகட் புரிகுழலாய் 372. சிறுவாள் உடிருற்று உரு முன் 
நலம்பாய் பாவாய் 355  ஸம்சின்னப் படுங்குவளைக்கு 
பாவாய் 355 எறிவாள் கழித்தனள் 
புரிகுழலாய் 313 தோழி......குறிவாழ் நெறி 
மணிவாள் நகையாய் 385 செல்வர் அள்பர் என்றம்ம 
மொய் குழலே 278 கொடியவளே S34 
வாணகையாய் 385 

17. தோழி வர்ணனை 

1. அஹிகலம் மின்தங்கு இடை 268 
are 59 மின்னிற நுண்ணிடை 5௪ 
கலை (மேகலை) 59 4. ஏறிம் 
குழை - சுடர்க்குழை 2௪9 பேர் எழில் 58 
தொடி - பைந்தொடி சச gy 
பண - 290. 

சமல்ல நடபிவகிம் ௮ம்மலர் வாட்கண் 458 
2. aad அயில் எனப் பேருங் கண்ணாய் 224 

9 feng digs ay 5 கண்ஷாலராங் காமன் கணை 90 கரிலக்£ிழ் அசல் அல்குல் பாரம் 59. Morn " 
பொன்னிற அல்குல் og She Speaker அன்னகண் 29 ் மலர் வாட்கண் 158 
3. இடை வாட்கண் 153 

எற்றிடை 59 6 apd 
mys 73 கருங்குழல் 78 
நுண் ( 58. சுரிகுழல் 62 
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சுருளார் கருங்குழல், 72... வாணகை 
பல்பூங் குழலாய் 224. வெண்ணகை 58 

பூங்குழலாய் 224 
மொய்குழல் 278 10. மாலை 

7. கொங்கை அல்லியங் கோதை 

ஆரங்கண்ணார்ந் இலங்கு மூலை 69 11. மொழி 

8. தலை குழ.ற்றலைச் சொல்லி 

என் மாத்தலை. 339 தேமொழி 

மத்தன் $38 12 லாய் 
Sus செல்வாய் 
மணி வாணகை 385 மணிவாய் 

7. செவிலி 

யார் 

385 

, 78 

201 

206 

268 

73 

57 

1. செவிலி தலைவன் தலைவியை நாடத் துணிந்தது 

தாம் (தலைவன் தலைவி) போயின எல்லையெல்லாம் புக்கு 
நடுவன் 

[இது தலைவியை நாடச் செவிலி துணிந்தத.] 
கடிமலர்க் கூந்தலைத் தான் பெறுமாறும் உண்டோ?...ஒதுங்கள். 

234 

நான்மறை உத்தமரே 236 

[இது அறிவாளரைக் ஒட்டிச் செவிலி சோதிடம் கேட்டது.] 

வடைக்கண்ணி சறடி இங்கிவை; உங்குவை, ௮க் கள்வன் 

பகட்டுரவோன் அடி என்று கருதுவனே 230 

[இது மாணிழை (,தலைவியின்) Foy; sg அக் கள்வன் 
(தலைவன்) அடி என்று செவிலி அவர்தம் சுவடு குண்டு 

அறிந்தது.] 
'வெம்பரல் கானத்தின் நின்றொர் விடலை: பின் போம் காலொத் 

'தன வினையேன் பெற்ற மாணிழை கால்மலரே 
[இது தலைவியின் அடிச்சுவடு கண்டு செவிவி இரங்கினது.] 

"இல்லை அன்னாள். அயலானொடு இன்று ஏ௫னள் கண்டனையே 
  

238 

sented புலிப்பற் குரற் பொற்றொடியே 4 239 
(இது தலைவியைக் கண்டாயோ என்று வேட்டமா.தரைச் 

. செவிலி கேட்டது.]
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அஞ்சொற்றுணை வெஞ்சுரம் மாதர் சென்றால், இயல் அன் 
றெனக் இற்.றிலை மற்று வாழி எழிற் புறவே 240 

[வெய்ய சுரத்தே மாதர் சென்றால், இது நினக்குத் தகுதி 
அன்று என்று கூறிற்றிலை. நீ வாழ்வாயாக எனச் செவிலி 
புறவொடு புலந்து கூறினள்.] 

என் பாவை முன்னே, காயும் கடத்திடை யாடிக்கடப்பவுங் 
கண்டு நின்று, வாயுந் திறவாய்...... நீயும் நின் பாவையும் 
தின்று நிலாவிடும் நீள் குரவே 241 

[இது “என்னுடைய பாவை. (தலைவி) உன் முன்னே 
காட்டைக் கடப்பக் கண்டு நின்றும் நீ இன்னவாறு 
போனாள் என்று எனக்கு வாயும் இறக்கவில்லை'' என்று. 
செவிலி குரவொடு வாடி உரைத்தது.] 

ஓர் பித்தி தன் பின் வர முன் வருமோ ஓர் பெருந்தகையே 242 
[இது “ஒரு பேதை (தலைவி) தன் பின் வர ஒரு பெருந்தகை 

(தலைவன்) முன்னே வருமோ ? உரைமின்'' என்று செவிலி 
எதிரில் வந்த விரதியரை வினவியது.] 

சடையோன் கரமான் என ஒரு மான் மயில்போல் எதிரே 
வருமே சுரமே வெறுப்ப ஓர் ஏந்தலொடே 243 

[இது மான் போன்ற ஒருத்தி (தலைவி) ஒர் ஏந்தலோடு நும். 
எதிரே வரக் கண்டீரோ எனச் செவிலி வேதியரை 
வினவியது ] 

மீண்டார் என ௨வந்தேன் கண்டு நும்மை இம் மேதகவே. 
பூண்டார் இருவர் முன் போயினரே...... அருவரை ஆளி 
யன்னானைக் கண்டேன், அயலே தாண்டா விளக்கனையாய் 
என்னையோ அன்னை சொல்லியதே கக்கி 

[இது புணர்ந்து உடன் வருவோரை :நும்போல் இருவர் 
செல்வதைக் கண்டீரோ அவர்கள் தாம் மீண்டார் என 
நினைத்தேன்"" எனச் செவிலி கேட்க ''ஆளி அன்னானைக் 
கண்டேன் பின்னர் அன்னை (செவிலி) சொல்லியது என்ன? 
அதை அன்னைக்குச் சொல்லுக ' என்று தன்னுடன் வந்தவ, 
ளிடம் (எதிரில் வந்தவன்), கூறினான். (இது பிறன் மனை 
நோக்காத பேராண்மை.)] 

ஜங்கை இலாச் அறியாள் நின்ற இவ்விடம்; சென்று எதிர்ந்த 
வேங்கையின் வாயின் வியன் கைம் மடுத்துக் இடந்து 
அலற ஆங்கு) அயிலாற். பணிசொண்டது இண்திறல் 
ஆண்உகையே 

[இது தலைவியைத் தேடிச்சென்ற செவிலி ''தலைவிநின்ற இட 
இது; ஆங்கு வேங்கை அலற வேல் கொண்டு அவ் வேங்ை க
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அலறும்படி ஆண்டகை வென்ற இடம் அது'' என்று 
வியந்து கூறினள்.] 

நாடிவந்த செயிலிக்கு எதிரில் வருவார் தலைவள் தலைவியின் 

இயல்பு எடுத்து உரைத்தது 
மின் தொத்திடு கழல், நூபுரம், வெள்ளை செம்பட்டு, மின்ன 

ஒன்று ஒத்திட உடையாளொடு ஒன்றாம் புலியூரன் என்றே 
நன்று ஒத்து எழிலைத் தொழ வுற்றனம் என்னதோர் 
'நன்மை தான், குன்றத் இடைக் கண்டனம் அன்னை ! நீ. 
சொன்ன கொள்சையரே 246 

[இது “காதலியோடு ஒரு வடிவாய் விளையாடும் புலியூரன் 
என்றே கருதி நாங்கள் அவ் எழிலைத்' தொழ நினைந்தோம் 
அந் நன்மை சொல்லலாவ தொன்றன்று'' என எதிர் 
வருவார் அவர் இயல்பை எடுத்துக் கூறினர்.] 

மீள்வது செல்வ தன்று அன்னை இவ்வெங்கடத்(து) ௮க்கட 

மாக் சள்வது செய்த கழவோனொடுங் ளர் கெண்டை 
யன்ன நீள்வது செய்த கண்ணாள் இந் நெடுஞ்சுரம் நீந்தி 

எம்மை, ஆள்வது செய்தவன் இல்லையின் எல்லை. 
அணுருவரே 247 

[இஃது இயைபெடுத் துரைத்தவர் அவ் இருவரும் (தலைவ 
னும் தலைவியும் '*இல்லையின் எல்லையைச் சென்றணைவர். 
நீ செல்ல வேண்டாம் மீள்வதே காரியம்'* என்று செவிவி 
யிடம் கூறினர்.] 

சுரும்பிவர் சந்தும் தொடு கடல் முத்தும். வெண்சங்கும், 

எங்கும், விரும்பினர் பாற்சென்று மெய்க்கு அணியாம்... 

கரும்ப(ன்)ன மென்மொழி யாருமந் நீர்மையர் காணு 
நகர்க்கே 348 

[இது “'சந்தனமும், முத்தும், சங்கும் தாம் பிறந்த இடங் 
கட்கு யாதும் பயன்படா, தம்மை விரும்பி அணிவா 
ரிடத்தே சென்று பயன்தரும். அதுபோல மகளிரும் தாம் 
பிறந்த இடத்துப் பயன்படார், நீ கவல வேண்டா"" 
என்று உல$யல்பு கூறியது.] 

ஆண்டில் எடுத்தவர் இல்ர் தாம் அவர் அல்குவர் போய் 249 
[இஃது உலகு இயல்பு கூறினவர் '*இவர் அவளை (தலைவியை) 

வளர்த்த செவிலித்தாய் போலும்'' என்று தம்முள் கூறி 
அவர்கள் (தலைவன், தலைவி) இல்லையைச் சேர்ந்திருப்பார் 
கள் என்று சொல்லிச் செவிலியை மீட்டுக்கொண்டு 
போயினர்.]
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2. செவிலி தன்னைக் குறிப்பது 
அருவினையேன். 2as 
மூன் செய்வினையேன். 237 

வினையேன் 238 
செவியைக் கண்டோர் (உடன்போக்கில்) குறிப்பது 

அன்னை 244, 246, 247 
ஆண்டில் எடுத்தவராம் இவர்தாம் 249 

2. செவிலியும் எதிரில் வந்தவரும் சிவனும் 

1. செவில்--என் நெஞ்சகத்தே பயிலெனப் பேர்ந்தறியாதவன் 
இல்லை. 224 

2. ஏதிரில் வந்தவர்--புலியூர் எனைநின் ருண்டான். B44 

VI நற்றருய் 

1. நற்றாய் கொடிக்குறி பார்த்தல் 

(காகத்தை நயந்து வேண்டியது) 

'இல்லையன்ன மணங் கொளஞ் சாயலும் மன்னனும் இன்னே 
வரக்கரைந்தால் உணங்கலஞ்சாது உண்ணலாம் ஒரு 
நாள் நிணப்பலி யோக்குவல், மாக்*குணங்க எஞ்சாற். 
பொலியுந் நலசேட்டைக் குலக் கொடியே 332. 

௮. நற்ருயும் சிவனும் 

காலன் புகுந்து அவியக் கழல் வைத்து எழில் இல்லை நின்ற 
மேலன் புகுந்து என்கண் நின்றான் இருந்த வெண்காடு 286 

பிறவி பெருமற் செய்தோன் 842 
  

*கரக்கையின் குணம் ஐந்து: ஜு 

காலை எழுந்திருத்தல், காணாமலே புணர்தல் 
மாலை குளித்து மனைபுகுதல்--சாலவே 
உற்ருரோ டூண்ணல், உற்லாடல் இவ் ஐந்து. 
கற்றாயோ காக்கைக் குணம். தனிப்பாடல். 

சேட்டை : மூதேவி; கொடி-காக்கை; மூசேவியின் கொடீ காக்கை..
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8. நற்றாயைச் செவிலி விளித்தல் 

வேயின தோளி 234 

நற்றுய்க்குச் செவிலி கூறுதல் 

வேயின தோளிமெலியல்...தாம் போயின எல்லையெல்லாம் 
புக்கு நாடுவன் பொன்னினையே 234 

[இது தலைவன், தலைவி சென்ற இடமெல்லாம் நான்போய்த் 
தேடி வருவேன் என்று செவிலி நற்ராய்க்கு உரைத்தது.] 

இகையாள், இவளை என் சொல்லிப் பரவுதும், ஈரெயிறு, 
மூளையா அளவில் முதுக்குறைந்தாள் கயிலைப் பயில் 
செல்வியையே 294 

'இல்லைத் தொல்நகரிற், கண்ட இல் மேவுநம் இல், நீ அவள், 
நின் கொழுநன்......இண் தோளவன், யான் அவள் தற் 
பணி வோள், வண்டினம் மேவும் குழலாய் அயல் மன்னும். 
இவ்வயலே 302 

[இது தலைவியின் வாழ்க்கை நலத்தை நற்ருய்க்குச் செவிலி 
கூறினது.] 

* பொட்டணியான்... 

  

  தன் காதலனே 308 
[இது செவிலி நற்றாய்க்குத் தலைவன் உடைய காதல் 

மிகுதியைக் கட்டுரைத்தது ] 
தெய்வம் பணிகழலோன் தில்லைச் சிற்றம்பலம் அனையாள், 

தெய்வம் பணிந்து அறியாள் என்று நின்று இறைவழங்காத் 
*தெவ்வம் பணியச் சென்றாலும் மன் வந்தன்றிச் சேர்ந் 
தறியான், பெளவம் பணிமணி அன்னார் பரிசு இன்ன 
பான்மைகளே 304 

[இது தலைவியின் கற்பை அறிவித்தது.] 
பூவணம் அன்ன பொன்னின் கற்(பு) அந்தி வாய்வட மீனுங் 

கடக்கும் படி கடந்தும், இற்பந்தி வாயன்றி வைதல் 
செல்லாது அவன் ஈர்ங்களிறே 305 

தான் (தலைவி) இருந்த தேசத்தில் அரசனுக்கு வெற்றியுண் 
டாம். ஆதலால் தன் கணவனுக்கு(ப் படிகடந்து,செல்ல 
வேண்டா என்பதுகருத்து,] (இது பழைய உரை), 

மன்னவன் தெம்முனை மேற் செல்லுமாயினும் மால் அரியேறு 
அன்னவன் தேர் புறத்து அல்கல் செல்லாது...மூவல 
அன்னாளும் மற்றோர் தெய்வ முன்னலளே 306 
  

* முழுப்பாட்டை பக்கம் 1500 urs.
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தலைவி தன் கணவனாயெ தெய்வத்தை அன்றிப் பிறிதொரு 
தெய்வத்தைத் தெய்வமாக நினையாள். 

[இது பெருநில மன்னன் ஏவிவிட ஏங்க ஏற்றை ஒப்பா 
னுடைய தேர் பிறிதோரிடத்து தங்காது.] 

(இது பழைய உரை) 

அணி நலமே 307 

  

மூழுப்பாட்டை பக்கம் 159 பார்க்க 

4. நற்றாயைத் தலைவி குறிப்பது 
சுற்றின வீழ்பனி தூங்கத் துவண்டு துயர்க வென்று, 

பெத்றவளே மெனைப் பெற்றாள் 320 
தாயர் ஐவர் :--1. பாராடடுந் தாய், 2. ஊட்டுந் தாய். 

9, முலைத்தாய். 4. கைத்தாய் 5, செவிலித்தாய். 
செவிலித் தாய் - வளர்ப்புத் தாய்; ஈன்ற தாய் - (நற்ரய்) 

5. நற்றுயைத் தோழி குறிப்பதூ 
அன்னை என்னின் மகிழும் 135 
எம் ௮(ன்)னை ய 132 
போய் விளையாடல் என்றாள் அன்னை 138 
முனிதரும் அன்னையும். 98 

6. நற்ருயைத் தோழி குறிக்கும் சொற்கள் 

அன்னை 256 யாய் 291 

4711. தலைவனும் தலைவியும் தோழியும் 

1. தலைவன் பிரிவால் தலைளிக்கு நேர்ந்தவை . ப 
எழுதிற் கரப்பதற்கே, அறிவாள் ஒழிகுவது அஞ்சனம் 392 

(இஃது அஞ்சன மெழுதின் எழுதுகின்ற காலமத் துணையுங் 
காதலர் தோன்ருமையான்' அவ்வஞ்சனத்தை யொழிவ 
தறிவாள். ஆதலால் அஞ்சனம் எழுதுவதில்லை என்றபடி, 
இது தலைவன் பொருள்வயிற் பிரியும்போது நிகழ்ந்தது.]
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ஒளிமேகலை உகளும் வீழும் வரிவளை மெல்லியல் ஆவி செல்லாத 
முன்னே சூழுந் தொகு நிதி அன்பர் தேர் வந்து 
தோன்றியதே 350 

[இதுவும் பொருள்வயிற் பிரியும்போது நிகழ்ந்தது.] 

கானக் கடஞ் செல்வர் கா.தல ரென்னக் சதிர் முலைகள், மானக் 
கனகந் தரும் மலர்க் கண்கள் முத்தம் வளர்க்கும் 335 

[இது தலைவர் பொருள் தேடப் பிரிய நினைக்கின்றனர் 
என்று சொன்னவுடன் தலைவிக்கு நேர்ந்தது.] 

சேர்ப்பர் இங்கள் வாணிகர் வெள்வளை கொண்டு அகன்றார் 188 

[இது தலைவன் ஒருவழித் தணந்தபோது தலைவிக்கு 
நேர்ந்தது.] 

2 தலைவி நலைவனுடைய பிரிவை ஆற்ருது உரைத்தது 

நீத்த கன்றார் வருகென், ஆழி இருத்திச் சுழிக்கணக் கோத 
நையாமல் ஐய, வாழி இருத்தித் தரக்கிற்றியோ வுள்ளம் 
வள்ளலையே 186 

[இது தலைவன் ஒருவழித் தணந்தபோது தலைவி கூடல் 
இழைத்து வேண்டுதல்.] 

துறைவர் தம் போக்கும் மிக்க தீர்த்தர் அங்கன் இல்லைப் பல் 
பூம் பொழிலிற் செப்பும் வஞ்சினமும். ஆர்த்தர் அங்கம் 
செய்யும்...உய்யுமாறென் கொல் ஆழ்சுடரே 187 

[இது தலைவி சுடரொடு (சூரியனோடு) புலம்பி நின்றது.] 
பகலோன் கரந்தனன், காப்பவர், சேயர்...இல்லைப் பைம். 

பொழிற் சேக்கைகள் நோக்னெ வால், அகலோங் 
இருங்கழி வாய்கொழு மீனுண்ட ௮ன்னங்களே 188 

[இது பொழுது போனதைக் கண்டு தலைவி கவலையுற்றது ] 

உளநோய் இன்னும் அறி௫லவால் என்னை பாவம் இருங்கழிவாய் 
மன்னும் பகலே மகிழ்ந்திரை தேரும் வண்டானங்களே 189 

[இது வண்டானப் பறவையொடு (நீர்க்கோழிகளுடன்) 
தலைவி வருந்தினள்[) 

சிலை சூழ்ந்து அருங்கழி காதம் அகலும் என்றூழ் என்று அலந்து 
கண்ணீர், வரும் கழி கரதல் வனசங்கள் கூப்பும் மலர்க் 
கைகளே ர் 190 

[இது பங்கயத்தோடு தலைவி பரிவுற்று உரைத்தது.]
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இந் நானிலம் துஞ்சும் நயந்த இன்பச் சேவல் தழீஇச் சென்ற. 
'தான் துஞ்சும், யான் துயிலாச் செயிர் எங்காவல் தழீஇய 
வர்க்கு ஓதாது அளிய களியன்னமே 191 

[இது “தன் சேவலைப் பொருந்திக் கவலையின்றித் துயில் 
இன்றது.'” என அன்னத்தொடு அழிந்து தலைவி கூறினள்.] 

தலைவன் தலைவி தோழி இவர்களைப் பற்றியவை 

அம்பலம் போல் மின்நிற நுண்ணிடைப் பேரெழில் வெண் 
Bost பைந்தொடியீர் 58 

அவியன்னாய் கவலேல் அகலேம் என்று அளித் தொளித்த, ஆவி 
அன்னார் மிக்க வாவினராய் கெழுமற் கழிவுற்று ஆவி 
அன்னார் மன்னி ஆடிடம் சேர்வர்கொல் ? 5s 

ஆனந்த வெள்ளத் தழுந்து மொர் ஆருயிர் ஈருருக் கொண், 
டானந்த வெள்ளத் Doors தஇகளைத்தா லொக்கும் 
அம்பலஞ்சேர் ஆனந்த வெள்ளத் தீறைகழலோ னருள் 
பெற்றவரின் ஆனந்த வெள்ளம்வற் ராதுமுற் ரூதிவ் 
வணிநலமே 307 

[இது தலைவன் தலைவி இருவருடைய காதலைக் குறிக்கின்றது.] 

என்கண் தெளி சென்ற வேற்கண் வருவித்த செல்லல் எல்லாம் 59. 
கழுநீர் மலரிவள் யானதன் கண் மருவிப் பிரியாக் கொழுறீர் 

'நறப்பருகும் பெரு நீர்மை அளி குலமே 123 

காகத் இரு கண்ணிற் கொன்றே மணி கலந்தாங்கு இருவர், 
ஆகத்துள் ஓர் உயிர் கண்டனம் யாம் இன்று 
தோகைக்குந் தோன்றற்கு மொன்றாய் வரும் இன்பத் 
துன்பங்களே 72 

காம்பிணையால், களிமாமயிலால், கதிர் மாமணியால், வாம் 
பிணையால் வல்லி ஒல்குதலால்...கயிலைப் பயில் புனமுந் 
தேம்பிணை வார்குழலாள் எனத் தோன்றும் என் 
ந்தனைக்கே 38 

காயமும் ஆவியும் நீங்கள் 207 
கருறப்பாவை நின் குழல் வேங்கையம் போதொடு கோங்கம் 

விராய் நறப்பாடலம் புனைவார், நினைவார்......சென்று 
சென்று, பிறப்பான் அடுப்பினும் பின்னுந் துன்னத் தகும். 

பெற்.றியரே 305 
arab ser மலர்வாய்க் குருத மிவள் யான்குமூக.ச் சுடர் 

கொண்டெழுந் தாங்கது மலர்த் தும்முயர் வானத் இள 
மதியே 166 

   

  

ட
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இற்றம்பலம் அனையாள, தெய்வம் பணிந்தறியா ளென்று 

நின்று திறைவழங்காத் தெவ்வம் பணியச் சென்ரு.லுமன் 
வந்தன்றிச் சேர்ந்தறியான், பெளவம் பணிமணி யன்னார் 
பரிஏின்ன பான்மைகளே 202 

ப்தலைவன் தலைவி இவர்களுடைய தன்மை இவ்வாறென 
விளக்குதல்.] 

சிறப்பு இவட்கு என்னொடென்று கண்கள் சென்று பயில்கின்ற 18 

ரியல் ஆவியும் யாக்கையும் என்னச் சறந்தமையாற், காரியல் 
வாட்கண்ணி யெண் அகலார் கமலங் கலந்த, வேரியுஞ் 

சந்தும் வியல் தந்தெனக் கற்பின் நிற்பரன்னே, காரியல் 
கண்டர் வண்தில்லை வணங்குமெங் காவலரே 301 

[தலைவன், தலைவி ஒற்றுமை பற்றிக் கூறுதல்.] 
சொற்பால் அமுதிவள் யான் சுவை என்ன 

தழுவிம் முழுவிச், சுவலங்கிருந்த நம் தோன்றல் துணையெனத் 
தோன்றுதலால்டி அவலங் களைந்து பணி செயற்பாலை 
யரசனுக்கே 

தன் பாவைக்கு மேவி...ஒருவர் குரூ௪. மலர்த்தார் வாளரிக் 
கண்ணி கொண்டாள் வண்டல் ஆயத்தெம் வாணுதலே 225 

இல்லைப்பன் மலர்கேழ் கிளர மடுத்தான் குடைந்தன் நழுங்க 
அழுங்கத் தழீஇ மஉழ்வுற் றெடுத்தஈற் இனியன வேயினி 
யாவன எம்மனைக்கே 226 

இல்லையன்னாய்க் காளா யொழிந்த என் ஆருயிர் ar 

நேயத்ததாய்...ஆயத்ததாய் அமிழ்தாய், அணங்காய் அரன் 
அம்பலம் போல் தேயத்ததாய்...இதோ வந்து நின்றது. 
என் மன்னுயிரே 98 

படமா சுணப் பள்ளி இக் குவடாக்க அப்பங் கயற்கண் நெடு 
மால் என என்னை நீ நினைந்தோ நெஞ்சத் தாமரையை 
இடமா இருக்கலுற்றோ வடமார் மூலைமடவாய் வந்துவை 

289 

இற்றிவ் வார் பொழிற்கே 120 
பிரியாமையு முயிரொன்றுவதும் பிரியிற் பெரிதுந் தரியாமையு 

மொருங்கே நின்று சாற்நினர்...பேரியலூரன்ன 317 

பொட்டணியான் நுதல் போயிறும் பொய் போலிடை யெனப் 
பூண், இட்டணி (பான் தவிஏன் மலரன்றி மிதிப்பக் 
கொடான், மட்டணி வார்குழல் வையான் மலர் வண்டுறு 
'தலஞ்சிக், கட்ட வார்சடை யோன்தில்லை போலிதன் 
காதல்னே ‘ 

[தலைவனுக்குத் தலைவிமேலுள்ள காதல் ] 
பொழிற்கு எழிலாம் என் குலதெய்வமே 29 

292
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மன்னவன் தெம்முனை மேற்செல்லு மாயினும் மாலரியே, 
றன்னவன் தேர்புறத் தல்கல் செல்லாது...மூன்னவன். 
மூவலன்னாளும் மற்றோர் தெய்வ முன்னலளே 306 

மின்கொத் இடுகழல் நூபுரம் வெள்ளை செம்பட்டு மின்ன, 
ஒன்றொத் தஇடவுடையா ளொடொன்றாம் புலியூர 
னென்றே நன்றொத் தெழிலைத் தொழவுற்றனம் 246 

[தலைவன், தலைவி தோற்றம்.] 
வருட்டின் இகைக்கும், வரிக்கன் துளங்கும், மன மகிழ்ந்து 

தெருட்டின் தெனியலள், செப்பும் வகையில்லை...புரி 
குழலாட் கெங்ஙனே சொல்லி யேகுவனே 270 

[தலைவியின் நிலையைத் தலைவன் கூறுதல்.) 
விரையிர்ங் குழ.ற் பேதையரே 56 
கோலித் Dap ற கொன்றின் ஒடுக்கப் பெடைக் குருகு, 

பாலித்து இரும்பனி பார்ப்பொடு சேவல் பயிலிரவின்...... 
இத்திரு நுகலாட்கு என தாங்கொல் என் போதரவே 318 

[இஃது இரவில்பெடைக்கு உருகும் தன் சிறகால் அதைப் 
பனிக் குளிரில் இருந்தும் பாதுகாக்கன் ற சேவலைக் கண்ட 
தலைவன் “எனது போதரவு அவளுக்கு (தலைவிக்கு), 
என்னாங் கொல்லோ"! என்று அவளது வடிவை நினைந்து 
வானை நோக்கித் தலைவன் வருந்தியது.] 

தில்லை மன்னன் கண்ணார் அருளால் விருப்பினம் மேவச் 
சென்றார்க்குஞ் சென்றல்குங்கொல் வீழ் பனிவாய் 
நெருப்பினம் மேய் நெடுமால் எழில் தோன்றச் சென்றுங்கு. 
நின்ற, பொருப்பினம் ஏறித் தமியரைப் பார்க்கும் 
புயலினமே 319 

[இது விழா நின்ற பனியில் எல்லாரும் நெருப்புத்திரளே 
மேவி நிற்ப, புயலினம் நமக்கே அன்றித் தம்மை அடைந் 
தார்க்கு உதவி செய்யச் சென்றார்க்கு (தலைவர்க்கும்) 
சென்று பொருந்துமோ ? என்று கூதிர் கண்டு தலைவி 
தலைவனைப் பற்.றி கவலை உற்றது.] 

கற்றின வீழ் பனி தாங்கத் துவண்டு துயர்க வென்று_ 
பெற்றவளே எனைப் பெற்றாள் 80 

இது மூன்பனிக்கு ஆற்றாது தவைஜி தன்னைப் பெற்றவளை 
நொந்து உரைத்தது.] 

ஒற்றம்பலம் அனையாள் பரமன்(று) இரும்பனி பாரித்தவா 
பரந்தெங்கும் வையஞ் சசமன்றி வான்தரு மேல் ஒக்கும் , 
மிக்சி தமியருக்கே a21 

ப் பின்பனி தனிமையை உடையார்க்குச் சரத்தைத் தர 
இ.கோ. ஓ--11   
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மாயின் தலைவன் பொறுக்கும் அளவன்று எனக்கும். 
(தலைவிக்கும்) ஆற்றுதல் அரிது என்று தலைவி தன்னுள் 
நினைந்து இரங்கெள்.] 

வாழும் படியொன்றுங் கண்டிலம் வாழியிம் மாம்பொழில் 
தேன், சூழும் முகச் சுற்றும் பற்றினவால்......கூழின் மலி 
மனம் போன்றிருளா நின்ற கோகிலமே 322 

  

[இது குயில்கள் மாம்பொழிலைச் சுற்றும் வந்து பற்.றின. 
'இனி உயிர் வாழுமாறு ஒன்றுங் கண்டிலேன் எனத் தலைவி 
* இளவேனில் கண்டு துன்ப முற்றது ] 

வரகுணன் வெற்பின் வைத்.த கயலோங்கு இருஞ்சிலை கொண்டு 
மன் கோபமுங் காட்டி வரும் செயல் ஓங்கு எயில் எரி 
செய்த பின் இன்றோர் திருமுகமே 3 

[இது வேந்தற் குற்றழிப் பீரிந்த தலைவன் (வினைமுற்றிய 
erent) '“சயலையும வில்லையுங் ொண்டு கோபமுங் 

காட்டி ஒரு திருமுகம் வந்துள்ளது இனிக் கடிது போதும்'” 
எனத் தேர்ப்பாகன் கேட்ப உரைததது சிலேடை வகை 

யான் ஒருமுகம் கயல் போன்ற கண்ணையும், வில்போன்ற 
யுருவத்தையும் இந்திர கோபம் போல் வாயையும் காட்டு 
இன்றது எனத் தலைவியைக் குறிக்கும் உட்பொருள் 
தோன்றும்.] 

எற்றம் பலஞ்சென்று சேர்ந்தவர் தம் பிதப்பின் துனைந்து 
பெருகுக தேர் மட நடைப்புள் இறப்பின் துயின்று. 
முற்றத்து கரைதேரும் எழில் நகர்க்கே 328 

[விரைந்து முடுவதாக இத் தேர் என்று தலைவியின் தோள் 
மூயங்குவல் என்னும் கருத்தால் தலைவன் தேர்ப்பாகனுக்கு, 
(கூறியத) புழுக்களின் இந்நிலைமை தனக்கு இல்லையே 
என்று தலைவி நினைப்பாள் என்று தலைவன் நினைத்துக் 
கூறியதாகும்.] 

இம்பலத் தோன் மலர்த்தாள் வணங்கலர்போல் இருந்(து) ஏர் 
அழிந்து பழங் கண்தரும் செல்லி சர் நகர்க்கு என் வரும். 
தேர் இதன் முன் வழங்கேல் முழங்கேல் வளமுகிலே 329 

[இது பிரிதலால், அழகு அழிந்து துன்புறுகின்ற தலைவியின் 
நகர்க்கு இத் தேர் சென்று சேர்வதற்கு மூன் முகில ! 

நீ வழங்கேல் முழங்கேல் என்று தலைவன் முலொடு 

கூறினது ] ஸ் 
உயிரொன்று உளமும்* pam ஒன்றே சிறப்பு இவட்கு 

என்னொடு என்ன ச 

    

ச 

* இளவேனில்--சித்திரை - வைகாசி.
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எழிற்கொம்பர் அன்னீர் 58 
கொடிச்சியர் 92 
சிறுவாள் உ௫உற்று உருமுன்னம் சின்னப் படுங்குவளைக், கெறி 

வாள் கழித்தனள் தோழி எழுதிற் காப்பதற்கே அறிவாள். 
ஒழிகுவது அஞ்சனம் அம்பலவர்ப் பணியார் குறிவாழ். 
நெறி செல்வர் அன்பர் என்றம்ம கொடியவளே 334 

[பொருள் தரப் பிரியும் அருள்கருபவன் எனப் பாங்க 
பகரப் பூங்கொடி புலம்பியது. 

இல்லை அன்னவர் இப்புனத்தார் விரதமுடையர், விருந்தெொ௱டு 
பேச்சின்மை மீட்ட தன்றேல் சரதம் உடையர் மணிவாய் 
'இறக்கற் சலக்கென்பவே 57 

[தேமொழியவர் வாய்மொழி பெருது தலைவன் கட் 
டுரைத்தது ] 

  

நைந்தும் ஒன்றாம் இவட்கு மொழிகல் இல்லேன் மொழியாது 
முய்யேன் குன்றார் துறைவர்க்கு உறுவேன் உரைப்பனிக் 
கூர் மறையே 288 

புலியூர் மணந்த பொன் இம் மெய்த்காண் முதுதிரை வாய்யான் 
அழுந்தினும் என்னின் முன்னும் இந் நாளிது மதுவார் 
குழலார்க்கு என்கண் இன்னர$ள 81 

பைந்தொடியீர் 58 
பொருப்பன் விருப்பில் இனைவித்ிக் காத்துச் சிறந்து நின்றே 

மூக்குச் சென்று சென்று வினை வித்திக் காத்து விளைவு 
உண்டதாக விளைந்ததுவே 140 

[புனத்தோடு தளர்வுற்று உரைத்தது ]. 
மின்நிற நுண்இடைப் பேர் எழில் வெண்நகைப் பைந்தொடியீர் 

பொன் நிறவல் குலுக்காமோ மணிநிறப் பூந்தழையே 58 

மைந்நிற வார்குழல் மாலையுந் தாதும் வளாய் மதஞ்சேர் 
இந்நிறமும் பெறின் யானும் குடைவன் இருஞ்சுனையே 69 

[நாண நாட்டி நகை செய்தது.] 
  

மைவார் கருங் கண்ணி செங்கரம் கூப்பு. வெள்ளைச் சிறு 
பிறைக்கே 67 

[பிறைதொழு சென்று நாண நாட்டியது.] 
வள இளவல்லி அன்னீர் 53 
விரை சர்ங் குழற் பேதையரே 56 
பிரியார் என இகழ்ந்தேன் முன்னம் யான் பின்னை எற்பிரியின், 

தரியாளென இகழ்ந்தார் பின்னர் தாம்......அஸ்ன என்னை , 
அழிவித்தவே 340 

[த சொல்லாது பிரிந்தார் தலைவர் என்று தலைவி வாடியது.] 
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உலூன் எல்லாம் காணுந் இசைதொறும் கார் கயலுஞ் செங் 
'கனியொடு பைம்பூணும் புணர் முலையுங்கொண்டு 
தோன்றும் ஓர் பூங்கொடியே 341 

[இது பிரிந்தமை யுட்கொண்டு கலங்கின நெஞ்சொடு 

சென்ற தலைவனுக்குத் தலைவியின் உருவம் வெளிப்பட்டு 
நின்றது.] 

இவளைப் பையுள் எய்தப் பனித் தடங்கண்ணுள் நீர் ௨௧ ஒளி 

ary. நீடு சென்றார் சென்ற நாள் எண் நீர்மையின் 

நிலனுங் குழியும் விரலிட்டறவே 345 

[இது தலைவன் சென்ற நாளை எண்ணும் தன்மையால் பல 

கால் இடுதலின் நிலனும் குழிந்து, விரலும் தேய்ந்தது 
தலைவிக்கு என எண்ணித் தோழி வாடியது. 

தலைவி தலைவன் இவர்களைப் 

பரத்தையர் குறிப்பது 

புனலூரனைப் பிரியும் புனல் ஊர் கண் அப்பூங்கொடி 372 

பூங்கொடி 372 

ஏரா. தலைவியும் தோழியும் 

தலைவியும் தோழியும் வீளையாடுதம் குளித்தல் முதலிய 

பூயல் வளர் ஊசல் முன் அடி. 117 

பின்னைப்போய் அம்பலத்தான் வரைத் தண்புனத்தே அயல் 
பொலியும் வளர்குன் றில் நின்று அருவி எற்றும் 117 

இனைவளங்் காத்துச், லம்பெதிர் கூய்ச் சற்றின்: முற்றிழைத்துச் 

சுனைவளம் பாய்ந்து, துணைமலர் கொய்து......புனைவளர் 
கொம்பர் அன்னார் பின்ன காண்டும் புனமயிலே 118 

[ஊசலாடுதல், அருவி நீரில் குளித்தல்; தனைவளம் காத்தல், 
இலம்பு எதிர் கூவுதல், இற்.றிலை இழைத்தல், சுனை நீரில் 
பாய்தல், மலர்கொய்தல் ஆய இவை தலைவி தோழி 
இவர்களுடைய விளையாட்டாகும்.]
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1%. பரத்தையார் 

௩. பரத்தையர் நலைவி ஏனேயா 

பரத்தையரைக் குறிப்பது 

அமரப்புல்லும் மினலூர் நகையவர் 

௮. பரத்தையர் வர்ணனை 

அடி 
வீயே என அடியிர் 370 

அழகு. ல் 
இளமயில் ஏர் கடுத்து 952 

இடை 
அராப் பயில் நுண் இடையார் 362 
பணியுறத் தோன்றும் நுடங்கு 

இடையார்கள் 359 

ஒளி 
வாள் இளையோர் மகளிர் 358 

கண் 
கண்மலர் அம்பு அடுத்து 352 
மான்முதர் நோக்கின் நல்லார் 369 

பேவல்தான் இகழ் கண் (இளை 
யார்) 390 

an 
ஓங்கு வளைக் கரம் 357 

கொங்கை 
செப்புற்ற கொங்கை 354 

pws (Ud) 

165 

372 

FDI SS SOS 396 
மினலுரார் நகை 372 

நிதல் (நெற்றி) 
சிலைமலி வாணுதல் 397 
புருவம் 
அணிகாமர் கரும் புருவசீசிலை 352 
லள 

எடுத்தணி கைஏறு இனவளை 
ஆர்ப்ப 352 

apd 
பந்து ஆர் விரலி 397 
wa 

அமரப் புல்லும் மினலூர் 
நகையவர் 372 

சேயிழையார் நவம் செய்த 
புல்லங்கள் ௩35௪ 
Rams Bonar 382 
தேத்றார் 382 
நகையவர் 372 
மான்முதிர் நோக்கனல்லார் 369. 
மென்தோகை அன்னார். 85 
வடியீர் (பழைய உரை) 70
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3. பரத்தையரும் தலைவனும் 

(தலைவனும் பர,த்தையரும் |] - 79 unis. ] 

4. பரத்தையரைக் குறிக்கும் சொற்கள் 

அணிவாள் இளையோர். 352 சேயிழையார். 35௪ 
இளையோர் 252 இல்லை நகர் வாய் இளையர் 390 
ஓங்குவளைக் கரத்தார். 357 தில்லையூர நின் சேயிழையார் 358 

செப்புற்ற கொங்கையர் 255 நுடங் இடையார்கள் 359 

X. Gp 

ம். அலர் (பழிச்சொல், இழிவுச் சொல்) 

அலர். 180, 260, 284, 291 
அலராய் விளைகின்றது அம்பல் கைம்மிக்கு ஐய 180 
அன்று ஏர் குழலார் மொழியாதன 284 
குடிக்கு அலர் கூறினும் இவை என் நாம் மறைக்கும் 

பரிசுகளே 291 
படிக்கல ராமிவை என்நாம் மறைக்கும் பரிசுகளே 291 
மேகலை யாட்கு அலராம் பகல் உன்னருளே 260. 

௪. கட்டுவித்தியும் வெறி ஆட்டும் 

(1) ெவிலியும், தலைளீயும் 

வேயின மென்தோள் மெலிந்தொளி வாடிவிி பிறிதாய்ப், 
பாயின மேகலை பண்டையள் அல்லள்......சேயினது 
ஆட்சியிற் பட்டனளாம் இத்திருந் இழையே 282 

[இஃது ஏதிலார் தூது கண்டு அழுங்கிய தலைவியைச் செவிலி 
பார்த்து இவள் முன் மாதிரி இல்லை, இவ்வாறு மெலி 
தற்குச் சேயினது ஆட்சியிற் பட்டனள் போலும் என்று: 
'தலைவியின் மெலிவைக் கண்டு செவிலி கூறினள்.] 

6 

(2) செவிலியும் கட்டுளித்தியும் 

சுணங்குற்ற கொங்கைகள் சூதுற்றில, சொல் தெளிவுற்றில, 
குணம் குற்றம் கொள்ளும் பருவம் முருள்...௮ணங்குற்ற. 
நோய் அறிவுற்று உரை யாடுமின் அன்னையரே 283 

[இது தலைவியின் மெலிவு கண்டு செவிலி தலைவியின் நோயைத் 
தெரிந்து சொல்லுமின் எனக் கட்டுவித்திக்கு உரைத்தது.] 
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(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

ay 

தோழியும் சட்டுவித்தியுக் 
மாட்டி அன்றே எம் வயின் பெரும்நாண் இனி மாக்குடி மா(சு) 

ஊட்டியன்றே நிற்பது 284 

[இஃது “*எம்மிடத்தில் உண்டாகிய தாணினையுந்தள்ளி, எங் 
குடியிணையுங் குற்றப் படுத்த அல்லவே ? இக் கட்டு 

வித்தி நிற்கப் புகுகன்றது.'' என்று தோழி கலக்க 
முற்று நின்றாள்.] 

கட்டுவித்தி நெற்தறி ஷீளக்கியது 

சேய்கடவும் மயிலி தன்றே, கொடி வாரணங் காண்க, அவன் 
சூர் தடிந்த அயில் இதன்றே, இதன்றே நெல்லில் 
தோன்றும் அவன் வடிவே 288 

(மயில், சேவல், வேல் இவை பிநல்லின் வடிவில் தோன்றி 
உள்ளபடியால் முருகணங்கு ஒழியப் பிறிதொன்று 
மில்லை எனக் கட்டுவித்தி நெற்குறி காட்டிக் கூறினள்.] 

வெறி ஆட்டு 
வேலன் புகுந்து வெறி ஆடுக, வெண் மறியறுக்க......வெண் 

கா௱டனைய பாலன் புகுந்து இப் பரிசனன் நிற்பித்த 
பண்பினுக்கே 286 

[கட்டுவித்து முருகணங் கென்று கூறக் கேட்டு '*இப்பிள்ளை 
இக்குடியில் பிறந்து நம்மை இவ்வாறு நிற்பித்த 
பண்பினுக்கு வேலன் புகுந்து வெறியாடுக'' என்று 
தாயர் வேலனை அழைத்தார்.] 

வெறி ஆட்டுக்கு தலைவி அஞ்சி வருந்தியது 

அயர்ந்தும் வெறிமறி ஆவி செகுத்தும் விளர்ப்பு அயலார், 
பெயர்ந்தும் ஒழியா விடின் என்னை பேசுவ...பி.றிதின் 
ஒழியின் என் ஆதுந் துறைவனுச்கே சா 
வெறி ஆடி விளர்ப்பு போகா விட்டால் அயலார் என்ன. 
சொல்லுவார்கள் விளர்ப்பு ஒழிந்தால் தலைவனுக்கு 
நாம் என்ன சொல்லுவதுடி இருவாற்றாலும் உயிர் 
வாழ்தல் அரிது”! என்று நினைந்து தலைவி வருந்தினள்.] 

நளி வெறி ஸிலக்குளீக்க fem pad 

ஒன்றாம். இவட்கு மொழிதல் இல்லேன், மொழியாதும். 
உய்யேன் குன்றார் துறைவர்க்கு உறுவேன் உரைப்பன் 
இக்கூர் மறையே 288
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[இங்ஙனம் நினைத்த தலைவி நாண் துறந்தும் வெறிவிலக்கு 
விப்பேன் என்று தோழியைக் கொண்டு வெறிவிலக்கு 
விக்க நினைத்தது.] 

(8) 1. அறத்தொடு நிற்றலைத் தலி தோழிக்கு உரைத்தல் 

நிகழ்ந்தது கூறுவல்... தரயன் நினக்குக் சுடுஞ்சூள் தருவன் 
சுடர்க் குழையே 289 

[வெறிவிலக்கை நினைத்த தலைவி தோழியிடம் '' நான் 
சொல்லுவதைக் கேட்பாயாக, நான் கூளுற்றுக் 
கூறுவேன்"" என்று கூறினள்.] 

Ji அறத்தொடு நீற்றல் 
வண்டல் உற்றேம் எங்கண் வந்து ஒரு தோன்றல் வரி வளையீர்,, 

உண்டல் உற்றேம் என்று நின்றதொர் பொழுது... ஏறுங் 
கடல் வர எம் உயிர் கொண்டு தந்து...சேரிச் சென்றான் 
ஓர் கழலவனே 290. 

[““நரங்கள் வண்டல் செய்து விளையாடிக் கொண்டிருந்த 
போது, யான் விருந்து என்று கூறி ஒரு தோன்றல் 
வந்து நின்ற பொழுது, கடல்அலை வந்து என்னைக் 
கொண்டுபோக அவன் அலையினின்று என்னை எடுத்து 
மீட்டான்.” என்று தலைவி தோழியிடம் கூறி அறத் 
தோடு தின்றாள்.] 

(9) தோழி ஐயந்தீரக் குறித்த 
வேற்கண்ணி வந்தன சென்று நம்யாய் அறியும் படிக்கு, 

அலரரம் இவை என் நாம் மறைக்கும் பரிசுகளே 291 
[தலைவியின் குறிப்பை அறிந்த தோழி தலைவனுக்குப் பழி 

வராமல் மறைத்துக் கூறுமாறு என்னோ எனத் தான் 
தலைவியைப் பாதுகாத்தல் தோன்றக் கூறியது.] 

(10) வெறிளிலக்கல் 
விதியுடையார் உண்கவேரி விலக்கலம்......புனல்யாம் ஒழுகக் 

கதியுடையான் கதிர்த் தோள் நிற்க வேறு கருதி நின்னின் , 
மதியுடையார் தெய்வமே இல்லை கொல் இனி வையகத்தே 898 

[வெறிக் களத்தே சென்று வேலனை நோக்கப் ''புனலிடை 
வீழ்ந்து கெடப் புக. பந்தெடுத்து உய்த்தவன் நிற்கப். 
பிறிதோர் உபாயத்தைக் கருதும் நின்னைப் போல இவ் 
வுலகத்தில் இல்லை!" என்று கூறித் தோழி வெறி 
Berd Ben cir.)
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(1) செவிலிக்குத் தோறி அறத்தொடு நிற்றல் 

கயிலைச் சனெக்களி யானை கடிந்தார் ஒருவர்...புனங்கிளி யாங் 
கடியும் வரைச் சாரற் பொருப்பிடத்தே. 293 

(“நாங்கள் புனங்காத்த போது ஒரு யானை வந்து உன் மகளை 
ஏதம் செய்யப் புக்கது, அது கண்டு அருளுடையான் 

ஒருவன் ஓடிவந்து யானையைக் கடிந்து அவள் உயிரைப் 
பாதுகாத்துப் போயினான்"! என்று தோழி செவிலியிடம் 
கூறி இனி அடுப்பது செய்வாயக என்றனள்.] 

(12) நற்றுய்க்குச் செவிலி அறத்தொடு நிற்றல் 

இளையாள் இவளை என் சொல்லிப் பரவுதும் ஈரெயிறு 
மூளையா அளவின் முதுக்குறைந்தாள்......கயிலைப் பயில் 
செல்வியையே 

294 

[“இளையவளாகிய இவளை என் சொல்லிப் புகழுவோம்! 

இளமைப் பருவத்தே அறிவு மூதிர்ந்தாள்'' என்று 
தலைவியின் கற்புத் தோன்ற நற்றாயிடம் செவிலி அறத் 

தொடு நின்றாள் ] 

(13. தேர்வரவு கூறல் 

வலம் புரியின், வெள்ளின மார்ப்ப வரும் பெருந்தேர் இன்று 
மெல்லியலே 295 

[தற்ராய்க்குச் செவிலி அறத்தொடு நின்றபொழுது தலைவ 
னுடைய தேர் ஒலி கேட்ட தோழி உவகையோடு 
சென்று தலைவியிடம் தேர்வரவு கூறினள்.] 

(14) வெறியாட்டின்போது வாத்தியம் 

முருகியம் 
299 

8. குறிஇடம் கூறல் 

ேன் நுழை நாகம் மலர்ந்து இகழ் பளிங்கால் மதியோன் கான் 
உழை வாழ்வு பெற்றாங்கு எழில் காட்டும் ஓர் கார்ப் 
பொழிலே 116 

[இது தோழி தலைவனுக்குப், (பகற்)குறி இடம் கூறினது.] 

பொதியின் மலைப்பொலி சந்தணிந்து சுனைவளர் * காவிகள் 

சூடிப் பைந்தோகை துயில்பயிலும் சனைவளர் வேங்கைகள் 
யாங்கணின் ராடும் செழும் பொழிலே 154
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[இஃது இரவுக்குறி இன்ன இடத்தது என்று தோழி தலைவ 
னுக்கு உரைத்தது.] 

பொன்னார் மணிம௫ழ்ப் பூவிழயாம் விழை பொங்கருளே 310 
[இது '*நான் தலைவியைக் கொண்டு வருவேன் நீ குறியிடத்து 

வந்து நில்'' என்று தோழி தலைவனுக்குக் குறி இடம் 
கூறினது. (உடன்போக்காக.)] 

4. தழையும், தோழியும், தலைவனும், 

தலைவியும் 

பைந்தொடியீர். பொன்நிற அல்குலுக்கு ஆமோ மணி நிறப் 
பூந்தழையே 58 

[தலைவன் தனது கருத்தை ௮றிவித்தது.] 
வில்லிலன் நாகத் தழைகையில் வேட்டை கொண்டாட்டம் 

மெய்யோர் சொல்லிலனா கற்றவாகட வானிச் xia 
புனமே. 60 

[பாங்கி ஐயம் உற்றது.] 
வேழ முன்னாய்க் கலையாய்ப், பிறவாய்ப், பின்னும் மென் 

'தழையாய், மாழை மென் நோக்க இடையாய்க் கழிந்தது. 
வந்துவந்தே. 61 

[பரங்கி அறிவு நாடியது.] 
ஒண்ணுதல் மாந்தழை கொண்டு ஒருவன் என்னா மூன்ன 

உள்ளம் தழைத்திடுமே 6B 
[தலைவியின் கு.றிப்பு பாங்கி பகர்ந்த து.] 

எரிசேர் தளிரன்ன மேனியன், ஈர்ந்தழையன், புலியூர்ப் புரி 
சேர் சடையோன் புதல்வன் கொல், பூங்கணை வேள் 
கொலென்னத் தெரியேம், உரையாண் பிரியான் 
ஒருவனித் தேம்புவனமே 8% 

[தலைவன் தளர்வுறுகன்றமை தலைவிக்குத் தோழி 
உரைத்தது] [ 

பூமென் தழையும் அப்போதுங் கொள்ளீர் தமியேன் புலம்ப 96. 
“[கையுறையோடு தலைவன் எதிர்சென்றது.] 

அவள் அல்குற் கண்டால் ஆரத்தழை கொடு எந்தார் என 
வரும் ஐயுறவே 91 

, [இது தலைவனைச் சேட்படுத்தத் (வியக்க) தோழி கூறியது.]
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அம்பலவன் குன்றகத்து இல்லாத்தழை அண்ணல் தந்தாற் 
கொடிச்சயருக்கு இன்றகத்து இல்லாப் பழிவந்து மூடும் 

என்று எள்குதுமே 
[தோழி நிலத்தண்மை கூறி, தம் குலத்தாருக்கு ஏலாது 

என்றது ] 
நவ்வி சொல் அறிந்தால் தாழாது எ.ர் வந்து கோடுஞ் சிலம்ப 

தருந்தழையே 
[தலைவியின் மனம் அறிந்து அல்லது தழை கொள்ளேம் 

என்றது. 
குற்ருலத்துக் கோலப் பிண்டிப் பொழில்வாய் தடவரை 

வாயல்ல இல்லை இப் பூந்தழையே 

[இளவஞ்சியும் விரும்பும் தழை வாங்காது விலக்கப் பாங் 

சொல்லியது.] 
கைத்தழை ஏந்திக், கடமா வினாய்க் கையில் வில்லின்றியே 

பித்தழையா திற்பரால் என்ன பாவம் பெரியவரே 102 

[இரக்கத்துள் மறுத்தல்.] 
தோலாக் கரிவென்ற தற்கும், துவள்விற்கும், இல்லின் 

தொன்மைக்கு ஏலாப் பரிசுளவே அன்றி ஏலேம்...ஐய நீ 

தந்த கொய்தழையே 
[தலைவனுடைய ஆற்றாமை கண்ட தோழி கையுறை ஏற்றது.] 

யானை அன்னான் கரத்தில் தழை காண்டலும் பொய் தழைப்ப 

முன் காண்பன் 
[தழை வாங்கா இருப்பதற்கு ஒரு வார். த்தையும் அறியேன் 

என்று தோழி தலைவிக்கு உரைத்தது. . 

யானை கடிந்தார். கரத்த கண்ணார் தழையும் துவளத் 
'தகுவனவோ சுரும்பார் குழல் தாமொழியே 

[தலைவியிடம் பாங்கி தழையைக் கொண்டு உரைத்தது.] 

ஏறும் பழிதழை ஏற்பின் மற்று ஏலாவிடின் மடல்மா ஏறும் 
அவன் ...நம் ஈங்கோய் மலை இரும்புனங் காய்ந்து ஏறும் 
மலை தொலைத்தாற்கு என்னை யாம் செய்வது ஏந்திழையே 11S 

[தோழி தழையை வாங்கக் காரணங் கூறியது.] 

குயிலை அவ்வரை மேலன்றி இல்லை சுண்டாய்......சிலம்பன் ~ 
எளிதில் தந்த ஈர்ந் தழையே 114 

[தழையை ஏற்றுக்கொள் என்று தோழி தலைவிக்கு 

உரைத்தது. 
செம்மல் நீ தந்தன சென்று யான் கொடுத்தேன் பே௫ற் 

பெருகும் சுருங்கும் மருங்குல் பெயர்ந்து அரைத்துப் ; 
பூசிற்நிலளன்றிச் செய்யாதன வில்லை பூந்தழையே 115 

[தலைவி தழையை விருப்புடன் ஏற்றதைத் தோழி தலைவ 

னுக்கு உரைத்தது.] 

92 

94 

110 

111 

112
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இருந்து இவண்டனவால், எரிமுன் வலஞ்செய் இடப்பால் 
அருந்துதி காணும் அளவுஞ் சிலம்பன் அருந்தழையே 300 

[அருந்ததி காணும் அளவும் தழையை வாடாமல் வைத்து 

அத்தழையைப் பற்றுக் கோடாகத் தலைவி ஆற்றி 
யிருந்தாள் என மண முரசொலி கேட்ட தோழி 
தலைவியைத் தன் உள்ளே மகழ்ந்து கூறினாள்.] 

மஞ்சார் புனத்தன்று மாந்தழை ஏந்தி வந்தார் அவர் என் 
நெஞ்சார் விலக்கனும் நீங்கார் 378 

[தலைவி தலைவனுடைய ஒழுக்கத்தைச் சிறப்பித்துக் கூறியது ]” 

5. தழையும் மடலும் 

1. தழை கட்டப் (சுரபுன்னைத்தழை) 68. 

ம்பலவன் குன்றத் றப்பூந் தழை 5௪ 

எலாத்தழை 92 பூந்தழை 5௪, 94, 175 

அருத்தழ் 509. மமென்தழை - 90 
grasa 91 (பைந்தொடியீர்) பொன் நிற 

ஈர்ந்தழை 83, 114 அல்குலுக்கு ஆ3மா மணி 

கண்ணார் தழை 112 நிறப் பூந்தழையே os 
கணமயில் தொக்கு என்நுழை மணிநிறப் பூந்தழை 58 

யாத் * தறை கோலி நின்றா மாந்தழை . 65,378 

லும் 347 மாமலயத்து ஆரத்தழை 90. 

பொய்தனழப்பமுன் காண்பன 177 மென்சமை Or, Ox 

கைத்தழை ஏந்தி 102 2. மடல் 
கொய்தழை 110 
தரும்தழை 92 பனைமடல் 74 
Bop 347 பனைமாமடல் ச்ச 

மடல் எழுதுதலும் ஏறுதலும் 

ஈசன சாந்தும் எருக்கும் அணிந்து ஓர் இழி பிடித்துப் பாய் 
சினமா என ஏறுவர்...பனைமடலே 74 

ஊர்வாய் ஒழிவாய் உமர் பெண்ணைத் தண்மடல் ௪௦ 

ஏறும்பழி தழை ஏற்பின் மற்று ஏலா விடின் மடல்மா ஏறும் 
அவன் 113 

கடிச்சந்த யாழ் கற்ற மென்மொழிக்கன்னி ௮(ன்)ஏ நடைக்குப் 
படிச்சந்தமாக்கும் படமுளவோ நும் பரிசகத்தே 78 
  

* தழை - wu pith -
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கழிகின்ற என்னையும் நின்றநின் கார்மயில் தன்னையும் யான், 
இழி ஒன்ற நாடி எழுதிக் கைக்கொண்டு என் பிறவி 
கெட்டு இன்று அழிகின்றதாக்கிய தாள் அம்பலவன் 
கயிலையந்தேன், பொழிகின்ற சாரல் நும் சீறூர்த் தெரு 
விடைப் போதுவனே 76 

காய்செவேல் அன்ன மின்னியல் கண்ணின் வலை கலந்து வீசின 
போது உள்ள மீன் இழந்தார்...ஈசன சாந்தும் எருக்கும் 
அணிந்தோர் இழி பிடித்துப் பாய் னமா என ஏறுவர் 
சீறூர்ப்பனை மடலே 74 

இல்லை...பெண்ணை உடனாம் பெடையொடு ஒண் சேவலும் 
மூட்டையும் கட்டழித்து, மடல் நாம் புனைதரின் யார் 
சுண்ணதோ மன்ன இன்னருளே 77 

இல்லையான் பொடிமெய்யிற் கையில் ஒவியத் தோன்றுங் இழி 
தின் எழில் என்று உரையுளதால், தூவியந் தோகை 
அன்னாய் என்னபாவம் சொல்லாடல் செய்யான். பாவி 
அந்தோ பனைமாமடல் ஏறக்கொல் பாவித்ததே 8௪ 

யாழும் எழுதி, எழின் முத்து எழுதி, இருளின் மென்பூச், 
சூழும் எழுத யொர் தொண்டையும் இட்டி......புலியூர் 
இளமாம் போழும் எழுதிற்று ஓர் கொம்பர் உண்டேற் 
சொண்டு போதுகவே 79 

  

6. தாதூ . 

தர் அகன்று சென்றவர் தூது கொல்லோ இருந்தேமையுஞ் 
செல்லல் செப்பா நின்றவர் sig கொல்லோ வந்து 
தோன்றும் நிரைவளையே 280 

[no தூது வந்து தோன்றுகின்றது. அஃது இன்னார் தூது 
என்று தெரியாது. என்று தலைவிக்குத் தோழி கூறினள்.] 

வருவன செல்வன தூதுகள் ஏதில...இன்பக் கலவிசள் உள் « ors தருவன செய்து எனது ஆவி கொண்டே என் 
நெஞ்ில் தம்மை இருவின காதலர் ஏது செய்வான் 
இன்று இருக்கின்றதே 281 

(இஃது “அயலார் தூது, காதலர் தூது, வரவில்லை. அவர் 
செய்யக் கருதியுள்ளார்'' கான்று கூறித் தலைவி கவலை » 
உற்றது] 

சவ ஒக்கல் 400
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7. பாணரும் விறலியும் 

வீறலியும் பாணனும் (துயில் எழுமங்கலம் பாடுதல்), 

விறலியும் பாணனும் வேந்தற்குத் இல்லை இறை அமைத்த 
'இறலியல் யாழ் கொண்டு வந்து நின்றார்...தமியோமை 

அறிந்திலரே 375 
  

பாரணஜேடு தலைல வெகுளுதல் 

ஆத்தின்னி 386 
இல்லை மல்கு ஊரர் நின்வாய் மெய்கொண்ட அன்பினர் என்பது. 

என் விள்ளா அருள் பெரியர் வைகொண்ட கள$ிகொல் 
சேரியின் விற்று எம் இல் வண்ண வண்ணப் பொய் 
கொண்டு நிற்கலுற்றோ புலை ஆத்தின்னி போந்ததுவே 386 

புலை ஆத்கின்னி 386 
வைகொண்ட கடி கொல் சேரியின் விற்று எம் இல் வண்ண 

வண்ணப் பொய் கொண்டு நிற்கலுற்ரோ புலை ஆத்தின்னி 
போந்ததுவே 386 

[ஊசியின் கூர்மை சொல்லுவாள் போன்று இவள் சொற் 
கூர்மை சொன்னபடி - 386 பழைய உரைக் குறிப்பு.] 

   

பாணன் திலனியிடம் வெகுளற்க என்றதும் பாணனுவடைய பொறுமையும் 

இல்லை அன்னாய் வில்லாண்டு இலங்கு புருவம் நெரியச், 
செவ்வாய் தடிப்பக். கல்லாண்டு எடேல் கருங்கண் சவப். 
யாற்று, கறுப்பதன்று, பல்லாண்டு அடியேன் அடிவலங் 
கொள்வன் பணிமொழியே 387 

பாணனும் வீறலியும் 

பாணர் 400 
யாணன் 375 
விறலி 375 
விறலியும் பாணனும் வேந்தற்குத்...இறலியல் யாழ்கொண்டு 

வந்து நின்றார். 375 
[துயில் எழு மங்கலம் பாடுதல்.] 

 



௪,  பிறபொருட் பகுதி 

௩. அக்கினி 

எமி 168 
எரிதரு நாட்டத்தன் 168 

ASD ஸிவன் கண்) 

/ “சிவனும் அக்இனியும்'' என்னும் ,தலைபபுப் பார்க்க, 7 

2. அக்கினியும் சிவனும் 

[சிவனும் அக்கினியும் பார்கக. 7 

3. அசுரர் அழக்கர் 

(1) சிறப்பு 
ருண்டாசுரன் 

கொக்கின் இறக தணிந்து நின்றாடி 376 

[இவனது கொடுமை ஆற்றாது தேவர்கள் சிவபெருமானிடம் 

முறையிட, அவர் இவனது இறகை வெட்டிக்கொன்ருர். 
அந்த நினைவுக்குத் இருமால் முதலானவர் வேண்டக் 
கொக்கின் இறகை இறைவன் திருமுடியில் சூடி 
அருளினர்.] 

“ின்னமா ஓர் சிறையை வாங்கி அணிந்த அருள்"! 
-- கந்தபுராணம் 

பகாசுரன் உயிர் மாட்டி வார் இறகுகொண்டு வேணியில். 
செருன'" சிதம்பர மான் மியம் 

Caos பெயரானைச் செருவில் படுத்த வெள்ளிறகு 

செருகும் திருமுடி” 25 -- காஞ்சிப் புராணம் 
[சிவ பராகிகரமம்--குரண்டாசுரன் சங்கார பராக்கிரமம் 

பக்கம் 721.7)



176 ௪, பிறடுபாருட் பகுதி [திருக்கேரவயார் 

2. சலந்தரன் 
கம்பஞ் சிவந்த சலந்.தரன் ஆகங் கறுதீத இல்லை நம்பன் 209 

3 நரன் 

சூர் தடிந்த அயில் 285 

4. திரிபுராதிகள்--தனித் தலைப்புப் பார்க்க. 

5. ராவனள்--தனித் தலைப்புப் பார்க்க. 

    

(2) பொது 

Mest 

“தேவா சுரர் இறைஞ்சும் கழலோன்"” 355 
குறுகா அசுரர் நிணங்குற்ற வற் சிவன். 283 

A. உயார் 

அடியார். 377 
அம்பலத்து அடியார் 377 
அம்பலத்து அனலாடி அன்பர் 91 
அம்பலம் சேர் ஆனந்த வெள்ளத்து அறைகழலோன் அருள் 

பெற்றவர் 307 

அம்பலவர்க்கு அன்பர் 143 
அம்புலவர்க்கு உற்றபத்தியர் 242 
அம்பலவன் கழற்கே மெய்த் தழையா நின்ற அன்பினர் 102 
அருள் பெற்றவர் 307 

அன்பர் 75௪, 297, 892 
அனலுூரர் சடையோன் அருள் பெற்றவர் 372 
கூம்பலம் கைத்தலத்தன்பர் மா 

இற்றம்பலம் சென்று சேர்ந்தவர் 328 
சரடியார் 54 
சோத்து உன்னடியம் என்றோர். 173 
தாழச் செய்தார் முடி 43 
'இல்லைப் பொலிசவன் சிற்றம்பலம் சிந்தை செய்பவர் 368 
'இல்லை மிக்கோன் கழற்கே காதலுற்றார் 309 

'இல்லையோன் அடிப்போது சென்னித் திகழும் அவர் 181 
இல்லை வழுத்துநா் 212 
'இல்லை வாழ்த்தினர். 300 
இல்லை வாழ்த்துநர்: 289 

இதன்புலியூர்ப் புகழ்வார் 217



aor) 8. ௮ர்.கணர், மறையோர், Cou But 177 

தொண்டினம் 302 
தொழுதெழுவார் 118 
தொழுவார் 142 
நீடு அம்பலவர்க்கு அன்பர். 143 
பணிவோர் 52 

புகுநர் 188 
புலியூர் ஒருவனது அன்பர் 281 
மிக்க விருப்புறுவோர் 315 

5. அடியாரும் சிவனும் 
(வனும் அடியாரும் பக்கம் 44 பார்க்க] 

6. அடியார்களும் தேவர்களும் 

[9,சவர்களும் அடியார்களும் என்னும் தலைப்புப் பார்ஃக, ] 

7. அடுக்குச் சொற்கள், இரட்டைக் கிளவி 

  

அணியணி 722. பிறழப் பிறழ 5 
இதன்றே இதன்றே 285 மதியே மதியே 171 
என்ன என்னவும் 56 மேல் மேல் 24,195 
செல்லல் செல்லல். காக் வண்ண வண்ணப் (பொய்) 386 

ன்று சென்று 740, 805 வந்து வந்தே 61 
Bos Boos 128,234 விம்மிவிம்மி . 198 
துணி அணி(யேல்) 87 இரட்டைக் கிஎளி 
துறை துறை 327 விதிர் விதிர்த்து 103 
படும் படும் 258 

8. அந்தணர், மறையோர், வேதியர் 

[மக்கள் என்னும் ,தலைப்புப் பார்க்க. ] 
கடிமலர்க் கூந்தலைத் தான் பெறுமாறும் உண்டேல், உன்னுங் 

கள் இஇன்றி ஓதுங்கள் நான்மறை உத்தமரே 236 
நான்மறை உத்தமர் 236 
பொய்குன்ற வேதியர் ஓடம் உந்திடம். 223 
பொழிலவை ஞாங்கரெங்கும் பொய் குன்ற வேதியர் ஓதிடம் 

உற்திடம் 238 
வெதிரேய் "கரத்து மென்தோலேய் சுவல் வெள்ளை நூலிற் 

கொண்மூ அதிரேய் மறையின் இவ்வாறு செல்வீர் 243 
B. Gar. g.—12



ஒளிநெழ்] 74, அன்பு 179 

12. அரசாட்சி 

அரச சின்னம். வியந்து அலைநீர் வையம் 

GOL மெய்யே இறைஞ்ச விண் 

விண்தோய் குடை 388 தோய் குடைக்8ழ் சச 

18. அருள் 

[சிவபிரான் அருள் என்னும் 

அருள். 75, 180 

தலைப்பும் பக்கம் 9 பார்க்க.] 

'இல்லைத் தொல்லோன் அருள் 121 
அருள் தரும் இன்சொற்கள் 826 இல்லை முன்னோன் அருள் 236 

அருளாசை 210 இல்லையான் அருள் 7௪0 
அலராய் விளைகின்றது அடபல் நின்னருள் தோன்றுவதே 253 

கைம்மிக்கு: 780 நின்னருள் மேல் நிற்கல் 159 
அறம் இருந்து உன்னருள் 218 நின்னருள் வகை 250 

அன்பு அருள் பு 91 நின்னருளே 107 

ஆரருள் 867 நின்னாரருள் 267 
இசைத்த அருள்தரும் இன் நீ செய்யும் மெய்யருளே 254 

சொற்கள் 886 பகல் நீசெய்யும் மெய் 

£ரவின் நின் ஆரருள்: 267 யருளே 254 

மன்றுன் இருவருள் இத்துணை பேரருள் 160 
பாலுமன் எங்களுக்கே 398 மின் அனையான் அருள் 125 

முன்னருள் 77, 81. முன்னோன் அருள் 217, 236 
உன்னருள். 273, 260 மூவல் தழீஇய அருள் முத 
கண்ணின் இன்னோக்கு அருளி 894 லோன் 191 
எம்றம்பலத்தார் தரும் மெய்யருளே 180, 254 

பபாருள் 760 விள்ளா அருள் 386 

14. அன்பு 

அரிய அரிவைக்கு நீ வைத்த ஆய் ந்த அன்பு 130 
அல்பினுக்கே 750 இயல் மன்னும் அன்பு. 395 

அல்ப 875 ஈசற்கு யான் வைத்த அன்பு 109 
அல்பு அணைத்து. 219 தின்வாய் மெய் கொண்ட 
அல்பு அருளி 91 அன்பினர் என்பதென் 336 
அன்பு செய்யில் 65 வில்லிகைப் போதின் விரும்பா. 

