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பதிப்புரை ் 

“மாதவஞ் செய்த தென்்இசையும்?” ஏ,தமிலா இயற்கைச். 

செந்,தமிழும், ஓ.தலாஞ் சிறப்புடைய போதமிகு செக்கெறியும் 

முறையே உறையுள், உடல், உயிர் எனப் பின்னிப் புணர்ந்து 

'மன்னிச் இகழ்னெறன. . செந்தமிழ் காட்டுச் செந்நெறி உலகப் 
பொதுகெறியாம் தன்மை வாய்ந்த சைவப் பெருகெறியாகும், 

அதுவே வையத்துக் காணப்படும் நெறிகளுள் வாய்மைத் 

தொன்னெறியாகும். இந் நெறியினை *ஒளிகெறி? எனவும் 

வழங்குப,  இக்கெறிக்குரிய புகழ்நூல்கள்' பன்னிரு இருமுறை : 
களாகும். பொருள் நூல்கள் ப.இனான்கு மெய்கண்ட நூல்களா 

கும். இருமுறைகளுள் மூவர் மு,.தலிகள் அருளிய சேவாரங்கள்' 
re ,இருமுறைகளாகும். 

அவை முறையே ௬௩௮௩, ௩௧௩,.௧௦௦ என்பனவாகும். 

'இம்மூவர் பாடல்களுக்கும் ௮டங்கன்முறை என்னும் sos 

திருப்பெயர் வழங்குகின்றது. அன்பியல், அருளியல், அடி.யியல் 

முதலிய எவ்வியல் வாழ்க்கைக்கும் யார்க்கும் யாண்டும் இன்றி 

யமையாது. வேண்டப்படுவது அடக்கமேயாம். அடக்கம் என்பது 

நல்வழி யொழுகுதல். அம்மட்டுமன்றி அவ்வொழுக்க,த்இன் 
பெறு பேறாகக் இருவடிக்கண் வேறறப் புணர்ந்து நிற்றலும் 

பெறப்படும். இவற்றின் இருப்பாட்டுக்கள் ௮௨௫௦ ஆகும், 
இவற்றின் அருமை பெருமைகளை நம்மனோர் எளிதி னறிந்து: 

இடையறாது ஓ.யுய்தற்கு ஒப்பில் இருவருள் வழிகாட்டி ஒருவர் 
வேண்டும். . 

ம். முன்: இருவருளால் . இருமுறைகளை ௮த,த்து வழிகாட்டிய 
ஸராளாளர் நம்பியாண்டார் நம்பியாவர், இவர் மூத்த பிள்ளை: 

ரின் டமய்யடியார்? நஇவ்வடங்கன் முறைக்கு வழிகாட்டியாய



க் தேவார ஒளிநெ, தி (சுந்தரர்) 

அருளாளர் கணிகைமணி, ராவ்பகதூர் வ. ௬. செங்கல்வராய 

பிள்ளை, எம்.ஏ. அவர்களாவர். இவர்கள் இகைய பிள்கா£யாரின் 

மெய்யடியார். ' அம்மட்டுமன்று; இருமுருகன் இருவடிக்கண் 
அவன் அருள்பெற்ற மெய்யடியார்கள் பாடியருளிய பாமாலைகளை 

**முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை” எனத் இிருவருள்கொண்டு வகு் 

, துள்ளார்கள். 94 பெரியாரவர்களே ** தேவார  ஒளிநெறி'? 
என்னும் அடங்கன்முறையின் வழிகாட்டி. என்னும் அருள் நாலை 
ஆக்கத் குந்துள்ளார்கள். 

அக்நூல் சம்பந்தப் பெருமானார் தேவாரங்களுக்கு மூன்று 

பகுதிகளும், அப்பர் பெருமானார் தேவாரங்களுக்கு இரண்டு 

பகு. இகளும், சுந்தரப் பெருமானார் தேவாரங்களுக்கு ஒரு பகுதிய 

“மாக வகுத்துக் தந்துள்ளார்கள். அவை முழுவதும் பற்பல 

தலைப்புக்களில் அமைந்துள்ளன. மேலும் பின்னிணைப்பாக 

அகரவரிசையில் அரிய சொற்களும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. 

மூவர் ஒளிநெறிக்கும் கட்டுரைப் பகுதிகளும் தனித்தனி 

நூல்களாக வெளிவந்துள.. /.இ.த் (தேவார ஒளிநெறி' என்னும் 

பநூல்கள்  அ௮டங்கன் முறையாகிய அருட் கருவூலத்திற்குப் 

பொருந்இய இறவு கோலாகும். ; 

இத் (தவார ஒளிநெறி'யின் சிறப்புக்க எனைத்தும் ௮வ்வப் 

பதிப்புரைகளில் விரித்து விளக்கியுள்ளாம். ஆண்டாண்டுக் 

காண்க. 
இவ்வரிய இருப்பணியினை ஒரு பெரிய பல்கலைக்கழக த்தார் 

பல்பெரும் பேராசிரியர்களை அமர்,த்திப் பல நூறாமிர வெண் 

பொற் காசுகளையும் - செலவிட்டுப் பல ஆண்டுகளாக முடிக்க 

வேண்டிய பெருஞ்செயலாகும். அதனை நம் பெரியாரவர்கள் 

'இருவருட்டுணையால்' கூட்டொருவரை வேண்டாக் கொற்றக் 

,இருவின் ஒருவராய| கின்று ஏறத்தாழ முப்பத்து மூன்று 

யாண்டுகள் புரிந்துவந் த சிவ,த்தொண்டாய் நிறைவேழ்றியுல் 

ளார்கள், அவ்வனை த.தும் கழக வாயிலாக” வெளிவக்ருள்.



பதிப்புரை 

Arg எழாம் இருமுஃ்றயாகய சுந்தரப் பெருமானின் 
6,சவார gon Pure. இதன்கண் 261 தலைப்புக்கள் 
சாணப்படும். இ,தனை “அருளால் ஆக்கத் தந்த ஈம் பெரியா 
சீவர்கள் இன்னும் பல்லாண்டு ஈன்னலமுடன் வாழ்ந்து இவ் 
வளைய சஓ,ச் தொண்டுகள் பல புரிந்துவாழ,ச் இருவருள் சுரக்க 
ஹம்மை யம்பலவாணர் செம்மலர் கோன்றுகாத் தொழுவாம். 
நீம் பெரியாரவர்கட்ருக் கழகத்தாரின் கன்றியும் வாழ்த்தும் 
வணக்கமும் என்றும் உரியவாகுக, 

* இந்தால் வெளிமீட்டுச் செலவு,ச் தொகையில் ஒரு பகுதி 
ம,ச்இிய அரசின் அ௮.றிவிய லாராய்ச்சி (பண்பாடு செய்இத்துறை 
ஹிமைச்சரால் ஈன்கொடையாக வழங்கப்பெற்றிருக்கறதென்., 
பை ஈன்றியறிதலுடன் தெரிவித் துக்கொள்கறோம், 

இ,த் தொகுஇககச் செகங்கெறிச் செல்வர்களும் செந்கமி 
ழன்பர்களும் வாங்கிக் கற்றும் கற்பித்தும் ஈற்பயன் எய்துவார் 
ச்ளாக. 

சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகத்தார்.



  தணிகைமணி, திரு. வ. ௬. செங்கல்வராய பிள்ளை, எம். ஏ.
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ஆரூரன் உரைத்சசமிழ், சொல்லுதல் கேட்டல் வல்லார் அவர்க்கும் 

“மர்க்கும் ளக்கும், எல்லியும் ஈண்பகலும் இடர்கூருதல் இல்லை 
ir Op.” ட சத்தார், 7-22-10, 

    

   
. பரவர்ய்ப் பொழிந்த வானமுதப் பவளத் தருவாய் ம்பி” 

x னும் “படியிலா நின் பாட்டில் ஆரூர / நனிவிருப்பன் பரமன்?* 

னவும் அருமையாகப் பாராட்டப்பட்டவர் நம்பியாரூரர் எனப் 

படும் சுந்தரமூர்.த்இப் பெருமான். இவர் அருளிய திருப்பாட்டு 

பன்னிரு இருமுறைகளில் ஏழாவது இருமுறையாகும், சம்பந்தப் 

பெருமான், அப்பர் பெருமான் இவர்கள் ௮ருளிய ஆறு இரு 

மூறைகளுக்குரிய ஒளிநெறிப் பகுஇயும், கட்டுரைப் பகுதியும் 

முன்னரே அச்சேறி வெளிவந்துள்ளன. சென்ற ஆண்டு (1969) 

ஏழாந் இருமுறையின் கட்டுரைப் பகு இ வெளிவந்தது. இறைவன் 

இருவருள் கூட்டி. வைக்க ஏழாந் இருமுறையின் ஒளிகெறிப் 

1G Burn’ இர். நூல் இப்போது வெளிவருகின் றது. 

“ தேவாரத்இலுள்ள பொருளை அவ்வத் தலைப்பின்ஈழ் 
விளக்கமாய் எடுத்துக்காட்டும் காரணத்தால் இவ்வாராய்ச்சி 

நூல்களுக்கு த் (தவார ஒளிகெறி' என்று பெயர் சூட்டப்பட்டது, 

ஒளிகெறி” என்னும் இச்சொற்றொடர் இருஞானசம்பந்தர் 

அருளிய இருவெழுகூற்றிருக்கையில் வரும் ரால் நீழல் 

உன்கழல் இரண்டும் முப்பொழு.த்.இய கால்வர்க்(கு) ஒளிநெறி 

காட்டினை?” என்னும் மறை மொழிகளில் நின்றும் இறைவன் 

9வு ஊட்டிய தாகும். 

ஈசல்கரா! சம்புவே ! சங்கரா! சம்புவே ! 
சங்க.ரா சம்புவே ! சாம்ப வனே !என் 
ங்களா. என்டுறன்றும் ஒலிட் டழைத்த.ரற்றும் 
இக்கெனக்கு வாழ்சாள்கள் இவ்வாழே போ௫ியவே ?



8 தேவார ஒளிகெறி (சுந்தரர்) 

எனவரும் சவஞானமுனிவரின் இருவாக்கு என் உள்ளத்தில் 
அழுந்திக் கடந்த காரணத்தால் எழுதப்பெற்ற இவ்வொளி 

நெறிப் பகுஇகளைச் சைவ உலகத்துக்குப் பயன்படச் செய்த 

பெருமை சைவசித்தாந்த நூற்பதஇப்புல் கழகத்துக்கே உரிய 

காகும், இக் கழகத்துக்கு உயிர்நாடியாயுள்ள தலைவர் சைவத் 

இருவாளர் வ, சுப்பைய பிள்சயவர்களும் அவருக்கு உறு துணை 

யாய் நிற்கும் கழக உறுப்பினராம் பெரியோர்களும்,, இறைவன் 

இருவருளால் நோயின்றிப் பல்லாண்டு வாழி, வாழி, வாழி என 

வாழ்த்துதல் அன்றி வேறு எவ்வகையில் எனது நன்றியை 

நான் தெரிவிக்கக்கூடும். 

என்றுவன் செங்கலை அம்பொன் ஆக்யெ 
தென்றமிழ் காவலன் தய என்னையும் 
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உணர்வார் - 94 
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ஒலி, ஓசை -56 
ஒளி - 57 

[தலைப்பு 81 பார்ச்ச] 
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சுற்றம் ஆவர் -90 
சுற்றம் ப்பார் - 01 
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கோய் தருவார் - 181. 
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பயிர் - 188 
பரம் - 180 
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பரிசு - 141 
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பற்னுவர் - 144 
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பிறப்பு, இதப்பு, மூப்பு, ண்ட் 
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புகழ் - பேர் - 152 
புண்ணியர் - 158 
புயல் - 154 
புலன் வென்றவர் - 155. 
புனிதன் - 150 
பெருமை 5,157 
பேயன் ,; 158
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மதி (அறிவு) - 164 
மருந்து - 105 
மலமிலி - 166 
மலர்-அரும்பு-மலர் மணம் - 107 
மலை - 168 
ம்றை-அங்கம் - 109 
மனம் - 170. 
மாணிச்சம் - 171 
மாதிமை - 172 
மாயம் - 173 
மால் தீர்ப்பர் - 174. 

- இடி - 175 
முசச்தர், முத்தி - 176 
மச்து - 177 
மேதல்வன் - 178 

மூலப்பொருள் - 1179. 
மூவர் அவர், இருவர் வர், 

முதல்வர் அவர் - 180 
டமய்யன் - 181. 
மேகம்-முஇல்-மழை - 182, 

புயல்-தலைப்பு 82 (154) பார்க்க] 
'மலானவர் - 188 

மையன் - 194 

மெளனயோகநிலை - 185 
வஞ்சகர் - 186 
வயிரம் - 187 
வாம் தருவார் - 188 
வறுமை யிலாதவர் - 189 
வான் - 190 
விடகற்கரியான் - 191. 
வித்து - 102. 
வி - 198 
விரும்தர் - 194. 
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அடி -1 
அரை -2 
சண் -8 
சண்டம் - 4 
கரம் -5 
காது -6 
சென்னி,- ஏரம்- தலை - 7 
திருவடி-சாள்-சால் - 8 
"அருவுருவம் - 9 
தோரள்-புயம் - 10 
தோத்றம் - 11 
சா- 12 
தல் - 18 
மார்பு - 14 
முடி - 15 
மெய் - 16 
மேனி-17 
வடிவு - 18 
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கஞ்சை உண்டதும், 
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கருத்த்ம் -8 
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சேவி அஞ்ச கஞ்சை. உண்ட, ௪- 5 
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சிவயிரான் நடம் 86. 
பொது - 1 

அண்டத்து அப்புறத்தில் நடம் - 2 
இரவில் ஈடம், இருளில் ஈடம் - 8 
இலயம்-௪.தி பிழையாத சடம் - 4 
எரியாடல், எரி ஏத்தி டல் -5 
எருக்கு அணிர்து சடம் - 6 
எலும்பணிக்து: ஈடம்- 7 
கழலார்க்க நடம் - 8 
காட்டில்-௬டு (இடு)காட்டில் ஈடம்-9 
காளியின் கோபம் குறைய ஈடம்-10 
குழை அ௮சையச் (தோடணிச் ஐ) 

சடம் - 
கொடுகொட்டி ஆடல் - 12 
சடைதாழ, சுழல, ஈடம் - 13 
தலங்களில் கடம் - 14 
திருமாலும் பிரமனும் அறியாமல் 

நின்று அரங்கில் சடம் - 15 
தொண்டர் பொருட்டு ஈடம், 

தொண்டர்கள் பாட ஈடம் - 16 
தோள் வீரி ஆடுதல் - 17 
சரி கஇக்௪ நின்று ஆடல் - 18 
நீறணிர்.த ஈடம் - 10 
பாடலுடன் ஆடல் - 20 
பாண்டாரங்க நடம் -21 
பாம்பைக் கச்சாகச் சட்டி நடம், 

பாம்பு ஆட ஈடம் - 22 
பார்வதியும் (கங்கையும்) காண 

ஈடம், மழை நடம் - 28 
பார்வதியுடன் தெல் - 24. 
பாரிடம் (பூதம்) பறை முழக்க 

சடம் - 25 
பிறையும் கங்கையும் சூடி. ஈடம்- 
புயங்க கடம் - 27 [26 
யலியகள் உடையுடன் அ1_ல் - 
புவனி ஏத்த கடம் -29 1 [28 
பூதம் (பாரிடம்) பாட, கும, 
பறை முழக்க ஈடம்- 90 
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பேய்க்கணும் சூழப், பாட, 38 
மழெ, ஈடம் - 91 

பொருளுடன் கூடிய ஈடம்- 32 
வாத்தியங்களுடன் ஈடம் - 88 
வீரச்செயலின் பின் ஈடம்- 84 
சிவபிரான் (திரு) நாமங்கள் 86 
(i) பொசுப் பெயர்கள்” 
(ii) ஜெப்புப் பெயர்கள் , 
(16) இருசாமக்கள் - விளி 
சிவபிரான் (திரு)நாம விடம் . 
முதலிய 87 

சிவபிரான் நிறம் 88 
சிவபிரரள் படை 89 

சிவபிராள் பராக்ரமம்-சரிதம் 90 
Br yoo - 1 
கங்கையைச் சூடினஅ - 2. 
கரியுரி, சிங்க உரி, புவி உரி 
போர்த்த - 8 

திருமாலுக்குச் சக்கரம் 
அளித்தது -4 

தொண்டைமானுக்கு அருளியது-$ 
ரசிக்க த்தை அடக்கெ௮ - 6 
சிவபிரான் பலி ஏற்றது 91 
பவிச்கெழு கோலம் - 1 

பலி ஏற்பது, உண்பது - 2 
பலி ஏற்பது-இல்லம்தோ தும் 

ஏற்பது - 8 
ஊரூர் இரிச்து பலி ஏற்பது - 4 
ஏன் பலி சொள்?ன் நீர் எனல், 
வேண்டாம் எனல் -% 

கணங்கள் குழப் பலிக்குச் 
செல்லுதல் -0. 

கரணமிட்டுப் பலி ஏற்பது - 7 
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போதல் -8 
கோவண உடையுடன் பலிக்குச் 
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சடைகள் தாழப் பலிக்குச் 

செல்வது 2
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சேவியுடன் பலிச்குச் செல்வ.த- 
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செல்லுதல் - 22 
விடங்கராய்ப் பலி தேர்தல் - 28 
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பலிக்குச் செல்வ, - 26 
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சிவபிரான் மாலைகள் 
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சிவபிரானது வாகளம் 

மு.தன்-1 
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எருது -8 
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கோ-5 
சே-6 
பசு-7 
பெற்றம் - 8 
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விடை - 10 

(ii) விடையின்மேல் வரு கோலம் 
சிவபிரான் விரும்புவன, உகந்தன 96 

சிவரீராள் வேடம் ) 97 

தலைப்பு 

92 
98 
9% 
95 

தலைப்புக்களின் எண்ணும் ௯ 

தலைப்பு எண் 

சிலபிரரனை வைதல் 98 
சிவனும் அடியாரும் - 98-& 

[தலைப்பு 5 பார்க்க.] 
சிவனும் அடியர் அல்லாதாகும் - 98-B 

[சலைப்பு 6 பார்க்க.] 
சிவனும் அண்டங்களும் 99 

சிவனும் ஆகமமும் 100 

ரிவனுர் இசையும் பண்ணும் 101 

சிவனும் இந்திரனும் 102 
சிவனும் இருவரும் 108 
சிவனும் உடைமையும் 104 
சிஎனும் உயிர்களும் 105 
சிவனுர் உலரும் 106 
சிளனும் எஊருர் 107 
சிளனும் ஐர்டுதரும் 108 
சிவனும் கறிகையும் 109 
சிளனுர் நடலாம் 109-A 

[சலைப்பு 44-8 பார்க்க] 
சிவனும் கணங்களும் 110 

சிவனும் கொள்றையும் 111 
சிவனும் சித்தரும் 112 
சிவனும் ஞாயிறும் 118 
சிவனும் தமிழும் 114 

சிவனும் தவத்திளருர் 11% 
சிவனும் தீங்களுழ் 116 
சிவனும் திருநீர் 117 
சிவனும் தேர்களும் 118 

சிவனும் $தளியம் 119 
சிவனும் தேளியும் கங்கையும் 120 
சிவனும் தேளீயும் நிருமாறும் 121 
சிவனும் நாகரும் 122 
சிவனும் நாடுர் 128 
ரிவனுர் நாளும் 124 
சிவனும் ராரட்டும். 125 
Far spin yy sy 126 
சிவனும் புகரும் 427° 
சிவனும் பூதமுர் urh_aph 128 
சிவனும் ரியோர்களும் 129 
Fai பேயும் 180 

>



௧௦ 

தலைப்பு எண் 

சிவனும் லயும் 181 
சிவனும் மறையவரும். 182 
சிவனுர் ரறையும் தரும் 

(ஆரணம்-சருதி) அங்கமும் 188 
சிவனும் முநிவர்களும் 184 

சிவனும் யோகமும் 185 

சிவனும் வெண்மைப் பொருள்களும் 
186 

சுடலை - சுடுகாடு - இடுகாடு 187 
கந்தரர் அருளிய பாடல்களைக் 

குறிக்கும் 9சாற்டரடர்கள் 138 
சுந்தரர் அருளிய தேவாரத்தைக் 

கற்போர், ஓதுவோர், கேட்போரைக் 
குறிப்பன 139 

சுந்தரர் இவ௦ஜடு அசதி ஆடல், 
மல்லாடுதல் 140 

சுந்தரர் இறைவளிடர். 
விண்ணப்பிக்கும் வேண்டுகோரும் 

முறையீடுர் 141 

சுந்தரர் கண்டு தொழ 
விரும்பியவை 142 

கந்தரர் தம்மைத் தாமே வைதல், 
இழித்துக் கூறுதல் 143 

சுந்தரர் தம் குறைகளை எடுத்துக் 
கூறுதலும், வாழ்க்கை நிலையாமை 
யைக் கண்டு அஞ்சுதலும் 14% 

சுந்தரர் தாது நெஞ்௦சாடு 
கிளத்தல். 145 

சுந்தரர் வரலாறு 146 
சுந்நரருடைய பத்திநிலை அவர் 

பெற்றபேறு - அவர் நர்மைப் 
பற்றிக் கூறுவன 147 

சுந்தரரும் அடியார்களும் 148 

சுந்தரகும் அடியார் அல்லாநாரும் 149 

சுந்தரரும் சிவனும் 150 

சுந்தரரும் பரலையாகும் ? 
சங்கிலியாரும் 151 

சுந்தரரும் பார்வதியும் 152 

சுந்தரரும் முருகடவஞும் 58 

தேவார ஓளிகெதி (சுந்தரர்) 

  

குலைப்பு எண் 

கந்தரரும் யோகரும் 15% 

௬ந்தரரும் வனப்பகையுர் 
சிங்கி யும் 155. 

கந்தரரைக் கீறிக்கும் சொற்கள் 156 
சொல்லக 157 

ஞாயிறு 158. 

ஞானம், ஞானியர் 159 

தமிழ், தமிழ்ப்புளைர் 16( 

தலங்கள் 161 

தலங்கள்-ஆற்றங் கரையள 162 

தலங்கள்-கடற் கரையன 168 

தலம்-வரமி0ோயர், தேவியெயர் 

தீர்த்தம், விருரஷம் 164 
நலம்-கோயிற்டெயர் 165 
தலர்-தலத்துக்கு ஏற்ற கவாமி 

தீ௫நாமம் 166 

நலவிச டங்கள் 167 

தலமும் தேரும் - 1. 
தலமும் வாத்தியமும் - 2 
'சலமும் விழாக்களும் - 8 
தலமும் மாதர்களும் - & 

தவம்-தளத்தீளர் 168 

தரவியங்கள்-பயிர்கள் முதலிய 169 

திங்கள் (ரந்தீரள்) 170 
Bur 171 

தியானம் 172 

திருநீறு 175 
sgura 174 
'இருகாமங்கள் - 1 
சடலிற் பள்ளி - 2 
பழையவர் - 3 
காமன் தாதை -4. 
அவணையான் - 5. 
'இருமகள் சணவன் - 6 
பின்னை கேள்வன் - 7 
பூதேவி சணவன் - 8 
'இருமாலின் இருவுருவச் சிறப்பு - 9 
திருமாவின் நிறம்- 10. 
'இருமாலின் படை . 11



ஆராய்ச்சித் தலைப்புக்களும் தலைப்புக்களின் எண்ணும் ௧௧ 

தலைப்பு எண்: 

'இருமால் பராக்ரமம் - 12 174 
"திருமாலின் பெருமை - 18 
இருஷ்ணாவதாரம் - 1 
வாமனாவசாரம் - 15 
திருமாலும் சிவனும் 175 
திருவிளையாடற் சரிதங்கள் 176 

தீர்த்தங்கள் 177 
தென்றல் : 178 
தச சரித்திரம் 179 

, தேவதைகள் 180 

தேவர் முதலாறேர் 181 
Qurg - 1 
இறப்பு - 2 

தேவாரம் ஓதும் முறை மூதல்ய 182 
தேவாரம் ஓதுவதால் கேட்பதால் 

வரும் றன் 183 
தேவாரம்-மளப்பாடத்துக்கு உரிய 

பாடல்கல்-பதிசங்களுள் ஒருசில 184 
தேள் 185 
தொகை-0தரகைக்குறிப்பு 186 
தோத்திரம் பி 187 
நகரலகஷண உறுப்புக்கள் 188 
கைகள் 89 

நகைச்சுவை 190 

நீரகம் 191 
நரகரிகநிலை (மச்கள்நிலை) 192° 
நாடு, நாட்டின் பகுதிகள் 193 

நாயன்மார் 194 
நிலம், நிலப்பகுதீகள் 195 

நீதி 196 

நீதிடமாழிகள்-பழ0மாழிகள் 197 

நீர்நிலைகள் (பொய்கை, குளம் 
முதலிய) 198 

நூல் 199 

நெஞ்சம்-மனம்-சித்தம்-உள்ளம் 200 

டுநறி 201. 
நாய், பீணி 202. 

மஞ்சம். 203 
படைகள் 204 

தலைப்பு எண் 

பதிகப் பாகுபாடு. (இயற்தமிழ்வ$ி) 

மதிகப்பாருமாடு (சா௫களின்படி) 206 

பதீகப்பரகுபாடு (பண்வசையில்) 207 

பதிகப் பரருமாடு (பிற), 208 
ப.திகப்பயன் கூறப்படாதன - 1 
இதைவுற்ற பதிகங்கள் - 2 
பதிகத் தொடச்சம் (சொல், 

பொருள் படி) -8 
பதிக முடிவின்படி - 4 
பதிக விசேடங்கள் 209 

பவளம், பளிங்கு, பள், மணி, 
மரகதம், மாணிக்கம், முத்து, 

வயிரம் 210 

மழக்க வழக்கங்கள் 211 

ழம், காய், பழவகைகள் 212 

மாட்டு-பாடல் 218 

படல் வீசேடங்கள் 214 

ஙரர்ளதி 215 

தேவியைக் குறிக்கும் en pact -1 
சேவியின் அங்க வர்ணனை - 2 
தேவி அறம் வளர்த்தது - 8 
தேவி ஊடி இருக்கு நிலை-4 
தேவி வெபிரானைப் பூசித்து - 5 
தேவி கோற்றட்டி. ஆளாமை - 6 
தேவி வெபிரான் சண்களை 

மூடியது - 7 
தேவி செபிரானை விட்டுப் 

பிரியாமை - 8 
தேவி தவம் செய்தது - 9 
தேவி - பந்தும் இளியும் 

பயில்வது - 10 
சேவி பிறைச் கண்ணியள் - 11. 
சேவி ஸூத்திதர வல்லவள் - 12 
சேவி முருசவேளின் தாய் - 18 
பரமன் 
பெயர்கள் - 1 
உலகை, உயிரைப் படைத்தவன்- 
வழிபட்ட தலங்கள் - 8 [2 

> 

216



௧௨ 

தலைப்பு எண் 

நிறம் -& 216 
புரிநூல் அணிதல் - 5 
மலர்மேல் உறைதல் - 6 
வேதமும் பிரமனும் - 77 
பிறையும், ஆராயவேண்டுவளலும் 217 

மீறப்பு 218 

yah 219 

முதம் 220 
பேய் 221 
டுபாருள், பொருளழரு 222. 

பொழிலும் சோலையும் 223 
மக்களைக் குறிப்ன 224, 

மந்திரம் 225 

மரம், செடி, கொடி, மலர் 220 
மலை 227 
மறை, மேகம், மின், இடி 228 
முறை-0வதம், ஆகமம், அங்கம் 229 
முறையவர், அந்தனர் 230 

Drsisd 237 
1. மாதர்களைச் குறிக்கும் 

சொற்றொடர்கள் 
ப். மாதர்கள் அவயவ வர்ணனை 
4. மாதர்சளின் பழக்க 

  

வழக்கங்கள் 
மரை வகை 232 
முகஸ்துதி வகைகள் 233 
முநிலர், பெரியோர் 234 
பொது-1 
செப்பு -2 

முயலகள் 235 
முருகக் கடவுள் 236 
யாக்கை, மூப்பு, வாழ்க்கை, 

வர்ணனை 237 
1. யாச்சை வர்ணனை 

மூப்பு வர்ணனை 
314. வாழ்க்கை வர்ணனை 
யோகம் 238 
ரரவணன்-ராவணனும் சிவனும் 289 
ராவணனைக் குறிக்கும் 0ரற்கள் 21 

தேவார ஒளிநெறி (சுஈதரர்) 

தலைப்பு எண் 

ராவணன்-டருவ வர்ணனை-2] 289 
சரவணன் கயிலையை எடுத்தது, 
எடுத்த வறை, எடுத்த காரணம்-8] 

ராவணன் எடுத்த மலை -4 
ராவணனும் தேரும் - 5 7 
ராவணனுடைய வீரம், புகழ் - 6 
ராவணனுடைய குறைகள் - 7 
ராவணன் மலையை எடுத்தபோது 

ஊடலில் இருச்த தேவி 
அஞ்சயெது - 8 

பெருமான் ராவணனை 
அடர்த்தது -9 

ராவணன் தம் பாடி. அருள் 
பெற்றது, நாள், வாள், சாமம், 
தேர் தாப்பெற்றது - 10 

லோமிகளின் தள்மை 240 

வயல், கழனி 241 

வர்ணளைகள் 242, 

வரலாறுகள் 248 

வழிபட்டவரும் தங்களும் 244 

வழிபட்டுப் பேறு பெற்றோர் 245 

வழிபாடு, பூஜை, துதி முதலிய 246 
வழிபாடு, பூஜை - 
எண்ம பல் வரும் பேறு -2 
வழிபாட்டுக்கு உரிய சா.தனங்கள்-8 
வழிபாடு, வேளை -& 
வாத்தியங்கள், வாத்தியங்களும் 

சிவனும் 
வாத்இயங்கள் - 1. 
பெருமானுடைய ஈடனத்தின் 
போது வாத்தியங்கள் - 2 

பெருமான் மூழும் வாச்.இியங்கள்-8 
'இருவிழாவின்போது 

வாத்தியங்கள் - 4 
மடவார் ஈடனத்தின்போ.து 

வாத்தியங்கள் - 5. 
பலவித வாத்தியங்கள் - 6 

விசயன் ச 248 
விசயனைப் பற்றிய முழுப்பாட்டு - 1 

247



  

மூற்சேர்க்கை ௨1 Sh 

தலைப்பு எண் தலைப்பு எண் 

விசயனுடைய பெயர்கள் -2 248 i, வெபிரானைக்குதித்த 254 
வெபிரான் வேட உருக்கொடு வினாக்கள் 

சென்ற த-9 fi. வெயிரானைக் குறித்த 
வில் ஏக்தி சென்றது-4 அடையாள விஞக்கள் 

உ. சானில் சென்றது “5. 14. மங்கைமார்களின் காதல் 
99 சேவியுடன் சென்றது-0. மொழி வினாக்கள். 

» பபன்றிப்பின்சென்றது-7 விஜவுர், விடையும் 255 

»  Sseuea@urges-8 விளை 256 
ai விசயனுடைய தவத்தை வுிளைநீரும் எழி 257 

அழித்தது -9 வீடு. 258 
45 விசனுயனுக்கு தம் (மறை என்னும் தலைப்ப 

அருளியது - 10 999 பார்க்க] 258A 
விற 249 வேள்ளி 259 

வியாபாரம் 250 வைதற்சோர்கள் 260 
வீழா ஓம இவராரிகள் 203 

3 is 1. ஊர்வன 
வீளங்காத இடம் 22 ப. வாழ்வன 

விளையாட்டு 958. பட்பறவைகள் 
விலுக்கள் 254 14. விலங்குகள் 

முற்சேர்க்கை--1 

[தேவா ஒளிரெறியிற் காட்டிய பதிக எண்களின் விளக்கம்] 

ஏழாந்திருமுறை 

யஇக எண் தலம் பஇகத் தொடக்கம் 

1 திருவெண்ணெய் ஈல்லூர் பித்தா பிறை 
உ... இருப்பால் குன்றம் கோத்திட்டை 
9... இருகெல்வாயில் அத்துறை கல்வாய் 
4 இரு அஞ்சைச்சளம் தலைக்குத்தலை 
5... இருஹண சார்தன் தளி செய்யும் 
6 ,தஇருவெண்காடு படங்கொள் 

7... இரு எதிர்கொள்பாடி. மத்தயானை 
8... இருவாரூர் இறைகளோ 
9. அறி9ற்சரைப் புத்சார் மலைக்கு 

10... சச்சி அனேகதங்காவதம் தேனெய் 
11. இருப்பூவணம் திருவுடை 

19.  இருகாட்டுத் தொகை வீழச் 
>



யஇக எண் 

13. 
14, 
15. 
16. 
17. 
18. 
19, 
20, 
21, 
22, 
23, 
24, 
25. 
20. 
27. 
28, 
29, 
30. 
31. 
82. 
33. 
34. 
35. 
36. 
97. 
38. 
89. 
40. 
47. 
42. 
48. 
44, 
45. 
46, 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 

தேவாச ஒளிகெறி (சுந்தரர்) 

தலம் பஇிகத் தொடக்கம் 
இருத். துறையூர் மலையார் 
இருப்பாச்சிலாச்ரொமம் வைத்தனன் 

திருகாட்டியத்தான்குடி. பூணாண் 
,இருக்கலய கல்லூர் குரும்பை 
திருகாவலூர் கோவலன். 
வேள்விக்குடி. மூப்ப துப்பில்லை. 
Boden sgt அத்றவன் 
'இருச்கோளிலி ட்ரீள 
கச்சி மேற்றளி கொர்தா 
மண்ணிப் படிக்கரை முன்னவன் 
இருச்சழிப்பாலை 'செடியேன் 
திருமழபாடி. பொன்னார் 
திருமுதுகுன்றம். பொன் செய்த 
திருக்காளத்தி செண்டாடும் 
'இருக்சற்குடி. விடையாரும் 

திருக்கடவூர் பொடியார் 
ிருக்குருகாலுர் இத்தனை 
'இிருக்கருப்பறியலூர் சிம்மாந்து 
'இருஇடையாத முர்தையூர் 
கோடி. கடிசாய் 
(ஈமச்கடிசளாகயெ அடிகள்) பாறுதாங்கெ 
Bolus வூர் தம்மையே 
'இருப்புறம்பயம் அல்சமோஇ 

'இருப்பைஞ்ஞீலி காருலாவிய 
திருவாரூர் குருகுபாய இரு அதிகை 'தம்மானை 
இரு ஆரூர் (திருத்கொண்டத் தொகை), தில்லைவாழ் 
'இருச்சானாட்டு முள்ளூர் வள்வாய 

'இருக்கச்சூர் முதுவாய் 
வெஞ்சமாக்கடல் எறிக்கும். 
திருமுதுகுன்றம். ஈஞ்சியிடை 

முடிப்பது சக்கை 
திரு அமாத்தார் சாண்டனன் 
காகைச் சாரோணம் பத்தர் 
(ஜேர்த்தொலச) காட்டர் 
பாண்டிக் ரொடுமுடி. மற்றுப்பற். 
திருமுருசன்பூண்டி கொங்கு 
திருப்புனவாயில் நித்தம் 
இருவாரூர் பத்திமை



யக எண் 

52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60, 
61. 
62, 
68. 
64, 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71, 
72, 
73. 
74, 
75, 
76. 
77. 
78, 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84, 
85. 
86. 
87, 
88. 
89. 
90» 

1- பதிக எண், தலம், பதிகக் தொடக்கம் கட 

தலம் பகத் தொடக்கம் 
திருவாலங்காடு. முத்தா 
சடவூர் மயானம் மருவார். 

இருஒற்றியூர் , அழுக்கு 
'ருப்புன்கூர் YE SCOOT cor 
இருநீடர் ஊர்வ 
வாளொளி புந்தூர் தலைக்சலன் 
கழுமலம் (காழி) சாதலும் 
திரு-ஆரூர் பொன்னும் 
'திரு-இடைமருஅர் கழுதை 
சச்9-ஏகம்பம் ஆலக்தான் 
கோலக்கா புற்றில் 
திருமு.தகுன்றம் (ஈம்பி என்ற திருப்பதிகம்) மெய்யை 
'இருத்தினேககர் நீறு. தாய்யெ 

திருநின்றியூர் திருவும் 
,திரு- ஆவடுதுறை மறையவன். 

திருவலிவலம் ஊனம் 
'இருகள்ளாறு செம்பொன் 

'இருமூல்லைவாயில்-வட இருவுமெய்ப் 
,கிரு-ஆவடுதுறை கங்கைவார் 
'இருமறைக்காடு யாழைப் 
'இருவலம்புரம் எனக்கினி 
'இரு-ஆரூர் கரையும் 

திருச். அருத்தி மின்னுமா 'ி௫-ஆனைச்கா மறைகள் 
'இருவாஞ்சியம் பொருவனார் 

"இரு ஐயாறு பரவும் பரிச 
'இருக்கேதாசம் வாழ்வாவது 

'இருப்பருப்பதம் மானும் 
'இருச்கேதிச்சாம் கத்தார் 
இருச்சமுக்குன்றம் சொன்று செய்த 
இருச்சுழியல் ஊோனாயுயிர் 
திருவாரூர் அக்தியும் 

'இருச்சானப்பேர் தொண்டாடிச் 
'இருக்கூடலையார்தூர் வடிவுடை 
வன்பார்த்தான் பனங்காட்டூர் விடையின்மேல் 
இருப்பனையூர் மாடமாளிகை 
BOSH pre ஈம்பிஞர் 

'வண்பாச்சம் பிழையுளன 
கோயில் மடித்தாடு



Sa தேவார ஓளிஷெறி (சுந்தரர்), 

இக. எண் தலம் பஇகத் தொடக்கம் 
91.  தஇருஒற்றியூர் பாட்டும் பாடி 
92. (புக்கொளியூர்) அவிகா9 ஏற்றான். 
98... இருகறையூர் நீரும் மலரும் 
91... இருச்சோற்றுத்துறை அழனீர் 
95... இரு ஆரூர் மீளா அடிமை 
0... இரு ஆரூர்ப் பாவை யுண்மண்டளி தோவாயா 
97... இருகனிபள்ளி ஆதியன் 
98. நன்னிலம் ,தண்ணியல் 
90... இருகாசேச்சரம் பிறையணி 

100; கயிலாயம் (கொடித்தான்மலை) தானெனை. 

முற்சேர்க்கை-11 

சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளாற் பாடப்பெற்ற தலங்களும், 

சொல்லப்பட்ட தலங்களும், அவைக்குரிய பதிக எண்களும் 

1. தடித்த அச்சில் உள்ள எண்கள் முழுப் பஇகங்களைச் 
குதிக்கும். 

2 வேறு தலத்துக்கு உரிய பதிகங்களிற் சொல்லப்பட்ட 
தலங்கள் - பதிக எண் - பாட்டின் எண் இரண்டுடனும் குறிச்சப்பட்டுள. 

[பாடல்பெற்ற தலங்களின் இருப்பிடம் மூகலிய விவரங்கள் எங்கள் 
ிவஸ்தல மஞ்சரி! என்னும் நூலிற் காணலாகும். 

   

  

மத்தம் 
uss cor யதிகம் 

1. அஞ்ரைக் களம் (1) 4, A} 100-10 1 
2. அண்ணாமலை. 2-6; 31- 

3. அதிகை (2) 1 
4, அம்பர் (மாசாளம்), 
ம். அரிரிற்கரைப் புத்தூர் (8) 9 1 
6. அவிநாசி (புக்கொளியூர் அவிகா?) (4) 92 1 

7. அழுச்தர் ATA 
8. அக்கூர் 81-8 

9. ஆமாத்தூர் (5) 45 1 
10. ஆதர் (6) 1-10; 2-6; 5-9; 8; 81-1; 82-8; 37,39 8 

(39-10): 41-10; 46-2; 8; 47-4; 51; 53-7; 
59, 60-4; 70-6; 73; 83; 86-10: 89-11; 90-10; 95 

* பெரிய புசாண விரிவுரை, கழறிற்றறிவார் 146 £ழ்க் குறிப்பு. 

   

  

 



பாடப்பெற்ற, சொல்லப்பட்ட தலங்கள் - 17 கள 

11. ஆதர்ப் மரலையுண் மண்டலி (7) 96 1 
12. ஆலங்காடு. பயனர் (8) 12-2;52 1 
18. ஆவடுதுறை டி 12-10; 66;70 2 
14. ஆனைக்கா (10) 47-7,75 1 
15. இடைமகுதூர் (11) 50-2 (மருத); 60 1 
16. இடையாறு (12) 91 பெண்ணைச் தெண்ணீர் எழத்துமூர்? 

**/எய்தமான். இடையாறிடை மருதே!” 
“தங்களூர் தமிழா னென்று பாலிச்கவல்ல 

எங்களூர் இடையாறு 1. 

    

17. இராமேச்சுரம் 12-7 
18. இரும்பை மாகாளம் 47-5 
19. இன்னம்பர் 8.1 
20. ஊறல் 91.2 
21. எதிர்கொள்பாடி (18) 7 1 
22. ஐயாறு (14) 474,77 1 
23. ஒற்றியூர் (15) 9-6, 5-9; 31-2 (தெ. neh yee 

Ji); 82-85 45- 63-7; 54; 
சக்கி? 69-8; 89-8: 91 2 

ஓணகாந்தன்தளி (16). 5 1 
கச்சி அனேகதங்காவதம் (17) 10 1 

கச்சி ஏகம்பம் (18) 6-9; 21-10 (eng); 81-4; 61; 98-3 1 
கச்ரி மேற்றளி (19) 21 1 
ச்சர் (ஆலக்கோயில்) (20) 41 1 

e@eari “ats @e sori? 12-8 
கடம்பர் துறை 12-4 
கடம்பூர் 2-5, 47-1 
கடஷர் (வீரட்டம்) (21) 2881-4; 89.2 47-0; 58710 1 
கடவர் மயானம் (22) 53 1 
கடைமுடி. 12-8 

கண்டியூர் 12-8 
கயிலாயம் (28) 81-3; 47-8; 98-10; 

100 (ong ane மலை) 1 
117. குருகாவூர் 47-4 

கருப்பறியலூர் (24) 30 1 
119. கருஷூர் 39-7 

10. saupogrt (25) 16 1 
  

எய்தமான் - ஈடுகாட்டின் ஒரு பகுதியா இடையாறு இடை 
(wen win Dv, 265 - திருக்கோயிலின் பெயர். கல்வெட்டில் இடை 
பாந்தம். இருக்சோயிலுக்குச் *இருமருதர்துறை'? என்று ,பெயர். 
(# ton gus 9 04). 

Qs. &-u—2



௧௮ 

41, 
42. 
43, 
44, 
45, 

46. 

47, 
48, 
49, 
50. 
51, 
52. 
58, 
54, 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 

64. 
65. 

66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
70&. 
71. 
72. 
73. 
74, 

தேவார ஒளிநெறி (சுந்தரர்) 

கழிப்பாலை (20). 3 
கழுக்குள்றம் (27) 31-4; 81 
கற்குடி (28) 27 
காரோணம் 31-4 
காவிரிப்பூம்பட்டினம்--இருவா.திரையான் பட்டினம் 31-6 
காழ் (29) 19-2 (புகவிச்சகர்); 89-6 (சாழி); 

58 (கழுமலம்); 97-9 
காளத்தி (80) டட 2 
காளப்பேர் (81) 12-6; 47-1; 84 
Sgt Gysase (82) 40 
Sr goni 47-5 
ழ்வேளூர் 46-10 

குடமூக்கு. 
குசங்கணின் முட்டம். : 
கு.ரங்காடுதுறை-வட 381-9 
GG5rqi (33) 29; 68-4 (வெள்ளடை) 

குற்றாலம் 12-8; 47-2 
குறுச்கை 122) 
கூடலேையாற்றர் (34) 85 

தாரம் (85) 78 
கேதிச்சரம் (86) 12-7 (ஈழகாட்டு மாச்தோட்டம்); 80 

கொடுக்குன் றம் 81-5 
கோட்டூர் 47-1 
கோடி (87) 17-9; 32. 
கோணமலை 47-3 
கோயில் (88) 192 (இல்லையம்பலம்); 12-4 (இருச் 

சிற்தம்பலம்); 17-6 ( இல்லைச்சிற்றம்பலம்); 
91-5 (பெ ம்பத்றப்புலியூர்); 89.1 ( (இல்லே) 
47-9 (புவியூர்ச் சத்தம்பலம்); 62-4 (இல்லை 

யம்பலம்; 94-5 ( இல்லை); 90 (புலியூர்) 
கோலக்கா (89) 62 
கோவலூர். 2-1; 12-1, 17.6; 31-9 
கோளில் (40) 
சாத்தமங்கை 
சிக்கல் 
சிற்றேமம்-இருச்டிற்றம்பலம்-பார்க்க, 
சழியல் (41) ) 126; 81-2 (சுற்றுமூர் சுழியல்); 82 

செங்காட்டங்குடி. 39-6 
சேரபுசம் 81.2 
சோற்றுத்துறை (42) » 12-9; 94; 95-4 

> ம 
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, தருமபுரம் 121 
, தலையாலங்காடு 12-2 

்.. திரிரொப்பள்ளி 12.4 
, *இருச்சிற்றம்பலம் 12-4 
, தினைநகர் (48) 58,641 
, நுகுத்தி (44) 12-7; 18-1; 46-2; 47-8; 74; 95-4 1 
. நறையூர் (48) 13 1 
,.. தேங்கூர் 12-45 47.6 

8. ஈல்லூர்* 47-6 
84. நள்ளரறு (46) 81-8; 88-4; 68; 92-9 1 
88. நறையூர் (47) 12-4) 81-0; 93 (எத்தச்சாம்) 1 
86, நள்ளிலம் (44) 128,968 1 
87, நவியள்ளி (49). 8197 1 
88. நாகச்சரம் (50) 99 1 
80. நாகை (சாமோணம்) (51)  81-4 (காரோணம்); 89-7; 46 1 
00. நாட்டிராத்தான்குடி (52) 15 1 
Dl. நாலூர். 81-6; “சனி காவிசை காலூர்? நால் - சான்மறை 
92. நாவலூர் (58) 8-10; 4-10; 6-10; 13-11; 14-12; 16-11, 

17; 18-10, 19-11, 20-10; 23-10, 24-10, 25-10; 
26-10; 33-10; 84-11; 39-11; 40-11; 41-10, 
46-11; 50-10; $3-10; 61-11; 62-10; 64-10, 
‘67-11; 68-10; 69-11; 78-11; 76-10; 82-10; 
88-103 84-10; 85-10; 87-10; 88-11; 97-10; 

99-11; 100-10 1 
98, _ நின்றியூர் (54) 19, 81-5;47-3;65 2 
911 நீடூர் (65) 58 1 
95, கெடுங்களம் 12-8 
06. செய்த்தானம் 12-75 31-4; 17- 
97. நெல்லிக்கா 
WS. டுநல்வரயில் அரத்துறை (56) 
19. செல்வேலி 

100. பக்தணை சல்தூர் (பர்தையூர்) , aid 
101. பரங்குன்றம் (57) ௮௮11) 1 
108, பரிதிரியமம் 
108, பருப்பதம் (58) 327 இருமலை; 78 
104. பழனம் Bos 41. 47.6) 
10%, பழையாறை. 

“ * பட்டுக்கோட்டை தாலூக்கா. Bagpipe என்னும் ஊரில் 
உள்ள சல்வெட்டுக்களில் அவ்வூர் - க்கச் 41 DC prob? என்று கூறப் 

வ்ம்டுள தாம் --இவஸ்.தல மஞ்சரி, தலம் எண் 185. பட்சம் 208: 

  

       

    
       

  

 



௨௦ 

106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
ili. 
112. 
113. 
114, 
115. 
116. 
117, 
118. 
119. 
120. 
121, 
122. 
123. 
124, 
125. 

126. 
127. 

128. 
129. 
130, 
131. 
182. 
133. 
124, 
135. 
136. 
137. 
185. 
139. 

140. 
141. 

தேவார ஒளிகெறி (சுந்தரர்) 

  

பனங்காட்டூர் (59) (வன்பார்த்தான்) ' 47-1; 86 

பனையூர் (60) 12-8; 87 
பாரச்சிலாச்சிராமம் (61) 14; 15-6 

பாஞூர் 2-6; 47-4 
பாண்டிக் கொடுமுடி (62) 48 

*பாதாளீச்சுரம் (பாம்பணி, பாமணி), 12.0 
பாம்புரம் 12-9 

புகளர் (68) 94) 47-0 
புள்ளிருக்குவேளூர் 12-8 
புறர்பயம் (64) 35 

புன்கூர் (65) 12-10; 55 

புலவாயில் (66). 47-0 (மூதார்-பழம்ப.தி); 50 

பூவணர் (67) தா 

பெருவேளூர் 12-8 (?); 81-9 
wus @bs6 (68) 31-1; 36 
மவ்ணிப்படிக்கரை (69). 22 

மயிலாப்பூர் 39-8 
மருகல் 12-1; 47-5 
மரபாடி (70) 24 
wey borg (71) 81-5 (மறையனூர்-மரைக்காடு); 

32-8, 6, 10; 47-3; 71 
மாச் அறை ர 47-3 

முநுகன்றம் (72) 25,511 (முக்தையூர்-மு.அகுன் தமி 63 
3 

apg saris. (73) 49. 
முல்லவாயில்-வட (74) 69 

வலஞ்சுழி 12.10; 81-5 
வலர்புரம் (75) 72 

வலிவலம் (76) 67 

வாஞ்ரியம் (77) 76 

வாய்மூர் 47-2, 
வாடளாளியுற்றார் (78) 57 

Son ot (Gar) 47-6 

எீழ்மிழலை (79) 81-4; 46-7; 88 

(வஞ்சமாக்கூடல் (60) 42 

ண்காடு (81)6 6 

வெண்ணி. ( 12-8; 81-8; 47-5 
GaisirGamipagrt (82) 1; [17}; 62-5, 68-6; 69-8 
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௩ இத்தலம் 'பாமணி! என வழக்குன்.ற.*. 'பாம்பணி! - பாமணீ 
ஆயிற்று,
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142. ிவண்பாக்கம் (83) 89; [89-10, 11) 1 
148. வேள்விக்குடி (84) 1871] 1 

பல தலங்கள் வரும் பதிகங்கள் 
இடையாற்றுத் 0தாகை . 91 
ஊர்த் 0தாகை 47 
திருநாட்டுத் [தாகை 12 

சுந்க..ர.து பாடல்பெற்ற தலங்கள் 84 
அக்தரரது தனிப் பதிசம் இல்லாதனவாய் 

அவருடைய ப.திகங்களிற் சொல்லப்பட்ட தேவாரம் 
பெற்ற தலங்கள் (வைப்புத் தலம் அல்லாதன; 59 

ஆக 148 

முற்சேர்க்கை-- 11] 

வைப்புத் தலங்கள் 

1. அளப்டூர் 47-1 இது தரங்கம்பாடி என்ப. 
2. ஆரியர் 12-7 சிக்கலுக்கும் சழ்வேளூருக்கும் மத்தியில் 

  

உள்ளது. 
3... *இளயாள்கடி  89-1 பரமகுடிக்கு 7 மைலில் உள்ளத: 

திருகள்ளாத்றுக்கு 2 மைவிலும் “இளையான் 
குடி? என்னும் ஊர் உள்ள. பெரியபுசாண 
விரிவை தொகு பக்கம் 547 இழ்ச்குறிப்பு, 

*இறைக்காடு 41-8 
bd. Tari 51-8. இருவாளுருக்குத் தென்இழைக்கு 5 மைலில் 

உள்ள இருவாய்மூருக்குச் சமீபம் 
6. *என்னுர். 186 
ட ரீகர்சையூர் 81-4 
1. கஞ்சாறு 389-2 அனைதாண்டவபுசம் ஸ்டேஷனுக்கு $ மைல், 

் மானக்கஞ்சாற காயனார் ஊர். 
Fh ங்களுர் 31-3 

10. * neti * இன்கருப்பூர் ? 08-8 a 
11. "களந்தை. 89-0(களக்தை ஆ.இத்தேச்சுரழ், இருவிசைப்பா-0) 

கிருத்தருப்பூண்டிக்கு 9 மைல் அரத்தில் உள்ள 
இருக்களருக்குத் தென் மேற்கு 2 மைல், 

14 பாட்டர். 471 இருவாரூரிலிருந்து 8 மைல். மதுசாக்சகச் அக்கு. 
அருஇலும்ஒரு காட்டூர் (இழுவள்ளீச்சுரம்) உள்ளது.



௨௨ தேவார ஒளிகெறி (சுந்தரர்) 

18. *தரரிக்கரை 81-8 சென்னையிலிருக்து காகலாபுசம் அடைத்து 
அல்கருக்து 2] மைல்; பைரவர் சங்நிதி விசேஷம், 

14, தரவும் 81-4 
15. *நிழையம் 12-5 
16 - *haaigh =“ a7 @0T EOL Gorafieip.” 12-7 
17. *Sap 12-5, 7 *சாட்டுக்கெல்லாம் மணியாயெ ஜை; கடை 

முடி! என்னும் தேவாரம் பெற்ற தலம் யூர் 
என வழங்குறெது. Aacrge மஞ்சரியில் 67-ஆம் 
தலம் பார்க்க. 

18. ருண்டைடர் குமக்ெங்கள் குதிகொள் குண்டையூர் 20-8 
குரவமரும் பொழிக்குழ் குண்டையூர் 20-60 
கொல்லைவளம் புறவிற் குண்டையூர் 20-1 
கோதில் பொழில்புடைசூழ் குண்டையூர் 20-3 

39. சருரக்குத்தலி 44.2. இருப்பூருக்குக் இழக்கு 5 மைல்; *கூணிப் 
பாளையம்? ஸ்டேஷனுக்கு 2 மைல்; “ கொக்கிற் 
குதும்பிற் குசச்குத் தளியாய்.?? 

20, *ருருக்கேத்தீரம் 78-6 

21. *ருள்றையூர் “விரிபொழில்குழ் குன்றை? 99-1. இது “இருச்செல் 
குன்றார்?; மலைசாட்டில் கொல்லத்துக்கு வடஓழக்கு 
58 மைல்; ஈம்மாழ்வாரின் பாடல் பெற்ற விஷ்ணு 
ஸ்தலம்; மூவாயிசவர் வாழ்க்த இடம். 

22. *கைழ்மை 12-6 
28. கொண்டல் கொண்டல் சாட்டுச் கொண்டல்) 12-2; சகாழிக்கு 

கு 3% மைல் முருகவேளுக்குரிய ஸ்.தலம். 
94. கோத்திட்டை oe டட, Os Saou Siew GPs 

'வில்லை. அப்பர் தேவாரம் 6-71-2) பார்க்கவும். 
விற்குடி. செயில் ஸ்டேஷனிவிரு்து 8 மைல். 

25. தக்கஞம் 12.1 இருகள்ளாந்திலிருர்.த 1 மைல். 
96. *தகடூர்... (தகட்டர்). 12.1 இருத் தருப்பூண்டியிலிருர்.து 10 மைல். 

பைரவர் சச்நிதி விசேஷம். 
27. *தஞ்சாக்கை 12-90 
29. நஞ்சை 12.) (மருகல் காட்டுத் சஞ்சாகுர் 90-09 “தஞ்சை 

மன்னவனும் செருத்துணை?! செருத்துணை. காய 
ரின் ஊர், இது இருமருகலிலிருக்து தென் 

ழக்கு 4 மைல், ஈன்னிலம் ஸ்டேஷனிவிருச்து 
மருகல் 72 மைல். 

29. *தண்டங்குறை * 12-2 பசுபதி கோயில் ஸ்டேஷனிலிருச்து 2 
மைல். 

80. ச்தஸ்பந் தோட்டம் 122. கும்பகோணத் அக்கு 7 மைல் தரத்தில் 
உள்ள பேணு பெருர்து. துறையிலிருந்து 2 மைல்.



81. 

82, 
88. 

85. 
86, 
87, 
38. 

89, 
40, 

41. 
42. 
43, 
44. 

45. உ 

46. 
47. 
48. 
49. 

0. 

51. 
2, 
53, 
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தண்டலை 12-2. இது தண்டலை நீணெறியாயிருக்சலாம். திருத். 
தருப்பூண்டியிலிருர்த 2$ மைல். 

*தரரையூ் 12-1 , 
நீங்களுர்.. 81-0. இருவையாற்றுக்கு அருகில் உள்ள திருப் 

பழனத் திலிருந்து 1 மைல். 
ரீநிருவரதிரையாள் பட்டினம் (இத *காவிரிப்பூம்பட்டினம் 

௩ போலும்?) 81-60. 
*டதள்ளாறு.. 92-09; தண்டிவனம்-வச்தவாசி வழியில் உள்ள. 
*0தள்னூர். 12-6 இரிசராப்பள்ளிக்கு ௮ருகல் உள்ள த. 
*தோலூர் 31-8 
*Csomt «12-6 “எங்கள் பிரான் உறையும் இருத்சேவனூர்.?? 

செஞ்சிக்கு வடழெக்கு 3 மைல். இருக்கோலூருக்கு 
2 மைலிலும் பின்னும் சில இடங்களிலும் சேவனூர் 
என்னும் ஊர் இருக்கின்றது. 

*0தறலூர் 31-9 
*நரங்கூர் (கால்கூர் காட்டு சாங்கர்); கோழியிவிருக் த 6 மைல். 

'இருவிசைப்பாச் சேர் தனார் ஊர். 
பரஞ்சோதி பயிலும் ஊர் காங்கூர்?? 12-4, 47-6 

ரநரலனூர் 125 
*நிறைக்காடு. 47-3 
*நிறையனூர் 81-5 

*parpayi 89.11 (தஇன்னனூர்; பூசலார் காயனார் ஊர், ரெயில் 
ஸ்டேஷன்; சென்னை அரக்கோணம் மார்ச்கத்தில் 
உள்ள. 

*றந்தையூர் 81-1 “இது பந்தணை ஈல்லூசாய் இருக்கலாம். திரு 

விடை மருஅருக்கு ௮௬ல் உள்ள த. 
*பள்னூர் 12-6 
*்மாங்கூர் 12-4, 47-6 
*பாசலூர் 31-8 
*டிடஷர்  90-6 திருப்பதட்டூர் என வழங்கும்; இரிரொப்பள்ளி 

ஜில்லா துறையூருக்குச் இழக்கு 12 மைல் ரம்) 
மாசாத்தனார் கோயில் இலமாயுளது. . 

புரிசை “புரிசை காட்டுப் புரிசை?! 18-60; சாஞ்பு£த்துக்கு 
௮௫ல் உள்ளத. 

*ழங்கூர் 12-4 
*buger பிறையனூார் பெருமூர் 81-5 » 

Cust (மேலைச்சிதம்பரம்) கோயமுத்ாரிலிருக்து 8 மைல். 
*:குடகத்தில்லை அம்பலவாண ஸின்றாடல் விரும்பு 
மிடம்?? 10-2 “பேரூர் என உறைவான் ?? 82-10 
 கேளூர் உறைவாய் பட்டிப்பெருமான் பிறவா நெறி



  

௨௪ தேவார ஒளிகநெறி (சுந்தரர்), 

யானே ?? 47-ம; 4 மீசொங்கில் அணி காஞ்வொய்ப் 
பேரூர்?? 90-10 

54. *Gupari 31-9 ல் 55. பொன்னூர் 126 “பொன்னூர் காட்டுப் பொன்னூர்??, இரு 
அன்னியூர் என்னும் ஸ்.தலம் (பொன்னூர்? என 
வழங்குகின்றது. இருஅன்னியூர் மாயூரத்.தக்கு அடுத்த இருரீடருக்கு மேற்கு 8 மைல், ,, 

50... **மங்கை (மங்கலம்) :*அலைமலிந்த புனல் மங்கை ஆனாயர்?? 
39-2 *ஆனாய காயனார் ஊர்; லால்குடிக்கு அருகில் 
உள்ள பூவாளூருக்கு 1 மைல் தரத்தில் உள்ள௮. 

57. *மறையலூர் 81-5 
58. மாகரஎம் 47-5) இழ்வேளூருக்கு 8] மைல் 
59. மாட்டூர் 471 இ மாயூசத்துக்கு அரில் உள்ள 'சேஷூர்? 

அவிகாசிக்கு மேத்கு 5 மைலிலும் 'சேவூர்” என்னும் 
ஊர் உளது. 

60. மிழலை 12-5; மிழலை காட்டு மிழலை?! 89-4 (பெருமிழலை) - 
“வெண்ணி சாட்டு மிழலை; இவை சோழகாட்டுத் 
திருவீழிமிழலை அல்ல போலும். 

61. *மிறைக்காடு 47-58 
62. *மூலலூர் 12.3 
63. *வடபேறூர் 31-4 
64. ரீவரித்சை 89-7 “கழற் சத்தி வரிஞ்சையர் சோன்??; ழ் 

வேளூர் ஸ்டேஷனிலிருக்து 5 மைல்; சத்த 
காயனாரின் ஊர், 

65. *விடங்கஞர் 31-8 
66. *விளத்தூர் 12-98 “விளத்சார் காட்டு விளச்.அர்?? 
67. *டிவள்ளரறு 38-4 
68. *0ெற்றியூர் 12.8; ஐயபுரி என வழக்கும்; திருஆடானையிலிருச்.து 

8 மைல். திருகடானை சேவசோட்டையிலிருக்து 
25 மைல், 

69. ேங்கூர் 47-6 
70. *Casgrr 12-3 
71. Cawi = “Caerni wma Cacomt” 12-8 

** பெரியபுசாண விரிவுரை ஆனாய சரயனார் புராணம்: sre oD 
பக்கம் 1289. 

* பெரியபுராண விரிவுரை, வைப்புத்தல விளச்சம் மூதவிய தால் 
களிற் டைச்த விவரங்கள்.



முற்சேர்க்கை--1[7 

ஒப்புமைப் பகுதி 
1-1 பித்தா பிறை சுடி, 

பித்தா பிறைசூடி * சம்பந்தர் 1-89-8 
1.6 தழம் போலும் திருமேனி 

எரிபோலு மேனியன் சம்பந்தர் 9-25-9 
எரிபேரீல் மேனிப் பிரான் அப்பர் 9-8 

21 சோத்திட்டு விண்ணோர்...தெரழ . 
சோச்செம் பிரானென் று சொல்லிச் சொல்லி --இருவாசகம் 9-8 

[67-4) 92-6 பார்க்க. 
9-1 திசை திசையன 

சேவிக்க வர்தயன் இர்.இரன்...மால் எங்கும் இசை.திசையன 
கூவி இருப்பல்லாண்டூ 6 

உ தோல் புடைருழ்ந் தார்த்திட்டதும் பாம்பு 
புலித்தோலொடு பச்தித்த சாகத்தன் சம்பந்தர் 8-125-7 
புலியகள் ௮ரவரை அர்த் தவன் சம்பந்தர் 1-120-2 

[4-1 பார்க்ச.] ் 
9-2. முண்டம் தரித்தீர் 

முண்டச்.திற் பொலிர்திலங்கு மேனியானே அப்பர் 6-4-8 
முண்டதச சம்பந்தர் 8-68-10 

உ முண்டன் மேனியர் ஷ 2104-10 
பாம்பைக் கண்டத்திலும் தோளிலும் கட்டி, வைத்தீர் 

தோளின் மிசை வரி அரவம் வீக்இ சம்பந்தர் 8-70-5 
அ.ரவாரம் பூண்டான் சம்பந்தர் 1-80-0 

2-4 பஞ்சுண்ட அல்குல் 
பஞ்சுசுழ் பரவை அல்குல் -இந்தாமணி 940 

(பஞ்சு - ஆகுபெயர்; பஞ்சாலாயெ அலல்) 
உட ப்ணைமென் முலையாளொடு நீரும் ஒன்றாய் இருத்தல் ஒழியீர் 

றிவையொடு பிரிவிவி _ சம்பந்தர் 8-75-10 
உ கைநாகம் அதற்கு அஞ்சுண்டு படம் . 

அஞ்சு கொலாம் அவர் ஆடாவின்படம். அப்பர் 4-18-த 
9-6 பேயொடு பூச்சொழியீர் 

(பூச்சு - இதமான செயல், சொல்) 
மற்றோர் பூச்சிலை. 14-4 
இணங்குவர் பேம்சளொடும் சம்பந்தர் 8-16-1



௨௭௬ தேவார ஒளிகெறி (சுந்தரர்) 

உடடபுலால் வாயன பேய் 

    

பேய்மகள் நிணம்.இன் வாயள் --இருமுருகம 51-06 
பிணக்தின் யாக்கை பேய்மகள் _. அபட்டிணப்பாலை 200. 

2-6 படுகாட்டகத் தென்றும்ஓர் upg Puli 
மயானம் புரிச்தனை மகிழ்ச் தனை 5... சம்பந்தர் 2210-1 
வெள்ளில் முதுசாணிற் பத்றவன் சம்பந்தர் 3-81-6 

2-7 சிங்கத்துரி மூடுதிர் 
சில்கமும்...அலறப் பிளச்ர் உரி போர்த்ததென்னே * 99-6 
அறியொடு, கைம்மாவை, புவியை யுரியா மிசை போர்வை 

உடுக்கையென _கந்தபுரா: காமதகன 82 
தோல் சீயத்தொடு ஏசாசர் இருப்புகழ் 554 
சல்சப் பச்தோல்கொடேகாசம் இட்டும் -தக்கயாக 551 

8-2 பொறிவாயில் ஐந்தினையும் அவிய 
பொறிவாயில் ஐர்.தவித்தான் _இருக்குறன் 6 

» கறிமா மிளகு 
கறிக்கொடிச் கருர் துணர் _இருமுருகா 809 

8-5 பிறவிக் கடல் நீந்தி 
பிறவிப்பெருல் கடல் Bi seri _இருக்குறள் 10 

3-4 ஓடுபுனற் கரையாம் இளமை 
பெருக்காற்று இடிசரை ஒத்த. இளமை - [என்றார் பிறரும்] 
ஆற்றங்கரை மரமாய் வேர் உறுவேனை --இருவாச - நீத்தல் 8 
ரோடு வெள்ளத் த,சன்கரை உற்ற அடிமரம் போல் 

திருமுல்லை வாயில் வைணவி எண்ணெத்து மாலை 37 
ஆத்றல்கசையின் மாமும்...விமுமன்றே. நல்வழி 18 

உ... உறங்கி வீழித்தால் ஓக்கும் இப் பிறவி 
உறவ்ஓ விழிப்பது போலும் பிறப்பு _இருக்குறன் 889 

8-7 அகரமுதலின் எழுத்தாகி நின்றாய் 
அக.முதல எழுத்தெல்லாம் ஆ.தி 

  

பசவன் மூ.தற்றே உலகு --இருக்குறன் 1. 
௮௧. வுயிர்போல் அறிவாக எங்கும் 

நிகரில் இறை நிற்கும் நிறைக் ௮ _இருவருட்பயன் 1. 
» மணக் கோலமதே பிணக்கோல மதாம் 

ட். [9-6 பார்ச்ச.] 
மணமகனே பிணமகனாய் மணப்பறையே பிணப்பதையாய். 

_இருவிளை - பழியஞ்ச 40 
மணப்பறை யாயின...பிணப் பறையாய் > நாலடி 8-8 9



ஒப்புமைப் பகுதி-11 ௨௪ 

8-9 வாஸூர் நுதலார் வலைப்பட் டடியேன் பலவின்களி யீந்தது 
போல்வதன்முன் 

கொர்கைப் பலாப் பழத்த __ஒருவாச 6-46 
கைப்பழம் இழகச்த மக்.தி கட்டியங்காரன் ஓத்.5௮--9ந்தாமணி 2726 

[விசேடச்குறிப்பு பக்கம் 227 பார்க்க] 
4-1 திக்குத் தலைமாலை யணிந்த தென்னே 

தலைமாலை தலைக்கணிர்அு. அப்பர் 4-9-] 

[57-1 பார்ச்க.] 
ஓ. பூலித்தோல் அதன்மேற் கதநாகக் கச்சு ஆர்த்தது 

[2-1 பார்ச்ச.] 
எழிலார் காகம் புலியின் உடைமேல் இசைத்து --சம்பந்தர் 1-71-7 
மலைக்கு நிகரொப்பன வன்திரைகள் 

மலைக்குவ டெனத் இரை சம்பந்தர் 3-76-1 
மால் வளைபோல் தரைகள் 4-3 

[4-8 பாடலில் பார்க்க.] 
4-2 பிடி.த்தாட்டியோர் நாகத்தை 

பற்றிவாளர வாட்டும் பரிசபே சம்பந்தர் 8-114-க் 
பாம்பும் ஆட்டுவர் பாசூரடிகளே அப்பர் 5-25-9 

4-8 மால்வரைபோல் திரைகள் 

) (4-1 பார்ச்ச.] 
சிந்தித் தெழுவார்க்கு நெல்லிக் கனியே 

அங்கை செல்வியின் பழத்இடை அமுதே 54.3 
செல்லிச் கனியைத் தேனைப் பாலை. —B Gans 27-4 
,தடச்கையில் செல்லிச் சணியெனச் காயினன் --திருவாச 8-162 

» எழுத்துக்கு உயிரே ஒத்தியால் 
எழுத்த னவ்வுயி ரென்ன நிறைச்தளாய். 

தணிகைப் பதற்றுப்பத்து 1 
» மயிர்க்கோர் புயலே 

பயிரின் வாட்டம் இர்க்கும் தூளியானை அப்பர் 6-06-0 
பயிர் வளர்க்கும் துளியவன் காண், அளியில் நின்ற 8ீரவன் சாண் 

5 அப்பர் 6-97-6 
45 விடை ஏறுவதென் மதயானை நிற்க 

கடகரியும் பரிமாவும் தேரும் உகந்தேறாதே 
இட.பமுகர் தேறியவா றெனச்கறிய இயம்பேடி --இருவாச 12-15



ow தேவாச ஒளிகெறி (சுந்தரர்), 

[44- 2 பார்க்க] 

உ கூடு மலைமங்கை ஒருத்தியுடன் சடைமேற் கங்கை யாளைநீ 
சூடிற்றென்னே 

மங்சை உமைபாகமுமாக இதென் கொல் கற்கை 
சடைமேல் அடைவித்த கருத்தே" சம்பந்தர் 2-37-2 

4-6 இரவத் திடுகாட் டெரியாடிற் றென்னே ம் 
எரியாட லென்னே சம்பந்தர் 1-489-8 

    இருள் எரியேச்தி மாஈடம் ஆடல் மேயதென் சம்பந்தர் 2-60-131 
4-7. சொல்லுவார் செற்பொருளவைநீ 

சொல்லும் பொருளெலாம் ஆனார் தாமே அப்பர் 6-78-5 

[68-8 பார்கக] 

உட ஆக்கும் அழிவும் நீ 
உலகமெல்லாம் வைப்பானைச் களை வானை வருவிப்பானை 

அப்பர் 0-20-4 
48 விளங்கும் குழைக் காதுடை வேதியனே 

வேதியனே விளங்குங்குழைக் கா துடையாய் 26-3 
விளவ்குவ் குழைக் சாதுடையாய் 28-8 

&-9. நொடிக்கும் அளவிற் புரமூன் றெரியச் சிலை தொட்டவனே 
மும்மதிலும் கொடியளவிற் பொடிசெய்த முதல்வள் 

சம்பந்தர் 1-181-4 
» பிடிக்கும் களிறே ஒத்தியால் 

வாரிமத களிறே போல்வான் சண்டாய் அப்பர் 6282 
410 **மந்தம் முழவு? 

மந்த முழவோசை பெரிய இருமொழி 8-16-7 
» தீடுமாற்று (தடுமாத்தம்) 

தண்ணீர் பெறாஅத் தமோத்று கலித்தொகை 6 
5-1 ஐவர் கொண்டிங் காட்ட ஆடி 

ஐவர் கின்று ஒன்றல் ஒட்டார். சம்பந்தர் 1-50.7 
ஒரஒட்டார் ஒன்றை உன்ன ஒட்டார், மலரிட்டுனதாள் 

சேஒட்டார் ஐவர். --கந்தரலங் 4 
ஒ.. காணம் (பழங்காகு) 

பைம்பொனொடு காணம், 
ஈலக்ளெர் சாணமும் மணியும் ஈன்பொனும் 

--9ந்தாமணி 591, 2410 
மச்; ஒசை - தக்சயாக - 83 *விசேடக்குறிப்பு?, சிந்தாமணி 

படுத்தல் ஓசை - 780 உரை. 
*



ஒப்புமைப் பகுதி-17 ௨௯ 

5-2 கணபதியேல் வயிறுதாரி 
பெருவயிறும் குறியதாளும் வீரவனப்புராணம் 

எப்பயறும் எக்கனியும் எக்ழங்கும் எத்தேனும் 
தொப்பையொடு பெருவயிற்றுப் பிள்ளைக்குச் 
சுமத்துதியே ச தக்கயாக 229 

5-4 பல்லை யுக்க படுதலையிற்...பலி 
பல்லில் வெண்டலையிற்பலி சம்பந்தர் 2-97-0 

» பகலெலாம் போய்ப்பலி திரிந்து 

பகலே பலி என்று வர்;து சம்பந்தர் 1-104-5 , 

$-6 தடமார்பு நீங்காத் தையலாள் 
பேதை தடமார்பதிடமாக உறைன்ற பெருமான் 

சம்பந்தர் 8-70-4 
“£மெல்லியலை மல்லல் தன்னிறம் ஒன்றில் 

இருத்தி நின்றோன் _-இருக்கோவையார் 58 
“பங்கன் அகலத்து இறைவி?? _தக்கயாக 292 

8-7 பெொய்ம்மையாலே போதுபோக்கி 
பொய்ம்மையே பெருகப் பொழுதினைச் சுருக்கும் 

--இருவாசகம் - பிடித்தபத்து 87-8 

5-8 சிலை அமைத்த சிந்தை 
. “கெஞ்சக் சனகல்?? கந்த. அநு. காப்பு 

[67-3 பார்க்க.] 

6-1 அடங்கலார் ஊர் எரியச்சீறி அன்று மூவர்க்கருள் புரிந்தீர் 
மமூவார் புரங்கள் எரித்த அன்று மூவர்க்கருள் செய்தார்? 

சம்பந்தர் 1-09-1 

ஒ. மனைகள் தோறும் தலை கைஏந்தி விடங்கராகி 
மபலிதேர்ச்துழலும் விடங்க வேடச் Daren 5 Bena” 

அப்பர் 4-81-9 

6-4 பண்ணுளீராய்ப் பாட்டும் ஆனீர் 

(62-3 பார்ச்ச.] . 
பாட்டித் பண்ணாய்?? _ அப்பர் 6-15-1 

7-1 செத்த போதில் யாரும் இல்லை. 
செத்தால் வர்.து.தவுவார் ஒருவர் இல்லை அப்பர் 6-62-1 

7-4 மூவராயும் இருவராயும் முதல்வன் அவ6னயாம் 
மூவரென இருவசென முக்கண்ணுடை மூர்நீதி 80-9 

8-2 ஒருபொருள் இலாத மாயம் (பிறவி) 
சொல்லிற் றொன்றாகச் சொல்லார் : 8-8 
பேசப் பொருளவீப்.பிறவிதன்னை. அப்பர். 6-42-7



௩௦. தேவார ஓஒளிநெறி (சுந்தரர்) 

8-8 [8.2 பார்க்க.] 
சொல்விடில் எல்லை இல்லை 

8-4 மாடநீடு மருங்கு ஆகுர் 
திருக் மாடங்கள் சூழ்... இரு Best 

உட [8-8 பார்க்க.] 
8-4 அல்லி வண்டியங்கும் ஆரூர் 

கல்ல அல்லி மலர்க்கழணி ஆரூர்; மலர்மோச்.து வண்டுபாடும் 
ee eee ம்பந்தச் 1:10, 11) 19௩௧ 

84 

சம்பந்தர் 8-415-த 

“8-6 பிறவியை ளேண்டேன் நாயேன் 
வேண்டேன் பிறப்பிறப்பு? _இருவாச 84-7 பிதவாமைவேண்டும்! பெரியபுராணம், காரைக்கால் 60 
மணமென மகிழ்வர் முன்னே பிணமெனச் சடுவர் பேர்த்தே 

(8-7 பார்ச்ச.] 
8-7 தாற்வெனும் தன்மை விட்டு 

,தாழ்வெனும் தன்மையோடும் சைவமாம் சமயம். 
சாரும் ஊழ் பெறல் அரிது _-9த்தியார் சுபக்கம் 181 

8-7 தனத்தையே மனத்தில் வைத்து வாழ்வதே கருதி 
மறுகைக்கொன்று ஈயகில்லார் ஆழ்குழிப்பட்ட் போது 

காசு சேடி ஈயாமல் வாழப்பெறுவோரும்...மா காலன். 

” 

ஊஊர்புச் சலைவாரே இருப்புகழ் 1091 ஏதும் இத்தனை தானம் இடா தவர்... 
ஏழ்உரகுழல்வாரே இருப்புகழ் 1149 

... அலக்கணில் ஒருவர்க்கு ஆவர் 
*[ஆவர் - யாவர்] 
ஆவர் இவை செய்தறிவார் (ஆவர் - யாவர்) 

பெரிய இருமொழி 8-8-7 
ஒ.டயாழ் முயன்றிருக்கும் அப்பனே 

பண்ணில் யாழினர் சம்பந்தர் 8-112-4 
யாழின இசையுடை இறைவர் ஷை 8-15-4 
பண்ணொடியாழ் வீணை பயின்றாய் போத்றி அப்பர் 6-57-7 
தங் கையின் யாழும், வைத்தார் அப்பர் 4-80-1 

8-10 தடமுலைக்கண் அஞ்சொலார் பயிலும் Asi 
பணைக்த கொல்கை அஞ்சொலார் அ.ரக்கெடுக்கும் 

அச்தண் ஆரூர் " வசம்பந்தர் 2-101-க 
* யாழ் ஆழ் என வருசல் சாண்க, 59-05 பரீர்ச்ச;
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இ-8 தரிக்குந் தரைநீர் தழல்காற் றந்தரம் சந்திரன் சவிதா 
இயமானன் ஆவீர் 

இருரிலஞாய்த் தீயா? ரீருமா௫ு இயமானனாய் எறியும் 
" சாநீறுமாகி, அருகிலைய இங்களாய் ஞாயிராஇ ஆகாச 

மாயட்ட மூர்த்தி யாக அப்பர் 6-94-1 

“மண்ணொடு நீர்அனல் காலோ டாகாயம் மீதியிசவி, 
எண்ணில் வரும் இயமானன்? சம்பந்தர் 2-48-$ 

நிலனும் விசும்பாம் சிமிர் கால் நீர் தியாம் 
அலர் க.இிராம் வாண்மதியாம் அன்றி--மலர்கொன்றை 
ஒண்ண துர் தாரான் ஒருவணிய மானனுமாய் 
எண்ணிறச்த எப்பொருளு மாம் -தண்டியலங்-அவ நுஇயணி 

[27 -8 பார்ச்ச.] 
9-6 அந்தணன்...அவனுக்கு...காசினை கைபுகச் செய்துகந்தீர் 

அலந்த அடியான் அற்றைச் சன்றோர் சாசெய்தி. 
போற்றும் புக்கார் 

9-8 பறைக்கண் நெடும்பேய் 
பறைச்சண் பேய்மகள் லப், 26-208 
பறைபோல் விழிகட்போய் காரைக். மூத்த இருப்பதகம் 2-1 

சம்பந்தர் 1-07-8 

   
ம்பந்தர் 2-08-7 

9-9 மரைக்கண் 
இதரரி மழைக்கண் பெருங்கதை 1-85-186. 

9.10 கரளகூடம் ஓடிக்கும் உலகங்களை என்றதனை உமக்கே 
அமுதாக உண்டீர் உமிழீர் 

ஆலாலம் உண்டிலனேல் அன். றயன்மால் உள்ளிட்ட 

மேலாய தேவமெல்லாம் வீடுவர் காண் சாழலோ 

  

_-இருவாச 12-8 
சற்றுயிர்ச் பொங்கிக் காய்னெ ஆலம் உண்டாய் 

அமு. துண்ணக் கடையவனே -இருவாச 6-50 

40-82 பகுவாயன பேய் 
பகுவாய பேய்கள் காரைக் - மூத்த இருப். 2-8 

உட வியிட...ஆடல் 
ஈறிச இக்க எரியேக்தி ஆடும் சம்பந்தர் 8-101-1 
ஒரி க.இித்செங்கும் பிட்சு ஈட்டம் காரை - மூத்த இருப் 2-8 

[72-7 unis.) 
» &MBOL...Cuil 

begs p Susit ‘ --காரை- மூத்ததிருப் i 
பாறுகால்? --தக்கயாக 123 

(பாறுகாலால் செயும் கடை எனச் கூறக்கூடிய சடை)



௬௨ தேவார ஒளிகெறி (சுந்தரர்) 

» ௫ுழிகட் பேய் 
குழிவிழிகண் பல்பேய் அப்பர் 6-51-7 

10-8 குயில் கூவும் இடம் மயில் ஆலும் இடம் 
[௫9 80 பார்க்ச.] , 

(0) குயில் கூவமயில் ஆலும் ஆரூரரை அப்பர் 4-5. 
10-5 சித்தம் ஒருநெறி வைத்த ’ 

ஒரு கெறிய மனம் வைழ்.அணர் சம்பந்தர் 1-1-11 
10-9 *தளவேல் நகை யாட விரா....நட்டம் நின்றாடி. 

வமைமகளோ டெனாடதர் சம்பந்தர் 8-124-2 
சிவமாடச் சத்தியும் ட -இருமந்திரம் 2791 
இடங்கொண்ட சத்தியும் எர்தை பிரானும் 

ஈடங்கொண்டு நின் தமை. ஷி 2708 
சதாசிவம் தானாட...வச.த்.த சாளாட eas. 2789 

11-3 ர்புள்ளுவராகும் அவர்க்கவர் தாமும் புள்ளுவஜர் 
வஞ்சனை செய்வார்ச் கென்றும் வஞ்சனாகும்  --அப்பர் 6-80-% 
பொய்ச்சம்பி புள்ளுவன் கள்வம் பெரியதிருமொழி 10-7-4 

12-5 மழலை ஏற்று மளைன் 
மழலைவெ ளேற்றினர் சம்பந்தர் 9-85-5. 

[72 - 8 பார்க்க] 
18. வேண்டிக் கொள்வேன் தவநெறியே 

தவநெறி அருள் எமக்சே சம்பந்தர் 8-8-8 
18-60 கொட்டாட்டொடு பாட்டொலி 

ப.தினோ ராடலும் பாட்டும் கொட்டும். லப். 814 
கொட்டாட்டும் பாட்டுப் பூ சாக்தம் _தக்கயாக 114 உசை 

[80 - 3 பார்ச்ச.] 
18-7 மாதரார் மயில் (மாஅ - அழகு) 

மாது மயில் சம்பந்தர் 8-08-0. 
18-10 நமாவரய்ப் பிளந்தானும் 

மேவார் விடுத்தச்ச கூச்தற் கு திரையை வாய் பகுத்திட்டு 
கலித்தொகை 108. 

கூர்தல் வாய் ண்டானை 
--இவ், பிர. இயற்பா 2 ஆம் அந்தாது 98. கடத்தல் எசிசனம் கொல்றேய் ae a0 Se: ர்க 32 அரங்கன் வாய் பிளர்சானும் 87-7 
  

* தளவேல் ஈசையாள் தவிரா மிகுசர் மங்கை (எனவும் பிரியும்), 
புள்ளுவர் - வஞ்சகர். 
கே? - குதிரையாய் வர் பொருத அசன். +
e
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14-1 வைத்தனன் தனக்கே தலையும் என் நாவும் நெஞ்சமும் 

வாழ்த்த வாயும் நினைச்ச மடகெஞ்சும், தாழ்த்தச் 
சென்னியும் தர்.ச' தலைவனை அப்பர் 5-90-7 

யாம் ஒதிய சல்வியும் எம்௮ றிவும், சாமே பெற 
'வலவர் தச்த.தனால் கந். அநு, 17 

என்னை. அண்றாக இறைவன் படைத்தனன், தன்னை 

ஈன்றாக் தமிழ்ச்செய்யு மாறே இருமந்திரம் 81 

14-3 உற்றபோ தல்லால் உறுதியை உணரேன் 
உற்றலால் சயவர் தேரூர் என்னும் 

கட்டுரையோ டொத்தேன் அப்பர் 4-81-8 

உ அற்றவர்க் கருள்செய்...அடிகள் 

அற்றவர்கள் ஈற்றுணைவன் சம்பந்தர் 8-68-2 

14-9 இழைத்த நாள் கடவார் 
இழைத்த சாள் எல்லை சடப்ப தென்றால். அப்பர் 0-81-5 

உட்பிழைத்தது பொறுத்தொன் நீகிலராகில் 

பிழைத்த தெலாம் பொறுத்தருள் செய் பெரியோய் 
அப்பர் 6-81-5 

16-2 துச்சேன் 
ஹுச்சான செய்திடினும் -இருவிசைப்பா 21-1 

16-1 குரும்பை முலை 
குரும்பையும் இசலி உருத்தெழு மென்முலை 

பெருங்கதை ௧-௩௩-182-8 

40-8 நிற்பான் (திருமால்) 
*கின்ற நெடுமாலும்? (உலகளக்க நிமிர்க் து நின்றவர்), ் 

சம்பந்தர் 2-84-9 

0-0 திரைபொருது வருபுனல் சேர் அரிசில் 

'இஉரபொரு புனல் அரிசில் ச-சம்பந்தக் 1-125-8 

o» பெருந்தேவர் பீடழியச் செற்று....அருள் ெருரு 

சிவபெருமான் 

சாயகனே தண்டித்தல் சயமன்றோ வானவர்க்கு --இருவாச 124 

தே. g-u—3



ae தேவார ஒளிகெதி (சுந்தரர்); 

16-9 கரும்பு(ன்)னை வெண்முத்தரும்பிப் பொன்மலர்ந்து பவளக் 
கவின் காட்டும் 

ஒளிகொள் வெள்ளி மடவிடைப் பவளமும் முத்தமும் 
தொத்து வண்புன்னை சம்பந்தர் 8-89-5 

வெண்முச் தரும்பிப், பசும்பொன் மலர்க் து, சடைச்த செம் 
பவளத் தொத்துடன் சாட்டும் புன்னை கல்லாடம் 86 

புன்னை மூத்தரும்பிச் செம்பொன் காட்ட 
_-பெரியஇருமொழி 2-10-8 

செடுல்காத் புன்னை நித்.இிலம் வைப்பவும் —Aguunsin-149 

உட கரும்பு(ன்)னை 
*கருக்கோட்டுப் புன்னை? குறுந்தொகை 128 

கல்லாடம் 86, 69 
17-8 தீயாடியரர் 

அனலாடிஞாய்? 
18-8 பேர் அயிரம் [44-7, 50-11 பார்க்க.] 

18-5 உண்பதோர் ஊணிலர் ஊரிடு பிச்சையல்லால் 
(ஒடேசலன்) உண்பதும் ஊரி பிச்சை _ சம்பந்தர் 1-82-1 

“18-7 என்னைப் பெற்ற முற்றவை தம்மனை தந்தைக்கும் 
தவ்வைக்கும் தம்பிராலர் 

எந்தை தந்தை தந்தையெய் கூட்ட மெல்லாம். 
தம்பிரானீரே பெரியபுரா - ஏயர்,892. 

“எந்தை எந்தாய் சுற்றம் முற்றும்...ஏம்பிரான்? 
இருப் பல்லாண்டு 18: 

அப்பர் 6-09-2. 

[57-7 பார்ச்ச.] 
19-2 வாசத்திலுர் மலர்க் கொன்றை யுள்ளார் 

ஈ.றங்கொன்றைப் போதி னுள்ளான். அப்பர் 6-8-5. 

19-8 *ஆறும் அன்பர் இட்டுகந்தார் மலர்ப்பூசை 
எல்லிற் சங்குற் பொழுதறு காலத் சென்றும் பூசனை 

விடா. செய்து --இருவிளை-கடவுள் வாழ்த்து 21 

19-10 வரயார் நினைக்கும் அவருக்கு 

வரச்னொள்ளான், 'வாயானை மனத்தானை? அப்பர் 6-8-5) 6-19-8: 
* ழும் - ஆறு காலமும்.



ஒப்புமைப் பகுதி-17 உடு 

21-ட வந்தாய் போயறியாய் மனமே புகுந்து நின்ற சிந்தாய் 

(28-5 பர்ரக்ச.] 
கெஞ்சினில் அஞ்லெம் பலைக்கும் பொழ்றிருவடி என் 

குடிமுழுதாளப் புகுர்கன போக்தன இல்லை 
_இருவிசைப்பா 16-2 

வர்தாய் என் மனத்தே வர். 8 புகுந்த பின்னை 
எக்.தாய் போயதியாய் பெரிய இருமொழி 8-9-5 

பொய்யா தென்னுயிருட் புகுக்தாயின்னம் போச்தறியாய் 25 
21-2 பிறவாமை கேட்டொறழிந்தேன் 

வேண்டுங்கால் வேண்டும் பிறவாமை _இருக்குறள் 862 
பிறவாமை வேண்டும் _பெரியபுரா. காரைக் - 60 

(8-6 பார்க்க] 
21-3 நினையாதிருந்தாலும் வேரு வந்தென்னுள்ளம் புகவல்ல 

மெய்ப்பொருளே ! 
நினையா என்கெஞ்சை சினைவித்தானை அப்பர் 6-48-1 

21-5 எம்மான் எம்மனை 
*எம்மான் எம்மனை 24-3 

21-6 ர்நானேல் உன்னடி.யே நினைந்தேன் 
யானேல் எம்மான்தன் அடி.த்தொடர்வான் உழிதர்சன்றேன் 

அப்பர் 0-27-1 

22-1 சென்னியில் எங்கள் பிரான் 

சிர்தை யிடையார் தலையின் மிசையார் சம்பந்தர் 2-60-1 

92-89 அடிக்கு ஆட்பட்ட தூலிகொண்டு சூடுமின் தொண்டருள்ளீர் 
இிருப்புசழ் வல்லவர் £ர்பாச அளிஎன் சென்னியதே 

_இருப்புகழ் சிறப்புப்பாயிரம் 

89-1 மாமதியும் அரவும் உடன் ]துயிலும் வடிவே 
இிருத்.துயில் பெற்ற மார்பன் _9ந்தா-1504 
பாம்பொடு இல்கள் பகை,£ர்ச் சாண்டாய் அப்பர் 6-99-2 

   * எம்மான் - எம்தர்தை. 
pire se.



௩௬ தேவார ஒளிநெறி (சுந்தரர்), 

28-2 எங்கேனும் இருந்துன் அடியேன் உ$னைநினைந்தால் 

அங்கேவந் தென்றெடும் உடஒகி நின்றருளி 

செக்கோடைச் குமானென எங்கே நினைப்பினும் அங்கே 
என்முன்வச் தெதிர் ரிற்பனே தந். அலங் - 104 

28-5 உகப்பாய் முனிந்தருவித் தெழிப்பாய் மோதுவீப்பாய் 
நின்பணி பிழைக்ற் புளியம் வளரரால் மோ துவிப்பாய், 

உகப்பாய், முனிவாய் அப்பர் 4-99-1 

28-10 பழிசேரில் புகழான் 
புசழல இசழ்பழி யிலே சம்பந்தர் 2-91-1 

24, மழபாடியுள் மாணிக்கமே 
மழபாடி வயிரத் சாணே அப்பர் 6-60. 

24-1 பொன்ஜர் மேனியனே 
பொன்னியலும் திருமேனி, பொன்னே போல் திருமேனி 

உடையான் அப்பர் 6-89-8, 6-29-2 

பொன்வண்ணம் எவ்வண்ணம் அவ்வண்ணம் மேனி 
--பொன்வண்ணத்-1 

[25-1, 28-4, 55-10 பார்ச்ச.] 

ஒஉடமின்லர் செஞ்சடை 
மின்வண்ணம் எவ்வண்ணம் அவ்வண்ணம் வீழ்சடை 

--பொன்வண்ணத் - 1. 

24-98 எம்மான் எம்மனை 

(21-5 பார்க்ச.] 

எம்மான் எம்மனை என்றனக் கெட்டனைச் சரர்வரகார் 

ஏத்தாயர் எத்.தந்தை...எம்மாடு சும்மாடாம் செத்தால்வர் 
” 

ததவுவார் ஒருவர் இல்லை அப்பர் 6-02-1 

ஒட மாயப் பிறவி 
மாயப் பிறவி —D Gans. 33-8 

உ எய்த்தொழிந்தேன் 
எய்த்தொழிர்தேன் அப்பர் 4-99-6



ஒப்புமைப் பகுதி-17 mer 

24-5 கண்ணாய் ஏழுலரும் கருத்தாய் அருத்தமுமாய் 
கண்ணானாய் மணியானாய் கருத்தானாய் அருத்தானாய்--அப்பர் 4-18-7 
சண்ணாவார் உலகுக்குக் கருச்சானார் சம்பந்தர் 8-04-1 

உட பண்ணூர் இன்தமிறாய்ப் பரமாய பரஞ்சுடரே 
பண்ணும்...பல ஒசைச் தமிழவையும் முழுதானான். 

_ சம்பந்தர் 1-11-4 
தென்கொழியும்... ஆனவன்காண் அப்பர் 6-87-1 

ஒட பரமாய பரஞ்சுடரே 

பரமாய பண்பினர் சம்பந்தர் 2-28-8 
பசமாய பரஞ்சடசே 28-9 

25-1 பென் செய்த மேனியிவீர் 

(2-1 பார்ச்ச.] 
26-2 வம்பமரும் குழலாள் 

மூருசலர் பூல்குழற் பரவை _பெரியபுரா. ஏயர் 182 
26-8 பத்தா பத்தர்களுக் கருள்செய்யும் பரம்பரனே 

பத்தாம் அடியார்க்கோர் பால்கனுமாம் அப்பர் 6-15-2 
பதி.துச் கொலாம் அடியார் செய்கை அப்பர் 4-18-10 
பத்துடை அடியவர்ச் கெளியவன் _-இருவாய்மொழி 1.3.1 

[80-1 பார்ச்ச.] 
26-17 கொந்தணவும் பொறில் 

கொர்தணவும் பொழில் —H Gains 18-10 
26-1 கண்டார் காதலிக்கும் கணநாதன் எங் காளத்தியாய் 

மேவினார் பிரிய மாட்டா விமலனர் --பெரியபுரா-கண்ணப்பர் 174 
» கணநாதனெங் காளத்தியாய் 

காளத்தி காணப்பட்ட சணகாதன் சாண் அப்பர் 6-8-1 
ஒ சிவனே என் செழுஞ்சுடரே 

சிவனே என் செழுஞ்சுடரே 28-8 
26-1 செண்டாடும் விடை 

செண்டலம்பும் விடை _சம்யந்தர் 8-92-8 
96.3 4-8, 98.8 பார்க்க.]



௩௮ தேவார ஒளிநெறி (சுந்தரர்) 

26-7 கழற்போ தறியாத என்னுள் குடியாக் கேரயில் 
கொண்ட ...குழகா 

அறவையேன் மனமே கோயிலாக் கொண்டாண்டு--இருவாச-87-6. 

27-8 நிலனே நீர் வளி தீ நெடுவரனக மாகி நின்ற புலளே 
[9-3 பார்க்க.] 

நிலரீர் கெருப்புயிர் நீள்விசும்பு நிலாப் பசலோன் புலஞாய 
மைந்தனோ டெண் வகையாய்ப் புணர்ந்து சின்றான் 

_இருவாச 15-5 
28-4 பொன்மேனி 

[24.1 பார்ச்சு.] 
28-5 பொய்யாதென் உயிருட் புகுந்தாய் இன்னம் போத்தறியாய் 

(21-1 பார்க்க] 
28-6 கண்ணாரும் மணியே (கண்ணாருண்மணியே) 

சண்ணிற் கருமணியே அப்பர் 6-47-1 
28-17 எரியார் புன்சடை 

எரிபுன் சடை சம்பந்தர் 1-46.5 
உ இளநாகம் 

முத்றலாமை இளசாசம் சம்பந்தர் 1-1-2 
> 

oo நரியாருஞ் சுடலை 
சரிவளர் சுடலை. சம்பந்தர் 1-121-4 

28-8 விளங்குங் குழைக்காதுலடட வேதியனே 
(4-8, 26-8 பார்க்ச.] 

ஒ._ சிவனேன் செழுஞ்சுடரே [26-1 பார்க்க. ] 

28-9 [24-5 பார்க்க.] 

29-4 *அப்படி அழகாய அணிநடை மட அன்னம் 

"அப்படி பத்தி பழுத்த மனத்தினர் _இருவகுப்பு 6-15 இனிதகவி அப்பட ப்ரசா.இித்த பாவலனும் ap. 12-9 
ஒருபொருள் அப்பர்ச் கப்படி, ஒப்பித் தர்ச்சனை 

கொண்ட காதா இருப்புகழ் 866 
    

* அப்படி - மெச்சத்தக்க நிலையில்,



ஒப்புமைப் பகுதி - 197 ௩௯ 

29-4  *ஒப்புடை ஒளி நீலம். 
ஒப்புடை ஒருவனை...அழலெழ விழித்தவனே சம்பந்தர் 3-4-7 

29-6 [59-2 பார்க்க.] 
99-10 இளங்கிளை ஆகுரன் 

எழுமைபும் பெறு இன்ன 1இளங்ளேச் சுத்தம் என்றான் 
சந்தா - 1780. 

ஈம்பன் இளங்ளை சன்குணராத கம்பராமா. சூளாமணி 82 

30-1 சிம்புளித்துச் சிந்தையினில் வைத்துகந்து 
சிம்புளித் தடி.த்.தம் கம்பிசம் பாடியும் பெருங்கதை 4-12-240 
சுமத்த காகமும் சண் சும்புளித் தவே கம்பராமா, மிதிலை 182 

» சிம்மாந்து (செம்மாந்து) 
அண்ணல் செம்மார் இருந்தானே _ந்தா-2858 
திருமாமணி வண்ணன் செம்மாந்து சின்றான் 

சூளாமணி - அரசியல் 888 
சேக்கை மெலியச் செம்மாச்திருக்த பெருங்கதை 1-94-146. 

80-8 கொட்டாட்டுப் பாட்டு 
கொட்டிசைச்த ஆடலாய் சம்பந்தர் 8-52-2 
கொட்டமைச்த ஆடலான் Gap. 2-99-10 

(18-6 unis.) 

80-6 கொய்யுலா மலர்ச் சோலைக் குயில்கூவ மயிலாலும் 
கொகுடிக் கோயில் 

(10-8 பார்ச்ச.] 
கொய்யுலா மலர்ச்சோலைச் குயில்கூவ மயிலாலும் அரூரரை 

அப்பர் 4-5-1 
88-5 கொடு கொட்டி காலர் கழலர் 

கொடுகொட்டி யாடுங்கால் கோடுயர் அகலல்குல் 
கொடிபுரை சப்பினாள் சொண்ட £ர்.சருவாளோ 

--கலித்தொகை-கடவுள் வாழ்த்து 
,இிரிபுசம் எரியத் தேவர் வேண்ட இமையவஸ்) ஆடிய 

கொடுகொட்டி ஆடலும் -லல்பஇ - கடலாடு 40-௧4. பட்டி யாள்பவர் சொட்டி யாடினர் _இருப்பு-954 = 
* ஒப்பு- ௮, மக 
1 இள்க்ளே - வய்தில் இளைய சுத்தத்தார்.



௪௦ தேவார ஒளிநெறி (சுந்தரர்), 

88-6 வந்த சரயினை அறிவரோ 
இர்திரன் தன் சாயாப் பெருஞ் சாய்செட --கம்பரா - நாகபா௪-2% 

(சாய் - புகழ்) 
சாயாற் கரியானை' _-இவ்ய. இயற். பெரிய இரு௮ந்-14 

(சாய் - நிறம்) 
88-9 ஞமண ஞாஞண ஞாண ஜோணமென் தி 

மூக்கனொல் முரன்றோ-தி யச் குண்டிகை க்இனார் --அப்பர் 5-58-2 

34.5 பொன்செய் செஞ்சடை 
செம்பொனாற் செய்தழகு பெய்தா.ந் போலும் செஞ்சடை 

அப்பர் 6-4-9 
(59-5 பார்க்க. 

34.6 குலவன் 
“பணிக்க இர்ச் குலவன் ? கல்லாடம் 10 

ஒ பூலமெலாம் வெறிகமமும் பூம்டிகலூர் 
மலரூது தேன் புலவமெல்லாம் வெறிசமழும் ௮ர்தண் 

புசலூர் _ சம்பந்தர் 2-115-6. 
34-8 எள்விழுந்திடம் பார்க்கு மாகிலும் ஈக்கும் ஈகிலன் ஆகிலும் 

ஈயிருக்கும் இடம் எனினு மிப்புவியில் யானவர்ச் 
௪ரசனிச் கொடேன் --வில்லிபாரதம்-உருஷ். தூது 114 

84-9 பத்தில் ஆந்தைகள் பாட்டருப் புகலூர் 
பொத்தின்னிடை ஆர்தைபல பாடும் புளமங்கை- சம்பந்தர் 1-10-ந 
பொஜ்.இலாச்சைகள் பாட்டறாப் புனவாயிலே 50-1 

85-3 திறம்பியா தெழு நெஞ்சமே சிறுகாலை நாமுறு வாணியம் 

செழுர் இருக்கை வேலைச் Dyan வாழ்த்தி 
எழுர்திருக்கை வேலை எனக்கு. தனிப்பாடல் 

85-5 புள்ளி நள்ளிகள் 
புள்ளிக் கள்வன் ஐங்குறு 21, 22, 25 
புடையினார் புள்ளிகால் பொருந்திய மடை சம்பந்தம் 2-26-1 
கள்ளி சேரும் வயல் _-இருவாய்மொழி 9-10-2 

85-7 *புன்னைக் கன்னிக எக்கரும்பு 
புன்னைய மலர்ப் பொழில்கள் அகன் ஒளிசாட்ட 

சி 5 சம்பந்தர் 2-29-5 

௩ ₹புன்னைக் கன்னி கழிக்கணாறும்? என்றும் பாடம், கழிகுழ் 
சன் னிப்புன்னை - திருக்கோவை 177.
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புன்னை முன்னம் அக்கு வரும் கழிக்சானல் 
511 இருமுறை. Has. இரட்டைமணி 80. 

ஒட முன்னைச் செய்வினை இம்மையின் வந்து மூடும் 

முன்செய்த தீவினையோ யில்ல னேவந்து மூண்டதுவே 
_ பட்டினத்தார் (என்செயல்) 

வினைட்பகை வீயாஅ பின்சென் றடும் _இருக்குறள் 207 

35-8 கடல் மண்டு காவிரி 
கடல்போற் காவேரி சம்பந்தர் 1-67-5 

காவிரி நங்கை ஆடிய கங்கை நீர் 

கங்கைக்கு எயும்...பொன்னி ஷி 1126-8 

86-10 பையவே *விடங்காக நின்று 
'விடங்கு படக் குறிபலபாடி--பதுனோ. இருஏகம்ப. இருஅந்தாதி 58 

87-&  அக்ரமங்கள் செயும் அடிகள் ஆகுரர்க்கு...வளைகள் 
நில்லாமையும்... உணர்த்த வல்லீர்களே 

தையலை வெள்வளை கொள்வ.து...சோணி புரவர்க்குத் 
தச்சதன்று தமது பெருமைக்கே அப்பர் 5-45-2 

88-8 வளராத பிறையும் வரியரவும் உடன் துயில வைத்தருளும் 

எந்தை 
பாம்பொடு திங்கள் பகை££ர்த் சாண்டாய் அப்பர் 6-09-2 

[28-1, 76.5 பார்க்க.] 
88-4 நாஜய பரனை 

கானென்றுர் தானென் நிரண்டில்லை என்பது, சானென்ற 
ஞானமு,சல்வனே ஈல்இனான், கானென்து கானும் 
நீனைப்பொழிர்தேனே _ இருமந்இிரம் 2820 

'தானென்றும் சானென்றும் சாற்ற இல்லேனே ஷை 1441 
சான் பிரமமன் றி நடுவே cent spe PE, amor sob 

உள்ளதோ மற்று _துகளறுபோதம் 87 
தன்னைச் கண்ட என்வண்ணம் எவ்வண்ணம் அவ்வண்ணம் 

அவெ ஈசனுக்கே _. பொன்வண்ணத்-1 

ஒட நாற்றுனத் தொருவனை 
சாலாய பூதமும் சாதமும் ஒன் திடின், நாலாம் நிலையாமென் 

துக்திபற, நாதற்டேம தென்றுக்சபற இருவுந்தியார் 8 6 
  

* விடல்காக - சிருங்கார விலாசமாக.



௪௨ தேவாச ஒளிநெறி (சுந்தரர்) 

சாதாச்தச் தேயிருப்பர் ச. doors CaS gout 
வேதார்தச் தேயிருப்பர் வேறு __இருக்களிற்றுப் - 80 

38-6 *0வெண்ணிறு சண்ணித்த மேனி எம்மகனை 

மெய்யெலாம் வெண்ணீறு சண்ணித்த மே£ரியான் --அப்பர் 4-5-1 

ஓஒ. *வாஜோர் தம்மானைத் தலைமகனை 

வாஜோர் தம்மானைத் தலைமகனை அப்பர் 6-27-1 

38-8 நெடிமாறன் முடிமேல் தென்ஜனை 
தென்பாண்டி, காட்டானே(னை), __இருவாச 1-90; 8-19 
அப்பாண்டி காட்டைச் வெலோகம் ஆக்குவித்த 

அப்பார் சடையப்பன் _இருவாச. 8-11 

ஒட பொன்னே 

பொன்னானவன் சம்பந்தர் 1-16-6 

39-4 *நிருநின்ற செம்மை 
இருரின்ற செம்மை அப்பர் 4-8-1 

89-6 கொன்றையான் அடியலாற் பேஷ எம்பிரான் சம்பந்தன் 
“அண்டா?” உன்னை யல்லால் அடையாதென தா.தரவே 

சம்பந்தர் 8-55-10 
சறைசேர் சண்டத்து எம்பெருமான் சழலல்லாழ். பேணு ) 

அள்ளமே; கைச்சிறு -மறியவன் கழலலாற் பே 

  

கருத்துடை ஞானசம்பந்தன் 00.6; 1-ரர.11 

89-6 கார் கொண்ட கொடை 
Cus desta கொடை இருப்புகழ் 122 
புயல் இலங்கும் கொடை சம்பந்தர் 2-118-2 

40-1 புள்வாயைக் கீண்டு 
புள்வாய் பிளச்த புனிதா பெரிய இருமொழி 7-1-4 
புள்வாய் பிளச்து ம ong. 4 
புள்வாய் போழ்ச்று சம்பந்தர் 1-42-9 
புள்வாய் பிளக்பான் ழை இருவிடைவாய் 9 

  

  *. இவை போன்றவை அப்பர் பெருமான் (பாடல்களைக், கத்றவர் 
சுந்தரர் என்பதைக் காட்மம்.
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40-1 உலகம் விழுங்கி உமிழ்ந்தானை 
இவ்வுலக மெல்லாம் உண்டானை உமிழ்க்தானை 

(உடையான் தன்னை), அப்பர் 6-60-7 
» உலகம் விழுங்கி உகிழ்ந்தானை, நாள்முகத்திஜனை 
அசியாச், காப்பான், அயனா௫ுப் படைப்பான், அசனாய் 

அழிப்பானும் தானே _ஞானவுலா. கண்ணி 5 
தாமரையில் செங்கண்மால் தானே சண்டாய் அப்பர் 6-98-3 
சரியானை சான்முகணை ஷை 6-1-1 

40-6 குழலவிழக் கோதை குடைந்தாட 
கோசை குழலாட இருவாச 17-14 

ஒட விடை ரீயரவக் கொடி 
இடி.படு குரலுடை விடை சம்பந்தர் 8-90-4 

40-9 பல உருவும் தன் உருவே ஆய பெருமானை 
ஒருவன் பல உருவன் _ சம்பந்தர் 1-18-2 
உருவம் பல உயிராய் வல்ல கந்தி” _இருமந்திரம் 1248 

40-11 உரையிலுர் மதயரனை நாவலாகுரன் 

[69-1 பார்க்க] 
41-1 ர்கதுவரய்த் தலையிற் பலி 

கதொல்குடிச் ச தவாயாக பெருங்கதை ௧-௩௫-166 
ஷை கதுவாய் போசாது. ௧-௪௬-97 

41-3 வாஜேர் அறியா நெறியானே 
வாஜோர் அறியா வழிஎமக்குத் தந்தருளும் _இருவாச 8-16 

42-4  மண்ணுர் முழவு 
மண்ணார் முழவு சம்பந்தர் 1-40-4 

42-5 கலந்தார்க் கருள் செய்திடுங் கற்பகமே 
கலந்தார்ச் கென்றும் தேனவனை -- அப்பர் 6-50-8 
சலர்தவர்சட் கருள்புரியும் கரு, தனனை 

_-பெரியூ இருமொழி 2-10-9 
ஒட க(ள்)ளையே கமழும் மலர்க் கொன்றை 

கள்ளார்க்த பூவ்கொன்றை சம்பந்தர் 2-48-1 
  * அமீவம் - ஓசை, 1. ச.துவாய் - வடு.
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8-7 நறுங்கொள்றை நயந்தவளே 
ஈஅங்கொன்றை ஈயர்தவனே சம்பந்தர் 5-1-1 

43-2 ஏரிக் களகக் கமல மலரன்ன சேவடி. 
அர்தாமரைப் போதலர்க்த அடி. அப்பர் 6-6-16. 
பொன்னடி sng. 6-6-9 
ஆணிச் கனகமும் ஒக்கும் ஐயாறன் அடித்தலமே ‘sop. 4-92-16 
,சாமரைப் போ தருக்சய செம்பொன்... உவமன் 

இலாதன...இணையடியே ழை 4100-10 
மாமலர்ப் பொன்னடி. சம்பந்தர் 2-83-8 

&8-8.. வாளிகள் (வாள்வீசர்) 
வாளிகள் நிலைபெற மறலுவார் ஏபரிபா. 944 

43-7 செடிச்சிகள் மன்றிலிடைப் பலி தேரப்போவது வாழ்க்கையே 
சென்றுதாம் செடிச்செர் மனைதொறும் பலிகொளும் 

இயல்ப தவே சம்பந்தர் 8-92-2 
48-8. மந்தி கடுவனுக் குண்பழம்நாடி, மலப்புறம் முந்தி 

மர்தி பாய்க் ண்டு விண்ட சோட் பலவின் இங்கணியை: 
மாச்சடுவன். உண்டுகளும் சம்பந்தர் 2-71-2 

பலவின்கணி சவர்ச். துண்ட சடுவன்...மர்இியொடு 
Apts சேண் விளங்க புறநா. 200 

சணிபெற்ற கடுவன் அய்த்தலை ம் இயைச் 
கையிடூஉப் பயிரும் -புறநா; 158 

43-9 நின்காதலி ஊர்கள் தோறும் அறம்செய அட்டுமின் சில்பலிக் 
கென் றகங்கடை நிற்பதே 

இடப்பான் முப்பத் இரண்டறம் வளர்ப்ப, வலப்பால் 
இசத்தல் மாநிலத் தின்றே திருவாரூர் நான்மணி 9 

44-2 சுடலைப்பொரி, நீறன்றிச் சாந்தம் மற்றில்லையோ 
பூசு சாக்தம் பொடி நீறு சம்பந்தர் 8-119-1 
சாக்தமூர் இருது _இருவிசைப்பா 15-2 

உட கொல்லைச் சில்லை வெள்ளேறு (இன்றி ஏறுவதில்லையோ) 
கொல்லை வெள்ளேறு சம்பந்தர் 2-95-$ 
இல்லை மால்விஎ ட டி 2-03-6. 

[4-5 unites.) 
44-3 ளெட்டெனப் பேசன்மின் 

வெட்டெனப் பேசேல் ஆத்திசூடி - இளவையார்
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“47 பேரும் ஏரரயிரம் என்பரால் எம்பிரானுக்கே 

[18-8, 56-11 பார்சச.] 
ஆயிசம் தருசாமம் பாடிகாம் தெள்ளேணம். 

கொட்டாமோ இருவாசகம் 11-1 
கமிரம் பேருசத்தானும் ஆர் அமர்ச்ச அம்மானே ; 

பேராயிரம் பரவி வானோர் ஏத்தும் பெம்மானை. 
அப்பர் 4.48, 6-58 

ஆயிரம் பேர்மிச உடையான் சம்பந்தர் 2-94-5 
44-9  காடியாடு கழுக்கள் 

கழுச்சளாய பிரட்டர் --இருவிசைப்பா 4-8 
கடுச்சள் இன் கழுக்கள். சம்பந்தர் 8-59-10 
காடிதொடு சமண் சம்பந்தர் 2-71-10 
புளித் தட்டையர் சம்பந்தர் 1-106-10 

ஒட கரிய மனச் சமண் 

கள்ளமார் மனத்துச் கல.இகள் சம்மந்தர் 8-122-10 
44-10 காய்சின மால்விடை 

காய் செத்த விடை சம்பந்தர் 8-46-6 
னமால் விடை _இருவாச. 84-8 

48-ஜ  ஆய்ந்தவன் ஆய்ந்தவன் ் 

பாதம் பணிவார்தம் பல்பிறவி ஆய்க்தாய்ர் 
கறுப்பாய் அப்பர் 4-00-2. 

45-9 நாடுவன் நாபிக்குமேலே ஓர் நால்விரல், மாடுவன் என்கை 
பிடித்து மகிழ்ந்துளே, ஆடுவன் ஆமாத்தூரெம் அடிகட்€க 

ஈடலித்த காபிக்கு கால்விரல் மேலே...கர.த வல்லார்கள் 
சடலச் தலைவனைச் தாமதிச்தாரே உ --இருமந்தஇரம் 616. 

46-1 செதந்தரர்தம் எலும் பணிந்து சேவேறித் திரிவீர் 
செத்தார் எலும்பணிவான் 80-1 

46-2 கரம்பிஜெடு நேத்திரங்கள் பணித்தருளவேண்டும் 
பொத்சுரிகை சாம்பு சனவளை ? பெரியாழ்வார் 1-8-8
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46-T தாகடைய அகலல்குல் தூமொழியாள் ஊடல் தொலையாத 
காலத்தோர் சொற்பாடாய் வந்து, தேசுடைய இலங்கையர் 
கோன் வரை எடுக்க அடர்த்துூத் திப்பிய கீதம்பாடத் 
தேரொடு வாள் கொடுத்தீர் 

எனத புட்பகம் விலக்கு சயிலைக்இரி முரிப்பன் எனவோர். 
கட்டுகள் படச்கடி தெடுத்தனன் மிகை த்தவர் 
'ணுக்கம் உறலே; அதிகோபமொடுகடட கினையா 
ஊடலை மறந் துமை மடச்தை அரனைத் தனமுற,ம் 
SES coer 

ராமாய. உத்தரகாண்டம் - வரை எடுத்த படலம் 68-70. 

அருவியல் குன்றம் அரக்கன் பெயர்ப்ப 
வெருவிய வெற்பரையன் பாவை -பெருமான் 
அணியாக மார் தழுவினாள் தான்முன். 
,சணியாத ஊடல் தணிர்து --தண்டியலங் - பொருளணி 21 

சமாததெ அணி பச்கம் 149 

26-10 வல்லீரா யாண்டிர் 
மண்ணின்மேல் மயல்கச் இடப்பேனை வலிய வக்தெனை 

யாண்டுகொண்டானே 70-2 

AT-2 மங்குல் Hors, 
Cwsméd vari Busi? —aytunir 4-16-2 

அப்பர் ஒளிகெறி - தொகுதி--1. பச்சம் 51 சழ்ச்குறிப்பு 

&8-1 மற்றுப்பற் நெனக் கின்றிநின்திருப் பாதமே மனம் பாவித்தேன் 
பாடிமால் புகழும் பாதமே அல்லால் பத்றுநான் 

மற்றிலேன் கண்டாய் _இருவாச, 28-83 

49-1 எத்துக்கு இங்கிருந்தீர் 
உடலைச் தையாதது எத்.தக்கு _-இருவாச. 88-2 

50-1 சித்ததீநினை என்ஜெடு சூளறும் 
அயிராவணத்தொடு *சூளறும் _ந்தாமணி 2126 

ஒட பொத்தில் ஆந்தைகள் 

      

* குளுறும் - குளுஐவேம்- இச்சொல் *குள றும்! எனவும் வழக்கும், 
ஏிச்தாமணி விசேடக்குறிப்பு 2120. 
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[11] வேடுவர் பொருது *சரத்தொடு பூசல் 
சாத்தொடு போந்து தனித்துயர் உழச்தேன். _லய், 11-190 

இ.ச பொற்குள்றஞ் சேர்ந்ததோர் காக்கை பொன்றும் 

சனகமலை யருகே, போயின சாச்கையும் அன்றே Gea, y யு சீ 
படைத்தது பொன்வண்ணமே --பொன்வண்ணத், 100 

0-6 பிறவு கள்ளியின்நீள் களட்டேறித் தன் பேடையைப் புறவம் 
கூப்பிட 

இண் பொறிப் புறவின் செங்காத் சேவல், வெண் சிறைப் 
பெடை யொரு விளையாட்டு விரும்பி, வன்பரலார்க்த 
வயிற்ற வாடிக், சண்பொரி கள்ளிக் கவர்சனை யேறி, 
கூப்பிடு குரலிசை சேட்புலத் இசைப்பவும்?? 

பெருங்கதை ௧-ட௫௨-46-50 
“சேவல் உள்ளிப்...பேடை பொரிகாத் கள்ளி கவட்டுத் 

தயங்க இருந்து புலம்பக் கூஉம் அருஞ் சுரவைப்பு 
குறுந்தொகை 154 

80-8 கொள்ளி வாயின கூரெயிற் றேனம் கிழிக்கவே, தெள்ளி ' 
மாமணி தீவிழிக்கும் இடம்... புனவாயிலே 

(னம் உழுத...இனமணியைக், கானவர்தம் மக்கள் சனலென்ன? 
ஏனம் சத இனபவள மாமணிகள் கானல் எரிபரப்ப? 

ஈங்கோய் எழுபது 14, 15 
_ எனல் உமுத கதிர்மணி சம்பந்தர் 8-09-2 

ஏனச் திரள் களைச்சு எரிபோல் மணி AstsS 79-9 
Goris Sorted ow Por 3 Ged 

நலவெண்பா - கலிதொடர் 114 
[79-9 பார்ச்ச.] 

கள்ளிவற்றிப் புல் தீந்தூ வெங்கானம் கழிக்கவே 

கள்ளிவே கத்த.ரவின் சண்மணிச டாம்பொடியாத் 
துள்ளிவே இன்ற சரம் நளவெண்பா - கலிதொடர் 79 

50-9 கோழிபோய்ப் புற்றேறிக் கூகூ என அரைக்கும் 
புலையன்றன் மலமுண்ணும் எனையுண்ணும் புலையர்க்குக் 

: குலமென்ன கலமென்ன கூகூஎன் ஐதுகோழி (தனிப்பாடல்), 
* சாத்து - வாணிகம் கூட்டம் : வாணிகம் செய்வோர் இரள். 

”
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51-6 வன்றுகம் நாண்ணரைவில் அங்கிகணை அடியகழி 
வல்வாயெரி காற்றீர்க்சரி கோல்வாசு9 சாண்கல் 

வில்லால் _சம்பந்தர் 1-11-6 
குன்றவார்சலை காணராவரி வாளி கூரெரி காற்றின் 

சம்பந்தர் 2-60-1. 

51-9 கற்றுளவான் கனியாய கண்ணுதலை 

கற்றவர்கள் உண்ணும் சனியே அப்பர் 6-82-1. 
கற்றவர் விழுங்குங் ச.ற்பசக் சனியை _இருஇசைப்பா 5-2 

51-10 *என்னுடைய தோழனுமாய் 
தோழமையாக உனக்கு ஈம்மைத் தந்தனம் 

_பெரியபுரா. தடுத்தாட் 127 
[69-8 பார்ச்ச.] 

52-1 முத்திதரவல்ல முகிழ்மென் முலையாள் உமை 
சைவல்ய பததாயின்யை . மலலிதா 625, 926 

52-8 தூண்டா விளக்கின் நற்சோதி 
அண்டா விளக்கின் சுடானையாய் -இருவாச. 82-4 

52-9 அம்மா ஆலங்காடா 
அம்மையே அப்பா. _இருவாச. 87-8 
அப்பன் நீ அம்மை நீ அப்பர் 6-05-1 
அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுச்தருளாயே இவ், பிர. இருப்பள் ரி 

538-1 வருவார் விடைமேல் கடவூர் மயானத்துப் பெரிய பெருமான் 

அடிகளே 
கடவூர் மயானம் அமர்க்தான் பெரிய விடைமேல் வருவார் 

அவசெம் பெருமான் அடிகளே சம்பந்தர் 2-80 

58-8 வாடா முலையாள் தன்ஜேடு மகிழ்ந்தூ 
வாடாமுலை மங்கையும் தானும் மூழ்ர் சம்பந்தர் 1-92.1 

54-8 ஒங்குமா கடல் ஓதம் 
ஒங்குமா கடல் pati அப்பர் 5-99-2 
  

* இப் பகுதியைத் தாயுமானவர் அறிஞர் உலை?யில் “என்னுடைய 
தோழனுமாய்” என்ற திருப்பாட்டில், சன்னெறியைச் சண்டுரிமை காம் 
செய்வ தெர்காளோ?? என எடுத்து ஆண்டுள்ளார். ,



ஒப்புமைப்: பகுதி 177 ௬௯ 

64-8 வாடி நீயிருந் தென்செய்தி மனனே 
அழு.௪ நீயிரும் தென்செய்தி மனனே 60-1 

i 
64-9 “05559 புக்கதோர் சனி 

மைம்மீன் புகையினும் _ புறநா. 117 
சரியான் புகையினும் லம். 702102, 8 
அடையார் ,கமக்கு மகத்இிற் சனியன்ன 

சக்திரவாணன் தஞ்சை வாணன் 48 
மகத்தில் வாழ் சனியாயினை வாயுசக்ிதை, கடவுள் 7 
விசயன் மம்முற் குசவி செய்யாமல் மகத்திற் 

சனிபோல் வளைக்குவம் யாம் --வில்லிபாரகும் 11 போர் 40 

65-1 எந்தைநீ எனை நமன்தமர் நலியில் இவன் மற்றென்னடியான் 
என விலக்கும் சிந்தையால் வந்துன் திருவடியடைந்தேன் 

ஒருமடெ மிசையேறி, அர்தகனும் எனை அடர்ச் த. 
வருகையினில் அஞ்சல்என வலிய மயில் Cows 
௮க்த மறலியொ டுகந்த மனிதன் ஈம தன்பன் 
எனமொழிய வருவாயே -இருப்புகழ் 70 

65-2 *லெண் முகிலாய்ப் பரந்தெங்கும் பெய்யுமாமழை 
வெண்முலொய் எழுஈ்து மழைபொழிவான் தன்னை..௮ப்பர் 6-46-2 

ஒ. வையக முற்றும் மாமழை மறந்து 
வயலில் நீரிலை மாநிலம் நருகோம் 

உய்யக் கொள்கமற் ஜறெங்களை என்ன 
ஒளிகொள்வெண் று. கிலாய்ப் பரந் ப்ரும் 

பெய்யு மாமழைப் பெருளொள்ளம் தவிர்த்துப் 
பெயர்த்தும் பன்னிரு வேலிகொண் டருளும் 

செய்கை கண்டுதின் இருவ யடைந்தேன் 
செழும்பயொழிற் நிரப் புன்கூ.ருளானே. 

பொன்னம் பலத் 
கன்னன்மை Bo 

  

  

த். துறை புண்ணீயன் என்பர் பூயல்மறர்த. 
புனிற்றுக் எலிக்காமற் சன்று ட 

  

    

    

  

* சனி தனக்குப் பகைவீடாய இங்கரா௫யிற் புகின் உலூத்குப் 
பெருர்தீங்கு விளைவிப்பன் -புறகானூாறு 117 உரை. மசம் சிங்க ராசிக்கு 
உரியது. மக ஈக்ஷத்திரத்திற் பிறக்தவனுக்குச் சனிதசையில் மசணம் 
சப்பாதென்று *கக்ஷத் இரபலம்' என்னும் சோதிடதூல் கூறுகின் றது. 

* வெண்ருஇல் - & mythical white cloud believed to rain 

heavily ug மிகு.தியாய்ப் பெய்யும் வெண்ணிறமான மேகம் (19௩1௦0) 

தே. ஓட்ட



@o தேவார ஒளிநெறி (சுந்தரர்) 

மன்னு மழைபொழிர் ரத வேலிசொண் டாங்கவற்கே 
பின்னும் பிழை தவிர்க் 2ரறு வேலி கொள் பிஞ்ஞசனே 

-தோயிற்றிருப்பண்ணியர் 54 
65-3 *ஏத நன்னிலம் ஈரறு வேலி 

அ.தம்பசச *ஏதம் செய்தவ செய்திய இன்பம் 65-6 
55-3 நாதை தாளற எறிந்த சண்டி, , 

சதையை த அனர! வீய, சண்டி _இருப்பல்லாண்டு 10 
55-6 (65-6 பார்க்க.] 
55-7 பார்த்தனுக் கன்று பாசுபதம் கொடுத்தருளும் 

பாசுபதம் பார்தீதற் களித்தார் போலும் அப்பர் 6-28-2 
அருச்சுனற்குப் பாசுப,ம் கொடுத்தானை ழை 4-7-10 

» போர்த்த நீள் செவியாளர் 

  

[65-6 பார்ச்ச.ி 
55-9 குறிகொள் பாடலின் இன்னிசை 

குறிகலக்த இசை பாடலினான் சம்பந்தர் 1-2-1 

55-10 செம்பொனே ஓக்கும் திருவுருவானை 
செம்பொனே ஓ௰கும் மேனி -இருமந்திரம் 8084 

அப்பர் 5-82-5 

(21.1, 68-1 பார்ச்ச.] 

56-2 ]துயக்குருவகை தோன்றுவிப்பானை 

  

  
  

துயச்கறுத்கெனை ஆண்டுகொண்டு --இருவாச. 30-7 

56-56 முற்ற அஞ்சும் தூறந்திருப்பானை 
அஞ்சொண் புலனும் ௮வைசெற்ற மஞ்சன் சம்பந்தர் 138-4 
வென்றானைப் புலன் ஐர்தும் அப்பர் 5-98-7 

5 மூவரின் முதலாயவன் தன்னை 

மூவரின் மதன்லனாய் நின்றவன். சம்பந்தர் 8-28-4 
மூவருள் Ysera ee 6p. 8-23-5 

* ஏதம் - சன்மை, பெருமை - பெரியபுரா. விரிவரை-எயர்கோன் - 

  

பச்சம் 442. 
4 பெரியபுசா. ஏயர் பக்கம் 170 விரிவுசை. 3 துயக்கு - துன்பம்...



ஒப்புமைப் பகுதி 17 டுக 

ப பரோ ராயிரமும் உடையானை 
பேருமோர் ஆயிரம் பேருடையார் 18-8 
பே.ராயிரம் பரவி வாஜோர் ஏத்தும் பெம்மானை. அப்பர் 6-54-8 

(44-7 பார்ச்ச.] 
உ பேசிலற் பெரிதும் இனியானை 

பேசப் பேரிதம் இனியாய் 8யே _ அப்பர் 6-88-1 

நர-1 தலைகீகலன் தலைமேல் தரித்தானை 

[4-1 பார்க்க] 
தன்னை என்னை நினைக்கத் தருவானை 

(தன்னை நினையச் தருகின்றான் 
நாரையூர் விநாயகர் இருஇரட்டை மணிமாலை.1. 

67-8 வேத மால் விடை ஏற வல்லானை 
வேதவாரண மேற்கொண்டிருர்தன - பூதகாதரின் 

புண்டரீகப்பதம் -பெரியபுரா. தடுத்தாட். 194. 
மறையே ஈம.து வாகனமாம் _-இருவிளை. உலவாக்கழி) 

$7-7 எந்தையை எந்தை தந்தை பிரானை , 
எம்பிரானை எந்தை சர்தை தந்தைக்கும் தம்பிரானை 

_-இருவாய்மொழி 1-10-5 
எந்தை தற்தை தக்தை தர்தை தர்சைக்கும் 

முந்தை eng. 3-8-2 

[18-7-ம் பார்ச்ச.] 
$7-8 கான ஆனையின் கொம்பினைப் பீழ்ந்த கள்ளப் பிள்ளை 

தங்க மதச் கரியின் கொம்பு பறித் தவனே 
பெரியாழ்வார் இருமொழி 1-5-6 

$8-1 ஏதிலென் மனத்துக்கோர் இரும்புண்ட நீரை 
இரும்பிடை ரென என்னையுள் வாங்க... 

இருக்ச என் கந்தி இதயச்தளானே  --இருமந்திரம் 2592 
பார்த்த பார்வையால் இரும்புண்ட 8ரெனப் 

பருகும் இர்த்சன் -இருவிளை - வாதஷ - உபதேச 47 
அமிர்த மின்னீர் கவ்விய எஃகு இந்தா. 894 

88-2 வானவர் அறியா....பல்பல் நெறிகளும் காட்டி, 
வானோர் அறியா வழிஎமக்குத் சச்தருளும் _இருவாச 8-16



டு௨ தேவார ஒளிநெறி (சுந்தரர்), 

58-2 கற்பனை கற்பித்த கடவுளை 
அருங் கற்பனை கற்பித் தாண்டாய் _இருவாச. 21.7 

(கற்பனை போதனை), 
58-4 பெபற்றதார் பெறுகிற்பார் 

மற்றுகான் பெற்றதார் பெறவல்லார் 69-6 
ஆரும் பெறாத அறிவு பெற்றேன் 

பெற்றார் பெறுவார் உலஇல் _இருப்பல்லாண்டு 7 
அத்தனெனச் கருளியவாது ஆர்பெறுவார் அச்சோவே 

_இருவாச 51-1 
[69-ம் பார்ச்ச.] 

58-7 பொன்னின தொளியை 
பொன்னொளி மின்னும் _இருமந்இிரம் 5. 

உடடடுயலிளை 

பெயலும் மழை மூடல் பேர்சர்தி சானே _இருமந்திரம் 11. 

58-10 அழுமலர்க் கண்ணிணே அடியவர்க் கல்லால் அறிவரி 
தவன்திரு அடியிணை இரண்டும் 

அழுதால் உன்னைப் பெறலாமே —Bgaurs 5-90 
59-8 பட்ட வார்த்தை ப்ட நின்ற வார்த்தை வாராமே தவிரப் 

பணிப்பானை 
வரும்பழி வாராமே தவிர்ச்தென்னை ஆட்கொண்டாய் 20-5 

59-5 பொன் போலுஞ் சடை 
பொன் போலுஞ் ௪டை _ சம்பந்தர் 8-55-4 

[34.5 பார்க்ச.] 
உட வண்ர்டாழ் செய்யும் கொன்றை 

வண்டு யாழ்செய் சுடர்க்பொன்றை சம்பந்தர் 1-108-4 

»  பொன்மலர்க் கொள்றை 
கொன்றை பொன் சொரிதா சம்பந்தர் 8-02-1, 

59-7 கண்ணின் ழேல் ஒரு கண்ணுடை யானை 
கண் மேலும் சற்னொன் ுடையாய் அப்பர் 6577 
சண்மேற் எண்ணும் சம்பந்தர் 1-67-2 
ஈல்லகண் மேல் ஒரு கண்ணான் 80-4 
  

* ஆழ்- யாழ்; ஆவர் - யாவர். என்புழிப்போல - 8-7 பார்க்க.
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9-10 பட்டன் 
.. *ஆலநிழற் பட்டன்? -இருப்பல்லாண்டூ - ௩ 

0-1 [54-8 பார்ச்சு.] 

0-8 புன்னுளைப் பனி வெங்கதிர் கண்டாற் போலும் வாழ்க்கை 
புன்னுனி மேனிர் போல் நிலையாமை நாலடி. ௩-0 
பரி.திசண்ட பணனியென. வில்லிபாரதம் 12 போர் - 87 

60-8 *ஐவகை யரைய ரவராகி ஆட்சிகொண் டொருகாலவர் 
நீங்கரர் 

சுவை ஒளி ஊறு தசை சாற்றத் துறுப்பினத குறிப்பாகும் 
ஜர்! அங்கள் மன்னுருவத் இயற்கைகளால் வைப்மீர்க் 
சையோ வையகமே போதாதே அப்பர் 6-27-4 

61-8 திரியு முப்புரம் தீப்பிழம்பாகச் செங்கண்மால் 
விடை. மேற் றிகழ்வானை 

தடமதில்கள் ௮வைமூன் றும் சழலெரித்த ௮ச்காளில் 
இடபமதாய்த் தாங்கனொன் திருமால் காண் சாழலோ 

ப இருவாக, 18-15 

   

61-9 கரங்கள் எட்டுடைக் கம்பன் 
எண்டோள் வீ?கின்றாடும் பிரான் அப்பர் 4-9-2 

62-8 கோட்டகப் புனல் 
் கோட்டசம் நிலைப்படா நிறைந்தன இந்தா. 41 

உடயாட்டகத் திசை ஆகிநின்றானை 
பாட்டிற் பண்ணாம் அப்பர் 6-15-1 

[6-4 பார்க்க.] 

ஒட நாட்டகத் தேவர் செய்கையுளானை 

சாட்டுத் தேவரும் சாடரும் பொருளே _இருவாச. 28.5 

62-8 என் மனக் கருத்நை 
மனத்துள் நின்ற கருத்தானை அப்பர் 0-19-6 
  

  

*- ஐவகை - அரையர் - அவர் ஆ; ஐவகையர் - ஐயர் - அவரா௫- 
எனப் பிரியும். 

1 கேகட்டகம் - பயிருடைத்தான நீர்நிலை.



௫௪ தேவார ஒளிகேறி (சுந்தரர்) 

62-8 எண் கணம் இறைஞ்சும் 
பதினெண் சணங்களும் பாடும் அடி. அப்பர் 6-0-1 
எண்கணம் போத்ற 63-8 

68-5 குற்றநம்பி 
குற்றம் நீ சம்பந்தர் 8-52-8 

68-8 எண் கணம் போற்ற 

(62-68 பார்ச்க ] 
உ சொல்லை நம்பி பொருளாய் நின்ற நம்பி [4-7 பார்க்க.] 

64-7 தன்னில் ஆசறு சித்தமும் 
மனத்துச்சண் மாலெனாதல் _இருக்குறள் 34 

ஒ தீன்னில் ஆசறு சித்தமுமின்றித் தவமுயன் றவமாயின பேசிப் 
பின்னலார் சனை... கட்டி, என்பணிந்தரற் பெரிதும் 
நீந்துவ தரிது 

காவியுடுத்தும் சாழ்சடை வைத்தும் காடுகள் புக்கும் தடுமாறி 
திருப்புகழ் 638 

64-8 செருந்தி பொன்மலர் திருத்தினேநகர் 

    

  

செருந்தி செம்பொன் மலரும் சோலை 95-10 
செருர்தி செம்பொன் மலரும் இருகாகேச்சாம் 99-2 
செருக்௪ செம்பொன் மலர் திருநெல்வேலி சம்பந்தர் 8-92-1 
பொன்னியன்ற சட்டலர்க்த பூஞ்செருர்இ ஷை 
செருந்தி காலையே சனகம் மலர்கின்ற சாய்ச்சாடே ஷை 
பூஞ்செருர்கி பொன் சொரியும் பெரிய இருமொழி 8 
தலைகாட் செருக்இி தமனிய மருட்டவும் 9றுபாண். 147 
பொன் னடர்ந்தன்ன ஒள்ளிணர்ச் செருக்.இ — ஒுகநா. 290 

65-2 இணைகொள் ஏழெழு நூறிரு பனுவல் ஈன்றவன் 
திகுநாவினுக் கரையன் 

*ச9ச்திதயம் எழுதாறரும் பதிக ரிதியே பொழிர்தருளும் 
Border எங்கள் ௮7௪7; 4ப.இகம் எழெழுகா.று 
பகருமா கவியோ...சாவரச? 

1-ஆம் இருமுறை. இருநாவுக். ஏகாதசமாலை 8, 7 
உலூடர் நீங்கப் பாடிய ஏழெழு நூறும். --பெரியபுரா, ஏயர் 150 

65-6 காது பொத்தரைக் கின்னரர் 

போர்த்த நீள்செவி பாளர் அந்தணர் 55-7
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5.6 கின்னரர், உழுவை, கடிக்கும் பன்னகம் பிடி.ப்பரும் சீயம் ம G 6 
கோதில் மாதவர்....எய்திய இன்பம்....கேட்டு 

இயக்கர் இன்ன.ரர் யமனொடு வருணர் இயங்கு? வளி 
ஞாயிறு இல்கள், மயக்க மில்புவி வானா காகம் 
வசச்கள் வானவர் தானவர் எல்லாம், அயர்ப்பொன் 
றிஷ்றிரின் இருவடியதனை அர்ச்சித்தார் பெறும் 
ருள் சண்டு 55-6 

165-7 படை மஞ்னையும், பிணைகளின் கன்றும், பிள்ளைக் 
கிள்ளையும் எனப் பிறை நுதலார் 

பிள்ளைபோழ் பேச்சினை —stbugmon. omits 77 
இள்ளை குரலார் _இருப்பு£ழ்-619 
தோகை மயிலே 
மான்போற் கண்பார்வை _இருப்புஈழ் 89 

நிர்-1 ஊள் அங்கத்து உயிர்ப்பாய 
என்னுளே உயிர்ட்பாய்ப் புறம்போக்து புக்கு -அப்பர் 5-21-1 

67-2 நல்லடியார் மனத் தெய்ப்பினில் வைப்பை 
எனச் செய்ப்பில் வைப்பே _இருவாச. 6-89. 

67-8 ஆழியறய் அகன்றே உயர்ந்தானை 
(ஐயாஎன) ஓங்க ஆழ்ச்.து அகன்ற அண்ணியனே 

__இருவாச. சிவபுரா. 85 
97-ம் தேவர்கள் போற்றும் சோத்தானை 

சோச்தெம் பிரான் _இருவாச. (-14, 9-8 
(2-1, 986 பார்ச்சி 

67-6 கல்லியல் மனத்தைக் கசிவித்து 
செஞ்சச் சனகல்லும் செடழ்க் அருக தந். அநு. காப்பு 
கல்லை மென்களி மாக்கும் விச்சை கொண் டென்னை 

நின்சழற் கன்ப னாக்கினாய் _-இருவாச. (சதகம்) 94 
| [5-8 பார்க்க.] 

67-9 முற்றும் பின்னையாய் முன்னமே முளைத்தானை 
முன்னைப் பழம்பொருட்கு முன்னைப் பழம் பொருளே ! 

பின்னைப் புஅமைக்கும் பேர்தீதம்.அப் பெற்றியனே 
--இருவாச. இருவெம்பாவை 9 

முளைத்தானை எல்னார்க்கும் முன்னே தோன்றி அப்பர் 6-19-1



௬ தேவார ஒளி$நறி (சுந்தரர்), 

67-10 தோள்மிசைக் களேபரம் தன்னைச் சுமந்த மாவிரதத்த 
கங்காளன் 

கங்சாளம் தோள்மேலே காதலித்தான் காணேடீ 
வாசகம் 12-11 

  

67-10 *மான்று சென்றணே யாதவன் 
மான்று மனங்க நர் 1-59-4. 

  

இ ரின்தீர் சம்பு 

68-1 செம்பொன் மேனி 

    

10 பார்ச்ச.] 
68-2 ஞானக் கொழுந்தினை 

ஈர்திமகன்தனை ஞானச் சொழுர்இினை _இருமந்தரம், காப்பு 
68-6 நற்பதத்தை 

ஈற்பதத்தார் ஈற்பதமே றப்பர் 054 
(81-3 பார்க்க] 

68-7 அமரர் சேனைக்கு நரயகனன குறவர் மங் 
வாஜஷேோர் வணங்குவிற் ரானை த் தலைவ 

  

Sr கேள்வன் 
இருமுருகா. 260 

68-8 அடியேற் கெளிலந்த நாதனைத், தன்னைத் தோழமை அருளித் 
தொண்டனேன் செய்த துரிககள் பொறுக்கும் நாதனை 

௪ ன்னுடைய சோழலுமாய் யான்செய்யும் சரிசுகளுக்கு 
உடனா9 51-10. 

69-1 ஒருவரை மதியாது உருமைகள் செய்தும் ஊடியும் 
உறைப்பறஜய்த் திரிவேன் 

ஒருத்தரை மதிப்பதிலை உன்றன் அருளாலே 
_ிருப்புகழ் இறப்புப்பாமிரல் தனிப்பாடல் 

காமார்க்கும் குடியல்லோம் but 
யாமார்க்கும் குடியல்லோம் -தருவாச. சக 
உரையினார் மதயானே 

    

   

(78-10 பார்க்க. 
69-6 மற்று நாள் பெற்ற தார்பெற வல்லார் 

(58-4 பார்ச்ச.] 
70-6 குறைவிலா நிறைவே குணக்குன்றே 

குறைவிலா நிறைவே...சுடர்ச் குன்றே இருவாச. 22-5 
* மான்று - மயங்க.
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0 *சிறைவண்டார் பொழில் சூழ்திரு வாருர்ச் செம்பொனே ! 

ரிறை வண்டார் பொழில் சூழ்திரு ஆரூர்எம் இறைவன் 
சம்பந்தர் 8-45-8 

10.8 திருவருள்சேர் நேவகா 
ஸவிகத் தேர் ஏறிய ஏறு சேவகனே இருலிசை. 110. 

89.1 தினைத்தனே 
நினை ரசனை உள்ளதோர் பூவினில்தேன்--இருவாச. கோத்தும்பி 8 

19.1 மழலை வெள்ளேறு 

[125 பார்சச.] 

19.7 நரிபுரி காடரங்கா நடம் ஆடுவர் 
ஈரி.திரி கானிடை ஈட்டம் ஆடுவர் _ சம்பந்தர் 8-19-1 

(10-2 பார்ச்ச.] 

79.3... அருமறை ஆறங்கம் ஓதும் ர்எல்லை 

கலையின் பொருட் கெல்லை ஆடுல் சழலே 
_பெரியபுரா. சண்டீசர் 15 

78-4 நெறியும் அறிவும் செறிவும் நீதியும் நாள்பிகப் பொல்லேன் 

சீலமின்றி கொன்பின்றிச் செறிவே யின்றி அறிவின்றி 
இருவாச 50-8    

78-9  *தமரம் பெரிதும் உகப்பன் 

  

தசை பெரிதும் உகப்பேன். 73-10 

78-10 ஆரையும் அன்றி உரைப்பேன் 

ஒருவரை மதியா௮ உறாமைசள் செய். 69-1 

(78-9 பார்க்க. 

75-1 அறையும் பூம்புனல் 

அறையும் பூம்புனல் சம்பந்தர் 2-89-1 

* இதுபோன்ற. சம்பந்தர் பாடல்களைச் சுந்தரர் கற்றுள்ளார் 

என்பதைக் காட்டும். 

1. எல்லை - முடிவிடமாம் பொருள். 1 தமரம் - வெற்றா வாரம்.



Gx தேவார ஓளிநெறி (சுக்.தரர்) 

75-6 *விலையிலி கலன் அணி விமலன் 
மாறிலாரும் கொள்வாரில்லை மார்பில் அணிகலம் சம்பந்தர் 2-6-8 
விலையுடை அணிகலன் இலன் ழை 1-121-6 

75-8 இரவும் எல்லியும் பகலும் ஏத்துவரர் ஏமை உடையாரே 
இரவும் எல்லியும் பகலும் ஏத்து சல் குணமமெனலாமே 

சம்பந்தர் 2-91-5. 

76-5 பைதல் வெண்பிறை யோடு பாம்புடன் வைப்பது பரிசே 
பைம்முக காகம் மதிபுடன் வைத்தல் பழியன் ம ‘> 

சம்மந்தர் 1-08-2. 

  

(8-1, 38-8 பார்க்க..] 
77-8 பருவி விச்சி (பருத்தி விதைத்) 

பருவி வித்திய பைச்தாட் புனம் பெருங்கதை ௪-80-16. 
TTA ஏகபட மொன் றரைசாத்தி 

ஒற்றைப்பட அரவம் அ.தகொண் டமைச் சணிர்சான் 
சம்பந்தர் 1-89.1 

» வேகபடம்....அரைசாத்தி 
வேக சாகமும் வீக்யெ ௮ரையிஞர் சம்பந்தர் 2-77-6 

77-10 கூசி அடியார் இருந்தாலும் 
விண்ணோர்கள் ஏத்,து.தற்குச் ௪ மலர்ப்பாதம் --இருவாச. 7-2 

78-8 ஒருக் காலர்கள் 
   

   

உபதேச. (ஞான) 1-27 
கத்தார் ஒரு காலர்கள் எள்சலில்லா 

மயோர்கள் சேரும் இடம்...சேசாரமே 
சம்பந்தர் 2114-4 

  

78-4 உழக்கே உண்டு படைத் நீட்டி வைத் திழப்பார்களுஞ் சிலர்கள் 
உடாஅ தும் உண்ணாகம் தம்முடம்பு செற்றம் 

சொடா௮.து வைத் ட்டினார் இழப்பர் --நாலடியார் 1-10. 
  

78-6 தளிசாலைகள் தவமாவது தம்மைப் பெறிலன்றே 
தன்னைப் பெறுவதன்மேற் பேதில்லை _இருக்களிற்று 45: 

  
  

  

*. விலையிலி கலன் - பாம்பு.



ஒப்புமைப் பகுதி - 17 ௫௯ 

79-4 ஆயோ எனப் போகாவிட *விளிந்து 
விளிந்தெழுர்த சலந்தரனை வீட்டி அப்பர் 6-91-2 

79-9 ஏனத் திரள் கிளைக்க எரிபோல் மணி சிதற 

[50-8 பார்க்க.) 
கேழல் பூழ்தி ளைக்க மணி Mi glo _ சம்மந்தர் 2114-5 
Capa Rares இன்னெளி மாமணி ழை 1-18-5 

80-1 நத்தார் படை ஞானன் 
ஞானவாள் ஏர்தும் ஜயர் __இருவாச 40-1 

உ செத்தார் எலும்பணிலான் 

[10-1 பார்ச்க.] 

ஒட பத்தாகிய தொண்டர் 

பத் தடையீர் ஈசன்பழ அடியிர் _இருவாச. 7-3 

[25-3 பார்க்க] 

80-4 [59-7 பார்க்க.] (கல்ல கண்மேல் ஒரு கண்ணான்) 

80-9 மூவரென இருவரென முக்கண்ணுடை லூர்த்தி 

[7-4 பார்ச்சப் 
மூவருமா௫ இருவருமாக மு.தல்வனுமாய் 

நின்ற மூர்த்தி சம்பந்தர் 1-42-2 
    

* விளிக்து - கோபித் ௧. 
1 ஈர்துதலைச் செய்யும் படை. சத்தார் - ஈச்.து. (சங்கு) ஏந்திய 

'இருமால் எனலுமாம் ; இருமால் .சவபிராற்கு அம்புப் படையாக 
இருந்தார் திரிபுரம் எரித்தபோ ௮. ் 

1 அடியார்களின் புற இலச்சணங்கள் பத். :-- 
கண்டம் தழுதழுத்தல். 2. கா அசைதல். 
இதழ் தடித்தல். 4. ஈடுக்கம் உறல், 9. மயிர் பொடி.த்தல். 

அல்£ம் வெம்பி வியர்த்தல். 7. கள்வாடி விழுதல். 
சண்ணீர் பிலிற்றல். 9. கலுழ்ச்து இரங்கல். 
ஆர்வத்தால் பரவசப் படுதல். 

_ஞானவரோர, - உபசேச காண்டம் - செய்யுள் - 919, 921. 

  

ல
்
க



௬௦ தேவார ஒளிரெறி (சுந்தரர்), 

81-9 மறைகள் சாலக் களித்து நீடுயர் வேயவை குழைகள் முத்தம் 
சொரியும் தண் கழுக்குள்றமே 

நீடுயர் வேய் சம்பந்தர் 2-71-10 
மூதுவேய்கள் மூச் ௮ இரும் ong. 1-12-8 
மு.அவேய் உகு; 5ம் °    

  

மூ.அுவேய் சலசலென ஒளிகொள் கதிர் முத்தமவை 
Pb சாள£்.இிமலை 

82-2 தண்டேர் மழுப்படையன் ் 

  

சூலமும் சண்டும் சமந்த தண்டு அப்பர் 6-97-2. 
82-8 கொள்ளைத் துவர் வரயார் 

சொவ்வைச் செவ்வாய் _இருவாச. 0-2 
82-7 சைவந்த செவ்வுருவன் 

சைவம் விட்டிட்ட சடைகளும் _-இருடுசைப்பா. 18-4 
88-2 துன்று மலாட்டுச் கழும் வலம்செய்து 

அன்று மலர்சொண்டு தாவிச் சூழும் வலம்செய்.து அப்பர் 6-91-9 
84.2. நரனுடை மாடெனவே நன்மை தரும் பரனை 

காணுடை மாடெம்பிரான் 97-3 
ஈல்லடியார்சள் நாமூடை மாடென் திருக்கும்... 

எம்பெருமான் சம்பந்தர் 1-62-11 
_[68-6 பார்க்க. 

௫4.4. மாமலை மங்கை உமைசசர் சுவடு 
ஒருச்இிதன் இளமுலைச் சுவடு தோமுறக் கொண்டார் 

: காஞ்ிப்புரா. நகரப். 100 
மடர்தை ஒணைமுலைஈ்சண்கள் தோய் சுவடு --இருவாச, 29.5. 

    

  84-7 வஞ்சர் மனத்திறையும் 0. ஞ்சணுகாதவனை 
கரவாடும் வன்னெஞ்ுசர்க் சரியானை அப்பர் 4-7-1 வஞ்சனைசெய் வார்ச்கென்றும் வஞ்சனாகும் 6p. 686-4 

84-8 நஞ்சுண்டு அதற்கு இறவாது என்றும் இருந்தவனை 
விண்ணோர் அமு.அண்டும் சாவ, ஒருவரும் உண்ணாச ஈஞ்சண் 

ஒருக்சருள் செய்குவாய்  --லெப்பதி, வேட்டுவவரி இறுஇ 
» ஆகம நூல் மொழியும் ஆதியை 

மன்னு மாமலை மகேச்திரம் அதனில், சொன்ன. 
ஆகமம் தோத்துவித் தருனியும் _-இழுவாச. 2-9



ஒப்புமைப் பகுதி - 137 ௬௧. 

உட வாரனவர்தங் *கண்டனை 
செத்துப் பிறக்கின்ற தெய்வங்கள் மணவாள 

_ முத்துக்குமார பின்ளை - செங்கரை 
கங்கை, செஞ்சடைக் கரந்த சண்டன் சம்பந்தர் 2101-7 

86-1 மடையில் வாளைகள். மாயும் வன்பார்த்தான் பனங்காட்டூர் 
மடையீல் வாளை பாய சம்பந்தர் 1-28-1 

ஒ. சடையிற் கங்கை தரித்தானைச் சாராதார் சார்பென்னே 
சாம்பல் அகலத்தார் சார்பல்லாற் சார்பிலமே erp. 2-44-83. 

86-5 உருகில் உள் உறைவானை 
உள்ளம் உருகல் உடனாவார் --சம்பந்தர் 2-111-2, இருவுந்இயார் 7 

ம் உருசவர் அன்னுடனாம் _-இருக்களிற், 14 

    

ர்உரமென்னும் பொருளானை 
உரம் தோன்றும் பாடல் சம்பந்தர் 954.8 

86-8 பஞ்ரிச் சீறடியாளை 
பஞ்சொக்கும் அடிகள் கம்பராமா. மாரிச, 70. 

86-10 ஆகுரன்... அடிநாய் சொல் ஊரூரன் உரைசெய்வார் 
உயர்வானத் துயர்வாரே 

ஞானசம்பக் சன் சொன் மாலைகள் பத்தும் ஊரூர் 
நினைவார் உயர்வாரே சம்பந்தர் 1-97-1% 

87-5 (கொங்கையார்...முடைந்தாட) பங்கயம் மலரும் 1பழனம் 
பழனவாளை புறநா. 61 

87-7 மாட மாளிகை கோபுரத்தின் மேல் $திரங்கல் வன்முகவன் 
யுகப்பாய் 

இரக்சல் மூகவன்சேர் சாவும் பொழிலும் சம்பந்தர் 1-68.8 
ஒட தரங்கள் வாய் பிளந்தானும் 

வெம்மா வாய் ண்ட செம்மா சண்ணனே--இ 
பறி 8ீறியை யே 

(18-10 பார்ச்ச.] .” 

  

     5ருமொழி 135 

  

* soot -somacr, Sser, 4 உரம் - அறிவு, ஞானம். 
3 பழனம் - பொய்கை. $ இரங்கல் வன்முகவன் - குரங்கு.



௬௨ தேவார ஓளிஇிறி (சுக்தரர்) 

88-2 திடங்கொள் சிந்தையிலுர் கலி காக்கும் திருமிழலை 
மண்மேல் வருகலியை வென்ற வேதியர்கள் விழாஆறா 

  

வீழிமிழலை சம்பந்தர் 8-119-7 
சுத்றால் கெரியோம்பிச் கவியை வாராமே செற்றார் 

வாழ் இல்லை ் ஷி 1-80-1 

மடங்கல் பூண்ட விமான மண்மிசை எந்திழிச்சிய வான 
நாட்டையும் அடங்கல் வீழிகொண்டீர் 

விண்ணிழி விமான முடை விண்ணவர் பிரான் மருகு! 

    

வீழிககசே சம்பந்தர் 8-90-8 
அரி வழிபட்டிழிச்யெ விமானம் ஷி 8-110-7 
விண்ணிழி சண் வீழிமிமலை அப்பர் 6-52 

88-4 பந்தம் வீடிலை பண்ணினீர் 
பந்தமூ மாய்வீடு மாயினாருக்கு —B gains. 9-20 

88-9 நியராக் *குலையாளர் செழுமாடத் திருமிழலை 
(தியர் ஆக்கு உலையாளர்) 

கெர்தழவின் வேட்டுலின் மிஈ அளிப்போர் சேரும் 
ஊர் மிழலை சம்பந்தர் 1-182-9 

பசுவேட் டெரியோம்பும் றப்பர் ஷி. 1-80-2. 
மறை வேள்வி பயின்றார் மிகவாழும் வீழிமிழலை sop. 1-82-8 அசவரியாயம் செய் வேதியரே -கந்தரந்தாதி. 81 

89-6 நி மலர்ந்த கொன்றை 
சுடர்க் கொன்றை சம்பந்தர் 1-109-4 
சுடர்விடு ஈூ.றுங்கொன்றை. ஷை. 2-108-7 

90-5 *கருமானின் உரியாடை 
சருமானின் உரியகளே உடையா 2ீச்இ அப்பர் 6-1-$ 

90-7 மூவாயிரவர்க்கு மூர்த்தி என்னப் பட்டாளை 
மூவாயிரவரொடும் அளையா விளையாடும் அம்பலம் நின் 

ஆடாக்கே , திருவிசைப்பா. 195 
  

* கொலையாளர்? - என்றும் பாடம் (வேள்வியிற் பசுவைக் கொலை 
செய்தல்). 

1 கருமான் - ஆண்மான் (பிங்கலம்),



ஒப்புமைப், பகுதி-17 சு 

90-9 நாடுடைய நாதன் 
எச் சாட்டவர்ச்கும் இறைவா போற்றி _இருவாச 4-165 

91-1 திமில் (மீன்பிடிக்கும் படகு) 

Boe) PL வன் பரதவர் புறநா. 24 

92-4 உளரப்பார் உரை உகந் நுள்க வல்லார் தங்கள் உச்சியாய் 
உளவங் கொள்வார் உச்ியொர் சம்பந்தர் 1-70-4 
ஈர்தை பிடையார் தலையின் மிசையார் ஷை 2-60-1 
என் தலையின் உச் என்றும் சாபித் இருக்தானை--அப்பர் 6-19-10 

92-6 சேரத்தென்று தேவர் தொழ 

(2-1, 67-4 பார்க்க.] 
92-8 காணு தொழிந்தேன் காட்டுதியேல் இன்னம் காண்பன் நான் 

காதை கண்கள் காட்ட வல்ல கறைக் கண்டனே 
காட்டுவித்தால் ரெ ரருவர் காணாதாசே, சாண்பாரார் 

சண்ணுதலாய் சாட்டாச்காலே அப்பம் 605.5 

  

94-6 சீதப் புனலுண் டெரியைக் காலும் நதப் பொழில் 
(மாக்தளிருக்குத் தீ உவமை) 

கூத 2௧௭ பல்லவம் கனவிற் கலித்து தக்கயாக 6-25 
மாஞ்னை புசைய எரிகால் இளர்தளிர் எனும் --ஐங்குறு 849 
வளரிஎஞ்சோலை மார்தளிர் செர்தியின் கோரும்பும் 

பெரும்பற்றப்புவியூர் இருவிசைப்பா. 8.3 
இடக்தெரி வடவையிற் ஐளிர்முக Berg --கல்லாடம்-முருகர்துஇ 
பைக்தடச் தாளால் முன்னம் பருயெ புனலை மீளச் 

Geb spans ws see Aor sn pid em Gt 
சீரால்...சூதம்...இர்திரசாலம் வல்லோர் இயற்கையின் 
இயற்றுமாலோ வில்லிபாரதம் சம்பவ, ௬௩௨ 

தி அரும்பும் தேமா _மீனாட்டுபிள்ளை - தால். 1 

95-1 வாளாங் கிருப்பீர் 
வாளால்கு உழல்வார். தச் ஆனந்த வண்டுவிடு 484-485 

5-9 விற்றுக் கொள்வீர் ஒற்றியல்லேன் 
விற்றுக்கொள் ஒற்றிவை _இருவாச., 6-18 

05.6 நஇிளைத்தாளன்ன செங்கால் நாரை 
தனைச் சாளன்ன 9றுபசுங்கால் குருகு குறுந்தொகை 25



௬௪ சேவார ஒளிநெதி (சுந்தரர்), 

95-7 மாயங் காட்டி...மறவா மனங்காட்டி. 

மாலும் காட்டி வழிகாட்டி _இருவாச. 50-8 

95-9 பேயோ டேனும் பிறிவொன் நின்ற தென்பர் 

பேய் வயினும் அரிதாகும் பிரிவு (... வஇிருக்கோவை 848 
பிரிவு செய்தால் அரிதே Oana பேயொடும் 

என்னும் பெற்றி *. மைம் 
இன்னாதே பேஎயோ டானும் பிரிவு. பழமொழி 126 

95-10 செருந்தி செம்பொன் மலரும் 

(64-8, 99-2 பார்க்க.] 

ஒ இருந்தும் நன்றும் கிடந்தும் உம்மை இகழர் தேத்துவோம் 

நின்றும் இருர்.தம் பெக்தம் ஈடச்,ஐகினை, என்றும் 
வென்தாள் இணை / அட்டாங்க யோகக் குறன் 56 

சீ வருத்தமற உய்யும் வழி 24 

96-6 தண்டமிழ்நூற் புலவாணர்க்கோர் அம்மானே 

இித்றம்பலத்து உறைவான்...உயர்மதித் கூடலின் 
ய்க்த ஒண் ம் தமிழின் இருக்கோவை 20: 

96-7 *எழுத்தொடு சொற்பொருள் எல்லாமுன் கண்டானே 
எண்ணும் எழுத் தம் சொல்லானாய் போத்றி அப்பர் 6-55-7 

» மேலையார் மேலையார் மேலாய எண்டாளே, 
மேலார்சள் மேலார்கள் மேலார் தாமே. அப்பர் 6-86-2 
மேலோர்க்கு மேலோர்க்கு மேலாய் போற்றி. 
மேலார்கள் மேலார்கள் மேலாய் போத்றி 

97-1: ஆதியன் ஆதிரையன் 
அதியன் ஆஇரையன் —awupas.e-d-61-b 

97-2 மருளார் பொழில் வண்டறையும் நறவிரி கொள்றையிறன் 

வண்டு மருள்பாட வளர்பொன் விரிகொன்றை --சம்பந்தர் 1-46-1: 

97-8 “கானுடையமாடு? [84-8 பார்க்க] 

  

    
  

எல்லாம் மூன் சண்டானே (ஜூன் சண்டவனே); எல்லாம் உன் 
(மூன்று) சண் தானே - எனவும் பிரியும். 
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98-2 சலங்கிளர் கங்கை. தங்கச் சடை ஒன்றிடையே.தரித்தான் 

சலமூகத்தால் அவன் சடையிற் பாய்ச்இலளேல், தரணி. 
யெல்லாம்...பாய்ர்,து பெருங்கேடாம் சாழலோ --இருவாச, 12-7 

கங்கையை ஒரு சடைமேல் தால்கனார் சம்பந்தர் 8-90-1 

98-8  நொச்சியம் பச்சிலையால் நுரைதீர் புனலால் தொழுவார் 

புண்ணியம் செய்வார்க்குப் பூவுண்டு நீரூண்டு --இருமந்திரம் 1828 
கொச்சயே வன்னி கொன்றை...கூவிளம் உச்சியே 

புனைதல் வேடம். சம்பந்தர் 2-12-2 
குடல்கை நீரும் பச்சிலையும் இகவோர்க்கு...இமையாச் 

குஞ்சரமும், படங்சொள் பாயும், பூ அணையும் 
தருவாய் மதுரைப் பரமேட்டி.  --இருவிளை. இசைவாது 84 

யாவர்க்குமாம் இறைவற் கொரு பச்சிலை _இருமந்இரம் 252. 
இட்டுச் சொள்வன பூவுள Egger அப்பர் 5-91-6 

99-1 *பிறையணி வாணுதலாள் உமையாளவள் 
கங்கையும் மதியும் கமழ் சடைக் சேண்மையாள் --சம்பந்தர் 2-58-5 
பிறை அதல் அரிவை ஷை 1-126.2. 

99-1 மாதவிமேல் சிறையணி. வண்டுகள்சேர் திருநாகேச்சரம் 

வண்டிரை நிழற் பொலிழின் மாதவி சம்பந்தர் 8-76-2. 
பல்லிதழ் மாதவி அல்லிவண் டியாழ் செயும் 6g. 2-79-11 

99-2 குரவம் அரவின் எயிறேற் நரும்ப 
அவின் வாயின் மூள்ளெயி தேய்ப்ப அரும்பீன் று." 

குரவம் பாவை முருகமர் சோலை சம்பந்தர் 1-99-9 
பையுடை காகவாயில் எயிறார மிக்ச குசவம் பயின்று மலர 

6. 2-83-10 
அரவெயிற் றன்ன அரும்பு மூஇிர்கு.ரவு அகநா. 297 
குசவு...அரவுகொண் டரும்ப பெருங்கதை 1-49-98 

99-2 குருந்து...... அரவின் எயிற் றரும்ப 

குசவும் களவும் குருக்.அம் கோடலும் ௮.வு. ‘ 
Garam goo பெருங்கதை ௧-49-08 

) செருந்தி....மலரும். : 
. ee & (64-8 unites.) 

% Sepaw voles mserer: பிறைபோலும் அ.தலாள், பிறை 
'தலையணி வகை எனலுமாம். (தண்ணம். பிறையும் தலைபெற நிறுத்து! 

கல்லாடம் 14 
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௬௬ தேவாச ஒளிநெறி (சுந்தரர்) 

99-6. (சிங்க உரி) [2-7 பார்க்க.] 

99-10 சாக்கியப் பேய் மிண்டர் 
சாக்கியப் பேய்கள் அமன் 1-76-10 

1-77-10 
சாக்கெ மிண்டர்கள் ang. 2-14-10 

99-11 குயிலும் மயிலும் பயிலும் திருநாகேச்சரம் 
கலவ மயிலும் குயிலும் பயிலும் பழன சகசாரே-சம்பந்தர் 1-07-5 

100-1 *தரெனை முன்படைத்தான் 

100-1 4ஊன் உயிர் வேறு செய்தான் ? 
அழி.தரும் ஆக்கை ஒழியச் செய், ஒண்பொருள் 

_இருவாச. 8-118 
இதப்பித்தவா றடியேனை அப்பர் 4-91-8 
உடம்யொடு செத்இட் டி.ரூப்பர் சவயோ யார்களே 

_-இருமந்திரம் 121 
செத்தபட மானேண்டி தஇயிரும்பின் 8ீரானேன். 

பட்டினத்தடிகள் அருட்புலம்பல் 115 

(மு ஒப்புமைப் பகுதியில் எடூத்தாளப்பட்ட 

நூல்களும், பதிக எண்ணும் 

அககானூறு 64,909 ஐங்குறு நாறு 85,94 
அப்பர். 124) 0,789, 10, sea ஆனர்த ருத்ரேசர் 

11, 14, 17, 19, 21, 28,24, வண்டுவினொது 95 
25) 26, 28, 80, 98, 31,37, 
88, 39, 40, 42) 43) 44) 45, பக்கது ல் 
51. 5954) 85) 56) 59,60, “ந்தசத்து a 
61, 62, 67, 68, 69, 79, 82, 2827 2S 5, 14, 67 
88, St, 88, 92, 96, 98,100 அக்தசலங்காசம். 65058 a . 

= ச 44, சம்பராமாயணம் க் 05, 6 

த்திக் எழுபது 50 கல்லாடம் 168404 
உபதேச காண்டம் - கலித்தொகை 4, 18, 88 
(ஞான வரசோதயர்) 78. காஞ்டிப்புராணம் 84 
  

* இ.௫ *தாயுமாவ்வரால் அதிஞருரை?யில் எடுத்தாளப்பட்ட. 
 தானெனை முன்படைச்தான் என்ற தசவுரையை 
சானென்னா வுண்மை பெற்று காமுணர்வ தெர்சாளோ?
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சாசமைக்கால் அம்மையார் 

ees திருப்பதிகம் 10 
தாசை 16, 95 

காவித் திரு ப்பண்ணியர் ) 55 
சம்பர்தர் ர 24௧) 6, 800, 10, 

12, 18, 14, 16, 18 22: 23, 
24, 2s, 29, 30, 34, 35, 38, 
39, 40, 42, 43. 44 50, 51, 
58, 5b, 56, 59, 68, 64, 67, 
70, 72; 75. 76, 77, 78, 79, 
80, 81, 84, 86, 87, 88, 89, 

92, 97, 98, 99 
2, 8, 5, 23, 30, 

50, 58, 62 
9, 18, 88, 50, 

54, 84 
சிவஞான த்.தியார் - சுபக்கம் 8 
சிவபெருமான் இரட்டைமணி 

மாலை (11 ஆம் திருமுறை] 385 
சிறுபாணாற்றுப்படை 16, 64 
குளாமணி 30 
சைவ சமயநெறி 95 
ஞானவுலா. 40 
சகிகயாகப்பரணி 2, 5, 10, 18, 04 
சஞ்சைவாணன் கோவை BA 
தண்டியலங்காரம் 9, 46 
paling பதிற்றுப்பத்தந்தாதி 41 
சளிப்பாடல் 35, 50, 69 
இிருஏகம்பமுடையார் இரு அம். 

காதி (11 ஆம் இருமுறை) 
ருச்சளித்றுப்படியார் 88, 78, ப் 
இிருச்குறள் 3, 3h, 64 
தஇிருச்கோவையார் 5, 35, 95, 96 
இிருசாவுக்காசு. oar genres 65 

ரப் பல்லாண்டு 2, 55, 59 
இிருப்புகழ் 2, 8, 29, 88, 39, 55, 

64, 63 
இிருமர்திரம் 10, 14, 38, 40, 45, 

'இருமுருசாத்றுப்படை 

சிர். சாமணி 

நிலப்பதிகாரம் 

55, 58, 68, 98, 2100 
2, 3, 68 

௬௪ 

திருவகுப்பு 29 
வாசகம் 2, 8,4, 5, 8, 9, 16, 

24, 25, 26, 27, 88, 40, 41} 
44, 48, 49, 52, 56, 58, 61, 
62, 67, 69; 70, 72; 73, 77, 
80, 82, 84, 88, 90, 92,.95, 

99,100 
இருவாய்மொழி 25, 85, 57, 87 
'இருவாரூர் நான்மணிமாலை. 43 

  

'இருவிசைப்பா 1, 21, 44, 51, 
76, 88, 90, 94 

இருவிளையாடற்புசாணம் ... 8, 19, 
நர; 58) 98 

Boat Bunt 38, 86 
'வ்யப்ரபக்தம் இயற்பா (பெரிய 

அந்தாதி) 18, 88 
» இருப்பள்ளியெழுச்சி 52 

geet Gun gi 38 
rea 8 
ஈள வெண்பா 50 
காரையூர் விநாயகர் இரட்டைமணி 

மாலை (11 ஆம் இருமுறை) 57 
காலடியார் 8, 00, 78 
பட்டினச்தார் 35, 100 
பட்டினப்பாலை 2 
பதினோராம் திருமுறை 35, 86, 
பரிபாடல் 13, 48 
பழமொழி 95 
புறசானுறு 43, 87, 91 
பெரிய இருமொழி 4, 8, 11, 16, 

21, 40, 42, 57, 64, 87 
பெரியபுராணம் 18, 91, 25, 96, 

51, 57, 6, 78 
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நீரிற் குடைக்தாடுகல் 40 

9 மயில், இனிப்பிள்ளை, மான் 
இவைகளுக்கு ஒப்பு 65 

மான்று. 67 
மாம்பொழில் எறிகாலுதல் 94 
முத்து - (முதுவேய்முச்து) 81 
மூருகன் - குறத்தி மணாளன் 68 

உ... தேவசேனாபதி 68 

முழவு - மண்ணார் முழவு 42 
ஒட மந்தம் நூழவு 4 

apa rat 90 
வண்டு மருள் பாடுதல் 97 
உண்டு யாழ் செயும் 59 
வண்டும் அல்லியும் 8 
வண்டும் மாதவியும் 99 

ain ipdons-Q)sir ugpios gesruapla 7 
வாழ்க்கை நிலையாமை (பரிதி 
சண்ட பனி) 60 

வாளா 95 
வாளிகள் (வாள்வீசர்) 43 
வாளை (மடையில்), 86 
வானோர் அறியா கெறி 41 

விடக்கு 36 
விடை - காய்சின மால்விடை 44 

9. கொல்லைச் இல்லை 
(oo) 41 

9. செண்டாடும் விடை 26 
ட மழலை எற 12, 72 
2 மால்விடை 44, 57, OL 

வேத மால்விடை 37 
Sots (கோபித்து) 79 
வினை வக். BI மூடுதல் 35 
வெட்டெனப் பேசேல் 544 
வெண் மூடல் (மழை) 5B 
வேள்வி 88 

பிறநூலில் எடூத்தாளப்பட்ட தேவாரப் பகுதி 

எடுத்தாளப்பட்ட பருதீ 
1. தானெனை முன்படைச்தான் 100-1:--1 
2. ஏழிசையாய் இசைப்பயஞாய் என்னுடைய தோழனுமாய் 51-10 

எடுத்தாளப்பட்ட இடம் 
1. *தானென்னை முன்படைத்தான் என்ற தகவுரையை 

சானென்னா உண்மைபெத்று காம் உணர்வ செக்காளோ. 
தாயுமானவர் அறிஞருரை 

2. என்னுடைய தோழனுமாய் என்ற இருப்பாட்டின் 
கானெதியைக் கண்டுரிமை காம் செய்வ செர்சாளோ. 

தாயுமானவர்



1. 

௨ 
இருச்சிற்றம்பலம் 

சேதேவார ஓளிதெறி 

சுந்தரர் 
sca 

1. soorus 

எண்ணிலியுண் பெருவயிறன் சணப.இியொன் ததியான் 16-9 
கணபதியேல் வயிறுகரரி 5-2 
இருநாமம் : கணபதி 5-2, 16-9 

அ. அகப்பொருள் 

அசப்பொருட் பஇசங்கள் 36, 37 
காசல்கொண்ட பெண்களின் கூற்று 36 
பறவை முதலியவற்றைப் பெண்கள் அது விடுதல் 37 
பெண்களின் கூற்று 
(“மங்கைமார் பலர் வேண்டிக் காசல் மொழிக்ச சொல்?) 
க்கும் ஆமையும் பூண்டிரோ சொலும் ஆரணிய விடங்கசே 
அத்தி யீருரி போர்த்திரோ சொலும் ஆரணீய விடல்கரே 
அக்திவானம் உம் மேனியோ சொலும் ஆரணீய விடல்கரே 
அரவம் ஆட்டவும் வல்லிரோ சொலும் ஆரணீய விடல்கரே 
ஆடல் பாடலும் வல்லிரோ சொலும் ஆரணீய விடங்கரே 
ஆசமாவது காசமோ சொலும் ஆரணிய விடல்கரே 
ஆறு தாக்கிய சடையரோ சொலும் ஆரணிய விடங்களே 
ஏடுலா மலர்ச் கொன்றை சூடுஇர் என்பெலாம் அணிச் 

தென்செய்கீர் 36.47 
ஐயமேற்குமி சென்கொலோ சொலும் 36-10 
காடு நும்ப.தி ஒடு கையது காதல் செய்பவர் பெறுவதென் 36-7 

 



2. 

(0) 

(2) 

3) 

தேவார ஒளிநெறி (சுக்.தரர்) 

காருலாவிய கஞ்சையுண்டிருள் கண்டர் வெண்டலை யோடு 
கொண், டூரெலாச் இரிச் சென்செய்கீர் பலி 
ஒரிடத் திலே கொள்ளும் நீர் 36-1 

குரவ கறிய குழலினார் வளை கொள்வசே, தொழிலா நீர் 
இரவும் இம்மனை யறி.௫ரே இங்கே ஈடக்.து போகவும் 

வல்லியே 36-6 
கையொர் பாம்பரை யார்த்தொர் பாம்பு கழுத்தொர் பாம் 

பின்புதாழ், மெய்யெலாம் பொடிக்கொண்டு பூ.சஇர் 
i Cash aa ft தேமும். எலைத்து சோக்கும் வெள்ளேறு; செர்சழல் வாய பாம்பு 

முசெனும் 36-2 
சுடலையில் பேயோ டாடலைத் தவிருநீர் ஒரு பித்தசோ. 

எம்பிரானிரே 36-3. 
செச்தமிழ்த் இறம் வல்விரோ செங்கண் அ£வமுண் கையி 

லாடவே வர்ல நிற்குமிதென்காலோ பவி மாத்த 
மாட்டோம் இடடிலோம். 36-4. 

தச்கை சண்ணுமை சாளம் வீணை தகுணிச்சம் இணை சல்லரி 
கொச்கமைகுட முழவினோடிசை கூடிப் பாடிரின் ராடுவீர் 36-9 

8ணெடுய் சண்ணி ஞனொடும், கூறாய் வர்து நிற்றிராற் 
கொணர்ச் திடு லோம்பலி சடமினே 36-5 

பலிக்கு நீர் வரும்போது ,நங்கையிற் பாம்பு வேண்டா 
பிரானிே 36-2. 

பையவே விடங்காகரின் று. பைஞ்னீலியே னென்தீர் 
அடி.கணீர், ஐயமேற்குமி தென் கொலோ 
சொலும் ஆரணீய விடங்கரே 56-10" 

பைஞ்னாீலியேன் என்ற நிற்றிரால் 86 

பறவைகளைத் தூது விடுதல், தூதுவிடு சேதிகள், 

கதூதுவிடப்பட்ட பறவை முதலியவும் தூதுச்சேதியும் 
அன்னப்பெடை: கூடும் அன்னப்பெடைகான்! (குயில் வண்டுசாள்), 

அடம் அம்பொற்கழல் அடிக ளாராரைப் பாடுமாறும், பணிச் 
தேத்துமாறும், கூடி ஊடுமாறும் உணர்தத வல்லீர்சளே 37-10 

இனி: பறக்குமெங் இள்ளைகாள் ! (பாடமெம் பூவைசாள்), 
அடீகள் அரூரை மறக்க இல்லாமையும் வளைகள் 
நில்லாமையும், உறக்கம் இல்லாமையும் உணர்த்த 

வல்லீர்களே. 37-2 
குயில் (1) குரவநாறக்குயில் வண்டினம்... ஆரூரரைப் பசவி 

நாடும்மதும், பாடிகாடும்மதம், உரு சாடும்மதும் 
உணர்த்த வல்லீர்களே 87-9 

(0) மேலே (1) பார்க்க. 
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2. அகப்பொருள் ௪௫ 

குருகு: 
குருகு!...ஆரூசஸ்சப் பருகு மாறும், பணிர்சேத்து 
மாறும், நினைக ஐ உருகுமாறும் இவை உணர்த்த 

வல்லீர்சளே 871 
,[வண்டுகாள் ! கொண்டல்காள்] 

விர்மணற் குருகுகாள்! ஆளுரரைச் கண்டவாதும், 

காழத் இச்சனன் றெரிர்து மெய் உண்ட வாதும், 
இஃவ உணர்த்த வல்லீர்களே 37-6 

கொண்டல்காள் : [மேலே (4. 1ம் ஜே (10) 14 பார்க்ச.] 
சக்ரவாளம்: சக்ரவாளத்இளம் பேடைகாள் ! சேவல்காள் !... 

அரூசர்க்கு வக்ரமில்லாமையும், வளைகள் கில்லாமையும், 
உசரம் இல்லாமையும் உணர்த்த வல்லீர்களே 37-4 

சேவல்காள் ! [மேலே (6) பார்ச்சு.] 
நாரை : வெண்ணாரைகாள் ! 1. அடி.சன் ஆரூசர்க்கு கலைகள் 

சோர்னெறதும், கனவளை கழன்ற தும், முலைகள் மீர் 
கொண்டதும் மொழிய வல்லீர்களே 

அற்றுற்றப் பகர்ச்ஐ அமு.கள் ஆரூசர்க்குப் ப்துமற் 
'நின்மையும், பாடுமற்றின்மையும், உத்துமற் தின்மையும் 

  

உணர்த்த வல்லிர்களே 37-8 
வாழுமாறும், ஊளை கழலுமாறும், எனச் கூழுமாறும் மிலை 

உணர்,்2 வல்லீர்சளே 37-8 
பூவை: [மேலே (2) பார்க்ச.] 

(10) வண்டு: 1. [மேலே (1), (8) 4, (4) ம். பார்ச்க.] 
ii. தேனலல் சொண்டதேன் வண்டுசாள் (கொண்டல்சாள்) 

அரூரர்ச்குப் பானலங் சொண்டஎம் பணைநுலை பயச்.து 
பொன், ஊனலல் கொண்டதும் உணர்த்த வல்லீர்களே 87-7 

8... தலைவன் கவர்ந்தவை” 

i. 
ii 

fii. 
iv. 

ve 

எழில் : என்னதெழிலும் நிறையும் கவர்வான் 91-4 
இந்தை : பக்.தும் இளியும் பயிலும் பாவை சந்தை சவர்வார் 

செந்த வண்ணர் 91.2 
நிறை : என்ன தெழிலும் நிறையும் கவர்வான். 91-4 
நீர்மை : papi peak Cuetwadr Quomis Gpornit 

எழு நீர்மை கொள்வான் 93.5 
வளை: வீண்பேரி மடவார் கை வெள் வளைகள் கொண்டால் 

வெற்பரையன் மடப்பாவை பொறுக்குமோ சொல்லீர் 46-3 

4... தலைவனால் ஏற்பட்டவை , 

(1) உலைகள் சோர்தல் :** கலைகள் சோர்சன்றதும்” 37-5



ore தேவாச ஒளிகெறி (சுந்தர்) 

(2) காமத் இயால் மெய் சோர்வடைதல்: காமத் தீச்சனன் 
நெரிர்து மெய் உண்டவாறும்  ., 87-6 

(3) முலைகள் பீர் கொள்ளுதல் : “முலைகள் பீர் கொண்டதும்! 87-5 
(4) முலைகள் பொன்னிறம் கொண்டது: பானலங் கொண்டஎம் 

பணைமுலை பயர் துபொன் ஊனலம் கொண்டதும் 87-7 
(5) வளைகள் கழலுதல் - வளைகள் நில்லாமை : 

கனவளை கழன் Pgh ச 37-5 
வளை கழலுமாதும் 37-8 
வளைகள் நில்லாமை 37-2, 4 

8. தலைவர் செய்கை : குசவகாறிய குழவினார் வளை கொள்வதே 
தொழிலா நீர் 36-6 

வட்ட வார் குழல் மடவார் தம்மை மயல் செய்தல் 
மாதவமோ மா.திமையோ 464, 

வச்ச *சாயினை அறிவோ 38-6 

9. அங்கள்களின் தொழில் 

"நாத்தான் உன் இறமே இறம்பா.து சண்ணி யண்ணிச் 2 
அமுதம் பொதிந்து ஊறும் அத்தானை ப்ட் 

சாத்தானும் உனைப் பாடலன் றி சவிலாசெனா 92-6 
சான் மறகனொம் சொல்லும் கா ஈமச்வொயவே 48 

4. அடியார்; அடியார் இலக்கணம் 

[* அடியார்களும் வெனும்” என்னும் தலைப்பு 5 பார்க்க] 
0). அச்கோ டாவார்த்த பிரான் அடிச்சன்பராய்ப் புக்சாரவர் , 50-8 

அடி சை தொழுவார்    

  

அடித்தொண்டர் TO, 87-4 
அடியவர்(கள்) 46-7, 50-7, 58-7 
அடியார் அடியார்கள். 244 
அடியா(ர்)(கள்) 19-10, 29-6, 45-10, 68-2, 8; 64-8, 67-2, 

76-1, 6; 77-10, 11; 805 84-5, 89-5 
அடியான் 80.2. 

. அடியான் அடிச் தொண்டன் 28-10 
அடியிணை தொழுதெழும் அன்பராம் அடியார் TL 
SesDavein அடியார் 81-8 
அப்பாலும் அடிச் சார்ந்த அடியார் ட 8911 
  

*.. சாய் - தளர்ச்சி, சோர்வு.
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அருமையாம் புகழார் 14-11 
அலையார் சடை யுடையானடி தொழுவார் 82-4 
அன்புடைமீர் 22-3 
ஆகமுறப் பாவகமின் தி மெய்யே பற்றுமவர் 84-7 
ஆட்பட்டோர் T7-4, 95 
அணையாம் அடியார்கள். 12-11 
ஆளாயிருக்கும் அடியார். ன் 95-1 

தனைக்காவுடை ஆதியை சாளும்:- 
உ... இணைகொள் சேவடி சேர்வார் 15-5 

இரவும் எல்லியும் பகலும் ஏத்துவார் 75-8 
” லங்கு சேவடி சேர்வார் 75-9 
» இறைவன் என்றடி சேர்வார் 75-1 
9... ஈமம் உள்ளவர் 15-7 
3 எங்கள் ஈசன் என்பார்கள் 5-2 
:.. எண்ணுமாறு வல்லார்கள் 5-0 
9... ஏச்தை என்றடி சேர்வார் 7524 
்.. ஏலுமாறு வல்லார் 75-8 
இகழா துமக்காட் பட்டோர் TIA 
உன்னைக் தொழுவார் 77-8 
ஊனமில்லா அடியார் 81-7 
எண்ணி யிருக்து இடக்து ஈடச்சம் அண்ணலெனா நினைவார். 11-2: 
என்றும் முட்டாப் பாடும் அடியார் 95-8 
ஏத்து பத்தர்கள். 88-6 
கட்டு மயச்ச மறுத்தவர். 10-7 
கருதிச் சவொர் 913 
ஈருதுமா கருக இத்றுர் 90-8. 
கத்றானும் குழையுமா றன்தியே கரு.துமா கருத இற்றார் 90-8 
கன்று முட்டி உண்ணச் சுரச்த சாலி அவைபோல 

என்து முட்டாப் பாடும் அடியார் 95-8 
காதலாலே கருதும் தொண்டர் 6-7 
காலையிலும் மாலையிலும் சடவுளடி. பணிச் து சந்த மனத்தவர் 16-8 

குத்றமில் தன் அடியார் 84-4 
*கூழையாாடப் பொய்யே குடியோம்பிச் குழைந்து 

மெய்யடியார் குழுப்பெய்யும் வாழியர் 67- 
சடைமுடி அடிகளை நினைர்இிட் டழுமலர்ச் கண்ணிணை 

அடியவர் 59-10 
சடையன் தன் சாதலன் பாடிய பதம் தொழு மலர் 

எடுத்த கை அடியவர். 58-10 

* கூழையர் - அடியார் கூட்டத்தில் கடையில் கித்பவர், 
சடைக் கூழை செல்மின்கள்-இருவாசகம்: படை எழுச்சி 16-2 

ர் சுக்த்சர் தேவாரத்மை மலரிட்டுச் தொழுது எடுத்துப் படிப்பவா. 

மே 

  

 



ors தேவார ஒளிெறி (சுந்தரர்), 

சந்தித்த இறலார் பணிபூட்டித் சவத்தை ஈட்டிய தம்மடியார் 077 
இவெனடியார்கள் ன் ப் 78-10 
ரார்க்த அன்பராய்ச் சென்றுமுன் அடிவீழும் இ) ர். 90.2 
செல்லடியே கெருக்குச் இறம்பாது சேம்த்தவர் 5 67-2 
Cag usps Ose 19-11 
சொற்பால பொருட்பால சுரு.இிஒரு சான்கும், தோத்.இரமும் 

பல சொல்லித் அ.தித்திறைதன் இறச்தே, கற்பாரும் 
கேட்பாரு மாயெல்கு ஈன்கார் கலைபயில் ௮ர்.தணர் 

,சமைப் பற்றினார் 
தலையால் தாழும் தவத்தோர் 
'தன்னிலா மனத்தார் 
தன்னினைவார் 
'தன்னை நினைப்பவர் 
'இருகாமம் கற்றா ரவர் 
இருவானடிக்சே வைத்த மனத்தவர் பத்தர் 
ன்ன அடைச் தொழில் உடையீர் 
தெய்வத்தினை வழிபாடுசெய் தெழுவாரடி. தொழுவார் 
சேசத் தயயவர் வச்.து இருபோதும் வணக்டெ 
தொண்டாடித் தொழலும் 
தொண்டருள்ளீர் 
தொண்டாடி.த் தொழுவார் 
தொண்டு (சொண்டர்) 
தொண்டு செய்வார் 96.1 
தொண்டே செய வல்லார் 92-2 
சரியார்சல் சள்ளதிதாற் பச்சான பரிசொழிர் து சாஞம். 

உள்பப் பிரியாத அன்பராய்ச் சென் றுமுன் 

  

  

அடிலீழும் எர்தையார் 30-8 
சல்லடியார் 67-2 
சாளும் உள்இப் பிரியாத அன்பர் 90-3 
Bara நின்றார். 15.4 
செக்கறையே நினைவார் 11-7 
கெஞ்சேர நின்னையே உள்? நினைவார் 96-5 
சேசமூடை அடியவர்கள் 16-7 
படிசெய் நீர்மையிற் பத்தர்காள். 38-10 
பண்தாழ் இ(ன்)னிசை முரலப் பன்ஞளும் பாவித் அப். 

பாடி யாடிக் சண்டார் 30-10 
பத்தர்(கள்) (காள்) 7-1], 10-5, 2-8, 83-10, 67-2, 76-10, 89-7 
பத்தர் பயின் றேத்இப் பரவும் ( துறையூர்) 13-2 
பத்தராய்ப் பாவிப்பார் 90-7 
*பத்தாயெ தொண்டர் 80-1 
  

ஈ ஒப்புமைப் பகுதி (பக்சம் இ௯) பார்க்க, 
)



க், அடியார், அடியார் இலக்கணம் ௪௭௯ 

பத்தா பத்தர்கள் 25-8 
ப்யிலப் புகுவார் சத்தம் ஒருகெறி வைத்த (இடம்), 10-5 
பரமன் அடியார் 18-10 
uruter Cu uechud Rib mags Osmair i TAL 
பரிசினால் அடிபோத்று பத்தர்கள் பாடி. யாட 88-5 

பல்லடியார் 67-2 
பல பத்தர் 88-7 
பழகாகின் று பணிசெய்வார் TTA 
பிண்டமுடைப் பிறவித் தலை நின்று நினைப்பவர் 10-6 
பிரியாத அன்பசாய்ச் சென்றுமுன் அடிவீழும் சர்தையார். 90-2 
பிரியாதுள்இச் €ரார்ச்த அன்பர் 90-2 
பெரியோர் 10-10 
பெத்தபோழ் ஐம் பெரு த போழ்தும் பேணி உம் கழல் 

ஏத் துவார்கள்.. eee Sept uppBevi 5-3 
பேசாது காமத்தித் சென்றாத் போலன்.தியே பிரியா தள்ச் 

சீரார்ச் த ௮ன்ப.ராய்ச் சென்றுமுன் அடி.வீழும் 
இருவிஞர் 

பொய்யா சாவதஸாற் புகழ்வார்கள் 
மடமூடைய அடியார் 
மண்ணிடை அடியார்கள் 
மண்ணுலூற் பிறக்து நும்மை ong si வழியடியார் 
மீதிப் பி.தர்ச் சண்ணிமீசென்று சர்தை செய்திருக்கும் 

  

செங்கையாளர் 8-4. 
மனமே எனவேண்டா அருத்தி உடைய அடியார் 95-4. 
மாண்பனை ஆயன சொல்லி நின்றார்கள். 44-5 
மிகச் றம் துருஇிப் பாசுவார் 68-2 
மூற்றா மதிசேர் முசல்வன் பாதத் தற்றார் டமார் 91-10 
மெய் வைத்தடி நினைவார் 82-7 
*மெய்ம் மானப் பாடாங்குடி அடியவர் 62-10 
மெய்யடியார் குழுப் பெய்யும் வாழியர். 67-8 
மேதகு(சன்)பத்தர் 84.9 
வல்லடியார் 67-2 
வலங்கொள்வார் 15-09. 
வழிபாடு செய்தெழுவா ரடிதொழுவார் 82-8 

வழியடியார் 100-5 
வாயார் மனத்தால் நினைக்குமவருச் கருக்சவத்இல் தாயார் 19-10 
வாரமாஇத் இருவடிக்குப் பணிசெய் தொண்டர் 5-9 
வாளா நின்று தொழும் அடியார்கள் 59-8 
  

* மெய்ச் செறியில் சிற்கும் பெருமை உடையவசாய்ப் பாடும் 
அன்பர்களின் அழூயெ குடியிற் பிறந்தவர்கள்.
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3) 

(4) 

(5) 

தேவா. ஒளிநெறி (சுந்தரர்) 

வெற்றரைச் கற்றமணும் விரையாது விண்டால முண்ணும் 
துற்றரைச் துற்றறுப்பான் துன்ன ஆடைக் 

தொழிலுடையீர் 220 
வேடித் தொண்டர் (வேட்டுவ குலத்மொண்டர்) 824 
சுந்தரர் தேவாரத்தை ஓதும் அடியார்கள் : ]'தலைப்பு 18) பார்ச்ச.] 
ஆரூரன் சமிழ் மாலைகள் பாடும் அடி.ச்தொண்டர் 71-10 
ஆரூரன் பன்னும் இசைக்ளெவி பத்திவை பாடவல்லார் 91-10 
ஊரன் உரைச்ச உறுதமிழ் பச்.தும் வல்லார் 19-11 
ஊரன் சொல் பொய் யொன்றும் இன்றிப் புலம்புவார் 

(பொற்கழல் சோவரே) 45-11 
காவலா ரூரன் சம்பி சொன்ன ஈத்தமிழ்கள் பாடும் அடியார் 

கேட்பார். 58-10. 
காவதூர்ச் கோன் ஈலத். தமிழைப் பாடவல்ல பரமன் 

அடியார். 19.10. 
வன்றொண்டன் ஒலிகொள் இன்னிசைச் செர்சமிழ் பத்தும் 

உள்ளத்தால் உகர்தேத்த வல்லார் 67-11 
பாடும் அடியார்கள், பாடி ஆடும் அடியார்கள் : 

  

  சந்தம் பலவும் பாடும் அடியார் பத 
பண்தாழ் இ(ன்)ணிசை முரலப் பன்ஞாளும் பாவித் அப் 

பாடியாடிச் சண்டார் 80-10 
பத்தர் பலர் பாட (இருந்த பரமா) 32.8 
பரவி சாடொறும் பாடுவோர் 36-6 
பாட்டும் பாடிப் பரவித் இரிவார் 91-1 
பாடி ஆடும் பத்தர் 67-2 

பாடுவார் 33-8 

  

பஜனை செயும் அடியார்கள் - அடியர்குழாம் - அவர்கள் செயல் : 
செய்யவேண்டூவன : 

கடுமின் அன்புடையீர் அடி.ச்சாட்பட்ட தாளிகொண்டு 
குடிமின் தொண்டருள்ளீர் உமரோ டெமர் சூழவக்து. 
வாடுமிவ் வாழ்க்கை என்னை வருர்தாமல் இருக்தச் சென்று 
பாடுமின் பத்சருள்ளீர் பழமண்ணிப் படிச்சகரையே 22-8 

கூடிச் உடித் தொண்டர் சங்கள் கொண்ட பாணி 
குறைபடாமே, ஆடிப்பாடி அழுது செர்கல் சன்புடையவர் 

பறையார் முழலம் பாட்டொடு பயிலும் சொண்டர் 
(பயில crepe) 9-4 

: 67-8 
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மெய்யடியார் குழுப்பெய்யும் வாழியர் 
மலர், மாலை, இலைகொண்டு பூரித்து ஏத்தும் அடியார்கள் : 

அண்ட கபாலம் சென்னி அடிமேல் அலரிட்டு see 
தொண்டங் கடி.பரவித் தொழுதேத்தி சின்றாடும் 22-2



(6) ௮ 

() 

(6) 

4, அடியார், அடிமார் இலக்கணம் க. 

இண்டை கொண் டன்பு இடையறாத தொண்டர் 94-2 
இலையால் அன்பால் ஏத்,துமவர் 94-9 
காதல் செய்து களித்துப் பிதற்றிக் கடிமாமலரிட் டனையேத்இி 

"ஆதல் செய்யும் அடியார் 41-9 
சுரும்பார் விண்ட மல.ரவை சாவித் அல்கு கண்ணீர் 

'அரும்பா நித்கும் மனத்தடியார் 23-4 
சடல் கையால் மலர்மாய்த் தொழுவார் 57-4 
தழல் போலும் இருமேனிக் செண்ணார் காண் மலர்கொண்டல் 

இசைர்கேத்தும் அடியார்கள் பண்ணார் பாடல் 86-8 
நீுபூசி நெய்யாடி. தன்னை நினைப்பவர் 87-2 
சொச்சியம் பச்சிலையால் முரைர் புனலால் தொழுவார் 99.8. 
அடியார்கள் பத்திசெயும் வகை, பத்தி வெளிப்படும் வகை : 

ஆடிய மாகடத்தான் அடிபோஜ்றிஎன் ஐன்பினசாய்ச் 
குடிய செங்கையினார் பலசோக்இரம் வாய்த்த சொல்லி 
காடிய ஈன்னிலத்துப் பெருங்கோயில் 98-4 

உரைப்பார் உரை உகந்துள்க வல்லார் 92-4, 
எண்ணி யிருந்து டெர்து ஈடர்தும் அண்ணலெனா நினைவார். 11-2 
காதல். செய்து சளித்துப் பித.ந்றி...ஆ,சல்செய்யும் அடியார் 41-9 
செல்லடியே செருக்குத் இறம்பாது சேர்ச்தவர் 67-2 
தொண்டர்கள் தள்ளிப் பாட 87-1 
அடியார்கள் பெறும் பேறு: 
ven ep pis அம்மை வாழ்த்தும் வழியடியார் பொன் 
னுலகம் பெறுதல் தொண்டனேன் இன்று சண்டொழிர்சேன். 

100-5 
வா்ளாரின்அ தொழும் அடியார்கள் வாஞளப் பெறும் 

வார்த்தையைக் கேட்டி 59-8 

அடியாரைக் குறிக்கும் சொற்கள் : 

அடியவர் 62-10 
அடியார்(கள்) 63-2, 8; 64-8, 67-1, 2; 87-3, 94-10, 95 
அடைச்தவர் 67-8 

அண்பர் 20-2, 3 
உற்றவர். 61-2 
கலந்தார். 42-5 

சார்க்தவர் 18-7 
சொடர்ச்தவர் 73-3 

தொண்டர்(கள்) 34-1, 56-9, 84-8, 87-1, 94-2 
தொழுவார் 17-8 
சண்ணினார் * 61-7 
ஈம்மினாம் 88-1 

தே. ஓ.



we தேவாச ஓவிநெறி (சுந்தரர்), 

சினைப்பவர் 68-4, 87-2 
பணிவார். 68-8 
பத்தர் 7-11, 18-2, 62-2, 67-2, 84-10, 58-6 
பற்றிஞர் 33-8, 61-2 
பாதமே தொழுவார் 62-1 

பாவிப்பார். 61-2 
வச்.இப்பார் 67-7 

ம். அடியாரும் சிவனூம் 

அங்கத் த.துசோய்கள் அடியார்மேல் ஒழித்தருளி 80-5 
அடிகள் என்று அடியார் தொழுதேத்தும் அப்பன் 643 
அடித் தொண்டர் தங்களை ஆளுமாறு வல்லார் அவரே 

அழமெரே.. 87.4 
அடியார்க் கணியவர் 19-10 
அடியார் கல்லவடப் பரிஎம் 84.5 
அடியார்கள் செர்செறியை 51-8 
அடியார்கள் தம்முள்ளத் தேனங்கத் தமு.தா9 உள்ளுறும் 

தேசனை (7-1 
அடியார் தமச்கோர் குடியே ஒத்தியால் 4-4 
அடியார் பாழ் இறந்த சம்பி 63-2 
அடியிணை தொழுதெழும் அன்பராம் அடியார் சொன்னவா 

ஐறிவார் துருத்தியார் 41 
அடைச்தவர்க் கமுதாயிடுவானை. 56-10 
அடைர்தவர்க்கே இடமா நின்றானை 67-8 
அடையில் அன்புடையானை 86-1 
அடைவார் வினைகள் அ.துப்பான் 91-6 
அடைவார் வினை தீர்க்கும் புரிவுடையார். 11-1 
அண்ட சபாலம் சென்னி அடிமேல் அலரிட்டு ஈல்ல 

தொண்டவ் சடிபரவித் தொழுதேத்தி சின்றாடும் இடம் 22-2 
அக்தி இரிக்தடி யாரும் நீரும் அகக் தொறும் சர்திகள். 

தோறும் பலிக்குச் செல்வ. தக்சதே 48-8 
அரித்த சம்பி அடி. கை தொழுவார் கோய் 63-6 
அலையார் சடை யுடையான் அடி தொழுவார் பழு.துள்ளம் 

நிலையார் இகழ் புசழால் செடுவானத் அயர்வாரே 82-4 
அ.த்றவனார் அடியார் சமக்கு 19-1 
அன்பர் இட்டுகர்தார் மலர்ப் பூசை இச்டக்கும் இறைவர் 19-8 
அன்பரல்லால் அணிகொள் கொன்றை அடிகள் gig Cerri 7-8 
ஆகமுதப் பாவசம் இன்றி மெய்யே பற்று மவர்ச் கமுதை 94-7 
ஆடி. அசைச்சடி யாரும் நீடும் அசம்தொறும் 

பாடிப் படைத்த பொருள் எலாம் உமையாளுச்சோ 43-5



5. அடியாரும் சிவனும் yh. 

துணையா அடியார்கள் தொழப்படும் 4 Geou 12-11 
*த.தயர்தம் பணிவார்ச் கணியானை 67-3 
இலையால் அன்பால் ஏத்தும் அவர்க்கு சிலையா வாழ்வை 

நீத்தார் 94-9 
உரைப்பார் உரையுகர் தன்ச வல்லார் தங்கள் உச்சயொய் 92-4 
உற்றவர்ச் குதவும் பெருமானை 61-2 
உற்றான் ரமக் குயரும் மஇிச் சடையான் 82-5 
உன்னை ஈம்பி ஒருவர்ச் கெய்த லாமே 1உலகுஈம்பி. 

ச உரைசெய்யுமதல்லால் 8-7 
உனதாள் ததல் உணர்க்தடியார் உன்பெருமைக்கு நினைந்துள் 

ஞருகா 1விரசும் ஓசையைப் பாடலும் நீ ஆதல் 
உணர்ச்தவரோ டன்பு பெருத்து 84-2 

கஊனச் துறு நோய்கள் அடியார்மேல் ஒழித் தருளி 80-7 
னைக் சாவல் கைவிட் டுன்னை உகப்பார் உணர்வாரே 47-7 
எண்ணி இரும்.தும் டெக்.தம் ஈடச். சம் அண்ணல் எனா 

நினைவார் வினை தீர்ப்பார் 11-2 
எதிர்க சண்டி இடச்ச சண்ணப்பன் 8௪.௮ பத்தர்கட் 

கேத்ற(ம்) ஈல்ினிர் 886 
poem epee பலிநீ கொள்ளக் கண்டால் அடியார் 

உருகாரே, அறவே ஒழியாய் 41-6 
சச்சேர் அரவொன் றரையில் அசைச் ஐச் சழலும் சிலம்பும் 

சவிச்சப் பலிக்சென், துச்சம் போதா ஊரூர் இரியச் 
கண்டால் அடியார் உருகாரே 41-2 

ச9ந்தவர்ச் சம்மையோ டம்மையில் இன்பம் பெருக்கு சம்பி 63-10 
சண்ணுளிசாய்ச் கருத்தில் உம்மைக் கருதுவார்கள் 

5. காணும் வண்ணம் மண்ணுளீராய் 6-4 
க்துவாய்த் தலையிற் பலிடீ கொள்ளக் கண்டால் அடியார் 

கவலாசே 41-1 
கருமையார் தருமனார் சமர் ஈம்மைச் கட்டியகட் டறப்பிப் 

பானை, அருமையாம் சன்னுலகம் தருவானை 90-4 
குழல் பேண் வல்லார் €லமும் செய்கையும் கண்டுகப்பார் 

அடி. போற்றிசைப்ப 19-9 
சுத்ரானும் குழையுமா நன்தியே கருதுமா கருத இற்றார்க்(கு) 

எத்ராலும் குறைவில்லை என்பர்காண் உள்ளமே 90-8 
காண்டு ஈம்பி சழற் சேவடி என்றும் கலக்துனைக் காதலித் 

காட்செய் இற்பாரை ஆண்டு ஈம்பி அவர்முன் டத 
அருளு சம்பி 69-0 

  

* க.தியந்தம் - அடிகாள் முதல் இறுதிகாள் வரை (எப்போதும்). 
* சம்பியின் உலகு - வெலோசம். | விரசுதல் - பொருக்து தல். 
$ ஏத்து பத்தர்கள் & சம்பக்தர், அப்பர்.
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" சூற்றமொன் ஐடியார் இலசானால் *கூடுமா றதனைக் 

தேவார ஒளிநெறி (சுந்தரர்) 

காணப் பேணு மவர்ச் கெளியானை 56-5, 9 
காத்தாய் தொண்டு செய்வார் வினைகள் அவைபோச 28-6 
காதலாலே கருதும் தொண்டர் காரணுத்தரா நின்தே... 

ஆடவல்லீர் 6-7 
கானக் காட்டில் தொண்டர் சண்டன சொல்லியும் 

காமூறவே . 18-4 
குடமெடுத்து க்கும் பூவும் கொண்டு தொண்டர் ஏவல்செய்ய 

ஈடம் எடுத் தொன் டிப் பாடி நல்குவர் நீர் 6-5 

கொடுப்பானை 56-5 

4/கூழையசாடப் tOuniGu @pCurdI4 Gonpss Quodmipwnt 
குழுப் பெய்யும் வாழியர்க்சே வழுவா கெறி காட்டி (1-3 

சேடிலாப் பொன்னடிக்கே விடுவிப்பாய் 29-9 
சடைமுடி யடி.களை நினைச்இட் டமுமலர்ச் சண்ணினை 

அடியவர்க் கல்லால் அறிவரிதவன் இருவடி.யிணை 
யிரண்டும். 58-10 

சக்இத்த இறலார் பணி பூட்டித் தவத்தை மீட்டிய 
தம்மடியார்க்குச், சக்இத்தற் கெளிதாய்த் 
'இருப்பாதம் சவலோமம் இறக்தேத்ற வல்லானை. 67-7 

சரணடைந்தார் நெஞ்சம் சொண்டார் 19-5 
சந்இித்தென் றும் சினைந்தெழுவார்கள் இந்தையிற் நிகழும் 

Aactscrter 61-8 
ADuri Qubuni wer s@sp syoaro wis Osrepant 

இறவார் பிறவார். 4-3 
சுடர்ச் சோத! உன்னைத் தொழுவார் அயர்போக 

வாழுமவர்கள் அங்கங்கே வைத்த சந்தை உய்த்தாட்ட 
அழும் இரைக்காவிரிக் கோட்டத் சையாலுடைய 

அடிகளோ V7 
செல்லடியே கெருக்இத் இறம்பா* சேர்க் தவர்க்கே 

இத்திமுத்தி செய்வானை. 67-2 
'சடல்கையால் மலர் சய்த் தொழுவாரைத் தன்னடி.ச்சே 

செல்லுமாறு வல்லானை. 574 
நதண்டி சன் இனமுடை...ஒருசுடர் 72-10 
தம்மை வாழ்த்தினார்கட்கு soon 33-6 
தமைப் பற்றினார்கட்கு ஈல்லரோ 83-8 

* கூமொறதணை- கூடுதலை - இறைவனொடு சேர்தலை. 

*. கூழையராக - அடியார் கூட்டத்திற் சடையில் கிற்பவராஓ. 

$ பொய்யே - பற்றுஇலாது. $ குழுவுக்கு வேண்டுவன அளிக்கும். 
$ தண்டியடிகள் “சாயன்மார்? என்னும் தப்பு, 194 பார்ச்ச,



5. அடியாறாம் வனும் 

சருமனார் தமர் செக்ல் இமம்போத சடுத்தாட்கொள்வான். 
பஅித்றம்பலச் தெம்பெருமான் 

சன்ன முன்னம் கினைச்கத் தருவான் உன்னப்படுவான் 
. ஒற்தியூசே 

தாதை என்றுன் சரண்பணிர் தேத்தும் எங்கள் wii 
(சங்கள் கூடிய செல்வனார் அடி.யார் தம்மேல் வினை 

இர்ப்பராய் விடில் அல்கரும் துறைவார் 
RGF a Jus பெற்றான் இனி.துறையத் இறம்பாமைத் 

'இருமீ£மம் கற்ரு.ரவர் க.தியுட்செல்வர் ஏத்.ும்ம.து. 
கடனே 

(இருவாஞ்சியத் அறையும் ஒருவனார் அடியாரை ஊழ்வினை 
லிய ஒட்டாரே 

'இருவாஞ்சியத் அறையும் மருந் தனர் அடியாரை வல்வினை 
கலிய ஒட்டாசே 

இளேத்தற் இனியானை 
தொண்டர்கள் பாட (விண்ணோர்கள் ஏத்த) உழிதர்வீர் 
தொண்டர் அடி.த்தொழலும்...சண்டு 
தொண்டர்கள் துள்ளிப் பாடரின் ரூமொறு வல்லார் 
தொண்டர்தமக் கெளிய சோ தியை 
'தொண்டரைப் பெரிதும் உகப்பானை 
தொண்டுசெய்வார் வினைகள் அவைபோகப் பார்த்தான். 
'தொழுவார் தங்கள் தயர்இர்ப்பாய் 
தொழுவாரவர் தயசாயின ,ர்த்தல் உனசொழிலே 
சக்சட் கருளும் பிரான் 
ஈஸ்கட் பிணி சளைவான்...அருமாமரும்.து ஏழ்பிறப்பும் 
சண்ணினர்ச் கென்றும் ஈல்லவன் தன்னை 
சம்பினார்ச் சருள்செய்யும் அக்.தணர் 
சம்மை சாளும் செற்றாட்டி,ச் சருமனார் சமர் செக்கில் 

இடம்போ.த சடுத்.சாட் கொள்வான்...பெருமான் 
சரியார் தல் கள்ளத்தாற் பச்கான பரிசொழிக்.து சாளும் 

உள்இப், பிரியாத அன்பராய்ச் சென்றுமுன் அடி.வீழும் 
சச்தையாரைத், தரியாது தருமனார் தமர் செக்இல் 
இடும்போது சடுத்தாட்கொள்வான் - சற்றம்பலத் 

தெம்பெருமான். 
ஈல்லடியார் மனத் தெய்ப்பினில் வைப்பை 
சாளும் சாம் உகச்னெற பிரானை 
நினைப்பவர் மனம் நீங்க இல்லானை 
செதியே நின் டியார் சினைக்கும் திருச்சாளத்திபுள் அறிலே 
பல்சம் பலபேடெப் பாடும் தொண்டர் தமைப் பற்றிக் 

கொண் டாண்டூ£விடவும் இல்லீர் 

டு 

96. 

91-4 
63-2 
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76-1 
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56-9 
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1.9 

97-8 
97-8 
61-7 
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67-2 
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68-4 
26-4 

2-7
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பங்கய மாதனையார் பத்தியும் 
பண் ணுதலைப் பயனார் பாடலும் 
பணிவார் வினை கெடுக்கும் வேதனை 
பத்தர் சத்தம் பரவிக் கொண்டீர் 
பத்தர் சித்தம் பரிவிணியானை 
பத்தர் பர்தத் தெ.திர்கொள் பாடிப் பரமனையே பணியச் 

சித்சம் வைத்த தொண்டர் 
பத்தா பத்தர் பலர்போத்றும் பரமா. 
பசமானந்த வெள்ளம் பணிக்கு ஈம்பி 
பரவித் தொழுவார் பெறு பண்டம் என்னே பரமா 

பரமேட்டி பணித்தருளாய் 4-6, 

பசவி சாடொறும் பாடுவார் வினை பற்தறுக்கும் பைஞ்ஞீவியீர் 26-6 
பரிஏனால் அடிபோத் இ பத்தர்கள் பாடியாடப் பரிச்,து 

  

ஈல்னர்...அரிய வீழி கொண்டீர் 88-5 
பல்லடியார். பணிக்குப் பரிவானை 67-2 

பற்றினார்ச் கென் அம்ப ற்றவன் தன்னை 61-2 
பாட்டும் பாடிப் பரவித் Shani cob வினைகள் இர்ப்பார் 91-1 

பரட்டூர். பலரும் பரவப் படுவாய் 471 

பாடி யாடும் பத்தர்ச் சன்புடையானை 67-2 
பாடுவாரையும் உடையரோ 33-8 
பாசமே தொழுவார் பற்றுரவான் துணை 62-1 
பாவிப்பார் மனத் தாறுமத் தேனை 59-10 
பாவிப்பார் மனம் பாவிக் கொண்டானை 57-2, 61-2 
பிசானடிச் சன்பராய்ப் புச்காரவர் போற்றொழியாப் 

புனவாயிலே 50-8 
பீடைதர அடியாருச் கருளும் பெருமா னடி.கள் 58-10 
பேராது காமத், தத் சென்ற Guns அன்றியே 

பிரியா அள்.இச், சர்ச்ச அன்பராய்ச் சென் றுமுன் 
அடி.லீழும் இருவினாரை, தரா. கருமனார் தமர் 
செக்கில் இடம்போது சிற்த ,சாட்கொள்வான் 

சிற்றம்பலத் செம்பெருமான் 90.2 
மண்ணிடை அடியார்கள் மனத்திடர் வாராமே 

விண்ணிடைக் குருகாவூர் வெள்ளடை நீயன்றே 29-6 
மதஇப் பி.இர்ச் சண்ணியீர் என்று சர்தை செய்திருக்கும் 

செங்கையாளர் இருமிழலை 88-4 
மலக்இல் நின் அடியார்கள் மனச்திடை மால் திர்ப்பாய் 29-8 
மாண்பனை ஆயன சொல்லி நின்றார்கள் அல்லல் 

அறுக்கலும் பேயனே பித்தனே என்பார் 
எம்பிரானையே 44-5 

  

* வான் - இறந்த, பெரிய.



6. அடியர் அல்லாதாரும் சிவனும் தள 

மிசச்சிறர் அரப் பாசுவார் வினைப் பற்தறுப்பான  68-2 
முத்தியளிச் தெண்்ணதலைப் பெருமான் என்றெழுவாரவர் 

தம் ஏசறவும் 846 
மேதகு தன்பத்தர் மனத் இறையும் பற்று விடாதவனை 84-9 
மேவிய வெர் சரகத்தில் அமுக்தாமை ஈமக்கு 

மெய்ச்செறியைத் தான்காட்டும் வே.த முதலானை 40-10 
வஞ்சம் அற்ற மனத்.தாரை மறவாத பிறப்பிலியை 86-8 
6g சம்மோ டுள்ளளாவி வான நெறி காட்டும்...எர்தை 1-9 
வல்லடியரீர் மனச் இச்சையு ளானை 67-2 
ad 609 punts acer செய்ய 63-8 
வாஞ்சியத் கள் விளங் ஈமரைப் பாதம் நினைப்பவர் 
ரிக்க oe Stoo ஈலிவிலபே 76-8 

வாயார் மனத்தால் நினைக்கு மவருக் கருர்தவத்தில் தாயார் 11)-10 
வா.ரமாசத் இருவடி.ச்குப் பணிசெய் தொண்டர் பெறுவ 

சென்னே, ஆரம்பாம்பு வாழ்வதாரூர் ஒத்தியூரேல் 
உம்மதன்து 5-9 

உாளாஙின்று தொழும் அடியார்கள் வான் ஆளப்பெறும் 
வார் த்தையைக் கேட்டும். 59-8 

வெய்ய வினை யாய அடியார் மேல் ஒழித்தருளி 80-6 
*அடியாரும் வனும்? என்று கூறத்தக்க பாட்டு 

பல்லடியார் பணிக்குப் பரிவானைப் பாடியாடும் பத்தர்க் 
சன்புடையானைச், செல்லடியே நெருக்கித் இறம்பாது: 
சேர்ந்தவர்ச்கே சித்.இிமுத்தி செய்வானை, ஈல்லடியார் 
மனத் தெய்ப்பினில் வைப்பை சானுறு குறையறிச் 
சருள்புரிவானை, வல்லடியார் மனத் இச்சையுளானை 
வவிவலக்தணில் வரது கண்டேனே 67-2 

6. அடியார் அல்லாதாரும் சிவானூம் 

அன்பர் அல்லால் அணிகொள் கொன்றை அடிகள் 
அடி.சேரார் என்பர் 7-8 

உனக்காட் செயகடில்லார் அல்லல்...படுன்றதென் 63-8 
எங்கள் பிரானை உணராதார் உணர்வென்னே 86-2 
efiari 5076 ஏஇலன் தன்னை 56-2 
ஐயன் எங்கள் பிரானை அறியாதார் ௮றிவென்னே 86-7 
*கரத்தி ஈம்பி கசியாதவர் தம்மை 63-10 
குழைகாகற் கடிமைக்சட் குழையாதார் குழைவென்னே 86-9 
கெடுவிப்பாய் அல்லாதார் 29-9 
சடையிற் கங்கை தறி 

  

ரனைச் சாரா.தார் சார்வென்னே 86-1 
பாடம். 

     * சரக்கு சம்பி எனிறு,
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10. 

20. 

சம்மை ஆள்ன்ற தன்மையை தரார் 
சாணாளும் மலரிட்டு வணங்கார் 
நெஞ்சத் தெங்கள் பிரானை நினையாதார் நினைவென்னே 
பரமன் எங்கள் பிரானைப் பரவாதார் பரவென்னே 
பனங்காட்டூர் பயில்வானுக் கடிமைச்சட், பயிலாதார் 

பயில்வென்னே. 
பெண் ஆண் ஆய பிரானைப் பேசாசார் பேச்சென்னே 
பெற்றொன் நேறும் பிரானைப் பேசாதார் பேச்சென்னே 
*பேர்ச்தவர்க்குச் சேயார் 
மருவார்பால் வருவதும் இல்லை ஈம் அடிகள் 
வஞ்சர் பன த்.இிறையும் செஞ்சணு கா.தவனை 
வாளா சீன் அ தொழும் அடி.யார்கள் வானாளப்பெறும் 

வார்த்தையைச் சேட்டும், சாணாளும் மலரிட்டு. 
வணக்கார் ஈம்மை ஆள்இன்ற தன்மையை ஓரார் 

7. அடுக்குச் சொற்கள் 

[அ9க்குச் சொத்கள் ரிரம்ப வரும் ப.இசம் - 457] 

isis 
அண்ணவன் அண்ணவன். 
அவரவர் 
அத்தனன் அ.ற்தனன் 
அன்றதவன் அன்றவன். 
அன்னவன் அன்னவன். 
அனல் அனல் 
வென் ஆவென் 
ஆண்டவன் ஆண்டவண். 
ஆண்டனன். ஆண்டனன். 
ஆய்ச்சுவன் தய்ச் தவன் 
Bit sens Bik gen or 
Qe. Seo 
இழிர்து இழிர்து 

: இறை இறை (ஒரு சொல் இரு பொருளில்) 
உறத்தனன் உற்றவர் 
கரூர் 
எண்ணவன் எண்ணவன் 
எரி எரி. 
என்னவன் என்னவன். 
  

* அடிமை பூணாது அகன் தவர். 

   



ஐ 

80. 

85. 

40. 

7. அடுக்குச் சொற்கள் 

ஏத்தி ஏத்தி 
எய்ச்தவன் ஏய்ச் தவன். 
ஒட்டெனும் ஒட்டெலும் 
ஓர்ச்தனன் ஒர்க் சனன் 
கடை கடை 
கண்டதே கண்டதே 
கண்டு ஈண்டு 

கண்ணவன் சண்ணவன் 
களை களைந்து. 
கத கற 
காண்டவன் காண்டவன் 
சாண்டனன் சாண்டனன். 
சாய்க்தவன் காய்ச்தவன் 
கூடிச் கூடி 
கூடுவன் கூடுவன் 
சட சட 
சார்ச்தனன் சார்ச்சனன் 
சிழச் சிறிதே 
சென்றவன் சென்றவன். 
சென்று சென்று 
சேர்ச்தனன் சேர்ச்தனன் 
சொல்லியவே சொல்லி 
கட்டெனும் சட்டெனும் 
திருத்தித் இருத்தி 

44. கேடித் தேடி 

50. 

Ab, 

தேடுவன் தேடுவன் 
ராடுவன் காடுவன் 
காள் சாளும் 
சின்றவன் நின்றவன் 
நீண்டவன் நீண்டவன் 
பல பல 
பத்தினன் பற்றினன். 
பாடுவன் பாடுவன். 
uni seer Unie seer 
பூண்டவன் பூண்டவன் 
ண்டனன் பூண்டனன் 
பண்ணவன் பெண்ணவன். 

பெயர்த்தும் பெயர்த்தும் 
பெற்றனன் பெற்றனன். 
பொன்னவன் பெரீன்னவன்  



  

௯௦ தேவார ஒளிகேறி (சுந்தரர்), 

போத்தி போற்றி 66-2 
மத்து மற்றும் 98 
மாடுவன் மாடுவன். 45-9 
மின்னவன் மின்னவன். 45-8 

65. மீண்டனன் மீண்டனன் 45-1 
முறை முறை 58-2 
abs wig நார 
வளை வளை 71-7 

60. வென்றவன் வென்றவன். 45-5 

8. அரக்கர், அகரம், அஷ தானவம் 

1. போது 

அரக்கன் 

ராவணன்? என்னும் தலைப்பு 230 பார்க்க. 
அவுணர் 

“அவுணர் பெண்டிரும் மக்களும் வேவ வளைத்த வில்வியை 575 
தானவர் 

சித்தர் வானவர் தானவர் வணக்கும் செல்வத் Qser HG 
Bar Dyn 65-8. 

இருமால், பிரமன், இச்திரத்கும், தேவர், சாகர், 
தானவர்க்கும் பெருமான் கடவூர் மயானத்துப் 
பெரிய Upwear 7 081 

ewig é தொழுவாரவர் மால்...வானவர் தானவர் மாழுரிவர் 9-5. 
வானவர் தானவர் எல்லாம் ரின் திருவடி. யதனை    அர்ச்சத்தார் 5 
வானவர் தானவர்க் செல்லாம் அரையன் இருப்பதும் ஆரூர் 73-1 
வானவர் தானவர் கூடிச் கடைச்ச வேலை 69.4 

8. சிறப்பு 

அந்தகாசுரன் [தலைப்பு 61 (1) பார்ச்ச.] 

சலந்தராசுரன் [சலைப்பு 61 (4) பார்க்க.) 

சிங்கமுகாசுரன் 
கடு அரி...சாய்ர்தவன் காதையை 83-5 

சூரன். 
சுடற்சுர் தடி.ச்திட்ட,செட்டியப்பனை 59-10



9. அரச்ர்--ட்சி ௯௪ 

சடத்சூர் தடிச்திட்ட சேர்தன் தாதையை 64-6 
*கடுவரி மாக்சடலுட் காய்ச்தவன் தாதையை 88-5 

8. தாருகாசுரன் 
*பொரும்பலம துடையகரன் சாருகனைப் பொருது: 

பான் றுவித்த [பொருளினை முன்படைத் அசச்ச 
: புனிதன் 16-9 

6. திரிபுராதிகள் [கலைப்பு 61 (6) பார்ச்ச.] 

7. ராவணன் (கலைப்பு 280 பார்க்ச.] 

9. அரசம்-- ஆட்சி 

1. பொது 
3. அரசாளுதல் 

சழியல் தெய்வச் இனை வழிபாடு செய் செழுவாரடி 
,சாழுவார், அவ்வத் இசைச் சரசாகுவர் அல.சாள் 

பிரியாளே 82-3 
படையெலாம் பகடார ஆளிலும் 35-6 
பவ்வஞ் குழ்ச் தரசாளிலும் 35-6 
புகலூரைப் பாடுமின் புலவீர்காள், அரையனாய் அமருலகம் 

ஆள்வ,தற் யொ.தம் ஐபுரவில்லையே 94 
2. சோழன் 

சென்னி (சடார்) 15-10 
8. தென்னவன் ் 

1 தென்ன வனாய் (உலகாண்ட செல்களுர்) 39-11 
&. பல்லவர் 

மண்ணுலகம் கரவல்பூண்ட உரிமையாஜ் பல்லவர்க்கு த் 
'திறைகொடா மன்னவரை மறும்கம் செய்யும் 

$பெருமையார் 904 
மதிற் காஞ்சி மாககர் , 21-10- 

  

பாரூர் பல்லவ, 

* சட. அறி? எனப்பிரித்துச் சிங்கமுகனேக் குறித்ததாகச் 
கொள்ளலாம். 4 பொருள் - மசன், 

1 கோச்செய்கட்சோழன் பாண்டிகாட்டையும் அண்டனன். 4சிம்ப 
spt தொல்கற் கோச்செங்கணூன்?-இருச்தெரண்டர் இரு அக்தாதி, 
82. ரிம்பமாலை - வேப்பமாலை, பாண்டியர்க்கு உரியது. 

$ பெருமையார் - இல்லைவாழ் அச்தணர். *கரயன்மார்? என்னும் 
தலைப்பு 194 பார்க்க. £ 

   



௯௨ தேவார ஒளிகெதி (சுந்தரர்) 

5. மண்டல நாயகர் 
ஆரூரன் பத்.இிவை பாட வல்லார்...மண்டல காயகராய் 

வாழ்வது நிச்சயமே. 91-10 

6. மன்னர் 
(ம) அரூரன் உரைத்தன கற்று வல்லார்...யானை 310 

மன்னரவராட தர் விண்முழு தாள்பவரே 
(2) கூடா மன்னமைச் கூட்டத்து வென்ற கொடிறன் 

கோட்புலி 13-10. 
(8) மத்தயானை ஏறி மன்னர் சூழ வருவீர்காள், செத்ச 

போதில் மாரும் இல்லை சிக்தையுள் வைம்மின்கள் 7-1 
(4) மன்னர் எண்ணிறச்தார்கள் எங்கு நின்றேத்த 
7. மன்னவர் 

பல்லவர்ச்குத் திறைகொடா மன்னவர் 90-4 

8. மூவேந்தர் 
முடியால் உலகாண்ட மூவேந்தர் 211 

9. வேந்தர் 
ஆரூரன் அஞ்ச முடியால் உலகாண்ட மூவேர்தர் 

முன்னே மொழிர்த...இவை கற்று வல்லார். 
பசங்குன்.றம் மேய பரமன் அடிக்கே குடியாக, 
வாஜோர்ககும் ஒர் கோவுமாஇக் குலவேர்தராய் 
விண்முமு தாள்பவரே 211 

வேச்தராய் உலகாண் டறம் புரிந்து வீற்றிருந்த 
'இவ்வுடலிது தன்னைச், தேய்ச் இறர்,து வெச்,துயர் ம 
உழர்.இிடம் இப் பொச்சு வாழ்வினை விட்டிடு செஞ்சே 1-6 

2. சிறப்பு 

3. இடிவான் 
அம்பொன் மலைக்சோமான். 40-10 
இமலான் 44-2, 9 
மலையசையன் 46-9 
மலையான் 41-1, 82-4 
வெற்பசையன் 46:8 

2. உறையூர்ச் சோழன் 
ஆற்றில் விட்ட ஆரத்தை ஆனைக்கா அண்ணல் ஏற்றுக் 

கொண்டது 75-7 

[சலைப்பு 161-10 பார்க்ச.]



6. 

10. 

11. 

12. 

13. 

9. are — gy A ௯௩ 

ஐயடிகள் காடவர்கோன் 39-7 

கழற்சிங்கர் 
கடல்சூழ்ச் த உலகெலாம் சாக்இன்ற பெருமான் 

காடவர்கோன் கழற்சில்கன் 39-9 
கூற்றுவ நாயனார் 
ஆர்சொண்ட வேற் கூற்றன் களந்தைச் கோன் 39-6: 
கோச்செங்கட் சோழன் 66-2, 98-10, 11 
தென்னவஞாய் உலகாண்ட செய்கணார் 39-11 

([சாயன்மார் என்னும் தலைப்பு 104 பார்க்க.] 
தொண்டைமான் 
“சொல்லரும் புகழான் தொண்டைமான் களித்றைச் 

சூழ்கொடி. மூல்லையாற் சட்டிட், டெல்லையி வின்பம் 
அவன்பெற வெளிப்பட் டருளிய இறைவனே 69-10- 

((சளைப்பு 248-8 பார்ச்ச.] 
நரசிங்க முனையரையர் 

மெய்யடியான் ரசிக்க முனையரையர் 39-7 
நெடுமாறன் 
நிறைக்கொண்ட ச்தையால் செல்வேலி வென்ற 

நின்றசீர் நெடுமாறன் 39-8 
[கலைப்பு 248-4 பார்ச்க.] 

பொடியாடு திருமேனி செடுமாறன் முடிமேல் 
Osere@ter 38-8 

பகீரதன் 
பண்டு பரதன் வேண்ட, ஆர்த்துவர் ,திழியும் புனத்சங்கை 5-7 
பணிகச்த...போதன் பலபத்தர் சித்தர்க்குப் பண்டு ஈல்்ஒனீர் 86.7. 
பாரி 
*கொடுக்இலா தானைப் பாரியே என்௮ கூறினும் 

கொடுப்பாரிலை 84-2: 
புகழ்ச்சோழர் 

பொழிற் கருஷர்த் அஞ்செ புகழ்ச்சோழர் 389-7 
மூர்த்தி 

மும்மையால் உலகாண்ட மூர்த்தி 89-3. 
[சலைப்பு 194-09 பார்ச்க.] 
  

* இது “*பீடில் மன்னர்ப் புகழ்ச்" வேண்டிச் செய்யா கூறிக் 
இளத்தல் ''--புறகானாம, 148.



௯௪ தேவார ஒளிகெறி (சுந்தரர்) . 

14, ராவணன் (தலைப்பு 289 பார்ச்ு.] 63-9 
15. விசயன் 

“விறல் விசயனே வில்லுக்கு இவனென்று...கூறினும் 
கொடுப்பாறிலை!? 84-2 

[தலைப்பு 248 பார்ச்ச.] 
16. வீமன் 

ஈழிடச்லொதானை வீமனே...என்று கூறினும் 
கொடுப்பாரிலை!? 34-2 

௩0. அருவியும், அருவியில் வரு பொருள்களும் 

(0) அருவி 
அருவி பாய்தரு கழனி 16-7 
இழிர் இழிர் கருவிகள் சடும்புனல் ஈண்டி. TA-5 
இடிக்கும் மழைவீழ்ர் இழுத்திட் டருவி இருபாலும் ஓடி. 9-10 
கரவில் அருவி கமுகுண்ண 17-1 
கல்லில் வெள்ளை அருவி 81-10 
5 pug வெள்ளே அருவி $1-2 
காரூர் மழைபெய்து பொழி அருவி 9-11 
சங்கு *குழைச் செவிசொண் டருவித் இரள் பாய 10-4 
தெண்ணீர் அருவி 77-10 
நிறங்கள் செய்த மணிகள் நித்திலம் சொண்டிழி 

கறங்கு வெள்ளை அருவி 31-2 
பொழிக்திழிர் கருவிகள் புன்புலல் கவர ThA 
பொழிர்திழி மும்மதக் சளித்றின மருப்பும் பொன்மலர் 

வேங்கையின் ஈண்மலர் உர்.தி, இழிக்திழிர் கருவிகள் 74-5 
மலைச்கொள் அருவி ரர 
மலையார். அருவித் Bsc 13-1 
மின்னுமா மேகங்கள் பொழிக்திழிச் கருவி வெடிபட 74-1 
வார்க்சொள் அருவி 17-6 
வாரும் அருவி மணிபொன் சொழித்துச் சேரும் 93-1 
வெள்ளை அருவி 81-2, 10 

(1) அருவியில் வரும் பொருள்கள் 

௮ல் 14-4, 6 
களித்தின மருப்பு 74-5 
  

* குழை - துவளும்; செவி - செவ்வி,



18. ஆறுகள் ௯௫ 

சங்கு 10-4 
சந்தனத் தண்டம் 74.4 6 
சித்திலம் செய்த மணிதள் 81-2 
பொன் 74-5, 6; 77-6, 7; 93-1 
ணி 18-1; 74-6, 77-6, 7; 81-2, 93-1 

74.5, 6 
gee {8g Bond) 77-6, 7; 81-2 

'வவ்கையின் ஈன் மலர் 74-5 

11. அறச்செயால், ராயாச்செயால் 

(0) அறச்செயல் 
ஈல நீரொடு சோறு இறிபே௫ நின் நிடவார் 78.2 

(ய) பாபச்சேயல் 
ஈல்ல நினைப்பொழிய நாள்களில் ஆருயிரைக் 

கொல்ல நினைப்பனவும் குற்று மற்றொழிய 

12. ஆடை, உடை, 

ஆடை 
ஆடை ஆபரணம் 
இழை நுழை தல் 
ஒண்பட்டு 
சாம்பு (பட்டாடை வகை) 

.த்றுடுக்கை 
கோம் (பட்டாடை) 

தாகம் மான்டாடை வலை 
பட்டு 

13. ஆறுகள் 

1.  *அரிசில் 

அலையடைச்த புனல் பெரு, ஆனை மருப் பிடறி, 
அஇலொடு சச் Bt Sage we 

* அரி - திருமால். சொல்லி வச்தமையால் அரிசொல் சதி 

  

(பெயர். 

