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தாப்புடைய வாபற் சகாயனே - பார்ப்பிணியைக் 

, . காயம் பரிமளசு கர்தம்வேள் விக்குடியில் 

தேயும் கலியாண சாதரா - வாயுமலர் 
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மாயுங் குறுக்கையினஞா னாபபிகையோ மார்க்கும் 

ளியும புகழ்வீரட் டேசனே - சேயமூடன 

கூற்றடுங்கட் கோல்வளையாள் கூடக் கருப்பறியல் 

போறறிவளர் குமறம் பொழதுத்ஈறா . சதோற்றுமர்ட 

டாய்குரக்குக் காக்குச் தளகா யடயிடத்தே 

சோய்குக் களகச்கருணை மீசனே - மூயபுகழ் 

வாழ்கொளிபுத் அரிலுறும வண்டமர் பூய்குழரற்னா 

வாழ்வதரு மாணிக்க வண்ணமே - நீளம் 

வடக்க ணமதகச வல்லியெ0ி மண்ணிப் 

பக்கஷாவாம் நீகசண்டப பண்பா - வடுக்குமே/ 

மாமபுலியூர்ப் பூப்கொடியோ டன்புடனே யாவரு 

சேடபுதய 76நாசச செலவமே : வான்பணியுங 

சானா குழலியொடுங் கானாட்டு மூள்ளூாவாழ் 

பானீ மணிஈத பதநாலி3யே - வானோர் 

இரிபுச சுந்தரிமுன் சோசாணா யூரில் 

வலருசவுஈதரோச மலையே - பெருகுமெழி 

லார்க்தவித்து சோதிமின்னோ டானகடம் பூரிலெ 

சேர்ந்த வமுதகடச் செல்வமே - சார்ர்தளிகுழ் 

௧135 மலர்க்குழலாள் சகாமபன்ன தோளிபுணர் 

பர் தண நல்லூர்ப் பசுடஇியே - சுந்தரஞ்சேர் 

கஞ்சனூர் மேவுகன்ற கற்பக சாயகியோ 

மழூன்சொன்மறை பேசுமச னீசுரா- மஞ்சின் 
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கணமார் இருக்கோமக் காவில்வடி வாட்குத் 

துணையாயவாழ் கோம சுரனே - யணிகொ 

டிரு பங்க லக்குமவாழ் செஉவமங்க எத்தை 

மருவுபிரா ணேச வரதா - தரணியுளோர் 

sry மருட்பெரிய சாயகியோ டு (பனகந்தாட் 

கன்பு மிகுஈதசடை யப்பனே - யினபணிக 

ளூர்றுஇரு வாயப்பாடி. £ங்கைபெரி யாளுடனே 

றறுபசப் பாலுகச்த வுச்சமா- வாறற 
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இரியீசா வென்றுதாழுங் கேள்வா - வருமருது 

காயகி?த வன்கு உயி னண்புடனோ பங்கிலெனறு 

மேயவருட் கரசடக வீசரா- கயவிரைள் 

செரஞுகாஈ தணிசவுக்த ரஈதோய விபலூவாழ் 

சஞசார் களயோகா னக்தனை -யினசொலுடன் 

பர் சாடு மாய8?7யார் பங்குரையுங கொட்டையும் 
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வன்பா மெழுத்தறிஈத வப்பன - கம்புறம்ப 

யத்திலக்க ர ர£ப$சொ லனனத்தை யோர்பாலில் 

வைத்திருக்குஞ சாடி வரதனே - சச்சு 

விசயமங்கை யூமங்கை சாயடமீ தென்று 

சசைமே வியவிசய சாதா - விசையுடனே 

mS  ஏயாகோன் கலிககாமசாயனார் திரஉ௨வதாரம, 

௨.  சண்டமேசுரசாயனார் இரவவதாரம்,



க்ஷேந்டுரக்கோவையாகய 

புல்லும்வளைக் கைவல்லிப் பூவையுடன் வைகாவாழ் 

வில்வ வனேச விமலனே - சொல்லுகுரங் 

காதறை மேவ மழகு சடைமூடியா 

ளாடூங் குலை௨ணங்ரு காயகா - நீடுதிரு 

ஈங்கை இருப்பழன கற்பெரிய சரயகபா 

2ங்யெ வாபற் சகாயனே - பொங்குமறை 

யையாற்றின் மேவு மறம்வளாத்சா ளோடும்வளர் 

அய்யபுகழ் மேவுசெமபொற் சோஇுயே : மைபிருங்க 

பாவைவா லாம்பிகைதன் பாகாகெய்ச் தானச்இற் 

கார்வநூறு கெய்யாடு. யப்பனே - சீர்வளாநா 

லாயும் பெரு ஈபுலியூ ரம்மை சவுந்தரத்தோ 

டேயும் வியாக்ரபுரி யீசரா - தூய 

மழபாடி. மேவி மகமுமழ ௧॥மை 

சீழூவி ம௫ழ்வயிரத் தமபா - பமுஷர்சே 

சமமை யிமைய வருந்தவ சாயூ?2சர் 

கன்மை வடஷூல சாயகா - புன்மையிலாச் 

சன்மார்க்கர் வாழ்கானூர்த் தையல்சிவ யோகமின்க. 

ணன்மோகச் செம்மேனி நாதனே - பொன்மேவு 

மன்பிலா லர்துரைவா ழமமை சவுாதரிதோ 

ளின்பமுறு சத்தியவா சேனே - சம்புதிரு 

மாந்துறை மேவுன்ற மககையழ காலமர்£மாட் 

கேக்துபுக ழாமபிரவ னேசுரா - பூக்தருவார் 

பாற்றுறை மேவும் பரைாமோக காய$ூயார் 

தோற்று இருமூலத் சோன்தலே - போத்றுதிரு 

௫௬, இது அட்டவீரட்டததொன்று, யானையுரிச௪.த.



சவநாமப்பஃ /ம/டைவெண்பா. ள் 

வானைக்கா மேவு மலொண்ட சாய€சேர் 

ஞானப் புகழ்ச்சம்பு காயகா - வானமிகு 

ப எலி மேவியருட் பாவைவிசா லாரக்திபுணர் 

மெய்ஞ்ஞான நீலகண்ட வேநியா - இஞ்ஞாலம் 

போர்றுபாச்சி லாச்ொம பொன்வால சுர்ரரிசேர் 

மாற்றறிவா னான வரத?ன - சோற்று or 

லீங்கோய் மலைமேவு மின்ப மசசதமான் 

ரங்குமின்ப மேமசச சாசலா - வீங்கறுபான் 

(காவிரிக்தத் தேன்கரையிறதுள்ளதலம் - ௧௨௭ ) 

மூன்றுபதி யப்பானீர் மொய்ச்துவரு தென்களாயிற் 

ரோனறிவளர்வாட்போச்சித தொனனகரிந-ஜேன்றகுசொல் 

டெற்தசரும பாகுழலி போன்பினாற்புணர்த்து 

சத்துகின்ற ரத்ன௫ரி காயகா - வுற்றழகு 

கோன்றுங் கடம்பந் தறைமுற்றி லாமுலையை 

யேன்ற க௨ம்பவ னேசனே - தோன்றும 

பராய்ச்துமை மேவும் பசுப்பொன் மயில் சேர் 

ப.ராய்சதுறை காதா பரமா - குராப்புடைருழ் 

சரகு,ி மேவ௫ன்ற கன்னியஞானா.சிம௰ழ் 

சற்குணவுச் வரத சாயகா - சொற்குலவு 

ரூக6ச்சுர ஈகர்வாழ் மோசமிகு ans Qu 
வாச்காற் புகழ்பஞ்ச ௨/ணனே - மீக்குயர்ந்த 

ச. இது பஞசப்சலிங்கத்துள் அப்புலிங்கம. 

0. இது உழையர்; புகழ்ச்சோழசாயனார், கோச்செங்கட் 
சாயனர் திருவவதாரம்,
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தென்சிராப் பள்ளியில்வாம் செல்வமட்டு வார்குழுலி 

யின்பாகன் மாதுருபூ சுரா - வன்பா£ 

சறுங்குழலி சாயை சல்கெறு ci பூரிற் 

பெறுமெறும் பீசப பிரானே - யுறுஞ்சர 

மிருஈன் னெடுங்களசதஇன் மேவுமொப்பி லாட்குத் 

சீருகித் தியசுக் தரனே - பகழ்மேவும 

பண்பார் திருக்சாட்டுப் பள்ளியிலவார் கொண்டமூ3 

யன்பாக மேவுதீ யாடியே - வன்பார்ரது 

பூகாறு மாலம பொழின்மேவி வாழுகின்ற 

ராகாம பீகையாத்ம காகனே - சேனா 

சழகா லமர்ர்தவளோ டாமபூ* தருசழப் 

பழா₹கர்வாழ் புட்பவனப் பண்பா - வெழில் ர்ந்த 

சணடியூர் வாழ்மங் களசா யடுபுணரு 

மிண்டைச் சடைவீரட் டேசனே - யண்டாதொழுக் 

தன்னொப்பி லாளுடனே சாந்துசோற் pg Son vis 

பன்னுதொலை யாச்செல்வ வள்ளலே - கனனய ace 

வாய்த்ததிரு வேதிகுஉ வாழ்மங்ஸக யர்க்கரடிக் 

சேச்துபுகம் வேதடரி யீசரா - கேச்இரமாக் 

நென்கு9ச் திட்டையினி௰ சேருலக நாயகிஃகுப் 

டங்கு கொடுச்த பசபதி£ய - துங்கமிகு 

பல்குஒசேர் புள்ளமங்கை UTAAMEG CPYW SO, 

BN G UF G சன்னாயகா - மல்குபுகழ்ச் 

சக்கரப் பள்ளியினிற் சார்ச்கவல்லி யங்?காதை 

சொர்இிரங்கு மால் துமையானே - மிக்க 
  

as. இது இருக்கயிலாயக்கொடுமடி மூன்றில் ஒனற 

aa இதுஅட்டவீரட்டததெொன்று, பிரமன் சிரங்கொ



சிவநாமப்பஃ்மொடைவெண்பா. 

கருகாவர் மேவுங் கரும்பனையாண் மோக 

மூருகலர்தார் முல்லைவன apis - பெருகுதிருப் 

பாலைச் துறைசேர் பரைசவள வெண்ணகையாள் 

மாலைபிட்ட பாலை வனகாதா - ௪ீலமிகு 

போற்று இரு சல்லூர்வாம் பூவைகிரி சுந்தரிககே 

யாற்றல்புரி யுமபெரிய வாண்டவா - காறறிசையுங 

காக்குமா வர்மங் களகா யயெழகுக் 

கேர்கு மெழிஐ பசுப தசா - வாக்குமருட் 

சச்திமுத்த மேவுகின்ற தாய்பெரிய சாடகியாள் 

சிசச ம௫முஞ் சவக்கொழு:தே- யசத்தர்புகழ் 

பட்௨ீச் சரமேவும பால்வலா காய?சர் 

பட்டீச் கரனே பராபரா - இட்டமிரு.௰ 

Unt (DB Lp வாழும பழையாறை யூர் ?மவுல் 

சோமகலா கரயகசோ சோமேசா - காமலாசதேல் . 

வீழ்த்து ௨ வடசளியின் மேவுங் கவரிய/மை 

வாழ்தும் பிரம வடதளியே - சதவன 

மன்னு வலஞ்சுழிமீ வாழ்பெரிய சாயகயாட் 

இன்னமுத மானகபாத் Past - கனனயஞசேர் 

பேரெயிஎகுழ்ச் இன்பம் பெருகுங் குடமூக்கு 

௯. ரயிர்கண் மங்களஞ்சேர் கூமபேசா - ஏரிருச்குங் 

கோலக் குடர்சைக்8ீழ்க கோட்டச்தீல் வாழ்பெர்யாள் 

பாலுகாது வாழ்மடர்தை பாகனே - சீலமிரும் 

தேனார் மொழியுடன்வாழ் சென்குடர்தைக் காரோண 

ஞானோ சயச்சோம சாதனே - மீஞர்கட் 

Ak அமர்நீதிசாயனா இருவவதாரம, 

௬௨. இது கும்பகோணம்,
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மக்ஷூததுரகமகாவையாகய 

ருன்றமூலை சாயடியைக் கூடிகா சேச்சரச்தி 

லன்மேவாம் வுற்றாண்ப காரணியா - வென்றுக் 

திருவா ரிடைமருதிற் சித்த ம௫ழ்ர்து 

பெருசல மாமுலையாம் பெண்சேர் - மருதீசா 

தென்குசய் காடுதுறைத் சேவிபவ எக்கொடிசேர் 

சங்கரா வாபழ் சகாயனே - மங்காத 

செல்வ லக்குடிசேர் சேவியழ சாண்மருவு 
ஈல்லசா மமமுூடைய சாயகா - மூல்லைமலர் 

வம்புலவும் வைகல் வரசஈசர்மா டக்கோயிற் 

கொம்பிலிளங் கோதைபுணர் கோமானே - யின்பமிரு 

மங்கள காயகியாள் வாய்த்ததிரு சல்லஞ்சேர் 

தங்கவுமா ம?க சுரமணியே - யெங்கும௫ழ்ச் 

தாரர்க்த திருக்கோழம் பச்திற் சவுந்தரத்தோ 
டேய்க்துவள ருங்?காகு லேசுரா - வாய்ர்ததிரு 

வாவூ சண்டுமைக்க ணானவொப்பி லாமுலையோ 

டேவிளங்கு மாமாசி லாமணியே - தேவர்சொழுஞ் 

செம்பொத றியாகேசா €ர்ச்துருத்தி மேவன் 2 

௨மபொ னமிர்தமூ ழமாமபிகையோ - டின்பமிகு 

asst CaS சரனே திருவழுர்சாச் 
சததிதரு மிக்க சவுந்தரசதுச் - கத்தமருள் 

வேதபுரி மீசா மிகுபுகழ்மா யூரத்து 
மாதஞ்ச காயக2சர் மாயூரா - கோதில்லாச் 

தோழியம்மன் ருனே துணையா விளசகரில் 

வாமுர் துறைக்காட்டு வள்ளலே - சாளுக் 

  

Gum இது குற்றாலம்,



சிவாமப்பஃ்றடொடைவெண்பா. BL 

இருப்பறிய லூரிற் நிசழுமிளங் கொம்போ 

டிருக்கும புகழ்லீரட் டேசா - பருக்குலவு 
தோகை சுசந்தவனச் தோன்றசெம்பொன் பள்ளியினில் 

போகமுறுஞ் சொர்ண புரோசுரா - வாகு 

பருவதரா சன்புசல்வி பங்கவெனி பள்ளி 

யுறு52் றூ£ணயப்பா வண்மை - பெருர௬ு௦ 

வலம்புர மேவும ada Bree cor Cru 

வலம்பு£ காதா வரதா - விலங்குக் 

தலைச்சங்கா டேயுஞ் சவுர்தரிசோ டோயு 

மலைச்செங் குருகா யகனே - மிலக்குமியை 

யாள்கட்க சேசதிரிஈல் லாக்கூரிம் ரோபுமெழிற் 

றோள்பெற் நிருக்குஞ் சுயமபுவே - வரள்பெ௫ற 

கண்ணபி ராமி கடவூரி லோர்பங்கி 

னண்ணு மமுதகட சாயகா - வெண்ணு* 

தயாள மலர்க்குழன்மின சாருங் கடவூர் 

மயானப் பிரமபுரி மன்னா - பயோததிமான் 

கூடுதிரு வேட்ட குடிச்சாகந்த சாயகியா 

ளாடு£ திருமேனி காயகர - நீடுதிரு 

, வீசாசதி யம்மையுடன் மிக்கதெளிச் சேரியினிற் 

தேசலங்க வாழ்பார்ப்ப தீசரா - சேசத் 

  

௧௦௭. இது அட்டவீரட்டத்தொன்று, தக்ஷயாகங்காரம். 

௧௧௨, அிறப்புலிசாயனார் திருவவதாரம், 

௧௧௬. இது அட்டவீரட்டத்தொன்று, இயமனையுசைசசது. 

சிலியக்கலயசரயனார், காரிமாயனார் இிரு௨வதாசம,
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2௧௭. 

௧௪௮, 

LE kas 

௨0, 

GLE. 

E22. 

2௨௫, 

௨௨௭, 

க்ஷேத் தரக்கோவையாகய 

தருமபுர மேவுஞ் சசாமதுர மின்றோ 

யருமையுள்ள யாழ்ஹரி யானே - பெருகுமின்பம் 

பூண்டுபோ கமமார்த்த பூண்முலையா ளோடுகள்ளா 

ஈண்டமர்£த தொப்பார ணீசுரா - மாண்டகுகோட் 

டாற்றின் மிகூ௨ண் டமர்பூங் குழலியொடு 

தோர்றும.பி ராபசசு வாமிசய - போற்றும் 

ப௨ளவாணப பூங்குழலாள் பங்கிலம்பர் மேவு 

சவமார் பிரமபுரி சாதா - உவகைமா 

காளத்இின மேவுன்ற கன்னிபட்௪ சாயகதன் 

ரோள்பெற்ற காளகண்டத் தோன்றலே - நீள்கதஇக்கு.! 

பண்ணார்மீ யச்சூரிற் பாவைசு£த ரச்தாள்பா 
னண்ணுக் இருமூய£ சி காயகா - வெண்ணுமிளய் 

. கோயிலிட மேவங் குயிலென்னு மேகலையோ 

டேயு் சகலட்வ னேசுரா - வாயுமருள் 

பொற்கோடி காயயொள் போர்றுல தைப்பதிசேர் 
oi Gre api es சாயகா - சொறகுலவு 

கொண்டல்வண்டு சேர்பூங் குழலியொடு பாம்புரச்தி 
லிண்டைகொண்டு வாழ்பாமபு ரேசரனே-யண்டர்தெ! 

மங்கள நாயர் மன்னுசிறு குடியின் 

மங்களமாய்ச் சேருன்ற மங்களா - பொங்குபுகழ் 

மே்படூ வீழி மிழலைபில்வாழ் சுந்தரகு 

சாம்பிகைசோ வீழி யழகனே-பூமபொழில்குழ் 

கக. இது சத்தவிடங்கத்திதானறு, 

௧௨0. சோமாமெறநாயனார் இருவவதாரம்,



Tons 

சவநாமப்பஃிராடைவெண்பா, ௧௩. 

வன்னியூர் மேவும் வளர்கெளரி பாரப்பதிக் 

இன்னமூத மானவக்கி னீஈரா - பனனறுமறை 

யாயுங் கருவிலியை யாளுல் சருவாங்க 

காயகி2சா சரகுணசஈன் னறாயகா - மூயவன்பிற் 

பேணு பெருக தஸாயூ/ப் பேதை மலையா 

பேணுஒடி சான கப் பிஞ்ஞகா - தோணு 

ஈமையாச்சித் தீர்சரஞசேர் ஈங்கையம காளுக் 

இரையான ித்தசா தேசா - மறை2௪ 

7ரிசிம் சரைாப்புத்னா ராளுமழ கம்மை 

பரவபடிக் காசுவைச்த பண்பா - மருமருவு 

போதார் ஏவெபுரத்துப் பொனபெரிய சாய௫சர் 

சாதா பிரமபுரி சாயகா - மீதான 

பண்பார் கலையால்லூர்ப் பாடை யமுசவலலி 

சண்பா ரமூதகலை சாயகா- விணபோற்றுநு 

இள்ளைசருவாலங் இருதமினனோ டன்பர்துயர் 

தீள்ளுங் கருக்குடி வாழ் சற்குணா - தெள்ளுமை 

மல்குதிர வாஞசியத்தில் வாழவர்த காபகி2?சா 

ஈல்கு சுகவாஞ்சி சாதனே - ரெலவப் 

பெருஈன் னிலத்திற் பெருஙகோயின் மேவும் 

பிரகே சுரிசேர் பிரகா - மருவதிருக் 

கொண்டீச் சரததற் குபில்சாக்த காயக?ச 
சொெண்டோட் பசுபதியா மெம்மானே - பண்டைமறை 

சாடும் இரப்பெரிய சாயடுயோ Porter yt 

HOG சவுந்தரனாங் கொற்றவா - தேட்ரிய 

  

௧௬௩௨, புகழ்ச்துணைமாயனார் திருவவதாரம்,



bP 

௪0. 

FFE, 

ம்ம். 

கண்டிட, 

rH, 

ரசா. 

௧௪௮. 

க்ஷேக்திரக்கோவையாயெ 

விச்குடியில் வாழுகின்ற மின்னேல வார்ர௫ுழஃி 

ஈம்கணவா வீரட்ட காயகா - சோர கலைகள் 

கர்கு௦ புசலூர்க் கருந்தார் சூழலிமக 

wpaGiod யீ-னெனு மமமானே - மிக்கவர/த்த 

Lon oot oF FIL (HY OST DE HS தாகு மலிக் 

கானவர்த்த மாணீ சராஇபா - ஞான௪ 

சரிவார் குழல்ராம ஈந்தீச் சரசஇ.ன் 

மறாவமிரா மேச வரதா - இருப்பயர்நூர்க் 

காவியங் கண்ணி சணவா மழைபுசன்ற 

சாவா திருப்பயரற்று காதே - பூவிருக்கும் 

வாயச்ச மலர்ச்குழனன் மாத Aswan cH egw 

ேச்துகண வாகணப நீச்சுரா - பூச்தமலர் 

துன்லுவண்டு வார்குமலிச் தோகையொடு மாமருக. 

மன்னுனை.ற மாணிக்க வர்ணனே - பொன்னெயிலரூ। 

சாச்சமங்கை மேவுின்ற தையலிருமலர்க்க 

ணேச்து மயவர்தி மீசுரா - ames AG 

நீணாகைக் சாராண நீலாய தாட்சியையே 

சானுங்சா யாரோ க?ணைசனே - மாணுறுநற் 

ிககலி2லார் பகற் நிகம்ேவே னெடுங்கண்ணி 

நிம்ச மஏமுஈவ நீதனே - மிக்கபுசழ்க 

௧௪௭௦. இது அட்டலீரட்டத்தொன்று, சலந்தராசுர வதப 

EFS முருகநாயனார் திருவவதாரம், 

சசி. இறுததொண்டகசாயனார் இருவவதாரம், 

௧௪௭, திருநீலசக்ககாயனூ இருவவதாரம், 

௧௪௮. இது சத்தவிடங்சச்தொன்று, அஇபச்சகா। 
திருவவதசாரம,



சிவ நாமப்பஃரறொடைவெண்பா. கறி 

ழ்? வஞர் மேகடன்ற இளா வனமுலையாள் 

வாழ்வட் சயகாத மன்னவா - சாழ்வில்லா 

மாவிரவு சேவூர் வளாமது7 பாடணிசோ 

தேவகுரு சாதனெலுஞ் ॥னமயா - மாவிரதர் 

உண்ணுபள்ளி முக்கூட னாயயொண் மை?மவய 

கண்ணிபுணர் முக்கோணக் கண்ணுலே = al oso! via Weg 

மல்குஇரு வாரூர்வாம் மங்கையல்லி யங்க 5 
டல்கியவன் மீகப புராசனா - ஈ௪௫ ௨௬ 

ளா திபனுமாடரவக் கிண்டிணிச்சாலானடங்9கொள் 

விதிவிடங்க விமல - நீதி 

யகில சரிசே ரரமெறி போவு 

மே சரனே யரனே - மிகுபரவை 

யண்மண் டளியு ஞறும்பஞு ॥ினுமெலடிப் 

பெண்மூழ வாழுமண்ட லேகா - மண்மூரும் 

யாழினு மென்மொழியா ளின்ப விளமர்தனில் 

வாழுப பதஞ்சலிம ஜனேகரா- சூழமரா 

மெய்க்ருங் கரவீர மேவுபிரத் யட்சமின்னாள் 

சைகஃ்சணிபொன் மேவுங் கரவீரா - சக்கபெரு 

வேளு நரீழறைகொண்ட மின்னேல வார்குழலி 

மாளும் பிரியாத நாதனே - யாளுமருள் 

காட்டுத் தலையாலங் காட்டுத் இிருமடக்தை 
மாட்டுகக்தே யாட வலவரதா - நீட்டுசெமபொற் 

செலஷவவளமளககு ளைப் அம ௪ 

௧௫௩. இது சதச்தவிடங்கத்தொன2, தீண்டியடி சறாயஞார் 

வவதாரம், 
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க௯ஃர் திரக்கோவையாயெ 