அலவ்புடை நெஞ்சத் இவள் 377 அரும் பாவியர்கள் அன்பு 364
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15. ஆடை, உடை, 

*அம்செம் மலர்ப் பட்டு 361 செம்மலர்ப்பட்டு 361 

கலிங்கம். 365 வெள்ளைப்பட்டு 246 
(செம்பட்டு 224 

16. ஆதிசேடன் 

யடமாசுணம் (படமாசுணப் பள்ளி) 120 

17. ஆபத எழுத்தா 

அஃதே 45 யாண்டில் எடுத்த). 

எஃகம் 163 பஃருமரை 249 

எஃகு 216 

18. ஆவா 

ஆவா (இரங்கற் குறிப்பு) 72 (உரை) 

15 இசை 

ஏழிசைச் சூழல் புக்கோ இறைவா தடவரைத் தோட்கு என் 
கொலாம் புகுந்து எய்தியதே 

இசை - ஏழ்இசைச் சூழல் 
குரல், துத்தம், கைக்களை, உழை, இளி, விளரி, தாரம், என்பன 

தொல் - பொருள் - மெய்ப்பாட்டியல் : 8. 

20. இந்திரன் 

20 
20 

யுரந்தரன்: 78 

21. இந்திரனும் சிவனும் 
[சிவனும் இந்இரனும்' என்னும் தலைப்பைப் பஃ்கம் 37 பார்க்க] 

௪ ௮ம் செம்மலர்ப்பட்டு - அழகிய செய்ய பூத்தொழிற் பட்டு.
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2௨22. இரவு 

அரை இரவு 256 கழிகட்டிரவின் வரல் 255 

இரவரினும் 269 GPs களிறு வெரீஇ அரி 
இராத்திசை போம் வாவல் 375 யாளி குழீஇ வழங்காக் கழி 
இரவு அணையும் மதி 360 கட்டிரவின் வரல் 255 
இரவு ஏதும் ப்யனில்லையே 261 கோலித் இகழ் சிறகு ஒன்றின் 
இருள் தாங்கி புலரா இரவும் 859. 
சுசர் சிற்றம்பலந் தாம் பணி 

யார்க்கு அடுத்தன தாம் 
வரில் பொல்லாது இரவில் 

ஓடுக்கிப் பெடைக் குருகு 
பாலித்து இரும்பனி பார்ப் 
பொடு சேவல் பயில் இரவு 278 

பெடைக் குருகு பாலித்து 

  

நின் ஆரருளே 2௪7. இரும்பனி பார்ப்பொடு 
எல்லி...வயலூர.ற்கு எதிர் சேவல் பயில் இரவு. 318 
கொண்டதே 364 பொல்லாது இரவின் நின் 

கங்குல் சிறு துயிலே. 398 ஆரருளே 267 

28. இருவர் 

இருவர் 107, 287 வின் இறந்தார், நிலம், விண்ட 
மிக்கார் இருவர் 707 வர் என்று மிக்கார் இருவர் 107 து ரு 

24. இருள் ட் (௬௦ 

அ௮.ற்படுகாடு (இருள் உண் பல்விளக்கு இருளின் துன் 

டாகா நின்ற காடு), 348 அற உய்க்கும் micelle 175 

இருட்டு 270 புள்ளுந்தன் errs SQ) wi 
இருள் சூழ்ந்து 363 Bers சூழ்ந்து துமிலப் 
இருள் சேர் குழல் 163 பெறுமிம் மயங்கருளே 330 

இருள் தரு பூம்பொழில் 38௪ பொங்கிருள் 210 
இருள் தரங்க 259 பொம்மென் இருள் 39௪ 
இருள் தூங்கும் புனை இறும்பு 748 பொன்னார் மணிம௫ழ்ப் பூவிழ 
இருள் தாங்கும் முழுதும் 212 set விழை பொங்கிகுள் 210 

டன் பகம் Bapib: GRO மூழ்ப்பூ விழ யாம் விழை 
இருள் மூ மும் நெடுஞ் 356 பொங்கருள் 210 

. மழை குழுமி நாட்டம் புதைத் , 
இருளா நின்ற கோலைமே 992 நன என்னின் MOBS ப 
கண்கள் கோள் இழித்தால் மயங்கிருள் 320 

போல்தான் செறி இருள் 388 pig இருள் abe 
செறி இருள் 288 மொய் இருள் 157 

தூங்கருள் 776 யும் விழை பொங்கருள் 210 
நள்ளிருள் 156,171 வீக் போல் இருள் 259 
தாட்டம் புதைத்தன்ன நள் வெய்யோன் தான் நுழையா 
ater 156 இருள் 116
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௨௧. இலக்குமி 
சுமலத்தவள் 22... மலர்ப்பாவை 278 
குமலத்தேவி 41 மன்னும் இரு 131 
இரு - கடலில் தோன்றியது 278 மொய்வார் கமலத்து மூற் 
மேவிய பொன் 344 றிழை 769 

26. இன்பம் 
இறுமாப்ப இன்பம் அளியா 52 இன்பம் 160 
இன்பக் கலவிகள் 281 எல்லை£ர் இன்பம் 214 
இன்பத் தேன் 66 நயந்த இன்பம் 191 
இன்ப துன்பங்கள் 71 

27. இனச் சொற்கள் 

ஆவியும் யாக்கையும் 361 காயமும் ஆவியும் 207 

28. உடல் (யாக்கை) உயிர் 

(1) உடம் (யாக்கை) 
காயமும் ஆவியும் 207 
சீரியல் ஆவியும் யாக்கையும் 307 
மலவன் குரம்பை 155 
(2) உயீர்.- ஆஸி 
(1) ஆலி 
அரும்பெறல் அவியன்னாய் 210 
ஆவி செல்லாத முன்னே 359 
ஆவியை வெல்ல 349 
என் ஆவி 41, 353 
என் ஆவியும் ஆயவன் 5 
என் ஆவியும் தேய்வுற்று அழி 
கின்றது 353 

எனது ஆவி 241 
காயமும் அவியும். 207 
ரியல் ஆவியும் யாக்கையும் 301 
Ga Hu ஆவி செகுத்து 287 

(2) உயிர் . 
ஆருயிர் 26, 47, 72, 807 
ஆருயிர் தேய்பவரை 354 

ஆனந்த வெள்ளத்து அழுந்தும் 
ஓர் ஆருயிர் 807 

ஆனந்த வெள்ளத்து அழுந்தும் 
ஓர் ஆருயிர் ஈருருக் 
கொண்்(டு) ஆனந்த வெள் 

எத்திடைத் திளைத்தார் 
ஒக்கும் 307 

இன் உயிர் 169, 278, 336 
இன் உயிரும்...இல்லையுருரிற் 
பொறை அரிதாம்... 278 

உயிர் ஒன்றாவது... 311 
உயிர் ஒன்று... 18 
உயிரிற் பழக... 44 
எம் உயிர் 290 
என் (எனது) ஆருயிர் 26, ௧7 78 
எனது இன் உயிர்... 278 

எனதுயிர் 42, 210 
ஓர் ஆருயிர் 307 
ஓர் உயிர் 71 
(தன துயிர் 51 
மன்னுயிர் 36
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29. உலகம் 
அகலிடம் 42 
அண்டர் அண்டம் 398 
அம்பலத்து அண்டரண்டம் 398 
அலைநீர் வையம் 383 
ஆழி (ஆழி சூழ்ந்த உலகம்) 186 
இச் சேணிலம் 213 
இந் நானிலம் 191 
இரும் பொழில் மூன்று 160 
இவ்வியலிடம் 277 
உலகம் 182, 312 
உலூனெல்லாம். 341 
எழு (ஏழ்) பொழில் 93 
ஏழ் பொழில் 7, 31, 266 
கடிபொழில் ஏழினும் 393 
கற்பக நாடு 40 
சற்.றம்பலம் வழுத்தும் வான் 380. 
சேணிலம். 213 
தெண்கடல் வையம் 46 

நஞ்சூணுந்திருத்து மொருவன் 
திருத்தும் உலக னெல்லாம் 341 

தாவல் (நாவலந் Say} 191 
நாவல் தழீஇய இந்நானிலம் 191 
நானிலம் 
நெடு விசும்பு 
ப. (உலகம்) 

191 
46 

291 

பணிகள் அதுபதியோ (நாகர் 
உலகம்) 

இரும்பு 

பொன் 

31 
கரும்புதோள் 
கனிவாய் 
Dal மொழி 
ருவகாக் கருங்கண் 
தடவரைத் தோள் 

2 

பாதலம் 162 
யார் 105, 251 
புவி ௪௪ 
பொழில் ஏழ் 7, 37, 866, 392 
பொழில் ஏழு 92 
பொழில் மூன்று 160 
போதிவர் கற்பக நாடு 40 

மண் 162, 347 

முந்நீர் நாவல் தழீஇய இந் 
நானிலம் 191 

வாங்கிருந் தெண்கடல் வையம் 48 
வான் (தெய்வலோகம்) - சற். 

றம்பலம் வழுத்தும் வான் - 
வானிடம் 380 

வானகம் 251 
வானம் (வானுலகு), 201 
விசும்பு 2,28, 251 
விண்(கள்) (விண்ணுலகங்கள்) 

162,177, 220 

விண்ணினின்ற கற்பகச்சோலை 16௪ 
வியலிடம் a77 
வியன்பாதலம் 168 
விரிநீர் உடுத்த மண் 163 
விரிநீர் உலகம் 312 

வையகம் 292 
வையம். 46,321, 383 

30. 2 Gwram 

பெசன், மணி முதலிய என்னும் தலைப்புப் பார்க்க] 
167 (தனித் தலைப்புப் பார்க்க) 
167 வெள்ளி 128, 167, 280 

உவமை உருபு தொக்கது 
23. துடி இடை 21 

50,70 ,பிணை விழி 29 
29 மயில் இயல் 39 
51 வஞ்ச மருங்குல் a3 
20 வேற்கண் 43.50
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92. உவமைச் சொற்கள் 

184 

(1) aut 

தேன் அமர் சொல்லி 274 
மான் அமர் நோக்கியர். 274 

(2) அள்ள 

அழல் பழுத்த கனிச் செந்திர 
என்ன கற்கடம் 211 

இடை மருது ஏகம்பம், 
வாஞ்சியம் அன்ன பொன்னை 268 

உருப்பணை அன்ன கைக்குன்று 137 
எரிசேர் தளிர் அன்ன மேனியன் 82. 
ஓவியம் கண்டன்ன ஒண்ணுத 
லாள் 984 

கணை அன்ன சண் 59 
காய்சின வே௰ன்ள மின் இயல் 

கண் 74 
இள்ளை அள்ள யாழேர் மொழி 
யாள் 269 

குன்று அன்ன மா பதைப்ப 100 
கூடல் அன்ன அக்கன் நகை 

வள் , 376 
கெண்டை அள்ள நீள்வது 

செய்த கண் 247 
சிற்றம்பலம் அள்ள சின்மொழி 343 
சிற்றம்பலம் அள்ள பொன் 147 
திருப்பூவணம் அன்ன பொன் 338 
தில்லை அன்ன...நவ்வி 93 
Bom ada pow oat oor 

மென்ன 152 
தில்லை அன்ன வார் அணவும் 

முலை. 296 
Bow அள்ள விற்பகைத் 

தோங்கும் புருவத்து இவள் 168 
இல்லைப் பேரியல் ஊரர் அள்ள 

பீரியாமையும் இதுவே 
'தில்லையான் அன்று உரித்த(து) 

அன்ன கவளத்த யானை 

311 

232 

தில்லை வளர் நகர் அல்ன அன 
நடையாள் 342 

தென்கூடல் அள்ள அக்கன் 
நகை இவள் 249 

நாட்டம் புதைத்தள்ள நன் 
னிருள் 156 

புலியூர் அள்ள ஒண்ணுதல் 
146,198 

யுலியூர் அன்ள காரிகை 399 
புலியூர் அன்ன பூங்கொடி 97 
பூவணம் அள்ள பொன் 305, 888 
பொற்பந்தி அன்ன சடையவன் 805 
பொன்பணைத் நள்ன இறை 219 
வஞ்சி அன்ன வாமேகலை 344 
வாஞ்சியம் அள்ள பொன்னை 268 
விசுமபினுக்கேணி நெறி அன்ன 

சின்னெறி 149 
வீயின் அள்ள சிற்றம்பலம் 

அனையாள் 374 
வெள்ளி மலை அன்ன மால் 

விடை 128 
வேயாது செப்பின் அடைத் 

துத் தமிவைகும் வீயினன்ன 
சிழ்.றம்பலம் அனையாள். 374 

வேல் அள்ள கண்ணி 250 

அள்றள் 

எனதுயிரே அன்றள் 210 

(3) அன 

கரும்பு அ(ன்)ள மென்மொழி 248 

(4) களைய, அனையாள்(ய்) 

சிற்றம்பலம் அலைய கரும்பென 
மென்மொழி 248 

, சிற்றம்பலம் அனைய திருநுதல் 822 
சிற்றம்பலம் அனையன் 108, 374 
இருச்சிற்றம்பலம் அனைய பூ 

மேவிய பொன்னை. 34



ஒளிநெறி] 

தருச்சிற்றம்பலம் அனையாய் 338 
'இல்லைச்சிற்றம்பலம் அனையாள் 227 
நரசும் அனைய புனை Hip sre 337 
யுலியூர் அனைய என்பாவை 241 
வெண்காடு அனைய பாலன் 286 

(5) ஆங்க 
கொற்பர இலங்கிலைவேல் 

குளித்(து) ஆங்கு குறுகியதே 310 

வாழ்வு பெற்(று) ஆங்கு எழில் 
காட்டும் 116 

(6) ஆர் 
படை ஆர் கருங்கண்ணி 136 
பொன் ஆர் சடையோன் 89 
யாழ் ஆர் மொழி மங்கை 93 

(8) இல், இன் 
அம்பலவற் றொழாரில் குன்றம் 
கொடியோன் 

திருவார். த்தையில் பெரு நீளம் 
231 

பெருங்கண்களே 109 
(இல்லை உருரிற் பொறை அரி 

தாம் கரச 
இல்லைத் தொல்லோன் அருள் 

கள் இல்லாரிற் சென்றார் 192 
பாசத்திம் காரென்று, 109 
பிரான் அருள் பெற்றவரில் 
துயர்தீர 299 

பிரியாது உயிரில் பழக 44 
மறையோன் அடி. வாழ்த்தல 

ரில் பிணியும் 5 

(8) இன் 
அப்புற்ற சென்னியன் இல்லை 
உருரின் 854 

அம்பலம் உன்னலரின் 31s 
அம்பலம் உன்னவரின் துயர்ந் 
தும் ப 

அம்பலம் பணியாரின் சென் 

ருள் அருஞ்சுரமே 

287 

230 

59. உவமைச் சொற்கள் 1865 

அம்பலம் பாடலரின் தேம் 
பலஞ் சிற். றிடை 11 

அம்பலவர்க்கு அடலை உற்று 
ரின் எறிப் பொழிந்து 

அன்பரின் இன்பக் கலவிகள் 
ஈசற்கு யான் வைத்த அன்பின் 

அகன்று 
சடையோன் அருள் பெற்றவ 
ரின் 372 
சடையோன் அருளின் மயங்கி 366 
சிற்றம்பலம் சிந்தை செய்பவ 

ரின் மல்லைப் பொலி 
சிற்றம்பலம் சென்று சேர்ந் 

தவர் தம் பிறப்பில் துனைந்து 
பெருகுக தோர் 

சிற்றம்பலம் வழுத்தாப் புர 
மங்கையரின் நையாது 371 

Pppbuvep AGyprg @srH 
St கற்றும் அறியலரிற் 
சிலம்பா இடை நைவது 

(தில்லைத் தொல்லோன் அருள் 
கள் இல்லாரின் சென்றார் 

இல்லை வாழ்த்தார் மனத்தின் 

218 

asl 

109 

368 

328 

134 

192 

இருள் தூங்கும் முழுதும் 818 

(9) உற்ற 
செப்புற்ற கொங்கையர் 354 

(9.க) எடுத்த 
* பாண்டில் எடுத்த பல் 
தாமரை 249 

(10) என்ன 
அம்பலத்தோன் அடித்தேரலர் 

என்ன அஞ்சுவன் 216 

(11) என 

அரமங்கையர் என வந்து 971 
கன்று அகன்ற புனிழ்று ஈற்று = 

ஆ என நீர் வருவது 382 

* பாண்டில் - கிண்ணம்.
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சடையோன் கரமான் எள ஒரு 
மான் 248 

சேயே என 370 

'இருநீறு என வெளுத்து 109 
8Gu aor 870 
நெருப்புறு வெண்ணெயும் நீரு 

றும் உப்பும் என 315 
நேர்கமி கோத்தென 6 
முழவம் கார்என ஆர்த்தன 324 
வீயே என அடியீர் 370 

வேரியுஞ் சந்தும் வியல் தந் 
ெனக் கற்பின் நிற்பரன் 

(11 க) ஏய் 

கோங்கிற் பொலி அரும்பு ஏய் 
கொங்கை 13 

(12) ஒக்கும் 

ஆனந்த வெள்ளத் இடைத் 
இளைத்தா லொக்கும் ௮ம் 
பலம் 307 

இரும்பனி பாரித்தவஈ பரந் 
தெங்கும் வையஞ் சரமன் ஜி 
வான் தருமேல் ஓக்கும் மிக்க 
தமியருக்கே 

(12 க) ஒத்த 
பாலொத்த நீறு 

வேலொத்த வெம்பரல் 

(12) ஒத்த நேர் 
நூல் ஒத்த நேரிடை 45 

(13) ஒத்து 
அழல் சேர் மெழுகெரத்து அழி 
கின்றதே 44 

(14) ஒப்பாள் 

எனைப் பிரிந்தால் ஊதைக்கு 
அலமரும் வல்லி ஒப்பாள் 

301 

௮21 

238 

238 

239 

௪. பிறபொருட் பகுதி [திருக்கோவையார் 

(15) ஒப்புற்று 
இல்லை யுருரினவர் உறுநோய் 

ஒப்புற்றெழில் நலமூரன் 

(16) ஒன்று 
சிலை ஒன்று வாணுதல் பங்கன் 107 

354 

மலை ஒன்றுமா 101 

(17) செய்த 

பொன் செய்த மேனியன் 278 

(18) தங்கு 
மின் தங்கு இடை 221 

(19) திழ் 

வேல் தான் திகழ்கண் இளை 
யார் 390 

(20) நிகர் 

கோளரிக்கும் நிகர் அன்னார். 
ஒருவர் 225 

பாண்நிகர் வண்டினம் பாட 183 

(21) நிகர் அன்னர் 

கோளரிக்கும் நிகர் அன்ஜர் 
ஒருவா் 225 

(22) நேர் 
மின் [நர் இடை 201 

(23) u® 
வில் படு வாள் நுதலாள் 348 

(24) பயில் 

அரப் பயில் துண்ணிடையார் 362 

(25) பாரித்து 

காந்தளூம் பாந்தளைப் பாரித்நு 
அலர்ந்தனவே 324
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(36) புரை புலியூர் புரையும் மாணத் 

மின்னும் பனியும் புரை. இருத்திய வான்பதி 215 
(மருங்குல்) 5 பை தயங்கும் அரவம் புரையும் 

வரை புரை யானை 299 அல்குற் பைந்தொடி. 199 

(27) புயம் (28) பொலி 
அரவம் புரையும் அல்குல் 199 
புலியூர் புரையுங்...மென்மொழிக் வில்லைப் பொலி நுதல் 368 
கன்னி 78 வேல் பொலி கண்ணி 368 

(29) போல் 
அம்பலத்தோன் ...அருளிலர் போல் அன்ன என்னை அழி 

வித்தவே 340 
அம்பலத்தோன்...கழ.ற்கு அன்பிலராயினர் வினை போல் இருள் 259. 
அம்பலத்தோன் மலர்த்தாள் வணங்கலர் போல். 329 

அம்பலம் தம்முடி தாழ்த்து உண்ணாதவர் வினைபோல் பரந் 
தோங்கும். 210 

அம்பலம் போல் படிச்சந்தமும் இதுவே 32 
அம்பலமே பபோல்-இத்திரு நுதலாள் 318 

அயில் போல் செறி பரல் 328 

ஒருவன் இருங்கழல் உன்னினர் போ& ஏரள வில்லா அளவினர் 
ஆகுவர். 308 

கண்கள் கோள் இழித்தால் போல் தான் செறியிருட் பொக்கம் 
எண்ணீர் 382 

கூத்தயர்வோன் கழல் ஏத்தலர் Curd 157 

கையனல் போல் தோன்றிக்கடி மலரும் 325 
சடையோனை வணங்கலர் போல் துன்னி வளைத்த நந் 

தோன்றற்கு 317 
சற்றம்பலத்தார் தரும் பேரருள் போல் துன்னும் ஓர் 

இன்பம் 160 
சிற்றம்பலம் நெஞ்சு உருதவர் போம் அணங்குற்ற நோய் 283 

260 சிற்றம்பலம் நெஞ்சுரு.தவர் பேரம் உற 
சிற்றம்பலம் நெஞ்சுரு.தவர் போல் வெளிறுற்ற வான்பழியாம் 854 
சிற்றம்பலவரைச் சேரலர் போல் 264 
சரளவு இல்லாத் இிகழ்.தரு கல்லிச்செம் பெொன்வரையின் 

ஆரள வில்லா அளவு சென் ரார்௮ம் பலத்துள்நின்ற 
ஓரள வில்லா ஒருவன் இருங்கழல் உன்னினர்போல் 
ஏரள வில்லா அளவினர் ஆகுவ. ஏந்திழையே 

* தண்கடம் பைத்தடம் போல் கடுங்கானகம் தண்ணென 
808 

230 

* கடம்பை : கடம்பூர்.
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தாரகை போம் தேன் 116 
'இருச்சிற்றம்பலவரை உன்னலர் பரல் அழங்குலை வேலன்ன 

கண்ணி 250 
இல்லை அம்பலத்தான் கழல்தலை வைத்துக் கைப்போதுகள் 

கூப்பக் கல்லாதவர் போல் 206 

தில்லை அம்பலம் போட் அத்நிற மேனி 69 
(தில்லை அம்பலம் பேரல் கோலத்தினாள் a7 
இல்லை அம்பலம் போல் வளவிய வான் கொங்கை 10 
தில்லைக் கூத்தன் ஏத்தலர் போல் நாண் அழிகின்றது. 44 
இல்லை சேரலர் பரம் ஆவா கனவும் இழந்தேன். 3565 
தில்லைத் தொல்லோனைக் கல்லாதவர் பால வாட்டி 284 

தில்லை தொழார் குழுப்போல் சிந்தா குலமுற்று 276 

இல்லை நோக்கலர் 06 என்னோ வந்தவாறு 275 
தில்லை பாடலர் Curb cra doer 60 

இல்லை மன்னனது இன் அருள் போல் 347 
'இல்லையான் அருளே போற் பொய்கையிற் பாய்ந்தது புதுப் 

புனலே 369 
'இல்லையின் மன்னை வணங்கலர் பேரல் செல்லல் செல்லல் 274 
'இல்லையெங் கூத்தனை ஏத்கலர் போம்...கடம் செல்வர். 335 
இல்லை வழுத்துநர் போம் மொய்வந்த வாவி தெளியும் தில்லை 

வாழ்த்தார் மனத்தின் இருள் தாங்கும் 212 
இல்லை வாழ்த்துநர் போடு தூயன் 289 
நின் போம் நடை அன்னம் 232 

புலியூர் கருதாதவர் போம் வெரீஇ, 25௪ 
புலியூர் ம்ன்போல் சூலத்தவாய் 222 
புலியூர் மன்போல் பிறையணி மாளிகை சூலத்தவாய் 222 
பொட்டணியான் நுதல் போயிறும் பொய் போம் இடை 308 
பொருப்பரசி பயலன்தனை பணியாதவர் போல் மிகுபாவம் 

செய்தேற்கு 240 
பொன் போல் புரிசை வடவரை காட்டப் பொலி புலியூர் 222 

மயில் போல் எதிரே வருமே சுரமே 244 

மின் போல் கொடி நெடுவானக் கடலுள் திரை விரிப்ப 222 

வண்புலியூர்...குழை எழிலோனைக் காதலர் போல் ஏது கொலாம் 
விளைகின்றது இன்று ஒன்னார் இடுமதிலே 216 

வார் சடையோன் தில்லை போல் தன் காதலனே 30s 

வினைபோல் இருள் 259 

(30) Suro 

அம்பலவர்க்கு உற்ற பத்தயர் போலப் பணைத்து இறுமாந்த 
ய்யோதர(ம்), 2228



ஓவி நெறி] 32. உவமைச் சொற்கள் 189 

அன்பினர் போல விதிர் விதிர்த்து 102 
இன்னுயிர் போலக் கலந்து இசைத்த அருள் தரும் இன்: 

சொற்கள் 328 

விற்பா விலங்கல் எங்கோனை விரும்பலர் போல் $10 

(31) போலும் 
தில்லை மாநகர் போறும் வரி வளையே 257 

மாமதி வேண்டி அழும் மழப் போலும். 147 
மாமரம் போலும். 375 

(92) போன்ற 
வள்ளி மருங்குல் வருத்துவ போன்ற வனமுலையே 128 

(33) போன்று 

அம்பலத்து நின்றோன் அருள் போன்று உலவியலாத் தனம் 365 

உள்ளூதொறும் பள்ளம் புகும் புனல் போன்று அகத்தே வரும் 

பான்மையளே 379 

என்கண்மணி போன்று ஒருநாள் பிரியாது உயிரிற் பழகி உடன் 
வளர்ந்த அருநாண். 44 

ஒளியமர்ந்தாங்கு ஒன்று போன்று ஒன்று தோன்றும். ஒளிமுகத்தே 64 

குழல் பேரன்று அளிதர aad 

கூழின் மலிமனம் போன்று இருளாதின்ற கோலமே 322 
கொடி போன்று geht Wer pss 1 

கொண்டல் கண்டன் குழையெழில் நாண் போன்று இச்சடி 

மலர்க் காந்தளும் போந்த 325 

சிற்றம்பலம் ஆதரியாக் கூழின் மலிமனம் போன்று இருளா 

நின்ற கோலமே ௪22 

இல்லையின் ஒளி போன்று 109 
தான் மதி Curd gi 108 

புலியூர் குறுகார் மனம் போன்று இருட்டு 270 

பொலிமலர் மேல்...தண் நறவு உண் அளி போன்று ஒளிர் 

நாடகமே 219 

பொன்னும் மணியும் பவளமும் போன்று பொலிந்திலங்க 189 

விசும்புறிற தங்கட்கு ௮மும் மழப் போன்று 198 

(34) மல் 
சிலை மலி வாணுதல் ச்சா 
மலை மல மார்பு 227 

(35) மன்று 

Sle wg) சொல்லி 251 

மயில் மன்னு சாயல் இம்மான் 351
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(36) மானும் (302) வந்த 

மீன் எறிவோர் போர்த்தரங் கயல் வந்த கண்ணியர் 887 

கந்துறை மானும் துறைவர் 187 (38) ஊளர் 
வானகம் மானும் சிலம்ப 130 கயல் வளர் வாட்கண்ணி 117 

88. உவமை கொண்ட பாடற் பகுதிகள் 

அம்பலவன் அருள் இலர்போல் பெண்ணை மடல்மிசையான் 
வரப் பண்ணிற்று ஓர் பெண் கொடியே 75 

காகத்து இரு கண்ணிற்கு ஒன்றே மணிகலந் தாங்கு, இருவர், 
ஆகத்து ஓர் உயிர் கண்டனம் 71 

கோலத்தனிக் கொம்பர் உம்பர்புக்கு அஃதே குறைப்பவர் தஞ் 
சீலத்தன கொங்கை தேற்றஒலேம்... நாலொ.த்த நேரிடை 
நொய்ம்மை எண்ணாது நுண் தேன் நசையாற், சாலத் 
(தகாது கண்டீர் வண்டுகாள் கொண்டை சார்வதுவே 45 

சிற்றம்பலத்தான் அருள் இலர் போல் துவளத் si வந்த 
இன்னல் 51 

  ற்றம்பலம் எனலாஞ்......துடி இடையீர் 73 

வளைபயில் 8ழ்கடல் நின்றிட மேல்கடல் வான் நுகத்தின், துளை 
வழி நேர்கழி கோத்தெனத் இல்லைத் தொல்லோன் 
கயிலைக் இளைவயின் நீக்கியிக் கெண்டையங் கண்ணியைக் 
கொண்டு தந்த விளைவையல் லால்வியவேன் தயவேன் 
தெய்வ மிக்கனவே 6 

34. உவமை தெய்விகம் ஈ 

அம்பலத்தான் உழை காண்டறும் நினைப்பாகு (மென்நோக்கி 
மன்நோக்கம் 111 

ஈச.ற்கு யான் வைத்த அன்பின் அகன்று, அவன் வாங்கிய என் 

பாசத்தின் கார் என்று அவன் தில்லையின் ஒளிபோன்று 

அவன் தோள்,பூசத் இருநீறு என வெளுத்து ஆங்கு அவன் 
பூங்கழல் யாம், பேசத்திரு வார்.த்தையில் பெருநீளம் 
பெருங்கண்களே 109 

சற்றம்பலத்தான் மிடற்றின் முற்படு நீள்முகில். 348 
இல்லை அம்பலம் பாடலரின் தேம்பல் ௮ம் சிற்.றிடை 11 
  

ஈ ஆசிரியர் கூறும் உவமைகள் பலவும் தெய்வீக உவமைகள் ஆகும். 
இவற்றுள் சில இங்குக் காட்டப்பட்டுள.



ஒவிடற்றி] 36. உவமைப் பொருளும் உவமையும் 191 

தில்லை அம்பலம் போல் வளவிய வான் கொங்கை 10 
நெடுமால் எழில் தோன்றச் சென்று...பார்க்கும் புபலினம் 319 
புலியூர் அரன் மிடற்.றின் மாண்பதென்றே யெ(ண)...எழில் 

வாய்த்த பனி முகிலே (வானின் மலரும்), 222 
விடை உடையோன் கண்டம் போல் கொண்டல் 226 

8௨. உவமை * நிறைந்த பாடல் 

குவவின கொங்கை குரும்பை, குழல் கொன்றை கொவ்வை செவ்வாய் 
கவவின வாள்நகை வெண்முத்தங் கண்மலர் செங்கழுநீர் 
'தவவினை தீர்ப்பவன் தாழ்பொழிற் சிற்றம்பல மனையாட்கு 
உவவின நாண்மதி போன்றொளிர் இன்றதொளி முகமே 709 

36. உவமைப் பொருளும் உவமையும் 

பொருள் உவமை இடக்குறிப்பு 

1. கடட போர்க்களம் 187 

அலை (கார்த்தரங்கம்) குதிரைத்திரள் 187 
சுருமீன் யானை 187 
தோணி தோர் 187 
மீன் எறிவோர். காலாள் 187 

2. காடு 

கற்கடம் (காடு) அழல் பழுத்த கனிச் செந்திரள் 211 
3. காந்தள் யாந்தள் 2924 

4. சிவபிரான் 
சடை செவ்வான். 67 

மிடறு (இல்லை நின்றோன்) குவளை 168 
அம்பரம் சந்தியார் இனம் முள்வன் பரல் முரம்பு 237 
'இல்லை வாழ்த்தார் மனம் இரூள் 212 
'இல்லை வாழ்.த்துநர் மனம் தெளிந்த வாவி 212 
புலியூரை நினையாதவர் பிறர் இடுக்கண் கண்டு 

வினவாதிருக்கை 189 
5. தலைவன் மார்பு மலை S97 

6. தலைலி (ஒண்ணுதலாள்) ஒவியம் 384 
கண் கெண்டை a47 

ர வேல் 250, 291, 368 
sue 312 
காவி (மலா்), 844
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பொருள் உமை இடக்குறிப்பு 

குழல் காந்தள் 324 

ல பாந்தள். 324 

சாயல் மயில்: 351 

நுதல் வில். 348, 368 

மொழி குயில் 351 

7. தோள்நீ (சிவன்) கை அனல்: 825 

8. பூல் அயில் 228 

9. பார்வதி நெற்றி சிலை (வில்), 101 

மொழி யாழ். 93 

ஸு குழல். 94 

வாய் தொண்டையஙிகனி. 
(கோவைப்பழம்) 322 

10. மாதர் (2) அடி of (44) 370 
(பரத்தையர்) 

(2) இடை அரவு 198 
மின் 5, 807 
அரா 362 
Leo ச 

கொடி 9, 51 

துடி 21,73 
வஞ்சி 32 

(2) கண் அம்பு. 352 
இலைக்ழ் வைத்த கணை 59 
கயல். 117, 327, 381 

கார்க்கயல் 341 
குவளை 51, 66, 181, 162 

கெண்டை ௪ 
மைவார் குவளை 170 
காவி. 3௪4 
தாமரை 184 

மான். 21 
மின் 74 
வண்டினம் 66 
வாள் 117, 168 

» சிெவாள். 168 
Que 74, 390 

உ காய்சின வேல் ர்க் 

கண்ணீர். நீள்முத்துமாலை 170 

கண்மலர் செங்கழுநீர் 108



yp) 47. உள்ளுறையும் உள்ளுறை...பாடல்களும் 193 

(4) கரம் காந்தள் 121 
(5) குழல் கொன்றைப்(பழம்), 208 
(6) கொங்கை குரும்பை 108 

செப்பு 254 
கோங்கிற் பொலி அரும்பு 13 

(7) நுதல் சிலை. 397 
(8) பல் (வாணகை) வெண்முத்தம் 108 
(9) புருவம் இருஞ்ிலை 337 

சிலை. 59, 352 

(௦) மருங்குல் இடை பார்க்க 
(17) மார்பு (தலைவன்), மலை 397 
(12) முகம் (ஒளிமுகம்) நாண்மதி 108 

” செந்தாமரை 66 
(18) மொழி கரும்பு 248 

Pr குழல் 198 
” தற்றேன் 222 

(14) வளை (வெள் வளை) தங்கள் 782 
(15) வாய் கொவ்வை 9, 108 

45 கொவ்வைக்கனி (செவ்வாய்) 200 
6 செங்கனி 341 

(6) முழவம் கார் 824 

82. உள்ளுறையும், உள்ளுறை உவமமும் 
உள்ள பாடல்கள் 

1. உள்ளுறை... 

“ cron பசுங்கஇிர் என்றூழ்க் கழிய எழிலை யுன்னிக், குறவர்கள் 
கம்பலை செய்யும் லெம்பா '-- 159 

aneré GMauracr தமக்கு உணவாகிய இனைக்கதிர் கோடையஈ 
லழியத், தெய்வத்தைப் பராவி மழை பெய்விக்க முயன்ருற். 
போல, நினக்குத் துப்பாகிய இவள் நலம் அலர் முதலா 
யனவற்றால் தொலையும்வழி ௮து கொலையாமல் மூயன்று 
பாதுகாப்பாயென உள்ளுறை யாமாறு காண்க. 

(2) வெற்பகச் சோலையின் வேய்வளர் இச்சென்று விண்ணினின்ற 
கற்பகச் சோலை கதுவும் 168 

பேயிற் பிறந்த இ ஆண்டு அடங்காது சென்று தேவருலகத்தி 
னின்ற கற்பகச் சோலையைக் கதுவினற்போல நின் வரவி 
னால் அயலாரிடத்துப் பிறந்த அலர் பெருக நின்னூரு 
மறியபீ பரந்து நின் பெருமையைச் சதைக்குமென, உள் 
ஞளுஹை வகையான் அலரறிவுறுத்தவாறு கண்டு கொள்க. 

ஓகோ. ஒ.--14 

(1)
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(2) வளருங்கறி அறியா மந்தி இன்று மம்மர்க்கு இடமாய்த் தளரும் 
தடவரைத் தண் சிலம்பா. 193 

வளரும் இளங்கறி கண்ணிற்கு இனிதாயிருத்தலின் இது நமக் 
கு.த் துய்க்கப்படாது என்று உணராத இளமந்தி அதனைத் 

இன்று வருந்துமாறு போலக் கண்ணும் மனமும் மகிழும் 
உருள்னையாகிய நின்னை நின் பெருமை உணராது எதிர்ப் 
பட்டு வருந்தா நின்ராளென உள்ளுறை காண்க. 

(அம்மிளகுக் கொடியை (மந்தி) இன்று வருத்தினாற்போல, 
இவளும் தன் பேதைமையினாலே உன்னுடனே புணர்ந்து 
வருத்தமாக விட்டனள் எனறு படும்.) 

(4) எழுங்குலை வாழையின் இன்கனி தன்று இளமந்தி வாழை 
நிழலில் துயில் சிலம்பா 250 

வாழைக் கனியை உண்டு மந்தி வேறொன்றால் வெருவாது அவ் 
வாழை நிழலின் £ழ் இன்புற்றுத் துயிலுமாறு போல, நீ 
வரைந்த கோடலான் பேரின்பந் துய்த்து நின் தாள் நிழற் 
ழ் இவள் இன்புற்று வாழ்தல் வேண்டுமென உள்ளுறை 

காண்சு. 
(5) “சருர் கவண் வாய்த்த மணி௰ற் சதை பெருந்தேன் இழும் 

என்று இறால் கழிவுற்று எம் று குடில் உந்தும் இடம் 252 
சருர் எ௱ந்த மணியாற் பெருத்ததன் தைத்து அவ்விராலை 

விட்டுக் கழிந்து சிறுகுடிலில் பரந்தா.ற் போல, அயலார். 
கூறும் அலரால் நுமது மறைந்த ஒழுச்ஃம் நும் வயின் 

அடங்காது பலரும் அறிய வெளிப்படா நின்றது என 
உள்ளுறை காண்க. 

(௪) களிறுற்ற செல்லல் களைவயின் பெண் மரம் கைஞ்ஜெமிர்த்து 
மிளிறுற்.ற வானப் பெருவரை 254 

வழியல்லா வழிச் சேறலால் சேற்றில் பட்ட களிற்றினை 
வாங்குதற்குப் பீடி முயல்கன்றாற் போல இவளை எய்து 
தற்கு உபாயமில்லாத இவ்லொழுக்கத்தனை விரும்பும் 
நின்னை இதனினின்று மாற்றுதற்கு யான் முயலா நின்றேன். 
என உள்ளுறை காண்க. 

(ர) இறவரை உம்பர்க் கடவுட் பராம் நின்று எழிலி உன்னிக் 
குறவரை ஆர்க்கும் குளிர்வரை 260 

குறவர் பரவும் பருவத்துத் தெய்வத்தைப் பரவாது, பின் 
மழை மறுத்தலால் இடர்ப்பட்டு அதனை முயல்கின்றாற் 

போல, நீயும் வரையும் காலத்து வரைய௩து, இவளை 

எய்துதற்கு அரிதாகிய இடத்துத் துன்புற்று வரைய 
முயல்வையென உள்ளுறை காண்க
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(4) வாரிக் களிற்றின் மருப்பு உகுமூத்தம் வரை மகளிர் வேரிக்கு 
அளிக்கும் விழுமலை நாட 265 

அணைதற்கு அரிய களிற்றின் மருப்பில் நின்று உக்க முத்தத்தின் 
அருமை கருதாது வேரிக்குக் (கள்ளுக்கு) கொடுத்தாற் 
போல இவளது அருமை கருதாது உனக்கு இன்பம் தரும் 
களவொழுக்கம் காரணமாக இகழ்ந்து மதித்தாயென 
உள்ளுறை காண்க. 

(0) வந்து ஆய்பவரை இல்லா மயில் மூட்டை இளைய மந்தி 
பந்தாடு இரும் பொழில் 276 

இளைய மந்தி தலைவன் ஆகவும் பந்தாடுதல் தலைமகளுடைய 
வருத்தம் பாராது தான் வேண்டியவாறு ஒழுகும் 
தலைவனது ஒழுக்க மாகவும் உள்ளுறை உவமம் காண்க. 

அல்லது. 
ளமந்தி முட்டையின் மென்மை பாராது பத்தராடுதல் போல் 

காமத்தின் மென்மை அறியாது இவ்வாறு உரைக்கன்ளுய் 
என உள்ளுறை வகையால் தோழியிடம் தலைவி கூறியது 
கண்டு கொள்க. 

(10) சூல் முதிர் பெடைக்கு இல்துணேச் சேவல் செய்வான் தேன் 
மூதிர் வேழத்தின் மென் பூச்காதர் 369 

சேவல் அன்னம் தன் சூல்முதிர்ந்க பெடையைப் பாதுகாக் 
கன்ராற்போல இவனும் தன் காகலிக்கு வேண்டுவன 
செய்து இன்புறுகன்றான் என உள்ளுறை காணக. 

(11) கயல் வந்த கண்ணியர் கண்ணிணையால் மிகுகாதரத்தால், 
மயல்வந்த வாட்டம் அகற்றா விரதம் என் ? மாமதியின், 
அயல்வந்த ஆடரவு ஆட வைத்தோன் அம்பலம் நிலவு 
புயல்வந்த மாமதிற்றில்லை நன் நாட்டுப் பொலிபவரே. 381 

இதனுள் கயல்வந்த கண்ணிய ரென்றது தலைமகளை, இல்லை. 
நன்னாட்டுப் பொலிபவ ரென்றது தோழியை. இனி மதிக் 
குவமை த௯மகளும் அரவிற்கு உவமை தலைமகனும் 
ஈசனுக் குவமை தோழியுமென்றாக்க, அவ்வகைத் தாகிய 
பாம்பையும். மதியையும் தம்மிற் பகை அறுத்து 
ஓரிடத்தே விளங்க வைத்தாற் போல, என்னுடன் gare. 
குண்டாகிய வெறுப்பைத் தி:ரத்தடூவிளங்க வைத்தல் உனக் 
கும் கடனென்றான் ஆயிற்றென உள்ளுறை காண்க. 

  

2. உள்ளுறை உலமம் 

(1) பலவின் சஜ பைந்தே னொடுங் கடுவன் மந்தியின் வாய்க் 
கொடுத்து ஓம்பும் லம்ப மனங்கனிய முந்தியின் வாய் 
மொழி நீயே மொழி சென்று அம்மொய்குழற்கே 94
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(2) மந்தி உயிர் வாழ்வதற்குக் காரணமாகியவற்றைக் கடுவன் 
தானே கொடுத்து மனம௫ழ்வித்தாற் போல, அவள் 
உயிர் வாழ்வதற்குக் காரணமாகிய நின் வார்த்தைகளை 
நீயே கூறி அவளை மனம் மூழ்விப்பாயாக என உள்ளுறை 
உவமம் கண்டு கொள்க. 

(3) கரிமருப்புத் தெள்ளி நறவந் இசைதசை பாயும் மலைச் 
சிலம்பா புலியூர் விளங்கும் வள்ளி மருங்குல் வருத்துவ 
போன்றவன முலையே 

யாவரும் அறியா இவ்வரைக் கண் வைத்த தேன் மூதிர்ந்து 
உக்கு அருவி போன்று எல்லாருங் காணத் இசை இசை 
யரந்தாற் போலக் கரந்த காமம் இவள் கதிர்ப்பு வேறு 
மாட்டாற் புறத்தாரக்குப் புலஸனாய் வெளிப்படா நின்றது. 
என உள்ளுறை உவமை ஆயினவாறு கண்டு கொள்க. 

(தன் பெடை நையத் தகவு அழிந்த, அன்னம் சலஞ்சலத்தின், 
வன்பெடைமேல் துயிலும் வயலூரன் வரம்பிலனே 

(அண்ணல் பரத்தையிழ் பிரியக் குழை முகத்தவளுக்கு உழையர் 

தன் 
உரைத்தது) 

பெடை என நாய௫யின் அருமை காட்டியும் வன்பெடை 
யெனப் பரத்தையர் அன்பிலாமையைக் காட்டியும் 
நின்றது. அன்டடைய தன் பெடை வருந்த அன்பிலாத 
(தன் மரபுக்குப் பொருந்தாத சங்கன் பெடையுஉனே 
அன்ன? துயில்கன்ற காடனாதலால், தன் நரய௫ வருந்தத் 
தனக்கு அன்பிலாதாரும் £ ஈ மரபுக்குப் பொருந்தாதவரு 
மாய பரத்தையருடனே உறையும் தகுதியின்மை கூறித் 
தலைமகனைப் பழித்துத் தலைவியை ஆற்றுவித்தல் - இப் 
பாட்டில் உள்ளுறை உவமம் காண்க. 

98. உறவு 

அத்தன் 172. எந்தையார் 
அன்னை 392, 183, 785 எமர் 
ஆய் (தாய்) 780 ஒக்கல் 
ஆய் தந்த அன்பு. 130 காதலன் (கணவன்), 
இனம்: 319. கொழுநன் (கணவன்) 
உற்றவர் (சுற்றத்தார்) 400 சுற்றவ்வை 
உறவு (மெய்யுறவு) 899 சுற்றம். ட் 135, 
எங்கை 373,397 சுற்றம்பலமின்மை காட்டி 

128 

377 

135 
194 

400 

303 
308 

376 

346 

346



சேய் 82, 84 
(தங்கை 372 
தத்தை 130 

தாய் 130, 204 
புதல்வன் 83,178 

40, ஊர், நகர், சேரி 197 

(புதல்வர்) 396 
மகன் 112, 399 

யாய் 289, 291, 374 
விருப்பினம் 319 

89. ஊசல் (ஊஞ்சல்) 

ஊசல் முன் ஆடி 117 
புயல் வளர் ஊசல் முன் ஆடி 

(அம்பலத்தான் வரைத் 
தண்புனத்தே 117 

40. ஊர், 

(1) ஊர் 

அண்டர்கள் ஈர்மூல்லை வேலி 

  

எம் மூர் 136 
இம் மூதூர் 236 
இவ்வூர்க் கவ்வை 214 
ஈர் முல்லை வேலி எம்மூர் 136 
உங்கள் சீறூர் 148 
உாஷர் இரிபுரம் 137 
eens 131, 137 
உவரி ஊளரரர்) 289 
எம் உயர் 15, 136 
anh Pig 127 
குயி னர் 56 
auton... Pome 54,76 
சுமார்பயில் பூம்புனல் ஊர் 362 
Oui 74,100, 127, 134, 147, 

398 
கபிர் 55 
இல்ல. அன்ன நின் களர் 152 
இல்லை மல்கூர் 386 
பசய்து மாமலைச் சீறூர். 147 
தல்வார் 392, 393 

உயர்ந்த வாழை மரத்தில் 
(ஊசல்) தொடுத்தலால் புயல் 
வளரூசல் என்றார் - உரை 177 

நகர், சேரி 

நின் ஊர் வெறியுறு தாதிவா் 
போது என்ன 152 

நின்னூர் 158 
நும் ஊர். 18 
தும் சீறூர் 54, 76 
பரங்குன்றிற் குன்றன்ன மா 

பதைப்பச் சங்கம் இரிதரு 
Font 100 

பொன்னின் தேனுந்து மா 
மலைச் சீறூர் 147 

மாமலைச் சீறரர் 147 
முல்லை வேலி எம் asart 136 
மூதூர் 230 

மூதெயில் (முதிய ஊர்) 212 
மேல் வரும் களர் எக்க 
வயலூர் 368 
விழுழிய நாட்டு விழுமிய 

நல்லூர் 392 

பேரி 

ஏர் நின்ற சேரி 230 
கண்டலுற்று ஏர்நின்ற சேரி 290 
கொற் சேரி 386
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தகர் எயில் 

எல்லை சேய்த்து எம் அகல் மூதெயில் - (முதிய ஊர்), 

நகரே 201 துயிலும் இம்மூ தெயிலே 212 
மாடஞ் செய் பொன்னகர் 

(அமராவதி), 2729 ஊரன் 

us ஊரன் 353, 364 

ப்ணிகளதுபதி 2 கராப்பயில் பூம்புனல் ஊரன் 368 
புலியூர் புரையும் மாணத் கரும்பு உறை ஊரன் 353 

இருத்திய வான்பதி 215 இல்லை oeng (or) 358, 360 
வான்பதி 87௪ வயலூரன் 364 

41. ஊழ், விதி 

ஊழின் வலிய தொன்று (2) வீதி 
என்னை 350 

என்னை முன் ஆள் ஊழுடை ஆயக்தை நீக்கும் விதி 
யான் 7... துணையா 7 

Appiuvsgerce அமைத்த விதி 400 
ஊழின் வலிய தொன்று வி உடையார் உண்க வேரி 
என்னை 350. விலக்கலம் 292 

யாவியை வெல்லும் பரி வி உடையோர் சென்று 
சில்லையே 349... உன்னிய கழற் இற்றம் 

(பாவி - வரக் கூடியது) பலவன் 392 

42. எண்கள் 

தொகை என்னும் தலைப்புப் பார்க்க து ணு பு 

அரை ஏழு 7, 20, 31,79, 93 398 
அரை இரவு 256 எட்டு 7 
அரை யாமம் 164 ஆயிரம் 153, 180 
ஒன்று 86,101,178 339 மூமாயிரம் - மூவாயிரவர். 72 
இரண்டு 86, 194, 314, 339 ud 

மூன்று 36,55, 160,275,339 பல் - பல்கதிரோன் 164 

நான்கு 989. பல் நிறமாலைத் தொகை 175 
ஜந்து. பல் பிறவித் தொகை 314 

அஞ்சு 235,339 பல் பூங்குழலாய் 224 
ஆறு 339 பல்பூம் பொழில் 187
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யல் வரை 

பல் வளை 
பல் விளக்கு 

புல 

பணிலம் பல 
எண்ணிறந்தார். 

எண் வரிசையாய் வரம் இடம் 

ஏழுடையான் பொழில் எட் 
டுடையான் 

276 

4 

175 

63 

107 

7 

199 

மூம்மதத்து, இருகோட்டு ஒரு 
நீள் கருங்களியார் மதயானை 52 

ஒன்று முதல் எட்டு வரம் வரை 

ஆழி ஒன்று ஈரடியும்மிலன் 
பாகன் முக்கண் இல்லை 
யோன், ஊழி ஒன்றாதன 
நான்கும் ஐம்பூசமூம் ஆறு 

48. எதிர் மொழிகள் 

அது - இது 
அமிழ்தே : அணங்கே 
அவள் - இவள் 
ஆலம் - அமிர்து 
இங்கு - அங்கு 
இரா - பகல் 
இவர் - அவர் 
இன்பம் - துன்பம் 
உயர்ந்தும் - பணிந்தும். 
உள்ளும் - புறமும். 
கனவு - நனவு 
ழ் - மேல் 
குணம் - குற்றம் 
துன்பம் - இன்பம் 
நனவு - கனவு 
நிகமும் - நிகழா 
பண்டு - இன்று 

362, 

394 
41 

33 
27 

33 
375 

249 

71 

287 
354 

355 
6 

283 
297 
378 
181 
382 

ஒடுங்கும் ஏழியன் ருழ் 
கடலும் எண் இசையும் 
இரிந்து 339 

பார் - விசும்பு 251 
பின் - முன் 243 
புகழும் - பழியும் 181 
பெடை - ஆண் 77 
பொய்ம்மை - மெய் 32௪ 
பொய்யுடையார் - மெய்யுடை 

AA. ஓர், ஓர், ஒரு என வரும் சொல்லாட்சி 

(1) ஒர் 
ஒர் ஆகம். 
ர் அருயிர் 
ஒர் ஏதிலன் 
துர் ஏந்தல். 

194 

307 
230 

243 

யார் 438 
மது - கைப்பு 146 
முடி - அடி 43 
முன்னம் - பின்னை 240 
முன்னவன் - பின்னவன்" 312 
முன்னும் - பின்னும் 160 
மூப்பன் - இளையவன் 312 
மெய் - பொய் 66 
மேல் -£ழ் 163 
வருவன - செல்வன. 281 
விண் - மண் 162 

ஓர் கார்ப்பொழில் 116 
(இர் கழலவன் 290 
ஒர் கூட்டம் 225 
ஓர் இவினை 205 
ஓர் பூங்கொடி 342



200 ௪. பிறபொருட் பகு [திருக்கோரவையாட் 

ஒர் பெருந்தகை 242 ஓர் இருமுகம் 
ஓர் போழ்து 290 ஓர் துரும்பு 
ஒர் வஞ்சனை 394 ஓர் பந்தார் விரலி 
ஒர் வல்லி ம ஓர்பித்தி 
ஒர் விடலை 238 மற்றோர் தெய்வம் 
நின்றொர் வஞ்சி 28 
தோச்கம் ஓ மூன்று 275. 03196 

கால் 
(2) oF தரு தோன்றல். 
என்னதோர் நன்மை 246 ஒருநீ 
ஓர் அல்லும் தேறாய் 179. ஒரு மான் 
ஓர் அளவு 308 ஒரு வாசகம் 

45. ஒரு பொருள் இரட்டைச்சொல் 

945 நேர் (நூலொத்த நேரிடை), 
'தடமால் வரை (மிகவும் பெரிய வரை), 

327 
167 
391 
242 
306 

379 
290 
253 
243 
177 

45 
70 

(பழைய உரை), 

46. ஒரு சொல், ஒரு சொற்றொடர் 

இரு பொருளில் பல பொருளில் 

எண் (பாட்டின் எண்) 

&. புரங்கள் இகல் குன்ற வீஃலிற் செற்றோள் 

(ம) இகல் குன்ற - பகை குன்ற 
(2) குன்ற வில்லிற் - மலையாஓய வில்லால். 

97. ஆளிஅன்றர் 

(ம) உயிர்போன்றவர் - ஆவி - உயிர் 
(2) (நீர் வேட்டற்கு உதவும் தாமரைத்) தடாகம் - 

போன்றவர் (ஆவி - நீர் நிலை) புழைய உரை. 

4]. திலக் கண்ணுர் கமலத்தேவி 

(ம) தில்லைக் கண்ணார்--கமலத்தேவி--இல்லைக் கண்ணார் - 
சிவன்; கமலத்தேவி - இலக்குமி; சிவனும் இலக்குமியம்:
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(2) தில்லை - கண்ணார் இலக்குமி இல்லையில் கண்ணிற்கு 
நிறைந்த இலக்குமி 

53. மரங்கண் ணளைய துண்டோ 

மருங்கண் - அனையது உண்டோ மருங்கண் - அணித்காக 
(2) மருங்கு - அண்ணல் - நையது - உண்டே (புனத்தின்), 

மருங்கு-௮ண்ணல் (தலைமை) நையது (நைந்தது) உண்டோ. 

89. இனியவர்க்கே 

(2) வேண்டியவர்க்கே 
(2) இனி - அவர்க்கே 

91. ஆரத்தழை கொடு வந்தார் 

ஆர் (யார்) அந்தத் தழையைக் கொண்டு வந்தவர் ? 
(2) ஆரத் (சந்தனத்) தழை கொண்டு வந்தார்; ஆரம் - 

சந்தனம்; 

108. தவனினை தீர்ப்பவன் 

(2) மிகவும் வினைகளைத் இர்ப்பவன் (தவ - மிக) 
(2) தவ.த்தொழிலை நீக்கி அன்பர்க்கு இன்பநெறி அருளுபவன் 

119. தடமலர் 

(2) பெரிய மலர் (தடம் - பெரிய) 
(2) தடத்து மலர் - குளத்துமலர் 

123. செழுநீர் மதிக்கண்ணி 

(ம) வளவிய நீர்மையை உடைய மதியாகிய கண்ணி 
(2) வளவிய நீரும் (கங்கையும்) மதியாகிய கண்ணியும் 

126. சிறுகால் மருங்கும் 

(2) றிய இடத்தை உடைய (மருங்குல்) இடை (கால் - 
இடம்), 

(2) சிறிய தென்றல் வரின் தளரும் இடை (கால் -[தென்தல்]) 
காற்று) பழைய உரை.
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130. 

137. 

139. 

171 

173. 

184. 
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ஆய்தந்த அன்பு 
(2) ஆராயப்பட்ட அன்பு 

(2) தாய்க்குப் பிள்ளையிடத்தே உண்டான அன்பு (பழைய 
உரை), 

பொன்ஜளைப் புனைதல் 

(2) பொன் - நாளைப் - புனைதல் நாளைக்குப் பொன் புனைதல் 

(2) பொன்னாளைப் (பொன் போன்றவளைப்) 
யுனைதல் (பொன் : இலக்குமி) 

(1) அமர் தூற்ற 

(2) பூவை மலர்த்த (அலர் - மலர்) 
(2) புறங் கூற அலர் - பழிச் சொல்), 

(2) பெருங்கணியார் 

(2) பெரிய வேங்கைமரம் 
(2) பெரிய சோதிடன்; கணி - வேங்கைமரம், சோதிடன் 

(1) நாகம் 

(2) தாகம் (பாம்பு) (பதஞ்சலி) - (நாகம் தொழ), 
(2) நாகம் (மலை) - நடம் நவில்வோன் நாகம் 

(௪) நகம் (யானை) - நாகம் வர எதிர் 
(4) நாகம் (சுரபுன்னை) - நாகம் மலி பொழில் 

(14) மதியே மதீயே 

(2) மதியே - சந்திரனே 
(2) மதியே - (உன்) அறிவே 

திருவும் மதியும் 
(2) இலக்குமியும், சந்திரனும் 
(2) செல்வமும் அறிவும், 

முகன் தாழ் குழைச் செம்பொன் 

முத்தணி புள்ளை 6 

(2) புன்னை மரத்தின் குழை (தழை) 
(2) மாதர் முகத்தின் குழை (ஆபரணம்)
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190. Gi) கண்ணீர் 

(2) கண்ணிலிருந்து வரும் நீர் 
(2) (கள் - நீர்) கள்ளாகய நீர் 
(1) கழி 

(2) கடற்கழி 
(2) மிக்க 

194. அங்க ராகம் 

(ம) அங்க ராகம் - பூசப்படுவன 
(8) அங்கு--அராகம்; அராகம் - ஓத்த பண்பு 

198. குழல் மொழியின் நயம் 

(1) குழலோசை ஒத்த மொழியின் நயம் 

(2) குழல் நயம் - மொழிநயம், குழல் கூந்தலின் 
நயமும் மொழியின் நயமும் 

225. அரி 

(2) அரி (திருமால்) - ஆள் அரி 
(8) அரி (சிங்கம்) - கோளரி 

(2) அரி (செவ்வரி) - வாளரிக்கண்ணி 

241. குழை எழில் வீச, வண்டு ஓலுறுத்த 

(1) தளிர் எழில் வீச அழகைத்தர, வண்டு ஆரவாரம் செய்ய 

(2) அணியாகய குழை விளங்க, வண்டு (வளையல்) ஒலிக்க, 
(செவிலியர் ஓலாட்ட), 

317. வன்னி வளைத்த வளர் சடை 

(1) வன்னித் தளிரால் சூழப்பட்ட நெடிய சடை 
(2) தீயை வளைத்தாற் போலும் சடை 

326. அயல் வயினல்குதலால் 
(1) அயல் வயின் நல்குதலால் 

(அயலாரிடத்து நல்குதலால்) பரத்தையர் இடத்தே 
,தலையளி செய்தலால் 376 உரை 

(2) அயல் வயின் - அல்குதலால் 
அல்குதல் - தங்குதல் (பரிதிமாற் கலைஞருரை)
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365. உலவியலாத்தனம் 

(1) ஒரு ஞான்றும் தளர்தல் இல்லாத முலைகள் 
(தனம் - முலை), 

(8) ஒரு ஞான்றும் கேடில்லாத பொருள் 
(தனம் - பொருள்), 

3982. சினவாளி 
(1) சன ஆளி - சனத்தையுடைய யாளி 382 உரை 
(2) சின வாளி - சினத்த அம்பு 888 பழையவுரை 

384. நேரி அங்கண் திகழ் மேனியன் 

(2) தேவி - அங்கண் - இகழ் மேனியன் 
(தேவி அவ்விடத்து விளங்கும் மேனி 
உடையவன் - அங்கண் - அவ்விடம்) 

(2) தேவியுடைய அழகிய கண் மலர்கள் 
சென்று விளங்கும் மேனி உடையவர் 
(அங்கண் - அழகிய கண்) 

384. மமேவியங் கண்டளையோ வந்தனன் என 
(2) வந்தனன் மேவு இயம் (வாத்தியம்) 

என கண்டனையோ - 
(காதலன்) வந்தான், வந்து பொருந்துகன்ற இயவொலவி 
(வாத்திய ஒலி) கேட்டனையோ என. 

(2) மேவி - ௮ம் - கண்டன் - ஐயோ வந்தனன் எனப்பிரித்து, 
அழகியை கண்டன் வந்தனன் என்று மேவி உரைப்ப 
[கண்டன் - (1) கழுத்தையுடையவன் ; (8) வீரன் ஐயோ 
என்பது உவகைக் கண் வந்தது] 

47. ஒரு பொருளைக் குறிக்கப் பல சொற்கள் 

அடுத்தும் ஓரிடத்திலும் வருவன 

1.  அழரு--அணி காமர் கரு ம புருவச் சிலை 352 
*அணிகாமர்' இவை ஒருபொருட் இளவியாய், மிகுதி தோன்ற 

நின்றன [252 உரை] 
2... மதில்--இஞ்ச, புரிசை '“இரும்புறு மாமதில், பொன்னிஞ்சி, 

வெள்ளிப் புரிசை"? 167 

3. வீஷம்--சடு; விடம். “*முன்னுங் கடு, விடம் உண்ட” 236
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48. ஒருபொருளைக் குறிக்கும் பலசொற்கள் 

4. சந்திரன் 
[*சந்இரன்” என்னும் ,தலைப்புப் பார்க்க ] 

(ற) கதர், (2) சந்திரன் (8) சுடர் 4) சோமன் (5) தங்கள் 

(6) பனிக்கோடு (7) பனித்துண்டம் (8) பிறை (9) மண்டலம் 

(29) மதி 
5. மாலை 

[மாலை என்னும் தலைப்புப் பார்க்க ] 

(1) அலங்கல் (2) ஆரம் (2) கண்ணி (4) கோதை (5) தார் 
(6) பிணை (7) மாலை 

49, ஒலிக்குறிப்பு 

(1) ஒல் துண்ணென்று (ஒலித்து) காந்த 

பேரொலி நீர் 353 ளைப் பாந்தளென்று எண்ணி) 

எனும் 8 233 
ஆன்னு sae 189. கேன் இழும் என்று இருல் 
(2. இலக் குறிப்பு Sado . ase 
504 கென்பவே (மணிவாய்) வண்டு. தண்தேன் பருகத் 

'இறக்கிற் சலக் கென்பவே 57 [தே என்னும் 82 

50, ஒளி (சுடர் பார்க்க) 

அளவில் ஒளிகள் அலர௱ஈ ஓளி முகத்தே 64 
,_ இருக்கும் படை 180 ஓளிமுகமே 108 
ஆகத்து ஒளி மிளிரும் 97. ஒளி மேசுலை 350 
உவவின நாண்மதி பேன்று ஒளி வளர் இல்லை. 16 

ஒளிர்இன்ற தொளி முகமே 108 ஒளி வாடிட நீடு சென்றார் 345 
உல்ளத்தும் அம்பலத்தும் .ஓளி வாடி விழி பிறிதாய் 282 
ஒளியே பெருகுதலை 1704 *களபத் தொளி 15 

ஒளிற்ல் ற சிற்றம்பலம் 73 தளர்ந்து ஒளி வாடுதிர் 131 

முளி பிள் சுரிகுழல் 122 தில்லையின் ஒளி போன்று 109
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பளிங்கு அடுத்த ஒளி அமர்ந் 
தாங்கு 

பிறங்கும் ஒளியார்...புரிசை 
யுரந்தரன் மாலயன் பால் 

இருளாயிருக்கும் ஒளிநின்ற 
இற்றம்பலம் 

பொங் கொளியோன் 
பொருளா எனைப்புகுந்தாண்டு 

புரந்தரன் 'மாலயள் பால். 

64 
328 

73 

215 

51. ஒன். 

ஊழின் வலிய 0நரன்று என்னை 350 
ஒன்றாம் இவட்கு 2௪௪ 
ஒன்று உடைத்து 64 
ஒன்று உற்றிலன் டச் 
ஒன்று ஒத்திட 246 
ஒன்றும் வாய் இறவார். 383 
கஸ்டேன் ஒன்று நின்றதுவே 34 
கலை ஒன்று 101 
காகத் இருகண்ணிற்கு ஒன்றே 
மணி 71 
கைக் குன்று ஒன்று உரித்து 100. 

52. 

398 ஆறு வ சுழியாவரு பெருநீர் 261 
இரையின் நாரி 265 
தெண்ணீர் 345 

தெள்வன் புனல் 237 
தெள்ளம் புனற்கங்கை 379 

நாரி 265 
ய்புனல் 211 

Oe 85,379 புனற்கங்கை 

௪. பிறபொருட் UGB [திருக்கோவையார் 

இருளாயிருக்கும் ஒளி நின்ற. 
சிற்றம்பலம் 7s 

wBEEHAGE Arcirp Ares 
சடை 5௦ 

மதிபோன்று ஒளிர் இன்ற 
தொளி முகமே 108 

முகில்மீன் பரப்பிச் ர் 
அம்பலத்தில் திகழ்ந்து ஒளி 
தோன்றும் 182 

DY, ஒன்றும் 

கொலை ஒன்று திண்ணிய 101 
சிலை ஒன்று. 101 
சிறகு ஒன்று. 318 
தன்னிறம் ஒன்றிலிருத்தி நின் 

ரோன் 58 
பற்றொன்றிலார். 178 
மலை ஒன்று 101 
மற்றொன்று சந்திப்பரேல் 77௪ 
யாம் ஒன்று மாட்டேம் 143 
வரும் குன்றம் ஒன்று உரித் 

தோன் 15 

கங்கை 

புனற்பெண் 257 
பெருநீர் 261 
பெரும்புனல் 248 
பொங்கும் புனற்கங்கை 85 
மீன்தாய் புனற்பெண் 257 
வியன்கங்கை என்னும் பெரும் 

புனல் 248 
விரிதிரையின் நாரி 265
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53. sod, af 

அகலோங் இருங்கழி 188 கடல் இல்லை 122, 296 
அருக்கன் சுருக்கிக் கடலை . கடல்மீன் எறிவோர் 187 
யுற்றான் 218 கடலுள் இரைவிரிப்ப 222 

அலை நீர் 383 கருங்கழி 190 
ஆர்க்கும் செறிகடல், 182 கலங்கச் செறிகடலே 179 
ஆர்க்கும் பொருகடல் 185 கலவிக் கடல் 365 
ஆர்கலியும் முற்றும் வற்றும் 213 கலிநீர் 85 

* ஆர்த்துன் அமிழ்துந் திருவும் கழி 85,177, 190 
மதியம் இழந்தவம் நீ கழிகாள் 174 
பேர்த்தும் இரைப்பொழி கனைகடல் 141 
யாய்பழி நோக்காய் பெருங் 
கடலே 173 

ஆரம் பரந்து இரை பொருநீர் 182 
ஆழ் சடல் 339 
ஆழி திருத்தும் புலியூர் 186 
அழி இருத்தும் மணற் குன்று 186 
ஆூறொடுங்கும் ஏழியன்ருழ். 

  

கடல் 339 
அனந்த மாக்கடல் 147 
இருங்கழி 188, 189 
பிருந்கெண் கடல் 46 
முரைப்பொழியாய், பழி 

நோக்காய் பெருங்கடலே 173 
எற்றும் இரை 134 
எ.பிஒிரை நீர் ஏழு 93 

ன் ருழ்கடல் 339 
winter Coots புரண்டு 

விழுந்தெழுந்து ஓலமிட்டுத் 
ீர்ணைந் தோரல்லுந் 
கய் கலங்கச் செறி 
கடலே 179 

முங்கிருங் கழி 188 
கடல் 38.68, 277. 296 

கார்க்கடல் வாய்ப் புள்ளினம் 295 
கார்.த்தரங்கம் இரைதோணி 

சுராக்கடல் மீன் எறிவோர் 
போர்த்தரங்கந் துறை 

மானும் 187 
Bipa_a 6 
கொண்டலுற்றுத் தேறுங் 

கடல் 290 
சங்கம்ஆர்க்கும் பொரு 
கடலே 185 

சங்கம் தருமுத்தி யாம்பெற 
வான்கழி தான்கெழுமிப், 
பொங்கும் Yor De tic % 
தாங்கிப் பொலிகலிப் பாறு 
லவு துங்கமலிதலை யேத்தவி 
வேந்திழை தெரல்லைப் 
பன்மா வங்கம் மலிகலி நீர் 
இல்லை. வானவன் நேர் 
வருமே 85 

சரம்பர் சுற்.றியெற்றிச் றந் 
தார்க்குஞ் செறி கடலே 182 

சுருக் கடல் 187 
சூழ் உடல் 277 

  

* ௩டலில் அமிழ்து சந்திரன் (மஇ) இலக்குமி (இர) இவை கடல் 
கடையப்பட்டபோது வெளிப்பட்டன் என்பதையும், இவை பிறரரல் 
பறி ற கொளீளப்பட்டன என்பதையும், பாராது பிறரை வருத்து[த 
லால வரும் பழியை நோக்குகன்றாயில்லை, கடலே !