  

70-7 
ப்ப 
85-7 

46-11 
46-2 
71.9 
84-4 
16-7 
46-2 
46-6 

164 
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தேவார ஒளிகெறி (சந்தசர்) 

இடிக்கும் ரத் பபான் Lugs இருபாதும் | 
டி. இரைக்கும் திரைச்கை அடிக்கும் புனல்சேர் 

சி அரிசில் 9-10 
இணல்கச் சயல்சேல் இளவாளை பாய, இனச் கெண்டை 

அள்ளக், கண்டிருந்த அன்னம் அணல்இச் 
குணல்கொள் அரிசில் 9-5 

இரும்புனல் வெண்டிரை பரு ஏலமிலவங்கம் 
இருகரையும் பொருதக்கம் அரிசில் 16-9 

கலைச் கொம்பும் கரிமருப்பும் இடறிக், கலவம் மயிற். 
பீலியும் காரஇலும் அக்குல் ப புனல்சேர் அரிசில் 9-1 

கழைக்கொள் கரும்பும் சதலிக் கணியும் சமுன் பழுச் 
காயும் சவர்ர்து சொண்டிட் டழைக்கும் 

புனல்சேர் ௮றிசில் 9-9 
சாரூர் மழைபெய்து பொழி அருவிக் கழையோ 

Lagi se டிருகரையும் போரூர் புனல்சேர் அரிசில் 9-11 
தெத்துகொடி முல்லையொடு மல்லிகை செண்பகமும் 

இரைபொருது வருபுனல் சேர் அரிசில் 16-6 
கிதைநீர் ஒழுகுபுனல் அரிசில் 16-11 
பலவ்கள் பல இரையுச்இிப் பருமணிபொன் கொழித்துப், ் 

பாதிரிசச் தஒலினொடு கேதகையும் பருக, 
கலவ்குபுனல் அலம்பிவரும் அரிசில் 16-7 

மூரிக்குர் தளிர்ச்சம் தன.த்தொடு வேயும் 
முழல்குச் திரைச் சைகளால் வாரிமோ.ி 
அரிக்கும் புனல்சேர் அரிசில் 93 

விழிக்குர் தழைப் பீ லியொ ( டேலம் உக்தி, விளங்கும் மணி 
மூ.த்சொடு பொன்வரன்் றி, அழிக்கும் புனல்சேர் 

அரிசில் 0.7 
வெண்கவரி கரும்பீவி வேவ்கையொடு கோக்கன் 

விசைமலரும் விரவுபுனல் அரில் 16-10 

2. கங்கை 
ஆது(கங்கை) 10-2, 28-8 
கங்கை (யார்காவிரி) 74-10. 
சயம் (ரீர்- சங்கை) 28-9 
கலம்பெரியன சாருங்கடற் கரைபொரு திழி சல்கைச் சலம் 71-8 
கலமெலாக்கடல் மண்டுகாவிரி சங்கையாடிய சங்கையீர் 

புலமெலா மண்டிப் பொன்விளைக்கும் புறம்பயம் 35-8 
சாவிரி ஈங்கை ஆட்ய கங்கைநீர் 35-8 
இரைகள் வந்து புரளவி. சும் சங்கை 5-2 
பரவைத் Soars saws 59-9 

வான் மிசைக் கங்கையைக் கரக்த நீர்த்தனை 62-4



() 

18. ஆறுகள் ௯௭ 

8. காஞ்சி 

*மிகொங்கில் ௮ணி ர்காஞ்சி வாய்ப் பேரூர் 90-10 

4, காவிரி (பொன்னி) 

காவிரி 

அகழுமா வருங்கசை வளம்படப் பெரு... தகழுமா காவிரி 74-06 
அர்தண் காவிரிப் பாடுகண் Yor) au Bip). கொடுமுடி. 48-6 
அரைக்குஞ் சந்தனத் தோடகில் உச்.தி ஐவனம் சுமக் 

'சார்தீதிருபாலும் இசைக்கும் காவிரி 60-10 
1 அன்னமால் காவிரி 74-1 

77.11 டும் இிரைக் காவிரி 
ஆவொர் பாவக் தீர்த் சஞ்சனம் அலம்பித் இகழுமா காவிரி 74-6 
ஆழும் இரைச் காவிரி 17-8 
உன்னைத் தொழுவார் துயர்போக, வாழும் அவர்கள் 

அங்கல்கே வைத்த சர்ழை உய்த்தாட்ட, ஆழும் 
'இரைக் காவிரிக் கோட்டம் 17-8 

ஊருமா தேசமே மனமுகர் துன்னிப், பள்ளினம் பலபடிச் 
தொண்கரை யுகளச், காருமா கருங்கடல் காண்பதே 
சருத்தாய்ச், கவரிமா மயிர்சமச் தொண்பளில் டெறித், 

தேருமா காவிரி 718 
74.10 கங்கையார் காவிரி 

கரவி வருவி கமுகுண்ணர் தெய்கல் குலைக்£ழ்க் கருப்பாலை 
அரவம் திரைச் காவிரி 771 

கல்லையுந்கி வளம்பொழிக்இிழி ாவிரி 48-4 
கலமெலாம் கடல்மண்டு காவிரி ஈங்கை யாடிய கங்கைநீர் 

புலமெலாம் மண்டிப் பொன் விளைக்கும் புறம்பயம் 35-8 
காவிரிச் கோட்டிடைச் கொம்பின்மேத் குயில்கூவ 

மாமயிலாடு பாண்டிக் கொடுமுடி 48-8 
காவிரி ஈங்கை யாடிய கங்கைகீர் 85-8 
காவிரி புடைகுழ் சோணாட்டவர் 87-6 
இளர்புனற் காவிரிப் பாவு,தண் புனல் வச்.இழி...கொடுமுடி 48-8 

* மீகொங்கு - மேல் கொக்கு சாடு, 
1 காஞ்சது - *சாஞ்சனம் பயக்கு sorb சாஞ்மொ ஈதியென். 

ராகும், பூஞ்னைக் காஞ்சி Bop பொற்புறத் தலற்தலானும், வாஞ்சையி 
னப்பேர் சால வழக்குமக் காஞ்சியுச்தி, gees அண்டோர் தாமும் 
அமாராய் முத்தி சேர்வார்.? பேரூர்ப் புசாணம்: இர்தீத - 96, 

(காஞ்சனம் - பொன் ; உச்.இ - ஆறு; ஆம் எரர்) 
1) அன்னங்கள் விளையாடும் சாவிரி; சோ றுதரும் காவிரி, 

தே. ஓ.:1--7



௬௮ தேவார ஒளிகெறி (சுந்தரர்) 

செர்புனற் காவிரி வட்ட வாகை கொண்டடி. தொழு 
தேத்து பாண்டிக் கொடுமுடி. 48-2 

குருவி யோப்பிக் இளிகடிவார் குழல்மேல் மாலை 
கொண் டோட்டம் தவச் இரைக் காவிரி 77-8 

கூடுமா ஐள்ளன கூடயும் கோதும். கொய்புனல் ஏஎனலோ 
டைவனம் செறி, மாடுமா கோங்கமே மருதமே பொரு ௮ 
மலையெனக் குலைகளை மறிக்குமா றுச்தி, டுமா காவிரி 7174-2 

கொல்லுமால் யானையின் கொம்பொடு வம்பார், கொழுங்கனிச் 
செழும்பயன் கொண்டுகூட் டெய்ப், புல்ஓயும் 
தாழ்ச்தும் போக்து தவஞ்செய்யும், போகரும் யோகரும் 
புலரிவாய் மூழ்கச், செல்லுமா காவிரி 74-8 

Bors srt 17-2 தேசமெக்குச் தெளிர்தாடம், தெண்ணீர் அருவி கொணர்ச் 
தெங்கும், வாசர் இரைக காவிரிக் சோட்டம் 77-10 

கெருங்9 வண்பொழில் சூழ்ச்தெழில் பெற நின்ற sre 48-7 பருவி விச்சி மலைச்சாரல் பட்டை சொண்டு பகடாடிக்...ி 
கடிவார்...மாலைகொண் டோட்டம் தரவர் திரைக் காவிரி 77.3 

புகமுமா சந்தனத் அண்டமோ டூலும், பொன்மணி 
வாரன்றியும் சன்மலருக் இ, அகழுமா வரங்களை 
வளம்படப் பெரு யாடுவார் பாவர் இரத் 
சஞ்சனம் அலம்பித், இகழுமா காவிரி 74-6 

புலங்களை வளம்படப் போச்கறப் பெருப், பொன்களே 
சமர்தெக்கும் பூசல் செய் தார்ப்ப, இலக்குமா மூ.த்தினே 
டினமணி யிடறி, இருகரைப் பெருமரம் டீழ்க்துகொண் 
டெந்நிக், சலங்குமா காவிரி “4-9 

பொழிர்திழி மும்மதச் களிற்றின மருப்பும், பொன்மலர் 
வேங்கையின் ஈன்மலர் உர்.இ, இழிர்திழிச் கருவிகள் 
கடும்புனல் ஈண்டி, எண்டிசையோர்களும் ஆடவர் 
இங்கே, சுழிர்இிழி காவிரி 74-5 

பொதியுமா சக்தனச் துண்டமோ ட$லும், பொழிர்திழிர் 
கருவிகள் புன்புலல் கவர், கறியுமா மிளசொடு 
சதியும் உர், சடலு.ற விளைப்பசே கரு.இித்தன் 
சையோய், எறியுமா காவிரி "14-4, 

மீலைச்கொ ளருவி பலவாரி மணியு முசத்.தும் பொன்னும். 
கொண், டலைக்கும் இமைக் காவிரிக் கோட்டம் 77-7 

மழைக்கண் கல்லார் குடைர்சாட, மலையு ரிலனும் 
கொள்ளாமைக, சழைச்கொள் பிரசம் சலர் 
செக்கும் சழனி மண்டிச் கையேறி, அழைக்கும் 
(திரைச் சாவிரிச் கோட்டம் 77-5



18. ஆகள் ௬௯, 

மின்னுமா மேகங்கள் பொழிர்இழிச் கருவி, வெடி.படம் 
கரையொடும் இரைகொணர்க் தெற்றும் அன்னமால். 

காவிரி அகன்சரை 74.1 
வையின் மாங்சனியொடு வாழையின் சனியும், வருடியும் 

வணக்குயும் மராமரம் பொருது, கரையுமா கருங்கடல் 
சாண்பதே கருத்தாய்ச், சாம்பிலி சுமக்தொளிர் நித்திலம் 
கையோய், விரையுமா காவிரி TAT 

வார்ச்கொ எருவி பலவாரி மணியும் முத்தும் பொன்னும் 
கொண்டார்க்கும் இரைக் காவிரிக் கோட்டம் 77-60 

வாழைக் குலைத்தெல்கு கொணர்ர்.து கரைமேல் எறியவே 
அழகார் இரைச் காவிரி 171-4 

விதிர்த்து மேசம் மழைபொழிய, வெள்ளம் பரச்து நரை 
இதெறி, அ.திர்க்கும் இரைச் காவிரிக் கோட்டம் 11-9 

(14) பொன்னி 
கழைரீர் முத்தும் சனகம் குவையும் சுழல்நீர்ப் பொன்னி(ச் 

சோற்றுத் துறையே, 91.1 
* தாரமாயெ பொன்னிச் தண்டுறை 15-7 
,இதையுச் தாத் தேனும் ஸிமிதும் துறையும் பொன்னி(ச் 

சோற்றுத் துறையே. 94-5 
,ஸெொபொரு பொன்னி சன்னீர் 98-10 
பெருகு பொன்னிவர் துந்து பன்மணி 8 

  

5. கெடிலம் 

இரும்புனல் வந்தெறி கெடிலம் 38-3 
எதி கெடில(ம்) 38 
சயலினங்கள் கு. நகொள்ளம் குலாவி, வாய்க்த ரீர்வசவுக்கி, 

மாமரங்கள் வணக்9), மறி கடலையிடல் கொள்வான் 
மலையாரம் வாரி எக்.ரீர் எறி கெடிலம் 38-5 

  

  

   

6. கொள்ளிடம் 

சரையிஞார் புனல் தழுவு கொள்ளிடம் 40-11 
குருமணிகள் சொழித்ழிர்த சழித்திழியும் இிரைவாய்ம், 

கோல்வளையார் குடைர்தாடும் கொள்ளிடம் 40-7 
தையல் மடவார்கள், உடையவிழக் குழல் அவிழக் கோதை 

குடைச்தாடச், குங்குமல்கள் உக்திவரும் கொள்ளிடம் 40-6 
7. கோதாவிரி 

கோதாவிரி 78-6 

Ww pan 950 usta wadr, Bi.
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8. சிற்றாறு (குழகனா௮) 
எறிக்குங் கதிர்வேய் உதிர்முச்ச மொடேல மிவவங்கம் 

,சச்கோலமிஞ், செறிக்கும் புனலுட் பெய்துகொண்டு 
மண்டித், இளைத் தெற்றுசற் ரற,சன் ழ்க்கரைமேல்... 

வஞ்சமாச் கூடல் 42-2 
காடும் மலையும் சாடும் இடறிக், க.திர்மாமணி சச்சனலூம் 

அலலும், சேடன் உரையும் இடம் தான் விரும்பித் 
திளைத்தெற்று சிற்றாறு. 425 குளங்கள் பலவும் குழியுச் ரிறையக், குடமா மணிசச் சனமும் 

௮ஒலும், அள௩கும் புனலுட் பெய்துகொண்டு மண்டித் 
திளைத்தெற்று ஈற்றாறு 422 சேடன் உறையும் இடம்தான் விரும்பிச் இளைத்தெற்று 

சிற்றாறு. 42-8 
தண்ணார் அலும் ஈலசர மரையும் அலைத்தெற்று ஒற்றாறு 42-4 
'திரையார் புனலுட் பெய்து சொண்டு மண்டி, 

'இளைத்தெற்று சிற்றாறு, 42-3 
புனஞ்சூழ்ச் தழகார், துங்சார் புணலுட் பெய்துகொண்டு 

மண்டித் இளைத்தெற்று சிற்றாறு 42-9 
9. நிவா 

உலவும் மு௫லிற் றலைகற் பொழிய உயர்வே யோடிழி 
நிவவின் கரைமேல்...கெல்வாயில் அரத் துறை] 

ஏலம் இலவங்கம் எழிழ் கனகம் மிகஉக்திவரும் நிவவு 
சல்வாய் ௮ஒலும் க.ிர்மா மணியும் சலா தர்.இவரும் நிவவு ? 
கதிமா மிளகும் மிகுவன் மசமும் ws 26 Gace Base) 
கோடுயர் கோங்கலர் வேல்சையலர் மிக உர்தி வரும் சிவவு 
சிகரம் முகத்தில் இரளார் ௮ஓலும் மிகஉர்தி வரும் Bara 

10. பாலாவி 
பத்தாய தொண்டர் தொழு பாலாவி 80-1 
பரியதிரை எறியவரு பாலாவியின் கரைமேல் 

இிருக்கேதீச்சாம் 80-4 
பாவம்வினை யறுப்பார் பயில் பாலாவி 80-8 

    
11. பாலாறு 

சந்தன வேருவ் கார£த் குறடும் சண்மீயித் பீலியும் சரியின், 
சந்தமுச் தாளச் குவைகளும் பவளச் கொடிகளும் 
சுமந்து கொண் டு௬்.இ வதிழி பாலி 69



18. ஆற்கள் 

12. பெண்ணை 
அரும்பார்ச்சன மல்லிகை செண்பசம் சாடிச், சரும்பாரச் கொணர்ச் செற்றியோர் பெண்ணை அர்தம் கமழ் சாரல் சந்தன முக்திச், செர்சண் புனல் 

வர்திழி பெண்ணை சாரர் புனல் எய்திச் கரை கல்வித் திரைச் கையால், 
பாரூர் புகழ் எய்.இ.ர் இகழ் பன்மாமணி உர்இச் . எரர் பெண்ணை சொய்யா மலர்ச் கோல்கொடு வேங்கையும் சாடிச் 
செய்யா£ச் கொணர்ச் செற்றியோர் பெண்ணை சிரூர் பெண்ணே 

செடியார் பெண்ணை 
செக்தண் பனல் வர்திழி பெண்ணை 
செழுவார் பெண்ணை 
தாதார் பெண்ணை 
தேனார் பெண்ணை 
பாடார்க்தன மாவும் பலாச்களும் சாடி, சாடாரவர் 

ப் 5 தெல்றியோர் பெண்ணே பெண்ணை 
பெண்ணைச் தெண்ணீர் 
பொன்னே மணிதானே வயிரம்மே பொருஅச்தி 

மின்னார் பெண்ணை 
மட்டார் மலர்ச் கொன்றையும் வன்னியுஞ் சாடி. 

மொட்டாரச் கொணர்ர் தெற்றியோர் பெண்ணை 
மண்ணார் பெண்ணை 
மத்தம் மதயானையின் வெண் மருப் புர்.இ, முத்தங் 

சொணர்ச் தெற்றியோர் பெண்ணை 
மலையார் அருவி, இரள் மாமணி உச்.இக், குலையாசச் 

கொணர்ச் செற்றியோர் பெண்ணை 
மாதார் மயிற் பீலியும் வெண்ணுசை யுக்இத், சாதாரச் 

சாணர்ர் தெற்றியோர் பெண்! 
மின்னார் பெண்ணை 
விண்ணுர்க்தன மேசல்கள் சின்று பொழிய, மண்ணாரக் 

கொணர்ர் தெற்றியோர் பெண்ணை 
வேயார் பெண் 

12A. பொன்னி - *சாவிரி? பார்க்க, 
18. மண்ணிரதி 

சந்தின் மிச்ச கரியின் மருப்போடு சாரற் சவரிம் மயிர் 
மண்ணி வர்.அ வக்திழி வாளொளி புற்றார். 

தண்ணீர் மண்ணி 
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14, முத்தாறு 
எத்திசையும் தரையேற மோதிக் சரைகள்மேல் முத். 

முத்தாறு வலஞ்செயும் முதுகுன்'று 
முத்தி முத்தாறு 

14. ஆற்நில் - நீரில் - வரும் பொருள்கள் 

43-10 
43-10 

  

     

  

8% 8-1, 759-11, 18-8,  களித்தின் மருப்பு hb 
16-4, 75 42-2, 8; 60-10, 74-45 suo Dare $2 

கந்தம் சமழ் காரில் 18-8 கறியுமா மிளகு 74: 
கல்வாயஇில் 5-1 கனகம் 3-6 
arr@e 9-1, 18-8, 36-2, 5 எழிற் சனகம் 3-6 
காரத் குறடு 6 Sor 58 Gone 94-1 
தண்ணார் ௮௫ல் 4 - abu Osmepiwoef 74-3 
வரை ௮௫ல் 99-5 வரையின் மாங்கனி 77 

அரும்பு 13-4 வாழையின் சனி 4-7 
ஆரம் 98.5... காம்பிலி - பிலி - பார்ச்ச. 

மலையாரம் 38-5 குல்குமங்கள் 40-6 
ஆனை மருப்பு - “மருப்பு! பார்க்க... குலை(கள்) 18-1, 74-2 
இஞ்ச 421 கேதகசை 16-7 
இலகங்சம் 9:6, 16.9, 42-1 கொடி முல்லை. 16-6 
ஏலம் 8-6, 9-7, 16-9, 42-1 கொன்றை 13-6 
ஏனல் 171-2 கோங்கம் 86-2, 74-2 
ஐவனம் 60-10, 74-2 கோக்கலர் - கோடுயர் 
கதலி கோக்கலர் 8-4 
கதலிக்கணி கோங்கின் விரைமலர் 16-10 
கழமுடன் பழுக்காய் கோங்கு 18-8 
குயலினங்கள் கோடு 3-4 
சரிமருப்பு - *மருப்பு' பார்க்க. சண்பகம் - செண்பகம் பார்க்க. 
கரியின் தந்தம் 69.5. சர்சனம் 18-8, 42-2, 8 
கரும்பீலி - பவி? பார்க்க. அசைக்கும் சந்சனம்... 60-10. 

கரும்பு 9-9 சந்தனத் துண்டம் 74-46. 
கலவம் மயிற்பீலி - “பீலி? பார்க்க. சற். சன வேர் 69-5 
சலைச்கொம்பு 9.1 முரிக்கும் சனிர்ச் சந்தனம் 0-8. 
கவரி - சவரிம் மயிர் 57-1 சச்து 16-4, 7; 86-2 

சவரிமாமயிர் 74.8 மலைத்த சக்த 36-2 
வெண்சவரி 16-10 வரைச் சந்து 99-5 

கழை 9-11 சாமரை - ஈலசாமரை 
கழைச்கொள் கரும்பு 9-9 (சவசைக்கொடி) 424 
சழைகொள் பிரசம் 77.5. செடி 1-4 
copii wis 94-1 செண்பகம் 18-4, 16-6, 36-2



          

14,  ஆத்தில்-நீரில்/வரும்-பொருள்கள் ௧௦௩ 

திச்கோலம் 42-1 மயிற்பீலி - பீலி? பார்க்க. 
சத்தம் - (மருப்பு? பார்க்க, மசாமா(ம)ங்கள் 88-5, The 
prerégoa 09.5. மருதம் 74-2 
தாது ].த, 18-7, 94-5.. மருப்பு- அனைமருப்பு, 16-4 
செக்கு 1% சச்தின் மிக்க கரியின் 
தெற்று கொடி முல்லை 16-6 மருப்பு 5747 
தேன். 1-7, 94-5 கரிமருப்பு 91 
சழைச்கொள்பிரசம்-தேன் 7-5 கரியின் தந்தம் 69-5 
Ag Bow 74-7 சரியின் மருப்பு, TAT 
பலங்கள் 16-7 களிற்றின் மருப்பு TLS 
பலா 13-5 யானையின் கொம்பு 748 
பவளக் கொடிகள் 69-5 யானையின் வெண் மருப்பு 19-2. 
பனிக்கு - ஒண்டளிங்கு TA 8 மல்லிகை 13 4, 16-6 
பாதிரி 10-7 மலர் 3-8, THB, 6 
பி7சம்- (தேன்! பார்க்க, மா 18-5, Th 2, 4 6 
பீலி - கரும்பீலி 16-10 மால்சனி (சனி பார்க) 7447 

கலவம் மயிற்பீலி 9-1 மாலை - குழல்மேல் மாலை 7-8 
ஈச்ரம்பிலி 717. மிளகு 'கறி மிளகு! பார்ச்சு, 
தண் மயிற்பீலி 695 முத்தம் 19.2 
தழைப்பீவி 9-7 சளக் குவை 69-5 
மயிற்பீலி 18-7, 69-5 ag Sub 14-7 
மாசார் மயிற்பீலி 18-7 வேயுதர் முத்தம் _ 421 
விழிச்கு் சழைப்பீலி 91 மூத்து 9-7, 77-6, 7 

பெருமரம் 74-9 கழைரீர் முத்த 94-1 
பொன் : 1-8,8-ட, 0-7, 16.7 இலக்குமா முத்து 74-0 

74.6, 77-6, 7 முக்லை' 16-6 
பொன்கள் 174-9. யானையின் சொம்பு 74-8 

மண் 1-6, 18-9 மானையின் வெண்மருப்பு - 
மணி 1:8, 7, 18-4 ருப்பு? பார்க்க. 

5 77-6. 7 வயிரம் 1-3 
இனமணி 74-0.. வன்மரம் 3.2 

௪,தர். மாமணி 8-1,42-8 வன்னி. 18-6 
குடமாமணி 42-2 வாழைக்குலை 114 
Squontiser 40-7 வாழையின் சனி 47 
பருமணி 16-7 வேங்கை 18-8, 86-2 
பன்மணி. 65-1 வேங்கையலர். 9-4 
பன்மாமணி 1-10 வேங்கையி(ன்) மலர் 10-10, 74-5 
வரைதரு மாமணி 99-5 வேய் 1-2, 3.5, 9.8 
விளங்கும் மணி 9-7 உயர்வேய் 85 
  

* மயிற்பீலி.



15 இசையும் பாணணூம் 

[Perso இசையும் பண்ணும்! என்னும் தலைப்பு 101 பார்ச்ச.] 
அறுபதம் பண்பாட 
ஆரூரன் பன்னும் இசைக் செவி பத்திவை 
இசை ஏழு 
இன்னிசை 
இன்னிசை பாடவே 
இன்னிசையால் தமிழ் பரப்பு ஞான சம்பர்.தன் 
ஏழிசை 
ஏழிசை எழ் ஈரம்பின் ஒசை 
ஏழிசை யின்தமிழால் இசைச் தேத்திய பச்.தினையும் 
ஒலிகொள் இன்னிசைச் செச்சமிழ் 
ஒசையைப் பாலும் 
சாமரத் இசை 
காமரமுன் பாடி 
காவிவாய் வண்டுபல பண்செய்யும் கழுணி 
சதம் - ச,சதேம் 
குறிகொள் பாடலின் இன்னிசை 
கூடிய இலயம் ௪.தி பிழையாமை ஆடிய 
சந்தம் இசையொடும் வல்லார் 
சுரும்பொடு வண்டிசை முரல 
குழிசை 
தமிழோ டிசை கேட்கும் இச்சை 
இப்பிய தேம் பாட 
*சேனும் வண்டும் மதுவுண் டின்னிசை பாடியே 
ஈல்லிசை ஞான சம்பக்தன் 
ராச தேம் வண்டோது வார்பொழில் 
பண்ணார் பாடல், 
பண்ணார் மொழியாளை 
பண்ணாரிசைக எ துகொண்டு பலரும் ஏத்தம் பழையனூர் 
பண்ணாரின் சமிழ் 
டண்ணிசையார் மொழியார் பலர்பாட 
பண்ணிடைச் தமிழொப்பாய் 
பண்ணியல் மென்மொழியார் 
பண்ணியாழ் மூ£லும் 
பண்ணின் சமிழில.௪ பாடலின் பழவேய் முழவ.திர 
பண்காழ் இ(ன்)னிசை முரல 

* தேன் - பெண்வண்டு. 

16-1 
84-10 
19-4 
63-9 
81-2 
62-8 
83-6 
82-6 

100-10 
67-11 
84-2 
63-3 

16-11 
40-10 
88-10 
55D 
(9-2 

75-11 
16-6 

100-10 
(88-8 
46-7 
81-7 
67-5 

88-10 
86-3 
2-6 

2-6. 
24-5 
11-2 
29-6 
93-1 
7-8 

78-7 
30-10



17. இருவகையாகப் பிரியும் இடங்கள் 

பண்ணினேர் மொழி 
பண்ணேர் மொழியாளை 
பண்மயத்த மொழிப் பரவை 
பறையார் முழவம் பாட்டோடு பயிலுச் தொண்டர் 
பன்னும் இசைக்ளெடு பத் திவை 
பாட்டகத் இசை 
பாடல் வண்டு இசை ஆலும் சோலை 
பாண் உலா வரிவண்டு அறை கொன்றை. 
பு.துவிரை மருவிப் பொறிவரி வண்டிசை பாட 
பொழிலின் தேனாதரித் இசை வண்டினம் மிழற்றும் 

ிருச்சுழியல் 
மதுவுண்டு பண் வண்டறைய 
மருத(ப் பண்) 
வண்டமிழ் வல்லவர்கள் ஏழிசை ஏழ்சரம்பின் தசையை 
வண்டினமும் சண்டேனும் பண் செய்யும் 
வண்டு பண்செய் இருகாசேச்ச_(ம்) 
வேத தேங்கள் பாடலுற. 
வேத தேனை 

  

16. இந்திரன் 

(“சிவனும் இச்.இிரனும்! என்னும் தலைப்பு 102-ம் பார்க்க.] 

    
இச் ரன் 16-2, 18-9, 19-9, 25-6, 58-1, 65-5, 85-8, 100-9 
உம்ப.ரார் கோன் 1 
சேச வேர்தன் 77-10 
வானவர் சோன். 17-1 

1 7. இருவகையாகப். பிரிந்த பெயருள்தரும் 

இடங்கள் 

எழுத்தொடு சொல்பொருள் எல்லாமுன் கண்டானே 96-7 

(0 எல்லாம்முன் சண்டானே (முன் கண்டவனே)5 
(01) ,எல்லாம் உன்கண் சானே - எழுத்து சொல் பொருள் 

என்னும் மூன்றும் உன் மூன்று சண்கள் தாம் 

எனை யாளல்லுறு கண்டன் 71-7 

(i) எனை ஆளல் (அளு,சல்) உறு கண்டன் 
(கண்டன் - வீரன்), 

(ii) எனை ஆள் ௮ல் உறு சண்டன் (அல் - இருள் ; கண்டன் 
ச முத்தை உடையவன்)



௧௦௬ தேவார ஒளி௰நறி (சுக்தரர்) 

9. தளவேனகை யாடவிரா மிகுசீர் மங்கையவள் மகிழ...௩ட்டம் 
ஆடிய சங்கரன் 10-9 

(0 சளவு (மூல்லை) எல் - போன் த; நகையாள் 4 தவிரா 
மிகு£ர் மங்கை - மிகு£ர் சவிரா.த மங்கை 

(8) ,தளவு ஏல் ஈகை - ஈகை ஆகுபெயராய் ஈகையை உடைய 
தேவி; ஈகை -ஆட- விராம்--மிகு--2ர்4- மங்கை - 
மழ ;ஈகை- ஆட-(ஈகையாளாலெ) தேவி'தன் உடன். 
ஆடவும், விராம் (விரவும்) மிகு£ர் 2ர் விரவும் மல்கை 
யாலயெ அவள் மழெவும் ஈட்டம் ஆடிய சங்க£ன் 

4. வெள்ளம் காட்டி வெருட்டிட வஞ்சி வெருவி ஓடி 61-10 
(0) வெருட்டிட - வஞ்சி - வஞ்சக் கொடிபோன்ற தேவி 
(0 வெருட்டிட அஞ் - (பயக்) 

5. நீரும் மலரும் நிலவும் சடைமேல் ஊரும் அரவம் உடையான் 98-1 
(4) சீர், மலர், நிலா, அரவம் உடையான் 
(மி சீரும் மலரும் (நிலவும் -விளங்கும்) சடை 

6. மாவிரி மடநோக்கி 87-6 
(i) wr - மாவடுவின் தன்மை, விரி - விரிர்து - ஈன்கு 

விளங்கும் - சண் 
(ம) மா(மான்) இரி - அஞ்ச தடும் கண் 

  

18. இலக்கணம் பகுதி 

1. அசைச் சொற்கள் 

ஆல் 
அக்க தன்றால் 9-3 

உம் 
உண்டும் என்னீர் 5-4 

ஏல். 

ஒற்றியூர்ரேல் உம்மதன் று. 
சங்கை யா*ளேல் வாய்.திறவாள். 
சணப.இி*யேல் வயிறுதாரி 
சரரிடேல் மிகவாலிஅ 
ர்செறி வுண்டேல்...வஞ்சனை யுண்டேல் 

ஏல்-1ஐ* என்னும் பொருளும் உண்டு. ஒத்தியூசோ, சங்கை 
யாளோ, சணபதியோ, காடோ என்பதுபோல. 

* 50-4-ல் வரும் “உண்டே! என்பதுபோலச் கருத்து 

  

  
ட 

 



18, இலக்கணப் பகுதி ௧௦௪ 

சானேல் உம்மடி பாடுதல் ஒழியேன் 
சானேல் உன்னடியே நினைந்சேன் 
மீற்றேல் ஒரு பற்றிஉன் 
மா.இிமையேல் உடையீர் 

  

ஐ (அசைகிலை சாரியை) 
ஆடல் உடையானை விடையானை எம்மான் 88-1 
ஆரூரை மறத்தற் சரியானை (அரூரை மறத்தற் கரியான்] 59-11 
களையே கமழும் - சள்ளே கமழும் 42-5 

கொல் (சன்னால் சூ. 489) 
". ஒழிர் தென் கொல் 38-2 

மறர் தென் கொல் 8-2: 

2. அணிகள் -சுவை 
() 1. உவமையணி 

பூணால் - “பளிக்குத் தாரை பவள வெற்பில் குளிக்கும் 
போல் நூல்கோமான். 12% 

2. பல்பொருள் உவமை 
இழைக்கும் எழுத்துச் குமிசே ஒத்இியால், இலையே ஒத்யொல், 

உன்னையே ஓத்தியால், குழைக்கும் பமிர்க்கோர் புயலே 
ஒத்.இயால், அடியார் சமக்கோர் குடியே ஒத்தியால் 44 

8. புகழாப் புகழ்ச்சி 
சங்கையாளேல் வாய் இறவாள், சண்பதியேல் வயிததாரி, 

௮ங்சை வேலோன் குமரன் பிள்ளை தேவியார் 
*கோற்தட்டியாளார் - உல்களுக்காட் செய்யமாட்டோம் 
ஓண கார்சன் தளியுளீரே 52 

  

4. முரணணி (முரண்தொடை தலைப்பு 18-20 பார்க்க.) 
(ii) சுவை- அவலச்.சுவை 

பதிகங்கள் 54) 60, 6, 70, 89, 95: பாடல் 8-8 
அடியார் சங்கள் அல்லல் சொன்னக்கால் வாளால் 

இருப்பீர் இருவாளுரீர் வாழ்ச்து போதி 95-1 
அடியேன் படு தயர்களையாய் பாசுபதா பாஞ்சுடசே 69 

3. அத்து என்னும் சாரியை தோக்கு நிற்பது 

இணிய or 

  

         
த ள் இத்தாக்தம் மலர் 12 (1989) 

பாரீச்சவாம்.  தலைப்பு-215-0 பார்ச்ச,



50-4 தேவார ஒளிரெறி (சுந்தரர்) 

4, அன்மொழித் தொகை 
குரை சழல் (இருவடி), 54 
கழல் போலும் இருமேனி 1-6 
,தளவேல் ஈகை (சசையை உடையவள்) 10-9 
வாரார் கொல்கையுடன்---(கொக்கையள்) 2மயவனை, 24-10 
வேய்ர்ச வெண்பிறைக் சண்ணி (தன்னையோர் பாகம் 

வலத] (வெண்பில தம கண்ணி வேய்க் தள்) 49-9 
5. “இக? என்பது “ஆ! எனக் குறுகி நிற்கும் இடங்கள் 

அடியனாக - அடியனா என்னை gong Os maior 68-6 
ஆளாக - ஆளா வக்தடைக்தேன்! 24-6 
இடமா - இருமூலட்டானம்மே இடமாக் கொண்டீரே , 95-10 

பயிலச் காடுடையன் இடமா 97-4 
இமையவர்க்காக - இமையவர்க்கா 'திண்டேர் மிசை நின்றான் 92-2 
இனிதாக - இனிதா சாறும் 46-1 
ஒன்றாக - ஒன்றா அறிவொண்ணா மூர்த்தி 57-6 
சலனாக - “ஓடுடையன் சலன? 97-4 
சாடரங்காக - *சாடரல்கா ஆடிய மாஈடத்தான்? 98-4 
கேளாக - (கேளா நினைக்கேனே? 24-2 

'சல்கிலிச்சாச - *சக்கிலிச்கா என்சண் கொண்ட” 69-8 
Buions -‘Bis01 20 p@eir cpa? 90.2 
'தணையாக - துணையா உரைத்த 28-10 
Osercfisns - Ogaral an sep செஞ்சமே! 3 
uBurs - ‘pers uf 
பொடியாக - *காமன் பொடியாக் கண்ணொன் நிமைத்த 

'பொடியாச் செற்ற 
மு.தலா௫ - மூதலா நிறைச்.த. 
விருப்பிடமாக - 'விருப்பிடமா உறைவானை? 

  

6. ஆகுபெயர் 
சுருதி - (ச௫.இிப் பொருள்! 710 
தொன்ம (சோண்டர்). ) 22-2 
வீண்பே? - ண்பேச்சுக்கள் பே? 46-3 

ர. ஆயுத எழுத்து வரும் இடம் 
இருபஃது 3-8 

8. “இறு! என்பது “ஆ! என ஈறுகேட்டுூ நிற்பது 

இசையுமா(று) நினைந்தேத்ச 33-2, 3, 7 
கருதமா(று) சருச 90-8



18, இலக்கணப் பகுதி ௧௦௯. 

செல்லுமா(று) செல்ல 67-6 
தேடுமா(ற) சேடி 67-6 
பனுவுமா(து) பனுவி 67-6 
பாடமா(று) பாடி 67-6 
வல்லவா(ு) நினைக்[தேத் வீர் 83-6 
9. இசையெச்சம், சொல்லேச்சம் (ஈன்.னால் சூ. 860) 

அடியன் (ஊரூரன்) சொல்....இவை வல்லார் 
சால் பாடல்கள் இவை எனவிரிக்க. சொல்லெச்சம்] 51-12: 

உலையணையாத ௨ண்ணம நொடி த்தான்மலை உத்தமனே 
[வண்ணம் அருளினன் என விரிக்க, சொல்லெச்சம்] 100-7 

எம்கள் *பிரான்...பழமண்ணிப் படி.ச்சமையே [*பிசானிடம்! 
என விரிவித.தல் வேண்டும். சொல்லெச்சம்'| 22-1 

சல்லார்...கானாட்டு முள்ளூர் [கல்வார்சேர் அல்லத வாழ் 
சாஞுட்டு முள்ளூர் எனச் சொல்லெச்சமாக விரித் ச் 

கொள்க] 40-0: 
10. இடைநிலைத் தீவம் 

ஆட்கொள்வர் பரிந்தோர் பேச்சிலர் 14-4 
ஆர்த்தவர் ஆடாவம் அரைமேல் புலி யிருரிவை 19-6 
இரச்துண விரும்பி சின்றிரவெரி யாடி 72-2. 
ஊறுகம்பி அமுதா உயிர்க்கெல்லாம் உரிய ஈம்பி 63-4 

ஏறுகந்தார் எழுத்து ஆறும் 19-8 
சங்ல.௪ சடைமேற் கரந்தானே் கலைமான் மதியும் 

கனல் மழுவும் ... 77-2 
[சாக்தானே - மறைத்து வைச்திருப்பவனே. சாம் - கானே - 

கையில்தான் (கலைமான்) ] 
கச்சி யுள்ளீர் நிச்சயத்தால் ஈனைப்புளார்பால் 6-9 
கண்ணாய் ஏழுலகும் கருத்தாய் அருச்சமுமாய் 24-5 
கல்லேனல்லேன் நின்புகழ் அடிமை கல்லாசேபல கற்றேன் 15-4 
குற்றம் செற்றம் இவை முதலாக விடுக்க ஈற்றிலேன் 

வேட்கையும் செழும் 60.7 

கொன்றாய் காலன்உயிர் கொடுத்தாய் மறையோனுக்கு 28-3 
sem cus FIQWM MUHA OeGewr Osreirmi 17-4 
Beimogpae கைம்மிசைக் கூ.செரியும் 84-5 
நில்லே னல்லேன் நின்வழி நின்றார் தம்முடை நீதியை 

நினைய வல்லே னல்லேன் 15-4 

மழுவேர்தி யோர் கையில் அனலுடையார் 11-4 
மறையொலியும் விழவொலியும் மறுகுகிறை வெய்இக் 

கண்டவர்கள் மனங்கவரும் புண்டரிசப் பொய்கை 16-3 
மையார் கண்ணியொடு ம£ழ்வான் கழிப்பாலையதே 23-9



௬௧௦ தேவார ஒளிநெறி (சுந்தரர்) 

11. இரட்டுற மோழிதல் (சிலேடை) 

எத்.துக்இல் இரும்£ர் 49 
(எத்.துக்கு - எதற்காக, வஞ்சனைச்செ.பல் செய்வசற்கு) 

12, எதுகை 

(4) எதுகையாகப் பாட்டின் நான்கு அடிகளிலும் அமைத்து 
வந்துள்ள சொற்கள் 

அடி 17-8 
ஆரும் 28-4 
இடம் 10-8 
உசர்தார் 19-4 
னர் 9.11 
oi fu §2-8 
இளர் 98-2 
கொண்டார் 11-4, 6; 19-5 
கொண்டு 18-5 
செய்த 25-1 
தாவ்கெ 82-6 

wales 30-11 

(i) எதுகை விசேடங்கள் 

உ.இரரீர் - வருவசோர் 8- 
ஓகம் - ஞாலம்-பாடல் 54-10 
நிலனே - சனலே 27-8 
நின்ற - பொக்கெய 99-7 
பழசா - இகழா 17-4 
மண்ணுலகு - பொன்னுலகம் 100-5 
மலை - அழை - தகை 70.2 
மானும் - தாமே 79-1 
மூவெயில் - மானை கோக் 55-8 
மையார் - செவ்வே 79-4 

(0) வழி எதுகை 

அரும்பருகே சுரும்பருவ 16-1 
இண்டை மலர் கொண்டு மணல் 16-3 
காலையிலும் மாலையிலும் சடவுளடி.பணிர்து 16-8 
சண்புனலும் வெண்மதயும் 16-11 
'எண்டமிடு சண்டியடி அண்டர்தொழு தேத்த 16-8 
வன்னிமதி சென்னி மிசை வைத்தவன் 16-8



18, இலக்கணப் பகுதி ௧௧௧ 

18, ஒருமை - பன்மை கலப்பு - இறைவனைக் 
குறிக்கும் இடத்து 

ர்சான் ஆமாத்.சாரெம் அடிகளார் 45-3 

யன் - இறைவன் - அருத்தன் - அண்டன் - அமரன் 

சன் அவர் seule ஆள்வரோ 
வன் - உருத்தரலோசன்....அரையன் இருப்பும் ஆரூர் 
அவர் எம்மையும் ள்வரோ சேளீர் 

78 

73-1 
ஈருடிச் சோயில் இருக்தானை சினைக்தபோ சவர்கமக் 

இனியவாறே.. 80-41 

14. ஒருமை பன்மை மயக்கம் (கலப்புகள்) 

'இசைசள் ௮. அசொண்டு 
சோனம் உள்ளன 
ங்ாவல்கள் கானே 
ஜி சார்லொ 

52-6 
54-6 

57-12 
35-8 

15. திணைபால் வழுவமைதி 
[சன்னூல் சூ. 879] 

சாமச் செத்றச் குரோச லோப மதவர் 
Pet Burr 
சரியார் 
சாளார் வர்த.ணுடி 
சேஞ்ரினார் 
rent 

Gh (68) 
மளத்தபே 

@ ‘ao 
அள்பதுவாய் 
இசைகள் அது கொண்டு 
ப்சழியதொன்றால் 
பண்டம் அது பணியாய் 
இரட்து தானேறி 

Quine ge 

ம want 
சொழுவாரவர். துயராமின 
சிமனார் அவர் SOO 

16. துணைச்சொற்கள் 

 



௧௧௨ தேவார ஒளிகெறி (சுந்தரர்) 

(ம் 

(iv) 

(vy) 

மாலோ டயன் தானும் அவர் அதியார் 
யானை மன்னரவராக 

அவள் 

மல்கை யவள் மகிழ 
வனப்பகை யவன் அப்பன் 

அவன் 
சேவேர்திய சொடியானவன் உறையும் 
காவல வூரனவன் ... ஏத்திய 
வேடனாய பிரான் அவன் தன்னை 

அவை 
அட்ட புட்பம் அவை கொண்டு. 
அல்லல் அவை தீர 
வினைகள் அவை தஇர்ச்கும்...பரமா 

17. பன்மை--விசேட வகைகள் 

பன்மை விகுதி : மார்-“மடர்தைமார்! 
பன்மைகள் விசேட வகைகள் 

சிலர்கள் 
சுனைநீர்கள். 
சமிழ்கள் 
நீர்கள். 
பிழைச்சனகள் 

18. போலி--மரு௨ - விகாரம் 

1. 

அஞ்னோடஞ்சு (ஐந்தினோடைச்ு) 
அமருலகு (௮ம7 ௬லகு) 
அயனே - ஐயனே 
இருச் கொண்ணா இடவே - இருக்க, ஒண்ணா இடவே 
உளர் - உயிர் 
உண்மையத்த - உண்மை மயத்த 
BGF- BIT 
ட்டக்து - ஓட்டம் சந்து 
சற்றினம் - கன்றினம் (௪.துகை கோக்) 
சாம்பிலி - காம்பு பீலி (காம்பை உடைய மயிற்பீலி) 
ஈஞ்ெ- சைக்து. 
ஈஞ்சேன் (சைர்தேன்) 

79-8 
8-10 

10-9 
29-10, 87-10 

82-8 
20-10 
56-4 

22-8 
79-10 

52-8, 4 

8-2 

59-4, 78-4 
78-3, 79-1 

40-11 
33-3 
23-8 

69-11 
46-11 
28-9 
46-6 
49-3 

46-11 
56-5 

16-6 
74-7 
43-1 
26-5



18, இலக்களப் பகுதி 

பார்த்தனுக்கு - பார்த்தாய் உனக்கு 
மை விலும் கண்டம் - மை சவிலும் 

மாழியிடைப் ோவி, ஈன்னூல் சூ. 124] 
ஸவைச்சே (வைத்தே) 

(2) முதற் குறை 
பகை - 4$வனப்பகை? 

(9) இடைக் குறை 
சளை - கள்ளை 
சார்தனை - சா(வு)ச தனை 
செவி - செவ்வி 
சோங்சொலோ - கோவுக்கொலோ 
சோச்தனை - கோவுச்தனை 
பிளை - பின்ளை 
புனை - புன்னை 
பெணை - பெண்ணை 
விரும் மிகு 2ர் - விசாவும் மிகுசர் 
வெளை - வெ(ள்)ளை 

(4) கடைக் குறை 
உடை - உடை(ய) 
பாசு - பாசம் 

(5) “த! விட்டிருப்பன 

gels) ae 
மூன்றா(த) பொழில் 
KL (gs) மன்னர் 
தவிரா(த) மிகு£ர் 
பாடலொடாடல் அறா(த) - வெஞ்சமாச்கூடல் 
பேணா(௪) முசிவன் 
பொய்யா(த) தமிழ் 
மூறவா(த) இருவாரூரன். 
மாளா(த) காள் 
முத்றா(த) மதி 
வழுவா(த) கொடுய் கூற்று: 
வமுவா(,த) நியமத்தவர்கள் 
வாடா(த) முலை 

வேண்டா(த) அருத்தி 
(6) குதுக்கல் விகாரம் 

தங்கும் ஓங்கும் 
Gg. 9-8 

SSB 

28-6 

38-7 
15-2



௧௪௪ தேவார ஒளிகெறி (சுந்தரர்), 

@ 

Gi) 

Gii) 

ஆர் 

19. முதனிலைத் தொழிற்பேயர் 

உலை அமைத்து (உலைதல் அமைத்து) 5-8 
ஏத்து SHUT (a5 5150 2 LUT) 67-5 
கறி கற்க (கறித்தலைக் aps), 16-6 
குரைசேர் கழல் (குரைதல் சேர்) 57-1 
சூழதும் (குழ்தல் அறும்) 79-6 
பரவாதார் பரவென்னே (பரவு - பரவுதல்) 86-5 
பொருமேவு கடல் (பொரு - பொருதல்), 40-2 
பொலிசேர் புரம் (பபொவிதல் சேர்) 47-9 
போற்றொழியாப் புனவாயிலே (போற்றுதல் ஒழியா) 50-3 
பழிசேர் இல்புகழ் (சேர் - சேர்தல்) 23-10 

20. மூரண்தொடை 

இளங் கமு௫ன் முது பாளை 99-4. 

செஞ்சடைமேல் ௦ வெண்மதி(யம்) 40-11, 90-5 
செம்பொன்மேனி வெண்ணிறணிவானைச் கரிய கண்டனை. 
செய்யனை வெளிய peers நிசமு மேனிய(னை) 
செய்யாய் வெளியாய் 
செவ்வாய் வெண்ணசைக் கரியவார் குழல் 
நெடுந்தாட் டெக்கும் குறுந்தாட் பலவும் 
பலி....இிரிக்த செல்வர் 
வெண்முத்தே செம்பவளச் குன்றமே 

21. மோனை விசேடங்கள் 

  

முற்று மோனை 
பாங்கூர் பலிதேர் பரனே பரமா பழனப் பதியானே 47-6 
மோனை நிரம்ப வந்த இடம் 
பாரூர் பலரும் பரவப் படுவாய் பாசூர் அம்மானே 47-4 
மோனை இல்லாமை 

தங்கர் பிணிரின் அடியார் மேல அகல அருளாயே 47-6 
பிரியாத அன்பராய்ச் சென்றுமுன் னடிவீழும் ச்தையாரை 90-8 
வானைச் காவல் கொண்டு நின்றார் அறியா ee ge 47-7 

22. விகுதிகள் 

[சலைப்பு 18-15 பார்ச்ச.] 
உம்பரார் 69-8 

திருமனார் 90



18. இலக்கணப் 

சமிணார் 
॥ சாரனார் 

ர் ['சலைப்பு 18-15 பார்க்க .] 
le ல் 

சாரீபேல் 

கால்: (வினையெச்ச விருத] 
உரைத்தச்கால் 
எற்றச்சால் 
(சொன்னக்கால் 
இிரிச்தக்கால் 
ரினைர்தக்கால் 
பிழைச்சக்கால். 

  

*பான் 
மாதவத்தை ஒழிப்பான் சென்று 
யோகுதன்னை அழிப்பான் சென்று 

*வான்--சட்டுவான் வர்.த காலளை 

மா 

மடக்தைமார் (பன்மை விகுதி) 

மின். (முன்னிலை விகுதி) 
உய்ம்மின் 
உரைமின். 
கோள்மின் 
செய்ம்மின்: 
செயன்மின் 

சொல்லுமின் 
பாடுமின். 
பேசன்மின் 
பேசுமின் 

மை 

('வண்ணம்'-*தன்மையில்" என்னும் பொருளில் வரும் இடங்கள்] 
அடியவர்கள் வருந்காமை AGES 
ஈஞ்செழ--வஞ்சர்கள் கூடித் தங்கள்மேல் அடராமை 

உண்ணென 
வெர்ஈரசத்தில் அழுக்சாமை ஈமக்கு மெய்ச்கெறியைத் 

தான் காட்டும் வேதமுதல் 

* ஈன்னூ££ல் சூ. 958-544. 

பகுதி க்கடு 

60-2 
57-5 

46-8 

14-1 
43-10 

95-1, 4 
43-2 
92-8 
89-1 

99-7 
99-9 
69-9 

8-2 

டத 
௮3] 

83-2, 8 
43-10 
78-1 
78-4. 

83-6, 7 
76-10 

44.3, 4 
44-10 

46-7 

75-2 

40-10



௧௧௬ தேவார ஒளிகெறி (சுந்தரர்) 

28, வினைத்தொகை 

அனல் அனல் 10-9 
எற்று (துயரெல்லாம்) எற்று ஈம்பி 63-5 
காய் சனம் 44-10 

24, வினையாலணையும் பெயர் 
(கர ஈற்றுப் பலவின்பாத் பெயர்) 

ஊரன் உரைத்த கற்றுப் பாட 91.10 
ஊரன் உரைத்தன பத்து 96-10 
ஊரன் சொன்ன பாடுமின் (சொன்ன பாடல்களை), 87-11 
௪ பேசுமின் 44-10 
'இருவாரூரன் உசைத்த...பாடுமின் 15-10 

25, வினையெச்சம் 
பெயரைக் குறிப்பது 

நீறு மெய் பூச (பூனெைவனே) 21-2 
பகழிகள் பாய்ச்சி (பாய்ச்செவன்), 76-3 

26. வேற்றுமை உருபுகள் 

1. 

ட நான்காம் வேற்றுமை உருபு (ser gore சூ. 298) 

ய் முறிவர்க்கு அருங்கூற்றைச் குமைத்த ஈம்பி (கு. பொருட்டு) 63-4 

(ழ். ஆரும் வேற்றுமை உருபுகள் (நன்னூல் சூ. 809) 

அ “ க 
ஆரூரன தமிழ்மாலை(கள்). 71-10, 82-10 

உம செய்கை 2-10 

உன சேவடி. 60-2, 8 

உன தாள் 84-2 

உன தொழிலே 1-9 
எம சிரத்தான் 82-8 

செல்வன்தன கழலை 79-8 

ஈம்ம வினைகள் 81-3 

முள் வாய மடல் 40-1 
வள் வாய மடல் 40-1



18. இலக்கணப் பகுதி ௧௧௪ 

இறைவா தறைகழல் 16-7, 10 
எல்சளாது ஒளியை 58-8 
என்னதெழிலும் நிறையும் 91-4 
பலன தாருயிர் த 0904 

(lil) எழாம் வேற்றுமை உருபுகள் (ஈன்.னூல் சூ. 808) 

இட 
அல்வியிடைப் பெடை வண்டுறங்கும் 
இ௫சொட்டிடை...குனிப்பதே 
இடையாறிடை மருதே 

ல்லிடை...சாய் 
சாடிகளிடைச் குயில் 

சடுசாட்டிடை ஈட்டம் சின்றாடிய 
ன்திலிடைச்-களிறு 
சன் றவன்...சில்பலிக்சென்று தெருவிடை 

ப.த்தியினால் இடுவாரிடைப் பலிகொள்மினோ 

  

பாரிடை 
மன்றிலிடைப்பலி 
மூன் றிலிடைப் பிடி. 

இல் 
புறவிழ் றிருமேற்றளி 21-10 

உள் ் 
என் கெஞ்சத்துள் 18-8 

கண் 
வாரிக்சண் சென்று 48-2, 

கால் 
ஏழேழ்படிகால் எமையாண்ட 52-9 
சரைக்கால் முதலையைப் பிள்ளை,த.ரச் சொல்லு சாலனையே 92-4 

கீழ் 
கல்லால் நிழற்£ழ்ப் பன்னிய...பி.ரான் 22-1 

தலை 

இலைகள் சோலைத்தலை இருக்கும்.வெண்ணாரைசாள் 37-5 
பிறவித்தலை நின்று சினைப்பவர் 10-6



கச தேவார ஒளி௫நறி (சுந்தரர்) 

பால் 

உள்ளீர்...சினைப்புளார் பால் 6-9 
தென்பால் 1 
Bor pact 89) Boopi sant sis crams 45-5 
வடபால் 18 

மிசை 
வன்னிமத சென்னிமிசை வைத்தனன் 16-8 

வாய் 

2. 

காஞ்சிமா ஈகர்வாய்... இருமேற்றளி 
காவி வாய் வண்டு. 
குரம்பை வாய்ச் குடியிருச் த 
புலரி வாய் மூழ்க 
பொழில் வாய்ச் தேன் 
மூருக்கு வாய் மலர் 

  

2. வேற்றுமை உருபு மயக்கம் 
ஆது சடைக்கு உடை [சாலாம் வேற்றுமை உருபு 

ஏழாம் வேற்றுமைப் பொருள்] 10-2 
மீண்டனன் வேதவித்சல்லாதவர்கட்கே [காலாம் 

வேற்றுமை உருபு, ஐந்தாம் Gasper; நீங்கற்பொருள்] 
(வேதவித்தல்லாசவர்சளிடமிருர் அ மீண்டனன்), 45-1 

19. இலக்குமி--பூதேவி--நப்பின்னை 

திருநாமம் 

அல.ராள் 82-3 
செம்பொன் (செவ்விய இலக்குமி) டட 81 
திரு 57-6, 76-1 
'இருமகள் 9-2, 65-5 
'இருமாமகள் 81-9, 41-4 

நிலக்தரு மாமகள் (பூதேவி, கேவி) 98-5 
பங்கய மாது 84-6 
பின்னை (ஈப்பின்னை) 63-7 
திருமகளின் (பூதேவியின், ௩ப்பின்னையின்) கணவர் திருமால் 

திருமகள் கோன் கெடுமால் 9-2 
திருமாமகள் கோன் திருமால் 91.9 
'இருவின் சாயகனாயெ மால் 57-6



91, இறத்தல்....இறந்தபின் கிகழ்வது ௧௧௯ 

ந ர மாமகள்கோன் நெடுமால் 98-5 
| eh fo சம்பும் புயத்தான் நெடுமால் 68-7 

a | pe வாசம் 
ச்தண் மாமலர்த் திருமகள். 65-5 

பூமேல் இருமாமகள் 41-4 
௩. யாரைப் பிரியாள் திரு 

ருச்சுழியல் தெய்வத்தினை வழிபாடுசெய் தெழுவாரடி. 
தொழுவார், அவ்வத் இசைச் சரசாகுவர் அலராள் 

பிரியாளே $2.3 

20. OSs o—arcsr 

இண்டை மலர்கொண்டு, மணல் இலிங்கம இயற்றி 
இனச்தாவின் பாலாட்ட இடதிய தாதையைத் 
தாள் அண்டமிடு சண்டி. 16-3 

சோல வெண்மணற் செவன் 
(அமைத்தனர் தண்டி-- சண்டேசர்) 55-8 

சர்.தி மூன்றிலும் சாபரரம் நிறுத்.இிச் சகளி 
செய்திரைஞ்சு அகத்தியர் 65-5 

மணல் இவிங்சம தியத்றி (சண்டி) 16-3 

21. இறத்தல்--இறக்கும்போதூ நிலை- 
இறந்தபின் நிகழ்வதா 

சரித பல்வாய் வெண்டலைபோய் ஊர்ப்புறம் சேரா மூன் 7-% 
செச்ச போதினில் முன்னின்று கம்மைச், வர்கள் 

கூடிச் சரிப்பதன் முன்னம், வைத்த சந்தை 
உண்டே மனம் உண்டே மதி உண்டே விதியின் 

பயனுண்டே 59.4 
பரிக்த சுற்றமும் மற்று வன் துணையும் பலரும் கண் 

டமுதெழ உயிர் உடலைப், பிரிந்து போவது 
நிச்சயம் அறிச்தால் பேதை வாழ்வெனும் பிணக்கு 648 

புலன் ஐர்.தும் மயல்டு அகம் குழையப் பொருவேலொர் 
quash gibt grid goles 
லமக்து மயங்க அயர்வதன் முன் 8-5



22. இணச்சொற்கள் 

  

  

    

அன்னை அத்தன். 142 15. சொல் பொருள் 6 
ஆட்டொடு பாட்டு 13-6 தந்தை தவ்வை 7) 
ஆடல் பாடல் 36-7 'சமர்க்கும் ஊக்கும் 22-10 
ஆடிப் பாடி 6-5 தெருவும் தெற்றியும் 

5. ஆடுவர் பாடுவர் 18-2 முற்றமும் 65-1 
ஊன் உயிர் 100.1 ஈமை இரை மூப்பு 
கஊனாய் உயிரானாய் 1-7 20. சரைப்பு மூப்பு. 50-2 
எல்லியும் சண்பகலும் 22-10 பத்தர் சித்தர் 36-8, 88-7 
காடும் காடும் 42.8 பழி பாகங்கள் 

10. காமச் செற்றச் குரோத பாடலோ டாடல் 
லோப மதவர் 5-8 பாடி நின்றாட 

காலமும் சாழிகையும் 97-10 25. பாடிரின் ராடும் 
ஜோங் கோவணமும்    பாடி யாட 
#56) 268) பாடி யாடி. 80-1, 10 
சித்தி முத்தி 29. பாடி யாடும் 36-, 67-2 

28. உபதேசம் 

(i) உலகுக்கு 
(*உடுக்குறியிட்டன அடியார்க்கு உபதேசமா யுள்ளன.] 

உபதேசப் பாடல்கள் *92-9, 5, 9, 
*அடிக்கு ஆட்பட்ட சளிகொண்டு குடுமின் தொண்ட 

ருள்ளீர் 23 
*ஆடுமின் அன்புடையீர், அடி.ச்சாட்பட்ட தூளிகொண்டு 

குடமின் தொண்டருள்ளீர், உமசோடெமர் சூழவர்து. 
வாடுமின் வாழ்க்சை தன்னை வருச்தாமத் நிருக்தச் 
சென்று, பாடுமின் பத்தருள்ளீர் பழமண்ணிப்படிச்சரையே 22-8 

இடையாறிடை மருதைக் கூறுவார்வீனை எவ்விடம் மெய். 
குளிர்வாரே 81-10 

  

1இ௫ம்சச் சென்று தொழுமின் கழுக்குன்தமே 81-2 
*உல் சைகளாற் கூப்பி உகர்தேத்தித் தொழுமின் 

தொண்டீர் மண்ணிப்படிக்கரையே 22-5 
*உமரோ டெமர் குழவந்து 1வாடுமின் வாழ்க்கை தன்னை. 

வருந்தாமல் 22-3 
1 இதல் 9-.துணவ முனைப்பின் உச்சியினின் றும் இதம்; பணி 

௮டன். 1 வாடுமின் - வாட்டுமின் - ஒழிமின்..



23. ewe weld ௧௨௪ 

உழச்சே உண்டு படைச் இட்டிவைச் இழப்பார்களும் சிலர்கள். 
வழச்கே எனில் பிழைச்சேம் என்பர் மதிமாக்இய மார்தர் 
சழக்சே பறி நிறைப்பாரொடு தவமாவது செயன்மின் 78-4 

*ஊரன் சொன்ன பாடுமின் பத்தே 37-11 
Odecr பிரானை அறியாதார் அறிவென்னே 
எல்சள் பிரானை உணராதார் உணர்வென்னே 
எங்கள் பிரானைப் பரவா.தார் பாவென்னே 
எக்சேனும் போனும் எம்பெருமானை நினைந்தச்கால் 

  

கொங்கே பு௫னும் கூறைகொண் டாறலைப் பாரிலை. 92-8 
APs Gor Dror... earser aca iIene Gender 

சொல்லித் சொழுவாளைத் தொழுமின்களே 81-10 
*சறைக்சண்டத் சனை ஊரன்...விரும்பிய ஆயின... 

சன பேசுமின் சொண்டர்சாள் எம்பிரானையே 44-10 
குண்டாடியும் சமணாடியும் குற்றுடுச்கையர் தாமும் 

கண்டார்கண்ட காரணம்மவை கருதாது கைதொழுமின் 71-09 
குழைசாதம் கடிமைச்கட் குழையாதார் குழைவென்னே 86-9 

ளியீருளம் குருச்கேத் திரம் சோதாவிரி குமரி 78-6 
சான்று செய்த கொடுமையாற் பல சொல்லவே 

நின்்றபாவம் வினைகள்சாம் பல நீங்கவே, 
சென்௮ சென்று தொழுமின் சேவர்பிரானிடம் 
சன்றினோடு பிடிகுழ் தண் கழுக்குன்றமே 81-1 

சடையிற் கங்கை சரித்தானைச் சாராதார் சார்வென்னே 86-1 
'சழக்கே பறி நிறைப்பாரொடு தவமாவது Orwer Der 78.4 
*சிரிதலேமாலை சடைச்சணிக்ச எம் செல்வனைப் 

பிரிதலைப் பேசன்மின் தொண்டர்காள் எம்பிரானையே 44-4 
'செடிகொள் கோய் உள்ளனவும் தீவினையும் சீர்ச்சொழியச் 

சந்தை செய்ம்மின் கொகுடிச்கோயில் அடிகளை 30-7 
'செத்தபோ.கஇனில் முன்னின்று ஈம்மைச் லெர்கள் கூடிச் 

இரிப்பதன் முன்னம், வைத்த சக்தை யுண்டே 
மனமூண்டே, மதியுண்டே, விதியின் பயனுண்டே...- 
எச்தை பிரான் எம்பி.ரானை ஆரூரனை மறக்கலுமாமே 59-4 

*தட்டெனும் தட்டெனும்। கொண்டர்காள் தடுமாற்றத்தை 
1ஒட்டெனும் ஒட்டெனும் மாநிலச் தயிர்கோறலை 44-3 

Sof சாலைகள் தவமாவது தம்மைப் Qu pea p 78-6 
தன்னி லாச.று த்தமூ மின்றிக் சவமுயன் றவமாயின 

பேப், பின்னலார் சடைகட்டியென் பணிக்தாற் 
பெரித(ம்) நீர்வ சரி.அ (பிறவிக்சடலை 
நீந்துவது பெரிதும் [மிகவும்] அரி.ஐ) 64-7 
  

* தட்டு சட்டு - தள்ளு கள்ளு. : * எனும் - என்று சொல்லுங்கள். 
1 ஓட்டெனும் - ஆணையிட்டு விலக்குங்கள்.



௧௨௨ தேவா ஓஸிகெறி (சுந்தசர்) 

தாழ்வெனும் தன்மை விட்டுச் சனத்தையே wer gs Be 
வைத்த, வாழ்வதே கருதித் தொண்டர் மறுமைச் 
கொன் தீய கல்லார், ஆழ்குழிப் பட்டபோ.து 
அலச்சணில் ஒருவர்ச் காவர் (ஒருவர்க்கு யாவர் [துணை]) 8-7 

சாழா தறஞ் செய்மின் 78-1 
(இருச்)கேசாரம் எனீரே 78 
*இருக்சச் சென்று பாடுமின் பத்தருள்ளீர் பழமண்ணிப் 

படிச்சரையே 225 
*இருவாரூரன் உரைத்த பாடீராலும், பாடுமின். 

'தாண்டீர் பாடவும் பாவம் பற்றறுமே 15-10 
ிறம்பாமை,ச் இருசாமம் கற்றாரவர் க.தியுட் செல்வர் 

ஏத்துமது கடனே 825. 
தெளியீர் உளம் பேர்ப்பதம் தெற்கு வடக்காக 78-6 
தொழுமின்...சண் கழுக்குன் தமே 81 
*சாவலா ரூரன் பன்னலங்கல் ஈன்மாலை பாடுமின் 

பத்தருளீரே 76-10 
நீளஙின்று தொழுமின்... கழுக்குன்றமே 81-8 
orate தெய்கள் பிரானை நினையாதார் நினைவென்னே. 86-8. 

யே சமச் அழல்வீர் பறி ஈரி ஜவ சதியீர் 
குதிகூவிய கூற்றம் கொளும் காளால் அறமுளவே 78-2 

பனங்காட்டூர் பயில்வானு£் கடிமைக்கட் பயிலாதார் 
பயில்வென்னே 

*பாடுமின். மத்தருள்ளீர் பழமண்ணிப் படிச்கரையே 
பிழைகள் சரத் சொழுமின்....சழுக்குன் றமே 
புலைகள் திர.ச் தொழுமின்...சழுக்குன் தமே 
பெண் ஆண் ஆய பிரானைப் பேசாதார் பேச்சென்னே 
பெற்றப் பித்த ரென்று கருசேன்மின் 
பெற்றொன் றேதும் பிரானைப் பேசாதார் பேச்சென்னே 
பொதியே சுமக் துழல்லீர் பொதி அவமாவ தும் அறியீர் 

Wf மாந்தி விழியே சென்ற குழிவீழ்வ தம் வினையால் 
கேதாரம் எனிரே 78-9 

மத்த யானை ஏறி மன்னர் சூழ வருவீர்காள் 
செத்த போதில் யாரும் இல்லை இர்சையுள் வைம்மின்கள் 7-1. 

மலக் தாக்யெ பாசப் பிறப்ப தப்பீர்.. ,இருச்சுழியல்... 
மலரால் கொழும் புகையால் சீனைர்தேத் ௪ம்... 
மிகு தவமாம் சதுசாமே 82-6 

    

  

  * பெத்தர்- இடபவாகனர். பெத்தம் - இடபம். “மத்தா என்று: 
இறைவரை முன்பு அழைத்த சுந்தரர் பித்தர் என் து சருதேன்மின் என 
உபதேசம் செய்கின்றார் தமது ௮னுபவ ஞானத்ழால்.



28. உபதேசம் Si 

Peat erus திருச் தச் சென்று பாடுமின் பத்தருள்ளீர். 
ப்ழமண்ணிப். ,படிச்சரையே 

இரழ்வாவ.து மாயம் இத மண்ணாவது தண்ணம் 
பாழ்போவது பிறவிச்சடல் பசிசோய் செய்த பறிதான் 
Apr po செய்ம்மின்... திருக்கேதாரம். எனீபே 

bere ன்று தொழும் அடியார்கள் வாஞளப் பெறும் 
வார்த்தையைச் கேட்டும், சாணாளும் மலரிட்டு 
வணங்கார் ஈம்மை தள்ள்ற தன்மையை ஓரார், 
சேளா ரான் டெர்தே உழைகன்றேன் 
இளைச்கெலாம் துணையாமெனச் கருதி, ஆளாவான் 
பலர் முன்பழைக்ன்ெறேன் ஆரூரானை மறச்கலும் ஆமே 

காளோடிய திடங்கண்ணியர் வலையில் அழுர்தாதே 
சாளோடிய ஈமனார்தமர் ஈணுகாமுனம் ஈணுக 

ளாய் உய்ம்மின்...அடிசட்டடம்...கேசா.ரம் ஏனீரே 
*டிவட்டெனப் பேசன்மின் சொண்டர்காள் எம்பிரானையே 
Reel py ரித் தொழுமின்...வெண்பொடி. யாடியை.. 

கழுக்குன் நமே 
கெற்றமைச் கற்றமணும் விரையாது விண்டாலம் 

உண்ணும், துற்றரைத் து.த்றறுப்பான் துன்ன 
கடை, தொழிலுடைமீர், பெற்றரைப் பித்தரென்று 

தேன்மின் படிக்சரையுள், பற்றரைப் பற்றி கின்று. 
பழிபாவங்கள் திர்மின்களே 

   

  

  

  

(ii) உபதேசம் (புலவர்களுக்கு) 

(புலவர்களுக்கு உபசேசப் பதிகம்--047] 
எள் லிமுர்.இடம் பார்க்கும் ஆறும், க்கும் ஈஇலன் 

ஆகிலும், வள்ளலே! எம்கள் மைந்தனே! என்து. 
வாழ்,ச்.இினும் கொடுப்பாரிலை ***புகலூமைப் 
பாமமின் புலவீர்காள்! அள்ளற்பட் டழுக்தாது 
போவதற் இயாதும் ஐயுறவில்லையே 

சிர்றிலாசானைக் கற்று உல்லனே! சாமதேவனை 
க்கும், மூற்றிலாகானை முத்தனே என்று. 

யினும் கொடுப்பாரிலை""*புகலூரைப் 
பாமுகின் புலவீர்காள்! அத்தாய் அமருல 
சாள்வ,ற் யொதும் ஐயுற வில்லையே 

காணியேற். பெரிதுடையனே! கற்று ஈல்லனே! 
கூற்றம் ஈன்ளை பேணியே விருக்தோம்புமே 
என்று பேனும் கொடுப்பாரிலே “புகார் 
பாடுமின் புலவீர்காள்! ஆணியாய் அமருலசம். 
ஆள்வதற் கெயொதும் ஐயுறவில்லையே 

22-3. 

78-1 

59-8 

78-5 
44-3 

81-4. 

22-9 

34-8 

84-9 

BEB



௧௨௪ தேவார ஒளிகெறி (சுந்தரர்) 

தம்மையே புகழ்ச் இச்சை பேனும் சார்வினும் தொண்டர் 
தருலொப், பொய்ம்மையாளரைப். timers 
எந்தை கார் பாடுமின் புலவி. rarer |, இம்மையே 
தரும் சோறும் கூறையும் ஏத்தலாம் இடர். 
கெடலுமாம், அம்மையே சவலோகம் ஆள்வதற் 
Burne ஐபுறவில்லையே 34-1 

தையலாருச்சோர் காமனே சால சல அழகுடை ஐயனே! 
கையுலாவிய வேலனே என்று கழறினும் கொடுப்பாரிலை 

***புகலூரைப் பாடுமின் புலவீர்காள் 
ஐயனா யமர் உலகம் ஆள்வத.ற் யொதும் ஐயுற வில்லையே 31-10 

சரைகள் போக்து Quis sortie eps so AHR 
நிற்குமிச் partor, வரைகள் போல் இரள் 
தோளனே என்று. வாழ்ச்.இனும் கொடுப்பாரிலை 

*புகலூரைப் பாடுமின் புலவீர்காள்! அரையனாய் 
அமருலகமாள்வகற் Bus gd yp வில்லையே 344 

ஈலமிலாதானை ஈல்லனே என்றும் ஈரைதத மாந்தரை 
இளையனே, குலமிலாதானைச் குலவனே என்து. 
கூறினும் கொடுப்பாரிலை***புச லூரைப் பாடுமின் 
பலலீர்காள்! அலமரா தமருலகம் ஆள்வதற் 
இயாதும் ஐயுற வில்லையே 34-6 

கோயனைச் சடச்தோளனே! என்றும், சொய்ய 
மாச்தரை விழுமிய, தாயன்றோ புலவோர்ச் 
கெலாமென்று சாற்றினும் கொடுப்பாரிலை 
போயுழன்று சண் குழியாசே எந்தை புகலூர் 
பாடுமின் புலவீர்காள்! *.தயமின்றிப் போய் 
அண்டம் ஆள்வதற் யொ, தூம் ஐயுறவில்லையே 34-7 

மிடுக்லொசானை வீமனே விறல் விசயனே வில்லுச் 
இவனென்று, சகொடுக்லொதானைப் பாரியே என்று 
கூறினும் கொடுப்பாறிலை”**புக லூரைப் பாடுமின் 
புலவீர்காள்! அடுக்குமேல் அமர் உலகம் ஆள்வதற் 
கயொதும் ஐயுறவில்லையே 84-2 

வஞ்ச கெஞ்சனை மாசழச்கனைப் பாவியை வழக்இல்லியைப் 
பஞ்ச துட்டனைச் சா தவே என்று பாடி னும் கொடுப்பாரிலை 
***புகவூரைப் பாடுமின் புலவீர்காள்! கெஞ்சல் 
கோயறுத்த உஞ்சபோவதற் இயாதும் Bape 34-5 

(iii) உபதேசம் கேஞ்சுக்கு 

[கெஞ்சுக்கு உபதேசப் ப.இிகங்கள்--85, 50, 64] 
  

* ஆயம் - சங்கம், தடை.



23. உபதேசம் கஉடு 

முன்பு சொன்ன மோழைமையால் முட்டை 
பன ச்சி2! எதிர்கொள்பாடி....அடைவோமே. 78 

Bidar d MAures ecru ஒழிகண்டாய் 
ன்கணோட்டம், எத்தாலும் குறைவில்லை 
என்பர்சாண் செஞ்சமே ஈம்மை காளும்...பாவம். 
நிரச்கும் பித்தாடி புவியூர்ச் இத்தம்பலத்தெம் 
பெருமானைப் பெத்றாம் அன்றே. 90-6. 

எதிர்டுமாள்பாடி. என்ப தடைவோமே ir 
WA ரி என்னொடு சூளறும் வைகலும்... 

புளவாயிலே; (மற்றே.தும் வேண்டா வல்வினை 
யாயின மாய்க்தற) 

We hg ரிரினை என்னொடு குளதும் வைகலும் 
ஒன றலா உயிர் வாழ்க்கையை நினைந்கிட் டுடல்தளர்ச் 

ராமா சிதி இயற்றி, என்றும் வாழலாம் 
எமச்செனப் பேசும் இதுவும் பொய்யென வே 
நினை உளமே...இருத்தினை ஈகருட் 
வெச்கொழுர்தினைச் சென்றடை மனனே! 605 

ஈர. நீமனம் என்னொடு *சூளறும் வைகலும்... 
புனவாயிலே 80.2 

ஈற்றானும் குழையுமா fe Bou sour §Gs BiqGis(6) எத்றுலும் குறைவில்லை என்பர்காண் உள்ளமே... 

நர, முண்டேல் துன்பம் உண்டு எழை மனைவாழ்க்கை: 

   

(புவியூர்ச் எந்றம்பலத்தெம் பெருமானை), 90-8 
குழைத்து வர்சோடிச் கூடுதி கெஞ்சே குற்றேவல் 

'காள்தொ.றும் செய்வான். 14-09 
wen கக்கம் குற்றம் 84்இச் செ.ற்றமனம் ரீக, வாசமல்கு 

குழலினார்கள் வஞ்ச மனைவாழ்க்கை, ஆசைக் இ 
அன்பு சேர்த்.இ...எ.திர்கொள்பாடி அடைவோமே உர 

ரத்தம் நீரினை என்னொடு சூளதும் வைகலும்...புனஸவாயிலே 50-1 
சிரித்த பல்வாய் வெண்டலைபோய் ஊர்ப்புறம். 

சேராமுன்...எதிர்கொள்பாடி அடைவோமே 15 
செடிகொ ளாச்சை சென்று சென்று தேய்ர்தொல்லை: 

வீழாமுன், வடிகொள் சண்ணார் வஞ்சனையுட் பட்டு. 
மயங்காதே...எ.தர்கொள்பாடி என்பசடைவோமே 13. 

செத்த போதினில் முன்னின்று ஈம்மைச் சிலர்கள் கூடிச். 
சிரிப்பதன் முன்னம், வைத்த சர்சை உண்டே மனம் 
உண்டே ம.திஉண்டே விதியின் பயனுண்டே - 
ஆரூரானை மறக்கலுமாமே 59-4 
  

* சூள் - சாபம், பரதம்.



௪௨௬ தேவாச ஒளிகெறி (சுந்தரர்) 

திர்தையாரும் தவ்வையாரும் எட்டனைச் சார்வாகார் 
வரது ஈம்மோ டுள் அளாவி வானகெறி சாட்டும் 
சிர்சையீசே ! நெஞ்சினீசே ! எக்தசோயில்... 
எதிர்கொள் பாடி... அடைவோமே 7-9 

தன்னிலாச௮ த்தமும் இன்றித் தவம் முயன்று அவமாயின. 
பேடப், பின்னலார் சடை சட்டி. என்பணிர்தாற் 

பெரிதும் நீக்துவ சரி.த...இருத் இனை ஈகருட் 
வச் கொழுர்.இனைச் சென்றடை மனனே. 64-7 

BGS Sones 5 சிவச் கொழுச்தினைச் சென்றடை மனனே 64 
கொச்சாய் மனம் என்னொடு குளறும் வைகலும்...புன வாயிலே 50-38 
தோற்றம் உண்டேல் மரணம் உண்டு துயர மனைவாழ்க்கை 

மாற்ற முண்டேல் வஞ்ச முண்டு கெஞ்ச மனச்தீசே... 
எதிர்கொள் பாடி. என்ப தடைவோமே 7-2 

சமை எலாம் பலர் இகழ்ச்துரைப்பசன் முன் ஈன்மை ஒன்திலாச் 
தோர் புன் சமணாம், சமயமாகயெ தவத்தினார் அவத்தைசத் 
தன்மை விட்டொழி ஈன்மையை வேண்டில் *** இரு த்.இனை 
சகருட் சிவச் சொழுச்இனைச் சென்றடை மனனே 64-9 

தில்லார் ம மனம் என்னொல் சூளறும் வைகலும்...புனவாயிலே 50-5 
89 பொச்கையிற் பிறவியைப் பழித்து சீக்கலாம் என்று 

மனச்தினைச் தெருட்டி 04-10 
கெஞ்சமே...புறம்பயம் தொழப் போதுமே 85 
பதியும் சுற்றமும் பெற்ற மக்களும் பண்டைய ஏல்லர் 

பெண்டிரும், மிதியி லிம்மனை வாழும் வாழ்க்கையும் 
நினைப்பொழி மடகநெஞ்சமே 

பரிந்த சுற்றமும் மற்று வன் துணையும் பலருங்கண் டமுதெழ 
உயிர் உடலைப், பிரிக்துபோம் இ 'இது கிச்சயம் அறிக்தாற் 
பேதை வாழ்வெனும் மணக்கக் தீவிர்ச்து... திருத்தினை 
சகருட் சவக் கொழுக்கனேச் சென்றடை மனனே 64-8 

பாவமே புரிச் திசலிடம் தன்னில் பலபகர்ச் ,தலமச் யிர் 
வாழ்க்சைச், கரவ என் றழச் தயர்ச்து லீழாதே 
அண்ணல் தன்.இறம் அறிவினற் க௧௬.இ...திருத்.இனை 
சகருட் வச் கொழுக்தினைச சென்றடை மனனே 64-4 

பிணிகொள் ஆக்கை பிறப்பிறப் பென்னும் இதனை நிகஇ 
ஈசன் இருவடி யிணைக்சாள், துணிய வேண்டிடிழ் 
சொல்லுவன் கேள்டீ அஞ்சல் கெஞ்சமே....திருச் தினை 
sam Aas கொழுக்தினைச் சென்றடை மனனே 64-2 

பொய்யர் கண்டீர் வாழ்க்கையாளர் பொத்தடைப்பான். 
பொருட்டால், மையல் கொண்டீர் எம்மோ டாடி 
நீரும் மனத்தீரே! சைய வேண்டா இம்மை எத்த 
அம்மை ஈமக்கருளும் ஐயர்கோயில்...எ.திர்கொள் 

பாடி... அடைவோமே 7-6 

 



24, உயிர் 

வல் ரீமனம் என்னொடு சூளறும் வைகலும் புனவாயிலே 
முட்டை மனத்தீரே!...எ.திர்கொள் பாடி அடைவோமே 
வடிகொள் கண்ணிணை மடக்தையர் தம்பால் மயல தற்று 

வஞ்சனைச் இடமா முடியுமா கருதேல் *** இரு த். இனை 
ஈகருட் வெக கொழுக்இனைச் சென்றடை மனனே 

வற்சென் நிருத்தி கண்டாய் மனம்! என்னொடு குளறும் 
வைகலும் (பொற்குன்றம் சேர்ர்ததோர் காக்கை 
பொன்னாம்) புனவாயிலே. 

வாழ்வர் கண்டீர் ஈம்முள் ஐவர் வஞ்ச மனச்தீரே ! 
யாவராலும் இகழப் பட்டிங் கல்லலில் வீழாதே... 
எதிர்கொள்பாடி... அடைவோமே 

வேச்தராய் உலசாண் டறம்.புறிந்து வீற்றிருக்,ச இவ்வுடலது 
தன்னைத், சேய்ச் இறந்து வெக்துயர் உழக்திடும் 
இப்பொக்க வாழ்வினை விட்டிடு கெஞ்சே....இரு.ச்.இனை 
ஈகருட் Gad கொழுச்கினைச சென்றடை மனனே 

வைத்த உள்ளம் மாற்ற வேண்டா, வம்மின் மனத்திரே 
அத்தர் கோயில் எதிர்கொள் பாடி என்ப சடைவோமே 

௧௨௪௭ 

50-6 
7-8 

64.8 

50-4 

14 

64-6 

7-1 

௮4. உயிர் 

(சிவனும் உயிர்களும் - என்னும் தலைப்பு 105 பார்க்க] 

ஆருயிர். 55-1, 57-10, 66-1, 69-9, 83-4, 99-8 
eAré@sr% 49-3 
உடலத்து உயிர் 59-5 
உயிர் உடலைப் பிரிர்துபோம் இதுநிச்சயம் 64-8 
உயிர்ச் கெல்லாம். 59-7, 63-2, 4 உயிர் போகு காள் 48-8 
உலகத்தினில் எவ்வுயிர்க்கும் 97-1 
உலகத்து உயிர்க் கெல்லாம் 59-7 
எவ்வுயிர்க்கும் 83-7, 97-1 
ஏழுலகத் தயிர் 45-7 
ஒன்றலா உயிர் வாழ்க்கை 64-5 
பல்லுயிர் 22-10, 58-8 
பார்க்சின்ற உயிர் 59-8 
பிறச்த உயிர்ச் செல்லாம் 68-2 
வெய்தாய வினைச்கடலில் சடூமாறும் உயிர்க்கு. 38-7



5. உலக௱்கள் 

1. உலகம் (பொது) 

அசலிடம் 51-12, 64-4 
௮ண்டச் தண்டம் 12-2 

அண்டம் 84-7, 70-10 
உலகங்கள் (எல்லாம்) 9-10, 59-11, 68-6, 98-3 
உலகத்து 59-7 
உலகம் 28-7, 40-1, 2; 77-7, 89-10, 97-1 
உலகு 5-6, 20-10, 39-3, 11; 61-11, 68-7, 64-6, 74-1, 75-5, 91-8 
உலகுக் கெல்லாம் 25-9 

உலகெ(ல்)லாம் 44-7, 67-1 
உலகேழும் 53-7 
எல்லா உலகு 16-4. 
ஏழுல த் அயிர் 45-7 
THUG 24-5, 68-2, 83-6 
Pajugs 27-10, 73-7 
வியன் மூவுலகு 27-10 

2, மண்ணுலகம் 

கடல்சூழ்ச்த உலகு 39-9 
mr eviD 28-8, 40-11, 54-10 

நீதிவேதியர் நிறைபுகழ் உலகு 65-6 
நெடுமா கடல்குழ் சேசம் 19-2 

பார் 11-10, 27-7, 28-10, 82-10, 56-11, 71-10, 89-7, 95-11 
மண் 29-6, 70-2, 97-10 
மண்டலம் (மண்.தலம்) 84-10 
மண்ணுலகம் 90-4 
மண்ணுலகு 46-9, 100-5 
வறிதே நிலையாத இம் மண்ணுலகில் 8-2 
வரையினார் வகை ஞாலம் 40-11 
வையகம், 55-2, 64-2, 65-2 

8. விண்ணுலகம் 

அடுக்குமேல். அமர் உலகம் 34-2 

அமசலோகம் 59-11 
அமருலகம் க 84, 74-10 
அமருலகும் 46-11 
இமையோர் உலகு 93-11 
உயர் வானம் , » 86-10



27. உவமைசி சொற்கள் ௧௨௯ 

பொன்னுடை விண்ணுலகம் 88-10 
வான் 59-8, 67-1, 84-10 
வானசாடு 57-8, 70-9 
வானறுலசம் 67-11 
வாலுலகு 20-10, 85-10 
வாஜோர் உலகு 23-10, 97-10 
விண் 2-11, 65-7 
விண்ணுலகம் 88-10, 100-5 
விண் ஹுலகு 46-9, 67-11 

4, பிற உலகங்கள் 
அருமையாம் தன் உலகம் (சிவலோகம்) 90-4 
உருச். லோக(ம்) 79.1 
சிவலோகம் 9-11, 10-10, 21-10, 25-10, 82-10, 34-1, 

47-10, 60-8, 67-7, 90-4, 100-5 
சேடன் உறையும் இடம் (பா.தலம்) 42-8 
சிவலோகம் 97-10 
பசலோசம் 12-11, 18-10, 24-10, 28-10, 78-10, 98-11 
பொன்னுலகம் (சிவலோகம்) 100-5 
பொன்னுலகு (வனுலகு) 66-5 

26. உலோகம் 

இரும்பு ; 
இரும்புயர்ச்,த மூவிலைய சூலம். 40-3 
ScruarépiCant Gqayewe Bear 58.1 

27. உவமைச் சொற்கள் 

(போல! என்னும் பொருளில் வருவன] 
1. ௮ன்ன 

1) சமல மலரன்ன சேவடி 48-2 
2) செஞ்சேல் அன்ன கண் 26-5 

8, அன்னதோர் 
சனல் சேசொளி யன்னதோர் பே. சகலச் தங்கையவன். 10-9 

8. அன(ன்ன 
1) கொம்பன அண்ணிடையாள் (பார்வதி) 88.7 
'2) சூதன மென்முலை (பார்வதி) 84-1 

தே. ஓ-1-9



௧௩௦ தேவார ஒளிகெறி (சுந்தரர்) 

3) பாலன மென்மொழியாள் (பார்வதி) 
4) மூத்தன வெண்முறுவல் (பார்வதி) 

(5) வேயன தோளி (பார்வதி) 
4. அனைய 
(1) காற்றனைய கடும் பரிமா 
(2) பறை ஒழித்தனைய போர்வை 
(8) பொன் அனையான் 
(4) மான்மறித் தனைய கோக்? மடச்தைமார் 
(5) மின் அனையாள் (பார்வதி) 

5. ஆடு 
வேல் அங்கு ஆடு தடங்கண்ணார் 

6. ஆர் 
1) கரும்பார் மொழி 
2) *காறார் வெண்மருப்பு. 
3) எலையார் மதல் (சிலை - மலை) 
4) சமெயமார் பொழில் 
'5) பொன்னார் மேனியனே 
£6) மின்னார் செஞ்சடை 

(7) வாளார் கண்ணி (பார்வதி) 

7. இயல் 
கல்லியல் மனம் 

8. உலாவிய 
குன் லாவிய புயம் 

9. என 
பேடை மஞ்ஞைபயும் பிணகளின் கன்றும் பிள்ளைச் 

இள்ளையும் எனப் பிறை.நுதலார் 

10. ஏந்து 
செப்பேந்திளமுலை 

ll. of 
அசவேரல்குலாள் (பார்வதி) 

12. ஏல் 

களவு ஏல் ஈகையாள். (பார்வதி) 

* சாறு - கொழு. 

$5.4) 
85-6 
ALS 

46.8 
8-1 

1L6 
8-2. 

11-6 

13-4 
28-8 
22-6 
64-9 
24-1 
24-4 
24-2 

65-7 

79-7 

32-6 

10-9



27, உவமைச் சொற்கள் ௧௩௧ 

   
     

   

   

ரிய 
சவம் அவின் எயிரேற்று அரும்ப 99-2, 

இக்கும் 
சிருலாவிய மலரொக்கும் தஇருமேனியானை 40-5 

   

     
    

ஒடிய 
காள் ழடிய கடல் சண்ணியர் 78-5 

Barner 
_ சார்கொண்ட கொடை 39-6 

| Baws 
ழ் பான்மெய் செஞ்சடை 34-5 

செய்த 
பொன்செய்த மேனி 25-1 
(கின் செய்த அண்ணிடையாள் (பரவையார்) 25-1 

19. செ(ய்)யும் 
மிள்செயும் வார்சடை 51.7 

90, தயங்கிய 
(கின்தயங்கய இடை (பார்வதி) 62-7 

fl. 50 ‘ 
பில்ச்தருவாய்...சலந்தான் 98-5 

ர, திகழும் 

.... மான்திகழும் சங்கிலி 89-10 

8, நிகர் ஒப்பு 
) மலைக்கு நிகரொப்பன வன். திரைகள் 4-1 

மழைக்கு நிகரொப்பன வன்.திரைகள் 44 

ட நேர் 
*செம்பொனேர் மடவார் 88-1 

பண்ணினேர் மொழி (பார்வதி) 75-6 
பண்ணேர் மொழி (பார்வதி) 42-4 

52-4 4) மறிநேர் ஒண்கண். 
| 414 மின்னேர் உருவம் 

  

-! * செம்பொன் - செல்விய இலக்குமி.



௧௩௨ தேவார ஒளிகெறி (சுந்தரர்), 

25. *பட 
மதம் ஆறுபடப் பொழிய 

26. படைத்த 
முல்லை படைத்த ஈகை (பார்வதி) 

27. புரை 
வேய் புரை தோளி (பார்வதி) 

28. புரையும் 

(1) மானைப் புரையும் மடமென் ஜோக்? (பார்வதி) 
(2) வேய் புரையும் தோளாள் (பார்வதி) 

99. புரைவன 

வரை புரைவன திரை 

30. போல் 

(1) கருமணிகள் போல் நீலம் 
(2) கருமா முில்போல் மிடத்றாய் 
(8) ஃருவசை போல் அசச்சன் 
(2) சலவமயில்போல் வளைக்கை சல்லார் 
59 கார்முகில் மோல்வசோர் கண்டம் 
6) சக்தித் தடமால் வரைபோல் திரைகள் 

(7) சடர்போல் ஒளியானை 
(8) பளிச்குத்தாரை டவளவெற்பிற் குளிக்கும்போல் 

நூற்கோமான் 

(9) மலைபோல் யானை 
(10) முசுச்கள்போற் பல வேடர் 
(11) வரைகள்போல் இிசள்சோளன் 
81. போல 
(1) சழித்தலேப்பட்ட காயதுபோல ஒருவன் கோல்பற்றிக் 

கறகற இழுக்கை 
(2) ஃழுதை குக்குமம் தான்சுமச்செய்த்தால்...புகழ் 

அற்றதுபோலப் பழுது சான் உழன்று 
(8) சழித்தலைப் பட்ட 8ர.துபோலச் சழல்கன்தேன் 

'சழல்சனெ்றதென் உள்ளம் 
92. போலும் 
(1) தழல் போலும் திருமேனி 
(2) பொன்போலும் சடை 

* பாறை படுதயிர் பாலொடு - கெய்பொரு.து 

  

40-7 
26-2 

98-10 
91-8 
96-8 
4-3 

62-7 

944 
10-1 
40-8 

BRE 

BIB 

60-1 

54-5: 

6-3 
ANB. 

ஆறு படப் பள்ளி ஆகுலமாக? —Risr. கோவிர்தை - 18,



88, உவமையும் உவமைப் பொருளும் ௧௩௩ 

இர, போன்ற 
ட. சாரிருள் போன்ற சறை 58-9 

இர. மலிந்த 
ல மலிந்த சோள் 80-11, 39-2 

BH Goedu 
மாளை மேவிய சண்ணிஞனள் (பார்வதி) 38-4 

98. உவமையும் உவமைப் பொருளும் 
[சலைப்பு 27-ல் உள்ள வரிசை எண்ணைச் குறிக்கும்] 
பொருள் உவமை இடக்குறிப்பு 

உடல் -இழிபட்ட பறை 4 (2) 
கடலின் திரை மலை 28 (1), 29, 80 (6) 

மழை 2 (2) 
சண்ணிலானைக் கோல் 
கொண்டு இழுத்தல் _சழித்தலைப்பட்ட காய் 811) 

கு திரை காத்து ட ஃழு 
சவின் அரும்பு அரவின் எயிறு ‘ 13 
சாடை மேகம் 16 

சங்இலியார் மான் 22 
சலந்தரன் வாய் பிலம் 2 

சிவபெருமான் 
(கருவத்,த) ஒளி சுடர் 90 (7 

மின் 24. i 
கண்டம் சருமாமுஇல் 30 (2) 

கார்முகில் 80) 

கண்டத்தின் கறை காரிருள் 33 
சடை பொன் 17, 32 (2) 

—der 6 (6), 19 
திருவடி -கமலமலர் 1(1 

நிறம் --சனல்சேர் ஒளி . 3 
பூணூல் -பளிக்குத்தாரை 30 (8) 
மேனி பொன் 4 (8), 6 (5), 18 (1) 

முருச்சமலர் 14 
. தழல் 92 (1) 

தோள் (ஆடர் தோள்) புயம்-மலை 8, 80 (11), 34 
நீலமலர் _சருமணி 30 (1) 
பரவையரர் (இடை), மின் 18 (2)



௧௩௪ தேவா. ஒலிநெறி (சுந்தரர்), 

பார்வதி 

அல்குல்: அரவு 11 
இடை கொம்பு, 8 (1) 

மின் 20 
உருவம் மின் 4 (5) 
சண் மான். 28 (1), 35 

வாள் 6) 
தோள் வேய் 8 (5), 27, 28 (2) 

பல் தளவு (முல்லை) 12, 26 
முத்து 3 (4) 

முலை குது (குதாடு கருவி) 8 (2) 
மொழி பால் 8 (3) 

பண் 24 (2), (3) 
புகழற்றுப் பழுஇல் உழல்வது--சழுதை குங்குமம் 

தான் சுமந்தெய்த்தல் 81 (2) 
பொழில் _சமயமலை (இமயம்) 6i4) 

மதில் லை (மலை) 60) 
மனக்கவலை ௬ழற்?ி _சுழித்தலைப்பட்ட நீர் 31 (3) 
மனம் சல் ர் 

மாதர் 
ல், சாயல் கலவ மயில் 380 (4 

Bees செம்பொன் (இலக்குமி) 24 @ 
பிணைகளின் சன்று, பிள்ளைச் 

இள்ளை, பேடை மஞ்ஞை 9. 
சண் சேல் 12) 

மான் 4 (4), 24 (4) 
வாள் 15 
வேல் 5 

மூலை செப்பு 10 
மொழி கரும்பு 61) 
யானை மலை 80 (9) 
யானை மத* க்கு ஆறு 25 
யானை மப்பு. சாறு (கொழு) 6 (2) 
ராவணன் கருவரை 80 (3) 
வேடர் முசுச்கள். 80 (10)



௮9. உழுதல் 

உழுவார்ச் கரிய விடை€யறி 
*பூணி பூண்டுழப் புட்சிலம்பும் தண் புகலூர் 

80. உறவினர் 

  

  

  

அப்பன் 12-11, 15-10, 27-10, séens 8-6, 18-7, 85-7, 48-9, 
29-10, 80-11, 83-10, 57-1, 12; 68-10, 98-11 
34-11, 87-11, 44-10 சவ்வை 18-7 
51-12, 58-3, 87-10 தாதை 16-8, 88-8, 39-8, 55-8, 

உற்றார் 21-4 . 64-60) 63-5. 

எர்தை 85-7, 48-9, 57-7 ends 8-6 
எர்தை தர்தை 85-7, 57-7 பிள்ள a டன் 79.7 மக்கள் 8.6, 57-5 

் மகள் 9-1, 18-6, 44-2, 9 
ரண வன் 10.2 73-1, 82-4, 98-5 
சா.தவன் (மசன்) 57-12 sent , "18-6 
Ber 59.8. மணவாட்டி 18-6 
சேள்வன். 68-7, 78-1 மணாளன் 5T-A 
குற்றம். 8-0, 21.4, 50-60, 64-8, மனை 18-7 

89-3) 94-7. முற்றவை (பாட்டி) 18-7 

3. எண்கள் 

அஞ்சு 8-9, 17.4, 190, ஆதுமோர் சான்கும் தர் 
2 98.1, 1005 ஒன்று (11) ots 2a 

அஞ்சு (கான்கு), 83 இரண்டு 44-10; 58-10 
அட்டம் (எட்டு) 28 இருபஃது 3-8 

றுகால் 119 இருபது: 16-7, 68-9, 87-9 
er 8-8, 65-3 ஈறு (வேலி) 55-8 
அறுபதும் பத்.ம் (எட்டும்) ஈரைந்து 22-7388-9, 61-11 

Ge wrenga 8-8 எட்டு 8-8, 19-8, 30-3, 83-8, 
[60-10 (சேரும்) 64(5%4 44-10, 54-2, 61-9, 81-3 

20-06] எட்டோடிரண்டு 44-10 
ஆயிரம் 9-2, 19-3, 44-7, 58-7, எண்(டோள்) 80-8, 53-8, 71-9 

"54-8, 56-11, 66-8 எ(ண்)ணாயிச கோடி 
து 21], 8-8) 19-8, 692 97.1... (தேவர்) 48-9 
  

* பூணி- எருது.



  

      

   

      

   

  

Sia தேவாச ஒளிநெறி (சுந்தரர்) 

எண்ணிறர்தார்கள் 67-9 நாலைந்து. 38-4) 
எழுதாது: 65-2 நான்கு 2:11, 8-8, ae 62. 
எழுமை 14-11 ) 68-1, 65 
op 19-8, 24-5, 45-7, 71-9, org 

89.6, 97-8, 100-10 பத்து 8-10, 4-8, 5-10, 6-10, 
ஏழு 10-6, 19-4, 8; 58-7, 68-2 8-8, 10-10, 11-10, 16-7, 
எமழெழு தூறு 65-2 19-11,20-10,22-7,23-8, 
ஏமேழ் 52-9 32-10, 84-11, 86-11, 

ஐ(ங்கணை), 58-4 46-1,' 49-10,” 58-10, 
ஐஞ்னோ டைஞ்சு 68-10, 69-11 62- 10, 64-10, 67-11, 

ஐஞ்சு 56-5, 61-8, 68-2, 88-8 80-1, 10; $2-10, 88- 10, 
ஐஞ்ஞான்கு 47-9 84-10, 35-10, 96-10, 
REECE mig 9-11 95-11, 100-10 

gee 82,48, 8-8, 9-11, 19-5, பதினெண் (39) ன் 
40-2-7; 51-2; 58-4, 93 பலர்--சல்லா. ரவர் பலர் 79-10 

86-5, 60-5, 7, 8) 69.யூ. பன்னிரு (வேலி) பதக் 
82-5, 84-7, 87-6, 97-3 மூக்கூறு 46-8 

BiG sr wig 35 10, 97.) மூக்கண்ணினன் 804, 719 
ஐபேலன் 60-7 முர்காத் றறுபது 

க i 60.8 Geko 
ஐ.வணம் 51.2 மய 

ஐ(கர்) 60-5 சீர் 1-5 மூவேர்தர் 
ஒரு கூறு 46-8 மூவாயிரவர் 90- 
ஒருபது 6-9 மூன்று 1-6, 8; 4-9, 7-5, 148, 
ஒருமை 14.11 16-5, 20-2, 80-8, - 
ஒற்றை 16-7, 57-8 41-5, 47-9, 53-2, 
ஒன்று 2-11, 5-7, 9-2, 19-6 56-1, 57-11, 61- 

44-7, 56-1, 98-2 62-8, 63-1, 5; 
கோடி. 48-9, 56-6 15-5, 77-6, 82-7. 84-5, 
தொண்ணாத்ருது 8-3 98-8, 97-2, 7 

கால் 28-8, 81-6, 45-9 மூன்று நாறு 65-8 

92. எதிர்மொழிகள் 

அங்சே இங்கே 28.2 அப்போது இப்போது 79-7 
அடி முடி 92.9, 98.1 அம்மை இம்மை 74-8 
அடியிணை இருமுடி. 40-0 அன்னே அத்தா 902 
அது இது 41-1 ஆக்கும் அழிவும் 4-7 
அதுவே இதுவே 78.5. தணொடு பெண். , 3-9



  

92.  எதிர்மாழிகள் க௩ள 

ஆமி அந்தம் 44-7, 67-8, தோத்றம் மாணம் 
ஞிதியும் அர்தமும் 92-4 கஞ்சு அமுது 
கலம் அமுக... 61.1 சமர் பிறர் 

புழியனாய் உயர்ச்கானை. 67-8 ஈன்று இது 
மை அம்மை 7-0, 84.1, 45-41, காளை கெருகல் Bed 

63-16 சற்பனவும் சடப்பனவும்.. 167 
ம்மை மறுமை 35-8 நின்றும் டெர்தும் 95-10 
நிலம் பகதூம் 15-8, 77-1 செடுக்தாள் குறுச்தாள் 

  

தும் ரீன்றும் 0 
ல உண்டு 5-4 
இறவார் பி.றவார் 4.3 

ன்பம் ன்பம் 7-8 
43-1 
18-9 

18-5 
40-2 

  

எல்லியும். சண்பகலும் 2-5, 22-10 
ego Ls gy 69-7 
சக்குலும் பகலும் 14-8 
காடு காடு 42-8 
சாய் கனி 95-9 
காலை மாலை. 16-8, 73-1 
இழ் மேல் 78-1 
குற்றம் குணம் 55-4; 60-6, 69-6 
குறைவு நிறைவு 
குன் ௮ குழி. 
சாதல். பிறத்தல் 

சாதலும் பிறத்தலும் 
'சாசலும் பிறப்பும் 

  

சிறியார் பெரியார் 
40. சேயார் அணியவர் 19:10 
,சண்ணியல் வெம்மை 98-1 
தலைகாள் சடைகாள் 77.2 
தவம் அவம் 64-7 
emi) shang 17-7, 58-8 
இஞ்சியும் பிறக்தும் 35-10 
தெற்கு வடக்கு 18-6 
நதோத்றம் ஈது 68-8 

பகல் சங்குல் 
பசல் இருள் 
பச்தம் வீடு 
பாரும் விசும்பும் 
60. பிடி களிறு 
பிறப்ப இறப்பது: 
பிறப்பு Boy 
பிறவாய் இறவாய் 

புறத்தும் அகத்தும் . 
பெண் ஆண் 

  

பெருமைகள் 9 இமைகள் 
பெற்ற போழ்தும் 
பெறாதபோழ்தும் 5-8 

பேடை. சேவல் 10-7 
பொய்'மெய் 8-9, 33-6 
பொய்ம்மை மெய்ம்மை 5-7 
போக்கு வரவு 69-10. 
மண்ணுலகு விண்ணுலகு 46-9 
மணச்கோலம் பிணச்கோலம் 8-7 
மூன்நீ பின்ரீ 77-6 
முன்னை பின்னை 88-3 
மெய் பொய் 14-7 
மெய்யனை பொய்யனை 57-11 
வானவர் தானவர்” 73-1 

விண்ணவர் மண்ணவர் 38-8, 85-5 
Soin smrerni weir saver — 62-2 
81. விண் சிலம் 100-7 
விருத்தனைப் பாலனை 58-8 
விழுங்கு உமிழ்க்தானை. 40-1 
வேம்பினொடு இங்கரும்பு 46-2



98. ஐந்தெழுத்தா 
ஈமச்வொயப் பதிகம் 48 
ஈடீச்சிவாய 48 
அஞ்சுபதம் 83-1 

ஐந்தெழுத்து ஓதுதலின் பயன் 
HF Bub ஈண்பகலும்: அஞ்சுபதம் சொல்லி முச்.திஎழும் 

பழைய வல்வினை மூடாமுன் சர்தை ப.ராமரியா 83-1 

ஐந்தெழுத்து ஓதும் வேளை 
அச்தியும் சண்பகலும் அஞ்சுபதம் சொல்லி 83-2 

34. ஐம்புலன் - ஐம்பொறி 

அரித்து சம்மேல் ஐவர் வந்திங் 7 pte er | 
பொருட்டால்...ஊர்ப்புறம் சேராமூன் 15 

அழிப்பர் ஐவர் புரவுடையார்கள் ஐவரும் புரவாசற ஆண்டு. 
கழித் துச் சாற்பெய்து போயின பின்னைக் கடைமுறை “| 
உனக்கே பொறையானேன் 60-5 

ஐவகை யரையர் அவராக ஆட்சிகொண் டொருசாவலர் 
நீங்கார் அவ்வகை அவர் வேண்டுவதானால் அவாவர்வழி] 
ஒழுகொன் வந்து செய்வசை அறியேன். சிவலோகா. 
எவ்வகை எனக் குய்வகை அருளாய் 60-8 

Aréscia ari Ged epsguit stunts Galdor 62-9 
வாழ்வர் கண்டீர் சம்முள் ஐவர் வஞ்ச மனத்திசே ச 

யாவராலும் இகழப் பட்டில் கல்லலில் வீழாசே... 

*, 

எதிர்கொள்பாடி. என்ப தடைவோமே 1-4 

5. ஐம்பூதம் 

பூதங்கள் ஐந்தாய்ப் (புனர் தவனை) 40-2, 4 

1. மண் 

தரிக்கும் தரை 0-3 
foi” eh 217-8, 88-6, 98-5, 100-7 
நிலன் 7, 2-10, 11-4, 27-8, 77-5, 95-8 

, கீரூர்தரு நிலன் 7110 
வட க 2-10, 19-6, 90-10 
  

    

ஐவகை - அமையர் (அரசர்) ; * ' ஐவகையர் ஐயர்? எலாவும் பிரியும். 
  

*



85. ஐம்பூதம் 

மண 

மண்டலம் 

2, 

ம. சலம் 78-4, 82-6, 92-7, 98-2 
இ. நீர் 
லவ்சல் நீர் 75-9 

Osa 56-3 
lon tS 16-7 

சுழல்நீர் 94-1 
சுழித் தலைப்பட்ட நீர் 545 
pecs தருநீர் 94-10 

நீர்கள் 78-3, 8; 79-1 
தமொனிரர 88-6 
சழ 98-A, 

938-2 
தண்ணீர் 57-2 
தொயநீர் 88-9 
தெண்டிசைரீர் 20.2, 9 
தெண்ணீர் 22-10, 77-10 

தெனீடீர் 88-8 
கலகறுநீர் 78-2 

குறுநீர் 78-2 
werabt 19-7, 98-10 

நிறைரீர் 16-11 
Bi 2-10, 9-8, 27-8, 28-6, 56 

  

. 
58-1, 71-10, 75-7, 82-10 

8-6, 92-10, 98-1, 7, 
94-1, ¢ 

பல்லுயிர் வாழும் தெண்ணீர் 29.10. 
மணிரர் 7.6, 9 

விறிரீர் 88-10 
3. புனல் 
அணையும் பூம்புனல் eA 
அலைக்கும் பைம்புனல் 36-2 
லேபுனல். 56-4 
அலைமலிக்த புனல் 89-2 
லையடைச்த புனல் 16-4 

  

௧௩௬௯. 

68-3: 
6-4, 18-9, 28-6, 78-7, 83-9 

84-3 

நீர் 
அலையார் தண்புனல் 27-10 
அறையும் பூம்புனல் 75-1 

இரும்புனல் 16-9 
உலகுய்ய அணையும் பூம்புனல் TA-5 

ஒலிபுனல். 8y-4 

ஒழுகு புனல் 16-11 
கடும் புனல் 74-5 
கலக்கு புனல் 16-7 
காரூர் புனல் 1-10- 
இளர்,.புனல் 48-2, 8; 56-9 
கெண்டை வாளைஎளர் புனல் 0-9 
கொய் புனல் 
கோட்டசப் புனல் 
சச்ணவும் புனல் 

  

85-4 
சப் புனல் 94-60. 
செர்தண் புனல். 18-3 
தண்புனல் 16-11, 27-10, 

48-3, 6 
திசைதரு புனல் 69-11 

'ரையார் புனல் 42-8: 
stent புனல் 42-9 

துளக்கும் புனல் 42-2: 
நிறை புனல் 56-1 
eo Bi புனல் 96- 

   
பாம் தண்புனல் (பாடு-ஓசை) 4 
பாவு தண்புனல் ; 433-8 
புனல் ‘9, 16-2, 40-4, 11; 41-4, 

42-1, 47-3, 56-8, 62-6, 
68-3; 69-11 

பூம்புனல் 75-1, 5 
பைம்புனல் 86-2: 
வருபுனல் 58-1 
வள மல்கு புனல் 19-3.



BPO தேவார ஒளிநெறி (சுந்தரர்) 

        

8. தீ 
1. அழல் 6, சர் 62.7 

அழல் 67-11, 91-1, 99-8 
ஆரழல் 67-11, 99-8 6. sipsd 
2. அனல் 40-4; 47-2, 3;67-11, செர்தழல் 36-2 

88 901 2 தழல் 9-8, 52-8, 62-2, 
ம . oF 86-8, 99.6 அவியா அனல் 47-2 

3. எரி மத 
எரி 18-2, 93-8, 94-6; 97-7 இயக்கு ௪ டநட 
எரி மூன்று 97-7 செந்த எறியெரி 72-7 த 
ஓங்கெரி 66-5 
கூசெரி 
மால் எரி 
விட்டிலங்கு எரி 
4. கனல் 3பிழம், 
சனல் 16-9, 56-8, 72, 19.6 நகம் 
கனலே 27-8 
கெங்கனல் 51-48. நெருப்பு 16-7; 72-3 

4, காற்று 

ம... கால் 283-6 செடுங்காத்று 2-10 
2. காற்று ம் ம் aipenpg 891 5: மாருதம் 848 
காற்று 9-8, 16-7, 30-2, 38-4, 4. வளி 

46-8, 56-8, 62-6, தாழ்வளி 93-6 
68-8, 86-6, 96-8 ‘waif 27-8, 55-6, 93-6 

5. வான் 

eso 9-8, 100-3 கெடவானகம் 27-8 
அச்தரமால் விசும்பு 100-3 செடுவெள்ளிடை 2.10 

    அர்இத்தலைச் செக்கர்வான். . 4-8 வான் 1.7, 4-8, 19-10, 
ஆசாசம் 16-7, 83- 93-6, 97-3 
ஆகாயம் 404, செச்சர்வான் 4.8



87. ஒரு பொர்ருள்...போல்வன ௧௪௬ 

கானகம் 27-8 விண் 910, 6-4, 19-9,. 
விச்ப்பு 94-8, 100-8 68-8, 100-7, 8 

) அச்தச மால் விசும்பு. 100-3 வெள்ளிடை 2-10 
ந மால் விசம்பு 100-8 வெளி 28-6, 68-3: 

௨6. ஐராவதம் 

சோ சான்குடைக் குஞ்சரம் குலுங்க ஈலல்கொள் பாசம் 
நின்றேத்திய பொழுசே, பீம விண்மிசைப் பெருமையும் 
பெற்ற பெற்றிகேட்டுசின் பொற்கழல் அடைர்தேன் 65-7 

57. ஒரு பொருள் இரட்டைச் சொல், 
இரட்டைச்சொல் போல்வன 

[தொல். சூ. சொல். 460] 
ஒருபொருட் *பலசொல் வரும் பாட்டு34. 

[*கூதினும், பேனும், வாழ்த்தினும், பாடினும், சாத்றினும், 
் மொழியினும், சழறினும்] 

  

த்தா விசும்பு 100.3 
gue Ges 82-10 
அலங்கல் மாலை. 76-10 
ஆல ஈஞ்சு BB-5 
ஆழி சடல் 100-10 
இசை இரண்டு. 58.10 
ஈமப் புறங்காடு 52.9 
எருதேறு 5 
ஏறு விடை 10-2 
10. 1சட்டச் காடு 18-2 
கலைமான் மறி 93-8 
கனி பழம் 72.1 
கார் முகில் 96-8 
கானக் காடு 18-4 
குன்றம் மலை. 99-4 
சரம்- கோல் 92-5 
சிக்தையீரே கெஞ்ினீரே 7-9 
சுற்றம் இளை 34.3 
இரிபுசம் மூன்றும் நாத 
0. தையல் மடவார்கள். 40-6 

ஈடம் ஆடல் 
காதம் ஓசை 
நிச்சயம் இண்ணம் 

  

நி.தீதம் சாடோறும் 
கெஞ்ச மனத்திரே 7.2. 
கோயுறு பிணி 54-7 
பரவைச் கடல் 71-5, 6 
புள்ளி ஈள்ளிகள் 35-5 
பொடி நீறு 80.2. 
80. பொய்கை வாவி 31-10 
பொழிலாருஞ் சோலை. 92-2 
பொழிற் சோலை 30-9, 40-9, 79-9 
மலர்ப் பூவும். 8.8 
மலைக் குன்று 38-9 

மார்பகலம் 10-8: 
மாலைச் சண்ணி 73-7 
மும்மதில் மூன்று 75-5 
மேக மூஓல் 40-2 
வயற் கழனி 88-3, 4 
40. விடை oy 17-9 
  + @lLb-s1@- Barer.



38. ஓலி, ஓசை 

rare 100-8 
ஆகமங்கள் அறிவார். அதி, ate Biase விரவிய வேத ஒலி 100-8 
ஒலிகொள் இன்னிசைச் செந்தமிழ் 67-11 
கொட்டாட்டொடு பாட்டொலி 18-6 
சங்கொலி 86-2 
பதையும் குழலும் ஒவிபாடல் இயம்ப 327 
யறையுஞ் சங்கொ. 86-2 
பாட்டொலி 13-6 
பிள்ளையினம் அள்ளி விளையாட் டொலி 16-2 
பெருமேதை மறையொலி 162 
பேரி முழவொலி 16-2 
மறையோவி 16-2, 8 
அதமமாவிட்ட விழவொலியும் மறுகுநிறை வெய். 16-3 
மூழவொலி 16-2 
விழவொலி 16-3 
விளையாட்டொலி 16-2 
வேத ஒலி 100-8 

39. ஒலிக் குறிப்பு 

ஆயோ: புனக்காக்க...ஆயோ என 79-4 
கறகற இழுச்கை 5142 
கார்ச்கோழி கூகூ என அழைக்கும் 50-9 
கஇண்ணென திசை முரலும் 78-7 
சடசட விடுபெணை பழம் 72-9 
ஞமண ஞாஞ்ண ஞாண ஜஞோண மென்றோ தி ் 

யாரையு சாணிலா அமணர் 33-9 
,நிடகு மொட்டெனக் குத்திக் கறைகொண் 

49. டாறலைக்கும் இடம் 
தென்னாத் Ones தெத் தெனா என்று பாடிச் லெபூதமும் 2-6 
பாம்பு மூசெனு. 36-2 
மதவேழங்கள் மணிவாரிச் கொண்டெதியச் 

இண்ணென் நிசை முரலும் 78-7 

40. ஒணி--௬டர் 

(தலைப்பு 81, 82 (57) ம் பார்க்க] 

ஒளி மூன்ற 88-8 
சுடர் மூன்று 67-4 
சுழொளி 83-6 
விளங்கொளி 29-10



  

41. ஒற்றூமை அடிகள் 

இிடியார் இருர்சாலும் குணமொன்் தில்லீர் குறிப்பில்லீர் 77-10, 11 
ரளி பலவாரி மணியும் முத்தும் பொன்னும் சொண்டு 77-6, 7 
இருள், .உலைத்த தமிழ் பாரோர் ஏத்.சவல்லார் 

பரலோக இருப்பாரே 24-10; 28-10 
எம்பிரான் எர்தை தம்பிரான் என்பொன் மாமணி 48-4, 9 
ரணப் பேணுமவர்ச் கெளியானை 56-5, 9 
சல்சண் மேதிகள் சேடெதிர்து........ வாளை...பாய் 57-9, 87-3 

இருவாரூர்ச் சவன்பேர் சென்னியில் வைத்த 
ஆரூரன் 86-10, 69.11 

(சனை யாடிய கொன்றை யினா(யின் 54.6, 57-8 
பண்ணார் மொழியாளை ஓர்பல்குடையீர் பகொட்டகத் 

சென்றும் ஓர் பற்றொழியீர் 2-6, 42-4 
பாவிப்பார்மனம் பாவில் கொண்டானை 57-2, 61-2 
(சவா வசம்பெற்றேன். 58-2, 4, 6 
மூர்த்தியை முதல் காண்பரியானை 57-7, 9 
சதகரி உரி போர்க்து. 85-1, 87-6 
வங்கம் மலின்.ற சடல் மாதோட்ட சன்னகரில் 

பங்கம் செய்த...பாலாவியின் கரைமேல் 
இருக்கேதிச்சாத்தானே. 80-85 

வண்டலம்பும் மலர்க்கொன்றை(யன்)யினான் 58-5, 61-4 
வலித்தெற்றி முழங் வலம்புரிகொண் 

டலைக்கும் (டழைக்கும்) sre 4-1, 4 
வாயின் கூறி மன த்தினால்...சனை(வா)வேன் 14-10, 12 

42. “ஒன்றும் என்னூம் சொல்லாட்சி 

தேணைச்சொல் போலவருவ.த) 

ஊர்வதோர் விடையொன் றுடையானை 
எருதொன் தேறும் 
கொன்றை சடைமேல் ஓன்துடையாய் 
ஈரையேறு ஓன்றை உடையான் 
சலமொன் றறியாமையினால் 
செறியொன்றறியேன் 
பாயும் விடையொன் றதுவேதி 
பாவமொன் றதியார் 
பிச்சைச் சொண்டுணு மார்ச்சம் ஒன்றதியீர் 
பிழைப்பொன் திலர் 

 



௧௫௪ தேவார ஒளிநேறி (சுந்தசர்) 

பெத்திமை ஒன்றதியாத 16-6 
பெற்றொன் தேறும் பிரானை 86-4 
மானைத் தோல் ஒன்றை உடுத்து 18-4 

வஞ்சமொன் தின்றி 14-1 

வெல்லும் வெண்மழுவொன் நுடையானை 61-5 

48. கங்கை 

[*ஆ.ஐ', சிவனும் கங்கையும்! என்னும் தலைப்புகள் 18,109 பார்க்] 
கங்கை - கொங்கை மாதர் கங்கை 6-8 
சங்கை ஆயிர முகம் உடையாள் 54-8 
கங்கை ஈங்கையாள் நூர் 
சங்கைரீர் வெள்ள ஆறு 38-4 
கங்சையாளன் 61-6 

சங்கை யாளும் மெய்யாகச் இருச்சனள் வேதிடமில்லை 32-5 
52 கங்கை யாளேல் வாய் திறவாள் 

கங்சையும் தங்களும் சூடிசடை 
சன்னி - சென்னியிற் சன்னி தங்சத் இருத்த ஈம்பி 
சாதல்சேர் மாத.ராள் கங்கையாள் ஈங்கை வரும்புனல் 

குயிலன்ன மொழியாள். 
கூர்தல் தாழ் புனல் மங்கை குயிலன்ன மொழியாள் 

சடையிடையில் 38-5 

  

தாரமாகக் கங்கையாளைச் சடையில் வைத்ச அடிகேள் 5-9 
பண்டு பரதன் வேண்ட ஆர்த்துவர் இழியும் புனற் கங்கை 

ஈங்கையாளை நின் சடைமிசைச் கரக்த தீர்த்தனே ! 55-7 
புனல் மக்கை 38-5 
புனற் கக்கை - ஈங்கையாள். 55-7 

44. கடல் 

. ie 

அர்தண் கடல் 4-10 
அரவக் கடல் 4-6 
அலைகடல் 100-7 
ஆழி கடல் 100-10 
இருங்கடல் 

72-6 

உசைக்கும் சண்கடல் ஓதம் 54-9 
உரவ.த்தொடு சங்கமோ டிப்பி முத்தம் கொணர்க்தெற்தி 

முழங்கி வலம்புரி கொண் டரவக்சடல். 4-6



44, கீடல் க௪டு 

  

எதிபு மாசடல் 55-9 
மாகடல் 54-3 
சடல் 73-10 

சி சடல் 94-6 
pee 54-8, 10; 71-2 
pod சடல் (ஓமக் கடலார், ஓமம் - வேள்வி) 94-8 

சிட்ல் 4-8, 17-8, 32 2; 88-4, 39-7, 9; 47-1, 50-4, 58-1, 
59-10, 6ம் 6, 7211, 78-1, ரம், 78-! "9, 80-10, 83- 5, 84- i 

சுடல் ஏழு 10-6, 68-2 
(௪டல்) மணற் படப்பை 71-8 

சி, கடல் இலங்கை 78-9 

se 7 18-8, 58-8, 72-11, 74-7, 8; 97-4 
சிரையுமா கருங்கடல்: 74-7 
சலம்பெரியன சாரும் கடல் 71-8 
சலமெலாம் சடல்மண்டு காவிரி 85-8 
puss sa 67-8 
கிறையார் கடல். 80-10 
சனை தரு கருல்சடல் ஓதம் 58-8 
சாரார் கடல் 53-7 

சாரும் கருங்கடல் 18-3 

சாருமா கருங்கடல் 74-8 
சாரூர் கடல். 93-7 
குணசடல் (£ழ்க்சடல்) 71-7 
குணவார் மணற் சடல்வாய் வளை வளையொடு சலஞ்சலம் , 

்” கொணர்க் தெற்றும் மறைச் சாடே 717 
குரை கடல் ஏழு 68-2 
குரை விரவிய குலசேகர கொண்ட த்$நலைவிண்ட, வரை 

புரைவன இரைபொருதிழிர் தெற்றும் மறைச் காடே 71-4 
கெளவைக் கடல் (இருச்சழியலில் உள்ள திருக்குளம்) 82-8 
சல்சலக்கும் தடங்கடல் 51-8 
சங்கும் இப்பியும் சலஞ்சலம் மூரல வயிரமு.த்தொடு 

பொன்மணி வரன்றி ஒங்குமா கடல் ஓதம் . 54-8 
செழும் கடல் வளருஞ் சக்க(ம்) 61-6 
தடங்கடல் 19-8, 51-8, 69-8, 72-4 
தண்கடல் 54-9 
திரைக்கடல் 46-6 
திரைகள் தணியா இடறும் கடல் 48 
'இரையினார் கடல் 40-11 

தெ்கங்களும் செடும்பெண்ணையும்[பழம்வீழ் மணற் 
பபப்பைச், சங்கங்களும் இலல்இப்பியும் வலம்புரிகளும் 

தே. ஓ.-11--10



௧௪௪௬ தேவார ஒளிகெறி (சுந்தரர்) 

இடதி, வங்சங்களும் உயர் கம்பொடு வணங்கும் 
மறைச்காடே 71-8 

கிதியம்பல செய்த சலச் செலவில் ஆடும் கடல் 4-5 
நீல மார்கடல் 55-5 
கெடுமா கடல், 19-2 
சோக்கு கிதியம்பல எத்தனையும் சலத்.இற் புகப்பெய்து 

சொண்டேற நுந்தி ஆர்க்குவ் கடல் 4-7 
பரவை 59-9, 71-5, 72-1, 
பரவை அங்கைச்சடல் அருமாமணி யுக்இச் கரைக் கேற்ற, 

வங்சத்தொடு சுறவம் கொணர்க் தெற்றும் மறைச்சாடே 71.5 
பரவை வலம்புரியொடு சலஞ்சலங் கொணர்ச் தெற்றும் 

மறைச்சாடே 71-8 
பனைச்சனி பழம்படும் பரவையின் கரை 72-1 

பிறவிக்சடல் 8-8, 78-1 
பிறவிப் பகெடற் பரப்பு 67.7 

பொங்கு மாகடல் 70-1 
பொரு மேவு கடல் , 40-2 

'பெளவம் 35-6 
மணற் கடல் 717 
மறிகடல் 38-5 
மா சடல் ‘70-1 

முசரத்திடை முத்தின்னொளி பவளத்திரள் ஓதக், 
தகரத்திடை தாழைத்திரள் ஞாழற்றிரள் கழல், 
மகரத்தொடு சுறவங் கொணர்ச் தெற்றும் மறைச்சகாடே 71-2 

க்குங் கடல் ௦ 68-8 
oe மலிசடல் 51-11; 99-11 
வங்க wiser p கடல் 80-3 
வங்க மேவிய வேலை 75-2 
வருங்கலமும் பல பேணுதல் கருங்கடல் 72-11 
வலம்புரி சலஞ்சலம் மணம்புணர்ச் இருங்கட லணைகரை 72-6 
வன்.இிரைகள் வலித்தெற்றி முழல் வலம்புரிகொண் 

ட்லைக்கும் (டழைக்கும்) (டடி.க்கும்) கடல் 41) 40 
வன்.திரை யெற்றியிட வளர்சங்கம் அங்காக்து. 

முத்தம் சொரிய அடித்து ஆர்கடல் 4-2 

வார்கடல் 6-5, 71-7, 84-8 
வார் மணத்சடல் 71-7 
வானத்துறு (வால் ஈத்து.று) மலியுவ் சடல் 80-7 
வானவர் தானவர் கூடிச் கடைச்த வேலை 68-4 
விரிதிரை குழ்கடல் 39-7 
வினைச் கடல் ் > 38-7



4h, கடல் ௧௪௪ 

  

88-7 
6, 16-8, 28-8, 58-8, 61-5, 68-4, 85-9 

80-6 

2. திரை 
91.5 
91-2 
46-6 
91-8 
91-9 
72-4 

சாட்டும் சலமும் இமிலும் சரைக்கே ஓட்டும் இரை 91-1 
0624 sword wosGure Georser 43 
Ain op Door 72-4 

திரை 40-11, 91 
பசவைச் திரை 59-9 
மடிச்து ஒட்டச்து வன்.திரை எற்றியிட 4-2 
/சிலைச்கு கிகிரொப்பன வன் இரைகள். 4-1 
மழைக்கு FsQrriuer aor Hoorsor 4.4, 

மாறணி வருதிரை 72-8 
வுடிச்னெறனபோற் ல வன்இிரைகள் 4-9 
வரை புரைவன இரை 1.4 

389-7 விரி திரை 

8. கடற்கரை 
௮ச்தண் கடலங்கரை 4-10 

  

Wlas sensor 46 
இடிகரை மணல் 72-9 
PEL Ab தூலவும் கரை 54-10 
கடி.தாய்ச் கடற்காத்.று வர்தெற்றச் கரைமேல் 9௨1 
படுமணி முத்தமும் பவளமும் மிகச் சமச் இருமணல் 

அடைகரை 724 
,பனைக்கணி பழம்படும் பரவையின் கரை 72-1 
வலம்புரி சலஞ்சலம் மணம் புணர்ச் திருங்கட லணைகரை 72-6 

க், af 

கடல் சூழ்ர்த கழி 80-10 
siden. Sor aif) 71-6 
கழிப்பால் சண்டடக்கச் சுழியேச்து மாமறுஇற் கழிப்பாலை 28-5 
பபுன்னைத் கன்னி கழிக்சணாறும் புறம்பயம் 85-7



sry தேவா? ஒஸிநெறி (சுந்தரர்), 

5. கானல் 
குடற் கானல் 50-4 

6. கடலில் உள்ள பொருள்கள் 

  

அருமாமணி 71-5 
இப்பி 4-6) 54-8; 712 

இலல்உப்பி. 71-3 
சங்கம் (சங்கு) 4.2; 6; 51-3; 54-8; 71- 
சலஞ்சலம். 54-8; 71-7, 8; 72-6 

சுறவம் 71-2,5 
ஈச்.௮ (வால் ஈத்.து--வால்- வெண்மை) 80-7 
நிதியம் பல 45,7 
படுமணி 72-5 
பவளத் இரள் 71-2 
பவளம் 72-5 
பொன் 54-8 மகரம் 71-2 
மணி அருமாமணி 71-5 

உட பமெணி 72-5 
மணி 54.3 
மத்தம் - முத்து 4-2; 6; 54-8, 71-2, 72-5, 80-7, 82-3 » வன்திரை எற்றியிட வளர்சங்கம் அங்காச்்.த 

முத்தம்சொரிய 4.2. 
வயிரம். 54-3 
வலம்புரி 4; 71-8, 8; 72-6 வளை (சங்கு) 71-7 

7. கடற்கரை மரம், செடி 
pp Baer 71-2 

ae 71-2 
'தாழைக் இரள், 71.2 தெங்கல்கள்: செங்கல்களும்...பழம்வீழ் மணற் படப்பை 713 
பனை (பெண்ணையும் பார்கக) பனைச்கனி பழம்படும் பரவை. 791 புன்னைக்கன்னி கழிக்சணாலும் 85-7 
பெண்ணை: செடும்பெண்ணையும் பழம்வீழ் மணற்படப்பை 71-8 

8. கடலும் சிவனும் 

[சலைப்பு 109-4 பார்கக] 
இவ்வவர் கருணையெல் கற்பகச் கடலை 67-8 
சடலானை 33-4



க்8, . கலை, கல்வி, கலையும் சிவனும் ௬௪௯. 

இத்பசம் கடலை 67-8 
ஸசஃடல்...உடைய கோனை 68-2 

45. கணங்கள் (பதினெண் கணங்கள்) 

['ஏிவனும் சணங்களும்! .என்னும் தலைப்பு 110 பார்க்க] 

(இயஃ்கர் 55-6 
எண்சணம் 62-8, 63-8 
கணம் 70-1 

*சின்னசர் 55-6 
டட ரீகாது பொத்தரைக் இன்னார் 65-6 

Cgtse Csai seadadr 9-11 
சசெவர்சணம் 2-7, 9-11, 24-8 
ப இனெண்கணம் 25-8 
பிள்ளேப் பல் சணம் 65-1 
பெபய்ச் கணம் 9-8, 85-8 

46. கதி 

இிருச்சுழியல் பெத்னான் . இருகாமம் கற்றா ரவர் 
சதியுட் செல்வர் ஏத்தும்மது உடனே 82-5 

47. கலி 

சலிசடி. அந்தணர் 16-4 
சலையடைச்த சலிகடி அந்தணர் ஓமப்புகை 16-4 
வீடம்கொள் மாமிடத்தீர் வெள்ளேச் சுருளொன் 

'திட்டுவிட்ட சா.இினீர் என்று இடம்கொள் 
எர்தையினார் கலி காக்கும் இருமிழலை 88-2 

48. கலை--கல்வி- கலையும் சிஉனூம் 

சலைச்செலாம் பொருளாய் 59-8 
கலை பயில் ௮ச்சணர் வாழுவ் கலயகல்லூர் 16-5 

சலை மலிர்த சர்சம்பி கண்ணப்பர் 39-2 
அலை மலிர்த தென் புலவர் கற்றோர்கம் இடர்திர்க்கும் ன 

80-! சருப்பறியலூர்க்....கோயில்....மழுவா! 
* தேவச்-- என்னும் தலைப்பு 181-பார்க்க.



௧௫௦ தேவா... ஒளிகெறி (சுந்தரர்) 

சலை யடைக்த...அச்சணர்...சலயால்லூர் 16.4 
சலை யமைத்த காமச் செற்றக் குரோத லோப 

மதவருடை உலை 58 
கற்பாரும் கேட்பாருமாய் எங்கும் சன்கார் கலைபயில் 

gi seer வாழும் கலயால்லூர் 16-5 
கற்ற சல்வியிலும் இனியானை 56-5 
கத்றிலேன் கலைகள் பல ஞானம் 60-6 
நிரம்பு பல்கலையின் பொருளாலே போத்தித் 

சன் சழல் சொழுமவன் (மார்ச்சண்டேயர்), 62-6 
பல்கலைப் பொருளே. 69-10 

49. காமதேனூ 

இரவில் நீள்சுடர் எழுவதன் முன்னம் எழுக்து. 
தன்முலைக் கலசங்கள் ஏச்திச், சுரபி பால் 
சொரிச் தாட்டிரின் பாதம் தொடர்க்த வார்த்தை 
'இடம்படச் சேட்டு...௮ுன் பாதத்தை அடைந்தேன் 65-4 

50. காமன் 

[சிவபிரான்--அட்டவீரச் செயல்--'சாமனை எரித்தது? 
என்னும் தலைப்பு 61-2 பார்க்க] 

காமதேவனை ஒக்குமே. 84-9 
தையலாருக்கோர் சாமனே சால ஈவ அழகுடை ஐயனே 84-10 

51. காலம்--ஊழிக்காலம்--காலமும் சிவனும் 

1, காலம், பொழுது, காலப் பகுதி 

அந்தி. 4-3; 48-8; 60-4; 88-1; 88-7 
ஆபற் காலம். 5-5 
இரவும் எல்லியும் பகலும் (மாலை, காலை, உச்ெமுப்போதும்) 75-8 
இருபொழுது 98.2. 
இருள் 59-10 
இத்தை 60-8 
இன்று 40-4 
உச்சம்போது 41-2 
உச்சிப்போது 59-10 
கழி 18-8, 50-6, 84-8



61, காலமும்ஃ..சிவலும் கடுக 

ies 40-2 

   

பல ஊழிகள் 10-10 
ன் சொ காழி முத்தும் உயர் பொன்னொடித்தான் மலை 100-10 
ஊநிபடை த். தவன் (பிரமன்) 84-8 
இச்சு உச்சம்! ae (எச்சு - மிகுந்.த) 46-6 
எல்லி 75-8 

ஸ் 59-8 
ர் (கார்காலம்) 59-11; 77-6 
லம் 19-9; 60-8, 4; 86-7; 97-10 

சாலமும் சாழிகையும் 97-10 
ante 41-5, 73-1 

ச்ர்தி 88-7 
eh Pact sr pb 92-7 
A parr» 85-3 
a@erar 78-3 
ஈண்பகல் 88-1 
an gens 97-10 
சாளை 40-4; 60-3 

சொருகல் 40-4, 

use 2-10, 59-3, 10; 75-8, 78-3 
jeu 74-8 
பாமுது 63-8 

wong Seas 4461 
மாலை. 79-1 

2. காலமும் சிவனும் 

உறவும் ஊழியும் ஆய பெம்மான் 50-6 
ஊர்வனவும் கிற்பனவும் ஊழிகளும் தானாய் 40-2 
ஊழியான் 18-8 
காலமும் ஞாயிறுமா௫ நின்றார் 19-9 
காலன் காலம்தான் 86-7 
சாலையு மாலையும் எல்லாம் 73-1 
காளை யின்று செருகலாய் 40-4, 
பகலும் கங்குலும் ஆடு நின்றானை 59-3 
பகலை யிருள் தன்னை...தேனை 59-10 
பொழுதும் விண்ணும் முழுதும் பலவா இருந்த ஈம்பி 68-3



5௮. காலன், காலதூதர், மாமன், பாம தண்டணை 

[கலைப்பு அட்டவீரட்டம் 61-8 பார்க்க] 

1. காலன், யமன் இவர்களைக் குறிக்கும் பெயர்கள் 

காலன் 10-8, 22-6, 55-1. 66-1 
கூற்றம். 5-8, 78-2, 90-5 
கூற்று 5- ப் 94-5 
,சருமன் - தருமனார் 10-6, 29:8, 90 
eae OS 8-5, 29-7, 55-1, 60-7, 82- 1 
ஈமனார் 60. 5 3-5 
யமன் 5-6 

2. காலதூதர் 

தருமன் தமர் 10-6 
தீருமனார் தமர் 29-8, 0 
சமன் தமர் 8-5, 29-7, 55-1, 60-7, 2 
ஈமனார் தமர் 18.5 

39. படைகள் 
தண்டம் 10-6 
வலயம் (வளைவுள்ள பாசக்கயிது) 5-8 
வேல்--சறைகொள் வேல் 66-1 
பொருவேல் 3-5 

4, வர்ணனை 
உருமன்ன கூற்றம் 90-5 
கடியவன் காலன் ° 22-6 
கருமையார் தருமனார் 90-& 
ட்க்கொன் தடம் காலன் 66-1 

குறி கூவிய கூற்றம்... ':கொளுசாள் 78-2 
கறியில் வழுவாக் கொடுக்கூற்று 93-10 
கொடுங்கூற்று 93-10 
சலச்சலம் மிடுக்குடைய தருமனார் 29-8 
தண்டமூடைத் தருமன் 10-6 
*தாடடைய கருமனார் 90-9 
காளோடி.ய ஈமனார் 78-5 
மீடுக்குடைய தருமனார் 29-8 
வலயம் வைத்த கூந்தம். 2-8. 
விரவா தயிர் உண்ணும் வெங்காலன் 10-8 
Qader ear 10.8 

* தாடு - வலிமை; தலமை.



84, கொடை கட௩ 

இ சகாலறுடைய செய்கை, தொழில், காலன் வரும்போது நிலை 
அஞ்சினேன் ஈமனாவர் தம்மை 60-2 
சிருமையார் தருமனார் நமர் ஈம்மைச் கட்டிய கட்டறுப்பிப்பானை 90-4 
திண்டமுடைத் தருமர் தமரென் றமரைச் செயும் வன்துயர் 10-6 
திருமனார் தமர் செக்கில் இடம்போது 90 
சிருமனார் தமரென்னைக் கலக்குவான் வந்தாலும் 29-8 
திருச்சுழியல் சானாவிதம் நினைவார் தமை ஈலியார் ஈமன் guGr 82-1 
ஈம்மை காளும் செற்றாட்டித் தருமனார் சமர் செக்கில் 

இடம்போது 00-8 
ஈம்மை சாளும தாடுடைய கருமனார் தமர் செக்இல் . 

, இடம்போ. து 90-9 
ane git 60% gH அஞ்சி இடுக்சண் உற்றனன் 60-7 
சமன்,தமர் சலியில் 55-1 

ஈமன் தமர் புகுக்தென்னை கோச்தனை செய்தாலும் 29-7 
சாளோடிய சமனார் தமர் ஈணுகா முனம் 78-5 

புலன் ஐச்.தும் மயல் அகல் குழையப் பொருவேலொர். ஈமன் 
தமர் சாம் சலிய .- லமர்.து மயங்கி அயர்வதன்முன் 3-5 

அலயம் வைத்த கூற்ற மீவான் வச்.துநின்ற வார்த்தை கேட்டுச் 
சிலையமைத்த சிர்தையாலே 5-8 

52. காணி 

['தேவசைகள்? என்னும் தலைப்பு 180-ம் பார்ச்ச] 
கொதியினால்வரு காளிதன் கோபம் குறைய ஆடிய 

கூத்துடை யானே 70-4 

54. கொடை 

(*கொடுப்பாரிலை” எனவரும் ப.தி5 எண்-84)] 

சண்குழிர் இருப்பார் சையில் ஒன்றும் இடச்இலேன் 59-9 
கொடுக்க ஓழ் .ற்றிலேன் ஒண்பொருள் ் தன்னை 60-7 
கொடுச்கிலா தானைப் பாரியே என்ழு கூறினுல் கொடுப்பாரிலை 814-2. 
சிறுச்சிறிதே இரப்பார்கட் கொன் நீயேன். 60-4 
தாழ்வெனும் தன்மை விட்டுத் 'தனத்தையே மனத்தில் வைத்து 

வாழ்வதே கருதித் தொண்டர் மறுமைக் கொன்தீய 
இல்லார், ஆழ்குழிப் பட்டபோ,து அலக்சணில் ஒருவர்ச் 

erent 8-7 

* geie- wre.
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55. சங்கு, இப்பி 

இப்பி 4-6, 84-3, 71-3 
Qoaes9 71-8 
சங்கங்கள் 71-8 
சங்கம் - சங்கு? பார்க்க 
சங்கமோடிப்பி 4.6 
ச்சலக்கும் தடங்கடல் 51-8 

சங்கு (தனக் சல்கு) 30-9 சங்கு (சங்கம்) 
உவத்தொடு சங்கமோ டிப்பி 4.6 
சக்கு குழைச் செ(வ்)வி கொண்டருவித் இரள் 10-4 
சம்கும் இப்பியும் முரல 54-8 
செழுங்கடல் வளரும் சங்கம் 61-6 
திரை எற்றியிட வளர் சங்கம் ௮ல்கார்து முத்.தம் சொரிய 4-2, 

சலஞ்சலம் 71-7, 8 
“சலஞ்சலம் மு.ரல? 54-8 
வலம்புரி சலஞ்சலம் மணம் புணர்ர் இருங்கடல் 

:.. அணைசகரை யிடம் வலம்புரமே 72-6 
மூகரம் (சங்கு) “முகத் இடை முத்து? 71-2. 

வலம்புரி 4; 71-8, 85 
வலம்புரி சலஞ்சலம் மணம் புணர்ச்து. 72-6 
வலம்புரியொடு சலஞ்சலம் சொணர்ச்தெற்றும் மறைச் 

காடே 71-8 
வளை (சல்கு) 

வளை (வளைர்த) வளையொடு சலஞ்சலவ் கொணர்ச் 
தெற்றும் மறைச்சாடே 71-7 

56. swmri, sréHot, Cait 

அமணர் 33-9 
காடியாடு கழுக்கள் 44-9) 
குண்டர் 99-10 
குண்டமைச், கூறையின்றித் திரியும் சமண் சாக்கியப் பேய் 

மிண்டரைக் கண்ட தன்மை விரவாஓிய சென்னை 
கொலோ 99-10 

Gein npé ever e7é Burs Cubscr Qaneire_nsn@ gyib 
கொள்ளச் கண்டாலும் கருதேன் - எருதேறும் கண்ணா 
நின்னல தறியேன் 15-9 

குண்டாடியும் சமணாடியும் குற்றுடுக்கையர் தாமும், சண்டார் 
சண்ட சாரணம்மவை கருதாது சைதொழுமின்' 
எண்டோளினன்...மறைக்சாடே 71-9:



56. சமணர், சாக்கர், தோர் 

4, குண்டாடும் சமணரும் சாக்கெரும் 
8, குண்டிகைப் படப்பினில் விடக்னை ஒழித்தவர் 
9, சமண் 

(1) சரிய மனச் சமண் 
(2) குண்டாடிய சமணாசர்கள். 
8) சமண் சாச்யெப் பேய்கள் 
4) நின்றுண் சமண் 

(3) புன்சமண் 
(6) பொய்ச் சமண் 

0. சமணர் 
(1) உடையின்மை : கூறையின்றித்$ரியுஞ் சமண் 

கூறையொன் தின்றியே 
வெற்றரைச் குத்றமண் 

(2) தோற்றம்: *குமண மாமலைக் குன்றுபோல ரின்று 
(3) நாணின்மை₹ யாரையும் சாணிலா ௮மணர் 
(4) பெயர்கள் : ஈமண நந்தியும், கரும வீரனும், தரும 

கடு 

80-10 
72-10: 

44-9 
82-9 
15-9 

57-10 
64-9: 
63-9 

99-10 
38-9 
22-9 
38-9 
83-9 

சேனனும் என்றிவர், குமணமாமலைக் குன்றுபோல் 
நின்று தங்கள் கூறை யொன்றின்றியே 

(5) மந்திரம்: ஞமண ஞாஞண ஞாண ஞோண மென்றோதி 
யாரையும் சாணிலா அமணர் 

11. சமணர் 
ர் மோடுடைய சமணர் 

32. சாக்கியர் 
, (1) உடை உடைய சாச்வயர் 
(2) குடைச் சாச்இியர் 
(8) சாச்யப் பேய்கள் 
(1) சாச்சியப் பேய் மிண்டர் 
(5) $1முூடையுடைய சாச்கியர் 

18. தேரர் 
இ இருர்துண் தேரர் 
(2) சன்மை ஒன்திலாச் தேரர் 

14. தேரர், சமணர், இவர்களைச் சேராஜர் என்னும் உபதேசம் 
(1) ஈன்மை ஒன்றிலாத தேர் புன்சமணாம் ச மயமாகய 

தவத்தினார் அவத்தைச் தன்மை விட்டொழி 
சன்மையை வேண்டில் 

99-09: 

38-9 

90-9 

90-9 
82-9: 
15-9 

99-10: 
90-9: 

57-10: 
64-9 

64-9" 
  

* அழடல்லாத, விகாரமாலய; குமணனது மாமலை என்பாரும் 
உண்டு - பெரிய பு.ராண விருத்தியுரை, 

* மோடு - பெருமை, மடமை. 1 மூடை - ஓலைக்குடை.



௧௫௬ தேவார ஒளிநெறி (சுக் தரர்) 

(2) வெத்றரைக் கத்தமணும் விரையாது விண்டு...பழி 

   

பாவல்கள் இர்மின்களே. 22-10 

57. சாமணூம் சிவனும் 

இருக் அண் தோரும் நின் ண் சமணும் ஏச நின்றவன் 57-10 
கரிய மனச் சமண் காடியாடு கழுக்களால், எரிய வசஏணும் 

சன்மையோ...எம் பிரானுச்கே 44-9 
குண்டரைச் ௯. தையின்றித் BAUS சமண் சாக்கியப் பேய் 

மிண்டரைக் சண்ட தன்மை விரவாகிய தென்னை 
சொலோ....இிருசாகேச் சா.த்சானே 99-10 

குண்டாடும் சமணரும் சாக்கியரும் புறங்கூறும் கொகுடிக் 
சோயில் எண்டோனெம் பெருமானை 30-10 

ஞமண ஞாஞண ஞாண ஞோணமென் ஜோதி யாரையும் 
காணிலா அமணராற் பழிப்புடையபோ ஈமக்கு அடிக 

ளாகிய அடிகளே 38-9 
இருச்சுழியற் பெருமானைச் குண்டாடிய Gump sien குடைச் 

சாக்கியர் அறியா மிண்டாடிய வதுசெய்தது வா 
வருவிதியே 82-9 

பொய்ச்சமண் பொருளாகி ண்டு ஈம்பி 63-9 

* மோடுடைய சமணர்க்கு முடையுடைய சாக்கயர்க்கு மூடம் 
வைத்த, பீடுடைய புலியூர்ச் சிற்றம்பலத்தெம் பெருமான் 90-9 

வெற்றமைச் கற்றமணும் விரையாத விண்டு...படிச்சரையுள் 
பற்றரைப் பற்றிரின்று பழிபாவங்கள் தீர்மின்களே 22.9 

58. சமயம்; சமயமும் Hara 

அறிவினால் மிக்க அறுவகைச் சமயம் அவ்வவர்ச் கங்கே 
ஆரருள் புரிக்து 58-09 

சமயல்களின் ஈம்:1 63-6 
கோள்மிசைச் சளேபாம் தன்னைச் சுமந்த 1மாவிர,கத்.ச 

கங்காளன் 67-10 

* மோடு- மடமை. 

(ட மரவிரதம் - உட்சமயல்களூள் ஒன்று, மாலிரதத்த கோலத் 
சதேக்குக் கவ்காளம் உண்டு. . 

"வக்தணைர்த மாவிரத மூசிவரை?  (பெரிய்புரா - மானக்கஞ்-26.)



59. சாதி - சூலம் 

   

  

    

    

1. போது 

லாதானைக் குலவனே என்று கூறினும் கொடுப்பாரிலை 81-6: 
fer அறியாத சாதியார் உளமே 88-1 

1. சிறப்பு ளார் 

லியர் “சாமரைச்தார் ஆளூமன். 22-10 

[Socopureri? arom god g2vty 20-2 uid s] 
இயவர் 
(திருநிலசண்ட த்.துச் குயவஞார் 39-1 

௫றத்தி- குறவர் 
குன்.றிலிடைக் களிறானி கொள்ளக் குறத்திகள் 

மூன் றிலிடைப் பிடி கன்றிடும் முதுகுன் று 43-7 
குறவர் மங்கைகன் கேள்வனை 68-7 
குறவனார் தம் மகள் 18-6 

4. பாணர் 
திருநீல கண்டச்துப் பாணஞர்ச் கடியேன். 89 11 

றவர் 
, மறவன் - மலைவேடன் 68-7 

ர [வேடர் பார்க்க] 
வணிகர் 

.. அல்லிமென் 1முல்லையச்தார் அமர்நீதி 39-1 
'வேடர்-வேடுவர் 

(0 வர்ணனை முதலிய 
கானவன் 98-9 
கொடுகு வெஞ்சிலை வடுக வேடுவர் 49-1 
கொல்லை மறவஞார் . 18-6 
செம்சண் வேடன் 57-6 
மறவன் 68-7 
மறவேடுவர் - 50-2 
  

ர தாமரை மாலை அர்தணர்க்கு உரியது; “மாலை கமலம், மறை இ:டப்கும்ட யில் 
ர் முல்லைமாலை வணிகர்க்கு உரிய.



soy தேவார ஒளிகெறி (சுந்தரர்), 

மானக்குற அடல் வேடர்கள் 79-5 
முசுக்கள் போற்பல வேடர் 49-3 
* முடுகு சாறிய வடுகர் ‘ 49-1 
1 மோஸறை வேடுவர் 49-4 
$ வடுக வேடுவர் 49-1 
வெஞ்சிலை வடுக வேடுவர் 49-1 
Ca_i(cir) 42-8, 49-8, 56-4, 57-6, 70-5 
வேடுவர் 49-1, 2, 4 
வேடுவன் 17-8, 58-8, 66-4 

(ம) வேடர்கள் குணாம்-செயல் 

1. தலத்து வேடர்கள் 

1. திருக்கோடி (குழகர் கோயில்) வேடர்கள் 

கொடியார் பலர் வேடர்கள் வாழும் கரைமேல்: 82-9 

வேடித் தொண்டர் சாலவும் தீயர் சழக்கர் கோடிச்குழதரா 82-4 

2. திருப்பருப்பதத்து (ஸ்ரீசைலத்து) வேடர்கள் : பிடிக்கு 
(பெண் யானைக்கு)த் தேன் ஊட்டுதல் 

னைக்குலம் இரிர்தோடி.த் தன் பிடிசூழலில் இரியத், 
8தோனப்பிடி செவிதாழ்த்திட அதற்குமிக இரக) 
மானக்குத அடல் வேடர்கள் இலையாற்$கலை கோலித் 
தேனைப்பிழிர் இனிஅட்டிடும் பேர்ப்பத மலையே 79-5 

9. திருப்புனவாயில் வேடர் 

மதவேடுவர் பொரு.து *சாத்தொடு **பூசலருப் புனவாயிலே 50-2 
வில்வாய்க்கணை வேட்டுவர் ஆட்ட வெருண்டுபோய்ப் 

1/புல்வாய்ச் சணம் புக்கொளிக்கும் புன வாயிலே 50-5 
4, திருமுருகன்பூண்டி வேடர்கள் 

பசுச்சளே சொன்று இன்று பாவிகள் பாவம் ஒன் றறியார் 
உடர்க்கொலை பல நேர்க்து சாடொறும் கூறை 

49-3 கொள்ளும் இடம் முருகன் பூண்டி. 
  

* முடுகு - முடை சாற்றம். 
4 மோறை-வன்சண்மை - முருட்டுச் குணம். 
1 வடுகர் - தெலுங்கர். 
$ தானம் - ஓர் இடம். தானப்பிடி - சொண்டிப் பிடிபோலும். தட 

முடியாது ஓரிடத்தில் இருக்தபிடி, 
$ கலை - சல்லை, தொன்னை. 
* சாத்து - வணிக வியாபாரிகள் கூட்டம். 

*% பூசல் - சண்டை. tH புல்வாய் - மான்.



61. சிவபிரான் அட்டவீரச் செயல் 

ரத. ர்கூறை உடுத்தோர் பத்திரம் கட்டி வெட்டனாய்ச் 
குறைப் பல்ெயராஓ சாள்தொறும் கறைகொள்ளும் 

டம்...வேடுவர்.*.வாழ்மூருகன் பூண்டி. 
யுசுச்சள் Gum pus வேடர்வாழ் முருகன் பூண்டி 
(ர.இ வேடுவர் கூறைகொள்ளும் முருகன் பூண்டி. 
பிமாறை வேடுவர் கூடிவாழ் முருகன் பூண்டி. 
வு வேடுவர் விரவலாமை சொல்லித் இடுகு மொட்டெனச் 

குத்திக் ககைகொண் டாறலைக்கும் இடம் - 
மருகன் பூண்டி. 

வில்லேம்காட்டி வெருட்டி வேடுவர் விரவலாமை சொல்லிச் 
கல்லினால் எறிக்இிட்டு மோதியும் றை கொள்ளும் 
இடம் முருகன் பூண்டி. 

ரி. வெஞ்சமாக்கூடல் வேடர்கள் 
(/வடர் விரும்பும் வெஞ்சமாச்கூடல் 

60. சிவூரான்--அட்்டமூர்த்தி 

(“வனும் ஐம்பூகமூம்? என்னும் கலைப்பு 108-ம் பார்க்க] 
அட்டமூசர்த் தியை 
அட்டன் 
எட்டான மூர்த் இயை 
எட்டினால் இகழும் இருமூர்ச்.இ 
எண்வகை ஒருவ 
ரூரிக்கும் தரை, நீர், கழல், சாற்று, அ௮ச்.தரம், ௪ச்.இ.ரன், 

சவிதா, இயமானன் ஆனீர் 
இலனே ஈர், வளி, ௪ செலவானசமாக கின்ற புலனே 
புனலாஓ, அனலாலப் பூதங்கள் ஐச்.தாய்...ஞாயிறும் 

'மஇியுமாய் நின் ஐஎம் பா 
*பொழுசும் விண்ணும் மூழு,அம் பலவா௫ இருந்த iad 

61. சிவாிராண் அட்ட வீரச் செயல் 

(0) அந்தகாசுரனைச் சங்கரித்தது 

இருள்மேவும் அக்தசன்மேல் இரிகுலம் பாய்ச்ி 
செறு,ச்சீர் அழற் சூலச்.இல் ௮க்சகனை 
* 

இயமானன்: தூய பலவும். 

49-4, 
49-3 
49-7 
49-4 

49-1 

49-2 

42-8 

68-8 

16-2 
9-2 

பொழு.அ - சூரியன்; விண்மூதல் பஞ்ச பூதங்கள், சர்.இரன்
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(2) காமனை எரித்தது 
அல்கெல் யோகு தன்னை அழிப்பான் ரென்றணைர்து மிகப் 

பொர்பெ பூங்கணைவேள் பொடியாக விழித்த 
லென்னே 99-9 

அடல் மதனன் பொடியாகச் செவ்வணமாம் தஇருகயனம் 
விழிசெய்த வெமூர்த்தி 51௮ 

ஐங்கணையச் கோனை எரித்தெரியாடி. 10-1 
கண்ணுதலாற் காமனையுய் காய்ச்ச இறற்...கொன்றையினான் 89-60 
கரும்புவிலின் மலர்வாளிச் காமனுடல் வேவச், சனல்விழித்த 

சண்ணுதலோன் 16-9 
காமகோபனை 68-6 
காமவேளை...விழித்துகச்ச வெற்றி என்னே 6-2 
காமற் காய்ர்ததோர் சண்ணுடை யானை. 55-10 
காமன் ஆசம்தனைச் கட்டழித் தானை 57-2 
காமன் பொடியாச் சண்ணொன் றநிமைத்த ஐமச் கடலார் 94-6 
காமனுச் கனலே 70-1 
காமனைச் சண் சவப்பானை 75-9 
காமனைக் கனலா விழிச்தானை 61-8 
காமனை வேவச் கடைக்கண்ணினால் பொடிபட நோச்யெ 

சென்னை கொல்லோ 0-4 
காய்ச்தவன் காய்ச் தவன் சண் அழலால் அன்று காமனை 45-3 
கரைசேர் மலர் ஐங்கணையானை ஈயனச் தீயாற் பொடிசெய்த 

இறையாரவர் 53-4 நின்றஇம் மாதவத்தை ஒழிப்பான் சென்றணைர்து மிகப் 
பொக்யெ பூங்கணைவேள் பொடியாக விழித்தல் என்னே 00.7 

பூங்கணைவேள் பொடியாச லிழித்ச லென்னே 99-7, 9 
மா.ரனார் உடல் நீறெழச் செற்று 57-5. 
வேளாளிய சாமனை வெர்தழிய விழித்தர் ௨0 

(1) காமனைக் குறிக்கும் சொற்கள் 
ஐங்கணையக் கோள் 10-1 
ஐங்கணையான் 58-4, 
கடிபடு பூங்கணையான் 9-4, 
காமதேவன் 84-9 
காமவேள் 6-2 

காமன் 2-9, 9-4, 16-9, 84-10, 45-8, 55-10, 57-2, 61-3, 
68-6, 70-1, 75-9, 89-6, 94-8 

சறைசேர் மலர் ஐங்கணையான் 58-4 
பூங்கணை கேள் 99-7, 9 
மதனன் 51-2
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ச்ஸ் 57-5 

வளாளிய சாமன் 2-9 

ந காமன் அம்பு 
fata ow 10-1, 58-4 

நீ இண பாம் பகழி 51-2 

ட. சிடிம பூங்கணை 9-4 
wen pad werd gyi Sor 53-4 
bbe Menor 9-4, 99-7-9 
மர் வாளி! 16-9 

416) காமன் வில் 

கருப்புச் ரிலே 9-4 
aygibey 0860 16-9 

(6) காமன் ஏன் சிவபிரான்முன் வந்தான் என்பது 

ங்யெல்யோகு தன்னை அழிப்பான் சென்.றணைக்து 
மிசப் பொய்கயெ பூங்கணைவேள். 99-9 

Aer pQid மாதவத்தை ஒழிப்பான் சென்றணைக்து 
மிசப் பொங்யெ பூங்கணைவேள் 99-7 

ரீர் முன்கொண்ட உயர் தவத்தை அமரர்வேண்ட அழிக்க 
'வர்ச.சர்ம்வேள் 6-2 

(vl) தந்ைத காணக் காமனை எரித்தது 
சாமவேளை அவனுடைய தாதை காண விழித்துகர்த 

வெற்றி என்னே 62 

(8) காலனை அட்டது: 

உதையும் கூற்றுக்கு...வதையும் செய்த மைந்தன் 94-5 
உருமன்ன கூற்றத்தை உருண்டோட உதைத்துகந்து. 90-5 
எம் *கூற்றானே 96-8 
சலங்கச் காலனைக் காலாற்...(சண்) சவெப்பானை 75-9 
சறைகோள் வேலுடைகச் காலனைக் காலாற் கடர்த காரணம் 06.1. 
கால காலர் கடவூர் 58-2 

கால காலனே 70.1 
கால காலனை 61-1, 64-8 
கரவற் சரிய காலுடையானை 59-2 
காலன் காலம் அறுத்தான். 86-7 
காலன்,சன் அருயிரதனை வவ்வினாய்க்கு 55-1 
  

* கூற்றுக்குக் கூற்றன் என்றபடி. (எமது வாக்இல் - சொல்லில் 
இருப்பவன் எனவும் பொருள் 'தரும்) 

தே. ஓ.- 1௨-11
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காலன் தன்னைச் கறுத்தான் (கழல்) 
காலனை உருள கெஞ்சல் ஒருதை “கொண்ட பி.ரானை 

  

காலனைச் குடிக் இட்ட பிரானை 56-6 

காலனை மாளச் காலினால் ஆருயிர் செகுத்ச சிட்டனே 69-9 
சாலனை வீடுவித்துச் கருத்தாக்கெ தென்னை கொலாம் 998 
குதியில் வழுவாச் கொடுங்கூற் நுதைத்த... 

மழுவாட் படையான். 93-10 

ர்கூற்றான் 80-2, 96-8 
கூற்றுதைத்த குரைசேர் சழலானை 57-1 
கூற்றுதைத்த கொடுர் தொழிலானை 61-4 
கூத்றுதைத்தானே 15-6 
கூற்றுதைத்து. 80-2 
கூற்றைத் தீங்குசெய் குரை சழலானை 6 
கொடிய சாலனையும் குமைத்தானை 
சொன்றாய் காலன் உயிர் 
பாய்க்தவன் பாய்ச்சவன் பாதத்.இினால் அன்று கூற்றத்தை 4-3 

  

1மடங்கலானைச் Or posh et 6-1 
முன்னாள் பட்டுகும் பாரிடைச் காலனைக் சாய்க்து 19-8 
வரும் காலன் உயிரை மடி.யத் இருமெல் விரலால்... 

'பிரிவித்த பெருந்தகையே 27-9 
வன்சயமாய் அடியான்மேல் வருங்கடற்றின் உரம்ஓழிய 

முன்சயமார் பாதத்தால் முனிக் துகக்த மூர்த்திதனை 51-7 
விரவா அயிர்உண்ணும் வெங்காலனைச் கால்கொடு 

வீந்தவியக் கொல்லி 10-8 
விளைப்பதியாத வெல்காலனை உயிர் வீட்டினீர் 43-4 
வீழக் காலனைக் கால்கொடு பாய்ச்த விலங்கலான். 12-1 

யார்பொருட்டுக் காலனை உதைத்தார் 

அந்தணாளன் உன் அடைச்சலம் புகுத, அவனைச் காப்பது 

காரணமாக, வச்ச சாலன்தன் ஒருயி,சனை வவ்வினாய் 55-1 

கொன்றாய் சாலன் உயிர் கொடுத்தாய் மறையோனுக்கு 28-3 

EGF மென்றுதன் தாள.து அடைத்த பாலன்மேல் வக்த 

காலனை உருள கெஞ்சல் ஒருதை கொண்ட பிரானை 62-4 
கிரம்பு பல்கலையின் பொருளாலே போற்றித் தன்கழல் 

தொழுமவன் உயிரைப் போக்குவான் உயிர் நீக்டெச் 
'தாளாற் கூற்றைத் இிக்குசெய் குரைகழலானை 62-6 

* கொண்ட - கொள்ளும்படி. செய்த. . 

ர் கூற்றான் - சாலகாலன், 

1 மடக்கலான் - கூற்றுவன். “தருமனும் மடக்கலும்!-பரிபாடல் 8. 
(தருமனஅ) யமனத ஏவல் செய்வோன். மடக்கல், 
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நரன சாருயிர்மேற் பரியாது பகை த்தெழுக்த காலனை 99-8 
சம்டுலா மலர்கொண் டடியிணை வணங்கும் மாணிதன்மேல் 

சதியாசே கட்டுவன் வந்த சாலனை 69-9 
நசையவன் ஒருமாணி வர்தடைய வாரமாயவன் ஆருயிர் 

ரிறுதிசக், கறைகொள் வேலுடைக் காலனைக் காலாஜ் 
சடா த காரணம் சண்டுகண்டு 66-1 

இருங் சாலன் உயிரை மடியத் இருமெல் விரலால், பெரும் 
பாலன் தன க்காய்ப் பிரிவித்த பெருந்தகையே 27-9 

வுள்சயமாய் அடியான்மேல் வருங்கூற்றை...மூனி௫் p56 s 
மூர்த்தி 51-7 

இரறள் பெயரும், வர்ணனையும் 
உருமன்ன கூற்றம் 90-5 
சறைகொள் வேலுடைச் காலன் 66-1 
காலன் 10-8, 12-1, 19-8, 22-6, 27-9, 23-3, 48-4, 58-2, 55-1, 

56-3, 6; 59-2, 61-1, 64-8, 66-1, 68-4, 69-9, 70-1, 
75-9, 86-7, 99-8 

குறியில் வழுவாச் கொடுங்கூற்று 93-10 
கூற்றம். 96-5 
app 15-6, 30-2, 51-7, 57-1, 61-4, 62-6, 98-1 
கொடிய சாலன் 
கொடுய் கூற்று 
மடங்கலான் 
வருல் காலன் 
வன்சயமாய்...வருங்கூற்.று 
விரவா தயிர் உணணும் வெங்காலன் 
விளைப்பறியாத வெங்காலன் 
வெல்காலன் 10-8, 43-4 

(4) சலந்தரனைத் தடிந்தது 
'செருமேவு சலந்தரனைப் பிளக்த சுடர் ஆழி 16-2 
பிலசதரு வாயினொடு பெரிதும் வலிமிக்குடைய சலந்தரன் 

ஆகம் இரு பிளவாச்யெ சச்கரம் முன் கெடுமாற் கள். 

    

செய்த பிரான் 98-5 

(5) 1, தக்கன் வேள்வியைத் தகர்த்தது 

உடைத்தாய் வேள்விதனை 23-8 
கொண்டாடுதல் புரியாவரு தச்சன் பெருவேள்வி 

செண்டாடுதல் புரிச்தான் 82-9 
தக்கனது வேள்வி...செந்று... இருள் பெருகு வெபெருமான் 10-6
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சிட்கண்டகனை 61-' 

பழிக்கும் பெருக்தச்சன் எச்சம் அழியப் பகலோன் முதலாப் 
பல தேவரையும், செழித்திட்டவ ங்கம் தைத்தருளும் 
செய்கை என்னைகொலோ மைகொள் செம்மிடற்றீர் 

பெற்றிமை ஒன்றதியாத தச்சன.த வேள்வி...செற்று 
பேணா மூனிவன் பெருவேள்வி எலாம் மாணாமை செய்தான் 93-) 
வென்றவன் வென்றவன் வேள்வியில் விண்ணவர் தங்களை 
வேள்வி அழிப்பர் 

      

ம். தக்கன் வேள்வியில் தண்டனை அடைந்தவர்களும் 

அவர்கள் அடைந்த தண்டனையும் 

1, இந்திரன் 
இர்.இரனைத் தோள்முரித்த இறையவன் 
உம்ப.ரார் சோனைத் திண்தோள் மூரித்தார் 

  

இமையோர் 
கருதாதவர் வேள்வி அவி உண்ணழ் கமையவமை 

உருண்டோட உதைத்துகந்து கண்ணத் கறியபிரான்.. 973 
தச்சன் தனிவேள்வி புக்கன்று இமையோசை இரித்த ஈம்.பி 63-6 

2. சந்திரன் 
மதிக்கலை தையத் திருவிரலால் தேய்வித் தருள்பெருகு 

வெபெருமான் 16-6 
8. சூரியன் 

அருக்கனைஞன் காட்டம் சொண்டார் (சாட்டம்-சண்) 17-6 
தருச்கருக்கனைச் செற்றுகக்சான். 31-7 
பகலோன்...அங்கம் தைச், சருளும் செய்கை என்னை 

கொலோ 9-7 
பகலோன் பல் உகுத்தவனே 26-3 

4. தக்கன்' 
பழிக்கும் பெருக்தச்சன் எச்சம் அழிய...௮ன்கம் 

இதைத்தருளும் செய்கை 9-7 

5. தேவர் பலர் : [இமையோர் பார்க்க] 

பல தேவரையும் தெழித்திட்டு அவர் ௮ங்கம் இதைத்தருளும் 
செய்கை 9-7 

* அழித்த கடுமையாளன்.
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9ம், தோள், பல், கரம், கண் பீடழியச் செற்று 16-6 

1/1.  தக்கனைக் குறிக்கும் சோற்றோடர்கள் 
சொண்டாடுதல் புரியா வருசக்சன். 92.9 
தச்சன் 9-7, 16-6, 61-9, 63-6, 82-9 
பழி ம் பெருக்தச்சன் 9-7 

த்தி மை ம ஒன ததியாக தக்கன் 16-6 
4 பணா முனி: 93-9 

iv. géacr Gactenud Stuer 
சருசாதவர் வேள்வி 91-5 
கொண்டாடுதல் புரியாவரு தக்கன் பெருவேள்வி 82-9 
தச்சன் சன் வேள்வி 63-6 
,சிச்சனது வேள்வி 16-6 
Arius pase ser பெருவேள்வி 61-9 
Gopal oes p Be தக்கனது வேள்வி 16-6 
பேணா முனிவன் பெருவேள்வி 93-9 

(6) திரிபுரத்தை எரித்தது 
திரிபுரத்தை எரித்தது 
அடங்கலார் ஊர் எரியச் சீறி 6-1 
அடுதலையே புரிக்தான் ௮வை ௮ச்தர ஜூஎயிலும், செடுதலையே 

புரிச்தான் ளெருஞ்சிலை சாணியித்கோல், சடுதலையே 
புரிந்தான் 22-4 

இகழுர் தகையோர் எயின்மூன் றெரித்த பகழியொடு 
வில் உடையோன் 93-3 

உணரார் புரமூன் றெரியச் செவி(ல்)லி 97-2 
உயரும்வல் ௮2ணம் கெடச் றும் குன்றவில்லியை 62-5 
எண்ணார் புரமூன் றெரிசெய்த இறைவர். 58-2 
எயிலார் பொக்கம் எரித்த எண்டோள் முக்கண் இறைவன் 9-6. 
ஏரித்தீர் வரு முப்புரங்கள் 9-1 
ஒக்க முப்புரம் ஒங்கெரி அவ 66-5 
ஒன்னார் புரம் தீஎழ ஓடுஸித்தாய் 42-6 
கணைசெந்தி அவர் நாண் கல் வளையுஞ் சலையாகத் 

தணைசெய் மும்மதில் மூன்றும் சுட்டவனே (உலகுய்ய) '75-5 

* எச்சன், தக்கன் - சரம்; இக்திரன் - தோள்; குரியன் - பல்; 
அக்இனி-கசம்; மற்றொரு சூரியன் - சண்,
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கருதலார் புரமூன் நெரித்தானை 
குறகாதவர் ஊர் செடுவெஞ் சத்தால் செற்றவனார் 

குறுகார் எயில் மூன்றைச் குலைத்த ஈம்மி 
கையார் வெஞ்சிலை சாணதன்மேற் சரக்சோச்தே, எய்தாய் 

மும்மதிலும் எரியுண்ண எம்பெருமான் 21-7 
கொடியுடை மும்மதில் வெர்தழியச் குன்றம் வில்லா 

காணியிற் கோல் ஒன்றினால், இடி. பட எய்தெரித்தீர் 
இமைக்கும் அளவில் உமக்கார் எஇர் எம் பெருமான் 9-1 

Gopi s திவிளைத்தான் சிலையார் மதில் i 

செத்தது மூஎயில் 
செற்றவர் புரமூன் றெரியெழச் செற்ற...கண்டர் 
செற்றாய் மும்மதிலும் , 
செற்று மீதோடும் 'இரிபுரம் எறித்த இருமூல்லை வாயிலாய் 69-ட 
சென்ற. பரல்கள். தியில் வேவ வென்ற விகர்சன் 

    

திறிபுசங்கள். வேவ எய்தானை 38-7 
திரிபுரம் சட்ட தேவர்கள் தேவன் 448 
திரிபுரம் ஒரு மூன்றும் பொன்ற வென் நிமால்வசை அறி 

அம்பாக் கொற்றவில் ௮ங்கை ஏச்இிய கோனை 62-1 
திரியும் புசம் கீருக்யெ செல்வன் 79-8 
'இரியு முப்புரம் செற்றதும் 9 

8. ,திரிவன மும்மதிலும் எரித்தான் 

,இிருக்சாச வாளவுணர் புரமூன்றும் வேவச் லைவளைவித் 
தொருகணையால் தொழில்பூண்ட Haren 88-9 

இளைக்கும் வ் இரிபுரமூன்றும் ௮வுணர் பெண்டிரும் 
மக்களும் வேவ வளைக்க வில்லியை 57-5 

தர்த்தர் மூஎயில் எய்.து சுடுஆனைப் பகழிய தொன்றால் 76-3 
கெடுமதில் சறமையி ஸிரவ வல்லவன் 72-5 
புரம் எரியச் சலேவளைத்தாண். 82-2 
புரமூன்றும் TiS $5 SOI gor 16-5 
புரமூன்றும் தவாய்ப்படுத்க சேவகனார் 53-6 
புரமூன்றும் பொடிபடுத்த வில்லி 10-8 

புரமூன்றும் பொடியாச் செற்ற புண்ணியனே 52-8 
புமமூன் றெரிசெய்தாய் 41-5, 77-6 
புரமூன் நெரித்தானை. 57-11, 61-9 
புரமூன் தெரியூட்டிய பொன்னனையான் 1-6 
பொலிசேர் புரமூன் நெரீயச் செற்ற புரிபுன் சடையானே 47-9 
போசரார் புரம் எய்த புனிதன் 99-11 
மருவார் புரமூன்றெரிச்த செய்யார் மேனியனே 25-5 
மாறலார் திரிபுரம் $றெழச் செற்ற ௮ல்சையான் 74-10 
முப்புரல்களைத் தீவளைச்து 70-3
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செய்த மூஎயிலும் எரித்தர் 25-1 
சரன் புரமூ ஒன் ,தெரிசெய்தாய் 77-6 
Bat in முப்புரம். நிஎஜவித்தவன் 17-1 
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(வை ஆரழல் ஊட்டல் என்னே 99-8 
வ்ரிச்செ சாடுத்திவ் வாளரக்கர் வஞ்சமதில் மூன்றும் எறித்த 

வில்லி 75 
வன்னாக சாண்வரை வில் லல்௫கணை அரிபகழி, தன்னாக 

மூறவாம்டப் புரமெரித் ச தன்மையனை 51-6 
வாலிய புரமூன் றெரித்தானை 61-9 
விண்டவர் தம்புரமூன் ஜெரிசெய்த எம் வே Suen 90.2 
விண்டார் புரங்கள் எரிசெய்த விடையாய் 52-7 
Murari புரமூன் றெரிசெய்தாய் 41-5 

திரிபுரங்கள் 
அச்தாத்து எயில் 14.5 
wigs மூளயில் 22-4 
அரண் மூன்று 82-7 
அரியன முப்பு ல்கள் 99-8 
உயரும் வல்லரணம் 62-5 

எயில் 52-6, 77-7 
எயில் மூன்று. 68-5, 98-3 
ஏரார் முப்புரம் 24-10 
கொடியுடை மும்மதில் 9-4, 

சிலையார் மஇல். 22-6 
செற்று மீதோடும் திரிபுசம் 69-6 
சென்ற புரங்கள் 91-7 
திரிபுரங்கள் 88-7 

இரசிபுமம் 44-3, 48-8, 57-5, 62-1, 68-1, 69-6, 74-10 
திரிபுரம் ஒரு மூன்று 62-1 
திரிபுரம் மூன்றும் 57-5 

திரியும் புரம் 79-8 
திரிய முப்புரம் 61-3, 67-9 

,இரிவன. மும்மதில் 22-8 
தணைசெய் மும்மதில் மூன்று 15-5 
செடுமதில் 72-5 

புரங்கள் 52-7, 91-7 
புசம் 42-6, 72-2, 82-2, 92-5, 93-11 
பும் மூன்று. 1-6, 8; 4-9, 10-8, 11-6, 14.8, 16-8, 20-3, 25-5, 

88-9, 41-5, 47-9, 52-8, 58-2,6, 56-1, 57-11, 61- டர 7-0, 972 
புறிசை மூன்று. 88-5
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பொலிசேர் புரமூன்று 47-9 Cunomi yo 93-11 
மதில் மூன்று 7-5, 64-2 
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உணரார் 
எண்ணார் 
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ஏற்றார். 
ஒன்னார் 
கருதலார் 
குறுகாதவர் 
குறுசார் 
செற்றவர் 14.8, 84-4 
இருச்சா.த வாளவுணர் 38-9 
இளைக்கும் செவ்வர் 57-5 

ore 104 'தாமுது உய்தும் என்னாதவர் ் 
ee 2 . 11-6 

புல்லி யிடர்தொழு துய்தும் என்னாதவர் 10-8 
போரார் 93-11 

மருவார். 25-5 
மாறலார் ஹ் 

லார். 62- 
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மூர்க் கர் 77-
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மேவலர் 17-1 
வஞ்சர் 64-2 
வரங்கள் பெற்றுழல் வாளரக்கர் 61-9 
*வரிச் கொடுத்தில் வாளரக்கர் 75 

வாளரச்கர் 7-5, 61-9 
வாளவுணர் 88-9 
விண்டவர் 20-2 
விண்டார். 52-7 
விரலாரர் 16-5, 41-5 

(17) திரிபுரம் எரியச் சிலைதொட்டது 

உணரார் புரமூன் தெரியச் செறு வி(ல்)வி 97-2 
உயரும் வல்லரணம் கெடச் எதும் குன்ற வில்வியை 62-5 
ஏரார் முப்புரம் எரியச் சிலேதொட்டவனை 24-10 
ஏற்றார் புரம்எரி உண்ணச் லைதொட்டாய் 1-8 
குறுகார் எயில் மூன்றைச் குலைத்த ஈம்பி, லையா வரை 

கையில் பற்று ஈம்பி 68-5 
கை வைசத்தொரு சிலையால் ௮.ரண் மூன்றும் ஒரி செய்தான் 82-7 
சல்வளையுஞ் சிலையாக...மும்மதில் மூன்றும் சுட்டவனே 75-5 
'கொலைமலி சிலையின னெ௫ுமதில் சிறுமையின் நிரவ வல்லவன் 72-5 
சிலையால் முப்புரங்கள் பொடியாகச் சதைத்சவனே 2-4 
இலையா வரை சையில் பற்று சம்பி 68-5 

செற்றவர். முப்புரம் அன் ஈட்ட சிலைக்தொழிலார் சேவகமும் 84-4. 
திரிபுரம் Gaps MaCan Seni 48-8 
'இரிப்ரச் எழச் செ .ந்றதோர் வில்லால் எய்த wind 63-1 
திரிபுரம் ஒரு மூன்றும் பொன்ற...வில் அங்கை ஏர்.இிய 

கோனை 62-1 
திரிபுர மூன்றும் அவுணர் பெண்டிரும் மக்களும் வேவ 

வளைத்த வில்லியை 57-5 
புரம் எரியச் லை வளைத்தான் 82-2 
புரமவை எரிக.ர வளைச்த வில்லினன் ௮வன் 72-2 
புரமூன்றும் அரிபுண்ணச் ேதொட்ட்சம் 1.8 
புமமூன்றும் பொடி படுத்த வில்லி 10-8 
புரமூன்றும் வேவச் லை வளைவித்து 38-9 
புரமூன்றெரியச் லை தொட்டவனே 4-9 
புரிசை மூன்றையும் பொன்றச் குன்றவில் ஏக். 88-5 
வஞ்சர் வாழ் மதில் மூன்று அணிகொள் வெஞ்சிலையால் 

உகச் சீறும் ஐயன் 64-2 

* aif-B. whé Qar@sH-2 QOLO; ahs@ara H69. 55 B- 
தேமல் எனவும் பிரிப்பர' 

 



௧௪௦ தேவார ஓளிநெறி (சுக்தாரர்) 

வரிந்த வெஞ்சிலையால் அக்தரத்.அ...எயிலை வாட்டிய 
வகையினர் 14-5 

வானமதிள.ரணம் மலையே சிலையாய் வளைத்தான். 97-9 
(ஈ) திரிபுரம் எரித்தபோது கையிற்கொண்ட வில் 

அணிகொள் வெஞ்சிலை 64-2 
கல்வளையுஞ்சிலை 75-5 Ben Ges லை 22-4 

குன்ற(ம்)வில் 9-4, 62-5, 88-5 
சையார் வெஞ்சிலை 21-7 
கை வைத்தொரு சிலை 82-7 
கொலை மலி சிலை 72-5 கொற்ற வில் 62-1 
Br» 24-10, 88-9, 48-8, 77-7, 82-2, 7 
சிலையா வசை கையில் பற்று கம்பி 63-5 
செறுவில் 97-2 
மலையே இலை. 97-8 மாமேரு வில் 99-8 மால்வசை கொற்றவில் 62-1 
வரிசிலை 92-5 
வரை கொற்றவில் 62-1 
வரைவில் 51-6 

வில் 99-8, 90-6. வெஞ்சிலை 21-7, 64-2 வெற்பார் வில் 16-5 வென்றி மால்வசை...கெற்றவில் 62-1 

(vi) அம்பு எய்து எரித்தது 
இகழும் சகையேர் எயில்மூன்றெரித்த பச ழியொடு 

வில் உடையோன் 93-3 
எண்ணார் தங்கள் எயில் எய்த எந்தாய். 52-6 எய் அம்பால்...புரமூன்றும் எரிவித்,த விரகன். 16-5 ஒரு கணையால் தொழில் பூண்ட Barer 38-9 குறுகாதவர் ஊர் கெடுவெஞ்சரத்தால் செத்றவஞர் 19-1 
கையார் வெஞ்சிலை காணதன்மேற் சரக்சோத்தே எய்தாய் 

மும்மதிலும் எரியுண்ண 21-7 சரஸ் கோலை வாங் வரி௫லை சாணியிற் சர்இத்துப் 
புரக்கெட எய்தாய் 92% 

சிலைச்கொள் சணையால் எயில் எய்த செங்கண் விடையாய் 77-7 செற்ற மூஎயில் சொடிப்பத மாத்திரை நீறெழச் 
கணை ூதினார் 44-1
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திரிபுரங்கள் வேவ எய்தானை 88-7 

சார்த்தர் மூஎயில் எய்து சுடு penis fu தொன்றால் 76-8 

சாணியிற் சோல் ஒன் தினால் இடிபட எய்தெரித்தீர் 9-4 

போரார் புரமெய்த புனிதன் 98-11 
மேவலர் முப்புரம் தீ எழுவித்தவன் த.ரம்பினால் 17-1 

Wl) செலுத்தின அம்பு 
௮ல் கணை 51.6 

அம்பு 62-1 
அரி பகழி 51-6 
wa ae 62-1 
எரி அம்பு 16-5 
ஒருகணை 86-09 

pry 17-1 
கணை 38-9, 44-1, 51-6, 75-5, 77-7 
சணை செக்தி 15-5 
கோல் 9-4, 22-4, 92-5 
கோல் ஒன்று 9-4 

சரங்கோல் 92-5 

en 19-1, 21-7, 92-5 
இலைச்கொள் கணை 1-7 

சுடு நனைப் பகழி 76-8: 
கெடுவெஞ்ச_ம் 19-1 

பகழி 51-6, 76-8, 93-3- 
வெஞ்சாம் 19-1 

(viii) வில்லின் நாண் 
அரவு 75-5 

அரவச் காண் 75-5 

அசவு சாண் 16-5 
காண் 21-7 

ones ser 92-8. 
சாண் ஆவதோர் அரவம் 15-1 

காணி 9-4, 22-4, 92-5 
வரி௮.ர சாணதாக 99-8 

வன்னாகம் சாண் 51-6 
(02) ஏறிச்சென்ற தேர் 

'இண்தேர் (பூமி) மிசை நின்றான் 82-2 
வேதப் புரவித் தேர் (பூமி) 88-5 

(2) தேரிற் பூட்டிய புரவி 
வேசம் புரவி 88-5:



௧௪௨ தேவார ஒளிநெறி (சுந்தரர்), 

(௩4) விடை ஏறித் திரிபுரம் எரித்தது (இிருமால் விடையாக) 

இரியு முப்புரம் இப்பிழம்பாசச் *செங்சண் மால்விடைமேற் 
° * நிசழ்வானை oa 

விடையேறி ஒன்னார் புரம் திஎழ இம்வித்தாய் 4 
விண்டார் பரல்கள் எரிசெய்,ச டாம். 52-7 

(xi) திரிபுரம் எரித்தபோது உடனிருந்து குற்றேவல் செய்தவர் 

கோவலன் சான்முசன் வானவர்கோனும் கு.த்றேவல் செய்ய 
மேவலர் முப்புரம் இஎழுவிச்சவன் ஓ.ம்பினால் 17-1 

(௧1ம்) திரிபுரத்தை எரித்த வேகம் 
எரித்தீர் இமைக்கும் அளவில் 9-4 

தெற்றது மூஎயில் கொடிப்பத மாத்திரை 44-1 
ர்கொடிக்கும் அளவிற் புரமூன் றெரியச் சலேதொட்டவனே 4-9 
ரூஎயில் சொடிப்பது 1மாத் திரை 44-1 

(xiv) திரிபுரத்தை நகைத்து எரித்தார் 
எண்ணார் புரமூன்றும் எரியுண்ண ஈகைசெய்தாய் 1-6 
ஈகையினால் மூர்ச்கர் புரமூன் றெறிசெய்தாய் 77-6 

(ஊ) திரிபுரத்தை எரித்த காரணம் 
எறித்தாய் முப்புரமும் இமையோர்கள் இடர்கடியும் கருத்து 28-7 
நிற்பானும் கமலத்தில் இருப்பானும் மசலா, சிறைக் தமர் 

குறைர் இரப்ப கிணைந்தருளி அவர்ச்காய்....புரமூன்றும் 
ah és SBi ger 16-5 

புமம் எரியச் சிலே வளைத்தான் இமையவர்ச்சாத் இண்டர் 
மிசை நின்றான். 82.2 

  

(கர்) திரிபுரம் எரித்தபோது மூவர்க்கருள் புரிந்தது 

அடல்கலார் ஊர் எரியச் றி அன்து மூவர்ச் க௫ுள்புரிக்தீர் 6-1 
ஒக்க முப்புரம் ஒல்கெரி அவ, உன்னை உன்னிய முவர்ரிண் 

சமணம், புக்கு மற்றவர் பொன்னுலகாளப் புகழினால் 
அருள் ஈக்தமை அறிந்து 66-5 

முப்புரங்களைச் இவளை த்தங்கே மூவருக்கருள் செய்ய 
வல்லானே 70-3 

.... *.மால்- திருமால்: *இடபமதாய்த் தால்கனொன் திருமால்காண் 
சாழலோ'- இருவாசகம்-12- 15, 

ர் கைந்சொடிப் பொழுது - ஒரு ட்டிக்கை போடும் அளவில்: 
*: சண்ணிமை சொடியன அவ்வே மாத்திரை! தொல். எழுத்து - 7 

 இயல்பெழு மாகதர் இமை, சொடி. மாத்.இை'--ஈன்னூல் சூத், 100” 
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மூஎயில் செற், ரன்றுய்க் த மூவரில் வர் நின்திருக் 
கோவிலின் காய்தல், சாவலாள een aus பின்னே 
ஒருவன்றீ சரிசாட.ரங்காக, மானை கோக்ஓயோர் மாகடம் 
மகிழ, மணிமுழா முழக்க அருள் செய்த தேவ தேவ 55-8- 

வரிச்ச வெஞ்சிலையால் அந்தரத் 0 தெயிலை வாட்டிய 
வகையின மேனும், புரிக்த அக்காளே புகழ்தக்க 
அடிமை போகுசாள் வீழுகாளாஇப், பரிக்தவர்க் 
கருள்செய் பாச்சிலாச் ராமத் தடிகள் 14-5 

(6) பிரமன் சிரத்தை அறுத்தது 

அருமலசோன் சரம் ஒன் தறு.த்இர் 9-2. 
அன்றயன் சரம் அரிக்து அதிற்பலிகொண் டமரருச்சருள் 

வெளிப்படுத்தானை 62-7 
இன்னாயிர் பார்படைத்தான் சரம் அஞ்சில் ஒன்றைச் 

சேர்த்தவர் 19-60. 
ஏன்ற அர்தணன் தலையினை அறத்து சிறைக்க மால் 

உதிரத்தினை ஏற்றுத், தோன்று சோள்மிசைக் 
களேபார் தன்னைச் சுமந்த *மாவிரதத்த கங்காளன் 67-10 

ர்ஒல்கா விதிக்கு வதையு செய்த. மைக்தன். 94-5 
கடுகப் பிரமன் தலை ஐர்.இலும் ஒன்றறுத்காய் 4-8 
Grd அப்பர் 53-9 
Dover Ard SP senor 98-6 

(8) யானையை அட்டதும் அதன் தோலை 
உரித்ததும், போர்த்ததும் 

[*வபிரான் போர்வை? என்னும் தலைப்பு 75-ம் பார்க்க.] 

ஆனை உரித்த பகை 100-2. 
னையின் தோல் உடல் வெம்புலால் கையசலப் பார்த்தவர் 19-6 
  

* மாவிரசம் - சைவ சமயத்தின் உட்சமயம் ஆறனுள் ஒன்று. 
ம ஒச்தணேக்த மாவிரத முரிவரைச் சண்டு?? 

(பெரியபுரா. மானக்கஞ் - 20): 
மாவிர இியர்-மகாவிர.த சமயத்தைச் சார்க் த சைவத் துறவியர். (பில்) 

 வழிவருகன் த மாவிரதியரை ?? 
(திருச்சோவை - 242 கொளு.) 

“சத்திய பொச்சணதக்து என்பணி சட்டங்கம் 
குழ்சடை வெண் பொத்திய கோலம்” 

இம்மாவிர தியர் கோலம் - ,தஇிருச்கோவை 242, 

ர் ஒல்காவிதி - ௮டீல்காத பிரமன்.



௧௪௪ தேவார ஒளிநெறி (சுந்தரர்) 

உரித்தார் களிற்றை 
கடமா சளியானை: உறித்தவனே 
கடமார் சளியானை உரி ௮ணிர்த கறைஃ*கண்டன் 
சம்பமருங் கரியுரியன் 
சம்பமால் கஸிற்றின் உரியானை 
*கரியானை உரிகொண்ட கையானை 
கரியார் ஈருரியாய் 
கறியின் உரியும்... உடையான் 
கருங்கடக் களித்றுரிக் கடவுள் 
கருக்தாள மதகளிற்றின் உரியானை 
கருமாணின் உரியாடை 
கருமாணின் உரியானை 
கும்பமா கரியின் உரியானை 
குருதி சோர ஆனையின் தோல் சொண்ட குழற்சடையன் 
கைம்மா உரிவை அம்மான் 
கைம்மாவின் உரியானை 
கோலமார் கறியின் உரியானை 
கோளாளிய குஞ்சரங் கோளிழைத்தீர் 
செழு மால்கரி ௮லறப் பொங்கிய போர்புரிர்.து பிளச்து ஈருரி. 

போர்ச்ச தென்னே 99-6 

  

சடுச்ச ஒண்ணாதசோர் வேழத்தினை உரித்திட்டு 17-10 
'சாழ்வரைக்கை வென்ற வெம்மான மதகரியின் 2 Auntar 38-6 
ஈடுங்க அனையரி போர்த் அகர்சானை 51-4 
பருத்தாள் வன்பகட்டைப் படமாக முன்பற்றி, ௮௪ள் 

உரித்தாய் யானையின் தோல் 23-7 
பேரூரும் மதசரியின் உரியானை 51-12 
போர்த்தவர் ஆனையின் தோல் உடல் வெம்புலால் 

சையசலப் பார்த்தவர் 19-6 
மதச்கரியின் உரியல்ல இல்லையோ எம்பிரானுச்கே 44-9 
மதகரியின் உரியானை 88-6, 51-12 
மதகறியை உரித்ர் 9-1 
wg gut Oumar wavCurd weer a Ags enor 10-1 
மதயானை உறித்தவனே 27-4 
மாவின் ஈருரி 64.4 
மாவை உரித்ததள் கொண்டங்கம் அணிர்தவனை 84-7 
மாறுபட்ட வனத்தசத்தில் மருவ வந்த வன்களிற்றைப் 

SO Niue Cunt sei 6-6 
மைம்மா ஈர் உரியாய் 21-5 
  * இதற்குத் இருமாவின் உரி - எனப்பொருள் சாண்பர், 
--பெரியபுரா. விரிவுரை. சழறித்றதி - பச்கம் 250, கரியான்-இருமால்.



(ம 

61. சிவபிரான் அட்டவீரச் செயல் ௧௪௫ 

Ae ௮ன்று மசயானை உரித்த வழக்கு ஈம்பி 68-3 
OS cwipennc பீதி யிட்டமாகப் போர்த்தர் 6-0 

£வங்சண் ஆனையின் ஈருரியானை 62-2 
வெம்மான மதகரியின் உரியானை 38-6 
வெய்ய மாகரி ஈருரியானே 70-7 

பேழ். இனை உறித்இட்டு 17-10 
ழம் உரிப்பர் 58-9 
Ce procs றுரித்தாய் 69-3 

நேவி அஞ்ச யானைத்தோலை உரித்ததும் போர்த்ததும் 
அளைப்பை ௮ரவோர் இடையாள் அஞ்சத், தொளைச்கைக் 

கரித்தோல் உரித்சான் 93-2 
இமவான் மகள் பெரிய மனம் தடுமாற வேண்டிப், பெம்மான். 

மதக் கரியின் உரியல்ல இல்லையோ எம்பிரானுச்கே 44-9 
குன்ற மலைச் குமரி கொடியேரிடையாள் வெருவ, வென்றி 

மதகறியின் உறிபோர்,த்த.தம் என்னை கொலாம் 99-4 
ஸகம்மாவின் உரிவை போர்த்து உமை வெருவச் எண்டானை 30-1 
தடுக்க ஒண்ணாததோர் வேழத்தினை உரித்திட்டு உமையை 

ஈடுக்கங் சண்டார் 17-10 
பாசமாய மங்கை அஞ் வெருவ வேழம் செற்ற தென்னே. 68 
மடவாள் அஞ்ச மறைத்திட்ட அனைச் தோலாய் 41-8 
மலைக்கு மகள் அஞ்ச மதகரியை உரித்தீர் 9-1 
ம$லமங்சை சங்கையை அஞ்சவோர் ஆனையீருறி போர்ப்பரோ 88-4 
மாதர் வெருவிட வேழமன் துறித்தாய் 69-8 
மாவிரி மடசோக்9 அஞ்ச மதகரி உரிபோர்த் துகர்தவர் 87-6 
வேழத்தினை உரிச்இிட்டு உமையை ஈடுக்கம் சண்டார் 17-10 

உரித்த யானையைக் குறிப்பன 

if 36-8 
னை 7-10, 19-6, 88-4, 41-8, 57-4, 62-2, 100-2 

aLésohp 72-6 
டமா களியானை 42-7 
சிடமார் களியானை 80-2 
சம்பமருங்கறி 89-4 
சம்பமால் களிறு. 55-10 
an 9-1, 28-4, 7; 88-6, 44-9, 51-12, 56-10, 61-8, 68-1, 

70-7, 85-1, 87-6, 89-4, 98-2, 8; 99-4, 6 
சரியானை 59-7 
சருங்கடச் களிறு 72-6 
கருச் தாள மதகளிறு 38-9 
கருமான் 38-8, 90-5



௧௪௬: தேவார ஒளஸிநெறி (சுந்தரர்) 

கவளச் களிறு 91-8 
சளியானை 42-7, 80-2 
சளிது 6-6, 17-5, 88-9, 55-10, 72-6, 91-3 

குஞ்சரம் 2-9 
கும்ப மாகரி 68-1 
கைம்மா 30-1, 38-1, 47-10 
கொலைக்கை யானை 57-1 
கொலையானை 82-4 
கோலமார் கரி 56-10 
கோளாளிய குஞ்சமம் ௨9 

செழுமால்கரி 99-6 
தடுக்க ஒண்ணாததோர் வேழம் 7-10 
BU pues sens... 1 38-6 
தொளைக்கைச் கறி ae 
கனைகவிழ்வாய் மத்தம் மதயானை 80-1. 

பகடு, ° 28-7, ae 
பருத்தாள் வன்பகடு 9-7 

பேருகும் மதகரி 51-12. 
போராருங் கறி 28-4 
மத்தம் மதயானை 80-1 
மத்த யானை 50-1, 58-த 
மதச்கறி 44.9 
மதகரி. 9-1, 88-6, 51-12, 85-1, 87-6, 99-4 
மதகளிறு 388-9 
மதம் ஆறுபடப் பொழியும்...யானை 10-1 
மதமா 26-4, 28-5 
மதயானை 27-4, 68- By 80-1 
மலைபோல் யானை 10-1 
மா 26-4, 28-5, 64-4, 84-7 

மாகரி 70-7 
மாறுபட்ட வனத்தகத்இின் மருவ வந்த வன்களிறு 6-6 
கைம்மா ~ 21-5 
யானை - 10-1, 18-4, 19-6, 23-6, 7; 27-4, 42-7, 50-1, 53-5, 

நர், 59-7, 63-8, 80-1, 2; 82-4 
வன்களிது 6-6 
வன்பகடு 23-7 
வனத்தகத்தின் மருவ வந்த வன்களிறு 66 
வெங்கண் ஆனை 62-2 
வெம்மான மதகறி 38-6 
வெய்ய மாகறி 10-7 
வென்றி மதகரி 99-4, 
வேழம் 6-8, 17-10, 58-9, 69-3



a) 
8) 

(2. சிவபிரான் அணிவான, கொண்டுள்வான 

'சிவ பிரான் மார்பில் ௮ணிவன, சூடுவன என வரும் தலைப் 
Le ee er GY 2 

year 69, 70 gb unié< 

    

ஆரம் 75-7 
எலும்பு 

இதர்தார் என்பும் எருக்கும் சூடி. 94-7 
prey HA grew மார்புடையானே 70-9 
எனபணி கலனா 9-0 
என்பணிர்து ஏறேறும் 7-7 
என்பின்...மேல் ஆடு பாம்பதமைச் சசைத்த அழகனே 48-6 

என்பினையே ens erst ga Vor 388-10 
என்பெலாம் அணிந்து என் செய்வீர் 86-7 
செத்தார் எலும்பணிவான். 80-1 
செத்தார்தம் எலும்பணிர்து 46-1 
தொளைத்ச 1அங்கத்தொடு...தோலு நூலும் அசைந்த 

வரை மார்பன் 57-5 
தசோள்மிசைச் களேபரம் தன்னைச் சமந்த மாவிரதத்த 

சங்காளன் 67-10 
பூண்டாய் எலும்பை 52-3 

(8) நீறு 
[சிவனும் இரு$ீறும் என்னும் தலைப்பு 117 பார்க்க] 

குதிப்பாகி 8ீறுசொண் டணிவசோ 33-8 
சுட்டவெண்ணி ஐணிக்து ஆடவர் 18-2 
சுட$லப்பொடி அணிச் து. 53-6 

சடுபொடி. மெய்க்கணிச்த சோதியை 83-5 
சுடுபொடியரோ. 33-1 
சுடுவார் பொடிநீறு. 80-2 

noi cor 8 2 பூசி 2-8 
சுண்ணவெண்ணீற் ருனே 29-5 
சண்ணவெண்ணி றணிர்இிட்ட க.இி 13-5 
ஈசன்மடவாளொடு மார்பில் பொடி. அணிவார். 11-5 

நீற்றர் 7-2, 8 
நீற்றானே 96-8 
நீறணிர்த வம்பனே 88-7 
நீறணி சிமிர்சடை முடியினன் 72-8 
  

* ஈடு - இடுகை. ர் அம்சம் - எலும்பு. 

தே. ஓ.-1--12



சு தேவா ஓளிகெறி (சுக்தரர்) 

(4) 

நீறுபூசி 87-2 
பரிசார்தமதாம் நீறுகந்தார் 19-4 
பால் வெண்ணீற்றன் , 91-6 
பிடித்த வெண்ணிறே பூசுதல் 14.0 
பூ.திப்பை புவிச்கோல் உடையானை 57-10 
பொடித்தான் கொண்டு மெய்ம்முற்றும் பூசித்றென்னே 42 
பொடியணி இருமேணி 85-1 
பொடியார் மேனியனே 28-1 
முழு$ீறணி மேனியன் 93-5 
மூழுரீறு மெய்பூசுசல் என்னைசகொலோ 9-0 
முழுகீறுமெய் பூசுஇர் 22 
வெண்ணீற்றன் 89-2 
வெண்ணீறணிவானை 68-1 
வெண்பொடி பூசம் வி௫ர்சன். 86-7 
வெண்பொடி மேனியிஞன் 98-0 
வெள்ளை நீற்றர் 71 

பாம்பு 
[அரையில் அணிவன--கையில் ௮ணிவன என்னும் தலைப்புக்கள் 

09, 67 பார்ச்சவும்.] 
ர. அணிகலன் : கையொர் பாம்பரை யார்த்தோர் பாம்பு 

கமுச்தொர் பாம்பவை பின்புதாழ் 86-10 
கோள் காசங்கள் பூணாக 58-i 
பிடித்தாட்டி தர் சாகத்தைப் பூண்ட சென்னே ed 
பூண்சாண் அவா 92-8 
பூண்சாண் ஆவசேசர் அரவம் 15-1 
பூண்பதாக சாகல் கொண்டார் 17-38 
முழைச்கொள் ௮ரவோ டென்பணி சல 99 
'விலையிலி கலனணி விமலன் 750 
ii, ஆரம்: ஆசம் பாம்பு 5.9. 
ரர். கச்சாக அணிதல்: சச்சுமாசப் பொறிக்கொள் அரவம் 

புனைக்தீர் பலவும் 9.8 
கச்சேர் ௮ரவொன் றரையில் அசைத்து 41-2 
19. கரத்தில் அணிவன ? * தவெபிரான் கையில் அணிவன ?? 

என்னும் தலைப்பு 07 பார்க்க. 
4 கழுத்தில் அணிதல் : ['சலைப்பு 64-1ம் பார்க்க] 

கழுத்தொர் பாம்பு 36-10 
கழைச்கொள் மணிசண்டமும் இிண்டோள்களும் கரங்கள் 

சிரம் தன்னிலும் சச்சுமாசப் பொறிச்கொள் அரவம். 
(Pore Bi பலவும் oR 

மூச்கப் பாம்பைக் சண்டத்திலும் தோளிலும் கட்டி வைத்தீர் 2.2



(19, இவபிரான் அ௮ணிவன, கொண்டுள்ளன ௧௪௯ 

சிர )தில் ௮ணிதல் : [சூடுவன என்னும் தலைப்பு 
10-ம் பார்க்க.] 

BA petro ond பொறிச்கொள் அரவம் புனைக்தர் பலவும் 9-3 
॥) தோளில் அணிதல் : (தலைப்பு 68-1ம் பார்க்க] 

ண்டோள்களும் கரங்கள் சரம்தன்னிலும் சச்சுமாக 
பொறிக்கொள் அரவம் புனைச்இர் பலவும் 9-8 

mice பாம்பைச் சண்டத்திலும் தோளிலும் கட்டி வைத்தீர் 2-2 
துவாக வருவன: அவுடன் எண்டிசைச் கொருசுடர் 72-10 

அரவச் சடர்ச்சோதி 
சிச்சரவன் 
செருப்புமீழ் அரவினன் 

771-8 
83-8 
72-8 

படம் ஆயிரம் பருத்.அத்திப் பைங்கண் பகுவாய் எயிற்றோ 
டழலே உமிழும் விடவா சரவர் 

பணங்கொள் அரவம் பற்றி 
பணிமேலிட்ட பாசுபதர் 
பாம்மினொடு படர் சடைகள் அவை காட்டி வெருட்டி. 
புர்தாவுடைப் பெற்றம் ஏறி 
ஸப,ச். சாடும் அரவினன் 
மூச்சப்பாம்பு...கடா தனவே செய்திர் 
ஸிடாாசன் 

மலர்வகை 

1. ஒர் (ஆத்தி) 
உ எருக்கு: தன் எருக்கு 
॥ி கரந்தை: 
4, கூவிளம்: 

கூவிளமாலை 
சொய்த கூவிளமாலை. 

,... கொன்றை: 
சடி.மலர்ச் கொன்றையும் சூடி. 
சாயே கமமும் மலர்க் கொன்றையிஞய் 
சரும்புடை மலர்ச் கொன்றை £ற்றான் 
சண்கொன்றை...எம்பிரானுக்கே 
தொமலர்கி கொன்றை... ததைந்த மார்பன் 
தெனை ஆடிய கொன்றையிஞய் 
சென ஆடிய கொன்றையினானை 
கோடார் மலர்ச் கொன்றை. 
மிபொன்னவிலும் கொன்றையிஞய் 
மழைகச்கரும்பும் மலர்ச் கொன்றையினானை 
வண்டலம்பும் மலர்ச் கொன்றையன் 
வண்டலம்பும் மலர்ச் கோன்றையினானை 

42-7 
91-5 
53-6 
46-2 
35-4 
90-6 
2-8 

89-2 

44-7 
2-3 

76-6, 96-10 
44-7, 96-10 

76-6 
76-5 

76-6 
12-5 
29-5 
bh-T 
57-5 
54-6 
57-8 
2-8 

89-9 
58-4 
58-5 
61-4 

 



S30 தேவார ஒளிகெதி (#6500) 

விரைசொள் கொன்றையினானை 15h 
வெறியார் மலர்க் கொன்றையினாய் 27-4 
6. மத்தம்: 

தினி மத்தம் Ad! 
மத்தம் 96-10 

7. வன்னி: 

கத்தை வன்னி மத்தம் கூவிளம் 96-10 
6. முண்டம் 

முண்டம் தரித்திர 22 
7. வெண்டலை 

ச்குதலையர் 
ஈரியாருஞ் சுடலை ஈகுவெண்டலை கொண்டவனே 
மூடைகாறிய வெண்டலை 

  

68. சிவபிரான் அரையில் அணிவன 
3. அக்கு 

அக்கும் (ஆமையும்) பூண்டிரோ சொலும் 
அக்கோ டரவார்த்த பிரான் 
ஆதி மூர்த்தி நின் அரையில் அக்கணிக்த எம்மான் 

2. கீளும் கோவணமும் : கோவணத்தின்மேல் அரவும் 
(சிவபிரான் ஆடை, உடை என்னும் தலைப்பு 75-ம் பார்க்க.] 
அரைச் கோவணத்தோடு ஒருதோல் புடை சூழ்ச் 

தார்த்திட்டதம் பாம்பு 9-1 
அரை துலொடு பட்டு வீக்இச் கோவணம்மேற் 

கொண்ட வேடம் 
அரையார் ளொடு கோவணமும் அரைச் சசைத்து 27-6 அரைவிரி கோவணத்தோடு அரவார் து 
ளும்... அணிக்க கறைக் கண்டன். 
இஸோடு அரவு அசைத்தான் 

    

9. பாம்பு 
[தலைப்பு 02-4ம் பார்க்ச.] 

அச்கோ டாவார்த்த பிரான் 50-8 
அரவம் அசைத்தவனே 20-6 அசை ஆர்த்தோர் பாம்பு 96-10 
அரைச் காடரவா 92-4, 
அரைவிரி கோவணச்தோடு அரவு ஆர்த்து 90.5 அழகாக அரைதன்மேல் அரவார்த்து 80-8



(14, ' சிவபிரான் ௮சையில்௮அணிவன 

ஈவர் நடிாவம் அரைமேல் 
பவம் அஸாரச் சசைத்தான். 

பல்பின் அமைமேல் ஆர்ப்பது சாகம் 
எச பப்மொன் றசை சாத்தி 
“ளா டீரஙசைகத்சான் 

மால்$ல வல்லாவம் அசைத்சானை 
a econ அரவசைத்தான் 
ரகு வாய்ப் பைங்கண் வெள்ள வு அசையினானை 

a வண்ணத்தின் மேலும் தர் தோல் உடுத்துச் 
சுற்றும் சாகத்தராய் 

ண மாமணி ராகம் அரைக்கசைத் சொன்றாடா 
தெனவே செய்தீர் 

சால் புடைசுழ்ச் கார்த் கிட்ட தம் பாம்பு 
ஈச்ச வார்த்த பட்டியை 
படிங்சொள் காசம் ௮ரை ஆர்த்துகச்தானை 
பற்றிப் பாம்பை ஆர்த்த படிறன் 
(Mayo esd அசை அர்த்துகக்தாய் 

புத்றில் வாளவார்த்த பிசானை 
ஸபைகொள் பாம்பு ௮ரை ஆர்த்த படிறன் 
பைத பாம்பார்த்தோர் கோவணத்தோடு 
பையா டரவம் அரைக் கசைத்த பரமா 
வெய்ய படங்கள் veri Garp பாம்பரையான். 
வெய்ய பாம்பை ஆர்ப்பரோ 
1வேக படமொன் றரை சாத்தி 

அரவக்கச்சு புலித்தோல்மேல் 
(சலைப்பு THB, 8ம் பார்க்க] 

லைக்கும் புலித்தோல் கொண்டசைத்த தென்னே 
அதன்மேற் சதகாகல் கச்சார்த்த தென்னே 

ஆர்ச்தவர் ஆடரவம் அமைமேற் புவி ஈருரிவை 
ஷர்த்தாய் இடாவை அரையார் புலியதள்மேல் 
ர்தோல் உடுத்துச் சுற்றும். சாகத்தராய் 

தோல் புடைசூழ்ச் தார்த்திட்ட தும் பாம்பு 

அரவை நாணதாக அணிதல் 

கக 

19-6 
89-7 | 
18-1 
77-4 
78-5 

56-10 
80-3 
40-5 

2-3 
2-1 

59-10 
57-4 
86-4, 
8-8 

62-1 
86-7 
14-1 
52-2 
31-3 
33-7 
11-4 

சாணதாகவோர் காகல்கொண் டரைச் கார்ப்பசோ சலமார்தர 88-5 
அசை காணனை படப்பாம். 

  

  

48-10 
  

% ஒற்றைப்பட அரவம் .. அரைச் சணிக்தான் - சம்பந்தர் 1-88-1, 
4 வேச காகமும் வீக்கிய அசையினார்.சம்பக்தர் 2-77-6



௧௮௨ தேவார ஒளிநெறி (சுந்தரர்) 

பூண்காண் ௮.ரவா 92-8 

பூணராண் அவதோர் ௮.ரவம் 15-1 

புலித்தோல் 

[சிவபிரான் ஆடை-உடை என்னும் தலைப்பு 75-4, 5ம் பார்க்க] 
புலித்தோலை அரைச்கசை தர் 25-1 
புலித்தோலை அரைக்கசைத்து 24-1 

மரவுரி 
மரவுரி (புலியதள்) அரைமிசை மருவினன் 72-2 

64. கழுத்தில் அணிவன 

. அரவம் [தலைப்பு (62 (4)-v, vii) 081 பார்ச்க]] 

கழுத்தொர் பாம்பு 36-10 

ஆமை 

(மருப்பும்) ஆமைத் தாலியார் 58-5 

பன்றியின் கொம்பு 

மருப்பும் (மைத்) தாலியார் 58-5 

65. சிவயிரான் காதில் அணிவன 

குண்டலம் 
குண்டலம் குழைதிகழ் சாதனே 58-5 
குண்டலம் சேர் காதவனை 40-9 
குண்டலம் இகழ் காதுடையானை 61-4 

குழை 
ஒரு காதினிற் குழை அங்க 87-1 
கனகச் குழை 56-7 
காதில் வெண்குழையனை 58-1 
srBori seed Goowpwm ten 56-7 
காதினிற் குழை தூக்க 87-1 
Geyps காதரோ 83-1 
குழைச் காதனே 92-5 
குழைக்கா துடையானே 70-6 
குழை காதன் 86-9 

குழைகொள் சாசன் 81-9 

குழைதழுவு திருக்காதில் 40-8 
குழைதிகழ் காதனே 58-5 
குழைவளர் காதுகள் 43-6



60, சிவபிரான் காலில் ௮ணிவன SH. 

  

விரவு வடிகாகா 89-1 
Wet குழையார் செவியா 47-2 
சல்ச வெண்டுழைச் கா.துடையானை 61-6 
சச்சார் வெண்குழையாய் 27-5 
சீச்சாருல் குழையாய் 24-7 
தாழ்மகாச் குழையும் (தோடும்) அணிந்த இருக் கானை 84-9 
இணரிவார் குழையார். 58-6 

ten Oued Ganip...oried on He 42.5 
f' ஈடுபெய்தொரு கா.திஸிற் குழைஅங்க 87-1 

சமச் குழையாய் 9-7 
விளல்குவ் குழை4் கா.துடையாய் 26-8 
விளங்குங் குழைக்காதுடை வேதியனே 4-8 
வெண்குழை 42-5, 58-1, 61-6 

ரி, சுருள் 
வெள்ளைச் *சருளொன் நிட்டுவிட்ட சா இனிர் 88-2 

4, தோடு 
சுர.ள் வெண்தோடும் அங்கும் காதில் 42-5 
தோடு காட அகெறியானை 56-4 
தோடு பெய்தொரு காதினில் 87-1 
தோடும் அ௮ணிச்த இருக் காதனை 84.9 
வெண்தோடு 42-5 

8. குழையும் தோடும் 
தாழ்மகரச் குழையும் தோடும் ௮ணிர்ச இருக் காதனை 849 
'துளைவெண் குழையும் சருள்வெண் சோடும் ச்கும் 

காதில் துளங்கும் படியாய் 42-5 
6. பாம்பு 

குழைதழுவு திருக்காதிற் கோள.ரவம் yore 40-8 

66. சிவயிரான் sexed genflaior 

கழல் - சிலம்பு 
, அறைகழல் 76-7 
அறையுவ் கழல் அர்க்க நின்றாடும் அமுசே 82-7 
அறையும் பைங்கழல் ஆர்ப்ப 86-2 
கழலும் சிலம்பும் கலிக்கப் பலிக்சென் று... திரிய 41-2 
கரலர் கழலரோ 83-5 

  

* சுருள் - தோடு அல்லது குழை.



1. 

2. 

4 

61. சிவயிரான் கைபில் அணிவன-- 

உள்ளன--ஏந்தூவன 

அகல் 

கடுக்தாடும் கரதலத்தில்...எரி அகலும் 

எரி 

அங்கை அனல் அனல் ஏந்துமவன் 
அல்கை த் இ உசப்பார் 
அவியா அனலேந்தி 
அழல்வளர்...அடி.கள் 
அனல்சேர் சையானே 
அனல்சேர் கையினனே 
gato’ 
எரியன்.றி அங்கைக் கொன் றில்லையோ எம்பிரானுக்சே 
எரியும் உடையான். 
(ஒர்) கையில் அனலுடையார். 
சுடுத்தாடுவ் சரதலத்இில்...எரியகலும் 
கனல்...தங்கும் அடிகளே 
சனலேர்.த கையானே 
கைமிசைச் கூரெரியும் 
(தழல் அவ்கையினானை. 
மான்மழுவினொ டங்கைத் தீ உகப்பார் 
விட்டிலல் கெரியார் சையினானை 
ஓடு [சலையோடு தலைப்பு 67-8 பார்க்க] 
ஓடு கையது 

வீச்தவர் தலைஓடு கையானை 

கட்டங்கம் (மழு) 

சட்டங்கம் ஏந்திய சையர் 
சட்டுவாங்கம் தரித்த பிரானை 

கபாலம் 

சாபாலி 
கையது கபாலம் 

சூலம் 

அல்கையில் மூவிலை வேலர் 
அலையார் கதிர் மூவிலேய 
சையார் சூலத்.தினாய் 

90-1 

10-9 
87-5 
47-2 

72-3 
47-3 
27-8 
86-2 
44-8 
93-8 
11-4 
90-1 
77-2 
28-5 
84-5 
68-1 
87-5 
56-7 

56-7 

14-7 
56-7 

89-4 
14-7 

19-8 
22.5 
27-4



(17, சிவபிரான் சையில்.......ஏர்துவன 

விச் ரூலம துடையரோ 
4௪ல் சூலம் பற்றிய கையர் 

முயார் மூவீலைவேல் வீளர் அங்கையில்: 
யார் ௪.திர் மூவிலைய 

இட தறகம் 

நி, 

10 

ஏற்திமாடும் கர,தவத்தில் தமருகமும் 
pho (கெண்டலை, சபாலம்) 

அரிசான்றிட்ட எச்சில் வெள்ளைப்படுதலை (பிரம கபாலம்) 

சற்சையாளன் - கம்--(பிரமன் தலை) 4 சையாளன் 

சர்பாலி' 
சையது கபாலம் 

திஙகை ஏச்இ....திரிவசென்னே 
சரி சான்றிட்ட எச்சில் வெள்ளைப் படுதலை 
ப்ழெலையரோ 
படுதலையிழ் பலிகொள்கை சவீரீர் 
பல்லில் வெள்ளைச் தலை(யன்) 
பாறணி வெண்டலையிற் பிச்சைகொள் ஈச்சரவன் 

பாறு வெண்டலை கையில் ஏக்தி 

லீச்.சவர் தலையோடு கையானை 
வெண்டலை otf 
பரசு (மமு தலைப்பு 07-12 பார்க்க) 

ப.ரசாருவ் கரவா 

பாம்பு 

உம் கைராகம் அதற்கு ௮ஞ்சுண்டு படம் ௮.துபோச விடீர் 

கடிப்பதும் ஏறுமென் றஞ்சுவன் திருக் கைகளால் 

பிடிப்பது பாம்பன்றி இல்லையோ எம்பிரானுக்கே 
சடுத்சாடும் கரதலத்திற்....சரிய பாம்பும் 
கரல்கள்...தன்னிலும் பொறிக்சொள் அவம் புனைச்திர் 

பலவும் 

கைச் கொண்டதும் பாம்பு 
கையார் ஆடரவா. 
கையொர் பாம்பு 
செய்சண் ௮. ரவமுன் கையில் ஆடவே 
செக்தழல்வாய பாம்பது மூசெனும் பலிக்கு£ீர் வரும்போ.௮ு 

நம் கையிற் பாம்புவேண்டா பிரானிமே 

'இருக்கைகளாற் பிடிப்பது பாம்பன் தி இல்லையோ 
பணம்படும் அரவம் பற்றிய சையர் 
பணிப்படும் ௮ரவம் பற்றிய கையர் 
பலிக்கு£ீர் வரும்போது அங்கையிற் பாம்பு. வேண்டா 

௧௮டு 

33-7 
14-6 
28-1 
22-2 

90-1 

22-4 
61-6 
89-4 
14-7 
6-1 

22-4 
38-1 
16-3 

81-10 
83-8 
36-5 
56-7 
15-8 

25-8 

2-4 

44-1 
90-1 

9-8 
2-1 

28-5 
36-10 
36-4 

36-2 
44-1 
14-8 

14-10 
36-2



BOS 

11. 

12. 

13. 

மலை 
லையா: வரை கையில் பற்று ஈம்பி 

மழு ['ப.ரசு? தலைப்பு 67-09 பார்ச்ச.] 
அல்கையில் வெண் மழுவன் 
அழல்போ லுடைச்சம் அங்கை மமுத்திகழ் சையன் 
(கரச்தானே...)சனன் மழுவும் தங்கும்...அடிசளே 
கூர் நுனேமழு ஏச்தி \ 
கூறணி கொடுமழு எக்.தியோர் கையினன் 
கையில் (மான்) மழு ஏந்தி 
கையிலோர் வெண்மழு ஏச்தியோர் ஈம்பி 
கொடு மழு விரனென் 
சுடர் வெண் மழுவாட் படைமலி கையன் 
,திண்மழுவும் கைமிசை 
செய்வர் கனலுடை மாமழு ஏச்தியோர் கையில் 
மழு எச்இினீர் 
மழுவாள் வலன்: ஏந்தி 
மழுவும் உடையான் 
மழுவும் தல்கும்... அடிகளே 
(மான், மழுவினொ டல்கைத்தி உசப்பார் 
வடிவுடை மழுஏந்தி 
வெண் மழுவன் 

மான் 
உழை உடையான் 
(ஈரக்தானே) கலைமான் மதியும்...தங்கும் 
கலைசேர் கையினனே 
கலைமான் மதியும்... உடையான். 
கலைமான் மறியும்...தங்கும்...அடிகளே 
கையில் மான் (மழு) ஏக்தி : 
சிறுமான் மறில் கையர் 
நிலனுடை மான் மறிசையத 
மறிசேர் ௮வ்கையனே 
மறிசேர் கையினனே 
மறியேறு ச.ரதலத்தர் 
மாஏச்திய கரத்தான் 
மான் அங்கைத் சலத் தேச்த வல்லானை 
மான் சன்றாருல் கவா 
மான் மருவும் சையானை 
மான் மழுவினொ டங்கைக் தீ உசப்பார். 
மான்மறி ஏச்.தும்...மைகொள் சண்டனை ' 

தேவார ஒளிநெறி (சுந்தரர்) 

டப 

  

11-2 
86-7 
58-9 
114 
24.9 
26-4 

46-10 
82-8. 
67-1 
28-3 
51-4, 
87-5 

57-11
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ட பிளை 

சான் பறி கையது 11-4 

சான் பமியர் 18-9 

1சாரின இடத்த தொர் ௯சயன் 10-1 

சார்ள மேவிய சையினீர் 88-3 

ஸிட்ட்தோர் சடைசாழ வீணைவிடல்காக 46-4 
daa வீணையொடும் 85-6. 

(18. வெண்டலை [*தலை? - தலைப்பு 67-8 பார்க்ச.] 

2. 

68. சிவயிராண் தோணில் அணிவான 

அரவம் [தலைப்பு - 64-1 பார்க்க.] 

சுளேபரம் (எலும்பு, உடம்பு) 
ஏன்ற அர்தணன் தலையினை அறுத்து, நிறைக்க மால் 

உதிரச் தினை ஏற்றுச், தோன்று தோள்மிசைச் 
களேபரம் தன்னைச், சுமச்த மாவிரதத்த கங்காளன் 67-10: 

69. சிவயிரான் மார்பில் ஆணிவன* 

ஆமை 

(க்கும்) ஆமையும் பூண்டிரோ சொலும்....ஆரணீய விடல்சரே 96-9: 
ஆமைச் தாலியார் 53-5 
ஆமையும் (எலும்பும்) ஈடு தாக்யெ மார்புடையானே 70-9 
இள ஆமையும் பூண்டு 18-4 
எழில் ஆமையும் பூண்டுகக்து 97-9 
"பூண்பதோர் இள ஆமை 46-3 
எலும்பு 
(ஏனமா எயிறு ஆமையும்) எலும்பும் ஈடு தாக்கெ 

மார்புடையானே  70-9: 
பன்றியின் கொம்பு 
ஏன் கொம்பும் (இள ஆமையும்) பூண்டு. 18-4 
எனத் தெயிறணிர்தான். 80.7 
ஏனமருப்பி னெொடும் (எழிலாமையும்) பூண்டுகச் ஆ 97-9 
ஏனமா எயிராமையும் எலும்பும் ஈடு தாக்கிய மார்படையானே 70-9 
காருர் வெண்மருப்பா ர 28-8- 
  

* இவபிரான் - திராவுருவம் - மார்பு என்னும் தலைப்பு 98-14 பார்க்க.



SHH தேவார ஒளி௫$நறி (சுந்தரர்) 

மருப்பும் (அமைதி) தாலியார் 58-5 
வல்லேனக் சொம்பணிந்த மாதவனை 38-6 

4. பஞ்சவடி 
சரைவிரவிய மயிர்தன்னொடு *பஞ்சவ்வடி. மார்பன் 714 
பஞ்சவடி. மார்பினர் 58-6 

8. yenred 
இமை தழுவு வெண்ஃகாலும் மேவு இருமார்பின் ஈசன் 40-8 
(தோலும்) நாலும் ததைச்ச வரை மார்பன் நர் 
பளிக்குச் சாரை பவள வெற்பில் குளிக்கும் போல்நூத் 

கோமான் 94-4, 
புரிழூல் ஒருபாற் பொருக்த 28-1 
yA gra Madi gear 97-6 
HG stone 76-1 
புரி.நாலுடை ஈம்பி 63-8 
பூண்டவன் பூண்டவன் மார்பித் புரிநூல்: புரளவே 45-6 
மெய்யது புரி. a8 மிளிரும் 14-7 

விட்டிலக்கு புரி, ல் உடையானை 56-7 
ரிநால் உகக்தார் 19-4, 

வெண்புரி தூல்பூண்டு 85.6 
வெண்புரி நூல் மார்பர் 53-2 

70. சிவபிரான் சிரசிற் சூடுவன 

1. கங்கை 

அலைசேர் செஞ்சடையாய் 27-8 
அலையார் சடை உடையான். 82-4 
அழகார் தரு சென்னிப் புனலுடையார் 11-4 

ஆத்றாய் 1-8 

ஆற்றானே 96-8 
ஆறணி இவிர்சடை 72-8 
goed! 8ீண்முடி. 89.9 
ஆறலைத் த சடையானை 57-8 
ஆரார் செஞ்சடையாய் 28-8 
ஆறு சடைச்குடை அப்பன் 10-2 
ஆறு சூட வல்லார் 87-2 
  

* மயிர்ப்பூண தால். இது *மாவிரதியர்? என்னும் உட்சமயத்தார் 
அணிவது மாவிரச முணிவரைச் கண்டு?) அணங்கிவள் தன். மயிர் 
ஈமக்குப் பஞ்ச பககம்... பெரிய புாணம்-மர்னச்கஞ் சாறர் 20, 29.
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சர்க்சிய அழசனை 64-1 
. சர்க்க தடையோ 33-1, 86-5 
988 Bde wnt eoa_ascr 30-9: 
சல்மை அயிர முலம் உடையாளைச் குடிஞய் 518 
சகசச் சஸடமடி 71-5 
heed ven uitnr 68-3 
சல்ைச் சடையிர் 2-7 
சல்மைச் சலம் தாக்கெ முடியான் 82-6 
சல்ஸச்ச் சலம் புரி சடைமுடி, 71-8 
சக்ஸசடையேற் உரத்தானே 17-2 
ச்சை மேர் சென்றி 43-4 

54-3 
a nemahi Qari or gic ton 39-4 
சரடை மலர் தெண்ணிீல௮ செஞ்சடை 89-6 
சங்கை யாள் 36-8, 88-3 
சக்கையாள் ஈங்கை வரும் புனல் 38-8 
ஈங்சையாளனை 61-6 
சுக்மையின் மல்கை 28-1 
சக்மையும் குழு. 86-2 
கல்கையும்...குடுசடை 1-4 
சங்சைவார் சடையாய் 70-1 
கங்சைவெள்ளம் தரித்ததென்னே 1-1 
கடிகொள் புனற்சடை கொண்ட அதற் சரைச்சண்டன் 10-3 
1கயமாருஞ் சடையாய் 28-9 
கல்.துதைச்த சன்னீர் அலே உடையார் 19-7 
குளிர்தரு திங்கள்...புன்சனடமேல் 98-8 
கூச்சல் தாழ்புனல் மங்கை குயிலன்ன மொழியாள் 

சடையிடையில் 885 
கொங்கை மாதர் சங்கை...விரவுன்ற சடை . 6-8 
$சோடரம் பயில் சடையுடைச் கரும்பை 62-10: 
சடைக் கல்கை(யான்) 35-2 
சடைச்சட் கங்கையைத் தாழ வைத்தானை 57-2 
சடைமேற் கங்கை வெள்ளம் தறித்த தென்னே 41 
சடையின் மேலோர் திரைகள் வச்.து புரளவீசும் சல்கையாள் 5-2 
சடையிற் சல்கை தரித்தானை 86-1 
சந்தணவும் புனலும் தாம்கிய தாழ்சடையன் 85-4 
சவங்ளெர் ஈல்கை தங்கச் சடை ஒன்றிடையே தரித்தான் 98-2 
சென்னியிற் சன்னி தங்கத் இருத்து ஈம்பி 63-9 
  

* கங்கு- சங்கை. 4 கயம் - நீர்நிலே. 
1 கோடரம் - மயிர்ச் சாக்த.



௧௯௦ தேவார ஒளிநெறி (சுந்தரர்) 

சண்புனலும்...தால்கெ செஞ்சடையன் 16- 
கா.ரமாகக் கங்சையாளைச் சடையில் வைச்த அடிகேள் 
"துறைச் சங்கைச் சலம் தால்யெ முடியான் 
நிறைபுனல் ரீள்சடைமேல் ஏற்றர் 
soe நிலவும் சடை 
நீரூர் சடையன் 
நீரூர் வார்சடை நின்மலன் 

  

நீரோத வேது சிமிர்புன்சடை 92-10 
நீள்சடைமேல் நிறையுள்ளதோர் ஆற்றானே 96-8 
கேரிழை மல்கை. .,தல்யெ செஞ்சடை 15-8 
படருஞ் சடைச்சங்கை வைத்தாய் 20-3 
usa g Ganré கங்கைச் சடையானை 59-9 
புனல்சேர் சடையாய் 473 
யுனல்சேர் சென்னி 73-4, 77-8 

புனலும் சடைமேல் 42-9 
புனலும் பிறங்யெ செஞ்சடை 73-4 
'பெண்(படி செஞ்சடை) 98-6 
முடிக் கங்கை 19-4 
முடிப்பது கங்கையும் ALL 
வருபுனல் சடையிடை வைத்த எம்மானை 58.1 
வளர்புன்சடைச் சல்கையை வைத் அசக்திர் 9-9 
வான்மிசைக் கங்கையைச் கரந்த இர்த்தனே 62-4 

2.  *கொக்கிறகு 

கொக்கு 8ப-8,.84-2 
கொக்கின் இறகு 94-8 

* (1) கொச்கு மச்சாரை எனப்படும் மலர். 
(2) கொக்கின் உருவோடு வரச குரண்டாசரனுடைய இதகு. 

சேவர்களை வருத்தின. கொக்குருச்கொண்ட குசண்டாக சனை 
(இறைவன் வதத்;து அச்கொக்இன் இதகைத் னது எத் Groner 
என்பது வரலாறு. 

6 ஏங் அமரர் இரிந்சோட வே.துரந்த 
ங்கு குரண்டத் அருக்சொண்ட தானவனை த் 
சங்கு பெறத்தடிச்.து சின்னமா தர்றையை 
வால் ௮ணிச் அருள் இல்கென்பால் வைத் இலையே.? 

_-சக்தபுராணம் - 8-0 - 64,



70. இவபிரான் இரத் சூடுவன ௧௯௧ 

8. தலைமாலை 

[வெண்டலை தலைப்பு 70.18 பார்க்க] 
சிரிதலைமாலை 44-4 
தலைச் சலன் தலைமேல் தரித். தானை 57-1 
'சலைக்குத் தலைமாலை ௮ணிர்ததென்னே 41 

4, திங்கள் 
(டு இந்து 

இந்துசேகானே 70-5 
Gi) Sear 

இளக்திங்கள் 48-6 
ஏடுவான் இளக்திங்கள் 48-6 
தர் இங்கள் 75-8 

குளிர் தரு திங்கள் 98-8 
'இங்கள் 10-4, 86-8, 44-1, 8; 48-6, 75-8, 87-8, 98-8 
Biscr son_éscst i Bi 25-4, 
திங்கள் தங்கெ சடையுடையானை 61-6 
'இல்கள் சங்குசடை 5-2 
'இங்கள் சம்பிமுடி மேல். 63-2 
,தில்சளும் சூ௫சடை 10-4 

வெண்தீங்கள். 14-7, 22-2 
(ii) Boor 

கங்கை மலர் தெண்ணிலவு 89-6 
தெண்ணிலவு 89-6 
தெண்ணிலா 70-2 
* Bove 89-6 *98-1 
வெண்ணிலா 87-8 

(iv) பிறை 
968 Beater குடும் எம்மானே 60-4 
இளம் பி. «44-6, 84-1 
'இனவெண் பிறை (சொத்திடை இளவெண்பிறை 

வைத்தான்) 71-2 
குருமாப் பிறை 68-9 

*98-1 8ரும் மலரும் *கிலவும் சடைமேல் உடையான், 
ஊரும் அரவம் உடையான்-எனவும் பிரிக்க இடம் தருஏன்2௮. 
சிலலும் - விளங்கும்) பிதையும், என இருவகையாசப் பொருள் 

காணலாம்.