சோயில்குட வாயிலாகச் கொண்டுசிஈ மும்பெரிய 

ஈரயடி?சர் கோணேச சாயகா - தூயமறை 

மன்னறுசே றைபபதிபில் வாழ்ஞான வல்லிபடன் 

செஈ£கெறி யப்பாகற செக£சா - உன்ன தஜஞ்சேர் 

சாலார் மயானசது ஈர்பெரிய சாயயாள் 

பால் ?சர் பலாசவனப் பண்பே - THUR Dp 

காடு கவோய்க் கரைப்பத்தார் மேவியசொன் 

னேசுரி?சர் சோனன புோசுரா - சேசர்புகழ்ந் 

சோருமிரும பூளை யெலுர்சலக்இன் மாதுமையா 

ளாரும புகழ்காசி யாரணியா - ரூ 

7ரஹைப் பெரும௦பாழி யயமை யலங்கா.ர 

மருவும் பாதாள வரதா - பொருவி 

வவரிவ ணல்லூரி லணிசவுநத்ர வல்லி 

வ நம௱வா முஞுசாட்டி காதா - புவனை 

ஈயமங் களகா யூசேர் பரீதி 

நியமப் பரிதியப்பா நீதா - வயருலகுக் 

சாதிவெண்ணி யூசே ரழூய காயூியுட் 

சாதனமிகு வெண்ணிக் கருமபேகற் - போசமிகு 

பூவலூர்க் கற்பகச்தைப் புல்லுன்ற புட்பவனச் 

சேோவனை சேவர் சிகாமணியே - மாவளமை 

தோற்று பாதாளீச் சுரவமுத சாயூயோாள் 
போஜ்றியிடுஞ் சர்ப்ப புரோசனே - தேற்றத் 

இருச்சள ரரிற் நிசழுமிளங் கொம்போ 

டி. ருக்குங் களரிமுளை மீசா - மருக்குலவு 

திற்றேம மேவும் திசமலாண் டேசுரிதோ 

ணத்துன்ற பொன்வைக்த நாயகா - வுற்ற



சிவ நாமப்பகரொொடைவெண்பா. eer 

ருவுசாச் தானத்து? சேர்பெரியா டோயும் 

பாருவிலா மக்திசபு ரேசா - இருவா 

9மமபா வனத்தி லெழின்மங்க எஞ்சேர் 

(மபா மிகுசற் குணனே - தடஞரூழம் 

மக்குளஞ்சர் கற்பக னேகனித?த மாவின் 

(டுக்கட் சவுர் தரிதோய் வாழ்வே - பழிக்குண்மிரு 

ண்டலை நீ ெறிபி௰் சார்சீ ணெறிகாதா 

)ண்டுறுகூச் சனஞான மாதன்பா - கண்டமுசை 

ரரட்டு மதுர வானியுட னேம௫ம்£து ர 

'காட்சே மருவுங் கொழுநடீசா - காட்டுபுகழ் 

'வண்டுறை வேனெடுங்கண் மெல்லிதனக் இன்பருளும் 
)வண்டுறை சாதா விமலனே - தண்டமிழ்சேர் 

காள்ள பூ சாமேவுங கோலச் சவுச்தரிசேோ் 

பள்ளலே வில்வ வ?னசுரா - தெள்ளுபுகழ்ப் 

"பெயிலில் வாழ்பெரிய பெண்ணமுதை மேவன் 

'நுடைய மிச்ச செகநிசா - வார்கொள்ளிக் 

ாடு குளிரச் சமழ்பஞ்டுன் மெல்லடியாள் 
உடுமக்க னீசா குருமணியே - நீடு 

சருத்தெங்கூர் மேவுக் இகழ்பெரிய மான்றோய் 

௦ருசதங்கு வெள்ளி மலையே - தருத்தங்கு 

9சலலிச்கா ழேவு நிகழ்மங் களமாது 
பல்லுனெற செல்லிவனப் புண்ணியா - சல்கவர்சேர் 

சாட்டியத் தான்குடிவாழ் தனூரி சாதாகற் 

2ராட்டுமலர் மங்கை துணைவனே - மீட்டுஇருக் 

ட. சோர்புலிசாயனஞர் இருவவதாரம்,
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காராயன் மேவுங் கயிலாய சாயச2௪ 

ரேறூர்ஈத கண்ணா யிரச்தானே - மீறமெழின் 

மாதுமை சாயகிசேர் மார்பாகன் MULTE ID 

சாதா கடுத்தறிசன் னாயகா - நீத 

வலிவல மேவு மனச.துணையே கும்ப 

மூலைவாளை யங்கண்ணி மோகா - கலமேவு 

கர்ின வெள்வலாயாள் கண்ணாரக் சண்டுதின 

ஈ2்சிபிடுங் கச்சினசன் ஞயகா - மெச்சுமருட் 

கொண்டசே கோளிலிவாழ் கோளிலிகா தாவினிய 

வண்டமர்கூச் சன்ஞான மாசதன்பா - தொண்டாததொ 

பாலினு மென்மொழியாள் பங்கா தஇருவா.்அறர்ச் 

ரூலதரா வாயமர்௪ சுவாமியே - கோலமிரு 

யாழைப் பழித்தவள்வே தாரணிய மா:ல/இல் 

வாழப் படைச்ம மறைசகாடா - சூழமசா 

வாககத்தி யான்பள்ளி மங்கைபா கமமபீரியாள் 

மோக வகத்ச முன்னவா - மாகுழகர் 

கோடிச்சா மேவுன்ற கோழைமை யார் மடட் சண் 

சே மமுத கடச்செல்வா - நீட்புக றச் 

(ஈழநாட்டூத்தலம் - ௨.) 

சோழமண்ட் லர் ாரற்றுச் தொண்ரூார்றக் கப்பானல் 

2 ழமண்ட லத்தி லிலங்குப.தி - வாம்வுமிரு 
  ed He a 

௧௮௬. OS சத்தவிடஙகததொன்று. 

௧௩0. இது சத்தவிடங்கத்சொன்று. 

S28 இது சத்தவிடங்கத்தொன்று, 

௧௨) இஅ சத்தவிடங்கத்தொன்று,



சிவநாமப்பஃறொடைவெண்பா. Ho 

மன்னு இதிருக்கோண மாமலை௰யின் மாதுமைசேர் 

பொனனேகோ ஸணேசப் புசாதனு - சனனயஞசேர் 

கேதீ* சரத திற கெவுரிபுடன் வாழுகின்ற 

கேதர் சுராவேத சேனே - நீதிதிகழ் 

(பாண்டிநாட்டுத்நலம் - ௧௪) 

பாண்டிசன் னாட்டுப் பதிமதுனா மீளூட்சி 

காண்டுமழ் சொக்சக் கடவுளெ - நீண்டபுகி 

(ாப்பமூர் மேவுனைற வமபிையோ டெய்வு௫குங் 

காப்பய ன யாப்பலூர்ச் காரணா - புப்புகமு 

மன்பார் இருப்பரவ்குன் ருவுடை சாயகசர் 

ஈண்பா பரங்கரிசன னஞாயகா - வினபார் 

இருவே டகத்திற் நிகழுமாமா தேவி 

மரு வேட சாதா வரதா - பெருருகொடும் 

குன்றத் துழையய குூயிலமாத சாயகிசோக் 

தென்று ம௫ழ்கொடுங்குன் நீசுரா - வென்றுந் 

இருப்புத்சார் மேவுஞ் சிவகாமி பங்இ 

லிருக்குஈ இருப்புத் ரீசா - இருப்புனவா 

யிறகுட் பசங்கருணை மீசுரியைச் கண்௰மூழ் 

க௰கட் படிமபதிகன் னாயகா - விற்கையனி 

ராமேச் சரமேவும் ராமசா தாவாசத் 
தாமபர்வ தவர்த் தனிக்கின்பா - வோமமிகு 
  

௩௬... இது இருக்கயிலாயக்கொழுமுடி மூனமிலொனறு, 

௮... இது பஞ்சசபையிலொன்றாயெ greiner gy, 

Tweet திருவவதாரம்;
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க்ஷேச் திரக்கோவையாகய 

மாடானை யம்பதியி ஐமபா யிரவல்லி 

நாடுகின்ற வாஇரக்ன நாதனே - நீமிமயிற் 

கூராருங் சட்பொற் கொடிமகமா யிக்கருளுவ் 

காரே திருஃ்கானைச் கானே - பேரருளசோ 

பூவணமின் னம்மை புகழ்பூ வணசாதா 

அ வண மேனிச் சுடாக்கொழுஈதே - தேவி 

துணைமாலை யோடுஞ் சுழியனகா மேவு 

மினையாக் திருமேனி மீசா - வுணாவாய் 

குழல்வாய் மொழியினெடிங் குற்முல மேகங் 

குழகா குறு1பலாக கோவே - யழகு இரு 

கெல்வேலி மேவு நிகரிலாக் சாஈஇமதிச் 

செல்வமே வேணுவனச் சிங்கமே - பல்வளஞ் தெர் 

(மலைநாட்டுத்தலம் - ௧.) 

பன்னான் கெனுமிப் பதிக்கப்பான் மாமலைசாட் 

டர்காள்வன் ரொண்டர்ச் கருள்செயது - மனுத் 

வஞ்சைக் களத்திலுமை யமமைபுடன் வாழு€ன ற 

கஞ்சமுகத் தஞ்சைக் களத்தப்பா - விஎ்சுகொஙகு 

(கோங்தநாட்டூத்தலம் - ௭.) 

சாட்டி. லவிகாசி சல்லூர்ப பெருங்கருணை 

சாட்ட மூமுமவி சாசியே - நீட்டும் 

திடமார் திருமுருகன் பூண்டித் தருவா 
வுடைசேர் முருகா வுடையாய் - வடிவான 

  

௨௧௦. இது பஞ்சசபையிலொன்றாஏய சித்திரசபையுஎ 

௨௧௧. இது பஞ்சசபையிலொன்றாயெ சாமபிரசபையுஎ 
ன த€ர்செமோ௰ராயனார் திருவவதாரம்,



சிவதாமப்பஃறொொடைவெண்பா, ௨௧ 

ஜன்பர்தொழுஞ் செங்குன்றூ ரர்த்தசா ரீசரிசே 

ின்பமே யர்த்தகா ரீசரா - மன்புகழ்சேர் 

உவஞ்சமாக் கூடல் விகாதே சரிமகமு 

நின்சொல் புகழு மவிகர் தேசனே - மிஞ்ச 

பவானிகூ டல்சேர் பறரைவேத மங்கைக் 

”வாமிகுக்த சங்கம வாதி - யுவாமதிசே 

ஈனனப் பண்மொழியோ டான கொடுமுடி வாழ் 

2கானே கொடுமுடியாங சகொற்றவா - வேனெ0ங௯ 

னுறறகிரு பாசா யசயோடு மானிலையைப் 

பிறு கருவூர்ப் பசுபதியே - மற்றப் 

(நடுநாடு ௮ல்லது மகதநாட்டூத்தலம் - ௨௨.) 

பஇியேமுச் கப்பாற் பகருசடூ காட்டிற் 

றதிெய்து விண்ணோ தொழவாழ் - முதிரு 

௦ரத் துறை யாகந்த சாயூக்கன் பாகு 

மரததுறை காதா வமலா - நிருத்தமூறு 

தாங்சகானை மாடச் சுடர்க்கொழுந்சே பாங்கொருதா 

பாங்கடககை சாயடேங் காளனே - பாங்கான 

உடலையாற நூரிற் குலவும் புரிகுழலா 

ட செறிகாட்டு காயகா - வாடுமிடை 

$லமலர்ச் சண்ணியுட னீசெருக்கத் தம்புலியூர்ப் 

பாலுகச்த நீலகண்டப் பண்ணவா - கோலத் 

  

௬. விறனமிணடசாயனார் திருவவதாரம், 

௦. எறிபத்தசாயனார் இருவவதாரம், 

௯. கலிக்கம்பசாயனா திருவவதாரம் 

@. இரு$லகண்டயாழ்ப்பாணகாயனார் திருவவதாரம்,



௨௨௭. 

௨௭. 

௨௨௮ 

௨௨௯, 

௨௫0 

௨௬௩௪. 

௨௧௩. 

க்ஷேூ்றிரக்கோவையாகய 

இருத்தினை யூரிற் றிகமுமிளங் கொம்பே 

டிருக்கும் இரு்தீச் சுரனே - பெருத்ததிருச் 
சோபு மாககரிற் சோபுர சாயடசேர் 

சேர்பு காதா சுவாமியே - மாபுனிதர் 

ஈட்பாம் திருவதிகை சாமடம வுமபஇிகை 

யட்பாவீ ரட்டானச் தமமானே -யெப் சபாது 

கந்னரு சாவலூர் கங்கைசுந்த ரம்புணரு | 

மிச்சர் சடைகாவ லீசுரா - சுந்தரமாம் 

விர்த்தா சலமேவு மின்பெரிய சாயூயோள் 

பர்த்தாவா மிக்க பழமலை?ய - காததாவாய் 

செல்வெண்ணெ யூமேவு நீலமல்ர்ச் கண்ணாள்சேர். | 

வில்வமுடி. வெண்ணெய் விகிர்தனே - செல்வமிகுங் 

கோவல்வீ ரட்டச் ருயில்சிவா னர்தவகூலி 
மேவும்வீ ரட்டேச வித்தகா - மேவி 

யறையணிசல் லூரி லருண we oe 

மறையணி சாதா வானே - éeo pee 

. ரிடையாற்றில் வாழ்சிற் றிடைசா ய$சே 

மட்லேற் றிடையாற் றரசே - செடியதிரு 

வெண்ணெய்சல்லூ ரிற்தடுத்தாட் கொண்ட விமலாடே 

TOM OHNE STUB SET SSW - வண்ணத் 
we ee 

௨௨௮... இது அட்டவீரடடத்தொனறு, தஇிரிபுரதகனம். 

POE. சணடயசாயனார், இசைஞானியார், சுச்தரமூர்த்திச 

மீகள், கரடிங்கமுளை யரையசாயனார் இருவவதாரம். 

௨௩௨. இது அட்டிவீரட்டத்தொன்று, அர்சசாசரனை ய, 

2௫) மெய்ப்பொருணாயனார் இரவவதாரம.
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சி நாமப்பமறொடைவெண்பா. ௨௩ 

'ையூர்த் இரசகர்வா முர்துறையு ரப்பா 

ையார்பூங் கோதையுமை சண்பா - முறையாம் 

நிகூர் வடுவாம்சகண் மங்சைபங்கா மால்கண் 

ரிட வாழி யீசதவடு கேசா - தொடியணிகை 

ஈணிக்ச வல்லிபுடன் மாணி ருழிமருவு 

£ணிக்க மேனி வரதனே - நீணிலத்துற் 

7கற?ர கொண்ட திருப்பா இரிப்புலியூரத 

தாகைபுணா தோன்றுத் துணைவனே - வாசூதிரு 

2ண்டீச் சுரசகாவாம் மூண்மீசா கூரயிற்கண் 

சாண்டகா னார்குழலி கொண்கனே - யண்டர் 

கழ்பனங்காட் 0ரிம் நிருபபுறவ மின்னாள் 

சம்பன காட் டீசா வரதா - மிகுபுகழ்சே 

மாத்தா மேவு மழூய சாயயைட் 

ஈமராச்த மாமழகு காதலா - தேமார்த்த 

'ண்ண மலைசே ரர௬ண சலாகருணே 

ண்ணா மூலைசேரு மூசசமா - வெண்னும் 

(தோண்டைநாட்டூத்தலம் - ௬௨.) 

இகளிரு பத்திரண்டி௰் கப்பானற் பாலி 

Brot புகழ்த்தொண்ணை . சாட்டிற் - கதியதவு 

ஈஞ்ிபுச் சேசாம் பானேகற் சாமாட்டி 

ரஞ்சையொடு கட்டும வயிரமே - யாய்ச்துமஸலற 

௩  பஞ்சபூதலிங்கச்துள் ஒன்றாயெ தேயலிங்கம, 

௫. இத மத்தித்தலம ஏமில் ஒன்று, பஞ்சபூதலிட்கக் 

(ரூயை பிரிதிவிலிங்கம, இ 5க்ருறிப்புதசொண்டசாயனார் 
! காடவர்கோனாயனார் இரவவதாரம்,



௨௪ 

R-Fr, 

2.P oT. 

௨௪௮, 

௨22, 

௨௫0, 

2.86, 

௨௫௨. 

LEM. 

௨௫௪, 

௨௫௫, 

௨௫௭, 

௨௫௭, 

கேஷேக் தரக்கோவையாகிய 

போற்றுறங் கச்ெப்பா பொங்குதிரு மேற்றளி2சர் 
மேத்தளி சாயகனே மிச்கோர்முன் - தோற்றுமெழி 
லோணகாச் திசாஞ்சே ரோணகாச் தீச£னே 

காணு மனேகதங் காவதத்துத்-தாணுவே 

காவ தனே கச்ெறிக் காராக்காட் டேய்ர்து.வரு3 

தேவனே காலாத் திருகாதா - மேவுங் 

குரங்கணின்முட் டமவாழுங் கோவேவா லீசா 

விரக்குமினஉ யார்வமாயா ளின்பா - வரஞ்சார் 
இருமா கறற்புவன சாயகிோள் சேர்ச்.து 

மருவடைக்க லங்காத்த வாழ் - திருவோத்னர்ப் 

போத விளமுலையாள் போற்றிட கான்குபுய 

சாதா திருவேவேச காதனே-நீதிப் 

பனங்காட்ரே மேவும் பனஙகாடா சொல்லும் 

வனஙகாட் டமூதவல்லி மன்னா - seems Oo 

வல்லத்தில் வாமுமெங்கள் வல்லாம Yon S Yom (7 dD 

வல்லகா தாகருணை மன்னவா - சல்லஇரு 

மாற்பேறு மேவுகன்ற மான்கருணை சாயடுயா 

 ளேற்பான மால்வணல்கு மீசனே - வாய்ப்பாகு 

மூறனசர் மன்னு மூமைபாகா மிக்காக 
வூறுங் சுருணை யுமாபதி2ய - தேறு 

மிலம்பையங் கோட்ரோகோ டேச்து முலையாள் 

கலந்தசச்தி ரசே க.ரனே - துலங்குதிரு 

விற்கோல மேவும் விளங்கு புராச்த௫சேர் 

பொற்கோல மேவும் புசாக்தகா - மிச்ச இரு 
  

£68. Og தக்சோலம், 

உடு௭, இது கூவம்,



சிவநாமப்பகர௫ொடைவெண்பா. உடு 

வாலங்காட் டி.ழ்றிகழ்வண் டார்குழலி போற்றடின்று 
சாலஈடிக் கும்கார்த்ச காண்டவா - ஞாலமகழ் 

பாசூரின் மேவும் பசுபதி காயகசர் 

பாஞூர்சா தாம் பராபசா - பேசுபுகழ் 

வெண்பாக்க மாசகரின் மேவுகனி வாய்மொழிசேர் 

பண்பாவெண் பாக்கப் பரமனே - சண்பான 

கள்ளிம் பதிர்ரிவா சரஈ்தாகண் ணாரருளைத் 

கெள்ளுமா சச்தவல்லி சேர்புயனே - விள்ளரிய 

ஞானபபூங் கோதையுட னற்றிருக்கா எத்தியினிற் 

சானவன்கண் ணப்புங்கா ளத இய - வானவர்கள் 

போற்றுஇிரு வொற்றியூர்ப் பூர வடி.வுடையா . 

டே சறுமா சந்தத் தியாகனே - சோசறும 

வலிதாய மேவும் வலிதாய சாதா 

தலையான தாயமமைம சார்பே - நிலையார் 

இருநுல்லை வாயிற சிவபா சுபதே 

சுரனே கொடியிடையாச் தோகை - வரனேசொல் 

வேற்கா டெலுந்தலத்தில் வேற்கண்ணி பான்மருகும் 

வேற்காட னேமயிலை மெய்ப்பதியி - லேர்காத 

  

.இ௮. பஞ்சசபையிலொன்றாயே இரத்தெசபையுள்ள gs), 
ட௬௦: இது திருவிளம்பூசர். 

௬௨. பஞ்சபூதலிங்கச். து ளொன்றாகிய வாயுலிக்கம், 

ஈபிலாயக்கொடுமூடி. மூன்றில் ஒன்று, 

-௬%,  கலியகாயனார் திருவவதாரம், 

FP, இதுபாடி. 

ட௬௬, மூர்க்கசாயனார் திருவவதாரம்;



© Sy eT. 

௨௬௮. 

௨௭0௦ 

௨௭, 

௨௭௨. 

௨௭௯௦ 

௨௭௦. 

௨௭௫. 

௨௭, 

2.67 OF. 

௨௭௮. 

க்ஷேத்தஇிரக்கோவையாகிய 

மென்பைபபெண் மை யிமையா சலமகளோ 

மூனபுற் றுறைகபா லிசுரா - துன்பகதறும 

வானமியூர் மேவும் வளர்சுக் தரமாஇின் 

பான்மே வியாருக்தே பால்வண்ணா - கான்மேவுங் 

கச்சூரா லக்கோயில் கன்னியுமை மாது இன 

மெச்சவிரு£ஈ இட்ட விமலனே - சச்சு 

மிடைச்சுர மேவு மிடைச்சுர சாதா 

மடக்சொடி சேரு மணாளா - வடற்றிழல்?ர் 

செயயசமு$் குன்றிற் நிசழ்பெண்ணி னலலாள்சேர் 

மெய்யனே வேதூரி வேதியா - பொய்யிலா 

வச்சிறு பாக்கத் ததிசக் சரமின்னா 

ளிச்சையுறும் பாக்சபு ரோசனே - கொச்சையிலா 

வக்சனா சன்னில் வடிவாம் பிகைமருவு 

சிம்சகனமே வுஞுர்த7 சேகரனே - சொத்கொ 

ள ரிலியூர் தங்கு மனம்பெரியா டோள?சேே 
சரசிலி காசா வரனே -யுரமேவுங் 

கான்மே விரு (பைமா காளக் குபின்மொழி2௪ 

சோமனிம னேமாகா ளேசுரா - சாமம் 

(துளுவநாட்டுத்தலம் - ௧.) 
பகரிப் பதிசண்முப் பானிரண்டுக் கப்பாற் 

நிசழ்துளுவ சாட்டித் சிறக்து - புசழ்சொண்ட 

கோகரண மேவுதிருச் கோகரண காயயொள் 

பாகமூறு மாபலப ராபரா - வாகுறவே 

இண்பார் புகழ்காஈத் இக்கப்பா லுத்தரத்திற் 

இன்பான் மருவி யிருக்குறா - பண்பாக் 

௨௬௭. வாயிலார்சாயனூ இருவவதாரம,



சிவநாமப்பஃரொுடைவெண்பா. ௨௭ 

(வடநாட்டுத்தலம் - டு) 

இருப்பருப்ப சஞ்சேர் வனே யினிய 

பருப்பச மங்கை பதியே - விருபபமூற 

லப் பருப்பதஞசேர் நீலாம் பிகைம௰ழு 

8லா ௪லகாத கிததனே - மேலா 

மனேகது் சாவதஞ்சே ரப்பா கருணை 

மனோன்மனி பேரு மணாளா - வசாஇத 

இருக்கேதர ரக்கெளரி சேருங்கே தாரா 

விருச்குமு,ச னான் மறையு மேத்த - வுருக்கமுடன் 
பூதகண சாதர் புடைசூழ வானவரு 

மாதவரும போதறி வரவ செட்பப- போதுகந்த 

உபங்கோதை வேச்சகட் பரியகிறப பார்பபதிததா 

பங்சர் புறத்த னமர்ச் இருப்ப - மங்காத 

மாகயிலை யாகுகொடித் தான்மலையி லென்றென்று$ 

சாசமதா வீற்றிருக்குஞ் சமபுவே - போகசுக 

மாறிலா வள்ளியொடு மால்யானை மங்கையொடு 

மாறு தலத்து மருள்பெருக - மீறுமெழிற 

குன்றுதொறு மாடுங் குமா வே ளைப்பயக்த 
சன்று மா னேந்துங் கராம்புயனே - வென்றிமிகு 

ஞானசம் பம்தர்திரு சாவராயர் வன்றொண்டர் 

பானிகரும் சேவாரப் பாமாலை - மாகிலதஇ.ழ் 

பாங்குடனே சார்றும பதிகளிரு நாற்ரெழுபா 

ஞன்சனறிக் க!சிமத னற்பதிகப் - பாங்குவைத்து ப 

பாடு மிடங்களிலு ॥ பண்புடைய வாசவுர்ப் 
பீடுபெறு காதன் பிறங்கருளாற் - சூமிகின்ற
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௨௬௫. 
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௨௯௯. 

MOU. 

கே்ஷேத்திக்கோவையாகிய 

மாணிக்கம் போன்றதிரு வாசகத்தி னல்லிசைப்பா 
பூணுக் தலல்களிலனும் பொற்புடனே - நீணிலத்திற் 

ரோணுகின்ற வெண்ணிலாத் சொன்னகர்க டோறு। 

வாணுதலா ளோடு ம௫ழ்க்திருக்குச்-தாணுவே 

சச்சிதா னர்த ௪தாசிவமே யன்பர்கெஞ்சில் 

வச்சிருக்கு சன்னமச்சி வாய?ம - மெச்சு 

மகள சசள வகண்டிகமே யின்பந் 

இசழ்தற் பரமே சிவமே - மிகவுறுபே 

சன்புடனே யன்ற னனச்தசா மத்தைமிகு 

பண்பாகப் போய்றிப் பணிபவருக் - இன்ப 

. நிதியே பரமசிவ கித்தியவா னந்த 

பஇிஃய பசுபதியே பண்பார் - கஇிபுதவு 

மானந்ச வின்ப?ம யாதரவா சம்புமவாக் 
கானந்த மாக்குவிக்கு மையனே - யானர்த 

போக ிவாநர்சப் பொற்பாச மென்னெஞ்சில் 

யோக மூறச் செய்வா யுமைபாகா - வாகைபெறு 

நின்னன்ப ருக்கு நிகழுமெண் 92 இியொடு 

பன்னலமு மெய்யன்பும் பாகயரும - மன்னவென்ர 

ச்சா சொளிர்கித்யா னச்த சுகவாழ்வு 

தீர் தருளுன் ருளே சரண், 

சிவநாமப்பஃரொொடைவெண்பா 

(Cp 2 Oo pM 

Que யர
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Rey tow id. 