208 

செறிகடல் 
செ.றிதிரை நீர் 
தரங்கம் இரை தோணி ame 

179, 182 
207° 

கடல் * 187 
Beg தோணி சுருக்கடல் 187 
இரை நீர் 93, 207 
'இரை பொருநர் 182 
இரையும் பொரச் சங்கம் 

ஆர்க்கும் பொருகடலே 185 
இரை வாரி 199 
'இரை விரிப்ப 222 
இல்லை சூழ்கடல் 277 
இல்லை முந்நீர் பொன்னெறி 

வார் துறை 49 
இல்லை மெல்லங் கழி 177. 
தெண் கடல் 12, 46 

௪, பிறபொருட் பகுத [திருக்கோவையார் 

யுள்ளும் இரையும் பொரச் 
சங்கம் ஆர்க்கும் பொரு 
கடலே 185 

பெருங்கடலே 178. 
பொரு கடல் 185 
பொரு திரை ஆர்ப்ப 295 
பொலிகலிப் பாறுலவு...கலிநீர் 85 
போர்க் கடல் 183 
பெளவம் பணிமணி 304 
மடுக்கோ கடலின் விடுதிமில் 63 
மறிதிரை மீன் படுக்கோ 

பணிலம் பல குளிக்கோ 63 
மாக்கடல் 147 
முதுதிரை 81 
முந்நீர் 191 
முந்றீர்க் கலங்கல் 24 

தெண்ணீர்க் கடல் 341 முந்நீர் பொன் எறிவார் துறை 49 
தொடுகடல் முத்தும் வெண் மெல்லங்கழி 177 
சங்கும் 248 மேல் கடல் 6 
தொல்லைப் பன்மா வங்கம் மைதயங்குந் இரைவாரி. 199 

மலிகலி நீர் 85 மொய்ந் நாண் முதுதிரை 81 
நெடுவானக் கடலுள் திரை வங்கம் மலிகலி நீர் 85 
விரிப்ப 228 வண்டுறை வள்துறை) 380 

படுகடல் 81 வண்தில்லை மெல்லங்கழி 177 
பன்மா வங்கம் மலிகலி நீர் 85 வளையில் 8ீழ்கடல்...மேல் கடல் 6 
பாறுலவு துங்க மலிதலை யேந் வாங்கருந் தெண் கடல் 46 
5S Car pDop தொல்லைப் வாரி. 199 
பன்மா வங்க மலி கலிறீர் 85 வான்கழி தான் கெழுமி 89 

புலியூர் கொண்டலுற் றேறுங் வானக் கடல் 222 
கடல். 290 வானக் கடலுள் திரை விரிப்ப 222 

புலியூர் சுற்றும் போர்க்கடல் 748 விரிநீர் (கடல்), 162, 317 

54. கணங்கள் 

கந்தருவர் யாமுடையார் 7 

௨௮. கப்பல் (மரக்கலம்) 

தொல்லைப் பன்மா வங்கம் மலகலி நீர் 85 
பன்மா வங்க மலிகலி நீர் 85 
பொலிகலிப் பாறுலவு துங்க மவிகலை ஏந்து வங்கம் மலி கலிநீர் 85
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56. கல்வி 

(1) கல்ளிநறம் [கற்றோரின் பெருமையும் கல்வியின் சிறப்பும்] 
ஏரளவில்லா அளவின் 80௪ 

கல்விச் செம்பொன் வரையின் ஆரளவு இல்லா அளவு சென்ருர் 308 

கற்றவர் 400 
சீரளவு இல்லாத் தஇிகழ்.தரு கல்விச் செம்பொன் வரையின் 
ஆரளவு இல்லா அளவு சென்ருர் அம்பலத்துள் நின்ற 
ஓரளவில்லா ஒருவன் இருங்கழல் உன்னினர் போல் 
ஏரளவில்லா அளவினர் ஆகுவர் 808 

இல்லைமிக்கோன் கழற்கே, காதலுற்றார் நன்மை கல்வி தரும் 
என்பது கொண்டு, ஓதலுற்றார் உற்று உணர்தல் உற்றார் 
கான், போதலுற்றார் 309 

56. (A) கற்பு (காண் பார்க்க) 

57. கற்றோர், புலவர், பெரியோர் முதலியோர் 

சுற்றவர் 400 புலவர்கள் தம் வள்ளினம் 
(தக்கோர் சான்றோர். 400 ஆர்ப்ப: 42௪ 

58. காடு 

அழல் பழுத்த கனிச் செந்திர கல்வியல் வெம்மைக் கடம் 807 
என்ன கற்கடம். 211 கல்லியல் வெம்மைக் கடம். 

அழற் கடம் 271 கடுந் தீ 201 அழற்கான் நடந்தாள் 232 கற்கடம் 211 
அழற்கான் போதலுற்றார் 309 காட்டிடை ஆட்டு 389 
அழற்கான் போவர் 337 காயும் கடம். 241 
அற்படு காட்டில் 348 கானக் கடம் 335 
இப்பொங்கு வெங்கான் 842  வெங்கடம் 247 
எரியும் தமேல் அயில்போல் வெம்மைக் கடம் 802 

செறிபரற்கான் 228 
sb கான் 

அழதிகடல் 577? அழற்கான் 232,309, 337 
கடம் கடுந் 201 எரியூம் மேல் அயில்போல் 
கடம் தொறும் 253 செறிபர.ற் கான் 228 

fp. Gan. g.—14
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கயிலைநீர் உறுகான் 176 
இல்லையம்பலம் சீர் வழுத் 

தாப் பாவர் சென்று. 
அல்கும் நரகம் அனைய 
புனையழற்கான். 337 

நரசும்அனையபுனையழற்கான் 927 
நீர் உறுகான் 176 
பரவர் சென்று அல்கும் நர 

கம்அனைய புனையழற்கான்227 

புனையழற்கான் 337 
பொங்கு வெங்கான் 342. 944 
மல் அழல்கான் 309 
வெங்கான் 875, 342, 844 

கான் அமர் குன்றர் 274 
கான் உழை வாழ்வு 116 
காவ்யாறு 176 
கானக் கடம் 335 

கானக் குறவர்கள் 159 
கானகம் 206. 220, 227 
கானகம் ஒரிகத்தும் 206 
கானகம் ஓரிகத்தும் அழல் தலை. 

வெம்பரற்று 206 

இற்றம்பலம் சிந்தியார் உறு 
வலக் கானகம் 227 

செல்லல் மல் அழல்கான் 309 

59 காமன் [சிவபிரான 

அனங்கன் 61 
அனங்கன் துணையோ 2 
உறுங்கள் நிவந்த கணை உர 

வோன் 95 
கண் மலராம் காமன் கணை 90 

கருப்டூச் சலையோன் 313 
காமர் 164 
காமன் எய்த அலர் 367 
காமன் கணை 90 
காமன் தன் வென்றிக் கொடி 1 
பருங்கண் கவர் கொலை வேழப் 
படையோன் 

பூங்கணை வேள்: 
70 

83,179 

௪, பிறபொருட் பகுதி [திரு.. சகரவையார் 

'தண்கடம் பைத்தடம் போல் 
கடுங் கானகம் 

இல்லை தொழார்கள் அல்லால் 
செல்லா அழல் கடம் 271 

நரகம் அனைய புனை அழல்கான் 887 
நீர் உறுகான் 176 
பாவர் சென்றல்கும் நரகம் 

அனைய புனை அழல் கான் 
புலியூர் புரையும் மாணத் 

இருத்திய வான்பதி சேரும் 
இருமருங்கும் காணத் திருத் 

220 

337 

Bu போலும் முன்னா மன்னு 
கானங்களே 215 

புறவு. இளங்காடு - தில்லைப் 
புறவு 166 

புனை அழல்கான் 337 
பொங்கு வெங்கான் 342,244 
மல் அழல்கான் 309 
மையார் கதலிவனம் 262 

வனம் 262 
வெங் கடம் 247 

வெங்கான் 275, 342, 344 
வெம்பரல் கானம் 238 
வெம்மைக் கடம் 201 
வேல்ஒத்த வெம்பரற் கானம் 288 

அஃ்டவீரம் பக்கம் 1 பார்க்க] 

வில்லி 
வில்லைகைப் போது (வில்லி 

364 

கைம் மலர்), 364 
வேழப் படையோன். 70 

காமன் படை 
ந. அழ்பு 

பூங்கணை (வேள்) 179 
2. aid 

, கருப்புச் P80 31s 
பருங்கண் கவர் கொலை வேழப் 
படை (யோன்) 70. 

வேழப் படையோன் 70
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60. காலம் - ஊழி - காலத்தைக் குறிப்பன 

அக்கால் 227 
அந்தி (அந்தக் காலம்) 99, 305 
அரையாமம் 164 
அன்று 59, 172 152,158, 167, 

226, 230, 321, 367, 378 

இத்துணைப் போழ்து 362 
இப்போழ்தே 217 
இற்றை யாமம் 159 
இன்று 8, 28, 72 76, 92, 97, 

111, 127, 144, 145, 146, 
157, 169, 192, 214, 217, 
218, 224, 239, 271, 273, 
281, 293, 295, 313. 316, 
$23, 326, 327, 838, 353, 
358, 359,374, 382, 385, 
392 

இன்று நாளை 323 
இன்றே 195 
aor (201) யொன்றா தன 

நான்கு யாமம்) 339 
எப்பொழுதும் 300 
என்றும் 169 
கங்குல் எல்லாம் 177 
நார் கார்காலம்) 

கார் காலம் 279, 383 
கார் மயில் 383 
கார் மலர் 323 
காலத்தினால் மழைமாறினும் 27 
காலத்து நீர்மை கொல் 278 
மொக்கர்வானை உடையமாலை34 6 
சொரிந்தனகொண்மூ-விரிந் 
தன காந்தள் - காரென 279 

தெளிதரல் காரென 324 

61. 

விற் கானல் 256 
கருங்கழி காதற் பைங்கானல் 190 

தூநீர் தெளித் தளிப்ப நனி, 
வரும் நாளிதுவோ என்று 
வந்திக்கும் நன் நுதலே 882 

நனிவரும் நாளிதுவோ என்று 
வந்திக்கும் நன் நுதலே 332 

நாளை 137, 323 

நாளை இங்கே வர 323 
நாளைப் புனைதல் 797 
நான்கு 334 
பண்டு இன்று 382 
மண்ணை மடங்கவரும்ஒருகாலம்75 

மூன் 92, 278 
முன்னைத் தவத்தால் இவ்வா 

நிருக்கும் 169 
(யாமம்) (நான்கு 759, 7684, 839. 
விண்ணை மடங்க விரிநீர்பரந்து 

வெற்புக் கரப்ப மண்ணை 
மடங்கவரும் ஒரு காலத்து 
மன்னி நிற்கும் அண்ணல் 75 

விரிந்தன காந்தள் வெருவரல் 
காரென வெள்வளையே 

விரிநீர் பரந்து வெற்புக் கரப்ப 
மண்ணை மடங்க வரூம் ஒரு 
காலத்து 75 

வீழ் பனிவாய் நெருப்பினம் 
மேய், நெடுமா லெழில் 
தோன்றச் சென்றாங்கு நின்ற. 
பொருப்பின மேறித் தமிய 
ரைப் பார்க்கும் புயபலினமே 819 
(இது கூதிர்கால வர்ணனை) 

279 

வெற்புக் கரப்ப மண்ண 
மடங்க வரும் ஒரு காலத்து 75 

கானல் 

காதற் பைங்கானல் 190 
கைதையங் கானல் 199
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'இல்லைக் கானல் 155 
மல்லெழிற்கானல் 256 

பூங் சைதையங் கானல் 199 
பைங்கானல் 790 

62. 

113 இடபங் கொடி 
காமன் தன் வென்றிக் கொடி 1 

௪. பிறூிபாருட் பகுத [திடு கோவையார் 

மடலவிழ் பூங்கைதையங் 
கானல் 199 

மல்லெழிற் கானல் (கானல் - 
கடற்கரைச் சோலை) 256 

கொடி. 

கோப்பு அணிவான் தோய் 
கொடி 196 

மின்போல் கொடிநெடுவானக் 
கொடித் தேர் மறவர் 218 கடலுள் இரை விரிப்ப 222 
கொடி மூன்றில் 196 வான் தோய் கொடி 196 

கொடி வாரணம் 285 வென்றிக் கொடி ர 

635. சங்கம், சங்கு 

அன்னம் சலஞ்சலத்தின் வன் சங்கம் ஆர்க்கும் பொரு 

பெடை மேல் துயிலும் 377 கடலே 185 

சங்க நிதி 400 மல்லிகைப் போதின் வெண் 
சங்கம் ஆர்க்கும் பொருகடல் 185 சங்கம் வண்டூத 364 

சங்கம் தருமுத்து 85 மாப்பணிலங்கள் 196 
சலஞ்சலத்தின் வன்பெடை 377 வலம்புரியின் வெள்ளினம் 

இக்லை மூன்றில் கொடுக்கோ வ் ஆர்ப்ப 295 

வ கடட 
தொடுகடல் வெண்சங்கு gag வளைபயில் &ழ்கடல் 6 

யணிலங்கள் 196 வெண்சங்கம் 364 

புள்ளுந் இரையும் பொரச் வெண் சங்கு 248 

64. சந்திரன் 

3. கதிர். 6. பனிக்கோடு. 
2. சந்திரன். 7. பனித்துண்டம். 

3. சுடர். 8. பிறை. , 
4. சோமன். 9. மண்டலம் 
5. இங்கள். 10. மதி.



ஓளிநெறி] 

1. spi 
கி ஏய் சடையோன் 243 
பசுங்கதிர் வெள்ளைச் சிறுபிறை 67 

2. சந்திரன் 
பனிச்சந்திரன். 277 

3. டர் 
nts தங்கள் 207 
வெண் சுடர் 336 

4. சோமன் 
சோமன் 168 
[ம.ற்பகற்) சோமன் எரிதரு 

நாட்டத்தன் | 168 
(சந்திரன் சிவனுடைய கண்) 

5. திங்கள் 
கலைச்சிறு இங்கள் 25 
சிறு தங்கள் 25 
கடர்த் இங்கள் 201 
pols Direct 56 
Dison 16, 183 
ன்ற இங்கள் 223 
பனிதரு தங்கள் 98 
விசும்பியங்கு நைசன்ற தங்கள் 

எய்ப்பாறு பொழில். 223 
விசும்பூற்ற இங்கட்கு அழும் 

மழப் போன்று 198 

6. பனிக்கோடு 

பசும் பனிக்கோடு மிலைந்தான் 149 
பனிக்கோடு மிலைந்தான் 149 

7. பளிழ்துண்டம் 

பனித்துண்டம் சூடும் படர் 
சடை 132 

8. பிறை 

Mp பிறை 67 
பமெவ்வான். அடைந்த பசுங் 

கதிர் வெள்ளைச் சிறுபிறை 67 

64, சந்திரன் 972 

பசுங்கதிர் வெள்ளைச் சறுபிறை 87 
பிறையணி மாளிகை 222 
பிறையும் அணியுறக் கொண் 

டவன் 359 
புலியூர் மன்போல் பிறை 222 
விண்தோய் பிறை 364 
வெள்ளைச் சிறுபிறை 67 

9. மண்டலம் 

கங்குல் எல்லாம் மங்குல்வாய் 
விளக்கும் மண்டலம் 177 

மங்குல்வாய் விளக்கும் மண் 
டலம் 177 
மண்டலம் 177 

10. மதி 

இரவு அணையும் மதி 360 
இளமதி 166 
உயர் வானத்து இளமதி 166 
உவவின நாண்மதி போன்று 

ஒளிர்கன்றது ஒளிமுகமே 108 
எல்லார் மத 192 
எழில் மதிக் ஈற்று 50 
குமுதம் இவள், யான் குரூ௨ச் 

சுடர் கொண்டு எழுந்தாங்கு 
அது மலர்த்தும் உயர் 
வானத்து இளமதியே 166 

குரூ௨உச் சுடர்கொண்டு எழுந் 
தாங்கு அது மலர்த்தும் 
உயர்வானத்து இளமதியே 166 

(இகழ் பளிங்கால் மதியோன் 
கான் உழை வாழ்வு பெற் 
ரங்கு எழில் காட்டும் 
ஓர்சார்ப் பொழிலே. 116 

நாண்மதி 108 
மதி (கடலில் தோன்றியது) 124, 

173 

மதிக்£ற்று 50 
மதியிற் றந்த மதி 204
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மதியூர்கொள் வெற்பு. 262 
மதியே மதியே எழில் வாய்த்த 

. நின் நாயகமே 471 
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வானத்து இளமதி 166 
வானுந்து மாமதி 147 
விண் மடுவில் எழுந்தார் மதிக் 

மதியோன் 116 கமலம் எழில் தந்தன 124 
மாமதி 10, 147,193,381 வெண்மதி 392 
மாமதியின் அயல்வந்தஆடரவு 387 வெண்மாமதி நின்று ஒளிருஞ் 
மாமதியின் பிளவு 10 சடை 193 

65. சந்திரனும் சிவனும் 

[சிவனும் சந்திரனும் பக்கம் 88 பார்க்க ] 

66. சந்தூ, சாந்தம் (சந்தனம்) 

அம்சாந்தம் 367. சுரும்பிவர் சந்து" 248 
கமலங்கலந்த வேரியும் சந்தும் 301 ன் த ம சந்து அணித்து 154 பொதியின் மலைப்பொலி சந்து 154 

சிவந்த அம்சாந்தம். 361 வேரியும் சந்தும். 307 

சாதி, சாதியார் 

கானக் குறவர்கள் 159 கொடிச்சி 252 
கானமர் Ger pr 274 பாண் (பாணர்) 183 
கானவர் 780 மலையர் 142 
குரம்பையர் குறத்தியர்) 287 மறவர் 216 

குறவர். 159,252 மறவர் குழாம் 216 

Gnat-Qoueog obuts வரை மகளிர் 265 
கடவுள் பராய் நின்றெழிலி வேட்ட மாதர் (புலிப்பல் குர் 
யுன்னிக் குறவரை ஆர்க்குங் பொற்றொடி) 239 
குளிர்வரை 260 வேடர் (வெம்முனை வேடர்) 218 

குன்றா் 127,274 வேழத்தின் என்பு நட்ட 
குன்றவாணர் 15, 68 குரம்பையர் 251 

68. a_i 

இருள் முகம் 8ழும் நெடுஞ் சுடர்முடி தர 
சுடர் 256 தூளி நிரைத்த சுடர்முடி 151 

குரு௨ச் சுடர் 766. நெடுஞ்சுடர் (விளக்கு), 356 
சுடர்க் கழல் 105 நெய்ம்முகமாந்திஇருள் முகம் 
சுடர்க்கொற்றவன் (சூரியன்) 98 ழும் நெடுஞ்சுடர் 356
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69. ௬ரம் 

அத்தம் சென்றோ பொருள் நற்றனிர் கற்சுரமாகும் 209 
தரக் கற்கின்றது 336  நெடுஞ்சுரம் நீந்தி 247 

அருஞ்சுரம் 230,333 நெறியார் அருஞ்சுரம் 333 
இக்கடுஞ்சுரம் 218 பெருஞ்சுரம் 219 
இப்பெருஞ்சுரம் செல்வ மாநிதிக்கு நெறியார் அருஞ் 

தன்று 219 சுரஞ் செல்லலுற்றார் 333 
இம்மூதூர் மறுகச் சென்றாள். வெஞ்சுரம் 240, 351 
அஞ்சுரமே 230 வெயில் மன்னு வெஞ்சுரம் 352 

ஏதில் சுரம் 239 
கடுஞ்சுரம் 218 சரம் போக்கு 
கற்சுரம் 209 

சுரம் ் 248 தோயமும் நாடுமில்லாச் சுரம் 
தோயமும்நாடும்இல்லாச்சுரம்207 போக்குத் துணி வித்தவே 207 

70. ௬வை 

“1. அச்சம் (பயச்சுவை) 

தாருறு கொன்றையன் தில்லைச் சடைமுடி. யோன்கயிலை 
நீருறு கான்யா றளவில் நீந்திவந் தானினிது 
போருறு வேல்வயப் பொங்குரு மஞ்சுக மஞ்சிவருஞ் 
சூருறு சோலையின் வாய்வரற் பாற்றன்று தூங்கருளே. 176 

சுடந்தொறும் வாரண வல்யின் நாடிப்பல் சீயங்கங்குல் 
இடந்தொறும் பார்க்கும் இயவொரு நீயெழில் வேலின்வந்தால். 
படந்தொறுந் தயரவன்னம் பலம்பணி யாரினெம்மைத் 
தொடர்ந்(து)ஒறுந் துன்பென்ப தேயன்ப நின்னருள் 

தோன்றுவதே. 252 

2. அற்புதச் சுவை (வியப்பு) 

குவளைக் களத்(து) அம்பலவன் குரைகழல் போல் கமலத்(து) 
அவளைப் பயங்கரமாக நின்றாண்ட ௮வைய வத்தின் 
இவளைக் கண்(டு,இங்கு நின்(று) அங்குவந்' து) அத்துணையும் 

பகர்ந்த 
கவளக் களிற்று அண்ணலே இண்ணியான் இக்கடலிடத்தே. 33 

9 இரக்கச் ரவை 

கைத்தழை ஏந்திக் கடமா வினாய்க் கையில் வில்லின்றியே 
பித்தழை யாநிற்பரால் என்ன பாவம் பெரியவரே. 102
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4. உவகைச் சுவை (சிருங்கார ரசம்), 

'இருவளர் தாமரை சர்வளர் காவிகள் ஈசர்இில்லைக் 
குருவளர் பூங்குமிழ் கோங்கு பைங்காந்தள் கொண்டு ஓங்கு 

தெய்வ 
மருவளர் மாலையொர் வல்லியின் ஒல்கி அன நடை வாய்ந்!து) 
உருவளர் காமன்தன் வென்றிக் கொடிபோன்று ஒளிர்கன்றதே. 1 

காரணி ஈற்பகம் கற்றவர் நற்றுணை பாணர்ஒக்கல் 
சீரணி சந்தா மணி, அணி தில்லைச் சிவனடிக்குத் 
தாரணி கொன்றையன், தக்கோர் தம்சங்க நிதிவிதிசேர் 

  

ஊருணி உற்றவர்க்கு ஊரன்மற்று யாவர்க்கும் ஊஇயமே. 400 

குறிப்பு: 
முதல் பாட்டு “இருவளர் தாமரை......' என்பது உவகை மிகுதியால் 

தலைவன் சொன்னான் ஆகலின், இப்பாட்டிற்கு மெய்ப்பாடு உவகை. 
உவகையாவது ருங்காரம். 

400 - எண்ணுள்ள இறுதிப்பாட்டு ஊரன் (தலைவன்) யாவர்க்கும் 
ஊதியம் ஆகலின் அன்பால் அன்றி அருளால் பரத்தையர்க்கும் தலையளி 
செய்யுமன்றே: அகனால் நீ புலக்கற் பாலையல்லை என்று குறிப்பினால் 
தோழி சவெப்பாற்றுவித்தது. இதனால் இவ்விறுதிப் பாட்டின் மெய்ப் 
பூரடும் உவகையாம் பயன் : மெய்ம் மகிழ்தல். 

தெய்வ நூலாகிய இத்திருக் கோவையாரின் முதற்பாட்டும் இறுதிப் 
பாட்டும் இங்கனம் 'உவகை' மெய்ப்பாட்டுடன் அமைந்துள்ளது ஓர் 
அற்புத அமைப்பாகும். 

(சிற்றின்பம், பேரின்பம்) 

ஆனந்த வெள்ளத்து அழுந்தும் ஓர் ஆருயிர் ஈருருக் கொண் (௫) 
அனந்த வெள்ளத் இடைத்திளைத்தால் ஓக்கும் அம்பலம் சோர் 
ஆனந்த வெள்ளத் (த) அறை கழலோன் அருள் பெற்றவரின் 
ஆனந்த வெள்ளம் வற்றாது முற்றாது இவ்வணி நலமே. 307 

5. கடின 

இல்லைத் தொல்லோன் சுயிலைக், இளைவயின் நீக்கி,இக் கெண்டையங் 
கண்ணியைக கொண்டுதந்த 

வீளைவை௮ல் லால்வீய வேன்நய வேன்தெய்வம் மிக்கனவே. 6
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6. குற்சை (அருவருப்பு) 

கூற்று யினசன ஆளிஎண் ஸணீர்,கண்கள் கோள்இழித்தால் 
போற்றான் செறிஇருள் பொக்கம் எண் ணீர், கன்(று) அகன்ற 

புனிற்று 
கற்றா எனறீர் வருவது பண் (டு);முன்று எம் ஈசர்தில்லைத் 
'தேற்றார் கொடிநெடு வீதியிற் போ.திர் ௮த் தேர்மிசையே. 382 
சேல்தான் திகழ்வயல் சிற்றம் பலவர்இில் லைநகர்வாய். 
வேல்தான் இகழ்கண் இளையார் வெகுள்வர்மெய்ப் பாலன்செய்த 
பால்தான் இகழும் பரிசினம் மேவும் படிறுவவேம். 
கால்தான் தொடல்,கொட ரேல்,விடு இண்டல் எம் 

கைத்தலமே. 890. 
7. சாந்தச் சுவை 

க ட கறுப்பதன்று பல்லாண்டு அடியேன் அடிவலம் கொள்வன் 
பணிமொழியே. 387 

கத்தைக் சவி முகத்தா மரைத்தழல் வேல்மிளிர்ந்து, 
முத்தம் பயக்கும் கழுநீர் விருந்தொடென் னாதமுன்னங் 

இத்தக் கருங்குவ ளைச்செவ்வி யோடிக் கெழுமினவே. 388 

8. சோகம் (அழுகை) 

சுருளார் கருங்குழல் வெண்நகைச் செவ்வாய்த் துடியிடையீர். 
அருளாது ஓழியின் ஒழியாது அழியும் என் ஆருயிரே. 73 
விசும்புற்ற தங்கட்கு அழும் மழப்போன்று இனி விம்மி விம்மி 
அசும்புற்ற கண்ணோடு அலரய் கிடந்து அரன்இல்லை யன்னாள் 
குயம்புற்று அரவிடை கூர்எயிற் (ற) ஊறல் குழல் மொழியின் 
தயம்பற்றி நின்று நடுங்கத் தளர்கின்ற நல்நெஞ்சமே. 198 

9. நகைச்சுவை பரிகாசம்) 

ஐயுறவாய் நம் அகன் சடைக் கண்டு வண்தேர் உருட்டும் 
மையுற வாட்கண் மழவைத் தழுவ மற்றுன் மகனே 
மெய்யுறவாம் இதுன் இல்லே வருகென வெள்ளச் சென்றாள் 
கையுறு மான்மறி யோன் புலி யூரன்ன காரிகையே. 399 

10. பக்திச் ரவை 

சசற்கு யான் வத்த அன்பின் அகன்று, அவன் வாங்கிய வென் 
பாசத்திற் காரென்(று) அவன் இல்லை யின்னொளி போன்(று) 

் அவன் தோள் 

பூசத்திரு நீறேன வெளுத்து ஆங்கு அவன் பூங்கழல் யாம் ௩ 
பேசத் தருவார். த்தை யிற்பெரு நீளம் பெருங்கண்களே 109
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31. வீரச்சுவை 

மடுக்கோ கடலின் விடுதிமில் அன்.றி மறிதிரை மீன் 
படுக்கோ பணிலம்பல குளிக்கே......பணியீர் 62 

கொடித்தேர் மறவர் குழாம் வெங் கரிநிரை கூடின் என்கை 
வடித்து ஏரிலங் கெஃகின் வாய்க்குதவா 216 

சிறியாள் நின்றது இவ்விடம் சென்து எதிர்த்த 
வேங்கையின் வாயின் வியன்கைம் மடுத்துக் டெந்தலந 
ஆங் (கு) அயிலாற்பணி கொண்டது இண் திறலாண்டகையே. 245. 

12. வெருளிச் சலை 

நாகந் தொழ எழில் அம்பலம் நண்ணி நடம் நவில்வோன் 
நாகம் இதுமதி யேமஇி யேநவில் வேற்கை யெங்கள் 
நாகம் வரவெதிர் நாம் கொள்ளும் நள்ளிருள் வாய்நறவார் 
நாகம் மலிபொழில் வாயெழில் வாய்த். தநின் நாயகமே. ரர 

மைகொண்ட கண்டர் வயல்கொண்ட தில்லை மல்கு ஊர் நின்வாய் 
மெய் கொண்ட அன்பினர் என்பதென் விள்ளா அருள் பெரியர் 
வைகொண்ட ஊூகொல் சேரியின் விற்று எம்இல் வண்ண 

வண்ணப் 
பொய் கொண்டு நிற்கலுற்றோ புலை ஆத்இன்னி போந்ததுவே. 286 

வில்லாண்டு இலங்கு புருவம் தெரியச் செவ்வாய் துடிப்பக் 
கல்லாண்டு எடேல் கருங்கண் சிவப்பாற்று கறுப்பதன்று... 387 

ம. சனை 

[“சீர்சிலை' என்னும் தலைப்பையும் பார்க்க] 

  

சுனைப்புனல் 40, 15௪ 
௬னைப்புனல் ஆடல் 40 
சுனையும் குளிர் தளிரும் கொழும் 

போதுகளும் இக்குன்றில் என்றும் மலர்ந்தறியாத 
இயல்பின 103 

சுனைவளர் காவிகள் 154 
தடவரை வாய்த் தழங்கும் அருவி வீங்கும் சுனைப்புனல் 158



ஓளிநெறி' 79. சூரியன் 279: 

72. சூரியன் 

[சிவனும் சூரியனும்” என்னும் ,தலைப்பு பக்கம் 89 பார்க்க] 

அருக்கன் 218, 270,339 பகலோன் 188 
ஆழ் சுடரே 187 பகன் 384 

என்றூழ் 190 பல் கதிமரான் 164 
கதிரோன் 164 பல்கதிரோன் அடைத்த 
சர் அருக்கன் 270. தாமரை 164 

சுடர் 787. பல்லிலன் 60 
சுடர்க் கொற்றவன் 98 வண்கதிர் வெதுப்பு நீறூர் 
௬டர் வானவன் 232 கொடுநெறி 398 
Bouse 768. வெய்யோன் (தானுழையா 

பகல் 4, 60, 168 இருள்) 116 

2. தரியன் அத்தமளம் 

அம்பலவர் பகைசெகுக்கும் குனிதரு இண்டிலைக் கோடு 
சென்றான் சுடர்க் கொற்றவனே 98 

அருக்கன் சுருக்கக் கடலையுற்றான் 27௪ 
உய்யு மாறென் கொல் ஆழ்சுடரே 187 
பகலோன் கரந்தனன் 188 
பல் கதிரோன் அடைத்த தாமரை 164 

சூரியன் தேர் 

அருக்கன் பெருந்தேர் வந்து வைகுவதே 339 
ஆழிஒன்று 339 

(நரியறுடைய தேர்ப்பாகன்) 

ஈரடியும் இலன் பாகன் 339 

சூரியன் வர்ணனை 

ஆழியொன்று ஈரடியும் இலன் பாரன் முக்கண் தில்லையோன் 

ஊழியொன்ருதன நான்குமைம் பூதமும் ஆறொடுங்கும், 
ஏழியன் ரூழ்கடலும் எண்திசையும் திரிந்திளைத்து வாழி 
யன்றோ அருக்கன். 889 

மூஎயில் செற்ற ஒற்றைச் சலைசூழ்ந்து அருங்கழி காதம் 
அகலும் என்றூழ் 190
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73. சொல்லழகு 

வியவேன் நயவேன் 6 
வாய்திறவீர், ஒழியீர் உரையீர் 56 
மடுக்கோ கடலில் விடுதிமில், அன்றி மறிதிரை மீன் படுக்கோ 

பணிலம் பல குளிக்கோ..... ஃ. குற்றேவல் செய்கோ 
தொடுக்கோ பணியீர் அணியீர் மலர் 63 

ஒளிர் குளிர் நாடு 100 
மறியே பறியேல் 125 
(வரையன்று) ஒருகால் இருகால் வளைய 152 
கூத்தயர்வோன் கழல் ஏத்தலர் போல் 157 
*!நாகம் தொழ...நடம் நவில்வோன் ”நாகம்.. .... *நாகம் வர 

*நாகம் மலிபொழில் 171 
அங்கம் எங்கும் விளரும் விழும் எழும் விம்மும் மெலியும் 193 
பருக வருக 220 
வருட்டின் இகைக்கும், வூக்கின் துளங்கும் மனம௫ழ்ந்து 

தெருட்டின் தெளியலள், செப்பும் வகையில்லை 270 
யாயுந் தெறுக, அயலவர் ஏசுக, ஊர்நகுக நீயும் முனிக 

நிகழ்ந்தது கூறுவல் 289 
மூயங்கி மயங்குகன்றாள் 366 
செவ்வாய் துடிப்பக் கருங்கண் பிறழ 366 
மரண பொற்குடம் வைக்க மணி முத்தம் பொன் பொதிந்த 
தோரணம் நீடுக, தூரியம் ஆர்க்க 296 

. 74. தமிழ் 
ஒண் இந்தமிழ் 20 
கூடலின் ஆய்ந்த ஒண்இந்தமிழின் துறைவாய் நுழைந்தனை 

யோ, அன்றி ஏழ்இசைச் சூழல்புக்கோ இறைவா 
,தடவரைத் தோட்கு என் கொலாம் புகுந்து எய்தியதே. 20 

75. தவம் 

(தவஞ் செய்திலாதஎம் தவி 95௪ 
தவவினை 4 108 
புணர்தவம் தொன்மை செய்தீர் 370 
மா தவம் 40 
  

2 7, நாகம்'- பதஞ்சலி 2. நாகம் - மலை 3. நாகம் - யாளை 
4. நாகம் - சுரபுன்னை.
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1. 

மூன்னைத் தவத்தால் QuarMgsed என்றே; நிற்பது 
என்றும் என் இன்னுயிரே 169 

யாதவர் மாதவம் அம்பலத்தான் மலை எய்துதற்கே 40 

76. தானியம் 

ஏனம் 
(இளை பார்க்க), 

அம்புலவன் மலையில் தாய்தந்தை கானவர் ஏனல் எம் காவல் 

  

இத்தாழ் வரையே 130 
ஏனற் பசுங்கஇர் என்றூழ்க்கு) அழிய 259 
ஐவனம் (மலைநெல்) 
அருவி செய்தாழ் புனத்து ஐவனம் கொய்யவும் 144 
கிழங்கு 

மதுவும் இழங்கும் அருந்தி 127 
தினை (ஏனல் பார்க்க) 

இவளும் பொய்யே புனத்தினை காப்பது. 66 
கருத்தினை ஒம்பச் கடவுட் பர௱வி 279 
கொழுவார் இனையின் குழாங்கள் எல்லாம் 142 
தடிவார் இனைஎமர் காவேம் பெருமஇத் தண்புனமே 139 ‘Bee 138,139,140, 141, 142, 279 
'இனைகெடச் செய்திடுமாறு. 141 
'இனைப்புனம் கொய்க 138 
'இனைவளம் காத்து 118 
இனை வித்திக் காத்து 140 
மலையர் விதைப்ப மற்று யாம் வளர்த்த கொழுவார் தஇனையின் 

குழாங்கள் 342: 
வழுவா இயல் எம் மலையர் விதைப்ப மற்று யாம் வளர்த்த 

கொழுவார் இனையின் குழாங்கள் 148 
நெல் 
நெல்படு வான்பலி செய்து 348 
நெல்லில் தோன்றும் - அவன் வடிவே 285 

77. demr—HEG, 
எண்திசை 326,332 
காணும் இசை: தொறும் 349
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திக்கு 376 
'இசை--இராத்சை போம் வாவல் 375 
தென் மாத் இசைவசை இர்தரத் இல்லைச் சற்றம்பலத்துள் 

என் மாத்தலைக் கழல் பைத்தெரி யஈடும் இறை 338 

78. திருநீறூ 
ஈசன சாந்து 74 பாலொத்த நீறு 288 

தவளத்த நீறு 772. பொடி 88 
இிருநீறென வெளுத்து 709 வெண்ணீறு 69 

79 திருமால் 
1. திருநாமம் 

அம் மால் 155 (2) கரம் 
அரி. 225 யிரம் * 

ல் ஆயிரம் கரம் 280 
ஆள் அரி 225 pees 
கண்ணன் நர அணைக்கறத்தான் $31 
கருங்கண்ணன் 53 3 திருமாலின் நீறழம் அழகும் 
கருமால் 754, 826 கருங்கண்ணன் 53 

Boure 157,326 கருமால் 153, 326 
தொன்மால் 296 நெடுமால் எழில் தோன்றச் 
நாரணன் 163 சென்று ஆங்கு நின்ற புய 
Pow விண்டவர் என்று லினம் 319 

மிக்கார் 107 4. திருமாலின் படை 
நெடுமால் 120, 319 (1) சக்கரம் 
பங்கயக்கண் நெடுமால் 120 H 

பெருந்திருமால் தர... அளவில் ஒளிகள் அலரா 
மாயவன். 86 இருக்கும் படை 180 

மால் 73.77, 78,155,180, அமி. . 230 
230, 251, 296, 800, 319, எஃகம் (சக்கரம்) 163 
385 (2) சங்கு 

மாலார். 710 வளைக்கரத்தான் 331 
மிக்கார். 207 5 ae . 
வளைக்கரத்தான் 331 ‘ae யராக்ரமர் - உலகு 

2. தி௫மால் உ௫வ வர்ணனை உலகம் தனித்து உண்டவன் 132 

(2) sar 6. ஆலிலையில் பள்ளி 
திருக்கண் 258 பண்டு ஆல் இயலும் இலை 

பங்கயக்கண் 120 வளர் பாலசன் 105



ஒவிநெறபு 80. இருமூகம் 293 

7. அரலரையிற் பல்ளி 

படமாசுணப் பள்ளி 120 

8. பின்னையை மணந்தவர் 

ஏர்ப் பின்னை தோள்முன் மணந்தவன் 278 

9. திருமாலின் அவதாரங்கள் 

(1) வாமன அவதாரம் [இருவிக்ரம சொரூபம்] 

நெடுமால் 120, 319 
நெடுமால் எழில் தோன்ற 319 

(2) நரசிம்ம அவதாரம் 

ஆள் அரி 225 

10. திருமாலும் சிவறும் 

['சிவனும் இருமாலும்' என்னும் தலைப்பைப் பார்க்க] 

கருங்கண்ணனை அறியாமை நின்றோன். 53 

11. திருமால் தில்லையம்பலத்தில் வரங்கிடத்தல் 

புரங்கடந்தான் அடிகாண்பான் புவிவிண்டு புக்கறியாது 
இரங்கிடு எந்தாய் என்று இரப்பத் தன் ஈரடிக்கு என் இரண்டு 
கரங்கள் தந்தான் ஒன்று காட்ட மற்றாங்கதுங் காட்டிடு என்று 
வரங்டைந்தான் தில்லையம்பல முன்றில் அம் மாயவனே. 86. 

12. திருமாறும் மேகரும் 

வண நெடுமால் எழில் தோன்றச் சென்று ஆங்குநின்ற பொருப் 
பினம் ஏறித் தமியரைப் பார்க்கும் புயலிக ம. 319 

50. திருமுகம் 

கண்னை வரகுணன் வெற்பின் வைத்த, கயலோங்கு இருஞ்சிலை' 
கொண்டுமென் கோபமுங் காட்டிவரும், செயல் ஓங்கு எயில் 

எரி செய்த பின் இன்றோர் திருமுகமே. 327 

[இஃது ஒரு சிலேடைப் பாட்டு) 

(1) கயல் - கயல்மீன், கண் 
(2) சிலை - வில்,,புருவம்
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(8) மன் - மன்னவன், தங்கிய 
(5) சோபம் - சனம், இந்திர கோபம். 

  

81. தெய்வம் 

உள்ளம் தெய்வம் தரும் 212 
என் அறிவால் வந்ததன்று இது மூன்னும் இன்னும் முயன்றால் 

மன்னெறி தந்தது இருந்தன்று தெய்வம் 49 
கடவுள் 260, 279 
கருந்தனை ஒம்பக் கடவுள் பராவி நமர் கலிப்பச் சொரிந்தன 

கொண்மூ 279 
குல தெய்வம் 29 

கூடல் தெய்வம் : நீத்து அகன்றார் வருக என்று ஆழி திருத்திச் சுழிக் 
கணக்கு ஓதி நையாமல். ஐய வாழி திருத்தித் தரக் 
இற்றியோ உள்ளம் வள்ளலையே 186 

(gu - guGer. ஐய என்றது கூடல்தெய்வத்தை அழைத்தது) 
400 கெண்டையங் கண்ணியைக் கொண்டு தந்த விளைவை 

அல்லால் வியவேன்; நழ்வேன் தெய்வம் மிக்கனவே. 6 
எற்றம்பலத்தான் .மற்றைதி தேவர்க் கெல்லாம் முன்னவன் 

மூவலன்னாளும் மற்றோர் தெய்வம் முன்னலளே 306 
தெய்வம் பணி கழலோன் இல்லைச் சிற்றம்பலம் அனையாள் 

தெய்வம் பணிந்தறியாள் 304 
தெய்வ மருவளர்.ரலை I 
தெய்வமே. 292 
நற்பால் வினைத்தெய்வம் தந்இன்று 8 
இறவரை உம்பர்க் கடவுள் பராய் நின்று எழிலி உன்னிக் 

குறவரை ஆர்க்குங் குளிர் வரை 260 

82. Csr 

[,தலைவன் தேர் என்னும் தலைப்பு பக்கம் 62 பார்க்க] 
மறவர் தேர் 
கொடித்தேர் மறவர் 216 

83. தேவதைகள் தெய்வ மகளிர் 

(ம்) பொது _ வானகம் சேர் அரம்பையர் 252 
அரம்பையர் 251 . 

அரமங்கையர் 371 (2) Spay 
வான் அரமங்கையர் 871 திலோத்தமை (உரை)



gong) 85, தேன் 286 

84, தேவர் 

அண்டர் 272 புத்தேளிர். 527 
அம்மால் முதல் வாளர் 755 பொய் வானவர் 67 
அமரர் 167,282 மால் முதல் வாளர் 155 
இமையோர் 92, 271, 294. 329, முதுவானவர் 29 

342,395,396 முப்பத்து மூம்மைத் தேவர் 337 
உம்பர் 82, 47, 187, 725. 127, வான் (வானத்தார்), 368 

158, 213 252 ener 155 
உம்பர் பதைப்பப் படரும் வானவர் 67,178 
புரம் 2139 விண் (விண்ணுலகோர்), 256 

உம்பரார் 5. விண்ணோர் 32, 43,154,195, 
தவர் 14, 306, 337, 355 234, 263,315 

நேவர்க்கெல்லாம்,, 306 விண்ணோர் குழு 229 
தால் வானவர் 172. விண்தலை யாவர்க்கும். 177 

தேவர்களும் அடியார்களும் 

| அடியார்களும் தேவர்களும் ஏனனும் கலைப்பு பக்கம் 777 பார்க்க] 

சொத்து உன் அடியம் என்றோ 
ரைக் குழுமித் 
தொல் வானவர் சூழ்ந்து 
எத்தும்படி நிற்பவன் 172 

85. 
(1. தேன். 3. கள். 3. நறவம். 

1. தேன் 

மின்பத் தேன் 66 
கூறாபெருந் தேன் துளி வளர் 

சாரல் 16 
Wn முத்தம் மலைத்தேன். 29 
aWwupCgor GurBerp 

சாரல். 76 
கொடுங் குன்றின் நீள்குடுமி 

மல். தேன் * விரும்பும் 
மடவாளைப் போல 

®. Gan. @—15 
150 

  

தாறச் செய்தார் முடி தன் 
னடிக்கீழ்வைத்து அவரை 
விண்ணோர். சூழச் செய் 
தான் அம்பலம் 42 

தேன் 

4. பிரசம். 8, மது. 6. வேரி) 

கொழுந் தேன் (மலர்) 166 
கோற் றேன் 150 
சிரார்கவண் வாய்த்,த மணியிற். 

சிதை பெருந் தேன் இழும் 
என்று இறுல் கழிவுற்று எம் சிறுகுடில் உந்தும் இடம் 252 

செழுந்தேன் 46, 166 
செழுந் தேன் இகழ்பொழில் 166 
தண் தேன் 82 
தில்லைத் தேன் பிறங்கு மல் — 

தேன் மலர் 232



826 

தம் மென் களவி (தேம்-தேன்)9 0 
தேன் அமர் சொல்லி 274 
தேன் உந்து மாமலை. 147 
(தேன் நக்க தார் (தேனோடு 
மலர்ந்ததார்) 335 

ேதன்நக்க கொன்றையன். 159 
Caer wor 232 

தேன் முதிர் வேழம் 369 

தேன் வண்டு 380 

தற்றேன் மொழி 232 
நுண் தேன் நசை 45 
பிறங்கு மல்தேன் மலர் 232 
பெருந் தேன் 252, 394 

ஒயருந்தேன் இழும் என்று 
இருல் கழிவுற்று 252 

யைந் தேன் 99 
மல்தேன் மலர் 232 
மலயத்து நின்றும் வருதேன் 139 

மலைத் தேன் 29 
மாங்கனி மத்தியின் வாய்க் 

கடுவன் தேன் தோய்த்து 
அருத்தி மகிழ்வ கண்டாள் 257 

மூத்தம் மலைத்தேன். 29 
வண்டு தண் தேன் பருகத் 

தேதேயெனும் 82 
வருக்கைப் பழம் விழுதேன் 

எய்யாது அயின்றிள மந்திகள் 

சோரும் 262 

2. 6a 

கள்ளார் முருகு 704 
கள் இனம் ஆர்த்துண்ணும் 295 
துறுகள் புரிகுழல். 313 
தறைக்கள் மலி கொன்றை 258 
பொன் வேங்கை தாதிடங் 

கொண்டு பொன் வீசத் தன் 
கள்வாய் சொரிய 

3. நறவம் 

ச்விளையாட நறவிளை வோர்ந்து. 
எமர் மால்பு இயற்றும் வேய் 182 

138 

©. GnburGge பகுத [திருக்கோவையார் 

கரிமருப்புத் தெள்ளி நறவம் 
'இசை இசை பாயும் மலை: 

தண் நறவு 219 
தண் நறவுண் அளி 219 
நன்பணைத் தண் நறவுன் அளி 219 
தறப் பாடலம் புனைவார். 205 
தறவார் நாகம் மலிபொழில் 1277 
மலர்மேல் நன்பணைத் தண் 

தறவுண் அளி 

4. பிரசம் 

அம்பலவன் மலையில் கோலாப். 
பிரசம்: 

கோலாப் பிரசம் 

128 

219 

110 

110 

பிரசம் இகழும் வரை 299 

5. மது 

அறையீண்டருவி மது. 146 
கதிர் கொள் முத்தம் நிலவு 

'நிறைமது ஆர்ந்து 365 
தோடார் மது மலர் நாகம் 161 

நிறை மது ஆர்ந்து: 365 
மது ஆர்ந்து 365 
மது தங்கிய கொன்றை 396 
மது மலா் 161, 275 

யாது மலர்ச் சோலை. 275 

மதுவார் குழல்: 81, 82 
மதுவினிற் கைப்பு வைத்தால். 

ஒத்தவா மற்று இவ்வான் 
புனமே 146 

மதுவும் இழங்கும் அருந்தி 727 

6. வேரி 

கமலங் கலந்த வேரி SOL 

களிற்றின் மருப்புகு முத்தம் 
வரைமகளிர் வேரிக் களிக் 
கும் விழுமலை: 265 

விதியுடையார் டண்சு வேரி 
விலக்கலம் கடத



ஒளிடரகி] 88, தொகை 897. 

86. தொகை 

1. > 

ஆழி ஒன்று, 339 ஐம்பூதம் 339 
ஒற்றைக் கணை ௪5 கொடி (காக்கையின்) குணங் 

கள் ஐந்து* 235 
2. பணங்கள் அஞ்சு (பாம்பின் 
இரண்டு கரம் ௪6. படம்) 235 
இரு கண் 72 ஏ. 

இருசோட்டு நவ யானை = எழுப் ஸ் 
ருமருங்கு ர இருமை (இம்மை மறுமை 333 எல ப பிறப்பு) 2 os 

இருவர் (அயன் அரி) Tae107, எற் இன்க் ன் u 
: 287,333 ஏழ் 

இரங்கன். த் அறவோன் 21, 22 
அதி , ஏழியன்ருழ் கடல் 339 

3. ஏழு பொழில் 7 
எயிற்குலம் மூன்று. 86 குலவரை ஏழ் 3l கடம் மூன்று 55 பிறவி ஏழு 70 நோக்கம் ஓர் மூன்று 275. பொழில் ஏழு 398 பொழில் மூன்று (உலகம் 8. 

on ea 259. ate yew 7 க் 
wae 92, 329 எண் திசை 326, 339 

முந்நீர் 392 33. 
மூப்பரம் 18, 280 (a9) முப்பத்து மும்மைத் தேவர் 337 மும்மத. fi 

ஆதித்தர் 172. அசுவினி 

ee = 55, rr தேவர் 2. ருத்திரர் 17. 
= 8. மூவர் (சந்திரன், சூரியன், அகநி)14 வசுக்கள் 8, ஆக 28] 

மூவர் (நான்முகன், மால், யல் பார் 
இந்திரன்), 27 ue 

4 பல் மேம் 253 
நான்ரு (யாமம்) 889 பல் பிறவித்தொகை 314 நான்மறை. 236 ud 196 

நானிலம். 197 பன்மலர் 226 
~ ௬   

"சவராசிகள், பறைவ" எனும் தலைப்பைப் பார்க்க.



223 ௪. பிறபொருட் பகுதி [திருக்கோ ஈவப்ரர் 

யார் எண்ணிலாதலர் 

பொன் அணியக் கருதுகின்றார் பந்தாடுன்றார் எண்ணிறந் 
பலர் 195 தரார் 707 

8. தொழில் 

(“வினை' என்னும் தலைப்புப் பார்க்க] 

போதிற் பொலியுந் தொழிற்புலிப் பற்குரற் பொற்றொடியே 

58. நகர இலட்சணம் 

3. அதழி 
அகழும் மதிலும் அணிதில்லை 787 
குரூ௨க் கமலந் துன்று ௮ம். 

இடங்கு (டங்கு - அகழி) 227 

2. இறப்பு 
மட நடைப்புள் இறப்பில் 
துயின்று 328 

கிடங்கு (அகழி பார்க்க) 

9 கொடி 
கொடி நெடு வீதியில் ட 
கொடி. மூன்.நில் 126 
கோப் பணிவான் தோய் 

196 கொடி முன்றில் 
தேற்றார் கொடி நெடு வீதி 
யில். 382 

மின்2ீபால் கொடி நெடு 

வானச் கடலுள் இரை 
விரிப்ப டட 222 

வான்தோய் கொடி முன்றில் 196 

க. நலம். 

(இடி தாங்கி) 

239 

பிறையணி மாளிகை சூலத்த 
வாய் 222 

மாளிகை சூலத்த வாய் 222 

5. தெரு (வீதி பார்க்க) 

சீறூர்த் தெரு 76 

மறுகு 

ஒளியார் நிறப்பெற் புரிசை 
மறுகு 32௪ 

நிறப் பொற்புரிசை மறுகு 328 
பிறங்கும் ஒளியார். நிறப் 

பொற் புரிசை மறுகு 329 
புரிசை மறுகு 328 
பொறழ்புரிசை மறுகு 328 

வீதி 
கொடி நெடு வீதி 382 
தில்லைத் தேற்றார் கொடி 

நெடு வீதி 382 
தேற்றார் கொடி நெடு வீதி 382 
நெடு வீதி 382 

  

  

டட = 
* கொடி" என்னும் தனித்தலைப்பு பக்கம் 218 பார்க்க.



os 59) 
6 தேர் 

88, ௩௧7 இலட்சணம் 

[அகப்பொருள பகு,துயில் * தலைவன் தேர்' என்னும் 

தலைப்பு 19, பக்கம் 62 பார்க்க] 

[பிறபொருட் பகு.இியில் 'சூரிமன்" என்னும் ,கலைப்பையும் 
பக்கம் 99-ம் பார்க்ச] 

[உடைமணி கட்டிச்] சிறு தோர் 
உருட்டி [யுலாத் தரும் இந்: 
நடை மணி] 385 

வண்தேர் உருட்டும் [மையுறு 
வாட்கண் மழவு] 399 

வியன் தேர் வழி (தூரல் 
கண்டாய்) (பெருங்கடலே) 185 

7. நகர் 

எழில் நகர் 328 
ஒளியார் நிறப்பொற் புரிசை 

மறுகனில் துன்னி மட 
நடைப்புள் இறப்பின் 
துயின்று முற்றத் தரை 
தேரும் எழில்நகர் 928 

ஈிற்றம்பலம் நிலவு சேண் 
இல்லைமா நகர் 214 

Pi par 258, 329 
*9ிர்நகர் காக்குஞ் செவ்வேல் 

இளைஞர் பறைக்கண் படும். 
படுந்தோறும் 25௪ 

செல்வி சர் நகர் 329 
சேண் இல்லை மாநகர் 214 
சேண் நகர் 221 
தடமும் புடை சூழ் தருசேண் 

wart 221 
இல்லைச் சிறைக்கண் மலி 

புனற் சீர்நகர் 258 
இல்லைத் தொல் நகர் 302 
இல்கலந் நகர் 370 
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Bam wes gar 127 
இல்லை மாநகர் 214, 257 
தென் தில்லை மணி நகர் 127 
நம் பொன்னகர். 326 
நம் விழுநகர் 299 
நல்நீன் நகர் 222 
நீள் நகர் 222, 348 
பிறங்கும் ஒளியார் நிறப் 

பொற் புரிசை மறுகினில் 
துன்னி மட நடைப்புள் 
இறப்பின் துயின்று முற்றத். 
'இரைதேரும் எழில்நகர் 988 

பொன்னகர் 129, 326 

மட தடைப்புள் இறப்பில் 
துயின்று முற்றத்து இரை 
தேரும் எழில்நகர் 32௪ 

மணி நகர் 127 
மாடம்செய் பொன்னகர் 189. 
மாநகர் 214, 257 
மின்போல் கொடிநெடு வானக் 

கடலுள் இரை விரிப்பப் 
பொன்போல் புரிசை வட 
வரை. காட்டப் பொலி 

புலியூர் 222. 
ர் விடக்களியாம் நம் விழுநகீர 

ஆர்க்கும் வியன்முரசே 897 
விரைமலர் தூய் நெற்படு 

வான் பலிசெய் தயரா 
நிற்கும் நீள்நகா் 348 

* விழு நகர் 297 
  

“இது நகரை இரவில் வேல் 
தைக் குறிக்கும். 

இளைஞர் அக்காலத்தில் காவல் காப் 
ர் இது நகரில் மணமுரசு ஒலித்தலைக் குறிக்கின்றது.
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8. மதில் 

(1) எயில் 
எயில். 327 
ஓங்கு எயில் 327 
செயல் ஓங்கு எயில் 327 

(2) புரிசை 
ஒளியார் நிறப்பொற் புரிசை 328. 
நிறப்பொற் புரிசை 328 
பிறங்கும் ஒளியார் நிறப் 

பொற் புரிசை 328 
யுரிசை 222, 328, 338 
பொற் புரிசை 328 
பொன்போல் புரிசை வட 
வரை காட்ட 222 

பொன்மாப் புரிசை தஇருப்பூ 
வண்ணம் 338 

மாப்புரிசை 338 

(3) மதில் 
(அகழும்) மதிலும் அணி இல்லை 787 
உயர் மதிற் கூடல் 20 
ஒன்னாரிடு மதில் 316 
கடி மதில் , 335 
கல் பா மதல் (கற்பா மதில்), 

இல்லை. 310 
சிற்பம் இகழ் தரு திண் மதில் 305 
சேடார் மதில் இல்லை 161 
சேணும் திகழ் மதில் App 
பலம் 341 

'இகழ் மதில் 341 
Bein, w Bd 305 
யூயல் வந்த மாமதில் தில்லை 381 

மதில். 181 
மாமதில் 381 
வான்தோய் மதில் இல்லை. 257 
வானக்கடி மதல் இல்லை. 33% 
(வானளாவும் உயர்ந்த மதில், 

முகில்களை உடைத்தாகய 
காவலை உடைய மதில்) 

௪. பிறபொருட் பகுதி [திருக்கோவையார் 

9. மாடம் 
மாடம் செய் பொன்னகர் 129 

10. மாளிகை 
அணிமணி மாளிகை 217 
அணி மாளிகை 222 
செம்பொன் மாளிகைத் இல்லை 23 
செழுமிய மாளிகைச் (சிற்றம் 

பலம்) 
சேணிற் பொலி செம்பொன் 

மாளிகைத் இல்லை. 23 
பருங்குன்ற மாளிகை நுண்கள 
பத்தொளி பாயநும் மூர்க் 
கருங்குன்றம் வெண்ணிறக் 
கஞ்சுக மேய்க்கும் 15 

பொன்னார் அணிமணி 

393 

மாளிகைத் தென்புலியூர் 217 
மணி மாளிகை 217 
wea Gur பிறையணி 

மாளிகை 222 
மாளிகை 222 
மாளிகை சூலத்த வாய் 222 

31. முரசு 

விடக்களியாம் நம் விழுநக 
ரார்க்கும் வியன் முரசு. 297 

வியன் மூரசு 297 
விழுநகரார்க்கும் வியன்முரசு, 297 

12. முற்றம் 
மட நடைப்புள் இறப்பில் 

துயின்று முற்றத் திரை 
தேரும் எழில் நகர்க்கே 328 

மூற்றத்து இரை தேரும் எழில் 
நகர்க்கே 328 

13. முன்றில் 
கொடி முன்றில்: 196 
கோப்பணி வான் தோய் 
கொடி மூன்றில் (கோப்பு 
அலங்காரம்) 196 

வான் தோய் கொடி மூன்றில்



  

ஒளிநெறி] 90, நட்சத்திரம் (தாரகை) 2912 

89. நகலை (ஆபரணம்) 

டுபாது சங்கு (சங்குமணி, சங்குவளை) 248 
சிலம்பு 30, 54, 164, 222 

அணி 5, 2௪, 272,202. ஜம்பு ஒதுக்க 164 
அணி அரவன் 352 தொடி 58, 799, 200, 202, 839. 
இமை 111,169, 277 பொற்றொடி 239,277 
இழை காண் பணை முலை 171 நூபுரம் 246 
முற்றிமை 369 மேகலை 764, 260, 344, 350. 

கலம் 54, 797 அரைமேகலை 164, 260 
பூண் ௧9, 182) 802... எனி மேகலை 250 

செழும் பூண் SOT பாமரை மேகலை பற்றி 164 
மணியுடைப்பூண் 48 வா(ம்) மேகலை 344 

2. றப் வளை 148, 183, 192. 290, 
உ திப்பு 350, 352, 357 
உடைமணி 385. இனவளை 352 
கலை (மேகலை) 59,358 ஓங்குவளை 357 
நற்கலை. 35௪. கை ஏறின வளை ஆர்ப்ப BBB 
கழல் 246 தஇங்கள்வாணிகர் வெள்வளை 182 
இண்டுணி 729... நில்லா வளை 192 
குழை 38, 289, 868 வரிவளை 290 350 
nLite Gen 289. வாள்நிகர் வெள்வளை 183 
வார் குழை 380 வெள்வளை 148, 183 

90. நட்சத்திரம் (தாரகை) 

1. பொது 

கொழுந்தாரகை முகை கொண்டலம் பாசடை விண் 124 
116 

130, 182, 305 
(ரீன் பரப்பிச் ர் அம்பரத்தில் இகழ்ந்தொளி தோன்றும் 182 
ரன் பரப்பிச் சேய்தந்த வானகம் 130 
வடமின் 305 
வரைமீன் பரப்பிச் சேய்தந்த வானகம் மானும் 720 

வண் தாரகை போல் தேன் நுழை நாசம் மலர்ந்து 116 

சிறப்பு 
(அருந்ததி) அந்திவாய் வடமீன் 305 
எரிமுன் வலஞ்செய்து இடப்பால் அருந்துதி காணும் அளவும் 300
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கற்பந்தி வாய்வட மீன் 
பொன்னின் கற்பு அந்திவாய் வடமீனும் கடக்கும் 
வடமீன் 

91. 

அழுந்தேன் நரகத்து யான் 

௪. பிறபொருட் பகு.இ [திருக்கோவையார் 

305 

305 
305 

நரகம் 

166 

இவன் இல்லை அம்பலம் சர் வழுத்தாப் பாவர் சென்று அல்கும் 
நரகம் 337 

92. நாடகம் 

அன்பணைத்து ௮ம் சொல்லி பின்செல்லும் ஆடவன் நீடவன்.தன் 
பின்பணைத் தோளி வரும் இப் பெருஞ் சுரம்' செல்வதன்று 
பொலிமலர் மேல் நன்பணைத் தண் நறவுண் அளிபோன் 

றொளிர் நாடகமே 219 

98. நாடு, தேசம் 

"இலங்கை 59 

கல்நாட 168 
கலிங்கம் (9லேடைப் பொரு 

ளியல்) 365 
கற்பக நாட 40 

குளிர் நாடு 100 
குளிர் வரை நாட 260 
செறி இரை நீர்த்தேயம் 207 
இல்லை அம்பலம் சூழ் தேசத் 

தன 
இல்லை நன்னாடு 
'தெங்கம் பழங்கமுகன் குலை 

115 

883 

சாடிக், கதலி செற்றுக் 
கொங்கம் பழனத் தொளிர் 
குளிர் நாட்டினை 

தோயமும் நாடு மில்லாச் 

சுரம் 

100 

207 

நன்னாடு 3௪7 
போதிவர் கற்பக தாடு 40 

மலைநாடு 268 
வாரிக்களிற்றின் மருப்புகு முத் 

(தம் வரைமகளிர் Gale 

94, நாண், கற்பு 

என்னொடும் வளர்ந்த பொற்பார் இருநாண் 

களிக்கும் விழுமலை நாட 865 
விழுமிய நாடு 393 

208 
'என்னொடும் வளர்ந்த பொற்பார் இருநாண் பொருப்பர் விருப் 

புப் புகுந்து நுந்தக் கற்பார் கடுங்கால் சுஒக்கிப் பறித் 
தெறியக் கழிக இற்பாற் பிறவற்க ஏழையர் வாழி எழுமை 
யுமே aps



ஓவிநெறி] 97. சிலம் 

தாயிற் சறந்தன்று நாண் தையலாருக்கு, அன்னாண் தகைசால் 
...இண் கற்பின் விழுமிதன்று 

திருநாண் 
பொற்பார் இருநாண். 

கற்பு 

கற்பார் கடுங்கால் 
சீரியல் ஆவியும் யாக்கையும் என்னச் சிறந்தமையால் 

காரியல் வாட்கண்ணி யெண் அகலார் கமலங் கலந்த 
வேரியும் சந்தும் வியல் தந்தெனக் கற்பின் நிற்பரன்னே 
காரியல் சண்டர் வண்டில்லை வணங்குமென் காவலரே. 

தெய்வம் பணிந்தறியா ளென்றும் 
நாண் இண்கற்பின் விழுமிதன்று 
பொற்பார் திருநாண் பொருப்பர் விருப்புப் புகுந்து நுந்தக் 

கற்பார் கடுங்கால் கலக்இப்பறித் தெ.றியக் கழிக 
பொன்னின் கற்பு அந்தி வாய் வடமீனும் கடக்கும் 
வாயாம் இயல்பு இவள்கற்பு நற்பால இயல்புகளே. 

95. நாணும் கற்பும் 

...ஏன்னொடும் வளர்ந்த 
பொற்பார் இருநாண் பொருநப்பர் விருப்புப் புகுந்து நுந்தக் 
கற்பார் கடங்கால் கலக்கப் பறித் தெறியக் கழிக 

  

56. நாயன்மார் 

தில்லை வாழ் அந்தணர் 

பவ இருவர் அறியா அடிதில்லை அம்பலத்து 
மூவாயிரவர் வணங்க நின்றோனை 
இல்லை அம்பலத்து மூவாயிரவர் 

97. fay 
பாலை நிலம் 

இன்னாக் கடறு (பாலைநிலம்) 
கடறு 

ஃமூள்வன் பரல் மூரம்பு 

233 

204 

208 

208 

208 

301 

304 

204 

208 

305 

374 

208 

72 

72 

e17 

217 
237



234 ௪, பிறபொருட் பகுதி [திருக்கோவையார் 

மூன்னோனருள் முன்னும் உன்னா வினையின் முனகர் துன்னும் 

   

ன்னாக் கடறு 217 
துன்னும் இன்னாக் கடறு. 217 

98. நிறம் 

கொழும் பவள நிறம் 260 பவள கிறம் 260 
நிறப்பொற் புரிசை 32௪. வெண்ணிறக் கஞ்சுகம் 15 

99. நிறை 

நெஞ்சும் நிறையும் நில்லா 278 
(நிறை நில்லாமையாவது பொறுத்த லருமையான் அந்நோய் 

புறத்தார்க்குப் புலனாதல்) 

100. நீர் நிலைகள் 

1. அருவி 

அயல் (பொலியும்) வளர் குன் 
றில் நின்றேற்றும் அருவி 

அருவிக் கயிலை 
அருவி செய் தாழ் புனம் 
அருவி வீங்குஞ் சுனைப்புனல் 
அறை ஈண்டு அருவி 146 
ஏற்றும் அருவி 117 
குன்றில் நின்று ஏங்கும் அருவி 148 
தடவரை வாய்த் தழங்கும் 

அருவி 
தழங்கும் அருவி 
தள்ளி மணி சந்தம் உந்தித் 

தறுஈட்கரி மருப்புத்தெள்ளி 
நறவம் இசை இசை பாயும் 

மலை 1728 

இளையா வரும் அருவிக் கயிலை 294 
பரங்குன்றின் வாய் அருவி 144 

117 
294 
144 
158 

158 
158 

2. ஆறு 

ஆறரர் சடை 398 
ஆறு ஒடுங்கும் கடல் 339 

கங்கை (தனித் 
பார்க்க) 85 
கயிலை நீரு கான்யாறு அளவில 176 

கான் யாறு அளவில 176 
குன்ற ஆறு 68 
நீருறு கான்யாறு அளவில 176 
பொன்னி (காவிரி) வளைத்த 
யுனல் 317 

3. ஊருணி 
சேர் ஊருணி உற்றவர்க்கு. 

4. கங்கை 
தனித் தலைப்புப் பார்க்க 

5. மிடங்கு 

குரூஉக் 
டங்கு 

6. சனை 
இருஞ்சுனை (யானும் குடை 

வன் இருஞ்சுனையே) 9 
கயிலை மலையின் உயர்குடுமித் 

தருத்தம் பயிலும் சுனை 65 

தலைப்புப் 

400 

கமலம் துன்றங் 
221



ஒளிநெறி] 

சுனைப்புனம் 60. 
சுனைப்புனல். 40 

சுனைவளம் பாய்ந்து. 118 
வான் சுனை 70 

7. மாறு 

தில்லை புறவிழ் செறு அகத்த 
கொழுந்தேன் மலர் 166 

8. தடம் 

கடம்பைத் தடம் 220. 
தடம் 202, 208, 220, 221 
பங்கயப் பாசடைப் பாய் 

டைம் 203 
படர் தடம் 202 
யணையுந் தடமும் 202 
பாசடைப் பாய்தடம் 203 
யாய் தடம் 203 
வெள்ளை நகையார் சென்று 

அங்கு அடைதடம் 221 

101. 

102. நெஞ்சு, மனம் மு.கலியன 235 

இ. திருத்தம் 
கயிலை மலையின் உயர் குடுமித் 
திருத்தம் 9௪ 

10. curds 
பொய்கையில் பாய்ந்தது 

வாய்ந்த புதுப் புலே. 36s 
11. மடு 
கொழுந் தாரகை முகை 

கொண்டல் அம் பாசடை 
விண் மடுவில் எழுந்தார் மதி 124 

இல்லைப் பன் மலர்க்கேழ் களர் 
மடுத்தான் குடைந்து 226 

மடுத்தான் குடைந்து 226 
மடுவில் பைந்தாள் குவளைகள் 

யூத்து த 
12. ara 
சிர் மலர் வாவி 222 
மலர் வாவி 223 
மொய் வந்த வாவி 212 

நூல் 

சொற்ப (சொல் பா) சொல்லால் இயன்ற பாவா நூல்கள் 310: 
உரை 

௩02. நெஞ்சு, மனம் முதலியன 

ம. உல் 

உன் உருகு 281 
உள் நோய் 189 
உள்ளும் உருக. 185 

உள்ளம். 

உள்ளம். 24, 48, 65, 74, 104, 
212, 231, 379 

   உருருதலைச் சென்ற உள்ளம் 104 
எய்ம் இருத், 186 
வளம் தெய்வீம் தரும் 212 

கிளி மீன் 74 

என் உள்ளத்தை யீர்க் 
கின்றதே 232 

3. சிந்தை 
அன்பர் சிந்தை 292 
என்தன் சிந்தையதாய் 39: 

சந்தைக்கும் ஏறற்கு அரிது 149 
4. Ape 
அகன்றார். தேர்ப் பின்னைச் 

சென்ற என் நெஞ்சு 272 
அன்புடை நெஞ்சத்திள் 377 
கள்ளம் புகு நெஞ்சர் 879 
சிற்றம்பல நெஞ்சுருதவர் 2௪4 

260, :
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இல்லை யன்னாள் விடை கூரெ 
யிற்று ஊறல் குழல் மொழி 
யின்நயம்பற்றி நின்று நடுங் 
இத் தளர்கின்ற நல். 
நெஞ்சமே 198 

நடுங்கத் தளர்கன்ற நல் 
நெஞ்சமே 198 

நன்னெஞ்சமே 147,198 
நானுந் தளர்ந்தனன் நீயுந் 

தளர்ந்தனை நன்னெஞ்சமே 147 
'நெஞ்சகத்தே 224 
நெஞ்சத் தாமரை 720. 

நெஞ்சத்து 140 
நெஞ்சம் 39, 342,344 
நெஞ்சம் நெக்குருகும் 192 
நெஞ்சமே 272 
நெஞ்சு 4, 254,260, 281, 283 
நெஞ்சு உகப்பிடித்து 394 
நெஞ்சு நில்லா 278 
நெஞ்சே 49, 150, 343 
நெஞ்சே -- சன்மொழியைப் 

பேய்வயினும் அமிதாகும் 
பிரிவு எளிது ஆக்குவித்துச் 
சேய்வயிற்போந்த நெஞ்சே! 

103. 

[வழி யென்னும் 

அம்பலவர்ப் பணியார் குறி 
வாழ் நெறி செல்வர் 334 

கடன் நெறி (272 
கொடு நெறி 398 
சின்னெறி 149 
இருந்துங் கடன் நெறி 272, 
ரிழல்தலை இநெறி நீரில்லை 806 

௪. பிறபொரும் பகுஇ [திருக்கோளையார் 

அஞ்சத்தக்கது உன் AS 
சுனவே 343 

நெஞ்சே--சேயவயிற் போந்த 
நெஞ்சே அஞ்சத்தக்கது. 
உன் சிக்கனவே 343 

மட நெஞ்சமே 272 
மாந்தழை ஏந்தி வந்தார், 

அவர் என் நெஞ்சார், 
விலக்இனும் நீங்கார் 378 

மெலியும் நெஞ்சே 150 
வருந்தும் மட நெஞ்சமே 272 

5. மனம் 
புலியூர் குறுகார் மனம் 270 
மனம் கனிய * 99 
மனத்தின் வழுத்துநா் 212 
மனம் - ஊழின் மலி மனம் 

போன்று இருளா நின்ற 
கோகிலமே 322 

ever arth 230 
(வேட்டையின் மேல்) மனம் 66 
மனனே 
துணை மனனே 89 
மனனே 3,7, 89 

நெறி 

தலைப்பும் பார்க்க] 

நீறூர் கொடுநெறி 398 
மன்னெறி தந்த இருந்தன்று 
தெய்வம் 49 

வண்கதிர் வெதுப்பு நீறூர் 
கொடுநெறி 398 

விசும்பினுக் சேணி நெறியன்ன 
சின்னெறி 3209



ஒன்றி] 206. பஞ்சபூதம் 237 

104. நோய், பிணி 

அணங்குற்ற தோய் 282 
அம்பலவன் கழல் பணியார் பிணி 238 
அல்லற் பிறவிப் பிணி 148 
அழுவினை செய்யும்...பேதை அறிவு...அம்பலத்து...பிரான்.... 