௧௯௨ தேவார ஒளிநெறி (கந்தர்) 

(vy) 

கோணிய பிறை சூடியை 
சடைமேற்கொள் பிறையானை 
சடைமேற் பிறைருடிற் தென்னே 
சடைமேற் பிறைதால்க 
Paris இடை இளவெண்பிறை வைத்தான் 
சோதி இளம்பிறை 
இண்டப் பிறை 
சல்ல் அண்டப் பிறை 
பல்கும் செய்த பிறைகுடி. 
பிளை வெண்பிறையாய் 
பிறைக்சகண்ணி 
பிறைக்கொள் சடை 
பிறை சூடீ 
பிறைச் சென்னியினான் 
பிறை...முடித்த 
San purer 
பிறையார் சடையார் 
பிறையாரும் சடை 
பிறையானை 
பிறையும் (கங்கையும்) கூடி. 
பிறையும் பற்றியூரம் பவளச் சடையான் 
பிதையும்...பிறவ்கெ செஞ்சடை 
பேழைச் சடைமுடிமேற் பிறை வைத்தான். 
Feu ga வெண்பிறை 
மல்குவான் இ Dorit Wen pus De சூட இல்லையோ 
முளைப்பிறைச் சென்னிச் சடைமுடி. 
வளசாத பிறை 
விரிசடைமேற் பிறையானை 
விளங்கும் பிறை ......தால்ய சடையரோ 
விளங்கும் பிறை மேலுடையாய் 
வெண்பிறை 
வெண்பிறைக் கண்ணி 
வேய்க்த வெண்பிறைச் கண்ணி தன்னையோர் பாகம் 

48-10 
83-1 
4-2, 

24-7 
71-2 
84-1 
80-2 
80-2 
80-3 
42-5 
49.9 
9-8 
1-1 

81-9 
70-10 
81-5 
58-4 

25-10, 28-2 
38-4 
86-2 

91-10 
73-4 
71-1 
76-5 
44-6 
43-4 
88-3 
75-8 
33-1 
27-6 

42-5, 71-2, 76-5 
49-9 

வைத்துகந்தீர் 49-9 
மதி 
இளமதி 
உயரும் மதி 
்கங்சார் மதியம் சடைவைத்த 

இ பைதல் - இளமை உடைமை. 
1 சம் - கார் - மதியம் ; கக்கு ஆர் மதியம்: 

71-7 
82-5 
41-7



70, சிவபிரான் ஏர௫த் சூடுவன ௧௯-௩௨ 

  

    

    

தியம். 40-9 
ஈட! ரூடற்குரியானை 59-7 

டப்பா சதிர்மதியம் சூடு சடையானை 40-9 
சர்ணல் மாமதி சுடசோ 88-5 

Aw ening (oe. ee 
ர் மாமதி சூடி. 6-8 

fas ele’ coor 91-3 
+A) சடைமேத் புனேந்தானை 622 

ii; (சிதியம் ௬டும் எந்தை: 7-9 
ee Se or 0 Sous oor 56-2 

இ பம் சூடும் சடையானை 40-3 
ws ருடிவது சுவண்டே 46-4 

(nl ay enn in 5) 8-1 
பர்சமாமதியானவன் 56-9 
Wehr oro ke son_Cuod 68-9 
பொழு மதியம் சென்னி 71-8 
ச் சுண்ட மாலை மதி 24 

(சீசர் வெண்மதி 15.3 
ia 15-7, 16-8, 46-3, 47-9, 53-1, 5; 61-4, 9' 

சுதிசேர் சடை 25-7 
சசிப்பிதீர்ச் கண்ணி 89-4 
(தியம் 6-4, 8; 85-2, 40-9, 47-5 
தியம் சடை வைத்த 41-7 
முழை அழை மதியம் 85-7 
மாமதி 28-1, 56-9, 75-6, 86-3 
ant 2 2-4, 94-8 
முடிமேல் மாமதியம் 28-1 
Yr nent Bore 71-7 

முத்றாம.தி 82-8, 94-10 
வள்வாய மதி 40-1 
விண்ணின் மாமதி 75-6 
வெண்மதி 8-1, 15-8, 16-11, 40-11 
வெண்மநியச் சண்ணி 90-5 
வெண்மதியும் தாம்ெ செஞ்சடையன் 16-11 

8. பாம்பு 

ar 98-8 
wre, 28-1, 70-10, 78-4, 91-10, 97-6 

டசவம். 83-8 
இளசாசம் 28-7 

சே. ஓ.-11-18



car கேவா ஓளிநெறி (சுந்தார்) 

ஊரும் அரவம் 
எரியார் புன்சடைமேல் இளகாகம் அணிச் தவனே 
gam ray 
Sip anpas sraGicr 
கோடரரம் (*கோள் தரம்) பயில் சடையுடைச் கரும்பை 
சோல அரவு 
'கோளரவு 
சால வாளரவங்கள் 
சரம் சன்னிலும்...பொதிக்கொள் அரவம் புனைங்£ர் பலவும் 
குழும் அரவச் சடர்ச் சோதி 
வாய் அ£வாடு சடையாணை 

காகம் 
படங்கொள் காகம் சென்னி சேர்த்தி 

பாம்பு 46-3, 63-9, 76-5, 
பொங்காடாவம் 
முடிமேல்...அசவும் 
வரி அரவு 
வரிதரு பாம்பு 
வாளரவங்கள் 
வாளரவம் 
வாளரா    

6. மேகம் 

கோடாம் (1சோள் தரம்) பயில் சடையுடைக் கரும்பு 62-10 

T. கங்கையும் திங்களும் 

கற்கைசேர் முளைப்பிறைச் சென்னிச் சடைமுடி 
wager per 43-4 

சங்கை மலர் தெண்ணிலவு செஞ்சடை 89-6 
கங்சையாளொடு தங்களும் ..சடையதாம் 36-8 
குனிர்தரு இங்கள் சல்கை...புன்சடைமேல் 9-8 
தண்புன லும் வெண்மதியும் தால்யெ செஞ்சடையன் 16-11 

பிறையும் கங்கையும் சூடி 86-2 
முடிப்பது கங்கையும் தங்களும் 44-1 
  

* Gana -umby.—Régrincal 320 உரை, சோடாம்- (தேவியின்) 
மயிர்ச்சாச் தத எனவும் பொருள் காணலாம். 

* கோள் - மேகம். 9க்தாமணி 820.



1, 

3. 

10, RaDsrer AAD சூடுவன ௧௬ 

8. கங்கையும் திங்களும் பாம்பும் 

சல்சையாள் சங்கை வருழ்புனலும் சடைக்கணிர் அ வளராத 
பிறையும் வரியவும் உடன் தயில் வைத்தருளும் எச்தை 88-3 

(குருமாப்பிறை பாம்பைத் இண்டு ஈம்பி, சென்னியிற் கன்னி 
சங்கச் இருத்து ஈம்பி 63-9 

(பிறையும் அரவும் புனலும் பிறங்யெ செஞ்சடை வைத்த 
இறைவன் 73-4 

9. கங்கையும் பாம்பும் 

ததன் சீண்டுடியேல் ஆடாகம் ௫௧ 88-8 
பாங்கா டரவம்.புனலும் சடைமேல் பொதியும் புனிதா 42-9 

10. திங்களும் பாம்பும் 

ஐவாய் அரவினை மதியுடன் வைச்சு அழகர் 15-7 
ஒற்றியூரும் அரவும் பிறையும் பத்றியூரூம் பவளச் சடையான் 91-10) 
குருமாப் பிறை பாம்பைத் இண்டு ஈம்பி 63-9 
செஞ்சடைமேல் மதியும் அரவும் உடனே புல்கெ grower 97-6 
ண்மதியும் பாம்பும் தொறும் சடையானை 38-6 
யாம்பினொடு படர் சடைமேல் மதிவைத்த பண்பீர் 46-3 

பைதல் வெண் பிறையோடு பாம்புடன் வைப்பது பரிசே 76-5 
மழை ழை மதியமொடு வாள௱வம் சடைமேல் 85-7 
மடிமேல் மாமதியும் ௮வும் உடன் pW gd agar 

சாமுடையார் 23-1 
வாளரா மதிசேர் சடையானை 61-4 

14. மலர்வகை 

ஆர் (ஆத்தி) 44-7 
ஆர் 
(அலை) ஆர் சடை உடையான் 82-4 
ஆர்தரு சடையாய் 70-8 
எருக்கு 
எருக்கும் சூடி. 94-7 
தன் முடிமேல் எருக்ச சாண்மலர் இண்டையும் மத்தமும் குடி. 31-7 
வெள்ளெருக்சம் 36-8 
கரந்தை 76-6, 90-10 

சடைமேலு நாறு கரக்தையோ 38-2 

குரவு 6-8, 98-8



௧௯௬ தேவார ஒளிநெறி (சுந்தரர்) 

5. கூவிஎம் 44-7, 96-10, 98-8 

கூவிளமாலை 76-6 
சொய்த கூவிளமாலை குலாவிய சடைமுடிச் குழகர் 76-5 

6. கொன்றை--கொன்றைமாலை 
அலராவணி கொன்றை 
ஏடுலா மலர்ச் கொன்றை சூடுதர் 
கடிமலர்க் கொன்றையும் சூடி 

கடியார் கொன்றையனே 
சார்க்கொள் கொன்றை 
சாரூரும் கமழ் கொன்றை ஈன்மாலை முடியன் 
கொங்கு ௮ழைத்சன வண்டறை கொன்றையும்...குசெடை 

காத்தலும் இசழித் சொச்து 
கொர்தார் கொன்றை 
கொன்றை 6-8, 36-8, 40-4, 70:10, 
கொன்றையஞ் சடைக் குழசனை 
கொன்றையொடு புரிசடையினானை 
சரும்பார் மலர்ச் கொன்றை அன் றும் சடையாய் 
சுரும்புயர்ச்த கொன்றை 
சண் கொன்றை 
சார் நிலவு கறுக்கொன்றை 
'தீமலர்ச்,2 கொன்றையினான் 
ஈறுக்கொன்றை. 8 
நீல வண்டறை சொன்றை 
புனச் கொன்றை 
புனைத்தார் கொன்றைப் பொன்போல் மாலைப் புரிபுன் 

சடையீயே 95-6 
பொறிவண் டாழ் செயும் பொன் மலர்ச் கொன்றை 
பொன் இலங்கு உறு்கொன்றை 
பொன் மலர்க் கொன்றை சடைமேழ் புனைந்தானை 
மதுவார் கொன்றைப் புது லீ 
மருவார் கொன்றை 
மலர்ச் சொன்றையிஞய் 
மாமலர்சக் கொன்றை 
மின்னார் செஞ்சடைமேல் மிளிர் கொன்றை ௮ணிச்சவனே 
வாசமா முடிமேல் கொன்றை 
விரையார் கொன்றையிஞனாய் 
விரையார் கொன்றையுடன் (பிறை) மேலுடையாய் 

7. பூளை 
பூளை புனை (கொன்றையொடு) புரிசடையினானை 40-4 

   

   



70, சிவபிரான் ௪சிற் சூடுவன ௧௬௪ 

இ) மத்தம் 
குளிர் மாமக்சம் 84-2 
திண் மத்தமும் 44-7 

தின் முடி மேல்...மத்தமும் சூடி. 81-7 
முத்தம் 6-8, 36-8, 41-8, 96-10 
மச்ச மார் தரு சடையாய் 70-8 
வரி மத்தம் 70-10 

ரி, பள்ளி 36-8, 44-8, 96-10 
வள்னிமதி சென்னிமிசை வைத்தவன் 16.8 

12. மலர்--மாலை 

ண்டை மாமலர்ச் செஞ்சடையானை 70-10. 
ச சாய்த கவிளமாலை 76-5 
சடைமிசை மலர் 55-3 

ராண்மலர் இண்டை 31-7 
மலர் 89-6, 93-1 
சாரும் (தண் கொன்றையும்) 44-7 

18, வேண்டலை-- எலும்பு [*தலைமாலை' சலைப்பு 70-8 பார்க்க.] 

இசர்சார் என்பும் சூடி 94-7 
மாய்,ச்,ச வெண்டலை 36-8 

வெண்டலை 70-10 

18. மூன்றும், மூன்றுக்கு மேற்பட்டனவும் 

ச.ரர்தை கூவிளமாலை கடிமலர்க் கொன்றையும் சூடி 76-6 
சரச்தையும் வன்னியும் மத்தமும் கூவிளம் பத்தர் 

அம்மானை. 96-10 
குரவு கொன்றை மதியம் மத்.தம் கொங்கை மாதர் சங்கை 

சாகம் விரவுன்ற சடை உடையீர் 6-8 
குளிர்தரு திங்கள் கங்கை குரவோ டாச் கூவிளமும் 

மினிர்கரு புன்சடைமேல் உடையான் 93-8 
கூதலிடுஞ் சடையும் கோள௱யவும் விரவும் Oaree ee 

குளிர் மா மத்தமும் 84-2 
சொங்கு அழைத்தன வண்டறை கொன்றையும் கங்கையும் 

திங்களும் ருடசடை 10-4 
சாரும் தண் சொன்றையும் கூவிளம் சனி மத்தமும் ஆரும் 44-7 
நீரும் மலரும் நிலவும் சடைமேல் ஊரும் ௮7ரவம் உடையான் 93-1 
நீலவண்டறை கொன்றை, கேரிழைமங்கை,யோர் இங்கிள், 

சால வாள.ரவங்கிள் தங்கிய செஞ்சடை 75-8



௧௯௮ சேவார ஒளி௫கெறி (சுந்தரர்), 

பிறையும் அரவும் புனலும் பிறங்கெ செஞ்சடை வைத்த 
இறைவன் 734 

போழு மதியம், புனக்கொன்றை, புல்சேர் புண்ணியா 77-8 
மத்த மாமலர்க் கொன்றை வன்னியும் கங்கையாளொடு 

இல்களும், மொய்த்த வெண்டலை கொக்இறகொடு 
வெள்ளெருச்சமும் சடையதாம் 36-8 

aise. பாம்பொடு வன்னி இங்களு மத்தமூம், புரிதரு 
புன்சடை வைத்த எம் புனிதன். 44-8 

வெண்டலைப் பிறை கொன்றையும் அரவும், வேரி மத்தமும் 
விரவி மூன் முடித்த இண்டை மாமலர்ச் செஞ்சடையானை 10-10. 

71. சிவபிரான் அபிஷேகம், 
அபிஷேகப்ட பொருள் முதலிமான 

1. ஆன் அஞ்சு, ஆன் ஐந்து, ஆனலம் 

  

அஞ்சல் கொண்டாடிய வேட்கையிஞர் 19.5 
அஞ்சுங் கொண்டாடுவர் ஆவினில் 17-4 
கனஞ்சின் தேனை அட்டுகக்தீர் 83-3 
ஆனஞ்ச 17-4, 19-5, 87-7, 40-7, 58-9, 61-8, 68-2, 84-7, 88-3 
ஆனஞ்சும் ஒடும் அமரர்கள் தமி பெரு மானை 40-7 
ஆனலம் கொண்ட எம் அடிகள் 37-7 
ஆனைக்துகப்பர் 53-9 
Beg 84-7 

2. தயிர் 5-1, 15-6,19-5 70-9, 84-7 
செய்யும் பாலும் தயிரும் சொண்டு 5-1 
மடப்பால் தயிரொடு 15-6 

3. 8 
*தியாடியார் 17-8 

4. தேன் 10-3, 70-9, 88-8 
தேனெய் புரிந்து 10-1 
தேளை ஆடு முச்சண்ணரோ 33-4 

5. நீர்-புனல் 8-8, 9-6 
அரி9ற்புனல் சொண்டு உவக்தாட்டுின்றான் 9.6 

தெளிநீர் 88-3 
  

௩ சம்பந்தர் ஒளிரெறி--முதற் பகு.தி--முதற் பதிப்பு - பக்கம் 291. 
இ- வடலா முசாக்இனி,தக்சயாகப் பாணி - தரழிசை 982. *அனல் 
Beeb? அப்பர்-0 - 99-2; ஷூ பாணி 880-தாழிசை விசேடச் 
குறிப்பு - பச்சம் 809.



72, 

நீறு 
சுடுபொடி யாடிய மேனியர் 
வெண்பொடி ஆடியை 

கெய் 
ஈறுகெய் 
செய்யாடி. 
கெய்யா௩. 
பால்கெய் ஆடலும் பயில்வசோ 
பால் 

இனச்சாவின்பால் ஆட்ட 
சுரபி பால் சொரிரதாட்டி 
பால்கெய் ஆடலும் பயில்வசோ 
பாலங்காடீ கெய்யாடீ 
மடப்பால் 

பல பொருள்கள் 
தெளி$மோ டானஞ்சின் தேனை ஆட்டுகந்திர் 
தேன்செய் பாவ்தயிர் ஆட்டுகக்கானே 
கறுகெய் தியிர்பால் அஞ்சக்கொண் டாடிய வேட்கையிஞர் 

சிவபிரான் அர்த்தகாரீகூரர் ௧௯௯ 

19-10 
81-4 

5-1, 10-1, 15-6, 19-5, 70-9, 84-7 
19-5, 84-7 

87-2 
52-5 
38-4 

5.1, 15-6, 19-5, 61-8, 70-9, 8-7 
16-8 
65-4 
83-4 
525 
15-6 

88-3 
70-9 
19-5 

சஜுமலர்ப் பவும் கீரும் காடொறும் வணல்குவார்க்கு 
அறிவினைச் சொடுக்கும் ஆரூர் அப்பனே. 8-3 

செய்யும் urgrd gests Ganam@ Ag sb பூசனை 

பால் ஈறுகெய் தயிர் ஜச்.சாடு பரம்ப. ரணை 
பாலொ டானைஞ்சம் ஆடவல்லானை 
பாலோ டான் ஜஞ்சம் ஆட்டுசந்தானை 
மடப்பால் 'சயிசொடு கெய் மடழ்ச் சாடு மறையோதி 

72. 

அம்பொன்மலைச் சோமான் தன் பாவைஆகத் சனதுருவம் 
ஒருபாகம் சேர்த் அவித்த பெருமான் 

அரவோல்குலாளை யோர்பாகம் அம்ர்ச்து: 
ஆயிழை பக்கனர் 
இமவான். மகள் கடறன்றிக் உடறுவதில்லேயோ 
உமை ஒரு பம்குடை முச்சணனே 
உமைசங்கை தன்னை தர்பாசம் வைத்துசக்தீர். 
உமைகங்கை பங்கா 
உமைஈவ்கையவள் பங்கன் 

5-1 
84-7 
68-2 
61-8 
15-6 

செய்யலுத்றார் 

சிவபிரான் அர்த்தநாரி கரர் 

40-10 
82-6 
19-1 
44-2, 
20-5 
49-8 
52-7 

90-10



௨0௦ தேவார ஒளிகெதி (சுந்தரர்) 

உமைகங்கையை நீபுல்கி இடத்தில் வைத்தாய் 20-4. 
உமைசக்கையோர் பவ்குடையாய் 20-2, 6 
உமைஈவ்கையோர் பங்குடையீர் 29 
உமைபங்கன் 39-6, 71-10, 97-7 
உமைபங்கா 52-1 
உமைபாக மூழ்க்தவனே 26-1 
உமைபாகனை 56-8 
உமையாளையோர் கூறுடையாய் 23-8 
உமையாளையோர் பாகத் சடச்னொனை 599 
உமையாளையோர் பாகம் பரிவுடையார் 11-1 
உமையோர் கூறனை 64-9 
உமையோர் கூறுடையாய் 26-2 
உமையோர் பாடுடையன் 97-4 
உமையே சொருபாகம் பெண்.ஆண் ஆவர் 58-2 
ஏய்க்தவன் எய்&சவன் எம்பிராட்டியைப் பாகமே 45-3 
ஏழை பாகன் 76-0 
ஒப்பிலா முலையாள் ஒருபாகா 70-3 
ஒர் மெல்லியலை ஆசம் கொண்டார் 17-8 
கருச்சடங் கண்ணி பங்கனை 64-8 
கழலும் கோவையும்) உடையவன் 12-9 
காவியங் கண்ணிபகங்கனை 68-3 
குழலைவென்ற மொழி மடவாளையோர் கூறன் 12-5 
சொங்கைமாதோர் பாசமாக 6-5 
கொம்பன அுண்ணிடையாள் கூறனை 83-7 
*கோடாம் பயில் சடையுடைச் கரும்பு 62-10 
கோல்வளையாளையோர் பாகமாய் 96-8 
கூசன மென்முலையாள் பாசமும் 84-1 
'சேயிழையோ டுடனாஇ 89-4 
,சளிர்போல் மெல்லடியாள்தனை அகத் தமர்க்தருளி 26.9 
தாழ் மசரக்குழையும் தோடும் ௮ணிர்ச இருச்சாதனை 84-9 
அளைவெண் குழையும் சுருள்வெண் தோடும் அங்கும் சாது 42-5 
துன்று பைக்கழவிற் இலம்பார்த்த சோதியை 62-7 
தையலோர் பாகம் அமர்ச்தவன் 12-8 
தோடு பெய்தொரு கா.இினிற் குழை அங்க 87-1 
காடி ௮ணங்கொரு பாகம் வைத்து. 63-8 
நிரைவளை மடச்தை கூறுதால்கெ கொள்கையினானை 64-1 நீணெடுய் சண்ணினளொடும் கூறராய் 36-5 நீர்புல்கும் வண்ணம் வடம்எடுத்.த கொக்கைமாசோர் பாகமாக 6-5 
  * கோடாம் - மயிர்ச் சார்.த, .தகுபெயசாய்த் தேவியைக், கல்லை கைக் குறிச்சலாம். கோள் - தரம்; கோள் - பாம்பு, மேகம்,



72. சிவபிரான், அர்.த்தநாரீசுரர் ௨௦௧ 

பங்கஞ் செய்த மடவாளொடு.. :சேதிச்சரத்தானே 80-5 
பங்சய மாமுகத்தாள் உமைபங்கன் 97-7 
பஞ்சிற் சறடியாளைப் பாகம்வைத் துகந்தானை 86-8 
பஞ்சேர் மெல்லடி மாமலை மங்கைபங்கா 15-3 
பஞ்சேரு மெல்லடியாளையோர் பாசமாய் 96-5 
ண்ணார் மொழியாளை ஓர் பங்குடையீர் 2-6 

பண்ணினேர் மொழி மங்கை பங்னென் 75-6 
பண்ணேர் மொழியாளையோர் பங்குடையாய். 42-4 
பக்தணை விரற்பாவை சன்னையோர் பாஈம் வைத்தவனை 49-10 
பச்தாரும் விரலாள் ஒருபாகம் அமர்ச்தவனே 27-5 
யாதி ore Toots 70-8 
பா.தியோர் பெண்ணை வைத்சாய் 20-3 
பாரூரும் ௮ரவல்குல் உமைசங்கையவள் பங்சன் 90-10 
பாவை ஈல்லாள் தனக்கும்...பாகன் 17-9 
பாவை பங்கன் 91-8 
புணர்முலே உமையவளொடு மருவஞார் 76-1 
புரிசுரிவரி குழல் அரிவையோர்பால் மஇழ்ச் து re i 
புல்கும்உண்ணம் வடம்எடுத்த கொகங்கைமாதொர் பாகமாக 
பெண்பாகசம் ஒருபாற் செய்தானை 98. ர 

'பெண்ணவன் மேணியோர் பாகமாம். 45-7 
'பெண்பாதி 81-2 
மங்கை பங்கனை 68-5 
மங்கை பங்கா 1-9, 15-3, 6 
wees uGBert 87-10 
மங்கை பங்னெனே 3-8 
மங்சை பாகத்திர் 888 
மங்கை பாசமும் (மாலோர் பாசமும்) தாம் உடையவர் 87-5 
மல்கையொர் கூறமர்க்தர். 25-4 
மங்கையொர் கூறுடையான் 22-5 
மங்கையொரு பக்சன் 71-1 
மங்கையோர் கூறுசர்அு 74-10 
மங்கையோர் பாகமஒழ்க்த இடம்... இருநின்றியூரே 19-8 
மடச்தை பங்கா 41-7 
மடச்தை பாகனை 57-4 
மடமாதிடம் ஆகத்தவள் 82-4 
மடமாதிடங் கொண்டவனே 27-3 
மடவரல் உமைஈங்கை சன்னைஜர் பாகம் வைத்துகக்தர் 49.8 
மடவாளையோர் பாகம் வைத்தீர் 9-9 
மலைச்சண் மடவாள் ஒருபாலாய்ப் பற்றி 77-7 
மலைப்பாவையோர் கூறு தாங்க குழகசோ 33-1



௨௦௨ தேவா... ஒளிநெறி (சுந்தரர்) 

மலைமக ஞடனுறை வாழ்க்கை 76-5 
மலைமங்கை பங்கா 15-8 
Roudimsen soso UMA gis உவந்தருள்செய்... 

மழுத் இகழ் கையன் 10-4 
மலைமங்கையோர் பங்னெனாய் 98-2 
மலையான்மகள் மடமாஇடம் ஆகத்தவள் 82-4 
மலையின் மாதினை மதிச்தங்சோர் பால்கொண்ட மணியை 58-1 
மலையுடையாள் ஒருபாகம் வைத்தார் 19-7 
மழைச்சண் மடவாளையோர் பாசம் வைத்தர் 9-9 
மாதன் 84-9 
மாதினுக்கு உடம்பு இடம்கொடுத்தானை 68-8 
மாதினை மதித்ஈங்கோர் பால்கொண்ட மணியை 58-1 
மாசோர் பாகமாக 6-5 

மாமலை மங்கைபங்கா 15-8 
மின்னனையாள் திருமேனி விளங்கவோர் சன்னமர் 

பாசமதாலய சங்கரன் 11-6 

  

மின்னிலங்கு நண்ணிடையாள் பாசமா 89-5 
முல்லைபடைத்த ஈகை மெல்லியலாள் ஒருபால், மோக 

மிருத்திவகும் கூ.ஐ.செய் எப்பரிசம் 84-5 
மெல்லியலை ஆகம் கொண்டார் 17-3 
மையார் சண்ணிபல்சா 27-4 
மையார் தடங்கண்ணி பங்கா 32-5 
மையார் சடங்கண் மடக்தை பஸ்சா 41:7 
யாழைப் பழித்சன்ன மொழிமங்கை ஒருபல்சன் 71.1 
வஞ்சி அண்ணிடை மங்கை டல்னெர் 97-10 
வடம் எடுத்த கொங்கை மாதோர் பாகமாக 6-5 
வண்டார் குழலாள் மங்கை பல்னெனே ‘ 3-3 
வம்பமருவ் குழலாள் ஒருபாகம் அமர்ர்சவனே 20-7 
வம்புலால் குழலாளைப் una gore g7 48-8 
வலங்ளெர் மாதவம்செய் மலைமங்கையோர் பங்னெளாய் 98-2 
வாராரும் முலையாள் ஒருபாகம் மஇழ்ச் சவனே 28.4 
வாளூர் முலையாள் பாசங்கொண்டீர் 95-11 
வாளார் சண்ணி பங்கா 24-2 
*வேய்க்த வெண்பிறைக் சண்ணிசன்னையோர் பாகம் 

: வைத்துசந்தீர் 49-9 
வேய்கொள் தோளுமை பாகனை 16-8 
வேய்புரை தோளிதல்கு மா இருவரு உடையானை 62-2 

  

* வெண்பிறைக் கண்ணி வேய்ந்தவள்.



79. சிவூிரான் அறம் உரைத்தது 

1. உரைத்த இடம் 

அன்றாலின் நிழற்£ழ் (அறம் சால்வர்க்கு) அருள்புரிந்து 28-3: 

ஆல் நிழற்€ழ் (அறம் புரிச்.) 55-7 
ஆல 8ழலுள் 75-8 
ஆலநிழந் €ழ் 70-3 
ஆலன் 85-9 
ஆவின்ற் உரைத்த அதவனை 68-7 
தர் தலதன்ழ் இருக்கு 99-2 
கல்லால் சிழ்£ழ் (அறங்கள் உரைத்த) அம்மானே 41.3 
கல்லால் நிழற்€ழ்ப் பன்னிய எங்கள் பிரான் 22-1 
கோல .தல்சிழத்8ழ் அறம் பகா 65-6- 
செப்ப ஆல்கிழற்£ழ் இருக்சருளும் செல்வனே 70-3 
பொழில்மொள் ஆல்கிழற்சம் அம்புரிக் இ 55-7 
(மறை நான்கும்) சல்லால் நிழற்8ழ்ப் பன்னிய எங்கள் 

பிரான் 22-1 

2. உரைத்த போருள் 
அறம் உரைப்பர் 8௨-09: 
அறம் சால்வர்க்கருள்புரிர், து. 28-3 
அறதம்பகர soon e 65-6 
அறமே புரிதற்கு இயல்பாகிய சென்னை 99-2 
ஆல்கிழத்சீழ் அதம்புரிச்து 55-7 

partes 19-7 
பெருக உரைத்து அன்று 

உகக்தருள் செய்ததென்னை 99-d 
(ஈல்லால் நிழத்£ழ்) a ரங்கள் உரைத்த அம்மானே 41-3 
மறைகான்கும்...பன்னிய எல்கள் பிரான் 22-1 

ஆலின்8ழ் உரை, 
ஒருகான்மறைநூல் உ 

  

  

  

8. யாருக்கு உரைத்தார் 

அருக்தவ மாமுரிவர்க்கு அருளா, தர் .ஒலதன்€ழ் 
இருக்கறமே புரிதற்தெல்பாகிய தென்னை கொலாம் 99-2. 

(அறம்) சால்வர்ச் கருள்புரிக்.து 28-3 
"காது பொத்தரைதஙின்னரர், உழுவை, கடிக்கும். பன்னகம், 

பிடிப்பரும் கோதின் மாதவர் குழுவுடன் கேட்பச் 
கோல ஆல்கிழற் உழ் அறம் பகா, *எதம் செய்தவர் 

எய்திய இ ன்பம். 65-6. 

* ஏதம் - சன்மை; கத்செயல்.-பெரிய புசாண விரிவுரை, ஏயர் 
கோன். 150 ஏழ் உரை பச்கம் 170. 

     



௨௦௪ தேவார ஒளிநெறி (சுந்தரர்) 

கால்வர்ச்கு ஆலின்£ழ் உரைத்த அறவனை 65-7 
*போர்த்த கீள்செவியாளர் ௮&்.தணர்க்குப் (பொழில்கொள் 

ஆல்சிழத்ழ்) அதம்புரிக்து. 5-7 

74. சிவயபிரான்--ஆடல், LiL 

[தலைப்பு 85 “ஈடம்? பார்க்க] 
கொட்டாட்டுப் பாட்டா சின்றானை 30-8 
சுட்ட வெண்ணீறணிர் தாடுவர் பாடுவர் 18-2 
தொண்டர் ஏவல்செய்ய ஈடம்எடுச் தொன்றாடிப்பாடி 

சல்குவீர்நீர் 65 
பாடுய் சாட்டில் ஆடல் உள்ளீர் 6-9 
வரியானை (வரி- இசைப் பாட்டு) 59-7 

75. சிவபெருமான்--ஆடை,, உடை, போர்வை 

[சிவபெருமான் அணிவன என்னும் தலைப்பு 08-2, 4, 5 பார்க்க] 

1. தோலாடை முதலிய உடைவகை 
அசையில்... அதளும் 844 
ஆனையின் தோல் 7-10 
உடையும் தோலே 5-9 
ஒருதோல் புடைசுழ்க் தார்,த்திட்ட தம் 2-1 
தயங்கு சோலை உடுத்த சல்சர 49-5 
துணிப்படும் உடை 14-10 
இன்ன ஆடை 76.3 
தோல்புடை eps 2-1 
சோலுடுத் அழல்வானே 29-9 

'சாலும் நாலும் அதைர்ச veoswonivedr 57-5 
உடை, மேலாடை, போர்வை 

மானைச்சோல் ஒன்றை உடுத் அப், புலித்தோல் பியத்கும் 
இடடு, யானைத்தோல் போர்ப்பது 18-4 
  * “உபதேசம் சிரம்பச் சேட்பதத்கும், புறம்போகாது முற்றும் கேட்பதற்கும் உதவும் பொருட்டு ரீண்ட செவியினை வேண்டிப் பெற னுடன் அவற்றைக் சைகளினால் ஒருபுறம் பொத்திக் கேட்டனர் இரண்டு இன்னார்கள் என்பது வரலாறு. அச்சணாளர் - ஈண்டு அச் 
கஇன்னார்களைக் குறித்தஐ. அறம்புரிக்து - அறம் முதல் கான்னேயும் தெரியும்படி Orig”, பெரிய புசாண விரிவுரை - ஏயர்கோன் பச். 170, 442,



  

2. சிங்க உரி 

இங்கச்,துரி மூடுதிர் 7 
ஓங்கமும் .அல[ற...பிளர்.ஐ ஈருரி போர்த்த தென்னே 90.6. 

8. துகில், பட்டாடை. (கோசிகம்) 

அமைதஇலொடு பட்டு வீக்கி 5-10 
*சோகெமும் அரையிழ் கேரவணமும் அதளும் 84-4 

4, புலித்தோல் ஆடை 

(*சவபிசான் அரையில் அணிவன? என்னும் தலைப்பு 63-4 பார்க்க] 
அரைமேற் புலியீருரிவை 19-6 
அரையார் புலியகள் 23-6 
அலைக்கும் புலித்சோல் சொண்டசைத்ச தென்னே 4-1 
உலம் உள்ளசோர் (உழையின் உரி) புலியதள் 

உடையானை 75-8 
காயும் புலியின் அதள் உடையர் 53-3. 

காட்டகத்.து.து பலி உரியானை 62-8. 
கொல்புலிச் தோலின்மேல் ஆடு பாம்ப தரைக்சசைத்த 

அழகனே 49-0 
கோவணத் தோடொரு தோல்புடை சூழ்க்தார்த் திட்ட ஓம் 

பாம்பு: 21 
கீள்புலியும்...அல.ற...பிளக்து ஈருரி போர்த்த தென்னே. 99-6 
பாய் புலித்தோல் 2.3 
பாய்புலித்தோல் அரையில் வீச்இ 6-1 
டை சூழ்க யலியதள் 39-9 

பலித்மோல் உடையானை 57-10, 11 
புலித்தோல் கொண்டசைத்த தென்னே 41 
புலித்தோல் பியற்கும் இட்டு 18-4 
புவீயகள் அிரைமிசை மருவினன் 79.2 
புலியகள் உடையானை 15-8 
புலியின் தோல் உடை உடையான் 89-2 
acr seams அடுபுலி ஆடையனை 88-5 
வெள்ளாடை வேண்டாய் வேங்கையின் தோலை விரும்பிஞய் 92-0- 
Cates gor Went 70-7 
வேல்கையின் தோலை விரும்பிளய் 92-9 
  

* சோகம் - பட்டாடை.



௨௦௬: தேவாச ஒளிரெறி (சுந்தரர்) 

5. புலித்தோல்மேல் அரவக் கச்சு 

ஆர்த்தவர் ஆடரவம் அமைமேற் புவியீருரிவை 19-6 
ஆர்த்தாய் ஆடாவை அரையார் புலியதள்மேல் 23-6 
கொல் புலித்தோலின்மேல் ஆபொம்பசரைச் கசைத்த 

அழகனே. 48.0 
புடைகுழ்க்த பலியசள்மேல் அரவாட அடி 39-9 
புலீத்சோல் சொண்டசைத்த சென்னே அதன்மேற் 

கதகாகல் கச்சு ஆர்த்த தென்னே 4-1 

6. மான்தோல் ஆடை 

உரவம் உள்ளோர் உழையின் உரி...உடையானை 75-8 
உழையீர்உரி 94-1 
கருமானின் உரியாடை 90-5 

சருமானின் உரியானை 33-8 
மானைத் தோல் ஒன்றை உடுத்து 18-4 

7. யானைத்தோல் ஆடை போர்வை 

அத்தி யீருரி போர்த்திசோ 
ஆனை ஈருரி போர்ப்பரோ 
கரியின் ஈருரி போர்த் துகச்தானை 
கறியின் உரி போர்த்து. 
கருமானின் உரியாடை 
சுருமானின் உரியானை 
சவளக் களிற்றின் உரிவை போர்த்தான் 
களிற்றின் உரிவை போர்ச்சான் 
சைம்மாவின் உரிவை போர் 
கொலைச் கையாளை உரிபோர்த் துசந்தானை 
கொலையானையின் உரிபோர்ச்ச எம்பெருமான் 

செழு மால்கரி... பிள் இருரிபோர்த்த தென்னே 
சடுங்க அனை உரி போர்த் அகக்தானே 
பகட்டீஞுரிப் போர்வையின் 
போர்த்தவர் யானையின் தோல் உடல் வெம்புலால் கையகல 
போர்த்தர்ய் யானையின் தோல் உரிவை புலால் நாற 
போராருக் கரியின் உரி போர்த்து 
மத்த யானை உரியோர்த்து 
மத்த யானையின் ஈருரி போர்த்,த மணாளன் 
மதகரி உறி போர்த்து 
மதகரி உரி போர்த் துசந்தவர் 
மதமாவுரி போர்த் தவனே 26-4, 28-5 

     



் 1b, சிவபெருமான் ஆடை, உடை, போர்வை ௨௦௪ 
. 

ர்த்தயாரின உரி போர்த்த மழுவாளன் 80-1 
Mate ஈருரி உடை புனைக் தானை 64-4 

iW bd wario GPS Cunicra eosir 98-7 
வரனை ச்ழோல் போர்ப்பத. $4 

ஜ்சளிரிறைப் பீறி இட்டமாகப் போர்த்தீர் 6-6 
நில் றி ம,கரியின் உரிபோர்த்ததும் என்னை சொலாம் Nd 
[9ில்ச௨/1, புவிஉரி, யானை உறி] இல்கமும் சள்புவியும் 

செழுமால்கறி யோடலதப், பொக்கய போர் 
புரிக்து பிளக்சீருரி போர்த்த தென்னே 99-6 

8. கச்சு (அரவக் கச்சு) 

சவம் மீச்செ...ஆ.இ 15-8 
ச்ச்சமாகப் பொறிக்சொள் அசலம் புனேக்திர் 9-8 
ச்ச்செர் goa; oa அரையில் அசைத்து 41-2 
சச்சர் பாம்பொன்று கட்டி 15-2 
புலித்சோல்...அ.தன்மேற் கதராகம் கச்சு 4-1 
பொங்க வச் கச்சையானை 30-5 
வாஞ்சியச் டிகள் சாழ்.து மாமணிக் கச்சல் கொருதலை 

பலதலை உடைத்தே 76-3 

9, கீளும் கோவணமும் 

[Maurer அரையில் ௮ணிவன? என்னும் தலைப்பு 08-2 பார்க்க] 

அரையார் ஊளொடு கோவணமும் ௮சைச் கசைத்து 27-6 

அரையிற் கோவணமும் அதளும் $44 
உடை. கசோவணவன் ()7-4 

ளொர் கோவணமும் 24-2 
கோசமும் அரையித் 2 கோவணமும் அதளும் 84-4 
சோவண ஆடை உடை அடிகள் 7-3 
கோவணம் கொள் குழகனை 40-8 
சரிகோவண ஆடையனே 27-5 
துணிவார் €ளேம் கோவணமும் துதைர்து 58-6 
பைத்த பாம்பு ஆர் த்தோர் கோவணச்தோடு “14-1 
மாதும் நீரும் உடையோர் கோவணத்த சாஓ 6-8 
(வெண் கோவணம் தற்று 19-7



76. சிவயிரான் இருவர்க்கு அரியாராய் நின்றது 

[சிவனும் இருவரும்! என்னும் தலைப்பு 108-ம் பார்ச்ச.] 

அட்ட புட்பம் அவைசொண் டடிபோற்றி ஈல்ல, கரியவன் 
கான் முகனும் அடியும்முடி சாண்பரிய பரியவன் 228 

அயன் மெடிய மாலுக்கும் நெடியரோ 38-8 

அயன்மால் அறிதற்கரிய சோ இயன் 97-1 
அயனும் மாலும் ஈணுகா வண்ணம் அனலும் ஆய 

வேடங்காட்டித் திரிவதென்னே 6-9 
அயனோ டன்றரியும் அடியும் முடி காண்பரிய பயனே 23-9 
அரியொடு பூமிசையானும் ஆதியும் அதிலார் 44.8 
இருவரால் அறியொண்ணா இறைவன் 16-7 
இருவரும் ஒருவனென் றுணர்வரியவனை 58-8: 
sory) Ua sao OLneror hula e.cmsr goiter 84-8 
என்மோ டன்னம் எங்கு நாடியும் காண்பரியானை 68-5 
கரிய மால் அயனும் தேடிக் கழலடி காணமாட்டா அரியஞாய் 8-8 

காண்டவன் சாண்டவன் காண்டற்கரிய கடவுளாய் 
8ீண்டவன் நீண்டவன் சாரணன் சான்முகன் சேடவே 45-6 

சக்கேர்து சையானும் தாமரையின் மேலானும் தன்மை 
சாணாச் சங்கார்க்த வார்சடைகள் உடையானை 30-9: 

சுடர் மூன்றிலும் ஒன்தித் அருவி மால் பிரமன் அறியாத 
மாத்தானை. 67-4 

செப்பரிய அயனொடு மால் ரர்.இித் தம் தெரிவரிய 
அப்பெரிய திரு 51-5 

செய்யானும் கரிய நிறச் தானும் தெரிவரியான். 23-9 
தடங் சண்ணான் மலரோனும் இழ்மேலுற நின்றான் 78-1 
'இரியும் புரம் சீராக்க செல்வன் தனகழலை, அரிய திரு 

மாலோ டயன்தானும் அவர் அறியார் 70-6. 

ரங்கன் வாய் பிளந்தானும் அமலர்த் தோன்றலும் 

அறியாமல் தோன்றிரின்று ௮.ரல்இல் ஆடவல்லார் 87-7 

தேசவேக்தன் திருமாலும் மலர்மேல் அயனும் சாண்லெெர் 
அடிகள் 77-10 

தேடி மால்அயன் சாண்பரியானை 56-6 
நீற்றுச் ” உருவாய் நிமிர்க்தானை 62.6 
அம்மைச் சண்டார்க்கும் காண்பரிதாய்க் கனலா$ நிமிர்க்தீர் 40-5 
நெடியானொடு கான்முகனும் அறிவொண்ணாப் படியான் 82-9 

பண்டைய மால்பிரமன் பறக்தம் இடக் தம் அயர்க்தும் 
சண்டிலரா யவர்கள் கழல் காண்பரிதாய பிரான் 20-9 

பரக்கும் பார்்அளித் அண்டுகந்தவர்கள் ப.நவியும் 
பணிதற் சரியான. 62-0:



77. சவபிரான் உலா ௨௦௯ 

௫௭ சம்பும் புயத்தான் நெடுமாலும் பிரமனும் என்றிவர் 
காடியும் சாணா உன்னை (8-7 

பரிச அயன் மாலவன் போத்திசெய்யும் கனலே 27-8 
நக்கிய டீடத்தவன் தானும் அடல் அரியும், சோவேக்இிய 

யச்சொடு குறுகப் புகல் அதியார்...எம செத்தான். 
82-8 ச சடியே 

ிபுழ்காய் அரவின் அணையானும் பெரிய மலர்மேல் உறை 
வாஸும், சாழாதன்றன் சரண்பணியத் தழலாய் நின்ற 

சிர்ற்வனே 52-8 
3-9 

3-9 

முண்ணார்சான் மலர்மேலவன் நேடியும் காண்பரியாய் 
கண்வ உண்டுமிழ்க்த மாயனும் மாமலர்மேல் ௮ண்ணலும் 

| சுண்ணிய .ஐ.தியை 
mpi (pnd நிகழ்கின்ற மலரோன் என்றிருவர்தாம். 

8 

*உஸழயாறின் றவர்உள்ச உயர்வானத் துயர்வானை 86-9 

சல் அயன் காணாச் சம்புவை. 68-1 

மால் அயனும் அறியாச் சோதி 7-10 

ம் 16-8 மால் அயனும் காண்பரிய மாவெரியாய் நிமிர்ச்தோன் 

வாய்ப் பிளர்தானும் மலர்மிசையானும், ஆவா அவர் தேடித் 
,இரிக்சலமக்தார். 18-10. 

னி மலர்மேல் அயனொ௫ மாலும் வெருவிட 
நீண்ட எம்மானை 09-11 

> 
   

Qed மாலவனும் வேதமுதலானும் அடியிணையும் 

நிருமுடியும் சாண அரிதாய சல்உரனை 40-6 

மால், பிரமன் எடூத்த உரு 

எனிமா அன்னம் 68-5 

777. சிவபிரான் உலா (விடைமீத) 

மருவார் கொன்றை மதிசூடி மாணிக்கத்தின் மலேபோல, 
வருவாரி விடைமேல் மாதோடும் மகழ்ச்ு பூதப் 

படைகுழ 58-1 

லிட்டர் சடைதாழ வீணை விடங்காக வீதிவிடை 
ட ஏறுவீர் 40.4 

  
* வழையாரின்.து - ஷழைத்து - பாபெட்டு. 

சச, ஒாட்14



76. மிவரெொன் உறைவிடம் 

1. அடியார் நெஞ்சம் முதலிய 
உருகில் உள் உறைவாணை 86.4 
உரைப்பார் உமையுகர் தள்சவல்லார் தங்கள் உச்சியாய் 120 
உள்ளத்துள் பொருள். 45-10 
உள்ளத்துள்ளே நின்ற ஒண்பொருள் 4d 
உள்ளீர் நிச்சயத்தால் நினைப்புளார் பால் மரி 
கருத்தார் உற்றுளனாம் ஒருவனை பங் 
EGME சஏவார் உச்சியண். 98-1 
கோணுூதார் மனத் தானை 861 
ச.ரணடைச்தார் கெஞ்சல் கொண்டார் 
சிச்இப்பாரவர் இர்தையுளானை 
இக்தையூர் சன்றுசென் றடைவான் 
,சன்னை நினைப்பவர்.தம் மன,ச்.கனாக நின்.று. 
சாமென வை அகக்தார் கெஞ்சம் கொண்டார் 
நினைவார் மனத்தாய் 

  

செக்றையே மினைவார் சனிகெஞ்சம் புக்குறைவான் 31 
கெஞ்ச,த்கானே 432! 
பொய்யா சாவதனாற் புகழ்வார்கள் மனச்.இனுள்ளே 

மெய்யேரின் தெரியும் விளக்கே ஒத்த தேவர்பிரான் து 
வச்.இப்பார் சம் மனச் இனுள்ளானை 67.1 
வாயார் மணத்தால் கிணைச்கும் அவருக்கு. 19-10 

2. அண்டம் 
அண்டங் சடர்தப்புறத் தும் இருக்இர் 22 

8.  ஆல்--கல்லால் 
ஆலக்நிழலில் அமர்ந்தாய் 3 
ஆலநீழலுள் 75-1 
கல்லாலன் 31-1 
கல்லாலா 47-+ 

ச் 4, ஊர் 

அசவிடத்தில் *ஊரூரண் 511 
ஊர்தான் ஆவத உலகேழும் உடையார்க்கு ஒற்றியூர் ஆரூர் 58. 
ஊரும் ஒன்.றில்லை 44. 
ஒற்றியூபேல் உம்மதன் று. ந. 
நீடு வாழ்பதி உடையோ 85- 
பைங்கண் ஏற்றன் *ஊரூரண் 90-1 
* :ஊரூ.ரன் பலிக்குழல்வான். சம்பக்சர், 8-65.2.
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ரர்தடல் சண்ணிபல்கா! கல்கையாளும் மெய்யாகத் 
'இருக்தனள் வேறிடம் இல்லை 

5.  காட6--சுடுகாட 

Moye காட்டிடைச்...செல்வனை 
சம் ஊரும் காடு 
சாட்சோ 

சல ஈல் விடமாக 

சம மம்பத 
சாமை வாழ்க்கை 
hw DearS 9 
ஈன காட்டில் 
சர்ப்ப, காட்டகத்து ஊர் 

சரித$ல கவ்வ நின்று தரி கூப்பிட, ஈள்ளிருள், எரி.தலைப். 
பேய் புடைசூழ, வாரிருட் சாட்டிடைச் சிரிதலைமாலை. 
சடைக் கணிர்த எம் செல்வனை 

சாலம். காட்டில் 
ங்மொட்டகத் தென்றும் ஓர் ப.த்றொழியாய் 
Wiles காடடையன் இடமா 
Wp தாங்கிய காடரோ 
பருங் காட்டகத்திற் பெரும் பேயும் நீரும் 

பேய்கள் வாமும் மயான த்தப் பெரிய பெருமான் அடிகளே 
முது சாடுறைவீர் 

6. கோயில் 
சாலக் கோயில் உள நின் கோயில் 

7. தலங்கள் 

அதிகை 
அ.இிலைப் பதியே தஞ்சம் கொண்டார் தமக்கென்றும். 

இருக்கை, 
தசை மாககருள் வாழ்பவனை 
சடில வடவீரட் டானத் தஅறைவாணை 

ரர். @ 
அரையன்) இருப்பதம் ஆரூர் 
ராக்கை இருவாருரே உடையீர் 

கலர்தான். ஒற்றியூர் ஆரூர் , 
ருவாரூர் பொருக்தித் திருமூலட்டானம்மே இடமாகச் 

கொண்டீரே 

௨௧௧ 

19-5 
38-2 

88 

73 
95-4 
58-7 

95-10



௨௧௨ தேவார ஒளிநெதி சுந்தரர்), 

10. 

11. 

12. 

மின்னெடுஞ் செஞ்சடையான் மேவிய ஆரூர் லர 
வாழ்வ தாரூர் ௩ 
இடையாறு ் 
பெண்பாதி இடம்...ஊர்...எய் கமான் இடையா நிடைமருதே :1| 
பெற்றம்எறி பெண்பாதி இடம்...இடையா திடை மருதே.. :1! 
மத்தமும் சூடி இருக்கும் ஊர் இடையாநிடை மருதே 91 
ஊறல் 

'இருவூறல் ஒழியாப் பெற்றம் ஏறி an 

ஒற்றியூர் 
ஊர்தாண்...ஒற்றியூர் 
ஊருமதொத்தியூர் 
எந்தம் அடிகள் இறைவர்ச் இடம்போல் உச்துச் இரைவாய் 

ஒத்றியூசே 11) 
ஒற்றியூர் எனும் ஊர் உறைவானே 4 
ஒற்றியூபேல் உம்மதன் று. ao 

மாரிடங்கொள் சண்டச்சன் கருதும் இடம் இருஒற்றி 
ஊர்டுடல் சொண்டிருர்க பிரான் SoH 

சடையாற் இடம்போல்...ஓ.ற்நியூசே Oly 

தொண்டர் ஒற்றும் ஊர் ஒற்றியூர்...ஒழியாப் பெற்றம் ஏறி 312 

கச்சி 
மாடல் காட்டும் சச்சி யுள்ளீர் 6o 

கச்சி அனேகதங்காபதம் 

(எம்பெருமான ௮) இடம்...சச்ச அனேகதங்காபதமே 10 

கடவூர் 
கடவூர் உறை வாணன் 53-7 

கருப்பூர் 
கருப்பூர் விருப்பன் 
கலீய௩ல்லூர் 
விமலன் உமையவளோடும் மேவிய ஊர்...கலயகல்லூர் 164 

கழிப்பாலை 

தொண்டு செய்வார் வினைகள் அவைபோகப் பார்த்தானுக் 
இடமாம் பழியில் கழிப்பாலையதே 23-6 

கழுக்குன்றம் 
அவன் தான் பயிலும் இடம்...கழுச்குன்றமே 816 
எங்கள் பிரான் இடம்...கழுக்குன்றமே 81-2 

  

98-4



78. சவபிரான் உறைவிடம் ௨௧௨ 

பிரான் இடம்...சமுக்குன் றமே. 81-5 
இரண்டன் உறையும் ண் அமுக்குன் தே 81-8 
சல் சான் உறையும் இடம்...கழுக்குன்.றமே 81-9 

fe பிரான் இடம்...கழுக்குன் றமே 81-1 
டமாடி சவிலும் இடம்... கழுக்குன் தமே 81-7 

  புல்லில் வெள்ளேத் தலையன் சான்பயிலும் இடம். 
|. கழுக்குன்று 81-10 

  

முமுலாளன் முக்தி உறைவிடம்...சமுக்குன் றமே 81-4 
any 

yah mai Conpmnd ond yetromiuss gait 19-2 
தாரம் 

ஓடம் தாமம் எனீசே 78-5, 9 
deny. 

. வமயாளோடும் உடனாய்ச் கொய்யார் பொழிற் கோடியே 
இ கோயில் கொண்டாயே 92-5 

| வெடியார் பலர் வேடர்கள் வாழும் கைமேல், அடிகேள் 
முண்பதாய் இடம் கோயில் கொண்டாயே 82-9 

பசாடிச் குழகா இடம் கோயில் கொண்டாயே 82-4 

16, கோவலூர் 
எதுகர்தான் இடம் கொண்டதும் கோவலூர் 12-1 

iv சுழியல் 
இமையவர்ச்காத் திண்டேர் மிசை நின்றானவன் 

உறையும் இருச்சுழியல் $22 
சங்கைச் சலம் தாங்யெ முடியான் அமர்க்திடமாம் 

இருச்சுழியல் 626 
சற்.றுமூர் சழியல்...ஒழியாப் பெற்றம் எதி 81-2 
சேவேச்திய கொடியானவன் உறையும் இிருச்சுழியல் 82-8 
இிருச்சுழியல் *பேரூுரென உறைவான் 82-10 
இருமேனிப் பெருமான் ஊர் இருச்சுழியல் பெற்றான். , 

இனிதுறைய 82-5 
மதியாய் விதிவருவான் இடம்... திருச்சுழியல்' $2-1 

19, சோபுரம் 
சோபுரம்...ஒழியாப் பெற்றம் ஏறி 81-2 

eo ் எனத ல் இ? ரத்தி துப படட பத து அட்டு அதட்டல் * மேலைச் தெம்பரம் என வழங்கும். “பேரூருக்கு?? நிகர் இருச் 
hue ~ song AGEs Puro Ouguncr 25bH, His உறைவார் 

மாம்.



௨௪௪ தேவார ஒளிகெறி (சுச்.தசர்) 

1 

20. 

al. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

ம்
 

சோற்றுத்துறை 
(உடையான்) இடமாம்...சோற்றுத் அதையே 
சோற்றுத் துறை ஆள்வீர் 
துருத்தி 

காப்பது வேள்விக்குடி தண் அருச்.இ 
(காப்பு - இருப்பிடம்), 

துருத்தி உறைவீர் 
நறையூர் 

(அரவம் உடையான்) இடமாம்...சறையூர்ச் த்திச்சரமே 
போரார் புரமெய்ச புணிசன் அமரும் சரரர் ஈறையூர்ச் 

இத்இச்சர(ம்) 
௩ன்னிலம் 
ஈன்னிலத்துப் பெருவ்கோயில் ஈயர்தவனே 

௩னிபள்ளி 
(சம்பெருமான்) ஈண்ணும் ஊர் ஈனிபள்ளியதே 
உமைபங்கன் உறைசோயில்...திருகனிபள்ளியசே 

நாகை 
சடல்சாகைச் காரோணம் மேவி இருக்திரே 

நாவலூர் 
(கம்பெருமானுக்கு) இடமாவது ஈக்.இரு சாவலூரே 
சாதனுக்கு ஊர்...சாவலூர் 

நின்றியூர் 
உறையும் இடமாம் (இடமாவ.௪) திருரின் தியூமே 
பழனம் 

பழனம் ப.தியா...ஆள்வீர் 
பனங்காட்டூர் 

பனங்காட்டூர் உறையும் எங்கள் பி.ரானை 
பனம்காட்டூர் பதியாகச் திசழ்ச்ற குழைகாதன் 
பனங்காட்டூர் பயில்வான் 

புனவாயில் 
எம்பெருமாற் இடமாவது...மரு, வானவர் வைகும் இடம் 

மறவேடுவர் பொருது சாத்தொடு பூசல் 
அறாப் yoo aut IC ev 

11-17 

50-2 
  

* மருத்வானவர் - மருதப்பண்பாடி வழிபடும் வானவர், (பெரிய 
புரா. விரிவுரை - கழறிற்றறிவார் - பக்கம் 117).



30. 

91. 

92. 

99. 

94. 

95. 

78. சிவபிரான் உறைவிடம் ese 

சமையாளுடையான் சவிலும் இடம்...புனவாயிலே 50-8 

பெம்மாத் டெமாவதுபுனவாயிலே 50-6 

பூவணம் 
திருப்பூவணம் ஆர விருப்பிடமா உறைவானை 11-10 

மறைக்காடு 

(பிரான்) இடம்......மறைக்காடே 7 
கங்சைச் சடைமுடி. உடையவர்க் டெமாவ.து மமைச்சாடே 71-8 
ஈலம்பெரியன சுரும்பார்ர்தன ஈங்சோன் இடம் அறிந்தோம் 
சலம்பெரியன சாருங்கடல் கரைபொருழி...மறைச்சாடே 71-8 

வலம்புரம் 

(பி.ரான்) இடம்...வலம்புரமே 72 

வீழிமிழலை 
உம்பரார் தொழுதேத்த மாமலைமாளொடும் உடனே 

உறைவிடம் அம்பொன் வீழிகொண்டீர் 88-1 
நிறைக்த ௮ச்தணர் நித்தம் ராடொறும் ரேசச்தால் உமைப் 

பூசிக்கும் இடம் அதிர் த வீழிகொண்டீர் 33-6 
வெண்பாக்கம் 

வெண்பாச்கம் இடங்சொண்ட சாராரு மிடற்றான். 389-11 
வேள்விக்குடி 

சாப்பு வேள்விக்குடி. 18-4 

8. தேவர்கள் இடம் 
வெய்ய விரிசுடரோன் மிகுதேவர் கணங்கள் (எல்லாம்)... 

இடம்மிகு செம்மையுள் நின்றவனே 24.8 

9.  நாற்றானம் 
*சாத்ருன.த் தொருவன் 88-4 

10. நீதியர் இடம் 

சின்றவன் நின்றவன் நீதி நிறைந்தவர் சங்கள்பால் 45-5 

11. மலர்--கொன்றை 
மலர்: செய்ய மலர்களிடம் மிகுசெம்மையுள் நின்றவனே 24-8 

eres Sent மலர்க்கொன்றை யுள்ளார். 19-2 
  

% ஒப்புமைப் பகுஇ 98-4; பச்கம் ௪௧, ௪௨ பார்க்க. 
ர் (வாசமலரெலாம் ஆனாய் நீயே?! அப்பர் - 0-98-1.



௨௪௭ தேவார ஒளிகெதறி (சுக்தரர்) 

18. மலை 
மலைமேல் இருச்தானை 88-9 
மலையின் தலையல்ல.௪ கோயில் சொள்ளீர் 2-9 
மலையின் தலையானை 38-4 

. 18. வான் 
வானில் என்றும் மேயார் 19-10 

79. கிவயிரான் கொடி, 

எருசேறு 92.6 
எறுவிடைச்கொடி எம்பெருமான் 10-2 
கு.றுங்கோட்டிள ஏறு, சாக்கு கொடியோ 83-1 
Qerg@srer appt 18 
கொடிபடு மூரிவெள்ளை எருதேறு 22-6 
செம்புனஞ்சேர் கொடி.படு மூரிவெள்ளை எருதேற்ரையும் 

மேற்சொண்டான். 22-6 
சேவேக்திய கொடியான். 82-8 
விடைச்கொடி 10-2 
விடையரவச் கொடி ஏந்தும் 40-6 
விடையார் கொடியன். 91-6 
விடையார் கொடியானே 47-6 
லிடையாரும் கொடியாய் 27-1 
விடையும் கொடியும்...உடையாய் 41-4 
வெள்ளை எருதேறு 22.6 

கொடி விடையின் வர்ணனை 

இள ஏறு : 38-1 
ag Ser 102 
குறுக்கோட்டிள எழு 33-1 
மூரிவெள்ளே எருசேறு 22-6 

80. சிவபிரான் sco 

அ.ரவாடு சடை 38 
“அலைசேர் செஞ்சடை 27- 
அலையார் சடை 82 
'அவிர்சடை 72.



80. இவபிரஈன் சடை ௨௧௪ 

அவிர்சடை அழல்வளர் அடிகள் 72-3 

அழல்நீர் ஒழுக அனைய சடை 94-1 

றணி அவிர்சடை 72-8 
ஆறலைக்க சடை 57 

தரார் செஞ்சடையாய் 99.0 
றுதாவ்யெ சடையரோ 38-1, 86-5 

இண்டை ப்மலர்ச் செஞ்சடை 70-10 
உயரும் மதிச்சடை 82-5 

எரியார் புன்சடை 28-7 
சிகங்கார்ச்த வார்சடைகள் 80-9 

சல்கைச் சடை, 2.7, 59-9, 68-3 
சக்கைச் சடைமுடி. 71-5 
கங்கைச் சலம்புரி சடைமுடி 71-8 

சல்கை தங்யெ ௪டை 548 
கல்சைமலர் தெண்ணிலவு செஞ்சடை 39-6 
கங்கை வார்சடையாய் 70-1 

கடிகொள் புனற்சடை 103 
Boa nies 61-8 
சயமாரும் சடையாய் 28-9 
6 oo pugs சடை 64-1 

கற்றைவார் சடை 61-2 

குரவ, கொன்றை, மதியம், மத்தம், சொங்கைமாதர் சக்கை, 
சாகம் விரவூன் ற சடை 6-8 

ர்குழற்சடை 7-10 

ளிர்சடை 40-8 

குளிர்சரு திங்சள் சங்கை குரவோ டசச் கூவிளமும் மிளிர்தரு. 
புன்சடை 98-8 

குளிர்வார் சடை 20-7 
கூதலிடும் சடை 84-2 
கொய்த கூவிளமாலை குலாவிய சடைமுடி: 76-5 
கொன்றைச் சடை 81-2, 99-7 
கொன்றை துன்றும் சடை 42-6, 98-7 
கொன்றை கேரிழை மங்கை ர்திங்கள் சால வாளவங்கள் 

,சல்யெ செஞ்சடை 75-8 
கொன்றைப் படரும் சடைமுடி 71-6 
கொன்றையஞ்சயை' 62-7 
கொன்றையும் கங்கையும் இங்களும் குடு சடை 10-4 
  

* கங்கு - கங்கை, வசம்பு. 

படக்க - சுருளாதல், கடைகுழன்ற கருக்குநீல்கள்--சக்தா



௨௧௮ தேவாச ஒளிகேதி (சுந்தரர்), 

கோடாம் பயில்சடை 62-10 
கோலக.றுஞ்சடை (மேல் வண்ணமும்) 84-1, 5 
சடை 4-1, 5-9, 10-2, 24-7, 83-2, 36-8, 88-1, 8, 5; 40-3-9; 41-7, 

42.9, 44-4, 55-8, 75 57-2, 58-1, 62-2, 77-2, 6; 85-7, 86-1, 
91-10, 98-2. 

சடை எட்டு 19-7 
சடைமுடி. 48-4, 58-10, 71-5, 6, 8; 76-5, 80-6 
சடையாய் 28-2 
சடையும் உடையாய் 41-4 
சந்தணவும் புனலும் தால்யெ தாழ்சடை 85-4 
சிறுசெஞ்சடை 63-1 
சுருண்ட செஞ்சடை 66-2 
செஞ்சடை 7-11, 10-1, 14-8, 15-8, 16-11. 24-1, 27-3, 28-8, 

B4-5, 40-11, 63-1, 6-2, 70-10, 78-4, 75-8, 88-10, 89-6, 
90-5, 97-6, 98-6. 

செம்பொன்கேர் சடையாய் 48-8 
செய்ய சடைமுடி. 80.6 
செழுமலர்ச் கொன்றையும் கூவிளமலரும் விரவிய சடைமுடி 58-10 
செஞ்சடையாய் 28-8 
தண்மதியும் பாம்பும் தடுமாறும் சடை 88-6. 
,சவழும் மதிசேர்சடை 91-3 
தார்நிலவு ஈறுவ்கொன்றைச் சடை 89-7 
தாழ்சடை 85-4 
திங்கள் தங்யெ சடை 61-6 
ங்கள் தங்கு சடை 5-2 
ன்னுவார் சடை 56-2 
தெண்ணிலவு செஞ்சடை 89-6 
தெண்ணிலா எறிக்கும் சடை 70-2 
கேனெய் புரிச். தழல் செஞ்சடை 10-1 
தொடைமவி கொன்றை துன்றும் சடை 98-7 
ஈறுக்கொன்றைச் சடை 89-7 
ஈறுஞ்சவ.ட 84-1, 5 
சிமிர் சடைமுடி 72-8 
நிமிர் புன்சடை 92-10. 
நீரும் மலரும் நிலவும் சடை 93-1 
நீரூர் சடையன் 93-7 
நீரூர் வார்சடை 56-11 
நீபோற வேறு நிமிர்புன்சடை 92-10 
நீள்சடை 7-2, 12-8, 96-8 
நீளரீள்சடை 12-8



80, சிவபிரான் சடை ௨௬௯ 

நெடுஞ் செஞ்சடை 93-10 
படர்சடை, இ 46-8, 90-6 
படர் சடைகள் 46-2 
படர்புன் சடை 23.8 
படர்புன் சடையாம். 52-5 
படரும் சடை 20-3 
படரும் சடைமுடி 71-6 
பவளச் சடையான். 91-10 
பனி உதிரும் சடை 40-9 
பிணிவார் சடை 53-6 
பிள்ளை மாமதிச் சடை 68-9 
பிறக்கு சொன்றைச் சடை 81-2 
பிறல்கும் சடை 4-2, 42-5 
பிறைச்கொள் சடை 9.8 
பிறையார் சடை 53-4 
பிறையாருஞ் சடை 95.10 
பீறையாரும் சடையாய் 28-2 
பிறையுடைச் சடை த 
பிறையும் அரவும் புனலும் பிறக்க செஞ்சடை 78- 
பின்கனில் க 2 81-9 
பின்னும் வார்சடை 63-7 
பீடார் சடை 53-8 
புரிசடை 40-2, 45 19-5 
புரிசடையுடி 71-8 
புரிதரு புன்சடை 44-8 
புரிபுன் சலட் 47-9, 95-6 
*புன்சடை 9-9, 14-7, 28-8, 28-7, 44-8, 52-5, 81-5, 92-10, 98-8 
புனல்சேர் சடையாய் 47-8 
ene eae. 10-8 
யூத்சாழ் சடை: 92-6- 
பெண்படி செஞ்சடை 93-6 
பேழைச் சடை 53-9 
பேழைச் சடைமுடி 71-1 
பொன்செய் செஞ்சடை 84-5 
பொன்போலும் சடை 59-5 
மத்தமார் தரு சடை 70-3 
Berane 68-9, 82-5 

மதிசேர் சடை. 25-7, 61-4, 1-8 
ம.திமிளிரும் வளர்சடை 40-1 
  

* புன்சடை - வந்த சடை : புன் தலை-சவந்த தலை. புறம். 819.



தேவாச ஒளி்றி (சுந்தரர்) 

மதியம் சடையானே 41-5 

மதியம் சேர்சடை 85-2 

மல்கிய செஞ்சடை 97-6 
மாமதச் சடை 68-9 

மிளிர்தரு புன்சடை 98-8 
மிளிரும் புன்சடை 14-7 
மின்செயும் வார்சடை 51-7 
*மின்னலல்கலஞ் சடை 76-10 
மின்னார் செஞ்சடை 24-1 
மின்னெடுஞ் செஞ்சடை 88-10 

வண்டினங்கள் பாடப் பணி உதிரும் சடை 40-9 
acramun A மிளிரும் வளர்சடை. 40-1 
வளர்சடை 40-1, 51-2 
வளர் புன்சடை 9-9 
வார்சடை 26-7, 51-7, 56-11, 61-2, 68-7, 70-1 
வார்சடை.கள். 30-9 

ளக மஇிசேர் சடை ம் 

'ட்டதோர் சடைதா, 46. 

விரிசடை. ene 75-8 

வெண்டலைப் பிறை சொன்றையும் அரவும் வேரி wi saptd 
விரவி மூன்முடி.த்த இண்டை மாமலர்ச் செஞ்சடை 70-10 

வெண்ணிலாச்சடை 87-8 

81. HanQyweir - xt - சோதி - ஒளி 

அமரர்க் கரிய சோதியை 64-1 
அ.ரவுடன் எண்டிசைக் கொருசுடர் 72-10 
உலகச் அயிர்ச் கெல்லாம் ஒனியானை 59-7 
எங்கள தொளியை 58-8 

. எண்டிசைச் கொருசுடர் 72-10 
ஒண்சுடர். 58.2, 8. 

ஒண்சுடமே 21-1, 6 

ஒளி மூன்றுமாய் ச 88-3 
கட இருட் சடரொப்பாய் 29-6 
சிவனே என் செழுஞ் ௪டமே 26-1, 28-8 
aie Can B 77-8 
சுடர்போல் ஒளியானை 62-7 
சுடர் மூன்றிலும் ஒன்றித் அருவி மால் பிரமன் அறியாக - 

மாத்தானை.. 674 
  

* மின் - அலங்கல். ௮ம் - சடை, அலங்கல் - மாலை.



89, வெபிரான் தன்மை, டுபருமை, அருள் முதலிய ௨௨௧: 

சிடுபொடி. மெய்ச் கணிர்த சோதியை 88-5 
சுர்தரச் காக் . 92-6 
ருழ் ஒளி - 88-6 

மும் அரவச் சுடர்ச் சோதீ 77-8 
செக்கர் வான் ஒளியானை 98-7 
செழுஞ் சுடரே 26-1, 28-68 
சொற் பதப்பொருள் இருள.றுத்தருளும் அய சோதியை 68-6 
சோச்தென்று தேவர் தொழரின்ற சுந்தரச் சோதியாய் 92-6 
Gen Bust 18-6. 
சோதியன் 97-1 
சோதியிற் சோதி எம்மான் 73-5 
சோ தியெனுஞ் சுடர் ் 40-3. 
ஞான விளக்கொளி 84-9 
தற்சோதி 96.2 
(திகழ் ஒளியே 70-7 
திருக்காளத்தி உள்ளிருக்த ஒளியே 26-9 
அருச்ிச் சடசே 47-8 
அன்று பைங்கழலிற் சலம்பார்.த்.த சோதியை 62-7 
காண்டா விளச்ன் ஈற்சோ£ 52-3 
rw சோதியை 68-6 
சேசன் : 31-8. 
தொண்டர் தமக்கெளிய சோதியை 84-8 
சொழலும் தொல்வினை தீர்க்ன்ற சோதி 12-9 

ம் எட்டும் உடைய மாமணிச் சோதியான் 81-3. 
pei ரள் சோதி 080 
சற்சோஇிய துருவா௫ 85-5: 
re ண் ores 21-1 
பரஞ்சுடரே 28-9, 69 
பசஞ்சோதி 81.3, 90-6. 
பாசுபசா பரஞ்சுடரே 69 
பிள்ளை மாமதிச் சடைமேல் ஈலங்சொள் சோதி 68-9 
மாசறு சோ இியனை. 84-3 
மாமணிச் சோதியான். 81-3 
யார்க்கும் சொல்ல ஒண்ணாச் சோதி 7-10: 

62. சிவபிரான் தன்மை, பெருமை, அருள் மூதலியா 

1. அக்ரமங்கள் செய்வார் 

சக்ரவாஎத்; எம் பேடைசாள்...அசரமல்கள் செரம் 
ஆரூ.ரர்ச்கு உணர்த்த வல்லீர்களே வளைகள் நில்லாமை 37-4



௨௨௨ தேவார ஒளிநெறி (சுர்.தரர்) 

3. அகர எழுத்தாவர் 

௮௧7 முதலின் எழுத்தாக நின்றாய் 

8. அடையாளம் 

விட்டதோர் சடைதாழ வீணைவிடல் காக, வீஇிவிடை எறுவீர் 
வீணடிமை உசக்தீர், துட்டரரயின பேய்கள் குழ ஈட 
மாடிச், சக்தரராய்தீ சாமதியம் சூடுவது “சவண்டே 

4, அணு 
அணுவாக ஐர்தீ உருக்கொண் டனுடை யிவ்வுடலம் 

ஒட்டப் புகுக்தான் பரக்.தான். 

5.  அந்தணர்--வேதியர் 
அந்தணன் 

» ஈம்பிஞர்ச் கருள்செய்யும் ௮க்தணர் 
மறையவனை 

வேதியர் 
தொண்டர் சமக்கெளிய சோ தியை வே.இியனை' 
வாயாடி. மாமறை த.இழர் வேதியனாக வச்.து: 
விண்பணிர் தேத்தம் வேதியர் 

6. அம்பாம் 

அம்பரமாவ தறிக்தோம் 

ர. அமுது 
அம்சை செல்லிலின் பழத்தை அநூதே 
அடியார்கள்தம் உள்ளத் தேனங்கத் தமுதாகி உள்ளுறும் 

தேசனை 
அடைதச்தவர்க் கமுசாயிடுவானை 
அண்ணித் கமுதம் பொதக். சாறும் ஆத்தானை. 
அமுதா உயிர்ச்செல்லாம் உரிய ஈம்பி' 
அமுதினை. 
அமுதை 
ககமூறப் பாவகமின்றி மெய்யே பற்தறுமவர்ச் கமூதை 
ஆரமுதை 
* சுவண்டு : அடையாளச் சுவடு, 

46-4 

97-8 

54-3 

67-1 
56-10 
67-4 
63-4 
58-6 

68 

84-7 
61-4



82, சிவபிரான், தன்மை, பெருமை ௮ருள் முதலிய 

சா இன்னமுதை 
ன்னமுதாய் 

இன்னமு சாயவனே 
இன்னமுதே 
இன்னமுதை 
ஊ.றுசம்பி அமுசா உயிர்ச் கெல்லாம் 
என்னுயிர்ச் னெனமுதை 
சோலா அமுதே 
தேனிடை யின்னமுதை மற்றசனிற் றெனிவை 

8. அமைவு 

*அமைவும் நீ 
மைவே 

9. அரசாட்சி 

மண்ணுலகும் விண்ணுலகும் உம்மதே ஆட்டி 
வானவர் தானவர்க் செல்லாம் அரையன் 

10. அரண் 

அஞ்சினார்க்கு அரண். 

11. அரியவன் - யார்க்கு அரியவன் 

[தலைப்பு 82-22-ம் பார்க்க] 
அமரர்க்கு அரியானை 
அரியவன் 
இறைச் சாட்டானே எக்கட் குன்னை 
உசக்துள்இ ஈண்ணாதார்க் கரியவனை 
சாண்டவன் காண்டவன் சாண்டற்.கரிய கடவுளாய் 

நீண்டவன் ₹ண்டவன். 
காண்டற் கரிய கடவுள் 
4 சங்கையவர் புணர்தற் கரியான் 
சான்று சாட்டுத.ற் கரியவன் 
ee வேந்தன் இருமாலும் மலர்மேல் அயனும் sre Bort 
தவர்க்கும் தெரிதற் கரியானை 

சண்ணற் கரிய பிரான் 
பெறுதற் கரியாய் 

  

   * ஐயனீ என்றும் பாடபேத 

ee 

48-5 

    
4 சல்கை-ஐபுறவு; வனே ப.இ என்ற உணர்ச்சியின்றி ஐபுறுவோர்.



௨௨௪ தேவார ஒளிகெறி (சுந்தரர்) 

பேர்ச்தவர்க்குச் சேயார் 19-10 

மனத்தாலும் நினைப்பரியான். 97-3 

மான்று சென்றணையாதவன் 67-10 

மேவரியானை 62-1 

யாவர்க்கும் அறிவரிய அத்தர் பெருமானை 88-10. 

யாவர்க்கும் அறிவரிய செல்கண் ஏ.ற்றானை 99-ம் 

யாவர்க்கும் சாட்டு ஒண்ணார் 19-2 

வஞ்சம் கொண்டார் மனம்சேச இல்லார் 19-8 
67- வானங்கத் தவர்க்கும் அளப்பரிய வள்ளலை 

19. அல்லல் அறுப்பார், இடர் களைவார், கவலை களைவார், 

தடமாற்றறுப்பார், துயர் தீர்ப்பார் 

  

அல்லல் உள்ளன தீர்த் இடுவானை. 56-16 

அல்லல் தீர்த்தருள் செய்ய வல்லானை. 61-5 

'தயன சொல்லி ரின்றார்கள் அல்லல் அறுக்கிலும் பேயனே 
பித்தனே என்பரால் எம்பிமானையே 44-5 

கழியான்...மலர் உறைவான் தம்பாம் அல்லவர் 
இக்.இப்பவர் தடுமாற் நறுப்பார் 18-8 

Quiz துணையே 26-2: 
எதமாய இடர் தர்க்க வல்லானை 51-7 

சற்ற பெரும்புல வாணர் அல்லல் பெரிஸம் அறுப்பான். 78-8 

காலை எழுக்து தொழுகார் தங்கள் கவலை சளைவாய் 
கறைச்கண்டா. 445 

தயர்2ர நின்றாய் 42-6 

மண்ணிடை அடியார்கள் மனத்திடர் வாராமே... 
வெள்ளடை £யன்தே 29-6 

வருத்தம் களைவானை 59-7 
* nase Qriatere களைக்இட வல்ல மணியே 15-2: 

19. அழகர் 

அழகா 
47-2 

சற்றையஞ்சடைமேல் ஆ.று.தாக்கய அழகனை 64-1 
கடவூர் தருவீஈட்டத்.துள் ஏசாரும் இறையை 28-10 
கொல்புலித் தோவின்மேல் ஆடுபாம்ப தரைச்சசைத்த 

அழகனே 48-6 
சுக்தரராய்த் சாமதியம் சூரவ* சவண்டே 464 

1. ' அற்றவர்க் கருளல் 
14-8 அத்றவர்க் கருள்செய்...அடி.கள். 

* இடர்களை அனுபவிக்க வைத்தப் பின்னர் தர்க்கும் தன்மையவர்.  



89, சிவபிரான் தன்மை, பெரூமை, அருள் முதலிய ௨௨௫ 

18. அறம்--அறவன் 

அறச்சண் என்னத்தகும் அடிகள். 
அவர். 
அறவன். 
றவனே 

peut 
மிச அறவசோ 

16. அறிதற்கு அரியர் 

அரிய சான்மறை அர். சணர் ஓவா தடி.பணிர்தறிதற் 
கரியானை 

ஒன்றா ௮.றிவொண்ணா மூர்த்தியை 
சடைமுடி. அடிகளை நினைச்இிட் டமுமலர்ச் கண்ணிணை 

அடியவர்க் சல்லால் அறிவரி தவன் இரு அடியிணை 
இரண்டும் 

யாவர்க்கும் ௮றியொண்ணா (கங்கை தரித்தானை) 
வானைச் சாவல்கொண்டு நின்றார் அறியா நெதியானே 

17. அன்பு 

அடையில் அன்புடையானை 
பார்ச்சின்ற உயிர்க்குப் பரிச்தானை 

18, ஆக்கல்--அழித்தல் 

ஆக்கும் அழிவும் ஐயனீ என்பன் நான் 

19. ஆண்-பெண் அல்லர் 

பெண்ணோ டாணும் அல்லர் 

20. ஆண் பேண் அலி ஆவர் 

ஆணோடு பெண்ணாம் உருவா சின்றாய் 
பெண் ஆண் ஆய பிரான் 
பெண் ஆண் ஆவர் 
பெண்ணோ டாண் அலியாய்ப் பிறவாவுரு வானவனே 

21. ஆதி--அந்தம், முன்னவர்--பின்னவர் 

அன்றவன் (அன்று அவன்) 
க்தி 

@s. g-u—l5 

87-2 
33-6 

58-6, 85-8 
10-6 
47-1 

88-8, 6 

58-10 
86-1 
47-7 

86-1 
59-8 

4-7 

18-8 

3-9 
86-3 
58-2 
28-6 

4505 
48-5, 83-5



௨௨௭: தேவா... ஒளிகெறி (சுந்தரர்), 

ஆதியன் 97-1 
தெதியும் ௮க்தரும் ஆயிஞாய் 924, 
தோத்தம் ஈறு மூசலாசிய ஈம்பி 63-8 
மற்றும் பின்னையாய் முன்னமே முளைத்தானை 67-9 
முன் பின்சீ 71-6 
முன்னமே முளைத்தானை 67-9 
முன்னவன் 22-1 
மூன்னிலையாய்... ghus@u prom air 40-5 
முன்னை ஈம்பி 68-7 

23, ஆதி அந்தம் அறிதற்கரியன் 
7556 BS 99.5 ps Rumer 57-8 
ஆரும் அளவறியாத ஆதியும் அச்சமும் 44-7 
முதல் காண்பரிதாய பிரான் 22-1 
முதல் காண்பரியானை 57-7, 9 

28. ஆய்ந்தவன் 

ஆய்ந்தவன் ஆய்க்தவன் ஆமாச்.தாரெம் அடிகளார் 45-3 

24.  ஆழி--ஆழம்--அகலம்--உயர்வு 

ஆழியனய், அகன்றே, உயர்ச்தானை 67-8 

26. இனை 
இிருஆவடுதுறையுள் ஆணையே 70-9 

26. இடரிலி 
இடரிலீர் 49-8 

27. இடவகையிலம், காலவகையிலும், கலந்திருப்பவர் 

எரையும் கடலும் மலையும் காலையும் மாலையும் எல்லாம் 
உரையில் விரவி வருவான் 73-1 

98, இணையிலி 
இணையிலியை 5 
*பொருவளார் 7 
* தமக்கு உவமை தாமே ஆனவர்,



௫0, சவபிரான் தன்மை, பெருமை, ௮ருள் முதலிய 

29. இயல்பு 

அருர்தவ மாமுநிவர்க் கதுளா௫யோர் ஆலதன்$€ழ், 
இருக்ததமே புரித.ற் இயல்பா தென்னை கொலாம் 

80, இலை 
இலையே ஒத்தியால் 

81. இளைப்பு 
இளைப்பதிமீர் 

99, இனியர் 
இனியன் 
எழுமையும் மனக்னியவன் 
எனக்னியவன் தமர்கஇனியவன் 

கண்டார் சாதலிக்கும் கணகாதன் எங் காளத்தியாய் 
கற்ற கல்வியிலும் இனியானை 
*ம்மாக்து சம்புளித்துச் சர்தையினில் வைத் 9565 

'இறம்பாவண்ணம், எம்மானை wars Beye 
நினைந்த போதவீர் ஈமச்சனொய வாறே 

சுவைதன்னை 
,தமர்க் இனியவன் 

"களைத், தற் இனியானை 
துன்பமுச் துறக்தின்பினியானை 
நினைக்தபோ தவர்கமக் இனியவாறே 
பண்ணிடைச் தமிழொப்பாய் 
பரமானந்த வெள்ளம் பணிக்கும் நம்பி 
பழத்தினிற் சுவை ஒப்பாய் 
பே௫னாற் பெரிதும் இனியானை 
மனச் இனியவன் 
மனத்.இனால் நினை தபோ தவர்ஈமக் இனியவாறே 

88. உடலிடம் கோள்பவர் 

மெய்யில் சின்றுணர்வார் 

84, உணர்வார் 

மெய்யில்ரின் இுணர்வானை 

௨௨ள 

99-2 

4-4 

43-4, 

78-2 
72-1 
72-1 
26-1 
56-5 

80-1 
59-3 
721 
67-1 
56-9 

30 
29-6 
63-5 
29-6 

56-11 
72-1 

30 

57-14 

57-11 

* சம்மாச்து-பெருமிதத் துடன், சம்புளிச் து-சண்ணை மூடிக்கொண்டு.
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85, உத்தமன் 
உத்சமா 70-8 
உரை விரவிய உத்தமன் 71.4 

86, உயிர்ப்பு 
ககன் அங்சத்து உயிர்ப்பாய் உலகெலாம் 67-1 

87. 26 
[சலைப்பு 88-9 பார்க்க] 

அணுவாள ஓர் இ உருக்கொண் டூனுடை யிவ்வுடலம் ஒடம்டப் 
புகுந்தான் பரந்தான் 97 

உருவிஞனை நர. 
உருவே 26-2 
சைவத்த செவ்வுருவான். 82-7 

88. உரையில் கலத்தல் 
உரையில் விரவி வருவான் 78-1 

89, உலகம். காட 
அகலிடமாய்...வருவான் 
உலகம் தானா 
ஏழுலகத் துயிர் தங்கட்குக் கண்ணவன் 
ஏழுலகாளியை 
தர்தையாய் உலகுச்கோர் தத் துவன் 
காடுடைய காதன் 
பாரோடு விண்ணும்...ஆ.௫. 
முன்னையீண்டு உலசங்கள் தெரித்த ஈம்பி 

  

   
40, உள்ளவை [பிசானிடம்] 

எருக்கு: துன்னெருக்கு 
கொன்றை: தோடார் மலர்க் கொன்றை 
நாகம் : துணைமாமணி காகம் (அரைச் சசைக்தத), 
பாரிடங்கள் : பரிசொன் தறி.யாதன பாரிடங்கள் 
புலித்தோல் : பாய் புலித்தோல் 
பூதங்கள் : பாடா வரு பூதங்கள் 
பேய்கள் : மொய்த்த 'பலபேய் 
முயலகன்: *மூடாய மூயலகன் 

9. பாம்பு : ர்மூக்கப் பாம்பு 
10. வெண்டலை: 1முடைகாறிய வெண்டலை. 
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* மூடு- மூடன். ர் மூக்கும் - சத்றம். 1 முடை- தர்சாற்றம்.



௫2, இவபிரான் தன்மை, பெரூமை, அருள் முதலிய ௨௨௯ 

41. உறவு 

உறவிலி 
உறவும் (ஊழியும்) ஆய பெம்மான் 

42. ஊன், உடல், உயிர் 

அணுவா, தர் தீ உருக்கொண் டூனுடை யிவ்வுடலம் 
ஒடுவ்கிப் புகுக்தான் ப.ரச் கான். 

அமுதா உயிர்ச் கெல்லாம் உரிய ஈம்பி 
உயிர்ச் கெல்லாம் உரிய ஈம்பி 
உயிரைச் சாலகாலனைச் கடவுளை விரும்பி...சென் தடை 

மன்னே. 
ஊனாய் உயிர் ஆனாய் உடல் ஆனாய் 
ஊனாய் உயிர் புகலாய்...வருவான் 
அனை உற்றுயி ராயினீர் 
ஞான விளச்கொளியாம் ஊன் உயிரை 

48. ஊனம் இலி 
aaron DoS) 

44. eer தீர்ப்பர் 

ஊனமாயின இர்க்க வல்லானை 

45, எங்கும் ஆவர்; எல்லாம் ஆவர் 

எங்கும் ஆக 
ஒருமேச மூகிலாூ ஓத்துலகம் தானாய், ஊர்வனவும் 

நிற்பனவும் ஊழிகளும் தானாய்ப், பொருமேவு 
கடலாஃப் பூதங்கள் ஐரகாய்ப் புனைஈ் சவணை 

கரையும் கடலும் மலையும் காலையும் மாலையும் எல்லாம் 
உரையில் விரவி வருவான் 

ஈழியாய்க் கடலாய்க் கலனாய் நிலனாய்க் கலக்௪ சொல்லாக 
பலவாய்ச் காற்றானாய் 

புனலாடி ௮அனலாஇப் பூதங்கள் ஐச்காய் காளை, இன்று. 
நெருஈலாய் ஆகாயம் ௮௫ ஞாயிருய் ம.தியமாய் 

சின்ற எம்பரனை 
பொழுதும் விண்ணும் முழுதும் பலவாஓ இருந்த சம்பி, 
மறைக ளாயின சான்கும் மற்றுள பொருள்களும் 

எல்லாம்...ஆய...ஆ.இ. 

97-83 
63-4, 
63-4 

64-8 
1-7 

82-1 
88-3 
84-9 

97-2 

57-8 

19-4 

40-2 

73-1 
95-8 
47-8 

40-4 
63-3 

75-1
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46. எண்: 
எண்ணவன் எண்ணவன் 45-7 

மேலையார் மேலையார் மேலாய எண்டானே 96-7 

AT. எதிர் மொழிகள் 

[சலைப்பு 32-ம் பார்க்க] 
ஹணொடு பெண்ணாம் உருவா) நின்றாய். 3-9 
குற்றகம்பி - குற்றமில்லி 68-5, 64-1 
சேயார் - அணியவர் 19-10 
,தண்ணியல் வெம்மையினான். 
பகலும் கங்குலும் ஆக நின்றானை 
பகலை இருள் தன்னை 
மூத்றும் பின்னையாய் முன்னமே மூளைத் தானை 
மெய்யனை - பொய்யனை 
விருத்தனை - பாலனை 

  

48, எதிரிலி 

உமக் காரெதிர் எம்பெருமான் 9.4 

49. எய்ப்பினில் வைப்பு 

[*வைப்பு? 82-208 கலைப்பு பார்க்க] 

50. எல்லாம் அறிவார் 

எல்லாம் அதிவீர் 25 

51, எழுத்து 

இழைக்கும் எழுத்துக்கு உயிசே ஒத்தியால் 4-4, 
எழுத்தோடு சொற்பொருள் எல்லாமுன் கண்டானே 96-7 
*வரியானை 59-7 

59, எளியர் - யார்க்கு எளியர் - அணியர் - 

அறிய வல்லவர் யார் 

அடியார்க்கு அணியவர் 19-10 
ண்ணவன். 45-7 

1ஆ.தி அம்சம் பணிவார்க் கணியானை 67-8 
எளியகன் $தன்னைத் சன்னிலா மனத்தார்க்கு 67-10 
  

* வரி எழுத்து. 
1 ஆ. அந்தம் - எப்பொழுதும். 1 அசச்தை அற்றவர்க்கு.



89, சவெபிரான் தன்மை, பெஞ்மை, அருள் முதலிய 

சுறுவிலா மனத்தார்கள் காண்டகு வாஞ்சியத்தடிகள். 
காணப் பேணுமவர்ச் கெளியானை 
சடைமுடி அடிகளை நிளைக்திட் டமுமலர்ச் சண்ணிணை 

அடியவர்ச் கல்லால் அறிவரிதவன் இருவடி.யிணை 
இசண்டும் 

சித்சமுர் செளிவார்ச் கெளியானை 
சக்தித் தெழுவார்க்கு நெல்லிச் கனியே 

,தாண்டர் தமச்செளிய சோ தியை 
தொழுவார்ச் கெளியாய் 
ஈல்லவர்ச் சணியான் அவன் 

58, ஏறு 

கொழுஈற் கொல்லேறே 

54. ஒத்திருத்தல், ஒப்பு 
அடியார் தமச்கோர் குடியே ஒத்தியால் 
இலையே ஒத்தியால் 
இழைக்கும் எழுத்துச் குயிரே ஒத்தியால் 
உன்னையே ஒத்தியால் 
கடுஇருட் சடரொப்பாய் 
கண்ணிடை மணி ஒப்பாய் 
குழைக்கும் பயிர்ச்கோர் புயலே ஒத்.இயால் 
பண்ணிடைத் தமிழ் ஒப்பாய் 
பழ.த்இணிற் சுவை ஒப்பாய் 
பிடிக்குக் களிறே ஒச்தியால் 
பொய்யா சா அதனால் புகழ்வார்கள் மனத்தினுள்ளே 

மெய்யே கின்றெரியும் விளக்கே ஒத்த தேவர் பிரான் 

55. ஒப்பிலி 
,தன்னொப்பிலானை 

56. ஒலி- ஓசை 

[தலைப்பு 38 பார்க்க] 
காதமிகுத் தோசைய தானவனை . 
வண்டமிழ் வல்லவர்கள் எழிசை எழ்ஈசம்பின் ஓசையை 

57. ஒளி 

[சிவபிசான் - சுடச் - சோதி - ஒளி - தலைப்பு 81 பார்க்க] 

௨௩௪ 

16-2 
56-5, 9 

58-10 
56-6 
4-3 

84-8 
42-6 

56-10 

47-1 

68-1
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58, ஓங்காரம் 

உலகெல்லாம் ஓங்காரத் துருவா சின்றானை 67-1 

59. கங்குல், இருள் 
பகலும் சங்குலும் ஆள சின்றானை 19-8 
(பசலை) இருள் தன்னை 59:10 

60. கட்டம் களைவார் 

சட்டமும் பிணியும் களைவானை 59-2 

61. கட்டி (கருப்புக்கட்டி - கற்கண்டு) 

கட்டி 38-8 
கட்டியே 54-8 
சட்டியைச் கரும்பின் தெளிதன்னை 59-10 

62. கடல் 

[தலைப்பு 44 பார்க்க] 
ஆர்க்ச்ற கடலை 59-8 
சடலானாய் 1-7 

சழியாய்க் கடலாய்க் சலனாய் 95-8 
காட்டூர்ச் கடலே 421 

குணச் கடலே 26-8 
குரைகடல் உடைய கோனை 63-2 

பரவையாக 2-10 

பொருமேவு sore 40-2 

68. கண் 

ஏழுலகச் அயிர் தல்கட்குச் கண்ணவன் 
சண்ணவன் காண்டும் என்பாசவர் தங்கட்கு 
கண்ணாய் உலகம் காக்இன்ற கருத்தா 
கண்ணாய் ஏழுலகும். 
சண்ணும் நீ என்பன் சான் 
காண்கின்ற சண்ணை 

64. கண்மணி 

சண்ணாரூண் மணியே 25-6 
கண்ணிடை மணி ஒப்பாய் 29-65 

   



89, சவெபிரான் தன்மை, பெருமை, ௮ருள் முதலிய ௨௩௩ 

66. கதி 
காதலித் தாட்செய் இற்பாரை ஆண்டு ஈம்பியவர் 

“ன்கதிசோ அருளுசம்பி 6-9 

66. ௧௫ 

மூவர் உருத் தனதாம் மூல முதற் கருவை 84-7 

67. கருணை- அருள்பாலித்தல் 
அடியிணை சொழுதெழும் அன்பராம் அடியார் சொன்னவா 

நறிவார் அருத்தியார் 741 
*அருமையாம் புகழார்க் கருள் செயும் பாச்லொச் 

சொமத்தெம் அடிகள் 14-11 
அருள் பெருகு கோலமே 70-8 
sone அருளே புரிவானை 56-3 
அத்றபோழ்தும் அலக்த போழ்அம் ஆபற்காலத் தடிகேள் 5-8 

அற்றவர்க் கருள்செய் பாச்லொச் Arnos தடிகள் 14-3 
இலையால் அன்பால் எச்அம் அவர்க்கு நிலையா வாழ்வை 

த்தார். 949 
இவ்வவர் கருணையெயல் கற்பகச் கடலை 67-8 
இழைத்த காள் சடவார் அன்பிலமேனும் எம்பெருமானென் 

தெப்போதும் அழைத்தவர்க் கருள்செய் 
பாச்சிலாச்சிராமத் தடிகள் 14-9 

ஈன்று கொண்டதோர் சுற்றம் ge peer) wrasT@Qaver 
அன்புடையார்கள், தோன் றகின் தருள்செய் தளித்திட் 
une சொல்லுவாரளை யல்லாதன...சொல்லாய் 54-4 

ஏங்கள் அணைவினைச் கொழுக்கும் அர் அப்பனே 8-6 
எல்லார்க்கும் இல்லை என்னாகருள் செய்வார் 58-4 
எல்வவர் தேவர் இருடிகள் மன்னர் எண் இறக்தார்கள் 

மற்றெங்குநின்றேச். ச, அவ்வவர் வேண்டியதே அருள் 
செய்து அடைச்தவர்ச்கே இடமா நின்றானை 67-8 

சமையார் கருணையினாய் 26-2 
கலக்தார்ச் கருள்செய்திடங் கற்பகமே 42-5 
கள்ளமே பேச் குற்றமே செயினும் குணமெனச் 

கொள்ளும் சொள்கை (9-6 
காலை எழுந்து தொழுவார்தங்கள் சவலை களைவாய் 

சறைச்சண்டா 
குத்தம் செய்யினும் குணமெனச் கரும் கொள்கை சண்டு 

  

  

* அருமையாம் புகழார்--ஞானசம்பக்தர்; முயலஈன் என்னும் 
கோயை ஆருள்சொண்டு அவர் தர்க்க.



௨௩௪ தேவார ஒளிநெறி (சுந்தரர்), 

கரும் ,தீமர்செக்இில் இடும்போது தடுத்தாட் கொள்வான் 90 
'னைவார் வினையாயின சேய்ச்தழிய ௮ற இலகும். 

அருளான் 97-2 
தன்னை முன்ன நினைக்கத் தருவான் உன்னப்படுவான். 

ஓற்நியூரே 91-4 
இருவருள்சேர் சேவகா 70-8 
துயக்குறாுவகை தோன் துவிப்பானை 56-2 
தொழுவார் தங்கள் அயர்தீர்ப்பாய் 52-3 
சங்கட் கருளும் பிரான் 97-8 
ஈம்பினார்ச் கருள்செய்யும் ௮ச்,சணர் 83-1 
பட்டவார்த்தை படநின்ற வார்த்தை வாராமே தவிரப் 

பணிப்பானை 59-2. 
பத்தர்களுச் கருள்செய்யும் பரம்பானே. 
பரிந்தவர்ச் கருள்செய் பாச்லொச்சிராமத் தடிகள் 
பலரையும் ஆட்சொள்வர் பரிந்து 
பார்க்இன்ற உயிர்க்குப் பரிந் தானை 
பிழையெலாம் தவிரப் பணிப்பானை 
பிழையைப் பொறுப்பானை 
பிதக்த உயிர்க்கெல்லாம் அங்கண் ஈம்பி அருள் 
பீடைதீர அடி.யாருச் கருளும் பெருமான்...அடிகள் 
பேரருளாள(ன்)னை 
பொய்யே உன்னைப் புகழ்வார் புகழ்ச்தால் a gob 

பொருளாக் கொள்வானே 41-7. 
பொன்னுமெய்ப் பொருளும் சருவானை 59-1 
போகமும் இருவும் புணர்ப்பானை : 
மாமதியும் அரவும் உடன் துயிலும் வடிவே தாமூடையார் 23-1 

  

  

  

மாளா காளருளும் (மழபாடியுள்) மாணிக்சமே 24-6. 
மேவிய வெச்சரகத்தில் அழுக்தாமை ஈமக்கு மெய்க்கெறியைத் 

தான் காட்டும் வேதமுசலானை 40-10 
வர்.து ஈம்மோ டுள்ளளாவி வானரெறி சாட்டும் எச்தை 19 
வரமுன்னம் அருள் செய்வான். 86-5 
விரும்பிரின் மலர்ட்பா.தமே நினைஈ்பேன் வினைகளும் விண்டன 48-7 
வெய்தாய வினைக்கடவிற் றடுமாறும் உயிர்க்கு, மிக இரல்9 

அருள்புரிந்த வீடுபேறாச்சம், பெய்தானை 38-7 
வையகமுற்று மாமழை மதம்.து வயலில் நீரிலே மாநிலம் 

,சருகோம், உய்ய கொள்கமற் நெல்களை என்ன 
ஒளிகொள் வெண்முலொய்ப் பாக்தெய்கும், பெய்யு 
மாமழைப் பெருவெள்ளம் தவிர்த்துப் பெயர்த்தும் 
பன்னிரு வேலிகொண் டருளும், செய்கை ௦52
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68. கருத்தர் 
என்மனச் கருத்தை 62-8 
சண்ணாய் உலகம் காக்கின்ற கருத்தா 52-6 
கண்ணாய் ஏழுலகும் கருச்சாய அருத்தமுமாய் 24-5 
கருத்தா.ர உற்றுளனாம் ஒருவனை 51-9 

69. கரும்பு 

குட்டியைக் கரும்பின் தெளிதன்னை 59-10 
கரும்பினை 58-6 
கரும்பே 38-8, 54-3 
கன்னலை. 94-10 
கோடரரம் பயில் சடையுடைச் கரும்பு 6210: 
சடையுடைக் ரும்பு 54-8, 62-10: 
இல்கரும்பின் ஊறல் 0 

70. கலை--கல்லி 
கலைச்கெலாம் பொருளாய் உடன்கூடி 59-8 
கலைசள் பலவாகி 95-11 
கற்ற கல்வியிலும் இனியானை 
பல்கலைப் பொருளே. 69-10 

71, களிறு 

பிடிச்குச் சளிறே ஒத்.தியால் 4.8. 

72. களைகண் 
பலர்க்கும் கசளைகண்ணே 54.3. 

78, கற்பகம் 
கற்பகச் கடலை. 67-8 
pus g Der 68-6 
கற்பகமே 27-8 

78-ஏ. கனி 

[*பழம்? - தலைப்பு 92-148 பார்க்க] 

74. காட்ட வல்லவர் 

சாணாத சண்கள் சாட்டவல்ல சறைச்சண்டனே 92-8 
காணாதொழிக்தேன் சாட்டுதியேல் இன்னம் காண்பன் நான் 92-8-
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75, காத்தல் 

கண்ணாய் உலகம் காக்ின்ற கருத்தா 

76. கிறி பேசுதல் 

இறிபே?ச் €ழ்வேளூர் புக்கருக்£ீர் அடிகேள் 

77. குடி 

அடியார் சமச்கோர் குடியே ஒத்.தியால் 

உன் சலமும் குணமும் சர்தியாதே கானும் இத்தனை 
'வண்டுவ.து 

78. குணம் 

எண் குணத்தினானை. 
ஒப்பரிய குணத்தானை 
Gems கடலே 
.குணச் குன்றே 
குணமொன் நில்லீர் 
குற்றமில் குணத்தானை 

79. குருமூர்த்தி 
கூத்தனைச் குருமாமணி சன்னை 

80. குற்றம் 

குற்ற ஈம்பி 
குற்ற மில்லியை 

: 81. குறிப்பு 
குறிப்பில்லீர் 

82. கொழுந்து 

கொழுக்தே 
கோட்டூர்ச் கொழுந்தே 
ஞானக் கோ ச் இனை 
தேவர் குலக்கொழுக்தை 

52-6 

46-10 

54-6 
40-3 
51-5 
26-8 
70-6 

77-10, 11 
86-4 

62-4 

68-5 
64-1 

77-10, 11 

26-8 
47-1 
68-2 
51-8
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88. கொள்கை 

கள்ளமே பேக் குற்றமே செயினும் குணமெனச் கொள்ளும் 
கொள்கை 69-6 

குற்றமில் கொள்கையனை 84-09: 
கற்றமிழ்வல்ல ஞானசம்பந்தன், சாவினுக் சரையன், சாளைப் 

போவானும், கற்றகுதன், ஈற்சாக்கயன், இலக்கி, 
கண்ணப்பன் என்றிவர்கள், ( குற்றம் செய்யினும் குண 
மெனக் கருதும் கொள்கை கண்டுரின் குரைகழல் 
அடைக்தேன் 55-4. 

சிளைவளை மடக்தை கூறுதாக்சய கொள்கையினானை 64-1 

84, கொற்றவர் 

ஏம் ப.ராப.ரர் என் று பலர் விரும்பும் கொற்றவனார் 19-1 

85. கோலம் 

ள்பெருகு கோலமே ‘70-8 
கோலம் தாயவனை! 97-10 

86. சித்தி-சித்தர் 

சத்தா இத்தித் இறங்காட்டும் வெனே 5௨1 
செல்லடியே கெருக்9த் இரம்பாது சேர்ந்தவர்க்கே 

இத்தி(மு.த்தி) செய்வானை 67-2. 

87. சிவகதி 

சிவகதியாய் இருச்சானை 19-11 

88. சீர் 

மேதகு ர் ஓ.தியை 84-8 

89. சீலம் 

அமரர் தொழுசேத்தும் இலம்சான் பெரிதும் உடையானை 61-1 
ஆலகஞ்சு கண்டு, அவர் மிகஇரிய அமரர்கட் கருள்புரிவ 

கருதி . விடச்சனை உண்டு சண்டகத்தே வைத்த பித்த! 
நீ செய்த லம் சண்டுசின் திருவடி அடைச்தேன். 55-5 

தேனை ஆடிய கொன்றையிஞய் உன் ஓலமும் குணமும் 
AG Hues crab இத்தனை வேண்டுவ தடியேன் 54-6 
  

*" தலேப்பு 170-4 பார்க்க.



௨௩௮ தேவார ஒளிநெதி (சுந்தரர்) 

90. சுற்றம் ஆவர் 

[தலைப்பு 82-10 பார்க்க 
கற்றவை என்னைப் பெற்ற முற்றவை தம்மனை தர்சைக்கும் 

தவ்வைக்கும் தம்பிரானார் 18-7 

91.. abo gSoumt 

பற்றினேடு *கூற்றம் ஒழிப்பானை 56-6 
92. செம்மை 

'செய்யவன். 26-6 
'வெய்ய விரிசுடரோன் மிகுசேவர் சணங்க ளெல்லாம், செய்ய 

மலர்களிடம் மிகு செம்மையுள் நின்றவனே 21-8 

98. செய்கை 
உம செய்கை எல்லாம் ஆசோடுய் கூடா அடிகேள் இன். 2-10 
பழிக்கும் பெருர்சக்சன் எச்சம் அழியப் பகலோன் மு;தலாப் 

பல தேவரையும், உ தெழித்திட்டவர் அங்கம் 
சிதைத்தருளும் செய்சை என்னை கொலோ 9-7 

பன்னிரு பத்க் டருளும் செய்கை 55-2 
Mein இிரிதர்து வெ.றுப்பனவே செய் வினைக்கேடு 

பலபே? வேண்டியவா இரிலீர் 46-5 

94. சேல்வம்-செல்வர் 

[கலைப்பு 82-109 பர்க்க] 

இத்தவேக் திருவுடைமீ4 சல்கூர்ந்தீர் அல்லீர் 46-8 
செத்தவர்.தம் தலையிற் பலி கொள்வதே செல்வமாஓல் 

அத்தவமாவ தறிர்தோமேல் சாம்இவர்ச் காட்படோமே 18-7 
சானுடை மாடு 84-8, 97-8 

95. சேவி 

தர்ச்சன்ற செவியை 59.8 
(காக்கும்) செவியும் (கண்ணும்) 8 என்பன் கான் 4-7 

96. சேறிவு 
இலங்கையர் கோனை அடர்த்இட்டு...இன்னிசை கேட்டுக் 

கோல வாளொடு காள கொடுத்த செறிவு சண்டு 55-9 
  * கத்தம் - அருவினேச். சத்தம், .. 4 அருவினச் சுத்தம் அகல்வி 
சண்டாய்'_- அப்பர், 4-110-4,
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97 சைவம் 

சைவத்த செவ்வுருவன் 

98. சோல், போருள் ஆவார் 
எழுத்தொடு சொற்பொருள் எல்லாமுன் சண்டானே 
கலந்த சொல்லால் 
சொல்லுவார் சொற் பொருளவை 8 என்பன் கான் 
சொல்லை சம்பி பொருளாய் சின்ற சம்பி 
சொற்பசப் பொருள் இருஎ.றுத் தருளும் ய சோதியை 
சொற்பொருளாய்ச் சருக்காமறை கான்இனையும் ஓ.தியன் 
ஈற்பதம் என்றுணர்வார் சொற்பதமார் வெனை: 

99. ஞானன் 
ஞானச் கொழுக்இனை 
ஞான விளக்கொளி 
புகலூர்ப் போதா 

100. தத்துவன் 
சந்தை யாய் உலகுச்கோர் தத்துவன் 

101. தமிழ் 
| தலைப்பு 114, 160 பார்ச்ச] 

பண்ணார் இன்தமிழாய்ப் பரமாய பரஞ்சுடரே 
பண்ணிடைத் தமிழ் ஒப்பாய் 

108. தலைவன் 
அதிபனே 

108. தவம் 

[சலைப்பு 115 பார்ச்ச] 
தவத். தக்கொரு சம்பி 

104, தன்மை 

[சன்மை கூறும்பாட்டு 4-4] 
அடியார் தமக்கோர் குடியே ஒத்தியால் 

இலையே ஒத்தியால் 

63-2



௨௪௦ தேவார ஒளிநெறி (சுந்தரர்) 

இழைக்கும் எழுச்.ஐக்கு உயிரே ஒத்தியால் 4-4, 
இன்ன தன்மையன் என்.றறியொண்ணா எம்மானை 59-1 
உகப்பாய், முனிர்தருளிக் தெழிப்பாய், மா அவிப்பாய் 23-5 
உன்னையே ஒத்தியால் 42% 
கரிய மனச்சமண் சாடியாடு சழுக்களால், எறிய வசவுணும் 

தன்மையோ... எம்பிரானுக்கே 44-9 
குழைக்கும் பயிர்க்கோர் புயலே ஒத்.தியால் 4-4, 
சங்கேர்து கையானும் சாமரையின் மேலானும் தன்மை 

காணாக், சங்கார்ச்,. ச வார்சடைகள் உடையானை 30-9 
செய்ய மலர்சளிடம் மிகுசெம்மையுள் நின்றவனே 24-8 
கம்மை யாள்சன்ற தன்மை 59-8 

ய பரனை 93. 
கெடியானொ ட நான்முகனும் அறிவொண்ணாப் படியான் 82-9 
புன்னவசாஜம் அவர்க்சவர் தாமும் புள்ளுவனார். 11.8 

முத்தினைச் 0 'சாழு.து. சாளும் முடிகளால் வணங்குவார்க்கு 
“அத்தன்மைச் சாகும் அரூர் அப்பனே 8-9: 
வந்த சாயினை அறிவரோ 83-6 
வன்னாக சாண்வரை வில்லக் கணை அரிபகழி, தன்னாகம் 

உறவா்ூப் புரமெரித்த தன்மையனை 51-6. 
வெய்ய விரிசுடரோன் மிகுதேவர் சணங்கள் எல்லாம் 

செய்ய மலர்களிடம் மிகு செம்மையுள் நின் றவனே 24-8 

108. தனியன் 

தனியன் என்று எள்கி அறியேன் 73-2 

106. தாய்-தந்தை 
ர் தந்தையாய் உலகுச்கோர் சத்துவன். 
தாதை என்றுன் சரண்பணிக் தேத்தும் எங்கள் ஈம்பி 
தாயும் தந்ைத பல்லுயிர்க்கும் தாமேயாய தலைவனார் 

  

107. தியானப் பொருள் 
கற்றாலும் குழையுமா றன்றியே கரு.துமா கருதற்றுர்க்கு 

எற்றாலும் குறைவில்லை என்பார்சாண் உள்ளமே 90-8 
நினைவார் பாவகம் 84-4 
  

* அத்தன்மை - முத்தின் தன்மை. மூச். - விடுதலையைக் 
குறிக்கும். வீட்டின்பம் சருவர் என். 

*் தர் ஆய் - சந்தை ௮9); ,தர்௯த-யாய்-எனப் பிரித்தால் தந்தை 
யும், யாய் - தாயும். *யாயும் ஞாயும் யா.ரா௫யபோ!-குறுச்தொசை 40.



89, வெபிரான் தன்மை, பெருமை, அருள் முதலிய ௨௪௧ 

108. திரிதல் 
(சவெபிசான் பலி ஏற்பது தலைப்பு-91ம் பார்க்க] 

ஏரிக் கனகச் சமல மலீரன்ன சேவடி ஊரித்தனையும் 
'இரிர்தச்கால் அவை கோங்கொலோ 43-2 

செத்தார்தம் எலும்பணிர் அ சேவேறித் இரிலீர் 46.1 
தொண்டர்கள் பாட விண்ணோர்கள் எத்த உழிதர்வீர் 43.8 
தோடுத் நழல்வானே 29-9 
பாவையரைச் இறிபே௫ப் படிருடி த் இரிவீர் 46-1 
பேணி காடதனில் திரியும் பெருமான் 12-11 
*மக்குற் றிரிவாய் 47-2 
மிண்டாடித் இரிசக்து வெறுப்பனவே செய்து, வினைக்கேடு 

பலபே௫ வேண்டியவா தரிவீர். 46-5 
முக்திப் பொருவிடையேறி மூவுலகும் இிரிவானே 18-7 

109. திரு 

[தலைப்பு 82-94 பார்க்க] 
ஆத்றஏல் இருஉடையீர் 46-8 
செப்பரிய அயனொடுமால் ந்இித்.தும் தெரிவரிய 

அப்பெரிய திருவினை 51-5 
இருவினை 58-7 
இருவும் மெய்ப்பொருளும் செல்வமும் எனக்குன் 

சீருடைச் கழல்கள் 69-1 
Agta : 26-6 
(போகமும்) இருவும் புணர்ப்பானை 59-1 

110. திருத்தலாகாதவர் 
இருத்தலாகாதாய் 52-6 

111. தீர்த்தன் 
Bigger 17-7 
BigsCor 70-1 

112. துணை - வழித்துணை 

பாதமே தொழுவார் பற்று வான் துணை 62-1 
வழித் துணை (மருந்தே) 70-9 

118. துறை 

_ அதையும்...ஆய...ஆதி 75.1 
* மேகவாசனர் பெருமான்; தலைப்பு 95-09-ம், பக்கம் ௨௫௨ இழ்க் 

குறிப்பும் பார்ச்ச. 
தே. ஓ.-11--16



௨௪௨ தேவார ஒளிகெறி (சுந்தரர்), 

114, தூயவர் 

சோயவர் கண்ணும் வாயும் மேனியும் 36-8 

115, தேசு - தேசன் 

அடியார்கள் தம் உள்ளத் சேனல்கத் சமுதா உள்ளூறும் 
சேசனை 67-1 

116. தேன் 

puedes உள்ளச் சேன் 67-1 
செழுக்தேனை 62-4 
இத்.இக்கும் தேனை 68-3 
சங்கரும்பின் ஊறலிருக் தேனை 40-7 
தெளிதேனே 70-1 
தேனிடை யின்னமூதை மத்ததனிற் நெளிவை 84-3 
தேனே 21-6, 70-1 
தேனை 58-6, 59-10 
பாவிப்பார் மனத்தாறும் ௮த்தேனை 59-10 

117. தொழில் 

தொழுவாரவர் தய.ராயின தீர்த் தல் உனதொழிலே 1-9 

118. தொன்மை - பழமை 

சொன்மையும் ஆய...௫.இ. 75-1 
பழையானை 86-9 

119. தோத்திரத்து இறை 

தோர்திரச்(த) இறையும்....ஒய...௮.தி 75-1 

120. நல்லர் 

சும்மை வாழ்த் இனார்கட்கு ஈல்லரோ 83-6 
(தமைப் பற்றினார்கட்கு ஈல்லரோ 33-8 
ஈண்ணிஞர்க் கென்றும் ஈல்லவன் தன்னை 61-7 

191. நன்மை 

ஈன்மையும் ஆய...ஆ.இி 75-1 
கானுடை மாடெனவே சன்மைதரும் பரனை 84-8



89, சிவபிரான், தன்மை, பெரூமை, அருள் முதலிய ௨.௪௩ 

122. நா 

உணரும் சாவினை 
காமரத் இசைபாட காவில் ஊறும் ஈள்ளாறனை 
கா்கும்...” என்பன் கான் 

122-ஏ. நாடு 

[தலைப்பு 82-80 பார்க்க] 

1984. நாதி 

உலகத்இனுள் எவ்வுயிர்க்கும் *சா.தியன் 

124. நிலையானவர் 

மன்னிய எங்கள் பிரான். 

125. நிற்பன - நடப்பன - ஊர்வன - ஆவர் 
ஊர்வனவும் நிற்பனவும்.... கானாய் 
கித்பனவும் ஈடப்பனவாம் நின்மலன் 

126. நிறைவு 

குறைவிலா கிறைவே 

127. நீதி 

அய மறைப் பொருளாம் நீதியை 
bor pus ber past 82 நிறைந்தவர் தங்கள்பால் 

128. நீர்மை 

நீர்மையனே 

129. நெறி 

அடியார்கள் செர்நெறியை 
அச்கெறியை 
தோடு காதிடு அகெறி யானை 
சல்லவா நெறி காட்டுவிப்பானை 
நினைவார் பாவசமும் Ox Py 

'யே நின்மலனே 

* நா இயன் - தலைவன். 

  

  

97-1 

22-1 

40-2 
16-7 

51-8 
51-8 
56-4 
56-3 
84-4 
24-9



௨௪௪ தேவார ஓரரிநெறி (சுந்தரர்), 

வானவர் அறியா முறைமுறை பலபல கெறிகளும் சாட்டி 58-2 
வானைச் காவல் கொண்டு நின்றார் அறியா செறியானே 47-7 
வானோர் ௮.றியா கெறியானே 41-3 

180. கோய் - பிணி - தீர்ப்பார் 

அங்கத் அ. அசோய்கள் அடியார்மேல் ஒழித்தருளி 80-5 
அரித்த ஈம்பி அடிகை கொழுவார் ரோய் 63-6 
இழித்த சோம் இம்மையே ஒழிக்க வல்லானை ரட் 
ஊனத்துறு கோய்கள் அடியார்மேல் ஒழித்தருளி 80-7 
சட்டமும் பிணியும் களைவானை 59-2 
சல்மட் பிணி களேவான அகுமாமருகி னக தபிறப்பும் 97-8 
அண்ணிய ய் ஈங்கட் பிணி களைவான். 97-8 
பரவுவார் ‘Se களைவாய் 29-3 

விட்ட *வேட்சை வெச்சரோய் களைவானை 59-2 

181, கோய் தருவார் 

யுமாதுரு சோய் புணர்ப்பானை 56-8 

182. பகல் 

பகலும் சங்குலும் ஆ௫ கின்றானை 59-8 
usgrer@ 2-10 
பகலை. 59-10 

188, படைத்தல் 

சரய மாயமும் ஆக்குவிப்பானை 56-8 
படைத்தாய் ஞாலமெலாம் 23-8 

184. பண்பு 
பலிதேர்ச் அணும் பண்புடையன் 97-4 

185. பத்தர் 
ன் 521 

186. பந்தம் 

பந்தம் வீடிவை பண்ணினீர் 89-4 
  

* லேட்ட மனத்தைச் செல்லவிட்டதனால் விளைச்த வெர்கோய்$ 

றுபவிக்க இயலாது விடப்பட்ட வேட்கையால் வர்த வெச்சகோய் 

எனப் பொருள் காணலம்.



99, சவெபிரான் தன்மை, பெருமை, அருள் முதலிய ௨௪டு 

187. பயன் 
பயனே 28-9 
வினையின் பயனே 41-5 

188. பயிர் 
பயிரை 84-9 

189. பரம் 
பரமாய பரஞ்சுடரே 24-5 

140. பரம்பொருள் 

பசமாய பசஞ்சடரே 24-5, 28-9 
ப.ரமாய பரம்பானே 27-1 
பரனே 28-9 

341, பரிசு 

பட்டி வெள்ளேறுகர் தேறுலீர் பரிசென்கொலோ 48-9 
பரந்த பாரிடம் சூழ வருவர் கம் ப.ரமர்தம் பரிசாம் 76-6 
பாடியாடும் பரிசே புரி்தானை 56-6 
பைதல் வெண்பிறையோடு பாம்புடன் வைப்பது பரிசே 765 

148 பருமை 
அரியவன் சான்முகலும் அடியும் முடி காண்பரிய பரியயன் 22-8 

148, பழம் (கனி) 

அல்கை செல்லியின் பழத்திடை அமுதே 54-8 
சண்ணுதலைச் கனியை 84-6 
appr alter soPumu seis 501 5% 51-9 
REDS Oswaniég நெல்லிச் சனியே 43 
பழத்இனிழ் சுவை ஒப்பாய் 29-6 

144, பற்றாவார் 

'இருமேற்றளி யுறையும் பற்றே 21-4 
பதிறவனார் எம் பராபசர் 191 
பற்றினார்ச் கென்றும் பற்றவன் தன்னை 61-2 

145, பற்று அற்றவர் 
96-7 விண்டானே
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146 பற்றொழிப்பார் 

பக்தித்.ச வினைப்பற் றறுப்பானை 61-8 
பதீறினோு சுற்றம் ஒழிப்பானை 56-6 

147. பாடற் பிரியர் 
['சவனும் பாட்டும்! தலைப்பு 125 பார்ச்ச] 

பாடுவார் ப௫தர்ப்பாய் 29-8 
*QuppCur H56 5 பெறாவிடில் இகழில், இவரலா 

'தில்லையோ பிரானார் 14-8 

148, பாவ நாசர் 
சினைதரு பாவங்கள் சாசங்களாக நினைச்துமுன் சொழுதெழப் 

பட்ட ஒண் சுடரை 58-8 
பத்தராய்ப் பாவிப்பார் பாவமும் வினையும் போக விட்டானை 90-7 
பாவ சாசனை 62-1 
பாவம் தீர்க்கும் பித்தாடி. 90-6 

149, பித்தர் 

ஆயன சொல்லி நின்றார்கள் அல்லல் ௮.௮.ச்இலும், பேயனே 
பித்தனே என்பரால் எம் பிரானையே 44-5 

நீரொரு பித்தரோ எம்பிரானிரே 36-3: 
பித்தரே என்றும்மைப் பேசுவார் பிதரெல்காம் 29-1 
பித்தரே ஒத்தோர் ஈச்ிலெரா௫ில் இவசலா இல்லையோ 

பிரானார் 141 
பித்தரை ஒக்தொரு பெற்றியர் 18-7 
பித்தரோ எம்பிரானிரே 36-8 
பித்தனே என்பரால் எம்பிரானையே 44-5 
பித்தா 11 
விடர்தனை உண்டு சண்டத்தே வைத்த பித்த ந்த. 

150. பிறப்பு அறுப்பார் 
பச்.இ.த்த வல்வினைப் பற்றப் பிறவிப் படுகடற் பசப்புத் 

'தவிர்ப்பானை 67-7 

151. பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு இலாதவர் 
தோத்றமும் துறப்பாயவன் தன்னை 56-4 

பிறப்பில்லியை 48-10 
. * பெத்றபோது பாடல்பெத்த போது? எனக் கொள்ளலாம்.



89. இவெபிரான் தன்மை, பெருமை, ௮ருள் முதலிய ௨௪௪ 

பிறப்பிலியை 
பிறவா உரு வானவனே 
பிறவாசவனே. 
பிறவா கநெறியானே 
பிறவாய் இறவாய்...கூவாய் 
மூப்பதும் இல்லை, பிறப்பதும் இல்லை, இறப்பதில்லை 

158. புகழ், பேர் 

[சிவனும் பு£ழும்--என்னும் தலைப்பு 127 பார்க்க] 
எல்லையில் புகழ் எம்பிரான் 
*பழிசேரில் புகழான்.. 
புலவர்க்கு நின்புகழ் போற்றலாம் சன்னானே, தன்னைப் 

புகழ்க்திடம் சற்சோதி 
புனைதரு புகழினை 
பேரூரும் ம2கரியின் உரியானை 
வக்த *சாயினை அறிவோ 
வீடிலாத வியன் புசழானை 

158. புண்ணியர் 

புண்ணிய மானானே் 
யுண்ணியா 

154, புயல் 

['மேகம்?சலைப்பு 82-182 பார்ச்ச] 
குழைக்கும் பயிர்க்கோர் புயலே ஓத்,தியால் 
புயவினை 

156. புலன் வென்றவர் 

சுமையாய்ப் புலன் ஐக்தும் சீறு சம்பி 
புலன் ஐர்.தும் செற்றார் 

முற்ற ஐஞ்சும் தறக்.திருப்பானை 

156. புனிதன் 
புனிதா 

86-8 
28-6 
42-5 
47-4 
41-6 
18-1 

48-4 
23-10 

96-2 
58-8° 

51-12 
38-6 
56-7 

96-8 
70-1, 96-3 

70-1 
  

* uf(Cei) Cri ae இல்லாத புகழான். சேர் - சேர்தல்: முத 
னிலைத் தொழிற்பெயர். “எங்கும் எல்கள் (அ.ரானார் புகழல இகழ்பழி 
யிலே சம்பச்தர், 2-91-1. 

1 சாய் - புகழ். தன் பெயர் சாய்கெட?--சம்பக்தர், 3-10-8.
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187. பெருமை 

உலகம் தொழும் உத்தமனே 28-7 
*பரிசுடையவர் இருவடி.கள் 75-4 
பாரூர் பலரும் பரவப் படுவாய் பாகுர் அம்மானே. A7-4 

பெரியான் 97-3 

மூன் இருவர் நினைர் இினிதேத்தப் பெற்றுளனாம் 
பெருமையனை 51-9 

168. பேயன் 

அல்லல் அறுச்லும் பேயனே (பித்தனே) என்பரால் 
எம்பிரானையே 44-5 

159. பொய்யன் 

மெய்யிலாதவர் தங்களுச் கெல்லாம் பொய்யனை 57-11 

160. பொருள் 

$உரமென்னும் பொருளானை 86-5 
உள்ளத்தின் உள்ளே நின்ற ஒண்பொருள் 45-4 
உள்ளத்துள் பொருள் பற்றினன் 45-10 
என்னிடைப் பொருளை 58-7 
ஒரூரென் நுலகங்களுச் கெல்லாம் உரைச்சப்படு 

பொருளாய் 59-11 
கலைக்கெலாம் பொருளாய் உடன்கூடி. 594 
தாருகனைப்...பொன் ஐவித்த பொருளினைமூன் 

படைத் துசந்த புனிதன் 
38ர்பலி ஏற்றதென் என்று விண்ணப்பம் செய்பவர்க்கு 

மெய்ப்பொருள் ஆய வீழிகொண்டீர் 
பொய்ச்சமண் பொருளா ஈண்டு ஈம்பி. 
பொன்னுமெய்ப் பொருளும் தருவானை 
மெய்யர்க்கு மெய்ப்பொருளான விமலனை 

  

  

* பரிசு - பெருமை. திருவடிகள் - இறைவர். 

* உரம் - ஞானம். 

1 விண்ணப்பம் செய்பவர் - சம்பக்தர். சம்பந்தர் சேவாரத்தில் 
இருவலஞ்சுழிப் பதிகம் 2-2 பார்க்க. *சொலீர் வெண்டலையிற் பலி 
கொள்வதே?! பின்னும் பாடல்கள் 1-47-1,2,8; 1-51-4) 2-86-4, 
2-87-6) 8-88-1 பார்க்கவும்.
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161. போன் 
என் பொன் 48-4 
e167 Qun oor 83-7 

ப்பமராச் செம்பொனை 83-7 
'சம்பொனே 70-6 
செம்பொனை 83-7 
இசழ்தரு செம்பொன்னை 40-7 

பைம்பொனே 69-8 
பொன்னவன் 45-8 
பான்னானே (புலவர்க்கு), 96-1 

பொன்னு © 38-8 
பொன்னின தொளியை 58-7 
'பொன்னினை 68-3 
பொன்னுமெய்ப் பொருளும் தருவானை 59-1 

162. போகம் 

போகம் கொண்டார் கடற்கோடியின் மோடியை 17-8 
போகமும் ( இருவும்) புணர்ப்பானை 59-1 

168. மணி 
அருமணியை 40-7 
என் மணியை 83-7 

ன் ன் 30 
குருமா மணிதன்னை 62-4 

.இருமணியை 40-7 
தெரிவரிய மாமணியை 40-7 
ஈன்மணியை 83-7 

மணிதன்னை 29-1 
மணியினை 68-8 
மணியே 54-9, 70-4 
மணியை 40-7, 64-4, 68-8, 68-7 
மாசிலாமணி 68-5, 69-5, 70-9 
மாமணி 549.4 51.1 
மாமணி தன்னை 51-1 

மாமணியே 24-1 

164. மதி (அதிவு) 
மனத்துளே மதியாயிருப்பானை 56-8 

வருமதியாய்...வருவான் 82-1 
  

* 6G - ஒளி.
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165, மருந்து 
அருமருந்து 51-4 
அருமாமருக்து 97-8 
ஆருயிர்ச்செல்லாம் மருச்சளான் 57.10 
சிருவாஞ்சியத் அறையும் மருச்சளார் 76-6 
அண்ணியனய் சல்கட் பிணிசளேவான் அருமாமருக்ு 

எழ்பிறப்பும் 97-8 
மலைமேல் மருந்தே 41-5 
மலைமேல் மா மருக்தே 27-3 
வலங்சொள்வாசவர் தங்கள் வல்வினை தீர்க்கு மருச்து 75.9 
வழித் அணை மருந்தே 70-9 

168. மலமிலி 
நின்மல மூர்த்.இ 92-10- 

167. மலர்--அரும்பு, மலர் மணம் 
அரும்பினை 58-6 
அலரினை 58-6 
BOY are sang 68-3: 

168. மலை 
சடம்பூர் மலையே 47-1 
STE WTVMCOTEOU 68-6. குணக்குன்றே 70-6: 
திலா மலையே 70-8 
பணிமால் வரையாஇ. 2-10- 
மாலை ஆனாய் 1-7 
மலை தன்னை 50.8 
வரை எழு உடைய கோனை 68-2 

169. மறை--அங்கம் 

(சலைப்பு 299 பார்4க] 
அருமறை, ஆறல்சம் ஓதம் எல்லை 73-8: மறைகளாயின சான்கும் ஆய ஆ.இ Tl 

170. மனம் 
மனத்துளே மதியா யிருப்பானை 56-8 
மாயமாய மனம் கெடுப்பானை 26.



99. இவெபிரான் தன்மை, பெருமை, அருள் முதலிய உடக 

171. மாணிக்கம் 
மாணிக்கத்தை afl 
மாணி௰கம் முளேத்தெழுர்ச வித்தனே 9- 
மாணிச்சமே ட 24-1 

172. மாதிமை (அன்பு) 

மா.திமையேல் உடையீர் 46-10 

175. மாயம் 

காய மாயமும் ஆக்குவிப்பானை 56-8 
மாயமாய மனம் கெடுப்பானை 564 
மாயமில் மாமலை சாடனாயெ மாண்பனை 44-5 

174. மால் தீர்ப்பர் 
மெய்ம் மாலாயின ர் த்தருள் செய்யும் மெய்ப்பொருளே 21 

175. மின், இடி 
மின்னவன் மின்னவன் 45-8 
மின்ஞாய்த் தீ என நின்றான் 86-6 

மின்னானே 96-2 
மின்னின அருவை 58-7 

176. முத்தர்--முத்தி 
செல்லடியே செருச்டச் இறம்பாது சேர்ந்தவர்க்கே 

சித்தி மு,த்தி செய்வானை 67-2 
முத்தா 52-1 
மத்திக்கு ஒன்.றினன் தனை 62-5 
முத்தி சரவல்ல...உமை பங்கா 52-1 

. 177. முத்து 

நித்திலத் இரள் தொச்.தினை 62-5 
முத்தினை 29-1, 40-7, 51-1 

178. முதல்வன் 
முதல்வன் (ரீ) 7-4, 17-6 

முதலவன் 647 
முதலாய பிரானை 64-3 

முழுமுதல் 64-7



௨௫௨ தேவார ஒளிநெதறி (சுந்தரர்), 

மூன்னெலா முழுமுகலென்று வாஜோர் மூர்த் தியாய 
முதல்வன் 647 

மூலமுதற் கருவை 84-7 

179. மூலப்பொருள் 
மூலமு,சற் கருவை 84-7 

180. மூவர் அவர், இருவர் அவர், முதல்வர் அவர் 
இருமால் அயனாலும் உருவுடையார் 11.1 
முச்தியாகயெ மூவரின் மிக்க மூர்தீஇயை 57-7 
மூவராயும் இருவராயும் முதல்வன் அவனேயாம் 14 
மூவரின் முதலாயவன் தன்னை 56-5 
wages தனதாம் மூலமுதற் கருவை 8-7 
மூவென இருவசென முச்சண்ணுடை மூர்த்தி 80-9 
வளர்சடையினானை...வானவர் தக்கோனைப், புள்வாயைக் 

சண்டுலகம் விழுங்கி உமிழ்ச்தானைப், பொன்னிறத்தின் 
முப்புரிதூல் சான் மூச். தனானை 401 

181. மெய்யன் 
*உண்மயத்த உமச்சடியேன் 
மெய்யர்க்கு மெய்பொருளான விமலனை 
மெய்யர் மெய்ப்பொருளே 

  

மெய்யவனே 
மெய்யன். 
மெய்யனே 

'மெய்யனை 46-11, 57-11 
மெய்யா 52-2 
மெய்யிலா,சவர் தங்களுக்செல்லாம் பொய்யனை 57-11 

188. மேகம்--முகில்-- மழை 
[“புயல்? தலைப்பு 92-154 பார்ச்க.] 

ஒருமேகம் முலொூ ஓத்து 40-2 
கார்ச் குன்ற மழையாய்ப் பொழிவானை 59-8 
1மங்குத் நிரிவரய் 472 
முடில்பொழியும் 1வாளாய் 82-1 
  

* உண்மயத்த - உண்மை மயத்த. 
* மேசசல் ஊர்இயர்-அப்பர் 4-16.2. அப்பர் ஒளிகெறி-ஒப்புமைப் 

பகுதி. பச்கம்1-£ழ்ச் குறிப்பு. 
1 வான் - மழை. *வான்மடி பொழுதில்! --பெரும்பாண் 107.



82. சவபிரான் தன்மை, பெருமை, ௮ருள் முதலிய ௨௫௩ 

188. மேலானவர் 

மேலையார் மேலையார் மேலாய எண்டானே 96-7 

184, மையன் 
மையன். 45-11 

186. *மெளனயோக நிலை 

இழிச்துகர்£ீர் முன்னைவேடம் இமையகர்க்கும் உரைகள் 
பேணா ௮ ஒழித் துகர்தர் 62 

186. வஞ்சகர் 

புள்ளுவசாகுமவர்க்கவர் தாமும் புள்ளுவனச் 11-3 

187. வயிரம் 

aus gong 51-5 

188. வரம் தருவார் 

வ.ரமலி வாணன் 100-8 

189. வறுமை யிலாதவர் 
ஈல்கூர்ம்இர் அல்லீர் 46-8 

190. வான் 

ஆகாசம் 83-6 
மு௫ில்பொழியும்...வாஞாய்...வருவான். 82-1 
உானுடையான் 97-3 

191. விடூதற்கரியான் 

விரவினால் விடுதற்கரியானை 50.2 

199. வித்து 
மாணிச்கம் முளைத்தெழுந்த வித்தனே 29-1 
  

* குரனுடைய கொடுமையைக் குறித்துத் தேவர்கள் செய்த முறை 
மீட்டுக்கு முதவில் பெருமான் மெளனயோகத்தில் இருச்.த நிலையை இ 
குதிச்சன்றத போலும்,



௨௫௪ தேவார ஒளிநெறி (சுந்தரர்) 

  

398. விதி 
மேலை விதியே 41-5 
வருமதியாய் விதிவருவான் 82-1 
விதி முதலே 70-7 
வெள்ளாற்று விதியை 38-4 

194. Sgszit 
SGESI ஆனீர் 68 

195. விருப்பு இலாதவர் 
பேணாய் 41-6 

196. விளக்கு 

ஞான விளச்சொளி 84-9 
காண்டா விளச்ின் ஈற்சோதி 52-8 
பொய்யா காஅ.னாற் புகழ்வார்கள் மனச் இனுள்ளே, 

மெய்யே நின்றெரியும் விளச்கே ஒத்த தேவர்பிரான். 23-9 

197. வினை தீர்ப்பர் 
அடைவார் வினைகள் அறுப்பான் 91.6 
அடைவார் வினை தீர்க்கும் புரிவடையார் 11.1 
உலல் உள்ளார் வினைகள் இர்ப்பாண் 91-8 
comes! Ogg டெச்.து ஈட் தும் அண்ணல் எள 

நினைவார் வினை தீர்ப்பார் 11-2 
எற்றும் வினைகள் இர்ப்பார் 91.9 
ஒல்லை வல்வினைகள் கெடுப்பானை: 56-8 
'தன்னினைவரர் வினையாயின தேய்க்தழிய அற விலகும் 

அருளான் 97-2 
சொழலுச் சொல்வினை தீர்க்கின்ற சோதி 12-9 
பண்டாழ் வினைகள் பல தீர்க்கும் பரமா 52-7 
பண்டை. வல்வினைகள் கெடுப்பானை 56-9 
பண்டை வினைகள் பறிய ரின்ற அண்ட முதல்வன் 94-2 
பணிவார் வினைகெடுச்கும் வேதனே 68-8 
பத்தராய்ப் பாவிப்பார் பாவமும் வீணையும் போகவிட்டானை 90-7 
பசதிதீத வல்வினைப் பற்றப் பிறவிப் படுகடற் பரப்புத் 

சவிர்ப்பானை (7-7 
பச்.இி.தத வினைப்பற் ஐறுப்பானை 61-8 
ure சாடோறும் பாடுவார் வினை பற்றறுக்கும் பைஞ்ஞீலியீர் 86-6 
பறியா வினைகள் அவைதீர்க்கும் பரமா " 52-4



82, ரசவபிரான் தன்மை, பெருமை, அருள் முதலிய ௨உ௫டு 

பாட்டும் பாடிப் பரவித்திரிவார் ஈட்டும் வினைகள் தீர்ப்பார் 91-1 
*பாண்டாழ் வினைகள் அவைதீர்க்கும் பரமா 52-3 
பாழாம் விளேகள் அதை தீர்க்கும் பரமா 52-8 
(மிகச் ஜர் தரப் பாசுவார் வினைப்பற் ஐறுப்பானை 64-2 
வலங்கொள்வாரவர் தங்கள் வல்வினை தீர்க்கு மருக்.து BY 
வாஞ்சியத் தடிகள் விளங்கு தாமரைப் பாதம் நினைப்பவர் 

வினைஈலிவிலரே 76-8 
வாஞ்சியத் அறையும் ஒருவஞர் அடியாரை ஊழ்வினை ஈலிய 

ஒட்டாரசே 70-1 
வாஞ்மெத் அதையும் மருச்சனார் அடியாரை வல்வினை 

ஈலிய ஒட்டாரே 76-6 
விரும்பி ரின் மலர்ப் பாதமே நினைச்சேன் வினைகளும் 

விண்டன 48-7 
வினைதேய நின்றான் இருஆச்சூர் 31.8 
வினையை வீட்ட ஈன்று நல்ல சாசன் 91-7 
வெய்ய வினையாய அடியார்மேல் ஒழித் தருளி 80-6 

198. வினைப்பயன் 
வினையின் பயனே 41-5 

199. வீட 
பச்தம் வீடிவை பண்ணினீர் 88-4 

200. வேயில் 

[*சிவலும் ஞாயிறும்! தலைப்பு 118 பார்க்க] 
வெயிலாய்க் காற்றென வீச...ரின்றான் 86-6 

201. Geusiteren 

1விண்ணிடை...வெள்ளடை நீயன்றே 29, 29(6) 

202. வேறு 
வேரு (பு.துமையனே), 28-8 

208. வைப்பு (எய்ப்பினில் வைப்பு) 

எவ்வுயிர்க்கும் வைப்பினை 88-7 
நல்லடியார் மனத்,து எய்ப்பினில் வைப்பை 67-2 
* பண்டு - வினை - பழையவினை. பாண் - தாழ்ச்சயுமாம்.. 
* வெள்ளடை-ப.ரமாகாசம். - சம்பந்தர் 8-124, - அப்பர் ஏ1-(0-- 8. 

'திருமக்திரம், 1157.



538. சிவபிரான் - திருவருவம் 

- *இருவடி? தலைப்பு 88-8 uniée., 
அரை 
அமவரையினான் 
அரையிற் கோவணமும் அ.களும் 
கச்சேர் ௮ரவொன் தரையில்: 
கண் 

ஒண்ணுதத்...தனிச்கண் 
கண் அழல் ; 
கண்ணின்மேல் ஒருகண் “,டையான் 
கண்ணுமூன் முடைச் கம்பன் 
கண்ணுமூன் ஸறுடைமீர். 
கண்ணு, மூன்று முடையா யொருகழ்பி 
எண்ணொர் மூன்றடை அண்ணலை 
கண்மேல் ஒரு கண்ணான் 
காமற் காய்க்ததோர் சண் 
செல்கணா 
செவ்வணமாம் இருஈயனம் 
ஞானக் கண்ணா 

யவர் சண்ணும் 
ஈல்லகண் மேல் ஒரு கண்ணான் 
செற்றி ஒற்றைச் கண் 
கெற்றிக்கண் உடையானை 
செற்றிச் கண்ணனை 
செற்றிச் சண்ணான். 
பெரிய சண் மூன்று. 
முக்சண் 
முக்சண் இறைவன் 
முச்சண்ணரேர் 
முச்சண்ணன் 
முக்கணணினன். 
முச்சண்ணுடை மூர்த்தி 
முச்சணனே 

முக்குண 
மூன்றுசண் (உடையாய்), 
கண்டம் 
அல்லு கண்டன் 
கடல் ஈஞ்சுண்ட சண்டா 
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64-1 
57-8 
38-9 

95-11 
86-6 
33-4 

12-8, 105 30-8 
71-9 
80-9 
25-3 
54.9 
544 

71-7 
608



88. இவபிரான் ௩ 'இருவுருவம் e@a 

seri spasnis 23-3 
ee 18-3 
கண்டம் கஞ்சடைச் ius 61-4 
சண்ட முடைச் கருகெஞ்சு 20-6 
கண்டமும் குத்திட்ட பிரானை 
சரிய சண்டனை 68-1 
கரிய சறைச்சண்டன் 80-4 
கருகற் “குரலாய் 47-5 
BGO மணி மிடற்றுன் 98-6 
sGuer Cpae Cured Wr popds 26-2 
கறுத்தாய் கஞ்சமு. அண்டு கண்டம் 4-8 
கறைக்கண்டத் இசன் 44-10 
கறைச் சண்டசோ 38-7 
கறைச் சண்டன் 10-8, 89-8, 80-2, 4;.92-8 
SOD கீண்டா 41-5 
SoD கொள் மணி கண்டம் 9-8 
க சகொண்ட சண்டச் செம்மான் 88-1 
8p wor A peptar 56-1 
சறை மிடற்றன் 
கறையணி மிடறுடை அடிகள். 
கறையார்ச் த சண்டித்தன் 
சறையாரும் மிடற்றாய் 
கார் நிலவு மணி மிடற்தீர் 
கார் முல் போல்வதோர் சண்டம் 
காரதார் சறைமா மிடத்ரானே 
சாராரும் மிடற்றாய் 
சாராரு மிடற்றானை. 

  

சாரிடங்கொள் அண்டத்தன் 39-3 
காரிருள் போன்ற கறையணி மிடறுடை அடிகள் 58-9 
காருங் கருங்கடல் ஈஞ்சமு அண்டு கண்டவ் கறுத்தார் 18-3 
காருலாவிய கஞ்சையுண்டி.ருள் சண்டர் 86-1 
காரூர் சண்ட(ம்) 95-11 
e085 gy) சண்டனை . 92-10 
சாளகண்டன் 12-8, 81-3 
குழைச் கருங் சண்டனை. 58-4 
கொண்டல் எனத் இகழும் கண்டமும் 84-1 
சடங்கடல் கஞ்சண்ட சண்டா 69-8 
'தாங்கரிய கார் நிலவு மணிமிடத்தீர் 89-7 
"இகழ் ீல மிடற்நினனே 27-7 
  க 

* குரல் - மிடறு; “4மறிச் குரல் அறுத்.த?--குறுக்தொகை .208. 
Gs. g-U—17
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Bote Dp Bea Cor 
'இருகீல மிடத்தெம் பிரான் 
ஈஞ்சடை சண்டர் 
ஈஞ்சணி சண்ட 
ஈஞ்சமுண்டு சண்டம் க.றுத்தானை 
ஈஞ்சுண்ட கண்டர். 
ஈஞ்சுண்ட கண்டா 
சஞ்சுலாம் கண்டத் தெய்கள் சாதனை 
சஞ்செழ...உண்டிருள் சண்டன். 
சஞ்சேர் சண்டா 
ஈஞ்சேரு சன்மணி சண்டம் 
ஈன்மணி சண்டம் 
நீலசண்டத் தெம்பெருமான் 
நீலகண்டர் 
நீல மிடத்றினனே 
நீல மிடந்றெம் பிரான் 
பொங்கு மாகடல் விடமிடற்றானே 
மணிசண்டம் 
மணிசண்டன் 
மணிரீல கண்டச் தெம்பெருமான் 
மணிப்படு சண்டனை 
மணிமிடற்றன் 
மணிமிடற்றீர் 
மைகொரள் சண்டர் 
மைகொள் கண்டன் 
மைகொள் கண்டனை 
மைகொள் செம்மிட ற்தீர் 
மைஞ்ஞவிலும் கண்ட(ம்) 
மைம்மான் மணி$ல.சண்டச் செம்பெருமான். 
மையணவ கண்டம் 
மையணி சண்டன். 
மையார் சண்டத்திஞய். 
மையார் கண்டம் 
மையாரும் மிடற்றாய் 
விடக்கொள் மா மிடத்தீர் 
விடமிடற்றானே 
விடமுடைய மிடறன் 
(வேலை) விடமுண்ட மணிகண்டன் 

5. கரம் (கை) 
அங்கை 10-9, 19-8, 22-5, 64-6 
அனல் சேர் சை'யானே) 47-3. .  
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ew சையாளன் 61-6 

4055108 555905 80 90-1 

சரங்கள். * 9-3 

க.ரங்கள் எட்டுடைக் கம்பன் 61-9 

கரியானை உரிசொண்ட கை 59-7 

சைகள் எட்டு 83-3 
21-7 கையார் வெஞ்சிலை 

சையில் மான்மழு ஏர். 86-7 
சிழமான் மறிச் கை(யர்) 53-9 
செல்கனல் அரவ முன்கையில் ஆடவே 86-4 
திரிபுரம் நீறெழச் செற்ற அவ்கையான். 74-10 
'இருச் கைகள் 44-1 
பசசாருல் சரவா 25-8 
மறிசேர் அல்சை 24-9 
மறிசேர் கையினனே 26-1 
மறியேறு கரதலத்தர் 46-10 
மா ஏந்திய கசம் $2-8 
மான் மருவுல் கை 51-4 
மான் மறி கையது 11-4 
மான் மறிக் கையர் 58-9 

மானை மேவிய கையினீர் 89-8 
முன்கை 86-4 

காது 

சாதிலாள் சனசச் குழை 56-7 
குண்டலஞ் சேர் காது 40-9 

குண்டலக் இகழ் காது 61-4 
குண்டலம் குழைதிகழ் காது 58-5 

குழைக் சாதரோ 88-1 
குழைச் சாதனே 92-5 
குழைச் சாதுடையானே 70-6 
குழை சாதன் 86-9 
குழைகொள் காதன் 81-9 
குழை தழுவு இருக்காது 40-8 
குழை இகழ் சாதனே 58-5 
குழைவளர் சாஅகள் 43-6 
குழை விரவு ay காதர் 89-1 
சங்கக் குழையார் செவியா 47- 

61-4 சல்சவெண் குழைச் சாது 

* சம் (பிரமன்) தலை. *
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ip were யும் தோடும் ௮ணிர்த திருச் சாதன் 84-9 
Bas சாது ome யூ 40-8, 84-9 
தொளைவெண் குழையும் சுருள்வெண் தோடும் தூங்கும் காது 42-5 
வடி. காதா 89-1 
விளங்குவ் குழைச் காத 4-8; 26-3; 28-8 
வெள்ளைச் சுருளொன் று இட்டுவிட்ட கா* 88-2 

சென்னி-சிரம்-தலை 

அண்ட கபாலம் சென்னி 22-2 
அழகார் தரு சென்னி 114 
சடை கொண்ட * a 50 10-3 

சரம் 9-8 
பிறைச் சென்னியினான். 81-9 

வுயர் சென்னியனை 84-3 
போ 'துமதியம் புனளச்கொன்றை புனல்சேர் சென்னி 77-8 
மஞ்சுண்ட மாலை மதிகூடு சென்னி 2-4 
வன்னிமதி சென்னி (மிசை) 16-8 
திருவடி, தாள், கால் 

அடி 2-11, 10-5, 14-12, 15-1, 6; 16-8, 19-9, 11; 21-6, 9; 
22-2, 8 8: 34-11, 43-9, 48-2, 50-8, 52-10, 59.11, 68-6, 

67-9, 68-5, 75-1, 82, ‘84-1, 90-2, 98-1, 4; 100-6 
அடியிணை 44-6, 69-9, 74-1 
அடியேறு சழலானை (சழலேறு அடியானை) 30-5 
அம்பொற் சுழல் 87 
அறைசகழல் 8-1, 76-7, 10 
அறைகொள் சேவடி. 66-1 
ஆடும் அம்பொற் கழல். 37-10 
ஆளும் அம்பொற் கழல் 87-8 
ணைகொள் சேவடி. 75-5 

இணையடி. 65-6 
இலக்கு சேவடி. 75-9 
ONS sores S00 waroror Cray 48-2 
ஒண்மலர்ச் சேவடி 17-11 
அமல மல.ரன்ன சேவடி 43-2, 
spa 5-8, 19-9, 20-9, 22-6; 66-5, 79-8 

கழல்கள் 69-1 
கழல்செம் பவளப் படியவன் 22-6 
  

* அதல்,- தவே... “குடுமி களைச்த அதல்-புறகர-77, 
“நுதல்மேல் பொதி ௮.ரவினோ டாறு மூழ்க? சம்பக்தர், 2-111-4,
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eyo. 5-1, 8-8; 39-8, 67-5, 74-10 
*pp Cran 63-9 
சழற் போது 26-7 
கனகச் கமல மலரன்ன சேவடி 43-2 
காலர் கழலரோ 83-5 
சாலழ் சீறிய சால் 59-2 
சாலனைச் காலால் ae 
சாலனை மாளச் காலினால் யிர் செகுத்த 69- 
காலால் Guta ட 2 90-7 
குரைகழல் 55-4 

சைசேர் கழல், 57-1 
கேடிலாப் பொன்னடி. 29-9 
சயமார் பாதம் 51-7 
௪.ரண் 52-8 
சிருடைச் கழல்கள் 69.1 
செம்மலர்ப் பாதங்கள் 45-9 
சேவடி. 86-11, 48-2, 45-10, 60: 75-5, 9 
தாள் 21-2, 68-4, 84-2 
திருப் பாதங்கள் 66-3 
AGturgh 48-1, 67-7 
AGiurgb PaCwrad 6-7 
Agua 5-8, 9; 14-1; 54-1, 2; 55; 89-3 
திருவடி யிணை 64-2, 10 
,திருவடியிணை (இரண்டும்) 58-10 
திருவுமெய்ப் பொருளும் செல்வமும் எனக்குன் £ருடைச் 

கழல்கள் 69-1 
அன்று பைங்கழல் 62-7 
ஈலக்கொள் பாதம் 65-7 
நிரு,ததஞ்செய் காலன் 58-3 
imei Cray. 45-10 
பங்கய பாதன் 22-5 

பாதம் 1-5, 6-3, 7-11; 22-5, 45-3; 65-4, 7; 89-10, 94-10 
பொற்கழல் 45-11, 65-7 
பொன்மலர்ப் பாதம் 66-2 
பொன்னடி 15-4, 17-7, 29-9, 89-9, 55-8, 75-10, 100-1 
மடி.த்தாடும் *அடி(மை) 90-1 
மலர்ப் பாதம் 48-7 
  

* “ ~ 2, அடிமை - அடி; மை- விகுதி, “இருமை வகை தெரிந்து 
திருக்குறள் - 28. என்புழிப்போல - எண்ணின்சண் நின்£ற.து, ப்கு.இப் 
பொருள் விகுதி.
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மலாரடி. 65-1 
மலரன்ன சேவடி 43-2 
மாலொடு சான்முகன் சர்சைசெய்த மலர்கள் (பாத மலர்கள்) 81-8 
விளங்கு தாமரைப் பாதம் 76-8 

9. திருவுருவம் 
ஓங்காரத் அருவா நின்றானை: 67-1 
குன்றி போல்வதோர் தவச 83-3 
Caran aGgale 85-9 
செக்கர் வானத்து இளஞாயி ஐன்னானே 96.2 
செம்பவள இிருவுருவன் 89-4 
செம்பொனே ஓக்கும் இருவுருவானை 55-10 
சைவத்த செவ்வுருவன் 92.7 
இருமால் அயனாலும் உருவுடையார் 11.1 
சோயவர் கண்ணும் வாயும் மேணியும் 36-8 
Sing ” உருவாய் நிமிர்ச்தானை. 62-6 
பல உருவும் சன் உருவே யாய பெருமானை 40-9 
மாணிக்கத்தின் மலைபோல வருவார் 53.1 
மின்னேர் உருவச் தொளியானே 41-4 
வேய்புரை தோளி தங்கு மா திருவுரு உடையானை 62-2 

30. தோன், புயம் 

எண்டோள் 30-10, 88-7, 84-1, 86-6, 95-11 
எண்டோள் சடஷூரர் 58.8 
எண்டோள்கள் 40-8 
எண்டோள௭ர் 76-5 
எண்டோஎன் 12-10, 80-8 
எண்டோளினன். 71-9 
எண்டோ செம்பெருமான் 88-7 
Gar gporafuy yuna 64-5 
'இண்டோள்கள் 9-8 
தோளும் எட்டு 81-3 
மல்.திகீழ் இண்புயமூம் 84-4 

11. தோற்றம் 

தணிப்படும் உடையும் சண்ண வெண்ணிறும் தோற்றமும் 
சந்தித்துச் சாணில் 14-10 

மார்பிடை 8ீறு,துதை மாமலை மங்கை உமைசேர் சுவடு 84-4 

12. or 
வேத காவன் 91-6



88. சிவபிரான் - திருவுருவம் ௨௬௩ 

  

  

13. நுதல் 
ஒண் ணுதல் 56-1 
ஒண்ணுதற் றனிச் சண்ணுதலானை L 
கண்ணார் அதலர் 53-2, 
கண்ணுதல் 51-9, 84-6, 89-6 
சண்ணுதலான் 56.1, 6; 68-6 
சண்ணுதலோன் 16-1; 9 
நீறு தாங்கிய திரு௮;சலானை 64-1 

84. மார்பு 
இழை தழுவு வெண்ணாலும் மேவு திருமார்பு 40.8 
ஏனமா எயிறு, ஆமையும், எலும்பும் ஈடு தால்கெய 

மார்பு(டையானே) ‘70-9 
கனல்சேர் ஒளியன்னதோர் பேசசலத் *தல்கைமயவன் 10-9 
"கொன்றைச் தாரிரும் தடமார்பு 5-6 
.இருமார் பகலத் தடிகள். 10-3 
அளைத்த அங்கத்தொடு அமலர்க் கொன்றை தோலு நூலும் 

தைச்ச வரை மார்பன் 57-5 
ஈரைவிரவிய மயிர் தன்னொடு பஞ்சவஒ. மார்பன் 1-4 
ரீபஞ்சவடி மார்பன் 1-4 
பஞ்சவடி மார்பினர் 58-6 
பவள வெற்பு 94-4, 
மார்பிடை நீறு...உமைசேர் சுவடு 84-4 
மார்பில் பொடி அணிவார் 11-5 
மார்பிற் புரிதல் பு(ளவே 45.6 
வரை மார்பன் 57-5 
வெண்புரிநால் மார்பர் 53-2 

35. முடி 
goo நீண்முடி. 83-8 
துறைக் கங்கைச் சலர்.தாங்கயெ முடி. 82-6 
நீண்முடி 83-8 
பிறைத் தண்டமுடி. 10-8 
  

எ அசலம் - மார்பு, அம்.*கை - அழுயெ ஒனி, கை 2 ஒனி, செணம், 
44 சைகோடி ஒளிரும் மாலே? - சம்பந்தர், 262-6, 

* பஞ்சவடி. - மயிர்ப் பூணூல்; மாவிரதியர் என்னும் உட் சமயத்தார் 
அணிவது. மானச்சஞ்சாத காயனார் புசாணம், 28, 20, 20. “மைவச்ச 
இறக் கேசவடப் பூண நாலும்?! - 28, “மாவிசத முனிவர்?! 26... “அணல் 
இவள்தன் மயிர் மக்குப் பஞ்சவடிக்காம் என்றார்? 20. (தலைப்பு60 பக்கம் 
௧௮௮ உழ்க்குறிப்பு.)
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மடி 3-2 
வாசமாமுடி. 62-7 

16. Quis 
,திரு£ற மெய் பூசி 242 
மெய்யிற் பகட்டீருரிப் போர்வையினான் 98-7 
மெய்யெலாம் பொடி. 86-10 
மெய்யை முற்றப் பொடிப் பூசி 
வெர்.தரீறு மெய் பூச 

  

17, மேனி 
அச்தி வானமும் மேனியோ சொலும் 36-4 
சீரார் மேனியனே 27-7 
சுடுபொடி ஆடிய மேனியர் 19-10 
செச்கர்வான் அர்.இ அன்னானை 98.8. 
செக்கர் வான்*நீர் ஏற்றாய். 1-8 
செம்பொன் மேனி 68-2 
செய்ய மேனியனே 70-7 
செய்யார் மேனியனே 25-5, 27-4 
,தழல்போலும் திருமேனி 1-6, 86-3 
,கழலு மேனியன் 12-9 
,திருமேணி 11-6, 86-5, 38-8, 39-10,40-5, 46-9. 95-1, 86-3: 
காயவர் மேனியும் 36-3 
நீறணி மேனியன். 72-3 
நீரார் மேனியனே 26-8 
நீறு நர் திருமேனி 86-5 
நீறேறும் திருமேனி. 86-4 
யவளமேணி 7-12 
புண்டரிசப் பரிசாம் மேனி 84-1 
பெண்ணவன் மேனியோர் பாசமாம் 45-7 
பொடிச்கெசள் மேனி 34-2: 
பொடியணி தஇிருமேணி 85-1 
பொடியாடு திருமேனி 38-8 
பொடியாடு மேனியன் 50-10: 
பொடியார் மேனியனே 28-1 
பொடியேறு திருமேணி 30-5: 
பொன்செய்த மேனியினீர் 25-% 
பொன் மேணி 23-4 
பொன்னனையான் 11-6 
பொன்னார் மேனியனே 24-2 
  

* நீர் - நீர்மை.



19. 

20. 

84, இவபிரான் .ஈஞ்சை உண்டது உசுடு 

மூத்து நீற்றுப் பவள மேனி 7-11 

முருக்கு வாய்மலர் ஒக்கும் இருமேனி(யானை) 40-5 
ஐுழுரதணி மேனி(யஸ்) 98-5 

'வங்கனல் மா மேனியனை 51-4 

வெண்ணீறு சண்ணித்த மேனி 38-6 
வெண்பொடி. மேனியினான் 98-6 
வெளிய இரு£ற்றில் இழு மேனியன் 57.11 

வடிவு 
முடிமேல் மாமதியும் ௮£வும் உடன் துயிலும் வடிவே 

'தாமுடையார் 23-1 
வடி.விலான். 83-10 

வாய் 
அ£யவர்...வாயும். 86-3 

வாய்தான் இறவீர் 95-9 
விரல் 

அ.ரச்சன் வரைதோள் வமையால் இறக்கொள் விரல் 98-4, 

ஒரு விரல் 57-9, 98-10 
,இிருமெல் விரல் 27-9 

இருவிரல் 16-6, 97-8 
மெல்விரல் 27-9 

84. Handyreir Beka Osx II 

1. கடல் கடைந்தவர், கடைந்த விதம் 

கடிக்கும் ௮.ரவால் மலையால் அமரர் கடலைச் கடைய 9-10 
எழு சாளகூடம் கோல மால்வரை மத்தென காட்டிக் 

கோள௱வு சுற்றிக் சடைந்தெழுக்த ஆல ஈஞ்சு 55-5 
விஞ்சை வானவர் தானவர் கூடிச் கடைச்த வேலையுள் 

மிக்கெழுச் தெரியும் ஈஞ்சம் 68-4 

8. நஞ்சுண்டதும், கண்டம் கறுத்ததும் 

ஆலந்தான் உகந்து அமுது செய்தானை 61-1 
ஆலம் உண்ணும் துற்றர். 22-9 
ஆலன் . 85-9" 
எழுகடல் ஈஞ்சண்டே 82-2 
ஒலிகடல் ஈஞ்சமு,ஜதண்ட ஈசன் 78-10 
ஒ.தச் கடல் ஈஞ்னை உண்டிட்ட பேதைப் பெருமான் 9-6
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கடலைச் கடைச்திட்டதசோர் ஈஞ்சை உண்டீர் 22 
கடலைச் சடைய எமுகாளகூடம்...அமுதாச உண்டீர் 9-10 
கண்டம் ஈஞ்சுடைச் சம்பன் 61-4 
கண்டமுடைக் கருகஞ்சை அுகர்ச்த பிரான் 10-6 
GES ஈஞ்சமு துண்ட சல்லாலன் 31-7 
கறுத்தாய் சடல்கஞ்சமு தண்டு கண்டம் AB 
காரார் கடலின் ஈஞ்சுண்ட சண்டர் 53-7 
காருலாவிய ஈஞ்சை உண்டிரள் சண்டர் 86-1 
காரூர் சடவில் விடமுண்டருள்செய்...சடையன் 98-7 
தடங்கடல் கஞ்சம் உண்டார் 19-3 
தடங்கடல் ஈஞ்சண்ட சண்டா 69-8 
கஞ்சம் அருந்து vod 63-8 
கஞ்சம் கொண்டார். 17-4 
கஞ்சமுண்டு சண்டம் கறுத் தானை 51-4 
கஞ்சமு தண்டு கண்டம் கறுச்தார் 18-8 
ஈஞ்சுண்டு தேவர்ச் கமுதய் கொடுத்த ஈலம் 24 
ஈஞ்செழ...உண்டிருள் சண்டன் 75-2, 
ஈஞ்சேறு ஈன்மணி சண்டம் உடையானே 96.5 
நீல சஞ்சுண்டவர் 19-9 
நீலமார்கடல் விடக்தனை உண்டு கண்டத்தே வைத்த பித்த 55-5 
பெரிய ஈஞ்சமுதுண்டது 67-9 
'பொக்குமாகடல் விடமிடத்ரானே 70-1 
முழக்கும் சடல்கஞ்சம் அருக்து ஈம்பி 63.8 

ன்தான் கடல்கஞ்சம் உண்ட அகனுலோ 82-2 
மாய்த்தெழுர்த வே$லவிடம் உண்ட மணிகண்டன் 16-8 

வார்கடல் கஞ்சுண்டு அதனுச் இறவாத என்றும் இருக்தவனை 94-8 
வார்சடல்வாய் விடமிடற்றில் வைத்த தென்னே 6-5 
விடம் உண்டு அருள்செய்...சடையன் 93-7 
விடம் உண்டுகர்த அம்மானை 51.8 
'வேலைஞ்சுண்ட வித்தசன் தன்னை 6L5 
வேேயில் கஞ்சுண்டு 85.9 

'வலையள் மிக்கெழுந்து எரியும் ஈஞ்சம் உண்ட சள்ளாநனை 69-4 
வேலேவீடம் pd மணிகண்டன். பூ 16-8 
வேலைவிட *மறியாமல் உண்டு கண்டம் க.றுத்தாய் 23-3 

3. ௩ஞ்சை உண்ட காரணமும், கருத்தும் 
அமரர் அடிபரவச் சல்கையை நீல்ச அருளித் சடங்கடல் 

கஞ்சம் உண்டார். 108. 
கடல்சஞ்சை அன்றமரர் வேண்ட உண்டருளிச் செய்தது 46.6 
  

* மறியாமல் - தடுக்காமல்,
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சடல்ஈசஞ்சை வானவர்கள் தாம் உ௰்ய Bee 
ச அமுதவர்ச் கருளி 51-11 

கடலைச் கடைய எழுகசஎகூடம்.. அடிக்கும் உலகல்க 
என்று அதனை உமக்கே அமுதாக உண்டீர் உமிழிர்.. 9:10 

சடைச்தெழுர்,ச ஆலநஞ்சு கண்டவர் மிசஇரிய அமரர்கட் 
கருள்புரிவத கருதி, நீலமார்கடல் விடக் தனை உண்டு 
கண்டத்தே "வைத்த பித்தீ செய்த சலம் 55-5 

சங்கலக்கும் தடங்கடல்வாய் வீடஞ் சடவர் தமரர் கொழ 
அங்கலச்கண் தீர்த்து விடம்உண்டுசந்த அம்மானை 313 

மாலொடு நான்முகன் இக்.இிரன் மச்.திர.த்தால் வணங்க 
நில ஈஞ்சுண்டவர் 19-9 

வங்கமேவிய வேலைசஞ்செழ வஞ்சர்கள் கூடித், தங்கள்மேல் 
அட சாமை உண்ணென உண்டிருள் கண்டன் 15-2 

வானவர்கள் பூசலிடச் கடல் ஈசஞ்சண்ட கருத்து. 
மரும்...சண்டம் 94-1 

A, உண்ட Be என்னசெய்தது என்பது 

கடல்கஞ்சை அன்றமார் வேண்ட உண்டருளிச் செய்த 
உமக்இருச்ச ஒண்ணா திடவே...சடல்சாசைக் காரோணம் 

மேவி யிருக்திரே 46-6 
கஞ்சம் உண்டு சண்டம் கறுத்தானை 57-4 

8, தேவி அஞ்ச ஈஞ்சை கண்டது 

பிறையணி வாணுதலாள் உமையாளவள் * பேழ்சணிக்ச, 
நிறையணீ கெஞ்/சனுங்க மீலமால் விடம் உண்ட 

சென்னே 99-1 

6. தேவர்க்கு அமுதம் ஈந்தது 

அமரர்க். கமுதீந்த அருளெனம்பி 63-3 

க.டல்கஞ்சை வானவர்கள் தரம் உய்ய அங் அழுது 
அவர்ச்கருளி 51-11 

கஞ்சுண்டு தேவர்ச் சமுதம் கொடுத்த சலம் 24 

7. ௩ஞ்சின் வர்ணனை--௩ஞ்சைக் குறிப்பன 

ஆல கஞ்சு 
ஆலம் 

* பேழ்கணித்தல் - அஞ்சுதல். 

ர் அனுல்குதல் - வருந்துதல். 
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எரியும் கஞ்சம் 68-4 
எழுகடல் ஈஞ்சு 82-2 
ஒலிகடல் ஈஞ்சு 73-10 
கடல் கஞ்சம் 19.8, 82-2, 63-3 
சடல் சஞ்சு 4-8, 69-8, 78-10, 84-1, 83 94-6 

கடல்விடம் 55-5,°70-1 
கடலில் விடம் 938-7 
கடலின் ஈஞ்சு 58-7 
சருாஞ்சு 10-6 
சாருலாவிய ஈஞ்சு 80-1 
காளகூடம் 9.10 
தடல்கடல் கஞ்சம் 19.8 
தடங்கடல் BER 69-8 
Baer 19-9 
நீலமார் கடல்விடம் 55-5 
நீலமால் விடம் 99-1 
பெரிய சஞ்சு 67-9 
பொல்குமா சடல்விடம் 70-1 
மாகடல் விடம் 70-1 

மால்விடம் 99-1 
மொய்த்செழுர்த வேலைவிடம் 16-8 
வேலே கஞ். 61-5, 75-2 
வேலையில் ஈஞ்ச 85-9 

'வலையுள் மிச்கெழுச்து எரியும் ஈஞ்சம் 68-4 
வேலைவிடம் Be LD 16-8, 23 3 

55. சிவபிரான் நடம் 
[தலைட்பு 74-ம் பார்க்க] 

1. பொது 

கடுத்தாறங் ௪ரகல.த்இில் தமருகமும் எரியகலும் கரிய 
பாம்பும் பிடி.தீதாடி 90-1 

கூத்தனே 70-6 
கூத்தனை 64-5 
கூத்துடையானே 70.4 
ஈட்டம் ஆடி(யை) 62-8, 81-7 
சடமாடியார் 17-9 
நிருத்சஞ்செய் சாலனை 58-3 

2. அண்டத்து அப்புறத்தில் நடம் 

அண்டத் சண்டத்தின் அப்புறத்தாடும் அமுதன் 122
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8... இரவில் நடம்--இருளில் நடம் 

றிருட் சாட்டிடை...செல்வனை 
a இிடுகாட் டெரியாடிற் றென்னே 
'இசவெரி யாடி. 
எல்லியில் ஆடலைச் சவர்வன் 
சங்குற் புறங்காட் டாடீ 
கடு இருள் ஈடமாடும் வேடனே 
சள்ளிருள் எரிதலைப் பேய்புடைசூழ 
சள்ளிருள் சட்டமதாடல் ஈவின்றோர் 

4. இலயம்--சதி--பிழையாத நடம் 

காடுதான் ௮.ரல்காகவே கைகள் எட்டினோ டிலயம்பட 
ஆவொர் எனப்படுவபோர 

கூடிய இலயம் ௪.தி பிழையாமைச் கொடியிடை உமையவள் 
காரண ஆடிய அழகா 

5. எரியாடல்: எரி ஏந்தி ஆதல் 

அவியா அனலேக்இச் கங்குற் புறங்காட் டாடீ 
அனலேக்ி...பெயர்ச் தாடும் பெருமானார் 
'இரவத் இகொட் டெரியாடிற் றென்னே 
இரவெரியாடி 
௪சன்தன் எண்டோள்்கள் வீசி எரியாட 
றி எரியாடி. 
எரிசொண் டாடல் முயல்வானே. 
ஏரியாடி, 
'எறியாடீ 
கடுத்தாடும் கரதலத்தில்,..எரி அகலும் பிடிச்தாடி 
கரிகாடிடமா ௮னல்வீ௫ நின்று ஈடமாட வல்லாய் 
இசழ் ஐங்கணையச் கோனைஎரிச் தெரியாடி, 

'யாடியார். 

6. எருக்கணிந்து நடம் 

ந்தார் என்பும் எருக்கும் குடிப் புறக்காட் டாடும் புனிதன் pig பும் எருக்கும் சூ 4 

7.  எலும்பணிந்து நடம் 

இறக்தார் என்பும்...சூடிப் புறங்காட் டாடும் புனிதன் 

44-4 
4-6 

72-2 
15-2 
47-2 
29-8 
44.4, 
11-3 

88-8 

69-2 

47.2 
86-2 
4-6 

72-2 
40-8 
72-7 
41-1 
10-1 
60-8 
90-1 
42-7 
10-1 
17-8 

94-7 

94.7



௨௪௦ தேவார ஓளிகெதி (சுந்தரர்) 

8. கழலார்க்க கடம் 

அறையுவ் கழலார்க்க நின்றாடும் அமுதே 
அறையும் பைங்கழல் ஆர்ப்ப...பெயாச்தாடும் பெருமானார் 
கொடுகொம்டி சாலர் கழலரோ 

9. காட்டில்--சுடலையில்--இடூகாட்டில் நடம் 

அசல்சாவ செல்லாமா யிகொடது: 
வியா அனலேர்தச் சக்குற் புறல்காட் me 
ஆரிருட் காட்டிடை...செல்வ' 

இகோட்டீடை...சின் ற குனிப்பசே 
சாட் டெல்லியில் ஆடலைச் சவர்வன் 

இசவத் திகோட் டெரியாடிற் றென்னே 
ஈமப் புறங்காட்டில்,.. ஆடல் புரிவானே 

கங்குற் புறல்காட் டாடீ 
சட்டக் காட்டின் கடம் ஆடுவர் 
கறரிகாட்டில் ஆடல் உடையானை 

SPST ரவ்காக...மாஈடம் மழ அருள்செய்த 
சரிகாடிடமா அனல்வீ? நின்று ஈடமாட வல்லாய் 

காடரங்கா நடம் ஆடுவர் 

காடரங்கென ஈடசவின்றான் 
காடி லாடிய கண்ணு, கலானை 

காடுதான் அ.ரல்காகவே கைகள் எட்டினோ டிலயம்பட 
ஆடுவார் எனப் படுவரோ 

காடுகல் விடமாகச் சடுஇருள் ஈடமாடும் 

கானிடை மா ஈடன். 
சுடலையில் பேயோ டாடலைச் தவிரும் நீர் ஒரு பித்தரோ 

சுசொட்டிடை ஈட்டம் நின்றாடிய சங்கரன் 

சுடுசா டென்றும் இடமாச்கொண்டு ஈடமாடி 

தூறன்றி ஆடரல் இல்லையோ 
நட்டம் பெருல்காடால்காச ரின்றாடல் என்னே 

ஈரிபுரி சாடால்கா ஈடம் ஆடுவர் 
8 சரி சாடரங்காக...மாஈடம் மகிழ... அருள்செய்த தேவதேவ 

படுபலி பிணக்கா டங்கா அடிய மா ஈடத்தான் 

பாடும் காட்டில் அடல் உள்ளீர் 
பிணம் படுகாட்டில் ௮டுவ.து 

'பிணமிகு காடுசம் தாவொய் 
புறங்காட் டாடல் சண்டிகழேன் 
புறல்காப்.டாடும். புனிதன் 

பேய் மாறாப் பிணமிடு காடுகச் சாவொய் 

 



85, இவெபிரான் நடம் ௨௪௪ 

பொல்லாப் புறங்காட்டகத் தாட்டொழியீர் 2-5 

மயானத்.துப் பாரிடங்கள் பலகுழப் பயின்றாடும் பரமேட்டி. 89-8 

முதுகாடரங்சா ஈடமாட வல்லாய் 42-6 

மு. துவாயோரி கதற முதுகாட் டெரிகொண்் டாடல் 
மூயல்வானே 41-1 

மூழவாரொலி பாடலொ டாடலறா மு.துகாடரங்கா 
suum வல்லாய் 42-60 

10, காளியின் கோபம் குறைய ஈ௩டம் 

கொதியிஞால் வரு சாளிதன் கோபம் குறைய ஆடிய 

கூத் துடையானே 70-4 

11. குழை அசையத்(தோடணிந்து) ஈட்டம் 

(தோடு பெய்ஐ) ஒரு காஇனிழ் குழைசக்க... ஆடுமாறு 
வல்லார் 87-1 

(மல்கையோடு இடுசாட்டிடைக்)$குழைவளர் காதுகள் 
மோதசின்று குனிப்பதே 43-6 

19, கொடுகொட்டி ஆடல் 

*கொடுகொட்டி சாலர் கழலரோ 33-5 

18, சடைதாழச், சுழல, நடம் 

சடை எட்டும் சுழல அருஈடஞ்செய் நிலை உடையார் 19.7 
பிறைச்கொள் சடைசாழப் பெயர்க்து ஈட்டம் சின்றாட 9-8 

14, தலங்களில் ஈடம் 

ந. ஆரூர் 
ஆடும் அம்பொற் கழல் அடிசள் ஆரூரரை 87-10: 
  

ஈ இரிபுசம் இமடுத்செரியச் கண்டு இரங்காது சிவபெருமான் கை 
கொட்டி கின்று ஆடசலிற் கொடுமை உடைத்தாதல் நோக்கக் 4 கொடு 

கொட்டி?? என்று பெயர். *கொடுங்கொட்டி'--கொடுகொட்டி--என 
விசாரமாயிற் றென்ச. 

)றைவன் சயானர்,சத்சால் கைகொட்டி நின்று ஆடியது கொடு 

சொட்டி. “இரிபுரம் எரியத் சேவர் வேண்ட, எரிமுகப் பேரம்பு ஏல்: 

சேட்ப, உமையவள் ஒரு இறனாக ஒல்கெ, இமையவன் ஆடிய கொடு 
சொட்டி யாடலும்'”--சிலப்பதி. ௬. 40-48, (கலித்தொகை - கடவுள்: 

வாழ்த்த.)



௨௪௨ தேவார ஒளிநெறி (சுந்தரர்) 

2. தில்லை 
ஆட்டங் கொண்டார் இல்லைச் இற்றம்பலத்தே 17-6 
தில்லை அம்பலத்துள் நிமைச்தாடும் கூத் ror 624 
இல்லை ஈகர்ப் பொதவுற் ராடிய சர்சடமும் 84-5 
பித்தாடி புலியூர்ச் ற்றம்பலச் கெம்பெருமானை 90-6 
மடி.த்சாடு *அடிமைச்கண் அன்றியே மனனேரீ வாழுகாளும் 

கடுத்சாடும் காதலத்தில் சமருகமும் எரியகலும் கரிய 
பாம்பும், பிடி.த்தாடி புலியூர்ச் ற்றம்பலத்தெம் 
பெருமானைப் பெற்றாமன்றே. 90-1 

9. பனையூர் 
,கிருப்பனையூர்த் த.ரங்சன்வாய் பிளக். கானும் se woot x 

தோன்றலும் அறியாமல் தோன்றிகின்று 1௮.ரக்இல் 
ஆடவல்வார் 87-7 

திருப்பனையூர்த் தோடடெய்தொரு சாதினிற் குழைசக்கத் 
தொண்டர்கள் அள்ளிப் பாடரின்றாடு மா இவல்வார் 87-1 

'திருப்பனையூர்த் தோளும் ஆகமும் தோன். கட்டமிட்டாவொர் 97.4 
4, பேரூர் 

1குடகச்.தி(ல்)லை அம்பலவாண ஸின்றாடல் விரும்பும் இடம் 10.2 

18. திருமாலும் பிரமனும் அறியாமல் நின்று அரங்கில் ஆடல் 
"தரங்கன்வாய் பிளக்தானும் காமலர்த் தோன்றலும் 

அறியாமல் தோன்திரின்று ௮ரல்லல் ஆடவல்லார் 67-7 
16. தொண்டர் போருட்டூ கடம், தொண்டர்கள் பாட நடம் 

சாதலாலே கர.ஐர் தொண்டர் காரணத்த ரா9 கின்றே... 
சட்டம்......டவல்லீர் 6-7 

தொண்டர் எவல்செய்ய ஈடம் எடுத்து 6-5 
தொண்டர்கள் அள்ளிப்பாடசின் முடுமாறு வல்லார் 811 
  

* அடிமை என்பதில் (மை! விகுதி சன்மை உணர்த்தா.து தன்மையை 
உடைய பொருளை உணர்த்இப் பகுதிப்பொருள் விருஇயாய் கின்ற. 
“தலைப்பு 188 (பக்கம் ௨௯௧) 'வெபிசான். இருவுகுவம்'-.இருவடி 
என்பதின் ழ்ச் குறிப்பைப் பார்ச்ச, 

ர் அரங்கு, » “தில்லை டட கூத்தா டரங்காக” 
அம்பலம் சின் ஆடால்கே! திருவிசைப்பா, 19-8, 5 
₹அம்பலம் ஆடரல்காக!- திருவிசைப்பா, 1-1, 

என வருவதால்--இல்லை அசல்கு எனவும் கொள்ளலாம். 
1 குடசத் இல்லை - மேலைச் சிசம்ப.ரம்; பேரூரை மேலைச் சதம்பசம் 

என்பர்.



17. தோள்வீசி ஆதல் 

ஈசன்தன் எண்டோள்கள் வீச எரியாட 40-8 

118. நரி *கதிக்க நின்று ஆடல் 

$ரியிட.......ஐடல் 10-2 
ஈரிதலை தன்கரின்று ஓரி கூப்பிட...சாட்டிடைச்...செல்வன் 44.4 
மூதுவாய் ரி கசற முதுசாட் டெரிகொண் டாடல் 

முயல்வானை. 411 

19. நீறணிந்து நடம் 

சுட்ட வெண்ணீறணிக் தாடுவர் பரடுவர் 18-2 

20. பாடலுடன் ஆடல் 

[சலைப்பு : 71. 'சிவபிசான் ஆடல் பாடல்? பார்க்க] 
சுட்ட வெண்ணீ நணிம்தாடுவர் பாடுவர் 18-2 
,சச்கை சண்ணுமை...முழவினேடிசை கூடிப்பாடிரின்: ராடுகீர் 80-09. 
தொண்டர் ஏவல்செய்ய ஈடம் எடுத்தொன் ருடிப்பாடி 

ஈல்குவீர் 65 
பாடி ஆடும் பரிசே புரிந் தானை 56-6 
பாடுங் காட்டில் ஆடீல் உள்ளீர் 6-9 
$வரிபுரி பாடசின் ராடும் எம்மான் 72-7 

21. பாண்டரங்க கடம் 

பண்டங்கன் 22.2 
₹$பண்டரங்சன் 98-1 
  

* குதித்தல் - ஒலித்தல், * தரி- ஆண் ஈரி; முதுசரி. 
1 வரி - இசைப்பாட்டு வகை, 
8 பண்டரல்கம் - பதினோசாடலுள் ஒன்று; இது ₹வானோராஓயெ 

தேரில் முன்னின்ற திசைமுகன் காணும்படி பாரதி வடிவாகிய 
இறைவன் வெண்ணீற்றை அணிகர்து ஆடியது. 

“Csiqper herp திசைமுகன் சாணம் 
பாரதி அடிய வியன்பாண் டரங்கம்!? —Aatu இ, ௬. 44-45 

பாண்டரங்கம் முக்கணான் ஆடிற்று?. 
ிலப்பதி. ௩-௧௪-௧ட௫-உசை. 

**மண்டமர் பலகடக்து ம.துகையா னீறணிந்து 
பண்டரய்கம் gous” --கலித்தொகை, கடவுள் வாழ்த். 

பாண்டாம்கம் - பண்டரல்கம் என விகா.ரமாயிற்று.. 

தே. ¢-u—18



eae தேவா... ஒனிகெறி (சுந்தரர்) 

22, பாம்பைக் கச்சாகக் கட்டி நடம், பாம்பு ஆட நடம் 

அரவாட...பெயர்ச்தாடும் பெருமானார் 86-2 
சச்சேர் பாம்பொன்று சட்டிகின் று இடுசாட் டெல்லியில் 

ஆடலைச் சவர்வன் 15-2 
புடைசூழ்ச்த புலியசள்மேல் ௮ரவாட ஆடி. 39-9 

28, பார்வதியும் (கங்கையும்) காண ஈ௩டம், மகிழ ௩டம் 
கொடியிடை உமையவள் காண ஆடிய அழகா 69-2 
கெறிவார் *குழலார் ௮வர்காண ஈடம்செய்...சின்மலனே 32 
மல்சையவள் மூச் சுடுகாட்டிடை ஈட்டம்கின் ராடிய 

சங்கரன் 10-9 
மானைகோச்9 ஓர் மாஈடம் மழெ...அருள்செய்த தேவதேவ 55-8 

2&, (பார்வதி) தேவியுடன் ஆடுதல் 

1 தளவேல் சகையாட...ஈட்டசின் ராடிய சங்கரன் 10-9 
மங்கையோடு இடகாட்டிடை...குனிப்பதே 48-6 
வாரிடங்கொள் வனமுலையாள் தன்னோடு மயானத்துப் 

பாரிடங்கள் பலசூழப் பயின்றாடும் பரமேட்டி. 89-8 

25. பாரிடம் (பூதம்) பறை முழக்க நடம் 
[பூசம் பாட சடம் என்னும் தலைப்பு 85(80) பார்க்க] 

26, பிறையும் கங்கையும் சூடி நடம் 
பிறையும் கங்கையும் சூடிப் பெயர்ந்தாடும் பெருமாஞார் 86.2 

27. புயங்க நடம் 
1 அட்ட $புயங்கப் பிரான் 10-7 
  

* குழலார் - பார்வ இயும், கங்கையும், 
ர் சளவு ஏல் சகை - முல்லையன்ன பல்லை உடைய சேவி: அன் 

மொழித் தொசை. 
1 அட்டம் - குறுக்கு, பக்கம். 
$ 6புயங்கராக மாகடச்தன்?. சம்பக்தர், 1-59-8. 

“புயங்கன்? எசம்பக்தர்; 8-52-4, இருவாசசம், 5-62, 
யூயல்க ஈட்டம் ஆடிடவேண்டும்! 

--இிருவாலவாயான திருவிளை. 82-8. 
'புயக்சப் பெருமான்! இருவாசகம், 4-228, 45.1, 
*பொருவில் புயங்கப் புனிதன் ஈடம்'-கோயிற் புரா. ௪டராச, 18. 

ட்ட புயல்சம்--அஷ்ட சாகங்கள் எனலுமாம்.



5. இவபிரான் சடம் உ௭எடு 

28, புலியதள் உடையுடன் ஆடல் 

புடைருழ்ர், உ புலியதள்$மல் ௮.ரவாட ஆடி. 39-9 

29, புவனி எத்த நடம் 
பபுவணி ஏத்த.ஆட வல்லீர் 6-7 

80. பூதம்(பாரிடம்' பாட, சூழ, பறைமுழக்க நடம் 

ளும் பூதங்கள் பாட ரின்றாடும் அங்கணன் 62-3 
,ரறட் பாரிடங்கள் பதைசாம் முழக்க...ஈட்டம்....சின்றாடல் 

என்னே 9-8 

தெள்ளிய பேய்பல பூதம் அவற்றொடு சள்ளிருள் ஈட்டம 
தாடல்!..சவின்றோர். 11-8 

,பாரிடங்கள் பலசூழப் பயின்றாடும் பரமேட்டி. 89-8 
பூதம் பாடப் புரிக்.து ஈட்டம் புவனி ஏ.த்த ஆட வல்லீர் 6-7 

81, பேய்க்கணம் சூழப், பாட, மகிழ, ௩டம் 

ஈமப் புதங்காட்டில் பேயோ டாடல் புரிவானே 52-9 
சுடலையில் பேயோ டாடலைச் விரும் நீர் 36-3 
துட்டராயின பேய்கள் சூழ ஈடமாடி. 46.4 

தள்ளிய பேய் பல பூதம அவற்றொடு கள்ளிருள் ஈட்டம 
தாடல் சவின்றோர் 11-8 

சள்ளிருள் எரிதலைப் பேய் புடைகுழ: 44-4 
பறைக்சண் கெடும்பேய்க்சணம் பாடல் செய்ய.. ஈட்டம்... 

ஆடல் என்னே 9-8 
(பேய் மாறாப் பிணமிடு காடுகக் தாடுவாய் 96.3 
பேயுசக்தாட நின்று ஆடல் 10-2 
(பேயோ டாடலைத் தவிரும் 8ீர் 86-$ 

82. பொருளுடன் கூடிய நடம் 

சடபாருளால் வரு ஈட்டம் புறிக்த கம்பி 68-3 
  

* Qurgger - uGFOGSs Gus urge முதலிய €ழ்வரும் பாடல் 
களிற் காண்க... 

1. ஆடும் படிகேள்சல் அம்பலத்தான். ஐயனே 
கோடும் இருவடியி லே நக.ரம்--கூடும் 
மகரம் உதரம் வளர்தோள் இகரம் 
பகரு முகம் வா,முடியப் பார்?. 

[2ம௫வாய) [பஞ்சாட்சரம்].



௨௪௭௭௬. தேவார ஓளிநெறி ((ு௫்.த.ரர்), 

33. “வாத்தியங்களுடன் நடம் 
[தலைப்பு 217 (2)-ம் பார்க்க] 

சுடுத்தாடும் க.ரதலத் தில் சமருகமும் பிடித்சாடி 90-7 
குதட் பாரிடங்கள் பறைதாம் முழக்க...ஈட்டம். 9-3. 
தக்கை தண்ணுமை தாளம்வீணை கீகுணிச்சம் Bear eae 

Osnésanr GLCpyS Ceomoer Rigdump நின்றாடுவீர் 36-6 
Hane குழலும் ஒலிபாடல் இயம்ப அறையுவ் கழலார்க்க 

நின்றாடும் அமுதே 82-7 
parse un Gor mL Yo (psen LomeT 

ஈடமாட வல்லாய் 42-0 
மூவரில்....ஒருவன்சீ சரிகாடரக்காக மானை கோச்இியோர் 

wrt ம௫ழ, மணிமுழா முழக்க அருள்செய்த 
தேவதேவ 558 

84, - *வீரச் செயலின் பின் ஆடல் 
மன்மதனை எரித்தபின் : . இகழ் ஐங்சகணையச் சோனை 

எறித்தெரி யாடி. 10-1 

2. “*சேர்க்கும் Be Hs 0b Aésarain Saari 
ஆர்ச்கும் யகரம் அபயகரம்--பார்க்இல் இறைக்(கு) 
GED Gold அடிக்கீழ் முூயலகனார் 

ப அங்கும் மச.ரமது தான். 
ங்கார மேகல் திருவாடி'உற்றதனில் 

“இக்க எழுத்தே நிறைசடராம்--அங்காரம் 
அற்றார் அறிவர்௮ணி அம்பலத்தான் ஆடலி. 
பெற்றார் .பிறப்பற்றார் பின்.!? 

“தோற்றம் துடியதணில் தோயும் இஇ அமைப்பில்: 
சா.த்றியிடும் ஆக்கியிலே சங்காரம்--ஊழற்றமா 
ஊன் அ மலர்ப்பதச்.இல் உற்றஇரோ தம் முத்து 
நான்ற மலர்ப்பதத்தே சாடு.?? (உண்மை விளக்கம், 82- 8B) 

* சம்பச்தர் ஒளிகெறி - தலைப்பு 170 பரர்க்க. 

ப்யர் ஒளிசெறி - தலைப்பு 16 (42) பார்க்க.
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80, 

அங்கணன் 62-8 
அட்டமூர்த்தி 59-2 
ட்ட 80-8 

wipacr 4-10; '7-8, 8; 10- 
14; 80-7, 83-7, + 358 35 
104, 10; 61-3, 72-3, 8 
TAs 165 79-5, 85-1, 91 2 

அடி. சளாகய அடிகள் 33 
அண்ட முதல்வன் 91-2. 
வண்டவாணன் 70-10 
அண்டன். 78.9, 81-8 
அண்ணல் 11-2,45-11, 62-85, 

6 75-6, 87-3 
WG Bier) 7 -11,88-10, 

45-11, 52- 10, 59-4, $5- 6 
அத்தர் பெருமான். 38-10 
௮க்சணன் 85-4 
அப்பன் 4,10-2,35- -10, 643 
அம்பொன் ஒருத்தன்” 
அம்மான் ட்ட, 41    

47- 10, ச் 3, 59-11, 
அமரர்க் கரிய சோதி 601 
அமரர்கள் தம் பெருமான் 8:3-0 

  

அமசர் காதன் 62-4 
அமரர் பெருமான் 2-11 
அமான் 73-9 
அமலன் 94-2 

அமுதன் 12-2 
அமுது 51-2, 58-0, 0951-7 

அருத்தன் 73-6 
அரும்பு 58-6 
அருமருக்து 51-4 
அலர் 58-6 
gS50A 92. 19 
அழகன் 9, 61-1, 85. 

peut ra 
அறவன். 58.6, 63-7, 85-8 
அ.தவனார். 18- 6; 34.11 

  

35 

40 

50 

60 

அறிதற் கரியான் 67-9 
அறிவானிலும் அறிவான் 78.2 
அன்பன் 98-10 
ஆத்தான் 674 

1211, 61-1, 73-5, 
15s 83-5, 95 94-8, 85-3 

ஆதியன் 97-1 
ஆ.தியார்(ன்) 7-10, 18.6 

ஆர்வன் 85-3 
ஆரமுது 51-2, 4 
இமையவர் கோன் 61-10 
இமையோர் பெருமான் 4-10; 

  

10-2 
இறை 165, 28-10, 76-9, 

84.6, 7 
5 இறையவன் 16-2, 40-3 
இதையார்(ன்) 53-4 
இறைவர்(ன்) 19-8, 81-5, 

41-6, 58-2, 9566-1, 73 
Tbe, 76-7, 103 86-6, 

91-2 
இறைவனார் 36 
இனியன் 78-2 
உத்தமன் .16-4,71-4, 100 

உம்பர்கோன் 61-2 
உம்பர்தங்சோன். 97-1 
உம்பர்தனிச் துணை 89-4 
உம்பர்பிரான் 62-5 
உம்பரா.இி 64-9 
உம்பரான் 18-8 

உயிர் 618 
உரமென்னும் 

பொருளான். 86-5 
உருகில் உள்ளுறைவான். 86-5 
உலகக்கள் எல்லாம் 

உடையான் .98-8 
உள்ளத் துள்ளே நின்ற 
ஒண்பொருள் 454



உறவிலி 97-2 
உன்னப் படுவான் 91-4 
* orem rer 90-10 

65 ஊழியான் 18-8 
கனண் உயிர் 84-9 
ஊனமிலி 97-2 
எங்கள் பிரான் 22-1, 59-1, 

76. 

15 

59-4, 61; 81-2, 86 
எல்கள சொளி 8-8 
எங்கோன் 18-1, 30-9 
எட்டான மூர்த்இ 80-8 
எண் குணச்தினான் 40-8 

58-1 எண்வசை ஒரு ருவன் 

எச்தம் அடிகள் 4-10,49-10, 
91.2 

எர்தை 7-9,81-1.841, 7 
38 8, 19-4, 979.7, 115 

75-8, 81-5, 84-6 
எந்தை தந்தை 85-7 
எச்தை பிரான் 59.4, 60.10, 

81-5 
எச்சை பிரானார் 83-1 
எம் அடிகள் 45.0) 
எம் இறை: 63-8 
எம் இறைவன் 76-10 
os Baer 55-1 

எம்பிரான் 22-1; 44; 48-4, 9; 
59-4, 97-8 

எம்பிராளார் 17-5 
எம் புனிதன் 44-8 
எம்பெருமான் 1-10, %0-1, 2, 

14-9, 12; 80-10; 38; 44.6; 
50-2, 4; 61-11, 64-9, 66-1, 
67-8, 74; 82-4, 90; 92-1, 

100-9 
எம்மான். 801, 89; 5%]1,    

59-1, 61; 62-9, 10; 9, 
‘y- 11, 72-4, 18-5 

எம்மான் தம்மான் 39-4, 47-8 

99 

95 

10௦ 

105 

110 

115 

120 

தேவார ஒனிநெறி (சுக்தரர்$ 

எவ்வுயிர்க்கும் வைப்பு 83-T 
  

    

  

எனியவன் 67-10 
qere Wid Qavorgps 83-8: 
என்பொன் 35-10, 49-4, 95 

83-7 
என்மணி 8: 
என்றும் இருர்சவன். 81-8 
எனை உடையான் 99.2. 
ஏழ் சாம்பின் ஓசை 83-6 
ஏழிசை ஏழ் ஈரம்பின் 

இசை 83-6 
எழிசையினன் 71-9 
எமுலகானி 63-6 
guile) 7-6, 12-10, 80-6,. 

45; 59-6, 64-2, 85-2, 86-7 
ஐயனார் 34.10 
ஒண்சுடர் 58-2, 8 
ஒண்பொருள் 43-4 
ஒருவன். 61-9, 58-8, 78-1 

ஞர் 76-1 
சனியான் 200-2 
இசையதானவன், 84-9 
pind ascot 94-8 
கடல் 59-8. 
சடலான் 38-4 
கடவுள் 16-8, 45-6, 58-2, 

62-6, 64 6, 72-6 
கண்டர்ஸன்) (வீரர்) 

5-8) 605. 
கஜ்சன் 568 
கர௫.இிக் சவொர் 

உச்சியன் 98-3 
கரும்பு 58-6, 62-10 

கற்பகக் கடல் 67-3 
கற்பகம் 68-6 
கனக மால்வரை 68-6 
கனி ர 
காற்றான். 88.4 
Gaon acs 62-4 

  

* எல்லா ஊர்களிலும் இருப்பவள்.



86. சிவபெருமான் திருகாமங்கள் (பொ) 

குலவான் (மேன்மை. 
உடையான்) 10-1 

குழகர்(ன்) 80-9, 88-1 40-8, 
58-5, 62-7, 76-5, 81-9, 

82-7 

குழகு 82-10 
125 குற்றமில் குணத்தான் 86-4 

குற்றமில் கொள்கையன் 4-9 
குற்றமில்லி 64-1 
கொற்றவன். 61-11 
கொற்றவஞார் 19-1 

180 us 68-1 
கோணுதார் மனத்தான் 86-4 
கோமான் 94-4 
கோலமதாயவன் 97-10 
கோன் 18-1, 62-1, 68-2, 7, 

  

938-4, 
185 *சாரணன் 48-9 

சான்று சாட்டுதழ் 
கரியவன் 67-10 

ப்ட் 414.3, 80.8 
சுடர் 40-3 
செக்கெறி 51-8 

140 செம்பொன் 58-3, 89-7 
செம்பொனார் 17-5 
செல்வர்(ஸ்) 19-7, 84-11, 

44-4, 54-10, 68-8, 69-11, 
79-8 

செல்வனார் 87-8 
செழுக்தேன் 62-4 

145 சேவசனார் 58-6 
சோச்தான் 67-4 
சோதி 40-3, 64-1, 69-6, 95 

83-5, 84-8 
சோதியர்(ன்) 18-6, 84-8, 

97-1 
சோதியிற் சோதி 13-3 

150 சோதியெனும் set 40-8 
ஞானச் கொழுக்து. 68-2 

155 

160 

170 

175 

180 

185 

௨௪௯ 

ஞானமூர்த்தி 81-7 
ஞான விளக்கொளி 84-9 
ஞானன் 80-1 
தச்சான் 57-2 
தண்ணியல் வெம்மை 

யினான். 98-1 
தத்துவன் 40-6, 51-11, 

TH4 
SEEDS 48-9 

தம்பிரான் 48-4, 9 
சம்பிசானார் 18-7 
shore 389-4 
தலைமகன் 38-6 
தலைவன். 58-1 
தலைவனார் 53-3 
,தன்னெப்பிலான் 63-1 
சனியன் 78-2 
திரு 51-5, 58-7 
திருவடிகள் 13-4 

இருவான் 10-5 
,இருவுடையார் 11-1 
தியான் 384 
Bigger 62-4, 77-7 
sunt 19-10 
செய்வம் 82-3 
தேசன் 81-8, 67-1 
தேவதேவன் 57-8, 61-6, 

64-4, 68-3 
தேவர்(ன்) 7-4, 80-9 
இவர்கள் தேவன் 44-3 
தேவர்கள் சாயகன் 84-3 
சேவர் குலச்கொஞுந்து 51-8 
தேவர்'பிரான் 2055 57-6, 85 

81-1 
தேவன் 78.10 
தேறன் 81-9 
தேன். , 58-6, 68-3 
சேனிடை இன்னமூது 94-8 
தோத்திரத்து இறை 15.1 

  

* பூசலாக உள்ளவன் ; சார்தற்கு இடமாக உள்ளவன்.



  

£90. 

தோன்றல், 56-5 
கங்கோன் 71-8 
சண்ணற்கரிய பிரான் 97-5 

190 சம்பன். 12-8, 62-2, 68-1, 
78-3 

ஈம்பி 2-4, 15-10, 88.4, 63 
கம்பிரானார் 17-5 
சம்பெருமான் 62-8, 97 
சமக்சடிகளாகய அடிகள் 88 

195 நமையாளுடையான். 808,5 
நல்லான். 50-5 
கற்பம் 09-6, 
கன்ம 
சன்மையினார் 

200 சாடுடைய காதன் 

205 

210 

காதன் 8-10, 17-11, 
63-8, 84-9, 9 

*நாதியன். 
(காப்பாத்றுபவன்), 

சாயான் 51:8, 
சாயகனார் 
3கொற்றானத் தொருவன் 
1கானாய பரன் 
சாணடை மாடு 84-8, 
$c! ovo Loar 61-9 

நிச்தர் 6-7 
நித்திலத் இரள் தொச்து 025 

நிமலன் 82-10 

    

   

    

   

தேவார ஒளிநெறி (சுந்.த.ரர்) 

நின்மல மூர்த்தி 92-10 
நின்மலன் 16-7, 5611 
ap 84-8 
நண்ணியன் 97-8 
கெறி 51-8 

ப்ப்பன் 59.10 
பட்டி 59-10 
inp: bed 86 

பயிர் 840 
பாஞ்சோதி 12-4, 81-8, 

© 49-3, 6; 90-6 
பசம்பசர்(ன்) 917 
பசமர்(ன்) 2-1, 711, 12, 14, 
16.11, 19 10, 19-11, 98-10, 

39-10, 52-10, 56-1, 64-6,     

  

91-5 
, 58-3, 

89-8 
பரன் 39-4, 40-4, 84-8 
பாபர் 19-1 
பபரிச்டையவர் 

'இருவடிகள் 75-4 
பவித்திர பாவ காசன் 81-8 
பழையான் 16.9 
பற்றவஞார் 9 

estan cer 31-8, 62-1 
பிரான் 4-9, 10-6, 12-4, 65 

20-9, 22-1, dts 30-8, 565 

  

  

pe 

* *மாலுவ் காணா சா.இயை? அப்பர் 6-20-1 
4 ஈகாத்றானத் தொருவனை?? என்பது தஇருக்களிற்றுப்படி - 80 

சாற்றானம்--இது Bron Roun Qu சவெயோகச்தைக் குறிக்கும் என்பர், 
(பெரியபுசாண விரிவுமை-தடுத்தாட். பக்கம் 270) 

'காலாய பூதமும் சாதமும் திடின், 
பற, சாதற் டெமதென் pifup Kaye Burt 36. 

ராலாம் நிலையாமென் 

1 4என்வண்ணம் எவ்வண்ணம் அவ்வண்ணம் ஆயெ ஈசன்?” 

“என்வழி நின்றனன் எர்தை?? 
பொன்வண்ணதச்தச்சாதி 1, 

(இருபா இருபது 18) 
«2s + . + . 4 ட 

$ கிட்கண்டகன் - தாட்சண்ணியம் இல்லாதவன். 

$ பரிசு - பெருமை.



86. செவெபெருமான் திருசாமங்கள் (பொத) 

AT-7, 
62-1, 64-8, 68 

58-1, 9; 59-1, 61; 
81-2) 

    

5; 86; 89-8, 9 9 
பீராஞர் 14, 98-1 
புண்ணியத்தார் 19-2 

235 புண்ணியர்(ன்) 11231) 
40-2, 81-5 

பயல் 58-7 
புல்லி (எல்லா உயிர் 
ப களையும் அணைபஉன்) 108 

    

   

    

  

“புள்ளூவனுர் 11-8 
புனிதன் 0,16-9: 44-8, 56-2, 

51. 11, 99.11, 94-7, 97-6 
940 புனேச௫ பகழ் 58-8 

பூவில் வாசம் 68-3 
பெம்மாண் dA 50-6 
பெரிய எம்பெருமான். 6: 
பெரிய இரு 5 

215 பெரிய பெருமான் 
அடிகள் 88 

பெரியான். 2 ட 
பெருமான் 10-0,12-11,8 

10; 38-10, 40-9, 10; ‘6! 2 
75-4, 93-4, 4 

பெருமான் அடிகள் 58 
பெருமானார் 86-2, 89-6, 90-5 

850 போருளாளன் 

  

பொருவளர் 
பொரு b 
பொன் | 88-10, 48-4, 9; 634 3, 

88-7 
பொன்னவன் 45-8 

255 பொன்னனையான் 11-6 
பொன்னான் 88-8 
'பொன்னினதொளி 58-7 
மணவாளன் a : 
ட 12-5, 5 

  

௨௮௪ 

260 மணி 58-1, 64-4, 68-3, 85 
83-7 

மருக்தஞர் 76-6 
Ges 59 
மலை. 59-8 
மன்னன் 18-11 

205 மனக்னியவன் 72-1 
மனத்தாறு கினைப்பரியான். 

97-3 
மாசறு சோதியன்... 813 
மாசிலாமணி 68-5, 70-9 
மாண்பன் 44.5 

270 மாணிக்கம் 57, 58-8 
மாத்தான் 67-4 
மாதவன் 88-6 
மாமணி 48-4, 9; 58-8 
மாமணிச் சோதியான் | 81-8 

275 மாயன்-(பன்றிப் பின் 
சென்ற மாயன்) 69-7 

மின்னவன் 45-8 
மின்னின அரு 58-7 
முத்தன் 59-4 
முதல் சாண்பரி தாய 

பிரான் 22-1 
280 Cpscvavetr 7-4, 12-8, 94-10 

மூதலவன் 64-7 
முகவய பிரான். 040 

மு ல் 51-8, 64- 
முன்னவன். "22-1 

28605 மூர்த்தி 51-7, 57; 64-8, 
80-9, 90-7, 92-10 

VPS DE 84-7 
Gee’ asl 
மெய்யன் 45.1], 57-11, 86-7 
மேதகு சீர் ஓ.இி 84-8 

290 மேவரியான் 62-1 
மைச்தன் 64-4, 94-5 
மையன் 45-11 
    

‘Yer oT ara Go அவர்க்கு அவர் தாமும் புள்ளுவஞர்! (வஞ்சர்க்கு 
வஞ்சர்.)



௨௮௨ தேவா. ஒளிகெறி (சுந்தரர்), 

வம்பன் 83-7 வாஜோர் மூர்த்தி 64.7 
*வரியான் 59-7 வி௫ர்தன் ட்டி 7, 16-5, 88-1, 

205 வழித்துணை மருந்து. 70.0 86-7, 91-7, 97-6 
வள்ளல். 5946, 67.1, 0.9. 310 வண்ணவர் கோன் 16-1 
வாய்மொழி 40-1 விண்ணவர்தம் கோன் 40-6 
ikea ர ர வின்னர் மேலவன்... 819 
பதை ae ண்ணோர் தலைவர் 53-2 
ட இது. சன்] 19.10 

வானவர்தம் சண்டன் 8/1- 815 வித்தன் 29-1 
வானவர்தம் சோன் 40-1 வீதி ம்க் 
வானவர் தானவர்ச் விமலன் 16-8, 45-11, 68-8, 

கெல்லாம் ௮ரையன் 73-1 . 75-60 
வானிடை மாமதி 84-3 விருத்சர்(ன்) 6-8, 10 

806 வானுடையான் 97-8 வெள்ளடை 29 
வானோர் தம்மான். 88-6 வேதியன் 81.8 
வானோர் மாமணி 58-8 821 வேர்தன் 56-8 

11. சிறப்புப் பெயர்கள் (892) 

1.  அங்கங்கள்--(68)' 

(0 கண்ட கதைச்கண்டர்(ன்) 
சண்மேலொரு சண்ணான் 39 8, 80-2, 4 

30-4 sen pun மிடற்றுன் 56. 1 

கெற்றிச்சண் உடையான் கறை மிடற்றன் 89-4 
86-4 15 கறையணி மிடறுடை 

கெற்றிக் சண்ணன் 64-1 அடிகள் 58-9 
செற்றிச் கண்ணான் BTS கறையார்க்த கணடத்தன்80-8 

5 முக்சண்ணர்(ன்) 12-3, 10; கா.ரதார் கறைமர 
80-8; 83.4 மிடற்றான் 56-1 

முத்சண்ணினன் 71-9 காராரு: மிடற்றுன் 89.11 
முச்கண்ணுடை மூர்ச்.இ 80) காரிடங்கொள் 

ட ட்டு கண்டச் தன் 890 
(2) கண்டம் (21) 20 சாரேறு சண்டன் 92-10 

அல்தூறு சண்டன். 71.7 சாள சண்டன் 12.8, 81.3 
சரிய கண்டன் 68-1 குழைக்கருவ் சண்டன் 58-4 

10 சரிய கறைச்சண்டன் 80-4 'இிரு$ல மிடந்றெம் 
சருரீல மணி மிடற்றான் 06-6 பிரான் 22-1 
  

* வரி - வரிப்பாட்டு, த.



25 

6) 

80 

(4) 

35 

6) 

(8) 

ஐ 

65 

86, சிவபெருமான் திருகாமங்கள் (சிறப்பு) ௨௮௩. 

நீலசண்டர் 7-2 (7) நுதல் (8) 
மணிமீடத்தன் 4-10 கண்ணார் அதலர் 53-2: 
மைகொரள் சண்டன். 45 கண்ணுதல் 51-9, 84-6. 

12-10, 57-11 சண்ணுத(லா)லோன் 
மையணி சண்டன். 45-11 16-1, 56-1, 6; 68-6 
விடமுடையமிடதன் 818 மார்பு (0) 

கரம் (கை) (4) ஏனமா ,எயிறாமையும் 
சிறுமான் மறிச்கையர் 53-9 எலும்பும் ஈதொக்யெ 

தழலங்கையிஞன் 63-1 மார்புடையான் 70-9 
மா ஏந்திய சரத்சான் 82-8 பஞ்சவடி. மார்பன் 71.4 
வெண்மழுவாட்படை பஞ்சவடி மார்பினர். 58-6- 

மலி கையன் 98-7 0 வரை மார்பன் 57-6. 

காது (8) . (9) முடி (8) 
குண்டலம் குழைதிசழ் கங்கைச் சலம் தாங்கிய 

. காதன் 88-5 eau 826 

G=my(s)angi(or) சடைமூடி ௮ 
38-1, 86-9 (உடையவனை. 58-10, 71 

குழைச் கா.துடையான் 61-6 சடைமுடியா(பினன் 
குழைகொள் காதன் ar 9 72-9, 80-6- 
ழைதிசழ் சாதன் 58-5 

சல்ச வெண்குழைச் (10) மேனி--உருவம்-- 
காதுடையான் 61-6 வண்ணம் (10). 

தாழ் மகரச் குழையும் செ? வண்ணர். 91-2. 
தோடும் ௮ணிக்த இருக் 5 செம்பவளச் இருவுருவன் 89-% 
காதன் 84.9 செய்யன் 57-11 

இருச்காசன் 80.0 சைவத்த செவ்வுருவன் 82-T 
சென்னி (1) தல மேனியன் ve 

மர் சென்னியன் 98 4 கன்னர் நர் 
தோள் (2) பவளப் படியான் 91.8. 

எண் தோளர்(ன்) முழுகறணி மேனியன் 98-5 
12-10, 80-8 வெண்பொடி. 

எண் சோளினன். 71-9 மேனியின் 98-6 

2. அணிவன--(89) 

அக்கு-- எலும்பு (8) 
என்பர் (எலும்பாபரணர்) 7-3 
கங்காளன் 67-10 

செத்தார் எலும்பணி 

வான் 80-1



eye தேவார ஓளிதெறி (சுந்தரர்) 

(2) 

75 

80 

8) 

4) 

105 

அரவு அணித்ல்--அரவு (8 நீறு (1) 
ஆட்டுதல் (15) 85 சுடுபொடியர் 383-1 

*அட்டபுயங்கப் பிரான் 10-7 இருமிற்றன் 82-7 
அரவன் 81-6 ar aucéor con 8 poi 17-5 
orang. 12-10 நீற்றர் 7-2, 17-5 
ஊரசரவம் அசைச்சசைச் நீறணிர்த வம்பன் 83-7 

தான் 89-7 90 நீறணி மேனியன் 723. 
ஈச்சாவன் 88.0 பால்வெண்ணீத்த(றா)ன் 
சாகங் கொண்டார் 17-8 40-9, 91-6 
கெருப்புமீழ் அரவினன் 72-8 பூதிப்பை புலித்தோல் 
படங்க ஞர்கன்ற உடையான் 57-10 

பாம்பரையான் 31-8 வெண்ணிற்றன் 89-2 
படமுடைய அவன் 81-6 வெண்பொடியாடி. 81-4 
பாம்பரையான் 81-58 95 வெள்ளை நீற்றர் 7-8 
பாம்பரை யார்த்த ல் 

Linger 96-4 09) முணூல் (8 கர 
3புயங்கப் பிரான் 10-7 TOE al 53.2 
பைச்தசாடும் அரவினன் 90-6 வெண்புரி மால் மார்பர் 58 
பொல்கரவக் கச்சை (7) கொன்றை மலர் (5) 

யான் 80-5 கொன்றை அடிகள் 1-8 
விடகாசன் 89-2 சொன்ஸ்றயன் 59-5. 
ஏனத்தெயிறு (1) 100 கொள்க ககன் 7020௧ 

ல செயிறணிச்சான். 807 61-4,63-2, 75-8, 89-6, 97- 
eee Leese இமலர்க்த கொன்றையி 
குழை (2) ஞான் 89-6 

,திணிவார் குழையார் 8-6 கறைவிரி கொன்றையி 
வெண்குழையன் 59-1 னான் 97-2 

8. அபிஷேகம்--(8) 

இயாடியார் 17-8 வெண்பொடி யாடி. 81-4 

4. ஆடல், பாடல், எரியாடல்--(81) 

1அட்ட புயங்கப் பிரான் 10-7 அடல் உசக்தான் 85-10 
அம்பல வாணன் 10-2 ஆட, வல்லார் 87-7 
aries ஆட வல்லார் %7-7 110 அடிய மா நடத்தான். 8-4 
* அஷ்ட ஈரகம். 3 புயங்கம் - பாம்பு. 
ft அட்டம் - குறுக்கு, பக்கம்: புயல்கம் ஈடம் - உடனவகை.
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86, சிவபெருமான் திருநாமங்கள் (சிறப்பு) ௨௮டு 

இரவெரியாடி. 722 இயாடியார் 17-8 
எரியாடி. 72-2 ஈட்டமாடி 62-3, 81-7 
ehOuhge 72-7. 120 சடசவின்றான் 62-10 
கானிடை மாநடன் 81-3 நிரு ச்தஞ்செய் காலன் 58-3 
கூத்தன் 61-11, 624, 645 பண்டங்கள் 22-2 கொட்டாட்டுப். ர். 1 

பாட்டா சின்றான் 80-8 பண்டால்கன் 93- 
சித்றம்பலத்தெம் புயல்கப் பிரான் 10-7 

பெருமான் 90 125 மா ஈடச்தான் 98-4 

5. ஆல்--(8) 
ஆலன் 85-9 கல்லாலன் 31-7 

6. உடை, ஆடை, கோவணம்--(18) 

அடுபுலி ஆடையன் 83.5 புலித்தோலுடையான் 
உழை உடையான் 89-1 57-10, 11 
உழையின் உரி... ப் ட. 

உடையான். 759 “பபனுடையான்... 194 
சம்பமரும் கரி உரியன் 89-% சன்ன வதா வடை . 
கரியின் உரியான் 88(6), 689-1. உடையான் 89-2 
கருமானின் உரியான் 38-8 புலியுரியான் 62-3 
களித்றுரிச் சடவுள் 72-6 140 மதகரிஉரி 

பகட்டீருரிப் போர்த் துசர் தவர் 97-0. போர்வையினான் 98-7 

T. உமைகணவர், உமைபாகம்--(27) 

ஆயிழை பங்கனர் 19-1 
உமாபதி 99.10 
உமை கேள்வன் 86-11 
உமை சோன் 64-3 
உமை ஈல்சையவள் 

பங்கன் 90-10 
உமை பங்கன் 89.6 
உமையாள் சணவன் 10-2 
உமையோர் கூறன் 64-9 
ஏழைச் தலைவர் 53-9 

ன் 76.9 ஏழை பாசன். 
ஒண்ணுதலி பெருமானார் 89-6. 

155 

160 

கருச்தடங் கண்ணி 
பங்கன் 64-8 

காவியல் கண்ணி பம்சன் 68-8 
பாவை பங்கன் 91-3 
பெண் ஆண் ஆய பிசான் 90.8. 
Quer un 8) 81-2 
பேசைப் பெருமான் 94-6 
மங்கை ஒரு பங்கன். 71-1 
மங்கை பங்கன் 68-5 
மங்கை பங்லனெர்: . 87-10 
மலைமகள் கனவன் 58-8- 
மலைமங்கை மணாஎன் 57-5



௨௮௬ தேவார ஒஸிகெறி (சுக்.தரர்) 

மலைமங்கையோர் வரையின் பாவை 
பங்கன் 98-2 மணாளன் 6-9 

மலையான் மடச்தை வசையின் மடமகள் 
மணவாள சம்பி 2-4 கேள்வன் 73-4 

165 மாதன் 84-9 என்கற ் 

8. உறைவிடம் (தலங்கள் முதலிய--(12) 

அஞ்சைக் சளத்தப்பன் 4 கம்பன், கம்பன் எம்மான். (1 
அஞ்சை அப்பர் 100-10 175 கருப்பூர் விருப்பன்  99-$ 

170 அரூச(ர)ன் 1-10; 59; 90-10 இருக்கேதீச் சாத்தான். 80 
ஆலங்காடன் 52-10 திருமலையார் 92-10 
சச்ென் 98-8 ஈள்ளாறன் 68 
கடஜர் 58-2, 8 பேரூசர் பெருமான் 90-10 

9. கங்கை--(6) 

180 ஆனு சூட வல்லார் 87.2, கல்சையான் 85-2 
*கங்கையாளன் 61-6 மதியம் சேர்சடைச் 

கங்கையான் 85-2 

10. காமனைக் காய்ந்தத--(2) 

காமசோபன் 68-6 185 காமனுச்சனல் 70-1 

11, காலனைக் காய்ந்தது--(8) 

சாலகாலர்(ன்) 58-2, 61-1, srare SésSus 
64-8, 70-1 கொல்லி 10-8 

கூற்றன் 30-2 

12. Gamg—(3) 

கொடிகொள் ஏந்தர். 78 விடையார் கொடியன் 91-6 
190 சேவேக்.இய கொடியான் 92-89 

18.  சடை--(42) 

ஆறலைத்த சடையான் 57-3 
அலையார் சடை உடையான் 82-4 
* 
  

கங்கையை அடக்கி ஆள்பவன்.



86. சிவபெருமான் திறாகாமங்கள் (சிறப்பு) ௨௮௪ 

இண்டை மாமலர்ச் செஞ்சடையான் 70-10 
105 உயரும் மதிச் சடையான் 82-5 

கங்கைச் சடைய(£)ன். 59-9, 68-8 
கொன்றைச் சடையன் 81-2 
சொன்றைச் சடையஞார் 89.7 
சொன்றை அன்றும் சடையான் 93-7 

800 சடைமுடி அடிகள் 58-10 
சடைமுடி உடையவர் 71 
சடைமுடியான் 80-6 
சடைமுடையினன் 72-8 
சடைய(ர்)ன் 58-9, 58-9, 85-4, 93-7, 98-7 

208 சடையனார் 89-7 
சடையார(ன்) 12-8, 88-6, 40-8, 9; 51-7, 58, 57-8, 59-9, 61-4, 

70-10, 91-8, 10 
சடையினான் 40-3 
சடையுடைக் கரும்பு 62-10 
சடையுடையான் 61-6 

210 செஞ்சடையான் 7-11, 70-10, 89-10 
செய்ய சடைமுடியான் 80-6 
,தீவழும் மதிசேர் சடையான் 91.8 
தார்மிலவு ஈகறுங்கொன்றைச் சடையனார் 89-7 

'சாழ்சடையன் 85-4 
215 ஈறுக்கொள்றைச் சடையனார் 89-7 

நிமிர்சடை முடியினன். 72-8 
நீரூர் சடையன் 98-7 
நீளநீள் சடையான். 12-8 
நீறணி நிமிர்சடை முடியினன் 72.8 

220 படர் சடையன் 90-6 
பவளச் சடையான் 91-10 
பிணிவார் சடையர் 58-6 
பிறையார் சடையார் 58-4 
பிறையுடைச் சடையன் 58 9 

225 பின்சடைப் பிஞ்ஞகன் 81-9 
பீடார் சடையார் 53-8 

புரிசடையினான் 40-2 
புன்சடைப் புண்ணியன் 81-5 
பெண்படி செஞ்சடையான் 98-6 

280 பேழைச் சடையர். 58-9 
மதிச்(சேர்) சடையான் 82-5, 91-8 
மின்னெடுஞ் செஞ்சடையான். 88-10 
வளர்சடையெம் ஆரமுது 81-2,



௨௮௮ சேவார ஒளிரெறி (சுந்தரர்) 

14,  தமிழ்--(1) 
தமிழான் 31-6 

15. £—(2) 
285 அங்கைச் இ உகப்பார் 87-5 

*வரியான் BT 

16. நஞ்சுண்டது--(8) 

  

கஞ்சண்டவர் 19-9 

ஈஞ்சண்ட வித், சசன் 61.5 

17. படை--(17) 

இலைமலிக்த மழுவான் 80-11 
240 (குன்ற) வில்லி 62-5 

கொடுமழுவாட்படைக் குழகன் 58-5 

கொடுமழு விரனென் 72-5 
குலத்தினான் 40-3 

குலப்படையன் 81-5 
245 15த்தார் படைஞானன் 80-1 

படையார் மழுவன் 91-6 
பாசுபதர்(ன்) 220, 8 

மழுப்படையான் 82-2. 
மழுவாட் படையான் 98-10 

250 மழுவாளர்(ன்), 58-9, 81-4 
மழுவாளினன். 71-6 
மழூவ(£)ன் 80-11, 91-6 

வில்லி 7-5, 57-5, 62-5 
வெண்மழுவன் 222 

255 வெண்மழு வாட்படை, மலி கையன் 98-7 

18. பலி--(8) 

அரவுரி யிரர்.தவன் 72-2 
இடுபலி கொள்ளி 83-5 
3 ஊரூரன் 86-10, 90-10 

1 வரி: தி. 
4 ஈந்துசலைச் செய்யும் படை - குலம்; சத்தார் - சங்கேச்இிய 

திருமால் (அம்பு) திரிபுரத்தை எரித்தபோது, 
3 ஊர் , ஊராய்ப் பலிக்கு உழல்பவர்; *ஊரூரன் பலிக்கு 

உழல்வார்? சம்பச்தர்--8-05-2.



80. சிவபெருமான் ' திருகாமங்கள் (சிறப்பு) ௨:௮௯ 

  

ரிரமென்னும் சகலனான் 86-5 
BOO பிச்சையுண்ணி 98-3 

19, பிறை சூடியத--(7) 

இளமதி உடையவர் 17 
ங்கள் குடிய செல்வனார் 87-8 

தாமதியான் 56-2 
‘Dem purl oir 31-5, 88-1, 4 

90% விரசடைமேற் பிறையான் 75.4. 
வெண்மதிய£ சண்ணியான் 90-5 

வெண்மதியிஞன் 40-11 

20, புரம் எரித்தத--(2) 

இண்டேர் மிசைகின்றான் 82-2 
புமம் மூன்றும் பொடி.படுத்த வில்லி 10-8 

21. பூதம்) 
270 பூதசாத(ர்)ன் 35-8, 62-1 

92.  மறை--வேதம்--அங்கம்--(17) 

அங்கம் ஐ.தி 
அருமறை ஆறங்கம் ததும் எல்லை. 
ஆரணன் 

ட சாமவேதன் 
275 பாடிய சான்மறையான். 

தெரியுமறை வல்லான். 
மறைப்பொருள் 58-8, 70-9 
மறையவன் 40-1, 8 
மறையார் வானவன் 28-2 

280 மழைய()ன் 815, 59.7 
மறைவல்லான். 80-4 
வேத தேத்தர் 53-2 
வேச சென் 68-2 
வேத காவன் 91.6 

995 வேசமுதல்வர்(ன்), ,88-5) 80-7 
வேத விதியான் 88.6 
வேதன் 6-10, 68-8 

Gs. o-U5-19



௨௯௦ தேவார ஒளிநெறி (சுந்தரர்) 

295 

300 

805 

320 

815௦ 

920 

28. மான் ஏந்துதல்--(8) 

உழை உடையான். 
சிறுமான்மறிச் கையர் 
மாவேந்திய கத்தான் 

24, ராவணன்--(1) 

அரக்கனை அடர்த்தார். 

28. விடைவாகனம்--(88) 

அடல் ஏறமர்வான் 
அடல் விடையினன் 
ஆனாரடலேறமர்வான். 
உரும் ஏற்றன் 

எருதேறு மூர்த்தி 
எருதேறும் பெருமான் 

ஏற்தர்(ன்) 
ஏற்றான் 
ஏணி அழி.கள் 
ஏ.றணி எம்இறை 
ஏறமர்வான். 
oper 
ogsigrer 
ஏறுடை அடிகள் 
ஏறுடையான் 
ஒற்றை ஏற்றன் 
கொடுமால் விடையான். 
கொல் ஏற்றன் 
கோவின் மேல்வரு கோ 
செங்கண்மால் விடையான் 
திமிலேறுடையான் 
us op 
பெற்றம் ஏறி 

பெற்றேறி 
பெர்றொன். தேறும் பிரான் 
பைங்கண் ஏற்றன் 
பொங்குமால் விடையேறி 
போற சேறி 
மழவிடையான் 

89-1 
53-9 
82-8 

87-9 

93-6 
71-6 
98-6 
82-7 
64-3 

38-10 
7-2, 57-8 

80-2, 58-4 
72-3 
83-8 
98-6 
31-9 
64-9 
72-8 
59-4 
57-8 
62-6 
81-7 
68-1 
86-5 
59-4 
80-1 

81-2, 85-4 
22-9 
90-8 
86-4 

90-10 
85-1 

92-10 
82-2



86, இவெபெருமான் இருசாமங்கள் (சிறப்பு) Dae 

மால்விடையான் 62-6 
மால்விடையின் பாசன் 84-7 
விடைய(ரன் 30-9, 88-1, 40-8, 51-7, 62-6, 98-8 

825 விடையினன் 71-6 
விடையுடையான் 89-2 
விடையூர்கி 10-7 
விடையேறி 17-8 
விடையொன் நுடையான் 56-1 

96. வெண்டலை--(8) 
880 *கங்கையாளன் 61-6 

சபாலம் ஏக்இ. 91-5 
sured 72-9 

காபாலி 89-4 

சகு தலையர் 58-2 

885 படுதலையர் 33-1 
பல்லில் வெள்ளைத் தலையன் -81-10 

வெள்ளைத் தலையன் 81-10 

27. வேடம்--வேட்டை--(4) 

ர்சாயாடியார் 17-8 

மறவனார் 18-6 

440 மறவன் 48-7 

$வேடுவஞய் வேயாடியார் 17-8 

28. வேதம் 

[மறை பார்க்க] 

29. ஏனைய 

rest 127 
BBesui(n)er 81-6, 97-1 
Borer so ser 90-10 

845 அவில் ஐ துகப்பார் 19746 
ஆனிடை ஐந்தமர்ர்தான் 97-8 
  

* கம்- கை -யாளன்: கம்- பிரம கபசலம். 

* நாய்களுடன் வேட்டை ஆடினவர்.. 
1 வேடுவர் வேடம் வேய்ச்தவர்.



௨:௯௨ தேவார ஓளிநெதி (சுந்தர்) 

  

ஈசர்(ன்)) 7-7, 17-11, 51-6, 88-2, 40-6, 44-10, 61-10, 62-7, 
64-2, 70-10, 73-10, 75-2 

ஈசனார் 35-1 
உருத்திர லோகன் BA 

850 *ஏவலஞார் 17-1 
தமச் கடலார் 94-8 
Soon en gost 70-1 
கள்ளச் கம்பன் 61-10 
$கோலமதாயவன் 97-10: 

855: eas cor 10-9, 11-6, 85-8, 40.6 
சம்பு 63-1 
கவெக்கொழுர்து. 6h 
சிவபெருமான் 16-6: 
இவமூர்த்இ 51-2 

360 சிவலோகன் 10-10, 35-5 
வென் 21-10, 33-9, 89-10, 51-12, 55-3, 61-8, 62-4, 68-3, 10, 

78-10, 79-10, 84-3, 86-10, §9- 11 
*செட்டி 48.0 
$செட்டியப்பன் 59.10: 

சேர்சனப்பன் 58-3) 
805 சொன்னவாறதிவார் 74-1} 

கதடமால்வரைச் ழெவன் 124 
இிரு.3.இிரையான் 31-6 

சோதன் 63-8, 84-9 
தோழன் 94-09. 

870 சக்கான் 50-8 
ஏஈத்சார் புடை ஞானன் 80-1) 
கண்ணற்கரிய பிசான் (அண்ணாமலையார்), 97-5 
ஈல்ல கம்பன் 61-5 
**காவலஞர் 17-1 

இரக பசுபதி GHB. 

* ஏவல் செய்யச் சுக் சாரை ஆட்கொண்ட இறமையாளர். 

ft கோலம் - பன்றி; (பன்றிக் குட்டிகளுச்குப் பால் கொடுத் gee Sy ( குட்டிகளுக்கு oss 

$ மாணிக்கம், வளையல் விற்ற செட்டி (திருவிளையாடல்கள்). 
$ செட்டி - முருசன்... $ தடமால்வரை - சயிலை, 
எ கத்தார் (சக்கேந்திய திருமால்) ஒரு பாகத்தினர். 

** வெற்றிசரமாகச் சபையோர்முன் பேடி ஐயம்பெற்றவர்..



86, சவெபெருமான் திருகாமங்கள் (வினி) 

*பணிமேலிட்ட 
பாசுபதர் , 58-6 

பாசபதர்(ன்) 22-6, 8; 59-0 
பிஞ்ரூசப் பித்தன் 43-10 
பிஞ்ஞசன் 9-7, 45-7, 81-9 

BH பி 27(ன்) 29.9.2091, 80.8, 

10 

44-5, 48- 10, 53-5 
பித்சாடி. 90-6 
I pid eves 48-10 
Qulw saver 61-8 
பேதைப் பெருமான் (ஈஞூனை 

௨௯௩ 

உண்டிட்ட பேதைப் 

111. சிவபெருமான் - திருகாமங்கள் 

விளி-(602) 
விளி சிறைச்த பதிகம் 
விளி நிறை பாடல்கள் 

1. விளி (சிறியன 192) 

  

tis om Boo 25-4, 27-2 
அங்கணா 60-1, 69-2, 70-1 

அடிகள் 86-5, 10 
அடிசளோ 
அடிகேள் 1-5; 

25-1, 6; 27-1, 
43- 1, 54-1, 8 

அண்டா 8-8, ன் 4, 
அண்டானே. 96-7 
அண்ணலே 70-2 
அண்ணா த. 