% இருத்தொண்டர் திருநாம்க்கோவை. 
இவவ மப இ இ ன் ane 

காப்பு, 

'ய்யன்பர் சாமமெல்லாம் வெவ்வே௮ போற்றிடவைங 

யன் நிருவடியே காப்பு, 

  

இல்லைவா ழந்தணாகள் செநீல சண்டனா 

ரில்லை யளித்த வியற்பகையார் - தொல்லை 

யிளையான் குூடிமாறா மெய்ப்பொருளா சான்று 

மிளையா விறன்மிண்ட ரின்ப - மளவுமயர் 

நீதி யேறிபத்தர் நீண்டபுக மேனாதி 
காதர் இருக் கண்ணப்பா கற்கலயர் - மேசகு£ர் 

மானக்கஞ் சாற.ரரி வாட்டாய ராளாயர் 
ஞானத் இருமர்த்தி சாயனார் - மேன்மை 

மூருகர் பசுபதியார் முன்னாளைப் போவார் 

அரி? நிருக்குறிபபுத் தொண்டர் - மருவுமறைச் 
சண்டீசர் வார் தக்க கூலச்சிறையார் 
கொண்ட மிழலைக் குறுமபனார் - சொண்டுசெயு 
கீள்சானாக் சாலம்மை யப்பூதி நீலசக்கர் 
மூளு சமிசர்தி முத்தமிழை - யாளுச் 

திருஞான சமபந்தர் செய்யகலிக் காம 

சருண்மூலர் சண்டி. யடி.கள் - வருமூர்க்கா் 

சோமாசி மாறனார் சாச்யெனார் சூழாக்கூர் 
சாமார் ஏிறப்புலியார் சற்றொண்டி - னேமச 

இஃ, தருவாவதுறையாநீனம், ஸரீ சிவஞானமுனிவர் 
Gow gy.
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கரு, 

இடர், 

2.8, 

௨௨, 

திருத்தொண்டர் திருநாமக்கோவை, 

சி.றத்தொண்டர் சேரமான் செய்யகண சாதர் 

விறர்களர்தைக் கூற்றுவனார் விஞ்சைத் - இறத்்துப 

பொய்யடிமை யில்லாப் புலவர் புகழ்ச்சோழர் 
மொய்சொணச சிங்க மூனையனாய - னாயரதி 

பச்தர்சலிக் கம்பர் கலியர் பகர்ச,$இ 

கைச்தபுல னையடிகள் காடவர்கோன் - மெய்த்த 46 

புல்லனார் காரிசெடு மாதர்புகம் வாயிலார் 

சல்ல முனையடுவார் காயஞர் - மல்குகழல் 
சிங்க ரிடங்கழியார் தஞ்சைச் செருத் துணையார் 

கோங்காா புகழ்ச்துணையார் கோட்புலியா - ரங்கண 
பதச்தசாயத் சாம்கார் பரமனையே பாடுவார் 

சிச்சஞ சிவன்பாலே சேர்ச்துள்ளார் - 8357p 

மூதி. இ3சறி காட்டு முதல்வா முழுதுணர்க்தோர் 

பிரசஞஜணமஹை யாரூர்ப பிறக்தார்க - எத்தனையே 
முப்பொமுதுக் தீண்டுவார் முழுநீறு பூசுவா 

ரப்பாலு மீச னடிச்சார்ச்தார் - மெய்ப்பூசன் 
மானியார் சேச௪ஞார் வாழ்செங்கட் சோழனார் 

பான்மையார் நீலகண்டப் பாணஞர் - மேன்மைச் 
சடையரிசை ஞானியிவர் தம்மையெல்லாஞ் சேர்த்த 

சொடையாகப் பாடியவன் ரொண்ட - ரடியிணைகள 
சச்தனைசெய் இதக் இருகாமக் சோவைதனை 
மர்திரமாக் சொண்டு மயிர்சிலாத்து - சைந்துருக 

மெய்யன்பா லென்றும் விசம்பப் பெறுவார்கள் 

கைசவமூம் புல்லறிவுங் கற்பனையு - மையலுக் தீர்த் 
தீத்துவிதா னந்த வகண்டபரி பூணத்தி 
னித்தியமா வாழ்வார் நிசம். 

திருச்சித்தம்பலம்)
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அருளிச்செய்தது. 

உட 
பெரும்பான்மையும் நசக்சினார்க்ியாா 

உரைக்கரு,ம்தைத தழுவி, 

யாழ்ப்பாணத்துநல் லூர் 

ஐறுமுக நாவலரவாகள் 

செய்த உரையுடன் 

பர சைவப்பிரகாசலித்தியாசாலைத் தருமபரிபாலகர் 

al cd a pa & UI ar cay, 

சென்னபடடணம் 

வித்தியா நுபாலனயர்இரச 

அச்சிற்பஇப்பிக்கப்பட்ட 
௧௨-ம் பதிப்பு. 

Horas ER ஆனிமீ. 

(Copyright Registered.) 

  

   
   

 



டெ 

ரோ. நீதவரலாறு, 

ao OK SEE டய 

  

பாண்டிதேரத்திலே மதுசாபுரிபிலே இருக்க பொய் 

யடிமையில்லாப் புலவர்களாசிய கடைச்சங்கக்து வித்து 

வ. ன்கரரக்குள்ளே கலைவ ராகிய நக்கவா வடதிசையிலே 
இ 8 ச க ப் mye ௫ GC 6 . ச 

மம்யமலைக்குச ௪ UG Bod ON 1h Lith BALL). TMM S aw 

போகும்போது, அங்கே ௨௫ கடாகக்கைக்கண்டு, Harry, 
nr . ௪ ௪ 

குவபூசை செய்துகொண்டிருக்கையில், அதிதடாகக்கரசையி 

அள்ள தெய்வத்தன்மைபொருந்திய ௨௫ அலம் இலிருந்து 

ஒரு பழுப்பு அவருக்கு முன்னே பாதி நீரிலும் பாடு ஈரப் 

புறத்திலுமாக விமுநதது, நீரிலே விழுந்த பாடு மீன்வடி.வ 
மும், நீர்ப்புறத்து விழுநக பாதி பறவைவடிவமும் அடை 

. , ட 5 5 இ க ப 6 உரு ே . . ரி 

ந்த, இருபக்கத்திலும் இழுக்க, நந்2ரதேவா அலவாச்சரிய 

மான காரியத்திலே கருததுச்செலுத்தினா/. ௮.கனாலே சவ 

பூசைக்குத் தவ.று உண்டாயிற்று, 

அ.தன்முன்பு அவ்விடத்தே அப்படியே சிவபூசை 

பில் வழுவினவர்களாகய தொளாயிரத்துத் தொணணூற் 

ரொன்பதின்மரை ஒரு மலைக்குகையில் அடைத்து, இன் 

னும் ஒருவன் வேண்டும் எனக் காத்திருந்த ஒரு சொடிய 

பூதீமானது ஈக்கரரை எடுத்துக்கொண்டுபோய், ௮க்குகை 
யில் ௮டைத்து, அயி.ரவராக்க, தன்னியமப்படி அகப்பட்ட 
அவ்வாயிரவரையும் உண்ணுகற்கு நீராடப்போயிற்று,



2. 

ச * டி ச ௬ ச் e o 7K > 

ன அடைபட்டிருக்கவர்கள் எல்லாரும் GHEIC Fas 

ரைப் பார்த்து, *நாங்களெல்லாரும் நெடுங்காலமாக இபபூ 23 
அப « ந ச ௬ e ௫. 

இன் சிறையில அகப்பட்டி ருந்தும், இப்பூகக்காலே உணவ 
௬ . ச ச . ம ச உட 

(if கலியவைகளைப் பெறு அப பிழை க் திருந்கோபக இன 

றைக்கு உம்மாலே இப்பூகததுக்கு இரையாகுஙகாலம் பூம் 
f . * . கரு க உட ச 

(9௧௧ஐ' என்று அழுதார்கள். ஈக ய அதுகள், 
மனமிரங்கி, Posteo jon & குறித்துத் இரு நருகாறஅப 

படை ஏன்கிற இப்பிரபநதக்கைப பாடினார். உடனே 
. 6 . Ms . 

முருகக்கடவுள் எ௫ர்வடது அவலாபத்தை நிக்கி, வரச 

ளெொல்லாமையும் காப்பாற்றியருளி, நக்௨சரைப் பார்தது “இப் 

MATE SDB க இன னஈ௩கோறும் அன்புடனே இனுபவ/ சளு 

சது வேண்டிய வரங்களைக் கொடுத்து வருவே ன்று 

வாக்குத்தத்தஞ் CFL FHM GH
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'இருமூருகா ந்றுப்படையென்பது திருமுருகினிட ந்தே 

ஆற்றுப்படுத்தலை உடையகென ஏழாம்வேற்.றுமைக் தொகை 

ப்புறத் துப் பிறந்த ௮ன்மொழித்தொகையாய் இப்பிரபந்தத் 

இிற்னுக் கா.ரணக்குறியாயிற்று, திருவென் னும் பலபொரு 

ளொருசொல் வடமொழியிலே ஸ்ரீ என்பது போலக் கமி 

ழிலே தேவர்கள் அடியார்கள் ஞான நூல்கள் புண்ணிய 

ஸ்தலங்கள் முதலிய மேன்மையைய/டைய எப்பொருளகட் 

கும் விசேடணமோழியா3 அவற்றிற்கு முன்னர் மகிமைப் 

பொருளை உணர்த் வரும்; ஸ்ரீ ௮னந்தேசரர் ஸரீ மாணரிசக 

வாசக Ls வாதளாகமம் ஸ்ரீ சாலிவாடி.புரம் ஸ்ரீ பாதம் 

எனவும், திருமுருகர் இருகாளைப்போவார் இருக்கோவை 

திருநெல்வேலி இருவடி எனவும வழங்குமாற்றால் அறிக, 

மூருகென்றது சுப்பிரமணிய சுவாமியை, எக்காலத்தும் 

இளமையை உடையோராதலால் அவருக்கு முருகனெனப் 

போந்த பண்பிப்பெயர் அன் விகுதி குன்றி முருகு எனப 

பண்புப்பெயராப் நின்றும் ௮ப்பண்பிப்பொருளையே தந்து 

நின்றது; ௮சன் ௮மைச்சன் என்பன DIF ௮மைச்சு



உ 

என நின்ராற்போல. அற்றுப்படையென்ற து வழிப்படுஜ் 

so. gu ub vag இரண்டு சொற்கள் ஒருங்குகூடி 

அற்றுப்பபி என ஒரு சொன்னீர்மைப்பட்டுப் பகுதியாய் 

நின்று தொழிற் பெயர்ப் பொருளுணர்த தும் ஐ. 7்குதி 

புணாந்தூ. அற்றுப்படை என “ற்டிநதது, ஐ விகுதி 

கொழிற்பெயாப் பொருளுணர்த்தல் கொடை அளபெடை 

கண்படை என்பனவற்றிற் காண்க. வழிப்படுத்தியது 

எ தின்பொருட்டெனின், மூ.த்திபெறுக3் பொருட்டென்க. 

௮௮ பின்னர் இப்பிரபந்தத்தில் “சேவடி படருஞ் சேம்ம 

லள்ள்மோ6--நலம்புரி கோள்கைப் புலம்புரிந் துறை 
யுஞ்--சேலவு” என்பதனால் அறியப்படும். யாரையெனின், 

அம்ருத்தியைப் பெராுதானாயும் அதனைப் பெறுதற்கு 

௮பேகை௩யடையானாகியும் உள்ளானொருவனை, என்னை! 

ஒரு பொருளைப் பெற்றவளைப் பெறுஇயென வழிப்படுத்தல் 

வேண்டாமையாலும் அதனைப் பெறுதற்கு ௮பேகைஷஃயில் 

லாதவனை வழிப்படுத்தல் கூடாமையானும் என்க, யாரெ 

னின், அம்முத்தியைப் பெற்றானொருவன். என்னை, ஒரு 

போருளைப் பெறாதான் அப்பொருள் இத்தன்மைத்தென் 

ப.தும் ௮தனைக் தனக்கு ஈயவல்லார் இவரென்பதும் அவரி 

LED ௮தனைப் பெறும் நெறியும் அதனால் தான் எய்தும் 

இன்பமும் உள்ளபடி அறிதலும் பிறர்க்கு ௮றிவித்தலும் 

இயலாமையானென்ச, இப்படிப் பிரபக்தஞ் செய்தற்கு விதி 

யாதெனின், தொல்காப்பியத்துப் புறத் திணையியலில் தாவி 

னல்லிசை கருதிய கிடந்தோரக்குச்--சூத பேத்திய தயி 

9லடை நீலைபுக--கூத்தரும் பாணரும் CUTE AD 

நியு -மாற்றிடைக் காட்சி யுறமழத் தோன்றிட்--பெற்ற



பெருவளம் பெரூ௮ர்ச் கறிவு,2இச்--சென்று பயனெ மாச் 

சொன்ன பக்கமுஞ்--டிறக்க நாளணி செற்ற நீக்கிப்-- 
பிறந்த நாளவயிற் பெருமங் கலமுஞ்--றத ர்த்தி மண் 

ஞ் கலமு--ரடைமிகுத் தேத்திய குடைநிழன் மரபு-- 

மாணாாச ' சுட்டிய “மோண்மங்கலமு--மன்னெயி vy bs 

மண்ணு மங்கலமும்--பரிசில் கடைஇய கடைக்கூட்டு நிலை 

ப/ம்-பெற்ற பின்னரும் பெராுவள னேத்தி--ரடைவயிற் 

போன்று மிருவகை விடைய/-மச்சமு. முூவகையு மெச 

மின்றி--நாளும புள்ளும் பிறவற்றி னிமித்தமுங்--காலங் 

கண்ணிய வோம்படை யுளப்பட--ஞாலத்து வரூஉ நடக் 

கையது குறிப்பிற் --கால ஜன்றொடு கண்ணிய வருமே” 

என்னலும் ௩௬-ம சூத்திரத்தில் *அற்றிடைக் காட்சி யுறழ£த் 

தோன் றிப்--பெற்ற பெருவளம் பெருக் கறிவுநீஇச்-. 

சென்றுபய னெஇிரச் சொன்ன பக்கமும்” என்பதேயாம். 

இங்கே பெருூவள மென்றது மே இயலில் “கொடிநிலை ௧ந 

SP வள்ளி யென்ற--வடுநீங்கு சிறப்பின் முதலன மூன் 

லங் --கடவுள் வாழ்த்தொடு கண்ணிய வருமே” என்னும 

௩௩-ம் ரூத்தரத்திற் உறப்பட்ட கொடிநிலை முதலிய மூன 

றனுள ஒன்றாகிய கந்தழி, கந்தழியாவது ஒருபற்றுமந்று 

௮ருவாய்த் தானே நிற்குர தத்துவங் கடந்தபொருள். 

இதனை :*சார்பினாற்மோன்றா.து தானருவா யெப்பொருட்கு-- 

மேயநின் றெஞ்ஞான்று மின்பக் தகைத்தரோ--வாய்மொழி 

யால் வாக்கான் மனத்தா னறிவிறந்த--- நூய்மையதா மைதீர் 

சுடர்.” எனவும் “உற்ற வாக்கையி னுறுபொரு ணறுமல 

செழுதரு நாற்றம்போற்--பற்ற லாவதோர் நிலையிலாப் 

பசம்பொரு எப்பொருள் பாராதே--பெற்றவாபெற்ற பய



௪ 

னது நுகர்ந்திடும் பித்த்சொற் றெளியாமே--யத்த ஞண்டு 

தன் னடியரிற் கூட்டிய வதிசயங்கண்டாமே” எனவும: 

அதனையறிர்ச பெரியோர் கூறியவாற்றானறிக, எனவே 

தருமூருகாற்றுப்படை யென்பதற்கு, மூ தீதியைப் பெற்றவ 

னொருவன் பெறுதற்குப் பக்குவனாகிய ஐரி.ரவலனைப் Cts Diu 

பொருட்டு ஸ்ரீ சுப்பிரமணியசுவாமியிடத்தே வழிப்பட, 

தலையுடைய பிரபந்தமெனப் பொருள் கூறுக, 

egret



இருப்பரங்குனறம். 

aT re 

இணைக்குறளாசிரியப்பா. 

உலக முவப்ப வலனேர்பு Sill BCR 

UATLF/P ஞாயி௮ு கடற்கண் டா௮ங் 

கோவற விமைக்குஞ் சேண்விளங் கவிரொலி 

யுறுநாக் தாகலப மகணுடை கோன்றாட் 

செறாாத் தேய்ம்ச செல்லுறழ் தடக்கை 

மனுவில் கற்பின் வாணுதல் கணவன் 14> 

காகோண் முகஈத கமஞ்சூன் மாமழை 

வாளபோம் விசும்பின் வள்௫றை இதறித் 

தலைப்பெய நலைஇய கண்ணுங் கானத் 

இருள்படப் பொதுளிய பராரை மராத் 

அருளபூக தண்டார் புளு மார்பினன் 

மால்வரை நிவகக சேணுயர் வெற்..ிற் 

இண்டணி கவைஇய வொண்செஞ் 7 nga 

கணைக்கால் வாங்கிய நுசுப்பிற் பணைத்தோட் 

கோபக் கன்ன தோயாப் பூந்துகிற் 

பல்காசு நிரைத்த சில்கா மல்குற் 

கைபானைந் இயற்றாம் கவின்பெறு வனப்பி 

வைலொடு பெயரிய பொலம்புனை யவிரிழை 
சேணிகந்து விளங்குஷ் செயிர்தீர் மேனித் 

துணையோ ஏாய்ந்த விணையீ சோதிச் 

செங்கால் வெட்சிச் சீறித மிடையிடுபு 

பைந்காட் குவளைக் தூவிதழ் கிள்ளித்



Sir 

தெய்வ வுத்தியொடு வலம்புரி வயின்வைக் து௪ 

இலகந் தைஇய தகேங்கமழ் திருநூகன் 
(௦க.ரப பகுவாய தகாமமண BOY WS ZB DS 

அவ.ர மூடிக்க துகளறு முச்ிப் 

பெருக்கண் சண்பகஞ் செரீஇக் கருகரகட் 

பெப்பூ மருஇ னொள்ஸிணா சட்டிக் 

Bin dahon றெழுதரு இழ்கீர்ச் செவ்வரும் 

பிணைப்புறு பிணையல் வளைஇக் துணைக்தக 

வண்காது நிறைந்த பிண்டி யொண்டளிர் 

ABT, CHE இளைப்பதி இண்காழ் 

கறுங்குற டுமிஞ்சிய பூங்கேழ்க் தேய்வை 

தேங்கமழ் மருஇணர் கடுப்பக் கோங்கின் 

குவிழு௦ி ஸநிளமு£லைக் கொட்டி. விரிமலர் 

வேங்கை நுண்டா கப்பிக் காண்வச 

வெள்ளிற் கசுூறுமுறி Garon. Os Sung 

கோழி யோங்கிய வேன்றடு விறற்கொடி 

வாழிய பெரிதென் றேகத்தகிப் பலருடன் 

Fr Hsp எலம்பகஞ் சிலம்பப் பாடிச் 

சூர. மகளி ராடுஞ் சோலை 

மகதிய மறியா மரன்பயி லடுக்கத்துச் 

சுரும்பு மூசாச் சடாப்பூய் STH BL 

பெருக்கண் கண்ணி மிலைக்கத சென்னியன் 

பார்டு.இர் பனிக்கடல் கலங்கவுள் புக்குச் 

ஆரமுது றடிந்த சுடரிலை நெடுவே 

அலறிய க௫ப்பிற் பிறழ்பற் பேழவாய்ச் 

சுமல்விழிப் பசுங்கட் சூர்த்த நோக்கற்



கழல்கட் கூகையொடு கடும்பாம்பு தாங்கப் 
பெருமுலை யலைக்குங் காஇற் பிணர்மோட் 

ட கெழு செலவி னஞ்சவரு பேய்மகள 

குருதி யாடிய கூருகர்க் கொடுவிரற் 

சண்டொட் ண்ட சுிமுடைக் கருக தலை 

யொண்டொடி கீ கடக்கையி னேந்தி வெருவச 

வேன்றடு விறற்களம் பாடிக் தோள்பெயரா 

Sori Best aru குணங்கை தூங்க 

விருபே ருருவி னொருபே சியாக்கை 

யறுவேறு வகையி னஞ்சுவ.ச மண்டி. 

ய வணர் ஈல்வல மடங்கக் கவிழிணார் 

மாமுக றடிகத மறுவில் கொற்றத் 

கெய்யா ஈல்லிசை௪ செவவேற் சேஎய் 

சேவடி. படருஞ் செம்ம ௮ுள்ளமொடு 

ஈலம்புரி கொள்கைப் புலம்புரிக் துறையுஞ் 

செலவுகீ ஈய கனை யாயிற் பலவுட 

னன்னா கெஞ்சத் இன்னசை வாய்ப்ப 

வின்னே பெற்திநீ முன்னிய வினையே 
செருப்புகன் றெடுத்த சேணுயர் நெடுங்கொடி 

வரிப்புனை பர்கொடு பாவை தாங்கப் 

டொருகர்த தேய்த்த போ.ரரு வாயிற் 

றிருவிற் றிருந்த தீதுதீர் நியமத்து 

மாடஉமலி மறுகிற் கூடற் குடவயி 

னிருஞ்சேற் நகல்வயல் விரிர் தவா யவிழ்ந்த 

முட்டாட் டாமசைத் துஞ்சி வைகறைக் 

கட்கமழ் நெய்த _லூதி யெற்படக்



Sy 

கண்போன் மலாந்க காமர் சுனைமல 

சஞ்சிறை வண்டி. னரிக்கண மொலிக்குங் 

குன்றமர்ந் துறைதவு முரியனதா அன்று, 

இதன்போநள். 

உலகம் என்பது முதல் கணவன் என்னும் வரையும் 
ஒருதோடர். 

உலகம் உவப்ப ஏர்பு வலன் இரிதரு பலர் புகழ் ஞாயிறு 

கடல் கண்டு ஆங்கு - அன்மாக்கள் மூழும்படி எழுந்து 

(மகாமேரு கரியைப்) பிரதக்கணஞ் செய்யும் பல சமயத் 

தாரும் புகழும் ரூரியன் கடலினிடத்தே காணப்பட் 

டாற போல, 

வலனோபுதிரிதரு என்பதனை எர்புவலன் திரிதரு என மாற் 
திப் பொருஷரைககப்பட்டு. பலரும் எள்பசனகணும்மை 

விசாரசசாநமொகல£.து. காணப்பட்டு எனறபாலது செயப்பா 

ட்டு வினைப்பொரு ரண TF gw பரிவிகதி குன்றிக் கண்டு என 

(pus. D3 லவாழவா னென்பா னியல்புடைய மூவாக்கூ-- 

Baar? charm gia’? என்னார் திருக்குறளினுள் “எனப்ப? 

வான'' என௱பாலது “என்பான்!” என்றாய வாறுபோல. இல 

வாறு வருவனவ௱றை வடரு-லார் நமக்கு என்பர், கண்டால் 

எனறும் வினையெச்சம் கண்டு எனத திரிகது கின்றது. 

ஓ அற இமைக்கும் அவிர் ஒளி - (இருவகை இரந்தரியங் 

களும் தாங்கள் செல்லுதற்கு உரிய பொருளினிடத்தே) 
. ட ௪ ட ம 

சென்று தங்குதலில்லையாகுமபடி கண்களைஜா£டி. (மனசு 

னாலே) பார்க்கப்படும் பிரகாசிக்கின்ற ஒளியையும், 

சேண் விளங்கு ஒளி - (கண்ணினாலே பார்க்கிறவர்களுக் 

குதி தூரத்திலே விளங்குகின்ற ஒளியையும்,



வரவிமைக்குரூ சேண்விளககவிரொளி என்பது ஓலா 

விரைகரமவிசிராளி எனவும் சேண்விளநகொளி என்வும் பிரி 

gs ஈஉடடிப பொருருரைககப்பட்டது. உ பளபறு முனி 

லை ர தொழி! பெயர, இருவ்க மிநதிரியஙகளாவன கோனே 

ஊிய்பைந்தும் காமேதரிய மைமறமாம.. இமைகாை தணி 

water Gry sol porn wu முவிததல.. இமைக்கும் wore 

Sith of mF. APT OVP , த we fe SOT. கோயி ஸ்டடி பிடரி 

வாது கோவ௱ விமைக்ஈ* மவிசராய எனறும் வரப்படும் A Gil 

awa Em CoraeCatiaoni@u trav. Fowu டர 

பனயோலதை தம்மை மனத்தால சோகரூமோ யாட்டு. அலவி 

ரள நிக்மும் உளி எனப் பொருல் பரிதலால் சொழி மை 

யம. காயிறு கடற்கணடாநுகுச சே விளஙுமொய் என்றும 

லாச ௩யம பசுநிறததையடைய கடலினம்தே விளற்யாம பெடசி 

ஐதசையடைய சூரியயாபோலப பசுசிரரதையுடைய wild 

மீதே விளஙகும செவவொளியினையடைம எ எனப் பொரு ப 

தெலாவ பாண் புவமையும, கொள்ளம் இடி தமை காண்க, 

உறுரர்த் தாங்கிய மதன் உடை ரோன்றாள் - தம்மை 

அடைந்த அன்பர்களைப் (பிறவிக் கடலிலே விழாமல்) தாங் 

கும்பொருட்டு (அவர்களிட த்துள்ள) அறியாமையைக் கெடுக் 
கும் வலிமையாகிய பாதத்தையும், 

செறுகாத் தேய்த்த செல் உறழ் தடக்கை - பகைவ. ராகிய 
அசுரர்களை வதைத்த இடியைப்போலும் பெருமையாகிய 
கையையும் உடைய, 

மறு இல் கற்பின் வாணுதல் கணவன் - குற்றம் இல்லாத 

கற்பினையுடைய தெய்வயானையம்மைக்கு காயகரும், 

கற்பாஏ.து நாயகனிற்ிறந்த தெயவம் இல்லை எனவும் 
அவனை இப்படி வழி பக எனவும் தந்ைத தாயரும், ௮ந்தணரி



£0 

டத.தும சான்றோரிடச்தும் ஆசாரியரி_ச தம் சடவளைச் சுட்ட 

யம் ஒழுகும் ஒழுக்கம இவ்வாறு என நாயகம் கஈ$சசவழி 

நிறறலாம். வாணுதல் என்பது ஒளியாகிய நெ௱நிபை உடை 

யாள என விரிதலால், பண்புததொசைப் புதுப் பிறநச 

அனமொழிசதொகை, தெய்வயானை முருகக்சடவளுசகரடுக் கரி 

LIER என்க. ஒளியையும் பாசத்தையும் கையையம் உடைய 

நாயகா என முழக்க, 

கார்கோள் என்பது முதல் மார்பினன் என்னும் 
வரையும் ஒரு தோடர். 