தாள்பணியார் பிணியாலுற்றுத் தேய்வித்ததே 229 
உள்நோய் 189 
இல்லை உருரினவர் உறுநோய் 354 
'இல்லை...... மறையோன் அடிவாழ்த்தலரின் பிணி 5 
நோய் 89 189 
பிணி 5 
பிணியாலுற்றுத் தேய்வித்ததே 229 
பிணியும் அதற்கு மருந்தும் 5 
பிறவிப் பிணி 148 
புரிநோய் 89 
Oust Lysyprrd எனப் புரிநோய் 49: 

105. பகல் 

அலர௱ம் பகல் 260 
இரவரினும் பகற்சேறி 269 

பகல் 175, 260, 261, 269, 375 
பழியாம் பகல்நீ செய்யும் மெய்யருளே 254 
பழியாம் பகல் வரில். 261 
பன்னிற மாலைத் தொகை பகலாம் 175 
வான்பழியாம் பகல் நீ செய்யும் மெய்யருளே 254 
வெளிறுற்ற வான்பழியாம் பகல் நீ செய்யும் மெய்ருளே 254 

106. பஞ்சபூதம் 

[: உலகம் ' என்னும் தலைப்பும் பார்க்க.] 

ஐம்பூதம் $39 நீர் 
(2) அப்பு 354 

98, 107, 143 (2) தோயம் 207 
77. அலைநீர் 383 

  

e 24, 75, 107 எறிதிரைநீர் ஏழாய் 93 

ர் உடுத்த மண் 162 ஒலிநீர் 353
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சுழியாவரு பெருநீர் 267 

Boor Br 93 
திரை பொருநீர் 182 

gr bt 332 
தெண்ணீர் 341, 345 
Br 93,176, 182, 206, 315, 

345, 383 
பெருநீர் 202, 261 
பேரொலி நீர் 353 

விரிநீர் 75, 162, 312, 377 

டியல் 240, 255, 327 

qare 

அம்புனல் 379 
கராப்பயில் பூம்புனல்: 362 

கனையார் புனல் 19 

Ren ndacis woAyore 258 
னைப் புனல் 40 

இல்லைச் சிறைக்கண் மலி புனல் 258 
'ஓம்புனல். 370 
தெள்வன் புனல்: 237 

379 தெள்ளம் புனல் 
பள்ளம் புகுபுனல் 379 
பாய்புனல். 292, 391 
யூதுப் புனல் _ 369 

புனல் 2,19, 40, 237, 248, 
257, 258, 292, 317, 362, 
869,370, 372, 379, 391 

பூங்களனையார் புனல் 19 
யூம் புனல் 362 
பெரும் புனல் 248 
பொன்னி வளைத்த புனல் 317 
மலி புனல் 258 
மீன்தோய் புனல். 257 

வன்புனல் (237 

தீ 
அழல் 44, 94, 152, 206, 211, 
232, 271, 309, 325, 337, 367 
அனல். 52,91, 325, 372 

௪, பிறபொரும் பகுத [திருக்கோவையார் 

இரும் தீ 36 
எரி 88,127, 161, 168, 213, 

300. 327, 364 
எரியும் தீ 228 
கடுந் தீ 201 
கனல் 372 
தழல் 225, 313, 388 
8 36,70, 72, 92, 133, 168, 

206, 234, 253, 256, 343, 
344,374 

நெருப்பு 137, 143, 315, 319 
நெருப்பு இனம் (நெருப்பினம்) 319. 
urs 70 

முத்தி 92 
மும்மைத் தீ 234 
வன்னி 317 

காற்று 

ஊதை 239 
கடுங்கால் 208 
கால் 24,31, 208 
கொடுங்கால் 31 
கொண்டல் (8ழ்க் காற்று) 290 
கொண்டல் உற்று ஏறும் கடல் 290. 
ஆகாயம் 

அம்பரம் 182 
உயர்வானம் 176 
கொழுந்தாரகை முகை கொண் 

டலம் பாசடை வீண் மடு 124 
சரம் (அன்றி) வான்தருமேல் 387 
சீரம்பரம் 182 
செவ்வான். 67 
நெடுவானக் கடல் 222 
மீன் பரப்பிச் சேய் தந்த 

வானகம். 130 

மு௫ல்மீன் பரப்பிச் சீரம்பரத் 
இல் இகழ்ந்தொளி தோன் 

றும். 192 
வான் 67, 747, 196, 257. 917, 

ரதத



Omer 3] 107, படை, ஆயுதம் bur 

வான் உந்து மாமதி 747 விசும்பினுக்கேணி 149 வானக் கடல். 282 விண் 24, 75, 107, 141, 162, வானகம் 130 168, 177, 216, 347, 364, வானம் 166, 254 383 வானம் (வானக்கடிமதில்) 335 விண் மடங்க 75 விசும்பு 2, 17,198, 228 விண் மடு 124 

107. படை, ஆயுதம் 

அரபு 

அம்பு அஞ்சி ஆவம் புக 209 கண் மலர் அம்பு 352 
ue [Car பார்க்க] 

ஆவம் (அம்பு அறாத்தூணி - ஆவநாழிகை] 

  

௮ம்பு அஞ்சி ஆவம் புக 209 
ஆறி. [சக்கரம், எஃகம் பார்க்க] 

எஃகம் [சக்கரம் பார்க்க] 
தாரணன் நாண்மலர்க் கண்ணிற்கு எஃகம் தந்து 168 
TAG [' வேல்” பார்க்க] 
கட்டங்கம் 
மழு 242 
கணை [அம்பு, வாளி பார்க்க] 
உறுங்கள் நிவந்த கணை உரவோன் 95 எம் ஐயர் எய்கணை மண் குளிக்கும் 101 கண்மலராங் காமன் கணை 90 கணைபொரு புண் 53 கலை ஒன்று வெங்கணை யோடு கடுட்டது. 707 கான் அமர் குன்றர் செவியுற வாங்கு கண 274 கான் அமர் குன்றர்........மான் அமர் நோக்கயர் நோக்சென மான்நல் தொடை மடக்கும். 274 (மானுக்குத் தொடுத்த பாணத்தை எய்யாது மடக்குவர், ஏனெனில் மானின் நோக்கு தங்கள் துணைவியரின் கண். போல் இருத்தலின்), 
சிலைக்கழ்க் கணையன்ன கண் 59 பூங்கணை வேள் “92 மூஎயில் ஒற்றைக் கணைகொள் ஏற்றம்பலவன். 35



238 

  

240 ௪. பிறபொருட் பகுதி [திருக்கேசிவிஃர 

9. சக்கரம் [ஆழி, எஃகம் பார்க்க" 

மால் வணங்க ஆழி தந்தான் கரக 

வழிபாடு செய்தாற்கு அளவில் ஒளிகள் அலரா இருக்கும். 
படை கொடுத்தோன் igo 

10. 88. [லில் பார்க்க] 
இரும் சிலை. 327 
எய்குன்றவார் சிலை eae 
ஒற்றைச் சிலை. 190 

ஓங்கு இரும் சிலை கர் 
குரும்புருவச் லை 352 

குன்றவார் சிலை தேர் 
சிலை ஒன்று வாள்நுதல் 101 
இலைக்கழ்க் கணையனன கண்ணி 59 
இலை மலி வாள் நுதல்: 397 
இண் சிலை 98 
மூளயில் செற்ற ஒற்றைச் Ako 190 
வரகுணன் வெற்பின் வைத்த கயலோங்கு இரும் Nev 327 
வார் சிலை. 283 

வான் லை 46 

11. நம் [* சிவபீரான் படை" பக்கம் 31 பார்க்க.] 

15. தண்டு [தண்டாயுதம் - பழைய் உரை] 
தண்டு இனம் மேவு இண்தோள் 308 

13. படை , (@u7g) 

அளவில் ஒளிகள் ௮லரா இருக்கும் படை 180 
ஒள்வன் படைக்கண் 237 
படைக்கண் இமைக்கும் 3 

படைக்கண்கள் 5,18 
படையார் கருங்கண் 136 
வேழப் படை 70 

14. ug [சிவன் படை" பச்கம் 87 பார்க்க.] 

15. வாள் 
இிறுவாள் 42 

சனவான் 162, 363 
மைம்மலர் வாட்கண்ணி 233 
மையுடை வாட்கண் “a 

வாட்கண் a8 
வாட்கண்ணி 438, 9/1
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வாட்படை 233 
வாள் தடங்கண் 10 
வாளரக்கன் 383 
வைம்மலர் வாட்படை 233 

10. வாலி 

கூற்றாயின சினவாளி 
(*அம்பு' பார்க்க] 

382 உரை 

17. எல். [சல பார்க்கர் 
இறைவில் 266 
கையில் வில்லின் றி 102 
பொருப்பு வில். 327 
வரை உற்ற வில் 174 
வில் இலன் ச 60 
வில்நிற வாணுதல் 58 
வில் பகைத்து ஓங்கும் புருவம் 168. 
வில்படு வாள்நுதல். 348 
வில் பஈ விலங்கல் 310 
வில்லாண்டு இலங்கு புருவம் 387 
வில்லைப் பொலிதுதல் 368 
வில் வினை (மேருவில் 

வைத்தவன்! 26 

18. Gad 
(1) அயில் 

அயில் இதன்றே 285 
அயில்கண் 326 
அயிலாற் பணிகொண்டது 245 
ர் தடிந்த அயில். 285 

      

   

8மல். அயில்போல் செறி 
பரல் கான் 228 

பபொருமால் அயில்கண் 326 
மால் அயில்கண் 326 
விடங்கால் அயில்கண் 31 

(2) 12% 
வடித்து ஏர் இலங்கு எஃகு. 216 

(3 லே 

வேல். டி 145, 155 
டல வேல் 36 
கோ. 76 

207. படை, ஆயுதம் 241 

இலங்கிலை வேல் 310 
இலை வேல் 34, 310 
உலை வேல். 250 
உழுங்கொலை வேல் 250 
கதிர்வேல் 258 
கறைக்கண் மலிகதிர் 

வேல்கண் 258 
காய் சனவேல் 74 
குறுகா அசுரர் நிணங்குற்ற 

வேல். 283 
கொலை வேல் 250 
கொற்பா இலங்கலை வேல் 3310 
கொன் நிறவேல். 175 
கொன் நுனைவேல் 231 
Pou Gare 74, 82 
சுடர் இலை வேல் 34 

செவ்வேல். 258, 376 
தழல் இகழ் வேல் 225 
தழல் வேல் 388 

'இகழ்வேல் 225 
நவில் வேல் 171 
நிணங்குற்ற வேல். 282 
நிணந்தாழ் சுடர் இலைவேல் 34 
நிறவேல். 175 
புண்ணில் நுழை வேல் மமலரஈ 
வரும். 2259. 

போருறு வேல் 176 
weg வாய் நிணந்தாழ் 

எடர் இலை வேல் 34 
மணி வேல் 72 
முனைமேல் உழுங்கொலை 

வேல் 250 
வடிக்கலர் வேற்கண் “201 
வேல் ஓத்;த வெம்பரல் 238 
வேல்தான் திகழ்கண். 390 
வேல் நிறக்கண் 58 
€வேல்பொலி கண்ணி. 3 6S 
வேற்கண் 48, 50, 291° 
வை வந்த வேல் 218
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௩08. பரல் 

அழல்தலை வெம்பரல். 206 வெம்பரல் 238 
எரியுந் தீமேல் அயிற்போற் வேலொத்த வெம்பரல் கானம் 238 

செறிபரல் கான் 228 

109. பரிதிமாற் கலைஞர் கண்ட உரை 

எமது ஆசிரியரும், பரிதிமாற் கலைஞர் எனப புனைவு பெயர் 

பூண்டவரும், சென்னை கிறித்.தவக் கலாசாலைத் ஃ லைமை த் தமிழ்ப் 

பண்டி தராய் இருக் த௨ருமான வி. கேர, சூரியநாராயண சாஸ்திரி, 

யார் அவர்களிடம் என் கமயனார் வ. ௬. சண்முகம் பிள்ளை! 

அவர்கள் இருக்கோவையார் பாடம் டடி.தி,தபோது yar சொல்ல 

எழுதிவைத்த குறிப்புக்கள் ஈண்டுக குறிக்கபபட்டுள :-- 

யாட்டு எண் 

(11) *கூம்பல்"", ** தேம்பல் '? என்ற தொழிழ் பெயர்களும் பெய. 
ரெச்சப் பொருளில் நின்றன எனலுமாம் முதலடிக்கண் 
அங்கை, அகங்கை; மூன்றாம் அடியில் ௮ம்-அழகு; நான்காம். 
அடியில் ௮ம் - சாரியை, 

(16) “தெளிவளர் வான் சிலை தேன்''--மிகுந்து சிறந்த கருப்பு 
- வில்லுமாம். 

(மா) * பூங்கழலின்'! என்புழி '“இன்'' தவிர் வழிப்போந்து 
சாரியையாம். 

(20) இதன்கண்ணே '' இயல். இசை. நாடகம்"! என்னும் முத்தமி 
மின் பொருத்தத்தையும் உய்த்து உணர்க 

17) ** நடுங்காதவனும் '' என்பதூஉம் பாடம். 

(86) ' அஃதென்னுடை6 எனவும் பாடம். 

(28) “பயில் பொழிலும்!" என்றும் பாடம். 

(29) 4 இதோ" என்பது ** இங்கே காண் "' எனப் பொருள் படுவ 
தோர் சொல் வாய்பாடு. 

(41) மா : மாவடியுமாம்.
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(49) சென்றும் - சேறும் என்பதூஉம் பாடம். “@scrpab” 
எனப் பொருள் உரைத்தலும் ஒக்கும். 

(01) மாழை - மாவடியுமாம். 

(65) Da sgt அம்'' எனக் கொண்டு ''நறுமணப் பொருள்களால் 
திருத்தப் பெற்ற நீர்'' எனினும் அமையும். 

(70) “ கண்ணாரளி ''--கண்ணை ஒத்த வண்டுகளுமாம். 
(78) உடம்பொடு புணர்த்தலால் நடையுடன் மொழியுங் கொள்க. 
(85) உயர்வு பொருளதாகிய *' துங்கம்'' என்பது ஆகுபெயராய். 

மலைகளை யுணர்த்தஇற்று. 
(92) இல்லா இமையோர்"! எனவும் பாடம். இதற்குச் செபக்தி 

இல்லா இமையோர் எனவும், *: நித்தியத்துவம் இல்லா 
இமையோர் '' எனவும் பொருள் கூறலாம். 

(98) “”சூழார் குழல் *'; '* சூழ்"! - தலைக்குச் சூடும் கண்ணியுமாம். 

(94) குழல்வாய் மெஈழி மங்கை - குற்றாலத்துத் தேவி பெயர். 

(277) இப்பாடல் ' நினைப்பாகும் ' - 11151௦. 

(116) ஒளி வட்குதலால் வெய்யோன் தான் நுழைய எனக் கூட்டி 
உரைக்க. 

(177) திரு உருவின் என்பதனைத் “* தெருண்ட அறிவினர் '', என்புழிப் 
போலக் கொள்க. 

(118) தொழுதெழுவாள் - *' தெய்வந் தொழாஅள் கொழுநற் ரொழு 
தெழுவாள் '" என்புழிப் பரிமேலழகர் உரைத்த உரையும் 
காண்க. பிரயோக விவேகம் - திங்குப்படலம் 39 

(185) “குழீஇ'' என்பது ''குழி''யெனக் குறுக நின்றது. 
(142) “அவர் வினை நில்லாதவாறு போலக் குழாங்களெல்லாம் 

நில்லாவாம்"' என்பது கருத்து. 

(14௪) (டரை) '' பிணிக்கும் மருந்து" ஆக்& உம்மை வருவித்துரைச்கப் 
பட்டது. 

(0) “மாற்றேன்"" என்பதற்கு *என் ஆணையை மாற்றுவே 
னல்லேன்"' என்று உரைப்பதும் அமையும். * . 

(௪௦) “' வருவான் '* என்பதனைத் தொழிற் பெயராகக் கொள்ளு 
தலும் தேர்.
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(265) *தேம்பல்"' என்னுந் தொழிற் பெயர் *' தேம்பும்'" என்னும் 
பெயர் எச்சப் பொருளில் நின்றது. 

(170) செவ்வாய் கருவயிர் “*சிறியாள் '', *' பெருமலர்க்கண் '' சொல்: 
மூரண், பொருள்முரண். 

(272) “மதியே நவில்"! எனக் கூட்டி முடிப்பினும் அமையும். இச் 
செய்யுள் மடக்கணி. 

(178) ''சோத்தம்'” ஸ்தோத்திரம்!" என்பது '' சோத்தம்'" 
என்று ஆயிற்று எனலும் நேர். 

(276)  வரற் பாற்றன்று '' என்பது '*வாய"* என்ற எழுவாய்க்கும். 
பயனிலையாமாறு முடிப்பினும் அமையும். 

(282) சேர்ப்பு - கடற்றுறை. 

(184) என்போன்ற ஒரு மகளாய் இருந்து வைத்தும் '* புன்னை!” 
என்மீது இரங்கிற்றிலது கண்டாய் என்றாள். கன்னிப் புன்னை 
என்றார் முன்னும் (177). குழை : தளிர் 15௦1120௦.. 

(292) “காற்றும் '' என்பது. * காலும் ' என்பதன் பிறவினை. 

(294) * அங்கராகம் ? என்பதனை ' அங்கு அராகம் ' எனப் பகுத்தும். 
பொருள் கோடலுமாம். அராகம் - ஒத்த பண்பு. 

(197) இச்செய்யுள் - “* செய்யுட் பொருட்பேறணி '* 

(29௪) “குழல்!” - கூந்தலுமாம். இப்பாட்டின்கண் எதுகைத். 
௨ தொடை வேறுபட்டமை காணலாம். 

4291) உரை - பிரத்யேக பந்தாந்வயம். 

(204) இச்செய்யுளில் “* வாயிற் சிறந்த" '* மதியிற் சிறந்த '” என்பது 
இடைப்பிறவரலுமாம். 

(277) “புகழ்வார் '' என்பதற்குப் 'புகழ் நீண்ட'' எனவும் 
"தென்னா "* என்பதனை ஒலிக்குறிப்பாக்கி ! நடமாடும் * 
என்பதனோடு கூட்டியும் உரைக்க. 

(222) * அன்னம்” சிலேடை வகையாற் * கங்கையை ' உணர்த்திற்று. 

228) “* தலைப்பு!” * அறத்தொடு நிற்றல் ''-- “* பூத்தரு புணர்ச்சி! 
(226) தலைப்பு - *' கற்புநிலைக் கிரங்கல் ?! ** புனல் தருபுணர்ச்சி '! 

,; (280) முரணணி - ' மென்மொழி வன்மனப் பேதை"! 

(233) பொருள் முரண் ௮ணி- (பின் இரண்டு அடியிம்) '“பாந்தளெண்। 
றெண்ணி பதைக்கும் எம் கார்மயிலே '"
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(238) கரையாய் - “* காக்கைப் பிள்ளாய் '*--நாலாயிரப்பிரபந்தம். 

(241) குழை - இலையும், காதணியும்; வண்டு - வண்டும், கைவளையும், 
பாவை - மகளும் மலரும், பாவை - குராவின் காயுமாம். 

(242) உரை - முண்டம் - திரிபுண்டரம். 

(243) சுவல் - தோள். 

(250, 262) தலைப்புப்பா - கூறுவிக்குற்றல் இது ' கூறுவிக்குறுதல் * 
என்று திருத்தப்பட்டுள்ள து. 

(262) மதி ஊர் கொள் வெற்பு - “*ஊர் கொண்ம்”' எனக் குறிக்கப் 
பட்டுள்ளது. (ஊர் கொள்ளுதல் to have a halo, as the 

10001. குறைவின்றி மண்டலமாக ஓளி பரத்தல்; (262 - 

உரை), 

(269) வருட்டி - வற்புறுத்தி. 

(279) தலைப்பு - * காலமறைத்துரைத்தல் ' * இகுளைவம் பென்றல்” 
எனக் 8ழே குறிக்கப்பட்டுள்ளது. .. 

(298) ‘ என் கடைக் கண்ணினும் ' - எனது கடைக்கண்ணாலும் யான் 
பிற ஏத்தா வகை" என நேரே பொருள் காண்டலுமாம். 

(200) * அருந்ததி! என்பது ' அருந்துதி ' என மரீஇயிற்று. 
(304) எதுகை வேறு. 

(372) * பூப்பானலம் ஒளிரும்......பூங்கொடி '' (2) பூட்பானல் 4 
அம் -- அழகிய நீலோற்பல மலர் (2, பூப்பினால் எய்திய 
காமச் செவ்வி என இருவலையாசப் பொருள் காணலாம். 

(313) ஈறுகட் பெருங்கை--முரணணி. 

(324) * தெளிதரல் ' என்பது எதுகை நோக்ஒத் திரிந்தது. 

(226) “புரவலர் * -- மருதநிலச் சொல். 

337) *கான்போவர் * கான் - மிளை - சிறுகாடு. 

(242) ' ஒட்டந்தாள் ' கம்ப இராமா - சூர்ப்பணகை 181. 

(84௪) உரை - விரிச்சி அயரா நிற்கும் நிமித்தம் கேட்டல். 

(849) பாவி - சம்பவிக்கத் தக்கது (உள்ளது). 

(956 : ழும் ' - *8ீளும்' என்ற பாடூமும் கொள்ளலாம். 

(857) * உறுவ முற்றாட்டு ! - முழுவதும் பரிசில் கொடுத்தல். 

370) * வீயேயென அடியீர் நெடுந்தேர் வந்து மேவினதே '"
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** வீயேயென மேவினதே '' என்று கூட்டிப் பறவை எனத் 
தேர் விரைந்து போந்தது எனலுமாம் “வீ' - பறவை. 

(274) “* வேயாது வீ'' '*வகை வரிச் செப்பினுள் வைகிய மலர்போற், 
றகைநலம் வாடி'' என்றார் மணிமேகலையினும். ௪.௪௫ 

(276) ** அயல் வயினல்குதலால் '' -- அல்குதலால் ' எனப் பிரித்துப் 
பொருள் கோடலுமாம். 

(அல்குதல் தங்குதல்) 

(390) மூதல்வரி--இல்லைந் நகர்வாய் எனத் இருத்துக. 

110. பலி 

விரைமலர் தூய் நெற் படுவான் பலி செய்து அயரா நிற்கும் 
நீள்நகா். 84௪ 

111, பழக்க வழக்கம் 

(40) (1) தாதிவர் போது கொய்யார் 
(2) அங்கை கூப்ப நின்று சோதிவரிப் பந்தடியார். 
(8) சுனைப்புனல் ஆடல் செய்யார். 

[போது கொய்தல், பந்து அடித்தல், சனை நீராடுதல்.] 

2088) (2) திருத்தம் பயிலுஞ் சுனைகுடைந் தாடி. 
(2) சிலம்பெதிர் கூய். 

[சுனைநீராடுதல், மலையின் எதிரில் எதிரொலி கேட்பக் கூவுதல். 
(68) (4) மடுக்கோ கடலின் விடுதிமில், 

(2) மறிதிரை மீன் படுக்கோ. 
(3) பணிலம் பல குளிர்க்கோ. 
(4) இல்லை முன்றிற் கொடுக்கோ வக. 
(5) நும் ஐயர்க்கு ஆய குற்றேவல் செய்கோ. 

(6) தொடுக்கோ, பணியீர், அணியிர் மலர் நும் சுரிகுடிற்கே. 

18. படகைக் சபலில் செலுத்துதல், 
2. கடலில் மீன் பிடித்தல். 
3, ஒரு குளிப்பில் பல சங்குகளை எடுத்தல்,
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4. இல்லைக் கடையில் சங்குவளை விற்றல், 
'ஐயன்மார்க்கு (அண்ணன்மார்க்கு) குற்றேவல் செய்தல். 
தேன் உள்ள மலர்களைக் கொண்டு கூந்தலுக்குத் 
தொடுத்தல்.] 

(68) (1) குன்ற ஆறு அமர்ந்து ஆடச் சென்றாள். 

[ஆற்றில் ஆடுதல்] 

(69) மைந்திற வார்குழல் மாலையுந் தாதும் வளாய் 
[கூந்தலில் பூ முடித்தல்] 

(74) மின்னியல் கண்ணின் வலைசலந்து வீசினபோது உள்ள மீன் 
இழந்தார். ஈசன சாந்தும் எருக்கும் அணிந்து ஒர் கழி 
பிடித்துப் பாய்சின மாவென ஏறுவர் சீநூர்ப் பனைமடலே 

[மாதர் கண்வலையிற் பட்டவர் பனைமடல் ஏறுவர்.] 

(107) சந்தனச் சோலைப் பந்தாடுகின்ருர் எண் இறந்தார். 
[சந்தனச் சோலையிற் பல மகளிர் பத்தாடுதல்.] 

(117) (1) புயல் வளரூசல், முன் ஆடி. 
[விளையாடும் பொழிலில் சுரபுன்னை மரத்தில் கட்டியுள்ள ஊசலில் 4 

ஆடுதல்.] 

(118) (1) தளை வளங் காத்து 
(2) இலம்பு எதிர் கூ௨ய். 
(8) சிற்றில் முற்றிழைத்து 
(4) சுனை வளம் பாய்ந்து 
(5) துணை மலர் கொய்து 

((1) தினைகாத்தல் 
(2) மலையின் எதிரில் கூவுதல். 

(9) சிற்றில் இழைத்தல் 
(4) சுனையில் பாய்ந்தாடுதல் 
(5) மலர் கொய்தல்.] 

(119) வார் குழற்கு...... கொங்கார் கூமலர் கொண்டு வந்து வேய் 
தருவன். 

(கூந்தலுக்கு அணிய மலர் கொண்டு வந்து தருதல்] 

(127) கிளர்ந்து குன்றர் முழங்குங் குரவை 
[குன்றர் குரவை இரவில் விளையாடுதல்.]
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(227) குரவை இரவிற் கண்டு 
[இரவில் குரவை விளையாட்டைப் பார்த்தல் ] 

(227) மதுவும் கிழங்கும் அருந்தி 
[மது, கிழங்கு உண்ணுதல்.] 

(133) ஈ விளையாட நற விளை வோர்ந்து எமர் மால்பு இயற்றும் வேய் 
விளையாடும் வெற்பா. 

(ஈ மொய்ப்பது கண்டு மூங்கில் உச்சியில் உள்ள தேனை ஏணி 
வைத்து ஏறி எடுத்தல்.] 

(286) அண்டர்கள் ஈர் முல்லைவேலி யெம்மூர் விடையார் மருப்புத் 
இருத்தி விட்டார், வியன் தென் புலியூர் உடையார் கடவி 
வருவது போலும். உருவினதே. 

[ஏறு தழுவுதல்.] 
(252) நின் விரை என்ன மென் நிழல் என்ன. 

[பூசும் வாசனைப் பொருள் எது? நீங்கள் விளையாடும் மெல்லிய 
நிழல் எத்தன்மையது ?] 

(153) தென் மலயத்து எம் மலர் சூடி நின்று, எச்சாந்து அணிந்து 
என்ன நன்நிழல் வாய்...எல்லி வாய் நுமர் ஆடுவதே. 

நஎம்மலரை சூடிநின்று. எச்சாந்து அணிந்து எந்த நல்ல நிழ 
லிடத்தே இரவில் நுமர் விளையாடுவது ?] 

(154) பொதியின் மலைப்பொலி சந்து அணிந்து, சுனை வளர் காவிகள் 
சூடிப் பைதோகை துயில் பயிலும் சனை வளர் வேங்கைகள் 
ஃயாங்கள் நின்று ஆடும் செழும் பொழிலே. 

[பொதிய மலை சந்தனத்தை அணிந்து, நீலப்பூவைச் சூடி, 
வேங்கை மர நிழலிலே மயில்கள் தூங்கும் பொழிலில் விளை 
யாடுதல்.3 

(154) பைந்தோகை துயில் பயிலும் சனைவளர் வேங்கைகள் யாங்கள் 
நின்று ஆடும் செழும் பொழிலே. 

[பொழிலில் விளை யாடுதல்.] 

(1௪2) சுனை வளர் காவிகள் சூடி. 

[நீல மலர் சூடி.] 

(7௪4) பொதியின் மலைப் பொலி சந்து அணிந்து. 

[சந்தனம் அணிதல்.] 

(259) ஏனற் பசுங்கதிர் என்றூழ்க்கு அழிய எழிலி,உன்னிக் கானக் 
குறவர்கள் கம்பலை செய்யும் வம்பார் சிலம்பா.
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[மழை வேண்டிக் குறவர் தெய்வத்திற்குப் பலி கொடுத்து ஆர 
வாரித்தல்.] 

(167) குருமா மணி ஊசல். 
[ஊசல் - ஊஞ்சல்.] 

(161) கோடார் கரி குருமாமணி ஊசலைக் கோப்பழித்துத் தோடார். 
மதுமலர் நாகத்தை நூக்கும் நஞ் சூழ் பொழில். 

[சுர புன்னை மரத்தில் கட்டியுள்ள ஊசலையும் ௮ம் மரத்தையும் 
யானை திலை குலையச் செய்தன. 

(165) அ9லின் புகை விம்மி. 

[கூந்தலுக்கு ௮௫ல் புகை ஊட்டுதல்.] 
(265) ஆய் மஜர் வேய்ந்து. 

[கூந்தலுக்கு மலர் சூட்டுதல்] 
(765) அஞ்சனம் எழுத. 

[கண்ணிற்கு மை எழுதுதல்.]. 
(265) தனிவடம் மூட்ட. 

[கழுத்தில் வடம் அணிதல்,] 
(200) (1) பூவை தந்தாள். 

[பூவை வளர்ப்பது.] 
(2) பொன்னம் பந்து தந்தாள். 

[பந்து விளையாடுதல்.] 
(2) பாவை தந்தாள், பைங்கிளி அளித்தாள். 

[பொம்மை வைத்து விளையாடுதல், கிளி வளர்த்தல்.] 

(205) குறப்பாவை நின்குழல் வேங்கையம் போதொடு கோங்கம் 
விராய், நறப் பாடலம் புனைவார். 

[வேங்கைப் பூ, கோங்கம் பூ, பாதிரிப் பூ. இவைகளை சலைவன் 
தலைவியின் கூந்தலின் அணிதல்] 

(22) வள்ளை வெள்ளை நகையார் 
[வள்ளைப் பாடலைப் பாடும் வெள்ளை முறுவலை உடைய மகளிர்] 

(235) இன்னே வரக் கரைந்தால்... உணங்கல் அஞ்சாது உண்ணலாம், 
ஒள் நிணப்பலி ஒக்குவலீ மாக்குணங்கள் அஞ்சால் பொலியுந் 
நஷசேட்டைக் குலக் கொடியே. 

[கொடிக் குறி பார்த்தல் - காக்கையைக் கூவிக் குறி பார்த்தல்]
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(239) போதிற் பொலியுந் தொழிற் புலிப்பல் குரற்பொற் ரொடியே. 
வேட்டை மாதர் - பூக்கொய்யும் தொழிலையும், புலிப்பல்லை. 

யுடைய கழுத்தினையும் (புலிப்பல் தாலியையும்) உடையவர்.] 

(251) வேழத்தின் என்பு நட்ட குரம்பையர் 
[யானையின் எலும்பு கொண்டு குறவர் மனை அமைத்தல்] 

(252) ஈரார்கவண் வாய்த்த மணியிற் சிதை பெருந் தேன் இழும் 

என்று, இருல் கழிவுற்று எம் ஈறு குடில் உந்தும் இடம் இது; 
எந்தை உறாவரை, உற்றார் குறவர். பெற்றாளும் கொடிச்சி 
. அம்பலவன் மலைக்காத்தும் பெரும்புனமே. 

[சிறு பிள்ளைகள் சவண் வீசி அழித்த பெருந்தேன் (கூட்டில் 
நின்றும் கழிந்து) எம் வீடுகளை தள்ளுற இடம் இது; எந்தை 
யின் முற்றூட்டு இது; எமக்குற்றார் குறவர், எம்மைப்: 

பெற்றவள் கொடிச்சி (குறத்தி), நாங்கள் 'இந்தத் திருமலை 
யிடத்தப் புனத்தைக் காப்போம்] 

  

(25௪) சர்நகர் காக்கும் செவ்வேல் இளைஞர் பரைக்கண் படும் படும். 

[இளைஞர் கரவற்பறை அடித்து நகரைக் காத்தல்] 

(2௪0) இறவரை உம்பர்க் கடவுட்பராய் நின்று எழிலி உன்னிக், 
குறவரை ஆர்க்கும், குளிர்வரை 

[குறவர் மழை வேண்டிக் கடவுளைப் பரவுதல்.] 

(265) வாரிக் களிற்றின் மருப்பு உகு முத்தம் வரைமகளிர், வேரிக்கு 
அளிக்கும் விழுமலை நாட! 

[மலைமகளிர் யானை மருப்பில் நின்று விழுந்த முத்துக்களை Base 
(கள்ளுக்கு) விலைக்குக் கொடுத்தல்.] 

(274) கானமர் குன்றர் செவியுற வாங்கு கணை துணையாம் மானமர் 
நோக்கியர் நோக்கென மான் நல் தொடை மடக்கும். 

[தமது துணைவியரின் கண்ணுக்கு மானின்கண் நிகராய் இருப் 
பதைக் கண்டு குறவர் மான்மேல் எய்ய எடுத்த அம்பைச் 

ட செலுத்தாமல் நிறுத்திக் கொள்ளுவா] 

(279) கருந்தினை ஓம்பக் கடவுள் பராவி நமர் கலிப்பச் சொரிந்தன 

கொண்மூ. 7 

பச்சென்ற தினையைக் காக்க தெய்வத்தைக் குறவர் பரவி 
ஆரவாரம் செய்ய மழை இபெய்தல்]. 

(279) சொரிந்தன கொண்மூ...விரிந்தன காந்தள். 
[மழை பெய்ய காந்தள் மலரும்].
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(890) வண்டலுற்றேம் [வண்டல் - மகளிர் விளையாட்டு] 
[வண்டல் விளையாட்டு விளையாடினேம்.] 

(298) செவ்வாய்ப் பசிய புனக்கிளி யாங்கடியும் வரைச் சாரற் 
பொருப்பு. 

[புனத்தில் வரும் இளிகளை மகளிர் ஓட்டுதல்]. 

(296) மங்கலச் செயல்கள் 

(2) பூரண பொற்குடம் வைக்க 
(2) மணி முத்தம் பொன் பொதிந்த தோரணம் நீடுக. 

(3) தூரியம் ஆர்க்க. 
(பூரண கும்பம் வைத்தல், மணிமுத்து தோரணம் தொங்கவிடுதல், 

வாத்தியங்கள் முழங்குதல்]. 

(296) வாரண்வும் முலை மன்றல் என்று ஏங்கும் மணமுரசே. 
[மணமுரசு ஒலித்தல்] 

(800) எரிமுன் வலஞ் செய்து இடப்பால் அருந்துதி காணும் அளவும். 
[திருமணச் சடங்கில் எரிவலஞ் செய்து அருந்துஇ காணுதல்]. 

(303) பொட்டணியான் நுதல்போய் இறும் பொய்போல் இடை 
என: 

[இடை ஓடியும் என்று பயப்பட்டு நெற்றிபில் பொட்டு இட்டு 
அலங்கரியான் காதலன்], 

(303) போய் இறும் பொய்போல் டுடை எனப் பூண் இட்டணியான். 
இடை ஓடியும் என்று பயப்பட்டு ஆபரணங்களைப் பூட்டி அலங்கரி, 

யான் காதலன்] ல்ல 

(303) மட்டணி வார்குழல் வையான் மலர் வண்டு உறுதல் அஞ்சி 
[வண்டு ஏறும் என்று அஞ்சிக் கூந்தலில் மலர் வைக்க மாட்டான் 

காதலன்]. 
(804) நின்று இறை வழங்காத் தெவ்வம் பணியச் சென்றாலும், மன் 

வந்து அன்றிச் சேர்ந்தறியான், செளவம் பணிமணி அன்னார் 
பரிசு இன்ன பான்மைகளே. 

[பகைவரைச் சென்று கட்டித் திலறகொள்ளச் சென்றாலும் இறை 
கொண்டுவந்து தலைவியின் இல்லத்து அல்லது ஆண்டுத் தங்க 
அறியான். இது தலைவனது இயல்பு ] 

(305) பொன்னின் கற்பு அந்தியாய் வடமீனுங் கடக்கும்படி. | 

[தலைஷீயின் கற்பு அந்திக் காலத்தில் வடமீனின் அருந்ததியின் 
கற்பையும் வெல்லும்]
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[அந்திக் காலத்துக் கற்புடைய மகளிராற் தொழப்படுதலின் 
அருந்ததி அந்திவாய் வடமீன் எனப்பட்டது.) 

(806) மன்னவன் தெம்முனை மேற் செல்லும் 
[பகை முனைக்கு (மன்னவனால் ஏவப்பட்டு) செல்லுதல்.] 

  

(280) நம் மன்னர் முன்னாப் பணிவார் 'இறையும் பகைத்தவர் சின்ன 
மும் கொண்டு...அணுசனரே. 

[போரில் வெற்றி அடைந்தவர் பகைவர் தந்த விருதுகளைக் 
கொண்டு வருதல்.] 

(382) துனி வரு நீர்மையி தென்னென்று தூநீர் தெளித்து அளிப்பர். 
[மயக்கம் அடைந்தவர் மேல் தண்ணீர் தெளித்து தெளிவுபெறச் 

செய்தல்.] 

(824) எழுதிற் கரப்பதற்கே அறிவாள் ஒழிகுவது அஞ்சனம். 

(848) சென்ற நாள் எண் நீர்மையின் நிலனும் குழியும் விரலிட்டு 
அறவே. ட் 

[சென்றநாளை நிலத்தில் விரலால் குழியிட்டு நாள் எண்ணுதல்]. 

(346) திண்கோட்டின்...பொன்னார் மணிபுலம்ப நல்நா கொடும். 
கொல்லேறு செல்லா தின்ற கூர்ஞ் செக்கர். 

[மாலைப் பொழுதில் மணி ஒலிக்க ஏறு கன்றினுடன் ஊர் 
இடத்தைச் சேர்தல்.] 

(348) முதுவோர் குழுமி வில் படுவாள் நு,தலாள் செல்லல் தீர்ப்பான 
விரைமலர் தூய் நெல் படுவான் பலிசெய்து அயரா நிற்கும் 
நீள் நகர்க்கே. 

[முதுபெண்டிர் கூடித் தலைவியின் வருத்தத்தைத் இர்க்க, மலர் 
GA, நெல்பலி கொடுத்து, வீட்டுத் தெயவத்தைப் பூசித்தல்.] 

(861) ஊரற்கு உலகியல் ஆறு உரைப்பான் சிவந்த பைம் போதும் 
அம்செம் மலர்ப்பட்டும் கட்டார் முலைமேல் வெந்த ௮ம் 
சாந்தமுந் தோன்றின வந்து இருமனைக்கே. 

(௪ மயல் முறையாலே நாயகனுக்குப் பூப்பறிவு உரைக்கச் சிறந்த 
பூவும் வெந்த பட்டும் செஞ்சந்தனமும் அணிந்து போவது 

வழக்கம்.] ( 

(28௪) உடைமணி சட்டி, 
(குழந்தைகளுக்கு அரையில் உடைமணி கட்டுதல்]. 

(285) சிறுதேர் உருட்டி யுலாத் தரும் இந்நடை மணி, 
[குழந்தைகள் சிறுதேர் உருட்டுதல்.]
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(886) புலை ஆத்தின்னி 

(புலையர் பசுலவக கெரன்று தின்பது). 

113, பழமொழி--8ீஇிவாக்கயம் 255 

(887) கல்லரண்டெடேல் கறுப்பதன்று 
(கேசபித்துக் லல்லெடுத்து அடித்தல்]. 

112, பழம் (கனி) சிறப்பு 

சிறப்பு 

(1) கொள்வை (4) நாவல் 

கோவை, தொண்டைக்கனி நாவற் கனி 84 
9,86,59,70, 79, 99, 108, வண்டு அனையதோர் நாவற் 
132, 200-322 கனி 84 

(5) பலா 
(2) கொள்றை பத்தியின் வாய்ப்பலவின் சுளை 99: 

குழல் கொன்றை. 108 பலவின் சுளை 3 99 
. ல வருக்கைப் பழம்விமுதேன் _ 

(3) தங்கம் (பலாப்பழம்) 262 

தெங்கம்பழம் அன்கிள் குலை (6) மாம்பழம் 
சாடிக் கத சற்றுக் த கனக 
கொங்கம் பழனத்து 100 “மில் மாங்கனி 257 

வரால் தெங்கொடு ஏற்றப் (8) வாழை 
பழம் விழுந்து... ... பல் எழுங்குலை வாழையின் 
தாமரை கீழும் பழனங் இன் கனி 250 
களே 249 வாழையின் இன் கனி “250 

II Gurgy 

9 அழல் பழுத்த கனிச் செங்கனி 16,341 
செந்திரள் 211 இங்கனி IZ 

கனி 45, 36, 50, 70 

113. பழமொழி--நீதிவாக்கியம் 

அழல்சோர் மெழுகொத்து அழிகன்றதே 44 
மங்பாற் பிறவற்க ஏழையர் வாழி எழுமையுமே ‘208 
உள்ளப்படிவன உள்ளி உரைத்தக்கவர்க்கு உரைத்து; மெள்ளப் 

படிறு துணி, துணியேல் 87
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ஊதைக்கு அலமரும் வல்லி ஒப்பாள் 
ஊழின் வலிய தொன்று என்னை 
எனைப் பிரிந்தால் ஊதைக்கு அலமரும் வல்லி யொப்பாள் 
கன்று அகன்ற புனிற்று ஈற்று ஆ என 
காகத் இருகண்ணிற் கொன்றே மணிகலந் தாங்கிருவர் 

ஆகத்து ளோருயிர் கண்டனம் 
'குணங்களஞ்சாற் பொலியும் நல சேட்டைக் - குலக்கொடியே 
கொடுங் குன்றின் நீள்குடுமி மேல்தேன் விரும்பும் முடவனைப் 

போல மெலியும் நெஞ்சே 
கொள்ளப்படாது, மறப்பது, அ.றிவிலென் கூற்றுக்களே. 
கோலத் தனிக் கொம்பர் உம்பர்புக்கு அஃதே குறைப்பவர்தம் 

சீலத்தன கொங்கை தேற்றகலேம் . 
சிறுவாள் உ௰ர் உற்று உருமுன்னம் சின்னப்படுங் குவளைக்கு, 

எறிவாள் கழித்தனள் தோழி...கொடியவளே 
சுற்றம்பலம் இன்மை காட்டித் தன் தொல்கழல் தந்த 

தொல்லோன் 
தாயிற் சிறந்தன்று நாண் தையலாருக்கு: 
“தையலாருக்கு அந்நாண் கற்பின் விழுமிதன்று 
நீர் உறும் உப்பு(ம்) என 

பாவியை வெல்லும் பரிசு இல்லையே (பாவி - வரக் கடவது] 
பரிவு செய்தால் அரிதே கொள்க பேயொடும் என்னும் பெற்றி, 

இருவி செய்தாளின் இருந்து இன்று காட்டும் இளங் 
களியே 

புகழும் பழியும் பெருக்கிற் பெருகும் பெரு நிஸ்று நிகழும், 
'நிகழா நிகழ்.த்தின் அல்லால் 

பேமவயினும் அரிதாகும் பிரிவு, 
மதுவனிற் கைப்பு வைத்தாள் ஓத்தவாம். 

முனிவரும் மன்னரும் முன்னுவ பொன்னான் முடியும் 
வறியார் இருமை அறியார் 
வான் உந்து மாமதி வேண்டி அழும் மழப் போலும் மன்னோ, 

நானுந் தளர்ந்தனன் நீயுந்*தளர்ந்தனை நன்னெஞ்சமே 
aby bp இங்கட்கு கழும் மழட்போன்று, 
வை கொண்ட ஊ? கொல் சேரியின் விற்று 

239 

350 

239 

382 

71 

235 

150 

87 

45 

334 

346 

204 

204 

315 

315 

349 

144 

181 

343 

146 

332 

333 

147 

198 

386
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114. up 

அகத்து இல்லாப் பழி 92 பழியாம் பகல்வரில் 261 
மல்பழி (குடிப்பழி) 38 (புகமும்) பழியும் பெருக்கிற் 
இல்லாப்பழி 92 பெருகும் பெருகிநின்று நிக 
ஏயாப்பழி 374 மும் நிகழா நிகழ்த்தினல் 
ஏறும் பழி தழை ஏற்பின் 118 லால் 181 
up 55, 56,181,254 வான் பழி 254 
பழி (அலர்), 261 வெளிறுற்ற வான்பழி 254 
பழி நோக்காய் 173 

115 பளிங்கு 

இகழ் பளிங்கால் மதியோன் கான்நுழை வாழ்வு பெற்றாங்கு 
எழில் காட்டும் ஓர் கார்ப்பொழிலே 116 

பளிங்கு 116 

௩16. பனி 

இரும்பனி 318,321 
இரும்பனி பாரித்தவா பரந்தெங்கும் வையம் 321 
எழில் வாய்த்த பனிமுகிலே 323 
கோலித் இகழ் சிறகொன்றின் ஒடுக்கப் பெடைக்குருகு பாலித் 

திரும்புனி பார்ப்பொடு சேவல் பயிலிரவு “B18 

சுற்றின வீழ்பனி தூங்க பெடை சிறகா னொடுக்கப் புள்ளும். 
தம்பிள்ளை தழிஇ மற்றினஞ் சூழ்ந்து துயிலப் பெறுமிம் 
மயங்கிருளே 380. 

பசும்பனிக்கோடு 149 வீழ்பனிவாய் நெருப்பி 
பனிச் சந்திரன் 211 ணையை பொருப் 
பனித்துண்டம் 132 பினம் ஏறித் தமிய 
பனிதரு இங்கள் 98 ரைப் பார்க்கும் புய 
பனி முகிவே 323 லினமே 319 

117° uretb 

பாசத்தளை 115 பாசத்திற் கார் என்று 109.
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118. பாசறை 

பாசறை 317, 331 
போர்முனை (போரையுடையபாசறை) 376 உரை 
மன் பாசறை 327 

119. பாட்டு 

சொற்பா 310 

120. கரந்துறை பாடல்கள் [பாட்டுக்குள் பாட்டு] 

(பாடலில் உள்ள எழுத்துக்களைக் கொண்டே அமைவன.) 

(1) குறல் வெண்பா 

பாடல் எண் 

(56) ஊரென்ன என்னவும் வாய்திற வீர்பழியேல் 
பேரென்ன வோவுரை யீர். (௬ 

(11) இரும்பொழிலில் தோகைக்குந் தோன்றற்கும் ஒன்றாய் 
வருமின்பத் துன்பங்க ளே. (அ) 

(74) சாந்தும் எருக்கும் அணிந்தோர் ஒழிபிடித்(து) 
ஏறுவர் சீறூர் மடல். (3 

(87) வேண்டுவல்யான் கொள்ளப் படாது மறப்ப 
'த.றிவிலென் கூற்றுக்க ளே. (4) 

(97) அல்குற்கண்டால் ஆரத் தழைகொடு வந்தார் 
எனவரும் ஐயுற வே. (5) 

(92) குன்றகத் தில்லாத் தமைஅண்ணல் தந்தால் 
இலாப்பழி வந்துமூ டும். (6) 

(99) ஓம்பும். இடம்ப மனங்கனிய முந்திஇன் 
. வாய்மொழி நீயே மொழி. (7) 

(109) பூங்கழல் யாம்பேசத் திருவார் த்தை யிற்பெரு ் 
நீளம் பெருங்கண்க ளே. (8) 

(12௪) மலைச்சிலம் பாபுலியூர் வள்ளி மருங்குல் 
வருத்துவ போன்ற முலை. ட (9) 

(747) மாமதி வேண்டி அழும்மழப் போலும் ச 
'தளர்ந்தனை நல்நெஞ்ச மே. (10)
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(196) முன்றில்நின்று மாப்பணி லங்கள் முழங்கத் 
,தழங்கும் மணமுர சே. 

(196) வால்கோய் கொடிமுன்றில் மாப்பணி லங்கள் 
முழங்கத் தழங்கும் முரசு. 

(200) பூவைதந் தாள்பொன்னம் பந்துதந் தாளின்று 
பாவைதந் தாள்பைந் தொடி. 

(204) தாயிற் சிறந்தன்று நாண்தைய லார்க்கந்நாண். 
கற்பின் விழுமிதன் ரே 

(226) கடிமலர்க் கூந்தலைத் தான்பெறு மாறுமுண்டேல் 
ஓதுங்கள் உத்தம ரே. 

(258) நறைக்கள் மலிகொன்றை யோன்நடம் ஆடு 
சிறைக்கண் புனற்சர் நகர். 

(25௪) பறைக்கண் படுந்தொறும் பைந்தொடி யாள்கண். 
படாது கலங்கெ வே. 

(295) மதுகரம் ஆர்.ப்ப வலம்புரியின் வெள்ளின th 
ஆர்ப்ப வரும்பெரும் தேர். 

(819) மாலெழில் தோன்றப் பொருப்பினம் ஏறித் 
'தமியரைப் பார்க்கும் புயல். 

(824) குழல்போன் றளிதரக் காந்தளும் பாந்தளைப் 
பாரித் தலர்ந்தன வே. 

(829) நகர்க்கென் வருந்தோ் இதன்முன் வழங்கேல் 
மூழங்கேல் வளமுூ லே. 

(840) எவர்க்கும் அரியான் அருளிலர்போ லன்ன 
என்னை யழிவித்த வே. 

(349) கதுமெனப்போய் மேவிய மாநிதி யோடன்பர் 
தேர்வந்து மேவிய தே. 

(850) வரிவளை மெல்லியல் ஆவிசெல் லாதமுஜ். 
தேர்வந்து தோன்றிய தே. 

0௧2) ஊரன் அகன் ருனென்றென் கண்ழணியும் ஆவியும் 
தேய்வுற் றழிகன்ற தே. 

(879) தெள்ளம் புனற்கங்கை தங்கு9ிற் றம்பலத்தான் 
கள்ளநெஞ்சர் காணா இறை 

(72) காழிஅன்னாள் உள்ளு தொறும்அகத் தேவரும் 
பள்ளம் புகும்புனல் போன்று. 

இ.கோ. ஒ.--17 
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(896) நல்லார் பொதுத்தம்ப லங்கொணர்ந் தோபுதல் 
வாஎம்மைப் பூசிப்ப தே. (28) 

2. இன்னிசை Cadmus 

(௪2) தாதேய் மலர்க்குஞ்சி வண்டுதண் தேன்பருகத், தேதேய் 
எனுந்தில்லை யோன்சேய் என ஒருவர், மாதே புனத்து 
வருவர்வந் தயாதுஞ் சொல்லார், யாதே செயத்தக்கது. 

குறிப்பு:--யாதே செயத்தக்கது குழல் ஏந்திழையே என இந்த நான்காம். 
அடி முழுவதும் இருந்தால் இந்த 88 ஆம் பாடல் ஒரு 
வெண்டளை பிறழாத கொச்சகக் கலிப்பா ஆகும். 

(490) காரணி கற்பகம் கற்றவர் நற்றுணை, ரணி சந்தா மணிநற். 
சிவனடிக்குத், தாரணி கொன்றையன் தக்கோர் நிதிவிதி 
சேர், ஊருணி யுற்றவர்க்கூ ரன். 

9 கொச்சகக் கலிப்பா 

(62) நிருத்தம் பயின்றவன் சிற்றம் பலக்கண் 
ஒருத்தன் பயிலுங் கயிலை மலையின் 
திருத்தம் பயிலுஞ் சுனைகுடைந் தாடி 
வருத்தம் பயின்றுகொல் மெல்லியல் வாடியதே. (2) 

(72) பொருளா எனைப்புகுந் தாண்டு புரந்தரன்...பால் 
"இருளா ஒளிநின்ற சிற்றம் பலமெனலாஞ் 
'சுருளார் கருங்குழல் செவ்வாய்த் துடியிடையீர் 
அருளா தொழியின் அழியுமென் ஆருயிரே. (a) 

(82) தாதேய் மலர்க்குஞ்சி வண்டுதண் தேன்பரு9த் 
தேதேய் எனுந்தில்லை யோன்சேய் என' ஒருவர் 
மாதே! புனத்து வருவர்வந் இயாதுஞ் சொல்லார் 
யாதே செயத்தக் கதுகுழல் ஏந்திழையே ! (3) 

(176) ௯ழுழ லோன்றைச் சடைமுடி யோன்கயிலை 
நீருறு கான்யா நளவில நீந்திவந்தால் 
போருறு வேல்வயப் பொங்குரும் அஞ்சுக 
சூருறு சோலையின் வாய்வரற் பாற்றன்று. (4) 

(242) சுத்திய பொக்கணத் தென்பணி...சூழ்சடைவெண் 
பொத்திய கோலத்தி ளீரம் பலவர்க் குற்ற 
பத்தியர் போலப் பணைத்த பயோதர.த்தோர் 
பித்த வரமுன் வருமோவொர் பெருந்தகையே. (சி
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(857) வான்றோய் பொழில்கனி மந்தியின் வாய்க்கடுவன் 
தேன்றோய்த் தருத்தி மசழ்வகண் டான்முடிமேல் 
மீன்றோய் புனற்பெணை வைத்துடை யானை வைத்தான் 
வான்றோய் மதில்இில்லை போலும் வரிவளையே. (6) 

4. asad 

(400) காரணி கற்பகம் கற்றவர் நற்றுணை 
சீரணி சந்தா மணிதில்லைச் சவெனடிக்குத் 
'தாரணி கொன்றையன் தக்கோர் நிதிவிதிசேர். 
ஊருணி ஊரன்மற் றியாவர்க்கும் ஊதியமே 

(289) 
(2) 

யாயுந் தெறுக அயலவர் ஏசுக யு. று 
நீயும் முனிக நிகழ்ந்தது கூறுவல் 
வாய் மனம் பிரியா இறைவாழ்த் துநர்போல் 
தூயன் நினக்குக் கடுஞ்சூள் தருவன. 

121. 

(8) 

பார்வதி 

தேளியைக் குறிக்கும் சொற்கள் 

உடையாள் 246, 257 
உமை 100 

உவமையில்லாதவள் 384 
குழல்வாய் மொழி மங்கை 

(குற்ளாலத்துத் தேவி பெயர்) 94 
சிலம்பணி கொண்ட செஞ்£றடி 54 
சிலையொன்று வாணுதல் 101 
தயல் (தையல்) 117 
தன்னோடு உவமை இல்லாதவள் 57 
மென் வி 90. 
டேவி 384 
தையல் 311 
பெடை நடை(யள்) 254 
பொருப்பரசி ல் 240. 
மங்கை 93, 94, 322, 350 
மாது 138, 174 
மாவை வந்தாண்ட மென் 

Bend ® 200 
குமல்லியல். 58, 220 

யாவையுமாம் ஏகம் (பராசத்தி) 
77 (பழைய உரை) 

யாழார் மொழி மங்கை 9s 
யாழின் மொழிமங்கை' 322, 250 
வில்நிற வாணுதல் வேல்நிறீக் 

கண் சமல்லியல் 
வேல்நிறக் கண் மெல்லியல். 

2. தேளியின் அங்க வர்ணனை 

(1) அடி 
சிலம்பணிம்: 

சிறடி 
செஞ்ேடி 
(ஐ இயல் (சாயல்) 
மெல்லியல் 

(3) sor 
அம். கண் 
மாவை வந்தாண்ட மென் 

னோக்கி 

58 

se 

  

58, 220 

384 

200
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மென்னோக்க. 200 தேமென் சவி 90 
வேல்நிறக் கண் 5௪ யாழார் மொழி os 
(ஐ வொங்கை யாழின் மொழி 322,350 

அம் கதிர் முலை. பப 
குதிர்முலை 156 தொண்டையங் கனிவாய் 382 
மோட்டங் கதிர் முலை 156 3. நேலியில் அணிகலன் 

(5) pat பிதற்றி) யால் «it 
ஓலையொன்று வாணுதல் 101 
வாணுதல் 58, 102 4. தேளியின் நடை 

வில் நிற வாணுதல் 58 பெடை நடை (அன்னப். 
ட பெடையின் நடை) 254 

(6) மொழி (சொல்) 
ற த த 5. தேவியின் ஆடை 

அம்தீங் குழல் வாய்மொழி 94 ஸை 

குயிலிதன்றே யென்னலாம் சம்பட்டு eae 
சொல்லி 285 6. நேவி அச்சம் தீர்ப்பவள் 

குழல்வாய் மொழி 94 காதரந் இர்த்தருளுந்தயல் 
இங்குழல் வாய் மொழி 94 (தையல்) 117 

122. பாவம் 

என்ன பாவம் 88, 102 
என்னை பாவம் 189 
பொருப்பரசி பயலன்தனைப் பணியாதவவர் போல் மிகுபாவம் 

செய்தேற்கு 240. 
மிகு பாவம் செய்தேற்கு 240 

123. பா- விசேடம் 

*ஆர்ப்ப' “ஆர்ப்ப' எனவரும் பாட்டு 295 
ஆனந்த வெள்ளம்' “ஆனந்த வெள்ளம்' எனவரும் பாட்டு 307 
ஒன்றுமுதல் எட்டு வரைக்கும் வரும் பட்டு 339 
“கெடப் எனும் சொல். நிரம்ப வரும் பாட்டு 141 

“பெ௱லி' (பொலி' என வரும் பாட்டு 368 
‘wonf’ ‘weni! cron angib ci @ ‘ORS 
“முகம்' எனும் சோல் நிரம்ப வரும் பாட்டு 256. 

விழுமிய *விழுமிய' என வரும் பாட்டு: 393 

Capt 

(1) இசையின் பெருமையை விளக்கும் பாட்டு ,, é 

(2) ஐவகைத் திணையும் சுட்டிய பாட்டு 1, 400
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(2) கடலை நோக்கத் தோழி புலந்து கூறும் பாட்டு 173 
(4) சந்திரனை நோக்கத் தோழி புலந்து கூறும் பாட்டு 171 
(5) சிலேடைப் பாட்டு 85, 827, 865 (உரை பார்க்க) 
(6) சொல்லழகு உள்ள பாட்டு 270, 289 
(7) தமிழின் பெருமை கூறும் பாட்டு 20 

(8) தலைவன் சிறப்பைக் கூறும் பாட்டு 400 
(9) தலைவன் வண்டை விளித்துக் கூறும் பாட்டு 11 

(10) தெய்வீக உவமைப் பாட்டு 109 
(12) நாகம் என்னும் சொல் பல பொருளில் வரும் பாட்டு ரர 
(72) பக்ததிலை மெய்ப்பாடு கூறும் பாட்டு 185 
(22) பொழில்கள், கழிகள், புள்ளினங்கள் இவைகளை விளித்துக் 

கூறும் பாட்டு 174 
(14) மடலைப் பற்றி வரும் பாட்டு 77 

(75) முல்லைத் திணைப் பாட்டு (ஏறு தழுவுதல்) 136 
(16) வரும் குன்றம்......கனங்குழையே 15 

இப்பாடல் 'இடமணித்' Asari GQurgl@o@s 
தன்மை உவமை உருவக அணிகளும் பிறவும் உடைத் 
தாய் வருதல் காண்க 

பல்வகைத்......செய்யுள் (உரை) 
(சங்கர நமச்சிவாயர்) 868-நன்னூல் சூத்திரம் காண்க 

வள்ளை வெள்ளை நகக்யார் 

(17) வள்ளைப் பாடலைப் பாடும் வெள்ளைப் பற்களை உடைய 
மகளிர்: 221 

(வள்ளைப் பாட்டு - மகளிர் நெல் குத்தும்போது ஒரு 
தலைவனைப் புகழ்ந்து பாடும் பாட்டு) ( உலக்கைப் பாட்டு) 

விளி - அடுக்கெ விளி தலைவன் தலைவியை 47 

௩24. பாலை 

என் பாவை 241 நின் ூவை (குரா) 221 
தன் பாவை 225 பாவை தந்தாள். 200 

125. போறை 

. 
நறமனை வேங்கையின் பூப்பயில் பரறையை 96 
பரல் வேல் அறை. 119
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126. பிரமன் 

[சிவபிரான் அட்டவீரம் (8) பக்கம் 9 பரச்க்க] 

அயன் 73. 257, 296, 321, 371 

தாமரையோன் 129 
Posyacr 300 
நான்முகன் 77, 381, 385 

127. பிரமனும் சிவனும் 

(சிவனும் பிரமனும் பக்கம் 49 பார்க்க) 

128. 

அல்லற் பிறவி 148 

இப்பிறப்பு 124 
* இற்பாற் பிறவற்க ஏழையர் 

வாழி எழுமையுமே. 208 
எழுமை (ஏழு பிறப்பு) 208 
என் பிறட்பு 129 

என் பிறவி கெட்டு 76 
Pppbundh Geary Beis 

sat gio Gprider glow is 
-பெருகுக தேர் 328 

தொல் பிறவி ஏழு 79 

தம் அல்லற் பிறவி 148 

129. 

புகழும், பரியும் 
நிகழ்த்தி னல்லால் 

பன்னும் புகழ்ப் பரமன் 

130. 

அம்பலத்தான் வரைத் தண் 
புனத்தே 

அம்பலவன் மலைக்காத்தும் 
பெரும்புனமே 

117 

252 

பீடஞ்செய் தாமரையோன் 129 
விண்ணிறந்தார் - என்று. 
மிக்கார் 107 

பிறவி 

பல்பிறவித் தொகை மரக் 

பிறவி என்னும் முழை 6௪ 
பிறவி ஏழு 79 
புலியூர் மறப்பான் அடுப்ப 

தொர் இவினை வந்இடிற்: 
சென்று சென்று பிறப்பான். 

அடுப்பினும் பின்னும் 
துன்னத்தகும் பெற்றியரே 208 

மருந்து நம் அல்லற் பிறவிப் 
பிணிக்கு அம்பலத்து அமிர் 
தாய் இருந்தனர் 145 

பெருஸற் பெருகும் பெருக நின்று நிகழும் நிகழா 

புகழ் 

182 
122 

புனம் 

அருவி செய்தார் புனத்து, 
ஐவனம் 144 

இட் புனத்தின் 53 
இப் புனத்தே 61
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இரும் புனம் 118 
ஈங்கோய் மலைநம் இரும்புனம் 113 

கடிப்புனம் 148 
கயிலைச்சிலம்பிற் பைம்பூம்புனம் 30 
கயிலைப் பயில் புனம் 38 
கார்ப் புனம். 145 
சுனைப் புனம் 60. 

செழுந்தண் புனம் 68 
தண் புனம் 31,117,139 
தாழ் புனம் 144 
இனைப் புனம் 138 
தேம் புனம். 83 
தொல் புனம். 142 
பரங்குன்றின் வாய் அருவி 

செய் தாழ் புனம். 144 
பிரியான் ஒருவன் இத்தேம். 

புனமே 83 

i31. 

1) Lip Fe 

பெருந்திரு: மால் கொழுங்கான் 

132. 

கவலங்கொள் பேய்த் தொகை 389. 
கூளி நிரைக்க - நின்று 151 
பிரிவு செய்தால் அரிதே 
கொள்க பேயொடும் என் 
னும் பெற்றி 144 

789, பேய்த்தேர் 263 

புனக்கிளி 293 
புனத்தயலே 34 
புனத்திடை வாளா வருவர் 82 
புனத்தினைக் காப்பது 66 
புனத்து ஐவனம் 144 
புன மயில் 118 
பூம் புனம் 30, 48 
பெரும் புனம் 252 
பைம் பூம் புனம் 30, 48 
பொய்யே புனத்தினைக் 
காப்பது: 66 

மஞ்சார் புனம் 378 
மலைக்காத்தும் பெரும் 
புனமே 252 

வாள் புனம். 146 
வான் பொழில் நீழலந்தண் 

புனத்தே 31 

பூசனை 

மலரிடக் கூத்தயர்வோன். 157 

பேய் 

பேய் கண்டனைய தொன்றாக 
நின்றான் அப்பெருந்தகையே 84 

1388. பேய்த்தேர் 

பிணையுங் கலையும் வள் பேய்த் தேரினைப் பெரு நீர் நசையால் 
அணையும் முரம்பு: 

பேயும் 

சிவனும் பேயும் 

பேய்த் தொகை 389 
பேய் வயினும் அரிதாகும் 
பிரிவு. 342 

208 

சிவனும் 

பக்கம் 48 பார்க்க]
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134. 

இவளும் பொய்யே புனத் 
தனைக் காப்பது 66 

கரத்தில் தழை காண்டலும் 
பொய் தழைப்ப மூன் 
காண்பன். 111 

கலந்தவர்க்குப் பொய்ம் முகங் 
காட்டிக் கரத்தல் பொருத்த 

மன்று. 356 
தோன்றிக் கடிமலரும் பொய்ம் 
மையோ மெய்யில் தோன்று 
வதே 325 

பொய் அன்பர் போக்கு 315 
பொய் என்பதே கருத்தாயின் 277. 

௪. பிறபொருட் பகு.இ [திருக்கோலையார் 

Gurus 

பொய் குன்ற வேதியர் ஓதிடம் 222 
பொய் கொண்டு நிற்கலுற்றோ 388 
பொய் தயங்கும் நுண் 

மருங்குல் 
பொய் போல் இடை எனப் 

பூண் இட்டணியான் 
பொய்ம் முகங் காட்டி 
பொய்யுடையார்க்கு அரன். 

போல் அகலும் 
மறந்து மற்றப் பொய் வான 

வரில் புகாது 67 
வண்ண வண்ணப் பொய் 

கொண்டு நிற்கலுற்றோ 

199 

303 
356 

48 

386 

155. பொருள் - நிதி - தனம் 

(1) தளம் 

அம்பலத்து நின்றோன் அருள் 

போன்று உலவியலாத் தனம் 

  

சென்று எய்தலாயின 365 

(2) 58 
சங்க நிதி 400 

சூழும் தொகுநிதி 350 
தக்கோர் தம் சங்கநிதி 400 
தொருநிதி 350 

sncir gy ip PTD 333 
மாநிதி 333,349 

மேவிய மாநிதி 349 

(3) பொகுள் 

என்னோ இனிச்சென்று தேர் 
பொருளே : 338 

தோர் பொருளே 335 

AurguGam Seog Ber pz 342 
பொருள் தரக் ஒற்ின்றது 336 

பொருள் வளர்ப்பான் வெயில்: 
மன்னு வெஞ்சுரம் சென்ற 
தெல்லாம் 351 

பொன் (பொருள்) 332 (உரை) 

பொன் அணி ஈட்டிய 
ஓட்டரும் நெஞ்சம் 

முனிவரும் மன்னரும் முன்னுவ 
பொன்னால் முடியும் 

வறியார் இருமை அறியார் 
என மன்னும் மாநிதிக்கு 
நெறியார் அரும் சுரம் 

செல்லலுற்றார் நமர் ass 
வாமே கலையை விட்டோ . 

பொருள் தேர்ந்து எம்மை 
வாழ்விப்பதே 

342 

333 

344 

பொருள் நலம் 
« 

முனிவரும் மன்னரும் முன்னுவ 

பொன்னால் முடியும். ௪22
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186. பொழில் - சோலை 

1. பொழில் தேமாம் பொழில் 263 

; ட தொ இன் மலர்ப் பொழில் 127 
அணிமொய் பொழில் 74 நறவரர் நாகம் மலி act a 171 
அரன் கன்று என்று, வட்டி நறவார் பொழில் 175 

வெய்யோன் தான் நுழைய நாகம் மலி பொழில் 171 

இருளாம்ப் பறம் எழில் நாண் மலர்ப் பொழில் 44 
காட்டும் ஓர் sare 
பொழிலே 116 நாப்பண் வண் தாரகை போல் 

இருங்கடம் மூடும் பொழில் 55 தேன் நுழை நாகம் மலர்ந்து 
இரும் பொழில் 71,146,276 இகழ் பளிங்கால் மதியோன் 
இருள் தரு பூம் பொழில் 336 கான் உழை வாழ்வுபெற்றாங் 
இன்னற வார் பொழில் 175 கெழில் காட்டுமொர் கார்ப் 
உயர் பொழில் 7 பொழிலே 116 
எழில் காட்டும் ஓர் கார்ப் நாளார் மலர்ப்பொழில் 47 
பொழிலே 176 பல்பூம் பொழில். 187 

கயிலை  இருங்கடம் , மூடும் பிண்டிப் பொழில் 94 
பொழில் 5௪ பூம் பொழில் 174, 187, 336, 

கயிலை முத்தம் மலைத்தேன் பூம் 2பாழில் காள் 174 
கொழியாத் இகழும் பொழில் 89 பெரு வான் பொழில், 31 

கருப்பனம் மேவும் பொழில் 319 பைம் பொழில். 188 
களியா வண்டறை பொழில் 297 பொழில் காள் 174 
கார்தரு பெரு வான் பொழில் 31 பொழில் திருப்பூவணம் 32௪ 
கார்ப் டீபாழில் 59, 176 பொழில் வாய் எழில். 42 
குருநாண் மலர்ப் பொழி. 44 பொழிற் சண் வடிக்கண் பரப்பி 34 
குற்றாலத்துக் கோலப் பிண்டிப் 

பொழில் 94 
சூழ் பொழில் 17,47 
சூழ் பொழிற்கே 161, 167 
செழுந்தாது அவிழ்பொழில் 124 
செழும் பொழிலே 154 

தடங்கார் தருபெரு வான் 
பொழில் 31 

தாழ் பொழில் 34, 108 
'இங்கள் எய்ப்பாறு£ம் பொழில் 223. 
'இல்லைச் சூழ் பொழில் 273, 874 
இல்லைப் பல் பூம்பொழில் 
தில்லைப் பைம்பொழில் 188 

துன்னும் நாளார் மலர்ப் 
பொழில் க 

187 

பென் மாப் புரிசைப் பொழில் 

  

இருப் பூவணம் 338 
போதுற்ற பூம்பொழில்காள் 174 
மணந்தாழ் பொழில் 34 
மணியார் பொழில் 145 
மயில் முஃஃ.. இளையமத்தி 

பந்தாடிரும் பொழில் 276 

மலயத்து இருள் தரு பூம் 
போபழில் 336 

மலர்ப் பொழில் 44,47, i21 

மாம் பொழில் 263, 322 
மாம் பொழில் தேன் சூழும், 

முகச் சுற்றும் பற்றினவால் 322 
மின் தோய் பொழில் 49 
மொய் பொழில் 14
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வண்டறை பொழில்| 297 
வார் பொழில். 120 
வான் தோய் பொழில் 257 
வான் பொழில் 31 
விசும்பு இயங்கி mp@erp 

'இங்கள் எய்ப்பாறும். 
பொழில் 228 

2. பொதும்பர் 
வளமாம் பொதும்பர் (வளவிய 

  

௪, பிறபொருட் பகுதி [திருக்கோவையார் 

4, சோலை 

கற்பகச் சோலை. 168 
சந்தனச் சோலை 107 
சூருறு சோலை 176 
'தண்ணறுந் தாதிவர் சந்தனச் 

சோலை 107 
மஞ்சிவரும் சூரூறு சோலை 176 
மது மலர்ச் சோலை 275 
மலர்ச் சோலை 275 
விண்ணில் நின்ற கற்பகச் 

சோலை 168 
168 வெற்பகச் சோலை 

மணி, மூத்து, பவளம் முதலியன 

பொன் 

[உலோகம் என்னும் தலைப்பைப் பார்க்க] 

மாஞ்சோலை), 22 

கா 
சேணிகர் கா 183 

137. Gu 

ம. 