38, 
அத்தா 1-1, 18-2, a3, 38-2, 

47- 4, 52- 1, 51-8 
அதிபனே 70-4 
அக்கணனே 25-7 

  

பெருமான்) 94-6 
885 பேயன் 44-5 

பே. ராயிரவர் poe 
முருகவேள் தாதை. 88 

மூவாயிரவர்க்கு மூர்த்தி 90-7 
வ. ரமலி வாணன் 100-8 

890 விடக்கர்(ன்) 6-1, 16-8 
விலங்கலான் 

(கயிலைமலையான்) 12-1 
82 1வேயவனார் 17-7 

47 
70-1, 8; 9 

அக்தணு 10-5 
அப்பனே. 4, 70-8 

153 gue 52.9 
அம்மான் 218 
அம்மானே... 41, 47-4) 06 
அமரா 3-6 

Cs 21-6, 27-7, 28; 
0 ர மர. eas 50-8 

90 அமைவே 26-2 
(ஐயனே 28-9 
அரசே 225-8, 47-1 
அரனே 47-7, 60-1 

அரியாய். உர 

25 அசையா 21-8, 27-6 
அழகனே 43-6 

  

வதம். பணி 
* பாசுபத வேடத்தர்; 

* பாம்பு, 
1 இருசெல்வேலி, 

தோன்றியவர். 
பாகுர்த் தலங்கவில் 

சைவசமய உட்சமயவ்களுள் ஒன்று பாசு 

வேய் - மூவ்லெடியில்



    

௨௬௪ தேவாச ஒளிநெறி (சுந்தரர்), 

sm 1-9, 8-6, 15-7, 47-2 சட்டி 
ae ee 69-8 கட்டியே 
அற்புதனே 20-3 65 கடலே 
றவனே 70-6 கண், 

86. அறவா 27-2, 47-1 கரும்பே 88-8, 47-5, Bat 
அறிவே 24-9, 26-4, 52-4 saorar 47-8 
அன்னே. 13,1882. களைசண்ணே 54-3 
ஆண்டா 523 70 சற்பசமே. 27-8, 42-5 
af 66, 83-10 சனலே 27-8 

85 ஆதியே 20-3, 70-8 கராணா 43-9 
ச்சீ 15 காற்றாஞய் 47-8 
ஆயா 1-2 an pop sor 96-8 
ஆளா 246 75 குருவே 26-4 

ஆற்றும். 1-8 குழகனே 58-5 
46 ஒற்றானே 96-8 குழகா 26-7, 82; 47 2, 77-4 

ஆனாய் 1-7 oper 32-1 
grew 70-9 குதியே 24.9, 26-4 
இறை 14-2 90 கூத்தனே 706 
இறைவனே 69-10 கூத்தா 25-0, 92-6 

45. இறைவா 26-2, 27-2, 28-2, pater 96-8 
32-7 Qsnwits 26-8, 47-1 

ஈசன் 88-2 கோலமே 10-8 
ஈசனே 70-5 85 கோவே 708 

உடையாய். 26-3 கோனே 15-6, 21-6 
உத்தமனே 23-7 சங்கர 40-5 

50. உத்சமா 70-3 சடையாய் 42-0, 47. 5, 52-5, 
உருவே 26-2 70-1, 3; 92-6 
உற்றாய் 92-1 சடையானே மர 
எண்டானே 96-7 90 சம்புவே 69-8 
எந்தாய் — 18-8, 21-1, 24-7, Ac Car 69-9 

27-5. 526 , 60-1, 8 சிட்டா 1-6 
55 எச்தை 52-9, இத்தா 591 

எம்மான் இச்தாய் 21-1 
எம்மானே 60-4,66 9 வனே 26-3, 28-8, 52-1, 
ஏறே 21-3, 26-8, 47-1 60-8. 
ஐய 26-6 aiGr 47-8: 

60 ஐயனே 70-7 சுச்தானே 46-5 
ஐயா 19-8, 21-7, 24-8, 25-5, செக்சணா 10-7 

27-4, 38-5, 41-7, 52.24. செட்டி. 43-9 
26-9 100 செம்பொனே 10-6 ஒளியே



86: ிவபெருமான் திருகாமங்கள் (விளி) ௨௬ 

செய்யாய்: 41-7 140 பானே 28-9, 47-6, 7 
செல்வனே. 69-7, 9; 70-8 பற்றே 214 
சேடே 48-6 பாசுபதா 20-5, 69 
Qewar 70-8 பித்த 55-5 

$0% சோதியாய் 92-6 பித்தா 1-1 
சிச்துவனே 526 145 பிரானிரே 36-2 
தம்மானே 96-6 புண்ணியனே 52-8 
தலைவா 18-1, 21-9, 24-2, 9 புண்ணியா 1170-1, 77 8, 96-3 
தற்சோதி 96-2 புலனே 27-8 

110 சன்ஞனே 96-2 புனிதா 8-3, 42-9, 70-1 
திருவே 26-6 150 பெம்மான் 21-5, 52-9 
Big sor 55-7, 70-1 பெம்மானே 06.6 
fue 60-8 பெருமான் 28-8 
தாவாயா 96-1 பெருமானே 1-1, 46-11, 89-9 

116 தேவனே 70-2, 9 பைம்பொனே 69-8 
தேவா 18-10 155 பொன்னானே 96-2 
தேனே 216 பொன்னே 892. 
ef 92-7 போதா 41-9 
ஈம்பனே 48-8, 69-8, 92-9 மணவாளா 47-2, 54-9, 70-4 

120 ஈம்பானே 47-6 மணியே 15-2, 9; 52-5, 54-9, 
சம்மீ(பீ) 15, 89-4 ‘70-4 
ஈலனே 4.7. 160 மாகதமே 525 
சற்றவா 48-1 மலையே 21-9, 47-1 
காதனே 69-10 மன்னே. 1-8, 24-1 

125 சாதா 18-7 மாட்டே 21-2 
காவலா 48-3 மாணிக்கமே 24 
நிமலா 26-8 165 மின்னனே 96-2 
நின்மலனே 8 முக்கணா 54-9 
நின்மலா 15-7 மேத்தா 25-8, 52-1 

180 Bierww@ er 24-9 முத்தே 52-5 
நீற்றானே. 96-8 மூர்த்தி(தி) 15-2, 54-2 
கெறியே 2-0. 170 மெய்யவனே. 26-6 
பட்டனே 699 மெய்யனே 70-7 

படிதீர் 88-4 மெய்யா 52-2 
185 பண்ப 66-8, 69-3 மெய்யே 41-7 

பத்தா. 25-8, 52-1 மைந்தனே 54.0 
பயனே 28-9 175 வல்லவா 48-4 
ure 65-4 வள்ளலே. 69-6 
பாமா 4.6, 28-8, 82-3, வீர்தனே 70-4 

47-6; 52; 70-8 SRI st 42, 70-7



ana 

விடங்கரே 36 
180' விடையாய் 42-5, 52-7,70-1, 

17-6, 
விண்டானே 96.7 
வித்தகனே 24-7 
விதியே 88.3, 41-5 
விமலா 21-8 

385 விரும்பா 27-9 

[பி
 

10 

தேவார ஒலிகெறி (சுந்தரர்) 

வெளியாய் 41-7 
வேடனே 29-8 
வேடா 18-5 
வேதியனே 4-8, 20-2, 26-8 

190 வேதியா (6.5, 69-8 
Cat sor 29-7 

199 வேறு (புதுமையனே) 29-8 

2. விளி (பெரியன - சோற்றொடர்கள்) 884 

அச்சணிர்த எம்மான் 66-5 
அகரம் முதலின் எழுத்தாட 

நின்றாய் 8-7 
அங்கை செல்லியின் 
பழத்தை அமுதே 54-8 

அண்டம தாயவனே 20-2, 9; 
அமரர்க் சமரர் பெருமான் 8-8 
அமரர்க் சமரா 4.8 
அமரர்கள் ஏறே 70 
அமரர்கள் தலைவா 18-7, (1-4 
அரவம் அசைத்தவனே 20-60 
அருமறைப் பொருளே 69-2 
அருள்பெருகு கோலமே 10-8 
அருளாளா 4-1,5 
* Connex 

5 'சடையானே 92-2 
அரைச்சாடாவா 92-4 

15 அலைசேர் செஞ்சடையாய் 
27-8 

ர் அவிகாசயே 92 
னல்சேர் கையா 

(WerlGer 27-8, 47-3 
ஆசம லர்க் கருள் சல்கும் 

பெம்மானே 90-6 
ஆதி எம்மானே 66 

20 See பிரான் 20-8 

90 

385 

40 

ஆதி மூர்த்தி 66-5 
ஆதியும் அந்தமும் 

‘ ஆயினாய் 92.4 
ஆரணிய விடங்கரே 36 
ஆரா இன்னமுசே 20-7 
ஆரா என்னமுதே 23.4 
அவர் சிழவில் அமர்ச்தாய் 8-0 
ஆரார் செஞ்சடையாய் 28 
ஆனைத் தோலாய் 
இடர். த துணையே 
இடசானவை 

இிர்த்சகனே 2 
7! 

7 

    

   
3-8 

41-8 
26-2 

இக். சேகரனே 
இமையோர் £ர் ஈசனே 
இமையோர் தனி 

சாயகனே 25-9 
இமையோர் தொ, 

i 70-8 
இமையோர் காயகனே 26-2 

6-2 
7 

6-6 
0-5 
705 

இளஞாயி றன்ஞனே 06. 
இளசாசம் அணிச்தவனே 98- 
இறைக் காட்டானே 

ais Genter 47-8 
Qereargp sruaCer 27-2 
இன்னமுதே. 21-6, 27-7 
உமைகங்கை பக்கா | 52-7 

  

* இது 
விரிவுரை-வெள்ளானை-பச்சம்-001. 

3 இவிசாசி - விகாசம் இல்லாதவர் - இறைவர். 

மு.தலை உண்ட பாலன பெயர் என்ப--பெரிய பு சாண



45 

50 

55 

60 

65 

70 என் அமுதே 

86. சிவபெருமான் திருகாமங்கள் (விளி), 

உமை ஈங்கையோர் 
பங்குடையாய் 20-2, 6 

உமை பல்கா 52-1 
உமைபாசம் 

ம௫ழ்ர்தவனே 26-1. 
உமையாள் சணவா 41-9 
உமையோர் கூறுடையாய் 

26-2 
உலகம் எல்லாம். 

ஈன்றவனே 89-10 
உலகம் தொழும் 

உத்தமனே 23-7 
கனை உற்றுயி ராயினீர் 88-3 

எங்கள் பெருமான் 41-2,7 
எங்கோனே 92-3 
எட்டினால் இகழும் 

இருமூர்த்தி 54-2 
me Bib அடிகள் 95-5 
எக்தை பிரான்(னே) 21-1;00 
எர்தை பெருமானே. 52-6 
எம் பரமேட்டீ 15-8 
எம் பரனே 23-9 
எம் பிரான் 4-9, 5-7 
எம்பிசானிரே 36-8, 49 
எம்பிரானே 82 
எம் பெருமான் 2-9, 8-8; 20; 

$1-7, 252, 10, 96.0 
27; 89 2, 95-5, 7 

abuner gierer 47-8 
எம்மான் சம்மான் 

தம்மானே 77-9 
எமை ஆண்ட பெம்மான் 52-09 
எரிகொண்டாடல் 

மூயல்வானே 411. 
எறரியாடீ 69-8 
எருதேறுவ் சண்ணா 15-9 
எழு, த்சொடு சொற்பொருள் 
எல்லாமுன். கண்டானே 06-7 
என் அத்தா 88-2 
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என் இடர்த் தணையே 26-2 
என் சட்டி 88-3 
என் தாதை 28-3 
என்னுடைய குருவே 26-4 
எனக் இன்னமு 

'தாயவனே 27-2 
95-7 ஏயெம் பெருமான் 

ஏழேழ் படிகால் எமை 
யாண்ட பெம்மான் 529 

ஒண் சுடேே 21-1, 6 
ப்பிலா முலையாள் ஒரு 

° ௫ பாகா 70-8 
23-2 
2-7 

கங்கா சாயகனே 
கம்கைச் சடையிர் 
கங்கை தக்யெ 
FOLLY OLE சரும்பே 54-8 

சுக்கை மணவாளா 52-7 
சல்கைவார் சடையாய் 70-1 

கடியார்சொன்றையனே 281 
கண்ணாய் உலகம் 

காக்ன்ற கருத்தா 6-6 
சண்ணாருண் பனியே 28.6 
கணகாதா 70-1 
கமையார் கருணையினாய் 26:2 
கயமாருஞ் சடையாய் 28-9 
கரியார் ஈர் உரியாய் 28-7 
கரியீர் உரியானே bra 
கருகற் குரலாய் 47-5 
தன anew 

மிடத்றாய் 26-2 
கலைசேர் கையினனே 27-8 
கழிப்பாலை மேயானே. 94 
கறைக் சண்டனே 92-8 
கறைக் கண்டா 41-5 
கறையாரும் மிடற்றாய் 28-2 
கன்றாருங் ௪.ரவா 28-3 
கனலேக்து கையானே 23-5 
காசு நித்தனல்னீர் 88-8 
காமனுக் சனலே 70.1 
கார்கிலவு மணி:கிட ந்தீர்.69-1



aay 

105 சாராரும் மிடற்றாய் 28-4 
சால்சால்னே ae 70-1 
காரார் வெண்மருப்பா 28-8 
குண்டலம் குழை இகழ் 

காதனே 58-5 
குணக் சடலே 26-8 

110 குணச் குன்றே 70-0 
குழைச் சாதனே 925 
குழைச் காதுடையாய் 2-8 
குழைச் சாதுடையானே 10-6 
குழை விரவு வடிகாதா 89-1 

115 குறைவிலாரிறைவே 706 
கூத்துடை யானே ‘70-4, 
கூற்றுதைச்சானே 15-6 
கையார் ஆடாவா 28-5 
சையார் சுலத்திஞய் 27-4 

120 கொடியேரிடையாள் 
seat 249 

கொடுகொட்டியோர் 
வீணை உடையவனே 42-09 

கொடுமழு வாட்படைச் 
குழகனே 59-5 

கொல்லேறே ATA 
கொழுகற் கொல்லேறே 47-1 

125 கொன்றை 
அணிர்சவனே 2-1 

கொன்றைச் செழுச் 
தாராய் 47-7 

கொன்றை சடைமேல் 
ஒன்றுடையாய் 77-6 

கொன்றை துன்றும் 
சடையாய் 420 

கொன்றை சயநர்தவனே 427 
180 கொன்றையச் தாரவனே 490 

கோதிலா அமுதே 70-8 
சல்கச்குழையார்செலியா 47-2 
சடையுடைச் சரும்பே 54-8 
சச்தார்வெண்குழையாய் 97-5 

185 சக்தாரும் குழையாய் : 24-7 

தேவாச poland (சுந்தரர்), 

சரிசோவண 
ஆடையனே 27-5 

சாமவேதம் தத 49-5 
PaCarer 60-8 
சீரார் மேனியனே 27-7 

140 சுடர்ச் சோதி 77-8 
சுண்ண வெண்ணீற் 

ருனே 29-5 
சுந்தரச் சோதியாய் 92-6 
சுற்றமாயினீர் 88-8 
செக்கர்வானச் இிளஞாயி 

றன்னானே 96-2 
145 செச்சர் வானீர் 1.8 

செங்கண்மால்விடையாய் 70-1 
செங்கண் விடையாய் 77-17 
செஞ்சடையாய் 27-8 
செண்டாடும் விடையாய் 20-1 

150 செம்பவளச் குன்றமே :88-2 
செய்ய மேனியனே... 707 
செய்மார் மேனியனே 

25-5, 27-4 
செழுஞ்சடரே 26-1, 28-8 
ஞானச் சண்ணா 41-8 

155 தண்டமிற்தூற் புல 
வாணர்க்கோர் 

அம்மானே 96-6 
,தழல்போலும் திருமேனி 1-6 

லாய் நின்ற 
சன ்த்ககளே 528 
தாங்கரிய சார்றிலவு 
மணிமிடற்றீர் 89-7 

இகழ் ஒளியே 70-7 

160 இகழ்ரீல மிடற்நினனே 27-7 
Bidw weiss 15-2 
இருச்தலாகாதாய் 52-6 
'இருரீல மிடற்றினனே 271-4 

திருமூர்த்தி 54-2 
165 'இருவருள்சேர் சேவகா '70-8 

2 இிலாமலையே 70-8
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175 
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185 

190 

195 
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சதோண்டா விளச்ன் 
ஈற்சோதி 52-8 

செண்ணிலா எறிக்கும். 
சடையானே 70-2 

செளி தேனே 70-1 
தெளி$ரோ டானைஞ்சன் 

தேனை ஆட்டுகந்ர். 88-8 
சேவசேவ: 55-8, 66-3 
சேவர் சங்கமே 52.1 
சேவர்தம் அரசே 69-8 
சேனெய் பால்தயிர் 

ஆட்கெக்சானே 40-9. 
தேனை அடிய கொன்றை 

யிஞய் 54-6 
தொழுகார்ச் கெளியாம். 426 
ஈகுவெண்டலை. 

கொண்டவனே 28-7 
கஞ்சணி கண்ட 48-5 
நஞ்சுண்ட கண்டா 698 
சஞ்சேர் சண்டா 15-3 
கடமாட வல்லாய் 42-6, 7   

  

நரை யேதுகச்தாய் 42-7 
ஈரைவிடையேதீ 69-10 
ஈறுங்கொன்றை ஈயக்த 

வனே 12-7 
ஈன்மணி கண்டம் 

உடையானே 00.5 
ஈன் மணியே 88.2 
நிறைச்சாட்டானே... 17.8 
நீல மீடற்றினனே 27-4, 7 
நீரூர் மேனிடனே 26.8 
கெஞ்சத்கானே 47-8 
செடுமால் ஆயன்போற்றி 

செய்யும் குறியே 24-0 
கெய்யாடீ 52-5 
கொக்தா ஒண்சடசே 21-1 
பகலோன் பல் உகுத்த 

வனே 20-8 
பசுபதியே 92-1 
பசுபத 70-8 
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220 

225 

230 
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பட்டிப்பெருமான் 44 
படர்புன்சடை எம்ப.ரமா 28-5 
படர்புன் சடையாய் 52-5: 
படையார் வெண்ம 

வாழம்) 9.6 27-2 
பத்தர்கட் கேத்றம் 

ஈல்னீர் 88-6 
பத்தர்கள் பாடியாடப் 

பரிக்து ஈல்னீர் 88-5 
பந்தம் வீடிவை பண்ணி 

னீர் 88-4 
பமசாரும் கரவா 25-8 

பாஞ்சுடபே 24-5, 69 
பரஞ்சோதி 3-8 
பரம்பானே 25-8, 27-1 
பரமாயபரஞ்சுடரே 21-5,28-9 
பரமாய பரம்பரனே 27-1 

பரமேட்டி(டி) 4-6, 15-8,70.8. 
பரமேட்டியே 921 
பல்கலைப் பொருளே 69-10 
பல பத்தர் த்தர்க்குப் 

பண்டு ஈல்இனீர் 69-17 
பலர்க்கும் களைசண்ணே 54-8 
பலிதேர் பானே 47-6 
பவளப் படியானே 47-5 
பாசுபதா பரஞ்சுடமே 69 
பாதி மாதொரு கூறுடை 

யானே 70-89 
பாலங்காடீ 52-5 
பிளைவெண்பிறையாய் 42-5 
பிறங்குஞ் சடையாய் 42-5 
பிறவாதவனே 42-5 
பிறவா நெறியானே 47-4 
பிறவா வுருவானவனே 28-6? 

பிறைசூடீ 1-1 
பிறைமேலுடையாய் 27-6 
பிறையாருஞ் சடையாய் 29-2 
புண்ணியமானானே. 96-8 
புரிபுன் சடையானே 47-9 
புரிபுன் சடையீரே 95-6
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புற்றாடரவா 92-1 
புறங்காட்டாடீ 47-2 
புனல்சேர் சடையாய் 7-8 
பூணாண் அ௮.ரவா 92-8 

295 பூத்தாழ் சடையாய் 92-6 
பூத சாசனே 70-1 

பூதவாளி 55-8 
பெருர் சகையே 27-9 
Quppepi 1-4 

240 Soe Pers 42-5 
பேயோடாடல் 

புரிவானே 52-0 
பேசருளாஎன் 96-6 
பையரவா 89-8 
பொக்காடரவா 92.8 

245 பொடியார் மேனியனே 98.1. 
பொன்னவிலும் 

250 

260 

5 மணி மிடற்தீர் 

கசொன்றையிஞய் 89-0 
பொன்னார் மேனியனே. 1-1 
மக.ரச் குழையாய் 3-7 
மங்கு.த் றிரிவாய் 47- 
மங்கை பங்கா. 1-9,15-3, 
மங்கை பல்கனனே 
மல்கை பாகத்திர் 
மடமாதிடம் கொண்ட 

வனே 27-89 
மணிகண்டம் உடை. 

யானே 96-5 
80.7 

மத்தமார் சடையாய் 70-3 
மதமாவுரி'போர்தசவனே. 

28-4, 28-5 
மதயானை உரித்தவனே 27-4 
yer 1.6, 47-9 
மதிப்பி௫ர்ச் கண்ணி௰ீர் S84 

மதியஞ் சடையானே 47-85 
மலர்க் கொன்றையிஞய் 42-5 
மலைமேல் (மீ£)மருந்தே 

27-8, 41-5 

2 
3,6 
9-8 

88-3 

265 

270 

275 

230 

285 

290 

295 

தேவார ஒளிநெறி (சுந்தரர்) 

tourer weer ser 
மணவாளா 41-1 

மழு ஏச்இனீர் 88-3 
மழுவாள் வலனேர்தீ 1-9 
மறிசேர் அங்கையனே 24-9 
மறிசேர் கையினனே 26-4 
மறைப்பொருளே 70-9 
மறையார் வானவனே 28-2 
மரையின் பொருளான 

வனே 28-2 
மறையோதி 149, 15-6, 54-9 
மாலாமணியே (9-5) 70-9 
மாணிச்சம் முளைத் 

செழுர்த வித்தனே 29-1 
மாணிக்க வண்ணா. 15-28 
மாமணியே 24-1 
மாமலை மங்கை பங்கா 15-8 
மால் விடையாய் 42-5 
மாலை மதியே 415 
மான் சன்றாருல் கரவா 28-35. 
மானைமேவிய கையினீர் 88-8 
மிகு செம்மையுள் 

நின்றவனே 24.9 
மிறைச் சாட்டானே 47-8 
மின்னோர் வரலத் 

தொளியானே 4144 
முச்சணனே 20-5, 25-8 
முப்புரல்கள் பொடியாகச் 

எதைத்தவனே a8 
னிகள் முனியே 2 

மூத்தப்பன். 52.9 
வருக்கருள் செய்ய 
0 க்லானே 108 
தூன்றுசண் உடையாய் 54-4 
மெய்ப்பொருளே 21-8,5; 52-2. 
மெய்யர் மெய்ப்பொருளே 52-2. 
மேலை வீதியே 41-5 
மையார் சண்டத்திஞய் 28-5. 
மையார்'சண்டம் " 

உடையானே 524
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810 
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10 

86. இவெபெருமான் .ிருகாமங்கள். (விளி) 

மையார் semen பங்கா 27-4 
மையார் தடல்சண்ணி 

பக்தா 
மையாரும் மிடற்றாம் 
யானை உரித்தவனே 
வண்டலம்பும் மலர்க் 

கொன்றையன் 
வம்பமரும் குழலாள் ஒறு 

பாசம் அர்ச்தவனே 507 
வலிய வர்தெனை ஆண்டு 

  

s
o
 

  

58-5 

கொண்டானே 7-2 
வழித்.தணை மருந்தே 70-9 
வழிமுசலே 70-5 
வாளார் கண்ணி பங்கா 21-2 
வான காடனே 10.9. 
வாஜோர் தலைவா 47-2 
விடக்கொள் மாமிடந்தீர்98.2. 
விட மிடத்ருனே 70-1 
விடையார் கொடியானே 47.0 
விடையாருல் கொடியாய் 27-1 
விடையார் வேதியனே 26-8 
விடையுல் கொடியும். 

சடையும் உடையாய் 41-4. 
விடையேறியவித்தசனே 21-7 
விண்ணவர்தம் 

பெருமானே. 98.3 
விதிமுதலே 70-7 

11]. 

அண்ணாமலையானே.. 477 
அரச்துறைநின்மமலனே 3 
அவிகாசியே 92 
அமுர்சார் அசசே 47-1 
அளப்பூர் அம்மானே 47-4 
ஆரூர் அகத்தே 95.87 
ஆரூர் அத்தா ATA 
ஆலங்காடா 52 
அனைச்சாவில் அரனே 47-7 
ஐயாற் றமுசே' 47-4 
ஐயாறுடைய அடிகளோ 77 

920 

825 

830 

334 

15 

20 

FOB 

விசையார் 
கொன்றையினய் 21-8 

விளங்கும் குழைச் 
காதுடையாய் 26-8, 28-8 

விளல்குங் குழைச் 
காதுடை வேதியனே 4-8 

வினையின் பயனே 41-5 
வீணை உடையவனே 429 
வெண்டலை ஏர்தி 15-8 
வெண்ணிற்றானே 20.த 
வெண்பொடியாய் 24-7 
வெண்முத்தே 88-2 
வெர்த வெண்பொடி. ் 

பூச வல்லானே 70-5 
வெர்தார் வெண் 

பொடியாய் 24.7 
வெயிலாய்ப் பலவாய்ச் 

காற்றாஞய் 47-68 
வெள்விடை ஊர்.தியிஞய் 8-8 
வெள்ளைச் சுருளொன். 

'நிட்டுவிட்ட கா.தினீர் 98.2 
வெளைமால் விடையாய் 42-5 
வெறியார் மலர்க் 

கொன்றையிஞய் 27.1 
வேங்கை ஆடையிஞய் 70-7 
வேச கெறியானே 52-7 

தலப்பேர் விளிகள் (76) 

ஓ.ற்றிமா ஈகர் உடையாய் 00-$ 
ஒற்றியூரெனும் ஊர் 

உறைவானே 5t 
ணகாந்தன் தளியுளீரே 5 
சச்சூராய் 41-8 
கடம்பூர் மலையே 47-1 
சடஷசாளீ 47-9 
கயிலாயா 47-8 
சருகா வூரரானே 47-4 
கழிப்பாலை மயானே 23 
காட்டூர்ச் கடலே 47-1



கட்டட 

சாளத்தியாய் 96 
கானப்பே ரூராய் 7-1 
கானூர்ச் கட்டியே மா. 

2 குரக்குத் தளியாய் 47-2 
குற்றாலா 47-2 
கோட்டூர்க் கொழுர்தே 47-1 
கோடிச் குழசர் 22-1 
சத்றம்பலத்தாய் 47-9 

80 சோற்றுத் துறை ஆள்வீர் 05-4 

85 

40 

45 

30 

திருக் காளத்தியாய் 26-35, 7 

55 

தேவார ஒளிகெதி (சுந்தரர்) 

பாண்டிச் கொடுமுடி. 
விரும்பனே 48-7 

பாரூர் அம்மானே 47-4 
பிடஷான் 96-6 
புக்கொளியூர் 

.” அவிகாரியே 92 
புசலூர்ப் போதா 47-9 
புலியூர்ச் சத்றம் 

பலத்தாய் 47-9 
பேரூர் உறைவாய் 47-4 

'இருமாச் துறையாய் 47-8 பைஞ்ஞீலியில் ஆரணீய 
'இருவாரூரீர் 96-1, 9 ணக அ | 
அருத்தி உறைவீர் 95-4 பைஞ்ஞீலியீர் 86 
SORES as ia 60 ரசல் உறையாம். 425 
இணையர் விரும்பா. ப் மழபாடியுள் மாணிக்கமே 2% 

தக்கர் கம நத. அதச்சாப்பானே.. சா 
நாங்கூர் உறைவாய் 47-6 MAGEE TS 212 
காவலா 48-3 மாசோணத்தானே.. 475 

நின்றி ரானே. 47.8, 65 65 மாட்டூர் அவா a0 
செய்ச்சான ச்சாய் 47-8 முதுகுன்றம் |. 
பட்டிப் பெருமான் 4-4 . அமர்ச்தவனே 2 
பருத்தி சியம் முதுகுன்றரே 43 

geopanis 47-8 முல்லை வாயிலாய் 69 

பழனப் பதியானே 47-6 மூதாரா. 47-9 
பழையனார் தலங்காடா 525 70 வாய்மூர் மணவாளா 47-2 

பழையனூர் தன்னை விண் பணிக்சேத்தும் 
ஆள்வாய் 52-89 வேதியா 69-8 

பனல்சாட்டூரானே 47-1 விளமர் ககரரய் 47-6 
பாச்சல் உறை வீழிகொண்டீர் 88 

கோச் குளிர்வானே 16-06 வெண்காடனீரே 6 
பாண்டிக் கொடுமுடி 70 வெண்ணிக் கரும்பே 47-5 

ஈட்டவா 48-2 76 வேக்கூர் உறைவாய் 47-6 

87. நாம விசேடம் முதலியா 

உலசெலாம் உம்பர் தொழப், பேரும் ஓ.ராயிரம் என்பரால் ig 
எம்பிரானுச்சே. 

இதம்பாயைத் இருசாமம் சத்ராரவர்:கஇயுட் செல்வர் ஏத்தும் 
அது கடனே 82-5



89, சவபிரான் படை ௬௦௩ 

பெராயிரவர் 58-7 
பெரும் தராயிரம் பேருடையார் 18-8 
பேரோ ராயிரமும் உடையானை 56-11 

வாரத் தால் உன காமங்கள் ப.ரவி வழிபட்டுன் திறமே 
bint தர. ஆர்வத்தோடும் வச்தடியிணை அடைர்தேன். 66-4 

58. சிவபிரான் நிறம் 

அச்.சித்தலைச் செக்கர் வானே ஒத்இியால் 4.8 
செக்கர் வான் ௮ர்.இி அன்னானை 88-8 
செம்பவளப் படியவன் 22-6 
செய்ய ஈம்பி 63-1 
செய்யனை 57-11 
செய்யாய் வெளியாய் 41-7 
பவளத்தின் படியானை 86-10 
பவளப் படியான். 918 
பவள வெற்பு 914 
பொன்னனையான் 146 

பபொன்னானை 33-8 
மலைமல்கை இிருசிறமும் பரிவும் உடையானை 88-5 
மாணிக்கத்தின் மலைபோல வருவார் 53-1 
மாணிச்கத்தெம்...எ௪ன் 44-10 
மிசச் செய்யரோ 33-4 

89. சிவபிரான் படை, 

[சிவபிசான் கையில் எச்௫வன என்னும் தலைப்பு 07-4, 6, 12 பார்க்க] 
1, அம்பு: எரி அம்பு 16.5 
2. ஆழி: ஆழி அளிப்பர். 53-9 

சலர்தரனைப் பிளக்க சுடர் ஆழி 16.2 
பண்ணற் சரிய தொருபடை ஆழி(சனைப் படைத்த) 97.5 
பொருவிறல் ஆழி 9-2 

8. *கட்டங்கம்: சட்டுவாங்கம்: “மழு? பார்க்கு. 
கட்டங்கம் ஏர்.திய சையர் 14-7 
சட்வொங்கம் தரித்த cnr 56-7 

8-4. சக்கரம்: (ஆழி? பார்ச்ச) சலந்தரன் ஆகம் இரு பிளவாச்கயெ 
சச்சரம். 98-5 

4, சூலம்: ௮லைசொள் சூலப்படை 87-5 
  

* கலேயிலங்கும் மமு சட்டங்கம்!-சம்பந்தர் 8-9-4,



OF தேவார ஒளிகெறி (சுந்தரர்) 
r
i
m
 

அலையார் கதிர் மூவிலை 22-4 
அழற் குலம் 9-2 

இரும் புயர்க்த மூவிலைய குலத்திஞனை. 40-3 
'இலைகொள் சூலப். படையன் 81-5 
கொல்லு மூவிலைவேல் 56-3 

குலம் 33-7 
Bh gow 16.2 
படைச்சட் சூலம் பயில வல்லானை 57-2 
படைச்தலைச் சூலம் (பற்றிய கைய), 14-6 
மூவிலை வேல 19-3, 22-2, 28-1 
வடியார் மூவிவைவேல். 28-1 
விரையார் ௧.இர் மூவிலை 22-2 
san 82-2 
*நத்தார் படை 80.1 

   

  

பாசுபதம்: 'பார்ச்தனுச் சன்று பாசுபதம் கொடுத் தருளினாய்? 58-7 
மழு: மழுவாள் 
(இலை மலிக்த மழு 80-11 
எரியும் மழு 93-8 
ஏறியும் மழுவாட் படையான் 93-10 
ஏர் மழுப்படையான். 82-2 
கனல் மழுவும் 11-2 
சனலுடை மாமழு 11-4 
கூர்நுனை மழுவேச்இ 85-3 
கூறணி கொடுமழு ஏக்இி 72.3 
கையில் (மான்)மழுவேக்.இி 86-7 
கொடு மழு 58-5, 72-8, 5 
கொடு மழுவாட் படைக் குழகனே 58-5 
சுடர் வெண்மழுவாட் படை ் 98-7 
Bos wep 84-5 
தெய்வச் கனலுடை மாமழு (ஏந்தி) 11-4 
படையார் மழுவன் 91-6 
படையார் வெண்மழு 26-3, 27-1 
மழு: 10, 87-5 

* ஈத்து - - சங்கு. ஈத்சார் - சங்கேர்திய இ, 'ருமால்.. பிரான் திரிபுரம் 
'ஏரித்தபோது அம்பாக இருச்த திருமால் ஆயெ படை. நத்தார்புடை 
ஞானன்.- என்னும் பாடத்துக்குப் பகைவரை அழிக்கும் கானன், 
திருமாலைப் பக்கத்தில் கொண்டவர் என்பன பொருள். சந்து - ஆர் 
படை. சந்துதல் - அழிதல், அழித்தலைச் செய்யும் குலப் படை. 

சத்தார் படை-இருமாலுக்குச் தலைச்சல்காட்டில் அளித்த 
(கத். த) சங்குப்படை'.என்லுமாம்.



90. சவபசாக்ரமம் - Raed sib கடு 

மழு எர்.இனிர் 88-3 
person 82.2 

மழுவாட் படை 98-10, 98-7 
மமுவாள் 10-3, 5 
மழுவாளர் 58-9 
மழுவாளினன் 71-6 
மாமழு 11-4 
முளிறிலங்கு மழுவாளன் 81-4 
வடிவுடை மழு ஏக்தி. 85-1 
வெண் மழு(வன்) 22-2, 5; 61-5 
வெண் மழுவாட் படை 98-7 
வெல்லும் வெண்மழு ஒன் றுடையானை 61-5 

0 ஸில்: மெல்யெ வில் சொழிலான் 97-6 
வெற்பார் வில்: 16-5 

10, வேல்: மூவிலை வேல் *சூலம்! பார்க்க 

90. சிவாாராக்ராமம் - சிவசரிதம் 

1. ஆரம் பூண்டது 

(உறையூர்ச் சோழன் ஆரம் சாத்த வரலாறு) 
ஈதாரமாயெ பொன்னித் தண்டுறை யாடி விழுத்தும் 

நீரில் நின்றடி போற்றி நின்மலா கொள்என ங்கே 
"தரம் கொண்ட எம் ஆனைச்சாவுடை ஆ.இயை நாளும் 
ஈரமூள்ளவர் சாளும் எம்மையும் ஆளுடையாசே. 5-7 
  

* உறையூர்ச் சோழன் காவிரியில் ரீராடியபோது அவன் பூண் 
டிருர்ச ஆரம் ஈழுவி ஆற்றில் விழுக்தஐ. “சவபாஞ்சுடரே ! கழுவி 
விமுர்.து நீரில் மறைந்த ஜாத்தை 8 ஏற்றுக்கொள்?! என வேண்டினன் 
அரசன்; இரு ஆனைச்சாவில் இறைவனது தஇிருமஞ்சனத்துக்காகக் 
குடத்திற் கொண்டு சென்ற காவிரி நீரில் அத்த. ஆரம் அகப்பட்டு 
முழுக்சாட்டின்போது இறைவன் இருமேனியில் விழுர்,து வினவ்இற்று 
varus வரலாறு “நின்மலா! மணி ஆரம் சான் நினச்சகென நினைச் 
நேன், புன்மையால் வருகாவிரிப் பூம்புனல் வீழ்த்தேன். கின்மாதர் 
மெனியில் vets கொள்சென மாழாந்து ஐ.ினான்; உளம் உரு 
இனன். புனலொடும் குடம் புகுந்து ஆரம்...முழுமிசை மினிர்க்த.ஐ... 
சண்டனன் வேந்தன். நின்மூடிமேல்...௮.இசயம் உறஅணிச்தனையே 
என்று ஏத்செடுத்தான்.?? 

_-இருஆனைச்சாப் புசாணம்-ஆரம் சாத் இன படலம்-46-47, 52-55 

*1தரம் நீரோ டேக்தினான் ஆனைக்காவு சேர்மினே”? சம்பந்தர் 8-58-T 
சே. ஓ.-1-20
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2, கங்கையைச் சூடினது 

சலங்ளெர் கங்கை தங்கச் சடை ஒன் நிடையே தரித்தான் 98-2 
பண்டு பரதன் வேண்ட, ஆர்த்து ub 5 இழியும் புனழ் 

கங்கை நங்கை யாளை நின் சடைமிசைக் கரக்த 
இர்த்தனே. 86.7 

3. *கரியுரி, சிங்கஉரி, புலிஉரி, போர்த்தது; தாருகவன 

இருடிகளை அடக்கியது 

சக்யெ மாதவத்ின் தழல் வேள்வியி வின்றெழுக்க 
தங்கமும், கீள்புலியும், செழுமால் கரியோ டலறப் 
பொல்யெ போர்புசிக்து பிளர்சீருரி போர்த்த தென்னே! 09-6 

4, திருமாலுக்கு ஆழி (சக்கரம்) அளித்தது 

[திருமாலும் சிவனும்? என்னும் தலைப்பு 172 பார்க்க] 
3. sab arom sor BAG பிளவாக்இய சக்காமுன், நிலர்ச௬ 

மாமகள் கோன் செடுமாஜ்கருள் செய்த பிரான் 98-5 
2. இகழு மாலவன் ஆயிர மலரால் ஏச்.அவான் ஒரு மீண்மலர் 

குறையப், புகழினால் ௮வன்சண் இடச்திடலும் 
புரிக்து சக்கரம் கொடுத்தல் சண்டு 66-3 

5. ஏதோண்டைமானுக்கு அருளியது 

“சொல்லரும் புகமான் சொண்டைமான் களிற்றைச் 
குழ்சொடி முல்வயாத் கட்டிம்(௫), எல்லையில் 
இன்பம் அவன்பெற வெளிப்பட் டருளிய”. இறைவனே 69-10 
  

* தாருகவன முரிவர் சவனொடு மாறுபட்டு வேள்வி செய்து 
அதனின்றும் எழுக்த சில்கம் முதலியவற்றைச். வெபிரான்மீது ஏவ, 
வர் அவைகளை அட்டனர்-கந்தபுசாணம் 0-19-127, 

* தொண்டைமான் ஏறி வந்த களிற்றை மூல்லைக்கொடியிற் சக்க 
வைத்தார் இறைவன். க்கை நீச்சக் கொடியை வாள்கொண்டு 
வெட்டினான் தொண்டைமான்... ௮ச௪ Bad மூல்லைச்கொடியில் 
eo pe Hees இறைவன் முடிமேந் அட்டா சத்தம் அங்குப் பெருகக் 
சண்ட அச்சன். அயர்க்து வீழ்க்தான். *இக்த மசாபாதகம் செய்தேனே 
சான்; என்னையே வெட்டிக்கொண்டான் ஒழிய இந்தப் பாதகம் தீராது? 
என்று எண்ணித் சன் வாளை உருவிஞன் ; அப்போது பெ, பருமான் 
வெளிப்பட்டு, 1 தர் த இர்ச வெட்டு என் மூடியின் ஒரு மாமணிபபோல் 
என்றும் விளங்கும்? என்றுகூறி, அவனுக்கும். போருக்குத் துணையாக 
சக்தியை அனுப்பி ௮வன் வெற்றிபெற வைத்தார் என்பது தல
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6. நரசிங்கத்தை அடக்கியது 

ரிங்கச்.துரி மூடுதிர் 2-7 
“dren tere Orbost Si 6-1 

91. Fandyrar- 08 ஏற்பது 

1. பலிக்கேழு கோலம் சோல் பாட்டூ 

படைகள் ஏச்இப் பாரிடமும் பாசம் போற்ற மாதும் நீரும் 
உடையோர் கோவணத்தராச உண்மை சொல்லீர் 

உம்மையன்றே, சடைகள் தாழக் கரணம் இட்டுத் 
'தன்மைபே இல்பலிக்கு, விடையதேறித் திரிவசென்னே 

வேலைகுழ்வெண் காடனீரே 6-3 

2, பலி ஏற்பது உண்பது (போத) 

இசுச்கழியப் பயிச்சம் சொண்டு 49-3 
இட்ட பிச்சை கொண்டுண்பதாகில் 49-6 
இடுபலி கொள்ளியை 88-5 
மீசட்டிக்கொண் டுண்பதோர் ஊணிலர் ஊரிடு 

பிச்சையல்லால் 18-5 
தாய செய்யால் வட்டச் குண்டத்தில் எரிவளர்த் தோம்பி 

மறைபயில்வார் அட்டச் கொண் டுண்பது 18-2 
பலி இரர்.தாண் 19ட்டுசக்தார் 19-8 
  

புமாணம். வெவில்கத்தின் முடிமீது ௮ச்த வெட்டு ஒரு சிறிய Mid 
போல இப்போது காட்ட அளிக்ளெறது. 

(தர்தனைரீ வெட்டெனினும் தாரணியில் எஞ்ஞான்றும் 
முக்துமாமணி என்றே மொழிக்து ak sonar’ 

வட,இிரு மூல்லைவாயில் புராணம் - தொண்டைமான் வழிபடு படலம்: 105 

* மடங்கல் -சிவ்சம், சிங்க உருவம் கொண்ட கரசிங்கக்தைச் சரப 
உருவம் கொண்டு அட்டு அதன் உரியைப் போர்.த்தஅளர் பெருமான். 

ஈஇம்புளாய், வஞ்சமானிட வாளரி ஆயுளைத் 
அஞ்சவித்து உரிசொண்டு 7? 

_சாஞ்சப்புாணம்-கார௫ிங்கப் படலம்: 12, 

£ வள்ளுரொல் ஈரமடங்கல் வடிவனை,த்தும் உரித்த 
சுற்றகளும் இருமுகமும் முற்றுமெடுத் தமலன் 
'தலங்கவைமுன் சயவீரன் இலல்டெவைம் தனனே; 
பராபரன் அதனை விரிச்.துடுச்.து.. ஈரசிங்காம்பான். 

என்றே பெயர் ஏரித்.து?!--உபசேச (ஞானவரோர் 1842-1848 

* சட்டு - சிறுமை: அற்பம்.
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பலி கொள்ளும் இடம் குடி.யில்லை (கோடி) 32-9 
பலி தேர்ச்ுண்பதோர் பண்புகண் டிகழேன் 15-8 
பலி தேர்ச். ணும் பண்புடையான் 97-4 
பிச்சை உண்ணி 98-8 

8. பலி ஏற்பது - விவரங்கள் - இல்லம்தோறும் - 
கடைதோறும் - பலிக்குச் செல்லுதல் 

அட்டுமின் சில்பவிச் கென்றகல் சடைசிற்பதே 43-9 
அடியாரும் நீரும் அகக்தொறும்...பலிக்குச் செல்வ 

சச்சதே 43-8 
அடியாரும் நீரும் அசந்தொறும் பாடிப் படைத்த பொருள் 

    

எலாம் உமையாளுக்கோ 43-5 இடபிச்சைக்கு...பல அகம்புக்கு உழிசருவீர் 46-6 இல்பலிக்கு....சிரிவ தென்னே 63 
இல்ல(ம்) கம்பி இடுபிச்சைகொள் ஈம்பி 68-8 
கடைச்கட் பிச்சைக்கு இச்சை காதலித்தானை 57-2 
கடைகடை பலிதிரி சபாவி 72-9 
சடைதோறும் சென்று ஐயம் கொள்ளும் அவ்வடிசளோ 33-7 கடைதோறும் பலி பண்ணியர் மென்மொழியாரிடம் 

கொண்டுழல் பாண்டாங்கன் 99.1. இல்பலிக்கு இல்சள்தொறும் செலவு ஒழியீர் 9.1 சில்பலிக்சென்று அசர்தோ தம் மெய்வேடம் தரித்த சம்பி 69.6 செட்டி நின்காசவி ஊர்கள் தோறும் அறம்செய.. 
இல்பலிக்சென்று அகம் கடை நிற்பதே 43-9 சென்று Qe Gos Oryomis Gmrdsé QrpéAser 
மன் .நிலிடைப் பலிதே.ரப் போவது வாழ்ச்கையே 43-7 தலையிடை யார் பலி சென்றகர் தோறும் இரிக்ச செல்வர். 19-7 தலையித் கடைதோறும் பவி...கொண்டுழல் பாண்டரல்கன் 09.1 தொண்டர்கள் பாட விண்ணோர்கள் எத்த உழிதர்லீர் 
பண்டகர் தோறும் பலிக்குச் செல்வது பான்மையே 43-8 

நல்லார் கடைகடை தோரதிடுமின் பலி என்பார் 11-5 பிச்சைக்கு எச்சச்சம்போ து பல அகம்புக்கு உழிதருவீர் 166 பூதச் தம்பால் பாட்டிச்கொண் டுண்பவர் பாழிசொழும் 18-5 பெய் பலிக்சென் நில்லர் தோறும்... இிரிவதென்னே 6-6 
மனைகள் தோறும் தலை கை ஏக்தி விடங்கராஇத் 

இரிவசென்னே. 61 
4, ஊளுர் திரிதல் (பலிவேண்டி) 

ஊர்தொறும் வெண்டலை கொண்டு உண்பலி இலமென் த... 
Gurés 85% ஊரிடைப் பலிபற்றி 81%
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ஊரான். 86-10, 90-10 
ரலாச் இரிர்சென் செய்வீர் 86-1 

petra இரக்துண்டு 46-1 
பலிக்கென்று... ஊரூர் திரியக் சண்டால் அடியார் உருகாரே 41-2 
பாங்கூர் பலிதேர் பானே 47-6 
(பிச்சை ஊர் இரிவான். 81-4 
மயக்கி ஊரிடு பிச்சைச் கொண்டுணும் மார்க்ச மொன் நறியீர் 49-5 
மாலன்ன சேவடி ஊரித்தனையும் இிரிர்தச்சால் அவை 

கோக்கொலோ  48-2 
விண்ணோர்கள் எத்த உழிதர்வீர் 48-3 
வெண்டலை தடுகொண் டூரெலாம் 'இரிந்தென் செய்வீர் 36-1 

5. ஏன்பலி கொள்கின்றீர் எனல்; வேண்டாம் எனல்; 

பலி ஏற்பதை இகழ்தல் 

பச். இரிந்தடி யாரும் சீரம் அசச்தொதும் சக்திகள் 
தோறும் பலிக்குச் செல்வது தக்கதே 43.8 

த்திசையச் இறிக்தேற்றச்கால் பிறர் என்சொலார் 
EBs இட்வாரிடைப் பலி கொள்மினோ 48-10 

spurts (தலையிற் பலிரீ கொள்ளச் கண்டால் அடியார் 
உருகாரே 41-6 

சதுவாய்த் தலையிற் பலிநீ கொள்ளச் சண்டால் அடியார் 
சவலாரே 41-1 

கமல மலரன்ன சேவடி ஊரித் தனையும் இரிர்தக்கால் 
அவை நோல்கொலோ 43-2 

காதல் செய்து களித்துப் பிதற்றிக் கடிமா மலறிட் 
டுனை எத்தி, ஆதல் செய்யும் அடியார் இருக்ச 

ஐயங் கொள்வ sys 41-9 
சரிக்கும் பலிக்குத் தலை அங்கை ஏந்தித் தையலார் 

பெய்யச் கொள்வது சக்க தன்றால் 9-8 
செத்,சவர் தர் தலையிற் பவிகொள்வதே செல்வமாகல் 

அச்வ மாவதறிந்தோமேல், காம் இவர்ச் காட்பபோமே 18-17 
சென்றிலிடைச் செடிகாய் குரைச்கச் *செடிச்சிகள் 

மன்.றிவிடைப் பலிதேரப் போவது வாழ்க்கையே 48-7 
தையலாள் உலகுய்ய வைத்த கச்டு மூதார்க் காமச் கோட்டம் 

உண்டாக, நீர்போய் ஊரிடும் பிச்சை கொள்வ தென்னே 5-6 
தொண்டர்கள்பாட விண்ணோர்கள் ஏத்த உழிதர்வீர் 

பண்டகச் தோறும் பலிக்குச் செல்வது பான்மையே 43-3 
உ 

* செடிச்சிகள் - இழிச்தவர்.
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நின் சாதலி ஊர்கள் தோறும் அ.றம்செய, அட்டுமின் 
இல்பலிச் கென்று அகம் கடை நிற்பதே 43-9 

பல்லை உக்க படுதலையிற் பகலெலாம் போய்ப் பலிதிரிர்இல். 
கொல்லை வாழ்க்கை ஒழியமாட்டீர் 5-4 

*பாண்பேடுப் படுதலையிற் பலிகொள்கை தவிரீர் 46-8 
மேய நீர்பலி ஏற்றதென் என்று விண்ணப்பம் செய்பவர்க்கு 

மெய்ப்பொருள் ஆய வீழி கொண்டீர் 88-9 
வெண்டலை ஒடுகொண் டூரெலாம் இரிந்து என் செய்வீர் 

தரிடத்திலே சொள்ளும்8ர் 36-1 

6. கணங்கள் சூழச் சேல்லுதல் 

கணங்கள்குழ...மடவார் இட்ட உணங்கல் கவர்வான் 91-5 

7 ர்காரணமிட்டுப் பலி ஏற்பது 

சடைகள் தாழக் சரணமிட்டுத் சன்மைபே? இல்பலிக்கு 
'விடைய தேறித் இரிவசென்னே 6-3 

8. கழலும் சிலம்பும் கலிக்கப் போதல் . 

கழலும் இலம்பும் கலிச்சப் பலிக்கென்று திரிய 41-2 

9. கோவண உடையுடன் பலிக்குச் சேல்வது 

உடையோர் கோவணத்தரா உண்மை சொல்லீர் 
உம்மையன் நே...இல்பலிக்கு விடையதேறித் 

திரிசென்னே 63 

10. சடைகள் தாழப் பலிக்குச் சேல்லுதல் 

சடைகள் தாழக் க.ரணம் இட்டு...இல்பலிக்குத் 
இரிவதென்னே 6-8 

11. தன்மை பேசி பலி ஏற்பது 

'தன்மைபேடு இல்பலிக்குத்...திரிவதென்னே 68 
12. தெரு - சந்திப் பலி 

சக்திகள் தோறும் பலிக்குச் செல்வது சச்கதே 43-8 
சென்றவன் சென்றவன் ரல்பலிக்கென்று தெருவிடை 45-5 
  

* பாண் - இச்சை வார்த்தை-பாண் குலாய்ப் படுச்சல் வேண்டா?- 
ச்தாமணி 2513. 

* சரணம் - கூத்து விகற்பம்.
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18. தேவியுடன் பலிக்குச் செல்லுதல் 

இலவிதழ்வாய் உமையோ டெருதேதி...இடு 
பிச்சைக்கு...உழிருவீர் 46-6 

உண்பலி இடும் என்று வார்தருமென் முலையாள். 
மங்கையொடும் உடனே 85-3 

ஈழலும் சிலம்பும் கலிச்கப் பலிக்கென் ஐ....திரிய 41-2 
நீணெடும் சண்ணினாளொடும் கூறராய் வந். சிற்றிரால் 

சொணர்ச் இடுஇலோம் பலி--ஈடமினோ 36-5 
பெய் பலிக்சென் நில்லக்தோறும் கூறுபட்ட கொடியும் நீரும் 

குலாவி ஏற்றை அடர ஏறி வேறுபட்டுத் இிரிவதென்னே 6-6 
மலைச்சண் மடவாள் ஒருபாலாய்ப் பற்றி உலகம் பலிதேர்வாய் 77-7 
மாதும் நீரும்...இல்பலிக்கு விடையதேதித் இிரிவதென்னே 6-8 

14. பலி ஏற்கும் கலன் 

இறச்தார் சலையிற் பலி கோடல் என்னே 46 
உணங்கல் தலையில் பலி கொண்டல் என்னே 9-5 
ear enGor Qacim mw யுண்பலி சொண்டு 93-6 
*ஓறுவாய்த் தலையிற் பலிநீ சொள்ள 41-6 
ஒடுடையன் கலனா, 97-4 
ஒடுஈன் கலனாக உண்பலிக்கு உழல்வானே 29-8 
க துவாய்த் தலையிற் பலி நீ கொள்ள 41-1 
கபாலம்...ஏக்தி மடவார் இட்ட உணங்கல் கவர்வான் 91-5 
சறிக்கும் பலிக்கு,த் தலை அங்கை ஏம்.இ 9-8 
இரமென்னும் கலனானை 86.5 
செச்தவர் தர். தலையிற் பலி கொள்வசே செல்வமாகில் 18-7 
SW ௮ங்கை ஏந்.இ 9-8 
(தலை கைஏர்.இ 6-1 
'தலையிடை யார்பலி சென்றகந்தோறும் இரிந்த செல்வர் 19-7 
தலையிற் சடைதோறும் பலி 98-1 
படுதலையிற் பலிகொள்கை தவிீரீர் 46-3 
படுவெண்டலைப்: பலிகொண்டு வந்தட்டி யாளவும் இற்பசோ 88-2 
பல்லயர் வெண்டலையிற் பலீகொண்டுழல் பாசுபதர் 20-5 
பல்லின் வெள்ளைச் தலையூண் உடையானை 574 
பல்லை யுக்க படுதலையிற்...பலிதிரிக்,த 5-4 
பாறணி முடைதலை கலனென 72-8 
பாறணி வெண்டலையிற் பிச்சைகொள் ஈச்ச.ரவன் 83-8 
பாரார் வெண்டலையிற் பலிசொண்டுழல் காளத்தியாய் 26-8 
  

* opani - 9965 amu. 

1 சதுவாய்த் தலை - குறை உள்ள தலை; மூளித் தலை."



௩௧௨ தேவார ஒளிகெறி (சுந்தரர்), 

(2) 

பாறு வெண்டலை கையில் ஏர்தி 
முடைதல் சலனென 
'வண்டலை கொண்டுண்பலி 

வெண்டலையோடு கொண்டு...பலி 
வெண்பற் றலை sae 

பிரம கபாலம் 

அன்றயன் சரம்அரிர்து ௮.இற் பலிகொண்டு அமரருக் 
கருள் வெளிப்படுத் தானை 

தாமரையோன் தலைகலனாச் சாமரமூன் பாடி, உண்பலி 
62-7 

சொண் டுழல்பரமன் 16-11 
பிரமன் தலையிற் பலிகொள்...வானவனே 

15. பலிதேர்தலும் அடியாரும் 
அக்தி இரிச்து அடியாரும் நீரும் அகந்தொறும் சக்இிகள் 

Serpe பலிக்குச் செல்வது சச்சதே 
ஆடி. அசைந்து அடியாரும் நீரும் அகந்தொறும் பாடிப் 

படைத்த பொருள் எலாம் உமையாளு*கேர 
ஒறுவாய்த் தலையிற் பலிரீ கொள்ளக் கண்டால் அடியார் 

உருகாரே 
கதுவாய்த் தலையிற் பலிநீ கொள்ளக் சண்டால் 'அடியார் 

சவலாரே 
காதல்செய் சளித்துப் பிதற்றிக் கடிமா மலரிட் டனைஏத்.இி 

ஆசல் செய்யும் அடியார் இருச்ச ஐயங் கொள்வ தழ௫தே 
சொண்டர்கள் பாட...உழிதர்லீர்...பலிக்குச் செல்வது 

பான்மையே 
பலிச்சென்று உச்சம்போசா ஊரூர் இரியக் கண்டால் 

அடியார் உருகாரே 

16. பலிதேரும் வேளை 

அக்.இ திரிர்சடியாரும் நீரும் அகக்சொறும் சர் இிகள்தோறும் 
பலிக்குச் செல்வது தச்கதே 

இடுபிச்சைச்கு *எச்சுச்சம் போத... உழிதருவீர் 
பகலெலாம் போய்ப் பலிதிரிக்து 
பலிக்கென் றுச்சம் போதா ஊரூர் இரிய 

17. பலிவேண்டித் திரிதல் 
அகி இரிக்து...பலிக்குச் செல்வது தச்சசே 
இடுபிச்சைக்கு...உழிதருவீர் 

28-2 

43-8 

43-5 

“41-6 

41-1 

41.9 

43-3 

41-2 

46-6 
  

* ஏச்சு உச்சம்போது - முற்றின உச்ச வேளை.



91. சிவபிரான்,- பலி ஏற்பது ௩௧௩ 

'இல்பலிக்கு விடையதேறித் திரிவதென்னே 6-8 
உண்பலிச் குழல்வானே 29-8 
உண்பலி கொண்டுழல் பரமன் 16-11 
ஊரெலாச் £ீரிர்சென் செய்வீர் பலி தரிடத் இலே கொள்ளுநீர் 80-1. 
எத்.இசையும் திரிந்சேற்றச்கால் பிறர் என்சொலார் 43-10 
டு ஈன் கலஞுக உண்பலிக் குழல்வானே 29-3 

கழலும் வெம்பும் சலிச்சப் பவிச்சென் று....இரியக் 
கண்டால் அடியார் உருகாரே 41-2 

காமரமூன்பாடி உண்பலி கொண்டுழல் பாமன் 16-11 
,சாமரையோன் தலைகலளுக் காமரமுன்பாடி உண்பலி 

கொண்டுழல் பரமன் 16-11 

  

பகல் எலாம் போய்ப் பலிதிரிக்து 5A 

பத்தர் புக்கர் துண்டு...படி.ராடி.த் இரிவீர் 46-1 
பல்லயர் வெண்டலையிற் பலிகொண்டூழல் பாசுபதா 20-5 
பலிச்கென்று...ஊரூர் இரிய 41-2 
பலிகொண் டுழல் பாசுபதா 20-5 
பலிசென் தசந்தோறும் இரிர்.த செல்வர் 19-7 
பாருர் வெண்டலையிழ் பலிகொண்டுழல் காளத்தியாய் 26-8 
பிச்சை ஊர் இரிவான். 31-4 
பெய்பலிக்கு...இிரிவகென்னே 6-6 
மனைகள்தோறும்...இிரிவதென்னே 6-1 
மாதும் நீரும்...இல்பலிக்கு... தரிவதென்னே 6-3 

18. பாடி, இசைபாடிப், பலி ஏற்பது 

அகச்தொறும் பாடிப் படைத்த பொருள் 43-5 
காமா முன்பாடி உண்பலி சொண்டுழல் பரமன் 16-11 
பத்தூர்புச் இரச் தண்டு பலப இகம் பாடி 46-1 

19, பாம்பணிந்து பலிக்குச் சேல்லுதல் 

* அவுரி இரர்தவன் இரச். அண விரும்பி 72-2 
சச்சேர் ௮ரவொன்று அரையில் அசைத்து...பலிக்கென்து... 

ஊரூர் இரிய 41-2 
செங்கண் அரவ முன்கையில் ஆடவே வர்.து நிற்குமிதென் 

கொலோ, பலிமாற்ற மாட்டோம் இடகலோம் — . 36-4 
செச்தழல்வாய பாம்பது மூசெனும், பலிக்கு£ர் வரும்போது 

அம் சையிற் பாம்பு வேண்டா பிரானிரே 86-2 
பனங்கொள் அரவம் பற்றிப் பரமன்...உணங்கல் கவர்வான் 91-5 
பிச்சைகொள் ஈச்ச. ரவன் 83-8 
  

* அரவுச் சச்சுடன்-யானை உரியுடன் .



௩௧௪ தேவார ஓஸிநெறி (சுந்தரர்), 

(ii) 

20. பாரிடங்கள்--பூதங்கள்--பாடப், பலிக்குச் 
செல்வது, பலி உண்பது 

பத்திசெய்.ஐ பாரிடங்கள் பாடியாடப் பலிசொள்ளும் பித்தர் 58-5 
பரச்த பாரிடம் ஊரிடைப் பலிபற்றிப் பார்த் அணும் கூற்றம் 

ஆயினீர் 88-8 
பூதம் இசைபாட இடபிச்சைக்கு...உழி, ருவீர் 46-6 
பூதம் தம்பால் பாட்டிக்கொண் டுண்பவர் 18-5 

21. மடவாரிடம் பலி தேர்தல் 
[*மடவாரிடம் பலி3தர் தலும் வெனும்?-ப.இிசம் 36; இப் பதிகம் 

பலிக்கு வந்த பெருமானது விடங்க வேடம் சண்டு 
மயங்கெ மல்கைமார்களின் காதல் மொழிகளை எடுத்துச் 
கூறும்.] 

சடைதோறும் பலிபண்ணியல் மென்மொழியாரிடய் 
கொண்டுழல் பண்டாரம் ஈன் 08.1 

பலிக்கு,த் தலை௮ல்சை ஏச்.இ.த் தையலார் பெய்யச் கொள்வது 
சச்சதன்றால். 9-8 

பாவையரைச் இறிபேடுப் படிறாடித் இரிவீர் 46-1 
மடவார் இட்ட உணங்கல் சவர்வான் 91-5 
பலியிட வரும் மடவார்களின் கூற்றும், வினாக்களும் 

அக்கும் ஆமையும் பூண்டிரோ சொலும் ஆரணிய விடக்கரே 36-9 
அத்தியீருரி போர்த்திரோ சொலும் ஆரணீய விடங்கரே 36-8 
அச்தி வானமும் மேனியோ சொலும் ஆரணிய விடங்கரே 30-4 
அரவம் ஆட்டவும் வல்லிரோ சொலும் ஆசணீய விடய்கசே 36-6 
ஆடல் பாடலும் வல்லிரோ சொலும் ஆரணிய விடங்கரே. 86.7 
ஆசமாவது காகமோ சொலும் ஆரணீய விடக்கபே 86.1 
ஆறுதால்யெ சடையரோ சொலும் ஆரணிய விடங்கசே 36-5 
ஏடுலா மலர்க்கொன்றை சூடுதிர் என்பெலாம் அணிர்தென் 

செய்வீர் 86-7 
ஐயம் ஏற்கும் இதென்கொலோ சொலும் ஆரணிய விடல்கசே 96-10 
காடு அுஃ்பஇி தடு கையது சாதல் செய்வபர் பெறுவதென் 96.7 
குரவசாறிய குழலிஞர் வளைகொள்வதே தொழிலா£ர், 

இரவும் இம்மனை அ.றிதிரே இங்சே ஈடச்துபோகவும் 
aver 36-6 

கையொர் பாம்பு, அரை ஆர்.த்தோர் பாம்பு, கழுச்ொர் பாம்பு, 
அவை பின்புதாழ், மெய்யெலாம் பொடிச்கொண்டு பூசுதிர் 
வேதமோ.௪.இர் சேமூம், பையவே விடங்காக நின்று பைஞ் 

ஜீவ்யேன் என்றீர் அடி.கள்£ர், ஐயம் ற்கும் இசென் 
காலோ சொலும் ஆரணீய விடல்கரே 86.10



91. இவபிரான் - பலி ஏற்பது . கடு 

சிலைத்து நோக்கும் வெள்ளேறு, செந்தழல் வாய பாம்பது 
மூசெனும், பலிக்கு£ர் வரும்போது அங்கையிற் பாம்பு 

வேண்டா மிசானிசே 86-2 
செங்கண் அரவ முன்கையில் அடவே வச்.அசிற்கும் இதென் 

கொலோ, பலி மாற்றமாட்டோம் இடஏலோம் 86-4 
செர்தமிழ்த் இறம் வல்லிரோ 96.4 
தக்கை தண்ணுமை தாளம் வீணை தகுணிச்சம் ணை சல்லரி, 

கொக்கசைகுட முழவினோடிசை கூடிப்பாடிசின் ருடுவீர் 86-09 
யவர் கண்ணும் வாயும் மேனியும் துன்ன ஆடை சுடலையில் 
பேயோ டாடலத் தவிரும்£ர் ஒரு பித்தசோ 
எம்பிரானிசே. 36-3 

8ீ.ஐ நுக்திருமேனி நித்தில ரீணெடும் கண்ணி ஞளொரும் 
கூறராய் வரது நிற்றிரால் சொணர்ச்திடகலோம் பலி 

ஈடமினோ 896. 
பாவி நாடொறும் பாடுவார்வீனை பற்றறுச்கும் பைஞ்னிிலியீர் 36-6 
பலி gf SCo கொள்ளும் நீர் 86-1 
பலிக்கு£ர் வரும்போது அங்கையிற் பாம்பு வேண்டா 

பிரானிரே 80-2 
பாறுவெண்டலை கையில் ஏர்.திப் பைஞ்ஞீலியேன் என்தீர் 

அடிகள் நீர் 86-5 
பேயோ டாடலைத், தவிரும் £ர் ஒரு பித்தரோ எம்பிரானிரே 36-3 
வெண்டலை த௰சொண் டூரெலாக் இரிக்சென் செய்வீர், பலி 

ஓரிடத் திலே கொள்ளும் சீர் 86-1 

(iii) *இட்ட பலியுடன் இருடி பன்னியரின் மேலாடை வீழ்தல் 
படர் வடகத்தொடு ules துலவிய கடைகடை பலிதிரி 

கபாலி 72-9 

22, யானைத்தோல் உரி அணிந்து பலிக்குப் போதல் 

மாவுரி புலியகள் அரைமிசை மருவினன் 
[வரி இரர்தவன் இரர். தண விரும்பி 72-2 
  

* இறைவர் பிட்சாடன சாகப் பலிக்கு வர்தபோது பலியிட வந்த 
தாருக வனத்து இருடி பன்னியர் மால்கொண்டு மேலாடை கழுவரின் ஐ 
நிலை குறித்தது. * இடலச்த. பவீபுடனே மேலாடையினையும் சலச்து 
வீழ்ச்,து cena.” பெரிய புசாண விரிவுரை, ஏயர். 147-பச்) ௧௬௭. 

ர் வடகம்- மேவாடை; *வடசமும் தலும் தேடும்? --ந்தா. 4602. 

1 ௮ச- பாம்பு: உறி- யானைத்தோல் உரி, புலித்தோல் உரி, 
ரிக்கவுரி - எனச் கொள்ளலாம்.



௩௧௬ தேவாச ஒளிநேறி (சுந்தரர்) 

28. விடங்கராய்ப் பலிதேர்தல் 

பையவே *விடங்காச நின் று...பைஞனீலிஓயன் என் தீர் 

அடி.சள்£ர், ஐமம் ஏற்கும் இதென்கொலோ சொலும் 86-10 
மனைகள் தோறும் தலை கை எர்தி *விடங்கராஇத் திறிவ 

தென்னே 0.1 

24. விடை ஏறிப் பலிதிரிதல் 

'இல்பலிச்கு விடையதேறித் தரிவதென்னே 6-8 

எருதேறி...இடுபிச்சைக் கெச்சுச்சம்போது பல அசம்புக் 
குழிதருவீர் 46-6 

பாயும் விடையொன் றஅவேறிப் பலிதேர்ச் துண்ணும் 
பசமேட்டி 53-3 

'பெய்பலிக்சென்று...ஏற்றை அடசஏறி... திரிவதென்னே 660 

'பொருவிடை யொன்றேறி...பலிகொள்கை தவீரீர் க 

  

95. விண்ணோர் ஏத்தப் பலி தேர்தல் 

விண்ணோர்கள் ஏத்த உழிதர்வீர்...பலிக்குச் செல்வ 
பான்மையே .49-8 

26, வேற்றுக்கோல வேடத்துடன் பலிக்குச் செல்வது 

சல்பலிச்சென்று அகர்சோறும் மெய்வேடம் தரித்த ஈம்பி 68-6 
பெய்பலிச்கென்று இல்லக்சோறும் கூறுபட்ட கொடியும் 

நீரும்...வேறுபட்டுத் திரிவதென்னே 6-6 
பொல்லாத வேடக்கொண்(9) எல்லாரும் காணப் பாண்பேப் 

பதெலையிற் பலிசொள்கை தவிரீர் 46-8 

92. சிவயிரான் பாம்பாட்டுதல் 

அரவம் ஆட்டவும் வல்லிசோ சொலும் ஆரணீய விடக்கபே 86-6 
பலபாம்பு பற்றி ஆட்டிச் சொண்டுண்பது அறிச்தோமேல் 

நாமிவர்ச் காட்படோமே 18-5 

Lb ser அங்கையில் ஆட்டுசக்தானை 64-6 
பிடித்தாட்டி ஓர் சாகத்தைப் பூண்டதென்னே 4-2 
பைகொள் வாளரவாட்டித் திரியும் பரமன் 12-10 
  

* விடல்சர்- (அழ ஈச்ச உருவம்'--தாமாகவே மேற்கொண்டது 
என்பதும் குறிப்பு. (பெரிய புரா. விருத்தியுரை. ஏயர். பக், 165)



1. 

53. சிவபிரான் (அணியரம்) மாலைகள் 

எருக்கு 
(சன் முடிமேல்) ages நாண்மலர் இண்டையும் மத்தமும் 

சூடி 817 

கரந்தை 
கரந்தை (கூவிள) மாலை...குடி. 16-6 
கூவிளம் 
(கரந்தை) கூவிளமாலை...சூடி 76-6 
கொய்த கூவிளமாலை குலாவிய சடைமுடிச் குழார் 16-5 
'தாருச் சண் (சொன்றையும்) கூவிளம் 44.7 
கொன்றை 
சம்தம் சமழ் கொன்றைமாலைக் கண்ணியன் 18-7 
ச.ரச்தை கூவிளமாலை கடிமலர்க் கொன்றையும் சூடி. 76-6 
காரூரும் சமழ் கொன்றை ஈன்மாலை முடியன் 59-11 
கொங்கார் மலர்க் கொன்றையச் தா.ரவனே 42-9 
தாரும் சண்கொன்றையும் 44-7 
தேனைக்காவல் கொண்டு விண்ட கொன்றைச் செழுச்தாராய் 47-7 
பாணுலா வரி வண்டறை கொன்ஷைறத் தாரனை 48-10 
புனைத்தார் கொன்றைப் பொன்போன் 'மாஃப் புரிபுன் 

சடையீரே 95-6 
மது விம்மு கொன்றைத் தார் 5-6 

சொல்மாலை 
வாச்சென்னு மாலை சொண்டுன்னை என்மனத்து 

ஆர்சக்ின்றேன் 96-4 
விருக்தாய சொன்மாலை சொண்டேத்தி 30-4 

பாம்பு 

ஆரம் பாம்பு 5-9, 18-3 
ஆசமாவது சாகமோ சொலும் 36-1 

மத்தம் 

(எருக்க சாண்மலரிண்டையும்) மத்தமும் குடி. 81-7 
தாரும் (சண் கொன்றையும் கூவிளம்) தனி மத்தமும் 44.7 

மதி 
திங்கட் குறுந்தெரியல் திசழ்சண்ணியன் 97-8 
மதிப்பிதிர்ச் சண்ணியீர் 88-4. 
வெண்மதயச் சண்ணியான். 90-5



BED தேவாச ஓளிநெறி (சுக்தரர்) 

9. 

10. 

வாக்கு 
*சொல்மாலை! பார்க்க. 

(மாலை--பொது) 
(i) அலங்கல்: மின் ௮லங்கலம் சடை 76-10 
(iil) இண்டை: இண்டை கொண்டன்பு இடையருத 

தொண்டர் 94-2 
இண்டை மாமலர்ச் செஞ்சடையானை 70-10 
கட்டார்ச்த இண்டை கொண்டடி சேர்த்தும் அச்சணர் 30-8 

94. சிவயிரான் வண்ணம் 

அணி வண்ணத்சராய் நிற்தீர் 2-8 
அழல் வண்ணன் 10-3, 5 
கோல ஈ.றஞ்சடைமேல் வண்ணமும் 801 
'செக்.தி வண்ணர் 91-2 
'செம்பொனார் திவண்ணர் 17-5 
வண்ணர். 17-5, 46.2 
திவணா 60-8 
பல்பல வண்ணத்தர் 2-8 

AT-5 பவளப் படியான் , 
மணிவண்ண த்தின். மேலுமோர் வண்ணத்தாரய் மற்று மற்றும் 

பல்பல வண்ணதச்தராய் ௮ணிவண்ணத்தராய் நித்தீர் 2-8 
மாணிக்க வண்ணா 15-2, 8 

95. சிவபிரானுடைய வாகனம் 

ஆன் 
ஆனல் வெள்ளேற்ற. 82 

ஆஞய் 17 
ஆஞாடல் ஏறு 93-6 
இடபம் 
இடவம் ஏறியும் போவதால் £ர் எத்.துக்இல் இருந்தீர் 

எம்பிரானிபே 49-8 

எருது 
எங்கள் எருதேறும் பெருமானை 33-10 
எருது மேத்கொளும் எம்பெருமான் 50-2 
எருதேதந்றையும் மேற்கொண்டான் 22-6 

89-5 எருதேறி
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எருதேம 22-6 
எருதேறுல் சண்ணா 15-9 
எருதேறும் பெருமானை. 88-10 
௪௫0 ௪2 மூர்த்தியை (4.9 

வணமேல் எருதொன்றேறம் 5-10 
'சாடிபடு மூரிவெள்ளை எருதேற்றையும் மேற்கொண்டான் 22-6 
சொல்லை மேள்ளெருதேத வல்லானை 56-3 
'செங்சண் வெள்ளைச் செழும் கோட்டெரு௮ என்றும் 

ஏறு கம்பி 89.4 
செம்புனஞ்சேர் கொடிபடு முறிவெள்ளை எருதேற்றையும் 

மேற்கொண்டான் 22.6 
சடையுடை ஈல்லெரு தே.றுவர் 11-5 

ஈல்லெருது 11-5 
ரி வெள்ளே எருதேற்றையும் மேற்கொண்டான். 22-6 

வெ ள்ளெரு.து ஏற வல்லானை. 56-3 
வெள்ளை எருதேற்றையும் மேத்கொண்டான் 22-6 

4. ஏறு 
அடல்ஏறு அமர்வான் 936 
டல் ஏறுகக்தார். 19-4, 
அனல் வெள்ளேத்த ஆரூர் ௮ப்பனே. 8-2 
னாடலேறு 98-6 
உரும் எத்றன் 82-7 
ஏற்றர். 1.2 
ஏற்றன். 82-7, 90-10 
ஏற்றானை. 80-2, 38-4 
எறணி எம்மிறை 88-8 
oper 31-9 
opens இத்றது இல்லையாய்விடில் 49-4, 
ஏறுகக்தான் 12-1 
ஏறுகச் தானை 64-9 
ஏறுகக்தேறி 74-10 
ஏ.றுடை அடிகள் 72-8 
ஏறும் ஏறி 18-4 
ஏறேதும் ஈசர் டர 
ஒற்றை ஏற்றனை 57-8 
கூழை ஏறுகக்தான் 12-1 
கொல்லேத்றன் 31-7 
  

* இ.- தங்குதல், தக்காரம். “தவற இமைக்கும்? (திருமுருகாற்.) 
இவணம் எல் பிரணவ வடிவம் என்றும் உள்ள ௪௬௮.
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சொல்லைச் சில்லை வெள்ளேறன்றி ஏறுவதில்லையோ 
எம்பிரானுச்சே 44-2 

எலைத்து கோக்கும் வெள்ளேறு 86.2. 
செங்கண் ஏற்றானை 38-4 
செல்கண் வெள்ளே றேறுவார் 81-10 
திமில் ஏறுடையாளை 59-4 
ஈரை ஏறுகர்தாய் 42-7 
ஈளை ஏறுகந்தேறிய ஈம்பன் 12-8 
ஈரை ஏறொன்றை உடையான். 91-7 
பட்டி ஏறுகச் தேறரோ 83-2 
பட்டி வெள்ளேறுகக் தேறுகீர் 43-9 
புகபேறுசச் தேறல் புரிக்த தென்னே 4-2 
புரைவெள் ளே. றுடைப் புண்ணியன் 94-01 
பூட்டிச்சொண் டேற்தினை a part 18-5 
பைய்சண் ஏற்றன் 90.10. 
போரேற தேறியை 92-10 
போமேறு 92-10 
மழலை ஏற்று மணாளன் 12-5 
மழலை வெள்ளேறணி அடிகள் 12-3 
வடமாடு மால்விடை ஏற்றுக்கும் பாகன் 17-9 
வெள்ளேறு 91-10,,84-4, 36-2, 43-9, 72-3 
வெள்ளேறுடைப் புண்ணியன் 84-4 

வெள்ளே றேறுவார் 81-10 
5. கோ 

*சழலும் சோவை உடையவன் 12-9 

கோவின்மேல் வரும் கோவினை 68-1 

* spgise - p08%. 
6. சே 

உமைக்சொண் டுழல்கன் றதோர் கொல்லைச் சல்லைச் சே 21 
ஒரு சேவுடை ஈம்பி 63-6 
கொல்லைச் சில்லைச் சே 2-1 
இிலைக்குல் கொலைச் சே உகந்தேற் றொழியீர் 9-1 
செல்சண் சேவுடைச் வெலோகன் 85-5 
சே ஏறிச் இரிவீர் 401 
சேவின் மேல்வரும் செல்வனை 68-3 
சேவினை ஆட்? கொண்டார் 17-4 
சேவேறித் இரிவீர் 46-1 

T. பசு 
75-6 பசு உசர் தேறி
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ue of 80-1 

பசுவே எறினும் பழியேன் 15-8 

இ. பெற்றம் 
பெற்றம் உசந்தேதிடுதிர் 27 
பெற்றம் ஊர் 1-4 
பெற்றம் ஏறி 81-2, 85-4, 41-6 
பெற்றரைப் பித்தரென்று கருதேன்மின் 22.9 
பெற்றேறி 90.8 
பெற்றொன் நேறும் பிரானை 86-4 

9, *மேகம் 
மக்குற் ஜிரிவாய் 47-2 

10, leo 
படல் விடையினன் 71-6 
*லைத்த செய்சண்விடை ஏற வல்லானை. 57-1 
teganié shu Soap 42-6 

1 ஊர்வ தொன் நுடையான் 61-2 
ஊர்வதோர் விடையொன் றுடையானை 56-1 
சாய் சனமால் விடை 44-10 

62-6 கொடுமால் விடைமானை 
கொல்லை விடைச் கழகும் 845 
செங்கண் மால்விடைமேற் நிகழ்வானை 61-8 
செங்கண் மால்விடையாய் 70.1 

செங்கண் மால்விடையானை 86-5 

செய்கண் விடை 40-5, 57-1 
செயம்சண் விடையாய் 77-7 

செங்கண் விடையானை 40-5 

செண்டாடும் விடையாய் 26-1 

தொல்லை ஈரைவிடை 68-2 

wens Soni 68-2, 69-10 
சரை விடையேறி 69-10 
பாயும் விடையொன்ற ஏறி 53-8 
பொல்கு மால்விடை ஏறி aed 

57-1 பொருக்த மால்விடை ஏற வல்லானை. 

௩ (மேகால் ஊர்தியர்! அப்பர் 4-16-2, அப்பர் ஒளிசெறி-ஒப்புமைப் 
பகு.9-பச்கம் 51 £ழ்க்குறிப்பு. 

ர் இது *சகைச் சுவைக்கு? உரியது. உழவர்களுக்குக் இடைத்தற் 

ச்ரிய எருது ஆதலின். . 

$ ஒன்று - இது விடையைக் குறிக்கும். 

சே. ஓ.11--21 
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பொருவிடை யேதி 18-1 
பொருவிடை யொன்றேறி 46-8 
பொரு வெள்விடை ஊர் தியிஞய் ர 8.8 
மழவிடை 82-2 
மால்விடை 17-9, 85-1, 42-5, 44-10, 57-8, 10;61-8, 62-6, 34-7 
மால்விடை யேத்றுக்கும் பாகன் 17-9 
மூர்இப் பொருவிடை யேறி 78-7 
மூ மால்விடையின் பாசனை 84-7 
*வடமாடு மால்விடை ஏற்றுக்கும் பாசன் 17-9 
வருவார் விடைமேல் 58-1 
விடை 53-1 
விடைமேற் கொள் வி௫ர்சன் 38-1 
விடையது தான்ஏறி 85-9 
விடையார் வேதியனே 26-3 
விடையான் 98-8 
விடையானை 80-9, 88-1, 40-8, 51-7 
விடையின்மேல் வருவானை 86-1 
விடையுகச் தேறிய விச்தகர் 19-10 

விடையுடையான் 89-2 
விடையூர்இி(மிஞய்) 8-3, 10-7 
விடையூரும் விமலன் 16-8 
விடையேற்றுக்கும் பாசன் 17-9 
விடையேறதசரோ 83.7 
விடையேதிய வித்தகனே 24-7 
விடையேது வேச முதல்வரோ 38-5 
வீ.இவிடை ஏறுவீர் 46-4 
வெள்விடை ஊர் இயிஞாய் 8-8 
வெள்விடையேறி 17-8 
வெளைமால் விடையாய், 42-6 
வெளை வெள்விடையேறி 17.8 
வேகம் கொண்டோடிய வெள்வீடை எதி 17-8 
வேதமால் விடை ஏற வல்லானை 57-8 

(மு விடைமேல் வரு கோலம் 

என்பணிச் தேநேதும் ஈசர் 17 
பாயும் விடையொன்றத எறிப் பலிதேர்ச்துண்ணம் 

பரமேட்டி 53.3 
மருவார் கொன்றை மஇகுடி. மாணிக்கத்தின் மலேபோல 

வருலார் விடைமேல் மாதோடு ம$ழ்ச௯ பூதப்படை குழ 58-1 
முச்திப் பொருவிடையேறி மூவுலகும் இரிவானே 78-7 
* வடம் - சயிறு.
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0. ரிவபெருமான் விரும்புவன ; உகந்தண 

[உகர்சார், உகர்தார் எனவரும் பாடல்கள் 19-1,8] 
அங்கம் 
ஒறுகக்சார் அங்கம் சான் மறையார் 19-4. 

அங்கைத் தீ 
87-5 அல்கை,ச் இயுசப்பார் 

அடியார்--அடிமை 
சழல்பேண வல்லார் சீலமும் செய்கையும் சண்டுகப்பார் 

அடிபோந்றிசைப்ப 19-9 

  

தொண்டரைப் பெரிதும் உகப்பானை 56-9 
வீண் அடிமை (வீணன் gor gong (#6517) 21.000] 

உகந்தர் 46-4 
அபிஷேகம் 
வில் ஐர்.துகப்பார் 87-6 
அன் அஞ்சும் ஆட்டுகக்தானை 61-8 
ஸின், ஐந்த உகப்பார் 53-9 
ஆனிடை ஐர்தமர்க்தான் 97-8 
தெளிரீசோ டானைஞ்சின் தேனை ஆட்டுகர்£ர் 88-3 
CsQeru ure gir அட்சர்கா னோ 70-9 
தேனெய் புரிர் தமல் செஞ்சடை. எம்பெருமான் 10-1 
ஈறுகெய் தயிர்பால் அஞ்சுங் கொண்டாடிய வேட்கையினார். 19-5 
பாலோ டானைஞ்சம் ஆட்டுகர்தான 61-8 
மடப்பால் தயிரொடு செய் ம௫ழ்ச் தாடு மறையோச 15-6 

ஆமை (ஒடு), 
என மருப்பினொடும் எழில் ஆமையும் பூண்டுசம்து 97-9 

ஆறெழுத்து 
உகந்தார் எழுத்தாறும் 19-8 

ஆன் ஐந்து 
அபிஷேகம்! பார்க்க. 
இசை 

இசை எழுசச்தார் 19-4 
ஏழுகக்தார் 19-8 
நீர் தமிழோடிசை கேட்கும் இச்சையால் காசுநித்தம் ciGaki 83-8



௩௨௪ தேவாச ஒளிகெறி (சுந்.தரர்) 

10. 

11. 

12. 

19. 

14. 

15. 

உமையம்மை--உமைபாகம் 

பஞ்சித் £றடியாளைப் பாகம். வைக்துகந்தானை ் 86-8 
மடவரல் உமைசங்கை தன்னை யோர் பாகம் வைத்துகச்திர் 49-8 
மலைமங்கையை ஈங்கையைப் பல்னில் சங்க 

உவந்தருள்செய் மழுத் இகழ் கையன் 10-4 
மாழையொண்சண் உமையை ம௫ிழ்க்தானை 67-8 
மையார் கண்ணியொடு மஇழ்வான். 23-9 
வேயனதோனி மலைமகளை விரும்பிய மாயமில் 

மாமலை காடனாயெ மாண்பனை 44-5 
உலகு 
உலகெலாம் உசப்பார் 44-7 

எரியாடி 
விரும்பி சின் நிரவெரியாடி. 12-2 
ஏறு 

அடல் ஏறுகர்சார் 19-4 
ஏறுகந்தார் 19.4 
ஏறுகர். தானை 64-9. 
ஏறுசச்தேற வல்லானை 61-11 
ஏறுகந்தேறி 74-10 
ஏறுகர்தே றுவீர் 43-0 
கூழை ஏறுகந்தான். 12.1 
இலைக்குங் கொலைச் சே உகந்தேற் ரளொழியிர் 91 
ஈரை எறுசந்தாய் 42.7 
ஈரை ஏறுகர்தேறிய சம்பன் 19.3 
பட்டிவெள் ளேறுகர்தே றுவீர் 43-9 
புகர் ஏறுசர்து ஏறல்புரிர்த தென்னே 4-2 

பெற்றம் உகக்தேதிடுதிர் 2-7 
பெத்தம் ஏறுசந்தேற வல்லே 61-11 
வெள்ளேறுசர் சேறுவீ 43-9 
ஏன ' மருப்பு 
ஏன மருப்பினொடும் எழிலாமையும் பூண்டுகச்து 97-9 
கங்கை 

மூடிக்கங்கை சன்னை வேறுகக்தார் 19-4 
வளர்புன்சடைக் கங்கையை வைத் து.ச்இர் 9. 
காடு 

பகொட்டகத் தென்றும் ஓர் பற்றொழி௰ர்(பத்றொழியாய்) 2-6, க் 
பேய்மாருப் பிணமிடு சாடுகர்தாடுவாய் 96-3



16, 

யி 

96, சிவபெருமான் கிரும்புவன, உகந்தன ௩௨டு 

கொன்றை 

சறுக்சொன்றை ஈயர்தவனே 42-7 

சம்பந்தர்--அப்பர் ப௩டல்கள் 
ஈல்லிசை ஞான சம்பந்தனும் காவினுச் சரசரும் பாடிய 

ஈந்றமிழ்மாலை சொல்லியவே சொல்லி ஏத்.துகப்பானை 67-5 

18. சாம வேதம் 
சாமவேதம் பெரி அசப்பானை 61.6 

19. தமிழோடிசை 
இருர்து£ர் தமிழோ டிசைகேட்கும் இச்சையால் காசு நித்தம் 

ஈல்னீர் 88-8 

80, தலங்கள் 
ட ஆக்கூர்? இருஆச்சூர் பாசன் 31-8 
2) இடையாறு? இச்சையூர் எய்தமானிடை யாறிடை 

மருதே 914 
(3) ஏற்றியூர்! ஓதமேவிய *ஒற்றியூரையும் உத்திரம் 

நீர் மஇழ்வீர் 49-7 
(8 கருப்பூர்: (இன்) கருப்பூர் விருப்பன் 98-8 

(5 கழிப்பாலை? மதியும் அரவும் உடன் அயிலும் வடிவே 
'தாம் உடையார் மலமும் சழிப்பாலையதே 23-1 

மையார் கண்ணீயொடு மஒழ்வான் கழிப்பாலையதே 23-9 
6) காழி: (புகவி)புசவிச்சகர் போற்றும் எம்புண்ணியத்தார் 19-2 
த் குடமூக்கு : கோட்டல் கொண்டார் குடஜூக்கலும்... 

.. வேட்டங் சொண்டார். 17-6 
(6) கோதஇட்டை: கோட்டம் கொண்டார்... 

கோர்திட்டையும் வேட்டம் கொண்டார். 17-6 
(9) கோவலூர்: கோட்டம் கொண்டார் குடமூக்கலும் 

கோவலூர் சோத்திட்டையும் வேட்டக்கொண்டார். 17-6 
(30) சோற்றுத்துறை : தமக்கடலார் உசக்த இடமாம்... 

சோற்றுத்துறையே 94-8 
பெருமான் பேணும் பதியாம்... சோற்றுத் துறையே 94-6 

(படி துறையூர்: துறையூர் விரும்பா + 184 
(12) நன்னிலம்: ஈன்னிலத்துப் பெருக்கோயில் 

swisaCer 98 
(13) நீடூர்: சீடர் நின்றுகக்திட்ட பிரானை 56.11 
(14) பாண்டிக்கொடூமுடி : பாண்டிக்சொடுமூடி கட்டவா 48-2 

'பாண்டிக்கொடுமூடி பேணிய பெருமானை 48-10 
பாண்டிச்சொடுமுடி. விரும்பனே 48-7 
  

* ஒற்றி ஊரையும் மு£த்.இ£ீர் மடழ்கீர் என்றும் பாடம்,



௩௨௬ தேவார ஓசரிநெறி (சுந்தரர்) 

21. 

22. 

23. 

24 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

(15) புகலி: கோழி! பார்க்க) 
(06) பேரூர்: *குடகத் இ(ல்)லை அம்பலவாணன் நின்றாடல் 

விரும்புமிடம் 10-2 
(19) மண்ணிப் படிக்கரை : படிச்கரையுள் பற்றர் 22-9 
திசை 

எட்டுகந்தார் இசை 19-8 

தீ 
அல்கைத் இ உசப்பார் 87-5 

தென்னாடு 
கெடுமாறன் முடிமேல் தென்னானை4, குடபாலின் வடபாவின் 

குணபாழ் சேராத சர்சையான் 88-) 
௩ஞ்சு உண்டது 
ஆலர்சான் உசக்து அமுது செய்தானை 61.1 
விடம் உண்டுகர்த அம்மானை 51-8 

நீறு 
பரி சார்தமதாம் நீறுகச்தார் 19-4, 
பசு 

பசு உகர்சேறி 15-6 
பலி 

இரர் தண விரும்பி 72-2 
கடைசகம் பிச்சைக் இச்சை காதலித் தானை 57-2 
பலி இரர்.தாண் 19ட்டுகர்தார் 19-8 
பாம்பு 

படல்கொள் காகம் அரை அர்த்.தகர்கானை 57-4 
புற்றாடரவம் அளை ஆர்த்துகர்தாய் 3-8 

பிறைக்கண்ணி (பிறைமாலை) 
வேய்ச்த வெண்பிறைச் சண்ணி தன்னையோர் பாகம் 

வைத்துகர்தர் 49-9 
  

* குடகத் இல்லை - மேலைச்சிதம்பரம் - பேரூர்; குடகம் - மேற்கு. 
4 பெருமான் தென்னவஞாய் முடிகுடி. உலகாண்ட குறிப்பு : 

 தென்னடடைய சிவனே போத்தி 7) Beare. 4-164, 
॥ அப்பாண்டி காட்டைச் வலோகம் ஆக்குவித்த 

அப்பார் சடையப்பன் ? _இருவாச. 8-11. 
தென்பாண்டி சாட்டானை ?? _-திருவாச. 1-90; 8.19. 

1 சட்டு - பெருமை.



80, 

91. 

92. 

93. 

34. 

35. 

36. 

37. 

98. 

99. 

40. 

96. சிவபெருமான் விரும்புவன, உகந்தசன ௩௨௪ 

புகழ்த்துணை நாயனார். 

ரித்தற் படியும் வருமென்றொரு காசினை நின்ற ஈன்றிப் 
புகழ்த்துணை கைபுகச் செய்துகந்திர் 9-6 

புலித்தோல் 
வெள்ளாடை வேண்டாய், வேங்சையின் தோலை விரும்பினாய் 92-09 

பூசை (மலர்ப் பூசை), 
அன்பர் இட்டு உகந்தார் மலர்ப்பூசை இச்சிக்கும் இறைவர் 19-89 

பூணூல் 
விரிதல் உகந்தார் 19-4 

மழு 
மான் மழுவினோ டக்கைத் தீ உசப்பார் 87-5 

மறை--மறைப்பொருள் 
ஆறுகச்தார் அங்கம் சான்மறையார் 19-4 
ஒரு கான்மறைநூல் உரைபெருக உரைத்து அன்று. 

உசந்தருள் செய்ததென்னே 99-5 
மறை நான்கும் விரித் துகக்தீர் 94 

மான்--மழு 

மான் மழுவினோ டக்கைத் தீ யுசப்பார். 87-5 

யானை உரி 
கரியின் ஈருரி போர்த் துகந்தானை 61-8 
ஈடுல்ச ஆனைஉரி போர்த்துகந்தானை 57-4 
மாவிரி மடகோக்இ அஞ்ச மதகரி உரி போர்த் துகர்தவர் 87-6 

யோக நிலை 
இழிச்.ஐசர்தர் முன்னை வேடம் இமையவர்க்கும் உரைகள் 

பேணாது ஒழித்துகர்தீர் 6-2 

வாத்தியங்கள் 

விட்டிசைப்பன சொச்சரை, கொடுகொட்டித், தத் தளகம். 
கொட்டிப் பாடுமித் துக் துமியொடு குடமுழா நீர் மஇழ்வீர் 49-6 

வீரச்செயல்கள் ; தண்டித்தருளல் 

காமனை அட்டது: சாமவேளை அவனுடைய தாதை காண 
விழித் துகந்த வெற்றி என்னே 6-2 

காலன்-கூற்றம் : உருமன்ன கூற்றத்தை உருண்டோட 
உதைத்துகர்து உலவா இன்பம் தருவானை 90-5



க. ௨௮ தேவா ஒளிகெதி (சுந்தரர்), 

*மடல்கலானைச் செற்றுகந்தீர் 61 
வன்சயமா அடியான்மேல் வருங்கூற்றின் உரம்இழிய 

முன்சயமார் பாதத்தால் நனிக்துசர்ச மூர்த்ததனை 51-7 
ச, யன்:  கருக்சனைச் செற்றுகக்தான் 81-7 

இக்கல்: a Comte Oopoeeee 6-4 
Al. வெண்டலை 

ஈரி சான்றிட்ட எச்சில் வெள்ளைப் படுதலையே புரிந்தான் 224 

42. வேதம்: சாமவேதம் பெரிதுகப்பானை 61-6 

97. சிவபிரான் வேடம் 

அயனும் மாலும் ஈணுகா வண்ணம் அனதுமாய வேடம் 
காட்டித் திரிவசென்னே.. 6-0 

அரை துலொடு பட்டுவீச்சிச் கோவணம் மேற்கொண்ட வேடம் 5-1) 
1இழித்அகர்தர் முன்னைவேடம் ...ரைகள் பேணாதொழித் துகக்தீர் (-2 

  

காடுசல் விடமாகச் சடுஇருள் ஈடமாடும் வேடனே 29.8 
ல்பலிச்கென் றகர்தோறும் மெய்வேடம் தரித்த ஈம்பி 63-6 
செங்கண் வேடனாய் என்னொடும் வர்து மருவினான் சனை AT-6 
அறையூர் வேடா 13.5 
பொல்லாத வேடங்கொண் டெல்லாரும் காணப் பாண் பே? 46-8 

மறவனை அன்று பன்றிப் பின்சென் ந மாயனை 68-7 
விடங்க வேடம்: பையவே விடங்காகவே நின்று...ஐயம் 

ஏற்கும் இதென்சொலோ சொலும் 86-10 
மனைசள்தோறம் தலை கைஎர்.இி விடங்கராஇித் திர்வதென்னே 61 
வேடஞனாய பிரான் 56-4 

58. சிவபிரானே வைதல் 

அக் ரமங்கள் செயும் அடிசள் ஆரூசர் 37-4 
வாயாடி. 17-8 

(98-&, 'சவலும் அடியாரும், 98-13. சிவனும் அடியாசல்லா தாரும்” 
தலைப்புக்கள் 5,6 பார்க்ச.] 

௩ மடல்கல்-யமனுக்குவேலை செய்யும் கூத்றம்--பரிபாடல்-௩-உ. 
3 மடல்கல் (ஈர)9ல்கம். 
1 சவெனும் சத்தியுமாய் முன்சொண்ட வேடத்தை மாற்றினீர், 

மோனஙிலையை மேற்கொண்டீர், வேடம் - சல்லாலின்£ழ் அமர்க்த குரு: 
மூர்த்த வேடம்.  (பெரியபுசாண விரிவுரை. ஏய்ர்சோன். பச்சம் 166).



99. சிவனூம் அண்டற்களும் 

அண்டம் தாயவனே 20-2, 9 
அண்ட முதல்வன் 94-2 
வண்ட வாணன் 70-10 
ண்டானே 90-7 
சடல்ஏழு கடர்சண்ட முடைப் பெருமான் 10-6 

100. சிவனூம் ஆகமமும் 

ண்டர் தமக் காகமதூல் மொழியும் ஆதியை 81-8 
Bsudser sani xi@srs sia Srdw Cosgel 

விண்ணெலாம் வச்தெ.திர்ர் இசைப்ப யானை தந்தான். 
கொடித்தான் மலை உத்தமனே. 100-8 

ஆகம சீலர்ச் கருள் ஈல்கும் பெம்மானே 26-6 

101. சிவனூம் இசையும், பண்ணூம் 

இசை-எழுகச்சார் 19-4 
ப் 51-10 இசைப் பயஞய் 

இன்னிசை சேட்டு வலக்கை வாளொடு காமமும் கொடுத்த வள்ளலை (8-9 
ஏழிசையாய் 51-10 
ஏழிசையினன் 7.9 
சாமரத் இசைபாட சாவிலூறு ஈள்ளாறனை அமுதை 63-3 

குற்றமில் சன்னடியார் கூறும் இசைப் பரிசம் 84-4 
'குறிசொள் பாடலின் இன்னிசை கேட்டுக் கோல வாளொடு 9 

55 சாளது கொடுத்த செறிவு 
நீர் சமிழோ டிசை கேட்கும் இச்சையால் காச hiss ஈல்கினீர் 8-8 
பண்ணா ரின் தமிழாய்ப் பரமாய பரஞ்சுடரே 24-5 
பண்ணிடைத் தமிஜ் ஒப்பாய் 29-6 
யண்ணுதலைப் பயஞர் பாடலும் நீடுகலும்....எர்தையை 

4-0 ண்ணு தலைப் படுமாழ எங்ஙனம் என்று சைஇற என்னை, 
பண்ணுளீராய்ப் பாட்டும் ஆனீர் 6-4 
பாட்டசத் இசையா நின்றானே 62.8 
மலையை எடுத்தான் கை ஈரம்பால் வேத தேம்கள் 

பாடலுறப் படுத், சவன் 227 
வண்டமிழ் வல்லவர்கள் ஏழிசை ஏழ்ஈரம்பின் ஓசையை 83-6 
வேத தேல்கள் பாடலுறப் படுத் சவன் 22-7 
வேச தேத்தர் 538-2 

90-10 வேதம் ஓ.து.திர் தேமும்



102. சிவனூம் இந்திரனும் 

இந்திரன் மால் பிரமன்... சேவசெல்லாம் வக்தெ.திர் 
கசொள்ள...யானை அருள்புரிர்து 100-9 

இந்திரனுக்கும்...அருள்புரிச்தார் 18-9 
இந்திரனும் முடியால் வக்திறைஞ்ச முதுகுன்றம் அமர்ந்தவனே 25-6 
இந்திரனைத் தோள் முறித்த இறையவன் 16-2 
உம்பரார் கோனைத் திண்டோள் முரித்தார் 17-5 
Boswore பிரமன் “இந்தரற்குர் பெருமான் 58-1 
தேச வேந்தன், இருமாலும் மலர்மேல் அயனும் 

சாண்லொ...அடிகள் 77-10 
கோவலன் சான்முகன் வானவர் கோனும் குற்றேவல் 

  

செய்ய மேவலர் முப்புரம் தீ எழுவித்சவன் 17-1 
மறைமுதல் வானவரும் மாலயன் இந்திரணும்...சூழ 

கூடலையாஜ்தூரில் அறவன் இவ்வழி போச்,2 அதிசயம் 85-8 
மாலொடு சான்முசன் இக்.இரன் மர்.இரத்தால் வணங்க 

நீலகஞ் சண்டவர் 1 
வச்தோ ரிந்தரன் வழிபட மஉழ்க் அ வானகாடு £ அள்கென அருளி 06.5 

103. சிவனூம் இருவரும் 

['சிவபிசான் இருவர்க்கு அரியர்? என்னும் தலைப்பு 76-ம் பார்ச்ச] 
அயன் மால் அதிதத்கரிய சோதியன். 97-1 
(குமான்) திருமால் பிரமன் கூடித் சேவர் வணக்கும் அமான் 78.0. 
சல்கேச்.து கையானும் தாமரையின் மேலானும் தன்மை 

சாணாக், கங்கார்க்த வார்சடைகள் உடையானை 380-9 
£க்.த.ரச் சண்ணனும் கான்முகனும் உடனாய்த் தனியே 

அந்தரம் செல்வ தறிர்தோமேல் காமிவர்க் சாட்படோமே 18-9 
செப்பரிய அயனொடு மால் இர்.தித் தம் தெரிவரிய 

அப்பெரிய இருவினை 31-5 
இருமால் பிரமன் (இச்.இரற்கும்) பெருமான் 53-1 
இருவுடையார் இருமால் அயனாலும் உருவுடையார் 11.1 
தேசவெர்தன் திருமாலும் மலர்மேல் அயனும் 

சாண்டலொ...அடிசள் 77-10: 
நித்பானும், கமலத்தில் இருப்பானும் மூதலா...அமரர் 

குறைச்ிரப்ப...பும்...எறிவிச்த விலர்கன் 16-5 
கெுமால் அயன் போத்தி செய்யும் குறியே 24-9 
பிசமத்கும் பிரான், மற்றை மாஜ்கும் பிரான் ௩0 
புண்டறிகத்),சயன் மாலவன் போற்றி செய்யும் சனலே 27-8 
rd அயன் ஏத்த சாடொறும் xis வீழி கொண்டீர் 88-4



106. Pagid eae ௩௩௪ 

முன் இருவர் நினைச் தினிதேச்தப் பெற்றுளனாம் பெருமையனை 51-9 
வணக்கத் தொழுவா ரவர் மால் பிரமன் 9-5 
wig) சாளும் வணக்கி மாலொடு சான்முகன் சிச்தை செய்த 

மலர்கள் நித்தலும் சேரவே, சர் சாறும்...சழுக்குன்றமே 81-8 

104. சிவனூம் உடைமையும் 

இன்தியே இல.ராவரோ, அன்றி உடையசாய் இல.ராவரோ 
அன்றியே மிக அறவரோ...அடிகளே 33-3 

105. சிவனும் உயிர்களும் 

அமுதா உயிர்ச் கெல்லாம் உரிய ஈம்பி 
ஆருயிர்க் செலாம் மருச்சனான் சனை 
உயிர்ச் செல்லாம் உரிய கம்பி 
உலகத்தினுள் எவ்வுயிர்க்கும் சா.இயன் 
உலகத்து உயிர்ச் கெல்லாம் ஒளியானை 

  

ஊறு ஈம்பி அமுதா உயிர்ச் செல்லாம் 4 
எவ்வுயிர்க்கும் வைப்பினை 3-7 
ஏழுலகச் அயிர் சங்கட்குச் சண்ணவன் 7 

தாயும் தர்தை பல்லுஙிர்க்கும் தாமே ஆய தலைவனார் 8 
பார்ச்சன்ற உயிர்க்குப் பரிர்தானை 9.3: 
பிறந்த உயிர்ச் கெல்லாம் அங்கண் ஈம்பி 2. 
வெய்தாய வினைச்சடவில் தடுமாறும் உயிர்க்கு, மிசஇரல் 

அருள்புரிர்து வீடுபேறாக்சம் பெய்தானை 83-7 

106. சிவனூம் உலரும் 

உலகங்கள் எல்லாம் உடையான் 93-3 

உலகல்கள் எல்லாம் உடைமீர் 9-5 

உலகமெலாம் ஈன்றவனே 89-10: 
உலகாஞாய் 1.2 

உலகுடைய சோனை 68-2: 
உலகெலாம் உகப்பார் 41.7 

உலகேழும் உடையார் 53-7 

எழுலகுடைய சோனை 69.2 

கருங்கடல்சூழ் காடுடைய சப்பரம் 97-4 

குரைகடல் வசை ஏழுலகுடைய கோனை 63-2 
தந்தையாய் உலகுச்கோர் தத்.துவன் 75-%- 
மூழுதுலக மாய பெருமானை 40-5 
Psst LAGE Denon 25-9



107. சிவானூம் ஊரும் 

உந்தம் கரும் re 
ஊர்தானாவ அலகேழும் உடையார்க் கொற்றியூர் ஆரூர் 
உரும் ஒன்றில்லை உலகெலாம் உசப்பார் 
ஊரும தொற்றியூர் மற்றையூர் Gupper காம். அறியோம் 

ஒற்றியூர் என்ற ஊன். இனாலஅ தானே, அ.ற்றப்பட அரூரதென் 
தசன்றாயோ, கோடிக்குழகா... சனியே இருந்தாய் 

சேர்ப்பது காட்டகச்அர் 
வாழ்வதாளூர் ஒற்றியூரேல் உம்மதன்று 

108, சிவனும் ஐம்ரூதமூம் 

கனலே 
சாந்ருளய் 
காத்றா 
nie tons Buss Rar 80- 
காற்றுத் திப் புனலாட நின்றானை 
காற்றுமாய்ச் சனலாய்ச் கழிப்பானை 
காற்றென வீசி 
குழொளிரீர் நிலம்தச் தாழ்வளி ஆசாசம் 
தறிக்கும் தரைநீர் தழல் காற்று அச்தரம்... .ஆனீர் 
நிலம் கிளர்நீர் நெருப்பொடு சாற்று ஆகாசமாகஇ 
நிலணாய 
நிலனே நீர்வளி செடு வானசமாகி Ser p புலனே 
சீரொடு யும் கெடுங்கார்றுமா கெடு வெள்ளிடையாய் 

நிலனுமாகி 
பாரொடு விண்ணும்... ௮௫ 
புவியைக் சாத்தினைப் புளலனல் வெளியை 
புனலாடி அனலாபப் பூதங்கள் ஐச்தாய்....ஆகாயமாகி 

நின்ற எம் பரனை 
பூதங்கள் ஐச்தாய்ப் (புனைக் தவனை) 
மண்ணீர் இவெளி கால் வருபூதங்ஈ-ளாக 
மண்ணுளீசாய் ..விண்ணுளீராய் நிற்ப தென்னே 
மாரு தமும் அனலும் மண்டலமும் ஆய...ஈடன் 
வான் உடையான். 

வானாய் நிலனாஞய் 
'வெயிலாய்க் காற்றென வீச) மின்னாய்த் 2என சின்றான். 

27-8 
47-8 
96-8 

2, 38-1 
62-6 
56-8 
86-6 
83-6 
9-8 

16-7 
95-8 
27-8 

2-10 
2-10 
63-3 

404, 
40-2. 4 

23-6 
6-4 

84-3 
97-8 
1-7 

86-6



109. சிவனும் கங்கையும் 

[தலைப்பு 48, 70 (1) பார்ச்ச] 
சங்கா சராயகனே 23-2 

shes சடைமேற் க.ரந்தானே 77-2 
சங்கை மணவாளா 52-7 
கங்கை யாளனை. 61-6 
கங்கையின் மங்கையொடும் கடியார் கொன்றையனே 28-1 
கடுங்கலுழிக் கங்கைநீர் வெள்ள ஆற்றுனே 89-4 
காதல்சேர் மாக.ராள் கங்கையாள் ஈல்கை வரும்புனலும் 

சடைச் சணிந்து 895 
பண்டு பசர,சன் வேண்ட அட்ச துவம் கிழியும் புனற் கங்கை 

ஈங்கையாளைஙின் சடைமிசைக் கரக்த திர்த்தனே 55-7 
மையார் தடங்கண்ணி பங்கா கல்கையாளும், மெய்யாகச் 

'இருக்சனள் வேறிடம் இல்லை 325 
வான்மிசைச் கங்கையைச் கரந்த இர்.த்தனை. 62.4 

109A. சிவனூம் கடலூம் 
[தலைப்பு 44 (8) பார்க்க] 

110. சிவனூம் கணங்களும் 

[*சணங்கள்? என்னும் தலைப்பு 48-ம்...பார்க்க] 
எண்சணம் இறைஞ்சும் கோளிலிப் பெருல்கோயிலு ளானை 62-8 
கண்டார் காதலிக்கும் கணசாசன் எங் காளத்தியாய் 26-1 

சணசாதா 70-1 
தேவர் சணம் தொழ நிற்றீர் 2-7 
பேய்க் சணம் பாடல் செய்ய...ஆடல் 9-8 
பேய்ச் சணமும் குழ...வழிபோர்த அதிசயம் 85-8 

111. சிவனூம் கொணன்றையரம் 

கொன்றை : *களையே சமழும் மலர்க் கொன்றையிஞய் 42-5 
கானச் கொன்றை. கமழ மலரும் கடிரா றுடையாய் சச்சூரரய் 41-8 

விரைசெய் மாமலர்ச் கொன்றையினானை. 68-1 

விரையார் கொன்றையினாய் 21-8 
  

* களையே - (கள்ளையே) - கள்ளே - மதுவே.



112. சிவனூம் சித்தரும் 

சித்தர் (வானவர் சானவர்) வணங்கும் செல்வத் 
சென்இரு சின்றிழரானே 65-8 

பல பத்தர் இத்தர்க்குப் பண்டு சல்வனொிர்... இருமிழலை.... 
வீழிகொண்டீர் 88.7 

113. சிவனும் ஞாயிறும் 

[தலைப்பு 158-ம் பார்க்க] 
இரவி முடியால் வக்இறைஞ்ச முதுகுன்றம் அமர்ர்தவனே 25-6 
கதிசானை 30-2 
காலமும் ஞாயிறும் ஆ ரின்றார் 19-9 
சவிதா... ஆனீர் 98 
செச்கர் வானத் திளஞாயி றன்ஞனே 96-2 
ஞாயிருரய்...ரின்ற எம் பரனை 40-4 
ஞாயிது திங்கள் நின் திருவடி யசனை அர்ச்சத்தார்... 

புன்கூரு லானே 
பகலோன் பல் உருத்தவனே 
பொழுதும் விண்ணும். 
வானுயர் வெங்க திசோன் 
வெய்ய விரிசடசோன்...இடம் மிகுசெம்மையுள் நின்றவனே 
வெயிலாய்க் காற்றென வீ9...ரின்றான் 
வெயிலாய்ப் பலவாய்ச் காற்றாஞய் 
வெயிலாய் நின்றான். 

  

114. சிவானூம் தமிழும் 

[சலைப்பு 160-ம் பார்க்க] 

செக்தமிழ்த் திறம் வல்லிரோ செங்கண் அரவ முன்கையி 
லாடவே வக்துகிற்கு மிசென் கொலோ பவி... 

இடகலோம் 386-4 
*தண்டமிழ் அற் புலலாணர்க்கோர் அம்மானே 96-6 
தமிழான் என்.று பாவிக்க வல்ல எங்களூர் 31-6 
பண்ணா ரின்தமிழாய்ப் பரமாய பரஞ்சுடரே 24-5 

115. சிவனூம் தவத்தினரும் 
[சலைப்பு 168-ம் பார்ச்ச] 

மெய்த் தவத்தோர்க்குப் பச்சமாயின பெருமான் 15-4 
  

* சங்கப்! புலவர்களையும் குறிக்கும், பொஜ்வாக் தமிழ்ப் புலவர் 
களையும் குறிக்கும்.



116. சிவனும் திங்களும் 

['ரிவபிரான் குடுவன?- என்னும் தலைப்பு 70 (4) ம், 170-ம் பார்ச்ச] 

செற்மு மதிக்கலை சிறையத் இருவிரலால் தேய்வித் 
AGF பெருகு செபெருமான் 16-6 

poo De தெரியல் "கழ் சண்ணியன் 97-8 
மதியமாய் நின் ற எம் பரனை 40-4 
மதியாய் வருவான். 82-1 

40 usm door 80-2 
மல்கு வானிளம் பிறையன் றிச் சூடுவ தில்லையோ எம்பிரானுச்சே 14-6 
மாலை மதியே 41-5 
anmPco. wt Geow ய 

117. சிவனூம் திருநீறாம் 

['ரிவபிசான் ௮ணிவன? என்னும் தலைப்பு 02 (3)ம், 178-ம் பார்க்க] 
சோல மீற்றன். 12-8 
சார்தமதாம் நீறுகந்தார் 19-4 
சாந்தமாக வெண்ணிறு பூசி 19-9 
சுட்ட வெண்ணி றணிக் தாடுவர் 18-2 
சுடலைப் பொடி நீறன்றிச் சாக்தமற் நில்லையோ 44-2 
சுடலைப் பொடியணிர்த...பாசுபதர் 53.6 
சும்பொடி மெய்க்கணிச்த சோதியை 88.5. 
சுமபொடி யாடிய மேனி௰ர் 19-10 
சுண்ண வெண்ணீற்றானே 29-5 
ச்ண்ண வெண்ணி “றணிச்திட்ட ஆதி 73-5 
சுண்ண வெண்ணீறும் சேர்ற்றமும் சக் Bbe4 காணில் 11-10 
செம்பொன் மேனி வெண்ணீ றணிவா. 69-1. 
திருரிற்றன் 82-7 
தருகீறு மெய்பூச 24-2 
கொவண்ண நீற்றர் 17-5 
ஈல்ல வெர்தார் வெண் பொடியாய் 24-7 
ஈன்மட வாளொடு மார்பில் பொடி ௮ணிவார் 11-5 
Biro CwsPusmis Gem ari sib உள்ளத்தே நிற்கு 

தோன்றும் காற்றானை 30-2 
ர்த்ருனே 96-8 
ரிறணிர் க வம்பனே 88-7 
Kg OcePuC oor 26-8 
நீறு தாங்கிய இரு அசலான G41 
My ah 8 52 wort! 86-5



௩௩௭௬ தேவார ஒளிநெதி (சுந்தரர்) 

நீறுபூசி 
நீறேறுக் திருமேனிச் குணத்தானை 
பரி சார்தமதாம் நீறுகந்தார் 
பால் வெண்ணீற்றன் 
பால் வெண்ணீற்றான். 
பிடித்த வெண்ணீறே பூசுதல் 
பொடிக்கொள் மேனியெம் புண்ணியன் 
பொடியாடு மேனியன் 
பொடியார் மேனியனே 
பொடியேறு திருமேனிப் பெருமானை 

மார்பிடை நீறு ததை 
மார்பில் பொடி ௮ணிவார் 
மூத்து நீற்றுப் பவளமேனிச் செஞ்சடையான் 
முழுகிறணி மேனியன் 
மெய்யெலாம் பொடிக்சொண்டு பூசுஇிர் 
மெய்யை முற்றப் பொடிப் பூசியோர் ஈம்பி 

வடி.வார்ந்த நீறு பூசத்.இனார் 

are? 
86-4 
19-4: 

22-7, 91-¢? 
40-6) 
14-6 
Bae 

50-10 : 
28-1 
380-5 
84-4. 
11-5. 
7-11 
93-5 

86-10: 
63-1 
19-2 ர் 

வாஞ்சியத் தடிகள் Codes வெண்ணீறு பூசுதல் *மன்னுமொன் 
துடைத்தே '76-2 

வாஞ்சியத் தடிகள் வெள்ளை ௮ண்பொடிப் பூசும் 
1விஓர்தம் ஒன்றொழிலலர் தாமே 76-& 

வெண்ணிற்றன் 
வெண்ணீறு சண்ணித்ச மேனி எம்மானை 
வெண்ணீறு பூசி 
வெண்பொடி பூசும் விஇர்சன் 
வெண்பொடி. மேனியிஞன் 
வெண்பொடி யாடியை 
வெந்த நீறு மெய் பூச வல்லானை 
வெர்த வெண்பொடி பூச வல்லானே 
வெர்தார் வெண் பொடியாய் 
வெள்ளை நீற்றரோ 
வெளிய திரு£ற்றிற் நிகழு மேனி௰ன் 

22-7, 89-2, 91 6 
38-6 
49-7 
86-7 
98-6 
81-4 
57-8 
70.5. 
21-7 
33-4 

57-11 

  * மன்னும் ஒன்று - நிலைத்த வீடுபேறு--இது Faas AGtpper 
பெருமை. 

% விஇர்தம் - வேறுபாடு.



118. சிவனும் தேவர்களும் 

ங்கணா எங்குற்றாய் என்று தேடிய வாஜோர் சேர் 
ene oho திருமுல்லை வாயிலாய் 69-2 

அமரர்க் கமரர் பெருமான் 3-8 
‘ywoid sicon 4-8 
அமரர்க் சமுதீர்த அருளெனம்பி 68-8 
அமரர்க் கரிய சோதியை 64-1 

68-7 மார்க்கு அரியானை 
முமரர்கள் தம் பெரு. பானை 88-8, 40-7 
நமர் தொழுதேத்தும் ஆரூரானை 59-6 
அமரர் தொழும் நாயக 51-8 
மார் சம்பி 63-2 
மரர் நாதனை 62-4 
அருள்மால் விசும்பாளும் அமரர் நம்பி 63-2 

சள விறக்த பல தேவர்கள் போற்றும் சோத்சானை 67-4 
இமையகர்க்காத் இண்டேர் மிசை நின்றான். 82-2 
இமையவர் கோனை 61-10 
இமையோர் சரீசனே 70-5 
இமையோர் தணி சாயகனே 25-9 
இமையோர் சொழு கோவே 70-8 
இமையோர் சொழுசேச்தம் வி௫ர்தனே 10-4 

மயோர் நாயகனே 26-2 
இமையோர் பெருமான் 10-2, 22-8 
உம்பர் கோனை 61-2 
உம்பர்தங் சோன் 97-1 
உம்பர் தனித். துணை 89-4 
உம்பர் பிரானை 62-5 
உம்பராதியை 64-9 
உம்பரார் தொழுதேத்த மாமலையா ளொடும் உடனே 

உறைவிடம்...வீழிகொண்டீர் 88-1 
உம்பரார் தொழுதேத்தும் , ஈஞ்சண்ட சண்டா 69-8 
உம்பராளி 55-10 
கங்குல் ஏமங்கள் கொண்டு சேவர்கள் ஏ£.இ வானவர் சாம் 

தொழும்...விடையேதி செல்வர் புறம்பயம் 85-1 
கோடி தேவர்கள் கும்பிடும் நீடூர்ச் கூத்தனை 56-6 

சாரணன் தந்ைத எம்பிரான் எந்தை தம்பிரான் என்பொன் மாமணி 
என்று, பேரெணாயிர கோடிசேவர் பிதற்றி நின்று பிரிகலார் 48-09 

இருமால் பிரமன் இச்திரற்கம் தேவர் சா£ர் தானவர்க்கும் 
பெருமான் 58-1 

தே. o-u—22



TIDY தேவார ஒளிநெறி (சுந்தரர்) 

(இறை கொணர்ர் இண்டித் தேவர் செம்பொனும் மணியும் தாவி, 
அறைகழல் இகைஞ்சும் அரூர் அப்பனே 8-1 

சேச வேந்தன் திருமாலும் மலர்மேலயனும் காண்டுலா... 
அடிகளோ 77-10 

தேவதேவ 
தேவ தேவன் 
சேவ கேவனை 
சேவர்க்கும் தெரிசழ் சரியானை 
தேவர்கள் எத்தி வானவர் தார்தொழும் விடையேறி 
தேவர்கள் கூளா மணியை 
தேவர்கள் தங்கம் இடம்...எல்கள சடிகள் ஈல்இடம் வலம்புரமே 
தேவர்கள் தேவனை 
தேவர்கள் காயகனை 
தேவர் குலச் கொழுக்தை 
தேவர் சைதொழும் தேவர் பிரானை 
சேவர் இய்சமே 
தேவர் தம் அரசே 
சேவர் தொழ ரின்ற சுந்தரச் சோதியாய் 
தேவர் பிரானை 57-6, 8 
தொண்டு அரியன பாடிச் துள்ளிரின் ரூடி வானவர் 

தார்தொழும்...புறம்பயம் 35-9 
சாத்தானும் உனைப் பாடலன் நி சவிலாதெனாச், சோத் 

தென்று சேவர் தொழசின்ற சுஈ்2ரச் சோதியாய் 09.6 
பல தேவர்கள் போற்றும் சோத்தானை 67-4 
புசமெரியச் லை வளைச்சான் இமையவர்ச்சாத் இண்டேர் 

மிசை ரின்றான் 82-2 
மறை முதல் வானவரும் மாலயன் இச்.திரனம்... 

சூழ வழிபோச்ச அதிசயம் 88-89 
மால் விசும்பாளும் அமரர் ஈம்பி' 63-5 
முத்தன் எங்கள் பிரான் என்று வானோர் தொழரின்ற 

ிமிலேறுடையானை 59- 
மூச்இி வானவர் தார்தொழு முருகன் பூண்டி... 

      
மாககர்வாய் பாவை பாகம் வைக்தவனை 49-16 

மூன்னெறி வானவர் கூடிச் சொழுதேத்தும் முழுமுதலை 51. 

வணல்இத் தொழுவா ரவர்மால் பிரமன் மற்றும் வானவர் சானவர் 
மாமுரிவர் 

வல்வியல் வானவர் வணக்க நின்றானை 6 
வள்ளல் எர்தமச் கேதுணை என்று சாணாளும் அமரர் 

தொழுதேத்தும் ஆருரானை 59-6 
வானல்கத்தவர்க்கும் அளப்பரிய வள்ளலை. 67-1



119, இவனும் சேசியும் 

வான சாடர் மருவி ஏத்த விண்ணுளீராய் நிற்பசென்னே 
வான ராடனே 
வாண ராடனை. 
வானவர்க் கமுதை 
வானவர் கூடிச் தொழுதேத்தும் முழுமுதலை 
வானவர் மானவர்ச் செல்லாம் அரையன் இருப்பதும் ஆரூர் 
கானவர் தம் *சண்டனை 
வானவர் தாம் தொழும்... ஃ புறம்பயம் 
வானவர் தாம். தொழும்.. . விடையேறி 
வானவர் வணங்க நின்றானை 

வானவர் வணங்கும்... .திருநின்றியூரானே 
வானக் காவல் கொண்டு நின்றார் ௮.றியா நெறியானே 
வாஸோர் அறியா கெறியானே 
வாஸஷொர் கம்மானை. 
வாஸணொர் தலைவா 
வானோர் மாமணி மாணிக்கத்தை 
வாஷொர் முதலாய பிரான் 
வாணொர் மூர்த்தியாகிய முதலவன் 
விண்ண்வர். ஏத்தும் எந்தை 
விண்ணவர் தல் கோனை 
விண்ணவர் தொழுதேத்த நின்றானை. 
விண்ணவர் மேலவன் 
விண்ணொர்கள் ஏத்த உழிதர்வீர் 
விண்ணோர் தலைவர் ழி 
விண்பணிர் தேத்தும் வேதியா 

விதியினால் இமையோர் தொழுதேச்தும் வி௫ர்தனே 

119. சிவனும் தேவியும் 

உமை கேள்வன் 
உமை கோனை 
உமையவள் கோனை 
உஸமயாள் கணவன் 
உமையாள் கணவா 
wh Deny யவளோடும்...இவ்வழி போச்த அதிசயம் 
எழைச் தலைவர் 
ஒண் ஹுசலி பெருமானார். 
சாண்டனன் சாண்டனன். சாரிகையாள்தன். கருத்தனாய் 

* கண்டன் - வீரன், கணவன் : சண்தனை எனலுமாம். 

80-11 
64-8 

55-10 
10-2 
41-9 
85-7 
53-9 
89-6 
45-1



EPO தேவார ஒளிநெறி சசுக்தரர்) 

குரும்பைமுலை மலர்க் குழலி கொண்ட தவம் கண்டு 
குறிப்பினொடும் சென் றவள்கன் குணத் இனை 
சன்கறிச்து, விரும்பு வரம் சொடுக்குகள் வேட்டருளி 
செய்த விண்ணவர் சோன் சண்ணுதலோன் 16-1 

கூடலை யாந்தூரில் கொடியிடை யவளோடும் ஆடல் உகந்தானை 85-10 
கொடி யேரிடையாள் தலைவா 24-9 
கொன்றைச் காரிருக்சட மார்பு நீங்காக் தைடலாள் உலகுய்ய 

வைச்த...சச்சிமூனார்ச் காமக் கோட்டம் உண்டாக 
8ீர்போய் ஊரிரம் பச்சை கொள்வ தென்னே 56 

கோல் களையா எஉளோடும் கொகுடிச் கோயில் 
(தத்ருனை) இருர்சானை 80-2,4 

FAS pO உமையோடும்... ஆதி இல்வழி போக்த அதிசயம் 85-5 
செட்டி நின்காசலி ஊர்கள் சோறும் அறம்செய்ய 

அட்டுமின் சில் பலிக்கென் ஐசங்கடை நிற்பதே 43-9 
சேர்தர் தாய் மலைமங்கை இருகிறமும் பரிவும் உடையானை 38-5 
பணைமென் முலையாளொடு நீரும் ஒன்றாய் இருத்தல் ஒழியிர் 24 
*பர்.ஐம் இனியும் பயிலும் பாவை சச்தை சவர்வார் செக்? வண்ணர் 91-2 
பாவை யொடும்... உடனே போந்த அதிசயம் 85-2, 4, 9 
புரிகுழல் உமையோடும்...கடலையாந்தாரில் அடிகள் இவ்வழி " 

போந்த ௮.இசயம் 85-1 
wins Qurds Qaai) Cunés oy Seu 85-8,6 8 
மருவார் கொன்றை மதிகடி மாணிச்கத்தின் மவேபோல 

வருவார் விடைமேல் மாதோடு மூழ்கச் பூசப் படைகுழ 68-1 
மலைமகள் கணவனை 15-5, 58-8 
மலைமடர்தை விளையாடி வளையாடு கரத்தால், மகிழ்ச் சவள் 

சண் புதைத்தலுமே வல்லிருளாய் எல்லா. உலகுடன் 
தான்மூட இருள் டும்வகை கெற்றி, ஒற்றைக்கண் 

   

படைத்துகர்ச உத்தமன் 16-4 
மலையான் மகள் சன் மணவாளா 41-1 
மலையான். மடக்தை மணவாள ஈம்பி 2-4 
மாமலை மங்கை உமைசேர் சுவடு 84-4 
Wer euB@w இடை மடமக்கை மேவும் ஈசனை 62-7 
வரையின் பாவை. ன் 67-9 
வரையின் மடமகள் கேள்வன் 19.7 
வளை ச்சை முன்கை மலைமல்கை மணாளன் 57-5 

வாடா முலையாள் சன்னோடு ம௫ழ்ச்து சானில் வேவனய்ச் 
.கேழத்பின் சென்று...விசயன் சவமழித்த...செருச் 

செய்து அவகாழி சிலையருள்செய் பீடார் சடையார் 53-8 
வேயன ழோளி மலைமகளை விரும்பிய மாயமில் மாமலை 

ent go Gus மாண்பனை 44-5 
  

* பானை-தேவி; அசப்பொருளில் தாயின் கூத்ருசவும் சொள்ளலாம்..



1௨0. சிவனூம் தேவியும் கங்கையும் 

சல்கையாளேல் வாய்திறவாள், தேவியார் கோற்றட்டியாளார், 
டங்களுக்காட் செய்ய மாட்டோம் தணசார்தள் தளியுளிசே 5-2 

குமாணைப் பயர்த வார்த் தயங்யெ முலைமட மானைவைச்.து 
வான்மிசைக் கல்கையைச் சரக்த இர்த்தனை 62-4 

கூடிஊய்மலை மங்கையை ரினையாய் கங்கை ஆயிரமுகம் 
உடையாளைச் குடிஞய். 54-8 

121. சிவனும் தேவியும் திருமாலும் 

மல்சை பாகமும் மாலொர் பாகமும் தாம் உடையவர் 87-5 

122. சிவனும் நாகரும் 

சேவர் நாகர் தானவர்க்கும் பெருமான் 58-1 

128. சிவனும் நாடும் 

கருங்க்டல்சூழ் சாடுடைய ஈம்பெருமான். 97-4 
மாமலை சாடனாயெ மாண்பனை 44-5 
வான காடனை 68-5, 70-9 

124. சிவனும் நாளும் 

திரையன் 97-1 

125. சிவனும் பாட்டும் 

சச்சன் ஆற்றல் அழித்தவன் பாட்டுச் சன்றிரங்யெ 
வென்றியிஞனை. 62.9 

பண்ணுளீராய்ப் பாட்டும் ஆனீர் 6-4 
பரவி காடொறும் பாடுவார்வினை பற்றறுக்கும் பைஞ்ஞிவியீர்' 36-6 
பாட்டசத் இசையா, நின்றானை. 62-8 
பாட்டர் பலரும் ப.ரலப் படுவாய் 47-1 
பாயவொர் ப$ தீர்ப்பாய். 29-8 
பெற்றபோ அுகர்.து பெருவிடில் இகழில், Qasror 

,தில்லையோ பிரானார் 14-3 
*வரியானை 59.7 

* வரியானை - வரிப்பாட்டினானை.



126. சிவனும் பிரமனூம் 

[“பிரமன்? என்னும் தலைப்பு, 216ம், அட்டவீரம் 61(7) சலைப்பும் பார்க்ச] 
[“சிவபிரான் இருவர்ச்கரியராய நின்ற? என்னும் தலைப்பு 76-ம், 

*2வனும் இருவரும்! என்னும் தலைப்பு 108-ம் பார்க்க] 
தாமரையோன் தலைகலனா உண்பலி கொண்டுழல் பரமன் 16-11 
"திருமால் பிரமன் இச்இிரற்கும்...பெருமான் 58-1 
கான்முசன்...மச்.இரச்தால் வணங்க 19-9 
புண்டரிகத் தயன் மாலவன் போற்றி செய்யும் சளலே 27-8 
Gureired ps Ber apiyh gre wren aps é fie 2on 40-1 
மால் அயன் இக்இிரனும் குழ அறவன் இவ்வழிபோச்ச yPeud 85-8 
வண்கமலத் தயன் முன்னாள் வழிபாடு செய்ய மூழ்க்தருளி 

இருந்த பரன் 16-10 

1277. சிவனும் புகழும் 

['சவபிசான் தன்மை! என்னும் தலைப்பு 82(152) பார்க்க] 
எம்பெருமானென் றெப்போதும் பாயின புகழான் பாச்சிலாச் 

Boros syste 14-12 
பழிசேரில் புசழான் பரமன் 23-10 
பொய்யே உனைப் புகழ்வார் புகழ்க்தால் ௮.ஐவும் 

பொருளாச் கொள்வானே 41-7 
முப்புரம் எரி தாவ உன்னை உன்னிய மூவர்சின் சாணம் புக்கு 

மற்றவர் பொன்னுலகாளப் புகழினால் ௮ருளீக்தசமை அ.றிக்து 6060-5 
வீடிலாத வியன் புகழானை 56-7 

128. சிவனூம் பூதமும் (*பாரிடமும்) 

ஆளும் பூதங்கள் பாடசின்றாடும் அல்கணன் 62-8 
குறட் பாரிடல்கள் பறைதாம் முழ£*க...ஈட்டம் ஆடல் 9.8 
குறள்படை யதனோடும் கூடலை யாற்றூரில், ௮றவனிவ் 

வழிபோக்த அதிசயம் அறியேனே 85-8 
இட்டுக் குத்தித் செருவே திரியும் சல்பூசமும் நீரும் 2-1 
தென்னாத்தெனாச்தெச் தெனா என்று பாடிச் சில்பூதமும் £ரும் 2-6 
படைகள் ஏச்இப் பாரிடமும் பாதம் போற்ற மாதம் நீரும் 6-8 
பத்திசெய்து பாரிடல்கள் பாடி யாடப் பலிகொள்ளும் பித்தர் 58-5 
ப.ரந்த பாரிடம் ஊரிடைப் பலிபற்றிப் பார்த் ணும் சுற்றம் ஆயினீர் 88-68. 
பரந்த பாரிடம் குழ வருவார் ஈம் பரமர் தம் பரிசால் 76-6 
பரிசொன் றறியாசன பாரிடங்கள் 2-8 
பல பூதமவற்றொடு ஈள்ளிருள் ஈட்டமதாடல் ஈவின்றோர் 11-8 
  

* பாரிடம் - பூதம்.



181. இவனும் மலையும் 

பாடா ௮௬ பூதங்கள். 
பூசம் இசைபாட விட்பிச்சைச் கெச்சுச்சம் Cun gue 

wsoys GP sGqST 
பூதம் தம்பால் *பாட்டிக்கொண் டுண்பவர் (பாழிதொறும் 
யூத சாதனே 
பூத சாதனை 
பூதவாளி 
வருவார் விடைமேல் மாதோடு ம௫ஒழ்க்.த பூசப் படைகுழ 

129. சிவனும் பெரியோர்களும் 

கற்ற பெரும்புலவாணர் அல்லல் பெரிதும் அறுப்பான். 
வஞ்சமற்ற மனச் சாரை மறவாத பிறப்பிலியை 

180. சிவனூம் பேயும் 

ஈமப் புறங்காட்டிற் பேயோ டாடல் புரிவானே 
எறிதலைப் பேய் புடைகுழ வாரிருட் காட்டிடை...செல்வனை 

கூறுஈடைச் குழிகட் பகுவாயன பேயுசக்தாட...குடகத்தில் 
அம்பலவாண ஸின்றாடல் விரும்பும் 

துட்டராயின பேய்கள் சூழ ஈடமாடி 
தெள்ளிய பேய் பலபூத மவற்றொடு கள்ளிருள் ஈட்டமதாடல் 

சவின்றோர்' 
புலால் வாயன பேயொடு [பூச்சொழியீர் 
பெருங்காட் டகத்,இற் பெரும்பேயும் நீரும் 
பேய்க்சணம் பாடல் செய்ய...ஈட்டம் ஆடல் 
பேய்க்சணமும் சூழ . போக்த ௮.இசயம் 
பேய்கள் வாழும் மயானத்தப் பெரிய பெருமான் அடிகளே * 
பேய் குழ்தல் அ.றவாய் மறவாய் 
பேய்மாறுப் பிணமிடு காடுகர் தாடுவாய் 
மொய்த்த பல்பேய்...உமச்காட்செய அஞ்சுதுமே 

131. சிவனும் மலையும் 

கடம்பூர் மலையே 
கனக மால்வரை 
,திருமேற்றளி யுறையும் மலையே 
  

* பாடும்படி தொண்டு. + பாழி - ஊர். 
1 பூச்சு - ஒட்டி யிருத்தல். 
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தீதிலா மலையே 
மலையாளாய் 
மலையின் தலையானை 
மாணிச்சத்தின் மலைபோல வருவார் 
மரயமில் மாமலை சாடஞகிய மாண்பனை 
வரை எஏழு...உடைய கோனை 

  

152. சிவனும் மறையாவரும் 

[*மறையவர்? என்னும் தலைப்பு 280-ம் பார்க்க] 
அங்க கான்மறையால் நிறைகன் ற அச்சணாளர் அடியது 

போற்றும் சங்கள் கோனை 65-5 
ங்கம் மொழியன்னா? வர்...தொழுசேத்த அரவசைத்தான் 

7 தச சாத்தானே 80-8 
அரிய சான்மறை அச்சணர் இவா தடி.பணிர் தறித.த்உரியானை 67-9 
இழக்கே சலமிவோர் தொழு கே.கா.ர மெனீரே 19-4 
'இருமிழலைத் தணிந்த அர்தணர் சக்தி காடொஜும் அர்.இிவான் 

இடுபூச் சிறப்பவை அணிக்து வீழிகொண்டீம் 88-7 
SGN ye நிறைந்த அச்தணர் மித்த காடொறும் சேசத்தால் 

உமைப் பூசிக்கும் இடம் அறிர்து வீழிகொண்டீர் 85-6 
சாய செய்யால் வட்டச் குண்டத்தில் எரிவளர்த் தேம்பி 

மறை பயில்வார் அட்டக்கொண் டுண்ப த.நிர்சோமேல் 
காமிவர்ச் காட்படோமே 18-2, 

*்காட்டசத் சேவர் செய்சையு ளானை 62-8 
பண்புடை கான் மதையோர் பயின்தேத்திப் பல்கால் 

வணங்கும் ஈண்புடை ஈன்னிலத்.அப் பெருங்கோயில் 98-6 
பறையாத வல்வீனைகள் பறைந்தொழியப் பன்ளாளும் 

பாடியரீடி ...முச்சண்ணன் கருப்பதியலூர்ச், குறையாத 
மறைசாவர் குற்றேவல் ஒழியாத (கருப்பறியலூர்க்) 
சொகுடிச் சோயில் 30-8 

பார்நிலவு மறையோரும் பத்சர்களும் பணிசெய்ய 89-7 
புண்ணிய கான்மறையோர் முறையால் அடி போத்றிசைப்ப 

ஈண்ணிய ஈன்னிலத்துப் பெருங்கோயில் 98-1 
மறையவன் 40-3 
மறையோர் (வானவரும்) சொழுதேத்தி வணங்க நின்ற இறைவா 27.2 

மாடமல்கு கடஷசில் மறையோர் எத்து மயான (ம்) 58-10 
வேதப் புரவித் தேர்மிசைச் இரிசெய் சான்மறையோர் 

இறக்தேத் தும் திருமிழலை 88-5. 
  

* காட்டகத்தேவர் - பூசுரர் - ௮க்தணர்.
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(வேத வேள்வியர் வணங்கும் விமலனை 68-8 
(வேதியர் (விண்ணவரும் மண்ணவரும்) சொழுஈற் சோதிய 

துருவா 855 

199. சிவணும் மறையும், வேதமும், அங்கமூம், 

ஆகமமும் 

1. மறை 

1. மறை ஆவர் 

குறையா மறையாம்...பி.ரான் 10-1 
மறைக எளாயின சான்கும்...ஆய...ஆ இ. 75-1 
மாமறை ஒரு சான்கும் .ஐய ஈம்பனை 62-2 

2. மறை ஓதுவர், மறையால் ஓதப் படுபவர் 

அருமறை ஆறங்கம் ததும் எல்லை 73-8 
சுருல்கா மறை சான் இனையும் ததியன் 97-1 
மறை ஓதி 1-9, 15-F, 54-9 
மாமறை ஓதி 17-8 

3. மறைப் பொருள் 

அருமறைப் பொருளே 69-2 
அருமறையின் பொருளை 40.7 
காய மறைப்பொருளாம் நீதியை 84-8 

மறைப் பொருளே 69-2, 70-9 
மறைப் பொருளை 58-8 
மறையிடைச் *துணிச்தவர் 58-9 
மறையின் பொருள் ஆனவனே 28-2 

4, மறை பகர்ந்தவர் 

செழுமறை பகர்க்த பட்டனே 69-9 
தெற. மமறை (அங்கம்) கூறு ஈம்பி 63-4 
கான்மறை நூல் உரைபெருக உரைத்தன் நுகக்தருள் 

செய்த தென்னே 99-5 

5. மறை பாடுவர் 
இருக்க கான்மறை பாட வல்லானை 57-10 
தென்னாத் தெனாத்தெத் செனா என்று பாடிச் சல்பூ.சமும் 

நீரும் இசை இசையன, பன்னான் மறை பாடுதிர் 2-0 
பன்னான்மறை பாடுதிர் 2-6 
  

* துணியப்பட்டவர்.



௬௩௪௬ தேவார ஓளிநெறி (சுந்தரர்), 

பன்னு சான்மறை பாட வல்லானை 
பாடிய சான்மறையான். 
பாடு மாமறை பாட வல்லானை 
மதையன் திப் பாடுவ தில்லையோ 
மாமறை பாடுவர் 

மறைவல்லவர் 
அருமறை யவை (அங்கம்) வல்லானை 
தெரியு மறை வல்லான் 

மறை விரித்தார் 
அக்கவ்களூம் மறைசான்குடன் விரித்தான். 
மறை சான்கும் விரி, து.கம்.ீர் 
பிற (மறை) 
அங்கம் சான்மறையால் நிறைசன்ற அச்சளூளர் 

அடியது போற்றும் சங்கள் கோனை 
அறிய சான்மறை அந்தணர் தவாதடி. பணிர்,சறிதற் 

கரியானை 
த.துகக்தார் அங்கம் கான்மறையார் 
குறையா மறையாம்...பிரான் 
மறைமுதல் வானவரும்...குழ...வழிபோச்2 
மறையவனை 
மசையார் வானவனே 
மறையானை 

11. வேதம் 

வேதம் ஓதுவர் 
சாமவேசம் தத. 
நீதியாக ஏழில் ஓசை கி.2தரா௫ச் 22 27சூழ 

வேதம் 964 இிரிவசென்னே 
விரித்த) வேதம் ஒத வல்லார் 
வேதம் ஐ.இ 
வேதம் ஐ.இித் இரிவ தென்னே 
வேசம் ஐ.ஐ.திர் தேமும் 
வேதம் தான்விரித் தோத வல்லானை 
வேத(ம்) சான்கும் விரித்தோதி யோர் ஈம்பி 
வேதப் பொருள் 
வேசத்தின் உட்பொருளாயெ அன்னவன் 
வேதச்.தின் பொருளானை
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9, வேதம் வல்லவர் 
விரித்.த வேதம் ஓத வல்லார் 6-10 
Cage srarWids gs aden 61-7 

4. பிற (வேதம்) 
அரச்சன்...வேச தேங்கள் பாடலுறப் படுத், சவன் 22-7 
இருக்கால் மலர் காவி 78-8 
இருக்குவாய் அச்தணர்சள் 40-5 
*கோசிகமும்...புசழ 84-4 
சாம வேதம் பெரி தசட்பானை 61-6 
சாம வேதனை 68-1 
ரிசை மூன்றையும் பொன்றச் குன்ற வில் ஏந்த 

6 oo பாலித் தேர்மிசை உ 88-5 
மலையை எடுச்தவன்...கை நரம்பால் வேச இதேங்கள் 

பாடலுறப் படுத்தவன் 22-7 
வேத தேத்தர் 58-2 
வேத தேனை 68-2 
வேதசகாவன் 91-6 
வேத நீதியர் ag மிழலையுள் ஆதி 88-10 
வேத கெறியானே 527 
வே, மால்விடை ஏற வல்லானை 57-3 
வேத மு.தல்வசோ 83-5 
வேச முதல்வன் 86-7 
வேச முதலானை 40-10 
வேச விதியானை 88-6 
வேதவேதியர் வே,த£தியர் ஒ.தவார்...மிழலையுள் ஆத 88-10 
வேச வேள்வியர் வணங்கும் விமலனை 68-8 
வேதன் 68-8 
வேதியனை 84-8 

111. சிவனும் அங்கமும் 
1. அங்கம் 

அங்கங்களும் மறைசான்குடன் விரித்தான் 1-8 
அங்கம் ஆற.ம் மாமறையொரு நான்கும் ஆய ஈம்பனே 62-2 
அங்கம் ஐ 2 85-1 
அங்கம் இதிய...ஆ.தி 75.2. 
அருமறை ஆறங்கம் ஓதும் எல்லை. 73-3 
(அருமறையவை) அங்கம் வல்லானை. 61-5 
ஆறுகதந்தார் அங்கம் 19-4 
தெரிய (மறை)யம்சம் கூறு சம்பி 08-4 
  

* சோகம் - சாமவேசம்.



கூ௪௮ தேவார ஒளிநெறி (சுந்தரர்) 

IV. பிற 

அங்கம் சான்மறையால் நிறை௫ன்ற அச், சணாளர் அடிபோற்றும் 
ஈங்கள்சோனை 68-5 

Ve சிவனும் ஆரணமும் 
ஆரணன் 97-6 

VI. சிவனும் சுருதியும் 
சுருதியார்ச்கும் சொல்ல ஒண்ணாச் சோதி 7-10 
'சொற்பால பொருட்பால சுருதி ஒரு சான்கும் தோத்திரமும் 

சொல்லித் அ.திச்து இறைதன் இிறத்தே 16-5 

194. சிவனும் முநிவர்களும் 

[சிவபிரான் அதம் உரைத்தது? என்னும் தலைப்பு 78-ம் பார்க்க] 
.அருக்தவ மாமுகிவர்ச் கருளா௫யோர் ஆலசன்$€ழ் 

இருக்கறமே புரிதற்கு இயல்பாயெ.த 99-2 
எவ்வவர் தேவர் இருடிகள்...ஏ.ச்.ச அவ்வவர் வேண்டியதே 

அருள்செய்து அடைச்தவர்க்கே இடமா, நின்றானை. 67-8 
'சோதில் மாதவர் குழுவுடன் கேட்பச் கோல ஆல் 

நிழற்சழ் அறம் பகர 65-6 
போர்த்த நீள்செவியாளர் அக்தணர்க்கு... ஆல்நிழற்£ழ் அறம்புரிர்,து 55-7 
முரிகள் முரியே 4-3 
வணமல்த் தொழுவாரவர்...மாமுசிவர் 9-5 

195. சிவனூம் யோகமும் 

அல்கல் யோகு சன்னை அழிப்பான் சென்றணைக்து 
மிகப் பொல்யெ பூங்கணைவேள் 99-9 

136. சிவனூம் வெண்மைப் பொருள்களும் 

பல்லில் வெள்ளைத் தலை. 81-10 
பால் வெண்ணீறு 40-9, 91-6 
புரைவெள்ளேறு 34-4 

'வெண்குழை 27-5, 42.5, 58-1 
GQacin@sravcmts 49-7 
வெண்டலை 2-8, 15-8, 86-8



187. 

வெண்டலை யோடு 
வெண்ணிலா 
வெண்ணீறு 
வெண்ணால் 
வெண் இல்கள் 
வெண்சோடு 
வெண்பற் றலைகலன் 
வெண்பிறை 
வெண் புரிதல் 
வெண்பொடி. 
வெண்மதி 
வெண்மதியச் சுண்ணி. 
வெண்மழு 
வெண்மழுவன் 
வெண் மழுவாட்படை 
வெள்ளெருக்கம் 
வெள்ளெருது 
வெள்ளேறு 
வெள்ளை எருதேறு 
வெள்ளைச் சுருள் (சோடு, குழை) 
வெள்ளைத் தலை 
வெள்ளை 8ீறு 
வெள்ளை நண்பொடி 
வெள்ளைப் படுதலை 
வெளை மால்விடை 

சுடலை--சுடுகாடு--இடுகாடு ௩௪௬ 

86-1 
87-8 

88-6, 40-9, 49-7, 9; 68-1, 73-5, 76-2, 99-2 
40-8 
22-2 
42-5, 
49-9 

42-5, 60-4 
58-2) 85-6 

70-5, $1-4, 86-7, 98-6 
15-8: 
90-5, 

22-2, 5; 26-8, 61-5. 68-1 
22-2, 5 

98-7 
36-8 
56-3 

84-1, 36-2, 48-9, 72-8 
22-6 
88-2. 

81-10 
33-4. 
16-4 
22-4, 
42.5 

137. ௬டலை-௬டுகாடு--இடுகாடு 
(*9வபிசான் ஈடம்--சடலையில்'--என்னும் தலைப்பு 83-0-பார்க்க] 

ஆரிருட் சாடு 
'இகொடு 
ஈமப் புதங்சாடு 
*கட்டச் காடு 
கறி காடு 
காடு 
கான் 
சுடலை. 
சுடுகாடு 

கடட 
4-6, 16-2, 48-6, 92-5 

52-9 
18-2 

99.1, 42.7, 558. 
6-9, 14-7, 29-8, 88-8, 56-6, 62-10, 72-7 

84-8 
28.7, 36-3 
10-9, 41-6 

  

* சட்டம் - காடு,



கூடூ௦ தேவார ஒளிகேறி (சுந்தசர்) 

லு 412 
ஈரிபுரி சாடு 72-7 
கரியாருஞ் சுடலை. 28-7 

படுபல் பிணச்காடு 93-4 

பிணக்காடு 93-4 

பிணம் பகொடு 14-8 

பிணமிடுகாடு 96-3 

புறங்காடு 2-5, 5-1, 47-2, 52-9, 94-7 
பெருங்காடு 9-8 
பேம்மாறுப் பிணமிடுகாடு 96.8 

மயானம் 89-8 

wssr® 41-1, 42-6 

198. கந்தரம் அருவிய பாடல்களைக் குறிக்கும் 

சொற்கள், சொற்றொடர்கள் 

அடிகாய் உரை 59-11 

“அடிசாய் சொல் 86-10 
அடியன் சொல் 51-12, 86-10 

அடியன்சொல் அடிகாய் சொல் 86-10 

டியாரடிகாய் ஊரன்சொல் 94.10 

அடியாரடியன் சாவலஷான் உரைக்சகன 50-10 

அடியேற்கும் அருளுகென்று சாவலாஞான் ஈற்ற கிழ் 99.10 
i a ற்கள் 46-11 “அண்மயத்தால்...ஊரன் சொன்ன அருச்சமிழ்கள் 

அணுக்க வன்றொண்டன் ஆர்வத்தால் உரைத்த சண்டமிழ் 
மலர்பத்தும் 70-10 

அதிசயம் இதுவென்று சாடிய இன் £மிழால் erage rer 
சொல்பாடல்கள் பத்து 85-10 

அருத்தியால்...*சேட்ட மாலை பத்து 6-10 
அருக்தமிழ் ஐச் இனோடைச்.து 9-11 
அருச்தமிழ் ஐ்தோடைந்து 55-10 
அருக்தமிழ்கள் 46-11 

wa 76-10 அலங்கல் GT OT ed 

அரூரன் அடி.காண்பதற்கன்பாய் ஆதரி.த்தஜை்திட்ட இம் மாலை 50-11 
ஆரூரன் அடி.த்தொண்டன் அடியன்சொல் அடி.காய் சொல் 51-12, 90-10 
ஆரூரன் ஆட்படுமாது சொல்லிப் (பாடின பாட்ட) 18-10 
Bure உரைத்த உறுதமிழ் பத்து 19-11 
ஆரூசன் உரைத்த தமிழ் 17-11, 22-10, 24-10, 28-10 

* சேட்ட - கேட்பித்த.



118, சர்தார் பாடலைக் குறிக்கும்....சொற்றொடர்கள் உடுக 

wore உரைத்தன பத்து 
ரான் சருதிய சேறு பாடல்கள் 

நீக ரன் சொல் 
இருளன் சொன்ன சீர் பாடல் 

இரான் தமிழ் 
கருன் தமிழ்மாலை(கள்) (பத்.த) 
Borer தருத்தியார் வேள்விக்குடியார் அடிகளைச் 

சேர்த்திய பாடல் 
ரூ£ன் சாவில் ஈயக்துளைசெய் பண்பயிலும் பத்து 
கருன் பன்னும் இசைக்இளவி பத்து 
கிரான் தமிழ் மாலைகள் 
அருன் சமிழ்மாலை பத்து 
(இச 4இளவி பத்து 
'இலலமலிர்த மழுவானை மனத்தினால் அன் புசெய் தின்பமெய்.தி 

.அவனப்பகை யப்பன் உரைத்த வண்டமிழ்களே 
இறையார் பாடல் 
a எக்குளிர் தமிழ்மாலை. 
சான் உரைசெய்த... குறையாத் தமிழ் பத்து 
சான் உரைசெய்த பாவின் தமிழ் 
ஊரன் உரைத்த 
ரன் உரைத்த பாடல் பத்து: 

கரன் உசைத்த பாடலாம் தமிழ் பத்து 
கரன் உரைத்த வண்டமிழ்கள். 
error oer gs sor (Us gs) 49-10, 50-10, 
ஊரன் எட்டோடிரண்டு விரும்பிய ஆயின...ஏசன. 
ஊரன் oem Sipser us 
கரன் பேர்ப்பத மலையை அல்லல் ௮வை திரச்சொன 

சமிழ்மாலைகள் 
கரன் சொல். 45-11, 48-10, 
ஊரன் சொன்ன 
ரன் சொன்ன அருச்தமிழ்கள் 
கரன் சமிழ்ச் சீரிளால் செஞ்சினாலே புறம்பயச் தொழு 

துய் துமென்று நினைச்தன 
barre பாடிய பாடல் பத்து 

னான் பிதற்றிவை 
கனான் வன்றொண்டன் உள்ளத்தால் உகந்து அன்பினாத் 

சொன்ன அருக்தமிழ் ஐந்தோடைச்து 
ந்னரன் வனப்பினால் சொல்லல் 
எர்தை பிரானை உரைக்கும் ஊரன் ஒளிதிகழ் மாலை. 
ஏன 

82-10 
92-10 
99-11 
21-10 
89-11 
82-10 

74-10 
16-11 
84-10 
71-10 
82-10 
84-10 

80-11 
25-10 
29-10 
80-10 
78-10 
91-10 
54-10 
64-10 
80-11 
96-10 
44-10 
52-10 

79-10 
94-10 
87-11 
46-11 

85-10 
34-1” 
43-11 

55-10 
81-10 
60-10 
44-19



கட௨ தேவார களிகெதி (சுந்தசர்) 

ஏத்திய பத். 20-10 
ஏ.ராரும் இறையைத் துணையா...அரூரன்.. உரைத்த சமீழ் 28-10 

ஏழிசை மின் சமிழால் இசைந்தேத்திய பத்து ) 100.10 
ஒண்2ருறை தண்டமிழால் உன்னி மனத்தயரா உள்ளுருப் 

பாவும் காவலர்சோன்...பன்னும் இசைச்ளெவி பத்த 84-10 
ஒண்டமிழ்(கள்) (பத்து) 40-11, 52.10 

ஒலிசொள் இன்னிசைச் செர்தமிழ் பத்த 67-11 
ஒளிதிகழ் மாலை 60-10 
ஒற்றியூர்மேல் ஊரன் உரைத்த 91.10. 
காரூரு மீடற்றானைக் காதலித்.திட் டன்பினொடும் ஆரூரன் தமிழ் 89-11 
குறையாச் தமிழ் பத்.த. 80-10 
சடையன்தன் காதலன் பாடிய பத்தும் 58-10 

சந்தம் மிகுதண்டமிழ் மாலைகள் 4-10: 
இங்கடி த௫்த--பயச்.ச பலக்களர் தமிழ் 57-12 
இல்கடியப்பன் உரை விலையார் மாலை. 27-10 

இந்தையிற் வதொண்டன் ஊரன் உரைச்தன பத்து 49-10 

இவனை...மறச்.துகான் மற்று ரினைப்ப தேதென் து... 

வன்றொண்டன் சறக்தமாலை கொடைஞ்சினோடைஞ்சு 68-10 
இறந்த மாலை... அஞ்சினோ டைஞ்சு 68-10 
சரூர் செக்தமிழ்கள் 26-10 
ரூர் பாடல் 21-10 
சீரேறு பாடல்கள் 92-10 
சூழிசை யின் கரும்பின் சுவை காவல வூரன் சொன்ன 

ஏழிசை யின் சமிழால் இசைர்தேத்திய பத்து 100-10 
செஞ்சொலால் சயர்த பாடல் 8-10 
செஞ்சொற் மிழ் மாலைகள் பத்து 42-10 
சொன்மாலைகள் பத்.து 11-10 

70-10: தண்டமிழ் மலர் பத்து: 

சண்மயத்தால் அணி சாவலாரூரன் சொன்ன அரக் சமிழ்கள் 46-11 
தமிழ்நூல் மாலை 41-10 
span ro 47-10, 82-10 
தமிழ் மாலை(கள்) 29-10, 42-10, 71-10, 75-10 79-10 

23-10 மிழ் வழுவா மாலை 
'இருவாளூர்ச் வெனடியே இிறம்விரும்பி ஆரூரன் அடித் 

தொண்டன் அடியன்சொல் 51-12 
இருவாஞான் உரைத்த 15-10 
Sougie urgw uss 98-11 
BosGuni Cac Séginyorn spatré Cris Bu umd 7410 
சொண்டன் ஊரன் சொல் 48-10 
தொண்டன் ஊரன் பிதற்றிவை 43-11



ம, சுர்சசர்: பாடலைக் குறிக்கும் சொற்றொடர்கள் உட 

நச்றமிழ்(சள்) 58-10, 61-11, 89-10 
சிதிறமிழ் இவை rasta 61-11 
had Per மிகுமாலை 8-10 
நன்பா ர . 76-10 
சாடிய இன்தமிழால் காவலஷான்சொல் பாடல்கள் பச்்.தம் 85-10 

ரடெலாரம் புகழ்...ஊரன் உரைத்த பாடலாம் தமிழ்பத்து 61-10 
சாவல ஆரன் உரைத்தன 50-10 
fran goer சொல்பாடல்கள் பத்து 85-10 
Asa ஐன் சொன்ன பங்கமில் பாடல் 99.11. 

வல ஐசன் சொன்ன மாலை. 97-10    

  

  

சாஙலாரூரன் உரிமையால் உசைசெய்த ஒண்டமிழ்கள். 40-11 
சாவலாரூரன் உரைதருமாலை தசைஞ்சிஞேடைஞ்சு ' 69-11 
சாவலாரூரன் சந்தம் 73-11 
சாவலாரூரன்...கற்றமிழ் 61-11, 88-10 
சரவலாரூரன் ஈற்றமிழிவை ஈரைக்து 61-11 
சாவலாரூரன் *பன்னலங்கல் கன்மாலை. 76-10 
சாவலூர்க்கோன் ஈலத்தமிழ் த 18-10 
சொல்லிட ஆட்கள் வேண்டி. கினைச்தேத்திய பத்து 20-10 
1பசைஞானி யப்பன்...எசின 44-11 

td willed med 99-11 
பண் பயிலும் பத்து 16-11 
பதி,சன் ஊரன் பாடல் 7-11 
பல் ளர் தமிழ் 57-12 
பண்ணலக்கள் ஈன்மாலை. 76-10 
Luar Der OG சொன்மலர் சொண்டிட்டன பத்து 88-10 
பாடலாம் gO pug st 64-10 
பாஙணத் தமிழ்பத்து. 5-10 
பாவின் சமிழ் Be . 78-10 
பித் சன் ஒப்பான் அடித்தொண்டன ஊரன் பிதற்றிவை 43-11 

பிதற்றிவை 48-11 
லவன்...செஞ்சொல் சாவன்...பன்னுதமிழ் தூல்மாலை. 41-10 

பெ மானடி.கள் சீர்காடி சாவலாளூ.ன் ஈம்பி சொன்னகற்றமிழ்கள் 58-10 
பெரின பேச்சு 14-12 
பொய்யாச் தமிழ் ஊரன் உரைத்தன 18-11 
மாலைகள் பத்து 10-10, 11-10, 42-10 
மாலை பத்து 6-10 
மெய்ப்பத்தன் ஊரன் சொன்ன 97.11 

வண்டமிழ்கள் 80-11 
வண்டமிழ் மாலை 75-10. 

* பன்னு - அலங்கல், ர் பகை - வனப்பகை. 

சே. 9.-1—28



கூடு௪ தேவாச ஒளிநெறி (சுந்தரர்) 

வன்றொண்டன் றந்த மாலை 68-10 
வன்றொண்டன் செஞ்சொல் 87-10 
வன்றொண்டன் சொல் 12-10, 72-11 

10 

  

வன்றொண்டன் ஈற்றமிழ் 
வன்றொண்டன் சாடி ர் முன்ன ியுமர் நெறியால் ஈவின்ற பத்த. 
வன்றொண்டன் வண்டமிழ் மாலை 
வாய்மொழி பாடல் பத்து 
வனப்பசையவளப்பன் உளங்குளிர் தமிழ்மாலை 
விலையார் மாலை. 27-10 

Oageuréa a SRT 99 Cueryd Caren SCu cro wy 
'சான் விரும்பி, வஞ்சயொ தளிக்கும்...வன்றொண்டன் சொன்ன 
செஞ்சொத் நமிழ்மாலைகள் பத்தும் 42-10 

  

189. சுந்தரம் அருளிய. தேவாரத்தைக் கற்போர், 

ஓதுவோர், கேட்போரைக் குறிப்பன. 

அடியன் சொல் வல்லார் 51-12, 
ருந்தமிழ்சள் இவை வல்லார் 40.1 
அருச்சமிழைக்தோ டைர் தும் வல்லவர் 55-10 
ஆட்படுமாறு சொல்லிப் பாட வல்லார் 18-10 

'தரூரன் அருக்தமிழ் ஐ இஜேடைக்து அழகால் உரைப்பார் 
களும் கேட்பவரும் 9-1 

ஆரூரன் உரைத்த தமிழ் காதலித்தும் கற்றும் கேட்பவர் 17-11 
“தரூரன் உரைத்த தமிழ் பாமீரார் ஏத தவல்லார் 24-10, 28-10 
Borer voids siipagar wit advent 23-10 
ஆரூரன் சக்தம் இசையொடும் வல்லார் 73-11 
ரூரன் சொல்விவை வல்லவர்கள் 98-11 
ஆரூரன் சொன்ன பாவணத்தமிழ் பத்.அம் வல்லார். 5-10 

அரன் தமிழ் சொல்லுதல் கேட்டல் வல்லார் 2-10 
ஆரூரன் தமிழ் வல்லார். 89-10 

Bure சாவின் யர துசைசெய் பண்பயிலும் பதம் 
Bow us@deig ur வல்லவர்கள் 16-11 
ஆரூரன் பன்னும் இசைக்ளெவி பத். திவை பாட வல்லார் 94.10 

ஆரூரன் மொழிச்தாறுமோர் சான்கும் ஒரொன் நினையும் 
படியா இவை கற்றுவல்ல அடியார் 241 
இறையார் பாடல் வல்லார் 25-10 

உரை வல்லார். 59-11 

ஊரன் உரைசெய்த பாவின் தமிழ்வல்லார் 78-10 

ஊரன் உரைசெய்வார். 86-10 

ஊரன் உல்ரத்தன பத்திவை விரும்புவார் 96-10



149, சுந்தரர் தேவார.த்தைக் கத்போரைக் குறிப்பன ௩௨௫௫ 

லான் உரைத்தன மாலைபத்.திவை சத்றுவல்லாச் 8-10 
ான் உரைத்தன வல்லார். 18-11 
ஊன் சொல் இவை சொல்லுவார் 48-10 
ஊரான் சொல் பொய்யொன்றும் இன்றிப் புலம்புவார் 45-11 
ஊன் சொற்றானிவை கற்றார் 91-10 
கான் சொன்ன பல்சமில் பாடல் வல்லார் . 99-11 

terror சொன்ன மாலைகள் கொண்டடி வீழ வல்லார் 4-10 
ஊன் சொன்ன மாலை மஇத்.துரைப்பார் 97-10 
ஊான்...பாடல்...சந்தியா ஏத்தவல்லார். 8-10 

ஊரன் பாடல் வல்லார் 7-11 
43-11 ஊரன் பிதற்றிவை...ஏத்.ஐவார். 

ஊன் வனப்பினால் சொல்லல் சொல்லித் தொழுவார் 81-10 
ஒண்டமிழ்கள் வல்லார் 40-11 

ஒலிகொள் இன்னிசைச் செக்தமிழ் பத்தும் உள்ளத்தால் 
உகச்சேத்த வல்லார் 67-11 

குடியாகப் பாடிரின் முடவல்லர்ர் 50.10 

எரர் செச்தமீழ்கள் செப்புவார் 9.10 
சிமிழ் தூல்மாலை வல்லார் 41-10 
தமிழ் பத்தும் வல்லார் 19.11 
சிமிழ்மாலை பத்தறிவார் 92-10 
சமிழ்மாலைகள் பத்.தும் வல்லார் 42-10 
pA pur mscr UNOw 29-6057 ew 71-10 
மமிழ்மாலைகள் வல்லார் 70.10 
,சமிழ்மாலை செம்மார்திருக்து இருவாய் இறப்பார் 47-10 
சற்றமிழ்கள் பாடும் அடியார் கேட்பார் 58-10 
சற்றமிழிவை ஈரைக்தும் வல்லார் 61-11 
நக்கல் வல்லார் 39210, 64-10 

ப.த்திவை விளம்பிய மாத்தர் 62-11 
பத்துவ்கொண் டெர்தம் அடிகளை ஏத்துவார் 49-10 
பத்தும் தொழுமலர் எடுத்த கை அடியவர் oe 10 

பதீதும் பா! டுவார் 
ee வல்லார்(சள்) 20-10, 70-10, 88,10, 96-11 

பாடல்கள் செப்ப வல்லார். 92-10 

பாடல்கள் பத்தும் வல்லார். 85-10 

பாடல் தங் கையால் தொழுது தச் காவின்மேத் கொள்வார் 74-10 
பாடல் பத் தவை வல்லவர் 84.11, 54-10 

பாயூல் பத்துன்னி இன்னிசை பாடுவார். 36-11 
பாடல் வல்லார் 21-10 
யாட.வல்லார். 57-12 

50-10 மடியாது கற்றிவை ஏத்த வல்லார்



௩௫௬ தேவாச ஒனிகெறி (சுந்தரர்) 

மாலை உள்ளத்தால் உக்க்தேத்த வல்லார்கள் 
மாலைகள் பத்திவை பாரில் உரைப்பகர் 
மாலைகள் பத்.தம் வல்லார். 
மாலைகளஞ்சனோ டஉஞ்சும் சிக்தையுள் ஞருஇச் செப்பவல்லார் 
மாலை பத்தும் தெரித்தவண்ணம் மொழிய வல்லார். 
மாலை பாரூரும் பசவி.ம் சொழவல்லார் 
மாகூயோைஞ்சனோ டைஞ்சம் உள்குளிர்ர் சேத்த வல்லார்கள் 
வஞ்யொ.து உலரசெய்ய வல்லவர் 
வண்டமிழ் மாலை வல்லார் 
வன்றொண்டன் செஞ்சொற் கேட்டுப்பார் 
வன்றொண்டன் சொல் பாணியால் இனவ ஏத்துவார் 
வன்னொண்டன் கத்றமிழ் பாதம் ஓதவல்லார் 88-10 
விலையார்மாலை வல்லார் 27-11 

  

140. சுந்தரர் இறைவஜெொடு அசதி 
ஆடல், மமல்லா௫.தல் 

[*உடக்குநிமிட்டவை அசப்பொருளில் வச்துள்ள ௮௪.திஆடல்] 

௮௪. ஆடல் மிக்குள்ள பதிகங்கள் 2,5, 14, 18, 82, 36, 48, 44, 
> 46, 49, 95 

இதைவனை ஏன ப.இசம் 44 [44-10 பார்ச்ச] 
அல்கச்,துறு கோய்களைக் தாளஇல்லீர் அடிகேள் உமக்காட் 

செய அஞ்சுதமே 2 
அஞ்சலென் நடித்தொண்டனேற் கருள் சல்இனாய்க்கு 

*அழிகன்றசென் 48.5 

அக்தாஞ் செல்வ தறிர்தோமேல் காமிவர்க் சாட்படோமே 1 
க்தி திரிர்சடியாரு நீரும் அசக்தொறும் சக்ககள்தோறும் 

பலிக்குச் செல்வது தக்கதே 48-3 
அம்பச மாவதறிக்தோமேல் காமிவர்க் சாட்படோமே 1 
அரவேரல்குலாளை யோர்டாசம் அமர்க்து . கோடிக்குழசா ! i 

இரவே அணையா யிருக்தா யெம் பிரானே 32-6 
அரு நிதியம்...வேண்டும் தாரியேல் ஒருபொழுதும் 

அடியெடுக்கல் ஒட்டேன். 4-8 
அறவனாசால தறிர்தோமேல் காமிலர்க் சாட்படோமே 186 
அடிப் பாடி. அழுதுசெக்கல் சன்புடையவர்ச் இன்பம் ஓரீர் 5-5 
ஆடி யசைக் தடியாரு நீரும் ௮கக்தொறும் பாடிப் படைத்த 

பொருளெலாம் உமையாளுக்கோ 43-5 
ஆர்ப்பது சாகம் ௮.திக்தோமேல் சாமிவர்ச் சாட்படோமே 18-1 
  

* அழிகின்றது - குறை துபோவது.



140. சுந்தரர் ௮௪தி ஆடல் கூட௪ 

அரம் பாம்பாவ தறிந்தோமேல் காமிவர்ச் சாட்படோமே. 19.8 
குதிதிவேற் மிருவுடையீர் சல்கூர்ச்தீர் அல்லீர்... அருகி இயம்... 

வேண்டும். 40-8 
ஒளரயிருக்கும் அடியார் தங்கள் அல்லல் செர்ன்னக்கரல் 

வாளாககருப்பீர் இருவாளூரீர் வாழ்ர்துபோதீரே 95-1 
குதிக்கும் இடம்...முருகன்பூண்டி மாசகர்வாய், மங்கை 

,சின்னொடும் எத்.துக் இல்ருக்இர் எம்பி.ராணிரே 49-1 
nner மகள் கூறன்றிச் கூறுவதில்லையோ எம்பிரானுக்சே 44-2 
சவான் மகள் பெரிய மனம் தடுமாறவேண்டிப், பெம்மான் 

மதக்கரியின் உரியல்லஇில்லையோ எம்பிரானுச்கே 449 
டுருச்தம் சின்றம் இடக்தும் உம்மை இரழாகேச் ,துவோம், வருக்.இ 

வச்தும் உமக்கொன் நுரைத்தால் வாழ்ச்து போதீரே 95-10 
Haa@sp வாயுமையோ டெருதேறிப் பூதம், இசைபாட 

பிச்சைக் “செச்சச்சம்போ௮, பல அசம்புக் குழிதர்வீர் பு கு. 
'பட்டோடு சார்தம், பணித்தருளா இருக்கன் த ட பசிசென்ன. 
படிறோ, உலவுதிரைக் கடல்கஞ்சை அன். தமரர் வேண்ட, 

் உண்டருளிச் செய்ச.துமச் இருச்கொண்ணா திடவே 46-6 
இழியாச் குலத்திற் பிறக்சோம் உம்மை இகழாதேத். கோம் 

பழிதான் ஆவ தறியிர் pera பாடும் பச்சசோம், 
வழிசான் காணா தலமர் இருக் தரல் வாழ்க் து போதிரே 95-8 

ுழைவளர் ௮ண்ணிடை மக்கையோ டிகொட்டிடைக் 
குமைகளர் சாதுசள் மோதரின்று குனிப்பதே 43.6 

இளைப்பதியீர் இம்மை ஏத்்.துவார்ச் கம்மை செய்வதென் 48-4, 
உூறையுஞ் சோறும்சக் தாளடல்லீர், ஆளாளிய ஏ௫த்நீர் 2-9 
உம்கை காகமதற் கஞ்சண்டு படம், ௮.துபோகவிடீர் அடிகேள் 

। உமச்காட்செய அஞ்சு துமே 24 
கம்மை: இறாசேத்திலோம் வ வருக்கி வர்தும் உமக்சொன் 

ஓசைத்தால் வாழ்க்து போதீரே 95-10 
உலவு திரைச் கஉடனஞ்சை அன் றமரர் வேண்ட, உண்டருளிச் 

செய்ததுமச் இச்கொண்ணா திடவே 46-6 
சர்தான் ஆவது உலகேழும் உடையார்க்கு ஒ.த்றியர் ஆரூர் 53-7 
கஸரிடு பிச்சை கொண்டுணும் மார்க்கம் ஒன் றறிமீர் 49-5 
ககருமது ஒற்றியூர் மற்றையூர் பெற்றவா காமறியோம் 18-8 
எதீதிசையும் இரிக்தேற்றச்கால் பிறசென் சொலார், பத்ியினா 
Earthen பலி சொள்ளுமினே 48-10 

எம்ப.ரமல்லவர் என்கெஞ்சச் துள்ளும் இருப்பதாகல் 
அம்பாமாவ தறிம்தோமீமல் சரமிவர்ச் சாட்படோமே 18.8 

எசியன்றி ௮ங்கைச் சொன்றில்லையோ எம்பிரானுச்சே 44-8 
  

ஈ எச்சு உச்சம்போது - வெபில்.9க.௧ உச்சிப்போதில்..



கூடு தேவார ஓளிரெறி (சுந்தரர்) 

எத்றுச் கடிகேள் என்கண் கொண்டீர் நீரே பழிபட்டீர், மற்றைக் 
கண்தான் தாரா தொழிச்தால் வாழ்க் து போதீரே 95-2 

என்றும் முட்டாப் பாடும் அடியார் தங்கண் காணா ௫, குன்றின் 
மூம்டிச் குழியில் விழுக்தால் வாழ்ச்அு போதிரே 957 

ஏரிக் சனசச் கமல மலரன்ன சேவடி, ஊரித் தனையும். 
'இரிச்சக்சா லவை கோல் சொலோ 43-2 

ஏடுலா மலர்ச் கொன்றை சூடுதிர், என்பெலாமணிச் சென்செய்வீர், 
காடு.அம்பஇி, தடு சைய, காதல் செய்பவர் பெறுவசென் 80-7 

ஏறன்றி ஏறுவ இல்லையோ எம்பிரானுக்சே 412 

ஒருதோல் புடைசூழ்ச் தார்.தீ திட்ட தம் பாம்பு, கைச்கொண்டஅம் 
பாம்பு, அடிகேள் உமக்சாட்செய அஞ்சு துமே 241 

ஒற்றியூரென்ற ஊன் தினால அசானோ, *அற்றப்பட அரா சென்: 
கன்றாயோ, எந்றால் சனியே இருந்தாய் எம்பிசானே 82-8 

ஒத்றியூரேல் உம்மதன் ஐ 50 
கச்சி மூனூர்ச் சாமக் கோட்டம் உண்டாக, நீர்போய் ஊரி௰ம் 

பிச்சை கொள்வ தென்னே ஒணகார்தன் தளியுளீமே 56 
கங்கை யானேல் வாய்திறவாள், சகணபஇயேல் வயிறு.தாரி, அங்கை 

வேலோன் குமரன் பிள்ளை, தேவியார் கோற் ட்டி யாளார், 
உங்களுக் சாட் செய்ய மாட்டோம் ஒணகார்தன் தளியுளிரே 3-2. 

கடி.சாய்க் கடத் காற்றுவச் தெற்றக் கரைமேல், குடிதான் அயலே 
இருக்தாற் குற்றமாமோ...சோடிச் குழரே்...உமக்கார் 
துணையாக இருச்சீரே 92.1 

கடிப்பதும் ஏறுமென் றஞ்சுவன், இருச்சைகளால் பிடிப்பது 
பாம்பன்றி யில்லையோ எம்பிரானுக்கே 441 

கரியினுரியல்ல இல்லையோ எம்பிசானுச்சே 449 
காடேல் மிகவாலித காரிகை அஞ்சச், கூடிப் பொக்தில் 
ios கூகை குழற, வேடிச் தொண்டர் சாலவும் இயர் 
'சழச்கர், சோடிக் குழகா இடம் கோயில் கொண்டாயே 92-1 

சாதல் செய்து களித்தப் பிதற்றிக் கடிமா மலரிட் Glare a 
ஆதல் செய்யும் அடியார் இருக்க ஐயல்கொள்வ தழ௫தே 110 

குரல சாறிய குழலினார் வளை கொள்வசே சொழிலா நீர், இரவும் 
இம்மனை யறி.தீரே யிங்கே கடந்த போகவும் வல்லியே 806 

கூரி அடியார் இருர்தாலும் குணமொன் றில்லீர் குறிப்பில்லீர் 7.10) 
கூடி அடியார் இருச்சா லும் குணமொன்றில்லீர் குறிப்பில்லிர், ஊடி. 

யிருச்தும் உணர்லேன் உம்மைத் தொண்டன் ஊரனேன். 17.11 
கூடிச் கூடித் தொண்டர் தங்கள் சொண்ட பாணி குறை 

படாமே, அடிப் பாடி... அன்புடையவர்ச் இன்பம் oii நந 
* அற்றம் - வருத்தம்; அச்சம், ட 
 



140. சுந்தரர் ௮௪தி ஆடல் ௩௦௯ 

$ளூய் ம$லைமங்கையை நினையாய் சங்கை ஆயிரமுசம் 
உடையாளைச், சூடினாய் என்று சொல்லிய புக்சால்     

  

( சொழும்ப னேனுக்கும் சொல்லலுமாமே 54.8 
(தயும் சோறும் த்தாள் வெலீர், தளாளிய வே௫த்தீர் 
உமச்சாட்செய அஞ்சுதுமே 2-9 

சையொர் பாம்பு, அரை யார்த்தோர் பாம்பு, கழுத்தொர் 
பாம்பு, அவை பின்புகாழ், மெய்யெலாம் பொடச்சொண்டு 
பூசுதிர், வேதம் ஓ.து.இர் சதமும், பையவே 1விடல்காச 
நின்று பைஞ்ஞீலியேன் என் தீர் அடி.கள்£ர், ஐயமேற்கும் 

சென் சொலோ சொலும் ஆசணீய வீடங்கரே 86-10 
சொல்லைச் 9ில்லைவெள், ஏறன்றி ஏறுவதில்லையோ எம்பிரானுக்கே4(-2 
சர்.தம் பலவும் பாடும் அடியார் 2ங்கண் காணா, வர்தெம் 

பெருமான் முறையோ என்றால் வாழ்க்து போதீரே 95-5 
சறிக்கும் பலிக்கு் தலை அங்கை எர்இத் சையலார் 

பெய்யச் கொள்வது தக்ச தன்றால் 9-3 
சுடலைப் பொடி. 8ீறன்றிச் சாச்2ம் மற்றில்லையோ எம்பிரானுக்கே 44-2 
சுடலையில் பேயோ டாடலைத் சவிரு£ீர் ஒருபித்தரோ எம்பிசானிரே96-8 
செட்டி நின்சாதலி யூர்கள் தோறும் அறம்செய, அட்டுமின் 

சில்பலிக்கென் றசங்கடை நிற்பதே 43-9 
செத்தவர் தந்தலைேயிற் பலிகொள்வதே செல்வமாடில் 

,பராமிவர்ச் சாட்படோமே 18-7 
செத்தார்தம் எலும்பணிக்து சேவேறித் இரிலீர், செல்வத்தை 

naps வைச்£ர் எனக்கொரு காள் இரங்சர் 46-1 
செர்சமிழ்,ச் இறம் வல்லிரோ! செங்கணரவம் முன்கையி 

லாடவே, வந்து நிற்கும் இதென்கொலோ, பலிமாற்ற. 
மாட்டோம் இடஇலோம் 86-40 

சென்றி லிடைச் செடிராய் குளைக்கச் செடிச்செள்: 
மன்.றிலிடைப் பலிதேரப் போவ.௪ வாழ்க்கையே 43-7 

சொல்லுவ தென்னுனைகான் தொண்டை வாயுமை 
ஈல்கையைரீ புல் மிடத்தில் வைத்தாய் கொரு 

பூசல் செய்தா ருளரோ 20-4 
(தன்மை இப்படி என்ற) அ.றிர்தோமேல் காமிவர்ச் காட்படோமே 18 
தனத்தா லின்றித் தாச்சாம் மெலிர்து தங்கண் காணாது , 

மனத்தால் வாடி. அடியார் இருக்தால் வாழ்ச்து போதீரே 95-6 
'தண்ணெனஎன் உடல் விருத்தி தாரீரேலாகில், இருமேனி 

வருக்தவே வளைக்கன்றேன் காளைச், கண்ணறையன் 
கொடும்பாடன் என்றுரைச்க வேண்டா 16-9 
  

* சண்ணிழக்த துக்க நிலையிலும் ௮௪.தி ஆடல் இத. 
ர். விடல்காக - சருங்கா.ர விலாசமாச - *விடல்குபடச் குறிபல பாடி 

11 ஆம் இருமுறை - திறாஏகம்ப - இரு௮ர்தார.தி 58.



௩௬௦ தேவார ஒஸிநெறி (சுந்தரர்) 

சாய செய்யால் வட்டச் குண்டத்தில் எரிவளர்ச் தோம்பி 
மறைபயில்வார், அட்டக்கொண் டுண்பதறிச்தோமேல் 
காமிவர்ச் சாட்படோமே 18-2 

தோறன்றி யாடரங் இல்லையோ...எம்பிரானுச்கே 44-2 

தேடிச் தேடித் இரிக்தெய்த்தாலும் இத்தம் என்பால் 
வைச்கமாட்டீர், ஓடிப்போஜர், பற்றுக்தாரீர் தணசாந்தன் 
தளியுளீசே 5-5 

தொண்டர்கள் பாட, விண்ணோர்கள் ஏத்த உழிதர்வீர் 
பண்டசக்தோறும் பலிக்குச் செல்வ ஐ பான்மையே 43-8 

ஈஞ்சியிடை யின்று காளை என்றும்மை ஈச்சுவார் 
அஞ்சியிட்டாற் பின்னைச் செய்வதென் அடிகேள் சொலீர் 43-1 

சாச் லபே ஈமர் பிதரென்று ஈன்று திசென்லெர் 
மத்றோர் *பூச்சிலை. 144 

நீணெடுங் சண்ணினாளொடும் கூறராய் வந்து நிற்றிரால், 
கசொணர்ச்திடகிலோம் பலி ஈடமினோ, 36-5 

பட்டோடு சாக்தம் பணிச்சருளா இருக்கின்ற பரிசென்ன படிறோ 40-0 
பல பாம்புபற்றி ஆட்டிச்கொண் டுண்பதறிக்தோமேல் 

சாமிவர்ச் காட்படோமே 18-5 
பலிகொள்வதே செல்வமாகில், அத்தவமாவ ததிர்தோமேல் 

சாமிவர்ச் சாட்படோமே 18-7 
பலிகொள்ளுமிடம் குடி.யில்லை, கொடியார் பலர் வேடர்கள் 

வாழும் சரைமேல்....அன்பதரயிடம் சோயில் சொண்டாயே 82-9 
பலிதிரிஈ்இங் கொல்லை வாழ்க்கை ஒழியமாட்டீர் 

தணகார்தன் தளியுளீே 5-4 
பழிதான் ஆவ;தறிமீர் அடிகேள் பாடும் பத்தசோம் 

வழிதான் காணா தலமச்திரக்தால் வாழ்க்து போதிசே 95-8 
பாச்சிலாச் ரிராமச் தடிகள்.சாம் யா.து சொன்னாலும் 

பிரிர்திறைப் போதிற் போவதே ஆூல் இவரலா 
இல்லையோ பிரானார் 14-5 

uréRoré Arnos seaor snd wr Oenei ey gyid 
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,தில்லையோ பிரானார் 14-9 

பாச்சிலாச் சராமக் கடிகள் சாம் யாது சொன்னாலும், 
பெற்ற போதுகக்து பெறாவிடில் இகழில், இவரலா 

இல்லையோ பிரானார் 14-3 
யாச்சிலாச் ராமத் சடிகளென் றிவர்தாம் பலரையும் 

ஆட்கொள்வர், பரிர்தோர் பேச்சிலர் ஒன்றைத் 
as ரால், இவரலா தில்லேயோ பிரானார் 14-4 
  * பூச்சுட வெளிப்படையான குறி.
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பாச்சலாச் ரொமத் தடிகளை... ஆரூரன் பேன பேச்சைப் 
பொறுக்லெராகில் இவரலா இல்லையோ பிரானார் 

யாச்சிலாச் ராமச் அறை அடிகள் பின்னையே அடியார்ச் 
கருள் செய்வதால் இவ ரலா தில்லையோ பிரானார் 

பாச்சிலாச் சராமச்தெம் அடிகள் பெருமைகள் பேசச் 
இறுமைகள் செய்யில், இவரலா இல்லையோ பிரானார் 

பாச்சிலாச் ரொமத் செம்பரமர் பிடிச்ச வெண்ணீறே 
பூசுசலானால், இவரலா இல்லையோ பிரானார் 

பாச்சிலாச் சராம் தெம்பரமர் பிணம்படு காட்டில் 
ஆுவைதாகில், இவாலா தில்லையோ பிராளார் 

பாச்சிலாச் ராமம் தெம்பரமர் பிணிப்பட ஆண்டு 
பணிப்பிலராஇல், இவரலா இல்லையோ பிரானார் 

பாச்சிலாச் சிராமச் தெம்பரமர் பித். ஒத்சோர் 
ஈச்சில.ராகில், இவரலா இல்லையோ பி.ராஞர் 

பாச்சிலாச் 9ராமச் தெம்பரமர் மெய்யே ஒத்சோர் 
பொய் செய்வதாடில், இவலா இல்லையோ பிரானார் 

பாடும் காட்டில் ஆடல் உள்ளீர் பாவும் வண்ணம் எக்கனே தான்! 
பாம்பினொடு படர்சடைகள் அவைகாட்டி வெருட்டிப் 

பகட்டகான் ஓட்டுவனோ பலகாலும் உழன்றேன் 
பாரூர் அறிய என்சண் கொண்டீர் நீரே பழிபட்டீர் 

வாழ்ந்து போதிரே 
பிடிப்பது பாம்பன் நி யில்லையோ எம்பிரானுச்கே 

பிறையன் றிச் சூடுவ இல்லையோ எம்பிரானுக்கே 
பூண்பதோர் இளவாமை பொருவிடை மொன்றேறிப் 

பொல்லாத வேடக்சொண் டெல்லாருங் சாணப் 
பாண்பேடிப் படுதலையிற் பவிசொள்கை தவீரீர் 

பேயோ டேனும் பிரீவொன் நின்னா தென்பர் பிறரெல்லாம் 
காய்தான் வேண்டிற் சனிதான் அன்றோ கருதிச் 
கொண்டக்சால், சாய்தான் போல ஈடுவே இரிர்தும் 
உமச்சாட் பட்டோர்க்கு, வாய்தான் இறவீர் தருவா 

சூரீர்! வாழ்ச்து போதீரே 
*பைதல் வெண்பிறையோடு பாம்புடன் வைப்பது பரிசே 
பொய்ம்மையாலே போ தபோக்ப் புதத்.தம் இல்லை. 

அகத்தும் இல்லை, மெய்ம்மை சொல்லி .தளமாட்டிர் 
மேலைகாளொன் நிடவுல் இல்லிர், எம்மைப் பெற்றால், 
ஏதும் வேண்டீர் ஏ.தந்தாரீர் ஏ.ஐம் ஐ.£ர், உம்மை 
யன்றே எம்பெருமான் ஓண கார்தன் சளியுளீபே 

௩௨௬௧. 

14-12 

14-2 

14-11 

i4-6 

14-8 

14-10 

14-1 

14-7 

6-9 

46-2 

95-11 
44-1 
44-6 

46-3 

5-7 
  * ஒப்புமைப் பகுதி, பச்சம் இ௮-ல் 76-5 என்பதின் எதிரித் 
பார்க்க.
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*மகத்திற் புக்கதோர் சனி எணக்கானாய் 
மண்ணுலகும் விண்ணுலகும் உம்மசே ஆட்சி, மலையரையன் 

பொற்பாவை சிறுவனையும் தேறேன், எண்ணிலி உன் 
பெருவயிறன் கணபதி ஒன் றறியான், எம் மான் 
இத.தசவோ இயம்பியருள் செய்யீர்...உடல் ) விருத்தி 
தாரீபோலாகில், திருமேனி வருந்தவே வளைக்கன்றேன் 
காளைச், கண்ணறையன் சகொடும்பாடன் என் துரைக்கு 

வேண்டா 
மயக்கி ஊரிடு பிச்சை கொண்டுணும் மார்க்கம் ஒன் றறியீர் 

மறியேறு கரதலத்தர் *மாகிமையேல் உடையீர், மாநிதியம் 
தருவனென்று வல்லீரரய் ஆண்டிர், இறிபேடுச் 
€ழ்வேளூர் புக்இருக்திர் அடிகேள், இறியும்மாற் 
படுவேனோே திரு ஆனை ள உண்டேல், பொற்சுரிசை 
பொற்பூ பட்டிகையும் புரிக்தருள வேண்டும், கறிவிரவு 

செய் சோறு முப்போ அம் வேண்டும் 
மழை பயில்வார் அட்டச் கொண் டுண்ப தறிர்தோமேல் 

சாமிவர்ச் காட் படோமே 
மறையன் றிப் பாடுவதில்லையோ மல்கு வாளிஎம் 

பிறையன் நிச் குடுவ.தில்லையோ எம்பிசானுச்கே 
மனமே எனவேண்டா, அருத்.இி உடைய அடியார் 

தங்கள் அல்லல் சொன்னகச்சால், வருச்இ லைத்து 
மறுமை பணித்தால் வாழ்ச்து Gur ge; 

மாதர் சல்லார் வருத்தம் ௮௮ ! ம் அதி.இியன்றே 
மாயங் காட்டிப் பிறவி சாட்ல மறவா மனங்காட்டிக், 
காயல் காட்டிக் கண்ணிர் கொண்டால் வாழ்ச்.ச டத 
மாற்றமே யொன்றுசையீர் வாளா நீரிருக்தீர், "வாழ்வி 'ப்ப 
னென அண்டர், -வழியடியேன் உமக்கு, ஆ.ற்றவேழ் 
திருவுடையீர் கல்கடர்ந்தீர் அல்லிர், அணியாரூர் 
புசப்பெய்த அருசிஇியம் அசனில், தோற்றமிகு 
முக்கூற்றில் ஒருகூறு வேண்டும், தாரீரேல். 

ஒருபோதும் அடியெடுக்கல் ஓட்டேன் 
மானைச் சேலொன்றை உடுச்அப் புவிக்சோல் பியற்குமிட்டு, 

யானைத்தோல் போர்ட்பதறிச் சோமேல் காமிவர்கி 
காட்படோமே 

மிண்டாடித் இரிதக்அ வெறுப்பனவே செய்து 
வினைக்சேடு பலபேசி வேண்டியவா இரியீர் 

54-9 

46-10 

18-2 

44-6 

95-4 
20-3 

95-7 

46-8 

18-4 

46-5 
  * 

54-09 பார்க்க. 
ர் மாதிஐம- தகுதி, காதல். ஏல்: ௮சை. 

கண்ணிழச்த நிலையிற் கூறியது. ஒப்புமைப்பகுஇ பாடல் எண்
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மூசச்சள் போற்பல வேடர்வாழ் முருகன் பூண்டி. 
மாசகர்வாய், இசுச்கழியப் பயிக்கங் சொண்டு£ர் 
16 94 இங்கிருந்இர் எம்பிரானிரே 49-3 

மூடவால்லீர் இடரிலீர் முருசன்பூண்டி. மாககர்வாய் 
இடவம் எறியும் போவ தா௫ல்நீர் எச்.து.க்இங் 

இருக்தீர் எம்பிரானியரே 49-8 
மூயங்கு பூண்முலை மங்கை யாளொடு முருகன்பூண்டி. 

மாசகர்வாய், இயங்ஃவும் மிடுச்குடையராய் விடில் 
எச்.துச் இல்ருக்திர் எம்பிரானிரே 49-5 

YGES yawig wresiaris Quir. Séme@aeraix Qoau srQe, 
நீர் எத்.துச் இங்இருக்இர் எம்பிரானிரே a 49-6 
சன் பூண்டி மாசசர்வாய் ஏச்து பூண்முலை மங்கை தன்னொடும் 
2 இல்கரர்திர் எம்பிசாணிசே ட்ட 

முருகன் பூண்டி மாககர்வாய் எல்லை சாப்பதொன் தில்லை யாகல், 
நீர் எத்.துக் இல்ரும்2ர் எம்பீசானிசே 49.2 

முன்தான் கடல்சஞ்சம் உண்ட அசளுலோ, பின் தான் 
ப.வைச் குபகாரம் செய்தாயோ...கோடிச் குழசா! 
வஎன்தான் தனியா யிருக்தாய் எம்பிசானே 822 

மையார் தடங் கண்ணி பல்கா! சங்கையாளும், மெய்யாகத் 
'இருக்தனள் வேறிடமில்லை, கையார் வளைக் சாடுகா 
ளோடும் உடஞுய்க், சொய்யார் பொழிற் கோடியே 
கோயில் சொண்டாயே 82-5 

மோதி வேடுவர் கூறை கொள்ளும் முருகன் பூண்டி. 
மாசகர்வாய், ஏஆகாரணம் எனுகாவல்கொண் டெத்துச் 

கிக்கிருக்திர் எம்பிரானிே 49-7 
*மோதை வேர் கூடிவாழ் முருகன்பூண்டி மாசகர்வாய் 

எறுகா லிற்றதில்லையாய்விடில் எச். ஆச் இல்ரருச்£ர் 
எம்பி.ரானிசே 49-4 

யானைத் சோல் போர்ப்ப தறிந்தோமேல் சாமிவர்ச் சாட்படோமே 18-4 
வட்டவார் குழல் மடவார் தம்மை மயல்செய்தல் 

மாதவமோ மாதிமையோ 46-4 
வல்லதெல்லாம் சொல்லி உம்மை வாழ்த்திஞலும் வாய் 

,திறந்தொன் தில்லை என்னீர், உண்டும் என்னீர் 
எம்மை ஆள்வான் இருப்பதென்னீர் . 5-4 

வாரமாஇத் இருவடிச்குப் பணிசெய் தொண்டர் பெறுவ 
தென்னே, ஆமம் பாம்பு வாழ்வ சாரர் ஒற்றியூசேல், 
உம்மசன்று, சா.ரமாகச் சங்சையாளைச் சடையில், 
வைக்க அடிகேள் உர்தம், ஊரும் காடு உடையும் 
தோலே ஐணகாந்தன் தளியுளீரே 5-9 
  

* மோறை - முருட்டுத்சனம்.
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வீட்டதோர் சடைதாழ வீணை *விடக்காக வீதிவிடை 
யேறுவீர் விணடிமை யுகக்தீர் 46-4 

வில்லைச் சாட்டி வெருட்டி, வேடுவர் விரவலாமை சொல்லிக், 
சல்லினால் ஏறிக் திட்டும் மோதியும் உறை கொள்ளுமிடம் 
மூருகன் பூண்டி. மாககர்வாய், எல்லைச் காப்பசொன் 
தில்லையாஇல் நீர் எத்துக்கு இக்கிருந்தீர் எம்பிரானிசே 39.2 

வீண்பேச மடவார்கை வெள்வளைகள் கொண்டால் 
வெற்பசையன் மடப்பாவை பொறுச்குமோ சொல்லீர் 46-3 

வேம்பினொடு தீங்கரும்பு விரவியெனைத் இற்றி, விருத்திகான் 
உமைவேண்டத் இருச், Bien இருந்தீர் 46-2 

வேயன சோளி மலைமகளை விரும்பிய, மாயமில் மாமலை 
காடனாயெ மாண்பனை, ஆயன சொல்லி நின்றார்கள். 

ல்லல் அறுக்கிலும், பேயனே பித்தனே என்பரால் 
” யூ ee ஏம்பிரானையே 44-5 

குறிப்பு : ௮௪இ அடல் முதையிலும், ,முதைமீட்டிலும் இறைவனை “8, 
“உன்? என்னாமல் நீர்! என்றும் 'உம்மை' என்றும். விளிக்கும் 
மூறைமையைச் காணலாம். 

உதாரணம் :-- 
(1) ஊடி யிருந்தும் உணர்கலேன் உம்மைத் 

தொண்டன் ஊரனேன் 77-11 
(0) நீர் எத்துச் கில்கிருர்கிர். எம்பிசானிசே 49-2, 8 
(14) என்சண் சொண்டீர் நீரே பழிபட்டீர் 95-2 
liv) உமச்சாட் பட்டோர்க்கு வாய்தான் இறலீர் 95-9 
(v) உமச்சடியேன் குறை Sere an 46-11 
(vi) அடிகேள் உமச்சாட்செய அஞ்சு துமே 2 

141. கற்தரர் இறைவனிடம் கேட்கும் 
வேண்டுகோள்களும், செய்பபும் முறையீடுகளும் 

(i) வேண்டுகோள்கள் 
அடியவர்கள் வருர்காமை அருச்த...வீழிமிழலைகனில் நித்தல் 

சாசருளிச் செய்தர், இன்றெனச் கருள வேண்டும் கடல்சாகைச் 
காரோணம் மேவி யிருச்திரே 46-7 

அடியேன் படுதுயர் களையாய் பாசபதா பரஞ்சுடரே 69 
அடியேன்...படு ஐயர் களையாய் பாசுபதா பாஞ்சுடரே 69-6 
1ஆணிஆருர் புசப்பெய்த வருரிதியம் அதனில் முச்கூடதில் ஒருகூடது 

வேண்டும், தாரீரேல் ஒருபொழுதும் அடியெடுச்க ஒட்டேன் 46-8 
  

* விடங்காக - அழகாக. * அளூர்ச் குளத்தில் எடுத்தது 12,000 
பொன்; ௮ல் மூன்றில் ஒரு கூறு 4000 பொன்.
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விநாசியே! கரைக்கால் முதலையைப் பிள்ளை த.ரச்சொல்லு 
காலனையே 0924 

இரவ,ச் தி௫காட் டெரியாடிற் றென்னே! இறக்தார் தலையிற் 
பலீசோடல் என்னே! பரவித் தொழுலார் பெறுபண்டம் 
என்னே! பரமா! பரமேட்டி! பணித் சருளாய் 4-6 

இருக். அர் தமிழோ டி சைகேட்கும் இச்சையால் காசுரித்தம் 
சல்வனொர்....ழிகொண்டீர் அடியேற்கும் அருளூ.திரே 88-8 

இறைச்காட்டாயே எக்கட்குன்னை எம்மான் தம்மானே 41-8 
உண்மயச்,ச உமச்கடியேன் குறை£ர்க்ச வேண்டும், ஒளிமுத்தம் 

ரம் ஒண்பட்டும் பூவும், கண்மயத்த கத்.தாரி கமழ்சாக்தும் 
ண்டும், கடல் காசைக் காரோணம் மேலியிஞர்தீச். 46-11 

உய்யப் போவதோர் சூழல் சொல்லே 3 
உற்றநோய் உறுபிணி சவிர்த்தருளாய் ஓற்றியூரெனும் 

ஊருறைவானே 54 
உழவிலேன் உனைஅன்.தி மந்தடியேன் ஒருபிழை பொறுத்தால் 

இழிவுண்டோ 70-6 
உன்றன் தாளே வர்தடைச்தேன் தலேவா எனை ஏன்று கொள்டீ 24-2 
உனை வேண்டிச் கொள்வேன் தவகெறியே 18 
என்கோனே உனை வேண்டிச்கொள்வேன் பிறவாமையே 92-3 
எல்லியும் பகலும் பணிய செய்வேன் படுதுயர் களையாய். 

பாசுபதா பரஞ்சடசே 69. 
எவ்வகை.எனச் குய்வசை அருளாய் இடை.மரு, தறை 

எச்தை பிரானே 60-8 
எறிச்த சண்டி, இடர். சண்ணப்பன், எத். பத்சர்கட் கேற்ற 

ஈல்னொர் வீழிகொண்டீர் அடியேற்கும் ௮ருளுதிரே 88-6 

ae teruis oqgac cama «Gf Ser plan SGager 
காட்டாய் 14-2 

எனை அஞ்சலென் றருளாய் ஆரெனச் குற வமரர்கள் ஏறே 70 
ஒண்மலர்ச் சேவடி சாட்டாய் 14-11 
ஒரு கெல் வால் ஊன்ற வருர்.தம் உடம்பிதனைழமசழாகழகா 

அலச்சேன் இனியான்...உய்யப் போவசோர் சூழல் சொல்லே 8-6 
ஒருவன் கோல்பற்றிக் கறகற இழுக்கை ஒழித்துரீ அருள£யின 

செய்யாய் ஒற்றியூரெனும் ஊருறைவானே 54-5 

ஒளிஞுத்தம் பூணாரம் ஒண்பட்டும் பூவும், கண்மயத்த கத்ரி 
கமழ் சார்தும் வேண்டும் 46-11 

ஒழுக்க என்கணுச் சொருமருச் தரையாய் ஒற்றியூரெனும் 
ஊர் உறைவானே 541. 

இதச் சண்டேன் உன்னை மறவேன் உமையாள் கணவா 
எனை அளவாய் 41-9 

#9. Ques Gaggia aiCurg சொல்லீர் 46-4
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கண்டுகொண்டார் ஐவர் காக்இலும், சா வாயால் உன்னையே 
ஈல்லன சொல்லுவேற், *காவா என்... அம்மானே 96-1 

séarh cop enig ued és cya வேண்டும் 46-1 
கத்தரி சமழ் சாந்தும் வேண்டும் 46-11 
கச்தமுசலாடை. யாபரணம் பண்டா.ரத்தே எனக்குப் 

பணித்தருள வேண்டும், பண்டுதான் பிரமாணம் ஒன்றுண்டே 46-5 
கலிசேர் புறவிற் கடஷராளீ காண ௮ருளாயோ 47-9 
கறிவிரவு கெய்சோறு முப்போ தும் வேண்டும்...சாகைக் 

காரோணம் மேவி யிருச்£ீசே 46-10 
ச்காம்பினொடு கேச்.திரங்கள் பணித்கருள வேண்டும் 46-2 
$காத்தனைய கடும்பரிமா ஏறுவது வேண்டும், சாகைச் 

காரோணம் மேவியிருக்தீரே 46-8 
குண்டையூர்ச் லெ செல்லுப் பெற்றேன் (ஆனிலை எம்பெருமான்), 

அவை அட்டித் தரப் பணியே 20-1; 20 
சேட்டேன் கேட்பதெல்லாம் பிறவாமை கேட்டெ PEG sor 21. 2 
கொடியேன் பலபொய்யே உரைப்பேனைள் குறிக்கொள்கீ 1-4 
-சலச்சலம் மிடுக்குடைய கருமனார் கமரென்னைச் கலக்குவான் 

வச்தாலும் கடுஈதுயர் வாராமே விலக்குவாய் 29-8 
Qrdiasos wmpig wag Ft எனக்சொரு காள் இரங் 46-1 
தண்ணென என்உடல் விருத்தி தாரே யாகில், திருமேனி 

வருந்தவே வளைக்ன்றேன், சாளைச் சண்ணஜையன் 
கொடும்பாடன் என்றுரைக்2 வேண்டா 46-9 

திருப்புகழ் விருப்பால் பன்னலம் சமிழாழ் பாடுவேத் 
கருளாய் பாசுபதா பாஞ்சடமே 69-4 

.இருப்புகழ் விருப்பால் பாடிய அடியேன் படு ஐயர் களையாய் 
பாசுபசா பரஞ்சுடரே 69-2 

,தஇருவாணை உண்டேல் பொற்சுரிகை பொற்பூ பட்டிகை 
கதிலிசவு செய்சோ த....மூப்போ தும் வேண்டும் 46-10 

கச்தி உனைவேண்டிச் கொள்வேன் காகம் புகாமையே 92-7 
ஈமன் put ga சலிய அலமக்து மயன் அமர்வதன்முன் 

அடியேன். உய்யப் போ, ே ல் சொல்லே 3-5 

  

* அவாஎன் - அபயம் , sg அஞ்சாதே என்க. 

t காம்பு, சேத்திரம் - பட்டாடை வசைகள். 
“ஒருமாப். பெற்று, மண்சரித்து ஒரு வெள்ளானை வானசம் புகும் 

பத்த வள்ளல்! - வாளொளிபுற்தூர்ப் புராணம். 

*நம்பி.தாமும் அர்சாட் போய் சாகைக் காரோணம் பாடி 
அம்பொன் மணிப்பூண் சவமணிகள் ஆடை சாந்த மடற்பரிமா 
பைம்பொழ் சுரிகை முதலாய பெற்று? 

பெரிய புராணம், கழறிற்-08. 
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ஈல்லாயில் செய்தார் ஈடர்தார் உடத்தார் ஈரைத்தார் இதச்தார் 
என்று நாணிலத்.திழ், சொல்லாய்க்... -கழி௫ன் றதறிச் தடியேன் 
தொடர்ந்தேன், உய்யப் போவதோர் சூழல் சொல்லே 9-1 

சாளார் வர்.சணுட ஈலியாமுன் நின்றனச்கே, ஆளா 
வச்தடைச்தேன் அடியேனையும் என்றுகொள்£ீ 24-6 

சாலும் இச்தனை வேண்டுவ தடியேன் உயிசொடு ஈரசத் 
திழுர்தாமை, ஊனம் உள்ளன தீர்த்தருள் செய்யாய் 
SDB YO ray ஊர் உறைவானே 54.6 

செசமுடை அடியவர்சள் வருக்காமை அருந்த வீ, 'மிமிழலைதனில் 
நித்தல், காசருளிச் செய்தீர் இன்றெனக் கருளவேண்டும் 
ஈரகைச் சாரோணம் மேவியிருக் சே 46-7 

பட்டோடு சாந்தம் பணித்சருளா திருக்ன்ற பரிசென்ன படிறோ 46-6 
பணிந்த பார்த்தன் பர .ரன் பலபக்தர் இத்தர்க்குப் பண்டு 

ஈல்னொர்...வீழிகொண்டீர் அடியேற்கும் அருளு.இிரே 88-7 
Lister Os0s0ser UO gui stnumi urEugs uIgGeCr 69-5 
பறிசிஞல் அடிபோற்று பச்தர்கள் பாடியாடப் பறிச்து ஈல்இனீர், 

அரிய வீழிகொண்டீர் அடியேர்கும் அருளு இிரே 83-5 
பவிஏற்ற தென்னென் று விண்ணப்பம் செய்பவர்க்கு 

"மெய்ப்பொருள் ஆயவீழிகொண்டீர் அடியேற்கும் அருளு திரே 89-09 

பாதம் பணிவார்கள் பெறும் பண்டம் ௮.து பணியாய் 15 
பிறவிச்சடல் நீர்தி எறி அடியேன் உய்யப் போலசோர் 

சூழல் சொல்லே 8-3 
பொறிவிவு ஈற்புகர்கொள் பொற்சுரிசை மேலோர் 

பொற்பூவும் பட்டிசையும் புரிக கருள வேண்டும் 46-10 
(பொறிவாயில் இவ்ளவச் னையும் ௮வீயப் பொருதுன் 

அடியே புகுஞ் சூழல்சொல்லே 8-2. 
மணச்கோலமதே பிணச்சோலமதாம் பிறவி இதுசான்... 

  

மடியேன் உய்யப் போவதோர் சூழல் சொல்லே 8.6 
மாட்டூர் ௮றவா மறவா தன்னைப் பாடப் பணியாயே 47-1 

மாலயன் ஏத்த...வீழிகொண்டீர் அடியேற்கும் அருளுதிரே 83-4 
முத்தாரம் இலம், மிளிர் மணிவயிமக் சோலை, அவைபூணத் 

தந்தருளி மெய்ச்சனிதா காறும், கத்தரி கமழ் சார்னு 
பணித்தருள வேண்டும் கடல்சாகைக் காரோணம் 

மேவியிருச்ரே 46.1 
மூன்றுசண் உடையாய் அடி யேன்சண் கொள்வதே கணக்கு 

வழக்காஇல், ஊன்றுகோல் எனக் கரவதொன்றருளாய் 
opi yt எனும் ஊர் உறைவானே 544 

வாடி யிருச்து வருந்தல் இசய்யா தடியேன் உய்யப் போவதோர் 
சூழல் சொல்லே 8.4



௩௬௮ தேவார ஒளிகெறி (சுந்தரர்) 

வாணார் அதலார் வீைப்பட் டடியேன் பலவின்சனி வீர்த.து 
போல்வதன்முன்...அடி.யேன் உய்யப் போவசோர் 

குழல் சொல்லே 39 
வாயினால் உனைப் பரவிடும் அடியேன் படு அயர் களையாய் 

பாசுபதா பாஞ்ச டே 09.1 
வீழிகொண்டீர் அடியேற்கும் அருளுதிரே 88 

சுந்தரர் விரும்பி வேண்டிய பொருள்கள் 

ஆடை 46-5 

அபரணம் 46-5 
சம் 46-1, 11 

உடல் விருத்தி 46-9 
கட்டி (பொஜ்கட்டி) 40.1 
சுடும் பரிமா (கு.௫ிரை) 46-8 
கத்தி 46-1, 11 
கந்தம் 46-5 
கறிவிரவு செய் சோறு 46-10 
காசு 46-7 

சாம்பு 46-2 
சாக்தம், சாக்து 46-1, 6; 11 
சோறு 46-10 

நிதியம் ( இருவாளூர்ச் குளத்தில் எடுத்த 12,000 
பொன் முகிகூறில் ஒரு கூது 4000 
பொன்) 46-8 

செய் 46-10 

{Gee Sraser 46-2 
பட்டிகை (௮ரைக்கச்சை) 40-10 

பட்டு 46-6, 12 
பண்டாரம் 46-5 

பூ 46-11 
பொற் சுரிகை 46-10 
பொற்பூ 46-10 
மணிவயிரச் கோவை 46-1 

மத்தம் 46-11 
முத்தாரம் 46-1 
வயிரச்கோவை 46-1 
  

* காம்பு - ஒருவகைப் பட்டாடை - “சச்சொடு பொற்சுரிசை காம்பு 

கனவளை"_பெரியாழ்வார். 8-8. 
ர் சேததிசம் - பட்டாடை (இவாசரம்).



141, சுந்தரர் வேண்டுகோள், முறையீடுகள் ௩௬௯ 

Gi) முறையீடம் வேண்டுகோளும் 

நுவையீட்டப் பதிகங்கள் 8, 55, 60, 65, 66, 95 
,சாண்டர்சளிடம் முறையிட்டுப் பதிகம் 78. 

(1) "இறைவனிடம் முறையீடு 
அசம்.இற் பெண்டுகள் சானொன்று சொன்னால் ௮ழையேல் 

போ குருடா எனத் தரியேன், முக்தித் 
சண்ணிழர் தெங்கனம் வாழ்சேன், முக்கணா 

முறையோ மறையோதீ 54-9 
அடியேனையும் அஞ்சலென்னே 27 
அடியேனையும் வேண்டுஇியே 27-9 

௮ணிகொ ளாடையம் பூணணி மாலை அமுஅசெய் சமுதம் 
பெறு சண்டி....இருகாவினுக் கரையன்.1.சண்ணப்பன் 
என்றிவர் பெற்ற காதல் இன்னருள் ஆதரித் 
'தடைர்சேன்... இருரின் றியாரானே 65-2 

Hisenoar war gorges uggs அவனைச் காப்பது 
காரணமாக, வச்ச சாலன்தன் ஆருயிர் ௮தனை 
வவ்விஞய்க் குன்றன் வண்மை சண்டடியேன், எர்தைரீ 
னை சமன் தமர் ஈலியில் இவன்மற் ஜென் னடியான் 
என விலக்கும், சந்தையால் வச்.அன் திருவடி 
யடைந்தேன் செழும்பொழித் திருப்புன் கூரருளானே 55-1 

மார்கட் சருள்புரிவது ௧௬.இ...விடச் தனை உண்டு 
சண்டத்தே வைத்த லவ் சண்டுரின் இருவடி. யடைந்தேன் 
செழும் பொழிற் நிருப்புன் கூருளானே 55-5 

அழிப்பர் ஐவர் புரவுடையார்கள் ஐவரும் புரவாசற ஆண்டு, 
கழித்துக் சாற்பெய்து போயின பின்னைச் கடைமுறை 
உனக்கே பொறையானேன், விழித்துக் கண்டனன். 
மெய்ப்பொருள் தன்னை வேண்டேன் மானுட 
வாழ்ச்கை யிதாலல், இழித்தேன் என்றனச் குய்வகை 
அருளாய் இடைமரு.துறை எச்தை பிரானே 60-5 

அன்னையே என்னேன் அத்தனே என்னேன் அடிகளே 
அமையும் என்.திருக்தேன், என்னையும் ஒருவன் 
உளனென்று கருதி யிறையிறை திருவருள் சாட்டாய் 14-2 

ஆட்டான் பட்டமையால் அடியார்க்கு த் தொண்டுபட்டுக், 
கேட்டேன் சேட்பதெல்லாம், பிமவாமை கேட்டொழிச்ேேேன் 21-2 

ஆரூர் ௮ப்பனே அஞ்சினேனே 

கரூரகத்திரே! sary iy யுண்ணச் சுரச்த சாவியவை 
போல, என்.று முட்டாப் பாடும் அடியார் சங்கண் சாணா ஐ, 
குன்றின் முட்டிக் குழியில் விமுச்தால் வாழ்ச்து போதிரே 95-8 

Cg. g-M—24



௬௭௪௦ தேவாச ஓளிநெதி (சுந்தரர்) 

இயச்சர் இன்னார் யமனொடு வருணர் இயங்கு சவளி 
ஞாயிறு இல்கள், மயச்சமில் புவி, வானசம் சாகம் 
வசுக்கள் வானவர் தானவர் எல்லாம்...கின் திருவடி. யதனை 
அர்ச்சித்தரர் பெறும் ஆரருள் கண்டு, திகைப்பொன் 
Ber Shor திருவடி யடைந்தேன் திருப்புன் கூருளானே 

இரவிரீள் சுடர் எழுவதன் முன்னம் எழுக்து தன் முலைச் 
கலசங்கள் ஏம்.இச், சரபி பால்சொரிக் சாட்டிகின் பாதம் 
தொடர்ச்ச வார்த்தை இடம்படச் கேட்டுப், பரவி 
யுள் வன் பாசத்தை அறுத்துப் பரம வரது அன் 
பாதத்தை அடைர்சேன்... இருகின் நியாரானே 

இருச்சை இருவாரூசே உடையீர்! மனமே எனவேண்டா 
அருத்தி உடைய அடியார் தல்.௪ள் அல்லல் சொன்னக் 
சால், வருத்தி வைத்து மறுமை பணித்தால் வாழ்க்து 

போதிரே 
இருர்.தம் சின்றும் டெ்.அம் உம்மை இஈழா தேத தவோம் 

55-6 

65-4 

95-4 

வருச்இி வ௩ஐம் உமக்கொன் துரைச்தால் வாழ்ச்து போதிரே 05.10 
இலங்கையர் கோனை அடர்த் இட்டுச் குறிகொள் பாடவின் 

இன்னிசை கேட்டுக் சோல வாளொடு சாள.து. 
கொடுத்த, செறிவு சண்டுகின் திருவடி யடைச்சேன்... 

இருப்பன் கருளானே 
இழியாச் குலத்திற் பிறந்தோம் உம்மை இகழா சேத் துவோம் 

பழிதா னாவ தறிமீர் அடிகேள் பாடும் பத்தீசோம் 
வழிதான் சாணா தலமச் இருக்கால் வாழ்க்து போதீரே 

உடு கூறையும் சோறும்தச் தாளஇல்லீர் 
உ.திரரீர் இறைச்சிக் குப்பை எடுத்தது மலச் குகைம்மேல் 

வருவதோர் மாயச் உரை வாழ்வசோர் வாழ்வு வேண்டேன். 
உங்வகை அருளாய் இடைமரு ததை எச்ச்தபிசானே 
உறவிலேன் உனையன்றி மற்றடியேன் ஒருபிழை 

பொறுத்தால் இழிவுண்டே 
எல்லாம் அதிலீர் இதுவே அறியீர் என்றிரங்குவேன் 

எல்லியும் சண்பகலும் 
ஏயெம் பெருமான் இதுவே யாமா நுமச்சாட் பட்டோர்க்கு 

மாமய் காட்டிப் பிறவி காட்டி மறடா மனம்சாட்டிச் 
"காயல் காட்டிச் கண்ணீர் கொண்டால் வாழ்க்து போதீரே 

ஏழை மானுட இன்பினை கோக்கு இளையவர் வலைப் பட்டிரும் 
இன்னம், வாழைதான் பழுக்கும் ஈலக்சென் இ வஞ்ச 
வல்வினையுள் வலைப்பட்டுக், கழை மார்தர்தஞ் செல் 
௪.இப் பக்கம் போகமும் பொருளொன்.றறியாத, ஏழை 
யேனுச்கோ ருய்வசை அருளாய் இடைமரு துறை 

எந்தை பிரானே 

55-9 

95-8 
2-9 

8-8 
60 

70-6 

2-5 

95-7 

60-9



14ம், சுந்தரர் வேண்டுகோள், முறையீடுகள் 

ஐவகை ய௯ரய ரவரா ஆட்சிகொண் டொருகாலவர் நீங்கார், 
அவ்வகை யவர் வேண்டுவசானால் அவரவர் வழி ஒழு 
சான் வச்து, செய்வன அறியேன் சவலோகா தீவணா. 
இவனே எரியாடீ, எவ்வகை எனக் குய்வகை அருளாய் 
இடைமருதுறை எச்சை பிரானே 

ஐவர் கொண்டல் சாட்ட ஆடி. ஆழ்குழிப் பட்டமுக்து 
வேனுக்,,ஞய்புமா ரொன் றருளிச் செய்யீர் ஓண 

காந்தன் களியுளீசே 

ஒக்க முப்புரம் ஒங்கெரி ,தாவ உன்னை உன்னிய மூவர்நின் 
சாணம், புக்கு மற்றவர் பொன்னுலகாளப் புகழினால் 
அருள் எக்தமை அதிக, மிக்த நின்சழ லேதொழு 
சாற்றி வே.தியா ஆ.இ மூர்்திரின் அரையில், அக்கணிக்த 
எம்மான் உனை அடைந்தேன் ஆவடுதுறை ஆதி எம்மானே 

கருத்தில் உம்மைப் பரவும் என்மேற் பழிகள் போக்கர் 
கழுதை குங்குமம் தான்சுமர் தெய்த்தா ஜ் சைப்பர் பாழ்புக 

மற்ற போலப், பழு சானுழன் நுள்தடுமாதிப் 
படுசுழித் தலைப்பட்டனன் எசக்தாய், அழுது நீ யிரு்தென் 
செய்தி மனனே அம்சகணா ௮ரனே என மாட்டா, 
இழுசை யேனுச்கோர் உய்வகை அருளாய் இடை 
மருதுறை எச்தை பிரானே 

காது பொத்தமைக் இன்னார் உழுவை கடிக்கும் பன்னகம். 
பிடிப்பரும் யம், கோதில் மாதவர் குழுவுடன் கேட்பச் 
கோல ஆல்நிழற் இழறம் பக, எசஞ் செய்தவ செய்திய 
இன்பம் யானும் கேட்டுகின் இணையடி யடைக்தேன்... 

'இருரின்.நியூரானே 
கூடிச் கூடித் தொண்டர் தங்கள் சொண்ட பாணி 

குறைபடாமே, ஆடிப் பாடி அழுது நெச்கங் 
கன்புடையவர்க் இன்பம் ரர் 

கோடு சான்குடைச் குஞ்சரம் குலுங்க ஈலங்கொள் பாதரின் 
ஜேத்திய பொழுதே, பீடு விண்மிசைப் பெருமையும் 
பெற்ற பெற்றி சேட்டு சின் பொற்கழல் ௮டைச்சேன் 

.இருறின்திழாரானே. 

சடையீரே! தனத்தா லின்றிசத் சாக்கா மெலிந்து தங்கண் 
காணாது மனத்தால் வாடி அடியார் இருந்தால் 

வாழ்க் போதீரே 

செடிய னாலும் தயனா௫ிலும் தம்மையே மனம் இத்திக்கும் 
அடியன் ஊரனை.ஆள்வரோ சமக்கடிகளாகய அடிகனே 

செடியேன் இவினையில் தடுமாற்றம் கண்டாலும் அடியான். 
.ஆவவெனா தொழிதல் சசவாமே 

௬௪௪ 

60-8 

51 

66-5 
6-3 

60-1 

65-7 

95-6 

33-10



௬௪௨ தேவா. ஒளிகெறி (சுந்தரர்) 

'செக்தண் பவளம் இகழும் சோலை யிதுவோ திருவாரூர் 
எந்தம் அடிசள் இதுவே யாமா நுமக்காட் பட்டோர்க்குச் 
சந்தம் பலவும் பாடும் அடியார் தங்கண் நாணா ௫, வக்தெம் 
பெருமான் முறையோ என்றால் வாழ்க்து போதிரே 

தாதை தானற எறிக்த தண்டிக்குன் சடைமிசை மலரருள் 
செயக் கண்டு, பூதவாளிரின் பொன்னடி யடைர்சேன் 
பூம்பொழிற் நிருப்புன் கருளானே 

இகமு மாலவன் ஆயிர மலரால் ஏச்.தவான் ஒரு நீண்மலர் 
குறையப், புகழினாலவன் சண்ணிடச் இடலும் புரிக 
சக்கரம் கொடுத்தல் கண்டடியேன், இ.ழுரின் இருப் 
பாதல்கள் பரவிச் தேவசேவசின் இறம்பல பிதற்றி, 
அகழும் வல்வினைக் சஞ்ெர் தடைக்தேன் ஆவடுதுறை 

ஆதி எம்மானே 
[திரு .தவூஅறையுள் (அங்கணா)] எனை அஞ்சலென் 

'ஐருளாய் ஆரெனச் குறவு அமரர்கள் ஏறே 
திருவும் வண்மையும் இண்டிறல் அரசும் லெர்.ியார் செய்த 

செய்பணி கண்டு, மருவு கோச் செங்க ணான் தன் 
களித்த வார்த்தை சேட்டு நுன்மலாடி. அடைக்சேன்... 

இருரின் நியூரானே 
அச்சேன் என்மனம் புகும் திருக்ன் தமை சொல்லாய் 

இப்பிய மூர்த்தி 
தெருண்ட வாயிடை நால்சொண்டு இலர்தி சித்திரப் 

பக்தர் சச்சென இயற்றச், சுருண்ட செஞ்சடை 
யாயது தன்னைச் சோழனாக்கிய தொடர்ச்சகெண் 
டடியேன், புரண்டு வீழ்ச் துரின் பொன்மலர்ப் பாதம் 
போற்றி போற்றியென் றன்பொடு புலம்பி, அருண்டென் 
மேல்வினைச் கஞ்சி வர். தடைச்சேன் ஆவடுதுறை 

ஆ.தியெம்மானே 
சடுக்ச முற்றதோர் மூப்புவர் செய்ச ஈமன் தமர் ஈரகத் 

இிடலஞ்ச9), இடுக்க ணுற்றனன் உய்வகை அருளாய் 
இடை மருதுறை எந்தை பிரானே 

சரம்பினே டெலும்பு கட்டி ஈசையினோ டிசைவொன் 
தில்லாக், குரம்பை வாய்க் குடி.யிருக் த GOs Aen 

வாழமாட்டேன் 
சரைப்பு மூப்பொடு பிணிவரும் இன்னே ஈன்தியில் 

வினையே அணிச்தெய்த்சேன், அரைத்த மஞ்சள: 
தாவதை அ.றிச்தேன் அஞ்சேன் ஈமனாரவர் தம்மை, 
உரைப்பன் கானுன சேவடிசே.ர உணரும் வாழ்ச்சையை 
ஒன்றறியாத, இரைப்ப னேனுச்கோ ருப்வகை 
ருள்சய் இடைமருதுறை எச்தை பிரானே 

95-5 

55-3 

66-3 

70 

65-1 

15.2 

66-2 

60-7 

8-5 

60-2



141, சுந்தரர் வேண்டுகோள், முறையீடுகள் norm 

சற்றமிழ் வல்ல ஞான சம்பந்தன் காவினுக் கரையன் 
காளைப் போவானும், கற்றகுதன்கற் சாக்கயென் 
சிலந்தி, கண்ணப்பன்,சணம்புல்லான் என்திவர்கள், 
குற்றஞ் செய்யினும் குணமெனச் கருதும் கொள்கை 
சண்டுசின் குரைகழல் அடைச்தேன், பொத்திசண் 
மணிச் சமலங்கள் மலரும் பொய்கைசூழ் திருப்புன் கூருளானே 55-4 

கின்ற வினைச் கொடுமை நீங்க... திருவாரூர்புக் கென்றன். 
மனங்குளிர என்றுகொல் எய்துவதே 83-2 

செய்யும் பாலும் தயிரும் கொண்டு நித்தல் பூசனை செய்ய 
லுற்றார், கையில் ஒன்றும் காணம் இல்லைச் கழலடி. 

தொழு.துய்யின் அல்லால் 5-1 

பற்ற லாவதோர் பற்றுமற் நில்லேன் பாவியேன்பல 
பாவங்கள் செய்தேன், எற்றுளேன். எனச் குய்வகை 
அருளாய் இடைமரு துறை எச்தை பிரானே 60-6 

யாடுல் காட்டில் ஆடல் உள்ளீர் பரவும் வண்ணம் எங்லனேதான் 6-9 
பாரூர் அறிய என்சண் கொண்டீர் நீரே பழிபட்டீர், வாரூர் 

முலையாள் பாகம் கொண்டீர் வாழ்ர்.து போதிரே 95-11 
பிழைத்த பிழையொன் நறியேன் சான் பிழையைத் ரப் பணியாயே 77-5 
யுக்தியா ஓரை கொள்வசோ அன்றிப் பொய்யின் மெய்யுரைத் 

தாள்வசோ, அன்றியே மிக ௮றவரோ ஈமக்கடிசளாகிய 
அடிகளே 33-6 

புன்னுனைப்பனி வெங்கதிர் கண்டாற் போலும் வாழ்க்கை 
பொருளிலை சாளும், என்னெனக்ினி யிற்றைக்கு 
காளை என்திருக்திடர் உற்றனன் எந்தாய், முன்னமே 
உன் சேவடிசேர மூர்க்க ளா௫க் கழிக்தன காலம், 
இன்ன மென்றனக் குய்வகை யருளாய் இடைமரு.அுறை 

எந்தை பிரானே 0-8 
பெற்ற போழ்தும் பெறாத போழ்தும் பேணி உம் கழல் 

ஏ,ச்துவார்கள், மற்றோர் பற்றிலர். என்றிரல்இ 
ம.ியுடையவர் செய்கை செய்கீர், அற்தபோதம் 
அலக்த போதும் ஆபற்காலச் தடிகேள் உம்மை, 
ஒற்றி வைத்தல் குண்ணலாமோ தணகாந்தன் தளியுளீசே 5-8 

பேயோ டேனும் பிரிவொன் நின்னா தென்பர் பிறரெல்லாம். 
காய்தான் வேண்டிற் சனிதா னன்றோ கருதிக் கொண்டச்கால், 
காய்தான் போல கடவே திரிந்தும் உமச்காட் பட்டோர்க்கு, 
வாய்தான் இறவீர் இருவாரூரீர் வாழ்ச் து போதீரே 95-9 

பொய்த் தன்மைத் தாய மாயப் போர்வையை மெய்யென் 
றெண்ணும், வித்தகக் தாய வாழ்வு வேண்டிசரான் 

விரும்பல்சேன் 8-9



wots தேவார ஓளிகெறி (சுந்தரர்) 

போர்த்த ரீள்செவி அக்தணர்க்கு...அறம்புரிர்அ, பாரீதீதனுக்கு.... 
பாசுபதம் கொடுச்து அருளினய்...பமே.தன் வேண்ட கங்சை: 
ஈங்கையாளை நின்சடை மிசைக் கரந்த திர்ச்சனே, நின் திருவடி 
அடைக்தேன் இருப்புன் கூருளானே 55-7 

ஊடசல்லார் வலையிற்பட்டு மதிமயங்கி அறிவே 
அழிச்சேன் ஐயா கான் 524. 

மணமென மடழ்வர் முன்னே மக்கள் தாய் தந்த சுற்றம். 
பிணமெனச் சுடுவர் பேர்ச்சே பிறவியை வேண்டேன் காயேன் 8-6. 