கார்கோள் முகஈத கமம் சூல் மா மழை : கடலினிடத்தே 

முசந்ததனால் உண்டாகிய நிறைவினையுடை த.தரகிய ரூலினை 

யுடைய பெரிய முகில்கள், 

காரிஞலே கொள்ளப்படுதலால் (முகக்கப்படுதலால் என 
றபடி) சடல் கராகோள் எனப்பட்டது. அதன் கொள என் 

பது கொள்ளப்பவேது என்னும் பொருட்கண் செயப்பமிபொ 

ருண்மை உணர்த்தும் ஐ விகுதி புணர்சத, தொல்காப்பி.ப௪.து 

எச்சவியலில் '*செய.பா யென்னு முன்னிலை வினைச்சொற-.-செய் 
யென் Gerad wth monies என்னாம் ௫௩-ம் ரூ.௪ இர 

தது மொழிர்சபொருளோ டொன்ற வயகலமின் மொழியாதத 

னயு முட்டின்று முடித்தல் என்னும் யததிமிஞல் ஐ விகுதி 
கெட்டு, கெட்டவழி முதல் நீண்டு சோள என வந்தது, இச் 

சுததிரசஅச்ர, செய்யாய் என்னும் முன்னிலை வினை*சொல்-- 

செயயாய் எனனும் (வாய்பாடு) முன்னில்யபேவலொருமை 

யெதிர்கால வினமுற்றுச்சொல்-செய என்க&ளவி ஆகு இடன் 
உடைச..--(அப். என்னும் விகுதிகெட்டுச்) செப் என்னும 

வாய்பாட்டுச் சொல்லாய் நிற்கும் இடத்தை உடைத்து எனப் 

பொருள் ROS. வடழாற் கடலை நிலைகண்டுணர்ரத சேனுவரை 

யரும் இவ்வாறே உரைத்தார்,



வாள் டோழ் விசும்பின் வள் உரை 853 - சகச சூரி 
யாகள் (இரும்) நீக்கும் அகாயத்தன் கண்ணே செருக்க 

பாய துளிகளை (முற்படச Fe! 

ஒளியெனப பொருளபடும் வாள் எனபது அத்ாயடைய 

“நதர சூரியர்சளுக்கு ஆமினமைபால், ஆ௫ு.பெயர், 
% 

தலைப்பெயல் தலைஇய தண் ஈ௩றங கான ந.த-(கார்கால)5.த) 

முதற் பெயலைப் பெய்து விட்ட ர௬ுளி/மையைய/டைய வாசனை 

பொருந்திய காட்டினிடத்கே, 

.  தீலையல் TEEPE இப்பொருஎ. இவா! சநிவே தெயவ 

ப்பெ.யாத தொருதியில * 'சலைய லென்ப பழு பய து விரி 

சல். என்னும் ௧௪௬௯-ம் சூததிரச தால அறிம, 

இருள் படப் பொதுளிய பரா பராஅத்து - இருள் 

உண்டாகும்படி குழைத்த பருமைய/ய அரையினையுடைய 

செங்கடம்பின து, 

உருள் பூந்தண்டார் புரளூம் மார்பினன் - தேருரூள் 

போலும் (வட்டமாகய) பூவினாலே தொடுக்கப்பட்ட குளிர 

மையாகய. மாலை அசையும் மாாபினையடையவரும், 

உருள்பூ என்பது உவமைத்தொகசையாதலால, சொலகாம் 

பி.பததில் புள்ளிமயஙகியலிலே '*அல்வழி யெல்லா முரழென 
மொழிப”? என்னும் ௧0௦௩-ம் சூததிர விதிப்படி உ௬௭.பூ ௨௫ 
ட்பூ என உறழ்சசி முமபெயதம, 

மால்லரை என்பது முதல் சேன்னியன் 
என்னும் வரையும் ஒருதோடர். 

மால் வரை நிவந்த சேண் உயர் வெற்பில் - பெருமை 

யாகிய மூங்கில்கள் வளாந்சு தேவருலகம் வரைக்கும் உயா 

ந் க மலையின்கண்ணே,



G2, 

ஒண்டிணி கவைஇய ஐண்செஞ் டி - சிறுசதங்கை 

சூழ்க்க ஒள்ளிய வந்த சிறிய அடியினையும், 

கணைக்கால் - இரண்ட காலினையும், 

வாங்கிய நசப்பின் - வரைந்து ந௨ங்கிய இடையினையும், 

பணைத்தோள் - ஐறம்கில்போலுர் கோளினையும், 

கோப. அன்ன தோயாப் Lb DBS) “ இந்திர கோப 

ந்தைப்போன்ற நிறம் பிடியாக (இயற்கைச்சிவப்பையுடைய) 

பொலிவாகிய புடைவையையும், 

தெயவக இன் ஆணையால தானே சிவந்திருத்தலில், தோபா 
ச.ஐல் என்றார். 

பல்காசு நிரைத்த பில்காழ் அல்குல் - பல இரத்னெங் 

கள் சோத்த இரண்டு UL 5 FT உடைத்தாகிய காஞ்சியை 

௮ணிஈத அல்குலையும், 

இருகோவை உடையது காஞ்சி என்பது “*“எண்கோவை 

மேகலை காஞ்சி இருகோவை--பண்கொள் கலாபமிரு பததொ 

ன்று - கண்கொள்--பருமம் பதினான்கு முப்பத இரண்டு விரி 

சிகை யென்னணரற் பாறு?! என்னும் வெண்பாவால் அறிக. 

கை புனைந்து இயற்றாக் கவின் பெறு வனப்பின் - ஒரு 

வர் கையினாலே இிறப்பித்துப் பிறப்பியாத ௮ழகைத் (தமக் 

இயல்பாகப்) பெற்ற அழகினையும், 

மாறுடப் பெண்களுக்குச் செயற்கையால் வந்த அழகு 

போலாகாது தெய்வத் தன்மையால் இயல்பாகப் பெற்ற அழ 
கையுடையவர் ஆதலால்,கைபுனைந்தியற்ருக் கவின்பெறு வனப்பு 
என்னா.



நாவலொடு பெயரிய பொலம்புனை அவிர் இழை - (ராப 

பூநதம் என்று) காவலோடு அடுத்துப் பெயாபெற்ற பொன 

ணினாலே நிருமிந்சப்பட்டு விளங்கும் ஆபரண தையும், 

அடகம் கணிஉசிறை சாதரபம் சாமபூகசம் என்றும வாவ 

வகைப் பொனகளுள hears சாமபூரசமாதலால், UG Mo 

Gir we Mon. Soni yall gs grime [யே பொன றப 

சாமபுசச -மாவிற எருமு யார மரை. மமரருமப - Tradl 

திரும் லெச்சகறமஈ செனபவே - பாவியகு வள் Yh iT alte 

பா,!' என்னும் சகவிமாசரப பெருகசேகா வாசகரால் அரி, 

கமம் -விள்ன௮ பாயம் ௪ம் பதியிற பி தலால், ELD! fh 

எனப Oui Quo mes. Qumesr cos ge Dare Oem anil s 

இலே புள்ளி மய்யய்ப்லிலே பொன்னெராடவி Woy 4! 

முறையின் மு னாக தோனறும் NST Liat ஈஞ்--செொொ..) 

LL (MBL's 2) ஜொடரியலான் எனறும். ௬3:ம (கு. சீஇிரவிழ்பப * 

பொலம என வரது. இதனைப பிறசாலா சா பொனன்ன ட. 

யாபசாமநகளு ளசொனறெனச்சகொண்டு பசிட் சோதா, 

சேண் இகந்து விளங்கும் செயிா ரூர் மேனி- நூ 

பூமியைக் கடந்து விளங்காரின்ற குற்றத் wang Bm bom 

பம் உடைய, 

ரூர் அ.சமகளிர் பலருடன் - (கண்டார்க்கு கு) YEE bon ° 

வருவிக்கும் தெய்வப்பெண்கள் பலருங்கூடி, 

துணையோர் ஆய்க்த இணை எர் ஒது - அயத்தார் வய 

கடையொத்த நெப்ப்பினயுடைய மயிரிலே, 

செங்கால் வெட்டிக் சீறிதமிடைப் பைந்தாட் குவளைக் 

அ இதழ் கிள்ளி இடுபு - சிவந்த காலையுடைய வெட்டியில் 
சிறிய பூச்சுனிளை (விடு பூவாகத் தூவி ௮த) னடுவே ப



௧௪ 

௬ டடத 3) , 
மையாகிய தண்டினையுடைய குவலமாயினஐ பரிசுத்தமாகய 

உ [து . ச உரு 

இகழ்களாக் கிள்ளி இட்டு, 

தெப்வ உத்ுயொடு வலமபுரி வயின் வைஞ்நு - லி 
ச் ரந ௬. * ௬ 

யென்னும கலைக்கோல.ச துடனே வலமபு! வடி வாக செய் 
ல் ச a 6 ச . ச் 

யப்பட்ட நட வனப் DUDS உரிய இடத 

இலே வைந்த 

கலகம் படம தேம் கமழ் மிரு ரதல் wes woman ் pia’) ம் Ps ip ‘ | 8, eee ha ~ லவ t 

. . ot ட * ட oi 
தாழ மண்ணுறுத்று : நிலகம் இட்ட மணாஙமமழாகின்ற 

௪ ர் [| ‘ * அழை நெறியிலே றயினனறு ஆயகாஈ த வாய்போல. செப் 
௬ a ° ட . ச் ry 

யப்பட்ட நலைந்கோலம் ௩௭௧ அலஙகம் தரு, 
. . ட சட்ட . ச ் 

துலச ரூடி 5௧ அசர் அறும் உரப் பெரும் ரண் சண் 
a faa] உர * * . 

பகம் செரடு - (வேண்டிவன கூட்டி) பரிற முடி ஈத சூற்ற 

ற்ற கொண்டையிலே பெருமையாக (Fort dof Hod sil] eK Lt 

எண்பகப்பூவைச் செரு ௮, 

சரம் ககட்டு உள் ஐப் பூ மரூழ்வா உன இரா அய் 
ப்ரி re னு ம் ௩ OTe ப் a = ர் 
உரு ரி 3 -~ ட்ட உலகு ) . இ : 

புலே aru இதழையும் வு] ன்று லி பப த் அனியயப 

ப ௫. ரு * * . aw . ம் . 

உஷ்டய ம Ch Bom Gi YAM MIL ப்யகொ ந நம்கபா அ தனமேல 

இட்டு) 
உச் கவின்று எழுதரு சிம் மரச் செல்வரும்பு இணைட் Bat BMGT DI Cp BM DE 15! WF Uo ALO 2971 / 

~ . rm ச. . . “ 

பறு பிணையல் வளைஇ - பர்சென்ற அரும்புகசரினின் 2ம் 
* » சு சூ ச Ty A 

மேலை பேரரு அழு பெறறுத கோனறுனற நீரின் 

ர ச சு ட ட * e . * 

uty நின்ற சிவந்த அரும்பைக் கட்டிய மாலையை அந்தச 
ச : ௦௫ a ச உடு 
ஷவொண்டையிலே வலையச் எற்று, 

வண்காது தணைத்தக நிறைந்த பிண்டி ஓண் களிர் நண் 

பூண் ஆகம் தலாப்ப - வளவிய காதிலே தம்மில் ஓக்கும்படி



ஆறு 

. * * (ஆ * ts பொருந்த இட்டு நிறைந்த அசோகினது உள்ளிய த 

அண்ணிய அபரண ர்கையடைய மார்பிலே அசைய, 

உட உகு * « . ட 

இண் காழ் நறும் புறகி உரிஞ்யெ பூர் சேறி. தெய்வை 
. . . பு 

கேம கமற் மரு நூ இணர் கடுப்பக் கோக Haapery 
ர் 

. ௩ . \ ட ws 

இளமூலைக் கொட்டி - புண்டசிய வைரற்ைாயுடைய வாச 

Or ருக் திய ரட்ணைகட்டையைத் நெய்த பொடிவரட்பு 
ட 

ரன்] ட ப உட . “\ ow . து 

FO FOO BU SALW குமபை மணங்கு பரு நம்புவை 
௫ * . ட . ts ச் * 

அப்பினுற்போலக் கோங்கு குவீஉம அரும்பைப்போறுப 
௬ (ஆ! ay * 

இளைபையாமயே மூலோரிலே அப்பி, 

ட kha es O ~ (7 rep ly ty Ng ய யலா 
Nd 7 உ ட்டு 

0 . . . . ௫ 
வேங்கை விரி பலடறண் தாறு அப்பி - (நவ்லர்சம புல 

« . * . ட்டு (அ . es 

wl) Boat ன்னே) Quy BUT oT ap wtih b PLM OW EL jlo dU 

ச க ௮. ் on 
(DTS 2/4 Or ke LAY el dl fy 

வெள்ளிற் DMP? > ery காணா வரர் தெரியா . Fon 

லீனது சிறிய தளனிரைக கரி அழரு வா ல வரமேல 

ரி வர் றெ றி அ, 

ஏன்று அடிவிறற் கோழி ஓங்கிய கொடி பெரிறு வாழ். 

என்று ஏதடி - (தப்பாமற் பட்ட பொழுது) வஞ்டியொ., 

உர் நின்று அன்ற வெற்றியைபுடைய கோழி மேலாப 

நின்ற கொடியானது நெடுங்காலம் வாழக்கடவறு என்று! 

வாழ்த்து, 

ரர் இகழ் சிலம்பகம் லெம்பப் பாடி. அடும் சோலை - சிறப்பு 

விளங்கும் மலையிடமெல்லாம் எஇரொலி செய்யும்படி பாடி 

யாடுஞ் சோல்யினயுடைய,



& Fir 

மர்தியம் ௮றியா மரன் பயில் அடுக்கத்து - (மரமேறுக் 
௩ ச ச் . . . 

தொழிற் சிறப்பினையுடைய) பர இகளும் (மார்செறிவினலே) 
5 5 ‘ * , உகு ச 9. 0 ys 

ஏறியறியாத மரஙகள நெருஙகய பசக மலயபீடதகது இனறு, 

மந்டியமறியா என்பதற் REG MM அறியா ப் 
ட் [ ‘ திரி fh ch BD WL ரி oa என 

பொரும் ௬ நிறம் பொருக தும, 

சாக்தட் சுரும்பு மூசாச் சுடாப் பூம் பெருக் கண் கண்ணி 
0 ச ய் * ௪ . 

S20 & சென்னியன எ செங்காஈதஸின.து (தாம் ॥ிரும்புத 

. உசா ௪ ச க . 

லால்) வண்டிகளும் மொயயாகு நெ. நப்பு (போலும் பூவினாலே 
ச ' ௪ . ரு தத அ அ 3 

தொடுக்கப்பட்ட பெருமையாகிய ருள் ச்சுயைபுடைய மாலை 

ONL ௫ ட ய/ இ ALP ur யுடையவரும், 

அன் 3௦ பொருவ பபினு மழைய நிலைடிறு மய 

cit Cans (ppugs சந்தன ூணாகதன்- மாட்டென் 

மும் ராஜிய பாட்டியல் ௨௨ ன்? என்றும மாட்டிலக்கண த கால் 

மாட்டி முடிச்தாம, இவலாறே மேலம் வருமெனறறிக, மலை 

ப்ர்சண்ணே செயவப்பெண்சப பருஙகூடி, கள்ளிமிட்டு, 

maid gl, HUBS Fo, “son இடம், ஈறி, அசைய, அப்பி, 

அப்பி, தெ ORB arp FB wirig Yad Cs Hever COL பக்க 

மமிடகீ ற, நின்ற Cowerageber ற பூவினாலே தொடுச்சப்ப 

ட்ட மாலயைச்சூடிய இருமுடி மினாய/டையலா என முழுக்க. 

பார்முதிர் என்பது தோடூத்துச் சேஎய் என்னும் 
வரையும் ஒருதோடர்,. 

பார்முதர் பனிக்கடல் கலங்க உள் புக்கு - பாறை நிலம் 

முற்றுப்பெற்ற குளிர்மையாகிய கடலானது தன்னிலை குலை 
பும்படி உள்ளே புகுந்து, 

உல.றிய கப்பின் - காய்ந்த மயிரினையும், 

பிறம் பல் - நிரையொவ்வாத பல்லினையும்,



பேழ் வாய் - பெரிய வாயினையும், 

சுழல் விழி - கோபத்தாற் ௪ மலும் விழியினையும், 

பசுங் கண் - பசிய கண்ணிளையம, 

சூத்த நோக்கின் - அச்சை தரவதரிய பாவை 

யினையும், 

கழல் கண் உகையயொடு கடம் பாம்பு தாங்கப் பெருமுளை 

அலைக்கும் காஇன் - பிதுங்கி கண்ணையுடைய கூசையுடவே 

கடிய பாம்பு தாங்குகலினலே பெரிய தனங்களை வருத்து 
உன்ற கா னையும், 

பிணர் மோட்டு - சருச்சரையையடைய வயிற்றினையும், 

௬ உ உ க 

உரு கெழு செலவின் - கோபம் பொருந்திய நடையினையும் 

உடைய, 

அஞ்சு வரு பேய மகள - (கண்டவர்களுக்கு) அச்சர் 

தோன்றும் பேயாயெ மகள், 

குருதி ஆடிய கூர் உ௫ர்க் கொடு விரற் கண் தொட்டி 
உண்ட கழிழமுடைக் கருந்தலை ஒண்டொடித் தடக்கையின் 
ஏந்தி- இரத்தத்தை அ௮ளைந* கூரிய நகத்தையுடைய 

கொடிய விரலினுலே கண்ணைத் தோண்டி உண்ணப்பட்ட 

ஸிகுந்த முடைநாற்றத்தையுடைய கரிய தலையை ஒள்ளிய 

வளையையுடைய பெரியகையிலே எடுத்து, 

வெருவர ஏன்று அடு விறற் களம் பாடி - (அசர் 
களுக்கு) அ௮ச்சந் தோன்றும்படி வஞ்சியாமல் ௭.இர் நின்று 

கொல்கின்ற வெற்றிக்களத்தைப் பாடி,



௧௮ 

தோள் பெயசா - தோளை ௮சைகத்து, 

நிணம் இன் வாயள் - நிணத்சைத் இன்ற வாயினையுடை 

பளாய், 

வாயள் என்னும் குறிப்புவினைமுற்றுச்சொல் வினையெச் 

“ப்பொருள் தந். கின்ற த. 

துணங்கை தூங்க - துணங்கைக் கூத்தாட, 

துணஙகைககூறகனலககணம "“பழுப்புடை மிருகை முட 

கி, யடிக்கத்-- துடக்யெ தடையழு துணங்கை யாகும்.” என் 

15 CONS . 

இரு பேர் உருவின் ஒருபேர் யாக்கை ௮று வேறுவகை 

பின் அஞ்சுவர மண்டி - (சூரன் பஜமன் என்னும்) இர 

ண்டு பெயர்சகளையடைய வடிவமாகிய ஒருபெரிய சரீரம் 

அற்று வேரும்படி அ௮ச்சந்தோன்ற நெருங்கி, 

சூரன் பதுமன் என்னும் இருவரே சுப்பிரமண்ணீயசுவா 

மீயடைய சாபத்தினால் ஒரு சரீரங கொண்டு பிறந்தனர் ஆத 

லால் இருபே ரூருவி னொருபே ரியாச்கை எனீழுர், அது பற 
ஜியே அச்சரீரம் வேலினால் இரு கூரசப் பிளக்கப்பட்ட பின்னர் 

௮வ்விருகூஐும் சேவலும் மயிலுமென இரு வடிவாய் வர்சன 
வென்றதிக. சுப்பிரமண்ணியசவாமி சூரன்பிறந்த பின்னே 

அவனைச் கொல்லுதற்பொருட்டுச் சீகண்ட பரம?வன.து நெற் 

றிக்கண்ணிற் ரோன் றினெென்று கந்தபுராணத்திற் கூறியிருக்க, 
சூரனது பிறப்புக்குச் சுப்பிரமண்ணியசுவாமியுடைய சாபத் 
தைக் காரணமென்ற தென்னையெனின், அங்கே கூறியது are 

தரசிருட்டியிற் ரோற்றத்தை;சப்பிரமண்ணியசவாமி பிரதமமகா 
சருட்டுமிலே மசேசு.ரருடைய இருதயத்தனின்்௮ம் தோன்றி 
னவர் என்றதிக. ௮து வாதுளாகமத்திலே கூறப்பட்டிருக்



ர் 

இன்ற ௪; அதனால் விரோதமின்மைதெளிக, அறு என்றம் 
முதனிலைத தனிவினை அற்று எனப் பொருள்பட்டி, வினையெச்ச 
மாவ் Bloor m 

ரூர் முதல் தடிந்த சுடர் இலை நெடு வேல் - ர,£னாகிய 

தலைவனைக் சொன்ற ஒளிர்கன்ற இலைத்தொழிலையுடைய 

நெடிய Cau, 

அவுணா நல வலம் அடங்கக் சவிம் இணர் orp sv 

கடி.நத - அசுராகளுடைய நல்ல வெற்றி குன்றுமபடு 

Sip நோக்கிய பூங்கொத்துக்கரைாயுடைய மாவா தலை 

வெட்டிய, 

இ௫சே மாவென்௱து அசஈரர்களெல்லாரும் தம்முடனெ3 

ர்ந்தார் வலியிலே பாதி தநகள் வலிமீலே கூடும்படி மலா 

கொண்டிருக்து சாகிக்த மாமாதமை, 

மறு இல் கொற்றத்து எய்யா நல் இசைச் செவ்வே 

சே௭ய் - குற்றமில்லாத வெற்றியினுலாகிப ஒருவ. சாஓம் 

௮ளந்தறியப்படாத ஈன்மையாகிய ரேத்தியையடைய சில 
ந்த அயுகத்தையடைய என்றுமிகாயோருமாகிய சுப்பீர 

மண்ணியசுவாமியுடைய, 

வேலாகிய ஆயுதம் எனக்கூட்டுக, வேலாயுதம் முருகக்க 
டவுனுக்கு ஞானசததியென்க. நாயகரும் மார்பினையுடையவ 
ரும் இருமுடியினையுடையவரும் என்றுமிளையோருமாகய சுப 
பிரமண்ணியசவாமியுடைம எனமுடுக்க, 

சேவடி என்பது தோடூத்து வினையே என்னும் 

வரையும் ஒருதோடர். 

சேவடி. படரும் செம்மல் உள்ளமொடு நலம் புரி கொள் 
கைப் புலம் புரிந்து உறையும் செலவு ர கவத்தனையாயின் -



௨௦ 

சிவந்த திருவடிகமாச் சிந்திக்கும் தலைமை பெற்ற உள்ளத் 

அடனே புண்ணியங்களை விடாது செய்யுங் கோட்பாட்டி 

னாலே விளையாநின்ற மெய்ஞ்ஞானத்தைச் சாதஇஇத்து (அத் 

இருவடிக்கீழ்) இருக்கும் நெறியை நீ விரும்பிஞயானால், 

இருவடிக்கீழிருத்தலே விடுபேருதலால் சேவடியுறையம் 
எனறார். அது ““இறுமார் இருப்பன் கொலோ வீசன் பல்கணச் 

தெண்ணப் பட்டுச்..ிறுமா னேந்திசன் சேவடிக் இழ்ச்சென் 

'எண்ணுகே pe-—Bowr இருப்பன் கொலோ.” எனவும் 
ளென்சொல்லி மெண்ணுகேனோ வெம்பெருமான் திருவடியே 
யெண்ணி ஸனல்லாற்--கண்ணிலேன் மறமேோர் களைகணில்லேன் 

சழலமியே கைதொழுது காணினல்லா--லொண்ணுளே யொன 

ப.து வாயில் வைத்தா யொக்க வடைக்கும்போ துணரமாட் 

டேன்--புண்ணியனே யுன்னமுக்கே போதுகின்றேன் பூம்புக 

லார் மேவிய புண்ணியனே.” எனவும் வருச் இருகாவுக்கரசுகா 
மனார் தேவாரஙகளால் அறிக, அவ்வீடு பேற்றிற்கு ஏது ஞான 

மேயாதலால் புலம்புரிர் துறையும் என்றார். அது *“ஞானததால் 

வீடென்றே நான்மறைகள் பு. ராண நல்லவா கமஞ்சொல்ல வல் 

லவா மென்னு--மூனத்தா ரென்கடவ ரஞ்ஞானத்தா ஓுறுவது 

தான் பந்தமுயர் மெய்ஞ்ஞா னந்தா--னானச்தா லதுபோவ 

தலர்கதிர் மூன்னிருள்போ லஞ்ஞான மறப்பந்த மறுமுத்தி 
யாகு--மீனத்தார் ஞானங்க ளல்லா ஞான மிறைவனடி. ஞான 

மே ஞானமென்பர்.'? என்னுஞ் சவஞான$த்தத் திருவிருத்தத் 

தால் அதிக, இருக்கிலே பிராமணத்திலும் உருத்திரஞுக்தத்தி 

லும், மசுசிலே ஆருணத்திலும் பிரசதாரண்ணியகத்திலும், சாம 

தீதிலே சாந்தோக்கியததில் ஆருவதிலும், ஞானத்தால் முத்தி 

யென்றும், அதர்வசிரசலே ஈசுர சாகஷ£த்காரத்தினாலே முத்தி 
யென்றும் சொல்லுகையால், நான்மறைகள் என்முர். சைவபு 

ராணத்திலும் சூதசங்கதையிலும் ஞானத்தால் மு.த்தியென்று 

சொல்லுசையால், புராணம் என்றார், சிவாகமம் ஞானத்தால்



முத்தியென்று சொல்லுமென்பத பிரடத்தம், வெத்தொழில்க 
ளெல்லாம் சிவஞானம் வாயிலாக வீடுபேற்றிற்குக் காரணமாவ 
தீல்லது நேரே காரணமாகா ஆதலால், சேவடிபடருஞ் செம்ம 
ள்ளமொடு சலம்புரிகொள்சைப் புலம் என்றுர். அது **இரி 
மையென மருவுமவை யாவு ஞானக இடைத்தற்கு நிமிசதமெ 
னக் கிளக்கு முண்மைச்--சரியைகரி யாயோகத் தனமையோர்க் 
குச் சாலோக சாமீப சாரூபஙகண்--மருவியிடு முயாஞான 
ம் ரண்டா மாரு மலமகல லகலாத மன்னு போதத-- இருவரு 
ளொன் ஜென்றதனைத் தெளிய லோதஞ் வொகமமென் நலக 
ஜியச் செப்பு நூலே.” என்னும் செபபிரகாசத் திருவிருதசச 
றால் அறிக, 

நீ முன்னிய வினையே பல உடல் ஈன்னர் நெஞ்சத்து இன் 
none இன்னே வாய்ப்பப் பெறுதி - நீ (ுற்பிறப்பிலே) நினை 
நீது செய்த புண்ணியங்களினாலே (அகதித் தியமாகிய இம்மை 

மறுமை யின்பங்கள்) பலவற்றையும் உவர்க்கின்ற நன்மை 

யாகிய மனசிலே (கிளர்ந்த) இனிமையாகிய (இந்த மோக்ஷ) 

இச்சையினாலே (சிவஞானம்) இப்போதே வாய்க்க (து 
கா.ரணமாக மு த் தியைப்) பெறுவாய், 

(நீ பரமசற்குருகாதராயெ) ௮க்கடவுளை ௮டைந்து வழி 
பட்டே அ௮தனைப்பெற வேண்டுகையால், ௮வர் விசேஷ 
மாச எழுந்தருளியிருக்கும் புண்ணியஸ்தலங்களைச் சொல் 
வேன், கேள், 

சேருப் புகன்று என்பது தோடூத்து உரியன் 
என்னும் வரையும் ஒருதோடர். 