அம்பொன் வெற்பு. 99 
சிவந்த பொன் 361 
சிற்றம்பலம் அன்ன பொன் 147 
எர்ப்பொன்னை வென்ற செறி 

கழலோன் . 273 
செம்பொன் 29, 184, 808 
செம்பொன் முத்தணி புன்னை 184 
(தாதாயே செம் பொன்னும் அரும் 
பாசிய முத்தும் கொண்ட புன்னை) 
;நிறைபொன் 195 
நீங்கரும் பொன்சுழல் 

சிற்றம்பலவர்........ 46 
புலியூர் அன் பொன் 7 
யுலியூர் மணந்த பொன் 156 
புன்னை பொன் அவிழ் முத்தம் 272 
பூமேலிய பொன் 344 
பைம் பொன் 34, 183 
பொற் குடம் 296 
பொற் கொழுந்து 23 
பொற் றொடி 277 
பொன் (பொன் போல் வாள்) 87 

பொன் அடி 40 

பொன் அணி 942 
பொன் அணிவார் 196 
பொன் அவிழ் முத்தம் 273 
பொன் அனையான் இல்லை. 125 
பொன் இஞ்சி 167 
பொன் செய்த மேனியன் 278 
பொன் நகர் 326 
பொன் நிற அல்குல் 58 
பொன் பணைத்து அன்ன 
இறை 219 

பொன் பந்தி அன்ன 
சடையவன் 305 

பொன் புரிசை 222, 328 
பொன் பொதிந்த தோரணம் 896 

பொன் போல் புரிசை 222 
பொன் மாப் புரிசை 338 
“பொன் மாலை 262 
பொன் வீ? ர் 138 
பொன்னங் கலர் புன்னை 178 
பொன்னம் பந்து 200
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பொன்னார் அணி மணி 
மாளிகை 217 

பொன்னார் சடை 89 
பொன்னார் மணி 210, 346 

பொன்னார் மணி புலம்ப (இரும் 
பார்்ந்த மணி ஒலிப்ப) 346 

பொன்னாளைப் புனைதல் 137 
பொன்னின் தேன் உந்து 

மாமலை. 147 
பொன்னும் மணியும் 189 
பொன்னை வென்ற செறி * 
கழலோன் 273 

வாஞ்சியம் அன்ன பொன் 268 

பொன்னின் வீசேடம் 

(1) பொன்னணி ஈட்டிய 
ஓட்டரும் நெஞ்சம் 342 

(பொன் இரளை ஈட்டுவான் 
ஓட்டம் தரும் நெஞ்சம்), 

(2) முனிவரும் மன்னரும் மூன் 
னுவ பொன்னால் முடியும் 322 

[மூனிவர் (துறந்தார்) கருதுவ 
தாகிய மறுமை யின்பமும், 
அரசர் கருதுவ தாயை 
இம்மையின்பமும் பொரு 
ளால் முற்றுப் பெறும்] 

(2) மனி 

அக்கின் தவாமணி சேர் 

கண்டன் 68 
அக்கும் அரவும் அணிமணிக் 

, கூத்தன் 
அணி மணி 

அருந்தும் விடம் அணியாம் 

108 
217 

மணிகண்டன் * 272 
உடை மணி கட்டி 385 
கதிர் மா மணி 38 
கவண் வாய்த்த,மணி 252 
குருமா மணி 161 
சிந்தாமணி 5,12, 400 

787. பொன், மணி... மு.கலியன 267 

சீரணி சிந்தாமணி 400 
சூளாமணி 47 
,தவாமணி 6௪ 
'தள்ளி மணி சந்தம் முந்தி 128 
(தேரில் கட்டிய) மணி 256 
தோளா மணி 47 
நீல மணி 7௪2, 330 (உரை) 
பொன்னார் அணிமணி 217 
பொன்னார் அணி மணி 

மாளிகை 217 
பொன்னார் மணி 210, 346 
பொன்னும் மணியும் 189 
பெளவம் பணி மணி 304 
பெளவம் பணி மணி - கடல் 

தந்தமணி பெளவம் பணி 
மணி - கடலிடத்தும், பாம் 
பிடத்தும் உளவாகிய முத் 
தும், மாணிக்கமும் எனவும். 
பொருள் காணுவர் ly 

மணி (நீலமணி) 330 
மணி (மூத்த மணி) 57 
மணி அக்கு அணியும் அரன் 195 
மணிக் கூத்தன் 103 
மணி கண்டன் 81, 272 
மணி சந்தம். . 128 
மணி தஇருச்சிற்றம்பலம் , 37 
மணி நிறப் பூந்தழை 58 
மணி நெடுந் தேர் 256 
மணி மூத்தம் 296 
மணி வார்குழல் 330 
மணியார் பொழில் 145 
மணியுழை =o 48 
மணி வேல் 72 
மாமணி 38, 161 
வண்டு நீல மணி 184 

(3) முத்து 
ஆரம் : 182 
ஆரம் பரந்து இரைபொருநீர் 182 
எழில் முத்தம் 172 
கடல் முத்து 248



268 

கண்முத்த மாலை 397 
கதிர் கொள் முத்தம். 

(சிலேடை), 365 
கதிர் முத்தம் (கண்ணீர்த்துளி) 192 
கயிலை முத்தம் 29 
களிற்றின் மருப்பு உக முத்தம். 

265 
கனி பவளத்து அயல் உளவே 
முத்தம் 35 

குளிர் முத்தம் 36 
சங்கம் தரும் முத்து: 85 
செங்கனி வெண் முத்தம் 16 
செம்பொன் முத்தணி பொன்னை. 

284 
தொடு கடல் முத்து. 248 
(தரல் வேயினம் நின்தோட்கு: 

கடைந்து உக்க நன் முத்தம்110 
நன் முத்தம். 119 

“ஜித்திலம்: 267 
தீள் முத்த மாலை. 170 
பணிலம் பல குளிக்கோ 63 
(மூத்துக்கள் பலவற்றை ஒரு 

குளியிலே எடுப்பேனோ) 
யூன்னை. பொன்னவிழ் முத்தம் 278 
பெருமலர்க்கண் விடு நீள் முத்த: 

ஹாலை 170 

பொன்னவிழ் முத்தம் 273 
பெளவம் பணி மணி (முத்து) 304 

மணி முத்தம் 296 

138. 

இரு வேந்தர் வெம்போர் 274 
போது குலாய புளைமுடி. 

வேந்தர்தம் போர் 316 
போர்க் கடல் 183 
போர்த்தரு அங்கம். 187 
போர்மிடைந்த பகை 374 
யோர் முனை 316 
'போருறு வேல்: 176 

௪. பிறபொருட் பகுத [திருக்கோவையார் 

மணி வாள் தகை (மணி) 
முத்து 385 

முகத் தாமரைத் தழல்வேல் 
மிளிர்ந்து முத்.தம் பயக்குங் 

கழுநீர் 338 
முத்தணி புன்னை: 184 
முத்த மாலை 170 
முத்தின் குவளை 121 
வெண் நித்திலம் 267 
வெண் முத்தம் 16, 108, 130 
வேய் தந்த வெண் முத்தம்: 
44. பவளம் 
கனி பவளத்து அயல் உளவே 
முத்தம். 95 

கொழும் பவளம். 260 
பவளச் செவ்வி 282 
பொன்னும் மணியும் பவள 
Yd போன்று பொலிந் 
திலங்க மின்னும் சடை 189 

வாய் பவளம் துடிக்கன்றவா 32 

130 

(5) பளிங்கு 

பளிங்கு அடுத்த ஒளி அமர்ந் 
தாங்கு: 64 

(6) மாணிக்கம் 
தில்லைச் சிற்றம்பலத்து மாணிக்கக் 
கூத்தன் 23 
பணி மணி (மாணிக்கம்), 304 

(உரை) 

போர் 

மிகை தணித்தற்கு அரிதாம். 
இரு வேந்தர் வெம்போர் 
மிடைந்த பல்க $14 

முடிவேந்தர் தம் போர்முனை 216 
வெம்போர் மிடைந்த பகை 314 
வேந்தர் தம் போர்முனை 3:16 
வேந்தர் தம் வெம்போர் 

மிடைந்த பகை sie



ஒளிநெறி] 139. 

139. 

அண்டர்கள் (ஆயர்) 136 
அந்தணர் (தனித்தலைப்பு! 
அம்பலத்தோன் எல்லை 
செல்குறுவோர். 197 

அம்பலம் வணங்காக் கலர் 367 
அயல் (அயலவர்) 302 
அயலவர் 195, 289 
அயலார் 89, 287 

அயலான் 239, 
அழும் மழ (அழும் குழந்தை) 

147,198 

அன்பினர் 202 
ஆடவன் 219 
ஆண்டகை 72 

ஆய்பவர் 276 
ஆர்த்தர் (நோயுற்று 

வருந்துபவர்) 187 
இல்லோர் 175 
இளைஞர் - செவ்வேலிளைஞர் 258 

இனியவர் 89 
உத்தமர் 236 
உற்றவர் 400 

உற்ரூர் 218 
களர் (ஊரார்), 289 
என் ஐயர் 98 
என் வந்தவா றென்பவர் 264 
ஏதிலன் 230 
ஏர் குழலார் 284 
ஐயர் 61, 63, 98 

ஒக்கல். 400 
poucr 65 
ஒன்னார். 167, 316 
கட்டுவித்தி (நெற்குறி 

காட்டுபவர்) 285 
awit 367 

கலராயினர் 25 5% 

கழலவன் 290 
கள்வா. 177 

கள்ளப் படிறர் 87 

மக்கள் 962 

மக்கள் 

கள்ளம் புகு நெஞ்சர் 379 
களி (களிமகன்) 122 
கற்றவர் 600: 
காப்பவர் 188 
கானவர் 136 
குட்டன் 224 
குறவர் - கானக்குறவர்கள் 159 

குறுகல் 13 
Ga pt 127 
குன்ற வாணர் 15, 68 
குன்றவாணர் கொழுந்து 6௪ 

கூடார் 161 
கொடிச்சியர் (குறத்தியர்) 92 
சடை மிடைந்த மின் அனையான் 

அருள் மேவலர் 125 
சித்தாகுல முற்றுப் பற்றின்றி 

  

நையுந் இருவினர் a76 
ரூர் 254 
சிறியவர் - நன்றும் APuat 392 
சேயர் 188 
தக்கோர் 400 
Doster it 276 
இல்லை வழுத்துநர் 212 
இல்லை வாழ்த்தார் 212 
துன்னார்கள் 230 
தெவ்வம் தெவ்வு (பகைவர்) 304 

தெவ்வர் 114 
தேற்ருர் 382 
தோன்றல். 290 

315 
ad 286 

297 
288 
6s 

நையுந் தருவினர் 276 
நொதுமலர் 275 
பகைத்தவர். 2220. 
பணிவார் 230 
பலர் 195



270 ௪. பிறபொருட் பகுஇ 

பற்றற்றவர் 188 
பற்றின்றி நையுந் 

'இருவினர் 276 
பற்றொன்றிலார். 178 
யாண் (பாணர்), 183 
யாணர் 400 
யாணன் 375 

பாவர் 337 
பித்தி (பேதை) 242 

யுகுநர். 188 
புலவர் 295 
புலவர்கள் தம் வள்ளினம் 

(ஆர்ப்ப) 295 
புலியூர் விரவாதவர். 189 
புனம் உடையாள் 68 
பெருந்தகை 84 
பேதை 229, 280. 
மதியுடையார் 292 
மலையர் 142 

“மழ (குழந்தை) 147,198 

மறவர் குழாம். 216 

140. 

களவு மணம் 

  

மின் இயல் கண்ணின் வலை 
போது கலந்து வீசின 

உள்ள மீன் இழந்தார் 
மீன் எறிவோர் 
முடவன் 
முதுவோர் 
முனகர் 
மூர்க்கர். 
யாவர்க்கும். 
வட்கார் நிரை 
வந்தாய்பவர் 
வறியார் 
விண்டார். 
விதியுடை (யார்) யோர் 892, 
விரதியர் 

[திருக்கோவவயார் 

74 

187 

150 
348 

217 

98 

400 
152 
276 

333 

190 

392 

242 
வில்லிகைப் போதின் விரும்பா 

அரும் பாவியர்கள் 
விறலி 
வீதலுற்றார். 
வேலன் (வெறியாடுபவன்), 
வைவந்த வேலவர் (வீரா்) 

இளையர்) 

மணம் 

டிதோட்ட களவு 
தேவரிற் பெற்ற நம் செல்வக் கடி. 
யாமுடையார் மணம் (கந்தருவ மணம்) 

141. மணல் 

முத்த மணல் (மூச் ௩: போலும் மணல்) 
முத்தை ஒத்த வெள்ளிய மணல் 273 பழைய உரை 

142. 

3. அகில் 
லின் புகை விம்மி 

மரம் செடி 

சிறப்பு 

2. அமை (மூக்கில் பார்க்க) 
385 பேர் அமை தோள் 

364 

375 

309 

286 

212 

273 

10



gales 5] 142, மரம், செ, 77 

3. ஆரம் (சந்தனம் பார்க்க) 10. கழை (கரும்பு பார்க்க) 
ஆரத்தழை 91 11 கற்பகம் (தென்னை) 

4 a றி அணி கற்பகம் 400 
- ஆல் (தல மரம்) குமபகச் சோலை 168 

ஆல். 305 12. காம்பு (மூங்கில் பார்க்க) 

5. கண்டம் காம்பு ae 
(கடற்கரையில் உள்ள மரவகை - 13. குரா 

தாழை, முள்ளி) நீயும் தின் பாவையும் நின்று 
கண்டல் உற்று ஏர் நின்ற நிலாவிடும் நீள் குரவே 241 
சேரி 290 நீள் குரவே 241 

கண்டலையே கரியாக் கன்னிப் . வாயுந் திறவாய் குழையெழில் 
புன்னைக் கலந்த கள்வர் 177 வீச வண்டோனுறுத்த நீயும் 

கழி சூழ் கண்டல் 177 நின் பாவையும் நின்று நிலா 
இல்லை மெல்லங் கழி சூழ் விடும் நீள் குரவே 241 

கண்டல் 777 14. கொக்கு (மாமரம் பார்க்க), 

6. கணி (வேங்கை பார்க்க) கொக்கு 103 

aos 239,141 15. கொள்றை 
*கணியார். ட் 245 குழல் கொன்றை 108 
இருக்கணி 747. சுரும்புறை கொன்றை 353 
பெருங் கணியார் நொடிவார் 16. கோங்க 

நமக்கினி நோதக 182. குறப்பாவை நின்குழல் வேங் 
7. spa கையம் போதொடு கோங் 
கதலி செற்று 100 கம் விராய் நறப் பாடலம் 

் 262 புனைவார். 205 
மையார் கதலி வனத்து கோங்கிற் பொலி அரும்பு ஏய் _ 
8. கழகு கொங்கை “4s 
கமுகின் குலை:சாடி 100 கோங்கு அரும்பு 26, 46 

9. கரும்பு (வேழம் பார்க்க) 17. சந்தனம், சந்து, சந்தம் 
கருப்பினம் மேவும் பொழில் எழில்சேர் சந்து ஈவர முறி 152 

இல்லை. 319 கமலங்கலந்த வேரியுஞ் சந்தும் 
கரும்பு 248, 353 வியல், தனக் கற்பின் 
கரும்பு உறையூரன் 352 நிற்பர் 307 
இங்கரும்பு 46 சந்தம் உந்தி ம்திச 
பேரொலி நீர்க்கரும் yop சந்து ஈவர முறி 16s 

யூரன் 252. சுரும்பிவர் சந்து 248 
மென்தோள் கரும்பு 52. தண்ணறுந் தாதிவர் சந்தனம் 107 _—__—“». 
  

* கணியார் - இளவிச் சிறப்பு. 
சுணி - சோதிடன், வேங்கைமரம்
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பொதியின் மலைப்பொலி சந்து 154 
வேரியும் சந்தும் 301 

18. தெங்கு 
தெங்கம் பழம் கமுகின் குலை. 

சாடிக் கதலி Gripe 
கொங்கம் பழனத்து ஒளிர் 
குளிர் நாட்டினை 

வரால் தெங்கொடு எற்றப் 
பழம் விழுந்து பாண்டி 
லெடுத்த பஃருமரை ழும் 
பழனங்களே 

100 

249 

19. தொண்டை (கொவ்வை 
பக்கம் 28 பார்க்க) 

தொண்டையங் கனிவாய் 

20 நாகம் (சுரபுன்னை), 

தேன் நுழை நாகம் மலர்ந்து 176. 

322 

தோடார் மதுமலர் நாகம் 161 
ஈதறவார் நாகம் ரம 
நாகத் தழை 60. 
நாகத்து ஒண் பூங்குறுங் கண்ணி 98: 
தாகம் மலி பொழில் 171 
மதுமலர் நாகம் 161 

[மலர் என்னும் தலைப்பினும் 
பார்க்க,] 

21. நாயம் 
வண்டு அனையதொர் நாவற்கனி 84 

22. பணை (மூங்கில் பார்க்க), 

பெரும்பணைத் தோள் 3, 169. 
eens - 

23. பல 
பந்தியின் வாய்ப்பலவின் சுளை 99. 

24. பன 
உருப்பனை 137 
பளை மடல்: 74 
வனைமா மடல் 8௪ 
பனை வளர் கைம்மா 154 

௪. பிறபொருட் பகு.இ. [திருக்கோலவயார் 

25. பாடம் 
குறப்பாவை நின்குழல். 

வேங்கையம் போதொடு 
கோங்கம் விராய் நறப்பா 
டலம் புனைவார். 208 

26. பிண்டி (அசோக மரம்) 

குற்றாலத்துக் கோலப் பிண்டி 94 
பிண்டிப் பொழில் 94 
27. புள்ள 

எழில் முத்தம் தொத்திப் 
பொன்னங்க£ர் புன்னை 172 

கண்டலையே கரியாக் கன்னிப் 
புன்னைக் கலந்தகள்வர் 177: 

கன்னிப் புன்னை 177 
கார்ப்புன்னை பொன் அவிழ் 

முத்த மணலிற் கலந்து 872: 
செம்பொன் முத்தணி புன்னை 184 
பாணிகர் வண்டினம் பாடப் 

பைம்பொன் தரு வெண்டுழி 
,தம்சேணிகர் காவின் வழங் 
கும் புன்னை 183 

பைம்பொன் தரு வெண்டழி 
தம்சேணிகர் காவின் வழங் 
கும் புன்னைத்துறை 182 

பொழில் வாய்க்கார்ப் புன்னை 
பொன் அவிழ்முத்தமணலிற். 

கலந்து: 272 
பொன்னங்கலர் புன்னை. 172 
முகன் தாழ் குழை...புன்னை 184 
முத்தணி புன்னை 184 
வண்டுநீலமணி யணிந்து முகன். 

தாழ் குழைச் செம்பொன் 
முத்தணி புன்னை 184 

28. பெண்ணை (பனை பார்க்க) 
உயர் பெண்ணைத் திண்மடல் 80: 
பெண்ணை 77 
பெண்ணை மடல். 75 
29. மகிழ் 
பொன்னார் மணி மஒழ்ப்பூ 210.



Qa nS | 349, மரம், செடி 972. 
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ஸி. மா (மாமரம்) மாந்தழை 65 
தேமாம் பொழில் 263 மாம்பொழில் 263 
பறலவியல் வாவல் பகலுறை மாம்பொழில் தேன் சூழும் 
மாமரம் 375 முகச்சுற்றும் பற்றின வால் 382 

34. ஐூங்கில் (வேய் பார்க்க), 

94. வருக்கை (பலா), 2 

மையார் கதலி வனத்து வருக்கைப் பழம் விழுதேன் எய்யாது' 
அயின்று இளமந்திகள் சோரும் இரும் லம்பா 262 

99. வழை (சுரபுன்னை) 1717 உரை. 

34. வள்ளி 
வன்னி வளைத்த வளர்சடையோன் 317 

39 வாழை 
எழுங்குலை வாழையின் இன்கனி இன்று இளமந்தி யந்தண் 

செழுங்குலை வாழை நிழலில் துயில் சிலம்பா 250 
செழுங்குலை வாழை 250 

36. Gast (மூங்கில்) | . 
வெதர் (மூங்கில் தண்டு) 243," 
வெதிரேய் கரத்து 243 

37. ங்கை 

இள வேங்கை, 262 
கயிலைப் போதிடங் கொண்ட பொன் வேங்கை 138 
குறப்பாவை நின்குழல் வேங்கையம் போதொடு கேரங்கம் 

விராய் நறப்பாடலம் புனைவார். . 205 
குறமனை வேங்கை ப “96 
சனைவளர் வேங்கை 154 
நறமனை வேங்கை oe 
பைந்தோகை துயில் பயிலும் சனைவளர் வேங்கை 154 
பொன்வேங்கை 138 
போதிடங் கொண்ட பொன் வேங்கை (பொன் போது 

வேங்கை) € ~ 138 
* மொய்யார் வளர் இளவேங்கை பொன்மாலையின் முன்னினவே 262 
வடவாலன் கயிலைப் போதிடங் கொண்டடிபொன் வேங்கை 138 
வேங்கை இனைம்புனங் கொய்கவென்று தாதிடங் கொண்டு. 

பொன்வீசித் தன்கள்வாய் சொரிய நின்று சோதிடங் 
கொண்டிதெம்மைக் கெடுவித்தது தூமொழியே _ 138 

Garrisens பொன்மாலையின் முன்னினவே 262° 
பவெங்கையம் போதொடு 205. 
b. Gar. @—18
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38. யேய் (காம்பு, மூங்கில், வேய்வளர் தீ 168 
வெதிர் பார்க்க), வேய விளையாடும் வெற்பு 183 

தகை சால் வேய் sce Gaus Side Gute Carel 204 
தரல் வேய் இன நின தோட்கு ததன் Sava ae 

உடைந்துக்க நன்முத்தஞ் ae 
எந்த 119 39. வேழம் (கரும்பு பார்க்க) 

மால்.பியற்றும் வேய் 798. சூல் முதிர் துள்ளு நடைப் 
வெற்பகச் சோலையின் வேய் பெடைக்கு இல் துணைச் 

வளர் இச்சென்று விண்ணி சேவல் செய்வான் தேன் 
னின்ற கற்பகச் சோலை முதிர். வேழத்தின் மென் 

கதுவும். 26௪... பூக்குதர் 369 
வேய்த ந்த வெண் முத்தம் 180 வேழப் படையோன் 70 

143. மரம் 

பொது 

களிறு உற்ற செல்லல் களை குழை எழில் வீச 241 
வயின் பெண் மரங் கைஞ் தாழ் குழை 184 
ஜெமிர்த்துப் பிளிறுற்ற முகன் தாழ் குழை 184 
வானப் பெருவரை நாட 254 

மரம். 254,375 5. ae 1s 
வளமாம் பொதும்பர் (மரச் இளங்கொடி 

செறிவு) a2 ஈர்ங்கொடி 3885, 127 

வாவல் பகலுறை மாமரம் 375 ட அக்கரு பூங்கொடி க 

111 சொடி, செடி, இலை முதலிய , பூங்கொடி 80, 42 
1. அடை (இலை) பொழிற் பூங்கொடி. 42 
அடை பாசடை 754, 203. வளரும் கறி (மிளகுக் கொடி) 192 
கொண்டலம் பாசடை 124 6. கொம்பர், கொர்பு 
பங்கயப் பாசடை 803 இளமாம் போழும் எழுதிற் 
(2. க) இற rs ரொர் கொம்பர் உண்டேல் 
ஆல் இலை 105 கொண்டு போதுகவே 79 
2. sf , எழிற் கொம்பர். 55 

கொம்பர் 79 193 வளரும் கறி (மிளகுக் கொடி) aug yA 

3. குடுக்பை 108; கோலத் தனிக் கொம்பர் 45 
4. குழை 7. தழை ‘ 
குழை 184,241 சர்ந்தழை 83



ஒளிநெற் கிகி, மலர், அரும்பு, தாது 275 

யூந்தழை 94 12. ash 
பூமென் தழை 90 இளவஞ்சி 94 
மாந்தழை. 65 எழில் வாய் இளவஞ்சி 96 
8. தவிர் வஞ்சி 33 வஞ்சம் மருங்குல். 22 
set 83, 103, aoe வஞ்சியன்ன வாமேகலை. 344 
அகி 13... வடு (மாவடு) 226 

9% usa 14. add 
௮ம் பஞ்சி 209 தளிவளர் வல்லி 16 
10. பாசடை '“இலை'' பார்க்க. இள வல்லி 53, 384 

ர ஊதைக்கு அலமரும் வல்லி 289. 

ப் ணின் eri so வில்லி 3284) 59 உயர் பெண்ணைத் இண்மடல். 22. வளர் இளவல்லி 5௪ 
பெண்ணைத் திண்மட go 15. ள்ளி 
பெண்ணை மடல் 75 வள்ளி(க்கொடி) 128 

48 &. மருதம் 

[வயல் வர்ணனை என்னும் தலைப்புக்கள் பார்க்க] 

144. மலர், அரும்பு, தாதூ 

ந. மலர்--பொது 

1. இரும்பு 2 கர்சுணங்கு 
கோங்கரும்பு. 26, 46 வேங்கைச் சுணங்கு 96 
புகாங்கற் பொலி அரும்பு ஏய் 
கொங்கை 23. தாது 

1. ௩. அலர் 85,96, 189,180, அளகத்தின் அட்டிய தாது 122 
291, 867 செழுந்தா, 124 

movil - அணங்கலர் (*அணங்கு தண்ணறுந் தாது 107 
அலர்) 96 ° 

காமன் எய்த அலர் , நர 4 தொத்து 
8. நாம் (பூங்கொத்து) 
wl aoe 119 

* அணங்கு அலர் - தெய்வத்திற்குரிய கழுநீர் முதலிய பூக்கள். 

அணியார் துறுகான் மலர்த் 
தொத்து 124 

1 சுணங்கு - வேங்கையின் சுணங்கு போலும் பூ.
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கான் மலர்த் தொத்து 126 
துறுகான் மலர்த் தொத்து 126 

மலர்த் தொத்து 126 

5. நளை (மொட்டு) 

தனை 141 
மென் நனை 125 

6 ou 
கமழ்பூ 196 

யல்பூ 196 
பூ 14, 83, 90 96, 196, 201, 

210, 218, 351, 355 

பணை 351 
பூவார் அகலம்: 355 
பொன்னார் மணிம௫ழ் பூ 210 

மெல்லடி பூ 201 

மென் பூச் சூழ் 79, 278 

வண்டு ஆல் இயலும் வளர் பூ 105 
வளர் பூ 105 

* வேங்கையின் பூ 96 

7. போது 

அடிப் போது 181 
'இணர்ப்போது 17 
கைப் போதுகள் 206 
கொழும் போதுகள் 108 
சிவந்த பைம் போது 361 

தாதிவர் போது 40, 152 
'துணர்ப்போது 17 
பைம் போது 361 
போதிற் பொலியுந் தொழில் 229 
போது 2,40, 90, 152, 174, 

316. $61,364 197 122, 
வெறியுறு தாதிவர் போது 152 
வேங்கையம் போது 205 

மடல் 
மென் பூ மடல் 218 

wor © 

அடிச் சந்த மாமலர் 92 
அணி சர் மலர் 63 

136 அணியார் துறுகான் மலர் 

௪. பிறபோருட் பகுத [திருக்கோவையார் 

௮ம் மலர் 158 
அளிமுரல்கொங்கார்தடமலர் 119 
அறுகால் நிறைமலர் 126 
ஆய் மலர். 165 
இணைமலர் 394 
இன மலர். 347 
ஈர்ங்குரல்வே யளிமுரல் 

கொங்கார் தடமலர் 119 
எம் மலர் 153 
கடி மலர் 236 

3st கடிமா மலா் 
கண்ணாரளிபின் வருங்கள் மலை 
மலர் 70 

கண்மலர் 90, 97, 108, 352 
கள் மலை மலர் 70 
கார் மலர். 323 
கால் மலர் 288 
கான் மலர் 126, 157 
குருநாண்' மலர் 44 
குரூ௨ மலர் 225 
கைம் மலர் 238 
கொங்கார் தடமலர் 119 
கொழுங்கான் மலர் 157 
சந்தமா மலர் 32 

சர் மலர் 23 
செம்மலர் 153, 36 

தட மலர் 21,11 
'தவி சின் மலர். 308 
தாதேய் மலர் 82 
'இல்லைத் தேன்பிறங்கு மல் 

தேன் மலர் 292 
இல்லைப் பொலி மலர் 219 
துணை மலர் 118 
துறுகான் மலர்த் தொத்து 126 
தூ மலர் 3 
தேன் மலர் ஈ 232 

தொத்தின் மலர் 127 
தோடார் மதுமலர் 161 
நாண் மலர். 44,168 
நாளார் மலர் 47 

op wert 126



  

ஓளிநெறி] 144, மலர், அரும்பு, தாது 

பன் மலர் 226 மலரைப் பொரு அடி 
பொலி மலர் 219 மலரோ 
பொன் தட மலர் 27. மலைமலர் 
மது மலர்: 161,275 மாமலர் 32,78, 178, 
மல் துன்று மாமலர் 178 -@ 

மல் தேன் மலர் 232 OO inh சாழுந் தாரகை 
மலர் 35, 90,170, 226, 275, a . 

329, 331, 335, 367 பாழில் வாய் முகை 
மலர்க் கண்கள் 335 bile மலர் 
மலர்க் கைகள் too (Ser மலர் 103 
மலர்ச் ௪, 209 ப 

மலர்த்தாள் 329 வெறியார் மலர்கள் 
மலர்த் தொத்து 326 வெறிவீ 
மலா் வண்டுறுதல் - 808 வேயாதுசெப்பின் அடைத்துத் 

மலரா வரும் 259 தமி வைகும் வீ 

ரர. மலர் - சிறப்பு 

1. aad கமலத்தில் 
அல்லியங் கோதை 201 குரூ௨க் கமலம் துன்று அம் 

மலர்க் குஞ்சி 82 (உரை) Bs oe | 
மதிக் கமலம் 

2. அனிச்சம் மொய்வார் கமலத்து, 
அனிச்சம் இகழும் ௮ம் சீறடி 211 முற்றிழை 
'தண் அனிச்சப் பூ மேல் மிதிக்கிற் 1 Kia . 

பதைத்து அடிபொங்கும் 288 41: 560 ம் ‘ 
் சூல் முதிர் பெடைக்கு சேவல் 

3. ஆம்பல் மென்பூக் குதர் 
ஆம்பலம் போது உளவோ தேன் முதிர் வேழத்தின். 

அளிகாள். 38 மென் பூ 

A. இந்தீயரம் (நீலோற்பலம்) 8. கழுநீர் 
ஃஸ் கடந்த இந்தீவரம். 768 அணங்கு கலர் 26 (a 

5." 1656 கண் மலர் செங்கழு நீர் 
த ‘ கழு தீர் 

எருக்கும் அணிந்து , Tt நழுநீர்ச் செவ்வி 
6: கம௰ம் (தாமரை பார்க்க) கள்ளகத்த கழுநீர் மலர். 

சுண்ணார் கமல த்தேவி 41 ஈகாவியங் கண் கழுநீர்ச் செவ்வி 
கலந்த வேரி 301 வெளவுதல் கற்றனவே 

ain ds sort £ 35 இண்டுணி வாய்க் கொள்ளும் 

சமலத்தவள் 38... கள்ளகத்த கழுநீர் மலர் 

277 

367 

ச்ச 

70 

331 

124 

314 

153 

348 

374 

125 

163 

374 

36," 

221 

144 

169 

369 

369 

ரை 
108) 

128 

384 

123 

384, 

1as
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கெழுநீர்மையிற் சென்று இண்: 
இணிவாய்க் கொள்ளும் 
கள்ளகத்த கழுநீர் மலர் 123 

செங்கழுநீர். 108 
முத்தம் பயக்கும் கழுநீர் 38௪ 
9. காந்தம் 
சுடிமலர்க் காந்தள் 325 
காந்தளைப் பாந்தள் என்று. 

எண்ணித் துண் என்று. 
ஒளித்துக் பைம்மலரால் கண் 
புதைத்துப் பதைக்கும் எம் 
கார் மயிலே 

குழல் போன்று அளிகரக் காந் 
தளும் பாந்தளைப் பாரித்து: 
அலர்ந்தல வே 

கொண்டல் கண்டன் குழை 
யெழில் நாண் போன்று இக் 

233 

324 

  

சடிமலாக் காந்தளும் 
போந்து 325 

துன்றி விரிந்தன காந்தள் 
காரென 279 

பைந்தாந்தள் த் 
மலர்க் காந்தள். 233 
winaris Gwrunh மலர்க் 
காந்தள் 233 

மூத்தின் குவளை மென் காந்த 
னின் மூடி 121 

மூழவம்......காரென...ஆர்ப்ப 
கரந்தஞம் பாந்தளைம் 
பாரித் தலர்ந்தனவே 324 

மென் காந்தள் 121 
Quriiserk é-ar hat 233 
வ்ரிந்தன காந்தள் வெருவரல் 
காரென வெள் வளையே, 279 

10 காலி 
காவி நின்று ஏர் தரு கண்டர் 41 
காவியங்கண் சழுநீர்ச் செவ்வி ஈ 
* வெளவுதல் கற்றனவே 384 
காவியை வெல்லும் மிடற் 

ரோன், 349 

௪, பிறபொருட் பகுதி 
x 

[திருக்கோவையார் 

சர்வளர் காவிகள் 2 
சுனைவளர் காவிகள் சூடி. 156 
11, குமிழ் 

குருவளர் பூங்குமிழ் 2 
பூங்குமிழ் 5 
12. குமுதம். 
குமுதம் இவள், யான் குமூ௨ச் 

சுடர் கொண்டு எழுந்தாங்கு 
அது மலர்த்தும் உயர் 
வானத்து இளமதியே 166 

கொழுந் தேன் மலர்வாய்க் 
குமுதம்: 

செறு அகத்த , கொழுந்தேன். 
மலர் வாய்க்குமுதம் 

இல்லைப் புறவிற் செறு அகத்த 
கொழுந்தேன் மலர் வாய்க் 

166 

166 

சுங்கம் 166 
13. குரவ 
குரவ்ணையுங் குழல் 360 
குரரய்பயில்-கூனழை 368 
14. குவளை 
கருங்குவளைக் கடிமாமலர் 

முத்தங் கலந்இலங்க 331 
கருங்குவளைச் செவ்வி ஓடிக் 

கெழுமினவே 
குவளைக் கடிமாமலர் முத்தங் 

கலத்திலங்க 
குவளைக் கருங்கண் 
குவளைக் களத்து அம்பலவன் 
சிறுவாள் உ௰ர் உற்று ௨௫ 

முன்னம் ன்னப்படுங் 
குவளைக்கு எறிவாள் கழித்: 
,தனள் தோழி 

இல்லை நினஹோன் மிடற்றின் 
வண்ணக் குவளைமலர்கின் 
per சனெவாள் மிளிர்நின் 
கண் ஒக்குமேல் கண்டுகாண் 162 

பூங்குவளைப் பொலி மாலை 357 
பைந்தாட் குவளைகள் 368 

388 

331 
51 

3s 

S334
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முகமடுவிற் பைந்தாட் குவளை 
கள் பூத்து இருள் சூழ்ந்து 
யயின்றனவே 363 

முத்தின் குவளை மென் காந்த 
ளின் மூடி. 121 

மையேர் குவளைக்கண் வண் 
டினம் வாழுஞ் செந்தாமரை 66 

15. seas (sre) 

மடல் அவிழ்பூங் கைதை 
யங் சானல் 199 

16. Gaiden 

கமழ் கொன்றை துன்றும் 
அலங்கல் 

கள் மலி கொன்றை. 
கள்ளினம் ஆர் த்துண்ணும். 

வண் கொன்றை * 295 
கொந்தார் நறுங் கொன்றை 276 

24 

258 

SGLYH) Qaires 2 9 353 
செந்கார் நறுங் கொன்றை 391 
தாரணி கொன்றை 400 
தாருறு கொன்றை 176 
தேன் வண்டு உறைதரு 
கொன்றை 380. 

தேனக்க கொன்றை 159 
நறுங் கொல்றை 276, 391 
நறைக்கள் மலி கொன்றை 258 
மதுத்தங்கய லொன்றை 396 
வண் கொன்றை 295 

17. சங்கு 

குழல் வேங்கையம் போதொடு 
கோங்கம் விராய் நறப் 
பாடலம் புனைவார் 205 

கோங்கம் விராய் 208 
கோங்கரும்பு 26,46 

ரீச்ச், மலர், அரும்பு, தாது 979 

கோங்கிற் பொலி அரும்பு 13 

கோங்கு 1 

18. தாமரை 
அகன் தாமரை 184 
அடித்தாமரை 19 
அந்தாமரை அன்னமே 12 
செந்தாமரை 66 
செந்தாமரைச் செவ்வி 363 
செம்மலர் (செந் தாமரை) 158 
இருவளர் தாமரை 1 
நெஞ்சக் தாமரை 120 

பஃருமரை 249 
பகன் த -மரைக்கண் 184 
பல் சதிரோன் அடைத்த 
தாமரை 164 

பழனத்து அகன் தாமரை 184 
*பாண்டில் எடுத்த பஃருமரை 849. 
பிடம் செய்தாமரையோன் 129 
முகத் தாமரை 388 

19. நோன்றி 

கொண்டல் கண்டன் கை 

அனல்போல் தோன்றிக் கடி 
மலரும் 325 

20. நாகம் (சுர புன்னை) 

Carat சுரிகுரு மாமணி 
ஊசலைக் கோப்பழித்துத் 
Berni மது மலர் 
நாகத்தை நாக்கும் நம் சூழ் 
பொழிற்கே 161 

தேன் நுழை நாகம் 116 
தோடார் மதுமலர் நாகத்தை 
நாக்கும் 161 
நறவார் நாகம் மலி பொழில் 171 
நாகம் மலி பொழில் 171 

மது மலர் நாகம்: 161 

  

* பாண்டில் - இண்ணம்.
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வண் தாரகை போல் தேன் 
நுழை நாகம் மலர்ந்து... 

21. நீம் 
சுரும்புறு நீலம் கொய்யல் தமி 
நின்று 167 

செய்ம்முகம் நீலம் மலர்தில்லை 356 
நீலம் மலர் இல்லை. 356 

22. பங்கயம் (தாமரை பார்க்க) 

பங்கயக்கண் நெடுமால் 120 
பங்கயப் பாசடைப் பாய்தடம் 204 

116 

௪, பிறபொருட் பகுதி [திருக்கோவையார் 

27. வளம் (தாமரை பார்க்க) 

கண்ணீர் வருங் சுழி காதல். 
வனசங்கள் கூப்பும் மலர்க் 
கைகளே 190 

பைங்கானலில் வனசங்கள் 
190 கூப்பும் மலர்க் கைகளே 

28. மேங்கை 

குழல் வேங்கையம் போதொடு 
பாடலம் புனைவார். 

குறமனை வேங்கைச் சுணங்கு 
205 

96 
25. பாடம் (பாதிரிப் பூ) ் 

குழல் வேங்கையம் போதொடு சாதிறன், சொண்டு பொன் oy 
கோங்கம் விராய் நறப் த , 
பாடலம் புனைவார் 205 தறமனை வேங்கையின் பூப் 

தறப்பாடலம். 205 பயில் பாறையை நாகம் 
mu * நண்ணி மறமனை வேங்கை 
24. மு தோமரை) என நனி அஞ்சும் 96 

மேவிய பொன் 344 போதிடங் கொண்ட பொன் 
25. மகிழ் வேங்கை இதனைப் புனங் 

பொன்னார் மணி மகழ்ப் பூ கொக என்று சாதம் 
விழ யாம் விழை பொங் கொண்டு, பொன் ths 
இருளே 210 தன். கள்வாய் சொரிய 

ட நின்று, சோதிடங் கொண்டி. 
மணி ம௫ழ் பூ 840... தெம்மைக் கெடுவித்தது 
26. மல்லிகை தூமொழியே 138 

மல்லிகைப் போதின் வெண் வேங்கை...பொன் வீசி 
சங்கம் வண்டு ஊத 364 எம்மைக் கெடு வித்தது 188 

145. மலை 

I. மலை--ிறப்பு 
‘ 

3. இமயம் 2. ஈங்கோய் மலை 

பொருப்பரசி பயலன் 240 அரன் மன்னும் ஈங்கோய் மலை 113: 

வரகுணன் வெற்பின் வைத்த 
"கயலோங்கு இருஞ்சிலைண 827 

3. கயிலை (தலம் என்னும் 
தலைப்பு, பக்கம் 50 பார்க்க) 

* பூ எனப் படுவது பொறிவாழ் பூவே''--நால்வர் நான்மணிமாலை.
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அணியார் கயிலை 145 

அம்பலத் தமிர்தாய் இருந் 
தனர் குன்று... 148 

அம்பலத்தான் மலை... 40 
அம்பலத்தான் வரை 117 
அம்பலத்தான் வெற்பு 61, 262 
அம்பலத்தும் ஆவியன்னான் 

பயிலுங் குயிலாயத் 5G 
வரையே 37 

அம்பலத் தெம்பரன் அம். 
பொன் வெற்பு 99 

அம்பலத்தோன் இரும் தண் 
குயிலை 293 

அம்பலத்தோன் தடமால் 
வரை 76 

அம்பலம் நண்ணி நடம் நவில் 
வோன் நாகம்... மர 

அம்பலவன் (உலகந் சுனித்து 
உண்டவன் தொழும் 
தாளோன்। கயிலை 132 

அம்பலவன் கயிலை 56 

அம்பலவன் குன்றம். 221 
அம்பலவன் குன்று 92 
அம்பலவன் தன்வெற்பு 118 
அம்பலவன் நெடுவரை 96 
அம்பலவன் மலை 71, 110, 130 

252 
அம்பொன் வெற்பு 99 
அரன் இருக்கும் பொருப்பு 388 

அரன் குன்று 116 

அரன் பொருப்பு 146 
இரும் தண் கயிலை 293 
ஈசன் வெற்பு 31 
எனைநின்று ஆண்டான் ௮ 
வரை 244 

சகுயிலாயத்து அருவரை 37 

கயிலாயம் 245 
கயிலைக் கூடம் செய்சாரல் 129 
சுயிலைச் சிலம்பு ,, 30, 54 
கயிலைச்சிலை 59 
கயிலை(யந் தேன்) 76 

146, w2—A poy 281 

கயிலைப் பயில் புனம். 38 
கயிலைமலை 25,62, 101 
கயிலை மலையின் உயர் குடுமி 62 
கரியுரித்தோன் கயிலை: 55 
இற்றம்பலவன் கயிலைமலை 25, 101 
சற்றம்பலவன் மலை 95 
இற்றம்பலவன் வண்பூம் கயிலை 59 
செழுங்கயிலை 114 
தண் கயிலை 293 
இருமலை 138 
இல்லை அம்பலத்தோன் தட 

மால் வரை 70 
Boies சடை முடியோன் 

குயிலை 176 
இல்லைத் தொல்லோன் கயிலை 6 
இல்லை நின்றோன் கயிலைக் கூடம்: 

செய் சாரல் 129 
'இல்லையான் மலை 52, 892 
பிரசந் இகழும் வரை 299. 

(தலைவன் கயிலை மலைக்கண் 
யானையைக் கடிந்தான் 
ஆதலின் இங்கு வரை 
என்பது கயிலை) - 298 
பாடல் பார்க்க 

புலியர் அரன் இருக்கும் 
பொருப்பு 882 

பூங்கயிலாயப் பொருப்பன் 245 
பூங்கயிலைச் லை. 59 
பைங் சுயிலை 169 

வடவான் கயிலை 138 

வண்பூங் கயிலைச் லை 59 
வான் கயிலை 138 

விண் தோய் கயிலை 141 
வெள்ளிக் குன்று 280 
வெள்ளிமலை 128 

கழுக்குள்றம் 

கழுக்குன்றில் நின்று தண்நறுந் 
'தாதவர் சந்தனச் சோலை பந் 
'தாடுகின்றார், எண்ணிறந். 
தார் 107
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குற்றாாம் (தலம் என்னும் தலைப்பு 
பக்கம் 52 பார்க்க), 

குழல்வாய் மொழி மங்கை 
பங்கன் குற்றாலத்துக் கோலப் 
பிண்டிப் பொழில் வாய் தட 
வரை வாயல்ல தில்லையிப் 
பூந்தழையே 94 

கோடு 
அம்பலவர்...குனிதரு இண் 

சிலைக் கோடு 98 
யரங்குன்ற (தலம் என்னும் தலைப்பு, 

பக்கம் 58 பார்க்க) 
அம்பலத்துப் பதியுடையான் 

பரங்குன்றினிற் பாய்புனல் 292 
* அம்பலவன் பரங்குன்றில் 

குன்றன்ன மாபதைப்பச் 
சிங்கத் திரிதரு சீறூர் 100 

அரங்குன்றில் நிறை புற் 
ரொன்று அரவன் புதல்வன் 778 

பொதியாலை (கலர் என்னும் தலைப்பு 
பக்கம் 54 பார்க்க) 

அம்பலத்து அரன் பாதம் விண் 

௪. பிறபொருட் பகுத [திருக்கோவையார் 

தென்னம் பொதியிற் புயல் 
மன்னு குன்று 39௪ 

பொதியில் வெற்பில் கல். 
பாவிய வரை: ச 

பொதியின் மலைப்பொருப்பன் 140 
பொதியின் மலைப்பொலி சந்து, 
அணிந்து 154 

மலயத்து இக்குன்ற வாணர் 68 
மலயத்து இருங்குன்ற வாணர் 15 

மேரு 
அம்பலவர் பகை செகுக்குங் 

குனிகரு இண் சலைக்கோடு 
சென்றான் சுடர்க் கொற்ற 
வனே 98 

இறைவில் குலா வரை 266 
எய் குன்ற வார் லை 223 
சுல்விச் செம்பொன் வரை 308 
செம் பொன் வரை 308 
யூரம் அன்று அயரப் பொருப்பு 

வில் ஏந்தி 321 
வடவரை 228 
வரை அன்று ஒருகால் இரு 

கால்வளையஎய்து நின்றோன் 152 
ஹோர். புனைவளர் சாரற் வில் பா விலங்கல் 310 
பொதியின் மலை 154 வில்லினை மேருவில் வைத்தவன் 26 

11. மலை-பொது 

3. கல் Qos Gor pb 15 
. எழில் குன்று 31 

கல் அதர் பத கருங் குன்றம் 15 
adore. 169 காமர் குஸ்நர் 374 

குன்றம், குன்று குன்ற ஆறு 68 
குன்றத்து இல்லாத் தழை 92 

அயல் வளர் குன்றில் 777 குன்றங் இடையும். 268 
ஆழி திருத்தும் மணற் குன்று 786 குன்றத் இடை 246 
இக் குன்று. 703, 225, 257 , குன்றம் 98, 221, 231 
இத்நிலத் தன்று ஐய குன்றமும் 98 குன்ற வார் லை 223 
  

* இங்குப் பரங்குன்று 
இருப்பரங்குன்று அல்ல போலும். 

<— 
* கயிலை! எனப் பொருள்படும் போலும்
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குன்றன்னமா 100 
குன்றார் துறைவர் 288 
குன்றிடத்தே 95, 251 
குன்.றில் நின்று ஏங்கும் அருவி 128 
கொக்குஞ் சுனையுங் குளிர் 

தளிருங் கொழும் போது 
களும் இக்குன்றில் என்றும் 
மலர்ந்து அறியாத இயல் 
பினவே 702 

செய் குன்று 223 
பருங்குன்ற மாளிகை 15 
யூயல் மன்னு குன்று. 395 
மணற் குன்று 186 
2. சரி ் 
தள்ளிருள் நாகம் நடுங்கச் 

சங்கம் வேட்டந் இரிசரி (சரி - 
மலைச்சரி, மலை வழி), 156 

3. Foy . 
இருஞ் சிலம்பு 262 
கயிலைச் சிலம்பு 30, 54 
சிலம் பெதிர் கூஉய் 80, 62. 17௪ 
பூங்கொடிகள் பயிலச் லம் 

பெதிர் கூய் 30 
மஞ்சார் லலம்பு. 96, 103 
மந்தி செழுங்குலை வாழை 

நிழலில் துயில் லெம்பு 
வருக்கைப் பழம் விழுதேன் 

எய்யாது அயின்று இள மந்த 
கல் சோரும் இருஞ்சிலம்பு 262. 

250 

4. சிலை 
அம்பலவர்...குனி தரு திண் 

சிலைக் கோடு 98 
சிலை 59 

5. நாகம் ் 171 

6. பொருப்பு 6 

சாரற் பொருப்பிடத்தே 293 
நிலனும் விசுமபும் பொருப்பும் 

(புணர்ப்போன்) 17 

145, wa&—Gurg 28F 

புணர்ப்போன் நிலனும் விசம் 
பும் பொருப்பும் 17 

புனக் இளியாம் கடியும் வரைச் 
சாரற் பொருப்பிடத்தே 298 

பொருப்பிடத்தே 298 
பொருப்பினம் ஏறித் தமியரைப் 

பார்க்கும் புயலினமே 319 
பொருப்பு வில் ஏந்தி 321 
பொருப்புறு தோகை 315 
வரைச் சாரற் பொருப் 

பிடத்தே 298 

7. மலை 

அம்பலவன் மலை 252 
சிற்றம்பலவன் மலைச் சிற்றில் 95 
செழும் பூண் மலைமலி மார்பு 897 
தள்ளி மணி சந்த முந்தித் தறு 

கட் கரி மருப்புத் தெள்ளி 
நறவம் திசை திசை பாயும் 
மலைச் லம்பா 128 

இல்லையான் மலை 283 
தேனுந்து மாமலை 147 
பொன்னின் தேனுந்து மாமலை 147 
மலை மலர் 70 

மலை மலி மார்பு , 397 
மாமலை 147 

வாரிக் களிற்றின் மருப்புகு” 
முத்தம் வரை மகளிர் 
வேரிக்கு அளிக்கும் விழுமலை 
நாட 265 

8 வரை 

அம்பஉத்தான் வரை 117 
அருவரை 244 
அவ்வரை மேலன்றி இல்லை 114 
இவ்வரை மேற்ிலைம்பன் 

எளிதில் தந்த ஈர்ந்தழையே 114 
இறைவில் குலாவரை ஏந்தி 266 
கல் வரை ° 197 
க.ற் பாவிய வரை ௪ 
கன வரை 216
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கார் வரை 130 வானப் பெருவரை 254 
குல வரை ஏழ் 21 விண் தோய் கனவரை 216 

குளிர் வரை 260 வேய் தந்த வெண்முத்தஞ் 
செம் பொன் வரை 308 சிந்து பைங்கார் வரை 130 
செவ்வரை மேனியன். 114 
SLUTTY aor 70 9, விலங்கல் 

தடவரை 20, 94, 758) 192 பா விலங்கல் எங்கோனை 210 
கடவரைத் தோள் 20 விலங்கலைக்கால் விண்டு மேன் 
erp siver 130 மேலிட 24 
தும் வரை 259 
நெடு வை 96 ‘ 
rece டி 10: வெற்பு 

பிரசம் இகழும் வரை 299 அம்பலத்தான் வெற்பு 61 
பெரு வரை 254 அம்பலவன் தண் வெற்பு 118 
யபைங்கார் வரை 180 இல்லை ஈசன் வெற்பு 31 
மால் வரை 28, 70 இல்லைப் பரமன் வெற்பு 297 
மூக்கண் மன் உடைமால் வரை 28 மதியூர் கொள் வெற்பு 262 
வரை அன்று ஒருகால் இரு வான் அமர் வெற்பு 274 
கால் வளைய 252 விண்ணை மடங்க விரிநீர் 
வரைச் சாரல் 293 பரந்து வெற்புக் கரப்ப 
வரை மகளிர் 265 மண்ணை மடங்க வருமொரு 
வளருங் கறி அறிய மந்தி காலம்... 75 

Bary மம்மர்ச்கு இட வெற்பகச் சோலை 168 
மாய்.த் தளரும் தடவரை 193 வேய் விளையாடும் வெற்பு 133 

146. wmp 

1G மறையின் திறம் திரிந்து 213 
கடிமலர்க் கூந்தலைத் தான் பெறுமாறு உண்டேல் உன்னுங்கள் 

'இதன்றி ஓதுங்கள் நான்மறை உத்தமரே 236. 

கொண்மூ அதிரேய் மறை (ஒலியின் இவ் ஆறு செல்வீர்... 
மயில் போல் எதிரே வருமே...ஓரேந்த லொடே 

சந்தம் (மறை) 

நான்மறை 

22௪ 

78 

236
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147. பாடற் பகுதிகளும் மனப்பாடத்துக்கு 

உரிய பாடல்களும் 

எண்: பாட்டூ மூதற்குறிப்பு 

1 திருவளர் தாமரை 
7 ஏழுடையான் 

20 சிறைவான் 
86 புரங் கடந்தான் 

109 ஈசற்கு 
285 குயிலிதன்றே 
400 காரணி கற்பகங் 

குறிப்பு : இருக் கோவையாரில் அநேக பாடல்கள் மனப்பாடத்திற்கு 
உரியன. ஆயினும் முக்கியமான ஒரு சிலவே இங்குக் குறிக்கப் 
பட்டுள. பினனும் வேண்டின் பாடல்கள் 47 (சூளாமணி), 307 
(ஆனந்த) கொள்ளலாம். 

2. எழுத்திலும் பேச்சிலும் பயன்படுத்தக் கூடிய 

பாடற் பருதிகள் 

எண் பாடற் பகுதி 

9 உணர்ந்தார்க்கு உணர் வரியோன் 
Bains சிற்றம்பலவன் 

12 சிந்தாமணி, தெண்கடல் அமிர்தம் 
'இல்லையான் அருளால் வந்தால் 

ல் இகழ படுமே 

21 கோம்பிக்கு ஒதுங்க மேயா மஞ்ஞை 
குஞ்சரங் கோள் இழைக்கும் 
பாம்பைப் பிடித்துப் படம்உழித்* , 
தாங்கு ்



எண் 

27 

29 

40 

43 

45 

57 

61 

71 

86 

97 

100 

112 

114 

133, 

௪. பிறபொரும் பகு.௧இ.  (திருக்கோலிரயார் 

பாடற் பகுதி 
காலத்தினால் மழை மாறினும். 

மாறாக் கவி கை நின் பொற் 
லத்தை நீயும் நினையாது 
ஒழிவது என் தீவினையே 

விழியாம் பிணையாம் விளங்கு 
இயலால் மயிலம், மிழற்று 
மொழியால் கிளியாம். 

யாதிவர் மாதவம் அம்பலத்தான் 
மலை எய்துதற்கே 

தாழச் செய்தார் முடி தன் அடிக்கீழ். 
வைத்தவரை விண்ணோர் சூழச் 
செய்தான் ர 

கோலத்தனிக் கொம்பர் உம்பர்புக்கு. 
அஃதே குறைப்பவர் தம் சல.த் 
Sor கொங்கை 

சரதம் உடையர் மணிவாய் இறக்கற் 
சலக் கென்பவே” 

ஆழம் மன்னோ உடைத்து இவ் ஐயர் 
வார்த்தை 

காகத்து இரு கண்ணிற்கு ஒன்றே 
மணி கலந்தாங்கு இருவர் ஆகத் 
துள் ஓர் உயிர் கண்டனம். 

அம்பலத்து மூவாயிரவர் வணங்க 
நின்றோன். 

வரம் இடந்தான் இல்லை அம்பல 
மூன்றில் அம் மாயவனே 

யூற்றில வாளரவன் 

தெங்கம் பழம் 
தவளத்த நீயணியும் தடந்தோள் 

அண்ணல் தன்னொருபால் அவள் 
.. அத்தனாம் மகனாம் இல்லையான் 
தெவ்வரை மெய்யெரிகாய் சிலை 

ஆண்டு என்னை ஆண்டு கொண்ட 
செல்வரை மேனியன் சற்றம்பலவன். 

ஈ விளையாட நறவிளை ஓர்ந்து எமர் 
மால்பு இயற்றும் வேய்
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எண் 

146 

147 

163 

167 

168 

178 

181- 

184 

185 

186 

189 

198 

204 

220 

235 

270 

276 

292 

பாடற் பகுதி 

பொதுவினில் தீர்த்து என்னை. 
ஆண்டோன் 

வானுந்து மாமதி வேண்டி அழும் 
மழப்போலும் 

நந்தீவரம் என்னும் நாரணன் 
இரும்புறு மாமதில் பொன் இஞ்ச; 

வெள்ளிப் புரிசை, அன்று ஓர் 
துரும்புறச் செற்ற கொற்றத்து 
எம்பிரான் 

நற்பகற், சோமன், எரிதரு நாட்டத்தன் 
பற்றொன்றிலார் பற்றுந் இல்லைப்பரன் 
புகழும் பழியும் பெருக்கிற் பெருகும். 
பகன் தாமரைக்கண் கெடக் கடந் 

தோன் 
உள்ளும் உருக உரோமஞ் சிலிர்ப்ப 

ஆழி திருத்திச் சுழிக் கணக்கு ஓதி 
பொன்னும் மணியும் பவளமும் 

போன்று பொலிந்து இலங்க 
மின்னுஞ் சடை 

விசும்புற்ற இங்கட்கு அழும் மழப். 
போன்று 

தாயிற் சிறந்தன்று நாண் வீதய 
லாருக்கு. அந்நாண்...இண் கற்பின் - 
விழுமிதன்று 

கண்கள் தம்மாற் பயன் கொண்டனம் 
* குணங்கள் அஞ்சாற் பொலியும் 

நல சேட்டைக் குலக்கொடியே 
சர் அருக்கன் ஐருட்டிற் புகச் 

செற்ற கோன் 
மயில் முழ்டை இளைய மந்தி 

பந்தாடு இரும்பொழில் 
விதியுடையார் உண்க வேரி (வேரி - 

கள்) 

* சட்டை - மூதேவி; கொடி. - காக்கை; மூதேவியின் கொடி காக்கை.
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எண் 

303 

304 

308 

315 

327 

332 

333 

334 

338 

343 

343 
349 
374 

374 

379 

386 

387 
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பாடற் பகுதி 

பொட்டணியான் நுதல் போய் 
'இறும் பொய் போல் இடை எனல் 
பூண் இட்டு அணியான் 

தெய்வம் பணி கழலோன் தில்லைச் 
சிற்றம்பலம் 

சர் அளவில்லாத் இகழ்.தரு கல்விச் 
செம்பொன் வரை 

நெருப்புறு வெண்ணெயும் நீருறும் 
உப்பும் என 

புயல் ஓங்கு அலர் சடை ஏழ்.றவன் 

மூனிவரும் மன்னரும் முன்னுவ 
பொன்னால் முடியும் 

வறியார் இருமை அறியார். 

இிறுவாள் உலர் உற்று உறு முன்னம். 
'சின்னப்படுங் குவளைக்கு எ.றிவாள் 
கழித்தனள். 

தென் மாத் இசை வசை தீர்தர 

நாய் வயினுள்ள குணமும் இல்லேனை 

பேய் வயினும் அரிதாகும் பிரிவு 

பாவியை வெல்லும் பறிசில்லை 

வேயாது செப்பின் அடைத்துத் 
தமிவைகும் வீயின் அன்ன தயாடி 
சற்றம்பலவன் அனையாள் 

கொக்கின் இறக தணிந்து Dorey. 

உள்ளுதொறும் பள்ளம் புகும் புனல் 
போன்று அகத்தே வரும் பான்மை 
யளே 

வைகொண்ட ஊ9 கொற் சேரியின் 
விற்று 

கல்லாண்டு எடேல் கருங்கண் சவப் 
பாற்று கறுப்பதன்று?



a 
ஒளிநெறி] 749. மாதர்கள் 239 

148 மாதர்கள் 

(1) மாதர்களைக் குறிக்கும் சொற்கள் 

ஏர் குழலார் 284 பெண் கொடி 75 
ஏழையர் 208 பொற்றொடி 239 
கரும்பன மென் மொழியார் 848 மகளிர் 265 
'இல்லைநன்னாட்டுப்பொலிபவர் 381 மங்கை 216 
தையலார் 40 204 மான் அமர் நோக்கியர் 274 
தோகை அன்னார் 385 மான்முதிர்நோக்கன் நல்லார் 369 
நல்லார். 199,369 மென் தோகை அன்னார். 385 

நாறி 265 

புணர்ந்துடன் வருவோரில் ஆண்மகன் 

தன்னு_ன் வந்தவளை விளித்தல் 

தாண்டா விளக்கனையாய் 244 

(2) மாதர்கள்---அவயவ வர்ணனை முதலிய 

(தலைவி அவயவ வர்ணனை பக்கம் 104 பார்க்க) 

இடை 01ல் (மொழி பார்க்க) 

மின் தங்கு இடை 221 நுதல் (நெற்றி) ம 

oan இரவு அணையும் மதியேர் நுதலார் 
் ் ் . 360 

காய் சின வேலன்ன மின்னியல் Fe ஏர் நுதல் 360 

ண . மதியேர் நுதலார் 360 மான் அமர் நோக்கு. 274 
மான் முதிர் நோக்கு யல் 
ரின்னியல் கண் 74. வெள்ளை நகையார். 231 
பேலன்ன கண் 74 ym « 
ait கட்டார் முலை 362 

3 த் மொழி, ஏர் குழல். 284 ம் . Goat ் கரும்பன மென்மொழி 248 தாதேய் மலர்க் குஞ்சி 82. இற்றம்பலம் அனைய சர்ம 

கயல் ப(ன் ன மென்மொழி 248 
பெண் கொடி _ ₹5. மென்மொழி 246 
மென் தோகை அ௮லனார் 285 விரல் 
வல்லி 3. பைங்காந்தள் 

இடகோ. ஒ.-19.
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(3) தலைவி வர்ணனை 

(தலைவி வர்ணனை பக்கம் 92 பார்க்க) 

(4) மாதர்களின் தன்மை 

சுரும்பிவர் சந்துந், தொடு கடல் முத்தும், வெண் சங்கும் 
எங்கும், விரும்பினர் பாற் சென்று மெய்க்கு அணியாம் 
இித்றம்பலம் அனைய, கரும்பன மென் மொழியாரும் 
அந்நீர்மையர் கரணுநர்க்கே 248 

(5) பழக்க வழக்கம் (மாகச்) 

(பழக்க வழக்கம் என்னும் தலைப்புப் பார்க்க) 

2. ஊசல் ஆடுதல் 

கோடார் கரிகுரு மாமணி யூசலைக் கோப்பழித்துத் 246 

தோடார் மதுமலர் நாகத்தை நூக்கும் நஞ்சூழ் பொழிற்கே 161 

புயல்வளர் ஊசல் முன் ஆடி 117 
[சுரபுன்னை மரத்தில் கட்டியுள்ள ஊசலையும், சுரபுன்னை 

மரத்தையும் யானை நிலை குலையச் செய்தல்] 

2 பந்தாடுதல் 

சந்தன்ச் சோலைப் பந்தாடுகின்றூர். 107 

Goby எதிர் கூய் 62, 118 

Apso woo இழைத்து: 118 
சுனை (குடைந்தாடி) வளம் பாய்ந்து 62,118 

"இனை வளம் காத்து 118 
"துணை மலர் கொய்து 118 

* வண்டல் உற்றேம் 290 

(6) மாதர்களின் வாழ்வைட்பற்றி இரங்குதல் 

பொற்பார் தருநாண் பொருப்பர் விருப்புப் புகுந்து நுந்தக், 
கற்பார் சடுங்கால் கலக்கப் பறித்து எறியக் கழிக, 
இற்பாற். பிறவற்க ஏழையர் வாழி எழுமையுமே 208 

2 வண்டல் இழைத்தல் - மகளிர் மணலால் $ற்றில் இழைத்து 
விளையாடுதல்.



ஒளிதெறி] 

(1) 

150, முருகவேள் 291 

மாதர்களின்மீது மையல் 

காய்சின வேலன்ன மின்னியல் சண்ணின் வலை கலந்து 
வீ போது உள்ளமீன் இழந்தார் ஏறுவர் 

  

சறூர்ப் பனைமடலே 74 

149. மாலை 

(சிவபிரான் மாலை என்னும் தலைப்பு பக்கம் 37 பார்க்க) 

அலங்கல் 24 மால 

ஆரம் 91 ஒண் மாலை 122 
கண்ணி கண் முத்த மாலை 397 

por L4G pie soir ox 95 குவளைப் பொலி மாலை. 357 
குறுங் கண்ணி 95 சுரிகுழற் சூழ்ந்த ஒண் மாலை 122 
சுடர்த் திங்களங் கண்ணி. 201 தெய்வ மரு வளர் மாலை 1 

இங்களங் கண்ணி 201 நீள்முத்தமாலைகள் (கண்ணீர்) 170. 
நறுங் கண்ணி 85 பன்னிற மாலைத் தொகை 
நாகத் தொண்  பூங்குறுங் பகலாம் 175 

கண்ணி 95 3 ; > 
த் 2 . பூங்குவளைப் பொலி மாலை 357 பூங்குறுங் கண்ணி 95 me ie ச பெருமலர்க் கண் மை வார் 
சாகை குவளை விடுமன்ன நீள்முத்த 

அல்லியங் கோதை: 207 மலைகளே an 

மார் பொலி மாலை 357 
௫ரூ௨ மலர்த்தார் 2285 பபான் மாலை 262 

தார் 56, 400 மரு வளர் மாலை “ர 
மேன்நதக்க தார் 2285 மாலை wa, 183 
மலர்த்தார் 225 மாலைத் தொகை சல் 
பிணை முத்த மாலை (கண்ணீர்), 770 

8 தம்பிணை 88. (வேங்கைப்) பொன் மாலை. 262 

150. முருகவேள் 

1. மிர் புதல்வன் முடுகள் என்பது 

அம்பலத்தான் சேய் a4 
பறை விறற் சேய் Pe 285 
ிற்றம்பலத்தான் இறைவிறற் சேய் 285 
Aimdusgsrer eu 25% 
மற்ழம்பலத்தான் சேயின தாட்சியிழ் பட்டனளாம் இத் 

இருந்திழையே 282
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(சிற்றம்பலதீதானுடைய இருமகனான சுப்பிரமணியனாலே 
ஆளப்பட்ட இடத்தே சென்றாளாக வேண்டும், இருந்தன 
ஆபரணங்களை யுடையாள் 288 பழையவுரை) 

சேய் 84, 282, 285, 370 
சேயினதாட்சி 282 

சேயினகாட்சியிற் பட்டனளாம் இத் இருந்திழையே 282 
'இலஃ்லையோன் சேயெனச் சனெவேலொருவர் 82 
புரிசேர் சடையோன் புதல்வன் 83 

178 யுற்றொன் றரவன் புதல்வன். 