மற்று. த் தேவரை நினைக்துனை மதவே னெஞ்ரிஞரொடு 
வாழவுமாட்டேன், பெற்றிருக்து பெறாதொழி௫ன் ற 
பேதையேன் பிழைத்திட்டதை அறியேன், முற்று? எனை 
முனிச்திட அடியேன் கடவசென்னுனை சான் மநவேனேல் 54-7 

மறையவன் ஒரு மாணி வந்தடைய வாரமாய் அவண் ஆருயிர் 
நிறுத்தச், சறைகொள் வேலுடைச் சரலனைக் காலாற் கடச்ச 
காரணம் கண்டுகண் டடியேன், இறைவன் எம்பெருமானென் 
றெப்போதம் ஏத்தி ஏத்திரின் றஞ்சவி செய்துன், அறைகொள் 
சேவடிச் சன்பொடும் அடைர்தேன் ஆவடுதுறை அ.தி 

எம்மானே 66-1 
*மறையிடைச் அணிக் சவர் மனையிடை யிருப்ப வஞ்சனை செய்தவர் 

பொய்கையும் மாயத், துறையுறச் Gog gor தாகவைத் 
அய்த்த உண்மை எனும் தகவின்மையை ஐரேன் 58-9 

மானுடப் பிறவி வாழ்வு வாழ்வசோர் வாழ்வு வேண்டேன்...ஆரூர் 
அப்பனே அஞ்னேனே 8-2 

மீளா அடிமை உமக்கே ஆளாய்ப் பிறரை வேண்டாதே, 
மூளாத் தப்போல் உள்ளே கனன்று மூகத்சான் மிகவாடி 
ஆளா யிருக்கும் அடியார் தங்கள் அல்லல் சொன்னச்கால் 
வரனாய் இருப்பீர் இருவாரூரீர் வாழ்க போதீரே 95-1 

மச்திச் செய்வினை யிம்மைக்சண் ஈலிய மூர்ச்சஞச் கழிர்சன 
சாலம், இக்இத்தே மனம் வைச்கவும ் 

     

  

Pair AMSA DCs 
இரப்பார்கட் கொன்றியேன், அர்திவெண் பிறை சூடும் 
எம்மானே ஆளூர் மேவிய அமரர்கள் தலைவா!, எந்தை எனச் 
குய்வமை அருளாய் இடைமரு துறை எர்தை பிசானே 60-4 

  

  

* மறைகளால் அணியப்பட்ட உண்மைப் பொருளாயெ பெருமான், 
௪ன.௮ உடலிலேயே கோயில் கொண்டிரும்.அம், வஞ்சனை செய்தவரால் 
(ஐம்புலன்களால்) ஏற்படும் பொய்யான செய்கைகளும், மாயமாண 
தறைகளில் படிச்து குளிச் அ, அம்மாயையில் உள்ள தான சிசழ்ச்சிகளைச் 
சொண்டு செலுத்தும் கெறியையும் சிலையையும் உண்மை என்து. 
கினைக்கும் தகுதியற்ற நிலையையும் யான் அறிஎன்றேன் இல்லை. பொய் 
கை. கை - ஒழுக்கம்: பொய்கையையும் தசவின்மையையும் சேண் 
என்றபடி,



141, சுந்தரர் வேண்டுகோள், முறையீடுகள் ௩௭௫ 

முன்னை முதற் பிறவி மூ.த.றியாமையினால், பின்னை நினைச் தனவும் 
பேதுறவும் ஒழிய... திருவாரூர்புக் கென்னுயிர்ச் இன்னமுதை 

என்றுகொல் எய்துவதே. 884 
மூவெயில் செற்ற ஞான்று உய்ர் 2 மூவரில் இருவர் நின் திருச் 

கோயிலின் வாய்தல் காவலாள சென் றேவிய பின்னை, 
ஒருவன்... ;மணிமுழா. முழக்க அருள். செய்த சேவதேவ 
நின்திருவடி யடைந்தேன்... திருப்புன்கருளானே 55-8 

மெய்யே யெங்கள் பெருமான் உன்னை ரினைவா ரவரை 
நினை சண்டாய் 41-7 

மொய்த்தர் முக்நாற் றறுபதி வேலி மூன்று நாறு வேதியரொடு 
அனக்கு, ஒத்தபொன் மணிக் கலசங்கள் ஏச்.தி தங்கு நின் றியூர் 
என்றுனச் கனிப்பப், பத்தி செய்க அப்பாசு ராமற்குப் பாதல் 
காட்டிய நீதிகண் டடைர்சேன் tion Dy, ரானே 65-3 

எரித்த f நிர் இரன் வழிபட ம௫ழ்ச்து வானகாடு£ ௮ள்சென அருளிச், 
தி மூன்றிலும் தாபர fnaae சகளி செய்திறைஞ் சக£்தியர் 

aude 9ருப்பொ தியிற் சேர்வு ஈல்யெ செல்வம் கண்டடைச் 
தேன்...இருரின்றியூரானே 65-5 

வல்லதெல்லாம் கால்ல. உம்மை வாழ்த்தினாலும் வாய்திறர் 
சொன், தில்லை என்ஸீர் உண்டும் என்னீர் எம்மை 

    

ஆள்வான் இருப்ப சென்னீர் 5-4 
வாட்ட மெலாந்திரக் கட்டி யெமம் Ca gare oiCurg 

சொல்லீர் (கட்டி - பொற்கட்டி) 46-4 
வீ.ரத்தாலொரு வேடுவளா விசைக்தோர் கேழல் தெச்து 

சென்றணைச்து, போரைத்தான் விசயன் தனக் கன்பாய்ப் புரிக்து 
வான்படை கொடுத்தல்கண் டடியேன், வாரச்சால் உன 
சாமங்கள் பரவி வழிபட்டுன் இிநமே நினைக் ௮௫௫), ஆர்வச்தோ 
டவர். கடியிணை அடைக்தேன் அவடுஅறை ஆதியெம்மானே 66-4 

விற்றுச் கொள்வீர் ஒற்றி யல்லேன் விரும்பி யாட்பட்டேன் 
குத்தமொன் தும் செய்த தில்லை சொத்தை யாக்வெிர் 
எற்றுக் கடிசேள் என்சண் சொண்டீர் ரீரே பழிபட்டீர் 
மற்றைச் சண்தான் தாரா சொழிர்தால் வாழ்ந்து போதிரே 95-2 

வெஞ்சமாச் கூடல் விஓர்தா அடியேனையும் வேண்டுதியே 42 
வேண்டேன் மானை வாழ்க்கை 60-5 
மேலங்காடு தடங்கண்ணார் வலையுட் பட்டுன் னெ. Bropis து 

மாலல்காடி. மறர்சொழிர்சேன் மணியே முத்தே. மாசதமே 52-5 
வையக தூற்றும் மாமழை மறக்து வயலில் நீரிலை மாறிலச் தருகோம், 

உய்யச் கொள்கமற் றெல்களை என்ன ஒளிகொள் வெண் 
முலொய்ப் பரர்தெங்கும், பெய்யு மாமழைப் பெருவெள்ளம் 
தவிர்த் துப் பெயர்த்தும் பன்னிருவேலி கொண்டருளும், 
செய்கை சண்டுநின். Boas. யடைச்தேன் செழும் 
பொழிற் றிருப்புன் கருளானே 55-2



௩௪௬ தேவார ஓஸிநெறி (சுந்தரர்) 

(i) தொண்டர்களிடம் முறையீடு: வேண்டுகோள் 

(எந்தை) இருப்பதும் ஆரூர் ௮வர் எம்மையும் ஆள்வரோ கேளீர் 78 

142. ஈந்தரர் கண்டு தொழப்பொற விரும்பியாவை 

(பதிகம் 84) 

அடியார் சல்லவடப் பரிச 84-5 

இதழிச் தொத்து 84-5 
எண்டோள் 84-1 
ஒசையைப் பாடல் 84-2, 
கல்ல வடப்பரிசு 84-5 
குளிர் மா மத்தம் 84-2 
கூதலிடுஞ்சடை 84-2 
சைம்மிசைச் கூரெரி 84-5 
Osré ang 84-2 
கொண்டல் எனத் இகழும் கண்டம் 84-1 
கொல்லை விடைச் கழகு 84-5 
கோல ஈறுஞ்சடைமேல் வண்ணம் 84-1 
கோளரவு 84-2 
சோதி யிளம்பிறை 84-1 
,திண்மழு. 84-5 
இல்லை ஈகர்ப் பொதவுற் ராடிய£ர் ஈடம் 84-5 
சொண்டர் அடி. த்தொழல் யி 
புண்டரிகப் பரிசாம் மேனி 84-1 
மெல்லியலாள் ஒருபால்...கூறுசெய்...பரிசு, மென் முலையாள் 

பாகம் 84-5, 1 

143. கந்தரர் தம்மைத்தாமே வைதல், 

இழித்துக் கூறூதல் 
peril 59-11, 86-10, 94-10 

அருள் வடிவிலான் 33-10 
அருவினையேன் 51-5 
அடிவில்லேன். 1-5 
அறிவிலா சாயேன் 88-1 
அறிவிலியேன். 51-3 
ஆதன் 15 
இரைப்பன் (வீணன், வெற்றொலியன், வீண் ூடம்பரத்தன்) 60.2 
இழுதையேன் 60-1



144, சுந்தரர் தம் முறைகளைக் கூறுதல் ௩௪௭௪ 

உணர்வில்லேன் 41-8 
ஏழையேன் 51-10, 60-9, 68-5 
கட்டனேன் 542 
கடியேன் 26-7, 96-9 
சண்ணறையன் 46-9 
கொடியேன் 1-4, 82-1, 96-9 
கொடும் பாடன் 46-9. 
சழச்சனேன் 51-11 
செடியன், செடியனேன், செடியேன் 23-1, 83-10, 41-8, 74: 96-9 
இயன் 38-10 
அச்சேன் (இழிச்த தன்மையை உடையவன்) 15-2 

காய் 59-11 
சாயடியேன் 26-6, 84-9 
காயினேன் 68. 69-8, 100-1 
சாயேன் 1-2, 23-8, 38-1, 74 
கொய்யேன் 51-11 
பாவியேன். 51-1, 60-6 
பித்தனெப்பான் 43-11 
Quiiier (@Qumimer goorciuGuasir) 542 
பேதையேன் 54-7 
பொய்யவன் 26-6 
பொய்யடியேன் 89-8 
மதியில்லா ஏழையேன் 51-10 
மதியிலேன் 68-5, 70-4 
மூடனேன் 33-6 
மூர்ச்சன், மூர்ச்கனேன் 51-1, 6; 60-8, 4 
வஞ்சனை என்மனம் 100-6 

144, சுந்தரர் தம் குறைகளை, தம் குணத்தை 
எடுத்தூக் கூறூதல், தம்மை இழித்தூக் கூறூதல், 

வாழ்க்கை நிலையாமை கண்ட.ஞ்சுதல் 

அக்சணா அரனே எனமாட்டா இழுதையேன் 60-1 
அஞ்சேன் சமனா ரவர் தம்மை. 60-2 
அஞ்சனை ஒன்றி நின்று *அலர் கொண்டடி சேர்வறியா 

வஞ்சனை என் மனமே 100-6 
*அரு.த்தம் பெரிதும் உசப்பன் 78-6 
அரைத்த மஞ்சள சாவதை அ.றிச்தேன் அஞ்சேன் 

ஈமனா ரவர் தம்மை 60-2 
  

* அலர் - மலர், பழிச்சொல்; 4 அருத்தம் - செல்வப் பொருள்,



mT ey தேவார ஒளிநெறி (சுந்தரர்) 

*அலவலையேன் அலந்தார்கள் ஒருத்சர்ச் குசவியேன் அக்லேன். 79-6 
அழிப்பர் ஐவர் றுடையாத் சன் ஐவரும் புரவாசற ஆண்டு, 

கழித்துக் காற்பெய்து போயின பின்னைச்,சடைமுறை 
உனக்கே பொறை ஆனேன் 60-5 

ஆசைபல அறுக்கல்லேன் 75-10 
ஆதன் பொருளானேன் அறிவில்லேன். 15 
அரையும் (அன்றி உரைப்பேன் 73-10 
இல்கலக்கு முடற்பிறக்த அறிவிலியேன். 51-8 
இடையதியேன் தலையநியேன் 80.2 
இரவும் பகலும் சினைச்தாலும் எய்த சினைய மாட்டேன் சான் Tel 
உரைப்பன்சான் உனசேவடி சேர உணரும் வாழ்க்கையை 

ஒன் தறியாக இரைப்பனேன் 60-2 
உற்றபோதல்லால் உறுதியை உணசேன் உள்ளமே அமையும் 

என்றிருக்சேன் 14-58 
உற்றவர்க்குச் துணை அல்லேன் 76-06 
ஊடி இருக்தும் உணர்கலேன் உம்மைத் தொண்டன் ஊரனேன் 77-11 
ஊனைப் பெருச்9 உன்னை சினையா தொழிர்தேன் செடியேன் 

உணர்வில்லேன் 41-8 
எமை மானுட இன்பினை சோக்இ இளையவர் வலைப்பட்டிருச் 

"இன்னம், வாழைதான் பழுக்கும் கமக்கென்று வஞ்ச 
வல்வினையுள் வலைப்பட்டுச், கூழை மாக்தர்தம் செல்சதிப் 
பக்கம் போசமும் பொருளொன் ஐறியாத ஏழையேன் 60-9 

ஐம்புலன் என்வசம் அல்ல 60-7 

ஐவகை யரைய cas ஆட்சிகொண் டொருகாலவர் நீல்கார், 
அல்வசை யவர் வேண்டுவ தானால் அவரவர் வழி ஒழுகொன் 
வர், செய்வமை அறியேன் சவலோகா! 60-8 

ஒசை பெரிசும் உசப்பேன். 73-10 
கடிய ஆயின கொடுமைகள் செய்தேன் 60-6 
கடியேன் காதன்மையால் சழத் போதறியாத என்னுள் 20-7 
கண்குழிச் இரப்பார் கையில் ஒன்றும் இடக் இலேன் 59-9 
சண்டதே சண்டசே காமுறும் கொடியேன் கான் 96-9 
கல்லில் வலிய மனத்தேன் 78-8 
கல்லே னல்லேன் நின்புகழ் அடிமை சல்லாசே பல கற்றேன் 154 
கள்ளமே பேசிக் குற்றமே செயினும் குணமெனக் சொள்ளும் 

கொள்கையால் மிகைபல செய்கேன். 69-0 
குற்றக் தன்னொடு குணம்பல பெருக்கக் கோல நண்ணிடை 

யாரொடு மயங்க, கற்றிலேன் கலைகள் பலஞானம், கடிய 
ஆயின சொடுமைசள் செய்தேன் 60-6 

குற்றம் செற்றம் இவை முதலாக விடுக்க இற்றிலேன் 60-7 
  

* gear - wert «Grob. | yer - பகைத்து.



144, சுந்தரர் தம் ௬ுறைகளைக் கூறுதல் 

கூறுமா றுன்பணி கூறாச அடியேன் கான் 
கொடியேன் பல பொய்யே உரைப்பேனைச் குறிச் சொள்£ீ 
கொடுக்க இற்றிலேன் ஒண்பொருள் தன்னை 
*சந்தம் பல அுக்இல்லேன் 
சார்ச்சவர் தம் அடிச் சாரேன். 
சந்தித்தே மனம் வைச்கவும் மாட்டேன் 
சிறுச் சிறிதே இரப்பார்கட் கொன் நீயேன். 
௪௩27 வேடல்களால் தரிசே செயுக் தொண்டன் எனை 
செஞ்சே லன்ன எண்ணார் திறக்தே இடக் துற்றலறி, ஈஞ்சேன் 

சான் அடியேன் ஈலமொன் றறியாமையினால் 
செடியனேன் காயேன் அறியுமா ஐறி௫லேன் எம்பெருமானை 
செடியனேன் சாயேன் அருமா றறிலேன் எம்பெருமானை 
செடியனேன் சாயேன் உரையுமா தறிஒலேன் எம்பெருமானை 
செடியனேன் சாயேன் சொல்லுமா றறிஏலேன் எம்பெருமானை 
செடியனேன் காயேன் பாடுமா றறிகிலேன் எம்பெருமானை 
செடியேன் கான் 
செய்வினை ஒன் றறியாதேன். 
செய்வினை சல்லன செய்யாத கடியேன் 
செல்லுமா செல்லச் செலுத் மா நறியேன் 
சொல்லிற் குலாவன்றிச் சொல்லேன். 
தக்சவா ஜென்றும் இலாதேன் 
ர்சமரம் பெரிதும் உகப்பன் 
சேடி. எல்குல் காண்டி3லன் 
தேமா தேடித் இருச்துமா றறியேன் 
தேற்றாகன சொல்லித் திரிவேனே 
1சொடர்ச்சவர்ச்கும் துணை அல்லேன் 
தொண்டனேன் பரம் ௮ல்லதொரு...ஆனை த்தான் 
கொண்டனேன் ப.ரம் அல்லதொரு...வேழம் அருள் புரிர்தான் 
சடுக்கம் உத்றகோர் மூப்புவச் தெய்த சமன் தமர் கரகத்இடல் 

HER OOS sein உற்றனன். 
ஈல்லதோர் கூரைபுக்கு கலமிச அறிக்சே னல்லேன் 
கல்லே னல்லேன் சானுமச் கல்லால் 
சலமொன் ஐறியாமையினால் தஞ்சேன் 
ஈன்றியில் வினையே துணீர் தெய்த்சேன் 
சாயேன் பலகாளும் கினைப்பின்றி மனத் தன்னைப் 

பேயாய்த் இரிர்தெய்த்தேன். 

௩௪௭௯. 
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100-6 
100-4 

60-7 
8-4 

15-4 
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1-2. 
  

* சச்தம் - அசை ; சந்தப் பாடல்கள். 
ர் தமரம் - வெறும் ஆரவாரம், 
1 தொடர்க்தவர் -அடியசாய்த் தொடர்ச்தவர் 4 சார்ந்தவர்?! என 

78-7-ல் வருவது காண்க.



௩௮௦ தேவா ஓளிகெறி (சுந்தரர்), 

கான் சண்டதே கண்டதே காமுறும் கொடியேன் 96-9 
சான் சண்டதே சண்டு வாழ்வேன் 18-9 
சில்லேனல்லேன் நின்வழி, சின்றார் தம்முடை தியை 

நினைய வல்லேனல்லேன் 15-4 
'செண்டிச் கொண்டேயும் *இலொய்ப்பன் 73-8 
செல் வால்ஊன்ற வருர்தும் உடம்பிதனை ம௫ழாது 

அழகா அலந்தேன் 8-0 
'கெறி காணவு மாட்டேன் 59-9 
நெறியும் அறிவும் செறிவும் 8தியும் சான்மிகப் பொல்லேன் 78-4 
'செறியொன் தறியேன் 26-6 
பண்டே உம்மைப் பயிலாதேன் 77-1 
பரவும் பரிசொன் நறியேன் கான் 77-1 
பழகா நின்று பணிசெய்வார் பெற்ற பயனொன் ஐறிகிலேன் 11-4 
பழுது சான் உழன்று உள் தடுமாறிப் படசுழித் 

தலைப்பட்டனன் எந்தாய் 
பனுவுமா பனுவிப் பரவுமா றறியேன் 
யாடுமா பாடிப் பணியுமா றறியேன் 
பாவியேன் பல பாவங்கள் செய்சேன் 
பிண்டம்சுமர் தம்மொடும் கூடமாட்டோம் பெரியாரொடு 

  

ஈட்பினி தென்றிருக்தும் 2-2 
பிழைத்த பிழையொன் றறியேன் கான் 71-5 
பிழைப்புடையேன் மனம் தன்னால் 78-10 
Gua p tepésorp CuCecr 78-10 
'பொய்யவ னாயடியேன் புசவே கெறிஒன் தறியேன் 26-6 
'பொய்யே செய்த புறம் புறமே இரிவேன் 52-2 
பொருச்தமேல் ஒன்றும் இலாசேன் 73-6 
'பொன்னடி பரவ மாட்டேன் மறுமையை நினைய 15-% 
மடவார் தங்கள் வல்வினைப்பட் டாழ மூகர்ச என்னை 100-4 
மந்தரம் ஒன் றறியேன் 100-3 
மறையிடைச் துணிந்தவர் மனையிடை யிருப்ப வஞ்சனை செய்தவர் 

பொய்மையும் மாயத் தறையுறக் குளித் தளதாக வைத்தய்த்த 
உண்மையெனுச் தகவின்மையை தரேன் 58-9 

மனைவாழ்க்கை மகிழ்ச்சடியேன் சுந்தர வேடல்களால் 
அரிசே செயும் தொண்டன் எனை 100-8 

மிண்டர்க்கு மிண்டலாற் பேசேன் 73-8 
]மிறையுச் தறியும் உகப்பன் 13-4 
  

* இலாய்ப்பன் - அங்கலாய்ப்பேன், வரும். துவேன். 
* சழக்கு - பயணில் சொல்; குற்றம். 
1 மிறை- குற்றம். தறி- வெட்டெனப் பேசுதல்.



145, சுந்தரர் தமது செஞ்சொடு செத்தல் ௩௮௪ 

முச்.இச் செய்வினை இம்மைச்சண் சலிய, மூர்ச்சளாிச் 
சழிக்தன காலம் 60-4 

முன்னமே உன்சேவடி சேரா மூர்ச்களாக் கழிக்தன சாலம் 60-8 
வலையம் வைத்த கூற்றமிவான் wb aber p anisms CaQs, 

சலையமைச்த சர்தையாலே இருவடி தொழு அய்யினல்லால், 
கலையமைத்த சாமச் செற்றச் குரோச லோப மதவருடை, 
உலை அமைத்தல் கொன்ற மாட்டேன் 5-8 

வாழ்வை உகஈ்த செஞ்சே மடவார் தங்கள் வல்வினை 
பட்டாழ முகந்த என்னை 100-4 

விடச்கையே பெரு£ூப் பலசாளும் வேட்கையாற் பட்ட வேதனை 
தன்னைக், சடக்லேன் கெறிகாணவு மாட்டேன் சண்குழிச் 

  

  

'இரட்பார் சையில் ஒன்றும், இடச்லேன் 59-9 
விடுக்க இற்றிலேன் வேட்கையும் சினமும் 60-7 
வேண்டில் ஐம்புலன் என்வசம் ௮ல்ல 60-7 

Cacia pms Orig இரிவன். 13-4. 

145. apart pws நெஞ்சொடு கிளத்தல் 

ுஞ்ூயும் பிறச்தும் றச். தம் தயச்சரூ.த மயச்வை, அஞ்சி 
ஊரன் இருப்புதம்பயத் தப்பனைத் சமிழ்ச் £ரினால், 
நெஞ்சினாலே புறம்பயந் தொழுதுய்தும் என்று நினைத்தன 

: என்ற பதிகம் 85 
ல்க மோதியோ சாறை3மத்றளி சின் ஐ போர் தவர் இன்னம்பர் 

தங்கினோமையும் இன்னதென்றிவர் ஈசனார் எழுகெஞ்சமே 
பு.றம்பயக் சகொழப் போதுமே 85-1 

அக்தர மால்விசும்பில் அழகானை அருள்புரிக்த அந்தாமோ 
கசெஞ்சமே 100-8 

அழுஅரீ யிருச் தென்செய்தி மனனே 60-1 
உய்த்தாடி த் திரியாதே உள்ளமே ஒழிசண்டாய் ஊன்ச ளேட்டம் 

எத்தாலும் குறைவில்லை என்பர்காண் கெஞ்சமே...ஈம்மை 
சாளும்...பாவம் இர்க்கும்...ஏற்றம்பலத்ெம் பெருமானைப் 

பெற்றாமன்றே 90-6 
உரை விரவிய உச்தமனிடம் உணரல்லுறு மனமே 71-4 
சவலாசெழு மடகெஞ்சமே...புறம்பயச் சொழப் போதுமே 35.6 
கள்ளி? செய்த ”மையுள்ளன பாவமும் பறையும்படி தெள்ளிதா 

எழுகெஞ்சமே...புறம்பயர் தொழுப் போதுமே 35-5 
சல்கைப்பட கினையாதெழு கெஞ்சே தொழுதேத்த...மறைச்சாடே 71.5. 
இருத் இனைகருட் செக்கொழுக் தனைச் சென்றடை மனனே 54 
காடுடைய சாதன்பால் ஈன்றென்றும் செய்மனமே! சஈம்மைகாளும் 

'தாடுடைய தருமஞார் தமர் செக்கிவிடும்போது தடுத்தாட் 
கொள்யான் 90-9



Re தேவார ஒளிகெறி (சுந்தரர்) 

(நெஞ்சமே! புறம்பயர் தொழப் போதுமே 85 
யடையெலாம் பகடார அளிலும், பவ்வஞ் சூழர்த.ர சாளிலும், 

கடையெலாம் பிணைத்தேரை வால், கவலாதெழு 
  மடகெஞ்சமே...புறம்பயர் தொழப் போ துமே 35-6 

பண்டரியன செய்த இமையும் பாவமும் பறையும்படி. 
கண்டரியன கேட்டியேல் கவலாதெழு மடகெஞ்சமே .. 85-9 

பதியும் சுற்றமும் பெற்ற மக்களும் பண்டையரல்லர் பெண்டிரும் 
நிதியி Ae வாழும் வாழ்க்கையும் நினைப்பொழி 
மடசெஞ்சமே...புறம்பயம் தொழப் போதுமே 35-2 

யூறச் திரைக்து ஈரம்பெழுக்து ஈரைத்தும் உமையால் sorts, 

சறம்புரிஈ் து நினைப்பசாண்மை யரி.து சாணிஃதறி அம்மம், 
இறம்பியா தெழுகெஞ்சமே றுகாலை நாமுறு வாணியம்... 85-3 

மடித்தாடும் அடிமைச்சண் அன்றியே மனனே? வாழுராளும் 
2085005 சருமனார் தமர்செச்டில் இறம்போ ஸு 

தடுத்தாட் கொள்வான் 90-1 

மலமெலாம் அதும் இம்மையே, மழுமைக்கும் வல்வினை rai Germ, 
பஅலமெலாம் ஓழி செஞ்சமே.. பதிம்பயர் தொழப் போதுமே 

மத்றொருவரைப் பற்றிலேன் மறவா தெழுமட கெஞ்சமே... 
முன்னைச் செய்வினை இம்மையில் வந்து மூடுமாதலின் முன்னமே 

என்னைநீ தியச்காதெழு மடகெஞ்சமே... 85-7 
வாடிரீமிரும் தென்செய்தி மனனே! வரும்.இ wranrdp 

வல்வினைச் சஞ்டு, ஊடிஞல் இணி அவதொன் நுண்டே. 
ஓ.ற்றியூர் எனும் ஊர் உறைவானே 54-8 

    

  

வாழ்வை உகச்த கெஞ்சே 100-4 

146. ரர் வரலாறு 

1. வரலாறு நிரம்ப உள்ள பதிகம் 100 

9. தமது பழைய நிலையைக் கூறுவது 

(0 *சானெனை மூன்படைத்தான் அசறிச்து தன் 
பொன்னடிச்சே சானென பாடல் அக்தோ 100-1 
  

* இது கண்ணாடி யிலிருச்அ முன்பு ம படைச்சப்பட்டு வந்ததைச் 
குதிக்கும். yw தண் கயிலாயத் காடியில்ஈன் சிமலவுரு சிழத்ற ஆல்கே 
கூடிவரும் பெருங்கழமை!! _பூவாளூர்ப் புராணம். 

4 தானெனை முன்படைத்தான் என்ற தசவுரையை 
சானென்னா உண்மை பெற்று சாமுணர்வ தெர்சாளோ? என்னும் 

இப்பகுதி தாயுமானாரால் *அதிஞருரை'யில் எடுத்தாளப்பட்ட ௮.
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(ii) *அணச்ச வன்றொண்டன் 70-10 
(114) உரிமையால் உரியேன் 14-11 
(07) சல்லால் நிழற்£ழ் ஒருகாள் சண்டதும் அல்லால் 

விரசொன்றிலம் எம்பெருமான் 25 
(கயிலையிற்) கமலினி அறிந்ததை என்னும் மாதர்களின் 
கண்வலைப்பட்டதால் வினைக்கு ஆளானேன் என வருந்தியது. 

(1) கட்டனேன் பிறர்தேன் உனக்காளாய்க் காதற் சல்ஏவி 
காரணமாக 54-2 

(௫0) கூடுமாறெம்கனமோ என்று கூறச் குறித்துச் காட்டிச் 
கொணர்ச்தெனை யாண்டு, வாடிரீ வாளா வருந்த 
லென்பானை வலிவலந்தனிற் கண்டு கொண்டேனே 67-6 

(vii) மானை சோச்சயெர் சண்வலைப்பட்டு வருக்இி யானுற்ற 
வல்வினைக்சஞ்| 540 

(Vili) மருவிப் பிரிய மாட்டேன்கான் 1வழிசின் 
ரொழிர்தேன் ஒழிகலேன் 77-8 

(ix) வாடிரீயிருச் தென்செய்தி மனனே, வருக்இ யானுற்ற 
வல்வினைச் சஞ்-ஊடிஞல் இணி ஆவதொன் நுண்டே 
ஒற்றியூர் எனும் ஊர் உறைவானே 54-8 

3. மண்ணுலகில் நானாக விதிக்கப்பட்டது 

வறிதே ரிலையாத இம் மண் ணலகில் 1ஈரனாக வகுத்தனை கான் 
கிலையேன், பொறிவாயில் இவ்வைச் இனையும் அவியப் பொரு 
உன் அடியே புகும் சூழல் சொல்லே. 3-2 

4, ahsot aa நாவலார் என்பது 

இருகாவல் அளுரன் 19-11 
சாசனுச் கூர் நமக்கு ஊர்...சாவதூர் என்றோத ஈற்றக்க 

வன்றொண்டன் ஆரூரன் 17-11 
சாவதூரன். 84-11 
  

* அணுச்சன் - அகம்படி.த் தொண்டு செய்பவன், சயிலையில் 
அண்மையிலிருர். ஐ. தொண்டு செய்தவர். *சச்சரனைத் அணைக்கவரி 
வீசச் கொண்டார்!! அப்பர், 6௨00-5. 

ர் சயிலையில் ஒழுக்கம் தவறினால் உன்னைவிட்டுப் பிரிர்தேன்; 
இனிப் பிரியேன். 

1 தலைப்பு 146-2, (ஈய) - பாடல் 77-8ன் ழ்ச் குறிப்பைப் பார்க்ச 
வும்.
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5. சுந்தாருடைய குலம் 
வ் குலத்து ஊரன் 72-11 

அல்ப *்தாமரைத்தார் ஆரூரன் 22-10 

6. தந்ைத தாய் இன்னாரேனல் 

இசைஞானி 1காகலன் 99-11 
இசைஞானி றுவன் 99-10 
சடையன்-இசைஞானி சாதலன் 39-11 
சடையன் சாதலன் 57-12 
சடையன் தன் காதலன் 58-10 
சடையன் சன் சிறுவன் 81] 
சடையனவன் 19றவன் 7-11 
ஈண்புடைய ஈன்சடையன் $இசைஞானி சிறுவன் 16-11 

7. தமது பேயர் “ஆரூரன் என வந்ததின் காரணம் 

ஆரூர்த் திருமூலட் டானத்தே அடிட்பே சாரூரன் 95.11 
gore ஆரூரன்பேர் முடிவைத்த...புலவன் 41-9 
சோருக் இருவாரூர்ச் சென்பேர் சென்னியில் வைத்த ஆரூரன் 89-11 

8. சுந்தரர் நல்ல அழகும், தேகக்கட்டும், உள்ளவர் என்பது 

இருமருவுச் திரள் சோளான் 78-11 
மலை மலிர்த சோளூரன் 30-11 

9. நான்மறை, அங்கம் ஓதினவர் சுந்தரர் என்பது 

காளும் ஞாலக்தான் பரவப் படுின்ற சான்மறை அங்கம் 
ஒ.இய காவன் வன்றொண்டன் 51-10 

10. நல்ல சீலத்தவர் சுந்தரர் என்பது 

சலக்தான் பெரி.தம் மிசவல்ல சிறுவன் வன்றொண்டன் 54-10 
நீதியில் ஒன் bd ayCacr 73-5 

11. சிறு வயதினர் என்பது 

(இருவொற்றியூரிற் சங்கலியாரை மணஞ் செய்து, பின்பு) 
கண்ணிழந்த காலத்தில் சுந்தரர் று வயதினர் என்பது 

இலர் சான் பெரிதும் மிசவல்ல சிறுவன் வன்றொண்டன் [இரு ஒற்நியூர்ப் 
டவ் 4-10 

* தாமரைத்தார் ௮ சணருக்கு உரியது. 

ர், 1, $ தளைப்பு 140-12ல் செய்யுள் 17-7ன் £ழ்க்குறிப்பைப் பார்க்க.
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12. சிவபிரான் வேதிய விருத்தனாக வந்த, வாதாடி, 
ஓலை உண்டூபண்ணிக் காட்டித் திருவேண்ணேய் 

நல்லாரில் வலிய ஆட்கொண்டகும், பின் ஒளித்ததும் 

அடக்கல்கொண் டாவணம் சாட்டில் வெண்ணெயூர் 
ஆளும் கொண்டார் 17-10 

அன்று. வக்தெனை அசலிடத் தவர்முன் ஆளதாகவென் ராவணம் 
காட்டி நின்று வெண்ணெய் ஈல்லூர்மிசை ஒளித்த 

Gs fog Dror Osr ser 62-5 
ஆத்த மென்றெனை அளுகந்சானை 62-4 
ஆவணஞ்*செய் தாளுங் கொண்டு 5-10 
ர்ஒட்டியாட் கொண்டுபோய் ஒளித்.இட்ட உச்சப் போதனை 59-10 
ஒர் ஆவணத்தால் எம்பி.ரானார் வெண்ணெய் ஈல்லூரில் 

வைத்தெனை ஆளுக்கொண்ட சம்பிரானார் 17-5 
காண்டனன் காண்டனன் காரிகையாள் தன் கருத்தனாய் 

ஆண்டனன் ஆண்டனன் 45-1. 
செய்யவ னாவெர்.இில் டெரானவை நீர்த்தவனே 26-6 
$சாயவளாய்ச் த௫்தை ஆச் சாதல் பிறத்தலின்றிப், 

போயகலாமைச் தன் பொன்னடிக் கென்னைப் பொருக்,2 
வைத்த வேயவஞார் 17-7 

  

* செய்து - உண்டு பண்ணி, 
ர இத :அடிமையிவன் எனக்கு! என்னும் சபதத்தடன் போய்ச் 

சுந்தரரைச் தடுத்சாட்கொண்டு திருவெண்ணெய் ஈல்லூர்த் திருக்கோயி 
ger உச்டிப்போதஇல் வெபிரான் (வேதியர்) ஓளிர்து மறைந்ததைச் 
குறிக்கும்போலும், 62-5 பார்க்க. 

பெரிய புராணம் விரிவுரை (விறன்மிண்ட-புரா. பக்கம் 68 ஓழ்ச் 
குறிப்பு பின்வருமாறு உளது: “திருவாரூரரையும். ம ..தியாசேசரையும் 
புற சென்று விறன்மிண்ட காயனுர் செரல்லியபின், “இருவாரூர்த் இ 
கோயில் இரண்டாம். தவாண்தில், மஇத்சவமை. ஒட்டி வடக்கு, டத 
வாயிலுக்கு நேரே தியாகேசர் வன் 'ரண்டர்க்குக் காட்டி Sisal 
னர். etre குறிக்க இப்போது அங்கு ஒட்டுத் தியாகர், கோயில்? 
என்றொரு சிறு ஆலயம் உண்டு. இதனை நினைந்தே ஈம்பிகள் “ஒட்டியாட் 
கொண்டு போயொளித்.இிட்ட உச்9ப் போதனை! எனச் குறித்தனர் 
போலும்.” 

1 ஆங்காங்கு, சடையன் இசைஞானி சிறுவன், காதலன் என்றாபே 
ஒழிய, *மகன்? பிள்ளை! எனச் கூறுததாலும், எம்மான் எம் ௮(ன்னை) 
என்னாது “எம்மான் எம்௮(ன்)னை என்றவர்? (21-5) என்று கூறின 
தாலும், Rader தமக்குத் நாய் தந்தையாய்-இசை ஞாணியாரின் கருவில் 
அமைந்து பிறவாமல், சடையனார் - இசை ஞானியார் இல்லத்திற் 

தே. ஓ.-11--25 
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சம்பனே அன்று வெண்ணெய் ஈல்தூரில் காயினேன் தன்னை 
ஆட்சொண்ட சம்புவே 69-8 

சேசத்.இனால் என்னை ஆண்டு கொண்டார் 19-2 
படுவிப்பாய் உனச்சே அள் 29-9 
பலரையும் பணியாமே தொடுவிப்பாய் 29-9 
போக்தனை தரியாமே 29-7 
மண்ணின்மேல் மயங்கிச் இடப்பேனை வலிய வக்தெனை 

ஆண்டு கொண்டானே. 70-2 
முன்செய்த வல்வினைகள் களை களைச்தெனே ஆளல்லுறு சண்டன் 71-7 
வச்கொருகாள் இடமாடியார் வெண்ணெய் ஈல்லூரில் 

meee st ஆளுங்கொண்ட கடமாடியார் 17-9 
arurg wren Cur2 of Ca Bug® wém...QaciyQomiis 

கல்லூரில் வைக்தெனை இஞும்கொண்ட. காயாடியார் 17-8 
IgGs sew வேதன் 610 

லை ஆவணம் உடையாய் 23-5 
வெண்ணெய் ஈல்லூரில் அற்புதப்பழ ஆவணம் சாட்டி அடியனா 

என்னை ஆள கொண்ட rie Boos சள்ளாறனை 68-6 
வெண்ணெய் ஈல்லூரில் வைத்தெனை கஆளும்சொண்ட *(எவலனார்) 17 
சிறுவஞாசத் தோன்றினரோ சர்தசர்!; பிறத்தல் இல்லாமையால் தான். 
சுந்தரர் இறத்தல் இல்லாது கயிலைக்குக் 'சளையா உடலோடு! சென்றனர் 
போலும், 

மேலும், சாதலும் பிறத்தலும் தவிர்த்து என்னை 
வகுத்துத், தன்னருள் சச்தஎம் தலைவனை? (58-1) 

“சாதல் பிறத்தலின்தி? (17-7 
மண்ணுலூல் நானாக வகுத்தனை?! (3-2) 

என வருவனவும் சவணிச்கற்பாலன. 
ம மனைவி இசைஞானியொடு மணங்கமழ்மென் மலரணையில் 
வந்து கெஞ்சய், கனிவினொடு மகப்பேறிலாமையினைச் 

குதித்துருஇச் சழதுக்காலை.. ஒளிர்சோ தியில் இ இருவர். 
காப்பண்...மூன் று வயதொடு மதலை பற்பல பூடணமிலங்க 
முக்கட்தேவன் தோன்தினன் என்றன மஇழ்ச்து சடையனார் 
615020595 தோளிற் பர்த்தா . வான்்.தரு மென்மலர் 
சொரிச்து வளவார் துக்துமி முழக்கு வானோர் அர்த்தார்?? 

சுச்தரர் ௮வதா.ர-8), 90... இருகாவலூர்ப் புராணம். 
* “எனது எவலைச் செய்யவேண்டிய அடிமை இவன் ?? எனச் 

சொல்லி வெற்றிகரமாக வாதாடித் தமக்கு சன்மை செய்வித்த காரணத் 
தால் பெருமானை--ஏவலனார், கா வலனார், சன்மையிஞர், ஈம்பிசானார், 
சாயஞார், சாயாடியார், சடமாடியார் என்றெல்லாம் ஆரூரர் குறிப்பிடு 
இன்றார். (காயாடியார் - வேட்டை ஆடினவர் 
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13. உனக்கு ஆளாய் விட்டேன்; இனி “அல்லேன்” என 

மாட்டேன், நீயே எனது குரு, உனக்குக் குற்றேவல் 
செய்வேன் என்றது 

(gem) உனக்காளாய் இனி, அல்லேன் எனல் ஆமே 1 
ஆமாத்தாரெம் அடிகட்கு ஆட்பூண்டனன் பூண்டனன் 

பொய்யன் நு 
ஆமாத்சாசெம் அடிகளைச் கூடுவன் கூடுவன் குற்றம தற்றென் 

குதிப்பொடே 
குறியே என்னுடைய குருவே! உன் குற்றேவல் செய்வேன் 

  

14. சிவனுக்கு துடிமை பூண்டேன், அவர் என்தலைவர், 

அவர் என்னை ஆட்கொண்டார், பிறரோடூ சேரேன்--என்றது 

டையுடையன் 89-2 
ஆண்ட ஈம்மி முன்னை 63-6 
ஆண்டவன் ஆண்டவன் ஆமாசத்தூரையும் என்னையுமாட் 

பூண்டவன் பூண்டவன் 45-6 
துணையால் Hy Case அடிநாயேன் 57-1 
*அரூரன் தம்பிரான் ஆரான் 90-10 
'இக்கனம் வச்கிடர்ப் பிறவிப் பிறக்தயர்வேன் அயராமே 

அங்கனம்வர் தெனை யாண்ட அருமருந்து 51-4 
எத்தான் மறவாறே நினைகஇன்றேன், மனத்து உன்னை வைத்தாய் 1-1 
என்னை அளுடை wd 68 
என்னை இன்னருள் எய் *விப்பானை 6-2 
என்னை உடையான். 91-6 
எனை உடையான் 89-2 
ஏழேழு படிகால் எமையாண்ட பெம்மான் 52-9 
கூடுமா றெக்கனமோ வென்று கூறக் குறித்துக் காட்டிக் 

கொணர்ச்தெனை யாண்டு வாடிநீ வாளா வருந்த லென்பானை (7-0 , 
8 சாண மென்பேன் ௮டையுடையன். 9-2 

தொண்டனேன் அதியாமை அறிச்து, சல்வியன் மனத்தைச் 
க௫ிவித்.ஐக் கழலடி சாட்டி என் களைகணை அறுக்கும் 
(வானவர் வணங்க நின்றானை) 67.5 

சொண்டாடித் இிரிவேனைத் தொழும்பு தலைச்கேற்றும் சுந்தரனே 16-5 
சமை யாளுடையான் 50-8 
பொய்யே செய். புறம்புறமே திரிவேன் தன்னைப் போகாமே 

மெய்யே வச்திங் கெனையாண்ட மெய்யா ! 52-2 
  

oe ஆண்ட ஸிரான்: *தம்மானை அறியாத சாதியா 
ருளமே? 88-1.



HS தேவார ஒளிநெறி (சுக்தரர்), 

முன்னை ஈம்பி...வார்சடை ஈம்பி முழுகிவை யித்தனேயுச் 
தொகுச்சாண்ட தென்னை ஈம்பி (8-7 

வாழ்விப்பன் என ஆண்டீர் வழியடியேன் உடிக்கு 164 
வீண் அடிமை உசக்திர் 46-4 
15. *வன்றொண்டன்? எனத் தமக்குப் பெயர் வந்த காரணம் 
தன்மையி ஞல்அடி யேனைச் தாம் ஆட்கொண்ட காட்சபைமுன் 

வன்மைகள் பே? வன்றொண்டன் என்பதோர் வாழ்வு 
தந்தார். 17-2 

தலயாத்திரைத் தொடக்கம் 

16. துறையூரில் “*தவகேறி'” தா என வேண்டியது 
ுறையூர்த் (சலைவா) உனை வேண்டிச் கொள்வேன் தவசெதியே 18 

17. திருவடி தீகைஷபெற விரும்பியதும், வந்தவர் இறைவர் 
என்பதை அறியாது அவரை மதியாது பேசினதும், 

அதற்காக வருந்தியதும் 
கரூசன் மதியாது சொன்ன அன்பனை...௮ கை மரரகருள் 

வாழ்பவனை இறைபோம் இசழ்வன் போலியானே 83-10 
*தம்மானை அறியாத சாதியார் உளசே...அ.ஜிவிலா சாயேன் 

எம்மானை கெடிலவட வீரட்டான.ச் அுறைவானை 
இறைபோ.தம் இசழ்வன்போலியானே 88-1 

எம்மான் சன் அடிக்கொண் டென் முடிமேல் mag Aad 
என்னும் ஆசையால் வாழ்க் ற...சாயேன் 88-1 

18. காழிப் பேருமானின் காட்சிபேற்றது 
(கடவுளை)...கழுமல வள௱சர்ச் சண்டு சொண்டேனே 58 

19. திருவாகுரிற் சுந்தரருக்கு இருந்த பற்றும், திருவாரூர்த் 
தொண்டர்கள் தம்மை எதிர்கொண்டு அழைத்தபோது 

அவர்களை நோக்கிப் பாடினதும் 

(அரையன்) இருப்பதும் ஆரூர் ௮வர் எம்மையும் ஆள்வரோ கேளீர் 18 

* இரு௮.இகைக்கு அடுத்த சித்தவட மடத்தில் தங்கும்போது 
இறைவர் சுச்2ரரின் முடிமீது. தமது. தாளை ரீட்டி வைக்க, இறைவர் 
என்று அறியாது நீர்யார், சும்மா மிதிக்றீர் என்று எக்தரர் கேட்க, 
என்னை அறிர்இிலேயோ என்று கூறி இறைவர் மறைந்த வரலாறு இங்குக் 
குறிச்சப்பட்ளெ.௮. 
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எந்தை இருப்பும் ஆரூர் அவர் எம்மையும் ஆள்வசோ என்று 
எந்தை செயும் இறம் வல்லான் காவலாரூரன் 78-11 

திருவாருசே இக்.இப்பன் TIAL 

20. பரவைச் சிவனருளால் மணஞ்செயப் பெற்றது 

மாழை யொண்கண் பரவையைத் தர்சாண்டானை 51-10 

21, அடியேன், அடியார்க் கடியேன் எனத் 

திருத்தோண்டத் தோகை பாடினது 

இல்லை. veut அச்தணர்தம் அடியார்ச்கும் அடியேன்...அரூரன் 
அரூரில் அம்மானுச் சாளே....ஐரன் அடிமை சேட் 
வெப்பார் ஆரூரில் அம்மானுச் கன்பசாலாரே 39 

22. திருத்தொண்ட.த்தோகை பாடினதற்கு முன்னரே, 

*கச்சியைத் தரிசித்தற்கு முன்னரே, சுந்தரருடைய 
தாய்தந்தையார் சிவனடி. கூடிவிட்டார் என்பது 

எம்மான் ஏம்( அன்னை யென் ஹவரிட் டி.தந்தொழிக்தார் 21-5 
என்னவனாம் ௮ரனடியே அடைச் இட்ட சடையன் 

இசைஞானி (சறுவன்) 89:11 

28, பரவையின் வருத்தம் நீங்கக் குண்டையூரில் கேல் 
பேற்றதும், திருவாரூருக்கு கேல் வந்துசேர ஆள்வேண்டிப் 

பாடினதும் 

கோளிவி எம்பெருமான் குண்டையூர்ச்சல செல்லுப்பெற்றேன் 
ஒ. அல்லல் களைக்சடியேற் கலை அட்டித்தரப் பணியே 20-4, 

omar HG. 6 89 ween 20-2, 8, 6 
- அன்பதுவா யடியேற் கவை அட்டித் சாப் பணியே 90. 
) ஆனிலை எம்பெருமான் அவை அட்டித் காப் பணியே 2 
உ இசச்சமதா யடியேத் கவை அட்டித் அரப் பணியே 2 

உமைகக்கை ஐர் பங்குடையாய்...ப.ரவை பூ வருத்தம் 25, 
நீயும் அறிதியன்றே 20-6 

ஸ் கச்சியைச் தரி௫ித்ததற்கு முன்பே தாய்தர்தையர் இருவரையும் 
இழச்ிருக்கனர் சுக்.த.ரர் என்பது '*எம்மான் எம்(அ)ன்னை எண்றவரிட் 
டிறர் தொழிக்தார்?? எனச் கச்சி மேற்றளிப் பதிகத்தில் (21-5) வருவ 
"தால் அறியக்கெச்்ற. 

* எம்மான் - என்தர்தை ; எம்மனை - எம்௮ன்னை 24-8-ம் பார்ச்ச., 
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சாவல வ ரனவன் நெல்லிட ஆட்கள் வேண்டி 
யு 5 5 கினைக்சேத்திய பத்து 23-10 

மாதர் ஈல்லார் வருத்தம த நீயும் அறிதியன்றே 20-3 
வாளன சண் மடவாள் அவள் வாடி. வருக்தாமே, கோளிலி 

எம்பெருமான் குண்டையூர்ச் ல செல்லுப் பெற்றேன், 
ஆளிலை எம்பெருமான் அவை ஒட்டித் தாப்பணியே 20-1 

24, வனப்பகை, சிங்கடி. இவர்தம் தந்தையாகத் 

தம்மைக் கூறுவது 

கோட்புலி சேடார் பூங்குழற் சங்கடியப்பன் இிருவாரூரன் 15-10 
(sieve) Aare ademg 27-10, 87-11, 4710, 57-12, 68-10, 7-10, 

98 
வனப்பகை அப்பன் (வன்றொண்டன்) 19.11, 29.10, 80-11, 88-10, 

4-11, 44~ 10, 57-12, 68-10, 87-16 

25, வலிவலத்திற் பெருமானைக் கண்டு களித்தது 

வலிவலர் சணில் வர்.த சண்டேனே 6T 

26, திருப்புகலாரிற் (போன் பெற்று) புகலூர் பாடூமின் 

புலவீர்காள் என்று உபதேசித்தது 
புகலூர் பாடுமின் புலலீர்சாள் (இம்மையே சரும் 

சோறுங் கூறையும்) 34, 34-1 

87.  திருப்பனையூரிற் பரமனது திருக்கூத்தைத் 
தரிசிக்கப் பெற்றது 

188 an வல்லார் அவரே அழகியே 87-7 
தொண்டர்கள் தள்ளிப் பாடசின்று ஆடுமாறு வல்லார் 

அவசே அழயெரே 87.1 
அரங்கன் வாய்ப் பிளந்தானும் அமலர்த் தோன் தலும் 

அறியாமற் றோன்றிகின் றரக்கில் ஆட வல்லார் 87-7 
தோளும் ஆகமும் தோன்ற ஈட்டமிட் டாடுவார் 87-4 

28, பாச்சிலாச்சிராமத்தில் போன்பேறாத காரணத்தால் 
புழுங்க அழுங்கி, *இவாலா தில்லையோ பிரானார் என்று 

ஏசினதுபோலப் பாடியது 

ஏனெ அல்ல இகழ்ச்தன அல்ல எம்பெருமான் 14-12
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பாச்லொச்சரொமத் தடிகள் என்றிவர் தாம் பலரையும் 
கட்கொள்வர், பரிக்தோர் பேச்சிலர், ஒன்றைத் தரவில 
சால் இவரலா தில்லையோ பிசானார் 14-4 

பிணிப்பட ஆண்டு vehiocr@e Qason Bd%evGur 
பிரானார் 14-10 

பித்தசே ஒத்தோர் ஈச்லெராடல் இவரலா இல்லையோ பிரானார் 14-1 
பிழைத்தது பொறுத்சொன் நீலெரா௫ில் இவசலா இல்லையோ 

பிசானார் 14-9 
பின்னையே அடியார்க் கருள்செய்வதாகல் இவரலா இல்லையோ 

பிராஞர் 14-2 
பெருமைகள்பேடச் ஏிறுமைகள் செய்யில் இவரலா இல்லையோ 

Soret TALL 
பெற்றபோ அகக்.து பெறாவிடில் இசழில் இவசலா தில்லையோ 

பிராஞர் 148 
மெய்யசே ஒ.ச்தோர் பொய்செய்வ சாடல் இவாலா தில்லையோ 

பிசாஞர் 14-7 
யாது சொன்னாலும் பிரிக்திறைப் போதிற் பேர்வதே யாஓல் 

இல.லா இல்லையோ பிரானார் 14-5 

29. போன்னும் போகமும் விரும்பிக் கேட்டதும், 
தரப்பேற்றதும் 

(வேண்டுகோள்! என்னும் தலைப்பு 141 பார்க்க] 

கந்தமுதல் ஆடை ஆபரணம் பண்டாரத்தே எனக்குப் பணித்தருள 
வேண்டும், பண்டுதான் பிரமாணம் ஒன்றுண்டே 46-5 

படுவிப்பாய் உனக்கேஆள் பலரையும் பணியாமே 
தொடுவிப்பாய் தலொடு பொன் 29-9 

Yorennscr Cured Qurarter gs தர்சென்னைப் போகம் 
புணர்த்த ஈன்மையினார் 17-2 

பொன்னவன் பொன்னவன் பொன்னைத்தர் தென்னைப் 
போகவிடா மின்னவன் மின்னவன் 4.8 

பொன்னு மெய்ப் பொருளும் தருவானை 59-1 
போகமும் திருவும் புணர்ப்பானை 59-1 
மா.திமையேல் உடையீர் மா நிதியச் தருவனென்று வல்லீசாய் 

ஆண்டீர் 46-10 
வாட்டமெலார்தீரச் சட்டியை யெமச்வே.௮.சான் எப்போது 

சொல்லீர், கடல் காகைச் சாரோணம் மேவி யிருக்ீரே 46-4
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80. ஆறைமேற்றளி தரிசித்த பின்பு திருஇன்னம்பர் தரிசித்தப் 
புறம்பயம் தோழப்போந்தார் என்பது 

ஆறைமேற்றளி சின்றும் போக்து வச்து இன்னம்பர்ச் mG ene 
யம் *இன்ன தென்றிலர் ஈசனார், எழு செஞ்சமே...புறம்பயர் 
தொழப் போதுமே 85-1 

81. கூடலையாற்றாருக்குப் போகும் வதியை இறைவன் 
காட்டிய விவரம் 

். வழியிற் போந்த அதிசயம் : 

கூடலையாற்றூரில் அடிகள், அத்தன், அந்தணன், அழகன், 
அறவன், அ.கி, ஆர்வன், ஆலன், ஐபன்--இவ்வழி 
போச்த அதிசயம் அறியேனே 85 

14. வழிவந்தபோது, எங்கு, எங்ஙனம், யாருடன் இறைவர் வந்தார் 
என்பது 

3உமையோடும்.,.வழிபோர்த ௮.இசயம் அறியேனே 
ஏர்திழையாளோமும்..வழியோக்த ௮.இசயம் அறியேனே 
குறள்படை யதனோமும்...வழிபோச்த அதிசயம் அறியேனே 
கூடலையாற்தூரில் கொடியிடை யவளோடும் ஆடல் 

உகந்தானை 83-10 

    

  

கூடலையாத்தாரில்,..வழிபோச்,த ௮.திசயம் அறியேனே 85 
கூர் கனை மழுவேக்கி...வழிபோக்த அதிசயம் அதியேனே. 95-3 
$கோலம துருவா... வழிபோத்த அதிசயம் அறியேனே. 88.0 
சோதிய தருவா௫.,.வழிபோக்க அதிசயம் அதியேனே 85-5 
பாவையொடும் உடனே...வழிபோர்,ச அ.இிசயம் அறியேனே 

85-2, 4-9 
பேய்ச்சணமுஞ் குழ...வழிபோர்த அதிசயம் அறியேனே. 15-8 
பொடியணி திருமேனி...யோடும் வழிபோர்த அ.தசயம் 

அறியேனே 85.1 
மல்கையொடும் உடனே...வழிபோர்த அ.தசயம் 

அதியேனே 85.3, 6, 8 
* சவனித்து இன்ன இடத்துக்குப் போ என்று குறிப்பித்தாரிலை. 
ர் சேவிபுடன் பெருமான் வந்ததைப் பாடல்தோறும் குறிக்கன்றா 

er மறையவர். கோலத்துடன் வெபிராண் வச், தேவியார் 
டன் பார்ப்பனிச் சோலத் டன் வர்சனர் போலும். “வடிவுடை 
OFS மதகரி உரிபோர்த்து? முதலிய பிற காட்டிகளைத் தாம் 

மல்தச்த பின் சர்.தரருக்குக் காட்டினர் போலும். 
$ கோலம் - வேதியர் கோலம். 
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மதகரி உரிபோர்த்து...வழிபோச்ச அதிசயம் அறியேனே 85-1 
ம.தியமொடு வாளரவும் சடைமேல்...வழிபோர்த அதிசயம் 

அதியேனே 95-7 
மழுவேர்இ...வழிபோந்த அதிசயம் அறியேனே 86-1, 3 
மறைமுதல் வானவரும் மாலயன் இக்தரனும்...கு.ழ 

வழிபோச்ச அதிசயம் அறியேனே 85-8 
மாலொடு சான்முசனும் உடனே-இவ் வழிபோர்த 

அதிசயம் அறியேனே. 85-2 
ப வழிபோக்த அதிசயம் அறியேனே. 8-0 

வித்தச வீணையொடும்...ஏழிபோச்.த ௮.சயம் அஜியேனே 6 
வெண்புரி நால்பூண்டு...வழிபோர்த அதிசயம் அறியேனே 85-6 
வேதியர் விண்ணவரும் மண்ணவரும் சொழ...வழிபோக்த 

௮.சசயம் அறியேனே 5-5 

விடையத தானே றி,        
  

     

592. தில்லையைத் தரிசித்ததும், *பேரூரின் பெருமையைத் 
தில்லைவாழ் அந்தணர்க்கு ஆரூரர் எடுத்துரைத்ததும் 

மீகொங்கில் ௮ணிகாஞ்வொய்ப் பேரூர் பெருமானைப் 
புலியூர்ச் சிற்றம்பலத்தே பெற்றாமன்றே 90-10 

33. கானாட்டூமுள்ளூரிற் கண்டூ தொழுதது 

கானுட்டு முள்ளநரிற் கண்டு கழல்தொழுது: 40-11 
காஞட்டு முள்ளூரிற் கண்டு சொழுதேனே 40 
  

* பேரூரர் பெருமானை இற்றம்பலத்தே பெற்றாம். என்று 
பேரூரைத் இல்லைப்பதிகத்திற் ெப்பிசசசென்னை எனத் இல்லைவாழ் 
க்தணர்கள் சுச்சசரைக் கேட்டார்கள். அதற்கு ஈம்பிசள் இல்லையிற் 
போலவே பேரூரிலும் பெருமான் ஆனர்த ஈடனம் புரிச் தருளுன்றார்.- 
என விடை கூறினர். 

  

(தில்லைவாழ் அக்தணர்) 4 ஈம்பிபே சூர்ச்சிறப்ப சயச்தெடுத்த 
Opel” என்றுர்; மாண்ட குணத் தர்தணர்கள் வினவ தலும் வன் 
ரொண்டர் ரீண்டம௫ழ்வினராகி நிலைமையவர்ச் கருள்செய்வார், ஈண்டு 
சடம் புரிவதுபோல் எம்பிரான் *போ.இவன.த் சாண்டுமன வர.தமுகல் 
லானக்த ஈடம்புரியும்?? --பேரர்ப் புசாணம், அழயெ இருச்சிற்றம்பலப் 
படலம், 2, 8. 

இதை உணர்ந்த இல்லைவாழ் அச்தணர்கள் பேரூருக்குச் சென்று 
பெருமானை வணக்கனர். 

1 போதி வனம் - பேரூர்.
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84. (1) திருமுதுகுன்றத்தில் (பசவையின் பொருட்டுப்) 
போன்வேண்டிப் பெற்றதைத் திருவாரூர்க் குளத்தில் எடுத்தது: 
இவள் வாடுின்றாள், ஐயா சந்தருளாய் அடியேன் இட்டளவ் 

கெடவே 25-5 
உம்பரும் வானவரும் உடனே நிற்கவே எனக்குச் செம்பொனைச் 

சக்தருளித் இகழும் மு.துகுன்றமர்க்தீர் 25-2 
பரவை குணங்கொண்டிருக்காள் மூகப்பே, அங்கணனே அருளாய் 

அடியேன் இட்டளல் செடவே 25-4 
பாவையிவள் தன்முகப்பே அடிகேள் தச்தருளீர் அடியேன் 

இட்டஎம் கெடவே 25-6 
பாவையிவள் தன் முசப்பே அர்தணனே யருளாய் அடியேன் 

இட்டஎல் செடவே 25.7 
பாலையிவள் சன்முகப்பே அரசே தந்தருளாய் அடியேன் 

இட்டளல் கெடவே 2-8: 
பசவையிவள் தன்முகப்பே என்செய்த வாறடிகேள் அடியேன் 

இட்டளங் செடவே 25-1 
பசவையிவள் சன்முகப்பே கூத்தா சர் சருளாய் கொடியேன் 

இட்டளல் செடவே 25-9 
பரவையிவள் வாடாமே அத்தா தச்தருளாய் அடியேன் 

இட்டஎல் கெடவே 25-8 
பரவையிவள் வாடுின்றாள் எம்பெருமான் அருளீர் அடியேன் 

இட்டளங் கெடவே 25-2 

(2) பரவைக்குச் சிவபிரான் ஏன் உதவினர் என்பது 
[ஈகைச்சுவைச் சாசணம்] 

*முன்றான் கடல் ஈஞ்சம் உண்ட அசனாலோ பின்றான் பரவைச் 
குபகாசம் செய்தாயோ 32-2 

85.  திருக்கோலக்காவினில் இறைவனைக் காணப்பெற்றது 
கோலச் காவினிற் சண்டுகொண்டேமேே 62 

86. குருகாவூரில் தமது கோடிய பசிதீர உணவுபெற்றது 
'தவியைப் பேசாமே சவிர்த்தென்னை ஆட்மொண்டாய் 29-2 
இத்சனை writ hoop 95% Ios எம்பெருமான் 29-1 
சார் தனை வருமேலுச் சவிர்த்ென்னை ஆட்சொண்ட வேர்தனே 29-T 
பாடுவார் ப௫திர்ப்பாய் 20-3 
  

-* இது ஒஞாகைச்சுவைச் சாணம் போலும், தலைப்பு 146-67 பார்க்க.
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போர்சனை தரியாமே 29-7 
*வெப்பொடு 1பிணியெல்லாம் தவிர்த்தென்னை ஆட்சொண்டாய் 294 

87, திருக்கச்சூரைத் தரிசிக்கத் தாம் விரும்பியதும், 
திருக்கச்சூரில் இறைவன் பலி ஏற்று உணவளித்ததம் 

ர. கச்சூர் ஆலச்சோயில் அம்மானை உன்ன முன்னும் 
மனத்தாரூரன். 41-10 

ii, fsmamig தலையிற் பலிர கொள்ளச் சண்டால் அடியார் 
கவலாசே, ௮துவா ஆமாறிதுவோ சச்சூர் ஆலச்கோயில்    

  

11-1 
ili. ஐ களிச்துப் பிதற்றிக் கடி.மா மலரிட் டுனைஎச்.தி, 

ஆதல் செய்யும் அடியார் இருக்க ஐ ஐ.பல்சொள்வ. கீழே, 
இ.சச் சண்டேன் உன்னை மறவேன் உமையாள் கணவா | 
எனையாள்வாய்...கச்சூர் ஆலக்கோயில் அம்.கானே 41-9 

88. ஓணகாந்தன் தளியில் போன் வேண்டிப் பாடினது 

எம்மைப் பெற்றால் ஏஐம் வேண்டீர், ஏதுச் தாரீர், எம் ஐதர்... 

  

உம்மை அன்றே எம்பெருமான் 5-7 
சையில் ஒன்றும் காணம் இல்லைச் கழலடி கொழுத உய்யின் 

அல்லால்...உ ய்யுமாறொன் தருளிச் செய்மீர் 5-L 
C24 6 Czas PPOsissr od Fogo என்பால் வைக்கமாட்டீர் 

ஒடிப்போடர் பற்றுச் தாரீர்! இணகார்சன் களியுளி்ோ 5-5 
மெய்ம்மை சொல்லி ஆளமாட்டீர் மேலை காளொன் நிடவும் இல்லீர் 3.7 

89. திருவோற்றியூரைச் சார்ந்ததும், இறைவன் திருவருளால் 
சங்கிலியாரை மணந்ததும் 

தர்ர்சனன் ர்ர்சனன் உள்ளத்துள்ளே சின்ற ஒண்பொருள், 
சேர்ர்சனன் சேர்ச்சனன் சென் ஐ.திரு வொத்தியூர் புக்குச் 
சார்த்தனன் சார்க்தனன் சங்கலிமென்தோள் தடமுலை 
ஆர்ச்தனன் ஆர்ர்தனன் ஆமாத்அர் ஐபன் அருளதே, 45-4 

கொய்யேனைப் பொருட்படுத்அச் சம்சிலியோ டெனைப் 
புணர்த்த சச்துவனை 51-11 

* வெப்பு - வெயிலின் கொடுமை, 
+ பிணி - பரிப்பிணி.. 
$ இன்றும் என்மிபாருட்டுப் பலி ஏற்பகாயித்றே எனச் சுந்தரர் 

agit aarp.
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40, (1) திருவாருரைவிட்டூப் பிரிந்திருக்க முடியவில்லை 
என்பதும் ; (2) திருவாரூரில் அவருக்கு, இருந்த பற்றும் 

(1) 
(இங் சலக்கு மூடற்பிறச்ச அறிவிலியேன் செதிவின் நி, எல்குலச் சப் 

பிரிக் திருச்கேன் என்னாரர் இறைவனையே 51-3 
'இருவர் நினைக்கினிதேசப் பெற்றுளனாம் பெருமையனைப் 

பெரிசடியேன் சையசன்றிட் டெத் தளனுப்ப் பிரிந்திருக்கேன் 
என்னாளூர் இறைவனையே 51-9 

சங்லியோ டெனைப்புணர்சத்த சத் துவனைச் சழக்கனேன் 
எங்குலஃகப் பிரிச்திருக்கேன் என்னாரூர் இறைவனையே. 5111 

சடையானை விடையானை அடைவின் தி என் செயசான் பிரிச் 
சிருக்கேன் என்குளூர் இறைவனையே 51-7 

செப்பரிய அயஜனெடுமால் இர்இத்தும் தெரிவரிய 
அப்பெரிய இருவினையே அறியாதே அருவினையேன் 
ஒப்பரிய குணத் கானை இணையிவியை ௮ணைவின் றி 
எப்பரிசு பிரிந்திருக்கேன் என் ஆரூர் இறைவனையே 51 

சேவர் குலக்கொழுக்சை மறக்இங்வனம் கான், என்னறிவான் 
பிரிர்திருக்சேன் என் ஆரூர் இறைவனையே 51-8 

பத்திமையும் அடிமையையும் சைவிலோன் பாவி3யன், *Qur sO 
னகோ யதுவிதனைப் பொருளறிர்தேன் போய்த்தொழுவேன், 
..சத்தனேசாள் பிரிர்இருக்சேன் என்ஆரூர் இறைவனையே 1-1 

ப_ரவையைத் தர். தாண்டானை ம.இியில்லா ஏழையேன் பிரிம் 
இருக்சேன் என்னாரூர் இறைவனையே 81.10 

புசமெரித்த தன்மையனை மூன்னாக நினையாத மூர்ச்சனேன் 
ஆச்கை சமக்தென்னாகப் பிரிக் திருக்சேன் என்ஞரூர் 

இறைவனையே 51-6 
மான்மருவுவ் கையானை ஏல்னம் சான் பிரிர்திருக்கேன் 

என்னாரூர் இறைவனையே 51.4 
மூத்நினே மாமணிதன்னை வயிசத்தை மூர்ச்சனேன் எத்தனைசாள் 

பிரிக்திருச்சேன் என்அளுர் இறைவனையே 81-1 
வளர்சடையெொம் ஆசமூதை எவ்வணம் சான் பிரிக்கிருக்சேன் 

என்ஞரூர் இறைவனையே 51-2 

  

@) 
நித்தமாக நினைச் துள்ளம் ஏத்தித் தொழும் அத்தன் அம்பொற் 
கழல் அடிகள் அரூரசைச் த்தம் வைத்த புகழ்...ஊரன் 87-11 

  

* கோய் பொதிர்த உடற்டெமாய பிறவி,
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Al. கண்ணிழந்ததும், நோயுற்றதும், கண்ணை மறைப்பித்தாய், 

கண் ஒளியைத் தா, ஊன்றுகோலாவது தா, உற்றகோயைத் 

தீர்த்தருள் என” வேண்டுவது; கண்ணிழந்த நிலையில் 

முறையீட--அந்த நிலையிலும் தலங்களைத் தேடிச்சென்றது 

அத்சா என்னிடர் ஆர்க்கெடுத் துரைக்கேன். 54.8 
அழுக்குமெய் கொடுன் திருவடி யடைந்தேன் ௮ அவுசான் படப்பால 

சொன்றானால், பிழுக்கை வாரியும் பால்கொள்வர் அடிகேள் 
பிழைப்பனாிலும் இருவடிப் பிழையேன், வழுக்? வீழினும் 
இருப் பெயரல்லால் மத்றுசான் அதியேன் மறுமாஜ்றம், 
ஒழுக்க என்சணுக் கொருமருக் ஆரையாய் ஒத்தியூரெனும் 

ஊருறைவானே 54-1 
*ஈன்று கொண்டதோர் சற்றமொன் நன்றால் யாலமாலென். 

அன்புடையார்கள், சோன் றரின் றருள் செய்தளித்திட்டாற் 
சொல்லுவாரை யல்லாசன சொல்லாய், மூன்று கண்ணுடை 
யாய் அடியேன் சண் சொள்வசே சணக்கு வழச்காகில், 
ஊன்றுகோல் எனக்காவசொன் றருளாய் ஒத்றியூரெனும் 
ஊருறைவானேர் 54-4 

உட£ம்பில் அடுசோயால் கருத்தழிக்து உனக்கே பொறையானேன் 70-2 
உனைகான் மறவேனேல் உற்றநோய் உறுபிணி தவிர்த்தருளாய் 

ஒற்றியூரெனும் வருறைவானே 54.7 
உறவிலேன் உனை அன்றி மற்றடியேன் ஒருபிழை பொறுத்தால் 

இழிவுண்டோர். 70.0: 
என்செய்வான் அடியேன் எடுத் துரைக்கேன் 54-2, 
கட்டனேன் பிதக்தேன் உனக்காளாய்ச் காதற் சங்கவி காரண 

மாசப், பெட்டனாலலும் திருவடிப் பிழையேன், பிழைப்ப 
ஞூலும் இருவடிக்கடிமை ஓட்டினேன், 1எனைநீ செய்வ 
தெல்லாம் ஒற்றியூபெனும் ஊருறைவானே 512 

  

  

“ கருத்துரை : சாம் படைத்ததால் சமக்குச் சத்தம் இவன் என்னும் 
சணக்கு ஒன்று மாத்திரம் அன்று; யாராயிருக்தாலும் அன்புள்ளவசா 
யிருந்தால் ஈம்மாட்டு அன்புள்ளவமே சமக்குக் சணக்கு என் து கொண்டு 
அவர் எதிரில் 8 தோன்றி அவருக்கு அருள் செய்கின்றாய் ; அருள் 
பெற்ற அச்தப் பாச்யெத்தால் அவர் உன்னைப் புகழ 8. அவரைச் சடுஞ். 
சொல் ஒன்றும் சொல்லாமல் பொறுத்தருளூ?ன்றாய் ; இது உன் 
தன்மை ; உன் கருணை அப்படியிருக்க, மூன்று கண்ணை உடைய நீ என் 
சண்ணைப் பிடக்கக்சொண்டாயே; இதுதான் நீதிக் சணக்கு வழக்கு. 
என்றால் எனக்குத் தச்சதொரு ஊன்றுகோலைத் தந்தருள் என்ற 
படி, 

3 பெட்டன் - பொய்யன். 1 எனை - என்னை -யாது.



கூ தேவார ஒளிகெதி (சுந்தசர்) 

'சண்ணிலேன் உடம்பில் லடுகோயால் சருத்தழிச்.௪ 
உனக்கே பொறையானேன், அண்ணலே! எனை அஞ்சல் 

என் றருளாய் gi எனக்கு.ற வமரர்கள் ஏறே 70-2 
கூடினாய் மலைமல்கையை சினையாய் கங்சை ஆயிரமுகமுடையாளைச் 

சூடினாய் என் று சொல்லிய புச்சால் தொழும்பனேனுக்கும் 
சொல்லலுமாமே 54.8 

இருமுல்லைவாயில் சேடியான் இரிதர்வேன் கண்ட பைம்பொனே (19-3 
படுதுயர் களையாய் பாசுபதா பாஞ்சுடமே 69 
*பெற்றிருர்.து பெறாதொழிகின் ற பேதையேன் பிழைச்திட்டதை 

'இறியேன்...முற்றும் 8எனை முளிர்திட அடியேன் கடவசென் 51-7 

பேதையேன் பிழைத்திட்டதை அறியேன் 54-7 
fos gap புக்கதோர் சணிஎணக் கானாய் மைக்தனே மணியே 

மணவாளா! , அகத்திற் பெண்டுகள் சாஷென் று சொன்னால் 
அனைய போ குடா எனத் சரியேன்,. முகத்திற் சண் 
இழச்செக்கனம் வாழ்கேன் முச்சணா முறையோ மறை யோதி! 
உகைக்கும் தண்கடல் ஐதம்வச் துலவும் ஒற்றியூர் எனும் ஊர் 

உறைவானே 54-9 
,தியிலேன் "உடம்பில் அடுசோயால் touts ox oir, மணியே! 

மணவாளா!..... திருவாவடு துதையுள், ௮/ இிபனே ! எனை 
அஞ்சலென் றருளாய் ஆர்எனக்குற வமார்கள் ஏறே 70-4 

மற்றுத் தேவரை நினைக். துனை மறவேன் கெஞ்ஞஷெசொடு 
வாழவுமாட்டேன் 54.7 

3மானை கோக்கியர் சண்வலைப்பட்டு வருக்தியானுற்ற வல்விணைச் 
கஞ்சித், தேனையாடிய கொள்றையினாய் உன் 2லமும் குணமும் 
சக்தயொதே, கானும் இத்தனை வேண்டுவசடியேன், 
₹உமிரொடுக் சாகத் தமுக்சாமை, ஊனம் உள்ளன தீர்த்தருள் 
செய்யாய் ஒற்றியூர் எனும் ஊருறைவானே 54-6 

whims Karten (pats Bu. 99 Cuseir sav ar BLT 
  

* உன் அருளைப் பெற்றிருக்க கான் இப்போது அக்க அருளைப் 
பெறவில்லையே; கண்ணை. எ இழக்கும்படியான அத்.தணைப் பெரும்பிழை 
செய்ததை கான் அதியே 

4 மகத்துச்சனி : ஒப்புமைப் பகுதி, பக்சம்.௪௯ பாட்டு 54-9-ன் எழ்ச் 
குறிப்பைப் பார்க்க. 

1 மானை நோக்கர் : சயிலேயில் இருச்ச சமலிணி, அசிக்திதையார், 
அவர்தம் கண்வலைப்பட்டகனால். வினைகும, நானாக வகுத்தார் 
இறைவர் இவரை, (தலைப்பு 1106-8 படல் 3-2 பார்ச்ச) 

8 உயி ராடு நரகத் தழுந்தல் : சண்ணிழக்து வாழ்தல் sre 
“ேவதனையாம் என்றபடி,
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*வழித் தலைப் படுவான் முயல்ன்றேன் 1 உன்னைப்போல என்னைப் 
பாவிக்ஈமாட்டேன், எழித் தலைப்பட்ட 8ச,அபோலச் சுழல்சன்றேன். 
சழல்சன்றதென் உள்ளம், [கழித்சலைப்பட்ட சாயதபோல 
ஒருவன் கோல்பற்திக் .றசற இமுர்சை, ஒழித் தகீ யருளாயின 
செய்யாய் ஒற்றியுரெனும் ஊருறைவானே நக 

அாடிரீயிரும் சென்செய்.தி மனே வருர்தி wr gop வல்கினேக் 
கஞ்சி, ஊடினஞல் இணி ஒவதொன் றுண்டே ஒத்தியூர் 
எனும் ஊர் உறைவானே 54-8 

42. (0) வடதிருமுல்லைவாயிலில் “படுதுயர் களையாய்” 
என வேண்டினர் 

ல்லைவாயிலாய் ! வாயினால் உன்னைப்:பரவிடும் அடியேன். GY @ டி. 
படுதுயர் களையாய் பாசபதா பாஞ்சடசே 6-1 

(0) கண்ணிழந்த காரணம் 
ஒற்றிமா ஈகருடையாய் சங்கிச்கா என்சண் கொண்ட பண்ப 69-8 
காதற் சல்லி காரணமாகப் பெட்டன் 54-2 

43. வெண்பாக்கத்தில் முறையீடும், ஊன்றுகோல் பெற்றதும் 

இடையறியேன் தலையறியேன் எம்பெருமான் சரணமென்பேன் 
அடையுடையன் ஈம்மடியான் என்றவற்றைப் பாசாதே 
விடையுடையான் விடகாசன் வெண்ணிழ்றன் புலியின்தோல் 
உடையுடையான் எனையுடையான் உளோம்போட£ர் 

என்றானே. 00.2 
சண்மணியை மறைப்பித்தாய் இங்கருர்தா யோஎன்ன 

ஒண்ணுதவி பெருமானார் உளோம் போர் என்றானே 89-6 
கார் சிலவு மணிமிடற்றீர் இங்இருக்தி ரேோயென்ன;, 

ஊர் ௮.ரவம் ௮ரைச்சசைத்சான் உளோம்போடர் என்றானே 99-7 
'செய்வினையொன் ஐறியாதேன் இருவடியே சாணென்று 

பொய்யடியேன் பிழைச்திடினும் பொதுச் 
வேண்டாவோ, பையாவா இல்கருக்கா யோஎன்னப் 
  

* திருவாரூருக்குப் போவதற்கு மேற்கொண்ட பயணத்தை நிறுத்த 
மாட்டேன் ; அங்குப் போகவேண்டிய வழியையே தொடர்ச்அு செல்ல 
(மூயல்ன்றேன்... 

* உன்னை சான் தியானித்துப் பொருட்படுத்துவதபோல என்னை 
கான் பொருட்படுத் துவ இல்லை. 

1 கழித்தலைப்பட்ட, காம் - ஒதுக்கப்பட்ட காய்; கோலின் 
சதுனியைச் கெளவிச் செல்லும் சாய்--எனலுமாம்,
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பரிச்தென்னை, உய்ய அருள் செய்ய வல்லான் உளோம் 
போர் என்றானே. 90-8: 

சேயிழையோ டாட, சம்பியிங்கே இருச்சிரே என்று கான் 
கேட்டலுமே, உம்பர் தனித் துணை எனக்கு உளோம் 

போர் என்றானே 89-4 
திருஒற்றி ஊரிடக்சொண் டிருந்தபிசான் உளோம் போச் 

என்றானே 89-8 
துன்னியிரு பாலடியார் தொழுதேச்ச அடியேனும், உன்ன தமாய்க் 

கேட்டலுமே உளோம் போர் என்றானே 89-5. 
பிழையுளன பொறுத் இவர் என்றடியேன் பிழைத்தச்கால் 

பழியதனைப் பாராதே படலமென்சண் மறைப்பித்தாய் 
குழைவிசவு வடிசாசா கோயிலுளா யேஎன்ன 
உழையுடையான் உள்ளிருச் தளோம் போ£ர் என்றானே 89.1 

பொன்னவிலுவ் கொன்றையினாய் போய் மூழ்2சழ் இருஎன்று 
சொன்ன எனைச் சாணாமே குனறவு மூழ்ஃே 
என்னவல்ல பெருமானே இக்கிருக்தா யோஎன்ன 
ஒன்னலரைச் சண்டாற்போல் உளோம் போர் என்றானே. (9-9. 

மான் நிகழுஞ் சக்லெயைத் தர்துவரு பயன்ச ளெல்லாம் 
தோன்ற அருள் செய்களித்தாய் என்றுளைச்ச உலகமெலாம் 
ஈன்றவனே வெண்கோயில் இல்கிருர்தா யோஎன்ன 
ஊன்றுவதோர் கோலருளி உளோம் போர் என்றானே. 89-10. 

44, காஞ்சியில் ஒருகண் பெற்றது - அல்லல் ஒருவாறு 
தீரப்பெற்றது - ஆண்டவன் அருளை வியந்தது 

அல்லல் இர்த்தருள் செய்ய வல்லானை...சாணச் சண் 
அடியேன் பெற்றகாறே. (1-5 

உற்றவர்ச் குதவும் பெருமானை...சாணச் சண் அடியேன் 
QuppanGp 01.2 

சம்பனெம்மானைச் சாணக்சண் அடியேன் பெற்றவாறே 61 
*்சள்ளக் சம்பனை எங்கள் பிரானைச் காணக் சண் அடியேன். 

பெற்றவாதே.. 61-10. 
காணச் சண் அடியென் பெத்ததென்று...சம்பன் எம்மானை 

ஆரூரன் ஈற்றமிழ் இவை ஈரைச்து 61-11 
ஈண்ணினார்ச் சென்றும் சல்லவன் தன்னை...சாணச்சண் 

அடியேன் பெற்றவாறே 61-7 
*சல்ல கம்பனை எங்கள் பிரானைச் காணக் சண் அடியேன் 

பெற்றவாறே. 61-5 
  

* தலைப்பு 161-18 *சச்ச? என்பதன் £ழ்ச்குறிப்பைப் பார்க்க,
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பக்.இித்த வினைப்பற் றறுப்பானை சாணக்கண் அடியேன் 
பெற்றவாறே 618 

பற்றிஞர்ச் கென்றும் பத்றவன் தன்னைச்...காணச் சண் அடியேன் 
பெத்றவாறே 61-2 

பெரியஎம் பெருமான் என்றெப்போ ம் சத்தவர் பாவப் 
படுவானைச் காணம் கண் அடியேன் பெர்றதென்று 6111 

*பெரிய சம்பனை எக்கள் பீரானைக் காணச் கண் அமியேன் 
பெத்றவாறே 61-3 

45. இடது கண்பெற்ற ஆரூரர், திருஆருரை நினைந்து பாடியது 

ஆதியை மாதி 
ஆரூசை சன் 

பன்னெ்ஞ் சொன்மலர் 
(தென்திரு)வாரர் புச்ரு--இடுபலி 

தரர்புக்கு என் சொல் எய் அவதே 33-9) 
மயால் சாவலர்கோன் ஊரன் 
காண்டிட்டன பத்தும் 99:10 

எனியை கான் என்துசொல் 
எய்துவதே 83-5 

8: 

   

  

    

    

    எண்ணிய சண்டாளி என்றுகொல் or: ஜு 
ர என் கொல் எய் துவதே 88-1 LL aéengs Domes   

     u weet ORs se ue vier eCard augiaCs 83-4 
ம. என்பொனை என்மணியை என் றகொல் எய்துவதே 83-7 
ட. என்றன் பனங்குவிச என் கொல் எய்துவதே 93-2 
9. என்னுயிர்க் இன்னமுசை என்௱கொல் oi pats 83-8 
ஒ. எ ஏழுலசாளியை கான் என்றுகொல் எய்.துவதே 83.6 
்  ஏதணி எம்பியை என்றுகொல் எய்துவதே 88-8 

நின்ற வினைச்கொடுமை ரீக்கத்...சென் இருவாரர்புக்கு...என்று 
சால் எய்துவதே 88-2 

மூர்.தி எழும் பழைய வ. வின் மூடாமுன், சந்தை பராமரியாத். 
இதன் என்றுசொல் எய்துவதே 83-1 

    

  

   மன்னை GSH , பின்னை நினைர்சனவும் 
பேதுதவும் ஒழியச், தென் தருவாரூர்புக்கு... என்றுகொல் 

எய்துவதே 83-3 

46. நெல்வாயில் (அரத்துறை) தரிசித்தபோது ஒரு கண் 
பார்வைதான் இருந்தது 

எற்றே ஒரு: கண்ணிலன் "செல்வாயில் அசத்துறை நின்மலனே 3-3 

     
ள்ளச் சம்பன்-சல்ல சம்பன்-_விவாம் தலங்கள்? 
கச்சி? பார்க்க. 

* பெரிய கம்ப 
என்னும் தலைப்பில் 18- 

சே. ஓ.11.-20
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47.  திருவாவடூதுறையைத் தரிசித்து (ஒரு) கண் இலாது 
வேதனைப்படூதலையும், நோயால் உடம்பு வேதனைப் 

படதலையும் கூறித் துதித்தார் 
உடம்பில் அடுகோயால் மயங்ளேன் 70-4 
உறவிலேன் உனையன்றி மற்தடியேன் ஒருபிழை பொறுத்தால் 

இழிவுண்டே 70.6 
எனை அஞ்சலென் ஈரனாம் ரொனக்குறவு அமரர்கள் எறே 70 
கண்ணிலேன் உடம்பில் அடுகோயால் கருத்தழிக்து உனக்கே 

பொறையானேன். 70-2 

48, திருத்துருத்தியில் வினை--பிணி--கோய் நீங்கப்பேற்றது 
அம்மைகோய் இம்மையே ஆசறுக்கானை TAS 
அருலினே யுள்ளன ஆ௪ அத்தானை "4d, 

இழித்தசோய் இம்மையே ஒழிக்க வல்லானை 740 
என்னைசான் மறக்குமா றெம்பெராமானை என் உடம்பு அடூம்பிஎனி 

இடர்கெடுக்தானை 

   

  

உலகறி பழவினைய ஏழித்தானே 
உற்றசோய் இத்றையேயுற வொழித்சானை 
சொடர்ச்தடும் கடுமபிணிச் கொடர்வறத்தானை 
பழவினை யுள்ளன பற்றறுத்தானை 
வேலைசோய் இம்மையே வடுவித்தானை 

&9. ஆருர்ப் பாவையுண் மண்டளியில் மற்றைக் கண்ணையும் 
தரும்படி வேண்டூதல் 

கண்டுகொண்டார் ஐவர் உரர்இலும், சாவாயால் உன்னையே ஈல்லன 
கொல்லு 3வற்(கு) ர*என் பாவையுண் மண்டளி அம்மானே 6.1. 

கண்சோச் கொண்டிட்டுச் சாட்டாயே--பரவையுண் மண்டளி 
அம்மானே 00.7 

காமாறா தன்னையே ஈல்லன சொல்லவார், போமாறென் 
புண்ணியா இ$காடு உகக்து ஆகொய்க்கு ஆமாறென் 
பாலையுண் மண்டனி அம்மானே 96-3 

செஞ்சே நின்னையே யுள்9 கினைவாரை, அஞ்சேலென் பாவையுண் 
மண்டனி அம்மானே 00.8 

கோக்குவே னுன்னையே சல்லன சோச்சாமைக், 
சரக்கன்றார் சண்டு கொண்டார் ஐவர் காக்இிலும் 
வாச்சென்னும் மாலைகொண் டுன்னையென் மணத் 
தார்க்ின்றேன் பரலையண் மண்டனி யம்மானே 004 

   
   

   

    

* எஸ்!- என்பாயாக. ஆவா என்று. அபயம் கூறுக.
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50. ஆரூர்ப் பெருமானை இரு கண்ணாலும் காண்பதற்கு 
இல்லையே என வருந்தி ஏசறவால் தமது காதலைக் காட்டும் 

திருப்பதிகம் கைக்கிளைத் தூது வகையிற் பாடியது 

அன்னப் பெடைகாள் ! இள்ளைகாள் ! குயில்காள் ! குருகுகாள் ! 
கொண்டல்சாள் ! சச்ரவாலப் பேடைகாள் ! காரைகாள் ! 
பூவைகாள் ! வண்டுகாள் ! 

அரூமர்க்குச் கலைகள் சோர்்றதும், கனவளை கழன் றம், 
முலை-ள் பீர்கொண்டதும் மொழிய வல்லீர்களே 87-5 

அரூசர்ச்குப் Us gep Perey. UT@wpBes eroyid, உற்றுமற் 
'தின்மையும் உணர்ச்,ச வல்லீர்களே. 87-8 

இரூசர்க்குப் பானலல் கொண்டவெம் பணைமுலை பயர்துபொன், 
ஈனலங் கொண்டதும் உணர்த்சஉல்லீர்களே 37-7 

த வகரம் இல்லாமையும் வளைகள் கில்லாமையும், உச்சம் 

    

  

வாமையும் உணர்த்தவல்லீர்களே 387-4 
ருரர்க்கு வாழுமாறும் வளைகழலுமாறும் எனக் கூமுமாறும் 

இவை உணர்்ததவல்லீர்களே 37-3 
தரூரரைச் கண்டவாறும் சாமத்தீச் கனன்றெரிர்து மெய், உண்ட 

ஊறும் இவை உணர்த்தவல்லீர்களே 37-6 
அரூரஸைப் பாவி காடும்மறும், பாடிகாடும்மதும், உரு சாடும்மதும் 

த உணர்த்தவல்லிர்களே 37-9 
ஆரூரரைப் பருகுமா ஐம்பணிர் தேச்துமா றுக்ச்னைச், தருகுமர 

றும்மிவை உணர்ச்தவல்லாகளே 87-1 
ஆரூரரைப் பாடுமாறும் பணிர்தேத்துமா முங்கூடி, ஊடுமாறும் 

இவை உணர்த் தவல்லீர்களே 97-10 
அரூரசை மறக்க இல்லாமையும் வளைகள் நில்லாமையும், உறக்க 

மில்லாமையும் உணர்ச் தவல்லீர்களே 37-2 

51. மற்றைக் கண் பார்வையையும் பெறவேண்டி, ஆருர் 

மூலட்டானத்தில் பாடினதும் (கண் பெற்றதும்) 

இருக்கம் சின்றும் இடர்தும் உம்மை இகழாதேச் வோம், வருக்.இ 
வச்.தும் உமச்கொன் நுசைத்தால் வாழ்க்து போதீரே 95.10 

இழியாக் குலத்திற் பிறந்தோம் உம்மை இகழாதேத் வோம், 
பழிதானாவ தறியீர் அடிசேள் பாடும் பத்தசோம், 
வழிதான் காணாது அலமச்திருக்தால் வாழ்க்து போதிரே 95-8 

என்றும் முட்டாப் பாடும் அடியார் தங்கண் காணா௮, குன்றின் 
முட்டிக் குழியில் விழுக்தால் வாழ்ச்து போதிரே ட்ட. 

சந்தம் பலவும் பாடும் அடி.ழார் தங்கண் காணாது, . 
ats Guguren (ponGur cerGa anpegCurBCr 95-5



ror தேவார ஓனிநெறி (சுந்தர்), 

தனத்தா வின்றித் தாச்தாம் மெவிர் ஐ. தல்கண் காணாது, மனத்தால் 
வாடி அடியார் இருக்தால் வாழ்ச்து போர 95-6 

பாரூர் அறிய என்கண் கொண்டீர் 8ரே பழிபட்டீர், வாரூர் 
லையாள் பாகல்கொண்டீர் வாழ்ச்து போசரே 95-12 

பேயோடேனும் பிரிவொன் நின்னா சென்பர் பிரரெல்லாம் 
காய்சான் வேண்டிற் கனிதகானன்றோ கருதிக் ச்கொண்டக்கால் 
காய்கான் போல சடுவே திரித்தும் உமக்காட் பட்டோர்ச்கு. 

வாய் சான் இறலீர் இருவாளூரீர் வாழ்க். போதீரே 95-9 
மாயங்காட்டிப் பிறவிகாட்டி மறவா மனவ்சாட்டி. 

காயல் காட்டிக் கண்ணீர் கொண்டால் வா போதே. 95.7 
மீளா அடிமை உமச்கே ௪ ஆனாய்ப் பிறரை வேண்டாதே 

மனாத் | தீப்போல் உள்ளே கனன்று முகச்சால் மிகவாடி 
ஆளா யிருக்கும் அடியார் தங்கள் அல்லல் சொன்னக்கால் 
வாளால் இருப்பீர் இரு வாரீர் வாழ்க். து போதீரே. 

விற்றுச்கொள்வீர் ஒற்ழியல்லேன் விரும்பி யாட்ப. 
குத்தம். ஒன்றும் செய்ததில்லை கொத்தை யாக்க 
எற்றும் சடிகேள் என்கண் கொண்டீர் நீரே பழிபட்டீர் 
மற்றைக்கண் தான் சாராதொழிக்தால் வாழ்ந்து போதிரே 95-2 

  

    

52. தமக்காக இறைவன் தூது சேன்றது 

o
D
 

S
e
 

  

அடியேற்கு எனிலக்து தாகனே 8- 
சோதனை என் றனையாள் தோழனை காயகனை 84 

58. தமக்குத் தோழர், ரேசர், எளிவந்தவர், பிழைபோறுப்பவர், 
சிவபிரான் என்பது 

அடியேற் கெளியானே ர 
எம்மானை எளிவந்த பிரானே 59-1 
என்றனை யாள் தோழனை Bho 
*என்னுடைய மோழனுபாய் யான் செய்யும் துரிசுசளுச் குடனா9 51-10. 
எனக் கெளிவர்த பாவசாசணை (2-1 
ஏழையேற் கெளிவக்த பிசானை 
தன்னைக் தோழமை அருளித் தொண்டனேன் செய்த 

துரிசுகள் பொதுக்கும் சாதனை 
கேசத்.இனால் என்னை ஆண்டு கொண்டார் 
யான் செய்யும் அரிஈகளுச் குடனா9 

  

  

* என்னுடைய தோழனுமாய்? என்ற இருப்பாட்டின், சன்னெறி' 
யைச் கண்டுரிமை சாம் செய்வ செக்காளோ'.. ன இப்பகுதி சாயுமனா, 
சல் “அறிஞருமை' என்னும் தலைப்பில் எடுத்தாளப்பட்டுள ௮.
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54, பரவையார் சங்கிலியார் இருவருக்கும் தமக்கும் பற்றாய 
பேருமான் சிவபிரான் என்றது 

பண்மயச்த மொழிப் பாவை சய்விக்கும் எனக்கும் 
பரற்றாய பெருமானே மத்றாசை உடையேன் 46-11 

55, எயர்கோனுக்கு உற்றகோயை இறைவர் தீர்த்ததும், 

அவர் போருட்டூ பேருமழையைத் தந்ததும், தவிர்த்ததும் 

ஏத சன்னிலம் ஏயர்கோன் உற்ற இரும் பிணி தவிர்த்து 55-8 
ஈலையக முத்தும் மாமறை மறச்து வயலில் நீரில் மாரிலம் 

அருசோம், உய்யக் கொள்சவற் ஜெற்களை என்னப்... 
பெய்யு மாமழைப் பெருவெள்ளம் தவிர்த்துப், பெயர்த் தும் 
பன்னிரு வேலி கொண் டருளும் . இருப்புன் கருளானே 55-2 

56, மூவேந்தர் முன்னிலையில் திருப்பரங்குன்றத்திற் பாடினது 

அடிகேள் ௨ inser Gen அஞ்சு. துமென் ஐமரர் பெருமானை 
ஆரூரன் அஞ்சி, முடியால் உலகாண்ட மூவேர்தர் முன்னே. 
மொழிச்சா ம். ஓர் சான்கும் ஓர் ஒன்றினையும், படியா இவை 
கற்று வல்ல அடியார் பரங்குன்றம் மேய பரமன் அடிக்கே 

குடியாி...விண்முமுதாள்பவரே 212 

57. கானப்பேர் (காளையார் கோயில்) காளையைத் 
தரிசிக்க விரும்பியது 

ஏன்னை மதித் தய்யும் வணம் அருளும் சண்ணுதலைக் காண்பதும் 
என்து கொலோ கானப்பேருறை காளையையே 8L6 

எய்ஐவ சென்று கொலோ கானப்பேருறை காளையையே 84 
சண் குளிரக் கண்டுதொழப் பெறுவ தென்ன கொலேச 

அடியேன் சானப்பேருறை காளையையே 84-1 
காண்பதும் என்று கொலோ கானப்பேருறை காளையையே 816 
காணுவ தென்று சொலோ சானப்பேருறை காளையையே 84-5 
காசலுறத் தொழுவ தென்று கொலோ அடியேன் கானப் 

பேருறை சாளையையே 84-2 
கைதொழல் என்று சொலோ * கானப்பேருறை: காளையையே 81-க 

* பொன்னம் பலத். துறை புண்ணியன். என்பர், புயல். மறக்த 
சன்னன்மை தரப் புனிற்றுச் கலிச்காமற் சன்றுபுன்கூர், மன்னு மழை 
பொழிர் £ரறு வேலிகொண் டாக்கவற்கே, பின்னும் மழை தவிர்த் £ீரறு 
வேலிகொள் பிஞ்ஞகனே--கோயிற் திருப்பண்ணியர் - 54.



௪௦௬ தேவார ஓ.ரிகெறி (சுந்தரர்), 

தொண்டர் அடிச் சொழலும், சோடி இளம் பிறையும், சூ. சனமென் 
லையாள் பாகமும்... புண்டரிகப் பரிசாம் மேனியும், 
சாண்டல் எனத் இகழும் கண்டமும், எண்டோனும் 

சோல ஈறுஞ்சடைமேல் வண்ணமும் கண்குளிசக் கண்டு 
தொழப் பெறுவதென்று கோலோ அடியேன் சார் வலல் சூழ் 

கானப் பேருறை காளையே 84-1 

58. திருவையாற்றில் காவிரி வெள்ளத்தைக் 
கடந்து நீந்த முடியாத நிலையிற் பாடினது 

வெள்ளம் பர். இரை செறி அ.இிர்க்கும் இரைக் காவிரிச் 
கோட்டத்து, ஐயாறுடைய அடிகளோ! க.இிர்க்கொள் 
பயை ஓத்தே சான் கண்டேன் உம்மைக் காணாசேன் 
*1௪.இர்தீ.த 8ர்.த மாட்டேனான்... அம்மானே 17-9 

59. ரர் சேரமானுடன் கொடுங்கோளூரில் டூ ருந்தபோது ஆர் ஞால 6௫ 
திருவாரூர்ப் பெருமானுடைய நினைவு வர ஆப்போது பாடினது 
ஆரு சானை மறச்கலு மாமே 59 
$இரூபென் றுலகங்களுக் செல்லாம் உசைச்சலாம் பொருளாயுடன் 

கூடிச், சசரூருவ் உமழ் கொன்றை கன்மாலை முடியன் 
சாரிகைக் காரணமாக ஆரூமைம் மறத்தற் சரியானே 
அம்மான் தன்திருப்போ கொண்ட தொண்டன் .ரூசன் 
அடி.சாயுரை வல்லார் உமரலோகத் இருப்பவர் சாம 59-11 
  

* வெம்பி உடையான் ஒருவனைப்போல அதிதீவிர அசையுடன் 
உன் (சலத்சைச்) ஈண்டேன் ; ஆனால் உன் சச்சிதானத்தை அணு 
உன்னைக் சாணமுடியாது கிற்இின்றேன்.. 

ர் காவிரியின் பெருக்கு எதிர்த்து நீர்தமுடியாத பெருச்சாயுள்ள த, 
பெருமானே. 

1 காரிகை - பரவை. பரவையைத்தர் தாண்டானை?! என்றார் பிறி 
தோரிடத்து 51-10. இறைவன் [காரிகை] பரவையைச் தந்து சன்னே 
யாண்ட சாரணத்சால் ஆரூரை மறம் தற்கில்லை என்றபடி. 

தாம் வீத்திருப்பதால் உலகங்களில் உள்ள கர்களுக்குள் ஒப்டத்ற. 
ஊர் இருவாரூர் என்று சொல்லும்படியான (பொருளாய்) பொருள்ன சாய் 
அத்தலத்தில் கூடினவசாய், கொன்றை மாலை மூடியினராய் உள்ள. 
வெபிசரன் காரணமாகவும், (அவர் எனக்குத் சக்.௪) கரரிகையார் 
பசனவையார்சரரணமாகவும், ஆரூசை மறத்தற் சரியஞ்யய சான், அம்மான். 
(பெருமான்) பெயரை - ஆரூரன் என்னும் பெயரைச் கொண்டுள்ள. 
தொண்டனாயெ சான், அடி.சாயாயெ கான் உரைத்த இப்பதிகதை த 
இதவல்லார் அமாலோகத்திருப்பார் என்றபடி. 

 



146. சுந்தாரீ வரலாறு ௪௦௪ 

60. திருமுருகன் பூண்டியில் வேடூபறி 
கொருகு வெஞ்லை வடக வேடுவர் விரவலாமை சொல்லித் 

,தீடுகு மொட்டெனக் குத்திக் கறைகொண் டாறலைக்கும் 
இடம் . முருகன் பூண்டி 49-1 

பசுச்சனே கொன்து இன்று பாவிகள் பாவமொன் p Sunt 
உ௫ிர்ச் கொலைபல சேர்க்து சாடொறும் உறை 
'சொள்ளும் இடம்... முருகன் பூண்டி. 49-8 

பீறற் கூறை யுடத்தோர் பத்திரம் கட்டி வெட்டனராய்ச், குறைப் 
பல்லயமாள சாடொறுல் கறைகொள்ளுமீடம் முருஈன்பூண்டி 40-4 

முசச்கள் போற் பலவெடர் வாழ் முருகள்பூண்டி. 49-3 
முடவரல்லீர் இடரிலீர்...எ.த.து.் இல்கருச்தீர் எம்பிசானிரே 49-8 
YES சாறிய வடுகர் வாழ் முருஈன்பூண்டி மாககர்வாய்...மங்கை 

தன்னொடும் எச்.தச் இங்கிருர்திர் எம்பிரானிரே 49-1 
YGF பூண்டி மாகசர்வாம் இசுச்சழியப் Iie கொண்டுநீர் 

எச்துச் இங்கிருந்தீர் எம்பிரானிரே 49-3 
முருஈன்பூண்டி மாசகர்வாய் இட்டபிச்சை கொண்டுண்ப 

சால் நீர் எத்துச் இங்குந்திர் எம்பிரரனிரே 49-6 
முருசன்பூண்டி. மாககர்வாய் இடவ மேறியும் போவதாஇல்நீர் 

எ.த்துச் இங்கருந்£ீர் எம்பிசானிரே 49-8 
மூருகன்பூண்மி மாகஃர்வாய் இயங்கவும் மிடுச்குடைய 

ராய்விடில் எத்.ஐ.் இல்ருக் இர் எம்பிரானிசே 49-5 
முருசன்பூண்டி மாககர்லாய் 5ர் எத்.துக் இங்கருச்தீர் எம்பிசானிரே 49 
முருகன்பூண்டி மாசகர்வாய் எல்லைச் காப்ப எதன் தில்லை 

    

  

  

    

யாஇல் நீர் எத்துச் இங்கிருர்€ ரெம்பிரானிே 49-2 
முருசன்பூண்டி. மாகசர்வாய் ஏ௮காரணம், எதுகாவல்கொண் 

த்துக் இல்கிருந்திர் எம்பிரானீசே 49-7 
முருகன்பூண்டி மாசகர்வாய் ஏக்து | பு ண்ரூலை WOE 

தன்னொடும் எச்துக் இல்ரர்தீர் எம்பிரானிே 49-9 
முருகள்பூண்மீ மாககர்வாய் ஏறுகால் இத்ற இில்லையாய் விடில் 

இம்ஒருந்தீர் எம்பிரானிரே 49-4 
மோதி வேடுவர் கூறை கொள்ளும் முருஈன்பூண்டி. 49-7 
மோறை வேடுவர் கூடிவாழ் ( மூருகன்பூண்டி. 43-4 

vé a1 Gagiy வேடுவர் விரவலாமை சொல்லிக், 
கல்லீனால் எதிர்திட்டும் மோ.இயுங் கூறைகொள்ளுமிடம் 

முருகள்பூண்டி 49-2 
61, வேடனாக வர்து இறைவன் உதவினது 

செய்சண் வேடனும் என்னெொடும் வர்.ஐ மருவிஷன் தனை 

வில்' 

    

* சோயமுத்தூர் ஜில்லா அடியதூர் என்ஞம் தலச்தின் ௮ woes 
சுந்தரர் காட்டுவழியே செல்லும்போது, இறைவர் வேடனாக எழுச் 

    



௪௦௮ தேவாச ஒளிகெறி (சுந்தரர்) 

62 முதலை உண்ட பிள்ளையை மீள்விக்கப் பாடியது 
*காணாத சண்சள் காட்டவல்ல கறைக் கண்டனே 92-3 
கூத்தா உனக்குசான் ஆட்பட்ட குற்றமும் குற்றமே 92-6 
புச்கொளியூர் அவிகா௫ியே! கமைக்கால் முதலையைப் பிள்ளை 

தரச் சொல்லு சரலனையே 924 
புச்சொளியூரிழ் குள.த்இிடை இழிமாச் குளி. த மாகி 

1எனைச்றி செய்தே 92-2 
புக்கொள்யூரிற் குளத். இிடை உள்ளாடப் புக்க மாணி 

எனைசடறி செய்ததே. 99-9 
வழிபோவார் சம்மோடும் வச்துடன் கூடிய $ சாமணி£ 

ஒதிவ தழகோ சொக்லாய் 8 அருளோங்கு சடையானே!  09-2 

  

68. திருஅஞ்சைக்களத்தீசர் முன்னிலையில் 
மனைவாழ்க்கையை வெறுத்தேன் என்றது 

வெ.௫த்சேன் மனைவாழ்/சையை விட்டொ! 3    4-8 

தருளிச் சுச்.தரருக்கு வழிகாட்டீனர் என்ப ௪ ஒரு வரலாறு (பெரியபுசா, 
விரிவை ஏயர்கோன் 11:) பதிக குறிப்பு பச்சம் 129.) 

(0) “வேட்டுவ வேடம் எடுத்து வழித்துணை மேவி?! - கொக்கு 
மண்டல சதகம், 1 

(2) சொல்லரும் ரொத வேடம் துணைவியும் கானும் கொண்டு, 
மெல்லவே ஈடர்.து வக்து மேதினி புசழ அன்று. 
ஓல்லுசர் தம்மை கோக்கு உயல்குகல் ஓழதித்தி என்று 
வல்லுரச் தன்னில் ஈல்ல வழிதனைச் காட்டி யால்சே 

_ ஜடிசைப் புசாணம், 
* உன் இருவருளின் பெருமையைச் காணாசாரும் (இன்று பிள்ளே 

உயிர்பெற் ரெழும் ரிகழ்ச்சொல்) சாணும்படி அருள்செய்ய வல்லவனே | 
ர் *ட்பட்டத குற்றம் ஆகாது, ஆதலால் என் வேண்டுகோளும் 

குற்றம் ஆகாது என்றபடி. 
1 எனை - என்னை ! என்ன காரணம். 
$ மாமணி - முதலை உண்ட பாலன். *மாணிரி! என்றும் பாடம், 
$ அருளோம்கு சடையான்? என்பது அந்தச் சிறுவன் பெயர் 

என்றும், இது அவனை விளித்துச் கூறிமசென்றும் உரைப்பர் (கர்ண 
பரம்பரை) பெரியபுராண விரிவுரை, வெள்ளானை, பக்கம் ௬௦௨. 

7 அருட்சடை! என்பது அப்பிள்ளையின் பெயர் போலும்; (அருட் 
சடை!” போய்லிட்டாயே என்.ஐ அவன ௮ பெற்றோர் அழுத ஆரூரசின் 
உள்ளச்சைப் பெரிதும் இளக்யெ.து போலும். 

 



146. சுந்தரர் வரலாறு ௪௦௯ 

64, வேள்ளை யானையைத் தேவர்களுடன் இறைவன் 
அனுப்பக், கயிலைக்குச் சேன்றது 

அச்ச.ரமால் விசும்பில் அழகானை அருள்புரிந்த துந்தரமோ 
செஞ்சமே சொடிட்சான்மலை உத்சமனோ 100-8 

அசவொலி ஆசமல்கள் அஜிவாஈ ஜி சோத்திசங்கள், வீரலிய வேத 
ஒவி விண்ணெலாம் வரத இர்ச் இசைப்ப, வரவி வாணன் 
வக் ஒழிசர்செனச் சே றவசோர், மலி யானை சர்தான் 
சொடித்தான்மலை உத்தம 100-8 

இர்திரன் மால்பிரமன் எழிலார் மிருசேவசெல்லாம், வந்தெ.இர் 
கொள்ள என்னை மஜ தயானை அருள்புரிக் ஐ, மக்.இிர மாமுரிவர் 
இவளுசென எம்பெருமாள். சக்தமர் ஊரன் என்றான் 
சொரி த்தான் மலை ௪ 2தமனே = 100-9 

ஊழிதோ தாழிமுற்றும் உய்பொன் கொடிச்சான் மலையைச் 
குழிசை மின்கரும்பின் சவைசாலல ஞான்சொன்ன 
எழிசை யின் தமிழால் இசைச்தேத்திய பத் இனையும் 
ழிசடலமையா அஞ்சையப்பர்ச் ச ஜிவிப்பனே 100-10 

ஊனை உயிர்வெருட்ம ஒள்னியானை சனேக் திருச்சேன் 10.2 
காமினேனைப் பொருட்படு2்.து வான்எனைவக் தெ௫ர்கொள்ள 

மத்தயானை அருள்புரிர்.த, *ஊனுயிர் வேறசெய்சான். 
கொடித்தான்மவை உத்தமனே 100-1 

  

  

  

* “ஊன் உயிர் வேது செய்தலாவது அவை இவ்வுலழ் சரித்த 
நிலையினின்றும் வேறு தன்மையனவாகச் செய்தல், சனன் வேது 
செய்தல் - பசுகரணங்சள் பஇகரணங்களாகச் செய்தல் ; உயிர்வே 
செய்தல் - மாயா சருவிகளானறிர்,ஐு எகதேசப்படாமல் அருளொளியி 
னடக்கி வியாபகமாக அறியச் செய்தல்?! அரூர் சளையா உடலோடு 
சயிலைக்குச் சென்றார் என்பதை யானையின்மேல் என்னுடல் காட்டு 
வித்தான்?-100-5. ₹கஷாயா உடலோடு சேரமான gence. 
வெள்ளானைமேல் கொள்ள”... இருவிசைப்பா ஞான அரூரரைச் 
சேசரை யல்லது சாமறியோம், மானவ யாக்கை யொடும்புககவரை 
வளரொளிப் பூண், வானவ ராலும் மருவற் சரிய வடசயிலைக், கோனவன் 
கோயிற் பெருந் தவத்தோர் சல்கள் கூட்டத்திலே (திருத்தொண். இரு 
வச்தா.இ-10) என வருவதால் அறிக, “5றுபட்ட மேனியார் சிகரில் 
பாதம் எத்துவார் வேறுபட்ட சிர்தையார் விண்ணில் எண்ண வல்லரே ?? 
சம்பக்தர்-இனை ச்சா. 8-53-2 பெரியபுராண விரிவுசை-வெள்ளானை. 
பச்சம் 081, 

    

  

ஊன் உயிர் வேறுசெய்தான் ?? 
_ஏப்புமைப் பகுதி பச்சம் ௬௯ பார்க்க.



௪௧௦ தேவார ஒளிகெறி (சுந்தரர்) 

நிலேெட விண்ண திர நிலமெங்கும் ௮.திர்* சசைய, மலையிடை 
யானை ஏறி வழியே வருவேன் எதிரே, அலை-ட லாலரையன் 
அலர்கொண்டு முன்வர். இறைஞ்ச, உலையகோ யாதவண்ணம் 
கொடிச்சான்மலை உத்தமனே. 100-7 

மண்ணாலூத் பிறந்து நம்மை வாழ்த்தும் வழியடியார், பொன் 
னுலகம் பெற, சல்சொண்டனேன் இன்ற கண்டொழிர்சேன் 100-5 

வஞ்சனை என்மனமே வை) வான நாடர்முன்னே, அஞ்சக் 
மாற்றுவிச் த. தொண்டனேன் பரமல்லதொரு, வெஞ்சின 
ஆனைதந்தான் சொடி்தான்மலை உத்தமனே 100-6 

வாழ்வை யுகக் கெஞ்சே மடவார்தக்சள் வல்வினைப்பட், டாழ 
முகக்தஎன்னை யதமாற்றி அமாரெல்லாம், சூழ அருள்புரிக்து 
சொண்டனேன் பசமல்லதொரு, வேழம் அருள்புரிக்தான் 
கொடிச்சான்மலை உச் சமனே 100-% 

வானைமதித்தமரர் வலஞ்செய்செனை யேறவைச்க, ஆனை அருள் 
புரிந்தான் கொடிச்தான்மலை உத் சமனே 100-2 

*லிண்ணுவச த் தவர்கள் விரும்ப வெள்ளை யானையின்மேல் 
என்னுடல் சாட்டுவிச்சான் நொடிச்சான் மலை உத்தமனே 100-5 

65. கயிலைக்கு அழைத்துச் சென்ற யானையின் வர்ணனை 

அந்தர மால்விசும்பின் அழசானை 100-3 
அமர் வலஞ்செய்செனை ஏதவை/க ஆனை 100-2 
அழகானை 100.3 
எனக்கு ஏறுவதோர் ரமலி யானை 109-8 
சிரமலி யானை 100-8 
தொண்டனேன் பரமல்லதொரு (வேழம் - ஆனை) 100-4, 6 
மத்சயானை ் 100-1, 9 
வெஞ்னெ ஆனை 100-6 
வெள்ளை யானை 100-5 

00. ஏன் யானையை அனுப்பினர் 

ர்ஆனை யுரிக்சபகை அடியேனொடு மீளச்சொலோ...௭னை ஏற 
வைச் ஆனை அருள்புரிக்தான் 100.2 
  

* “என்னுடல் சாட்டுவித்தான்? என்பதால் களையா உடலோடு” 
சயிலைக்குச் சென்றார் ஆரூரர் என்பது தெளிவு. 100-1 பச்சம் ௪௦௯ Cpe 
குறிப்பைப் பார்க்க, 

* இத ஒரு ஈகைச்சுவைச் காரணம் போஜும். தலைப்பு 110-81(2) 
பார்க்க.



146. சுந்தரர் வரலாறு. ௪௧௪ 

சுந்தரரைப் பற்றிய பிற விவரங்கள் 

1. தம்முடைய உடலிடம் கொண்டார் இறைவர் என்றது 
சிரச்சண் வாய்செவி மூச்குயர் காயமாகத் தீவினை தீர்த்த 66 & எம்மானை. 62-9 
கானேல் உன்னடியே நினைர்தேன், நினை தலுமே ஊனேர் 

இவ்வுடலம் புகுக்சாய் என் ஒண்சுடரே 21-6 

2. இறைவரைத் தாம் எங்கே நினைத்தாலும் அங்கே 

அவர் வருவார், உதவுவார் என்றது 

எல்கே போவேளுயிடினும் அல்கே வக்தென் மன த்தீராய் 11-2 
எக்சேலும் இருர். சன் அடியேன் உனைகினைர்சால், அங்கே 

வகசென்னெொடும் உடஞூ நின் றருளி. 28-2 
எங்சேனும் போகனும் எம்பெருமானை நினைக் தக்கல், கொல்கே 

புனும் கறைகொண் டாறலைப் பாரிலை 92-3 

8. தந்ைத, தாய், சுற்றம் எல்லாம் நீயே; 
உற்றார், சுற்றத்தை விட்டூவிட்டேன் என்றது 

அன்னையே என்னேன், அத்தனே என்னேன், அடிகளே 
அமையுமென் திருந்தேன். 1/-8 

உற்றார் குத்தமெனும் அதவிட்டு நன் அடைச்2சன், «pare 
என்குறைவென் இடமைச் துறச்தொழிக்சேன் 21-4 

எம்மான் எர்தை மூத்தப்பன் 52-9 
எம்மான் எம்மனை என் வரீட் டி தர்தொழிர்சார் 215 
எம்மர்ன் எம்மனை என்றனச் கெட்டனைச் சார்வாகார் 24-8: 
சுற்றிய சுற்றமும் அணையென் இ கருகேன் 58-2 
பற்றாய பெருமானே ! மற்றாரை உடையேன் 46-11 

4. ஞானசம்பந்தர்--நாவுக்கரசர் பாடின பாடல்களைப் 

பயின்றவர்--ஓதிவந்தவர் என்பது 

*ரல்லீசை ஞானசம்பர்,சனும் சாவினுக் க£சரும் பாடிய ஈற்றமிழ் 
மாலை சொல்லியவே சொல்லி ஏத்அகப்பானே 67-5 

* 4 அதியன் திரையன் 7? எனச் அவக்கும் சுந்தர.ர.து இரானி 
பள்ளித் தேவாரப் பதிகம் (97) பண் பஞ்சமம், சம்ப சப் பெருமானது: 
“ஆதியன் ஆதிரையஸ்! எனச் அவக்கும் இிருவெண்டுறைப் பதிகமும் 
(8:60) பண் பஞ்சமம். இசனால் சர்தார் சம்பச்தப் பெருமானது.



௪௧௨ தேவார ஒளிகேதி (சுந்தரர்) 

நீ. சுந்தரருடைய தமிழ்--அவர் தம்மைப் * புலவன் ? என்றது 
அருச்சமிழ் ஊரன் 7214 
ஆரூரன் பேர் முடிவைத்த மன்னு புலவன் 41-10 

6. இறைவன் திருப்புகழை விருப்போடு ஈல்ல தமிழாற் 
பாடினார் என்பது 

திருப்புகழ் விருப்பால் பன்னலர் சமிழாஜ் பாட்வேற்கு 69-4 
திருப்புகழ் விருட்பால் பாடிய அடியேன் 69-2 

7. எழிசையின் தமிழால் பாடினரேன்பது 
ஏழிசை யின்சமிழால் இசைச்சேத்தய பத். இனையும் 100.10 

8. அடிக்கடி தம்மைச் சிவபிரான் திருத்தியது 
இிருச்தித் திருச்சி வச்தென் சரத இடங்கொள் சயிலாயர் 47-8 

9. நோய்--பிணி--உலக இன்பத்தினர் செய்யும் செயல்கள்-- 
வினை--இவை வாராமைக் காத்தருளுதல் 

உம் கருத்தறியோம் சண்ணும் மூன்றுடைமீர் சண்ணேயா மிர 
சால் அங்கத் அ.றுகோய் சளைஈ்சாள இல்லீர், அடிகேள் உ 
சாட்செய அஞ்சு மே 

பணி வண்ணத்த வல்வினை நிர்த்தருளிர் 
பொள்ளல் இவ்அுடலைப் பொருள் என்து பொருளும் கூற்றமும் 

போகமும் ௮௫), மெள்ள ரின்றவர் செய்வன எல்லாம் 
வாராமே தவிர்க்கும் வி௫ியானை 59-6 

'வெப்பொடு பிணியெல்லாம் சலிர்ச்சென்னை ஆட்கொண்டாய் 29-4 
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10. தம் குற்றங்களைப் பிழைகளை இறைவர் போறத்ததும், 
பிழைதவிர அருளுவதம், பழியைத் தவிர்த்ததும் 

என் பிழையைப் பொறுப்பாளை 59-1 
ஒறுச்தாய் சின்னருளில் அடியேன் பினழைச்சனசள் பொறுத்தாய் 

எத்தனையும் காயேனைப் பொருட்படுத்திச் செ.றத்சாய் 23.8 
தேவசேவன் என்சொல் மூனியாசே உர்தெனனளைளம் புகும். 

வாளொளி புத்றூர் மாணிக்கத்தை மறச்தென்னினைச்கேனே 51-3 
  

தேவாரத்தில் ஈல்ல பயிற்ச) சொண்டிருக்சார். என்பதற்கு இடம் 
இருக்கின். 

(குயிலும் மயிலும் பயிலும்? என இருவரும், pag sree. 
சம்பந்தர், 1-67-5; சுக்தரர், 99-11. 
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தொண்டனேன் செய்த அரிசசள் பொ.றர்கும் சாதனை 63-8 
கான் செய்த குற்றல்கள் பொறுக்கும்... சள்ளாறனை 09.7 
*பட்ட வார்த்தை படஙின் ஐ வார்த்தை வாராமே சவிரப் 

பணிப்பானை 59-2 

    

  

  

  

   

பிழை எலாம் தவிரப் பணிப் 59-1 
பிள்னைஎன் பீழையைப் பொ ஐப்பாணை 59-1 
வருஃபழி வாசாமே தவிர்த்சென்னை ஆட்கொண்டாய் 20.5 

11. வினை தீரப் பேற்றது 
அருளை யள்ளன ஆசறுத்சானை 74.4 
உச ஜி பழவினேய ஒழித்தானை 7 
எக்கேலம் இருர் சுன் அடியேன் உனை சினைக்தரல் 

அங்கே வக்சென்னொடும் உடன? சின் ஈருனி 
ப்கே என்வினையை அறுச்திட் டெனையாளும் 

ச௭்காகாயகனே கழிப்பாலை மேயானே 23.2 
act QriStet we Hab OridGiun ten 58-3 
BS or Big w எம்மானே 62.9 
பர்தித்த வினைப் பற்றறுப்பானை 61-8 
பழவீனை யுள்ளன பற்றறுத் தானை 74-2 

12. பல கோயில்களைத் தரிசித்தேன் என மகிழ்வது 
சாலச்சோயில் உளரின் கோமிஃ 

மா 
வளன் தலைமேற் சொண்டாடி, 

ம் திர்ச்ேன் வினையுக் துரர்சேன் 41-3 

    

13. இறைவனது காட்சியைப் பேற்ற தலங்களும்--விவரமும் 
1. கடம்பூர் 

கல்லால் நிழற்மழ் ஒருகாள் கண்டதும், சடம்பூர்ச் கரக் 
கோயிலின் மூன் கண்டம் அல்லால் விரகொன்றிலம் 
எம்பெருமான் 2.5 

2. emf (euwod) 
எங்கள் பிமரனைக்...ஈமுமல வள௱ாகர்ச் சண்டுசொண்டேனே 53. 

8. காஞாட்டுமுள்ளூர் 
1கானுட்டுமுன்ளூரிற் சண்டு சழல் தொழுது 40-11 

_காளூட்டுமுள்ளூரிற் சண்டி தொழுதே! னே. 40 
  

* இது aun Carer ae காமர், பரவையார் - இவர்கள் பழித்த 
வார்த்தைகளைச் குறிச்கும்போலும். 

t “கானாட்டுமுள்ளூறித் சாரும்போது கண்ணுதலார் ao Rien 
கொடுப்பச் கண்டு -பெரிய புராணம் - ஏயர்கோன். 120.



௪௧௪ தேவார ஒளிதெறி (சுக்தரர்) 

4. கோலக்கா (தேவியுடன் தரிசனம்) 

*(குன்.ற வில்லியை மெல்லியலுடனே) கோலக் காவினிற் 
சண்டு கொண்டேனே (62-3), 62 

5. .நாட்டியத்தான்குடி 

அஞ்சாதே உமக்சாட்செய வல்லேன் 15-8 
பூளணூண் ஆவதோர் அசவங்கண் டஞ்சேன், கச்சேர் 
பாம்பொன்று கட்டி, ஐவாய் ௮.ரவினை மதியுடன் 

வைத்த அழசா 15.1, 7 
6. வலிவலம் 

வலிவலக்சனில் வக் அகண்டேனே 67 
வலிஉலநர்தனில் சண்டு (கொண்டேனே) 67-6, 11 

14, தாம் பெற்ற பேறும், தம் அபைவங்களும் 

உணர்வு பெற்றேன் உய்யும் காரணம் தன்னால் 58-8 
எத்தான் மதவாதே நினைக்கின்றேன், மனத்துன்னை வைத்தாய். 1-1 
எம்பெருமான் அருளாய் என் ரபீன்னை, வவ்விஎன் ஆவி 

மனங்கலச்சானை (7-3 
ஐயனை யரவனென் பிதவி வேரறுக்கும் கரும்பினை 58-6 
Gerad குழைதிகழ் சாசனே என்றும்... கொள்றையனென் ஐம் 

வாய்வெருவிச் சொழுசேன் விதியாலே, பண்டைசம் பல 
மனமும் களைக்தொன்றாய்ப் பசுபதி பதிவினவிப் பலகாளும் 
,.கமுமவ வளசகர்ச் கண்்கொண்டேனே 58-5 

எங்கே போவேன் ஆயிடினும் அங்கே வந்தென் மன்இராய்ச், 
சல்சை ஒன்றும் இன்தியே தலைகாள் சடைசாள் ஒக்கவே 7742 

சாதலும் பிறத்தலும் தவிர்த்தெனை வகுத்துத், தன்னருள் 
'தர்தஎர் தலைவனை 

தன்னை என்னை நினைக்கத் சருவானை 

  

   சானுறு குறையறிர் தருள் புரிவானை 67- 

சிலையாய் சின்னடியே கினைர்சேன் நினைதலுமே, சலைவா 
சின்னினையப் பணித்தாய் 6சலமொழிர்தேன். 21-9 
  

* PgiGeradsr gamus, கங்கை சடைச்சரந்தவர்தாம் எதிர் 
சாட்டு கொடுத்சருள?-பெரியபுரா. எயர்கோன் - 158. 

4 காட்டியத்தான் குடியில் இறைவர் பாம்பு தரித்தது மூ.தலாக 
அச்சம் தரும் வடிவுடனே சக்தரருக்குச் காட்சி சக்தருள, அதுகண்டு 
*ம்பிசள் இவ்வாறு பாடி. அருளினர் என்று வசலாறு கூறுவர். 

-(பெரியபுரா, விருத்தியுரை - ஏயர்கோன் - பச், 83.) 

1 தலைப்பு 146.12 பக்சம் ௩௮௫-௩௮௬ ஏழ்க்குறிப்பைப் பார்க்க. 

8 சலம் - பொய்ம்மை, வஞ்சனை.
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மழைச் அரும்பும் மலர்க் ,கொன்தையினா, னானை வளைச்கலுற்றேன் 
மறவாமனம் பெற்றேன். பிழைத் தொரு சாலிணிப் போய்ப் 
பிறவாமைப் பெறாமை பெற்றேன், பெற்றதார்பெறு இற்பார், 
குழைச்கருவ் சண்டனைக் சண்டுகொள் வானே பாடுன்றேன் 
சென்று கூடவும் வல்லேன் 58-4 

மற்றொரு து துணையிலை மறுமைக்கும் காணேன், Gs gay OC por 
மறவாவரம் பெற்றேன், சுற்றிய சுற்றமும் அணையென்று 
கருசேன், அணையென்று சான்தொழப் பட்டஒண் சுடரை, 
,ச்.தியும் ஞானமும் வானவ ஏறியா முறைமுறை பலபல 
குறிகளும் காட்டிக், *கர்பணை கர்பித்ச கடவுளை அடியேன் 

கழுமல வளசகர்ச் சண்டுகொண் டேனே 58-2 
மதறுபிறப்பென்னை மாச.றுத்தானை 67-3 
1மாத்செனச்கு வைத் தானை 67-4 
வரும்பெரும் வல்வினை யென்றிருர் செண்ணி வருஈ்தலு.ற்றேன் 

மறவா மனம் பெற்றேன், aS Que மனத்திடை 
மெய்குனிர்ப் பெய்தி, வேண்டிசின் றேதொழுசேன் விதியாலே 58-0 

15. கனவில் இறைவனைக் கண்டது 

விருத்தனேப் பாலனைச் சனவிடை விரலி, விழித்செக்கும் சாண 
மாட்டாத விட்டிருர்தேன்...சழு.மல 

கண்டிகொண்டேனே 38.5 

  

16. அன்பர்களால் சூழப்பேற்றார், அடியாரால் தோழப் 
பட்டார், லிரும்பப்பட்டார், பிறரால் 

பரவப்பட்டார் என்பது 

அயலவர் பரவவும், அடியவர் தொழவும், அன்பர்கள் சாயலுள்: 
அடையலுற் திருக்தேன் 58-7 

எம்மானை மெய்ம்மானப் பாடசங்குடி உடியகர் விரும்பப் 
பயிலு கா௨லா சூரன் 62-10 

17. நாடேலாம் இவரைப் புகழ்ந்தது து என்பது 

காடெலாம் புகழ் ாவலூராளி 64-10 

* கற்பனை - உபதேசம்; போதனை. 

ர் மாத்து - பெருமை,
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பெற்றபேறா, அவருடைய மண்நிலை, குணம், 

அவம் தம்மைப் பற்றிக் கூறுவன 

  

   

['சுக்கசரும் வனும்? என்னும் தலைப்பு-150 பார்க்க] 

சர்தார் தமத குணம் குறைகளைச் கூறும் பதிகம் 73 

இறைவனுடைய 'இருக்கோலங்களை ஒவ்வொன்றாக Bore 

5 தண்டு தொழப் பெறுவதென்று 
பதிகம் 81 

அஞ்சல் என்.றடித் சொண்டனேற் கருள் ஈல்இனாய்க் 
கழிகின்ற கென் 

அஞ்சா அன்னை யல்லால் அதிச்சேத்த மாட்டேனே 
அஞ்சாதேஉமக் காட்செய வல்லேன் யாஇினுச் காசைப்படுகேன் 

ஈடி யேனும் சான்மிக அஞ்சினேன் 48. 

      

     அஞ்சஞர்க் கரண் 
அடிகளை அடிசொழப் பன்    

    

   

  

மண் இனால் மினைவான்...இரூரன் 14-12 
அடிகளை...விலக்குமா ஐறிடுலேன் 74-9 
அடிமைப் பட்டேனாகலும் பாடுதல் ஒழியேன் fA 
அடியவர்ச் சடியனும் ஆவேன் 14.11 
அடியார் அடியார்கட்செல்லாம் சொண்டே பூணிடொழிர்தேன் 24-4 
அண்மயத்தால்...அரூரன் சொன்ன அருந்தமிழ்கள் 46-11 
அத்தன் அம்பொற் சழல்அடிகள் ஆரூசைச் சத்தம் mass 

புகழ்ச் ௪ 87-11 
அம்பொன் உன்னை அல்லால் அறியேன்மற் றொருவரையே 26-7 
அம்பொன் ஒருத்தனை அல்லஇங் காரையும் உணரேன் 

உணர்வு பெற்றேன் உய்யுல் காரணம் சன்ளுல் 58-3 
get abeouuyis goraCon Cao 73 
Béoo oPad gué aor usr andr, சொல்லுவார் சொழ் 

பொருளவை நீ என்பன் சான், நாக்கும் செவியும் கண்ணும் 
நீஎன்பன் கான், நலனே இனி சான் உனை ஈன்குணர்க்சேன் 4-7 

ஆதியை மா.இனொடும்...ஆரூர்புக் கெண்ணிய கண்குளிர 
என். றுகொல் எய்துவதே 83-9 

மாத்சார் எம் அடிகளைச் கூடுவன் கூடுவன் குற்றமசற்றென் 
குறிப்பொடே 45.2 

ஆமாத்தூர் ஐபணை ஆர்வத்தால் என்னவன் என்னவன் 
மன்மனச் இன்புற் நிருப்பனே 45-8 

ஆரூர்புக் இடுபலி கொள்ளியை சான் என்றுகொல் எய்அவதே 88-5 

   

  

* அழிசன்ற.து என் - குறைக் தபோவது என்ன.
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இருர்புச் செண்ணிய சண்குளிர என் றசொல் எய். ;வதே 83-9 
Ways Osias Sorees acrpOsre எய்துவதே 88-1 
இரூர்புச் செல்லை மிதித் தடியேன் என்றுகொல் எய்துவதே 88-4 
இறார்புச் சென்பொனை என்மணியை என்றுசொல் எய்துவதே 93-7 
இருர்புச் கென்றன் மனங்குளி7 என்றுசொல் எய் அவதே 83-2 
இரூர்புச் சென்னுயிர்ச் இன்னமுதை என்றுகொல் எய்துவதே 88-8 
இரூர்புக் கேமுல காளியை சான் என்றுகொல் எய்தவதே 88.0 
Bois Cs peal எம்மிறையை என் றுசொல் எய்அவதே 99.0 
தருரானை மறக்கலு மாமே 59 
ஒரூரை ஈன்னெடுக் சாதன்மையால்...ஊரன் சொன்மலர் 88-10 
Besos 03 6h aPun or 59-11 
Botanic ser spans PpCw gcrunRe Abst 

சிழ்தம்வைத்த புசழ்ச்சிறுவன் ஊரன் 52-10 
ஆளுடை .ஐமாச்.தர் அண்ணல் 15-11 
நனை ச்சாவுடை ௮.இ பொன்னடியின் 8ீழலே evens ber peer 

கூச நினைந்து வாழவல்ல ௨ன்றொண்டன் 75-10 
சமுமா ஐறிலேன் எம்பெருமானை: 74-6 
ட்டலும்மடி ஏத்துவார் இகழ்ச்ிட்டகாள் மறச்திட்டகாள் 

ற் ள் 48-2 தெட்டகாள் இவை என்றலாற் கருதேன் 
ம் மாயப் பிறவி பிறந்தே இறர்தெய்த் தொழிர்தேன் 4-3 
லைமவிச் ச மழுவானை மனத்.இஞல் அன் புசெய் தின்பம் 

எய்.இ...உரைத்த வண்டமிழ்களே 30-11 

இறைகளோ டிசைந்த இன்பம் இன்பத்தோ டிசைந்த வாழ்வு... 
பறைூழித்தனைய போர்வை பற்றி யான் கோக்னேற்கு 8-1 

உகலீ.ராஇலும் உகப்பன் 15-7 

உரிமையால் உரியேன் உள்ளமும் உருகும் ஒண்மலர்ச் 
சேவடி. காட்டாய் 14-11 

உள்ளம் உள்ளளவும் உய்வான் எண்ணிவர் தும்மடி. அடைச்தேன் 15-7 
உற்றனன் உற்றவர் தம்மை ஒழிர் தள்ளத் தள்பொருள் 

பற்றினன் பற்றினன் பங்கயச் சேவடிச் கேசெல்ல 
அற்றனன் அத்றனன் ஆமாச்.அர் மேயான் அடியார்கட்காள். 
பெற்றனன் பெற்றனன் பெயர்த்தும் பெயர்த்தும் 

பிறவாமைக்கே 45-10 

உற்றாயென் றுன்னையே உள்குின்றேன் உணர்ந் துள்ளத்தால்... 
பற்றாக வாழ்வேன் 92-1. 

உன்னை அல்லால் அ௮றிர்சேச்5 மாட்டேனே 21-7, 8; 26 

உன்னை அல்லால் இனிஎத்த மாட்டேனே 21-1, 826-8 
உன்னை அல்லால் இனி ஒன்றும் உணபேனே 26-9 

உன்னை அல்லால் இனி யாணை நினைக்கேனே 964 

உன்னை அல்லால் உசச்சேக்க மாடே ச 

Gs. g-t—27



௪௧௮ தேவார ஓளிகெறி (சுந்தரர்) 

உன்னை அல்லால் உமையேன் ஆவ தனால் உடலில் உயிர் 

உள்ளளவும், உன்னை யல்லால் ௮றிச்சேக்த மாட்டேனே 21-8 

உன்னை அல்லால் குளிர்ந்தேத்த மாட்டேனே 21-6 
உன்னை அல்லால் பணிர்தேத்த மாட்டேனே 21-4 
உன்னை அல்லால் பெரிதேத்த மாட்டேனே 21-5 
உன்னை அல்லால் ம௫ழ்ச்சேத்த மாட்டேனே தை 
உனைகான் மறக்கினும் சொல்லும் கா ஈமச்சிவாயவே 48 

எங்கள தடிகள் 72-4 

எங்கேனும் போடனும் எம்பெருமானை நினைர்தச்கால் 
கொங்சே புனும் கூறைகொண் டாறலைப் பாரிலை 92-3 

(எத்தான்) மறவாதே சினைக்கின்றேன் ம ச்.தன்னை (வைத்தாய்) 1-1,3 
எக்தை யிருப்பஜம் ஆரூர் அவர் எம்மையும் ஆள்வபோ என்று 

இச்தை செயும் இறம் வல்லான். 
எந்தையை எந்தை தந்தை பிரானை 
எம்பிராளாய ஈம்பி 
எம்பெருமான் நினையே சினைந்தேத் தவன் எப்பொழுதும் 
எம்மான் எம்மனை என்றனச் கெட்டனைச் சார்வாகார் 
எம் செத்தான் 
எய்வான் வைத்சதோர் இலச்னை ௮ணைத.ர நினைந்தேன். 

  

உள்ளம் உள்ளளவும் 157 
எருதேறுங் கண்ணா நின்னல சறியேன் 15-9 
எல்லியும் பகலும் பணியது செய்வேன் 69-7 
எழுபிறப்பும் எங்கள் ஈம்பி சண்டாயே 53 
எனிவாய் வக்செனுள்எம் டுகு.தவல்ல எம்பெருமான் 26-9 
ஏற்றுன் மதம்கேன் எழுமைக்கும் எம்பெருமானையே 1௨1 
எந்றே ஒரு சண்ணிலன நின்னையல்லால் மத்தேல் ஒரு: 

பற்றிலன் எம்பெருமான் 8-8 

  

என் இடர்த் துணையே 26-2 

என்மனகச் கருத்தை 62-8 

என்னவனாம் அரன் 89-11 

என்னுடைய குருவே உன் குற்றேவல் செய்வேன் 26-4 
என்னை சான் மறக்குமா றெம்பெருமானை 74.1 

  

என்னைமதஈ் துய்யும்வனாம் அருளும் சண்ண;தலேக் கனியைக் 
காண்பதும் என்றுகொலோ...கானப் பேருறை காளையையே 84-6 

   4 A eee Par 25-0. 

எனக்கசார் துணைரீ யலதே 28 
எனக்கின் னமுதாயவனே 27-2 
carded g glen g stor Ys DEC sor 72-1 
எனக்னியவன் ட 72-1 
ஏத்தர் தஞ்ஆம் அளிக்கும் மணிபிடத்தன 1
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(எதிலென் மனத்துச்கோர் இரும்புண்ட நீரை 58-1 
இட்உரடுலும் ஒட்டுவன் அடியேன்உம் அடி. அடைச்தவர்க்கு 15-5 
(ஒண் 9ிருறை தண்டமிழால் உன்னி மனத்தயரா உள்ளுருடப் 

ப.வும்...சாவலர்கோன் 84-10 
ஒருமையே அல்லேன் எழுமையும் அடியேன் அடி.யவர்ச் 

கடியனும் ஆனேன் 14-11 
ஒழிச்,கிலேன் பிதற்றுமா றெம்பெருமானை 74-5 
இதிலுணர்ர்சடியார் உன் பெருமைக்கு நினைர், துள்ளுருகா 

விரசும் ஓசையைப் பாடலுரீ, ஆதலுணர்க்தவரோ டன்பு 
பெருத் தடியேன், அங்கையின் மாமலர்கொண் டென்சண 
சல்லல் கெடச், சாசலுறச் தொழுவ தென்றகொலோ 
அடியேன்...கானப்பேருறை காளையையே 84-2 

இர்ர்சனன் தர்க்கனன் உள்ளத் அள் ளே கின்ற ஒண்பொருள் 45-4 
'ஓவுகாள் உணர்வழியு சாள் உயிர்போகுகாள் உயர் பாடைமேல், 

சாவுசாள் இவை என்றலாத் கருதேன்...சொல்லு கா 
சமச்வொயவே 48-3 

அட்டியின் கரும்போம்யெ நீடூர்ச் கண்டு சாம் பணியா விடலாமே 56-7 
சடியேன் சாதன்மையாற் சகழற்போதறியாசத என்னுள் குடியாச் 

கோயில்கொண்ட குளிர்வார்சடை எம் குழகா 26-7 
சண்டுசொண்டார் ஐவர் காச்இலும், கா வாயால் உன்னையே 

ஈல்லன சொல்லுவேற்கு ஆவாஎன் 96-1 
சணம்படிர்தேத்திர் கங்குலும் பகலும் கருத்தினாற் கைதொழு 

தெழுவேன் 14-8 
கரு$ராஒலும் கரு.திரானேல் உம்மடி. பாடுதல் ஒழியேன். 15-1 
ர்சரையுவ் கடலும் மலையும் சாலையும் மாலையும் எல்லாம், 1உரையில் 

விரவி வருவான் ஒருவன் உருத்திர லோகன்... 
அரையன் இருப்பதும் ஆரூர் அவசெம்மையும் தள்வசோ 

் 

கேளீர் 73-1 சலியேன் மானுட வாழ்க்கை ஒன்றாகச் கரு.இிடி.த் கண்கள்நீர் 
பில்கும் 15-8 

சாணா,த சண்கள் காட்டவல்ல கறைச்சண்டனே 92.8 
சாணாதொழிக்தேன் காட்டுதியேல் இன்னம் சாண்பன் கான் 92-8 
சாணீராகலும் சாண்பன் என் மனத்தால் 15-1 

* ஐவும் சாள் - (உன்னை மறக்.) £ீங்கும் சான், 
4 “திருத்தொண்டர் தம்மை கோக் *எக்தை இருப்பதும். ஆருர் 

அவர் எம்மையும் ஆள்வமோ கேளீர்? என்னும் சக்த இசைப் uBgagser 
யாடி'--பெரியபுரா. தடுத்தாட் - 123. 

1 தமது பேச்செல்லசம் $இறைவன் புகழே, இறைவன் காமசே 
இறைவனைப் பற்றிய பேச்சே! என்க.



௪௨௦: தேவார ஒளிநெறி (சுந்தரர்), 

சாரூருங் கமழ் கொன்றை ஈன்மாலை முடியன், காரிகை 
காரணமாக ஆரூசை மறத்தற் சரியானை 50.11 

காலமும் சாழிகையும் சணிபள்ளி மனத்இினுள்செ, கோலம 
தாயவனை...சரவலஷான் சொன்ன மாலை 07-11 

காலனைச் சாலாற்சடக்த காரணம் கண்டு ஈண்டடியேன், இறைவன் 
எம்பெருமான் என்றெப்போம் ஏத ஏர். சின் றஞ்சலி 
செய்தன், அறைகொள் சேவடிக் சன்பொடும் அடைச்சேன். 

  

ஆவடுதுறை ஆதி எம்மானே 66-1 
குண்டாடிச் சமண் சாயப் பேய்கள் கொண்டா ராலும் 

கொள்ளக் சண்டாலும் கருதேன்...ரின்னல தறியேன் 15 
குற்ற சம்பி, குறுகார் எயில் மூன்றைச் குலைத்தகம்பி, 2லேயாவரை 

கையில், பற்ற ஈம்பி, பரமானச்ச வெள்ளம் பணிக்கும் சம்பி 
எனப் பாடுதலல்லால், மற்று ஈம்பி உனக்கெள்செய வல்லேன் 
மதியிலேன் படுவெந்துயர் எல்லாம், எற்றுஈம்பி, என்னை 
ஆளூடைசம்பி, எழுபிறப்பும் ordi ser சம்பி, சண்டாயே 

இத்தை என் தமொற்றறப்பானை 
இலக்தி...தன்னைச் சோழன் ஆச்யெ சொடர்ச்கெண் டடியேன் 

புசண்டு வீழ்*.அ நின் பொன் மலர்ப்பாதம் போற்றி போற்றி 
என்றன்பொடு புலம்பி, அருண்டென் மேல்வினைச் கஞ்வச் 
'தடைச்சேன் அவ அறை .௮.சஎம்மானே 66.2 

சுரும்பார் விண்டமலர் அவை அவித் அங்குகண்ணீர், அரும்பா 
நிற்குமனத் சடியாரொடும் அன்பு செய்வன் 28-1 

செடிச் தவஞ் செய்வார் சென்றுழிச் செல்லேன். 14-( 
செத்தபோதினில் முன்னின் று ஈம்மைச் வர்கள் கூடிச் ரிப்பதன் 

முன்னம், வை,£௪ இர்சையுண்டே, மனமுண்டே, மதியுண்டே, 
விதியின் பயனுண்டே...எ ம்பிரானை ஆளுரானை 

மறச்சலுமாமே 59-4 
செறிவுண்டேல், மனச் சால் தெளிவுண்டேல், தேற்றத்சால் வரும் 

*சிச்சனவுண்டேல், |மீதிவுண்டேல் மறுமைப் பிறப்புண்டேல், 
வாணாள்மேத் செல்லும் வஞ்சனை உண்டேல்...அ.நிவண்டே 

   

  

உடலச் அயிர் உண்டே அரூசானை மறச்சலுமாமே 59- 

சென்னியில் எங்கள் பிரான் 22-8 
சொல்லுவார் சொற்பொருளவை 8 என்பன் கான் கர 
தஞ்சொலார் அருள் பயக்கும் தமியனேன். 8-106 
தன்னை என்னை நினைக்கச் கருவானை 57-2 
'சனியனென் றெள்9 அறியேன் தம்மைப் பெரிதும் உகப்பன் - மூனிபவர் சம்மை முனிவன் |மூகம்பல பேர மொழியேன். 78.2 

* சச்சனவு-மனவது. 4 மறிவு -.இதத்தல். 1 முகம் - முகஸ்ன.இ.
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தரபகளாம் ம் தந்தை ஆச் சாதல் பிறத்தலின்.திப், போயகலாமைத் 
ரீ. தன் பொன்னடிச் சென்னைப் பொருந்த வைத்த வேயவனார் 17-7 
திரிபுரம் செற்ற அங்கையான் கழலடி. அன்திமத் றறியான் 

அடியவர்க் கடியவன் தொழுவன் ஆரூரன் : 74-10. 

ஏப்புசழ் விருப்பாத் பன்னலச் தமிழாத் பாடுவேத்கு 69-4 
ருப்புசழ் விருப்பாற் பாடிய அடியேன் 69-2 
ரமருவுச் இரள் தோளான். 11 

இருவுமெய்ப் பொருளும் செல்வமும் எனக்குள் சருடைச் கழல்கள் 
என்றெண்ணி, ஒருவரை மதியா உறுமைகள் செய்தும் 

ஊடியும் உறைப்பளாய்த் இம்வேன் (0-1 
இலி! செற்றிடும் என்று அடி.த்தவம் அல்லால் ஆரையும் 

அறியேன், அவ.தம் அறிவர் எம் அடிகள் 
அச்சென் என்மனம் புகுச்இருக் இன்றமை சொல்லாய் 
இஞ்சேன் கான்ஒருசால் தொழுதேன் 

'சமவன் தேடுவன் செம்மலர்ப் பாதங்கள் காடொதும் 
பசவசேவன் என்சொல் முனியாதே வர்தென் உள்ளம் புகும். 

வாளொரளிபுற்றூர் மாணிக்கத்தை மறக் தென்சினைச்சேனே 57-8 

  

வன் எனை ஆள்வான் இருக்கேதச் சரத்தானே 89-9 
தெழேன் உன்னை அல்லாற் சிவனே என் செழுஞ்சடசே 23-8 
தொடராமைத் துரிசறுச்தேன். Qt 
'தொண்டாடித் தொழுவார் தொழச்கண்டு தொழுதேன் 

என்வினை போக 15-09 
சச்சேன் ஒருவரை கான் உமை அல்லால் சரட்டியத்தான்குடி. சம்பி 15.2 
சடப்பீராஓலும் ஈடப்பன் உம் அடி.க்சே 15-6 
சமர்பிறர் என்ப,சறியேன் 73-9 

*மன்,தமர் புகுக்தென்னை கோச்்தனை செய்தாலும் .நுன்னல 
தறியேன் சான் 20-7 

சல்லன கோக்காமைச், காக்இன்றார் கண்டுகொண்டார் ஐவர் 
காக்கலும், வாக்கென்னும் மாலைகொண் டுன்னை என் மன் 
தார்ச்சின்றேன் 6-௧ 

சலியேன் ஒருவரை கான் உமை அல்லால் 15-8 
சள்ளாறனை அமுசை சாயினேன் மறந்தென்னினைச்சேனே 68 
சாக்கும் செவியும் கண்ணும் நீ என்பன் கான் 4-7 
சாட்டியத்தான்குடி ஈம்பியை காளும் மறவாத்.., திருவாரூரன் 15-10 
சாடுவன் arGacr sr sGCuCw pi கால்விரல் 45-9 
சாத்தான் உன் திறமே இறம்பாது கண்ணி அ௮ண்ணித்து அமுதம் 

பொதிர்தூறும், ஆத்கானை அடியேன் சனச்சென்றும் 67-4 
சாயடியேன் எய் அுவதென்ீறு கொலோ...சரனப்பேருறை 

காணையையே 84-9,



௪௨௨ தேவார ஒளிநெறி (சுந்தரர்) 

காவலூர்க்சோன் ஈலச் சமிழைப் பாடவல்ல ப.ரமன் அடியார்க். 
சடிமை வழுவா சாடவல்ல சொண்டன் ஆளுரன் 18-10 

காளுகாம் உசக்கின்ற பிரானை 56-8, O17 
கானுடை மாடெம்பிரான் 
கானுடை மாடெனவே சன்மை தரும் பரனை 
நானும் காதல் செய்ன்ற பிரானை 
*சிட்கண்டசம் செய்து வாழ்வேன் 
சித்தமாக நினைர் துள்ளம் ஏத்தித் தொழும் அத்தன். 
கிணம்படும் உடலை நிலைமையென் ரோயேன் கெஞ்சமே 

சஞ்சமென் திருஈ்தேன் 
நிலையாய் நின்னடியே நினைச்சேன் நினை சலுமே, தலைவா 

நின்னினையப் பணித். சாய் சலமொழிச்சேன் 
நின்னை யல்லால் இனியாரசை நினைச்கேனே 

கினை* தபோதவர் ஈமக்சனியவாறே. 
நினையன்றி மற்றக் கூறேன் கா அதனால் 
நீடர் எத்.இ கரம் பணியா விடலாமே 
நீடர்ச் கண்டுகாம் பணியா விடலாமே. 
நீடூர்ச் கூச்சனைப் பணியா விடலாமே 
நீடர்ச் கேண்மையாற் பணியா விடலாமே 
நீடர்ச் கொல்லை வெள்ளெருதேற வல்லானைச் சட்றிசாம் பணியா 

விடலாமே 

   

  

நீடர்த் தோன்றலைப் பணியா விடலாமே 
நீடர்ப் (பரமனைப்) பணியா விடலாமே 
நீடர்ப் புனிதனைப் பணியா விடலாமே 
நீசர் வேடளாய பிரரபவன் தன்னை விரும்பிசாம் பணியா 

விடலாமே 

  

நீர் வேக்தனைப் பணியா விடலாமே 
நீதியில் ஒன் ஐும் வழுவேன் 
நீள நினைந் தடியேன் உமை நித்தலும் சைதொழுவேன் 
1்.ம்மடி எத்துவார் இகழ்ச்இட்டகாள் மறச்திட்டகாள் செட்டகாள் 

இவை என்றலாற் கருசேன் 
கெஞ்சவ் சொண்டார். 
சைவானன்றுமக் காட்பட்ட தடியேன் 
சொர்தா ஒண்சுடபே நனையே நினைக் இருந்தேன் 
கோக்குவேன் உன்னையே 
பசுவே, ஏறிலும் பழியேன். 
படப்பாழ் றன்மையில் சான்பட்ட தெல்லாம் படுத்தாய் aren paves) 

uespCwer 15-6 

  
. * சிட்கண்டகம் - ஒருபரற் கோடாமை. 

ர் இத சச்தாருடைய பக்தி வைராச்யெத்சைச் காட்டுகின் 0.௮.
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படிசெய் ரீர்மையில் பத்தர்சாள் பணிர்தேத்தினேன் பணியீரருள் 80-10 
tard. ரின்னடியேன் 8 24-4 

பண்டே மிச சான் செமித பாக்கியத்தாற் பரஞ்சோதி நின்காமம் 
பயிலப் பெற்றேன். 88 

பண் ஹுமலப் பயனார் பாடலும் நீடுசலும், பங்கய மாதனையார் 
பதியும் முத்தியளித், © goin am stots பெருமான் என்றெழுவா 
ரவாசம், ஏசறவும் இறையாம் எச்தையையும் விரவி, ஈண்ணு தலைப் 
படுமா றெல்கனம் என்றயலே, மைற என்னை மதித்ஆய்யும் 
வணம் அருளும், சண்ணுதலைச் சளியைக் காண்பதும் 
என்றுகொலோ, கார்வயல் குழ்கானப் பேருறை காளையையே 8484-6 

பாம்பரனைச் காவல் எனக்றையென் ஹெய்துவ சென்றுகொலோ 94-7 
பசமனையே பணியச் ஈத்தம் வைச்ச சொண்டர் தொண்டன் 7:11 
பலிதேர்ர் அண்பசோர் பண்புகண் டிகழேன் 15-8 
பாடியும் சாடியும் அறிய சட்டேன் ஆதலால் கான் மறக்இல்லேன். 15-5 
பிறவேனாஇலும் மறவேன் 15-1 
புகழ்தகச அடிமை போகுசாள் வீழுகாள் 14-5 
புசழச் கற்றனவும் பரவிச் கைதொழல் என்றுகொலோ...சானப் 

பேருறை காளையையே 84-4 
புயலினைச் இிருவீனைப் பொன்னின தொளியை, மின்னின 

துருவை என்னிடைப் பொருளைக்...சண்ட்சொண்டேனே. 88-7 
புரஜூன் நெரியச் சவேதொட்டவனே உனைசான் மறவேன் 4-9 
ydyie Adnbueg OsiGueywnterd பெற்றாமன்றே 90 
புதங்காட் டாடல்சண் டிசழேன் 15-1 
பூளூண் ஆவதோர் அரவங்கண் டஞ்சேன் புதங்காட் டாடல் 

சண்டிகழேன் 141 
பெற்றலும் பிறக்சேன் இனிப் பிறவாத சன்மைவம் தெய்தினேன். 48-1 
பெறலாகா அருள் பெற்றேன் 1.2 
பேரூர் பெருமானைப் புலியூர்ச் இற்றம்பலத்சே பெற்றாமன்றே. 90-10 
பேணா தொழிச்தேன் உவ்னையலாற் பிரதேவரை 92-8 
பேணீசாகலும் பெருமையை உணர்வேன் 15-1 
பொய்யா தென்னாயிருட் புகுக்சாய் இன்னம் Curés Suis 28-5 
பொன்னே ஈன்மணியே வெண்முச்தே செம்பவளக் குன். நீமே 

ஈசன் என்றுன்னையே புசழ்வேன் 88-2 
மட்டார் பூக்குழல் மலைமகள் கணவனைக் சருதாதார் தமைள் 

கருசேன் 15-5 
மணிப்படு சண்டனை வாயிஞுற் கூறி மனத் இஞல் தொண்டனேன் 

. நினைவேன் :14-10 
மருவிப் பிரிய மாட்டேன்சான் *வழிசின் றொழிர்தேன் ஒழிலலேன் 717 

* சயிலையித் பிரிர்தேன் - இனிப் பிரியேன். கு த் 
  
  

  
  

 



௪௨௪ தேவார ஒனிகெறி (சுந்தரர்) 

மத்றுத்சேவரை நினைச்துனை மறவே னெஞ்சினாரொடு 
'லாழவுமாட்டேன் 54-7 

மத்றுகான் பெற்றதார் பெறவல்லார் வள்ளலே4 கள்ளமே பேச் 
குற்றமே செயினும் குணமெனச் கொள்ளும் கொள்கையால் 
மிகைபல செய்சேன் 69-6 

மற்றுப் பற்றெனச் இன்றிரின் இருப் பாசமே மனம் பாவித்தேன் 48-1 
மறவேன் அடியேன் 415 
மனச்னெயவன் 72-1 
மனச்.இனால் நினைந்தபோ தவர்ஈமச் னெயவாறே 30 
மாட்டேன் மறுமையை கினையேன் 15-8 
மாடுவன் மாடுவன் வன்கைபிடித்து மகிழ்ச் அளே- ஆடுவன் ஆடுவன் 

ஆமாத்தாரெம் அடிகளே 45-9 

மாலவன்...சண்ணிடச் இடலும், சக்கரம் கொடுத்சல்கண் டடியேன் 
இகழும் நின் திருப் பாதங்கள் பரவல், சேவதேவ கின் இறம் பல 
பிதற்றி, அகழும் வல்வினைச் சஞ்வெக் தடைஈ்சேன் ஆவடு 

துறை ஆதி எம்மானே (0-8 
மாவேக்திய சரத்தான் எமரரச்சான் 62.7 
மிண்டர்க்கும் மிண்டலாற் பேசேன் 13-8 
மடியேன் இனிப் பிதவேன் பெறின் மூவேன் 14 
முயல்பவர் பின்சென்று முயல்வலை ate ia Oe மொழிக்தவர் 

afer scien. சண்டுிகொண்டேனே 58-7 
முன்னே எம்பெருமானை மதக்தென்கொல் ததலாதொழிச்சென் 

சொல், மறவாத சிக்தையால் வாழ்வேன் 86-2 
மூவர்...நின் ரணம் புக்கு மற்றவர் பொன்னுலகாள...௮ 

ஈக்தமை அறிக்து, மிச்சரின் சழவே தொழுதாற்றி கன்யா 
ஆதிலூர்த்தி நின்அரையில், அக்சணிக்த எம்மான் உனை 
அடைந்தேன் ஆவடுதுறை அ.தி எம்மானே. (66-5 

மெய்ப்பொருஎன்றி உணரேன் 73-3 
மெய்ம்மானப் பாடாம்குடி. அடியவர் விரும்பப் பயிலும் 

காவலாளுரன் 62-10 
மோருச் தோரொருகால் நினையாதிருர்சாலும், வேறா வர்தென் 

னுள்ளம் புசவல்ல மெய்ப்பொருளே 213 
வஞ்சமொன் நின்றி உய்த்கனன் தனக்கே இருவடிச் சடிமை. 

உசைசத்தக்கால் உவமனே ஓக்கும் 14-1 
வர்.தாய் போயறியாய் மனமே புகுச்.அகின் ற, சக்சாய் 

எந்தை பிரான் 21-1 
வலியே யாகிலும் வணக்குதல் ஒழியேன் 15-8 
வாஞ்செத்துள் ஏழைபாகனை யல்லால் இறையெனச் கருதல் 

இலமே 70-09 
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வாஞ்சியத் துறையும் இருவரால் அறியொண்ணா இறை௨ன 
'தறைகழல் சசணே 76-7 

வாஞ்சியம் துறையும்...இறைவன தறைகழல் பரவும் காவலாரூரன் 76-10 

வாயினால் உன்னைப் பரவிடும் அடியேன் 69-1 

anWerroh Uport wrekés soos wpt@ ser ofa éCaCor AT 

வாளொளி புற்தார் மாணிக்கத்தை மறச்தென்னினைக்கேனென் 
இளவ்குளிர் சமிழ் ஊரன் வன்றொண்டன் 57-12 

வானவர்தங் கண்டனை அன்பொடு சென்றெய்தவ தென்று 
கொலோ 84-8 

விசயன் தனக்கு...வான்படை கொடுத்தல் சண்டடியேன், வாரத் 
'தால் உன காமங்கள் பரவி வழிபட்டுன் இறமே சினைக் ௬2), 
ஆர்வத்தோடும் வர் தடியிணை அடைச்தேன் ஆவடுதுறை 

ஆதிஎம்மானே 664 
விரும்பி சின்மலர்ப் பாதமே நினைந்தேன் வினைகளும் விண்டனன் 48-7 
விரும்பேன் உன்னையல்லால் ஒருதெய்வம் என்மன)்தால் 

கழிப்பாலை மேயானே 23-4 
வெகுண்டவர்க்கும் துணையாகேன். 78-5 
வேதியர் தம்மை வெகுளேன் 78-5 
வேறா உன் அடியேன் 28-8 
வைதீதனன் தனக்கே தலையும் என் சாவும் செஞ்சமும் 14] 

148. ஈந்தரரும் அடியார்களும் 

1. அடியார்களை விளித்து, இறைவனுடைய 
அடையாளங்களைக் குறிப்பிட்டு வினவுதல் (பதிகம் 88) 

3. அடியார்களை விளித்து வினவுதல் 
(அரையன்) இருப்ப.தம் ஆளூர் அவர் எம்மையும் 

ரு ஆ சோ சேளீர் 73 

இட்டி தாசவச் துரைமினோ அமக்சசையுமா நினைந்தேத்துவீர் 33-2 
ஒன்றி நீர்கள் வர் துரைமினோ அமக்சசையுமா 

நினைந்தேத்துவீர் 38-3 
படிசெய் நீர்மையிற் பத்தர்சாள் பணிர்சேத்தினேன் 

பணியீர்: அருள், வடிவிலான் திருகாவலூரன்- 
வனப்பகை யப்பன் வன்றொண்டன், செடி யனாலலும் 
'பேஞலும் தம்மையே மனம் இக்இக்கும், அடியன். 
ஊனை ஆள்வசோ ஈமக்கடிகளாயெ அடிகளே 38-10 

மெய்யென் சொல்லுமின் ஈம.ரங்காள் உமக்சசையுமா 
நினேக்சேச்துவீர் 69-7 

atg சொல்லுமிஸ் மூடனேனுக்கு வல்லவா 
நினைச்தேத்துவீர் 38-6 

 



௪௨௭௬ தேவார ஒஜிநெறி (சுந்தரர்) 

2. *இறைவனுடைய (௩மக்கடிகளாகிய அடிகளுடைய) அடையாளங் 
களைக் கூறி வினவுதல் (பதிகம் 85) 

  

பறம i 2 ௦ 4 அமணராற் பழிப்பு டடரோ ஈமச்சடிசளீயெ அடிகளே 83-0 
அயன் செடிய மாலுக்கும் கெடியசோ 38-8 
அன்றியே மிக அதவரோ 88-8, 6 
ஆறு தாக்யெ சடையசோ 33-1 
ஆனை யீருரி போர்ப்பமோ 33-4. 
இன்தியே யிலராவசோ அன்றி யுடையராய் இலசாவரோ 83-2 
சட்டி வாழ்வது ராகமோ 33-2 
கடைதோறுஞ் சென்று ஐயர்கொள்ளும் அவ்வடிசளோ 

ஈமக்கடிகளாகிய அடிகளே 83-7 
கரி காடரோ 33-7 
கறைச் கண்டரோ 89.7 
காடுதான் அரங்காகவே கைகள் எட்டினோ டிலயம்பட 

ஆவொரெனப் படுவரோ 38-8 
குழைச் காதரோ 38-1 
குறிப்பா 8றகொண் டணிவரோ 
குறுக்கோட்டிள எறுதாங்கெய கொடியரோ 
குன்றிபோல்வசோர் உருவரோ 
சையிற் குலமதுடையரோ 
கொடுகொட்டி காலர் கழலரோ 
கோணல் மாமதி சூடரோ 
சடைமேலு சாறு கரக்தையோ 
சுடு பொடியரோ 
ஞமண ஞாஞண ஞாணஜோணமென் றோ.தியாமையும் சாணிலா 

அமணபாற் பழிப்புடையசோ 88-9 
சம்மை வாழ்த் இஞர்கட்கு ஈல்லரோ 33-6 
தமைப் பற்றிஞர்சட்கு சல்லசோ 
தேனையாடு முக்சண்ணரோ 

ஈலமார்த.ர ஆணையாக ஈம்மடிகளோ ஈமக்கடிகளாகயெ அடி களே 33 
சாணதாகவோர் சாகல்சொண் டசைச்சார்ப்பரோ 

நீவொழ்பஇி உடையோ 
பட்டியேறுகர் தேதரோ 
படுதலையசோ 
படுவெண்டலைப் பலிசொண்டுவச் சட்டியாளவும் கிழ்பரோ 
பாடுவாசையும் உடையசோ 
பால்கெய் யாடலும் பயில்வரோ 
பாறு தாக்க காடரோ 

    
    * அப்பர்- வினா விடைச் திருத்தாண்டகம் 171-07(
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கமம் உரை கொள்வசோ 88-6 
பாய்யின் மெய்யுரை த் தாள்வசோ 83-6 

மலப்பாவையோர் கூடறிசால்யெ குழகசோ 33-1 
மானைமேவிய சண்ணினள் மலைமல்கை ஈக்கையை அஞ்சவோர். 

அனையீருரி போர்ட்பரோ 88-4 
திச ௮றவரோ 33-8, 6 
Waé @eiuwCrr 334 
eis srWtar 9 SaCre 33-6 
விடையேறசோ 33-7 
விடையேறு வேதமுசல்வசோ 895 
விளங்கும் பிறை....சாக்யெ சடைடோ 
வீனைதான் அவர் கருலியோ 

83-1     

வெய்ய பாம்பரை ஆர்ப்பசோ 33-7 
வெள்ளை 8ற்நதரோ 984 

2. அடியார் பொருட்டு இறைவனிடம் முறையீடூம் 
விண்ணப்பமும் 

அராகற் பிணிரின் அடியார்மேல wee. அருளாயே 41-5 
அருத்தித் அன்னை அடைச்தார் வினைகள் அகல அருளாயே 47-8 
அருத்தியுடைய அடியார் தங்கள் ௮ல்லல் சொன்னக்சால் 

வருத்தி வைத்து மறுமை பணித்சால். வாழ்க்க. போதீரே 95-4 
அஆளாயிருக்கும் அடியார் தங்கள் அல்லல் சொன்னச்கால். 

வாளாக் இருப்பீர் இிருவாரூரீர் வாழ்ச்து போதிரே 95.1 
இருச்து கின்றுல் டெச். மூம்மை இகழா சேத் தவோம் 

ருக்கி வச் மூமக்கொன் அரைக்கால் வாழ்ச்து போதீரே 15-10 
இழியாக் குலச்இற் பிறக்கோம் உம்மை இசழா தேத தவோம் 

பழிதான் தவ தறியீர் அடிகேள் பாடும் பத்தரோம் 
"வழிதான் காணா தலமச் இருந்தால் வாழ்க்து போதிசே 95-6 

உமச்சகாட் பம்டோர்க்கு மாயங் காட்டிப், பிறவி மாட்டி, 
மறவா மனம் காட்டில், காயல் மாட்டித் கண்ணீர் 

  

    

  

  

சொண்டால் வாழ்க்து போதே 95-7 
எச்சம் அடிகள் இலவே ப யாமா அச்சர் பட்டோர்க்கு ப] 
ஏயெம் பெருமான் இதுவே யாமா ௮மக்காட் பட்டோர்ச்கு 95-7 
கக்குற் புறங்சாட் டாட அடியார் கவலை களையாயே 47-2 
சன்றுமுட்டி யுண்ணச் சரச்த சாவி யவைபோல, என்று முட்டாப் 

பாடும் அடியார் தங்கண் காணா, குன்றின் மூட்டிக் குழியில் 
விழுச்தால் வாழ்க்து. Cun BC ர (5-5 

சாலை எழுர்.து தொழுவார் தங்கள். சவலை களைவாய் சறைச்சண்டா 41-5 
சர்.தம் பலவும் பாடும் அடிவார தங்கண் காணாது, வர்தெம் 

பெருமான் முறையோ என்றால் வாழ்க்து போதிரே 95-5



௪௨௮ தேவார ஒளிதெறி (சுந்தரர்) 

தாங்கூர் பிணிரின் அடியார் மேல அகல அருளாயே 47-6 
சனத்தா வின்றித் சார்தாம் மெலிந்து தங்கண் காணாத, 

மனத்தால் வாடி அடியார் இருந்தால் வாழ்சது போதிரே 95-6 
அவாயா தொண்டு செய்வார்படு துக்கங்கள் சாவாயே 96-1 
*5GA யிடையின்று காளையென் நும்மை கச்சுவார் 

அஞ்சியிட்டாற் பின்னைச் செய்வசென் அடிசேள் சொலீர் 43-1 
கா மாறா துன்னையே நல்லன சொல்லுவார், போமாறென் 

புண்ணியா! 06-8 
காய்தான் போல ஈடுவே திரிக் து முமச்காட் பட்டோர்க்கு, 

வாய்தான் இிறவீர் இருவாஞாரீர் வாழ்ச்,௪ போதீரே 95-9 
கெஞ்சேர நின்னையேயுள்ி சினைவாசை, அஞ்சேலென் 

பரவையுண் மண்டனி அம்மானே 96-5 
பருகப் பணியாய் அடியார்ச் குன்னைப் பவளப் படியானே 47-5 
பொய்யே உன்னைப் புகழ்வார் புகழ்ச்சால் அதவும் பொருளாகச் 

கொள்வானே, மெய்யே...உன்னை நினைவார் அவரை 
நினைகண்டாய் 41-7 

மலக்இல் நின்னடியார்கள் மனத். இடை மால்நிர்ப்பாய் 29-8 
மனத்தால் வாடி. அடியார் இருர்தால் வாழ்க்து போதிரே 95-6 
மெய்யே எங்கள் பெருமான் உன்னை நினைவார் அவரை 

நினைசண்டாய் 41-7 

8. சுந்தரருக்கு அடியாரிடத்திலும், அடியார்க்கடியா 
ரிடத்திலும் பத்தி 

1. அடியார்களே தம்மை ஆளுடையார் என்பது: 
ஆனைக்காவுடை ஆதியை நாளும் 

” 
” 
» 
» 
ய் 
” 
” 
” 
” 
”» 

இணைகொள் சேவடி சேர்வார் எம்மையும்களுடையாசே 75-5 
இரவும் எல்லியும் பகலும் ஏத்துவார் எமை புடையாரே 175-8 
இலங்கு சேவடி. சேர்வார் எம்மையும் ஆஞுடையாரே... 75-9 
இறைவ னென்றடி சேர்வார் எம்மையும் ஆளுடையாசே 75-1. 
ஈமூள்ளவர் காளும் எம்மையும் ஆளுடையாமே 15-7 
எங்கள் ஈசன் என்பார்கள் எம்மையும் அளுடையாசே 75-2 
எண்ணுமாறு வல்லார்கள் எம்மையும் ஆஞுடையாபே 75-6 
ஏகிதை என்றடி சேர்வார் எம்மையும் ஆளுடையாரே 75.4 
ஏலுமாறு வல்லார்கள் எம்மையும் ஆளுடையாரே 75-8 
வன்றொண்டன் வண்டமிழ் மாலை வல்லார் போய் 

எமுமா பிறப்பத்று எம்மையும் ளுடையாரே 75-10 
  

* ₹வருக்தி வேண்டுபவர்க்கு, ஆயுள் வசையும் கொடாமல் இருந்தால் 
அவர்கள் வேண்டுவ பெருதே இறச்துபடின் அப்புறம். அவர்களுச்கு 
என்ன செய்யப் போ௫றீர்?? 

பெரிய புராண விரிவுரை, ஏயர்கோன் பச்கம், 118.



149, சுக்தரரும் அடியர் அல்லாதாரும் ௪௨௯ 

&. தமது பாடலில் வல்லாரிடத்திற் சுந்தரருக்கு 

இருந்த பக்தி 
கன்ரொண்டன் பன்னு தமிழ்நூல் மாலை வல்லார் அவர்எர். 

தலைமேற் பயில்வாசே... 41-10 
வன்றொண்டன் வண்டமிழ்மாலை வல்லார் போய் ஏழுமா 

பிறப்பழ்.று எம்மையும் ஆஞுடையாசே 75-10 

5, சிவன் அடியார்க்கு அடியான் தான் என்பது 

{i) திருத்சொண்டத்தொகை 809ஆவ.து பதிகம் 
(10) இலல்காடா வன் அடியார்ச் கடியேன் ஆவேனே. 52 
(iii) சாவின்மிசை யமையன்னொடு சமிழ்ஞான சம்பர்தன் 

யாவர் வெளடியார்களுக் சடியான் அடித்தொண்டன் 71-10 
(iv) முற்று மதிசெர் முதல்வன் பாதச் சற்றா ரடியா டி.சாயூரன் 01-10 

6, தமது பாமாலையைப் பாடுங்கள் என்று 
அடியார்களுக்கு உபதேசம் 

'திருவாரூரன் உரைத்த பாஉரரஇலும் பாடூமின் தொண்டீர் ர் 
பாடும் பாவம் பத்றறமே 15-10 

காவலூரன் பன்னலங்கள் சன்மாலை பாடுமின் பத்தருளீே 76-10. 
*பகைஞானி யப்பன் அடித்தொண்டன்சான் எனெ பேசுமின் 

தொண்டர்காள் எம்பிரானையே 41-10 

7.  அடியாரிடத்து அன்பு 

சுரும்பரர் விண்டமலர் அவை வித் அங்கு கண்ணீர், . 
அரும்பா நிற்குமன த் சடியாசொடும் அன்பு செய்வன் 28-4 

149. கூற்தரரும். அடியம் அல்லாதாரும் 

1, அவர் பொருட்டூ இரங்கல் - அவர்க்குபதேசம் 

யனல்காட்டூர் உறையும் எங்கள் பிரானை உணராதார் 
உணர்வென்னே. 86-2 

பனங்சாட்டூர் ஐயன் எங்கள் பிசானை அறியாதார் அறிவென்னே 86-7 
யனங்காட்டூர்ச் சடையிற் கங்கை தரித்தானைச் சாராதார் 

சார்வென்னே 86-1 
பனங்காட்டூர் கெஞ்சச் சதெங்கள் பிரானை நினையாதார் 

நினைவென்னே 8-8 
* பகை - வனப்பகை.
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பனங்காட்டூர்ப் பாமன் எக்கள் அ ரானைப் பசவாதார் பரவென்னே 86. பனம்காட்டூர்ப் பெண்ணாணாய பிரானைப் பேசாதார் பேச்சென்னே 96.3 பனல்காட்டூர்ப் பெற்றொன்றேறும் பிரானைப் டேசாதார் 
பேச்சென்னே. 86-4 பனங்காட்டூர் பதியாகத் இகழ்டின்ற குழைகாதற் கடிமைச்சட் 

குழையாதார் குழைவென்னே 86-9 பனங்காட்டூர் பயில்வானுக் சடிமைச்கட் பயிலாசார் 
பயில்வென்னே 80.0 வாளாநின்று தொழும் அடியார்கள் வாளைப்பெறும் 

வார்த்தையைக் சேட்டும் நாள்சாளும் மலரிட்டு வணங்கார் ஈம்மை அள்ன்ற 
சன்மையை ஓரார் 

சேளா சாள்டெர்சே உழை/ன்நேன் இக்கெலாம் 
அணையா மெனச்கரு.இ ஆளாவான் பலர்முன்பழை/வன்றேன் ஆசானே 

மறச்கலுமாமே. ந0. 

  

   

  

2. அடியார் அல்லாதாரோடூ சேரேன் என்றது 

மீண்டனன் மிண்டனன் வேதவித் தல்லாசவர்சட்கே நதர 

150. கரரும் Fara 

  

1. Gam’ என்னும் தலத்தில் இறைவன் தனியாய் 
இருப்பதைக் கண்ட வருந்துதல் 

கடிதாய்ச் சடற்காத்றுவச் தெற்றச் சமைமேல், குடி சான் அயலே 
இருந்தாற் குற்றம் ஆமோ!, கொடியேன் சண்கள் கண்டன 
கோடிக் குழலர், அடிகேள் உமச்சார் இணையாக இருச்சிரே 991 காடேல் மிக வாலி காரிகை யஞ்சச், கூடிப் பொக்தில் 
ஆச்சைகள் கூசை குழற, வேடிச் தொண்டர் சரலவம் 
சியர் சழச்கர், கோடிச் குழகாஇடல் சோயில் சொண்டாயே 32-4 கொடியார் பலர் வேடர்கள் வாழுங் சசைமேல், அடிகேள் 
அன்ப தாயிடல் கோயில் கொண்டாயே 32.9 கோடிக் குழசா! இரவே ணைமா யிருக்தாயெம் பிரானே 32-6 ம இறைகா! தனியே யிருர்சாயெம் பிரானே 32-7 2 எத்தால் தனியே யிரு்சாயெம் பிரானே 

  

ஏற்றால் தனியே மிருக்தாயெம் பிரானே 32-8 , என்தான் தனியே யிருச்சாயெம் பிரானே 322
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இடயார் சடங்சண்ணி பங்கா! கங்கையாளும் 
... பெய்டாசச் இருச்சனள் வேறிடம் இல்லை 

Mumia tend காடுககளோமம் உடனாய்ச். 
கொய்யார் பொழிற் கோடியே கோயில் கொண்டாயே 82-5 

9, சிவபிரான் பலி ஏற்பதை நினைந்து சுந்தரர் வருந்துதல் 
ஏரிசி சனக கமல மலரன்ன சேவடி, ஊரறித்தனையும் 

இிரிச்சச்சால் அவை சோங்சொலோ 43-2 
இது வாய்த் தலையிற் பவிரீ கொள்ளச் சண்டால் அடியார் உருகாசே, 

௮.றவே ஒழியாய் கச்சூர் வடபால் ஆலக்கோயில் அம்மானே 41-6 
க்ச்செ வொன் றரையில் அசைச்துச் கழலும் இலம்பும் 

சலிச்சப் பலிக்சென், றுச்சம்போதா அரூர்திரியச் எண்டால் 
அடியார் உருகாசே 41-2 

கதுவாய்ச் தலையிற் பலி கொள்ளக் சண்டால் அடியார் 
கவலாயே, அதுவே யாமா றிதுவோ சச்சூர் ஆலக் 

கோயில் அம்மானே 41-1 
காதல் செய்து களித்தப் பிதற்றிக் கடி.மா மலரிட் டுனையேத்தி 

தல் செய்யும் அடியார் இருக்க sears உழ 41-9 
தொண்டர்கள் பாட விண்ணேர்கள் எத்த ௨. 

பண்டகச் தோறும் ude GE செல்வது பான்மையே 13-3 
ued கொள்ளும் இடம் குடியில்லை, கொடியார் பலர் வேடர்கள் 

வாழுங் சரைமேல், அடிகேள் அன்பதாயிடவ் 
சோயில் சொண்டாயே. 820 

      

8. சிவன்பால் சுந்தரருக்கு உள்ள உரிமை, பக்தி, 

  

அடிமைத்திறம் 
அடியேற் கெளியானை 
ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே ஒப 

எந்தை த்தை 85-7 

என்பொன்னை 38-10 

என்னானை 38-2 

எனச்கனியான் மனக்கினியான். 721 

எனை*அளல் உறுசண்டன். 71-7 

4, சிவனது கருணையும் அருட்டிறமும் 

அம்மைசோய் இம்மையே அசத க்சானை 71-8 

* ஆளல் - ஆளுதல், கண்டன் - வீரன், இது ஆள் ௮ல் உறு 
சண்டன் எனவும் பிரியும். அல் - இருள், 

 



௪௩௨ தேவாச ஒனிநெதி (சுந்தரர்) 

ச்சை யறியோம் எங்கள் பெருமான் ஏழேழ் பிறப்பும் 
7 சி ன் எனையாள்வாய் 41-2 
ஒழிப்பாய் என்வினையை உகப்பாய் மூனிர்சருஸித், செழிப்பாய் 

மோ அவிப்பாய் விலை ஆவணம் உடையாய். 23-5 
ஒத் தாய் நின்னருளில் அடியேன் பிழைத்கனகள் 

பொறுத்தாய் எத்தனையும் சாயேனைப் பொருட்படுத் 23-8 
படுவிப்பாய் உனக்கேயாட் பலரையும் பணியாமே, தொடுவிப்பாய் 

துலொடுபொன் தோலுத் தழல்வானே.. 29-9 
மேலைகோய் இம்மையே வீடுவிச்சானை 749 

   151. சுந்தரரும் படிவையாரும் சங்கிலியாரும் 

1. பரவையார்-சங்கிலியார் 

பண்ம௰த்த மொழிப்பரலவ சங்இவி/கும் எனக்கும் 
பற்றாய பெருமானே (காகைக்சசோணம்) 46-11 

பசலையைத் தக்தாண்டானை, சல்ியோடெனைப் புணர்த்த 
தத்தவனை (இருவாசூர்) 51-10, 11 

*மானை சோக்கியர் கண்வலைப்பட்டு வருக்க யானுற்ற வல்வினை 54-6 

2. சுந்தரரும் பரவையும் 
காரிகை காணமாக அரூசை மறத்தற் சரியானை 5911 
strung s Our Pdur ere (சங்விக்கும்) எனக்கும் பற்ராய 

பெருமானே. 46-11 
பரக்கும் அரவல்குலாள் பரலையவள் வாடுஇன்றாள் 20-8 
பாவை குணக்கொண் டிருர்தாள் முகப்பே அங்கணனே அருளாய் 

அடியேன் இட்டஎம் கெடவே 2.4 
பரவை பவெருச்சம் அ.துரீயும் ௮றிதியன்றே. 20-6 
பரவை யிவள்கன் முகப்பே அடிகேள் தச்.சருளிர் அடியேன் 

இட்டஎவ் கெடவே 28-0 
பசலையிவள் தன்முகப்பே அ௮்சணனே அருளாய் அடியேன் 

இட்டஎம்கெடவே 25-7 
பலவயிவள் தன் முகப்பே அரசே தக்சரூளாய அடியேன் 

இட்டஎம் கெடவே 25-8 
ப.ரவையிவள் தன்முசப்பே என்செய்த வாறடிகேள் அடியேன். 

இட்டளம் கெடவே 25-1 
பசவையிவள் சன்முகப்பே கூத்தா தந்தருளாய் கொடியேன் 

இட்டஎம் செடவே 26-9 
  * மானை சோக்யர் - (சயிலையில்) கமலினி - 9S Peng. அ:



151. சுந்தரரும் பசவையாரும் சச்சலியாரும் ௪௩௩ 

ப.ரவையிவள் வாடாமே அத்தா சர் சருளாய் அடியேன். 
இட்டஎம் கெடவே 25-8 

ப.ரவையிவள் வாடுன்௫ள் எம்பெருமான் அருளீர் அடியேன் 
இட்டஎம் செடவே 25-2 

பையாரும் ௮.ரவேரல்குலாள் இவள் வாடுன்றாள், ஐயா 
'சக்தருளாய் அடியேன் இட்டளம் கெடவே 25-5 

மாதர் ஈல்லார் வருத்தம் ௮.தநீயும் ௮.றி.தஇி யன்றே...செல்லுப். 
பெற்றேன் ௮வை அட்டிச் தரப்பணியே 20-3 

முன்தான் சடல்கஞ்சம் உண்ட ௮,சனாலோ பின், சான் பரவைச் 
குபகாரம் செய்தாயோ 32-2 

யான்செய்யும் அரிசுகளூச் குடனா மாழையொண் கண், 
பரவையைக் தந்தாண்டானை 51-10 

வாளன சண்மடவாள் அவள்வாடி வருர்தாமே...குண்டையூர்ச் 
இலைசெல்லுப் பெற்றேன், ஆளிலை எம்பெருமான் அவை 

  

அட்டித்தாப் பணியே 20-1 

பரவையார் வர்ணனை 

அல்குல்--பரச்கும் அரவல்குலாள் 20-8 
,பையாரும் அவே ரல்னாலாள் 25-5 

இரை_மன்செய்த அண்ணிடையாள் 25-1 
இயல்--படியாரும் இபலாள். 25-6 
கண்டமாழை யொண்டண் பாவை 51-10 

மானை கோகி 54.6 

மைத்தாரும் தடங்கண் 25-8 
வாளன சண்மடவாள் 20-1 

குழல்--பூத்சாரும் குழலாள் 25-9 
வம்பம்கும் குழலாள் 23-2 
விரைசேருல் குழலாள் 95.8 

கொங்கை--கொல்கை ஈல்லாள் பரவை 25-4 
மொழி--பண்மயத்த மொழிப் பரவை 46-11 
விரல்--பர்தணவும் விரலாள் 25-7 

8. சுந்தரரும் சங்கிலியும் 

சட்டனேன் பிறர்சேன் உனக்சாளாய்க் காதற்சங்கிலி காரணமாக 
'..என்செய்வான் அடியேன் எடுத்துரைச்கேன் 64.2 

சல்சலிக்கும் எனக்கும் பற்றாய பெருமானே 46-11 
'சண்பொழில் ஒற்றிமா ஈகருடையாய் ! சல்கலிச்சா என்கண் 

கொண்ட பண்ய ! 69-8 
இருவொத்நியூர் புக்குச் சார்க்தனன் சார்க்தனன் சல்லி 

மென்றோள் தடமுலை ed 
தே. ஓ ற--29



௪௩௪ தேவா... ஒனிநெறி (சுந்தரர்) 

சொய்யேனைப் பொருட்படுத்.சச் சக்கலியோ டெனைப்புணர்த்ச 
Sager 51-11 

மான்.இகழும் சல்கலியைச் தர். ஐவரு பயன்சசெல்லாம், 
தோன்ற அருள் செய்தனித்தாய்-என்றுரைக்ச 89-10 

சங்கிலியார் வர்ணனை 

கண்--மானை நோக்), மான் இகழும் சங்ஒலி 54-6, 89-10 தோள்--மென்சோள் 45-4, 
முலை தடமுலை 45-4 
மொழி--பண்மயத்த மொழி(ப் பரவை) சங்ிலி 46-11 

152. சுந்தரரும் பார்வதியும் 
எய்ச்தவன் ஏய்ச்சவன் எம்பிராட்டியைப் பாகமே 45-3 
கணபதியேல் வயிறுதாரி, ௮ல்கை வேலோன் மரன்பிள்ளை, 

சேவியார் கோல்தட்டி யாளரர் 5-9 பாடுவன் பாடுவன் பார்ப்பதி சன்னி. பத்றிகான், தேடுவன் 
தேடுவன் கண்ணெனப் பற்றிச் செறிதா, ஆடுவன் ஆடுவன் 45-2 மலையரையன் பொற்பாவை சிறுவனையும் தேறேன் 46-9 

வீண்பே? மடவார்கை வெள்வளைசன் கொண்டால், வெற்பரையன் 
மடப்பாவை பொறுக்ருமேர சொல்லீர் 46-3 

153. சுந்தரரும் முருகவேளும் 

  

அல்கை வேலோன் குமான் பிள்ளை 5-2 
குறவஞார் தம்மகள். தம்மகனார் மணவாம்டி. 18-6 தாருகனைப் பொருது பொன்றுவித்த பொருள் 16-9 weumsuer um burea # galery தேறேன் 46.9 

154. சுந்தரரும் மோகமும் 
உற்றனன் -,்றவர் கம்மை ஒழிர் தள்ளத் அள்பொருள் 

பற்றினன் பற்றினன் | 45.10 தேன் தேவன் செம்ஈலர்ப் பாதங்கள் சாடொறும், காலன் காலன் காபிக்கு மேலேயோர் erred ra, மாவன் மாலவன் வன்கை பிடித்து மழ்ச்துளே ஆலன் இவென் ஆமாத்தார் எம் அடிகளே. 45-9



155. ஈந்தரரும் வனப்பகையும் சிங்கடியும் 

Q) சுந்தரரும் வனப்பகையும் 

ர்ப்பசை ஞானி(யப்பன்) 4110 
ப்பகை(யப்பன்) 30-11, 84-11, 57-12, 63-10 

னப்பகை(யப்பன் வன்றொண்டன்), 12-11, 33-10 
வுளப்பகை(யவளப்பன்) 29-10, 87-10 

(8) சுந்தரரும் சிங்கடியும் 

ரரைச் சத்தம் வைத்த புகழ்ச் ங்கடி யப்பன் 87-11 
ae (தக்கை) 08-10 
(சில்சடி (யப்பன்) 70-10 

சிரலபார் வாணு;தலாள் ஈல்ல ௫ல்கடி (யப்பன்), 27.10 

சடார் பூங்குழுற் சங்கடி யப்பன் 15-10 
சேடியல் ALO sée05) 98-11 
சல்கை சிவ்கடி தந்தை. 57-12 
மைம்மார் தடங்கண் மத.ரமன்ன மொழியாள் மடச் சிங்கடி. 

'தம்மான் ஊரன் 47.10 

(8) சுந்தரரும் வனப்பகையும் சிங்கடியும் 

ரில் ஈடி. தந்தை... வனப்பகை யப்பன் (இிருசள்ளாறு) 68-10 

வனப்பசையப்பன்....ஈல்கை ரிங்கடி. தச்தை (வாவொளிபுத்தார்) 57-12 

வனப்பகை--சிங்கடி வர்ணனை 

  

வனப்பகை 
ரர் (வனப்)பசை 41-10 
(வனப்)பகை ஞானி 44-10 

Away. 
கண்--மைம்மாச் கடங்கண்...சில்கடி. 47-10 
ரூழல்--*சேடார் பூங்குழற் சங்கடி. 15-10 
நுதல்--9லையார் வாணுதல் 27-10 
மொழி--ம.தரமன்ன மமாழியாள் சக்கடி. 47-10 
சேடு (பெருமை - இளமை)--சேடார் பூக்குழத் சிங்கடி. 15-10 

Crnwa Aaa 98-11 
நல்லவள் : றந்தவன்--ஈங்கை சங்ஈடி. 57-12 

ஈல்ல சில்கடி. 27210 
மடல் (அழகு, மென்மை) மடச் சிங்கடி. 47-10 

  

* சேடு - திரட்சி.



156. சுந்தரரைக் சூறிக்கும் பெயர்கள் 

@) 
ஆரூரன் 1-10, 2-11, 3-10, 5-10, 6-10, 9 11, 14-12, 16-11, 17-11, 

1g- 10, 19: 11, ai. 10, 32. 10, "93. 10, 24-10, 25- 10, 26. 10, 
28- 10, 29- 10, 80-11, 82- 10, 88- 10, 89, 40- 11, 41- 10, 
46~ 11. 51- 12) 58-10, 56-11, 59. 11, 61. 11, 62- 16, 67-11. 
69-11, 71- 10, 73- 11 74-10, 76-10, 92. 10, re 10, 86-10, 

89-11, 90- 11, 92- 10, 93- 11, 95- 1; 99.11, 

இசைஞானி சிறுவன் 38-10 
ஊரன் 4-10, 7-11, 8-10, 10-10, 11-10, 12-11, 1-11, 20-10, 80-11, 

81. 10; 88-10, oe 11, 85-10, 87-11, 48-11, 44-10, 45-13; 
47-10, 48-10, 4 2-10, 54-10, 55-10, 57-12, 
60-10, 64-10, 68.10" 72. 11, 78-10, 79-13, 80-16, 8i-1°, 

88-10, 91-10, 94-10, 96-10, 97-10, 100.9. 
ஊனரனேன் 77-11 

சடையன் (அவன்) வன் Ti 
சடையன் இசைஞானி சாதலன் 
சடையன் இசைஞானி இறவன். 
சடையன் (சன்) காதலன் 
சடையன் (சன்) 8றூவன் 
*சடையன் இருவாரூரன் 

       

      

இங்கடி தந்தை 57-12, 68-10 
இங்கடி தம்மான் 47-16 
இங்கடி யப்பன் 15-10, 27-10, 87-11, 70-10 
BiB rms 98-11 
Horan arer 20-10 
இருநாவலாரூரன் 6 
இருநாவலூர்க்கோன் 
ருநாவலூரன் 

இருவருள் 15. 10, 98-11 
நம்பி 4-10, 58- 10; 64-11 
தாவலர் கோமான் 82-10 
நாவலர் கோன் 3-10, 4-10, 16-11, 28-10, 24-10, 28-10 

41 10; 42. 10, § 83~ 10, 84-10 
நாவலர் வேந்தன் 57- 12, 71-10 

நாவலவூரன் 50-10, 79-10, 85-10, 97-10, 100-10 
நாவலாரூரன் 14-12, 25-10, 26- 10, 140. 11, 46- 11, &8- 10, 

62- 10, 67-11, 69-11, 78-11; 76-10, 90.11 

* சடையன் (மசன்) - இருவாரூரன். 
 



156, சுக்தரசைக் குறிக்கும் பெயர்கள் rhe 

'வலூர்க் கோன் 18-10, 88-10 
'வலூர் மன்னன் 13-11 

ஈவலூரன் 34-11, 86-11, 87-10, 88-10 
லலாராளி 64-10 

பகை (ஞானி) யப்பன் 44-10 
வ்ன்றொண்டன் 12-11, 17-2 1(பெயர்ச் சாணத்தூடன்), 17-11, 

81-10, 88-10, 81-11, 9.11, 98-10) 41-10, 
42-10, 45-11, 55-10, 57-12, 62-10, 64-10, 

67-11, 68-10, 70-10, 72-11, 75-10, 
87-10, 88-10 

வனப்பகை யப்பன் 12-11, 80-10, 83-10, 84-11, 42-10,’ 44-10 
(பகை'ஞானியப்பன்), 57-12, 68-10 

வனப்பகை(யவள்) அப்பன் 29-10, 87-10 

Gi) பெயர்த் தொடர்கள் (பேர் நிரம்ப வரும் இடங்கள்) 

இசைஞானி ரிறுவன்-சாவலூர்ச்கோன்-வன்றொண்டன்-ஆரூரன் 89-10 
சண்புடைய ஈன்சடையன் இசைஞானி இறுவன்- 

காவலர்சோன்....அரூ.ரன் 16-11 
சாவலுரீர்ச் சிங்கடி. தந்தை...வனப்பசை யப்பன்-ஊரன்- 

வன்றொண்டன் 68-10 
சாவறாான்-வனப்பகையப்பன்-சடையன் தன் சிறுவன் 

வன்றொண்டன்-ஊரன் 94.11 
சாவறாரன்-வனப்பகையப்பன்-வன்றொண்டன் 87-10 
சாவறா சானி-சம்பி-வன்றொண்டன்-ஊரன் 61-10 

(00) சுந்தரர் தம்மைப் பற்றிக் கூறுவன : 
சொற்களும், சொற்றோடர்களும் 

அடி, ச்தொண்டன் 8-10, 21-10, 28-10, 48-11, 44-10, 
51-12, 78-10, 80-16, 86-10 

அடி. /சொண்டனேன் 48-5 
ig wars 88-10, 94-10 
வடிசாய் ஊரன் 94-10 
அடிகாயேன் 57.1 
அடிமை 15-4 
Qpwaté sume 74-10 
  

* பகை - வனப்பகை (தலைக்குறை) 
1 தன்மையிஞல் அடியேனைத் தாம் ஆட்கொண்ட சாட் சபைமுன்டி 

வன்மைகள் பேட வன்றொண்டன் என்பதோர் வாழ்வு தந்தார். 17-2.



௪௩௮ தேவார ஓரிநெறி (சுந்தரர்), 

    

அடியவர்க் சடியன் 14-11 
அடியன் 6-10, 88-10, 47-10, 51-12, 86-10 
அடியார் அடிராய் ஊரன் 9110 
அடியார் அடியன் 50-10 

அடியார்களுக் கடியான். 78-10 
அடியான் 10-10, 28-10, 78-10 

அடியேன் 14-11, 15-5, 7; 17-2, 20; 28-2, 8,; 24-6, 25; 2 Ty 
39, 41°5, 46-11, 51-9, 54-2, 4, 57-1, 58-2, 58-9, 

67-11, 69, 83-4, 84-1, 2; 88, 89-1, 5; 96-9, 100-2, 8 
அடியேனை 27, 42 
அணி ஆரூரன் 8-10 
அணிசாவ லாரன் 26-10, 46-11 
அணுக்க வன்றொண்டன். 70-10 
அம்மான்,.தன் திருப்பேர் கொண்ட தொண்டன் ஆரூரன் 59-11 
IAGAGUE அருக்தமிழ் ஊரன். 72-11 

அருச்சமிழ் ஊரன். 72-11 
அல்லியச் *தாமரைத்தார் ஆரூரன் 22-10 
ஆரூர்ச் திருமுலட்டானத்தே அடிப்பே ராரூரன் 95-11 
அரூரசைச் சச் தம்வைத்த புகழ்ச் ிங்கடியப்பன் 87-11 
BOI அடி. ச்கொண்டன் அடியன். 51-12, 86-10 
அரூரன் அடிசாய் 59-11 
ஆரூரன் அடியான் 21-10, 28-10 
ஆரூரன் அடியான் அடி. த்சொண்டன் 21-10, 28-10 
அரூரன் அடியான் அடிச்சொண்டன் ஆரூரன் 21-10 
ஆரூரன் பேர் முடிவைத்த மன்னு புலவன் 41-10 
fiora@2er அரூரன் 29-10 
3உரையினார் மதயானை நரவலாரூரன் 40-11 
ஊறி வாயின சாடிய வன்றொண்டன் 31-10 
எழில் சாவலர்சகோன். 28-10 
குலகாவலூர்ச் சோன் 18-10 
கூடலர் மன்னன் (பகைவர்களை ஆட்படுத்தவல்ல தலைவன்) 
a சவிக்சாமர் நினைவு இங்கு ஈமக்கு வரும்) 18-10 
  

* தாமரை மாலை - அச்தணர்க்கு உரியது. 
ர் “இளக்ளொச் சுற்றம்! - சிந்தாமணி 1780, (வயதில் இளைய சற் 

pastor cent பொருள் காண்பர். 
4, ஒண்டமிமும் உரிமை நிலையும்? இக்த அருமைப். பதிகத்திற்காண 

லாகும். அதலால் “*(உரையினார் மதயானை காவலா ரூரன் 
உரிமையால் உரைசெய்த ஒண்டமிழ்கள்?? 

sex Bon apt.



186, சுந்தரரைக் குறிக்கும் பெயர்கள் ௪௩௯ 

நிரித்தர் "த்தம்வைத்த புகழ்ச் சிறுவன் 5௨10 
ries சிவதொண்டன். ஊரன் 49-10 
*ரிவதொண்டன். 49.10 
சிவனடியார்களுச் கடியான் 78-10 
19ிறுதொண்டன் 49-10 

சிறுவன் 54-10 
சிர்ப்பகை ஞானி௰யப்பன் 4410 
சிரார் காவலர் சோன் 24-10 
சராரும் இருவாரூர்ச் வன்பேர் சென்னியில் வைத்த ஆரூரன் 89-11 
9ருரும் இருவாரூர்ச் வென்பேர் சென்னியில் வைத்த அரூரன் 86-10 
இலச்தான் பெரிதும் மிகவல்ல சிறுவன் 54-10 
செஞ்சொல் நாவன் 41-10 
செடியல் 9ம் தர்தை 98-11 
சம்மையே மனம் சக்திக்கும் அடியன் ஊரன் 38-10 
தமிழ் ஊரன் 13-11, 57-12 
'இருமருவுச் திரள் தோளான் 73-11 
தொண்டர் தொண்டன். TAL 
சொண்டன் 6.10, 17-11 18-10, 54-10, 59-11, 7-11, 92-10, 100-8 
தொண்டன் ஊன் 48-10 
சொண்டனேன் 14-10, 67-5, 68-8; 100-4, 6 
தொழும்பனேன். 54-8 
தொழுவன் ஆரூரன் (தொழும்பன்), 74-10 
ஈல்லவர்தாம் பரவும் திருகாவலஞஷான் 20-10 
காடெலாம் புகழ் காவலூாளி, ஈம்பி, வன்றொண்டன், ஊரன் 64-10 
காளும் ஞாலர்தான் பரவப்படுன்ற கான்மறை ௮ல்கம் 

ஓதிய காவன் 54-10 
நித்தமாக சினைர் துள்ளம் ஏத்இத் சொழும்...ச2சம் வைச்ச 

புகழ்ச் சங்கடியப்பன் 87-11. 
நிரம்பிய ஊரான் 90-10 
பத்தன் ஊரன் 7:11 
பரமன் அடியார்க் கடிமை வழுவா காட வல்ல தொண்டன். 18-10. 
பசமனையே பணியச் சத்தம்வைத்த சொண்டர் தொண்டன் TAL 
பரவையுண் மண்டளி அம்மானை நிரம்பிய ஊ.ரன் 96-10 
புகழ் ஊரன் 10-10 
பொய்யாச் தமிழ் ஊரன் 18-11 
மல்லின் மல்கு திரள்சோள் vacrcir 81-10 
மலை மலிக்த தோள் ஊரன் 80-11 
மறையார்சவ் கூரி௫ல் 25-10 
மறையார் புகழ் ஊரன் 80-10 

* + வெதொண்டன் - றுதொண்டன்-பாடபேசம்.



௪௪௦ தேவார ஒளி௫ெறி (சுந்தரர்), 

மன்னு தொல்புகழ் சாவலூரன் 36-11 
மன்னும் Bravos oir 67-11 
முதல்வன் பாதத் தற்ரார் அடியார் அடிசாய் ஊபின் 94-10 
மெய்ப் பத்தன் 37-11 
யாவர் சிவன் அடியார்களுகச் கடியான் 78-10 

157. சொல்லமரூ 

அமரசால் *அமரப் பவொனை 39-2 
எவ்வகை எனச் குய்வகை 60-8 
ஒண்ணதற் றனிச் கண்ணுதலானை 56-1 
கரிகாட்டில் ஆடல் உடையானை விடையானை 38-1. 
குமிலும் மயிலும் பயிலும்...பூம்பொழில் 99-11    

  

செங்கயல் பங்கயத் தொதுங்க 76-2 
செஞ்சடை கஞ்சடை சண்டர் 14-3 
தாழைப் பொழிதாடே சென்று ர்பூழைத்தலை அழைந்து 

வாழைக்கனி 1கூழைக்குசல் குண்ணும் மறைச்சாடே 711 
நண்ணுவர் விண்ணவர்ச் கரசே 69-11 
யாடுமா பாடி...பனுவுமா பனுவி-தேடுமா தேடி... 

செல்லுமா செல்ல 87-6 
பாடுமா பாடிப் பணியுமா றறியேன், பனுவுமா பனுவிப் டி 2 £னுவும 

பரவுமா றறியேன், தேடுமா தேடித் BGs gor 
தறியேன், செல்லுமா செல்லச் செலுத்துமா றறியேன்] 

பிச்சைச் ச்சை (காதலித்தானை) BT-2 
புள்ளி $சள்ளிகள் பள்ளி சொள்ளும் 35-5 
பொன்னுடை விண்ணலகம் ஈண்ணுவர் புண்ணியரே 83-10 
வன்னிமதி சென்னிமிசை வைத்தவண். 16-8 

158. ஞுாயிறூ 
அருக்கன். 17.6, 81-7 
இரவி 25-6, 65-4 
இரவி ரீள்சுடர் 65-4 
இளஞாயிறு 96-2 
கதிரோன் 10-7, 83-6 
௪ ப்ப ன் ஒளி 10-7 
  

* அமர்தல் - விரும்புதல். 
1 பூழை - அவரசவழி, சந்து வழி. 1 கூழை- குட்டை. 
$ கள்ளி - ஈண்டு; புள்ளி - ஈண்டு. *தரம்சாப் பிறக்கும் புள்ளிக் 

சள்வன்'ஐங்குறு.தா.ஐ - 24



160, தமிழ், தமிழ்ப் புலவர் ௪௪௪ 

சவிதா 
இசச்கர்லரனதத் Borger 

ஞாயிறு 

திருக்கு அருச்கன் 
ப்கலோன் 
பொழுது 
வானுயர் வெங்கதிரோன் 
விரி சடரோன் 
வெங்கதிர் 
வெய்ய விரிசுடசோன் 
வெயில் 

9-8 
96-2 

19-9, 40-4, 55-6, 96-2 
31-7 
26-8 
63-8 
83-6 
24-8 
60-8 
24-8 

86-6 

159. ஞானம், ஞானியர் 

க.ற்றிலேன் கலைகள் பல ஞானம் 60-6 
ஊரன் பிதற்றிவை தத்.துவ ஞானிக ளாயிஞார் தடுமாற்றிலர் 48-11 

160. தமிழ், தமிழ்ப் புலவர் 
[தலைப்பு 114-ம் பார்ச்ச] 

அருக்சமிழ் 
இரான் தமிழ் 
இன்சமிழ் ட்ட 
இன்னிசைச் செர்தமிழ் 
இன்னிசையால் சமிழ் பரப்பும் 
உறுசமிழ் 
எழிசை இன்தமிழ் 
ஒண் €ருறை தண்டமிழ் 
ஒண் தமிழ்கள் 
ஒலிகொள் இன்னிசைச் செர்தமிழ் 

குறையாச் சமிழ் 
சந்தம் மிகு சண்டமிழ் 
ஜர் செக்தமிழ்சள் 
சீருறை சண்டமிழ் 
செஞ்சொற் றமிழ்மாலைகள் 
செர்சமிழ் 
செக்தமிழ்கள் 
செர்.தமிழ்த் இறம். 
தண்டமிழ் 
தண்டமிழ் நூல் 

9.11, 55-10, 72.11 
89-11 

24-5, 85-10, 100-10 
67-11 
62-8 

19-12 
100-10 
84-10 

40-11, 52-10 
67-11 
80-10 
4-10 

26-10 
84-10 
42-10 

65-2, 67-11 
26-10 

4.10, 70-10, 84-10, 4 
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சண்டமிழ் ap புலவாணர் 
சண்டமிழ் மலர் 

  

தமிழ் 23-10, 81-6, 62-8, 78-10, 
Abad 26-10, 80-11, 40-11, 52-10, 
தமிழ்ச் சர் 
தமிழ் நூல் மாலை 
தமிழ்ப் புலவர்--கலைமலிர்த தென்புலவர், சத்றோர் 
தமிழ் மலர் 70-10 
தமிழ் மாவை(கள்) 42-10, 71-10, 75-10, 82-10 
'சமிழ் வமுவா மாலை 23-10 
தமிழான். 81-ம் 

தமிழிசை பாடல் 18-7 
'சமிழோடிசை 88.8 
'இணைகொள் செக்தமிழ் 65-2 

கலத்தமிழ் 19-10 
ஈத்தமிழ் 8-10, 55-4, 61-11, 88-10 
6 Ppr ower 58-10 

spb wntes 67-5 
சத்தமிழின். ag மாலை 8-10 
பண்ணா ரின்தமிழ் 24-h 
பண்ணிடைத் தமிழ் 29-6 

பண்ணின் தமிழிசை பாடலின்..,முழவ.இர 18-7 
பலல் இர் தமிழ் 57:12 
பன்னலச் தமிழ் 69-4 
பாடலாம் தமிழ் 61-10 
மாவண் தமிழ் 5-10 
பாவின் தமிழ் 78-10 
Quminun és slp 13-11 
வண்டமிழ் 88-6 
வண்டமிழ்களே 80.11 
வண்டமிழ் மாலை. 75-19. 
வண்டமீழ் வல்லவர்சள் 88-6 

161. தலணன்கள் 

[தல விசேடல்களுடன்] 
1. அஞ்சைக் களமர் (4) 

அண்ரியரீர் பொழில் ௮ஞ்சைச் களம் 
கடலங் கரைமேல் மகோதை...அஞ்சைச் களம், ண

 

  

* எண் - பண்முறைச் சேவாரப் பதிக எண்.
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2... அதிகை (88) 
அதிஸசப் பதியே *சஞ்சய் கொண்டார் 19-5 
திசை மாசகர் 88 அதிலை மாசகருள் வாழ்பவனை 98.6, 10 
எறி செடில வட் வீரட்டானத் துறைவானை 388 

8. அரிசிற் கரைப் புத்தூர் (9) 
அரிரிற் மென்கரை அழகார் இருப்புத்சார் 9-1 
அழகார் இருப்புத்தார் 9 
ரிசிசற் படியும் வருமென் றொரு கானை நின்ற ஈன்றிப் 

புகழ்.ச்.துணை கைபுசச் செய்துகந்திர், பொழிலார் 
,இிருப்புத்தர்ப் புனிதனீரே 9-6 

பொழிலார் தஇருப்பும்ர். 9 

4... அவிநாசி (புக்கொளியூர்) (92) 
குரங்காடு சோலேச் கோயில் 92-5 
புச்கொளியர் அவிநாசியே 92 
புக்கொளியூர் அவிகாியே சரைச்சான் முதலையைப் 

பிள்ளைதசச் சொல்லு காலனையே 92-4 
புக்கொளியூர் ௮விசாசியே குரங்காடு சோலைச் கோயில் 92-5 
புச்கொளியூரித் குஎ.ச்திடை இழியாக் குளித்த மாணி 

ஏனைகிறி செய்ததே 92-2 புச்கொளியூரிற் குள் டை உள்ளாடப் புக்ச மாணி 
எனைச் இறி செய்ததே 92.9 

புரைச்காடு சோலைப் புச்கொளியூர் 92-4, 
புள்ளேறு சோலைப் புச்கொளியூர் 92-9 
பொழிலாருஞ் சோலைப் புச்கொளியூர் 92-2 
மந்தி கலவனுச் குணப்பழ[ம்) காடி மலைப்புறம், சக்திகள் 

'காறும் சலபுட்பமிட்டு வழிபடப், புர்.இி உறைவாய் 
புச்கொளியூர் அவிசாசியே 92-7 

5, ஆமாத்தூர் (45) 
-தண்டவன் ஆண்டவன் ஆமாத்தாரையும் என்னையும் 

கட் பூண்டவன். 45.6 
ஆளுடை ஆமாச்தர் அண்ணல் 45-6, 11 

6. aot 
அண்டவாணர் தொழும் அடிகள் ஆரூரர் 87-6 
அணி ஆரூர் ர ஸ்ட 46-8 
  

* தஞ்சம் - பெருமை, பற்றுக்கோடு,
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7 e அக்தண். ஆரூர் 87. 

அச்தாமரைப் பொய்கை ஆரூர் 
அரவ மாடும் பொழில் அச்தண் ஆரூர் 
அருமறை ; ஆறல்கம் இதும் எல்லை இருப்பதும் ஆரூர் 

அல்லி வண்டியங்கும் ஆரூர் 
அள்ளலவ் கழனிப் பழனச் ௪ணி ரூர் 
அற்றப்பட ஆரூ தென்றகன் யோ, கோடிச் குழகா 

o
w
e
s
 

ம
ல
்
ல
 

a
b
 
w
D
c
o
 

on 

   

shop தனியே யிருச்தாய் எம்பிரானே 82-8 
அன்றில் முட்டா சடையுஞ் சோலை ஆரூர் அகத்8ீரே 95-3 
அன்னம் வைகும் வயற் பழனம் தணி யாரூர் 59-1 
*ஆடும் அம்பொற் சழல் அடிகள் ஆரூரர் 87-10 
ஆயம் பேடை அடையும் சோலை ஆரூர் அகத்திரே 5-7 
இருக்கை இருவாரூசே உடையீர் 05-4 
இருப்பதும் அரூர் 75 
எக்தை இருப்பதும் ஆரூர் BAL 
'ஒரூசென் றுலகவ்களுக் கெல்லாம் உரைக்சலாம் [பொருளாய் 59-11 

$்கனிகள் பலவுடைச் சோலைச் காய்ச்குலை மீன்ற கமுகின்... ஆரூர் 73-2 
குமான் திருமால் பிரமன் கூடிய தேவர் வணக்கும், அமரன் 

இருப்பதும் ஆரூர் 79.0. 
குரவ காறச் குயில் வண்டினம் பாடரின் றரவ மாடும் 

பொழில் அச்தண் ஆரூர் 87-9 
குருகு பாயச் கொழும் கரும்புகள் கெரிக்த சாறு, அருகு 

பாயும் வயல் அச்.கண் ஆரூர் 37-1 
இறைவண் டார்பொழில் குழ் இருவாசூர்ச் செம்பொனே 70-6 
சோரருச் இருவாரூர் 8011 
சரரும் இருவாளூர் 
செர்சண் பவளம் இகழும் சோலை யி.ஐவோ திருவாரூர் 
செர்ரெல் வயற் கழணித் சென் இருவாரூர் 

  

செருர்.இ செம்பொன் மலரும் சோலை யிதுவோ திருவாரூர் 95-10 
செல்வ ஆரூர் 50.10 
'செல்வ வயற் கழனிச் தென் திருவாரூர் 83-4 
Cried செங்கழு£ர் கண்டட்ல்கில் இ.ழும், இருவாசூர் 

புக்கிருச்ச வண்ணர் 465-2 
சேறணி தண் கழனித் சென் இருவாளூர் 83-8 
  

* வீ.இவிடங்கத் இயாசப் பெருமான். 

1 உலகங்களில் உள்ள கர்கள். ஓப்பற்ற ஊர் 'இருவாசூர் என்று 
சொல்லத், $5 பொருளாயத் இருவாரூர் இறைவனுக்கு அத்துணை 
உகக்ச தலம். 

] சாய்க்குலை யீன்ற சமு௫ன் கணனிகள் பலவுடைச் சோலை ஆளூர்.
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திட்முலைச்சண் அஞ்சொலார் பயிலும் .ஐஞூர் 8-10- 
,திரமரைப் பொய்கை ஆளூர் 59-9: 
திண்ணிய மாமதில் குழிசென் திருவாரூர் 89-0 

£வாரூர் பொருச்இத் திருமூலட்டானம்மே இடமாகச் 
paste e oe கொண்டீரே 95-10- 
திருவாரூர்ப் பிறந்தார்கள் எல்லார்க்கும் அடியேன் 39-10 
Goan புக்இருக்ச இவண்ணர் நீரே 46-2 
இறைகொணர்ர் சீண்டிம் தேவர் செம்பொலும் மணியுச் 

தாவி, அறைகழல் இறைஞ்சும் ஆரூர் (அப்பனே) 8-1 
இனைத்சாள் அன்ன செங்கால் காசை சேரும் திருவாரூர் 95-6 
தென்றல் மணக்கமமும் சென் இருவாஞூர் 83-2 
சல்ல சினைப்பொழிய சாள்களில் ஆருயிஷசல், கொல்ல 

நினைப்பனவும் குற்றமும் அத்றொழிய... ஒரூர்புக்கு 
எல்லை மிஇச்து 83-4, 

பணையிடைச் சோலை சோறும் பைம்பொழில் விளாகச் 
தெல்கள், அணைவினேக் கொடுக்கும் ஆளூர் 8-6 

*புற்மெடத் இட்டிடல் சொண்ட அருத்தன் இருப்பதும் ஆரூர். 75-6 nb Benes பரியலர்தம் ஜோரு இருவாரூர் 51-12.    

    

மட்டவிழ் சோலை, 59-2 
மல்லிசை மாட£9 மடுங்சொடு நெருங் எல்கும்....இயங்கும் ஆரூர் 8-4 
மின்னெடுஞ் செஞ்சடையான் மேவிய ஆரூர் 88-1 
வள்ளலெர் தமக் சே கணை யென்று சாணாளும் அடீரர் 

தொழுசேத்தும்...! அரசானை 59-6 
விண்ணவர் ஏச்.தம் எக்ை இருப்பதும் ஆரூர் 13-7 
விரும்பிய கமழும் புன்னே மாதவித் தொகுதி என்றும் 

அரும்புவாய் மலரும் ஆரூர் 805 
7... ஆரூர்ப் பரவையுண் மண்டளி (96) 

சரக்சையும் வன்னியும் மத்தமும் கூவிளம், uri eBid, 
பசவையுண் மண்டளி 96-10: 

8, ஆலங்காட (பழையனார்) (52) 

பண்ணாரிசைக எஅகொண்டு பலரும்; எ.த்தும் பழையலூர் 

  

  

அண்ணா! ஆலக்காடா! 52-6 
பத்தர் இத்தர் பலசேத்தும் பரமன் பழையனூர் மேய 

அத்தன் ஆலங்காடன் 52-10 பத்தர் பலர் போற்றும் பரமா பழையனூர் மேய 
அத்தா அலங்காடா 821 
  

* வன்மீகசாதர் (கின்மீகம் - புற்று), 
1 இஃது .ஒரூர்த் தயொசேசர்.
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பழையனூர். கன்னை ஆள்வாய் ஆலங்காடா 52-8 

பேன்மர ஒலர்கள் அவைகொண்டு பலரும் ஏத்தும் பழையனூர் 

அம்மா! ஆலங்காடா! 52-9 

9, ஆவடூ துறை (66, 70) 

ஐயன் மேய பொழிலணி ஆவடு அறை 12-10 

10. ஆனைக்கா (75) 

அந்தண் பூம்புனல் ஆனைக்கர 
அலங்கல் நீர்பொரும் ஆனைக்கா 
அறையும் பூம்புனல் ஆனைக்கா 

*ஆழியாற்கருள் ஆனைக்கா வடை ஆ.இ 
உலகுய்ய அணையும் பூம்புனல் ஆனைச்சா 

$தாரமாகய பொன்னித் சண்டுறை யாடி விழுத்து, நீரில் 

நின்றடி போற்றி நின்மல கொள்ளென ஆங்கே, 

  

ஆரல்கொண்ட எம் ஆனைச்சாவுடை ஆதி 75-7 

11, இடைமருகூர் (60) 

இரைக்கும் சாவிரித் தென்சரை தன்மேல் இடைடீருஅ 60-10 
மருத வானவர் 50.2 

18. இடையாறு (81) 

டையாறிடை மருதைச் உதுவார் வினை எவ்விடம்? மெய் இ ரு குனிர்வாசே 81-10 
தெறுவார் சந்தை தோறும் இடம்...இடையாறு 31-10 
(பெண்ணை ஏற்றுமூர் 1எய்தமான் இடை யாறிடை மருதே 512 

* இராமேசரத்தில் இதைவனைப் பூ ராவணனுடைய சாயை 
ஸ்ரீராமருக்கு ஒழிர்த.து: அவர் பூரிக்கச் ரும்பசர்ணனைச் கொன்ற ஹத்தி 
நீல்செ தலம் ஆனைக்கா; - இருஆ காப் தொணம்ம் நீலவிண்டு ஈச்சுரப் 
படலம், இருமால் வழிபடு படலம் - ௪ திருமாலும் சிவனும்", “வழி 
பட்டவரும் தலங்களும்? என்னும் தலைப்பு 175, 244 பார்க்க. 

1 உறையூர்ச் சோழன் காவிரியில் சமுவவிட்ட கரச்தை (அவன் 
வேண்டியப: இிருமஞ்சனச் குடத்து நீரில் அசத ஆரம்வர அ௮பிஷே 
கத்தின்போது be ஆசம் தம்மீது விழும்படி ஏற்றுக்கொண்டார். 
ஆனைச்சா ௮ண்ணல் ஆனைச்சாப் புசாணம் ஆசம்சாச்.து படலம் பார்க்ச. 

ere மார்பு, ஆரம்தீரோ டேக்கினான், சம்பந்தர், 8-3. 

3, எய்தமான் ஈடுசாட்டின் ஒரு UGH போலும்; இடை - இடப் 
பொருள்; இடையாறிடை - இடையாற்றினில்; மருது - 'இருக்கோயிலின் 
பெயர், சல்வெட்டில் இடையாற்றுத் திருச்சோயிலுக்கு “இரும தர் 
தறை! என்னும் பெயர் காணப்படுகின்றது. சமாஜப் பதிப்பு. 
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18. இராமேசுரம் 
தெள்னாட் டிராமேச்சரம் 12-7 

14. எதிர்கொள் பாடி (7) 
அடிகள் கோயில் எதிர்கொள் பாடி. 
அசி,ர் கோயில் எதிர்கொள் பாடி. 
அன்பர் ௮ல்லால்...அடிகள் அடிசேரார் என்பர் கோயில் 

எ.இர்சொள் பாடி. 
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தியான் கரு அகோயில் எதிர்கொள் பாடி 
ஈசர் சோயில் எதிர்கொள் பாடி. 
ர்தை சோயில் எதிர்கொள் பாடி 
ஒற்றர் கோயில் எதிர்சொள் பாடி 

யர் கோயில் எதிர்கொள் யாடி 
சஞ்சடையான் உறையும் பத்.கர் பச்தச் தெ.திர்கொள் பாடி 

சேவர் கோயில் எதிர்கொள் பாடி. 
மதில் மூன்றும் எரித்த வில்லி எ.திர்மொள்பாடி 

15. ஐயாறு (77) 
அழகார் திரைக்காவிரிச் கோட்டச் தையாறு 
ஆடக் இிரைச் காவிரிச் சோட்டத் தையா. 
உன்னைச் தொழுவார் அவர்போச, வாழும் அவர்கள் அங்கங்கே 

வைத்த சிர்தை உய்ச்சாட்ட, ஒழுக் இரைச் காவிரிக் 
கோட்டத் தையாறு 77-8 
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காவிரிக் கோட்டத் தையாறு 
16, ஒற்றியூர் (84, 91) 

உகளுச் இரைவாய் ஒத்தியூரே 91-8 
உகைக்கும் தண்கடல் ஐ.தம்வர் லவும் ஒற்றியூர் எனும் ஊர் 

உறைவானே. 54-9 
உலூல் உள்ளார் வினைகள் ர்ப்பான்...ஒ்றியூரே 91-7 
உலவும் இரைவாய் ஒற்றியூபே % 91-8 
எச்சம் அடி.சள் இறைவர்ச் இடம்போல், உரத் இிளைவாய் 

ஒற்றியசே 91-2 
ஒங்கு மாகடல் ஓதம்வர் துலவும் ஒத்தியூர் எனும் ஊர் உறைவானே 54.8 
ஒற்றியூர் என்ற ஊன க்சி சானோ...கோடிச் குழகா! 

aio ஐணியே இருந்தாய் எம்பிசானே 32-8 
இ௫சம் ஒற்றும் இரைவாய் ஒற்றியூயே 219 
'ஓகம்வச் அலவும் சரைசன்மேல் ஒத்தியூர் 54-10 
இத மேவிய இத்திதுமையு SD biG psi 

(உத்,திரம் நீர் WO pelt - cro gio uit) 49-7



௪௪௮ தேவாச ஒளிநெறி (சுந்தரர்) 

சாட்டும் கலமும் இமிலுல் சரைச்சே ஓட்டும் திரைவாய் ஒற்றியூசே 91-1 
சாரிடல்கொள் சண்டத்தன் கருதும் இடம் இருஒற்றியூர் 89-4 
சடையாற் டெம்போல்...உகளும் இரைவாய் ஒற்றியூசே 91 
goin பொழில் ஒற்றி மாககர் 
தன்னை முன்னம் ரினைக்சத் தருவான் உன்னப்படுவான் ஒற்றியூசே 
'இருஒத்தியூர் இடங்கொண் டிருந்த பிரான் 
படம் பக்கம் கொட்டுர் இருஒற்றியூரீர் 244 
புன்னை மலரும் புறவித் றிகழும்...ஒற்றியூமே 91.1 

17. கச்சி (னேக தங்காவதம்) (10) 

அட்ட புயங்கப் பிசான இடம்...சச்ச அனேக தல் சாவதமே 10-1 
அண்டமுடைப் பெருமான இடம்...கச்சி அனேகதவ் காவதமே 10 
அல்லியிடைப் பெடைவண் ரறங்கும்...சச்சி அனேக.தல் காவதமே 111) 
அழல் வண்ணன் இடம்...சச்ச அனேகதல் சாவதமே 10.3, 1 
ஆது சடைச்குடை அப்பனிடம்...சச்சி அனேகதல் காவதமே 10 :! 
ஊரன் உரைழ்த இம் மாலைகள் பச்.அம் வல்லார் கூடுமிடம். 

சச்டி அனேகசம் சாவதமே 10-10 

     
% 

ப 

ஒப 

    

எரியாடி, இடம்...சச்9 அனேசதல் சாவதமே 10-1 
SLO wuss Wpssat os@snyp Oss HSLb...08A 

அனேசதவ் காவதம் 10-7 
*சதிசோன் ஒளியால் லீட்டுமிடம்...சச்ச அனேக.தங் சாவததமே 10-7 
கலிச் கச் அனேசசம் காவதமே 10 
கழைச் சண்டனிடம்...கச்ச ௮னேகதங் காவதமே 10-3 
சாலனைச் சால்கொடு வீர்தவியக் சொல்வியிடம்...கச்சி- 

னேகதங் சாவசமே 10-5 
குடகச் தி(ல்)லை அம்பல வாணனின் ராடல் விரும்பும் இடம்... 

கச்ச அனேகதம் சாவதமே 10-2 
குயித் பேடை தன் சேவலொ டாடுமிடம்...கச்9 

Corset rage 10-7 
குளிர் மாசவி மவ்வல் குரா வகுளம் குருக்கத்இ புன்னை, அல்லி 

பிடைப் பெடை வண்டுறங்குய்...சச் அனே குதல் சாவதமே 10-8 
கொடி ளிடைச் குயில் கூவுமிடம்.,.சச்9 அனேகம் சாவதமே 10-3 
வெலோகனிடம்...கச்ச அனேகதங் சரவதமே 10-10 
செஞ்சடை யெம்பெருமான இடம்...கச்ச அனேகதல் சாவததமே 10-1 
செடிகொள் வீனைப்பகை இரும் இடம்...சச்சி 

அனேகதம் காவதமே 10-8 
தருமன் தமரென் றமரைச் செயும் வன் அயர் தீர்க்குமிடம் 

சச்சி அனேகதல் சாவகமே 10-6 

ல் * சதிோன் ஒளி (அல்) இருளை - லீபிடும் இடம் - ஒழிச்கின்ற 
டம். 
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மார் பசலத் தடி.களிடம்...சச் அனேகதங் காவதமே 10-3 

ரவாகும் இடம்...சச்ரி அனேச.தல் காவதமே 10-8 
ருவானடிச்கே வைச்ந மனத்தவர் பத்தர் மனங்கொள 

வைச்ச இடம்...கச்ச அனேகதல் சாவதமே 10-5 

ரஞ்சை wares Sore இடம்...கச்சி அனேக தங் சாவதமே 10-6 

பயிலப் புகுவார் த்தம் ஒருகெறி வைத்த இடம்...சச்சி அனேகதல் 
காரவதமே 10-5 

பிறவித் தலைரின்று நினைப்பவர் ஆக்கையை நிச்குமிடம்...கச்சி 
அனேகம் காவதமே 10-6 

(பிமபெறப் பெரியோ இடம்...கச்ச அனேகதய் காவ. தமே 10-10 
புரமூன்றும் பொடி படுத்த வில்லியிடம்...சச்சி அனேகதவ் 

சாவதமே 10-8 
புல்வியிடம்...சச்சி அனேகதம் சாவதமே 10-8 
போகலத் தவ்கையவன் உறைனெற இடம்...௮னேகதங் காவதமே 10) 
பைத், படத்தலை யாடாவம் பயில்ன் ற இடம்...௪ச்ச 

  

  

  

  

அனேக்தல் சாவதமே 10-5 
மயிலாலும் இடம்...சச9 அனேகதவ் சாவசமே 10-3 
மழுச்திசழ் சையஎர்டம்...சச்2 அனேகதங் காவதமே 10-4 

மழுவாளுடைய அ,தீதன் இடம்...கச்சி அனேகதல் சாவகமே 10-5 
மான் யிடதிததொர் கையனிடம்...ச49 அனேக தங் சாவகமே 10-1 

யானை உரித்த பீரான இடம்...சச்சி அனேகதல் காவதமே 10.1 
விடையூர்தி இடம்...சச9 அனேகதல் காவசமே 10.7 
வினை நீரும் இடம்...சச்9 அலே க.தல் காவதமே 10-10 
வீடுபெறப் பலஷழிசணின் று நினைக்கும் இடம்...கச்9 

யனேகதல் சாவதமே 10-10 

18. கச்சி (காஞ்சி) ஏகம்பம் (61) 
உமை கங்கை ஆதரித்து வழிபடப்பெற்ற...கம்பனெம்மானை  — 61-2,8 
உமை ரக்கை என்தும் எத்த வழிபடப் பெத்ற...கம்பன் எம்மானை (1-7 
உமை ஈங்கை என்றும் ஏதீஇி வழிபடப் பெற்ற *சல்ல சம்பனை 61-5 
உமை ஈல்கை கெழுமி எச்தி வழிபடப் பெற்ற...சம்பன் எம்மானை 61-4 
உமை ஈங்கை பரவி ஏத்தி வழிபடப்பெற்ற...சம்பன் எம்மாணை 61-9 
உமை சங்கை மருவி எத்தி வழிபடப்பெற்ற *பெரிய கம்பனை (1-8 

    

  

* காமாட்சி பூசித்த *பெரிய சம்பர்! ஏகாம்பரகாதர்; உருத்இரன் 
பூசித்த வெலில்சம் - ஈல்ல கம்பன்; விஷ்ணு பூசித்த வெவிங்கம் - கள்ளக் 
கம்பன்; பிரமன் பூசித்த சிவலிங்கம் - வெள்ளக் கம்பன் - என்ப, 
உருச்.இரன்...வழிபடு கல்ல கம்பனை, மாயன் ஏத்தித், கருதுமப் 
பெயரிய சள்ளச் கம்பனை, மலர்ப் பொகுட்டணை மேலவன் வழிபடு 
வெள்ளச் சம்பனை *.-காஞ்சிப்புராணம்- இருஏகம்பப்படலம் 98, 81, 86. 

சே. ஓ.-1--29.



௪௫௦ தேவார ஒளிகெறி (சுந்தரர்) 

எள்ச லின்றி இமையவர் கோனை ஈசனை வழிபாடு செய்வாள்போல். 
உள்ளத் அுள்கி உமை ஈங்கை வழிபடச் சென்று நின்றவா 
சண்டு, வெள்ளய் சாட்டி. வெருட்டிட வஞ்ச வெருவி ஐடி,ச் 
தழுவ வெளிப்பட்ட *கள்ளச் கம்பனை 61-10 

ஏலவார் குழலாள் உமை ஈங்கை என்றும் ஏச்.இ வழிபடப்பெற்ற 
கம்பன் எம்மானை 61-1 

கலிச் கச்ச 10 
தையலாள் உலகுய்ய வைக்த...கச்சி மூதார்ச் சாமச் கோட்டம் 5-6 

  

A wrest 21-10   பாரூர் பல்லவனார் மஇற் ang 
மல்கை ஈங்கை மலைமகள் கண்டு மருவி ஏச்.இி வழிபடப்பெற்ற 

கம்பன் எம்மானை 61-6 
மாடம் காட்டும் சச்சி 6-9 

19, கச்சி மேற்றளி (91) 
sor Coppel 91.5 
காஞ்சி மாசசர்வாய்ச் சேரும் புறவில் இருமேற்றளி 21.10 
சிலைபார் மாமதில் சூழ் திருமேற்றஸி 21-9 
செய்யார் பைய்சமலத் இருமேற்றளி 21-7 
சேட்டார் மாளிசைகுழ் இருமேற்றளி 21-2 
சேரார் சண்சமனித் இருமேற்றளி 91-8 
,இிமையார் தண் கழணித் இருமேத்தளி 21-8 

20. கச்சூர் (41) 
அச்ச மிஸ்லாச் கச்சூர் வடபால் ஆலச்சோயில் 41-2 
அன்ன மன்னும் வயல்சூழ் சச்சூர் ஆலச்கோயில் 41-10 
ர்௮,சற் பழனக் கழனிக் சச்சூர் ஆலச்கோயில் 41-9 
கச்சூர் ஆலக்கோயில் 4] 
கச்சூர் வடபால் ஆலசச்சோயில், 41-6 
சச்சூர் வடபாலை அலச்சகோயில் 41-8 
கடையும் புடைசூழ் மணி மண்டபமும் சன்னிமாடம் சலர்தெய்கும் புடையும் பொழிலும் புனலுக் தழுவிப் பூமேத் றிருமா மகன் புல், அடையும் சழனிப் பழனக் கச்சூர் ஆலக்கோயில் 41-4 
கோலச் கோகில் குறையாகச் கோயில் குளிர்பூவ் சச்சூர் வடபாலை 

ஆலக்கோயில் 41-8 வயல் சூழ்ச்த ஆலைக் கழனிப் பழனக் கச்சூர் ஆலக்கோயில் 41-5 
21. கஞ்சனூர் 

வட கஞ்சஜார் 12-8 
* பக்கம் ௫௪௯ £ழ்ச் குறிப்பைப் பார்க்க, 
ர் பயிர் விளைச்ச பழனம் - சழனி,



161, தலங்கள் ௪௫௧ 

25. கடம்பந்துறை 

எல்சள் பிரான் உறையும் கடம்பச்.துறை 124 

28. கடவூர் (28) 

சடறுர் (னுள்) வீரட்டம் 23 

கிலி9சர் புறவிற் கடவூர் 47-9 

சாராரும் பொழில்சூழ் கடவூர் 29.10 

சரல காலர் சடஞார். 58-2 

பூறையார் முழவம் பாட்டோடு பயிலும் தொண்டர் பயில் கடசூர் 53-% 
மாட மல்கு சடஷர் 53-10 

24, கடவூர் மயானம் (58) 

(சடவுர்) மயானத்துப் பெரிய பெருமான் அடிகளே 58. 

மாடமல்கு கடவூரில் மறையோர் ஏத்து மயான(ம்), 58-10 

25. கடைமுடி 

சாள சண்டன் உறையும் சடைமுடி 12-8 

96. கயிலை (100) 

ஊழிசோ நாழிமுற்றுல் உயர் பொன் கொடித்தான்மலை 300-10 
எழில் இகழ் சயிலை 68-9 

நீரூர் சர நிமலன் இருமலை. 82-10 

27.  கருகாவூர் 

சாரூர் பொழில்கள் புடைசூழ் புலித் கருகாஞூர் 41 

28. கருப்பறியலார் (80) 

ஃடிசொள் பூச்தட மண்டிக் கருமேதி சண்படுக்கும் கருப்பறியலூர் 80-7 
ஃடிகா.று பூம்பொய்சைச் சயல்வாளை கு. இிசொள்ளுவ் கருப்பறியலூர் 80-5 
சண்டார்தம் சண்குளிரும் களிக்சமூகம் பூஞ்சோலைக் 

கருப்பறியலூர் 90-10. 
கமுகம் பூஞ்சோலைச் கருப்பறியலூர் 30-10 

சலைமலிக்க சென்புலவர் கற்றோர்தம் இடர்தர்ச்கும் 
கருப்பறியலூர். 80-11 

குண்டாடும் சமணரும் சாச்பெரும் புறங்கூறும் கொகுடி.க்கோயில் 30-10 
குலைமலிர்த சோட்டெங்கு மட்டொழுசும் பூஞ்சோலைச் சொஞில்- 

கோயில் 30-11 
கொகுடிச் சோயில் 30



௪௫௨ தேவாச ஒளிநெறி (சுந்தரர்), 

'கொக்கார்ச்ச பொழிற்சோலை சூழ்கனிகள் பலவு ர்க்கும். 
கொகுடிக் சோயில் 8-1) 

கொடியேறி வண்டினமும் தண்டேனும் பண்செய்யும் 
கொகுடிச் கோயில் 805 

கொய்ம்மாவின் மலர்ச் சோலைக் குயில்பாட மயிலாடல் 
கொகுடிக் கோயில் 30-1 

கொய்யுலா மலர்ச் சோலைக் குயில்கூவ மயிலாலும் 
கொகுடிச் கோயில் 306 

கோல் வளையாள் அவளோடும் கொகுடிச் கோயில் (ஏ.ற்றானை) 30 
பண்டா மின்னிசை மூரலப் பன்னாளும் பாவித் அப் uTipwme a, 

கண்டார்தம் சண்குளிரும் களிச்சமுகம் பூஞ்சோலைச் 
கருப்பறியலூர் 80-10 

யபறையா,க வல்வினைகள் பறைக்சதொழியப் பன்னாளும் பாடியாடி 
pases ணன் கருப்பறியலூரச் குறையாக மறை காவர் 

குத்றேவல் ஒழியாத சொகுடிச் கோயில் 30-8 
பொய்யாக வாய்மையாற் பொடிப்பூசிப் போ, ற்றிசைச்.அப் பூசை 

செய்த, சையிஞல் எரியோம்பி மறைவளர்க்கும் அல்£ணர்தம் 
கருப்பதி wort 80-6 

முட்டாமே சாடோழம் 8ீர்தூழ்டுப் பூப்பறிச்து மூன்றுபோதும் 
கட்டார்க்த இண்டைகொண் டடிசேர்த்து மச்சணர்தல் 

கருப்பதியலூர் 380-3 
வேலி தோறும் கருக்சாள வாழைமேற் செங்கன/கள் 

சேன் சொரியும் கருப்பறியலூர் 30-4 

29. கருவூர் 

மொழித் கருவூர் 39-7 

30. seu mde (16) 
அசிசிலின் தென்கமைமேல்...கலய ஈல்லூர் 16 
அரும்பருகே சுரும்பருவ அதுப;ம் பண்பாட, அணிம௰ில்கள் ப 

ஈடமாடும் அணிபொழில்குழ் அயலின், கரும்பருசே கருங் 
குவளை சண்வளரும் சழணிக், சமலம்கள் முகமலரும் 

கலய ஈல்லூர் 16-1 
க௲பொழில்குழ் கலய கல்லூர் 16-9 
sor sapGar ybunter w gained கலந்த கமழ்சென் றல் 

YES Mog கலய சல்லூர் 16-10 
சயலுசளும் susie ei வயதினர் 16-7 
agitator வெண் முத்தரும்பிப் பொன்மலர்ச்து பவளக் 

கவின் காட்டும் கடிபொழில்குழ் கலய ஈல்லூர் 16-9
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பொன் றணிசெரும் கலய ஈல்லூர் 16-4 
ரீசத்நினம்ஈன் கரும்பின்மூளை கறிகற்சச் கறவை, கமழ் கழுநீர் 

கவர்சழனணிச் கலய ஈல்லூர் 16-6 
சொரற்பால பொருட்பால சுருதியொரு சான்கும், தோ.த்.இிரமும் 

பலசொல்லித் அ.தித்திறைதன் இறகத்தே, கற்பாருல் 
கேட்பாரு மாயெக்கும் சன் சார், கலைபயிலச் தணர்வாழும் 

கலய ஈல்லூர் 16 
சசொலமலி குயில்கவச் கோலமயில் ஆலச், சுரும்பொடு வண் 

டிசைமு£லப் பசுல்ளெி சொற் று.இக்கச், காலையிலும் 
மாலையிலும் கடவுளடி. பணிமு, கசிக்தமனத் சவர்பயிலும் 

கலய ஈல்லூர் 16-8 
,சண்கமலப் பொய்கை புடைகுழ்ச் சழசார் தலத்தில், தடங்கொள் 

பெருங்கோயில் சனில் கச வளகையரலே, வண்கமலத் தயன் 
முன்ஞள் வழிபாடு செய்ய, மஇழ்க்கருளி யிருந்த ப.சன்' 
மருவிய ஊர்வினவில்...சலய ஈல்லூர் சாணே 16-10 

பாமன் உறையும் ஊர் கிறைநீர் ஒழுகுபுனல் அரிசிலின்தென். 
கலய கல்லூர் 16-11 

பெருமேதை மறைபொலியும் பேரி முழவொலியும், பிள்ளையினம் 
அள்ளிவிளை யாட்டொலியும் பெருசக், சருமேதி புனல் 
மண்டக் சயல் மண்டச் சமலம், களிவண்டின் சணமிரியும் 

கலய நல்லூர் 162 
மண்டபமும் சோபுரமும் மாளிகைசூ ளிகையும், மறையொலியும் 

விழவொலியும் மறுகுகிறை வெய்இிக், கண்டவர்கள் மனங் 
கவரும் புண்டரிகப் பொய்கைக், காரிகையார் குடைக்தாடும். 