செருப் புகன்று எடுத்த சேண் உயர் நெடுஜ்கொடி வரிப் 
புனை பந்தொடு பாவை தூங்க - போரைக் கூறிக் சட்டிய



2.4. 

அதிதாசமாக உயர்ந்த நெடிய கொடிக்கருகே (,நாலினாலே) 

வரிந்து புனையப்பட்ட பந் தினோடு பாவையானது (அறுப்பா 

ரிலலாமையினாலே) நூரங்கும்படி, 

வரி என்னும் முதனிலைச்சனிவினை வரிந்து எனப்பொருள் 
பட்டு, வினையெச்சமாய நினறது,  பசைவாகளைப் பெண்க 

rss அவர்கள் சொண்டு விளையாதெறகுத தாக்கப்பட்டன 

aor OOS. 

பொருகர்தி தேய்த்த போர் ௮ரூ வாயில் - போர்செய் 

வாசை இல்லையாக்குகையினால் (எக்காலமும்) போர்த்தொ 

Po அரிதாக வாயிலையும், 

இரு விற்றிருந்த தீது தீர் நியமத்து - இலக்குமி விற்றி 

ருந்த குற்றந்தீர்ந்த அங்காடி தீதெருவையும், 

மாடம் மலி மறுகின் - மாடங்கள் மலிந்த (மற்றைத்) 

நக்களையும் உடைய, 

கூடற் குடவயின் - மதுரைக்கு மேற்குத்திக்கிலுள்ள, 

அஞ்சிறை வண்டின் அரிக் கணம் - அழய சிறகையு 

டைய வண்டினது ௮ழூய இரள், 

இருஞ்சேற்று அகல் வயல் விரிந்து வாய் அவிழ்ந்த முள் 
தாள் தாமரைத் துஞ்சு - மிகுந்த சேற்றையுடைய ௮௧ 

ன்ற வயலிலே முறுக்கு கெ௫ழ்ந்து (பின்பு தா.தும் ௮லீலி 

யுநி) தோன்ற மலர்ந்த முள்ளினையடைய தாளையுடைத் 

தாகிய தாமரைப்பூவிலே இராப்பொழுது கித்திரைசெய்.த, 

வைகறைக் கள் சுமழ் நெய்தல் ஊஇ - விடியற்காலத்திலே 

தேன் கமழ்ன்ற கெய்தற்பூவை ஊத),



எல் படக் கண்போல் மலாந்த காமர் சனைமலர் ஒலிக் 

கும் - சூரியன் உதிக்கும்போது சண்ணைப்போல விரிந்த 

விருப்பம Ours Bu சுனைப்பூக்களிலே சென்று Prat 

குன்று ௮மாகது உறைதலும் உரியன் - இிருப்பரங சூன் 

றின்சண்ணே நஇருவுளமகிழ்கது எழுக கருளியிரு தமலும் 

ஷியர். 

மேறருச திக்கிலுள்ள. தருப்பரறருன்னு எனமுடிக்ச. 
உம்மை எர ௪௪ £டிபவெசசவமமை, 

அதா அன்று - அதுவன்றி, 

அன்றி என்ஐம் வினைபெசம் தொல்காப்பிய தில் உம! 
மயஙயேலிலே (இன்றி மென்னும் வினையெஞ் இறுதி -நின்ற 

விசார முகர மாத--மொன்றியன் மருநளிற் செய்யுற ஸரி 
தீதே.” எனனும் ௩௫-ம் ூத்தாரத்து மொழிரசகபொருளோடொ 
னற வவ்வயின் மொழியாதசனையு முட்டின்௮ முடிசதலென்னா 

மூததியான் அன்று எனத்திரிரது நின்றது. ௮து எனமை சும் 
மிட்பெயர்முன ஒரும் அன்று மேறபடி இபல்லே :*அனறுவரு 

கால் மாவா குசலு--மைவரு காலை மெயவரைநது Gaus 

ஓஞ்--செய்யண் மருக்க ஐரிச்தென மொழிப.” என்னும் 

(ந௬-ம் சூச்இரவிதிப்படி Boro என முசனிண்டு நின்றது. 

mere வவத்து



இரண்டாவறு 

இருசச€ரலைவாய. 
a 

ம 

  

=< 

வைந்நுதி பொருத வடுவாழ் வரிநுதல் 

வாடா மாலை யோடையொடு தயல்வரப் 

படூமணி யிரட்டு மருங்கிற் கடுஈடைக் 

கூற்றக் தன்ன மாற்றரு மொய்ம்பிற் 

கால்கிளாக் கன்ன வேழ மேல்கொண் 

டைவே அ௮ருவிற் செய்வினை மூற்றிய 

முடியொடு விளங்கிய மு.£ண்மிகு திருமணி 

மின்னுற மிமைப்பிற் சென்னிப் பொற்ப 

நகைதாழ்பு துயல்வரூ௨ம் வகையமை பொலங்குமை 

சேண்விளங் கியற்கை வாண்மதி கவைஇ 

யகலா மீனி னவிர்வன விமைப்பத் 

தாவில் கொள்கைச் தந்தொழின் முடி மார் 

மனனேர் பெழுதரு வாணிற முகனே 

மாயிருண் ஞால மறுவின்றி விளங்கப் 

பல்கதிர் விரிந்தன் மொருமுக மொருமுக 

மார்வல ரேத்த வமர்ந்தினி தொழுகக் 
காதலினுவந்து வ.ரங்கொடுச் தன்றே யொருமூக 
மந்திர விதியின் மரபுளி வழா 

வக்கணர் வேள்வியோர்க் கும்மே யொருமுக 

மெஞ்ய பொருள்களை யேமுற நாடித் 

திங்கள் போலச் இசைவிளக் கும்மே யொருமூகஞ் 

செறுராத் தேய்த்துச் செல்சம மூருக்கிக் 

கறுவுகொ ணெஞ்சமொடு களம்வேட் டன்றேயொருமூகங்



"aoa மடமகள் கொடிபோ ஸுசுப்பின் 

மடவரல் வள்ளியொடு நகையமர்ஈ தன்றே யாக்கம் 
மூவிரு முகலு முறைகவின் பொழுகலி 

சந தாழ்ந்த வம்பஃட்டு மார்பிற் 
செமபொறி வாக்கிய மொயம்பிற் சுடர்விடுபு 

வண்புகழ் நிறைந்து வடிந்து வாங்கு நிமிர்சாள் 

விண்செலன் மரபி யாக் Cas Bas தொருகை 

பீக்கஞ் சேர்த்திய தொருகை 

ஈலமபெறு கலிங்கத்துக் குறங்கின்மிசை யசை இய OST hing 

யங்குசங் கடாவ வொருகை யிருகை 

யையிரு வட்டமொ டெஃகுவலக இரிப்ப வொருகை 

மார்பொடு விளங்க வொருகை 

தாரொடு பொலிய வொருகை 

உழ்விம் தொடியொடு மீமிசைக் கொட்ப வொருதை 
டாடின் பபெணி யிரட்ட வொருகை 

நீனிற விசும்பின் மலிதுளி பொழிய வொருகசை 

வான மகளிர்க்கு வதுவை ரூட்ட வாங்கப் 

பன்னிரு கையும் பாற்பட வியதறி 
யந்தரப் பல்லியங் கறங்கத் திண்காழ் 
வயிரெழுந் திசைப்ப வால்வளை நரல 

வு.ரந்தலைக் கொண்ட வுருமிடி முரசமொடு 

பல்பொறி மஞ்ஜை வெல்கொடி. யகவ 

விசும்பா முக விரைசெலன் முன்னி 

யுலகம் புகழ்ந்த வோங்குயர் விழுச்சீ 

ரலைவாய்ச் சேறலு நிலைஇய பண்பே 

யதா ௮னறு,



௨௭ 

இதன்போநள். 

வைந்நுதி என்பது தோடூத்துப் பண்பே என்னும் 

வரையும் ஒருதோடர். 

வை நுதி பொருத வட அம் வரி நுதல் வாடா மா& 

ஐடையொடு துயல்வ.ர - கூர்மையாகிய நு இயை உடைய 

தோட்டி வெட்டிய வடு Hips Sex புகசை உடைய மத்தது 

இலே பொன்னரி மாலையானது பட்டத்துடனே Bia 

அசையும்படி, 

வைட்றுதி பண்புத்தொகைப்பறத்துப் பிறறத அனமொழி, 

தொகை; 

படும் மணி இரட்டும் மருங்கின் - தாம்கின்றமணி மரம 

யொலிக்கும் பக்கததையும், 

கடு கடை - சடி.ய ஈடையினையும், 

கூற்றத்து அன்ன மாற்றரும் மொய்ம்பின் - இபமனைட 

போன்ற (பிறராலே) தடுத்தற்கரிய வலியிளையும் உடைய, 

கால் ளெர்ந்து ௮ன்ன வேழமேல் கொண்டி - (ஓடுங்கால் 

காற்று எழுந்தாற் போன்ற யானையின்மேல் ஏறி, 

உடைய யானை என்க, மாளையின்மேல் அசையும்படி ஏர 

என முழிக்க. 

ஐவேறு உருவின் செய்வினை முற்றிய முடியொடு விள 

உய மூரண் மிகு இரு மணி - ஐந்தாகிய வேறுபட்ட வடி 

வினையுடைய செய்யுந்தொழில்களனை த்தும் முற்றுப்பெற்ற 

முடியுடனே கூடி விளங்யெ (ஒன்றற்கொன்று) மாறுபடு 
மிகுந்த அழகினையுடைய இரத்தினங்கள்,



மூழுக்குரிய ஐவேறுருவு **சாம மகுடம் ப.தமங் €ம்புரி-.- 
கோடா மிவை முடிக் கைவே றருவே.'? என்பதனால் ௮௧. 

மின் உறழ் இமைப்பில் ரென்னிப் பொற்ப - மின்போ 

லும் பிரகாசச் துடனே பொசிலே பொலிவுபெற்வும், 

நகை தாழ்பு அயல்வருஉம் வசை அமை பொலம் குழை- 

ஒளி தங்கி அசையும் தொழிற்கூறு அமைர்2 பொன்னி 

ஞற் செய்யப்பட்ட மகரக் குமழைசள, 

சேண் விளங்கு இயற்கை வாள inf) aon) அசலா 

மீனின் ௮விரவன இமைப்ப - நாச பூமியிற் சென்.ர பிரகா 

சுக்கும் இயல்பைய/டைய ஒளி பொருந்திய சம்பளக் (Hip 

ந்து நீங்காத Reap, GBI GMT ய்ள BIT, Mow NTU] ஒளி 

யைச் காலவும், 

தாவு இல் கொள்கைத் தந்தொழில் மடிமார் மனன நேோபு 

எழுதரு வாள் நிறமுகன் - வருத்தம் இல்லா விரதங்களை 

புடைய தங்கள் தவக்தொழிலை முடிக்கும் பெரியோர்சளூ 

டைய மனசிலே பொருந்தித் தோன்றும் ஒளி பொருந்திய 
ச் . 

நிறத்தையுடைய முகங்களுள, 

பொலிவு பெறவும் ஒளியைக் கால௮ும் சோனறும் முகங் 

களுள் எனமுடிக்க, 

ஒருமுகம் மாயிருள் ஞாலம் மறு இன்றி விளங்கப்பல் 
* ச « 

my 

SR Ahi ger - ஒருமுகமான.து பெருமையாஃப இருளை 

புடைய உலகம் குற்றமில்லாமல் விளங்கும்பொருட்டுப் பல 

சணங்களையும் தோற்றுவித்தது, 

ஒருமுசம் ஆர்வலர் ஏத்த ௮மாந்து இனிது ஒழுகக் காத 

லின் உவந்து வரம் கொடுத்தன்று - ஒரு முகமானது HoT



உ௮ 

பர்கள் துதித்தால் (அவர்கள் குற்றங்களை நீக்குதற்கு) உடன் 

பட்டு அவர்களுக்கு இனிதாய் நடந்து (அவர்கண்மேற் 

சென்ற) விருப்பத்தினாலே மகழ்ந்து அவர்கள் வேண்டும் 
வரங்களைக் கொடுத்தது, 

ஒருமுகம் மந்திர விதியின் மாபுளி வழா அக்தணர் 

வேள்வி ஜாரக்கும் - ஒருமுகமானது மந்திரத்தையுடைய 
வேத தீ கிற்சொல்லிய (முறைமை தவருத பிராமணார்ககுந 

டைய யாகங்களிலே இங்கு வராதபடி. நினையாகிற்கும், 

ஒருமுகம் எஞ்சிய பொருள்களை ஏம் உற நாடித் இங்கள் 

போலத் இசை விளக்கும் - ஒரு முகமானது (வேதாகமம் 

களிலே) மறைர்ழு இடக்கும் பொருள்களை (இருடிகள்) இன் 

பம் பொருந்தும்படி ஆராய்க்து போதித்துச் FH BIO 

போலத் திசைகளெல்லாவற்றையும் விளக்கும், 

டஏமம் என்பது ஏம் எனக் கடைக்குறைந்து நின்றது. கலை 

நிறைதலால், இஙகள் உஉமையாயிற்று, 

ஒருமுகம் செல் சமம் முருக்கிக் கறுவு கொள் நெஞ் 

சமொடு செழுநர்த் தேய்த்துக் களம் வேட்டன்று - ஒரு 

முகமானது (தஇருவுள்ளத்திலே) நிகழாகின்ற சமத்துவ 
த்தை ஒழித்துக் கோபங்கொண்ட இருவுள்ள த்துடனே 

பகைவ.ராகய அசுரர்களை வதைசத்துப் போர்க்க ளவேள்வியை 

வேட்ட, 

சமத்துவத்தை ஒழித்தலாவது தேவரையும் ௮ச.ரரையும் 

ஒப்பச் கருதாமல் தேவரைக்காத்து ௮௪.ரரை அழித்தலாம். ௮ 
குற்றமாகாமை **தந்ைத தாய் பெற்ற தத்தம் புதல்வர்கடஞ் 

சொலாற்றின்--வந்டா விடிலுறுக்கி வளாரினா ops ps 

இய--பந்தமூமிவே ரெல்லாம் பார்த் இடிற் பரிவே யாகு--மிந்த



St முறைமை யன்றோ லீசனார் முனிவுமென்றும்!! எனவும் 
“*போகயா மிருந்து யிர்க்குப் போகத்தைப் புரிசலோரார்-- 
யோகியா மோச முத்தி யுதவுத லதுவுமோரார்--வேகியா ஸாற் 
போற்செயத வினையினை வீட்ட லோரா--ரூகயா மூடரெல்லா 
மூம்பரி னொருவ னென்பர்'? எனவும் வரும் சவஞான?த்ச் 
திருவிருத்தஙகளால் அதிக, 

ஒருமூசம் குறவர் மடமகள் சொடி போல் நுசுப்பின் மட 
வரல் வள்ளியொடு நகை அமர்ந்தன்று - ஒருமுகமான து 
வேடருடைய மடப்பத்தையடைய மகளும் கொடிபோலும் 
இடையினையுடைய  இளம்பெண்ணுமாகிய வள்ளிகாய 
யுடனே மடழ்ச்சியைப் பொருந தற்று, 

வள்ளிராயகி முருகக்கடவுளுக்கு இச்சாசததி யென்ச, 
காமறுகர்ச்சி மில்லாத கடவுள் இங்கனம் ஈசையமர்ந்த து உல 
கத்திலே இல்வாழ்க்கை நிகழ்சற்பொருட்டென்க, அத “தென 
பா லுகக்தாடும் தில்லைச்சிற றம்பலவன்--பெண்பா கந்தான் 
பெரும்பிததன் காணேடீ -.பெண்பா லுகச்திலனேற பேதா யிரு 
நிலதசோர்--விண்பா லியோகெயத வீடுவர்காண் சாழலோ? 
என்னும் இருவாசகததாலும் *போகியா யிருர் தமிர்க்குப் 
போசச்தைப் புரித லோரார்--யோகியா யோகமுத்த யதவத 
லதுவுமோரார்'' என்பதனா லு மறிக, 

௮ம மூவிரு முகனும் அககு முறை நவின்று ஒமுக 
லின் - அவவாறுமுகங்களும் ௮.த்தொழில்களிடத்.துச் செய் 

யுமூறைமைகளைப் பயின்று நடத்துகையினாலே (௮ம் முகம் 
களுக்கு ஏற்ப,) 

ஆரம் தாழ்ந்த ௮ம் பகட்டு மார்பில் செம் பொறி 
வாங்கயெ - பதச்கர் தூந்யெ ௮ழகய பெரிய மார்பிலே இடச் 

&



௩.௦ 

இன்ற (உத்தம இலக்கணமாகிய) சிவந்த மூன்று வரிகளை 

யும் (தன்னிடத்திலே வந்து விழும்படி) வாங்கிக்கொண்ட, 

அவ்வரிகள் தோளளவும் வந்து இடக்கன்றமையால் வாந 

ஈய என்ருர், **வரையகன் மார்பிடை வரியமூன ௮ள'? என் 

மூர் பிறரும். வாங்கிய என்னும் பெயரெச்சம தோள் என்னும் 

பெயர் கொண்டது, 

மொய்ம்பில் வண்புகழ் நிறைந்து சுடர் விமிபு வூந்து 

வாங்கு நிமிர் தோள் - தமது வலிமையினாலே பெரிய புகழ் 

நிறையப்பெற்றுப் படைக்கலங்களைச் செலுத்கிப் (பகைவ 

ரத) மார்பைப் பிளந்து ௮வைகளை வாங்குகின்ற நிமிர்ந்த 

தோள்களுள, 

சுடர் அதனையுடைய படைக்கலதீ துக்கு ஆயினமையால் 

ஆருபெயர். வ௫தல் பிளத்தல். ௮சுரர் முசலியோரைக் கொல் 

.லும்போது, பன்னிருகையிலும் படைக்கலந் தரிப்பாராதலால், 
இவ்வாறு கூறினார். இனி ௮௮ செய்யாக்காலத்து இப்படியிருக்கு 

மென்று அவைகளின் இயல்பு கூறுகினஞுர், 

ஒருகை விண் செலல் மாபின் ஐயாக்கு ஏந்திய ஒருகை 

உக்கஞ் சோத் இயது - ஒருகையானது (எக்காலத்தும்) அகா 

யத்திலே இயங்குதலாகய முனறமையினையடைய தேவவிரு 

டிகளுக்குப் பாதுகாவலாக எடுத்தது, ௮.தற்கு இணையாகயே 

கை மருங்கிலே வைத்தது, 

விண்செலன் மரபினையர் என்றது சூரியஷடைய வெம்மை 

மைப் பல வுயிர்களும் பொறுக்கலாற்று என்று நினைந்து தமது 

இருவருளினாலே அதனோடு திரிந்து அவ்வெம்மையைப் பொறுக் 
கும் முனிவரை. அது **நிலமிசை வாழ்ஈ ரலமர நீரத்--தென 

கதிர்ச் சனலி வெம்மை தாற்கக்-சாலுணவாகச் சுடரொடு



சொட்கு--மவிர்சடை மூனிவரு மருள!? என்னும் புறப்பாட் 
டால் அறிக. அவர்களைப் பாதுகாக்கவே உலகத்தைத் தாற்கக் 
காத்ததாயிற்று. மனமும் முகமும் கையும் ஒருசொழிலைக்செய்த 

தால், மற்றக்கை தொழிலின்றி மருங்கிலே கிடந்த த, இதனாலே 

இந்தக் கை மாயிருண்ஞால மறுவின்றி விளக்கப் பல்கதிர் 
விரிரசமுகத்இற்கு ஏறறதொழில் செய்ததாயிற்ற. 

ஒருகை அங்குசம் கடாவ ஒருகை நலம் பெறு கலிங் 

சத்துக் குறங்கின்மிசை அ௮சைஇயது - ஒருகையானது 

தோட்டியைச் செலுத்த அதற்கு இணையாகிய சையானது 

நன்மை பொருந்திய ஆடையையுடைய தொடையின்மேலே 
இடந்தத, 

முன் வேழமேல்கொண்டு என்றமையால், அதற்கு இமைய 

இவ்வாறு கூறினார். தம்மை வழிபடுவோரிடத்திற் செல்.ஓங் 
கால் யானைமேறசொண்டு சென்று அருள்செய்தல் இயல்பாக 
லால், இக்கைகள் காதலினுவஈது வரநஙகொதெத முகத்துக்கு 

ஏற்ற தொழில் செயசமை அறிக, 

இருகை ஐயிருவட்டமொடு எஃகு வலம் திரிப்ப - இரண் 

டுகைகள் ௮ழயெ பெரிய பரிசையோடு வேலாயுதத்தை 
வலமாகச் சுழற்ற, 

அசுரர்கள் வந்து வேள்வியை அழியாமல் அவர்களை ஒட் 

டும்பொருட்டு இவைகளைச் சுழற்று தலால், இச்சைகள் வேள்வி 
யோர்க்கும் மு£த்.துக்கு ஏற்றவாறறிக. 

ஒருகை மார்பொடு விளங்க ஒருகை தாரொடு பொலிய - 

(முனிவர்களுக்கு உரையிறந்த பொருளை உணர்த்தும் 
போத) ஒருகையானது மார்பினுடனே விளங்க அதற்கு 

இணையாகயெ கை மார்பிலே தாழ்ந்த மாலையோடு சேர்ந்து 

அழிகுபெற்,



கூ 

மார்பினொட விளங்குதல் மெளானமுத்திரைகாட்டி crore. 
ag “இருவரு மூணரா வண்ண லேனவெள் ளெயிதி யாமை-- 

சிரநிரை யனந்த கோடி. இளைத்திடு முரத்திற் சர்கொள்--௧ரதல 

மொன்று சேர்த்தி மோனமுத் திரையைக் காட்டி -யொருச 
ணஞ் செயலொன் தின்றி யோகுசெய் காரிதுற்றான்.'? என் 

லும் கந்தபுராணச் செய்யுளால் அறிக. கடவுள் தாமே மெளன 
முத்திரைகாட்டி அமர, மாணாக்கர்களுக்கு தனர்தமயமாகய 

உள்ளொளி நிறையும் என்க, இக்கைகள் எஞ்சிய பொருளை 

விளக்கும் முகததிறகு ஏற்றவாறரிக. 