புற்றொன் றரவன் புதல்வ ளெனநீ புகுந்து நின்றால் 
மல்துன்று மாமல ரிட்டுன்னை வாழ்த்தி வந்தித்தலன் றி 
மற்றொன்று சிந்திப்பரேல் வல்லளோ மங்கை வாழ்வகையே 178 

விற்.ற சேய் 285 

முருகன் வாகனம் 

சேய் கடவும் மயில் 285 

முருகன் கொடி 

கொடி வாரணம் 285 

முருகன் படை 
285 

சூர் தடிந்த அயில் 

மு௫கல் வர்ணனை (கட்டுவித்தி நெற்குறி காட்டினது?, 

இறைவிறற் சேய் சுடவும், மயிலிதன்றே கொடி வாரணங் 
காண் கவன் சூர்தடிந்த, அயிலிதன்றே யிதன்றே நெல்லிழ். 
ரோன்றும் அவன் வடிவே 285 

மு௫கன் தலம் 

இல்லைப் பரன் பரங் குன்றில் நின்ற புற்றொன் றரவன் 
புதல்வன் 178 

முருகவேள் சூரனை அட்டது; 

சூர் தடிந்த அயில் 285 

முருகன் வாத்தியம் 

மூருகியம் : 299 

(மூருசனுக்கு வெறியாட்டுக் காரணமாக ஒலிக்கின்ற வாத்தியம்),
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151. முல்லை நிலம் 

ஈர்மூல்லை வேலி எம் ஊர் 136 

152. முனிவர்கள் 

1 சிறப்பு 

(19 பதஞ்சலி 
நாகந் தொழ எழில் அம்பலம் நண்ணி நடம் நவில்வோன் 

(நாகம் - பதஞ்சலி) 171 

(2) வரிட்டன் 300-௨ரை 

முனிப் பத்தினி 

அருந்ததி 
அந்த வாய் வடமீன் 308 
இடப்பால் அருந்துத காணும் அளவும். 300 
வசிட்டன் இடப்பக்கத்துத் தோன்றும் அருந்துதியைக் காணு 

மளவும் 800 உரை) 
(அருந்துதி வட்டனுக்கு இடப்பாகத்தார் 800 பழைய வுரை), 
எரிமுன் வலஞ்செய்து இடப்பால் அருந்துதி காணு மளவும் 300 
பொன்னின் கற்பு அந்திவாய் வடமீனும் கடக்கும் 305 
வடமீன் 305 

If. Gurg 

மூனிவரும் மன்னரும் முன்னுவபொன்னால் முடியும் 332 

153. Guus 

சேர்ப்பர் சொல்லும் பொய் யென்பதே க௫த்தாயிற் புரிகுழல் 
பொற்றொடியாய் மெய்யென்பதேது ஈற்றில்லை கொலா 
மிவ்வியலிடத்தே 277 

பொய் மையே மெய்யிற் றோன்றுவதே 325 
மன்செய்த முன்நாள் மொழிவழியே அன்ன வாய்மை கண்டும் 278 
மெய் என்பதேது மற்.றில்லை கொலாமிவ் வியலிடத்தே 277 
மெய் கொண்ட அன்பினர் 386 
மெய்த் தழையா நின்ற அன்பினர்
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மெய்ம்மை ஓதுநர்க்கே 266 
மெய்யா அரியது என் 262 
மெய்யே 149 
மெய்யே இவற்கில்லை வேட்டையின் மேன்மனம் 66 
மெய்யே இறைஞ்ச 3482 
மெய்யே பழியாம் பகல்வரில் 261 
வாய்மை கண்டும் 278 

வாய்மையும் அன்பும் மருவி 275 

154. மேகம் - மின் - மழை - இடி 

1. மின் (கார் 

Bone Der 86 கார் 54, 357. 400 
மின். 5, 70, 26, 49. 5௪, 74, செழுங்கார் முழவதிர் 157 

125, 172, 221, 222, 246, அடங்கார் 93 
268, 372 (Hare), 392 (3) கொண்டல் 

மின்னங்கு அலகும் சடை. 172 _ 
மின்னி வளைத்து விரிநீர் கொண்டல் 325 326 

, சவரம் னயன் முகிலே 317 கொண்டல் அம்பாசடை 124 
முழங்க மின்னி 559. கொண்டல் எண் இசையும் 

வரும் 326 

2 ie. ற் Bes 27 (4) கொண்டு 
காலத்தினால் மழை மாறினும். ் டட . 

சரமன் றிவான் தருமேல் ஓத] கருந்தினை ஓம்யக் கடவுள் 
ipa aan 156 பராவி நமர் கலிப்பச் 
மழை-ஜாங்கு அசும்பு 140 சொரிந்தன கொண்மூ. 279 

முழங்கி மின்ன் பொழியா 5. புயல் 

மை 359 தமியரைப் பார்க்கும் புயலி 
3 இடி மே 319 

நினது போர் உறுவேல் வயப் தெடுமால் எழில் தோன்றத் 
பொங்கு உரும் அஞ்சுக 176 தமியரைப் பார்க்கும் புய 

4. மேகம் : லினமே 319 
que ‘35 

(ம) எழிலி ் புயல் அன்று அலர் சடை 240 
எழிலி உன்னிக் குறவர்கள் புயல் ஓங்கு அலர் சடை 327 

கம்பலை செய்யும் 159 புயல் மன்னு குன்று 395 
கடவுள் பராய் நீஸ்று எழிலி * புயல் வந்த மாமதில் இல்லை 28. 

* உன்னிக் குற்வரை ஆர்ச்கும் புயல் வளர் ஊசல் மூன் ஆடி 119 ஆ மூன் ஆ 
குளிர்வரை 269 புயலினம் © 817
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பொருப்பினம் ஏறித் தமிய 
ரைப்பார்க்கும் புபலினமே 319 

பொழிசண் புயலின் மயில். 
துவளும் இவள் 255 

வீழ் பனிவாய், நெருப்பினம் 
மேய், பொருப்பினம் ஏறித் 
தமியரைப் பார்க்கும் புய 
லினமே 319 

6. waa 

மஞ்சார் லம்பா 96,103 
மஞ்சார் புனம் 378 
மஞ்சு இவரும் சோலை 176 

7. முகில் 

ஆரம் பரந்து திரை பொருநீர் 

மூகில் 182 

எழில் வாய்த்த பனிழுகிலே 323 
என்வரும் தேர் இதன்முன் 
வழங்கேல் முழங்கேல்: வள 
மூடுலே. 329 
Bryan 348 
பனி முகிலே 323 
மின்னி வளைத்து விரிநீர் கவ 

ரும் வியன் முகிலே 317 

155. 
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முகில் 349 

மூகில் மீன் பரப்பிச் சரம் 
பர.த்திற் றிகழ்ந்தொளி 
தோன்றும் 182 

மூழங்கேல் வளமுகிலே 329 
வழங்கேல் முழங்கேல் வள 
முகிலே 329 

வளமுகி ல. 329 
வியன் முகிலே 317 
விரிநீர் கவரும் வியன்முகிலே 317 

8. மேம் 

கண் நுழையாது விண்மேகம். 
கலந்து 347 

குன்றில் நின்று ஏங்கும் அருவி. 
சென்று ஏர் இகழப் பொருந் 

தின மேகம் புதைந்து இருள் 
தூங்கும் புனை இறும்பு 148 

விண் மேகம் 347 

9. வான், லானம் 

சரம் வான் தருமேல் 327 
டான் அமர் வெற்பு 274 
வானக் கடிமதில் இல்லை. 335 

மேகமும் சிவனும் 

(சிவனும் மேகமும் பக்கம்443 பார்க்க) 

156. மேகமும் திருமாலும் 

(திருமாலும் மகம் பார்க்க) 

157. யமன் காலண் 

(வபிரான அட்டவீரம் எனனுக் தலைப்பும் பார்க்கு,
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3. காலன் புகுந்து அவியக் கழல் வைத்(த)...மேலன்: 286 
2. கூற்றாயின சன ஆளி 382 
3. மாற்றேனென வந்தகாலன் 150 
4. மூழுதுஞ் சிதையத் தெறு வலக் காலன் 227 
௪. யமன் விடுத்த தாதோ 2 

158. ராவணன் 

(சிவனும் ராவணனும் என்னும் தலைப்பு பக்கம் 49 பார்க்க) 

இலங்கையர் கோன் 59 வாளரச்கன் 383 

159. ராவணனும் சிவனும் 

(சிவனும் ராவணனும் எனனும் கலைப்பு பக்கம் 43 பசச்க்க) 

160. வடமொழி 

பயங்கரமாக 33 

161. வணாக்க வகை 

இல்லை அம்பலத்தான் கழல் 'இல்லைச் சிற்றம்பலத்து அர் 
தலை வைத்துக் கைப்போது குக் கைம்முகங் கூம்பக் கழல் 
கள் கூப்பஃ கல்லாதவர் 206 பணியார் 356 

162. வயல் (மருதநிலம் ) 

3. பணை பாண்டில் எடுத்த பஃ 
. ரமரை சீழும் பழனங்களே 249 

அகன் பணை 12 பழனங்கள் 249 
தண்பூம் பணை 203 புலியூ்ப் பழனம் 184 
தன்பணைத்தண் நறவுண் 219 . 
த . 9 வயல் 

வ அழகர் அன்னம் சலஞ்சலத்தின் வன் 
தெங்கம் பழனம். 100 பெடைமேல் துயிலும் வயல் 877 
இல்லையின் வாய்த், தூஸ்டில் * சேல்தான் இகழ் வயல் 390 

லடுத்தவரால் தெங்கொ வடிவார் வயல். 139 
'டெற்றப் பழம் விழுந்து வயல் 262, 964, 308, 386
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1. 
169.” வர்ணனை 

கடுவனும் மந்தியும் 

(2) அம்பொன் வெற்பில் பத்தியின் வாய்ப்பலவின் சுளை 
பைந்தேனொடுங் கடுவன் மந்தியின் வாய்க் கொடுத் 
தோம்புஞ் சிலம்ப 99 

(8) வான் தோய் பொழில் எழில் மாங்கனி மந்தியின் வாய்க் 
கடுவன் தேன் தோயத் தருத்தி மசிழ்வ சண்டாளன் 257 

தலைவியின் கண் வர்ணனை 

FF DG wires வைத்த அன்பின் அகன்று, அவன் வாங்கிய என் 
பாசத்தின் கார் என்று, அவன் இல்லையின் ஒளி போன்று. 
அவன் தோள் பூசத் திருநீறு என வெளுத்து ஆங்கு அவன் 
பூங்கழல் யாம், பேசத் இரு வார்த்தையிற் பெருநீளம் 
பெருங் கண்களே 109 

கேசாதிபாத வர்ணவை (தலைளயின்). 

'இருவளர் தாமரை சர்வளர் காவிகள் ஈசர் தில்லைக், குருவளர் 
பூங்குமிழ் கோங்கு பைங்காந்தள் கொண்டு ஓங்கு தெய்வ. 
மருவளர் மாலை ஓர் வல்லியின் ஒல்கி ௮(ன்)ன நடை 
வாய்ந்(து) உருவளர் காமன்தன் வென்றிக் கொடி - 
போன்று ஒளிர்சின்றதே 1 

குறிப்பு : மூகம் கண் மூக்கு கொங்கை கைவிரல் நடை என 
வருதல் நோக்குக. 

நலைளீ செல்வியிலல் என்று தோழி மறுத்தல் 

SHPO சண்டு அன்னம் மெல் நடை, கண்மலர் நோக்கு 
அருளப் பெற்றில மென்பிணை பேச்சுப் பெருகிள்ளை 
பிள்ளை இன்று ஒன்று உற்றது அறிந்திலன். ஆகத்து ஒளி 
மிளிரும் புற்றில வாள் அரவன் புலியூர் அன்ன பூங் 
கொடியே 97 

தலைவியின் கோப வர்ணனை 

குளிர் இல்லை அன்னாய் ! வில்லாண்டு இலவகு புருவம் நெரியச் 
செவ்வாய் துடிப்பக் கல் ஆண்டு எடேல், கருங்கண் அவப்பு 
ஆற்று. கறுப்பதன்று பணி மொதியே 387 

ட 
நண்டுர் பெடையும் 

அங்கு ஓர் அலவன் தன்சர்ப் பேடையின் வாய் வண்டு அனைய 
தொர் நாவல்கனி நனிநல்கக் கண்டு, பேய்கண்டு அனையது * ௨ 
ஒன்றாக நின்றான் அப்பெருந்தகையே 84
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7. நாட்டு வர்ணனை 

தெங்கம் பழம் கமுகின் குலை சாடிக் கதலி செற்றுக் கொங்கம் 
பழனத்து ஒளிர் குளிர் நாட்டினை 106 

8... பொழில் வர்ணனை 

(2) வான் உழை வாள் அம்பலத்து அரன் குன்று என்று வட்டு 
வெய்யோன், தான்நுழையா இருளாய்ப் புறம் நாப்பண் 
வண் தாரகை போல், தேன் நுழை நாகம் மலர்ந்து 
இகழ் பளிங்கால் மதியோன். கான் உழை வாழ்வு பெற் 
ரங்கு எழில் காட்டும் ஓர் கார்ப்பொழிலே 116 

(2) வந்து ஆய்பவரை இல்லா மயில் முட்டை இளைய மந்தி 
பந்தாடு இரும்பொழில், 276 

9. மந்தி வர்ணனை 

வளருங் கறி அறியா மந்தி இன்று மம்மர்க்கு இடமாய்தீ 
தளரும் தடவரை 193 

மையார் கதலி வனத்து வருக்கைப் பழம் விழுதேன் எய்யாது. 
அயின்று இளமந்திகள் சோரும், : 262 

மந்தியும் மாலையும் 

சிற்றம்பலவன் மலைச் சிற்றிலின்வாய், நறுங்கண்ணி சூட்டினும் 
நாணும் என் வாணுதல் நாகத்து ஒண்பூங், குறுங்கண்ணி 
வேய்ந்து இளமந்திகள் நாணும் இக்குன் நிடத்தே. 95 

10. மருததிம் வர்ணலை 

இல்லையின் வாய்த் தூண்டில் எடுத்த வரால் தெங்கொடு 
எற்றப், பழம் விழுந்து பாண்டில் எடுத்த பஃராமரை 
ழும் பழனங்களே 249 

11. மலை வர்ணனை 

அம்பலவன் பரங்குன்றில் குன்றன்ன மாபதைப்பச் இங்கம் 
'இரிதரு சீறூர் ~* 100 

,தள்ளிமணி சந்தம் உந்தித் தறுகண் கரி மருப்புத் தெள்ளி 
நறவம் இசை இசை பாயும் மலை ் 128 

12. வேங்கையின் மலர் வர்லை 

நறமனை வேங்கையின் பூப்பயில் பாறையை நாகம் நண்ணி 
மறமலை வேங்கை என நனி அஞ்சும் மஞ்சார் சிலம்ப 96 

ம
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1. 

164. வரலாறு 

சிவபிரான் பாம்பாட்டினது. 

மாமதியின் அயல்வந்த ஆடரவு ஆடவைத்தோன் சம 
கரிகால் சோழனுக்கு எதிரியான குறும்ப ராஜன் ஒருவனுக்கு 

உதவியாக, ஒரு பெரும் பாம்பைக் குடத்தில் விட்டுச் 
சமணர்கள் சோழனிடம் அனுப்ப, அச் சோழனுக்கு உதவி 
யாகச் வெபெருமான் அப்பாம்பை எடுத்து ஆட்டியருளிய 
தலம். திருப்பாசூர்), 

கொக்கின் இறகு அணிந்தது 

கொக்கு உருவம் கொண்ட. குரண்டா சுரனைக் கொன்று அதன் 
இறகைச் சிவபிரான் அணிந்தனர் என்பது வரலாறு--சவ 
பராக்கிரமம் பக்கம் 727 பார்க்க 

165. வலை 

காய்சின வேலன்ன மின்னியல் கண்ணின் வலைகலந்து, வீசின 
போதுள்ள மீனிழந்தார்...ஏறுவர் சீறூர்ப் பனமடலே 74 

166. வழி 

(கெறி என்னும் தலைப்பையும் பார்க்க) 

bs 

பிணையுங் கலையும்வன் பேய்த்தேரினைப் பெருநீர் நசையால் 
அணையும் முரம்பு நிரம்பிய அத்தம் 208 

அதர் 

பொம்மென் இருள்வாய் அயன் மன்னும் யானை துரந்தரி 
தேரும் அதரசுத்தே. 395 

முழங்காரரி முரண் வாரண வேட்டை செய்மொய்யிருள் வாய் 
வழங்கா அதரின் வழங்கென்றுஹோ 157 

வெற்பசச் சேலையின் வேய்வளர் இச் சென்று விண்ணினின்ற. 
கற்பகச் சோலை கதுவும் இக் கல்ல தரே 168 

Lm 
இன்னாக் கடறு 217
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மூன்னோ னருள் முன்னும் உன்னா வினையின் முனகர் துன்னும் 
இன்னாக் கடறு 

மூனகர் துன்னும் இன்னாக் கடறு 

சரி 

217 
217 

நாட்டம் புதைத்தன்ன நள்ளிருள் நாகம் நடுங்கச் ௫ங்கம். 
வேட்டற் இரி சரி 

ap 
வியன் தேர்வழி தாரல் கண்டாய்... பொருகடலே 

156 

185 

167. வறுமை 

வறுமையுற்றவரின் நிலை 

வ.றியார் இருமை அறியார் என மன்னும் மாநிதிக்கு, நெறியார் 
அருஞ்சுரம் செல்லலுற்றார். 338 

168. வாத்தியம் 

3. இயம் 

இயம் 384 
தூரியம். 296 
தோரணம் நீடுக தூரியம் ஆர்க்க 

296 
*முருயெ% நீங்கும் 299 
மே(வு) இயம் கண்டனையோ 384 

2. குழல் 
குழல் தலைச் சொல்லி 206 
குழல் மொழியின் நயம் 198 
குழல்வாய் மொழி மங்கை 
பங்கன் 94 

3. shat ் 

மாப் பணிலங்கள் முறங்கத் 
தழங்கும் மணமுரசே 196 

4. துடி 
தேம்பல் துடியிடை 21 

&. &. தூரியம் இயம் பார்க்க. 

4. 9. பணிலம் - சங்கம் பார்க்க. 

5. பறை 

சிறைக்கண் மலிபுனற் £ர்நகர் 
காக்குஞ் செவ்வேலிளைஞர் 
பறைக்கண் படும்படுந் 
தோறும் 25௪ 

6. முரசம் - முரசு 
அணிவார் முரசினோ டாலிக்கும் 
மாவோடணுகினரே 330 

தழங்கும் மணமுரசே 196 
மணமுரசே 196, 296 

  

* முருகியம் - முருகனை வரவழைக்கும் வெறியாட்டு வாத்தியம் 299 
குறமகள் முருகியம் நிறுத்து முரணினர் உட்க (திருமுருகாற்.) 843
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மன்றலென் றேங்கும் 
மணமுர2ச 

மாப்பணிலங்கள் முழங்கத் 
தழங்கும் மணமுரசே 

முரசந்திகழும் முருகியம் 
நீங்கும். 

வார்முரசு 
வாரணவும் மூலை மன்றலென் 

றேங்கும் மணமுரசே 

விடக்களி யாம்நம் விழுநக 
ரார்க்கும் வியன்முரசே 

வியன் முரசே 
விழுநக ரார்க்கும் வியன் 
முரசே - 

7. முருகியம் - இயம் பார்க்க 

8. முழவு 
கண்ணார் முழவம் 

anit piqger நடமாடக் 
கண்ணார் முழவம் துளிதரல் 
காரென ஆர்த்தன ஆர்ப்ப 

..காந்தளும் பாந்தளைப் 
பாரித்து அலர்ந்தனவே 

பெழுங்கார் முழுவதிர் சிற்றம் 
பலத்துக் கூத்தயர்வோன் 

முழவதிர் சிற்றம்பலம் 

8. யாழ் 

கடுத்த  யாழ்கற்ற மென் 
, மாழிக் கன்னி 

1768. வாத்தியம் 507 

'இல்லையிறை யமைத்த திற 
296 லியல் யாழ் கொண்டு வந்து. 

நின்றார். 375 
196 இறலியல் யாழ்கொண்டு வந்து 

நின்றார் 375 
2899 யாழ்கற்ற மென்மொழிக்கன்னி 74 
220 யாழ் கொண்டு வந்து நின்றார் 375 

யாழார் மொழி மங்கை பங்கத் 
296 'தஇிறைவன் 9s 

யாழியல் மென்மொழி வன் 
297 மனப்பேதை 236 

297 யாழின் மொழி மங்கை 
பங்கன் 322, 25௦ 

297 *யாழுடையார் மணங் காண் 
அணங்காய் வந்தகப்பட் 
டதே ௪ 

யாழும் எழுதி எழின்மு.த் 
தெழுதி 79 

324 (யாழும் எழுதி-மொழியாக .~ 
மொழியோடொக்கும் 
ஓசையையுடைய யாழை 
யும் எழுதி 'முறுவலாக 
எழிலையுடைய முத்துக்களை 
யும் எழுதி), 79 உரை... 

934  பாழேர் மொழியாள்” 269 
ர்விறலியும் பாணனும் வேநீதற் ~ 

107 குத் இல்லையிஹறை யமைத்த 
157 'இறலியல் யாழ் கொண்டு 

வந்து நின்றார் 375 

10. வயிர் (ஊதுகொம்பு) 

78. செவ்வருய் கருவயிர் சேர்த்து 770: 
  

யாழ் உடையார் - கந்தருவர். (கந்தருவ மணங் கைகூட ஒரு. 
பெண்ணாக வந்து என் கைக்குள் சிக்கக்கொண்டது--7 பழைய வுரை. 

| வீணைகளுள் தலையாதல். 
அப்பரி 
சரா இன் உரைப்பகுதி 

  

எம்மிறை நல்வீணை வா௫ிக்குமே '? 
4-113-7 என்பவாகலின் இறையமைத்த யாழ் என்றும்...
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1069. வியாபாரம் 

இல்லைமுன்றில் கொடுக்கோ வளை 63 

170. விரதியர்; விரதம் 

ais Suir 
என்(பு) அணி கோலத்தினீர் 242 
கட்டங்கஞ் சூழ் சடைவெண் பொத்திய கோலத்தினீர் 242 
சுத்திய பொக்கணத்து என்(பு) அணி சுட்டங்கஞ் சூழ் சடை 

வெண் பொத்திய கோலத்தினீர் 242 
கூழ் சடைவெண் பொத்திய கோலத்தினீர் 242 
வெண் பொத்திய கோல த்தனீர் 242 

ipod 

இப்புளத்தார் விரதமுடையர் விருந்கொடு 3பச்சின்மை மீட்ட 

'தன்றேல், சரத மூடையர் மணிவாய் தஇறக்கற் சலச் 
கென்பவே 57 

கயல்வந்த கண்ணியர் கண்ணிணையால் (மிகுகாதரத்தால்) மயல் 
வந்த வாட்டம் அகற்றா விரதம் என் 887 

£ 71. விழா 

இறைவீழா 

ம். சர் விழவு i75 

2. தில்லைநகர் இறை சர் விழவிற் பன்னிற மாலைத் தொகை 
'பகலாம் பல் விளக்ஒருளின் துன் ௮ உய்க்கும். 175 

3. Gompat QopFi Apa 175 

புனல் எிளையாட்டு விழா 

அரமங்கையர் என வந்து விழாப்புகும் அவ்வவர் வான்அர 
மங்கையர் எனை வந்தணுகும் அவள் நையாது ஐய காத்தும் 
நம் பொற்பரையே 371 

(இது Fryers anh Covey வருமெனக், காம்பன 
தோளியர் கலந்து கட்டுரைத்தது) 

௩ 72. விளக்கு 

இருள் முகம் கீழும் நெடுஞ்சுடரே 356 
நெடுஞ் -: ரே 35௪
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நெய்ம்முகம் மாந்தி இருள்முகம் மும் நெடுஞ்சுடரே 356 
பல்விளக்கு இருளின் துன்அற உய்க்கும் 173 

178. வினு 

மருங்குல் நெருங்கப் பித்தர் பணைமுலைகாள் ! என்னுக்கு 
இன்னும் பெருக்கன்றதே. 121 

174. வினை 

அம்பலந்தம் முடி தாழ்த்து உன்னாதவர் வினைபோல் பரந்து 
ஓங்கும். 210 

அருவினை (பேன்) 228 
சற்றம்பலவரைச் சென்று நின்று தொழுவார் வினை நிற்குலே 

நிற்பதாவதித் தொல்புனத்தே 142 
சிலத்தை நீயும் நினையா தொழிவது எல் இவினையே 27 
தவம் செய்திலாத வெம் தீவினையேம் 358, 
தவ வினை இர்ப்பவன் 108, 249 
இல்லை அம்பலத்தான் கழற்கு அன்பிலராயினர் வினைபோல் 

இருள் தூங்கி 259 
தீவினை 27, 205, 249 
இவினையேம் 358 
தொல் வினையால் துயரும் எனது ஆருயிர் 26 
நல் வினை 26 
நற்பால் வினை ச 
புலியூர் மறப்பான் அடுப்பதோர் தீவினை வந்திடிற் சென்று 

சென்று, பிறப்பான் அடுப்பினும் பின்னும் துன்னத் தகும் 
பெற்றியரே 205 

முன் செய் வினை (யேன்) 237 
முன்னோன் அருள் முன்னும் உன்னா வினையின் முனகர் 277 
வினைவளம் நீஹறெழ நீறணி அம்பலவன் ட 118 
வினைவித்திக் காத்து விளவுண்ட தாச விளைந்ததுவே 140 

175. விலா (தொழில்) 

கொல்வினை 26 
களர்வுற்று அழுவினை செய்யும் 225. 
பாதிற் பொலியுந் தொழில் 239 
வில்வினனை மேருவில் வைத்தவன் 26
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126. வெள்ளம் (ஆனர்,த வெள்ளம்) 

ஆனந்த வெள்ளத் தழுந்துமொர் ஆருயிர் ஈருருக் கொண்டு. 
ஆனந்த வெள்ளத் இடைத் தளைத்தா லொக்கும் அம்பலஞ்சேர். 
ஆனந்த வெள்ளத் தறை கழலோ ஊருள் பெற்றவரின் 
ஆனந்த வெள்ளம் வற்றுது முற்றா இவ்வணி நலமே 

(இது கலவி யின்பங் கூறல்; நன்னுதன் மடந்தை தன்னலங் 
கண்டு மூழ்தூங்கு உள.த்தோடு இகுளை கூறியது ) 307 

177. வேட்டை 

மெய்யே இவற்கில்லை வேட்டையின் மேல் மனம் 66 
வில் இலன் நாகத்தழை கையில் வேட்டை கொண்டாட்டம் 60 
வேட்டை கொண்டாட்டம் 80. 

178. வேள்வி 

3. தக்கன் வேள்ளி (சிவபிறான் அட்டவீரம் பக்கம் 2 பார்க்க), 

தக்கன் வேள்வி மிக்க எரியால் எழில் அழிக்கும் எழில் 
அம்பலத்தோன் 340 

விண்ணோர் தக்கன் வேள்வியின் வாய்ப் பாயின ஏர்.த்இயன்: 
அம்பல.த்தானைப் பழித்து மும்மைத், இயின தாற்றல். 
இங்கண் ணிழந்து இசை திசைதாம், போயின எல்லை. 
யெல்லாம் புக்கு நாடுவன் பொன்னினையே 234 

179. வைதல் சொற்கள் 

ஆத்தின்னி 386 

கள்வர் 397 
புலை ஆத்தின்னி 386 

180. சீவராசிகள், ஊர்வன 

ம. அரவு (1) அரவம் 
அரவம், அரவு, அரா, பணி, © பேரரவம் 215 
அரந்தள், பாம்பு, மாசுணம் பைதயங்கும் அரவம். 199 
இவை பாம்பைக் குறிக்க பையுடைவாள் அரவம் 48 

ஆளப்பட்டுள. பொங்கரவம் 126
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வாள் அரவம். 48 
வான் பையுடை வாள் அரவம் 48 

(2) அரவு 
அக்கும் அரவு அணி கூத்தன் 708 

அரவு அணையும் சடை 360 
ஆடரவு 381 
ஒளிமிளிரும் பு.ற்.றில வாளரவு 97 
தீ அரவு 252 
படந்தொறும் தீ அரவு 253 
பணங்கள் அஞ்சாலும் பரு 

அரவு ஆர்த்தவன் 235 

பணந்தாழ் அரவு 34 
பரு அரவு 235 

yoorsy : 198 
புற்றில வாள் அரவன் 97, 320 
புற்றொன் நரவன் 178 
பைந்நாண் அரவன் él 

பைவாய் அரவு 169, 170 
வாள் அரவு 97,320 

(3) அரா 
அராப்பயில் நுண்ணிடை 362 
அராப் பூண்டு - அனலாடி 91 

(4) பணி 

கலம் பணி கொண்டு 54 
பணிகள் அது பதியோ a 

முணியும் புரை மருங்குல் ச 
பணியுறத் தோன்றும் நுடங் 

இடை 359 
பணிவார் குழை எழிலோன் 330 

(5) பாந்தள் 

கஈற்தளும் பாந்தளைப் பாரித் 

'தலர்ந்தனவே 
காந்தளைப் பாந்தள், என்று 

எண்ணி 

(6, பாம்பு 

குஞ்சரம் கோள் இழைக்கும் 

பாம்பு 
இ. கோ. ஒ--80. 

324 

833 

780, சவராசிகள்--ஊர்வன 805 

பாப்பணியோன் 196 
பாம்பலங்காரப் பரன் i 
பாம்பிணையாக் குழை கொண் 

டோன் 3௪ 
பாம்பைப் பிடித்துப் படங் 

இழித் தாங்கு இடை 22 
பூண்ப தென்றே கொண்ட 

பாம்பன் 822 

(7) மாசுணம் 

பட மாசுணப் பள்ளி 120 

2. மிலன் (தண்டு) 

அலவன் தன் சீர்ப் பெடை 84 
ஓர் அலவன் தன் சீர்ப்பெடை 

யின் வாய் வண்டு அனைய 
தொர் நாவற் கனி நனி 
.நல்கக் கண்டு சீக் 

'இல்லைக் கானலிற் சீர்ப் பெடை 
யோடு அலவன் பயில்வது 
கண்டு 1565 
பெடையோடு அலவன் பயில் 

வது 156 

8 கீடம் (புழு) 
உள்ளலரைக் 8டம் செய்து 

இல்லை நின்றோன் 120 

4. கோபம் 

கோபம் (இந்திர கோபம்) 

கோபமும் காட்டி 327 

5. கோம்பி 

கோம்பிஈ பச்சோந்தி (கோம் 
பிக் கொதுங்கி மேயா 
wens) ar 

(8ீவராரிகள்) 2. நீர்வாழ்வன 

கயல் கெண்ட சேல் மீன் 
வரால் இவை மீன்வகை 
களைக் குறிக்கின்றன.
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ர மீன்வதை கயல் 

கயல் 35 

கயல் ஓங்கு இருஞ்சிலை 327 

கயல் வந்த கண்ணியர் 381 
கயல் வளர் வாள் கண்ணி 377 

கருங் கயல் கண்ணி 208 

கார் கயல் 341 

கார்க் கயற் கண் 912 

(செங்கயல் அன்றே கருங்கயற் 
கண்ணித் இருநுதலே 203 

தடத்துச் செங்கயல் 208 

படர் தடத்துச் செங்கயல் 208 

வரகுணன் வெற்பின் வைத்த 
கயலோங்கு இருஞ்சிலை. 327 

2. கண்டை 

இளர் கெண்டை அன்ன நீள் 
வது செய்த கண்ணாள் 247 

கெண்டையங் கண்: 6 

கெண்டையன்ன...கண்ணாள் 247 

3. சர 

சுறாக் கடல் 187 

A Get | 

Bee anor Dapp வயல் 390 

ந. மீன் 

அகலோங்கு இருங்கழிவாய்க் 

கொழுமீன் உண்ட அன்னங் 

களே 188 

இருங்கழி வாய்க் கொழுமீன் 188 

கள்ள மீன் 74 

கழிவாய்க் கொழுமீன் 188 

* கொழுமீன் 188 

மறி.இரை மீன் படுக்கோ 63 

மீன் எறிவோர் 187 
2575 மீன் தோய் புனல். 

* கொழுமீன் - ஒரு சாதி மீன். 

௪. பிறபொருட் பகுதி [திருக்கேரிவையார் 

6. வராம் 
'இல்லையின் வாய்த், தூண்டில் 

எடுத்த வரால் தெங்கொடு 

எற்றப் பழம் விழுந்து, 
பாண்டில் எடுத்த பஃரு 
மரை 8ழமும் பழனங்களே 249 

தூண்டில் எடுத்த வரால் 
தெங்கொடு எற்றப் பழம் 

விழுந்து, பாண்டில் எடுத்த 
பஃறாமரை €ழும் பழனங் 
களே 249 

71 கரா (மூ.தலை), 

கராப்பயில் பூம்புனம் 362 

சீவராசிகள் 3. பறவை 

(1) adoro 

அகலோங்கு இருங்கழி வாய்க் 
கொழுமீன் உண்ட அன்னங் 
களே மதத 

அகன் தாமரை அன்னமே 184 

அந்தாமரை அன்னமே. 12 

அளிய களி அன்னமே 191 

அன்னந் நடையாள் 342 

அன்னப் பெடை 377 

அன்னம் புலரும் அளவும்.துயி 
லாது அழுங்கெவே Ine 

அன்னமே 184, 19: 
அ(ன்)னம் 1, 36,76 

இருங்கழி வாய்க் கொழுமீன் 
உண்ட அன்னங்களே 188 

களி அன்னம் 161 
கற்றில கண்டன்னம் மென் '” 

நடை 97 
கொழு மீன் டண்ட அன்னங். 

கனே: 188 
சர் அனம் s24 

eri iia RR ப
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சேக்கைகள் நோக்கை வால், அகலோங் ஒஇருங்கிழி வாய்க் 
கொழு மீனுண்ட அன்னங்களே 188 

தன்பெடை தையத் தகவு அழிந்து அன்னஞ் சலஞ்சல ததன் 
வன்பெடை மேல் துயிலும் வயல் 377 

தாமரை அன்னமே 184 
தயந்த இன்பச் சேவல் தழீஇச் சென்று தான் துஞ்சும் யான் 

துயிலாச் செயிரெங் காவல் தழீஇயவர்க்கு ஒதாதளிய 
களியன்னமே 191 

பழனத்து அகன் தாமரை அன்னமே jee 
யுலியூர்ப் பழனத்து அகன் தாமரை அன்னமே 184 
புன்னைச் சேக்கையின் வாய்ப் புலம்புற்று முற்றும் அன்னம் 

புலரும் அளவுந் துயிலாது அழுங்கெவே 178 
பைம் பொழிற் சேக்கைகள் நோக்கெவால் அசுலோங்கு 

இருங்கழி வாய்க் கொழுமீன் உண்ட அன்னங்களே 188 
பொன்னங்கலர் புன்னைச் சேக்கையின் வாய்ப் புலம்புற்று 

முற்றும் அன்னம் புலரும் அளவுந் துயிலாது அழுங்கெவே 173 
மடவாய் நின்போல் நடை அன்னம் 222 

2. 

ஈ விளையாட் நறவிளைவு ஓர்ந்து. 133 
3. காகம் 

காகத்து இருகண்ணிற்கு ஒன்றே மணி கலந்தாங்கு 71 
குணங்கள் அஞ்சாற் பொலியும் நல *சேட்டைக் குலக்கொடியே 

(கொடி காக்கை) 235 
தல சேட்டைக் குலக் கொடியே 235 
பணங்களஞ் சாலும் பருவர வார்த் தவன் இல்லையன்ன 
மணங்கொளஞ் சாயலும் மன்னனும் இன்னேவரக் கரைந்தால். 
உணங்கலஞ் சாதுண்ண லாமொள்.: நிணப்பவி யோக்குவல்மாக் 
ர்குணங்களஞ் சாற்பொலி யுந்தல சேட்டைக் குலக்கொடியே 235 

(காக்கை - மூதேவியின் கொடி) 
மாக்குணங்களஞ் சாற்பொலியுந் நல சேட்டைக் குலக் 

கொடியே 235 
* சேட்டை : (7) மூதேவி (2) உறுப்பைப் புடையெயர்த்தல். 
ர் காக்கையின்*குணங்கள் ஐந்து : 

காலை எழுந்திருத்தல் காணாம லேபுணர்தல் 
மாலை குளித்து மனைபுகுதல்--சாலவே 
உற்ருரோ டுண்ணல் உறவாடல் இவ்வைந்தும் 
க.ற்றாயோ காக்கைக் குணம்.
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காக்லையின் குணங்கள் ஐந்தாவன: - 

மறைந்த புணர்ச்சித் தாதலும், 
கலங்காமையும், பொழுதிறவா திடம் புகுதலும், 
நெடுகக் காண்டலும், மடியின்மையும்: 

4. கிலி 

இளங்கிளி 
என்னனை போயினள், யாண் 

டையள், என்னைப் பருந்து: 
அடும் என்று என்னனை 
போக்கன்றிக் கிள்ளை யென் 
னுள்ளத்தை யீர்கின்றதே 291 

144 

Hen Zor 231, 232, 269, 331 

கிள்ளையார் 10 

இளவியை என்னோ இனிக் 
இள்ளையார் வாயிற் கேட் 
Hes pbs 10 

கிளி 29, 64 

செவ்வாய் பசிய புனக் கிளி 293 
தத்தை 388 
தத்தைக் களவி 388 

பசிய புனக்கிளி 293 
பிரிவுசெய் தாலரிதே கொள்க 
பேயொடு மென்னும் பெற்றி, 
இருவிடெய் தாளி லிருந் 
'இன்று காட்டும் இளங் 
கிளியே 144 

யுனக்கிளி 293 
பேச்சுப் பெறு கள்ளை 97 
பைங்கிளி 200 

மீழற்று மொழியாற் இளி 29 

5. குயில் 

குயில் 30 

குயில் குலம் 36 
குயில் மன்னு சொல்லி 361 
குயிலிதன்றே என்னலாஞ் ய 

சொல்லி + 285 

குயிலெனப் பேசும் எல் 
aa4 குட்டன் 

285 (உரை) 
கூழின் மலிமனம் போன் றிருளா 

நின்ற கோலமே 322 
கோகிலம் 328 
சிற்றம்பலம் ஆதரியாக் கூழதின் 

மலிமனம்  போன்றிருளா. 
நின்ற கோலமே 922 

6 கோக்க 
கொக்கின் இறகு அணிந்து 

நின்று ஆடி : 376 

7 சேவல் 

கோலித்திகழ் சறகொன்றி 
ஸொடுக்கிப் பெடைக் குருகு, 
பாலித் இரும்பனி பார்ப் 
பொடு சேவல் பயிலிரவு 318 

சூல்முதிர் துள்ளு நடைப் 
பெடைக்கு இல் துணைச் 
சேவல் செய்வான், தேன் 
முதிர் வேழத்தின் மென்பூக் 
ost 369 

சூன் முதிர் துள்ளு நடைப் 
பெடை. 369 

சேவல் Th 
பெடையொடு ஒண் சேவலும் 
முட்டையும் 77 

பார்ப்பொடு சேவல் பயில் 
இரவு 318 

பெடைக்குருகு பாலித் இரும் . 
பனி பார்ப்பொடு சேவல் 
பயில் இரவு 318 

வாரணம் (கொடி) 28௪ 

8. பருந்து 

பருந்து--'என்னை (கள்ளையை)ப். 
பருந்து அடும்! ast



ஒவிதெறி] 

பாறு (பருந்து)--பொலி கலிப் 
பாறு 85 

9. பழவை (பொது) 

எழிற் புள்ளினங்காள் 174 

பார்ப்பு 318 

புள்ளினங்காள் 174 
புள்ளினம் - கடல் வாய்ப் புள். 

வினம் அர்ப்ப 295 
புள்ளுந் திரையும் urge 

சங்கம் ஆர்ச்கும் பொரு 
கடலே 185 

பெடை றகான் ஒடுக்கப் 
.புள்ளுந்தம்பிள்ளை தழீஇ. 
மற்றினம் சூழ்ந்து துயிலப்: 
பெறும் இம் மயங்கருளே 320 

10. புந 

எழில் புறவே 240 
மட நடைப்புள் இறப்பின் 

துயின்று மூற்றத் இரை 
தேரும் எழில் நகர் 328 

மட நடைப்புள் (மாடப்புறா) 328 
முற்றத்திரை தேரும் எழில்: 

நகர் 328 
nm Dele துன்னி மட நடைப் 

புள் இறப்பின் துயின்று 
முற்றத்திரை தேரும் எழில் 
நகர்க்கே 328 

11 பூவை 
பூவை தந்தாள். 200 

12. மயில் 
அரவத்தவாய்த்துயில் பேரும் 

மயிலினமே. 160 
டளமயில் ஏர் 352 
எரி இக்களி கருமஞ்ஞை 265 
ஈண் நுழையாது விண்மேகங் 

கலந்து கணமயில் தொக் 
கெண் நுழையாத் தழை 
கோலிநின்று ஆலும் 347 

180 சவேராசிகள்--பறவை 809 

கண மயில் 347 
கண மயில் தொக்கு எண் 

நுழையாத் தழை கோலி 
நின்று ஆலும் இனமலர் 
வாய் 347 

குயிலை மயில் 141 
கயிலை மயில் காள் 145 
கரு மஞ்ஞை 265 
களிக் கரு மஞ்ஞை 265 
களி மாமயில் 38 
கார் மயில் 76, 288, 256, 264, 

883 

கோம்பிக் கொதுங்கி மேயா 
மஞ்ஞை 21 

சிற்றம்பலத்தார் தரும் போர் 
அருள் போல், துன்னும் ஓர் 
இன்பம் என்றோகை தந் 
தோகைக்குக் சொல்லுவ 
போல், மன்னும் அரவத்த 
வாய்த்துயில் பேரும் மயில் 
'இனமே 160 

சேய் கடவும் மயில் 285 
துயில் பேரும் மயில் இனமே 160 
துன்னும் ஓர் இன்பம் என் 
Ggos தந்தோகைக்குச் 
சொல்லுவபோல், மன்னும் 
அரவத்த வாய்த் துயில் 
பேரும் மயில் இனமே 160 

தூவியந் தோகை 8௪ 

தோகை 126, 160 
புனமயில். 118 
பைந்தோகை 154 
பைந்தேஏகை துயில் பயிலும் 

சனைவளர் வேங்கைகள் 154 
பொகுப்புறு தோகை 3165 
மஞ்ஜை - கருமஞ்ஞை 265 
மஞ்ஞைப் பாம்பைப் பிடித்து 
படங்கிழித்தாங்கு 21 

மட மயில் உத 
மயில் 141, 243, 351 
மயில் இனமே 160
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மயில் எனப் பேர்ந்து. தக 
மயில் காள் 745 
மயில் குலம் 36 
மயில் பீலி மயில் தொக்கு 

எண் நுழையாத் தழை 
கோலி நின்று ஆலும். 347 

மயில் பொழிகண் புயலின் 
மயில் துவளும் 255 

மயில் மன்னு சாயல் 351 
மயில் முட்டை a76 
மயிலே 12 
மன்னும் அரவத்த வாய்த் 

துயில் பேரும் மயில் இனமே 160 
விளங்கு இயலால் மயில் 29 

13. வண்டானம் (நாரை வகை) 

இருங்கழிவாய் மன்னும் பகலே 
மகிழ்ந்திரை தேரும் வண் 
டானங்களே 189 

இரை தேரும் வண்டானங்கள் 189 
பகலே மஇழ்ந்திரை தேரும் 

  

வண்டானங்களே 189 

14. வண்டு 

அளி, அறுகால், கள், சுரும்பு, 
தேள், மதுகரம், வண்டு 
இவை வண்டின் பெயர்க 
ளாக வந்துள்ளன.) 

1. அளி 

அளகத்து அளி 64 
அளி 64,122 
அளிகாள் 11 
அளிகுலம் 123 
அளி சென்ற பூ 50 
அளிதரக் காந்தளும் பாந் 

களைப் பாரித் தலர்ந்தனவே 3.24 
அளிநீடு அளகம் 122 
அ௮ளிமுரல் கொங்கார்தடமலர் 119 
அளிவளர் வல்லி. 16 

௪. பிறபொருட் பகுத [திருக்கோவையார் 

ஈர்ங்குரல் வேய் அளி முரல். 
கொங்கார் தடமலர் 

ஒருங்களி ஆர்ப்ப உமிழ் மும் 
119 

மதம் 52 
Gi aT eH 70 
தண்ணறவுண் அளி 219 
Boa sia அளி 319 
நன்பணைத் தண் நறவுண் அளி 219 
பொலி மலர்மேல் நன்பணைத் 

    

தண் நறவுண் அளி 22௮ 
மலர்மேல் நன்பணைத் தண் 

தறவுண் அளி ட் 
2. அறுகம் 
அறுகால் நிறைம்லா் 126 

கள் 
கள் (வண்டினுள் ஒரு சாதி) 295 

உரை 

கள்ளினம் ஆர்த்துண்ணும் 
வண்சொன்றை 295 

+, நர௫ுர்பு 

சுரும்பார் குழல் 112 
சுரும்பு இவர் சந்து, 248 
சுரும்புறு கொன்றை 352 
சுரும்புறு நீலம் 167 
5. நேன் 
கார் மலர்த்தேன் பாண்பதன் 
தேர்குழல். 922 

தேன் 139, 328, 380 
தேன் நக்க கொன்றை. 159 
தேன் நுழை நாக மலர்ந்து 116 
தேன் பாண்பதன் தோர் : 
குழல் 328 

தேன் வண்டு , 380 
மலயத்து நின்றும் வருதேன் 139. 
மாம்பொழில் தேன் குழும் 
முகச் சுற்றும் பற்றின வால் 428 

வண் தாரகை போல் தேன் 
துழை நாகம் மலர் 116
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6. மதுகரம் மல்லிகைப் போதின் வெண் 
மதுகரம் ஆர்ப்ப 295 சங்கம் வண்டு ஊத 364 

மலயத்து நின்றும் வருதேன் 
7. எண்டு கடிவார் களிவண்டு 13g 
அம் சிறை வண்டு 82. மலர் வண்டு உறுதல் அஞ்சி 303 
கடிவார் களி வண்டு 189 மையேர் குவனைக்கண் வண் 
கள்ளினம் ஆர்த்துண்ணும் டினம் வாழுஞ்செந் தாமரை 

வண் கொன்றை 295 வாய், குடைந்தின்பத்தேன் 
களி வண்டு 139 உண்டெழில் தருமே 66 
களியா வண்டறை பொழில் 397 வண்டினம் மேவும் குழலாள் 202 
களி வண்டு நின்று அலர் வண்டினம் வ௱ழும் செந் 
தூற்ற 139 தாமரை 66 

சிறை வண்டு 82. வண்டு அனையதொர் நாவற் 
தாதேய் மலர்க்குஞ்சியஞ் கனி 82 

சிறை வண்டு தண் தேன் வண்டு ஆல் இயலும் வளர் 
பருகத், தேதே யெனுத் பூத் துறைவ 105 
தில்லை. 82 வண்டு ஓல் உறுத்த 24t 

தேன் வண்டு உறை தரு வண்டுகாள் 45 
கொன்றை 380 வண்டு நீல மணி 1846 

நாலொத்த நேரிடை வண்டு வாழுங் கருங்குழல் 162 
தொய்ம்மை யெண்ணாது வருங்கள் தனைய வண்டாடும் 
நுண் தேன் நசையாற் வளர் இள வல்லி 5s 
சாலத் தகாது கண்டீர் *வெளவால் (வாவல்) 
வண்டுகாள் கொண்டை . 
entarg@e, 45 இராத்திசை போம, பறலியல் 

பாண்நிகர் வண்டினம் பாடப் வாவல் பகுலுறை மாமரம். 275 
பைம் பொன் தரு வெண் பறலியல் வாவல். மரச் 
கழி தஞ்சேண் நிகர் வாவலுகக்கு மாலை--ஐங் - 

காவின் வழங்கும் புன்னை 183 339-3,378-1- 2. 

சீவராரிகள் (4) மக்கள் 

(3095 தலைப்பு 734 பார்க்க) 

5. விலங்குகள் 

1 ரி - (சங்கம் பார்க்க) 
2. ஆ (1௬), கன்று, நாகு 

ஆ - ஆதி இன்னி சச 
38௬ கன்று ல 

* *விளவினை வாவல் குறுகா"--நாலடியார் 867.



319 ௪, பிறபொருட் பகுஇ (திருக்கோலையார் 

கன்று அகன்ற புவிற்றீற்ரா 382 
தன்னா கொடும் பொன்னார் மணிபுலம்பக் கொற்றம் மருவு 

கொல் ஏறு 346 

புனிற்றீற்று S82 

3. ஆடு (மறி) 
வெறி மறி ஆவி செகுத்து. 287 
வேலன் புகுந்து வெறியாடுக வெண்மறி யறுக்க 286 
(வெண்மறி - வெள்ளாட்டு மறி) 

4. ஆளி 

அருவரை ஆளி. 314 
ஆனி நிரைத்து அடல் ஆனைகள் தேரும் இரவு 151 
குழிகட் களிறு வெரீஇ அறி ஆளி குழீஇ வழங்காக் கழி கட்டு 

இரவு 255 
கூற்றாயின சன ஆளி 382 
சின ஆளி 382 

5. கரடி (எண்கு) 
எண்கு 264 
வல்சியின் எண்கு வளர்புற்று அகழ மல்கும் இருள்வாய் 

செல்வரிதன்று 264 
(கரடி குரும்பியாகய உணவின் பொருட்டு உயர்ந்த புற்றை. 

அகழா நிற்ப (குரும்பி - புற்ருஞ் சோறு) (குரும்பி - 
செல்லு) கரடி உணவு காரணமாக இரவு இருட்டில் செல் 
லும் ஆதலால் அவ்வழி செல்வார் இல்லை. 

6. குதிரை 
மா 
ஆலிக்கும் மா 330 
யாய்சின மா 74 
பாய்சன மா வென ஏறுவர் சிறூர்ப் பனைமடலே 74 
மடல் மா 113 

மா (குதிரை) 74 

3. தூங்க 

கீடுவனும் மந்தியும் 

1. கடுவன் 

பந்தியின் வாய்ப் பலவின் சுனை பைந்தே னொழும் கடுவன் 
மந்தியின் வாய்க் கொடுத்து ஓம்பும் ம்ப ga
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வான்தோய் பொழில் எழில் மாங்கனி மந்தியின் வாய்க் 
கடுவன் தேன் தோய்த்து அருத்தி மசழ்வ கண்டாள் 257 

2. மந்தி 

இளமத்தி(கள்) 95, 250, 262 
இளைய மந்தி 276 

எழுங்குலை வாழையின் இன் கனி இன்றிள மந்தி யந்தண் 
செழுங்குலை வாழை நிழலில் துயில் லம்பா 250 

நாகத்து ஒண் பூண் குறுங்கண்ணி வேய்ந்து இளமந்திகள் 
நாணும் இக் குன்றிடத்தே 95 

மையார் கதலி வனத்து வருக்கைப் பழம் விழுதேன் எய்யாது 
அயின்று இளமந்திகள் சோரும் இருஞ்சிலம்பா 262 

வந்து ஆய்பவரை இல்லா மயில் முட்டை இளைய மந்தி பந்து 
ஆடு இரும் பொழில் பல் வரை நாடன் 276 

வளரும் கறி அறியா மந்தி இன்று மம்மர்க்கு இடமாய்த் 
தளரும் தடவரைத் தண் சிலம்பா 198 

8. சிங்கம் 

ம். அரி ் 
அயன் மன்னும் யானை துரத்து அரிதேரும் அதரகத்தே 395 
ஆளரி 225 
குழிகட் களிறு வெொர£இ அரி ஆளி குழீஇ வழங்காக் கழிகட் 

டிரவு 255 
கோளரி 225 
மாலரியேறு அன்னவன் 306 
மூழங்காரரி 157 
மூழங்காரரி முரண் வாரண வேட்டை செய் மொய் இருள் 157 

2. சிங்கம் 

குன்று அன்ன மா பதைப்பச் அங்கம் இரிதரு சீறூர் 100 
Amab DAsG Fort 100 
காகம் நடுங்கச் சங்கம் வேட்டந் இரிசரி 156 
மழை குழுமி நாட்டம் புதைத்து அன்ன நள் இருள் நாகம் 

நடுங்கச் ங்கம் வேட்டந் திரிசரி 756 

3., Fu 

கடத்தொறும் வாரண வல்சியின் நாடிப்பல் சீயம் கங்குல் 
இடந்தொறும் பார்க்கும் இயவு 253 

கொல்கசி எயவ் குறுகா வகைபிடி தானிடைச் செல் கல்லதர் 264
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சியமும் மாவும் வெரிஇ வரல் என்பல் 

௪. பிறபொருட் பகு.இ [திருக்கோவையார் 

207 

வாரணம் வல்சியின் நாடிப் பல் சீயம் கங்குல் இடந்தொறும் 
பார்க்கும் இயவு 

(4) மடங்கல் 

மடங்கல் அதள் அம்பலவன் 75 
9. நரி 
ஓரி 
கானகம் ஓரி கத்தும் 206 
நீரில்லை கானசும் ஓரிகத்தும் 806 

10. நாய் 
ஞாளி 175 
ஞாளி குரைதருமே 175 
gopur மிக்க கொன்நிற 
வேலொடு வந்திடின் ஞாளி 
குரை தருமே 175 

நாய் வயி னுள்ள குணமு 
. மில்லேனை 343 

11. புல்றி (ஏனம்) 

ஏனம். 60 
தாகத்தொடு ஏனம் வினா இவன் 60 

32. புலி 

(1) உழுவை - தீவாய் உழுவை 72 

(2) புலி - 
புலிப்பல் 
போதிற் பொலியுந் தொழிற் 

புலிப் பல் குரல் பொற் 

239 

ரொடியே 239 

(3) மேங்கை 
எதிர்ந்த வேங்கையின் வாயின் 

வியன் கைம் மடுத்துக் 
இடந்தலற ஆங்கு அயிலாற் 
பணி கொண்டது திண் 
'இறல் ஆண்டகையே 

நிறமனை வேங்கை அதள் அம். 
் பலவன் 96 
ம.றமனை வேங்கை 96 

245 

253 

13. மா 
(1) wr 
(2) wr 

(யானை பார்க்க) 
(குதிரை பார்க்க) 

(9) மா (மான், பார்க்க) 
மா. (விலங்கின் பொது) 

சீயமும் மாவும் வெரீஇ 

14. மாள் 

(1) உழை 

அம்புலத்தான் ௨ழை காண்ட 
லும் நினைப்பாகு மென் 
னோக்கி மன் நோக்கம் 

உழை கொண்டு ஒருங்கு இரு 

207 

aii 

நோக்கம். பயின்ற எம் 
மொண்ணுதல் 65 

(2) கல் 

கலை 61 
கலை ஓன்று வெங்கணை யோடு 

SGML gy 
பிணையும் கலையும் வன் பேய்த் 

101 

தேரினைப் பெருநீர் நசை 
யால் அணையும் முரம்பு 202 

வான் கலை 5 

(3) pila 93 

(4) பிணை 

கண்மலர் நோக்கருளப் பெற் 
(மில மென் பிணை oT 

பிணை 47 
பிணையும் கலையும் வன் பேய்த் 

தேரினைப் பெருநீர் நசை 
யால் அணையும் முரம்பு 202 

மென் பிணை oT 
வாம்பிணை « 98 
விழியாற் பிணையாம் 29
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(5) மரை 
சிறார் மரையதளின் தங்கு 

கங்குற் சிறு துயிலே 

(6) மறி 
கையுறு மான் மறியோன் 

(7) wr 
மா இயன்றன்ன மென்னோக்கி 41 

398 

399 

மாவை வந்தாண்ட மென் 
நோக்கி 200 

(8) மான் 
சடையோன் கர்மான் என 
வொரு மான் 243 

சிற்றம்பலவன் கரத் தரு மான் 
விழியா வரும் புரி மென் 
குழலாள் 261 

சிறுமான். 25, 373 
மடமான் 12 

மான் 351, 367 

மான் அமர் நோக்கு 274 
மான் மட நோக்கி 21 
மான் மறி 399 

மான் முதிர் நோக்கு 369 
மெல் மான் விழித்து 224 

14. யானை 

(1) ஆனை 

அடல் ஆனைகள் 151 

ஆளி நிரைத்து அடல் 
ஆனைகள் தேரும் இர 151 

(2) af 
கறி மருப்பு 128 
கருங்கடம் மூன்றுகு நால் 

வாய்க் கரி 55 
கொடித்தேர் மறவர் குழாம் 

வெங்கரிநிரை கூடின் என் 
௨ ட கை 216 

கொல்கரி 264 

கோடார் கரி 161 

ParrAact—fowgeor 315 

Ap சண் பெரு வெண் 
கோடார் கரி 161 

தறுகண் கரி மருப்பு 128 
தோலாக் கரி 110 

நால்வாய்க் கரி 55 
புணர்ந்தாங்கு அகன்ற பொரு 
கரி 34 
பெருவெண் கோடார் கரி 161 
பொரு கரி 34 
வெங்கரி நிரை 216 
வெண் கோடார் கரி 161 

(9) களிறு 

ஈர்ங் களிறு 305 
கவளக் களிறு 33 
களிற்றின் மருப்புகு முத்தம் 265 
களிறுற்ற செல்லல் 254 
குழிகட் களிறு வெரீஇ அரி 

யாளி குழிஇ வழங்காக் கழி 
கட்டிரவின் வரல் 255. 

மாக்களிறு 338 

வன்மாக் களிறு 338 
வாரிக் களிற்றின் மருப்பு உக 

முத்தம். வரை மகளிர் 

வேரிக் களிக்கும் விழுமலை 
நாட 265 

(4) குந்சரம் 

குஞ்சரம் கோள் இழைக்கும் 
பாம்பு 27 

(5) குன்றம், ரூவ்று - மலை 

1 குன்று, குன்றம் 
உருப்பனை அன்ன கைக்குன்று 137 
குன்ஆன்ன மா 100 

கைக்குன்று 137 
பனை அன்ன கைக்குன்று 137 
வருங் குன்றம். 15 

wet . 

ஏறும் மலை 113
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நம் இரும்புனம் காய்ந்து 
ஏறும் மலை 113 

மலை ஒன்று மா 101 
(6) நாகம் 

தறமனை வேங்கையின் பூப் 
பயில் பாறையை நாகம் 
நண்ணி மறமனை வேங்கை 
யென நனி அஞ்சும் 96 

BTSSASTO Gord ey 60 
நாகம் நண்ணி மறமனை 
வேங்கையென நனி அஞ்சும் 96 

நால்வாய்க் கரி 55 
மழை குழுமி நாட்டம் 

புதைத்து அன்ன நள்ளிருள் 
நாகம் நடுங்கச் ங்கம் 
வேட்டந் இரிசரி 156 

“(7) பீடி (பெண் யானை) 
பிடி 264 
பெண் 254 

மடப்பிடி 34 

பிடியும் யானையும் 

களிறு.ற்ற செல்லல் களைவயின் 
பெண் மரங்கைஞ் 
ஜெமிர்த்துப், பிளிறுற்ற 
வானப் பெருவரை நாட 

கொல்கரி சீயம் குறுகா வகை 
பிடிதான் இடைச் செல்கல் 

254 

அதர் 264 

(8) wr 
ஆலிக்கும் மா ட. 980. 
கடம் மா 102, 247 
கயிலை மலை ஒன்று மா (101 
குழை செவிச் செம் முகமா 313 
குன்றன்ன மா 100 
கைம்மா 154 
Asc Qugimss இண் 

கோட்டுக் குழைச் செவிச் 
செம்முக மா 313 

௪, பிறபொருட் பகுதி [திருக்கேரவையார் 

செம்முக மா 314 
திண் கோட்டுக் குழை செவிச் 

செம்முக மா 318 
யனை வளர் கைம்மா 154 
பெருங்கைத் இண் கோட்டுக் 

குழைசெவிச் செம்முக மா 313 
மலை ஒன்று மா 101 

(8) யானை 

அயல் மன்னும் யானை துரந்து 
அரிதேரும் 395 

இருங் களி யானை 327 
ஒருங்களி யார்ப்ப உமிழ் மும் 

மதத்திரு கோட்டொரு நீள் 
கருங்களி யார் மதயானை 58 

கடக்களி யானை 297 
கயந்தலை யானை 383 
கயிலைச்செக் களி யானை 298 
கவளத்த யானை 112 
கழை காண்டலும் சுளியுங் 

களி யானை 111 
களியானை 111, 293, 297, 927 
சனக்களி யானை 293 
இல்லையான் அன்று உரித்தது 

அன்ன கவளத்த யானை 172 
மயலோங்கு இருங்களி யானை 327 
வரை புரை யானை 299 

(10) வாரணம் 

கடந்தொறும் வாரண வல்9 
யின் நாடிப்பல் சீயம் கங்குல் 
இடந்தொறும் பார்க்கும் 
இயவு 

முரண் வாரணம் 
முழங்காரரி முரண் வாரண 
வேட்டை செய், மொய் 
யிருள்வாய் வழங்கா அதர் 157 

வாரண வல்சயின் நாடிப்பல் 
சியம் கங்குல் இடந் 
தொறும் பார்க்கும் இயவு 253 

253 

157
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(11) வேழம் 
வேழத்தின் என்பு நட்ட 
குரம்பையா் a51 

வேழம் 61 

யானையின் செயல் 

களிறுற்ற செல்லல் களைவயின் 

பெண் மரங்கைஞ் ஜெமிர்த் 
துப் பிளிறு.ற்ற வானப் பெரு 
வரை 

சறுகட் பெருவெண் கோடார் 
'கரிகுரு மாமணி பூசலைக் 
கோப்பழித்துத், தோடார் 
மது மலர் , நாகத்தை 

நூக்கும் நஞ்சூழ் 
பொழிற்கே 

(விறட - ஏறு - இம் சவெபிரான் 
வாகனம் பார்க்க), 

254 

161 

சவராசகள்-- விலங்குகள் 317 

1. இடபம் 
இடபங் கொடி 113 
2. op 
கொல் லேறு 346 
கொற்றம் மருவு கொல்லேறு 846 
Ben கோட்டின் வண்ணப் 

புற்றங் குதர்ந்து நன்னா 
கொடும் பொன்னார் மணி 
புலம்பக் கொற்றம் மருவு 
கொல் லேறு செல்லா நின்ற 
கூர்ஞ் செக்கரே 346 

9: வீடை 
இகலிடந் தாவிடை ஈசன் 42 
தா விடை 42 
பாயும் விடை 3, 241 

* மழவிடை 398 
விடையார் மருப்புத் இருத்தி 
விட்டார். 186 

  

மழவிடை-இளஏறு-புதல்வன்.



௫. இலக்கணம் பகுதி 

ம. அசைநிலை 

(1) அம்ம 

அன்பர் என்று௮அம்ம கொடியவளே 334 

(2) அரோ 

3. கூத்தனை ஏத்தலர் போல் வருநாள் பிறவற்க வாழியரோ கீ. 
2. பொழில் ஏழினும் வாழியரோ 898 

(3) ஆங்கு 
இங்ஙனே இருந்தால் ஆங்கு இல் பழியாம் 18 
செறிகடலே ஆங்கு 2/0 jb sit Pix Ooo uth aor Sor 179 

"4) ஆம் 

என் கொலாம் புகுந்து எய்தியதே 20 

(5) ஆல் 
ஆர்த்தர் அங்கம் செய்யுமால் 187 
இன்னும் அறிகல வால் 189 
சொங்கைகள் தாங்கத் தளர் மருங்குல் பிணியுறப் பேதை 

சென்று இன்று எய்துமால் 359 
கொண்டல் எண் இசையும் வருமால் 321 
சேக்கைகள் நோக்கின வால் 188 
இல்லை வாழ்த்தினர் போல் இருந்து இவண்டன வால் 300 

(6) ௨ம் 
இழவோனொடும் 247 

(௭ 
என்னோ ஐய ஓதுவதே 104 

(8) B 
கருங் கண்ணனை அறியாமை நின்றோன் 53 
கண்டலையே கரியா 177



ம்... ௮சைகிலை 819 

குறவரை ஆர்க்கும் குளிர்வரை 260 
நடுங்காதவனை நடுங்க 31 
நிறமனை வேங்கை அதள் 96 
மண்ணை மடங்க விரிநீர் பரந்து 75 
விண்ணை மடங்க வரும் ஒரு காலத்தும் ரச 

(9) 9 
ஆழ மன்றே உடைத்து இவ் ஐயர் வார்த்தை 61 

இவளோ தீதுற்றது என்னுக்கு 174 
பறலியல் வாவல் பகலுறை மாமரம் போலு மன்னோ 375 
பொதியில் நன்றும் சிறியவர் இல் எமது இல்லம் நல்.லூர 

மன்னோ 392 
மாமதி வேண்டி அழும் மழப் போலு மன்ற. 147 

(10) கண்டாய் 

கயிலை அவ்வரை மேலன்றி இல்லை கண்டாய் 114 
தேர்வழி தாரல் கண்டாய் 185 

QD séek உ, 
சாலத் தகாது கண்டீர்... 45 

(12) கொல் (தலைப்பு 18 பார்க்க) 

ஏது கொலாய் விளைின்றது 316 

12) தாள் 

என்னதோர் நன்மைதான்... 246 
கண்கள் கோள் இழித்தால் போல் தான் செறியிருட் பொக்கம் 38.5 
கால் நாள் தொடல் 390 
சேல் நான் இகழ்வயல் 390 
பால் தான் திகழும் பரிசினம் 390 

வேல் தான் திகழ்கண் 390 

14) போல் 

' பொன் போல் புரிசை 223 

(15) மற்று 
குற்றேவல் மற்று என் மைம்மலர் வாட் கண்ணி வல்லள் 

கொல்லாம். 233 
புள்ளும் தம் பிள்ளை தழீஇ wp இனம் சூழ்ந்து துயில்ப் பெறும் 22% 
பணி கண்டான் மற்று ௮ண்டர்க் கெல்லாம் மருந்து 273
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மதுவினில் கைப்பு வைத்தால் ஒத்தவஈ மற்று இவ்வான் புனமே 146 
மலர் சூட்டவற்றோ மற்று அவ்வான் சுனையே 
மற்று என் கண்மணி போன்று 
மறந்தும் மற்று அப்போய் வானவரிற் புகாது 

(16) மன் 

ஆழ மன்னோ உடைத்து இவ் ஐயர் வார். ந்தை 
என்னளாங் கொல் மன் பாவியற்கே 
இருவருள் இத்துணை சாலுமன் எங்களுக்கே 
நன்றும் சிறியவர் இல் எமது இல்லம் நல்லூர மன்னே 
பறலியல் வாவல் பகலுறை மாமரம் போலு மன்னோ 
மாமதி வேண்டி அழும் மழப்போலு மன்னோ. 
வளைக் காத்தார்க்கு அடுத்தோம் ரன் உறுவரையே 
விரலிமைப் பாய்புனலாட்டி மன் 

(மன் - ஒழியிசைக் கண் வந்தது; அசைநிலை 
யெனினும் அமையும்) 

(17) மன்றும் ள் 
அயல் மன்னும் இவ்வயலே ஒக 
இருங்கழிவாய் மன்னும் பகலே மூழ்ந்து இரைதேரும் 

வண்டானங்களே 
ஏதுற்று அழிதி என்னீர் மன்னும் ஈர்ந்துறைவர்க்கு. 

(18) மன்றே (மன் - ஓ - அசைநிலை) 
ஆழ மன்ஜே உடைத்து இவ்ஜயர் வார்த்தை... 
சிறியவர் இல் எமது இல்லம் நல் லூர மல னோ. 
மஃமதி வேண்டி அழும் மழப்போலு மன் 0ற 
வாவல் பகலுறை மாமரம் போலு மன்றே. 

(19) மோ 

துயில் பயின் மர 

(20) வாழி 
இற்பாற் பிறவற்க ஏழையர் வரழி எழுமையுமே 
'இரிந்திளைத்து ॥ரறியன்றோ அருக்கன் 
தோழிக்கு வரி அறிவிட்பனே 
பொழில் ஏழினும் வாழியரோ. 
வாழியிம் ep grit 

(21) வாழியரோ: 
பொழில் ஏழினும் வாழியரோ 

70 

க்க 
67 

62 
347 

3928 

398 
376 
147 

கா 

292 

(உரை) 

302 

189 

சக்த 

61 
392 
147 

375 

167 

208 

339 

50 

393 

230 

sos
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2. அ(வாய்நிலை 

மன்னுங்கடி என்பதற்கு வண்டு என ஒரு சொல் வருவித்து 
உரைக்க 216 

ஷ 9. அன்மொழித் தொலை 

குரை கழல் (ஒலிக்குங் கழலை உடைய திருவடி) 257 

செறிகழல் (செறிந்த கழலை உடையவன்), 273 

நடை மணி (குழந்தை புதல்வகைக் குறிக்கின்றது) 385 
பொன்னங்கழல்......(பொன்னினால் இயன்ற கழலை உடைய 

திருவடி) 132 

முத்த மணல்...(முத்துப் போலும் மணலை உடைய இடம்) 278 

A. ஆகு we 

ஆழி இருத்தி: பலியூர் உடையான் ஆழி - ஆழி சூழ்ந்த மண் 
ணுலகம்... 186, 

2. இடை மின் தங்கு இடை--மின் போலும் இடையை உடையாள் 223 

3. ஏற்றத் திரை கடல்--சனையாகிய தன் பொருட்கு ஏற்.ற அடை 
அடுத்து நின்றதோர் ஆகுபெயர் (அடை அடுத்த ஆகு 

பெயர்) 134 

4. நுழல--குழல் வாடினள் - குழலை உடையாள் வாடினள்* 218 

5... $ரரல் (துளி வளர் சாரல்)--சாரல் - சாரற் பொதும்பர்--சாரல். 
என்பது ஆகுபெயர் 16 

6. நள்ளீ--நவ்வி போல்வாள் - மானின் கண் போன்ற கண்ணை 
உடையாள்... 

98 

7. பாயின மேகலை -மேகலை உடையாள் 282 

8. வருந்தர் “வருத்தம் பயின்று கொல்லோ"! 
[வருத்தம் - வருத்தத்தைத் கரம் விளையாட்டு] 62 

9. aa: 

விஞ--வீனு இலன்--வினா--வ்னாவப்படுசின் றன (விஞ--வினு - _ 
ஆகுயெயர்) 60. 

இ, கோ. ஒ.--21
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5. இரட்டிப்பு 

[திருக் கோலையார் 

என் எங்கை--எங்கை என் தங்கை இயைபு மிகுதி கூறியதால் 
வந்தது இரட்டிப்பு 273 (உரையும் பழையவுரையும்) 

6. உடம்படு Guus 

செல்வரிது-செல்வரிது என்பது செல்வுழிக் கண் என்பது போல 
மெய்யீற்றுடம்படுமெய்... 

7. உம் 

தழையும் - உம்மை - சிறப்பும்மை 
வழியும் - உம : எச்ச உம்மை 

264 

(நன். சூ: 163 சங். நம) 

112 

185 

8. எதுகை௰ூல் வந்துள்ள சொற்கள் (1 

அணி 
அணையும். 
அமர் 
அலர் 
அளவில்லா. 
அன்னார் 
அன்றே 
ஆண்டு 

ஆழிதிருத்து 
ஆனந்த வெள்ளம் 
இடம், 
இடம் கொண்ட 
இதன்றே 
இவர் 
இனம்: 
உடையர் 
கூடையார் (ன்) 

உளவே 

303, $52, 400 
360 உற்றார் 
274 உற 
180 உறு 
308 களர் 
37 எடுத்த 

284 என்பதே 
387. என்ன 
22 என 

136,878 ஏய் 
91 ஒன்று 
37 ஓங்கு 

186 கடைக்கண் 
807 கண் 

42 கழி 
«138 களி 

285 காண்டலும் 
110 தால் 

295, 802, 319 Bp 
57. குலம் 

7, 48, 828 குலாய 
85 குன்றம் 

உற்ற, உற்று. 8.74) 254, 854 
218, 309 

359 
176 315 
372, 398 

249 
277 
56 

224 
243 
178 
327 
298 
258 
190 
52. 