கலய கல்லூர் 16-8 

81. கழிப்பாலை (98) 

கடற் சாருங் சழணிச் கழிப்பாலை. 23-8 
கண்டல் முண்டல்கள் சூழ்கழிப்பாலை சகடற்கமை 12-2 
கரும்பாருங் கழணிக் கழிப்பாலை. 23-4 
கழிப்பால் கண்டடங்கச் சழியேர்து மாமறுஇற் கழிப்பாலை. 23-5 
கழியார் செல்வ மல்கும் கழிப்பாலை. 28-10 
(தண் கழணிச் கழிப்பாலை 23-8, 7 
தொண்டு செய்வார் வினைகள் அவைபோகப் பார்த்தானுக்கு. 

இடமாம்...கழிப்பாலையதே 23-6 
பழியில் கழிப்பாலை. 23-6 
(பெருமான்) மலமும் சழிப்பாலையதே 

   



௪௫௪ தேவார ஒஷிநெறி (சுந்தரர்) 

32. கழுக்குன்றம் (81) 

அர்தமில்லா அடியார்தம் won EC BU, வச்துகாளும் aon ie) 
மாலொடு ஈான்முகன், சிர்சைசெய்த மலர்கள் நித்தலுஞ் 
சேரவே, சந்தகாறும் கழுக்குன் றமே 81-28 

அ.ரவன் தான் பயிலும் இடம்... முக்குன் நமே 81-6 
இறங்கச் சென்று தொழுமின் இன்னிசை பாடவே...பிரானிடம் 

சமுக்குன்றமே 81.2 
கனமில்லா அடியார் சம்மனச் தேயு, ஞானமூர்த்தி. 

ஈட்டமாடி நவிலும் இடம். பகழுக்குன் தமே 81-7 
கடமுடைய புறவிற் றண்கமுச் குன்றமே 81-6 
65g நாறும் புறவிற் pein sage குன்றமே. 81-8 
கல்வில் வெள்ளை அருவித் தண் ௪ க்குன்ற 81-10 
களிறினோடு பிடிகுழ்...சழுக்குன்ற! 81-4 
சன்.றினேடு பிடிஞழ் எண்கழுக் குன்றமே 91.1] 
காளகண்டன் உறையும் தண்சமுக் குன் றமே 81.2 
கானமஞ்ஞை உரையும் சண்சமுக் குன்றமே 81-7 
குழகன் ,தான் உறையும் இடம்...சமுஃ்குன் றமே 81-9 

சான்று செய்த கொடுமையாற்பல சொல்லவே, நின்ற பாவம் 
வினைகள் தாம்பல நீல்கவே, சென்று சென்று தொழுமின் 
தேவர் பிரானிடம்...கழுக்குன் நமே 81-1 

த்ண் கழுக்குன் றமே 91 
,சண்கமுக் குன்றினை...ஊரன் வனப்பிஞால் சொல்லல் 

சொல்லித் தொழுவாரைச் சொழுமின்களே 81-10 
சேனும் வண்டும் மதுவுண் டின்னிசை பாடியே, கானமஞ்ஜை 

புறையும்...கழுக்குன்தமே  81-7 
நீதல்சள் செய்த மணிகள் ரி.ீதிலம் சொண்டிழி, கறங்கு 

வெள்ளை. அருவித் தண் கழுக்குன்றமே 81-2 
நீளரின்று தொழுமின் நித்தலும் நீதியால், ஆளும் ஈம்ம 

வினைகள் அல் அழிச்பெ...கண் கழுக்குன்தமே 81-8 
பல்வில் வெள்ளைச் தலையன். தான்பயிலும் இடம்...சழுக்குன் நமே 81-10 
பிழைகள் சரத் தொழுமின்...குழகன் சானுறையும் இடம்... 

சழுக்குன்றமே 81-9 
பிளிழ தரப் பெருங்கைப் Quins eer pes, 

களிதினோடு பிடிருழ் சண் கழுக்குன்றமே 81-4 
புலைகள் இரத் தொழுமின்...பிரானிடம் கழுக்குன்றமே 81-5 
பறவிற் றண் கழுக்குன் றமே 81 
மடமுடைய அடியார் தம்மனத்தேயுற...௮ரவன் பயிலும் 

இடம்...சழுக்குன்றமே 81-6 
மழைகள் சாலச் சலித்து நீடியர் வேயவை, குழைதசொரள் முத்தம் 

சொரியும் தண்கழுக்குன்றமே 81-9
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ம/ரசள் உண்டு தழுவிச் குட்டியொடு முகச் கலைகள் பாயும் 
புறவிற் றண்கழுக் குன்றமே 

ww சாளும் வணங்க மாலொடு சான்முகன், சிக்தை செய்த. 
மலர்கள் நித்தலும் சேரவே, ஈந்த சாறும்... கழுக்குன்றமே 

வெளிறு இரத் தொழுமின்...பிரானிடம் சண்கழுக்குன் றமே 

88. கற்குடி (7) 
அரிலயார் சண் புனல்சூழ்க் சழகாக...அமரும் இருக்கற்குடி 
a யார் பூம்பொழில்குற் த திருக்கற்குடி. 
கந்த ர் ாலைகள் Ge & திருக்க, PES 

கரும்பாரும் வயல்சூழ் 'இருச்கற்குடி 
aan oun lb sues திருக்கற்குடி 
சரலயார் மாதவர் சேர் BGs BGO. 
கரையார் சோலைசள்சூழ் இருக்கற்குடி 
காரார் பூம்பொழில் சூழ் திருக்கற்குடி. 
விழலமரும்... இருக்கற்குடி 

84, காழி (கழுமலம்) (88) 
உளனமில் காழி 
சடல்சொள மிதச்ச கழுமல வளசகர் 
கடற்சாழி 
கண்டலய் கழிச்சரை ஐ.தம்வர் துலவும் கழுமல வளசகர் 
சயலினம் சேலொடு வீயல் விளையாடும் கழுமல வளககர் 
கழுமல வளரகர் 
கழைக் கரும்பும் கதலிப் பலசோலைச் கழுமல வளசகர் 
கனை தரு கருங்கடல் .தம்வர் rice கழுமல wrest 
புகவிச் ஈகர் போற்றுமெம் புசண்௨ தார் 
பெருஞ் செக்நெல் செருங்யெ சழ கழுமல வளககர் 
வேலைக் கழுமல வளசமர் 

95, காளத்தி (26) 

கடையார் மாளிகைகூழ் சாத்தி 
கண்டார். காதலிக்கும். சணகாதனெய் காளத்தியாய் 

களியார் . வண்டதையும் இருக்காளத்தி 
சாராரும் பொழில்குழ்... காளத்தி 
காளத்தி உள்ளிருஈக ஒளியே 
சாள்தியுள் - ofan 
தருவே விளங்கும் இருக்காளக்.இ 
கெறியே சின் றடியார் அினைக்கும் திருக்காளத்.இ 
மூடியால் வானவர்கள் முயங்கும் திருச்சாள ச்தியாய் 
விளங்கும் இருச்காளத்.இ 

       



Ga தேவார ஒஸிகெறி (சுந்தரர்), 

86, கானப்பேர் (84) 

கார் வயல் சூழ் கரனப்பேச் 84 
கானப் பேருறை காளை 84 

87. கானாட்டூ முள்ளூர் (40) 
அரும்புயர்க்த அரவிச்சுத் தனிமலர்கள். ஏறி அன்னங்கள் 

விளையாடும் ௮கன் அறையின் அருகே, கரும்புயர்ச். த 
பெருஞ் செர்செல் கெருங்கிவிளை சழனிக் கானாட்டு முள்ளூர் 40-83 

இருக்குவாய் அந்தணர்கள் எழுபிறப்புள் எங்கும், வேள்வி யிருச் 
திருகிதியம் வழங்கு சகர்...சானாட்டு முள்ளூர் 40-5 

கடைகள் விடுவார் குவளைகளை. வாரும் சழனிக் சாளுட்டு முள்ளூர் 10-6 
கருச்குவாய்ப் பெண்ணையொடு தெல்முமலி சோகக். 

கானாட்டு முள்ளூர் 40-5 
sGuamiscr Cunaso uotBar p «pens கானா -@ முள்ளூர் 40-7 

கருமேதி செர்சா மரைமேயும் சழணிக் காளுட்டு. முள்ளூர் 40-2 
சசையிஞர் புனல்தழுவு கொள்ளிடத்தின் கரைமேற் காளுட்டு 

முள்ளூர். 40-11 
கள்வாய கருங்குவளை கண்வளரும் கழனிக் sre @ முள்ளூர் 40-1 
குருமணிகள் கொழித்நிழிர் த சுழித்திழியும் இிரைவாய்ச் 

        

கோல்வளையார் குடைர்தாடும் கொள்ளிடச்.தன் கரைமேல்.. 
கா டு முள்ளூர் 40-7 

கொள்ளிடத்தின் கமைமேல்...சானாட்டு முள்ளூர் 40 
கொள்ளிடத்தின் கமைமேல் (உடைசள்விடு வார்குவளை 

சளைவாரும் கழணிக்) கானாட்டு முள்ளூர் 40-6 
தழை தழுவு சண்ணிறச்ச செக்கெலதன் (அயலே, தடக்காள 

மென்கரும்பின் சாழ்கெடங்கின் அருகே, கழைசழுவிச் 
சேன்கொடுக்கும் கழனிகுழ் பழனக் கானாட்டு முள்ளூர் 40-8 

இிருமேவு செல்வத்தார் திமூன்றும் வளர்ச்௪, திருத்தக்க 
அச்சணர்கள் ஓதுககர்... காளுட்டு orem 40.2 

அனிவினிய அயமொழித் தொண்டைவாய் ஈல்லார், அலங் 
கண்வளரும் சுழ்டெல்கின் அருசே, கணிவிணிய க கலி 
வனம் சழுவுபொழித் சோகச் . சாஞ்ட்டு முள்ளூர் 40-9 

சோவிவாய் ₹ரஸ்சயொடி குருஅபாய்ச் தார்ப்பத், அறைச்செண்டை 
மிளிர்ர் துசயல் துள்ளிவிளை யாடச், காவிவாய் வண்டுபல 
பண்செய்யும் கழணிக் காளுட்டு முள்ஞநர் 40-10 

பாளைபடு பைங்கமுன் சூழலிளச் செக்கன், பமெசஞ்செய் 
கொழுச்தேறல் வாய்மடத்.அப் பருகிக், சாளைவண்டு 
பாடமயில் ஆலும் வளர் சோலைக், கானாட்டு முள்ளூர் 40-4 

முள்வாய மடல்தழுவி முடத்காை மீன்று, Gur: ene gi 
விரைகாறு முருகுவிரி பொழில்குழ்...கானாட்டு முள்ளூர் 40-1
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88. குருகாவூர் (89) 

ஸரும்புடை மலர்ப்பொய்௯ச அல்லியும் மல்லிகையும் 
விரும்பிய குருகாவூர் 

prise cited pE@u word Quniers, giug syyperw 
அணிஈடை மட அன்னம், மெய்ப்படு குருகாஞர் 

ருசாஷர் வெள்ளடை 
Fee crews. எம்பி 
களள்சனி பொழில் மல்கு வயலணிர் சழகாய விளக்கொளி 

குருகாஷூர் 
வாவியிற் கயல்பாயச் குளத்இிடை மடைதோறும், "காவியும். 

குவளையும் சமலஞ்செல் சழுகீரும், மேவிய குருகாவூர் 

89. குற்றாலம் 

கோல நீற்றன் குற்றாலம். 

40, குறுக்கை 

குறுச்சை காட்டுச் குறுசக்கையே 

41. கூடலையாற்றார் (88) 

உமையோடும் [பாவையொடும், மங்கையொடும், ஏக் இழையா 
ளோடும், கொடியிடையாளோடும்] கூடலையா ற்.றாரில் 
வழிபோச்த அதிசயம் 

குழையணி இகழ்சோலைக் கூடலையா த்தார் 
கூடலையாற்றூரீல் கொடியிடை யவளோடும் ஆடலுசந்தானை 
கொடியணி செடுமாடக் கூடலையாற்றூர் 
கொத்தலரும் பொழில்குழ் கூடலையாற்றார் 
கொரச்தணவும் பொழில்குழ் கூடலையாற்றூர் 
கொய்யணி மலர்ச்சோலைக் கூடலையாற்நூர் 
கோதிய வண்டறையும் கூடலையாத்றார் 
சோலம அுருவாடச் கடலையாத்.தாரில்... போர்த அ.தசயம் 
மட்கையொடும் பேய்க்கணமும் சூழக், குறள்படை யதனோடும் 

கூடலையாஜ்தூரில்...போர்த அதிசயம் 
மாலொடு சான்முசனும்... பாவையொடும்...கடலையா ற்தாரில் 

ஜமன் இவ்வ(நிபோர்,த ௮.சயம் அறியேனே 
வித்தக வீணையொடும் வெண்புரி நூல்பூண்டு...மங்கையொடும் 

A உடனே, அத்தன் இவ்வழிபோர். யம் அறியேனே 
  

    

* காவிவேறு, குவளை வேறு, கழு 
பெறப்படுன்ற து. 

29-5 

29-4 
29 

68-4 

29-10 

29-2 

12-3 

12-2 
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42, கேதாரம் (78) 
இளி வாழையொண் கனி இறியுண் கேதரசம் (ஏனீமே) 78-6 
Bpa@e eo இடுவார் தொழு கேதாரம் (எனீமே) 18-4 
கொம்பைப் பிடித் "சொருக் காலர்கள் இருக்கான் மலர்தாவீ, 

ஈம்பன் சமை யாள்வான் என்று ஈடுகாளையும் பகலும், 
சம்பச் சளிற்றினமாய் ரின்று சனைநீர்களை் அவிச், 
செம்பொற் பொடி இிர்துச் இருக்சேதாரம் (எனீமே) 718-8 

கல ஈறுநீரோடு சோறு, கறிபே௫ ரின் திவொர் தொழு கேதாரம் 73-2 
பண்ணின் தமிழ் இசைபாடலின் பழவேய் முழவஇரச, 

கண்ணின் ஒளி கனகச்சுனே வயிரம்மவை சொரிய 
மண்ணின்றன மதவேழங்கள் மணிவாரிச்கொண் டெறியச் 
இண்ணென்றிசை மூரலுர்திருச் சேதாசம் (எனிரே) 

மதவேழங்கள் மணிலாரிக் சொண் டெறியச், ண்ணென் 
Bane மூமலும் இருக்கே. தாரம் 78-7 

மயில் மான் பிணைரிலத்கைக், இளைக்க மணி௫ந் தும் இருச்கேதாரம் 70-89. 
முளை ச்கைப்பிடி முசமன்சொலி மு. குவேய்களை இறுத்த, 

அளைக்சைச் களிழ் ஜினமாய் சின்று அனைநீர்களைக் தாவி 
வளைச்கைப் பொழி மழைகூர்தா மயில்மான்பிணை சிலத்தைச் 
இளைச்சமணி சர்.துச் இருக்கே தாரம் (எனிசே) 78.8 

48.  கேதீச்சரம் (80), 

ர் அமரர் தொழுதேத்த 
கேதிச்சசத்தானே 80-8 

12-7 

8-7 மர
 

   

  

1௮ம் மொழி யன் 

      

£முசாட்டு மார்கோ 
கறையார்கடல் சூழ்ச்சசழி மாதோட்ட ஈன்னகருள்... 
: சேதச்சாத்தானை. 80.10 

  

  

   

  

இறையார் பொழில் வண்டியாழ் செயும் கேதிச்சரத்தானை 80-10 
Opin CurPa குழ்ர்த திருக்கேநிச் சாக்கானே 80-5 
₹பல்ஈஞ்செய்த மடவா0 கேசீச்சாச்தானே 80-5 
பட்டவரி ௮அ.தலாளொடு...கே££ச்சசத்தானே 80-8 
படலேரிடை மடலாளொம்...சேசிச்சரத்கானே 80-2 
  

* ஒருக்காலர்கள் - ஒருவகைச் தேவசாதியர், பெரிய புராண 
வர்க, எயர்கோன், பச்கம் - 297. 

1 தருச்கேதாசத்தில் அறம் செய்வே 
1 மாறுபட்ட  அல்கமே இவர்கள் இன்ளுசெனச் காட்டும் 
வினமாம் ராகு சேஅச்கள். சாகு--கேது பூசித்த தலம், கேதீச்சரம்-- 

ிரைலைப் பள்ளு, பக்கம் - 80-87. 
8 இத்தலத்தில் இறைவன் தேவியொடும் விற்திருத்தல், 2, 5-8, 

பாடல்களிற் சறப்பிச்சப்பட்டுள ௫. 
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ரீபத் தாய தொண்டர். தொழ. .கேதிச்சரத்தானே 80 
பாலாவியின் கரைமேல் திடமா வுறைன்றான் திருச்கேதீச் 

சரத்தானே 80-2. 
பாலாவியின் கமைமேல்.. இருக்கேதிச்சரத்தானே 80 
பாவம் வினை அ.றுப்பார் பயில்...கேதிச்ச.ர.த கானே 80-9 
பானத்துறு (பால்கத் துறு) மொழியாளொடு.. கேதச்சாத்தானே 80-7 
பையேரிடை மடவாளொடு பாலாவியின் சரைமேல், செய்ய 

சடைமுடியான் இருக்கே சச்சசத்தானே 80-6 
மட்டுண்டு வண்டாலும் பொழில் மாதோட்ட ஈன்னகரில்.. 

கேதச்சாத்தானே 80-8 
மாசோட்ட ஈன்னகரில்...இருக்சே?ச்சரத்தானே 80 
மாவின்கனி தூங்கும் பொழில் மாதோட்ட ஈன்னகரில் 

இருக்கேதிச்சரத்தானே 80-9 
வங்கம் மலி௫ன்ற கடல் மாதோட்ட ஈன்னகரில்.. 

இருக்கேதீச்சாத்தானே 80-8, 
வரிய சிறை வண்டி யாழ்செயு மாசோட்ட corer ன 

திரச்கேச்ச்சத்காளே 80-4 
வானத்துறு மலியுல்கடல் மாதோட்ட ஈன்னகரில்.. 

கேழீச்சரத்தானே 80-7 
வையலலி இன்றசடல் மாதோட்ட சன்னகரில்.. 

சேதிச்சரத்தானே 80-6 

44. கோடி (92) 

அற்றப்பட அரூர தென்றகன்றாயோ...கோடிக்குழகா! எற்றாழ் 
தனியே இருந்தாய் எம்பிசானே 32-8 

ஏரார் பொழில் சூழ்தரு கோடி 82-10 

ஒற்றியூர் என்க அனைக்க ஞலத தானோ...கோடிச் குழகா 
jee இனியே யிருந்தாய் எம்பிரானே 82.8 

sup 17-8 
கடி தாய்க் கடற்காற்றுவர் தெற்றக் கரைமேல், [குடிதான் 1 

32- ae ல இருச்தாற் குற் ற்றமாமோ 

* அடியார் புற இலக்கணம் பத்து: : (1) கண்டம் தமுதமுத்கல், 
இஃ கா ப] (9) இதழ் அடித்தல், (4) சடுக்சமூறல், (5) மயிர் 

'பாடித்தல், (0) அங்கம் வெம்பி வியர்த்தல், (7) eget. வீழ்தல், 
(8) சண்ணீர் பிலிற்றல், (9) கலுழ்ச்து இரங்கல், (10) ஆர்வத்தால் 

ப் ரவசப்படுதல்.-ஞான வரோ, உபதேச காண்டம், செய்யுள் - 921. 

“பத்துச் கொலாம் அடியார் செய்சைதானே !'--அப்பர், ரர 1810. 
“பத்துடையீர் ஈசன், பழஅடியீர்?!.-- திருவாசகம், 7-3. 
ர் கோயிலுக்கு அருகில் குடிகள் இல்லை. 
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சாடேல்மிக வாலிது காரிகை அஞ்சக்...கோடிச் குழகா! இடம் 
சாயில்கொண்டாயே 82-41 

குரவம் பொழில் குழ்தரு கோடி 32.6 
.குறையாப் பொழில் சுழ்சரு கோடி 92.7 
குன்றாப் பொழில் சுழ்தரு கோடி(ச் ரு ழகா) 32-2 
கூடிப் பொக்தில் ஆர்தைகள் கூகை குழற...கோடி...கோயில் 

கொண்டாயே 82.4 
'கையார்வளைக் காடுசகாளோடு முடனாய்க்...கோடியே கோயில் 

கொண்டாயே 82-5 கொடியார் பலர் வேடர்கள் வாழும் கரைமேல், அடிகேள் 
அன்பதாய் இடம் கோயில் கொண்டாயே. 82-9 

'கொத்தார் பொழில் குழ்தரு சோடி. 32-3 
கொய்யார் பொழிற் சோடியே கோயில் சொண்டாயே 32-5 
கோடிக் குழகா இரவே துணையா யிருர்தாய் எம்பிரானே 32-6 
கோடிச் குழகா...சனியே இருக்சாய் எம்பிரானே 32 
பலிகொள்ளுமிடம் குடியில்லை...கொடி.யார் பலர் வேடர்கள் 

வாழும் இடம்... கோயில் கொண்டாயே 32.9 
Cured: anciniat s_pCsmig.wWar Cuorgeou 17-8 
மறைச் காடசன் தென்பால் ... கோடி 82.8, 6, 10 
மறைச் காடசன் சென்பால் பத்தர் பலர் பாட இருச்ச பரமா 82-8 
'வேடிச் சொண்டர் சாலவும் தீயர் சழக்கர் கோடி...சோயில் 

கசொண்டாயே 32-4 

45. கோயில் (தில்லை - புலியூர்) (90) 
ஆட்டம் சொண்டார் இல்லைச் சற்றம்பலத்தே 17-6 
கடுத்தாடுவ் சர,தலத்.திற் றமருகமும் எரிய£லும் கரிய பாம்பும், 

பிடி.த்தாடி. புலியூர்ச் சிற்றம்பலச் செம்பெருமான் 90-1 
தில்லை யம்பலத் அள் சிறைக்தாடும் கூத்தனை 62-4 
பீடுடைய புவியூர்ச் சஜ்றம்பல(ம்) 90-9 
புவியூர்ச் இற்றம்பலச்செம் பெருமான் 90 
பெரியோர்கள் புலியூர்ச் இற்றம்பலம் 90-8 
பேராளர் புலியூர்ச் சிற்றம்பலத்தெம் பெருமானை 90-2 
பேரூர் பெருமானைப் புவியூர்ச் சந்றம்பலத்தே பெற்ராமன்றே 90-10 
மண்ணுலகம் காவல் பூண்ட, உறிமையாற் பல்லவர்க்குச் 

'திறைகொடா மன்னவசை மதுச்கம் செய்யும், பெருமையார் 
. புவியூர்ச் இற்றம்பலம் 90-4 

முட்டர்த முச்சர்இி மூவாயிரவர்க்கு மூர்த்தி யென்னப், பட்டானை. 
வபுலியூர்ச் இற்றம்பலத்தெம் பெருமானைப் பெற்றாமன்தே. 90-7
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46. கோலக்கா (68) 
அழகார் கோலச்சா 62-7 
அன்று வர்செனை அசலிடச்சவர்முன் ஆள சாசவென் ரூவணங் 

சாட்டி, நின்று வெண்ணெய் ஈல்லூர்மிசை ஒளித்த பிரானை 
மெல்லிய லுடனே கோலகச்காவினிற் சண்டு கொண்டேனே 2-5: 

இரர்ெல் குத கொண்டுகள் வயல்குழ் கோலக்கா 62-9 
'சாங்குலாம் பொழிற் குரவெ.றி கமழும் கோலஃகா 62-2 

கோட்டகப் புனலார் செழுங் சழளிக் சோலச்சா 62-8 
விண்்ணுளாரொடு மண்ணுளார் ப.ரசும்...கோலக்கா 62-2 

47, கோவலார் 
கூழை யேறுகக்தா னிடம் கொண்டதும் கோவலூர் 12-1 

48. கோளிலி (80) 
எண்சணம் இ௯றஞ்சும் கோளிலிப் பெருங்கோயில் உள்ளானை... (2-9. 
கொல்லை வளம் புறவில் இருக்கோளிவி 20-5, 10 
செம்பொனின் மாளிகைகுழ் இருக்கோளிலி 90.7 
தெண்டிரை நீர் வயல்குழ் திருக்கோளிலி 20-2, 9 

49. சாத்தமங்கை 
ஓலிபுனல் சூழ் சாத்த மல்கை 39-4 

50. சுழியல் (89) 

*சவ்வைக்கடல் ககறிக்கொணர் முத்தல் சரைச்கேற்றச் 
கொவ்வைச் தவர் வாயார் குடைச்தாடு் இருச்சழியல் 82-8 

திருச்சுழியல் அலையார் சடையுடையான் அடி.தொழுவார் 
பழு அள்ளம், சிலையார் இகழ் புகழால் கெடுவானத் அயர்வாரே 82-4 

இிருச்சுழியல் தெய்வத்.தனை வழிபாக்செய் செழுவாரடி தொழுவார் 
அவ்வத்திசைச் கரசாகுவர் அலராள் பிரியாளே 82-3 

திருச்சுழியல் தொண்டே செய வல்லாரவர் ஈல்லார் தயரிலயேோ 822. 
'இருச்சுழியல்...கானாவித சீனைவார்தமை ஈலியார் ஈமன், சமரே 821 
திருச்சுழியல் 1நிலச் சாக்கிய மல.ராற் கொழும் புகையால் 

Rais sg, sos சாங்க புகழான் மிகு தவமாம் 
சது.ராமே 82-6 

இருச்சுழியல் பெற்றானினி துறையச் இிறம்பாமைக் இருகாமம், 
கத்றாரவர் கஇயுட் செல்வர் எத்தும்மது கடனே 82-5 
* இருக்கோயிலின் முன்புள்ள திருக்குளம் 'கெளவைச்கடல்' எனப்: 

படும். 
ர் நிலம் (பூமிதேவி) பூசித்த தலம் இருச்சுழியல் என்னும். ஒரு: 

குறிப்பும் இதனால் இடைச்ன்தத.
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இருச்சுழியல் *பேரூுரொென உறைவான் 82-10 
'இருச்சுழியல் மெய்வை,த்தடி நினைவார் வினை இர்;ல் 1எளிதன்றே 82-7 
1 ருமேனிப் பெருமான் ஊர் இருச்சுழியல் 82-4 
துறைச் கங்கைச் சலச் தாங்கிய முடியான் அ௮மர்ச் இடமாம் 

'இருச்சுழியல் 82-6 
$செய்வத் தவர் தொழுசேத்திய குழகன் இருச்சுழியல் 82-7 
பொழிலில் சேனாதரித் இசைவண்டினம் மிழற்றும் இருச்சுழியல் 82-1 
மலக்தால்யெ பாசப் பிறப்புப்பீர்....இருச்சுழியில் நினைக்தேத் தம் 32-6 

  

51, சோற்றுத்துறை (94) 

முதல்வன் அமலன் இடமாம்...சோற்றுத் துறையே 94-2 
{red OsréBer Qpqu wrrew Hyd mag gro rwmb... 

சோற்றுத் துறையே 9-8 
அளிக்கு மாத்தி யல்லால் ம.துவம் துளிக்கும் சோலைச் 

சோற்றுத் துறையே 0911. 
ஆலும் மடிலும் ஆடல் அளியும் சோலை தரு£ர்ச் 

1 சோத்றுத் துறையே 94-8 
இண்டை கொண்டன் பிடையறாத, தொண்டர் பரவும் 

4 சோற்றுத் துறையே 942 
இலையால் அன்பால் எத்.துமவர்க்கு, நிலையா வாழ்வை 

£த்தார் இடமாம் சோத்றுச் துறையே 94-9 
மச் கடலார் உகந்த இடமாம் சோற்றுத் துறையே 94-8 
சழைகீர் முத்தும் கனகச் குவையும், சுழல்நீர்ப் பொன்னிச் 

சோற்றுச் துறையே 911 
கோமாற் டெமாம்...சோற்றுச் துறையே 91-4 
சடையும், உழையீர் உரியும் உடையான் இடமாம்... 

சோற்றுத் துதையே 041 
சிறக்தார் சுற்றர் இருவென் நின்ன; துறச்சார் சேரும் 

சோற்றுக் துறையே 94-7 
தப் புனலுண் டெரியைச் காலும், குதப் பொழில்குழ் 

சோற்றுக் துறையே 946 
சுற்றார் தருநீர்ச் சோற்றுத். துறை 91-10 
குதப் பொழில்சூழ் சோத்றுத் துறையே 94-6 
செல்வச் சோற்றுத் துறையே 94-9 

  

-* பேரூர் என்னும் மேலைச் தெம்பரம் எனலுமாம். 
ர்“எளிது என்றபடி. 
3 இருமேனி காதர் - தலத்.துச் சுவாமி இருகாமம். 
8 கெளதமர், காலவர், கண்ணுவர், கிவுண்டிண்யர், சதாரர்தர் 

பூசித்த தலம் திருச்சுழியல் (சழியற் புசாணம்).



161. தலங்கள் 

நதரலயால் தாமும் தவத்தோர் என்றும், தொலையாச் செல்வச் 
சோற்றுத் துறையே 

'திசையுர் சா.தம் தேனும் ஞிமிறும், அதையும் பொன்னிச் 
சோற்றுத் துறையே 

செமன் குழலார் சேக்கை புகைத்த, கமம் விசம்பார் 
' சோத்றுச் துறையே 
தொண்டர் பரவும் சோற்றுத் துறையே 
சொழலும் தொல்வினை சீர்ச்சின்ற சோதி சோற்றுத் துறை 
ந்சிசன் கோயில் சோற்றுத் துறையே 

பருமான் பேணும் பதியாம்..சோற்று,த் துறையே 
பொன்னிச் சோற்றுத் ஐறை 
மைர் சன் இடமாம்...சோற்று,த் துறையே 

52. தலையாலங்காடு 
திண் தலையாலங்காடு 

58. தினைககர் (64) 
லாலிச் குவலயத்தோர் சென்றெலாம் பயில் இருத்தினைகர் 

Pow மார்பொழிற் நிருத்தினைஈகர் 
செடிகொள் கான்மலி இருத்இினாகர் 
செர்ரெலார் வயல் திருத்தினை ஈகர் 
செருக்தி பொன்மலர் இருச்இனை ஈகர் 
Cedars பொழிந் நிருச்இனை ஈகர் 
(இணியும் வார் பொழிழ் ex sé Dror wait 
'இருத்தினை ஈகருட் வெக கொழுர்தினைச் சென்றடை மனனே 
கக்சால் உகளும் சேறு சாக்கெ இருத்தினை சகர் 
வையகம் பரவிரின் றேத்தும் (இணியும் வார்பொழில்), 

திருத்தினை சகர் 
54, துருத்தி (74) 

சாப்பது வேள்விக்குடி தண்தருத்.இி 
சாவிரித் துருத்தியார் 
சாவிரி யசன்கரை உறைவார்... துருத்தியார் 
சோழ காட்டுக் துருத்தி 

58. துறையூர் (19) 

சரும்பார் மொழிச் சன்னியராடும் அறையூர் 
கலையார் அல்குத் கன்னிய ராடும் துறையூர் 
கொட்டாட்டொடு பாட்டொலி ஐவாத் துறையூர் 
சரவலூர் மன்னன் கையால் தொழுதேத்தப்படும் துறையூர் 

௪௬௩ 

94-9 

94.5 

94-8 
94-2 
12-9 
94-7 
91-6 
94-1 
94-5 

12-2 

64-5 
64-9 
64-3 
64.7 
64-8 

64-10 
64-2 

645 
64-1 

64-2 

18-1 
Th 

74-1 
12-7 

18-4 
18-1 
13-6 

19-11



௪௬௪ தேவார ஒளிகெறி (சுந்தரர்) 

பண்ணார் மொழிப் பாவைய ராடும் துறையூர் 
பத்தர் பயின்றேத்.இப் பரவும் துறையூர் 
பூவார்ச்தன பொய்கைகள் குழும் அறையூர் 
பெண்ணை வடபால் துறையூர், 
போதார்ச்தன பொய்சைகள் குழும் துறையூர் 
மந்தி பலமா ஈடமாடும் துறையூர் 
மாடார்க்சன மாளிகை சூழும் துறையூர் 
மையார் தடங் சண்ணிய சாடும் துறையூர் 

56. ஈள்ளாறு (68) 
காமாக் இசைபாட நாவில் ஊறு ஈள்ளாறனை. 
செரிர்ச சோலைகள் சூழ்ர்ச கள்ளாற்று எம் வெனை 
சறை விரியும் ஈள்ளாதன். 
வெண்ணெய் ஈல்தூரில் அற்பு எட்பரு அ 

அடியனா என்னை அள சொண்டஈ 

57. ஈறையூர் (98) 
சமுரீர் சமழக் சமல் சேல் உகளும் செழுரீர் சறையூர் 
சீரார் கறையூர் 
செழு£ர் சறையூர் 
தேரூர் சறையூர் 
கறக்கொள் கமலம் சணிபள்ளி யெழச், இறக்கும் கறையூர் 
ஈறையூர்ச் இதச் சாமே 
சறையூர் சாட்டு சறையூசே 
(நெறியில் வழுவா நியமத் தவர்கள் செறியும் சறையூர் 
பானார் குழலும் முழவும் வீழவில் சேணார் ஈறையூர் 
புரியும் மறையோர் சிறைசொற் பொருள்கள், தெரியும் ஈறையூர் 
போரார் புரமெய்த புனிதன் அமரும், சோர் கறையூர் 
மறுகில் தேரூர் கறையூர் 
முகிழ்மென் முலையார் முகமே கமலம், இகழும் ஈறையூர் 
வளைச்கை மடவார் முவிற் ட£ர்த், இளைக்கும் சறையூர் 
வாரும் அருவி மணிபொன் கொழிததுச், சேரும் ஈறையூர் 
வாரூர் முலையார் மருவும் மறுகில், சேரூர் சறையூர் 
வானார் மதியம் பதிவண் பொழில்வாய்த், சேனார் கறையூர் 

58. நன்னிலம் (98) 
ஆடிய மாகடச்தான் அடிபோற்றியென் றள் பினசரய்ச், சூடிய 

செய்கையினார் பலதோத் ரம் வாய்த்த சொல்லி, நாடிய 
சன்னிலச்.துப் பெருங்கோயில் 

கோடியர் வெய்களித்றுத் இகழ்கோச் செங்கணான் செய்கோயில், 
சாடிய சள்னிலத்.தப் பெருல்சோயில் 

ம் காட்டி 

      

சத்தை ஈள்ளாநனை 08: 

93-5 
93-11 
93-5 
93-7 
93.4 

93 
12-4. 

93-10 
93-9 
98-3 

93-11 
98-7 
93-5 
93-2 
98-1 
93-7 
98-6 

98-4, 

98-11 
i



161. திங்கள் 

தீடீர் பயில் தண்விழவில் தகுசைகர் தவத்இன் மிச்ச 
சமர்பயில் சன்னிலத்துப் பெருங்கோயில் 

பொரு பொன்னி ஈன்னீர்த் துறைவன் இகழ் செம்பியர் 
கோன், 619) சன்னிலத்துப் பெருங்கோயில் 

aoa Bort ஈன்னிலத்துப் பெருங்கோயில் * 
சிலர் சர ஈன்னிலச்துப் பெருங்கோயில் 
சன்னிலச்துப் பெருக்சோயில் ஈயர்தவனே 
சொச்சியம் பச்சிலையால் gor ki yorore தொழுவார், 

ஈச்சிய ஈவ்னிலச்அப் பெருவ்கோயில் 
பண்டரல்கன் புண்ணர்ய சான்மறையோர் முறையால். 

அ௮டிபோற்றிசைப் 
பண்புடை கான்மை ப் பல்சால் வணங்கும் 

பண்டை க கன்னி பலத் த ல்போயில் 

  

   

      

   

   
   

   யைச் ச௪டவ 

  

பெருங்கோயில் 
ப௫ங்கோயில் 
மட௮ன்னம் மன்னி 

சடைமலி ஈன்ன! GEC sae 
விரைசேர் சளிர்தரு கோல்கு வேங்மை தடமாதவி சண்பகழும் 

ஈளிர்தரு ஈன்னில2.ப் பெருங்கோயில் 

59, ஈனிபள்ளி (97) 

(ரு மாமறை வேள்விகளும், எங்கு 

wena eri ௬ 
பிரான் சலர்.தரு ௩௨ 
மடை மலிவண் கம 

  

௮ங்சமோ ராறவையும். 
மிருக்தர் சணசெரி மூன் தலவ தம்புமிடம்... -சனிபள்ளியசே 

னி 

  

   

மம்பெருண்ன்? கண்ணுலூர் கனி 
'சங்கயல் பாயும் வயற்திரு ஈனிபள். 

பங்கய மாமுகத்தா ளூமை பய்சன் உழைசோயில்...ஈணிபள்ளியதே 
மருளார் பொழில் வண்டறையும் ஈறவிரி கொன்றையிஞன் 

ஈண்ணும் ஊர் சனிபள்ளியதே 

60. நாகேச்சுரம் (99) 

குருக்சயலே குரவம் அமவின் எயி3ேழ் தரும்பச், செருந்தி 
செம்பொன் மலரும் திருசாகேச் ச.£த்சானே 

குறையணி குல்லை முல்லை யளைர் தருளிர் மாதவிமேல் 
சழையணி வண்டுகள் சேர் திருசாகேச் சரத்தானே 

கொங்கணை வண்டாற்றக் குயிலும் மயிலும் பயிலும் 
தெய்கணை பூம்பொழில்குழ் இருகாசேச் சாத்தானை 

கோல மலர்ச் குவளைச் கழு£ர் வயல்சூழ் | இடமகல், சேலொடு 
வாளைகள்பாய் திருசாகேச் சரத்தானே 

செங்கயல் நின்றுகளும் தரூசாகேச் சரத்தானே 
தே. ஒ.1--80. 

௪௬டு 

98-9 

93-10 
98-2 
98-5 

98 

93-8 

சண்ணிய கன்னிலத்துப் பெருக்கோயில் 08-1 

98-6 

99-2 
98-5 

98-7 

93-8 

91-7 
97 

97-7, 
97-7 

97-2 

99-2 

99-1 

99-11 

99-8 
99-9
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செங்கயல் பாய்கழனித் திருகாகேச் சரத்தானே 
செங்கயல் பாய்வயல்சூழ் திருகாகேச் சரத்தானே 
செருக்கி செம்பொன் மல்கம் இருசாகேச் சரத்தானே 
திரை பொரு தண்பழ னத்தி ஐ காகேச்சர(ம்), 
தெல்கணை பூம்பொழில்குழ் இிருகாகேச்ச_(ம்) 
தெண்டிரைச் சண்வயல்சூழ் 'இுகாகேச் சாத்தானே 
சென்றல் புகுச்துலவும் திதாசேச்சா(மி) 
தொண் டிசைத்து வணங்கிக் தொழில் பூண்டடி யார் பரவும். 

திருசாகேச் சரத்தானே 
பங்சய மாமலர்மேல் மதுவுண்டு பண் வண்டறையச் 

    

செங்கயல் நின் துகளும் இருசாகேச் சாத்தானே 99-0) 
பங்கய மாமலர்மேல் மதுவுண்டு வண்டேன் மூலச் 

செங்கயல் பாய் வயல்சூழ் இருநாசேச் சரத்தானே 99-71 
முன்றில் இளல்கமகன் முதுபாளை ம.த.அளைக்து 

தென்றல் புகுக்துலவும். திருசாகேச் சாச்சானே 99-4 
வமரைதரு மாமணியும் வரைச் சர்தலோடு முக்இத் 

'இரைபொரு சண்பழனச் திருகாகேச் சாத்தானே 99-5 
SMAsG vodiensyid wate semua aptbwsré g7 

,திரிசரு வண்டு பண்செய் இருகாகேச் சரச்சானே 99-8 

61. நாகை (46) 

கடல் சாகைச் காரோணம் (மேவி இருச்சீரே): 40 
சலவமயில் இயலவர்கள் ஈடமாடும் செல்வக் அடல் சாகை 46-6 
காண்பினிய மணிமாடம் dmpis QeQ8 Hs sd snes 46-3 
செல்வக் கடல் காசை 46-6 
நிறைமறையோர் உறைவீழி மிழலை னில் நித்தல் காசருளிச் 

செய்தீர், இன்றெனக் கருணவேண்டும் கடல்காலைக் 
காரோண மேயவியிருக்தீரே 46-7 

  

    

விரிதிரை குழ் கடல் காகை 39-7 
62. நாட்டியத்தான் குடி. (15) 

சென்னி ராடார் சொல்புகழ் சாட்டியத்தான் குடி 15-10 
சண்டாடும் யத ண்ட$லை வேலி காட்டியதச்தாண் குடி 15-9 

08. நாவவார் (17) 
இணி காவல் 26-10, 46-11 
அணி சாவதூர் 17-11 
எழில் காவல் 28.10 
ஒண்பொழில் சாவல் 84-10 
குல காவலூர் 18-10



161, தலங்கள் ௫௬௪ 

ர் சாவல். 97-10 
ர் பொழிற்றிரு காவலூர். 51-17 

ய்யார் கமல மலர் சாவலூர் 13-11 
ர் செய்வீதி ஈன்மாடஃலி தென் சாவல் 3-10 

ரு காவலூமே 17 
கு ஊர்...சாவலூர் 17-11 

Aas முனையமையன் ஆதரித்து ஈசனுக்கு ஆட்செய்யும் 
ஊர் அணி சாவலூர் 17-11 

ல்லாரவர் பலர் வாழ்.தரு வயல் சாவ(ல்) 79-10 
(சலங் ளெர் வயல் சாவல் 57-12 
spa பூம்பொழில் காவலூர் 91-1] 
சதம் வண்டோத வார் பொழில் காவலூர் 88-10 
சாசலுக்கு ஊர். காவலூர் 17-17 
பாரூர்பல புடைசூழ்வன வயல் காவல் 71-10 
பொழிலணி நாவல் 76-10 
பொன்னலவ்“சனல் மாடப் பொழிலணி சாவல் 70.10 
மர்தம் முழவும் குழலும் இயம்பும் வளர் சாவல் 4-10 
மர்தமுழவம் இயம்பும் வளவயல் சாவல் 1911 
மன்னு தொல்புகழ் சாவலூர் 96-11 
வய்சமலி கடல்குழ் வயல் சாவல் டுழ.11 

வஞ்சம் வளர் சாவலூர் 87-10 
வஞ்யொ தளிக்கும் வயல் காவல் 42-10 
வயல் ஈரவல் 14-12, 25-10, 41-10, 78-11, 70-10, 99-11 
வளவயல் காவல் 14- 12 79-11 
வள்பனைய வளர் பொழில்சூழ் வயல் காவலூர் 38-10 
விரிபொழில் இருசாவலூர் 6-10 
வெண்ணெய் நல்லூரில் வைத்தென்னை ஆளுங்கொண்ட 

காவலனூர் 171 

64. நின்றியூர் (19, 65) 
.திகைப் பதியே *தஞ்சங் சொண்டார் தமக்சென்றும் 

இருக்கை. -.இருகின் தியூசே 19-5 
இவபிராற்கு இடமாம் (இடமாவ.து) சி'ருரின் தியர் 19 

இத்தர் வானவர் தானவர் வணக்கும். செல்வத் சென்த நின்றியூர் 65-8 
செக்சண் மாமலர்ச் திருமகள் மருவும் செல்வச் தென், ருகின் தியூர் ப்ர 5 

செல்வத் தென் திருசின்றியூர் 
சேரும் புகழ்த் தொண்டர் செய்கை யுத் Agha Susi ஷு 

* சனல் - ஒளி வீசுகின்ற. “பொன் அலங்கல் கல்: "எனலுமாம். 
* தஞ்சம் - பெருடை: பற்று£சோடு,
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தடங்கடல் சஞ்சமுண்டார் மங்கையோர் பாகம் ம௫ழ்க்த 
இடம்...இருரின்தியூரே 19. 

'இணைகொள் செர்தமிழ் பைய்ளி தெரியும் செல்வர் 
தன் திருநின்றியூர் 052. 

இருகின்றியூரிற் சரம் சவக.இியா மிருர்தானை சி் ர் 
நிரவி நித்தில மதகு செம்பொன் carols Gis Ozer Seber Dy 
கீ.தி வேதியர் நிறைபுகழ் உலலல் நிலவுதென் இருசின்றியூர் 
பெருகு பொன்னிவர் தர்துபன் மணியைப், பிள்ளைப் பல்கணம் 

பண்ணையுள் ஈண்ணித், தெருவும் தெற்றியும் முற்றமும் பற்றித், இரட்டுர் தென் இிருகின் நியூர் 65-1 
பேடை மஞ்ஞையும் பிணைகளின் கன்றும், பிள்ளைச் இள்ளையும் 

எனப் பிறை நுதலார் கீடுமாடங்கள் மாளிகை தோறும் 
நிலவு சென், இருரின்தியூர் (5-7 

மாலொடு சான்முகன் இர்.இரன் மச்.இரத தால் வணங்க 
நீலாஞ் சண்டவருக் இடமாம் திருரின்தியரே 19-9 

மொய்சத்தசர் முர்தூம் றறுப துவேலி மூன்றுநாறு வேதியசொடு 
அனக்கு, ஒத்த பொன்மணி கலசங்கள் எம்.இ 
ஓங்கு சின்றியூர் என் இனச் களிப்பப், பச்.தி செய்ச அப் 
*பரசுராமற்குப் பாதல் காட்டிய £திகண் டடைச்தேன்... 

இருரின்றியாரானே , 65.8 
வளமல்கு புன் செய்சயல் பாயும் வயல் பொவியும் 

. இருசின்றியூரே 19-3 
65. நீசர் (56) 

(இர் வயல் சூழ்புனல் நீடூர் 
பல்லி மல்லிகையே சமழ் நடர் 
குட்டியின் கரும்போங்யெ நீர் 
செண்டை வாளை எளர் புனல் நீடூர் 
கோடி தேவர்கள் கும்பிடு நீடூர்ச் கத் தனை 
சற்று நீள்வயல் சூழ்.திரு நீடூர் 

    

செல்வ நீடூர் 56-1 
நீடூர்ச் கூத்தனை 56-6 
நீடர்ப் பாருளார் பரவித் தொழரின் ற பரமனைப் பணியா விடலாமே 66-1 
நீடூர்...பணியா விடலாமே 56 
BPO anten asta GAOsicrE; dopyarp spohsQeda Ei 56-1 
போடி. யாடும் பரிசே புரிச்தானை 56.6 
  

* பரசிராமர் வரலாற்றைப் பெரியபுராண விரிவுரை (Spor 
மிண்டர் பக்சம் 012, 613) (எயர்கோன் பக்கம் 100) பார்ச்ச, 

ர்' இத்தலத்தில் சுவாமி “கான நிர்த்த சங்கர்'? இருக் கூத்தாடி 
னவர்.
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7 மாதவி போதலர் நீடர் 56-2 
பொழிற் குயில் கூவிட, மாடே, ஆடுமாயில் அன்னமோ ழ் 
டாட அலைபுனற் சழனித் இருகீடர் 56: 

66. கேல்வாயில்--அரத்துறை (8) 
ண்டாடு நெடுவயல் சூழ் புறவின் நெல்வாயில் அரத். துறை 34 

நில் மயிலா ரவர்தாம் பயிலும் கெல்வாயில் ௮சத். அறை 3- 
ம் மயிலா ரவர்காம் பயிலும் கெல்வாயில் அரத்துறை. a 

மின் கரைமேல் நெல்வாயில் அசத்துரை a 
சோலை கெல்வாயில் அரத்துறை 3 9 

ர்முடி. வானவர் வர்.இறைஞ்சும் கெல்வாயில் அசத். துறை 3: 
கெடுவயல்குழ் புறவின் செல்வாயில் அரத் அறை os 

ம் மலர்ப் பொய்கையில் அன்னம்மலி கெல்வாயில் அரத்துறை 
நிவார் குழலா ரவர் காண ஈடஞ்செய் கெல்வாயில். 

அரத்துறை நின்மலனே 83 

     

    

  

67. பருப்பதம் (79) 

ப்போதுவர் ஒண்டீர்களுச் கழையாஅமுன் னிருக்தேன் 
... எப்போதும்வர் தண்டால் எமை எமர்கள் சுழியாசோ 

. இப்போ.தமக் இதுவே,தொழில் என்றோடியச் ியைச் 
செப்பேச் இளமுலை யாளெறி பெர்ப்பத மலையே 

|னைக்குல மிரிர்சோடி,த்தன் பிடிசூழலித் நிரியத், 
சானப்பிடி செவிதாழ்த் இட அ.தற்குமிச இரல்9, 

. மானக்குற அடல் வேடர்சள் இலையாற்*கலை கோலித், 
தேனைப்பிழிர் இனி அட்டிடும் பேர்ப்பத மலையே 795 
$ Doct இளைச்-எரி போலமணி ர்த்தி, 
ஏனல்லவை மலைச்சாரலிற் நிரியும் கரடீயும், 
மானும் மரையினமும் மயில் மற்றும்பல எல்லாம், 
சேனுண்பொழில் சோலைமிகு சபர்ப்பத மலையே 79-9 

ியின்னின மோடும்பிடி. கேனுண்டவை களித்துத், 

79-7 
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ள் பேர்ப்பசமலை 79-10 
ல்லல் உற அரிய வன் பேர்ப்பத மலை 79-10 

லைச்சாரலும் பொழிழ் சாரலும் பு,றமேவரு மினங்கண், 
மலைப்பாற் கொணர்ச் இடி அட்டிட மலங்ெ்தன களிற்றை | 
அழைத்தோடியும் பிளிறீயவை அலமக் துவர் செய்த், அத் தக 
இகைக்தோடித்தன் பிடி.தேடிடும் பேர்ப்பத மலையே 
* சலை - கல்லை - தொன்னை. ர் | 

    

 



௫௪௦ தேவார ஓளிநெறி (சுந்தரர்) 

மன்னிப்புனங் சாவல்மட மொழியாள் புனங்காக்கச் 
கன்ணிக்களி வர் சவைச் கோலிக்கு திர்'கொய்ய 
என்னைக் இனி மதியா தென்று எடுத் துக் சவண் ஓவிப்பத் 
தென்னற்களி இரிக்தேறிய பேர்ப்பத மலையே 1 

மாற்றுக்களி றடைக்தாய் என்று ,மதவேழங் கையெடுத்து 
முற்றிக் கனலுமிழ்ச் து மதம் பொழிக்தம் முகம் சுழியத் 
தூற்றத் தரிச்கில்லே னென்று சொல்லி யயல் அறியத் 
தேத்றிச் சென்று பிடிசூழறுஞ் பேர்ப்பத மலையே Wt 

மானும் மரை யினமும் மயிலினமும் கலச்செங்கும், 
தாமேமிச மேய்க்க தடஞ் சனை£ர்களைப் பருப் 
பூமாமா ஜூரிஞ்டிப் பொழிலாடே சென்ற புர்குத் 
சேமாம்பொழில் நீழத்றயில் பேர்ப்பத மலையே 10 

மையார் தடங் கண்ணாள் மடமொழியாள் புனவ்சாச்சச் 
செவ்வேிரிச் தாயோஎனப் போகாவிட விளி த. 
கைபாவிய கவணான்மணி எதிய இரிர் தோடிச் 

  

செவ்வாயன இளிபாடிடும் சபர்ப்ப,த மலையே 79- |. 

68. பழனம் 
கழலும் கோவை யுடையவன் சாதலிக்கும் இடம் பழனம் ந 

69. பழையாறு 
எழை வழிப் பழையாறு 12-5 

70. பனங்காடு (86) 
எண்ணார் சாண்மலர் கொண்டம் இசைர்தேத்தும் அடியார்கள். 

பண்ணார் பாடலருத படி.றன் தன் பனக்காட்டுர் 86-8 
பறையுஞ் சல்கொலி யோவாப்......... பனங்காட்டூர் 86-2 
பனங்காட்டூர் உறையும் எங்கள்பிரானை உணசாதார் உணர்வென்னே 86-2, 
பனங்காட்டூர் ஐயன் எங்கள் பிரானை அறியாசார் அறிவென்னே 86-7 
பனங்காட்டூர்ச் சடையிற் கங்கை சரிதீதானைச் சாராசார் 

* சார்வென்னே 86-1 
பனங்காட்டூர் செஞ்சத் தெங்கள் பிரானை சினையா சார் 

நினைவென்னே 86-8 
vara Gr uGuras இிசழ்சன்ற குழைகாதற் கடிமைச்சட் 

குழையாதார் குழைவென்னே 86-9 
பனங்காட்டூர் பயில்வானுக் கடிமைக்கட் பயிலாகார்பயில்வென்னே 86-6 
பனங்காட்டுூர்ப் பரமன் எங்கள் பிரானைப் பரவாசவர் பரவென்னே 86-5 
வனங்காட்டூர்ப் பெண்ணாணாய பிரானைப் பேசாசார் பேச்சென்னே 86-89 
வனல்காப்ருரப் பெற்றொன் றேறும் பிரானைப் பேசாதார் 

பேச்சென்னே 86-4
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(ப ரம் பனங்காட்டூர்ப் பவளத்.இின் படியானை 80-10 
மஞ்ச சற்ற மணிமாட வன்பார்,ச் சான் பனங்காட்டூர் 808 
மடையில் வாளைகள் பாயுல் வன்பார்த்தான் பனங்காட்டுர் 86-1 
1சிமிலார் சோலைகள் கசூழ்ர்த வன்பார்ச்தான் பனங்காட்டூர். 80-60 

71. பனையூர் (87) 
அவே அழகே 87 
சாவிரி புடைகுழ் சோணாட் டவர்தாம் பரவிய கருணையல் 

கடலப் *பரவிரிபுலவர் பயிலும், திருப் பனையூர் 87-6 
குரக்னெல் குதிகொள்ளத் சேகைக் குண்டு தண்வயற் செண்டை 

பாய்தரப், பாஸ்கர் தண்கழனிப் பழன க இருப்பனையூர் 87-9 
கொங்கையார் பலரும் குடைச் பாட நீர்க்குவளை மலர்தசப், 

  

    
பல்கயம் மலரும் பழனத் இருப்ப 87-5 

செங்கண் மேதிகள் சேடெறிச்த சடம்படி சலிற் சேலினத்சொடு, 
பைங்கண் வாளைகள் பாய்பழன,த் இிருப்பனையூர் 87-8 

சேறு செய் கழனிப் பழனத் திருப்பனையூர் 87-2 
தென் பனையூர் 12-8 
தொண்டர்கள் துள்ளிப்பாட சின்றாடுமாறு வல்லார் அவரே 

அழூெசே 87-1 
நாறு செங்கழு£ர். மலர் கல்ல மல்லிகை, சண்பசத்தொடு 

  

சேறு செய் கழனிப் பழனத் இருப்பனையூர் 87-2 
நீர்ச் குவளை மலர் தரப் பல்-யம் மலரும் பழனத் திருப்பனையூர் 87-5 
பங்கயம் மலரும் பழனத் இருப்ப? வயர் 87-5 
பஞ்சின் மெல்லடியார் பயிலும் திருப்பனையூர் 87-10 
பழனக் சிருப்பனையூர் 87 
னேயூர்...அங்இருர்.து உறைவார் அவரே அழகியே 87-8 

பனையூர் அங்கைத் தியுசப்பார் அவே அத்கெசே 87-5 
பனையூர் அடிச்தொண்டர் தங்களை ஆளுமாறு வல்லார் 

அ௮வசே அழகயசே 87-4 
பனையூர் ௮ண்ணலா? நின்றார் அவரே ௮ழூயசே 87-8 
பனையூர் அ௮£ல்டில் ஆடவல்லார் அவே அழகியே 87-7 
பனையூர் ஆடுமாறு வல்லார் அவரே அழகியே 87-1 
பனையூர் ஆவில் ஐச் துகப்பார் அவரே அழடெரே 87-6 
பனையூர் ஆறுசூட வல்லார் gas அழகயெசே 87-2 
பனையூர்த் தோளும் ஆகமும் தோன் ற ஈட்டமிட் டாடுவார். 87-4 
  

* பாவிரி புலவர் - ஞானசம்பந்தர். சம்பந்தரின் பாடல் பெற்ற 
தலம் “பனையூர்! ஆதலின் ௮வர் பயிலும் இருப்பனையூர்-என்றார் ; அவுரு. 
*இரவச் சடைமேல்? என்ற (1- 97) பதிகத்தைப் பார்க்க. 

3 சுந்தரர் இருச்சூடச்.த.த் தரிசனம் பெற்ற தலம் இருப்பனையூர்.



௪௪௨ தேவார ஒளிநெறி (சுந்தரர்) 

பாளை யொண் சமுகம் புடைசூழ் இருப்பனையூர் 87-4 
மண்டப மாடமாளிகை கோபுரத்இன்மேல் *இரய்சல்வன் 

முசவன் புசப்பாய் இருப்பனையூர் 87-7 
மண்ணெலாம் முழவம் அ.தர்சர மாடமாளிகை கோபுசத்தின்மேல் 

  

பண்ணியாழ் முரலும் பழன திருப்பனையூர் 87-8 
மரங்கள் மேல் மயிலால....சி.ரங்கல்வன் முசவன்புசப் பாய்திருப் 

பனையூர் 87-7 
மாடமாளிகை கோபுரத்தொடு மண்டபம் வளரும் வளர்பொழில் 

பாடல் வண்டறையும் பழன த் இருப்பனையூர் 87-1 
ஊதகர் வளரும் அனர்பொழில்... 'இருப்பனைதுர். 87-10 
வளர் பொழில்... திருப்பனையூர் 87-10 
வளர் பொழில் பாடல் வண்டறையும் பழனத் இருப்பனையூர் 87-1 
வாளை பாய மலக்கெல் சயல் வரிவரால் உகளும் கழணிப், 

பாளையொண் கமுகம் புடைசூழ் இருப்பனையூர் 87-4 

72. பாச்சிலாச்சிராமம் (14) 
ர்அருமையாம் புசழார்க் கருள்செயும் பாச்சிலாச் ரொமம் 34-11 
அன்னமாம் பொய்கை சூழ்தரு பாச்சி லாச்சிராமம்) 14-2 
1@U.0 unéAd உறை கோச் குளிர் வானே 3566 
பையா வல்குற் பாவையராடும் பாச்லொச் ராமம் 14-7 
பொன்விளை கழனிப் புள்ளினம் லம்புமாம் பொய்கைப் 

பாச்சிலாச் ராமம் 14-4 

78. பாண்டிக் கொடுமுடி (48) 
கற்றவர் தொழு தேச் அஞ் ர்ச்கறை பூரிழ் பாண்டிச் கொடுமுடி 48-1 
கறையூரிற் பாண்டிக் கொடுமுடி 48 
சறையூரிற் பாண்டிச் சொடுமுடி பேணிய பெருமானை 48-10 
காவிரிக் சோட்டிடைச் கொம்பின் மேற் குயில் கவ மாமயில் ஆடு 

பாண்டிச் கொடுமுடி. 48-8 
காவிரிப் பாடு தண்புனல் வர்ிழி ..பாண்டிச் கொடுமுடி, 48-6 
காவிரிப் பாவு சண்புனல் வர்ிழி...பாண்டிச் சொடுமூடி, 48-8 
காவிரி யதன் வாய்க்கரை....பாண்டிச் கொடுமுடி, 48-4 
சாவிரி வட்ட வாரிசை கொண்டடி தொழு தேத்து பாண்டிச் 

கொடுமுடி 48-2 

* இரல்கல்வன் முகவன் - குரக்கு. 
1 அருமையாம் புசழார் - ஞானசம்பர்தர்; 
$-இத் தலத்திற் சொல்லி மழவனுடைய பெண்ணின் *மூயலசன்? 

என்னும் கோயை இறைவன் அருளால் மழவன் மனம் குளிரச் சம்பக்தர் 
திர்ச்ச இருவிளையாடலின் குறிப்பு இ௮.
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(சல்லவர் தொழுசேச்.தும் சர்ச்சறை யூரிற் பாண்டிச் கொடுமுடி. 48-4 
*ராரணன் பிரமன் சொழும் கறையுரிற் பாண்டிக் சொலுமுடி... 48-09 
செருக வண்பொழில் குழ்ர்செழழில் பெற சின்ற காவிரிக் 

கோட்டிடை௰், குரும்பை மென்முலைச் சோதைமார் 
குடைச்தாடு பாண்டிச் கொடுமுடி 48-7 

பஞ்சின் மெல்லடிப் பாவைமார் குடைச்தாடு பாண்டிக் கொடுமுடி 48-5 
பரஞ்சோதி பாண்டி.ச் கொடுமுடி, 48-3, 6 
பாண்டிக் கொடுமுடி ஈட்டவா 48-2 

74. Yaonit (84) 

செழவினிற் செழுல்சமல மோல்கு சென் புசநூர் 34-11 
பூசலூர்(ரைப்)பாடு மின்புலவீர்காள் :-- 

9... அடுக்குமேலமருல£ம் ஆள்வசற் யொதும் 
ஐயு.றவில்லையே 84-2 

9. அத்தனய் அமர் உலகம் ஆள்வதற் யொதும் 
ஓயுறவில்லயே 81-0 

» அம்மையே வெலோகம் gears Quit gid 
ஐப.றவில்லையே 34-1 

2... அரையனாய் அமர் உலகம் கள்வசற் யொதும் 
ஐயுறவில்லயே 94-% 

9... அலமசாதம௫ுலகம் ஆள்வதற் யொ.தும் ஐபறவில்லையே 84-6 
” அள்ளற்பட் டழுச்தா௮ போவதற் Gur gio 

ஐபுறவில்லைேயே 84-8 
ஆ ஆணியா யமருலகம் ஆள்வதற் இயாதும் ஐயு.றவில்லையே 84-8 
” ஆயமின்றிப் போய் ௮ண்டம் ஆள்வதற் கொழும் 

ஐயுறவில்லயே 84-74 
9)... இம்மையே தருஞ்சோதுல் கூறையும் ஏத்தலாம் 

இடர் கெடலுமாம் 84.1 
ஐ ஐயனாசமருலஃகம் ஒள்வதற் யொதும் ஐயுறவில்லையே 84-10 
» கெஞ்சல் கோயதத் தஞ்சபோவதற் பொதும் 

ஐயுறவில்லைேயே 84-5 
புலமெலாம் வெறி கமழும் பூம்பசலூர் 34-6 
புள்ளெலாம் சென்ற சேரும் பூம்புசலூர் 34-8 
1பூணி பூண்டுழப் புட்லெம்பும் எண் புகலூர் 34-3 
பொத்தில் ஆசைகள் பாட்டரூப் புகலூர். 84-9 
பொய்கை வாவியின் மேதிபாய் புசலூர் 34-10 
  

* இருமாலுக்கும், பிரமனுக்கும் இத்தலத்திற் கோயில் : உண்டு; 
அதனால் இது *திரிமூர்த் இத் தலம்! எணப்படும். 

ர் பூணி- எருழு.
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75. புறம்பயம் (85) 
அன்னச் சேவலோ டூடிப் பேடைகள் கூடிச் சேரும் 

அணிபொழில் புன்னைக் சன்னி கழிக்க ணாறும் புறம்பயம் 85-7 
கவலா சகெழுமட கெஞ்சமே...புறம்பயம் தொழப் போதுமே 35-6 
கள்ளி 8ீசெய்த திமை யுள்ளஎன பாவமும் பறையும்படி, 

செள்ளிதா எழுசெஞ்சமே...புறம்பயம் தொழப் போதுமே 85-5 
காவிரி சங்சையாடிய சங்கைரீர் புலஸமெலா மண்டிப் பொன் 

விளைக்கும் புறம்பயம் 35-8 
செவெலோகன் ஊஊர்...புறம்பயம் 35-5 
செல்வப் புறம்பயம் 85.1 
அள்ளி வெள்ளிளவாளை பாய்வயத் ரோன்.நு தாமரைப் 

பூக்கள்மேல் புள்ளி ஈள்விகள் பள்ளி கொள்ளும் புறம்பயம் 85-5 
தொண்டு அரியன பாடிச் ஒள்ளி கின்றாடி வானவர் 

சாம்தொழும்...புறம்பயம் 85-9 
பண்டரியன செய்த மையும் பாவும் பறையும்படி, சண்டரியன 

கேட்டியேல் சவலாசெழு மடகெஞ்சமே...புஈம்பயம் 
தொழப் போதுமே 

புண்டரீச மலரும் பொய்கைப் புறம்பயம் ் ° ypduund Qsrype) Gum mC. 
பொழில் புன்னைக் சன்னிகள் “அக்கு அரும்பு புறம்பயம் 
மூழும் மல்லிகை செண்பசம் புதிய பூமலாச் தெல்லி காறும் 

புறம்பயம் 
மடையெலால் கழுரீர் மலர்ச் மருல்கெலாம் கரும்பாடத் தேன், 

புடையெலா மணகசா து சோலைப் புறம்பயம் 
மலமெலாம் ௮.ஐ.ம் இம்மையே மறுமைக்கும் வல்வினை சார்லொ, 

. சலமெலாம் ஒழி கெஞ்சமே...புறம்பயம் தொழப் போதுமே 35-8 
முன்னைச் செய்வினை இம்மையில் வந்து மூடுமாகவின் முன்னமே, 

என்னைநீ தியச்காசெழு மடகெஞ்சமே...பு.றம்பய: 
தொழப்போதுமே 857 

76, புன்கூர் (55) 
செய்யில் வாளைகள் பாய்ச் அகளும் திருப்புன்கூர் 12-10 
செழும்பொழித் நிருப்புன் கூர் 55 
பொற்றிரள்மணிக் கமலங்கள்மலரும் பொய்கைகுழ் திருப்புன்கூர் 90-% 

77.  புனவாயில் (50) 
அக்கோ டாவார்த்த பிரானடிச் சன்பராய்ப், புக்காரவர் 

,பேரத்றொழியாப் புன வாயிலே 50-8 
உறவும் ஊழியும் ஆய பெம்மாற் இடமாவ...புனவாயிலே. 50.6 

        

* அக்கு - சல்குமணிபோல அரும்பு.
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எருது மேற்கொளும் எம்பெருமாற் டமாவ.....புனவாயிலே 50-2 

௧௬.௮ நீமனம் புணவாயிலே. 50-2 
கற்குன்றும் அம் கடுவெளியும் கடற் கானல்வாய்ப், 

Yess: தோன் றிடம் எம்பெரு புனவாயிலே 50-4 

Shop sé encgeor Cuiigs மார்ச்கோழி போய்ப் 

புத்றேறிச் ௭.௬. என அழைக்கும் புனவாயிலே 50.9 
கொள்ளிவாயின கூரெயிற் ஜேன் 'இழிஃகவே, தெள்ளி 

மாமணி இ விழிக்கும் இடம்...புனவாயிலே 508 
சத்தம்8ரினை மென்னளொடு குளதும் வைகலும்... ,புனவாயிலே 50-1 
செந்தறை கள்ளி வற்றிப் புல்திஈ்.௫ வெங்கானம் சழிக்சலே, aie 

புள்ளி மானினம் புச்சொளிகஐகும் புனவாயிலே 
சேசத் தடியவர் வச்திரு போதும் வணல்ூடப், ப எற் png. 

பூசலருப் புனவாயிே 
சமை யாஞுடையான் சவிலும் இடம். பபன்வாயிலே 
நினை cei gy? Gar ah 
பஞ்சர் ராம் பலர் பாடிரின் ராடும் பழம்பஇ...புனவாயிலே 
பழம்ப.இ 
பாசற்றவர் பாடிநின்றாடும் பழம்ப.இ.. .புனவாமிலே 

பிறவு கள்ளியின் நீள் சவட்டே.றிக் சன் பேடையைப் 
புறவங் கூப்பிடப் பொன்பனஞ்குழ் புனவாயிலே 

பூசற் தடி. பூசலறாம். புனவாம்2 
பொர்இில் அர்மைசள் பாட்ட, 
பொன் புனஞ்சுழ் புன வாயில் 
*மருத வானவர் வைகும் இடம்...புனவாமிலே 
மறவல் நீமனம்...புனவாயிலே 
மறவேடுவர் பொருது சாத்தொடு பூசலறாப் புனவாயிலே 
வில்வாய்ச் கணை வேட்டுவர் ஆட்ட வெருண்டுபோய்ப் 

புல்வாய்க் கணம் புச்கொளிக்றாம் புனவாயிலே 

78. பூவணம் (11) 

ரின் மிசப் பொலியும் இருப்பூவணம் 11-10 
திருப்பூவணம் ஆச விருப்பிடமா உறைவானை 11-10 
பண்ணிசையார் மொழியார் பலர் பாடப், புண்ணியஞர் உறை 

பூவணம் ஈதோ 11-2 

79. பைஞ்ஜீலி (86) 

  

புனவாயிலே    
அன்னம் சேர்வயல் சூழ் பைஞ்ஞீலி 96-11. 
பக்கமே குயில் பாடுஞ் Sire od of 36-9 
பத்தர் த்தர்கள் ப£டியாடும் பைஞ்ஞி 86-8 
  

* மருதவானவர் - திருவிடைமருஅர்ச் சவபி.ான்.
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ப.ரவி காடொறும் பாடுவார் Stor uppysgia mugged 
பாடல் வண்டிசை யாலும் சோலைப் பைஞ் 
பாயுநீர்ச் டெங்கார் கமலமும் பைர சண் மா சவி புன்னையும், 

ஆய பைம்பொழில் சூழ் பைஞ்ீவி 
பாரெலாம் பணிச் தும்மையே ப. பணியும் பைஞ்ஞிீலியீர் 
பைக்கண் மாமலர் உச்து சோலைகள் கரத சாறு பைஞ்னீலி 
மலைச்ச...சச்தொடு வேங்கை கோக்கமு மன்னு காரல் 

சண்பகம், அலைக்கும் பைம்பனல் சூழ் பைஞ்டவி    
80. மண்ணிப் படிக்கரை (98) 

ண்ட கபாலஞ் சென்னி அடிமேல் அலரிட்டு கல்ல, 
  

  

  

தொண்டக் சடிபாவித் தொழுதேத்த நின்றாடுமிடம்... 
பழமண்ணிப் படிச்சரையே 22-2 

பங்கய பாதனிடம் பழமண்ணிப் படிக்சை 22-5 
பண்டக்சன் மேயஇடம் பழமண்ணிப் படிக்சரையே 22.2 
பல்லுயிர் வாழும் தெண்ணீர்ப் பழமண்ணிப் படிச்சரையே 22-10 

81. மயிலை (மயிலாப்பூர்) 

துறைச் கொண்ட செம்பவளம் இருளகற்றும் சோதித் 
தொன்மயிலை 89-8 

82. மருகல் 

வாழை சாய்க்கும் வளர் மருகல் நாட்டு மருகலே 12-1 

88, மழபாடி (24) 
மண்ணார் பூம்பொழில்குழ் மழபாடி   

மைம்மரம் பூம்பொழில்குழ் மழபாடி. 
மையார் பூம்பொழில்கூழ் மழபாடி. 
வண்டார் பூம்பொழில்குழ் மழபாடி. 
வாசார் கொக்கையுடன் மழபாடியுள் மேயவனை 
'வெய்ய விரிசடமோன் மிகுதேவர் கணல்க ளெல்லாம், செய்ய 

மவர்கவிட்பிகுசெம்பையுள் சின்றவனே... மழபாடியுள் 
மாணிக்கமே 24-8 

    

    

84. மரைக்காடூ (71) 

அங்கங்களூம் மறைரான் குடன் விரித்சானிடம்...மறைச்சாடே 719 
அதுகால் வண்டாடு தண்பொழில் குழ்ச்தெழு மணிரர் 

மறைக்காடே 71-9 
சங்கைசி' ச்லம் புரிசடைமுடி யுடையகர்க்டம்...மறைச்சாடே 11.8 
சலம்பெரியன சாரும்கடற் கரைபொரு இழி...இடமாவ.த 

மறைக்சாடே 71-8
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குரைவிரவிய குலைசேகரச் கொண்டர் றலேவிண்ட, வரை 
புரைவன peor dunes Sipe தெற்றும் மறைச்சாடே 71-4 

செர்கெல் வளைவிளைவியற் கயல்பாய்தரு, குணவார் மணற் 
கடல்வாய், வளைவளையொடு சலஞ்சலஞ் கொணர்ச் தெற்றும். 

மறைக்காடே 71.7 
தாழைப் பொழிலாடே சென்ற பூழைத்2லை அழைக், 

வாழைர்கனி கூழை 71-1 
தெல்கல்களும் கெடம்டெ 

சங்கங்களும் இலங்இப்பியும் வலம்புரி 
வங்கங்களும் உயர்கூம்பொடு வணங்கும் மறைச்சாடே 71.5 

கலம் பெரியன சுரும்பார்ச்மன சம்கோணிடம் அறிச்தோம்... 
மரைச்காடே 71-3 

மாமணி Us Rescrs க் கற்க 

  

   
    

பரவை, ௮ம்சைச் கடல் ௮௫ 
   

    

வங்ஈத்தொடு சுறவம் 6 71.5. 

பரவைச், கடலிடை யிடை 
மடலிடையிடை. வெண் 71-6 

பரவை வலம்புரியொடு சல 
யறைச்காடே 71-8 

பாரூர் மலிசூழ் மறைக்காடு 82-10 
மணிடர் மறைச்காடே 71-6; 71-9 

32-8 மத்தம் மலிகுழ் மழைக்காடு 
மரல் கமழ் மாமறைக்காடு 
முகத் இடை PARES ப 

32-6 

    
  கொண்ரர் செற்றம் 71.2 

85. முதுகுன்றம் (விருத்தாசலம்) (25, 48) 

எனக்குச் செம்பொனைத் தர்தருளித் இகழும் மு.துகுன் றமர்ச்தீர் 25-2 

  

சண்டகர் வாளிகள் வில்லிகள் omens Gib CRSeor gw 48-3. 

குன்றிலிடைச் களிறாளி கொள்ளக் குறத்திகள் 
முன்றிலிடைப் பீடி சன்றிடும் முதுகுன் று 43-7 

கொர்சணவும் பொழில்குழ் குளிர்மாமதில் மாளிகைமேல் 
வச்தணவும் மதிசேர் எடைமா முதுகுன் இடையாய் 25-7 

சர்மொண்டசை வேள்வி, முழக்கு முதுகுன்று 438-3 

இகழும் முதுகுன்று 25 
செடியோன் கான்முசலும் இசவியொடும் இர்.இரனும், 

முடியால் வர்திறைஞ்ச மு.துகுன் தம் ௮மர்ர்தவனே 25-6. 
பதினெண் சணமுஞ்சூழ மூ£சார் வர்.ததிச முதுகுன்றம் 

அமர்ர்தவனே. 25-8



ory தேவார ஒளிெறி (சுந்தரர்), 

பிஹையாருஞ் சடையெம் பெருமான் அருளாயென்று 
முறையால் வந்தமரர் வணக்கும் மு.துகுன் ஐர் 

மர்இி கடுவலுச் குண்பழ(ம்) சாடி மலைப்புறம் முற்றி யடிதொழ 
மின்றசர் முதுகுன்றர் 45- 

மழைவளரும் நெடுக்கோட்டிடை மதயானைகள் முழைவளர் 
ஆளி முழக்கு முதுகுன் று 48-ம் 

மாட மதிலணி சோபும் மணிமண்டபம், மூடி மூகில்கவழ் 
சோலைகுழ் முதுகுன்று 48. 

2.10 

முஞ்9 யிடைச் சங்கம் ஆர்க்கும்சர் முதகுன்று 43-1 
மூட்டி அடிதொழ சன் தர் முதகுன்தசே 43-9 
முத்தி முத்சாது வலஞ்செயும் முதுகுன்று 48-10, 11 
முறை வளசாளி மூழச்கறு PIGS D 43-6 
ஜூரிச்சளிறு மூழச்சரா முதகுன் து 48-2 
*வாரிக்சட் சென்று வளைக்சப்பட்டு வருர்.இப் போய், 

மூரிச் சளிறு முழக்கறா முதுகுன்று 48-2 

86, மூருகன் பூண்டி (49) 

கொலகு வெஞ்சிலை வ௫வேடுவர் வீரவலாமை சொல்லித் 
£06 மொட்டெனக் கத்திச் உறைகொண் 

49-1 டாதலைக்குமிடம்...முருகன்பூண்டி 
பசுஃ்சளே கொன்று இன்று பாவிசள் பாவமொன் நறியார் 

உடிர்க் கொலைபல கேர்க்து காடொழறும் கணறகொள்ளும் 
இடம்...முருகன்பூண்டி 19-3 

Lo ow றை. யுடத்தோர் பத்.இரம் கட்டி வெட்டனராய்ச், 
குறைப் பக்கியசாசி காடொறும் ௯௮, 'தகொள்ளும் இடம். 

வமுருகன்பூண்டி. 49-4 

         

pad aor போத்பல் வேடர் வாழ் மூருகன்பூண்டி. 49-5 
Passi இடரிலிர் முருகன்பூண்டி... எம்பிராணி 494 
முடுகு சாறிய வடுகர் வாழ் முருகன்பூண்டி. 49.1 
முக்தி வானவர் தாக்தொழு முருகன்பூண்டி 49-10 
மூயங்கு பூண்முலை ம௩மையாளொடு முருசன்பூண்டி. 

மாககர்லாய், இயங்கவு டக்கு டயராய் விடில், எத்துக் 
ர்தீர் எம்பிமானி2. 40-5 

பூண்டி மாகசர்வாய் இசச்சழியப் பயிக்கம் கொண்டு£ர் 
அம் இம்இருக்திர் எம்பிரானிரே 49-8 

முருகன்பூண்டி மாஈகர்வாய் இஃ்ட பிச்சைகொண் 
டண்பதாஇல்கீர், எத்துக் Saemete எம்பிரானிரே 49-6 

wg ser sing. மாசகர்வாய் இடபமேறியும் போவ தா௫ல்நீர் 
எத்.துக் இங்இருர்,£ீர் எம்பிரானிசே 49-8 
  

* வாரி - மணிமுத்தா ஈயின் வெள்ளநீர். PS,
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முருஈன்பூண்டி மாசகர்வாய் இடுகு.நண்ணிடை மங்கை 

  

சன்னொடும் எத்த இல்கிருக்ர் எம்பிரானிரே 49-1 
முருஈன்பூண்டி மாசகர்வாய் எல்லைச் சாப்பதொன் 

நில்லையாஇல்நீர் oF GAGES எம்பிரானிரே 49-2 
முரு சன்பூண்டி மாசகர்வாய் ஏதகா.ரணம் ஏதுகாவல்சகொண் 

டெத்துச் க் BHO Ge இர் எம்பிரானிரே 49-7 
முரு சன்பூண்டி. மாசகாவாம். ஏந்அபூண்முலை மங்கை 

தன்னொடும் எத்துக் Sai sé Bi எம்பிரானிரே 49-9 
முருகள்பூண்டி. மாசகர்வாய் ஏறுகால் இற்ற இல்லையாய் விடில் 

எத்துச் இக்கிருக்தீர் எம்பிரானிே 49-4 
முல்லைத் சாது மணக்கமத் முருகன்பூண்டி 49-2 

'ஈாட்டலர்ச் து மணல்சமழ் முருசன்பூண்டி. 49.6 
மோதி வேடுவர் கறைகொள்ளு முருசன்பூண்டி. 49-7 
மோர்தையோடு முழக்கரு முருகள்பூண்டி 49-9 
*மோறை வேடர் கூடிவாம் முருசன்பூண்டி. 49-4 
வில்லைக்சாட்டி வெருட்டி வேலவர் விரவலாமை சொல்லிச் 

கல்லினா லெறிர் திட்டு மோஇயுங் உறை கொள்ளும் இடம் 
முருசன்பூண்டி 19-2 

97, முல்லைவாயில்--வட (69) 

ங்களா எம்குற்றாய் ஏன்று தேடிய வானோர் சேர்திரு 
முல்லைவாயிலாய் 

இறைவனே என்று சல்லவர் பரவும் திருமுல்லைவாயில் சாதனே 
என் ற(ம்) ஈல்லவர். பாவும் திருமுல்லைவாயில்: காதனே 
செண்பகச் சோலை சூழ்.இரு முல்லை வாயிலாய் 
செர்கெலம் கழனி சூழ்.இரு முல்லை வாயிலாய் 
செம்பொன் மாளிகை சூழ்இரு முல்லைவாயில் 

செல்வச் திருமூல்லைவாயில் 
to. சாலம் புகழான் கொண்டைமான் களிற்றைச் 

சூழ்கொடி. முல்லையாற் சட்டிட், டெல்லையில் இன்பம் 
௮. வன்பெற வெளிப்பட் டருளிய இறைவனே என்று, 

  

ஈல்லவர் பரவும் இருமுல்லை வாயில் காதனே 69-10 
திணி பொழில் கழுவு இருமும் லைவாயில் 69-7 இரைசரு புனல்குழ் இருமுல்லை வாயில் 69.11 
ஈம்பனே அன்று வெண்ணெய் சல்லூரில் சாயினேன் தன்னை 

யாட்சொண்ட, சம்புவே இிருமுல்லைவாயிற்... -பைம்பொனே  69-8 
பாலி வடசரை முல்லைலாயிலாய் மாலொமணியே 69-5 
  

* மோறை - அழகற்ற மோவாய். 
ர். இவ் வரலாற்று விளக்கத்தை தலைப்பு 248-8 இல் பார்க்க.



௪௮௦ தேவார ஒளிஇநெறி (சுந்தரர்) 

பொன்னலல் கழனிப் புதுவிரை மருவிப் பொறிவரி 
வண்டிசை பாட, ௮ச்ஈலங் கமலத் தவிசின்மேல் 
கக்கும் னுலவன்வர் துலவிட அள்ளஜ், செக்நெலய் 
கழனி சூழ்திரு முல்லைவாயிலாய் 

மணிகெழு செவ்வாய் வெண்ணகைச் கரிய வார்குழல் மாமயித் 
சாயல், ௮ணிகெழு கொக்கை ௮க்கசுயற் சண்ணார் அருகடம் 
ஆடல் ௮௪, இணிபொழில் சழுவு இருமுல்லைவாயில் 

முருசமர் சோலை சூழ்திரு மூல்லைவாயிலாய். 

88. வலஞ்சுழி 

Gob 

படு 
aid 

முச்சண்ணன் வலஞ்சுழி 12-10 

89. வலம்புரம் (78) 

இடிகரை ம யிடம்வலம் புரமே 729 
Sud, OeGe 2ம்பெணே ய௰ம்பொடு விரவிய 

மருங்கொடு வலம்புரி சலஞ்சலம் மணம்புணர்ச் 
    

  

'திருங்கடல் ௮ணைசரை இடம் வலம்புமே 72-06 
கொல்கணை சரும்புண கெருல்யெ குளிரிளம், செல்கொடு 

பனைபழம் படுமீடம்...வலம்புரமே 12-4 
'தடல்கடற்றிரை புடைத.ர எங்கள தடிகள் கல் இடம் வலம்புரமே 721. 

“ 2-1. தேவர்கள் சக்கிடும் இடம்...வலம்புரமே 
படுமணி முச்சமும் பவளமும் மிகச்சுமர், இிடுமண லடைகரை 

யிடம் வலம்புரமே 72-5 
பனைச்கனி பழம்படும் ப ரவையின் கரைமேல், (மனக் 

, இனியவன் தன இடம்) வலம்புமே 72-1 
wor pert ag Gear auc Ours g..,.yescrgl Oro 

வலம்புரமே 72-8 
வருங் கலமும் பல பேணுதல் "கருங்கடல் இருல்குலப் 

பிறப்பர் தம் இடம் வலம்பு£த.இ 72-11 
வலம்புரி சலஞ்சலம் மணம்புணர்ம் இருங்கடல் அணைகரை 

யீடம் வலம்புரமே 72-6 

90. வலிவலம் (67) 

கவிவலக்கெட ஆரழல் ஓம்பும் கற்ற கான்மறை முற்றனல் 
ஓம்பும் வலிவலம் 67-11 

மாத்தெனச்கு வைத்தானை வலிவலர் தனில்வர்து சண்டேனே 67-4 
வவிவலம் மீ தனில்வர்து சண்டேனே 67 

* கருங்கடல் இருங்குலப் பிறப்பர் - செய்தல்நில மக்கள்.
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91. வாஞ்சியம் (76) 

ஸி பாய்தரு கழணி*யலர்தரு குவளையங் கண்ணார் 
men குருவி யாய் சேர்ப்பக் குழுனெம் இரிதரு இடல்கில் 

பருவசால் குதிகொள்ளும் பைம்பொழில் வாஞ்யெ!ம்) 76-7 
சிளல்ச ளார்தரு கழனி யளிதரச் களிதரு வண்டு, 

உளங்க ளார்களிப் பாடல் உம்பரில் ஒலித்.திடுங் சாட்டி, 
சங்கள்.ல் நிழற் இழ்கத் குயில்பயில் வாஞ்செம் 76-8 

ச.றவிலா மனத்தார்கள் காண்டகு வாஞ்யெத் தடி.கள் 76-2 
சைதை கெய்தலங் கழனி கமழ்புகழ் வாஞ்சய(ம்) ‘76-5 
சள்ளே வெள்ளையய் குருகு சான.த வாமெனச் கருதி, 

வள்ளை வெண்மல.ஞ்ி மறுயோர் வாளையின் வாயில், 
அள்ளு தெள்ளு£ர்ப் பொய்கைத் நுறைமல்கு வாஞ்யெ(ம்) 70-4 

*செர்கெலவ் சலங்கழணித் திகழ்தரு வாஞ்செ(ம்) 70.10 
சிசழ் இரு வாஞ்சியம் 76 
இருந்து மாடங்கள் £டு திகழ்தரு வாஞ்சிய(ம்) 766 
| திருவளர் பணிக்தேத் தம் திகழ்.இரு வாஞ்செத் துறையும் 

ஒருவனார் அடியாரை ஊழ்வினை ஈலிய ஓட்டாரே 76-1 
| திருவாஞ்யெத் தடிசள் மறவிலாத வெண்ணீறு பூசுதல் 

மன்னும் ஒன் ஐடைத்தே 76-2 
ிர்.சமாம் மலர்ப்பொய்கைத் இகழ்திரு வாஞ்சிய(ம்) 76-8 
தெள்ளு£ர்ப் பொய்கைத் துறை மல்கு வாஞ்சிய(ம்) 76-4 
தொறுவி லானிள வேறு துண்ணென இடி.குரல் வெருவிச், 

செறுவில் வாளைகள் ஓடச், செல்சயல் பங்கயத் 
தொழங்கச், சறுவிலா மனத்தார்கள் காண்டகு வாஞ்மெ(ம்) 70.2. 

வாஞ்சியத் தடிகள் விளங்கு தாமரைப் பா.தம் நினைப்பவர் . 
S201 VAS VC 7 76-8 

வாஞ்சியத் துறையும் மருச்சனார் (ஒருவனார்) அடியாரை 
வல்வினை கலிய ஒட்டாரே. 76-6, 1 

வாழையின் சனி தானும் மதுவிம்மு வருக்கையின் சுளையும், 
கூழைவானமம் தம்மிற் கூறிது சதிதெனச் குழதித், 
தாழை வாழையச் சண்டாற் செருச்செய்து தருக்கு 

வாஞ்சிய(ம்) 76-9 
  

* செச்நெல் அங்கு அலக்கு சழனி ; அலங்குசல் - அசைதல், 
* இருவஞர் - இருவன் - இருவுக்கு உரியகர் - இருமால், திருமால் 

பூரித்த. தம்மைலிட்டுப் பிரிர்துபோன லக்ஷ்மியை அடையப்பெத்ற 
(தலம். அவள் இருமாலை வாஞ்சித்த தலம்.-- திருவாஞ்சியம். 

1 வன் இரு£று (ஒன்று) வீடுபேத்தை அருளும். 
தே. e-i—831



௪௮௨ தேவார ஒனீநெறி (சுந்தரர்) 

92. வாளோளி புற்மார் (57) 

கச்.தின்மிக்ச கரியின் மருப்போடு கார9ழ் சவரிம் மயிர் 
மண்ணி வர்.ஐ வர்திழி வாளொளி புத்தூர் நார 

சண்ணீர் மண்ணிச் சரையானை...வாளொளி புத்தூர் 
மாணிக்கத்தை 111 

திருவின் சாயகனாயெ மாலுச் கருள்கள் செய்திடும் சேவர்பிரானை 57] 
பாளை செல்கு பழம்வீழ மண்டிச் செங்சண் மேதிகள். 

சேடெறிச் தெக்கும், வாளைபாய் வயல் வாளொளி புத்தூர் 
மடைச்சண் நீலமலர் வாளொளி புத்தூர் 
மண்ணி வரது வர்திழி வாளொளி புத்தூர் 
மலைத்த செர்செல் வயல் வாளொளி புற்றூர் 
வளம்களர் பொழில் வாளொளி புர்ரார் 
வாளைபாய் வயல் வாளொளி புத்தூர் 
வாளொளி புற்தார் மாணிக்கத்தை 

9B. வீழிமிழலை (88) 

  

அச்தண் வீழிகொண்டீர் 88-4 மம்பொன் வீழி 88-1 அரிய வீழி 884 அருச்தண் வீழி கொண்டீர் 83-8 அ.தி வீழி கொண்டீர் ் 88-10 
இருர்து நீர்சமி ழோடிசை சேட்கும் இச்சையாழ் சாசு நித்த 

THAI, அருர்தண் வீழிகொண்டர் 88-8 
உம்பரார் சொழுதேச்த மாமலையா ளொடும் உடனே 

உறைவிடம் அம்பொன் வீழிசொண்டீர் 88-1 செம்பொனேர் மடவார் அணிபெற்ற இருமிழலை 88-1 செல்வமல்கு இரு:கிழலை 88-7 செழுமாடத் இருமிழலை 88-8 செறிர்த பூம்பொழிற் மேன் களி வீசுர் இிருமிமலை 88-6 தணிந்த அர்தணர் சர்தி சாடொறும் அர்.திவாணி௫ பூச் 
எரெப்பவை அணிர்து வீழிகொண்டீரி 88-7 இிடங்கொள்' சிச்தையினார் சலிகாக்கும் இிருமிழலை 88-2 இணிர்ச மாடக்தொறும் செல்வ மல்கு இிருமிழலை 88-7 

*தியராச் குலையாளர்... PG pe 88-9 
    * இயர்ஆச் சொலையாளர்-என் தம்பாடம்) வேள்வியாளர் என் றபழி., 

“பசவேட் டெரியோம்பும்--இிதப்டர்?? ஏசம்பச்தர், 1-80-2. 
1* வெக்தழலின் வேட்லெடின்மிச அளிப்போர்3 

சேரும் ஊர் மிழலையாமே?? _சம்பக்தர், 1-192-0.



161. தஜ்ங்கள் ௪௮௩ 

இதய ரீரமுதாய வாறது சொல்லுகென் துமைச் கேட்கச் 
சொல்லினீர்...வீழிகொண்டீர் 88-9 

Balis சான்மறை யோர்க்டெ மாய திருமிழலை 88-8 
சம்பிஞர்ச் கருள்செய்யும் அச்சணர் சான்மறைக் இடமாய 

பள் வியுள் செம்பொனேர் மடவார் அணிபெத்ற இருமிழலை 83-1 
நான்மறையோர் சறக்தேத்்தும் இருமிழலை 88-5 
சிலார்ச ௮ர்தணர் ரித்த காடொறு கேசத்சால் உமைப் 

பூசிச்கும் இடம், ௮.றிர்.து வீழிகொண்டீர் 88-6 
சிறையறையோர் உஷை வீழிமிஜலை ணில் கித்தம் சாசருளிச் 

செய்திர், இன்றெனச் கருளவேண்டும் கடல் சாகைக் 
சாசோண மேலி யிருச்தீரே 46-7 

பரிரினால் அடிபோற்று 1பத்தர்கள் பாடியாடப் பரிர்,து ஈல்இனீர் 
விழிகொண்டீர் 88-5 

டங்கல் பூண்ட விமானம் மண்மிசை வந்.இழிச்சிய வான 
சாட்டை அடங்கல் வீழிகொண்டீர் 83-2 

மதிப் பிதிர்ச் கண்ணி யீரென்று இச்தை செய்திருக்கும் 
செங்கையாளர் திருமிழலை 834 

மாலயன் ஏத்த சாடொறும் ௮ர்.சண் வீழிகொண்டீர் 88-4 
வர்.து சாடகம் வான சாடிய ராட காடொ.ழம் ௮க்கண் 

வீழிகொண்டீர் 88-4 
ஸிடங்கொள் மாமிடற்தீர்...என்று இடங்கொள் சக்தையினார் 

சலிகாக்கும் இருமிழலே 83-2 
விண்ணில் ஆன வீழிகொண்டீர் 88-3 
Ab: ioe 88-10 
வீழிகொண்டர் 88 

ப் புரவித் தேர்மிசைத் இரிசெய் சான்மறையோர் 
சிறந்தேத்தும் இருமிழலை 8-5 

கே, வேதியர் Cag Bui pgrant SARE மிழலை 88-10 

94. வெஞ்சமாக் கூடல் (42) 

சற்றாற,கன் €ழ்ச் கரைமேல்...வெஞ்சமாக் கூடல் 42 
ரிரையார் சமுகும் நெடுக்காட் டெங்கும் கு௮க்சாட் பலவும் 

விரவிச் குளிரும், விரையார் பொழில்சூழ் வெஞ்சமாச் கூடல் 42-3 
பாடல் முழவும் குழலும் இயம்பப் பணைத் கோளியர் பாடலோ 

டாடல் அறா...வெஞ்சமாச் கூடல் 42-8 
மண்ணார் முழவும் குழலும் இயம்ப, மடவார் ஈடமாடு மணி 

ae விண்ணார் மதிதோய் வெஞ்சமாக் கூடல் 42-4 
  

* தல வரலாது போலும். வசலாறு விளங்கவில்லை. 

* பத்தர்கள் - சம்பக்தர், அப்பர்,



௪௮௪ தேவார ஒளிநெதி (சுந்தரர்), 

முறிக்கும் சழைமா முடப் புன்னை ஞாழல் குருச்கத்.இகள் 
மேல் குயில் கூவலறு...வெஞ்சமாச் கூடல் 

வஞ்டு அுண்ணிடையார் மயிற்சாயல் கல்லார் வடிவேற்சண் 
கல்லார் பலர்வர் திரைஞ்சும் வெஞ்சமாச் கூடல் 

வரைமான் அனையார் மயிற்சாயல் சல்லார் வடிவேற்கண் 
ஈல்லார் பலர்வச் இறைஞ்ச...வெஞ்சமாச் கூடல் வி௫ர்சா 

வளங்கொள் மல் மாளிகை கோபுரமும் மணி மண்டபமும் 
இவை மஞ்சு சன்னுள், விளங்கும் மதிதோய் கெஞ்சமாக் 

கூடல் 
விழவார் மறுகில் வெஞ்சமாச் கூடல் 
வெய்கார் வயல்குழ் வெஞ்சமாக் கூடல் 
வெறிக்குவ் கலைமா வெஞ்சமாச் கூடல் 
வேடர் விரும்பும் வெஞ்சமாக் கடல் 

95. வேண்காடூ (6) 

வேலை கூழ் வெண்காடு. 

96. வேண்ணி 

வெண்ணிக் கூற்றத்து வெண்ணியே 

97. வெண்ணெய் ஈல்ஸார் (1) 
அன்று வக்தெனை அசலிடத் சவர்முன் ஆள தாகவென் 

ருவணங் காட்டி, நின்று வெண்ணெய் சஈல்லூர் மிசை 
ஒளித்த நித்திலத் இரள் தொத்தினை 

சம்பனே அன்று வெண்ணெய் சல்லூரில் சாயினேன் 
தன்னை யாட்கொண்ட சம்புவே 

பெண்ணைத் தென்பால் வெண்ணெய்சல்லூர் அருட்டுறை 
வெண்ணெய் சல்லூரில் வைத்தென்னை ஆளுக்கொண்ட 

(சாவலஞார்) 
வெண்ணெய் சல்தூரில் அத்புதப்ப ஆவணக்காட்டி அடியா, 

என்னை ஆள கொண்ட சற்பதத்தை சள்ளாதனை. 

98. வெண்பாக்கம் (8 9) 

உளோம் போர். என்றானே 
அரும் பொழில்கிலவு வெண்பாச்சம் இடக்கொண்ட சாசாரு 

De pep torr சண்மணியை மறைப்பித்தாய் இங்கருக்கா போஎன்ன 
ஒண் ணுவி பெருமானார் உளோம் போர் என்றானே 

421 

42 10 

421 

  

ப. 

12.3 

$25 

(9-8 

17-1 

68-6. 

89 

89-11 

89-6



162, ,தலங்கள்--.தற்றங் சரையன ௪௮இ 

இபொள்ன விலும் கொன்றையினாய் போய்மஓழ்ச்£ழ் இரு என்று 
சொன்ன எனைக் சாணாமே சூளறவு மூழ்ச் ழே 
என்னவல்ல பெருமானே இவ்ூருர் சா யோவென்ன 
ன்னலரைக் சண்டாற்போல் உளோம் போர் என்றானே 89-9 

Boker Qt@Gisr Curaerar, ஊன்றுவதோர் 
கோலருளி உளோம் போடர் என்றானே 89-18 

99. வேள்விக்குடி (74) 

சாப்பது வேள்விக்குடி. 18-1 
சாவிரித் துருத்தியார் வேள்விச் குடியுளார் ர்க் 

100. வேளூர் 
ேளுர்?சாட்டு வேளூர் 12-8 

162. தலங்கள்--ஆற்றங் கசுரையாண 

ஆறு தலம் பதிகக் குறிப்பி 
1. அரிசில் (1) அரிசிற்கரைப் அரிசில் தென்கரை அழ 

புத்தூர் கார் திருப்புத்தூர் 
35 (2) தலயநல்லூர் அரிசிலின் சென்கசை 

மேல்...சலயசல்லூர் 16 

2. காஞ்சி (௧௫) பேரூர் மீகொல்கல் ௮ணிகாஞ்சி 
5 வாய்ப் பேரூர் 90-10 

2. காவிரி (1) இடைமருது காவிரித் தென்சளை தன் 
(பொன்னி) மேல் இடைமருது 00-10 
ட (2) ஐயாறு. காவிரிக் கோட்டத்து 

ஐயாறு ரர 
ay (3) சோற்றுத்துறை கழைகர் முத்.தும் கன 

கக் குவையும், சுழல் 
நீர்ப் பொன்னிச் 
சோற்றுத் துறையே 

94-1 

இதையும் தா.தும் 
” , Coe Swe, 

துதையும் பொன்ணிக், 
சோற்றுத் துதையே 

945



௪௮௬ 

ஆறு 
(காவிரி 

தொடர்ச்ச), 

” 

2 

» 

௦ 

99. 

>» 

3 

72. 

ம 

தேவார ஒளிநெறி (சுந்தரர்) 

தலம் 

(4) துருத்தி 

» 

» 

(5) பாண்டிக் கொடு 

முடி 

9 

» 

93 

ப 

» 

» 

பதிகக் குறிப்பு 

சங்சையார் காவிரித் 
அருத்தியார் 

காவிரித் துருத்தியார் 71 

காவிரி யசன் கரை 
உறைவார் அருத்தி 

யார் 74-1 

74-10 

அர்தண் காவிரிப் பாடு 
தண்புனல் வக்திழி 
பாண்டிக் கொடு 
மடி 48-6 

காவிரிச் சோட்டிடைச் 
ப கோதைமார் 

குடைக்தாடு பாண் 
முக் கொடுமுடி 49-7 

காவிரிக் கோட்டிடைச் 
கொம்பின்மேற் குயில் 
கூவ மாமயிலாடு பாண் 
டிச் சொடுமுடி 48-8 

காவிரிப் பாவுசண் 
புனல் வர்திழி பாண் 
டூ.ச் கொடுமுடி 48-3 

காவிரி யதன்வாய்ச் 
கரை...பாண்டிச் 
கொடுமுடி 48-4 

காவிரி வட்ட வாசிகை 
கொண்டடி தொழு 
தேத்து பாண்டிச் 
கொடுமுடி 

பஞ்சின் மெல்லடிப் 
'பாவைமார் குடைச் 
தாடு (காவிரிப்) 
பாண்டிச் கொடு 
முடி 

48-2 

48-5



162. தலங்கள்--.ற்றங் கரையன ௪௮௭ 

ஆறு நீலம் பதிகக் குறிப்பு 
(சாவிரி (6) வேள்விக்குடி கல்கையார் காவிரிச் 

தொடர்ச்ச) அருச்தியார் வேள் 
விக் குடியுளார். 74-10. 

” ல காவிரித் துருத்தியார். 
வேள்விக் குடியுளார் 74 

காவிரி யகன்கரை 

உறைவார்...ுருத்தி 
யார் வேள்விச் குடி 

9 ” 

யுளார் 74-1 

4. குழகனாறு வெஞ்சமாக்கூடல் சித்ராறதன் சீழ்க்கை 
(சிற்றாறு) மேல்...வெஞ்சமாச் 

கூடல் 42 

5. கெடிலம் (இரு) அதிகை எறிகெடில வட வீரட் 
டானம். 88 

6. கொள்ளிடம் காஞாட்டூ முள்ளூர் கொள்ளிடத்தின் கரை 
மல்...சாளட்டு 

முள்ளூர் 40-6, 7, 11 
7. நிவா நெல்வாயில் நிவலின் சரைமேல் 

அரத்துறை செல்வாயில் அரத் 
துறை 

8. பாலாவி Gas ay பாலாவியின் கரைமேல் 
வதிறாச்கேதச்சரம் 80: 

9. பாலாறு வட-இருமுல்லை பாலி வடகரை முல்லை 
வாயில் வாயிலாய் 69-5 

10. பெண்ணை (1) இடையாறு பெண்ணைச் செண்ணீர் 
(சதி) எற்றும் ஊர் எய்த 

மான் இடையாறிடை 
மருதே 91) 

” (2) துறையூர் பெண்ணை வடபால்... 
துறையூர் 18 

3 (3) வெண்ணெய் பெண்ணைச் தென்பால் 
நல்லூர் வெண்ணெய் கல்லூர் 1 

10.A. பொன்னி காவிரி? பார்ச்ச.



Ff 9} தேவார ஓளிகெறி (சுச்.த.ரர்) 

ll. 

12. 

1. 

ஆறு தலம் பதிகக் குறிப்பு 
மண்ணியாறு வாளொளி தண்ணீர் மண்ணிக் 

புற்றூர் கரையானை... 
வாளொளி புத்தூர் 
மாணிக்கத்தை 57-39 

» woirent abs wt D9 
வாளொளி புற்தூர் 57-7 

முத்தாறு முதுகுன்றம் முத்தி முத்தாறு வலஞ் 
சயும் மு.துகுன் றர் 

48-10, 11 

163, தநலங்கள்-- கடற்கரையான 

அஞ்சைக்களம் 

சடலல்கஸர மேன் மசோதை அஞ்சைக்களம் 4 

ஒற்றியூர் 
உகளும் இரைவாய் ஒற்தியூரே.. 91-8 
உசைக்கும் தண்கடல் ஐ.தம்வர் துலவும் ஒஜ்தியூர் எனும் ஊர் 54-0 
உந்தும் இரைவாய் ஒற்தியரே 91-2 
உலவுச் திரைகாய் ஒற்றியூரே 91-8 
ஓங்குமா கடல் தம் வர்.துலவும் ஒத்றியூர் எனும் ஊர் 548 
ஓம் ஒற்றும் 'இிரைவாய் ஒற்றியூரே 91-9 
ஓதம் வர்.துலவும் ஒற்றியூர் 54-9 
ஓதம் வம்தலவும் சமைதன் மேல் ஒத்றியூர் 4-10 
காட்டும் சலமும் திமிலும் கரைக்சே, இட்டும் திரைவாய் 

ஒத்தியசே 91-1 
கழிப்பாலை. 

கடத் சாரல் சனிக் கழிப்பாலை 99.8 
கழிப்பயல் சண்டடல்கச் சழியேர்.த மாமறுஇழ் கழிப்பாலை 23-5 
கழியார் செல்வ மல்கும் கழிப்பாலை 23-10 
காழி (கழுமலம்) 

கடல்கொள மிதந்த கழுமல வளசகர் 58-1 
சடற்சாழி 89-6 
சண்டலல் கழிக்கரை ஐ ட ஒதம்வர் அலவும் சழமுமல வளககர் 58.5 
கனை தரு கருக்கடல் ஓ,சம்வர் துலவும் கழுமல வளககர் 58-8 
வேலைச் சமுமல வளககர் 58-3



168, ,தலங்கள்--௪,டற் கரையன ௪௮௯ 

8. கேதீச்சரம் 
கறையார் கடல்குழ்ர்த கழி மாதோட்ட ஈன்னகருள்.. 

கேதச்சாத்தானை 80-10 
mss wal Berm ae y won om ஈன்னகரில்... 

பாலாவியின் கரைமேல்... Boats Beers enor 80-8, 5 
வானத்துறு மலியுவ் கடல் மாதோட்ட ஈன்னகரில்.. 

பாலாவியின் கரைமேல்... ,இருக்கேதச்சரத்தானே 80-7 
வைய மலிஎன்ற கடல் மாதோட்ட ஈன்னகறில்.. 

பாலாவியின் சமைமேல்... 'இருச்கேதச்சரத்தானே 80-6 

6, கோடி 
கடி.தாய்ச் கடற் காற்றுவர் தெற்றக் கரைமேல் 

குடிதானயலே இருர்தாற் குத்றமாமோ..,கோடிச் குழ£ர் 82-1. 

7. நாகைக் காரோணம் 

கடல் காகைச் காரோணம் மேவி யிருக்திரே 36 

8. புனவாயில் 

கடத் சானல்காய்ப் புற்கென்று தோன்றிடும் 
எம்பெருமான் புனவாயிலே 50-4 

9. மயிலை (மயிலாப்பூர்) 

துறைச் கொண்ட செம்பவளம் இருளகற்றும் சோதித் 
'தொன்மயிலை 39-8 

10. வலம்புரம் 

இடிகரை மணலடை, யிடம் வலம்புசமே 72-9 
தடங் சடற்றிரை புடைத.ர எங்கள தடிகள் கல்இடம் 

வலம்புமே 72-4 
படுமணி முத்தமும் பவளமு மிகச்சுமச் இஇமண 

லடைகசை யிடம் வலம்புரமே 72-5 
ப.ரவையின் ஈரைமேல் எனக்கினியவன்...இடம் வலம்புரமே 72-1 
மாறணி வருதிசை வயலணி பொழில த, ஏறுடை 

அடிகள் தம் இடம் வலம்புரமே 72-8 
வருங்கல மும்பல பேணுதல் கருங்கடல், இருங்குலப் 

பிதப்பர்,சம் இடம் வலம்புரச்.இனை 72-11 
வலம்புரி சலஞ்சலம் மணம்புணர்ச் திருங்கட லணைசரை 

யிடம் வலம்புரமே 72-6 

11. வெண்காடு 

வேலைகுழ் வெண்காடு 6



64. தலம், ௬வாமி பொயர், தேவி பொயார், 

தீர்த்தம், விருக்ஷம் மூதலியா 
தலம் 

அஞ்சைக்களம் அஞ்சைக்களத்தசுரர் 

அவிநாசி புச்சொளியூர் பார்க்க. 
ஆரூர் தாமரைப் பொய்கை 

(கமலாலயம்) 
ல செம்பொற் றியாகர் 

” புற்றிடங்கொண்ட 
நாதர் (வன்மீக 
நாதர்) 

HO பரவை கூவாயநாதர் 
யுண் மண்டலி 

” பஞ்சின் மெல்லடி 

ஆலங்காடு தேவர்ங்கப் 
பெருமான் 

” வண்டார்குமலி 

ஆவடுதுறை 1மாரிலாமணீசுரர் 

” ஓப்பிலாமுலை யம்மை 

ஆனைக்கா *ஆரம்பூண்டார் 

ஐயாறு செம்பொற் சோசுரர் 

பதிக பாகம் 

அஞ்சைச்களத்தப்ப(ர்) 
யூ 4, 100-10 

தாமரைப் பொய்கை 
ஆரூசானை 59-9 

Bases நர்ச் செம் ர 
டட 

பு.ற்றெடுச் இட் டிட் 
கொண்ட அருத்தன். 

73-6 

காவாயா 96-1 

பஞ்சேரு மெல்லடி. 
யர்ள் 96-5 

தவனே தேவர் 
சிங்கமே? 52-1 

வண்டார்குழலி 52-7 
மாசிலாமணி 70-9 
ஒப்பிலா முலையாள் 70-3 
*ஆ.ரல் கொண்ட எம் 
னைக்காவுடை 
ஆத் 15-7 

சடர்ச் சோத? 17-8 
  

* « Qeerof -, urges, 
கொண்டருளு நீயெனப்பொற்கும்ப நீரோடு வாச் 
சண்டருளித் தாமணிர்த காரணத்தால்--எண்டிசையோர் 

*ஆரம்பூண் டா'ரென் றழைக்கும்பேர் பூண்டார் 1? 

ஆனைக்கா உலா 68.
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தலம் பதிக பரகம் 

கச்சி ஏகம்பம் ஸலவார் குழலி (ஏலவார் குழலாள் 
உமை ஈங்கை? 61-1 

” கம்பன் கம்பன் 6.1 

ஜி பெரிய கம்பன் பெரிய கம்பன் 61-3 

(ஏகாம்ப.ரசாதர்) 
கடவூர் (மமானம்) பெரியபெருமாள் பெரியபெருமான் 

அடிகள் அடிகள் 53, 

கருப்பறியலூர் கோல்வளையம்மை கோல்வளையாள் 80-2,4,7 

கலயநகல்லூர் தாமரைப்பொய்கை *சண்கமலப் பொய்கை 
புடைசூழ்ச் தழகார் 
தல(ம்)? 16-10 

ழ் 5 “புண்டரிகப் பொய்கைக் 
கலயகல்லூர்?? 16-3 

கற்குடி கற்பகம் *சனலே கற்பகமே!) 

“திருக்கற்குடி கற் 
பகத்தை? 27-8, 10 

காளத்தி கணநாதர் கணகாசன் எம் சாளத்தி 
யாய்! 26-1, 8, 10 

கானப்பேர் காளையீசுரர் ₹சானப்பேர் உறை. 
காளையையே? 84, 

குருகாவூர் *வெள்ளடை வெள்ளடை 29, 63-4 

கூடலையாற்றூர் நெறிகாட்டு நாமகர் வழிபோக்த (அடிகள்) 85 

” புரிகுழலாம்பிகை “புரிகுழல் உமை? 85-1 

கோடி குழகர் குழகர் 92. 

» மையார்தடங் கண்ணி மையார்தடங் கண்ணி 32-5 

சுழியல் (1) இருமேனிநாதர் “திருமேனிப் பெரு 
மான் ஊர் இருள் 

சுழியல் 82-5 
*சைவச்த செவ்வுரு: 

வன்? (சைவத்த 
செவ்வரு - திரு 
மேனி) அள் 

* வெள்ளடை - புரமாகாசம்: “வேதனை இர்தரும் வெள்ளடை 
திருமச்திரம், 1157. 

 



௪௯௨ தேவாச ஒளிஜெறி (சுந்தரர்) 

தலம் பதிக பாகம் 

(சழியல் (2) நர்த்தம் செஷவைக் கடல்... 
தொடர்ச்சி) (கெளவைக் சடல்) வர்வாயார் குடைச் 

சாடும் இருச்சுழியல்? 
82-3 

சோற்றுத்துறை தொலையாச் செல்வர் *தொலையாச் செல்வச் 
சோற்றுச் துறையே? 

94-9 
தினைககர் ரிவக்கொழுந்தசரர் இவச்கொழுக்து 64 

9 ஒப்பிலா நாயக ஒப்பிலாமுலை யுமை 64-8 
துருத்தி சொன்னவாரறிவார். சொன்னவாசதிவார் 

தருச்இயார் ரகர 
காட்டியத்தான் மாணிக்கவண்ணர் “மணியே மாணிக்க 

குடி வண்ணா? 15-2 
4 மலைமங்கை மலைமங்சை, 

மலைமகள் 18-3, 5 

நீடூர் பாடிமாடிய (பரமர்) (பாடியாடும்£பரிசே 
கானநிர்த்த சங்கரர் புரிக்தானை? 56-6 

” வேயுறுதோளி வேய்கொள் தோளாமை 
யம்மை 56-8 

பனங்காடு இருபாநாதேசுரர் “அடையில் ௮ன்புடை 
யானை? 86-1 

sy ஸ்தூல கோமளயதாம் பஞ்சத் சதடியாள் 86-8 
பான் 

பனையூர் செளந்தர்யநாதர் (அவரே அழயெரே? 87 

புக்கொளியூர் அவிநாடு குழைச்சாதனே...புச் 
(அவிகாசி) (சாசம் இல்லாதவர்)  கொளியூர் அவி 

ராசியே (92-5) 02 

புறம்பயம் புன்னைவனநாதர் “புன்னைக் கன்னி கழிச் 
கணாதும் புறம்பயம்! 85-7. 

பேரூர், பட்டிப்பெருமான் பேரூர் உறைவாய் 
௫ பட்டிப் பெருமான் 47-% 

பைஞ்ஞாீலி, ஆரணீய விடங்கர் ஆரணீய விடங்கர் 36 

“yy நீணெடுங்கண்ணி நீணெடும் சண்ணிஞள். 
36-5



168. தலம்--கோயிற் பெயர் 

தலம் 

மண்ணிப் படிக் ீலகண்டேசுரர் 

கரை 
மழபாடி வயிரத்தூண் 

நாதேசுரர், வஜ்ரத் 
தம்பேசுரர் 

முருகன்பூண்டி முயங்குபூண்முலை 
யம்மை 

முல்லைவாயில்-வட மாரிலாமணி 

4 கொடியிடை நாயூ. 

» மூல்லை 
வலிவலம் மாழையங்கண்ணி 

ல் மனத்துணேநாதர் 

வாஞ்சியம் கூப்தகங்கை இரத்தம் 

” ” 

௪௯௩௨ 

பதிக பாகம் 

*நீலமிடற் நெம்பிரான்?. 
22-1 

மழபாடியுள் மாணிச் 
கமே 

24, 
“*முயல்குபூண்முலை 
மல்கையாள்! 49-5 

மாசிலாமணி 69-5 
சொடியிடை யுமை 

யவள் 69-2 
கொடி முல்லை 69-10 
மாழையொண்சண் 
உமை 67-3 

மனசத்தினுள்ளான். 7-7 
‘Big sem மலர்ப் 

பொய்கைச் இகழ் 
திரு வாஞ்மெ(ம்)? 76-3 

*தெள்ளுடர்ப் பொய் 
கைத் துறைமல்கு 

வாஞ்செம்) 76-4 
வாளொளி புற்றூர் மாணிக்க வண்ணே மாணிக்சம் 

சரம் 57 

வெஞ்சமாக்கூடல் வி௫ர்தநாதேசுரர் விகிர்தா 42 
வெண்ணி வெண்ணிக்கரும்பர் வெண்ணிச் கரும்பே 47-5 

105. தலம்--கோயிற் பொயார் 

a கோயிலின் பெயர் used 
ae முதலிய குறிப்பு 

ம. இடையாறு மருது (இருமருதர்.துறை-- கல் 
வெட்டில் உள்ளத), 
(இடையாறிடை--இடையாத் 
தில் மருத) 81 

2, கச்சூர் ஆலக்கோயில் 41 
3. 6Loyr கரக்கோயில் 2-5 
4, கருப்பறியலூர் கொகுடிக்கோயில் 30



௪௬௪ தேவார ஒளிகெறி (சுந்தரர்) 
இ
ல
 

10. 
11. 

13. 
14, 

  

லம் கோயிலின் பெயர் பதித் 
# முதலிய குறிப்பு 

கலயகல்லூர் பெருங்கோயில் 16-10 
கோயில் (புலியூர்) சிற்றம்பலம் AT- 
கோளிலி கோளிலிப் பெருங்கோயில் 8 

திருவாரூர் இருமூலட்டானம் 95-10, 11 
நறையூர் சித்தீச்சரம் 93 
tb abr cof so tb நன்னிலத்துப் பெருங்கோயில் os 
நெல்வாயில் அரத்துறை 3 
மாதோட்ட நகர் கேதச்சரம் [12-7] 80-10 

(ஈழத்தில்) 
வெண்ணெய்நல்லூர் அருட்டுறை 1 

வெண்பாக்கம் வெண்கோயில் 89-10 

166. தலத்துக்கு ஏற்ற சாமி திருநாமம் 

  

அஞ்சைக் களத்து அப்பன் 4. 
அரத்துறை நின்மலன் 3 
அழுந்தூர் அரசே 47-1 
அளப்பூர் அம்மானே 47-4 
ஆமாத்சார் ஏம் அடிக(எ்)ளார் 4523 
ஆரூர் அத்தா Ait 

ஆரூர் அப்பண். & 
ஆரூர் ௮ம்மான் 90 
ஆனைக்காவில் அரனே 47-7 
QUT pepe s 47-4 
கடம்பூர் மலேயே 47-1, 
சட ராளீ 47-9 
சாட்டர்க் உடலே 47-1 
கானூர்க் கட்டியே 41-5 
சோட்டர்ச் கொழுர்சே 47-1 
இருக், இச் சுடசே 47-8 
நல்லூர் ஈம்பானே 47-6 
ஈள்ளாற்து ஈம்பி 38-4 
பாசூர் அம்மானே 47-4 
புகலூர்ப் போதா 47-9 
புத்சர்ர் அழகன் ; 
யுத்தார்ப் புனிசன் 
புதம்பயத் தப்பன்: 95-10



167. தல விசேடங்கள் 

மாட்டூர் ௮றவா 
வாஞ்சயெத் தடிகள் 
வாய்மூர் மணவாளா. 
வெண்ணிக் கரும்பே 
வெள்ளாற்று விதி 

167. தல வீசேடங்கள் 

1. தேர், தேர்வீதி, தேர்விழா, சொல்லப்பட்ட 
தலங்கள் 

1. நறையூர் 
வாரூர் முலையார் மருவும் மறுகில் தேரூர் நறையூர்ச் 

இத்திச் சரமே 
2. நாவலூர் 

சேரூர் கெடுலீதி ஈன்மாட மலிதென் காவலூர் 

2. தலங்கள்--வாத்தியங்கள் முழங்கின தலங்கள் 
கறையூர் 

பாணார் குழலும் முழகும் விழவில் சேணார் ஈறையூர்ச் 
சித்தீச் சாமே 

நல்லூர் 
மந்தம் முழவம் இயம்பும் வளவயல் காவல் (ஊர்) 

8. தலம்--விழாக்கள் நடந்தவை 

3. ஒற்றியூர் 
ஓத்றியுமையும் உச் இரரீர் மடழ்வீர் (பங்குனி உத்.இிர விழா), 

2. கற்குடி 
விழவமரும் கலையார் மாதவர்சேர் திருக்கற்குடி. 

5. நறையூர் 
பாணூர் குழலும் முழவும் விழவில் சேணுர் ஈறையூர்ச் 

இத்திச் சரமே 

4, நன்னிலம் 
சுமர்பயில் தண்விழவில் சகுசைவர் தவத்தின் மிக்க 

ஈமர்பயில் சன்னிலத்.துப் பெருங்கோயில் 

5, வெஞ்சமாக்கூடல் 
விழகார் மதுஓல் கெஞ்சமாச்சூடல் 

௪௯ 

47-1 
76 

47-2 
A7-5 
38-4 

93-7 

8-10 

98-9 

73-10 

49.7 

27-10 

98-9 

98-9 

42-6



௪௯௬ தேவார ஓளிகெறி (சுந்தரர்) 

4, தலம்--மாதர்களின் ஆடல் பாடல் சொல்லப் 
பட்ட தலங்கள் 

[மாதர்களின் பழக்ச வழச்சங்கள்--ஆடல் 
பாடல் என்னும் தலைப்பும் 291 (111) பார்ச்க.] 

1. நாகை 
சலவமயி லியலவர்சள் ஈடமாடும் செல்வச் கடல் சாகைக் 

சாரோணம் 46-6 

௨. முல்லைவாயில்--வட 
மணிகெழு செவ்வாய் வெண்ணசைச் சரிய வார்குழல் 

மாமயிற் சாயல், அணிகெழு கொங்கை அல்கயற் 
சண்ணார் அருஈடம் ஏடல் அறத, இணிபொழில் 
தழுவு இருமூல்லைவரயில் 69-7 

3, வெஞ்சமாக்கூடல் 
பாடல் முழவும் குழலும் இயம்பப் பணைக்தோளி௰ர் 

பாடலோ டாடல் அரு லேடர் விரும்பும் வெஞ்சமாச் 
கூடல் 42.8 

168. தவம்--தவத்தினர் 
[சலைப்பு 115-ம் பார்க்க] 

  

*அடித்தவம் 
நவினை செவ்.திழம் என்று அடி.த்தவம் அல்லா ஆசையும் 

அறியேன் ஆவதும் அறிவர் எம் அடிகள் 14-6 
அருந்தவம் 19-10 
அருக சவ மாமுனிவர் 99-2 

எத்தவத் தோர்களும் 49.11 குரும்பை முலைமலர்க் குழலி கொண்ட தவம் 16-1 
சச்தித்த திறலார் பணிபூட்டித் தவத்தை யிட்டிய கம்மடியார் (7-7 
சழக்சே பறி நிறைப்பாசொடு த௨மாவது செயன்மின் 78-4 1செடி த்சவம் செய்வார் சென் ுழிச் செல்லேன். 14-6 
தங்க மாதவம். 99-6 
தலையால் தாழும் தவத்தோர் 91.0. 
  

* வழிவழி அடிமையாம் தவம்; அல்லது இருவடியைப் பற்றிச் 
செய்யும் தவம், 

1 செடி--பாவம், சீமை.



169. தானியங்கள்--பயிர்கள் முதலிய ௪௬௪ 

தவச்இன் மிக்க ஈமர் 98-9 
தவநெறி 18, 71-10 
,தளிசாலைகள் தவமாவது தம்மைப் பெறிலன்றே 78-6 
தன்னிலாசறு சத்தமு மின்றித் சவமுயன் றவமாயின. 

பேப், பின்னலார் சடை கட்டியென் பணிக்தாந் 
பெரி நீச்துவ சரித 64-7 

இருச்சுழியல் சினைர்தேத்தும்...மிகுசவமாம் 82-6 
Beer p@io wr saisans 99-7 
புலரியும் தாழ்ந்தும் போர்.து தவஞ்செய்யும் போகரும் 

யோகரும் புலரிவாய் மூழ்கச் செல்லுமா காவிரித் 
அருத்தியொர் 74-3 

மெய்த் தவத்தோர் 15-ம் 
வட்டவார் குழல் மடவார் தம்மை மயல் செய்தல் 

மாதவமோ மாதிமையோ 46-4 

வலவ்களர் மாதவஞ்செய் மலைமல்கை 98-2 

109. தானியாங்கள்--பயிர்கள் முதலிய 

இலவங்கம் 3-6 
எள். 7-9, 24-8, 84-8 
ஏலம் 9-0 
ஏனல் (இனை) 74-2, 95-6 

_..எனல்லவை மலைச்சாரலில் 79.9 

ஐவனம் (மலைகெல்) 60-10, 74-2 
கத்தூரி 40-1, 11 

_.சண்மயத்த கத்தூரி 46-11 
கந்தம் 46-5 
கறிமிளகு 3-2 

குங்குமம் 60-1 
சாக்த 46-1 

sup regi 46-11 
தினை 7442), 70-0, 05-60 

செல் 8-6; 20 
ஒ. செச்கெல் 57-1, 58-6, 64-7, 69-4, 7147, 76.10, 88-8 
உ பெருஞ் செச்கெல் 58-6 
ட மலைத்த செற்கெல் 57-1 

பயிர்--குறைக்கும் பயிர் dnd 
மஞ்சள் 60-2 

Cs. ¢-N—82



170. தின்கள் (சந்திரன்) 

[தலைப்பு 70(4), 116-ம் பார்க்க] 

ய சந்திரன் 

2. திங்கள் 
ஏடு கான் இளக்திவ்கள் 

"திங்கள் 10-4, 

3. நிலா 

வெண்ணிலா 

4. பிறை 
குருமாப் பிறை 
கோணிய பிறை 
பிறை 

5. மதி, மதியம் 
ச.இர்மஇியம் 
குனிவினி௰ சுதிர்மதியம் 
சண்ணார் மதி 
சண்ணார் மாமஇ 
தவழும் மதி 
தழல் மதி 
பனி வெண்மதி 
மஞ்சுண்ட மாலைமதி 
மஞ்சு தன்னுள் விளங்கும் மதி 
மதி 
மதியம் 
மாலை மதி. 
வள்கரிய மதி (வளைந்த வாயினை உடைய ம.தி) 
வானார் மதியம் 
விண்ணார் மதி 
வெண்மதி 

171. திசை 

அவ்வத். இசை 
எத்.திசையம். 

9-3 

48-6 
55-6, 61-6, 97-3 

87-8 

63-9 
48-10 

1-1; 25-10, 65-7 

40-9 
40-9 
16 

86.8 
91-8 
62-2 
98-2 
24 

42-2 
16-6, 25-7 

40-4 
2-45 41-5 

40-1 
93-6 
42-4 

16-11; 98-2 

82-3 
84-10



172. தியானம் 
boris ர்சம்புளித்தச் ர்தையினில் wags gets 

Apour வண்ணம்...எ ம்மானை மனத்.இளுல் நினைச்தபோ 

  

சவர் ஈமச் இனிய வரே 80-1 

179. திருநீறு 
['சிவனும் இரு£றும்? என்னும் தலைப்பு 117-ம் பார்க்க] 

1 

நட்ட வெண்ணீறு 182 முழரீம 39-10, 93-5 
சுடலைப் பொடி. 53-6 வடிவார்க்த நீறு 19-2 
சுடலைப் பொடி.நீறு 44-2 வெண்ணீறு 14-6, 10; 19-2, 22-7, 

ha@ure. 19-10, 88-5 , 88-6, 40-9, 49-7, 9: 
சுண்ண வெண்ணீறு 29-5; 794 09- 1, 784 5, 76- 2, 89- 2, 
Rak» 24-2, ST-AL 91-6 
நீது 26-8, 61.1, 89.7,86-1,87-2. வெண்பொடி 24-7,70-5, S14, 
இன்பொடி, 76. 86-7, 99-6 
பால் வெண்ணீறு 22-7, 40-0,91-0 Gass bo 37-3 

| 11-5, 28-1, 80-5, 6:81-2; 
86- 10, 88- 8 50... 10, 63-1 

மறுவிலாத வெண்ணீறு 702 
wis io உ நு 

பொடி. வெர்த வெண்பொடி. 
வெச்தார் வெண்பொடி. 
வெள்ளை நுண்பொடி 
வெளிய இிரு£று 

  

2. திருநீற்றின் பேருமை 

வாஞ்சியத் தடிகள் மறுவிலாச வெண்ணீறு பூசுதல் மன்னும் 
ஒன்று உடைச்சே 16-2" 

174. திருமால் 

1. திருநாமங்கள் 

மரி 28-9, 44-8, 51-6, 58-9, 70-7, 82-8 
அடலரி 82-8 
geren fl 84-8 

தழியான் 18-8, 75-10 
கண்ணன் 97-5 
  

* இம்மாக்து - பெருமிதத் துடன் மிக மஇழ்ச்து. 

1 எம்புளித்து - கண்ணை மூடிக்கொண்டு; *சிம்புளித்தடித் தும்? 
_பெருக்கசை, &-12-240,



@oo தேவார ஒளிநெறி (சுந்தரர்) 

  

சள்ளப்பிள்ளை BT-8 
கோவலன் 17-1 
இிக்துரச் கண்ணன் 18-9 
செய்கண்மால் 70. 
திருமால் IL-1, 81-9, 58-1, 78-9, 77-10, 79. 
'இருவனார் 76. 
Goede act 77-10 
காரணன் 45-6 

நிற்பான் 16-5 
மழையான் 86-9 

மாயன் 88 
மால் 19-5, 16-8, 1-9, 20-9, 388, 40-6, 51-5, 

  

, 10; 68-1, 69-11, 70.1, 85-8, 
87-3, 88-4, "97-1, 100-9 

மாலவன் 7-8, 40-6, 61-8 

2, திருமால் கடலிந் பள்ளிகொள்வது 

ஆழியான் 19.8, 75.10 
வெள்ளத்து மாலவன் 40-6 

8. திருமால் பழையவர் 
பண்டைய மால் 20-9 

4. anoGaufcr தாதை திருமால் 
சாமவேளை அவனுடைய சாஜை காண விழித்துகச்த வெற்றி 62 

5. திருமால் அரவணையான் 
பாம்பணையான் 17-9 
பேழ்வாய் அரவின் அணையான் 52-8 

6. திருமகள் கணவன் 
திருமகள் கோன் 9-2 
'இருமாமகள் சோன் 81.9 
'இருவின் சாயசனாயெ மால் நரம் 

ர... (நப்)பின்னை கேள்வன் திருமால் 
பின்னை சம்பும் புயத்தான் கெடுமாலும் 68-7



174, Agora @os 

8. பூதேவி கணவன் 

இலர்தரு மாமகள் கோஸ்! நெடுமால் 98-5 

9, திருமாலின் திருவுருவச் சிறப்பு 

ச்ச் கண்ணன் 18-9 
'சங்கண் மால் 70-1 
Les er G00) GET 78-1 
ஈடிய மால் 83-8 

கெடியான் 32-9 
'கெடியோன் 25-6 
'கெடுமால் 9.2, 24-9, 68-7, 99-5 
பின்னை சம்பும் புயத்தரன் செடுமாலும் 08.7 

10. திருமாலின் நிறத்தைக் குறிப்பன 

கரிய கிறத்தான் 23-9 
கறிய மால் 8-8 

குரியவன் 25.8 

கல்ல கீரியவன் 22-8 
*மழையான் 86-9 

11. திருமாலின் படை முதலியவற்றைக் குறிப்பன 

நியான். 18-8, 75-10 

ee கையான் * "30-9 

19. திருமாலின் பராக்ரமம் 

உலகை உண்டு உமிழ்ந்தது 

    

உலகம் விமுல்ஓ உமிழ கானை 40-1 
பாக்கும் பார்... உண்டி, £வர் 62-9 
மண்ணினை உண்ட 5 மாயனும் 88-0 
வையகம் முழுதுண்ட மால் 85-2 

18, திருமாலின் பேருமை, அருமை 

அரிய இருமால். 79-8 

தேசவேர்தன் இருமால் 71-10. 
  

* மழை - மேகம் ; *மழையான் - மேககிறத்தவன்.



௫௦௨ தேவார ஒளிநெறி (சுந்தரர்) 

அவதாரங்கள் 

14, ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவதாரம் 

யானையின் கொம்பைப் பீழ்ந்தது 

சான ஆனையின் சொம்பினைப் பீழ்க்த சள்ளப் பிள்ளே 

குதிரை வாய் கிழிபட்டது 

* அரங்கன்வாய் பிளந்தானும் 
மாவாய்ப் பிளச்தானும் 

நப்பின்னை கணவன் 

பின்னை ஈம்பும் புயத்தான் 
புள்ளின் வாய் கீண்டது 

(பூள்வாயைச் ண்டு” 

மருது கீறினது 
"மருது றி பூடு போன மால்! 

18. வாமனாவதாரம் 

மாணா உருவாட ஓர் மண்ணளக்தான் 

175. திருமாலூம் சிவனும் 

(தலைப்பு 1921-ம் பார்ச்ச) 

1, திரிபுரம் எரித்தபோது--திருமால் சிவனது 

அம்பாக அமைந்தது 

(1) அரி பகழி...வால்கிப் புரமெரித்த தன்மையனை 

  

(2) திரிபுமொரு மூன்றும் பொன்ற வென்றி மால்வரை அரி 
அம்பாக் கொற்றவில் அங்கை ஏர்திய கோனை 

8. திரிபுரம் எரித்தபோது--திருமால் 

விடையாக அமைந்தது 

(1) செங்கண் மால்விடையாய் 
(2) செங்கண்மால் விடையானை 

1 

wrt 

18-10 

(87 

40.1 

110. 

3 

51-6 

62-1 

70-1 
86-5 

* கே? என்னும் ஓர் அசுரன்; குதிரையாய் வர்து பொருதது 
பரிபாடல் 8-81 உரைப் பகுதி. தரங்கம் - குதிரை.



175. திருமாலும் னும் ௦௩ 

81) திரிபு இப்பால் ர இப்பிழம்பாகச் செல்கண்மால் விடைமேல் 
சழ்வானை. 61-8 

4) மால் விடை 35-1, 57-10, 62-6, 70-1 
i கடமா மால்விடை ஏற்றுச்கும் பாகன் 179 
0) வானவர் காக்தொழும் பொல்குமால் விடையேறி 35-1 

8. திரிபுரம் எரித்தபோத--திருமால் ஆதியர் 
குற்றேவல் செய்தது 

வலன் கான்முகன் வானவர்கோனும் குற்றேவல் செய்ய.. 
முப்புரம் இ பெழுவித்தவன் 17-1 

4, திருமால் முதலானோர் வேண்டத் திரிபுரத்தை எரித்தது 
நிர்பானும் சமலத்தில் இருப்பானம் மு.தலா...அமார் குறைக் தரப்ப 

புரமூன்றும் எரிவித்த வி௫ர்தன்... 16-5 

5. திருமால் சிவபிரானது ஒருபாகத்து இருத்தல் 

திருமா மகள்கோன் இருமாகோர் கூறன் 21-9 
ஈச சார் புடைஞானன். 80-1 
படமாடும் பாம்பணையானும்கும்...பாகன் 17-9 
(மக்கை பாகமும்) மாலோர் பாகமும் தாமுடையார் 87-5 

6. திருமால் கண்மலரிட் டருச்சித்துச் சக்கரம் பெற்றது 
அட்லாழி அன் றரிகான் வேண்டமீ கொடுத்தருள்புறி வி௫ர்தா 70-7 

ழி அளிப்பர் அரிசனக்கு அன்று 58-9 
நகும் சலக்த.ரனைப் பிளச்த சுடராழி செயங்சண்மலர் 8 

பல்சயமாச் சிறச்கானுச் கருளி 16-2 

  

(இிகழுமாலவன் ஆயிர மலரா எச் அவானொரு கீண்மலர் குதையப், 
புகழினாலவன் சண்ணிடச்திடலும் புரிர்௮ சக்கரம் 
கொடுத்தல் எண்டு 66-3 

இருமகள் கோன் நெடுமால் பலகாள் தெப்பாயெ பூசனைசெய் 
பொழுதில், ஒருமலர் ஆயிரத்தித் குழைவா விஜைவாகவோர் 

  

  

சண்மலர் குட்டலூமே, பொருவிதலாழி புரிக்தளித்தீர் 9-2 
பண்ணழ் சரியதொரு படையாழிதனைப் படைத்துக், 

சண்ணற் கருள் புரிந்தான் 97-5 
   பிலர்சரு வாயிஞெடி பொ வலிமிச்குடைய, சலக்தான் 

ஆகம் இரு eran Our சக்சமமுன், நிலச்தரு மாமகள்சகோன் 
கெடுமாற்கருள் செய்த பிமான் 98-5 

* aid - gol. 

 



௫௦௪ தேவார ஒஜிகெறி (சுந்தரர்) 

7. திருமால் காண மன்மதனை எரித்தது 
நீர்நுன் கொண்ட உயர் தவத்தை அமார் வேண்ட அழிக்க வந்த 

   

     

காமவேளை, அவனுடைய தாதை சாண விழித்துகர்த 
வெற்றியென்னே 6-2. 

8. திருமால் சிவபிரானை வணங்கிப் பூசித்தத, 

அருள் பெற்றது 
அயன் மரலவன் போற்றி செய்யும் கனலே 27-8 
*g Wut bs oper அனைச்சாவுடை ஆதி 75-10 
குமான் இருமால் கூடிய தேவர் வணங்கும் அமான் 73-9 
திருவஞர் பணிச்தேத்தும்......ஒருவணுர் 76-1 
திருஆனைக்காவில் திருமாலுக்கு அருளியது :-- 
இருவின் சாயகளாயெ மாலுக் கருள்கள் செய்திடும் ஜேவர்பிசானே 57-6 
நிலச்தரு மாமகள் சோன் கெடுமாற்கருள் செய்த பிரான் 98-5 

  

  

கெடியோன் கான்முகனும்...மூடியால் வ. 'தைஞ்ச 
முதுகுன்றம் அமர்ச்தவனே... et 

கெடுமால் போத்றி செய்யும் குறியே 249 
மால் அயன்ஏீத சாடொறும வீழிகொண்டீர் 88-4 
மால் மர்இிரத்தால் வணங்க 19-9 
மாலவன் போற்றி செய்யும் கனவே 27-8 
wom ies தொழுவாரவர் மால் பிரமன் 9-5 
    

      

   

  

* ராமேசரத்திற் பசித்து சாவண ஹ் ர இசாம 
மூர்த்தி. கும்பசர்ணனைச் கொன்ற சரப / னைக்கா. 
ரங்க த்தில் இருச் அ காளும் இருமால் வழிபடு தலம் இரு தனைக்கா, 

“வெருவர், கொண்ட ஆச்சையசாய்ம் ரும்பாஸ்னனும் சொத்த 

  

மண்டிராவணப் பதானும் வளை, sas சண்டான்; 
சாயையே இவை சம்மையும் தாக்குதம் என்னா, 
ஜயனார் உருச் சே sia) ASG) su செழுக்த 
கொன் னிசரவணர் சாயையே கழிதாச் கும்ப 
கன்ன Gens ares 6 6 SQOGE Frew meus 
பின்னரே தொடர்ச் தலைசெயப், பிணிப்புறு மனத்தான். 
, காவல்மா சகரி...எல்லையை மான் 
:.சாயையும் தணர் இடச் சண்ட 

ிருதளைக்கரப் புசாணம் - ீலவிஸ் 
இங்கண் சாடொறும் முழுதும் இருச்து வெண்ணாஃல், 
பொக்கு நீழல்வாழ் புனிதரைப் போற்றிட வவித்தேன்.?? 

இருமால் விபீடணற்கு உரைத்த - இருமால் வழிபடு படலம் 22. 

  

  

   
      
   

   

  

FFI 

  

9-6.  



175. திருமாஓம் சிவனும் @o@ 

வர்.நுசாளும் வணங்க மாலொடு நான்முகன் 
க்தை செய்த மலர்கள் சித்தலும் சேரவே 
கத்த நாறும் புறவில் தண் எழுக்குன்றமே 81-8 

9. திருமாலின் தலைவர் சிவபிரான் 
௮ருள்மால் கம். 
'இருமால் பிரமன்... தானவர்க்கும் பெருமான் 
மாற்கும் பிரான்     

10, திருமாலாகவும் விளங்குவர் சிவபெருமான் 

வளர் சடையினானை...புல் வாயைம் ண்டுலசம் விழுங் 
உமிழ்க்தானே. 40-1. 

11, திருமாலுக்கும் அரியர், பெரியர் சிவபெருமான் 

(“இருவர்க்சறியர்? என்னும் தலைப்பு 76 பார்க்க] 
அயன் மரல் அதிதற் சரிய சோதியன் 97-1 
கான ஆனையின் கொம்பினைப் மீழ்க்ச சள்ளப் பிள்ளைக்கும் 

காண்பரிசாய, வான ஈஊரடனை 57-8 
செப்பரிய அயஜஞெடு மால் இக்தித்தும் தெரிவரிய... இருவினை 51-5 
செல்வன் தன் கழலை அரிய திருமாலோ டயல் தாலும் 

gas Sunt 79-8 

    

செய்யானும் சரிய சிறத்தானும் பெரிவரியான் 23 
செடிய மாலுக்கும் ஷெயமோ 33-8 
செடியானொடு சான்முகனும் அதிவொண்ணாப் படியான் 32.9 
பாரளித் அண்டுகந்தவர்கள் பரவியும் பணித் கரியான் 62-9 
மண்ணனக்சான்...காண்பரியாய் 329 
மாலயனும் அறியாச்... சோதி 7-10 

12. திருமால் முதலானோர் சூழக் கூடலை 
யாற்றூரில் வழிபோந்தது 

மாலயன் இர்திரனும்...சூழ... கூடலை யாததூரில், ௮றவனிவ்வழி 

   
போச்த அற்சயம் அறியேனே 5-9 

மாலொடு கான்முகனும் ஈலையொடும் உடனே, கூடலை 
an Dorr apices ௮.இசயம் அதியேனே 85-2 

18. திருமாலின் உதிரத்தைப் பிரம கபாலத்தில் ஏற்றது 
ஏன்ற ௮ர்.தணன் த₹லயினை அழுத்து நிறை௰்௪ மால் 

உதிரத்தினை யேத்றுத், தோல்மிசைக் ளேபரக் சன்னைச் 
சுமந்த மாவிரதத்தீ கல்காளன் 67-10



ட௦௭௬ தேவார ஒளிகெறி (#6 sr) 

14. திருமால் முதலானோர் தடமாற்றத்தைச் 
சிவபிரான் அறுப்பர் 

ஆழியான் மலருறைவான் தம் பரம் அல்லவர் சரீஇப்பவர் 
தமொற்றறுப்பார் 18-8 

176. திருவிளையாடற் சரிதங்கள் 

1. இரசவாதம் செய்த திருவிளையாடல் 
*மின்னனையாள் திருமேனி விளங்கவோர், தன்னமர் பாகம 

Race Sa ua த ததை 1. 
2. தென்னவனாய் உலகாண்ட திருவிளையாடல் 

ர்கெடமாதன் முடிமேல் தென்னானை 88-8 
3. செட்டியாய் வளையல் விற்ற, மாணிக்கம் 

விற்ற திருவிளையாடல் 
செட்டி சின்காதலி ஊர்கள் தோறும் ௮.றம்செய, அட்டுமின் 

சில் பலிச்கென் றகங்சடை நிற்பதே “48-9 
4. $பன்றியாய திருவிளையாடல் 

$கோலமதாயவன் 97-10 
8. விருத்த (குமார) பாலரான திருவிளையாடல் 

விருத்தனைப் பாலனை?) ல 58-8 
  

* இருப்பூவணத்திற். பொன்னனையாள் என்னும் உருத்திர 
கணிகையிடம் சிவபிரான் சென் ஐ ரசவாதம் செய்து வென.௫ அழயெ 
உருவத்தை வார்ப்பித்த இருவினை யாடல் (36 ஆவது திருவிளையாடல்). 

* மணஞ்செய்த இருவிளையாடல்,  சவெபிசான் பாண்டியஞய் 
அசசாண்டது; (5-வது திருவிளையாடல்.) 

$ வளையல் விற்ற இருவிளையாடல்--82 ஆவ த திருவிளையாடல், 
மாணிக்கம் விற்ற இருவிளையாடல்--17 ஆவது திருவிளையாடல். 

8 பன்றிக் குட்டிகளுக்கு முலைகொடுத்த இருனிளையாடல், 15- 
ஆவது திருவிளையாடல், 

$ கோலமதாயவன். கோலம் - பன்றி. 
* விருத்த குமார பாலரான இருவிளையாடல்--28 ஆவது திரு 

விளையாடல், ௩ 
< 

 



179. தேச. சரித்திரம் ௫௦௪ 

6. வெள்ளை யானையின் சாபம் தீர்த்த திருவிளயாடல் 

*கோடு கான்குடைக் குஞ்சரம் குலுங்க ஈலல்சொள் பாதநின் 
தேத்திய பொழுதே, பீடு விண்மிசைப் பெருமையும் 

பெற்றபெத்றி 65-7 

7. வேதத்துக்குப் போருள் அருளிச்சேய்த 
திருவிளையாடல் 

ஒரு கான்மறை ூல் உரை பெருக உரைத்து அன்று 
உகந்தருள் செய்த சென்னே... 99-5 

1 77. திர்த்தங்கண் 

1. குமரி 78-6 
2: குளியீருளங் குருச்கேத்திரம் கோதாவிரி குமரி 

தெளியீர் உளம் 78-6 
8. தவஞ்செய்யும் போகரும் யோகரும் புலரிவாய் மூழ்கச் 

2 செல்லுமா காவிரி 74-8. 

. 178. தெண்றல் 

கலயகல்லூர் « 

கண் கமூகன் பூம்பாளை மதுவாசம் கலந்த, சமழ் 
தென்றல் புகுச்.துலவு கலயகல்லூர் காணே 16-10: 

திருவாரூர் 

சென்றல் மணங்கமழும் தென் இரு வாளூர் 838-2 

திருநாகேச்சரம் 

முன்றில் இளக்கமுகின் முதுபாளை மதுஅளைக் த, 
சென்றல் புகுர் தலவும் இருகாகேச் சரத்தானே 09.4 

179. தேசு சுஙித்திரம் ௨ 

1. காஞ்சியிற் பல்லவர் ஆட்சி (சுக்தரர் காலத்தில்) 

  

பாரூர் பல்லவன் ஊர் ம.இிற் காஞ்ச மாசகர் 91.10: 

* வெள்ளை மானையின் சாபந் இர்த்த இருவிளையாடல்--2 ஆவது 
'இருவிளையாடல். வ 

4 16 *வஅ இருவிளையாடல்.



Coy தேவாச ஒளிநேதறி (சுந்தரர்) 

3. பல்லவர்க்குத் திறை 
*மண்ணுலகம் சாலல்பூண்ட உரிமையாற் பல்லகர்க்குத் 

இறைகொடா மன்னவரை மறுக்சம் செய்யும் 
பெருமையார் புலியூர் 90-4 

8. மூவேந்தர் முன்னிலையில் திருப்பரங்குன்றத்தில் 
*கோத்திட்டை' எனத் தொடங்கும் திருப்பதிகத்தைப் பாடினது 

“அடிகேள் உமர்காட்செய அஞ்சு அம் என்.றமரர் 
பெருமானை ஆரூரன் அஞ்சி முடியால் உலகாண்ட 
மூவேந்தர் முன்னே மொழிக்தா றும் ஒர்சான்கும் 

ஒன்றினையும் 211 

  

80. தேவதைகள் 

1. காடுகாள் (மோடி) 
சையார் வளைச் சாடகாளோடு முடஞனுய்க்...கோடியே 

2காயில் சொண்டாயே 32-5 
2. காளி 

(1) கொதியிஞால்வரு சாளிதன் கோபம் குறைய ஆடிய 
கூர்றுடையானே. 0-4 

(2) பொரும்பலம துடையசுரன் தாரகனைப் பொருது 
பொன்றுவித்த |பொன்னினை முன் படைத் gabe 

புனிதன் 16-9 

  

  

   

9._ மோடி 

போகக் கொண்டார் சடற்கோடியின் மோடியை 17-8 

181. நேர் முதலியோர் 

1. போது 
3. இண்டர் 16-8, 20-10, 84-8 

* இதைப் பற்றிய குறிப்பு விவரத்தை 'காயன்மார்? என்னும் 
தலைப்பு 194-ல் 150. சல்லைவாழ் அக்தணர்! என்பதற்குரிய £ழ்க்குறிப் 
பிற் காண்க. 

1 போன்னினை", (பொருளினை -பாடபேதங்கள், பொன்-சாளி. 
*பொன்கடி, மா.த*--சம்பந்தர் 1-127-0. பொருள் - மகனாம் முருகவேள். 

ச்சப்பட்ட தர் அசுரன், தாரகன் 
எான்?-- சம்பந்தர் 3-110.7. 

  

  

   
தாரகன் - காளியாற் சல் 

அஞ்ச காளியைத்தரும் செபுர,



181. தேவர் $மூதலியோர் Gos 

B (1) அமார்(கள்) 8-3, 4-8, 6-2, 9-10, 16-5, 19-8, 25-10, 38-8, 
40-7, 51-3, 8; 55-5, 60-4, 61-1, 62-4, 7% 

"68-8, 64-1, 68-7, 100-2, 4 

  

2) மால் விசம்பாளும் அமரர் 63.2 
ie * அமரர்... தேவர் 68-2 

11. "இமையவர் 6-2, 61-10, 82-2, 97-5 
4, (1) இமையோர்(கள்) 10-2, 22-8, 23-7, 

68-9, 705 § 
(2) ஏரார் இமையோர் 

5, இயக்கர் ர 
6. உம்பர் 55-10, 61-2, 62-5, 64-9, 89-4, 97-1 
1. உம்பரார் 69-8, 88-1 
8. tebuge ameraggis 25-2 
9 (1) என்னார் 55-6 

(2) 1கா.து பொத்தரைச் இன்னார் 65-6 
10. (1) தேவர்(கள்) 8-1, 85.1, 40-5, 51-8, 52-1, 58-1, 57-8, 10; 

68-2, 67-8, 72-4, 78-9, 92-6, & 
(2) அளவிறச்2 பல தேவர்கள் 67-4 
(8) எழிலார் மிகுசேவர் 100-9 
(ம ) கோடி சேவகர்கள் 56-6 
(5) ஜர் தருதேவர் கணங்கள் 9-11 
(6) தேவர் சணக்கள் 24.8 
(1) $ேவர் வானவர் 85.1 
(8) காட்டக் தேவர் 62-8 
(9) பல தேவர்கள் 67-4 

(10) பிற தேவர் 92-8 
(11) பெருக்தேவர் 16-6 
(12) பேசெனாமிச கோடி தேவர் 48-9 
(18) மற்றுத் சேவர் 547 

11, ' வஞ்சர்சள் (3வெபிசானை கஞ்சை உண்ணவைத்த படியால்) 175.2 
12. (1) வானவர்(கள்) 9-5, 27-2, 85-1, 40-1, 11; 41-6, 49-10, 

51-8, 11; 55-6, 58-2, 65-8, 73-1, 84-1, 8 
* அமரர் வேறு, தேவர் வேறு போலும். 
* உம்பர் வேறு, வானவர் வேறு போலும். Dy 

  

1. உபசேச Gumfou - rau Qurflous சவனத் துடன் சேட்ப 
SiG காதை வேற்றொலி விழாத வகைக்கு ஒருவிதமாகக் குவித்து 
மூடிக்கொள்ளுதல்  வழக்சும்.-பெரிய புராணம் (கெக் roost) - 
விருத்தியுரை, ஏயர்கோன் 150-பச்கம் 170, 407_-பச்சம் 412 பார்க்க, 

$ தேவர் வேறு, வானவர் வேதுபோலும்,



(௫௪௦ தேவார ஒளிநெறி (சுந்தரர்) 

18. 
14. 
15. 

16. 
17. 
18. 

19. 
20. 
21. 

(2) ீணீள் முடி வானகர் 8.0 
(8) *மருத வானவர் 50-2 
(4) மறைமுதல் வானவர் 85-8 
(5) வல்லியல் வானவர் 67-5 
(8) வான் (வானவர்) 100-1 
(7) வானான் னாடர் 100-6 
(8) வானசாடர் 6-4 
(9) 1வானவர்... அமரர் 51-8 
argesisat Qudddarguesssat 67-11 
வானைக்சாவல் கொண்டு நின்றார் 47-7 
வாஜோர் 22-5, 23-10, 41-8, 47-2, 58-8, 

59-4, 64-7, 69-2, 97-10 
விஞ்சை வானவர் 68-4 
விண் (விண்ணோர்) 69-8 
விண்ணவர் 21-7, 40-6, 45-5, 61-7, 73-7, 

81-6, 85-5, 87-8 
விண்ணுலகத்தவர்கள் 100.5 
வின் ஹானர் 62-2 
விண்ணோர் 58-2 

3. சிறப்பு 

1 அம்சம் மொழி அன்ஞாரவர் (ராகு கே ஐ௧2்)...... 80-8 
அம்9 (அசி) (2) 51-6, 55-6 
(gf) Gercir 42.8 
இந்திரன் சனித்தலைப்பு 16 பார்க்க. 
உருத்திரர்) 73-1 
$சவி 16-4, 67-11 
$கொம்பைப் பிடி.த்தொருச் காலர்கள் 18-8 
சூரியன் தணித்தலைப்பு 158 *ஞாயிற? பார்ச்ச, 
யமன் - தலைப்பு 52-ம் பார்க்க. 55. 

வசுக்கள் 55-6 
  

* மருதப் பண் பாடி வழிபடும் வானவர், மரு.தரிலத் தப் பெருமை 
யாளர். மருதரிலத்.துச்கு உரிய இக்இரன், மருத்துக்கள் என்னும் 
தேவசா.தியர்.--பெரியபுசாண விருத்தி உரை) கழறிற்றறிவார் 118. 

பூ சாணம் விரிவுரை, ஏயர்கோன் 198, பக்கம் 

* வானவர் வேறு, அமரர் வேறுபோலும். 
1 தலைப்பு 221 £ழ்ச்குறிப்பைப் பார்க்க. 
8 'சலியுகத்.துக்கு 9AC sams. 
$ ஒருக் காலர் - தேவசாஇியர்களுள் ஜஜவரையினர்ட (பெரிய



188. தேவாரம் ஒம் முறை @as 

வருணன் (ர்) 55-6 
அலைகடலா லரையன் 100-7 
ஆழிகடல் அசையா 100-10 

வாயு (வளி) 55-6 

182. தேவாரம் ஓதூம் முறை, கற்கும் முறை 
இவை சம்பந்தமான உபதேசம் 

(ப,திச எண் மாத்திரம் குறிப்பிட்ட இடங்களில், பாடல் எண் 
பதிகத்தின் ஈற்றுப் பாடலின் எண்) 

3. அழகாய் உரைக்க 

அருச்தமிழ் ஐர்தினோ டைச் அ அழகாய் உரைப்பார்கள் 9-11 

2. இசையுடன் பாட 

ஆரூரன் சர்.தம் இசையொடும் வல்லார் .தாம்புகழ் 
எய்துவர்காமே 73-11 

ஆரூரன் பன்னும் இசைக்கெவி பத்திவை பாடவல்லார் 84-10 
கரன் சந்தம் இசையொடும் வல்லார் தாம்புகழ் 

எய்துவர்.சாமே 79-11 
வன்றொண்டன் வாய்மொழி பாடல்பத்து...இன்னிசை 

பாடுவார் 86-11 

3. உரைக்க, ஏத்த, ஓத, கற்க 7, 9, 13, 18, 21-28, 82, 84, 40, 43, 
கேட்க, சொல்ல, பாட 46, "4s, 53, 57, 59, 7, 1b, 

78, 79, 84, 86, 87, 84, 89, 
93-94, 99 

3. உள்குளிர்ந் தேத்த 
சாவலாரூரன் உரைதரு மாலையோர் அஞ்சனோ 

டஞ்சம் உள்குளிர்ந் தேத்த வல்லார்கள். 69-11 

8. உள்ளத்தால் உகந்து ஏத்த 

ஊரன்...ஒளிதிகழ் மாலை உள்ளத்தால் உகச்தேத்த 
வல்லார்கள் 60-10 

வன்றொண்டன் ஓலிகொள் இன்னிசைச் செக்தமிழ் 
பத்தும் உள்ளத்தால் உகந்தேத்த வல்லார் 67-11 

6. உள்ளுருகிச் செப்ப 
வன்றொண்டன் ஜெர்.த மாலைகள் அஞ்சினோ டஞ்சும் 

சிந்தை உள் உருச் செப்ப வல்லார் 68-10



௫௪௨ தேவார ஒளிநெறி (சுந்தரர்) 

7. உன்னி இசையுடன் பாட 

வன்றொண்டன் வாய்மொழி பாடல் பத்து உன்னி 
இன்னிசை பாடுவார் 36-11 

ர் ஊர் ஊராகச் சென்று பாட 

அடியன் சொல் அடிகாய் சொல் *ஊரூரன் உரை செய்வார் 
உயர்வானச் துயர்வாமே £? 86-10 

1பார் ஊரும் பரவித் தொழ வல்லார் 56-11 

9. கற்றுப் பாட 

ற்றியர்மேல் ஊரன் உரைத்த கற்றுப் பாடக் கழியும் 
> வினையே 91-10 

10. காதலித்துக் கற்க, கேட்க 

அரூரன்...சமிழ் காதலித்துங் சற்றும் கேட்பவர் 17-11 
11. குடியாகப் பாடி நின்றாட 

காவலஷவூ£ன் உசைத்தன...குடியாகப் பாடிநீன் றட . 
வல்லார் 50-10 

12, கேட்டுகக்க 
வள்றொண்டன் செஞ்சொற் சேட்டுகப்பார் , 87-10- 

19. கையால் தொழுது நாவாற் பாட 
அரூ.ரன். அருத்தியார். வேள்விக் குடியுளார் அடிகளைச் 

சேர்ச்திய பாடல் தங்கையால் தொழுது சம் 
நாவின் மேற் சொள்வார் ‘74-10: 

14. சிந்தித்து ஏத்த 
ஊரன்...பாடல் இந்இமா ஏத்த வல்லார் 8-10 

15. செம்மாந்திருந்து பாட 

ஊரன்-..தமிழ்மாலை செம்மாந்திருந்து இருவாப் இறப்பார் 47-10. 

16. சொல்லித் தொழுவாரைத் தொழு 

ஊரன் வனப்பினால் சொல்லல் சொல்லித் தொழுவாமைத் 
தொழுமின்களே. 81-10 

* [sea ப சொன்மாலைகள் பத்தும் ஊரூர் நினைவார். 
உயர்வாரே??--சம்பக்தர் - பனையூர். இசனுடன் ஓப்பிடத்தக்க ௮. 

4 பாரில் உள்ள - ஊர்தோறும். 

  

 



17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

182, தேவாரம் ஓ.தும் முறை டுக௩ 

சொல்லியவே சொல்லி ஏத்துதல் 
ஈல்லிசை ஞானசம்பச்,சனும் சாவினுக் கரசரும் பாடிய 

ஈற்றமிழ் மாலை சொல்லியவே சொல்லி 
ஏத்துகப்பானை 67-5 

தமிழ் மாலைகள் கொண்டடி வீழ 

தமிழ் மாலைகள் கொண்டடி வீழ வல்லார். 4-10 

தெரித்த வண்ணம் மொழிய 

ஆரூ.ன்...*கேட்ட மாலை பத்தும் தெரித்த வண்ணம் 

மொழிய வல்லவர் செம்மையாளர் 6-10 
நித்தம் பாடுக 

பத்தும் இவை பத்திசெய்து நித்தம் பாட வல்லார் 16-11 

படித்துக் கற்க 
படியா இவை கற்றுவல்ல அடியார் 2-11 

பத்திசெய்து நித்தம் பாடுக 
ஆரூரன்...பத்தும் இவை பத்இசெய்து நித்தம் பாட வல்லார் 16-11 

பத்தும் தொழுது மலர் எடுத்த கையினராக 

பாடிய பத்தும் தொழுமலர் எடுத்தகை அடியவர் 58-10 

பத்தும் பாட 2, 8,5, 6, 9, 10, 19, 20, 82, 34, 36, 42, 
49, 52, 54, 55, 58, 61, 62, 64, 67, 68, 

69, 70, 80, 82, $3, 84, 85, 96, 98 

பரவித் தொழ 

இம்மாலை பாரூரும் பரவித் தொழ வல்லார் 56-11 
பாடியாட 
ஆலல்காடன்சன் அடிமைத் திறமே அன்பாஇ, ஊரன் 

ஒண்டமிழ்கள் பத்தும் பாடி ஆடுவார் 52.10 
குடியாகப் பாடிநின் wp advert 50-10 
பாடுமின் 

ஆரூரன் பன்னலல்கல் ஈன்மாலை பாடுமின் ug solr 76-10 
ஊரன் சொன்ன பாடுமின் பத்தசே 97-11 

இருவாரூரன் உரைச், பாடீ.ரா௫லும் பாடுமின் தொண்டீர் 15-10 

பாணியால் ஏத்துக 

வன்றொண்டன் சொல் பாணியால் இவை ஏத்துவார். : 12-11 

* கேட்ட - கேட்மித்த. 
சே. ஒ.-11--88



@sr தேவார ஒரரிநெதி (சுந்தசர்), 

29. 

90. 

91. 

92. 

33. 

34, 

35. 

பெருங்குலத்தவரொடு (அடியாசொடு) பிதற்ற 
வன்றொண்டன் சொல் பெருங்குலச்தவரொடு 

பிதற்றுதல் பெருமையே WAL 
பேசுமின் 

தொண்டன்தான் ஏன பேசுமின் தொண்டர்காள் 
எம்பிரானையே 44-10 

பொய்யொன்று மின்றிப் .புலம்ப 
ஊரன் சொல் பொய்யொன்றும் இன்திப் புலம்புவார் 45-11 
மடியாது கற்க 
ஊரன் ஊரைச்சன மடியாது கற்று இவை ஏத்ச வல்லார் 50-10 

மதித்து உரைக்க 
கரன் சொன்ன மாலை மஇத்துரைப்பார் 97-10 

வஞ்சியாது உரைசெய்ய 
ஊரன்...ரினைத்சன வஞ்*யா துரைசெய்ய வல்லார் 35-10 

விரும்ப 

கரன் உரைத்தன பத்.இிவை விரும்புவார் 96-10 

158. தேவாரம் ஓதூவதால், கேட்பதால் 

வரும் பயான், பேறூ; ஓதுதலின் சிறப்பு 

1, 

அமரலோகத்திருப்பர் 

ரன் அடிகாய் உரைவல்லார் ௮மரலோகத் இருப்பவர் 
ee தாமே. ந9.11 

அமருலகாள்வர் 

ஆரூரன்...அடிகளைச் சேர்த்திய பாடல் தங் கையால் 
தொழுது தம் சாவின்மேற் கொள்வார் சவகெறி 
சென்றமருலகம் ஆள்பவரே 74-10 

தண்மயத்தால் அணிசாவலா ரூரன் சொன்ன அருச் 
தமிழ்கள் இவை வல்லார் அமருல காள்பவரே 46-11 

அல்லல் அறும் 

ஆரூரன் சாவில் ஈயந்துசைசெய் பண்பயிலும் பத் துமிவை 
பத்.இசெய்து நித்தம் பாடவல்லார் அல்லலொடு 

பாவமிலர் தாமே. 16.1]



188. தேவாரம் ஒ*வகதால் வரும் பயன் 

சபர்ப்பத மலையை அல்லல் ௮வை FF சொன தமிழ் 
மாலைகள் வல்லார், ஒல்லை செல உயர் வானகம் 
அண்டக் இருப்பாரே 

Perce gS Bu us gb dart VN wor Ger 
அண்டர் வானுல காள்பவரே 

4. அழகியர் 
வன்றொண்டன் செஞ்சொற் கேட்டுகப்பார் அவே 

அழகயரே 

8. இடர் இல்லை 
அரூரன் உரைத்த தமிழ் சொல்லுதல் கேட்டல் வல்லார் 

அவர்க்கும் தமர்க்கும் இளைக்கும் எல்லியும் ஈண்பகலும் 
இடர் கூருதல் இல்லையன்றே 

ஊரன் பிதற்றிகை...,ச.த தவ ஞானிகள் ஆயினார். 
'தற்மாற்றிலார், எத தவத்தோர்களும் எ.த்.துவார்க்கு 

இடர் இல்லையே 
ிச்தையிற் வெதொண்டன் ஊரன் உரைத்தன பத்.துங் 

கொண்டெர்தம் அடிகளை எத்.அவார் இடர் ஒன்றும் 
சாமிலரே 

6. இமையோர் உலகு 

ஆரூரன் சொல் இவை வல்லவர்கள் ஏரார் இமையோர் 
உலசெய். தவமே 

7. இறப்பு பிறப்பு இல்லை 

அணுக்க வன்றொண்டன் ஆர்வத்தால் உரைத்த 

தண்டமிழ் மலர் பத்.தம் வல்லார்கள் சாதலும் 
பிறப்பும் அறுப்பாபே 

மறக் துசான் மற்றும் சினைப்பதே தென்று வனப்பகை 
யப்பன்...வன்றொண்டன் சறர்.த மாலைகள் 
அஞ்சனோ டஞ்சும் எக்தை உள்ளூருச் செப்ப 
வல்லார்க்கு இறந்து போக்கில்லை வரவில்லை. 
யா இன்ப வெள்ளத்தள் இருப்பார்கள் இனிதே 

வன்றொண்டன் வண்டமிழ் மாலை வல்லார்போ.ப் ஏமுமா 
பிறப்பற்று எம்மையும் களுடையாரே 

8. இன்பவெள்ளத்துள் இருப்பர் 

ஊசன்...ஏிறந்த மாலைகள் அஞ்சினோ டஞ்சும் சந்தை 
யுள்ளுருச் செப்ப வல்லார்க்கு இறச்.து போக்இல்லை' 
வரவில்லை யாடு இன்பவெள்ளத்துள் இருப்பார்கள் 

இனிதே 

டுசடு 

79-10 

20-10 

87-10 

22-10. 

43.11 

49-10 

98-11 

70-10 

63-10 

75-10 

68-10



இகசு தேவார ஒளிரெறி (சுந்தசர்) 

9. 

10. 

11. 

12. 

19. 

14. 

15. 

ஊரன் சொன்ன மாலை மதித்.துரைப்பார் சால சல். 
லின்பம் எய்தித் சசலோகத் திருப்பவே 

உலகவர்க்கு மேலார் 
ஆரூரன் அடித்சொண்டன் அடியன் சொல் ௮கலிடத்தே 

ஊரான். இவைவல்லார் உலகர்க்கு மேலாரே 

எம் தலைமேற் பயில்வார் என்றது 

வன்றொண்டன் பன்னுதமிழ் தூல்மாலை வல்லார் 
அவரெர் தலைமேற் பயில்வாரே 

எம்மையும் ஆளுடையார் என்றது 

வன்றொண்டன் வண்டமிழ் மாலை வல்லார் போய் 
ஏழுமா பிறப்பற்று எம்மையும் ஆளுடையாரே 

கழல் சேர்வர் 
ஊரன் சொல் பொய்யொன்று மின்றிப் புலம்புவார் 

பொற்கழல் சேர்வரே 

குற்றம் இல்லை 
சாவலஜீரன் உலரத்தன மடியாது கற்றிவை எத்தவல்லார் 

விளை மாய்ச்.து போய்ச் குடியாகப், பாடிரீன் 
ருடவல்லார்ச் இல்லை குற்றமே 

சிவகதி 
வன்றொண்டன்...ஈவின்2 பத்திவை விளம்பிய மாந்தர் 

சாடாக்சென நடம் ஈவின்றான்பாற் க௫யும் 
எய்துவர் பதியவர்ச் கதுவே 

97-10 

51-12 

41-10 

50-10 

62-10 

சிவலோகம் எய்துவர், சிவலோகப் பேறு; சிவலோகத்திருப்பது 

aor அருக்தமிழ் ஐர்தினோ டைச் சழசால் உரைப் 
பார்களும் கேட்பவரும், ரோர்தரு தேவர் கணங்க 
ளொடும் இணக்சச் வலோகம செய் தவசே 

ஆரூசன் உசைத்தன பத்திவை வல்லார் சோர் 
ிெவலோகத் இருப்பவர் தாமே 

ஆரூரன் சொன்ன இறையார் பாடல் வல்லார்ச் 
செளிதாம் சவலோகமதே 

ரூரன் சொன்ன சர் பாடல் வல்லார் வெலோகம் 
சேர்வாசே 

genre ஈவின்ற பத்திவை விளம்பிய மாந்தர் ஈடம் 
சவின்றான்பாழ் கஇயும் எய்.துவர் பஇயவர்ச்ச தவே 

ஊரன் தமிழ்மாலை செம்மாச்திரும்து இருவரய்இறப்பார் 
*சிவலோகத்தாசே 

9-11 

82-10 

25-10 

21-10 

62-10 

47-10



16. 

17, 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

188. தேவாரம் ஒ.துவனால் வரும் பயன் 

வன்றொண்டன். சொன்ன செஞ்சொற் றமிழ்மாலைகள். 
பத்தும் வல்லார் சவலோகத் திருப்பது 
Sots con wore we 

சிவனடி கூடுவர், ௩ண்ணுவர்; ,சிவனொடு கூடுவர் 
ஆரூரன் உரைத்த. சமித் பத்தும் வல்லார் வினைபோய்ப் 

பாரும் விசும்பும் 0 ௦கொாழப் பரமன்னடி கூடுவ? 7 
கரன் ஒளிதிகழ் மாலை உள்ளக்தால் உகச்தேத்த 

வல்லார்கள், சரைப்பு மூப்பொடு ஈடலையும் இன்றி 
காதன் சேவடி சண்ணுவர் தாமே 

ஊாரன்சொல் பொய்யொன்று மின்றிப் புலம்புவார் 
பொறிகழல் சேர்வரே 

ஊரன் பாடிய பாடல் பத்திவை வல்லவர் ௮றவனார் 
வெடிசென்று சேர்வதற் சியா.தும் ஐயுற வில்லையே 

வன்றொண்டன் ஈற்றமிழ் பாதம் ஓ.தவல்லார் பரனோடு 
கூடுவரே 

வன்ளொண்டன் வாய்மொழி பாடல்பத் அன்னி 
இன்னிசை பாடுவார் உமைசேள்வன் சேவடி 

சேர்வசே 
சிவனது பாதம் பணிவார் 
ஊன் பாடல்வல்லார் பாதம் பணிவாரே 
சிவனுக்கு அன்பர் ஆவார் 
ஆரூரன் ௮டிமைசேட் டுவப்பார் ஆரூரில் அம்மானுக் 

கன்பராவரா்ரே 
சிவனை ௩ணுகுவர் 
ஊரன் அஞ்சிச், செஞ்சொலால் ஈயக்க பாடல் இச்தியா 

ஏத்த வல்லார், கஞ்சுலாம் கண்டத் செங்கள் சாதனை 
நணுகுவாரே 

சிவனொடு கூடுவர் 
அழிக்கக். -அடியேத்கும் அருளுகென்று சாவலூரன் 

ஈற்றமிழ் பாதம். ஒதவல்லார் பரனோூ கூடுவரே 

தடுமாற்றம் இலர் 
ஊரன் பிதற்றிவை சத். துவ ஞானிகள் ஆயினார் 

தடுமாற்றிலார் 
சம்பியன் சொன்ன, சக்தம். மிகு தண்டமிழ் மாலைகள். 

புகுத்த வீழ வல்லார் தடுமாற்றிலரே 
தவகெறி பெறுவர் 
ஊரன் உரைத்தன வல்லார் மெய்யே பெறுவார்கள் 

தவநெறி தானே 

42-10 

19-11 

60-10 

45-11 

84-11 

88-10 

36-11 

7-11 

99-11 

8-10 

88-10 

43-11 

4-10 

19-11



Cay சேவா ஒளிநெறி (சுந்தரர்) 

29. தவலோகத் திருப்பர் 
ஊரன் சொன்ன மாலை மதர் ஐரைப்பார் மண் wpe gy 

வாஜஷோர் உலஇல் சாலகல் வின்பம் எய்.இி.த் 
தவலோகத் இருப்பவரே 

24, திருவடி சேர்வர் 
ஊரன் பாடிய பாடல் பத் இவை வல்லவர், அறவஞார் 

அடிசென்று சேர்வதற் யாதும் ஐய.றவில்லையே 
25. துயர் இலர் 

ஆரூரன் தமிழ்மாலை பத்தறிவார் துயர் இலரே 
26, துன்பம் (இடும்பை) இல்லை. 

ஆரூரன் கருதிய சீசேது பாடல்கள் செப்பவல்லார்க் 
இல்லை துன்பமே 

ஊரன் சொல்லிவை சொல்லுவார்க் இல்லை துன்பமே 
ஊரன் சொற்றான் இவை சத்றார் துன்பிலரே 
சடையன்தன் காதலன் பாடிய பத்தும் தொழுமலர் 

எடுத்தகை அடியவர் தம்மைத் துன்பமும் 
இடும்பையும் கூழகிலாவே 

27. தேவர்கள் தொழுவர் 
ஆரூரன் உரைத்ச சமிழ் பத்தும் வல்லார்... விசும்பும் 

தொழப் பரமன்னடி கூடுவரே 

28. நரை, திரை, மூப்பு, நடலை, இல்லாமை 
காவலாரூசன், உரைதரு மாலையோர் அஞ்சஜே டஞ்சம் 

உள்குளிர்ச் தேத்த வல்லார்சள், நரை இரை மூப்பு 
நுடலையு மின்றி ஈண்ணவார் விண்ணவர்ச் «ree 

ஊரன் ஒளிதிகழ் மாலை உள்ளத்தால் உசக்தேத்த 
வல்லார்கள் நரைப்பு, மூப்பொடு, நடலையும் 
இன்றி காதன் சேவடி ஈண்ணுவர் தாமே 

29. நன்னெறி உலகு எய்துவர் 
ஆரூரன் சற்றமிழ் இவை ஈரைச்தும் வல்லார் நன்னெறி 

அிலகெய்துவர் சாமே 

90. நிலம் பெறுவர் 
ஆரூரன் தமிழ் மாலைகள் பாடும் அடி.த்தொண்டர் 

நீரூர்தரு நிலனோடூயர் புகழாகுவர் தாமே 
91.  பத்தர்கட்கு உரை 

ஆரூரன்...உளங்குளிர் தமிழ்மாலை பத்தர்கட்கு 
உரையாமே (உசைக்சத் சக்ச பொருள்) 

97-10 

84-11 

82-10 

92-10 
48-10 
94-10 

58-10 

19-11 

69-11 

60-10 

61.11 

71-10 

29-10



92. 

33. 

94. 

95. 

96. 

37. 

  

188, தேவாரம் த.துவிசால் வரும் பயன் (௫௧௯ 

பரகதிப் பயன் 

ஊன் உரைத்த பாடலாம் தமிழ் பத்திவை வல்லார் 
முத்தியாவது பரகஇப் பயனே 64-10 

பரகதி பெறுதல் 
உரன் உரைத்த பாடல் பத் இவை வல்லவர் தாம் 

போய்ப் பரகதி திண்ணம் ஈண்ணாவர் தாமே 54-10 
பரமன் அடியே பணிவார் 

ஊரன் ஒண்டமிழ்கள் பச் தம் பாடி யாடுவார் பரமன் 
அடியே பணிவாசே 59:10. 

ஊரன் பாடல் வல்லார் பாதம் பணிவாரே 7-11 

பரலோகம் கூடும் ; பரலோகத் திருப்பர் 

ஆரூரன் ஆட்படுமாறு சொல்லிப் பாடவல்லார் 
பரலோகத் இருப்பத பண்டமன்றே 18-10 

ஆரூரன் உரைத்த தமிழ் பாரோர் எத்த வல்லார் 
பரலோகத் இருப்பாரே 24.10, 28-10 

ஊரன் உரைசெய், பாவின் தமிழ் வல்லார் 
பரலோகத் இருப்பாரே 78-10 

இருவாரூரன் view ud. pb adent y@ant 
பரலோகத்துளே 98-11 

வன்றொண்டன் டுசால் பாணியால் இவை எச்.தவார் சேர் 
பரலோகமே 12-11 

பரலொடு கூடுவர் 

காவலூரன்...ஈத்தமிழ் பாசம் ஐதவல்லார் பரனோடு 
கூடுவபே 88-10 

பாவம் அறும், பறையும் 

அரூரன் சொன்ன பாவணத் தமிழ் பத்தும் வல்லார் 
பறையும் தாம்செய்த மாவம் சானே 5-10 

ஆரூரன் காவின் கய் அலசெய் பண் பயிலும் 
பத் துமிவை பத்திசெய்து சித்தம் பாடவல்லார் 
அல்லலொடு பாலம் இலர் சாமே 16-11 

ஊரன் உரைத்த சொன் மாலைகள் பத்திவை பாரில் 
உரைப்பவர் பாலம் ௮றுப்பரே 11-10 

சக்கடி சந்தை பயச்த பல்கர் தமிழ்பாட வல்லார்மேற் 
பறையுமாம் செய்த பாவங்கள் தானே 57-12 

இருவாளு.ரன் உரைத்த பாடீ ராகலும் பாடுமின் 
சொண்டீர் பாட ௮ம் பாவம் பற்றறுமே 15-10 

காவலாரூரன் ஈம்பி சொன்ன நற்றமிழ்கள் பாடும் 
அடியார் சேட்பார் மேல் பாவமான பறையுமே 58-10



௫௨௦ தேவார ஒளிநெறி (சுந்தரர்) 

98. 

99. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44, 

45. 

46, 

பிழைப்பு 
ஆரூரன்... செர்சமிழ்கள் செப்புவார்...பே.ரா 

விண்லைசம் பெறுவார். பிழைப்பொன்றிலசே 

பிறப்பறும் 
வன்றொண்டன் ஆர்வத்தால் உரைத்த சண்டமிழ் மலர் 

Gene வல்லார்கள்...(சா.தலும்) பிறப்பும் அறுப்பாபே 
வன்ரொண்டன் வண்டமிழ் மாலை வல்லார் போய் ஏழுமா 

பிறப்பற்று எம்மையும் ஆளஞுடையாமே 

புகழ் பெறுவர் 
ஆரூரன் சந்தம் இசையொடும் வல்லார் தாம்புகழ் 

எய்துவர் தாமே 
ஆரூரன தமிழ்மாலைகள் பாடும் அடி.த்தொண்டர், ஜோர் தர. 

சிலனோடுூயர் புகழாகுவர் தாமே 

புண்ணியர் 
ஊரன் பன்னெடுஞ் சொன்மலர் கொண் டிட்டன பத்தும் 

வல்லார், பொன்னுடை விண்ணுலகம் ஈண் ணுவர் 
புண்ணியரே 

பெருமை (தரும்) 
வன்றொண்டன் சொல் பெருக்குலத்சவ ரொடு பிதத்றுதல் 

பெருமையே 
மண்டல நாயகராய் வாழ்வர் 

அருன் பன்னும் இசைக்கெவி பத்திவை பாடவல்லார் 
பத்தர் குணத்தின ராய் எத்திசையும் புகழ, மன்னி 

இருப்பவர்கள்: வானின் இழிக்இடினும், மண்டல 
நாயகராய் வாழ்வ, ரிச்சயமே 

மண் மறப்பர் 
ஊரன் சொன்ன மாலை மதித்துரைப்பார் மண் மறந்து 

வானோர் உல$ல், சால we இன்பம் ai Ds 
'தவலோகத் இருப்பவரே 

முத்தி பெறுவார் 
ஆரூரன் ஆதரித் Emp sD இம்மாலை, பாரூரும் ப.ரவித் 

தொழலவல்லார் பத்தராய் முத்தி தாம் பெறுவாரே 

முத்தியாவது 
ஊரன் உரைத்த பாடலாம் தமிழ் பத்திவை வல்லார் 

முத்தியாவது ப.ரக திப் பயனே 

26-10 

70-10 

75-10 

78-11 

71-10 

83-10 

7211 

84.10 

97-10 

56-11 

64-10



47, 

48. 

49, 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

188. தேவாரம் ஒ.துவ$தால் வரும் பயன் 

மூவுலகாள்வர் 
சிங்கடி. யப்பன் உரை விலையார் மாலை வல்லார் வியன் 

மூவுலகான்பவசே 
மேலார் 

ஆரூரன் அடித்தொண்டன் அடியன் சொல் அகலிடத்தே 
ஊரூரன் இவைவல்லார் உலகவர்க்கு மேலாரே 

ஊரன் உரைத்தன பத்.இவை விரும்புவார் மேலையார் 
மேலையார் மேலாரே 

வானகம் ஆள்வர் 
சீபர்ப்பத மலையை அல்லல் ௮வை£ீரச் சொன சமிழ் 

மாலைகள் வல்லார், ஒல்லைச்செல உயர் வானகம் 
ஆண்டங் இருப்பாரே 

வானத் துயர்வார் 
ஆரூ.ரன்...அடி.சாய்சொல் ஊரூரன் உரைசெய்வார். 

உயர் வானத் துயர்வாரே 

வானவர்க்கும் தலைவராவர் 
அரூரன்...சமிழ்கள் வல்லார், வரையிஞர் வசை ஞாலம் 

அண்ட வர்க்கும் சாம்போய், வானவர்க்கும் 
தலைவராய் நிற்பவர் தாமே 

வானுலகாட்சி 
ஈஊஊரன்...புறம்பயத்தப்பனைத் சமிழ்ச்சரிஞல், கெஞ்ஷைலே, 

புறம்பமம் தொழு.தய்.ஐம் என் று ரினைச்தன வஞ்யொ 
,துரைசெய்ய வல்லவர் வல்ல வாஷ[ல காள்வரே 

நினைக்தேத்திய பத்தும் வல்லார், அல்லல் களைகத 
உலூன் அண்ட வானூல காள்பவரே 

வானுளார் ஆவர் 
அரூரன்...கேட்டமாலை பத்.ஐம் தெரி சவண்ணம் 

மொழியவல்லார் செம்மையாளர் வானுளாரே 

வானோரின் உலகை ஆளுதல் 
ஆரூரன் உரைத்த சமிழ் வழுவா மாலை வல்லார் வானோர் 

உலகாள்பவரே 
வானோர் உலகில் இன்டம் பெறுதல் 
ஊரன் சொன்ன மாலை மதித்துரைப்பார் மண்மறக்து 

வானோர் உல$ல் சால ஈல் லின்பம் எய்.தித் 
,சவலோகத் இருப்பவரே 

27-10 

51-12 

96-10 

79-10 

86-10 

40-11 

35-10 

20-10 

6-10 

23-10 

97-10



Goo தேவார ஓஎர்கெறி (சுந்தரர்), 

86. விண்ணுலகம் பெறுதல் 
ஆரூரன்சொல் இவை வல்லவர்கள், ஏரார் இமையோர். 

உல செய் தவசே 
ஆரூரன் சொன்ன, ஜர் செக்சமிழ்கள் செப்புவார் 

வினையாயினபோய்ப், பேசா விண்ணுலகம் பெறுவார் 
பிழைப்பொன்றிலசே 

ஊரன் பன்னெடுஞ் சொல்மலர் கொண் டிட்டன பத்தும் 
வல்லார், பொன்னுடை விண்ணுலகம் நண்ணுவர் 

புண்ணியரே 
வன்றொண்டன் ஒலிகொள் இன்னிசைச் செர்.தமிழ்ப் 

பத்.தும் உள்ளத்தால் உகந்தேத்த வல்லார் போய், 
மெலிவில் வானுலகத்தவர் ஏத்த விரும்பி விண்ணுல 

கெய்துவர் தாமே 
57. விண்முழுதாள்வர்: விண்ணவர்க்கரசு ஆவர் 

அரூரன் உரைச்சன சற் தமிழின் மிகுமா$லயோர் 
பத்திவை ஃற்றுவல்லார்...யாணை மன்னவ.ராஇ 

ர் விண்முுதாள்பவரே 
காவலாரூரன், உசை ௪௫ மாலையோர் அஞ்2ன டஞ்சும் 

உள்குனிரச் தேத்தவல்லார்கள், கரை இரை மூப்பும் 
ஈடலையும் இன்றி சண்ணுவர் விண்ணவர்க்கரசே 

படியா இவை கற்றுவல்ல அடியார் பரங்குன்ற மேய 
பாமன் அடிக்கே, குடியாட...வாஜோர்கிகும் ஐர் 
சோவுமாகச் குலவேக்,தராய் விண்முழுதாள்பவரே 

58. வினை அடையா 
ஆரூரன் தமிழ்வல்லார்க் கடையா வல் வினைதானே 

59. வினை அறும், வினை கழியும், போம், மாயும் 
ஆரூரன் உவைத்ச சமிழ் காதலித்தும், கற்றும் சேட்பவர்தம் 

வினைகஈட்டறமே 
ஆரூரன் உரைத்த சமிழ்பத்.தும் வல்லார் வினைபோய்ப் 

பரமன்னடி கூடுவசே 
அரூரன் சொன்ன ரர் செர்தமிழ்கள் செப்புவார் 

வினையாயின போம் 
(கூடலையாற்றூரில்) சாவலஷான் சொல், பாடல்கள் 

பத்தும் வல்லார் தம்வினை பற்றறுமே 
Barber உரைத்தன மடியாது சற்றிவை ஏழ்; 

வல்லார் வினைமாய்ந்து போய்க், குடியாகப் பாடிரின் 
ருடவல்லார்ச் இல்லை குற்றமே 

காவலாரூரன் சொன்ன பல்சமில் பாடல்வல்லா சவர்தம். 
வினை பற்றறுமே 

93-11 

26-10 

83-10 

77-11 

3-10 

69-11 

2-11 

89-11 

17-11 

19-11 

«3-10 

85-10 

50-10 

99-11



60. 

61. 

62. 

33, 

184, தேவாரம்.. மனப்பாடத்தன Gor. 

வினை இலர் 
ஊரன், அன்னத்தால் உ கச்தன்பினாத் சொன்ன 

அருச்தமிழ் ஐந்தோ டைச்தும் வல்லவர் அருவினை 

. யிலரே 55-10 

விளை கழியும் 
தற்றியூர் மேல் ஊரன் உரைத்த கற்றுப் பாடச் 

கழியும் வினையே 91-10: 

வினை கூடா 
கணரன்...உரைசெய்த குறையாத். தமிழ் பத்துஞ் 

சொலக் கூடா கொடுவினையே 80-10. 

குறிப்பு : பயன் சொலப்படாச பதிகக்கள் 1, 10, 11, 14, 80, 31, 
ar, 88, 44, 63, 65, 66, 76, 77, 81, 90, 95, 100. 

8. தேவாரம் உரைப்பவரொடூ கேட்பவர்களும் 

பயன் பெறுவர் என்பதும், அது சம்பந்தமான உபதேசமும் 

அழகால் உரைப்பார்களும் கேட்பவரும்...வலோகம செய்துவரே9- 11 
ஆரூரன் உரைத்த தமிழ் காதலித்தும் சற்றும் கேட்பவர்தம். 

Sor ssi peo 17-11 
ஆரூரன் உரைச்ச தமிழ் சொல்லுகல் கேட்டல் வல்லார் 

அவர்க்கும் சமர்க்கும் இளைக்கும் எல்லியும் 
சண்பகலும் இடர்கூருகல் இல்லையன்தே 22-10: 

கழுக்குன்.நினை...ஊ.ரன் வனப்பிஞல் சொல்லல் 
சொல்லித் தொழுவாமைத் தொழு-பின்சளே 81-10 

சாவலாரூரன் ஈம்பி சொன்ன கத்றமிழ்கள் பாடும். 
அடியார், சேட்பார்மேற் பாவம்ஆன பறையுமே 58-10 

வன்றொண்டன் செஞ்சொற் கேட்டுகப்பார் அவரே அழலெசே 87-10: 

184. தேவாரம்--மனப்பாடத்தூக்கு உரிய 

பதிகங்களிற் சில, பாடல்கஸிற் சில 

1. பதிகங்கள் 

பதிக எண் 68-இருநள்ளாற்றுப் பதிகம்: *செம்பொன் 
மேணி? எனக் துவக்கும் பதிகம் பெரும்பயன் கூறியிருப்பதால் 
மனப்பாடம் செய்யவேண்டும். 
பதிக எண், 70-இருஆவடூதுறைப் பதிகம்: *கல்கைவார் 
சடையாய்! எனச் துவக்கும் பதிகம் 2 இறைவனைப்பற்றிய வினி 
நிரம்பிய பதிகமாயிருப்பசால் மனப்பாடம் செய்யவேண்டும்.



(இ௨௪ தேவாச ஒளிநெதி (சுந்தர்) 

பிற பதிகங்கள் 
3. பதிக எண் 22 முன்னவன்? 

» 39 திருத்தொண்டத் சொகை 
ட 48 ஈமச்வொயப் பதிகம் 

59 “பபொன்னுமெய்ப் பொருளும்! 
லு 81 தொண்டாடித் தொழலும்? 

பாடல்கள் 
8-1 சல்காய் 91-1 கொர்தா 

18-1 மலையார் 41-5 மேலை விதியே 
16-1 குரும்பை 42-5 துளேவெண் 
16-9 பொரும்பலம் 62-8 காளும் 
19-9 ஏட்கெக்தார் 641 நீறு சாங்யெ 

78-1 வாழ்வாவது 

185. தேன் (மது) 

l 
கடியும், மானும் மரையினமும் மயில் மற்றும் பல எல்லாம் 

தேன் உண் பொழில் சோலை.௰கு இபர்ப்பத மலையே 

  

கரியின் இனமோடும் பிடி, தேனுண்டவை களிக்துத், இரிசச்சவை 
இகழ்வாற் பொவி பெர்ப்பத மலையே 

spines cae புடையெலாம் மணகாறு சோலைப் புறம்பயம் 
கழை தழுவித் தேன் தொடுக்கும் சழனி குழ்பழனக், 

கானாட்டு முள்ளூர் 
குமச்னெம் கு.ரகொள்ள க் சேனுக 
செறிர்க பூப்பொழில் தேன் அனி வீசம் இருமிழுலை 
தெனி 8ீரோடு, .அனைஞ்சின் தேனை ஆட்ககக்கீர் 
யல்சய மாமலர் மேல் மதுவுண்டு பண் வண்டறைய 
பங்சய மாமலர்மேல் மதுவுண்டு வண்தேன் முரல: 
பாளை படு பைல்கமுகன் 6 இளச் செங்கின், படிமதஞ்செய் 

கொழுர் தேறல் வாய்மடுத் அப் பருடச், காளை வண்டு பாட 
பிடி செலிதாஜ்த்திட அதத்குமிக இரக்கி... வேடர்கள் இலையாத் 

க(ல்)லே கோலித் தேனைப் பிழிச் தினி காட்டிடும் 
இபர்ப்பத மலையே 

பொழிலின் தேன் ஆதரித் இசை வண்டினம் மிழற்றும் 
இருச்சுழியல் 

துவம் ஒனிக்கும் சோலைச் சோற்றுத். துறையே 
வண்பொழில் வாய்த் தேனார் நறையூர் 
வாழைமேத் செல்ஈனிகள் சேன் சொரியும் கருப்பறியலூர் 

  

   

  

79-9 

79-8 
85-6 

40-8 
87-9 
88-6 
88-8 
99-9 
99-7 

40-4



186. தொகை- தொகைக் குறிப்பு 

2 
இருவர் 

(பிரமன் - இருமால்)  7- 
51-9, 58-8, 76-7, 80-9 

இருவராயும் 1-4 

திருவடி 
இணை இரண்டு 58-10 

பொழுது 
இருபொழுஅ(ம்) 82-2 

போது 
இருபோ௮(ம்) 50-7 

3 

உலகு 
மூவுலகு 73-7 

எரி, த 
எரிமூன்று. 97-7 
ஒளி மூன்று 88-3 
இ மூன்றும் 40-2 

கண் 

கண்(ஹ) மூன்று 38-9, 61-7 
முக்கண் 71-9 

சந்தி 
சச்தி மூன்று 65-5 
மூச் சக்தி 90-7 

சுடர் 
மூன்று 67-4 

சூலம் 
விலை-அலையார் ௧ இர் 

ன் மூவிலைய 22-5 
விலைய சூலம் 40-8 

நவில வேல் 19-8, 56-3 

திரிபுரம்--எயில் 
ரண் மூன்று 82.7. 
எயில் மூன்று, 63-5 
மூஎயில் 22-4, 25-1, 44-1, 

55-8, 76-3 

புரம் 
(i) திரிபுரம் 48-8, 68-1 

(09) புசம் மூன்று, 1-6, 8, 4-0, 
10-8, 11-6, 14-3, 16-5, 

20-2, 38-9. 47-9, 52-3, 
58-2, 6; 61-9, 62- -1, 97-8 

(044) முப்புரங்கள் 9-1, 171, 
23-7, 24-10, 27-3, 61-8) 
66-5, 67-9, 70-3, 84-4, 

99-8 
மதில் (எயில் பார்க்க) 

புரிசை மூன்று 88-5 
மதில் மூன்று 7-5 

மும்மதில் 21-4, 7; 22-8 
மூவர் 

திரிபுசாதிகள் 6-1, 55.9, 
66-5, 70-3 

புரிநூல் 

முப்புரிகால் 40-1 

பேயுருவம் மூன்று 38-9 
போது 

முப்போதும் 89-10, 46-16 
மூன்று போதும் 80-3 

மதம் 

மதமூன்று 81-4 
மும்மதம் 74.5 

மும்மை 

(இருநது, ருத்ராக்ஷம் 
அக்கமாலை) 

சடைமுடி 39-8.



Goo 

மூவர் 
பிரமா) திருமால், ரூ.த்ரன் 

7-4, 56-5, 57-7, 80-9, 84-7 
வேந்தர் 

... மூவேக்தர் 211 

4 
சுருதி 

ஒரு கான்கு 16-5 
தானம் 

சாற்றானத் தொருவன் 38-4 
(சரியை, ரியை, யோகம், ஞானம்), 
திசை 

தென்னானைக் குடபாவின். 
வடபாலின் குணபாற் 
சேராத சக்தையான். 

88-8 
நால்வர். 

(சனகாதி கால்வர்) 68-7 

கிலம் 
சானிலம் 3-1 

மறை 
ச௫.த ஒரு சான்கு 16-5 
நால்-சணி காலிசை சாலூர் 

81-6 
சான்மறை 19-4, 54-10,56-2, 

57-10, 67-9, 11; 68-5, 
88-1, 5; 93, 99-8 

மறைகளாயின சான்கு 75-1 
மறை கான்கு 22-1, 25-4, 

2 71-8, 97-1 
Lorinesp GG wreireia 62-2 

(வேத நான்கும் 63-1 

5 

௮5 எஞ்ச) ஒன் ஜர் 
ஆனஞசு) ஆன. ஐது 5 

ree 195, 40-7, 
58-9, 61-8, 68-2, 88-3 

தேவாச ஒஸிகெறி (சுந்தரர்) 

ஆவில் ஜர். 87-6 
ஆனிடை ஐந்து 97-8 
ஈறுகெய் தயிர் பால் 

Ge 19-5 
பால் கறுசெய் தயிர் 

gig 84-7 
எழுத்து 

அஞ்சு பதம் 88-1 
கணை 

ஐங்கணை 10-], 58-4 
ஐவணமாம் பகழி 51-2 

துட்டர் 
பஞ்ச அட்டன் 34-5 

பதம் (எழுச்.௮) 
அஞ்சு பதம் 83-1 

பிரமன் தலை 
ஐச் 4-8 

புலன் 
அஞ்சு (ஐம்புலன்) 100-6 
ஐஞ்சு (ஐம்புலனும்) 56-5 
ஐம்புலன்: €0-7 
ஐவகை அசையர் 60-9 
ஐவசையர் ஐயர் 60-9 
ஐவர் (ஐம்புலன்) 5-1, 7-4, 53 

60-5, 96-1, 4 
புலன் ஐந்த(ம்) 8-5, 68-4, 

82-5 

பூதங்கள் 
geen 40-2 

பொறி 
பொறிவாயில் ஐந்தும் 8-2 

6 
அங்க 

| yebgpd ~ 622 
அங்கம் ஓராறு. 97-7 
ஆறங்கம் 73-3 
ஆறுகக்தார் (அங்சம்),



எழுத்து 

186. தொகை 

ஆறு (சடக்ஷரம்) » 19-8 

சமயம் 
அறுவகைச் சமயம் 55-9 

வண்டின் கால் 

அறுகால் வண்டு 71-9 

1 

இசை 
இசை ஏழு 19-4, 

ஏழிசை 71-9, 88-6, 100-10 
ஏழிசையாய். 51-10 
ஏமுகக்தார் (ஏழிசை) 1-8 

உலகு 
உலகேழும் 53-7 
ஏழ் உலகு 24-5, 45-7, 

68-2, 83-6 

எழுமை உரஉ1, 92-1 

கடல் 
சடல் ஏழு 10-6, 68-2 

கரம்பு 

ஏழ் ஈரம்பு 83-6 

படி (தலைமுறை) 
ஏழேழ்படி 52-9 

பிறப்பு 
எழு பிறப்பு 40-5, 68 
எழுமை 72-1 
ஏழ் பிறப்பு 97-8 

* அட்டபுட்பம் : ( 1 
ம். நீலோற்பலம், பாதிரி, அலரி, செக்தாமமை. ஞானபூகீச செய் 

ats 

(௨௪ 

ஏழுமா பிறப்பு 75-10 
ஏழேஜ் பிறப்பு 41-2 

மலை 
மலை எழும் 97-4 
வரை ஏழு 68-2 

8 
குணம் 

எண்குணத்தினான் 40-8 
சடை 

எட்டு 19-7 

திசை 

எட்டுகர்சார் இசை 19-8 
எண் இசை 72-10 
எண் இசையோர்கள் 74-5 

தோள் 
எண்தோள் 71-9, 76-5 
தோளும் எட்டு 81-8 

புட்பம் 

* இட்ட புட்பம் 22-8 
எண் (ஆர்) சாண் மலர் 86-8. 

மூர்த்தி 
எட்டான மூர்த்தியை 80-8 
எண்வகை ஒருவன் 58-1 

18 

எண் சணம் (இு* 
ப.இனெண்கணம்) 

62-8, 68-8 
பதினெண் சணம் 25-8 

புன்னை, வெள்ளெருக்கு, சண்பகம், சந்தியா 

பவர்?கு: கொல்லாமைஜம்பொறி அடச்சம், பொறை, அருள், அதிவு, 

வாய்மை, தவம், அன்பு என்பன அட்டபுட்பமாம்.



@ow தேவார ஓளிகெறி (சுந்தரர்) 

96 பல 

தத்துவங்கள் ஆசை பல 73-10 
pug பத்.அம் எட்டும் கலைகள் பல 0-0, 95-11 

ஆறினேடஞ்சு பல்லஒியார் 67-2 
நான்கும் 9-8 பல்லுயிர் 22-10, 58-8 

(60410 (a @b= +) பல சேவர்கள் 67-4 
+64(5 x 4)20 =96 பல பண் 40-10 
எட்டும்- கூடிய 5 பல பாவங்கள் 60-6 
எட்டுன்ற.] பாரூர் பல 71-10 

187. தோத்திரம் 

சொற்பால பொருட்பால தோச்திரமூம் பல சொல்லித் 
'தஇத்து இறைசன் இறத்தே கற்பாரும் கேட்பாரும் 16-5 

188. நகரலக்ஷண உறுப்புக்கள் 

1. அரங்கு 
மண்ணார் முழவும் குழலும் இயம்ப மடவார் ஈடமாடு மணி 

அரல்இல் விண்ணார் மதிதோய் வெஞ்சமாக் கூடல் 42-4 
2. ஒலி 

மறையொலி...மதுகுரிறைவெய்இ 16-8 
3. கடை 

கடையார் மாளிகை 26-3 
கடையும் புடைசுழ் மணி மண்டபமும் 41-4 

4. கொடி 

கொடி யணி செடுமாடக் கூடலையாத்தூர் 85-1 
5. கோபுரம் 

கோபுர(மு)ம் 16-8, 42-2, 48-5, 87 
மாட மதிலணி கோபுரம் 43-5, 

6. சூளிகை 
(நிலா முற்றம்) 16-8 

7. பொழில் 
பொழிலணி காவல் 76-10 
வளரும் வளர் பொழில் 87-1



10. 

11, 

12. 

188, ஈசரலக்ஷன! உழுப்புக்கள் Gow 

மண்டபம் 
மண்டபமும் 16-8, 42-2, 87-1, 7 
மணி மண்டப(மு)க். 41-4, 43-5 

மதில் 
சிலையார் மாமதில்குழ் இிருமேற்றளி 21-0 

ழ் ‘i 83-9 'இண்ணிய மாமஇல்குழ் சென் திருவாரூர் 
பொழில்சூழ் குளிர் மாமதில் மாளிகைமேல் வக்தணவும் 

மதிசேர் முதுகுன்று 2-7 
மதில் 43-5 
மதிற் சாஞ்ி மாசகர் 21-10 

மாமதில் 
25-7 

வளங்கொள் மதில் 422. 

மறை 

மறை ஒலி 16-3 

மாடம் 

கன்னிமாடம் 
41-4 

காண்பினிய மணிமாடம் 46-3 

கொடியணி கெடுமாடச் கூடலை யாற்றூர். 85-1 

செழுமாடத் திருமிழலை 88-3, 9 
'இணிக்த மாடச் தொறும் செல்வ மல்கு இருமிழலை. 88-7 
இருந்து மாடங்கள் நீடு திகழ்திரு வாஞ்சியம் 76-6 

ஈன்மாடமலி தென் சாவல் 8-10 

பிறை நுதலார் நீடு மாடங்கள் மாளிகை தோ.றும் நிலவு 

தென் இருளின் நியூர் 65-7 
Qurcren om கனன் மாடப் பொழிலணி காவல் 70-10 

மஞ்சுற்ற மணிமாட வன்பார்த்தான் பனங்காட்டூர் 85-8 

மல்லிகை மாடரீடு மருங்கொடு நெருக், எக்கும்... 
வண்டியங்கும் ஆரூர் 8-4 

மாடம் 43-5, 87-1 

மாட மல்கு கடஷர் 58-10 

மாடமாளிகை 
87 

மாளிகை 

சடையார் மாளிகைசூழ்...சாளத்இ 26-3 
செம்பொன் மாளிகைகூழ் இருமுல்லைவாயில் 69.8. 

செம்பொனின் மாளிகைசுழ் திருச்சோளிலி 20-7 
21-2 சேட்டார் மாளிகைகுழ் இருமேத்தளி 

பிறை அதலார் நீடு மாடங்கள் மாளிகை தோறும் நிலவ... 
நின்றியூர் 657 

தே. ஒர



௫௩௦ தேவா. ஓரிநெறி (சுந்தரர்) 

மாடமாளிகை 87 
மாடார்ச்தன மாளிகை குழுக் துறையூர் 18-5 
மாளிகை 2 16-8, 42-2, 87-1 
மாளிகைமேல் வந்தணவும் மதிசேர்...மா மு.துகுன்.று 25-7 

19. வாத்தியம் 
பாடல் முழவும் குழலும் இயம்பப் பணைத் தோளியர் 

பாடலோ டாடலறா...வெஞ்சமாச் கூடல் 42-8 
மண்ணார் முழவும் குழலும் இயம்ப மடவார் ஈடமாடு மணி 

யரங்கில், விண்ணார் மதிதோய் வெஞ்சமாச் கூடல் 42-4 
மண்ணெலாம் முழவம் ௮.இர்.ச.ர மாடமாளிகை கோபுரத்தின். 

மேல், பண்ணியாழ் முரலும்... திருப்பனையூர் 87-8 

14. விழா 
விழவார் ம.றுகில் வெஞ்சமாக்கூடல் 42-6 
விழவொலி 16-8 

15. வீதி - மறுகு 
கழிப்பால் சண்டடங்கச் சுழியேக்து மாமறுகழ் கழிப்பாலை 23-5 
காண்பினிய மணிமாடம் சிறைச்த ரெடுகி இக் 

சுடல் காகைச் காரோணம் 46-3 
.இண்தேர் நெடுலீ.தி இலங்கை 3-8 
தேரூர் கெடுவி.இி...தென் சாவல் 8-10 
மண்டபமும் கோபுரமும் மாளிகை குளிகையும் மறுகுநிறை 

SOW Voit 16-3 
மறையொலியும்...மறுகு ரிறைவெய்தி 16-8 
மாமதுற் கழிப்பாலை 23-5 
விழவார் o peo Caged mo 42-6 
விழவொலியும் மறுகு கிறைவெய்தி 16-3 

16. நகர லக்ஷணங்கள் பல 

கடையும் புடைசூழ் மணிமண்டபமும் கன்னிமாடவ் 
கலச்தெங்கும், புடையும் பொழிலும் புனலும் 
தழுவிப் பூமேற் நிருமா மகள் புல், அடையும் 
கழனிப் பழனக் கச்சூர் 41-4 

மண்டப மாடமாளிகை கோபுரத்தின்மேல், Ashen 
வன்முசவன் புசப்பாய் இருப்பனையூர் 87-7 

மண்டபமும் கோபுரமும் மாளிகை Gatens uid, 
மறையொலீபும் விழலொலியும் ம.றுகுகிறை வெய்.ிச், 
கண்டவர்கள் மனங்கவரும்....லயநல்லூர் 16-8 

மண்ணெலாம் முழவம் அ.இர்தர மாடமாளிகை சோபுரத்தின் 
மேல், பண்ணியாழ் முரலும் பழன?் இருப்பனையூர் STB 

 



189. ஈக்கள் Ons 

மாட மதிலணி கோபுர மணிமண்டபம் மூடி (pA sap 
சோலை முதுகுன்று 48-5 

மாட மாளிகை கேஈபுரத்தொடு மண்டபம் vor Gib 
வளர் பொழில்... பழனத் இருப்பனையூர் 87-1 

வளங்கொள் மதில் மாளிகை கோபுரமும் மணிமண்டபமும் 
இவை மஞ்சு தன்னுள் விளக்கும் மதிதோய் 

வெஞ்சமாக்கூடல் 42-2 

189. நகைகள் 

ஆபரணம் 46-5 
ஆரம் 46-1 

ஒளி முத்தம் பூணாரம் 46-11 
முத்தாரம் 46-1 

குழல் 5-1, 80-5, 41-2, 57-1, 62-7, 68-9, 86-2 
அதைகழல் 76-7, 10 
அறையுங் கழல் 82-7 
அதையும் tie ye 86-2 
ஆளும்௮ம் பொற்கழல் 87-8 

குரைகழல் 55-4, 62-6 
குரை சேர்கழல் 57-1 
அன்று பைக்கழல் 62-7 

பைங்சழல் 62-7, 86-2 
பொற்கழல் 87-8 

குண்டலம் 40-9, 61-4 

குழை 98-1, 40-8, 48-6, 58-1, 70-60, 81-9,:87-1, 89-1 92-5 

SSE GOP 56-7 
குழைகொள் முத்தம். 81-9 

சங்கச் குழை 47-2 
சங்க வெண் குழை 61-6 
சச்தாருங் குழையாய் 24-7 
Bechiani குழை 58-6 
துளை வெண் குழை 42-5 
மகாக் குழை 8-7, 84-9 

-8, 26-8, 28-8 விளங்கும் குழை 4-8 
வெண் குழை 42-5, 58-1, 61-6 

சிலம்பு 41-2, 62-7



@ne தேவார ஓள)/நெறி (சுந்தரர்), 

தோடு 84-9, 87-1 

சுருள் வெண் தோடு 42-5 
வெண்தோடு 42-5 

பட்டிகை (மேகலை) 46.10 

பொற்பூ 46-10 

மணி வயிரக்கோவை 46-1 

முத்தம் 
ஒளி முத்தம் 46-11 
குழை கொள் மூத்தம் 81-9 

முத்தாரம் 46-1 

வயிரக்கோவை 46-1 

வளை 16-4, 36-6, 37; 57-5, 91-8 93-2 

senator 87-5 
சையார் வளை 32-5 
கோல்வளை 80, 40-7, 96-8 
Beorater 64-1 
வரிகொள் வெள்வளை 61-3 
வரிவளை 89-11. 
வெள்வளை 46-8, 61-3 

190. நகைச் உவை 

உழுவார்ச் கரிய விடை ஏறி 42.6 
செட்டி நின்காசலி ஊர்சள் தோறும் ௮றம்செய, 

அட்டுமின் சல்பலிச்சென் றகங்சடை ரிழ்பதே 43-9 
தையலாள் உலகுய்ய வைத்த, சச்சி மூ௮ர்ச் சாமச் கோட்டம் 

உண்டாச நீர்போய், ஊரிடும் பிச்சை கொள்வ தென்னே 
ஒணகார்சன் களியுளீமே 5-6 

மங்கையாளொலு இயய்சவும் மிடுக்குடையராய் விடில், 
எத்துக இல்கருக்£ர் எம்பிசானிரே 49-5 

வேடுவர் கூடிவாழ் முருசன்பூண்டி. மாசசர்வாய், ஏறுகால் இத்த 
இல்லை யாய்வீடில் எத்.து.ச் இல்இரும்£ர் எம்பிசானிரே 49-4 

191. நரகம் 

உயிரொடு ஈரகத் தழுச்தாமை 54-6 

சநத உனை வேண்டிச் கொள்வேன் ஈகம் புசாமையே 92.7



192, நாகரிக கிலை, மக்கள் நிலை Cnn 

ஈமன் தமர் ஈரசத்திடல் GP 60-7 
மெலிய வெர்ரரகத்தில் அழுர்தாமை ஈமக்கு மெய்ச் நெறியைத் 

கான் காட்டும் வேத முதலானை 40-10 

192. நாகரிக நிலை, மக்கள் நிலை 

(ச௪ர லக்ஷண உறுப்புக்கள் என்னும் தலைப்பு 188-ம் பார்க்க] 

1. அரங்கில் நடம் 

(1) அக்கயற்கண்ணார் ௮ரஈடம் ஆடல் ௮றாத....இரு 
முல்லைவாயில் 69-17 

(2) மண்ணார் முழவும் குழலும் இயம்ப மடவார் ஈடமாடும் 
மணிரங்கு (வெஞ்சமாச் கூடல்), 42-4 

2. ஆடல், பாடல், வாத்தியங்கள் 
கொட்டாட்டொடு பாட்டொலி ஓவாச் துறையூர் 13-6 

9. அழகிய மாதர்கள் மாட மாளிகையில் நிலவுதல் 
பேடை மஞ்ஜையும், பீணைகளின் கன்றும், பிள்ளைக் 

இள்ளையும் எனப் பிறை, ஐ.தலார், நீடு மாடங்கள் 
மாளிசை தோறும் நிலவு தென் இரு சின் தியூர் 65-7 

4. உழுதல் (காலையில்), 
*பூணி பூண்டிழப் புட்சிலம்பும் (புசலூர்) 84.8 

5. கப்பல்கள் 
கலமெலாம் கடல்மண்டு. 35-8 

6. மக்களின் நிலை (மக்களின் மனசிலே, புலவர்களின் 
ஏழைமை சிலை) 

(1) எள்விழுக்இடம் பார்க்கு மாகிலும், ஈக்கும் ஈகிலனாகலும், 
வள்ளலே எங்கள் மைக்சனே என்று வாழ்ச்தினும். 

கொடுப்பாரிலை 34-8 
(2) கற்திலாகானைக் கற்று. ஈல்லனே,, காமசேவனை ஒக்குமே 

முற்றிலாகானை முற்றனே என்று மொழியினும் 
கொடுப்பாறிலை. 34-9 

(8) சாணியேற் பெரிகடையனே! கத்து ஈல்வனே! கற்ற. 
மன்ளை, பேணியே விடுந்தோம்புமே என்று 
பே௫னும் கொடுப்பாரிலை 34-3 

(4) கொடுக்கிலொதானைப் பாரியே என்ற கூறினும். 
கொடுப்பாரிலை 842 

  

  

  

* பூணி - எருது.



(௩௪ தேவார ஒளிகெதி (சுந்தரர்) 

(6) தம்மையே புகழ்ச்திச்சை பே?னும் சார்வினும் தொண்டர் 
தருலொப், பொய்ம்மையாளரைப் பாடாதே எந்தை 
புகலூர் பாடுமின் புலவீர்காள், இம்மையே தரும் 
சோறும் கூறையும் ஏத்தலும் இடர்கெடலுமாம், 
அம்மையே வெலோகம் ஆள்வதற்கு யாதும் 

ஐயுதவில்லயே 84-1 
(6) தையலாருக்கோர் காமனே! சால co அழகுடை ஐயனே! 

கையுலாவிய வேலனே! என்று கழறினும் 
கொடுப்பாரிலை. 34-10 

(7) ஈரைகள் போர், மெய்தளர்க்து மூத்துடல் நடுங்கி 
நிற்குமிக் ழவனை, வரைகள் போல்.திரள் தோளனே 
என்று வாழ்த்தினுல் சொடுப்பாரிலை நகம் 

(8) ஈலமிலாதானை ஈல்லனே என்று சமைத்த மாக்தமை 
இளையனே, குலமிலா தானைக் குலவனே என்று. 
கூறினுங் சொடுப்பாரிலை. 34-6 

(9) கோயனைச் தடர்சோளனே என்று, கொய்ய மாச்தரை 
விழுமிய) சாயன்றோபுல கோர்க்செலாமென் ச 
சாத்றினுங் சொடுப்பாறிலை 84-7 

(10) மிடுக்கிலாதானை வீமனே விறல் விசயனே வில்லுச் 
சவெனென்று...கூறினும் சொடுப்பாரிலை 34-2 

(11) வஞ்ச கெஞ்சனை மாசழச்கனைப் பாவியை வழச்ல்வியைப், 
பஞ்ச அட்டனைச் சா.துவே என்று பாடினும் 
கொடுப்பாரிலை. 805 

7. வேடர்கள் 

1. மறவேடர்களுக்கும் வாணிகக் கூட்டத்துக்கும் 

பூசல் (சண்டை) 
மதவேடுவர் பொருத சாத்தொடு பூசல் அரறாப் புனவாயிலே 50-2 

3. வேடர்கள் ஆறலைத்துக் கூறை கோள்ளுதல் 

கொமுகு வெஞ்சிலை வடுச வேடுவர் கூறைகொண்் 
டாறலைக்கும் இடம்-வம்கர்வாழ் முருகன் பூண்டி. 49-1 

198. நாடு, நாட்டின் பகுதி 

இலங்கை 4-8, 68-9; 78-8 
எதிபுமாசட்தி இலங்கை 55-9 

கடல் இலங்கை 78-9 
Bes 'டக் செடுவீ.இ இலங்கை 3-8



198. காடு, நாட்டின் பகுதி இடு 

Alen cw eit சடல்சுழ்ச்த தென்்இலங்கை 40-11 
தேசுடைய இலல்கை 46-7 

ஈழநாடு 

ஈழகாட்டு மார்தோட்டம் 12-7 
ஊருமா தேசமே 74-8 

எய்தமான் (ஈசொட்டின் ஒரு பகுதி) 81 
குறுக்கை நாடு 

குறச்சை காட்டுச் குறுக்சையே 12-2 
கொங்கு. 47-2, 92-8 

கொ௩ற் குறும்பித் கூரக்குக்களி 47-2. 
மீகொங்கில் அணிகாஞ்? வாய்ப் பேசூர் 90-10 

கொண்டல் நாடு க 
கொண்டல் காட்டுக் கொண்டல் 12-2 

சென்னி நாடு 18-10 

சோழ நாடு 
சோம் காட்டுத் து 12-7 
காவிரி புடைசூழ் Chet 87-6 

தென்னாடு 
தென்னுட் டிராமேச்சுரம் 12-7 

தேசம் 
ஊருமா தேசமே 74-8 
தேசமெங்கும் தெளிக்தாட...சாவிரி 77-10 
தேசத் தடியார் 50-7 
OrQur s_o@y Gerd 19-2 

நறையூர் நாடு 
ஈறையூர் சாட்டு ஈறையூர் 12-4 

நாங்கூர் நாடு 
காங்கூர் காட்டு நாங்கூர் 12-4 

நாடு 12-11, 18-5, 62-10, 64-10, 90-9 
கருங்கடல்கசூழ் காடு 9724 
சாடெலாம் 64-10 

புரிசை நாடு 
புரிசை சாட்டும் புரிசையே 12-6
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பொன்னூர் நாடு 
பொன்னூர் காட்டுப் பொன்னூர் 12-6 

மருகல் நா 
* meet anit மருகல் 121 

மலைநாடன் 44-5 

மிழலை நாடு 
மிழலை காட்டு மிழலை 12-5 

100-6 வான நன்னாடு 

ட் 57-8, 6-5, 68-8, 70-9, 88-2 வான காடு 

விளத்தூர் நாடு 
விளச்சதார் சாட்டு விளத்தாரே 12-8 

வெண்ணிக் கூற்றம் , 

வெண்ணிச் கூற்றத்து வெண்ணியே 12-3 

வெண்ணி காடு 

வெண்ணி ஈட்டு மிழலையே 12-5 

வேளார் நாடு 

வேளார் சாட்டு வேளூர் 12-8 

194. நாமாண்மார் 

[*உடக்குதியிடப்பட்டவர்கள் கொகை அடியார்கள்] 

[தருச்சொண்டத்தொகைப் பதிகம், 89] 

1. அதிபத்தர் . இ 
விரிஇிரைசூழ் கடல் சாகை அதிபத்தர் 807 

2, .*அப்பாலும் அடிச்சார்ந்த அடியார் 89-10 

8. அப்பூதி” 
ஒரு சம்பி அப்பூதி 39-4 

4, அமர்நீதி 
அல்லிமென் 1மூல்லையர்தார் அமர்€இ 39-1 

5. அரிவாட்டாயர் 
89-2 aGens eter grwer 

ர் முல்லைமாலை வணிகர்க்கு உரியது.



194. சாயன்மார் 

6. ஆனாயர் 

   

  

  

Gmor 

அலைமவிர்த புனல்) மங்கை ஆனாயர் 39-2 

I சஞானி 
சஞானி சா. சலன் இருகாவலூர்க்கோன். 99-11 

இசைஞானி ஏறுவன் .தரூரன் 16-11, 88-10 

8. இடங்கழி 

மடல் சூழ்க்த தார்சம்பி இடங்கழி 39-9 

9. இயற்பகை 
இல்லையே என்னாத இயற்பகை 89-1 

10. இளையான்குடி மாறன் 

இளையான் தன் குடிமாறன் 39-1 

11. உருத்திர பசுபதி 89-3 

12. எறிபத்தர் 
இலைமலிர்த வேல்சம்பி 39-2 

189. ஏயர்கோன் கலிக்காமன் 39-5 

(1) எத சன்னிலம் ஈரறுவேலி ஏயர்கோன். 55-3 

(2) எயர்சோன் உந்த இரும்பிணி விர்த்து 553 
(8) ஏயர்கோன் மழைவேண்டிப் பன்னிரு வேலி நிலம் 

இறைவனுக்குச் தந்ததும், பெருமழையால் வசத 
பெருவெள்ளம் தவிர மீண்டும் பன்னிருவேலி 

கிலம் சந்சதுமான வாலாறு:-- _ 

வையகம் முற்றும் மாமழை மறந்து வயலில் நீரிலை மாரிலம் 
'தருகோம், உய்யக் கொள்க மற் ஹெல்களை என்ன 
ஒளிசொள் வெண்முலொய்ப் பமர்தெங்கும், பெய்யுமா 
மழைப் பெருவெள்ளம் தவிர்த்.தப் பெயர்த்தும் 
பன்னிரு வேலி கொண்டருளும், செய்கை ண்டு நின் 
'இருவடி. யடைஃதேன் செழும் பொழிற் திருப்புன் 

கூருளானே 55-2 

14. ஏனாதிநாதன் 39-2 

15. ஐயடிகள் காடவர்கோன் 39-7 

16. கண்ணப்பர் 
ofits tomy இடச்த கண்ணப்பன் ஏத்து பத்தர்கட் 

கேழ்றம் ஈல்இனிர் 98-6 
கண்ணப்பன் சணம்புல்லன் என்றிவர்சள் குற்றம் 

செய்யினும் குணமெனச் கருதும் கொள்கை 
55-4 கண்டுசின் குரைகழல் ௮டைச்தேன்
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கலைமலிந்த சர்சம்பி கண்ணப்பழ் கடியேன் 39-2 
சண்டி...சாவினுச் கரையன் கணை கொள் கண்ணப்பன் 

என்றிவர் பெற்ற காதலின்னருள் ஆதரித் தடைச்தேன் 65-2 
17. கணகாதன் 

கடற் காழிச் கணகாதன் 89-6 

18. கணம்புல்லர். 
கறைக்சண்டன் கழலடியே காப்புச் சொண்டிருந்த 

சணம் புல்ல ஈம்பி 39-8 
eré@uer Dok @ கண்ணப்பன் சணம்புல்லன் என்றிவர்கள் 

குற்றம் செய்யினும் குணமெனச் ச௫ு.தும், கொள்கை 
கண்டுறின் குரகழல் sens gor 55-4 

19. கலிக்கம்பன் 

கைதடிர்க வரிசிலையான் சலிச்சம்பன் 39-7 
20. கலியன் 89.7 
21. கழற்சிங்கன் 

கடல்குழ்ச்த உலகெலாம் சாக்இன்ற பெருமான், காடவர் 
கோன் கழற்டிங்கன். 89-9 

21%. கழறிற்றறிவார் 88 சேசமான் பெருமாள் சாயஞர்? பார்க்க. 
92. காரி 89-3 

29. காரைக்கால் அம்மையார் 

பேயார் 89-4 

24. குங்கிலியக் கலய நாயனார் 
கடஷூரிற் கலயன் 89-2 

25. குலச்சிறை 
பெருஈம்பி குலச்சிழை 39-4 

26. கூற்றுவ நாயனார் 
ஆர்கொண்ட வேற்கூற்றன் களச்தைக் கோன் 89-6 

27. கோச்செங்கட் சோழன் 
கோடுயர் வெங்களிற்றுச் திசழ் சோச்செங்கணான் 

செய்சோயில், சாடிய ஈன்னிலத்துப் பெருங்கோயில் 
ஈீயக்தவனை 98-11 

சிலச்தி கண்ணப்பன்....கு.ற்றம் செய்யிலும் குணமெனச் 
கரும் கொள்கை சண்டுசின் குரைகழல் 

ose ser 55-4



28. 

29. 

90. 

194, நாயன்மார் (௫௩௯. 

இருவும் வண்மையும் இண்டி.றல் அரசும் லெ்இயார் 
செய்ச செய்யணி சண்டு, மருவு கோச் செல்கணான் 
சனச்களித்த வார்த்தை கேட்டு அன் மலரடி. 

அடைச்தேன் 5-1 
இைபொரு பொன்னி ஈன்னீர்ச் துறைவன் இகழ் 

செம்பீயர்சோன், ஈரபஇ சன்னிலத் அப் பெருல் 
கோயில் சயச் தவனே 98-10 

தெருண்ட வாயிடை நூல்கொண்டு இலந்த க்இரப் 
பக்தர் 9க்சென இயற்றச், சுருண்ட செஞ்சடையாய்! 
அதுதன்னைச், சோழனாக்யெ தொடர்ச்செண் 
டடியேன்...சின்பொன் மலர்ப்பாதம்...வச்சடைச்சேன் 00.2. 

*தென்னவனாய் உலகாண்ட செல்களார் 99-11 

கோட்புலி 
அடல்குழ்க்த வேல்கம்பி கோட்புவி 89.0 
கூடா மன்னரைக் கூட்டத்து வென்ற சொடீறன் 

கோட்புவி 15-10 
சடைய நாயனார் 

ஊரன் சடையன் ஏறுவன் 47-10 
ஊரன் சடையன் சன் சாசலன் 58-10: 
என்னவனாம் அரனடியே ௮டைக்திட்ட சடையன் 

இசைஞானி காதலன் இருகாவலூர்ச் கோன் 99-11 
சடையன் சன் சிறுவன் வன்றொண்டன். 34-11 
ர்சடையன் திருவாரூரன் 98-11 
சடையனவன் சறுவன்...ஊான் 7-11 
சண்புடைய ஈன்சடையன் இசைஞானி வன்...ஆரூரன் 16.11 
வன்றொண்டன் சடையன் காதலன் 57-12: 
சண்டேசுரர் 

அணிகொள் ஆடையம் பூணணி மாலை [ அமுது 
செய்தமுதம் பெறுசண்டி...பெற்ற சாதலின் அருள் 

அகரிச்சடைர்சேன் 65-2. 
  

* Caré@ema. Cenpor uremia enmLub gemencr, 
“ Pu epi@snds p Cane Cems enor” 

திருத்தொண்டர் இரு௮க்தா.ர, 82. 
* தச்தையார் பெயரை முன்வைச்அ.த் தன்பெயரைப் பின்வைக்கும் 

இச்காலத்.து முறை போன்றது. 
1 அமுது செய்த அமுதம் - வெனுச்கு நிவேதனம் அனது. 

*: உண்ட கலமும் உடுப்பனவும் '? 
பெரியபுராணம்., சண்டேசர், 56...



1௫௪௦ தேவார ஒளிகெறி (சுந்தரர்) 

இண்டைமலர் சொண்டுமணல் க இயற்றி . 
இனத்தாவின் பாலாட்ட இடறியதா ரையைத்தாள் 
துண்டமிடு சண்டியடி அண்டர்தொழு தேக்தச் 
தொடர்ந்தவனைப் பணிசகொண்ட விடங்கன் 16-8 

எறிந்த சண்டி, இடச் சகண்ணப்பன், ஏத்து பத்தர்கட் 
கேற்றம் சல்கனீர் 88-6 

'கோதனங்களின் பால்கறச் தாட்டக் கோல வெண்மணற் 
சென்கன் மேத்சென்ற, தாதை தானற எறிந்த 
தண்டிக்குன் சடைமிசை மலர்௮ரள் செயக்சண்டு, 
பூதவாளி நின்பொன்னடி அடைர்தேன் பூம்பொழிற் 

நிருப்புன்கருளானே 55-8 
தஞ்சங்சொண்டார் அடிச் தண்டியைத் தாமென 

வைத் தகந்தார் 174 
மெய்ம்மையே இருமேனி வழிபடா நிற்க 

வெகுண்டெழுச்த தாதைசாள் மழுவினால் எறிந்த 
அம்மையான் அடிச் சண்டிப் பெருமான் 39-8 

91. சத்தி நாயனார் 

கழற்சத்தி வரிஞ்சையர்கோன் 389-7 

32. சாக்கிய நாயனார் 
குற்ற சுதன் கற்சாக்கேன்...இவர்கள் குற்றம் செய்யினும் 

குணமெனச் ௪௫.௮ம் கொள்கை எண்டுநின் 
குரைகழல் அடைர்சேன் 55-4 

வார்கொண்ட வனமுலைய. உமைபங்கன் கழலே, 

  

மறவாத சல் எறித்த சாக்கியர் 39-6 

99. *சித்தத்தைச் சிவன்பாலே வைத்தார் 39-10 

94. சிறப்புலி 
சீர்கொண்ட புகழ்வள் எல் சிறப்புலி 89-6 

95. சிறுத்தொண்ட நாயனார் 
செங்காம்டம் குடிமேய சிறுக்கொண்டர் 39-6 

  50 பார்க்க   96. சுந்தரமூர்த்தி நாயனார்- சணித் தலைப்பு 186. 

87. செருத்துணை நாயனார் 

1 தஞ்சை மன்னவளும் செருத்துணை 39-9 

1 இ, “மருகல் ஈன்னாட்டவர் தஞ்சை”? என விளச்கப்பட் 
கிளஅ.--இிருச்சொண்டர் இரு அக்கா இ, 66. 

சஞ்சை மாட்டுத் தஞ்சாவூர் வேறு. 
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98. சேரமான் பெருமாள் நாயஞார் 
கார்கொண்ட கெரடைச் கழறிற் றறிவார் 89-6: 

99. சோமாசிமாற நாயனார் 

௮ம்பரான் சோமாமொறன் 30-5- 

40. sein. oat 

*குண்டிகைப் படப்பினில் விடக்கினை ஓழித்தவர், 
கண்டவர் சண்டடி வீழ்ர்சவர் சனைகழல்... 

'தண்டுடைத் தண்டி 72-10 
31தண்டிதன் இனமுடை...ஒருசுடர் : 72-10 
3நாட்டமிகு தண்டி. 39-5 

41. திருக்குறிப்புத் தொண்ட நாயனார் 39-3 

42. திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி நாயனார் 

(1) $அருமையாம் புகழார்ச் கருள்செயும் பாச்சி லாச்சாமத் 
தெம் அமுகன்: 1443ம் 

(௫) $இருச்.தரீர் தமிழோடிசை கேட்கும் இச்சையாற், 
காசு நித்தல் ஈல்இணிர் அருச்சண் வீழிகொண்டீர் 
அடியேற்கும் அருளு Cr 88-8 

08) ஊனமில் காழி தன்னுள் உயர் ஞானசம்பந்தர்க் 
சன்று, ஞானம் அருள்புரிந்தான் 97-9 

(ம) எசத்சு பத்தீர்கட் கேற்றம் ஈல்வனொர்...வீழிசொண்டீர் 88-6 
(5) **மாவிரி புடைகுழ் சோணாட்டவர் தாம் பரவிய 

சருணையல் கடல்...௮ப் பாவிரி புலவர் பயிலுர் 
,இருப்பனையூர் 87-6 

1 புலால் உண்ணாதவரும், கண்டவ சண்ணிலாச சண்டி 

அடிகள்) சண்பெறச் கண்டவருமான சமணர்கள் - தமது கழலடியில் 
வீழப்பெற்ற சண்டியடிகள்- 

11) தண்டியடிகளைப் போன்ற அடியார்களின் கூட்டத்தை உடைய 
பசஞ்சுடர் (வென்). 1 காட்டம் - சண். 