ஒரு கை தொடியொடு மீமிசைக் சொட்பக் Erp yp 

ஒரு கை பாடு இன் படு மணி இரட்ட - ஒருகையானது 

தொடியுடனே மேலே சுழன்று களவேள்வியை வேட்கும் 

முத்திரை கொடுக்கக் 8ம் விழுந்த மற்றக் சையானது 

ஓசை இனிதாகய ௮சைூன்ற மணியை மாறி யொலிக் 

கப்பண்ண, 

இச்சக்கைகள் களவேள்வி வேட்கும் முகத்திற்கு ஏற்ற 

GOLD BMT GOT Bo 

ஒரு கை நீல் நிற விசும்பின் மலி துளி பொழிய ஒரு 

கை வான் அ௮.மகளிர்க்கு வதுவை சூட்ட - ஒருகையா 

னது நீல நிறத்தையுடைய முகலினாலே மிகுந்த மழை 

யைப் பெய்விக்க ௮தற்கு இணையாகய கையானது 

சுவர்க்கத்திலுள்ள தெய்வப்பெண்களுக்கு மணமாலையைச் 

சூட்ட, 

வள்ளிகாயகியோடு ஈசையமர்ந்த முகம் உலகத்இற்கு இல் 

வாழ்க்கையை நிகழ்த்துவிப்பத ஆதலால், அவ்வில்வாழ்க்கை 
நிகழ்த் தற்கு மழையைப் பெய்தது ஒருகை, மற்றொருகை இல்



லா ழ்க்கை நிசழ்த்தற்பொருட்டு மணமாலையைச் சூட்டிற்று 
எனவறிக, 

ஆங்கு அப்பன்னிருகையும் பாற் பட இயற்றி - அப் 
படியே அந்தப் பன்னிரண்டு கைகளும் முகத் இன்பகு இப்ப 
டும்படி. தொழில் செய்து, 

௮க்த.ரப் பல்லியம் கறங்க - தேவதுக் துபி ஒலிக்கவும், 

இண் காழ் வயிர் எழுந்து இசைப்ப - தண்ணிய வைரத் 

தையுடைய சொம்புகள் மிக்கொலிக்கவும், 

உரம் தலைக்கொண்ட உரும் இடி. மு.ரசமொடு வால்வை 
நரல - வலிமையைத் தன்னிடத்திலே கொண்ட இடியினது 
இடிப்புப்போலும் முரசத்தோடு வெள்ளிய சங்குகள் 

முழங்கவும், 
பல் பொறி மஞ்ஞை வெல் கொடி ௮சவ - பல பிலியை 

யுடைய மயிலானது (தமது அணையினாலே) வென்று எடுத்த 
கொடியிலே ஒலிக்கவும், 

விசும்பு அருக விரை செலல் முன்னி - அகாயமே வழி 

யாக விரைந்த செலவை மேற்கொண்டு, 

ஓங்கு உலகம் புகழ்க்த உயர் விழுச் சர் அலைவாய்ச் சேற 
லும் நிலைஇய பண்பு - நன்மையோங்கிய மேன்மக்கள் புகழ் 

ந்த உயர்வாகய றப்புப் பொருந்திய 8ர்த்தியையுடைய 
இருச்செக்தூருக்கு எழுந்தருளுதலும் அவருக்கு நிலை 

பெற்ற குணம், 

யானையின்மேல் அசையும்படி ஏறி, தொழில்செய் த, ஒலிக் 
கவும் மிக்கொலிக்கவும் முழங்கவும் ஒலிக்கவும் மமற்சொண்டு,



ie 

திருச்செர்தூருக்கு எழுக்தருளுதலும் அவருக்கு நிலைபெற்ற 
குணம் என முடிக்க, 

௮தா அன்று - அதுவன்றி, 

மூன்றாவது 

இருவாவினன் குடி. 
ae 

  

சீரை தைஇய வடுக்கையர் சீரொடு 

வலம்புரி புரையும் வானசை முடியினர் 

மாசற விமைக்கு முருவினர் மானி 

னுரிவை தைஇய வூன்கெடு மார்பி 

னென்பெழுர் தியங்கு மியாக்கையர் நன்பகற் 

பலவுடன் கழிந்த வுண்டிய ரிகலொடு 

செற்ற நீக்கிய wear ser ture gre 
கற்றோ .ரறியா வறிவினர் கற்றோக்கு த் 

தாம்வ.ரம் பாதிய தலைமையர் காமமொடு 

கடுஞ்சினங் கடி.ந்த காட்டிய ரிடும்பை 

யாவது மறியா வியல்பினர் மேவரத் 

துனியில் காட்சி முனிவர் முற்புகப் 
புகைமுகந் தன்ன மாசி நாவுடை 

(pensar Wel pis Ps, pres gre 

செவிரேர்பு வைத்த செய்வுற௮ு இவவி 

னல்லியாழ் ஈவின்ற நயனுடை நெஞ்சன் 
மென்மொழி மேவல ரின்னசம் புள. 
நோயின் றியன்ற யாக்கையர் மாவி



து 

னவிர் தளிர் புரைய மேனிய ரவிர்தொறும் 
பொன்னுசை கடுக்குர் இ.தலைய ரின்னகைப் 

பருமக தால்யெ பணிநதேர் தல்குண் 

மாசின் மகளிரொடு மறுவின்றி விளங்கக் 

கடிவோ டொடுங்கிய தாம்புடை வாலெயிற் 

ழலென வுயிர்க்கு மஞ்சுவரு கடுந்திறற் 

பாம்புபடப் புடைக்கும் பல்வரிக் கொடுஞ்சிறைப் 

புள்ளணி நீள்கொடிச் செல்வனும் வெள்ளேறு 

வலவயி னுயரிய பலர்புகழ் இணிதோ 

ஞுமையமாந்து விளங்கு மிமையா முக்கண் 

மூவெயின் முருக்கிய மு.சண்மிகு செல்வனு 

நூற்றுப்பத் தடுக்கிய காட்டச.து தாறுபல 

வேள்வி முற்றிய வென்றகி கொற்றக் 

இரிரசண் டேந்திய மருப்பி னெழினடைக் 

தாழ்பெருக் தடக்கை யுயர்க்க யானை 

யெருத்த மேறிய திருக்ளெர் செல்வனு 

நாற்பெருக் தெய்வக் து நன்னகர் நிலைஇய 

வுலகு காக்கு மொன்றுபுரி கொள்கைப் 

பலாபுகம் மூவருர் தலைவ சாக 

வேழூ£று ஞாலர் sonal) Caper Os 

தாமரை பயந்த தாவி லூழி 

கான்முக வொருவற் சுட்டிக் சாண்வாப 

uss Campero Bade காட்சி 

றரல்வே Pu denas uBOeym epauGra 

டொன்பதிற் நிரட்டி யுயாநிலை பெ.றீ.இயர் 

மீன்பூக் தன்ன தோன்றலர் மீன்செர்பு



Fi Sr 

வளிகளாந் தன்ன செலவினர் வளியிடைத் 

இியெழுந் தன்ன இறலினர் தீப்பட 

௮ருமிடி.தீ தன்ன ரு.ரலினர் விழுமிய 

வுறுகுறை மருங்கிற்றம் பெறுமுறை கொண்மா 

7ந்த.ரக் கொட்பினர் வந்துடன் காணத் 

தாவில் கொள்கை மடர்தையொடு சன்னா 

ராவி னன்குடி. யசைதலு முரியனதா அன்று. 

இதன்போரள். 

ச்ரைதைஇய என்பது தோடுத்து உரியன் என்னும் 
வரையும் ஒருதோடர். 

௪சை தைஇய உடுக்கையர் - மாவுரியை உடையாகச் 

செய்த உடையினையுடையவரும், 

ஈொடு வலம்புரி புரையும் வால் ஈளை முடியினர் - ௮ழ 

கோடு (வடிவாலும் நிறத்தாலும்) வலம்புரிச் சங்கைப்போ 

௮ம் வெள்ளிய ஈரைமுடியினையுடையவரும்,, 

மாசு ௮ற இமைக்கும் உருவினர்- (எக்காலத்தும் நீராடு 

தலால்) அமுக்கற விளங்கும் வடிவினையுடையவரும், 

மானின் உரிவை தைஇய ஊன் கெடு மார்பின் என்பு 

எழுந்து இயங்கும் யாக்கையர் - மான்றோல் போர்த்த (விச 

தங்களால் பட்டினியிருத்தல்பற்றிதி தசைகெடுகின்ற மார் 

பில் எலும்புகள் கோவை தோன்றி விளங்கும் உடம்பினை 

யுடையவரும், 

போர்த்த மார்பு என்க.
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நன்பகல் பல உடன் கழிந்த உண்டியர் - (எப்பொருளையும் 

நுகாதற்கு) ஈன்றா௫ய பகற்பொழு.துகள் பலவுஞ்சேசக் கழி 

நீத உணவினையுடையவரும், 

இகலொடு செற்றம் நீக்கிய மனத்தினர் - மாறுபாடுடனே 
செற்றத்தையும் போக்கிய மனசினையுடையவரும், 

செற்றமாவது நெடுங்காலம் ரிசமும் பகைமை. 

கற்றோர் யாவதும் ௮றியா அறிவினர் - பலவற்றையுங் 

கற்றவர் சிறிதும் ௮றியாத ௮றிவினையுடையவரும், 

கற்ரோரக்குத் தாம் வரம்பாகிய தலைமையர் - பலவற்றை 

யய கற்றவருக்குத் தாம் எல்லையாகிய தலைமையையுடை 

யவரும், 

கல்விக் கரைகண்டவர் என்பது கருத்து, 

காமமொடு கடுஞ்சினம் கடிந்த காட்சியர் - அசையுடனே 

கடிய சினத்தையும் போக்கிய ௮.றிவினையுடையவரும், 

சனமாவ.து கோபத்தின்பின் சறபொழுது நிற்பது, 

இடும்பை யாவதும் ௮.றியா இயல்பினர் - (தவத்தினாலே 

சரீரம் வருந்தினும்) மனவருத்தம் சிறிதும் ௮.றியாத இயல் 

பினையுடையவருமாகய, 

துனி இல் காட்சி முனிவர் மே வச முற்புக - (ஒரூவசோ 

டும்) வெறப்பில்லாத ஈல்ல.றிவினையுடைய முனிவர்கள் (இரு 

வுளம்) பொருந்துதல் வரும்படி. முன்னேசெல்லவும், 

புகை முகந்து ௮ன்ன மாசு இல் தா உடை - புகையை 

முகந்தாற்போன்ற (தெய்வத்தன்மையால் அுழுக்கேரறாக 

பரிசு ததமாகிய உடையினையும்,
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மூகை வாய் அவிழ்ந்த தகை சூம் அகத்து - முூகைவாய் 

நெகிழ்ந்த மாலை ரூம்ந்ச மார்பினையுமுடைய, 

மெல் மொழி மேவலர் - (எக்காலத்தும்) மெல்லிய வார் 

தீதை சொல்தலைப் பொருந்திய கந்தருகர்கள், 

சோய் இன்று இயன்ற யாக்சையர் - (மனிதருக்கு உரிய) 

கோய் இல்லையாகும்படி நிருமித்த உடம்பினையுடையவரும், 

மாவின் அவிர் தளிர் புரையும் மேனியர் - மாவினது 

விளங்குகின்ற தளிரைப்போலும் கிற்த்தினை யுடையவரும், 

அவிர்தொறும் பொன்னுசை கடக்கும் இதலையா-விளங்குர் 

தோறும் பொன்னுளை விளங்கினாற்போலும் தேமலையுடைய 

வருமாகிய, 

இன்னகைப் பருமம் தாங்கிய பணிந்து ஏந்து அல்குல் - 

இனிமையாகய ஒளியையுடைய பருமத்தையணிந்த (தாழ 

வேண்டும் இடம்) தாழ்ந்து (உயரவேண்டும் இடம்) உயர்ந்த 

அல்குலையுடைய, 

பருமம் பதினான்ரு கோவைமணி. 

மாசு இல் மகளிராடு - குற்றம் இல்லாத கந்தருவப் 

பெண்களுடனே, 

செவி நேர்பு வைத்த செய்வு உறு இவவின் நல் யாழ் ஈலி 
ன்ற ஈயன் உடை கெஞ்சன் - எஃகு செவியினாலே (௬ 

இயை) அளந்து கரம்பைக் கட்டின சுற்று த.லுறும் வார்ச்கட் 
டினையுடைய ஈன்மையாகிய யாழின் இசையிலே பயின்ற 
இனிமை பொருந்திய மன௫னாலே,
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மறு இனற! வ்ளகக இன ஈரம்பு உளர - (இசை,நாலின் 

வித்த முறைமை) குற்றமின்றி விளங்கும்படி. இனிய wr 
ம்பை வாசிக்கவும், 

கடுவோடு ஒடுங்கிய தூம்பு உடை வால் எயிற்று - நஞ்சு 

டனே (உறைக்குள்ளே) டந்த துளையினையுடைய வெள்ளிய 
பற்களையும், 

மிடற்றில் ஈஞ்சு தம்மிடத்தே தோன றுதலால் கடுவோடு 
எனனூர், பற்கள் காளி, காளாததிரி, யமன், மமதாதி என 
நான்காம். 

அழலென உயி/க்கும் அஞ்சுவரு கடுந்திறல் - ரெருப் 

பென்று சொல்லும்படி. கெட்டுயிர்ப்புக் கொள்ளும் (கண் 

டவாகளுக்கு) HFFIG SICH Mid கடிய வலிமையினைய 

(pani, 

பாம்பு படப் புடைக்கும் பல்வரிக் கொடுஞ் சிறைப்புள் 

அணி நீள் கொடி. . பாம்பு சாகும்படி. அடிக்கும் பலவரிகஃ 

யுடைய வளைந்த சிறகனையுடைய கருடனை ௮ணிநத நீண்ட 

கொடியினையும், 

நாற் பெருக் தெய்வத்து ஈன்னகர் நிலைஇய உலகம் காக் 

கும் ஒன்று புரி கொள்கைச் செல்வனும் - பெருமையாக 

(இந்திரன் யமன் வருணன் குபேரன்) என்னும் கான்கு 

தேவர்களுடைய கன்மையாடய ஈகரங்களினாலே நிலைபெற்ற 

உலகத்தைக் காக்கும் ஒரு. தொழிலையே விரும்பிய கோட் 

பாட்டையுமுடைய விஷ்ணுமூர்த்தியும், 

வலலயின் வெள் ஏறு உயரிய - வெற்றிக் களத்திலே 
வெள்ளிய இடபக்கொடியை எடுத்த,
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உமை அமர்ந்து விளங்கும் - உமாதேவி ஒருபாகத்திலே 

பொருந்தி விளங்குகின் ஐ, 

பலா புகழ் இணி தோள் இமையா முக்கண் - பலரும 
புகழ்கின்ற இண்ணிய தோளினையும் இதம் குவியாத மூன் 
௮சண்களையுமூடைய, 

மூவெயில் முருக்கய முரண் மிகு செல்வனும் - முப்பு சதி 

கையும் அழித்த வலிமை மிகுந்த பரமசிவனும், 

எடுத்த பரமசிவன், விளநகுகின்ற பரமசிவன், உடைய 

பரமசிவன் என்க, 

LT M11 பத்து அடுக்கிய காட்டத்து - ஆயிர ங் கண் 
களையும், 

ஆாு பல் வேள்வி முற்றிய வென்று அடு கொற்றத்து - 
நாராகய பலயாகக்களைச் செய்து முடி த்தலினாலே பெற்ற 
(பகைவரை) வென்று சொல்கின்ற வெற்றியினையுமுடைய, 

ஏந்திய ஈரிரண்டு மருப்பின் எழில் ஈடைத் தாழ்பெருக் 
தடக்கை உயர்த்த யானை எருத்தம் ஏறிய இருக்கிளர் செல் 

வனும் : (தலைகள்) ஏந்திய கான்குகோடுகளையும் ௮ழகிய 
நடையையும் (கிலத்திலே) உடக்கின்ற பெரிய வளைவினையு 

டைய கையையும் உடைத்தாடிய (யாவராலும்) உயாத்துச் 

சொல்லப்பட்ட வெள்ளையானையின் கழுத்தில் ஏறிய அழகு 

விளங்குகின்ற இர்இலும், 

பலர் புகழ் மூவரும் தலைவராக - பலரும் புகழ்கின்ற 

(யன் ௮ரி ௮ரன் என்னும்) மூவரும் தத்தமக்கு உரிய 

தொழில்களை (முன்போலச் செய்து) தலைவசாகவேண்டி,
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Gram தன்னில் தோன்றி ஏழும் தாமரை பயந்த ஊழித் தாவு இல் நான்முக ஒருவற் சுட்டி - பூமியின் கண்ணே தோன்றிய மயக்கமுறுகின் ற (விஷ் ணுமூர்த்திய டைய) உரதியங்கமலம் பெற்ற ஊழிக்காலத்தில் கெடுதலில் லாத கானகு முகங்களையடைய பிரமதேவரை (பமைய நி பிலே நிறுத்த) நினைந்து, 

பகலில் தோன்றும் இகல் இல் காட்சி நால் வேறு இயற் கைப் பதினொரு மூவரசோடு - (ஒருபொருள் பலவாமாறு) பகுக்கும்போது வேறுபடத்தோன்றும் தம்முள் மாறுபாடு இல்லா தீ அறிவினையுடைய நான்காகிய வேறுபாட்டியல்பிஷ 
புடைய முப்பத்து மூவரோடு, 

ஆதித்தன் உருத்தரன் வசு மருத துவன் எனப்படும் Bit ear cs; கூற்றுப் பொருள்களுள் ஒவ்வொன்றைப் பலவாகப் பகுக்கும் சால், முறையே பனனிரண்டு பதிஜென் ஐ எட்டு இரண்டு ஆசப் பகுக்கப்பட்டு us separ opis விரிதலால், இவ்வா கூறிஞர். பதினெருமூன்௮ பதிஜென்றாலாமெ மூன்று என



௪௨ 

விரியும். ஆதித்தர் பன்னிருவர், உருத்திரர் பதினெருகர், வச் 
கள எணமர், மருத் துவர் இருவர் என்றுணர்க, 

ஒன்பதிற்றிரட்டி. உயர்கிலை பெறீஇயர் - பதினெண்வகை 
யாய உயர்ந்த நிலைபெற்ற கணங்களுள், 

பதினெண் கணங்களாவயார், தேவர் ௫த்தர் அசுரர் தைத்த 

யர் கருடர் கின்னரர் நிருதர் கிம்புருடர் கந்தருவர் இயக்கர் 

விஞ்சையர் பூசகர் பைசாசர் அந்தரர் முனிவர் உரகர் ஆகாசவா 

Ager போகபூமியர்கள் என இகர். 

மீன் பூத்து ௮ன்ன தோன்றலர் - நக்ஷத்திரங்கள் பூத் 

தாற்போன்ற தோற்றத்தையுடையர்களாகியும், 

மீன் சேர்பு வளி கிளர்ந்து அன்னசெலவினர் - சடலினி 
டத்தே சேர்ந்து காற்று எழுந்தாற்போன்ற செலவினையுடை 

யவர்களாடயும், 

மீன் என்பது ௮து உலவும் இடமாகிய கடலுக்கு ஆத 

லால் ஆகுபெயர், 

வளியிடைத் த எழுந்து ௮ன்ன இறலினர் - காற்றிட 

த்தே நெருப்பு: எருந்தாற்போன்ற வலியினையுடையவர்க 

ana Buy Lb, 

இப் பட உரும் இடித்து ௮ன்ன கூரலினர் - நெருப்புப் 

பிறக்கும்படி இடி இடி.த்தாற்போன்ற கு.ரலினையுடையவர்க 

ann GUL Lb, 

காண் வர- அழகோடு (கூடி) வரவும், 

தம் விழுமிய பெறுமுறை குறைவுறும் மருல்கிற் கொண் 
மார் - தங்கள் சிறந்த தொழில்களை (முன்போலப்) பெறு



முறைமையைக் குறைவேண்டி நின்றுபெறுங் கூற்றினாலே 

பெறும்பொருட்டு, 

அந்தக் கொட்பினர் உடன் வந்து காண - ௮சாயத்திலே 

தரிதலையுடையர்களாய் ஒருங்சே வந்த காணும்படியாக, 

தாவு இல் கொள்கை மடர்ையொடு அவினன் Gy Rer 

QM MOF F Hl உரியன் - Gah தலில்லாத கற்பினையுடைய 

தெய்வயானையம்மையோடு இருவாவினன்குடியின்கண்ணே 

சிலநாள் எழுந்தருளியிருத்தலும் உரியர், 

அயன் அரி அரன் என்னும் மூவரும் தததபக்கு உரிய 

தொழில்களைச் செயது தலைவராக வேண்டி, பிரமதேவரைப் 

பழைய மிலையிலே hoes Barty, விஷ்ணவார்சநியம் பரம 
சிவனும் இததீரனும் முனிவர்கள் முன்னே செல்லவும், கந்தர 

வர்கள் கந்தருவப்பெண்களோடு இனிய ஈரம்பை வாடக்கவும், 

முப்பதது மூவரோடு பதினெண் கணஙகரூம் கூடிவரவும் தர 

கள்சிறந்த தொழில்களைப் பெறுமுறைமையைச்முறைவேண்டி 
Fao பெறுககூற்றினாலே பெறும்பொருட்டு ஒருங்கு வநத 
காணும்படியாகத் இருவாவினன்குடுமிலே எழுச்தருளிமிருத்த 
இம் உரியர் என”முடிக்க, 

அதா ௮ன்று - அதுவன்றி, 

  

நான்காவது 

திருவேரகம். 

இருமூன் றெய்திய வியல்பினின் வழாஅ 
இருவர்ச் சட்டிய பல்வேறு தொல்குடி.



சீ 

யறுகான் இரட்டி யிளமை ஈல்லியாண் 

டாறினிற் கழிப்பிய வறனவில் கொள்கை 

மூன்றுவகைக் குறித்த முத்திச் செல்வத் 

திருபிறப் பாளர் பொழுதறிந்து நுவல 

வொன்பது கொண்ட மூன்அபுரி நுண்ஞாண் 

புல.சாக் காழகம் புலர வுடீஇ 

பூச்சிக் கூப்பிய கையினர் தற்புகழ்ந் 

தாறெழுத் தடக்கெ வருமறைக் கேள்வி 

நாவியன் மருங்கி னவிலப் பாடி 

விரையுறு ஈறுமல சேந்திப் பெரிதுவந் 

தேரகத் துறைதலு முரியன தான்று. 

இதன்போநள். 

இருமூன்று என்பது தோடூத்து உரியன் 
என்னும் வரையும் ஒருதோடர். 

இருஷன்று எய்திய இயல்பினின் வழாது - (ஓதல் 

ஓதுவித்தல் வேட்டல் வேட்பிததல் ஈதல் ஏற்றல் என்னும்) 

ஆராய (கன்மை) பொருந்திய இலக்கணத்தின் வழுவாமல், 

இருவர்ச் சுட்டிய பல்வேறு தொல் குடி - (தாயும் தந்த 

யும் அய) இருவர் குலத்தையும் (உலகத்தார்) கன்று என்று 

மதித்த பலவாய் வேறுபட்ட பழைய குடியிலே பிறந்த, 

௮று நான்கு இரட்டி யாண்டு நல்லிளமை ஆறினில் கழி 

ப்பிய - நாற்பத்தெட்டுவருடத்.து ஈன்மையாகிய இளமையை 

(வேதங்கூறிய பிரமசரிய) நெறியிலே போக்கிய, 

அறன் நவில் கொள்கை - தருமநூலை (எப்பொழுதும்) 
கூறுகின்ற கோட்டாட்டினையும்,



மூன்று வகைக் குறித்த மு.த்தீச்செல்வத்.து - (௪2.மும் 
முக்கோணமும் வில்வடிவுமாகிய) மூன்றுவகையாகக் குறிக் 

கப்பட்ட (அகவரீயம் தக்ஷிணாக்னி காருகபத்தியம் என் 
லும்) மூன்றக்கினியினால் உண்டாகும் செல்வத்இனையும் 

ஒன்பது கொண்ட மூன்றுபுரி நுண்ஞாண் இருபிறப்பா 

ளார் - (மன்று _தூல்கொண்டு மூன்று புரியாக்கு தலால்) ஒன்ப 

தாகிய நூலைத் தன்னிடத்தே கொண்ட ஒருபுரி மூன்றாகிய 

நுண்ணிய உபவிதத்தையுமுடைய பிராமணர்கள்; 

பிறசத பிராமணர்கள், போக்கிய பிராமணர்கள் எனக, 

பொழுது அறிந்து - (தாங்கள் வழிபடும்) காலத்தை 

அறிந்து, 
புலராக் காழகம் புலர உடீஇ - (ஸ்கானம் பண்ணித்) 

தோய்த்து உலராத புடைவையை (உடம்பிலே Hig) ae 

ரும்படி உடுத்து, 

௮ மறை ஆறெழுத்து அடக்கிய கேள்ளி - அருமையா 

இய வேதத்சிலே சொல்லப்பட்ட அறு ௮க்வரத்தைத் தன் 
னிடத்தடக்கிய மந்திரத்தை 

நா இயல் மருங்கில் நவிலப் பாடி. - நாக்குப் புடைபெயரும் 

அளவிலே பயில உச்சரித்து, 

விரை உறு நறுமலர் ஏந்இ- (பின்னர்) வாசம் மிகுந்த 

நன்மையாபெ பூக்களை எடுத்து அருச்சித்த, 

உச்9ச் கூப்பிய கையினர் தற்புகழ்ந்து நுவல - தலையிலே 
குவித்த கையினையுடையலர்களாய் தம்மைப் புகழ்ந்து 

இக்க; 
2



௪௬ 

பெரிது உவஈது ஏரகத்து உறைதலும் உரியன் - மிக 

மூழ்ந்து திருவேகத்தின்கண்ணே எழுர்தருளிபிருத்த லும் 
உரியர். 

பிராமணர்கள் அறிந்த, உத த, உச்சரித் த, எடுத். அருச் 

sg, தம்மைப் புகழ்ர்து துதிக்க; ம௫ழ்ந்து திருவேரகத் 
தன்கண்ணே எழுந்தருளிமிருதத.லும் உரியர் என முடிக்க. 

YET ௮ன்று - அதுவன்றி, 

  

ஓரந்தாவது 

Ror ype srr ew 
we ONLI CY 

    

பைங்கொடி. ஈறைக்கா யிடையிடுப வேல 

னம்பொதிப் புட்டில் விரைஇக் குளவியொடு 

Gaara தாளர் தொடுத்த கண்ணிய 

னறுஞ்சார் தணிந்த கேழ்கிளர் மார்பிற் 
கொடுந்தொழில் வல்விற் கொலைஇய கானவர் 
நீடமை விளைநத தேக்கட் டேறற் 

குன்றகச் சிறுகுடிக் சையுடன் மகிழ்ந்து 

தொண்டகச் சிறுபறைக் குரவை யயர 

விரலுளர்ப் பவிழ்க்த வேறுபடு நறுங்காற் 
குண்டுசுனை பூத்த வண்டுபடு கண்ணி 

யிணைத்த கோதை யணைத்த கூக்தன் 

முடித்த குல்லை யிலையுடை ஈறும்பூச் 
செங்கான் மாத்த வாலிண ரிடையிடுபு 

சுரும்புணத் தொடுத்த பெருந்தண் மாத்தமை



் இருந்துகா ழல்கு றிளைப்ப வுடீஇ 
மயில்கண் டன்ன மடநடை மகளிசொடு 
செய்யன் சிவர்த வாடையன் செவ்வசைச் 

செயலைத் தண்டளிர் துயல்வருங் காஇனன் 
கச்சினன் கழலினன் செச்சைக் கண்ணியன் 

குழலன் கோட்டன் குறும்பல் லியத்தன் 

கரன் மஞ்ஜையன் புகரில் சேவலங் 

கொடிய னெடியன் ஜொடியணி தோள 

Orbis தன்ன வின்குரற் னொகு யொடு 
குறும்பொறிக் கொண்ட நறுந்தண் சாயன் 

மருங்கிற் கட்டிய நிலனேர்பு துகிலினன் 

முழவுறம் தடக்கையி னியல வேந்த 
மென்றோட் பல்பிணை SSO Ess SHS 
குன்றுதோ ரூடறு நின்றதன் பண்பே யதா௮ன்று. 

இதன்போரள். 