ம்ம் 

126 
59 
36 

316 
15 

101, 

70,



ஓளிரெறி] 19. ஒருமை பன்மை--பன்மை ஒருமை மயக்கம் 323 

கைப்போது 364 படு 348 

கொண்ட 386 பயில் 362 

கொண்டு 65 புகுந்து 286 
சந்தம் 78. பெற்ற 14 
சிவந்த 361 பொலி 368 
செய் 43,129 பொரு 367 
செய்த, செய்து 144, 278, 858 போல் 222 
சென்ற 5௦ மணி 385 

சோர் 83 மலர் 153 
தணித்தற்கு 374 மலி 397 

தந்த 780 மன்னு(ம்) 351,395 
தயங்கும் 199 மனை 96 
தர - தரல் 324 முகம் 356 
தரு 98 முதிர் 369 
தலை. 206 வந்த 212, 381 
தழீஇ 296 வயின் 343 
தாழ் 34 வரும் 332 
தான் 890 வளர் 1,16, 117, 154 
இருத்திய 275 வளைத்த 317 
இருத்தும் 786 வாய் 940 
தோய் 257 விளையாட 1219 
நாகம் 171 வினை 26 
Bart 783 வேய் 119 
திறம் 58,69 8. (2) எதுகை வேறுபடல் 798 
நுழையா 947 (விசும்--அசும்--குயம்--நயம்) 

9. ஏகாரம் 

உளவே--ஏ: எதிர்மறை. 110 
இருக்கடலே --ஏ: ஏகாரம் பிரிநிலை: 123 
பொன்னே--ஏ: ஏகாரம் 9A Peo 122 
மாதே--ஏ: விளி உருபு 83 
யாதே-- ஏ: விஞ 42 

10. ஒருமை பன்மை “மயக்கமும் 

பன்மை ஒருமை டீயக்கமும் 
° 

14) “உவளின நாண்மதி' 
ட க ட்டம் ௫ ர உவவின நாண்மதி' என்றது” காலகுருகு : 
(குறுந்தொகை, 26) என்பது போலப் பன்மை ஒருமை' . 

மயக்கம் 30௪ உரை
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2. கவளத்த யாளை பன்மை ஒருமை மயக்கம் 772 உரை 

3. கள்ளகத்த கழுநீர் மலர் 

இது 'காலகுருகு" (குறுந்தொகை 86) என்பது போல் பன்மை 
ஒருமை மயக்கம் 122 

4. “தவளத்த நீறு' பன்மை ஒருமை மயக்கம் 172 உரை 

5. ““நினிமொழியின் வழிதிற்கும் உர்மயே”' 

நின்மொழி என்று உம்மவே என்றது, என்னீர் அறியார்... 
நின்னீர வல்ல நெடுந்தகாய்"! (கலித்தொகை - பாலை - 5) 
என்பது போல ஈண்டும் பன்மையும் ஒருமையும் மயங்கி 
தின்றன 725 உரை 

6. விழுமிய அல்ல கொல்லோ இன்னவாறு வீரும்புவதே 'விரும்புவது” 

என்புழி இன்னவாறு விரும்புவ போல்வன என்பது கருத் 
தாகலிவ் ஒருமை பன்மை மயக்கம் 398 உரை 

7. வெஞ்சுரம் பேன்ற தெல்லாம் எல்லாம்” 

என்பது பன்மை ஒருமை மயக்கம் 351 உரை 

௩1. ஓகாரம் 

வருந்தேல் ௮து அன்று இதுவே வருவது ஓர் வஞ்சனையே” 

ஓகாரம் ஓழியிசைக்கண் வந்தது 394 உரை 

12. குறை (1) 
இடைக்குறை 

அனை-அ(ன்னை 26 132, 228.8381 ந(ல்ல 235 

ம்...அ(கு)ம்... 8,77 நான் இவளா (கு)ம் பகுதி & 

இல்லா. 245 பண்ணை _ 219 

உடனா(கு)ம் ரர பறல்-பற (த்த)ல்...பறலியல் 

எ(வ்)வம். 358 வாவல் 375 உரை 

எ(ண்்)ண 323 பாமரை - பா(வும் அரை 

எ(ன்1)ன 324 பாமரை மேகலை 164 (உரை) 

என்(னை) ஆண்டு. ‘73 போரும்...போ(த)ரும் 182 

ஒறு(க்கு)ம் 55௪ வல்லை அ 227 

தந்தென...தந்(த) தென 124 வாம்...வா(வு)ம் 38, 263 

'தாவிடை...தா(வும்), விடை 42 12 (2) கடைக்குறை 

(cis ooh 342 (1) ஆக என்பது ஆ என்று குறுகிற்று.
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இடமா(க) இருக்க லுற்றோ 
தாமா(க) ௮றில் 
துணையா (௧) 
BAGS) APs 
பொருளா (௧) எனை...ஆண்டி 
மலரா(க) வரும்... 
முன்னாக) 
மெய்யா(க) அரியது. 

7, 854 

215, 

(2) “த” விட்டி௫ுப்பன 

அகற்றா (த) விரதம் 
அருளா (௧) அரன் 
அழுந்தா (த) வகை 
அளவா (த। ஒருவன் 

அறியா (௧) அடி 
அறியா (த) அளவு 
அறியா (5) Bt» > 
அறியா (த) கழல் - 
அறியா (த) செறிகழல் 
அறியா (த) இல்லை வானவன். 
அறியா (௧) மந்தி 
அறியா (த) மறையோன் 

ஆகா (த) இறை 
இல்லா (த) அளவினர் 
இல்லா க) அளவு 
இல்லா (த) இறையோன் 
இல்லா (௬ ஒருவன் 
இல்லா (௧! கண்ணுதல் 
இல்லா (த) கல்வி 
இல்லா (த! சுரம் 
இல்லா (௧) தழை 
இல்லா (௧! பழி 
“இல்லா (த) மயில் மூட்டை 
இல்லா (௧) வகை 
இலா (த) சிறியன் 
உலவியலா (௧) கனம் 
உன்னா (த வினை 

கலரைப் பொரு (த) சிறியாள் 
கழியா (த) அருள் 
கழியா (த) கழல் 
காணா (த) இறை 

12. குறை 325 

120 குறுகா (த) அசுரர். 283 
263 குன்று (த) அருள் 280 
395 செல்லா (த) அழற்கடம் 271 
2௪8  தவலங் இலா (த) வன் 389 

73 இருமாலறியா (௧) செறிகழல் 928 
259 துயிலா (த) செயிர் 197 

380 தோலா (த) கரி 110 
262 நினையா (த) இல்லை 259 

நுழையா (த) இருள் 116 
பிரியா (த) இறை 289 

381 பிரியா (த) கொழுநீர் 72௪ 
7 புலரா (த) இரவு 289 

124 பெ௱ழியஈ (த) மழை 289 
176 பொரு (௧) அடி 367 
72 பொரு (த) சிறியான் 367 

333 மலரைப் பொரு (த) அடி. 367 
77 wre Bur (த) மணி 

256 கண்டர் 385 
326 wig (5) கவிகை 27 
251 முளையா (௧) அளவு 394 
793 முன்னா (த) வினை 217 
318 மேய (த) மஞ்ஞை a1 
285 வணங்கா (த) கலர் 367 

308 வழங்கா(த) அகர் 157 
308 வழங்கா(த) கழிகட்டிரவு 255 
202 வழங்கா(த) தெவ்வம் * 304 
308 வழுத்தா.த) பாவர் 337 
203 வழுத்தா(த) புரமங்கையர் 371 
308 வழுவா(த) இயல் 142 
207 வாடா(த) வகை 268 
92 விடா(த) அடி . 38 
92 விரும்பா(த) அரும்பாவியர் 364 

276 விள்ளீ£(த) அருள் 386 
92 (Bq M.-H tors GMAUS 

245 (கற்றவாறு) - கற்றவா 60 
365 (ஆ' வியப் அன் கட் குறிப்பு), 
21g 80 உரை 
367 . ் 
நடி) (கி) உறடய - உடை எனக் குறுகியது 

29. என்னுடை(ய) நீர்மை 28 

879... என்னுடை(ய) மன்னுயிர் 36
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சூழுடை(ய) ஆயத்தை: 7 
நின்னுடை(ய) நீர்மை. 38 
பையுடை(ய) வாளரவு 48 
மூக்கண் மன்னுடை(ய) மால் 
வரையோ 28 

மூலைப்பங்குடை(ய) இல்லை 
முன்னோன் 156 
மையுடை(ய) வாட்கண் 48 

5. பிற 

செல்வரிது - செல்ல அரிது, 
கடைக்குறை. 264 உரை 

௪. “உடம்படுமெய்' என்பதின் 
சழ்ப் பார்க்க 

சோத்து(சோத்தம்) என்பதன் 
கடைக்குறை 173 

மல் - மல்லல் 178, 208 

(மல்லல் - மல்லெனக் கடைக் 
உ குறை) 

6, இலக்சணப் பகுத [திருக்கோவையார் 

ஏழியன்றாழ்'கடல்) என்பதில். 
(இயன்ற) என்பது சடைக் 
குறை 339 

கண்டின மேவு மில்... 
(கண்ட இல் நம்மேவு இல்) 

என்பதில் “கண்ட' என்பது 
கண்டு--௮ எனக் கடைக் 
குறைந்து நின்றது 808 உரை 

மிக்க வாவினர் : மிக்க அவா 
வினர் மிக்க என்பது கடைக் 

13. கொல், கொலோ, கொலாம் 

அல்குங் கொல் 319 
இருந்தேமையுஞ் செல்லல் 

செப்பா நின்றவர் தூது: 
* கொல்லோ 280. 
இல்லை கொலாம் 277 
இவன் யாவன் கொலாம் 60 
உய்யுமாறு என்கொல் 187 
எவ்வாறு கொல் 380 
என்கொலாம் இன்று அயர் 
கின்றதே « 284 

என் கொலாம் இன்று செய் 
இன்றதே (872 

என் கொலாம் டுகுந்து எய்தி 
யதே 20. 

என் கொலாம் புகுந்து எய்து 8 
டவ்தே ் 211 
என்னதாங் கொல் 155, 318 
என்னளாங் கொல் 347 

குறைந்து நின்றது 87 உரை 

12. (9) முதல் சூறை 

கலை - மேகலை 
கலைக்8ழ் அகல் அல்குல்: 59 
தொடல் விடுநர் கலையே 35௪ 
வாமாண் கலு 263 
வருங்கள் (வாருங்கள்), 55 

என்னைக் சண்டால் இயலும் 
கடனில்லை கொல்லோ 
கருதியதே 108 

என்னை கொல்லோ கருதி 
யதே 367 

என்ன மாயங்கொலோ 42 
ஏது கொலாய் விளைன்றது 87௪ 
ஒழிவர் கொல்லோ 184 
காலத்து நீர்மைகொல். 278 
சடையோன் புதல்வன் சொல் 

பூங்கணை வேள் கொல் 
என்னத் தெரியேம் 83 

இலம் பெதிர் டீய் வருத்தம் 
பயின்று கொல்லோ வல்லி 
மெல்லியல் வாடியதே 62 

செப்பு.ற்ற கொங்கையர் ற 
யாவர் கொல் ஆருயிர் 
தேய்பவரே 354
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(தம் அகன்று சென்றவர் தூது பூங்கணை வேள்கொல். 8s 
கொல்லோ இருந்தேமை மாமடல் ஏறுங்கொல் பாவித் 
யுஞ் செல்லல் செப்பா oes 4௪ 
நின்றவர் தூது கொல்லோ 280 முன்செய்த இங்கு கொல் 

நின்னின் மதியுடையார். காலத்து நீர்மை கொல் 
தெய்வமே யில்லை கொல். மொய் குழலே 278 
இனி வையகத்தே 298 பாவர் கொல் ஆருயிர் 354 

யனைமாமடல் ஏறக்கொல் . . . 
பாவித்ததே ட வாட் கண்ணி வல்லள் கொல் 832 

யாசறைத் தோன்றுங் விழுமிய அல்ல கொல்லோ 
கொலோ 317 இன்னவாறு விரும்புவதே 393 

புதல்வன் கொல்... 83 வேள் கொல் 82 

14. சாதிப்பெயர் 

இருக்கணி, - இந்தத் இருவா௫ய கணி. இரு என்பது சாப் 
பெய. கணி என்பது தொழிற் பெயா் 141 amp 

௩5. சாதியாடை 

pipes 843 உறை 
(தற்றுஸ்டு என்புழி நன்மை சாதியடை) 

16. சாரியை 

யாட்டு 77 
(கூம்பலம்! - இப்பாட்டில் அல்லும், அம்மும் அல்வழிச் சாரியை. 
68,74. அக்கன் தவாமணி - கண்ணின் வலை “இன்” அல்வழிச் 

சாரியை. 
198. குழல் மொழியின் நயம் - குழன் மொழியி னென்னும் இன் 

பல பெயரும்மைத் தொகை இறுதிக்கண் வந்த சாரியை இன் 

"விரிதிரையின் நாரி' விரிதிரையினென்பது அல்வழிச் 
சாரியை. 

265. 

17. செயப்படு பொருள் 

பாட்டு 
287. “இருவர் உயர்ந்தும் பணிந்தும் உணரான்”. 

*உணரான் என்றது “உணரப்படாதவன்" எனச் செயப்படு 
பொருட்கண் வந்தது, 
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18. தன்மை முன்னிலைப் பொருளில் வந்தது 

யாட்டு 

164. *நாம் ௮அரையாமத்து என்றோ வந்து வைக நயந்ததுவே' 
நாம் என்னும் மூன்னிலை உளப்பாட்டுத் தன்மை உயர்வு 
தோன்ற முன்னிலைக்கண் வந்தது. 

19. தான் 

யாட்டு 

392. “கண்கள் கோளிழித்தால் போல் தான் செறி இருள் 
பொக்கம்'-- 

*இழித்தல்' என்பது கண்மணியை வாங்குதல் 'தான்" என்பது 
அதுவன்றி இதுவொன்றென்பது பட நின்ற?£தார் இடைச் 
சொல். 

20. தணைச்சொல் 

அது 

எங்கை அது ஆகம் 397 
சிற்றம்பலம் அது காதல் செய்த 310 
பணிகள் அது பதியோ 3 

21. தொழிற் பெயர் 

யாட்டு 

251. “இரவில் வந்து மீளி புரைத்இ - மீடல் என்பது மீளியென 
நின்றது. (மருடல், வெகுடல், என்பன மருளி, வெகுளி என 
நின்றாற் போல) 

22, தொறும் 
» 

9 புணருந் தொறும் 
* (நன் - சூ- 481)
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2௮. போலி, மரு 

117 sue - தையல், 
360 மரு - அருந்ததி - அருந்துதி 

24. மாண் 

யாட்டு 
264. உரை *செல்வரி தன்று மன்" மன் - ஓழியிசைச்கண் வந்தது. 

பாட்டு 
291. ௨ரை “பந்தார் விரலியைப் பாய்புன லாட்டிமன்" மன் ஒழி 

யிசைக்கண் வந்தது. 

25. முதல்நிலைத் தொழிற் பெயார் 

கனையார் புனல் (கனை - கனைதல்) 19 
சூழுடை ஆயம் (சூழ் - சூழ்தல்), 

௮6. வருவமைதி 
யாட்டு 

373. “இறுமாப்பு ஒழிய இறுமாப்பு ஒழிந்த இணை முலையே" 
ஒழிந்த என்னும் இறந்த காலம் விரைவு பற்றி வந்தது. 

27. விகாரம் 

27. *புகுந்ததுவ'-என் பதில் வகாரம் விகார வகையான் வந்தது. 
83. மருங்கு என்பது மருங்கண் என ஈறு இரிந்து நின்றது. அணித் 

தாக என்னும் பொருட்டாய். ௮ணி அண்ணெனக் குறைந்து 
நின்ற தெனினு மமையும் ட் 

5௪. “வாருங்கள்” என்பது வருங்கள் எனக் குறுகயெது. 
115,287. பெயர்த்து” என்பது பெயர்ந்து என மெலிந்து நின்றது. 

728. நரு- நற குறுக்கல் விகாரம் 
785, *கெழீடுய' என்பது *கெழி' எனக் குறைந்து நின்றது. 

“குழி3' என்பது 'குழி' யெனக் குறுகிநின்றது. 
762. 'பாதாலம்' பாதலம் எனக் குறு9 நின்றது.
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369, 370. *வருடி' - *வருட்டி' என மிக்கு நின்றது. 
304. *தெவ்வு' தெவ்வம் என விரிந்து நின்றது. 
242. 'ஓட்டந்தரும்! என்பது 'ஓட்டரும்' எனக் குறுகி நின்றது. 
868, புல் என்பது புல்லம் என விரிந்து நின்றது. 
362. *கராம் பயில்' என்பது 'கராப்பயில்' என வலிந்து தின்றது. 
270. 'கோலம்' என்பது கொலம்" எனக் குறுக நின்றது. 
887. “பொலிபவர்க்கு' என்னும் நான்கன் உருபு விகார 

வகையால் 'பொலிபவர்" எனத் தொக்கது எனினும் 
அமையும். 

28. விகுதி 

1. at 

எழில் கொம்பர் 55 
கோலத் தனிக் கொம்!ர் 45 
புனைவளர் கொம்பர் 118 

ட ஆர் 

(1) எரியார்... 340 

*ஆர்' என்னும் களவி கொடுத்து இழித்துக் கூறினார். 

(2) மானார்... 110 
வழிபட்டுக் காணல் உருமையின் மாலார் என இழித்துக் கூறினர். 
(8) எதிர்மறை வித்தி 
(1) ௮௨ 

கலங்கல் - கலங்காதே 222 
கொய்யல் - கொய்யாதே 167 
இண்டல் - தீண்டாதே 390 
தூரல் - தூர்க்காதேத 188 
தொடல் - தொடாதே 390 
Yeby pe - yroyG3s (selew eG@srp 3165 
வரல் - வராதே 119, 207 
விளையாடல் - விளையாடாதே 138 

ஏம். ் 
(2) தொடரேல் - தொடரவேண்டா... 390 
பறியேல் - பறியாது ஒழிவாயாக...... 186



ofa] 
(4) விகுதி மேல் விகுதி 

உரைமின்கள் 

(5) வீஜப் பொருள் 

ஓகாரம் விஜ 

உண்டோ 
போர் என்னவோ 

97, வேற்றுமை உருபுகள் 358 

se 

53 

oe 

29. வியங்கோள் 

மறப்பது அ.றீவிலென் கூற்றுக்களே ar 

(தக்கயாகப்பரணி பக்கம் 354 விசேடவுரை பார்க்க), 

90. “வினைத்தொகை 

சவரன்... | 
கார் வாய் குழல் 
சிர்வாய் சிலம்ப 

31. 

6 ஆம் வேற்றுமை 

1. அ 
ஈசன சாந்தும் எருக்கும் 74 
கூத்தன தாள் 297 

(தக்கயாகப்பரணி பக்கம் 421) 
2. அது 
உணராளது அம்பலம் 287 
7 ஆம் வேற்றுமை உருபுகள் 

1. அகம். 

அத்ர் அகத்தே 395 
களவகத்தே 8 

வெற்பகச் சோலை ட 168 
2. Bar 
அங்கத்திடைக் குளிப்ப 351 
ஆனந்த வெள்ளத்தடை 307 
என்பிடை வந்து £ 377 

காட்டிடை ஆட்டு 389 

16 
86. 

86 

வேற்றுமை உருபுகள் 

காயும் கடத்திடை ஆடி 241 
குன்றத்தடை a46 
தெருவிடைப் போதுவீன் 76 
புன.த்தடை a2 
3. Ba 
வாழை நிழலில் துயில்: 250 
4. இன் 

பரிசினிள் நிற்பித்த பண்பி 
னுக்கு 286 

இல் உறா௦பப் புறனடையாற் 
கொள்ளலாம். உரை 

௩ 
$. உழை 
மண் உழை யாவும்... 347 

°6. od 
சிந்தையுள்... 8௨ 

7. கண் 
எங்கண் வந்து ஒரு தோன்றல் 290



332 

என்கண் இங்ஙனே மறைத் 
தாள் 374 

என்கண் இன்னருளே 81 
என்கண் நின்றான் 286 
கடை எ்கண் 298 
குறைக்கண் மலி கதிர்வேல் 258 
சிறைக்கண் மலி புனல். 258 
பறைக்கண் படும்படும் 25௪ 
பொழிற்கண் வடிக்கண் பரப்பி 34 
மணந்தாழ் பொழிற்கண் 34 

8. gp 
அடிக்கீழ் 43 
கலைக்கழ் அல்குல் 59 
குரை கழற்க£ழ்...சுடர்முடி 151 
AMES ID 59 
மலைக்£ழ் 59 
முலைக்&8ழ் 59 

இ. தலை 
குழல் தலைச் சொல்லி 205 
நிழல் தலை நெறி 206 
விண்தலை யாவர்க்கும் 177 

10. urd 
இற்பால் பிழவற்க 208 
சொய்பால் அமுதிவள் 8 
தன் பால் 51 

நகையவர் தம்பால் 372 
மால் அயன் பால் 73 
விரும்பினர் பால் 248 

UL. மிசை 
தேர் மிசை 382 
பெண்ணை மடல்மிசை 75 

12. மீது. 

அலர் மீது கனி 35 

33. மேல் 
அமளியின் மேல்: 355 
அவ்வரை மேல் 114 
இவ்வரை மேல் 114 

௪. இலக்கணப் பகுஇ [திருக்கோவையார் 

ஈர்ங்கொடி மேல் புயல் 35 
எரியுந் திமேல் அயில். 228 
கொடுங் குன்றின் நீள் குடுமி. 

மேல் தேன் 150 
சடைமுடி. மேல் தனித் இங்கள் 56 
சடைமேல் இங்கள் 98 
சின்னெறி மேல் மழை 149 
Berepy Gow 257 
Lh அணைமேல் அணையாமுன் 351 
பொலி மலர் மேல் நறவுண் 
அளி 219 

முலைமேல் சாந்தம் 361 

முனைமேல் உழுங் கொலைவேல் 250 
வன் பெடை மேல் துயிலும் 377 

4. வயில் 

அயல் வயி னல்கு.தலால் 376 
இருந்துஇ என்வயின் கொண் 

      

   

Lover 300 
எம்வயின் பெருநாண். 284 
களை வயின் 254 
இளை வயின் நீக்கி 6 
நாய் வயின் உள்ள குணம் 343 

15 வாய் 

அத்தி வாய் வடமீன் 305 
இருங்கழி வாய்க் கொழுமீன் 188 
இருள்வாய் அயன் மன்னும் 

யானை 395 
இருள்வாய்ச் செலவு, 264 
இற்பந்தி வாய் அன்றி... 

305 
வாய்ப் புள்ளினம் 295 

இற்றம்பலத்து அயல்வாய் 357 
ிலின் வாய் 95 

17 Pe ewirviapens 314 
செந்தாமரை வாய் 66 
சோலையின் வாய் arr dump 

ன்று ‘ 176 
டமால் வரைவாய் 70 
தடவரைவாய் 158



  

இல்லச் சூழ்பொழில் வாய் 
முகை 314 

இல்லைந்நகர் வாய் அடியிர் 370 
'இல்லைந் நகர்வாப் இளையார். 890. 
இல்லை மாநகர் வாய். 214 
Douce வாய் வண்டு 105 

துறைவாய் 20,49 
பரம் குன்றின் வாய் அருவி சக் 

பொழில்வாய் இணர்ப்போது 17 
பொழில் வாய் எழில் ஆயம் 47 
பொழில் வாய் எழில் பூங் 
கொடி 42 

22. வேற்னுமை உருபு மயக்கம் 832 

பொழில் வாய்க் கார்ப்புன்னை 27 
பொழில் வாய்ச் சூழூடை ஆயம் ; 
பொழில் வாய்த் தடவரை. ' 94 
பொழில் வாய்ப் பூவர். 14 
பொழில் வாய் முகை 314 
பொழில் வாய் வரும் கள் 53 
மங்குல் வாய் மண்டலம் 177 

மலைவாய்...காந்தள் 29௪ 
மூதுதிரை வாய் சர 
வரைவாய்க் கடிதோட்ட ௪ 
விண் வாய்ச் செயிர் 18 
வேள்வியின் வாய் 234 

9௮. வேற்றுமை உருபு தொக்கது 

  

ன்றததிடைக கண்டனய அன்னை நீ சொன்ன கொள்கையரே 246: 
(கொள்கையர் - கொள்கையரை. 3ஆம் வேற்றுமை உருபு 

தொக்கது) 
சிறுதுயில்மாறு கண்டிலம், 398. 

(துயிற்கு என்னும் நான்கனுருபு விசார வகையால் தொக்கு 
நின்றது) 

33. வேற்றுமை உருபு மயக்கம் 

1. இருந்தேமையுஞ் செல்லல் செப்பா நின்றவர். 
7இன் பொருளில் வந்தது) 

2. ஒருவனது அன்பரின் இன்பக் கலவிகள் (ஒருவனது அன்பு - 

  (2இன் உருபு 

ஒருவன் கண் அன்பு) 
ஆறன் உருபு ஏழின் பொருளில் வந்தது 

280 

287 

சின்மொழியை அஞ்சத் தக்கது உன் - சக்கவவே [சிலவாகிய 
மொழியை உடையாளிடத்து உன் “சிக்கனவு (இரக்க 
மின்மை) அஞ்சத் தக்கது] 

இரண்டன் உருடி ஏழின் பொருளில் வந்தது 
௩ 

345 

குழ் பொழிற்கே: துயில் பயின்மோ (சூழ்ந்த பொழிலீடத்து 
துயிலைப் பயில்வாயாக) நாலின் உருபு ஏழின் பொருளில் 
வந்தது 167



384 ௫. இலக்சணப் பகுஇ [திருக்கோ வயார் 

௪. பரங் குன்றினிற் பாய்புனல்' (பரங் குன்றின்டத்துப் பரந்த 
புனல்) ஐந்தின் உருபு ஏழின் பொருளில் வந்தது 298 
‘Poller (286) Burra’ 

௪. :பரி௫ினின் நிற்பித்த பண்பினுக்கே' (இம் முறைமைக்கண் 
எம்மை நிற்பித்த பண்பால்) ஐந்தின் உருபு ஏழின் 
*9பாருளில் வந்து, சிறு பான்மை இன் சாரியை பெற்று 
நின்றது. 286 

5. “வடிக்கு அலர்வேற் கண்ணி' (வடு வ௫ரிற் பரந்த வேல் 
போலுங் கண்ணை யுடையாய்) வடிக்கு என்னும் 
தான்காவது ஐந்தாவதன் பொருட்கண் வந்தது 291 

34. Cam 

(1) வில்லைப் பொலி - ஐகாரம் இசைநிறையாய் வந்தது. 368 
(8) மல்லைப் பொலி - மல்லல் 

விரிந்து நின்றது. 

R47. இழெவோ ஒனொடும்...கண்ணாள் இந் நெடுஞ்சுரம் நீந்தி 
எம்மை ஆள்வது செய்தவன் தஇல்லையின் எல்லை. 
அணுகுவரே. 
சுரங்கடத்தல் இருவர்க்கு மொக்கு மெனினும் நீள்வது 
செய்த கண்ணாள் நீந்தி யெனத் தலைமகள் மேற் கூறினார், 
வெஞ் சுரத்திற்கு அவள், பஞ்சின் மெல்லடி. சகாவாக 
லின் அணுகுவர் என்புழித் தலைமகள் தொழிலும் 
உண்மையின் நீந்டு யென்னும் எச்சம், வினைமுதல் வினை 
கொண்டதாம்; இழவோஸனொடும் என்றதனால் அவன் 
பற்றுக் கோடாக நீந்தினாளென்பது விளக்கினார். 

வினைமுதல் வினையென்னும் துணையே யாம் நிற்றலின் இவ்வாறு 
முடித்தார். 

ஈழ்க்குறிப்பு பக்கம், 469, திருப்பனந்தாள் பஇப்பு... 1960. 
257, மந்தியின் வாய்க் கடுவன் தேன் தோய்த்து அருத்த மகழ்வ 

கடுவன் அருத்தி மகிழ்வ--பாட்டு 247க்கு எழுதியுள்ள 
குறிப்பை இதற்கும் கொள்க. 

கடைக்ஈந்றந்து ஐகாரம் 

  

11. அணி, அலங்காரம் 

1. இல் பொருள் உவமையணி 

(1) தாண்டா விளக்கு 244207 

(2) அரவம் சடை மிடைந்த மின் 125 ews



௮ணி, அலங்காரம் 

2. உயர்வு நவிற்சி அணி 

(1) “வெற்பகச் சோலையின் வேய்வளர் இச் சென்று வின் 
னின்ற கற்பகச் சோலை கதுவும்" 

3. ௨௫வக அணி 

(2) தலைவியைத் தாமரை முதலிய மலர்களைக் கொண்ட।ஒரு 
தெய்வ மாலைக்கு உருவகப்படுத்தியது. 
“திருவளர் தாமரை ஒளிர்இன்றது" 

(2) தெளிவளர் வான் சிலை செங்கனி வெண் முத்தம் இங்களின் 
வாய்ந்து அளிவளர் வல்லியன்னாய் 

(1) மையேர்-குவளைக்கண். வண்டினம் வாழும் செந்தாமரை 
வாய் 

(4) மின்னியல் ,தண்ணின் வலை கலந்து வீசின போதுள்ள 
டமினிழந்தா 

18) கொழும் ஐரஈக முகை கொண்டலம் பாசடை விண் 
மடுவில், எழுந்தார் மதக் கமலம் எழில் தந்தென 

4. உவமை அணி 

(2) சங்கந் தருமுத்து யாம் பெற வான் கழிதான் கெழுமிப், 
பொங்கும் புனற் கங்கை தாங்கிப் பொலிகலிப் 
பாறுலவு, துங்க மலிதலை ஏந்தலின் (ஏந்திழை) 
தொல்லைப் பன்மா, வங்கம் மலிகலிநீர் இல்லை வானவன் 
தோர் வருமே 

(8) வேய் தந்த வெண்முத்தம் சிந்து பைங்கார் வரை மீன். 
பரப்பிச் சேய்தந்த வானகம் மானும் சிலம்ப 

(9) சிற்றம்பல வற்றொழாது தொல்சர் கற்றும் அறியலரின்.... 
இடை நைவது 

(4) அம்பலவருக்கு அன்பர் குலம் நிலத்துக் கருப்பற்று விட் 
டெனக் கொய்து அற்றது இன்று இக்கடிப் புனமே... 

ச: மதுவினில் கைப்பு வைத்தால் ஓத்தவால் மற்று இவ்வான் 
புனமே 

(6) வான் உந்து மாமதி வேண்டி அழும் மழப்போலு மன்னோ 
நானும் தளர்ந்தனன் நீயும் தளர்ந்தனை நல் நெஞ்சமே 

(1) சிற்றம்பலம் ஆதரியாக் கூழின் மலிமனம் போன்று 
இருளா, நின்ற கோகிலமே 

335 

468 

16 

66 

74 

124 

es 

130 

134 

143 

146 

147 

322
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(அழர் அரன் மிடற்றின் மாண்பது என்றே எ(ண்)ண 
அரங் ஜீண்ரனின் மலரும் எழில் வாய்த்த பனிமுகில் 322 

பச 
5. “and 

(20 $ங்கற் புணர்வு அரிதென்றோ நெடிது இங்ஙனே இருந்தால் 
ஆங்கு இற்பழியாம் எனவே அறியேன் அயர்கின்றதே 7௪ 

(2) பான் அணி ஈட்டிய ஓட்டரும் நெஞ்சம் இப்பொங்கு 
வெங்கானின் நனி நிற்குமிது என் ஈன்பதே அன்னந் 
நடையாள் மிள்னணி நுண்ணிைககோ பொருட்கோ, 
நீ விரைசன்றதே 342 

6. ஒட்டணி 

இல்லை. அன்னாய் என் அங்கு அலமரல் எய்தியதோ எழில் 
முத்கம் தொத்திப் பொன்னங்கலர் புன்னைச் சேக்கையின் 
வாய்ப் புலம்புற்று முற்றும் அன்னம்! புலரும் அளவும் 

துயிலாது அழுங்கெவே 172 

(இது அல்ல குறிப்பட்டமை தலைமகற் குணர்த்துதல்). ஓட்டணி 
என்பது அடையும் பொருளும் அயல்பட (வேறுபட) 
மொழிவது - தண்டியலங்காரம் பொருளணி. சூ. 58 

7. சிலேடை அணி, வகை 
காம்பிணையால் 2௪ 
சங்கந் தரும் முத்து, 85 
மாதிடம் 138 
கருங்கழி காதல் 190 

புய லோங்கு 327 
வானக் கடி.மதில் 335 
கயல் வந்த 387 

டை பாடல்களில் சிலேடை நயம் குறிக்கப் பட்டுள்ளன; அவை 
தமை அப்பாடல்களின் உரைக்குறிப்பில் காணலாகும். 

குறிப்பு -- 
38 1. காம்பு - வேம், தோள், 

2. மயில் - பறவை. மயில் போன்ற சாயல் 
  டட . 

* யாம் அது தெரிதல் தேற்றாம்...இன்னகைச் ஈனூ என்னும், 
காமரு இருவை நீத்தோ, முகமஇ காண்கி லாதோ. 
தேரு தெரியல் வீரன் கண்ணெனத் தெரிந்து செய்ய 
தாமரை கங்குற் போதும் குவியிலாத் தன்மை crore.” 

கம்ப : அயோ மூக  



ஓவிநெற்ப அணி, அலங்காரம் 

85 

138 

190 

327 

335 

3. மணி- நீலமணி, கூந்தல். 
4, பிண - மான், மான் போல் நோக்கம். 
௪. வல்லி - கொடி, இடை 

சங்கந் தரும் முத்து :-- 

5. (5) சங்கு தரும் முத்துக்கள் 

(1) இருவடிக் கண் உண்டாகிய பற்றுத் தரும் முது. 

2. பாறு - பருந்து, பட்கு 

1. பொன்னை ஓத்த மலர்களைச் சிதறித் தன்னுடைய 
தேனானது இடமெல்லாம் சொரிய நின்று சோதிடத் 
கைச் சொல்லிற்று. 

2, பொன்னையும் பிறர்க்குக் கொடுத்துத் தன் வாயாலே. 

கள் 00% ௨ நின்று இன்னாளைக் கெடுக்கலா மென்று 
seta, Arh wax 

கண்ணீர் வார்ந்து கை கூப்புதல் - அலருதலும் கள்ளாகய 
நீர் வருதலும், லேடை வகையாற் கொள்ளப்படும். 

(0 ஒர் ஆணை ஒலை அரையன் பொறியாகிய குயலையும் 

வில்லையும் உடைத்தாய் மன்னன் முனிவையும் காட்டி 
வாரா நின்றது. 

(2) தருவை உடைய ஒரு முகம் கயல் போலுங் கண்ணை 
யும் மிகப் பெரிய வில் போலும் புருவத்தையும் 
உடைத்தாய், இந்திர கோபம் போலும் வாயையும் 

காட்டி வாரா நின்றது. ற் 

“தடம் செல்வர் காதலர் என்னக் சர் முலைகள், கனகந்: 
தரும், மலர்ச் கண்கள் முத்தம் வளர்க்கும' மன்னன். 
என்னோ இனிச் சென்று தேர் பொருளே (கனகம் - 
பொன. தேமல், பொன் நிறம். முத்தம் - முத்து, 
கண்ணீர்த் துளி.) 

குறிப்பு இங்கேயே தலைவனுடைய பிரிஷவ நினைத்தவுடன் 

381 

'தலவியின் கொங்கையே சனகத்தைத் தருதலானும், 
கண்களே முத்துத் தருதலானும் தலைவன் பொருள் 

தேடத் *தலைவியை விட்டுப் பிரிய அவசியமில்லை. 

மாமதியின் அயல் வந்த ஆடீரவு ௮, வைத்தோன் தலை 
மகனையும் தலைமகளையும் மதிக்கும் அரவுக்கும் 
ஒப்பசீ சிலேடை. 

இ.கோ. ஓ.--34 

837
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Bupa phar ag 820 

குந் தொழ எழில் அம்பலம் நண்ணி நடம் நவில்வோன், 
நாகம் இது மதியே மதியே நவில் வேற்கை எங்கள் 
நாகம் வர எதிர்நாம் கொள்ளும் நள்ளிருள் வாய்நறவார். 
நாகம்மலி பொழில் வாய் எழில் வாய்த்த நின் நாயகமே 171 

9, தற்திதிப்பேற்ற அணி 
2. அம்பலத்து அரன் குன்று என்று வட்டு வெய்யோன் தான் 

துழையா இருளாய் எழில் காட்டும் ஓர் கார்ப் பொழிலே 178 
2. இகழ் பளிங்கால் மதியோன் கான் உழை வாழ்வு :பெற்றுங்கு. 

எழில் காட்டும் ஓர் கார்ப் பொழி 2ல. 116 
ச. நரல்வேய் இனம் நின்தோட் குடைந்து உக்க நன்முத்தம் சத்இ...119. 
4. தேர்வழி தாரல் கண்டாய் புள்ளுத் இறை/4ம் பொரச் சங்கம் 

ஆர்க்கும் பொருகடலே...... 185 

(இது அல் பொருள் தற்குறிப்பேற்றம்) 

5. விசும்பு இயங்க நைன்ற திங்கள் எய்ப்பரறும் பொழில் அவை 223 

10. மயகஉ அணி 

முழவம் துளிதரல் காரென ஆர்த்தன, ஆர்ப்பத் தொக்கு 
உன் குழல் போன்று அளிதரக் காந்தளும் பாந்தளைப் 

  

பாரித்து அலர்ந்தனவே 324 

Ll. gia sail 

க. சொல் pra 

மீ. கருங்குள்றம் வெண்ணிறக் கஞ்சுகம்... 15 

8. செந்நிற மேனி வெண்ணீறு அணிவோன் 69 

8. செல்லாய்க் கருங்கண் 169 

4. மென் மொழி வள் மனப் பேதை...... 230 

5. சிறுகண் பெருந்கை: மா $13 

8. நீண் கோட்டுக் குழை செவி: மா 313 

8.  க௫ங் குழல் 0வெண்ணகைச் செவ்வாய் 333 

ந. பொரும் முரண் - இல் குணம் பூடுத்துவந்தது காந்தளைப் பாந்த. 
‘ ளென்று எண்ணித் துண்ணென்று ஒளித்துக் கண் 

யுதைத்துப் பதைக்கும்எங் கார்மயிலே 233



emp. | அணி, அலங்காரம். 839 

12. 

5. 

வேற்றுப் பொரும் வைப்பாரி 

பிரிவு செய்தால் அரி3த கொள்க, பேயொடும் என்னும் 
பெற்றி. 9ருவி செய்தாளின் இருந்து இன்று or oo 
இளங்கிளி3ய 144 

அலங்வாம் 

எதிர் காலக் கூற்றிடத்துக் காரியத்தின்கண் வந்த இரஙநற் 
ளிலந்கு, உராய விலக்கு 

மூழங்கார் அரிழரண் வரண வேட்டை செய்மோய் இருள் 
வாய். வழங்கா அதரின் வழங்கென்றுமேோ இன்று எம் 

வள்ளலை3யே 157 

அலங்காரம் . 

ret Sy இருபா ட்கண்வந்த உயர்ச்சி வேற்றுமை 

Yar Benin ‘A nor முன்னும் உன்னா வினையின் முனகர் 
துன்னு, இனனாக் சடறு இது நப்போழ்தே கடந்து 
இன்று காண்டும் சென்று; புலியூர்ப் புகழ்வார் தென்னா 
என உடையான் நடமாடு சிற்ழம்பலமே 217. 

   

Kod: ஒற்றுமம$ கொளு௮ுதல் 

இல்லை அன்னாள் இறத்துத் துணியக் கருதுவது இன்றே துணி, 
துமைவா நிறை பொன் அணியக் கருதுகின்றார் பலர் மேல் 
மேல் அயலவ 3ர க 198 

அலங்காரம்: நோக்கு 

காந்தளைப் பாந்கள் என்று எண்ணித் துண்ணென்று ஒளித்துக் 
கண் புதைத்துப் பதைக்கும் எம் கார் மயிலே 233 

(நோக்கு என்னும் அலங்காரமாய்ப் பாம்பிற்கு அஞ்சும். 
மயிலென இல்குணம் அடுத்து வந்தது) 

அறங்கரம் : பரியாயர் 

(1) பெருவெண் கோடார்கரி குருமாமணி ஊசலைக் கோப் 
பழிக்துத் கோடார் மதுமலர நாகத்தை நூக்கும் நம் 

கூழ் பொழிற் 7௧... 161 
(இவ்வாறு கூறவும் வாளா இடப்பின் தாய் துயின்றாள். 
ஆல் குறியிடத்துச் செல்வாள் தலைவி)
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1/2) ஐ௩யுந் தெறுக, அயலவர் ஏசுக, ஊர் நகுக, நீயும் மூனிக, 
“திகழ்ந்தது கூறுவல் என்னுடைய வாயும் மனமும் பிரியா 
"இறை இல்லை வாழ்த்துநர்போல், தூயன் நிஷக்குக் கடும் 
சூள் தருவன் சுடர்க் குழையே 282 

(2: ௩ருதியது இளவாது அப்பொருள் தோன்றப் பிறிதொன்று 
உரைப்பது பரியாயம்மே (பரியாயம் - சாமர்த்ெயமாக 
அறிவிக்கும் சொல்), தண்டியலங்காரம் சூ-14 

6. அமயகாம் 2 புஷ் உவமை 

இல்லை நின்றோன் மிடற்றின் வண்ணக் குவளை மல்ர்இன்றன, 
சனவாள், மிளிர் நின்கண் ஒக்குமேல் கண்டு காண் வண்டு. 
வாழும் கருங்குழலே... 168 

V. stars: ysprd yspea 

மூரம்பு நிரம்பிய அத்தமும் ஐய, மெய்யே தில்லைத் தண் பூம் 
பணையும் தடமும் அன்றே நின்னொடு ஏகின் எம் பைந் 

தொடிக்கே ' 

(மூரம்பு - கல் விரவி உயர்ந்திருக்கும் நிலம். அழல் 
தடம் நிழல் தடம் அவட்கு) 
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8. அறங்காரம் 2 முயற்ரி விலக்கு: 

அம்பலத்கானைப் பழித்து மூம்மைத தீயினத ஆற்றல் சரம். 
கண் இழந்து இசை இசைதாம் போயின எல்லை யெல்லாம். 
புக்கு நாடுவன் பொன்னினையே. R36



௬. திருக்கேரவையரர் 
உரைநடைம் பகுதீச் சுருக்கம்' 

தலைவனும் தலைளியும் பொழிலிடத்து எூர்ப்பட்டுத் தெய்வம். 
இடைநிழபத் தம்முள் ஒத்த அன்பினராகக் கூடுகின்றனர். அங்ஙனம். 
கூடின தலைவன் கலவி இன்பத்இற் களித்து, “இவள் ௮ழது. நான் 
அமுதன் சஷை' எனக் கூறி மடஹ்ூன்றான். தலைவன் பிரிவான் எனக் 
கருதித் தலைவி வருஃதத் தலையன், 'இருவே! கெய்வத்தின் அருள் தானே 
நம்மைக் கூட்டி வைத்தது, இனி வாடுதல் வேண்டாம். யான் இருக்கும் 
இடம் உன் ஊருக்கு அருகில் உள்ளது' என்று கூறித் தலைவியை விட்டு. 
அகன்றான். 

அகன்ற தலைவன் தலைவியை இனி எப்படிச் சந்திப்பது? எனக் கவற்சி 
கொண்டு மறுமுறை தான் முன்பு தலைவியைச் சந்ித்த இடத்திற்குச் 
செல்லத் தலைவி அங்கு மிற்கக் கண்டு தந்த தெய்வம் மறுபடியும் உதவு 
கின்றது எனத் தெய்வத்தைப் போற்றித் தலைவன் தலைவியின் மருங்கு 
அணைந்தான். 

தலைவி ஆயத்துடன் இருப்பதால் தலைவியின் தோழியைக் கொண்டு. 
தான் தலைவியை அடிக்கடி சந்திக்க முடியும் என அறிந்து அவர்கள் 
இருவரும் (தலைவியும் தோழியும்) உள்வழிச் சென்று கரந்த மொழியால் 
தன் கருத்தை அறிவிக்கத் தோழி அறிந்து இவனிடத்து இவள் நினைவே 
அன்றி இவளிடத்து இவன் நினைவும் உண்டு என அறிந்து இவர்கள் 
இருவரும் கூடியாயிற்று எனக் கண்டு கொண்டாள். 

* தலைவியிடம் தலைவன் பகலில் வந்து கூடுதற்கும் இரவில் வந்து 
கூடுதற்கும் தோழி உதலியாய் நின்றவள் தலைவனிடம் நீ இவ்வாறு 
பகலில் வந்தால் ஊரில் பழிச் சொல்லுக்கு இடமாகும். இரவில் வந்தால் 
யானை இங்ஈம் முதலிய விலங்குகளால் ஏதம் உண்டாகும். ஆதலின். 
களவு ஒழுக்கம் உதவாது, நீ அவ£ள மணந்து கொள்ள வேண்டும் 
என்று வற்புறுத்தினள். தலைவன் அதற்கு உடன்படாதது கண்டு, :நீ 
அவளை உடன் அழைத்துச் செல்வாயாக! எனச் சொல்லி அவளைத்” 
  

* உரைநடை கட்டுரையிற் காணலாம்.
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(தலைவியை) தலைவனிடம் ஒப்புளித்தாள். தலைவியை வீட்டில் காணாது. 
செவிலித்தாய் தலைவி எங்க? என்று தோழியை விலவத் தோழி 
“தலைவியின் அறியாப் பருவத்தில் தானும சலைவியும் எளையாடும் போது 
மதயா வந்த எதிர்த்து வர, அந்த யாலையைத் த வேல் கொண்டு 
கொல்று)தலைவியைக் காத்து அருளினன் ஒருவன். பீன்னும் ஒருமுறை 
அவனே $அச்தலைவனே! தலைவி கடல் அலையில் அகப்பட்டுத் இகைக்க 
அவளை அந்த இடரினின்றும் சாத்து அருளினன். ௮க் காரணத்தால். 
தலைவி அறத்கொடு நிற்க வேண்டித் சலைவனுடன் புறப்பட்டுப் போய் 
விட்டாள் என்ற விவரங்களைச் செவிலிக்குக் கூறிவள். அது கேட்ட 
செவிலி தலைவியின் கற்பு நலத்தை வியந்தனள்.. 

இந்நிகழ்ச்சசளைச் செவிலி நற்றாயிடம் சொல்ல நற்றாய் வாடி 
வருந்தினள். அது கண்டு செவிலி தலைவியைத் தேடப் புரப்பட்டாள். 
தலைவியை அங்ஙனம் தேடிச் சென்றவள் தலைவியும் தலைவனும் தலைவனஐ 
emis போமச் சேர்ந்திருப்பார்கள் என வழியில் வந்தஉர்களால் 
அறிந்து இரும்பி வீடு வந்து சேர்ந்தாள். பின்னர், “தலைவன் இரும்பி 
வந்து தோழியிடம் தான் கள்ள ஒழுக்கத்தையே விரும்புவதாக் கூறத். 
தோழி மறுத்துப் பல நீதிமொழிகளைக் கூறி, மணத்திற்குத் தலைவனை 
உடம்படும்படி செய்வித்தான். இருமணம் நிறைவேறிற்று. 

  

திருமணம் ஆனவுடன் தலைவன் ஒதுதற் பொருட்டும், காவற். 
பொருட்டும் பொருள் தேடும்பொருட்டும், இரு வேந்தற்கு உற்ற பகை: 
BIASED பொருட்டும், வேந்தற்கு உதவும் பொருட்டும் பிரிந்து 
செல்கின்றான். அவ்வமயங்களில் தலைவி பிரிவு ஆற்றாது வருத்இனள். 
பிரிந்த தலைவன் வேலைகளை முடித்துக் கொண்டு தலைவியிடம் வந்து 
சேர்ந்தான். சேர்ந்த தலைவன் பின்னர்ப் பரத்தை மாட்டுப் பிரிசன்ருன்.. 
அதுகண்டு தலைவி வருந்துகன்றாள் தலைவன் வீடு இரும்பத் தலைவி அவன் 
வரவை மறுக்கின்றாள். அவர்கட்குப் பிறந்த மகனைத் தலைவன் அணைத்து. 
எடுக்க ௮ம்மகன் மூலமாய்த் தலைவியின் சனம் ஆறுகன்றது. அத்தகைய 
தலைவன் மேகத்திற்கும் கற்பகத்திற்கும் ஒப்பாவான். அவன் கற்றவர்க்கு. 
தற்றுணை.பாணர்க்கு (இசை உணர்வாருக்கு) சுற்றம் ஆவான். ஈந்தாமணி 
போல்வான். சிவன் திருவடிக்குக் கொள்றைப் பூ ஆவான். தக்கோர்க்குச் 
சங்கநிதி; நட்டார்க்கும், தப்பாது பயன் சொடுத்தலின் விதி ஆவான். 
கற்றவர்க்கு ஊருணி போல்வான்; யாவர்க்கும் ஊதியம் ஆவான். 
(வரைவின்றி எல்லார்க்கு இவன் பெறும் பயன் ஆவான்.) ஊதியம் 
ஆகலின் அன்பால் அன்றி அருளால் பரத்லீதயர்க்கும் தலையஸி 
செய்தான் என்பது. ்



o. Gufs பருதி 

இல்லைப் பெருமானைப் பாட்டுடைத் தலைவராகக் கொஸ்டது 
'இருக்கோவையாராதலின், பேரின்பப் பொருள் இத்நூரலிழ் புதைந் 
துள்ளது. தலைவி சிவமாகவும் (பரமாத்மா ஆகவும்) தலைவன் உயிராகவும் 
(ஜீவாத்மா ஆகவும்) ஜோழி திரு அருளாகவும் கொள்ளப் பெறும். 
இவ்வுண்மை ஆறிந்த பெரியார்கள் இந்நரலை ஒரு ஞான நூல் என்பர். 
இதனால் அன்றோ 'பைந்தமிழ் நவின்ற செந்நாப் புலவன் ஐந்திணை 
உறுப்பில் நாற்பெருள் பயக்கும்" 'காமஞ் சான்ற ஞானப் பனுவல்” 
எனக் குமர குருபர சுவாமிகள் சிதம்பர மும்மணிக் கோவையில் இந் 
நூலைப் புகழ்ந்துள்ளார். இந்நரலில் உள்ள 400 பாடல்களிற் பல இடங் 
களில் தெளிவாகவும், ல. இடங்களில் மறை பொருளாகவும், 
பேரின்பப் பொருஊைக் காணலாம். 

உதாரணமாகச் ல. பாடல்களை இங்கு எடுத்துக் காட்டுவாம். 

யாட்டு 
எண் 

i. 

சிற்றின்பம் 

(தலைவியைத் தலைவன் கண்ணுற் 
றது. 

பேரின்பம். 

குருவின் இருமேனி காண்டல். 

௪, தலைவியின் உள்ளக் கருத்தைத் தன்னிடத்தில் இவத்தற்குக் 
தலைவன் அறிந்தது. கருணை யுண்டென்று உயிர் 

(ஜீவாத்மா) அறிந்தது. 
௪. தலைவன் புணர்ச்சி இன்பத்தின் பெற்ற இன்பத்தை வியந்தது. 

இயல்பு கூறியது. 

10. தலைவியின் மென்மொழிகேட்கத் குருமொழி வேண்டிக் குறை. 
,தலைவன் விருப்புற்.றது. யிரந்துரைத்தது. 

8. காதல் தோழியை மடவரல் சிவம் அறிவிக்கத் இருவருளைக் 
(தலைவி) காட்ட மன்னன் கண்டது. 
(தலைவன்) அறிந்தது. . 

41. (தலைவியின்) மொழி பெறாமல் இருவாய் மலராவிடின் (உயிர 
தலைவன் வாடி உரைத்தது. உய்யேன் என்றது.
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87, தன்னோடு தலைவியின் வேற்றுமை தன் வழிச் சிவமே யிருத்த 
இன்மையைத் தோழி தலைவ லால் (உயிரின்) குறையைக் 
னிடம் கூறி அவனதுகுறையை கூறிச் வெத்துடன் கூட்டு 
நீக்குவேன் என்றது. வேன் என்று திரு அருன் 

உயிர் இடம் கூறியது. 
| 

27௪, தலைவன் தந்த தழையைத் தலைவன் பணி சயவத்துக் குவப் 
தலைவி விருப்புடன் ஏற்றனள் பென உயிருக்குத் இரு 
என்று தோழி தலைவனுக்கு அருள் உணர்த்தியது. 
உரைத்தது. 

இவ்வாறு புதைபொருளாகப் பேரின்பப் பொருள் 400 பாடல்களிலும் 
இருப்பதைத் 'இருக்கோவையார் உண்மை விளக்கம்' என்னும் நூலிற் 
காணலாம். 

தலைவியைக் குடல் அலை அடித்தச் கொண்டு போனபோதும், மத. 
யானை தலைவியை வீரட்டி வந்த போதும், சுனைநீரில் வீழ்ந்து தலைவி 
தத்தளித்த போதும் தலைவன் தலைவியை அந்தந்த் ஆப.த்இனின்றும் 
மீட்டனன் என்பது உயிர் (ஜீவாத்மா) (தலைவியை) சிவத்தை மீட்டது 
எப்படி என்றால் சிவத்தை அடிக்கடி மறந்த போன நிலையில் நின்றும். 
ஜீவாத்மா (தலைவன்) சவத்தை மீட்டு நினைவிற்கு கொண்டு வருவதைக் 
குறிக்கும் போலும். இத்தகைய விளக்கம் எல்லாம் அ.றிஞர்பால் கேட்டு 
உணாலாகும்.



௮. மணிவாசகர் வரலாற்று 

நிணவும் பகுகி 

  

யரட்லின் எண் 

ச. அணியும் அமிழ்து மென் ஆவியும் ஆயவன் இல்லைச்சிந்தா 
மணி. 

Y. என்னைமுன் அள் கஊரமுடையான் புலியூர். 
17, தன்பூங்கழலின், துணர்ப் போதெலக் கணியாக்குந் தொல் 

லோன். ் 

40. இல்லைச் சிற்றம்பலத்தும் என்ிந்தையுள்ளும் உறைவான். 

28. உளமாம் வகை நம்மை உய்ய வந்து - ஆண்டு. 

82. யான் தொடர்ந்த விடா அடிச்சந்த மாமலர் ௮ண்ணல். 
87. மநந்தும் மற்றப் பொய்வான வரிற்புகா;ு தன்பெற் கழற்சே 

யடியேன் உய்வான் புஃவொளிர் இல்லை நின்றோன். 
73. பொருள௱ ஏனைப் புகுந்தாண்டு புரந்தரன் மாலயன்பரல. 

இருளாயிருக்கு மொளி நின்.ற சிற்.றம்பலம். . 
V6. என் பிறவி கெட்டு, இன்று அழிகின்றது geQu தான் 

அம்பலவன். 

78. அடிச்சந்தம் மால் கண்டிலாதன காட்டி வத்து ஆண்டு கொண்டு. 
என்முடிச் சந்தமாமலராக்கு முன்னோன். 

79. என்தொல் பிறவி ஏழும் எழுதா வகை தைதோன் புலியூர். 
374. தெவ்வரை மெய்யெரிகாய் சிலையாண் டென்னை யாண்டு. 

கொண்ட செவ்வரை மேனியன் இற்றம்பலம். 
275, பாசத் தளையறுத் தாண்டு கொண்டோன் இல்லை அம்பலம், 
222. தண் நறஙுண் களிநீயெனச் செய்தவன். 

784. இப்பிறப்பில் அழுந்தா வ ஈயெனை ஆண்டவன் சிற்றம்பலம்... 
426. மிக என் சிரத்தின் உறுகால் பிறர்க் கரியோன் புலியூர். 
2.29. என் பிறப்புக் கெடத் இல்லை நின்றோன்.
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130. 

140. 

144, 

146. 

151, 

166. 

185. 

B14. 

224. 

822. 

261, 

ச. 

arg. 

286 

289, 

293. 

298, 

200. 

438. 

(தன் சேவடிக்கே ஆப்தந்த அன்பு தந்தாட் கொண்ட ௮ம் 
பலவன் 
நினைவித்துத் கன்னையென் நெஞ்சத்திருந் தம்பலத்து நின்று 
புனைவித்த ஈசன். 

பரிவு செய்காண்டம்பலத்துப் பயில்வோன். 

பொதுவினிற்றீர்த் தென்னையாண்டோன். 

புலியூரரன் அ%பலத்தாடி குரை கழற்8ழ்த் தூளி நிரைத்த 
சுடர் முடியோய் 

அழுந்தேன் நரகத்து யானென் நிருப்பவந் தாண்டு கொண்ட 
செழுந்தேன். 

உள்ளம் ௨௫௫ உரோமஞ் சிலிர்ப்ப உடையவன் ஆட்கொள்ளும் 
அவரில் ஓர் கூட்டந் தந்தான் குனிக்கும் புலியூர் 

எம்மைப் பிடித்து இன்று ஆண்டு எல்லை தீர் இன்பம் தந்தவன்: 
சிற்றம்பலம். . 

என் நெஞ்சகத்தே பயிலெனப் பேர்த்தறி.பாதவன் தில்லை. 

பிறவி பெராமற் செய்தோன். 
என்னைத் தன் தொழும்பில் கழியா அருள், வைத்த ஏற்றம் 
யலவன். 

என்னைத் தன் மொய் குழற்காள் செய்யென்பதே செய்தவன் 
இல்லை. 
சுரந்த தன் பேரருளால் தொழும்பிழ் பரிந்தெனை ஆண்ட. 
சிற்றம்பல.த்தான். 
இல்லை நின்ற மேலன் புகுந்து என் கண் நின்றான் இருந்த. 
வெண்காடு. 

என்னுடைய வாயும் மனமும் பிரியா இறைஇல்லை. 
மனக்களியாய் இன்று யான் மூழ் தூங்கத் தன் வார் கழல்கள் 
எனக் களியா நிற்கூம் அம்பலத்தோன். 

என் கடைக் கண்ணினும் யான் பிறவேத்தா வகையிரகங்இத் 
தன் கடைக் கண் வைத்த தண் தில்லைச் சங்கரன். 

இருந்துது யென் வயின்கொண்டவன் யானெப் பொழுது 
முன்னு மருந்து. 
தென்மாத் இசை வசை இர்தரத் இல்லைச் ஈற்றம்பலத்துள்,. 
என்மாத் தலைக்கழல்வைத் தெரியாடும் இறை.
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343. நாய் வயினுள்ள குணமுமில்லேனை நல்தொண்டு கொண்ட 
'”வயின் மேனியன் சிற்றம்பலம். 

௪48. சுற்றம்பலமின்மை காட்டித் தன்தொல் கழல் தந்த தொல்: 
லோன் இற்றம்பலம். 

௪94. இருந்தேன் ௨(ய்)ய நின்ற சிற்றம்பலவர். 

மேற் குறித்தவற்றுள் தலைவன், தலைவி கூறியவை. 

3. தலைவன் கூறியவை 5, 7,17, 73.76, 122, 124,129, 146, 

266, 343, 846, 294 எண்ணுள்ள பாடப் பகுதிகள். 

2. தலைவி கூறியவை 185, 289 என்னும் எண்ணுள்ளன. 

௪. தோழிகூறியவை 67, 78, 79, 174, 115, 726, 180, 140, 
144. 151, 214, 261. 277, 279, 293, 298, 300, 838 

என்னும் எண்ணுள்ளவை. 

க. பாங்கன் கூறியவை 20, 22, 32 என்னும் எண்ணுள்ளன.. 

5. செவிலி கூறியவை 224 என்னும் எண்ணுள்ளது. 

6. நற்ருய் கூறியவை 232, 286 என்னும் எண்ணுள்ளன. 

இவற்றினின்றும் யார் கூறிய கூற்றாயினும் மணிவாசகருக்குத் இல்லைப். 
பெருமானிடத்தில் உள்ள பக்தி நிலை நன்கு புலப்படுகின்றது, 
(தலைவன் தலைவி, தோழி, பாங்கன் செவிலி, நற்றாய்    வர்கள் 
ஒவ்வொருவர் வாய்க் கூற்றிலும் தமக்கு உள்ள பக்தி புலப் 
படும்படி பாடியுள்ளது படிப்போர் மனதை மிகவும் நெ9ழ் 
விக்கும் தன்மையாய் உள்ளது. 

1. இறைவன் தன்னைக் கோவை பாடும்படி செய்வீத்தது. 

1. நினைவித்துத் தன்னை......ஈசன் 140 
எண் பாடப் பகுதியில் நின்றும் ஊ௫ூக்கக் டக்கன்றது. 

2. திருவாசகம் திருக்கோயையார் என்றும் நூல்களில் துதிபாடும்படி இறையர்: 
. செய்லித்தது. 

இருந்துது என்வயின் கொண்டவ! என்னும் 300 என்ற எண் 
ணுள்ள பீரடற்பகுதியிற் பெறலாகும். பக்கம் 746,149 பார்க்க. 

ச 
3. பெருமான் தம் தீருவடியை மணிலாசகருடைய சென்னியிற் தட்டியது. 

(சென்னிப் பத்து) 77, 22, 76, 7௪, 726, 293, 338 என வரும்: 
எண்ணுள்ள பாடற் பகுதிகளாற் பெறப்படும்
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4. தம் கற்றத்தாரால் தாம் ஒருபலறும் அடையாமை 

846 ஆம் எண்ணுள்ள பாடற் பகுஇயாழ் பெறப்படும். 

5. தம்மைத் தாது கடியார் கூட்டத்துடள் இவரலர் ேர்ப்$ந்தது 7௪௪ எண் 
ணுள்ள பாடற் பகுதியாற் பெறப்படும். 

8. சவெபெருமானைத் தவிர வேறு தெய்வத்தை மறந்தும் தரம் நினைப்ப 
(தில்லை என்பதும் பிற தெய்வத்தைத் தாம் கடைக் கண்ணாலும். 
ஏ.த்தவஇல்லை. எல்பதும் 87, 298 இதிலுள்ள பகுதிகள் 
நின்றும் கருதக் இடைககின்றன. 

₹. தன்னைக் “கடவுட் பித்த'னாசினார் பெருமான் என்பது 128 ஆம். 
பாடலிலிருந்தம் விளங்கும், தமக்குத் இரு$ற்றிலுள்ள பக்தி 
யின் அளவு: 182 ஆம் பாடலினின்றும; இல்னும் இவை 
விரிக்கிற் பெருகும். 

  

தறிப்பு: ““இருக்கோவையார் பழைய உரையில் 879: ஆம் பாடலின் 
கீழ்ப் பின்வரும் குறிப்பு உள்ளது.'” 

*தொள்ளாயிரத்துத் தொண்ணூற் ொன்பது மானாக்கர்க்குச் 
சுரந்த பெரிய அருளைப் பொறுக்க மாட்டாமையினாலே 
'தானாளஞம் வாய்மை மறுத்து என்னை அடிமை கொண்ட இருச் 
சிற்றம்பலநாதன்."!



ஒளிநறி பிற்சேர்க்கை 

பிற்சேர்க்கை ௧. 

திருக்கோவையார் பாடிய வரலாறு 

திருவாதஷூர் அடிகள் புராணம் 

சைவஞான வாசகம் புகல வந்தார் 
சற்றமில் புலியு... பாம்புஞ் சீர்பெற வணங்கு மன்றில் 
ஏற்றினன் புலியூர் மேலைச் சயபதமென்ழு கண்டார். 

ஐயரங் குஷ்றயு நாளி லாடக மன்ழி லாடும் 
மெய்யர்தங் ௧௬ யாலோர் வேதியர் வடிவங் கொண்டு 
துய்யமுப் புரிநூன் மார்புந் துலங்குபுத் தகமுந் தோன்மச் 
செய்யமென் பாத தோவச் சென்றுமுன் னாக நின்றார். 

முன்புற நின்ற வேக முதல்வரை முகத்தி னோக்கி 
இன்புற வாச வூர ரிருமென இருந்த பின்னாக் 
கொன்புனை மையின் மிக்£ ரெங்குளீர் கூறு மென்ன. 
மன்பெரு வளஞ்?சர் பாண்டி மண்டலத் இருப் ப னென்முர். 

பாண்டிநா டென்ற பின்னர்ப் பரிவுடன் செறிவு கூறி 
சுண்டுநீர் வருதல் வேண்டுங் காரணம் இயம்பும் என்ன 
ஆண்டநா யகன்ற னாணை யாகிய கரும நும்மைக் 
காண்டலே யென்று பின்னுங் கருத்துற விதனைச் சொன்னார். 

ஆதியை மன்று ளாடும் ஐயனை யன்பி னாலே. 
ஓதிய தமிழின் பாட லுள்ளவை யோ.தீ வெண்ணி 
மாதுய ரகல வின்னே வந்தன வெழுதுல் வேண்டும் 
வேதியர் பெருமா னின்று விளம்பிடும் விளங்க என்றார். 

விண்ணகம் பரவு நாத னிவ்வகை விளம்பச் சிந்தை 
தண்ணுமன் புடைய ராக நற்சடை முடியார் தம்மை 
எண்ணருந் தமிழின் பாடல் இயம்பிய வைய ரப்பே 

518 

5:4 

515 

616 

619 

துண்ணெ௫ழ்ந் துளமெய்ஞ் ஞான வாசகம் உவத்து சொன்னார்.5.20.
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அங்கவ ர௬ுரைத்த தெல்லா மம்பலத் த௱டு மையர் 

செங்கையி ேேடு வாங்கத் தெளிவுற வரைக்க பின்னர்ப் 
பொங்கிய வருளி ஞரும் புகன்றிட ரகலத் தையல். 
பங்கினர் தம்மைக் நரை பாடுதல் வேண்டும் என்றார். 521 

ப மன்னிய தவத்தின் மிக்கா ரதற்குள மூழ்ந்து கூற 
' முன்னுற விருந்து நோவை யெழுதினர் முடிந்ச பின்னர்ப் 

பொன்னவிர் வணி யார்தாம் புத்தகஞ் சேமித் தங்கண் 
மின்னென மறைந்தார் சொன்ன வித்தக ரயர்ச்ச கொண்டார்.532 

எழுந்தன ரெங்கு மோடி நாடின ரிதென்கொ லென்ன 
அழிந்தனர் மன்று ளாடு மாதியென் றறிந்த பின்னர்ப் 

பொழிந்தனர் கண்ணீர் எங்கே போயினை மென்று மண்மேல் 
விழுந்தவர் பரமா னந்த வேலைவெள் எத்து ளானார். 52௪ 

மெய்த்த வாத ஷரன் விளம்பிட வெழுது மிந்தப் 
புத்தச மன்று ளாடல் புரிந்தவ னெழுத்தா மென்று 
முத்தியை யுதவுங் நோ முடிவிடத் தெழுதிப் பின்னர்ச் 
சித்திர மலாக்கை யாலே இருந்தமைக் காப்புஷ் செய்தார், கதத 

வெண்பிறை முடித்த வேணி வித்தக ரலகுக்' கெல்லாம் 
நண்புடை வாக வூரர் நற்றவ முணர்த்த வெண்ணி 
எண்பெறு முனிவர் விண்ணோ ரிறைஞ்சுமம் பலத்து வாயில் 
வண்படி மீதே யுண்மை வாசக முழையை வைத்தார். 526 

வைத்தபின் பூசை செய்யு மந்தணன் வந்து கண்டிப் 
புத்தக மிங்கு நண்ணும் புதுமைதை விகமா மென்று 
சித்தமங் குரு, கின்று இல்லையுள் ளார்கட் கெல்லாம் 
இதீதிறங் கூமல் வண்டு மென்றுமன் றகன்று போந்து. bar 

செந்இிரு மருவுந் தொல்லைத் தில்லைநன் னகரி லுள்ளார். 

தந்திரு முன்பு சென்று சாற்றி னிந்த நீர்மை 
அந்தணன் மொழிந்த பின்ன ரதிசய மிதுவென் றோடி 
வந்தவர் படிமே லண்ணல் வைத்தபுத் தகங்கண் டார்கள். 528 

ய௱வருந் தம்மு ணாடி யெம்மிறை யுறையு மன்றுள் 
தேவரும் புகுத லொண்ணாக் தெய்விக மிநுவெக றெண்ணி 
மேவுமன் பதனா லண்ணஜ் விளம்பிய சைவ நூலோ 
தாவுசெந் தமி3ழா வென்று பார்ப்பது தக்க நெரூர். 529 

தேக்கிய வருளு மன்புஞ் சறந்தவ ரெல்லாஞ் சொல்லும் 
வாக்கனி லெருவன் சென்று மலர்கொடு வணக்கஞ் செய்து 
பூக்கமழ் சடை3பான் வைத்த புத்தகந் தன்னைச் சேமம். 
நீக்க னோதி னான்முன் னீதிகொ எசவ னான்கும். £ 530
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தருச்சதக முதலாகச் சிறந்ததமி ழறுநூறும் 
விரித்தவகப் டிபாருட் 0 விளங்க9வாரு நானூறும் 
உலபத்தலைபின் முடிந்தவிடத் துயர்வாத ஷான் மொழி 
தரித்தெழுது மப/பலவ னெழுத்தென்று சாற்றினான். 531 

கேட்டவா்க ளெல்லோரும் இளர்புளகங் குறுவேர்வு 
காட்டிடவொண்் கண்ணிருங் க௫ந்துருகு சிந்தையுமாய் 
ஈட்டியமெய்த் தவமுடையோ ஸியமபியவித் தமிழன் றி 
வீட்டுநெறிக் கனிச்சிவ நூல் வேறுளதோ வென்றார்கள். 333 

  

பிற்சேர்க்தை ௨. 

திருககோவையாரின் சிறப்பு முதலியவற்றைக் 

குறிக்கும் ஆன்ரேர் பாடல்களும், 

புராஷவ(ப்டயாடல்களும் 

விநாயக வணக்கம் 

எண்ணிறைந்த தில்லை எழுகோ புரந்திகழக் 
கண்ணிறைந்து நின் றருளுங் கற்பகமே--நண்ணிய சரத் 
தேனாறு செஞ்சொல் SHECIBA என்கின்ற 
தானூறும் என்மனத்தே நல்கு. 