$ அருமையாம் புசழார் - இருஞானசம்பக்தப் பெருமான், அவர் 
ஈ.தணிவளர் இங்கள் ? என்னும் இருப்பதிகத்தைப் பாடி, கொல்லி 
மழவன் மசளுக்இருச்த முயலகன் என்னும் நோயைச் சிவபிசானது 
திரு அருளால் நீர்த்த வரலாறு குறிப்பி*சப்படுகின் ஐ.து. 

$ லீழிமிழலையித் படிர்சாசு பெற்ற வசலாத. 
4 ஏத்து பத்தர்கள் - அப்பர், சம்பச்தர். 

ஈ* சோணுட்டவர் தாம் பாவிய கழுணையல்கடல், பாவிரி புலவர் - 
இவை ஞானசம்பர்தரைக் குறிக்கன் ரன போலும். இருப்பனையூர் - 
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(6) /குடப்பாச்சில் உற கோக்குளிர்வானே 15-6 
(1) திருமிழலைப், பரினெலடி, போற்று பத்தர்கள் 

பாடியாடப் பலிக்து சல்இனீர் 88-5 
(8) நல்லிசை ஞானசம்பந்தனும் காவினுச்சாசரும் 

பாடிய நற்றமிழ் மாலை சொல்லியவே சொல்லி 
ஏத்துகப்பானை 67-5 

  

(9) நற்றமிழ்வல்ல ஞானசம்பந்தன் நாவினுக்கரையன்... 
கணம் புல்லன் என்றிவர்கள் குற்றம் செய்யினும் 
குணமெனச் கருதும் கொள்கை சண்டுரின் குரைகழல் 
அடைந்தேன் 55-4 

(10) நாவின்பி௯ச அசையன்னொடு தமிழ்ஞான சம்பந்தன் 78-10 
(11) சாளும் இன்னிசையால் கனிழ்பரட்ப ஞானசம்பந்தனுச் 

குலசவர்முன் தாளம் ஈந்து அவன் பாடலுக் இரங்கும் 
தன்மையாளனை...கோலச் கரவிணித் 

சண்டுகொண்டேனே 62-8 

  

(1) சேசமுடை அடியவர்கள் வருக்தாமை அரக்கு, கிறை 
மறையோர் eco mah yf) மிழலைதகணில் நிதல், காசருனிச் 
செய்£ர், இன்றெனச் கருளவேண்டும் கடல்காகைச் 
சாரோணம் மேவி யிருச்திரே 46-7 

(18) மேய நீர்பலி ஏத்ததென் என்று 11விண்ணப்பம் 
செய்பவர்க்கு மெய்ப்பொருள், ஆய விழிசொண்டீர் 
அடியேத்கும் அருளுதிரே 88-9 

(14) வம்பறா வரிவண்டு மணகாற மலரும், மதுமலர்கற் 
கொன்றையான் அடியலாற்பேனா எம்பிசான் சம்பந்தன் 89.5 
  

சம்பக்தப்பெருமானது திருப்பதிகம் பெற்றுள்ள தலம், ஞான 

சம்பந்தன் ஆராத சொன்மாலைகள் பத்தும், ஊரூர் நிணைவார் 
உயர்வாரே !? என்பது ௮வது கருணைக்குச் சான்றாகும். பதிகம், 1-87. 

$ கோ - பாச்ிலொச் ரொமத்தச் கொல்லிமழவன், அவனுடைய 
மகளின் நோரயைத் தீர்த்து மனம் குஸிரச்செய்த செவபிரான். 

94 விண்ணப்பம் செய்பவர் பொதுவாக கூதினசன்றி ஞான 
சம்பக்தப் பெருமானே சீனை தீக் கூறினதாகவும் கொள்ள இடம் இருக் 
இன்ற. சம்பந்தர், அப்பர் சேவாரக்களைச் சக்த ரமூர்த்கி அவாமிகள் 
கன்கு பயின்றவர் ஆதலின், 'விண்ணப்பம் செய்பவர்? என்ப, பாடல் 
தோறும் ,இல்விண்ணப்பக்பைச் கொண்டுள்ள சம்பக்தர.து. இருவலஞ் 
agin Bs Roars கூறின .தாகலாம்; சம்பக்தர். பதிகம் *விண்உலாம்! 
(22) என்பதைப் பார்க்கவும். 1-47, 1-48 பாடல்களையும் பார்க்கவும். 
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இர திருநாவுக்கரசு நாயனார் 
இணை கசொள் ஏழெழு அாறிரு பனுவல் ஈன்றவன் 

இிருசாவினுக் கமையன்...இவர்பெற்ற காவின் 
wr Bohs gon eC gar 65-2 

Rote ரீர்தமி ழோடிசை சேட்கும் இச்சையாற் காசு 
நித்ழல் சல்கினீர், அருக்கண்வீழி கொண்டீர் 
அடியேற்கும் ௮, BCr 88-8 

tledg ie கத்தம் கல்இனீர் வீழிகொண்டீர் 88-6 
இிருசின்ற செம்மையே செம்மையாக் கொண்ட 

'இருகாவுச் கையன் 89-4 
திருமிழலைப் பரிசினால் அடிபோற்று பத்தர்கள். 

பாடி யாடப் பரிச்து ஈல்கனீர். 88-5 
ஈல்லிசை ஞானசம்பர்தனும் காவினுச் சரசரும் பாடிய 

ஈற்றமிழ் மாலை சொல்வியவே சொல்லி எச்துகப்பானே 6-5 
சற்றமிழ் வல்ல ஞானசம்பந்தன் சாவினுக் கமையன். 

என்றிவர்கள், குற்றம் செய்யிலும் குணமெனக் 
கரு.தும் கொள்கை சண்டுரின் குரைகழல் அடைக்தேன் 35-4 

சாவின்மிசை அரையன்னொடு தமிழ் ஞானசம்பர்தன். 78-10 
சேசமுடை , அடியவர்கள் வருக்தாமை அருந்த நிறை. 

*. மறையோர் உரைகீழி மிழலைதனில் நித்தல், 
காசருளிச் செய்தீர், இன்றெனக் கருளவேண்டும் 
கடல் காகைஎ் காரோணம் மேவி யிருக்திரே 46-7 

44. திருநாளைப் போவார் 
செம்மையே இருகாளைப் போவார் 39.8 
நற்றமிழ் வல்ல ஞானசம்பச்சன் காவினுச் கரையன் காளைப் 

போவானும்...குற்றம் செய்யினும் குணமெனக் சருதும் 
கொள்கை கண்டுரின் குரைகழல் அடைந்தேன். 55-4 

48. திருநீலகண்ட நாயனார் 
'இருரீல சண்ட்த்துச் குயவனார் 99-1 

40, திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாண நாயஞர் 
இிரு£ல சண்டத் அப் பாணஞர் 39-11 

47. S@tonss நாயனார் 
ஓவி புனல்குழ் eng swies Sas iet 39-4 

48. திருமூல நாயனார் 
சம்பிரான் திருமூலன் 39-5 
  

4 பனுகல் - பதிகம், 11 பத்தர்கள் - அப்பர் சம்பச்தர்,
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49, 
50. 

51. 

5a. 

53. 

54. 
95. 
56. 
57. 

அரும்பி ஈமிகச்.இி 

சாரிங்க முனையரையன் ஆதரித்து ஈசனுக்கு ஆட்செயும் 

மெய்யடியான் ஈரசிங்க முனையரையர் 

பொழித் கருஞர்த் அஞ்செ புகழ்ச் சோழர் 

99-10 *திருவாரூர்ப் பிறந்தார்கள் 
89-1 *தில்லைவாழ் அந்தணர் 

ர்மண்ணுலசம் காவல் பூண்ட உரிமையாற் பல்லவர்க்குத் 

'இறைகொடா மன்னவரை மறுக்கம் செய்யும் 
பெருமையார் 90-4, 

முட்டாச முச்சர்.இ மூவாயிரவர்க்கு மூர்த்தி யென்னப் 
பட்டானை 90-7 

நமிநந்தியடிகள் 
89-4 

நரசிங்க முனையரையர் 

17-11 
39-7 

ஊர் அணிகாவறார் 

நெடுமாற நாயனார் 

நிறைச்கொண்ட இர்தையால் செல்வேவி வென்ற. 
சின்றசர் செடுமாறன். [தலைப்பு 243-4 பார்ச்ச.] 39-8 

பொடியாடு திருமேனி செ்மாறன் முடிமேல் தென்னான. 88-8 
கேச நாயனார் 39-11 

*பத்தராய்ப் பணிவார்கள் 89-10 

*பரமனையே பாடுவார் 99-10. 

புகழ்ச்சோழ நாயனார் 
89-7 

புகழ்த்துணை நாயனார் 

அகத்தடிமை செய்யும் ௮ச்சணன் தான் அரிஏிற் புனல் 
கொண்டு வக்தாட்டு இன்றான், மிகதீ தளர்வெய்இக் 
குடத்தையு ம்முடிமேல் shops BO சடங்குதலும், 
வகுத்தவனுக்கு கித்தற் படியும் வருமென் றொரு 
சாசினை சின்ற கன்றிப், புகழ்த்துணை கைபுசச் 
செய்துசச்திர் பொழிலார் திருப்புச்சார்ப் புனிசனீரேோ. 9-6    

1 மதுச்சம் - கோயில் வழிபாட்டுரிமைகளை மறுத்தவர்; “பல்லவ 
மரபு சோழராட்டை அரசாண்ட காலம்; பல்லவ ௮.ரசக்ருப் cedligs 

அவர்க்கு ரிமையாகய இறையினைச் கொடாது மதத்த Apres 

  

களுக்குத் தில்லைச் கோயிலில் வழிபடவும், அருணிம், மாலை முதலிய 
பெறவும் , உள்ள உரிமையினைத் தாத் தில்லை வாழ் அர்சணர்கள். 
மறுப்பது ௮ச்சாள் வழங்கெதொரு வழக்கம்.!? 

பெரியபுராண விருத்தியுரை - ஏயர்கோன் - பச்சம் 121,



Bo. 

80. 
61, 
on, 

69. 

04 
66 
66. 
07. 

60. 

10. 

Th. 

12. 

194. நஙயன்மார் 

புஸட்சுழச்ச புலியகள்மேல் அவாட ஆடி பொன்னடிச்சே 
மனம்வைச்த புகழ்த்துணை 

பூசலார் 
tne fw? மறைகாவன் நின் .றஷர்ப் பூசல் 
பெருமிழலைக் குறும்ப நாயனார் 

*பொய்யடிமை யில்லாத புலவர் 

மங்கையர்க்கரசியார் 

வரிவளையாள் மாணி 

மானக்கஞ்சாற நாயனார் 
பரீலமலிர்த தோள் வள்ளல் மானக் சஞ்சாரன் 
*முப்போதும் திருமேனி தீண்டுவார் 

முருக நாயனார் 

ரமுழுமீறு பூசிய முநிவர் 

முனையடுவார் நாயனார் 
ஒறைக்கொண்ட வேல் சம்பி முனையடுகார் 
“மூர்க்க நாயனார் 
கற்றர்ருதன் ஈற்சாக்யென் ...இவர்சள் குஜ்றம் செய்யினும் 

குணமெனச் கருதும் கொள்கை சண்டுமின் 
குரைகழல் அடைச்சேன் 

மூர்க்கர் 

மூர்த்தி காயஞர் 
11மும்மையால் உலகாண்ட மூர்த்தி 

மெய்ப்பொருள் நாயனார் 
வெல்லுமா மிகவல்ல மெய்ப்பொருள் 
வாயிலார் நாயனார் 
துறைக்கொண்ட செம்பவளம் இருளகத்றும் சோதித் 

தொன்மயிலை வாயிலான் 

விறன்மிண்டர் 
விரிபொழில்குழ் குன்றையார் விறன்மிண்டர் 

@r@ 

39-9 

39-11 

39-4 

39-7 

89-11 

39-2 

89-10 

89-8 
89-10 

89-8 

89-8 

39-1 

* சொற் குதான். மதத்தாலரச், சரிகையுருவிக் குத்தி, கற்சுதர் 
மூர்ச்சொனும் பெயர் பெற்றார் சானிலத்தில். 

பெரிய புசாணம் - நீறர்கீச -0 
14 மும்மை- விபூச், உருத்திராச்சம், சடைமுடி, 

சே. ஓ.



(௫௪௬. தேவாச ஒஸிநெறி (சுந்தரர்) 

() திருத்தொண்டத் தொகையிற் சொல்லப்பட்ட 
63 நாயன்மார்களைப் பற்றிய விவரங்கள் 

(1) ஊர் சொல்லப்பட்ட நாயன்மார்கள் 

தாயறுர் 

அதிபத்தர் 
ஆனாயா 
இளையான்குடிமாறர் 
கணநாதர் 

5. குங்கிலியக் கலயர் 
கூற்றுவ நாயனார் 

சத்தி 
சிறுத்தொண்டர் 
சுந்தரர் 

10. செருத்துணை 
் சோமாசிமாறர் 

நீல௩க்கர் 
புகழ்ச்சோழர் 
பூசலார் 

15. பெருமிழலைக் குறும்பர் 
மானக்கஞ்சாறன் 
வாயிலார் 

18. விறல்மிண்டர் 

(3) குலம், மாபு, குடி. குறிக்கப்பட்ட நாயன்மார்கள் 

நாயன் 
அமர்நீதி 

ஆறாயர் 
ஏயர்கோன் 

கலிக்காமர் 
ஐயடிகள் 

5. கழற்சிங்கர் 
கோச்செங்கணார் 
சோமாசிமாறர் 
திருநீலகண்டர் 
திருநீலகண்ட 

யாழ்ப்பாணர் 
10. நரசிங்க முனையர் 

ஊர் 
சாகை 39-7 
மங்கை (மங்கலம்) 39-2 
இளையான்குடி. 39-1 
2)சாழி 39-6 

கடஷூர் 39-2 
களக்தை 39-6 
வரிஞ்சை 39-7 
செக்காட்டக்குடி. 39-6 
இருகாவலூர் 6-10 
தஞ்சை 39-9 

அம்பர் £95 
ens S மங்கை 39-4 

கருவூர் 39-7 
நின்றவூர் (இன்ன னார்), 39-11 

பெருமிழலை 39-4 
கஞ்சாறு 39-2 
மயிலாப்பூர் (மயிலை) 89-8 
குன்றை முசக்குன்றூர்) 39-1 

குலம் 
வணிகர் (முல்லை மாலையர்) 90.1 
ஆயர் (இடையர்) 39-2 

ஏயர்குடி. 89-5 
கரடவர்கோன் 39-7 
காடவர்கோன் 89-9 
SIFT ROSTER wT 39-11 
சோமாடி யாகம் செய்யும் மறையவர் 9-5 

குயவர் 39-1 

பாணர் 89-11 
அரசர் 39-7



194, சாயன்மார் Gea 

நெடுமாறன் அசர் 89-8 
பூசலார் மறைகாவண் (மறையவர்) 39-11 

18, பெருமிழலைக் குறும்பர் குறும்பர் (ம£பு) 394 

(8) ஈம்பி எனச் சொல்லப்பட்ட நாயன்மார் 

அப்பூதி ஒரு ஈம்பி 39-4 
இடங்கழி மடல் சூழ்ச்த சார் ஈம்பி 39-9 
எறிபத்தர் இலைமலிர்த வேல்சம்பி 39-2 
கண்ணப்பர் கலை மலிந்த Pisa) 39-2 

8. கணம்புல்லர் கம்பி 39-8 
குலச்சிறை பெருசம்பி 39-4 
கோட்புலி அடல்கூழ்க்த வேல்சம்பி 89.0. 
நமிநந்தி அருசம்பி 39-4 

9. முனையடுவார் அறைக்கொண்ட வேல்கம்பி 39-8 

(4) ‘Wane’, பெருமான்” என்று குறிக்கப்பட்ட நாயன்மார் 
சம்பந்தர் எம் பிரான் 39-5 
திருமூலர் ஈம் பிரான் 39-5 
சண்டேசுரர் சண்டிப் பெருமான் 39-3 

(5) :பேண்பால்' காயன்மார் 
இசைஞானி 39-11 
பேயார் (காரைக்கால் ௮ம்மை) 89-11 

மங்கையர்க்கரசி (மாணி) வரிவளையாள் மானி 39-11 

(6) பேற்றோர் குறிக்கப்பட்ட நாயன்மார் 

சுந்தரர் சடையன் காதலன் (சக்த) 
இசைஞானி காதலன் (தாய்) 

  

(2) வரலாற்றுக் குறிப்புக்கள் 

    
இசைஞானி[ 89.11 
இயற்பகை இல்லை என்னாதவர் 39-1 
உருத்திர பசுபதி . Br G த ் 39-3 

எறிபத்தர் 39.2 
  

* அரனடியே அடைச்திட்ட சடைன்!, இசைஞானி “காதலன்! 
என வருவதால் 

  

இிருச்தொண்டச் தொகையைச் சுந்தரர் Unies PG 
ரதையார் காயார் வ இ சேர்ச்தனர். என்பது தெறி 

 



Gra தேவா ஒளிகெறி (சுந்தரர்), 

  

5. கண்ணப்பர் (மெய்ஞ்ஞானக் கலையினர்) 89-2 
கலிக்கம்பர் (மனைவியின்) கையைச் தடிர்தவர் 89-7 
கழறிற் றறிவார் கொடைவள்ளல் 89-15 
காரைக்கால் அம்மை பேயார் - பேய் ஆனவர் 389-1 

கூற்றுவர் வீரர் 89-6 
10. கோச்செங்கட் சோழன் சென்னவனாய் (பாண்டி சாட்டை 

கண்ட) 99-11 
கோட்புலி பகைவர்களை வென்றவர் 39-9 
ர்சடையன் 89-11 
சண்டேசுரர் தாதைசாள் மழுவினால் opi sat 
சம்பந்தர் லெ. த்தையே பேணினவர் 

15. சாக்கியர் கல்லெறிக்து பூசித் சவர் 
சிறப்புலி வள்ளல் 
சோமாசிமாறன் யாகம் செய்பவர் 
தண்டி 11சாட்டமிகு சண்டி 
தாயர் அரிவாள் கொண்டு அரிய 

முற்பட்டது (அரிவாட்டாயர்) 80.2 
20. திருக்குறிப்புத் 

தொண்டர் தொண்டர்களின் குறிப்பறிவார் 89.8. 
திருநாவுக்கரசர் சிவகெறிச் செம்மையார். 39-4 
நரசிங்கமுனையர் மெய்யடியார் 39-7 
நாளைப் போவார் 'இல்லைக்கு காளைப் போவேன் 

என்றவர். 39-8 
நெடுமாறன் கெல்வேலி வென்றவன் 389-8 

25. புகழ்ச்சோழர் கருவூறில் சிவனடி. சேர்ச்கவர் 89-7 
புகழ்த்துணை இவெபக்திச் சறப்பினர் 39-9 
மானக்கஞ்சாறர் பக்தி வள்ளன்மையர் 39-2 

முனையடுவார் வீரர் 39-8 
மூர்க்கர் சொற்குது செய்வாரைச் 

சுநிமையாற் குத்தினவர். 39-5 
மூர்த்தி மேம்மையால் ஆண்டவர் 80.8 

91. மெய்ப்பொருள் நாயளனார் பக்தி வீசர் 89-1 

95. நிலம்--நிலப்ட பகுதிகள் 

ச் த்குன்றம் அறும் கடுவெளியும் சடத் கானல்வாய்ப் 
புத்கென்று தோன்றிடும் புனவாயிலே 50-4 

சுரம் 
க்மர்'பயில் வெஞ்சுரம் 98-9 
  

3 பக்கம் Gea இசைஞானி" என்பதற்குரிய ஏழ்க்குதிப்பைப் 
பார்க்க, tt இரு அருளால் சாட்டம் (சண் பார்வை) பெற்றவர்.



195. நிலம்--நிலப் பகுதிகள் Gera 

செர்தறை சள்ளிகற்றிப் புல்8ீர்.த வெல்சானம் கழிக்கவே 
புள்ளி மானினம் புக்கொளிக்கும் புனவாயிலே 50.8 

நிலம் 
நிலன் 95-8 
*ஏத ஈன்னிலம் ஈரறு வேலி 55-3 
நிலச் தாய்யெ மலர் 82-6 

பாலை 
செக்தறை கள்ளி வற்றிப் புல்தீர்.ு வெல்கானம். 50-8 

புலம் 
புலவ்கள்--புலங்களை வளம்படப் போக்கதப் பெருக் 

someon sre 74.0 
புன்புலம்-.'அருவிகள் புன்புலம் கவ? 74-4 

புறவு 
*கடமுடைய புறவில் தண்கழுக் குன்றமே 81-6 
fadCoi yep sai 47-9 
காரூர் பொழில்கள் புடைசூழ் புறவிற் கருகாகூர் 7-ம் 
குட்டியொடு முக் சலைகள் பாயும் $புறவில் தண். 

கழுச்குன்றமே 81-5 
கர்தசாறும் புறவில் தண்கமுச் குன்றமே 81-8 
புன்னை மலரும் புறவு. 91-4 

புனம் 

புனக்சொன்றை 42-9, 17-8 
பொன்புனம் (கூழ் புனவாயில்) 50-6, 10 
மன்னிப் புனங்காவல் மடமொழியாள் புனல் காக்க 79-8 

பூமி 

$வேதப் புரவித்தேர் (மிசை,ம் திரிசெய் நான்மறையோர்) 48.5 
மண் (பூமி) 87-8, 80-2. 
மருதம் 50-2 

  

* ஏதம் - ஈன்மை,. 

ர் சடம் - மலைச்சாரல், யானைக்கூட்டம். 

1 சலி- தழைப்பு. புறவு - முல்லைகிலம். 
$ புறவு - குறிஞ்சி நிலம். 

  

$ இரிபுரம் எரித்தபோது - பூமி: தேர்; வேதங்கள் - தேரித் 
பூட்டிய குதிரைகள்.



196. நீதி 

கொல்லாமை 
கொன்று செய், கொடுமையாம் பல சொல்லவே 

நின்றபாவம் வினைகள் தாம்பல ரீங்கவே 
சென்று சென்று தொழுமின் சேவர்பிரான் 

இடம்...சழுக்குன் மே 81.1 

நல்ல நினைப்பொழிய சாள்களில் ஆருயிரைச் 
கொல்ல நினைப்பனவும் குத்றழுமற்றொழிய... . 
இருவாரூர்...என்துகொல் எய்துவதே 83-4 

197. நீதி மொழிகள், பழமொழிகள் 

1. கடவுளையும் அடியாரையும் பற்றியது 

  

அன்பர் அல்லால் அணிகொள் கொன்றை அடிசள் 
அடிசேசார் 1-8 

2. பழமொழிகள் 

க்கை கெல்லியின் பழம் 
அரசைச்த மஞ்சள தாவதை அறிந்தேன் 
இரும்புண்ட நீர் 
இன்பம் உண்டேல் அன்பம் உண்டு எழை மனைவாழ்க்சை 
கழித்சலைப் பட்ட காயதுபோல...ஒருவன் சோல்பற்றிக் 

சறகற இழுக்கை 
"கழுதை குங்குமம் சான் ௪மச௮ எய்த்தால் கைப்பர் 
சழித்தலைப்பட்ட சீரதுபோலச்...சழல்ெத சென் உள்ளம் 
தோற்றம் உண்டேல் மாணம் உண்டு 
/சரியார் தங் கள்ளத்தாற் பக்கான பரிச 
பஞ்சியிடப் புட்டில் இறுமோ 
பிமுக்கை வாரியும் பால்கொள்வர் 
புன்னுனைப் பணி வெங்கதிர் சண்டாற் போலும் வாழ்க்கை 
பேயோ டேனும் பிரிவொன் தின்னா. “சென்பர் பிதசெல்லாம் 
நொர்கக்சர் சேர்க்சதோர் காக்கை பொன்னம் 

* குல்குமஞ் சுமர்ச சழுதை. ட ட் ௭ 
* ஒரு ஈரி ஆடுபோல வேடம்பூண்டு பட்டிச்குள் புகுந்து பாழ் 

படுத் திவ), அதனை அறிச்தவனால் புடைக்கட்பட்டு இறச்ச கதை, 
பக்கு- துண்டம். பெரிய புராண விரிவுரை-செய்யுள் 8209, ஏயர் 
கோன் - பக்கம் 121. 

  

     



197. நீதி மொழிகள் பழமொழிகள் OSs 

SpA Mp yssCant xo? 54-9 
4 செல்விய இம்மைக்கண் ஈலிய 60-4 

பல்வ$ல யானை படும். 58-7 
ன்ணைச் செய்வினை இம்மையில் வச்.த மூடும் 35.7 

வாழ்வாவ.து மாயம் இத மண்ணாவது தண்ணம் 78-1 

॥, பொது நீதிகள்--உண்மைகள் ; பழமோழி போல்வன 

ர்௮டியேன் உயிரொடு ஈரசத் கழுக்தாமை 54-6 
Beret gnd san_Quens {Wor g Cgoorame 35-6 
உற்றபோதகல்லால் உது. தியை உணரேன் உள்ளமே 

அமையுமென் நிருச்தேன் 148 
உறங்க. pean லொக்கும் இப்பிறவி 3-4 
லம்மாண் எம்மனை யென்றனச் கெட்டனைச் சார்வாகார் 24-3 
எள் விழுர்இிடம் பார்ச்குமாலலும் எக்கும் ஈலென் 34.8 
ஒட்டெனும் ஓட்டெனும் மாநிலத் தயிர் சோறலை 44-8 
ஒருசெல்வால் ஊன்ற வருர்அம் உடம்பு இத 3-6 
இடுபுனற் கரையாம் இளமை 9-4 
கன் துமுட்டி யுண்ணச் சாந்த சாலி அவைபோல 95-3. 
கற்றானும் குழையுமா றன்றியே கரு.துமா கருஅ௫ன்றார்ச், 

கெத்றாலும் குறைவில்லை என்பர்காண் 90-8 
சாய்கான் வேண்டிற் ச்சா னன்றோ கருதிச் கொண்டகச்சால் 95-9 
குற்றாருவரைக் கதை கொண்டு கொலைகள் Spies 

சளவெலாம், செற்றொருவரைச் செய்த திமைகள் 
இம்மையே அரும் . ஊண்ணமே 85.4 

ன்றில் முட்டிக் குழியில் "விழுந்தால் 95-8 
கொடுக்லொதானைம் பாரியே என்று கூறினும் கொடுப்பாரிலை. 34-2 
செச்சபோதில் ஆரும் (இல்லை. 7-1 
செ.ழ்றொருவரைச் செய்த தீமைகள் இம்மையே வரும் இண்ணமே 35-4 
சட்டெனும் ,தட்டெலும் தொண்டர்சாள் தடுமாற்றத்தை 40-3 
தந்தையாரும் தவ்வையாரும் எட்டனைச் சார்வாகார். 7-9 
sooner அறியாக சாதியார் உளரே 38-1 
,தளிசாலைகள் தவமாவ தம்மைப் பெ, திலன்றே 78-6 
ange 'வனும் சன்மைவிட்டுத் சனத்தையே மனத்தில் வைத்து, 

வாழ்வதே கர.௫ச் கொண்டர் மறுமைச் கொன்தீய 
இல்லார், அழ்குழிப் பட்டபோது அலகச்சணில் agate 

$காவர் 0 ஜே
 

  

* ஒப்புமைப் பகுதி - பாடல் 54-0 ீழ்க்குறிப்பைப் பார்க. 
* சண்ணிழக்த நிழல உயிருடன் ௪ரகவே.கனை படுதலாகும். 
1 பிணை பெண்.  $ ஆவர் - யாவர் - யார் துணையாவார்.



@Ge தேவார ஓஸிநெதி (சுந்தரர்) 

Sr pr gpg; Order 
ஈல்வாயில் செய்தார் ஈடந்தார் உடுத்தார். ஈசைத்தார். இறந்தார் 

என்று சானிலத்இற், சொல்லாய்க் கழி௫ன்ற் த 
காய்தான் போல கடுவே இரிக்து 
கான் சண்டதே கண்டு வாழ்வேன் 
'கெல்வால் ஊன்ற வருச்.தும் உடம்பு இதனை 
புறச் இரைந்து ஈரம்பெழுக்து கரைத்து நீ உரையால் தளர்ச், 

தறம்புரிக்து சினைப்ப தாண்மை அரிஅுகாணிஃ 
situ, ,இறம்பியா தெழுசெஞ்சமே 

பெரியாரொடு ஈட்பினித 
பெற்றபோ துகக்து பெறாவிடில் இகழில் 
பேயாய்த் இரிச் தெய்த்தேன் 
பேராது காமத்திற் சென்றாற்போ லன்.றியே பிரியா 

அள்இச், €ரார்ச்த அன்பராய் 
*பசத்திற் புச்கதோர் சனி எனக்காளுய் 
மணச்சோலமதே பிணக்கோலமதாம் பிறவி இதுதான் 
மனைவாழ்க்கை அசைய அன்பு சேர்த்தி 
மாயப் பிறவி பிறர்சே இறச்செய்த் தொழிர்சேன். 
மிடுக்லொதானை வீமனே விறல் விசயனே வில்லுச் 

இவனென்று...கறினும் கொடுப்பாரிலை 
வாணார் நுதலார் வலைப்பட் டடியேன் பலவின்சணி ஈயது 

போல்வதன் முன் 
வாஸழகதான் பழுக்கும் ஈமக்சென்று வஞ்ச வல்வினையுள் 

வலைப்பட்டு 60-9 

198. நீர்நிலைகள் (பொய்கை, குளம் முதலியன) 

[Sg என்னும் தலைப்பு 18-ம் பார்ச்சு.] 
1. ஆறு 
2. ஏரி 

9. கயம் (நீர்) 
4. கிடங்கு (அகழி) 

(1) அருவிபாய் சருகழணி அவர்தரு gate பல் கண்ணார் 
ர்குருவி யாய்கிளி 6    

  

5G wad 6-7 
  

      ஈ ஒப்புமைப் பகு.இ பக்கம் ௪௯ Epa ப்பைப் பார்க்க. சிலேப்பு 
140, பக்கம் ௨௬௨ சீழ்க்குறிப்பையும், தலைப்பு 146, பச்கம் ௩௬௮ சழ்ச் 

கு திப்ப்பய்ம் பார்க்க. 
ர் குருவிமீன்--இளிமீன்--மீன்வகைகள்.



198, நீர்நிலைகள் 

(2) டெல்ல்...பருவ.ரால் கு சகொள்ளும் 
(9) சோல மலர்ச் ம வளக் சழு£ர் வலல்குழி இடங்இல் 

சேலொடு வாளைகள்பாய் இருகாகேச்ச£(ம்) 
(4) சேம்பினொடு செங்கழுநீர் சண்டுடம்இல்... திசமும் 
(5) சண்டெக்கு 
(6) தாழ்டங்கு 

7) காலம் சண்வளரும் குழ்டெங்கு 
(8) பாயு£ர்ச் டங்கு 
(9) வயல்குழ் டெங்கு 

  

8. குளம் 

(1) குளங்கள் 42-2 
(2) Gormacr Boapse yp w peur an GAusd 76-8 
(8) குளத்திடை மடைதேோதும், காவியும் குவளையும் 

கமலம் செய்எழுசீரும், மேவிய குருகாஷர் 29-2 
(4) குளம் 92-2, 9 

௫. கோட்டகம் 

*கோட்டகப் புனல் 62-3 

7. சுனை 
(1) சண்ணின்னொளி சனகச்சனை வயிரம்மவை சொரிய 
(2) எனைநீர்களைத் காவி 
(8) சுனைநீர்சளைப் பரு. 

  

(4) சடஞ்சனை 
8. தடம் 

(19) சடிகொள் பூச்தடம் 30-9 
(2) siti 98-2 
(8) மேதிகள் சடம் படி.தலில் 87-8 

9. பழனம் (பொய்கை), 
(1) கெண்டை பாய்த£ப் பாச்கும் சண்கழனிப் பழனம் 
(2) கொங்கையார் பலரும் குடைக்தாட கீர்க்குவளை. 

  

மலர்ப், பல்சயம் மலரும் பழனம். 87-5 
(8) செல்கண் மேதிகள் சேடெறிக்து சடம் படிதலிழ் 

சேலினச்தொடு, பைங்கண் வாளைகள் பாய் பழனம் 87-3 
10. புனல் 

கருமேதி புனல்மண்ட...வண்டின் கணம் இரியும் 16-2 
கெண்டை வாளை எளர்புனல் 36-9 
* Garena -Qpis titre.



இடு௪ தேவார ஓஸிநெதி (சுந்தரர்), 

11. பொய்கை 
அக்தாமரைப் பொய்கை ஆரூர் 
அரும்புடை மலர்ப்பொய்கை அல்லியும் 
அன்னமாம் பொய்கை 
ஓப்புடை ஒளிநீலம் ஒங்கெ மலர்ப்பொய்கை 
கடீகாது பூம்பொய்கைச் சயல்வாளை கு5கொள்ளும் 
,சண்கமலப் பொய்கை 
,ிர்.2.௧மா மலர்ப்பொய்கை 
தெள்ளுரீர்ப் பொய்கை 
நீலம் மலர்ப் பொய்சை 
புண்டரிஃப் பொய்கை 
புண்டரிசம் மலரும் பொய்கை 
புள்ளினம் லெம்புமாம் பொய்கை 
பூவர்ர்ர்கன பொய்சைகள் 
பொய்கை வாவியின் மேதிபாய் புகலூர் 
பொற்றிரண் மணிச் சமலவ்கள் மலரும் பொய்கை 
போரதார்ச்தன பொய்கள் 

  

12. மடு 
மடுவித் றடகீர் 99.௮. 

18. மடை 
மடைக்கண் நீலமலர் வாளொளி புற்தூர் 57-2 
மடைதோஜும் காவியும் குவளையும் சமலம் செங்கழுகீரும் 29.2 
மடைமலி வண்கமலம் 98.7 
மடையில் வாளைகள் பாயும் 86-1 

14. வாவி 
பொய்கை வாவியின் மேதி பாய் புகலூர் 31-10 
ane sud um "29.2: 

199. நூல் 

1. ஆகம நூல் 
அண்டர்தமச் காகமநு£ல் மொழியும் தியை 84-8 

2. தண்டமிழ் நூல் 96-6 
3. (ஒரு) நான்மறை நூல் 99-5



200. நெஞ்சம் -மனம் - சித்தம் - உள்ளம் 

3. உள், உள்ளம் 
உய்த்தாடித் திரியாதே உள்ளமே ஒழிஈண்டாய் 

ஊன்சண் ஓட்டம் 
உள்குகின்றேன் உணர்ந்து உள்ளத்தால் (உன்னையே) 
உள்ளத்தால் உசர்தேத்த 
உள்ளம் புகவல்ல மெய்ப்பொருளே 

  

உள்ளமே 
உள்ளுருக 

2. சித்தம் 
சித்தத்தைச் வன் பாலே வைத்தார் 39-10 
Oggi! 8 நினை (சத்தம் - சத்தமே) 50-1 
கன்னில் ஆசறு இத்தம் 64-7 
பத்தர் த்தம் பரிவினியானை 62.8 
பசமனையே பணியச் சத்தம் வைத்த தொண்டர் தொண்டன் 

ஊரன் 17-11. 

9. சிந்தை 
அன்பசாய்ச் சென்றுமூன் அடி.லீழும் இச்தையாமை, 

தருமஞர் தர் செச்வெடும்போது தடுத்தாட் 
கொள்வான் எம்பெருமான் 90-8: 

இந்தித் தென்றும் நினைச்தெழுவார்கள் சிர்சையித்: 
ஜிசழுஞ் சிவன். 61-8. 

சக்.இப் பாரவர் சிர்தையுளானை. 61-1 
இந்தை சவர்வார் 914 
RiogSCr 7-0. 
இத்தையுள் வைம்மின்கள் 7-1. 
சர்சையுள் சூரு9 68-10 
நிலை யமைத்த எந்தை 5-8 
கிறைச்கொண்ட சிர்தை 39-8 
வானகெதி சாட்டும் சச்சையீமே ! கெஞ்னெரே! 1-0 
வைத்த சக்தை 50-4, 77-8. 

4. கெஞ்சம் 
get கெஞ்சம் 11-7 
கெஞ்சணுகாசவன் 81.7 
கெஞ்சச் தெங்கள் பிசானை நினையாதார் ரினைவென்னே 86-8: 

கெஞ்சம் 17-4, 18-8, 19-5 
கெஞ்ச மனத்திர் 7-2



(இடுசு தேவார ஒளிநெதி (சுந்தசர்) 

கெஞ்சமே 90-6 
செஞ்கிலோகருதை கொண்ட ட் 
கெஞ்”ினிரே 7-9 
கெஞ்சேச ரின்னையே உள்? நிசோவாளை 96-5 
நெஞ்சே (சங்கைப்பட நினை யாதெழு செஞ்சே) 71-5 
agra £ Gen nays செஞ்சணுகா தவனை oad 
வாழ்வை உகந்த கெஞ்சே 100- 
வானகெதி சாட்டும் எக்தையீரே! OrgsAok@r | 7-§ 

5. மனம் 
இமவான் மகள் பெரிய மனம் தடுமாற வேண்டி... ட வனை வை வை வை தா 
உன்னி மனத்தயரா 
உன்னை என்மனத் தார்க்ன்றேன் 
ஊருமா தேசமே மனமூகச் துள்ளி 
எற்ற சினை(மனமே) 
என் மனமே வை 
ஏசற்று நீ நினை என்னொடு (மனம் - ரீ நினை), 
ஏதிலென் மனம் 
Ris war geet 
சரிய மனச் சமண் 
கருதி நீ மனம் என்னொட (மனமே 8 ௧௫.௫) 
கல்லியல் மனம் 
சல்லில் வலிய மனத்தேன் 
காலமு? நாழிகையும் சணிபள்ளி மனத்தின் உள் 
கோணுதார் மனச்சானை 
செற்ற மனம் 
தன்னிலா மனம் 
தன்னை நினைப்பவர் தம் மணச்தன். 

ஈச்காய மனம் 
லடியார் மனத்து எய்ப்பினில் வைப்பை 

காடிடைய சாதன்பால் சன்றென் தும் செய் மனமே 
நில்லாய் மனம் என்னொடு 
நினைப்பவர் மனம் 
கெஞ்ச மனக்£ர் 
பண்டை ஈம் பல மனம் 
பதீதர் மனத்திறையும் பற்று விடாதலனை 
பிழைப்புடையேன் ஈனம் தன்னால் 
பொன் னடிச்சே மனம்வைத்த (புகழ்த் ணை) மடித்தாடும் அடிமைக்சண் அன்றியே மனனே 
மறவல் நீ மனம்   



201, On டு 

மறவா மனம் 58-4, 95-7 
மனக்கு இனியவன் 72-1 
மனத்தாலும் கினைப்பரியான் 97-8 
nw £Bée0r 67-2 
மனச்இினை ச தெருட்டி 61-10 
மனத்தீர் 11-2 
மனத்துன்னை வைக்தாய். 
மனத் தெய்ப்பிணில் வைப்பை 

  

மனம் 
மனம் உண்டே 
மனமே 71-4, 90-9 
மனமே எனவேண்டா ௮ருத்.இ உடைய அடியார் 95-4 
மனனே 90.1 
முட்டை மனத்தே 1-8 
வஞ்சங் கொண்டார் மனம் சேர இல்லார். 19-5 
வஞ்சமற்ற மனத்தாரை மறவாத பிறப்பிவியை 86-8 
வஞ்ச மனச்சே 14, 
வஞ்சர் மன*த்இிறையும் கெஞ்சணுகா தவனை 847 
வஞ்சனை என்மனமே 100-6 
வச்இப்பார் சம்மனத்தி னுள்ளானை 67-7 
வல்லடியார் மனச் இச்சையுளானை. 67-2 
*வற்கென் திருத்தி சண்டாய் மனம் என்னொடு 50-4 

201. நெறி 
தவரெறி 13, 74-19 
உனைவேண்டிச் கொள்வேன் தவரெறியே 13 
சல்லவா கெதி காட்டுவிப்பானை 56-3 
ஈன்னெறி 61-1 
காடிரம்கி முன்னறியு மச்செறி 62-10 
செறிகாணவு மாட்டேன் 59-9 
நெறியில் வழுவா ரியமத்தவர்கள் 93-10 
நெறியே ரின் றடியார் சினைக்கும் திருக்சாளத்இிபுள் அறிவே 26-4 
செறியொன் றறியேன் 26-6 
பேரூர் உரையாய் பட்டிப்பெருமான் பிதவாசெறியானே. 47-4 
மெய்ச் நெறியைத் சான் காட்டும் வேச முதலானை 40-10    மெய்யடியார் குழுப்பெய்யும் வாழி கே வழுவா நெறிசாட்டி 67-8 
வான கெறி காட்டும் சிர்தையீரே! GAGs | 71-9 
  

* வற்செனல்-வலிதாதற் குறிப்பு: வழ்கென்ற செஞ்சம் வணல்காய் 
(புத வெ. 12 பெண்பால், 14) பழமொழி 292.



CO4 

வானவர் அறியா முறைமுறை பலபல நெறிகளும் காட்டிச் 
சற்பனை கற்பித்த கடவுளை 

வாஜோர் அறியா செறியானே 

தேவார ஒவிநெறி (சுந்தரர்) 

் Hen 

202. நோய் -யிணி 

1. 
பங்கத் து.றுகோய்(கள்) 2-7, 80-4 
அம்மை கோய் 74-8 
இழித்ச சோய் 14-6 
Bees அககோய் 10-2, 4 
உத்ற சோய் Ts 

2. 
அருகற் பிணி 47-5 
இரும் பிணி 55-8 
உடம்பு அடும் பிணி 741 
கடும்பிணி 74-3 
தங்கர் பிணி 176 

74-8 தொடர்ச் இடும் கடும்பிணி 

நோய் 

ஊனச் துறுநோய்கள் 
செடி கொள் நோய் 
கெஞ்சில் நோய் 
சோய் 
மேலை கோய் 

  

பிணி 
60-2 

29-8, 59-2, 64-2 
64-2 
28 

29-4 

சரைப்பு மூப்பொடு பிணி 
பிணி 
பிணிகொள் ஆக்கை 
பிணி வண்ணத்த வல்வினை 
வெப்பொடு பிணி எல்லாம் 

203. பஞ்சம் - மழையின்மை 

மழையின்மை ரீக்கும்வழி--இறைவனை வேண்டிக்கொள்வத ; 
இறைவன் அருளுவது 

கையகம் முற்றும் மாமழை மறக்து வயலில் 8ீரிலை மாரிலம் 
'தருகேரம், உய்யச் கொள்சமற் றெங்களை என்ன ஒளிகொள் 
வெண்முலொய்ப் பரச்தெல்கும், பெய்ய மாமழைப் 
பெ வள்ளம் தலிர்த் துப் பெயர், ம் பன்னிருவேலி 

  

கொண்டருளும், செய்கை சண்டுசின் திருவடி யடைச்தேன் ருளும், ரு 'சே 
7 

லி ஏயர்ே 

  

காண் 
'த் நிருப்புன் கூருளானே; எ.சஈன்னிலம் 

55-2, 8 

204. நாடைகள் (படைகளுக்குச் சம்பந்தமானவை) 

(சிவப சான் கையில் இருப்பன*-என்னும் கலைப்பு 67 (4), 6), 
(9), (12), வெபிசான் படை! என்னும் தலைப்பு 80 பார்க்க] 

அம்பு 
ஆவகாழி 

16-5, 17-1, 62-1 
53-8



204, படைகள் இ௫௯ 

ஆமி 
Mn.) 70-7 
aif) 53-9 
பண்ணழ் கரியதொரு படைமாழி 97-5 
பொருவிறல் ஆழி 9-2 

1. 50-5, 51-6, 75-5 
சக்கரம் 668; 98-5 

சியில் 

சொம்கு வெஞ்சிலை 19-1 
வளையுஞ் சிலை. 75.5 

சுரிகை 

பொறிவிரவு ஈற்புகர்கொள் பொத்சுரிகை 46-10 
eran 

அரிலகொள் சூலப்படை 37-5 
அழற ருலம் 9-2 
லம். 383-7 
Le. 6 62s God 14-6 

சண்டம் (சண்டமுடைச் தருமன்) 10.6 
பசழி 51-2, 6; 70-8 
படை--வான்படை 66-4 
பத்திரம் (வாள்) 9-4. 
பரசு 25-8 

wap . 
இதய்வச் கனலுடை மா மழு 11-4 
படையார் வெண்மமு 26-8 
hap 10-4, 11-4, 26-8, 89-8 
‘eaparrer 10-5, 53-9 
வெண்மழு 22-2, 68-1 

மூவிலை -கதிர்மூவிலைய 22-2 

வலயம் 
(உயிரைச் சவரம் வட்டவடிவுப் ured ஈயிறு 5-8 

லா 20-1, 24-2; 88-9, 89-2, 46-7, 55-9, 78.5 

வாளி 16-9 

வில் 16-5, 9; 49-2, 50-5; 61-6, 57-6, 62-1, 63-1, 99-8



௫௬௦ தேவார ஓளிநெறி (சுந்தரர்) 

வேல் 
அடல் சுழ்ர்தவேல் 399 
அறைக் சொண்ட கேல் 30-8 
ஆர் (கூர்மை) கொண்ட, வேல். 89.0 
இலைமலிர்த வேல் 80.2. 
கறைகொள் வேல் 66-1 
பொருவேல் BA 
வடிவேல் 42-8, 10 
வேல் 8-5, 94-10, 52.1 

௮05. பதிகப் பாகுபாடு 

(இயற்றமிழ்ப் படி) 
1. 48% [21402] 

8 asf, 1 we L, 71, 78, 79, 80, 82 
4 விளங்காய் *5, 16 
8 விளம், 1 மா 11 
1 கனி, 2 விளம், 1 மா 18, 82 
1. விளம், 1 காய், 1 விளம், 1 சாய் 29, 83, 84 

மா 91, 98, 94 
1 காய், 2 விளம், 1 சாய் 96 
4 விளம் 87,7 
4 காய் 51, 86, 89 

9. $டசர் [945a] 
1 மாக விளம் 12, 50 
சட்டளைச் கலித்துறை 17, 18, 19, 97, a98*, a 99%, a100* 
9 மா, 8 விளம். a2 
9 விளம், 1 மர) 2 விளம் 43, 44 
5 விளம் 45 
8 won, 2 விளம் afl 

8. 6—&m [11 +7 (a); (b)] 

5 மர, 1 காய், 7, 47, 95 
  

  

  * இது 4, 7, 8 எர்வகைகளில் வரும். 
1. இது எட்டுச் சோகவும் பிரியும். 
* இவை சட்டளைச் கலித்துறை விளக்கம், 
(2) குதிபெத்த 81, 92, 98, 99, 100 இசைக்கும் உரியன.



205. பதிகப், பாகுபாடு Ras 

1 விளம், 2 மா, 1 விளம், 2 மா 
hand, 2'மா 80, 90 
1 கணி, 1 கூவிளம் 1 கூவிளங்காய், 1 சனி, 1 கூவிளம், 

1 கூவிளங்காய் (b)2. ௫98, (94, வி, (942 
1 மா,1 விளம், 1 மா, 1 விளம், 1 மா, 1 விளல்சாய் 3409. 
1 மா) 1 மர, 1 சரம், | மா, 1 மா, 1 சாய் 52, 53, 77 
*1 விளம், 1 விளம், 1 மா, 1 விளம், 1 விளம், 1 மா ட் 
] மா, 1 விளம், 1 மா, 1 விளம், ] விளம், 1 மா 75-76 
(6) 1, 40, 78 இசைச்கும் உரியன. 
(b) 2,3, 4, 42 எண்€ோகவும் வரும். 

4. 18 [1041*] 
1 மா, 1 விளம்; 1 மா, 1 விளம், 1 மா, 1 விளம்; | விளல்காய் 10 
1 விளம், 1 மா; 1 விளம், 1 மா, 1 விளம், 1 விளம், 1மா 14,609 
1 மா, 1 வீளம், 1 விளம், 1 மா, 1 வீளம், 1 விளம்) 1 மா 15 
Lum, 1 Saris, 1 மா, 1 விளம், 1 மா, 1 விளம், 1 விளம் 

88, 84, 85, 36, 48 
6 மா, 1 காய் ¥5, 41 

5. 88h [2346*] 
8-மா 2, 8, 4, *5, 6, 42 
$காய், 1 மா, 3 காய், 1 மா 16, 88, 89, 40, 46 
Lr, 1 விளம், 1 விளம், 1 மா, 1 மா, 1 விளம், 1 Sard, Lion. 

54, றத, 50; 57, 50, 00, 61, 09, 64, 65, 66, 64, 68, 70 
1 விளம், 1 விளம், 1 விளம், 1 மா, 1 விளம், 1 விளம், 

1 விளம், 1மா 5874 
1மா, 1 சாய், 1 விளம், 1 மா, 1 மா, 1 காய், 1 விளம்,1மா 08 
1 விளம், ! விளங்சாய், 1 விளம், 1 விளங்சாய், 1 விளம், 

1 விளங்காய், 1 விளம், 1 விளல்காய் 84 
குறிப்பு : . — . ர து 

1. பாடல்கள் எல்லாம் இசைப் பாடல்களாதலால் £ர்கள் 
மாதி மாறியும் வரும். 

5, இசைச் சமிழ்ச்சே பெரிஐம் பொருர் வன: 9,20, 21, 22, 
98, 24, 25, 26. 27, 28, 31/49, 73, 81, 

87, 84, 92, 498, $99, 100 
* 5-இது 4 ராகவும், 7 பசுவும், 8 €ராகவும் வரும்; 

4 €ராச1; 02ராச 4; 7 சோக 1. இவைதாம் உள்ள பதிக 
எண்கள், 6; 2, 3, 4, 42; 5, 

1 இவையும் கட்டளைச் கலித்துறை வகையில் அமைர்துள்ஏன். 
ஆதலின் 90 ஆம் பதிகத்தில் “இருமாசேச் சுசத்தரனே? என்பதுதான். 
சரியான பாடம், தலைப்பு 217 பார்க்க. 

தே. ஓ.-11--80 

 



௮06. பதிகப் பாகு 

  

(நாடுகளின்படி) 

1. ஈழம் (0) 

தலம் பதிக எண் மொத்தப் பதிகம் 
3. கேதச்சாரம் 80 1 

I 

3. கொங்குகாடூ (4) 

9. SecA 92 1 
8. பாண்டிச்சொடுமுடி. 48 1 
4, முருசன்பூண்டி ay 1 

வெஞ்சமாக்கூடல் 42 A, 
4 

  

8. சோழகாடூ (48) 

  

6. அரிசற்கரைப் புத்.தார் 9 1 
7. ஆரூர் 5, 37, 89), al, 59, 78, 98 8 
8. ஆரூர்ப் பசவையுண் மண்டளி 1 
9. அவடுதுறை 66, 70 2 

10. g2eréan ரத 1 
11. இடைமருசார் 60 1 

‘12. எதிர்சொள்பாடி 7 7 
18... guitar 77 1 

ர்க், கடவூர் 28 1 

15, கடவூர் மயானம் Ag 1 
16. கருப்பறியலூர் 30 1 

7.  சலயசல்லூர் 16 1 

18. கழிப்பாலை 23 i 
19. கற்குடி 27. 1 
20. காழி 58 1 
21. காளுட்டு முள்ளூர் 40 1 
22. குருகாஷூர் 29 1 
28. கோடி 32 1 
24, மோயில் 90 1 
25. கோலக்சா 62 1



47. 
48, 
49. 
50. 
51. 
2. 
53. 

206. பதிகப் பாகுபாடு (ராடுகளின்படி) 

சோளிலி 
சோற்றுத்துறை 
அருத்தி 
சள்ளாறு 
ஈரையூர் 
ரன்னிலம் 
woof ust of 
சாகேச்சுரம் 
சாகைச் காரோணம் 
சாட்டியத்தான்குடி. 
நின்றியூர் 
நீடூர் 
பனையூர் 
பாச்சிலாச்சிராமம் 

புகலூர் 
புறம்பயம் 
புன்கூர். 
பைஞ்ஞீலி 
மண்ணிப் படிச்சை 
மழபாடி 
மறைக்காடு 

வலம்புரம். 
வலிவலம். 
வாஞ்சியம் 
வாளொரளிபுற்தூர் 
வீழிமிழலை. 
வெண்காடு 
வேள்விக்குடி. 

(6-53) 48 
  

54, 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 

20 
94 
74 
68 
98 
98 
97 
99 
46 
15 

19, 65 
56 
87 
14 
34 
35 
55 
36 
22 
24 
a 
72 
67 
76 
நர 
88 

6 
18 

4, தொண்டைகாடூ (12) 

ஆலங்காடு. 
ஒணகாச்தன் தளி 

ஒற்தியூர் 
ஈச்9ி அனேகதங்காவதம் 
கச்ச ஏகம்பம் 
கச்சிமேற்தளி 
கச்சூர் 
கழுக்குன்றம் 

52, 
5 

54, 91 
10 
61 
21 
41 
81 
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(டு௬௪ தேவார ஒளிநெறி (சுந்தரர்), 

  

62. காளத்தி 26 1 
68. பனங்காட்டூர் 86 1 
64. மூல்லைவாயில்--வட 69 1 
65. வெண்பாக்சம் 89 1 
(54-65) 12 Te 

5. நகோடூ (10) 
66. அதிகை 98 1 
67. ஆமாத்சார் 45 1 
68. இடையாறு 91 1 
69. கூடலையாத்நூர் 85 1 
10. Bence 64 1 
31. துறையூர் 18 i 
72, காவலூர் 17 1 
78. செல்வாயில் ௮.ரத் துறை 3 i 
74. முதுகுன்றம் 25, 48, 63 8 
75. வண்ணெய்சல்லூர் if 1 

)10 12 

6. பாண்டிநாடூ (5) 
76. கானப்பேர் 184 1 
TT. சுழியல். 82 1 
78. usage a 2 1 
79. புனவாயில் 50 1 
80. பூவணம் 11 1 
(76-80) 5 3 

7. மலைநாடூ (1) 
91. அஞ்சைச்களம் 4 ர் 

1 

8. வடராடி (8) 

82. சயிலாயம் (கொடித்தான் மலை), 100 1 
89. கேதாரம். 78 1 
84. பருப்பதம் 79 1 
(824 -84) 8 3 

ஆகத் தலப் ப.திசங்கள் : 144457418412454143=96



207. பதிகப் பாகுபாடு--பண் வகையில் இ௬டு 

*பொதுப் பதிகங்கள் (4) 

  

ோர்ச் தொகை 47 1. 
ச்சடிசளாகயெ ௮டி.சள் 83 1 

W106 QOsre05 12 1 
முடிப்பது கல்கை 44, 1 

4 
Ouris தலங்கள் 

லப் பதிகங்கள் ஷீ 
ஈதுப் பதிகங்கள் 

ஆசப் பதிகங்கள் ido 

207. பழிகப் பாருபாடு--பண் வகையில் 

  

யண் பதிக எண் மொத்தம் பண்ணுக்கு உரிய ராகம் 
1. இச்சளம் 1.12 12 காதகாமக்சரியை 
2. காக்கா பஞ்சமம் 1 சேதாரகெளளம் 
3. காரச்தாரம் 5 waCrre 
4. குறிஞ்சி 4 ,நிஞ்ி, சுருட்டி-ஆரம்! 
5. 86ல் 31377 கேதாசம், டல a) 
6. கொல்லிச் கெளவாணம் 

99-16 9 ஈவரோசு 
7. கெளசிகம் 94 1 பைரவி 
8. சாமரம் 86-89 4 காதகாமக்ரியை 
9. செந்துருத்தி 9 1 மத்திமாவதி 

30. தச்சராகம் 18-16 & காம்போதி 
ll. தக்கேசி 54-70 17 காம்போதி 
12. ஈட்டபாடை 78-82 5 சாட்டை 
38: சீட்டராசம். 17-80 14 பக்துவசாளி 
74. பஞ்சமம் 96-100 5 இலரி 
15. பழம்பஞ்சுரம் 4758... ர... சங்காபரணம் 
16. பியச்தைச் சார்தாரம் 76 1 சவரோசு 
17. புறநீர்மை 89:95... 8... பூபாளம் 

ஆசப் பண் வசை 17 மொத்தப் பதிகம் 100, 

  

* இருத்தொண்டத்தொகை (80) இருவாரூருக்கும், 
ஈம்பி என்ற திருப்பதிகம் (09) இருமுதகுன் றத்.௪க்கும், 
மூப்பதும் இல்ை (18) வேள்விக்குடிக்கும் சேர்க்சப்பட்டன.



௨08. பதிகப், பாகுபாடு(பிற) 

1, பதிகப் பயன் கூறாத பதிகங்கள் 

1, 10, 11, 14, 80, 31, 83, 37, 88, 44, 63, 65, 66, 76, 77, 81, 90, 
95, 100 

2, சிதைவுற்ற பதிகங்கள் 

11, 68, 65, 66 (11 இரண்டு பாடல் இல்லை. 68-10 ஆம் 
பாடலிற் குறை. 65 மூன்று பாடல் இல்லை. 66 
86g) பாடல் இல்லை.] 

8. பதிகத் தொடக்கம் 

[பதிகம் எதைக் குறித்துத் தொடக்குன்ற த என்ப] 

அடியார் St 
பாடும் அடியார் 91 

அர்தணர் 88 

ஆறு 
காவிரி 74 

perp 42 
நிவா 8 

பெண்ணை 18 

இன்பம் 8 
உலகோர்க்கு உபதேசம் 7, 84 

ஐந்தெழுத்து 88 
கொலை 91 

கோச்செங்கட்சோழன் 65 

சிவபிரான் அணிவன 

சல்கை 44, 70, 98 
சொன்றை 53 
தலைமாலை 4,57 

'இங்கள் 40, 44, 58 
திருநீறு 63, 64, 68 
நாகம் 6, 15, 62 

76 புரிதல்



  

208. பதிகப் பாஞுபாடு (பிற) ௫௬௪ 

சிவபிரான் 

உ. அபிடேகப் மொருள் 5,10 
உ... டல் (சுடலையில்), 41 
» ஆதியன் 97 

இருப்பிடம் (காடு) 33 
நட இனியர் 30 
” கருணை 59, 65 
Dew. 10, 40, 70, 93) 94 
» சுடர் 21 
» ஞானன் 80 
1. தன்மை 98 
உட. திருவடி 90 
உ... திருவுருவம் 87 9... இருவுடையார் 11 
si படை 85 

சிவபிரான் பராக்கிரமம் 
33 ஈஞ்சுண்டது 36, 61 
ஐ... எமனை உதைத்தது 12 
3 யானையை உரித்தது 9 

சிவபிரான் பலி ஏற்பது, 46 
பித்தர் 1 

2. முன்னவன் 22 
eet, Spy, இறப்பு இலி 18 
மேனி , 24, 25, 28, 68 
விடை 26, 27. 56, 96 

5 Sums 73, 82 
உட விளி 1, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 47, 52; 96 

சிவனும் அடியார்களும் 19, 48 

சிவனும் தேவியும் 45 

சுந்தரர் அடிமை கூறுவது 99. 

சுந்தரர் தம்மைக் குறிப்பது 14, 20, 25, 85, 51, 57, 69, 72, 77 

சுந்தரர் நெஞ்சொடு கிளத்தல் 35, 50 

சுந்தரரும் சிவனும். 29, 82, 38, 45, 48, 51, 58, 89, 02, 95, 100 

தலங்கள் 2, 81, 85, 47 

திருமால் 17



Gag தேவார ஒளிநெறி (சுந்தரர்) 

தூது 87 

தேவி 9, 16, 52, 71, 99 
௩கர லக்ஷணம் 87 
பழமொழி 60 
மறை, அங்கம் 35, 75 

மார்க்கண்டேயர் 55, 66 
மான் 79 
வாழ்வு மாயம் 78 

வினா 92, 98, 36, 43 

வேடுவர் 49 

4. பதிக முடிவு (பதிக எண்ணுடன்) 

பலவகையாக முடியும் பதிகங்கள் 12, 45, 47, 76, 82, 92 
அஞ்சலென் ஐருளாய் அசெனச் குறவமரர்கள் ஏறே 70 
அடிகேள் உமக்காட்செய அஞ்சு துமே 2 

அடியேன் இட்டளம் கெடவே 25 
அடியேன் உய்யப் போவதோர் சூழல் சொல்லே. 8 
அடியேனையும் ஆஞ்சலென்னே 27 
அடைச்தேன் ஆவடுதுறை ஆ.திஎம்மானே 66 
அணியார் பொழில் அஞ்சைக் களத்தப்பனே 4 
(அருளும் செய்கை கண்டு) சின் திருவடி யடைர்தேன் 

செழும் பொழிற் நிருப்புன் கருளானே. 55 
(ஜனையன்) இருப்பதும் அரூர் அவர் எம்மையும் 

ஆள்வரோ கேளீர் 73 
அவரே 3 yGuCr 87 
அவை அட்டித்தரப் பணியே 20 
அழகார் (பொழிலார்) இருப்புத்தூர் அழகன் (புனிதன்) 82 9 
அ.றிச்தோமேல் காமிவர்க் சாட்படோமே 18 
தோணய விடங்கசே 36 
ஆரூர் அப்பம். அஞ்சினேனே 8 
ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் சாளே 39 
ஆரூ.ரானை மறக்சலுமாமே 59 
ஆசெனச் குறவு அமரர்கள் ஏறே 70 
கலச்சோயில் அம்மானே 41 
ஆவும் காடாவுன் அடியார்க் கடியேன் ஆவேனே 52 
ஆள்வதற் இயாதும் ஐய.றவில்லையே 84 
இடம் கச்ச அனேச தங்சாவதமே 10



208. பதிகப் பாகுபாடு (பிற) Cam 

இடம் வலம்புரமே 72 
இடமாவது (இடமாம்) திருரின்றியூசே 19 
இடமாவது கர்.இர் காவலூரே 17 
இருப்பதும் ஆரூர் ௮வர் எம்மையும் ஆள்வரோ கேளீர் 78 
(இல்லையோ) எம்பிசாணுக்கு 44 
இவரலா இல்லையோ பிசானார் 14 
இறைபோதும் இகழ்வன் போல் யானே 38 
உணர்த்த வல்லீர்களே 87 
உமக்கு ஆட்செய அஞ்சுதுமே 2 

உய்யப் போவதோர் சூழல் சொல்லே 3 
உய்வகை அருளாய் இடைமருதுறை எச்சை பிரானே 60 
உளோம் போகர் என்றானே 89 
உறை பூவணம் ஈதோ 11 
உன்னை அல்லால். அறிர்தேத்த மாட்டேனே 26 
உன்னை அல்லால்...எ.சச மாட்டேனே. 21, 26 
உன்னை (நின்னை) அல்லால் இனியாசை நினைக்கேனே 24 
உனக்கு அளாய் இணி அல்லேன் எனலாமே 1 
உனைவேண்டிச் கொள்வேன் சவகெறியே 18 
எத்தனேகாள் எவ்வணம் சான் பிிக்திருச்கேன் என் 
உ... ஆரூர் இறைவனையே 51 

எத்துச் Ba GE RT எம்பிசானிரே 49 
எதிர்கொள்பாடி என்ப தடைவோமே 7 
எம்பிரானுக்கே (எம்பிசானையே) 44 
எம்மையும் அளாடையாசே 15 
எய்தமான் இடையா நிடைமருதே 81 
என்றுகொல் எய். துவதே 88 
*என்று கொலோ கார்வயல் சூழ் கானப் பேருறை. 

காளையையே 84 
(asrorgp@s) sorésni ணை நீயலதே 28 
என்னே (சார்பென்னே, உணர்வெள்னே, பேச்சென்னே, 

பயில்வென்னே, அ.றிவென்னே, ரினைவென்னே, 
குழைவென்னே) 86 

(என்னை ஆளுடை கம்பி) எழுபிறப்பும் எல்கள் சம்பி 
கண்டாயே 68 

எனச் கார்துணை நீயலதே 28 
எனை அஞ்சல் என்.தருலாய் ஆசெனக் குறவமரர்கள் ஏதே 70 
ஒற்றியூர் எனும் ஊர் உறைவானே 54 
ஒற்றியூசே 91 
  

* தொழப்பெறவத; தொழுவ ௫, எய்துவது, தொழல், காஹவ௮; 
காண்பதும் என்று சொலோ.



(௫௪௦ தேவார ஒளிகெறி (சுந்தரர்) 

இண காந்தன் சளியுளீடே 5 கச்சூர் ஆலக்கோயில் அம்மானே 41 கடல் சாகைச் காரோணம் மேவி இருச்ீரே 46 கடலல் கரைமேன் மகோதை அணியார் பொழில் 
அஞ்சைச் சஎத்சப்பனே 4 

(கடவூர்) மயானச்.துப் பெரிய பெருமான் அடிசளே 53 
(கம்பன் எம்மானை) காணச் சண் அடியேன் பெற்றவாதே 61 
கலய ஈல்லூர் காணே 16 கழிப்பாலை மேயானே 28 கழிப்பாலையதே 23 
கழுமல வளசகர்ச் கண்டு கொண்டேனே 58 கார்வயல் குழ்கானப் பேருறை சாளையையே 84 கானாட்டு முள்ளூரித் கண்டு தொழுதேனே 40 
குருசாவர் வெள்ளடை நீயன்றே. 29 கூடலை யாஜ்தூரில் (அடிகள்) இவ்வழி போச்த 2 Qe wid 

அறியேனே 85 
கேதார மெனீரே 78 கோலக் காவினிற் சண்டு சொண்டேனே 62 
2பர்ப்பத மலையே 79 
செழும் பொழிற் நிருப்புன் கருளானே 5B சொலும் ஆரணீய விடல்கசே @ 36 சோற்றுத் துறையே 9% தண்கழுச் குன்றமே 81 தனியே யிருக்தாய் எம்பிரானே 32 இருக்கேதச் சாத்சானே 80 திருத்தினை ஈகருட் வச் கொழுச்தினைச் சென்றடை மனனே 64 
Bares சரத்தானே ர்க ் 99 
B@ugsri pact (Yeh ser) ECr 9 Gos. அடைர்சேன் செழும்பொழித் நிருப்புன் கருளானே , 55 திரைச் சாவிரிச் கோட்டத் தையாறுடைய அடிகளோ 17 *$@GS Punt Cacrs Gpyornt pe%oré செடியனேன் 

காயேன் (பாடுமாறு, உசையுமாறு,) அ.திலேன். 
எம்பெருமானை 74, 

சென் இரு ஆளூர்புக்கு...என் றுசொல் எய் வதே 83 தென்திரு நின்றியூர் அரனே (ரின்றியூரானே) 65 ஈண்ணுமூர் ஈனிபள்ளியதே 97 ஈமக்கடிசளாகய அடிகளே. 88 ஈள்ளாறனை அமுழை சாயினேன் மறர்சென் னினைச்சேனே 68 
* இடர் செடுத்தானை, பற்றறு்தானை-என இரண்டாம் வேற்றுமை 

-ஐ.-உருபுடன் முடி.வ.து 74.



209. பதிக லிசேடங்கள் ௪௧. 

கறையூர்ச் சத்திச்சசமே 98 
ஈன்னிலத்துப் பெருங்கோயில் ewe ga oor 98 
நாட்டியத் தான்குடி ஈம்டீ 15 
கான்மறச்இனும் சொல்லும் சா ஈமச்வொயவே 48 
நின்னை யல்லால் இனி யாரை நினைக்கேனே 24 
நினைத்தபோ சவர்ஈமச் ளெியவாறே. 30 
நீடூர்...பணியா விடலாமே. 56 
கொடித்தான் மலை உத்தமனே 100 
படுதுயர் களையாய் பாசுபதா பரஞ்சுடபே 69 
பணியா விடலாமே 56 
ப.ரலையுண் மண்டளி அம்மானே. 96 
பழமண்ணிப் படிக்கரையே 22 
பிரிக்திருக்கேன் என் ஆரூர் இறைவனையே 51 
புலியூர்ச் இத்றம்பலத்தெம் பெருமானைப் பெற்றாமன்றே 90 
புறம்பயம் தொழப் போதுமே 35 
புனவாயிலே 50° 
ouneré gt QuPw Qugurc அடிகளே 58 

sate Sat 71 
(wor 8 Signe) நினைச் தபோ தவர்ஈமக் இனியவாதே. 90 
Yeager por 43 

யாதும் ஐயுற வில்லையே 34 
வலிவலம் தனில் wee சண்டேனே 67 
வாழ்ச்து போதே 95 
வாளொளி புற்தூர் அணிக்கத்தை மறக் தென்னினைச் கேனே 57 
லீழிசொண்டீர் அடியேற்கும் அருளு தே 88. 
வெஞ்சமாக் கூடல் வி௫ர்தா அடியேனையும் வேண்டுதியே 12 
வெண்ணெய் சல்லூரில் வைத்தென்னை அஆளும்கொண்ட 

(கரவலஞர்க்கு) இடமாவ.த ஈந்ிரு காவதூ 17 
வேண்டிச் கொள்வேன் தவகெறியே 13 
வேலை சூழ் வெண்காடனீசே 6 

2௨09. பதிக ஷவிசேடங்கள் 

அசப்பொருட் பஇகங்கள் 36, 87 
அச.தியாடும் பதிகம் 5, 46 
அடுக்குச் சொற்கள் சிறைக்த பதிகம் 45 
அழகயர் (செளந்தர்ய சாதர்) என்னும் இறைவன் பெயர் 

பாடல்தோறும் வரும் பதிகம் 87 
அட்படும் ஆறு சொன்ன பதிகம் 18 
(ஆரூர்ப் பெருமானின்) பிரிவா த்ராமைப் பதிகம் 51



௫௪௨ தேவார ஒளிகெறி (சுந்தரர்) 

ஆற்துப்படைப் பதிகம் 81 
இடம் இடம் என நிரம்பவரும் பதிகம் 10 
இடையாற்றுச் தொகைப் பதிகம். 31 
யத்கை வர்ணனைகள் உள்ள பதிகம் 40, 79 

இறைவனுடைய இருக்கோலங்களை ஒவ்வொன்றாக நினைந்து 
நினைக்.து உருகச் *சண்டு தொழப்பெறுவ தென்றுகொலோ 
கானப் பேருறை சாளையே! என்ற பதிகம் 84 

இறைவனை ௮.இசமாசப் பாடாது தலவர்ணனையே 
அதிகமாக விவரித்த பதிகம் 709. 

உபசேசப் பதிகம் (நெஞ்சுக்கு) 7, 85, 50, 64 
3 » (உலகுக்கு) 78, 81 

ஊர்த்தொகைப் பஇகம் 81,47 
எம்மையும் ஆள்வரோ கேளீர் எனவரும் பதிசம் 78 
“என்னொட குளறும் வைகலும்! (சித்தம்! மனம்!) எனும் ப.இகம் 50 
ஏசின அல்ல இகழ்ச்தன அல்ல என்ற இருப்பதிசம் 14 
ஏன பதிகம் 44 
இசாரம் சிரம்ப வரும் பதிகம் 33 
*கண் பார்வை குறைர்சவர்கள் ஓதிப் பயன்அடையக்கூடிய பதிசம் 95 
கழுக்குன்றச்சைசத் தொழுமின் என்ற அற்றுப்படைப் பதிகம் 81 
சாஞ்சியிற் சண்பெற்றுப் பாடின பதிகம் 61 
காவிரி வர்ணனை நிறைக்ச பதிகம் 14 
கேதாரம் எனீர்! என்ற பதிகம் 78 
ர்சைக்ளெப் பதிகம் 87 
கொடுப்பாரிலை, கொடுப்பாரிலை எனவரும் பதிகம் 
[Rising இருப்பதிகம் 
சதைவு(த்ற) பதிகங்கள் (தலைப்பு 209-2 பார்க்க) 11, 68, 
சபர்ப்பத மலையையே பாடிய பதிகம் 
சுக்தார் தமது குணம், குறைகளை, நிலையைக் கூறும் பதிசம் 15, 79, 74 
தலத்தின் பெயர் இது.தி இரண்டொரு பாடல்களில் மட்டும் 

குறிச்சப்பட்ட பதிகம் 2) 80 

    

,தலவர்ணனை நிறைந்த பஇகம் 79 
'தலவர்ணனை பாடல்களின் முதல் இரண்டு அடிகளில் உள்ள பதிகம் 97 
'சவகெறி வேண்டும் பதிகம் 18 
  

* இத் இருப்பதிக உண்மை அனுபவத்திற் சாணக்கூடியது.- 
பெரியபுராண விரிவு௯., எயர்கோன், பக்கம் 859 சழ்க்குறிப்பு. 

* கைக்ளே-ஒரு தலைக் காமம். “குருகுபாய'? எனச் கோத்தெடுத்தே 
காதல்புரி கைக்ளேயாஜற் பாடியே!'--பெரிய புரா. ஏயர்கோ, 805. 

1 “எதிர்கொள் பாடியினை அடைவோம்! என்னும் இத்தறிலைத் 
'இருப்பதிகம் பாடிவர்து--பெரிய புரா. ஏயர்கோன், 121.
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தாம் ஏதிச் சயிலைக்குச் செல்லப் பெருமான் *ஆனை! தந்தைப் 
பாடல் தோறும் சொல்லும் பதிகம் 100. 

திருக்குறள் லெ வச்துள்ள பதிசம் 8 
'ருத்தொண்டத்தொகைப் பதிகம் 89 
'இருகாட்டுத்தொகைப் ப.திகம் 12 
'இருப்பருப்பத (ஸ்ரீசைல)மலை வர்ணனைப் பதிகம் 79 
சேகார மூவர் பெயரும் ஒரு பாடலில் வரும் பதிகம் 18 
தேவி சாஞ்சியிற் பூசித்த சைப் பாடல்தோறும் கூறும் பதிகம். 61 
தேவியுடன் பெருமான் வீற்றிருத்தலை ஐர்.து பாடல்களில் 

கூறப்பட்டுள்ள பதிகம். 80 
தொண்டர்களை ‘oritenouis gerauGon genoa? (என்.று), 

வினவும் பதிகம் 78 
தொண்டர்களை முன்னிலைப்படுத்தி இறைவன த தன்மையைப் 

பற்றி வினவிப் பாடிய பதிகம் 83 
சம்பி என்ற திருப்பதிகம் 68 
ஈமச்சடிசளாகய அடிகள் எனவரும் பதிகம் 83 
ஈமச்சிவாயப் பதிகம். 48 
பதிகம் *5 பாடல் கொண்டது 66 

உ... 77 பாடல் சொண்டது 65 
» © *8 பாடல் சொண்டது. 11 
2. 10 பாடல் கொண்டவை (64) 1,808, 10, 15, 18, 20-29, 

31-88, 85, 38, 41, 42, 44, 47-50, 
52-55, 58, 60,62-G4, 68, 70, 71, 74-76, 

78-88, 90-92, 94, 96, 97, 106 
பதிகம் 11 பாடல் கொண்டவை (80) 2, 7, 9, 12, 18, 16, 17, 19, 80, 

34, 36, 87, 39, 40, 48, 45, 46, 56, 59, 

  

  61, 67, 69, 72, 78, 77, 89, 93, 95, 93,99 
ல் 12 பாடல் கொண்டவை (8) 14, 51, 57 

பலிக்கு வரும் விடங்கவேடம் சண்டு மங்கைமார் பலர் 
காதல் மொழிக்ச பதிகம் 86 

பழமொழி நிறைச்த பதிகம் 60 
பறலைவிடு org பதிசம் 37 
பாடுமாறறிகிலேன், உரையுமாறறிகலேன் எனச் சுந்தரர் 

வருச்தும் பதிகம் Th 
பிரிவாத்றாமைப் பதிகம் 51 
புகலூர் பாடுமின்? என்து புலவர்களை எச்சரித்த பதிகம் 84 
புகழாப் புகழ்ச்டிப் பதிகம் [பாடல்கள் 1, 2, 0, 9, 9, (10) பார்க்க] 44 
புலவர்களுக்கு அறிவுரை கூறும் ப.இகம் 84 
  

* பாடல்கள் விடுபட்ட பதிகங்கள், பாடல்கள் செல்லரிக்சப் 

பட்டவை.
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முறையிீட்டுப் பதிகம் BB 
மூவேக்தர் முன் மொழிந்த பதிகம் 2 
வரலாதந்றுப் பதிகம் (ஈதர் வரலாறு) 17, 54, 89, 100 
'வாழ்க்து போதிசே! என மனம் உளைச்து பாடின பதிகம் 95 
விளி சிறைக்த பதிகம் 24, 70 
வினாவுரைப் பதிகம் 4, 6, (88), 86, 99 
கேஷத்திரக்கோவைப் பதிகம் 'ஊர்த்தொகைப் பதிகம்" பார்க்க, 81, 47 

210. பவளம், பாளிங்கு, நொன்; மணி, மரகதம், 

மாணிக்கம், aps ar, வயிரம் 

1. பவளம் 

'செர்தண் பவளம். 95-5 

செம்பவளச் குன்றமே 38-2 
செம்பவளம் 22-6, 39-8, 89-4 
துவர் வாயார் 82.3 
துறைச் கொண்ட செம்பவளம் இருளகற்றும் சோதித் 

தொள்மயிலை 39-8 
படுமணி முத்தமும் பவளமும் மிசச்சுமர், இடமணல் 

அடைசசையிடம் வலம்புமே 72-5 
பவளச் கொடிகள் 69-5 

பவளச் இசள் 71.2 
பவளத்தின் படியானை 8610 
பவளப் படியானே 47-5 

பவளம் 7-11, 16-9, 72-5, 91-8, 91-10 
பவள வெத்பு 94-4 
புன்னை வெண்டுச்தரும்பிப், பொன் மலர்ச் த,பவளக்சவின் காட்டும். 10-0 

பவளநிறம் எவை எவைக்கு என்பது 

சிவபிரானுடைய நிறம், உருவம் 

செம்பவள்ச் குன் றமே 28-2, 
செம்பவள ச் இருவுருவன் 89-4 
செம்பவளப் படியவன் பாசுபதன் 22-6 
பவளத்தின் படியானை 80-10 
பவளப் படியானே AT-5 
பவளமேஸி 7-11 

சிவபிரானுடைய சடை 

பவளச் சடையான் 91.10



  

  

    

   

210, பவளம்.......மூ.த்அு, வயிரம் (எடு 

இதவியின் வாய் 
பவளச் கனிவாய்ப் பாவை 91-8 

3. பளிங்கு 

ஒண் பளிங்டெறித் தேரு:மா காவிரி 74-8 
பளிக்குதி தாரை 94-4, 

8. பொன் 

அம்பொன் 40-10 (அம்பொன் மலை) 58-3 
கண்ணின் ஒளி கனகம். 78-7 
சனகர் குவை 941 
கனகம் 9-6, 43-2, 68-6 
காவிரி ஈங்கை யாடிய கங்கை£ர் புலமெலாம் மண்டிப் 

பொன் விளைக்கும் 35-8 
செம்பொன் 8-1, 20-7, 25-2, 40-7, 48-8, 55.10, 58.5, 

65-4, 68-1, 69-8, 70-6, 88-7, 95-10 
சாது 18-7 
பொத்றிசள் நக் 
பொன் 1-3, 9-7, 11-6, 14-4, 16-7, 95 17-2, 24-1, 25-1, 

29-9, 88-2, 48-4, 9; 50-10, 54-8, 55-4, 59-1, 5; 
65-8, 66-2, 68-8, 69-4, 74.6, 9; 76-10, 77-657; 

83-7, 89-5, 93 93-1, 95-6, 9 
பொன்மணிச் சலசங்கள் 65-3 
பொன்னின் ஒளி 58-7 
பொன்னே சன்மணியே வெண்முத்தே செம்பவளம் 

குன்றமே ஈசன் என்றுன்னையே புகழ்வேன் 99: 

&, மணி 
“அருமணி 40.7 
இன மணி 74.9 
cos Gre Doris rhCurn cmhiAsigs 79.9 
ச.திர்மாமணி 3-1, 42-8 
கருமணி 40-7 
*குடமாமணி 42-2 
குருமணி 40-7 
கூரெயித் றேனம் இழிக்கவே தெள்ளி மாமணி இவிழிக்கும் 50-8 
Rig மாமணி ௮ணிதிருப் பொதியில் 65-5 

குளாமணி “40-5 
  

* குடம் - இரட்சே
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திருமணி 40-7 
சன்மணி 99-2, 89-7, 901 
நிறங்கள் செய்த மணிகள் சித்திலம் கொண்டிழி... 

அருவித் சண்கழுச் குன்றமே 

  

பருமணி 
பன்மணி 
பொன்மணி 
மணி 1-8; 8-1, 9-7, 15-2, 29-1, 52-5, 

65- 3, 68-3, 8; 69- 7, 72.5, ie 
78-7, 79- 

மயில் மான்பிணை நிலத்தைச் ளேக்க woe Ai grid 
திருக்கேதாரம் ட் 

மாசிலாமணி , 69-F 
மாமணி 8-1, 13-1, 24-1, 40-7, 42-2, 8; 48-4, 9; 50-8, 

58-8, 76-3, 81-8, 93-1, 99-5 
வசைதரு மாமணி 99-5 
வேழங்கள் மணிவாரிச் கொண்டெறியம் ண்ணென் 

'நிசைமூரலும் இருக்கேசாரம் எனீரே 18-7 

5. மரகதம் 

மாசம் (மணியே முத்தே மரகதமே! ஆலல்காடா? 52-5 

6. மாணிக்கம் 

மணியே மாணிக்க வண்ணா 15-2 
மழபாடியுள் மாணிச்கமே 94 
மாணிச்சத்.இன் மலைபோல வருவார் விடைமேல் 53-1 
மாணிக்சத்தெய் சகறைச்சண்டச் Serer 44-10 
மாணிக்கம் 15-2, 24, 29-1, 44-10, 58-1, 57, 58-8 
மாணிக்கம் முளைத்செழுக்த வித்தனே. 29-1 
மாமணி மாணிக்க த்தை 58-8 
வாளொளி புற்தூர் மாணிக்க த்தை 87 

ர. முத்து 
ஆரம்-மலையாசம் 88-5 
இலங்குமா முத்து 74-9 
எறிக்கும் கதர் கேய்உ£ர் முத்தம் 42-1 
ஒளிழுச்கம் genre 46-11 
சழைரீர் முத்து 94-1 
sLegsor Ours coy 40-8
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SITs Gea sor 69-5 
திசை எற்றியிட வளர் சங்கம் அங்காக்து முத்தம் சொரிய 4-2 
நித்திலச் இரள் தொத்து 624. நித்திலம் (ஒளிர் நித்திலம்) 36-5, 65-4, 74-7 
நித்திலம் சொண்டிழி சறங்கு வெள்ளை அருவித் தண் 

சழுக்குன்தமே 81-2 
மலையாரம் 38-5 

த்தம் 72-5, 82-3 
Pe தறைமொள் முத்தம் 81-9 

மத்தம் மசயாையின் வெண்மருப்புக்ி முத்தம் 
கொணர்ச் தெற்றியோர் பெண்ணை 18.2 

மழைகள் சாலச் கவித்து நீடியர் வேயவை குழைகொள் 
முத்தம் சொரியும் சண்கமுச் குன்றமே 81-9 

முத்தம் கொணர்ர் தெற்றி முழங்கி அரவக்சடல் 46 
முத்து 7-11, 8-9, 9-7, 16-9, 29-1, 40-7, 52-5, 

54-8, 74-9, 77-6, 73 85-6 
*முக£த்திடை முத்தின் ஒளி 71.2 
வெண்முத்த [கரும் பு(ன்னை வெண்டுத்த] 16-9, 88-2 

8. வயிரம் 
சனகச்சுனை வயிரம் மவைசொரிய 78-7 

வயிரம் 1-3 
வயிர முத்தொடு பொன்மணி வரன்றி ஒங்கு மாகடல் ஓதம் 54-3 

211. பழக்க வழக்கங்கள் 

1. உயிர்போனால் உற்றார் உறவினர் அழுதல் 

பரிந்த சுற்றமும் மற்றுவன் துணையும் பலரும் கண்டமுதெழ 
உயிர் உடலைப், பிரிச்து போம் இது ரிச்சயம் அறிக்தால் 
பேதை வாழ்வெனும் பிணக்கு 61-8 

2. காவிரி (தன்னிடை) ஆவோர்களின் பாவத்தைத் தீர்த்தல் 
வோர் பாவம் தீர்த்தஞ்சனம் அலம்பித் இகமுமா காவிரி 716 

9. காவிரியில் எண்டிசையோரும் நீராடுதல் 

எண்டிசையோர்கஞம் ஆட வர் இங்கே சுழிர்திழி சாவிரி(் 
இருத்தியார்) 7-5 

* முகாம் - சங்கு, 
சே. 9,-11—87
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4. காவிரியில் போகரும் யோகரும் அதிகாலையில் முழுகுதல் 
போக்து தவஞ் செய்யும் போகரும் யோகரும் புலரிவாய் 

மூழ்கச் செல்லுமா சாவிரீ(ச் தரு யொர்) 
8. தலங்களிற் பண்ணிசை வல்லார் பாடுதல் 

பண்ணிசையார் மொழியார் பலர் பாடப், புண்ணியனார் 
உறை பூவணம் ஈதோ 11-2 

6. திறை கொடுத்தல் 

*மண்ணுலகம் காவல் பூண்ட உறிமையாற் பல்லவர்க்குத் 
'திறைகொடா மன்னவரை மழகச்சம் செய்யும் 
பெருமையார் புலியூர்ச் இற்றம்பல(ம்) 90-4 

7. தேவாரம் ஓதிவந்த முறை 
ஈல்லிசை ஞானசம்பக்சனும் கரவினுக் சரசரும் பாடிய 

கற்றமிழ் மாலே சொல்லியவே சொல்லி எத்துசப்பானை 07% 
8. தொன்னைகளை வேடர்கள் இலைகொண்டு தைத்துத் 

தேனைப் பிழிதல் 

மானக்குற அடல்வேடர்கள் இலையாற் ச(ல்)லை கோலித் 
தேனைப் பிழிச்து. 79-5 

9. பிள்ளைகளின் விளையாட்டு 
பெருகு பொன்னிவச் அர். பன் மணியைப் பிள்ளைப் 

பல்கணம் | பண்ணையுள் சண்ணிச், தெருவும் 
தெற்றியும் முற்றமும் பற்றித் இரட்டும் 
தென் திரு நின்றியூரானே 65-1 

  

10. மகளிர் புனம் காத்தல் 

(1) அப்போனவர் அண்டீர்களுக் கழையா சமுன் ஸிருக்தேன் 
எப்போ தும்வர் தண்டால் எமை எமர்கள் சழியாசோ 
இப்போ துமச் அவே தொழில் என்றோடியச் இளியைச் 
செப்பேச்.இிய முலையாள் எறி சபர்ப்பச மலையே 79-7 

* பல்லவர் மரபு சோழகாட்டை அரசாண்ட சாலம்; பல்லவ அரசக்குப் பணிச். அவர்க்கு அசசுரிமையாயெ இறையினைச் கொடாது 
மறுத்த சிற்றாசர்களுக்குச் தில்லைக்கோயிலில் வழிபடவும், அருள் 8றும் மாலை மூதவியவை பெறவும், உள்ள உரிமையினை தரத் இல்லைவாழ் 
அந்தணர்கள் மறுப்பது அச்சாள் வழங்கியதொரு வழக்கம்; மறுக்கம்- 
கோயில்' வழிபாட்டுரிமைகளை மறுத்தல் 

பெரியபுராண விரிவுரை ஏயர்கோன், பச்சம் 121, 
1 பண்ணை:- வயல், தோட்டம்.



212, பழம், காய், பழுனகைகள் Bars 

(2) மன்னிப் புனங்சாவல் மடமொழியாள் புனங்காம்கக் 
சன்னிக்ளெ'வர்.து சவைக் கோவிக் சதிர்கொய்ய 
என்னைச்சிளி மதியாசென்று எடுத்துச் கவண்ஒலிப்பத் 
சென்னற்இளி இரிக்தேறிய பர்ப்பத மலையே 79-8 

(8) மையார் தடங் கண்ணாள் மடமொழியாள் புனவ் காக்கச் 
செவ்வே இிரிர் தாயோ எனப் போகாவிட விளிக்து. 
கைபாவிய சவணால் மணி எறிய இரிக்தோடிச் 
செவ்வாயின இளிபாடிடும் பர்ப்ப,த மலையே 79-4 

hh. மாதர்கள் ஆற்றிற் குளித்தல் 
தையல் மடவார்சள் உடை அவிழக் குழல் அவிழக் கோதை 

குடைர்தாடச் குங்குமங்கள் உக்.திவரும் கொள்ளிடம்) 10-6 
12. மாதர்கள் கிளி வளர்த்தல் 

(பச்.ஜம்) சளியும் பயிலும் பாவை 912 

13. மாதர்கள் பந்து விளையாடுதல் 
பக்தும் (இனியும்) பயிலும் பாவை 912 

212. பழம், காண, படிரவாகைகள் 

  

ண் பழம் 43-6, 92-7 
sos so? 9-9 
மூடன் பழுக்காய் 9-9 
டசட a பெ(ண்)ணை பழம் 72-9 
னி 91-8, 95 9 
னிசள் பலவுடைச் சோலைக் காய்ச்குலை ஈன்ற கழுகு 73-2 

  

ரய் தான்வேண்டித் சனிசானன்றோ கருதிச் கொண்டச்கால் 9 
se சல்களும் (கெடும் பெண்ணையும்) பழம்வீழ் மணற் படப்பை 71-34 
'தவ்கு பழம் 5T-9 

தெங்கொடு பனைபழம் படும்இடம்...சடற்றிரை புடைத.ர 72-4 
Qeacdé saf 
(செல்லியின் பழத்,தடை அமுதே 
பலங்கள் 
பலம் ளெர் பைம்பொழில் 
பலவின் சனி 
பழத். தினித் சுவை 
பழம். 
னம்பழம் - பெண்ணை? பார்க்க. 
பனைச்சனி பழம்படும் ப.ரவையின் கரை 721 

னை பழம் (பனைப'ழம் படும்இடம்...சடல் இரை புடைதர) 74-8, 72-% 
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Gao தேவாச ஒளிகெறி (சுந்தரர்), 

பாளை தெங்கு பழம் விழ 57-9 
பெண்ணை - கெடும் பெண்ணையும் பழம்வீழ் மணற் படப்பை 71.8 
பெ(ண்)ணை பழம் படும் இடம,து இடிகரை மணல் 72-9 
பொழித் சோலை சூழ்சணிகள் பல உதிர்க்கும் 30-9 
மு விம்மு வருச்கையின் சுளை 76-9 
ton 19 ool 4-7 
மாலின்சணி அங்கும் பொழில் (மாதோட்டம்) 809 
வம்பார் சொழுங்கணி 74-3 
வருச்கையின் ௬௯ 76-4) 
வல்லின மால்சணியொர்று வாழையின் சனி (மலைமாம்பழம், 

மலைவாழைப்பழம்), ரா 
வளங்களி 29-10 
வாழைர்களி (கூழைக் குரக்குண்ணும்) 71-1 
வாமைமேற் செல்ஈனிகள் தேன் சொரியும் 80-1 
வாழையின் கணி 74-7, 76-9 
வாளழயொண்கணி - இளி வாழை ஒண்சணி றி உண் கேதாரம் 78-1 

214. பாட்டு - (பாடல்) 

இறையார் பாடல் 25-10 
ஒத்தும் அடியார்கள் பண்ணார் பாடல் 86-3 
குறிகள் பாடல் 55-3 
௪272: பாடல்கள். 92-10 
Gers bus ser UT 62 8: 
பண்ணார் பாடல். 864 
பறையும் குழலும் ஒலிபாடல் இயம்ப 927 
பாட்டக.த் இசையா நின்றானே 62-3 பாட்டும் பாடிப் பரவித் திரிவார் 91-1 
யாடல்வண் டிசையாலும் சோலை 36-7 
யாடல் வண்டு அறையும் பழனம் 871 
பொரச்தில் ஆர்தைகள் பாட்டு 50-1 
வரி (இசைப் பாட்டு) புரிபாட 72-7 விருக்தசய சொன் மாவை 80-4 

214. பாடல் oACrmiasir 

(சொல், பொருள்வகை பாகுபாடு) 
அல்லேன், அல்லேன் எனவரும் பாட்டு. 15-4, 
அறியேன் அறியேன் எனவரும் பாட்டு 67-6 அன்னம்-வீடு நானு. 87-10



2184. பாடல் விசேடங்கள் Gays 

உசர்தார் உசச்தார் எனவரும் பாட்டு 19-4 
ஊர், ஊர் எனவரும் பாட்டு 17-11 
எங்கள் பிரான், எல்கள் பிரான் எனவரும் பாட்டு 29-1 
என்பன் கான், என்பன் சான் எனவரும் பாட்டு 4-7 
என்னே - எனவரும் பாட்டு 4-1, 2, 6; 9-5, 8, 
என்னை கொலோ எனவரும் பாட்டு 0.1) 70 
ஒத்தியால், ஒத்தியால் எனவரும் பாட்டு 44 
ஒப்பாய், ஒப்பாய் எனவரும் பாட்டு 29-6 
காமம், செற்றம், குரோதம், லேரபம், மதம் வரிசையாகச். 

சொல்லப்பட்ட பாட்டு 5-8 
காவல், காவல் எனவரும் பாட்டு 47-7 
இள்ளை விடுதூது. 87-2 
Gwe SOs 5 87-9, 10 

ருகு விடுதாது 37-1, 6 
மாண்டார், கொண்டார் எனவரும் பாட்டு 47-8, 65 19-5 

சச். வாளப் ப்றவை பெடை சேவல் விடதா தூ 37-4 
சமண குருமார்களின் பெயர்கள் வரும் பாட்டு B39 
சமண மந்திர உச்சரிப்புப் பாட்டு 33-9 
சிவபராக்ரமம் கூறும் பாட்டு 53-9 
PaIorer ஈரமங்கள்-விளி நிறைக்த பாட்டு 70.1, 8 

சிவனும்: அடியார்களும்-கிலை கூறும் பாட்டு 67-2 
sim இழித்துக் கூறும் பாட்டு 96-9 
'தாவ்யெ; தாக்க எனவரும் பாட்டு 33-1 
,ருக்குறட் சொற்றொடர்கள் வரும் பாட்டு 39) 8,4,7 
தேவாரம் பாடின மூவர் பெயரும் வரும் பாட்டு 78-10 
காரை விடுது 87-8, 5,3 காள், சாள் எனவரும் பாட்டு 48-3 
நீதிமொழி பழமொழி-(மூன் ஐ) வக் தள பாடல் 95-9 
பிசான், பிரான் எனவரும் பாட்டு 4-9, 22-1 
புரிச்தள், புரிக்தான் எனவரும் பாட்டு 99.4 
பூவை விடகது 87-2 
மேசம் விடுதாது: 387-6, 7 
வண்டு விடுதூது 387, 7, 9, 10 வண்ணம், வண்ணம் எனவரும் பாட்டு 2-8 வினா எழுச்துள பாடல்கள் 4-1, 2, 559-4, 5,7



215. பார்வதி தேவி 

1. தேவியைக் குறிக்குஞ் சொற்கள், சொற்றொடர்கள் 

    

அணங்கு 68-8 
சிவ 12-7 
அயிழை 19.1 
உமா 98-10 
உமை 17-10, 20-5, 86.17, 

39-6, 46-6, 52-1) 
58.2, 56-8, 64-8, 9; 
67-8, 71-10, 84-4, 

85-1, 5; 97-4, 7 
உமை ஈம்சை 2-9, 20-2,4 498, 

ப் 
உமையவள் 16 

69-2, 76-1 
உமையாள் 10-2, 11-1, 28 8 

41-9, 43-5, 59-9, 
99-1 

எர்இிழையாள் 85-7 
எமை 58-9, 76.9 
காரிகை(யாள்) B2-4, 45-1 
சேயிழை 89-4 
சேவி 40-10 
சேவியார் Hed 
தையல் 120 
சையலாள் 5-6 
Ba ons 10-4, 88-4 
wa cea rer 11.5 

௨0) தேவியின் அங்க 

- அடி 
Ep wre 86-8 
,சளிர்டோல் மெல்லடியாள் 240. 
'பஞ்சச் 2றடியாள் 86-8 
பஞ்சேர் மெல்லடி. 15-8 
பஞ்சேரு மெல்லடியாள் 96-5 
Guédag 15-2, 26-9, 96-5 

  

   
    

பாசமாய மக்கை 
பார்ப்பஇி 
பாவை 

மங்சைஈல்கை 
மடக்தை 
மடப்பாவை. 
மடமகள் 
மடமங்கை 
மடமாது 
மடமான் 
மடவால் 
மடவாள் 

41-7, 91-4, 61-1 

மாதர் 
மாது 

மின்னனையாள். 
மெல்லியல் 
மெல்லியலாள் 
வஞ்சி 

வர்ணனை முதலிய 

அல்குல் 
அகலல்குல் 
அமவல்குல் 
அரவல்குலாள் 
அரவேல்குலாள் 
அளைப் பிரியா 

அசவல்குலாள் 
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இழை way HOH 6. இயல் 
அல்குல் 85-7 . மெல்லியல் 17-8, 62-5 
சசுடைய அகலல்குல் 467 மெல்லியலாள் 84-5 
பஞ்சண்ட அல்குல். 
பாரூரும் ௮ரவல்குல் 90-10 ° ane 19-1 eouiver a carded 85-2 எக்தினழ் 85-7 

3. Qo . சேயிழை 89-% வேரிடையாள் 982 ன் 
oer emu அசவே 93-2 சுருக் டல் கண்ணி 64-8 Hewett, 28: காவிமல் சண்ணி 68-3 QOS ௮ண்ணிடை படட. கெண்டையர் தடங்கண் _ (1-4 மங்கை ae தடங்கண் 82-3, 41-7, 61-4, இழை வளர் எண்ணிடை 64-8 é (மங்கை) . 18-6 ணெடும் கண்ணிஞன்.. 815 
காடிகொள் பூ அண்: ல் செடும்கண் 5-6, 86-5, 49-8 எ்டையாள் 80-7 டடகோக்க கொடியிடை உமையவள் மடமென்னோரகி 

சொடியிடை(யவள்) மழைக்கண் 

   
கொடியேரிடையாள் 24-9, 
கொம்பன ண் 
ணிடையாள் 

துடியிடை கன்மடவாள் 
இண்ணிடை(யாள்) 30-7, 4 

49-1, § 
87-10, 89-5 

*மாவிரி மடசோச்இ 
மாழை ஒண்கண் 
மானை கோக 
மானைப் புரையு 

மடமென்னோச்5 41-8 
மானைமேவிய கண்ணின் 3 
மையார் கண்(ணி) 23-9,    

  

அண்ணேரிடை 49-8 he 
படஅசவு நண்ணேரிடை 49.3  SeuntsLs sein(enll) ம 
படவேரிடை ware 802 ப ர0ெழங்கண் ப் 
பையேரிடை மடவாள். 80-6 SMR os 

மின் தயங்யெ இடை உ. வாளார் கண்ணி 21-2 (மடமங்கை) 62-7 8. கரம் 

ead 89-5 (திரிபுரம் செற்ற) 
eS acre NTL) eee Th 

4. இதழ் வளைக்கை முன்கை 57-5 
லவிதழ் 46-60... ஊளையாடுகசம் 16-4 இலவிகழ் 
௩ மா. இரி- மான் அஞ்9 தடத்தச்க ; மா- விரி. மாவம்வின் 

சன்மை விரிச்ச. 
மாவடு, 1 மாழை -



௫௮௪ 

9. கூந்தல் (குழல்), 
ஏலவார் குழலாள் 

கு 'ரவமரும் குழலாள் 
சுரிகுழல் 
நெறிவார் குழல் 
புரி சுறி வரி குழல் 
(அரிவை) 

புரிகுழல் (உமை) 
பூங்குழல் 
மட்டார் பூங்குழல் 
மலர்க்குழவி 
வண்டமருவ் குழலாள் 
வண்டார் குழலாள். 
வண்டார் குழலி 
வண்டாருங் குழலாள் 
வம்பமரும் குழலாள் 
அம்பலக் குழலாள் 
வாரிருங் குழல் 

10. தோள் 
பணைச்தோளி 
வேய்கொள் தோளி 
வேய் புரை தோளி 
வேய் புரையும் தோளாள் 
வேயன தோளி 

11. நுதல் 
ஒண்ணுசலி 
பட்டவரி ,நு.தலாள் 
பிறைறதல் மங்கை 
பிறையணி வாணுதலாள் 
வரிறுதல் 
வாணுதல் 

12. பல் 
குருக்தாய முள்ளெயிறு 
களவு ஏர் ஈகை 
மு;த்தன வெண்முறுவல் 

(மங்கை) 
முல்லை படைத்த ஈகை 
முல்லை மூறுவல்-உமை 

61-1 
20-6 
85-5 
8-2 

72-7 
85-1 
15-5 
15-5 
16-1 
20-2 
33 

52-7 
26-1 
20-7 
48-8 
5-6 

108 
56-8 
62-2 
2-9 

44-5 

10-9 

85-6 
84-5 
20-5 

தேவார ஓஷிநெறி (சுந்தர்) 

13. முகம் 
பங்கய மாமுகத்தாள் 97-7 

14. முலை” 
ஏச்.துபூண் முலை 49-9 
ஒப்பிலா முலை(யாள்) 04-3, 70-8 
குரும்பை முலை 16-1 
சூதன மென்முலையாள் 84-1 
பணை மென்முலை 2-4 
புணர் முலை 76-1 
பூண் முலை 49-5, 9 
மூூழ் மென்முலேயாள் 52-1 
மேடங்கு பூண்முலை 49-5 
மென்முலை 2-4, 52-1, 84-1, 

85- 3; 93-8 
வடமெடுத்.ச கொங்கை 6-5 
வனமுலையாள் 89-6, 71-10, 

89-8 
வாடா முலையாள் 53-8 
வார்கொண்ட வன 

மலையாள். 39-6 
வார்த் தயங்கெ முலை 62-4 
ant sg  மென்முலையாள் 85-3 
வாரார் கொங்கை 24-10 
வாராரும் முலையாள் 28-4 
வாரிடங்கொள் வன 
முலையாள் 89-8 

வாரூர் முலையாள் 95-11 
வாரூர் வனமுலையாள் 71-10 

15. மேனி--உருவம் 
திருமேனி 11-6 
மின் ஏனையாள் 11-6 

16. மொழி 
குழலை வென்ற மொழி 

மடவாள் 12.5 
காமொழியாள் 46-7 
பண்ணார் மொழியாள். 2-6 
பண்ணினேர் மொழி 
மங்கை 15-6



i. 

2. 

3. 

4. 
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பண்ணேர் மொழியாள் 42-4 கணி வாய் 91-4 
பால் நத்துறு மொழியாள் 80-7 தொண்டை வாய் 20-3 
பாலன மென் மொழியாள் 85-) பவளச் கனிவாய் 91-8 
பானத்துறு மொழியாள் 80-7 
மென்மொழி 85-9 4 ‘ 
யாழைப் பழித்தன்ன. 8. விரல் 

மொழி மங்கை 71-14  பக்தணவும் விரலாள் 85-4 
17. வாய் பர் தணை விரற்பாவை 49-10 

இலவிசழ்வாய் (உமை) 46-4 பச்தாரும் விரலாள் 27-5 

2. (ட பிற 

(i) தேவியின்--அணிகலம்-துகல் 
இழை ததலாள்) 80-8 

ஏச்.திழையாள் 85-7 *பிறையணி வாணுசலாள் 991 

சேயிழை 84 5) வ 
சிலம்பு 627... கோல்வளை(யாள், 80,063 
துகில் நிரைவளை மடக்தை 64-1 
இழை அழை அலல் 95.4... வரிகொள் வெள்வளை (யாள்) 
கோசமும் அரையில் 84-4 ல a $ 

Sad வளைக் சை முன்கை த் 
அசடையஅகலக்குல் 0 ச்சைம்மடலார். 094 
பட்டம் வளை யாடு கரம் 16-4, 

பட்டம் (பட்ட வரி வெள்வளை 61-3 

(ii) தேவியின் ர் 

தவிரா மிகு2ர் (மங்கையவள்) 10-9 
விரா(வும்) Meet 10-9 

(iii) தேவியின் நெஞ்சு, மனம் 

ரிறையணி கெஞ்சு 99-1 பெரிய மனம் 44.9 

(11) தேவியின் புகழ் 

அந்தமில் புகழாள் உமை ஈங்கை 61-8 
*அ.த்றமில் புகழாள் உமை ஈங்கை 61-2 
  

* பிறை - தலையணி வகை. 

ர் அற்தம் - அழிவு,



௮௬ தேவார ஒளிகெறி (சுந்தரர்) 

எண்ணில் தொல் புகழாள் உமை சங்கை 61-7 
எல்லையில் புசழாள் உமை ஈங்கை 61-5 
பரந்த தொல் புகழாள் உமை ஈங்கை 61-9 

2, மம) மலைமகள் என்பது 

அம்பொன் மலைக்சோமான் தன்பாவை 40-10 
இமவான் மகள் 44-2, 9; 68-9 
குன்ற மலைக் குமரி 99-4 
மலைக்கண் மடவாள். 77-7 
மலைக்கு மகள் 9.1 
மலைக் குமரி 99-4, 
மலைக்கோமான் தன் பாவை 40-10 
மலை,சரு மலைமகள் 58-8 
மலைப்பாவை 83-1 
மலைமகள் 5-6, 15-5, 44-5, 58-8, 61-6, 76-5 
மலைமங்கை 4.5, 10-4, 15-8, 33-4, 98. 5) ve 8, 57-5, 84-4, 93-2 
மலை மடக்தை 16-4 
மலையரையன் பொற்பாவை 46-9 
மலையான் மகள் 41-1, 82-4 
மலையான் மடச்தை 2-4 
மலையின் மாது 58-1 

மலையுடையாள் 19-7 
மாமலை மல்கை 15-8, 84-4 
மாமலையாள் 88-1 
வரையின் பாவை 67-9     

  

மடமகள் 73-1 
வெத்பரையன் மடப்பாவை 45-3 

  

2. (17) தேவியைப் பற்றிய செய்திகள் 

1. தேவி அஞ்சின சமயங்கள் 

(1) இராவணன் கயிலையை எடுத்தபோது 
இலங்கை வேர்சன் எழில்இகழ் கயிலை எடுப்ப ங்கு. 

இமவான் மகள் அஞ்ச 619 
(2) இறைவன் நஞ்சுண்டபோது 

பிறையணி வாஹுகலாள் உமையாளவள் *பேழ்சணிக்க 
நிறையணி செஞ்! எனுக்ச நீலமால்விடம் உண்டதென்னே 99-1 

* பேழ்சணிச்ச - அஞ்ச... 4 அலுங்குதல் - வருர்.ததல்.
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(3) இறைவன் யானையை உரித்தபோதும், யானைத்தோல் 
போர்வைக்கும் 

இமவான் மகள் டுபரிய மனம் தடுமாற வேண்டிப் பெம்மான் 
மதக்கரியின் உறரியல்ல இில்லையோஎம் பி.ரானுச்சே 44-9 

மடவாள் அஞ்ச மதைத்திட்ட ஆனை ச்தோலாய் 41-8 
மலைக்கு மகள் அஞ்ச weet eoks உரித்திர் 9-1 
மாதர் வெருவ வேழமன் ரித்தாய் 69-8 
மாவிரி மடகோக்கி அஞ்ச மதசரியுரி போர்த் இகர்தவர் 87-6 
வேழச்தினை உரித்இிட்டு உமையை ஈடுக்சம் கண்டார் 17-10 

2, தேலி அஞ்சும் இடம் 
கோடி என்னும் தலத்தில் தனிமைக்கு அச்சம் 

காடேல்மிக வாவிது சாரிகை அஞ்சக், கூடிப் பொச்இல் 
ஆர்தைசள் கூமை குழற, வேடிச்சொண்டர் சாலவும் இயர் 
சழகச்கர், கோடிக் குழகர் இடம் கோயில்கொண்டாயே 82-14 

  

8. தேவி அறம் வளர்த்தது 

செட்டி சின்சாதலி ஊர்சள்தேரறும் அறம்செய 48.9 
தையலாள் உலகும்ய வைத்த சாரிரும் பொழிற் சச்சி 

மூழார்ச் *சாமச் கோட்டம் 5-6 

4, தேவி ஊடி இருந்த நிலை 

அசுடைய அகலல்குல் அமொழியாள் ஊடல் தொலையாத 
சாலச் இலங்கையர் கோன் வஸ_ எடுக்க 46-7 

[[இலல்கை வேர்தன் எழில்திகழ் சயிலைஎடுப்ப ஆக்கு 
இமவான் மகள் அஞ்ச...முடி ஒருபலும் தோள்கள் 

      

இருபம் நெரித்த] 63-9 

5. தேவி (கச்சியில்) சிவபிரானைப் பூசித்தது 
உமைஈங்கை ஆதரித் து வழிபடப்பெத்த...சம்பன் 61-2, 8 
உமைசல்கை என்.ஐம் எத்தி வழிபடப்பெற்ற கம்பன் 61-17 
உமைகங்கை என்றும் எத்தி வழிபடப்பெற்ற ர்சல்ல*கம்பனை Ge ம் 
உமைகல்கை கெழுமி ஏ2.தி வழிபடப்பெற்ற . சம்பன் 
உமைசச்கமை பாவி ஏத்தி வழிபடப்பெத்ற. 

௩ காமகோட்டம் - சச்சியில் தேவியின் அறச்சாலை. 
ர் ஈல்ல கம்பன் - உருத்திரன் பூரித்தது. 'உருத்இரன் ஈலத்சகும். 

ஒருமை பூண்டுயர் கருத்தொடும் வழிபடு நல்ல கம்பனை'--காஞ்சிப் 
புமாணம்- திருஎகம்பப் படலம், 89. 
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உமைகஈங்கை மருவி ஏத்தி வழிபடப்பெற்ற *பெரிய கம்பனை 61-8 
உமைஈங்கை வழிபடச் சென்று நின்றவா சண்ட, வெள்ளம் 

காட்டி வெருட்டிட வஞ்டு வெருவி ஓடித், தழுவ 
வெளிப்பட்ட 1கள்ளக் கம்பனை 61-10 

மலைமகள் கண்டு மருவி எச்.இி வழிபடப்பெத்த...சம்பன் 61-6 

6. தேவி கோற்றட்டி ஆளாமை 

கங்சையாளேல் வாய்இிதவாள், 1கணபதியேல் வயிறுசாரி, 
gions வேலோன் குமரன் பிள்ளை, தேவியார் 
கோற்றட்டி யாளார் 5-2 

7. தேவி சிவபிரான் கண்களை மூடியது; 
உலகு இருண்டது; நேற்றிக்கண் தோன்றியது 

மலைமடச்தை விளையாடு. வளையாடு கரத்தால், மஇழ்ச்சவள்கண். 
புசைத்தலுமே வல்லிரளாய் எல்லா, உலகுடன்தான். 
மூடஇருள் தடும்வசை செத்தி, ஒற்றைக்கண் 
படைத்துகர்த உத்தமன் 16-4 

8. தேவி சிவபிரானைவிட்டூப் பிரியாதவள் 
மதுவிம்மு கொன்றைத் தாரிருக்மட $மார்பு ரீல்சாத் 

ையலாள். 5:6 
பனை 7 = ஏலவார் குழவி பூசித்த ஏகாம்பர காசரே--பெரிய சம்பன். 
  

* இருமால் பூசிக்க வில்கம்--சள்ளச் கம்பன், 
*மருள்புரி கரு.ச்தினான் மாயன் எத்தவிற் 
கரு துமப் பெயரிய கள்ளச் சம்பனை? 

காஞ்டிப் புசாணம்-இரு ஏகம்பப் படலம், 87. 
பிரமன் பூசித்த லில்சம்--வெள்ளச் சம்பன். மலர்ப்பொகுட்டணை 

மேலவன் வழிபடு வெள்ளச் சம்பன் ஷி 80. 
3 வயிறுதாரிப் பிள்ளை கணபதியை அதிகமாக உண்ணாதே என் தும், 

சிறுபிள்ளை குயசனைச் சையில் வேல் வேண்டாம், சண்ணைச் குத்இவிடும் 
என்றும் புத்திமதி சொல்லிச் கோலால் கட்டி அடச்கவில்லை சாயாம் 
தேவி என்பது பொருள் என்பர் ஐர்" அறிஞர்,-த்தாச்தம்-1989, 
மலர் 12, பக்கம் 520. 

$ மார்பு - வெபிசானுடைய மார்பு. கொன்றை மாலை நீங்காத தேவி 
யின் மார்பு எனலும் ஒருவாறு பொருக்தும். “' உமைஒரு முகூர்த்தமும் 
இறைவ்னைபீ பிரியாள் என உணர்க?--தச்சயாசப் பரணி, 209 உமை.



916, பிரமன் ௫௮௯ 

9. தேவி தவஞ் செய்தது; தவத்தைக் கண்டு 
பிரான் அருளியது; தவத்தின் சிறப்பு 

குரும்பைமுஃலை மலர்ச்குழலி கொண்டசவங் கண்டி, குறிப்பி 
ஜெடும் சென்றவள்சன் குணத்தினை ஈன்சுறிர்து, 
விரும்பு வரம் கொடுத் ;வளைக் வேட்டருளிச் செய்த, 
விண்ணவர்சோன் சண்ணைதலோன் 16.1 

வலல்ளெர் மாசவஞ்செய் மலைம&்சை (யோர் பக்கனென்) 98-2 

10. தேவி பந்தும் கிளியும் பயில்வது 

*பந்தும் இளியும் பயிலும் பாவை, ர்தை ௪உர்வார் 
செக்தவண்ணர் 91-2 

11. தேவி பிறைக் கண்ணியள் 
1வெண்பிறைச் சண்ணி சன்னையோர் பாசம் வைத்துசச்தர் 49-9 

12. தேவி முத்திதர வல்லவள் 
முத்தி சாவல்ல முஓழ்மென் முலையாள் உமை 52-1 

13. தேலி முருகவேளின் தாய் 
குமானைப் பயர்த வார்த் சமங்கிய மூலைமட மானை 62-4 
சேந்தர் தாய் 88-5 

216. பிராமன் 

[Pog பிரமனும்! என்னும் தலைப்பு 126 பார்ச்ச] 

1, பெயர்கள் 
அணன் 67-10 
அயன் 6-9, 7-10, 8-8, 11-1, 16-8, 10; 19-8, 24-9, 27-8, 

28-9, 88-8, 51-5, 56-6, 62-7, 68-1, 69-11, 
77-10, 79-8, 85-8, 88-4, 92-1, 97-1 

செப்பரிய அயன் 51-5 

  

  

இது அசப்பொருட்டறைச் கூற்றாகவும் கொள்ளச் டெக்இன்றது 
1 பிறைச் கண்ணி - ஒகுபெயசாய்ப் பிறைச் கண்ணியைச் சூடின 

தேவி எனப் பொருள்படும். தேவி - பிறைகுடி என்ப௮, 
( தருணவாஷ்நிலாவீசு சடிலமோலி மாகாளி? 

எனவரும் சக்சயாகப்பரணி (107) காண்ச.



Gao தேவார ஒளிகெறி (சுந்தரர்) 

  

செய்யான். 23-9 
சான்முகத்திஞன் 40-1 
நான்முசன் Trl, 18-9, 19-9, 22-8, 25-5, 32-9, 45-6, 81-8, 85-2 
,பி.ரமன் 4.8, 9; 9-5, 20-9, “98 - , 58-1, 63 Ty 

67-4, 78-9, 98-6, 100-9 
விதி 91-5 

3. உலகை, உயிரை, ஊழியைப் படைத்தவன் 

இன்னுயிர் பார் படைத்தான் 19-6 
ஊழி படைத்தவன் 84-8 
பரக்கும்பார் அளித்(தவர்) 62-9 

8. வழிபட்ட தலங்கள் 
1. கலயநல்லூரில் வழிபாடு செய்தது 

வண்கமலச் தயன்முன் ஒள் வழிபாடு செய்ய மகிழ்ர்தருளி 
இருர்ச பரன் மருவிய ஊர்...சலயசல்லூர் 16-10 

2. கழுக்குன்றத்தில் மலரிட்டுப் பூசித்தது 
வந்து சாளும் வணங் மாலொடு நான் முகன், ஈக்தை செய்ச 

மலர்கள் நித்தலும் சோவே, கர்தம் காதும் புறவில் 

  

சண்கழுச் குன்றமே 81-8 

4, நிறம் 
செய்யான் 22-9 
பொன்னிறத்தின்...சான்முக ச Deon 40-1 

8. புரிநூல் அணிந்தவர் 

பொன்னிறத்தின் முப்புரிநூல் சான்முகத்தினனை 40.1 

6. மலர்மேல் உறைதல் 

அருமலசோன் 9-2 
சமலச்தில் இருப்பான் 16-5 
தாமரையின் மேலான். 30-9 
erent Cun or 16-11 
இகழ்கின் ற. மலரோன் a 

ool s தோன்றல் 87-7 
புண்டரிகத்தயன் 27-8 
பூ மிசையான் 44-8 
பூவேச்திய பீட்த்தவன். 82:8



218. பிறப்பு Gas 

பெரிய மலர்மேல் உறைவான் 52-8 
மலர் உறைவான் i8-8 

மலர்மிசையான் 18-10 
மலர்மேல் அயன் 2-9, 69-11, 77-10 
மலரோன் 78-1, 86-9 
மாமவர்மேல் அண்ணல் 83-9 
வண்சமலத்தயன் 16-10 
விரை மலர்மேல் அயன் 69-11 

7. வேதமும் பிரமனும் 
வேத முதலான் 40-6 

217. பிழையும் ஆராயவேண்டுவனவும் 

பதிகம் 82 (ஊஞயுயிர்) 
இருச்சுழியற் பகம், பண் ஈட்டராகம் என்று. சில பதிப்புக்களில் 

உள்ள. இது 4 கட்ட பாடை! என்று இருக்கவேண்டும் 
(ஈட்ட பாடை வரிசையில் உள்ள காரணத்தால்)--ஸ்ரீ 
சுவாமிகாச பண்டிதர் பஇப்பையும் பார்ச்சு-பெரிய 
புராண விரிவுரை கழநித்றறிவார் 111; பச்கம் 109 பார்க்க. 

பதிகம் 99 (பிறையணி வாணுதல்) 

“திருகாகேச். ச.சத்தரனே! என்பதுதான் சரியான பாடம் 
எனத்தோன் துன் தத. பாடல்கள்(கட்டளைச் கலித்துறை 
வகையில் அமைச்துள்ள காரமணத்தால்)--ஸ்ரீ sanders 
பண்டிதர் பதிப்பைப் பார்க்கவும் த 

218. பிறப்பு 

(யாக்கை? *வாழ்க்கை? என்னும் தலைப்பு 287 பார்த்க] ழ் தலைப்பு fa] 
இடர்ப் பிறவி 
உறங்ட விழித்சால் ஒக்குமிப் பிறவி 
எம்சோன் உனை வேண்டிக்கொள்வேன் பிறவாமையே 
mages 
ஏழ் பிறப் 
சீல் பொச்கையிற் பிறவியைப் பழித்து 
பாழ்போவஅ பிறவிக் கடல் 
பிணி சொளாச்சை பிறப்பிறப்பு 
பிறவிப் படுகடற் பரப்பு 

51-4 
8-4 

92-3 
40-5 
97-8 

64-10 
TL 
61-2 
67-7



Gao தேவாச ஒளிநெறி (சுக்.த.ர்) 

மலர் தால்யெ பாசப் பிறப்பு 
மறுபிறப்பு 
மறுமைப் பிறப்பு 
முன்னை முதற் பிறவி 

  

219. புகழ் 

அக்தமில் புகழ் (அச்.தமில் புசழாள் உமை), 
அருமையாம் புகழ் (௮ருமையாம் - புகழார் சம்பந்தர்) 
*அத்.றமில் புகழ் (அர்றமில் புகழாள் உமை) 
எண்ணில் தொல் புகழ் (எண்ணில் சொல் புகழாள் உமை) 
எல்லையில் புகழ் (எல்லையில் புகழாள் ௨ மை) 
சர்சொண்ட புஈழ் (சீர்கொண்ட புகழ் வள்ளல் இப்புவி) 
சொல்லவரும் பு£ழ் (சொல்லரும் புகழான் தொண்டைமான்) 
தாழ் புகழ் 

திருப்புகழ் 5 
தொல் புகழ் 15-10, 61-7 
நிறை புகழ் (8இிவேதியர் நிறை புகழ்) 
ult gs Ogre புகழ் (பரந்த தொல் புகழாள் உமை) 
பழிசேரில் புகழ் யூழிசேரி ல் புகழான் பரமன் 
பாயின புகழ் (பாயின புகழான் பாச்சிலாச் ரொமத்தடிகள்), 

புகழ் 66-5, 73-11 
Sgors Susr yep (Sporgs Swer ys wr or....9102%or) 56-7 

  

220. பூதம் (பாரிடம்) 

ஆளும் பூதங்கள் 62-8 
குழட் பாரிடங்கள் 9-8 
ele las 85-8 
எல்.பூகம் 21,6 
பாக்க பாரிடம் 16-6, 89-8 
பல பூதம் 11-8 

பாரிடங்கள் 2-9, 58-5 
பூதங்கள் 2-8, 62-8 
பூதம் 18-5, 46-6, 53-1, 55-8, 62-1, 70-1 

  

* அத்தம் - அழிவு, பொய்.



221. Guu 

(சலைப்பு 180 'செனும் பேயும்! பார்க்க] 

ஈமப் புறங்காட்டிற் பேய் 52-9 
எரிதலைப் பேய் Abd 

குழிகட்...பேய் 10-2 

கூறுஈடைச் குழிகட் பகுவாயன பேய் 10-2 

சமண் சாக்இியப் பேய்கள் 15-9 

சமண் சாக்யெப் பேய் (மிண்டர்) 15-9, 99-10 
துட்டராயின பேய்கள் 16- 
தெள்ளிய பேய் 11-8 

பகுவாயன பேய் 10-2 

பறைச்சண் கெடும் பேய்ச்சணம் 9-8 
புலால் வாயன பேய் 2-5 

பெரும் பேய் 2-8 
பேய்ச்சணம் 
பேய்கள் வாழும் மயானத்து 
பேய் சூழ்தல் 
பேய் மாருப் பிணமிடுகாடு 
பேயாய்த் இரிச் தெய்த்தேன் 
பேயுருவம் 
பேயுருவ மூன்றும் 
பேயோ டேனும் பிறிவொன் நின்னாது 
மொய்த்த பல பேய் 

  

2௨22. பொருள், பொருளழகு 

ம 

உள்ளத் துள்ளே நின்ற ஒண்பொருள் 
உள பொருள்கள் 
ஒண்பொருள் 
தாருகனைப் பொருஅ பொன் றுவித்த *பொருளினை 

முன்படைத்துசச்த புனிதன் 
பாடிப் படைத்த பொருள் 
பொருள் 
மெய்ப்பொருள் 59-1, 60-5, 69-1, 

* பொருள் - மசன், கடவுள். 
தே. ஒ.11--98 

4 
7 

5- 
5- 

45-4, 60- 

16- 
43. 
60- 
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2. போருளழகு 
3. சார்த்தர் மூஎயில் எம்.த சடு௮னைப் பகழிய தொன்றால், 

பார்த்தனார் சரள் தோள்மேல் பன்னுனைப் பகழிகள் 
பாய்ச்சி 76-3 

[அர்ச்தர் கொடியோர் பலர் மேல் எய்தது பகழி-அம்பு ஒன்று, ஆனால், 
ஆத்தன்-அருச்சனன் ஒருவன்மேல் எய்.த.த பகழி அம்பு பல] 

2. பாம்பணை யானுக்கும், பாவை ஈல்லாள் தனக்கும், 
மால்விடை, ஏற்றுக்கும் பாகன் 17-9 

[மாலக்குப் பாசன் (இடது பாகம் கொடுத்தவர்), தேவிக்குப் 
பாசன் (கணவன்), விடைப்பாகன் (விடை ஊர்பவண்) பாகன்? 

222. பொழிலும் சோலையரம் 

1. சோலை 

அளிக்கும் ஆச்.இ* அல்லான் மதுவம் அளிக்கும் சோலை 94-4 
அன்றில் முட்டா தடையும் சோலை 05-8 

ஆயம். பேடை அடையும் சோலை 95-7 
அலும் மயிலும் கடல் அளியும் சோலை தரு£ர் 94-3 
இலைகள் சோலை 87-5 
சதலிவனம் தழுவு பொழிற் சோலை » 40-9 
சந்தார் சோலைசள் 27-5 
கருக்கு வாய்ப் பெண்ணயொடு செங்குமலி சோலை 40-5 
கழைச் கரும்பும் கதவிப் பலசோலை 58-4, 
சறையார் சோலைகள் 27-2 
கணனிகள் பலவுடைச் சோலைக் காய்ச் குலையீன்ற கமு௫ன் 73-2, 
சனிவினிய சதலிவனம் சமுவு பொழிற்சோலை 40-9 
arte வண்டு பாட மயிலாலும் வளர்சோலை 40-4 

குரங்காடு சோலை 92-5, 

குலைமலிச்த கோட்டெங்கு மட்டொழுகும் பூஞ்சோலை 90-11 
குழை யணி இகழ் சோலை 85-7 
சொங்கார்க்க பொழித்சோலை சூழ்ஈனிசள் பல உதிர்க்கும் 80-0 
கொய்ம்மாவின் மலர்ச்சோலைக் குயில்பாட மயிலாடும். 80-1 
கொய்யா்ணி மலர்ச் சோலை 85-2 
கொய்யுலா மலர்ச்சோலை. 80-6 
செண்பகச் சோலை 69-3 
செர்கண் பவளம் இகழும் சோலை 95-5, 
செருர்தி செம்பொன் மலரும் சோலை 95-10 
செறிக்ச சோலைகள் 68-10 
சோலை. 16-8 
  * அல்லால் - இருளில், இரவில்.
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'தெங்குமலி சோலை 40-5 
தேனுண் பொழில் சோலை 79-9 
கல்லார் அடீலம் சண்வளரும் சூழ்டெங்கன் அருகே 

சனிவினிய கதலிவனம் தழுவு பொழித் சோலை 40-9 
நீடுயர் சோலை 
பக்கமே குயில் பாடும் சோலை. 
பணையிடைச் சோலை 8-6 
பாடல் வண்டிசை யாலும் சோலை 36-7 
புரைக்காடு சோலை 92-4 
புள்ளேறு சோலை 92-9 

பூஞ்சோலை 30-11 
பெண்ணையொடு தெக்குமவி சோலை 40-5 
பைச்தண் மாமலர் உந்து சோலைகள் கத்த சாறு பைஞ்ஞீலி 36-4 
பொழில் சோலை 79-9 
பொழிலாருஞ் சோலை 92.2 
Gump சோலை 30-9, 40-9 
மட்டவிழ் சோலை Ag 2 
மட்டொழுகும் பூஞ்சோலை 89-11 
மடையெலாம் (pei weiss, EGa@samrd quis, 

தேன் புடையெலாம் மணம் சாறு சோலை ல் 
மணகாறு சோலை 35-6 
ம.துலம் அளிக்கும் சோலை 4-4 
மயிலார் சோலைகள் 86-6 
மலர்ச் சோலை 30-1, 6 
மாட மதிலணி கோபு ரமணி மண்டபம் மூடி. 

முடில்தவழ் சோலை 48-5 
GO gap Cen» 43-5" 
முருகமர் சோலை 69-1 
மைக்தார் சோலேகள் 21.7 
வண்டிசையாலும் சோலை. 

2. பொழில் 
அணிபொழில் 16.1, 85-7 
அணிமயில்கள் ஈடமாடு மணிபொழில் 16-1 
அணியார் பொழில் 4 
BUGS «Gauge அறுபதம்.பண்பாட 

அணிமயில்கள் கடமாடு மணிபொழில் 16-1 
அறுகால் geri of somQuriga M9 
அன்னச் சேவலோ டூடிப் பேடைகள் கூடிச் சேருமணி 

பொழில் 35-7
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ஏரார் பொழில் 
ஏ.ராரும் பொழில் 
ஒண்பொழில் 
கடிபொழில் 
கடியார் பூம்பொழில் 
கதலி வனம்தழுவு பொழித்சோலை 
கரடியும் மானும் மரையினமும் மயில் மற்.றும்பல எல்லாம். 

சேனுண் பொழில்சோலை மிகு பேர்ப்பத மலையே 
கரும்புனை வெண்டுசத்தரும்பிப் பொன்மலர்ச் அ பவளக் 

சவின்காட்டும் கடிபொழில் 
சனிவினிய கதலிவனம் சழுவு பொழிற்சோலை 
காரார் பூம்பொழில் 
சாராரும் பொழில் 26-10, 
சாறிரும் பொழில் 
சாரர் பொழில்கள் 
குரவ சாதச் குயில் வண்டினம் பாடகின் ஐரவம் ஆடிம்பொழில் 
குரவம் பொழில் 
குமவமரும் பொழில் 
குதையாப் பொழில் 
குன்றாப் பொழில் 
சொக்கணை வண்டாத்தும் குயிலும் மயிலும் பயிலும் 

செக்களை பூம்பொழில் 
ொங்கார்க்த பொழிற் சோலை 
செரங்குலாம் பொழில், 
கொரத்தலரும் பொழில் 
சொர்தார் பொழில் 
சொர்சணவும் பொழில்: 
கொய்யார் பொழில் 
சோதில் பொழில் 
சமயமார் பொழில் 
இதையார் பொழில் 
எறைகிண்டார் பொழில் 
சீசப்புனலுண் டெரியைச் சாலும் சூதப்பொழில் 
சூதப்பொழில், 
செழும் பொழில் 
'செறிர்ச பூம்பொழில் தேன் அளி வீசும் 
'சேலொம் பொழில் 
தண்பொழில் 
சாழைப் பொழில் 
இணி பொழில் 

82-10 
89-11 
84-10 
16-9 
27-1 
40-9 

79.) 

16-0 

40-0 
27-7 

28-10 
5-6 

AT-4 

    

64-9 
80-10 
70-6 

94.6 
94.6 

55 
88-6 

64-10 
69-8 
71-1 
69-7
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_இணியும் வார்பொழில் 61-2 
மெங்கணை பூம்பொழில் 99-11 
தெக்கம் பொழில் 805 
தேமாம் பொழில் 79-1 
சேனுண் பொழில் 19.9. 
சல்லார்...கணிவினிய கதலிவனம் தழுவு பொழித்சோலை 10-9 
கறலம பூம்பொழில் atl 
காத£சம் வண்டோது வார்பொழில் 84-10 
நிரையார் கழுகும், நெடுக்தாட் OagGw, Ges usayin 

விரலில் குளிரும் விரையார் பொழில் 12.3 
கெருக்கி ௨ண்பொழில் சூழ்ச்செழில்பெற seo ‘ar 

காவிரிக் கோடு 48- 

  

பலங்களெர் பைம்பொழில் பனிவெண் மதியைத் தடவ 98 2 
பூம்பொழில் 24, 27-1, 7; 84-11, 55-3, 80, 90-11 
பைச்சண் மாதவி புன்னையும் ஆய பைம்பொழில் 36.8 
பைம்பொழில் 36-8, 56-4, 76-7, 93-2 
பைம்பொழில் விளாகம் 8-6 
பொழில் 9, 12-10, 39-7, 41-3, 55, 76-10, 79-1 
பொழில் சோலை 10 
பொழிலாரும் சோலை 92-2 
பொழிலின் தேன் 82-1 
பொழிற் சாரல் 79-2 
பொழிற் சோலை 10-9 
மட்டுண்டு வண்டாலும் பொழில் 0-8 
மண்ணார் பூம்பொழில் 25 
மாதவர் வளரும் வளர்பொழில் 87-10 
மாம் பூம்பொழில் 24.8 
மாவி சனி மங்கும் பொழில் 80.9 
முடத்சாழை யின்று மொட்டலர்ச்து விசைசா௮ முருகு விரி 

பொழில் 40-1 
விரி பொழில் 40-1 

ee Gaon 21.8 
மையார் பூம்பொழில் 24-8 

வண்டாடு தண்பொழில் 71-9 
வண்டார் பூம்பொழில் 24 
வயலணி பொழில், 12-8 
வளங்சனி பொழில் 29-10 
வளர்பொழில் 88-10, 87-1, 10 
வன்பனைய வளர்பொழில் 88-10 

வார்பொழில் 64-2, 88-10
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வானார்மதியம் பதிவண் பொழில்வாய்த் தேனார் சறையூர்  98-6 
விரிபொழில் 39-1, 40-1 
விரையார் பொழில் 42-3 

௨24. மக்களைக் சூறிப்பான 

அசலிடத்தவர் . 62-5. உலலல் உள்ளார் 91.8 
*ல்2ம் மொழி யன்னாசவர் 80-83 ஊரன்...தமிழ்மாலை 

அஞ்சினார்க்கு 49.5... செம்மாக்திருக்து இரவாய் 
அடியார் 47-5 இறப்பார் 47-10 
அப்பாலும் அடிச் சார்க்த எங்கள் பிரானை இதியாதார் 86-7 

அடியார் 89-10 எங்கள் பிசானை உணராதார் 86.2 
அருமையாம் புகழார் 74.11 ஏங்கள் பிசானை நினையாதார் 96-8 
அழகுடை ஜயன் 94.10 எங்கள் பிசானைப் பாவாதார் 86-5. 
இற்றார் 9.3. எத்தவத் தோர்களும் 43-11 
அமல்கள் அதிவார் 100-8 எத்திசையும் புகழ் மன்னி 
கம லேர் 906. "இருப்பவர்கள் 81-10 
ஆறலைப்பார். 92.8. எடீர்கள் 79-7 

'இசப்பார்கள் 60% ஒன்னலர் 89-9 
இருங்குலப் பிறப்பர் 72.10 peri 88-10 
இளையவர் 60-9 சண்டகர் 43-3 
இளையன் 80. சண்ணரையன் 46-9 
maid we Bevsir 34.8 சலைமலிர்த தென்புலவர் 80-11 
உலஎவர் 51-12 கலையார் மாதவர் 27-10 

. வேதாங்கங்களை எடுத்துரைக்கும் Boss தன்மை வாய்ந்தவர் 
என்ப ஒரு பொருள். “அங்கம் மொழியன்னாவாமார் தொழுதேத்த? 
என்பதை... * அங்கம் ஒழி அச்சாள் அரவமரர் தொழுதேத்த? எனச் 
தஇரு,ச்சிக்கொண்டு இருமாலால் புடைக்சப்பட்ட உடம்பு இரு கூறாகிய 
அச்சாளில் *அரவமரர்? (அரவின் வடிவு தாங் அமரராய் கின்ற மாகு 
கே.௮க்ஈன்) தொழுதேத்திய தலம் இருக்கேதிச்சாம் எனப் பொருள் 
காண்பர். கே.அ பூசித்ததால் கேதீச்சரம் எனப் பெயர் போக்தது என்பர். 

** செய்ய கே.து தலையற்ற ௮ச்சாள் 
இருந்தும் பூசைகள் செய்,௫ முடிப்பேன்?! 

_-சஇிரைமலைப்பள்ளு, பச்கம் 86, 97. 
அவ்கனம் இருத்தாமலே :அல்சம் மொழியன்னாரவரமரர்? என்பதற்கு: 
(மாறுபட்ட) அங்கவிசேடமே இவர்கள் இன்னார் என மொழியும் 
(வெளிட்டட்க்த் சாகு கே.துச்களும், அமரர் (தேவர்களும்) தொழு 

.த,த்.தும்” எனப் பொருள் எளிதில் காணலாம்.



224, 

கற்ற பெரும்புல வாணர் 73-8 
appa” 48-1, 61-11 
சற்றிலாசான். 80. 
கற்று சல்லன் 84-3, 9 
கற்றோர் 30-11 
சறுவிலா மனத்தார்சள் 76-2 
sr cchCw p> Qui gserrwmer 34-3 
இழக்கே சலம் இடுவார் 

(ர். சணர்) 
இழவன் 
குணச் இனர் 
குலமிலாசான் 
Gover 

குவலயத்தோர் 
குழை சாதத் சடிமைச்சட் 

குழையாதார் 

குறத்திகள் 
கூழை மாந்தர் 
கூழையர் (அடியார் கூட்டத் 

தில் சடையில் நிற்பவர்) 
கூழையராடிப் பொய்யே 

குடியோம்பிக், gens. த மெய் 
யடியார். ப்பெய்யும் 
angus” “ 67-8 

கூறை கொண் டாதலைப்பார் 02-3 

78-4 
Blt 

சொடியார் 32-9 
கொடுச் இலாதான் 81-2 

கொடுப்பார். Bk 
கொடும் பாடன் 46-9 
சோணுதார். 86-4 
சங்கை யஉர் 10-9 
௪ம்2ம் இசையொடும் வல்லார் 73-11 
சடையிற் கங்கை 

தரித்தானைச் சாராதார் 80-1 
சழக்கர். 82-4 
சழககன் 84-5 

சாது 4-4. 
சார்ந்தவர் 73-7 
*சால ஈல அழகுடை ஐயன் 84-10 

மக்களைத் குறிப்பன 

  

Gre 

இச்சத்தைச் வென் பாலே 

    

    

    

வைத்தார். 99-10 
இத்தர் 52-10 
சிறந்தார் சுற்றம் இருவென் 
த் ga ‘ace 94-7 

சிறியார் 4-3 
சோர்க்த அன்பர் 902 
சுற்றம் ௩ ன்இளே பேணியே 
“Sn 62, 'காம்பு(வோன்) 34-8 

Osun éhsor 43-7 
செத்தார் 46-1, 80-1 
செம்மையாளர் 6-10 

சைவர் 93-9 
சோணாட்டவர் 87-6 
சகு ஸசவர் 98-9 
தடச்தோளன் 3L7 

96-6 

தவ ஞானிகள் 43-11 
put 98-9 
'சமிழ் பாட வல்லார் 57-12 
தவத்தின் மிக்க கமர் 06.9. 
தாய் 34-7 
திடக்சொள் சிந்தையிஞர் 88-2 
'இருவாரூர்ப் பிறச்தார்கள் 80-10 
Agar 90. 
இயர் 32-4 
worst e5%ev wren i 838-9 ன் ott 

சார்த்தர் 16-3 
தெவ்வர் 57.5 
தென்புலவர் 811 
தொடர்ச்தவர் 73-8 
Gare hee பல சொல்லிச் 

துதித்து இறைசன் இறத்தே 
கற்பாரும் கேட்பாரும் 16-5 

ஈம்பிஞர் 8-1 
சரைகள் போக்து மெய் 

தளர்க்து மூத்துடல் CQL 
நிற்குமிச் இழவன் 81% 

  

* சா லகல் வழச்குடையனே? என்றும் பாடம். 

* *கொலையாளர்? என்றும் பாடம்.



௬௦௦ 

சரைத்த மாந்தர் 34-6 
ஈல்லவர் 48-4, 56-10, 69-10 
நல்லன் 34.6 

நல்லார் 922. 
ஈல்லாரகர் 79-10 

  

ஈலமிலாதான் 34-6 
நற்பதம் என்றுணர்வார்.. 84-8 
சாவலர் (இருசாவலூசர்) 57-12 
8. நிறைர்தவர் 45-5 
காவலாஞூரன் உரைதருமாலை 
மோசஞ்ச னோடஞ்சம் உள் 

குளிர்ச்தேத்த வல்லார்கள் 09-11 
நீற்றாரு மேனியர் 380-2 

யில் வழுவா 
நியமத்தவர்கள் 93-10 

கொய்ய மாந்தர் 84-7 
கோயன். 34-7 
பஞ்ச துட்டன். 34-5 
பண்ணிசையார் மொழியார் 11-2 
பத்தர் 52-1, 10; 84-10 
பத்தராய்ப் பணிவார்கள் 89-10 
பயிலப் புகுவார் 10-5 

ப.ரமனையே பாடுவார் 39-10 
பனங்காட்டூர் பயில்வானுக், 

அடிமைச்சட் பயிலாதார். 86-6 

  

பாருளார் 56-1 
பாரோர் 24-10, 27-7, 28-10 
பாவம் வீனை அறுப்பார் 30-9 
பாவி(கள்) 84.5, 49-8 
பிள்ளையினம் தள்ளி 
விளையாட்டொலி 16-2 

புண்ணியர் 89.10 
புல்ியும் சாழ்ர்தும் போக்து 

அவஞ்செய்யும் போகரும் 
யோகரும் ரத 

புலவர் 30-11, 97-6, 96-2 
புலவாணர் 78.8) 6 

புலவீர்சாள்' 94 
புலவோர் 

தேவார ஓளிெறி (சுந்தரர்) 

பெண் ஆண் ஆய பிரானைப் 
பேசரசார், 86-8 

பெண்டிர் நாத 
பெரியவர் 51-19 
பெரியார் 4.3 
பெரியோர்(கள்) 10-10, 90-3 
பெருல்குலத்தவர் 

(வென்டியார்) 72.11 
பெரும்புல வாணர் 78-8 
பெருமையார் 90-4 
பெத்றொன்றேதும் பீரானைப் 

  

பேசாசார் 86-4 

பேராளர் 90-2 
பொழியே சுமக்துழல்வீர் 78-9 
பொய்ம்மையாளர் 84-1 
போகர் 74-58 

மக்கள் 575 
மண்டல கரயகர் 84-10 
மண்ணவர் 
மண்ணுளார் 
மதிமாக்திய மரக்தர் 
மதியுடையவர் 
மருவார் 16. 1 
மறை சாவர்(ன்) 80-8, 39-11 
மறையோர் - தலைப்பு 280 பார்க்க. 

மாசழச்சன் 815 
மாக்தர் 34-6, 7; 60-9 62-10, 78-4 
Lor peri 74-10 
மிடுச்சிலாசான் 84-2 
மிண்டர் 73-8 
முப்போதும் திருமேனி 

'ண்டுவார். 59-10 
முழுநீறு: பூசிய முசசிவர் 99-10 

முற்றன் 84-9 
முத்திலாதான் 34-9 
wer பவர் 73-2 
மூர்ச்சன் 80-4 
மெய்த் தவத்தோர் 75-4 
மெய்யடியார் 67-3



226. 

மெய்யர் 45-11 
மெய்யிலா தவர் 57-11 
மேலையார் 96-7 
ook gor 34-8 
யோகர் டத 
வஞ்சல் கொண்டார் 19-5 
வஞ்ச செஞ்சன் BIB 
agruopp wer é gat 86-8 
வஞ்சர் 81-7 

வடுகர் 49-1 
வடுக வேடுவர் 49-1 
வண்டமிழ் வல்லவர்சள்... 88-0 
வரும்சலமும் பலபேணு;தல் 

மரம், ஸஷெடி....முதலிய ௬௦௧ 

வழக்கில்லி 915 
வழக்குடையன்.. 3110 
வள்ளல் 348 
வன்றொண்டன்...சண்டமிழ் 

மலர் பத்.தும் வல்லார்கள் 70-10 
வாளிகள் (வாள்வீரர்) 43-3 
வில்லிகள் 43-3 
விழுமிய தாய்...புலவோர்க் 

2 கெலாம் 31-7 
வெருண்டவர். 73-5 
லேடர்(கள்) [ [கொடியார் பலர் 

வேடர்சன்] 82-9, 42-8, 49-3 
வேடிக்தொண்டர் சாலவும் 

சருங்கடல் இருக்குலப் But, சழக்கர் 82-4 

பிறப்பர் 211 வேவெர் 19-1, 4 
(வணிகர்-கெய்தல் நிலத்தவர்) வேதி நீதியர் 80-10 

வரைகள் போல் தரன் வேத வித்தல்லாதவர்கள் 45-1 
தோளன் 84-4 வேச வேதியர் 83-10 

225. மந்திரம் 
ஆறெழுத்து 

உகச்தார் எழுத்தாறும். 19-8 
wok Haid pear p Sweex 100-8 
wi Dr agar, மாமறை பாடுவர், மான் மறியர் 18-9 
wi Ss orgptat...Qacr g@Qrsar...eerser ao oper 

சொடித்தான்மலை உத்தமனே 100-9 
மாலொடு கான்முகன் இக்இரன் மக்இிரத்தால் வணங்க 

நீல கஞ்சுண்டவர் 199 
சமணர் மந்திரம் ஓதும் முறை 

தீங்சள் கறையொன் நின்தியே ஞமண ஞாஞண ஞாண 
ஜஞோணமென் றரோ.இி யாரையும் சாணிலா அமணர் 33-9 

226. wyib, சொடி., கொடி, ராலர், தஸஹிர், 
அசும்பு), பாயிர், பாளை, குரும்பை முதலிய 

அகில் 
கல்வாய் ௮ல் 
«71080 

16-4, 7; 42-2, 8; 60-10, 74-4, 6; { 

  

9-1, 57-



௬௦௨ தேவார ஒளிகெறி (சுந்தரர்), 

கச்தங் சமழ் கா.ரஇல் 13-8 
4118 600 69-5 
மன்னு காரஇல் 36-2 
௧7 முகத்தில் இிரளார் அடல் 8-7 
Soin yi 48H 42-4, 

அடும்பு 72-6 
பெ(ண்)ணை அடூம்பொடு விரவிய7மருங்கு 72-6 

அரவிந்தம் (சாடீசை--பார்ச்ச), 
அரும்புயர்ச்த அரவிர்தத் தணி மலர்கள் ஏறி அன்னங்கள் 

விளையாடும் 40-8 

அரும்பு 
அரும்பருகே சுரும்பருவ ௮றுபசம் பண் பாட 
அரும்பார்க்கன மல்லிகை செண்பகம் 

அரும்பு 
அரும்புடை மலர்ப் பொய்கை 

அரும்புயர்ச்ச விக்க தணிமல்கள்: 
புன்னை மாசவித் தொகுஇ என்றும் அரும்புவாய் மலரும் 

  

   

அல்லி 
அரும்புடை மலர்ப் பொய்கை அல்லி 29-5 
அல்லிமென் முல்லையர்தார் 39-1 
அல்லியச் தாமரைச் தார் 22-10 
அல்வியிடைப் பெடை வண்டுதங்கும் 10-8 
அல்விவண் டியங்கும் ஆரூர் 8-4 

அலர் (“மலர்'--பார்க்க) 

   ாங்கலர் 
வேங்கை அலர் 

ஆத்தி 
அளிக்கும் ஆத்தி *அல்லான் ம.தவம் துளிக்கும் சோலை 911 

ஆல் 
ஆலதன் £8ழிருர் சநமே புரிதற்கு 99-2 
அடே ரைத்த அறவனை 18-7 

* அல்லால் - (அல் - இசவ இரவில். 
 



226. மரம், செடி....மு.தலிய 

குளங்கள் ஆல் ரிழற்€ழ் ஈற்குயில் பயில் வாஞ்சியம் 
கோல ஆல் கிழத்€ழ் அறம் பகர 
பொழில்கொள் ஆல் சிழற்£ழ் அறம் புரிந்து 

இஞ்சி 
இதழி (கொன்றை!--பார்ச்ச) 

கொத்தலரும் இதழிச் சொத்து 
இலவங்கம் 

இலவு 
இலவிதழ் வாய் 

இலை 
இலையால் அன்பால் ஏத் தம் அவர்க்கு. 

எருக்கு 
எருச்ச சாண்மலர் இண்டை 
துன்னெருக்கு 
வெள்ளெருச்கஈமும் சடையதாம் 

ஏலம் 
ஏலவார் குழலாள் உமை 

ஏனல் 

எனல்லவை மலைச்சாரலில் 
சொய்புன(ல்) ஏனல் 

  

ஐவனம் (மலை செல்) 

கச்சி 
*ஈச்சயூர் ௧௪௪ 

கண்டல் (நீர்முள்ளி) 
சண்டல்...சூழ் கடற்கரை 
கண்டலல் கழிக்கை 

கதலி (வாழை--பார்ச்க) 
கதலிச் கனி 
கதலிப் பல சோலை 
டங்கன் அருகே சனிவினிய கதலிவனம் தழுவு 

௬௦௩௨ 

764 
65-6 
55-7 

42-1 

84-5 
16-9, 42-1 

46-6 

4-9 

31-7 
2-3 

36-8 
  

9-7, 16-9, 42-1 
61-1 

79-9 

74-2 

61-10, 74.2 

91.4 

12-2 
58-5 

Thad 
9 
4 

   

பொழித்சோலை 40-9 
  

* கச்சி - EDA -uLi@srg wens.



௬௦௪ தேவா. ஒளிகெறி (சுந்தரர்), 

கமலம் ((சாமரை”--பார்க்க) 
அச்சலல் சமல் தவிரின்மேல் உறக்கும் அலவன் 69-4 
ஏரிக் கனகக் கமல மலரன்ன சேவடி. 43-2 
சமலங்கள் மூகமலரும் 16-1 
சயல்மண்டச் சமலம் களிவண்டின் கணம் இரியும் 16-2 
குளத்திடை மடைதொறும்...கமலம் 
செய்யார் சமலம் 
செய்யார் பைல்கமலம் 
செறுவினித் செழுங்கமலம் ஒக்குசென் புகலூர் 
(சண் கமலப் பொய்கை 
ஈறச்கொள் கமலம் ஈணிபள்ளி எழ 

    

பாயு$ர்ச் பெல்கார் கமலமூம் 36-8 
பொற்றிரள் மணிக் சமலங்கள் மலரும் பொய்கை 55.4 
மடைமலி வண்சமலம் மலர்மேல் மடஅன்னம் மன்னி 98-7 
முடிழ்மென் முலையார் முகமே கமலம் 93.8 

கமுகு 
இளங்கமுகன் மு.ஐபாளை 99-4 
கண்கமுசன் பூம்பாளை மதுவாசம் கலச்த சமழ் தென்றல் 10-10 
சண்டார்சம் கண்குளிரும் களிச் சமுகம் பூஞ்சோலை 80-10 
சமூன் பமுச்சாயும் 9-9 
"காவில் அருவி சமுகுண்ண V7 
சளிச் சமூகம் பூஞ்சோலை 80-10 
சணிகள் பலவுடைச் சோலைச் காய்க் குலேயீன்ற கமுகு 192 
கிரையார் கமுகு 42-8 
பாளை ஒண் கமுசம் 17 
பாளைபடு பைங்கமுடின்...தேறல் 40-4 
(par Pa Bord sepPar qo guin%er wg ser g தென்றல் 

புகுக் தலவும் 99-4 
கரந்தை 76-6, 96-10 

சடைமேதும் காதுசரக்தையோ 98-2 
கரும்பு 

இன்கரும்பின் சுவை 109-10 
என் பிறவி வோறக்கும் கரும்பினை 58-6 
சட்டியின் கரும்போக்கிய நீடர் 56-7 
சட்டியைச் கரும்பின் தெளிதன்னை 59-10 

கருப்பாலை 11-1 
கருப்புச் லைக் காமனை 9-4 
  

* எப்பொழும் நீர் பாயும்,
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கரும்பருகே கருங்குவளை 16-1 
eae மொழி லகில் 13-4 
கரும்பாருவ் கழனி 23-4 
கரும்பாரும் வயல் 27-9 
கரும்பின் தெளிதன்னை 50.10. 
கரும்புயர்ச்து பெருஞ் செர்செல் செருக்கு விளைகழனி 40-8 
கரும்பு விவின் மலர்வாளிச் சாமன் 16-9 
கரும்பே என்கட்டி 38-3 
கழைச்கரும்புங் +, ots பலசோலை 58-4 

   கழைச்கொள் ரும் 

  

  

*கற்றினம் சன்சரும்பின் மூளை கறி கற்கச் கறவை 16-5 
குருகு பாயம் கொழும் கரும்புகள் செரித்த சாறு 87-1 
சடையுடைச் கரும்பு 62-10 
செச்செலசனயலே கடர்சாள மென்கரும்பின் தாழ் இெல்கு 10-8 
திங்கரும்பின் கஷறவிரும் தேனே 40.7 
தெக்கல் ஞலைக்சழ்க் கருப்பாலை 77-1 
மருங்கெலாம் கரும்பாடத் தேன்புடையெலாம் மணசாது 

சோலை 
வேம்பினொடு திங்கரும்பு விரவி 

கல்லால் 

கல்லால் மிழற்சீழ் அறங்கள் உரைத்த அம்மானே 41-8 
சல்லாலா 47-8 
மறை சான்கும் கல்லால் நிழர்2ீழ்ப் பன்னிய எங்கள் பிரான் 29.1 

கழுநீர் 
கமழ் கழுகீர் சவர்சழணி 
கழுநீர் கமழச் கயல் சேல் உகளும் செழுர£ர் 
குஎச்சிடை மடைதோரறும் சாவியும் குவளையும் சமலம் 

செல்கழுகீரும் மேவிய குருகாவூர் 
கோல மலர்க்குவளைச் சழு£ர் வயல்சூழ் இடக்கு 
செங்கமுகீர் 
சேம்பினோடு செங்கழு$ர் சண்டடல்டல் இகழும் இருஙாளூர் 
arg செங்கழுரீர் மலர் 
மடையெலாம் கழு£ர் மலர்க்து. 

  

கழை (கரும்பு பார்ச்க) 
கரும்பின் தாஜ்டெல்ன் அருகே சழை தழுவித் சேன் 

தொடுக்கும் கழனி 40-8 
கழைச் கரும்புல் சதலிப் பலசோலை ் 58-4 
  ~ 

* கற்றினம் - சன்ழு இனம்,
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கழைச்கொள் கரும்பு 9-9 
கழைச்சொள் பிரசம் 17-5 
கழை சழுவித் தேன் தொடுக்கும் சழனி 40-8 
சழைரீர் முத்து 94.1 

கள்ளி 
கள்ளி வற்றிப் புல்இர்து வெல்கானம் கழிச்சுவே, புள்ளி 

மானினம் புக்கொளிக்கும் புனவாயிலே 50-8 
பிறவு கள்ளியின் 8ீள்சவட்டேறித் தன் பேடையைப் 

புறவல் கூப்பிட 50-6 
கறி (மிளகு?-பார்ச்ச) 
காவி 

காவியவ் கண்ணி பல்சனை 63-3 
காவிவாய் வண்டு பல பண்செய்யும் சழனி 40-10 
குளத்திடை மடைதோறும் காவியும் குவளையும் கமலம் 

செய்கழு£ரும் மேவிய குருகாவூர் 29-2 
குங்குமம் 

குங்குமங்கள் உர்திவரும் கொள்ளிடம் 40-6 
குரவு 

கு2வம் அரவின் out pe திரும்ப 99-2 
குரவம் சாறச் குயில் வண்டினம் பாடரீன், ற.£வம் ஆடும். 

பொழில் 
குரவம் சாதிய குழலிஞர் 
குரவம் பொழில் சூழ்தரு சோடி 
குரவமரும் குழலாள் உமை 
ஞூசவு கொன்றை...விரவுஏன் ஐ சடையுடையீர் 
குரவோடாக் கவிளமும் மிளிர் தர புன்சடை 
குரா வகுளம் குருக்கத்தி 
கொரய்குலாம் பொழிற் கு.ரவெ.றி கமழும் சோலக்சா 

குருக்கத்தி 
குளிர் *மாதவி மவ்வல் குரா வகுளம் குருக்கத்தி புன்னை 10-8 
தழைமா முடப்புன்னை ஞாழல் குருக்கத்திகள் மேற் குயில் 

கூவல் அறா...வெஞ்சமாச் கூடல் 42-1 

  

  

* மாதவி - குருக்கத்தி - என்றதனால் இக்கு மாசவி வேறு, கு 
கத்தி வேறு எனம் தெரிகின்றது. மாதவி-குருச்சத்தி_9ர்தா. 18 2, 
மாதவி, குருக்கத்தி, மாலதி, மெளவல் ஒருபொருட் இளவிகள். த்க்ச 
யாசப்பரணி--விசேடவுரை, பக்கம்-270; மாதவி - துள9 எனலுமாம்.
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குருந்து 
குருந்தயலே குரவம் அரவின் எயிறேற் தரும்ப 99-2 

குரும்பை 
குரும்பை முலை: 16-1 

குல்லை. 
குறையணி குல்லை (குல்லை - தள), வெட்ட) 99-1 

குவளை 
அருவி பாய்கரு சழணி யலர்சர குவளை(யங் சண்ணார்) 76-7 
கடைகள் விடுவார் குவளை களைவாருவ் கழனி 40-6 
கரும்பருகே கருங்குவளை கண்வளரும் சழனி 16-1 
கள்வாய கருங்குவளை கண்வளரும் கழனி 40-1 
Georg Geo மடைதோறம் காவியும் குவளையும் 29-2 
கொர்கையார் பலரும் குடைக்தாட நீர்க்குவளை மலர் தர 87-5 
கோலமலர்க் குவளைக் கழுநீர் வயல் 99-3 

GY (sat) 
குழையணி இகழ்சோலை 85-7 

குன்றி 
குன்றி போல்வதோர் உருவரோ 

(குன்றி - குன்றிமணி, குண்டுமணி) 98-8 
கூவிளம் 44-7, 96-10 

கூவிள மலரும் விரவிய சடைமுடி 58-10, 
கூவிள மாலை 76-6 
கூவிளமும் மிளிர் கரு புன்சடை 98-8 
கொய்த கூவிளமாை--குலாவிய சடைமுடி 76-5 

கேதகை (தாழை--பார்க்க), 
கேதகையும் பரு9ச் சலங்கு புனல் அலம்பி வரும் அரில் 16.7 

கைதை (சாழை--பார்க்க), 

கடலிடையிடை கழியருனிற் சடிசாறு சண் கைதை மடல் 
இடையிடை ஷெண்குருகெழு மணீரீர் அறைச்சாடே 

கைதை கெய்தலங் கழனி சமழ்புகழ் வாஞ்சியம் 

*கொகுடி (கொகுடி - முல்லைக்கொடி வகை) 
  

* கொகுடிமுல்லை குவிச்செக்கும் மொய்ம்பரர் சோலை 
சம்பந்தர் 2046,
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கொடி 

கொடிகளிடைச் குயில் கூவும் இடம் 10-8 
கொடியிடை உமையவள் 69-2 
கொடியேரிடையாள் 24-9, 99-4 

கொடியேறி வண்டினமும் தண்தேனும் பண்செய்யும் 30-5 
பவளச் கொடிகள் 69-5 

கொடிமுல்லை ((முல்லை--பார்ச்ச) 

கொவ்வை (:தொண்டை'--பார்க்க), 
82-33 சொவ்வைச் துவர் வாயார் 

கொன்றை 

அறவிலகும் மருளான் *மருளார் பொழில் வண்டறையும் 
சறைவிரி கொன்றையினான். 97-2 

ஏடுலா மலர்க்கொன்றை ் 
கடிமலர்ள் கொன்றை 
கடியார் கொன்றையனே 
சந்தம் சமழ்கொன்றை மாலைச் சண்ணியன் 
களையே கமழும் மலர்ச்கொன்றை(யினாய்) 
கார்க்கொள் கொன்றை 
சாரூரூம் கமழ் கொன்றை ஈன்மாலை (முடியன்) 
கானச்ொன்றை கமழ் மலரும் சடி.சாறுடையாய் 
கொங்கார் மலர்க்சொன்றையர் காரவனே ' 
கொக்கு ஐழைத்சன வண்டறை கொன்றை    

  

கொத்தார் கொன்றை. 
கொன்றை 6-8, 86-8, 70-10 
கொன்றைச் தார் 5-0 
கொன்றைப் புது வீ 41-1 
குரும்பர் மலர்க்கொன்றை 42.6 
சுரும்புடை மலர்க்கொன்றை 20 
சரும்புயர்க்த சொன்றை 40. 
செழுமலர்ச் கொன்றை 58-10 
சண்சொன்றை AAT 

89-7 தார்கிலவு ஈறுக்கொன்றை 
இ மலர்க்த கொன்றை(மினான்) 
தோமவர்க் கொன்றை 
தேனைக்சாவல் கொண்டு விண்ட கொன்றைச் செழுர்தாராய் 1! 
தேனையாடிய சொன்றை 54-6, 5 

98-7 தொடைமலி கொன்றை 

  

  

* *மருளார் மொழி? என்றும் பாடம்,
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தோடார் மலர்ச்கொன்றை 2-3 
spaOsrsrep , 42-7, 89-5, 7 
ஈறுங்கொன்றை ஈயச்சவனே 42-7 
சறைவிரி கொன்றை(மினான்), 97-2 
நீல வண்டறை கொன்றை 75-8 
பாணுலா வரி வண்டறை கொன்றைத் தாரனை 48-10 
பிழங்கு கொன்றை 81-2 
புனக்சொன்றை 77-8 
புனைத்தார் கொன்றப் பொன்போன் மாலை 95-6 
பொறிவண் டாழ்0 Ora பொன்மலர்க் கொன்றை 
பொன்மலர்ச் கொன்றை 
பொன்னவிலும் கொன்றை(பிஞய்) 
பொன்னிலங்கு சமக்கொன்றை 
மட்டார் மலர்ச்கொன்றை 
மதுவார் சொன்றைப் பு.து வீ 
மதவிம்மு கொன்றைத் தார் 
மருவார் கொன்றை 
மழைக். கரும்பும் மலர்ச்கொன்றையிஞனை 
மாமலர்ச் கொன்றை 
மிளிர்கொன்றை யணிர்தவனே 
வண்டலம்பு மலர்க்கொன்றை(யன்) 58-5, 61. 
வண்டறை கொன்றை 
வண்டறையும் ஈஷ்றவிரி கொன்றை. 
வம்பறா வரிவண்டு மணசாற மலரும் மதுமலர். 

சற்சொன்றையான் 
ares Seyi மலர்க்கொன்றை யுள்ளார் 
விளைகொள் கொன்றையினானை. 
விரைசெய் மாமலர்ச் கொன்றை(யினானை), 
(விரையார் கொன்தையினாய் 
வெறியார் மலர்ச் கொன்தையிஞாய் 

  

கோங்கம்--கோங்கு 

கொய்யாமலர்ச் சோங்கொடு வேங்கையும் சாடி. *13.8 
கோங்கம் (வேங்கை கோஸ்சமும்) 
கோடுயர் கோங்கலர் (வேங்கை அலர்) 

களிர்தரு கோங்கு (வேங்கை) 
விமைசேர் தனிர்தரு கோக்கு 

  

  

ச் இக்குறி இட்ட இடங்களில் சோங்கும் கேல்கையும் ஒருக்சே 
கூறப்பட்டது கவணிக்கற்பால,த. 

சே. ஒ.-1--89



௬௧௦ சேவாச ஒளிடநறி (சுந்தரர்), 

சண்பகம் ('செண்பகம்,--பார்க்க) 

சந்தனம் 
அகலொடு சந்து 
அரைக்கும் சந்தன த்தோடடல் உச்.இ 
சக்தவ் சமழ் சா.ரஇல் சக்தனம். 

சந்தில் 
சந்தனமும் ௮லலும் 
சக் சன வேரும் காற் குறடும் 
புகழுமா சந்தனத் துண்டமோ டூலும் 
பொறியுமா சந்தனச் தண்டமோ டஒலும் 
மலைத்த சக்த 
மலையாரம் 
முரிச்கும் தளிர்ச் சந்தன த்தொடு 
வசைச்சர்தலலோடும் உக்தி 

சந்தி (மூக்கில்) ('வேய்'--பார்க்க) 

சாமரை (சவதைச் கொடி) 

ஈல சாமரை 

சூதம் ('மா'--பார்க்க) 
சூசப் பொழில் 

செங்கழுநீர் ('சழு£ர்-பார்க்க), 

செடி 
செடிகொள் காள் 
செடியார் பெண்ணை 

செண்பகம் - சண்பகம் 

அரும்பார்க்தன மல்லிகை செண்பகம் 
கார௫ல் சண்பகம் 
செண்பசச் சோலை 
தடமாதவி சண்பகமும் 
தெற்றுகொடி முல்லையொடு மல்லிகை செண்பகமும் 
ஈல்ல மல்லிகை சண்பகத்தொடு 

*மல்லிகை செண்பகம் புதிய பூ மலர்க்தெல்லி காறும் 
மலர்ச் செண்பகம் 
விரிதரு மல்லிகையும் மலர்ச் செண்பகமும் அளைந்து 

திரிதரு வண்டு பண்செய் 

16-4 
60-10 
18-8 
16-7 

42-2, 8 
69-5 
74-6 
74d, 
36-2 
88-5 
9.8 

99-5 

42-4 

94-6 

99-8 
  

* மல்லிகையும் சண்பகமும் ஒருல்கே: ,கூறியிருத்தல் கவணிக்கற் 
பாலது. மல்லிகை மெளவல் மணங்கமழ் சண்பசம:--பரிபாடல், 12-77.
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செருந்தி 

௬௧௧ 

செருர்தி செம்பொன் மலரும் சோலை இதுவோ இருவாரூர் 93-10 
செருச்தி செம்பொன் மலரும் இருசாகேச்சரத்தானே 
செருந்தி பொன்மலர் இருத். தினைககர் 

சம்பு (செடி. வகை) 
சேம்பினொடு செங்கழுநீர் தண்டுடங்கில் இகழும் 

ஞாழல் 
ஞாழத் நிசள் நீழல்...சறவல் கொணர்ச் தெற்றும் 

மறைக்காடே 

(மூடப்புன்னை) ஞாழல் 
தக்கோலம் (வால்மிளகு) 

தகரம் (வாசனை மரவகை) 

தகரத்திடை தாழைத்திரள்...சுறவவ் சொணர்க்தெற்றும் 
தடம் (கடம்பு வகை) 

வேங்கை! தடமாதவி 

தழை ட. 

தழைதமுவு தண்ணிறத்த செர்கெல் 

தளவு (முல்லை பார்க்க) 

தளிர் 
'தளிர்போல் மெல்லடி. 
விசைசேர் தளிர்,சரு கோங்கு 

தாமரை 
[அசவிச்தம், கமலம், பங்கயம் பார்க்க] 

அச் தாமரைப் பொய்கை 
அல்லியச் சாமரைத்தார் ஆரூரன் 
கருமேதி செந்தாமரை மேயும் சழணி 
செர்தண் மாமலர்த் திருமகள் 
தாமரைப் பொய்கை 
தாமரையின் மேலான் 
தாமரையோன் 
பூமேல் திருமாமகள் 
பெரிய மலர்மேல் உறைவான் 
வயத்றோன்று தாமரைப் பூக்கள் மேல் புள்ளி கள்ளிகள் 

பன்னி கொள்ளும்” 
விளங்கு தாமரைப்பபாசம் , 

99-2 
64-8 

46-2 

71-2 
42-1 

421 

71-2 

98-8 

408 

10-9 

26-9 
பப 

59-9 
22-10 
40.2 
65-5 
59-9 
20-9 

16-11 
414 
52-8 

35-5 
16-8



௬௧௨ தேவாச ஒளிநெறி (சுந்தரர்), 

தாழை 
தாழைத் இரள் 
தாழைப் பொழில் 
முள்வாய மடல் தழுவி முடத்தாழை மீன்று 

மொட்டலர்ச்து விரைகாறு முருகுவிரி பொழில் 

தாழை (தெங்கு பார்க்க) 

தாழைச் இரள் 
(தாழைப் பொழில் 
'காழை வாழையக் தண்டு 

தெங்கு (தாழை பார்ச்க), 
குலைமலிர்த சோட்டெக்கு மட்டொழுகும் பூஞ்சோலை 
சுனிரிளம் தெங்கொடு பனைபழம் படுமிடம் 
கூழை வானரம் தம்மிற் கூறின ADO sen 6 opis 

“தாழை வாழையச் தண்டாஜ் செருச் செய்த 
தருக்கு (வாஞ்சியம்) 

தாழைப் பொழில் 
சாழை வாழையர்சண்டு 
தெங்கங்கள்...பழம்வீழ் மணல் 
செக்கங் குலை, 
செல்கணை பூம்பொழில் 
தெங்கு மலிசோலை. 
செல்கொடு பனைபழம் 
கெடக்காட் டெங்கு 
பாளை செங்கு Hips & வீழ 
பாளை படு பைக்கமுகன் சூழல் இளச் தெங்கன் படுமதஞ் 

செய் கொழுக்தேறல் 
வாழைக் குலைத் தெங்கு 

தொண்டை (கொவ்வைக் கணி) 
தொண்டைவாய் உமை 
சொண்டையாய் கல்லார் 

நீலம் 
ஒப்புடை ஒளி நீலம் ஒங்கய மலர்ப்பொய்கை 
சருமணிகள்போல் நீலம் மலர்கின்ற சழனி 
சநீலம் கண்வளரும் குழ்கிடக்கு 
நீலம் மலர்ப்பொய்கையில் அன்னம். 
மடைக்கண் நீலம் மலர் வாளொளிபுற்தார் 

712 
1.1 

40-1 

71.2 
71-1 
76-1 

380-11 
72-4 

76-9 
71-1 
76-9 
71-3 
77-1 

99-11 
40.5 
72-4 
42-3 
57-9 

40-4 
77-4 

20-4 

29-4. 
40-7 
40-9 
38-6 

57-2 
  

* தழைச் சண்டு -.தென்னம்பட்டை. தாழை- செக்கு :' தாழை. 
விஎநீர் விழுக்குலை'- திருமுருகா, 807-8.
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நெய்தல் 
கைதை செய்தல் சழனி 16-5 

இடல் 
கரம்பயர்க்அ பெருஞ் செர்நெல் கெருல்இவினை கழனி 40-8 
கழைதழுவு தண்ணிறத்ச செக்நெல் 40-8 
பெருஞ் செர்கெல் 40-3 
பெருஞ் செர்செல் கெரும்யெ சழனி 28-6 

இநல்லி 
அங்கை நெல்லியின் பழத்திடை அமுதே SLB 
ச்ச் தெழுவார்ச்கு நெல்லிச் கனியே 4-3 

நொச்சி 
*கொச்சியம் பச்சிலேயால் நுசைதர் புனலால் தொழுவார். 98.8 

யங்கயம் (தாமரை பார்க்க) 

கொங்கையார் பலரும் குடைக்தாட நீர்க்குவளை மலர்,க.ரப் 
பங்கயம் மலரும் (பழனம் 87-5 

செங்கண்மலர் பங்கயமாச் Ape ST BEG Goh 16-2 
செங்கயல் பங்கயத் தொதுங்க 16-2 
பல்சயச் சேவடி. 45-10 
பங்கய பாதன் 22-5 
பங்கயம் மலரும் பழனம் 87-5 
udew wn stenuti 84-6 
பங்கய மாமலர்மேல் மதுவுண்டு பண் வண்டறைய 99-9 
பக்கய மாமலர் மேல் மதுவுண்டு வண்டு தேன்முரல 99-7 
பங்கய மாமுகத்தாள் உமை 9727 

யயிர் 84-9 

பருத்தி ('பருவி! பார்க்க) 
வருவி (பருத்தி) 

fuged விச்சி 11-8 
  

* நொச்சி - பஞ்ச வில்வங்களுள் ஒன்று. பஞ்ச வில்வங்களாவன 5 
வில்வம், கொச்சி, மாவிலங்கை, முட்டுளுவை, விளா, *வில்வம் கொச்சி 
மாவிலங்கை முட்ணொவை வெள்ளில்? பஞ்ச வில்வம் என்பார். 
--வெசாத்திரி புசாணம் - வமான, 87. 

* பழனம் - பொய்கை. “பழனவாளை”-புறகானூறு, 01. 

1 பருவி- பருச்தி. பருவி விச் - பருத்தி விதையை விதைத்து. 
“பருவி வித்திய பைந்தாட் புனம்'? (பெருங்கதை, க-௫ு௦-16) 

“பரீஇ வித்.ஜீய. வேனல் ?? ர்குறுச். 72)



௬௧௪ தேவார ஒஸிநெறி (சுந்தரர்) 

யலா (வருச்கை? பார்க்க) 
கழைக்கரும்புவ் சதலிப் பலசோலை 59-4 
கு௮ச்தாட் பலவும் 42-8 
பலசோலை 58-4 
பலவின் சனி 3-9 
பாடார்க்சன மாவும் பலாச்களும் சாடி 18.5 

யனை (பெண்ணை? பார்கக) 
செங்கொடு பனைபழம் படுமிடம் 12-4 
பனைக்-ணி பழம்படும் பரவையின் கரை 721 
வன்பனைய வளர்பொழில் 89.10 

பாதிரி 
பாதிரி சக்தடுல் 16-7 

புட்பம் (பூமலர்? பார்க்க) 
*அட்ட புட்பம் அவைகொண் டடிபோந்றி 22-8 
சக்திகள்தோறும் சலபுட்பம் இட்டு வழிபடப்புர் இ உறைவாய் 92-7 

புண்டரிகம் (₹சாமமை? பார்க்க) 
சண்டவர்சண் மனம் கவரும் புண்டரிகப் பொய்கை 
புண்டரீகத் தயன் 
புண்டரிகப் பரிசாம் மேனி. 
புண்டரீசம் மலரும் பொய்கை 

யூல் 

கள்ளிவற்றிப் புல் திய்ச்து வெல்கானம் கழிக்கவே புள்ளி 
மானினம் புச்சொளிச்கும் 50-8 

  

புன்னை 
கரும்பு(ன்)னை வெண்முச் தரும்பிப் பொன்மலர்ர்து. 

பவளச் சவின்சாட்டும் சடிபொழில் 169 

  

ர்புன்னைச் சன்னிகள் 1அச்கு அரும்பு பு£ம்பயம் 35-7 
புன்னை மலரும் புறவு 91.4 கன = ae 

அட்டபுட்பம் - புன்னை, வெள்ளெருச்கு, சண்பகம், #6 Bar oo ரகக © 7 ர“, ௪ வர்தீதம், நீலோத்பலம், பா.இரி; அலரி, செக்தாமரை. 
ஞானபூசை செய்வார்க்கு :- 

கொல்லாமை, ஐம்பொறி அடக்கல், பொறை, அருள், அறிவு, 
வாய்மை, தவம், அன்பு என்பன. 

+ புன்னைச் சன்னி சழிச்சண் சாறும் புறம்பயம்! என் றும் பாடம். 
3 அக்கு - சங்குமணி.
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*புன்னை மாசவி போதலர் நீடூர் 56-2 
*மாதவி... குருக்கத்தி புன்னை 104 
*மாதவி புன்னையும் 86-3 
ர்முடப்புன்னை ஞாழல் குருக்கத்இகள்மேற் குயில் கூ.வலறு 42-1 
விரும்பிய கமழும் புன்னை மாதவித் தொகுதி என்றம் 

அரும்புவாய் மலரும் ஆரூர் 8-5 

  

புனல் 

கொய்1புனல்,..எனலோ டைவனம் 4-2 
பூ (மலர்? பார்க்க), 

ர்சணர்...இடுபூச் இறப்பு 88-7 
சடிபடு பூங்கணை 9-4 
Step peo wigs g 30-8 
புதிய பூ மலர்க்னு எல்லி காறும் 85-2 
பூ உயர் சென்னியனை 81.8 
$பூ ஏந்திய பிடித்தவள் 828 
பூத்தாழ் சடையாய் 92-6 
$பூமேல் திருமாமகள் 414 

garitger Qumlensecr 13-10 

பெண்ணை ('பனை? பார்ச்௪) 

$கருக்கு வாய்ப் பெண்ணேயொடு தெங்குமலி ( சோலை 
(தெல்கக்களூம், 'செடம் பெண்ணையும் பழம் வீழ்மணஜ் 

படப்பை 
கெருங்கெ செடம்பெ(ண்)ணை அடும்பொடு விரவிய மருங்கு 

பெருமரம் 

இருகசைப் பெருமரம் பீழ்ச்துசொண் டெத்றிக் சலங்குமா. 
காவிரி 

  

  

  

* புன்னேயும் er ais ஒருங்கு கூறப்பட்டன (பல இடங்களில் 
ர் மூடம் - “கொடுங்காற் புன்னை ?!--வளைக்த காலை உடைய 

புன்னை.-பெரும்பாண். 200. 
1 புனல் - வாலுளு£வை. (கொடி வகை) 
$ பூ எனப்படுவது பொறிவாழ்பூவே”-சால்வர் காஸ் மணிமாலை, 40, 

பொறி - இலக்குமி, 
5 'பனைத்தலைச் கரும்ஜுடை செடுமடல்'-குதுக்தொசை, 973. 
4! பெருகு சந்தனம் கா£இல் பீலியும் பெருமரம் சிமிர்ச் துக்.இப் 

போரு காவிரி--சம்பக்தர், 2-110-0, 

பெருமரம் - பீ௨ிறி: பெருங்கள்ளி--1,6௧1௦00.



௬௧௬. தேவா ஒளிநெறி (சுந்தரர்) 

போது (மலர்? பார்ச்ச) 
போதார்ர்தன பொய்கைகள் குமும் துறையூர் 18-7 

போது 56-2 
மகிழ் (மஜழமரம்) 

போய் ம௫ழ்ச் ஓழ் இரு 89.9 
ம6ழும் மல்லீகை செண்பசம் பூ.திய பூ மலர்ர்தெவ்வி சாறும் 85-2 

மஞ்சள் 
அரைச்ச மஞ்சள் 60-2 

மத்தம் 

குளிர்மா மத்தமும் 84-2 
தனி மத்தமும் 447 

மத்தம் 6-8, 96-10 
மத்தம் மலர் 32- 
மத்சமா மலர்க் கொன்றை 
மத்தமார் சருசடையாய் 
முடிமேல் எருக்க சாண்மல ரிண்டையும் மத்தமும் குடி 
வேரி மத்தம் 

  

மரம் 

பெருமரம்... பீழ்ந்துசொண் டெறழ்திக் கலக்குமா காவிரி 74-9 
மரங்கள்மேல் மயிலால 87-7 
மரவுரி 72-2 

வன்மரம் 3-2 

மராம்--மரவம் (வெண்கடம்பு) 
மரவம் கமழ் மாமறைச் காடு 82.6 

மராமரம் (ஆச்சா மரம்) 
மாமரங்கள் 88-5, 74.7 

மருது 
மருதம் : 74-2 
மருத றி ஊடுபோன மால் 7-10 

மல்லிகை 
அரும்பார்ச்சன *மல்லிகை செண்பகம் 18-4 
அரும்புடை மலர்ப் பொய்கை அல்லியும் மல்லிகையும் 2-2 
எல்லி மல்லிகையே சமத் FOr 56-10 

* மல்லிகை சண்பகம் ஒருங்கே கூறப்பட்டவை
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தெந்றுசொடி முல்லையொடு மல்லிகை செண்பகமும் 16-6 
ஈல்ல மல்லிகை செண்பக த்தொடு 87-2 
UB yi மல்லிகை செண்பகம் பு.இய பூ மலர்ச்தெல்லி சாறும் 35-2 
மல்லிசை மாட நீடு மருங்கு 8-4 
விரிதரு மல்லிகையும் மலர்ச் சண்பகமும் அளைச்து. 99-8 

மலர் (அலர்-பூ, புட்பம், கீ பார்க்க), 

அரும்புடை மலர்ப் பொய்கை 29-5 
அருமலரோன் 9-2 
அழுமலர்ச் சண்இணை அடியவர். 58-10. 
அன்பர் இட்டுகர்தார் மலர்ப் பூசை இச்சிக்கும் இறைவர் 19-8 
ஆயிர மலர் 66-3 
இண்டை மலர் 16-8 
இண்டை மாமலர் ் 70-10 
எண்ணார் சாண்மலர் கொண்டல் செச்தேத்தும் அடியார்கள் 86-3 
ஏடுலா மவர்க் கொன்றை 36-7 
சடிபடு பூ 9-1. 
சடிமலர்(ச் கொன்றை) 76-6 
சடிமாமலர் 41-9 
கூவிள மலர் 29:10. 
கொய்ம்மாவின் மலர்ச்சோலைக் குயில்பாட மயிலாடும் 80-1 
'கொய்யணி மலர்ச்சோலை. 85-2 
கொய்பா மலர் 18-8 
கோக்கலர் 3-4 
சுரும்பார் விண்ட மலர் 99.4 
சரும்புடை மலர்க்கொன்றை 20-5 
செங்கண் மலர் 16-2 
Qeteepti wort 87-2 
செச்சண் மாமலர் (5-5 
செய்ய மலர்கள் 24-8 
செழுமலர்(ச் சொன்றை) 58.10 
இரத்தமா மலர்ப்பொய்கை 76-3 
ன்று மலர் 88-2 
மலர்த் தோன்றல் 
தொழுமலர் எடுத்த சை 
ஈறைசேர் மலர் ஐங்கணையான். 
ஈன்மலா 

காண்மலர் 
நிலம் தாங்கிய மலர் 
நீண்மலர் 
பன்மா மலர்கள் !2 

 



௬௧௮ தேவார ஒளிகெறி (சுந்தரர்) 

மா 

    

  

  

பெரிய மலர்மேல் உறைவான். 52-8 
பைக்தண் மாமலர் 36-4 
பொன் மலர்(4் கொன்றை) 59-5 
பொன் மலர் வேங்கை 745 
மட்டு மயல்கி gS pes wor 10-7 
மட்டுலா மலர்கொண் டடியீணை வணங்கும். 69-9 
மலர் தாய்க் கொழுவாரை 57-4 
மலர் இட்டு அடியிணை போற்றுவர் 44-6 
மலர் இட்டு வணங்கார் 59.8 
மலர் உறைவான் 18-3 

மலர்கள் 81-8 
மலர்ச் சொன்றை 58-4 
மலர்ச் சண்பகம் 99-8 
மலர்ப்பூசை 19-8 
மலர்ப் பொய்கை ‘76-3 
மலர்மிசையான் 13-10 
மலர்மேல் அயன் 77-10 
மலர் மேலவன் 3-9 
மழைச் சரும்பும் மலர் 58-4 

மாமலர் 62-2, 65-5, 83-9, 84-2, 99-7, 
வண்டலம்பு மலர்(4 கொன்றை) 61-4 
விரைசெய் மாமலர்(க் கொன்றை) 63-2 
Sens sqm wovi (Bud அயன்) 69-11 
வெறியார் மலர்க் கொன்றையினாய் 27-1 
Camas ser 8-4 
வேய்கையின் சன்மலர் ரம் 

கொய்ம்மாவின் மலர்ச்சோலை 80-1 
சீதப் புனலுண் *டெரியைச் காலும் சூ.சப் பொழில் “91.6 
தேமாம் பொழில் 59.1 
பாடார்ச்சன மாவும் பலாச்களும் 138-5 
புகழுமா. 74-6 
பூமா மரம் - மானும் மரையினமும் மயிலினமும்.... 

பூமா மாமுரிஞ்ி. 79.1 

  

Our Sy wr Tink 
மாடு மா 7402 
மாவிரி மடசோக்கி 87-6 

ன மாச்தளிருக்குத் த உவமை, ஒப்புமைப் பகுதியித் (பச்சம் ௬௩) 
காண்க.



220. மரம், செடி... முதலிய ௬௧௯. 

மாவின் சனி அங்கும் பொழில் 80-9 
முறிக்கும் தழை yar 42-1 
மைம்மாம் பூம்பொழில் 24-8 
வரையின் மாங்கணி 74-7 

மாதவி 
குளிர் *மாதவி மவ்வல் கூசா வகுளம் குருக்க்இ 10-8. 
குளிர் மாதவிமேல் இறையணி வண்டுகள்சேர் 

'இருசாசேச்சா(ம்) 99.1 
சட மாதவி 93-8 
புன்னை மாதவி போதலர் நீடூர் 56-2 
பைர்தண் மாதவி 36-8 
மட்டு மயங்கி அவிழ்க்த மலர் ஒரு மாசவியோடு மணம் 

புணரும் 10-7 
மாதவிச் தொகுதி 8-5 

மிளகு 
Buon Derg 3.2 
ja puyen Mong 71-4 

முண்டல் (முண்டசம் - கழிமுள்ளி) 

  

   ,1ச்ண்டல் முண்டல்கள் சூழ் சழிப்பாலை கடற்கரை 412-2 

முருக்கு 
மூருக்குவாய் மலசொச்கும் திருமேனியானை 40-5 

முல்லை 
அல்லிமென் $மூல்லையக்,சார் அமர் இ 
குறையணி ல்லை முல்லை 
தெற்று கொடி முல்லையொடு மல்லிகை 
முல்லை சாது மணம் கமழ் முருகன்பூண்டி. 
முல்லை படைத்த ஈகை மெல்லியலாள் 
முல்லை முறவலுமை 

  

  

வி-மவ்வல்-குருக்கத்.இ என்றதனால் மாதவி, மவ்வஸ், கு; ச் 
வ வேறு, வேறு எனச் தெரிகின்றது: பச்கம் ௬0௬ $ழ்க் 

ப் பார்க்க. 
* கறிச்குப் பயன்படுவது. கறி- சறுமிளகு. மிளகு - பெரிய 

மிளகு என்பர். 

    

1 *சண்டசல்காள் முண்டசங்காள்!--அப்பர், 4-12, 2 
(*மணிப்பூ முண்டகம்!மதுரைக்காஞ்சி, 00. நீலமணி போலும் 

பூக்களை உடைய கழிமுள்ளிகளை உடைய eam BGO we oir Ween 
கடற்கமை] 

$ முல்லைமாலைஃ வணிகர்ச்கு உரிய.



௬௨௦ தேவார ஒளிநெறி (சுந்தரர் & ஸ் ௫ 

மொட்டு 

மொட்டலர்ர்து மணங்கமழ் முருகன்பூண்டி , 

மெளவல் (காட்டுமல்லிகை) 
குளிர் மாதவி மெளவல் குரா 

வகுளம் 

குரா வகுளம் குருக்கத்இ 

வஞ்சி 
வஞ்சி ௮ண்ணிடை 

வருக்கை (பலா பார்க்க) 

ம.தவிம்மு வருச்கையின் சுளை 

வள்ளை 
*வள்ளை வெண்மலர் 

வன்னி 
க.ரந்தையும் வன்னியும் 
கொன்றையும் வன்னியும் 
கொன்றை வன்னியும் 
வன்னிம.இ சென்னிமிசை வைத்தவன் 

வாழை (கதலி? பார்ச்க) 

கருக்தாள வாழை 
இளி வாழை யொண்கனி ூறியுண் கேதாரம் 
வாழைக்கனி கூழைச் கு.ரங்குண்ணும் மறைக்சாடே 
வாழைக்குலை...சரைமேலெறி...சாவிரி 
வாழை காய்க்கும் வளர் மருகல் சாட்டு மருகலே 

49-6 

10-8 

10-8 

42-10, 87-10 

76-9 

76-4 

96-10 
13-6 
36-8 
16-8 

380-4, 
78-6 
71.1 
77-4 
12-1 

வாழைதான் பழுக்கும் ஈமக்கென்று வஞ்ச வல்வினையுள் 
வலைப்பட்டு  60-0 

வாழையின் சனி 
வானாம்.தம்மிற் கூறின சிறிசெனச் குழறித், தாழை, 

74-7, 76-9 

வாழையச் சண்டாற் செருச்செய்து தருக்கு வாஞ்சியம் 769 
வேலிதோறறும் கரு்சாள வாழைமேற் செங்கனிகள் 

தேன்சொரியும் கருப்பறியலூர் 80-4 
  

* சள்ளே வெள்ளையல் குருகு தானது வாமெனச் கரு.தி, வள்ளை 
வெண்மலரஞ்சி மறுகிழர் வாளையின் வாயில், துள்ளு தெள்ளு$ர், 70-4. 

[வள்ளையின் வெண்மலரைக் குருகு எனப் பயர்து சள்ளைமீன் 
அஞ்சிச் கலல்ஏத் துள்ளி வாளைமீன் வாயில் விழும் என்றபடி...]



226. மரம், ரெடி....முதலிய ௬௨௯. 

வீ (மலர் பார்க்க), 
மதுவார் கொன்றைப் பு.து வீ சூடும் 41-1 

வேங்கை 
கோங்கலர் வேங்கை அலர் 384 
Cari@sr@ Cawensuyd 13-8. 
தளிர் சர கோங்கு வேங்கை 98-8 
பொன்மலர் வேங்கையின் ஈன்மலர் 74-5 
வேங்கை கோரங்கமும் 86-2 

Gaby 
வேம்பீனொடு திங்கரும்பு விரவி எனைச் இற்றி 46-2 

வேய் 

உயர்வேய் 81-9 
உயர்வே யொடிழி நிலவு 3-5 
1 Psgb «RiGais » Pier’ gid 42-1 
இடல்கின் அருகே கழை தழுவித் சேன் தொடுக்கும் 409 
ஈசக்இத் தடமால் வரை 4-3 
sone ப த த்கொடு வேயும் 9-3. 
நீடுயர் ே 81-9 
பழவேய் ( wpa ir 78-7 
மழைகள் சாலச் கலித்து நீடுயர் வேயவை குழைகொள் 

மச்சம் சொரியும் தண்கழுச் குன்றமே 81.9. 
முது வேய்கள் 78-8. 
வேய்கொள் சோள் உமை 56-8 
வேய் புரை தோளி 62.2 
வேய்புரையும் சோளாள் உமை 9.0. 
வேயன சோனி மலைமகளை 44.5. 
வேயார் பெண்ணை 1-2 

2. மரங்களின் பேயர் நிறைய வந்துள்ள இடங்கள் 

குளிர் மாதவி மவ்வல் குர வகுளம் குருக்கத்தி புன்னை அல்லி 10-8 
காவியும் குவளையும் கமலம் செங்கழு £ரும் 29-2 
மலைத்த சக்தொடு வேக்சை கோங்கமும் மன்னுசாசூல் சண்பகம் 36-2 
முறிக்கும் தழைமா முடப்புன்னை ஞாழல் குருக்சத்திகள் 42-1 
கரச்தையும் வன்னியும் மத்.தமூம் கடவிளம் 96-10 
விரைசேர் தளிர்கரு கோங்கு வேல்சை சடமாதவி சண்பகமும் 98.8 
  

* சக்தி - மூக்கில்.



௬௨௨ தேவார ஒளிநேதி (சுந்தரர்) 

8, கடற்கரை மரங்கள், சேடிகள் 

கண்டல் 12-2, 58-5 

கழியருனிற் கடிகாது தண் சைதை 71-6 
சடசட விடு பெணை பழம்படும் இடவகை...இடிசரை மணல் 72-9 
ஞாழற் திரள் 71-2 
தகரம் 71-2 
தாழைச் இரள் 71-2 
'தெட்கொடு பனைபழம் படுமிடம்...கடல்...இடம் 72-4 
செடும்பெணெ 'அடும்பொடு விரவிய...கடல் ௮அணைகரை 72-6 

பனைச்சனி பழம்படும் ப.ரவையின் கரை 72-1 

227. மலை 

[*சவனும் மலையும்" என்னும் தலைப்பு 181-ம் பார்க்க] 
அத்தியர் தமக்கு....இருப்பொ.தியிற் சேர்வு சல்கெ செல்வம் 
அம்பொன் மலை 

      

இமய)மலை 9-1, 10-4, 19-7; 40-10; 44-7; 58-8; 7 
எழில் இகழ் கயிலை 
(கயிலை)மலை 12-5; 38-9; 46-7; 55-9, 57-9, 68-9, 73-8; 
கருவரை 95.10 
கல் (மேரு) 75-5; 81-10 

கற்குன்று 50-4 
கசனகமால் வரை 68-6 
குமண மாமலைக் குன்று 339 

ன்றம் (மேரு), 62-5, 88-5 
ஒன்ற மால்வரை (மேரு), 55-5 
சக்தித் தடமால் வரை 4-3, 

சமயம் 64-9 
சிலை 21-7; 22-6, 27.3; 38-9 
,தடமால்வரை 4-8, 12-5 
பருவசை (சயிலை), 73-8 
பவள வெற்பு 94.4 
பொதியில்... அகத்தியர் தமக்குச் ர். துமாமணி யணிதிருப் 

பொதியில் சேர்வு 65-5 
Gur peor pio 0-4 
மங்குல் நுழை மலை: 10-4 
மலை _4-1, 9-1, 10; 10-1, 4; 18-1; 19-7; 21-9; 27-3; 30-11; 38-9; 

41 5; 42.8, 47-1; b8- 8; 70-8; 75- a 74-2, 77, 97-4; 100-7 
மலைச்சாரல் 79-2, 9



228. மழை, மேகம், மின், இடி. ௬௨௩ 

மலேச்சாரல்...புறமே வரும் இனங்கள் (களிறு - பிடி) 79-2 
மலேச்சாரலில் இரியும் கரடீயும் மானும் மரை இனமும் மயில் 

மற்றும் பல எல்லாம் 709. 

   

மலப்புறம் 43-3 
(மழை வளரும் நெடும்கோடு 18.6 
மாணிக்கத் தின் மலை. 28] 
மாமலை 44-5, 97-4. 
மாமேரு 99-8 
மால்வரை 4-3; 55-9 
(மால்வரை (கயிலை), 
[மேரு] 62-5; 75-5 
வரை(கள்), 84-4, 40-11, 42-8, 46-7, "51-6 

51-9, 78-1, 74-7, 98-10, 99- 5 
வரை ஏழு 68-2, 
வரை (இமயம்) 67-9. 
வரை (கயிலை) 46-7, 57-9, 93-4 
வரை (மேரு) 51-6 
வெற்பு 16-5, 91-4 

9. மேரு 16-5 

228. மழை, மேகம், மின், இடி, 

உரும் அன்ன கூற்றத்தை 90.5 
உரும் ஏற்றன். 82-7 
உலவும் மலத் ,லைகற் பொழிய 3-5 
ஒரு மேக முஒல் 43-2" 
ஒளிகொள் *வெண்முூலாய்ப் ப.ரந்தெங்கும் பெய்யு மாமழைப் 

பெருவெள்ளம் 55-2 
som pa 16-4 

சருமாமுகில் (போல் மிடற்றாய்) 26-2 
சார்ச்குன்ற மழையாய்ப் பொழிவானை 59-8 
கார்முகில் போல்வதோர் கண்ட(ம்) 96-8 
காரார் பூம்பொழில் 27-7 

சாராரும் பொழில் 20-10, 28-10 
சாரூர் மழைபெய்.து பொழி அருவி 9-11 
குரை விரவிய குலைசேக.ரக் சொண்டல் 71-4 
(குழைக்கும் பயிர்க்கோர் புயலே ஓத்தியால் ௮ப்பனே 4-4 
  

* ஒப்புமைப் பகுதி பச்சம் ௪௯ பார்க்க : 
வெண்மழை பொழியும் "முல்லைப் பாட்டு-100.



௬௨௪ தேவார ஒளிதெறி (சுந்தரர்), 

கொண்டல் 
கொண்டல் என் இசமும் கண்டமும் 
பயிர்க்சோர் புயலே ஓத்இயால் 
புயல் 
மங்குல் ழை மலை 
மஞ்சு (சன்னுள் விளங்கு மத) 
மஞ்சுற்ற மணி மாடம் 
மழைச் அரும்பும் மலர்க் சொன்றை 
மமைகள் சாலக் கலித். 
மழை கூர்தா 
மழை அழை மதியம் 
மழை வளரும் ரெடங்சோடு 
மாட மதிலணி கோபு மணிமண்டபம் மூடி மூடல் கவழ் சோலை 
மாமழைப் பெருவெள்ளம் 
மாமழை மறக்து வயலில் நீரில 5 

மின் 58-7, 62-7, 76-10 

  

மின் இலங்கு ௮ண்ணிடை 89-5 

மின் தயங்கிய இடை 62-7 
ம் 76-10 மின் னலங்கலம் சடை 

மின்னாய்த் தீ என நின்றான் 86-6 

மிள்னுமா மேகல்சள் பொழிச்இழிர் தருவி வெடிபட Tel 
மின்னெடுஞ் செஞ்சடையான். 88-10 
விண்ணார்ர்தன மேகங்கள் சின்று பொழிய 13-4 
விதிர்த்து மேகம் மழைபொழிய வெள்ளம் பச் 17-9 

229. மறை, வேதம், ஆகமம், அங்கம் 

1 

[சிவனும் மறையும்! என்னும் தலைப்பு 188 பார்க்க] 

அருமறை 61-5, 78-8 
அருமாமறை 97-7 
esas agus wad werie Gi ye sem 30-6 
ஞாலச்தான் பரவப் படுகின்ற சான்மறை 54-10 
Ferd - ஈணி நாலிசை சாலூர் 91-0 
சான்மறை 9-6, 19-4, 54-10, 56-2, 57-10, 67-9, 68-5; 88, 

98-4, 99-5 
19-4 கான்மதையார் 

* நால் - கான்மறை.



380, மறையவர், ௮க்.கணர் 

பன்னான்மறை 
பன்னு சான்மறை 
பாடு மாமறை 
பெருமேதை மறை ஒலி 

  

மறை 
மறை நான்கும் ச 
மன்னிய 2ர்மறை 0.11 
மாமறை 17-8, 56-4 
மாமறை ஒரு சான்கு 62-2 

2. வேதம் 

தவனும் மறையும்? என்னும் சலைப்பு 188 பார்க்க. னு. ௫ 

அரவொலி ஆகமங்கள் அறிவார் ௮றி தோத்திரங்கள் 
விரவிய வேத ஒலி 100.8 

இருக்கு வ வாய் அந்தணர்கள். 40-5 
வேத ஒலி 100 8 
வேத தேங்கள் 22-7 
Casi ig 45-1 

8... ஆகமம் 

[வனும் ஆசமமும்! என்னும் தலைப்பு 100 பார்ச்ச] 

&, அங்கம் 

அங்கம் சாறு 97-7 
அங்கமொழி அன்னார் 80-8 
ஞாலக்தான் பரவப்படுன் ற கான்மறை அவ்கம் 54-20 

2௮0. மறையவர், அந்தணர் 
(னும் மதையவரும்' என்னும் தலைப்பு 182-ம் unis] 

அங்க சான்மறையால் நிறைகன்ற அக்கணுளர் 68-5 
அங்கம் மொழி அன்னார் 80-3 
ல்கமோ ராறவையும் அருமாமறை வேள்விகளும், எல்கும் 

இருர்சக்.சணர் எறிமூன் றவை ஓம்புமிடம்... இருஈனி 
பள்ளியதே 97-7 

அர்சணர் 16-4, 5; 80-8, 6; 89-1, 40-2, 5; 67-9, 88-7, 97- 
ரிய சான்மறை அர்தணர் 67-9 

இருக்குல அக்தணர்கள் எழுபிறப்புள் எங்கும், வேள்வியிருச் 
திருநிதியம் வழங்குசசர்...சானாட்டு முள்ளூர் 40-5 

தே. ஒ.1--40



௬௨௬ தேவார ஒளிடுகதி (சுந்தர்) 

சடூரில் மறையோர் 58-10 
சவிகடி. அம்,சணர் 16-4 
சலிவலங்கெட வாசழ லோம்பும் ௪.ற்றசான்மறை மு.ந்றனல் 

ஓம்பும் வலிவலம் 67-11 
கலைபயில் அச்.தணர் 16-5 

கலையடைக்த சலிகடி wb somi ios ensued கணமுூல் 
போன்றணி இளரும் கலயால்லூர் காணே 16-4 

spurge Catling wiQuag ஈன்சார் கலைபயில் அக்சணர் 
வாழும் கலயகல்லூர் 16-5. 

இழச்சே சலம் இவோர் 18-4 
குறையாத மறைசாவர் 30-8 
'இருமிழலைத் தணிந்த 6 soni 88-7 
'இருமிழலை நிறைச்த அக்சணர் 88-6 
இருமேவு செல்வக்கார் தீமூன்றும் வளர்த்த, இருத்தக்க 

௮ச்சணர்கள் ஒ.ஐசகர்...கானாட்டுமுள்ளூர் 40-2 
இல்லைவாழ் அர். தணர் 39-1 
இயராக் குலையாளர்... இருமிமலை / 88-9 
சய செய்யால் வட்டக் குண்டச்இல் எரிவளர்த் தோம்பி 

மறைபயில்வார் 18-2, 
தெரிக்க கான்மறையோர்க் டெ.மாய இருமீழலை 88-8 
ஈன்கார் 521098 வக்தணர் வாழும் கலயகல்லூர் 16-5 
காட்டகத் சேவர் (பூசுரர்) , 62-3 
கான்மறை றயோர் 88-5, 8; 98-1, 6 
நிறைந்த அந்தணர் 88-6 

நிறைமறையோர் உறை வீழிமிழவே 46-7 
நீதிவே.ியர் கிறைபுசழ். ப நில்வு தென் இரு நின் றியூர் 656 
பண்புடை. கான்மறையோர் 98-6 
பறையாத வல்வினைகள் பறைச்தொழியப் பன்ஞளும் பாடியாடி 

    

   
. முச்கண்ண கருப்பறியலூர்க், குறையாக மறைகாவர் க 

) குற்றேவல் ஒழியாத கொுடிக்கோயில் 30-8 

பார் நிலவு மறையோர். 89-7 
புண்ணிய சான்மறையோர் 98-1 
புரியும் மறையோர் நிறைசொற் பொருள்கள், தெரியும் நறையூர்ச் 

இத்இச்சாமே 93-8 

பொய்யாத வாய்மையாத் பொடிப்பூடிப் போஜ்றிசை த்னுப் பூசை 
செய், கையினால் எரிஓம்பி மறைவளர்க்கும் அர்தணர்தம் 

கருப்பறியலூர் 50-6 
மறையார் (தல் குரிசில்...ஆரூரன்)) 25-10 
மறையார் (புகழ் ஊரன்), 80-10 

மறையோர் 27-2, 46-7, 58-10, 89-7, 93-8, 98-1 
; >
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மூட்டாமே சாடோழும் ீர்மூழ்ப் பூப்பதித். மூன்று போதும், 
கட்டார்க்த இண்டை கொண் டடிசேர்த்தும் அந்தணர்தம் 

சருப்பதியலூர் 80-8 
மூன்று நூறு வேதியர் 65-3 
*வேதப்புசவித் தேர்மிசைத் இிரிசெய் சான்மறையோர் 88-5 
வேத வேள்வியர் 68-8 
வேத வேதியர், வேத நீதியர் ஓனு...மிழலை 89-10 

73-5, 85-5 Ca But 

231. மாதர்கள் 

1. மாதர்களைக் குறிக்கும் சொற்கள், சொற்றொடர்கள் 

அங்கயற்கண்ணார் 69-7 
அஞ்சொலார் 8-10 
இளையவர் 60-9 
ஒருபொருள் இலாத மாயம் 

மடச்தைமார் 8-2 

கலவ மயில்போல் 
வளைக்கை ஈல்லார் 91-8 

சன்னியர் 13-1, 4 
காரிகை v 59-11 

காரிகையார் 16-3 

குரவ காதிய குழலினார் 86-6 

வளையல் கண்ணார் 76-7 
கொங்கையார் 87-5 

கோசைமார் 48.7 
கோல ௮ண்ணிடையார். 60-6 

கோல்வஃ. ஈர். 40-7 

செஞ்சேலன்ன எண்ணார். 20-6 
செப்பேர்திள முலையாள் 79-7 
செம்பொனேர் மடவார் 

சடக்கண்ணார்(ள்) 525, 7 
'தடல் கண்ணியர் 
'தடமுலைச்சண் 

அஞ்சொலார், 8-10 
தேமன் குழலார் 94-8 
தையல் மடவார்கள் 40-6 
தையலார் 9-8, 84-10 

        

   

சல்லார் 11-5, 40-9, 42-3, 105 
77-5, 91-8 

பஞ்சின் மெல்லடியார்.. 97-10 
பண்ணியல் மென்மொழி 

யார் 28-1 
பணைத்தோளியர் 42-8 
பரக்கும் அரவல்குலாள் 20-8 
பாவைமார் 48-5 
பாவையர் 18-9, 14-7, 4-1 
Yeo 0.1 500 057 
பெண் 
பெண்டிர் 
பெண்டுகள் 
மல்கைமார் 6 
மடக்தை(யர்)மார் 8-2, 01-8 
மடசல்லார் நகம் 
மடமொழியாள் 3,4 
மடவார். 42-4, 46 

மடவாள் 
மயிற்சாயல் ஈல்லார் 
மழைக்கண் சல்லார் (7-5 
மாதர் ஈல்லார் 20.8 
மாது 84-6 
மான் மறித்தனைய கோச் 
மடச்தைமார் 8.2 

  

- * வேதப் புரஜித் தேர்...பூமி.
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ஓழ்மென் முலையார். 09-3.. வரிவளையாள் 39-11 
மன் மடவார் 91-5  வரைமான் அனையார் 42-3 

மையார் கடங்கண்ணார் 79-4 வளைக்கை கல்லார் 91-8 
மையார் தடல்கண்ணியர் 13-3 வளைச்கைம் மடவார் 93-2 
மொய்குழலார் 93-5 வாசமல்। லிஞர்கள். 7-7 
வஞ்சி அண்ணிடையார்-.. 42-10 வாணார் தலாம் 3-9 
aug Gans சண்இணை வாரூர் முலையார் 98-7 

மடநீதையர் 64-3 வாளோடிய தடய் 
வடிகொள் கண்ணூர் 7:8 கண்ணியர் 78-5 
வடிவேற்சண் ஈலலார் 49-8, 10 

2. மாதர்கள்--அவயவ வர்ணனை முதலிய 

1. அடி வடிசொள் கண்(ணிணை), 
பஞ்ச் மெல்லடி 48-5, 87-10 7-8, 64-8 

வடிவேற்கண் 42.8, 10 2. அல்குல் வாளனசண் 20-1 
கலையார் அல்குல் 13-1 வாளோடிய தடங்கண் 78-5 
பரக்கும் அரவல்குல் 20-8 வேலங்காடு தடங்சண் 533 
பையரவல்குல் 14-7 உ. குழல் 

3. இடை கறிய வார்குழல் 69-7 
கோல.நுண்ணிடை 60-6 orm சாறிய குழல் 86-6 
pomente- 86-11, 42-10, குழல் 718 

60-0 சேடார் பூங்குழல் 0 
மின்னும் ஐண்ணிடை 36-11 சேமன் குழல். 94-8 
வஞ்ச அண்ணிடை 42-10 கெறிவார் குழலார் 3.2 
வணங்கும் இடை 91-5 மொய்குழல் 93-5 

வட்ட வார்குழல் 46-4, 
4. கண் . வாசமல்கு குழல் nee 
அக்கயற்கண் 69-7 வார்குழல் 69-7 
குவளையங்கண் 16-7 தா 

+ le க செஞ் Fa) gwen, sain 26-5 ° ss pein 13.8, 52-5, வளைக்கை 91-8, 93-2 
78-5, 79-4 1. சொல் மொழி? பார்ச்ச. 

தடமுலைச்கண் 8-10 9. தோள் 
மழைக்கண். 374. பணத்தோள் 42.8 மதிகேர் ஒண்கண் 52-4 i 
charlie தனைய கோக் 8-2 9: நுதல் 
மானை சோகூயெர் சண்வலை 54-0 பிறை தல் 65-7 
மையார் தடஸ்சண் 18.8,79-4 arent mse 3-9
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10. பல் 14. வாய் 

வெண்ணகை 60.7... கொல்வைத் துவர் வாயார் 82-8 
் செவ்வாய் 69-7 

HM; gat ர்.துவர் வாயார் 82-8 
முகமே கமலம் 98.3. தொண்டைவாய் 40-9 

12. முலை மணிகெழு செவ்வாய். (9-7 
அணிகெழு கொக்கை 69-7 15, சாயல் 

இளமுலை 79-7.. கலவமயில் போல் 
கரும்பை மென்முலை 48-7 வளைக்கை ஈல்லார் 91.8 
சொக்கை(யார்) 87.5... தலவமயி லியலகர்கள் 46-6 
செப்பேச் இளமுலை 29-1... நிகரில் மயிலார் 3-7 
கட்முல் 8:10 சிலவும் மயிலார் 8-5 
TY 97:7... பெடைமஞ்னை...எனப் 
அானலல் கொண்ட ன பிறை அதலார் ' 65-7 
weg Omer முலை ல் மயித் சாயல் கல்லார் 42-8, 10 

மென்னுலை மூ 48-7,.93.8 மாமயிற் சாயல் 69-7 

வாரூர் முலை. 9-7 16. வர்ணனைகள் 

வெம்பணை முல 874... ஸூ. இரு (இலக்குமி) அனையார் 
38. மொழி செம்பொனேர் மடவார். 98-1 

அஞ்சொல். 8:10. இருவர் 16-1 
கரும்பரர் மொழி 194. பக்கம மாதனேயார் 84.6 
BAS Pu sru@onrg 40-9 im 
காயமொழி 40.9 (2) உருவம், மென்மை 
பண்ணார் மொழி 18-9 செம்பொனேர் மடவார் 88.1 

;பண்ணியல் மென்மொழி 98-1. பீணைகளின் சன்று... 
ள்ளேச் இள்ளையும் எனப் பிறை.நுதலார் 65-7 

எனப் Seop sven 1689. மென்மடலார் 91-5 
மடமொழி 79.3, ம... வரைமான் அனையார். 42-8 

(3) பலவகைய வர்ணனை 

பேடை மஞ்ஜையும் பிணைகளின் கன்றும், பிள்ளைக் 
"இள்ளையும் எனப் பிறை m gent 65-7 

மணிகெழு செவ்வாய் வெண்ணகைக் கரிய வார்குழல் 
மாமயிற் சாயல், அணிகெழு கொங்கை அம்கயற் 

கண்ணார் 69-7 
வஞ்சி அண்ணிடையார் (வசைமான் அனையார்) 

மயிற்சாயல் சல்லார் வடிவேற்கண் சல்லார் 

* பிள்ளே- நாசணலாய்ப் புள்... ர் துவர் . . வெப்பு, பவளம். 
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8, மாதர்களின் பழக்க வழக்கங்கள் 

3. ஆடல்--௩டம்--அரங்கில் ௩டம்--வாத்தியங்களுடன் ௩டம்-- 
பாடலுடன் நடம் 

சன்ணியர் ஆடும் துறையூர் 19.1, 4 
பண்ணார் மொழிப் பாவையர் ஆடும் துறையூர் 13-9 
பாடல் முழவும் குழலும் இயம்பப் பணை த்தோளியர் 

பாடலோ டாடலறு...வெஞ்சமாக்கூடல் 42-8 
பாவையர் ஆடும் துறையூர் ர் 

4-7 பாவையர் ஆடும் பாச்லாச் சாமம் 
மண்ணார் முழவும் குழலும் இயம்ப மடவார் ஈடமாடு 

மணி அரங்கு 42-4 
மணிகெழு செவ்வாய் வெண்ணகைச் கரிய வார்குழல் 

மாமயிற் சாயல், அணிகெழு கொங்கை அவ்கயற் 
கண்ணார் ௮ருகடம் ஆடல் ௮றாத.. - திருமுல்லைவாயில் 

மையார் தடங்கண்ணியர் ஆடும் அறைதர் 
வந்து சாடசம் வான காடியர் ஆட...வீழி கொண்டீர் 

  

2. ஆடல் நடைபெற்ற தலங்கள் 

(1) துறையூர் 
கலையார் அல்குற் கன்னியர் ஆடும் துறையூர் 13-1 
சுரும்பார் மொழிக் கன்னியர் ஆடும் துறையூர் 13 4 
பண்ணார் மொழிப் பாவையர் ஆடும் அறையூர் 18-9 
மையார் தடம் சண்ணியர் அடும் துறையூர் 18-3. 

(ம) நாகை 

கலவமயில் இயலவர்கள் ஈடமாடூம் செல்வச் சடல்காகைச் 
சாரோணம் 46-6 

(iii) பாச்சிலாச்ிராமம் 
பையச வல்குற் பாவையர் ஆடும் பாச்சிலாச்ரொமம் 14.7 

  

(iv) வட இருமுல்லைவாயில் 
மணிகெழு செவ்வாய் வெண்ணசைச் கறிய வார்குழல் 

மாமயித் சாயல், அணிகெழு கொய்சை அம்கயற் 
கண்ணார் அருகடம் ஆடல் ௮ரறாத...திருமுல்லைவாயில் (9-7 

(v) வெஞ்சமாக்கூடல் 

பணை த்தோளியர் பாடலோ டாடவரு...வெஞ்சமாக்கூடல் 42-8 
மடவார் ஈடமாடு மணி அரங்கில் விண்ணார் மதிதோய் 

வெலுசமாச்கூடல்.. 42.4



281. மாதர்கள் ௬௩௧ 

(vi) வீழிமிழலை 
வர்.து காடகம் வான சாடியர் ஆட...லீழிகொண்டீர் 88-4 

8. நீராடல் 

(i) சொக்கையார் பலரும் குடைக்தாட கீர்க்குவளை 
மலர்.த.ரப், பங்சயம் மலரும் பழன த் திருப்பனையூர் 87-5 

(ii) ஆற்றில் நீராடல் 

காவிரிச் கோட்டிடைக்...கோதைமார் குடைந்தாடு... 
கொடுமுடி. 48-7 

«Ps APyb Booranié Cordarorumi 
குடைக்தாடும் (கொள்ளிடம் 40-7 

தையல் மடவார்கள் உடை அவிழச் குழல் அவிழச் 
சோதை குடைச்தாட (கொள்ளிடம்) 40-6 

பஞ்சின் மெல்லடிப் பாவைமார் குடைர்தாடு...கொடுமுடி. 
(காவிரி) 485 

மழைக்கண் கல்லார் குடைச்தாட (காவிரி) ராத 

(14) குளத்தில்--பொய்கையில்---மடூவில் நீராடல் 

'*கெளவைக் சடல்... துவர்வாயார் குடைக்தாடும் திருச்சுழியல் 82-3 
புண்டரிகப் பொய்கைக் காரிகையார் குடைந்தாடும் 

கலயால்லூர் 16-8 
வளைச்சைம் மடவார் மடுவில் தடரீர்ச், இளைக்கும் ரறையூர் 93-2 

4. உறைவிடம் (மாடமாளிகை) 

பிறை.ந.தலார் நீடு மாடங்கள் மாளிகை தோறும் நிலவு, 
சென் இரு நின்றியூர் 65.7 

5. காதலர்ப் பிரிவினால் வரும் நிகழ்ச்சிகள் 

கலைகள் சோர்தல் 87-5 
சாமத் தச் சனன்று எரிர்அ மெய் உண்ணுதல் 37-6 
பணைமுலை பயர்.து பொன் ஊனலம் கொள்ளுதல், 37-7 
முலைகள் பீர் கொள்ளுதல் 37-5 
வளைகள் கழலுதல், வளைகள் கில்லாமை 37-2, 3, 4,5 

6. கிளியுடன் பழகுதல் 

(பக்.தும்) ிளியும் பயிலும் பாவை 91-2 

* QsarmassLe - MGFe) "திருக்கோயிலின் எதிசில் உள்ள 

திருக்குளம்.



௬௩௨ தேவாச ஒளிூநதி (சுந்தரர்), 

7. கூந்தலில் மாலை அணிதல் 

குழல்மேல் மாலை. 
8. படுக்கையில் நறுமணப் புகை 

சேமன் குழலார் சேக்கை புகைத்த, தமம் விசும்பார் 
சோற்றுத் அறையே 

9. வழிபாடு--பத்தி 

பங்கய மாதனையார் பத்தியும் 
வடிவேற் கணல்லார் பலர் வர்.இிறைஞ்சும்... 

வெஞ்சமாக்கூடல் 
ais! சாடகம் *வான காடியராட, மாலயன் எத்த 

வீழிகொண்டீர் 

10. விளையாட்டு 

பக்த: பக்தும் (ளியும்) பயிலும் பாவை 
1பருவி விச்சி மலைச்சாச.ற் பட்டை கொண்டு பகடாடி. 

11. புனம் காத்தல் 

குருவி ஒப்பிக் இளி கடி.வார். 
மன்னிப் புனல் சாவல் மடமொழியாள் புனம் காக்க 

எடுத்துச் கவண் ஒலிப்ப 

12. பெண்களும் குருடர்களும் 

3௮கத்திற் பெண்டுகள் சான் ஒன்று சொன்னால் 
அழையேல் போ குருடா எனத் தறியேன் 

௮92. மாலை வகை 

('சவபிசான் மாலை? என்னும் தலைப்பு 98-ம் பார்க்க] 

1. அலங்கல் 

மின் அலங்கலஞ் சடை 

ர a 

94-8 

8G 

42-8, 10 

88-1 

54-0) 

76-10 

2. ஆரம் 18-8, 36-1 

* வான சாடியர் - தேவர் காட்டுப் பெண்கள், வான் அரமகளிர். 
1 பருவி- அரித்ஜச். சேர்த்தல். விச்டி- பரப்பி, தலைப்பு 221 

பச்சம் ௬௪௩ £ழ்க் குறிப்பையும் பார்க்க, 

* இது உல$யலைக் குறிக்சின்த.



282. மாலை வகை ௬௩௩ 

  

இண்டை 

இண்டை (மாமல?) 70-10, 94-2 
எருக்க காண்மலர் இண்டை 31-7 
கட்டார்க்த இண்டை 80-8 

கண்ணி 

திங்கட் குறுச்தெரியத் றிசழ் சண்ணி(யன்), 97-8 
ம.இப் பிஇர்ச் கண்ணி 88-4 
வெண் பிறைக் கண்ணி 49-9 
வெண் மதியச் சண்ணி 90-5 

தார் 

அல்லிமென் “முல்லையந்தார் 39-1 
அல்லியச் *சாமசைத்தார் 22-10 
கொன்றை(யம்)சார் 42-9, 44-7, 47-7, 48-10 
தார் 44-7 
மடல் சூழ்ந்த தார் 80.0 

தெரியல் 

திங்கட் குறுச் தெரியல் 97-8: 

மாலை 

கூவிள மாலை 76-5, 6 
கொன்றை மாலை. 59-11, 78-7, 95-6 
சொன்மாலை 30-4 
சாவலாரூரன் உரைதரு மாலை 69-11 
வன்றொண்டன் சிறந்த மாலை 68-10 

வாக்கென் னு மாலை 06-4 
தமிழ்மாலை 47-10 
ததன் தமிழ் மாலைகள் 71-10 
தமிழ் வழுவா மாலை 23-10 
ஈற்தமிழ் மாலை. 67-5 

வாசிகை 

வட்ட வாகை 48-2 

  

* தலைப்பு 59, சாதி குலம்?! பக்சம் கட௪ £ழ்ச்குறிப்பைப் பார்க்க.



௬௩௪ தேவாச ஒளிகெறி (சுந்தரர்) 

252. முகஸ்தூதி வகைகள் 

சுந்தரர் காலத்தில் போருள்வேண்டி3ப் (புலவர்கள் 

கையாண்டவை); சேல்வர்களின் மனநிலை 

oor விழுக்திடம் பார்க்கு மாடலும் எக்கும் Gaver Be gua 
வள்ளலே எங்கள் மைச்சனே என்று வாழ்ச்இினும் 

கொடுப்பாரிலை 
கத்றிலா சானைக் கற்று ஈல்வனே...என் று மொழியினும் 

கொடுப்பாரிலை 
கற்று சல்லனே...என்து பேசினும். கொடுப்பாரிலை 
காணியேற் பெரிஅுடையனே...என்று பேரிலும் கொடுப்பாறிலை 
காமதேவனை ஒக்குமே என்று மொழியினும் கொடுப்பாரிலை 
குலமிலாதானைச் குலவனே என்று கூறினும் கொடுப்பாறிலை. 
சொலச்கொதானைப் பாரியே என்று கூறினும் கொடுப்பாரிலை 
சுற்றம் சன்டை பேணியே விருர்சோம்புமே என்.று பேனும் 

கொடுப்பாரிலை 
கைய லாருக்கோர் சாமனே, சால அழகுடை ஐயனே, 

கையுலாவிய வேலனே என்து கழதினும் சொடுப்பாரிலே 84-10 
மைகள் போச்து மெய் தளர்ந்து மூக துடல் ஈடும்? நிற்கும் 

இச் ழெவனை, வமைகள்போல் திரள் தோஎனே என்று 

    

வாழ்த்தினும் கொடுப்பாரிலை 34-4, 
கரைத்த மார்சரை இளையனே என்று கூறினும் கொடுப்பாரிலே 34-6 
கலமிலாதானை ஈல்லனே என் று...கூறினும் கொடுப்பாரிலை 34-6. 
சொய்ய மாக்தசை விழுமிய தாயன்றோ புலவோர்ச் செலாம். 

என்று சாற்றினும் கொடுப்பாறிலை 84-7 
கோயனைச் சடர்தோளனே என் று...கூறினும் கொடுப்பாரிலை. 34-7 
மிடுக்கிலாதானை விமனே விறல் விசயனே வில்லுச் 

வெனென்் து...கூறினும் கொடுப்பாரிலை 34-2 
முத்திலாதானை முற்றனே என்று மொழியினும் கொடுப்பாரிலை. 840: 
வஞ்ச செஞ்சனை மாசழச்சனைப் பாவியை வழக்கில்லியைப் 

பஞ்ச அட்டனைச் சா.துவே என்று பாடினும் கொடுப்பாரிலே 84-5 

புலவர்களுக்கு எச்சரிக்கை 
எந்தை புசலூர் பாடுமின் புலவி! fare, இம்மையே தீரம் சோழும் 

கூரையும்... அம்மையே சவலோகம் அள்வதற் கியாதும் 
'ஐயுறவில்லையே 34-1 

முகஸ்துதி 
முசம்பலபேசி மொழியேன் 132



3. 

294, முகிவர், பெரியோர் முதலிய ௬-௫ 

294. முநிவம், பெரியோர் முதலிய 

1. பொது 

ருக்தவ மாமுநிவர் (*சனகா.இி சால்வர்) 99-2 
இருடிகள் 67-8 
கோதில் மாதவர் குழு 65-6 

பெரியோர்கள் 90-3 
பெருமையார் 90-4 
பேணா மூறிவன் (தக்கன்) 93-9 

பேசாளர் 90-2 
போர்த்த கீள்செவியாளர் அந்தணர் (*சனசாஇ சால்வர்) 55-7 
மக்.இச மாமுரிவர் 100-9 

மாதவர். 87-10 
மாமுரிவர் 9-5 
@A( sar) 4-3 

39-10 மூழுநீ.ஐ பூயெ முநிவர் 

2. முறிவர், பெரியோர் (சிறப்பு) 

அகத்தியர் 
சந்தி மூன்றிலும் தாபரம் நிறுத்திச் சகளி செய்திதைஞ் 

சகத்தியர் தமக்குச், சம்.ஐு மாமணி யணிதிருப் 
பொதியிழ், சேர்வு ஈல்கய செல்வம் சண்டடைர்தேன் 

...இருநின் Dy cron 65-5: 

பரசுராமர் 

மொய்த்த£ர் முக்தாற் றறுபது வேலி மூன்றுமாறு. 
வே. கியரொடு அனக்கு, ஒத்த பொன்மணிச் கலசங்கள். 
SED pie bor Sut cer gers சளிப்பப், பத் தி 
செய்த௮ப் பரசுராமற்குப் பாதக் காட்டிய நீத... 
சண்ட oie gor... PGE Dy oor 65-3 

மார்க்கண்டேயர் 

HE SCD ET உன் அடைக்கலம் பகுத அவனைச் காப்பது 
கரரணமாக, வர்த காலன்தன். ருயிர் அதனை 

வவ்விஞய்ச் குன்றன் வண்மை கண்டு 55-1 
உருமன்ன கூற்றத்தை உருண்டோட உதைச்துகர். 

"துலவா இன்பம் தருவரனை 90-த. 
  * *இவபிரான் புறம் உரைத்தது? என்னும் தலைப்பு 73 பார்க்க.



௬௩௨௪. தேவார ஒளிநெதி (சுந்தரர்) 

கொன்றாய் காலன் உயிர் கொடுத்தாய் மறையோனுக்கு 28-8 
சஞ்ச மென்துதன் srorg அடைந்த பாலன்மேல் வந்த 

காலனை உருள, கெஞ்சிலோ ருதைகொண்ட பிசானை 68-4 
நிரம்பு பல்கலையின் பொருளாலே,; போற்றித் தன்கழல் 

தொழுமவன் உயிரைட் போக்குவான் உயிர் 8௧௫, டத் 
சாளால், கூற்றைத் இங்கு செய் குரைகழலானை 62-6 

பாலன தாருயிர்மேல் பரியாது பகைக் செழுச்சு 
சாலனை வீடுவித்து: 99-8 

மட்ட மலர் கொண்டடியீணை வணங்கும் மாணிதன்மேல் 
ம.தியாதே, கட்டுவான் வர்.ச காலனை மாளக் 
சாலினால் ஆருயிர் செகுத்த சட்டனே 69-9 

மறையவன் ஒரு மாணிவர்தடைய வா.ரமாயவன் ஆருயிர் 
நி.அத்தச், சறைகொள் வேலுடைச் சர்லனைச் 
காலாற் கடந்த காரணம் கண்டு எண்ட் அடியேன், 

   

உன்...சேவடிச் சன்பொடும்' அடைந்தேன் 66-1 
மூரிவர்க்கு. அருங்கூற்றைக் குமைத்ச wad 63-4 
வருவ்காலன் உயிரை மடியத் 'இருமெல் விரலால் பெரும் 

பாலன். தனச்காய்ப் பிரிவித்த பெருந்தகையே 27-9 

23௮. முயாலகண் 

Rape nurapuienes 2-8 

௧96. முருகக் கடவுள் 

1. 

அல்கை வேலோன் குமான் பிள்ளை 5.2 
அமரர் சேனைக்கு காயகன் ஆன குறவர் மங்சை 

சன் கேள்வனைப் பெத்த கோனை 68-7 
சடற்கூர் தடிச்திட்ட சேர்தர் சாதையை 54-6 
feOefl ord eu gu காய்ந்தவன் தாதையை, 88-5 
காதலாழ் சடற்சூர் தடி.ம் இட்ட செட்டியப்பனை 59-10 
குமரன் இருமால் பிரமன் கூடிய தேவர் வணங்கும் அமரன் 73-9 
கமான் Yep Cpe தங்கள் ஈம்பி 63-2 
  

* PGES மறைச்தல். மறைத் தலைச் செய்யும் முயலகன்; ‘Peruse? 
அன்னும் ஐக்தெழுத்தில் *அடி.க€ழ் puss eri தங்கும் மசரமதுதான்?? 
“கான்று. மலர்ப்பதத்இில் உற்ற, இரோதம்?? “மலம் சாய அமுக்இ?? 
எனவரும் உண்மை விளச்சப் பகு.இகளால் முயலகன்” மூடுதலை (மறைத் 
தலைச்) செய்யும் ௮ணவ மலத்தை குறிப்பதாகும். 

ர் சகடுவரி மா - சடிய கேர்டுகளை உடைய மாமரமாலயெ சூரன்.
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286, முருசக் கடவுள் ௬௩௭ 

குமரனைப் பயர்த வார்த்தயக்மெ முலை டீடமானை 62-4 
குறவர் மங்கை தள்கேள்வன். 68-7 
குறவனார் சம்மகள் தம்மகனார் மணவாட்டி. 18-6 
சையுலாவிய வேலனே 34-10 
செட்டி யப்பனை 59-10 
சேச்தர் தாதை 64-6 
சேர்தர் தாய் மலைமங்கை 88-5 
சேர்தன் அப்பன் 58-3 
பொரும் பலமதுடை யசரன் தாருகனைப் பொருது 

'பான்றுவித்த *பொருளினை முன்படைத்துகச்ச 
புனிதன் 16-9 

(பொன் ஆனை) மயிலூர்தி முருசவேள் காதை 38-8 
மலை யரையன் பொற்பாவை சிதுவன் 46-9: 

2, திருநாமங்கள் 

அமரர் சேனைக்கு சாயகன் 68-7 
குமான் 5-2, 62-4, 68-2, 78-9 
குறவர் மங்கை தன் கேள்வன் 68-7 

செட்டி 59-10 
சேந்தர் 88-5, 64-6 
சேர்சன் 58-8 
மயிலூர்.இ 38-8 

சுவேள் 88-8 
வேலன் 84-10 
வேலோன் 5-2, 

8. வள்ளி 
குறவர் மங்கை 68-7 
குறவர் தம்மகள் 18-6 

&. பிற 

தேவி (மலைமகள்) மைந்தன் 6-5, 46-9, 62-4 
சிவனார் மைந்தன். 5-2, 16-9, 18-6, 38-8, 58-3, 59-10, 

64-6, 68-7, 83-5 
வள்ளி கணவன் 18-6, 68-7 
தேவசேஞ்பதி 68-7 
தாரகனைச் செற்றது 16-9 

'சூர்மாவைச் செற்றது _ 59+ 10, 64-6, 88- 5 

ரு பொருள் - மகன்.



௬௩௮ தேவாச ஒளிகெறி (சுக்கரர்) 

7. படை 

வேல் 5-2, 84-10 

8. ஊர்தி 

(௨) மயில் 38-8 
(5) யானை -*பொன் ஆனை ஊர்இ 8-8 

௨597. யாக்கை, வாழ்க்கை, மூப்பபு வர்ணணை 

[*பிறப்பு? என்னும் தலைப்பு 218-ம் பார்ச்ச] 

1. யாக்கை வர்ணனை 

* அறுபதும் பத்தும் எட்டும் ஆறினோ டஞ்சு சான்கும், று 
பறித்தனைய சோகச் சொல்லிற் ரொன்றாசச் சொல்லார் 

ஆக்கை சமர்து 
இங்கலக்கு மூடற் பிதக்த அறிவிலியேன் 
உ.இிரரீர் இறைச்சிக் குப்பை எடுத்து [மலக்குகைம்மேல் 

வருவதோர் மாயச் கரை 
ஊன்மிசை உதிரம் குப்பை ஒருபொருள் இலாத மாயம் 
ஊனேரிவ் வுடலம் 
ஒரு நெல்வால் ஊன்ற வருந்தும் உடம்பு , 
செடி கொள் அச்சை சென்து சென்று சேய்ச் தொல்லை விழாமுன் 7-3 
சசம்பினே டெலும்பு சட்டி சசையினோ டிசைவொன் நில்லாச் 

குரம்பை வாய்ச் குடியிருச்.அ (குலதீஇனால் வாழமாட்டேன்) 
கரைப்பு மூப்பொடு பிணிவரும் இன்னே 
நிணம் படும் உடலை. 