பைங்கோடி என்பது தோடூத்துப் பண்பே 
என்னும் வரையும் ஒருதோடர். 

நறும் சாந்து அணிந்த கேழ் களர் மார்பின் கொடும் 
தொழில் வல் வில் கொலைஇய கானவர் - நறிய சந்தனத்தைப் 
பூசிய நிறம் விளங்கும் மார்பினையுடைய கொடிய தொழி 
லையுடைய வலிமையாகய வில்லினாலே கொலை செய்த 
வேடர்கள், 

மார்பினையுடைய வேடர்கள் என்க. 

நீடு ௮மை விளைந்த தேக்கள் தேறல் குனறகச் சிறுகுடிக் 

சொயுடன் மூழ்ந்து - நீண்ட மூங்கிலிலே இரு£து முற்றின



௪௮ 

தேனாற் செய்த கட்டெளிவை மலையிட த.தச் சிற்ழூரிலிருக் 

ரும் சுற்றத் துடனே உண்டு werp5g, 

விரல் உளர்ப்ப அவிழ்ந்த வேறுபடு நறும் கால்-விரற்றலை 

யினாலே வலிய மலர்ந்தமையால் வேறுபடுகின்ற மணம் 
பொருந்திய தாளினையுடைய 

உளர்ப்ப என்பதன்கணீற்றகரம் விகாரச்தாற் ரொக்க த. 

குண்டு சுனை பூத்த வண்டு படு கண்ணி இணைத்ச 

கோதை அணைக்க கூந்தல் - அழமாகிய சுளையிலே பூத்த 

வண்டு விழுகின்ற அரும்புகளினாலே தொடுக்கப்பட்ட 

மாலையை ௮ணிந்த ௮ளகத்தையும் 

தாளையுடைய அரும்புகள் என்ச, 

முடி.த்த குல்லை இலை உடை, ஈறும் பூ செங்கால் மரா௮ 

த்த வால் இணர் இடை இடுப சுரும்பு உணத்தொடுத்த 

பெரும் தண் மாத் தழை - இலையைத் தலையிலேயுடைய 

சுஞ்சாவையும் இலையையுடைய நறிய பூக்களையும் செவ்விய 

காலையுடைய கடம்பினிடத்தனவாகிய வெள்ளிய பூங்கொத் 

க்களை நடுவே வைத்து வண்கெள் தேனை உண்ணும்படி. 

தொடுத்த பெரிய குளிர்ஈ்த ௮ழூய தழையை 

குல்லை என்பதற்கு இப்பொருள் **கஞ்சம் குல்லை கஞ்சா 

வாகும்.” என்னும் இவாகரச்சூத்இரத்தால் அறிக, 

காழ் திருந்து அல்குல் திளைப்ப உடீஇ - வீடங்கள் திருந் 

தும் அல்குலிடத்தே ௮சையும்படி உடுத்து, 

மயில் கண்டு ௮ன்ன மடகஈடை மகளிரொடு - சாயலுடை 

மையால் மயில் காணப்பட்டா ற்போன்ற மடப்பம்பொருர்திய 
ஒழுக்கத்தையுமுடைய பெண்களோடும்,



உ௰இ என்னும் வினையெச்சம் அன்ன என்னும் பெயரெ£ 

சத்தோடு முடிந்தது. அளகத்தையும் ஒழுக்கததையுமுடைய 
பெண்கள் என்க. 

தொண்டகச் சிறுபறைக் ரூரவை அயர - தங்கள் குறி 

ஞ்சி நிலத்திற்குரிய கொண்டகமாகிய சிறிய பறையினது 
sins நிற்கிசையக் குசவைக் கூக்காட, 

குரவைக்கூத்து இதவெனபது '*ரூரவைக் கூத்தே me 

Cars gto.” என்னும் இவாகரச் சூத் தரத்தால் ௮.றிக. 

வேலன் பைங்கொடி. ௮ம் பொப் புட்டில் விரைஇ நறைக் 

காய் இடை இடுபு குளவியொடு வெண்கூதாளம் தொடுத்த 

கண்ணியன் - படிமத்தான் பச்சிலைக்கொடியினாலே அழகிய 

பொதிதலை உடைய தக்கோலக்காயைக்கலந்து சாதிக்காயை 
தமிவே இட்டு மலைப்பச்சையோடு வெண்டாளியையும் கூதா 

ளியையுக் தொடுத்த மாலையைச் சூடி, 

வடிவினாற் புட்டில் போன்ற தக்கோலக்காயைப் புட்டி 
லென ஆகுபெயராற் கூறினா. நறு மண முடைமையால் சாதிக் 

காய் ஈறைக்காய் எனப்பட்ட. 

செய்யன் - செர்நிறத்தை உடையசாய், 

Gass ஆடையன் - சிவந்த அடையை உடுத்து, 

செவ்வசை* செயலைத் தண்டளிர் தயல்வரும் காதினன் - 

செவ்விய ௮ரையினையுடைய அசோகினது குளிர்ந்த தளிர் 
அசையும் காது பொருந்து, 

கச்சென் - கச்சைச் கட்டி, 

கழலினன் - கழலை ௮ணிந்து,



௫௦ 

செச்சைக் கண்ணியன் - லெட்சிமாலையைச் சூடி, 

குழலன் - குழலை ஊஇ), 

கோட்டன் - கொம்பைக் குறித்து, 

குறும் பல்லியத்தன் - சிறிய வாத்தியங்கமா இயம்பி, 

தகரன் - ஆட்டுக்கடாவைப் பின்னிட்டு, 

மஞ்ஞஜையன் - மயிலின்மேலேறி, 

புகர் இல் சேவல் ௮ம் கொடியன் - குற்றமில்லாத கோழிக் 

கொடியை உயாத்து, 

நெடியன் - (பிள்ளையாய் இராமல்) கெடுக வளர்ந்து, 

தொடி ௮ணி தோளன் - தோளிலே தொடியை அணிந்து? 

மருங்கில் கட்டிய குறும்பொறிக் கொண்ட - இடையிலே 

இறுகக் கட்டிய உதரபந்தனத்தின்மேலே உடுப்பதாக உட் 

கொண்ட 

நிலன் நேர்பு ஈறும் தண் சாயல் துகலினன் - (நாலவிட் 

டமையால்) நிலத்தைப் பொருந்திய ஈறிய குளிரக்ச மென்மை 
யையுடைய புடைவையை உடுத்து, 

fry ர்த்து ௮ன்ன இன் குரல் தொகுதியொடு 

தலைத் தந்து - யாழ்கரம்பு ஆ.ரவாரித்தாற் போன்ற இனிய 

மிடற்றோசையையுடைய பாடுமகளிசது கூட்டத்துடனே 

திரிந்து, 

மென்றோட் பல்பிணை முழவு உறம் தடக்கையின் தழீஇ 

இயல ஏந்தி - மெல்லிய தோளையுடைய மான்பிணைபோஜுப்



(நக 

பலபெண்களை முழவைப்போலும் தம்முடைய பெரிய கையி 
னாலே தழுவிப் பொருந தும்படி. எடுத் துக்கொண்டு, 

குன்றுகோறு ஆடலும் நின்ற தன் பண்பு - மலைகள் 

தோறும சென்று விளையாடுதலும் தமக்கு நிலைநின்ற 
குணமாம், 

வேடர்கள் உண்டு மூழ்ந் த, பெண்களோடும குரலைக் 
௯சசாட; சூடி, உடையராய், உடுத்து, காது பொருந்து, கட்டி, 

அணிந்து, சூடி, ஊது, ஞுறித் த, இயம்பி, பின்னிட்டு, ஏறி, உய 

ர்தத, வளர்கத, அணிச்து,உடுத் த, இரிர் த,பெண்களைச சமுவி 

எடுத் துக்கொண்டு, மலைகள் சோறும் சென்ற விளையாடுதலும் 
நீமக்கு நிலைநின்ற குணமாம் என முடிக்க. 

௮தா அன்று : அதுவன்றி, 
are 

ஒரூ வது 

பழமுதிர்சோலை, 

  

$ லு 

சிறுதினை மலசொடு விசைஇ மறிபறுத்து 

வா.ரணச் கொடியொடு வயிற்பட நிற்இ 

யூரூர் கொண்ட சீர்கெழு விழவினு 

மார்வல சேத்த மேவரு நிலையிலும் 

வேலன் றைஇய வெறியயர் களனு௨ 

காடும் காவும் கவின்பெறு துருத்தியும் 

யாறுங் குளனும் வேறுபல் வைப்புஞ் 

சதுக்கமுஞ் சந்தியும் பு.அப்பூங் கடம்பு 
மன்றமும் பொதியிலும் கந்துடை நிலையிலு



(நி௨ 

மாண்டலைக் கொடியொடு மண்ணி யமைவ.ச 

கெய்யோ டையவி யப்பியை அடைத்துக் 

கூடந்தம் பட்டுக் கொழுமலர் இதறி 

மு. சண்கொ சருவி னிரண்டுடை யூடீஇச் 

செர்_நால் யாத்து வெண்பொரி இதறி 

ம.தவலி நிலைஇய மாத்தாட் கொழுவிடைக் 

குரு தியொடு விசைஇக் தாவெள் எரி 

இல்பலிச் செய்அ பல்பிப் பிரீஇச் 

சுறுபசு மஞ்சளொடு ஈறுவிளை தெளிக்தப் 

பெருந்தண் சணவிச கறுந்தண் மாலை 

துணையுற வறுத்துக் தூங்க நாற்றி 

ஈளிமலைச் சிலம்பி னன்னகர் வாழ்த்தி 

நறும்புகை யெடுத்துக் குறிஞ்சி பாடி. 

யிமிழிசை யருவியோ டின்னியங் கறங்க 

வுருவப் பல்பூதி தூஉய் வெருவரக் 

குருதிச் செர்இனை பரப்பிக் குறமகண் 

முருகிய நிறுத மு.ரணின ருட்க 

மூருகாற்றுப் படுத்த வுருகெழு வியனக 

சாடுகளஞ் சிலம்பப் பாடி.ப் பலவுடன் 

கோவொய் வைத்துக் கொடுமணி யியக்கி 

யோடாப் பூட்கைப் பிணிழுகம் வாழ்த்தி 

வேண்டுநர் வேண்டி.யால் கெய்இனர் வழிபட 

வாண்டாண் டுறைதலு மறித்த வாறே 

யாண்டாண் டாயினு மாகம் காண்டக 

மூக்துநீ கண்டுமி முகனமாக் தேத்திக் 

கைகொழமு௨உப் பசவிக் காலுற வணல்இ



(BRL 

நெடும்பெருஞ் சிுமயத் து நீலப் பைஞ்சுனை 

யைவரு ளொருவ னங்கை யேற்ப 

வறுவார் பயந்த வாறமா செல்வ 

வால்கெழு கடவுட் புகல்வ மால்வடை 

மாலைமகண் மகனே மாற்ளோர் கூற்றே 

வெறு றி வெல்போர்க் கொற்றவை சிறுவ 

விழையணி இறப்பிற் பழையோள் சூழவி 

வாணோ வணங்குவித் முனைத் தலைவ 

மாலை மார்ப நாலா புலவ 

செருவி லொருவ பொருவிறன் மன்ள 

வர்தணர் வெறுக்கை யறிககோர் சொன்மலை 

மங்கையர் கரைவ மைந்த ரேறே 

வேல்கெழு கடக்கைச் சால்பெருஞ் செல்வ 

கூன்றங் கொன்ற கூன்றாக் கொற்றத்து 

விண்பொரு கநெடுவசைக் குறிஞ்சிக் கிழவ 

பலர்புகம் கன்மொழிப் புலவ பேறே 

யருமபெறன் மரபிற் பெரும்பெயர் முருக 

சசையினர்க் eri 6g மிசைபே ராள 

வலந்தோர்க் களிக்கும் பொலம்பூட் சேஎய் 

மண்டமர் கடந்தநின் வென்றா டகலத்துப் 

பரிசிலாக் தாங்கு முருகெழு நெடுவேள் 

பெரியோ சேத்தும் பெரும்பெய ரியவுள 

சூர்மருல் சுத்த மொய்ம்பின் மதவவி 

போர்மிகு பொருக சூரிசிலு மெனப்பல 

யானி யளவையி னேத்இயா னா 

நின்னளம் கறிகன் மன்னுயிர்க் கருமையி



BH 

னின்னடி. யுள்ளி வக்தனெ னின்னொடு 

புரைகுஈ ரில்லாப் புலமை யோயெனக் 

குறித்தது மொழியா வளவையிற் கூறித் துடன் 

வேறுபல் ஓருவிற் குறும்பல் கூளியா் 

சாறயர் களத்து விறுபெறத் தோன்றி 

யளியன் முனே மூ.௮வா யி. ரவலன் 

வந்தோன் பெருமநின் வண்புகழ் நயந்ததென 

வினியவு ஈல்லவு கனிபல வேத்தித் 

தெய்வஞ் சான்ற இறல்விளக் குருவின் 

வான்றோய் நிவப்பிற் மூன்வக் தெய்இ 

யணங்குசா லயர்கநிலை GLE Dis பண்டைகத்தன் 

மணங்கமழ் கெய்வக் இளநலங் காட்டி 

யஞ்ச லோம்புமதி யறிவனின் வ.சவென 

வன்புடை கன்மொழி யலைஇ விளிவின் 

றிருணிற ஸாந்நீர் வளைஇய வுலகத் 

தொருகீ யாகத் தோன்ற விழுமிய 

பெறலரும் பரிசு னல்குமதி பலவுடன் 

வேறுபஃ அ௮ுடஒலி னுடக்கி யஇல்சஉுமந் 

தா. முழுமுது ஓருட்டி Carp 

பூவுடை யலங்குசினை புலம்பவேர் கீண்டு 

விண்டொரு நெடுவரைப் பரிஇயிற் ஜெடுத்த 

தண்கமழ் மலரிரால் சிதைய ஈன்பல 

வாசினி மு.ுசளை கலாவ மீமிசை 

காக நறுமல ௬. யூகமொடு 

மாமூக முசுக்கலை பனிப்பப் பூத 

விரும்பிடி. குளிர்ப்ப விசிப் பெருல்களிற்று



மூதிதுடை வான்கோடு தழீஇச் தத்.தற்று 
நன்பொன் மணிநிறங் சளப்பொன் கொழியா 

வாழை முழுமுக றுமியத் தாழை 

யிளகீர் விமுக்குலை யு.இரத் தாக்கிக் 

கறிக்கொடிக் கருந்துணர் சாயப் பொறிப்புற 

மடஈடை மஞ்ஞை பலவுடன் Oat Os 
கோழி வயப்பெடை யிரியக் கேழலோ 
டிரும்பனை வெளிற்றின் புன்சா யன்ன 

குரூ௨மயி ரியாக்கைக் குடாவடி யுளியம் 

பெருங்கல் dione OF Dus swear. 

டாமா நல்லேறு சலைப்பச் சேணின் 

றிழுமென விழிதரு மருவிப் 

பழமுதிர் சோலை மலைகிழ வோனே. 

டுதன்போநள். 

சிறுகினை என்பது தோடுத்துக் கந்துடை நிலையினும் 
என்னும் வரையும் ஒருதோடர். 

சிறுதினை மலரோடு விபைஇ மறி அறுத்து - சிறிய தினை 
யரிசியைப் பூக்களுடன் கலந்து (பிசப்பரிசயாகவை த்த) 

மறியை அறுத்து, 

வா.ரணக் கொடியொடு வயிற்பட நிறீஇ - கோழிக்கொடி 
யுடனே தாம் ௮வ்விடத்தல் நிற்கும்படி நிறுத்தி, 

ஊர் ஊர் கொண்ட சீர் கெழு கிழவினும் - ஊர் தோறும் 

ஊர் தோறும் எடுத்துக் கொண்ட சிறப்புப் பொருந்திய 

திருவிழா விலும்,



Bar 

ஆர்வலர் ஏத்த மேவரு நிலையினும் - தம்மேல் அன்பு 

டையவர்கள் ஐதஇத்தலால் (தமது திருவுளம்) விரும்பிய 

இடத்திலும், 

வேலன் தைஇய வெறி அயர் களனும் - படிமத்தான் 

செய்த வெறியாடுகளத் திலும், 

முருகக்கடவுளுக்கு அடையாளமாக வேலைக்கொண்டு திரி 

தலால் பமததானை வேலன் எனமுர், 

காடும் - காட்டிலும், 

காவும் - சோலையிலும், 

கவின் பெறு துருத்தியும் - ௮ழகு பொருந்திய ஆற்றி 

டைக் குறையிலும், 

யாறும் - ஈதிகளிலும், 

குளலும் - குளங்களிலும், 

வேறு பல் வைப்பும் - (முற்கூறிய ஊர்களினன்றி) வேறு 

பல் ஊர்களிலும், 

ச.துக்கமும் - காற் சந்தியிலும், 

சந்தியும் - முச்சந்தி ஐஞ்சந்தியிலும், 

புதுப்பூங் கடம்பும் - புதுமையாகிய பூக்களையுடைய 

கடம்பிலும், 

மன்றமும் - ஊருக்கு நடுவே எல்லாரு மிருக்கும் மரத்த 

டியிலும், 

பொதியிலும் - அ௮ம்பலத்திலும்,



கந்து உடை நிலையிலும் - அத்தீண்டு குற்றியயய/டைய 
இடத்திலும், 

(உறைதலும் உரியன்) - எழுந்தருளி யிருத்தலும் உரியர். 

ஆண்டலை என்பது தோடூத்து உறைதலம் 
என்னும் வரையும் ஒருதோடர். 

அண்டலைக் கொடியொடும் ௮மைவர மண்ணி - கோழிக் 

கொடியுடனே பொருக்க அலங்கரித்து, 

ஆண்டலைக்கொடி. என்பதறகுப் பேய்முதலியன பலி.நுக 
ராமல் தலை ஆண்மகன்றலையும் உடல் பறவை வடிவுமாக எழு 
திய சொடி என்று பொருள் கூறினும், பொருந தும். 

நெய்யொடு ஐயவி அப்பி ஐது உசைத்,து - கெய்யடனே 

வெண்டிறுகடுகையும் (நெற்றிபிலே) அப்பி (மந்திரத்தைத்) 
தோன்ாமல் உச்சரித்து, 

குடந்தம் பட்டு - நான்குவிரல் மடக்$ப் பெருகிரல் 

நிறுத்தி மாபிடை வைத்து, 

கொழு மலர் சிதறி - அழகிய பூக்களைத் தூவி, 

மூரண் கொள் உருவின் இரண்டு உடை உ௰இ - தம் 

முண் மாறுகொண்ட வடிவினையுடைய இரண்டுபுடைவை 
களை (உள்ளொன்று புறம்பொன்றாக) உடுத்.து, 

செர் நூல் யாத்து - சிவர்து நூலினாலே (கையிலே காப் 

பூக்) கட்டி, 

வெண் பொரி சிதறி - வெள்ளிய பொரியைத் தூகி, 

மத வலி நிலைஇய மாத் தாள் கொழு விடைக் குருதி 
யொடு வின7இச் தூ வெள் ௮ரிச சில் பலிக் செய்து - மிகு



Gy 

இயாகிய வலிமை நிலைபெற்ற பெரிய காலையுடைய கொழுவிய 

கடாவினது உதிரத்துடன் பிசைந்து தூயவெள்ளை யரிச 

யைச் சிறு பலியாக இட்டு, 

பல்பிரப்பு இரீஇ - பல பிரப்புக்களையும் வைத்த, 

பிரப்பால.து இதுவென்ப.து £கொள்கல மொன்திற் குற 
ணியாகப்--பல்.லுணவு பெய்து பாரிப்பது பிரப்பே'? என்னுந் 

இவாகரச்சூத்திரத்தாலுணர்க, 

இறு பசுமஞ்சளொடு நறு விரை கெளித்து - சிறிய பசு 

மஞ்சளுடனே நறிய சந்தன மு.தலியவற்றையுக் தெளித்து, 

விரை ஆகுபெயர். 

பெரும் தண் கணவீரம் நறுந் தண் மாலை துணை உற 

அறுத்துத் தாங்க காற்றி - பெரிய குளிர்ந்த செவ்வலரி 

மாலையையும் ஈன்மையாகய குளிர்ந்த பிற மாலைகளையும் 

இணையொக்க அறுத்து ௮சையத் தூக்கி, 

நளி மலைச் சிலம்பின் நன்னகர் வாழ்த்தி- செறிந்த மலைப் 

பக்கத்திலுள்ள ஈன்மையாயே ஊர்களைப் (பசியும் பிணியும் 

பகையும் நீங்குக வென்று) வாழ்த்தி, 

நறும் புகை எடுத்துக் குறிஞ்சிபாடி - நறிய தூபங்கொ 

டுத்து அர்நிலத் துக்குரிய குறிஞ்சிப் பண்ணைப்டாடி,, 

இமிழ் இசை அருவியோடு இன் இயம் கறங்க - முழங்கு 

இன்ற ஓசையைபுடைய ௮ருவியடனே இனியவாத்தியம் 
கள் ஒலிக்கு, 

உருவப் பல்பூத் தூய் - நிறத்தினையடைய பல பூக்களை 

யும் தூகி,



வெருவரக் குருதிச் செந்இனை பாப்பி - (கண்டவர்சளு 

க்கு) அச்சம் தோன்றும்படி இரத்தம் அளைந்து வந்த 
தினையைப் பரப்பி, 

குறமகள் - குறப் பெண்ணானவள், 

முருகியம் நிறுத்து - தொண்டகப் பறையை er REEL) 

பண்ணி, 

முசணினர் உட்க முருகு ஆற்றுப் படுத்த ௨௫ கெழு 
வியன் நகர் - (௮.த்.இகருக்கு) மா.றுபடுகலைபுடைய நாத்திகர் 
கள் அஞ்சும்படி முருகக்கடவுளாகய காம் வரும்பொருட்டு 

வழிப்புடுத்திய அச்சம் பொருந்திய பெருமையாகய ஊரின் 

கண்ணே, 

ஆத்திகா இவர் நாத்திகர் இவரென்பது “*பொன்னாலசம 
வெர்நரகம் புண்ணியபா ௮ம்புரிவார்-.-நின்மலனு முண்டென்று 

நிச்சயித்தா - ரிந்ிலமை--மாத்தகரே யார்சண்டா ரம்மைப் 
பலமென்பார்--நாக இகரென் றேயுளத்து ளாடு!? என்னும் வெண் 

பாவால் அதிக, குறப்பெண்ணானவள் அலங்கரிதத, அப்பி, 

உச்சரித் து, வைத்து, gel, 205g, கட்டு, அவி, இட, 

வைத்து, தெளிக, தாச்சி, வாழ்த்தி, பாடி, ஒலிக்கத் தாவி, பர 
ப்பி, வாசிச்கப்பண்ணி, வழிப்படுத்திய ஊர் என முமுக்க, 

ஆடு களம் சிலம்பப் பாடி. - அவவெறியாடுகளம் தரவா 

ரிக்க (அதற்கு ஏற்பனவற்றைப்) பாடி, 

சோடு பல உடன் வாய வைத்து - சொம்புகள் பலவற்றை 

யும் சேர ஊதி, 

கொடு மணி இயக்கி - கொடியமணியை ஒலிப்பித் து,



௬௦ 

ஒடாப் பூட்கைப் பிணிமுகம் வாழ்த்து - (வலிமை) நீங் 

காத பிணிமூகம் என்னும் பட்டத்தையுடைய யானையை 

வாழ்த்தி, 
பூட்கைப் பிணிமுகம் என்பதற்கு மானையையும் மயிலையும் 

எனப் பொருளுரைப்பினாம் பொருந்ம், 

வேண்டுநர் வேண்டியாங்கு எய்இனர் வழிபட - தம்மை 

விரும்புகின்றவார்கள் வரங்களை விரும்பியபடியே பெற்று 

நின்று வழிபட, 

அண்டு அண்டு உமைதலும் (உரியன்) - அவ்விடத்திலே 

(அவரை) ஆட்கொண்டு எழுந்தருளியிருத்தலும் உரியா. 

ஊரின்சண்ணே பாடி, ஊ.இ, ஒலிப்பிதது, வாழ்ததி வழி 

பட, ஆட்கொண்டு எழுந்தருளியிருத்சலும் உரியர் என முடிக்க. 

அறிந்த என்பது தோடூத்து அளவையில் என்னும் 

வரையும் ஒருதோடர். 

அறிந்த அறே அண்டு ஆண்டு ஆயினும் ஆக - (கான் 

உனக்கு) அறிவித்த படியே அவ்வவ்விடங்களிலே ஆயினு 

மாக (பிறவிடங்களிலே ஆயினுமாக) 

அறிவித்த எனற்பால.து பிறவினைப் பொருளுணர்த்தும் 

Sales கெட்டு ௮றிந்த என்முயிற்று. **ஈவவின்றி ஈன்பொ 

ருள் வெஃகற் குடிபொன்றிக--குற்றமு மாககே தரும்.” என் 

னுச் திருக்குறளிலுள் பொன்றுவித்து எனற்பாலது பொனறி 

என்ருயவாறுபோல. இவ்வாறு வருவனவற்றை வடழாலார் 

அந்தர்ப்பாவிதணிச்சு என்பர், உம்மை ஐயவும்மை. 