நூற்சிறப்பு 
ஆரணங் காணென்பர் அந்தணர் 

யோகியர் ஆகமத்தின் 
காரணங் காணென்பர்; காமுகர் 

காமநன் னூல தென்பர் 

ஏரணங் காணெனபர் எண்ணர் 
எமுத்தென்பர் இன்புலவோர் 

ஏரணங் காயரிற் HDL 
ப வைஃயச் செப்பிடினே. 

  

சிறப்புடீ 
« : 

தேவர் குறளும் திருநான் மறைமுடிவும். 
மூவர் : மிழும் முனிமெஈழியும் - ரை 
திருவா சகமும் இருமூலர் சொல்லும் 
ஒருளா சகமென் றுணர்.
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மாணிக்க வாசகர் பாடலீன் சிறப்பு 

பெருகும் வையை தனையழைப் பிக்குமே 
பீரப்ப டிக்குப் பிரான் 3மனி கன்றுமே 

தரியெ லாம்பரி யாக நடத்துமே 
நாடி மூலை தனைப்பேசு விக்குமே 

யரிவிற் பிட்டுர்கு மண்சுமப் பிக்கு 12. 

பரமன் ஏழு தக்ோலலை பாடுமே 
வருகும் புத்கரை வாஇனில் வெல்லு3ம 

வாத வூர் வழங்கிய பாடலே. 

அபியுத்தர் 

உருவாருந் ஈமிழ்ச்சங்கத் தடம்பொய்கைத் தோன்றி 
உயர்ந் 3காங்கு மெய்ஞ்ஞான ஒளியையுடைத் தாக 

மருவாருங் இளவியிதழ் நானூ ர 
மதுப் பொருள்வாய் மதிப்புலவர் வண்டாய் உண்ணத் 

தருவாரும் புளியூரின் உலகுய்யக் குனிப்போன் 
'தடங்ஃருணை யெனும்இரவி gers Deroy 

இருவாத ஷராளி இரச்சிற்றம பலவன் 
இருவடித்தா மரைச்சாத்துந் இருவளர்,.தா மரையே. 

கோயிறறிருப் பண்ணியர் விருத்தம் 

(நம்பியாண்டார் நம்பி), 

வருவா சகத்இனின் முற்றுணாந் தோனைவண் இல்லைமன்னைத் 
இருவாத வூர்ச்வெ பாத்தியன் செய்திருச் சிற்றம்பலப் 
பொருளார் தருதிரக் கோலைகண் டேயுமற் றப்பொருளைத் 
தெருளாத வுள்ளத் தவர்கவி பாடிச் சரிப்பிப்பரே. 

உபதேச காண்டம் (ஞான வரோதயர்) 

வாதவூர் அவதரித்துத் தென்னவன் மந்திரியாய். 
வாசிகொளப் பெருந்துறையில் வந்துகுருந் தடியில் 

தாதனருள் பெற்றுநிகே 2 னம்பெொன்னால் எழுத்து 
'தரிகள்பரி யாக்கிவைகை நதி.௮ழைத்துத் தென்னன் 

ஆதரவின் அனுப்பவுயர் குருந்தடியில் எந்தை 
யாதிதமக(கு) அருளியபொன் அம்பலத்து செயித்து 

மாதவன் சொற் படிகோவை உரைத்தமல னுடன்சோர் 
மாணிக்க வாசகர்பொன் மலர்ப்பதம்போழற் றிசைப்பாம்.
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பிரமோத்தர காண்டம் 

சத வார்பொழில் இல்லைப் பரமனுக்(க), 
ஒது நற்றமிழ்க் கரலை உரைசெய்த 
நாதன் மாணிக்க வாசகன் நாண்மலர்ப் 
பாத பங்கயம் ஏத்திப் பரவுவாம். 

குமரகுருபர சுவாமிகள் சிதம்பர மும்மணிக்கோவை - 23 

ஒருவன் காணா தொளித்திருந் கோயை 
வனசப் புத்தேள் மணிநாப் பந்திக் 
கவனவாம் புரவியிற் காட்டிக் கொடுத்துப் 
பைந்தமிழ் நவின்ற செந்நாப் புலவன் 
ஐந்திணை யுறுப்பில் நாற்பொருள் பயக்கும் 
காமஞ் சான்ற ஞானப் பனுவற்குப் 
பொருளெனச் சுட்டிய ஒரு பெருஞ் செல்வ. 23 

. * திருவேங்கை உலா 

பூவை விளையாடும் போதில் ஒரு மூவர் 
யாவை விழையும் பழமலையான்--கோவை 
யெழுதும் இருக்கரத்தான், எய்யாமல் வேத 
முழுதும் புகழு முதல்வன். 261, 284 

திருவேங்கைக் கோவை 

(பாங்கி தலைவியின் அவயவத்து அருமை சாற்றல்), 

மந்தா இனிஅணி வேணிப்பிரான் வெங்கை மன்னவ நீ 5 
கொந்தார் குழல்மணி மேகலை நூல்நுட்பம் கொள்வதெங்கன் 
எந்தா மணியும் இருக்கோ வையும்எழு இக்கொளினும். 
தந்தா உரையை எழுதல் எவ்வாறு நவின்றருளே. 107 

சிவஞான பாலைய தேசிகர் பிள்ளைத்தமிழ் 

அருந்தமிழ்நா டொருகோடி தவஞ்செயவந்து அதிர்வெள் 
அருவிதூங்(கு) உயர்மயிலை வரையினமர் விளக்கைப் 

யரந்துபடு மிகுபாச ஞானமொடு மற்வறப் 
'பசுஞானங் கடந்தசிவ ஞரனியைக்காத் தளிக்க 

விரிந்தமறை யொருநான்கு மெழுதுல மெனவோர் 
வீறுடைப்பொ.ற் கொன்றைபுனை விரிசடையோன் எழுதத். 

இருந்து தமிழ்க் கோவையொரு நானூறும் உரைத்த 
'தருவாத வூரனெனுஞ் செழுமலர்க்கற் பகமே. 

B. Gar. g.—23
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நால்வர் நான்மணிமாலை 

(சிவப்பிரகாச சுவாமிகள்), 
நலமலி வாதவூர் நல்லிசைப் புலவ ! 
புனநின் றுருக்கு மதுர வாசக ! 
கலங்குறு புலனெறி விலங்குறு வீர ! 
'இங்கள் வார்சடைத் தெய்வ நாயகன் 
ஒருகலை யேனும் உணரான் அஃதான்று 
கைகளோ முறிபடுங் கைகள் காணில் 
கண்களோ ஒன்று காலையிற் காணும் 
மாலையில் ஒன்று வயங்கத் தோன்றும் 
பழிப்பின் ஒன்று வி.ிப்பின் எரியும். 
ஆயினுந் தன்னை நீ புகழ்ந்து ரைத்த 
பழுதில் செய்யுள் எழுதினன் அதனால் 
புகழ்ச்சி விருப்பன் போலும், 
இகழ்ச்சி அறியா என்பணி வானே. 24 

இலக்கணக் கோத்துரை ஈசான சேசிகர் 
(சுவாமிநாத தேசிகர்) அருளியது 

பல்காற் பழகினுந் தெரியா வுளவேல் 
தொல்காப் பியம்இிரு வள்ளுவர் கோவையார் 

மூன்.றினு முழங்கும் ஆண்டினும் இலையேல் 
வடமொழி வெளியெற வழங்கும் என்க. 

(இிருவைக் கோவைக்குங் கூட்டுக) 

கம்பர் அந்தாதி 88. (சிவஞான சுவாமிகள்) 

இருக்கோவை யாரணனைப் படைத்தே சம்பத்தே மசழ்வோய் 
'இருக்கோவை யாருளத் கோரன்பர் கூறிடர் சிற்றம்பலத் 
'இருக்கோவையார் கரத் தால்வரைந் தாண்டசெல் வா ! வருள்கூ 
'இருக்கோவை யார்படை வேட்கோ. இன்ரு.ற்றுமென் சேல் விழியே. 

(நற்றாயிரங்கல்) 

'இருக்கோவை - இலக்குமிக்கு நாயகனான இருமாலை, ஆரணனை 
பிரமாவை, படைத்து - தோற்றுவித்து, ஏகம்பத்தே'- இரு ஏகம்பத்தில், 
ம௫ழ்வோய் - களி கூர்ந்து வாழ்பவரே ! உளத்து - மனத்தின் கண்ணே, 
இருக்கு - குற்றம், ஓவையார் - சிறிதும் பற்றாதாரும், ஒப்பற்.ற அடியாரு, 
மாகிய ஓர் அன்பர் - மாணிக்க வாசகர், கூறிட - சொல்ல, சிற்றம்பலத் 
'இருக்கோவையார் - தஇருச்சிற்றம்பலக் கோவையார் (என்னும் நூலை.
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இருக்கரத்தினால் எழு, ஆண்ட - அடிமை கொண்டருளிய, செல்வா - 
சரியரே ! கூதுருக்கோ - குளிர் காற்றுக்கா (அன்றி) வை ஆர் படை - 
கூர்மை பொருந்திய பாணங்களை உடைய, வேட்கோ - மன்மதனுக்கா, 
இன்று - இப்பொழுது, எனது. - சேல்விழி - மீன் போலும் நோக்கினை 
உடைய தலைமகள். ஆற்றும் - ச௫ப்பள், அருள் - கருணை செய்து அருளுக. 

   

தாண்டவராய சுவாமிகள் இயற்றிய 

சிறப்புப் பாமிரம் 

மாறனும் புலவரு மயங்குறு காலை 

இறையனார் அகப்பொருள் எனப்படும் பனுவலை 
முறைமையின் மொழிந்த முதிர்திரு வாக்கால் 
ஐந்திணைக் கோவை அலங்கரித்(து) உரையெனச் 
சுந்தரத் தாண்டவத் தோன்றலார் பணிப்பக் 
கருணையை உன்னிக் கணக்கில்பே ரின்பப் 
பொருள்நயம் தழுவிப் புனிதநல் வாக்கால் 
இருக்கோவை யுள்ளிடுந் தேவரும் பரவத் 
இருக்கோவை யாரினைச் செப்பினர் அஃதை 

இருக்கனுஞ் சிறந்ததா ஏற்றெம் பெருமான் 
'இருக்கரங் கொண்டு தீட்டிய தன்றியும் 

அழிய இருச்சற் றம்பலம் உடையான் 
எழுதியதே எனடெட் டெழுத்துமிட் டருளினன் 
ஆதலால் இந்நூல் அரும்பொருட் பயனை 
ஓதவுங் கேட்கவும் ஒருவரால் முடியுமோ 
காமச் சுவையினைக் கட்டுரைத் திடுதலாற் 

காமுகர் காமநூல் எனக்களித் துரைப்பம் 
இலக்கியக் கடல் நின்றேறுதற் தோர் 
இலக்கிய நூல் எனக் கவிஞர்கள் ுசைப்பவும் 

இலக்கண விதியெலாம் எனிதினிற் பயில 
இலக்கண நூல் என இயல்வலோர் இயம்பவும் 
அன்பினைப் பெருக்கி அரனடி. அளித் தலரல் 
அன்புநூல் எனமெய் அன்பினர் ௮றையவும். 
வேதமெய்ப் பொருளினை விளங்கஓ து$லால் 
வேதமே எனவே தஇியர்வியந் துரைப்பவுஞ் 
சைவத் தாந்தத் தனிப்பொருள் தருதலின் 
சைவா கமமெனச் சைவர்கள் சாற்றவும், 
பலபட இக்றுனம் பாருளோர் புனைந்து 
சொல்நனி விளங்கித் தோன்றும் இந்நூல்.
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திருக்கோவையார் பெருமை 

(ம) எத்திக்கும் போற்றும் திருவாசகத் தேனை ஈந்தபிரான் 
தித்திக்கும் இன்பத் இருக்ே £வை தந்த திறம்புகலின் 
பத்திக்கும் ஆண்பெண் சிவசக்தி யென்று பழ௫வளர் 
முத்திக்கும் வித்தாக மும்மலம் போக மொழிந்ததுவே.. 

(2) இன்பச் சிவனை யியல்பாகச் சீவன் இணைந்துவளர் 

அன்புப் பொருளைத் இருவாச கஞ்செய் யருட்புலவர் 
பண்புற்ற காதற் பழந்தேன் குழைத்துப் பருகடநாம். 
நண்புற்ற சிற்றம் பலக்கோவை தன்னை நவின், றனரே ! 

யாதிலும் தானாம் இறைவனை யான்மா இணைந்துவக்கும் 
காதலை யின்பக் கலைச்சிற்ப மாக்கக் கவியளித்த 
வாதவூர் வந்து மதிமந் இரியான வள்ளல்சிவ 
போதவூர் போகப் போக வழியொல்று புகன்றனனே. 

(சுத்தானந்த பார. 

(3) 

பட்டினத்துப் பிள்ளையார் புராணம் 

நானூற்று மணிக்கோவை நடம்பயிலெம் பெருமாற்குத் 
தேனூற்றும் பொன்னிதழித் தெரியலுமேம் படச்சாத்தி 
வானூற்ற முதவுஇரு வாச(க)ம் பேசினர்பாத, 
மாநூற்று விலையாது வணங்குதும்யாம் வணங்குதுமே. 

சிவராத்திரிப் புராணம் 

பெருவாத பித்தகலப் பிணிக்குடையும் உடற்சுமக்கும் 
பிறந்தை நீக்கி 

ஒருவாத சிவகதியின் உரிமைபெற நறவமலர் 
உமிழும் சோலை 

மருவாத மளைந்துலவு மன்றுடையாற் குக்கோவை 
மாலை சாத்துந் 

இருவாத வூரடிகள் அடி.கள்படி யுறவணங்கச் 
சென்னி சேர்ப்பாம். 

மச்ச புராணம் 

கறைமிடற்றெம் பரற்போற்றிக் கரிபரியா வரவழைத்துக் 
குயற்கண் மூங்கை 

-" இறைவளையைப் பேசுவித்துப் புத்தரைவென்(று) அம்பலத்தின். 

இனிதின் ஆடும் ‘
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பிறைமுடித்த பிரான் எழுதக் கரவைதஇரு வாசகப்பேர் 

பிறங்கு பாடல் 
மறைவகுத்த வாதவூர் மாணிக்க வாசகர்தாள் 

மனத்துள் வைப்பாம். 

விசுவப் பிரம புராணம் 

நாதனார் நரிகள் தமைப் பரியாச்கப், பரிகள் தமை நரிக ளாக்க 
ஓதநீர் வையை யின்மண் சுமக்க,அடி பட,எழுத ஊமை பேசத் 
இதராச் சாக்கியர்.ச ளூமரா கவும்அன்பிற் இறந்து பாடும் 
வாதவூ ரடிகளடிக் கடியவர்க எடிமுடியால் வணக்கஞ் செய்வாம்- 

* ஆதிபுரத் தல புராணம் 

சகம்பரவும் வாதவூர் தன்னிற் ரோன்றிச் 
சகலகலா நிதியாகத் தமிழ்நா டற்குச் 

சுகந்தருமா மாத்தியராய்த் துரகப் பொன்னால் 

தொழும்புமடித் தழும்பும்வரத் தஞ்ஞா னத்தால் 
மகந்தருமா மறைபரவுஞ் சைவ மோங்க 

மன்னூமை நீக்கமன்றுண் மதியை வைத்தே. 
அகமுருகத் தொழுதழுது கோவை பாவை, 

அரனெழுத வடைந்தவன்ப ரடிகள் போற்றி. 

திரு ஆலங்காட்டூப் புராணம் 

பெொறிமுத லகன்ற இன்பப் பூரணப் புணர்ப்புப் போல, 
அறிவகன் றிருவர் கூடிக் கலந்துவே றற்ற இன்பக் 
குறிசெயும் அகத்தைக் கோற்றேன் கொழுச்சுவைக் கோவை யாக்கிச் 
செறிபுகழ்.த் இல்லை சேர்ந்த செம்மல்தாள் சென்னி சேர்ப்பாம். 
உத்த ரகோச மங்கை கழுக்குன்ருங் குருவங் கண்டு 
சித்திரக் கோவை பாடித் தில்லையம் பலத்து வாவென் 
ஐ.த்தன்வா னத்து ரைப்பப் போந்தருந் தமிழ்கள் பாடிப் 
புத்தன்பா தையும்வென் நியாரும் போற்றுபொற் பதம டைந்தார.. 

'இரு ஆலவாயுடையார் திருவிளையாடற் புராணம் 80 : 
மண்சுமந்த இருவிளையாடல் 57. 

திருக்கழுக்குன்றப் புரீணம் 

வழுக்கன்றித் தன்ரெ.த்தே வலிதுதிருவடியிரண்டும். 
வைத்திட்டானை * 

ஒழுக்கொன்றும் ஒரு*நாலா யிரமடிமேற் பலவடிவைத்(து), 
ஓஇ னானை. 3 

* இருவாசகம் - பாட்டு 658. அடி 2682 
'இருக்கோவையார் பாட்டு 400. அடி 1600. ஆக அடி 4232.
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இழுக்கொன்றும் இல்லாமல் ஏ.ற்ரானை நரிப்பரிமீ[து) 
ஏ.ற்.றி னானைக் 

கழமுக்குன்றத்(து) அரிபிரமர் காணானைக் கண்டானைக் 
கருத்துள் வைப்பாம். ் 

சீகாளத்திப் புராணம் 

வஞ்சி நுண்ணிடை மால்வரை மங்கைபூண் 
துஞ்சு வெம்முலைத் தொய்யி லெழுதிய 
கஞ்ச நோவக் கடவு ளெழுதுமச் 
செஞ்சு வைத்தமி ழோனடி சேர்குவாம். 

திருக்குறுக்கைப் புராணம்' 

மன்னும்அருட் குரவனாய்க் குருந்துறையும். 
பெருந்துறையில் வதிந்த கோமான். 

கொள்னுமொலி மலிகுதிரைச் சேவகனாய் 
மண்சுமக்கும் கூலி ஆளாய் 

இன்னுமொரு தரஞ்சொலெனக் கேளாமட 
சொற்றபடி எழுது வோஞனாய்த்: 

துன்னும்வகை நெக்குருகு வாதவூர் 
அண்ணலடி. தொழுது வாழ்வாம். 

சூரைமாககர்ப் புராணம் 

ஆக்குவித் தோனுஞ் செய்யு எணியுடைத் தலைவன் ரானுந் 
தூக்குமுற் றெழுது வோனுஞ் சொற்பொருள் விரிக்கன் Cop gor 
தேக்குபன் மறைக ளானுந் தெளிதரா ஒருவ னேயே 
யாக்குவாய் மலரும் வாத வூரர்தாள் பரசி வாழ்வாம் 

திருச்செந்தூர்ப் புராணம் 

கொள்ளைவண் டிருந்து விருந்துணச் செழுந்தேன் 
கொப்பளித்(து) அலர்ந்தபூங் கொன்றை 

துள்ளுதெண் டிரைநீர் மூடிததசெஞ் சடிலச் 
சோதிசெங் கரம்பிடித்[து) எழுதத் 

தெள்ளுசெந் தமிழிற் கோவைநா ஜூறும், 
செப்பிய நற்கவி pred 

“9ள்ளைசெஞ் சரணக் சரணவா ரீசப் 
ிரசநாண் மலரிணை துதிப்பாம்.
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செவ்வந்திப் புராணம் 

தேனூறும் வாசகங்கள் அறுநூறுந் இருக்கோலை 
தானூறும் அமுதூ.ற மொழித்தருளும் நாயகனை 
வானூறும் கங்கைநிகர் மாணிக்க வாசகனை 
யானூறு படாதவகை யிருபோதும் இறைஞ்சிடுவேன். 

திருமாகைக்காரோண புராணம் 

எழுதிடும் வேலை பூமேல் இருப்பவன் இயற்றப் போக்கி 
எழுதுதல் இல்லா நூல்சொற் றினிதமர் தருமா தேவை 
எழுதெழு தெனப்பல் பாச்சொழ் றியைதரப் பெயரும் ஈற்றில் 
எழுதிடச் செய்த கோமான் இணையடி முடிமேல் வைப்பாம். 

திருப்பனை சைப் புராணம் 

ஏத மார்பவ!த் இன்னல் களைந்திடச். 
௪த வார்பொழிற் றநில்லையுண் மேவிய 
பூத நாதர்க்குக் கோவை புனைந்திடும் 
வாத வூரன் மலர்ப்பதந் தாழுவாம். 

புள்ளிருக்குவேளூர்ப் புராணம் 

வழுதிமனு நெறிசெலுத்து மந்திரியாய்ப் புரவிகொள்ள 
வந்த செம்பொன் 

மூழுதும்வளர் இருப்பணிசெய் இலகுதிரு வாசகமும் 
மொழிந்து பாரோர் 

தொழுதுசர மேற்கொண்டு துதிப்பநிறை 0கரவையார்த்: * 
துறைகள் யாவும் 

யழுதுபடா தெடுத்துரைத்த வாதவூ ரன்பர்பதம் 
பணிதல் செய்வாம். 

மயூகிரிப் புராணம் 

கன்னவின்சா றடுபாகு தன்னின்முறித் தெடுத்திடும்அ௧ 
காரம் போலப் 

பன்னியிடும் ஆரியத்தில் தென்மொழிஇன் Yrs sep 
யாடு கென்ன 

அந்நிலையே கேரவைதிரு வாசகத்தால் அரன்தன்னை , 
ன்பிற் பாடும். 

தந்நிகரில் மாணிக்க வாசகனார் இருவடி.எம் 
தலைமேற் கொள்வாம்.
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மருதூர்ப் புராணம் 

பொருந்துறை பிலிற்றுங் கொண்டல் பொலிதடஞ் 
சோலை மன்னும் 

பெருந்துறை நகரிற் பெம்மான் பெருகுதண் 
கருணை வைத்துக் 

குருந்துறை தரமுன் தன்னைக் கொடுத்தருட் 
டேறன் மாந்தி 

அருந்துறை(ப்) பதிகம் பாடும் ஐயர்தாள் 
வணக்கஞ் செய்வாம். 

திருவாஞ்சராத்தல புராணம் 

SHUT மாகஎங்கும் தாணுவாய் நிறைந்தா னந்த 
பொற்பொது அதனில் ஆடும் புனிதனுக் இசைந்த தாக 
அற்புதத் தமிமாற் கோவை அறைந்தஇிடும் வாத வூரன் 
தற்பதம் தலைமேற் கொண்டு நாவினில் வழுத்து: வாமே. 

திருவேண்காட்டூப் புராணம் 

சிற்றம் பலக் ரைத் தேன்சொரியும் செம்முகிலை 
மற்றொப் பிலாததிரு வாசகத்தின் வாரிதியைக் 
கற்றைச் சடையான் கருத்துருக்குங் காதலனைக் 
கொற்றத் திருவாத வூரனைக்கை கூப்புதுமே. 

வேதாரணிய புராணம் 

எந்தை யருளாற் கூடற்பதி வந்தேறி 
யெண்ணரிதாம் பரியரசுக் கேற வேற்றி 

மூந்துஇரு வாசகமா மணிக் குலத்தை 
மூதுலகோ ரின்புறமா முகத்காற் நவி 

அந்தமிலைந் இணைதழுவு கோவை நின்றும் 
அகம௫ழ வரும்பொருளு மவனுக் இந்து 

வந்துபெருந் துறைபுகுந்து மலைபு காத 
வாதஷூர்த் தமிழ்க்கடலை வணங்கல் செய்வாம். 

(பரஞ்சோதி முனிவா, 

வேதாரணிய “புராணம் - 
¢ 

இருள்சார்த்த வுயிர் தனதன் பிழைத்தனைய 
் தமிழ்ப்பாவா வின்ப மாரு 
மருள்சாரு மெனவுணர்த்த நரியனைத்தும். 

பரியாக்கி யமல மாய
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பொருள்சார்ந்து மண்சுமக்கப் புரிந் தணிசோ் 
பொருட்கோவைப் பொருளாந் இல்லைத் 

தெருள்சார்ந்த வாதவூர்ச் செம்மலடிப். 
பொடியாடித் இகழ்வா மன்றே. (அகோரதேவர்) 

திருகாகேச்சுரப் புராணம் 

பணிமொழிதன் னறிவிச்சை செயலெல்லாம் 
, மொழிந்திடவே பரிந்து வேண்டி 

மணிமிடற்ற னருளன்றி யெரன்றறியஈ 
தன்பதனின் மகிழ்ந்து மூழ்கி 

அணிமொழியாம் அகப்பொருளும் புறப்பொருளும் 
அவனருளால் அமைத்துப் பாடும். 

மணிமொழியா ரெனப்பேற்ற வாதவூர் 
அடிதளடி மனத்துட் கொள்வாம்.



திருக்கோவையார் உரையிற் கண்ட சில 

அருஞ்சொற்களும், பொருள்களும் 
  

[எண் 2? பக்க எண்) 

  

  

     

  

   

அக்கு - சங்குமணி 376 அணவும் - பொருந்தும் 296 
அசலம் - மார்பு - 355 அணி - போலும். 342 
அங்கம் - சதுரங்கம். 187; பமின்னணைி நுண்ணிடை) 

மேனி 193; அணி- திரள் 342 
உறுப்புக்கள் 351 அணுக்கு - சமீபத்து இருத்தல் 878 

அக்கராகம் - பூசப்படுவன 194 அணைமேவி - (1) அணைந்த 
அசும்பு - இறு Hare 149; கரையைப் பொருந்தி 

நீர் . 198 (2) பஞ்சு அணைமேவுதல் 179 
அசும்புற்ற கண் - St AGS அத்தம் - சுரம் 202; 

கண் 198 அரிய வழி 336 
னம் - மை 334 அத்தம் - அருஞ்சுரம், அரிய 

அஞர் - வருத்தம் 155 வழி 336 
அடல் - இயல்பு, வெற்றி 297 அத்தன்-உலகத்து உள்ளார் 

அடல்களி - வெற்றியுடைத் எல்லார்க்கும் தந்தை 858 
காடிய களிப்பு. 297 .௨ரை அதர் : வழி 157: 
களி - இயல்பாகய சிறுநெறி 168 
Merit, OG செய் அப்பு - நீர் 254 

யாத பேரின்பம் 297 ்பல் - பரவ௱த களவு 180 
அடலை - துன்பம் 278. அயர்ந்தும் - ஆடியும். 287 
அடலையுற்றார் - ஆட்படுந் அயர்வோன் - விரும்பிச் 

தன்மையைப் பொருந்தா செய்பவன் 157 

தவர் 218 அயில்வேல் - கூரிய வேல் 255 
அடை : இலை 124; அயின்ரு - உண்டு. 262 

° Get 227 அரணம் - மதில் 357 
அண்டர்கள் - ஆயர் அரம்பையர் - தெய்வமகளிர் 257 

(இடையா) . 136° அரி- செவ்வரி 209: 
அண்ணல் - தலையாயது 256௨ சங்கம் 395 
அணங்கு - துன்பம் 39 அரில் - பிணக்கம் (பின்னல்) 74 

அணங்கு - தெய்வத்தை ருக்கு - அருமை சர்ச 
ஒப்பாள் (பழைய உரை) 283 அருத்தி - கொடுத்து 257
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அருளான் - தாளாண்மையன் 114 
௮ல் - மாலைக்காலத்து இருள் 348 
அல்கல் - தங்குதல் 306 
அல்கும் - தங்கும். 319, 337 

அல்குவர் - சேர்வர் 249 
அலந்து - துன்புற்று. 190 
அலமரல் - 

(2) அலமாப்பை உறுதல் 
(8) வேதனைப் படுதல் 172 

அலர் சடை - விரிந்த சடை 240 
அலர்தூற்ற - 

(2) புறங்கூற 
(2) பூவை மலர்த்த 139 

அலவன் - ஆண் நண்டு. 155 
அவம் - பயனின்மை 173 
அவலம் - கவற்சி, (கவலை) 389 

இலைசம் 389 பழைய உரை 

  

அவிய - கெட 286 
அழநற்றலை - அழல் நுதி 206 
அழுங்கல் - இரக்கம் 29 

அழுங்கெ-(1) ஆரவாரித்தன 
(2) கேலேசத்தன 172 

அழுங்கு - வருந்தாநின்ற 250 
அளவி - அளவு 10 
அளை - முழை 149 
அறல் - கருமணல் 375 
அறை - பாறை 119 
ஆடகம் - செம்பொன் 194 
ஆதும் - ஆகும். 287 
ஆய் மறி- அசைந்த மான் 125 
ஆயம் - மகளிர் கூட்டம் 359 
ஆர் - ஆலிப்பு 105; 

மிக்க மெலிவு 136 
ஆர் - (இடையார்) மெலிஷ 

மிக்க மெலிவு 136 
ஆர்த்தர் - நோயுற்றார் 187. 
ஆர்த்து - ஒலித்து 173 

ஆரவாரித்து 295 
ஆலும் - ஆடும் 235 

இிருக்கோவைமார் உரையிற் சண்ட [நிருக்கேரவையார் 

ஆவம் - அம்பருத்தூணி 209 
ஆவா - ஐயோ 355 

ஆவா - வியப்புக் குறிப்பு 72, 355 
ஆழ்சுடர் - விழுகின்ற சுடர், 

அஸ்தமிக்கும் சூரியன் 187 

ஆழி : தேர்க்கால் 329 
ஆழி இருத்தி கூடல் இழைத்து186 
இசும்பு - வழுக்குதல், ஏற்றி 

இழிவு முதலாயின குற்றம் 149 
இஞ்சி - மதில் 167 
இடந்தலைப்பாடு - இடத்திலே 

எதிர்ப்படுதல், தலைவன் 
மூன்னாட் கூடின இடத்திலே 
வந்து தலைவியை எதிர்ப் 
படுதல். 

இணங்கு - ஒப்பு 68 
இயம். இயவொரி - வாத்திய 
ஒலி. 384 

இயவு - வழி, நெறி 253 
இரதம் - இனிமை 57 
இராகம் - கதிர்ப்பு நிறம் 194 
இரும் தீ- பெரிய நெருப்பு 36 
இருவி-கதிர் கொய்த தட்டை 144 
இருவின - இருத்தின 287 
இலங்க - விளங்க 331 
இவர் : பரந்த 40,107,252 
இறந்தார் - கடந்தார் 107 
இறப்பு - இறவாணம், தாழ். 

வாரத்து மேல் கூரையின் 
முன் பாகம் 328 

இருல் - தேன் கூடு 252 
இறும் - முறியும் 308 
இறும்பு - புனை இறும்பு, செய் 

க௱டு-கை செய்து வளர்க்கப் 
பட்ட காடு 

இறை - றிது” 
ஈடு - பொய் சொல்லும் நெறி 

(பெரிய) வார்த்தை 
ஈர்ங்கடை - குளிர்ச்சி உடைய 

வாயில் (வாசல்) 262 உரை 

711 

148 

94,229
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சர்ங்கழல் - நெய்த்த நிறத்தை *என் கடைக்கண்ணினும் - 
உடைய திருவடி. குளிர்ந்த (2) கடை என் கண்ணினும்- 
திருவடி 153 கடையாகிய என்னி 

ஈர்ங்கொடி - இனிய கொடி 28 டத்தே என மொழி 
உக - வார, சிந்த 345 மாற்றிப் பொருள் 
உகல் - உகுதற்கு இடம் காண்க 

(அழிதற்கு இடம்) 42 (2) எனது கடையாகிய 
உங்குவை - உவை 237 நிலைமைக் கண்ணும் 298 
உடல்மன் - உடன்ற மன்னர், உரை 

கோபித்த அரசர் 326 என்பல் - என்று கூறுவேன் 207 
உடைமணி - குழந்தைகளின் என்பு - எலும்பு 242,251, 

அரைமணி 385 277, 377 

உணங்கல் - உணவு 285 என்றூழ் - கோடைக்காலம் 159 
உணங்கும் - வாடும் 302 என்னையர் - எந் தந்தையார் 
உதர்ந்து - இடந்து 846 முதலிய பெரியவர்கள் 98 
உந்திடம் - உவ்விடம் 228 ஏ- அம்பு 133 
உம்பர் - மேல் 260 ஏங்கும் - ஒலிக்கும், முழங்கும் 

உமர் - நுமர் 268 148, 296 
உரவோன் - வலியை உடை ஏதில் - (1) இயல்பு இல்லாத 

யவன் 287 (8) அந்நியமாயிருக்கற 

உரும் - இடி ஏறு 176 239° 
உவவேம் - விரும்பேம். 890 ஏயாப் பழி - தகாத பழி 374 
உழை - இடம் 347 ஏர் - அழகு 
உருவரை - மூற்றூட்டு 252 121, 196, 296, 329 

முழு அநுபவம் 257 எழில் 252 

உன்னலர் - நினையாதார். 287 ஏரணி- மிக்க அழகு 329 
ஊதை - காற்று 239 ஏழையர் - மகளிர் 208 

எய்ப்பாறும் - இளைப்பாறும் 283 ஐந்திணை - குறிஞ்சி, பாலை, 
எய்யாது - அறியாமல் 262 முல்லை, மருதம், நெய்தல் 
எல் - ஒளி 60, 198 ஐயுறவாய்-(1। ஐயுற்று 299 உரை 
எல்லி - இரவு 153, 364 (2) ஐயத்துடன் 399: 
எவ்வம் - துன்பம் 358 பழைய உரை 
எழிலி - மழை 159 ஐவனம் - (மலைநெல்) இனை 144 
எழுங்குலை - இளங்குலை 250 இக்கல் -சுற்றம் 400 
சழுமை - ஏழு பிறப்பு 208 ஒட்டார் - இயையார். 197 
ள்குதுமே - பயப்படுவோம் 98 ஒரு- இரு நஞ்சு, ஒப்பில்லாத 

எறிப்பு - விளக்கம் 27௪* நஞ்சு 158 
  

* என் கடைக்கண்ணினும் யான் பிறவேத்தா வகை -,எனது கடைக். 
, கண்ணாலும் யான் பிறவேத்தாவகை என நேரே பொருள்காண்டலுமாம். * 
இது பரிதிமாற் கலைஞர் கூறிய பொருளாம்.
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ஒருங்கு - கூட 331 
ஒருதலைக் காமம் - ஒரிடத்துள்ள 

காமம் 

ஒல்லை - விரைவாக 214 
ஒளிறுதல் - விளங்குதல் 254 
ஒறும் - ஒறுக்கும் 253 
ஒன்றாதன - ஒவ்வாத 339 
ஓக்குவல் - தருவேன் வரைந்து 
வைப்பேன். 235 

ஓகை - மகஇழ்ச்சி 160, 384 
ஓதி - கூந்தல். 196 
ஓலமிடும் - முறையிடும் 329 
ஒலுறுத்த - ஆரவாரிப்ப 241 

15 கஞ்சுகம் - சட்டை 
கட்டங்கம் - மழுப்படை 242 
கட்டணி சடை - மகுடமாகக் 

கட்டப்பட்ட சடை 303 
கட்டு - தாங்கி 385 
கட்டுவிச்சி - கட்டுப்படுக்கு 

மவள் 284 
கட்டுவிச்சி - குறி சொல்பவள், 

கட்டுப்படுத்தல், கட்டுவச்9 
யிடம் குறிகேட்டல் 

கட்டு - நிகழ்வது சொல்லும் 
குறி தொல்-பொ-175 
கட்டுவிச்சி - இவ்வியப் பிர 
பந்தம் - இயற்பா - சிறிய 
திருமடல் 19, (20) 

கடம் - சுரம் 371 
முறைமை 220 
மதம் 297 

கடமா - மதமுடைய யானை 247 
கடவி - செலுத்தி 136 
கடவும் - ஊரும், செலுத்தும் 285 
கடறு - பாலைநிலம், அரியவ9 317 
கடன் - இயல்பு 77 

முறைமை 105, 272 
Sy. - வாசனை, புதுமை 189, 825 

இருமணம். 236 
காவல் 143, 203 

,இிருக்கோவைமார் உரையிற் கண்ட [திருககேரவையார் 

325 

78 
கடி - நறு நாற்றம் 

கடிச்சந்தம் - சிறந்த நிறம். 
கடிதோட்ட களவு (1) காவலை 

வாங்கிய களவு 8 
கடிந்தவர் - ஓட்டினவர் 297 
கடிப்புனம் - காவலை உடைய 
புனம் 148 

கடியும் - ஓட்டும் 293 
கடுஞ்சூள் - கடிய குளுறவு, 

கடிய ஆணை 289 
கடை - வாசல் 385 

கண் - இடம் 298 
கண்டர் - வீரா் 190, 199 
கண்டல் . மரவகை - தாழை 
முள்ளி 290 

கண்ணார். முழவம் - மூகம் 
அமைந்த முழவம் 

கண்படாது - கண்கள் உறங் 
காது 25௪ 

கணமயில் - மயில் இனங்கள் 847 
கணி - (2) வேங்கை மரம் 

(2) சோதிடன் 
கணியார் - வேங்கையார். 
கதி- ஆண்டு சென்ற) செலவு 

324 

139 

145 

(ஆண்டு) வரவு 292 
கதர் - கதிர்ப்பு 156; 

oof 292 
கதிர்த்த - ஒளிவிட்ட 396 

சுதுமென - ஈதுமெனல், விரை 
வுக் குறிப்பு 275, 349 

கம்பம் - நடுக்கம் 209 
கம்பலை - (தெய்வத்திற்குப் 
பலிகொடுக்கும்) ஆரவாரம் 159 

கயம் தலை - மெல்லிய தலை 382 
“கரத்தல் - வஞ்சித்தல், 

மறைத்தல் 356 
கரப்ப - கெட 213 
கராம் - முதலை , 362 
கரி - சான்று 177
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கரைந்தால் - அழைத்தால் 235 

(சரையாய் காக்கைப் பிள்ளாய்) 

கல் - மலை 168 

கல்லதர்-மலைச்சிறு நெறி 168,264 

கலம் - (1) அணியாபரணம் 797 
(8) மரக்கலம் 365 

(சிலேடை) 

கலர் - (1) இய மக்கள் 807 உரை 
(3) அறிவில்லாதவர் 367 

பழைய உரை 
கலராயினர் - 8 மக்களாய் 

உள்ளார் ம் 257 
கலி-புகழால் வரும் ஆரவாரம் 20 
கலிங்கம் - (1) துல் (புடவை) 

865 உரை. க 
(2) கலிங்க (தேசம் 365 

பழைய உரை _(ிலேடை) 
கலிப்ப - ஆரவாரிக்க 279 

கலுழ்ந்து - அழுது ் 366 
கலை - மேகலை 263 
கவ்வை - அலர் 214 
கவர் - விரும்பப்படும். 70 

கவரும் - பருகும் 317 
கவலம் - கவற்9, (கவலை), 389 
கவிகை - வண்மை 27 
கழல் - வீரக்கழல் 290 

கழி - (2) கடற்கழி 
(2) கழிதல், கடந்து 

நிற்றல் 85 
கழி - மிக்க 190, 255 

கழி கட்டிரவு - சிறந்த அச்சத் 
தைத் தரும் இரவு, நெடி 
தாகிய கடுமையைச் செய் 
இன்ற இரவு 

(கழுமல் - மயக்கம் 
கழுமிய - பொருந்திய 
கழை - குத்துக்கோல் 

255 

28 
292௨ 

111 
கள் - தேன் 258, 313 

வண்டினுள் ஒரு சாதி 295 
கள்ளம் - பொய்” 379 
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களி - உள்ளச் செருக்கு 52 
களிமகன் 122 

பேரின்பம் 297 
கவயின் - (வருத்தத்தை) 

இர்க்கன்ற இடத்து 254 
கற்பகம் : தெய்வலோகக் 

கற்பக விருட்சம் 400 
கறி - மிளகுக் கொடி 193 
கறுத்த - முனிந்த, கோபித்த 209. 
கனம் - பெரிய 216 

கனவு - துயில் 378 
காதம் - 10 மைல் 
சாதரம் - அச்சம் 117, 190, 887 

காப்பு - காவல் 196 
காமர் - அழகு 352 
காயுங்கடம் - கொதிக்கும் 

காடு, வழி 241 
கார் : கார்காலம், ஆவணி 
புரட்டா9 76, 256, 270, 

323, 383 

“கொண்மூ சொரிந்தன விரித்தன் 
காந்தள் வெருவரல் காரென'" 

279 
கரிய பருவ மேகம் 907 

கால் - (1) இடம் 
(8) காற்று * 126 

அடி 288 
காவி - நீலப்பூ 349; 

குவளைப்பூ 384 
காற்றும் - (7) காலும் 

(2) ஒழுகும் 192 
(காற்றும் என்பது காலும் 
என்பூதின் பிறவினை), 192 

கான் - நறுநாற்றம் 157 
கானம் - கானல் பொய்கை 190 

கடற்சோலை 755, 190 
ட, கிடை: இடப்பு 268 
இழவோன் - நாயகன் 247 
இளர - கெடும்படி 22.8 
களவி - மொழி 388
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கீழும் - கழிக்கும் 249, 956 
கள்வது - பிளப்பது 247 
குட்டன் - பிள்ளை 224 
குடுமி - உச்9ி (உயர் கயிலைக் 
குடுமி) 62 

குதர் - கோதுகன்ற 369 
குரம்பை - wrsoos 155 

சிறுகுடி 251 
குரம்பை - சறுகுடில் 251 
குரல் - பூங்கொத்து 119 

கழுத்து, தாலி 239 
குரவை - கைகோத்தாடல் 127 
குரு - நிறம் 44,156, 166 
குரூஉக்கமலம் - நிறத்தை 
உடைய தாமரைப் பூ 227 

குலதெய்வம் - நல்லதெய்வம் 29 
குலம் - சாதி 123 
குலா - (நுதல்) வளைந்த 266 
குலாய - பெற்ற 316 
குவவின - குவிந்த 108 
குழீஇ : இரண்டு 255 
குழுமி - திரண்டு 948 
குற்ற - குத்தின 282 
குறி - பூப்பு நிகழ்தற்குறி 360 
கூடம் - மன்றாகச் செய்யப் 

பட்ட தெய்வக் கோட்௨ம் 129 
கூடலிழைத்தல் :-கண்ணை மூடிக் 
கொண்டு நிலத்தில் வட்ட 
மாக ஒரு கோட்டைக் £றிப் 
பின்புகண் திறந்துபார்த்து 
அக்கோடு தொடங்யை 
இடத்திலேயே வந்து கூடி 
யிருப்பின் தலைவன் வந்து 
கூடுவான் என்றும், வி. 
யிருப்பின் தலைவனும் வில 
கியே இருப்பான் என்றும் 
அறிந்து கொள்ளுவதாம். 

*: மாடறீண்மரு கற்பெருமான்வரில் 
கூடுநீயென்று கூடலிழைக்குமே'" 

அப்பர், திருமருகல் 8. 

,இருக்கோவைமார் உரையிற் சண்டி [திருக்ககாவையார் 

161 

356 

கூடார் - பகைவர் 
கூம்ப - குவிய 
கூர்ஞ் செக்கர் - இறக்கும் 
செக்கர் வானையுடைய 
மாலை 346 

கூர்ந்து - றப்ப 383 
கூழ் - உணவு 328 
கூழை - கூந்தல் 362, 3875 
கெழி - பொருந்திய 135 
கெழுமல் - சேர்தல் 37 
கெழுமின - மேவின 388 
Cap - நிறம் 226; 

உவமை 269 
கேழ்சளெர - நிறம் கெடும்படி 226 
மைக்கிளை-ஒரு மருங்கு நிகழும் 
கேண்மை (ஒருதலைக்கரமம்) 

கை கோள் - ஒழுக்கம் 
கைம்முகம் - கைத்தலம் 356 
கொக்கு - (1) மாக்கள் (செந் 

நாய் குதிரை முதலிய) 
(2) மாமரம் 103 

கொடி - காக்கை 235 
கொடி - சேட்டைக் கொடி 
பார்க்க. 

கொண்டல் - இழ்க்காற்று 290. 
கொண்மூ - மேகம் 243, 279 
கொந்து - கொத்து 276,391 
கொல் - கொற்றொழில் 387 
கொளு - கருத்து 
கொற்றம் - வெற்றி 346 
கொன் - அச்சம் 175 

இறுதி 298 
கோட்டம் - வணக்கம் 156 
கோடும் - கொள்வேன் 93 
கோப்பு - 8ர், கோவை 161, 

ச் அலங்காரம் 196 
கோடாய் - செவிலி 230 
கோலத்தவிச- அழகிய சயனம் 228 
கோலாப்பிரசம் - வைக்கப் . 
படாத தேன் | 110



ஒளிநெறி] 
கோலம் - செவ்வணியாகிய 

கோலம் 360; 
வடிவு 396 

கோலி - (1) விரித்து 347 
(2) சேர்த்து 318 

கோளரி - சங்கம். 225 

சங்கம் - (2) சங்கு 
(2) பற்று 85 

சங்கறிஇு - தொலையாத நிதி 400. 
சந்தம் - மறை 78 

நிறம் 7௪, 217, 299 
சரம் - சரவருஷ்ம் (சரமாரி) 321 

சரி - மலைச்சாரல் : வழி 156 
சரிவாய் - வழி இடம் 156 
சலஞ்சலம் - வலம்புரிச் சங்கு 

1000 தன்னைச் சூழ்ந்து- 
விளங்கும் சங்கு : 377 

சாயல் - மென்மை, £ 235, 351 
சால்பு-மன அமைஇ (நற்குணம்; 25 
சாலும் - அமையும், போதும் 398 
சிக்கனவு - இண்ணனவு, இரக் 

கம் இன்மை 343 
சிதைக்கும் - கெடுக்கும் a72 
சிந்தாகுலம் - மனக்கலக்கம் 276 
சிந்தாமணி - நினைத்ததைக் 

கொடுக்கும் தெய்வலோக 
மணி 400 

சிவந்த - கோபித்த 209 
வன் - எவ்வுயிர்க்கும் எப். 

பொழுதும் நன்மையைச் 
செய்பவன். 358 

சில்லோதி - சில் - நுண்ணிய 
கூந்தல் 196- 

சிலம்ப-மலையினை உடையவனே 80 

சிற்பம் - நுண்தொழில் 305 

Aen p - அணை 258 
சிறைப் புறம் - ஒதுக்கடம், 
வேலிப்புறம் 137 

சின்னப்படும் - பொடிபடும் 884 
சின்மொழி - சிலவாகய 
மொழியை உடையாள் 945 
இ.கோ. ஒ.--24 

சில அ௮ருஞ்சொற்களும், பொருள்களும் 369 

சீர்த்தி - புகழ் 284 
சலம் - ஒழுக்கம் 27 
ணங்கு - மாமை நிறம் 96 

அழகு தேமல் 794,283 
சுணங்கு - அழகு தேமல். 194 
சுவல் - கழுத்து, தோளின் 

மேல் பாகம் 243, 289 
சுளியஈ - வெகுளும் மர 
சுற்றம் - ஆயம் 17 
சுற்றும் முற்றும் - முழுதும் 43 
ரூது - சொக்கட்டான் காய் 282 
சூர் (சூருறு சோலை). 9தய்வம் 

பொருந்தம் மோலை 
தெய்வப்பெண்களில்ஒரு 

  

176 

சாத 182 
சூழ் - சூழ்ந்த மாலை. 79. 

சுருண்ட 93 
சூள் - ஆணை 289 
செகுத்தும் - கெடுத்தும் 287 
செம்மலூரன் - தலைமையை 
உடைய ஊரன் 369° 

செய்ம்முகம் - web 356 
செயிர் - வருத்தம் 191 
செல்ல - கழல 268 
செல்லல் - இன்னாமை, துன்பம் 

50, 181, 192, 354, 274, 
280, 300, $48 

நோய் 28௪ 
செல்லும் - அடையும். 159 
செல்வு - இருமுது குரவராற் 

கொண்டாடப்படுதல் 266 
செவ்வி - சிவப்பு நிறம் 363 
செழுங்குலை - முதிர்ந்த குலை 850. 
செழுமிய - வளவிய 398 
செறிகடல் - செறிந்த கடல், 

செழிவு - எல்லை கடவா 
2 நிலைமை 179 

சென்றார்-புணர்ந்துபோயினார் 288 
சென்று - அடைந்து- 243 

போய்ப்பரத்தலால் 297" 

கழிந்து 362



370 

சேட்டை - உறுப்பைப் புடை 
பெயர்த்தல் 235 

சேட்டைக் Gary - Ger 
டையை உடைய காக்கை 

(சேட்டையாகிய தெய்வத் 
இன் கொடி 285) 
(சேட்டை - மூதேவி) 

சேடு - பெருமை 
சொற்பதம் - சொல்லளவு 
சோத்து. சோத்தம் - இழித்தார். 

235 

161 

61 

செய்யும் (சொல்லும்), 
அஞ்சலி 173 

ஞாங்கர் - மிசை, மேல் 223 
bo Bw - நெரிந்து ஒடிய 165 
ஜெயிர்த்து - முறித்து ணை 
தக்கின்றிருந்தலன் - தகுதி 

உடையவனாய் இருந்திலன் 3786 

தகவு - தகுதி 377 
தடங்கண் - பெரிய கண் 345 

தடிந்த - குறைத்த 285 
“தணித்தற்கு - மாற்றுதற்கு 5/4 
தந்து - படைத்து 283. 
தம்பலம் - வெற்றிலைபாக்கு 396 
தமியர் - துணையில்லாதார் 319 

'தமியோமை - துணையில்லா 
375 தோமை 

தமிழின்துறை - அகமும் புற 
மூம் ஆகிய பொருள் 20 

தரக்கிற்கின்றது - தரத் 
தொடங்குகின்றது 336 

68 'தவாமணி - நல்லமணி 
தரியாமை - ஆற்றாமை 311 

'தலை - (வேட்கைப்) பெருக்கம் 383 
தவல் - கேடு » 389 
தவிசு - தடுக்குமுதலாயின 238 

தவிசு - படுக்கை « 308 
'தழங்கும் - ஒலிக்கும் 758, 196. 
'தழை - மயிலின் பீலி 347, 
தனம் - (1) கொங்கை 

(8) பொருள் 365 
(சிலேடை), 

,தஇருக்கோவையார் உரையிற் கண்டி [திருக்கோவையார் 

தாது - செருகு பூ 122 
Sit - wire 176 
தாழ் - தங்கிய - மணம் தாழ் 
குழல் 125 

தங்குதல் 9,34 
மேவும் 298 

திமில் - மரத்தோணி 63 
இரு - கண்டாரால் விரும்பப் 

படும் தன்மை நோக்கம் 1 
தருத்தகவே - பொலிவுதக 124 
திருத்தம் - புண்ணிய நீர் 62 
'இருத்திவிட்டார்-சீமிவிட்டார் 13 6 
திருந்தும் கடன் - திருந்தின 

கடப்பாட்டை யுடைய 
முறைமை 

திருத்திய - (1) குற்றங்கடிந்து: 
செய்யப்பட்ட, (2) கை புனை 
யப்பட்ட, (3) 8ீத்தொழிலை 
நிக்க, (4) இருந்தச் செய் 
யப்பட்ட, (5) மிகவும் உண் 

டாச்சிய 215, 288 
திருமுகம் - பெரியோர் அனுப் 

பும் கடிதம் (ஓலை), ஆணை 
ஓலை. 327 

272 

'இவண்டன - விளங்க. 300 
'இகயாவரும்.இளைத்து வரும்- 
இடைவிடாது அவ்விடத் 
துப் பயின்று வரும் 294 

திறத்து (அன்னாள் திறத்து) - 
அன்னாள் இடத்து 213 

இறம் - (அருமறையின் இறம்) 
முறைமை 213 

திறல் - வெற்றி 375 
இங்கு - குற்றம் 245 
iso - நீங்க 338 
நுணை மலர் - ஒத்த மலர் மரத் 

துயர்ந்தும் - ஐயர முற்றும் 287 
யில் பேரும் மயிலினம்- 

உறக்கம் ஒழிய நின்ற 
மயில்கள் 160 

துரந்து - ஓட்கி' 395



gm sp 

துரிசு - குற்றம் 89 
துலங்கல் - துளங்குதல் 24 

துவளுற்றது - மாய்ந்தது 251 
'துளங்கும் - நடுங்கா நிற்கும் 270 
துறு - நெருங்கிய 313 
'துறை - களம் (போர்க்களம்) 187 

இடம், கடல் 380 

துன் அறத் துய்க்கும்-பொருந் 
துதல் அறத்துரக்கும் 175 

துன்றி- நெருங்கி 279, 317. 328 

துன்னாமை - வாராமை, 
அடையாமை ao 

துன்னி - இட்டி, நெருங்கி, 
சேர்ந்து 917, 98௪ 

துனிவரும் நீர்மை - துன்பம் 
வரும் தன்மை “392 

தூங்க - இருக்க, * 293 
இடையருநு நிற்ப 320 

தூண்டா விளக்கு - தண்ட... 
வேண்டாத விளக்கு (ணி 

விளக்கு) 244 
தூரல் (தூர்க்காதே) தாராது 

ஒழிய. அழிக்காதே 185 
நெெம்முனை - பகைமுனை 306 
தெவ்வர் - பகைவர் 114 
தெருட்டின் - தெளியும்படி 

வார்த்தை சொல்லில் 270 
தெவ்வம் - பகைவர் 304 
தெளி - ஒளி 16 
தெறுக - வெகுளுவாளாக, 

(கோபிக்க) 289 
தேம்பல் - தேய்தல் 165 

தேம்பிணை - தேனையுடைய 

தொடை 38 

*தேர்(கடித்கேர்-நறுமணத்தை 

* (வண்டுகள்) ஆரழயும் 276,222 
தேர் - அராயும் 8224 

தேன் - வண்டு 3226 
தேன் முதிர் வேழம் - தேன் 

போலும் சாது முதிர்ந்த 
கரும்பு 369 

சில அருஞ்சொற்களும், பொருள்களும் 37k 

  

தையல் - புனையப்படுதல் 60 
தொக்கு - திரண்டு 324, 347 
தொடுகடல் - தோண்டப் 

பட்ட கடல் 248 

தொடை - அம்பு, அம்பு. 
எய்தல், பாணம் 274 

தொண்டு - தொண்டர் 302 

தொத்தி - கூடி 172 
தொத்து - கொத்து 121 

திரள் 246 
தொலைத்து - வென்று 46 
தொழும்பு - தொண்டு 261 

. அடிமைத்தனம் 267,279 
தோடு - மலர் இதழ் 161 

தோயம் - நீர் 207 
தோன்றல் - தலைவன், முல்லை. 

நிலத் தலைவன் 290 
புதல்வன் 389 

நகை - பல். 267 
நண்ணார் - பகைவர் 315 
நயந்து - விரும்பி 162 
நரல் - நாதம், ஒலி 119 
நல்லார்கள் - மகளிர் 359 
நவம் - புதிதாக 358 
நவில் வேல் - பயிலப்பட்ட 
வேல். . 171 

நள்ளார் - பகைவர் + 357 
நன்மை - காதன்மை, சிறப் 

புடைமை 174 
நன்றா - பெரிதும் 288 

நாகு - சன்று. இளங்கன்று 346 
நாட்டம் - கண் 156 
நரண்மதஇி - உவ௱வான நாளின் 

மதி௨ 108 
நாப்பண் - நடுவே 116, 168, 327 
நாரி பெண் 265 
றணப்பலி-நிணமாகிய (மாமிச 

  

மாய) பலி 285 

நிவந்த - உயர்ந்த, "ஓங் ப 25 

நிறை - ஐம்பொறிகளையும் . 
அடக்குதல் 31
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திறைவு - அறிவோடு கூடிய 
ஒழுக்கம் 266 

நீடு - நீட்டித்து, காலம் நீள 345 
நீர் - நீர்மை. 123, 345 
நுதிக்கோலம் - மூன் கோலம் 360 
நூக்கும் - தள்ளும் 161 
நொடிவார் - சொல்லுவார் 139 
நொதுயலர்-ஏதிலா, அயலார் 275 
நேரக்கம் - கண் 275 
ங்கடு - யானை 237 

பசும்பனிக்கோடு - குளிர்ந்த 
பனியை உடைய பிறைச் 
சந்திரன் 149 

யட - கெட 297 
படரும் - செல்லும் 213 
படர்தல் - படர்தலுற்றார் - 
போக நிைந்தார். sid 

etn - Guniena 154 
யடாமுலை - விழாத மூலை 258 
யடி - உலகம் 291 

நிலம் 305 
யடிச்சந்தம் - ஒப்பு 32 

படிறு - கள்ளம் 390 
பணங்கள் - படங்கள் 235 
பயணி - பாம்பு $04, 330, 359 
பணிலம் - சங்குமுத்து 3 
பணிலோள் - குற்றேவல் செய் 

   

வாள்; வணங்குகிறவள் 302 
பழைய உரை 

யணைத்த - பெருத்த 194, 242 
பதன் - செவ்வி 322 
பந்தார் விரலியர்- பந்து 

பயின்ற விரலார். 391 
யற்தி - நிரை இடம் 99 

தகடு, குதிரை முதலி 
கன ட்டும் இடமி 805 

யயலன் - கூற்றை உடையான் 840 
பயிர்ப்பு - பயிலாக பொருட் 

கண் வந்த அருவருப்பு 12 
உயில் - விடாது நிகழும், வாழ் 
இன்ற. 170 

'திருக்கோலைமார் உரைமிழ் கண்ட [நிருக்கோலையார் 

போலும் 362 
பயோதரம் - கொங்கை194, 242 
பரம்-எப்பொருட்கும் அப்பா 

லானவர் 251 

பரல் : பரற்கல், பருக்கைக் 
கல் 206, 828 

பராகம் - பொடி 194 
பரிசகம் - சத்திரசாலை 78 
பரிசம் : தன்மையை உடை 

Gur 390 
பரிசு - தன்மை 185 

இயல்பு ° 304 
முறைமை 286 

பரிந்து. தான் ஆளும் வாய்மை 
மறுத்து, அன்புகூர்ந்து 279 

பழங்கண் - துன்பம் 329 
பழனங்கள் : தடாகல்களை 
உடைய மருத நிலம். 249 

131 பன்னும் - ஆராயும். 
பனிவரும் கண்-கண்ணீர்வரும் 332 
பாசடை - பசிய இலை 124, 203 
பாண்டில் : இண்ணம் 249 
பாந்தள் - பாம்பு 324 
பாம் - பாவும், பரந்த 164 

மாயின - பரந்த 234 
பாய் - பரந்த 355 

பாவித்து 40 
பரப்பி 228 

பாய்கடம் பரந்த பொய்கை 203 
பார்ப்பு - பரவைக் குஞ்சு 878 
யாரித்த - பரப்பி 384 
யாரிப்பு - ஒருப்பாடு, 

ஒருமைப்பாடு, 132 
பால் இகழும் பரிசம் - பால் 

புறப்படும் தன்மை உடை. 
யேம். 990: 

பாலித்து - பாதுகாத்து 378. 
பாவியர்கள் - குழிப்பை 

உடையவர்கள் 364 
பாறு - (4) பருந்து, கழுகு 

(2) மரக்கலம் 85



ஓளிநெறி] 
OSD - பேதை 242 
பிரசம் - வைக்கப்படாத 

தேன், கோலாப்பிரசம் 110 
பெருந்தேன். 299 

பீடு - வலிமை 299 
புகை-யோசனை தூரம், நான்கு 

குரோசம் (குரோசம் 2 
மைல்) உரை 308 

புடை - பக்கம். 221 
புத்தேளிர் - தேவர் 321 
புரிசை - மதில் 167 

புரிதல் - மிகுதல் 89 
யுரிந்து - விரும்பி: 19 

யுரை - போன்ற, உயர்ந்த 299 

புல் என்ன - பொலிவழிய 40 
புல்லங்கள் - தழுவுதல் ல 
*புல்லுதல் ௦ 358 

யுலம்பாய் - தனிஓம்யாம். 855 
172 புலம்புற்று - துன்புற்று _ 

புலிப்பல் குரல் - புலிப் பல்லை 
உடைய கழுத்து 239 

புறவு - இளங்காடு, 
புறச்சோலை 166 

புனம் - பொழில் 38 

புனை இறும்பு - செய்து 
வளர்க்கப்பட்ட காடு 148 

228 புனைந்து - விரைந்து: 
பூசிப்பதே-கொண்டாடுவதே 396 

பெயர்ந்தும் - பின்னும் 287 

பெருவார்த்தை-: வளிப்பட்ட 

காலத்துப் பெரும்பழியைத் 
தருவது 134 

பேதுற - மயங்க 377 
பை - படம் 199 

பையுள் - நோய், மயகஃம் 19,445 

பொக்கணம் - பை 242 
பொரங்கிருள் - மிக்கி இருள் 210° 
பொடியா - தோன்ு 104, 
பொத்திய - மூடிய 242 
பொம்மென் இருள் - செறிந்த 
இருள் 395 

கல அருஞ்சொற்களும், பொருள்களும் 373 

பொருப்பு - பக்க மலை 292 
பொழில் - உலகம் 160, 393 
பொருது - (1) srmsrg 

(2) வெகுண்டு 367 
278 பொறை - யொறுத்தல் 

பாரம், பொறுமை 854 
பொறையாட்டி - பொறுமை 
உடையவள் 358 

பொன் - இரும்பு 346 
போதரவு-போகை, பேணுகை 318 
போது - பேரரும்பு. 174 
போர்க்கடலே - கரை பொரு 

தலை உடைய கடலே 
போர்முனை - போரை உடைய 

183 

பாசறை 316 
போரும் பரிசு - போதரும் 

பரிசு - இடைக் குறை 83 
Gurp - Gorau@SS, HPSs 43 
பெளவம் பணி மணி : முத்து 304 
மங்குல் - ஆகாயம் 177 
மடங்கல் - இங்கம், புலி 75 
மடங்குதல் - தத்தம் காரணங் 

     

களின் ஒடுங்குதல் 75 
மடநடைப்புள்-மென் நடையை 
உடைய மாடப் புறா 328 

மடல் - தாழம்பூ. இதழ் #18 
மடுக்கோ - செலுத்துவேனோ 63 
மடுத்து சேர்த்து, அமிழ்த்து 
குத்தி 245 

மணந்தவர் : கலந்தவர் 382, 326 
மண் உழையாவும் அ.றிதில்லை. 

மன்னன் -பூமியிடத்துள்ளா 
ராய எல்லாராலும் அறியப் 
படுகின்ற தில்லையினுளனா 

இய மன்னனது, என்றது, 

inet oral தெனவே 
தெற்கே யுள்ளார்க்கல். 
லாது தில்லையைத் தொழ 
வொண்ணாமையின் வடக் 
குள்ளார் மலரை யேந்தித் 
தில்லையிற் சென்று தொழ
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மாட்டாமையால், வணங் 
குவரென்பது கருத்து; அல். 
லது பாம்பும் புலியும் முத 
லாயின மலரிட்டுத் தொழத் 
தில்லையுள் வெளிப்பட்டா 
னென்றுமாம் 347. 

பழைய உரை 
177 
106 

மண்டலம் - சந்திரன் 
மத்தகம் - நெற்றி 
மது- (1) தேன்; 

(2) வாயுறல் சிலேடை) 365 
மதுகரம் - வண்டுகள் 295 
மம்மர் - மயக்கம் 8s 
மம்மர் - (1) வருத்தம், 

(2) மயக்கம் 193 
மருங்குல் - இடை 359 
மருப்புத் இருத்தி விட்டார் - 

மருப்பைச் சவிவிட்டார். 136 
மரை அதள் - மான் தோல் 

(பள்ளி! 29௪ 
மல்லல் - வளம் 77,161, 368 
மலயம் - பொதியின் மலை 336 
மலைத்து - மாறுபட்டு 25 
மலைவோன் - சூடுவோன் 255 
மழவிடை - இளைய ஏறு 

(புதல்வன்) 398 
மறுகு ஊரின் தெரு 928 
மறைக்கும் பரிசுகள் என் - 

மறைக்கும்படி என் தான் 897 
மா - கரிய 38 

கருமை 108 
மான் நோக்கம் 41, 200 
பெரிய 193, 333 

மாட்டி : மாள்வித்து, தள்ளி 284 
மாட்டேம் - அறியேம். 4 358 
மாத்து - பெருமை 373 
மாதிரம் - இசைகள் 352 
மாது - அழகு. மட அழகு 316: 
(மாந்தி - பருக 356 
ம்ரல்பு இயற்றும் வேய் - 
மூங்கிலேணி 133 

AGVermaurt உரையிழ் சண்டி [திருக்கோவையார் 

மாழை - பேதைமை, மாவடு 61 
மானம்-அளவை பிரமாணம 25: 
மானும் - ஓக்கும் 780, 187 
மிகுபதம் - ஆற்றாமை மிக்க 

அளவு 395 
மிகை - ஒருவர் உள்ள மிகுது 874 
மிடைந்த - நெருங்கிய 314 
மிலைத்த - சூடிய 25 
முகை - போதுகளால் உண் 

டாகும் நறுநாற்றம் 314 
முதுக்குறை - அறிவு 232 
YS5H-(1) ue, 365 

(2) முத்து(சலேடை)365 
மூத்தன்-இயல்பாகவே பாசங் 

களின் நீங்கியவன் 358 
மூதுச் குழைந்தாள் -: அறிவு , 

முதிர்ந்தாள், 294 
முரம்பு - கல் விரவி உயர்ந் 

இருக்கும் நிலம், 202, 237 
மூற்றாட்டு - உரவரை பார்க்க 
கலித்தொகை - முல்லை 27 
பார்க்க 

முழுவி - முத்தமிட்டு, 
முழுகுதல். 

முழவு - குடமுழா 
முழுவி - முலை முழுவி. 
மூலையை முத்தங்கொண்டு 227 

மூறி- தளிர், கொழுந்து இலை 168 

227 
157 

Ue ~ yor AAlYy 227 
மூன்றில் - முற்றத்தில் 63 

முற்றம். 239 
முன்னவன் - உலகத்திற்கு 

முன் உள்ளோன் உரை 312 
மூன்னி - முற்பட்டு 16 

எதிர்ப்பட்டு 121. 
, மூனகர் - நீசர், அறிவு \ 

இல்லா sat 217 
முனை - வெம்முனை : கொடிய 

போர் 218, 250 
மூதெயில் - முதிய ஊர் 218 
மூவர் - அரி, அயன், இந்திரன் 387



ஒளிட்நறி] 
மெய்ப்பாடு - புறத்துக் கண்ட 

தோர் பொருள் காரண 
மாக நெஞ்சின்கட் டோன் 
Du விகாரத்தின் விளைவு 

மெய்ப்பாடு-எண்வகை; நகை, 
அழுகை. இளிவரல், மருட் 
கை, அச்சம், பெருமிதம், 
உவகை, வெகுளி என்பன. 

மேதகவு - தக்க ஒழுக்கம் 244 

மை - கருமை 199, 386 
இருள் 262 

மொய்-செறிவு,*பெரியது 169,262 
வலிமை 81, 277 
நெருங்கிய 366 

மோட்டங் கதிர்முலை - பெரிய, 
அழகிய கதிர்ப்பை உடைய 

முலை. 156 
யாய் - மாதா + 289, 291 

தாய் 374 
வாவையுமாம் ஏகம்-பராசக்தி 77: 
யாமுடையார் - கந்தருவர். 7 
வட்கார் நிரை - பகைவர் 
கூட்டம் 152 
eth - aA 116 
வடிவு - அழகு 139 
வண் - வளவிய 295 
வண்டஉானம் - (1) நீர்க்கோழி,, 

(2) நாரை வகை 189 
வம்பு - (2) காலம் அல்லாத 
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வெறி - நறு நாற்றம் 125, 752, 
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Berg 283 
ருடகடல் - மேல்கடல் 187 
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(குலம்புரி) கெரம்பர் - அழகிய 
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லினால் மாட்சிமைப்பட்ட 
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வார்த்தை 

சரம் - அரியவழி 
183 
alg 

.இருக்கோவையார் ஒளிநெறி 

கூழிருங்கூத்தல் - சுற்றிக் 
கட்டப்பட்ட அளகத்தினை 
உடையவள் 275, 84௪ 

செஞ்சுடர் - சிறந்த அழகிய 
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வாடியது 394 
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பருவரல் பரிசு - துன்பத்தின் 
இயல்பு 13 
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மலைமா னண்ணல் - மலை 
யொத்த நாயகன் 54 

மறைப்புறக்சளெவி-மறைத்துப் 
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மிருபதம் மிக்க செவ்வி. 395 
முன்னுவது கண்டு . எதிர் 
கொண்ட படியைக்கண்டு 322 

முனைவன் - மூனை செய்யும். 
அரசன், இறைவன் 229. 

வஸ்ணம் - வடிவு 109 
வரவுந்றத - வந்தது 346 

* வரைதகரு களவி - வரைய 
வேண்டுமென்கிற 
வார்த்தை 262. 

வரைவு கடாய - வரைவை 
உயர்த்திச் சொன்ன. 129
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வரைவு கடாயது - வரைவை 

வற்புறுத்திச் சொன்னது. 

வரைவு கடாவி - வரைந்து 
கொள்ளும்படியை முடுக்கி 257 

வழக்கு - வழங்கும் இயல்பு 304 

வன்கறை . குருதிக்கறை. 276 

வன்புறை - வலியுறுத்தும் 
வார்த்தை 16 

வன்புறை அழிந்தவள் - வலி 
யூறுத்தல் இழந்த நாயகி 276 

வாடா வூடல்-குறையாஊடல் 394 
வாரம் - ௮ன்புடமை 357 
வ௱ன்தகை மடந்தை-பாலியத் 
,தகைமைப்பாட்டை உடைய 

131 

இருக் கோவையார் ஒளிகெறி 

விரை - இவ்யகந்தம் 259 
விளைவிலள் - விளைவை 

அறியாள். 104 

விழுத்தகை - விழுமிய தகுதி 

உடைய 360 

வீங்கு மென்முலை - பொழுதுக் 
குப் பொழுது விம்முகன்ற 
முலை. ் 148 

வெரீஇ - பயப்பட்டு! 289 
வெருவரு - பயப்படுற 289 
வெறித்தலை - வெட்பாட்டு 
இடம் ee 289 

வெறிப்பூ - நறுநாற்றத்தை 
நாயகி 389 உடையபூ 64 

* வியல்: அகலம். 277 வைவேல் - கூரி யவேல் 382 

*-வியலென் செவி அகலப் பொருட்டே''--தொல் . சொல்.