செல் வாலூன்ற வருக்தும் உடம்பு 
பூசோய் செய்த'பதிதான் 
பறியே சமச் துழல்வீர் பறி கரி 8றுவ தறியீர் 
பறை ஓழிச் தனைய போர்வை ் 
பிண்டமுடைப் பிறவித் சலைரின் து ரிணைப்பவர் ஆக்கையை 

நீக்கும் இடம்...௪ச்சி அனேக தங்காவதமே ' 10-6 
பிணிகொள் ஆக்கை பிறப்பிறப் பென்னும் இதனை டீச் 612 
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* அழகிய 'பிணி முகம்! என்னும் யானை *தடாப் பூட்கைப் பிணி 
முகம்! திருமுருகாது.  (பொன்னானை! இவெபிரானுக்கு ஆக்காமல் 
இம்உனம் பொருள் கொள்ளவும் இடம் தருஏன் றத. 

1 6041ம் எட்டின்ற 64(5%4). 
1 [மலக் குகை; மலக்கு கை - மலக்கு - மயக்கம்]



297. யாக்கை, வாழ்க்ஷ்க, மூப்பு வர்ணனை 

இப சுமந்துழல்வீர் பொஇ அவமாவ.தும் அதிமீர் 
ய்சி தன்மைத் தாய மாயப் போர்வை 
எள்ளல் இவ்வுடலைப் பொருளென்௮ு 

2. மூப்பு வர்ணனை 

நழச்சம் உற்றதோர் மூப்பு வர்தெய்த 
சுசள் போர்து மெய் தளர்ச்த மூத்.துடல் ஈடுங்க நித்குமிக் 

இழவனை 
சிசு மாந்தர் 

8) இரைர்து காம்பெழுக்து ஈரைத்துநீ உரையால் தளர்ந்து, 
அறம் புரிச்.து ரினைப்ப தாண்மை அரிது சாண் 
இஃ த.றி.சயேல், இறம்பியா கெழு கெஞ்சமே 

8. வாழ்க்கை வர்ணனை 

ரிச் ம. ஈம்மேல் ஜவர் வச்.இல் சாறலைப்பான் பொருட்டால்... 
ஊர்ப்புறம்.. ன் 
ரிப் பிறவிப் பிறக் wa eer 

இமாம் பிறவி பிறக்தே இதர் செய்த் தொழிர்தேன். 
ளோ டிசைச்ச ன்பம், இன்பத்தோ டிசைர்த வாழ்வு 

ன்பம் உண்டேல் துன்பம் உண்டு ஏழை மனைவாழ்க்கை 
களசேவடி சோ உணரும் வாழ்க்கையை ஒன்றறியாக 

இலைப்பனேன் 
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78-9 

59-6 

60-7 

84-4 
34-6 

85-8 
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60-2 
ecirMens 0 Ars குப்பை ஒருபொருள் இலாத மாயம், மான்மறித் 

தனைய சோக்க ம மடக்கைமார். மதிக்கும் இக்த, மானுடப் 
வாழ்வு வாழ்வதோர் வாழ்வு வேண்டேன் 

சிம்மாள் எம்மனை என்றனச் கெட்டனைச் சார்வாகார் 
பொருளிலா,க மாயம் 

லா உயிர்வாழ்ச்சையை ரீனைக் இட் டுடல்களர்ர் தருமாரி.இ 
யற்ற, என்றும் வாழலா ம் எமச்செனப் பேசும். 

இ.துவும் பொய் எனவே ரினை உமே 
டு புனற் கலையாம் இளமை 

Beas போதினில் முன்னின்று மம்மைச் சிலர்கள் கூடிச் 
சிரிப்பகன் முன்னம். 

இசால்விடில் எல்லை இல்லை சவையிலாப் பேதை வாழ்வு 
ஈல்லதோர் கூரைபுக்கு. coda BiG sear அல்லேன் 

or: தவ்வையாரும் எட்டனைச் சார்வாகார். 
ரி லாசறு சத்தமும் இன்றிச் சவமுயன் றவமாயின 
பேப், பின்னலார் சடை சட்டி என்பணிக்தாற் 

பிறவி 
Se! 

24-3 
8 te

 

64-5 

59-4 

8-4 
7-9 

  — சண் 
* இறைகள் - தூனிபங்கள்.



௬௪௦ தேவாச ஒளிநெறி (சுந்தரர்), 

Gulls tiga sig 64-7 
Berne Spi gs சிறர்.தும் துயக்கறாத மயக்கவை அஞ்சி 35-10" 
தோற்றம் உண்டேல் மரணம் உண்டு துயரமனை வாழ்க்கை, 

மாற்றம் உண்டேல் வஞ்சம் உண்டு 7-2. 
ஈல்வாயில் செய்தார் ஈடக்தார் உடுத்கார் ஈரைத்தார் இறக்தார். 

என்து சானிலத்,இற் சொல்லாய்க் கழிஓன்ற.து. 5-1 
நிலையா வாழ்வு 94-9 
நீடுபொச்கையிற் பிறவியைப் பழித்.து நீங்கலாம் என்று 

மனத்தினைத் தெருட்டி 64-10 
படையெலாம் பகடா.ர அளிலும் பவ்வம் குழ்ச்க.ர சாளிலும் 

சடையெலாம் பிணைத் *கேரைவால் 85-6 
பறிச்த கூற்றமும் மற்றுவன் அணையும் பலருங் சண்டமு தெழ 

உயிர் உடலைப், பிரிக் போம் இ. நிச்சயம் அறிச்தா.் 
பேதை வாழ்வெனும் பிணக்னேத் தவிர்க் ஐ... 

சவெச்சொழும் இனச் சென்றடை மனனே 64-8: 
பாவமே புரிச் தகலிடம் தன்னிற் பல பகர்க் தலமக் தயிர் 

வாழ்க்கைச், காவஎன் நுழச் தயர்க் து S pre s— 

அண்ணல் தன்.இறம் அறிவிஞத் ௧௫. 64-4, 
புன்னுனைப் பனி வெங்கதிர் கண்டாற் போலும் வாழ்க்கை 

பொருள் இலை  60-8 
பேசை வாழ்வெனும் பிணக்கு 644 
பொய்த் தன்மைத்தாய மாயப் போர்வையை மெய்யென் 

றெண்ணும், வித்தகச் தாய வாழ்வு வேண்டி கான் 
விரும்பஇல்லேன். 8-9 

பொய்யர் சண்டீர் வாழ்க்சை யாளர் பொத்தடைப்பான். 

பொருட்டால், மையல் கொண்டீர் எம்மோ டாடி. 
. நீரும் மனத்தே. 7-6 
மடச்தைமார் மதிக்கும் இச்சு மானுடப் பிறவி வாழ்வு 

வாழ்வதோர் வாழ்வு வேண்டேன் 8-2 
மணக்கோலமதே பிணக்கோலமதாம் பிறவி இதுதான். 3-7 
மணமென மஒழ்வர் முன்னே மக்கள் காய் தக்தை சுற்றம் 

பிணமெனச் சுவர் பேர்த்தே பிறவியை வேண்டேன். 
° சாயேன் 8-6 

மதி மாக்திய வழியே 0 சென்று குழிவீழ்வதும் வினையால் 78-9 
மாயக் கரை வாழ்வதோர் வாழ்வு வேண்டேன் 8-8. 
மானுடப் பிறவி வாழ்வு வாழ்வதோர் வாழ்வு வேண்டேன் 8-2 
வடிகொள் கண்ணிணை மடந்தையர் தம்பால் மயல அற்று. 
க இடமா), முடியுமா கருதேல் 64.3. 
  

* முட்டையிலிருக்து. வெளிவரும்போது தேசையானது மீன் 
உருவத்துடன் வாலுடன் தோன்றும். பின்பு,., தவளை உருவம் வரும் 
போது வால் மறைக்துவிடும் என்பர்.



999, சாவணன் ராவண ணம் Mes gph re 

வ்றிதே சலையாத இம் மண்டலஇல் 8-2 
வாசமல்கு கூழலிஞச்சல் வஞ்சமளே வாழ்ச்சை 947 

வாடுமில் வாழ்க்கை தன்னே வரும்தாமன் இருக்கச் சென்று. 
பாடுமின் 22.2 

வாழ்வாக மாயம் இல மண்ணால.ஐ. இண்ணம் 3-1 
Ft ha பத்த asics இடர் 
ேஸ்டேன் மானுட வாழ்க்கை சொலல் இழித்ன். 00-5 
கெர்சமால் உலகாண் tutta J pIcxseadae 

ieee gather £, Po dt Pes a Get ow spt 
இல் ப் பொக்சலாழ்வீ்னே (விட்டிடு கெஞ்மே   6b6 

  

238. போகம் 

அக்கியல் வோகுசன்னை அழிப்பான் சென் தோர் Sed 
பொல்கய இல் ல் போயாக Sulla eves Pow 

*சசல்வண் கடுவன் காரில் மேலோர் ஈல்லிசன் 
       

229, நாலமைன் எராாவஷானும் மிவனூர் 

1. சாவஸகேக் குறிக்கும் சோற்கள் 

அரசின் 21௦, 20.8, 2, 290 92        

  

Gren 3 
ல்ச் Derg 4-9, 79-4 
ine Saker 19-11 

அல்கையள் மேண் 89, 1845) 16-7, 55-9, 73-5 
Goss Goi ser 

     
“2 சடவித்த காமிக்கு சால்லிசல் மெலே : 

டீடஸித்2 வாலைச் இருவிரல் உன்ளே 
எ௨லித் திருக்கு அருதவல் கார்கள் 
சடல தூல வளை த சரமதிர் தாமே?! Eww Era, 6106. 

© Qwergy Gurscd; orSd@ Sete Suri veces Cured 
சானங்களூல் ஈறு: சாகத் தானம் - இருதயம்). அல்குன்ன. 
உருத்த மூர்திதியை சசடுவேண்டைன்றும் a pak சிம்புசணம் 
மிரு,தீதியுமை, பக்கம், 986... எமர்மேசண், 293. 

சே. ஓட?



௬௪௨ தேவார ஓளிநெறி (சுந்தரர்) 

தென் இலங்கைச் கோன் 40-11 
சேசுடைய இலக்கையர் சோன் Mie 
சேரார் அரக்கன் ஜய 
வல்லரக்கண் 5 
வலிசேர் அரக்சன் 
வாளரக்கன் 

  

2. ராவணன் உருவ வர்ணனை 

உருவம் 

கருவரை போல் அரக்கன் 98-10 

கை 

கரங்கள் 
கைகள் 
'தடச்கை ஐஞ்ஞான்கு 

தலை 
ஐந்தொ டைந்தலை 
சிரம் 
ரம் பத்து 
தலை பத்து 
மொய்தலை 

  

தாள் 

தோள் 
இருபது தண்டோள் 
'தஇரள்தோள் இருபஃது. 
தோள்(கள்) இருபது 
தோள் பல 
பெருக்தோள்கள் காலைர்து 98 
வரை தோள். 98-1 

நிறம் 
கரு வரை போல் அரச்சன் 

முடி . 
ஈரைந்து முடி. 

அலங்கு நீண்முடி. ஒருபது! 
முடி. 
முடி பத்து 

வாய் 
ஈரைந்து வாய் அரக்கன். 

    
98-10 

 



989, சாவணன்--ராவணனும் Aa aur ௬௪௩. 

8. ராவணன் கயிலையை எடுூத்தது, எடத்த வகை, 

எடுத்த காரணம் 

    

ங்கை வேர்சன் 
சுத் தவன் தேர்கொக 

ல் இகழ் கயிலை எடுப்ப (9.09 
டோடி.ச் சயிலாய ஈன் மாரமலையை 

எடுத்தவன். 22-7 

    

சாளையாகி வரை எடுத்தான் 579 
ேரோட வரை எடுத்த அரக்கன் 210 

ற்றி வரையை எடுத்த அரச்சண் ng 

ல எடுத், த இராவணனை 90-7 
மிச்றையே யவன் அன்மதியா விட 11-7 
மிமர்குண்டென் றோடியோர் வெற்பெடுத்தான் 17-10 

4, எடத்த மலை 

எமில் இகழ் சயிலை 
கயிலாய ஈன்மாமலை 
சுயிலாய மலை 
சயிலை 
கயிலைம் மலை 
நிமலன் இருமலை    பருவரை 
மலை 22.7, 89. 
மால்வரை 
வரை 2-10, 46-7,'57-9, 78-9, 91-9, ; 

வெற்பு 16-7, 17-18 

5. ராவணனும் தேரும் 

சத்தவன் தேர் கொண்டோடி 22-7 
தேர் அரக்கன் 58-7 

தேரூர் தரும் அரக்கன் $2-10 
சேரொடு வாள் கொடுத்தீர் 46-7 

தேரோட வரை எடுத்த 2-10 

6. ராவணனத வீரம், புகழ், பெருமை 

தேசுடைய இலங்கையர் கோன் 46-7 
மறக்கொள் அச்சன் 9.1 
வல்லரரச்சன் 28-8, 97-3



௬௪௪ தேவா... ஒளிகெறி (சுந்தசர்) 

7. ராவணனுடைய குறைகள் 
கருகாத அசச்சன் 890 
குத்தத் றல் அச்சன் 67-9 
ன்றது 11-7 
மதச்கொள் அச்சன் 93-4 
மிச்றையே அவன் அன்மதி யாலிட 114 

8. ராவணன் மலையை எடூத்தபோது ஊடலில் 

இருந்த தேவி அஞ்சினது 
இலங்கை வேக்தன் எழில் இகழ் கயிலை எடுப்ப அங்மெலான் 

மகன் அஞ்ச, அலக்கு esr coy. ஒருபதும் சோள்கள் 
இருபதும் நெரித்த, இன்னிஎ௪ கேட்டு, வலங்கை 
வாளொடு காமமும் கொடுர்ச வள்ளலை 68-9 

சோசுடைய அகலல்குல் மொழியாள் "ஊடல் தொலையாத 
சாலத்சோர் சொற்பாடாய் வர். தேசுடைய 
இலங்கையர் கோன் வரை எடு அடர்த்துச்... 
இ.ப்பிய ஈதம்பாடத் தேரொடு வாள் கொடுச்தர் 46-7 

9. பெருமான் ராவணனை அடர்த்தது 

  

அடர்ச்தாய் வல்லரச்சன் தலைபத்சொடு தோள்கெரீய 23-8 
“அரச்கன் ஆற்றல் அழித்த (2.0 
அசச்சன் சம்பத் இறுத்திர் 2-10 

5௩1, “கூடலை மூயன்றனர் விரும்ப - 

2. 

3. 

அ. திகோபமொடுகூட நினையா 
ஊடலை மதர்துமை மடர்தை 

அரசனைத் தனமுறத் கழுவினாள் 5? 
_ ராமாயணம், உத்தரகாண்டம், வரை எடுத்த படலம், 70. 

2 அருவியல் குன்றம் அரச்சன் பெயர்ப்ப 
வெருவிய வெற்பசையன் பாவை--பெருமான் 
அணியாகம் ஆரத் தழுவீளள் கான்முன் 
தணியாத ஊடல் தணிந்து 

தண்டியலங்காரம், 21. சமாக அணி. 
1 அயிலெயிற் ஐரச்சன் அள்ளத் இரிச்சகாள் 

அணக்கு புல்லக் 
கயிலையில் இருக் ச தேவை ?? 

சம்பா. சுந்தர. சடல்தாவு, 11.



989. ரசாவணன்--ர£ாவணலும் வனும் 

அரக்கன் முடி கரங்கள் அடர்த் கிட்ட எம் மாதப் பிரான் 
இரச்சமில்லவ ரைந்தொ டைந்தலை தோளிருபது தாள் 

கெரிதர அரக்கனை அடர்த்தார் 
இலள்கைக் இறை மலங்க வளை அடர்த்.து கெதிபேறு 

Qed) Bost srr 
இலக்சையர் கோன் பெம்பத்தோ டிருபது திண் டோனும் 

இத்தல. ஒற்றைவீரல் வெத்பதன்மேல் ஊன் தி 
இலங்மையர் கோன் சாரள்தோள் இருபஃ ம் கெரித்சருனி 
'இலல்கையர் சோனைத் லங்க மால்வமைக் &ழ்அடர்த்தடடு 
இலங்கையர் கோன் வரை எடுக்க அடர்த்து. 
இலக்கை வேர்தன்...கயிலை எடுப்ப...கெரிச்,து. 
இஅத்தாய் இலக்கைக் இறை யாயவனை த் தலைபச்தொடு 

தோள்பல இத்துவிழ 
கதிகுழ் உடல் இலங்மைச் இறை மலல்க wens wisp 
கருகாத அரக்கன் பெருக்தோள்கள் காலைக்தும் Hons eB 

முடியும் உடையானைப், *பேயுருவ மூன்றும் உற 
மலைமேல் இருக் தானை 

கருவரை போல் அச்சன் கயிலைம்ம%.க் இழ்க் கதற, 
ஒரு விரலால் அடர்த்தின் னருள்செய்த உமாபதி 

காளையாக வசை எுத்தான்,கன் 5 கைகள் இத்றவன் மொய்தலை 
எல்லாம், மூளைபோத ஒருவிரல் வைத்த மூர்த்தியை 

குத்தம் இறல் அரச்சனைச செறுத்ததும் 
(இறலாககனைச் செறு ஜும் 
Borg நீண்முடி ஒருபதும் தோள்கள் இருபதும் செரித்த 
தென்னிலல்கைக் கோனைச் செத்றவனை 
சேரார் அரக்கன் போய் வீழ்ச்து இதைய விரலால் ஊன் தினார் 
சச்இறையே விரலால் இற கன்றி 
ரிமலன் திருமலையார்க் சயலருகே தேளூர்தரும் அரச்சன். 

சரம்கெரித்தான். 
பண்ட்வ் லெல்கையர் கோனைப் பருவரைக் ip அடர்த்திட்ட 

அண்டன் 
பற்றி வரையை எடுத்த அசச்சண், இத்து முரிய விரலால் 

அடர்த்தார் 
மங்கத் திருவிரலால் அடர்த் தான் வல்லரச்கனையும் 
மலை எடுத்த இராவணனைத் தலைபத்து.கெரியக் காலால் 

தொட்டானை 
மலையை எடுத்தவன் ௪ரைக்துவாய் அரக்சன்முடி பத்தலத. 

விடுத்சவன் 

            
22-7 

¥ Cuujqgard carey gin ep- Cuijgara op estcr ibs @ouimpé 
தாற்போன்ற உருவத் தத அடைச்து ஈடுக்கம் உறும்படி செய்து.



௬௪௬ தேவாச ஓளிகெறி (சுந்தரம்) 

மறச்கொள் அச்சன் வரைதோள் வரையால், இறச்கொள் 
) விரந்சோன் 93-1 

மிச்ிறையே யவன் அன்மதியாவிட ஈச்ிறையே விரலால் 
இற ஊன்றி 

வக்.த வாள் அரக்கன் வவி தொலைத்து 
வலிசேர் அரச்சன் தடச்கை ஐஞ்ஞான்கடர்த்த ம.இிகுடீ 
வாளாக்கன் வவி தொலைத்து 
விரலால் இற ஊன்றி. 
வெற்பெடுத்தான் வவியை கெரித்தார் 

  

10. ராவணன் கீதம் பாடி அருள்பெற்றதும், வாள், 

நாள், காமம், தேர் தரப்பெற்றதும் 

அரச்சுன் ஆற்றல் அழித்தவன் பாட்டுச் சன்.றிரல்கெ 
வென்.றியிஞனை 

இசாவணனுக்கும் அருள் புரிச்தார் 
இலக்கைக் இறை மலங்க வரை மடர்த்துச் கெ௫ிபேறு 

செய்திருந்தான் 
இன்னிசை கேட்டு வலக்கை வாளொடு சாமமும் கொடுத்த 

வள்ளலே 68!) 

  

ஒருவிரலால் அடர்,ச் இன்னருள் செய்த உமாப.இ 
குறிகொள் பாடலின் இன்னிசை கேட்டும், கோல வாளொடு 

காளது கொடுத்த செறிவு ‘ 
கை ஈரம்பால் வே,ச£தங்கள் பாடலுறப் படுத் சவன் 
தேசுடைய இலங்கையர் கோன் வரையெடுக்க அடர்த்த 

,திப்பிய 2தம்பாடதச் தேரொடு வாள்கொடுக்சர் Me 
வேக்த வாளரக்கன் வவிதொலைத்து வாழுகாள் கொடுத்தாய் 

வழிமூதலே 70: 

240. லோயிகஹஸிண் தண்மை 
['மூசஸ்,ஐ.த வசைகள்? என்னும் தலைப்பு 238 காண்க] 

  

தம்மையே புகழ்க் இச்சைபே௫னும் சார்வினும் தொண்டர் 
'தருலாப் பொய்ம்மையாளர் 94.1 

241. வயல், கழனி 
அருவி பாய்தரு கழணி யலர்.தரு குவளையல் கண்ணார் 

குருவியாய் இளிசேர்ப்ப' 16-1 
அலைபுனற் கழணி 
அள்ளலல் கழனிப் பழனம். 
அள்ள.ஜ் செம்கெலவ் கழணி' 

> 

 



941. வயல்) கழனி ௬௪௪ ட 
ன்னம் சேர் வயல். 
ன்னம் மன்னும் வயல் 
ின்னம் வைகும் வயற் பழனம் 
ரர் வயல் (சூழ்புனல் நீடூர்) 

wee uppers கழனிச் கச்சூர் 
கரீர் *புலமெலாம் மண்டிப் பொன் விளைக்கும் 

auf சாருங் சழணி 
சடைகள் விவோர் குவளை களைவாரும் சழனி 
சிமழ் கழுநீர் கவர் கழணி 
சயல் உகளும் awe 

    

சயலினம் சேலொடு வயல் விளையாடும் 48-7 
ங்குவளை கண்வளரும் கழனி 16-1, 40-1 

சரும்பாரும் கழணி 23-4 
கரும்பாரும் வயல். 27-9 
சருமணிகள் போல் நீலம் மலர்ன்ற கழனி 40-7 
சருமேதி செந்தாமரை மேயும் ஈழணி 40-2 
கரை யாரும் வயல். 27-6 
சழணி அலர்தரு குவளை 
கழனிப் பழனம் 41-4, 5 
கீழடி மண்டிக் சையேறி அழைக்கும் காவிரி 
கழுநீர் சவர் மணி 
கழைக்கொள் பிரசம் சலச்செக்கும் “peti மண்டி 
கழை தழுவிச் தேன் தொடுக்கும் கழணிகுழ் பழனம் 
கள்வாய கருங்குவளை கண்வளரும் கழணி 
ர்களங்க ளார்தரு கழனி 
கார் வயல் 
காவிவாய் வண்டுபல பண்செய்யும் கழணி 
குண்டு சண் வ 
குரக்கெம் கு. திசொண்டுகள் வயல் 
குரகீனெம் குதிகொள்ளத் சேனுகக் குண்டு தண் வயற். 

கெண்டை, பாய்.தரப் பரக்கும் சண்கமுணிப் பழனம் 
குறாகு பாயச் கொழும் கரும்புகள் நெரிக்த சாறு அருகு 

பாயும் வயல் 8-1 

59-6, 8 

    

ல் 

  

கைகை செய்தலல் சழணி 16-5 
சோட்டகப் புனலார் செழுல்கழணி. 62-3 
சோல மலர்ச் குவளைச் கழு£ர் வயல் சூழ் டங்கு 99-8 
சற்று நீன்வயல்' 56-5 

* புலம் - வயல், 
* களம் - நெற்சோர் அடிக்கும் இடம்.



௬௪௮ தேவார ஒளிகெறி (சுந்தரர்), 
> 

செல்சண் மேதிகள் சேடெறிச்அ தடம் படி தலித்... 
சேவினத்தொடு, பைங்கண் வாளைகள் பாய்பழனம். 

செங்கண் மேதஇிகள் சேடெறிர் தெங்கும் வாளை மாய் வயல் 
செங்கயல் பாய் கழனி 
செங்கயல் பாய் வயல் 
செய்சயல் பாயும் வயல் 
செக்கெல் வயல் 
செர்செல் வயற் சழனி 
செச்செல் வளை விளை வயல் 
செர்செலவ் சலல்கழனி (செர்கெல் அங்கு அலங்கு கழனி : 

அலங்குதல் - அசைதல்) 
செர்கெலங் கழனி 
செர்கெலார் வயல் 
செய் 
செய்யார் கமலம் 
செய்யார் பைங்கமலம் 
செல்வ வயற்கழனி 
செழுல் கழனி 
*செறுவில் வாளைகள்--ஓட 
*செறுவினிற் செழுங் கமலம் 
சே.றணி seins po 
சேறார் தண்கழனி 
சேறுசெய் கழனிப் பழனம் 
ஜெண்டாடு கெயேயல். + 
Son 8 poh 21-8, 8; 28-3, 7; 88.8 

  

  

தண் பழனம் 90. 
goin awed 87-9, 99-10 
'இரைபொரு தண் பழனம் 99-5 
'திரையார் சண் கழனி 21-8 
ள்ளி வெள்ளிள வாளைபாய் வயல் BE-5 
தெண்டிரைச் தண் வயல் 99-10 
தெண்டிரை நீர் வயல். 20-2, 9 
தொஜறுவில் ஆனிளஎறு அண்ணென இடிகுரல் வெருவிச் 

செறுவில் வாளைகள் ஐடச் செங்கயல் பங்கயச் தொ.தங்க 76.2. 
ஈண்டாடும் வயல் 15-9 
ஈலவங்ளெர் வயல் 57-12 
சாறு செக்கழுசீர்மலர், கல்ல மல்லிகை, சண்பக;த்தொடு சேறசெய் 

கழனிப் பழனம் 87-2 
நிறைபுனற் சழனி 56.1 

* செறு - வயல்.



241. வயல், கழனி ௬௪௯ 

நிர்வயல் 
நீரில் வாளைவரால் குதிகொள்ளும் நிறைபுனத் சழனி 
sew கெடு வயல் » 

ewe 

செடு வயல் 
செய்கலவங் கழனி 
பழனக் கழணி 
பழனச் இருப்பனையூர் 
பாடல் வண்டறையும் பழனம் 

புடையும் பொழிலும் புனலும் சழுவிப் பூமேல் இருமாமகள் 
புல், அடையும் கழனிப் பழனம் 

புலமெலாம் வெறிகமழும்--பூம்புகலூர் 

புனலார் செழுங்கழணி 
புனற் கழனி 
பெருஞ் 'செர்செல் கெருங்யெ சழனி 
பைங்கண் வாளைகள் பாய் பழனம் 
பொழில்குழ் கள்வாய கருங்குவளை கண்வளரும் சழணி 
பொழில்குழ் வயல் 
பொழில் மல்கு வயல். 
பொன்விளை கழனி 
பெரன்னலங் கழனி 
மலைத்த செச்செல் வயல் 
மாறணி வரு.இரை வமில் 
வஞ்யொ ளிக்கும் வயல் 42-10 
வயல் 8 

வயல்சூழ் டங்கு 
வயல் சூழ்ச்ச ஆலைக் கழனிப் பழனம் 

வயல் காவலூர் 

வயலணி பொழில் 
வயற் கழனி 
வயற் பழனம் 
வசைதரு மாமணியும் வரைச்சச் சலோ மூர்தி.ச் தரைபொரு 

தண்பழன(ம்) 99-5 

    

   
வளமல்கு புனத் செங்கயல் பாயும் வயல் 19-3 
வளம்கணி பொழில்மல்கு வயல் 29-10 
வளர்பொழில் சூழ்வயல் 38-10 
வளர்பொழில் பாடல் வண்டறையும் பழனம் 87-1 
வளவயல் 14-12, 71-10, 73-11 
வளை விளைவயல் . 71-7 
வன்பனைய வளர்பொஷழில் சூழ்வயல் 88-10



௬௫௦ தேவார ஒளிகெறி (சுந்தரர்) 

விளைவயல் 
வெங்கார் வயல் 

வாளைகள்பாய் பழனம் 873 
வாளைபாய் வயல், ‘7 
வாளைபாய மலக்கு, இளங்கயல், வரிவ.சால் உகளும் கழனி rea 

1. 

m
a
l
e
:
 

242. வர்ணணைகள் 

1. எருமை 

செய்சண் மேதிகள் சேடெறிக்.௪ சடம்படி சவிற் சேலின.த் 
தொடு பைல்சண் வாளைகள் பாய்பழனம் ( இருப்பனையூர்) (1: : 

2. கடல் 
(1) செக்கங்களும் செடும் பெண்ணையும் பழம்வீழ் மணற் 

படப்பைச், சல்கங்களும் இலங்கப்பியும் வலம்புரிகளும் 
இடறி, வங்கல்களும் உயர்கூடம்பொடு வணக்கும் 
மறைக்காடே. rae 

(2) பரவை, அங்கைச்சடல் அருமாமணி உர்.இச் சரைச்கேற்ற 
வல்க.த்தொடு சுறவவ் கொணர்ச்தெதற்றும் மறைக்சாடே 71.1) 

(3) பாவைச் கடலிடையிடை «Suge கடிசாதாண் 
கைசை, மடவிடையிடை வெண்குருகெழு மணிரீர் 
மறைச்சாடே 3 Ti 

(4) பாவை வலம்புரியொடு சலஞ்சலல் கொணர்ச் தெத்றும் 
மறை்காடே 71: 

(5) மூகரத்திடை முத்தின்ஒளி ues sare ஒத்த, தகர் 
இடை சாழைத்திரள் ஞாழற்றிசள் நீழல், மகசத்தொடு 
சுறவங் கொணர்க்தெற்றும் மழறைச்காடே 71 

(6) வைவிளை வயற்சயல் பாய்தரு குணவார் மண ற்சடல்வாய், . 
வளைவளையொடு சலஞ்சலல் கொணர்க்தெற்றும் 
மறைகச்காடே Tei 

9. கழனி (கயல், பழனம் - பார்க்க) 
(1) அரும்புயர்க்த 9136s 8 கணிமலர்கள் ஏதி, அன்னங்கள் 

விசையாடும் அகன் துறையின் அருகே, கரும்புயர்ச்த 
பெருஞ்செர்செல் கெருக்இவிளை கழனிக் கானாட்டு 
முள்ளூர் 

(2) அவிவாய் சாரையொட குருகுபாய்க் தார்ப்பத், அறைக் 
செண்டை மிளிர்ச் கயல் தள்ளிவிளையாடச், கரவிவாய் 
வண்டுபல பண்செய்யும் கழனிக் கானாட்டுமுள்ளூர் 40-10 

40-55



942. வர்ணனைகள் ௬டுக 
ச 

சன்றினமும் கறவையும் 
* சத்றிவங்மள் கரும்பின்முளை சறிகற்கச் றவை சமழ் கழுரீர் 

வர் கழனிக் சலயால்லூர். 16-6 
காவிரி 
சாலி! வர்ணனைப் பதிகம் Td 

ga” என்னும் தலைப்பு 18 பார்க்க) 
குரங்குகள் 
(1) சாழைப்பொழில் ஊடே சென்று பூழைத்தலை அழைக்க, 

வாழைக்சனி கூழைச் குமங்குண்ணும் (மறைச்காடே) 71% 
(2) ஈர்இி கவெனுக் குண்பழம் சாடி மலைப்புறம், முக்தி 

படிசொழ Sir pli wpe pes 43.8 
(4) டீ4இ கவனச் குணப்பழம் காடி. மலைப்புறம், சந்திகள் 

burg சலபுட்பம் இட்டு வ;நிபடப், புதி உறைவாய் 927 
(4) வாழையின் கணிதானும் மதுவிம்மூ வருச்கையின் களையும், 

கூமை வானாம் கூறி. நு BPO gerd குழறிச், 
தாழை வாழையச் தண்டாற் செருச்செய்.து தருக்கு 
வாஞ்சய(ம்) 76-9 

      

Tn குவளையும் கமலமும் 
உபி பொழில்குழ் அயலிஸ்-சரு£்பருசே கருங்குவளை 

சண்வளரும் சழுணிஎ், கமலங்கள் மூகமலரும் கலயகல்லூர் 16-1. 
8, சோலை (பொழி, )ம் - பார்க்க),     

    

      

(1) அணிலினியசயமொழித் சொண்டைவாய் கல்லார் 
bob son not Gb GEOL Ber அருகே, சணிவிஷிய 
கதவிவனம் சழுவுபொழிற் சோலைக் காஞட்டுமுள்ளூர் 49-09. 

  

(2) பரனைபடு பைங்கமுடன் சூழல்இளச் தெல்கின், படுமதம் 
செய் கொழுக் ல் வாய்மடுத் அப் பருஇக், காளைவண்டு 
பாட மயிலாலும் வளர்சோலை(க் கானாட்டுமுள்ளூர்) 40-4 

(6) மடையெலாம் கழுமீர் மலர்ச்னு மருங்கெலரம் கரும்பாடத் 
தேன், புடையெலாம் மணகாறு சோலை(ப் புதம்பயம்)  85-6 

9. திருப்பருப்பதம் ட 
சல வர்ணனை 70 

[“தலம்? என்னும் தலைப்பு 101 பச்சம் ௪௬௯ - பார்க்க] 
30. நண்டுகள் பள்ளி கொள்ளுதல் 

அள்ளி வெள்ளிள வாளை பாய்வயற் ஜோன் று தாமரைப் 
பூக்கள்மேல், புள்ளி ஈள்ளிகள் பள்ளிசொள்ளும் , 

(புறம்பயம்) 85.



௯௫௨ தேவார ஒளிகெறி (சுந்தரர்), 

11. 

12. 

13. 

14, 

15. 

16. 

பரன் 
புனலா௫ அ௮னலாடிப் பூதக்கள் ஐக்தாய், காளையின்று. 

கெருகலாய் ஆகாயம் ௯௫), ஞாயிராய் மதியமாய் 
நின்றஎம் பரனை 40-4 

பழனம் (வயல்), 
தழைதமழுவு ,கண்ணிறத்த செந்கெலசன் அயலே 

,தடக்தாள மென்கரும்பின் சாழ்கெல்ன் அருசே 
கழைதமுவித் தேன்தொடுக்கும் சழனிகூழ் பழனம் 40-8 

பாலாறு 

சந்தன வேரும் srr pb GPO sein wu பீலியும்; 
கரியின், தச்தமும் தரளக் குவைகளும் பவளக் 
கொடிகளும் சுமச்அுகொண் டுச்.இ, வர்திழி பாலி 

வடகரை முல்லைவாயிலாய் 69-5 
பாலை நிலம் 
செக்தறை கள்ளி வற்றிப் புல் இர்.து வெங்கானம் 

கழிக்கவே, புள்ளி மானினம் புச்கொளிக்கும் 
(புனவாயிலே, 50.8 

பிடி--ஆனை ப் 

(1) ஆனைக்குலம் இரிர்தோடித் தன் பிடிகுழலில் இரியத் ம 
சானப்பிடி செவிதாழ்த்.திட அ,சற்குமிச இரல்இ 
மானக்குற அடல்வேடர்கள் இலையாற் க(ல்)லை கோலித் 
தேனைப் பிழிர்இினி அாட்டிடும் பேர்ப்பத மலையே 70.5 

(2) மலைச்சாசலும் பொழிற்சாரலம் புறமே வரும் இனங்கள் 
மலைப்பாற்கொணார் இடி,த்.அட்டிட மலல்இச் தனகளிற்றை 
அழைத்தோடியும் பிளிறீயவை அலமக்அவச் செய்க் அத் 
'இசைத்தோடிச் சன் பிடிதேடிடும் போப்பத மலையே 70.2 

(8) மாற்றுக்களி றடைர்சாயென்று மசவேழம் கைஎடுத்.து. 
மூ.த்றிக்கனல் உமிழ்ர் துமதம் பொழிர்தும் முகம்சுழியத் 
அரற்றச்தரிச் ல்லேனென்று சொல்லிஅயல் அறியக் 
தேற்றிச்சென்று பிடிசூழறும் பேர்ப்பத மலையே 70-6 

(49. முளேக்கைப்பிடி முகமன்சொலி மு. அவேய்களை இறுச்.௮ச், 
தொளைக்கைக் களிற் தினமாய் நின்று சுனேநீர்களைத் தாவி 
வளைச்கைப் பொழி மழைகூர்த.ர 78.8. 

4G 
பிதவு கள்ளியின் நீள்சவட் டேறித்தன் பேடையைப், 

புறவம்.கூப்பிடப் பொன் புனம் சுழ்புன வரயிலே 50-6



242. வந்ணனைகள் Bm 

17. புனங்காத்தல் 
(1) ௮ப்போதவ$ அண்டீர்களுக் சழையா அ மூன் இருந்தேன். 

எப்போ தும்வர் அண்டால் எமை எமர்கள் சுழியாரோ 
இப்போஅமச் தவே தொழில் என்றோடியல் இளியைச் 
செப்பேச்இிள முலையாள் எறி 2பர்ப்பத மலையே 

(2) மன்னிப்புனம் காவல்மட மொழியாள் புனம்சாக்௪ 
கன்னிச் வர் அசவைச் கோலிச் கதிர் கொய்ய 
என்னைக்ளெி மதியாதென்று எடுத்மூச் சவண் ஒலிப்பத் 
சென்னற்களி திரிச்சேறிய பர்ப்பத மலையே 

QB) மையார்சடம் கண்ணாள்மட மொழியாள் புனம் சாக்கச் 
செவ்வே தஇிரிர் சாயோஎனப் போகாவிட வினிக்து 
சைபாவி.ப சவணான் மணி எறிய இரிக்சோடிச் 
செல்வாயின இலிபாடிடும் பேர்ப்பத மலையே 

18. பொய்கை 

சள்ளை வெள்ளையல் குருகு தானது வாமெனக் ௧௫. 
வள்ளை வெண்மல £ஈஞ்சி மறுகியோர் வாளையின் 
வாயில் அள்ளு தெள்ளுநீர்ப் பொய்கை 

19, பொழில் (சோலை untae] 
(1) கிரையார் கமுகும் செடச்தாட் டெக்கும் குறு்தாட் 

பலவும் வீர்விச குளிரும் விரையார் பொழில் 
(2) முள்வாய மடல்தமுவி முடத்தாழை மீன் று 

மொட்டலர்க்.து விசைகாறு முருகுவிரி பொழில் 
20. திருமுல்லைவாயில் (வட) தல வர்ணனை 

21. 

பொன்னலலய் கழனிப் பு.அவிசை மருவிப் பொறிவரி 
வண்டிசை பாட, அர்ஈலல் சமலத் தவிசின்மேல் 
உறங்கும் அலவன்வர் அலவிட- அள்ளல், 
செர்ரெலல் சழனி சூழ்.இரு முல்லை வாயிலாய் 

  

வண்டு 

(1) வண்டு இரிதல் 
கருமேதி புனல்மண்டக் சயல்மண்டச் கமலம், 

களிவண்டின் கணமிரியும் கலயசல்லூர் 
(2) வண்டு.பாட மயில் ஆடுதல் 

'ம்பருகே சுரும்பருவ பதம் பண்பாட 
Ae அணிம்யிக் கள். Done மணிபொழில் 

“ (Gb sewsedgri) 

“1 ரே 

10-2: 

79-4 

T-4 

42-3 

40-1 

69-4 

16-2: 

16-1



௬௪ தேவாச ஒளிகெறி (சுக்தசர்) 

22. வயல் 

தொறுவில் ஆனிள ஏறு அண்ணென இடிஞுசல் 
வெருவிச், *செறுவில் வாளைகள் ஓடச் செங்கயல் 

டங்கயத் தொதுக்க 

  

242. வரலாறூகள் 

1. கடல் கடைந்ததும், கஞ்சு பிறந்ததும் 

1. கடைந்த விதம் 
கடிக்கும் அரவால் மலையால் அமரர் கடலைச் சடைய 

எமுகாள கூடம், ஓடிக்கும் உலகங்களை என்று 
   அதனை உமச்லே அமுசாக உண்டீர் உமழீர் 9-10 

கோலமால்வரை மத்பென சாட்டிக், C i Dab     

    

som i@syes gorge 88.5 
விஞ்சை வானவர் தானவர் கூடி4் உடைக் த வேலையுண் 

மிச்கெழுர் செரியும் ஈஞ்சம் 68-4 
2. நஞ்சு பிறந்த விதம் 

கடலைச் கடைய எழுகாள கூடம் 
கடைச்த வேலைபுள் மிச்கெழுச்து எரியும் ஈஞ்சம் 
கடைக்செழுக்த ஆல ஈஞ்சு 

  

ச 
9. நஞ்சு பிறந்ததைக் கண்டு தேவர்கள் அஞ்சி ஓடினது 

சடைக்தெழுக்த ஆலகஞ்சுசண் டவர்மிக இரிய தத 

் 2.  ர்காயநீர் அமுதானது 

தாயசீர் அமு தாய வாறது சொல்லுசென் நுமைச் 
கேட்கச் சொல்லினீர் 83-9 

5. தில்லைவாழ் அந்தணர் 

இவர்கள் பல்லவ. அரசுக்குத் இறையினைக் கொடா.க. மறுத்த 
சிற்றரசர்களுக்கு் இல்லைச் கோயிலில் வழிபடவும், இருந்து, மாலை 
முதலிய பெறவும் உள்ள உரிமையினை மறுப்பர், 

[சலைப்பு 194 பக்கம் ௫௪௪ சழ்க்குறிப்பைப் பார்கக] 
  

  
  

* செறு - வயல். ர னை 
1 விளங்காத வரலாறு இது. தலைப்பு 161, பக்கம் ௪௮௩. இழ்க் 

குறிப்பைப் பார்க்க, ர



248. வர்லா.கள் ௬௫ட 

4. தொண்டைமான் வரலாறு 

*சொல்லரும் புசகமான் தொண்டைமான் களிற்றைச் 
கூழ்கொடி முல்லையாற் ஈட்டிட்(9), எல்லையில் இன்பம் 
அவன்பெற வெளிப்பட் டருளிய இவனே என்று, 
ஈல்லவர் பரவும் இிருமூல்லைவாயில் காதனே 69-10 

5. நேடூமாறன் 

    

வென்ற நிறைச்கொண்ட க்தையால் 1ல் 
22 ரெடுமாறணன் 89-8 

  

ச்காட்டின் வழியாக யானை * பகையை வெல்லமாட்டா து, முல் 
மீதேறி வரச தொண்டைமாணடைய யானையி ங்லைச்கொடி. 
ஒன்றிற் சசச்கொண்ட 5 யானை ௮ைைய ( 3 த; அதைச் 
சண்ட தொண்டைமான் வாள்கொண்றி அச் பொடியை வெட்டினான் 5 
வெட்டின இட,ச்தில் குருதி பெருகச் கண்டான். ஈழ்ஈடும்இ அந்த 
இடத்தை அம்க்சான். இறைவனது Baagrad எண்டான் 3 
Huts 9 40 Byer 

1 வள்ளால் இச்கொடியேன்தன் வாளினால் வெட்டுண்டாய் 
எள்ளாச ஞான் திருமேனி யெம்பெருமான் ?? 

  

  

    
    

  

   
  

  

. 
« Searputs ute eorwWa CaCorkg மாபாவி 

புல்லியவாள் ஓச்சம் பொறுத்காயெம் புண்ணியனே ?? 

எனச் கூறிப் புலம்பினான். பெருமான் வெளிச்தோன்் ரி) *அண்ப! 
ரீ வெட்டின வெட்டு இப்பூமியில் என்றும் சோனா எம்மீது 
இகழும். கந்தியைத் அணையணுப்புகிறேன். சக்தியின் உ ணை கொண்டு 
பகையை வெல்வாயாக" எனச் கூறி மறைந்தார். ௮ல்கனமே, ஈச்.தியின் 
உதவிகொண்டு பகையை வென்று, இறைவனைப் பூ*த்து மடழ்ச்தான் 

தொண்டைமான் என்பது புராண வரலாறு. 

[சிவபசாக்ரமம் என்னும் சலைப்பு 90-5 பக்-ம் ௨0௬ 
மிழ்க்குறிப்பும் பார்க்க.) 

* இது தன்னொடு போர்ர்குவசர்த வடபுல. மன்னை! செடுமாதன் 
இறைவன் உதவியால் கெல்வேலியில் வென்ற வரலாறு போலும். 

மஏற்றில்வருமுக்கணுடை எந்தைஇனி தேவும் 
காற்றுறு சரங்கெனுல் சணப்படைக ளோடும் 
கூற்றமென நின்றுபடைகூடி.எ.இர் வந்த 
மாற்றலரை வென்றுநெடு லாறன்மஇழ் வற்றான்.?? 

_ திருகெல்வேலிப் புசாணம், நின்ற2ர் கெடுமற சாயனார் 
சிரு 4 சருக்கம், 128. (மச்சம், 762) 

  

 



244. வழியட்டவரும் தலங்களும் 

[வழிபட்ட விவாச்சைக் குறிக்கும் பாடற் பகு.இகளை அவ்வத் தலத்தின் 
ழ் (கலைப்பு 101-ல்) காண்க. 

தன். uss எண் 
வழிபட்டவர் ஈம் ் ரி ந் பாடல் என் 
அக்கினி இருப்புன் கூர் 82.0 

அடியார் 'இருச்கேச்சசம் 80-1 
(தொண்டர்--பக்தர்) 

ந் இருவெண்பாக்கம் 69-7 
அந்தணர் (மறையோர்! பார்ச்க] 
அமரர் [*தேவா்? பார்க்க] 
அயன்... [*பிரமன்? பார்க்க] 
அரி [*இருமால்? பார்ச்௨] 

இந்திரன் இருரின் நியூர் 19-9 
ள் திருமுதுகுன்றம் (விருத்தாசலம்) 25-( 

இமையோர் [*தேவர்கள்? பார்க்க] 
இயக்கர் 'இருப்புன்கூர் BA 
உம்பர்கள் [*தேவர்கள்? பார்க்க] 
உமை [பரர்வதி? பார்க்க] 
ஒருக்காலர்கள் (தேவாதி தஇிருச்கேசாரம் 

யருள் ஒருவகையினர்) 
கணங்கள் இிருக்கோளிலி 62-8 
"(us BQewr eter & ex tb) 

BipsGa sarin இடுவோர். திருக்கேதாரம் TSA 
(மறையோர்), . . 

இன்னரர் திருப்புன்கூர் 55-ம் 
குமரன் [*முருசவேள்? பார்க்க] 
குரங்கு (வானரம் பார்க்க] 
கேது [*சாகு-கே.௯” பார்க்க] 
சந்திரன் [*இங்கள்? பார்க்க] 
சுரர் [*தேவர்கள்' பார்க்ச] 
சூரியன் [*ஞாயிது! பார்க்க] 
ஞாயிறு! மழபாடி 

» திருமுதுகுன் றம் 
ப இருப்புன்கூர் 

தானவர் 'இருப்புன்கூர் 

  

இங்கள் இருப்புன்கூர்
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இருமால் இருறின்றியூர் 19-9 
” திருமுதுகுன்றம் 25-6 
i பாண்டிக்கொடுமுடி. 48-9 
ற வாளொளிபுற்தூர் 57-6 
3 திருவாரூர் 79.0. 
ர *இரு.தனைச்சா 75-10 
ந திருவாஞ்மெம் (இருவனார்) 76-1 
. 'இருக்கமுக்குன்றம் 
” Foe மிமிழலை 

இ [அக்கினி பார்க்க] 
தேவர் (தேவர் சணக்கள்) நெல்வாயில் அரத்துறை 

» திருவாரூர் 
» மழபாடி. 
” திருமு.அகுன்றம் 
» திருக்காளத்தி 
) புதம்பயம் 
” முருகன்பூண்டி. 

இருப்புள்கூர் 
GaGa Pera’ 

AGE PH prev 
தொண்டர் [அடியார் பார்க்க] 

நாகம் திருப்புன்கூர் 
நாரணன் (*இருமால்? பார்க்க] 
நான்முகன் (பிரமன்? பார்க்க] 
பக்தர் [ “அடியார்? பார்க்க] 
பாம்பு [*காசகம்? பார்ச்ச] 

” 

  

பார்வதி சச்சி ஏகம்பம் 611 
பிரமன் கலயகல்லூர் 16-10 

» இருரின் தியூர் 19-9 
” இருமு, அகுன்றம் 25-6 
99 பாண்டிக்கொடுமுடி 48-9 

” திருவாரூர். 73-9 
> 'இருக்சழுக்குன் றம் 81-8 

bas மிழலை 88-4 
புகழ்த்துணை நாயனார் அரிச), 'ந்கரைப் uy gsr it 9-6 
  

* இழியான் - இருமால், 
4 இங்சண் சாடொறும் முழுவதும் இருக்து வெண்ணாவற் 
பொங்கு £ழல்வாழ் புணிசமைப் போற்றிட வலித்சேன்... 
சம்புகாயகன் அருள் ,தால்இ மாயவன்.) 
இரு ௮சேச்காப் புசாணம். இருமால் வழிபடு பட்லம்-22, 98. 

தே. g.-u—42



௬௫௮ தேவார ஒனிகெறி (த்தார்) 

  

புலி இருப்புன்கூர் 
*பூமி(தேவி) இருச்சுழியல் 
மறையோர் கடவூர் மயானம் ” 

” திருவீழிமிழலை ் 'இருவெண்பாக்கம் 89-7 மால் [“இருமால்? பார்க்க] 
1முறிவர் இருச்சுழியல் 82-7 முருகவேள் இருவாரூர் 78-9 யமன் இருப்பன் கூர் 55-6 ராகு-கேது “அல்சம் மொழியன்னார்? அவர் 'இருக்கேதிச்சாம் 8 வசுக்கள் திருப்புன்கூர் 

வருணர் திருப்புன்கூர் 
வாயு (வனி) இருப்புன்கூர் 

வானரம் திருப்புன்கூர் 

  

வானவர் [*தேவர்கள்? பார்க்க] 

245. வழியட்டுப். போறா பெற்றோர் 

நிரம்ப சொல்லப்பட்ட இடம் 
(1) இயக்கர் இன்னஈர் யமனொடு வருணர் இயக்கு, வளி, 

ஞாயிறு, இங்கள், மயக்கமில் புலி, வானரம், காகம், 
வசுக்கள், வானவர், தானவர் எல்லாம், அயர்ப்பொன் 
தின்றிகின் இருவடியதனை அர்ச்சித்தார் பெறும் 

ஆரருள் கண்டு 55.6 
* நிலம் - தாக்கிய மலரால் கொழும்புகையால் நினைச்தேச்தும் தலம். நிலம் - பூமி (தேவி). பூமிதேவி பூசித்த தலம் - இருச்சுழியல், சுவாமி பூபிகாசர் - புவனேசர். 
* தெய்வத் சவர் தொழுதேத்திய குழகன் இிருச்சுழியல்.92_7, 
தவர் - முரிவர்; கெளதமர், கெளண்டிணியர், கண்ணுவர், சாலவர், 

சதாசந்தர்--.திருச்சுழியற் புசாணம். 
1 அங்கம் ஒழி அச்சாள் அசவமசர்'- எனப் பாடல்கொள்வர் 

க.திரைமலைப் பள்ளுவில்--பச்சம், 86-87. 
“செய்யகேது தலையற்ற அக்காள் இருச்தும், பூசைகள் செய்து 
முடிப்போன் 7) திரைமலைப் பள்ளூ-12. இங்கனம் இரு,த்தாமலே.... 
அங்கம் ஒழி அன்னார்-.தலை (ஒழி-ஓழியப்பெற்றவர்) சாகு கே அக்கள், அல்லத, அங்கம் மொழி அன்னார் - மாறுபட்ட அக்கமே, இவர்கள் 

(சாகு கே.௮க்கள்), என மொழியப்பட்ட பேர்வழிகள் எனவும் பொருள் 
காணலாம், தலைப்பு 22% பக்கம் ௬௮ இழ்க்குறிப்விபப் பார்க்க,
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(2) ஈத்றமிழ் வல்ல ஞானசம்பக்தன் காவிணுக் சரையண் 
காளைப் போயானும், கற்ற சூ.தன்ஈற் சாக்கயெண் லலக்.இ 
கண்ணப்பன் கணம்புல்லன் என்றிவர்கள், ரூ.ஜ்றம் 
செய்யினும் குணமெனக் க௫ு.தும் கொள்கை சண்டு ரின் 

குசைகழல் அடைக்தேன். 3%-% 
3, அக்கினி 

இயக்கு தீ (வளி) அர்ச்9த்தார் 55-6 
2. அகத்தியர் 

சந்தி மூன்றிலும் தாபம் நி.று.த்.இிச் சகளி செய்கிறைஞ் கத் 
இயர் தமக்குச், சர் மாமணி யணிதிருப் பொதியில் 
சேர்வு ஈல்கிய செல்வம்கண் டடைந்தேன். 65-5 

9. அடியார்--தொண்டர்--பக்தர் 
அண்டகபாலம் சென்னி அடிமேல் அலரிட்டு கல்ல 

தொண்டல் சடிபரவித் தொழுதேத்.இ கின்.ஐ. ஆடும் இடம் மண்ணிப் படிச்சரையே 22.2 அர்தமில்லா அடியார்தம் மனத்தே உதவச். காணும் வணல்இ 914 இணையாம் அடியார்கள் தொழப்படும் ஆ.இியை 39.11 
“ இண்டைகொண்டன் பிடையறாத தொண்டர் பாகம் 
, சோத்துத்துறையே 2 

  

துன்னியிருபால் அடியார் தொழுதேத்த S95 
தொண்டிரைச்து வணக்ஓத் தொழில்பூண் உடியார் 

பரவும்... இருசாசேச்சரத் தானே 99.10. 
பத்தர் 92.தம் பரிவிசரியானை 62.3 
பத்தர் இச்சர் பலபேத்.தும் பரமன் 52,10 
பார்கிலவு (மறையோரும்) பத்.தர்சளும் பணிசெய்ய 89.7 

4. , அந்தணர்--வேதியர்--மறையோர் 
அங்ககான் மறையால் நிறைகின்ற அக்சணாளர் அடியது 

போற்றும் ஈங்கள் கோனை 63-5 
அரிய சான்மறை அச்சணர் தவா அடி.பணிக் ஏ அஜித் 

கரியானை 7-9 
பண்புடை கான்மறையோர் பயின்றேச்திப் பல்கால். 

வணங்கும், coir yoo. wer eles துப் பெருங் 
கோயில் சயச்தவனேோ 

Unidos மறையோரும் பத்தர்களும் பணிசெய்ப 
புண்ணிய சான்மறையோர் முறையால் அடிபோழ்றிசைப்ப, 

ஈண்ணிய ஈன்னிலக் தப் இடனுன்ன் கக்கன் ஈயச்தவனே 
மறையோர் (வானவரும்) தொழுதேத்.இி வணல்கசின் த 

, இறைவா 

   



௬௬௦ தேவார ஒவிகெறி (சுந்தரர்) 

வேதவேள்வியர் வணங்கும் விமலனை 
வேதியர் (விண்ணவரும் மண்ணவரும்) தொழ, ஈற்சோதிய 

துருவா 
5. அரசர் 

எவ்வவர் சேவர், இருடிகள், மன்னர் எண்ணிதந்தார்கள் 
மத்றெக்கு கின்றேர்.த அவ்வவர் வேண்டியதே 

அருள்செய் 
6. இந்திரன் 

(மாலொடு சாள் மகன்) இக்திரன் மர்இிரத்தால் வணங்க 
வச்தோ ரிச்திமன் வழிடட மஇஒழ்ச்து வானகாடுநீ அள்கென 

அருளி 
7. இயக்கர் 

நின் இருவடியதனை அர்ச்த்தரர் 

8 Bona —(‘¢ bai’ பார்க்க.) 
9. ஐராவதம் 

கோட கான்குடைக் குஞ்சரம் குலுங்க ஈலங்கொள் பாதம்ரின் 
றேத்திய பொழுதே, பீடு விண்மிசைப் பெருமையும் 
பெற்ற பெற்றிகேட்டு நின்பொற்கழல் ௮டைக்சேன். 

30. கண்ணப்பன் 

கண்ணப்பன்... கு.த்றம் செய்யினும் குணமெனச் ௧௫௬௮ம் 
கொள்கை கண்டு 

37. கணங்கள் 
எண்கணம் இறைஞ்எம் சோளிவிப் பெருங்கோயில் 

உள்ளானை 
எண்கணம் யோஜற்ற 

32. கணம்புல்லன் 
(கண்ணப்பன்) கணம்புல்லன் என்றிவர்கள் கு.ற்றம் 

செய்யினும் குணமெனக் கருதும் கொள்கை கண்டு 

33. கற்றவர் 
பெரிய எம்பெருமான் என்றெப்போதும் கத்றவர் பரவப் 

படுவானை 

34. காமதேனு 
இசலி ச் சுடர் எமுவ.தன் முன்னம் எழுர்து தன்முலைச் 

easiest C885, e519 பால்சொரிர் தாட்டிசின் பாதம் 
தொடர்ச்ச வார்.ந்தை 

67-8 

19-0 

65-5 
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65-4
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9451. வழிபட்டுப், பேஅு பெத்ஜோர் ௬௬௪ 

கின்னரர் 

நின் இருவடி யதனை அர்ச்சத்தார் 
> 

சண்டேசுரர் 

கோல வெண்மணற் Pass sor மேற்சென்த தாதை தானற 

எறிந்த தண்டிக்குன் சடைமிசை மலர் அருள்செயக் 

கண்டு 55-3 

மணல் இவிம்சம தியத்தி...பாலாட்ட "இடறிய தாதையைச் 
சாள், அண்டமிடு சண்டியடி யண்டர் தொழுதேத்தச் 
தொடர்ச் தவனைப் பணிகொண்ட விடங்சண் 16-8 

சந்திரன் 

(இயல்கு இ, வளி, ஞாயி) தங்கள் ஆர்ச்ரித்தார் 55-6 

சாக்கியன் 

ஈற்சாக்யென்...கு.ற்றம் செய்யினும் குணமெனக் கரு.௮ம் 
கொள்கை கண்டு 55-4 

சித்தர் 
இததர் வானவர்...வணக்கும்....இருகின் நியூரானே 65.3 

பத்தர் இத்தர் பலபேத்தும் பரமன் 22:10 

சிலந்தி 

* இலச்தி குற்றம் செய்யினும் குணமெனக் கரு.-ம் சொள்கை 
கண்டு 55% 

செருண்ட வாயிடை சால்கொண்டு, லெக்.இி இத்.இரப் பக்தர் 
சிக்கென இயற்றச், சுருண்ட செஞ்சடையாயது தன்னைச் 
சோழனா£யெ தொடர்ச்சி கண்டு... அடைக்தேன் 66-2 

சூரியன்--சுடரோன் * 

(Quis, wo?) ஞாயிது...சின் திருவடி யதனை அர்ச்த்தார். 56-6 

வெய்ய விரி சுடரோன் மலர்கள் இட கின் தவனே 24-8 

சூதன் (4மூர்ச்ச காயனார்? தலைப்பு 215-42 பார்க்க, 
ஞானசம்பந்தர் ‘ 
கற்றமிழ் வல்லஞான சம்பர்தன்...ஞ.ற்றம் செய்மினும், 'குணமெனச் 

கருதும் கொள்கை கண்டு கின்குரைஈழல் அடைக்ேண். 55.4 
தானவர் 
தானவர் எல்லாம்...சின் திருவடியதனை அர்ச்சித்தார் 
தானவர் வணங்கும் செல்வச் சென் இருகின் நியூரானே 
வணவ்இத் தொழுவாரவர் மால், பிசமன் மதிறுல் வானவர் 

கனவர் இந் 

5-6 
65-3 

  

 



௬௬௨ தேவரச ஒளிகெறி (சுந்தரர்) 
> 

8. திருமால் 
அட்டபுட்பம் அவைகொண் டடிபோற்றி ஈல்ல கரியவன் 

(சான்முகனும்) அடியும் மூடிகாண்பரிய' பரியவண் 22-8 
குமரன் இருமால் பிரமன் கூடிய தேவர் வணக்கும் அமரன் 

இருப்பும் ஆரூர் 738 
திருவின் சாயசணாயெ மாலுச் சருள்கள் செய்திடும் 

5 2 6 arte 57-6 
நெடுமால் பலசரள் ப்பா பூசனை செய்பொழு.தில் 

ஒருமலர் ஒயிசத்.இஜ் குறைவா நிறைவாக தர் சண்மலர் 
குட்டலுமே (பொருவிறல்) ஆழி புரிர்சளித்தர்.... 
Guys srs yoo sar 

'கெமோல (அயன்) போத்தி செய்யும் குறியே 
மாலவன் பேசறறி செய்யும் கனலே 
மாலொடு கான்முகன் இச்.இரன் மக்இிரத்தால் வணங்க 
மாலொடு சான் முகன் எக்தைசெய்த மலர்கள் நித்தலும் 

சேரவே 

  

வணஙல்த் தொழுவாரவர் மால் (பிரமன்), 
26. தேவர்கள் 

அண்ட வாணர் சொழும் அடிகள் ஆரூரர் 
அமரர் சொழுதேத்த 
அமரர் தொழுசேத்தும் லந்தான் பெரி.அம் உடையானை 
அளவிறச்த பல தேவர்கள் போற்றும் சோத்தானை 
அன்னே என் ௮.4௪ எண்றமர.ரரல் அமரப் படுவானை 
இமையோர் தொழுகோவே 
இமையோர் சொழுசம்பி 

- இறைவனென் றெம்பெருமானை வானவசேத்தப் போய்த் 
துறையொன்றித் தாமலரிட் டடியிணை போத்துவார் 

உம்பரசர் தொழுதே்தும்...சஞ்சுண்ட கண்டா 
எவ்வவர் தேவர்...எண்ணிறக்தார்கள் மத்தெங்கு 

நின்றேத் 2, அவ்வவர் வேண்டியதே அருள் 

  

செய்து அடைம்சவர்க்சே இடமாக சின்முனை 67-8 
கங்குல் ஏலங்கள் கொண்டு தேவர்கள் ஏத்தி வானவர் 

'தாம்தொழும்...மால் விடைஏறி 85-1 
குமரன் திருமால் பிரமன் கூடிய தேவர் வணங்கும் அமரன் 73-9 
கொம்பைப் பிடித் தொருக் சாலர்கள் இருக்சான் மலர். வி 

கம்பன்சமை ஆள் வானென்று ஈடுகாளையும் பகலும் 
sus sof றினமாய் நின்று சணேடீர்களை ச் தூவிச் 
செம்பொற் பொடி £க.தும் இருக்கேதா.ர மெனீரே 79.5 

* ஒருச்சாலர்கள் - ஒருவகைத் தேவ சாதியர். %, 
 



245. வழிபட்டுப், பே௮ு பெற்றோர் ௬௬௩ 

சோடி தேவர்கள் கும்பிட நீர்ச் கத்தனைப் பணியா விடலாமே 56-6 
தசை தசையன சோர் திட்டு விண்ணோர் பலரும் தொழ 21 
Boop Osnemié சண்டிக் சேவர் செம்பொனும் மணியும் 

சாவி, அறைகழல் இறைஞ்சம்....அரூர் அப்பனே ஒழ 
சேவர் கணம் தொழ நிதறீர் 2-7 
தேவர் கைசொழும் தேவர் பிரானை 57-8 
சாத்தானும் உனைப் பாடவன் ஜி சவிலாகெனாச், சோத்தென்று 

சேவர் தொழ நின்ற எக்தாச் சோதியாய் 92-6 
பிறையாருஞ் சடையெம் பெருமான். அருளாயென் று 

முறையால் வக்தமார் வணல்கும் மு.தருன் தர் 25-10 
மிருதேவர் கணங்கள் எல்லாம் செய்ய மலர்களிட மிகு 

செம்மையுள் சின்றவனே 24-8 
மூடியால் வானவர்கள் Ceumes Doydarorg Sumis 26-7 
வணங்கத் தொழுவார் (மால் பிமமன் மற்றும்) வானவர். 1-ந 
வல்லியல் வானவர் வணல்க நின்றானை 67-5 
வள்ளல் எந்தமச் கேதுணை என்று நாணாளும் அமரர் 

தொழுசேத்தும்...ஆரூ ரணை 
வானவர் சானவர் எல்லாம். FER RoE 
வானவர் வணக்கும்...இருரின் றீழாரானே 
வானவர் வக்கிறைஞ்சும் செல் 
வானவ௱ம் தொ இ 
விண்ணவர் ஏத்தும் எர்தை 
விண்ணவர் செர்முசேச்த ரின்றாலோ 
விண்ணர்கரும் பாவிப் பணிர்சேச்ச சின்ற சோர் மேனியனே 27-7 
விண்ணவமொடு மண்ணவர் தொழ ஆண்ணலாூ நின்றார்... 7-8 
விண்ண எாரொடு மண்ணுளாரா பாசும்...கோலக்கா 62-2 
விதியினால் இமையோர் தொழு தேச்.௮ம் விகிர்சனே 7054 
(வேதி wit) விண்ணவரும் (மண்ணவரும்) தொழகழ் 

சோ.தய துருவாகி 95-5 

    

    

  

  

  

  

    

27. நாவினுக்கரையன்--குற்றம் செய்யினும் குணமெனக் 
சருஅம்கொள்கை கண்டு 55.1 

28. நாளைப்போவான்--சூத்தம் செய்யினும் குணமெனச் 
சரு.தும் கொள்கை கண்டு 55-1 

29. பரசுராமர் 

மொய்த்தரர் முக்காற் றறுபது வேவி மூன்று sry 
வே.தியரொடு அனக்கு, ஒத்த பொன்மணிச் சலசங்கள் 
எத்தி தக்கு ின்றியூர் என் துனக் கனிப்பப், பதி செய்த 
அப்பரசு ாமீற்குப் பாதங் காட்டிய 8ீ.தகண் டடைந்தேன் 65-8



௬௬௪ தேவார ஒளிநெறி (சுந்தரர்) 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

பலர் 

பண்ணார் இசைகள் ௮.அகொண்டு பலரும் org 
பழையனூர் ௮ண்ணா 52-6 

பத்தர் இத்தர் பலரேச்.தும் பரமன்: 52-10 
பன்மா மலர்கள் அவை கொண்டு பலரும் ஏத்தும் 

பழையனூர் அம்மா: 
பாரூர் பலரும் பரவப் படுவாய் பாசூர் ௮ம்மானே 

    

பாம்பு 
சாசம் வசுச்கள்...அர்ச்த்சார். 

பார்வதி 

உமை கங்கை வழிபடப் பெத்த எம்பன் எம்மானை 61 
  குரும்பைமுலை மலர்ச் ரூழலி கொண்டசவம் கண்டு... 

விரும்புவரம் கொடுத் தவளை வேட்டருளிச் செய்த 
விண்ணவர் கோன் சண்ணுதலோன். 16-1 

பிரமன் 

அட்ட புட்பம் அவைசொண் டடி போற்றி ஈல்ல (கரியவன்) 
தான்முகனும் அடியும்முடி. சாண்பரிய பரியவன் 22-8 

அயன் போற்றி செய்யும் குறியே 9-9 
குமரன் இருமால் பிரமன் கூடிய சேவர் வணங்கும் அமரன் 78-9 
புண்டரிகதீதவன் (மாலவன்) போற்றி செய்யும் சனலே 27-8 
(un@en@\ srer pact (Gs Brerr) csr 5 e060 amis 19-9 
(மாலொடு) சான்முகன் சிச்தை செய்ச மலர்கள். 

நித்தலும் சோவே 81-8 
வண்கமலக் தயன் முன்னாள். வழிபாடு செய்ய, 

மஇழ்ச்தருளி யிருச்,த பான். 16-10 
வணல்த் தொழுவாசவர் மால் பிரமன் 9-5 

புலி 
மயச்கமில் புலி - (வானரர், நாகம்) அர்ச்சித்தார் 55-6 

மண்ணவர் 

பாருளார் பரவிச் தொழ நின்ற பரமனை 56-1 
பாரூர் பலரும் பரவப் படுவாய் பாகூர் அம்மானே 47-4 
பாமெலாம் பணிச் அம்மையே பசவிப் பணியும் பைஞ்ஞிலிமீர் 86-10 
பாசோர் (விண்ணவரும்) பரவிப் பணிர்சேசத்த கின்ற 

ரார் மேனியனே ர 
மண்ணுளார் பசும்... கோலக்கா 62-2



245, வழிபட்டுப் பு பெற்றோர். ௬௬௫ 

(விண்ணவசொடு) மண்ணவர் தொழ அண்ணலா, நின்றான். 97-8 
(வே.தியர் விண்ணவரும்) மண்ணவரும் தொழ 

I ஈற்சோதிய துருவா 85-5 
86. மந்தி 

மக்.தி சடுவனுச் குணப்பழம் சாடி மலைப்புறம் சம்.இிகள் 
தோறும் சலபுட்பம் இட்டு வழிபடப் புக்தி உறைவாய் 02-7 

87. மறையோர் [அச்தணர் பார்க்க. 
898. மாதர்கள் 

கலவ மயில் போல் வளைச்கை ஈல்லார் பலரும் பாவும் 
பவளப் படியான் 918 

99. மார்க்கண்டேயர் (த௯ப்பு 284 (2)-ம் பார்க்ச.] 
மட்டுலா மலர்கொண் டடி.யிணை வணங்கும் மாணிசன் 

மேல் மதியாதே, கட்டுவான் வந்த சாலனை மாளக் 
காவிஞல் ஆருயிர் செகுச்ச சிட்டனே 69-9 

மறையவன் ஒருமாணிவச் தடைய வாரமாய் அவன் 
ஆருயிர் கிறு,ச் சச், சறைகொள் வேலுடைச் சாலணைக் 
காலால் கடர்த கரரணம் கண்டு... அடைக்தேன். 66-1 

40. மூறிவர் 
$அச)த்இியர்) கலைப்பு 245-2 பச்கம் ௬டுக பார்க்க. 
எவ்வவர்...இருடிகள்...எண்ணிறச்தார்சள் மற்றெல்கு 

நின்றேக்த... அருள்செய். 67-8 
(மார்க்கண்டேயர்) தலைப்பு 294 2 பக்சம் ௬௨௫ பார்க. 
வணக்கத் தொழுவாசவர் மால், பிரமன் மற்றும் வாணவர் 

கானவர் மாமுரிவர் 9-5 
41. முருகவேள் 

குமரன் திருமால் பிரமன் கூடிய தேர் ௨ணங்கும் அமரன் 73-9 
42. மூர்க்க நாயனார் 

கத்ற சூசன்...குற்றம் செய்யினும் குணமெனச் &௫.௮ம் 
கொள்கை கண்டு ட்ப 

43. யமன் 
யமனொடு வருணர்...ரின் திருவடி யதனை அர்ச்9ச்சார் ரட் 

44. ராகு - கேது 
*அல்கம் ஒழி ௮ன்னுரவர் அமசர் தொழுதேத்த ப்ர 

“5 இருமால். அமுதம் படர்க்தபோது omnis yuri vipa, 
சாகு- கேதுக்கள்; Cag பூசித்த தலம் கேதிச்சாம்;. tan, 111 
பக்கம் ௬௫௮ இழ்க்குறிப்பையும் பார்க்க, 

    

 



௬௬௬ தேவார ஒலிநெறி (சுந்தரர்) 

45. வசுக்கள் 
வசுக்கள் வானவர்...அர்ச்சித்தார் He 

46. வருணர் 
ber Agag wget 986A S ert nat 

47. வாயு 

இயல்கு(£)வளி...அர்ச்9)தார். BiG 

46. வானரம் 
வானரம் (காகம்) வசுக்கள் அர்ச்சத்தார் ALG 

246. anfur®, பூஜை, தூதி முதலியா 

1, 

அல்கையின் மாமலர்கொண் டென்சண சல்லல் கெடக் 
காதலும் தொழுவ தென்று கொலோ 

*அட்ட புட்பல்சொண் டடிபோற்றி 
ண்ட கபாலம் சென்னி அடிமேல் அலரிட்டு ஈல்ல, தொண்டம் ”” 

கடிபரவிச் தொழு:சேச்.இி சின்றாடும் இடம்.. ,மண்ணிப் 
படிச்சரையே 

அக்சணன்தான் அரி9ிழ் புனல் கொண்டுவர் காட்டன்றான் 
அச்தமில்லா அடியார் வர்ற சாளும் வணங்கி மாலொடு 

கான்முகள் சச்தை செய்த மலர்கள் சித்தலும் சோவே 81s 
அன்பர் இட்டுகர்தார் மலர்ப்பூசை இச்௫க்கும் இறைவர் 19.8 
அடிய மாகடத்தான் அடிபோற்தியென் தன்பினராய்ச், குடிய 

செங்கையிஞர் பலசோத்திரம் வாய்த்,த சொல்லி, சாடிய 
ஈன்னில,க்துப் பெருங்கோயில் 

ஆயிர மலரால் ஏத்.துவான் 
இண்டை மலர் கொண்டு மணல் இவிங்கம இயற்றி. 

      

Ban dander und ஒட்ட 163 
இருச்தம் அன்றும் டெக்.தும் உம்மை இகழா சேத்.ஐவோம் 95-10 
இலையால் அன்பால் ஏத்.தம் அவர்க்கு, நிலையா வாழ்வை 

நீத்தார் இடமாம்...சோழ்.ு.த் இறையே 94-9 
கங்குல் ஏமங்கள் கொண்டு தேவர்கள் ஏத்தி வானவர் தாம் 

தொழும் ... 85-1 
= எடுத். நீரும் பூவும் கொண்டு தொண்டர் ஏவல் செய்ய 6-5 

  

* தலைப்பு 226 பக்கம் ௬௧௪ *புட்பம்! எஸ்பதின் ழ்க்குறிப்பைப். 
பார்க்க;



946, 'வழிபாடு, பூஸ், அதி முதலிய ௬௬௪ 

இசாம்பைப் பிடித்தொருச் சாலர்கள் இருக்சால் மலர்,தூவி, 
ஈசொளையும் பகலும, கம்பச் களிற்றினமாய் நின்று, 
சனைநீர்களைத் விச், செம்பொற் பொடி இர்.தும் . று இருக்கேதசாரம் 

சிர்திகள் சோறும் சலபுட்பம் இட்டு வழிபட சரும்பார் விண்டமலர் அவை.மாவித் wring seinen! i “1... அரும்பார் கிற்குமனச் தடியார் 
சொழற்பால பொருட்பால சரு.இிஒரு சான்கும், தோத்இிரமும் பலசொல்லித் ௪.௫ த இறைசன் இறத்தே, கற்பாரும் 1 சேட்பாரும் 

ந்தன அக்தணர் சக். காடொதும் அக்.இிவானி௰ பூச்சிறப்பு தீழல்போலும் திருமேனிக்கு, *எண்ணார் காண்மலர் 
;.. கொண்டல் இசைக்து ஏத்அம் அடியார்கள், பண்ணார் ப... பாடல் அருத படிறன் 
(Pose Pus சிலக்காக்பெ மலரால், கொழும்புசையால், 

கினைர்தேச்.ஐம் சலம் 
சேவர் செம்பொணும் மணியும் சாவி அறைகழல் இறைஞ்சும் : ஆரூர் அப்பனே. தொண்டரியன பாடித் அள்ளிரின்றாடி வானவர் தாம் தொழும் சறமலர்ப் பூவும் நீரம் நாடொறும் வணங்குவார்க்கு, அறிவின் 

1... கொடுக்கும் அரூர் அப்பனே ! 
சாத்தானும் உனைப்பாடலன்றி சவிலாதெஞச், சோ்சென்று * தேவர் தொழரின்ற் சுக்கரச் சோதியாய் 
சாள் சாளும் மலரிட்டு வணங்கார் 
சின்ற வினேச்மொடுமை நீல்- இருபொழு லும், 

மலறிட்டுச் கூழும் வலம் செய்து: 
செய்யும் பாலும் தயிரும்சொண்டு நிதம் பூசனை செய்ய இ.த்ரார் சொச்சியம் பச்சிலையால் ர் புனலால் தொழுவார் பண்ணார் இசைகள் அ.துகொண்டு பலரும் எச்.ஐம் பழையஷார் 
பண்ணிசையார் மொழியார் பவர்பாடப், புண்ணியனான் உற. 

பூவணம் 

ன்று 

  

    

  

   [பண் தாழ் இன்னிசை முரலப்-பன்ஞாளும் பாலிம்,ஐப் 

18-3 
92-7 

23-4 

82-6 

8-1 
55-09. 

8-3 

92-6 
59-8. 

88-2, 
5.1 

98-3 
52-6 

11-2 
ச ச 

பாடி யாடிச் எண்டார். 80.10. பத்தர் பலர்பாட இ௫ுர்ச பரமா 
பறையாச வல்வினைகள் பறைர்சொழியப் பன்னும் பாடி 

யாடி...மறைகாவர் குத்றேவல் ஒழியாத கொகுடி 
கோயில் பன்மா மலர்கள் அவைகொண்டு பலரும் ஏத்தும் பழையலார் 

82-3 

30-8 
52-9 

  

புட்பம். 
* எண்ணார் சாண்மலர் - மதிக்கத்தக்க புதுமலர் ; அல்லது£- அட்ட, ச்



௬௬௮ தேவா. ஒளிநெதி (சுந்தரர்), 

புண்ணிய கான்மறையோர் முறையால் அடிபோத்றிசைப்ப 98-1 
Guriwrs arimuwun  Qumeiy4Ad Cun pSeoed 5 

பூசைசெய்து, சையினுல் எரியோம்பி மறைவளர்க்கும் 
அர்சணர் 

மட்டுலா மலர்கொண்டடியிணை வணங்கும் மாணி 
மடப்பால் தயிரொடு நெய்மஓழ்க்தாடு மறையோ2 
மாலொடு நான்முகன் இர்.இரன் மர்.இரத்சால் வணங்க 
முூட்டாமே காடோதும் நீர்மூழ்ப் பூப்பறித்.அ மூன் று. 

போம், சட்டார்ச்த இண்டை சொண்டு அடிசேர்த்தும் 
அக்தணர் 

வலல்கொள்வார் 
விருக்காய சொன்மாலை கொண்டேத்தி வினைபோச 
வெய்ய விரிசுடசோன் மிகுசேவர் கணங்கள் எல்லாம் 

செய்ய மலர்களிட மிகுசெம்மையுள் நின்றவனே 

  

2. வழிபாட்டால் வரும் பேறு 
அலையார் சடையுடையான் அடிதொழுகார் பழு அள்ளம், நிலையார். 

இிகழ்புகழால் ரெடுவானச் அயர்வாரே 8221. 
கள்ளி கீசெய்த திமையுள்ளன பாவமும் பறையும்படி, தெள்ளிதா் 

எழுகெஞ்சமே...வெலோகனார்...புறம்பயம் தொழப் போதம் 85-5, 
சாலச்கோயில் உளரின்சோயில் அவை என், தலைமேற் கொண்டாமி' 

மாலைர்ர்சேன் விணையும் அ.றக்தேண் i 41.3 இருச்சுழியல் நிலச். சால்யெ மலசால் கொழும் புகையால் கினைச் 
்ச.ச்.அம், கலம் தால் புகழான் மிருசவமாம் ௪.அ.ராமே 826 

//பண்டரியன செய்த சிமையும் பாவறம் பறையும்படி, சண்டரியன 
5... கேட்டியேற் கவலாசெழு மடகெஞ்சமே......புறம்பயம் 

தொழப் போதுமே 35-9 புகலூர் பாடுமின் புலலீர்சாள்.... 
அடுக்குமேலம ரலசமாள்வதற் யொ. றமையுற வில்லையே - 81.2 
அ.த்தனாயம ருலசமான்வத் யா. துமையுற வில்லையே 810. 
அம்மையே சிவலோ£மான்வதற் யொ துமையுற வில்லையே 94.1 
அசையனா யமருலசம் அள்வதற் கயா துமையுற வில்லையே 34-4 
அலமசாதமர் உலகம் அள்வதற் யொ துமையுற வில்லேயே 84-6 
அள்ளற்பட் டழுக்தாது போவ ற் யொ.தம் ஐயுறவில்லேயே 34-8 

ணியாயமர் உல.கம் ஆள்வகற் யொ.தம் ஐபுறவில்லையே 84-8 
ஆயமின் நிப்போய் அண்டம் அள்வதற் யொ.லம். 

ஐயறவில்லேயே 84.7 
இம்மையே தரும் சோறும் கூறையும் ஏத்சலாம் ் இடர்கெடலுமாம் 941 
ஐமனார் அமர் உலகம் ஆள்வதற் யாம் $3புறவில்லையே 84-10



940. வழிபாடு, பூஜை, அதி முதலிய ௬௬௯ 

செஞ்சில் சோயதத் அஞ்சுபோவதத் யொதும் ஐபுறவில்லேயே  94-5 
மலமெலாம் அ.ஐம் இம்-மயே மறுமைக்கும் வல்வினை சார்கிலொ 

சலமெலாம் ஒழிரெஞ்சமே... புறம்பயம் தொழப் போதுமே 85-8 
முன்னைச் செய்வினை யிஃமையில் வச்,து மூடுமாதலின் முன்னமே 

என்னை £ இயக் சாசெழு மடகெஞ்சமே...புறம்பயம் 
  

  

   

தொழப் போதுமே 85-7 

8. வழிபா6--பூஜைக்கு உரிய சாதனங்கள் 

ட்ட புட்பம் 22-8, 86-3 
லர் (புட்பம், பூ, மலர் பார்க்க) 22-2, 100-6 
அன்பு 94.9 
இசை (பண்ணார் இசைகள்) 52-6 

a Uein gmp Gai lene 80:10. 
இண்டை மலர் 16-3 

ஒ.. கட்டார்க்த இண்டை 808 
இருக்கு (வேசம்) 1803 

லை 94-9 
மங்கள் (செம்பொற் பொடி) - (தேவர் பூஜை) 85.1 
சலம் ** (நீர்? பார்க்க), 92-7 
ச௫.இ.ஒரு கான்கு 16-5 
செக்பொல் பொடி (சேவர் பூஜை) 78-3 
செம்பொன் (தேவர் பூஜை) 8.1 
சொன்மலை (விருச்தாய சொன்மாலை) 80-4, 

தயிர் 5-1, 15-6 
தோச்திரம் 16-5, 98-4, 
நீர் (புனல்? பார்க்க) 6-5, 8-3, 78-8 

கெய் 5-1, 15-6 
'கொச்சியம் பச்சிலை. 98-3 
பாடல் 11-2, 80-8, 82-3, 85-9, 92-6 
யால் 5-1 

9). ஆவின்பால் 16-3 
உட மடப்பால் 15-6 

புகை_-கொழும்புகை 82-6 
புட்பம் (மலர், பூ, அலர் பார்க்க) 92-7 
புனல் (*8ர்? பார்க்க) 6 
ட அுசைதீர் புனல் 98-3 
பூ (மலர், புட்பம், பூ, அலர் பார்க்க) 6-5, 8-8, 80-8, 88-7 
மணி (தேவர் பூஜை) . 8-1 

மக்.இரம் . 19-9 
மலர் 19.8, 59-9, 78-8, 81-8



சள தேவார ஒளிகெறி (சுந்தரர்) 

மலர் - ஆயிரமலர் 
. இண்டைமலர் 
» எண்ணார் நாண்மலர் 
» சுரும்பார் விண்ட, மலர் 
» செய்ய மலர்கள் 
உ. துன்று மலர் 
» கதுமலர்ப்பூ 
9) சாண்மலர் 
» நிலம் தால்கெ மலர் 
ஒ பன்மா மலர்கள் 
உட மட்டுலா மலர் 
9 மா மலர் 

  

4. வழிபா€--வேளை 
இரவும் எல்லியும் பகலும் ஏத்.தூவார் எமை உடையாரே 158 
கங்குல் ஏமங்கள் கொண்டு சேவர்கள் ஏத்இ வானவர் தாம் 

தொழும் 35-1 
*மூன்றுபோ.தும்...இண்டை கொண்டு அடிசேர்த்தும் 8038 

247. வாத்தியனண்கள் : வாத்தியான்களும் சிவானூம் 

1, வாத்தியங்கள் 
ஆழ் (யாழ் பார்க்க) 
கல்லவடம் 

அடியார் சல்லவடப் பரிசும் 81 
கிணை 86-9 

குடமுழ(வம்)வு 386-9, 49-6 
குழல் 12.5 

மந்தம் மூழவும் சூழலும் இயம்பும் 4.10 
குழலை வென்ற மொழிமடவாளை தர் கூதஞம் 12-5 பண்ணின் தமிழ் பாடவின் பழவேய் (முழவு) அதி 78-7 (பறையும்) குழலும் ஒலிபாடல் இயம்ப 32-7 (பாடல் முழவும்) குழலும் இயம்ப 
பாணுர் குழலும் முழவும் விழவில் 
(மண்ணா முழவும்) குழலும் இயம்ப 
(மந்தம் முழவும்) குழலும் இயம்பும் சாவல் 4-10 
* எல்லி - காலை; பகல் - உச்ச; இசவு - மாலை - மூன்று போது. 

 



247. வாத்தியங்கள் : வாத்தியங்களும் வெளும் ௬௪௪ 

கொக்கரை 36-9, 49-6 
கொட்டு 

கொட்டாட்டுப் பாட்டாக நின்றானை. 80.8 
கொட்டாட்டொடு பாட்டொலி ஐவாத் அறையூர் 13-6 

கொடுகொட்டி 49-6 
கொடுகொட்டி. ஒர்வீணை உடையவனே 42-9 

one 
1... சல்சேக்து சையான் 30-9 

(பறையும்) சங்கொலி தவாப் பனங்காட்டூர் 86-2 

நல்லரி 86-9 

poms 86-9 

த்குணிச்சம் 36-9 
தண்ணுமை 36-9 

தத்தளகம் ் 49-6 

தமருகழ் 

கடுத்தாடும் சரதலத்இல் தமருசமும் 90-1 

தாளம் 36-9, 62-8 
டி 11-5 

அழி. யிடை ஈன் மடவாள் 11-5 

ued ga yed yep YorarWGa 50-7 

ந்துமி 
1 சொட்டிப் பாடுமித் துக்.துமி 49-6 
ஜி 
பறை 8-1) 9-8) 897 

பறையார் மூழவம் பாட்டோடு பயிலும் தொண்டர் பயில் , 
கடஷர் 53-4 

) பறையும் (குழலும்) ஒலிபாடல் இயம்ப 32-7 
பறையும் (சங்கொலி) ஐ ஒவாப்...பனங்காட்டூர் 86-2 

பாய 
பேரி (மூழவொலியும்) பெருச ...(கலயசல்லூர்) 16-2 

ணி 
மணி முழா முழக்க 2 55-8 ‘



௬௭௨ தேவார ஒளிநெதி (சுந்தரர்) 

மூரசு 
மூசசார் வர்ததிர மூ.தகுன்றம் அமர்ச்தவனே 25-8 

முழவும் (முழவு) 
அழகார் முழவாரொவி 42.65 
பண்ணின் தமிழ் இசைபாடலின் பழவேய் மூழவதிர 78-7 
பதையார் முழவம் பாட்டோடு பயிலும் தொண்டர் பயில் 

கடவூர் 58 
பாடல் முழவும் (குழலும்) இயம்ப 8 
பாணார் (குழ.வம்) மூழவும் விழவில் (பேரி) முழவொலியும் பெருக (சலயசல்லூர்) 
மண்ணார் நூழவும் (குழுலும்) இயம்ப 
மண்ணெலாம் முழவம் அதிர்ச மாடமாளிகை கோபுரத்தின் 

மேல், பண்ணியாம் மாலும்... இருப்பனேயூர் 
மணிமூழா மூழச்ச 

  

மந்சம் முழவம் இயம்பும்...ஈாவல். 73-11 
மச்தம் முழவும் (குழலும்) இயம்பும் 4-10 

Corims (Quries) 

மோக்தையோடு முழக்கறா முருகன்பூண்டி, 49-0 
யாழ் (அழ்) 7, 59-5, 71.1 

சிறையார் பொழில் வண்டியாழ் ் செயும் சே Reena) "80.10 
S7-N பண்ணியாழ் முரலும்... இருப்பனையூர் நரம 

பொறிவண் டாழ்செயும்...கொன்றை i 595 
மண்ணெலாம் (முழவம் அ.இிர்.2.7) மாட மாளிகை 

கோபுசத்தின்மேல் பண்ணியாழ் மூரலும்...இருப்பனேயூர் 87-14 

  

£ழ் முயன்றிருக்கும் அரூர் 8-7 
wees பழித்தன்ன. சோழி மல்கை ஒரு பல்கன் 71-1 
வரிய றை வண்டியாழ் செயும் மாதோட்டம் ப 80-4 

வீணை 36-9 
கொட்கொட்டி யோர்விணை உடையவனே 42-9 
விச்தச வீணை 85-6 
வீணைகான் அவர் கருவியோ 33-5 
வீணை விடங்சாக வீ.இ விடை ஏறுவீர் 46-4 

2. பெருமானது ௩டனத்தின்போது வாத்தியங்கள் 
[தலைப்பு - 85 (88) பார்க்க] 

அழகார்-முழவாசொலி பாடலொ டாடலரு மூ.துகாடசங்கா 
“நடமாட வல்லாய் 42-6



248° லியையிசயலும் சிவனும் Sr OT 

£408 தண்ணுமை சாளம் வீணை தகுணிச்சம் இணை ௪ல்லரி 
கொச்சரை குடமுழவினோ டிசைகூடிப் பாடிகின் ரூடுவீர் 80.0 

பறையும் குழலும் ஒவிமாடல் இயம்ப அறையும் கழலார்க்௪ 
நின்றாடும் அமுதே 32-7 

8. பெருமான் மகிழும் வாத்தியங்கள் 
விட்டிசைப்பன சொக்கரை, கொடுகொட்டித், சத்தளகம் கொட்டிப் 

பாடுமித் துச் அமியொட குடமூழா நீர் மஓழ்வீர் 49-6 
  

4. திருவிழாவின்போது வாத்தியங்கள் 
பாணர் குழலும் முழவும் விழவில், சேணார் ஈறையூர்ச் சசதிசசரமே 93-9 

5. மடவார் நடனத்தின்போது வாத்தியங்கள் 
பாடல் முழவும் குழலும் இயம்பப் பணைத்தோளியர் பாடலோ 

டாடலறா...வெஞ்சமாச் கூடல் 42.8 
மண்ணார் முழவும் குழலும் இயம்ப மடவார் ஈடமாடு மணியாங்கு 42-4 

6. பல வாத்தியங்கள் வருவன 
தக்கை தண்ணுமை தாளம் வீணை தகுணிச்சம் ணை சல்லி 

உ கொக்கரை குடமூழவு 36-9 
(முழவும் குழலும்) பண்ணின் தமிழ் இசைபாடலின் பழவேய் 

: : முழவதிர 78-7 
விட்டிசைப்பன கொச்சளை, சொடுகொட்டிச், தத்தளகம் 

கொட்டிப் பாடுமித் துச்துமி 49-6 

248. விசயன் விசயானூம் சிவனூம் 

1, 
விசயனைப் பற்றிய முழுப்பாட்டு:-- 

வாடா முலையாள் தன்னோடும் மஒழ்ச் து காணில் வேடுவளுய்ச் 
கோடார் கேழற் பின்சென்று ௫.௫.9 விசயன் சவமழி'ச்த 
சாடா வண்ணம் செருச்செய்து ஆவ காழி கிலையருள்செய் 
பீடார் சடையார் மயானத்துப் பெரிய பெருமான் அடிகளே 59-8 

2.  விசயனுடைய பெயர்களும் சிறப்பும் 
அருச்சுனன் 98-9 
பார்த்தன் 55-7, 56-2, 88-7, 97-6 
பார்த்தார் 16-8 

Gg. 6-43



௬௪௪ தேவா. ஒளிகெறி (#6550) 

Qugis unig ser 97.6 
விசயன்: 58-8, 57-6, 66-4, 70- 

8. சிவபிரான் வேட உருக்கொடு சென்றது 

கானில் வேடுவஞய்க்...கேழற்பின் சென்று 
சேழலின் பின்சென்றோர் வேடுவனாய் *வேயாடியார் 
கொல்லை மறவனாய் 
மறவனாய் 
மதவனை 
வீரத்தால் ஒரு வேடுவனா௫ 
வேடனாய பிரான் அவன் 
Caren Seu கருள் புரிக்த 

  

4, வில் ஏந்திச் சென்றது 

விசயற் சருள்செய்வான் செருவில் ஏர். 57-6 

5. கானில் சென்றது 

கமர்பயில் வெஞ்சுரத்.அச்...சானவளுய் 
காணில் வேடுவளுய்க்...கேழற் பின்சென்று 

  

6. தேவியுடன் சென்றது 

வாடா மூலையாள் தன்னோடு மகிழ்ச் சாணில் வேடுவளுய்ச் 
கோடார் கேழற் பின்சென்று 58.8 

7. பன்றிப்பின் சென்றது 
சமர்பயில் வெஞ்சரத்.ஐக் கடுக்கேழற்பின் கானவளுய் 98-9 
கொல்லை மறவளாய் ௮க்கோர் பன்றிப்பின் போயது: 

மாயம் சண்டர் 18-6 
கோடார் கேறற்பின் சென்று குறு 58.8 
சனெச்சேழவீன் பின்சென்றோர் வேடுவளாய் 17-8 
மீறவனா.ரா யங்கோர் பன்றிப்பின் போவ,த மாயம் கண்டீர் 18-6 
மறவனை அன்று பன்றிப்பின் சென்ற மாயனை 68-7 
விசயற்கருள் செய்வான் செருவில் ஏர்தியோர் கேழற்பின் சென்று 57-6 
வீரத்தால் ஒரு வேடுவனா விசைர்தோர் சேழலைத் அர்.த 

சென்றணைந்து 66-4 
* கேல் - வேய்தல். வேடர் - வேடம் வேய்க்சவராய், 
 



249. ,விதி எடு 

8. விசயனோட போகருதது 
கடுங்கேழற்பின் சானவஷய் அமர்பயில் வெய்.இ 98-9 
சானில் வேடுவளுய்ச்...கேழற்பின் சென்று கு.று விசயன் 

,தவமழித்து, சாடாவண்ணம் செருச்செய்து. 
சேழலைத் அ.ரர்அு சென்றணைக்து, போரைத்தான் விசயண். 

,சனச்சன்பாய்ப் புரிக்து 
பார்த்தனார் இரள் தோள்மேல் பன்னுனைப் பகழிகள் பாய்ச்ச 

  

9. விசயனது தவத்தை அழித்தது 
சோடார் கேழற்பின் சென்று குறு விசயன் தவம் அழித்து 53-8 

10. விசயணுக்கு அருளியது 

ஆவ சாழி நிலையருள்செய் பீடார் சடையார் 
கமர்பயில் வெஞ்சுரத் அச் கடுக்கேழற்பின் சானவஞய், ஆமீர் 

பயில்வெய்.இ அருச்சுனற்கருள் செய்த பிரான் 
பணிக்த பார்த்தன்(கு)...பண்டு ஈல்னீர் 
யார்த்தனுச் கருள்செய்.த பிரானை 

  

பார்த் தனுச் சன்று பாசபதம் கொடுத் சருளினாய் 55.7 

போகரத் தான் விசையன் தனச் சன்டாயப் பறிச்சு வாள்படை 
கொடுத்தல் கண்டு அடியேன்...வக்.ஐ.... அடைக்தேண் 66-4 

'மெல்யெ வித்ரொழிலான் விருப்பன் பெரும் பார்த்தலுக்கு 
த சல்கிய சம்பெருமான் 97-6 

விசயற்கருள் செய்வான் செருவில் ஏக்.இ 57-6 
விசயன் தவம் அழித்து சாடாவண்ணம் செருச்செய்து ஆவகாழி 

நிலையருள்செய் பீடார் சடையார் 888 
வேடஞாய் விசயற் கருள்புரிர்,த இர்.து சேோசசனே 70-5 

249. விதி 

செத்த போதினில் முன்னின்.று ஈம்மைச் சிலர்கள் கூடிச் 
இரிப்பதன் முன்னம், வைச்ச சர்தையுண்டே மனமுண்டே 
மதியுண்டே விதியின் பயன் உண்டே 59-4 

இருச்சுழியற் பெருமானைச் குண்டாடிய சமணாகர்கள். குடைச் 
சாக்கியர் அதியா, மிண்டாடிய வதுசெய்த து வானால். வரு 
விதியே 82-9 

(மேலை விதியே 41-6



250. வியாபாரம் 

அலம் பெரியன சாருங்சடற் சரைபொருஇழி...பரவை, வலம்புரி 
யொடு சலஞ்சலம் கொணர்க்தெற்றும் மறைச்காடே 7 

*கலமும் இமிலும் கைக்கே ஒட்டும் இிரைவாய் ஒற்றியூரே 01- 
கோக்கும் சி.இியும்பல எ,த் தனையும் கலத்இற் புகப்பெய்.௮ கொண் 

டேற க்தி, அர்ச்கும் சடலங்களை மேல் மகோதை 4 
ப.சவை, அங்கைச் ச௪டல் அருமாமணி உர்.இக் சரைச்கேற்ற, 

வல்க த்தொடு சத௨ங்கொணர்ச் தெத்றும் மரைச்காடே 
வல்கங்களும் உயர் கூம்பொடு வணங்கும் மறைச்காடே 
வல்கம் மலி௫ன்ற ௪டல் மாதோட்ட.கன்னகர் 80-31. 
வல்கமவி கடல் 51-11, 99 1 
வங்கமேவிய வேலை து 
வருல்கலமும் பல பேணுதல் கருல்கடல் இருங்குலப் பிறப்பர்,தம் 

இடம் வலம்புர(ம்) 72 

1 
i 
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251. விழா 

ஓ.தமேவிய ஒத்றியூரையும் உத்.இர(ம்) நீர்மஇழ்வீர் 
'தமர்பயில் தண்விழவில் சகுசைவர் தவத்தின் மிக்க, ஈமர்பயில் 

நன்னிலத்தும் பெருக்கோயில் 
பாணார் குழலும் முழவும் விழவில் சேணார் சறையூர் 
விழவார் மறுஇல் வெஞ்சமாக் கூடல் 
விழா அமரும் கலையார் மசசவர்சேர் இருக்க குடி. 

  

252. விளன்காத இடம் 

தோயநீரமு தாயவாறது சொல்லுகென் துமைக்கேட்கச் சொல்லினீர் 
(AGS PI pre) 88-0 

25௮. விளையாட்டு. (மகளிரின் பொழுதுபோக்கு) 

பச்.தும் இனியும் பயிலும் பரவை 91-2 
(பருவி விச்) மலைச்சச.ர.ற் பட்டை சொண்டு பகடாடி.க் 

குருவியோப்பிச் இளி கடிவார் 77.1 

  

* கலம் - சப்பல்; திமில் - மீன் படகு.



254. விஞ்க்கள் 

(1) சிவபிரானைக் குறிக்கும் வினாக்கள் 
வினா நிறைந்த பதிகங்கள் 4,6, 9, 99 
அடியார் பெறும் பேறு 
பாவிச் சொழுவார் பெறுபண்டம் என்னே 4-6 
வா.ரமா௫த் இருவடிக்குப் பணிசெய் தொண்டர் பெஓவ 

சென்னே 5-9 
(ஆடல்) இடுகாட்டில் நட்டம் ஆடுதல்--எரியாடுதல் 

இரவ)த் இகாட் டெரியாடி.ற்றென்னே 4-6 
ஈட்டம் பெருங்காடரங்காக நின்றாடல் என்னே 98 

ஆலின்கீழ் அறம்புரிந்தது 
அருந்தவ மாமுணிவர்க் கருளாகயோர் ஒலதன்£த் 

இருச்ததமே புரிக.ற் யெல்பாகிய தென்னைகொலாம் 99-2 

இருவர்க்கரியராய் நின்றது 
காடும் காட்டில் அயனும் மாலும் ஈணகா வண்ணம் அனலும் 

ஆய, வேடம் காட்டிச் இரிவதென்னே 6-9 
கங்கையைச் சூடியது. 
௭6 மலைமல்கை ஒருத்தியுடன் சடைமேத் கங்கையாளை 

நீ சூடிற்்றென்னே 45 
சடைமேற் சங்கை வெள்ளம் தரித்ததென்னே 4-1 

கரியின்உரி போர்த்தது 
குன்.ற மலைக்குமரி சொடியேரிடை யாள்வெருவ, வென்றி. 

மதகரியின் உரிபோர்த்ச.தும் என்னை கொலாம் 99.4 
காமனை அட்டது 
ஜ்ங்கெயல் யோகுசன்னை அழிப்பான் சென்றணைக்து மிக்க. 

பொங்கிய பூங்கணைவேள் பொடியாக விழித்தல் என்னே 99-0 
காமவேளை அவனுடைய தாதை காண Sis gate 

வெற்றி என்னே 6-2 
சாமனை வேவச் கடைச்சண்ணினால் பொடிபட கோக்ியெ 

தென்னை சொலோ 9-4 
நின்றவிம் மாசவத்தை ஒழிப்பான் சென் தணைக்து மிகப், 

பொல்பெ பூல்கணைவேள் பொடியாக விழித்தல் என்னே 99-7 
காலனை வீடுவித்தது 
பாலன தாருயிர்மேற் பரியாது பகைத்ெெழுக்த 

சாவனை வீடுறித்துச் கருத்தா தென்னை கொலாம் 90.3



oT Op தேவார ஒளிகெறி (சந்தர்) 

9. சமணர் சாக்கியர் 
குண்டரைக் கூறையின்றித் இரியும் சமண் *ரச்யெப் பேய் 

மிண்டமைக் சண்ட தன்மை விரவாயெ 
சென்னைகொலோ 99-10 

10. சிங்கம், புலி, கரி இவைகளின் உரி போர்த்தது 
தக்ிய மாதவத்இின் சழல் வேள்வியி ணின் றெழுர்,த 

சிங்கமும் நீள்புவியும் செழுமால் கரியோ டலறப் 
பொக்கயெ போர்புரிந்து பிளக்திருரி போர்தீத தென்னே 09-( 

ll. தக்கன் வேள்வியை அழித்தது 
பழிக்கும் பெருர்தச்சன் எச்சம் அழியப், பகலோன் 

முதலாப் பலசேவரையும்*, செழித்இிட்டு அவர் அங்கம் 
சிதைச்்சருளும் செய்கை என்னைகொலோ 9. 

12. தம்மான் 
,தம்மானை அறியாத சாதியார் உளரே 38-1 

39. தலைமாலை 
தலைக்குத் தலைமாலை அணிச்த தென்னே. 44 

14 நஞ்சுண்டது 
பிறையணி வாணுதலாள் உமையாளவள் 1பேழ்-ணிச்க, 

கிறையணர் | செஞ்சனங்க நீலமால் விடம் உண்ட 
சென்னே 99-1 

விட மிடற்றில் வைத்த சென்னே (5 
39. நாகக் கச்சு 

(புவித்தோல்)...அ.தன்மேல் கதகாகம் சச்சார்சத தென்னே 4-1 
16. நாகம் பூண் 

பிடித்தாட்டியோர் காச,ர்தைப் பூண்ட தென்னே “4-2 
17. நீறு பூசுதல் 

பொடித்சான் கொண்டு மெட்முற்றும் பூசத்றென்னே 4-2 
YY D மெய்பூசுதல் என்னை கொலோ 9-9 

38. பலி ஏற்பது 
இறச்தார் தலையிற் பலிகோடல் என்னே 4-6 
உணக்கல் தலையிற் பலீகொண்டல் என்னே...உசையீர் 9-5 
  

* தெழித்தல் - வருத்துதல். *உலகு செழித்துழலும் அரக்கர் கோமான்? சம்பந்தர், 1-129-6 > 5 * பேழ்சணிக்க - அஞ்ச. 1 ௮னுக்க - வருக்ச.



19. 

20. 

21. 

22. 

23.. 

24. 

25. 

554,  விஞுக்கள் 

சடைகள் தாழக் சரணமிட்டுத் சன்மைபே இல்பலிக்கு, 
விடையதேறிம் இரிவகென்னே 

தையலாள் உலகுய்யவைச்த...கச்ச மூனர்ச் காமக் 
கோட்டம் உண்டாக Gund, ஊரிடும் பிச்சை 

கொள்வசென்னே 
மனைகள் தோறும் தலை கை ஏந்தி விடங்க ராஇத் 

Bila gor Cor 
பாடும் புலவர்க்கு அருளுதல் 

பாடும் புலவர்ச் சருளும் பொருளென் 
பிறப்பு 

பிறப்பின் பயனென் 

பிறை சூடியது 
பிறங்கும் சடடமேற் பிறை சூடிற் றென்னே 

புரம் எரித்தது 
வரியா காணதாக மாமேரு வில்லதாக, அரியன 

முப்புரங்கள் அவை ஆரழல் ஊட்டல் என்னே 

, புலித்தோல் 
) அலைக்கும் புலித்தோல் சொண் டசைச்த தென்னே 
நீள்புலியும்... அல.ற...பிளந் ரரி போர்த்த சென்னே 
மறைநால் உரை உரைத்தது 
அரைவிரி கோவணத்சோ டரவார்த்தொரு சான்மறை 

நூல், உரைபெருக வுசைத்தன் அகக்கருள் 
செய்ததென்னே 

முருகன்பூண்டி வாசம் 
, மூருசன்பூண்டி மாசகர்வாய் எத். அுக்இல்ரந் ர் 

26. 

27. 

28. 

29. 

எம்பிராணிரே 
யானையைச் செற்றது 
மங்கை அஞ்சி வெருவ வேழம் செற்றசென்னே 

விடை வாகனம் 
புகபேறுகச் தேறல் புரிக்த சென்னே 
விடை ஏறுவசென் மதயானை நிற்க 
விண்ணில் நிற்பது 
வானசாடர் மருவி ஏச்சு விண்ணுளீ ராய் சிற்பதென்னே 

வீடு 
வீடின் பயனெனி. 

௬௭௯ 

5-6 

6-1 

4-5 

99-8 

99-6 

99.5 

49 

6-8 

4-2 
4-5 

6-4 

4-5



௬௮௦ தேவார ஒளிகெறி (சுக்தரர்) 
90. வேதம் ஓதுதல் 

ஏழிலோசை நித்தராஇச் இத்தர் குழ வேதம்,ஒ.இித் 
இரிவ தென்னே. (1 

(ii) அடையாள வினாக்கள் 
(தொண்டர்களை மூன்னிலைப்படுத்.இப் பெருமானைச். குறித்த அடையாளங்கள் கூறி எழுப்பும் விஞக்கள்] அடையாள வினுப் பதிகம்... <a “சமக்கடிகளாகய அடிகள்? என்னும் பதிகம். 

அடையாளங்கள் 
3. அகப்பொருள் 

ats err அறிவசோ. 83-6 22. அபிடேகப் பொருள் 
தேனை அடு முச்கண்ணரோ 88-4 பால் Qed gu oy பயில்வரோ 33-4 

3. அறவர் என்பது 
மிச அறவசோ 33-8 க 4. ஆடல்--நடம் 
காதொன் அ.ரல்காகவே சைகள் எட்டினோ டிலயம்பட 

ஆவொர் எனப்படவரோ 38-8 கொடு சொட்டி. காலர் சழலசோ 33-5 
5. ஆளும் தன்மை 

பிச்தியால் உரை கொள்வரோ அன்றிப் பொய்யின் 
மெய்யுசைத் சாள்வரோ 89.0 6. ஆறு சூடுதல் . BD தால்யெ சடையசோ 83-1 

7. ஆனை உரி போர்ப்பது 
மலைமங்கை ஈங்கையை அஞ்ச தர் ஆனை மீரூரி போர்ப்பரோ 384 8. இருப்பிடம் 
கரி காடரோ 83-7 8ீடு வாழ்பதி உடையசோ 23-8 பாறு தாங்யெ சாடரோ 88-1 

9. இருவர்க்கரியர் 
அயன் செடிய மாலுக்கு நெடியசோ 38-8



    
15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

0. 

254. வினக்கள் 

இன்மை உண்மை 

இன்றியே யிலராவ?ரர அன்றி உடையராய் இலராவரோ 
கண் 
முச்சண்ணரோ 
கண்டம் 

கறைச் கண்டோ 
காது 

குழைச் காதரோ 
கொடி 

குறுக்கோட் டிளஏறு தாங்யெ கொடியரோ 
சடை 
அறு சாக்கிய சடையரோ 
பிறை தால்யெ சடையரோ 
சடைமேற் சூடும் மலர்கள் 

,சடைமேலு நாறு கரர்தையோ 
; “சமணராற் பழிப்பு 

யாரையு சாணிலா அமணராத் பழிப்புடையரோ 
சூலம் ஏந்துதல்' 

கையிற் குலம துடையரோ 
தம்மை ஆள்வரோ என்றது 

வன்றொண்டன் செடியனாகலும் தயளாலும் தம்மையே 
மனம் இச்.இக்கும் அடியன் ஊஊரனை ஆள்வசோ 

சமக்சடிசளாலயெ அடிகளே 
தேவிபாகம் 

மலைப்பாவையோர் கூறுதாக்யெ குமசரோ 
நல்லர் 

தம்மை வாழ்த் இஞர்கட்கு கல்லோ 
தமைப் பற்றினார்கட்கு கல்லோ 

நாகம் அணிவது 

சட்டி வாழ்வது சாசமோ 
காணதாக ஐர் காகல்கொண் டசைச் கார்ப்பசோ 
வெய்ய பாம்பசை' ர்ப்பரோ 

௬௮௧ 

33-3 

33-4 

33-7 

33-1 

 



௬௮௨ தேவார ஒளிகெறி (சுந்தரர்) 

29. 

24. 

25. 

26. 

27, 

28. 

29. 

21. 

நிறம்--உருவம் 
குன்றி போல்வதோர் உருவரோ 
மிகச் செய்யரோ 

நீறணிவது 
குறிப்பா ீறுகொண் டணிவமோ 
சுடுபொடியரோ 
வெள்ளை £த்றரோ 
படுதலையர் என்பது 
படுதலையரோ 

பலி ஏற்பது 
கடைதோழஞ் சென் றையவ் கொள்ளுமவ் வடிகளோ 
படுவெண் டலைப்பலி கொண்டுவரச் சட்டியாளவும் இத்பரோ 

பாடும் அடியார் 
பாடுவாமையும் உடையோ 

பிறை அணிவர் 
கோணல் மத கூடரோ 
விளங்கும் பிறை...சாங்கெய சடையபோ 

விடை வாகனம் 
பட்டியேறுகர் தேறரோ 
விடையேறசோ 
விடையேறு வேத முகல்வசோ 

வீணை ஏந்துதல் 
வீணைசான் அவர் கருவியோ 

வேத முதல்வர் 
வேக முதல்வரோ 

(iii) மங்கைமார்களின் காதல்மோழி வினாக்கள் 

(பதிகம் 86] 
அக்கும் ஆமையும் பூண்டிரோ சொலும் ஆரணீய விடங்கசே 
அத்தி மீருரி போர்த்திரோ சொலும் ஆரணிய விடங்கமே 
அக்இ வானமும் மேனியோ சொலும் ஆரணீய விடங்கசே 
அரவம்” ஆட்டவும் வல்லிரோ சொலும் ஆரணிய விடங்கரே 
ஆடல் பாடலும் வல்விரோ சொலும் ஆரணிய”விடங்தரே 

83-7 
88-2 

38-8 

33-5 
83-1 

88-2 
383-7 
83-5 

38-5 

838-5, 

36-9 
86-8 
36-4 
86-6 
36-7



“955, வினவும் விடையும் ௬௮௩ 

பெண்கள் எழுப்பும் வினா 

ஆரமாவ.து காகமோ சொலும் ஆரணிய விடக்சரே 80. 
“அறு. தாக்கெ சடையரோ சொலும் ஆரணிய விடல்சபே 36-F 
ஐயம் ஏற்குமிசென் கொலோ சொலும் ஆணிய விடக்கமே 80-10 

   

255. வினவும் விடையம் 

3. வினா: இலக்குமி யாரை விட்டுப் பிரியாள்? யார் அரசாகுவர்? 

விடை: தஇிருச்சழியல் செய்வத் னை வழிபாடு செய்செழு 
வாரடி. தொழுவார், அவ்வத் இசைக்சாசாகுவர் 

அலராள் பிரியாளே. 824 
2. வினூ: இறைவர் யாரை மறவார்? 

விடை: வஞ்சமற்ற மனத்தாரை மதவாத பிறப்பிலி 86-8 
9. வினா: உணர்வார் யார்? 

விடை: ஊனைச் காவல் கைவிட் டுன்னை உகப்பார் 
உணர்வாசே 47-17 

4. வினா: கதியுட் செல்பவர் யார்? 
விடை : இருச்சழியல் பெத்றானினி அறையத் 

'இறம்பாமைத் இருகாமம் கற்றா ரவர் கதியுட் செல்வர் 82-5. 
5. வினா: ,சிவனது திருவடியிணை யார்க்கு அறிவரியது ; 

யார் அறிய வல்லார்? 

விடை: செழுமலர்ச் கொன்றையும் கூவிள மலரும் 
விரவிய சடைமுடி யடிகளை சினைக்திட், டமுமலர்ச் ம 
கண்ணிணை அடியவர்க் கல்லால் அ.றிவரி தவன் இரு 

ர அடியிணை இரண்டும் 58-10 
6. "வினா: ௩மன்தமர் யாரை ௩லியார்? 

விடை: தஇிருச்சுழியல் காளாவிதம் நினைவார்,தமை சலியார் 
ஈமன்தமசே S21 

1. வினா: பழுதுள்ள உள்ளம் யார்க்கு நிலையாது? * 
விடை: தஇருச்சுழியல்...உடையான் அடி. சொழுவார் 

பழுதள்ளம் நிலையார் 82-4 
8. வினா: யார் துயரிலர்? 

விடை: தஇருச்சழியல் தொண்டேசெய வல்லாசவர் 
suitor 82.2 

9, வினா: யார் நல்லார்? . 

விடை : , இருசீசழியல் தொண்டேசெய வல்லாசவர் ஈல்லார் 82-2



௬௮௪ தேவாச ஒளிகெறி (சுந்தரர்). 

10. வினா: யாருடைய வினை தீர்தல் எளிது? 
விடை: இருச்சுழியல் மெய்வை'த்தடி நினைவரர் வினை Piso 

எளிதன்றே 82-7 
31. வினா: வானத்துயர்வார் யார்? 

விடை: இருச்சுழியல்...சடை உடையான் அடிதொழுவார் 
பழுஅள்ளம் கிலையார், இகழ் புகழால் கெடுவானத் 
துயர்வாயே 82-4, 

12, வினா: வினை கழியும் வழி எது? 
விடை: ஒஹ்றிகர் மேல்ஊரன் உரைத்த, கற்றுப் பாடச் 

கழியும் வினையே 91-10 

  

256. விணை 
கமும் வல்வினை 66-8 
அருவினை 51-5, 55-10, 74-4 
ஆளு கம்ம வினைகள் 1-3 
ஈட்டும் வினைகள் 91.1 
உலக.றி பழவினை Th 
ஊழ்வினை 76-1 
எனக்கு ஊழுமாறும் 57௩8 
கொல்வினை . 80-10 
செய்வினை 85-7,.58-8, 60-4 
வினை 14-6, 23-1, 80-7; 62-9     

தொல் வினை 
நின்ற வினைக்கொடுமை 
பண்டாழ் வினைகள் 
பண்டை வல்வினைகள் 
பண்டை வினைகள். 
பர்.தித்த வல்வினைப் பற்று, 
பச்.இத.ச வினைப்பற்று 
பழவினை ல 
பழைய வல்வினை 
பறியா வினைகள் 
பறையாத வல்வினைகள் 
 பண்டாழ் வினைகள் 
பாழாம் வினைகள் 
பிணி வண்ணச்ச வல் வினை 
மதி மாக்திய வழியே சென்று குழி வீழ்வதும் வினையால் 
மூச்தி எழும் பழைய வல்வினை.
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முக்திச் செய்வினை. 
முன்செய்த வல்வினைகள் 

ன்னைச் செய்வினை 
'மல்வினை 

வஞ்ச வல்வினை 
வரும் பெரும் வல்வினை. 

        வல்வினைகள்) 2-8, 80-8, 35-8, 54-6, 8; 56-£ 
66-3, 67-7, 71-7, T5-9, 7 

வினைச்கட்டு 
வினைச் கடல் 

வினை(கள்) 17-11, 19-11, 28, 80-4, 36-6 
58-2, 8; 79-9, 81-1, 8; 85-10, 90-7, 

வினைப் wb. 
வினையின் பயன் 
வெய்தாய வினைக்ஈடல் 
வெய்ய வினை 

257. வினை தீரும் வழி 

1. அவ்வத்தலத்தப் பதிகம் ஓதுவதால், தல தரிசனத்தால் 

வினைதீர்தல் 

1. திருவாரூர் ' 
(i) அக்தியும் சண்பகலும் அஞ்சபதம் சொல்லி, மூச் இியெழும் 

பழைய வல்வினை மூடாமுன், சிந்தை பசாமரியாத் தென் 
இருவாரூர் புச், செக்தை பிராளாரை என்றுகொல், 

எய்துவதே 83-2 
(10: சீன்ற வீனைக்கொடுமை நீங்க இருபொழுதும், தன்று 

மவரிட்டுச் கூழும் வலம்செய்.அ, சென்றல் மணம் சமமும் 
தென்திரு வாரூர்புச், கென்றன் மனங்குளிர என்று 

சொல் எய்துவதே 882 ச 
2. கச்சி அனேகதங்காவதம் 

வினைதரும் இடம்...கச்ச அனேகதவங் காவதமே 10-10 

8. கழுக்குன்றம் 

(டு கொன்று செய்த கொடுமையாற் பல சொல்லவே, நின்ற 
பாவம் வினைகள் தாம்பல நீங்கவே, சென்று சென்று 
தொழுமின் தேவர் பிரானிடம், கன்.றினோடு பீடிகுழ் 

~ தண் கழுக்குன்றமே 81.1
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(ii) சீளரின்று தொழுமின் நித்தலும் நீதியால், ஆளும் சம்ம 
வினைகள் ௮ல்€ அழிந்திடத், கோளும் எட்டும் உடை 
யான் மாமணிச் சோதியான், சாளகசண்டன் உறையும் 

தண் கழுக்குன்றமே 81-8 
&. காளத்தி 

காளத்திபுள் ஆராஇன்னமுதை அணி சாவலாளூரன் சொன்ன, 
ரூர் செர்தமிழ்கள் செப்புவார் வினையாமின போய்ப், 
பேரா விண்ணுலகம் பெறுவார் பிழைப்பொன்றிலரே 26-10 

5. கூடலையாற்றூர் 
கூடலையாற்றூரில் கொடியிடை யவளோடும், ஆடலுகக்தானை 

அ.இிசயம் இ௫வென் ௮, சாடிய இன்தமிழால் காவல. 
ஷான்சொல், பாடல்கள் பத்தும் வல்லார் சம்வினை 

பற்றறுமே 85-10 
ன ட்டு 

6. கேதீச்சரம் : 
கே௫ச்சரத்தானை, மறையார் புகழ் ஊன் அடி.ச்தொண்டன். 

உரைசெய்த, குறையாச் சமிழ் பச்சம் சொலச் கடா 
கொடுவினையே 80-10) 

77. திருச்சுழியல் ” 
இருச்சுழியல் மெய்வைத் சடிநினைவார் வினைஇர்தல் “ 

5 . எளிதன்தே 82-7 
8 திருகாகேச்சரம் ் 

இருநாகேச் சரத்தானை...சாவலஷான் சொன்ன பக்கமில் 
a பாடல் வல்லாரவர் தம்வினை பற்றறுமே 99-11 

9. திருநாவலூர் 
காவலூரென்றோத...ஊரன் உரைத்த தமிழ் காசலித்தும், . 

கதறும், கேட்பவர் தம்வினை கட்டறுமே 17-11 
10. திருநின்றியூர் 

இிருநின்றியூரில், சரம் கக.தியா யிருந்தானைத் இருசாவலா, 
'ரூரன் உரைத்த வுறுதமிழ் பச்.தும் வல்லார் வினை 
போய்ப், பாரும் விசும்பும் தொழப் பரமன்னடி. 

கூடவே. 19.11 
11. திருப்புன்கூர் 

புன்கூருளானை...வன்றொண்டன் உள்ளத்தால் உசச்தன்பி 
னஞாத்சொன்ன அருந்தமிழ் ஐந்தோ டைர்தும் வல்லவர் 

அருவினை மிலரே 8.10
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12. திருப்புனவாயில் 
(i) எத்றேகினை என்னொடு குளறும் வைகலும், மற்றேதும் 

வேண்டா வல்வினையாயின மாய்ந்தற...புனவாயிலே 50-9 
Gi) புனவாயிலை ஊரன் உரைத்சன மடியாது கற்றிவை 

ஏதத் தவல்லார் வினை மாய்ந்துபோய் 50-10 
19. வெண்பாக்கம் 

வெண்பாச்சம் இடம்சொண்ட காசாரு மிடற்ரானைச் 
காதவித்இட் டன்பினொடும், ஆரூரன் தமிழ் வல்லார்க் 
கடையா வல்வீனைதானே 89-11 

11. சொன்மாலையால் ஏத்த வினையறுதல் 
விருச்தாய சொன்மாலை சொண்டேச்தி வினைபோக 30-4 

258. வீடு 

-வீடுபெறப் பல ஊழிகள் ரின்று நினைக்கும் இடம்,,.சலிச்சச்9 
அனேசதங்காவதமே 10-10 

2258-4. வேரும் 

(*மறை! என்னும் தலைப்பு 229 பார்க்க] 

2259, வேள்வி 

அக்கமோ சாறையும் அருமாமறை வேள்விகளும், எல்குமிருச் தர்தணர் எரிமூன்றவை ஐம்புமிடம்...சணிபள்னியதே 97-7 இருக்குவாம் அந்தணர்கள் எழுபிறப்புள் எவ்கும் வேள்வீயிருக் திருசிஇியம் வழங்கு சஈர்...சானாட்டுமூள்ளூர் 40-5 எம் பரமா! உடைத்தாய் வேள்விசனை 23-8 மச் கடலார் த 94-8 கரு.தாதவர் வேள்வியவி உண்ணற் இமையவசை உருண்டோட உதைத்துக் ௮, ஈண்ணற்கரிய பிரான் 97-5 Seum 6s sSag அச்சணர் ஐமப் புசையாற் சணமுடில் 
போன்றணி எளரும் கலயநல்லூர் 16.4. சர் மொண்டகை வேள்வி முழக்கு முனுகுன்றசே 43-8 தச்சன் சன் வேள்வி புச்சன்றிமையோரை இரிச் ஈம்பி 63-6 தச்சன் பெருவேள்வி செண்டாகல் புரிந்தான். 82-09 

தக்கனது வேள்வி - 16-6
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தங்கிய . மாதவத்தின் தழல்வேள்வியினின் றெழுச்த, சிங்கமும் Soir 
புலியும் செழுமால்கரி யோடலறப்...பிளக்திருரி போர்த்த 

தென்னே 99-6 
*(இயராக் குலையாளர் செழுமாடத் இருமிழலை 88-9) 
ஈம்பினார்ச் கருள்செய்யும் ௮ர்தணர் கான்மறைச் டெமாய 

வேள்வியுள் செம்பொனேர் மடவாசணி பெற்ற இருமிழலை.. 64. 
நிரம்பிய தச்கன்சன் பெருவேள்வி நிரச்தரம் செய்த நிட்கண்டகனை (1 
பேஷ் முரிவன் பெருவேள் வீயெலாம் மாணாமை செய்தான் 
வென்றவன் வென்றவன் வேள்வியில் விண்ணவர் தங்களே 
வே,சவேள்லியர் வணய்கும் விமலனை 
வேள்வி அழிப்பர் 

     

2060. வைதற் சொற்கண் 

(சுக்தரர் தம்மையே வைதலைத் தலைப்பு 148-ல் பார்க்க] 
குலமிலாதான் 

  

நலமிலாதான் 
கொய்ய மாச்தர் 
பஞ்ச துட்டன் ட் 

பாவி 34-5 
பாவிகள் (பசுச்சளே சொன்று தின்று பாவிகள் பாஉமொன்றதியார்) 4.) 
பொய்ம்மையாளர் 91.1 
மா சழச்சன் ் 84.5 

மூற்றிலாசான் 3 4-9 

வஞ்ச கெஞ்சன் 
வஞ்சர்கள். 
வழக்இல்வி 

  

201. ஜீவராசிகள் 

1. ஊர்வன 
1. அரவம்.- அரவு 

அசவம் அசைத்தவனே 
அசவம் ஆட்டவும் வல்லிரோ 
* இயக் குலையாளர் - வேள்வியாளர். அகணி சாரியத்தில் 

யாகப் பசுவை வேள்வியிற் குலைப்பார். 
பசுவேட் டெரியோம்பும் சிறப்பர்!-சம்பக்தர், 1-90-2, 
*வெக்சழலின் வேட்டுலகின் மிக அளிப்போர் சேரும் ஊர் மிழலை 

யாமே! சம்பக்சர், 1-182-0. 

  

 



261. ஜீவராசிகள்--ஊர்வன ௬௮௯. 

  

அரவம் ஆடும் பொழில் 37-9 
அவம் SéQu...g3 8) 15-8 
அ சவாட அனலேக்இ... ஆடும் 386-2 
79} 72-10 
அசவு அச்சாள் 75-5 
அரவு சாண் 16-5 
அரவும்...முடித்த 70-10 
அவுரி 12-2 
அவே ரல்குலாள் 32-6 
அரைக் காடரவா 92-4 
அரை தன்மேல் அரவார்த்து 80-8 
அரைவிரி கோவணக்தகோ டரவார்த்.து 99-5 
அளைப்பிரியா அசவல்குலாள் 43-4 
அளைப் பையசவே ரிடையாள் 93-2 
ஆடாவம் 10-5, 19-0, 83.8 
ஆடவா 28-5, 92-4 

ஆர்தீ. தவர் ஆடாவம் அரைமேல் 19-6 
ஆர்த் தாய் ஆடாவை 23-6 
gore மீண்முடிமேல் ஆடசவம் சூடி 83-8 
POLIT GD 2 OU EE OOF J es TT 89-7 
)ஜலாய் அரவினை மதியுடன் வைச்ச அழகா 15-7 
ஒத்றியூரும் அரவும் பிறையும், பற்றியூரும்...சடை 91-10 
சச்சே.ரவொன்"றரையில் அசைக் து. 41-2 
கழிக்கும் அரவு 9-10 
smpi@ancr weal கண்டமும், இண்டோள்களும், 

கரங்கள் சரம் சன்னிலும் கச்சுமாசப் பொறிக்சொள் . 
அரவம் புணைக் ர் 9 

ளோ டரவசைத்தான் 78.5. ஃகுமவ நாதச், குயில் வண்டினம் பாட, நின்றரவம் 
7. டும் பொழில்... ர். 37-9 அர்கம் OF bee ai oe Poids 99-2 குருச் தயலே குரவம் அரவின் எயிதேற் ஐரும்ப 99-2 

குழை தழுவு இருச்சாதிற் கோளரவம் அசைத்து 40-8 கையார் ஆடசவா. 28-5 
கொல்லை வல்லரவம் அசைச் தானை 56-10 கோல அரவு வைச்சான் 94-8 
கோளரவம் 40-8 கோளரவு சற்றிச் கடைச் அ. 55-5 
கோளும் விரவும் கொக்றகும் 84.2. Geb gyrase Hie Cone 77-8 

தே. ஓ.1-_-44
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செங்கண் அரவசைச்தான். 
செல்கண் அரவமுன்கையி லாடவே 
செருக்குவாய்ப் பைங்கண்வெள் எ. ரவரையினானை 
Sani அரவாடு சடையானை, 
ஈச்௪.ரவன் 
சச்சரவார்த்த பட்டி 
கெருப்புமிழ் அ.ரவினண். 
பகுவாய் எயிற்றோடு அழலே உமிழும் ௮2வா. 
பட அரவு அண்ணேரநிடை...மடவரல் 
படத் தலை ஆடாவம் 
படமாயிசமாம் பருத்து.த்இப் பைங்சண் பருவாய் எயித்றோ 

டழலே உமிழும் விடவாரரவா 
படமுடைய ௮.ரவன் 
பணல்கொள் அரவம் பற்றிப் பரமன் 
பணம்படும் அரவம் பற்றிய கையர் 
பணிப்படும் அரவம் பற்றிய சையர் 
பரக்கும் ௮ரவல்குலாள் ப.ரவை 
பருத்து்.தி...௮.ரவா 
பாரூரும் அ.ரவல்குல் உமை 
புலியதள்மேல் அரவாட அடி. 
புத்றாடாவம் (அரை ஆர்த்துசச்தாய்) 
புற்றாடரவா 
புற்றில் வாளரவார்த்த பிரானை 
பூணாணரவா 
பூணா ணாவதோர் அரவம் 
பேழ்வாய் அரவின் அணையானும் 
பைகொள் வாள ச வாட்டி,த் இரியும் பரமன் 
பைங்கண்...௮.ரவா 
பைங்கண் வெள்ளரவு 
பைத் படத்தலை ஆடசவம் பயில்கின்ற இடம்...ச.௪௪ 

அனேக தவ் சாவதமே 
பைத்தர்டும் அரவினன் 
பையரவல்குற் பாவையர் 
பையரவா. 
பையா டரவம் அசைச் சசைத்த பசமர 
பையாரும் அ௮.ரவே ரல்குலாள் (பரவை) 
பையிள வ.ரவல்குற் பாவை 

பொங்க ரவச் சச்சையானணை 
பொங்கா டரவ, 
பொக்கா டரவா 
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261. ஜீவராசிக்ள்--ஊர்வன 

பொறிக்கொள் அரவம் புனைக்தீர் 
முழைக்கொள் ௮ரவோ டென்பணி கலனா. 
வரியா சாணதாக 
வாளரவங்கள் தங்கெ செஞ்சடை 
வாளரவம் சடைமேல் 
வாளரவு 
வாளா மதிசேர் சடையானை 
விடவாசரவு 
வெள்ள. ர வரையினானை. 
சேடன் 
சேடன் உறையும் இடம் 

*நாகம் 
அமைமேல் ர்ப்பது காகம் 
இளகாகம் 
கட்டி வாழ்வது காகமோ 
கதநாகச் கச்சு 
Senet காகங்கள் பூணாச 
சடைமேல் இளகாகம் 
,தணை மாமணி காசம் அரைச்சசைத்து 
தொல் உடுத்துச் சுற்றும் சாகத்தராய்: 
காகம் கொண்டரைச் கார்ப்பரோ 
காகம் வசுக்கள். எல்லாம் அர்ச்்சத்தார். 
சாசம் விர்வுடின்ற சடை 
சாணதாக ஓர் சாகம் கொண்டரசைச் கார்ப்பரோ 
படங்கொள் காகம் அரை ஆர்த் துக் தானை 
படக்கொள் சாகம் சென்னி சேர்த்த 
வன்னாகம் காண் வரைவில். 
விடகாகன் 

படம் - பணி 

fou wi (வேக படம்) ஒன்று அசை சாத்தி 
பட வேரிடை மடவாள் 
வேசுபட மொன்றரை சாத்.தி 

யணி மேலிட்ட பாசுபதர் 

  
    

|. *இத் தலைப்பில் வரும் சாகம்” எல்லாம் சவபிரானுடன் சம்பக்தப் 

ட்டவை. 
4 ஈஒற்றைப்பட அரவம் அதுகொண் டரைக் கணிக்தான்?? 

ம்பந்தர் 1-98-1. [தலைப்பு 68-8 பச்சம் ௧௮௧ இழ்க்குறிய்புச்களைப் 
wes.) படம் - பட்ம்சொண்ட பாம்பு.



௬௯௨ தேவார ஒளிநெறி (ுக்தார்) 

5. 

6. 

7. 

பன்னகம் . 
கடிக்கும் பன்னகம் 65-6 

பாந்தள் 
பாக்தள் அங்கையில் ஆட்டுகர்தானை 64-6 
பாம்பு 
ஆடு பாம்பகரைச் கசைத்த அழகனே 48-6 
ஆர்த்திட்ட அம் பாம்பு 2-1 
கச்சேர் பாம்போன்று ஈட்டிநின் றிகொட்டில் எல்லியில் 

கடல் 
கடிப்பதும் ஏறுமென் றஞ்சுவன் இருக்கைகளால் 

பிடிப்பது பாம்பன்.ஜி வேறில்லையோ 
காரசலத்திற் சரிய பாம்பும் பிடி.த்தாடி. 
கறிய பாம்பு, 
குருமாப் பிறை பாம்பைச் இண்டு சம்பி 
கைக் கொண்டதும் பாம்பு 
செர்தழல் வாய பாம்பறு மூசெனும் 
தண்மதியும் பாம்பும் சமோறும் சடையானை 
படங்கள் ஊர்இன் ஐ பாம்பரையான் 
படமாடும் பாம்பணயானண். 
பல பாம்புபற்றி ஆட்டிக்கொண்டு 
பழனம் பாம்பணி பாம்பும் 
பற்றிப் பாம்பரை யார்த்த படி.றன் 
பாம்பினொடு படர்சடைமேல் மதி 
பையொள் பாம்பசை யார்த்த படி.றன் 
பைத்த பாம்பார்த்து 
மூக்கப் பாம்பு 
மூக்கப் பாம்பைச் சண்டத்திலும், தோளிலும், சட்டி, 

வைத்தீர் - 
வெய்ய படங்க ஞூர்சன்ற பாம்பரையான் 812 
வெய்ய பாம்பரை ஆர்ப்பரோ 33-7 
சிலந்தி 

லலந்தி...கு.த்றம் செய்யினும் குணமெனச் கருஅம் 
'காள்கை சண்டு நினகுரைகழல் அடைக்தேன். Bid 

இருவும் வண்மையும் இண்டிறல் ௮7௪௬ம் லெந்இயார் செய்த 
செய்பணி கண்டு, மருவுகோச் செங்களுன் தனக்களித்த 
வார்த்தை கேட்டு. நுன் மலரடி. அடைகஈமீேன் (2-1 

தெருண்ட் வாயிடை நூல்கொண்டு லெந்தி சத்திரம் பந்தர் 
சிக்சென இயற்றச், சுருண்ட செஞ்சடையாயிது 
தன்னைச் சேசழனாக்யெ தொடர்ச்சி கண்டு , (6-2 

 



i. 

2. 

3. 

4. 

961, ஜீவரா௫ிகள்--4£ீர் வாழ்வன ௬௯௩ 

11. நீர் வாழ்வன 

ஆமை 
மைத் தாவியார் 

ஆமையும்... ஈடுதாக்யெ மார்பு 
மையும் பூண்டிரோ 
இள ஆமையும் பூண்டு 
எழிலாமையும் பூண்டு 
பூண்பதோர் இள ஆமை 
தேரை 

படையெலாம் பகடார ஆளிலும் பெளவம் Gps sre mai gyi 
கடையெலாம் பிணைத் *தேரைவால். 35-6 

௩ண்டு 

(1) அலவன்: பொன்னலம் கழனிப் புதுவிசை மருவிப் 
பொஜதிவரி வண்டிசை பாட, அக்ஈலவ் கமலத் 
தவிசின்மேல் உக்கும் ௮லவன்வர் துலவிட அள்ள ற் 
செர்செவல் கழணி குழ் திருமுல்லைவாயில் 69-4 

(2) ஞெண்டு: ஜெண்டாமு கெடுவயல் (கெல்வாயில் 
அசத்துறை) 3-8 

    

(8) நண்டு: ஈண்டாடும் வயற் ஐண்டலை. 15.9 
(4) நன்னி: ows Cope smucos பூக்கள்மேல் புள்ளி 

ஈள்ளிசள் பள்னி கொள்ளும் புறம்பயம் 8. 
மீன்வகைகள் 
(1) கயல்: ஆக்கயத் சண்ணார் 69-7 
GewiGs suc Cre...umu 
இளங் சயல்...உகளும் கழணி 87-4 
கடிசாறு, பூம்பொய்கைக் கயல் வாளை கு.திகொள்ளும் 

7 கருப்பறியலூர் - 30-5 
கயல் உகளும் வயல் 16.7 கயல் அள்ளி விளையாட 40-10. 
கயல் நெருங்வெ...மருங்கு ர 72-6 

  

* “தேரையில் வால் எவ்வாறு காணப்படாது தேய்க்துள்ளதோ ணு ட a அதுபோல இல்லையாகும் என்ப.து.? 
_பெரியபுசாண விரிவுரை, ஏயர்கோன், பக்சம் ௧௦௪. 

“முட்டையிலிருக். தேரை வெளிவரும்போது மீன்லடிவுடன் 
வாலுடன் இருக்கும், பின்பு உருவம் மா.தி4 கடைசியாய்ச் தவனை வடிவு 
வரும்போது வால் மறையும் என்ப, சமாஜப் பப்பு. 

[லைப் 287-8'பச்சம் ௬௪௦ இழ்ச்குறிப்பையும்-பார்க்க]



௭௬௯௪ தேவார ஒளிநெறி (சுந்தரர்) 

கயலினங்கள் கு.இகொள்ளகச் குலாவி வாய்ச்த Fras 9.0 
சயலினஞ் சேலொடு வயல் விளையாடும் கழுமலம் 59 
கருமே.தி புனல் மண்டக் சயல்மண்டக் கமலம் 

களிவண்டின் சணம் இரியும் 16 

  

சுழுரீர் சமழச் கயல் சேல் உகளும் செழுரீர் ஈறையூர் ம 
செங்கயல் நின்று உகளும் இருசாசேச்சரம் யு 
செங்கயல் பங்கயத் தொதுங்க ரம்: 
செங்கயல் பாய் கழணி 99. 
செங்கயல் பரய் வயல் 99.4 

    

செக்கயல் பாயும் வயல் 19-8, 061 
செர்செல் வளைவிளை வயற் ஈயல் பாய்தர....சடல் 711 
அறைச் செண்டை மிளிர்ச்.து கயல் துள்ளி விளையாட 40.10 
Qsr mS gor Qor ஏறு தண்ணென இடிகுரல் 

வெருவிச்...செங்கயல் பல்கயத் தொக்க 0௮ 
மனுவுண்டுபண் உண்டறையச் செங்கயல் மின் துகளும் 

இருகாகேச்சரம். ப. 
ம.தவுண்டு வண் தேன் முரலச் செல்கயல் பாய்வயல் சூழ், 

இருசாகேச்சரம். 011 
வளமல்கு புனற் செங்கயல் பாயும் வயல் பொலியும் 

இருரின்றியுசே . 195 
வாவியிற் சயல்பாய x 
(2) களி: ) குவளையல் சண்ணார் *குருவியாய் இனிசேர்ப்பக் 
(2) குருவி: ] குருனெம் இரிகர௫ு QL tee 
(4) கெண்டை : Seas swe Gee இளவாளைபாய 

இனச் கெண்டை அள்ளச் சண்டிருக்க அன்னம் 
அணல்இச் குணங்கொள் அறிசில் on 

குண்டு சண்வயத் கெண்டை unbsrh uri Gib goinswpa 01 
செண்டை யச்.தடல் சண்ணுமை ஈங்கை யப 
செண்டை வாளை ளர் புனல் நீடர் ம்ம 
துறைச் கெண்டை மிளிர்க் து கயல் தள்ளி விளையாட ய 
(5) சன்ளை: ௪ள்ளை வெள்ளையல் குருகு சான வாமெனச் 

க௫ூ.தி, வள்ளை வெண் மலரஞ்சி மறுகயோர் வாளையின் 
வரயில், அள்ளு தெள்ளூ£ர்ப் பொய்கைத் துறை 
மல்கு வாஞ்சிய(ம்) TA 

(6) சுறவம் : @sRergoR UaoréBrcr 954, p50 6 Bao. 
தாமை,ச்இரள் ஞாழந்றிரன் நீழல், மசத்தொடு சுறவம் 
கொணார்ர் தெற்றும் மறைச் காடே Fail 

(2) சேல்: இணவ்கச் சயல் சேல் இளவாளை பாய 
இனக் செண்டை துள்ள eh 

  

* இளிமீன் - குருவிமீன் - மீன்வகை என்ப.



> 
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சயலினம் சேலொடு வயல் விளையாடும் 88-7 
n@ghi swipé sugCed ese செழுநீர் கறையூர் 9 
டங்கல் சேலொடு வாளைகள் பாய்(இிரு காகேச்சரம்) 99-3 
செய்சண் மேஇிகள் சேடெறிர்.து தடம்படி.தலிற் சேலின ச் 

தொடு....வாளைகள் பாய்பழன த் திருப்பனையூர் 87-8 
செஞ்சேல் அன்ன சண்ணார் 26-5 

8) மகரம்: மகரச் குழையாய் 8-7 கரக் குழை! இதத் தகசத்இடை....மக.ர.த்தொடு சுறவம் கொணர்ச் தெற்றும் 
மறைக்காடே 71-2 

(9) மலங்கு: வாளைபாய மலங்கு இளங்கயல் வரிவசால் உகளும் 
கழனி 87-4 

(10) வரால் : இடக்லல் பருவரால் குதிகொள்ளும் பைம்பொழில் 
வாஞ்சயெம் 76-7 

நீரில் வாளை வரால் குதிகொள்ளும் சிறைபுனற் கழனிச் 
செல்வ நீடூர் 56-1 

வரிவரால், 61-1, 87-4 
வரிவரால் உகளும் சேறு.தால்யெ இருத் இனை ஈகர் 011 
வாளை பாய...வரிவ.சால் உகளும் கழனி 87-4 

(UY auntar: இணல்ச் கயல்சேல் இளவாளை பாய இனக் 
கெண்டை துள்ள 9-5 

கடிகாு பூம்பெரய்கைச் சயல்வாளை கு.இகொள்ளும் 
5 கருப்பதியலூர் 80-5 

இடக்கில் சேலொ வாளைகள் பாய (இருசாகேச்சம்) 99-8 
செண்டை வாளை எஊெர்புனல் நீடூர் 56-9 
சள்ளைவெள்ளையல் குருகு ner gar Owen és 5B, வள்ளை 

வெண்மலாஞ்ச மறுகியோர் வாளையின் வாயில், அள் 
தெள்ளுரீர்ப் பொய்கைத் தறைமல்கு (வாஞ்மெம்), 70.4 

* செங்கண் மேதிகள் சேடெறிர்அ தடம்படி தவிற், சேவின். 
தொடு பைங்சண் வாளைகள் பாய்பழன)த் இருப்பனையூர் 87-8 

செல்கண் மேதிகள் சேடெறிர் தெங்கும் வாளைபாய் வயல்... 
வாளொளியுத்தூர் 57-9 

செய்யில் வாளைகள் பாய்ச் அகளும் இருப்புன்கூர் 12-10 
தள்ளிவெள் விளவாளை பாய்வயல் 85-5 
தொதுவில் ஆன்இள ஏறு தண்ணென இடி.குரல் .வெருவிச், 

செறுவில் வாளைகள் ஓடச் செங்கயல் பங்கயத் தொதுல்க 16-2 
நீரில் வாளைவரால் கு.திகொள்ளும் நிறைபுனழ் கழணிச் 

செல்வ நீடூர் 50.1. 
மடையில் வாளைகள் பாயும் வன்பார்த்தான் பனங்காட்டூர் 86-1 
வாளைபாய மலறிெல் கயல் வரிவரால் உகளும் கழணி 87-4



௬௯௬ தேவார ஒளிநெறி (சுக்தார்). 
” 

5. 

6. 

முதலை 
கரைச்கால் முதலையைப் பிள்ளை சரச் சொல்லு காலனையே 2-1. 

பல்லுயிர் 
பல்லுயிர் வாழும் தெண்ணீர் 22-10 

மீன்வகை பல சொல்லப்பட்ட இடம் 
'இணங்கிச் சயல்சேல் இளவாளை பாயஇனச் செண்டை துள்ள 1-3) 
வாளைபாய, மலங்கு, இளங்கயல் வரிவசால் உகளும் கழனி 81-1 

IL பறவைகள் 

அன்றில் 
அன்றில் முட்டா சடையும் சோலை ஆரூர் OR 

அன்னம் 
அரும்புயர்ச்த அரவிச்த.த் தணிமலர்கள் ஏறி அன்னங்கள் 

விளையாடும் அகன்துறை 1... 
அன்னச் சேவலோ (டிப் பேடைகள் கூடிச் சேரு 

மணிபொழில் 95.7 
அன்னன் சேர்வயல் சூழ் பைஞ்ஞிீலி 86.11 
அன்னம் வைகும் வயற்பழனத் சணிஆரூர் 55 1 
அன்ன மன்னும் வயல்சூழ் கச்சூர் 41-10 
* அன்னமாவ் காவிரி யகன்கரை Tel 
அன்னமாம் பொய்கை சூழ்தரு பாச்ிலாச்?ிராமம் 1422 
இணஙல்ூக் கயல்சேல் இளவாளை பாய இனச்கெண்டை 

துள்ளச் கண்டிருந்த அன்னம் ௮ணங்கிச் குணங்கொள் 
அரிசில் Vo 

எனமோ டன்னம் எங்கு நாடியும் காண்பரியானை 6% 
ஒப்புடை ஒளி நீலம் ஒல்கி மலர்ப்பொய்கை, அப்படி அழகாய * 

ஈடை மடஅன்னம், மெய்ப்படு குருகாஷூர் 2 

  

குயில்கூவிட மாடே ஆடுமாமயில் அன்னமோடாட 
அன்னம்? மலி நெல்வாயில் 
கூடும் அன்னப் பெடைசாள் ! அரூரமை...ஊடுமாறும் 

உணர்த்த வல்லீர்களே 37.10 
(அகப்பொருள் - தலைப்பு 2 பார்க்க) 

£லம் மலர்ப் பொய்சையீல் அன்னம் மலி செல்வாயில் 
அரத்துறை Nt 

  

  

"கரவிரி(க் சமை). அன்னம் (சோறு * அன்னங்கள் விரும்பும் 
தரும் காவிரி).
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பைம்பொழிற் குயில் கூவிட மாடே ஆடு மாமயில் 

அன்னமோ டாட 
மடைமலி வண்கமல்ம் மலர்மேல் மடஅன்னம் மன்ணி 

ஈடைமலி ஈன்னிலம் 
ஆந்தை 
கூடிப் பொச்தில் (பொத்தில்) ஆக்தைகள் கூசை குழற 

(கோடி) பொத்தில் ஆந்தைகள் பாட்டருப் புகலூர் 
பொரச்தில் ஆந்தைகள் பாட்டறுப் புனவாயிலே 
ர 

எள் விழுக்இடம் பார்க்கும் இலும் க்கும் ஈலெனாகலும், 
வள்ளலே...என்று வாழ்த்தினும் கொடுப்பாரிலை. 

காகம் 
பொற்குன்றம் சேர்க்ததோர் காச்சை பொன்னும் 

கிளி-- கிள்ளை 
சன்னிச் இளி 
இளி வாமையொண் கணி௰றியுண் கேதாரம் 
குருவியோப்பிச் இளி கடிவார் 
சுரும்பொடு வண்டிசை முரலப் பசல்கிளி சொற்று இக்க 
செவ்வாயின இளி 
*திணைகொள் செச்தமிழ் பைல்ளி தெரியும் செல்வத் 

‘ ் சென்திரு நின்றியரனே 
சென்னற் இளி 
பசுங்ளி சொற்றுஇச்ச 
பக்தும் களியும் பயிலும் பாவை 
பறக்கும்எம் இள்ளைசாள்...ஆளு ரை... உறக்கம் 

ப் இல்லாமை...உணர்த் தவல் லிர்களே 
(அகப்பொருள் தலைப்பு 2 பார்க்க) 

பிள்ளைச் கள்ளையும் எனப் பிறை நுதலார் 
(1) களியும் இனைப்புனமும் : 
ப்போதுவக் துண்டீர்ஈஞச் கழையாதமுன் இருந்தேன், 

எப்போனுமவர் ஓண்டால் எமை எமர்கள் ஈழியாரோ, 
இப்போ அமச் இதுவேகொழில் என்றோடியக் இளியைச், 
செப்பேச்திள முலையாள் எறி சீபர்ப்பக மலையே 

  

  

   

56-4 

98-7 

32-4 
84-9 

20-1 

  

பாலை, மருசம், குறிஞ்டி, முல்லை, கெய்தல் - 
இவைகளைப் பற்றிக் nob Oris. இணை - எண்ணை எனச் 
கொண்டு திண்ணையில் மாணவர் செக்மமிழ் பயிலச் கேட்டுத் செரிக்து 
கொண்ட - எனவும் இபாருள்.



» 
௬௯௮ தேவார ஒளிகெதி (சுந்தரர்), 

மன்னிப்புனம் சாவல்மட மொழியாள்புனம் காக்கக், 
சன்னிக்கிளி வச்.துகவைக் சோவிக்க இர் கொய்ய, 
என்னைக்ளி மதியாசென் ற எடுத் துகசவண் ஒலிப்பச், 
தென்னற்ளி இரிந்தேறிய 2பர்ப்பச மலையே 79-3 

மையார் சடங் சண்ணாள்மட மொழியாள்புனம் காக்கச் 
செவ்வேதிரிர் தாயோஎனப் போகாவிட விளிர்து 
கைபாவிய கவணான் மணி எறிய இரிர்தோடிச் 
செவ்வாயின இளிபாடி.டும் பேர்ப்பத மலையே 

இளி வர்ணனை: கன்னிக்கிளி 
செவ்வாயின இளி 
தென்ன தளி 
பசுங்களி 
பறக்கும் - இள்ளே 
பிள்ளைச் எள்ளை 
பைங்கிளி 

தேவியும்--ூளியும் : பக்.தம் இளியும் பயிலும் பாவை 

  

குயில் 
காவிரிக் கோட்டிடைச் கொம்பின்மேற் குயில் கூவ மாமயி 

லாடு பாண்டிக் கொடுமுடி. 43-8 
குயில்(காள்).... ரூரரை உணர்த்த வல்லீர்சகளே 8110 

(அகப்பொருள் - கலைப்பு 2 பார்க்க) 
குமிழ் பேடைதன் சேவலோ டாடும் இடம் ் 10-7 
குரவ காறச் குயில் வண்டினம் பாடரின் றரவம் ஆடும் 

பொழில்...ஆரூர் 37-9 
குளல்கள் அல்சீழத்த் கற்குயில் பயில் வாஞ்செம் 0-0 
கூடும் அன்னப் பெடைகாள் யில் ௨ண்டுகாள். 

கூடி ஊடுமாறும்,,,உணர்த்த வல்லீர்களே 
(அசப்பொருள் - தலைப்பு 2 பார்க்க), 

கொங்கணை வண்டாத்றம் குயிலும் மயிலும் பயிலும்... 
பொழில் 99.11 

கொடிகளிடைச் குயில் கூவும் இடம் (மயில் ஆலும் இடம்) 
சச்சி அனேகதங்காவதமே 10.3 

கொய்ம்மாவின் மலர்ச்சோலைக் குயில்பாட மயிலாடும் 
கொகுடிச் சோயில் 30-1 

கொய்யுலா மலர்ச்சோலைச் குயில்கூவ மயிலாலும் கொகுடி.க் 

     

    

கேரீயில் 30-6 
சோலைமலி குயில்கூவச் கோலமயில் ஆல 16-8 
பக்கமே குயில்பாடும் சோலைப் பைஞ்ஞுஃ்லி 36-9 
பைம்பொழிற் குயில் கூவிட மாடே. ஆடு மாமயில் 56-4



; 
261. ஜீவசாசிகள்--பறவைகள் ௬௯௬௯. 

முறிக்கும் கழைமா, மூடப்புன்னை, ஞாழல், குருக்கத்.இிகள் 
மேஜ் குயில் உவலரு....வெஞ்சமாக் கூடல் 42-1 

(1) குயிலும் (தேவி)கங்கையும் : RE SUED புனல்மங்கை 
குயிலன்ன மொழியாள் சடையிடையில் 

(2) குயிலும் மயிலும் : 
குயில் கூவச் கோலமயில் ஆல 
குயில் கூவ மயில் ஆலும் 
குயில் கூவ மாமயில் ஆடு 
குயில் கூவிட மாடே ஆடு மாமயில். 
குயில் கூவும் இடம் மயில் ஆலும் இடம் 
குயில்பாட மயிலாடும் 
குயிலும் மயிலும் பயிலும் பொழில், 

(3) சமலும் வண்டும்: வண்டும் குயிலும்! சலைப்பு 201 பர்சம் 
௪௦௩ பார்க்க 

  

8. குருகு 
அருவி பாய்தரு கழணி wor sc குவளையங் கண்ணார், குருவி 

யாய்சளி சோப்பச் குருனெம் Bill sc BL wad 76-7 
கடலிடையிடை கழியருணித் சடிகாறுதண் கைதை, 

மடவிடையிடை வெண்குருகெழு மணீிரீர் மறைக்காடே 71-60 
' குறாகுபாயச் கொழுல் கரும்புகள் கெரிர்தசா(த), அருகு 

, பாயும் வயல் அந்தண் அரூர் 87-1 
சாவிவாம் சாரையொடு குருகு பாய்க்தார்ப்ப , 40-10 
வார்மணற் குர்குகாள்...அரூரரை...காமத்சீக் கனன் து... 

மெய் உண்டவாது...உணர்த்த வல்லீர்சளே 
(அகப்பொருள் தலைப்பு 2 பார்க்க) 97-60 

வெள்ளையலக் குருகு...எனக் ௪ரு.இிச் (சள்ளை) வள்ளை 
வண்மலர் அஞ்சி 70- 

    

9. குருவி 
குருவி யோப்பிச் இளி கடிவார் 77-8 

10. கூகை 
கூடிப் பொத்தில் ஆந்தைகள் கூகை குழற 32-4 

11. கொக்கு 

சொச்ூறகு...(சடையதாம்) 96.8, 81.2 
கொக்கின் இறகு 94-3 

12. கோழி 
கற்றாறு கார்க்காட் டிடைமேய்ச்த கார்க்கோழி போய்ப் 

பூற்றேறிக் கக. என அழைக்கும் புனவாயிலே 50-9



௭௦௦ 

19. 

14. 

35. 

16. 

"புள் எலாம் சென்று சேரும் பூம்புகலூர் 

iT. 

தேவார ஒளிநெறி (சுந்தர்) 

சக்கரவாளம் 
சச்சரவாளத்திளம் பேடைகாள் சேவல்காள்.,. ஆரூசர்க்கு.... 

வளைகள் நில்லாமை உணர்த்த வல்லீர்களே 
(அசப்பொருள்--தலைப்பு 2 பார்ச்,ு) 87-4 

சேவல் 
அன்னச் சேவலோ டூடிப் பேடைசள் கூடிச் சேருமணி 

பொழில் 35-7 
குயித் பேடைசன் சேவல் i0-7 
சச்சரவாளச்.திளம் பேடைகாள் சேவல்காள் 

(அகப்பொருள் தலைப்பு 2 பார்ச்ச) 87-4 
நாரை 

இலைகள் சோலைத்தலை இருக்கும் வெண் சாரைகாள். 
ஆளுரர்க்கு...மூலைகள் பீர்கொண்டது மொழிய 

வல்லீர்களே (அகப்பொருள்--தலைப்பு 2 பார்க்க) 7-5 
சுத்றமுற்றுஞ் சமன் துழ.லம் வெண் சாரைகாள்...ஆரூசர்க்கு 

பற்றுமற் நின்மை உணர்த்த வல்லீர்களே 
(அகப்பொருள் தலைப்பு 2 பார்க்க) 87.8 

குழுமோடிச் எழன் அழலும் வெண் சாரைசாள்,..கரூசர்க்ு-.. 

  

  

  

வளைகமலுமாறும்...உணர்த் த வல்லிர்களே ம 
(அகப்பொருள். 2லைப்பு 2பார்ச்க) 87 

இனைத்தாளன்ன செங்கால் சாசை சேரும் திருவாரூர் 95-6 
(காவிவாய்) சாரையொடு குருகுபாய்க் தார்ப்ப 400 

பறவை(புள்) (பொது) 
ஆயம்பேடை அடையும் சோலை ஆரூர் 95-7 

புள் சிலம்பும் சண்புகதூர் 
புள் வாயைச் 2ண்டிலாம் விழுங்கு உமிழ்ச்தானை 
புள்ளினம் பலபடிர் தொண்கரை உகள 
புள்ளேறு சோலைப் புஎகொளியூர் 
பணி பூண்டுழப் புட்டிலம்பும் தண்புகலூர் 
பொன்வினை கழனிப் புள்ளினம் லம்புமாம் பொய்கைப் 

பாச்லொச்சராமம் 

  

பாறு (பருந்து) 
பாறணி முடைதலை.சஎலனென 72-8 
பாறணி வெண்டலையிற் பிச்சை 89-08 
பாரார் வெண்டலையிழ் பலிகொண்டு 26.8 
பாறு தாஜ் sn_Car u@stmuson 
பாறு வெண்டலை கையில் ஏம்இ 
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*பிள்ளை (சாகணவாய்ப் புள்) 
பிள்ளைச் இள்ளையும் எனப் பிறை நசலார் 65-7 

புரு 
பிறவு கள்ளியின் ரீள்சவட் டேறித்தன் பேடையைப், புதவம் 

கூப்பிடப் பொன் புனம்கூழ் புனவாயிலே. 50-6 
பூவை 

(பறக்கும் எம் இள்மோகாள்) பாடும் எம் பூவைகாள்...ஆரூரமை... 
உறச்சம் இல்லாமை...உணர்த்த வள்லீர்சளே 

: (அகப்பொருள் தலைப்பு 2 பார்க்க) 387-2 
   

   

  

மயில் 

(1) மயிலின் செய்கை 
சளிற்ரினமாய்நின் ற சுனை நீர்களை ச்.சாவி, வளைச்கைப் 

“பொழி மடை ஓகூர்தம மயில் மான்பி ணே நிலத்தைக், 
இளைச்சமணி இக்தும் இருககேதாரம் 

(மானும் மரையினமும்) மயில் இனமும் ஈலர்தெங்கும் 
சாமேமிஃ பேய்க்.து தடம்சனை நீர்களைப் பருகப் 
பூமாமரம் உரிஞூிப் பொழிலூடே சென்று புக்கும் 
சேமாம் பொழில் நீழூற்றுயில் பர்ப்பத மலையே. 19:1 

(மானும் மரையினமூல) மயில் மத்றும் பல எல்லாம். 
சேனுண் பொழில் சோலைமிகு சீபர்ப்ப,த மலையே 79-9 

(2) ஹ்யிலுமி குயிலும் 
யிலும் மயிலும்--தலைப்பு 201 பச்சம் ௬௬௯ பார்க்ச, 

(3) மயிலும் பிலியு 
சலவம். மயிற்பீலி, அலைக்கும் புனல்சேர் அரிசில் 9-1 
,தண்மயிற்பீலி... உச்.தி இழி பாலி 69-5 
மாதார் மயிற்பீலி...உச்.இ...எ.ற்றியோர் பெண்ணை 18-7 

(4) மயிலும் பொழிலும்--சோலையும் 
அறுபதம் பண்பாட அணிமயில்கள் ஈடமாடு மணிபொழில் 

“1 

  

   
          

  

16-1 
மயில் மற் றும்பல...சேனுண்பொழில் சோலை 79-9 
மயிலார் சோலைஈள் சூழ்க்த வன்பார்த்தான் பனல்சாட்டூர் 86-6 
மயிலாலும் வளர்சோலைச் கானாட்டு முள்ளூர் 40-4, 

(5) மயிலும் மாதரும் 
கலவமயில் இயலவர்கள் ஈடமாடும் செல்வக் கடல்காகை 46-6. 
கலவமயில் போல் வளைக்கை ஈல்லார். 91-85 
நிகரில் மயிலாரவர் தாம்பயிலும் நெல்வாயில் அரத்துறை 8-7 
நிலவும் மயிலா ரவர்தாம் பயிலும் கெல்வாயில் ௮.ரத்.துறை 8-5 

* பிள்ளேயோற் பேச்சஞெளை'--கம்பராமாயணம்-மாரீசன்-77.



௧௭௦௨ 

22. 

(6) 
(7) 

(8) 

தேவார ஒளிநெறி (ந்தர்). 

பேடைமஞ்னை...எனப்பிறை அகலார் 65-7 
மயிற்சாயல் கல்லார் வடிவேற்சண் சல்லார் 42-8, 10 
மயிற்*சாய லன்னார் வடிவேற்கண் நல்லார் 42-10 
மாமயிற் சாயல்... அல்கயற்சண்ணார் அருஈடமாடல் 

அறாத... இருமூல்லை வாயில் 69-7 
மயிலும் முருகரும் 
மயிலூர்தி முருகவேள் 38-8 
wu 9) லும். வண்டும் 
அஅபதம் பண்பாட அணிம௰ில்கள் ஈடமாடும் 16-1 
"தலும் மயிலும் ஆடல் அளியும். é 94.8 
காளை வண்டுபாட மயில் ஆலும் 10-4 
சேனும் வண்டும் ம.தவுண் டின்னிசை பாடியே, 

கான மஞ்ஞை உறையும்தண் கழுக்குன் நமே 81-7 
மயில் ஆடுதல் 
அணிம௰ில்கள் ஈடமாடும் 16-1 
ஆடு மாமயில் ௮ன்னமோ டாட 56-% 
குயில்பாட மயில் ஆடும் 30-1 
மாமயில் ஆடு...கொல்முடி 48-8 
மயில் ஆலுதல் 
ஆலும் மயிலும் ஆடல் அளியும் 
குயில் கூவ மயில் ஆலும்     © BQ-6 
கோல மயில் ஆல. 16-8 
மயில் ஆலும் » 10-8, 30-6, 40-4 
மரல்கள்மேல் மயில் ஆல. 5 87-7 

(10) மயில் வர்ணனை 
அணி மயில்கள் 16-1 
லும் மயில் 94-8 
கலவ(ம்) மயில். 9-1, 46-6, 91-8 
சான மஞ்ஞை » SLT 
,சண்மயில் (055 
நிகரில் மயில் 3-7 
நிலவும் மயில் 35 
பேடை மஞ்ஞை 65-7 
மாதார் மயில் 13.7 
மா மயில் 69-7 

வண்டு. 

(1) வண்டும் இசையும் 
சுரும்பொடு வண்டிசை முரல. 16-8 

* சாயலன்னார்? *சாயல் கல்லார்” என்றும் பாடங்கள்.
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) 

சேனும் வண்டும் மஅவுண் டின்னிசை பாடியே 81-7 
காதிம் வண்டோது வார் பொழில் 88-10 
பாடல்வண் பு.சையாலும் சோலைப் பைஞ்ஞீலி 36-7 
பொழிலின் தேனாதரித் இசைவண்டினம் மிழத்றும் 

ருச்சுழியல் 82-1. 
பொன்னலங் கழனிப் புதுவிசை மருவிப் பொறிவரி 

வண்டிசை பாட 69-4 
வண்டும் எருமையும். 
கருமே.இ புனல்மண்டக் சயல்மண்டக் கமலவ் 

களிவண்டின் சணம் இரியும் கலயகல்லூர் 16-2 
வண்டும் குயிலும் 

குயில் வண்டினம் பா....ரின்றரவ மாடும் 37-9 
குயில் வண்டுகாள் ! அரரை...கூடி ஊடமோறும் இவை 

உணர்ச.த வல்லீர்களே (அகப்பொருள். 
தலைப்பு 2 பார்க்க) 87-10. 

  

வண்டும் தேவியும் 
வண்டமர் குழலாள் உமைகங்கை 20-2 
வண்டார் குழலாள் மங்கை பல்னெனே. 3-3 
வண்டார் குழவி உமை $2.7 
வண்டாருங் குழலாள் உமை 26-1 
வண்டும் பொழிலும் 
அறுகால் வண்டாடு தண்பொழில் - 71-09. 
சிறைவண்டார் பொழில்சூழ் திருவாளூர் 710-6 
மட்டுண்டு வண்டாலும் பொழில் மாசோட்டம் 8089 
வண்டார் பூம்பொழில்குழ் மழபாடி... 24-4 
வளர்பொழில் பாடல்வண் டறையும் 87-1 
வண்டும் மயிலும் 
மயிலும் வண்டும்!--தலைப்பு 201 பக்கம் ௭௦௨ பார்க்க. 

வண்டும் மருளும் 
*மருளார் பொழில் வண்டறையும்...கொன்றை 97-2 
வண்டும் மலரும் 

4. அல்லி : அல்லியிடைப் பெடைவண் இறங்கும் 10-8 
அல்லி வண்டியங்கும் ஆரூர். 8-4 

14. கொன்றை : சொக்கு wonps ser acint_eop 
கொன்றதை 10-4 

சுரும்பார் மலர்க்கொன்றை 42-6 
சுரும்புடை மலர்ச்சொன்றை 29-5 
  

* 6 ் 2 ன் ம் 'மருளார் மொழி'--என்றும் பாடம் ரு மாழி' து
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iii. 

ம்ம். 

சுரும்புயர்ச்த கொன்றை 40-8 
தேனைக்சாவல் கொண்டு விண்ட கொன்றைச் 

“செழுக்தாராய் 4-7 

  

    

    

   

கேனையாடிய கொன்றதையிஞாய் 54-6 
நீல வண்டறை கொன்றை 75-8 
பாணுலா வரிவண் டறை கொன்றைத் தாரணை 48-10 
பொறிவண் டாழ்செயும் பொன்மலர்ச் கொண்றை 59-5 
வண்டலம்பும் மலர்ச் சொண்றை 58-5, 61-4 
வண்டதை சொன்றை : 10-4 
வம்பறா வரிவண்டு மணசாற மலரும் மத மலச்கற் 

கொன்றை 
பல மலர்கள் : அரும்பார்ச்சதன மல்லிகை 

செண்பகம் சாடிச் சுழும்பாம 18-4 குனிர் மாசவி, மல்வல், குரா, வகுளம், குரக்சச.தி, 
புன்னை அல்லியிடைப் பெடைவண் இங்கும் 10-8 

  

   

குறையணி குல்லை முல்லை அளைக் ௧ குளிர் மாதவிமேல்: 
இறையணி வண்டுகள் சேர் (Boyer Gade ria) 99-1 விரிகரூ மல்லிகையும் மலர்ச் சண்பகமூம் 9/er bs 

திரிதரு வண்டு. 998 
வண்டும் யானையும் ் 

காரூர் சனிவண் டஹை யானை (மன்னர்) 3-10 
வண்டு (விடு)தாது (அப்பொருள் தலை பு 2 பார்ச்ச) 

தேனலம் கொண்டசேன் வண்டுகாள்!... ஆஞார்க்குப்.... 

  

   

பணைமுலை *பயர்துபொன் ஈனனலம் கொண்டதும் nomad aves ia Cor 87-7 வண்டோள்....அஞாஸா...காமத்2...மெய் உண்டவாறும் 
உணர்த்த வல்லிர்சகளே 87-6 வண்டுகாள்...ஆரூரரைச்...கூடி ஊடுமாதும்.... 
உணர்த்ச வல்லீர்களே 37-10 

Acn®, BQUETims wrOgeo—gIAei gcd 
கனியார் வண்டறையும் இருக்காளத்.இ 26-9 கொங்கணை சுரும்புண கெருவ்யெ குளிரிளம் தெங்கு 

பனைபழம் 712-4 
கொங்கணை வண்டாற்ற 90-11 சொரங்கு அழைத்தன வண்டறை கொன்றை 10-4 கோதிய வண்டறையும் கூடலை யாற்தூர் 85-5 (ஈலம் பெரியன) சுரும்பார்க் சன 71-8 

  

  
  = A a * பயக்து - பசந்து,
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௭௦௫ 

மதுவுண்டு வண் தேன் முரல 99-7 
வண்டறை சொன்றை 10-4, 75-8 

12. வண்டு பண்பாடுதல் 
அரும்பருசே சுரும்பு *அருவ அறுபதம் பண்பாட 16-1 
காவிவாய் வண்டுபல பண்செய்யும் கழணிக் கானாட்டு 

முள்ளூர் 40-10. 
கொடியேதி வண்டினமும் சண்தேனும் பண் செய்யும் 

கொகுடிக் கோயில் 30-5 
பங்கய மாமலர்மேல் ம,துவுண்டு பண் வண்டறைய 99-9 
விரிதரு மல்லிகையும் மலர்ச் சண்பகமும் ஆள். 

திரிதரு வண்டு பண்செய் திருசாகேச் சரத்தானே 99-8 
(13) வண்டு பாடுதல் 

சளங்க ளார்தரு எழனி யனிதாச் சனிதரூ வண்டு, உளங்க 
ளார்களிப் பாடல் உம்பரில் ஒலித்இடும் காட்டு 76-8 

சாளை வண்டு பாட டீயில் ஆலும் 40-4 
வண்டினங்கள் பாடப் பணி யு.திரும் சடையானை 40-9 
வண்டினம் பாட 387-9 
வளர்பொழில் பாடல் வண்டறையும் பழனம் திருப்பனையூர் 87-1 

(147 வண்டால் மலர் விரிவது 
சுரும்பார் விண்ட. மலர் 23-4 
சேனைக் காவல்கொண்டு விண்ட கொன்றை 47-7 
வம்பறா வரிவண்டு மணகாற மலரும் சொன்றை 89.5. 

(35) வண்டு மது உண்ணுகுல், மது உண்டு பாடுதல் . 
தேனலங் கொண்டதேன் வண்டுகாள் 387-7 
தேனும் வண்டும் மதுவுண் டின்னிசை பாடியே 81-7 
பங்உய மாமலர்மேல் மதுவுண்டு பண் வண்டறையச் : 

செங்கயல் நின்றுகளும். 99-9 
பங்கய மாமலர்மேல் மதுவுண்டு வண்கேன் முரலச் 

செங்கயல் பாய்வயல் 99-7 

பாளைபடு பைங்கமுஇன் சூழலினச் தெக்ன், படுமதம்செய் 
கொழுகந்தேறல் வாய்மடுத் துப் பருகச், காளை வண்டு 
பாட மயிலாலும் வளர் சோலைச் கானாட்டு முள்ளூர் 40-4 

மட்டுண்டு வண்டாலும் பொழில் மாதோட்டம்) 80-8 

= அருவுதல் 7 அணுகுதல் 
* ஆழ் - யாழ். “அதானும் (யாதானும்) என்புழிப்போல, “ஆசானும் 

ஆதானும் செய்த.?? , இவ். இயற்பா. பெரிய இருவர்தா.தி - 25. 
Cg. g-u—45
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(16) வண்டு யாழ் பாடுவது 
சிறையார் பொழில் வண்டியாழ் செயும் கே.£ச் ௪ரத்தானை 81.10) 
பொறிவண் டாழ் செயும் பொன்மலர்ச் கொன்றை (ஆரூர்) 11), 

  

வரிய சிறை வண்டியாழ் செயும் மாதோட்ட(ம்) 80. 

(17) வண்டு வர்ணனை 
அல்லி வண்டு SI 
அறுகால் வண்டு 71௮ 
களிதரு வண்டு ய்ய 
களியார் வண்டு 26-0 
களி வண்டு 8-10, 16.0. 
காளூர் சளிவண்டு 8-10 
காளை வண்டு. 40-1 
கொங்கணை வண்டு 99-11 
கொங்கு ுழை,த்தன வண்டு 10-4 
கோதிய வண்டு . heh 
இறை யணி வண்டு 91 
சறையார் பொழில் வண்டு. 80-10 
சிறை வண்டு 70-6, 80.1 
தேன் வண்டு BIST 

நீலவண்டு. Wht 
பாடல் வண்டு 86-7, 87-1 
பாணுலா வரிவண்டு ன் 48-10 
பெடை வண்டு 10.4 
பொழில் வண்டு 972 
பொறிவண்டு 
பொறி வரிவண்டு 
மருளார் பொழில் வண்டு. 
வம்பறா வரிவண்டு 
வரிய இறைவண்டு. 
வரிவண்டு 

(18) வண்டு வகை--பிறபெயர் 

(9 அளி: ஆடல் அளி 
(ii) அறுகால் வண்டு : 
(10) அறுபதம் : 
(ம) சுரும்பு: சுரும்பருவ 
சுரும்பார்க்தன. 
சுரும்பார் மலர் 
சுரும்பார் விடை 

 



8. 

261. ஜீவரா௫கள்'- விலங்குகள் srosr 
, 

சரும்பார 13-4 
சுரும்புடை 29-5 
சரும்புண 72-4 
சரும்புயர்க்த 40-3 
சுரும்பொடு வண்டு 10.8 
ஈலம்பெரியன எரும்பு 71-8 
௫) ிம்று: 91-5 
ஸ்ஸ் தேன். 47-7, 54-6, 91-5 

son C gor 30-5 
சேன் வண்டு 37-7 

சேனும் AD gia 94-5 
கேலும் வண்டும் 81-7 
வண் தேன் 99-7 

117. & மக்கள் 
[தலைப்பு 224, 280, 281, 284 பார்க்க.] 

IV. விலங்குகள் 

அத்தி 
யானை? என்னும் தலைப்பு 261-45(2) பக்கம் எக௫ு பார்க்க. 

ஆ 
“பசு” என்னும் தலைப்பு 261-81(2) பக்கம் எக பார்க்க. 

ஆளி 
குன்றிலிடைச் களிறாளி கொள்ள . 43-7 
மழை வளரும் செடுக்கோட்டிடை மதயானைகள் முழை வளர் 

ஆளி முழச்கறு மூதகுன்று 43-6 

ஆன்.” 
“பசு? என்னும் தலைப்பு 261-81 (3) பக்கம் ௭௧௪ பார்க்க. 
ஆனை 
யானை? என்னும் தலைப்பு 261-45(8) பக்கம் எகடு பார்கீக.. 

எருது 
“விடை! என்னும் தலைப்பு 201-40(2) பக்கம் ௭௧௯ பார்க்க. 
எருமை 

“மதி? என்னும் தலைப்பு 261-44 பக்சம் ௭௧௪ பார்க்க. 

ஏறு 2 
“விடை? என்னும் “தலைப்பு 201-47(8) பக்கம் ௭௧௯-௪௨௦ பார்க்க.
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9. 

10. 

Ts 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19 

20. 

23. 

ஏனம் 

“பன்றி? என்னும் தலைப்பு 201-82(2) பச்சம் எச பார்க்க. 
ஓரி 

சரி! என்னும் தலைப்பு 201-20(2) பச்சம் எக௧ பார்க்க, 
கடுவன் 

“குரக்கு! என்னும் தலைப்பு 261-24(2) பக்சம் ௭௦௯ பார்க்க. 

    

கரடி 
ஏனல்லவை மலைச்சாரவில் இரியும் கரடீயும்...சேனுண் பொழில் சோலைமிகு சீபர்ப்பத மலையே 70.1 
கரி 

யானை? என்னும் கலைப்பு 261-45(4) பச்சம் ௭௧௯ பார்க்க. 
கருமான் 

“மான்”, (யானை! என்னும் சலைப்புக்கள் 201-11(3), 45(5) பச்சம் 
௪௧௩, ௪௪௬ பார்க்க. 

கலை 
“குசல்கு? என்னும் தலைப்பில் “முசுக்கலை?? என்னும் தலைப்பு 

21-21 (0)ம், மான்? என்னும் தலைப்பு 261-41(4)ம் பக்கம் 
௪௦௯, ௪௧௩ பார்க்க. 

கவரி 
கவறிம்மயிர் மண்ணி வர்.க வர்.இழி வாளொளி புற்றார் 57-7 
சவரி மாமயிர் சுமந்து...தேருமா காவிரி 74-8 

கழுதை 
கழுதை குங்குமம் தான் சமர் தெய்த்தா் கைப்பர் பாழ்புக 60-1 
களிறு 
யானை? என்னும் தலைப்பு 201-45(0) பச்சம் ௭௧௬ பார்ச்௪. 
கறவை 
கறவை கமழ் கழுநீர் சவர் சழனிச் கலயால்லூர் 16-6 
கன்று (பசுவின் சன் ஐ) 

கத்றினம் ஈன்கரும்பின்முளை கறிகற்க 16-6 
கன்று முட்டி உண்ணச் சுரர்த காலி 95-3 
காலி. 
சன்று முட்டி உண்ணச் சுரந்த சாவி 95-8.
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22. குஞ்சரம் 
யானை? என்னும் தலைப்பு 261-45(8) பக்கம் ௭௧௪ பார்க்க. 

23. குதிரை 
(1) புரவி: Caged yrds Cait 
2) மா (குதிரை): சடும்பரிமா (ஏறுவது வேண்டும்), 

சாற்றனைய கடும் பரிமா 

  

பரிமா 
மா 

24. குரங்கு 

(1) குரங்கு: குரச்னங்கள் கு௫ிசொள் குண்டையூர் 20-8 
குசச்கினங் கு௫ிகொண்டுகள் வயல்சூழ் கோலச்கா 62-9 
குசச்னெங் குககொள்ளத் சேணுக 87-9 
குரங்காடு சோலை 92-5 
கூழைச் குரங்கு 71-1 
காழைப் பொழிலூடே சென்று பூழைத்தலை 

அழைக்துவாழைக்கணி கூழைக் 
குரல்குண்ணும் மறைச்சாடே 71-1 

(2) கடவன் : “மக்.இ கலவன்! தலைப்பு 261-24(5) பார்க்க. 
429 கலை (ஆண் கருங்குசல்கு) : “முசுக்கலை? தலைப்பு 

261-24(6) பாச்ச்ச.. 
(A) இரங்கல் முகவன் 2. இரக்கல் வன்முகவண். 87-7 

மரக்ளை மேல் மயிலால மண்டப மாடமாளிகை 
கோபுரத்தின் மேல் *இ.ரங்கல் வன்முகவன் 

புகப்பாய் இருப்பனையூர் 87-7 
(5) மந்இ - கடுவன் : 1மக்இ கடுவனுச் குண்பறம் காடி. . 

way pb, CpeF wg@sryp ber pGr 
Yager per 43-8 

மர்தி சடுவனுச் குணப்பழம் சாடி, மலைப்புறம், 
சக்திகள் தோறும் சலபுட்பம் இட்டு வழிபடப், 
புக்இி உறைவாய் புக்கொளியூர் அவிகாசியே 92-7 

மக்இ பலமா ஈடமாடும் அறையூர் ச 13-3 
(6) (pa - முசக்கலை : முசுச்கள் போற் பல வேடர் வாழ் 

முருகன் பூண்டி 49-3 
முலைளுண்டு கழுவிக் குட்டியொடு முசுக்கலைகள். 
பாயும் புறவிற் றண்கழுக குன்றமே 81-5     

ங்கல் மூகவன் சேர் காவும் பொழிலும் 
சம்பந்தர் 1-08-3 (இரல்கல் முகம்) சருங்கின முகம். 

  

* மக்தி- பெண் குரங்கு கடுவன் - ஆண் குரங்கு.
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) 

(2) வானரம் : கூழை வானரம் 9 
வானரம் ப 55-6, 70.1 

வாழையின் கணிசானும் மதுவிம்மூ வருச்கையின் 
சுளையும் கூழை வானரம் தம்மிற் கூறின 
சிறிசெனச் குழறித், தாழை வாழையம் 
தண்டால் செருச் செய்து தருக்கு வாஞ்சியம் 76-9 

25. கேழல் 
பன்.தி! என்னும் தலைப்பு 201-32(3) பச்கம் ௭௧௨ பார்க்க. 

26. கோலம் 
(பன்றி! தலைப்பு 261-82(4) பக்சம் ௭௧௨ பார்க்க, 

2. சிங்கம் - சீயம் - மடங்கல் 
(i) சங்கம்: இங்கத்துறி 2-7 

தல்யெ மாதவத்இன் தழல் வேள்வியி னின்றெழுர்த 
சிங்கம் 99-6 

தேவர் இல்கமே 521 
(2) எயம்: பிடிப்பரும் Fund 65-t 
(3) மடங்கல் : (மடக்கலானை) 6-1 

மடங்கல் பூண்ட விமானம் (வீழியில்) > | 88-2 
28. திரங்கல் முகவன் 

குரங்கு? என்னும் சலைப்பு 261-24(4) பக்சம் ௭௦௯ பார்க்க. 
29. நரி 

(ம) நரி2 சரி சான்திட்ட எச்சில் வெள்ளைப் படுதலை. 224. 
ஈரிதலை சவ்வரின் ரோரி கூப்பிட 44-1, 
சரிபுரிகாடு 72-7 
கரியார்தம் கள்ளத்தால் *பச்சான பரிசொழிர்.. , 90-3 
சரியாரும் கடலை ஈகுவெண்டலை 28-7 
பதியே சுமர் அழல்வீர் பறி ஈரி Ppa sui 78-2 
  * பக்சூ,- பிரிவு படுதல்; ஒருகரி ஆடுபோல வேடம் பூண்டு ஆட்டு 

மந்தையுள் நழைச்து கேடு செய்யும்போது சண்டு பிடிச்சப்பட்டுட் 
புடைச்கப்பட்டு இறக்த சதை, தலைப்பு 1947-2 uss BGO Sips 
குறிப்பைப் பார்க்க. --பெரியபுரா. விரிவுரை ஏயர்கோன் பக்சம் ௧௨௧. 

  

சன்வாயிற் கவ்வி வைச்.இருக்ச தசையை நீர்சிழலிற் கண்டு, அதைச் 
கெளவ வாயிலிருர்ச தசையைக் கரையில்விட,, அதைச் காகம் ஒன் த. 
எடுத்துச்செல்ல, ஈரி தன் வாய்க்கு எட்டினதை இழர்.அ ஏமாக்த சறை: 
யும் உண்டு., இதனை அப்பர் ஒளிகெறி கலைப்பு 170- பக்கம் ௩௪௦ இழ்ச் 
குறிப்பிற் காண்க. 5



91. ஜீவசாசென் - விலல்னுகள் ras 

(2) ஓரி: ஈரிதலை கவ்வ நின்று ஓரி கூப்பிட 444 
பேயுகச் சாடசின் ரோரியிட 10-2 
முதுவாய் af 659 41-1 

90. நாய் 

Lepomis 59-11, 86-10, 94-10 
கழித்தலைப் பட்ட காயதுபோல ஒருவன் கோல்பர்றிச். 

கறகற இழுக்கை 54-5 
Orcr DSaé Org emi Gores 43-7 
சாய்தான் போல ஈடுவே இரிர்து 95-9 

91. பசு 
(ட பச: பசு உசச்தேறி 75-6 

பசு ஏறி 80-1 
பசுச்களே கொன்று இன்று பாவிகள் பாவம் 

ஒன்றறியார் 49-3 
(2) ஆ? அஞ்சங் கொண் டாடுவர் ஆவினில் 17-4 

sale ஐச் துப்பார் 87-6 
னத் தாவின் பாலாட்ட 16-8 

(9) ஆன்: “ஆன் அஞ்சும் ஆடும் 40-7 
ஆன் ஜஐர்துகப்பர் 53-9 

no? இணிடை gb. 97-8 
gear os C g2oor 88-8 

. ஒனைஞ்சும் ஆட்கெர் தானை 61-8 
இனைஞ்சம் அடவல்லானை 68-2 
பாலோ டானைஞ்சும் 61-8 

(௮) கறவை: (கறக்கும் பச) தலைப்பு 261-19 பச்சம் ௭௦௮ பார்ச்ச. 
(5) காவி: தலைப்பு 2601-21 பச்சம் ௭௦௮ பார்க்க. 
(6) பெற்றம்: பெற்றம் ஏறி 41-6 

பெற்றம் ஏறுகர்தேற வல்லானை 61-11 
பெற்றமைப் பித்தரென்று கருதேன்மின் 22-9 
பெற்றேறி 90-8 

. பெற்றொன்றேறும் பிசானை , 86-4 
82. பன்றி 

(1) பன்றி: 18-6, 68-7 
(2) ஏனம்: எனச் கொம்பு 18-4 

ஏனத்திரள் இளைக்ச எரிபோல மணி இதர்த்தி 79-9 
oor s Osu gy 80-7 
ஏனம் 68-5 
(ஏன)மருப்பு 58-5, 97-9 
Goorin எயிறு 70-9
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கொள்ளி வாயின கூசெயிற் ஹேனம் ஓழிக்சவே, 
தெள்ளி மாமணி இ விழிக்கும் 50-8 

வல்லேனச் கொம்பு 38-6 (3) கேழல்: குய் கேழல் 98-9 
கமர் பயில் வெஞ்சாத்துக் கடுங்கேழல் 98-9 
கேழல் 57-6, 66-4 
கோடார் கேழல் 58-8 
Pers Caper 17-8 

(4) கோலம்: சோலமசாயவனை 97-10 
99. பிடி 

யானை? என்னும் தலைப்பு 261-45(10) பக்சம் ௭௪௭ பார்ச்ச. 
94. புரவி 

(குதிரை! என்னும் சலைப்பு 28(1) பக்சம் ௭௦௯ பார்்௪, 
95. புலி- வேங்கை - உழுவை 

(1) புலி: அடுபுலி 
அலைக்கும் புவி 
காட்டகத் அறுபுவி 
காயும் புவி 
கொல்புவி 
தல்யெ மாதவத்தின் சழல் வேள்வியி ஸின்றெழுந்த... 

நீன்புலி 

  

ரீள்புலி 
பாய் புலி 

புலித்தோல் 4-1, 18-4, 24-1 
புலியகள் 23-6, 
புலியின் அ௪ள் 
புலியின் சோல், 
புலியிருரிவை 
மயச்கமில் புவி 
வண்தலைவாய் அடுபுலி 

(2) உழுவை : 
(3) வேங்கை: வேல்கை ஒடை 

வேங்கையின் தோல் 
96. பெற்றம் 

‘ue? என்னும் தலைப்பு 201-81(0) பக்சம் ௪௪௧ பார்க்க, 
97. மந்தி. 

*குசங்கு? என்னும் தலைப்பு 201-24(5) பச்சம் ௭9௯ பார்க்க. 
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98. மறி 
மான்? என்னும் தலைப்பு 261-41(8) பக்கம் ௪௧௪ பார்க்க. 

99. மா (குதிரை) 
“கு. இிரை?, “மான்”, என்னும் தலைப்புச்கள் 201-28(2) 

பக்கம் ௪0௯, 11(9) பக்கம் ௭௧௪ பார்க்க. 
40. மா (யானை), 

யானை? என்னும் தலைப்பு 201-45(11) பக்கம் ௭௧௪ பார்க்க. 

41. மான் 

(1) மான்: மான் அங்கைத் தலத்தேக்த வல்லானை 
மான் மருவும் கையானை 
மான் மழுஏர்.இ. 
மான் மழுவினொ டங்கைத் இ 
மான் பறித்தனைய கோக்க மடக்தைமார் 
மானும் மரையினமும் 
மானை இடத்ததொர் சையன் 
மானைத் தோல் ஒன்றை உடுத்து 
மானை சோக்கியர் 

மானை கோக்கியோர் மாசலம் 
மானைப் புரையும் மடமென் ஜக்கு 
மானை மேவிய சண்ணினா 
மானை மேவிய கையினிர்.. 
வரைமாண் 

(2) உழை: உரவம் உள்ளதோர் உமையின் உரி 
உழை உடையான் 
உழை மீருரியும் உடையான் 

(3) கருமான்? (ஆண் மான்) கருமானின் உரியாடை 
கருமானின் உரியானை 

(49) கலை: கலைக் சொம்பு 

  

கலைமான்மறி 77-2, 98-8 
வெறிக்கும் சலைமா 42-1 

(5) புல்வாய் : புல்வாய் 50-5 
வில்வாய்க் கணை வேட்டுவர் ஆட்ட வெருண்டு போய்ப் 

புல்வாய்ச் கணம் புக்சொளிக்கும் புனவாயிலே 50-5 
(6) புள்ளிமான் 2: செக்தறை சள்ளிவர்றிப் புல் இச். 

வெங்சானம் கழிச்கவே புள்வி மானினம் 
புக்கொளிக்கும் புனவாயிலே 50-8 

(2) மரை: மானும் *மசையினமும் 79-1, 9 
* மமை- மான் வகை.
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42. 

43., 

44, 

(8) மறி: மதிசேர் அல்கையனே 24-9 
மறிசேர் கையினனே 26-4 
மறிகேர் ஒண்கண் 52-4 
மறியேது சர.தலத்.9ர். 46-10 

(மா: மா ஏந்திய சாத்தான் 82-8 
wri w_Cene@ 87-6 
வெறிக்கும் கலைமா 42-1 

(10) மான்கன்று: பிணைகளின் சன்று 65-7 
மான் சன்றாருவ் கரவா 28-3 

(பட மான்பிணேர் : மான்பிணை நிலத்தைச் இளேச்ச மணி 
ஓக்தும் திருக்கேதாரம் 78-8. 

(12) மான்மறி : மலைமான் மதி 77-2, 93-8 
சிறுமான் மறிச்சையர் 58-9 
நிலனுடை மான்மறி கையது: 1-4 
மான்மறி எக்தும் தர 

மான்மறியர் 18-9 
(13) மானும் மரையினமும் : மானும் மரையினமும் 

'வினமும் கலக்செல்கும், சாமே மி௪ 
மேய்ச்து சடம் சனைநீர்களைப் பருப், 
பூமாமர முரிஞ்டப் பொழிலூடே சென்றுபுக்குத்; , 
தேமாம் பொழில் £ழ.்துயில் பேர்ப்பசமலையே | ” 79x 
மானும் மரையினமும்...கேனுண் பொழில் 79-9 

முசு 

[“குரல்கு? என்னும் தலைப்பு 261-24(6) பச்சம் ௭௦௯ பார்க்க] 
முயல் 

மூயல்வலை யானணைபடும். 58-7 

மேதி 
கடிகொள் பூச்தடமண்டிச் கருமே.தி கண்பமக்கும். 

கருப்பறியலூர் 30-7 
சருமேதி செச்தாமசை மேயும் கழனிச் சானாட்டுமுள்ளூர்.. 40.2 
கருமேதி புனல்மண்டச் கயல்மண்டக் கமலம் களிவண்டின் 

சணமிரியும் கலயால்லூர் 16-2 
செல்கண் மே£இிகள் சேடெறிக்து சடம் படி.தலிற் சேலின,த் 

தொடு, பைங்கண் வாளைகள் பாய்பழன த் இருப்பனேயூர் 87-8 
செங்கண் மே.திகள் சேடெறிர் தெங்கும் வாளைபாய் வயல். 

வாளொளிபுத்தார் 57-09. 
பொய்சை வாவியின் மேதிபாய் புகலூர் 84.10. 
  

* பிணை - பெண்மான். 
>
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45. யானை 

(ட மானை: ஒரித்தாய் யானையின் தோல் 23-7 
உரையினார் மதயானை 40-11 
கடமா சனியானை 42-7 
கரியானை உரி 59-7 
கனியானை 42-7 
காரூர் சனி வண்டறை யானை 3-10 
கொல்லு wreSunen ஏட 
கொலேச்கை யானையுரி STA 
கொலையானையினுரி 82-4 
Aa weSusn Por 100-8 
ஈனைசவிழ்வாய் மத்கம் மதயானை 80-1 
கெடுக்கோட்டீடை மதயானை கன்....மூழக்கு 43-6 
மத்தம் மதயானை: 18-2, 80-1 
மத்தம் மதயானையின் வெண்டருப்பு 13.2 
oS sun ar 7-1, 58-5, 100-1, 9 
மதமாறுபடப் பொழியும் மலேபோல் யானை: 10-1 
மதயானை (கள்), 4-5, 18-2, 40-11, 43-6 
மலையிடை, யானை 100-7 
மழை வளரும் நெடுங்கோட்டிடை மதயானைகள்.... 

. முழக்கரு மூதுகுன்று 48-6 
மால் யானை 74-8 
ued abv wnor uBia cor Qoryigert 58-7 
யானைத்தோல் போர்ப்ப.து 18-4 
யானை மருப்பு 16-4” 
யானையின் தோல் 35.6 
யானையின் வெண்மருப்பு 18.2 
வெள்ளை யானை 100-5 

2) அத்தி : அத்.த ஈருரி போர்த்திரோ 36-8 
(3) ஆனை: அழகானை 100-3 

ஆனை அருள்புரிக்தான் 100-2 
ஆனை ஈருரி போர்ப்பரோ 
ஆனை உரித்த பசை 
அனைக் குலம் 
போர்த்தவர் அனையின் தோல் 
கான அனையின் சொம்பினைப் பீழ்க்த கள்ளப் பிள்ளை 
ஈடுங்க ஆனைஉரி போர்ச். 
*பொன்.ஆனை மயில்கர்இ முருகவேள் 

  

* இப்படியும் பிரித்துப் பொருள் காணலாம். பொண்ஆனை (அழகிய 
பிணிமுகம் என்னும்) ஆனையும், மயிலும் முருகவேளின் ஊர்.இிகள்.. 
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வெங்கண் ஆனை 62-2 
வெஞ்னெ கனை 100-6 

(4) aft: சந்தின் மிச்ச கரியின் மருப்பு 57-7 
சம்பமருங் கறி 89-4 
கரிமருப்பு 9-1 
கறியார் எஈருரியாய் 28-7 
கரியானை யுரி 59-7 
கரியின் இனம் 79-8 
கறியின் ஈருரி. 61-3 
கறியின் உறி 93-8 
ahem sgt 69-5 
கறியின் மருப்பு 57-7 
கும்பமா கறி 68-1 
கோலமார் கரி 56-10 
செழுமால் கரி 99-6 
தங்கெ மாதவத்தின் சழல்வேள்வியி ஸின்தெழுக்த.... 

செழுமால் கரி...அல.றப் பிளம் 99-6 

(5) கருமான் : கருமானின் உரியாடை 

(6) களிறுட் உரித்தார் களிற்றை 

தாழ்வரைச்கை வென்ற வெம்மான மசகரியின். 
உரியானை. 38-6 

பேரூரும் மதகரி 51-12 
Bees கறி 28-4 
wgséah 44-9 மதகரி 9-1, 88-6, 51-12, 87-6, 99-4 
மதகரி உறி 87-6 
மதகரியின் உரி 38-6 மதசரியை உறித்தர் 9-1 மால்கரி 99-6 
வெம்மான மதகரியின் உரியாலை 38-6 
வெய்யமாகரி யீருரியானே 70-7, வென்றி மதகரி 

கருமாணின் உரியானை 

கம்பல் எளித்தினம் 
கருர்தாள மதச்சளிற்றின் உரியானே 
சவளச் களிற்றின் உரிவை 

  

களிறு 69-10, 79-2, 6 
குன்றிவிடைச் சனிறு ஆனிசொள்ள 43-7 
கோடுயர் வெல்களித்துத் இிசழ்சோச் செங்கணான். 98-11 
தளைக்கைக் களித்றினம் 78-8
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தொண்டைமான் களிற்றைச் சூழ்கொடி முல்லையாற் 
கட்டிட்டு... அருளிய இறைவன் 69-10 

பிடிச்குச் களிறே ஒத்.இயால் 4-9 
பிளிறு ரப் பெருங்கைப் பெய்ம்மத மூன்றுடைக் களிறு 81-4 
பெய்ம்மி,த மூன்றுடைச் களிறு 81-4 
பெருக்கைப் பெய்ம்மத மூன்றுடைச் களிறு 81.4 
பொழிக்கிழி மும்மதக் களிற்றின மருப்பு 
மதக்களிற்றின் உரி. 
மத மூன்றுடைச் களிறு 
மாற்றுக் களிறு 
மூம்மதச் களித்றின மருப்பு 
மூரிக் களிறு 
வெங்களினு 

(2) கன்று (யானைக் கன்.ஐ) 
சன்நினோடு பிடிஞூழ் சண்கமுச் குன்றமே 

(8) குஞ்சாம்: சோடு சான்குடைக் குஞ்சமம் 
கோளாளிய குஞ்சரம் கோள் இழைத்தீர் 

(6) பகடு: படையெலாம் பசடாச அளிலும் 
பருத்தாள் வன்பகட்டைப் படமாக மூன்பத்றி 

5 ௮,ச௪ள் உரித்தாய் யானையின் தோல் 
(10) பிடி: கரியின் இனமோடும் பிடிதேன் உண்டு 

சன்றினோடு பிடிசுழ் சண்கழுச் குன்றமே 

  

MB 4-9, 43-7, 78-8, 79, 81-4 
(11) மா: கைம்மா = 

கடமா (சளியானை) 42-7 
சைம்மா உரிவை: 47-10 
கைம்மாவின் உரியானை 88-1 
கைம்மாவின் உரிவை 30-1 
மதமாவுரி போர்த் தவனே 26-4 
மாவின் ஈருரி உடை 64-4 
மாவை உரிச்ச அதள் கொண்டு 84-7 
மைம்மா ஈருரியாய் 21-5 

(12) மானையும் பிடியும் வேடர்களும்--சேஇ : 
(9 அனைக்குலம்-இரிச்தோடித்தன் பிடிசூழவில் இரியத் 
grid Gri grips Se அதற்குமிக இரல்இ 
மானக்குற அடல்வேடர்கள் இலையாற்கலை சோலித் 
தேனைப்பிழிர் இனி அட்டி.ும் பேர்ப்பத மலையே 79.5. 

(69 சரியின்இன மோடம்பிடி தேனுண்டவை சளித்அு.ச் 
'இரிதச்தவை இகழ்வாற்பொவி பெர்ப்ப,ச மலையே 79-8 

(iii) குன்றிவிடைச் சளிறாளி கொள்ளக் குறத்இகள் _ 
முன்றிவிடைப் பிடி.கன்.ிடும் மு.துகுன்ரபோ « 48-7
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(ம) பிளிது தீரப் பெருங்கைப் பெய்ம்மதம் மூன்றுடைச் 
களிறினோடு பிடி.குழ் தண்கமுச் குன்றமே: 81-4 

(௫) மண்ணின் றன மதவேழங்கள் மணிவாரிக் கொண் டெறியச் 
இண்ணென்றிசை முரலும் இருக்கேதாரம் 8-7 

(vi) மலைச்சாரலும் பொழித்சாரலும் புறமேவரும் இனங்கள் 
மலைப்பாந்கொணர்ச் இடி க்.சாட்டிட மலக்இத் தன சளிற்றை 
அழைத்தோடியும் Voi Sue yout jab Osis gS 
'இசைத்தோடித்தன் பிடிதேடிடும் பேர்ப்பத மலையே 79-2 

(vii) Leopacr Gg Os@aCem_ge மதயானைகள் 
மூழைவளர் ஆளி முழக்சரறா மு.துகுன் றே 48-6 

(viii) மாற்றுச்களி றடைர்காயென்று wsCaph கைஎடுத்து 
மூற்திச்கனல் உமிழ்ச்துமதம் பொழிந்தும் முகம்சுழியத் 
தோ.ற்றத்தரிக் ஓல்லேனென் று சொல்வியயல் அறியத் 
தேற்றிச்சென்று பிடிகுழறும் 2பர்ப்பத மலையே 79-6 

(ix) முளைச்கைப்பிடி முகமன்சொலி மு.அுவேய்களை இறுத்துத் 
தொளைச்கைச் களிற்றினமாய் கின்றுசுனை நீர்களை தாவி 
வளைச்கைப்பொழி மழைகூர்,௧.7 மயில்மான்பிணை நிலத்தைக் 
இளைச-மணி இக்துக்திருச் கேதாரம் எனிபே 78-8 

(ஐ *வாரிச்சட் சென்று வளைக்கப்பட்டு வருச்.தப்போய் 
ஞூரிக்களிறு முழக்கு மு.துகுன்றரே 4322 

(9 வேழம்: தடுக்க ஒண்ணாததோர் வேழம் ந்தப்] 
மதவேழங்கள் ட 78-7 
மதவேழம் 79-6 
வெருவவேழம் செத்றதென்னே 6-8 
வேழம் அருள்புரிக்தான். 100-4 
வேழம் அன் துரித்தாய் 69-8 

் ் 53-9 வேழம் உரிப்பர் 
46. வானரம் 

(“குசங்கு? என்னும் தலைப்பு 24(7) பச்சம் ௭௦௯ பார்க்க] 
AT. விடை 

[சிவபிசான் கொடி, வாசனம் என்னும் தலைப்புக்கள் 79, 93 பார்க்க] 
(1) விடை: அலைத்தசெங்கண் விடையேற வல்லானை 57-1 

எ.று விடைச்கொடி. எம்பெருமான் 10-2 
சரய் னெமால் விடை 44-10 
கொல்லை விடைக்கழகு 84-5 
சனமால்விடை 44-10 
செங்கண்மால் விடை 61-8, 86-5 
  * வாரி - மணிமுத்த ஈதியின் வெள்ள நீர்.
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செங்கண் விடை 
பாயும் விடை 
பொக்கு மால்விடை 
பொருவிடையொன் தேறி 
பொருவெள் விடை 
மால்விடை 85-1, 44-10, 57-10, 61-3, 
விடைக்கொடி. 
விடைமேற்கொள் விஓர்தன் 
விடையது தானேறி 
விடையரவச் கொடி 
விடையார் கொடியன் 
விடையார் கொடியானே 
விடையாருவ் கொடியாய் 
விடையின்மேல் வருவானை 
விடையுடையான். 
விடையும் கொடியும் 
விடையேறர் 
விடையேற வல்லானை 
விடையேறிய வித்தகனே 
விடையேறுவ தெண் 
வெள்விடை 

  

(2) எருது : 

(3) ஏறு: 

Gg 15-9, 38-10, 46-6, 50-2, 64-8, 
செல்சண் வெள்ளைச் செழுக்கோட்டெரு௮ 
செழுங்கோட் டெருது 
BOL UCL. COV 
BONG 
வெள்ளை எருது 
வெள்ளைச் செழுங்சோட் டெரு௮ 

  

அடல் ஏறு 19-4, 
ஆணிள ஏறு 
Bore og ‘ 
இள ஏறு 33-1, 
ஏறு 10-2, 18-4, *26-8, 
குறுக்சோட்டிள ஏது 
கொல்லைச் இல்லை வெள்ளேறு 
தொறுவில் ஆனிள ஏது 
சரை ஏறு 

  

  

* இங்கு, ‘op கடவுளைக் குறிக்்றத.



௪௨௦ தேவார ஒளிநெறி (சுந்தரர்), 

     

பட்டி ஏறு. 88.1. 
புரை வெள்ளேறு 34-4, 
பைங்கண் ஏறு 90-10 
போசேறு 92-10 

(4) சே: செய்சண் சேவுடைச் வெலோகன் இதல் 
சே உகர்தேற் றொழியீர் o4 
சே ஏச்திய கொடி. 82. 
சே ஏறித் இரிவீர் AG 
சேவின்மேல் வரும் செல்வனை 68-5 
சேவினை ஆட்? கொண்டார் 17.1 

(5) பூணி: *பூணி பூண்டு உழ 84-5 

46. வேழம் [*யானை? என்னும் தலைப்பு 45(18) பக்சம் ௭௧௮ பார்க்க ! 

49. விலங்கு முதலிய (பல) 
மலைச்சாரலில் நரியும் அரடீயும், மானும் மரையினமும்.... 

மற்றும் பல எல்லாம், தேனுண் பொழில் சோலைமிகு 
பபர்ப்பத மலையே 

மானும் மரையினமும் மயிலினமும் சலக்தெல்கும், 
சாமேமிக மேம்ர்.ு சடம்சனை சீர்களைப் பருப், ட 
பூமாமரம் உரிஞ்ிப் பொழிலாடே சென்று புக்குத், 5 
சேமாம் பொழில் நீழற்துயில் சீபர்ப்பத மலையே ரீ. 

79-9 

இருச்சிற்றம்பலம். 

  

* பூணி- எருது.
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அக்ரமல்கள் 97-41 
அகலம் 10-0) 
அங்கார்.து 4-2. 
அஞ்சனம் 740 
அஞ்சுபதம் (கர்செழுச்௪) 

அட்டச்கொண்டு 18-2 
அட்டபுயல்சப் பிசான் 10-7 
அடக்கம் 17-10 
அடல்கல் 89.9, 
இடங்கலால் 6.1 
அடித் தவம் 14-( 
அடி. த்தொண்டன் 810, 

21.10 
அடை உடையன் (அடை 

" தலை - அடுத்தலை) 89-2 
அலடச்சலம் 55-1 
அடைவு (அடைதல்) 51-7 
அண்டானே (நெருங்க 
முடியாசவனே) 00-17 

அணக 

   

  

அச்தசம் 9-8, 14.5, 19-0 
அர்தோ 100.1 
அப்படி. (அற்புதமான வகை 

யில்) 294 
அம்பரம் 18-8 
*அம்மை (அமை) 80-8 
அமைவு 26-2. 
அயர்ப்பு 55-6, 
அயனே (ஐயனே) 28-0 
அர்ச்9ித்தார் 35-6 
௮௪ ஓலி (ஹா ஹர என்னும் 

ஓலி) 100-8 00 ஆணி (உறுதி) 

80 அரக்கு 9-8 
அரிக்கும் 0-8 
அரித்து 7-5 
அருற் பிணி 17-5 
அருண்டு (கலங்இ) 60-2 
அருத்தி (அன்பு) 6-10, 95-4 
அருத்தித்து 47-9 
அருவ (அணைய) 16-1. 
98 81-3 
அலக்சண் 8-7, 51-3 

40 அலக்கும் 51-8 
அலந்தார்கள் 78-6 
அலந்தேன் 8-6 
அலம்பி 74-6 
அலம்பும் (ஒலி செய்தல்) 1-1 
அலமக்தார் 19-10 
அலமக்து 8-5, 614 
அலமராத இட 6 
அலவலையேன் (விடாத பேசு 

பவன், ஆராயாது செய்ப 
வன்) 78-0 

அவற்றை 8-2. 
50 அவிய 5-2 
Appi (சவனச் குறை 

வால்) 32-8 
ஆத்றம் (திவு) 61-2 
அற்றார் 8 
gus 16-1 

அன்றி (பகைத்.ூ) 78-10 
அனுக்க (வருச்.த) 90-1 
ஆகம லர் 96-6 
ஆசு (குத்தம்) 74-4 

ள் (அபிடேகம் 

    

  

* இந் தாமணி, 8191 உரை. 
தே. ஓ. ॥--40
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70 

ஆத்தம் (ஆப்தம்) 62-4 
அதல் (அகவேண்டியவை) 

84-2 
தற் பழனக் சழணி (விளைவு 

கரும் வயல்) 11-1) 
ஆதன் 1-5 
அபற்காலம் 5-3 
ஆயம் (கூட்டம்) 95-7 
ஆயம் (தடை) 317 
யா 1-2. 
ஆர் (கூர்மை) 39 4 
ஆர்க்ன்றேன். (ஃட்டுகின் 

றேன்) 04... 
ஆர்வன் 95-8 
ஆரா இன்னமு.து 26-10 
gover 85- 
ஆவ 28-1, 61.4 
ஆவணம் 5-10, 17-10, 

  

     

ஆவர் (யாவர்) 8-7 
gar 13-10 
ஆழ்குழி (சரகம்) 8-7 

  

90. 

இட்டளம் (தளர்வு, வருக்கம்) 
25 

இட்டிதாக (சமீபத்தில் 
a5.) 33-2 

இட்டு 21-25 
இடறி 9-1, 16% 
இலகு (6 m8u) 49.1 
இமைக்கும் அளவு 0-1 
இயமானன் 9-8 
இரவத்து (இசவில்) 1-0 
இரவும் எல்லியும் பகலும் 75.௮ 
இரும்புண்ட $i 58-1 
இரும் பொழில் 

    

100 

110 

120 

தேவாச ஒளிகெதி (சுக்கரர்) 
) 

இலக்கு 1. 
இலயம் 
இலயம் (௪) 69-2 
இழுதையேன் 60-1 
இழை௧ காள் 14-0 
இளங்களை 29-10 
இத ஊன்றி 11-7 
இறை (சற்று) 11-2 
இறை (கடவுள்) 14.2. 
இறைகள் (சோய்கள், - 

தம் 8-1 
இறைச்சிக் குப்பை 8-8 
இறைப் போது 115 
இறையார் பாடல் 25-10 
இறையே (சத்து) 11-7 
ஈட 70-9 
ஈதோ 11 
ஈமப் புறங்காடு 32-09. 
உக்ரம் 8714 
உச்சம்போது11-2. , 
உ௫ர் (உயிர்) 40.3 % © 
உடைச்தாய் (இதைத்தாப 

o 2 
உணங்கல் (சோஜஹு) 9-5, 11 
*உத்இ. (விட்டுவிட்டு, 
seg) 4-7 

உதைகொண்ட (உதை 
கொடுத்த) 68-4 

உபசாரம் 82-2. 
உம்பரார் 17-5 
உமக்கு 2 
உமர் - எமர் 225 
உமிழீர் 9.10 
உசம் (ஞானம்) 86-5 
உரவம் வலிமை) 4-6, 75 
2 GsBsConsor 73-1 
உரை (உரைச்கத்தச்ச 

   

   

  

  

  

பொருள்) 29-10 

  

* “பொன்னெல்லாம் உத்தி எறிந்து "-சலித்டுதாகை, 61.



பிற்சேர்க்கை ௭௨௩ 
ர 

உவமன் 14-1 என்னை கொல்லோ 0-4. 

    

  

உழக்கு 78.4.) ஏசபடம் 771. 
100 உழக்து 64-4, 6 ஏசறவு (தோச்இரம், விருப் 

உழையா ரின்றவர்(உழைச்.து. பம்) 81-06 
Ber pari) 86-9 னெ 14-12 

உறுமைகள் (0-1. ஏசம் (ஈன்மை, பெருமை) 
உறைப்பன் (9-1. 55-3, 65-6 
2 cron simi: 89-5 ஏமங்கள் (பொற்பூ) 315-1 
ஊர்ப்புறம் (சுடலை) 7-5. ஏலுமாது 74 
எங்கள் 75-2 ஏவலனார் 17-1 
எச்சம் (யாகம்) 9-7 ஏழில் ஓசை (-7 
எச்சில் 22-4 170 ஏழேழ்படி. (ஏழேழு தலை 
எச்சுச்சம் போது 46-0 முறை) 52-0 

140 எட்டனைச் சார்வு 7-9 ஏற்றம் (உயர்ச்த நிலே) 99-( 
எத்தால் (எ.தால் - ஏக்கார வனம் (மலைசெல்) 00-10, 
அச்சம் 32-8 TZ 
oil ஒக்கவே 77.2 

எம்மனை 24-3 ஓட்டி. 59-10 
quit 22-3 5H Comair 54-2 
"எய்க்தேன் 1-2 ஒட்டீர் 15.5. 

* எய்ப்பினில் வைப்பு 67-2 ஒட்டுவன் 15-5 
எழுமை 14-11, 92-1 ஒட்டெனும் 443 
எளிவாய் (எளிய/தன்மையில்) ஒடி.்கும் 9-10 

26-9 180 ஒத்தியால் 4-4 
எற்ற 82-1 ஒப்பு (அழகு) 29-4 

350 எற்றால் ( எதனால்) 32-8 ஒருக் சாலர்கள் 78-8. 
எற்றாலும் (எவ்வகையாலும்) ஒருமை 14-11 

  

90.8 ஒல்கா (தளரா) 94-5 
எத்ரான் 02-1 ஒல்லை. (பழமை) வாழ்ச்சை 
எற்து 68(5) 5-4 
எற்றுக்கு (எதற்காக) 05.2 ஒற்றிவைக்.து 3-8 
«fC p 3-8, 50-9 ஒன்றினீர்கள் 33-8 
என்தான் (ஏன்) 82-2 ஒன்று (வீடுபேறு) 70-2 
என்பன் (என்று சொல்லு ஓங்காரம் (7-1 

வேன்) 4-7 190 ட்டக்து 4-2 
என்னவன் (எனக்கு உரிய pus soni 948 

ஒன்) 80-11, 45-8 தர்ச்னெற செவி 593 
என்னாதவர். (என்று சொல் 

லாதவர்) 10-8 
160 என்னை (எங்கனல்) 71-1 

ஒரி (ஈரி) 10.2, 41-1 
ஓசொருசால் 21-8 
வணம் ஏல். எருது 5-10
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200 

210 

220 

aren 48-3 
சல்கு (சல்கை) 30-9 
கட்டக் காடு 18-2. 
கட்டறும் 17-11 
கட்டி (பொன் கட்டி) 0-1 
கட்டு மயச்சம் 10-7 
சடல் இரும்குல பிறப்பர் 

(கெய்தல் நில மக்கள்) 
72-11 

கடி.தாய் 82-1. 
கடுத்தவன் 22-7 
கடை (இல்லம்) 11-5 
கண்டர் (வீரர்) 5-3 
கண்டல் முண்டல்கள் 12-2 
கண்ணறையன் 460 
சண் வளரும் 16-1 
சணக்கு வழக்கு 31-1. 
கதம் 4-1 
gent 41-1 
கந்து (கந்தம்-மணம்) 27-5 
கம்பம் (அசைவு) 55-10 
கம்பமரும் கரி 89-4 
சமர் (வெடிப்பு) 08-0 
கமையார் கருணை 26-2 
சயம் (8ர்) 28.0 
«sem 6-3 
கருக்க 81-7 
கருக்கு 40-5 
கருகற் குரல் (குரல் - மிடறு; 

கழுத்து) 47-5 
சல்லி 1-10 
க(ல்)லை (தொன்னை) 79.5 
கல்லாய் அலல் 8-1 
சலந்சார் (உள்ளம் இறைவ 

னிடத்திற் கலந்தவர்கள்) 
42-5 

கலம் (சப்பல்) 91-1 
சலவம் மயில் 9-1 
சலிசேர்புறவு (சவி-ஒவி) 47.1) 

240 

250 

260 

தேவார ஒளிநெறி (#607) 
9 

280 கலியேன் 15-8 
கலிவலம் 67-11 
கவின் 16-0 
கழலும் கோவை உடையவ. 

1 12 
கள்ளி (வஞ்சித்) 35-5 
களேபசம் 67-10 
களை ர்கள் (களையே சமழு 
கொன்றை) 42-5 

களைகள் (கு.ந்றங்கள்) (7, 
கற்றினம் (சன்றினம்) 10.6 
கறிமாமிளகு 3-2 
கறியுமாமிளகு 74-1. 
கன்னிமாடம் 41-1 
காசு 9-0 
காடுகாள் 82-5. 
காணம் (பொருள்) 5-1 
சாணி 84-8 
காதன்மை 260-7, 88-10 
காம்பீலி 74-7 ், 
காம்பு பட்டாடை வகை", 

40.1 
காமச் செற்ற குரோத லோட 

மதவர் 5-9. 
கார் (சருமை) 80.7, 8 
காவு(சல்) 48-8 
காளகூடம் 9-10 
காது (ஏர்க்கொழு) 26-9 
கான்றிட்ட 22-% 
இலொய்ப்பன் (௮ங்.சலாய்த்தல்- 

வருர்.துவேண்) 79.8 
இழவன் 12-5 
இளி (மீன்வகை) 70-7 
இத்தீர் 2.0 
கிறிபேச 46.1, 10 
குங்குமம் 60.1 
குடகச் இல்லை (பேளூர்) 11... 
குடம் 10-2 
குண்டாடி 15-09, 71-9. 

  

* கள்ளார்க்த பூல்கொல்றை-சம்பச்தர், 2-48-1,
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குண்டு - ஆழம், குளம் 87-0) 
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பழுச்சாய் 9-1) 
பறி 78-1. 
பன்னிய 22-1. 
பனுவல் 65-2 
பனுவுமா பனுவி (செய்யுள் 

செய்த) (1-0 
பாசன் (பாகம் கொடுத்தவன், 

சணவன், ஊர்பவன்) 17-0 
பாசு (பாசம்) 50-7 
பாட்டிக்கொண்டு (பாடிக் 
கொண்டு) 18-5 

பாண் 18-10 , 
பாண் % பாட்டு இசை 93.9) 

பாண்டாழ் வினைகள் (பண் 
ழ் வினைகள்) 52-5, 7 

பாண்பேடு 468 
பாணி 1211 
பாய்ச்சி 10-2 
பாயின புகழ் 14-12. 

    

Ls 

 



THO 

580 

590 

600 

610 

பாவசம் 81.1 
பாவணத் தமிழ் 5-10 
பாவு புனல் 48-3 
பாழி 185 
பிண்டம் 2-2, 10-6 
பிணக்கோலம் 2-7 
பியல் (தோள்) 18-4 
பிரசம் (தேன்) 77-5 
பிரமாணம் 46-5, 
பில்கும் (கண்ணீர் பில்.4) 

15-8 

  

பிழைத்தனகள் 28-8 
பிழுக்கை 54 1. 
பிழைப்பு (குற்றம் - தவறு) 

20:10. 
பிறவிக் கடல் 3.3 
பிறவு (பிறட்பு) 50-6 
பின்னை - ஈப்பின்னை) இர 

மாலின் சேவி) 68(7) 
பீர் 87.5. 
பீழ்ச்த 57-89 
பீறற் கூறை 40-4 
புகப்பெய்து 1.17 
புட்டில் 43-1 
புரவு 60-5. 
புரிந்து (விரும்பி) 10.1 
புரிவு (விருப்பம்) 11.1 
புரிக்ச. (இடைவிடா அன் 

புடன் பயின்ற) 14-5 
புரை 34-4 
புரைக்காடு 02-4 
புலம் 54-06 
புலம்புவரர் 45-11 
புலரிவாய் மூழ்க 14-3 
புலன் 27-8 
புள் லெம்பும் 11.9 
புள்ளூவர் (வஞ்சகர்) 11-:) 
eos 50.1 
பூச்சு (வெளிப் பஈட்டான 
மொழி) 2-5, 11.4 

  

  

  

ப 

620 

630 

640 

சேவார ஒளிநெறி (சக்கர 

பூசத்திஞர் (பூசுபவர்) |! : 
பூசல் 20-4 
பூசளை 5-1 
பூணி (௪௬.ஐ) 84.3 
பூழை 71-1. 
பெட்டன் 54-2 
பெருமைகள் 14-11 
பெதலாகா அருள் 1-2 
பேனெ “பேச்சு 14-12 
பேஅறவு - மயக்கம் 89-1) 
பேசா விண்ணுலகம் 2-1) 
பேழ்கணிக்க (அஞ்ச) 91)-| 
பேழ்வாய் அரவு 528 
பேழைச் சடை, ( இரள் 
சடை) 58-0, 71.1, 

பைத்த பாம்பு 14-1 
பைத்த படத்தலை 10-5 
பைத்து (படம் எடுத்து) 

(பைத்து ஆடும் அரவு) 
190-6 

பைதல் (பிறை: இளமை): 
152 

பொச்சு வாழ்வு, பொக்கை 
® , 64-6, 10 

பொத்தின சோய் (மூடிய 
சோய்) 51-1 

பொத்து (பொக்.து) 
34-8, 50-1 

பொத்து - பொத்தடைத்தல் 
Tol 

பொக்து.82-4 
பொய்கை வாவி 84-10 
பொய்யாத வாய்மை 30-(: 
பொய்யா சா 28.1) 
பொருள் (மகன்) 160. 
பொள்ளல் 3509-0 
பொற்பூ 40-10 
போகர் யோகர் 74-3) 
போகு காள் (சாகும் காள்) 

14.5. 

 



பிற்சேர்க்கை 

போத்து (போத) 5-8 
மகத்திற் புச்சதோர்சனி 

yi 54-9 
மஞ்சள் 60-2, 
மட்டு மயல் அவிழ்ச்த மலர் 

10-7 
* மடங்கலான் (ஈரசம்ம 

மூர்த்தி) 0-1 
மடியாது (சோம்பலின் தி) 

50-10 
மண்டல சாயகர் 84-10 
மணக்கோலம் 8.7 
மணவாள கம்பி 2-4. 
மணிமண்டபம் 41-4. 

ம மதிப்பிதிர் பிறை 88-4 
மவம் (சேன்) 04-4, 
மந்தம் முழவு 4-10 
மயங்ஓ (சேர்ச். த) 60.6. 
மரு,ச வானவர் 50-2 
ழலச்கு (அன்பம்) 29-68 
மலக்குகை 8-8 

160 மழலை... ஏறு 12-5, 72.8 
மழைக் கண் 9-0 
மறக்க இல்லாமை 87-2 
மறிவு 545 
மறுக்கம்-மனச் கலக்கம் 90 4. 
மனத்திரே 7-1 
மனைவாழ்க்கை 4-9, 7-2, 6 
மாட்டீர் 5-4, 5 

உ மாட்டோம் 5-2 
மாடு (பச்சம்) 74-2 

50 

670 மாடு (செல்வம்) பொன் 
18 5, 84-3, 97-3 

மாடுவன். (மாடுதல்- செய்தல்) 
AB-9 

மாணா உரு 8-9 
மாணாமை - பெருமை அடை 

    

) 

680 

690 

700 

மாத்திரை 44-1. 
மாத்து (பெருமை) 6 
மாதிமை (தகுதி) 4 
மாது (அழகு) 18-7 
மாட இன்பு 60-9 
மாறுடப் பிறலி 8-2. 
மாயச் கூரை 8-8 
மால் (மயக்கம்) 41-3 
மால்வரைக் இழவன் 12: 
*மாலை(சள்) 6-10, 10-10 
மாற்றம் 7-2. 
மான்.த 87-10 
மிடுக்கு 17-10, 29-8 
Mein eG Meir (Cus: 

   

   

   
TBH 

மிண்டாடி 10-5. 
மிறை (குற்றமானவை பேசு 

50) 73-4 
ம சொக்கு (மேல் கொக்கு. 

நாடு) 9010 
முகப்பே 25-1 
மூக மலரும் 101 
முகமன் 18-8 
மூசரம் (சங்கு) 71-2 
மூஞ்சி (காணத்புல்) 4-1 

முட்டாமே 80-8 
மூட்டி 48-09 
மூட்டை (£ழ்மை மனத 

டு டைசாத்றம், 
ஸர அரா 
மூடை 2-8 
முண்டம் 2-2 
முண்டல் 12-2 
முதலாம். (ஒரி - ஜெசி) 

> 

heptane 89-8 
முயங்கும் 26-7 

ட்டி: சொற்களால். கட்டப்பட்டது 
* மும்மை மூன்று - விபூதி, உருத்ராக்சம், சடைமுடி.



௩௨ 

710 

720 

750 6 

740 

மூரிச்கும் 9-9 : 
முலைச் கலசங்கள் 03-4. 
முழை 9-0 
Goll gw (கூர்மை, ஒளி) 81-1 
மற்றவை 18.7 
மற்றதன் 84-9 
மூக்சப் பாம்பு 2-5 
மூசிடு மால் விடை 84-7 
மூசெனும் (பாம்பு மூசெ 

னும்) 96.2 
மூடாய (மூயலகன்) 23 
மூச் சப்பன் 52-0. 
மூ.தறியாமை 93-3 
மூவேன் 1.4 
மேதை (மேன்மை) 1-2 
மைத்சாரும் சடம் சண் 258 
மைந்து (மைந்தார் சோலை - 
மைது - வளப்பம்) 24-7 

மையல் 7-6 
மையனை 45-11 
மோடு (அறியாமை) 90-9 
மோஅவிப்பாய் 285 
மோச்தை 40-0 
மோழைமை (மடமை, அறி 
யாமை) 7-8 

மோருக்து 21-3 
மோறை (வன்சண்மை, 
முரட்டுத் சனம்) 49-4. 

யோகு 99-0 
வகு தனை 9-2 
வஞ்யொது 42-10. 
வட்டச் குண்டம் 18-2 
வடசம் (மேலாடை) 72-) 
வடபால் 18 
வடுக வேடுவர் 49-1 
வம்பு (மணம், புதுமை) 83-7 
வம்மின் 7-. 
வரன்றி 9-7 
வரி (இ) 7-ந 
வருமேலும் 29.7 

cu 2 

700 

770 

தேவார ஒஸிகெதி (சுந்தரர்) 

வல்லிருள் 10-4 
வலம்புரி 4 
வழ்கில்லி : 
apse ($8) 63-3 
வள் (பெருமை) 40-1 
வ.ற்கென்று 50-4 
வறிதே 3.2 
வன்றொண்டன் 17-2 
வாசம்'(ச.றுமணம்) 7-7 
வாணியம் 35 8 
வாய்மடுத்து 40-14 
வாய்மொழி பாடல் (ஆ 

  

#s@9) 
36-11 

வாழியர் 67.3 
வாளிகள் 13.8 * 
வான. சாடியர் (arash 

அசம்பையர் ஈடிசைகள்) 
88-4 

ABI se 704 
விச்சி (விதைச்) 77-83 
விட்டம் (விடும்) 10-3 : 
விடக்கு 50-9 
விடங்கன் 16-8 
விடங்கர்க 46-4, 
விடங்காக நின்று 36.10 
விடவும் இல்லீர் 2-7 
விண்ணப்பம் 88-0 
வித்தகத் தாய வாழ்வு 8-9 
வித்தக வீணை 86-0 

விச சன் 29-1 
விரகு (தர்.இரம்) 2-5 
விரசும் (செறியும்) 94-2 
விரவலாமை (அன்பு கலவாத 

பகைமைச் சொற்கள்) 40.1. 
விரவார் 16-5 
விரூத்தி (செல்வம், வேனம்) 

46-2, 9 
விலங்கல் 12.1 
விலையிலி சலன் (பாம்பு) 75-06 
விளாகம் 9-0



பிற்சேர்க்கை ல ௭௩௨௩ 

விளிர்.த (கோபித்.ஆ) 79-4 ... வெண்முலல் 55.2 
af 41-1 வெள்ளடை (9-1. 
£4510 வெளிது (அறியாமை, ஆணவ. 

780 வீட்டிலா (விடமுடியாத) 88-8 wovie) 81-4 
வீடிலாச (அழிதல், இல்லாத) வெறி (மணம்) 81.6 

56-7 790 வேடிச் சொண்டர் (வேடர் 
லீச்தவிய 10.8 ள்) 82-4 
வீழுகாள் 14-25 வேயாடியார் 17-8 
வெட்டனர் 194 வேளார் சாட்டு வேஷர் 12-89 
கெட்டெனப் பேசன்மின் வேளாளிய சாமன் 2-1) 

44.8. 701 *வேறு (புஇஅமையனே) 28.9. 

* வேணி புவன போகமே._-திருவிசைப்பா, 1-0, 
வே.றணீ பலி. சம்பச்தர், 1-114-2. 
வேறணி கோலத்தினான்.--சம்பச்தர், 1-104-3,



  

ழை திருத்தம், சேர்க்கை முதலிமாண 

வரி பிழை இருத்தும் பக் 
ஆராய்ச்சித் தலைப்புக்கள் 

m 87 (வரிசை ட எழும்பு: எலும்பு 
ற்சேர்க்கை-1*7 

Oe er 1 W653) யியது 
௪௪ 20 ஏனல் , ஏனம் 
௬௯. 20-71 க்க. [இங்குத் கணிகைச் சம்கிதிமுறை ஐங்கர 

இடையில்) மாலை 99வது பாடலில் உள்ள *மகத் 
தடை வந்த சனிபோலெனைத் தொடர் 

வல்வினையை' என்பதைச் சேர்க்க. ] 
ஒளிகெறி நூல் 

nm தலைப்பு 38 எ தர்மொழிகள் என்பதின் பின் தலைப்பு 82 
(47) பக்கம் ௨௩௦ பார்க்க? என்பதைச் சேர்க்க. 

௧௪௨ தலைப்பு 98. ஓலி, ஓசை' என்பதின் பின் “தலைப்பு 82 
(56) பக்கம் ௨௩௧ பார்க்க!” என்பதைச் சேர்க்க. 

௧௪௪ தலைப்பு “44 கடல்! என்பதின் பின் **தலைப்பு 82 (62) 
பக்கம் ௨௩௨ பார்க்க"! என்பதைச் சேர்க்க. 

௧௪௯. தலைப்பு AF GOD? என்பஇன்£ம்“கலிவலம் கெட....02. 1777 
என்பசைச் சேர்க்க. i 

௨௨௮ 12 செவ்வுருவான் செவ்வுருவன் 
கட. இழ்க்குறிப்பு* தேரடும் தோடும். 
௪௨௭... இழ்க்குறிப்பு! ஏற்றுக்கொண்டார் என்பதின் பின் உள்ள 

முற்றுப்புள்ளியை ஆனைக்கா அண்ணல் 
என்பதின் பின் இடுக. 

இகம். நீழ்குறிப்பு। தேவதை என்பதின் பின் **தலைப்பு 47 
பக்கம் 2௪௪ பார்க்க”' என்பதைச் சேர்க்க. 

இஉ௮ வரிசை 11 “பல பாவங்கள்' என்பதன்பின் (பலமனம். 
ai 8 9-5" என்பதைச் சேர்க்க. 

இருக ,சலைப்பு 200 *கெஞ்சம், மனம்" என்பவழ். 
ின்8ழ் *கெஞ்சுக்கு உபதேசப் ப.திகங். 
கள் 7, 3% 50, 64" என்பதைச் சேர்க்க. 

“தலைப்பனி39 (02) பக்கம் ௧௨௪ - ௪௨௨7 
என்பதையும் சேர்க்க. 

CRB 32 *கள்ளிரீ......செள்ளிதா எழு கெஞ்சமே! 
என்பதை 4. (நெஞ்சம்! என்பதன் 8ம். 
“கனி கெஞ்சம்” என்பதற்கு முன்னாகச் 
சேர்க்கவும். 

5௫ 4 வஞ்ச நெஞ்சனை!?,94-2 என்பதை வரி. 
0 ஆகச் சேர்க்கவும் ,



. தேவரர ஒளிநறி நாரல்கள் 

சிரியர் : ணிகைமணி, வ. ௬. செங்கல்வராய பிள்ளை, எம். ௪. ஆ த் 

இவ் வொளிநெறி நூல்களில் சம்பந்தர், அப்பர், சுந்தரர் 
ஆகிய முப்பெரும் சைவசமயக் குரவர்கள் பஈடியருளிய 
தேவாரப் பாசுரங்களை நுணுகி ஆராய்ந்து தொள்ளாயிரத் 
துக்கு மேற்பட்ட பலவிதத் தலைப்புக்களில் பகுத்து, கருத் 
துக்கள் எடுத்தாளப்பட்டுள்ள இடங்க ளனைத்தையும் 
விளக்கி, தேவாரத்தின் செழும்பொருட் செல்வத்தை இனி 
துறப்பெறவும், தேவாரப் பாசுரங்களின் இலக்கிய 
,நயங்களை உணரவும் இறையுண்மை கண்டின்புறவும் 
விளக்கப்பட்டுள்ளன. 

தேவார ஒளிமெறி (சம்பந்தர்) 1600 பக்கங்கள் 
முதல் தொகுதி (கலிக்கா)) 

/ (1--100 ஆராய்ச்சித் தலைப்புக்கள்) ,, 9 OO 
இரண்டாம் தொகுதி (101-265 , ) ,, 9 00 
மூன்றாம் தொகுதி (66-46 , ) , 9 00 

Csang golGw sl (sur) 1060 ussiedr 

முதல் தொகுதி ” 
. (175 ஆராய்ச்சித் தலைப்புக்கள்) 9 00 

இரண்டாந் தொகுதி (76-190 , ) , 9 00 
தேவார ஒளிநெறி (சுந்தரர்) 750 பக்கங்கள் 

(261 ஆராய்ச்சித் தலைப்புக்கள்) ,, 10 00 
x 

திருதெல்வேவித் தென் As Bu. 
சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், லிமிடெட், 
திருநெல்வேலி -6, , சென்னை -ம்.