மூந்துநீ கண்டுழிக் காண் தக முகன் மரந்து ஏத்தி - 
முற்பட நீ கண்டபொழுது ௮ழகு தகும்படி. முகமலர்ந்து 

தித்து,



மூருகக்கடவுளது தெப்வத்தன்மையைக் கண்டபொழு௪ 

அச்சமீனறி கிற்றல்வேண்டுமென்பார் முகனமர்ந்து என்றார், 

கை தொழுடஉப் பசவி - பின்பு கையைக் தலையிலே குவி 

தீத வாழ்த்தி, 

கால் உற வணூ௰ - பின்பு அவருடைய திருவடிகள் 

(உன்னுடைய தலையிலே) படும்படி வரைக), 

நெடும் பெரும் சிமயத்து நீலப் பைஞ் சுனை - நெடிய 

பெரிய இமயமலைச் சா.ரலிலிருக்கன்ற கருங்குவளைகளையு 
டைய பசிய சசவணப் பொய்கையானது, 

ஐவருள் ஒருவன் அங்கை ஏற்ப - (பிருமிவி அப்புக் 

தேயு வாயு அகாயம் என்னும்) ஐவருள் ஒருவளுயெ ௮க் 

இனிதேவனது ௮ழூெ கையினின்றுர் தன்னிடத்தே ஏற்க, 

பஞ்சபூதங்களும் பிரமா விஷ்ணு உருத்திரன் மகேசுரன் 
சதாசிவன் என்னும் பஞ்சகர்த்தாக்களையும் தெய்வமாக உடை 

மையால், அவ்வொற்றுமைபற்றி அவைகளை ஜவா என்ஞூர். சவ 

னது நெற்றிக்கண்ணினின்௮ம் தோன்றிய தீப்பொதிகளாறை 

யம் அக்னிதேவன் கஙகையிலே கொண்டுசென்றுய்ப்ப அது 

சரவணப் பொய்கையிலே மிட்டமைபற்றி ஒருவனங்கையேற்ப 

Grom (apt 

அறுவர் பயந்த ஆறு அமர் செல்வ - கார்த்திகைப் பெண் 

களறுவர் பாலூட்டி. வளர்த்த ஆறுவடிவங்களும் (உமாதேவி 

யெடுக்கும்பொழு.து) ஒன்றாய் இசைந்த செல்வசே, 

ஆல் கெழு கடவுள் புதல்வ - கல்லால மாநிழலின்்ழே 
( சகூநிணாமூர்த்தியாயிருந்த) பரமசிவனுடைய புசல்வசே, 

ட



௬௨ 

மால் வசை மலைமகள் மகனே - பெருமையாகிய ங்கில் 

களையுடைய இம௰மலைய7சனுக்கு மகளாகிய உமாதேவியினு 

டைய குமாசசே, 

மாற்றோர் கூற்றே - பகைவராகிய அசுரர்களுக்கு யமனே, 

போர் வெல் வெற்றிக் கொற்றவை சிறுவ - (மூடா 

சு.ரனை) யுத்தத்திலே வென்ற வெற்றியினையுடைய அர்க்கைக் 

குப் புதலவசே, 

இழை ௮ணி சிறப்பிற் பழையோள் குழவி - பரண 

த்தை ௮ணிந்த சிறப்பையுடைய காடுகிழாளது குமாரசே, 

காகிழாள் என்பது இக்காலத்தே காகொள் என மருவி 
ற்று. இவளும் சவெனுடைய சத்தியாதலால், இவள் குழவி 

என்ளுர். 

வணங்கு வில் வானோர் தானைக் தலைவ - வளைந்த வில்லி 

னையுடைய தேவசேனாஇபதியே, 

மாலைமார்ப - மாலையையணிந்த மார்பினையடையவசே, 

அல் ௮றி புலவ - (வேதாகமமுதலிய எல்லா) நூல்களை 
யும் உணாந்த பண்டிதமே, 

செருவில் ஒருவ - போர்த்தொழிலிலே ஒருவராய் 
நிற்பவசே, 

பொரு விறல் மள்ள - பொருன்ற வெற்றியினையுடைய 
இளையவசே, 

அக்தணர் வெறுக்கை - (உயிர்கள்மேல்) அழயெ தண்ண 
oom. UM SCRE RE Cond Au,



அறிந்தோர் சொல் மலை - (வேதாகமமுதலிய சாத்மிரம் 

களை) ௮றிஈத மெய்யறிவுடையவர்களாலே சொல்லப்படும் 

புகழாகிய மலையையடையவரே, 

அசையாமையும் பெருமையும்பற்றி அப்புகழ் மலையாக 

உருவக் செய்யப்பட்டது. சொன்மலை ௮ன்மொழிதசொ௯ம., 

மங்கையர் கணவ - (தெய்வயானையம்மை வள்ளிராயக 

ஒயன்னும்) பெண்களுக்கு நாயகரே, 

மைந்தர் ஏறே - வலிமையுடையாருக்கு இடபமே, 

வேல் கெழு தடக்கைச் சால் பெருஞ் செல்வ - வேலாயு 

தீம் பொருந்திய பெருமையாகிய கையினையுடைய நிறை த 

பெருஞ்செல்வசே, 

குன்றம் கொன்ற குன்றாக் கொற்றத்து விண்பொரு 

நெடு வசைக் குறிஞ்சிக் இழவ - இரவுஞ்ச கரியைப் பிளந்த 

குறையாத வெற்றியையுடைய தேவருலகத்தைப் பொருந் 

திய நெடிய மலைகளையுடைய குறிஞ்சிநிலத்திற்கு உரி 

யவசே, 

பலர் புகழ் ஈன்மொழிப் புலவர் ஏறே - பலரும் புகழ் 
இன்ற நன்மையாயெ சொற்களையுடைய ப_சசமயபண்டி தர 
(களாகிய யானை) களுக்குச் சில்கவேறுபோல்பவசே, 

பெறல் ௮ரும் மரபிற் பெரும் பெயர் முருக - பிறராலே 

பெறுதலரிய முறைமையினையுடைய பெரும்பொருளாகிய 
விட்டினையுடைய முருகசே, 

பெயரென்றது பொருள் பெற்ற பெயர், அதனையுடைம 
பொருளைப் பெயரெனருர்,



௬௪ 

நசையினர்க்கு அர்ச்தும் பேர் இசை அள - (அவ்வீட் 
உன்மேல்) அசையுடையவர்களுக்கு அதனை அசர்விக்கும் 
பரிய புகழை அளு தலுடையவசே, 

அலஈதோர்க்கு அளிக்கும் (சேஎய்) - (பிறராலே) இடுக் 
மண்பட்டு வந்தவர்களுக்கு அருள் செய்யுஞ் சேயே, 

மண்டு அமர் கடந்த வென்று அடு நின் அசலத்துப் 

டொலம் பூட்சேஎய் - மிக்குச் செல்கின்ற போர்களை முடித்த 

வென்று ஆகின்ற உம்முடைய மார்பினிடத்தே பொன்னா 
லாகிய ஆபரணங்களை ௮ணிந்த சேயே, 

பரிசிலர்த் தாங்கும் உரு கெழு நெடு வேள் - இரப்பவசை 

(வேண்டுவன கொடுத்துப்) பாதுகாக்கும் நிறம்பொருக்திய 
நெடிய வேளே, 

பெரியோர் ஏத்தும் பெரும் பெயர் இயவுள் - (தேவர்க 

ளம் மூனிவர்களுமாகிய) பெரியவர்கள் அதிக்கும் பெரிய 

இருகாமத்தையுடைய கடவுளே, 

சூர் மருங்கு ௮றத்த மொய்ம்பின் மதவலி - சூரனுடைய 

குலத்தை நாசமாக்கிய வலிமையினால் உண்டாகிய மதவலி 
என்னும் பெபரையடையவரே, 

போர் மிகு பொரு - யுத்ததீதில் மிக்க இண்ணியசே, 

ரூரிகில் - பெருமையிற் சிறந்தவரே, 

என யான் ௮றி ௮ளவையிலும் அனாது பல ஏத்தி - 

என்று கான் உனக்கு ௮றிவித்த ௮ளவினாலும் (ரீயறிந்த 
விளவினாலும்) நீங்காது பலவற்றையுங் கூறிப்புகழ்ர்_த,



௬(ந 

குரிசிதுமென்ற உம்மை அளலையின் என்பதனோடு ௯... 
டப்பட்டது. 

நின் ௮ளந்து ௮.றிதல் மன் உயிர்க்கு ௮ருமையின் நின் 

௮டி. உள்ளி வந்தனென் நின்னொடு புைகுகர் இல்லாப் புல 

மையோய் எனக் குறித்தது மொழியா அளவையில் - உம் 

மூடைய தன்மைகளெல்லாவற்றையும் முற்ற அளவிட்டு 

அறிதல் நிலைபெற்ற உயிர்களுக்கு அரிகாகையால் உம்மு 
டைய திருவடியைப் (பெறல்வேண்டுமென்று) நினைந்து வு 

தேன் உம்மோடு ஓப்பவர் இல்லாத மெய்ஞ்ஞான ததையுடை 

யவசே என்று நீ கருதிய விடுபேற்றை விண்ணப்பஞ் செப் 

வதற்கு முன்னே, 

குறித்து என்பது தோடூத்து ஏத்தி என்னும் 
வரையும் ஒருதோடர், 

வேறு பல் உருவிற் குறும் பல் கூளியர் உடன் குறித்து - 

வெவ்வேரு௫ய பல வடிவினை உடைய சிறிய பல.ராகிய பரிச 

னர்கள் சேரக் கருதி, 

சாறு அயர் களத்து விறு பெறத் தோன்றி - திருவி 
மாவை எடுத்த களத்திலே தாங்கள் பொலிவு பெறத் 

தோன்றி, 

பெரும மு.து வாய் இசவலன் நின் வண் புகழ் நயநது 

இனியவும் ஈல்லவும் சனி பல ஏத்தி வந்தோன் அ௮ளியன் 

தானே என - பெருமையை உடைய சுவாமீ அறிவு முதிர் 

ந்த வாயினையுடைய புலவனொருவன் உம்முடைய வளம் 

பொருந்திய புகழை விரும்பிக் (கேட்டோர்களுக்கு) இனிய 
னவும் உறுதி பயப்பனவுமாக மிக்க பலவற்றை வாழ்த்தி
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வந்தான் ஆதலால் ௮வன் உம்மாலே காக்கப்படத்தக்கவன் 

என்னு கூற, 

பரிசனர்கள் கருதத் தோன்றிச் கூற என முடிக்க. 

தேய்வம் என்பது தோடூத்து நல்குமதி 
என்னும் வரையும் ஒருதோடர். 

தெய்வம் சான்ற திறல் விளங்கு உருவின் வான் தோய் 

நிவப்பின் தான் வந்து எய்தி - தெய்வத்தன்மை ௮மைந்த 

வலிமை விளங்கும் வடி.வையும் அகாயத்தைத்தீண்டும் உயர்ச் 

சியையுமுடைய தாம் வந்த சேர்ந்து, 

அணங்கு சால் உயர்நிலை தழீஇ - (கண்டவர்களுக்கு) 

௮ச்சம் பொருந்தும் தெய்வத்தன்மையை உள்ளடக்கிக் 

கொண்டு, 

மணம் கமழ் தெய்வத்துப் பண்டைத் தன் இளகலம் 

காட்டி - வாசம் கமழ்கின்ற தெய்வக்தன்மையை உடைய 

முன்பு உண்டாலே தம்முடைய இமாய வடி.வத்தைக்காட்டி, 

நின் வரவு ௮.றிவல் அஞ்சல் ஓம்புமத என அன்பு 

உடை நல் மொழி ௮ளைஇ - (முத்திபெற நினைந்து வந்த) 

நின்வ.ரவை யாம் ௮.றிவேம் (௮. உனக்கு எய்.துதல் அசி 

தென்று) அஞ்சு தலைப் பரிகரி என்று உன் மேல் அன்பினை 

YOU KO GT Sm Fact பலதசமும் கலந்து பேசு, 

மதி முன்னிலையசைச்சொல், 

இருள நிற முந்டா வளைஇய உலகத்து ஒரு ந ௮௧ விளிவு 

இன்று தோன்ற - இருண்ட கிறத்தையுடைய கடல்சூழ்ந்த



உலகத்தின்கண்ணே நி யொருவனே (பிறருக்கு வீடளித் 
தற்கு உரியவ) ஞாகக் கேடின்றிச் சோன்றும்படி, 

இன்றி என்பது இன்று எனத திரிர்து நின்றது. 

விழுமிய பெறல் ௮ரும் பரிசில் ஈல்கும் மதி - சிறப்பினை 
முடைய பிறராலே பெறுதற்கரிய திருவருளாகிய பரிசிலைச் 
தீந்தருளுவாா. 

் மதி படர்க்கையில் வருதல் புமனடையாற் சொள்க. 

பலவுடன் என்பது தோடூத்த மலைகிழவோனே 
என்னும் வரையும் ஒருதோடர். 

வேறு பல் துகிலின் பலவுடன் நுடங்கி - வேறுபட்ட 
பலவாடிய ,துகற்கொடிகள் போலத் தாம் பலவுங் கூட 

அசைந்து, 

௮ல் சுமந்து - ௮௫ல்களை மேலே கொண்டு, 

ஆச முழு முதில் உருட்டி - சந்தனமாகிய பெரிய மரம் 
களைத் தள்ளி, ' 

வேரற் பூ உடை அலங்கு சனை புலம்ப வேர் ண்டு - 
சிறுமூங்கலினது பூவையடைய அசைகின்ற சொம்புகள் 

தனிப்ப வேரைப் பிளந்து, 

விண் பொரு நெடுவணைப் பரிதியின் தொடுத்த தண்கமழ் 

மலர் இரால் சிதைய - ௮காயத்தைத் தீண்டுகின்ற நெடிய 
மலையிடத்தே சூரியனது மண்டலத்தைப் போல வைக்கப் 

பட்ட குளிர்க்சியையடைய மணக்கின்ற பெரிய தேன்கூடு 
கள கெடும்படிக்கும்,



௬௮ 

நன் பல ஆசினி முது சுளை கலாவ - கன்மையாகயெ பல 

ஆனிகளுடைய முற்றிய சுககள் தம்மிடத்தே கலக்கும் 

படிக்கும், 

மீ மிசை நாக ஈறுமலர் ௨இ_ - மலையினது உச்சியில் 

உண்டாகிய சுரபுன்னையின் நறிய பூக்கள் உதிரும் படிக்கும், 

பயூகமொடு மா மூக மூசுக்கலை பனிப்ட-கருங்குரங்குடனே 

கருமையாக முகத்தையுடைய ஆண்டுரசுக்களும் நடுங்கும் 

படிக்கும், 

பூ நுதல் இரும் பிடி குளிர்ப்ப வீசி - புகர் பொருக் 

திய மத்தகத்தையுடைய பெரிய பிடிகள் குளிரும்படிக் 

கும் விசி, 

பெரும் களிற்று முத்து உடை வான் கோடு தழீஇ- 
பெரிய யானையினது முத்தையுடைய பெரிய சொம்புகளை 

உள்ளடக்க, 

நன் பொன் மணி நிறம் களெரத் தத்துற்று - கன்மையா 

Gu பொன்னும் இரத்தினமும் நிறம் விளங்கும்படி. மேலே 
கொண்டு குதித்து, 

பொன் கொழியா - (பொடியாகி) பொன்னைக் கரை 

Qur gas, 

வாழை முழு முதல் துமியத் தாழை இளநீர் விழுக்குலை 

உதிரத் தாக்க - வாழையினது பெரிய முதல் துணியும்படிக் 

கும் தெங்னெது இறப்புப் டொருந்திய இளநீர்க்குலைகள் உதி 

ரும்படிக்கும் மோதி, 
கறிக்கொடிக் கருர் துணர் சாய - மிளகுகொடியினது கரிய 

பூங்கொத்துக்கள் சாயும்படிக்கும்,



Fn 

பொறிப் புற மடாடை மஞ்ஜை பலவுடன் கோழி வயப் 

பெடைவெரீஇ இரிய - பீலி பொருந்திய இடத்தையும் டப 

பம்பொருந்திய கடையையுமுடைய மயில்கள் பலவற்றோடு 

வலிமையாகிய கோழிப்பெடைகள் ௮ஞ்ச ஐடும்படிக்கும், 

சேழலோடு வெளிற்றின் இரும்பனைப் புன்சாய் ௮ன்ன 

குரூ௨ மயிர் யாக்கைச் குடாவடி. உளியம் பெருங் கல் விடா 

அசைச் செறிய - ௮ண்பன்றியுடனே உள்ளே வெளிற்றினை 

யுடைய பனையின.து புல்லிய செறும்பைப்போன்ற கருகிறம் 

பொருந்திய மயிரினையுடைய சரீரத்தையும் வளைந்த வடி.வி 

னையுமுடைய கரடிகள் பெரிய கல் விண்ட முழைகளிலே 
சேரும்படிக்கும், 

கருங் கோட்டு௮மா நல்லேறு சிலைப்ப-கரிய கொம்புகளையு 

டைய நன்மையாகய அண்காட்டாக்கள முழகங்கும்படிக்கும், 

சேண் நின்று இழுமென இழிதரும் அருவி - மலையுச்சி 

யில் நின்றும் இழுமென்னும் ஒசைபடக் குதிக்கும் அருவி 

களையுடைய, 

அசைந்து மேலேகொண்டு, தள்ளி, பிளந்து, கெடிம்படிக் 

கும் கலக்கும்படிக்கும் உதிரும்படிக்கும் நமஙகும்படுக்கும் 

குளிரும்படிக்கும் வீசி, உள்ளடக்கி, சு.இத்து, ஒதுக்கி, மோதி, 

சாயும்படிக்கும் ஒடும்படிக்கும் சேரும்படிக்கும் முழங்கும்படி, 

க்கும் குதிக்கும் அருவிகள் என முழுக்க, 

பழமூஇர்சோலை மலை இழவோன் - பழமுதிர்சோலை மலை 

க்கு உரியவராகய அம்முருகக்கடவுள் என்றவாறு, 

பழமுதிர்சோலை மலைகிழவோன் என உடம்பொடுபுணர்த்த 
மையால், பழமுதிர்சோவ்யின்கண்ணே எழுந்தருளியிருத்த லும்



எப 

உரிமர் என முன்னர்க் கூட்டிக்கொள்க, உடம்பொடுபுணர்த்தல் 
என்பது ஓருதஇ. ௮.து தொல்காப்பியமரபியலிற் காண்க. 

இதனது தாற்பரியம். 

சுப்பிரமண்ணியசுவாமியுடைய திருவடிகளைச் சிந்திக்கும் 
தலைமைபெற்ற உள்ளத்துடனே புண்ணியங்களை விடாது 

செய்யும் கோட்பாட்டினாலே விளையாநின்ற மெய்ஞ்ஞானத் 

தைச் சாதித்து அத்திருவடிக்கீழ் இருக்கும் நெறியை நீ 

விரும்பிஞாயானால், 8 முற்பிறப்பிலே நினைந்து செய்த புண் 

ணியங்களினாலே ௮கித்தியமாகிய இம்மை மறுமையின்பங் 

கள் பலவற்றையும் உவர்க்கின்ற ஈன்மையாகிய மன௫ிலே 
இளாந்த இனிமையாகிய இந்த மோக்ஷவிச்சையினாலே சிவ 

ஞானம் இப்போதே வாய்க்க ௮து காரணமாக முத்தியைப் 
பெறுவாய். நீ பசமசற்குருநாதசாகிய ௮க்கடவுளை அடை 

ந்து வழிபட்டே அதனைப் பெறவேண்டுகையால், அவர் 

விசேஷமாக எழுந்தருளியிருக்கும் புண்ணியஸ் தலங்களைச் 
சொல்வேன்; கேள். ௮வர் இருப்பரங்குன்றின் கண்ணே 

எழுந்தருளியிருத்தலும் உரியா: அதுவன்றி, இருச்செர்தூ 

ருக்கு எழுந்தருளுதலும் அவருக்கு நிலைபெற்றகுணம்: 

௮அவன்றி, திருவாவினன்குடியின்கண்ணே எழுந்தருளி 
யிருத்தலும் உரியா: ௮.துவன்.றி, திருவேசகத்தின்கண்ணே 

எழுந்தருளியிருக்தலும் உரியா: அதுவன்றி, மலைகள்தோ 

௮ம் விளையாடுதலும் தமக்கு நிலைநின்ற குணமாம்: ௮.து 

வன்.றி, ஊர்தோறும் ஊர்தோறும் எடுத்துக்கொண்ட திரு 
விழாவிலும், தம்மேல் ௮ன்புடையவர்கள் அூதத்தலால் 

தமது திருவுளம் விரும்பிய இடத்திலும், படிமத்தான் 

செய்க வெறியாடுகளத்திலும், காட்டிலும், சோலையிலும்,



எக 

ஆற்றிடைக்குறையிலும், ஈஇகளிலும், குளங்களிலும்,வேறு 

பல ஊர்களிலும், நாற்சந்தியிலும், முச்சந்தி ஐஞ்சந்இகளி 
அம், கடம்பிலும், ஊருக்கு நடுவே எல்லாருமிருக்கும் மரத் 
தீடியிதும், ௮ம்பலத்திலும், அத்திண்டுகுற்றியையுடைய 
இடத்திலும், எழுந்தருளியிருத்தலும் உரியா: ௮.துவன்றி, 

குறப்பெண்ணானவள் தாம் வரும்பொருட்டு வழிபடுத்திய 

ஊரின்கண்ணே தம்மை விரும்புன்றவர்கள் வரங்களை 

விரும்பியபடியே பெற்றுகின்று வழிபட அவ்விடத்திலே 

௮வசை ஆட்கொண்டு எழுந்தருளியிருத்தலும் உரியா: நான் 

உனக்கு அறிவித்தபடியே அ௮வ்வவ்விடங்களிலே ஆயினு 

மாக பிறவிடங்களிலே ஆயினுமாக; முற்பட நீ கண்டபொ 
மூது முகமலர்ந்து துஇத்து, பின்பு கையைத் தலையிலே 

குவித்து வாழ்த்தி, பின்பு அவருடைய திருவடிகள் உன்னு 

டைய தலையிலே படும்படி வணக்க,--என்று நான் உனக்கு 

அறிவித்த அளவினாலும் நீ 9 Dis அளவினாலும் நீங்காது 

பலவற்றையுங்கூறிப் புகழ் து, உம்முடைய தன்மைகளெல் 

லாவற்றையும் மூற்ற அளவிட்டறிதல் உயிர்களுக்கு அரி 
தாகையால் *உம்முடைய திருவடியைப் பெறல்வேண்டு 

மென்று நினைந்து வந்தேன் உம்மோடு ஓப்பவர் இல்லாத 

மெய்ஞ்ஞானத்தையுடையவமே' என்று நீ கருதிய விடு 
பேற்றை விண்ணப்பஞ் செய்வதற்கு முன்னே, அவருடைய 

பரிசனர்கள் சேரக்கருஇத் தோன்றி, சுவாமீ அறிவு மதர் 

ந்த வாயினையுடைய புலவனொருவன் உம்முடைய புகழை 

விரும்பிக் கேட்டோர்களுக்கு இனியனவும் உறு திபயப்பனவு 

மாக மிக்க பலவற்றை வாழ்த்தி வந்தான் ஆதலால் ௮வன் 
உம்மாலே காக்கப்படத்தக்கவன்' என்று கூற, பழமுதிர் 
சோலைமலைக்கு உரியவராக அம்முருகக்கடவுள் வந்து



மட 

சோந்து மச்சம் பொருந்தும் தெய்வத்தன்மையை உளள 

டக்கிக்கொண்டு, தம்முடைய இளையவடிலத்தைக் காட்டி 
(முத்திபெற நினைந்து வந்த நின்வரவை யாம் ௮.றிவேம் 
௮.து உனக்கு எய்துதல் அ௮ரிதென்று அஞ்சு தலைப் பரிகரி' 
என்று உன்மேல் அன்பினையுடைய நல்லவார்த்தைகளைப் 

பலமும் கலந்துபேசி, உலகத்தின்சண்ணே நீ யொருவனே 

பிதருக்கு வீடளித்தற்கு உரியவனாகக் கேடின்றித் தோன் 
லும்படி இருவருளாகிய பரிசலைத் தந்தருளுவார் என்பதாம். 

இதனால், முத்தியைப் பெற்றவனொருவன் பெறுதற்குப் 

பக்குவனாகிய ஓரிரவலனைப் பெறும்பொருட்டு முருகக்கடவு 

mises வழிப்படுத்தகாக இப்பிரபந்தம் செய்யப்பட் 

உமை தெளிக, 

திருமூருகாற்றுப்படையுரை முற்றிற்று. 

 



தேரிசைவெண்பா, 

குன்ற மெறிக்தாய் குரைகடலிற் சூர்தடிநதாய 

புன்றலைய பூதப் பொருபடையா--யென்று 

மிளயா யழ்ூயா யேறூரந்தா னேறே 

புளேயாயென் னுள்ளத் துறை. 

Gon opis gaa குன்றப்போர் செய்த துவு 

மன்றல் கமரரிடர் தீர்த்த துவு--மின்றென்னைக் 

கைவிடா நின்ற துவுங் கற்பொதும்பிற் சாக்த துவு 

மெய்விடா வி.ரன்கை வேல். 

வீ. ரவே ராரைவேல் விண்ணோர் சிறைமீட்ட 

தீரவேல் செவ்வே டி.ருக்கைவேல்---வாரி 

குளித்தவேல் கொற்றவேல் சூ£மார்புக் குன்றுந் 

துளைத்தவே அண்டே துணை, 

இன்ன மொருகா லென௫டும்பைக் குன்றுக்குக் 

கொன்னவில்வேற் சூர்தடிந்த கொற்றவா--முன்னம் 

பனிவேய் நெடுங்குன்றம் பட்டுருவக் தொட்ட 
தனிவேலை வாங்கத் தகும். 

உன்னை யொழிய வொருவரைாயு ஈம்புகலேன் 
பின்னை யொருவசையான் பின்செல்லேன்--பன்னிருகைக் 
கோலப்பா வானோர் கொடியவினை தீர்த்தருளும் 

வேலப்டா செந்திவாழ் வே,
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அஞ்சு முகந்தோன்றி லாறு முூகந்தோன்றும் 

வெஞ்ச Lore gio Mev வேஜோன்று--நெஞ்சி 

லொருகா னினைக்க லிருகாலுக் தோன்று 

மூருகாவென் ஜோ.துவார் முன். 

முருகனே செந்தி ம் தல்வனே மாயோன் 

மருகனே யீசன் மகனே---யொருகைமுகன் 

தம்பியே நின்னுடைய தண்டைக்கா லெப்பொழுு 

கம்பியே கைதொழுவே னான். 

வேலுமயிலுந துணை. 

——»j-—




